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(ΑΠΟ ΤΑ  ΣΤΕΝ Ο ΓΡΑ Φ Η Μ ΕΝ Α  ΠΡΑΧΤ1ΚΑ)
Μ έ τήν εύκα<ιρία πβύ τό «Κασιλικό ©έατρβ» άνεβάζει τήν 

έρχόμενη Δευτέ_ρα οτό «’ίΐδείβ Ήρώδου τβΰ Άττικβΰ» τήν 
«,Αντίιγβνη» τβΰ Σοφοκλή δημο;ιεύβυμε παρακάτω έλοχλη. 
pc τέ λόγβ πβύ ό άληαμόνητβ; πβιητήι; τή; «Λήθη·?» Λβρεν. 
τζβ; Μαβίλη;, έζεφώνησε στήν τότε Βουλή γι* τέ γλωσσι
κό ζήτημα.

Ό  λόγβ; τοΰ Μαβί. λη, 'έχει κατά τβΰτβ έιπικαιρότητι», 4>. 
στε ν άναιδημοσιευθη καΐ νά διαδαστή άπβ τή ν σημερινή νε 
ότητα, δτι, έκφωντ,θηκε τί: ήμέρας πβΰ έ τότε θίασβ; τή; Κυ. 
€έλη;, έπρόκειτο νά παίξη τήν « Αντιγόνη» σέ μετάφραση 
τβΰ Κωνσταντίνου Μάνου. 1

’ Οπως δά ΐδβΰν ei άνα γνωστέ; μα,; & λόγος τβΰ Μαβίλη  
είναι στήν καθαρεύουσα. κ ι’ αύτό φανερώνει πώ; όσοι άκρί- 
6ώ; ξέρουν καλά νά μεταχειρίξωνται τήν καθαρεύουσα, β. 
πω; ό Μαβίλης είναι βιασώτε; τή; δημοτική;.
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ΛΑΥΡ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Κύριοι βουλειταί
ΈζαιτοΟμε τήν έπιείκειάν οας διά τήν 

ρητορικήν άνεπάρκΕΐαν, τήν όποιαν 0ά 
παρατηρήοητε είς τόν λόγον μου, τάς 
γνώμοςμου, δμως, παρακαλώ νά έπικρί- 
νητε μεθ’ όλης τής αύοτηρότητος, άρ- 
κεϊ ή έπίκριοις νά εΐνε Ισόρροπος κα
τά τήν καθιερωθείσαν <ρράσ:ν.

Είμαι, κΟρ οι, κατά τής παραδοχής 
των δύαο προτάσεων, αΐτινες ύπεβλή- 
βησαν είς τήν Βουλήν περί εισαγωγής 
άρθρων εις τό Σύνταγμα πρός περι- 
φρούρηοιν τής δήθεν κινδυνευούσης 
γλώσοης τής Έκκλησίας άφ’ ένός, τής 
Πολιτείας, άφ’ έτέρου, ένόμιζον μάλι
στα δτι ή ουζήτηοις δέν έπρεπε νά γί
νη, άλλ’ δτι έπρεπε ν ’ άπορριφθή 
δι’ άνατάοεως δπως προβλέπει ό Κα
νονισμός, ώς άπρράδεκτος ή πρόταοις 
αύτη. "Οχι διότι ήθελον έγώ ν ' άπο- 
φύγω τοιαύτην ουζήτησιν. Είμαι μαθη
τής καί ύπήρζα έπί πολλά έτη φίλος 
τοϋ ’ Ιακώβου Πολυλά, τοΰ έπτάκ ς έκ-

λεγέντος βουλευτοϋ Κέρκυρας, ένός 
των πολ τευτων των ύποστηριζάντων 
τόν πρώτον Τρικούπην καί έγκατα- 
λείφαντος αύτόν, δταν μετέβαλε γνώ- 
μας, τού άνθρώπου, ό όποιος δέν έδέ- 
χθη ποτέ ύπουργείον, διότι δέν ήθελεν 
Ισως νά εύρεθρ ποτέ είς τήν θέσιν νά 
έλθρ είς συμβιβασμόν μέ τήν συνείδη- 
σίν του, τού άνθρώπου, ό όποι
ος ήτο καί αύτός άκρος φίλος και 
μαθητής τού Διονυσίου Σολωμού, τοϋ 
ποιητού τοϋ 'Εθνικού ήμών "Υμνου. ’Α
νήκω λοιπόν είς τήν σχολήν έκείνων 
και δχι εις τάς μετέπειτα άναφανείοας, 
σήμερον δέ όπότε τό ζήτημα τίθεται 
είς τρόπον, ώστε νά φαίνηται, δτι έπι- 
οείονται φόβητρα έρυθρά, άν θέλετε, 
κατά τών όπαδών τού Σολωμοϋ, χρέος 
τιμής θεωρώ νά κατέλθω καί έγώ είς 
τόν καλόν άγώνα καί νά δηλώσω άπά 
τοϋ βήματος τούτου, πρός ό άτενίζει 
ό 'Ελληνισμός όλόκληρος,, καί είμαι

(Συνεχεία στή 4η σελίδα)

οτικο
Ράϊτ ίμ

Το θαυματουργό χωριουδάκι μέ τούς 1500 κατοίκους
Τοϋ συνεργάτη μας στή Βιέννη κ.

ΡΑ-Ι-Τ —  Β Α Υ Α Ρ ΙΚ Ε Σ  Α Λ Π Ε ΙΣ ,  
Αύγουστος 1940. —  Ή τα ν  κι' αύτό 
μιά άπ’ τΐς άνεπάντεχτες δυνατές χα
ρές ποΰ μοϋ χάρισε τό ευτυχισμένο 
τοϋτο χωριουδάκι τών Βαυαρικών "Αλ 
πεων, ποΰ ήρθα περαστικός μονάχα 
γιά νά τό δώ καΐ μέ κράτησε καΐ θά 
μέ κρατήση άκόμα σκλαβωμένο μέ τΐς 
άμορφιίς του καΐ τήν παραδεισένια 
του ζωή : Τό θέατρό του ! Ποιός §αί- 
ρει τό Ράϊτ Ιμ Βίνκελ ; Κανένας στήν 
'Ελλάδα κι* άσφαλώς κι' έδώ στή 
Γερμανία πολύ λίγοι. "Οσοι δμως ε- 
ζησαν έδώ και μιά φορά, άκόμα δέν 
τό ξέχασαν. Δέν ϊχει καμμιάν ιστορία, 
οΰτε μεγάλο δνομα. Τό Γκάρμις —  Πά- 
τεν κίρχεν, τό Όμπεραμεργκάου, τό

σπίτια κι* υποστατικά κι’ όγδόντα τη
λεφωνικές γραμμές. 'Εδώ είδα τΐς πιό 
άγαθές άγελάδες τοΰ κόσμου. Σά  νά 
μήν τΐς φθάνει πού βοσκοΰνε στά λει- 
6άδι όλογυρΐς τή μέρα, συνεχίζουν 
τούτη τήν άπασχόλησή τους ώς τήν αυ
γή τριγυρνώντας στά χωράφια μέ τά 
τεράστια κουδούνια τους καΐ μ' έ'να 
σκουλαρίκι στό άφτΐ —  τήν ταυτότη
τά τους. Ή  καμπάνα τής ’Εκκλησίας 
ξυπνά τούς καλόκαρδους χωριάτες τήν 
αΰγή καΐ στις έννιά τό βράδυ τούς 
στέλνει πάλι νά κοιμηθούν. Κάθε λο- 
γής ζωντανά τριγυρνοΰν άφύλαχτα στά 
λειβάδια καΐ μέ τό σούρουπο περνούν 
τόν γνωστό τους δρόμο πρός τή στάνη 
νά ξαποστάσουν καΐ νά δώσουν τό γά-

ξαίρει τήν έλληνική πραγματικότητα, 
εΐνε μιά δυνατή συγκίνησι, νά βρίσκει 
σ ’ ενα μικρό χωριουδάκι κρυμμένο π ί
σω άπ* τά βουνά, μιά τόσο άξιοπρεπή 
περίπτωσι σάλας. "Α ς  εΐνε. ''Ενα  ά- 
γελαδοκούδουνο άνήγγειλε τήν έναρξη 
τής παράστασης. ’Α π ’ δ,τι είδα, έμεινα 
άναυδος. Ή  φυσικότητα, πού μ' αύτήν 
κινήθηκαν οί έρασιτέχνες ήθοποιοί ά
πάνω στήν σκηνή, ή άρμονία τοΰ συνό
λου καί τό σηλιζάρισμα κάθε τύπου 
χωριστά, τό άβίαστο κι’ αυθόρμητο, 
πρίν άπ’ δλα ή άγάπη, πού μ’ αύτήν 
οί άπλοι αυτοί άνθρωποι κάνουν θέα
τρο, μέ γέμισε κατάπληξη, ©άθελα νά- 
χα έδώ τόν φίλο κ. Συναδινό. Είμαι 
βέβαιος πώς θάγραφε όλόκληρη σειρά

Θάνου Μέλου
ένδιαφέρουσες, δπως ήταν καί γιά 
μένα.

Ή  καλλιτεχνική ζωή τοΟ Ράϊτ θυμί
ζει καταπληκτικά τό στορικό τής Νυ
ρεμβέργης μέ τούς άρχιτραγουδιστές. 
'Ό τα ν μετά τήν παράσταση γνώρισα 
άπό κοντά δλους ούτούς τούς καλούς 
άνθρώπους κι* έμαθα τό πώς δημιουρ- 
γήθηκε τό θέατρο αϋτό, πού έ'χει κι’ 8- 
λας μιά ζωή είκοσιπέντε χρόνων και 
παίζει άποκλειστικά μονάχα στό Ράϊτ, 
ήρθε άθελα στό νοΰ μου ή Ιστορική σε
λίδα τής Νυρεμβέργης τοϋ Χάνς Σάκς. 
Σήμερα ό θίασος άπαρτίζεται άπό τόν 
κύριο Ά ουερ , τόν παπουτσή τοΰ χω
ριού, πού εΐνε ό πρωταγωνιστής, ό σκη
νοθέτης, ό διοργανωτής, ό σκηνογρά-

Ο Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Π ΡΏ ΤΕΣ

«Βραδυνές ξ ξ =  
ξξξξξ τρέλλες»

'Επιθεώρηση τεσσάρων συγγραφέων 
κα) 2 μουσικών 

Θ ΕΑ ΤΡΟ  «ΜΟΝΤΙΑΛ»
Θεατρικές έπιχειρήσεις Μακέδου 

Καλλιτεχνική ένωση 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ -  ΚΟΚΚΙΝΗ -  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Τέσσερις συγγραφείς, πού 6 κα
θένας τους άπ* αύτούς χωριστά, σέ 
άλλες τους σκηνικές έμφανίσεις εί
χαν δώσει στά έλληνικό έπιθεωρη- 
σιακό θέατρο πολλές καί καλές έ
πιτυχίες καί δυό μουσικοί, (ό ένας 
άπ’ αύτούς, ό κ. Γιαννίδης μέ τήν 
κομψογραμμένη καί πρωτότυπη πολ
λές φορές μουσική του, πήρε μιά 
ξεχωριστή θέση στήν έπιθεωρησιακή 
μουσική) γράψανε τήν έπιθεώρησι 
«Βραδυνές Τρέλλες», πού παίζεται 
άπό τήν περασμένη Τετάρτη τό βρά
δυ στό θέατρο «Μοντιάλ».

Μιά λαϊκή παροιμία λέει : « 'Ό 
που λαλούν πολλά κοκκάρια άργε! 
νά ξημερώση». Ουδέποτε ή σοφή αύ
τή παροιμία δέν ήταν άληθινώτερη 
παρά σ’ αύτή τή περίπτωση. 'Ό ταν 
άνοιξε ή αύλαία περίμενε κανένας 
νά δή νούμερα, πού τό ένα νά δια
δέχεται τό άλλο, συναγωνιζόμενα σέ 
έξυπνάδα. Τέσσερις φιρμαρισμένοι 
συγγραφείς έπιθεωρησιογράφοι, οί 
κ. κ. Δ. Εύαγγελίδης, Δ. Γιαννου- 
κάκης, ’Αλ. Σακελλάριος καί Χρ. 
Γιαννακόπουλος (τό πρόγραμμα ά- 
ναφέρει τούς δυό καί τόν ενα άπό 
τούς συνθέτ ίς) πού άπό τά 21 ν<& 
μερα ποΰχει αύτή ή έπιθεώρησι μα
ζί μέ μπαλέττα, έ'ναρξη καί τραγοΛ 
δια, θάχαν νά γράψουν ό κΐθένας' 
τους μόνο άπό τέσσερα, έπρλτε νά 
δώσουν δ,τι καλύτερο είχαν. 'Αντί 
αύτοΰ, είδαμε νά παρελαύνουν νού
μερα μ έ φθηνό πνεΰμα, π ροχε^- 
γραμμένα, πού «περπατάγανε» μέ 
μολυβένια ποδάρια, πού θύμιζαν άλ
λα, παληά, καί μόνο ένα στήν πρώτη 
πράξη « Ό  Ζαχαρίας άποκαλύπτε- 
ται», πού έκτελεΐται μέ πολύ κέφι 
άπά τόν έξαιρετικό κωμικό τοΰ έ- 
πιθεωρησιακοΰ θεάτρου κ. Μ. Κόκ
κινη καί τήν δίδα Κ. Νικολαΐδου, 
μαζί μέτό φινάλε τής ίδιας πράξης 
ήρθαν νά σώσουν τήν κατάσταση καί 
ν’ άφήσουν μιά καλή έντύπωση.

Ή  «Χορευτική παρέλαση», τό φι
νάλε δηλαδή τής α ' πράξης, εύτυ
χώς δχι πολύ μεγάλο, γεμάτο κέφι, 
μέ τήν πρωτοτυπία, δτι ό κ. Φι
λιππίδης, πού υποδύεται τόν Γιό- 
χαν Στράους, κατεβαίνει στήν όρ
χήστρα καί τήν διευθύνει ό ίδιος, 
κρατώντας σύγχρονα καΐ τά ρόλο 
του.

Ή  δεύτερη πράξη έχει ένα καλό 
σκέτς : «Ή  ώρα τής γυμναστικής» 
πού έκτελεΐται πολύ καλά, εΐνε κι’ 
έ'ξυπνο, άπό τήν τετρανδρία Κόκκι
νη —  Φιλιππίδη —  Κυριάκού καί 
τοΰ κ. Φ. Μανέλλη. Αύτά εΐνε δλα 
κι’ δλα, άπό τήν πνευματώδη άπο
ψη, τά νούμερα πού μπορεί νά ξε
χωρίση κανένας άπ’ δλη τήν έπιθε
ώρηση. Δέν θ’ άπορήσουμε δμως δ
ταν μετά άπό μερικές μέρες θά δια
βάζουμε τίς τεράστιες εισπράξεις 
πού θά ξεπεράσουν καί τήν θρυλική 
"Σπίθα». Γιατί δέν υπάρχει άμφι- 
βολία, δτι θά «πιάση» κι’ αύτή ή 
έπιθεώρηση. Οί λόγοι ; Άπλούστα- 
τοι.

[· 1) Τόν χειμώνα Σςν θά ύπάρχη

άλλος θίασος καθαρά έπιθεωρησια- 
κός.

2 ) Ή  έκτέλεση τών σκηνών άπό 
τούς ήθοποιούς εΐνε έξαιρετική καί 
γενικά παίζεται δλη ή έπιθεώρησι 
μέ πολύ μπρίο.

3 ) Τό λαϊκό θεσσαλικό τραγούδι 
τής δίδος Σ . Βέμπο, πού δσοι τό 
άκουσαν στίς Κυριακάτικες Ραδιο
φωνικές μεσημβρινές έκπομπές νά 
τραγουδιέται άπά τήν μοναδική μας 
ντιζέζ, μέ τή συνοδεία τής όρχή
στρας της ένθουσιάστηκαν καί φαν
τάστηκαν τήν έπιτυχία πού θά ση
μείωνε άν τραγουδιότανε σέ μιά έπι
θεώρηση.. Εΐνε ενα πρωτότυπο, ‘Ελ 
ληνικό, έλληνικώτατο τραγουδάκι, 
χωρίς κλάματα, άπειλές φόνων, 
αίματα, άποχωρισμούς, πού έκτελεΐ 
θαυμάσια, μέ τήν Βολιώτικη προφο
ρά της ή δίς Βέμπο. Σημείωσε ά- 
ληθινό θρίαμβο.

4 ) Οί χοροί τής δίδος Λ . Πο- 
ζέλλι, μαζί μέ τούς κ.κ. Α . Γριμά- 
νη καί Γ. Φλερύ πολύ καλοί. Ση 
μειώνει έπίσης έπιτυχία καί στό ύ
περτραγικό σκέτς «Άνθρωπος είμαι 
κι’ έγώ», πού γίνεται άφορμή ν’ ά- 
ναπτύξη καί τήν άλλη πλευρά τ0ΰ 
ταλέντου της, τή δραματική, μέ τήν 
καλή άρθρωσή της καί τήν ποικι
λία τοΰ τονισμού της.

5) Οί έμφανίσεις τής δίδος Α 
λίκης Βέμπο, πού εΐνε πάντα μελε
τημένη καί διαρκώς έξελλίσσεται 
καί τών δίδων Ν. Σκιαδά (άς προ- 
σέξη τό τονισμό της, €J vt άφόρητα 
μονότονος) καί τής δίδος Κ. Νικο-. 
λαΐδου.

6) Τό έπιμελημένο καί πλούσιο 
άνέβασμα γενικά καί είδικώτερα τά 
σκηνικά τοΰ κ. Μ. Άγγελοπούλου. 
Ό  καλλιτέχνης αύτός, μέ τό πλού
σιο ταλέντο του, χάρισε στή σκη
νογραφία τής έπιθεώρησης δ,τι τής 
έλειπε : περιποιημένα σκηνικά, μέ 
ώραία χρώματα, γοΰστο, πρωτοτυ
πία, μοντερνισμό. Χάρμα όφθαλμών 
τό σκηνικό μέ τά δυό πουλιά καί 
ένα άλλο μέ μιά χορεύτρια στό φι
νάλε τής α ' πράξης.

Αυτά δλα κι’ ένα νέο άστέρι τοΰ 
έπιθεωρησιακοΰ θεάτρου —  ή κ. Δί- 
τη Λήντα, πού μέ τήν ώραία έμφά- 
νισή της, τό άφελέστατο παίξιμό 
της, τήν έπιμέλειά της, τόν καλά 
τονισμό της, τήν σκηνική της εύχέ- 
ρεια, ύπόσχεται νά δώση πολλά πε
ρισσότερα στό έλαφρό μουσικό θέ- 
τρο —  καί ή μουσική πούνε ένα 
«ποτπουρί» άπό παληές και νέες 
μουσικές έπιτυχίες ξένες καί ντό
πιες καί μερικές (ώς κι’ αύτό άκό
μα) παληές τοΰ κ. Γιαννίδη, κά
νουν τόν θεατή νά μή διαμαρτύρε
ται γιά τήν προχειρότητα πού εΐνε 
γραμμένη άπό τέσσερις ύπεράξιους 
συγγραφείς ή νέοι έπιθεώρηση τους 
καί νά χειροκροτή τ0ύς καλούς κι’ 
άξιους έργάτες τοΰ έλαφροΰ θεά
τρου, πού πάλι αύτοί μέ τό παίξι
μό τους τοΰ χαρίζουνε ενα εύχάρι
στο βράδυ.

Ν. Σ  —  ς

Ό  κ. Ά β υ ε ρ  πβΰ είναι καί παπου 
τσής σ’ εναν άπβ τβΰ; ρόλβυ; τβυ.

Τέλ καί τόσα άλλα εΐνε έπίσης μικρά 
χωριά κι’ δμως ή έξυπνη προπαγάνδα 
τού τουρισμού άπλωσε τόνομά τους σ’ 
δλο τόν κόσμο. Έδώ  στά Ράϊτ δέν εΐνε 
τίποτα βιομηχανημένο, Οί άνθρωποι κι’ 
δλη ή ζωή έμειναν άπείραχτοι άπ’ τό 
μικρόβια τοΰ πολιτισμού, ζοΰνε μέ τήν 
εύλογία τοΰ θεού καί τή δουλειά 
τους. Κοντά στίς στάνες πού βρίσκον
ταν παληούς καιρούς σ’ αύτόν έδώ τόν 
τόπο, ξεφύτρωσαν άγάλι - άγάλι σπι
τάκια πού μεγάλωσαν κι’ έ'γιναν ύπο- 
οταΤικά. Τά παιδιά δούλεψαν πάνω 
στά χνάρια τών πατεράδων τους, έκ- 
μεταλλεύιηκαν τύ τρεχούμενα ν*ρά k i' 
έκαναν έργαστήρια γιά νά λαμάσουν 
τά ξύλο τοΰ δάσους, έδωσαν στήν χώ
ρα ζωντανά κι’ δτ ι περισσά είχαν άπ’ 
τά προϊόντα τους, κι’ έφεραν στό χω
ριό τους δ,τι δέν είχεν.

Τό Ράϊτ έχει σήμερα χίλιους πενΤα- 
κόσιους κάτοικους, καμμιά διακοσαριά

BPS...................... g g j .........................

Μία φωτογραφία άπά τήν παράσταση τβΰ έργβυ «Κβπέλλα &νβι. 
ξε τβ π-χραβυράκι».

λα τους. "Ο λα  εΐνε ήμερα έδώ, άπο τά 
ζωντανά, ώς τά παραθερίζοντα ξανθά 
θηλυκά —  μή μουάπτου πού έ'ρχονται 
μέ στόμφο κι’ αφομοιώνονται σιγά - 
σιγά μέ τό περιβάλλο.

Μά θαρρώ πώς εΐνε πιά καιρός ν&ρ- 
θω στά θέμα μου, γιατί, στό κάτω- 
κάτω τά «Παρασκήνια» δέν ένδιαφέρον- 
ται γιά ταξειδιωτικές έντυπώσεις, μά 
γιά δ,τι άφορςι τά θέατρο. Μιά Κυρια
κή, λοιπόν, είδα καρφωμένο σ’ έναν 
κορμό δένδρου ένα έντυπο. Διάβασα : 
Μιά ρεκλάμα τοΰ «Ά γ ρ ο τ ικοΰ Θεάτρου 
τοΰ Ράϊτ ίμ Βίνκελ», παράσταση μέ τό

Κ  r- ί 1 -J . it
κι». Μ ’ έπιασε ό πειρασμός (ήταν κι' 
ή νύχΤα δμορφη) καί τά βράδυ ήμουνα 
άνάμεσα στούς θεατές.

Πρώτη έντύπωση, μιά πολύ ώραία 
καί πολύ νοικοκυρεμένη σάλα, μέ πρώ
της τάξεως σκηνή καί μ’ έφτακόσιες 
περίπου θέσεις. Γιά έναν Ρωμηό, πού

άρθρων γιά τήν έκδήλωση αύτή τοΰ 
Ράϊτ ίμ Βίνκελ καί γενικά γιά τήν καλ
λιτεχνική του ζωή, γιατ! καθώς έ'μαθα 
άργότερα δέν εΐνε μονάχα τό θέατρο 
πού έχουν, μά μιά άλόκληρη μικρή όρ
χήστρα, ένα φωνητικά κουαρτέτΤο, έναν 
βιολοντσελίστα πού κάνει καί κοντσέρ- 
τα, δυό κυρίες πού παίζουν πιάνο, έ
ναν έ'ξοχο μουσικό, ειδικευμένο στήν 
αρπα, έναν όλόκληρο γκροΰπο άπό γε
λαστούς νέους καί νέες πού χορεύουν 
τούς λαϊκούς χορούς, έναν ζωγράφο, ε
ναν άρχιτέκτονα κ. λ. π. Είχα  τήν χα
ρά άργότερα νά τούς χειροκροτήσω μέ 
•■ήν -νΐ'ιψά 0Λο«ς Λους κώί v i * θΜ^άάω 
άληθινά τήν Τέχνη τους, πού εΐνε με- 
τριόφρονη κι’ ώραία σάν ένα αγριολού
λουδο. ’Εγώ, πού δέν είμαι ειδικός, πε
ριορίζομαι νά σημειώσω έδώ μονάχα 
μερικές λεπτομέρειες άπ’ τόν καλλιτε
χνικό έτοΰτο όργασμό, πού γιά πολλούς 
στην πατρίδα θά εΐνε άσφαλώς πολύ

Ή  Λίζα, ή πωλήτρια στβ παντοπω
λείο  Νιμάϊρ.

φος καί... έργάτης τής σκηνής. Γνω
ριστήκαμε άργότερα καλά καί τόν έκτί- 
μησα κι’ ώς πρώτης τάξεως άνθρωπο.
Τάν έπισκέπτομαι συχνά στό έργαστήρι 
του κι’ έ'χουμε συμφωνήσει νά μήν στα
ματά τή δουλειά του γιά νά κάνουμε 
πιά συχνά συντροφιά. Ά π ’ τις συνομι
λίες αύτές πού τίς διακόπτει τό σφυ- 
ροκόπημα τής σόλας, άντλησα τόν έν- 
θουσιασμό γ ι ’ αύτό τό άρθρό;

Δίπλα στόν κύριο Ά ο υερ , πού ώς 
ήθοποιό θά τόν ζήλευε κάθε μεγάλο θέ
ατρο, Ερχονται οί συνεργάτες του, έ- ________________
νας κόσμος συγκινητικοί άνθρωποι, δυό I ·τ· > ,  ,

J  ε,6 .ό τ ,ϊ  τοΰ * Στ6 (<νησ1 τ0ν Φράκων»
ξύλου, ένας σωφέρ, ά μπογιατζής τοΰ 
χωριοΰ, μιά χαριτωμένη πωλήτρια παν
τοπωλείου, μιά υπηρέτρια, ή ίδιοκτή- 
τρια τών μπάνιων κ.λ.π. 'Ό λοι τους 
συμπαθητικοί άνθρωποι, πού χαίρεσαι 
νά τούς κάνεις παρέα. Πολλοί άπ’ αύ- 

( Συνέχεια στή 4η σελίδα)

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΙ! ΕΒΑΟΜΑΑΑί
Α Π Ο Λ Υ Τ Α  Α ΙΣ ΙΟ Δ Ο Ξ Ο Σ

Τ ά «Παρασκήνια» άπ6 τέ πε 
ρασμένβ φύλλο τβυ; έθεσπι 
σανε μια καινούργια κχ ινο  

τομία, πού είναι προωριομένη 
νά έξ«πηρετή<3Γΐ άιπόλυτχ δχι 
μονάχα τβΰ; άνθρώπου; ποϋ ΐά- 
ja v s  τών έαυτόν τους ύπηρέτε; 
στήν 1<5έκχ τβύ βεάτρου άλλάκαί 
κάβε θεατρόφιλο. 'Η  δημοσίευση 

έργω ν όλόκληρων, πού 
κιχβιερώβηοαν στήν έκτίμηση 
τού όιεδνοϋ; κοινού, βπως έ 
«Ά ν ό ρ ο κ λ ή ; καί τό Λιοντάρι» 
τού Μ πέρναρ Σώ . da ίιευκολύ- 
νη τόν άναιγνώστη των «Παρα 
σκηνίων» πβύ θά παρακολούθη
ση μεθαύριο τή ν  παράσταση τού 
έργου άπό τή σκηνή τού Κρατι 
κοΰ μχς βεάτρου στήν πλήρη κα 
τα νόηση τοΰ έργου, ένξ> παράλ 
ληλα θά <5ίνη τή ν  εύχέρεια καί 
3τόν κόσμο πβύ £ή μακρυά άπό 
την ’Αθήνα  νά παρακολουθή 
δια&άζοντά; τα τά έρ^η* ποΰ 
παίζουν οί Κρατικοί μα ; θίαβοι 
στήν Αθήνα.

"Ομω·; ή δημοσίει>ση τοΰ « Ά ν  
δροκλή καί τό λιοντάρι» έχει 
καί κατά τούτο ξεχωριστή ση
μασία. "Ο τι ή ώραία μετάφρασή 
τβυ όφείλετκι σ’ ένα άπό τβΰ; 
νέου; ήθοποιοΰ; τοΰ έλευθέρου 
θεάτρου τόν κ . ©. Κα μενίδη  
"Ο τα ν νέβι ήθβπβιοί καταπιά. 
νβνται μέ τόσον ένθουσιασμό 
καί τόσην εύσυνειδησία μέ τήν 
μετάφραση τέτοιων έργων, μπο 
r>r\ κανβΐς νά είναι άπόλυτα 
αισιόδοξο; γιά τό μέλλον τοΰ 
έλληνικού θεάτρου.

ΑΠΟ  Π Ο Υ  Κ Ι ’ Α Π Ο  Π Ο ΙΟ Ν

Ο  μουσουργός τής ’Αντιγόνης 
πού Θά παιχθή τήν έρχόμενη 
Δευτέρα στά ‘Ωδείο Ηρώδη 

τοϋ Α ττικού  άπό τό Βασιλικό μας 
Θέατρο, σ’ ίνα του άρθρο, πού δη
μοσιεύθηκε τήν περασμένη Πέμπτη 
στή «Βραδυνή», άναπτύσσει τάν τρό
πο, πού μ’ αύτόν έργάστηκε γιά νά 
συνθέση τή μουσική, πού θά συνο- 
δεύση τά θεϊκά λόγια τοΰ Σοφοκλή. 

Καϊ γράφει :

« Αφίνοντας τήν ίμηνευσή μου 
νά δεομευθρ άπό τόν θείο Σο<ρό- 
κλει λόγο.

Ιον. Καθυπέταζα τόν μουσικό ρυ

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Πρίν άπό εξήντα χρόνια

Χειμερινή περίοδος 
1880 -1881

Περιοδείες : ’Αλεξάνδρεια — Πόλη — Φιλιηπού- 
πολη — Πάτρα — Μιά καινούργια κωμωδία τοΟ 
Σουρή. Ό  ταχυδακτυλουργός καί ό πρώτος φω
νογράφος. Ή  Γαλάτεια στό Παρίσι. ΚΓ άλλο θέ

ατρο χτίζεται. Ή  ’Αθήνα χωρίς παραστάσεις.

Τελείωσε καί ή θερινή περίοδος 
τοΟ 1880 καί άργησε ν’ άρχίση ή 
χειμερινή.

Λιγόχρονη ή θερινή (5 ’ Ιουνίου 
— 11 Σεπ τεμβρίου ), άτονη, σχε
δόν άνΰπαρχτη, ή χειμερινή καί 
γιά  τΙς  λιγοστές παραστάσεις της 
καί γιά  τΙς πιό λιγοστές τίς άλ
λες θεατρικές έκδηλώσεις μέσα 
στήν άκΟμαντη κοινωνική ζωή της 
Α θήνα ς  μας.

Ό  «Μένανδρος» φεύγει περιο
δεία γιά  τήν Α λεξά νδρεια  στίς 5 
τοϋ Ό χτώ δρη, εΐνε συγκροτημέ
νος καλά καΐ στό προσωπικό του 
έχει τοΰς δυό Ταδουλάρηδες, τή 
Σοφ ία  Ταδουλάρη, τή Μέλπω καί 
τήν Αίκατερίνη Δρακοπούλου, ποΰ 
o l δυό αύτές τοΰ φύγανε πρίν τε
λειώσει ή δουλειά καΐ πήγανε σέ 
άλλο θίασο, τή Μ αρία ΓΙετρίδου, 
τήν Ά ν . Λαζαρίδου, τήν Ε λ έ ν η  
Ταδουλάρη (γ ιά  τήν ΕΟα Μορα- 
λή, τή μικρούλα τών«Πειρατών»), 
τό Ν. Κα ρδοδίλη, τόν Κ . Βερίνη, 
τόν Γ . Πετρίδη, τόν Π. Λαζαρίδη, 
τόν Π. Ροϋσο κλπ.

Σ τή ν  ’Αλεξάνδρεια έμεινε ώς 
τΙς 8 τοΰ Φεβρουάριου, τόσο πο
λύ I. "Επ α ιξε δλες τίς άθηναϊκές 
έπιτυχίες καί μάλιστα δτοτν έπαι
ξε ό Δ. Ταβουλάρης τό «Νέρωνα» 
τοΰ Κόσσα, ποΰ τόν έπαιζε τόν ί
διο καιρόν έκεΐ ό Ρώσση, σέ πε
ριοδεία κ ι’ αύτός, τόν συγκρίνανε 
τό δικό μας μαζί του καί τόν βρή
κανε καλύτερο.

Σ τή ν  τιμητική του ό Δ. Ταδου
λάρη ς μπόρεσε νά είσπράξη χίλια  
φ ράγκα !

Τά πρόσφερε στόν έλληνικό έρυ 
θρό σταυρό τής Αλεξάνδρειας.

Στή ν  Πόλη πήγε ά λλος θίασος 
ύπό τόν Ά λεξ ιά δη  καΐ τόν Άρνι- 
ωτάκη, τρίτος μέ τόν Δ. Κοτοπού
λη καΐ μέ τόν Γ. Νικηφόρο ξεκίνη
σε γ ιά  τήν Πάτρα.

Τού κ. ΓΙΑΝ. ΖΐΔΕΡΗ
Στή  Φιλιππούπολη παίζει άλλος 

θίασος, μικρότερος, ό «θέσπις» 
μέ τόν Π. Βασιλειάδη, τή Μέλπω 
καΐ τήν Αίκατερίνη Δρακοπούλου, 
τις δραπέτιδες τοΰ «Μενάνδρου», 
μέ τόν Ίω ά ν . Παπαδόπουλο, Έ μ .  
Λοράνδο, Γ. Δρακόπουλο, ‘Ηρακλή 
Χαλικιόπουλο, Κ . Βρόντα, Μ ιχαήλ 
Μιχαλόπουλο καΐ τέ τήν Άδαμαν- 
Βασιλειάδου.

Σ τή ν  Α θ ή να  δέ μένει κανείς, 
μόνο Ιταλικό μελόδραμα ήρθε στό 
τέλος τής περιόδου, άλλά δέν κα- 
λοπέρασε, γ ιατί ό θίασος δέν ήτα
νε άπό τούς καλούς, καΐ δέν περ- 
νάγοτνε οΐ δευτερότεροι στήν Α θ ή 
να τότε!

Κάπου - κάπου γινότανε καΐ κα 
μιά έκτακτη έλληνική παράσταση.

