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Ζτό «νησί τών Φαιάκων»

Ή  ο μ η ρ ι κ ή  π ό λ η
τοϋ 'Αλκίνοου

Τοϋ συνεργάτη μας κ. Σπύρου Μι νώτου
‘Ο Διευθυντής τής «Ίον ! ου ’Ανθολογίας» κυκλοφορεί οέ λίγες 

ήμέρες τό Β '  μέρος τοϋ έργου του «Στό νησί των Φαιάκων». Πρό
κειται γιά γλαφυρές περιγραφές τής πόλης καί όλόκληρου τοϋ χι- 
λιοτραγουδχμένου νηοιοϋ τήςάγαπημένης μας Κέρκυρας, έπί τρ βά
σει τών θρύλων και τής τοπικής ιστορίας της. Άπό τό πολυτελέ
στατο αύτό βιβλίο του, πού τήν καλλιτεχνική σύνθεσι άνέλαβε ό 
γνωστός καλλιτεχνικός Διευθυντής τοϋ περιφήμού «en Grece» κ. 
Γ. Γέροντας, ό φίλος κ. Μινώτος παραχώρησε γιά τό «Παρασκήνια» 

δυά ένδιαφέροντα κεφάλαια.

Ιΐού άκριδώς βρισκόταν ή ομη
ρική πόλη τοΰ 'Αλκίνοος (1184 π. 
X  ) ,  (5έν έχει ώς τά σήμερα έξα- 
κριέωθή. Τ ο  κυριώτερο χχρχκτηρι 
οτικό της, σύμφωνα μέ τήν περι
γραφή τοΰ Ποιητή, ήταν τά δυό 
λιμάνια μέ τή στενή τους είσοδο. 
"Α λ λ η  πολύτιμη ομηρική πληρο
φορία είναι πώς τά πλυσταριά τής 
πύλη; βρίσκονταν κάπως μακρυά, 
στίί έκδολές ένός ποταμού, ©που 
σώθηκε ό ήρωας κ ’ ή περίφημη συ

Ά λ λ ά  κ ι’ άπ’ αύτούς πού συμ
φωνούν μέ τή θεωρία αύτή, οπως 
ο Στυλ . Βλασσόπουλβς, ό Μου- 
στοξύδης, ό Σλήμ α ν , ό Άλμπάνας 
κ. ά., άλλοι πιστεύουν' πώς τά 
πλυσταριά βρίσκονταν στίς έκδο- 
λές τοΰ «Ποταμού», πού χύνεται 
στό Γουδί, >ti’ άλλοι στοΰ Μεσογ- 
γή, πον χύνεται κ ι’ αύτός στόν 
πορθμό, δώδεκα χιλιόμετρα μα
κρυά άπό τήν πόλη. Καί δικαιολο 
γοϋν τή θεωρία τους λέγοντας πώς

Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ : Τό θρυλικό Πον τικονήσι καί ή Βλαχέρνα

νάντηστ) Όδυσσέα καί Ναυσικάς. 
Τ ό  μέρος έκεΐνο τής άκτϊίς ήταν 
απάνεμο, ένώ γ ι’ άρκετό διάστη
μα (δ έν  ξέρουμε τό πόσο) ή ύπί- 
X " n r ,  i f ' -ή 5yrrv ?γρΛΧ -rrj το 
κύμα ξέσπαγε σ’ αύτή μ’ όρμή.

Γιά τίς δυό αύτές τοποθεσίες ύ- 
πά^χουν πβλλές θεωρίες. 01 πα- 
λαιότεροι πίστευαν πώς ή όμηρι- 
κή  πόλη βρισκόταν έκεϊ άκριδώς 
πού πεντακόσια χρόνια ύστερα έ
χτισαν ο! Κορίνθιοι τήν άποικία 
τους Κέρκυρα ή Κόρκυρα, στή ση
μερινή δηλαδή Παλαιόπολη. Ά λ λ ’ 
ένώ γιά τήν ιστορική πόλη. πβύ έ- 
ξϊΐκολούί-ησε νά ύπάρχη ώς τόν 
8 ϊν  αίώνα, τήν έκεϊ ύπαρξή τη; 
πιστοποίησαν βΐ άναοκαφές, δέ 
συμδαίνει τό αύτό καί γιά τήν 
προϊστορική πόλη τβΰ Α λκίνοου , 
πού κανένα άπολύτως ϊχνο ; της 
δέ φανέρωσε ή άρχχιολογική σκ* 
πάνη-

ό Όδυσσέας ναυάγησε στή δυτική 
άκτή τής Κέρκυρας καί κολυμπών 
τας τριγύρισε τβ δβρεινό της μέ
ρος, μπήκε στόν πορθμό κ ’ έφτασε 
ϊϊΛ).»5 τί; rvA fhr.f > τν>ΰ έν^ ' S- *  
τούς δυό πβταμούς, άπβδίδβντας 
στόν ήρωα άκόμα ένα ύπερφυσικό 
κατόρθωμα.

Μ ά άλλβι άπβκλείουν όλότελα 
αύτή τή θεωρία, έπιμένβντας πως 
τήν πόλη τών Φαιάκων πρέπει νά 
ζητήσβυιμε στή δυτική άκτή της 
Κέρκυρας, προς τό μέρος, δηλαδή, 
τβύ Ίβνιβυ . Ύπάρχβυν βμως κ ι’ 
άλλβι, δπως ό Σ τ . Προσαλέντης, ό 
Μαρίνος Μεταξά; καί ό Ρήμαν, 
πού φρονβΰν πώς ή σημερινή Κέρ 
κυρα δέν έχει καμμιά σχέση μέ 
τήν όμηρική Σχερ ία . Μ ά  οί τε
λευταίοι έρχονται σ’ αντίθεση μέ 
όλους τβύς κλασσικούς "Ελ λ η  νες Ι 
στορικούς, περιηγητές καί γεω- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Ω Τ Ε Σ

«’Ερωτική
περιπέτεια»

(κωμωδία τών Ντέ Φλέρ καί 
Καγιαδέ)

Ήμικρατικός θίασος Κοτοπούλη 
Θέατρον «Ρέξ»

Ό  ήμικρατικός θίασος τής κυ
ρίας Μαρίκας Κοτοπούλη άνέβασε 
τήν περασμένη έβδομάδα μία άπό 
τίς καλές παληές κωμπδίες τών 
πρό έτών «Αύθεντών τοΰ θεάτρου 
τού Μπουλβάρ» Γάλλων ντέ Φλέρ 
καί Καγιαβέ, τήν « ’Ερωτική Περι
πέτειαν».

Τό εργον εΤχε παιχθή πρό πολ
λών έτών είς τάς ’Αθήνας καί ά
πό τήν κ. Κοτοπούλη καί άπό τήν 
κ. Κυβέλη στήν καλή παληά έπο
χή δπου οί θίασοι των δύο μεγά
λων άστρων τής έλληνικής σκηνής 
συνέβη συχνά νά παίζουν συγχρό
νως τά ’ίδιον «νέον» εργον τοΰ γαλ 
λικοΰ δραματολογίου τοΰ θεάτρου 
«Μπουλβάρ» τής έποχής.

Ή  «ι_Ερωτική Περιπέτεια» εΤνε κω 
μωδία χαριτωμένη, μέ κομψό καί 
πνευματώδη διάλογο. ’Έ χε ι ενα ω
ραίο ρόλο παρ’ όλίγον γαμπροΰ, 
τάν όποιον ά κ. Λογοθετίδης έρ
μηνεύει κατά τρόπον περίφημον, δ
πως άλλως τε δ,τι παίζει ό λα
μπρός καλλιτέχνης. Έπ ίσης έχει 
χαρακτηριστικώτατα λεπτούς καί 
χαριτωμένους ρόλους εύρόντας εις 
τάς κυρίας Ρίταν Μυράτ, Χαλ- 
κούση, Νόραν Μπαστιέ, καί Κοκό
λα, άφ’ ένός, καί τούς κ. κ. Μου- 
σούρην καί Ίωαννίδην άφ’ έτέρου, 
έρμηνευτάς άψογους. Ή  κ. Νόρα 
Μπαστιέ είς τόν ρόλον τής γιαγι
άς— ή όποία άνυπομονεϊ νά ϊδη συν 
τελούμενη τό ταχύτερον τήν...παρα 
γωγήν τού αναμενομένου δισέγγο
νου, σπρώχνει στήν κρεββατοκάμα- 
ρα τής άγαπημένης έγγονής τόν υ
ποτιθέμενον σύζυγον (κ. Μουσού- 
ρην) τής τελευταίας πού φυσικά 
δέν...ζητεί τίποτε τό καλλίτερον—  
δέν είχε βέβαια τό ύψος πού θά 
είχε σ’ ένα παρόμοιο ρόλο μία —  
αίφνης —  Σαπφώ ’Αλκαίου. ’Α λ
λα Σαπψω ’Αλκαίου δέν υπάρχουν 
δύο στό έλληνικό θέατρο καί ή 
έρμηνεία τής κ. Νόρας Μπαστιέ ύ
πήρξεν έντίμως έπιτυχής. Αϋτά δ
λα καί μέ τό παστρικό άνέβασμα 
έκαμαν τά κοινόν νά ϊδη μέ έξαι- 
Οίτικη εύχητηίστησι τήν ώ/ντίσ *·»>- 
μωδία που άλλως τε είνε καί καθ’ 
έαυτήν διασκεδαστικώτατα ξεκου- 
ραστική.

Ο Θ Ε Α Τ Η Σ

Τό άρχοΐο δράμα, καΐ τό νέο έλληνικό θέατρο

Η « Αντιγόνη»
στά 1867

Σ τ ά  1867, τότε κοντά, είχε άνα- 
σκαφεί τό ’Ωδείο τοΰ Ή ρώ δου. Τό 
«έπί Ρηγίλλτ) θέατρον», καθώς τό 
προτοείπανε.

Εκείνο  τόν καιρό ήρθε καί ή 
"Ο λ γ α  στήν Ε λ λ ά δ α  καί, μέσα σέ 
δλες τίς τιμές, παίχθηκε, προετοι
μασμένη άπό τό Πανεπιστήμιο ή 
«’Αντιγόνη» ώς πνευματικό δώρο

Ή  κ. © 1 Ω Ν Η  Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
(Μυρτιώτισσα) στό ρόλο τής « Α Ν 
Τ ΙΓ Ο Ν Η Σ »  άπό παράσταση πού 
δόθηκε στά 1905 στό Στάδιο μέ δι
δασκαλία τοΰ καθηγητή τοΰ Π α νε
πιστημίου Γ . Μιοτριώτη, σ’άρχαία 

γλώσσα

πρός τήν νέα Βασίλισσα, ποΰ θά 
έκανε μαζί καί. τήν πρώτη κοσμι
κή της έμφάνιση, στήν παράσταση 
καί, ποΰ θά τήν βλέπανε γιά  πρώ- 

‘ ^ΐ| ' ■ ι*·
Σ τ ό  θεατρικό Μουσείο ύπάρχει 

ή ά γγελία , εΐνε χοντρό γκρίζο χαρ 
τί μεγάλο σχεδόν, καθώς τώρα τά

Τοΰ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΑΕΡΗ
μονόφυλλα, μέ περιθώριο παχύ ά 
πό λουλούδια, τυπωμένα καλά, τά 
στοιχεία του τά τυπογραφικά καί 
ή σελιδοποίησή του εΐνε πραγμα
τικά  πολύ προσεγμένα:

«Θέατρον Ήρώδου τοϋ 'Αττικού, 
πρόγραμμα τής πρός τιμήν τής Α.Μ. 
τής Σ. (επτής)τών 'Ελλήνων Ανάσσης 
"Ολγας δοθηοομένης παραστάσεως τής 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ύπό φοιτητών.
Μέρος πρώτον. "Υμνος τής Α. Μ. τής 

Βαοιλίσοης, ποιηθείς άρτι ύπό Γ. Πα
ράσχου, τονισθείς ύπό τοϋ μουσικοδι- 
δασκάλου Παρισινή, ψαλησάμενος ύπό 
χοροϋ άνδρών, συνοδευομένων ύπό 
τής όρχήστρας.

Μέρος δεύτερον. "Υμνος τών Α.Μ. 
Μ. Μ. τοϋ Βασιλέως καί τής Βαοιλίσοης 
ύπό χοροϋ κοροοίων.

Μέρος τρίτον. Προε'σαγωγή τής 
’Αντιγόνης, μουσική τοϋ διασήμου Γερ 
μανοϋ μουσ:κοδ:δασκάλου Μενδελσώ- 
νος ύπό τής όρχήστρας.

Μέρος τέταρτον. ’Αντιγόνη.»
("Ε χ ε ι  τά πρόσωπα τοϋ έργου, χω

ρίς τά όνόματα τών έκτελεοτώ ν).
«Ό  χορός, έκ δέκα πέντε άποτε- 

λούμενος προσώπων, θέλει ψάλει κατά 
τήν μουσικήν τοΰ Μενδελσώνος, συνο- 
δευόμενος ύπό παμμεγέθους άρμονι- 
κής» (άρμόνιο βέβαια).

Τό πρόγραμμα έως έδώ εΐνε χω 
ρισμένο στά δ ύ ο : έλληνικά στό Α
ριστερό μέρος, γα λλικά  στό δεξιά.

"Υστερα, άφοΰ έξηγήσει τήν έπι 
θυμία τοΰ Πανεπιστήμιου νά όργα  
νώσει τήν παράσταση οώτή γιά  τή 
Βασίλισσα, «...ήν τό πρώτον δέχε
ται έν τοϊς κόλποις αϋτοΟ τό έλ- 
ληνικόν έθνος...», μιλάει καί γ ιά  
τή διασκευή τοΰ ’Ωδείου μόνο έλ
ληνικά.

«...Ή  σκηνή άνηγέρθη μεγςιλοαρε- 
πεστάτη έπί τών άρχαίων βάσεων, ά
πας ό κόσμος αύτής διερρυθμίσθη κα
τά τόν άρχαίον τύπον, τό θέατρον έ- 
σται έστολισμένον διά σημαιών, μυρσι
νών, δαφνών, δένδρων, άγαλμάτων... 
τά σωζόμενα έκ τών έδωλίων έστρώθη- 
σαν διά προσφόρου ζυλείος καί τά κα
τεστραμμένα άνεπληρώθησαν, είς έ 
καστον είσιτήριον Α ',  Β '  θέοεως δίδο- 
ται δωρεάν άντίτυπον τής ’Αντιγόνης 
εις τό άρχαίον μετά τής μεταφράσεως 
H Γ ν  r ^  .v.cCit, tv .iv
λώμαοιν έν τω Έθνικώ Τυπογραφείψ 
τυπωθέν... Κοιτά τήν μαρτυρίαν πολλών 
συγγραφέων οί πρόγονοι ήμών έψυχα- 
γωγοϋντο έν  τοϊς θεάτροις, τρώγοντες

Ή επιθεώρηση
στήν Ά8ήνα

είναι πρώτα ήδοποιοί

Ό  Ρώσσος
Κάπα

τ τ ο ι η τ η ς
Ρώ

(ΚΩΝ.ΡΩΜΑΝΩΦ)
αδερφός της αείμνηστης Βασίλισσας ’Όλγας

Πολύ φασαρία γίνεται τώρα τε
λευταία γιά τό ποιοι φταίνε γιά  
τή ρετσετοειδή κατασκευή τών έ- 
πιθεωρήσεων. Τά «Παρασκήνια» 
ασχολήθηκαν καί. μ ’ αυτό τό ζήτη 
μα, μέ μιά έρευνα πού έκαναν στά 
•περασμένα τους φύλλα καί ποΰ σ’ 
αύτή μίλησαν είδικοΐ γιά  τοΰτο τό 
θέμα.

Σ τ ό  σημερινό μου σημείωμα δέν 
πρόκειται νά μιλήσω μήτε γιά θια- 
σάρχες, μήτε γιά  συγγραφείς, μή
τε άκόμα γιά  τό ποιοί φταίνε γ ι ’ 
αύτά. θάθελα μόνο νά πώ μερικά 
λόγια, πράγμα πού άπό καιρό σκό 
πευα νά κάνω καί βρίσκω τώρα 
τήν εύκαιρία, γ ιά  τούς ήθοποιούς 
τής έπιθεώρησης. Γιά  τούς μεγά
λους αύτούς έργάτες τοΰ έλαφροΰ 
μουσικοΰ θεάτρου, πού κάθε δρά
δυ χαρίζουν κι’ άπό μιά λίτρα τής 
ψυχής τους, τοΰ είνε τους, στό με
γάλο αύτόν Σάϋλω κ, πού λέγί,ται 
κοινό.

Πάνε χρόνια πού τούς παρακο
λουθώ καί τοΰτο, τόν τελευταίο 
καιρό δρίσκω δτι έχουν μιά κατα- 
πληχτική καλλιτέρεψη, Λές καί 
δάλανε δλοι τά δυνατά τους στά 
ποιός θά δώση περισσότερα. Είνε 
ένας ώραϊος, τίμιος άγώνας μέσα 
στό στίβο τοΰ έλαφροΰ μας μουσι
κού θεάτρου.

Βραδυές όλάκαιρες θαυμάζω 
κ ι’ άπορώ, βλέποντας τό δαιμονι
σμένο κέφι πού έχουν, γιομάτο είνε 
τό θέατρο, άδειο είνε, καί πού φτά
νει τά όρια τοΰ Διονυσιοτσμοΰ. Ά 
πό τόν πρωταγωνιστή καί τήν 
πρωταγωνίστρια, ϊσαμε τήν τε
λευταία μπαλλαρίνα, δλοι τους, 
δίνουν δ,τι καλλίτερο έχουν. 
Κα ί ή άπορία μεγαλώνει ά
κόμα παραπάνω, δταν σκεφθή κα

νένας δτι είνε αύτοδίδαχτοι. Κα- 
,νάνας δάσκαλος δέν τούς όρμήνε- 
^ 2 πώς νά κινηθοΰ^ ποΰ θά χρω 

ματίσουν, δέν τούς διόρθωσε τήν 
άρθρωσή τους, δέν τούς δίδαξε χο
ρό, τραγοΰδι, δέν πήρε τέλος τό 
μικρό ή μεγάλο ταλέντο τους 
νά τό όδηγήση. ‘Ό ,τ ι κάνουν μό
νοι τους τδμαθαν. Γ ι ’ αύτό, τό παί
ξιμό τους εΐνε πηγαίο. Μοναδικό 
τους σχολειό εΐνε ή σκηνή.

Ποιά εΐνε ή πρόοδος θά ρωτήσε
τε ; Μιά άφάνταστη περιποίηση 
στό ντύσιμό τους, γοΰστο κι’ άκό
μα κάτι μεγαλύτερο: μιά τάση 
πρός τόν έξευγενισμό, πρός τήν 
φινέτσα, στοιχεία πολύ χρήσιμα σέ 
τοΰτο τό θεατρικό είδος.

“ Οταν δλέπης π. χ. τήν κ. Λ. 
Λαζαρίδου στή σκηνή μέ τό μακρύ 
της φόρεμα, νομίζεις δτι μιά κυ
ρία τοΰ κόσμου πολύ ώραία, πολύ 
εύγενικιά σοΰ μιλάει. Τίποτα τό 
περιττό στίς κινήσεις της, καμμιά 
ύπερδολή στό παίξιμό της καί μή
τε τό παραμικρό ένδιαφέρον γιά 
τό «δλο» τής γαλαρίας. Μέ μιά 
φωνή πού ντιντινίζει σάν χτύπημα 
χρυσοΰ φλωριοΰ, πάντα μελετημέ
νη, παίζει μ’ άφέλεια.

Τί νά πή δμως κανένας γιά  τ ’ Α 
στέρια τοΰ έπιθεωρησιακοΰ θεά
τρου μας, τίς αδερφές Καλουτά ; 
Ή  "Αννα  μέ τό μπρίο της, πού δλο 
καί μεγαλώνει, μέ τήν περίφημη 
μιμική της, μέ τίς άφάνταστες άλ 
λα γές πού παίρνει τό πρόσωπό 
της, σωστός προβολέας πού χύνει 
χιλιάδες, μυριάδες χρώματα, κύ
ματα άληθινής χαράς, καί πού 
φώς τους εΐνε τά μάτια της, μέ τό 
εύκολοκίνητο σώμα της, τώρα μά 
λίστα πούδιωξε διάφορες ύπερβο 
λές στό παίξιμό της καί στήν κίνη 
σή της, πού πρόσεξε καί τήν άρ
θρωσή της, παίρνει κοντά στόν τί
τλο τής ώραιότητας, καί τόν τίτλο 
τής ήθοποιοΰ, μέ τήν πλατειά ση
μασία τής λέξης.

{Συνέχεια οτιμ 4q σελίδα)

’Ολίγοι σχετικώς άπό έκείνους πού 
ένδιαφέρονται γιά τά έργα τής ρωσ- 
σικής φιλολογίας γνωρίζουν ότι ένας 
άπό τούς άδελφούς τής μακαρίτισσας 
Βασίλισσας Ό λγας, ύ Κωνσταντίνος 
Ρωμανώφ, ήταν γνωστός οτόν κόσμο 
τών γραμμάτων τής Ρωσσίας ύπό τά 
άρχικά τοϋ όνόματός του καί έπωνύ- 
μου γράμματα «Κάπα Ρώ» λυρικός 
ποιητής, λόγιος και διακεκριμένος λο
γογράφος. Τό Ψευδώνυμό του ή μάλ
λον τό ουντετμημένο όνομά του άνή- 
κε στήν χορεία τών άνωτέρων Ρώσ- 
σων διανοουμένων τής πρό τοϋ Μεγά
λου Εύρωπαϊκοϋ Πολέμου έποχής. Κα
τά τά 1933 συνεπληρώθη 70ετηρ1ς άπό 
τ,ής γεννήσεως τοϋ γόνου τούτου τής 
Δυναστείας τών Ρωμανώφ, καί οί έν 
διασπορά Ρώσσοι έώρτασαν τότε διά 
φιλολογικών καί μουσικών συγκεντρώ
σεων τήν έπετηρίδα τοϋ Κάπα Ρώ ώς 
έορτήν τών γραμμάτων.

Λόγιος, συγγαφεύς, ποιητής, μετα
φραστής τοϋ Σαίζπηρ, τοϋ Γκαιτε καί 
τοϋ Σύλλερ, έρασιτέχνης τής σκηνής, 
όργανωτής φιλολογικών καί μουσικών 
συγκεντρώσεων καί θεατρικών παρα
στάσεων, ήταν άγαπητός εις τόν έπι- 
στημονικόν καί καλλιτεχνικόν κόσμον 
καί τήν όλην κοινωνίαν τής έποχής 
του, καί ό διορισμός του ώς Προέδροϋ 
τής Ρωσσικής ’Ακαδημίας τών Γραμμά
των καί Τεχνών, τοϋ άνωτάτου δηλ. 
κέντρου τής Ρωσσικής Επιστήμης καί 
Καλλιτεχνίας, τό 1889 παρά τήν 
ήλικίαν του, ότε ήταν δηλ. 32 έτών, 
δέν έζέπληζε τόν κόσμον τών διανο
ουμένων, διότι ό Μέγας Δούζ διεκρί- 
νετο άπό τά νεανικά του χρόνια διά 
τήν μόρφωσίν του. Τό παράδοζον ό
μως είς τό διορισμόν τοϋτον ύπήρχεν' 
ό νεαρός λόγιος Ρωμανώφ δέν διωρί- 
σθη Διοικητής τοϋ α' συντάγματος τής 
Αύοκραορικής Φρουράς λόγω ήλικίας, 
διωρίσθη όμως... πρόεδρος τής 'Ακα
δημίας τών Γ  ραμμάτων καί Τεχνώ ν!

« "Ο χι διότι εΤμαι ευπατρίδης», ϋγραψΕ τότε 
ό Μέγας Δούξ, «οΰτε διότι εις τάς φλέβας 
μου ρέει αΤμα Τσαρικόν έγινα προσφιλής είς 
τόν όρθόδοξον λαόν, είς τάν όποιον άνήκω...»

Από τοϋ 1900 ό Μέγας Δούζ διετέ- 
λεσεν άνώτατος έπόπτης τών Στρατι
ωτικών έκπαιδευτηρίων, Ιδού μία περι
κοπή έξαιρεικώς χαρακτηριστική ώς 
άντίληψις είλκρινής καί άπροκάλυπτος 
μέλους τής οίκογενείας Ρωμανώφ, 
παρμένη άπό τό ήμερολόγιόν του, πού 
έδημοσιεύθη μετά τήν άνατροπήν. Κα
τά τό 1906 ό Κ. Ρ. έγραψε:

«©ά ελθη ήμέρα, δταν 6 Ιστορικός του μέλ
λοντος μέ Εκπληξιν και άηδίαν θά στραφη 
πρός τά όπίσω διά νά καταλάβη καλά τήν 
έποχή ποΰ περνούμε. ‘Υποφέρει ό καθένας 
μας, βασανίζεται, φριχτά, δταν βλέπη τί γ ί 
νεται μέσα στή Ρωσσία. Μ ιά κακή τύχη κα
ταδιώκει τόν λαόν μας. Παντού ξεπεσουρα· δ
λα έφυγαν άπό τή θέσι τους. Σάν νά ήτο ό
λος ό όργανισμός τής Ρω σσίας ένα παληόρ- 
ρουχο, ένα ράκος ποΰ τρίζει, ξεσχίζεται καΐ 
διαλύεται. Ή  έξουσία έσαλεύθη και &ίς την

Τοϋ κ. Π. ΛΕΦΑ
έξουσίαν τοΟ Άνω τάτου "Αρχοντος Εγκειται 
δλη μας ή δυστυχία. Ό  νέος υπουργός τών 
Εσωτερικώ ν πρίγκηψ Σδιατοπόλη - Μίρσκυ 
εΤναι άνθρωπος άξιόλογος, τίμ ιος, άλλά... 
δέν ίχει δύναμιν. ‘ Η έπανάστασις χτυπ-qc τήν 
πόρτα. Φρικται αί είδήσεις πού έρχονται άπό 
την ‘Οδησσόν. Στά σις στό Ναυτικό έπάνω 
στό «Ποτιέμκιν». Ποιός νά τό πίστευε; Ό  
δοξασμένος στόλος μ α ς !.. .  Τό  Ιο ν  σύνταγμα
τής Αύτοκρατορικής Φρουράς έστα σίασε!___
Φ ρ ίκ η ! .. .  Μέ βήμα γοργό όλοταχώς πηγαίνο
με πρός άνηκουστα Εως τώρα νέα άτυχήματα. 
Κα ί νά μήν ύπάρχη έξουσία !...»

Είναι άληθές, δτι ol σύγχρονοι κρι
τικοί έγραφον διαρκώς πολλά έπαινε· 
τικά άρθρα διά τά ποιήματα καί τά άλ
λα έργα τοϋ Κ. Ρ. Άλλά καί σήμερον 
άκόμη ol στίχοι τοΰ Μεγάλου Δουκάς, 
άφοΰ πλέον δέν λαμπρύνονται και έκ

Η έκλεκτή συνερ- 
γάτιδα τών 

«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»
δ ίδ α  Ί ρ . Σ κα ρ α β α ίο υ
πού παρακολούθησε γιά  χρό
νια άπό κοντά τήν κίνηση 
τοΰ γαλλικοΰ κινηματογρά
φου καί ήρθε σ' έπαφή μέ 
τούς μεγαλύτερους καί γνω
στότερους ήθοποιούς καί σκη 
νοθέτες του θά χαρίζη άπ' 
αύτό τό φύλλο τή συνεργα
σία της μέ άρθρα, έντυπώ- 
σεις καί κριτικές 
Σ Τ Η Ν  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι

Κ Η  Μ Α Σ  Σ Ε Λ ΙΔ Α

Τά περιεχόμενα τής κινημα
τογραφικής μας σελίδας : 
Τής δίδος I.  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ  
ΤΑ  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Ρ Α  Φ ΙΛ Μ  ΠΟΥ 
Θ Α  Δ Ο Υ Μ Ε  ΤΟ Ν  Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α  
Μιά δραματική σελίδα τής 

Ρ Ε Ν Ε  Σ Α ΙΝ — Σ Ε Ρ  
Η Θ Λ ΙΒ Ε Ρ Η  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  

ΤΩ Ν  Κ Ο Μ Π Α Ρ Σ Ω Ν  
Κινηματογραφικά Νέα, Λένε 
δτι..., Τ ί παίζαν οί κινηματο
γράφοι πρίν άπό 7 χρόνια, 
καί τό 3ο καί τελευταίο μέ
ρος τής ιδιωτικής ζωής τής 

Ν Τ ΙΑ Ν Α Σ  Ν Τ Α Ρ Μ Π ΙΝ

τής αίγλης τοϋ όνόματός του καί άφοΰ 
έκιτρίνισαν τά φύλλα τοϋ χάρτου άπό 
τόν καιρό πού πέρασε άπό τίς ήμέρες 
τών μεγαλείων, όταν έγράφηκαν, οί 
στίχοι τοϋ Κ. Ρ. είναι ύποδειγματικοι 
διά τόν ρυθμόν, τό μελαγχολικόν τοϋ 
ύφους, τήν άκριβολογίαν, τήν ώραιό
τητα. Ό  ποιητής τήν ύπόστασιν καΐτήν 
ψυχήν, ό καλλιτέχνης τής καρδιάς τοϋ 
άνθρώπου φαίνεται καί είς αύτά τά 
μικρά ποιήματά του. Αύτός ό μεγαλο- 
φυέστατος Ρώσσος μουσουργός Τσαϊ- 
κόφσκυ μετέφερεν είς μελωδίας πολ
λά τών λυρικών ποιημάτων τοϋ τόσον 
προσφιλούς είς τά σαλόνια καί μεγα
λοπρεπούς τήν έμφάνισιν ποιητοΰ.

Τόν πρός τό ώραϊον έρωτά του διε- 
φύλαζεν ό Κ. Ρ . παρ’ δλα τά έμπόδια 
τά έσωτερικά καί τά έζωτερικά. Συνε- 
χίζων τάς άπά τοϋ Ιστορικού δραματι- 
κοϋ συγγραφέως κόμητος ‘Αλεζίου 
Τολστόϊ παραδόσεις ό Κ. Ρ. συνέργα 
ψε έκκλησιαστικόν δράμα «Ό  Βασι
λεύς τών Ιουδαίων», είδος έργου των 
έν  Όμηεργκάου τής Γερμανίας παιζο- 
μένων καί ό ϊδιος ώργάνωοε είς τό ά- 
νάκτορόν του παραστάσεις έρασιτεχνι- 
κάς, καθ’ άς αύτός μέν ύπεδύετο τόν 
’ Ιωσήφ τόν άπά Άριμαθείας, οί δέ υίοί 
του, οί οικείοι καί φίλοι τά άλλα πρό
σωπα τοΰ δράματς. Μετέφρασε τόν 
’Αμλέτον, τήν ’ Ιφιγένειαν τοΰ Γκαίτε 
καί τήν «έκ Μεσήνης νύμφην» τοΰ 
Σίλλερ. Έδοκίμασε νά μελοποιήσρ με
ρικά τών έργων του, άλλ' ώς μου
σουργός ό Ιδιος άπεδοκίμασε τήν ά- 
πόπειραν... Αί έκδόσεις τών έργων ή
σαν πάντοτε πολυτελέσταται.

Κατά τόν Εύρωπαϊκόν πόλεμον έ- 
φονεύθη είς τών υίων του — ό Ό λέγ 
—καί ό άπό θυγατρός γαμβρός του 
Μπαγρατιώ, γόνος παλαιός Ιστορικής 
οίκογενείας. Άπέθανε τήν 2 ’ Ιουνίου 
1915 κατά τό 57 έτος τής ήλικίας του. 
Δέν έπέζησε διά νά δή τά μετέπειτα 
τραγικά γεγονότα, τών όποιων, ώς ά- 
ναφέρομεν άνωτέρω, ύπήρζε μάντις, 
χωρίς ή πραγματικότης νά διαψεύση 
τά όσα προείπεν.

Μεταφράσεις τών έργων τοΰ Κ. Ρ. 
είς τήν 'Ελληνικήν ύπάρχουν πολλοϋ 
λόγου άζιαι. Ό  έν  Όδησσψ έπί τεσ
σαρακονταετίαν εύδοκίμως διδάζας σο
φός τών Έλληνικών Γραμμάτων διδά
σκαλος καί άκαταπόνητος συγγραφεύς 
ό άείμνηστος Χαραλάμπης Βουλόδη- 
μος, μετέφρασε καί έζέδωκε πολλά 
τών ποιημάτων τοΰ Κ. Ρ. " Ισως δέ σώ- 

(Συνέχεια στή 2η σελίδα)

τρσγήματα καί πίνοντες οίνον, τήν τή- 
ρησιν τού προγονικοΰ σύτοΰ έθίμου ά
νέλαβε κατάλληλον ζαχαροπλαστειον.

Φωτογράφος δόκιμος φωτογραφι ίσει 
τό θέατρον έκ διαφόρων άπόψεων...»

(Φωτογράφησε άρα  γε  ό «δόκι
μος φωτογράφος» τό θέατρο; Μιά 
τέτοια φωτογραφία θά ήτανε κάτι 
τι άπό κάθε άποψη χρήσιμο, πολ
λές φορές πού έπισκέφθηκα τό Μου

B i l l ·
t X \

Ή  Κ Υ Β Ε Λ Η  δταν έπαιξβ 
« Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η »

σείο Γεω ργίου τοΰ Α '  δέν έτυχε 
νά δώ τίς φωτογραφίες πού λέει 
τό πρόγραμμα. Μπορεί νά ύπάρ
χουν ϊσως, αύτό θά έξακριβωθεΐ 
σ’ άλλη μιά έπίσκεψη στό Δ ιευ
θυντή τοΰ Βασιλικοΰ Μουσείου,ι»ού 
καί ΑΧΚοτε πρόθυμα μοΰ έδωσε 
άλλες πληροφορίες.)

,«ΤιμαΙ εισόδου δραχμα\ 10, 7, 3...»
*  Ό ~ A ’. V.* £ α ί 'κ & 4 ή ζ ^ ,·ι’Λ «’Α>ιι5-·? 

μνημονεύματά)) του λέει (πρώτη 
έκδοση, τόμος Β ' ,  σ. 164 —  165) 
δτι ό "Α γ γ λ ο ς  πρεσβευτής Ούάίς, 
λάτρης τοΰ άρχαίου πολιτισμοΰ, 
τοΰ έδωσε τήν πρώτη ώθηση γιά  
νά μεταφράση τό έργο καί ή κ. 
θείλε, σύζυγος τοΰ πρεσβευτή τής 
Πρωσσ'ας κρόντισε κι' έφερε τή 
μουσική τοΰ Μένδελσων, γιατί ό 
Ρα γκα β ή ς  είχε μεταφράση τούς 
στίχους τών χορικών, έφαρμόζον- 
τας καί πάλι άγαπητή του έπιθυ
μία, νά διατηρη τονικά τή χαμένη 
προσωδία τοΰ πρωτοτύπου.

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΤΑ2ΗΤΗΜΑΤΑ
Μ Ο ίΟ Μ Μ

Σ Κ Ο Ρ Π ΙΖ Ε Ι  Μ Ε ΙΔ ΙΑ Μ Α Τ Α

Σ ’ &λλ£$ οτήλεξ ύπιμβονεύβ’-
με Λρθρβ αφιερωμένο στούς

_ ήθβπβιβϋξ τβΰ έπιθεωρησιχ- 
xcu θεάτρβυ. 'Ήρωες αληθινοί, 
πού πβλλέι; φβρέ; άπβ τό τίπβ 
τε ίημιουργοϋν πραγματικά 
θχύματα. Δ έν  θά ήταν καμμιά 
υπερβολή άν έλέγα με πώς ο- 
σβι θέλουν ν ’ άντιληφθβΰν «έρ- 
γω» κ ι’ βχι «λόγω» τί ήταν & 
άρχαίβξ διονυσιασμός, πβύ άπ 
αύτόν άναπήύποε τβ θέατρο, 
<5έν έχβυν παρά νά παρακβλβυ 
θήσβυν τβύς άξιους αύτβύς έργα 
τες τήν ώρα πβύ ίίνβντιαΛ μ' 
βλη τβυς τήν ψυχή γιά νά έμ- 
ψυχώσβυν μέ τό ανεξάντλητο 
κέφι τβυς σκηνές πβύ στερούν
ται κάθε περιεχομένβυ, λόγια 
κενά άπό πνεΰμα καί βΰαία 
καί vs. βμβρφαίνβυν στίχους κα 
κότεχνους κ ι’ ανόητους.

"Ομως υπάρχει καί ή άνάπο 
ι5η βΨη τβΰ χρυσού νομίομ^τος, 
πού είναι οχι μόνο μπρούτζινη 
άλλά καί ^κβυριασμένη. Κ Γ  
αύτβ τβ πιότβπβιεί κανείς μέ 
μεγάλη τβυ λύπη βταν άκούση 
αύτβν τβν διάλογο μετιχίξύ μι
άς βεντέτας ένός άπό τά έπι·· 
θεωρησιακά μας θέατρα καί 
τού τραγουδιστή τών μουσικών 
άγκβμαχητώ ν —  6 τυπογράφος 
ατό περασιμένβ φύλλο τών «Πα
ρασκηνίων» τή λέξη άγκβμαχη 
τών τήν έκανε «άγκβιμαχών- 
των» — πβύ λέγονται ταγκέ.

—  Εδιαλέξατε μαντήλα;
—  ’Ό χ ι , γιατί δέν είδα καμ 

μιά.
—  Πώς αύτό;
—  Άπλβύστατα έβλεπα σά;
στά μάτι.*.

Κ Γ  ό τραγβυιδιστής τών μου 
σικών αγκομαχητών, πβύ λέ
γονται ταγκό, σ’ δλη τή διάρ
κεια τής σκηνής πού ύπβτίθε· 
ται πώς παρελαύνουν οί μαντή 
λες, έχει γυρισμένες τ»; πλά- 
τε ί στήν ώοαιβφβαλμο ήθοποιό 
καί σκβοπίζει μειδιάματα στούς 
γνωστούς τβυ, πβύ διακρίνει ά
νάμεσα στό κβινό κάτω στήν 
πλατεία.
Π ΡΟ  Π Α Ν Τ Ο Σ  

Ο Υ
Τ Ο Υ  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι-

Ο ευσυνείδητος καλλιτέχν η ς 
καί Διευθυντής τοϋ θεάτρου 
Σαμαρτζή κ. Ν. Μηλιάδης, 

στίς τόσες άσχολίες του, ποΰ μέ 
τόσην ευσυνειδησία κ Γ  άπόδοση 
διεκπεραιώνει, πρέπει νά προσθέ- 
ση και μισν αλλη,, γιά νά σώση 
μιάν ήθοποιό μ’ άξιόλογο ταλέν
το άπό τόν καλλιτεχνικό κατήφορο 
που εχει πάρει καΐ τό κοινό άπό μι 
άν ένόχληση.

Ή  πληθωρική ζωτικότητα τής 
ώραιόκορμης κι’ ώραιοπρόσωπτης 
δίδος Ντιριντάουα ποΰ έκδηλώνεται 
σέ μιάν άχαλινωσία κινήσεων καί 
κραυγών, πρέπει νά περιοριστή.

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Εξ αφορμής ένός φίλμ =  
ϋού θά παιχδή τό χειμώνα

Μιά άμερικανική 
έπιτυχία

πού έ νέπνευαε δύο άλλες

ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΤΡΥ ΚλΙ ΜΙΡΑΝΤ
Τής συνεργάτιδός μα ς Δίδος ΙΡ . Σ Κ Α ΡΑ ΒΑ ΙΟ Υ

Τόν χειμώνα Θά παιχθή σέ κεντρικό 
κινηματογράφο τών ’Αθηνών τό φίλμ 
ιΓηναΐκες», lit »nv Νόί'μα Σήοερ, τήν

εργο της τούτο, έχάλασε κόσμο στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες καί ταυτοχρό- 
νως, διασκέδασή τό κο·*·όν τών iripirr-

.,·■? - κ * '

, Ά π ά νω : Η  Μαρσέλ Πρένς, ή Σ υ ζ ί  Μαίς, ή Σ ιμ ό ν  Ρ ε ν ά ν  κ«1 
ή Ζά ν  Μ αρνάκ. Κάτω : Ό  περίφημες πρωταγωνιστής καί συγ
γραφέας τών «’Εννέα  γερβντβπ αλλήκαρων», κ. Σασά Γκιτρύ, 

καί β γνωστός κωμωδιβγ ράφβς κ. ” Υ β  Μ ιράντ.

Τζόαν Κράουφορντ, τήν Πωλέτ Γκοντάρ

Ή  ταινία αυτή, εΐνε παρμένη άπό 
τήν όμώνυμη κομεντί τής ’Αμερικανί- 
δος συγγραφέως Κλάρας Μπούδ. Τό

σοτέρων πρωτευουσών τής Ευρώπης.
Είς τό Παρίσι, ή κομεντί αύτή τής 

κ. Μπούδ, άνεδάστηκε άπο τήν Ζάν 
Μαρνά::, στό Θέατρο Πιγκάλ, κατά δι
ασκευήν τοΰ γνωστού Γάλλου ο κ4 ,μ~*



Στό Ωδείο 'Ηρώδη τοϋ ΆττικοΟ 
συνεχίζονται οΙ δοκιμές τής « ’Αν
τιγόνης» πού, όπως εΐνε γνωστό, 
θά παιχθπ γιά πρώτη φορά τήν έρ
χόμενη Παρασκευή.

—Παράλληλα στό Βασιλικό θέα
τρο γίνονται oi σχετικές προετοι
μασίες γιά τήν 6ναρ” η τής χειμε
ρινής περιόδου.

—Στό άναμεταξύ, καθώς μοιθαί- 
νουμε, γίνηκαν μερικές άλλαγές 
στό δραματολόγιο τής χειμερινής 
περιόδου, πού θ’ άνακοινωθοΰν έηί- 
οημα αύτές τΙς ήμέρες. .

—Τήν έρχόμενη Δευτέρα θά γί
νουν οτό φουαγιέ τοϋ Βασιλικού θε 
άτρου οί προκριματικές έζετάσεις 
γιά τή Δραματική Σχολή τού Ιδιου 
θεάτρου.

—" Ισαμε τήν Παρασκευή είχαν ύ- 
ποβληθρ 28 αιτήσεις ή δέ προθεσμία 
γιά τήν υποβολή αίτήοεων λήγει 
σήμερα.

—’Αντίθετα μέ τΙς άλλες χρονι
ές, έφέτος εΐνε περισσότεροι οί άν 
ρες άπό ά κορίτσια, πόύ υποβά
λανε αίτηση γιά έζετάσεις.

— Έτσ ι άπό τούς 28 υποψηφίους 
οί μέν 11 άνήκουν οτό ώραίο φύλο 
οί δέ ύπόλοιποι 17 στό άσκημο.

—Συνεχίζονται έντατικά οί έπι- 
σκευές τού νέου κτιρίου, δ του άπό 
τήν 1η τού έρχόμενου μήνα θά έγ 
κατασταθρ ή Δραματική Σχολή τοΰ 
Βασιλικού θεάτρου.

—Ύστερα άπό νεώτερη άπόφαση 
τοΰ Γενικού Διευθυντή ν τ ν  Βασιλι
κού θεάτρου κ. Κ. Μπαστιά, οτό ίσό 
γειο τού κτιρίου, δπου θά μεταφερ- 
θπ ή Δραματική Σχολή τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου, θά έγκατασταθούν οΐ 
οικονομικές ύπηρεσίες τού θεάτρου.

—Στά γραφεία δπου σήμερα βρί
σκονται οί οικονομικές ύπηρεσίες 
τού θεάτρου θά μεταφερθοΰν τά 
γραφεία τών δακτυλογράφων τής 
Γραμματείας τοϋ θεάτρου καί ό χώ 
ρος πού βρισκόντουσαν αύτά τά 
γραφεία θά χθηοιμοποιηθρ γιά τήν 
έπέκταση των γραφείων τής Γενικής 
Διευθύνσεως.

—Αύριο βράδυ τελειώνουν οί παρα 
στάσεις τοϋ θιάσου Μακέδου στό 
«ΆΘήνα ιο».

—Άπό τήν Τετάρτη ό θίασος θά 
έγκατασταθή στά χειμερινό θέατρο 
«Μοντιάλ» δπου καί θά συνεχίσμ δο
κιμές γιά τήν καινούργια έπιθεώρη 
ση πού θά παίζρ μέ τάν τίτλο «Βρα 
δυνές τρέλλες» καί πού ή πρώτη 
της ώρίστηκε γιά τήν παραπάνω 
Τετάρτη.

-Στό άναμεταζύ ό κ. Μακέδος ά- 
νεκοίνωσε δτι «αί θεατρικοί έπιχει- 
ρήσεις Μακέδου προκειμένου κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν σαιζόν νά 
παρουσιάσουν είς τό Αθηναϊκόν κοι
νόν μίαν έργοσίαν άψογον, άπολύ
τως καλλιτεχνικήν καί άνταζίαν 
των παραδόσεών των, συνεβλήθη- 
σαν μετάτών άριστέων τοϋ Αττικού 
πνεύματος καί μοναδικών συγγρα
φέων τοϋ μουσικού μας θεάτρου 
Χρ. Γιαννακοπούλου, Δημ. Γιαννου- 
κάκη, Δημ. Εύαγγελίδη καί Ά λ . Σα 
κελλαριου καί μετά τών μουσικο
συνθετών τής έποχής Γιάννη Κυττα- 
ρίσοη καί Κώστα Γιαννίδη καί έξη- 
σφάλισαν τήν άποκλειστικήν συνερ 
Υαοΐαν των καθ’δλον τόν χειμώνα»»

■—Τήν μετερχόμενη Παρασκευή ό 
κ. Ν. Μηλιάδης θά δώσρ τήν τιμη
τική του παράσταση στό θέατρο Σα 
μαρτζή μέ τήν «Σπίθα», πού κρα
τεί πάντα τήν πρώτη είσπρακτική 
θέση άνάμεσα σ’ δλα τά άλλα θέα
τρα.

—Ό  θίασος Σαμαρτζή άπό τόν άλ
λο μήνα θά έγκατασταθρ ατό θέα
τρο «Άλάμπρα» δπου θ' άνεβάσρ 
μόνον όπερέττες.

—Άπά τόν θίασο αύτό άποχωροϋν 
οί κ. κ. Μαυρέας, Μακρής καί Δού
κας πού μαζί μέ τόν κ. Μουσούρη

Ή  Δ Ε Σ Π Η  Κ Α Ρ Α ,  ττβϋ ση
μειώνει μεγάλη έπιτυχία κά
βε S-ράίυ ατή «Μ άντρα» τβΰ 
Ά τ τ ίκ .

θά συγκροτήσουν θίασο, μέ χρημα
τοδότη τόν Ιδιοκτήτη τού «Λυρικοΰ» 
κ. 0 ραντζην.

—Ό  θίασος αύτός μέ πρωταγωνί
στρια τήν κ. Μιράντα θά παίζρ μού- 
βιτον.

—Άπό τήν έρχόμενη έβδομάδα ό 
θίεσος Άνδρεάδη θά έγκατασταθρ 
προσωρινά οτά θέατρο «Βρεττάνια».

—Ό θίασος Αύλωνίτρ έφυγε άπό 
τή Θεσσαλονίκη μέ πρωταγωνίστρια 
τήν δίδα Δράμαλη γιά τάς Σέρρας, 
δπου κι’ άρχισε τίς παραστάσεις 
του τήν περασμένη Παρασκευή.

—Άπό κεί ό θίασος θά έπισκεφθρ 
τήν Δράμα, Καβάλλα καί υπόλοιπες 
πόλεις τής Μακεδονίας.

—'0 Άττίκ μέ τό συγκρότημά του 
φεύγει τήν έρχόμενη Πέμπτη γιά τή 
Μακεδονία.

-Μέ έπιτυχία έντελώς έζοιρετική 
συνεχίζει τις παραστάσεις του στόν 
Πύργο ό θίασος τής κ. Μαίρης Μυ
ρά πού θά μείνρ έκεί μέχρι τις 15 
τού Σεπτέμβρη.

—Μετά ό παραπάνω θίασος θά έ- 
πιστρέψρ στήν ΆΘήνα γιά νά συμ- 
πληρωθρ μέ ώρισμένα στελέχη καί 
νά συνεχίσρ έτσι τήν νέα χειμερι
νή του περιοδεία πού Θά εΐνε ή τε- 
τάρτη περίοδος τών έργασιών του.

ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

ΙΟ Μ

φέως κ. Zone Ντεβάλ.
Τά δώδεκα ταμπλώ τοΰ Εργου, έ- 

"eujii£av ώρισ^να <^μερικανικρς,τΐ£ριο- 
δικά, ττοΰ μέ τήν πολυτέλειά τους, 
παρέχουνε στόν ξένο, κάποια ιδέα τής 
μεγάλης ζωής που κάνουνε στάν τόπο 
τους, ώρισμένες πριγκήπισσες τών 
δολλαρίων. Τα ταμπλώ αύτά παρουσι
ασμένα στό θέατρο Πιγκάλ, μέ ονειρώ
δη πλοΰτο διεδέχοντο γοργά τό ενα τά 
άλλο. Με τον ίδιο ρυθμό, έκινοΰντο 
καί αϊ ήθοποιοί. "Επαιζαν είς τό ερ
γον τής κ. Μποΰδ, 39 καλλιτέχνιδές 
ποΰ θά μπορούσαν όλες τους νά διεκ 
δικήσουν βραδεία ώμορφιάς και τέχ- 
νης, άλλά και κομψότατης χάριτος, 
γνήσια παριζιάνικης.

Ή  κομεντί τής Άμερικανίδος συγ
γραφέως, είχεν ώς θέμα, τήν ιστορία 
μιάς ευτυχισμένης γυναίκας, πού έ- 
κινδύνευσε νά χάση τή συζυγική ευτυ
χία της: Μερικές... εύσπλαγχνικές φί
λες τής ήρωΐδος, Εκριναν καλό νά εί 
δοποιήσουν αύτή τήν κ. Κοΰρτις (Ζάν 
Μαρνάκ), ότι ό άνδρας της τόν όποιο 
ΰπεραγαποΰσε καΐ ποΰ τήν έλάτρευε 
ώς χτές, τώρα τήν άπατοΰσε μέ μιά 
γυναίκα άπ’ τίς πιό άσήμαντες. Ή  κ. 
Κοΰρτις διαπράττει τό σφάλμα νά ΰ- 
πακούση τή συμβουλή τών φθονερών ψι- 
ληνάδων της πού τής λένε νά χωρίση. 
Εύτυχώς δμως, ή φίλη τοΰ κ. Κοΰρτις 
άποδεικνύεται τόσο έλεεινή γυναίκα, 
ώστε ό σύζυγος, μετανοιωμένος γυρί
ζει κοντά στή νόμιμη σύντροφό του γιά 
νά ξαναζήσουν εύτυχισμένοι σάν πρώ
τα.

Αύτό εΤνε μέ συντομία τό εργο τής 
κ. Μπούδ: αισθηματικό καί δακρύβρε- 
κτο, δπως οί περισσότερες άμερικανι- 
κές κομεντί πού μάς εδωσε κατά κόρον 
ό υπερατλαντικός κινηματογράφος, τά 
τελευταία χρόνια. Ά λ λ ’ ό κ. Ζάκ Ντε- 
6άλ, ό Γάλλος διασκευαστής τοΰ έργου 
τής κ. Μπούδ, παρενθέτει στό διάλογό 
του, άρκετές σατυρικές αιχμές, πού 
δημιουργούν κάθε τόάο τή συγκίνησι 
τού άπροόπτου.

Προσθέτοντας είς τό έλκυστικό τού
το στοιχείο τοΰ τόσο ώραίου αύτοΰ θε
άματος τοΰ Πιγκάλ, καί τό παίξιμο 
μιάς Ζάν Μαρνάκ (περίφημης στό ρό
λο τής κ. Κοΰρτις) μιάς Συζέ Μα|ς 
τής Σιμόν Ρενάν καί τής Μαρσέλ 
Πρένς, (πρύ νά άναφέρω καί τίς... 35 
άλλες ήθοποιούς;) καταλάβαινε κανείς 
γιατί τό εργο τής κ. Μπούδ, ένθουσί- 
ασε τόσο πολύ τούς Παριζιάνους.

Ή  μεγάλη έπιτυχία του, έ'δωσε τού 
κ. Σασά Γκιτρύ τήν ιδέα, νά γράψη 
κι’ αύτός ένα έργο παραπλήσιο: «Τά

έννέα γεροντοπαλλήκαρα». «Ο ΐ γυναί
κες», τής κ. Μπουδ, ήσαν 39.. Στή σκη 
»ήγ δέ» ιιβροΐί^(μοζό»«νΒ κανένας άν- 
δρας, άλλ’ οί ήρωίδες τής κ. Μπούδ, 
μιλούσαν άδιάκοπα γ ι ’ αύτούς, οπως 
«Τά έννέα γεροντοπαλλήκαρα», τού κ. 
Σασα Γκιτρύ, δεν συζητούν παρά γιά 
...τίς γυναίκες. Τό έργο τού περίφη
μου ήθοποιοϋ - συγγραφέως, έγνώρισε 
έπίσης μιά τέτοια έπιτυχία στόν κι
νηματογράφο, ώστε ό γνωστός κωμωδι 
ογραψος κ. Υβ Μιράντ —  πού έχει 
γράψει καί τό σενάριο τοΰ άλησμονή- 
του φιλμ «Κλειστά παράθυρα» —  έ- 
σπευσε κι’ αύτός νά κινηματογραφήση 
ένα έργο παραπλήσιο: Τίς «Δώδεκα 
γυναίκες». Ό  πόλεμος έχώρισε άπό 
τούς άνδρες τών οίκογενειών τους, αύ
τές .τις ηρωίδες τού κ. Μιράντ, πού με 
ρικές είνε παντρεμένες, μερικές άρρα- 
βωνιασμένες και μερικές έλεύθερες. 
'Ό λες τους γνωρίζονται μεταξύ τους 
καί άποφασίζουν νά έργασθοΰν ύπέρ 
τών πολεμιστών. Δέν διαθέτουν δμως 
τά άπαιτούμενα χρήματα γιά νά νοι- 
κιάσουν έ'να διαμέρισμα. Μιά Ρωσσίς 
πριγκήπισσα, τής όποίας ό σύζυγος 
ύπηρετεΐ στή λεγεώνα τών ξένων, συ- 
νιστά στίς φίλες της ν’ άποταθοΰνε 
στήν Μάριον, πού μπορεί νά τίς 6οη- 
θήση στόν άγαθοεργό σκοπό τους. Είς 
τήν άρχή, οΐ δώδεκα γυναίκες άγανα- 
κτοΰν μέ μόνη τή σκέψι νά ζητήσουν 
τή βοήθεια αύτής τής μοντέρνας... κυ
ρίας μέ τάς Καμελίας. Ά λ λ ’ έπειδή, 
«άνάγκα καί θεοί πείθονται», οί ήρω
ίδες τοΰ κ. Μιραντ, δέν άργοΰν νά 
συγκατανεύσουν σ ’ αύτή τή θυσία. 
’Εγκαθίστανται στά μέγαρο τής Μά
ριον καί άρχίζει τά γλέντι: ’Ανταγω
νισμοί, κουτσομπολιά, καυγάδες, άλλά 
καί χαριτωμένα ειδύλλια, πού πλέκον
ται μεταξύ τών παιδιών τών ήρωίδων 
τής κομεντί τοΰ κ. ’Ύ 6  Μιράντ, είς 
τοΰ όποιου τό έργρν παίζουν, ή Φραν- 
σουάζ Ροζαί, ή Γκαμπύ Μορλαί, ή Σ ι 
μόν Μπεριό, ή Μπλανσέτ Μπρυνουά 
κ.τ.λ.

Τά έ'ργο αύτό πού έκινηματογραψή- 
θη εντός τών... 12 πρώτων ήμερών τοΰ 
πολέμου, είνε κάπως φτωχό σέ σκηνο
θεσία —  έκτυλίσσεται όλόκληρο μέσα 
σέ δυό ντεκόρ — : θυμίζει πάρα πολύ 
θέατρο, άλλ’ είνε άπά τά πνευματωδέ- 
στερα τοΰ κ. Ύ 6  Μιράντ καί παίζεται 
περίφημα άπ’ δλες τις ήθοποιούς, με
ταξύ τών όποιων ή Μορλαί, μέ τή γνω 
στή ώραία μετριοφροσύνη της, έμφανί- 
ζεται σέ ένα ρόλο πολύ κατώτερο τοΰ 
ταλέντου της.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ  
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ΟΠΤΙΚΑ
"Οσοι φορεΤτε γυαλιά, δοχιμάσατε

Τά νέα κοίλα  Κρύσταλλα  όμματοϋαλίων, μάρκας R EX  
PO N C T U EL. Ε ίνα ι τά άνώτερα δλων καί είς τιμάς άσυγκρί- 
τως εύθηνάς. ΦΩ ΤΟ —Ο Π Τ ΙΚ Α  έν γένει πάσης φΰσεως, φω
τογραφικοί. μηχαναΐ είς τιμάς ευκαιρίας F IL M S  κτλ. έμφα- 
νίσεις, έκτυπώσεις καΐ μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

Είδ ικός  τεχνίτης είναι είς τήν διάθεσίν σας.

Τήν έβδομάδα ειύτή θά γίνουν δυό 
ίηποδρσμιακές συγκεντρώσεις στό Φα- 
ληρικό Δέλτα μέ πλούσιο πρόγραμμα.

Παρακάτω σημειώνουμε τούς πιθα
νούς νικητές καί γιά τΙς δυά μέρες:

ΣΗΜ ΕΡΑ:

1η) Αίγεύς, Κούκλα.
2α) Οινλανδάς, Καταιγίς.
3η) Ξάνθη, Φλώρα,
4η) Ήλέκτρα, Μάρκο Πόλο.
5η Ναζχάν, Μπαρχαζάν.
6η) Χαλλό, Μάλεκ έλ Μπάντια

ΑΥΡΙΟ :
1η) Σαμψών, ΆτθΙς.
2·=ι) Σιούρ, Οάχρ έλ Σάμ.
3η) Ελλά ς, Πάολα.
4η) Τουπί, Μουχάναντ. πιθ. Νταρντάρ 
δη) Μαριόγκα, Φιντανάκι 
6η) Κάστερλαντ, Ά ϊρ ε ς  Μπό . πιθ. 

Φοντερί.

ΠΑΠ.

ΑΗΛΩΣΙΣ
τών θεατρικών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α. ΜΑΚΕΔΟΥ
Αί Θεατρικοί ’Επιχειρήσεις Α. 
Μ Α Κ Ε Δ Ο Υ , προκειμένου κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν σαιζόν 
νά παρουσιάσουν είς τό ’Αθη
ναϊκόν κοινόν μίαν έργασίαν ά- 
ψογον, άπολύτως καλλιτεχνικήν 
και άνταξιαν τών παραδόσεων 
των, συνεβλήθησαν μετά τών ά
ριστέων τοΰ άττικοΰ πνεύματος 
καί μοναδικών συγγραφέων τού 
μουσικοΰ μας θεάτρου.

Χ Ρ .  Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
ΔΗΜ . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  
ΔΗΜ . Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η  

καί
ΑΛ . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ IΟ Υ  

και μετά τών μουσικοσυνθετών 
τής έποχής 

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Κ Υ Π Α Ρ ΙΣ Η
καί ο

Κ Ω Σ Τ Α  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η  
καί έξησφάλισαν τήν άποκλει- 
στικήν συνεργασίαν των καθ’ 6- 
λον τόν χειμώνα.
Οίίτω, άπά τής σκηνής τοΰ θεά 
τρου

Μ Ο Ν Τ Ι Α Λ

καί ύπό τής Καλλιτεχνικής Έ-  
νώσεως « Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ —  Κ Ο Κ 
Κ ΙΝ Η  —  Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η »  θ, ά- 
ναβιβασθοΰν μία « ’Αθηναϊκή ’Η 
θογραφία» τών κ. κ. Δημ. Εύαγ 
γελίδη καί Ά λ . Σακελλάριου μέ 
μουσικήν τοΰ κ. Γιαννίδη καί 
μια Υπερεπιθεώρησις τών κ. κ. 
Δημ. Γιαννουκάκη καί Χρ. Γιαν 
νακοπούλου μέ μουσικήν τοΰ κ. 
Γιάννη Κυπαρίσση.
’Εν τώ μεταξύ, αί θεατρικοί έ- 
πιχειρήσεις Α. Μ Α Κ Ε Δ Ο Υ  ώς 
έναρξιν τής χειμερινής σαιζόν 
θά παρουσιάσουν μίαν άληθινήν 
εκπληξιν. Μιαν έπιθεώρησιν 
γραμμένην άπό τούς τέσσαρας 
συγγράφεις καί τούς δύο μούσι 
*οσννήέτας, ν  διά <*υμ6ο>αίω* 
πλέον άνήκοντας είς τήν δύνά- 
μιν τοΰ καλλιτεχνικού συγκρότη 

ματος τοΰ «Μ Ο Ν Τ ΙΑ Λ »
Η νεα αΰτή έπιθεώρησις έτι- 

τλοφορήθη

Β Ρ Α Δ Υ Ν ΕΙ
ΪΡΕΛ Λ ΙΣ

Μ Ο Ν Τ Ι Α Λ
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 

Λ Α  Ι Κ Α Ι Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Α Ι 
Ά ρ . Τηλ. 23.727

Γ ράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Αγαπητά μου «Παρασκήνια»,

Σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία σου, ώστε 
καί οί άναγνώστες σου νά βγάλουν 
μόνοι τους ένα συμπέρασμα, μιά ά- 
πάντησι στό έρωτηματικό πού βασανί
ζει δλους μας. «Τί πρέπει νά γίνη γιά 
νά άνακαινισθή ή έλληνική έπιθεώρη
ση ;»  σου στέλνω κι’ έγώ σάν τακτι
κή άναγνώστριά σου καί φίλη τοΰ θε
άτρου, τήν ταπεινή μου γνώμη. "Εχω 
διαβάσει καί έχω δή πολύ θέατρο, καί 
ένα συμπέρασμα έβγαλα: Πώς γιά νά 
γραφή ένα έργο, πρέπει νά ύπάρχρ 
συγγραφέας πού πρέπει νά έχη κεφά
λι, καί τό κεφάλι πρέπει νά ίσοδυνα- 
μή μέ πολλά.

Μέ πνεΰμα, δροσιά καί σ π ί θ α  
ποΰ νά μπορή δμως νά άνάψη, δχι 
σάν τις σπίθες πού βγάζουν τά βεγ
γαλικά τό Πάσχα καί δέν καίνε. Ά ν  
έβλεπε ή άλησμόνητη τριάς TU)y Παν- 
αθηναίων μιά τωρινή άθηναϊκή έπιθε
ώρηση, θά «έτιλε» δχι μόνον «τάς τρί
χας τής κεφαλής της», άλλά καί ό
λόκληρο τό κεφάλι της, πού κάθε άλ
λο παρά βεγγαλικά τοϋ Πάσχα ήταν.

"Ας άφήσωμε λοιπόν ήσύχους τούς 
δυστυχείς έπιχειρηματίες δτι είναι ύ- 
πεύθυνοι γιά τήν παρακμή. Πρώτα τέ
χνη καί μετά έμπόριο. ( Αν έμηορεύ- 
εται ή τ έ χ ν η ).

Αύτά καί δχι άλλα άπό μιά, σάς έ- 
παναλαμβάνω, πού ξέρει τό θέατρο.

Μέ άγάπη καί εύχαριστώ γιά τή φι
λοξενία.

ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΤΣΕΡΤ ΙΝ Η
ο ο

Κύριε Διευθυντά,
Βρισκόμενος γιά ύπηρεσία άσχετη 

πρός τή τέχνη — δυστυχώς — στήν 
Κέρκυρα, βρέθηκα οτά ρεσιτάλ μιάς 
μικρής 18 χρονών, ύψιφώνου, πού λέ
γεται Καίτη Παπαμιχαήλ.

Ή  νερή αύτή δέν έχει σπουδάσει 
πουθενά, δπως έμαθα, πρόκειται δμως 
τό χρόνο πού μάς έρχεται νά πάη γιά 
σπουδές στήν ΆΘήνα ή στό έζωτερι- 
κό, άν τό έπιτρέΨη ή κατάστασι.

Σάς στέλνω τό πρόγραμμα, πού έχει 
κομμάτια άρκετά δύσκολα καί πού τά 
τραγούδησε μέ συνοδεία όρχήστρας 
πολύ έξαιρετικά.

Άλλά καί μόνο τά γεγονός φαντά
ζομαι δτι τήν καταχειροκρότησε θερ
μά ή «μουσοτραφής» Κερκυραϊκή κοι
νωνία είναι άποδεικτικό τής άζίας τής 
μικρής πού άξίξει κάθε βοήθεια.

Κατά τή γνώμη μου ή φωνή της εί
ναι άπ’ τις λίγες καί ή φήμη της γρή
γορα θά γίνη διεθνής.

Σάς στέλνω καί ένα άπόκομμα χθε
σινής ντόπιας έφημερίδος καί παρα
καλώ νά δημοσιέψετε τήν εϊδησι στίς 
έπίκαιρες «ΕΙδησοΰλες» σας, χωρίς νά 
δημοσιευθή καί τό γράμμα μου, τό ό
ποιο δέν έχει τό σκοπό αύτό, άλλά μο
νάχα νά έξυπηρετήορ τήν πληροφορι
ακή έπικαιρότητά σας καί τή μικρή 
καλλιτέχνιδα τής Κέρκυρας.

Μέ έκτίμησι 
θ. Δ.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Σέ  δυό προηγούμενα φύλλα τών 

«Παρασκηνίων» δημοσιεύθηκαν έπι- 
στολές πού μιλούν γιά καλή έργασία 
θιάσου μέ τήν Νίτσα Γαϊτανάκη στήν

Αλληλογραφία
Κ«ι>ξ Τ Ω Ν Η  Κ Ε Ψ Η  Γ Α ν δ ρ β ξ )  

κ« ί Τ .  © Ώ Μ : Τ ά  άττβτελέσματα 
τοΰ φιλολβγιχβΰ ύιαγωνισμβΰ τήί 
Ε . Ο. Ν . 8ά δγοΰνε στβ τέλος τοΰ 
μή ν»  αύτβΰ, γιατί άκόμα τά μΐίά  
μόνο μέλη τηζ κριτικής έπιτροπής 
δι^δάαανε τά έργχ. — Μέ τον και
ρό τά «Παρασκήνια» &ά δημόσιέ 
ψουνε τ' αποτελέσματα.

Βέρροια. Ό  άγνωοτός μου κ. Μονδέλ- 
λος, ήθοποιός λαϊκού άρματος τό άμ- 
φισβητεϊ κι’ ό Μ. Κ. θεατρόφιλος Βερ- 
ροιώτης, έχει τήν γνώμη πώς δέν έ 
βρισκε κάθισμα στό θέατρο πού ήταν 
κι’ άρκετά μεγάλο.

Ή  Βέρροια ήταν πάντα μιά ζωντα
νή έπαρχία κι’ ό ξένος πού πλανιέται 
στά στενά της δρομάκια σταματά κάθε 
τόσο τό βήμα του μπρόξ στά παληά 
άρχοντικά της σπίτια καταστόλιστα ώς 
σήμερα μέ ά άρχιεκονικά τους κεν
τήματα τών περασμένων χρόνων. Δέν 
είναι λοιπόν παράξενο, μά καί πολύ 
φυσικό, τίς παλαιότερες γενηές πού 
στόλιζαν τά σπίτια τους μέ χίλιων λο
γιών σκαλίσματα κι’ όμορφαίναν μέ 
παιχνιδίσματα τ ’ δραμα τής ζωής τους, 
νά διαδέχτηκαν γενηές πού άγαπούν 
τό θέατρο. Έπί δεκαπέντε μέρες μέ 
μέση ε σπραζη 8.000 δρχ. καί μέ τό 
φτηνό τίμημα τών 15 καί 10 δρχ. είναι 
περίπτωση πού γι’ αύτούς πού ξέρουν 
καλά τήν οικονομική θεατρική πραγ
ματικότητα, λέγεται «έπιτυχία καί κα
λή δουλειά».

"Ομως θαταν άμάρτημα ν ' άποδώση 
κανείς τήν αίτία αύτής τής έπιτυχίας 
μονάχα στήν τύχη ή στήν καλή προ
αίρεση τών θεατών. Τά έλεύθερο θέα
τρο, παρ’ δλο τάν ούριο άνεμο τής ά- 
ξιοποίησης τών περισσότερων στοιχεί
ων του, έξακολουθεί άκόμα νά περι
κλείει όριστους ήθοποιούς άπό κάθε 
άποψη. Οί πιό πολλοί τους ώρίμασαν 
πάνω σέ φτωχά πάλκα, άγωνίζονται 
σκληρά, μά παρέμειναν άγνοί καί τί
μιοι. " Ισως μέ μιά ρυτίδα παραπάνω 
άπό τούς άλλους, μά πάντα άνήουχοι 
κι’ άγνοί. Στό περιθώριο τών φτωχών 
έπαρχιακών θάσων βρίσκετα άκόμα ά- 
γνότατο κλάμα καί γέλιο κι’ αύτό κυ
ρίως εΐνε ή μοναχή αίτία έργασίας.Τά 
πλαίσια, τά άσανσέρ, τήν πολυτέλεια 
τά άντικαθιστρ μιά ζωντανή καί ρωμα
λέα παράσταση. Καί κεί στήΒέρροια 
ζαίρουν τόσο δμορφα νά πούν εύχαρι- 
στώ. Άνοίγοντας ή αύλαία γιά τέταρ
τη φορά στόν «’ Ιδανικό σύζυγο» τοϋ 
Ούάϊλδ, έβλεπα μέ συγκίνησι τά άνα- 
ρίθμητα έκείνα χέρια ν ’ άπλώνωνται 

i ώς σ’ έμένα μέ τόση άγάπη. Κι’ ύστε
ρα στήν τραγική κωμωδία τού Βασίλη 
Ρώτα «Σύζυγος τρελλαίνεται» όσα 
πρόσωπα νά γελούν μέ τόσο πάθος, 
ένώ τό δάκρυ λαμπυρίζει άστραφτερό 
στά κατάπληκτά τους μάτια. Τί περισ
σότερο όνειρεύεται ό καλλιτέχνης ηού 
άγάπησε τό θέατρο σάν τόν ϊδιο τόν 
έαυτό του. θυμάμαι σάν τώρα, έκεί 
στήν πρώτη σειρά τήςπλατείας,τήν κο
σμική έπιστήμονα τήςΒερροίας μέ τόν 
ντελενταντισμό τού αιώνα στά γοητευ
τικά καί κουρασμένα της μάτια κι’ ά
πάνω στή στέγη τοϋ άπέναντι σπιτιοΰ 
σκαρφαλωμένο οτά κεραμίδα τρείς ό
λόκληρες ώρες τό λουστράκι τής πλα
τείας... Γελοϋσαν κι’ έκλαιγαν τό Ι
διο.

Μ’ εύχαριστίες γιά τή φιλοξενία
ΘΟΔ. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ

ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΪ
s ■ « 4 ~ ΙΔΡΥΘΕΙΣ/Ϋ T9  1841

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ  Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Α  Κ Α Ι Α Π Ο Ο Ε Μ Α Τ ΙΚ Α  Δρ. 
• ίΚ Α Τ Α Ο Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΗ  28.6 1940 ........................ λ

1.205.000.000
10.680.000.000

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ :

Α Λ ΕΞ . Γ . Κ Ο Ρ ΙΖ Η Γ
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: Είς δλας τάς χώρας τσΰ ’Εξωτερικού.

Ή  ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως τραπε- 

ζικάς έργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν ύπό έξαιρετι- 

κώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις είς δραχμάς (είς 

πρώτην ζήτησιν έπί προθεσμίςι καί Ταμιευτήριά) μέ λίαν εύνοϊκά 
έπιτόκια.

Διά πασαν πληροφορίαν είς τό 
Μ Α Σ .

[ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΗ j]
Φ Ω ΤΟ Ο Π Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α  =

I
Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
Α Θ Η Ν Α Ι
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Ω Δ Ε ΙΟ Ν  Η ΡΩ Δ Ο Υ  Τ Ο Υ  Α Τ Τ ΙΚ Ο Υ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 

Ω ΡΑ  8 Μ. Μ. Α Κ Ρ ΙΒ Ω Σ

Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ

« ’Α ντ ιγ ό νη »
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ I Σ .....................I. Γ Ρ Υ Π Α Ρ Η

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η ............................... Γ. Π Ο Ν Η Ρ ΙΔ Η

Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ ΙΑ ......................... Τ. Μ Ο Υ Ζ Ε Ν ΙΔ Η

Σ Κ Η Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ .............................. Κ Λ . ΚΛΩ ΝΗ

Ε Ν Δ Υ Μ Α Σ I Α Ι ................................ΑΝ. ΦΩ ΚΑ

Ε Κ Γ Υ Μ Ν Α Σ IΣ  Χ Ο Ρ Ο Υ  —  Λ. Κ Ω Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Δ ΙΕ Υ Θ . Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α Σ — Γ. Λ Υ Κ Ο Υ Δ Η Σ

Τιμαί εισιτηρίων: Δρχ. 25, 20 καί 15

Ή  προπώλησις άρχεται τήν Τετάρτην 18 τρέχ. ^is ια 
ταμεία τοΰ Βασιλικού θεάτρου καί τό περίπτερον Στα 
δίου— Παπαρηγρπούλου-

■ μεγάλες έπιτυχίες στήν

ΙΟΑΣΙ
“Ιον

E V E  
Κάτι

P A R T N E R  
πού θά μείνη άλη- 

σμόνητο

2ον
Τό Κουαρτέττο 
Τελευταίοι 

καί

P E R F E C T O  
χοροίI σπανικοι 

τραγούδια

δον
Τό περίφημο Τρίο :
H A R R Y  F L E M M IN G  
B E L L A  S M A R O  
L O L IT A  M O N T A N E Z
σ’ ένα θαυμάσιο χορευτικά 

συνδυασμό 
’Ε  π ί σ η ς: Ό  C O R O D IN I 
σέ νέα έντελώς τεχνάσματα, 

καί

Ζ άκόμη

36
Έλληνες καί 
καλλιτέχναι

ξένοι'

στην

ΟΑΣΙ

Ή  έπίκαιρη Ολη μάς άνο^Υκάζει ν’ άναδά λουμε γιά  τό 

έρχόμενο φύλλο τή ουνέχιεια τής βιογραφίας τοΰ

« Μ π ερ λ ιό ζ»

Κ. Ρωμανώφ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

ζονται άντίτυπα τών μεταφράσεων τού
των.

Παρακάτω δημοσιεύουμε δείγματα 
τών λυρικών ποιημάτων τοϋ Κ. Ρ. 
(Κωνσταντίνου Ρωμανώφ)

ΤΟ  Φ Θ ΙΝ Ο Π Ω ΡΟ  
Τά λουλούδια χλωμά ξεψυχούν...
Καί πεθαίνει ά κήπος γυμνός... 
Ψιθυρίζουν τά δένδρα... Κουνούν 
Τά κλωνιά... Λ ίγ ’ άκόμα καί σβύνει τό

φώς...
Α

Έ τ σ ’ άπέθνησκ’ ό "Ερως μ’ αύτόν 
Πάν, έφύγαν έλπίδες, χαρές.
Μόνος μένω μέ πόνον κρυφόν,
Τοΰ καιροΰ μ’ άναμνήσεις κρυφές.

Λ
Τά λουλούδια χλωμά ξεψυχούν... 
Ξεψυχάει κι’ ό ’Έρως μαζύ·
"Αλλη άνοιξη πιά δέν θά δουν·
Οϋτ’ ή άγάπη μου πιά δέν θά ζή.

Λ
Τα λουλούδια χλωμά ξεψυχούν...
Καΐ πεθαίνει ό κήπος γυμνός... 
■Ψιθυρίζουν τά δένδρα... Κουνούν 
Τά κλωνιά... Λ ίγ* άκόμα καΐ σβύνει τό

φώς...
ΆΘήνα 12)9)33

Σ Τ Η Ν  Ξ Ε Ν Η Τ Ε ΙΑ  
(Ποίημα σέ πεζό λόγο)

Ανοιζα τό παράθυρο, γιατί μέ τρώει 
ή θλίψη... ΚΓ έπεσα μπρός του γονα
τιστός... Τή στιγμή έκείνη μοϋ χτύπη
σε στό πρόσωπο ή άνοιζιάτικη νύχτα 
μέ τήν άρωματική πνοή τής πασχαλιάς.

Kt’ έκεί μακρυά κάπου έψαλλε τ’ 
άηδόνι τόσο γλυκά... Τά άκουα- μέ 
πήρε τό παράπονο* αισθανόμουνα λύ
πη καί πόνο βαθύ. Θυμήθηκα τήν πα
τρίδα μου. Θυμόμουνα τή μακρυνή χώ
ρα, δπου κι· έκεί τό άηδόνι λέει τό 
τραγούδι του καί, μή ζέροντας τίς πί
κρες τής ζωής, όλονυχτίς κελαϊδεΐ πά
νω άπό τό κλωνί τής πασχαλιάς πού 
σκορπάει τά άρωμά της τριγύρω.

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΜΑΣ ΣΠ ΙΤ Ι
Ρημαγμένος κήπος’ άερισμένος. Πα

ληό σπιτάκι, ξεθωριασμένο. Αύλή σκε
πασμένη χορτάρια. Μικρή λίμνη, ξερή, 
δί*ως νερό. Γύρω παληοκτίρια - άπο-

θήκες, σταϋλοι... Πατώ λίγα σκαλιά κΓ 
άνεβαίνω στόν έξώστη. Χρωματιστά 
γυαλιά στίς πόρτες.θρανία γύρω στβύς 
τοίχους. Θερμάστρα άπό πλακάκια μέσα 
στό χαμηλό, στό σκοτεινό προθάλαμο. 
Μέσα στά δωμάτιο καρέκλες δερματο- 
οκεπασμένες. Στή γωνιά εΙκόνα καί 
μπρός της καντήλι. Πάνω στά ράφια 
μισογερμένα βιβλία- τζάκι, πιάνο. " Ε 
να μαλακό χαλί στό πάτωμα. Καί σ’ 
αύτό τό δωμάτιο μέσα, χειμώνα καί 
καλοκαίρι, πολλά λουλούδια στό πα
ράθυρο...

ΤΑ ΡΟΔΑ
Τίς μέρες τών έπίδων τής νίότη- 

τος, τις μέρες μιάς γαλήνης άνέφε- 
λης, μάς ήταν άγνωστες οί φουρτού
νες' καί ζούσαμε μαζύ οί δυό μας ά- 
μέριμνα. Γιά μάς μοσχοβολούσαν τά 
λουλούδια- τό φεγγάρι φώτιζε μόνο 
νιά μάς. Καί μόνο γιά τούς δυό μας, 
γιά σένα καί γιά μένα, κελαδΛΰοε τό 
αηδόνι διηγώντας τίς παληές του πί
κρες. Έκείνα  τ' άμέρμνα χρόνια δέν 
ξέραμε τήν πεζότητα τής ζωής.

«Πόσο ώραία τ ό τ ε ,  πόσο νωπά ήταν τά 
(ρόδα I ...»

Έκείνα  τά χρόνια περάσαν πρίν άπό 
πολύ.

Άφοΰ δοκιμάσαμε θλίψες καί πίκρες, 
συναντήσαμε τήν όδύνη. Άλλά νά χά- 
σωμε τά θάρρος — δέν είναι κρίμα; 
Γιά δές, τί ώραία είναι ή Πλάση τοϋ 
θεοΰι! Ό  θόλος τ ’ ούρανοΰ είναι βα
θύς καί καθαρός. Ό κήπος μας έχει 
τόση σκιά, τόσο εύωδιάζει. Καί ή ζε
στή μέρα, ήσυχη καί φωτεινή, μπήκε 
μέσα άπό τήν όρθάνοικτη πόρτα... Πά
νω -στά λουλούδια λάμπουν τά δάκρυα 
τής πάχνης.

«Πόσο ώραΐα τώρα, πόσο νωπά είναι 
(τά ρόδαΙ...»

Πιστεύουμε δτι πλουσιοπάροχη θά 
μάς άποδοθή άμοιθή, γιά δ,τι περάσα
με. Καί αύτή ή ζωή θά περάορ μέ τή 
σειρά της. Καί ύστερα άπό τό σκοτει
νό χειμώνα θά κατέβη στά άνθόσπαρ- 
τα λειβάδια ή μάγισσα—άνοιξη, θά φώ
τιση ή χλωμή σελήνη’ θά χυθή τό κελά
δημα τ’ άηδονιοϋ. Καί θ' άναπαυθοϋ- 
με κΓ έμεΐς άπά τόν κόπο τής ζωής. 
Θά ζανάρθουν οί χαρές καί τά δνειρα.

«Πόσο ώραία τότε, πόσο νωπά θά εί
ναι τά ρόδαΙ...»

Μετάφρασις Π. ΛΕΦΑ

Τά ζητήματα της εβδομάδας

μια
πώς

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
Μέ ποιό τρόπο; Μέ διδασκαλία, μέ 
δέσιμο χεριών καί «ποδιών, μέ κρέ
μασμα βαριδιών στά κάτω κι’ 
άνω άκρα μέ χτίσιμο γιά ένα χρο 
νικό διάστημα μέσα σέ γύψο, μέ 
μαστίγιο μ’ δ,τι τέλος πάντων θε
ώρηση πιά κατάλληλρ κι’ άποτελε 
σματικό ά κ. Μηλιάδης.

Μιά φορά ή δνίς Ντιριντάουα 
πρέπει νά έπανεύρη τόν φυσικόν 
άνθρωπο. Γ  ιά τό καλό τό δικό της, 
τοΰ θεάτρου καΐ τοΰ κοινοΰ. Πρά 
παντός τοΰ τελευταίου.

Χ Ρ Ε ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι ΜΗΠΩ Σ...

Δ ιαβάσαμε προχτές σέ 
καθημερινή έφημερίδα 
οΐ εισπράξεις μιάς καινούρ 

γιας έπιθεωρήσεως περάσανε μιά 
βραδυά τις εισπράξεις δλων τών 
οιλλων θεάτρων paiJL Koji κανένας 
δέν δϊαμαρτυρήθηκε γ ι’ αύτό. Τά 
«Παρασκήνια» άναφέρανε τις εισ
πράξεις ένός έ'ργου, πού παίχτηκε 
πριν άπό έξη χρόνια, δηλαδή κά
νανε ιστορία, καί χάλασε ό κό
σμος.

Χρειάζονται μήπως σχόλια; 

Τ Ε Λ Ο Σ  ΠΑΝΤΩΝ

Κ ’ ενα άλλο άκόμη πού πα- 
ρατηρεϊται σ ’ δλο τά έπι- 

θεωρησιακά θέατρα. Έκείνα 
τά στερεότυπα σύρε κ’ έλα τών θη
λυκών ηθοποιών άπάνου στή σκη
νή οταν τραγουδάνε ποιά λόγο έ
χουν καί ποιά τέχνη έξυπηρετοΰν ; 
Νά δείξουν μ’ αύτά τήν εύλυγισία 
τους,'Όμως γιά ν’ άναδειχθή ή άφάν 
ταστη καί μοναδική σ’ δλο τό έλ
ληνικό θέατρο εύλυγισία τής κ. 
Μαρίκας Κοτοπούλη ποτέ της δέν 
χρειάστηκε ή μεγάλη μας καλλιτέ 
χνις νά χορεύη στά καλά καθούμε
να καρσιλαμά άπάνω στή σκηνή. 
Νά έπιδείξουν τή χάρη τους; ’Αλ
λά ύπάρχει πιό έπικίνδυνο γιά τή 
χάρη μιάς γυναίκας άπό τό νά τήν 
έμπιστεύεται σέ τέσσαρες πέντε 
στερεότυπους βηματισμούς, ποΰ 
άλλες φορές παίρνουν τήν έ'κταση 
καί μορφή άλματος είς ΰψος ή μά

κρος; Νά ποικίλουν τό τραγούδι 
τους; Άλλά  τό τραγούδι δέν ποι- 
κίλεται μέ τήν έπιστράτευση τών 
ποδιών, άλλά μέ τόν ψυχικό πλοΰ 
το, πού διαθέτει κάθε ήθοποιός. 
"Ωστε;

"Ωστε νά μερικές άπό τίς καινο
τομίες πού περιμέναμε άπό τούς 
καινούργιους έπιθεωρησιογράφους. 
"Ομως αύτή... Τέλος πάντων.

Ε Μ Ε ΙΣ  ΕΚ Φ Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε  
Ρ Α  Μ Α Σ

ΤΗ ΧΑ-

Η δνΐς Μρις Σκαραβαίου πού 
τήν τόσο ζωντανή, καλλο- 
γραμμένη κι* έκλεκτή συ

νεργασία της στά «Παρασκήνια» 
έλάβανε πολλές φορές τήν ευκαιρία 
νά τήν έχτιμήσουν οί άναγνώστες 
μας, άπ’ αύτό τό φύλλο, χώρια ά
πό άλλα θεατρικά καί καλλιτεχνι
κά άρθρα της, θά στολίζη καί τήν 
Κινηματογραφική μας σελίδα μέ 
ειδικά σημειώματα, πού θάχουν 
τό προτέρημα, δτι δέν θά
ναι άπλές μεταφράσεις άπό ξένα 
περιοδικά, γνώμες άλων «άκουσα» 
δηλαδή ή «διάβασα», άλλά προτό- 
τυπα κομμάτια, έντυπώσεις καί 
κρίσεις ένός άνθρώπου πού παρα
κολούθησε άπό κοντά κάθε τι πού 
άφορςί κινηματογράφο.

Ή  δνίς Σκαραβαίου μέ τήν πο
λύχρονη διαμονή της στή Γαλλία 
ήρθε σ’ άμεση έπαφή μέ σκηνοθέ
τες καί ήθοποιούς, ανθρώπους δη
λαδή πού τόν έαυτό τους τόν τά
ξανε ύπηρέτη τής 7ης τέχνης.

Έ τ σ ι  περιττεύει κάθε σύσταση 
στούς άναγνώστες μας γιά τήν πα 
ρακολούθηση κι’ σύτών τών συνερ 
γασιών της. Τό γράψιμο τής δίδος 
Σκαραβαίου άντικειμενικό καΐ σο
βαρό, δπως πάντοτε, θά μιλήση 
μόνο του. Έμεΐς έκφράζουμε μονά
χα τή χαρά μας, πού μέ τήν πολύ 
τιμή συνεργασία της, καί μέ τήν 
ειδικότητα πού διαθέτει γύρω άπό 
τά Κινηματογραφικά ζητήματα 
θά κάνη καί τήν Κινηματογραφι
κή μας σελίδα μεστή άπά ένδιαφέ
ρον.
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Θ ΕΑΤΡΟ Ν

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
’Ελεύθερος Καλλιτεχνικός 'Οργανισμός
Μέ τήν Ιδίαν έξαιρετικήν πάντοτε έπιτυχίαν συνεχίζονται 

αί παραστάσεις τοΰ άριστουργηματικοΰ έργου τοΰ

‘ ΤΖΑΙΗΜ Σ Μ Π ΑΡΡΙ

ΑΥΤΟ
πού ξέρει 

κ ά θ ε  γυναίκα
Σ έ  4 πράξε'ς (εικόνες 5)

Μετάφρασές : Μ Α Ρ ΙΑ Σ  ΚΑΡΜ Α 
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝ ΤΙΔΗ  
Σκηνογραφίες: Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ ΒΑΚΑΛΟ

Λ Α 'ΓΚΑ Ι ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ 
ΤΡ ΙΤΗ  -  ΠΕΜΠΤΗ καί ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν  
Εις τάς 7 μ.μ. μέ δραχ. 30—20—10

Τά εισιτήριά σας :
1) Θέατρον Άνδρεάδη, πλατεία Κυριάκού 
τηλέψ. 82.134 2) Κιν) <ρος «Πάνθεον» άπό 

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.30.5
ΣΗ Μ . Έ ν  περιπτώσει κακοκαιρίας αί παραστάσεις 

τοΰ θιάσου Άνδρεάδη θά συνεχισθοΰν είς τό κινηματο- 
θέατρον

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
‘Οδός Πανεπιστημίου, άριθ. τηλ. ^1-579
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Έοωτερικοϋ 180 δρ. τό χρόνο 
Έοωτερικοϋ 90 δρ. τό 3ζάι-. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ. τό <μόνο 
Αίγυπτου 76 Γρ. Λ. ίο χρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ. ίό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χμυνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Υπεύθυνος Συντάκτης 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγο-ιούλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  

Ερυμάνθου 3

Ιδρ υτή ς : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ τ μ λ ε-λ ο μ δ ·1 Γραφεία 21 774 ΓΗΛΕόΟΝΑ) Τυπον0 28 622

Δ ΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ  
6 δραχμές ό ιτιχος

Χειρόγραφα. εΙκόνες. οκίτοο 
κ .λ.η. δέν έπιοτοέφονται

iilliiilllliiilliiiilllliiiillliiiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliillliilllliiiil
......................

ΝΕΟ Ι ΕΑ Α Η Ν ΕΣ  Π Ο ΙΗ ΤΕΣ

Ώρα έξη
"Ητανε ώρα έξη καί σέ λίγο 
Εδειχνε πάλι έξη τό ρολόι 
ϊσως κατάλαβε κι' αύτό πώς θά χωρίσουν 
καί κράτησε τους δείκτες του στό έξη 
τόν έναν, καί τόν άλλον μεσημέρι.
Χωρίς νά λέν κ ι’ οί δυό τους οϋτε λέξι 
σ ’ ενα ντιβάνι μαλακό είχαν καθήσει 
κ ι1 είχαν άπόστασι μηδέν τά γόνατά τους 
b ένας τόν άλλονε κατάματα κυττώντας" 
κ ι ’ δλα τά Έ κ τ ό ς  πού ήτανε κοντά τους 
τά πράγματα, ή λύπη είχε γεμίσει· 
ούτε αύτός, οΰτε κι* έκείνη είχε δακρύσει 
άξιοπρέιτεια στόν πόνο τους κρατώντας.
Κ α ί τό ρολόϊ έμενε στό έξη-
μά τό Έ ν τ ό ς  πού ένοιωθε τό χρόνο
νά φεύγη, τούς έσήκωσε ■» τή θέσι.
Ά π ό  τά χείλη της έξέφυγε μιά λέξι 
κ ι’ δλα τά πράγματα σάν'νώχαν πάρη στόμσ 

ψιθύρισαν « ’Αντίο».
-  ’Έ χ ε ι  ψέξει 

κι* άκούω τούς τροχούς άπό τό τραίνο.
Ό  ούρανός τή νύχτα είχε βρέξει 
κ Γ  έγώ πίσω άπ’ τό κρύσταλλο δπως μένω 
τοϋ βαγονιοϋ, θυμάμαι τό ρολόϊ 
πού κράτησε τούς δείκτες του στίς έξη.
Κ ι ’ δλοι θαρρώ στό τραίνο πώς φωνάζουν 
κάποιου άξέχαστου «Α ντ ίο »  τή λέξι...

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Ρ Ι Ε Ζ Η Σ

Όπου τό δράμα
έναγκα\ίζεται τήν έπιδεώρηση
Ό  νέος θίασος τοΰ κ. Μουσούρη. - "Οπου ή έπιδεώρηση 

γίνεται Όπερέττα. - Ό  θίασος Σαμαρτζή.-Οί 
καλλιτέχνιδες τοϋ έλαφροΰ Θεάτρου.

*

'Η κωμωδία καί τό κωδικό γενικά
και πρό πάντων στό έργο

τοϋ Μολιέρου
Κριτικό δο<ίμιο τοΰ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

8ο

*Η διαφορά μεταξύ της άρχαίας 
καί της νεωτέρας κλασικής κωμω 
δίας, τής κωμωδίας τοΰ Αριστο
φάνη καί-της κωμωδίας τοϋ Μολι
έρου, έπειτα άπό τ’ άνωτέρω κλα
σικά πλέον περιγραφόμενα στοι
χεία τής άρχαίας κωμωδίας, εΐνε 
προφανής.

Τό κωμικό πνεΰμα τής άρχαίας 
κλασικής κωμωδίας δέν γνωρίζει 
(διότι ή φύσις του δέν τοϋ τό έπι- 
τρέπει νά τήν γνωρίζη) τήν «κωμω 
δίαν χαρακτήρων», πού εΐνε ώς 
τόσο τό άριστούργημα τής Μολιε 
ρικής κωμωδίας.

Ό  Αριστοφάνης δέν μποροΰσε
κά γρ όεψ ιι tvoc Φ ι\ ά ρ γ ι> ρ ο .  £voc T a p
τοΰφο, ένα Κατά Φαντασίαν Ά σ θ ε  
νή. Διά τόν ίδιον λόγον ή άρχαία 
κωμωδία δέν θά ή μποροΰσε νά δώ 
ση μέ τήν καθαρότητα καί τήν εύ-

πρέπειαν πού έδωκεν ή κωμωδία 
τοΰ Μολιέρου, έργα  τής κατηγορί
ας πού αί γραμματολογίαι χαρα
κτηρίζουν «κωμωδίαν τών ήθών», 
Η κωμωρία τών ήθών πράγματι, 

τόσον περίφημα δοσμένη άπό τόν 
Αριστοφάνη ώς πολιτική, ήμπορεί 
νά πέρνη ώς θέμα της καί τοιοϋτον 
κοινωνικόν, ένα έπάγγελμα έξαφ
να, μιά κοινωνικά τάξι. Κα ί είς τό 
έπίπεδον αύτό ή άττική κωμωδία 
εΐνε ζήτημα άν θά μποροΰσε νά σα 
τυρίση μέ τή λεπτότητα τοΰ Μολιέ 
ρου στίς «Σοφ ές Γυναίκες» ή τοΰ 
Μπωμαρσαί στό «Φιγκαρώ». Α ί 
τολμηρότητες καί αί άδολεσχίες 
τών «Βατράχω ν» καί τών « Έ κ κ λ η  
σιαζουσΟν)) <ΐ των «Νεφελών» ήσαν 
άπαραίτητες.

ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

Σύμφωνα μ ί  rtiv  ύπόσχεση πβύ 
δώσαμε οτβ περασμένο φύλλβ τών 
«Παρασκηνίων» δίνουμε σήμερα 
στβύς αναγνώστες μιας πληρβφο 
ρίε$ σχετικές μέ τά δυό θέατρα 
Μουσούρη καΐ Σαμαρτζή.

Πραγματικά ό κ. Μβυσούρης, ή 
καλύτερα έ κ. Μουσβύρης καί β κ. 
Φραντζη;, ίδιβχτήτη; τβύ «Λυρι
κού» τη ; ©δβΰ Γ '  Σεπτεμβρίου, 
πβύ είναι καί ό χρηματοδότης τοϋ 
βιάσου, έχβυν ήδη ύπογράψει συμ
βόλαια μέ τά κυριώτερα πρόσωπα, 
πβύ, έχτό; τής κ. Μιράντα,; Μυ- 
ράτ πβύ 8ά συμπρωταγωνιστή, α
ποτελούνται άπβ τούς «άοσβυ?·' 
τής έπιθεωρήσεως τβύς κ.κ. Μαυ
ρέα, Μ άκρη κι»ί Δβύκα.

Μ ά γεννιέται τβ έρώτημα : £  ί 
ή&οπβιοί τβΰ έλαφροΰ μουσικού δε
άτρου δά παίξουνε σέ Θίασβ πρό-
ζ *?:

Σ τ ή ν  ϊδιαν άπορία βρεθήκαμε 
κ ι ’ έμεΐς όταν πληροφβρηβήκαμε 
τή σχετική είδηση, γ ι' ιαύτό καΐ 
ζητήσαμε σχετικές πληροφορίες 
καΐ διευκρινίσεις άπό τβύς άμέσως 
ϊνδ  ιαφερομέ νους.

Τ©ν κ. Μβυοβύρη συναντοΰμε 
στό καμαρίνι τβυ στό θέατρο Κβ- 
τβπβύλη νά συζητή μέ τον κ. Φραν 
τζή. Μ ’ ένα σμπάρο, δηλαιδή, δυό· 
τρυγόνια.

Kta'i στις σχετικές έρωτήσειις μας 
ό κ. Μουσούρηc άπήντησε έτσι:

— Ή  ψυχολογική κατάσταση τού 
κοινού τήν έποχή πού ζοΰμε μάς 
γέννησε τήν Ιδέα νά συγκροτή
σουμε'ένα  θίασο πβύ νά παίζη έρ
γα κατά τό σύστημα τών «Κωμα- 
διών τής Ζωής», δηλαδή fc— 7 σκέτ; 
χαριτωμένα, δροσερά καί έξυπνα’, 
ένα είδος περίπου άντιδότβυ στό 
δυστυχισμένο κοινό στά, καθη
μερινά φαρμάκια πβύ μάς ποτίζει 
ό πόλεμβς, έστω κ ι’ άπβ μακρυά.

»Καί πιστεύουμε ότι ή άπό- 
φασή μας αύτή βά έπκδοκιμασθή 
καΐ άπό τόν κάθε βεατή. Γιατί τά 
έργάκια τοΰτα παρά τβν έλαορο 
τους χαρακτήρα, θά είναι γραμμέ
να μέ επιμέλεια, μέ χάρη καί τό 
κυριώτερο, άπβ συγγραφείς άνα- 
ννωρισμένης χιουμβριστικής α
ξίας, άν έπιτρέπετιαι ή έκφαση 
αύτή, βπως βΐ κ.κ. Δ. Γΐαννβυκά- 
κης, Δ. Κύαγγελίδης, Α . Σακελλά- 
ριος καί άλλοι.

»Τώρα μέ πβιβΰ συγγραφέα έρ
γβ θ’ άρχίαουμε, αύτό δέν μπορού
με σήμερα νά σάς τβ πβϋμε, γιατί 
άκόμα δέν ξέρουμε θετικά τίποτα. 
Πάντως άπό τή Δευτέρα άρχίζου- 
με πρόβες...

—  Πότε πιστεύετε ότι θά μπο
ρέσετε ν ’ αρχίσετε παραστάσεις;

— Στ ίς  15 τοΰ άλλου μήνα.
—  Πώς θά λέγεται έ  θίασος;

Έ δώ  οί δυό συνομιλητές μου άν* 
ταλλάξανε κρυφά βλέμματα. ,

—  Άπλώ ς θέατρβ Ά λ ικη ς .
( Σ · Σ .—  Χωρίς νά τό θέλουμε,

προηγουμένως είχαμε γίνει... ωτα
κουστές αύτοΰ τοΰ διαλόγου μετα
ξύ τού κ. Μουσούρη καί κ. Φραν- 
τζή. Ό  δεύτερος έπέμενε ότι ό δί 
ασος πρέπε νάχη τό όνομά του, ό 
πρώτος έ λ ε γ ε :

—  Μ ά  πώς, βρέ άδερφέ! Δέ γί
νεται! «θίασος Φραντζή» ... ’Ό χ ι ,  
δέν πάει. Αύτά άκούσαμε, αυτά 
νέμε).

Ό  κ. Κ. Μουαούρης

—  Πο,οϊ ήθοπβιοί θ’ άπαρτίσουν 
τόν θίασβ;

—  Ακόμα  δέν καταρτίστηκε τε
λικός κατάλβγος. Πάντως έχουμε 
ύπβγράψει συμβόλαια μέ τβύς κ.κ. 
Δούκα, Μαυρέα καί Μ ακρή. Ά π ο  
τό θέατρο τής πρόζας, έκτός άπο 
τήν κ. Μ ιράντα Μυράτ πβύ Θά συ- 
νεργασθή μαζί μας, έχουμε κλεί
σει συμφωνίες μέ πολλούς γνω
στούς καί άγνώστβυς ηθοποιού'.

—  "Α λ λ β  τίπβτα δέν είχατε νά 
μάς πήτε;

—  Τίποτα. Μ όνον οτι πιστεύο
με ή άπβφασίς μας αύτή, νά παί
ξουμε δηλαδή φέτος έργα τής κα
τηγορίας τών «Κωμωδιών τής Ζω
ής», συμπίπτει μέ τή θέληση τοΰ 
«νευρικού» μας κβινβΰ.

ΟΟ
Καιί τώρα γιά τβΰ «Σαμαρτζή», 

τής όδού Καρόλου. Ανακαλύπτου
με τόν κ. Μ ηλιάδη στήν... κλατ- 
σική του θέση, πίσω άπό τίς κουϊν- 
τες, νά παρακολουθή άγρυπνος τήν 
παράθεση σάν καλλιτεχνικές δι
ευθυντής.

Τβΰ ύπενθυμίζομε τήν  ύπόσχεσι 
πού μας έδωσε στό περασμένο 
φύλλο νά «μιλήση» στό σημερινό

γιά τό τί πρόκειται νά γ ίνη  ό θία
σος του, μά ό κατά τά άλλα συμπα
θητικός πρωταγωνιστής ισχυρίζε
ται καί πάλ’. ότι δέν ξαίρει τίπβτα.

Μ ά  μιά καί βρσκόμαστε στά πα- 
ρασκήνα τβΰ θεάτρου, άς μάθουμε 
τούλάχιστβν τί πρόκειται νά γί
νουν ώρισμένα αγαπητά πρόσωπα 
τών θιασωτών τής έλαφράς μας 
μουσικής σκηνής.

Καί πρώτα - πρώτα στό καμαρί
νι τών δεσποινίδων Καλουτά.

Οί δυό καλές μας πρωταγωνί
στριες, ευγενικές καί πρόσχαρες, 
όπως πάντα, σπεύδουν ν ’ άπαντή- 
σβυν σέ κάδε έρώτησή μας.

—  Τ ί  βά γίνη, δεσποινίδες μβυ: 
Ό  βίααος μετά πολλών έπαίνων 
διαλύεται. Πού δά πάτε; Τ ί  θά κά
νετε ;

Μ Α Ρ ΙΑ .  Μ ά  σας είπα —  δέ Θυ
μάστε; —  καί στό προηγούμενο 
«ύλλο, έμας δέν μάς ένδαφ^ρει καί 
νά διαλυθή ό θίασβς. ’Ή  μάλλον 
μάς ένδιαφέρει καί πβλύ. Μ έ  τή 
δ'αφορά ότι προτιμάμε νά διαλυ- 
θή γιά νά ξεκουραστούμε κ ι ' έ
μεΐς. ’Ά ν  ύπάρχη σκέψη νά στε- 
γασδη στήν «Άλάμπρα», τότε έ
μεΐς θά. φύγουμε, γιατί στό θέατρβ 
αύτό. ξέρω κ ι’ έγώ, μόνβ μιά μεγά
λη έπιτυχία μπορεί νά τραβή^η 
κόσμο...

— "Ωστε ύπάρχει πιθανότης νά 
β'-να'συγκρβτηβή ό θίαοος; Μ ά  πώς 
αύτό; Τ ά  κυριώτερα άνδρικά στε- 
λέχη φύγανε. 'Υπογράψανε ήδη 
συμ βίλαιο.

Α Ν Ν Α .Ά ύ τ ό  θά πή πώς κατά τά 
φαινόμενα θά διαλυθήi Ώ ραία Λοι
πόν. ©ά κάνβυμε κ Γ  έμεΐς τήν 
τουρνέ μας.

—  Ποιά τουρνέ σας; Δ έν  είπατε 
τώρα μόλις ότι θά ξεκουρασθήτε;

Α Ν Ν Α . Καί βέβαια καί τβ εί
παμε.

—  Τότε, λοιπόν;
Μ Α Ρ ΙΑ .  ’Ά ,  αλλβ τονα κ ι’ άλ

λο τό άλλο. Μ  ά; έχουνε γίνει κατ 
έπαάληψι κολαικ.ευτικώτατες np'i- 
τάαεις άπό τίς έπαρχίες γιά μιά 
μικρή περιοδεία, μά πβτέ δέν κα· 
ταφέραμε νά άνταπβκριθούμε στίς 
δίκαιες αύτές άξιώσεις. Πάντως, ό
ταν, ή άν, διαλυθή ό δίασβς, έμείς 
δά κάνουμε μιά βόλτα στή Μα- 
κεδονία, ©ράκη, ’Ή πειρο, ©εσσα- 
λία καΐ Πελοπόννησο, ©ά μάς ά- 
πασχολήσβυν όλες αύτές οί έκστρα 
τεϊες περίπου ένα— ένάμιση μήνα 
καί ύστερα ξεκούραση, ©ά γιβρτά- 
σβυμε ήσυχες - ήσυχες Χριστβύ- 
γεννα. Τ ί  καλά!

—  Ε ίνα ι καί συιμφέρουσες γιά 
σάς οί προτάσεις αύτές πβύ σάς έγι
ναν ;

Α Ν Ν Α . Πάρα πολύ.
Κα ί τώρα έφοδος στό καμαρίνι

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΑΟΥ

(««THE R A I N S  C A M E ” )
Τό άριστούργημα τοΰ Αουδ. Μπρόμφηλντ 

(Έλληνική  άπόδοση Κ ί?ΣΤ Α  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
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Ή  ’Ανατολή δέν τοΰ είχε προσ 
φέρει τίποτ’ άλλο έκτός άπό μιά 
γαλήνη πού έμοιαζε σάν ναρκωτι
κό. Μ ’ αύτός δέν είχε έρθει τόσο 
μακρυά γ ιά  νά ζητήση τή γαλήνη 
αύτή πού ήξερε δτι έχει μέσα της 
σπέρματα θανάτου.

’Ά ν  είχε φύγει άπό τήν Εύρώπη 
ήταν γι-ά νά άποφύγη τή συνανα
στροφή τοΰ κόσμου. Τής κοινωνι
κής τάξης πού άνήκε, πού γ ι ’ αύ
τήν ιίχε  χάσει σιγά-σιγά τήν πίστι 
του.

Άφ οσιω  μένος στίς σκέψεις του 
καί στίς δουλειές του ξέχασε τήν 
ώρα καί τή φοβερή ζέστη ώς τή 
στιγμή πού ό Γ  ιάννης Βατίστας 
τόν ρώτησε άν σκόπευε νά φάη 
σπίτι του. Π ρα γμα τικά  κάθε Σ ά β  
βατο πρίν άπό πολύ καιρό πήγαι 
νε στήν Άποστολή κα ί γευμάτιζε 
μέ τούς Σ  μίλεϋ.

’Έ ρ ρ ιξ ε  βιαστικά τήν άξίνα του 
καί μπήκε σπίτι του νά κάνη ένα 
μπάνιο κα ί ν’ άλλάξη ροΰχα. "Υ 
στερα έβγαλε άπό τό γκαράζ του 
τό αύτοκίνητό του — ένά άπό τά 
έπτά αύτοκίνητα τοΰ Ρανσιπούρ — 
χω ρίς νά λογαριάσουμε τίς Ρός—  
Ρόϋλς κα ί τίς Πακάρ πού βρίσκον 
ταν στό γκαράζ τοΰ Μ αχαραγιά .

Δέν μεταχειρίζονταν τό αύτοκί- 
νητό του παρά τήν έποχή πού άρ
χιζαν οί βροχές. Τό Ρανσιπούρ δέν 
είχε παρά δυό δρόμους ένας πού

τής δίδβς Ρένας Ντόρ. Παίζει χα ρ 
τιά μέ τή συνάδελφο της δίδα Κ. 
Νικολαΐδου.

Μ ά  έδώ άκούω άλλα πράγματα. 
Ό  θίασβς Σαμαρτζή, λέει, θά στε- 
γασθή 99 ο )β  στβ θέατρο «Άλάμ- 
πρα» καί θά μεταβληδή 'σέ βπερετ- 
τικό. 'Οπότε βί δυό καλές καλλι- 
τέχνιδες θά συνεργασθβΰν.

Σ τ ή ν  ϊτερίπτωσι όμως —  άπίθα- 
νη, βπως πιστεύουν — πβύ ό θία
σος Σαμαρτζή θά διαλυθή, τ ίτε  θ’ 
άποφασίσουνε τί Θά κάνουνε καί τό 
πιθανώτερο είναι νά... φύγουν γιά 
περιοδεία στίς επαρχίες.