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

’Αναμνήσεις άπό τό Παρίσι

Η έπιθεώρηση
του

«ΜΠΑΛ ΤΑΜΠΑΡΕΝ»
Τής συνεργάτιδός μας Αίδος ’Ίρ . Σκαραβαίου

O tocv θυμάται κανείς τις έπιθε- «Φρένς-Κο(νκάν» στό παριζιάνικο 
ωρήσεις τοΰ «Μπάλ Ταμπαρέν» τής αύτό κέντρο, μιλούνε μέ τέτοιο έν- 
Μονμάρτρης, τοΰ έρχεται στό νοΰ, θουσιασμό.
τό «Φρένς-Κανκάν», αύτή ή κλήρο- Κάθε έπ.θεώρησις τοΟ Ταμπα· 
νομία τής Γκουλυ καΐ τής Γκρ ίην ρ£ν , κρατούσε τό πρόγραμμα ένσ 
ντ Εγκου , που οΐ άλληλοδιάδοχοι χρόνο καΐ άπαιτοΰσε πρόβες τριών 
διευθυνταί τοϋ «Ταμπαρέν» διεδί- μηνών. Μόνο μέ\ έτοι.
δασαν ό ένας είς τόν άλλο, σάν ους κόπους, ^μποροΰσε νά δγή JL 
ένα... πόρτ-μπονέρ. ·Επΐ σαράντα να τόσο καλλιτεχνικό θέαμα, 
χρόνια καΐ περισσότερα, τό «Φρένς- ‘Ό λ α  τά τραπέζια, γύρω άπό. 
Κοτνκάν», δέν έποίψε νά χορεύεται τήν πίστα τοΰ Μονμαρτρέζικου αύ-

Ή  ομηρική πόλ^
τοΰ

’Αλκίνοου

Τά περιεχόμενα 
τής κινηματογρα
φικής μας σελίδας
'Έ να  καινούργιο ά
στέρι τοΰ κινηματο

γράφου 
M API Ν ΤΕΑ  

Τής δ. I. Σκαραβαίου 
Τί εΐνε ήΚτέχνη» τοΰ 

καλλιτέχνη. 
’Ά ρθρο  τής 

Χ ΙΑ Ν Τ Ε  Β Α Τ Σ Ν Ε Ρ  
Ειδικά γραμμένο γιά 

τά «Παρασκήνια)) 
Συνέντευξη τοΰ άντα- 
ποκριτοΰ μας στό Β ε 

ρολίνο μέ τήν 
ΠΑΟΥΛΑ Β Ε Σ Σ Ε Λ Υ  

Πόσες ταινίες θά δοΰ
με τόν χειμώνα 

Ο Π ΙΕ Ρ  Ρ ΙΣ Α Ρ  - ΒΙΑΜ 
δίχως θρύλους 

Κινηματογραφικά Νέα 
Αένε δτι... κ. τ. λ.

’Αριστερά: Ό  Πιέρ Σαντρινί, ό καλλιτεχνικό; διευθυντή; τοΰ 
ΐ'Μπάλ Ταμπαρέν». Δεξιά: μία άπβ τί; χορεύτριε; τβύ «Φρένς. 
Κανκάν δπω; τβΰ; είδε ό περίφημβ; Παριζιάνο; σκιτσογράφο;,

Σέρζ.
στήν πατρίδα του, τή Μονμάρτρη. 
Αύτή ή άττραξιόν έγινε παγκό
σμια. "Ο λο ι τήν έμιμήθησαν, παν
τού σχεδόν, μά κοτνεΐς άπό τοΰς 
μιμητές δέν έφθασε ποτέ τήν τε
λειότητα τοΰ παριζιάνικου πιρο- 
τύπου. Οΰτε στήν ’Α μερική , άν πι
στέψω τόν περίφημο άστέρα τοΰ 
Χόλλυγουντ, Σπένσεν Τρένσυ. Πε
ραστικός άπό τό Παρίσι, πέρυσι τόν 
’ Ιούλιο , ό διάσημος Α μερ ικα νός  
καλλιτέχνης, έπήγε νά δή τή ρεδΰ 
τοΰ Ταμπαρέν. Τήν έπαύριο, ό 
Τρέϊσυ έμπιστεύθηκε στούς δη 
μοσιογράφους:

— ’Έ χ ω  δή τό «Φρένς-Κανκάν», 
λίγο-πολύ παντοΰ: σέ θέατρα τοΰ 
Μπροντουαίη, σέ φιλμ τοΰ Χόλ
λυγουντ καΐ άλλου, άλλά μόνο 
χθές δράδυ, στά «Μπάλ Ταμπαρέν» 
κατάλαδα γιατί, δσοι είχαν Ιδη 
πρίν άπό μένα τό μπαλέττο τοΰ

τοΰ κέντρου, ήσαν κατειλημμένο 
καΐ στις δύο παραστάσεις πού έ- 
δίδοντο κάθε δράδυ στό Ταμπα
ρέν, (άπό τά λιγοστά παριζιάνι
κα κέντρα ποΰ δέν έκλειναν τό 
κα λοκα ίρ ι).

Ό  έξώστης νοικιαζόταν όλό
κληρος άπό τά τουριστικά πρα
κτορεία τής πόλεως τοΰ φωτός, γιά 
τούς περιηγητάς. "Α κούε  κανείς έ
κεΐ νά δίδωνται στά γκαρσόνια πα
ρα γγελ ίες  σέ δλες τίς γλώσσες 
τοΰ κόσμου, κ ι ’ έβλεπε τούς περί- 
ηγητάς νά πληρώνουνε μέ νομί
σματα κάθε χώρας. Έ γ ίνο ντο  δλα 
δεκτά, δπως κα ΐ είς τά παρισινά 
γραφεία τοΰ τουριστικού πρακτο
ρείου Κούκ.

"Ο σο γ ιά  τις καλλιτέχνιδες τής 
έπιθεωρήσεως τοΰ Ταμπαρέν, ή ιτε- 
ριδολή του περιοριζόταν ε Ιγ  τό....

(Συνέχεια  στήν 4η σελίδα)

Τοΰ συνεργάτη μας 
κ. Σπύρου Μινώτου
Β '  (Τελευταίο)

Άφού ή γνωστικνά κ«Λ φρόνιμη 
βασιλοπούλα τού μιλήσει γιά τό 
κουτσομπολιό τών Φζιάκων, έξα- 
κολουθεί τήν περιγραφή τή; πό
λη;:
«Στό δρόμο πλάϊ, τής Άθηνάς τ ’ ώ- 

(ραϊο θέ ναϋρης άλσος, 
λεΟκβς καί βρύση άνάμεσα κι’ όλό- 

(γυρα λιβάδι. 
Έ κ ε ί  ’ναι τοϋ πατέρα μου τό θαλερό 

(περβόλι
κι’ ή πάλη βρίσκεται κοντά, πού άκού- 

(γεσαι, δν  φωνάζης. 
Κάθησε έκεΐ καί πρόσμενε, δσο πού 

(έμεΐς νά μποΰμε 
στή χώρα καί νά φτάσουμε στό πατρι- 

(κόμου σπίτι. 
Σά λογαριάσης πώς έμεΐς έφτάοαμε 

(στό σπίτι, 
κίνησε τότε γιά νάρθής στήν πολιτεία 

(καί ρώτα, 
ποΟ ’ναι τοΟ μεγαλόκαρδου τοΰ ’Αλ- 

(κίνοου τό παλάτι’ 
Εύκολογνώριστο πολύ' μπορεί νά σοϋ 

(τό δείζη
άκόμα καί μωρό παιδί’ γιατί τά σπίτια 

(τ ’ άλλα
δέν χτίστηκαν σάν τοΰ ήρωα τοϋ Άλ- 

(κίνοου τά παλάτια»
Τ ή ν  όμη,ρική περιγραφή τής έ- 

πιστροφη; τη; Ναυσικά;, ώ; έξής 
τήν εξηγεί ό Μπβυλανζέ:

Οί δουλεμένοι άγροί, πβύ πέρα
σε ,γυρίJcvTa; άπό τά πλυοταριά 
( Έρμονες) στήν πόλη, δεν μπο
ρεί νάναι &λλβι άπό την κβιλλιερ 
γηιμένη κοιλάδα τού Ρόκα. T i  
.'"β λΐιΐιάνια τώρα τη; πολιτεία; μ* 
τή βτενή του; είσοδο, πού σάν 
εφτασε ό Όδυσσέα; ξωπίβω βτήν 
πόλη.
«τούς λιμένβς θαύμαζε καί τά Ισια

(πλοία,
τές άγορές, πού έκάθιζαν οί ήρωες, 

(καί τά τείχη 
μακρυά, ψηλά, ζυλόφραχτα, πόποιος 

(τά ίδή θαυμάζει».
δέν μπορεί νά ήταν άλλα, άπό 
τού; δυο απάνεμου; όρμου; πλάϊ 
στήν Παλαιοκχστρίτσα, πού σχη
ματίζονται άπό τρει; χερσόνησε;. 
Στήν  άκρη τή; πιό μεσημβρινή; 
είναι χτισμένο τό μοναστήρι. Ή  
<ερο«νηββς αύτή μέ τή διπλανή 
τη; σχηματίζει τον μικρόν όρμο 
τβΰ Άγ ίβυ  Σπυρίδωνα. Ό  πλαϊ
νό; όρμο;, πιό φαρδύ;, σέ σχήμα 
τριφυλλιού, είναι τή ; Άλίπα;. 
Δυό βράχβι εισχωρούν βτήν άρ- 
μουδιά, αχηματί"βντα; τρία Απά
νεμα χωρίσματα, κατάλληλα γιά 
καρχβοστάσια τών Φαιάκων.

Κ ι’ οΐ δυό όρμοι, τού Ά γ ίβ υ  
Σπυρίδωνα καί τη; Άλίπα;, έ
χβυν στενέ; εισόδου; δπως τί; θέ 
λει ό Πβιητή;, ένώ τέτβιες δέν έ
χβυν ούτε ό όρμο; τών Καστρά- 
δων, ούτε ή λιμνοθάλασσα. Αύτβί, 
λοιπόν, θάταν βί δυό λιμένες τών 
Φαιάκων.

Ή  κάθε χερσόνησο; έχει βτήν 
άκρη ένα βραχώδη λόφο κ ’ έπει
τα μιά Χωρίδχ ϊσια; γ?»; πβύ τήν 
ενώνει μέ τού; πρόποδες τβΰ 6βυ- 
ν*δ. τβΰ Ήρακλέ^. Έ κ ε ΐ, στό λ»:<» 
μό τη ; μεσιακοί χερσόνηαου βρι-



—Σήμερα κι” αΟριο ο! τελευταίες 
δοκιμές στήν « Αντιγόνη)) πύύ θά 

δοθή τήν έρχόμενη Δευτέρα άηό 
τό Βασιλικό Θέατρο στό 'Ωδείο 'Η 
ρώδη τοϋ Άττικοΰ.

—Στό άναμεταζύ, συνεχίζονται οΐ 
δοκιμές τοϋ «'Εμπόρου τής Β ε ν ε 
τία)), πού μ ' αύτό θ' άρχίση τίς πα
ραστάσεις του τό δεύτερο δεκαή
μερο τοΰ έρχόμενου μήνα τό Βασι
λικό θέατρο.

—Παράλληλα γίνονται δοκιμές 
καί στόν «Βολπόνε» τοϋ Τζόνσον, 
πού θά παιχθή ώς δεύτερο έργο μέ 
σκηνοθεσία τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ των 
Κρατικών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιά.

—Τήν περασμένη Δευτέρα στό 
φουαγιέ τοΰ Βασιλικού θεάτρου έ 
γιναν οί προκριματικές έζετάσεις 
των ύποψηφίων γιά τή Δραματική 
Σχολή του Βασιλικού θεάτρου.

—Άπό τούς 58 πού προσήλθανε 
στίς έζετάσεις, έγιναν δεκτοί γιά 
νά δώσουν εισαγωγικός έζετάσεις 
μόνον έντεκα, πού άπ' αύτούς οΙ 
τέσσερες είναι κορίτσια καί έπτά 
άντρες.

—'Επίσης, δύο άπό τούς ύποψήφι- 
ους μαθητές, πού ήταν τελειόφοι
τοι τής Δραματικής Σχολής τοϋ Ό  
δείου Αθηνών, έκρίθησαν άζιοι νά 
παρακολουθήσουν τά μαθήματα τής 
δεύτερης τάζης.

—Χτές τό άπόγευμα έγιναν καί 
συμπληρωματικές κατατακτήριες έ- 
ζετάσεις, όσοι δέ άπό τούς υποψή
φιους δέκα πέντε έπιτύχουν θά 

ηροσέλθουν., μαζί μέ τούς πρώτους 
έντεκα σέ εισαγωγικές έζετάσεις 
τήν έρχόμενη Παρασκευή.

—Στό Θέατρο Κοτοπούλη συνεχί
ζονται οί δοκιμές τών δύο έργων, 
«"Ενα ς φυλακισμένος» τοΰ Άνούίγ, 
πού μ ’ αύτό θ’ άρχίσρι τίς χειμερι
νές του παραστάσεις ό ήμικρατικός 
θίασος, καί τής «Μαντάμ Μπωβαρύ», 
πού σ’ αύτό το δεύτερο δεκαπενθή

μερο τοΰ έρχόμενου μήνα θά έμ- 
φανισθή ατό όμώνυμο θέατρο της ή 

κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.
—Ή  κ. Άνδρεάδη άπό χτές έγ- 

κατεστάθηκε στόν κινηματογράφο 
«Βρετάνια», δπου καί θά συνέχιση 
τις παραστάσεις τοΰ έργου τοΰ 
Μπάρρυ «Αύτό πού ζέρει κάθε γυ
ναίκα», έως δτου έτοιμαοτή τό 
«Κεντρικό».

- Τ ή ν  έρχόμενη έβδομάδα θά παί- 
ζπ τό νέο έργο τοΰ κ. Γρ. Ξενσ- 
πούλου «Νύχτα γεμάτη θάμματα».

—Περί τά τέλη 'Οκτωβρίου θά 
κάνρ έναρζη της χειμερινής περι
όδου στό «Κεντρικό», μέ τήν σα
τυρικήν κωμωδίαν τοΰ Μπέρναρ 
Σω «Καίσαρ καί Κλεοπάτρα».

—Τήν περασμένη Τετάρτη τό Σω - 
ματείον Τεχνιτών θεάτρου έώρτα- 
σε, όπως κάθε χρόνο, τήν έπέτειο 
τής ίδρυσής του στήν Κολοκυν- 
θοϋ.

—Μετά τήν λειτουργία, πού έψά- 
λη στήν έκεΐ έκκλησία τοΰ Αγίου 
Κωνσταντίνου, οί προσκεκλημένοι 
μαζί μέ τά έορτάζοντα μέλη, παρα- 
καθήσανε σέ πλουσιώτατο πρόγευ
μα.

—Στήν ώραία αύτή έορτή παρευ- 
ρεθήκανε ό Γεν. Διευθυντής Κρα
τικών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιας, ή κ. 
Μαρίκα Κοτοπούλη, ό κ. Γ. Χέλμης, 
ό κ. Σακελλαρίδης, ό κ. Λογοθετί- 
δης, ό κ. Κλώνης κι' άλλοι.

—Τόν Γενικό Διευθυντή τών Κρα 
τικών Σκηνών προσεφώνησε ό Γεν . 
Γραμματέας τοϋ Σωματείου κ. Μα- 
μίας, καθώς κι' ό Προϊστάμενος τοΰ 
ίδιου Σωματείου κ. Χρ. Ταβουλάρης.

Γ

άπάντησε δέ ό κ. Μπαστιας.
—“ Εφυγε προχτές καί χτές άρχι

σε τΙς παραστάσεις του στό θέατρον 
«Πάλλας» τής Θεσσαλονίκης ό θία
σος Άργυροπούλου μέ τό «Στραβό- 
ζυλο».

Μαζί μέ τόν θίασο έφυγε γιά τή 
Μακεδονική πρωτεύουσα κι' ό συγ
γραφέας τοΰ έργου κ. Δ. Ψαθάς, 
πού θά παραμείνρ έπί τριήμερο 

γιά νά παρακολουθήση τίς παρα
στάσεις του έργου του.

—Ό  θίασος Σαμαρτζή μετατρειό- 
μενος άποκλειστικά, σέ όπερέττα, 

θά παίζρ δλον τόν χειμώνα οτά 
«'Ολύμπια», δπου καί θ' άνεβάσρ 
τή νέα όπερέττα τοΰ μουσουργού 
κ. Ν. Χατζηαποστόλου «Γκρεμισμέ
νη φωληά».

—Έπίσης θά έπαναλάβρ δλες τις 
παληές έπιτυχημένες άπερέττες 
τών κ. κ. Σακελλαρίδπ - Χατζηαπο

στόλου.
—Ό  θίασος Αύλωνίτη άπό τις 

Σέρρες έφυγε γιά τή Δράμα, δπου 
καί δίνει παραστάσεις.

—Ό  θίασος Ρούσσου βρίσκεται 
στάς Καλάμας, δπου καί έργάζεται 
ίκανοποιητικώτατα.

—’Επίσης στάς Πάτρας έργάζεται 
πολύ καλά ή όπερέττα Ζωζώς Νταλ- 
μας — Ξύδη.

— Ό  θεατρώνης του χειμερινού θε 
άτρου τών Πατρών κ. Α. Λοβέρδος 

κάνει γενικές έπισκευές τοΰ θεά
τρου του «Απόλλων)), προκειμένου 
τόν άλλον μήνα νά παίζρ έκεί θία
σος.

—Έζακολουθοϋν οί συνεννοΛσεις 
γιά τόν καταρτισμό τοΰ θιάσου τοΰ 
θεάτρου «Άλικης». Τά στελέχη τοΰ 
θιάσου είναι οι κ. κ. Μουσούρης, 
Μαυρέας — Μακρής, Δούκας, καί οί 

κυρίες Μιράντα, Ν. Παπαδοπούλου 
καί Μαρίκα Νέζερ.

—Στήν όπερέττα Σαμαρτζή προσ- 
ληφθήκανε γιά τήν χειμερινή πε
ρίοδο ώς κωμικός ό κ. Πρινέας καί 
ό τενόρος κ. Λ. Καβαφάκης.

—Τήν έρχομένη Τετάρτη δίνει τήν 
τιμητική του παράσταση ό θιασάρ- 
χης τοΰ θεάτρου Σαμαρτζή κ. Ν. 
Μηλιάδης μέ τή δεύτερη πράζη τής 
«Καρδιάς τοΰ πατέρα», τοΰ Χατζη
αποστόλου καί τήν πρώτη πράζη 
τής έπιθεώρησης ή «Σπίθα».

—Στήν Καβάλλα δίνει τΙς τελευ
ταίες της παραστάσεις Λ όπερέττα 
ΟΙκονόμου.

Τήν περαομένη Τετάρ-m ήρθε ά- 
π ό τ ό  Βόλο ή « ‘ Ενωσις Καλλιτε
χνών» ύπό τήν διεύθυνση τοϋ κ. 
Γ . Κουκούλη, πού τήν άποτελοΰνε 
οί Δίδες Στάοα Ίατρίδου, Μαλαίνα 
Χριστοπούλου, ot κυρίες Φίνα Τζι- 
φοϋ, Βυζαντίου, Εϋα Φαρμάκη καί 
οΐ κ. κ. Γ. Κουκούλης, Θ. Κοντογι- 
άννης, Τ. Μακρίδης, I. Κουροπαλά- 
της, Β. Γαβριηλίδης, Γ . Πρωτόπα- 
πας, Μ. Δημητρίου, Η. Κουρίστης 
καί Δ. Μπίκας.

—''·% θίασος έργάστηκε καταπλη 
κτικά σ’ όλες τίς πόλεις, πού πε- 
ριώδευσε, άνασχηματίζεται δέ μερι
κά σέ λίγες ήμέρες γιά νά έζακο- 
λόυθήσρ τήν περιοδεία του.

-Μάς γράφουν άπό τόν Πύργο δ- 
τι ό θίασος Μαίρης Μυρά, άν κι’· έ 
παιζε στό έκεί καλοκαιρινό θέα
τρο, δπου ήταν πρίν κινηματογρά
φος, τό «Ά λσ ος» , δ έν  έργάστηκε 
καί πολύ, γιατί ό περισσότερος κό- 
σμος έζακολουθεϊ νά παραθερίζρ.

—*0 παραπάνω θίασος έφυγε τήν 
περασμένη Παρασκευή γιά τήν Ά- 
μαλιάδα, δπου έπρόκειτο νά δώσρ

. 2—3 παραστάσεις.
‘________■ -4 ' ΐ < % '

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

β χ β τ κ ν , λ έε ι έ  Μ π βυλανζέ, ή nc- 
λ ιτεία  τοΰ  ’Α λ κ ίνο ο υ . Karroo άκρι* 

άπό τό λόφο πρέπει vstrxv ή 
άγορά, οπου οί Φ α ίχ κ ε ς  όιόρίω- 
ν « ν  τά π χνιά , τά σ χο ιν ιά  κα ί τά 
κατάρτι-* τώ ν πιβσομένω ν πλοίων 
του;. Έ κ ε ΐ  δά δ ρ ιο χ έ τ χ ν  κ ι ’ 6 να 
ό ; τοΰ δεοΰ t t j j  ίχλχααχ,ς, τού Πο 
οειίώ να . ποϋ μ ιλά ει ή Ν *υ 3 ΐκ ά  
ατόν Ό ίυ α ο έα .

Γ ιά  ένίοχυαη της θεωρίας του, 
ό Μ π ο υ λ κνξέ  π α ρέχει τήν' πληρο
φορία, ιώ ; ατπν ίδιοι μεσ ια νή  χερ  
οονηοο βρισκόταν τά παλαιοτε'ρα 
χ ρ ό ν .»  μιά έ *κλη σ ιά , άφιερω μενη 
κ ι ’ αΰτη οτό δεό τής δ ά κχ- ιιχ ; το)\· 
Χ ρ ισ τια νώ ν , τόν' "Α γ ιο  Ν ικό λα ο . 
Ό  Γκρα σ οέ ντέ  Σ α ϊ ν  - S o S a ip  6ε 
ία ιώ νοι πώς στό ίδ ιο  μέρος ύπ ήρχε  
άλλοτε κ ’ ε να  χωριό, πού τό κα- 
τάστρεψαν o i Σ α ρ α κη ν ’οί. 01 κά
τοικοί του, γ ιά  ν'ά σωβοΰν άπό 
τούς άγριους πειρατές, άνέδην.αν 
τότε στό πάνωδε άπ’ τούς ορμους 
βουνό τοΰ Ή ραικλέα  κ ’ έχτ ισ α ν 
στις πλαγιές του τούς σ ημ ερ ινο ύ ; 
Λ ά κω νες

μοναστήρι τής Παλαιοκαστρίτσα,ς, 
θάταν τά  π α λά τι* τοΰ ’Α λ κ ίν ο ο ν ,

πού ό 'Όμηρος τά παρουα ιά^ει με 
γιαλοπρεπέοτατα.
<ίτά σπίτια τοΰ γενναιόκαρδου πατέρα 

(μου Αλκινόου, 
καλόγνωρα είναι’ καί μωρό νά σοΰ τά

(δείζη
δι/ναταΓ δτι δέν  κτίσθηκαν τά σπίτια 

(τών Φαιάκων, 
ώς τά παλάτια κτίσθηκαν τοΟ ήρωα τοΰ 

(Αλκινόου», 
λέει ή Ναυσιχά ατόν Ό&υααέα. 
Στή ν  άρχή, ομως, τής πόλης ήταν 
το άλαος τής Άδηνά ί μέ μιά πη
γή, κ ’ έπειτα ένα λιδάδι.
«αύτοΟ ’ναι ή γή καί δ άνθούμενος ό 

κήπος τοΰ πατρός μου 
άπό τΛν πόλη διάστημα, π’ άκούεσαι 

(άν βοήσης». 
*Όαο γιά τό έαωτερικό τοΰ πα

λατιού, πβύ θάιμποοοε τόν Όίυσ- 
αέιχ,

«οί τοίχοι ήταν όλόχαλκοι πέρ· άπό 
(τό κατώφλι 

ώς μέσα, καί τούς έζωνε χαλυβικό 
(στεφάνι'

τό κτίριο τό Καλόκτιστο χρυσαίς έ- 
(κλειοΰσαν θύρες’,  , , (,κΛειουσαν θύρες

κκει που σήμερα ©ρισχεται το οι παραστάτες όργυροϊ στό χάλκινο
(κατώφλι’ 

άνώφλ’ ήταν όλάργυρο, χρυσός ό

^ IIIIIIIH IIIIIH IIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllim iH H IIH IH IIIIIIIIIIIIIIIIIim m illll^

Θ Ι Α Σ Ο Σ

Α Ν Α Ρ Ε Α Α Η
'Ελεύθερος Καλλιτεχνικός 'Οργανισμός
Μέ τήν ιδίαν έξαιρετικήν ττάντοτε έπιτυχίαν συνεχίζονται 

αί παραστάσεις τοΰ άριστουργηματικου έργου τοΟ

ΤΖΑ ΙΗ Μ Σ Μ Π Α ΡΡ Ι

Α Υ Τ Ο  
π ού ξ έ ρ ε ι  

κ ά θ ε  γυναίκα
Σ έ  4 πράξε·ς (ε Ικόνες  5)

Μετάψραο'ς : Μ Α Ρ ΙΑ Σ  Κ Α ΡΜ Α  
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝ Ν Ο ΥΛΗ  ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
Σκηνογραφίες: Γ Ιί?Ρ ΓΟ Υ  ΒΑ Κ Α Α Ο

Ε ΙΣ  ΤΟ Κ ΙΝ Η Μ ΑΤΟ Θ ΕΑΤΡΟ Ν

ΒΡΕΤΤ ΑΝΙΑ
'Ο δός Πανεπιστημίου, άριθ. τηλ. ^1-579

Α Α Τ Κ Α Ι ΑΠ Ο ΓΕΥΜ ΑΤΙΝ Α Ι 
Τ Ρ ΙΤ Η  -  ΠΕΜ ΠΤΗ καΐ Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν  
Εις τάς 7 μ.μ. μέ δραχ. 30—20—10

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ώ Σ :
Τό νέον έργον τοΰ ’Ακαδημαϊκού 

κ. Γ Ρ  ΞΕΝΟΠΟΥΑΟΥ

" Ι Υ Χ Τ Α Γ Ε Μ Α Τ Η  β Α Μ Α Τ Α »
  .

Ή  όνομαστική γιορτή 
τής δίδας

Σοφ. Βέμπο
Μιά πολύ ευχάριστη βραδυά πέρα

σαν τήν περασμένη Τρίτη τή νύχτα, 
οι καλεσμένοι της δίδας Σοφίας Β έμ 
πο στό σπίτι της, μέ τήν εύκαιρία 
της όνομαστικής της γιορτής.

Μετά άπό τά θέατρα, ή άπό τήν 
γενική δοκιμή τοΰ «^οντιάλ» πολλοί 
ήθοποιοί, καλλιτέχνες καί άνθρωποι 
τών γραμμάτων είχαν τήν εύκαιρία 
νά βρεθοΰν σέ μιά εύχάριστη άτμό- 

σφαιρα στό φιλόξενο σπίτι της καί νά 
πιοΰν στήν ύγειά της έζαιρετικής μας 
ντιξέζ. Κατά τίς 2 Vi μάλιστα, ή δνίς 
Σοφία Βέμπο τραγούδησε μερικά άπό 
τά ώραιότερα τραγούδια της. Τό γλέν 

τι κράτησε ώς τό πρωί μέ πολύ κέφι.
Παραβρέθηκαν : ή κ. Κοτοπούλη, 

ό κ. Γ. Χέλμης, ό κ. καί ι κ. Ά λ . Λιδω- 
ρίκη, ό κ . καί ή κ. Κοκκινάκη, ό κ. 
καί ή κ. ©. ΣακελλαρΙδη, ό κ. καί ι ϊ  
θ . Συναδινοΰ, οί δίδες Καλουτά, ή 
κ. Λ. ΛαζαρΙδη, ή κ. Μ. Νέζερ, ήδη 
κ. Νικολαίδου, ό κ . Μ. Κόκκινης, ό 

κ. Ά χ . Μαμάκης, ό κ. Ν. Γιοκαρί- 
νης, ό συνθέτης κ. Κ. Γιαννίδης, ό 
κ . Μ. Άγγελόπουλος, ό κ . Ά γ .  Γ,ρ» 
μάνης, ό κ. Γ . Ολερύ καί πολλοί άλ
λοι.

ιαιιά
Τό πρόγραμμα τής αύριανής ουγ- 

κεντρώοεως τοΰ Οαληρικοϋ 'Ιπποδρό
μου άρκετά πλούσιο σέ άριθμό ίππων, 
περιλαμβάνει έπτά πολύ ένδιαφέρου- 
σες διαδρομές.

Ή  πρώτη «κούρσα» γιά τό "Επαθλο 
«Βουκεφάλου» δραχμ. 60.000 σέ άπό- 
στασι 1.400 μέτρα καί γιά άλογα κα
θαρόαιμα ήλικίας άπό 3 έτών καί πε 

ρισσότερο, εΤναι ή σπουδαιότερη τοΰ 
προγράμματος. Άκόμα άρκετό ένδια
φέρον συγκεντρώνει καί ή πρώτη Ιπ

ποδρομία γιά τους 'Ελληνικούς όχι 
καθαρόαιμους, γιατί καί τά τέσσερα 
άλογα πού τρέχουν ο’ αύτήν, έχουν 
τις Ιδιες σχεδόν έλπίδες γιά τήν 
νίκη.

Παρακάτω σημειώνουμε τούς πιθα
νούς νικητές καί γιά τις έπτά δια
δρομές.

1η) "Ελενα  ft Πρωτεύς.
2α) Άτθίς, Λέλα.
3η) Ήλέκτρα, Κάστερλαντ.
4η) Σεούντ, Οάχρ "Ε λ  Γάμ, πιθα- 

νότης Ούαχμπάν.
5η) Έλλλάς, Πρένς, ΛΙλυ.
6η) Μοΰμπχετ, Σιράν.
7η) Μαριόγκα, Τυφών.

ΠΑΠ.

Πένθη
Θωμάς

Παπαόόττουλος
Ενας &ττο τούς άρίστους μηχανικούς 

τοΟ θεόιτρου πέθανε προχθές : Ό  Θω- 
μόις Πατταδόπουλος. Άττό τής ίδρύσε- 
ως τοΰ Βασιλικού Θεάτρου έττι Βασι
λείας Γεωργίου τοΟ Α ' ,  κάτω άττό τις 
διαταγές τοϋ άειμνηστου σκηνοθέτου 
Θ. Οίκονόψου^ μέχρι'' ιτρό 6 X if0 u 'K a i- ‘ 
ροϋ, ήταν μηχανικός αύτοΰ. ’Αριστοτέ
χνης στό έπάγγελμά του, άγαπιότανε 
άπό δλους τους συναδέλφους του γιά 
τόν καλόν καί άγαθόν χαρκτήρα του.

Α . Λ . Φ.

(κρίκος ήταν- 
χρυσοί 'σαν σκύλοι καί άργυροί στό 

(ενα καί στ' άλλο ηλάγι 
τούς έπλασεν ό Ήφαιστος μέ τήν σο- 

(φή του γνώσι, 
στό λαμπρό δώμα τοΰ ύψηλοΰ στό 

(φρόνημ' Αλκινόου, 
φύλακες νά είναι άθάνατοι καί όγέ- 

ραστοι στόν αίώνα. 
Στόν τοίχο γύρω άραδιαστά θρονιά' 

(καί εις τά δύο μέρη 
άπ* τό κατώφλι έφαίνονταν ώς μέσα 

(πέρα - πέρα, 
καί γυναικών καλόγνιστα γιασίδια τά 

(έσκεπάζαν- 
εις στηλοθάτες τεχνικούς οτεκόνταν 

(χρυσοί νέοι, 
κρατώντας είς τά χέρια τους λαμπά- 

(δες  άναμμένες».
O t  περίφ ημοι κήπ οι' τοΰ ’Α λ 

κ ίνοου  θά βρίσκοντα ι λοιπόν 
ατό λ χ  ιμό  ̂ τή ς  χεραόνπαου τοϋ 
Μοναστηριού ϊοαμε κάτου άπό 
Λ κκ ω νε ξ . Ή  πολιτεία  τοϋ ’Α λ κ ί 
νοου θά έρ ισκότα ν ατη ύιπλανη 
(μ εσ ια κή ) χερσόνησο, σέ ύιάστπ- 
μα, <5ηλαίή, πού ακούετα ι φωνή 
άν®ρώπου.

Ό  Μ π ουλα νζέ δ ρ ή κ ε  κα ΐ τ ή ν  
κρ ή ν η , ο τ ή ν  είσοδο τήξ πόλης, ο
που άπάντηοε 6 Ό ίυα σ έα ξ  τή  βεά 
’Α θ ή ν α , μετα μορφ ω μένη  σέ κόρη  
τώ ν Φ α ιά κω ν , μέ τ ή ν  στάμνα στόν 
ώμο. Β ρ ίσ κετα ι σέ κάποιο δράχο 
τοϋ ορμου κα ί τό  νερό  τηξ τρ έχ ε ι 
άφβον®, τόσο πού μέ  τό ν  ευρωπαϊ
κό  πόλεμο άπό έ κε ι ύ<5 ρεύονταν 
σ υχνά  τά σ υμμα χικά  π ολεμικά .

2 τ ή ν  είσοδο τοΰ πρώτου λ ιμ ά ν ι 
οΰ ε ίνα ι ε ν χ  μ ικρ ό  νησί, οί Β ί-  
γλες. Α ύ τ ό  πρέπει νά να ι τό πε
τρω μένο  κα ρά δι τώ ν Φ α ιά κω ν . 
Υ π ά ρ χ ε ι  δέδα ια  κ ’ έ ν ’ άλλο μι
κρό  νησί στ' άκρω τηρι «Κεφ αλή», 
πού μοι^ει σά\· καράδι, κ ι ’ άκρι- 
δως γ ι ’ αύτό τό λ έ ν ε  ετσι β ί χω 
ρ ικοί. Μ ά  ε ίνα ι είκοσ ι μ ίλ ια  πέ
ρα άπ’ τ ή ν  Βχλα ιοκα οτρ ίτσ α  κα ί 
δ έν  μπορεί νά  παρακολού&ηισ^ν 
άπ’ τ ή ν  παραλία της ό δασιληά ; 
’Α λ κ ίν ο ο ; κα ί οί Φ χ ία κ ες  τό  8αΰ- 
μα τοΰ Ποσειδώ να.

"Ο σο  γιά  τό μ έ γ α  δρος, πού ά- 
πειλοΰσε έ  Ποσειδώνιας νά  σκεπά- 
ση τ ή ν  πόλη. ό Μ π ουλα νζέ δαρρεΐ 
πώι; π ρόκειτα ι γιά  τό ψηλό δουνό 
Ή ρ ά κ λ ι , πβύ στίς πλαγιές τβυ ε ί
να ι χ τ ιο μ ένο ι ο ΐ Λ ά κω νες . Ο ί 
Φ α ία κες , σάν ε ίδ α ν  τό κα ρά δι νά  
πετρώ νετα ι, τρόμαξαν, έκιτνα\Γ δώ 
δεκα  ταύί5ους δυσία στόν όρνιομε- 
ν ο  βεό, έ  Ποσειδώ νας εξιλεώ θηκε 
κα ί ή πόλη γλύτωσε άπό τό δου
νό.

Μ ά  ένας Λλλβς συγγραφέας, 
ποΰ κα τα π ιά στηκε άλ'ώνυμα μέ τό 
ζήτημα τής τοπο&εσίας τής προϊ
στορικής πόλης, εδιγαλε τή  δεωρία 
πώς ή πολιτεία  τώ ν Φ α ιά κω ν  δά 
ή τα ν  βτό Σ ιδ ά ρ ι, καί πώς τό νη- 
σάικι πού ’ δρίσκεται τρία μ ίλλ ια  ά- 
π ό^τήν παραλίιχ, ε ίνα ι ή κορφή 
τοΰ μεγά λου  δουνβΰ, πού γκρ εμ ί 
σ τηκε  κ ’ έθαψε τ ή ν  πόλη. Ή  πό 
λη, δ η λ χδ ή , τοΰ ’Α λ κ ίνο ο υ  δρί 
ακεται στό 6υ8ό της  βάλασσαι: 
δα μμένη  κάτβυ άπβ τό νησ ά κι αύ 
τό. ’Έ τ σ ι  ποτέ δέ δά δρεδοΰν τχ  
λείψανά τβυς.

Σ Π Υ Ρ Ο Ε  Μ Ι  Ν Ω Τ Ο ϊ
Δ )τής  τής «Ίονίου Ανθολογίας»

Τά ζητήματα 
της εβδομάδας

(Συνέχεια  άπό τήν 1η σελίδα)
θμό άπόλυτα στόν ρυθμικό ροΰ τοό 
λόγου.

2ον. "Εκανα  χρήση τών διαφβ- 
ρων έλληνικών μας «τρόπων» ή κλι 
μάκων, όχι μέ σκοπό νά παρουσιά 
σω μ ά έπιτυχή έναρμόνιση τούτων 
άλλά τοποθετώντας τους ώς «ή
θος» μέοα στήν δλη πλοκή τοΰ έρ
γου.

3ον. Άπέρριψα κάθε στοιχεία πε 
ριγραφικής ή αισθηματικής μουσι
κής, έμμένοντας στήν καθαρώς 
γραμμικήν άρχαιοπρεπή μελωδία.

4ον. Στήν ένορχήστρωσί μου ά- 
πέκλεισα τά έγχορδα. Κάνω έζαίρε 
ση γιά 2—3 βαθύχορδα πού μετα 

χειρίζομαι ώς «Κρουστά άρμονί- 
ας». Ό ς γνωστόν, τά έγχορδα (μέ 
τόζο) ήταν Ο γνωστά στόν άρχαιο 
κόσμο, άλλ’ ή κύρια άφορμή είνε 
πώς ήχοϋν πλούσια καί ρωμαντικώ 
τατα, έν  άντιθέσει πρός τήν ήχη- 
τικήν λιτότητα τής άρχαίας αύλωδί 
ας καί κιθαρωδίας.

5ον. Ή  ποσότητα τών όργάνων 
τής όρχήστρας μου Ισορροπεί τόν 
Χορόν πού άπαρτίζεται άπό 30 γε 
ρόντους άντι τούς κλασικά 15.

6ον. Ή  μουσική υπόκρουση τών 
κομμών ή θρήνων τής Αντιγόνης 
καί τοΰ Κρέοντα εΐνε έπίσης αύτο- 
τελή λυρικά ξεσπάσματα καί συνε
πώς συνεχίζουν τήν μουσική τών 
χορικών.

Καί συμπληρωματικά τά έζής: Τά 
χορικά τής «Αντιγόνης» εΐνε άπό 
τά λυρικώτερα. ’Εννοώ τά δυσκολώ 
τερα γιά μελοποίηση, έφ’ δσον ό 
Σοφόκλειος λόγος εΐνε ήδη θεία 
μουσική. Τ,ά έπτά αύτά χορικά, πού 

διαιρώ κατά τήν έκφραστική τους 
Ιδιότητα σέ πάροδο, Ομνο έπίκληση, 
έζαρση, θρήνο, ύπόρχημα καί έξο
δο, άποτελοΰν μαζί μέ τούς δύο 
κομμούς καί ένα έπικό προοίμιο 
στήν άρχή, τό συμφωνκό δεκάπτυ- 
χο όλης αύτής τής έργασίας μου».

Κ ι ’ ό ίίξιος καλλιτέχνης, τελειώ
νει τό ώραΐο του είσαγωγικό στη 
μουσική του άρθρο μέ τά λόγια 
αύτά :

«Κα ι τώρα τό κοινό θά εΐνε ό 
δίκαιος Κριτής τών προσπαθειών 
μου».

Ό  κ. Πονηρίδης άποδεικνύεται 
ϊτο-ι πώς ξέρει άπό ποΰ κι’ άπό 
ποιόν πρέπει νά περιμένει άναγνώ- 
ριση καί δικαίωση τοΰ έ'ργου του.

Μ ΙΑ  Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Λ Η Θ Ε ΙΑ  *

Ο  έκλεκτός συνεργάτης μας κ. 
Λεωνίδας Παυλίδης, σέ μιά 
συνέντευξή του, ποΰ δημοσι

εύτηκε στά «Νεοελληνικά Γράμμα
τα» μέ τήν φωτεινότητα τοΰ πνεύ
ματος, πού τόν διακρίνει και τήν 
άκραν άντικειμενικότητα, πού μ’ 
μ’ αυτήν έξετάζει καί κρίνει τά λο
γοτεχνικά μας πράγματα, έκθέτει 
μέ τό θάρρος πού τόν ξεχωρίζει, 
τίς άπόψεις του γιά τόν τρόπο, πού 
μ’ αύτόν έ'νας άξιος λογοτέχνης 
πρέπει ν’ άντιμετωπίζη σήμερα δλα 
τά ζητήματα, ποΰ άνάγονται στούς 
τομείς τών Γραμμάτων καί τής Τέ-
χνης-

"Σήμερα  —  λέει —  θεμελιακή 
σημασία εχει &ν ό λογοτέχνης τήν 
ώρα τούτη τήν κρισιμώτατη, τήν έ- 
ναγώνια, τήν καταπληχτική, εΤνε ά
κόμα ζωντανός : άφομοιωτικός δη
λαδή κι’ έκδηλωτικός».

Νά μιά μεγάλη άλήθεια,. πού τή 
σημασία· Ίτρέ^Λι · —SI* κα-Λχνοή^ 
σουν ολοι οΐ σημερινοί νέοι.

Κ Ι ’ Ε Μ Ε ΙΣ  Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε

Ο μως ό κ. Λ . Παυλίδης στήν 
συνέντευξη αύτή μιλάει καί 
γιά τήν κριτική του βιβλίου 

πού κάνει άπό τίς σΤήλες τών «Πα
ρασκηνίων».

«Δέχτηκα —  Χέει —  νά γράψω 
τήν κριτική αύτή, γιά νά κάμω σή
μερα Ενα έπιβαλλόμενο καθήκον. 
Γ  ι’ αύτό τήν γράφω δσο μπορώ ά
πλά... "Ο σο μπορώ λιγώτερο λογο
τεχνικά».

Κ ι ’ δμως προσθέτουμε. Τό άπλό 
εΐνε καί λογοτεχνικό, δταν κανείς 
τήν κριτική τήν άντιλαμβάνεται σάν 
έπιβαλλόμενο καθήκον, δπως ό κ. 
Λ . Παυλίδης κι’ δχι σάν έπίδειξη 
εύκολου πνεύματος ή «κάτω τά χέ
ρια για^ί σ ’ εψαγα ρέ», δπως με
ρικοί άλλοι.

Τ Η Ν  Π Ρ Ε Π Ο Υ Σ Α  Ε Υ Λ Α Β Ε ΙΑ  Κ Α Ι 
Ε Υ Π Ρ Ε Π Ε ΙΑ

Τ ά «Παρασκήνια» έκτιμάνε 
τόν κ. Ο. Λάσκο καί σάν 
ποιητή καί σάν καλλι

τέχνη. Είνε δμως ύποχρεωμέ- 
να νά έκφράσουν τή λύπη τους 
γιά τό επεισόδιο πού δημιουργήθη- 
κε τήν περασμένη Τρίτη τό δράδυ 
στή «Μάντρα», στήν άποχαιρετι- 
στήριο παράσταση τοΰ Ά τ τ ίκ  —  
καί πού Ενα άπό τούς πρωτεύοντας 
ρόλους επαιξε σ’ αύτό ό κ. Λάσκος. 
‘Η ίστορία τοΰ Νεοελληνικού Θεά
τρου ούδέποτε άναφέρει παρόμοια 
σκηνή. Δηλαδή τό νά βγουν οί έρ- 
γαζόμενοι σ’ ενα θίασο καλλιτέχνες 
καί νά διαμαρτυρηθοΰν στό κοινό —  
πού πλήρωσε γιά νάπεράση μιά 
ώρα εύχάριστη —  γιατί έχουν παρά
πονα, δέν ξέρομε ποιάς ψύσεως μέ 
τόν έπιχειρηματ ία τους.

Τέτοιου είδους ζητήματα λύνον
ται ή στά παρασκήνια πρίν άρχίσει 
ή παράσταση ή στά δικαστήρια. 
Κάθε άλλη έπιδίωξη διακανονισμού 
ζητημάτων τέτοιας φύσεως άποτε- 
λεΐ άνευλάβειαν έκ μέρους τοΰ καλ
λιτέχνη πρός τό κοινό καί πρός τήν 
τέχνη ποΰ υπηρετεί. Ό  κ. Λάσκος, 
πού ή ποιητική του έργασία εχει 
έχτιμηθεί δπως τής άξίζει, στήν πε
ρίπτωση αύτή άδίκηοε πολύ τόν έ
αυτό του —  γιατί τό κοινό καί τό 
δίκηο άκόμη νά είχε μέ τά μέρος 
του έδυσανασχέτησε εις βάρος του.

Και ά καλλιτέχνης πού ζητάει ά
πό τό κοινό νά τηρή νεκρική σιγή 
δταν άπαγγέλλει τά ποιήματά του 
άπό τή σκηνη, οφείλει κι’ αύτός νά 
τηρή τήν πρέπουσα εύλάβεια καί 
εύπρέπεια άπέναντι του.

Ο Φ Ε ΙΛ Ο Υ Ν  Ν Α  Μ ΑΘ Ο ΥΝ

Α ύτές οί Πϊ καί Νί πού χωρίς 
νάχουν φωνή καί κανένα έξαι- 
ρετικό ταλέντο έπιβληθήκανε 

χάρις στόν Ά ττ ίκ  στό ’Αθηναϊκό 
κοινό, οφείλουν νά μάθουν πώς' τό 
Α  κόιί τό Ω κάθέ άνθρώπου πού ά- 
νεβαίνει έπάνω στή σκηνή, είνε ή 
εκπλήρωση τών ΰποχρεώσεών του 
κυρίως άπέναντι τοΰ κοινοΰ καί νά 
μήν δημιουργή σκηνές πού άποδει- 
κνύουν, δτι δέν στερούνται μόνο 
φωνής καί ταλέντου, άλλά καί τής 
πιό στοιχιιώδους εύπρέπειας.

Γράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Κύριε Διευθυντά

Ποιοι είνε ο! νέοι, πού τόσος λόγος 
γίνεται γ ι’ αύτούς, μάς τδδειξε ή <(’Α- 
ποχωρητήριος» τοΰ Ά τ τίκ.

Δυό νεαρές, καί έ'νας ποιητής, πού 
ποιός ξέρει τί ίδέα έχουν γιά τόν έ
αυτό τους, δέν έλαβαν καθόλου ύπ’ δ- 
ψιν τό μεγάλο παράγοντα τοΰ θεάτρου: 
Τό κοινό.

Είνε γνωστό, πώς τό θέατρο, ή μου
σική καί δλες γενικά οί τέχνες, δέν 
γίνονται παρά γιά τό λαό. 'Ό τα ν έ
νας πού παίζει στό θέατρο, νομίζει, 
πώς ό κόσμος πάει έκεΐ γιά νά παρα- 
κολουθήση τό θράσος, τήν άναίδεια καί 
τήν κουταμάρα πού τόν δέρνει, ούτός 
δέν είνε καλλιέχνις καί οϋτε μπορεί 
νά γίνη. ‘Ο θεατής δέν ϊχει καμιά ό
ρεξη να μάθη &ν πεινάει ό θεατρίνος ή 
δν φεύγοντας άπό τό θίασο πού έργά- 
ζεται θά βγάλει καί τή (<λέρα» του.

Τό δλο ζήτημα δέν θάπρεπε νά σκε
παστή καί νά ξεχαστή. Μπορεί ό ’Α τ 
τίκ νά έ'χη άδικο, δέν τό φαντάζομαι, 
αύτό δμως είνε άλλο ζήτημα. Τό ζήτη
μα είνε πώς, ένώ ό κόσμος περιμένει 
τήν έμφάνιση τών δυό δεσποινίδων, έ
τοιμος νά. τίς χειροκροτήση, γιατί ό 
Ά τ τ ίκ  τό θέλει, μαθαίνει πώς ή μιά 
άπό τίς δυό είνε άρρωστη μέ 4 για
τρούς στό κεφάλι της, καί ϋστερα άπό 
λίγο, τήν άλήθεια, πώς θά παίξουν στόν 
κινηματογράφο μαζί μέ τόν ποιητή.

Τέτοιοι νέοι θέλουν χτύπημα σάν 
χταπόδια. Οί νέοι κοολλιτέχνες, δταν 
θέλουν νά τούς λογαριάζουν, πρέπει 
πρώτα άπό δλα νά σέβωνται τόν έαυ
τό τους.

Κύριε Διευθυντά, δέν σάς τά γρά
φω αυτά γιά νά τά δημοσιεύσετε καί 
γιά νά φαντάξω, σάς τά γράφω γιά νά 
τά μάθετε καί νά άσχοληθήτε λίγο μέ τό 
δλο ζήτημα, πού, κατά τή γνώμη μου, 
είνί πολύ σοβαρό.

Μέ σεβασμό 
Α Γ Γ .  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ

Μαθητής τής Δραματικής Σχο 
λής τοΰ Ωδείου Αθηνών 

Άθήναι, κ8 Σεπτέμβρη 1940

Αγαπ ητά «Παρασκήνια»

Στό  προηγούμενο φύλλο σας, 13) 
9 )4 0 , διάβασα ένα γράμμα τακτικής, 
όπως γράφει, άναγνώστριάς σας, πού 
ξέρει καλά τό θέατρο, τό όποιον μέ έ
κανε νά σάς γράψω λίγα λόγια είς ά- 
πάντησιν.

'Η  άναγνώστριά σας ρίχνει δλο τό 
βάρος τής πτώσεως τής έπιθεωρήσεως 
στους συγγραφείς καΐ απαλλάσσει τους 
έπιχειρηματίες, πού είνε έξ ίσου φταί
χτες. Άφοΰ ή δίδα ή κ. Τσερτίνη είνε 
τακτική άναγνώστριά σας, πιστεύω νά 
διάβασε τήν άπάντησι τοΟ κ. Ν. Λά 
σκαρη στό έρώτημα τοΟ συντάκτου σας 
«Γιατί ή έπιθεώρησις γράφεται πάντο
τε πάνω στά ίδια καλούπια», δν δχι 
δς τήν διαβάσει στόν άριθμό φύλλου 
117, γιά νά δή κατά πόσον οί έπιχει- 
ρηματ ίες είνε αίτιοι τής πτώσεως τού 
εύχάριστου αύτοΰ θεάματος. Τελειώ
νοντας, νομίζω πώς φταίει τό σύνολον, 
πού &|ίόί άφήσει τά πολύ συμφέρον καί 
τήν άτομικότητα τότε θά δοΰμε πάΧί 
μιά καλή άπό κάθε άποψη έπιθεώρηση.

Μέ έκτίμησι ά τακτικός 
άναγνώστης σας

Ν ΙΚ Ο Σ  Τ Σ Ο Κ Α Ν Α Σ  

Άθήναι τή 17 )9 )40

Τό μορφωτικό
Λ^λλίτεχνικό σχολ&κ 

τής «Ένώσεω 
Φιλαρμονικών;

Τήν περασμένη Τετάρτη έγινε είδι- 
κή σύσκεψη στό ο'κημα τής Ένώσεως 
Φιλαρμονικών Δ οικήσεως Πρωτευού
σης, ύπό τήν προεδρίαν τοΰ ύπουρ- 
γου-διρικητοΰ κ. Κ. Κοτζιάς, γιά τήν 
λεπΓομερειακή μελέτη τοΰ προγράμ
ματος χειμερινής περιόδου τής Έ· 
νώσεως Φιλαρμονικών Διοικήσεως Πρω 
τευούσης.

Τό θέμα πού συζητήθηκε άφοροΰσε 
τήν συγκρότηση τοΰ νέου Τμήματος 
Ένώσεως Φιλαρμονικών μορφωτικού 
καί καλλιτεχνικού, γιά τήν έξυπηρέτη 
ση τών λαϊκών τάξεων. Τά νέο αύτό 
τμήμα θά προοπαθήσρ όπως τήν χει
μερινή περίοδο δλες οί καλλιτεχνικές 
έκδηλώοεις τής Ένώσεως Φιλαρμονι
κών έμφανισθοΰν σέ σύνολο σέ προ
γράμματα Κυριακής καί ώρισμένων ά- 
πογευματινών. Τά προγράμματα αύτά 
θά περιλαμβάνουν μουσική χορό, 
άπαγγελίες, ποιήματα, διηγήματα, σχε 
τικά μέ τή ζωγραφική, γλυπτική καί 
κεραμουργική: , θέατρο καί λοιπές προ 
γραμματισμένες καλλιτεχνικές έκδη- 
λώσεις.

Στήν άρχή κάθε θέματος τοΰ προ 
γράμματος, είδ:κός όμιλητής θά ά- 
ναπτύσση μέσα σέ 15 τό πολύ λεπτά 
στούς άκροστές τί εΐνε π. χ. μουσι
κή. Τίς διάφορες κατηγορίες της, πόί 
οι οί έκπρόσωποι κάθε κατηγορίας 
καί συγκεκριμένα ό έκπρόοωπος τοΰ 
έκτελουμένου έργου, καί έρμηνεία 
πιό έπεζηγηματική κ ’ εύληπτη τοΰ 
έργου, πού θά έκτελεσθρ, ώστε ό ά- 
κροατής νά παίρνη μιά γενική άντί
ληψη τοΰ θέματος. Τό ϊδιο θά γίνη 
γιά τόν χορό, τήν ποίηση κλπ. εΐνε 
δηλαδή ένα είδος μορφωτικοΰ σχολεί
ου τέχνης, έγκυκλοπαιδικοΰ καί μαζί 
ψυχαγωγικοΰ.

Ή  Διοίκησις Πρωτευούσης μελετά 
τό θέμα τούτο πρίν άπό δυό χρόνια, 
κατέληζε δέ σέ θετικά .συμπεράσμα
τα, πού έγκριθήκανε κατ’ άρχήν άπό 
τόν Αρχηγό τής Κυβερνήσεως κ. I. 
Μςταξά. Ή  έκδήλωση τοΰ νέου μορ
φωτικού καί ψυχαγωγικοΰ τμήματος 
της Ένώσεως Φιλαρμον.κών θά γίνη 
στό θέατρο «Κοτοπούλη», πού προσε- 
φέρθηκε δωρεάν γιά τό πρωί καί ό
σες άπογευματινές χρειάζονται γιά 
τήν έπανάληΨη τοΰ προγράμματος. 
Κάθε νέο πρόγραμμα θά έχη έκλε- 
κτές ποικιλίες, άηλές καί εύχάριστες 
γιά τόν άκροατή. Πρέπει νά οημειω- 
θρ, ότι εΐνε ή πρώτη φορά στήν Ε λ 
λάδα πού άναλαμβάνεται συστηματι
κός άγώνας έπάνω σ’ έκδηλώοεις τής 
Τέχνης ·άπό - όργανο καθαρώς λαϊκό, 
όπως ή Έν^υσΙς Φιλαρμονικών Διοική 
σεως ρρ.ωτευούσης. “ Ηδη καταρτίζε: 
ται τεχνικό συμβούλιο που σ’ ’αύτό 
μετέχουν οί "κυρίες Ν. Άραβαντινοΰ, 
Σ. Σπανούδη, Ά λ . Λαλαούνη καί οί 
κ. κ. Ψαρούδας καί Γ. Ζαρίφης ώς εί 
σηγητές δέ ό γενικός διευθυντής τής 
Ένώσεως Φιλαρμονκών κ ' Σ. Δουκά 
κης καί ό διευθυντής τής Χορώδίας 
κ. Μολότσος. Τό Συμβούλιο αύτό θά 
γνωματεύει έπάνω σέ διάφορα θέμα
τα μουσικά καί καλλιτεχνικά πρίν ά- 
ποφασισθρ ή έκτέλεσή τους. Ή  παρα 
κολούθηση τών προγραμμάτων θά γί
νεται μόνο μέ 10-15 δραχμές.

ΓΚ Υ  Ν Τ Ε  Π Ο Υ ΡΤ Α Α ΕΣ

Ή ζωή καί τό εργο τρύ
Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ

Ό  συνθέτης της ^Φανταστικής Συμφωνίας» καί 
τής «Καταδίκης τοΰ ΦάουστΜ

14ο
Μιά ρωμαντική άνοιξη ξάνοιγε 

μπροστά του καί άκουσε τή φωνή 
της στή γεροσμένη του κορδιά, ηού 
δμως ήταν πιά πολύ άργά γιά νά 
τήν άκολουθήσρ. Ό  θάνατος τόν 
παρίμενε στό κατώφλι τής ζωής. Τό 
βιβλίο τής ζωής του είχε γραφτή, 
δέν  είχε πιά φύλλα γιά νέες συγ
κινήσεις.

Ό  Μπετόβεν έπρεπε νά μείνρ γιά 
αύτόν ένας άγνωστος κόσμος. Αύ
τοΰ κρύβεται Ισως τό μυστικό τής 
περιφρόνησης πού έδειξε γιά τό μο
ναδικό καλλιτέχνη πού βρίσκονταν 
ψηλά δσο κι' ούτός. Ά ς  ύπεν- 
θυμίοωμε ότι πολλές φορές ό Μπε- 
τόθεν σκέφθηκε νά γράψρ μουσική 
γιά τό Φάουστ, άλλά ό Γκαίτε δέν 
τόν ένεθάρρυνε.

"Ολοι δσοι πήγαιναν νά γνωρί
σουν τόν μεγάλο Μπετόβεν, ουμ- 
φωνοϋν Οτς περιγραφές τους γι 

τόνέξοχο μουσουργό. Μερικοί τοΰ 
έκλεβαν κάποιο μικρό άντικείμενό 
γιατί τόν λάτρευαν σά θεό. Έ ν α ς  
νεαρός γιατρός, ό Κάρλ φόν Μπυρ- 
σύ, πήγε μιά μέρα σπίτι του. Ό 
Μπετόβεν έλειπε καί τοΰ έκλεψε τή 
πέννα του. Τή πέννα πού μ ’ αύτή 
έγραψε τό «ΦιντέλιοΜ, τό μεγαλούρ- 
γημα αύτό πού προτιμούσε άπ' άλα 
του τά έργα ό Μπετόβεν -ιού τό ξα
νάγραψε τρεις φορές, καί ποϋ ποτέ 
του δέν τέλειωοε. (Μερικές περι
κοπές τής έγραψε περισσότερες ά
πό δέκα όκτώ φορές καί σέ δέκα 
όκτώ διάφορους τρόπους). Τό έρ
γο του αύτό πού άηασχόλησε μέρος 
τής ζωής του καί πού γι’ αύτό έ- 
/ραψε τέσσερες βίοαγωγές, άπέ- 
υχε σκληρά μπροστά σ' ένα άραιό 

άκροατήριο, πού άπαρτίζουνταν 
σχεδόν άπό ζένους άξιωματικούς, 
γιατί παίχτηκε στήν έποχή τής κα
τοχής τής Βιέννης άπό τά Γαλλικά 
στρατεύματα.

«Τό άγα-ιημένο παιδί τοΰ πόνου»,

έλεγε Οστερα άπό έννηά χρόνια, 
μιλώντας γι’αύτή τήν Έλεονώρα,τήν 
ήρωίδα του, γιατί σ' αύτήν είχε έν- 
οαρκώσει τήν ιδανική του άγάπη τής 
χαμένης εύτυχίας του.

.0 Μπετόβεν δέν άπέφευγε πάν- 
fa τούς έπισκέπτες. Τούς δεχότανε 

Μάλιστα μ ’ εύχαρίστησι στή τρώγλη 
του, πού ήτανε ριγμένα άνάκατα 
τά ροΰχα του, τά χειρόγραφά του, 
οί σννθέσεις του καί τά άκουστι- 
κά του όργανα τοϋ κουφοΰ. Πολ
λοί πού τόν έβλεπαν σ’ αύτή τή 
κατάστασι .κοκκίνιζαν άπό τή 
ντροπή τους γιατί δέν κατώρβωναν 
ν ’ άπομακρύνουν τόν άγριάνθρωπο 
αύτόν άπό τό λημέρι του, άπά τό 
κλουβί αύτό πού άπό κεί μέσα τρα
γουδούσε τόν ούρανό, τήν έξοχή, 
τόν έρωτα.

«Ό τα ν τόν έβλεπα, ξεχνοΰσα δ
λο τόν κόσμο», έγραφε ή Μπεττινά 
στό Γκαίτε, «καί δσον τόν σκέπτο
μαι, ό κόσμος χάνεται γιά μένα.»

Ό λοι οΐ βιογράφοι του γράψανε 
γιά τή σωματική του κατάπτωοι, γιά 
τή μοναξιά πού τόν άφήσανε ό ά
δελφός του ό φαρμακοποιός W  έ 
νας ήλίθιος άνηψιός του, πού τούς 
έδινε όλες τΙς μικρές οικονομίες 
του κι’ όλους τούς θησαυρούς τής 
καρδιάς του. Τό βλέμμα του τό δι
απεραστικό έβλεπε μέσα στά σκοτά
δια τίς κακίες τοΰ κόσμου.

«Ό  γαλάζιος ούρανός είναι γιά
μένα μία θεία άροφή  είμαι ά-
ναγκασμένος νά ξαναγεννιέμαι μέ
σα στή άνέγγιχτη φύσι.»

Μ’ αύτές τίς ιδέες έφθανε στή 
τρίτη περίοδο τής παραγωγής, στίς 
πέντε τελευταίες σονάτες του, στίς 
«Συμφωνίες μέ χορωδία» καί έτσι 
μάς έδωκε τό θαϋμα αύτό τής Έν- 
νάτης Συμφωνίας. «Ά ηό  τόν Πόνο 
πρός τή Χαρά».

(Μετάφρ. ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 
ίτ ό  έρχόμενο: Ή  ΣΥΝΕΧΕΙΑ .

Αποφάσεις τής έπιτροπής άδειας
Ή  Επιτροπή Άδείας έξέδωκε τΙς 

δύο παρακάτω έγκυκλίους:
Αποφάσει τής Επιτροπής Άδειας 

αΐτήσεις διά τήν χορήγησιν άδειας 
άσκήσεως τής είδικότητος τοΰ χορευ 
τοΰ ή χορεύτριας θά γίνωνται έφεξής 
δεκταί μόνον κατά τούς μήνας Α 
πρίλιον καί Σεπτέμβριον έκάστου έ 
τους, έφόσον οί αίτούμενοι άδειαν 
χορευτοϋ ή χορευτρίας στερούνται 
διπλώματος άνεγνωρισμένης χορευτι
κής Σχολής.

Ούδεμία δέ σχετική αΐτησις θά γί
νεται δεκτή έάν δέν συνοδεύεται ύ
πό πιστοποιητικού χορευτικής Σχολής 
ή είδικοΰ χορογράφου περί τής παρ’ 
αύτφ μαθητεύσεως τοΰ αίτουμένου έ 
πί βμηνον τουλάχιστον, όπότε οΰτος 
θά παραπέμπηται διά τήν διαπίστωσιν 
τών χορευτικών προσόντων του εις 
είδικήν Εξεταστικήν Επιτροπήν, δυ
νάμει τής γνωματεύσεως τής όποίας 
καί κατά τήν κρίσιν τής Έπιτροπής 
Άδείας θά παρέχηται προσωρινή ά
δεια είς τόν έξετασθέντα διά τήν ά- 
νάληψιν έργασίας εις μουσικόν θία
σον.

Ή  ώς άνω άπόφασις άφορά καί τήν 
ειδικότητα τών χορωδών καί τραγου
διστριών (Ντιζέζ) ή αϊτησις τών όποι
ων δέον νά συνοδεύηται ύπό πιστο
ποιητικού Μουσικής Σχολής ή άνε- 
γνωριομένου μουσικοδιδασκάλου δι'

ο0 νά βεβαιοΰται βτι ό αίτούμενος ά* 
δειαν έδιδάχθη θεωρίαν μουσικής καί 
ότι κέκτηται φωνήν κατάλληλον.

Κατ’ έζαίρεσιν αιτήσεις διά τήν ά- 
σκησιν τών ώς άνω ειδικοτήτων τό 
τρέχον έτος θά γίνωνται δεκταί καί 
τόν μήνα Οκτώβριον.

Ή  Έπιτροπή Άδειας 
Ό  Πρόεδρος 

Π ΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤ0Σ

ο ο
Πρός τούς κ. κ. Διευθυντάς Συνε

ταιρικών καί Έργοδοτικών Μουσικών 
θιάσων.

Καθίσταται γνωστόν είς τους κ. κ. 
Διευθυντάς Συνεταιρικών καί Έ ργο 

δοτικών θιάσων, ότι έφεξής πρό πάσης 
άναλήψεως μισθωτικών ύποχρεώσεων 
έκ  μέρους των διά θεατρικήν έργαοί 
αν δέον νά έξασφαλίζουν σύν τοϊς 
άλλοις καί τόν άπαιτούμενον διά τόν 
θίασον των άριθμόν χορευτριών ή χο 
ρωδών καθόσον ούδεμία έκ τών ύ- 
στέρων προσφυγή των πρός τήν Έπι 
τροπήν Άδείας, δπως λόγω έλλείΨε- 
ως χορευτριών ή χορωδών έπιτραπή 
ή έκτακτος χρησιμοποίησις προσώπων 
στερουμένων άδειας θά ληφθή ύπ’ ό
ψει τής Έπιτοπής.

Ή  'Επιτροπή Άδείας 
Ό Πρόεδρος 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ

m
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Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 

Ω Ρ Α  8 Μ. Μ. Α Κ Ρ ΙΒ Ω Σ

ΧΟ Φ Ο Κ  Λ Ε Ο Υ Σ

«’Αντιγόνη»
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ ΙΣ ..................... I. Γ Ρ Υ Π Α Ρ Η

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η ................................Γ. Π 0 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 Ν Η

• Ε Ν Δ Υ Μ Α Σ ΙΑ Ι .............................. Α Ν .  Φ Ω Κ Α
Η

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. Α Υ Κ Ο Υ Δ Η Σ

Τιμαί εισιτηρίων: Δρχ. 25, 20 και 15

ΕΙσιτήρια πωλούνται είς τά ταμεία τοΟ 
Βασιλικού Θεάτρου καί τό Περίπτερον 

Σταδίου — Παπαρρηγοπουλου
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ΟΠΤΙΚΑ
"Οσοι φορεΐτε γυαλιά, δοκιμάσατε

Τά νέα κοίλα Κρύσταλλα όμματοϋαλίων, μάρκας REX  
PO N C T U EL. Είνα ι τά άνώτερα δλων κα ί είς τιμάς άσυγκρί- 
τως εύθηνάς. ΦΩΤΟ —Ο Π Τ ΙΚ Α  έν γένει πάσης φύσεως, φω- 
τογραφικαί μηχαναΐ είς τιμάς ευκαιρίας F IL M S  κτλ. έμφα-, 
νίσεις, έκτυιΐώσεις καί μεγεθύνσεις καλλιτεχνικαί.

Ε ιδ ικός  τεχνίτης s lv a i είς τήν διάθεσίν σας.

Διά πάσαν πληροφορίαν είς τό Φ Ω ΤΟ Ο Π Τ1Κ Ο Ν  ΤΜ ΗΜ Α 
Μ Α Σ .

Μ

[ ·*'·*«ιιι π. ΜΠΙΚΑΚΟΥ 
1 ·

Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
ΑΘ ΗΝ ΑΙ
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Εσωτερικού ι80 δρ. τό *ρόνο 
’Εσωτερικοί) 90 δρ. τ6 s^Ciu. 
Τουρκίας 2 Λ. Γ. τό <ρόνο 
Αίγι>πτου 76 Γρ. Λ. ίο  κρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ. <·ό χρόνο

Δίϊμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

‘Υπεύθυνος Συντάχτης 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοηούλου 4
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  
■Ερυμάνθου 3

Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ t u a c -λ ο κ ιλ   ̂ Γραφεία 21 774 ΤΗΛΕΟΟΝΑ} Τυπογρ 28 622

Δ ΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ  
S δραχμές Ο ιτίχος

Χειρόγραφα, εικόνες, οκίτοα 
κ.λ.π. δέν έπιστοέφονται

ΝΕΟ Ι ΕΛ Λ Η Ν ΕΣ  Π Ο ΙΗΤΕΣ

A PROPOS « ι ι

"Η θελα  κάτι νά σάς πώ πού θά τ' άκούσετε δμως 
άν μέ όδηγήσει μπρός σέ σας έτσι τυχαία ό δρόμος 
κάτι τοΰς δυό μας ν ’ άφορ$ κάτι πού θ’ άνοττείλΐ] 
κάτι πού βγαίνει άπ’ τήν καρδιά μά πνίγεται στά χείλη.

Σκέφ τομαι δμως τροπικό ρόδο δέ ζεϊ σέ βάζο 
γ ι ’ αύτό σέ δρόμους μακρυνούς μονάχος μου ρεμβάζω 
κ ι’ δλο τό συζητώ πολύ λέω νά τό πώ μά πάλι 
τό δρίσκω μόνο χίμαιρα , δνειρο καί κραιπάλη.

"Α ν  σάς τό πώ ϊσως πάψετε καί νά μέ χαιρετάτε 
ένφ τώρα άνήσυχη μπορεί καί νά ρωτάτε 
τί νάνε αύτό πού θά μου πή μά δέν τό λέει τί νάχει 
κ ι’ έτσι ϊσως τό μαντέψετε καμμιά φορά μονάχη.

Μ ΙΜ Η Σ  Κ Υ Ρ  ΙΑ Κ 1 Δ Η Σ
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Καλλιτεχνικές απρέπειες...

"Οταν τά σκυλάκια
αρχίζουν νά γαυγίζουν

τόν μαντρόσχυλο
...στΑν μάντρα του «Άττίκ»

Μιά άτραξιάν έκτός προγράμματος !... — Ά ττ ίκ  
καί Λάσκος άντιμέτωποι έπί σκηνής.— "Οπου τά 
κοινάν έπεμβαίνει... — Μιά μακρόχρονη συνερ
γασία, που τελειώνει άδοξα... Τά προηγούμενα 

τοϋ έπεισοδίου ! *

Ή κωμωδ'α καΐ τό κωδικό γενικά
και πρό πάντων στό έργο

του Μολιέρου
Κριτικό δοχίμιο τοϋ κ. ΠΟΛ. MOZXOB!fh

9ο

Ή  κωμική Ιδιοψυΐα. — Κω·
^ωδία καί τραγωδία. — 01 

πόφεις τοΰ Μολιέρου καί 
μερικοί όρισμοί του.

Ή  παραπάνω σύνοψις (χάρις 
*ίς τά πλατειά άποσπάσματα, πού, 
έπί του θέματος, δανεισθήκαμε ά
πό τούς κλασικούς διά τήν άρχαία 
μας λογοτεχνία συγγραφείς άδελ- 
φούς Κρουαζέ) έπιτρέπει νά εχω- 
μεν ΰπ' δψιν τήν άρχαίαν κλασι
κήν κωμωδίαν, εισερχόμενοι στήν 
έξέτασι, είδιΧώτερον τώρα, της 
κωμικής ιδιοφυίας, του κωμικοΟ 
πνεύματος, δπως προκύπτει αΰτό 
άπό τήν έξέτασι τής νεωτέρας κλα 
σικής κωμωδίας, τής κωμωδίας 
μετά τήν σφραγίδα πού έχει δώ
σει στό είδος ό άθάνατος Μολιέ- 
ρος.