Περνάμε καί άπό τό καμαρίνι 
τής κ Λαζαρίδβυ. Τ ά  ίδια άκοΰμε 
κ ι ’ έδώ. ’©περέττα θά γίνη. Κ Γ  άν 
γίνη τόσο τβ καλύτερο, γιαιτί ή ό
περέττα ε ίνα ι τό οτοινεϊο τη«. ”  Α ν  
δέν γίνη... έ, τί νά γ ίνη ! ©ά δβΰ- 
με  τί Θά κάνη· Χαίρετε.

—  Χαίρετε...

Ν Ι Κ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

σ’ έβγαζε στή μεγάλη τεχνητή λί 
μνη πού ήταν πιό ψηλά άπό τήν 
πόλι, κα ί ό άλλος πού τόν είχαν 
φτιάξει οι Μ ογγόλοι πρίν άπό 
τρεις αιώνες κα ί πού τέλειωνε στά 
έρείπια τοϋ ντ’ Έ λ  Καντάρα στούς 
πρόπσδες τοΰ βουνοΰ τοϋ Άμπάνα.

Σ τ ό  σταϋλο πού τοΰ χρησίμευε 
γ ιά  γκαράζ δέν ύπήρχε πιά στέγη, 
γ ιά  νά προστατεύη τήν παληά του 
Μπουίκ. ’Ή τα ν  φανερό δτι οι μαϊ 
μοΰδες περάσανε άπό κεϊ πρίν τόν 
έπισκεφθοΰνε σπίτι του καί διασκέ 
δασαν ρίχνοντας δλα τά κεραμί 
δια στόν κήπο. Ό  Ράνσομ χαμογέ 
λασε γιατί σκέφθηκε δτι στό τέλος 
οί μαϊμοϋδες νικήσανε.

Ή  Α μ ερ ικα ν ική  Άποστολή είχε 
έγκατασταθή σέ δυό μεγάλα κτί
ρια παραπάνω άπό τόν Ιπ π όδρο
μο. Τά σπίτια αύτά είχαν χρησι 
μεύστ) άλλοτε γιά  στρατώνες τών 
’Ά γ γ λ ω ν  στρατιωτών πού είχαν 
μείνει στό Ρανσιπούρ.

Τετράγω να άσχημα κτίρια, εί
χαν τήν πρωτοτυπία τών παληών 
σπιτιών, άλλά ή φύσι είχε άναλά 
βει νά τά έξωραΐσϋ καί τά σκέπα 
σε μέ άναρρηχητικά φυτά, κλήμα 
τίδες, γιασεμιές, μπουκενβίλλιες. 
Μ εγά λα  δένδρα, μάνγιες, εύκάλυ- 
πτοι κα ί πιπεριές,, σκιάζανε τά 
σπίτια πού βρίσκονταν λίγο πιό 
μέσα άπό τό γεμάτο σκόνη δρόμο.

Ό  Σεβασμιώ τατος Έ λ μ ε ρ  Σ ι 
μόν μέ τή γυναίκα  του καί τίς δυό 
του κόρες τή Φέρν καί τή Χάζελ 
κατοικούσαν στό ένα σπίτι, καί ό 
κ. Σ  μίλεϋ. ή γυναίκα  του καί μιά 
συγγενής της, ή θεία Φοίβη, κατοι 
κοϋσαν στό άλλο.

Ή  δψι τών δυό κήπων μάς έδει
χνε τό χαρακτήρα  τών δυό οίκο 
γενειών. Στόν  κήπο τοΰ Σ ιμόν  δέν 
έβλεπιε κανείς ούτε ένα λουλούδι 
έκτός άπό τούς πυκνούς θάμνους 
καί τά άναρρηχητικά φυτά πού φυ 
τρώνουν μόνα τους στίς ’ Ινδίες, 
καί πού καμμιά  δύναμι δβ μπορεί 
νά τά σταματήσίΐ. ’Ά ν  ό κήπος 
αύτός ήταν μοναχικός δέ θά έκα 
νε κακή έντύπωσι άλλά πλάϊ στόν 
κήπο τών Σ  μίλεϋ φαίνονταν τόσο 
παραμελη μένος.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  ‘Η συνέχεια

Θεατρικέ<^έπιφυλλί 5ες
Τζ. Μπέρναρ Σόου

«Ό Ανδροκλής 
και τό Λιοντάρι»

Μετάφραση τοϋ κ. Θ. Καμενίδη
Σ τ ό  φύλλβ ιώ ν «Παρασκηνίων» Β '  χρόνβς, άριθ. φύλ

λου 53 Σάββατβ 20 Μ αιβυ 1939 δημοσιεύσαμε τβ πρόλογο 
τβύ περίφημβυ έργου τοΰΜ πέναρ Σώου «’Ανδροκλής καί τό 
Λιοντάρι». Ά π β  σήμερα, μέ τήν εύκαιρία πβύ τό έργβ 
αϋτό θά παιχτή την έρχόμενη χειμερινή περίοδβ στό 
Βασιλικό ©έατρβ, άρχίζουμε καί τή δημβσίευση τβΰ έργβυ 
μέ μετάφραση τοΰ ϊδιβυ κ. ©. Καμενίδη.

Ιο
ΠΡΏΤΗ ΠΡΑΞΗ

Βράβυ, τώ τέρμα τριών δρόμων πού 
όβηγοΰν οτήν Ρώμη, τρείς θριαμβουτι· 
κές άψίδες ξανοίγουν μιά πλατεία 
στήν εΐοοδο τής πόλης. ’Αριστερά καί 
δεξιά τής πλατείας μακριοί πέτρινοι 
μπάγκοι. Δεξιά ένας γεροξητιάνος μέ 
τό διοκάκι οτά πόδ α του.

Άπό τήν άφίδα δεξιά προχωρεί οτό 
κέντρο ένας ουλαμός Ρωμαίοι στρατι
ώτες πο ισυνωδεύουν μιά «ψουρνιάΛ 
χριστιανούς κατάδικους άντρες κοί γυ
ναίκες σ' δλες τίς ήλ κίες.

Άνάμεσά τους βρίσκεται καί μιά λο- 
βι' νια μιά ώραία καί τολμηρή νέα πού 
ξεχωρίζει άπ' δλους γιά τήν άνώτερη 
κοινωνική της κατ^ιγωγή. Τόν ούλομό 
όδηγεί μέ κόπο ένας εκατόνταρχος, 
κρατώντας στί. χέρια τό διακρ.τικό 
ραβδί του. "Ολοι τους σκονισμένοι, κα
τάκοποι. 01 Ρωμα'οι στρατιώτες κα- 
τσονΛ|>ηδες άδιάφοροι, ol χριστιανοί ό
νο χτόκαρδοι ό-ιοφοοισμένοι νά ρίξουν 
βτό χωρατό όλη τους τήν ταλαιπωρία 
€τοι πού νά δίνουν ό ένας τ ’ άλλου 
κουράγιο. 'Απ’ τή διεύθυνση πού φά
νηκε νάρχεται ό ούλαμός άκούγεται 
τώρ; σάλπισμα.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ  : (έπ ιτακτικά ). 
"Α λ τ ! Διαταγές άπ5 τόν Α ρ χη γό , 
(σταματούν καί περιμένουν). Καί 
τώρα έσείς Χριστιανοί, τσιμουδιά!

. 'Έ ρ χ ετ α ^ ό  Α ρχη γό ς , τό νοϋ σας. 
Προσέχτε τή συμπεριφορά σας. 
’Ό χ ι  τραγούδια. Νά φαίνεστε πει
θαρχικοί. Ναστε σοβαροί άν τά κα 
ταφέρνετε. Δέστε αύτό έκεΐ τό με
γάλο χτίριο: Είναι τό Κολοσσαϊο. 
Είνα ι τό μέρος δπου θά σάς πετά- 
ξουν στά λιοντάρια, κι’ οί μονο
μάχοι θά βγοϋν νά πολεμήσουν.Νά 
τό θυμάστε καλά, αύτό θά σάς μά
θει πώς πρέπει νά φέρνεστε στόν 
άρχηγό. ( Ό  Α ρ χ η γ ό ς  έμφανίζε- 
τα ι). Προσοχή I Χαιρετίσατε ! 
(o l στρατιώται χαιρετούν σέ στά- 
σι τιροσαχής).

Ε Ν Α Σ  Χ Ρ Ι Σ Τ ΙΑ Ν Ο Σ :  (εύθυ
μ α ). Ό  θεός μαζύ σου ’Α ρχη γέ !

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  (σκανδαλι 
σμένος). Σκα σ μός !

(Ό  ’Αρχηγός, ενας πατρίκιος, ό- 
μορφάνθρωπος, περίπου τριανταπέντε 
>*>ονών, πολύ ψυχρός καί μεγαλοπρε
πής, ίδιότυπ ,ς καί δικτατορικός, πλη

σιάζει πρός τόν πέτρινο πάγκο άριστε
ρά οέ τρόπο πού ξεχωρίξει ά-ι' δλους.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : 'Εκατόνταρχος.
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ  : (χα ιρετά

σέ προσοχή). Α ρ χ η γ έ !
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  (ξερά καί έπίση-

μα) ‘ Νά υπενθυμίσεις στούς άν
θρώπους σους πώς τή στιγμή αύ
τή μπαίνουμε στή Ρώμη. θ ά  τούς 
δώσεις νά καταλάβουν πώς πα
τώντας τό χώμα τής Ρώ μης βρί
σκονται μπροστά στόν Αύτοκράτο- 
ρα. θ ά  τούς τονίσεις πώς δέν έπι- 
τρέπεται έδώ ή χαλαρή πειθαρχία 
τής όδοιπορίας. θ ά  τούς βάλεις 
στά μυαλό καλά πώς πρέπει νά 
ξυρίζονται κάθε μέρα, δχι κάθε 
βδομάδα, θ ά  τούς τονίσεις ιδιαι
τέρως νά καταλάβουν πώς έδώ δέν 
έπιτρέπεται έπ' ούδενί λόγο νά ά- 
νεβοϋν καί νά βλασφημοϋν ψέλ
νοντας Ομνους χριστιοτνικούς, δπως 
στήν πορεία. Σ ά ς  καθιστώ ύπεύ- 
θυνο, 'Εκατόνταρχε, δχι μόνο γιά  
τήν γνωστοποίηση άλλά καί γιά  
τήν έκτέλεση τών όσων είπα.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  (άπολογη-
τ ικ ά )' Οί άντρες βαδίζουν πιό ή
συχα, Α ρ χ η γ έ .

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  "Ε χ ε ις  δίκηο. Γ ι ’
αύτό μιά έξαίρεσίς μπορεί νά γ ί
νη γιά  τό έμβατήριο: ’Εμπρός,
Χριστιανοί στρατιώτες. Αύτό μπο
ρούν νά τό τραγουδούν, όχι δμως 
στήν άγορά ή σέ μέρος πού μπο
ρεί νά άκουστή άπό τόν Αύτοκρά- 
τορα τά λόγια  μόνο πρέπει ν ’ άλ- 
λάξουν «Ρ ίχτε  τους στά λεοντά- 
ρια» αίφνης. (Ο ί Χριστιοαοί ξε- 
σπανε σέ πληθωρικά γέλοιο , πράγ 
μα πού σκανδαλίζει τόν Έκατόν- 
τα ρχο).

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Σιωπή !
Σιωωππήή ! ! Αύτή είνε ή πειθαρ- 
χίοτ σας ; ’Έ τ σ ι  άκοΰνε έναν αξι
ω ματικό; (στόν Α ρ χ η γ ό ) .  ’Ορί
στε. κύριε, αύτά τραβάμε καθημε
ρινώς μ' αύτούς τούς Χριστιανούς. 
"Ο λοι τώρα χαχανίζουν καί κορο
ϊδεύουν, κάτι φοβερό I Αύτοί δέν

έχουν θρησκεία: πώς μπορεί ά λ 
λο ιώς.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Μά νομίζω, 'Ε κ α 
τόνταρχε, αύτό τώπε ό Α ρ χ η γ ό ς  
γιά  νά μάς κάνει νά γελάσουμε. 
’Ή τα ν τόσο άστεΐο.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Πόσο ά-
στεϊο ήταν, θά τό δείτε αύριο πού 
θά σάς πετάξουν στά λεοντάρια. 
(στόν Α ρ χ η γ ό  πού φαίνεται σκυ
θρω π ός)'Συγγνώ μην κύριε.(στούς 
Χριστιανούς). Σίωω πήήήΙ

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  θ ά  είδοποιήσετε
τούς άντρες σας πώς άπαγορεύω 
άπό δώ καί στό έξής κάθε οικειό
τητα μέ τούς Χριστιανούς καταδί
κους. Έξα ιρετικώ ς, μονάχα γιά  
τίς γυναίκες θά έπιτρέψετε νά μα 
γειρεύουν, νά έπιδιορθώνουν ροΰ- 
χα  νά γράφουν γράμματα, έν γέ- 
νει τίς ιδιωτικές τους άσχολίες. 
Δέν θά έπεκτοτθώ περισσότερο. ’ Ι 
διαιτέρως νά φροντίσετε ή διατα
γές σας άναφορικά μέ τόν τόνο 
καί τήν συμπεριφορά τών στρατι
ωτών σας πρός τούς καταδίκους, 
νά είναι ή έκφρασις τής έχθρας 
καί τής περιφρόνησης. Ή  παρα
μικρή άπείθεια στή διοίτο<γή αύτή 
νά θεωρηθή παράβασις καθήκον
τος. (στρέφεται πρός τούς κατα
δίκους). Κα τά δικο ι!

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ  : (ά γ ρ ιο ς ).
Καατάάδδικοιοι ! Πρροσοχή ! Σ ι 
ωπή I

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  ’Επικαλούμαι τήν 
προσοχή σας, κατάδικοι, γ ιά  τήν 
αύριανή σας έμφάνιση στόν Αύτο- 
κρατορικό Ιπ π όδρομο δποια ώρα 
τύχει σύμφωνα μέ τις όδηγίες τών 
διευθυντών. Ε ίμ α ι σέ θέση νά σάς 
άναγγεΙλω  πώς σάν παρουσιαστή 
έλλειψη Χριστιανών σείς πρόκειται 
νά κληθήτε άμέσως.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Κα ί γιά  τί μάς προ
ορίζουν Α ρ χ η γ έ ;

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Η σ υ χ ία !
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Ή  γυναίκες θά ό- 

δηγηθοϋν στήν άρένα τοΰ Αύτο- 
κρατορικοϋ Ίπποδρόμου γιά  τά 
άγρια  θηρία δπου καί θά ύποστοΰν ί 
τάς συνεπείας. Ά π ό  τούς άντρες 
δσοι εΐναι σέ θέση νά φέρουν ό
πλα θά τούς όπλίσουν γιά  νά ύπε- 
ρασπίσουν τόν έαυτό τους, άν προ 
τιμοϋν, άπό τούς αύτοκρατορικούς 
μονομάχους.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  ’Α ρχηγέ  δέν ύπάρ- 
χει έλπίς, ό αιματηρός αύτός δι
ωγμός...

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Σκα σ μ ό ς ! 
Διω γμός, έλα δα !

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : (απαθής μέ κά 
ποιο τόνο σ α ρκα σ μ ο ί). Διω γμός! 
Ή  έκφρασις δέν είναι κσί τόσο 
κατάλληλη γιά  τίς πράξεις τοΰ Λύ 
τοκράτορα. Ό  Αύτοκράτωρ εΐναι 
ό ύπέρμαχος τής θρησκείας. Ρίχ- 
νοντάς σας στά λιοντάρια, ύπερα- 
σπίζει τά συμφέροντα τής θρη 
σκείας στή Ρώ μη. "Α ν  σείς τόν

ρίχνατε στά λεοντάρια αύτό μά
λιστα μποροΰσε νά όνομασθή δι
ωγμός. (Κα ινούργια  όμαδικά γ έ 
λια τών Χριστιανώ ν).

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  (τάχει χα
μένα ). Σ ιω π ή! Σκά σ τε έπί τέλους. 
Ποΰ ξανακούστηκε τέτιο πράγμα.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Α ρ χ η γ έ :  κανείς έ
δώ δέν παίρνει στά σοβαρά τά ώ 
ραία σας άστεΐα μιά πού βαδίζο
με δλοι στό θάνατο.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  (άπρό η τος μέ έπί 
σημο ύφος). Έφ ιστώ  τήν προσοχή 
τής καταδίκου Λαβινίας στό γε 
γονός δτι ό Αύτοκράτορας έχει 
θεϊκή ύπόσταση, ή κοττηγορία σας 
λοιπόν γιά  σκληρότητα είναι κάτι 
περισσότερο άπό προδοσία, εΐναι 
Ιεροσυλία. Έπ εκτείνομα ι περισσό 
τερο μέ τήν έπιθυμία νά σάς ύπο- 
δείξω δτι ή κατηγορία σας στερεί
ται βάσεως γιαπί ό Αύτοκράτορας 
δέν έπιθυμεΐ κοτνείς κατάδικος νά 
ύποφέρη ούτε δμως είναι δυνατόν 
ποτέ ένας Χριστιανός πού κακοποι
είται νά έλευθερώνεται άπό τρίτη 
δύναμη ή θέληση. "Ο λα  δσα γ ί 
νονται είναι άνάγκη νά γίνουν κα 
θώς καί ή έξαγορά τής έλευθερί- 
ας μέ μιά άπλουστάτη θυσία, μιά 
προσφορά θυμιάματος στόν βωμό 
καί ό κατάδικος είναι καί πάλι έ- 
λεύθερος. Ύπ’ αύτάς τάς συνθή 
κας λοιπόν μόνο μιά καθαρή τρέλ- 
λα μπορεί νά δικαιολογήση τίς κα 
τηγορίες καί τίς ταλαιπωρίες σας. I 
’Επιπροσθέτως σας ύπενθυμίζω 
πώς άν σάς είναι άδύνατο νά ρί
ξετε λ ίγο  θυμίαμα στό βωμό άπο- 
κυρήσοντας τίς πεποιθήσεις σας 
μπορείτε δμως σάν άπόδειξη τών 
καλών σας διαθέσεων νά αποφεύ
γετε νά είρωνεύεσθε τούς συμπολί. 
τας σας γιά  τίς θρησκευτικές τους 
πεποιθήσεις.Ξαίρω πολύ καλά πώς 
ή άβροφροσύνη μου αύτή δέν βα
ρύνει τούς Χριστιανούς, έν τούτοις 
είναι καθήκον μου νά έπιστήσω 
τήν προσοχή σας σέ δλα αυτά γιά  
νά μήν έχετε νά παραπονεϊσθε γιά 
τόν τρόπο πού σάς μεταχειρίζον
ται ή νά κατηγορείτε τόν Αύτοκρά 
τορα δταν αύτός έξαντλεί δλη του 
τήν έπιείκια. Μ ’ αύτή τή λογική ό 
κάθε Χριστιανός πού χάνεται στήν 
Ά ρ έ ν α  δέν κάνει τίποτε άλλο πα
ρά μιά καθαρά αύτοκτον'α.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  'θ ρ χ η γ έ : ό σαρκα
σμός σας είναι πολύ δηκτικός. 
Δέν σκεφθήκατε δμως πώς γιά  · 
μας ό «θάνατος» είναι πολύ εύκο-1 
λος. Ή  θρησκεία μας, μάς προσφέ j 
ρει πολύ ώραιότερη καί πολύ κα ! 
λύτερη ζωή παρά τήν ζωή γεμάτη | 
σκοτάδια καί άσκοπη. "Οσο πικρό 
τερη είναι ή άγωνία τών μαρτύ
ρων, τόσο πιό δοξασμένος είναι ό 
θρίαμβός τους.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  (ταραγμένος, άπευ- 
θύνεται προσωπικώς στή Λαβίνια ). 
Μάρτυς, Λαβίνια, θά nrj τρελλός.

Ό  θάνατός σας δέν πρόκειται νά 
ώφελήση κανέναν.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Τότε γιατί μέ σκο
τώνουν ;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : "Η θελα  νά πώ, γιά  
νάμαι ειλικρινής, δέν χρειάζονται 
μάρτυρες.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Πώς; Μά ή θρησκεία 
μου δπως καί τό ξ ιφος σου χρειά 
ζονται δοκιμασία. Μπορείτε νά δο 
κιμάσετε τό ξίφος σας χωρίς vc 
ταίξετε τή ζωή σας;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  (ξαναβρίσκει γρή 
γορα τό έπίσημό του ύφος). ’Εφ ι 
χτώ τήν προσοχή τής καταδίκου: 
άπαγορεύεται ή συζήτησις μεταξύ 
Χριστιανών καί άξιωματικών τοΰ 
αύτοκράτορος μέ θέματα πού δέν 
έπιτρέπουν οί στρατιωτικοί kocvo- 
νισμοί. (Γέλ ια  τών Χριστιανώ ν).

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Α ρ χ η γ έ , έτσι λοι
πόν;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : Έφ ιστώ  τήν προσο
χή τής καταδίκου στίς προτάσεις 
τεσσάρων εύγενών άξιωματικών 
'άπ’ τούς όποιους μπορεί νά διαλέ- 
ξη εύθύς ώς θυσιάσει στούς θεούς 
μας δπως κάνουν δλες οι εύγενι- 
κές κυρίες τής Ρώ μης. Δέν έχω νά 
πώ τίποτε άλλο στούς καταδίκους.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Άνάπαυσις. 
Μήν κουνηθεί κανείς.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : ’Εκατόνταρχος !
θ ά  περιμένεις έδώ μέ τούς άνδρες 
σου φρουρά τών καταδίκων ώς τήν 
ώρα πού θά φέρουν τρείς Χριστια
νούς καταδίκους συνοδεία ένός λό
χου τής δεκάτης λεγεώνος, θ ά  έ- 
ξακριβώσεις μεταξύ τους τήν ταυ
τότητα ένός στρατιώτη μέ τό δνο
μα Φερόβιος, άνθρώπου μέ έπικίν- 
δυνο χαρακτήρα καί μέ μεγάλη 
σωματική δύναμι καί ένός έλληνα 
ράφτη πού περνάει γ ιά  μάγος καί 
όνομάζεται Α νδροκλής , θ ά  προ
σθέσεις αύτούς τούς τρεις στή συ
νοδεία σου καί θά βαδίσης μέ δ
λους στό Κολοσσ-itk) νά τούς παρα 
δώσεις στόν έξαρχο τών μονομά
χων μέ άπόδειξη παραλαβής προ- 
συπογεγραμμένη άπό τόν θηριοδα 
μαστή καί τόν έκτελεστικό έπίτρο- 
πο. Κατάλαβες τί έχεις νά κάνης;

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Μάλιστα κύ 
ριε.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Διάλυσις! (άποβά- 
λει τό ύφος καί κατεβαίνει άπό τή 
θέση του. Ό  Εκα τόντα ρχος  ετοι
μάζεται νά ξαπλώσει καί οι άν
δρες του παίρνουν στάσεις άνα- 
παύσεως. Οί χριστιανοί μέ μεγάλη 
άνακούφιση στρώνονται κατά γής 
άριστερά τής πλατείας. Ή  Λαβί
νια μόνον δ ρ θ ια ).

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  ’Α ρ χ η γ έ : Αύτός ό
άνθρωπος πού πρόκειται νά μάς 
συναντήσει εΐνε ό ξακουσμένος 
Φερόβιος που έκανε τόσο μεγάλο 
προσηλυτισμό στίς βορεινές έπαρ- 
χίες;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ : Ά κ ρ ιβ ώ ς : Καθώς

λένε μάλιστα έχει δύναμι έλέφαν- 
τα καί όρμή μανιασμένου ταύρου, 
θ ά  πρόκειται λοιπόν γ ιά  έναν τέ
λειο μανιακό. Καθώς φαίνεται δέν 
θά είναι πρότυπο Χριστιανοΰ.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Φθάνει νά εΐνε Χ ρ ι
στιανός, άρχηγέ, καί δέν έχετε νά 
φοβηθείτε τίποτ>ε.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  (μέ  ψυχρότητα).
Κα μμ ιά  περίπτωσις δέν θά μέ άνα 
νκάσει νά οβηθώ, Λαβίνια.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ  (ε ιρ ω ν ικά ): Τ ί άν- 
ϊρεία, Ά ρ χ η γ έ  !

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  "Ε χ ε ις  δίκηο. Ή 
ταν άνοησία πού μίλησα γ ι ' αύτό. 
(χα μηλά , παρακλητικά, πατθητι- 
κ ά ). Λαβίνια, ξαίρουν οι Χριστια
νοί ν ’ άγαποϋν;

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ  (£ π α θής ): Ναί, ’Α ρ 
χη γέ , άγαποΰν κα ί τούς έχθρούς 
τους.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Μά είναι δυνατό ;
Λ Α Β Ι Ν ΙΑ  : Κ α ί πολύ δυνατό 

Ά ρ χ η γ έ , δταν μάλιστα τυχαίνει οι 
έχθροί τους νά είνε έτσι ώραίοι 
σάν καί σένα.

Λαβίνια μέ περι-

Έ σ ά ,  Ά ρ χ η γ έ ,

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ : 
παίζεις;

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  
πώς μπορεί...

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ : Τότε φλερτάρεις
μαζί μου καί αύτό είναι άκό
μα χειρότερο. Μήν είσαι άνόητη.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Μ ά μπρός σ’ έναν 
τόσο ώραίο άντρα, Ά ρ χ η γ έ .

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Α διόρθω τη ! (πα
ρα κλητικά ). Σ έ  παρακαλώ νά .ιέ 
προσέξης. "Ο λ ο ι αύτοί οι άντρες 
πού βρίσκονται σήμερα μαζεμμέ- 
νοι έδώ, αύριο θά κατοεντήσουν οί 
φαυλότεροι σαδισταί πού τό μόνο 
πάθος πού θά τούς έμπνέει μιά ώ
ραία γυναίκα  είναι ή ήδονή νά τήν 
βλέπουν νά βασανίζεται καί νά κα 
ταξεσχίζεται σέ κομματάκια. Εΐνε 
άληθινό έγκλη μα  νά Ικανοποιεί 
κανείς παρόμοια πάθη. Σ έ  παραδί 
δουν στό σκυλολόι τών άλητών καί 
στόν συφερτό τών αύλοδούλων 
πού θά σέ βασανίσουν. Γ  ιατί δέν 
θέλεις νά διαλέξης έναν εύγενικό 
έρωτα κ ι’ έναν τιμητικό γάμο.

Λ Α Β ΙΝ ΙΑ  : "Ο λο ι είναι άνίκα* 
νοι νά κάνουν κακό στήν ψυχή μου. 
Κ ι ’ αύτή θά πάθει μόνο άν θυσιά
σω στά ψεύτικα είδωλα.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : Τότε πρόσφερε θυ
σία στόν άληθινό θεό. Τ ί ένδιαφέ- 
ρει τό δνομά του; Έ μ ε ΐς  τόν όνο- 
μάζομε Ζούπιτερ. Ο Ι "Ελ λ η νες  τόν 
όνομάζουν Δία. Σ ά ν  θά προσφέ- 
ρα ς  θυμίαμα στό βωμό του όνόμα- 
σέ τον έσύ δπως θέλεις. Αύτός θά 
καταλάβει.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  "Ο χ ι, μοΰ είναι άδύ 
νατο. Κ ι ’ αύτό είναι τό παράδοξο 
Ά ρ χ η γ έ  πώς μιά προσφορά πάνω 
στό βωμό είναι δλη ή διαφορά. Ή  
θρησκεία είναι κάτι τόσο μεγάλο 
πού άν συναντηθούμε δυό άνθρω
ποι μέ πραγματική μ ' άληθινή πί

στη θά γίνουμε άμέσως φίλοι χω 
ρίς νά μάς ένδιαφέρει, τί δνομα 
δίνουμε στό θεό  πού μά ς έπλασε 
κα ί μάς έδωσε τήν θεία πνοή. ΤΩ ! 
μά νομίζεις πώς έγώ , μιά γυναίκα, 
θά μαλώσω ποτέ μαζύ σου σάν πρό 
κειται νά θυσιάσω σέ μιά γυναι
κεία θεότητα δπως αίφνης ή ’Ά ρ-  
τεμις ,δταν θά ξαίρω πώς ή "Αρ- 
τεμις θάναι γιά  σένα δτι θάναι γιά  
μένα ό Χριστός; "Ο χ ι :  θά γονατί
σουμε κι’ οι δυό μας μπρόζ άπό 
τόν βωμό της σάν δυό μικρά παι
διά.

"Οτοτν δμως άνθρωποι πού δέν 
πιστεύουν ούτε στόν δικό μου θεό, 
μήτε στόν δικό τους, άνθρωποι πού 
δέν ξαίρουν τί θά πί) πίστις, δταν 
οι άνθρωποι αότοί μέ τραβήξουν 
μπρός σ’ ένα ξόανο πού δέν είναι 
παρά τό σύμβολο τοΰ τρόμου καί 
τοΰ σκοταδιού δπου είναι βουτηγ
μένοι, τής σκληρότητος, τής άπλη- 
στίας τοΰ μίσους τους πρός τάν 
θεό καί τίς καταπιέσεις τών συνο 
μοίων τους, δταν οι άνθρωποι αυ
τοί ζητοΰν νά ξεγελάσουν τήν ψυ
χή μου καί μπρός σ' δλο τόν κόσμο 
νά παραδεχτώ πώς τό άποκρουστι- 
κό αύτό ξόανο εΐνε θεός καί άλή- 
θεια εΐναι ή πόρωσις καί ή ψευτιά 
τους, τότε μοϋ εΐνε άδύνατο νά τό 
δεχθώ κι’ άς μέ σύρουν σέ χίλιους 
ματωμένους θανάτους. Σ ο ΰ  λέω 
πώς δέν εΐνε δυνατό μέ κανένα τρό 
πο. Πρόσεξε Ά ρ χ η γ έ :  Σούτυχε πο
τέ νά θέλης νά πιάσης ποντικό μέ 
τά χέρια ; Κάποτε ένα μικρό χαρι
τωμένο ποντικάκι συνείθιζε νά 
βγαίνη άπό τήν τρυπίτσα του και 
νά παίζη πάνω στό τραπέζι πού δι
άβαζα. Μοΰ έρχότοεν ή έπιθυμία 
νά άπλώσω τά χέρια  . μου νά τό 
χαϊδέψω, πολλές φορές χοροπηδοΰ 
σε μεσ’ τά βιβλία μου πού έτσι άν 
άπλωνα τά χέρια θά τοΰ ήτοτν άδύ 
ρατο νά φ ύγη .Κ ι’ δμως τό χέρι μου 
δέν κινοϋσε, δέν άπλώνοταν δσο 
κ ι’ άν τώθελα. Στήν  καρδιά δέν έ
νιωθα τόν*παραμικρό φόβο κ Γ  δ
μως τά χέρι δέν τολμούσε, ή ίδια 
ή φύσις δέν άφηνε τό χέρι μου νά 
πιάση έναν ποντικό. Νά Ά ρ χ η γ έ :  
’Ά ν  πάρω τό θυμίαμα καί άπλώσω 
τά χέρια πάνω άπό τή φλόγα τοΰ 
θυσιαστηρίου, τό χέρι μου θά τρα 
βηχτεί μόνο του. "Ο λο  μου τό σώ
μα θά μείνει πιστό στήν θρησκεία 
μου έστω κ ι’ άν διαφθείρετε τήν 
ψυχή μου. Κα ί μ’ δλα αύτά έγώ 
θάμαι πιό κοντά στήν "Α ρτεμη πα
ρά οι τύραννοί μου πού δέν πιστεύ 
ουν σέ τίποτε. Μπορείτε νά τό κα
ταλάβετε αύτό;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  (ά π λά ). Ναί. Τό
καταλαβαίνω. Έ γ ώ  δμως δέν θ’ 
άποτραβήξω ποτέ τό χέρι. Τό χέρι 
πού κρατά ξίφος δέν ύποχωρεί πα
ρά μονάχα ύστερα άπό τήν νίκη.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια
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Ξέρω καλά έναν ποΰ διάβασε κα\ 
διαβάζει άπό χρόνια δλα σχεδόν τά 
λογοτεχνικά (έκτός άπό τ’ άλλα) 
έντυπά μας. Άπό τά 6:6λία, τουλά
χιστο, πολύ λίγα τοΰ ξεφεύγουν, θά 
πής άμέσως: και τί καταλαβαίνει, 
τί ο<ρελος έχει ; “ Αν ήθελα, ένσω- 
μοσώνοντας τή σκιά αύτοΰ τού πολύ 
γνωστού μου, νά πάρω τή θιέσπ του, 
θ’ απαντούσα : άν δχι τίποτε άλ
λο, τό διάβασμα αύτό μέ κάνει ικα
νό νά μπορώ νά πώ σέ κάθε περί
σταση πού τύχει — τώρα, άς ποΰμε— 
πόσο συνεχούμενη, εύκολοδιάκριτη 
κι’ άζιοπρόσεχτη εΐνε ή πρόοδος 
τής λογοτεχνίας μας.

Και δέ λέω άκόμη γιά τό περιε
χόμενο, τις έντυπώσεις κα'ι παρατη
ρήσεις, τις συλλήψεις και τούς τρό 
πους τής σύνθεσης, τ’ις ιδεολογικές 
σέ θέση και άρση κατατηίσεις, τήν 
όλη τεχνική κα’ι τήν όλη συγκρό
τηση: περιορίζομαι καί λέω άπλώς 
γιά τή γλωσσική μορφή, τή διατύ
πωση, τήν έκφραση.

’Αλήθεια τί προκοπή μέσα σέ μι
σόν αίώνα ! Κι* όχι είδικά μόνο 
άνάμεσα στούς σημαντικούς λογοτέ 
χνες μας, πού, ξεχωρίζοντας άνά
μεσα άπό τό πλήθος τών όμότε- 
χνων, στάθηκαν Λ γίνονται όλοένα 
όρόσημα κα'ι στατικά Λ δυναμικά 
σχηματίζουν τ'ιςλεκάνες Λ τά κανά
λια της θείας ροής τοΰ λόγου καΐ 
στόν τόπο τούτον. ’Αλλά γενκά , 
γιά δλους πού γράφουν καί δουλεύ 
σουν ώς σέ χυλάρι ή ώς σέ πηλό, 
ώς σέ ξύλο ή ώς σέ μέταλλο τήν 
όμοδική έκφραση. Κι’ άνάμεσα ά
κόμη στήν παραγωγή του ΐδνου λο
γοτέχνη, εΐνε όρατή ή προκοπή αύ
τή. Κι’ άκόμη πιό γενικά σέ δλη 
τή λογοτεχνική μας παραγωγή ά- 
νεξάρτητα άπό τά έργα καΐ τούς 
συγγραφείς.