Πρέπει εύθύς έξ άρχής νά ύπο- 
μνησθή δτι «ό πρίγκηψ τής νέας 
κωμωδία» τής κωμωδίας ήθών, 
μετά τήν κλασικήν κωμωδίαν τοΰ 
Άριστοφάνους, ό χρησιμεύσας ώς 
ύπόδειγμα είς τόν Πλαϋτον καί τόν 
Τερέντιον (άπό τάς κωμωδίας τών 
όποίων ό Μολιέρος άν δέν έν:πνεύ- 
σ9η, ώ δη γ ή θ η ) εΐνε 6 Μένανδρος, 
ό δημιουργός του τιϊπου τοΰ δού
λου Δάου. Αύτός ό Δάος του Μ ε
νάνδρου, πατέρας τοϋ «σέρβους 
κ ίλλιντους», τοΰ έξυπνου δηλαδή, 
παμπόνηρου, έπιτήδειου δούλου 
τής λατινικής κωμωδίας, εΐνε πα
τέρας καί του τύπου τοϋ Μολιερι- 
κοΟ 'Υπηρέτου, του τύπου τοΰ Μα- 
σκαρίλου του «Σαστισμένου». Ό  
Μολιέρος πήρε τό πιό παληό κω
μικό πρόσωπο γιά  νά τό άνυψώ- 
ση σέ τύπο δχι άνθρώπινο άλλά 
τής κωμωδίας αύτής ταύτης. Ό  
Μασκαρίλος έχων πρόγονον μσ- 
κρυνόν τόν Δάον τοΰ Μενάνδρου, 
καί τόν «σέρδους κάλλιντους» του 
Τερεντίου, έχει άπόγονον κατάλη- 
ξιν τόν «Φιγκαρώ» του Μπωμαρ
σαί. Ό  κ. Τιμπωντέ παρατηρεί δτι 
«ό Φιγκαρώ εΐνε ό ϊδιος ό Μπωμαρ 
σαΐ είς τήν σκηνήν τοΰ κόσμου, δ
πως ό Μασκαρίλλος εΐνε ό ίδιος ό 
Μολιέρος είς τόν κόσμον τής σκη
νής».

Φυσικά πρόκειται κυρίως περί 
τοΰ Μασκαρίλλο τοΰ «Σα στισμέ

νου». Ό  Μ ασκαρίλλο του « 'Ενω τι
κού Πείσματος» εΐνε μόνον ώχρά 
άπήχησις τού πρώτου δπως άφ' έ- 
τέρου 6 Μασκαρίλλο τών «Ψευτο- 
σπουδαίων» έκτείνει τήν ευρύτητα 
του τύπου σέ νέον πεδίον. Πάντως 
μαζί μέ τό δνομα ή «μάσκα» μένει 
ή ϊδια. θ ά  μιλήσωμε άλλως τε άρ
γότερα γιά  τά «πολλαπλά» πρόσω 
πα του Μολιέρου τόν Μασκαρίλλο, 
τόν Σκαπέν, τόν Σγαναρέλλον 
του.

Ά ν  βρισκόταν κανείς, καί προέ 
λεγε τό δραδυνό έπεισόοιο τής πε 
Ξασμένης Τρίτης στή «Μάντρα» 
τοΰ Ά τ τ ίκ  άσφαλώς θά τόν κυτ. 
τούσοβμε μέ είρωνία. Κ ι ’ αύτό, γ ι
ατί τίποτε άπολύτως δέν προμυνοΟ- 
σε τό ξέσπασμά του.

Κ ι’ δμως, ήταν άρκΏκτή μιά μό
νη στιγμή, γ ιά  νά δηιμιοδργηθή έ- 
ν»α όλόκληρο έπεισόδιο άπό τά πιό 
σπάνια μάλιστα στά θεατρικά 
ν r>cνικά, .μιά άναπάντεχη φασα
ρία μπροστά στά μάτια τοΰ έκπλη
κτου κοινού, καί νά τελειώση ά- 
So V r ιμιά μακρόχρονη συνεργασία 
'ΐετα£ύ του Ά τ τ ίκ  καί τοΰ Λάσκου. 
Τά γεγονότα ξετυλίχθηκαν τόσο 
ραγδαία καί κάτω άπό τέτοιες 
ψυχολογικέΓ συνθήκες, ποΰ είναι 
δύσκολο σ έναν άντικειμενικό κρι 
τή νά πή τή προσωπίική του γνώ- 
"η . χωρίς νά διατρέχη τόν κίνδυ 
νο νά φανή δτι μεροληπτεί, γ ιά  τόν 
ένα ή γ ιά  τόν άλλο. Γ ι ’ αύτό κ ι’ 
έγώ θά άναφέρω, τά πράγματα 
έντελώς χρονογραφικά κι' άσχολί. 
αστα.καΙ μ ’ δλες τους τις γνωστές 
καί τής άγνωστες λεπτομέρειες, 
άφοΰ είχα τήν τύχη νά παρευοεθώ 
άπό τήν άρχή σχεδόν τοΰ έπεισο- 
δίου.

Είνα ι καιρός, δμως νά διηγηθώ 
τά πράγματα μέ τή σειρά τους.

Εδώ  δμως πρέπει νά σημειωθή 
τό έξής:

Μέ τόν Ά τ τ ίκ  ol άδελφές Π Ι 
καί Νί, είχαν ύπογράψει συμβό
λαιο έργασίας στό συγκρότημά 
του, δτοτν εΐχατν άρχίσει τήν περι
οδεία στήν Πελοπόννησο, πρίν δηλ. 
έρθουν στήν Αθήνα τό φετεινό κα 
λοκαΐρι. Ά ρ γ ό τερ α  τό συμβόλαιο 
αύτό Ανανεώθηκε, μόνο άπό τήν 
μικρότερη άιδελφή τήν Νί, πού τό 
υπέγραψε ιιάλιστα σύμφωνα μέ

Πρός τό παρόν πρέπει νά ποΰμε 
λ ίγα  πράγματα προκαταρκτικά 
γιά  τήν κωμική Ιδιοφυία, γ ιά  τό 
«πνεΰμα τοΰ κωμικού» δπως τό άν- 
τιλαμβάνεται ό Μολιέρος, ό όποιος 
σέ μερικές σύντομες άλλ’ έπιγραμ 
ματικές φράσεις, έχει δώσει σχε
τικά τίς ιδέες του στήν περίφημη 
«Κριτική τοϋ Σχολείου  τών Γυναι
κών». Υπενθυμίζομε τήν Ιστορία 
του μοναδικού αύτοΰ θεατρικού 
έργου: Ό  Μολιέρος έγραψε ώς
γνωστόν μιά κωμωδία, τό « Σ χ ο 
λείο Γυναικών», πού νομίζω έπρό- 
κειτο ή πρόκειται ν’ άνεβάση καί 
ή κυρία Κοτοπούλη έδώ. Σ τή ν  κω
μωδία αύτή ό γάλλος κλασικός, 
άφού είς τό «Σ χο λ ε ίο  τών Σ υ ζ ύ 
γων» ήσχολήθη μέ τό ζήτημα πώς 
πρέπει ν' άνατρέφωνται οί άνδρες, 
άσχολεΐται μέ τό πώς πρέπει ν’ ά- 
νατρέφωνται τά κορίτσια. Ό  Ά ρ-  
νόλφος, έχων ύπ’ δψει του νά παν· 
τρευθή μιά κοπέλλα άθώα καί πο
λύ μικρότερη άπ’ αύτόν, τής όποι
ας είνε ό κηδεμών, φροντίζει ν' ά- 
νατραφή ή μικρή έτσι ώστε νά μή 
μάθη τίποτε καί νά άποβλακωθή 
δσο εΐνε δυνατό. "Ο λα  αύτά γιά

Τ Α  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Α

"Οπως ήτοτν άπό καιρό γνωστό, 
ή Μάντρα έπειτα άπό τήν καλοκαι 
ριάτικη έπιτυχία της στήν Α θήνα , 
θά τέλειωνε τίς παραστάσεις της 
στήν πόλι μας, τήν περασμένη 
Τρίτη, δπου θάταν μάλιστα καί ή 
τιμητική τοϋ Ά τ τ ίκ , καί τήν πε
ρασμένη Πέμπτη, θάψευγε γιά  
τουρνέ στή Θεσσαλονίκη. Τό συγ- 
κρότηιμά της, έκτός άπό μερικές 
μεταβολές θά παρέμενε τό ϊδιο.

Ετσι. μαζί μέ τό ύπόλοιπο προ
σωπικό της, θάφευγαν γιά  τήν 
τουρνέ καί 6 γνωστός ποιητής κ. 
Ό ρέστης Λάσκος, καθώς καί οί 
φετεινές άποκαλύψεις τοΰ Ά ττ ίκ , 
άδελφές Πί καί Νί.

Λ ίγες μέρερ δμως ποίν μιά νέα 
έλληνική κινηιματογροοψική έται
ρία παραγωγής έλλ. ταινιών Εκα 
νε πρόταση στό Λάσκο καί στίς 
δυό άδελφές νά πρωταγωνιστή
σουν σ’ ένα καινούργιο φίλμ πού 
θά νραψότοτν ειδικά γ ι ’ ο(ύτο;ις, 
μέ άμοιβή είκοσιπέντε χιλιάδες 
δραχμές στόν καδένα. ‘Η πρότασι. 
φυσικά ήτοτν δεαλιστική. Να ί μέν 
άκολουθώντοτς τόν Ά ττ ίκ , θά συ
νέχιζαν οι ΠΙ καί Ν ί τήν καλλιτεχ 

! νίική τους καοιέοα. καί μόοΦωσι
νά μή γίνη έξυπνη καί δταν τήν άλλά καί ό άοιθμός τών νιλιάδων
παντρευθή τοΰ... σκαρώση καμμιά 
παληοδουλειά. Γιά  νά μή παίξη 
καμμιά φορά αύτός τό ρόλο τοΰ 
άφελοΰς συζύγου, του «άνόητου», 
ό Ά ρνόλφος άνατρέφει τήν Ά γ ν ή  
ώστε νά γίνη αύτή κουτορνίθι. 
Τό άποτέλεσμα εΐνε δτι άκριβώς 
έπειδή έφρόντισε νά τής δώση τέ- 
τια άνατροφή, καί ώς έκ τών φυ
σικών συνεπειών τής άνατροφής 
αύτής τής Α γ νή ς , γελοιοποιείται 
καί παθαίνει ϊσα, ϊσα δ,τι ήθελε 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

"octi ιιέ τήν έπικείαενη δόξα τών 
Έ λληνίδω ν στάρ τοΰ κινηματογρά 
φου, δέν μπορούσα νά τίς άφήσει 
άσυγκίνητες.

Κα ί τελικά, δταν οί διαπραγμα 
τεύσεις τελείωσαν, είπαν τό ναί. 
καί τήν Τρίτη τό πρωΐ ύπόγραψοη 
τό σχετικό συμβόλαιο, πέρνοντας 
σύγχρονα καί· τήν άνάλογη προ
καταβολή. "Ε τ σ ι έγκατέλειπαν τόν 
αγαπητό τους δάσκαλο πού τίς 
λάνσαρε, καί έστρέφοντο πρός 
τήν κατάκτησι της έδδομι ς τέχ
νης.

C  Α Τ Τ Ι Κ

τό νόμο, έπειδή είναι άνήλυκη,καί 
ή μητέρα ιούς. Τό συμβόλαιο αύ
τό' έληγε στίς 15 τοϋ έρχόμενου

f
~Τώρα ξαναρχόμαστε στό βράδυ 

τής άποχαιρετιστηρίου παραστά- 
σεως τής Μάντρας καί λίγη  ώρα 
πρίν άνοιγε ι ή αύλαία. "Ο τα ν έ 
φτασαν στό θέατρο οί Πί καί Ν ί 
μέ τόν Λάσκο, άστραπιαία διαδό
θηκε ή ε^δησι τής ύπογραφής τών 
συμβολαίων τους μέ τήν κινημα
τογραφική έταιρία, καί τό δτι ύ
στερα άπ’ αυτό δέν θ ’ άκολουθοΟ. 
σαν τόν θίασο στή τουρνέ του. Ό  
Ά τ τ ίκ  δέν εΐχε έρθει άικόμα. 'Ό 
ταν μετά άπό λίγο έφτασε καί 
πληροφορήθηκε τό γενονός, δέν 
είπε τίποτε. Σ τ ό  μεταξύ ή ώρα 
είχε περάσει, καί ή τσο'ΐπάνικεο 
χουβοΰνες, άνηννειλοτν τήν έναρ 
ξη τής παράστασης.

Ά π ό  δώ καί κάτο) κ Ή  μ^Ο  ι<; 
τό άνοιγμα  τής αΟλαίας. άοχιζ ' 
καί ή πρώτη πρα^ι τών έπεισα^ίων

Κ Α Ι ΤΟ  Ε Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ  Ξ Ε Σ Π Α Ε Ι

"πως καί πιό πάνω άνέφερα, πή. 
γα στήν άρχή σχεδόν τοΰ έιτεισοδί- 
ου. "Ο ταν γίνηκαν οί πρώτοι διαπλη- 
κτισμοϊ πίσω άπό τις κουΐντες μεταξύ 
Ά ττ ίκ , Λάσκου και Πΐ κα! Νί, βρισκό
μουν στά ύπόγεια καμαρίνια τής Μάν
τρας, κουβεντιάζοντας μέ τή μικρούλα 
Δέσπη Κάρα , τήν άλλη φετεινή άποκά- 
ληψη τοΰ Ά ττ ίκ . "Ετσ ι, τά οσα γρά
φω πιό πάνω γιά τήν άρχή τής φασα
ρίας αύτής, τά άκουσα άπά αύτάπτες 

(Συνέχεια στην 6η σελίδα)

Πώς πρέπει 
νά παίζεται
ό Σαίξπηρ

Άπό τίς ομιλίες 
τοΰ Φ. Ζεμιέ

Γενικά οΐ Γάλλοι ήθοποιοί δυσκολεύ 
ονται κάπως στήν έρμηνεία τού Σα ίξ
πηρ.

Προσπαθούν νά συνθέσουν πρόσωπα 
έξ όλοκλήρου καθωρισμένα άπό τήν 
πρώτη είσοδό τους στή σκηνή. Φαντά
ζονται άσχημα έκείνη τή βαθμιαία με- 
ταμόρφωσι, πού εΐνε ή βάσις τού άγ- 
γλου δραματουργού, καΐ γ ι ’ αύτό πα
ρουσιάζονται στά Σαιξπήρεια εργα κά
πως δύσκαμπτοι. Ή  πλάνη τους έξη- 
γεΐται άπό τή συνήθεια, πού έχουν ά- 
ποκτήσει άπά τό γαλλικό κλασσικό 
θέατρο.

Τά πρόσωπα τοΰ 17ου αίώνος παρου
σιάζουν χαρακτήρα άμετάβλητο. Εΐνε 
άμέσως, ο,τι δέν θά παύσουν νά εΐνε, 
καί άπό τόν έαυτό τους, άπό τή θέλη- 
σί τους, άπό τήν ιδιοσυγκρασία τους 
άντλούν τούς λόγους τής δράάεώς τους.

’Εξηγούμαι.
Οί ήρωες τού Κορνηλίου, άντί ν’ ά- 

φίνουν νά λυγίζωνται, άπό τά γε.γονό- 
τα, άγωνίζονται έναντίον τών άντιθέ- 
των περιστάσεων, καί θριαμβεύουν.

Τού Ρασίν ή έρωμένες εΐνε άμέσως 
κυριευμένες άπό τό πάθος, πού τίς κα- 
τατρώει.

"Ετσ ι καί τά πρόσωπα τοΰ Μολιέ
ρου μάς παρουσιάζονται μέ τις λόξες 
τους καί τά έλαττώματά τους, πού δέν 
μπορούν νά τά κατανικήσουν οϋτε τά 
πιά ισχυρά αισθήματα.

Πρέπει λοιπόν νά προσέχωμε,νά μή 
παίζωμε τό Σαίξπηρ, δπως τους κλασ
σικούς γάλλους συγγραφείς.

Άνάγκη  νά βάζωμε στούς ρόλους 
Τού Σαίξπηρ πολλή εύκαμψία, καί νά 
μή νομίζωμε πώς είμαστε υποχρεωμέ
νοι νά έμφανίσωμε· μέ τό άνοιγμα τής 
αύλαίας τύπους, πού περιέχουν άπό 
τήν πρώτη στιγμή δλη τήν ίστορία 
τους.

Απεναντίας ή άληθινή μέθοδος εΐνε 
νά διαβαθμίσωμε προσεκτικά τή διαρ
κή έξέλιξι τών συνειδήσεων ύπό τήν πί- 
εσι τών γεγονότων. Ή  μεγάλη δυσκο
λία εΐνε νά έξωτερικεύσωμε αύτή τή 
μεταμόρφωσι φυσικά, χωρίς άποτομό- 
τητες καί άργοπορίες.

—  «Θά παίξω, είπεν ό Ζεμιέ, τόν 
"Αμλετ, καί θά φροντίσω νά σημειώσω 
τή διπλή όψι τού προσώπου, δηλ. τή 
δημοσία προσποιητή παραφροσύνη,καί 
τήν άπομόνωσι στή σκέψι. ’Επειδή δέ 
δέν ξεχωρίζουν καθαρά τά δρια λογι
κού καί τρέλλας, καί οί θεαταί ζαλί
ζονται, θά διαλύσω αύτή τήν άμφιβο- 
λία μέ τόν άκόλουθο τρόπο... 'Όλες 
τίς φράσεις δπου ό "Αμλετ υποκρίνε
ται τόν τρελλό, θά τίς άπευθύνω στά 
πρόσωπα, πού μέ περιστοιχίζουν στή 
σκηνή. ’Απεναντίας τούς μονολόγους, 
τά λόγια 8-που ό Ά μ λετ  έκφράζει μέ 
ειλικρίνεια τό βάθος τής ψυχής του, 
θά τά πώ στό Κοινόν, πού θά τό πά
ρω ώς έμπιστο. "Ε τσ ι νομίζω θ’ άπαλ- 
λάξω τό ρόλο άπό τήν πρώτη άφορμή 
τής άσαφείας του, πού προέρχεται άπό 
τή διχοτόμησι τοΰ προσώπου. Ά λλά  έ
πί πλέον θά δείξω, δσο τά δυνατό πιό 
καθαρά τή βαθμιαία ήθική παράλυσι, 
πού κυριεύει τόν καΓ’ άρχας όρμητικό 
:<αί στό τέλος τόσο άπαθή "Αμλετ, τρ 
μεγάλο πόθο γιά ένεργητικότητα, πού 
,)9ίνει καί σβύνεται. δσο άνακαλύπτει 
π ό  καθαρά τό σφάλμα τής μητέρας 
του, καί έξετάζει πιό πολύ τή ματαιό
τητα τών πάντων.

Αύτή ή άντίληψις τής σαιξπηρικής 
φιλοσοφίας συμφωνεί μέ τή γνώμη τών 
περισσοτέρων κγγλων φιλοσόφων. Ά 
πό τήν Άναγέννησι ώς σήμερα οί φι
λόσοφοι αύτοί παριστάνουν τόν άνθρω
πο σά βιβλίο, δπου γράφονται δλες ή 
έντυπώσεις, πού δοκιμάζει.

Τέτοια εΤνε ή θεωρία τοΰ Λόκε, 
Μπέρκλεϋ, Ντάβιντ Χοΰμε, Στούαρτ 
Μίλλ, Σπένσερ. Γ  ι’ αύτή τή σχολή δέν 

| ύπάρχει έλευθερία, ή δέ ψυχή ύποτάσ-

Νέοι "Ελληνες ποιητές

Νάϊ-ΚίκΒ
Γιόρταζε καί τραγουδούσε ή πόλη τών παμτιοΰ — τό δάσος 
τά κορίτσια μέ κιθάρες καί λουλουλοόδια στό λαιμό.
"Ο τα ν θαλασσοδαρμένο μ' άτρωτο, τό «Μπάλτερ Μπόδι» 
δώ δεκα χιλιάδω ν τόννων φορτηγό άπ’ τή Γλασκώ δη 
μπήκε μέσα στής Χονλούλου τό λιμάνι νέο κ ι’ άργό.

Γελαστός ό Μπίλλυ—Τόμσον—χρ ό ν ια  τρίτος καπετάνιος 
δέχτηκε στήν ά γκαλιά  του ένα πλάσμα έξωτικό.
Τήν παι-ώρια Νάϊ—Κίικι—της Δροσιάς Α να τρ ιχ ίλ α — 
καί τή γέμισε μέ δώρα — καθρεφτάκια άπ’ τή Μοτνίλλα, 
χάντρε,- άπ’ τίς Νέες ’Εδρ ίδες  καί φτερά άπ’ τό Μ εξικό 1

Πέντε μέρες, πέντε νύχτες χάθη στό νησί μαζί της 
κάτω άπ’ τών κοκοΦοινίκων τόν βαθύν όργιασμό.
Κα ί τή νύχτα πού οί χα δά γιες  ξεψυχούσαν στό φ εγγάρι 
τρίγυσε τή παρθενιά της — τοΰάγνοΰ κορμιού θυμάρι 
κ ι’ δλη νύχτα της μιλούσε γ ιά  τόν άσωστο γυαλό.

Κ ι ’ άπό τότε ή Νάϊ—Κίκι. πάντα τόν παρακαλοϋσε 
νά τή πάρη γ ιά  δική του — σκλά βα  του ιχαντοτεινό.
Σ τ ό  θηρίο πού Γερνούσε φλόγας καί καπνούς ά ντάμα.... 
μά ξεκίνησε -μονάχος...καί δέν έγινε τό θαιμ|1α 
κ ι’ ή Νάϊ-Κίκι στό λιμάνι έμειν ’ ά γα λμα  στητό.

’Ύ στερ ’ άπό έξη μήνες στό λ ιμάνι τής Γλασκώ δης 
έπινε ό Μπίλλυ—Τόμσον σέ κα  πνίλα άσφυχτική.
Κ ι’ έλεε: M f είχεν άγαπήσει μ ιά μικρούλα Νάϊ-Κίκι 
Δέν θυμάμαι ποΟ,.,στό Τ ό κ ιο :...γ 5» Χα δά ϊ;. .στή Μ οΓαμβίκη* 
κα-j δέν ξέρω ποΰ ή ψυχή μου i y z i  μείνει καί χα ί^ ...

Σ Τ Α Θ Η Σ  Α Ν Α Ζ Η Ρ Ο Υ Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Ά π ’ τή συλλογή του «Ώκεοτνοι κα ί "Ηπειροι».

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

( " T H E  R A I N S  C A M E 11)
Τά άριστούργημα του Λουδ. Μπρόμφηλντ 

('Ελληνική άπόδοση ΚΩ ΣΤΑ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
11 ον

\Παρά τή ξηρασία, άνθίζανε ένα 
σωρό πετούνιες, γεράνι κα ί άλλα 
λουλούδια στόν κήπο τών Σμ ίλεϋ . 
Λουλούδια πού τά περισσότερα δέν 
ήταν τής μόδας.

Μοιάζαν σάν έκείνα πού καλ
λιεργούσε ή θεία Φοίβη στόν κήπο 
της στή Γιόδαζ Γλάστρες μέ μπι 
γκόνυες καί πανσέδες στολίζοτνε τή 
βεράντα. Έ δ ώ  κ ’ έκεί, κρεμασμέ 
να στά κλαδιά τών δέντρων δοχεία 
διάφορα, άλλα άπό άσπρους τενε 
κέδες βαμμένους πράσινους, άπό 
μπόλ σπααμένα καί δεμένα μέ σύρ 
ματα καί άπό καλάθια πλεγμένα 
άπό μπαμποΰ, γεμάτα περίεργα 
λουλούδια, στολίζανε τόν κήπο.

"Η τανε δείγματα  τής νοσταλγί-

σεται στή σειρά τών αισθήσεων, πού 
διαδέχονται μέσα μας ή μιά τήν άλλη.

Αύτή ή έξέλιξις στά πρόσωπα τού 
Σαίξπηρ απαντάται καί στήν άγγλική 
έπιστήμη.

Μήπως ό Δάρβιν δέν βλέπει τή γέ- 
νεσι τών διαφόρων ειδών στούς μετα
σχηματισμούς, πού έγιναν άπά διάφο
ρα περιβάλλοντα σ’ έναν τύπο άρχέ- 
yovo, καί πού' κληροδοτήθηκαν μέ τήν 
κληρονομικότητα ;

"Ετσ ι μπορεί κανείς νά δεχθή, δτι 
οί μεγάλοι άνδρες κάθε "Εθνους μετα
βιβάζουν τή πνευματική τους κατεύ- 
θυνσι στούς συμπατριώτες τους, πού 
τρέφονται μέ τίς άλήθειες, πού έπε- 
ξεργάστηκαν τά προηγηθέντα μεγάλα 
πνεύματα.

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

ας τής θείας Φοίβης, δπως δτοτν— 
έδώ καί πενήντα χρόνια, νέα χω- 
ριατοποΰλα, κρεμοΰσε γλάστρες 
μέ λουλούδια, στά δένδρα τής Γι- 
όδας, έτσι καί τώρα στόλιζε τά 
δένδρα τοΰ Ρανσιπούρ.

ί,τ ις  γΛΐ*στρες αύτές της κα
κής ώρας άνθίζανε φουζέρες, πε
τούνιες καί κρίνοι. Μά Ιδίως ή θεία 
Φοίβη ήτανε ύπερήφανη γ ιά  τά δι
άφορα λουλούδια πού άνθίζοτνε υέ 
σα στά καλάθια καί μποομποΰ. Τής 
τά είχαν π ροσφέρει μαθητές τοΰ 
σχολείου τοΰ κ. Σ μ ίλ εϋ  πού πηγαί. 
νανε καί τά άνακαλύπτανε στή 
ζούγκλα.

Ή  προσπάθεια πού κάνανε οί 
Σ  μίλεϋ γιά  τό κήπο τους, φΐ γεί- 
τονές τους οί Σ ιμ ό ν  τήν έκαναν 
γιά  τά δύο γήπεδα τοΰ τέννις καί
γ ιά  μιά σκιάδα πού βρίσκουνταν 
στήν άκρη, σκεπασμένη άπό νια- 
σεμιές.

Ή  κυρία Σ ιμόν  έδειχνε γι· αύ
τή τή σκιάδα μεγάλο ένδιαφέρον.

Σαραντάρα, ώ μορφή, μικροκα- 
μωμένη, παχουλούλα μέ κατσαρά 
ξανθά μαλλιά, πού είχαν άρχίσει 
νά ξασπρίζουν, ήταν μιά γυναίκα 
πεισματάρα καί μέ δύσκολο χατ 
ρακτήρα. ΤΗταν εϊκοσι χρονών δ
ταν συναντήθηκε στό κολλέγιο τής 
Κόρντοδας στήν ’ Ινδιάνα μέ τό 
κ . Σμ ίλεϋ  καί τόν παντρεύτηκε. 
Βρίσκονταν στή κρίσι άκόμα της

έφηβικής της ήλικίας, καί δέν μπο- 

( Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Θεοτρικές επιψυλλί ες
Τζ. Μπέρναρ Σόου

«Ό  Ανδροκλής 
κ α ι  τ ό  Λιοντάρι»

€
Metάφραση τοΰ κ. Θ. ΚαμενίΙη

2ο
Λ Α Β ΙΝ ΙΑ :  Κα ί μπρός στό θά

νατο;
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Μονάχα μπρός στό 

θάνατο.
Λ Α β ΙΝ ΙΑ :  Τότε έγώ δέν θά ύ- 

ποχωρήσω ούτε μπρός στό θάνα
το. Νά πού μιά γυναίκα θάναι πιό 
γενναία άπό έναν στρατιωτικό.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : Πιό πεισματάρα θές 
νά πής.

Λ Α ϋ ΙΝ ΙΑ  (ξαφνιασμένη) : Πει
σματάρα ; Λές πείσμα τό θάρρος;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Σ τ ή ν  περίπτωσή
μας δέν ύπάρχει θάρρος, ύπάρχει 
μόνο πεισμα. Σ ε ίς  οί Χριστιανοί 
εισθε οι πιό πειματάρηδες διάδο- 
λοι τοΰ κόσμου.

Λ Α Β Ι Ν Ι Α  : Παρακάλεσε τότε 
τόν Θεό, τό πΰσμα μου νά μή γ ί
νει ποτέ άνόητο. (άπομακρύνεται 
θέλοντας νά σταματήση τήν συζή
τηση μά γυρίζει καί μέ χαμόγελο)

Σ ’ εύχαριστώ ποΰ θίλησες νά 
* .„σ - ΐς .

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : Τώξαιρα πώς θάταν 
μάταιο. Μά κοτνείζ δοκιμάζει.

Λ Α Β ΙΝ ΙΑ :  Χτυπά τίποτε κάτω 
άπό τά σιδερένια στήθη ένός Ρω 
μαάυ στρατιώτη;

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Κάτι πού θά ξανα- 
γενεί καί πάλι σίδερο. Ε ίδα  πολ
λές γυναίκες νά πεθαίνουν καί τίς 
ξέχασα σέ μιά βδομάδα. .

Λ Α Β ΙΝ ΙΑ :  Τότε έμένα νά μέ 
θυμάσαι δεκοηιέντε μέρες ώραίε '

Α ρ χ η γ έ . " Ισ ω ς  θά άγρυπνώ γιά  
σένα.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  : Ά π ό  τούς ούρανούς; 
Μή γελιέσαι Λαβίνια. Δέν ύπάρ- 
χει γ ιά  σένα ζωή πέρα άπό τόν 
τάφο.

Λ Α Β ΙΝ ΙΑ :  Κα ί τί θά πή αύτό I 
Νομίζεις πώς ζητώ νά ξεφύγω τά 
βάσανα τής ζωής γιά  νά βρω τά 
άγαθά τοϋ ούρανοΰ; "Α ν  έκεΐ δέν 
ύπάρχει ζωή ή άν έκείνη ή ζωή ή 
ταν μιά παντοτεινή βάσανος καί 
πάλι μέ τόν ϊδιο πόθο θάθελα νά 
έφευγα. Τό χέρι τού θεοΰ είναι 
πάνω μου.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ :  Σύμφωνοι, είμαστε 
κι' οί δυό πατρίκιος Λαβίνια καί 
πρέπει νά πεθάνουμε γιά  δ,τι πι
στεύουμε. Χαίρετε! (τής προτείνει 
τό χέρι. Αύτή τό σφίγγει. Φεύγει 
άψογος καί ψύχραιμος, τόν βλέ
πει πού φεύγει. Ά κο ύ γετα ι άπό 
μακρυά σάλπιγγα).

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  (ξυπνά καί 
σηκώ νεται). Ό  λόχος τής δεκάτης 
μέ τούς καταδίκους. Δυό στίχοι 

I μαζύ μου γιά  νά τούς ι*αραλάδου- 
j με. (Β γ α ίν ε ι άπό τήν δυτική άψί- 
δα μέ τέσσερις στρατιώτες σέ δυό 
σειρές).

'Από τή δυτική πλευρά έμφανίζοντα: 
στΛ σκηνή ό Λέντουλλος κι’ ό Μάτελ- 
λος μέ μερ κοϋς υπηρέτες. Είναι κι’ οί ι 
δυό τους αύλικο'ι, ντυμένοι μέ τήν π ό 
εξεζητημένη μόδα. Ό Λέντουλλος 
λεπτός, ξανθός, θυλυπρεπης. Ό Μέ* 
τελλος άρρενωπός, Οαρυς^ δίχως τό 
χάρισμα τοϋ λόγον*

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Ο Σ : Χριστιανοί, μά
τόν Δ ία Ι "Α σ ε  νά τούς δουλέψου
με.

Μ Ε Τ Ε Λ Λ Ο Σ :  θερ ιά  άνήμέρα.
"Α ν  τούς γνώριζες καλά καθώς 
τούς ξαίρω έγώ δέ θά σούκανε 
καρδιά νά σπας κέφι μ ’ αύτούς. 
"Αστούς στά λεοντάρια.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : (δείχνοντας τήν 
Λαδίνια πού κυττφ άπό τίς άψίδες 
τόν φευγάτο Α ρ χ η γ ό ) .  Τούτη δέν 
τρώγεται, (κόβει βόλτα δίπλα της, 
γουρλώνει τό μάτι προκλητικά, έ
νφ αύτή άπησχολημένη δέν τόν 
προσέχει). Τό γυρνάς καί τ ’ άλλο 
μάγουλο δταν σέ φιλήσουν;

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  (ξαφνιασμένη).Πώ ς;
Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ : Τό γυρνάς καί 

τ ’ άλλο σου τό μάγουλο δτοτν σου 
φιλήσουν τό ένα, ώμορφη Χριστι- 
ανή;

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Πάψε νάσαι άνόητος 
(στόν Μέτελλο πού βρίσκεται δε
ξιά της έτσι πού αύτή είναι άνά
μεσά τους). Σ ά ς  παρακαλώ μήν 
άφήνετε τόν φίλο σας νά φέρνεται 
σάν τόν χειρότερο πρόστυχο μπρο
στά στούς στρατιώτες. Πώς θά σε
βαστούν καί θά άκοΰνε τούς πα
τρικίους δταν τούς βλέπουν νά συ- 
μπεριφέρονται σάν παληόπαιδα 
τοΰ δρόμου; (στόν Λέντουλλο έπι- 
τιμητικά) Γιά  έλα στά καλά σου 
άνθρωπε. Στήρ ιξε  ίσια τό κεφάλι 
σου. Πάψε νά στραβώνης τό στό
μα σου καί φέρσου μου μέ σέβας. 
Γιά  τί μέ πέρασες;

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ : (σάν χα μένος ). 
Γιά  δήτε, ξέρετε —  έγώ —  σε><;.

Λ Α Β Ι Ν ΙΑ :  Χαμένε I Τράβα στή 
δουλειά σου. (Γυρνά  καί dmoφα
σιστικά μακραίνει άφίνοντάς τους 
κατάπληκτους).

Μ Ε Τ Ε Λ Λ Ο Σ  : Φτηνά τή γλύτω 
σες. Στώπα εΐναι κτήνη.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ : Ξεκαπίστρωτη
μιξοπαρθένα I

(Μ' άδιάφορο ύφος προχωρούν μέ 
τόν Μέτελλο πρός τόν άνστολικό πλευ 
ρά τής σκηνής όπου σταματούν προσμέ 
νοντας τήν Επιστροφή τοϋ Εκατόνταρ

χου άπό τήν δυτική άψίδα μέ τούς άν
τρες του πού συνοδεύουν τρείς κατά- 
δικους τάν Φερρόβιο, τόν 'Ανδροκλή 
καί τόν Σπίνθο.

Ό  Φερρόβιος είναι ένας ρωμαλέος 
καί νέος άντρας μέ πλατειά ρουθούνια, 
άστραφτερά μάτια καί χοντρό λαιμό: 
ένας άντρας μέ φυσικά βίαια κι' όρμη- 
τικά, στά σύνορα τής τρφλλας. Ό  
Σπίνθος είναι ένας παραλυμένος. 
Τό ναυάγιο ένός καλοκάγαθου 
άνθρώπου, πού κύλισε άπελπιστι- 
κά οτό κακό. Ό  ’Ανδροκλής εί
ναι ουντριμμένος άπό θλίψη καί μέ 
πολλή δυσκολία συγκρατεί τά δάκρυά 
του.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  (στή Λαβί
ν ια ). Νά, έδώ μερικοί άπό τούς «ά 
δελφούς σου». Αύτό τό παληόπρα- 
μα έδώ είναι ό Φερρόβιος πού τό
σα μάς έλεγες. ( Ό  Φερρόβιος στρέ 
φει κατ’ αύτόν όργισμένος. Ό  Ε 
κατόνταρχος τοΰ κουνάει τόν δεί
κτη τοΰ ^εριοΰ του σέ ύφος έπιτι- 
μ η τ ικό ). Γιά  πρόσεχε, είσαι Χριστι 
ανός κα ί πρέπει νά δίνεις καλό 
άντί κακό. (ό  Φερρόβιος συνέρχε
ται άπότομα, άπομακρύνεται άπό 
τόν πειρασμό, προχωρεί στήν άνα- 
τολική πλευρά τής σκηνής κοντά 
στόν Λέντουλλο. Ενώ νε ι τά χέρια, 
γονατίζει καί προσεύχεται σιωπη
λά.)

Νά I μέ ποιό τρόπο δαμάζονται, 
έ χ Ι Αύτός ό ώμορφονηός, (δε ίχ 
νοντας τόν Α νδροκλ ή  πού έρχεται 
άριστερά του καί χαιρετά π ρίλυ- 
πος τήν Λαδίνια ) είναι ένας μάγος. 
Ή  δουλειά του ράφτης, έλληνας. 
"Ε ν α ς  βέρος μάγος, καί σπουδαί
ος : χωρίς συζήτηση. Τό Δέκατο 
προχωροΰσε κ ι ’ εΐχε έπί κεφαλής 
μιάν λεοπάρδαλη. Τά κατάφερε κ ι’ 
έγινε ένα μαζύ της. Τώρα πνίχτη
κε στό κλάμα πού τοΰ τήν πήραν. 
( Ό  Α νδροκλής  στενάζει μ ’ άνοτ- 
φυλητά). Δέν τά λέω καλά γερον- 
τάκο μου; Μουρλά, έλα κουράγιο, 
τώρα θά προχωρήσουμε μ’ έπί κε
φαλής έναν τράγο. (Ό  Α νδροκλής  
άνασαίνει) πού ξεμπέρδεψε δυό 
λεοπάρδαλες κ ι’ έφαγε κι' εναν 
γάλο. "Α ν  σ' άρέσει μπορείς νά τά 
σιάξηςκαί μαζύ του. ( Ό  'Ανδρο

κλής παρηγορημένος γιά  καλά προ 
χωρεί άπ' τόν Εκα τόντα ρχο  στή 
Λαβίνια κα ί κάθεται χάμου στ’ ά 
ριστερά της κατευχαριστημένος). 
Αύτό τό βρωμόσκυλλο (πιάνει άπ’ 
τό σβέρκο τόν Σπίνθο) είναι ένας 
άληθινός Χριστιανός. Σ  μπαριάλια- 
ζε τούς Ναούς, τούς σμπαριάλια- 
ζε! (σέ κάθε του κατηγόρια πιά
νει άπό τήν πουκαμίσα του τόν 
Σπίνθο καί τόν φέρνει μιά γυρο
βολιά) , τάσπαγε λύσσα στό μεθύ
σι, τάσπαγεΙ βούταγε τά χρυσά 
ά γγεϊα , τά βούταγε I ριχνόταν 
στίς ίέριες, ριχνότοτνεί — Νάί 
(δίνει μιά καί πετάει τόν Σπίνθο 
στό μέσο τοΰ μπουλουκιοΰ τών κα- 
τά δικω ν). Ε ίνα ι άπό τή φάρα αύ- 
τονών πού δ,τι γουστάρουν τό φτει- 
άχνουν χρέος καί τιμή τους. Ψέμ- 
ματα;

Σ Π ΙΝ Θ Ο Σ  (σπ ασμω δικά ): Ναί 
έτσι είναι: πνίξε με, κλώτσα με, 
δείρε με, βλαστήμα με, τόν θεό  
μας τόν δάρανε καί τόν βλαστή
μησαν. "Ε τ σ ι κ ι’ έγώ  θά πάω στόν 
Ούρανό. *0 καθείς πού μαρτυράει 
πάει στόν Παράδεισο, δέν έχει τί 
έκανε. "Ε τ σ ι είναι, άδελφέ ψέμμα- 
τα;

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Μμ... μάλι
στα. Ά μ ’ άν είναι νά πάς έσύ στόν 
Παράδεισο άλλη δρεξη νά πάω 
κι' έγώ. Βρέ  ούτε νά σέ ξαναδώ 
στά μάτια.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ : ΤΩ  I μεγα λείο ! 
(δείχνοντας τόν γονατισμένο Φερ- 
ρόδιο ). Είνα ι κ ι’ αύτός έδώ άπό 
τούς γύρνα καί r  άλλο μάγουλο, 
κύριους, Ε κα τό ντα ρ χε ;

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Μάλιστα κύ 
ριε. Τό νοΰ σας δμως κύριε άν τυ
χόν ξανοιχτήτε μαζύ του.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : (στό Φερρόβιο) 
Γυρνάς καί τ’ άλλο μάγουλο δταν 
τις τρώς, είπα ;

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  (γυρνώντας κατ' 
αύτοΰ άργά  τά μεγάλα του μά
τ ια ). Ναί, μέ τή θεία  Χάρη του, 
τώρα ναί.

ατί είσαι δειλός άλλά άπό άγνή 
εύλάβεια.

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  Φοβοΰμαι τόν
θεό  περισσότερο παρά τόν άνθρω
πο. Κάνω δτι μπορώ.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : Γιά  άσε νά δού
με (τοΰ δίνει ένα χαστούκι στό 
μ ά γ ο υ λ ο ).Ό  Α νδ ρ ο κλ ή ς  τινάζεται 
έτοιμος ν ’ άναμιχθή μά τόν συγκρα 
τεϊ στήν θέση του ή Λαβίνια κυ- 
τώντας προσεκτικά καί μέ ζήλο 
τόν Φερρόβιο. Αύτός προτείνει ψύ
χραιμα  καί τό άλλο του μάγουλο. 
Ό  Λέντουλλος μάλλον θορυβημέ
νος, γελά  άνόητα καί τόν χαστου
κίζει πάλι μά έλαφρότερα ). Ξαί- 
ρεις έγώ θά ντρεπόμουνα νά είμαι 
ξαπλωμένος καί νά τρώω χαστού
κια. Ποτναπή δέν είμαι Χριστιοτνός 
λοιπόν. Ε ίμ α ι άντρας. (Ό  Φερρό
βιος όρθώνεται μπρός του μέ ύ
φος. Ό  Λέντουλλος γίνεται άσπρος 
κ ι’ ύστερα πράσινος άπό φ όβο).

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  (μ έ  τήν άπάθεια 
σφυριοΰ σάν δουλεύει μ ’ ά τμό ). 
Δέν είμαι πάντα πιστός. Ό  πρώτος 
άντρας πού μ’ έδειρε δπως κ ι’ έσύ 
τώρα ήταν ένας άντρας δυνατώτε- 
ρος άπό σένα. Μού τήν έφερε πιό 
δαρειά άπ' δτι τήν περίμενα. Πα
ρασύρθηκα καί κύλισα στό βούρ
κο κ ι’ ήταν τότε ή πρώτη φορά 
πού ένοιωσα τό πιό πικρό μου αΐσ- 
χος.Κα ί ποτές δέν ένοιωσα στιγμή 
περισσότερο εύτυχισμένη παρά δ
ταν γονάτισα καί τού ζήτησα συγ- 
χώρεση δίπλα στό κρεββάτι του 
στό νοσοκομείο (άκκουμπά τά χέ 
ρια του στούς ώμους τοΰ Λέντουλ- 
λου μέ πατρικό ένδιαφέρον). Τώ
ρα δμως έμαθα νά συγ κρατώ τόν 
έαυτό μου άπό κίπ οια  δύναμι πού 
δέν είναι μοναχά δική μου. Κ ι ’ οϋ
τε ντρέπομαι κι’ ούτε όργίζομαι.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  (Σ φ ίγ γ ε τ α ι)  : 
Τό —  καλή νύχτα (κάνει νά φύ-
νη)·

δέν εΐναι καλύτερη άπό τή δική 
σας. θ ά  σέ χαστουκίσω κ ι’ έγώ 
στό ένα σου μάγουλο καί σύ θά 
μοΰ γυρίσεις καί τό άλλο κ ι’ έτσι 
θά μάθης πόσο ώραία αισθάνεται 
κανείς δταν δέν δίνει διέξοδο στόν 
άκράτητο θυμό του. (τόν βουτάει 
μέ τόνα του χέρι ένφ  έτοιμάζει μέ 
τό άλλο τή γροθιά του ).

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : Εκα τόντα ρ χε ,
βοήθεια.

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ρ Χ Ο Σ :  Έ μ  σέ είδο 
ποιήσαμε κύριε. Τ ί μάς άνακατώ- 
νεις έμάς. Τούσκασ.ς δυό χαστού
κια, βγάλε πλέρωσε τίποτα καί 
κανονίστε τα.

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : Κα ί βέβαια μά
λιστα (στόν Φ ερρόβιο). Πίστεψέ 
με άστεΐα σοΰ έκανα. Δέν έβαλα 
κακό στό μυαλό μου. Ν ά ! (τοΰ 
προσφέρει ένα χρυσό νόμισμα ).

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  (Τό  παίρνει καί 
τό πετά στόν γεροζητιανο πού τό 
βουτάει μ ’ άπ ληστία ). Δώσε δλα 
δσα έχεις στόν δυστυχισμένο. " Ε 
λα φίλε: θάρρος! θ ά  σοΰ πονέσω 
τό κορμί λ ιγά κι δμως θά εύχαρι- 
στηθή ή ψυχή σου μέ τήν νίκη τοΰ 
πνεύματος στό σώμα σου. (έτοιμά- 
ζεται νά τόν δείρη ).

Α Ν Δ Ρ Ο Κ Λ Η Σ :  Σ ιγ ά , Φερρόβιε 
σιγά. "Ε τ σ ι θά τοΰ σπάσης τό σα- 
γώνι. ( Ό  Λέντουλλος μέ κραυγή 
τρόμου έπιχειρεϊ νά τό σκάση μά 
ό Φερρόβιος τόν άδράχνει άσπλα
χ ν α ). Να ί, άλλά θά σώσω τήν ψυ
χή του. Τ ί σημαίνει ένα σαγώνι 
σπασμένο;

Λ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Λ Ο Σ  : Μή μέ χτυπάς, 
τ ’ άκοΰς, ό νόμος...

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  Ό  Νόμος θά μέ 
ρίξη αύριο στά λιοντάρια. ~s μπο
ρεί χειρότ:ρο νά μοΰ κάνη κι άν 
σέ σκοτώσω; Προσευχήσί , c : ’ 'c  
δύναμη καί θά σοΰ δοθή.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Τό τέ'-.ο-, γ ', ' 
Α '  πράξης.

Φ Ε Ρ Ρ Ο Β Ι Ο Σ :  (κρατώντας τον 
άπό τούς ώ μους). ΤΩ ! νεαρέ μου 
γιατί κακοκαρδίζεις. " Ε λ α :  νάσαι 

Λ Ε ΙηΤΟ Υλ Λ Ο Σ  : Κ ι ’ αύτό δχι γι- δέδαιος πώς ή δική μας μέθοδος



ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Τό κ ω μ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  
στόν Μ ο λ ι έ ρ ο

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ
"Ο σ ο  δμως κα ί <5Εν μεροληπτώ 

κάπως ύπέρ της κωμωδίας είς βά
ρος τής ήρωϊκής τραγω δίας ό Μο- 
λιέρος, γεγονός εΐνε δτι δέν έχει 
■πολύ άδικον δταν Ισχυρίζεται πώς 
πολΰ δυσκολώτερα προκαλεΐ κα
νείς τό γέλιο  παρ· δτι τά δάκρυα 
είς τό θέατρο. Πρό πάντων δμως 
μέ τά παραπάνω λόγ ια  του άπο- 
δεικνύει δτι έχει άριστα διαγνώ- 
σει την Ιδια ιτέραν άξίαν τής κω
μικής του τέχνης, δταν λέγη  δτι 
πρέπει «τά πορτραΐτα μας νά μοι
άζουν μέ τά πρωτότυπα» καί νά 
ζωγραφίζωνται «έκ τοΰ φυσικού» 
κα ί τονίζει δτι ό συγγραφεύς μιας 
κωμωδίας δέν κάνει τίποτε έάν δέν 
κατορθώση ώστε στά πορτραΐτα 
τών χαρακτήρω ν του ν ’ άναγνωρί- 
ζωνται «οΐ τύποι τής έποχής του». 
Ή  τελευταία αύτή φράσις τοΰ κλα 
σικοΰ, άποτελεί έπιγραμματικήν 
διατύπωσιν τοΰ αξιώματος καθ’ 6 
ή έπικαιρότης παίζει είς τήν κωμω 
δία μεγαλείτερο ρόλο παρ’ δ,τι «ίς 
τήν τραγω δία. Τό γελοίο —  συνε
πώς τό κω μικό — άλλάζει μέ τίς 
έποχές καί τίς άντιλήψεις. Έ π ο μ έ  
νως ό συγγραφεύς τής κωμωδίας 
πρέπει διαρκώς νά έχη τά μάτια 
του προσηλωμένα σέ μοντέλα πού 
μεταβάλλονται διαρκώς, ένώ ό 
τρα γικός ποιητής άναλύει κα ί ζω
γραφίζει πάθη αιώνια κα ί συνεπώς 
άμετάδλητα, πάντοτε κα ί δ Γ  δλον 
τόν κόσμον τά ϊδια. Ό  κωμικός 
συγγραφεύς διά νά κάνη τούς τύ
πους του πρέπει νά κυττάξη τριγύ
ρω του. Ό  δραματικός κυττάζει 
στήν καρδιά του πρό πάντων. «Ο ί 
ψυχές» —  λέγει ό Μπέργξον είς 
τό άναφερθέν ήδη έπανειλημμένως 
έργον του γιά  τό γέλιο γενικά  καί 
τό Μ ολιερικό γέλιο είδικώτερα — 
δέν μποροΰν νά είσδύουν ή μιά 
στήν άλλη.

Τίς έρμηνεύομε — πάντοτε έλατ- 
τωματικά άλλως τε —  μόνον άνα- 
λογικά  μέ δ,τι οί ϊδιοι έχομεν δο
κιμάσει καί αίσθανθή, οϋτως ώστε 
τό ούσιώδες άπό τήν πλευρά απτή 
εΐνε αύτό πού οΐ ίδιοι έχομε δοκι
μάσει. “ Οσον άφορα δμως τήν κω 
μωδίαν αϋτή ζή κυρίως άπό τήν έ- 
ξωτερικήν παρατήρησιν. ‘Ό σ ο  καί 
άν ύποτεθή περίεργος ό κωμικός 
ποιητής είς τήν άναζήτησιν τών γε 
λοιοτήτων τής άνθρωπίνης φύσε
ως, δέν φαντάζομαι δτι θά φθάση 
μέχρι τοΰ νά άναζητή τάς ιδίας 
του προσωπικάς γελοιότητας τόσο 
μάλλον καθ’ δσον δέν θά τίς*εΰρι- 
σκε, γ ιατί καταγέλαστοι γινόμα 
στε μόνον έξ αιτίας έκείνης τής 
πλευράς τής προσωπικότητάς μας 
ή όποία ξεφεύγει άπό τήν αύτεπί· 
γνωσίν μας».

ο ο
Τό συμπέρασμα εΐνε δτι είς τήν 

κωμωδίαν πσρεμ3αίνει περισσότε
ρον ή σύγχρονος πραγματικότης, 
εισέρχεται κατά πολύ μ,εναλείτε- 
ρον λόγον ή είς τήν τραγωδίαν ή 
έπικαιρότης. Δ Γ  δ καί ή κωμωδία 
εΐνε, συνεπώς, περισσότερον έφή- 
μερη άπό τήν τραγωδίαν. Ή  κω
μωδία γηράζει. Ή  τραγωδία δχι. 
’ Ιδού  ό άττοφασιστικός λόγος διά 
τόν όποιον ή κλασική κωμεοδία 
δέν προκαλεΐ σήμερα τό πλατύ καί 
εύκολο γέλιο ποΰπροκαλοϋσε στόν 
καιρό της. ’ Ιδού  ή αίτία διά τήν 
όποιαν τό κύριον χαρακτηριστικόν 
τοΰ πνεύματος, τής ιδιοφυίας τοΰ 
κωμικοΰ εΐνε ή Ικανότης τής πσρα 
τηρήσεως καί ή περιέργεια διά τά 
έλαττώματα τών άνθρώπων, διά 
τάς άνθρωπίνους γελοιότητας, πού 
σύμφωνα μέ τάς άντιλήψεις τοΰ 
κοινοΰ νοΰ τής, έποχής έκάστοτε 
θεωροΰνται τοιαΰτα. Ό  'Αριστο
φάνης — δπως καί ό Μολιέρος — 
εΐνε άνυπέρδλητοι διότι έζωγράφι- 
σαν κατά τρόπον άπαράμιλλον τά 
στραβά καί τά γελοία τής έποχής 
των.

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

(Συνέχεια άπδ τήν 3η σελίδα) 
ν ’ άποφύγη, γίνεται τόσο «άνόη- 
τος» πού θά ήτο άδύνατον νά γίνη 
περισσότερο, κλασικώτερα, πλέον 
ριζικά καί άνεκδιήγητα . Αύτή εΐ
νε ή θέσις, σωστή, δ ικα ία  κα ί ά- 
ποδεικνυόμενη, στήν ώραία κωμω
δία, άριστοτεχνικώτατα.

Τό έργον αύτό τοΰ Μολιέρου δ
μως στόν καιρό του έπεκρίθη ζωη
ρότατα συνεπεία κάποιων φραστι
κών τολμηροτήτων καί Ιδίως μερι
κών έπαίνων πρός τήν άνόητη ά- 
νοχή τών συγκαταβατικώ ν συζύ
γων. Παρεξηγήθη άπό τούς σεμνό
τυφους καί έπολεμήθη σφοδρά. Τό 
πράγμα έκανε τό Μολιέρο νά γρά  
ψΓ| τήν πρωτοτυπώτατη άπολογία 
τής κωμωδίας του αύτής ύπό μορ
φήν μια ς  άλλης κωμωδίας. « Ή  
κριτική τοΰ σχολείου τών Γυναι
κών», ή όποία εΐνε σκηνικός διά
λογος γελοιοποιών τούς έπικριτάς, 
άποδεικνύων δέ λογικούς καί κα- 
λαισθήτους τούς θαυμαστάς τοΰ 
«Σχο λείο υ  Γυναικώ ν».

Ε ίς  τό έργον αύτό ό Μολιέρος 
παρεμβάλλει τεχνικά  μερικές βα
θύτατες γενικές ίδέες διά τήν δρα 
ματικήν τέχνην καί Ιδίω ς διά τήν 
τέχνην τής κωμωδίας. Ό μ ιλώ ν  διά 
τόν περίφημον «κανόνα τών τριών 
μονάδων» κα ί εύρύτερον διά τούς 
άριστοτελικούς κανόνας, παρατη- 
ρών δτι τό θέατρον «ό κανών τών 
κανόνων εΐνε νά διασκεδάζη κα 
νείς τόν θεατήν, «ν’ άρέση» στό 
κοινόν. Τονίζει δτι «άριστα μπορεί 
ένα πρόσωπο νά εΐνε γελο 'ο  άπό 
μερικές άπόψεις καί σοδάρώτατο 
ή κα ί συμπαθητικό άπό άλλες». 
Διατυπώνει μέ λ ίγες  λέξεις ά λλ ’ 
έπίσης έπ ιγραμματικά  ένα σωρό 
άλλα άξιώματα σχετικά  μέ τήν 
«τέχνην» τής όποίας ύπήρξε τόσο 
κλασικός έκπρόσωπος.

'Υπάρχει έπομένως είς τό Εργο 
αύτό άντλητήριον μέγα  ύλικοΰ έ- 
πιτρέπον νά ληφθοΰν έξ αύτοΰ τά 
στοιχεία διά τόν προσδιορισμόν 
τοΰ πνεύματος τοΰ κω μικοΰ, τής 
κω μικής Ιδιοφυίας, δπως ό Μ ολι
έρος (δ ιά  τό κω μικόν στοιχείον 
είς τό έργον τοΰ όποιου πρόκειται 
είς αύτό τό δοκίμ ιον), άντιλαμβά 
νεται αύτήν τήν Ιδιοφυίαν.

©0
Βέβα ια  εΐνε συζητήσιμος ή γνώ 

μη τήν όποιαν ό Μολιέρος διατυπώ 
νει είς τήν «Κριτικήν...» του δταν 
βάζει τό Δοράντη νά λέγη δτι ή 
κωμωδία εΐνε πολύ δυσκολώτερη 
άπό τήν τραγω δία διότι «έπί τέ
λους εΐνε πολύ εϋκολώτερο νά έ- 
χης νά κάνης μέ μεγά λα αισθήμα
τα, νά προκαλής τήν τύχη σέ στί
χους, νά τά βάζης μέ τή μοίρα 
καί νά άπευθίινης βλαστήμιες καί 
προκλήσεις στούς θεούς, άπό τό νά 
μπαίνης, δπως πρέπει, στόγελοΐο 
τών άνθρώπων καί ν ’ άποδίδης εΟ- 
χάριστα στό θέατρο τ' άνθρώπινα 
έλαττώματα. "Ο τα ν ζωγραφίζετε 
ήρωας κάνετε δ,τι θέλετε. Εΐνε 
πορτραΐτα έλευθέρας έμπνεύσεως. 
Δέ σκοτίζεσθε γ ιά  όμοιότητες καί 
άρκεϊ ν' άκολουθήσετε τίς έμπνεύ- 
σεις τής φαντασίας πού έξορμοί, 
έγκαταλείπουσα συχνά τό άληθινό 
διά νά δράξη τό θαυμάσιο. "Οταν 
δμως ζωγραφίζετε άνθρώπους, 
πρέπει νά ζωγραφίζετε έκ τοΰ φυ- 
σικοΰ. Επ ιβά λλ ετα ι τά πορτραΐτα 
νά όμοιάζουν μέ τά πρωτότυπα, 
καί δέν κάνετε τίποτε, άν δέν κα
τορθώνετε ώστε στά πορτραΐτα 
σας ν’ άναγνωρίζωνται οι άνθρω
ποι τής έποχής σας. Μ έ λ ίγα  λό
γ ια  στήν μεγάλη τραγω δία διά 
νά μήν εΐσθε άξιος έπικρίσεως άρ- 
κεΐ νά λέτε πράγματα σωστά καί 
καλογραμμένα. Αύτά μόνον δμως 
δέν εΐνε άρκετά διά τά «άλλα» 
έργα. Σ ’ αύτά χρειάζεται νά ά- 
στειεύεσθε κα ί εΐνε έπιχείρησι πα
ράξενα δύσκολη ή πρόκλησις τοΰ 
γέλιου τών φρονίμων άνθρώπων».

Στό ερχόμενο 
φύλλο:
Στήν Κινηματογραφική Σελίδα

Τής δίδος Ιρ. Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ  
«Η ΖΩΗ Μ ΙΑ Σ  Α Λ Λ Η Σ »

Μία ένδιαφέρουσα ποΰ βά δού
με τόν χειμώνα μέ τήν

Μ Π ΕΡΓΚ Ν ΕΡ

Καί ό
«Ο Μ Α ΓΟ Σ ΤΟ Υ ΟΖ»

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τό ονειρο τοϋ Ίνδοΰ
(Συνέχεια άττό τήν 3η σελίδρι) 

ροϋσε νά ξεδιαλύνη τό αίσθημά 
της γιά  τόν Σιμόν.

Νόμιζε τόν έρωτά της έντελώς 
πλατωνικό άργότερα, γιατί δέν ή 
ταν καθόλου κουτή, είδε τή διαφο
ρά άπό τό πλατωνικό καί τό σε
ξουαλικό έρωτα. Σ τ ό  μεταξύ, γεν
νηθήκανε ή Φίρν καί ή Χάζελ, καί 
άν γελάστηκε στό γάμο της, δέ 
τής έμενε παρά νά μπορέση νά δι- 
ασκεδάση στό μέλλον. Αύτό προσ
παθούσε νά κάνη καί συχνά πυκνά 
έκανε σκηνές στό Σεδασμιώ τατο 
Σ ιμ όν  καί στίς κόρες της.

Τό κακό προέρχουνταν άπό τήν 
άνατροφή της. Ή  οίκογένειά της 
πού κατάγουντοτν άπό τό Μισσισι- 
*ιή ήταν θρησκόληπτη καί τής έ
βαλε στραβές ίδέες στό μυαλό 
της. "Οταν έγινε είκοσι έτών, έν- 
θουσιάζουνταν μέ τήν ιδέα δτι έ
πρεπε ν ’ άφιερώση τή ζωή της σέ 
θρησκευτικές άποστολές. Πολύ άρ
γότερα, δταν άφησε τούς δικούς 
της καί τελείωσε τό Πανεπιστ', 
μιο τής Κόρδοβας, άρχισε νά 6λ.· 
πη άλοιώτικα τή ζωή, άνά· 
στό πρίσμα τής ζεστής ίδνο ;^γ- 
κρασίας πού τήν είχε προιν.οα ή 
φύσι. Τότε μονάχα ι<ατάλαι-ΐ δτι, 
παρά τήν θρησκοληψία της, ό προ
ορισμός της δέν ήταν νά γίνη γυ 
ναίκα Ιεραποστόλου, άλλά έπρεπε 
νά κάνη γάμο σέ άνώτερες κοινω
νικές σφαίρες. Κ Γ  αύτό γιατί ή
ταν μιά ώμορφη κρεολή, φιλόδο
ξη, καί μέ δυνατή θέλησι, πού κα- 
τώρθωνε νά κρύβη.

Σά ν  τίς περισσότερες ’Αμερικα 
νίδες, ήτανε ιδιότροπη. Αύτοί πού 
ζοΰσαν τριγύρω της — ό άνδρας 
της, οί κόρες της, οι γειτόνοι, κ Γ  
αύτός ό Μ αχαραγιάς καί ή Μα- 
χαρανή άκόμα — έπρεπε νά τήν έ- 
ξυπηρετοΰν. "Ο λη της ή ένεργητι- 
κότητα συγκεντρώνουνταν σέ μιά 
μάχη γιά  νά καλλιτερέψη τούς δ
ρους τής ζωής της, χωρίς νά tf> 
συγκινοΰν οΐ δυσκολίες τοΰ λαοΰ 
πού άνάμεσά του ζοΰσε. Κα ί τά 
λόγια άκόμα τοΰ Χριστοΰ δέ τή 
συγκινοΰσαν.

Εΐχε  άποφασίσει νά παίξη ένα 
ρόλο στή κοινωνία τής Ρανσιπούρ 
πολύ μεγαλείτερο άπό τό ρόλο τής 
γυναίκας ένός Ιεραποστόλου.

Γιά  νά φτάση σ’ αύτό τό σκοπό 
της, τυραννοΰσε τόν άνδρα της καί 
τίς κόρες της. ’Έπ ερνε ύφος άρι- 
στοκράτιδας καί ξόδευε άλύπητα 
καί τό μικρό δικό της εισόδημα ά
πό τήν προ<·κα της, καί όλόκληρο 
τό μισθό τοΰ Σμ ίλεϋ . Κα μμιά  φο
ρά αίσθάνουνταν τόν έαυτό της 
εύτυχισμένο, δταν τό καλοκαίρι 
στίς έξοχές πού πήγαινε στό βου
νό στή Πόονα, ·ψής, έλεγε καμμιά 
κυρία άριστοκράτιδα:

«Ποτέ δέν θά πίστευα δτι σείς 
εϊσαστε γυναίκα ένός Ιεραπόστο
λου !»

Τότε θριάμβευε

Δέν άγαποΰσε κανένα καί μι- 
σοΰσε τούς ΣμίλεΟ .

Ή  διαρκής παρουσία τους στό 
κοντινό σπήτι, τής φαίνουντοτν σάν 
μιά ζωντανή συνείδησι, καί είχε ά- 
νομολόγητες τύψεις. Δέν έμεναν 
αύτοί στίς έποχές τών βροχών στό 
Ρανσιπούρ, ένω αύτή μέ τις κόρές 
της πήγαινε στήν έξοχή στή 
Πόονα πού σύχναζε ό καλός κό
σμος. Αύτοί έργαζότανε νύχτα- μέ. 
ρα καί ξοδεύανε τά .χρήματά τους 
όχι σέ αύτοκίνητα κα ί, στό νά έ
χουνε τέννις σπήτι τους, άλλά 
γιά  νά άνακουφίζουνε αύτούς πού 
έρχουνταν νά βοηθήσουν ψυχικά. 
Κ α ί ήτανε πάντα έκεΐ μπροστά 
της γιά  νά τής θυμίζουν δτι κΓ 
αύτή μιά φορά είχε τέτοια δνειρα 
ν ’ άφοσιψοθή στό νά γιατρεύη 
τίς άνθρώπινες δυστυχίες.

Σ τ ίς  στιγμές τής τρέλλας της 
έλεγε στόν άνδρα της:

— Δέ ζοΰνε μέ στερήσεις γιατί 
είναι καλοί, άλλά γ ιά  νά μάς προ- 
,.αλοΰνε, έσένα καί μένα, καί νά 
μάς κάνουνε δυστυχισμένους.

—’Ό χ ι, άγαπημένη μου, τής έ
λεγε ό άνδρας της, δέν πρέπει νά 
είσαι υπερβολική. Είνα ι πολύ κα
λοί άνθρωποι. ” Ας μήν εΐναι στή 
κοσμική κίνησι σάν καί σένα.

Ό  κ. Σ  ιμόν γελούσε τόν έαυτό 
του καί συχνά μεταμόρφωνε τίς ά- 
δυναμίες του θεληματικά σέ άρε
τές. "Επειθε τόν έαυτό του δτι τό 
αύτοκίνητο του καί τό Ιδιωτικό του 
τέννις τόν παρουσίαζαν σάν ένα 
μοντέρνο Ιεραπόστολο, καί τό νά 
μήν έξαντλή τίς δυνάμεις τρέχον- 
τας μέ τό ποδήλατο ή νά προσέ- 
χη τήν ύγεία  του παίζοντας, γιά 
νά γυμνάζεται, τακτικά τέννις, 
τοΰ έδιναν δυνάμεις γιά  νά έργά- 
ζεται γιά  τόν "Υψιστο. ΤΗταν ό 
μόνος άνθρωπος στό κόσμο ποΰ 
μπροστά του ή κυρία Σ ιμ ό ν  δέν 
έπαιζε κωμωδία. Ή  μανία πού 
είχε ή γυναίκα  του νά είναι κο
σμική, ήταν γ Γ  αύτόν άνεξήγητη. 
Δέν μποροΰσε νά καταλάδη πώς 
θά τήν δικαιολογούσε στόν "Υψι- 
στο.

Ό  κ. Σ ιμ ό ν  ήτο(ν άνθρωπος ά- 
κακος, έντελώς κουτός, άλλά ώ- 
μορφος καί εύπαρουσίαστος. (Πολ. 
λές φορές ή κυρία Σ ιμ ό ν  τή νύχτα 
εϋρισκε παρηγοριά στήν ώμορφιά 
τοΰ άνδρα της καί στήν ίκανοποί- 
ησι στίς σεξουαλικές όρμές της, 
γιατί είχε κατορθώσει νά τόν δι- 
ατηρη άκμαίο χάρις στή γυμνα 
στική καί στή δία ιτα ).

Μ έ άδύνατο χαρακτήρα, ό Σ μ ί 
λεϋ είχε μιά ά ρ χ ή : «δλα θά τελει
ώσουν καλά». Πολλές φορές ή κ. 
Σ ιμόν  τόν είχε πείσει νά γράψη 
στήν έδρα τους στήν ’Αμερική κι:; 
νά παραπονεθή γιά  τό συνάδελφό 
του.

I
1 Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

Μ Ι Ί Α Α  Τ Α Μ Π Α Ρ Ε Ν
καιρότητος, γιατί τό περιεχόμενό 
του ένηλλάσσετο κάθε έδδομάδα.

Φυσικά, τό «κλού» τής ρεδύ, ήταν 
τό «Φρένς-Κανκάν», πού χάρις στό 
δαιμονισμένο μπρίο τών χορευτρι
ών του, δέν έπρόφθαινε νά σκαν
δαλίση μέ καμμία  άπό τίς φιγοΰ- 
ρες του, άφοΰ οι κινήσεις τών 
χορευτριών έγίνοντο μέ τή γοργό- 
τητα τής άστραπής. Μία χορεύτρια 
τοΰ μπαλέττου τοΰ «Φρένς-Κανκάν» 
είναι πολύ σκανδαλιστικώτερη σέ 
φωτογραφία φιγούρας τοΰ χοροΰ, 
παρ' δσο ήτο, θεωμένη κατά τήν 
έκτέλεσι τοΰ νούμερού της δίπλα 
στίς άλλες.

Περί αύτοΰ, άλλως τε, έκρινε κα. 
νείς καί στό φίλμ τής «Παριζιάνι
κης ζωής», είς τό όποιο, τό μπαλέτ 
το τοΟ Ταμπαρέν έμφανιζόταν είς 
τό «Φρένς-Κανκάν».

Κα τά  τόν παρελθόντα χειμώνα, 
τό περίφημο κέντρο τής Μονμάρ
τρης δέν ίκλεισε. Ά ν τ ι  νά συνέ
χιση τίς παραστάσεις τής ρεδύ, δ
πως στίς ξένοιαστες προπολεμικές 
ήμέρες, τό Ταμπαρέν έλειτούργησε 
ώς έστιατόριον τών άπορων καλ
λιτεχνών, τούς όποιους ό πόλεμος 
κατεδίκασε σέ άνεργία. Χάρις είς 
δωρεάς μερικών εύπόρων ηθοποι
ών, ώς λ. χ. τόΰ Σα σ ά  Γκιτρύ, τοΰ 
Σ εβα λ ιέ , τής Μ ιστεγκέτ, τοΟ 
Σ ά ρ λ  Μπουαγιέ κ.ά., καθώς έπί- 
■ΟΙΚ .  Χάρις είς τήν ένίσχυοιν τοΰ 
Σω ματείου τών Γάλλων ’Ηθοποι
ών, δσοι χαλλιτέχναι άναξιοπαθοΟ 
σαν, μπορούσαν νά τρώγουν είς τό 
«Ταμπαρέν» άντι ένός φράγκου μό
νον. ΤΗταν καί αύτό ενα άπό τά 
ώραΐα χαρακτηριστικά  τής μεγά
λης άλληλεγγύης πού συνδέει ιά  
μέλη τής καλλιτεχνικής οικογένει
ας είς τήν Γαλλίαν.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ



#φΙ.Μ:

Ή  Μ αρί Ντεά, εΐνε ή νέα Γα λλ Ις  
καλλιτέχνις, τής όποιας θά θαυμά 
σετε τήν ώμορφιά καί τό ταλέντο, 
στό φίλμ «Παγίδες». Σ τ ό  έργο «ύ- 
τό, τοΰ όποίου τό 
σενάριο έγραψε 
ό Σ ιμ ό ν  Γκαντι- 
γιόν,ή Μ αρί Ντεά 
πωταγωνιστεί με 
τά τών Μωρίς Σ ε  
βαλιέ, Πιέρ Ρε- 
νουάρ, "Ε ρ ρ ικ  
φ όνΣτροχάΐμ κα'ι 
τοΰ Ά νδ ρ έ  Μπρυ 
νό, τής Κομεντί 
Φρανσαίζ.