Τί ξεχωριστή, άλήθεια, πρόοδος 
άπό τά 1880, πού π:ιρουσιάστηκε 
κείνη ή φιλοπρόοδη όμάδα γύρω 
άπό τόν Παλαμά καί τόν Εκ:ά, τόν 
Λροσίνη καΐ τόν Πολέμη. Κι’ άπό 
τότε ώς τό 1888 πού βγήκε τό «Τα- 
ζίδ ». Κι’ άπό τότε ώς τά 1905 πού 
παρουσιάστηκαν ό Ψυχάρης, κγ* ό 
Πάλλης, ό Έφταλιώτης, ό Καραβί- 
της, κι’ ό Βλαχογιάννης, ό Ξενό- 
πευλος, κι’ ό Βουτυράς, ό Χατζό- 
πουλος κι’ ό Θεοτόκης, ό Χρηστο- 
μάνος κι’ ό Ροδοκανάκης, ό Βου- 
τυερίδης κι’ ό Γκόλφης κι* ό Πα- 
ρσρίτης, jb Αύγέρης, ό Χόρν, τό 
ζεύγος Καζαντζάκη, ό Βάρναλης 
κι’ ό Καρβούνης (άς άφίαουμε, εί
παμε τις εσωτερικές άνομοιότητες 
κι’ άς τά βάλουμε δλα μαζί, άφού 
γιά τή δ ατύπωση μόνο πρόκειται έ 
δώ ),Κι’ άπό τά 1905 ώς τά 1920 κι’ 
άπό τότε ώς τά 1930 καΐ τά 1940. 
Κ*’ άπό τήν άρχή τής σταθερής 
γλωσσ’κής προσαρμογής μας, άπό 
τήν παληά « ‘Εστία» ώς τή «Νέα Ε 
στία)). ’Από τά «Πσναθήνπα» καΐ τό 
«Περιοδικό» μας ώς τόν «Διόνυσο)) 
και τήν «Τέχνη» καΐ τόν «’Ακρίτα)). 
’Απ’ αύτά ώς τά «Προπύλαια» καΐ 
τόν «Νουμό» (κέντρο συστολής καΐ 
κάπο^ς σύγχισης, άλλά καΐ σταθμό 
καΐ πάγια άφετηρία). ’Απ’ αύτά ώς 
τά «Νεοελληνικά Γράμματα» καί τά 
«Νέα Γράμματα». (Εΐνε στό μεταζύ 
κ ’ έντυπα πού δέν ύπάρχουν σήμε
ρα,πού τά ξέρουμε καΐ τά θυμούμα
στε, μά δέν τ’ άναφέρουμε). Άπό 
τόν Φώτο Πολίτη τής «Νέας Ελ λ ά 
δας» κα\ τής «Πολιτείας» ώς τόν 
ϊδιο τοΰ «Ελευθέρου Βήματος» καΐ 
τής «Πρωίας». Κι’ άπ’ αύτόν ώς τό 
Χίουρμούζιο καΐ τόν Βαρύκα, ώς τόν 
Ξύδη κεί τόν Καραντώνη κι’ ώς τόν 
Κ. Τσάτσο καΐ τόν Σεφέρη. Κι’ άπό 
τόν " Ιωνα Δραγούμη ώς τόν Γιώρ
γο Θεοτοκά. Άπό τά «Δόγια τής 
πλώρης» ώς τόν «Ζητιάνο» κι’ άπ’ 
αύτά ώς τό «Γυμνό παιδί» καΐ τή 
«Γαλήνη». Άπό τόν Καζαντζάκη τής 
«Νέΐς ζωής» ώς τόν μεταφραστή 
τής «Θείας κωμωδίας» καΐ τόν δη
μιουργό τής (('Οδύσσειας». Άπό τόν 
Βάρναλη τής «Κερήθρας» καΐ τών 
τραγουδίών τής «Ήγησοΰς» καΐ 
τών Αλέξανδρέ:.σνών περιοκών, ώς 
τις μετά τό 1920 λυρικοσατυρ.κές 
συνθέσεις του καΐ τό άποκορύφωμα 
τής δικής του καΐ τής πανελλήνας 
στό δοκιμ'ογραφιχό είδος πεζογρα
φίας, τήν ((Απολογία τοΰ Σωκράτη». 
Άπ ό% όν Κρυστάλλη μέσο τού Σπή- 
λιου Πασαγιάννη ώς τόν “Αγγελο 
Σικελιανό. Άπό τήν Πίιπζα ώς τή 
Λ λή Ίακωβίδη. Άπό τήν Αιμιλία 
Κούρτελη ώς τή...Στεφανία Δάφνη 
κι’ άπ’ αύτές τις «δυό» ώς τή Με- 
λ'σσάνθη. Άπό τήν Ιουλία Περσάκη 
καΐ τή Μαλάμου ώς τή Μέλπω Άζι- 
ώτη καΐ τή Μόνα Μητροπούλου. Καΐ 
πόσοι καΐ πόσες άλλες παραλείπον- 
ται, πού στό έργο τους δείχνεται 
cύτό πού λέμε.

Καΐ δείχνεται πώς τό μέτρο ά- 
ζίας ένός λογοτέχνη εΐνε τό νά 
μή μένει πίσω στή γλωσσχή μορφή, 
στή διατύπωση, στήν έκφραση. Ν ’ 
φ&ρω ένα άκόμη παράδειγμα, cv 
άλλως τ ζ , πού μοΰ χρειάζετα- τή 
στιγμή τούτη γιά νά δικαιολ·' 
ή έαικεφαλίδα τοΰ παρόντος. . ον
κ. "Αρη Χατζηδάκη.

Ό  Κρητικός αύτός ποιητής, λογο
τέχνης καΐ δραματικός συγγραφέ
ας, άν δέν καθυστερούσε τήν έκ
φρασή του, τό περ εχόμενό του, έ
στω μέτρο, θαχε πολύ πιό ένδ.α- 
φέρον άπ’ δσο έχει τώρα.

Σεμνός καΐ μετρημένος έργάτης 
τοΰ λόγου, άρχισε τή σταδιοδρομία 
του στήν ιδιαίτερη πατρίδα του τό 
Ηράκλειο. "Εγινε δημοσιογράφος 
κ :ΐ τοπ κά θά είχε δ ακριθή, άφού 
έγ:νε στήν Κρήτη άρχι συντάκτης 
καθημερινής εφημερίδας καΐ ταχτι
κός συντάκτης μιας άλλης έκεί ε
φημερίδας καθημερινής . έπίσης. 
( ’’Εκαμε, ύστερα καΐ συντάκτης 
οτήν έδώ «Βραδυνή»). Στό μεταξύ 
έγραφε ποιήματα, μετέφραζε βι- 
6λ κά έργα — ζεκυρίζει ή συστήμα
τα ποίηση τοϋ «"Ασματος άσμάτων»

— καΐ συνέθετε δράματα. Σ ’ δλα 
αύτά δμως φαίνεται καθυστερημέ
νος στήν έκφραση. Κ ’ ένφ τό περιε
χόμενό του μοιάζει συγχρονισμένο 
κΓ οί παλμοί του εΐνε άληθινά άν- 
θρώπ.νοι κ ’ ή προσοκή ταυ σύντονα 
στρέφεται στά μεγάλα προβλήματα 
τής έποκής — πρώτο δείγμα ζωντά
νιας καΐ σοβαρότητας — μολαταύτα 
ή καθυστερημένη έκφρασή του τόν 
έμπόδ σε νά μπή σέ καλή γραμμή 
κ ’ έμεινε ώς τήν ώρα λίγο γνω
στός.

Φταίει, φυσικά, ή έπαρκία. Έκεί 
οί νέοι ήκοι φτάνουν έζασθενημέ- 
νοι. Οΐ νέες μορφές έξαντλημένες. 
Ακούει κανείς και βλέπει συγκυ- 

σμένα. “ Ο,τι καΐ νά πρς ό λογοτέ- 
κνης πρέπει νά ζρ στό κέντρο τής 
έθν:κής ζωής, γιατί αύτό εΐνε γιά 
τόν ντόπιο τό κέντρο τής παγκο
σμιότητας. Ό  Καβάφης άποτελεΐ 
μιά έξαίρεση πού άκριβώς άνάμεσα 
στ’ άλλα έξηγεΐ τήν Ιδ ορρυθμία 
τής όλης δημιουργίας του.

Έδώ, στήν Ά9ήνα, στό κέντρο, 
ένας "Ελληνας λογοτέκνης θά συγ 
κρονιστρ. Έδώ θά συγκρονίσρ τήν 
έκφρασή του κ ’ ύστερα θά συγκρο
νίσρ κι* δλα τ’ άλλα. Κι* αύτό εύ- 
τυκώς άρκισε νά γίνεται καΐ μέ τόν 
κ. “ Αρη Χατζιδάκη. Διάβασα δλο 
τό έργο ου. Άπό τΐ ((Ίδαία» — οΐ 
«Κοντυλιές», πού είνε τό πρώτο του 
περιλαμβάνεται σ’ αύτά — εΐνε μιά 
γενική συλλογή πρ-ωτότυπης k c i με
ταφραστικής παραγωγής. Καΐ τις 
«Πολ.τείες τών ώρών» καΐ τήν ((Πρέ
βεζα» καΐ τόν «Πατούχα». Καΐ τώρα 
τή «Σπιναλόγκα».

Καΐ δ:επίστωσα αύτό πού είπα μέ 
τόσο περιστροφική διαδρομΛ στό 
παραπάνω: τόν γοργό συγκρονι- 
σμό του, δταν βρέθηκε μόνμα έγ- 
κατεστημένος στήν Αθήνα, καΐ τή 
σημασία τής έκφρασης γιά τήν δλη 
έμφάνση 'μ^άς λογοτεχνικής παρα
γωγής.

Ή  «Σπιναλόγκα» εΐνε ενα δραμα 
τικό έργο άξιο κάθε προσοκής. Καΐ 
γιατί μαρτυρεί τήν προσαρμογή τοΰ 
συγγραφέα της καΐ γιατί έκει καΐ 
αύτΞτελή άζία. Εΐνε μιά όλοφάνερη 
και σημαντική πρόοδος, δχι μόνο 
στά άλλα, προγενέστερα έργα τοΰ 
ϊδ ου συγγραφέα, άλλά καΐ πάνω 
στά όμοειδή πρόσφατό „του: τόν ((Κα 
ρυωτάκη» καΐ τόν «Πατούκα».

Καΐ πριν προχωρήσω κάνω μιά 
γενική παρατήρηση. ‘0 κ. “Αρης 
Χατζ.δάκης δραματοποίηαε ώς τώρα 
γνώρ^μούς μας «μύθους» καΐ ξεκω- 
ριστά στά δύο πρώτα δραματικά του 
έργα «μύθους» λογοτεχνικούς. Τόν 
ποιητή Καρυωτάκη καΐ τόν πεζογρά- 
φο Κονδυλάκη. Σ ’ αύτά τά δυό μό
λις πέτυκε νά δώσρ κάποια γνώρι- 
μή μας άτμόσφαιρα. Πάντως διαβά- 
ζοντάς τα — δέν θά παικτούν, βέ
βαια, ποτέ αύτά, παρά μόνο ϊσως 
άπό έρασιτεκνικούς θιάσους καΐ γιά 
ώρισμένο σκοπό — πάς νά φέρρς 
οτι\ μνήμη σου, πάς νά π:άσρς μέ 
τήν οϊσθησΛ σου, πάς νά συλλάβρς 
τή σκιά του τραγικοΰ πο ητή, τοϋ 
αίσθαντικοΰ καΐ πραγματιστή πε- 
ζογράφου.

Στή ((Σπιναλόγκα» δμως πήρε ένο 
θέμα, Ισως άγνωστο στό πολύ κοι
νό, γνωστότατο δμως σέ πολλούς 
γιά τή φρικαλεότητα καΐ τήν άνθρώ
πινη κα-ΐ κοινωνική σημοοία του. 
Πρόκειται γιά τό νησί τών λεπρών 
τ̂ \ς Κρήτης,

Ό συγγραφέας δμως δέν έκαμε 
μακάβρια ήθογραφία. “Ανοιξε τό 
θέμα του, τοΰ έδωσε μορφή κ* 
έκταση γενικώτερη. Τοΰ έμφύσησε 
πνοή ιδεολογική. “ Εβαλε μέσα κα- 
ρακτήρες διάπλατους. Γεγονότα χα* 
ρακτηρ.στικά. Ατμόσφαιρα δραμα
τική.

Δέν ύπάρκουν ol μεγάλες συγ
κρούσεις τών ξώφρενων παθών, τών 
άναδημιουργίκών συλλήψεων, τών 
ύπερπραγματικών, άλλά τελεσφό
ρων συνθέσεων. Αύτή ή κεντρική 
ενέργεια τοΰ γιατρού Πέτρου Κρη
τικού μο άζει άτόφια μέ τήν ένέρ- 
γεια τοΰ έπιστήμονα τοΰ «Νέου Ει
δώλου» τοΰ ΟρανσουάΝτεκουρσέλ. 
Αύτά δλα δμως είνε δευτερεύ- 
οντα. Κείνο πού πρωτεύει εΐνε πώς 
στή «Σπιναλόγκα» ύπάρκει ένας άν- 
θρώπινος ίδεολογισμός θετικός—βέ- 
βα α, θετκός — καβόλου άντινσμια- 
κός, καθόλου ψευδαισθητκός. Καΐ ή 
θεατρκή οικονομία περλαβαίνει 
τούς τύπους, τά γεγονότα τά δντα, 
τά συναισθήματα καΐ τις ιδέες σέ 
μ ά ρυθμική καΐ συκνά παλμώδη κα- 
ταβάδιση άπό τά παρασκήνια στό 
προσκήνιο, γιά τήν τελειωτική καΐ 
σκεδόν πετυκημένη άνάδε’.ξη τοΰ 
όλου έργου, τής δλης αύτής άρκε
τά συγκροτημένης καΐ^ρκετά άπο- 
δοτικής σύνθεσης. “Αν τό έργο αύ- 
τ^ παικτή — οκι σάν πρωτόλειο, μά 
c ν έργο μέ κάποιες λογικές καΐ 
' πκές άξ ώσε ς — θά φανρ άκόμη 
• :ό πολύ ή άξία του, οΐ λεπτότητές 
του — πού άνάμεσά τους ξεκωρίζει 
πώς ό ύπέροκο άτομο δέν πρέπει 
νά παίρνρ ύπερανθρώπινες δκστά- 
σεις, μά νά μένρ άπλό καΐ άνθρώ- 
πνο—ή σκηνική του οικονομία, τό 
Ιδεολογ.κό του καταύγασμα, ό πο
λύ άνρρώπινος συναισθηματισμός 
•του.

Καΐ γιά νά τελειώνω καΐ νά συν
δέσω τά δυό άκρα τού παρόντος 
ξανασημειώνω τήν εύκάριοτη πα
ρατήρηση πού έκαμα: Ό κ. Χατζι- 
δάκης στή «Σπιναλόγκα» συγκρονί- 
στηκε, προκώρησε στήν έκφραση. 
‘Η γλώσσα του, ή διαβολική του 
φράση, τό t ιλο κείμενό του δέν ξε
νίζουν πιά σάν καθυστερημένα. 
Μπήκε στή σειρά, δσο μπορούσε νά 
μπή ένας πού εΐκε μείνει πίσω, καΐ 
άσφαλώς θά προκωρήσρ μέ βήμα 
αταθρό πιά. Κ ’ έχοντας συγκρονι- 
σμένη τή διατύπωση θά εύκολιυθρ 
καΐ στήν δλη συνεισθηματική καΐ ι
δεολογική συνθετική του προσπά- 
θεαι.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ

('Συνέχεια άττό τή 1η σελίδα)
Γιά  πρώτη φορά τά χορικά  τά 

τραγούδησαν τά κοράσια παρθε
ναγωγείου τίνος τοΰ κ. Σουρμελή 
είς τάς έξετάσεις των...», μάς πλη 
ροφορεΐ ό ίδιος ό Ραγκαβής.

“ Οταν παίχθηκε ή ’Αντιγόνη, ό 
μεταφραστής βρισκότανε στήν ’Α 
μερική. Δέν είδε λοιπόν τήν παρά
σταση καί σημειώνει δτι δέν έκτε- 
λεσθήκανε τά χορικά , ένφ δέν έ
χει δίκηο, καΐ ύποστηρίζει δτι κά 
ποιος θεατρώνης τύπωσε τή μετά
φρασή του, χωρίς νά τοΰ βάλη τ’ 
δνομά του, καί πάλι εχει άδικο, 
γιατί, κατά τό πρόγραμμα, ή ’Αν
τιγόνη τυπώθηκε άπό ε̂ο Πανεπι
στήμιο καί τ’ δνομά του, δέν ύ
π άρχη βέβαια στήν πρώτη σελί
δα, στό έξώφυλλο, υπάρχει δμως 
στό τέλος τής σ. δ ' δπου: «Σημεί-1 
ωσις: Τό μέν άρχαίον κείμεν/, 
τής παρούσης έκδόσεως έκ διορ- 
θώσεως Ά θα ν . Σ .  Ρουσοπούλου, ή 
δέ ρυθμική μετάφρασις καί τά ύπ' 
αύτήν σημειώματα ύπό Ά λ εξ . Ρ . 
Ρα γκα βή». Σ τό  πρόγραμμα δέν 
ύπάρχει τ ’ δνομά του καθώς καί 
κανένα δνομα.

‘Ο ϊδιος άκόμη μάς βεβαιώνει 
δτι αύτός είχε προτείνει κατά τά 
1875 νά καθιερωθή περίοδος άρ
χαίου δράματος, «άλλά πολλάκις 
καί πρός πολλούς έγραψα καί ά- 
νέπτυξα τάς προτάσεις ταϋτας... 
ούδ’ ή έλαχίστη έδόθη προσοχή 
■τίς αύτάς καί δέν έξετελέσθη- 
σαν...»

Πολλές φορές δμως έρασιτεχνι- 
κοί θίασοι παίξανε άρχαία έργα 
καί τόν 'Απρίλη τοΰ 1868 παίχθη- 
κε στό Ώ δεΐο  τοΰ Ήρώ δου άπό 
φοιτητές ό «Οίδίπους τύραννος» 
καί άναγγείλανε καί τόν «Κύκλω 
πα» τοΰ Ευριπίδη. Κα ί ή « Ε κ ά 
βη» παίχθηκε τήν προηγούμενη 
χρονιά άπό μαθητές σέ κλειστό 
θέατρο δμως, καί ό «Αίας» έπίσης 
παίχθηκε μεταφρασμένος στά 1858 
στό ’Ωδείο καί ή μετάφρασή του 
τυπώθηκε στά 1868 «δαπάνη τοΰ 
κ. Π. Πομμερέτ», ό μεταφραστής 
δέ μκς είνε γνωστός. Κα ί ό «Κ ύ 
κλωπας» παίχθηκε τότε κοντά πά
λι γιά  τιμή τής Βασιλίσσης ’Ό λ 
γας, μεταφρασμένος στό πεζό καί 
τυπώθηκε στά 187Α Βρήκανε άρ- 
χαίο θέατρο καί τό ρίξανε στίς άρ- 
χαίες παραστάσεις!

Αύτές εΐνε οί πρώτες έμφανί- 
σεις τών άρχαίων έργων, πού είδε 
τό θέατρό μας καί πρώτη - πρώτη 
τ ή ς  'Αντιγόνης, έννοώ στό έλεύθε- 
ρο κράτος.

“ Ε ν ' άπό τ ’ αντίτυπα, πού δια
νεμήθηκε δωρεάν, κατά τό πρό
γραμμα , κατέχει, εύτυχώς καί τό 
θεατρικό Μουσείο: «Σοφοκλέους
'Αντιγόνη, έκδοθείσα δημοσία δα
πάνη χάριν τής άπό σκηνής διδα
σκαλίας τοΰ δράματος έν έτει, 
Α Ω Ξ Ζ ' έν τφ έπί Ρηγ ίλλη  θεά- 
τρφ, διασκευασθέντι κατά τόν άρ- 
χαίον τρόπον. Έ ν  Άθήνσ ις , έκ τοΰ

S  —*—. — _  „  m—  .  κ  ,  Ξ  Έ θνικοΰ  Τυπογραφείου. 1867».I  Τ Α Μ Ε Ϊ Ο Ν

(Συνέχεια άπο τή 1η σελίδα) 
ypatqpeu; ( iS o u x v i iin ,  Π λούταρχί, 
Α ρ ια τ® τέλ η ) που ουνταυτίζουν τβ 

νιιπί τών Φ α ιά κω ν μέ τή ν  Κέρκυ- 
?*·

Μ έ  τή  ίεΰ τερ η  άποψη συμφω
νούν ό Β ίκτω ρ  Μ π ερά ρ καί τε 
λευταία έ Ζ ά κ  Μ π ουλχνζέ, πβΰ ά- 
φβΰ εξέτασαν προσεχτικά ολες τΐί 
κερκυραϊκέ^  άκτέ,ς., άπβφάνθιγκαν 
Αδίσταχτα πώ; η πρβ'στβρική itc- 
λη όέν  μπ©ρί>ΰ5ε νά βρισκόταν άλ 
λβΰ παρά στήν περιοχή τιϊξ Παλαι 
οικαστρίτσαξ. Κ α ί μας τό εξηγού
νε , ακολουθώντας πιστά τή ν  ομη
ρική περιγραφή.

Σύμφ ω να  μ ’ αύτή, έπειτ’ άπβ 
όεκοχτώ  μέρες ταξίδι μέ τή  σχε
δία του άπό τό νησί της Καλυψώς, 
ά γνά ντεψ ε γιά πρώτη φβρά ό Ό- 
δυσσέας τά σκιερά βουνά τής Σ χ ε  
pioij. Μ ά  ξέσπασ’ ένα  άπό τά Τβ&ε 
ρά ’δαλασσβ'δβρίιΧ τής Μ εσόγειου , 
τό κΰμα τόν άρπαξε άπ' τή  βάρκα 
καί γιά όυό άκόμα μερόνυχτα  9α- 
λα ία ο ίε  ρνότην, ώς που άντίκρυσε 
καί ράλι τή ν  ποθητή γη . Μ ά  δυ
στυχία τβυ! Σ ά  ζύγωσε άρκετά, 
ήρθε" στ’ αυτιά τβυ ό \<&οϋπος ·:ής 
δάλασ*τς, πβΰ έσπαζε στοΰί βρά 
νους «Μ ούγκρ ιζα ν φριχτά τ’ ά- 
ςρρίσμένα κύματα, ποαίενά κ rry.- 
φυγή, λ ιμά νι, άραξοβόλι, ιμά ν.άβο· 
μβ\·άχα έρβόστητοι, ξέρες παντοϋ. 
πέτρες σχιστές κ ’ ενας μβνά λο : 
6 p a ye ;, γ λύατε ρές. πβΰ άνέ&α ινε 
άπότι,μα ίσαμε άπά νου»· ’Α π ό  τ' 
άλλο ιιέρος. ή 8άλασαχ ήτα ν έ
κε ί βαβΐΐά, τόσο ιτοΰ άν&οωπβς 
δ·έν μπόρειε δεθιβς νά  στα&ή....

Σ έ  τέτοια άγριια άκρογιλιά  πέ 
ταξε τόν "Ηρώ α τό κΰμ·α. Μ έ  τά 
δυό ^έρια του άρπαξε τό βοάχο 
κ ν ί  βογγώ ντας κρατιόταν. Μ ά  τό 
κΰμα γύρισε πίσω μέ ορμή. τόν 
ά'«!>'-ε άπ’ τβύς βράχου,: καί τόν 
πέταξε ξανά στά άνβιχτά . Ά ρ ν ί-  
Γει τβτε νά  κβλυ«π & γιαλό - για 
λό. έλπίίοντας κάπου νά δρη ά- 
πάν^Ηβ ά κρον 'ά λι, ώς πβυ

«έφτασε πλέοντας είς ποταμού τό 
(στόμα,

πού έκύλα ώραία, κάλλιστος' έκεΐ 
(πού έφάνπ 6 τόπος,

χωρίς πέτρες καί άπάνεμος».

Σ τ ίς  έκββλές αύτβΰ τβΰ πατομι 
βΰ σώίην.ε άπβστ>ιμένος β Όδυα- 
σέας, φίληαε τη  γή  τή σιτβδώρα 
κ’ έπειτα σύρδηκε στό δάσβς, ττά- 
νου στό ϋψω·μα πλάϊ στό ποτάνιι, 
διάλεξ’. ένα μέρος απάνεμο κάτου 
άπό μιά ν έληά, έρριψε φύλλα πά- 
νου του, πλάγιασε κ ’ εύδύς τόν 
πήρε ό ϋπνβς.

Μ ιά  τέτοια τοποθεσία —  μάς >.έ 
ει ό Μ πουλανζέ βτό βιβλί® του 
« Τ ό  Ν-ησί τής Ναυσικάς»— δέν μπο 
ρεϊ νάνα,ι ά λλη άπβ τβύς "Κρμο- 
νες. Βρίσκεται δώδεκα χιλιό μ ε
τρα πρίν φτάσβυιμε στήν Παλαιοκα  
στρίτσα. "Ο λη  έκεϊ ή άκτή εί-· 
ναι άγρια κ ι’ άπότομπ. Μπροστά 
της ανοίγεται άγριωπή ή Μεσό
γειος, ή θάλασσα τώ ν Κυικλώπων, 
τώ ν Λαιστρυγόνω ν, τής Κοίλυψώς 
καί τής Κίρκης. ’Από είκο.3ΐπέντε 
μέτρα ΰφος κατρακυλούν τά \Γερά 
ένός ποταμού, πού 5·ηό τό κέντρο  
τής Κοιλάδας τοϋ Ρόπα, κυλώ ν
τας ανάμεσα, σέ καλαμιώνες καί 
λιβάδια. ..φ τά νει στά ύψώιμιχτα 
στούς “Εριιονες. ‘Τ^κεϊ στοίβει δε
ξιά, περνά ένα στενό και γκρε,μί- 
"ττ~ι σχηι’ΐατίζο'ντας καταρράντες, 
σ' έναιν όμορφο για λό  άπό ajiuc 
•*ai γα λικία  άσπρα, χαράζοντας 
σ’ αύτβν ίσαμε τη θάλασοα έ\'α μι 

ιαώλάκι. Κκεΐ πρέπει νά σώ- 
°Π'·'ε ό ηοωας.

"Α,ς δβΰμε τώρα καί τό ipc.uc- 
λ ;Ύ ’β τής Ναυσικάς. πού σάν κα
λή νοικβκυρβύλα, φόρτωσε σ’ ένα 
καλότρβνβ άμάξι τ ’ άσποβρουχα 
τ-ον ά ^'λφ ιώ ν της καί ξεκί\·ησε us 
τίς δ-βΰλες ιγιά τά πλυσταριά, πού 
«μακρυά άπ’ τή ν  πόλιν ή τα ν».
«Καί είς τ ’ εύμορφον ώς έφθασαν καί 

(πρόσχαρο ποτάμι, 
ηδραν έκεϊ τά πλυσταριά, καί ήφθονον 

(άναθρύζει 
καλό νερό, πού ’ναι άρκετώ νά βγάλη 

(κάθε ρύνο. 
Καί τά μουλάρια ζέζεφον αύτές καί 

(τ' άπολΰσαν 
είς τ’ άφρισμένου ποταμού τήν άκρη, 

(αύτοϋ νά τρώγουν 
τΛν άγριάδα τήν γλυκειά...»

” Επειτα έπλυναν τά ρούχα καί
«είς τ’ άκρογιάλι τ’ άπλωσαν άραδι- 

(κως, στό μέρος 
πού τά χαλίκια στήν ζηράν έλεύκανε 

(τό κΰμα».

*Ύστε,ρ« λβϋατηκαν κ Γ  αύτές, 
κ ι’ άφοΰ γευμάτισαν πλάϊ στβ πο
τάμι, άρχισαν τό τόπι. Μά έφυγε 
τής Ναυσικας κ ’ έπεσε στό βα.9ό 
ρέμα. 'Έ β γ α λ α ν  τότε τίς φωνές 
βλε,ς μαζί καί ξύπνησαν τβν Ό -  
δυισσέα.

"Ε τσ ι έγινε  ή περίφημη συνάν
τηση. Ή  Ναυσικά τόν περιποίηση 
κ ι, τβΰ έδωκε άπ. έλα, καί τόν  
κάλεσε νά τή ν  άκβλουθήση ώς 
τή ν πόλη, δ ίνα ντάς τβυ τίς πάοα 
κάτβυ μοναδικές γιά  τή ν  τοποθε
σία τής πολιτείας τβΰ 'Αλκίνοου  
πληροφορίες.
« “Οσο περνούμε άπό φυτείες άνθρώ- 

(πων καί χωράφια, 
άντάμα μέ τίς βάγιες μου, πίσω άπό 

(ζα κι’ άμάζι, 
περπάταγε γοργά - γοργά, καί 'γώ τό 

(δρόμο δείχνω.
Κι’ άμα σιμά θά φτάσουμε στήν πόλη, 

(δπου τή ζώνουν 
ψηλά τειχιά,— θά Ιδης τά δυό λιμάνια 

(της τά ώραία 
καί τή στενή τήν έμπασιά! καί δίπλα 

(άπό τό δρόμο 
έζω σερμένα στέκουνε τά δίπλωρα 

(καράβια'
γιατί έκεί δά ό καθένας τους έχει κα- 

(ραβοστάσι. 
Καί φ  άγορά τους είναι ’κεί, στ' ώ- 

(ραίο Ποσείδιο γύρα, 
στρωμένη μέ θαρυόσυρτες, στή γή 

(χωμένες πέτρες. 
Έ κ ε ί  τών μαυροκάραβων ταρμενα μα

στορεύουν, 
τά παλαμάρια, τά πανιά, καί τά κου- 

(πιά πλανίζουν».

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Μ Ι  Ν Ω Τ Ο Σ
Διευθυντής « Ίο ν ίο υ  ’Ανθολογίας),

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Τ ό  όεύτερβ 
μέρος.

........ ■ΞΠΖ

Ή « Αντιγόνη» στά 1867
ρεί γρήγορα  . γρήγορα  νά ξανα- 
γυρίσουμε στήν άρχαία γλώσσα 
(1853). Πιό άργά  τύπωσε στίς έ
φημερίδες καί μιάν άγγελία , ποΰ 
βεβαιώνει δτι πέτυχε μέ λίγη άλ
λαγή τών άρχαίων κειμένων νά 
καταλαβαίνουν καί οι πιό άγράμ- 
ματοι έλληνες τήν άρχαία γλώ σ
σα, γιά  δείγμα  έβαζε καί δυό κομ 
μάτια άπό τό Θουκιδίδη καί άπό 
τόν Εενοψώντα (1865).

Τό περιοδικό «Πανδώρα» τόν χτύ 
πησε γιά  τί]ν άχρηστη ουτοπία 
(1865. σ. 17), προφανώς τήν επίθε
ση αύτή πού δέν έχει καί υπογρα
φή, τήν έχει γράψει ό A. Ρ . Ρα γ κα

2 τό  έρ  < ό μ εν ο  φ ύλλο
«Π Ω Σ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Π Α ΙΖ Ε 

Τ Α Ι Ο Σ Α ΙΞ Π Η Ρ »
'Από τίς όμιλίες τοΰ Φ. Ζεμιέ 

τοΰ κ. Π. Καλογερικού

“ Ενα  άρθρο τής μεγάλης 
Γερμανίδας καλλιτέχνιδας 

Χ ΙΛ Ν Τ Ε  Β Α  Ι Σ Ν Ε Ρ  
Τ Ι Ε Ι Ν Ε  Η «Τ Ε Χ Ν Η »  ΤΟΥ 

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν Η  
ειδικά γραμμένο γιά  

«Παρασκήνια»
τά

Λ ίγα  λόγια  μέ τήν 
Π Α Ο ΥΛΑ  & Ε Σ Σ Ε Λ Υ

τοΰ άνταποκριτή μας 
Β  ιέννη

στή

I
Κα ί κατάλογο τών ταινιών 
πού θά παίξουν τόν χειμώνα 

οι κινηματογράφοι 
«Π Α Λ Λ Α Σ » , « Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »  

καί « Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ »

βής ίσως, πού ώς τόσο δέ είχε κα 
νένα δισταγμό στό νά τόν μιμηθή 
τόν βλαβερώτατο Π. Σοΰτσο, πού 
έξόν άπό τις γλωσσικές του τίς Ι
δέες, έμπασε καί άλλες άπρέπειες 
στή λογοτεχνία μας πρώτος, τήν 
αύταρέσκεια, τήν αύτοδιαφήμιση 
καί άλλα.

Σ τ ά  χορικά  μάλιστα ή θεωρία 
τοΰ Π. Σούτσου δίνει καί παίρνει

Ή ’Επιθεώρηση 
σ τ ή ν  Α θ ή ν α

χε  δημιουργήσει μέ άξιοθαύμαστη 
έπιτυχία τό ρόλο τής Μερόπης τοΰ 
Βερναρδάκη, πρωταγωνίστρια πο
λύ άξιόλογη, σεμνή ήθοποιός, πού 
έπαιξε άπειρία έργα, ποϋ μετά
φρασε πολλά καί πού δταν πέρα
σε ή ήλικία  της, στόν ϊδιο της τό 
θίασο έβαζε καί τ’ δνομά της δεύ
τερο, μιά χρονιά ποϋ εΐχε τό νεα
ρό άστρο τής έποχής, τήν Α ικα τε
ρίνη Βερώνη !

Εύσεβείς οί κόρες της πρός τή 
μνήμη της, πέρισυ στείλανε στό 
θεατρικό Μουσειο τό πρόγραμμα 
πού άντιγράψαμε μέρη του, α ρχί
ζοντας τό σημείωμά μας αύτό.

Ή  παράσταση καθώς φαίνεται, 
δέν πήγε καί τόσο καλά. Οί έφη
μερίδες τής ’Αθήνας, οί σύγχρο
νες, πού έλπίζω δτι τίς έχω μελε
τήσει δλες δέ γράφουνε τ ίτ ιο τ»  
σχετικό.

Ή  έφημερίδα δμως «Έρμούπο- 
λη» τής Σύρα ς γρά φ ει' (^1 Δε
κεμβρίου 1867), σέ μιάν άνταπό- 
κριση άπό τήν ’Αθήνα, τα μ α ν τ ά 

τα. Κα ί μαθαίνουμε δτι ύπήρχε 
καί α ύ λ α ία (! )  καί δτι «παρουσιά
ζεται τό προλογίζον πρόσωπον».

Πρώτα - πρώτα τί τή θέλανε τήν 
αύλαία σέ άρχαίο έργο καί σέ πα
ράσταση όργανω μίνη άπό τό Πα
νεπιστήμιο, πού βέβαια θά ήξαιρε 
δτι αύλαία δέν είχαν οί άρχαΐοι, 
καί ύστερα τί γυρεύει αύτό τό 
«προλογίζον πρόσωπο», άψοΰ, δ
πως τό ξέρουν δλοι, ό πρόλογος 
τή ς  ’Αντιγόνης είνε διάλογος!

Τά χειρότερα δμως έρχονται πά 
ρα κάτω: Ή  παράσταση δέν ήτα 
νε τυχερή: «καιρός ψυχρός, βρο 
χερός, συρροή κόσμου καί ξένων 

ουτε «άξία τοΰ πρωτοτύπου», 
ϊνειρευθήκανε, δπως λέει ή άντα 
πόκριση, παράσταση τής ’Α ντιγό 
νης καί δέν τήν ε'δανε, άλλοι κλαί 
γοτνε τά λεφτά τους. Οί ξένοι ά- 
πογοητευθήκανε καί κοροϊδεύανε, 
άλλοι, «οί νομιζόμενοι λόγιοι» κά
νανε, γιά  παρηγοριά τους, καλα
μπούρια. Μαντεύει κανείς τί γίνη
κε :

Ή  μικρούλικη ή παρόδοση τών 
πολύ λίγοιν χρόνων πού είχε τό 
θέατρό μας τό άρτιγέννητο τότε, 
δέν μπορούσε νά βαστήξη στούς ώ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
Ή  Μ αρίκα μέ τήν καθαρή στα- 

ράτη άρθρωση καί τήν πρόζα της 
πού πολλοί άπό τίς ήθοποιούς 
τοΰ σοβαροΰ θεάτρου θά ζηλεύανε, 
μέ μιά έμφυτη μελαγχολία  εΐνε ό 
αντίθετος πόλος τής άδερφής της.

’Αλλά  σάμπως τό κέφι, τό δια
βολεμένο τοΰ παιδιοΰ τής έπιθεώ
ρησης, τής Ρένας Ντόρ, ποΰ λές 
καί γεννήθηκε μόνο καί μόνο γιά  
νά παίζη σ ’ αύτό τό θεατρικό εί
δος ; Ποιός δέν γέλασε μ’ αύτή 
τήν έξαιρετική καρατερίστα, πού 
θυσιάζει τήν ώμορφιά της πολλές 
φορές στό βωμό τής τέχνης της 
καί δέν άπόρησε μέ τίς καταπλη- 
χτικές άπομιμήσεις τής Σοφίας 
Βέμπο ή τής ΖαΙζάς Μπριλλάντη ; 
Ή  Ρένα Ντόρ εΐνε ένα άστέ
ρι άκόμα τής έπιθεώρησης, φωτει
νό, φωτεινότατο, στά γκροτέσκικα  
νούμερα.