ΗΙς τήν ταινίαν 
αύτήν, πού συνδυ 
άζει τά στοιχεία 
τοΰ άστυνομικοϋ 
δράματος καί τής 
αισθηματικής κο
μεντί, ό Μωρίς 
Σεβα λιέ , ύποδύε- 
ται γ ιά  πρώτη 
φορά, ένα δραμα 
τικό ρόλο. Ή  Μα 
ρΐ Ντεά, παίζει 
τό ρόλο τής Άν- 
τριέν, ή όποία συ 
νεργάζεται μ έ 
τήν άστυνομία, 
γιά  τήν άνακάλυ- 
ψι ένός τρομερού 
κακούργου. Ό  
έγκληματίας αύ
τός, διά τής με
θόδου τώνμικρών 
άγγελιώ ν, προ 
σελκύει μερικές 
κοπέλλες, ποΰ έ- 
ξαφανίζονται μυ- 
στηριωδώς.

Μιά σειρά σατανικών συμπτώ
σεων. έπιβαρύνει τόν Φλερύ, (Μω- 
ρίς Σ εδ α λ ιέ ) Ιδιοκτήτη ένός κα
μπαρέ. Ή  ’Αντριέν, (ή όποία στό 
μεταξύ έρωτεύθηκε τόν νέο,) συν
τελεί στήν καταδίκη τοΰ Φλερύ, 
σέ θάνατο, κ ι ’ άς εΐνε πιό δεδαία 
άπ’ δλους γ ιά  τήν άθωότητα τοΰ 
άναπημένου της. Εννοείτα ι, δτι ό 
πραγματικός δράστης τών έγκλη- 
μάτων, θά άποδειχθή έγκαίρως. 
Εΐνε  ό συνεταίρος τοϋ Φλερύ (Π ι
έρ Ρ ΐνουά ρ ) ό όποιος είχε κατα- 
στρώσει μέ σατανική έπιδεξιότη- 
τα τά σχέδιά του γ ιά  νά ένοχοποι- 
ήση τόν άθώο Φλερύ. "Ε τ σ ι  τό 
δράμα, θά τελειώση σάν ευτυχι
σμένο παραμύθι.

Σ τόν  κινηματογραφικό κόσμο, 
ύπάρχουνε μερικά προνομιούχα 
πλάσματα, ποΰ ή τύχη τους θυμί
ζει, τή μοίρα τών εύτυχεστέρων 
ήρωΐδων τίς όποΐες παίζουνε μπρο 
στά στό φακό.

"Ε ν α  άπ’ αύτά τά πλάσματα, 
είνε καί ή Μ αρί Ντεά, ή ώραία 
μελαχροινή καλλιτέχνις, πού πρω
ταγωνιστεί στό φίλμ «Παγίδες».

της, TfiV ήμέρα ποϋ ό Σ εδ α λ ιέ  μοΰ 
σύστησε τήν παρτεναίρ του, στό 
κινηματογραφικό στούντιο της 
Ζουαμδίλ. Παραθέτω τό Ιστορικό

Ή  M API ΝΤΕΑ πού άφιερώνει τήν φωτογραφία της στήν 
μας "Ιρ . Σκαραβαίου καί ό Ε Ρ Ρ ΙΧ  ΦΟΝ ΣΤΡΟ ΧΑΤΜ  σέ 

ταινίας «Π Α ΓΙΔ ΕΣ»

τής άναδείξεως τής Μ αρί Ντεά, 
μέ τά ϊδια της τά λόγ ια :

— «Τό 1938 έσπούδαζα άκόμη, 
στό Κολλέγιο  τοϋ Νεϊγύ. Σ έ  μιά 
καλλιτεχνική έσπερίδα, πού δόθη
κε στό σχολείο μας, έπαιζα μέ τίς 
συμμαθήτριές μου, τό άριστούργη
μα τοΰ κ. Πώλ Κλω ντέλ « Ή  άναγ- 
γελία  στή Μαρία». Ό  περίφημος 
σκηνοθέτης τοΰ θεάτρου Μονπαρ- 
νάς, κ. Γκαστόν Μπατύ, πού βρι
σκότανε στήν αίθουσα, ζήτησε νά 
μέ γνω ρίση, μετά τήν παράστασι. 
Σ έ  λ ίγες  ήμέρες άνήκα στό θίασό 
του. Ό  κ: Μπατύ, μοΰ έμπιστεύθη- 
κε τό ρόλο μιάς άπό τίς κυρίες έ
πί τών τιμών τής Μαρίας Άντουα- 
νέττας, είς τό Ιστορικό δράμα 
«Μ αντάμ Καπέ». Οί θεατρικοί κρι 
τικοί υποδέχθηκαν τήν έμφάνισί 
μου αύτή μέ έπαινετικά σχόλια, 
κατόπιν τών όποιων, μοΰ άνετέθη ό 
πρώτος ρόλος τοΰ φίλμ «Νόρ — 
Ά τλα ντ ίκ» . Κατά τήν πρεμιέρα 
τοΰ έργου αύτοΰ είς τό Λονδίνον, 
έκλήθην νά παρευρεθώ. Ό  Μπέρ
ναρ Σώ , ό όποιος παρηκολούθησε 
τήν προδολήν τοΰ φίλμ, μοΰ διε- 
βίδασε μιά πρόσκλησιν, νά πάω

ένα κινηματογραφικό στούντιο 
τών περιχώρων τοΰ Λονδίνου. 

“ Εσπευσα.
"Ο τα ν παρουσιάσθηκα στόν πε

ρίφημο ’ Ιρλανδό 
σατυρικό, ό Μπέρ 
ναρ Σ ώ , μοΰ έτει 
νε δύο βιβλία  λέ- 
γοντάς μου:

— Εΐνα ι ή ά γ γ λ  
κή κα ί ή γα λλική  
έκδοσις τής «Κ λε  
οπάτρας». Σ ά ς  
έκάλεσα γιά  νά 
παίξωμε... μαζί, 
μιά σκηνή τοΰ 
έργου μου: εϊτε
γα λλικά , είτε ά γ 
γλ ικά . "Ο  π ω ς 
προτιμάτε.

Μαντεύετε τί 
τράκ μέ κυρίεψε 
στή σκέψι μιάς 
τόσο απροσδόκη
τ η  ς θεατρικής 
πρόβας μέ τόν 
Μπέρναρ Σώ , ώς 
παρτεναίρ. Ά λ λ ’ 
ή μεγάλη άπλό
της τοΰ άνθρώ
που καί ό πατρι
κός τόνος μέ τόν 
όποιο μοΰ μίλη
σε, κατανίκησαν 
τό δισταγμό μου.

‘Ό τα ν  έπαίξα- 
με μαζί τή σκηνή 
άπό τήν «Κλεοπά 
τρα», ό Μπέρναρ

συνεργάτιδά 
μιά σκηνή τής

Μοΰ διηγήθηκε ή Ιδία  τήν Ιστορία τήν έπαύριο νά τόν συναντήσω είς

Σ ώ , μοΰ είπε:
— Συνέβη  δ ι είχα  προβλέψει! 

Άπεδώ σατε τήν Κλεοπάτρα, άκρι 
δώς τέτοια πού τή φαντάσθηκα. 
θ ά  σάς άναθέσω τό ρόλο είς τό 
φίλμ πού θά έχη ώς θέμα τό έργο 
μου αύτό, τό όποιο άποφάσισα νά 
σκηνοθετήσω ό ϊδιος».

’Έ τ σ ι , ή Μ αρί Ντεά, προχθεσι
νή μαθήτρια τόΰ Κολλεγίου  τοΰ 
Ν εϊγύ , χθεσινή παρτεναίρ ένός 
Μωρίς Σ εδα λ ιέ , θά ήτο σήμερα ή 
έρμηνεύτρια τοΰ Μπέρναρ Σώ , ύ
πό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν 
τοΰ ίδίου, έάν ό πόλεμος δέν γινό 
ταν άφορμή νά άναδλήθβ ή κινή- 
ματογράψησις τής «Κλεοπάτρας», 
είς τήν ’Α γγλ ία ν .

Ή  Μ αρί Ντεά, είχεν άρχίσει 
πρό μηνών είς τό Παρίσι, ένα νέον 
φ ίλμ: τό περιπετειώδες έργον « Ή  
φλεγομένη θάλασσα».. Ή  λήψις 
τής ταινίας αύτής, — είς τήν όποι
αν ή νεαρά Γα λλίς καλλιτέχνις, 
πρωταγωνιστοΰσε μετά του περί
φημου Τσέχου ήθοποιοΰ Χάας — 
διεκόπη είς τάς παραμονάς τής 
γερμα νικής εισβολής είς τήν Γα λ 
λίαν.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Μ ΙΚΡΑ  - Μ ΙΚΡΑ

Κ Η  ιΤΟ- 
ΓΡΙΦΙΚΑ ΝΕΑ

Στό στούντιο Γ οχάννισταλ τής 
«Τόμπις» έρνάΓώται πυρετωδώς 6 
νέος σκηνοθέτης Βόλφγκανγ* Λη- 
μπενΐνερ πάνω στό νέο του φιλμ 
«Βίομαρκ», όπου όρωταγωνιστεί ό 
μεγάλος Πάουλ Χάρτμαν. Τό ρόλο 
τής μητέρας του «Σιδηρού Άρχι- 
καγγελαριου» παίζει ή συμπαθής 
Καίτε Χάακ.

‘Επίσης εΐνε γνωστό, δτι ή «Τό- 
μπις» γυρίζει μιά μεγάλη ταινία 
γύρω στή ζωή τοΰ Σίλλερ. Πρωτα
γωνιστούν οί Χόρστ Κάοπαρ, Χάΐνΐ 
ριχ Γκεόργκε, Λίλ Νταγκόβερ, Άν- 
νελόρε Σρότ, Πάουλ Χένκελς καί 
Χά :ντς  Βέλταελ. Τή σκηνοθεσίτ 
τοΰ έργου έχει άναλάβει ό Έρ- 
μπερτ Μάϊς.

— Μαζί μέ τόν μεγάλο Χάρρυ 
Μπώρ, πού θά θαυμάσουμε φέτος 
οτή δυνατή ταινία «Ό  κ. Εισαγγε
λέας» πού θά παιχτρ στάν «"Εσπε
ρο», θά δούμε στό ϊδιο φιλμ, γιά 
πρώτη φορά παρουοιαζόμενον στήν 
όθόνη, καί τό γ υ ό  του ΣεσίλΜπώρ, 
μέ τό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σ ε 
σίλ Γκράν.

— «Ό  κλέφτης τής Βαγδάτης», 
ή παλαιό βουβή έπιτυχία τοϋΝτοϋγ 
κλας Φαίρμπανζ πατέρα, θά πα.χτρ 
φέτος οέ νέα άμιλούσα έκδοοι σέ 
δυό μαζί κινηματογράφους τής πό
λης μας. Πρόκειται γιά κολοσσιαία 
δημιουργία τών γνωστών σκηνοθε
τών Άλεζάντερ Κόρντα καί Λούντ- 
6tx Μηέργκερ, όλόκληρη χρωματι
στή, κΓ έχεί γιά πρωταγωνιστές 
τούς Κόνρατ Φάϊτ, Τζιούν Ντυπρέζ 
καί τό νεαρό Ίν δ ό  Σαμπού.

— Ό  γνωστός μας ’Αμερικανός 
ήθοποιός Ούϊλλιαμ Πάουελ, πού με 
τά τόν θάνατο τής Τζίν Χάρλοου, 
πού μαζί της ήταν άρραθωνιασμέ- 
νος είχε πάθει ένα είδος μαρασμού 
καί είχε δηλώσει έπανειλημμένα 
ότι θά μείνει γιά πάντα άγαμος. 
Παντρεύτηκε ζαφνικά πρίν ά
πό λίγες μέρες τήν ώραιοτάτη ή
θοποιό Ντιάνα Λούϊς, γνωστή περισ
σότερο γιά τό καλλίγραμμο σώμα 
της. 01 κύκλοι τού Χόλλυγουντ καί 
τό κοινό δέν παύουνε νά συζητού
νε  τόν ζαφνικό αύτό γάμο.

— *0 γνωστός μας ’ Ιταλός τενό
ρος Μπενζαμϊνο Τζίλι, γιόρτασε 
πρό καιρού τά 50 χρόνια του. Θά 
τόν δούμε καί θά τόν άκούσουμε 
φέτος τό χειμώνα στή τελευταία 
μουσική ταινία του, μιά γερμανοί- 
ταλική παραγωγή τοΰ σκηνοθέτη 
Γκίζα Φόν Μπόλβαρο, μέ τόν τίτλο 
«'Ονειρεμένη μουσική». Μαζί του 
παίζει καί ή νεαρή Μάρτε Χαρέλ.

— Σ ’όλόκληρη τή Γερμανία καί 
ιδιαίτερα στό Βερολίνο έξακολου- 
θοϋνε μέ μεγάλη έπιτυχία ή παρα
στάσεις τής ώραίας καί πολύ πρω
τότυπης ταινίας «Μιχαήλ "Α γγε 
λος», πού άπό τούς άνθρώπους τών 
γραμμάτων καί τούς κύκλους τών 
καλλιτεχνών, κρίθηκε σάν τό καλ
λίτερο φίλμ πού έγινε ποτέ γιά- τή 
ζωή καί τό έργο ένός καλλιτέχνη. 
Πρέπει νά σημειωθή ότι τό φίλμ αύ
τό στή φετεινή διεθνή κινηματογρα 
φική έκθεση τής Βονενίας, πού ά- 
νοιζε στίς 5 τοΰ Αύγούστου καίέ- 
κλεισε στό τέλος τού Ιδιου μήνα 
καί πού σ' αύτήν δέν πήραν μέρος 
τά άμερικαν.ικά καί τά άγγλικά 
φίλμ, τιμήθηκε μέ τό πρώτο βρα
βείο. Θεωρείται βέβαιο ότι σύντο
μα θά δοϋμε κι' έδώ.

Τά μυστικά τών στούντιο

Λ ένε δτι...
...Μά τελευταία στατιστική άπόδειζε 

βτι μεταζύ τών άστέρων πού έργάζον- 
ται στό Χόλλυγουντ, ύπάρχουνε πε
ρισσότεροι... δάσκαλοι άπ' δσους πε
ρίμενε νά βρή κανείς έκεί. Πρώτη 
άπ' δλες ή ώραία Άγγλίδα ήθοποιός 
Μαντελέν Καρόλ, πού γι’ αύτήν κα
νείς δέν φαντάζεται ότι είναι άπόφοι- 
τητοϋ Πανεπ στημίου τοΰ Μπίρμιγχαμ 
καί τής Σορβ^νης. Πρίν γ νει άστέρας, 
προορ.ζότανε άπό τούς γονείς της 
γιά δασκάλα... "Επειτα ή συμπαίητικιά 
Γαλλίδα Κλωντέτ Κολμπέρ, προτού γί
νει άστέρας, ήτανε καθηγήτρια τών 
γαλλικών στή Νέα Ύόρκη. " Ισως νά 
ζέρετε ότι είναι διπλωματούχος τής 
Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τών Πα 
ρισίων!... Τέλος, ή ’Ιταλίδα ” Ιζα Μι
ράντα, προτού τή γνωρίσει ό φακός 
τού κινηματογράφου, ήτανε δασκάλα 
της δακτυλογραφίας σ’ ένα νυχτερι
νό γυμνάσιο κοριτσ ών τοϋ Μιλάνου.., 
Πολύ τυχεροί, άλήθεια, γιά νά γλυτώ
σουνε μιά γιά πάντα άπό τή καθημερι
νή ρουτίνα της διδασκαλίας.

...Οί καλλιτέχνιδες τού άμερικανι- 
κοΰ κινηματογράφου Ζαννέτ Γκέηνορ, 
Λωρέττα Γιούγκ, Σόνια Χένυ καί Ά- 
λίς Φαίη, ποτέ δέν θά συγχωρήσουνε 
στό Τάϋρον Πάουερ τό ότι άγνόποε 
αυτές καί παντρεύτηκε μιά εύρωπαία! 
«Γιατί, δηλαδή, έγώ — λέει κάθε μ ά 
άπ’ αύτές — δέν είμαι ώμορφη, δέν 
είμαι πλούσια, δέν είμαι γνωστή στό 
κοινό; Τί περ.σσότερα άπό μένα εΐχε 
ή Άνναμπέλλα πού κατώρθωσε νά τόν 
καταχτήση;» Μέχρι έδώ, ουμφωνάμε 
μέ τίς 4 συμπαθητικές ήθοποιούς, φαί
νεται δμως ότι ζεχνάνε τά ζήτημα 
τής καρδιάς. Καί ή καρδιά τοΰ Τόϋρον 
μίλησε δταν έπαιζε μαζί μέ τήν Ά ν 
ναμπέλλα στή ταινία «Σουέζ».

τό στούντιο τοΰ κινηματογράφου, ό 
Βίλμ, κατώρθωσε νά μή χάνη κανένα 
σπουδαίο ρεσιτάλ μουσικής ή συναυ
λίαν, (μέχρι τών παραμονών τοΰ πο
λέμου) . 01 θαυμάστριες τοϋ Πιέρ Ρι· 
σάρ — Βίλμ, συνεβουλεύοντο τά μου
σικά προγράμματα, μέ τήν βεβαιότη
τα, ότι θά συναντούσαν τόν εύνοού- 
μενόν των πρωταγωνιστήν, στήν αϊθου 
σα Πλεγιέλ, ή στή Γκαβώ, ή στή Σο
πέν.

Σέ μιά συναυλία πρωτοείδα κι’ έγώ 
τόν Βίλμ. "Ισως νά μή τόν άντιλαμ·* 
βανόμουν, άν ή γενική προσοχή τών 
κυριών τού άκροατηρίου, δέν έστοέ- 
φετο πρός αύτόν τήν ώρα τής εισόδου 
του στήν αίθουσα. Γιατί πρέπει νά 
προσθέσω, δτι στό φυσικό, ή φυσιογνω 
μία τοϋ δημοφιλούς ήθοποιου, εΐνε κά
πως κουρασμένη, έντύπωσι τήν όποίαν 
ένισχύουν καί τά άσημωμένα μαλλιά 
του. Ό  ζανθός καί σχεδόν άρυτίδωτος 
ζέν πρεμιέ τοϋ κινηματογράφου, άνα- 
γνωρίζεται μέ κάποια δυσκολία έκ 
πρώτης όψεως, στό πρόσωπο αύτοΰ 
τοΰ σαρανταοκτάρη άκροατοΰ τών πα
ρισινών κονσέρτων.

Στό μικρό διαμέρισμά του, τής ό- 
δού Καρντινέ 89, κοντά στο πάρκο 
Μονσώ, ό Πιέρ Ρισάρ -  Βίλμ, ζοΰσε 
μέ τούς δυό μεγάλους $ρωτές του: 
τό πιάνο του καί τά βιβλία του.

Τό όνοματεπώνυμο τού δημοφιλούς 
πρωταγωνιστοΰ, εΐνε Πιέρ Ρισάρ. Τό 
Βίλμ, ήτο τό όνομα τής μητέράς του, 
τήν όποιαν έχασε όταν ήτο πέντε έ 
τών ό μέλλων καλλιτέχνης.

Ή  τελευταία έμφάνισίς του στό Πα
ρισινό θέατρο, έγινε μετά τής 'Εντβίζ 
Φεγιέρ, είς τήν «Κυρίρν μέ τάς καμε· 
λίας», κατά τάς παραμονάς τοϋ πο
λέμου

ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΟ ιΚΓιε

Λίγα λόγια μέτήν 
Π ΑΟ ΥΛΑ ΒΕΣΖΕΛΥ

ill είνε ή «τέχνη» 
τού καλλιτέχνη

r ' ΊΤ*  C O PYR IG H T  «Παρασκήνιο»
Τό άρθρο πού δημοσιεύομε παρακάτω είνε γραμμένο άπό 

τή γνωστή καλλιτέχνιδα τοΰ γερμανικού κινηματογράφου 
Χίλντε Βάίσνερ, που θεωρείται σάν μιά άπό τίς καλύτερες 
Γερμοτνίδες διηγηματογράφους.

Ά ν  μοΰ έθετε κανένας τό έρώ- 
μα: Σέ τί έγκειται ή «τέχνη» ένός 
καλλ τέχνη, τότε θ' άπαντοϋσα : 
Στό νά μπορρ νά ουγκινήται. Κι' 
αύτή τήν ιδιότητα ό καλλιτέχνης— 
καί μιλώ ειδικά γιά τόν καλλιτέχνη 
τού θεάτρου ή τοΰ κινηματογράφου 
— δέν μπορεί νά τήν άποχτήση ούτε 
μέ τήν άοκηση οϋτε καί μέ τήν έπι- 
μελή έργασία. Πρέπει νό τήν έχει 
«έκ φύσεως». Ή  Ικανότητα αύτή εΙ· 
νε, μπορεί νά nfi κανένας, ή έκτη 
αΗΑηπη τοϋ κολλιτέννη τό

Ή  γοητευτική γερμανίδα καλ- 
λιτέχνιδα του κινηματογρά

φου Χ ΙΛ Ν Τ Ε  Β Α Ί ' Σ Ν Ε Ρ

βασικό αύτό χάρισμα όλα τά άλλα 
προσόντα είνε άχρηστα.

Βέβαια γεννιέται τώρα τό δλλο 
έρώτημα: Τί θά πή «καλλιτεχνική 
συγκίνηση». Μολονότι ή διατύπωση 
μέ λόγια τοϋ συναισθήματος αύτοΰ 
εΐνε κάτι παραπάνω άπό δύσκολη, 
ώστόσο δά προσπαθήσω νά τήν κα
θορίσω. Γ ιά μένα τουλάχιστο «συγ
κίνηση» εΐνε τό συναίσθημα κείνο 
πού μάς άνοίγει διάπλατα τίς πύ
λες πρός τό μεγάλο θαΰμα τοΰ εΐ- 
νε μας,τοΰ έσωτερικοΰ μας κόσμου. 
Πολλοί καλλιτέχνες ·τής σκηνής καί 
τής όθόνης έπιχειροΰν νό παίζουν 
«ρεαλιστικά» δηλαδή νά πλησιάσουν 
δσο μπορούν περισσότερο τήν πραγ 
ματικότητα τής ζωής. Τίς πιό πολ
λές φορές ή προσπάθεια αύτή άπο· 
τυγχάνει, δχι γιατί τυχόν δέν εΐνε 
είλ’κρινής, άλλά γιατί δέν εΐνε όρ- 
9Λ.

Ό όληθινός καλλιτέχνης δέν πρέ 
πει νά συγκεντρώνη τήν προσπά- 
θειά του σ,τό νά «παίζη» τέλεια τό 
ρόλο του, άλλά πρό παντός στό νά 
«νοιώσρ» πραγματικά τήν ψυχο
σύνθεση τού πρόσωπου που υποδύ
εται. Ή  μεγαλύτερη παρεξήγηση έ 
νός ήθοποιοΰ εΐνε τό νά προσπαβρ 
νά προσαρμόζη τά παίζιμό του σύμ

φωνα μέ τήν παρτιτούρα τής καθη
μερινής μας ζωής. Στήν περίπτωση 
αύτή ποτέ του δέ θά μπορέσει νά 
πλησιάση ούτε καί άπό μακρυά τόν 
πραγματικό του σκοπό: τήν τέχνη.

Καί κάτι άλλο. Ό  καλλιτέχνης 
εΐνε ύποχρεωμένος νά λησμονρ 
τήν προσωπικότητά του καί νά πα- 
ραμερίζη τή λογική. Ό λες  του τΙς 
έσωτερικές δυνάμεις πρέπει νά τις 
συγκεντρώνη στό ρόλο πού έχει ά· 
ναλάβει, προσπαθώντας νά είσχω- 
ρήση καί νά συλλάβη τό πνεύμα 
τοΰ συγγραφέα.

Τό νά θέλη κανένας νά εΐνε «φυ 
σικός»,. αύτή καί μόνο ή πρόθεση 
είνε κάτι τό τεχνητό καί έπομένως 
ψεύτικο,. Φυσικά παίζει ό ήθοποιός 
έκείνος πού δέ «σκέπτεται» δτι παί
ζει φυ·ικά. Οταν ό καλλιτέχνης 
κατορθώνει νά μπρ στή ψυχή τού

ίόλου του καί νά δημιουργήοη μέ- 
α του-τή «συγκίνηση» τότε δέν 

μπορεί παρά νά εΐνε καί φυσικός 
στό παίζιμό του. Καί σχετικό θάθε- 
V 1 νά φέρω τό παράδειγμα τοΰ με
γάλου μας " Ε μ λ  Γιάννιγκς. "Οταν 
ό κορυφαίος αύτός άπό τούς δρα- 
ματ κούς μας άνέλαβε τό ρόλο τού 
Ρόμπερτ Κώχ, ζήτησε νά τοϋ δώ
σουν άδεια δύο μηνών γιά νά «με- 
λετήση», όπως έλεγε ό ίδιος. Κι' ό 
Γ.άννιγκς δέ χρειάστηκε βέβαια 
δυό μήνες γιά νά μελετή,ση τό σε
νάριο, άλλά στό διάστημα αΰτό με- 
λέτηαε σ’ όλες της τις λεπτομέρει
ες τή ζωή τού μεγάλου σοφοΰ πού 
έπρόκειτο νά ύποδυθρ. Προσπάθησε 
νά «μπρ στά πετσί» τού Ρόμπερτ 
Κώχ. 'Ολόκληρες βδομάδες παρα
κολούθησε τά μρθήματα τής άνατο 
μίας καί τής μικροβιολογίας στό 
Πανεπιστήμιο τοΰ Βερολίνου γιά ν ’ 
άποχτήση μιά ιδέα τουλάχιστο τοΰ 
περιεχομένου τοΰ ρόλου του. "Ετσι 
μονάχα, μετά τήν κοπιαστική αύτή 
προεργασία κατώρθωσε νά μάς δώ
σει ένα Ρόμπερτ Κώχ άληθινό πού 
θά ζήσει στό μυαλό μας σάν ή πραγ 
ματική ένσάρκωση τοΰ μεγάλου έ- 
κείνου έπιστήμονος καί μαχητοΰ.

Άναφέρθηκα παραπάνω στόν " Ε 
μιλ Γιάννιγκς γιατί τό παράδειγμα 
αύτό εΐνε άπά τά πιό πειστικά καί 
άληθινά. Πολλοί άπό τούς μεγάλους 
καλλιτέχνες όταν λένε ότι «ζοΰν» 
τό ρόλο τους δέν ύπερβάλλουν.Κά
θε άλλο μάλιστα. Όμολογοΰν μιά 
μεγάλη άλήθεια. Καί ή άλήθεια αύ
τή παρεζηγήθτικε. Παρεζηγήθηκε 
μάλιστα τόσο πού ώδήγησε στό έν 
τελώς άντίθετο άποτέλεσμα, 01 πε
ρισσότεροι άπά τούς ήθοποιούς δυ
σκολεύονται νά διακρίνουν τά σύ
νορα άνάμεσα στή ζωή καί στήν 
άγνή τέχνη. Κι' αύτά έξ άλλου εΐνε 
καί τό δυσκολώτερο. Αύτό είνε τό 
μυστικό τών μεγάλων. Καί σέ καμ- 
μιά σχολή τού κόσμου δέ μπορεί 
νά τό μάθη αύτά ό καλλιτέχνης.

Αν μπορέσει νά φθάση μέχρι τοΰ 
σημείου αύτοΰ τότε μπορεί νά πρ 
ότι έννοιωσε τή βαθύτερη άποστο- 
λή του. "Α ν  δχι, τότε εΐνε καταδι
κασμένος γιά πάντα στή μετριότητα.

ΧΙΑΝΤΕ Β Α Ί 'Σ Ν Ε Ρ

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

ΒΙΕΝΝΗ, Σεπτέμβριος. (ΤοΟ άν· 
ττποκριτή μα ς ). — Άπό καιρό εΤ
χα παρακαλέσει τόν Ούσίκυ, τό γνω 
στό άπό τόσες μεγάλες κινηματο
γραφικές έπιτυχίες Γερμανό σκηνο
θέτη, νό μέ είδοποιήση όταν θ’ άρ
χιζε νά γυρίζη τό νέο του φίλμ 
«Μιά όλόκληρη ζωή». Θδταν γιά 
μένα ή καλύτερη εύκαιρία νά πα
ρακολουθήσω τόν τρόπο τής έργα
σίας του καί σύγχρονα νά γνωρίσω 
καί τήν Πάουλα Βέσσελυ, ·τήν καλ- 
λιτέχνιδα πού άπό τήν πρώτη της 
έμφάνιση στήν ταινία «Μασκαράτα» 
τοΰ Βίλλι Φόρστ κατάκτησε όχι μό
νο τό βιεννέζικο, άλλά καί τό παγ
κόσμιο κοινό. " E t o i  δταν ό Ούσίκυ 
μοΰ τηλεφώνησε ότι θά μπορούσα νά 
παρευροδΐ) στό γύρισμα τών πρώ
των σκηνών τοϋ «Μιά όλόκληρη 
ζωή» πήρα τό πρώτο ταξί πού βρέ
θηκε μπροστά μου καί οέ ένα τέ
ταρτο τής ώρας βρισκόμουνα στήν 
είσοδο τοΰ άτελιέ.

Μολονότι χαιρόμουνα πού θά μπο 
ροΰοα νά ίδώ τόν Ούσίκυ στήν ώρα 
τής έργασίας του, ώστόσο πρέπει 
νά όμολογήσω ότι μέ είχε περισσό
τερο συγκινήσει τό γεγονός ότι θά 
γνώριζα τή Βέσσελυ. Καί οτό δρό
μο, καθώς τό αύτοκίνητο διέσχιζε 
τούς πολυσύχναστους δρόμους τής 
Βιέννης,άθελά μου θυμήθηκε ένα μι 
κρό περιστατικό πού είνε πολύ χα
ρακτηριστικό τής άγάπης πού τρέ
φει κάθε Αύστριακός γιά τήν «Πά
ουλα του».

Στεκόμουνα κάποτε μπροστά σ’ 
ένα μικρό κιόσκι λουλουδιών στό 
Σάλτσμπουργκ κι’ ήμουνα κάπως 
άναποφάσιστος μή ζαίροντας τί νά 
διαλέξω άνάμεσα στά τόσα άνθη 
πού φρεσκοποτισμένα έλαμπαν σέ 
χίλια δυό χρώματα κάτω άπό τίς 
άκτίνες τού άνοιζιάτικου ήλιου.

— Γ  ιατί δέν παίρνετε μερικές 
κόκκινες τουλύπες, μοΰ λέει ζαφνι 
κά ή γρηοϋλα άνθοπώλ δα χαμογε
λώντας μέ τό καλοκάγαθο έκεΐνο 
με δίαμα τών γυναικών τοϋ λαοΰ. 
Πρίν άπά λίγο πέρασε άπό δώ ή 
Πάουλα Βέσσελυ κι' άγόρασε ένα 
μεγάλο μπουκέτο άπ' αύτές.

Τήν κύτταζα κάπως έκπληκτος. 
"Οχι δέν ήταν έπαγγελματικό τέχ

νασμα. Στά μάτια τής γρηούλας 
καθρεφτίζονταν ή έκφραση όλης έ 
κείνης τής άγάπης καί τής άροσίω- 
σης, πού μ ' αύτήν περιβάλλεται 
οτήν πατρίδα της ή άφθαστη καλ- 
λιτέχγιδα. Σπάνια ύπάρχουν ήθο
ποιοί τόσο δημοφιλείς καί άγαπητοΙ 
όσο ή Πάουλα Βέσσελυ. Κι’ ή άγά
πη αύτή έχει γεννηθεί καί ώριμό- 
οει σ' όλα αύτά τά χρόνια, άπά τήν 
ήμέρα πού κάποια Δεσποινίδα Βέσ
σελυ έμφανίστηκε γιά πρώτη φορά 
στή σκηνή τού Γερμανικοϋ Λαϊκοϋ 
Θεάτρου τής Βιέννης.

Καί τότε όπως καί σήμερα ή Βεσ- 
σελυ διατήρησε τήν ϊδια γραμμή. 
Γι’ αύτήν μόνο ένα πράγμα ύπάρ- 
χει στόν κόσμο: ή τέχνη της καί 
μόνο ή τέχνη της. "Οσο άπλή καί 
άνεπιτήδευτη είνε στό παίζ'μό της, 
τόσο δημιουργεί γύρω της μιά άτ- 
μόσφαιρα μιάς παράξενης έπιβλητι 
κότητας, μιας άνεξήγητης γοητείας 
πού ϊσως νάναι τό άποτέλεσμα τοϋ 
ότι ή Βέσσελυ άποφεύγει κάθε «θε
ατρινισμό» καί καθε ψεύτικη καί 
φτηνή «θεατρική τεχνική». Μπορεί 
νά πρ κανένας πώς ή καλλιτέχνιδα 
αύτή ήταν ή πρώτη πού ξεφεύγον- 
τας άπό τό πλαίσιο τοϋ λεγόμενου 
άκαδημαϊκοΰ θεάτρου μδς έδειξε 
τό δρόμο τής νέας δραματικής 
τέχνης.

ο ϋ
Ό Ούσίκυ πού μέ υποδέχτηκε γε 

λαστός καί κεφάτος δπως πάντα, 
μού είπε μέ δυό λόγια τήν ύπόθε
ση τοϋ νέου του φίλμ: Μιά κοπέλλα 
άπό πολύ καλύ οικογένεια εΐνε τρελ 
λά έρωτευμένη μ’ ένα νεαρό διπλω 
μάτη τής προπολεμικής Αυστρίας, 
τό βαρώνο Γκάλλας. 'Εκείνος όμως 
άναγκάζεται νά φύγη χωρίς νά μπο

ρέση νά παντρευτή τή γυναίκα ποϋ 
άγαπάει. Δέκα όλόκληρα χρόνια 
περνάνε άπό τήν ήμέρα τοΰ χωρι
σμού τους. Ή  Ά γνή  Ζέεταλερ περι 
μένει σάν μιά σύγχρονη Σόλβεϋ 
τόν άγαπημένο της. Πιστεύει μ’ ό
λη της τή δύναμη στήν άγάπη της 
κι’ έτσι άφοσιώνεται μ’ όλόκληρο 
τό είνε της οτήν άνατροφή τοΰ παι 
διοϋ της. Στό τέλος άποδεικνύεται 
ότι ή πίστη της ήταν δικαιολογημέ
νη. Ά γ ν ή  Ζέεταλερ εΐνε ή Πάουλα 
Βέσσελυ καί τό ρόλο τού βαρώνου 
Γκάλλας παίζει ά Γιοάχιμ Γκότοαλκ,

Η Π Α Ο Υ Λ Α  Β Ε Σ Σ Ε Λ Υ  στήν 
ταινία « Μ ΙΑ  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η  

ΖΩ Η »
πού θεωρείται σήμερα σάν ένας άπό 
τούς καλύτερους νέους δραματικούς 
Γερμανούς καλλιτέχνες.

Δώδεκα μεγάλοι προβολείς φωτί
ζουν τήν α θουσα δπου βρισκόμα
στε καί πού παριστάνει τό έσωτε
ρικό ένός δωμάτιου σ' ένα μικρό 
ξενοδοχείο τοϋ Τυρόλου. Ό  όπε
ρατέρ είχε δ ευθύνει τό φακό του 
πρός τήν Βέσσελυ πού ήταν γονα- 
τισμένη στή μέση τοϋ δωματίου 
μπροστά σέ μιά βαλίτσα άνοικτή. 
Δίπλα της κοντά στό παράθυρο στέ 
κονταν ό νεαρός βαρώνος πού στό 
πρόσωπό του εύκολα μποροΰσε κα
νείς νά διακρίνη τόν πόνο καί τήν 
άναποφασιστικότητα. Χωρίς νά τόν 
κυττάζει ή Ά γ νή  τού λέει μερικά 
λόγια γιά νά τόν ένθαρρύνει. Γιά 
μιά στιγμή ένας λυγμός τής ζεφεύ- 
γει κ ι’ ένα δάκρυ κυλάει στό λυπη
μένο πρόσωπό της. Ή  άδυναμία αύ
τή δέν διαρκεί όμως περισσότερο 
άπό ένα δευτερόλεπτο. Ξέρει ότι ό 
άγαπημένος της πρέπει νά φύγη. 
Αύτή έχει καιρό νά κλάψρ όταν 6ά 
είνε πιά μόνη.

Στή σκέψη ότι βρίσκομαι στό ά
τελιέ μέ δυσκολία προσπαθώ νά κρύ 
ψω τή συγκίνησή μου. Πόση συγκέν 
τρώση καί αύτοπειθαρχία χρε άζε- 
ται γιά νά παιχθρ τόσο ζωντανά ή 
μικρή αύτή σκηνή. Ή  Βέσσελυ σάν 
υπνωτισμένη λέει τά λόγια τοΰ χω- 
ριομοΰ σάν τό γύρω της περιβάλλον 
νά μή ύπήρχε. Οί κινήσεις της είνε 
γαλήνιες καί δέν δείχνουν καμμιά 
νευρικότητα. Ρίχνω μιά γρήγορη μα 
τιά οτό πρόσωπο τοΰ Ούσίκυ πού κά 
θεται δίπλα μιου. Σάν νά είχε νοι
ώσει τή σημασία τοϋ βλέμματός μου 
μοϋ λέει μέ χαμηλή φωνή: «Υπ έ
ροχα».

— Δέν μπορώ νά φανταστώ ότι ύ- 
πάρχει μεγαλύτερη εύτυχία γιά έ 
να σκηνοθέτη άπό τό νά έργάζεται 
μέ καλλιτέχνες πού σπάνια είνε ά
νάγκη νά κάνουν έπαναλήψεις. Μιά 
τέτοια καλλιτέχνιδα είνε ή Βέσσε- 

(Συν ίχιια  στήν 6η σελίδα)

Ή  νέα κινηματογραφική περίοδος

Ποιες ταινίες 
θ ά  δοϋμε τόν χειμώνα

Π α ρ’ δλο τό σοβαρό γεγονός δ-I " Ρ η ν η  Κ Ω '  ή ^ Ο π Ο Ό ΐ  Γκα έλ , « Ό  Φερναντέλ άεροπό
τι ό πόλ:μος συνεχίζεται, αύτό τό k ^  | ρος», μέ τόν ίδιον καί τόν Νοέλ
ζήτημα δέν θά έμποδίσει νά πα- παραγωγής τοΰ σκηνοθέτη Φράνκ Νοέλ, «Μετά τό Μ άγιερλινγκ».τοΰ
ρακολουθήσουμε καί φέτος στούςI Κάπρα, 
διάφορους μεγά 
λους · κινηματο
γράφους τής ’Α 
θήνας πολλές καί 
ένδια φέ ρου σες 
ταινίες άμερικα- 
νικής, γαλλικής, 
άγγλικής, γέρμα  
νικής, Ισπανικής, 
ιταλικής, τσεχοσ
λοβακικής, ούγ- 
γρικής καί ρωσσι 
κής παραγωγής, 
πού φθάνουνε αί
σια τόν άριθμό 
τών 200 —  220 
κομματιών. ’Απ’ 
αύτές πολύ λί
γες, βέβαια, θά 
είναι τά «άρι- 
στου ργήμ ατα», 
άρκετές θά είναι 
άπλά «καλές»καί 
ή περισσότερες 
θά εΐναι «μέτρι
ες». Φέτος δέν 
3άχουμε νέες γα λ  
λικές ταινίες, έ- 
πειδή ή κατάστα- 
σι τής Γαλλίας 
δέν έπιτρέπει γιά
τήν ώρα τό γύρισμα ταινιών καί 
οί λίγες πού θά δοΰμε — 15—20— 
θά είναι περσινής καί προπέρσι
νης παραγωγής. ’Αντίθετα, θάχου- 
με αϋξησι τών γερμανικώ ν ταινι
ών.

’Ά ς  ρίξουμε τώρα μέ αντικειμε
νικότητα μιά ματιά στούς καταλό 
γους τών διαφόρων κινηματογρα
φικών γραφείων πού λειτουργούνε 
στήν 'Αθήνα, άρχίζοντας άπό τήν 
Α νώ νυμο Κινηματογραφική Ε τ α ι 
ρία (κ ιν )φ ος  Π α λλάς). Ό  κίνημα 
τογράφος αύτός θά παίξει: « Ό  
κ. Γερουσιαστής» άμερικανικής

μέ πρωταγωνιστές τούς | σκηνηηί·*" "Οφφουλς, μέ τούς
Έ ν τ β ίζ  Φεγιέρ 
κα ί Τζών Λότζ, 
«Μ ιχα ήλ Στρογ- 
γώψ», νέα γαλλι. 
κή κόπια τοΰ ά
ρ ι στουργή ματος 
τοΰ Βέρν, μέ τούς 
” Α  ν τ ο λ  φ 3όλ· 
μπρύκ, Ύ βέτ Λε- 
μπόν, Σ ά ρ λ  Βα- 
νέλ καί Κολέττ 
Ίταρφ έϊγ. Ό  κι- 
/ η μ α τογράφος 
χύτός θά παίξει 
καί διάφορες άλ
λες ταινίες άμε- 
ρικανικής παρα
γω γής.

Τό γραφε'ο τοΰ 
κ. Α. Ζερβοΰ έ
φερε καί θά παί
ξει στόν κινημα
τογράφο του « " Ε  
τπερος», ϊσως καί 
7 ’ άλλον κίνημα 
[όγραφο, τίς πα- 
οακάτω ταινίες: 
χΤά 4 φτερά», ά- 
ιίερικάνικο φίλμ 
αέ ένδιαφέρουσες 
τεριπέτειες. Πρω

ταγωνιστές Ράλφ  Ρίτσαρσον, «.Ο 
μάγκας τής Μονμάρτρης», γα λ λ ι
κή ταινία μέ τούς Ά λμ π έρ  Πρεζάν 
καί Ά ν ν υ  Β :ρ να ί, «Νεανικιά  μελω 
δία», μέ τόν βιολονίστα Ζάσα Χάϊ- 
φετς καί τήν Ά ν τ ρ ε α  Λήντς, « Ό  
πύργος τών καταιγίδων», αμερικά 
νικης παραγω γής μέ τή Μ έρλ Ο- 
μπερόν, « Ό  κ. Ε ίσ α γγελεύς», γα λ 
λικής παραγω γής μέ τόν Χάρρυ, 
Μπώρ, «Ταξίδι στό Τιλσίτ», μέ τόν 
Φρίτς Βά ν Ν τόγκεν, «Φραγκίσκος ό 
Α '»  μέ τόν Φερναντέλ, «Ξημερώ νει» 
γαλλικής παραγωγής, μέ τούς Ζάν 

(Σννέχείβ στήν 6η σελίδα)

Ό Μ 0ΡΙΣ  ΕΣΚΑΝΤ, ιής Κομεντί Φρανσαίζ κα', ή ΝΤΑΝΙΕΛ Ν ΤΑ Ρ ΙΕ  
στό «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ» πού θά παιχθρ τό χειμώνα

Τζίν 'Ά ρθουρ  καί Τζαίημς Στού- 
αρτ, « ’Αγω νία  κοριτσιών», γα λλι
κής παραγωγής τοΰ σκηνοθέτη 
Μάμπστέ μέ τούς Μαρσέλ Σαντάλ,
Ά ντ ρ έ  Λυγκέ, Ζακελίν Ντελυμπάκ 
καί τή νεαρή Μισελίν Πρέλ, «Τό 
λυκόφως τής δόξας», γαλλικής 
παραγωγής, του σκηνοθέτη Ζου- 
λιέν Ντυδιδιέ, μέ τούς Βικτώ ρ 
Φρανσέν, Λουΐ Ζουδέ καί Μ ι
σέλ Σ ιμόν, «Κυνηγώ ντας τήν Α
μαρτία» (ό  πουριτανός), μέ τούς 
Β ιβιάν Ρομάνς, Ζάν Λουΐ Μπαρρώ 
καί Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, « Ή  τύχη του 
όρφανοΰ» (παππούς), μέ τή Ζοσε-

Καλλιτεχνικά είδωλα

0 ΠΙ ΕΡ  Ρ Ι ΣΑΡ-ΒΙΑ Μ
δ χως θρύλους

Πώς άναδείχθηκε 
σέ πρωταγωνιστή

Ό  Πιέρ Ρισάρ — Βίλμ, είνε μιά άπό 
τις πιό πλούσια προικισμένες καλλι
τεχνικές φύσεις. Ό  δημοφιλής αύτός 
ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου, εΐνε 
καί έξαιρετικός μουσικός. "Εχε ι προ- 
σθέτως, μεγάλο ταλέντο είς τήν τέχ
νην τοΰ Φειδίου. Τό ταλέντο του αύ
τό, τόν έφερεν άρχικώς είς τήν σχο
λήν τών Τεχνών. Δέν ήργησεν δμως 
νά τήν έγκαταλείψη, χάριν τού θεά
τρου. Ό  Πιέρ Ρισάρ — Βίλμ, παρουσι- 
άσθηκε στόν άλησμόνητο Φιρμέν Ζε
μιέ. τήν έποχή πού. Α -· ·*·* - - ' ~--- ·■

Ό  Π Ι Ε Ρ  - Ρ Ι Σ Α Ρ  Β ΙΛ Μ
ός — σκηνοθέτης, διηύθυνε τό «Όντε- 
όν». Ό  θερμός αύτός ύποστηρικτής 
κάθε νέου ταλέντου, προσέλαβεν ά
μέσως τάν Βίλμ, εις τήν δευτέρα κρα
τική σκηνήτής Γαλλίας.. Ά λ λ ’ οί ρόλοι 
πού άνετέθησαν είς τόν νεαρόν καλ
λιτέχνην, ήσαν άσήμαντοι καί δέν τοΰ 
παρείχαν τήν εύκαιρία νά δ ακριθρ.

Ή  " Ιντα Ρουμπινστάϊν, συνετέλεσεν 
είς τήν άνάδειζίν του, δταν τοΰ ένε- 
πιστεύθη τόν ρόλον τοϋ Άρμάνδου 
Ντυθάλ. Ή  έπιτυχία του είς αύτόν, 
εϊλκυσε τό ένδιαφέρον των σκηνοθε
τών τοΰ κινηματογράφου.

Τό φίλμ στό όποιο ό Βίλμ έδημιούρ- 
γηοε τόν καλλίτερόν του ρόλον, ήτο 
«Τό μεγάλο παιχνίδι», στό όποιο θά 
ένθυμήσθε τό θρίαμβο τού καλλιτέχ
νου μετά τής Μαρί Μπέλ. Άπά τότε, 
ό Βίλμ, κατέστη έξαιρετικά περιζήτη
τος. "Επαιξε πολυάριθμα φίλμ, πού 
άπ’ αύτά, τά περισσότερα προεβλήθη- 
σαν ήδη οτήν 'Ελλάδα.

Παρά τήν άδ άκοπη έργασία του βίς

Ή  κινηματογρα
φική 'Ακαδημία 

’Αθηνών
Ό  γνωστός καλλιτέχνης κ. Γ. Βεν- 

τούρης, 'ίδρυσε τήν Κινηματογραφικήν 
’Ακαδημίαν ‘Αθηνών. Ή  άνάγκη τής ύ- 
ττάρξεως ένός κινηματογραφικού φυτω
ρίου, τώρα δτε λειτουργοΰν τρία ή τέσ
σαρα στούντιο παραγωγής έλληνικών 
ταινιών ήτο ένδεδειγμένη έπιτακτικώς. 
Είς τήν Κινηματογραφικήν Ακαδημίαν 
θά καταρτίζωνται καΐ θά άποφοιτοΰν 
καλλιτέχναι έξ έπαγγέλματος, άφοΰ α
κολουθήσουν μαθήματα θεωρητικά καί 
πρακτικά καί μετάσχουν 6οκιμασΤικών 
ταινιών. Έφηρμοσμένη ψυχολογία, μα
κιγιάζ, μιμική, ρυθμική καί χορός, μο- 
νφδία κ. λ. π. μαθήματα, διδάσκονται 
ήδη άπό έπιλέκτους καί ειδικούς είς 
τήν Κινηματογραφικήν ’Ακαδημίαν. 
Αϋτη στεγάζεται είς τήν όδόν Ξενο- 
φώντος 1 0.

"Ενα καινούργιο άστέρι τού κινηματογράφου

Η ΩΡΑΙΑ MAPI ΝΤΕΑ
(Πως έγνώρ σα τήν νέα ηθοποιό και τι μοϋ είπε)

Της συνεργάτιδός μας Αίδος ΙΡ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ι  ΠΟΥ Φ ΕΥ ΓΟ Υ Ν

Ό  καλλιτέχνης

‘Απ’ τ ’ άριστερά στά δεξιά: οΐ Γάλλο* 
ήθοποιοί Ρ Ο Λ Λ Α Ν  Τ Ο Υ Τ Α ΙΝ  και ΡΟ- 
Γ Ε  Κ Α Ρ Λ , μέ τή συνεργάτιδά μας 
Δίδα Σκαραβαίου, σέ φωτογραφία 
παρμένη πέρυσι, στό γαλλικό κινημα

τογραφικό στούντιο Μονσουρί

νεύθη όλίγον άργότερα σέ κοΰρσες 
αύτοκινήτων).

Ό Ρολλάν Τουταίν, διόλου προλη
πτικός, δέν έδίστασε νά λάθη μέρος 
είς νέας αύτοκινητοδρομίας, μέ τό 
μοιραίο αύτοκίνητο τής Ρολλάντ Κοτύ.

Χαρακτηριστικόν τής τόλμης τοΰ 
Τουταίν καί τής ηεριφρονήσεώς του 
στό θάνατο, ήτο τά παρατσοΰκλι πού 
τοΰ είχαν βγάλει οΐ φίλοι του: Τόν 
άποκαλοΰοαν «Τρόμπ λά Μόρ», λόγω 
τών έπικινδύνων άκροβαοιών τάς ό
ποιας έκαμνε. Ά ν  καί έρασιτέχνης 
άκροβάτης, ό Τουταίν μποροΰσε νά 
συγκριθρ μέ τούς τολμηρότερους έ- 
παγγελματίας άκροβάτας τοϋ Χειμερι
νού Ιπποδρομίου ή τοϋ Μεντρανό.

Μεταζύ τών τελευταίων φίλμ τού 
προσφάτως άποθανόντος καλλιτέχνου, 
θά παιχθρ τόν χειμώνα είς τάς Α θ ή 
νας, τό δράμα «Τύψεις συνειδήσεως». 
Σ ’ αύτά τά έργο δπου έπαιξε μετά 
τής Σούζυ Πριμ, τοϋ Ζύλ Μπερρύ καί 
τοΰ Ροζέ Κάρλ, ό Ρολλάν Τουταίν έ- 
δημιούργησεν ένα χαριτωμένο τύπο 
νέου δημοσιογράφου — ντετεκτίβ.

Ό Ρολλάν Τουταίν ήτο μοναχογυιός 
τοΰ Γ  άλλου μεγαλοθιομηχάνου Του
ταίν.

Σ .-

·ί?ς έγράφη εις τά προηγούμενο 
φύλλο τών «Παρασκηνίων», ό γαλλι
κός τύπος άνήγγειλε τό θάνατο τοϋ 
δημοφιλούς ζέν πρεμιέ Ρολλάν Του
ταίν, έπισυμβάντα στό Βέλγιον.

Ό  νέος καλλιτέχνης, ήτο άγαπητό· 
τατος καί είς τούς "Ελληνας φίλους 
τοϋ κινηματογράφου. Ό  Τουταίν ύπήρ 
ζεν έκ τών θερμοτέρων φιλελλήνων. 
Είχε διοργανώσει κατά τό 1937 μιά ώ
ραία θαλάσσια έκδρομή άνά τά νησιά 
μας, μέ τό γιώτ «Άλφαΐος»’ πού άνή- 
κεν  είς τήν έξαδέλφην τοΰ Ρολλάν 
Τουταίν, Ρολλάντ Κοτύ (ή  όποία έφο-



Γύρω άπό τή σκηνή

Θεατρικά
σκίτσα

Μιά Εμμετρη σατυρική= 
σειρά τοΰ κ. IS.. Γαλερίδη

γ .  - Ή Μπαλλαρίνο
Είνα ι πολλά τών συμπαθών μπαλλαρινών τά είδη 

καί πάνω στό σανίδι 
της λεγομένης έλαφράς ή μουσιική(; σκηνής

μπορεί νά δη κανείς \
καί μπαλλαρίνες άχαρες κα ί λίαν Εμφανίσιμες, 
καί άρκετά χορταστικές καί άρκετά....νηστήσιμες, 
καί μπαλλαρίνες ώδαείς καί μέ προσόντα χίλια, 
καί άλλες ποΰ χορεύουνε σά ν ν& πατάν σταφύλια, 
καΐ μπαλλαρίνεΓ άψογες μέ άκκισμοΰς έξυπνους 
κ ι’ άλλες πού εΐνε συμφορά νά τίς Ιδης καθ’ ύπνους 

Μέσ’ στό μπαλλέτο βρίσκετε κάθε γυναίκας τύπον: 
νεάνυδες μέ δύναμιν όκτώ καί δέ>κα ίππων, 
γυναίκες ποϋχουν ίνα  στύλ νεανικόν» κ ι’ άβίαστον, 
ικι’ άλλες, άζιοσέβαστες, λόγω  τής ήλικίας των, 
κοπέλλες πού παρέσυραν είς τήν σκηνήν τά φώτα 
καί κάποιος Ερως άτυχής, κατά rrx εΐωθότα, 
κορίτσια, τέλος νόστιμα κα ί τρυφερά κα\ νέα, 
κατά τι μεγαλείτερα τοϋ.. Γιάννη ·>οϋ Πρινέα, 

πού, ώς γνωρίζουν ολοι 
λ ίγο  πρό τής...'Αλώσεω ςι ή ra v  τουρνέ στήν Πόλη...

0 3

Κατά τ6 πλεΐστον, φίλτατοι, ίδώ  είς τήν ’Αθήνα, 
διά τό θεατρόφιλον κοινόν, ή μπαλλαρίνα, 
άποτελεΐ μέγα  τρωτόν τής μουσικής σκηνής 
καί άποδοκιμάζεται διά δοής κοινής.
Ά φ ’ ής στιγμής είς τήν σκηνήν έπάνω Εειμυτίζει 
ή σκληροτάτη κριτική τών θεατών άρχίζει:
— Τί τέρας είν’ ή δεύτερη 1 Γ  ιά κύτταξε τήν τρίτη 1
— Δέν έχω δή άλλη φορά τόσο μεγάλη μύτη I
— Κ α λ ^  ή τρίτη, δέδαια. Ά λ λ ά  ή Εκτη πάλι;
— Πώς τό βαστάει πάνω της έκεΐνο τό κεφάλι;
— Τίς τελευταίες πρόσεξε ! Γ  ιά δές πώς καμαρώνουνε I
— Διερωτώμαι, φίλε μου : Γιατί δέν τίς σκοτώνουνε:...

Γιατί δέν τΙς σκοτώνουνε; ’ Ιδ ο ύ  ή άπορία!
Καί, δμως, φίλε κύριε κα ί σείς φίλη κυρία, 

ποΰ τήν έσχολιάσατε 
μέ ήρειμη συνείδησι -καί τήν καταδικάσατε, 
πώς θέλατε νά ήτανε αύτή ή μπαλλαρίνα;
Μέ τρία χιλιόδροτχαα πού παίρνει κατ& μήνα ;
Μέ κάποια οίκογένεια που πρέπει νά κυττάζη;
Μ έ τΐς άπίθανες μπογιές πού, κατ’ άνάγκην βάζει;
Πώς θέλατε νά ήτανε, κυρία  ιμου; Σειρήνα ;
Μ ά τότε, δέν θά ήτα,"?, βεβαίως, μπαλλαρίνα.

Θά ήταν κάτι άλλο 
θά έκαθόταν δίπλα σας καί μέ τουπέ μεγάλο 
θά Ελεγε, δπωΓ καί σείς: «Γιά  κύτταξε τήν τρίτη!
Δέν Εχω δή άλλη φορά τόσο μεγάλη μύτη!
Τ ί τέρας είν’ ή δεύτερη! Σ τ ά  νεΰρα μ έ  χτυπΟ!. „ ,»

Κα ί τά λοιπά....Καί τά  λοιπά...
* Δ. Γ Α Α Ε Ρ ΙΔ γ Ι Σ

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  ντιζέζ.

6 ΤΔ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Πότε ξεφύτρωσε 
ή Επιθεώρηση 

στό Θέατρο
Τό Παρίσι, ό πατέρας αύτοϋ τού θεατρικού είδους

Τοϋ κ. ΛΑ ΙΜ Ο Υ ΚΑΡΑΚΛΖΗ

Τό "Αρμα στή Β. * Ελλάδα

Άπό τις παραστάσεις του
ΖΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΒΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τοϋ κ. Ήλία Ζιώγα

Ή  σάτυρα τής έπιθεωρήσεως ά. 
πό τό 1872 καί πέρα χω ρίς νά εί
ναι δηκτική, τά λέει μολαταύτα 
ένα χ ε ρ ά κ ι μ έ  τό γάντι —καί 
στήν τότε κυδέρνησι κα ί στήν τό
τε κοινωνική καί πνευματική ζωή 
τοΰ Παρισιού.

Σ ’ Ενα τέτοιο Εργο μέ τόν μα- 
κρόσυρτο τίτλο «Λά ρεβύ ν ’ έ πα. 
ζω-κονάν ντύ Καί» ύπάρχουν άρκε 
τά μοντέλα τραγουδιών καί πρό
ζας χαρακτηριστικώτατα

Ακούστε λ. χ. πώς ειρωνεύονται 
ol συγγραφείς τάς τότε διενεργου 
μένας άπογροόφάς στήν πόλη τών 
φώτων:

Ό  άπονραφεύς, ιμύωψ σέ βαθμό 
πού δέ βλέπει τή μύτη του μπαί 
νει στή τραπεζαρία ένός σπιτιού 
πού είναι συγκεντρωμένοι o l ήθο
ποιοί ένός μουσικοϋ θιάσου.

Τόν έρωτοϋν άν εΐναι ύποχρεωτι 
κή ή δήλωσις έκάστου πολίτου 
πρό0 τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν.

— Κ α ί τί δέν εΐναι ύποχρεω τικό! 
τούς άπαντφ:
Ύποχρεωτ κή είναι τώρα Λ παιδεία 
μέοα στήν πόλη καί παντοΟ οτήν έ·

παρχία.
•Υποχρεωτική ή έκγύμναοις τοϋ μα

θητου,
'Υποχρεωτική καί ή έγκράτια παντοΟ. 
Στά χρόνια τοϋτα τής ’Ελευθερίας

ζαψνικά, 
δλα κατήντηοαν ύποχρεωτικό.

(ζητώ συγγνώ μην γιατί δέν ήκο. 
λούθησα ύποχρεωτικώς έδώ τόν 
ρυθμό τοϋ πρωτοτύπου γιατί.,.δα- 
ρέθηικα).

Ό  διοπτροφόρος λοιπόν άπογρα 
φεύς πλησιάζει τόν κω μικό τοΰ θι 
άσου καί τόν έρωτά;

— Σ ε ίς  είσθε ή πρωταγωνίστρια 
τοϋ θιάσου, δεσποινίς;

— Ο χι. Ε ίμ α ι ό ποίτέρας της.
Ή  πρωταγωνίστρια. — (Τυφλός

εΐναι ό κακομοίρης ό άπογρα- 
φ εύς !)

’Εγώ  είμαι ή πρωταγωνίστρια 
κύριε.

— Συγγνώ μην. Δέ μέ βοηθούν 
τά μάτια μου. Ή  κυρία είναι δε
σποινίς;

Ό  θιασάρχης έπεμβαίνει:
— "Ο χ ι. Ή  δεσποινίς είναι παν. 

τρεμένη.
— Μά.,.πώς γίνετα ι;.
— Σ τ ά  προγοάμιματα άναγρά- 

φεται «δεσποινίς».
— A I (τοϋ πέφτουν Εξαφνα τά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Σεπτέμβρης. -  
Όπως έγραφα οτήν προηγούμενη άν· 
ταπόκριοή μου, τό πέρασμα του Ά ρ 
ματος άπό τις πόλεις πού έπιοκέπτε- 
ται, δημιουργεί μιά πνευματική κίνηοη, 
γιατί ή έ μ φ ά ν .ο Α  του άνάμεοα οτόν 
έπαρχιακό λαό, χαιρετίζεται πάντοτε 
σάν ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. 
Στό Βόλο, πρό πάντων, κι’ άκόμα πε
ρισσότερο οτή Βέροια, τήν ζήσαμε αυ
τή τήν εύχάριστη διαπίστωση.

Στή Βέροια λ. χ., πού σ’ αύτήν άζί- 
ζει νά σταματήσουμε λίγο περισσότερο 
(συμπληρώνοντας τά όοα ήδη άφιερώ- 
σαμε σ’ αύτήν) , γιατί έδειζε, μέ έλατ- 
τωμένη τή δυναμικότητά της (έχει πλη

Έ λ η ν ε ς  τοΟ άκραίου αύτοΟ στάθμου 
της πατρίδας, έσπευσαν άθρόοι στίς πα 
ραοτάοεις τοϋ περιοδεύοντος θιάσου 
τοΰ Βασιλικού Θεάτρου. Καί παρά τό 
έπικρατοΰν φΟχος, κάθε βράδυ τό λυό 
μενο φορητό θέατρο τοϋ "Αρματος ή
ταν κατάμεστο άπό πλήθη κόσμου άπό 
όλες τίς κοινωνικές τάζεις.

Έ τσ ι, τό Ά ρμ α , συνεχίζοντας τήν 
περιοδεία του, έπεσκέφθηκε τήν Κα
βάλλα—τήν πολυάνθρωπη τούτη πολι
τεία πού άγαπάει τά θεάματα.

Τό λυόμενο θέατρο τοϋ Αρματος 
στήθηκε στό χώρο τοΰ Γ '  Δημοτικού 
Σχολείου—έπάνω δηλαδή οτό μεγάλο 
κεντρικό δρόμο, πολύ κοντά οτή θά-

μοΓΓογυάλια καί γλυστρώντας ά 
πό τή μύτη φθάνουν στό στόμα 
τ ο υ ) .

— Πού στό διάολο πήγανε τά 
γυα λιά  μου!

— Τά μ α σ ά τ ε  κύριε. Ε ΐνα ι στό 
στόμα σας.

0 0
Ν ά  και Ρ 1*  έμφάνισις τής Μ ό

δας τοϋ 187^:
— Αυτό πού φορώ εΐναι τό τελευ 

ταϊο μοντέλλο.
— Μά αύτό τό φόραγε ή γ ια γ ιά  

τής γιοίγιΟς μου.
— Πιθανόν, γιατί., ϋ ,τι ήταν πα 

ληό τότε είναι καινούργιο έφ έ
τος.

— Σω στά. "Ο λο  ώλλάζουμε κΓ  
δλο τά Ιδ ια  φοραμν,

ΟΟ
Ο Ι νέες έφημερίδες τοΟ 187^πα 

ρελαύνουν κ ι’ αύτές μέ τήν σειρά 
τους:

Έ ρ ω τβ τα ι ό διευθυντής τοΰ «Κυ 
ριάρχου».

— Πώς λέγετα ι ή έφημερίδα πού 
Εδγαλες;
— «Κυρίαρχος»

— ’Εκδότης;
— Μοναχός μου.

— Μπδ! Κι’ ό χρηματοδότης; 
—...Μοναχός μου.

— Ναί, άλλά ποιός τόν βγάζει; 
—...Μοναχός μου.

— Τά φύλλα σου ποιός τά μο ράζει;
—...Μοναχός μου.

— «Κυρίαρχο” » ποιός παίρνει τέτοια
έποχή!

— έγώ άτός μου.
— Έ μ ’ τότε ποΟ στό διάολο κυριαρχεί;

—Αύτό τό ζέρω μοναχός μου.
— Τόν βγάζεις δηλαδή πρός δφελος

τοϋ κόσμου...
— Nat! Κι’ Ικανοποιούμαι...μονχός μου·

ΟΟ
Ή  κατάστοοσις τής εύρωπαϊκής 

Βαδυλώ νος φαίνεται δτι δέν ήταν 
τότε διόλου ρόδινος άν πιστέψω 
με τούς παρακάτω στίχους πού 6- 
ναφέρονται στήν μοτνία τών Παρι 
ζιάνων γ ιά  τΙς τσ ιγγάνικες όρχή. 
στρες:

Των Τσιγγάνων ή όρχήστρες 
ΤΙ σπουδαίες, τί τσακίστρεςΙ 
Μέσα, δζω, κάτω, πάνω 
συναντάς κι’ έναν τσιγγάνο.
Μά τοιγγάνοι έννοεϊται 
είναι τώρα κι’ oi πολϊται.

Σ έ  τέτοια φόρμα ήταν γρα μμέ
να κουπλέ καί πρόζες τών έπιθεω-

ρήσεων τοϋ καιροϋ έκείνου. Μ ετα
φέρω έδώ μερικούς τίτλους χάριν 
περιεργείας: « Ή  οίύτής μεγαλείο 
της ή...Ψήφος» «Σπ ιτονοικοκύρης 
ίσον κλέφτη», «Τά βατράχια ζη
τούν βασιληά» (παρωδία τοΰ γνω 
στοϋ ΑΙσωπείου μύθου, «Λέ μον ντε 
λά φέν», «Μπύ κ ι’ σ’ άβάνς». 
«Β ά ρ δ α  άπό τό.,.νερό» (ώς φαίνε 
ται θά τούς είχε τότε -«-αράξει 
στούς λογαριασμούς της ή έταιρία 
τών ύ δ ά τω ν).

Τό γνωστόν θέατρον τών «ΦολΙ 
Μπερζέρ» άν καί έλειτουργοΰσε 
ήδη άπό τό 1869 δέν Επαιζε άικό. 
μη Επιθεωρήσεις στό εΐδος τών h- 
νωτέρω. Ή  Εναρξις τής σταδιοδρο 
μία- του Εγινε μέ χορευτικά  νοΰ 
μερα.

Η έπιθεώρησις έστεγάζετο κυ 
ρίως στό θέατρο «Βα ριετέ» κα ί έ. 
παίζετο συχνά άπό τόν ϊδιο θία
σο πού Επαιζε τΐς θρυλλικές έκεΐ- 
νες όπερέττες τοϋ "Οφφενμπαν 
Ά ν ά  διαστήυατα άνέβαιν'ε μ ι*  έ- 
πιθεώρησις έΐΛότιιλλος τών όπερετ 
τικών Επιτυχιών, δπως λ. χ . ή 
«Ροττοπτλάν» στό 1880.

Οί έπισκευές τών κτιρίων τής 
πόλεως Εδινοτν άφοριιή στόν κο 
μπέο ν ά  δ 'α 'ΐαοτυρηθή μέ κουπλέ 
τοϋ παρακάτω τύπου:
Μεγάλη πόλις τό Παρίσι, 
έχει κι' ένα οωρό άνάγκες 
Έδώ κανείς, δπου γυρίοη, 
θαρρείς μέ τούς Ζουλοϋ θά ζήση. 
"Ολο παράγκες — άδερφέ! — δλο πα-

ράγκες!
Ταχυδρομείο δν ζητήση 
Βουλή, γραφεία, σπίτια, μπάγκες, 
προτοϋ τά 'δή, θά σκουντουφλήση. 
"Ολο παράγκες — άδερφέ — δλο πα

ράγκες!
Σ ’ άλλη σκηνή, Ενας μπεμπές 

δέκα χρονώ χαρακτηρίζει τή σω
ρεία τών τότε κυβερνητικών κρ ί
σεων μέ τούς εξής στίχους:

ΕΤμαι μόλις δέκα έτων 
κι* δμως — μά τήν Παναγία — 
είδα τρείς πρωθυπουργούς 
καί τριάντα ύπουργεϊα...

Τά  Εργα  αυτού τοΰ είδους έξα- 
κολουθοΰν τό δρόμο τους χωρίς 
ούσιώδείς μεταρρυθμίσεις άκόμη. 
Δέν διαφέρουν δηλ. τά Εργα  πού 
είδαμε, ή «Ραταπλότν» κλπ. άπό τό 
«Ζητήσατε τήν' γυναίκα» ποϋ έπαί 
γθηκε στό Καζινό ντέ Παρι τ ?  
1904.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.

Ό  Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ  Μ Ο Ν Τ Γ Κ Ο Μ Ε Ρ Υ  xx i ή Ρ Ο Ζ Α Λ Ι Ν Τ  Ρ Ο Υ Σ Σ Ε Λ
πβΰ πρώτα γ«νΐ3τοΰν οτήν· αστυνομική ταινία «Τ Ο  Κ Λ Ε Μ Μ Ε Ν Ο  
Χ Ε ΙΡ Ο Γ Ρ Α Φ Ο » ,  πβΰ θά παίζεται άπό τήν Δευτέρα στό « Ρ Ε £ »

Τί παιζότανε στούς Κινη
ματογράφους της Αθήνας

Πρίν άπό 
έφτά χρόνια

«Τό παλάτι τών όνείρων», γερμανι
κή μουσική όπερέττα τοϋ σκηνοθέτη 
Γκέζα φόν Μπόλβαρυ καί τοϋ μουσι
κοσυνθέτη Φράνζ Γρότε, μέ πρωταγω

νιστές τούς Λίάνε Χάϊντ, Βίκτωρ ντέ 
Κόβα καί Πάουελ Κέμπ. Παίχτηκε 
στόν «’Απόλλωνα».

«Μιά μικρούλα στό τραίνο», γαλλική 
μουσική φάρσα τοϋ σκηνοθέτη Ρ εν έ  
Γκυσσάρ, μέ πρωταγωνιστές τούς Άν- 
ρύ Γκαρά, Μέγκ Λεμονιέ, Πιέρ Έτσε- 
πάρ καί Μπαρόν Φις. Παίχτηκε οτό 
«Παλλάς».

«Λευκή άδερφή», άμερικάνικο δρά
μα, μέ πρωταγωνιστές τούς Κλάρκ 
Γκέϊμπλ, "Ελ λ εν  Χέίζ και Λούϊς Στόν. 
Παίχτηκε στό «’Αττικόν».

«Τήν άγάπη πρέπει νά τή νοιώθρς», 
γερμανική μουσική όπερέττα τοϋ σκη
νοθέτη Βίλλυ Χάνς Στάϊγκοφ καί τοϋ 
μουσικοσυνθέτη Βίλλυ Κολλό, μέ πρω
ταγωνιστές τούς Ροζύ Μηάροονυ, Βόλφ 
Ά λμπ α χ Ρέττυ, Γκιώργκ Άλεζάντερ 
καί Τέο Λίγκεν. Παίχτηκε στό «Σ-ιλέν- 
τιτ».