Κα ί ή Ντιριντάουα θά μποροΰ
σε ν’ άπασχολήση τόν θεατή, πού 
ζητάει στήν έπιθεώρηση τέχνη καί 
τεχνική, μέ τό παίξιμό της, ποϋχει 
προτερήματα δχι λ ίγα , καί ύπό- 
σχεται νά δώση περισσότερα, άν 
κατώρθωνε ή ϊδια ή όποιαδήποτε 
άλλος, σκηνοθέτης, θιασάρχης, δι
ευθυντής θιάσου, συγγενής νά 
τής ποΰν καί νά τής δείξουν μέ 
τή βοήθεια ένός καθρέφτη, δτι πρέ 
πει νά διώξη δλες τις περιττές, ά- 
φόρητες κινήσεις, τις ύστερικές φω 
νέ, τά άδικα σοΰρτα καί τά φερ
τά άπάνω στή σκηνή πού τήν κά 
νουν νά μοιάζΐ) έξαλλη. Γιατί καί 
μοΰτες καλές έχει, κ ι’ άκόμα δυό 
χαρίσμαίτα: τραγανιστή άρθρωση 
καί παρακολούθηση προσεχτική 
τοΰ τί λέγεται στή σκηνή, ένδιαφέ 
ρον γ ι ’ αύτά, πού δείχνεται μέ με
ταλλαγές τής φυσιογνωμίας της. 
Τή βοηθάει άκόμα καί τό σώμα 
της στό χορό. Ή  Ντιριντάουα έ
χει τό ωραιότερο σώμα τής έλλη
νικής σκηνής.

Μιά καί μιλάμε γ ιά  χορό, δέν 
μποροΰμε νά μήν σταματήσουμε 
μπρός στό χορευτικό ζευγάρι αύ
τοΰ τοΰ θιάσου.Τήν Παυλοφσκάγια 
καί τόνΣπυρόπουλο.Ή  Παυλοφσκά 
γ ια  εΐνε μιά γεννημένη χορεύτρια, 
πού κάθε λ ίγο  καί λ ιγά κι άφήνει 
νά ξετυλίγεται τό πλατύ της ταλέν 
το. Ό  Σπύρόπουλος εΐνε ένας κα
λός χορογράφος, πού μέ τό ύλικό 
πού διαθέτει, τίς μπαλλαρίνες δηλ. 
δείχνει δτι είνε προικισμένος καί 
μέ φαντοτσία καί μέ πρωτοτυπία.

Γιά  τούς άντρες του θιάσου Σ α 
μαρτζή τί νά πή κανένας. Ε ξ α ιρ ε 
τικοί δλοι κ ι’ ό καθένας στό είδος 
τους. Ό  Μαυρέας, ό ξεχωριστός 
ήθοποιός, ό Μ ηλιάδης, ό Μακρής, 
ό Δούκας, ό Γαβριηλίδης ό εύγενέ· 
στερος καί κομψότίρος κομπέρ τής 
έπιθεώρησης καί ό Καντιώτης είνε 
ζηλευτοί ήθοποιοί.

Μ Ο Ν Τ ΙΑ Λ .—  Κα ί τοΰτο Vo έπι- 
θεωρησιακό συγκρότημα κλείνει 
ήθοποιούς, άντρες καί γυναίκες, 
πού πολλά δώσανε μέ τίς δημιουρ 
γίες τους στό έλαφρό μουσικό θέα 
τρο.

Ή  Λουΐζα Ποζέλλι π. χ . f| κο
πέλλα μέ τό άληθινό ταλέντο ποϋ 
νοιώθει τό τί λέει, τό τί τραγου
δάει, τό τί χορεύει. Ρυθμός, εύλυ- 
γισία , τής δίνουν μιά άπό τίς κυρι 
ώτερες θέσεις μέσα στόν θεατρικό 
έπιθεωρησιακό άστερόκοσμο. Kocl 
οί άδερφές Βέμπσ, ή Σοφ ία  μέ τό 
τραγούδι της πού δημιούργησε 
σχολή, φανατικούς θιασώτες, φο»α 
τικούς... έχθρούς, μιμητές, άπομι- 
μητές, γιομάτο νοσταλγία, μέ τή 
βαρειά της φωνή, τόν ώραϊο τονι
σμό της, τήν πάντοτεινή της κομ
ψότητα καί τό περιποιημένο ντύ
σιμό της (ήταν ή πρώτη ήθοποιός 
τής έπιθεώρησης πού παρουσιάστη 
καί ή Ά λ ίκ ή  πού δέν δουλεύει στή 
σκιά τής άδελφής της, άλλά έχει 
στή σκιά τής άδελφής άλλά έχει 
κ γ  αύτή τήν προσωπικότητά της, 
χαρίζουν καί οί δυό κάθε βράδυ 
τήν χαρά τών ματιών καί τών αύ- 
τιών στόν θεατή. Ή  τσαχπίνα Να
νά Σ κ ι ά δ α ,  σουμπρέττα πολύ κα
λή καί οί δυό καροίτερίστες τοΰ 
ϊδιου θεάτρου κ. κ. Μ. Νέζερ κα ί 
Βασιλειάδου συμπληρώνουν μέ τό 
άριστοτεχνικό τους παίξιμο τόν πο. 
λύ καλό θίασο.

'Ά ν  δμως πάρει κανένας μιά ζυ 
γαριά  καί βάλει άπό τ’ άριστερά 
(τό μέρος τής κ α ρ δ ιά ς )  τίς γυναι 
κες καί τά δεξιά τούς άντρες αύ- 
του τοΰ θιάσου, θά δή τή μπαλάν
τζα νά μήν άνεδοκατεβαίνη.

Ό  Μ. Κόκκινης ό κωμικός ποΰ 
μέ τήν κάθε μουτα του, τήν κάθε 
κίνησή του, τόν τρόπο *εής όμιλίας 
του, δντας πηγαία, χαρίζει στό κοι 
νό καί τής πλατείας καί τής γαλα
ρίας τό πλατύ γέλιο καί κάνει τόν 
σκοτισμένο καί κουρασμένο σήμε
ρα άκροατή νά τόν εύγνωμονε1, 
ό τυπίστας Κυριάκός, ό εύγενής 
κωμικός Φιλιππίδης άπαρτίζουν 
μιά τριανδρία πού δίκαια εΐνε ά- 
γοίπητή καί χειροκροτιέται άπό 
τόν κόσμο τής έπιθεώρησης.

Πρέπει ν’ άναφέρη κατνένας άκό 
μα καί τόν Φλερύ, τόν χορευτή 
λάστιχο, πού μαζί μέ τήν Ποζέλλι 
σχηματίζουν ένα καλό χορευτικό 
ζευγάρι.

θ ά  μου χρειαζόντουσαν όλάκαι- 
ρες στήλες γιά  νά μπορέσω νά μι
λήσω γιά  τόν καθέναν άπό τούς 
ήθοποιούς τής έπιθεώρησης. Ποιά 
ή άνάγκη δμως ; “ Ολοι τούς θαυ
μάζουν, τούς άγαπάνε, καί τούς 
χειροκροτούνε. Κ γ  άν σήμερα πή
ρα τήν πέννα γιά  ν άτούς πώ τό 
«εύχαριστώ», τοΰ άκροατή, πού 
τόσο καιρό τώρα τοΰ χαρίζουν τό 
κέφι, τό τραγοΰδι, τό χορό, τή χα 
ρά, τό κάνω γιατί θέλω ν ’ άποδεί 
ξω δτι άπό τέτοια ταλαντοΰχα 
στοιχεία, οχι μόνο δέν έ μποδίζε
ται — γνώ μη μερικών —  ή καλλιτί 
ρεψη τ ή ς  έπιθεώρησης, άλλόι Αντί
θετα, μέ δλες τίς δυνάμεις πού δια 

’θέτουν, τήν βοηθάνε νά τραβήξη 
πιότερο κόσμο καί φίλους κοντά 
της, ν' άγαπηθή πιότερο καί νά 
ζήση πάντοτεινά.

Σ .

Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Ω Ν  &  Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν  |
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Σ Ο ΡΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο Σ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ  Ξ

S ΆποΘεματικά Κεφάλαια Δραχ. 400.000.000
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΚΑ ΤΑΣΤΗ Μ Α  

ΥΠ Ο ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ

Ε ν  Αθήναις Πειραιώς 1 
)  'Ε ν  Πειραιεί Φίλωνος 291 
)  καί Θ εσσαλον:κρ  Τοιμιοκή 38

(σχ. 8ο, σ. 109).
Ή  μετάφραση τυπώθηκε καί στ’ 

« 'Άπαντα» τοΰ Ρα γκα βή  (τόμος 
Ξ Ε ' ,  έν Αθήναις 1875) καί άργό- 
= τερα.
Ξ Σ τ ό  σημείωμά μας αύτό θά μι- 
Ξ λήσουμε γιά  τή μετάφραση δπως 
Ξ τή βλέπουμε στήν πρώτη έκδοσή 
Ε  της. V
Ξ  Εΐνε πολύ γνωστό τ’ δνομα τοΰ 
Ξ Π. Σούτσου, πού έγραψε τόν «ΌΔ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Α Ο Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ν :

: Ταμιευτηρίου πρός 3.75 %  μέχρις 1CC.000 δραχμών. Ό ψ ίω ς  * « ' Ξ δοιπόρο» (1831), τό μόνο του ά ξι
έπί πρβδεσμί? ύπό λια ν αυμφέρβντας ορούς Ξ  όλογο έργο.

; Αί καταθέσεις Ταμιευτηρίου μέχρι ηοσοϋ δρχ. 30.000 εΐνε άκατάσχετάι ~  Αύτός ό Π. Σοΰτσος μέ τή «Ν έα

ϊ;!ΙΕ 9 ΙΙΙΙΙΠ ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ· Σ Χο λίΙ» του ψαντάσθηκε ότι μπο-

καί άς μήν μπορεί νά νοιώση κα
νείς τίποτε, κάπως άλλάζει τίς | μους τούς νηπιακούς τό βάρος μι

ας Αντιγόνης , φυσικώτατο ήταν 
αύτό, τίς τραγωδίες δμως τοΰ Άλ- 
φιέρι π.χ. τίς παίζατνε πολύ καλά, 
γιατί αύτές είχανε δημιουργήσει 
μιά παράδοση δική τους άπό τά 
χρόνια τά πρίν άπό τό ί \, πού παι- 
ζόντουσοη/ στίς έλληνικές κοινότη
τες τοΰ έξωτερικοΰ.

Κ ι’ δμως τό νεαρό αύτό έλληνι
κό θέατρο εΐχε δημιουργήσει πρίν 
άπό δυό χρόνια μιά καταπληκτική 
έπιτυχία μέ τή «Μαρία Δοςαπα- 
τρή» καί πρίν άπό ένα χρόνο άλλο 
θρίαμβο μέ τή «Μερόπη» τοΰ Β ε ρ 
ναρδάκη. Αύτά τά δυό έργα ήταν 
άνθη τής έποχής τους καί τά νοι
ώθανε.

Ά π ό  τούς πρώτους αυτούς ήθο
ποιούς τής Α ντ ιγόνης  ερασιτέχνες 
ήταν ό Σουρής (ό διάσημος ά ργό 
τερα) καί ό Σκαλίδης, πού άργό
τερα κ ι’ αύτός έκανε πολλές με- 
ταφράσ:ις γιά  τό Θέατρο. Οί άλ
λοι ήταν έπαγγελματιες.

Ή  διδασκαλία θά εΐχε γίνει μέ 
μιά προσοχή φυσικά. Κα ί λεφτά 
εϊχανε ξοδεφτεί, «δεκάδες τινες 
χιλιάδων δραχμώ ν», καθώς λέει 
τό πρόγραμμα.

"Ο μω ς ή έπιτυχία δέν ήρθε, γ ι
ατί δύσκολο πράμα εΐνε στ’ άλή- 
θεια ή άρχαία Τραγωδία γιά  νά 
παιχθή καί μάλιστα, δταν μπεϊ στή

θέσεις μερικών λέξεων καί ή με
τάφραση γίνεται πιό δ-σκολη άπό 
τό άρχα 'ο κείμενο:
«"Οτ’ F.ic πύλας έπτά οί έπτά λοχαγοί, 
ίσοι στάντες πρός ίσους, τά πάγχ:λκ'

ούτων
όπλ’ άφήχαν χαμαί τψ Τροπαίψ Διί, 
πλήν τών δύο άθλιων, οϋς ε!ς μέν πα

τήρ
μία δ' έτεκε μήτηρ, οί δ' όμως διπλός 
άντιτείνοντες λόγχες κατά τών αιχμών 
κοινής έτυχον μοίρας θανάτου.

Πλήν ή φαιδρά μεγολώνυμος ήλθε Νίκη, 
δοϋσα χαράν είς τάς πολυαρμάτους 

Θήβας.
Δι' 6 ήδ' είς τήν λήθην δώμεν τάς μά- 

χας αύτάς
παινυχίοις χορο"ς 

τούς θείους ναούς περιϊόντες, τάς Θή
βας δ' άς κλονίζη. 

Βάκχος ό άρχων.»
Τό άπόσποσμα εΐνε τό τέλος τής 

ΠαρόΕου, καί ύιιοτίθεται πώς εΐνε 
νέα έλληνικά !

Τήν Α ντιγόνη  έπαιξε ή Πιπίνα 
Βονασέρα, τήν 'Ισ μήνη  ή Έ λ .  Κ υ 
ριάκου, τόν Τειρεσία ό Δ. Άλεξιά- 
δης, τόν Κρέοντα ό Α. Βαρβέρης, 
Κορυφαίος του χοροΰ ό Γεώ ργιος 
Σουρής, Αί, (ων Κ . Σκα λ ίδης  (δές 
περιοδικό «Ελ λ η ν ικό ν  θέχτρον», 
Αύγουστος 1934, άρθρο τοΰ κ. Ν. 
1. Λάσκαρη).

Ή  πρώτη λοιπόν Α ντιγόνη  τοΰ 
θεάτρου μας εΐνε ή Πιπίνα Βονα
σέρα, πού πρίν άπό ένα χρόνο εΐ-

μέση καί ή άρχαιολογική ή, άκρι- 
βέστερα, ή καθαρευουσιάνικη άντί 
ληψη πού, γοητεύοντάς τους μέ 
τίς έλληνικοΰρες τής μετάφρασης 
καί μέ τήν αυταπάτη δτι παίζουνε 
τό έργο στή γλώσσα σχεδόν τοΰ 
κειμένου, δέν θά τούς άφησε άσφα 
λώς νά δοΰνε τήν τραγωδία ώς θέ
ατρο.

Διασωθήκανε μόνο ή Πιπίνα 
(συχνά στά κατοπινά χρόνια τή 
λέγανε μέ τ ’ δνομά της οί σύγχρο
νοί της τό μικρό, άς τήν γράψω, 
παρακαλώ, κι’ έγώ  τώρα έτσι, σά 
γιά  νά αίσθανθώ, άν μπορεί, τήν 
ευχαρίστηση δτι εΐνε ζωντανή, έ- 
παδή μοΰ εΐνε πολύ άγαπημένη, 
χρόνια όλόκληρα πάλαιψε γιά  τό 
θέατρό μας' έπίσης άρεσε καί ό 
Δημοσθ. Ά λεξιά δης , άλλο πολυσέ- 
βαστο καί άξιο πρόσωπο τής προϊ
στορίας τοΰ νέου έλληνικοΰ θ εά 
τρου. Μόνο πού ξεφωνίζανε, λέει, 
στήν απαγγελία, «κλασικοί» δέν 
ήτοτν, άν καί θά είμαστε περίεργοι 
νά ξέραμε τί έννοεΐ ό άνταποκρι- 
τής μέ τό δτι δέν ήταν «κλασικοί», 
είχε ό λόγιος δημοσιογράφος ιδα
νικό ξ:καθαρισμένο γιά  τό πώς 
μπορεί νά άπαγγελθή ή άρχαία 
Τραγω δία στήν έλληνική γλώσσα 
έδώ καί έβδομήντα τρία χρόνια, 
μόλις" ή θεατρική μας ζωή είχε 
σκάσει άπό τό αύγό;

Ά λ λ ά  πάντα ύπήρχε ή έπιθυμία 
στούς έλληνες νά ξαναζωντανέ
ψουν τό άρχαίο δράμο:. Ή  «Αύγή» 
τοΰ 1865 (8 Φεβρ.) βρίσκει άφορ- 
μή άπό μιά παράσταση τοΰ «Διά
κου» τοΰ Λ. Μ ελά, πού γίνηκε στό 
Α ρσ ά κειο  κεί ζητάει «ν’ άπΟσκο- 
ρακισθώσι τά μελοδράματα... καί 
νά γίνη τέλος έναρξις καί φροντίς 
ύπέρ τής έπανόδου είς τήν πατρί
δα μας τής έλληνικής Τραγω δί
ας...»

Κ ι ’ ό Δ. Κορομηλάς μάς δίνει 
μιά νύξη γ ι ’ αύτόν τόν πόθο στόν 
πρόλογο του έργου του «Απάτη 
άντί Απάτης», πού παίχθηκε στίς 
16 Δεκεμβρ. 1884 καί οι εισπρά
ξεις δοθήκανε γιά  ένα φιλανθρω
πικό σκοπό, πού τόν εΐχε άναλά- 
βει ή Βασίλισσα ’Ό λ γ α . Τής άφιε- 
ρώνει τήν τρίπρακτη αύτή κωμω
δία του, πού εΐνε σαλονίστικη καί 
χαριτωμένη καί λέει: «...έν μόνον 
θά ζητήσω παρά Σου, γιγνώσκων 
όπόσην τρέφεις πρός τά γράμματα 
στοργήν..., δπως καί παρά του Βα

σιλέως έζήτησα, τήν ένδελεχή μέ
ριμνάν Σ ο υ  ύπέρ τοΰ Έθνικοΰ , 
(Σ η μ .  «έθνικοΰ» θέλει νά πή «έλ- 
ληνικοΰ», άντιθέτοντας τό έλληνι
κό στούς ξένους θιάσους, πού κυρι 
αρχουσαν τότε)... ϊνα δυνηθώμεν 
νά ίδωμεν τά εργα τών Αθηναίων 
προγόνων άναπαριστώμενα... Τοΰ
το δέ κοττωρθώσωμεν ήμείς οί νε- 
ώτεροι, μιμηταί γενόμενοι έκείνων, 
νά παραγάγωμεν τι καλόν άντάξι- 
ον τής φήμης, ήν εΐχέ ποτε ή έλλη 
νική σκηνή.

Τήν άγάπη πρός τό άρχαίο δρά
μα προσπάθησε νά τήν ένισχύσει 
θετικά τά πρώτο Βασιλικό θέατρο 
καί δημιούργησε καί μιά παράδο
ση μέ τήν «Ό ρέστεια» καί μέ τόν 
«Οίδίποδα», πού παίζανε συνεχώς 
μετά τό Βασιλικό ή Μ αρίκα καί ό 
Φύρστ κυρίως.

Ο ί παλαιότεροι άγαποΰσαν τό 
άρχαίο δράμα περισσότερο άπό 
προγονοπληξία. Έ μ ε ΐς  τώρα βε
βαιότατα μέ τή βοήθεια της δημο
τικής μας γλώσσας γλυτώσαμε ά 
πό τήν άσέδειαν αύτή, πού είχαν 
έκείνοι, νά βλέπουν τέτοια έξαίσια 
θεατρικά έργα ώς παραδείγματα 
του Συντακτικοΰ. ’Έ χ ο υ μ ε  πιό ξε
καθαρισμένη άντίληψη καί, άν έ- 
παινώ θερμά καί γεραίρω τήν ά
πόφαση τοΰ Βασιλικοΰ καί τοΰ ‘Η- 
μικρατικοΰ νά παίζουν συστηματι
κά τίς άρχαίες τραγωδίες, τό κά
νω, γιατί, πνιγμένοι καί δηλητη
ριασμένοι άπό τό βουλεβάρτο, έλ
πίζω, δτι συγγραφείς, ήθοποιοί 
καί κοινό, συνηθίζοντας τό άρ- 
χαΐο δράμα, πού εΐνε καί ή πιό γνή 
σια, ή πιό άξιοπρεπής γιά  τήν 8ν- 
νοια «άνθρωπος» στιγμή τής παγ
κόσμιας δραματουργίας, θά αι
σθανθούμε καί τήν άνάγκη, άφοΰ 
μάθουμε νά γράφουμε, παρακολου 
θώντας τίς άρχαίες παραστάσεις, 
νά έκφράσουμε καί τούς νέους έλ- 
ληνικούς καϋμούς μ ' έναν τρόπο 
άνάλογα τίμιο, άπλό, βαθύ συγκι- 
νημένο, δπως είνε γραμμένες ol 
αττικές τραγωδίες, δσο γίνεται 
βέβαια, άλλά μέ τά μάτια τής ψυ
χής μας γυρισμένα πρός τά πρό
τυπα έκείνα, ποϋ τόσο θ ’ άνασταΐ-
νουν τον κοσμο.

Γ ΙΑ Ν .  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ
Γ Κ Ο Β Ο Σ Τ Η  ΠΕ*Μ*ΖΟΓΛΟΥ 9*
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’Ανάμεσα στά γαλλικά φίλμ πού θά 
βουμε τό χειμώνα, είναι κι' ή «Νύχτα 
Δεκεμβρίου)). Κατά τήν Παρισινή κρι
τική, ή Ρενέ  Εαίν-Γύρ και ό Πιέρ
Μπλανσάρ, σημειώνουνε σ' αύτώ τά έρ
γο τΙς ώραιότερές τους δημιουργίες.

Ή  Ρενέ Γαΐν-Σύρ, είναι μιά άπ’ τΙς 
δημοφιλέστερες πρωταγωνίστριες τοϋ 
κινηματογράφου. Λίγοι δμως άπό τούς 
θαυμαστάς τοΰ ταλέντου καί τής ώ- 
μορφιδς της, φαντάζονται έως ποΰ 
φτάνει ή έπαγγελματική εύσυνειδησία 
τής Ρενέ  Σαίν-Σύρ.

"Οταν οί Βασιλείς τής Αγγλίας έ-

Η Ρ Ε Ν Ε  Σ Α ΙΝ - Σ Υ Ρ

πήγανε μαζί στό Παρίσι, ό Σασά Γκι
τρύ έπαιξε γιά τίς Μεγαλειότητές των 
ένα ιστορικό μονόπρακτο. Ό περίφη
μος ήθοποιός - συγγραφεύς, ύπεδύετο 
στό έργο του τόν Βασιλέα "Ηλιο. Τόν 
περιεστοίχιζαν στή σκηνή ή Μαιντενόν 
καί οι προστατευόμενές της, δεσποι
νίδες τοϋ Σαίν-Σύρ.

Ή  Βασίλισσα ’Ελισάβετ, πού παρα
κολουθούσε τήν παράστασι μέ τό ζω
ηρότερο ένδιαφέρον, έζήτησε άπά τόν 
κ . Έρριό νά της δείξη τήν ήθοποιό 
Ρ ενέ  Σαίν - Σύρ. Τήν προτεραία, ή 
άτυχη καλλιτέχνις, είχε χάσει τόν άν
δρα της, πού σκοτώθηκε κατά τήν 
πτώσι τοΰ αεροπλάνου του. Έ ν  τού- 
οις, ή Ρενέ  Σαίν - Σύρ είχε τόν η
ρωισμό νά τπρήοη τήν ύποχρέωσι πού 
άνέλαβε νά παίξη ένώπιον των Βασι
λέων, γιά1 νά μή χαλάση ή παράστα- 
σις, μέ μιά καθυστερημένη άντικατά- 
σταοι τής πρωταγωνίστριας. Ή  Βασί
λισσα ’Ελισάβετ, είς τήν όποία είχε 
γνωστοποιηθή ή τραγωδία αύτή, συγκι- 
νήθήκε πολύ καί θέλησε νά μάθη ποιά 
άπ’ τίς ήθοποιούς πού έύρίσκοντο στή 
•κηνή ήτο ή Ρενέ  Σαίν - Σύρ. "Οταν

έδειξαν εις τήν Μεγαλέιότητά της τήν 
ώραία καλλιτέχνιδα, ή Βασίλισσα Έ- 
λισσάβετ έξέφρασε τήν έπιθυμία νά 
διαβιβασθή έκ μέρους της ένα ένθύ- 
μ.ιον εις τήν ήθοποιάν πού είχε θέσει 
τόσο ήρωϊκά τό έπαγγελματικόν κα
θήκον της ύπεράνω τοϋ συζυγικού 
σπαραγμού της.

Ή  μεγάλη αύτή θυσία, συγκίνησε ι
διαιτέρως τή Βασίλισσα ’Ελισάβετ, ή 
όποία, δύο έβδομάδες προτήτερα εί
χε  χάσει τή μητέρα της. Έ ξ  αίτιας 
αύτοΰ τοΰ νωποΰ βασιλικοΰ πένθους, 
οί διοργανωταί μιάς άλλης παραστά
σεως πρός τιμήν τών Αγγλων Βασι
λέων στή Μεγάλη "Οπερα τών Παρ· 
σίων, ήλλαξαν τό πρόγραμμα τήις πα- 
ραοτάσεως αύτής. Έπρόκειτο νά δοθή 
ό «Κάστωρ καί Πολυδεύκης)) καί άντ’ 
αύτοϋ παρεστάθη ή «Σαλαμπώ». Γιατί 
στήν πρώτη πραξι οΰ έργου «Κάστωρ 
καί Πολυδεύκης» έμφανιζονται μοιρο- 
λόγοι γύρω άπό ένα τάφο καί ή σκη
νή αύτή θά έθυμιζε στή Βασίλισσα τό 
πολύ πρόσφατο πένθος της. Καί τοΰ
το, άπεφεύχθη μέν εις τήν παράοτα- 
°ιν  τής “Οπερας, άλλ’ ή τύχη θέλη
σε τό δράμα τής ήθοποιοΰ Ρενέ  Σαίν 
Σύρ νά θυμίση στή Βασίλισσα Ελισά
βετ τήν ίδκιή της θλίφι.

Σέ μερικές έβδομάδες ό Σασά Γκι
τρύ έκλήθη στό Λονδίνο νά ξαναπαί- 
ξη ένώπιον τών Βασιλέων τής ’Αγγλί
ας τό ιστορικό μονόπρακτό του.

Ή  Βασίλισσα Ελισάβετ ηύδόκησε νά 
δεχθή τήν καλλιτέχνιδα Ρενέ  Σαίν 
Σύρ, πού ηύχαρίστησε τήν Μεγαλειό- 
τητά της γιά τό βασιλικό ένθύμιο, τό 
όποιο κατά τήν ύφηλή έπιθυμία της, 
ε-χε διαβιβασθή έν  τφ μεταξύ στή νέα 
Γαλλίδα ήθοποιό.

Στήν 6η

σ ελ  ί δο

Δημοσιεύεται ή ύπόθεση 
τής ταινίας ποΰ θά παίξη τήν 
έρχόμενη έδδομάδα /τό 
«Ρέξ» «Μιά άξέχαστη S p a - 
δυά» καί ή κινηματογραφική 
μας αλληλογραφία.

Μ ΙΚ Ρ Α  —  Μ ΙΚ Ρ Α

Κινηματογρα
φικά νέα

—  Καθώς γράφουν ή γαλλικές έφημερίδες, στις 
19 τοΟ φετεινοϋ Μάη πέθανε στό Βέλγιο άπό τήν 
ϊκριξι 66ί6ος 6 καλός ήθοποιός τού γαλλικού κι
νηματογράφου καί πδλύ γνωστός μας άπό πολλάς 
ταινίας του Ρολλάν Τουταίν. Ό  μακαρίτης καλ
λιτέχνης είχε πάρει μέρος σέ πάρα πολλάς ται
νίας ποϋ άπ’ αυτές άναφέρουμε τίς « ’Επιφυλακή», 
μέ τόν Βίκτωρ Φρανσέν καί τήν Άνναμπέλλα, τή 
«Χαραυγή τής δόξας», μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, τή 

Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν Ζάν Πιέρ Ώμον καί τό 
«Γιοσιβάρα», μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί τόν 
Σεσοϋ Χαγιακάβα. Πόσων άλλων άκόμη θά άμά- 
θουμε τό θάνατο;

—  Παίχτηκε πρίν άπό λίγο καιρό στή Βιέν
νη μιά άπ’ τίς καλλίτερες φιλμοπερέττες τής αύ- 
στριακης κινηματογραφικής παραγωγής. "Εχει τό 
τίτλο «Τά άθάνατα Βάλς» καί τό σενάριο της 
παρουσιάζει τή περίφημη τετρανδρία τών μουσουρ
γών Στράους (τοΰ πατέρα καί τών τριών γυιών 
του) καί άναπαραστάνει τή χαρούμενη καί ξέγνοια 
στη προπολεμική Βιέννη. Πρωταγωνιστής τοϋ ώ
ραίου αύτοϋ φίλμ —  ποΰ θά παιχτή άσφαλώς κι’ 
έδώ —  εΤναι οί γνωστοί μας Μαρία Άντεργκαστ, 
Χάνς Χόλτ, Πάουλ Χέρμπικερ καί Γκρέτα Τάϊμερ.

—  'Ο  γνωστός Γερμανός σκηνοθέτης Κάρλ 
Ρίττερ έγύρισε γιά λογαριασμό τής Τόμπις τή 
φιλμοπερέττα «Τά νειάτα τραγουδάνε». Πρωταγω
νιστές τοΰ φίλμ τούτου είναι ό Βόλφ ’Άλμπαχ 
Ρέττυ, ή Γκοΰστι Χοΰμπερ, ή Γκρέτα Βάίνσερ καί 
ό μακαρίτης κωμικός Ριέλφ Ρόμπερτς.

—  Ό  περίφημος και άγέραστος Μωρίς Σεβα- 
λιέ συνεχίζει τούς κινηματογραφικούς θριάμβους 
του. Θά τόν δοΰμε φέτος στή μουσικοαστυνομική 
ταινία «Παγίδες» τοΰ σκηνοθέτη Πιέρ Σενάλ. Μα
ζί του παίζουν καί οί γνωστοί μας καλλιτέχνες 
Πιέρ Ρενουάρ, Έ ρ ι χ  φόν Στροχάϊμ καί ά νεόβγαλ 
τη καί όμορφη Μαρί Ντεά.

—  Γιά πρώτη φορά στή μεγάλη κινηματογρα- 
φική της καρριέρα ή περίφημη καί άγέραστη Γκρέ
τα Γκάρμπο γελάει καί γενικά παίζει εύθυμο ρόλο 
σέ ταινία της, στό τελευταίο της φίλμ —  ποΰ θά 
δοΰμε κι’ έμεΐς φέτος —  μέ τό τίτλο «Νινότσκα». 
Πρόκειται γιά ρωσσικής ΰποθέσεως έργο, παρμέ
νο άπό τή ρωμαντικιά «κωμεντί» τοΰ Μ. Αέγκνελ. 
Μαζί μέ τή Γκάρμπο παίζει καί ό Μέλβυν Ντούγ- 
κλας. Σκηνοθέτης ό γνωστός "Ερνεστ Λοϋμπιτς.

—  ©ά δοΰμε φέτος σέ καινούργια κόπια τήν 
«Εΰθυμη Χήρα», τή γνωστή όπερέττα τοΰ Λέχαρ, 
πού παίχτηκε πρίν άπό χρόνια στήν ’Αθήνα. Πρω
ταγωνιστές είναι οΐ Μωρίς Σεβαλιέ (στό ρόλο 
τοΰ Χοχαγοΰ Ντανίλο) καί ή Ζαννέτ Μακντόναλντ 
(στό ρόλο τής πλούσιας καί όμοφης χήρας Μίσσια 
Παλμιέρι) . Σκηνοθέτης πάλι ό Λοϋμπιτς.

—  «'Ο  άετός τών θαλασών», εΤναι τό πιό νέο 
«ήρωϊκό» (Ρομπέν τών δασών, πρίγκιψ καί φτω
χός, Κάπταιν Μπλούντ) φίλμ τοΰ συμπαθητικού 
Ιρλανδού καλλιτέχνη "Ερρολ Φλΰνν πού θά παιχτή

φέτος κι’ αϋτό. Μαζί το^ παίζουν οΐ Ό λίβια  ντέ 
Χάβιλλαντ, Κλώντ Ρέϊνς, Μπρέντος Μάρσαλ, Φλώ 
ρα Ρόμπσον καί άλλοι.

—  Ό  "Αγγλος καλλιτέχνης τοϋ κινηματογρά
φου Ρομπέρτ Νταννίς, πήρε τό άνώτερο βραβείο 
ήθοποιίας φέτος στό Χόλλυγουντ γιά τή δραματική 
τέχνη του στήν ταινία «Γκούτμπάϋ μίστερ Τσιπς», 
ττού θά παιχτή φέτος καί στήν ’Αθήνα.

—  Ή  Ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, άκο- 
Τίουθώντας τήν άνάπτυξι καί πρόοδο τής γερμανι 
ι ής, έργάζεται άδιάκοπα. Δυό άπό τίς καλές ται
νίες της είναι καί τά εργα «Τό καρ αβάλι τής Βε 
νετίας», μέ τήν άοιδό τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου 
Τότε ντέλ Μόντι καί τή Γαλλίδα Τζούνι Ά σ το ρ , 
καί «Τραβερσάτα Νέρα», μέ τούς Πρίμο Καρνέρα 
(παληό πρωτοπυγμάχο) καί Κάμιλο πιλότο. Καί 
οί δυό παραπάνω ταινίες θά παιχτούνε φέτος έδώ.

—  Χάρις στίς Ίμπέριο Άρτζεντίνα καί τήν 
Εστρελίτα Κάστρο, τίς δυό κοΛλιτέχνιδες τοΰ 
τραγουδιοΰ, ή ισπανική κινηματογραφική παραγω
γή ξαναγνωρίζει ήμέρες έπιτυχίας. 'Η  τελευταία 
άπό τίς δυό ποΰ άναφέρουμε παραπάνω, παίζει 
στίς μουσικές ταινίες « Ό  Κουρέας τής Σεβίλλης» 
μαζί μέ τούς Ρακέλ Ροντρΐγος καί Μίγκουελ Λιγ- 
κέρος καί «Μαρικουΐλλα». Γιά τή πρώτη καί πιό 
συμπαθέστερη στό κοινό μας, γράφουμε σ ’ άλλες 
στήλες.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
Τ Α  Μ Υ Σ Τ ΙΚ Α  ΤΩΝ Σ Τ Ο Υ Ν Τ ΙΟ

Μιά δραματική σελίδα τής ζωής

ΤΗΣ ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ -ΣΥΡ
Παρασκηνιακά δράματα τοϋ κινηματογράφου

Ή θλιβερή στρατιά 
τών κομπάρσων

Ιέ  τέοοαρες χιλιάδες μόνο έξη — ■ ■
κομπάρσες έγιναν πρωταγωνίστριες1·

Πέρυσι τέτοια έποχή, υπήρχανε στό 
Παρίοι, τέσσερις χιλιάδες κομπάρσοι 
τού κινηματογράφου. Τόσοι νέοι καί 
νέες, πολιορκούσανε τά διάφορα στούν 
ντιο, μέ τήν έλπίδα νά βροΰνε δουλειά, 
έστω καί γιά πέντε έξη μέρες τό μήνα. 
Κ Γ  αύτό άκόμα, ήταν ευτύχημα, σέ έ
να καλλιτεχνικό κλάδο, οπου ή προσφο
ρά εΐνε δεκαπλάσια άπό τή ζήτησι.

Κ Γ  ομως, άμφιβάλλω άν ύπάρχει 
πιό άχάριστο έπάγγελμα άπό τοΰ κομ
πάρσου καί πιό άπαιτητικό: Πρώτα
πρώτα χρειάζεται άμεπτη κομψότη
τα: έστω καί γιά μιά στιγμιαία έμφά
νιση τοΰ κομπάρσου μπροστά στόν κινη i 
ματογραφικό φακό. Τά έπάγγελμα, ά-! 
παιτεΐ σιδερένια υγεία καί άνεξάντλη- 
τη υπομονή. Δίχως αύτά, εΤνε ζήτημα 
άν ο! φτωχοί κομπάρσοι, ποϋ ζοΰνε 
μέ χίλιες στερήσεις. Θά μπορέσουνε 
ν’ άνθέξουνε στήν κόπωσι τής πολύω
ρης ορθοστασίας μέσα στά στούντιο 
μέ τή μολυσμένη τους άτμόσφαιρα καί 
νά ύπομείνουνε τά νεύρα τού σκηνοθέ- 
τη ή τής πρωταγωνιστίας, πού εΤνε 
σχεδόν κατά κανόνα άνυπόφορη.

’Ίσως μέ ρωτήσετε, γιατί οί κομ-! 
πάρσοι έδιάλεξαν αύτό τό έπάγγελμα, 
στό όποιο οΐ θυσίες εΐνε έντελώς δυ
σανάλογες πρόςτά ωφελήματα πού πα
ρέχει.

Υποθέτω, δτι οί μετριόφρονες αύτοί 
ήρωες τοΰ παρασκηνιακοΰ κινηματογρα 
φικοΰ δράματος, εΐνε θύματα τής... 
φαντασίας τους. Άλλά  καΐ θύματα τοΰ 
υπερβολικού διαφημιστικού θορύβου, 
πού γίνεται, δταν, μιά κομπάρσα σέ 
χίλιες, κατορθώνει νά βγή άπά τή φτώ 
χεια καί τήν άφάνεια.

Γιατί δλοι οί κομπάρσοι, αύτό τό 
δνειρο πλάθουνε, πιστεύοντας άκρά- 
δαντα, δτι μιά μέρα θά πραγματοποι
ηθώ: Άδιάφορο άν περιμένουν έπί χρό
νια τήν εύτυχισμένη μέρα πού δέν έν- 
νοεί νά φτάση.

Πόσες κομπάρσες νομίζετε, οτι άνα- 
δειχτήκανε στό Παρίσι, μέσα στά τε
λευταία τέσσερα χρόνια; "Εξη  μονά
χα! Ή  Βιβιάν Ρομάνς, ή Ζανίν Νταρ- 
σαί, ή Ζενβιέβ ντέ Σερεβΐλ, ή Ζινέτ 
Λεκλέρ, ή Μαντλέν Ρουσέ καί ή Ύβέτ 
Λεμπόν. Αύτές οί έξη μόνο, κατόρθω
σαν, άπά άπλές κομπάρσες, νά γίνου

νε πρωταγωνίστρες. Πρέπει νά όμολο- 
γήσωμε, οτι δέν εΐνε πολλές, έπί τεσ
σάρων χιλιάδων συναδέλφων των. Ά λ λ ’ 
ή δόξα αύτών τών έξη, φτάνει γιά νά 
ένισχύει τίς έλπίδες των άλλων 3994 
κομπάρσων. 'Ό σες είδανε τή Ζανίν 
Νταρσαί, νά έκλιπαρή ένα ρολάκο στό 
ιστορικό φιλμ τοϋ Γκιτρύ «Άνεβαίνον

Ή  Ζ ΙΝ Ε Τ  Λ Ε Κ Λ Ε Ρ  πού άπό 
άπλή κομπάρσα έγινε πρωτα

γωνίστρια

τας τά Ήλύσσια», δταν σέ λίγους μή
νες είδανε τήν ίδια Ζανίν Νταρσαί, 
νά πρωταγωνιστή εις τήν ταινίαν 
« 'Έκτο  πάτωμα», δέ μποροΰσαν νά μή 
πιστέψουν, οτι πλησιάζει καΐ ή σειρά 
τους νά θριαμβεύσουνε!

Καΐ κείνες πού είδανε τό Γκιτρύ, 
νά διασκευάζη τό σενάριο τοΰ «Α νε 
βαίνοντας τά Ήλύσια», γιά νά έμφα- 
νίση σέ πρώτο ρόλο τήν άπλή κομπάρ
σα Ζενβιέβ ντέ Σερεβΐλ, ήλπισαν δτι 

■αύτό τό θαύμα θά έπαναμβανότανε μιά 
μέρα καί γιά λογαριασμό τους.

"Ολες οί κομπάρσες δέν είχανε σάν

τή Μαντλέν Ρουσέ, τήν τύχη νά καθή- 
σουνε στό μπάρ τοΰ στούντιο τής Ζου- 
αμβΐλ, είς τά διπλανό τραπέζι μέ τό 
Μωρίς Σεβαλιέ, γιά νά ένδιαφερθή γ Γ  
αύτές καί νά τής άναδείξη, δπως ό 
Ροζέ Ντυσέν, έπέβαλλε τήν Ύ.βέτ Λε
μπόν.

Άλλά  καί τί δέν έλπίζει ένα ώραίο 
καΐ εύφάνταστο κορίτσι, πού φιλοδο
ξεί νά έπισκιάση, μιά Ντανιέλ Ντα- 
Ρ ι έ; Τίποτε δέν τοΰ φαίνεται άκατόρ- 
θωτο! Δέν υπάρχει σχεδόν κομπάρσα, 
πού νά μή νομίζη, δτι μοιάζει μέ κά
ποια άπό τίς ένδοξώτερες ντίβες, σά 
δυό σταγόνες νερό. Σέ κάθε γαλλικό 
στού>τιο, συναντούσε κανείς δεκάδες 
κομπάρσες, σωσίας τής Βιβιάν Ρομάνς, 
τής Έντβίζ  Φεγιέρ ή τής Μαρί Μπέλ. 
Περιττά νά προσθέσω, δτι ή όμοιότης 
αύτή, δέν ύπήρχε παρά μόνο στή φαν
τασία τών φτωχών κομπάρσων.

Κάθε μέρα, μοιράζανε τίς φωτογρα
φίες τους καί τή διεύθυνσί τους σέ 
δεκάδες άτομα. Τά άφελέστατα αύτά 
κορίτσια, έταζαν άκόμη καί ποσοστά 
έπί τής άμοιβής των, σέ δποιο ρεζι
σέρ τούς ύποσχόταν, δτι θά έπειθε τό 
σκηνοθέτη του, νά τίς παρουσιάση σ’ 
ένα σημαντικό ρόλο. Ά λ λ ’ οΐ σημαντι
κοί ρόλοι δέν άνατεθήκανε ποτέ σέ φτω 
χές κομπάρσες, άν δέν είχανε προηγου 
μένως τήν τύχη, νά προκαλέσουνε τό 
ένδιαφέρον ένός σκηνοθέτου, μέ μιά 
έμφάνισι τους σύντομη άλλ’ άξιοπρό- 
σεχτη.

Το πιο δύσκολο πράγμα, ήτανε νά 
άναδειχθή μιά κομπάρσα σέ πρωταγω 
νίστρια. Ύπάρχουν άρκετές νέες καλ- 
λιτέχνιδες πού λανσάρονται άπό τή 
μιά μέρα στήν άλλη (Κορρίνα Λυσαίρ, 
Μισέλ Μοργκάν κ.τ.λ.). Ά λ λ ’ αΰτές, 
δέν έκαναν ποτέ τίς κομπάρσες. Πολ
λές φτωχές νέες πού σπουδάζανε στις 
δραματικές σχολές, γιά νά ζήσουν, 
έκαναν τίς κομπάρσες. Μερικές άπ’ 
αύτές, είχανε ταλέντο καί προκάλεσαν 
τήν προσοχή κάποιου Παρισινού θεα
τρώνη, άλλά δέν τίς προσέλαβε στό 
θέατρό του, μόνο καΐ μόνον, έπειδή εί
χαν έμφανισθή ώς κομπάρσες! Ό  πε
ρίφημος σκηνοθέτης Γκαστόν Μπατύ, 
αποβάλλει άπό τή Δραματική Σχολή 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)'

τσας τόν Τίππυ (έτσι τόν ώνόμα- 
σαν) ποΰ στοίχισε ένα δολλάριο 
καί 25 σέντς καί πού ol πρόγονοί 
του ήταν άγνωστοι. Τρώει τά ρε
βίθια που τοΟ προσφέρουν και προ

"Οταν φΟάνη ή Κυριακή μπαίνουν 
δλοι, μέσα στό αύτοκίνητο καί. «η- 
γαίνουν στήν Τζασαντίνα γιά  νά 
προγευματίσουν μαζί μέ τήν’Έ ν τ ιβ  

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Λ ένε ότι...
..Ή  περίφημη Ζαννέτ Μακντόναλντ, άπό χρόνια 

άγκαζαρισμένη στό στούντιο τής «Μέτρσ», φέρνει δ
σα έμπόδια μπορεί στήν άνάδειξι τής Μιλίτσα Κόρ 
χους, τής γνωστής μας πρωταγωνίστριας τοΰ «Γιά 
χαν Στράους» καί τής Ίλόνα  Μάσσεϋ,πού θά δοΰμε 
φέτος καί θά άκούσουμε τή μουσική ταινία «Μπαλλα 
λάϊκα», καί τών δυό άγκαζαρισμένων στήν ίδια Έ 
ταιρία.

Λένε άκόμη δτι ή Ζαννέτ, έπειδή αισθάνεται πιά 
δτι άρχίζει νά περνάη «ή μπογιά της» καί δτι γρή 
γορα θά ύποσκελισθή άπό άλλες, έχει κυριολεχτικά 
χαλάσει τόν κόσμο νά διώξη τήν Κόρχους καί 
τή Μάσσεϋ. Θά τό κατορθώση; "Ο χ ι !  λένε ή ίδιες 
γλώσσες..

...Στό στούντιο τής «Γουώρνερ», τής άλλης με
γάλης άμερικάνικης κινηματογραφικής έταιρίας, ή 
γνωστή μας ήθοποιός Καίη Φράνσις στράγγισε μέ 
χρι τέλους τό πικρό ποτήρι τής ζήλειας.

Μοναδικιά άλλοτε βασίλισσα τής παραπάνω έ
ταιρίας, πού σ ’ ένα νεύμα της τά πάντα ύποχωροΰ 
σαν, είδε μέ μεγάλη της θλΐψι τή ραγδαία έξέλιξι 
τής Μπέττυ Νταίβις καί άποφάσισε νά ριχτή σέ ά
γώνα ένάντιά της. Ά π ό  τή πάλη δμως αύτή ή Καίη 
βγήκε νικημένη πολύ γρήγορα.

Ή  Νταίβις δλο καί άνέβαινε ψηλότερα ένώ αυ
τή, άντίθετα, κατέβαινε. "Ε τ σ ι, σιγά - σιγά, άπό 
π&ώτη στάρ τής «Γουώρνερ» έπεσε σέ δεύτερη, σέ 
τρίτη καί πέρσυ άρνηθήκανε τελικά νά τής άνανεώ- 
σουν τό συμβόλαιο έργασίας της... Ή  Καίη Φράν- 
σις έργάζεται σήμερα στή « Έ ρ κ α  Ράδιο» μέ 
πολύ λίγο εύνοϊκούς δρους.

Τ Ι Π Α ΙΖ Ο Τ Α Ν Ε  Σ Τ Ο Υ Σ  Κ ΙΝ Η 

Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ  Α ΣΤ ΕΡΩ Ν

Ή ιδιωτική ζωή τής
ΊΤΙΑΝΑΣΝΤΑΡΜΠΙΝ

(τελευταίο) ι σπαθεΐ νά τ 'ύ ς  πείση δτι ήταν δι-
Ή  Ντιάνα καί ό πατέρας της ά- κός τους σ κ ύ λ ο ς , καί δτι δέν ή- 

γοράσανε ένα σκΰλλο καλής ρά-1 Ταν άνορσία πο*. ’ τόν άγόοασαν.

Πριν άπο 
έφτά χρόνια

Τί θά δήτε στούς κινηματογράφους

Μερικές άπό τις πιό αξιόλογες ταινίες
ποϋ da παιχτούνε τό χειμώνα

( ’Έργα, συγγραφείς καί ήθοποιοί)
Τής συνεργάτιδός μας Αίδας IP. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Συνεχίζουμε παρακάτω τήν έξιστόριση τών φίλμ ποΟ 
έπαιζαν οί κινηματογράφοι τής Αθήνας πρό έφτά χρό
νων, τό 1933— 34 δηλαδή:

«Ο ΐ 3 σωματοφύλακες», άπά τό γνωστά μυθιστόρημα 
τοΰ Δουμά, μέ τούς Χάρρυ Μπώρ, Άρλέττ Μαρσάλ, Τόμυ 
Μπουρντέλ, Κολέττ Ντάρφεϊγ καί άλλους. Παίχτηκε στό 
ί’Α ττικό» .

«Έ γ ώ  κι’ ή Αύτοκράτειρα», γερμανική μουσική όπι. 
ρέττα τοΰ σκηνοθέτη Πόμμερ, μέ τούς Λίλιαν Χάρβεϋ, 

Κόνρατ Φάϊτ καί Μαίντυ Κριστιάνς. Παίχτηκε στί 
«Σπλέντιτ».

« Ό  γυιός τής μαιτρέσσας μου», γαλλική φάρσα τού 
σκηνοθέτη Ρενέ Γαϊσσάρ, μέ τούς Φλορέλ, Φερνιέν Γκραβαί 

<αί Μπαρόν Φίτ. Παίχτηκε στό «Παλλά».

«Ανοιξιάτικο τραγούδι», γερμανική μουσική όπερέττβ 
τοϋ σκηνοθέτη "Οσβαλντ, μέ τούς Γιόζεφ Σμ ίτ (τενόρος), 
Ντέρτις καί Σεκέ Σακάλ. Παίχτηκε στό «Σπλέντιτ».

« Ό  Βόλγας στίς φλόγες», γαλλική ταινία τοΰ σκη
νοθέτη Τουρζάνσκυ, μέ τούς Άλμπέρ Πρεζάν, Νταλί Κο- 

ΰάνκο, Ίνκιτσίνωφ καί Ντανιέλ Νταρριέ. Παίχτηκε στά 
«Αττικό».

«Μιά φορά στή ζωή» γερμανική μουσική όπερέττα τοΰ 
σκηνοθέτη Φρίτς Σούλτς, μέ τούς Γκούστάβ Φραίλιχ καί 
Καμίλλη Χόρν. Παίχτηκε στόν «Απόλλωνα». ά

« Ή  άδερφή μου κι’ έγώ !», μουσική όπερέττα άπό τό 
όμώνυμο θεατρικό έργο τοΰ Μπερνστάϊν τοΰ σκηνοθέτη 

Γιάνσον, μέ τούς Βίλλυ Φόρστ, Λιάνε Χάϊντ καί Πάουλ 
Κέμπ. Παίχτηκε στήν «Τιτάνια».

« Ό  γυρισμός», άμερικάνικο δράμα, μέ τούς Σάρλ 
Μπουαγιέρ, Κλωντέτ Κολμπέρ καί Κλάϊβ Μπροΰκ. Παίχτη
κε στό «Παλλάς».

«Μιά ώρα κοντά σου», άμερικάνικη μουσική όπερέττα 

τοΰ σκηνοθέτη Λοϋμπιτς, μέ τούς Μωρίς Σεβαλιέ, Ζαννέτ 

Μακντόναλδ, Λιλύ Νταμιτά καί Πιέρ Έτσεπάρ. Παίχτηκε 

στό «Αττικό».

Ή  Ν Τ Ι Α Ν Α  Ν Τ Α Ρ Μ Π Ι Ν ,  ft
μητέρ* Trig * οχύλος του; 

Τ1π;τυ

θ ά  γράψω σήμερα γιά  μερικές 
άπ’ τίς νεώτερες ταινίες πού θά 
παιχθοΰνε τό χειμώνα. Τά Αξιόλο
γα  φίλμ είναι πολλά κι’ ό χώρος 
δέν έπιτρέπει νά τά άναφέρω δλα 
σ’ αϋτό τό ψύλλο. “ Ετσ ι, θά συνε- 
χ'σω στό έπόμενο.

"Ε ν α  πολύ ένδιαφέρον έργο, εΐ- 
νε « Ό  Πουριτανός», πού νομίζω, 
ότι θά προδληθή στήν ’Αθήνα, μέ 
τόν τίτλο «Κυνηγώντας τήν άμαρ-

τά τοϋ μυστικού άστυνομικοΰ πού 
δέν έπαυσε νά τόν παρακολουθεί. 
Ά π ό  κεϊ, τό ζευγάρι πηγαίνει στό 
δωμάτιο τής Μόλλυ, δπου καί συλ 
λαμδάνεται ό Φεριτέρ. Σ έ  λίγο, 
όμολογώντας τό φόνο τής γυναί
κας, είς τόν Λαδάν, ό πουριτανός 
νέος, καταλαδαίνει γιά  πρώτη φο
ρά δλη τή φρίκη τοϋ έγκλήματός 
του, νά σκοτώση μιά άθώα γυναί
κα, έξ αίτίας τοϋ έρωτικοϋ πά
θους πού τοϋ ένέπνευσε καί πού ό

Ό  ΖΑΝ  - Α Ο Υ Ί-  - Μ Π Α ΡΡΩ

τία». ‘Η γαλλική αύτή ταινία, έ
χει ληφθή άπό ένα Ιρλανδικό μυ
θιστόρημα τό όποιο χάλασε κόσμο 
έδώ καί μερικά χρόνια, Πρωταγω 
νιστοϋν είς τό φίλμ, ό Πιέρ Φρεναί, 
ό Ζάν - Λουΐ Μπαρρώ (στό ρόλο 
τοϋ πουριτανού) καί μετέχει ή Βι- 
διάν Ρομάνς, σ’ ένα χαρακτηριστι
κό ρόλο.

Παρά τήν καταβλιπτική άτμο- 
σφαίρα του, τό έργο κρατεί άδιά- 
πτωτο τό ένδιαφέρον, μέ τήν τεχνι
κή πλοκή του καί τό ζωντανό του 
διάλογο. « Ό  Πουριτανός» μοιάζει 
μέ άστυνομικό φίλμ, ένφ πρόκει
ται κυρίως περί ψυχολογικού δρά
ματος, έξαιρετικής δυνάμεως μά
λιστα. Ό  ρόλος τοϋ πουριτανού 
δημοσιογράφου Φρανσίς ντέ Φερι- 
τέρ, εΐνε κάπως ύπερδολικός στή 
δραματική σύλληψί του κ ι’ ό Ζάν 
Λουΐ Μπαρρώ πού τίιν ύποδύεται, 
ύπογραμμίζει άκόμη περισσότερο 
τό στοιχείο αύτής τής ύπερδολής, 
δημιουργώντας τήν έντύπωσι, δτι 
πρόκειται περί μανιακοϋ. Ε ίς  άντίρ 
ροπον δμως, ό Πιέρ Φρεναί, ώς Α 
στυνομικός Λαδάν, μάς παρέχει έ
να" καινούργιο δείγμα τής άψογης 
τέχνης του καί ταυτοχρόνως, μάς 
δοηθίϊ νά κατανοήσωμε καλλίτερα 
τόν Φεριτέρ. Δηλαδή αύτός ό Λα
δάν, εΐνε, σάν νά λέμε, ό καθρέ

Ό  m i c K Φ Ρ Ε Ν Α Ι

Η Σ ΙΜ Ο Ν  Η Σ ΙΜ Ο Ν

ξαρτώντσι άπό τις έκδηλώσεις τοϋ 
Λαδάν.

Ά λ λ ’ άς δώσω τό θέμα τοϋ έρ
γου, γιά  νά γίνω σαφέστερη.

Ό  Φρανσίς ντέ 
Φεριτέρ εΐνε ένας 
νέος δημοσιογρά 
φος, μέ αύστηρό- 
τατες άρχές, πού 
ζη δίο άσκητικό.
Κάποια νύκτα, ό 
Φεριτέρ σκοτώ
νει μιά γυναίκα 
έλαφρών ήθών, 
πού διέμενε στήν 
ϊδια πολυκατοι
κία. Πρίν άπ’ αύ
τό τό φόνο, πού ό 
Φεριτέρ τόν είχε προμελετήσει, έ
γραψε πέϊοι λόγοι τόν έσπρωξαν 
στό έγκλημά  του, ή μάλλον ποιούς 
λόγους έπίστευε, ώσπου νά άντιλη- 
φθη μόνος του τήν πλάνη του. Εΐνε 
δμως δειλός καί μετά τή δολοφο-

άνέλαδε ό άστυνομικός Λαδάν 
(Φρενα ί). ‘Η  μεγάλη ταροίχή τοϋ 
Φεριτέρ, τοϋ έκανε τόση έντύπω
σι, ώστε ό Λαδάν δάζει καί τόν 

παρακαλουθοϋ ν. 
Ό  δολοφόνος κα
ταλαβαίνει δτι 
τόν ύποπτεύονται. 
'Ύ στερα άπό μερι 
κά έπεισόδια καί 
μιά έρευνα πού
κάνει στό σπίτι 
τοϋ Φεριτέρ ό "ίδι
ος ό Λαδάν, ό νέ
ος φεύγει τρομα 
γ  μένος. Τήν ϊδια 
νύχτα συναντά 
στόδρόμο του μιά 

κοινή γυναίκα , τή Μόλλυ, (τόν ρό
λο υποδύεται ή Β ιδ ιάν Ρομά νς). 
‘Η Μόλλυ τόν παρασύρει σ’ ένα κα 
ταγώ γιο, δπου ό Φεριτέρ μεθά γιά 
πρώτη φορά στή ζωή του τά κάνει 
θάλασσα καί τέλος, έπιτίθεται κα-

Φ Ρ Α Ν Σ Ο Υ Α Ζ  Ρ Ο Ζ Α Ι

δειλός χαρακτήρ του δέν τόν ά- 
φισε νά τής έκδηλώση ποτέ.

ΟΟ
ι θ ά  παιχθοΰνε τό χειμώνα, καί 
τά δυό τελευταία φίλμ τής Έ ντδ ίζ  

. Φεγιέρ. Γ  ιά τό ένα, « ’Απ ’ τό Μάγι- 
ερλ ιγκ στό Σερά γεδο», έγραψα ή- 

1 δη στά «Παρασκήνια)). Τό δεύτε- 
, ρο, είνε τό κοινωνικό δρόίμα, «Λ ’ 

Έ μ ιγκρ ά ντ» , πού θά προδληθή έ
δώ μέ τόν τίτλο «Τό τελευταίο τα
ξίδι». Σ ’ αύτό τό φίλμ, δπου ή δη
μοφιλής καλλιτέχνις σημειώνει μιά 
άπό τίς ώραιότερες δημιουργίες 
της, παίζει γ ιά  πρώτη φορά μέ 
τήν Φεγιέρ, ό ζέν πρεμιέ Ζάν Σε- 
δριέ, μιά καινούργια άποκάλυψις 
τοϋ γαλλικού κινηματογράφου.

Ή  Κριστιάν (Έ ν τ δ ίζ  Φεγιέρ) 
λατρεύει τά κοσμήματα. Αύτό τό 
μεγάλο πάθος της γιά  τά πολύτι
μα πετράδια, έγινε ή καταστροφή 
της. Ή  νέα γυναίκα, άναγκάζεται 
νά φύγη άπό τήν ’Αμβέρσα , γιά  
νά σωθή άπό τήν έκδ 'κησι τοϋ έ- 
ραστοϋ της (Ζώρζ Aocv), τόν όποιο 
ή Κριστιάν κατέδωσε στήν άστυ
νομία, άκριδώς έξ αίτίας αύτών 
τών μοιραίων κοσμημάτων. Ή  νέα 
γυναίκα έμπήκε στό βαπόρι καί 
ταξιδεύει λαθραία, γιατί τά χαρ
τιά της δέν εΐνε έν τάξει. ‘Η Κρι- 
στιάν, ζητεί τή σωτηρία της καί 
βρίσκει... τόν έρωτα. "Ε ν α ς  άξιω- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

φτης τών μεταπτώσεων τοϋ Φερι- 
τέρ, άπ' τή στιγμή πού ό πουριτα
νός συναισθάνεται, δτι ή τύχη του 
βρίσκεται στά χέρια τοϋ άστυνομι- 
κοΰ, κι' οι πράξεις τοϋ Φεριτέρ, έ-

νία τής γυναίκας, δχι μόνο δέν ό 
μολογεϊ τό κακούργημά του άλλά 
καί προσπαθεί νά ένοχοποιήση τόν 
έραστή τοϋ θύματος.

Τήν άνακάλυψι τοΰ έγκληματία,



Γύρω άπό τή σκηνή

Θεατρικά
σκίτσα

Μιά έμμετρη σατυρική= 
σειρά τοΰ κ. Δ. Γαλερίδη

IV. Ό  Συγγραφεύς
Έ ά ν  ό "Ε λ λ η ν  συγγραφεύς μποροΰσε νάναι... Γάλλος, 
δέν θά γινόταν δύσκολα στό είδος του μεγάλος.
Τό ϊδιο θά συνέβαινε άν ήτανε Ίάπω ν,
Νοτιοαμερικανός, Αφ ρικα νός ή Λάπων.
"Α ν  ήτανε... Ά λ λ ' έπειδή, άγαπητοί, δέν εΐνε, 
σπανίως αι θεατρικαί και κοσμικαί Ά θήνα ι 
τόν βλέπουν θριαμδεύοντα καί τόν έπευφημοΰν.
Τούς ξένους συναδέλφους του έδώ τούς προτιμούν, 
μέ τοΰ Λαμπίς τόν «Περισσόν» οΐ πάντες εύθυμοΰν, 
δακρύζουν μέ τού Λενορμάν τόν έξαλλον «Σιμούν», 
θαυμάζουνε τοΰ Ζιροντού καί τοΰ Πανιόλ τή χάρι 
καί τώρα δλους τρέλλοτνε τό «στύλ» τοΰ Τζαίημς Μπάρρυ...
Οί συγγραφείς οί "Ελλ η νες  ποτέ δέν θά μπορέσουν 

μ’ αύτούς ν ’ άντιπαλαίσουν.
Γιατί άκόμη κι' άν συμδή κάτι καλό νά δώσουν, 
θά σπεύσουν τήν άξία του πολλοί νά έλαττώσουν,
01 κοσμικοί τό μΰθο του θά βροΰν πολύ «μπανάλ» 
καί τήν πλοκή «έντερεσσάντ, μαί τρέ-ζ όριζινάλ», 
οι άκραιφνεΐς φιλόλογοι μέ «δάση τή στρουκτούρα» 
θ' άνακαλΰψουν άσφαλώς μιά «ντεκαντέντσα πούρα» 
κ ι’ ή κριική στόν γράψαντα τό έργον θά συστήση 
είς τά σανίδια της σκηνής νά μήν ξαναπατήση...
Μόνο στούς ξένους συγγραφείς φαινόμαστε άβροί 
καί ψάχνει ό καθένας μας στά έργα τους νά δρη 
μιά φράσι άξιόλογη ή έστω μία λέξι 
ώστε στό συγγραφέα της έγκώ μια νά πλέξη.
Ό  σνομπισμός τά προκαλεΐ αύτά πού άναφέρω 

ΕΙλικρινώ ς δέν ξέρω...

©ο

Ά π ’ δσα είπα, φίλτατοι, προκύπτει ώρισμένως, 
δτι ό "Ε λ λ η ν  συγγραφεύς εΐνε άδικη μένος.
Κα ί άσφαλώς τόν άδικοΰν πολλές φορές οι άλλοι 
άλλά κ ι’ ό ϊδιος άδικεΐ τόν έαυτό του πάλι !
“ Ε ρ γ α  στρωτά καί «τίμια» δέν κάθεται νά γράψη, 
μά θέλει σώνει καί καλά φωτιά νά μάς άνάψη, 
νά μάς διδάξη πώς μπορεί στή Κόλασι νά πάμε. 
πώς πρέπει νά καθόμαστε ή πώς νά περπατόίμε I 
Του κόσμου τίς προσπάθειες κάνει γι» αύτό τό πράμα. 
Πάνω σέ κάτι δνειρα στηρίζει ένα δράμα, 
χτυπιέται, βασανίζεται, μ' δλους γραμμή τά δάνει 

καί... τίποτα δέν κάνει I ...
Ά λ λ ά  καί άν ύποτεθη δτι δέν κάνει «θέσι» 
σέ άλλα... παραπτώματα δαρύτερα θά πέση.
Ακολουθώ ν τήν... συνταγήν, γιά  ήρωα θά πάρη 
ή έναν... τέως άμαξά ή έναν ταβερνιάρη 
καί θά τούς βάλη (γίνεται αύτό έδώ καί χρόνια) 
νά γίνουν καταγέλαστοι σέ κοσμικά σαλόνια, 

μεθ’ δ —  στήν τρίτη πράξι _  
στό πρώτο περιβάλλον τους θά τούς ξαναπετάξη ! . „
Τέλος, ό "Ελ λ η ν  συγγραφεύς ήθογραφίας γράφει.
Τό σπίτι πού γεννήθηκε καί δπου άνετράφη 
τό μΰλο τοΰ πατέρα του, τοΰ θειοΰ του τό χωράφι, 
είς... πράξεις τρεΐς καί είς πολλάς εικόνας περιγράφει 

καί, δυστυχώς, νομίζει 
δτι μ’ αύτά τά πράματα πολύ μάς συγκλονίζει...
Δέν έχεις βρή τό δρόμο σου μέχρι τής ώρας —  φεΰ ! —  

ώ "Ε λ λ η ν  συγγραφεΰ I 
Ε ίμα ι, ώστόσο, βέβαιος πώς θά τόν 6ρης μιά μέρα 

καί θά τά βγάλης πέρα 
μ’ δλους τούς άντιπάλους σου μικρούς τε καί μεγάλους 
καί πώς θά φας _  είρηνικώς -  τούς ’Ά γ γ λ ο υ ς  καί τούς

(Γάλλους I
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : *Η μπαλλαρίνα.

Δ. Γ Α Λ Ε  Ρ  ΙΔ Η Σ

Τ Δ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Oi πρώτες

«Μιά
άξέχαστη

βραδυά»
στό «ΡΕΞ»

*0 κινηματογράφος «Ρέξ» θά παίξη 
άπό μεθαύριο Δευτέρα τήν άμερικάνικη 
κωμεντί «Μιά άξέχαστη βραδυά» μέ 
πρωταγωνιστάς τή γνωστή χορεύτρια 
Τζίντζερ Ρότζερς, σ’ ένα ρόλο διαφο
ρετικό άπό τούς γνωστούς μας, καί τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανξ (γ ιός).

Ή  ταινία αύτή είναι παραγωγή τής 
άμερικάνικης Εταιρίας «"Ερκπο-Ρά- 
διο» καΐ παίζεται στή άγγλική γλώσσα 
παρακάτω δημοσιεύουμε τήν ύποθεσί 
της μέ λίγα λόγια:

Μιά ρεκλάμα τής έξοχικής κατασκη 
νώσεως «Καίηρ-Φρή» πού υπόσχεται 
ξεούρασι και διασκέδασι, πείθει τήν 
νεαρά καΐ ώραία στενογράφο Τέντυ 
Χόρυ (Τ Ζ ΙΝ Ζ Ε Ρ Σ  Ρ Ο Τ Ζ Ε Ρ Σ )  πού 
εχει πάθει ΰπερκόποσι άπό τήν έξοχή 
αύτή δπου θά μπορέση νά 6ρή τήν ήσυ- 
<ία πού ονειρεύεται. Ενθουσιάζεται μέ 
τήν ιδέα οτι θά ζήση γιά λίγο καιρό 
μακρυά άπό τήν πολυμελή οΐκογένειά 
της, μακρυά άπό τόν μνηστήρα της 
Εμίλ πού βρίσκεται σέ διάστασι μα

ζί του, γιατί έ’χει βαρεθή νά τόν άκούη 
νά μιλάη μόνο γιά τάς υποθέσεις του 
καΐ γιά τό ραδιόφωνο... Θέλει νά ζή
ση έλεύθερη γιά δυό έβδομάδες.

Στόν έρχομ της δμως έκεΐ μαλλώνει 
μέ τόν όδηγό τοΰ αύτοκινήτου της Τσίκ- 
Κέρκλαντ (Ν Τ Ο Υ Γ Κ Λ Α Σ  ΦΑ ΙΡΜ ΠΑΝ- 
Κ Σ )  έ'να νέον τελειόφοιτον τής Νομικής 
πού έργάζεται στήν κατασκήνωσι.

Ή  Τέντυ έξω φρενών γιατί τήν το
ποθετούν σ’ ένα μικρό δωμάτιο μαζί μέ 
αλλα τρία κορίτσια θέλει νά φύγη ά
μέσως άλλά εύτυχώς καταφθάνει ή φί
λη της Φαίη, πού τήν πείθει νά μείνη 
καΐ ΐής μιλάη γιά τόν Μπαίζυ πού μέ
νει κεί καΐ πού είναι τό μήλον τής 
ιριδος ολων.

Ή  Τέντυ άποφασίζει τέλος νά ζήση 
τήν ζωήν τής κατασκηνώσεως καΐ πη
γαίνει σέ μιά συγκέντρωσι πού δίνεται 
έκεΐνο τό βράδυ. Έ κε ΐ συναντάει ένα 
εύγενικό νέο, τόν Τ ί κ, πού τής 
όμολογεϊ οτι γιά νά κάνη δωρε
άν τις διακοπές του άναγκάζεται νά 
έργάζεται τήν ήμέρα καί νά χορεύη 
τήν νύχτα. Ή  Τέντυ τού ζητάει συγ
γνώμη γιά τήν πρωινή της συμπερι
φορά καί άρχίζει μεταξύ των μιά φι
λία πού δέν εΐναι μακρυά άπό τόν έ
ρωτα.

Ακολουθούνε διάφορα χαριτωμένα έ
πεισόδια μέ τό μνηστήρα τής Τέντυ 
Έ μ ΐλ  καΐ τελικά, ή ύπόθεσι αύτή, 
πού στήν όθόνη παρακολουθεΐται μέ με 
γάλο ένδιαφέρο, παίρνει "'λο^ μέ τό 
νάμο τής Τέντυ καΐ τόν Τσίκ,

Γ ιά τούς πιστούς 
της έβδομης τέχνης

Αλληλογραφία
Ή  στήλη αύτή της αλληλογρα

φίας πβύ καθιερώσαμε άπ© τά 
πρ©η!ν©ύμεν« φύλλα μας, χάριν 
τών αναγνωστών και άνιαγνωστρι- 
ών, πβύ Θέλουν ν'ά λύσουν μιά ά- 
πβρία τβυς, πάνω σ’ ένα όπβιοδή- 
πβτε κινηματογραφικό ζήτημα, 
σημείωσε μιά έπιτυχία ποΰ έμολο- 
γοϋμε πώς δέν τά περιμένουμε. Λά  
βαμε κ ι’ βλας μέχρι τώρα πάνω 
άπό 20 γράμματα κιαί απαντού
με παρακάτω στά πρώτα έζη ποϋ 

1 ληψ?ήχανε μέχρι προχτές.
Δίδα Ξ . Μ . Γ .  ©εσσαλονίκη: Ή  

κινηματογραφική έταιρία ποϋ ά- 
ναφέ,ρατε οτό γράμμα σας είνε ά 
μερικάνικη κνά ό ήθβπβιός Γά λ 
λο;, πού εργάζεται πρίν άπβ 3 
χρένια στ’ αμερικανικά στβύντια. 
Ευχαριστούμε γιά τά καλά σας 
λόγια καί πάντοτε στή διάθεσί 
σας.

Δίδα 'Ελ ένη  Μ . ’Ενταύθα,. Μπο 
ρείτε νά γράψετε στόν' αστέρα 
πβύ προτιμάτε στήν παρακάτω δι- 
εύθυνσι: στβύντιβ «Μέτρο- Γκάλν- 
τβυ'ν —  Μάιγερ;, Χόλλυγουντ 
(Καλιφόρνια ) ’Αμερική , καί 9α 
λάβετε άπάντηση σίγβυρα. Τ β  
γράμμα σας, μβνβ πρέπει νά εί
ναι γραμμένο άγγλικά ή γαλλι
κά.

Κον Ν . Δ. ©. ’Ενταύθα: Δυστυ
χώς, ό ηθοποιός πβύ άναφέ,ρετε 
στό γράμμα σας, Γάλλος τήν έθνι 
κβτητια κ ι’ όχι ’Ιταλός, δέν πέτυ
χε στό Χόλλυγουντ καί γύριαετ 
στή πατρίδα τβυ άπρακτος. ’A yve-  
βΰμε τή διεύθυνσί τβυ τώρα.

Κ ον  Δημήτριβν Κ . Δ. Λάρισα: 
Ή  ταινία πβύ άναφέρετε ©ά Σα- 
vac παίχτη πρώτα έδώ, πάλι, μέχρι 
τβν  Όκτώ βρη κ ι’ έπειτα δά παι- 
χτή οτή πβλι σας. Εύχ-χριστβΰμε 
γιά τά καλά σα; λόγια.

Κα ν Μ . Ν. X . Εντα ύθα : Τ ό
πραγματικό όνομχ τβύ ήθιπβιοί 
πβύ άναφέρετε είναι β Γ.’^ λ  Βάί- 
ζενφρέϋντ κ ι’ είναι Αυστριακός 
πηγεμέ νο; άπό μικρό; στήν ’Α μ ε 
ρική. ©ά τόν' δήτε τό χειμώνα 
στή μεγάλη ταινία του «Δόκτωρ 

Ερλιχ». Ευχαριστούμε γιά τά 
καλά σ*ας λόγΐιχ. Γιά  ότιδήποτε 
άλλβ μπορείτε νά μάς γράφετε.

’Α λ ις  Φάϊφ, Βόλον : Ή  καλλιτέ 
χνιδα πβύ χρησιμοποιείτε τό όνο
μά τη ; είναι Αμερικανίδα καί β- 
χ ι Γαλλίδα. Παντρεύτηκε πρίν ά
πό λ ίγ *  χρβνι* τβ τενόρο Πώλ 
Μάρτιν, άλλά βπως διαβάζβυμε 
τώρα χώρισε. Σ ά ν  καλλίτερε; ται
νίες της θεωρούνται βί «Σβαβμα 
καί Γβμορα» καί ((Ξανανθίζουν τά 
ρόδα» πβύ καί στις δυό πρωταγω
νιστεί μέ τβν Τάύρβν Παουερ.

Πότε ξεφύτρωσε 
ή Επιθεώρηση 
στό Θέατρο

Τό Παρίσι, ό πατέρας αύτοϋ τοΰ 
θεατρικού είδους

2ο

Μέσα στήν «έπιθεώρηση τής πό- 
λεως» δλέιτει κανείς άρκετά ένδια 
φέροντα κουπλέ καί πειράγματα 
διαφόρων προσώπων τοΟ Παρισιοΰ 
τοϋ 187Α

Τόν «Χρυσοΰν μόσχον» λ. χ. ποΰ 
παρουσιάζεται ώς «Χάρτινος μό
σχος» διότι έχει γίνει άπό τά χαρ
τονομίσματα ποϋ έκοψε ή τότε κυ- 
δέρνησις.

Ό  κομπέρ παρατηρεί :

Κόβουν λεφτά οωρό άπό χαρτί 
κόβουν τό κάθετί. Δέ μάς πειράζει. 
Μόνο οΙ συγγραφείς μας οΙ γνωστοί 
δέ κόβουνε τή... ιρόζα πού κουράζει...

Μιά γριζετοϋλα μοΟπε: ΤΙ χαρά μου I 
"Εκοψα όσες μπαγκανότες είχες 
καί τύλιζα μ’ αύτές τά κατσαρά μου 
τύλιζα τρίχες δηλαδή μέ.. τρίχες !»

Μιό άλλη γριζέτ είδα πιό κεί νά κλαΙΡ, 
γιατ’ Λταν έτοιμη νά θγάλρ δίσκο... 
—Έγώ  ζητώ τοΰ κάκου πιά μοΰ λέει 
νά κόψω.ένα κορόϊδο... Μά δέ βρίσκω!

Ε ίς  άλλην σκηνήν γίνεται λόγος 
γιά  τό τότε νομοθετικόν διάταγμα 
τό άφορών τήν αϋξησιν τών σχο
λείων άναλφαδήτων τοΰ Παρισιού.

— "Ετσ ι, δεδαιώνει ό κομπέρ, θά 
χουμε τώρα ένα πλήθος «σχολεία 
άναλφαβήτων» ή μάλλον «άναλφά- 
δητα σχολεία».

Υποχρεωτική μας βάζουν 
έκπαίΰευση γιά τά μικρά.
Ζ '  εΤκαοι χρόνια θά διαβάζουν 
παιδιά κι’ έγγόνια μος σειρά I 
Μονάχα τους θά δουν κατάματα 
της Ιστορίας μας τά θάματα : 
Διαβάζοντος χωρίς έμπόδια 
καθένας τους θά λέρ: Κύττα I 
ΤΙ πατεράδες είχα — θώδια 
καί τί παποΰδες είχα — βλήττα !

Παρελαύνει κατόπιν ένα σύνταγ 
μα μαθητριών ύπερμοντέρνων καί 
άρχίζει ένα μάθημα θεωρίας άντι- 
κείμενον τής όποίας εΐνε ή τακτι
κή τού έρωτος.

’Εξετάζεται έν πρώτοίς ή μαθή 
τρια Μπλάνς :

—Μπλάνς ! Έ μπ ρός I ’Αρχίζομε 
άπό τή γραμματική... Λ έ γ ε 'τό  μά 
θημά σου.

— Ά γα π ώ , άγαπόΐς, άγαπά. Ά -  
γαπώμεν, άγαπάτε, άγαπώσι.

— Τό ρήμα «άγαπώ» εΐνε άπρό- 
σωπον ή δχι ;

— Προσωπικόν πέρα καί πέρα, δ-

Ή δλιβερή 
στρατιά τών 
κομπάρσων
(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα) 

του, τοΰ Θεάτρου Μονπαρνάς, κάθε μα 
θητήν ή μαθήτρια ποΰ έμφανίζονται 
στόν κινηματογράφο ώς κομπάρσοι. 
Καί ό Σάρλ Ντυλλέν, δέν έπιτρέπει 
στούς μαθητάς t o J  νά παίζουν στάν 
κινηματογράφο, παρά μόνον ρόλους,

Η S A N I N  Ν Τ Α Ρ Σ Α Ι  πβύ άνα 
δείχτηκε κ ι’ α,ύτή σέ πρωταγωνί

στρια άπό άπλή κομπάρσα.

τούς όποιους έγκρίνει ά ίδιος. Ά π ό  
την Δραματική Σχολή τοϋ Σάρλ Ντυλ 
λέν, έβγήκαν έξαιρετικό! ηθοποιοί τοΰ 
θεάτρου καΐ τού κινηματογράφου, με
ταξύ των όποιων, ό Ζάν - Λουΐ Μιταρ- 
ρώ, ό Ζάν Μαρσά, ή Τζέννυ "Ο λτ καί 
ή Μαντλέν Ρόμπινσον. Κανείς δμως 
άπ’ αυτούς τούς νέους ήθοποιούς, δέν 
έ'κανε ποτέ τόν άπλό κομπάρσο στόν 
κινηματογράφο. "Ολοι τους άρχισαν 
τήν καρριέρα των παίζοντας ρόλους, 
μικρούς μέν, άλλά ρόλους. Ό  Ντυλλέν 
δέν τούς έπέτβεπε νά κάμουν «διακο- 
σμητικές» έμφανίσεις, άνάμεσα στά 
σύνολα.

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Σ

πως έ'να πλήθος άλλα τοιαΰτα : 
Υβρίζω  κατά πρόσωπον, δάφω τό 
πρόσωπον, κυνηγώ κάποιο πρόσω- 
πον έρχομαι πρόσωπον μέ πρόσω
πον καί...
— Ά ρ κ ε ϊ , ά ρ κ ε ϊ ''Ά ς  πιάσουμε τήν 

άριθμητική. Κοραλία  1 'Ά κο υ σ ε  
σέ παρακαλώ αύτό τό πρόβλημα: 
"Α ς  ύποθέσωμεν δτι κάποιος σοΰ 
προσφέρει 20 μετοχάς Τσιμέντων 
πρός Α000 φράγκα, καί 40:000 
φράγκα  είς μετρητά. Ποιον άπό τά 
δύο θά έπροτιμοΰσες ; τάς μετοχάς 
Τσιμέντων ή τά μετρητά ;

— θ ά  βάλω στό χέρι τά φράγκα. 
'Ό σ ο  γιά  τό τσιμέντο, τσιμέντο νά 
γίνη. "Ο ταν πιάσω σχέσεις μ· ένα 
άπό τούς μετόχους τής έταιρείας 
βγαίνω μαζί του μέ τ ’ άμάξι καί 
τά μιλούμε γιά  τίς μετοχές.

’Επακολουθούν κατόπιν αί άσκή 
σεις :

I Προσοχή I
Έ ν  ηρώτοις, στήν άρχή, 
παρουσιάστε άρμ ! Παρουσιάστ’ όμ-

(πρέλλα I
Έ ν ’... δυό... βήμα ταχύ —
— στά πάρκο, γιά τό σορε κι’ έλα...

«Π'ιρουοιάοτε βεντάλ α I...»  «Κλείνε
τε έπί δεζιά τόν ό<ρθαλμόν«, «Κλείνε
τε έ/π- άριστερά» κλ-ι.
...Άνοίζατε τούς γυλιούς I 
Έζω  αη’ τής τσάντας τούς κλοιούς 
πούπουλα — πούδρα δυό είδών 
ρούζ — κρέμ... καί «πύρ !» — πΟρ ό- 

 ̂ (μαδόν I

Πλουσιωτάτη είς τρουβάϊγ εΐνε 
μία σκηνή δπου δικάζονται πρό ά- 
κροατηρίου τά θεατρικά έργα τής 
σαιζόν τοΟ 187*...

"Ε ν α ς  άπό τούς δικηγόρους ά- 
ναγγέλλει τόν πελάτην του τόν 
«Καρρότ» «βασιλέα τών παραμυ
θιών».

—Πρόκειται περί θαύματος, κύ
ριε πρόεδρε ! Πρόκειται περί φαν 
τασμαγορίας δηλαδή παραμύθι δ
νομα καί πράγμα... Υπ ά ρχει έν 
πρώτοις ένα «παρθένον δάσος» καί 
μέσα έκατό κορίτσια...

Ό  κομπέρ διακόπτει :
—Ψ υχή  μου 1 Παρθένο δάσος 

καί έκατό κορίτσια !
Ό  δ ικηγόρος παρατηρεί :
—Ό  συγγραφεύς είναι ύπεύθυ- 

νος μόνον διά τό παρθένον δάσος.

Λ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : ‘Η συνέχεια.

Ο Ι Ν Τ 0 Υ Γ Κ Λ Α 2  Φ Α Ι Ρ Μ Π Α Ν Κ Σ  (γυιός) καί ή T 2 I N T S E P S  
Ρ Ο Τ Ζ Ε Ρ Σ  σέ μιά σκηνή τής ταινίας « Μ ΙΑ  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Η  

Β Ρ Α Δ Υ Α »  πού θά παίζεται άπό τή Δευτέρα στό « Ρ Ε Ε »

Ντιάνα
Ντάρμπιν

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

Τί θά δήτε
στούς κινηματογράφους

(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα) 
ματικός τού καραβιού (Ζάν Σε- 
βριέ) τήν έρωτεύθηκε καί ή Κρι- 
στιάν τοΰ άνταπέδωσε τό αίσθημά 
του. Ή  δύστυχη, έλπίζει σέ μιά 
καινούργια ζωή πού θά τήν έξα- 
γνίση, άλλ’ εΐνε άργά πιά. Ό  κα
κοποιός τής Ά μδέρσ ης , πού δέν 
άργησε νά άνακαλύψη τά ίχνη 
της, σκοτώνει τή νέα γυναίκα, πού 
δέν πρόφτασε νά ζήση παρά μονά 
χα  τόν πρόλογο τού ώραίου της 
όνείρου.

©Ο
"Ε ν α  άλλο ένδιαφέρον φίλμ, εί

νε ή «Cavalcade d’ amour», τοΰ ό- 
ποίου τό σενάριο καί τούς διαλό
γους, έγραψαν οι γνωστοί Γάλλοι 
συγγραφείς κ.κ. Ζάν Ά νο υ ΐλ  καί 
Ζάν Ώ ράνς. Σ τ ό  έργο αύτό μιά 
έρωτική Ιστορία έπαναλαμδάνεται 
τρεις φορές, στόν ϊδιο τόπο άλλά 
μέ διαφορετικά πρόσωπα καί σέ 
άλλες έποχές.

Τό πρώτο μέρος, έκτυλίσσεται 
τό 1639. Ή  κόρη τοΰ πυργοδεσπό
τη τού Μωπρέ, (Ζοηίν Νταρσαί), 
τήν ήμέρα τών γάμων της; ξελογι
άζεται μ ’ ένα άθλιο περιπλανώμε- 
νο ήθοποιό, (Μ ισέλ Σ  ιμόν) καί τόν 
άκολουθεϊ. Ό  πατέρας της βάζει 
καί τούς καταδιώκουν. Τό άποτέ
λεσμα εΐνε, νά σκοτωθή ό ήθοποι
ός καί ή νεόνυμφη νά γυρίση στόν 
άνδρα της, πού δέν έπήρε εϊδησι 
τό ξεπόρτισμά της.

Αύτό τό έπεισόδιο, εΐνε τό πιό 
άδύνατο σημείο τοΰ έργου. Ά λ λ ά  
τά δύο έπόμενα μέρη τοΰ φίλμ εΐ- 
νε περίφημα: τόσο σέ έρμηνεία 
τών ήθοποιών, δσο στήν πλοκή καί 
τό διάλογο, δπου άναγνωρίζει κα 
νείς άμέσως δλη τή μαεστρία τοΰ 
Ζάν Ά νου ΐλ .

Τό δεύτερο μέρος εΐνε μιά Ιστο
ρία το3 1839’ γεμάτη ρωμαντισμό. 
Ό  κόμης Ούμπέρ (Κλώ ντ Ντωφέν) 
πού πρόκειται νά νυμφευθή τήν έ 
ξαδέλφη του (Μπλανσέτ Μπρυ 
νουά ), έρωτεύεται τή μοδιστρού- 
λα, (Σ ιμ ό νη  Σ ιμ ό ν ) πού πήγε νά 
κάνη πρόβα τοΰ νυφικού της στή 
μνηστή τοΰ Ούμπέρ. Αύτός έχει έ
να άδελφό έπίσκοπο, (Μ ισέλ Σ ι 
μόν), πού άποτρέπει τόν Ούμπέρ 
ν ’ άκολουθήση τή μοδιστρούλα. 
Κα ί κείνη, πού άγάπησε τό νέο μ·’ 
δλη τή δύναμι τής ψυχής της, πε
θαίνει άπό θλίψι, τήν ήμέρα τών 
γάμων τού Ούμπέρ, δπου έπέμεινε 
νά παρευρεθη.

Τό τρίτο μέρος τοΰ έργου, έκτυ- 
λίσσεται τό 1939. Ό  ήθοποιός Μ ι

σέλ Σιμόν, αύτή τή φορά ύποδύε- 
ται ένα τραπεζίτη πού άγόρασε 
τόν πύργο τοΰ Μωπρέ. Ή  καλλι- 
τέχνις Κορίννα Λυσαίρ, εΐνε ή Ζυ- 
νί, ή κόρη τοΰ τραπεζίτη, πού θέ
λει νά τήν παντρέψη μ’ ένα άρι- 
στοκράτη. Αύτός ό Ζώρζ, (τό ρό
λο παίζει καί πάλιν ό Κλώντ Ντω
φέν) εΐνε ένας νέος κατεστραμμέ
νος οίκονομικώς, πού έπιθυμεΐ νά 
κάνη ένα πλούσιο γάμο γιά  νά σω 
θη. Ά λ λ ’ δταν ό Ζώρζ συναντά τή 
Ζυνί, καταλαβαίνουνε κι* οΐ δυό, 
δτι ήσαν πλασμένοι ό ένας γιά  
τόν άλλο κ ι’ ό γάμος τους, εΐνε 
μιά εύτυχισμένη ένωσις.

Ό  ρόλος τής Σ ιμ όν  Σ ιμ όν—τής 
μοδιστρούλας —εΐνε συντομώτατος 
άλλ’ ή Σ ιμ ό ν  παίζει μέ τέτοια 
τέχνη, ώστε κυριαρχεί στήν έντύ
πωσι τοΰ θεατοΰ, άνάμεσα στίς 
άλλες ήθοποιούς τοΰ φίλμ. Ά π ’ 
τούς άνδρες, ό Μ ισέλ Σ ιμ ό ν , εΐνε 
ό καλλίτερος στόν τριπλό του ρό
λο. Ό  Κλώντ Ντωφέν έχει περισ
σότερη έπιτυχία στή δεύτερη έρω
τική Ιστορία καί Ιδίως στήν τρίτη.

SJO
"Ε ν α  άλλο φίλμ στό όποιο ό Μ ι

σέλ Σ ιμ ό ν  σημειώνει μίο(ν έντελώς 
έξαιρετική δημιουργία, είναι «Τό 
Ποτάμι»τοΰ Πιέρ Βόλφ, πού θά παι 
χθη στήν ΆΘ ήνα  μέ άλλο τίτλο. Πε 
ρίφημη έπίσης εΐνε σ’αύτό τό έργο 
καί ή ΦροΛίσουάζ Ροζαί. Υπ οδύε
ται μιά γηραιά  καλλιτέχνιδα τοΰ 
Παρισινού μιοΰζικ - χώλ, πού θυ
μίζει πάρα πολύ τήν Μ ιστεγκέτ. 
Αξιοσημείω τη καί ή Ζινέτ Λεκλέρ 
σ’ ένα δευτερεύοντα ρόλο. Ό  Πώλ 
Καμπό, ό ζέν πρεμιέ τοΰ φίλμ, ύ- 
στερεΐ πολύ. Τό ένδιαφέρον τοΰ 
έργου, έγκειται στήν έρμηνεία 
τοΰ Μισέλ Σ ιμ ό ν  καί τής Φραν- 
σουάζ Ροζαί κι* άκόμη, στή ρεα
λιστική άπόδοσι τής άτμοσφαίρας 
πού βασιλεύει σέ ώρισμένα νυκτε
ρινά κέντρα τής πόλεως του φω
τός.

θ ά  ίδοΰμε τή Φρανσουάζ Ροζαί 
καί στή γνωστή κομεντί τοΰ Βερ- 
νέϊγ «Τό κάθισμα 47», δπου ή δη
μοφιλής καλλιτέχνις παίζει μέ ά~ 
νάλογη έπιτυχία^ πάλι μιά μεσό
κοπη ήθοποιό. Μαζί της έμφανί- 
ζονται ό Ρα ιμύ καί ό Ά νδ ρ έ  Λε- 
φώρ. Ό  πρώτος στό ρόλο τοΟ τέως 
συζύγου τής ήθοποιοϋ, ένός ιδιορ
ρύθμου καθηγητοΰ τής φυσικής ά- 
γω γής. Ό  δεύτερος, στό ρόλο έ
νός γηραιού θαυμαστού τής ώρι
μης πρωταγωνίστριας. Ζέν πρεμιέ 
τοϋ φίλμ. εΐνε ό Ά ν ' ί Γκαρρά.

Μ ιά έξαιρετική ταινία πού θέ 
παιχθή τό χειμώνα, εΐνε ή «Άντρε 
ντέ-ζ-άρτίστ», τού Ά ν ρ ί  Ζανσάν 
Τό φίλμ αύτό, πόύ θά παιχθή στή\ 
ΆΘ ήνα , μέ τόν τίτλο « ’ Ονειρα ή 
θοποιών», εΐνε έμπνευσμένο άπό τή 
ζωή τών σπουδαστών τής Δραμα
τικής Σχο λή ς  τοΰ Κονσερβατουάρ 
τών Παρισίων. Ό  Λουΐ Ζουδέ παί 
ζει — έκ τοΰ φυσικοΰ — τό ρόλο 
τοΰ καθηγητοΰ τού Κονσερβατου
άρ. Τό μάθημα πού δίδει, κατά 
τίς σχετικές σκηνές τοΰ φίλμ, εΐνε 
μιά πραγματική άπόλαυσις καί συ 
νάμα, ένα πολύτιμο δίδοτγμα γιά  
τούς νέους ήθοποιούς. Ά π ό  τούς 
άλλους, καλλιτέχνας πού παίζουν 
στήν ταινία αύτή, περίφημη ή Ώ  
δέττη Ζουαγιέ, σ’ ένα ρόλο δυνα
τό δσο καί δύσκολο καθώς έπίσης, 
ό Κλώντ Ντωφέν, στόν τύπο τού νέ 
ου πού δέν άγαπά πιά καί προκα
λεΐ τήν αύτοκτονία τής ήρωΐδος. 
Μ ετέχει του φίλμ καί ή ΖανίνΝταρ 
σαί, άλλ’ εΐνε άσυγκρίτως καλλί
τερη στήν ταινία « 'Έ κ τ ο  πάτωμα», 
έκ τής γνωστής κομεντί τού Ά λ .  
Ζερί.

" Ε ν α  πολύ ένδιαφέρον φιλμ πού 
θά ίδήτε τό χειμώνα, εΐνε τό πο
λύκροτο δράμα «Μολνάρ» (Α σ ια 
τικές νύχτες ), στό όποίο ό Χάρρυ 
Μπώρ παίζει μέ τήν Γκαμπριέλ 
Ντορζιά καί τή Σμετλά να  Πιττο- 
γιέφ (τήν κόρη τής μεγάλης καλ- 
λιτέχνιδος Λουντμίλλας Πιττογι- 
έφ ). Ή  Σμετλά να  Πιττογιέφ, ώρι
σμένως θά καταλάδη μιά άπό τίς 
πρώτες θέσεις μεταξύ τών καλλι- 
τέρων ηθοποιών τής νέας γενεάς. 
"Ο σο γιά  τόν Χάρρυ Μπώρ, δέν θ’ 
άποτελοΰσε ύπερδολή έάν έγραφα, 
δτι ή δημιουργία του στό ρόλο τοΰ 
καπετάν Μολνάρ, εΐνε ή τελειότε
ρη πού έσημείωσε στόν κινηματο
γράφο άπό τής έποχής τού φίλμ 
«Πολωνοεδραίος». Κα ί ή Γκαμπρι- 
έλ Ντορζιά παίζει κατά τρόπον ά 
παράμιλλον τήν άρχοντική σύζυγο 
τοΰ χυδαίου αύτοΰ καπετάνιου πού 
υποφέρει μέέγκαρτέρησι τις βαναυ 
σότητες καί τούς έξευτελισμούς. 
Μέ τούς τρεΐς αύτούς ήθοποιούς 
έμφανίζονται είς τό έργο καί οι 
Πιέρ Ρενουάρ καί Ά λμπ έρ  Πρε- 
ζάν.

Σ ’ ένα έπόμενο σημείωμα, θά 
γράψω άναλυτικώτερα γιά  άλλες 
άξιόλογες ταινίες πού πρόκειται 
νά παιχθοΰνε τό χειμώνα στούς 
κεντρικούς κινηματογράφους.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα) 
Ντάρμπιν - Χίκμοα/ καί τόν καλό 
της άντρα τόν Κλάρενδ.

Ή  Ντιάνα ζη μιά ήσυχη, τακτι
κή ζωή, μέσα σ ’ ένα ήσυχο τακτι
κό σπίτι. Είνα ι αύτό άκριβώ ς πού 
χρειάζεται γιά  τήν κουραστική 
δουλειά έξη ήμερών τής έβδο- 
μάδος.

tO Σ ά ρ λ  Πρεδέν, ό μουσικός δι
ευθυντής τής Ούνιβέρσαλ, θά σάς 
πή « Ή  Ντιάνα έχει μιά ύπέροχη ά' 
κρίβεια πού μ ’ έκπλήττει. Δέν τήν 
συνάντησα ποτέ πρίν σέ κανένα 
ήθοποιό. ’Ά ν  έχει μιά συνέντευξι 
μαζί σας στάς 10 άκριβώς θά εί
ναι στό ραντεδοΰ της στίς 10 άκρι 
βώς. θ ά  κάνετε καλά νά είστε καί 
σείς άκριβεΐς, γιατί δταν θάρθη ή 
ώρα νά πάη στό έρχόμενο ραντε
βού της θά πάη».

Ο ®

Σ τ ά  πλάγια τοΰ Γα λλικοΰ πα
ραθύρου σέ μιά άκρη τής κάμαρας 
άναπαύσεως τής Ντάρμπιν εΐναι 
ή βιβλιοθήκη. Τά βιβλ 'α  πού περι
έχει είναι στή πραγματικότητα οι 
όδοδεϊκτες τής ζωής τής Ντιάνας. 
'Υπάρχει ένα βιβλίο πού έπιγράφε 
ται «ΟΖ» καί πού παρά τόν μεγά 
λο του τίτλο μόλις διακρίνεται.

«Αύτό, λέει ή Ντιάνα, είναι τό 
μόνο βιβλίο πού άγόρασα. Ά λ λ ά  
τά διαβάζω δλα. Τά άλλα τά δα
νείστηκα άπό τόν άδελφό μου τόν 
δικηγόρο πού κείνο τόν καιρό ή
ταν γείτονάς μας».

Ή  κυρία Ντάρμπιν κυττάζοντας 
αύτά τά βιβλία, χαμογέλασε λυπη 
μένα, δπως κάθε μητέρα πού θυ
μάται τήν έποχή πού τά παιδιά 
της ήταν νέα.

«Δέν μπορώ νά πιστέψω δτι ή 
Έ ν τ ν α  τόν Δεκέμβρη θά γίνη δε
καοκτώ χρονών» λέει ή κ. Ντάρ- 
μπιν. Τό πραγματικό δνομα τής 
Ντιάνας είναι 'Έ ν τν α  Μαίη. «Μοΰ 
φαίνεται πώς χθές μόλις δέν ήταν 
μεγαλύτερη άπό _ ένα μικρό, πού 
παρακαλοΰσε τήν 'άδελφή της Έ ν -  
τιθ νά παίξουνε τό κρυφτό. 
Ύπάρχουν έπίσης καί άλλα βιβλία 
σ ’ αύτή τή βιβλιοθήκη. Ε ίνα ι τά 
«Tish Marches On», «Μ ικρή γυναί
κα», «Στρατόπεδο κοριτσιών»,«Τό 
πάρτυ του Σαββατοκύριακου» καί 
to «Winnie the Poon».

Ή  Ντιάνα άγαπά πολύ τό «Win- 
iie  the Ροοη» καί δίνει τό παρα 
ιτούκλι «Πού» σέ μερικούς φίλους 
της. 'Έ ν α ς  έκφωνητής τής Κολού- 
μπια Μ προντκάστιγκ (Ραδιοφω νι
κού Σταθμού τής Κολούμπια) πού 
έργαζότανε συχνά στά προγράμ
ματα πού λάβαινε μέρος ή Ντιάνα 
Ντάρμπιν άρχίζει τά γράμματά  
του σ ’ αύτή μέ τή φράσι «Α γα π η 
τή Πού».

Ή  ’Έ ν τ ιθ  άγόρασε αύτό τό βι
βλίο γ ιά  τή Ντιάνα δταν ήταν ά
κόμα δώδεκα χρόνων. Τραγουδού
σε τότε σέ συγκεντρώσεις τής γει
τονιάς. Έ κ ε ΐ  τήν ώδήγησε ή μοίρα 
της. Κα ί κεί τήν άκουσε ό Τζάκ 
Σέρ ιλλ . Τήν πήρε στήν Μέτρο. 
"Ο ταν τό συμβόλαιό της (ένα χρό
νο) δέν τοΰ άπέφερε τίποτε, τήν 
πήγε στόν Ρούφους τόν Δ ή μ α ρ χ ο 1 
πού τήν θυμήθηκε δταν μετά πήγε 
στήν Ούνιδέρσαλ. Τά κανόνισε μέ 
τέτοιο τρόποώστε ή Ντιάνα νά τρα 
γουδήση σέ μιά διασκέδασι τής 
Ούνιδέρσαλ. Τό άποτέλεσμα ήταν 
δτι ύπόγραψε συμβόλαιο μαζί τους 
γ ιά  300 δολλάρια τήν βδομάδα.

Δίπλα στό βιβλίο πού λέγεται 
«ΟΖ» ύπάρχει ένα άλλο μέ τόν τί
τλο «"Ο σ α  πέρνει ό άνεμος». Είναι 
τό πρώτο μυθιστόρημα γ ιά  μεγά 
λους πού διάβασε ή Ντιάνα.

Ή  Ντιάνα διαβάζει τά δράδυα. 
« Ή  μαμά κ ι’ έγώ είμαστε οι κου
κουβάγιες τής οικογένειας» συνη
θίζει νά λέη. « Ό  μπαμπάς πηγαί
νει νωρίς στό κρεββάτι καί ή 'Έ ν 
τιθ πάντοτε τό ϊδιο έκανε δταν ή
ταν στό σπίτι. Ά λ λ ’ ή μαμά κι’ έ- 
γώ  διαβάζομε ή πηγαίνομε στόν 
κινηματογράφο ή άκοΰμε τό ραδι
όφωνο. Κα ί πότε-πότε βάζομε καί 
τό γραμμόφωνο σιγά-σιγά».

'Ά λ λ α  βιβλία σ’ αύτή τή κατά
φορτη βιβλιοθήκη μιλάνε γιά  μου
σική. Ά νά μ εσ α  σ ’ αύτά διακρίνον 
ται τά παρακάτω «Λίνα Γκ ίγιερ», 
«"Ανθρωποι καί μουσική» του 
Ντήμς Ταίηλορ, καί «Τοσκανίνι».

Σ τ ή  βιβλιοθήκη της έπίσης ύ
πάρχουν καί αύτοδιογραφίες δπως 
τής 'Έ ντνα ς  Φέρμπΐρ ό «’ Ιδιωτικός 
θησαυρός» καί τοΰ Νοέλ Κάου- 
αρντ τό «Παρόν ένδεικτικό».

«Συνηθίζω  νά σκέπτομαι, λέει 
ή Ντιάνα, δτι ήμουνα συγγραφέ-

ας. "Ο τα ν ήμουνα μικρή έγραφα 
πάντοτε ποιήματα καί ιστορίες γιά  
τά ζφα καί τά λουλούδια, καί ει
δ ικά  γιά  τή βασίλισσα μέλισσα. 
Κ ι ’ δτοτν, πρίν άπό ένα χρόνο περί
που άρρώστησα κι’ έπρεπε νά μεί
νω στό κρεββάτι λ ίγε ι μέρες, βρή
κα  τό καιρό νά ξαναγράψω έπί τέ
λους I "Ε γ ρ α ψ α  τότε ένα δ ιήγη 
μα γιά  μιά γυναίκα , έναν άνδρα 
καί τή μουσική. ΤΗταν δμως φρι
χτό. "Εσ χ ισ α  τό χειρόγραφο. Κ ι ' 
άφησα κατά μέρος τίς λογοτεχνι
κές μου έμπνεύσεις».

Ή  κρεββατοκάμαρα τοΰ ΰπνου 
τής Ντιάννας, πού σ’ αύτή κοιμά
ται κα ί ή μητέρα της, εΐνε όμοια 
μέ τίς κρεββατοκάμαρες τών σπι- 
τιών τών εύπορων οικογενειών. Τά 
παράθυρα βλέπουν στίς βεράντες 
μέ τούς κήπους κα ί τίς λιμνοΰλες 
τους. Οι τοίχοι εΐνε χρωματισμένοι 
μπλέ πάλ. Τό φαρδύ της κρεββάτι 
εΐνε σκεπασμένο άπό ένα ρόζ βε
λούδο κεντημένο μέ στεφάνια λου 
λουδιών. Αύτή ή κουβέρτα εΐνε ή 
ξεχωριστή ύπερηφάνεια τής Ντιάν 
νας.

Πάνω στόν κανοητέ πίσω άπό τό 
κρεββάτι της εΐνε ένα χνουδωτό 
ρόζ χαλί. Τά παιδιά τοΰ Τζίμμυ 
Ούώ λλιγκτον, ή Βαρβάρα  καί ό 
Τζίμμυ ό νεώτερος τής τό χάρισαν 
τά περασμένα Χριστούγεννα. Πά
νω στό κομμοδινο κοντά στό κρεδ- 
βάτι έκτός άπό τό βιβλίο «Κανό
νες τοΰ διαβάσματος» πού άπαραί 
τητα βρίσκεται έκεΐ, εΐνε καί μιά 
φωτογραφία τής μικρής Βαρδά- 
ρας μέ τό πρωτοχρονιάτικο φόρε
μα πού της έστειλε ή Ντιάννα. Ή  
Βαρβά ρα  εΐνε βαπτιστικιά τής 
Ντιάννας.

Κοντά στή κρεββατοκάμαρα τής 
Ντιάννας ύπάρχει ένα μικρό δωμά 
τιο πού τό μεταχειρίζεται γιά  τίς 
μελέτες της. Έ κ ε ΐ  πάνω στό θρα
νίο έχει φυλαγμένα τά χρήμοπα 
πού κρατάει γ ιά  τά μικροέξοδά 
της. Έ κ ε ΐ  εΐνε τά γράμματα  πού 
γράφει καί τά μικροπράγματα 
πού άγοράζει γιά  τό σπίτι. Τήν 
άνοιξι τέλειωσε τά μαθήμοετα τοΰ 
γυμνασίου. Σ τ ό  πάτωμα, σ’ ένα 
ήμικύκλιο βρίσκονται οί έπτά Νά
νοι ώραΐα τακτοποιημένοι.

Μ ερικές στιγμές ή Ντιάννα φαί 
νεται πιό μικρή άπ3 δτι εΐνε. ‘Η 
Ντιάννα πηγαίνει άπό τό σπίτι 
στήν καθηγήτριά της, έπειτα στόν 
διευθυντή της, στόν Ά ντ ρ έ  ντέ 
Σεγκυρ όλ α  γ ιά  τό μάθημα τού 
τραγουδιοΰ καί πάλι στούς γονείς 
της στό σπίτι.

Ό  πράκτωρ της, ό Μ ίτσελ Χά- 
μιλμπουργκ λέει: «Περισσότερες
άπό μιά φορά άρνήθηκε —  εύγενι- 
κά μέν άλλά σταθερά —  νά ποζά- 
ρη μ ’ ένα φόρεμα πού δέν τής άρε- 
σε. "Ο ταν δουλέψαμε γιά  πρώτη 
φορά μαζί νόμιζα δτι ή τίμια αύτή 
συνήθειά της θάφθανε τά άκρα καί 
πίστευα δτι αύτό θά μάς κόστιζε 
μιά μεγάλη ποσότητα χρημάτων. 
Εύτυχώ ς δμως δέν συνέβηκε κάτι 
τέτοιο».

Ή  Ντιάννα εύχαριστιέται άκό
μα πολύ μέ τά σπόρ. Τής άρέσει 
νά ίππεύη. Ό  καλπασμός της — 
τόν λατρεύει — εΐνε κακός. Ά λ λ ά  
γελάει πολύ δταν καλπάζη.

Τής άρέσει νά κολυμπάη καί τό 
ποδόσφαιρο εΐνε τό πάθος της.

Ό  Βέρναρ Μπράουν πού εΐνε ό 
ειδικός γιά  τήν φωνοληψία στήν 
ταινία τής Ντιάννας καί τήν φω
νάζει «μικρή Ντίκενς» λέει γ ι' αύ
τή καί τόν Β ό γ κν  Πώλ δτι: «Τό 
ρομάντζο τους άρχισε δταν γυρίζα 
με τό φίλμ «Τρία έξυπνα κορίτσια». 
Ό  Β ό γ κν  ήτοτν βοηθός σκηνοθέτη. 
Τά άλλα κορίτσια πού έπαιζαν 
προσπαθούσαν νά κρατήσουν τούς 
ρόλους τους δσο τό δυνατό καλ
λίτερα γ ιά  νά προσελκύσουν τόν 
ώραΐο νέο. Ή  Ντιάννα δμως νίκησε 
δίχως οϋτε κάν νά προσπαθήση. Πέ 
στε τόν πρώτο της έρωτα, δώστε 
του δποιο δνομα σάς άρέσει, άλλ' 
έγώ  άμφιβάλλω γ ι ’ αύτό.

Ή  Ντιάννα μεγαλώνει κι' δλο 
μεγαλώνει. Κα ί τό άναγνωρίζε* 
καί μόνη της.

«Τόν πιερασμένο χρόνο, λέει, ή
μουνα στενοχωρημένη, άποκαρδιω 
μένη, δυστυχισμένη. Κα ί θά έξακο 
λουθοΰσα νά ήμουνα άκόμη. Ά λ λ ά  
τώρα πού αίσθάνομαι τήν διάθεση 
ν ’ άναλάδω μόνη μου τόν έαυτό 
μου ρωτάω τόν έαυτό μου άν εί
μαι φοβισμένη πού μεγαλώνω καί 
πού θά γίνω μιά πραγματική φυ
σιογνωμία. Κα ί ό έαυτός μου μοΰ 
άπαντάει δτι κάθε ήλικία  έχει » 3 ί 
τήν αμοιβή της».,

Ο Υ 'ΓΤ Λ Υ  Φ Λ ΙΤ Σ ϋ Κ ,