«Διαγωγή...μηδέν», γερμανική μου
σική φάοσα τοϋ σκηνοθέτη Κάρλ Λα- 
μόκ καί τοϋ μουσικοσυνθέτη Βίλλυ 
Κολλό, μέ τούς Ά ν ν υ  "Οντρα, Κάρλ 
Λαμάς καί "Οοκαρ Μαριόν. Παίχτηκε 
στό «Πάνθεον».

ΟΙ Π ΡΏ ΤΕΣ

«Τό κλεμμένο 
χειρόγραφο»

ΣΤΟ  « Ρ Ε Ξ »
Ά π ό  μεθαύριο Δευτέρα, λ κινημα

τογράφος «Ρέξ», θά παίξη τήν άμερι- 
κάνικη ταινία : «Τό κλεμμένο χειρό
γραφο», τής έταιρίας «Μέτρο», μέ 
πρωΤαγωνιστάς τοΰς γνωστούς μας ή
θοποιούς Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ, Ρό- 
ζαλιντ Ροΰσσελ, Ρέτζιναλδ "Ογουεν 
καϊ Φράνκ Μόργκαν.

Πρόκειται γιά ενα μεγάλου ένδια- 
φέροντος καΐ έξαιρετικής πλοκής άστυ
νομικό φιλμ πού παρακολουθεΐται, χά
ρις στις πολλές δραματ ικές μέ τήν ά
στυνομία σκηνές πού έ'χει άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους ευχάριστα, ιΤνε δέ παρ
μένη άπό τό συναρπαστικό μυθιστό
ρημα τοϋ X . Κούρνιτς «Τζόολ Σλόν, 
έρασιτέχνης τοΰ μυστηρίου». Ή  ύπό- 
θεσις περιστρέφεται γύρω άπό ϊνα χει
ρόγραφο τού Σαίξπηρ, πού έξαφανίζε- 
ται μυστηριωδώς. Σκηνοθέτης τοΰ φιλμ 
ά Έ ντο υ ιν  Μάριν. Θά παίζεται ή γαλ
λική έκδοση τής ταινίας μέ τόν τίτλο : 
« ‘0  άνδρας μου όδηγάει τήν άνάκρισι».

Πριν άπό εξήντα χρόνια

θυσμό μόλις 16 χιλ.) πώς τό ποοοστό (λασοα, δπου ή σειρά των μεγάλων κα- 
τών συνειδητών θεατροφίλων της είναι 
μεγαλύτερο άπό παντού σχεδόν. Στή 
γραφικώτατη τούτη Μακεδονική πολιτει- 
οϋλα, πού ή ζωή της άρχίζει άπό τούς 
αρχαίους χρόνους, δίχως Ιστορικά κε 
νά, ή μέντια τών είσηράζεων τοϋ Ά ρ 
ματος ζειέρασε τΐς 21 χιλιάδες 1 Τό 
γεγονός είναι, όμολογουμένως άνευ 
προηγουμένου, κι’ άζίζει νά προσεχτρ 
δοο τοϋ ταιριάζει.

Καί τοϋ ταιριάζει νά τό προοέζου- 
με, γιατί ή Βέροια έχει ένα μεγάλο, 
σύνθετο ένδιαφέρον. Δέν είναι μονά
χα οί κάτοικοί της (πού τή ζωή τους 
τήν έπηρέαοε τό δυναμικό πολιτισμένο 
προσφυγικό στοιχείο, πού οιγά-σιγά, μά 
σταθερά, άνοικοδομεί τήν καινούργια 
πόλη), πού έργάζονται δραστήρια καί 
άκούραστα γιά νά τήν διαμορφώσουν 
οέ μιά σύγχρονη πολιτεία, μά καί oi 
φυσικές άφθονες καλλονές της, άλή- 
θεια άνυπέρβλητες, τά άπιστεύτως πολ
λά νερά της, πού τρέχουν παντοΰ, οί 
καταρράχτες της, ή παληά γραφική 
τπτ; πολιτεία, γεμάτη άρχιτεκτονικό έν- 
δ,αφέρον, οί 72 έκκλησοϋλες της, μι
κρούλες, συχνά έζαιρετικές άπό άπό
ψεως φορητών εικόνων καί τοιχογρα
φιών, κρυμμένες δέ μέσα οέ αύλές, 
καί τέλος, ή ίδια ή ζωή της, πού κυ- 
λό ειρηνικά στούς στενούς δρομά
κους της, πού τούς άνεθοκατεβαίνουν 
οί άπλοι της άνθρωποι μέ τή γαλήνια 
υορφή!

Στή Φλώρινα, δπου τό Ά ρμ α  έμεινε 
κά-ιου 7 μέρες, τά ίδια συμβήκαν. 01

πναησθηκών.
Έδώ, ή μέντια έπέρασε τίς 25 χι

λιάδες δραχμές 1 ’Αλλ’ ό καιρός ζα- 
φν.κά άλλαζε, άρχισε νά βρέχρ συ
νεχώς, έπιασε κρύο, κΓ έτσι τό Ά ρ 
μα, ύπακούοντας στήν πάνδημη έπι- 
θυμία τής Καθάλλας, πέρασε στό και
νούργιο κινηματοθέατρο « ’Αττικόν», δ
που καί συνέχισε τίς παραστάσεις του 
μέ τήν ίδια δμως ζήτηση εισιτηρίων.

Στήν Καβάλλα πού άνοικοδομείται έζ 
όλοκλήρου (είναι ένα τεράστιο άπέ- 
ραντο γιαπί, όλόκληρη ή πόλη), oi 
καλλιτέχνες τοϋ Άρματος πέρασαν 
εύχάριστα τις ήμέρες τους, γιατί δέν 
έλε.φαν ol θερμές έκδηλώσεις τών 
κατοίκων της πρός αύτούς.

Τώρα τό Ά ρμ α , έζακολουθώντας τήν 
πορεία του πρός... άνατολάς, παίζει 
στήν Άλεζανδρούπολη, έδώ, δπου κά
θε βράδυ τό ύπαίθριο θέατρό μας είναι 
γεμάτο. Τά πλήθη τοϋ κόομου πού 
συρρέουν έζω άπά τό θέατρό μας, έκ 
δηλώνουν μίαν άφάνταστη περιέργεια 
γιά δ,τι ένδιαφέρει τό άναγεννώμενο 
νεοελληνικό θέατρο.

Άζίζει δέ νά δρ κανείς, έστω καί 
μιά φορά, τό πράγματι συγκινητικό φαί 
νόμενο τοϋ# πλήθους, πού τρέχει καί 
κατακλύζει τό Γ^έατρό μας, μέ ποιά 
θρησκευτική ευλάβεια, μέ ποιάν άπί- 
στευτη προσήλωση, τελείως καθολική, 
παρακολουθεί τίς παραστάσεις μας καί 
τΐς χειροκροτεί.

Η Λ ΙΑΣ Ζ ΙΟ ΓΑΣ
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Στή «Μάντρα 
τοϋ Αττίκ

»

(Ιυνέχε ια  άπό τήν 3η σελίδα) ,
μάρτυρες πού βρέθηκαν τή στιγμή έ-1 
κείνη στά παρασκήνια.

'Ό ταν, λοιπόν, έφτασε ή σειρά τΰν 
Πϊ καϊ Nt, ό κ. Ά ττ ίκ  βγήκε στά προ
σκήνιο καί μέ τίς συνειθισμένες ε
παινετικές του φράσεις τις άνήγγειλε 
στό κοινό. Μπαίνοντας ομως μέσα, εΤ- 
πε στις δυό άδελφές, ότι δέν θά τίς 
συνώδευε ό ϊδιος στό πιάνο οπως ε- 
κσνε κάθε βράδυ, άλλά άντ ι αυτοΰ θα 
τίς άκομπανιάριζε ό κ. Πρωτοποπώφ. 
Πρόσθεσε δέ άκόμη :

  Ά ν  θέλει κανένας κύριος άπό
τήν πλατεία, ή ό κ. Λάσκος νά σάς 
κομπανιάρει, πολύ ευχαρίστως. Πάντως 
έμένα μοΰ πονάει τό δάκτυλό μου καί 
δέν μπορώ !...

Τά λόγια αύτά πάγωσαν τίς δυό 
άδελφές. Ή τα ν  συνηθισμένες νά βγαί
νουν μαζί μέ τό δάσκαλό τους, καί ή 
άρνησή του αύτή τίς τρόμαξε. Δίστα
ζαν. Στό μεταξύ δμως ο κόσμος περί- 
μενε. Ά π ό  στιγμή σέ στιγμή Γπρεπ: 
νά έμφανισ-ούν. Στ^ν άρχή ή Πίτο-α δέν

πού χτιζότανε στά σχέδια τοΰ 
Τσίλλερ καί ήτανε πρώτης γρ α μ 
μής θερινό θέατρο γ ιά  τήν έποχή 
του.

Κατά τόν ’Απρίλη μπήκανε Λ.,.έπΙ 
τών δύο άκρων τής προσόφεως δυό 
κομψαίσθητα άγάλματα είς φυσικόν 
μέγεθος, ών τό μέν παριστα τήν ’Α 
θήναν καί τό άλλο τόν ’Απόλλωνα. 
Κάτωθι δέ τών άγαλμάτων παρίσταται 
ή Τραγωδία καί ή Κωμωδία, πού τίς 
είχε κάνει ό γλύπτης Δρόσος... («Έφη- 
μερίς» 5 ’Απ ρ.).

Ε ίνα ι φανερός ό κλασικισμός, 
πού όδηγεϊ τόν άρχιτέκτονα νά 
στολίζη τή Σ κη νή  μέ άγάλματα 
άρχαίων θεών.

Σ ’ αύτή τήν περίοδο ό γερμα- 
νός λόγιος "Ελ ισ εν , πού μελετού
σε τή μεσαιωνική μας λογοτεχνία, 
μετάφρασε τό «Δούκα» τοΰ A . Ρ. 
Ρα γκα δ ή , Ενα τρομερό καί φο$ε- 
ρό σαιξπηροουγκικό δράμα Εμ
μετρο.

Κ α ί τίποτε ά λλο ! Φτωχή, μικρή 
’Αθήνα I Πέρναγες όχτώ μήνες χω 
ρίς θέατρο 1

Αύτή τή χρονιά ή Έ θ ν ικ ή  Β ι 
βλιοθήκη πλουτίζεται καί μέ πολ
λούς τόμους τοΰ «Νεολόγου» τής 
Πόλης, πού τούς δώρησε ό Γαδρι- 
ηλίδης.

Ή  είδηση αύτή δέν είνε βεβαί
ως άμέσως θεατρική, γ ιά  μένε δ
μως γίνεται γεγονός θεατρικό άπό 
τήν άποψη τοΰ δτι ό «Νεολόγος» 
εΐνε σπουδαία έφημερίδα κα ί γιά  
τήν έσωτερική της όργάνωση καΐ 
γ ιά  τήν έκδοτική της έμφάνιση. 
Ε ΐνε  χαραχτηριστικό τό δτι γ ιά  
πράγματα τής έπικρατείας πού 
μέσα σ ' αύτήν τυπωνότανε μιλάει 
πολύ λ ίγο , πιό περισσότερο τόν α
πασχολούν τά έλληνικά  πράγματα 
καί οί άνταποκρίσεις τής ’Αθήνας, 
πού ώς τόσο ή Εφημερίδάς της δέν 
ήτανε καθόλου καλύτερες άπό τό 
«Νεολόγο».

"Απειρες λοιπόν άπόψεις τοΰ 
έθνικοΰ βίου Εχει κανείς νά μελε-

( Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
Παίχθηκε κι' Ενα έπίκαιρο πολεμι
κό μονόπραχτο, ό « ’Αποχαιρετι
σμός» τοΰ Γ. Σουρή μέ τόν Δ. Κο 
τοπούλη καί μέ τήν 'Ελένη  Κοτο
πούλη. Τό καινούργιο αύτό μονό- 
πρα/*ο ήταν ή έπίκαιρη αισθημα
τική σάτυρα, πού σήμερα τήν Εκ
φράζει ή ’Επιθεώρηση, πρωτοπαί- 
χθηκε στις 29 τοΰ Μάρτη 1881.

Στή ν  άρχή δμως τοΰ χρόνου γι- 
νήκανε άλλα, τεράστια πράματα 
στήν ’Αθήνα :

Ε Ιχ ’ έρθει ένας ταχυδακτυλουργός 
πού όνομαζότανε Μπερζάν, μαζί μέ τά 
-ιολλά καί τά διάφορα τά θαύματά του 
παρουσίασε, καί γιά πρώτη φορά τόν 
είδε ή πρωτεύουσα, τόν Φωνόγραφο, 
πού ήταν, κατά τήν «Έφημερίδα» τής 
5 τοϋ Ίανουαρίου: «... ή θαυμαστή αύ
τή έφεύρεσις, διότι ή μηχανή αϋτη ό- 
μιλεί, τραγουδεΐ καί σφυρίζει έκτελεί 
χρέη άοιδοϋ καί μουσικού όργάνου 
τουτοχρόνως καί έν γένει άποδεικνύ- 
εται ένταυτή τυπώνουσα δίκην τυπογρα 
φικής πλακός πάσας τάς άνθρωπίνας 
φωνάς καί ταϋτα δι’ άπλής ουστροφής 
έπαναλαμβάνει αύτά έν τώ αύτψ λόγψ 
μετά τής αύτής σχεδόν έκφράσεως...»

01 ’Αθηναίοι ξετρελλαθήκανε 
μέ τόν πρώτο φωνόγραφό τους!

Δυό μέρες μετά τήν πρώτη του 
έμφάνιση πού γίνηκε στό Δημοτι
κό Θέατρο, τόν καλέσανε στό Πα
λάτι καί σέ λίγες μέρες έξήγησε 
τήν έφεύρεση ό καθηγητής τοΰ Πα 
νεπιστημίου Άργυρόπουλος σέ μιά 
«έφεσπερίδα» τοΰ «Παρνασσοΰ».

Τό 1880 δμως τελείωσε καί μ'
Ενα άξιόλογο γεγονός: Παίχθηκε 
στό Παρίσι, μεταφρασμένη άπό 
τήν Ίο υ λ . Λαμπέρ ή «Γαλάτεια» 
τοΰ Βασιλειάδη, δέκα σχεδόν χρό
νια μετά άπό τόν καιρό πού τήν 
Εγραψε ό ποιητής της πού είχε πιά 
πεθάνει, οί παρισινοί κριτικοί τήν 
έπαινέσανε.

Τήν παράσταση τήν όργάνωσε ό 
Έ δ .  "Α ντα μ  καί παίχθηκε στό 
«θέατρο τών ’Εθνών».

Τήν 'Ά νο ιξη  πιά είχε προχωρή 
σει καί τό θέατρο τών ’Ολυμπίων 
έκεί στήν είσοδο τοΰ Ζαππείου, τήση στό «Νεολόγο» καί μάλιστα

γ ιά  τό θέατρο, πού, ώς δημιουρ
γός αισθημάτων έλληνικώ ν, τό ά
γαπάει καί τοΰ προσφέρει τίς στή 
λες του.

Οί έλληνικοί θίασοι πού πηγαί
νανε στήν Πόλη βρίσκανε τήν ύ- 
ποστήριξή του καί τήν κριτική του 
Ετοιμη νά τούς έπαινέση καί νά 
τούς χτυπήσει γ ιά  τό καλό τους, 
άν ήτοινε άνάγκη.

Κ ι ’ έκτός άπό αύτή τήν πιό πνευ 
ματική παρακολούθηση, ό «Νεολό 
γος» εΐνε γεμάτος πληροφορίες 
γ ιά  τήν πορεία τών θιάσων, πού 
πάρα πολύ λίγες  λέξεις βλέπουμε 
στίς έφημερίδες τής 'Αθήνας.

Γιατί υπήρχαν μεζί μέ τούς με
γάλους θιάσους τής έλευθέρας πα
τρίδας καί πολλοί ντόπιοι, πού 
παίζοτνε στά προάστεια ή καί λίγο 
πιό πέρα καί δλην αύτή τήν κίνη
ση, πού εΐνε άξεδιάλυτα καλλιτεχ
νική κα ί πατριωτική μποροΰμε νά 
τήν μελετήσουμε στό «Νεολόγο» 
γ ιά  νά μάς Ικανοποιήσει τό τί μα
θαίνουμε στούς τόμους του.

Γ ι ’ αύτό σημειώνω τώρα τή δω
ρεά τοΰ Γαβριηλίδη σ’ αύτή τήν 
άπλή άνασκόπηση, σά γ ιά  νά έκ- 
φράσω τήν εύγνωμοσύνη μου στόν 
άείμνηστον όδηγητή, πού, μέ τήν 
πρόνοιά του νά χαρίση στή Β ιβ λ ι
οθήκη τήν 'Εθ ν ική  τούς τόμους αύ
τούς, έμένε τουλάχιστον μοΰ πρό- 
σφερε τήν εύτυχία καί νά μάθω 
πολλά κ ι’ άκόμα γιατί μπορώ Ετσι 
νά πληροφορήσω καί τούς άλλους 
γιά  τά θεατρικά γεγονότα έκεΐνα.

Ή  «Έ φ ημ ερ ίς» στίς 5 Ία νο υα ρ ί
ου 1880, άνα γγέλλει αύτή τή δω
ρεά τοΰ Γαβριηλίδη.

Κ ι ' άς προσθέσω τελειώνοντας, 
δτι ή «’Εφ ημερίδα» τοΰ Κορομηλά 
εΐνε κάτι τί άνάλογο, τουλάχιστον 
ώς πηγή θεο(τρική άστείρευτη, μέ 
τό «Νεολόγο». Κα ί στά δυό ύπάρ
χουν θησαυροί θεατροδιφικών στοι 
χείων, πού τά γράφανε o l 'ίδιοι ol 
Διευθυντές τους.

Γ Ι Α Ν .  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ

ΠΑΟΥΛΑ
Βέσσελυ

(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα) 
λυ. Εΐνε μιά άληθινή χαρά νά έρ- 
γάζεται κανένας μαζύ της.

Τά λόγια αύτά τοϋ Ούσίκυ μπο
ρούν νά χαρακτηρισθοϋν οάν ό με
γαλύτερος έπαινές πού μπορεί νά 
γίνρ σ’ ένα ήθοποιό άπό ένα σκη
νοθέτη μέ πείρα είκοσι έτών οτόν 
κινηματογράφο. ’Από τήν άλλη με
ριά δμως καί οί ήθοποιοί έπίσης εί- 
νε κατενθουοιαομένοι μέ τόν τρό
πο τής έργασίας τοϋ Ούσίκυ, πού 
είνε ίσως ό μόνος κινηματογραφι
κός σκηνοθέτης πού γυρίζει τά 
φίλμ του μέ χρονολογική σειρά. 
Έτσ ι, διευκολύνεται πολύ καί ό καλ 
λ,τέχνης πού δέν είνε ύποχρεωμέ- 
νος νά γυρίζη διάφορες σκηνές χω 
ρίς καμμιά συνοχή, όπως συμβαίνει 
συνήθως οτόν κινηματογράφο, δπου 
•πολλές φορές τήν ίδια ήμέρα παί
ζονται άλληλοδιαδόχως σκηνές άπό 
τήν άρχή καί τό τέλος τοϋ έργου. 
Ό  Ούσίκυ, έφ’ δοον είνε δυνατόν, 
προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά κρα
τήση μιά σειρά στό γύρισμα τών 
φίλμ του. Γ  ι’ αύτό άλλωστε είνε καί 
άγαπητός σέ δλους τόσο οτούς ή
θοποιούς, όσο καί στούς φωτογρά
φους, τούς άρχιτέκτονες ή τούς ή- 
λεκτροτεχνίτες.

Δέν ήθελα νά φύγω χωρίς νά μπο 
ρέσω ν ’ άνταλλάζω μερικά λόγια 
μέ  τήν Πάουλα Βέοσελυ πού είχε 
πάει στό καμαρίνι της νά έτοιμα- 
στή γιά τήν έπόμενη σκηνή. Δέν 
είχαν περάσει παρά λίγα λεπτά καί 
έμφανίστηκε πάλι χαμογελαστή καί 
εύγενική. Ή τα ν  ντυμένη μ’ ένα 
ρόζ φόρεμα, μόδας τού 1910 πού 
τής πήγαινε θαυμάσια. Μετά τίς 
σχετικές συστάσεις τήν παρεκάλεσα 
νά μοϋ πρ λίγα λόγια γιά τούς ά- 
ναγνώοτες τών «Παρασκηνίων».

— Μοϋ ζητάτε νά σάς μιλήσω γιά 
τήν έργασία μου δηλαδή κάτι πού 
ένας ήθοποιός δύσκολα μπορεί ό ί
διος νά κρίνει. Τί νά σάς πώ; Τό 
μόνο είνε ότι κάθε φορά πού βρί
σκομαι μπροστά στό φακό προσπαθώ 
νά άποδώσω δσο μπορώ καλύτερα 
τό ρόλο μου. Άλλω στε αύτό κάνει 
καί κάθε άλλος καλλιτέχνης. Τό 
άν τό κατορθώνω ή όχι, αύτά πιά 
είνε πράγμα πού μονάχα τό κοινό 
μπορεί νά κρίνει. Γιατί μή ζεχνάτε 
ότι ό ήθοποιός, όσο μεγάλη πείρα 
καί αύτοπεποίθηση καί νάχει, κάθε 
φορά πού παρουσιάζεται στά μάτια 
τοϋ κοινού έχει τά χτυποκάρδι τοϋ 
άρχαρίου: θά μπορέσω νά δώσω
δ,τι ζητάει τό κοινό άπό μένα; Αύ
τό τό έρώτημα τόν άπασχολεί. "Οσο 
γιά τό φίλμ πού γυρίζω τώρα μπορώ 
νά σάς πώ ότι είμαι περισσότερο ά
πό ένθουαιασμένη άπό τό ρόλο μου. 
Αύτό ήταν ένα άπό τά μεγάλα μου 
δνειρα. μ .Μ.

‘Η νέα
κινηματογραφική

περίοδος
(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα)

Γκαμπέν, Ά ρ λ εττύ  κα ί Ζύλ Μπερ
ρύ, « ’Ερω τική φλόγα»’ μέ τούς 
Γκουστάβ Φραίλιχ καί Τζένίυ Γι- 
οΰγκο, « Ό  κλέφτης τής Β α γδ ά 
της», ταινία μεγάλης άξίας τών 
σκηνοθετών Ά λεξά ντερ  καί Ζόλ- 
ταν Κόρντα, «Ε ίμ α ι ό Σεβα στια 
νός ” Οττ», μέ τούς Β ίλλυ  Φόρστ 
κα ί Πάουλ Χέρμπιγκερ, « ’Έ φ οδος  
γιγάντω ν», μέ τόν Γκά ρυ  Κοΰπερ, 
«Γιάννοσικ», τσέχικιας παραγω
γής, μέ τή Σλά τα  Χατζούκοβα, 
«Τό κάθισμα Νο 47», γα λλικής πα 
ραγω γής, μέ τούς Ρα ιμύ καί Φραν 
σουάζ Ροζαί, «Τά κούτσουρα τής 
’Οξφόρδης», μέ τούς Χονδρό καί 
Λ ιγνό , καί διάφορες άλλες άμε- 
ρικανικιάς παραγωγής.

*  #
Τό γραφείο τής «Έ λ λ η ν ική ς  κι

νηματογραφικής "Ενω σης» Εφερε 
κα ί θά παίξη στούς κινηματογρά
φους του «Τιτάνια» καί « ’Απόλ
λων» τίς παρακάτω ταινίες: «Μο- 
ρένα Κλάρα», «Ο ί άδερφές τοΰ έ- 
λέους» κα ί «Τόσκα», τρεϊς ταινίες 
ίσποτνικιάς παραγω γής μέ τή συ
μπάθεια τών ’Αθηναίων Ίμ π έρ ιο  
’Αρτζεντίνα, «Φιέστα», ή πιό νέα 
ταινία τοΰ Τίνο Ρόσσι κα ί τής γυ 
ναΐκας του Μ ιρέϊγ  Μπαλαίν, « Ό  
τρελλός τραγουδιστής», μέ τόν 
Μπενζαμίνο Τζίλι, ίταλο-γερμανι 
κιάς παραγωγής, « Ή  όμογάλαχ- 
τος άδερφή μου», μέ τούς Ά νρ ύ  
Γκαρά , Μ έγ κ  Λεμονιέ καί Λουσιέν 
Μπαροΰ, «Αύτοκρατορικό ξενοδο
χείο», γερμανικιάς παραγωγής, 
μέ τούς Β ίλλυ  Μ πίργκελ καί Συ- 
μπίλε Σ  μίτς, «Μπέλ Ά μ ϊ» ,  μέ τούς 
Β ίλλυ  Φόρστ καί "Ε λ ζ ε  Βέρνερ, 
« Ό  γολγοθάς μιάς. μητέρας», μέ 
τή Καίτε Ντόρς, «Ο ί τελευταίες 
ήμέρες τής Πομπηίας», Ιταλικιάς 
παραγωγής, μέ τούς Β ίκτω ρ Βα ρ  
κόνι κα ί Μ αρία Κόρντα, «Μαρία 
Στούαρτ», γερμα νικιάς παραγω
γής τοΰ σκηνοθέτη Κά ρλ Φραϊλιχ, 
μέ τούς Ζάρα Λεάντερ κα ί Β ίλλυ  
Μ πίργκελ, «Τό πράσινο ντόμινο», 
νέα κόπια, μέ τή Ντανιέλ Νταρ- 
ριέ, κα ί διάφορες άλλες διεθνούς 
παραγωγής.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ο Ι ύπόλοιποι

κινηματογράφοι.

δεχόταν. 01 προτροπές δμως τοΰ Λά 
σκου καί τών άλλων παρευρισκομένων, 
Τήν έκαναν ν’ άλλάξη γνώμη. Καθώς 8· 
μως έτοιμαζόταν νά 6γή, συνέβηκε κά· 
τι, πού δημιούργησε τήν άρχή τοΰ έ— 
πεισοδίου. Ό  Ά τ τ ίκ  τής δήλωσε κα
τηγορηματικά :

—  Ά ν  δέν βγήτε, θά βγω νά τά 
πώ δλα στόν κόσμο !...

Αύτό ήταν. ·Η Πίτσα μέ μιά δυνατή 
ύπερένταση τών νεύρων, μεΤανοιωμένη, 
γύρισε πίσω, λέγοντας :

—  Δέν βγαίνουμε. Προτιμώ νά μήν 
βγοΰμε...

*0 κόσμος στό διάστημα αύτό, εΤχε 
άκούσει δλη σχεδόν τήν παραπάνω 
στιχομυθία, πού γινόταν μάλιστα πί
σω άπό τή δεύτερη ριντώ, κι’ άρχισε 
νά καταλαβαίνει, πώς κάτι τό έξοι- 
ρετικόν συμβαίνει.

Ή  έμφάνιση τοΰ Ά ττίκ καί πάλι 
στό προσκήνιο κόβει τό κΰμα τών ψι- 
θύοων πού' είχε άρχίσει άπο τό σχο- 
λίΐΛ/μα τών γεγονότων. Μέ καταφανή 
ταρνχή, πού προσ-,ίαθούσε vie κρΓψη, 

) άναγγέλλει στό κόσμο, πώς έπειδή κτΰ

φρύδια τής μεγαλύτερης άδελφής, τής 
Πίτσας,χάλασαν καί πάει νά τά φτειά- 
ξη» θά μεσολάβηση ενα άλλο νούμερο 
καί μετά θά έμφανισθοϋν ρί δυό άδελ· 
φές. ("Κλπιζε νά διευθετηθή τό έπεισό- 
δίο. ^Αδικα  δμως. Ά π ό  κείνη τή στι
γμή, άρχίζει ή συνέχεια τόΰ έπεισοδίου 
μέ μιά άλλεπάλληλη σειρά παρεξηγή
σεων.

Βγαίνει ό Λάσκος νά άπαγγείλη τά 
ποιήματα του. Στά  παρασκήνια λιπο
θυμάει ή Πίτσα. Τήν μεταφέρουν στό 
σπίτι της, πού, σημειωτέον, εΐνε δί
πλα στή Μάντρα, καί φωνάζουν οί δι
κοί της γιατρό.

Άπ ά  τή στιγμή αύτή άνεβαίνω στά 
παρασκήνια.

Ό  Ά τ τ ίκ  κυριολεκτικά ξεφυσάει ά
πό τή στενοχώρια του. Πρώτη φορά 
τόν βλέπω σ ’ αύτή τή κατάσταση. Κα
θισμένος σέ μιά γωνιά παρακολουθεί 
σιωπηλά. Οί ψυχραιμότεροι προσπα
θούν νά κατευνάσουν τά έξημένα πνεύ
ματα. Μόλις τελειώνει ό Λάσκος τίς 
άπτγγελίες του καί μπαίνει στίς κου- 
ΐνΤες, τόν πληροφορούν γιά τή λιπο
θυμία τής Πίτσας. Έ νώ  αύτός φεύγει

γιά τό σπίτι της, ό Ά τ τ ίκ  βγαίνει 
στή σκηνή, κρατώντας τά συμβόλαιο 
τών Πί καί Νί κι’ έξηγεί στό κοινό 
πώς έχουν τά πράγματα, κατηγορών
τας τίς δυό άδελφές.

—  “ Εχω παρουσιάσει στή Μάντρα 
μου στό διάστημα τών έργασιών της 
τοΰ κόσμου τά νέα ταλέντα κι* ομως 
στό τέλος μ’ έγκαταλεϊπουν καί φεύ
γουν, λέει σέ μιά στιγμή,

ΕΤνε τό μεγάλο του παράπονο πού 
τά έπαναλαμβάνει άργότερα καί σέ 
μένα, μετά τήν παράσταση.

Τέλος, προτείνει στόν κόσμο, νά 
«άνακο»λέσουν δπως εΤπε στήνέργασία» 
τίς δυό άδελφές, κάνοντας ίτσι τήν τε
λευταία χειρονομία, γιά τήν άποσό- 
βησι τής συνεπείας του έπεισοδίου. 
"Ενα  θερμό χειροκρότημα άκούγεται ά
πό ολους. Ά δ ικ ο ς  κόπος, δμως. Οί Πί 
καί Νί είνε άδύνατον νά έμφανιστοΰν. 
Ό  γιατρός πού καλέστηκε άμέσως, έ
κανε μιά ένεσι στή Πίτσα καί σύστησε 
άπόλυτη άνάπαυση.

ΤΟ ... Α Λ Λ Α Γ Μ Ε Ν Ο  Ο Κ Τ Α Σ Τ ΙΧ Ο

©άταν κουραστικό καί άνιαρό, νά ά-

νάφερα κι’ άλλες λεπτομέρειες, καί τό 
σπουδαιότερο ό χώρος δέν τό έπιτρέ- 
πει. "Ετσ ι θά προχωρήσω στήν τελευ
ταία πράξη τοΰ έπεισοδίου, πού ήταν 
γεμάτη ένδιαφέρον, δπως άλλως τε ταί
ριαζε καί σέ έπεισόδιο πού γίνηκε πά
νω στή σκηνή.

Μόλις κόντευε νά τελείωση κι’ ή δεύ
τερη πράξη, ό Λάσκος βγήκε νά πή 
τό όκτάσιχο τής βραδυάς. Οί ρίμες 
πού τοΰ είχαν δώσει ήταν : ψήσιμο, 
χολέρα, νηστίσιμο, λέρα, στοΰκα, ά- 
σκητής, πατατοΰκα, ποιητής.

‘Αντί δμως νά γράψη πάνω στό θέ
μα πού τού είχαν δώσει, προτίμησε 
νά άπασχοληθή μέ τήν άποχώρησι αύ
τοΰ καΐ τών δύο άδελφών άπό τό συγ
κρότημα τής Μάντρας. "Ετσιάρχισε νά 
διαβάζη τά παρακάτω :

Λυό μήνες ύποφέραμε
τό σιγανό του ψήσιμο 

καί γίναμε άπ’ τή γκρίνια του 
σάν νάχαμε χολέρα.

Φαΐ καλό δέν φάγαμε
μά μόνο, φευ, νηστίσημο 

γ ι ’ αύτό ν’ άφίσουμε είπαμε

μιζέρια τε καί λέρα.
Μά ό Ά τ τ ίκ  σάν τδμαθε, 

τοϋρθε παιδιά σάν στούκα 
πού δέν .θά ζοΰμε πιά κι’ οί τρεις 

καθείς σάν άσκητής. 
Θάχουμε ρούχα πλούσια,

ζεστή μιά πατατοΰκα 
κι’ δλοι θά λένε μέ χαρά :
«Ο ί Μοΰσες κι’ ό Ποιητής».

Ά π ό  τόν πρώτο δμως στίχο, ό κό
σμος άρχισε νά έπεμβαίνη. Πολλοί έ- 
πέμεναν νά γράψη πάνω σΤό θέμα πού 
τοΰ είχε δοθεΐ. "Αλλοι τόν προέτρεπαν 
νά συνέχιση. Ό  κόσμος πιά χωρίστη
κε σέ δυό στρατόπεδα. Σ έ  Άττικόφι- 
λους καΐ Λασκόφιλους.

Πανδαιμόνιο σωστό έπικρατοΰσε στή 
Μάντρα. Φωνές, άντεγκλήσεις, φασαρία, 
κακό. Στά μεταξύ, ή ώρα περνούσε. 
Ό  Λάσκος εΐχε σταματήσει καί περί- 
μενε νά ήσυχάσουν γιά νά συνέχιση. 
"Αδικα τούς παρακαλοϋσε νά πάψουν 
λέγοντάς τους, οτι τό όκτάστιχο &τ.ν 
εκρυβε τίποτε κακό, δπως νόμιζαν.

Τό τέλος αύτής τής φασαρίας ήταν νά 
μήν τελείωση ή άπαγγελία τοΰ όκτα- 
στίχου καί νά διακοπή ή παράσταση, 
έπειδή ή ώρα είχε περάσει.

Κ Α Ι 0 ... Ε Π ΙΛ Ο Γ Ο Σ  !

Τήν περασμένη Τετάρτη, την έπομέ- 
νη άκριβώς τοΰ έπεισοδίου, τό ύπουρ- 
γείον ’Εργασίας, πού σ’ αύτό κατέφυγε 
ό κ, Ά τ τ ίκ , κάλεσε τούς ένδιαφερομέ* 
νους, γιά νά διακανονισθοΰν τ »  πρά
γματα διαιτητικώς.

Στήν άρχή —  δπως πληροφορηθή- 
καμε —  είπαν στίς δυό άδελφές νά ά- 
κολουθήσουν τό θίασο στήν περιοδεία 
του. Έπειδή δμως ό γιατρός δέν έπέ- 
τρεπε νά ύποστή τήν ταλαιπωρία τοϋ 
ταξειδιοΰ ή Πίτσα, γ ι’ αύτό ματαιώ
θηκε αύτή ή πρόταση. "Ετσ ι οΐ δυό ά
δελφές έ'μειναν μαζί μέ τό Λάσκο στήν 
’Αθήνα, δπου σέ λίγο θ’ άρχίσουν τό 
γύρισμα τής ταινίας πού στάθηκε ά
φορμή νά γίνουν τά θλιβερά αύτά έ- 
πεισόδια.

Τ Α Σ Ο Σ  Ο Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ


