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ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ . ΘΕΟΛ. Ν. 1ΥΝΑΑΙΝΟΥ
Τά  «Παρασκήνια» φιλοδοξούν 

εκτός άπο τά άλλα, να γίνουν το 
δημοσιογραφικό όργανο της νεό
τητας. Γιατί πιστεύουν πώς ή πρό
οδος κ ι’ β πολιτισμός ένός τόπου 
είνε έμπιστευμένα στά χέρια τών 
άνθρώπων, πού έρχονται. 'Έτσι δ
λες οί προσπάθειές του 0ά στρα
φούν κυρίως οτήν παρουσίασι καί 
ένίσχυσι, δλων έκείνων τών νέων, 
πού, προικισμένοι μ ’ ένα ταλέντο, 
δέν έχουν την ευκαιρία νά έμφα- 
νίσουν τό έργο τους, πού μπορεί σή
μερα νά είνε μικρό, δμως μέ τό 
νά κρύβη μέσα του τό 8είο πύρ τής 
δημιουργίας καί τής έμπνεύσεως, 
ύπόσχεται μιά γρήγορη καί θετική 
έξέλιξι, ένα πιό ώραΐο, έπιστημο- 
νικό καί φωτεινό αϋριο.

Μ έ τό νά έχουμε δμως τό βλέμ- 
μα καρφωμένο πρός τό αϋριο δέν 
σημαίνει καί πώς πρέπει νά σβύ- 
νουμε καί νά περιφρονοϋμε καί τό 
χτές. Δηλαδή τούς άνθρώπους πού 
περάσανε ή πού σέ λίγο πρόκει
ται νά περάσουν. Τό  χτές μάς 
χρειάζεται πρώτα καί πρώτα γιά 
νά πατήσουμε άπάνω σ’ αΰτό γιά 
τή νέα πνευματική καί ψυχική μας 
έξόρμησι. Μάς χρειάζεται γιά τή 
σύγκρισι. Μάς χρειάζεται άκόμη 
γιά τίς όμορφιές πού κλείνει καί 
τά διδάγματά του, γιατί μέσα σ’ 
«ύτο ύπάρχει τό χτές τών πατερά
δων μας. ’Υπάρχει τό χτές τό δικό 
μας. Τά  νειάτα μας. Οί άναμνήσεις 
μας, οί παιδικές συγκινήσεις μας, 
τά πρώτα κρυφομιλήματα τής καρ
διάς  ̂μας, τά κρυφοσκιρτήματα τής 
ψυχής μας. ’Αλλά στό χτές άκόμα 
κρύβονται καί μερικά μυστικά μας, 
πού σέ στιγμές, πού ή ψυχή μας κι’ 
ό λογισμός μας έκαναν τίς πρώτες 
τους πτήσεις πρός τό Μ έγα " Α 
γνωστο, τά έμπιστευτήκαμε στά 
τραγούδια μας, τούς χορούς μας, 
τά έργα τής τέχνης γενικά.

Βέβαια τά «Παρασκήνια» δέν 
πρόκειται νά τ’ άπασχολήσουν ή 
πολιτική, οί θετικές έπιστήμες καί 
τά μεγάλα οικονομικά καί πλουτο- 
παραγωγικά ζητήματα, πού κρα
τούν σέ διαρκή άνησυχία όλόκλη
ρη τήν άνθρωπότητα. 'Όμως περι
ορίζοντας την δράσι τους στούς το 
μεϊς τών Γραμμάτων καί τής Τ έ 
χνης, έχουν τήν άντίληψι δτι δέν 
θά είνε μικρότερης σημασίας ή 
συμβολή τους γιά τήν δλη πρόοδο 
τοΰ τόπου μας, άπό κάθε άλλο δη
μοσιογραφικό όργανο, πού ή μελέ- 

,τπ  χ<*υ κ*ί ή ερευνά τ<τυ άπλώ- 
νεται σ’ δλα τά μεγάλα ζητήματα. 
Γιατί άν οί μεγάλοι πολιτικοί δημι
ουργούν τίς νέες καταστάσεις καί 
οί όραματιστές δίνουν τις νέες κα- 
τέυβύνσεις.

"Α ν  οί οικονομολόγοι εΐνε οί δη
μιουργοί τοΰ δημοσίου πλούτου καί 
οί βιομήχανοι οί συντελεσταί τού 
ιδιωτικού πλούτου.

"Α ν  ©I εθνικοί άνδρες διδάσκουν 
τήν πίστι πρός τά έθνικά ιδεώδη, 
καί οί δημόσιοι άνδρες άποτελούν 
τδν καθρέφτη τής συνολικής κατα- 
στάσεως τής έποχής τους.

"Α ν  οί έπιστήμονες μορφώνουν 
τούς χαρακτήρες καί οί δασκάλοι 
είνε τά μάτια, πού μ’ αύτά βλέπει 
τό ’Έθνος.

Οί καλλιτέχνες ώραΐζουν τίς ψυ-χ«?·
Οί ποιητές άνοίγουν δρόμους 

πού οδηγούν στόν πολιτισμό.
Οί συγγραφείς κάνουν τίς έπο-

χές.
Οί ήθοποιοί είνε οί διαλαλητές 

τής πρβ( δου πού γίνεται.

Οί μουσικοί είνε οί τραγουδιστές 
πού άπηχοΰν τίς ένδόμυχες σκέ 
ψεις, τά δνειρα, τούς πόθους, τίς 
χαρές καί τίς συγκινήσεις τής έπο· 
χής τους.

Ό  σημερινός Κυβερνήτης δέν 
παραλείπει εύκαιρία χωρίς νά το· 
νίση πώς δλα τά μέτρα πού λαβαί
νει, αντικειμενικό σκοπό έχουν τή 
δημιουργία τοΰ Τρίτου Ελληνικού 
Πολιτισμού. Νά ένα μεγάλο όνει
ρο, πού γιά νά γίνη πραγματικότη
τα πρέπει δλοι μας νά βοηθήσουμε 
Ό  νέος Ελληνικός Πολιτισμός, 
πρέπει νά γίνη. Ά λ λ ά  γιά νά 
γίνη άνάγκη ·νά έπιστρατευθοΰν 
δλες οί έλληνικές δυνάμεις. Για
τί μόνον ot 'Έλληνες θά φτειά· 
σουν ττ>ν Ελλάδα. 'Ο θαυμασμός 
μας καί τό γονάτισμά μας μπροστά 
σέ κάθε ξένο, άνεξάρτητα μέ τήν 
άξία πού κρύβει μέσα του, πρέπει 
νά γίνη παρελθόν. Τό  -αμπούρω- 
μά μας πίσω άπό τά λόγια τοΰ Σο- 
λωμού «εθνικό είνε δ,τι είνε ώ- 
ραίο» γιά νά μπορούμε έτσι νά 
στρέφουμε τίς πλάτες πρός τήν 
έλλη!νική δημιουργία όφείλει νά 
πάψη. Γιατί ό Σολωμός λέγοντας 
«ώραΐο» έννοούσε «έλληνικό ώ- 
ραίο». Κ ι’ άπόδειξι πώς τήν Ε λ 
λάδα τραγούδησε, τή γλώσσα τών 
έλληνικών δημοτικών τραγουδιών 
έχρησιμοποίησε καί τής Ελλάδας 
τό μεγαλείο ώνειρεύτηκε. Ό  πρώ
τος Ελληνικός Πολιτισμός, ό πολι
τισμός τού Περικλέους, ήταν ένα 
συμπαγές δλο, πού γιά νά οίκοδο 
μη δη χρειάστηκε δλοι οί 'Έλληνες 
τής έποχής του νά δώσουν τήν ά- 
τομική τους £ωή συμβολή στή ζωή 
της Πολιτείας. Συγχωνεΰοντας 
τήι · ζωή τού ατόμου στό βίο τής Πο
λιτείας. ή Ελλάς παρεσκεύασε πυ
κνό καί πλούσιο έδαφος γιά νά 
βλαστήση, ν ’ άνθιση καί νά δώση 
έξαιρετικούς καρπούς ή φιλολογία, 
ή τέχνη, ή ποίησι καί ή φιλοσο
φία. Γιατί μέ τό νά δίνη κάθε άν 
θρωπος τήν άτομική του ζωή στούς 
συμπολίτες του, έπαιρνε μαζί γιά 
λογαριασμό του, δλη τή ζωή πού οί 
άλλοι είχαν νά δώσουν.

Ό τα ν  οί προσπάθειες τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως στρέφωνται στήν 
ύποστήριξι, βελτίωσι καί αύξησι 
τής παραγωγό; τών «έλληνικών 

‘προϊόντων» όφειλομεν δλοι έμεϊς, 
βοηθώντας τό έργο τής Κυβερ
νήσεως νά προσφέρουμε μέ τό μέ
τρο πάντοτε τών δυνάμεών μας 
τήν συνδρομή μας καί ύποοτήριξί 
μας πρός δλες τίς κατευθύνσεις. 
Γιατί προϊόντα δέν είναι μονάχα 
ο,τι παράγει ή έλληνική γή. Προϊ
όντα είνε καί οί καρποί πού άπο- 
δίδει τό έλληνικό πνεΰμα. Καί μβ- 
νάχα μέ τό ν’ αγαπήσουμε, ύπο- 
στηρίξουμε καί έργαστοΰμε γιά τήν 
βελτίωσι τών προϊόντων τοΰ έλ
λην ικοΰ πνεύματος, θ’ άξιωθοΰμε 
νά κάνουμε τόν Τρίτο Ελληνικό  
Πολιτισμό. «Τό μόνο καλό γιά κάθε 
λαό—λέει ό Γκαΐτε—είνε έκεΐνο, 
πού ό λαός αύτός παρήγαγε μέ τήν 
ίδια του τήν ούσία, έκεΐνο πού 
άνταποκρίνεται στίς ίδιες του τίς 
άνάγκες, χωρίς νά μαϊμουδίζη τά 
άλλα έθνη».

Καί γιά τό «μόνο καλό» αύτό 
τοΰ Γκαΐτε θά έργαστοΰν μ’ δλες 
τους τίς δυνάμεις τά «Παρασκή- 
νι*». 0 .  Σ Υ Ν  * Δ Ι ( \ Ο Σ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΛΕΙ M A I ΙΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑΣ
ΑΡΘΡΟΗ τ ο υ  κ . α ν γ . χ α τ ζ η α π ο ι τ ο λ ο υ

Τά «Παρασκήνια», ένδιαφερόμενα άμέσως δι’ δλα τά καλλιτεχνικά 
μας ζητήματα, θεωρούν ύποχρέωσίν των νά λάβουν ένεργόν μέρος 
είς τήν ουζήτηοιν πού διεξάγεται άπό τών οτηλών των έφημερίδων, άνα- 
φορικως πράς τήν άνάγκην τής ύπάρζεως τής Ελληνικής Όπερέττας.

'Ορισμένος έπί τοϋ προκειμένου άπόψεις έκθέτει κατωτέρω ά συν
εργάτης μας κ. Άντ. Χατζηαποστόλου, κάμνομεν δέ τήν δήλωοιν δτι, 
έν συνεχείςι, θά παραχωρήσωμεν τάς στάλας μας είς πάντας τούς δυ- 
ναμένους έγκύρως νά άμιλήσουν, ίιστε έκ τής δλπς συζητήσεως νά 
έζαχθρ τά θετικόν συμπέρασμα περί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον θά 
άναζήσρ ή άσθενοϋσα πράγματι όπερέττα μας.

Υ Ψ Ι Φ Ω Ν Ο Ι  κ. Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α  Π Ε Ρ Α

ΓΙΑΤΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ
Πώς νά έξηγηθοΰν ot συχνές 

αύτές άποδημίες τών καλλιτέ. 
χνών μας; Πολλοί φεύγουν γιά 
κεύρύτερες σπουδές» στό έξωτε- 
ρικό καί δέν ξαναγυρίζουν πιά. 
Ετσι χάσαμε, ϊσως γιά πάντα, 

την Πέρρα, την Ζυγομαλά, την 
Νικολαΐδου, τόν Μοσχονα καϊ τήν 
Κυριακοΰ γιά νά άναφέρω τά 
γνωστότερα όνόματα. Καί νά 
σταματούσε τουλάχιστον τό κακό 
ώς έδώ. Πρό μηνός καί πλέον δι
αβάσαμε πώς ό Μητρόπουλος 6πέ 
γράψε συμβόλαιο νά δ ι ευθύνη 
τήν όρχήστρα στήν Μιννεάπολι 
δυό χρόνιο άπό μιά δέ συνέντευ
ξή του, ϊσως καί γιά πάντα, άν 
δέν κανονισθοΰν, έν τω μεταξύ τά 
ισυσικά ζητήματα τουτόπου μας. 
“ Επρεπε νά τό περιμέναμε κι’ ocO 
τό. “ Ενας μαέστρος μεγάλου με
γέθους δπως ό Μητρόπουλος πώς 
ήταν δυνατόν πιά, όχι νά δημι- 
ουργήση άλλ''έστω καί νά Ικανο- 
ποιηθη άπ' δ,τι τοΰ προσέφερε ή 
συμφωνική μας όρχήστρα; Δέν 
θίγουμε φυσικά τους λαμπρούς 
μουσικούς μας, πού ύπό τίς συν 
θήκες πού έργάζονται εΐνε κάτι 
περισσότερο άπό ήρωες. Άπλώς 
σημειώνουμε πόσο διαφορετικά 
θά ήσοτν τά πράγματα άν τό ζή-

Ά π α ν τ ο ϋ ν ο Ι κ Κ .  τήζ όρθόδοξεςκατευθύνσεις, άλλά 
_  και τίς άντιλήψεις τοΰ κ. Μητρο- 

Λ  ν> Μ  ν  ■ r  Η  πούλου πού δπως φαίνεται άπεκή 
Ρυ^ε κι’ «ύτός τής ύπερνεωτερί- 

Δ  Ρ  Β Ο  Γ Λ Η I  στικές του Ιδέες.

τη μα της όρχήστρας έκανονίζετο 
κατά τρόπο πού θά έξασφάλιζε 
τήν οίκονομική άνεσι τών μουσι
κών, πού ot περισσότεροι σήμερα

ΟΙ ΓΛΥΠΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
Στά α τ ε λ ι έ  τώ j

Ό  I εωργιος Γουναρόπουλος έ 
χει γίνει γιά τή μικρή κοινωνία έ- 
κείνων πού άοχολοϋνται μέ τίς ει
καστικές τέχνες στόν τόπο μας ό 
άνθρωπος τής ήμέρας; "Εχε ι άνα-

0 κ. Γ. Γουναρόπουλος
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

λάβει νό  διακοσμήσρ τή μεγάλη 
α.θουσα τής Δημαρχίας, τήν αίθου
σα συνεδριάσεων τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου. Είναι ένα έργο πού 
τή σημασία του εϋχολα μπορεί νά 
voiiocp καθένας. "Ενα  πού θά μεί- 
νρ. Πού θά έκφράση τήν έποχή 
μας, έκφράζοντας μαζί καί τό πέ
ρασμα άλλων έποχών. Σ ’ αύτό 
στρέφονται τά βλέμματα τών καλ
λιτεχνών καί τών φιλοτέχνων. Εί
ναι βλέμματα γεμάτα λαχτάρα κι’ 
έμπιστοσύνη καί βλέμματα πού έ 
χει όπλίσει ή δυσπιστία, άκόμα κΓ 
ό φθόνος καί ή άγνοια. Γιατί, κα
θώς γίνεται πάντα μέ τούς πρωτο
πόρους, ό Γουναρόπουλος δέν εί
ναι άπό τούς καλλιτέχνες πού έ 
χουν κερδίσει τούς πολλούς. Ή  τέ
χνη του μέ τήν αΙνιγματική της 
σφραγίδα, μέ τά μαγικά φίλτρο τής 
άέρινης νραμμής. τής ρωμαλέας

άλλά έξαΰλωμένης συνθέσεως, τοΰ 
παραδόξου, άλλά ύποβλητικοΰ 
«φωτός έκ τών ένδον)) πού είναι 
καί τό πολύτιμο εύρημά του, έχει 
τούς πιό φανατικούς φίλους καί 
τούς πιό άδυσώπητους έχθρούς. 
ΟΙ πρώτοι είναι οί άνθρωποι μέ τό 
έξησκημένο μάτι, μέ τήν έμφυτη 
διαίσθησι, μέ τήν άνώτερη πνοή. 
Στή δεύτερη κατηγορία όφείλω νά 
κατατάξω τούς μικρόχαρους, τούς 
προκατηλειμμένους, έκείνους πού 
έχουν καρφωθή στήν Τολατο:κή 
θεωρία ή «Τέχνη είναι άντιγραφή 
τής φύσεως)), έκείνους πού θεω
ρούν τό καλλιτέχνημα οάν έναν 
ώριμο καρπό ή σάν ένα καλό φίλμ 
κι’ άπαξιοΰν νά θέαουν σέ κίνησι 
τό πνεΰμα τους γιά νά τό χαροΰν.

Θ' άξιζε, μέ τήν εύκαιρία αύτή, 
νά έκφράσουμε τόν ένθουσιασμό 
μας πού τήν κρίσιμη στιγμή τής 
έκλογής τοΰ ζωγράφου πού θά 1- 
στορήσρ τήν ’Αθήνα βρέθηκαν 
στήν Ά ρ χή  άνδρες άνώτεροι, προ 
οδευτικοί κι’ άληθινά φιλότεχνοι.
Η ΑΠΟΟΕΟΣΙ ΤΟΥ Π ΕΡΙΚΛΗ

Είδα τό Γουναρόπουλο στή Δη- 
μαρχία, στήν αίθουσα πού διακο
σμεί. Από τόν περασμένο Μάρτη 
έργάζεται έκεί, άποκλειστικά. ’Έ 
χει κλειστή μέσα, μόνος, χωρίς 
βοηθό καί δουλεύει μέ τό κέφι έ 
νός οίστρηλάτου καί μέ τήν πίστη 
ένός Ιεοοφάντη. Σεμνός άλλά γε 
μάτος αύτοπεποίθησι, μοΰ δείχνει 
τή μιά πλευρά πού έχει ζωγραφί
σει :

— Αύτό τό κομμάτι πήρε τήν όρι- 
οτική του μορφή, μοΰ λέει. Προσ
παθώ νά δώσω σ' δλο γενικά τό 
έργο τοΰτο τήν έξαρσι τών Ιστορι
κών προσώπων, χωρίς δμως ή πα
ρουσία τους ν ' άδυνατίζρ μέ χρώ
ματα σκληρά, κραυγάζοντα, τήν 
ένάργεια τών ζωντανών, έκείνων 
πού θά έργάζωνται δώ μέσα.

Μελετώ τή μεγάλη αύτή τοιχο
γραφία κ' ή γοητεία της μέ μεθάει. 
Είναι ή άποθέωσι τοΰ Περκλή. Ό 
δημιουργός τοΰ χρυοοϋ αιώνα όρ- 
δώνεται στή μέση εύγενικά περή
φανος, άγαλματένιος, άνθρωπος 
μαζί K il ςύμβολο καί δεξιά w ’ ώρι-

Γ. Γ Ο Υ Ν Α Ρ  Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Μ Ι Χ Α Η Λ  Τ Ο Μ Π Ρ Ο Υ
στερα ή ’Ασπασία, ό Φειδίας, ό Ί  
κτίνος, ή ’Αθηνά προσφέροντάς 
του ένα κλωνάρι έληάς οί Μοΰσες. 
Ή  Δόξα, άρρενωπή μαζί κ ’ αιθέ
ρια, τόν στεφανώνει άλαφροπατών- 
τας στήν Ιερή γη. Στό βάθος δια- 
κρίνεται ό Παρθενών-ένας Παρθε- 
νών πού δμοιό του κανένας, ούτε 
δικός μας ούτε ξένος, δέ μάς έ 
δωσε άκόμα. Άπό όλόκληρο τό έρ 
γο ξεχύνεται ή αίγλη τής μεγά
λης έποχής, ό γοητευτικός άντίλο- 
λος τών άνθρώπων καί τοΰ έργου 
τους. Ή  φωταύγεια, αύτό τό παλ
μικό φαινόμενο πού ξεχωρίζει κά-

Ό  κ. Μιχ. Τόμπρος
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

θε δημιουργία τοΰ τεχνίτη άπ ό- 
ποιαδήποτε άλλη, έχει έδώ τήν τε- 
λειότερή της μορφή. ΠλαοτικοΙ όγ
κοι φωτός περνάνε άνάμεσα άπό 
τό άσύγκριτο έκεΐνο σύμπλεγμα 
προσώπων, καί δίνουν έναν τόνο 
λυρικό, μιάν έκφρασι νεραίδένια 
στό καθένα, Τό σχέδιό του είναι 
τό ξεχείλομα μιάς ίδιοσυγκρασίας 
( Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδχ)

•0 κ. Μαν. Καλομοίρης
(Σκίτσο Ν. Ζωγράρου)

εΐνε άναγκασμένοινά έργάζωνται 
στά διάφορα κέντρα καί καμπαρέ 
μέ ζημία της καλλιτεχνικής των 
άξίας. "Ισω ς τότε ύπήρχε έλπίς 
νά μήν χάναμε καί τόν Μητρό- 
πουλο.

Καί τώρα ποιός θά τόν άντικοε- 
ταστήση; Καϊ γενικώτερα ποιές 
συνέπειες θάχη ή άπουσία τού 
“ Ελληνος μαέστρου γιά τήν μου
σική μας ζωή; θά  μάς άπαντή- 
σσυν άλλοι άρμοδιώτεροι. Ά ς  
τούς άκούσουμε:
Ο κ. Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  Κ Α Λ Ο Μ Ο ΙΡ Η Σ

— Αναγνωρίζω τήν καλλιτεχνι 
κή άξία τοΰ “ Ελληνος μαέστρου, 
καί θεωρώ άπώλεια γιά τόν τόπο 
μας τήν άπουσία του, εύτυχώς μι 
κρής σχετικά διαρκείας, γιατί 
δέν πιστεύω πώς ό κ. Μητρόπου
λος, πού δπως έχω άντιληφθή ά- 
γαπάει τήν Ελλά δα ,— έστω και 
γιά τίς φυσικές της ώμορφιές — 
βά θελήση νά τήν παρατείνή, Δέν 
σας άποκρύπτω δμως πώς κατά 
βάθος είμαι σύμφωνος μέ τήν ά- 
πόφασί του αύτή, πού θά έξασφα 
λίση τήν ϋλική του άνεξαρτησια, 
άιλλά καί θά δώση ϊσως εύκαιρία 
στό Έλληνικό  κοινό νά τόν έκτι. 
μήσυ άκόμα περισσότερο. Γιατί, 
νά ποΰμε τήν πικρή άλήθεια στόν 
τόπο μας ή άξία ένός καλλιτέχνη 
κρίνεται ώς έπί τό πλεΐστον άπό 
τις γνώμες τών ξένων. Τώρα ποι
ός θά τόν άντικαταστήση στή δι- 
εϋθυνσι τών συμωφνικών συναυ
λιών δέν είμαι άρμόδιος νά dmav 
τήσω. Τό Ώδεϊον Αθηνών πού έ
χει άναλάβει τήν διοργάνωσι τών 
συναυλιών αύτών, θά δόση πι. 
στεύω καί τήν κατάλληλη λύσι 
στό ζήτημα αύτό»,

Τελειώνοντας ό συνθέτης τής 
συμφωνίας τής Λεβεντιάς, άφοΰ 
έξέφρασε τήν Ικανοποίησί του 
γιά τήν καλή άρχή πού κάνει ό 

Ελληνας μαέστρος νά διβυθύνη 
στήν Αμερική έργα συμπατριω
τών του, μίλησε μέ άρκετή μετρι 
οφρασύνη γιά τήν Ρωμαίϊκη σου 
ΐτα του, πού θά διευθύνη στήν 
Μιννεάπολι ό κ, Μητρόπουλος, ή 
όποία άν καί παληό, νεανικό του 
έργο Ικανοποιεί τίς άπαιτήσεις 
τής σόγγρονης τέχνης μέ τή στρο 
φή ιιού έκανε ή τελευταίος πρός

S- -κ.-'Κ Λ Ρ ΙΟ Ζ  -ΒΆ *?ΒΟ ΓΛ Η Σ  ' <
—« Σ  τήν έρώτη σί σας θά μοΰ έ- 

πιτρέψετε νά σάς απαντήσω, ά
φοΰ κάνω προηγουμένως ένα πρό 
λογο. Εΐνε γνωστόν άπό τή μελέ
τη τής Ιστορίας πώς δέν στερήθη
κε καμμιά έποχή καλλιτεχνικών 
έργων άξίας στούς διαφόρους τό 
πους. Ή  άλήθεια εΐνε πώς λίγοι 
εΐνε οί ένδιαφερόμενοι νά τά άπο 
κοολύψουν, Ό  φίλος Ακαδημαϊκός 
κ. Μητρόπουλος έπροτίμησε νά έ- 
ξασφαλίση τή δόξα του στήν ξε- 
νητειά, καί προστιαιθεϊ νά άνακα- 
λύψη νέους ξένους μουσικούς καί 
νά τούς καθιερώση στά διάφορα 
μουσικά κέντρα τής Ευρώπης καί 
τοΰ Νέου κόσμου. Τώρα άκόμα δ
πως έμάθαμε πρόκειται νά έκτελέ 
ση έργα μουσικών νέων στίς γιορ 
τές τής Βενετίας. Τό ϊδιο έκανε 
καϊ κάποιος, κάπως γνωστός μου 
σικός, ό Λίστ φροντίζοντας νά ά- 
νακαλΟπτη τά νέα ταλέντα της έ-
(Ή  συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

Μ έ ζωηρόν ένδιαφέρον συζητεΐ- 
ται αύτάς τάς ήμέρας, άπό τών 
στηλών τοΰ τύπου, άν εχωμεν ή ό
χι μουσικόν θέατρον είς τόν τόπον 
μας καί άν πρέπει ή δχι, νά άπο- 
γοητευθώμεν ή νά άδιαφορήσωμεν 
διά μίαν καλλιτέραν αύριον. "Ας 
έπιτραπή είς τδν ύποφαινόμενον 
μέ τήν μικράν του συμβολήν καί 
τήν μεγάλην του άγάπην είς τό 
μουσικόν θέατρον, νά διατύπωση 
τδ θέμα τής συζητήσεως.

Έ ν  πρώτοις, νομίζομεν, δτι, δ
ταν λέγωμεν μουσικόν θέατρον, 
πρέπει νά έννβουμεν τδ Μελόδρα
μα (συμπεριλαμβανομένου φυσικά 
τοΰ κωμικοΰ μελοδράματος) καί 
τήν Όπερέτταν. Άντιθέτως, δέν 
νομίζω δτι τό μουσικόν θέατρον εί
νε άνάγκη νά διακρίνεται είς σο
βαρόν καί έλαφρον καί νά κατα
τάσσεται είς μέν τό πρώτον τό με
λόδραμα μόνον', εις τό δεύτερον 
δέ, τά άλλα εϊδη τοΰ μουσικού θε
άτρου. Όπερέτται, δπως έπί παρα- 
δείγματι ή Εΰα, ή Πριγκήπισσα 
τής Τσάρντας, ό Άρχιτσίγγανος, 
κλπ. άπό τάς παλαιοτέρας ξένας 
καί ή Γυναίκα τού Δρόμου, ή Κό
ρη τής Καταιγίδος, ή Γιόλα, ό Βα- 
φτιστικός, άπό τάς έπίσης παλαιο- 
τέρας έλληνικάς, δέν είνε δυνατόν 
νά θεωρηθοΰν ώς έλαφρον μουσικόν 
θέατρον. Είς τήν κατηγορίαν τοΰ 
έλαφροΰ μουσικού θεάτρου, θά ή- 
μποροΰσε νά καταταχθή ή Έπι- 
δεώρησις, άν δέν είχε καί αύ
τή πολύ παραστρατήσει, τόσον 
είς τό έξωτερικόνι, δσον καί έ
δώ, πολύ περισσότερον έδώ. Επ ο
μένως, μουσικόν θέατρον δέν ήμ
πορεί νά είνε παρά τό Μελόδρα
μα καί ή Όπερέττα (τό μελοδρα- 
μάτιον).

"Οσον διά τό Μελόδραμα, ύπήρ
ξεν άρα γε; έρωτοΰν τινές τών συ
ζητητών;

Βεβαίως ύπήρξεν. Ό  κ. Διον. 
Λαυράγκας καί μερικοί άλλοι τών 
πρωτεργατών του πού ζοΰν άκόμη 
μεταξύ μας, είνε είς θέσιν νά διη- 
ynSeSv t il ν’ τράγικόν xui &.γ*νιώ>· 
δη ιστορίαν του, πού είνε συνάμα 
ή τραγική καί άγωνιώδης Ιστορία 
τών δσων έδούλεψαν διά νά τό 
κάμουν νά ύπάρχη- Κάποτε μάλι
στα ή ϋπαρξίς του άπετέλεσε τόσον 
άναμφισβήτητον γεγονός, ώστε ή 
δόξα του καί ή έπιβολή του έφθα
σαν είς τήν Αίγυπτον, τήν Ρουμα
νίαν, τήν Τουρκίαν, τήν Ρωσσίαν. 
Οί ξένοι καί αύτοί οί Ιταλοί, πα- 
ρεδέχθησαν τελικώς, δτι ή Ελλάς 
έχει καί ήμπορεί νά έχη μελόδρα
μα, άφού έκτός τών φωνητικών 
στβιχ£ίων πού διέθετε διά τδ ίδι- 
κόν της μελόδραμα, ύπήρχαν —τό
τε— καί άρκετβί άλλοι "Ελληνες 
καλλιτέχναι έργαζόμενοι είς ξένα 
μελοδράματα, είς διαφόρους πόλεις 
τού έξωτερικοΰ. Είνε δέ συγκινητι
κά! αί σελίδες τής ιστορίας τοΰ με
λοδράματος έκεΐναι, αί όποΐαι πα
ρουσιάζουν τούς ξένους, αναγνωρί
ζοντας ώς μεγάλους τεχνίτες τής 
σκηνής καί τοΰ τραγουδιού, τόν 
Μωραϊτην, τόν Βακαρέλην, τόν

Βλαχόπουλον, τόν Άγγελόπουλον, 
τήν Βλαχοπούλου, τήν Κυπαρίοη,' 
κλπ. καί τόν κ. Λαυράγκαν ώς ιδε
ώδη Διευθυντήν.

Τό Μελόδραμα δμως σήμερον δέν 
ύπάρχει. Οί λόγοι οί όποιοι άνέκο- 
ψαν τήν περαιτέρω υπαρξίν του — 
λόγοι καδαρώς οικονομικοί— έμπο- 
δίζουν καί τήν σημερινήν λειτουρ
γίαν του. Καί οί ϊδιοι οί οικονομικοί 
λόγοι δά έ μ ποδίσουν φαίνεται νά 
σχηματίσωμεν τήν έλπίδα, δτι θά 
κατορθωδή τουλάχιστον είς τό μέλ
λον νά ύπάρξη- Τά μεγάλα χρημα
τικά μέσα πού άπαιτοΰνται, αί κα- 
θημεριναί μεγάλαι δαπάναι καί ή 
διαρκής τροφοδότησίς της μέ έτοι- 
μον χρήμ* πρός συμπλήρωσιν τών 
οικονομικών άνοιγμάτων, πρέπει 
νά τό παραδεχδώμεν, καδιστβύν πο 
λύ δυσεφάρμοστον τήν ώραίαν ίδέ- 
τν, ή όποία κρατεί άκλονήτους εϊς 
τάς δέσεις των τούς ήρωϊκούς έρ- 
γάτας της. Τά άλλα έμπόδια πού 
έπικαλούνται μερικοί, οϋτε ουσιώ
δη είνε, οϋτε άνυπέρβλητα. Άργό- 
τερον, αί οίκονομικαί συνδήκαι τού 
κράτους καί τοΰ κοινού —διότι αύ- 
ταί πρόκειται άμέσως καί εμμέσως 
νά συντηρήσουν τό μελόδραμα — 
δέν άπβκλείεται νά καλυτερεύσουν. 
Καί τότε ίσως νά λάβη σάρκα καί 
όστά ή ’Ιδέα, τήνΓ όποίαν ένσαρ- 
κώνουν οί ήρωϊκοί έργαται της.

Καί ή Έλληνική Όπερέττα; ‘Υ 
πήρξε τάχα;

Δέν φαντάζομαι νά εύρεδή άν
θρωπος νά άμφισβητήση τήν ϋπαρ- 
ξιν τού φωτός. Ή  όπερέττα ύπήρ
ξε καί μάλιστα, κυριολεκτικώτερον, 
ύπήρξεν ώς Ελληνική Όπερέττα. 
Έ ά ν  διά τά Μελοδράματα δέν έ- 
χωμεν παρά τά μελοδράματα τών 
Ξούδα, Καρέρη, κλπ. άπό τούς πα- 
λαιοτέρους τών κ.κ. Λαυράγκα, Κα 
λομοίρη κλπ. άπό τούς νεωτέρους, 
τά όποία δέν άποτελούν βέβαια δρα 
ματολόγιον δι’ έν Ε λ λ η ν ι κ ό  ν 
Μελόδραμα, διά τήν Όπερέτταν έ- 
χομεν πλήρες καί μά τήν άλήδειαν, 
» ^ υ μ α 3 ;^ ν  y*\< ν , /. ν  ι >.
πλειονότητα καδαρώς έ λ λ η ν ι - 
κ ό ν. Έ ά ν  ένεφανίσθη ή «Μαμζέλ 
Νιτβύς» ώς όπερέττα παιζομένη είς 
την έλληνικήν, πρό τριάκοντα έ
τών, παραλλήλως ένεφανίσθη καί 
ή πρώτη προσπάδεια Ελληνικής 
Όπερέττας μέ τό «Αράξαμε καί 
Σία». "Εκτοτε έπαίχδησαν δλαι αί 
ξέναι όπερέτται, άλλά έπαίχθη καί 
πλήθος έλληνικών. Καί δταν δύο 
μόνον μουσουργοί όπερέττας — οί 
Σακελλαρίδης καί Χατζηαποστό
λου— έχουν συνδέσει περί τά 70 
έργα, δέν είνε ύπερβολή νά εϊπω- 
μεν δτι έχομεν πλέον τών 100 έρ
γων, ώς δραματολόγιον Ελληνικής 
Όπερέττας. 'Όταν έχωμεν, έκτός 
τών άνωτέρω δύο συνθετών, χορεί
αν όλόκληρβν άλλων', τον Ριτσιάρ- 
δην, τόν Βιτάλην, τον Χαιρόπου- 
λβν, τόν Κομνηνόν, κλπ. "Οταν έ
χωμεν δύο ήδη γενεάς τρεφομένας 
μουσικώς μέ τά έργα τών συνθε
τών τούτων. "Οταν έχωμεν έργα, 
δπως «Στά  παραπήγματα», «Οί

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ
Μιά ώρα μέ τ ούς

ΖΔΧ .  Π Α Π ΑΝ Τ Ω Ν  I ΟΥ  
Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η  Μ Α Λ Α ΚΑ ΣΗ

Τελείωοε μιάν άρχινισμένη όμι-1 
λ α μέ τόν κ. Τόμπρο, λίγες λέξεις ι 
μέ κάποιον άλλον κι’ έπειτα στρά-1 
φηκε, πάντα χαμογελαστός, πρός 
ήμας.

— Λοιπόν ;
Τό γραφείο του, στήν ’Εθνική 

Πινακοθήκη, τά κόντρα, τά βιβλία, 
τά χαρτιά, τό φώς, είναι τό καταλ- 
ληλότερον περιβάλλον πού θά μπο 
ροΰσε νά τόν πλαισιώσρ— άν δέν

Ό  κ. Ζαχ. Παπαντωνίου
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

είναι σέ κανένα ραχοβοΰνι τής 
Ρούμελης ή πλάϊ σέ κανένα λε
βέντη γερο-τσέλιγκα.

Ή εύγενικιά του διάθεσι καί κα- 
λοκορδοσύνη στήν πρώτη έπίσκε- 
φι ένός νέου του φίλου έξακολου- 
θεί δμοια φωτεινή κΓ δταν μαθαί-

νη πώς πρόκειται γιά συνέντευξι. 
Είναι γνωστό πώς ό κ. Παπαντωνί 
ου δέν δίνει συνεντεύξεις. Τί σκο
πόν θά έξυπηρετήσουν... Δέν βα- 
ρυέοτε... άφήστε τα..

Τοΰ έξηγοΰμε, συμφωνεί καί ση 
κώνεται

— ’Εγώ γιά νά πάρω κάποτε συ
νέντευξι άπό τό Θεοτόκη έφτασα 
μέχρι τήν Ίσθμια καί σκαρφάλωσα 
σ’ ένα πλοίο...

— Πρόκειται νά φύγετε γιά τήν 
Ίσθμια;

— ’Όχι. Γιά τά Πατήσια.
—Τότε θά σκαρφαλώσω στό τράμ

ΣΤΟ ΤΡΑΜ
Ή  δεσποινίς πού έχει άπλώσει 

στά νύχια της τή λεπτή φλουδίτσα 
τοΰ κερασιού κι’ έχει έφοδιόσει τό 
πρόοωπο μέ τά έπικίνδυνα προϊόν
τα τής ώραιοποιπτικής βιομηχανί
ας, αγέρωχη καί έτοιμη νά ύποστρ 
τά ερωτικά βλέμματα, θορυβείται. 
Κατάστασις είναι αύτή; Σ ’ένα τράμ 
πού φέρνει πάντοτε «καλό κόσμο» 
καί οί έκστομιζόμενες λέξεις εί
ναι γιά μόδες πλάζ, καί Ρόμπερ 
Τέϋλορ, τί δουλειά έχουν «ή τεχνι 
κ-ή τών νέων)), «ή λυρική πο ησι)), 
«ό Κάλβος», καί κάτι άνάλογα.

—Είναι τράμ Πατησίων, κύρ.ε, 
δέν είναι Κολοκυνθοΰς, οϋτε Πε- 
τραλώνων.

Αύτή τήν έννοια έχει τό έκπλη
κτα άγανακτισμένο βλέμμα της, 
τοΰ όποίου μάς ήξίωσεν άπαξ...

Έ ν  τφ μεταξύ διευκρινίζομε 
στόν νέον μας άκαδημαϊκό ποιά 
ποιά πάνω—κάτω θάταν τά έ ρωτή
ματα πού ζητάν τήν άπόκρισί του.

2.έ μερικά χαμογελάει. Σ ’ άλλα 
σκέπτεται. Κάποτε πατάει κανένα 
μονοούλλαβο.

Φτάσαμε δμως στήν στάσι. Δέν 
έμενε καιρός γιά συζήτησι. Τάπό- 
γεμα λοιπόν τότε, οτήν Κηφισ’ά, 
νά ύπάρχρ καί ήσυχία.
Λ ΙΓΑ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Ό  Ζαχαρίας Παπαντωνίου είναι 
άπό τούς λίγους γράφοντες 'Έ λ 
ληνες πού δέν χρειάζεται εισάγω 
γικά λόγια πσρουσιάσεως. Αύτό 
κι, άν δέν μεσολσβοΰσε τελευταία 
ή έκλονή του uc Ακαδημαϊκού.Ή

δημοσιογραφική θορυβοθηρία τόν 
έπολιόρκησε άλλ’ έτσακίστηκε 
πάνω ατούς βράχους τών έξακο- 
λουθητικών του «Δέν ξέρω». Ή  
πρώτη φορά πού μ!λησεν έλεύθε-

Ό  κ. Μιλτ. Μαλακάσης
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

ρα καί έκτενώς γύρω άπό τήν ±κ- 
λογή του καί τήν Ακαδημία εΙ\/αι 
αύτή. Ό  άναγνώστης... θά τά βρρ 
παρακάτω.

«Κάθε βιβλίο τοΰ κ. Ζαχαρία Πα 
παντωνίου είναι καί μία πραξις κα
λαισθησίας» έγραψεν ένας κριτ;. 
κός του. Κι’ έχει άπόλυτο δίκηο. 
Όσο κι’ άν βγήκεν άπό τούς δη
μοσιογραφικούς κύκλους («Άκρό- 
πόλις,)) «Σκρίπ», «Έμπρός,» « Ά -  
οτυ») δέν κράτησε τίποτε άπό mv 
έφημεριδογραφική προχειρότητα 
Ο κ. Παπαντωνίου είναι άπό τούς 
Λίγους πού ό,τι γίάφουν πρόκειται 
νά μείνρ. Καί γι’ αύτό πριν τά βγά 
λει στό φώς τά περνάει άπ’ τόν 
( Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδχ)



Τ Α  Π Α Ρ Λ Τ Κ Η Μ Ι Λ Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν  10 Σεπτεμβρίου 193S

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

Έσωτερικρΰ έτησία Δρχ. 100 
)) έξάμηνος » 50

Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2
Αίγυπτου )) Γ  ρ. Δ. 50
'Αμερικής » Δολλ. 2

Πάσα άπόδειζις πληρωμής 
δέον νά φέρρ πλήν τής υπο
γραφής τοϋ Οίκον. Διευθυν- 
τοϋ κα'ι τήν σφραγίδα τοϋ πε
ριοδικού:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩ Σ 
ΚΩΣΤΗΣ ΒΑΛΜ ΥΡΑΣ 

Οικία: Βεΐκου 33.

«Άπάχηδεξι) κκ ΐ &λλ« τά έποία θ« 
μείνουν διά πβλλάξ δεκαετηρίδας 
ώς έργα άντιπροοωπευτικά μιάς 
έλληνικής περιόδου, μέ ελληνικόν 
λιμιιρέττο καί ελληνικήν μβυβικήν. 
"Ο ταν έχωμεν αύτά καί άλλα πολ
λά δεδομένα, δά είνε, επαναλαμβά
νω, άρνηαιξ περί τής ΰπάρξεως τοΰ 
φωτός, ή άρνηαις περί τής ΰπάρξε- 
ως τής έλληνικής, τό τονίζω, Ε λ 
ληνικής Όπερέττας.

Τ ή ν  ϋπαρξιν όμ«ς τής Ε λ λ η ν ι
κής Όπερέττας, δέν πρέπει νά τήν 
άναζητήαωμεν μόνον είς τά πραγ
ματικά γεγονότα, τά γεγονότα τής 
ϋλης καί τών άριθμών. Πρέπει νά 
τήν άναζητή'3ωμεν έπίσης εΐς τόν 
ωφέλιμον αντίκτυπον της, είς τήν 
μουσικήν μόρφωσιν τοΰ κοινού ποΰ 
έπέτυχεν, είς τόν ψυχικόν έΕευγε- 
νισμόν πού έπέφερεν. Δέν είνε ά
σφαλώς αί Συμφωνικά! Συναυλίαι 
πού ανύψωσαν τό μουσικόν έπίπε- 
δον τού λαοΰ — ας μοΰ συγχωρηθή 
ή ειλικρίνεια μου— ©που ό μοντερ- 
νίζων τύπος χειροκροτεί άπό σνο- 
μπισμόν, άντί τής μουσικής, τήν 
δεαματικήν χειρονομίαν τοΰ διευ- 
θυντοΰ τής όρχήστρας. Ά λ λ ά  είνε 
ή Ελ λ η ν ικ ή  Όπερέττα, ή όποία, 
διαδοχικώς καί σύν τώ 3CP®VV> «· 
νεέίδαζεν κατά ένα ή δύβ σκαλο
πάτια μουσικά τόν λαόν καί τόν έ- 
φερεν είς τό σημερινόν μουσικόν 
του έπίπεδον, τό έπίπεδον εκείνο 
πού τόν κάμνει νά χειροκροτή έ- 
κείνο πού τόν εύχαριστεΐ, τό νοιώ- 
8ει, τόν ψυχαγωγεί, τόν χειραγω
γεί καί τόν προοδεύει. Τ όν  έχει 
μάλιστα προοδεύσει είς σημείον ε
πίζηλον.

Ή  Ελ λ η ν ικ ή  αύτή Όπερέττα ύ- 
πάρχει σήμερον; Άσφαλώς ή όπε
ρέττα πού έμεσουράνησεν άπό τοΰ 
1915— 1930 δέν ύπάρχει. Διέρχεται 
καί αύτή τώρα τήν ίδικήν της κρί
σιν. Ή  άναζήτησις τών αιτίων τής 
κρίσεως καί ή λεπτομερής έξέτασίς 
των 8ά μάς ώδηγοΰσαν είς άλλο 
πολυσυζήτητον δέμα. Ά λ λ ά  καί ό
λα τά αίτια άν έρευνηδοΰν, 8ά μεί- 
νη, έν πάση περιπτώσει, άνεξήγη· 
τον διά ποίον τάχα λόγον οί δεα- 
τρικοΐ έπιχειρηματί^ι τών Άδηνώ ν  
δέν πρβέέησαν είς τόν καταρτι
σμόν έστω καί ένός βιάσου όπερέτ
τας, πράγμα τό όποιον δά ήτο πρός 
τό συμφέρον των. Άμφι&άλλουν μή 
πως, οτι τό κοινόν τών Άδηνώ ν, 
όπως καί τό κοινόν τής Ελλάδος 
όλης, διψά πράγματι διά μίαν κα
λογραμμένων όπερέτταν;

Άφ ίνοντες τήν άναζήτησιν των 
αιτίων τής κρίσεως είς άλλους άρ- 
μοδιωτέρους, ιτροτιμώμεν νά άπαν- 
τήσωμεν είς τό δεύτερον έρώτημα 
τών συζητητών, άν είνε δηλαδή δυ 
νατόν νά υπάρξη όπερέττα^τούλά- 
χιστον άπό κύριον, τούλάχιστον 
είς τό έγγύς μέλλον.

Καΐ είς τήν περίπτωσνν αύτήν, 
ίέ ν  νομίζω έπίσης ότι δά εύρεδουν 
άνθρωποι νά ύποστηρίξουν τό αδύ
νατον τής ύπάρξεως όπερέττας η 
καλύτερον τής άναδημιουργίας της· 
Στοιχεία  φωνητικά καί ήδβποιΐας 
ύπάρχουν. 'Όπως έπίσης ύπάρχουν 
συνδέται, λιμπρεττίσται, μπαλλέτα, 
κλπ. Άπόδειξις τούτου είνιε τό γε
γονός ότι, παρ’ ολον ότι διαμαρτυ- 
ρόψιεδα διά τήν έλλειψιν όπερέττας 
τούλάχιστον είς τάς Άδήνας, ύπάρ
χουν έν τούτοις, τέσσαρες δίασοι ό- 
περεττικοί έργαζόμενοι. Ό  ένας 
εύρίσκεται ήδη. άν δέν άπατωμαι, 
είς τάς Πάτρας, δύο άλλοι εργά
ζονται είς τήν Θεσσαλονίκην καί 
ο τέταρτος μόλις έτελείωσε τάς 
δριαμδευτικάς του παραστάσεις είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν. 'Όλοι αύ
τοί διαδέτουν βεβαίως ολον τό ά- 
παιτούμενον έμψυχον υλικόν.” Ι 
σως τινες νά νομίζουν ότι δέν ύ- 
πάρχουν έργα. Ά λ λ ά  καί περί τού 
του δέν ήμπορεί νά ύπάρξη καμμία 
ανησυχία, διότι, εύτυχώς, οί συνδέ- 
ται μας δέν έχουν παυσει νά έργά- 
ζωνται.

Τ ί λείπει λοιπόν; Τ ί πρέπει νά 
■γίνη διά νά άναδημιουργηδή ή ο- 
περέττα μας; Ποΰ πρέπει νά τεί
νουν αί προσπάδειαί μας; Ποιοι πα
ράγοντες πρέπει νά κινηδοΰν, ώσ
τε συ·ντομώτατα νά ίδωμεν τήν μέν 
όπερέτταν καρποφορούσαν πάλιν, 
μέ μεγαλύτερους καί περισσότερον 
χυμώδεις καρπούς, τό δέ κοινόν 
μας ψυχαγωγούμενον καί έξελισσό- 
μενον μουσικώς;

Είς τά ερωτήματα αύτά, δέν θέ- 
λομεν νά άπαντήσωμεν μόνοι. Τά  
«Παρασκήνια» έδήλωσαν ότι δά πα 
ραχωρήσουν τάς στήλας των, είς 
όλους τούς δυναμένους νά έχουν 
έγκυρον έπί τοΰ ζητήματος γνώ
μην. ’Ά ς  ομιλήσουν λοιπόν πρώτοι 
αύτοί.

Α Ν Τ . Χ Α Τ Ζ Η  ΑΠ Ο  Σ Τ Ο Λ Ο Υ

ζ η τ ά u f n i  v tS K »

Ο ποιος 
"

άνέπνευοε τή σκόνη 
τοΰ παλκοσένικου δέ γλυτώ

νει))—έγραψε επιγραμματικά ό Ού- 
γκώ— γιά τό μικρόβιο τοΰ θεάτρου 
δέν ύπάρχει γιατρειά)). 'Υπάρχει 
δμως κι’ ένα άλλο μικρόβιο έξ 'ί
σου άκαταμάχητο, τό μικρόβιο τής 
δημοσιογραφίας πού τό άναπνεέι 
κανείς μέ τή μυοωδιά τοϋ τυπο- 
γοαφικοϋ μελανιοϋ καί τίς άναθυ- 
μιάσεις τοϋ άντιμωνίου. Τά δυό 
αύτά μικρόβιο, έχει στό αίμα του ό 
Δημ. Μοσχονάς, άγιάτρευτος λά
τρης τοϋ Θεάτρου, άμετανόητος 
«γερόλυκος» τής Δημοσιογραφίας.

Στόν άνθρωπον αύτόν όφε λον- 
ται «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ)). Αύτός σκέ- 
φθηκε, αύτός τόλμησε, πάλαιψε 
σκληρά τέσσερις μήνες κοι κατώρ
θωσε, παρ’ δλες τις έναντιότητες 
νά κρατήσρ σέ περιωπή τό φύλλο, 
πού είνε δημιούργημά του. Κουρα
σμένος παραμερίζει σήμερα άπό 
τήν δημοσιογραφική διεύθυνσι. Ή  
νέα διεύθυνη-ις, θεωρεί ύποχρέω- 
σί της νά έξάρη τήν τετράμηνη 
δράσι του, καί άπό κοινοΰ θά τήν 
συνέχιση πιό έντονη καί πιό πλα- 
τειά τώρα γιατί «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ», 
οργανισμός μέ πλατειά ιδανικά καί 
πολύμορφη δράσι, έχει άνάγκη ά
πό καταμερισμό τών θυσιών.

Μ έ τήν καινούργια τους μορφή, 
«ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» φιλοδοζοϋν 

νά έξυπηρετήσουν δλους τούς 
κλάδους τής Τέχνης: Ό άνθρωπος 
τοϋ θεάτρού, ό Λογοτέχνης, ό Ζω
γράφος, ό Γλύπτης, ό Μουσικός θά 
βρίσκουν στίς σελίδες τους μελέ
τες, έρευνες , πληροφορίες έσω- 
τερικοϋ κι’ έξωτερικοΰ, πού ένδια- 
φέρουν τόν κλάδο του. Ό Φιλότε
χνος Εά έχη κάθε Σάββατο έναν 
ζωντανό καθρέφτη τής καλλιτεχνι
κής κινήσεως τοϋ Τόπου καί μιά 
περιληπτική άλλ’ έμπεριστατωμένη 
άνασκόπηοι τών κυριωτέρων καλ
λιτεχνικών γεγονότων τοϋ έξωτε- 
ρικοϋ. Μ' αύτόν τόν τρόπο οί 
Καλλιτέχνες καί οί Φιλότεχνοι θά 
έπικοινωνοϋν πιό ουχνά, πιό στε
νά. Κι’ άπό τήν έπικοινωνία αύτή 
μόνο καλό μπορεί νά ηροκύψη.

Ο ί Καλλιτέχνες «μεγάλα παι
διά καλόβολα, μά ντροπαλά», 

προσκαλούνται νάρχονται θαρρετά 
στά γραφεία μας, δταν έχουν ένα 
δίκαιο παράπονο νά διατυπώσουν ή 
νά ύποστηρίξουν μιά ιδεολογική 
ύπόθεσι. Θά μας βροϋν πρόθυμους 
νά τούς έξυπηιρετήσωμε. "Ας άπο- 
γοητευθοϋν, δμως, δσοι φαντάζον
ται δτι ένα ιδεολογικό φύλλο σάν 
«ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ», μπορεί νά γί
νη όργανο προσωπικών φιλοδοξι
ών, ή άνεμόσκαλσ γιά νά μποϋν 
άπό τό παράθυρο ατό παλάτι τής 
Τέχνης οί άνάξιοι. Σταράτο:. Προ
σωπικές συμπάθειες ή άντίπάθειες 
κάί ρουσφετάκια δέν έχουν τή θέ
σι τους στίς στήλες μας.

Π αίρνοντας στά χέρια του μιά 
έφημερίδα, ό άναγνώστης, δέν 

έχει ίδέαν ποιοι κόποι καταβάλλον 
ται καί πόσοι άνθρωποι προσφέ
ρουν τά δημιουργικά τους κύτταρα 
τροφή στό άχόρταγο θηρίο τοϋ πι
εστηρίου, πού μουγκρζει, βογγάει 
κι’ «άποδίδει τά τροφεία», σέ τυ
πωμένο χαρτί, τό τυπωμένο χαρτί 
πού διαβάζεται άνετα-<καί πολλές 
φορές έπιπόλαια—άπό τήν έζοχό- 
τητά του.

Γ t0 χάρη τοϋ τυχόν τέτοιου άνα- 
γνώστη, θ’ άναφέρωμε γιά μιά μό
νη  φορά, τά όνόματα όσων εργά
στηκαν μ ό ν ο  γι ά τ ό  σ η μ ε ρ ι 
ν ό  φ ύ λ λ ο ,  παραλείποντας τά ό
νόματα τών Τεχνικών, γιατί άλλοι- 
ώς δέ θά βρίσκαμε άκρη.

’Αλφαβητική σειρά:
Μίνως ‘Ανδρουλιδάκης, Δημ. 

Άσημάκος, Άττίκ, Τ. Αύλωνίτης, 
Μάριος Βάρβογλης, Κωστής Βελμύ 
ρας, Άντ. Βώττης, Νικ. Γιαννικά- 
κης, Γεώρ. Γεραλής, Γεωρ. Γουνο- 
ρόπουλος, Γεωργ. Δεληγιάννη, 
Εύαγγελίδης, Ν. Ζωγράφος, Δ. Ίω- 
αννόπουλος, Μανώλης Καλομοίρης, 
Θεόδ. Καρυωτάκης, Γ  ρ. Κωνσταν- 
τινίδης, Νικ. I. Λάσκαρης, Κίμων 
Λώλος, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Ά ν . 
Μελετόπουλος, Πολυμ. Μοσχοβί
της, Ίσιδ. Νομικός, Γεωρ. Οίκονο
μ δης, Σ. Παγιατάκης, Σπΰρος Πα- 
ναγιωτόπουλος, Δημ. Παπαγιαννό- 
πουλος, Παν. Παπαδούκας, Ζαχ. 
Παπαντωνίου, Λιλή Πατρικίου— Ία- 
κωβίδη, "Ολμος Περάνθης, Αίμ. 
Σαββίδης, Θεόφρ. Σακελλαρίδης, 
Άλέκος Σακελλάριος, Δημ. Σιατό- 
πουλος, Γιαν. Σεδέρης, Ούγ. Στα- 
μπέλι, Θεόδ. Ν. Συναδινός, Ά γ γ .  
Τερζάκης, Μιχ. Τόμπρος, Χρ. Χαι- 
ρόπουλος, Άντών. Χατζηαποστό- 
λου, Δημ. Ψαθάς.

Σοράντα πέντε. Μπορεί νά μάς 
διέφυγε καί κανένας. Μά δέν εΐνε 
μόνο ή ποσότης. Έλπίζομεν πώς 
θά συμφωνήσουν οί άναγνώσται

τοϋ άνά χειρ ας φύλλου.

ελευταίως γίνηκε πολύς λόγος 
Τ στόν καθημερινό Τύπο γιά τό 
ζήτημα τής πληρωμής μεγάλων μι
σθών σέ καλλιτέχνιδες τοϋ έλα- 
φροϋ θεάτρου. Άναφέρθηκαν μη
νιαίοι μισθοί 35000 δραχμών καί έ 
γινε παραλληλισμός τοϋ ποσοϋ αύ 
τοϋ μέ τούς μισθούς τών ήθοποιών 
τής πρόζας, μισθούς πού καί στίς 
εύνοϊκώτερες συνθήκες μόλις φτά 
νουν τά μισά.

Έ κ  πρώτης δψεως τό πραγμα 
φαίνεται άκατανόήτο καί άδικο. 
Δέν είνε όμως: Οί καλλιτέχνιδες 
τής Έπιθεωρήσεως, μεσουρανούν 
καί εισπράττουν μεγάλους μισθούς 
γιά λίγα—έλάχιστα-μόνον χρόνια. 
Ή  λάμψι ένός καινούργιου «ά
στρου» ποϋχει τήν άπειρία, ίσως, 
μά καί τή δροσιά τής νειότης, τίς 
έπισκιάζει γρήγορα. Τά χειροκρο
τήματα λιγοστεύουν, οί θαυμαστοί 
λιποτακτοϋν καί οί μισθοί.... κατρα
κυλούν. Δύο, τρ α, πέντε χρόνια" 
κι’ ύστερα; Ή  άφάνεια καί, συχνό-

ΤΟ Κ Α Ρ Ν Ε
ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  11-9-938
"Qpa 5.15 μ.μ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠ ΙΔΑΥΡΟΥ: 

Παράοταοις τής «Η ΛΕΚΤΡΑΣ» άπό 
τόν θίασον τοΟ Βασιλικού Θεάτρου.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  12-9 938
"Ώρα 10 π.μ. Σ  ΙΝ ΕΑΚ : ’Αλλαγή προ

γράμματος.
"Ορα 7 μ.μ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΕΛΦΟ Ι: «Βρα

δυά τραγουδιοΰ» μέ τούς κ. κ. Εύ. 
Βακάντιον, Ξ. Στελλάκην κλπ.

"Ώρα 7 μ.μ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ρ Ε Ξ  : 
’Αλλαγή προγράμματος.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  14 9-938
"Ώρα 10 % μ.μ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕ

ΡΑ  (Κηφισιά) θίασος Κοτοπούλη: Η 
ΠΡΏΤΗ τής νέας κωμωδίας τοϋ κ. 
Θεοδ. Ν. Συναδινοΰ «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ))

Π Ε Μ Π Τ Η  15-9 938
-ς?ρα 10 Vi μ.μ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΗΡΏΔΟΥ ΤΟΥ 

ΑΤΤΙΚΟΥ: Θίασος Βασιλικοΰ Θεάτρου 
«ΗΛΕΚΤΡΑ».

τατα, ή φτώχεια. ΚΓ αύτό δέν συμ
βαίνει μόνο στόν τόπο μας. Τη- 
ρουμένων τών άναλογιών συμβαί
νουν καί «είς Παρισίους» (ή Μιστε- 
γκέτ είνε μοναδική έξαίρεσις πού 
επικυρώνει τόν κανόνα) καί παν
τοΰ. Αύτή εΐνε ή μοίρα τών ά
στρων: Ανατέλλουν, μεσουρα
νούν καί δύουν.

Ποιός νά τό φανταζότανε! Πώς 
σέ τέτοια ήλικία θά μ’ έπεστρατεύ- 
ανε τά «Παρασκήνια» γιά νά διη
γούμαι κάθε Σάββατο μ’ά ούντομη 
Ιστορία στούς άναγνώστες rc u ! Νά 
σάς πώ τήν άλήθεια, οτήν αρχή 
δέν μοϋ καλάρεσε. "Ομως σάν σκέ 
φτηκα πώς έτσι θά μοϋ δίνεται α
φορμή μιά φορά τή βδομάδα νά 
ξεθάβω άπό τή μνήμη μου παληές 
ιστορίες καί νά τίς παραλληλίζω μέ 
τά σημερινά γεγονότα, χωρίς νά 
διακόπτω ούτε γιά πέντε λεφτά τήν 
άγαηημένη μου άπασχόλησι ,νά 
πλέκω Γ.ουλόβερ γιά τά τέοοερα 
χαριτωμένα έγγονάκια μου, έδωκα 
τό λόγο μου.

Σάς παρακαλώ νά μή ζητάτε καί 
μεγάλα πράγματα άπό μένα. _Μέ 
πήρανε τά χρόνια βλέπεις. Ενα 
μυστικό μου άμα θά σάς πώ θά κα
ταλάβετε καΐ τά χρονάκια μου. Σάν 
ήμουνα κοριτσάκι δέκα έξη χρό
νων μοϋκανε κόρτε, ποιός ./σμίξε
τε; ό Δημητράκης ό Καμπούρο- 
γλους,καλή του ώρα,πού ήτανε δέν 
ήτανε ένα χρόνο μεγαλύτερος ά
πό μένα. Χί, χί, χί· Αν κάι δέν

—Ή  παράστασις τής «Ήλέκτρας» είς 
τό θέατρον τής Έπιδαΰρου έκίνησε 
ζωηρότατον τό ένδιαφέρον τής άνωτέ- 
ρας κοινωνίας μας.

Ή  έπιτυχία τής παραστάσεως θά εΐ
ν ε  θριαμβευτική όχι μόνον άπό καλλι
τεχνικής άπόφεως, πράγμα τό όποιον 
ήτο βέβαιον, άλλά καί άπό άπόφεως 
συρροής τοΰ κοινοΰ είς αύτήν.

— Νέαι προσφορά! είς τά «Θεατρικόν 
Μουσειον)). Τό Δημοτικόν Θέατρον Κέρ 
κυρας άπέστειλε σπουδαιότατα έγγρα
φα, μακέττες σκηνογραφιών, (μεταξύ 
τών όποίων τήν μακέττα τής περίφη
μου αύλαίας τοΰ θεάτρου τοΰ Ά γ . ’ Ι 
ακώβου) , εικόνες κλπ.

— ’Επίσης ή Δίς Γιωργαντή παρέδωσε 
είς τό «Θεατρικόν Μουσειον)) τήν τρί
την όλόγλυφον μακέτταν της ηαριστά- 
νουσαν τόν Εύ. Παντόπουλον είς τόν 
ρόλον τού «Μπάρμπα Λινάρδου».

— Λόγω άοθενείας τού προέδρου τής 
’Επιτροπής Άδείας κ. Μαντούδη άνε· 
βλήθη ή λήφις άποφάσεων έπί διαφό
ρων σοβαρών ζητημάτων πού έκκρε- 
μοϋν. "Οπως εΐνε ή ύπόθεσις Σταυρίδη 
—Φωφώς Λουκά, ή ύπόθεσις τοΰ θιάσου 
Τσάκωνα, ή ύπόθεσις τοΰ θιάσου Λου 
τρακίου Μύλλερ κλπ.

— Ή  ’Εταιρεία τών Θεατρικών Συγ 
γραφέων άπηύθυνε έγγραφον είς τό ύ- 
φυπουργεϊον ’Εργασίας διά τοΰ όποίου 
διά τοΰ όποίου ζητεί όπως ληφθοϋν μέ
τρα προστατευτικά τΐίν συμφερόντων

ι τών μελών της, διά τούς θιάσους πού 
[ μεταβαίνουν είς τήν Κωνσταντινούπο- 
1 λιν.
1 Η ’Εταιρεία ζητεί, νά μήν παρέχεται 
είς θιάσους άδεια άναχωρήσεως είς 
Κωνσταντινούπολιν, έάν δέν προσκομί
ζουν σχετικήν άδειαν αύτής. Ή  έν  λό
γω άδεια θά παρέχεται άηό τήν ’Εται
ρείαν μόνον έφ’ όσον θά έξασφαλίζε- 
τ α ι  ή καταβολή τών θεατρικώνδικαιω- 
μάτων τών μελών της, έκ μέρους τών 
έηιχειρηματιών τής Κωνσταντινουπόλε
ως καί δηλοί, ότι έάν δέν ληφθοΰν τά 
ένδεικνυόμενα μέτρα, θά εύρεθή είς 
τήν άνάγκην νά μήν έπιτρέφη είς κα
νένα  θίασον άπερχόμενον άπό τάς ’Α
θήνας διά Κωνσταντινούπολιν, τήν πα- 
ράοτασιν έργων άνηκόντων είς τά μέ
λη της, άνευ τής καταβολής έγγυήσε- 
ως, πράγμα τό όποιον ισχύει εις όλα 
τά εύρωπαϊκά κράτη.

— Τά έγκαινια τοΰ «Θεατρικού Μου
σείου» θά γίνουν κατά πάσαν πιθανό
τητα έντός τοϋ πρώτου δεκαπενθημέ
ρου τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου.

— Ή  πρεμιέρα του έργου τοϋ κ. Θ. 
Συναδινοΰ «Καλώς ήρθες» ώρίσθη διά

Ή  άνωτέρω παράστασις
Ή  καθ’ αύ

τό παράστασις τοΰ έργου τοΰ κ. Συνα- 
δινοϋ θά δοθρ τήν 'ν·-ν
μηνός ε!ς τό θέατρον Κοτοπούλη 
« Ρ ΐζ ϊΓ .  ---- - * * * *■ ? 1 “  * '

Λόγω πληθώρας έπικαίρου 
ϋλης τά αναγνώσματα μας 
« Ό  Πειραιώτης Απόλλω ν, 
πού ένυμψεΰθη τήν Σάρρα 
Μπερνάρ», καΐ «Κρυ φ ή 
Ζωή)) άναβάλλονται διά τό 

έπ όμενον ψύλλον.
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ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ 
ΑΙ Π Α ΡΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ  ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

Ε ΙΣ  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 
Μέ 20—15 και 10 δραχμάς 

Ήμπορεί ό καθείς νά παρακολούθη
ση τό μεγαλύτερον άριστούργημα 

τών αιώνων τήν

HAEKTPRN ; ;
/ /
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Του Σοφοκλέους
Μεταφρκσμένην άηβ τβν ηβιητήν κ. I .  Γ Ρ Υ Π Α Ρ Η Ν  
Π χιγμένην άπβ τβύς άριστεϊς τβΰ Βασιλικού μχζ 
©εάτρου.
Μ έ οκη» ο8εσίαν τβΰ κ. Δ. P C N T H P H ,  Μουσικήν 
τοϋ κ. Δ. Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Σκηνικών διάκοσμον 
τοΰ κ. ΙίΛ . Κ Λ Ω Ν Η , Ενδυμασίας τοΰ κ. Α Ν Τ . Φ Ω 
Κ Α  καί Διευθυντήν ’Ορχήστρας τόν κ. Γ . ΛΥ- 
Κ Ο Υ Δ Η Ν .

«ΓΚΡΕΚΑ »

— Ό  Γεν . Διευθυντής τών Γ  ραμμά
των καί Τεχνών κ. Κ. Μπαστιάς, παρα- 
κολουθΛσας τήν παράστασιν τοΰ “ Ό- 
θέλου» είς τό θέατρον Παγκρατίου, τό 
άπόγευμα τής παρελθούσης Κυριακής, 
άνήλθεν έπί σκηνής καί άνεκοίνωσεν 
πρός τόν θίασον ότι θά συνδράμη αύ
τόν ύλικώς διά τής παροχής 25 χιλιά
δων δραχ. Μέρος τοΰ ποσοΰ τούτου θά 
διατεθή διά τήν σκηνογραφίαν τοϋ έρ
γου τοΰ κ. Χρονοπούλου «Τό Λιμανάκι».

— Τό διοικητικόν συμβούλιον τοΰ Τα
μείου Συντάξεων άπό μηνός περίπου 
δέν συνεδριάζει, λόγφ τού ότι άναμέ- 
νεται, ό διορισμός τού νέου συμβούλου 
οστις θά άντικαταστήση τόν κ. Θ. Συ- 
ναδινόν τοΰ όποίου ή θητεία έληζεν.

— Αί εισπράξεις τών θεάτρων τελευ
ταίως έσημείωσαν αισθητήν μείωσιν. 
Άπό τά τρία μουσικά θέατρα μεγαλυ- 
τέρας εισπράξεις πραγματοποιούν έ- 
ναλλάξ μέ έλσχίστας διαφοράς τό θέ
ατρον «Σαμαρτζή» καί «Λυρικόν». ,

—Σήμερον —Σάββατον—άναχωρεί διά 
Πολωνίαν ό κ. Σπΰρος Μελάς όπου πρό 
κειται νά παρακολουθήσω τάς δοκιμάς 
καί νά παραστή εΐς τήν πρεμιέραν τοΰ 
θρυλικού του.... τέκνου «ό Μπαμπάς 
έκπαιδεύεται».

Τό έν  λόγφ έργον μεταφρασθέν άπό 
τόν γνωστόν Ελληνιστήν κ. Καζιμίρ 
Μπούλας, μετεμφιέσθη, ώς πληροψορο j- 
μεθα, είς Πολωνικήν ήθογραφίαν άπό 
τόν κ. Α. Σίφφμαν Kaj θά άναβιβασθή 
είς τό όέατρον «Πόλσκυ Τεάτρ».

— Κατά πληροφορίας έκ Κωνσταντι
νουπόλεως ή τιμητική τοΰ τενόρου κ. 
Περδίκη είς τό. θέατρο «Μπελ-βύ» έση
μείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

— Κοσμοπλημμύρα, θερμά χειροκρο
τήματα, άνθη, δώρα. Χαρακτηριστικόν 
τής έπιτυχίας εΐνε ότι ή παράοταοις 
άρχίσασα τήν ΙΟην βραδυνήν έτελείω
σε τήν 3ην πρωινήν.

— Οί έκλεκτότεροι έκ  τών παρεηιδη- 
μούντων είς τήν Κωνσταντινούπολιν Λ- 
θοποιών μέ έπ! κεφαλής τόν κ. Μόνον 
Φιλιππίδην έλαβον μέρος εις τήν έν 
λόγφ έπιτυχίαν άποσπάσαντες τά θερ
μότατα χειροκροτήματα τοϋ κοινού.

— ’Επίμονοι φήμαι κυκλοφορούν ότι 
ό γνωστός συγγραφεύς κ. Δ. Μπόγρης 
πρόκειται νά δώση τό λιμπρέττο μιάς 
όπερέττας έν συνεργασίρ μέ τόν νέον 
συγγραφέα κ. Τζιφόρο.

Τήν μουσικήν τής έν  λόγω·..άνωνύ- 
μου άκόμα, όπερέττας, έγραφεν ό μου
σουργός κ. Βιτάλης.

ΙΠΠΟΔΡΟΜ ΙΑΚΑ
Ή  άρχομένη άπό σήμερον νέα Ιππο- 

δρομιακή περίοδος άρχίζει ύπό τάς 
καλλιτέρας έλπίδας.

Σοβαρά προμηνύεται ή ένίσχυοις τών 
δρομώνων ϊππων. ,

10 νέοι άραθικοί έκ  Συρίας, 25 μονο
ετείς καθαρόαιμοι έκ Γαλλίας, 13 ήμι- 
καθαρόαιμοι έκ  Κωπαΐδος, 32 καθαρό
αιμοι έκ Λαζαρίνης, έν συνόλψ δηλα
δή 80 ίπποι προστίθενται είς τούς σταύ 
λους τοϋ Φαληρικοΰ Δέλτα. Νομίζομεν 
όμως ότι παραλλήλως πρός τήν άπα- 
ραίτητον αύτήν ένίσχυσιν ίππων, πρέ
πει νά έν»σχυθίΫ καί ή τάξις τών άνα- 
βατών μας.

Διότι τί νά τούς κάνετε τούς ίππους, 
όταν δέν έχετε άναβάτας νά τούς ά- 
ναθέσετε. Οί ύπάρχοντες πέντε καλοί 
άναβάται εΐνε άνεπαρκείς δι* έναν τό
πον μέγαΥ άριθμόν ϊππων. Έκτός  δέ 
τούτου, ό μικρός αύτός άριθμός τούς 
έπιτρέπει άπό κοινού συμφέροντος όρ- 
μώμενοι νά συσκέπτωνται καί ν ’ άπο- 
φασίζουν πάσαν έναντίον του κοινοΰ 
ματσαράγκαν.

Διά τοΰτο άπαραίτητος τυγχάνει ή 
ένίσχυοις τών άναβατών μας. ’Εκτός 
έάν άφεθώμεν καί πάλιν είς τήν τύχην 
τών άδαών μαθητευομένων μας.

Ά ς  έλπίσωμεν ότι ή ’Εταιρεία Ιππο
δρομιών, έν  τή προσπάθεια της όπως 
άναπτύξη τάς ιπποδρομίας, δέν θά ύ- 
στερήσρ είς τήν άπόφασιν τής μετακλή 
σεως 2—3 άλλων άναβατών.
Α Ι Π ΡΟ ΒΛ ΕΨ Ε ΙΣ  ΜΑΣ
-ΣΑΒΒΑΤΟ Υ :

1) Ριρίκα— Αλέξανδρος.
, 2) Καλλιρρόη—Άννίτα πιθ. Τερέζα.

3) Μουχανάντ—Φάρες πιθ. Ρίμ.
4) Φυντανάκι—Μαρίκα πιθ. ’Εκάτη.
5) Λαμαάν—’Ε λ  Γάρμπ.
6) "Εσπερος—Λεοπάρ πιθ. Ιφ ιγένεια .

ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ή Ν Ι Α
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κινηματογρα
φικός καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

Πάσα άπόδειζις είσπράζεως 
μή φέρουσα πλήν της υπο
γραφής τοϋ Οίκον. Διευθυν- 
τοϋ καί τήν σφραγίδα τοΰ πε
ριοδικού εΐνε άκυρος.
Οικία προϊστ. τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛ ΙΒΕΡΟ Υ 
’Ερυμάνθου 3. Άθήναι
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ζέρω άν εΐνε γιά γέλιο ίί γιά κλά
μα! Τέλος πάντων!

Τήν περασμένη Κυριακή τά έγ- 
γονάκια μου θέλανε νά Αγουν έ 
ξω. ’Έλα  ομως ποΰ καί ή μητέρα 
τους έπρεπε νά πάρ σέ κάποιαν 
έπίσχεφι.

—Κόρη μου, τής είπα, πήγαινε σύ 
στήν έπίοκεψί σου καΐ πηγαίνω έ- 
γώ τά παιδιά έξω.

Γιατί πρέπει νά τό μάθετε κι’ 
αύτό. Μ' δλα τά χρόνια μου τά πό 
δια —δόξα νάχη ό Χριστές καί ή 
Παναγιά— βαστάνε άχάμη γιά τούς 
κοντινούς δρόμους. 'Ύστερα είνε 
καί τ’ αυτοκίνητα.

—Ξέρεις ποΰ νά πάτε; μοΰ είπε 
ή κόρη μου, πού ό Θεός νά κόβη 
χρόνια άπό μένα καί νά τής τά δί- 
νρ ήμέρες αύτηνής. Στό θέατρο. 
Σέ μιάν έπιθεώρησι.

Νά μή σας τά πολυλογώ, τό από
γευμα τής περασμένης Κυριακής 
έγώ καί τά τέσσερα έγγονάκια μου 
—δυό άγοράκια καί δυό όλόξανθα 
κοριτσάκια— βρισκόυαστε στό θέα
τρο. Τό πλέξιμό μου δέν τό πηρα 
μαζί μου. Κυριακή ήμέρα βλέπεις! 
Ντρέπουμαι, λοιπόν, νά οάς τό πώ. 
Άπό τήν έποχή τοΰ Μπούχουρα 
δέν είχα ζανσπατήσε'ι τό πόδι μου 
στό θέατρο. ’Όχι γιατί δέν μέ πή
γανε τά παιδιά μου. Ζωή νάχουν 
παιδιά, νύφες καί γαμπροί χρυσή 
μέ κάνουνε χίλιες φοοές Ίά νά 
πάμε μαζί στό θέατρο. Δέν μοϋ 
άρεζε όμως. Τό θέατρο εΐνε γιά 
τούς νέους, έλεγα.

Τί νά σας πώ, καλά μου παιδιά 
Έφ ριξε τό μάτι μου μ’ έκεϊνα πού 
είδα. Σάν άνοιξε ή αύλαία νάσου 
καμμιά δεκαπενταοιά γυναίκες θεό 
νυιμνες πού άρχίζουν νά τραγου
δάνε καί νά σηκώνουν τά πόδια 
τους Ισαμε τό κεφάλι τους.

—Χριστέ καί Παναγιά μου, είπα, 
τί έμελλαν νά δοϋνε τά μάτια μου 
τώοα στά γεράματα!

Τί τά θέτε ! Χάλασε ό κόσμος, 
παιδιά μου. Θυμάμαι μιά παράστα- 
σι στό θέατρο τοΰ Μπούκουρα. 
Παίζανε οί 'Ιταλοί κάποιο μελό
δραμα, νά δήτε πώς τό λέγανε... 
Δέν θυμάμαι... Φύρανε τό κεφάλι 
μου βλέπετε... Χρόνια είν’ αύτά... 
Ά ς  εΐνε. Τί έλεγα. "Α, ναί. Παί

ζανε οί ’Ιταλοί κάποιο μελόδραμα 
όταν παρουσιάστηκε στή σκηνή 
άπάνου μιά πριμαντόνα μ’ ύξω τά 
χέρια καί τά πόδια. Λούλη τή λέ
γανε αύτή. "Ολες έμείς οί νέες 
τότε κρύψαμε τό μούτρα άπό ντρο 
πή. Οί νέοι... μμμ... ΚΓ όμως βρε
θήκανε πολλοί άνάμεσα σ' αύτούς 
πού γινήκανε κατακόκκινοι. Τώρα 
θά μέ ρωτήσετε άπό ντροπή κι’ 
αύτοί η... τέλος πάντων... 4έν μπο 
ρώ νά πάρω όρκο. Καί μονάχα έ
να ξεμωραμένο γέρο, 'VoCwca τόν 
έλέγανε, τόν πήρε ό ένθουσια- 
σμός κΓ έβαλε μιά φωνή:

—Πατριώτες, ζήτω τό Ιταλικό με
λόδραμα. Στό διάβολό άς πάει καί 
τό παληάμπελο!

Τήν άλλη μέρα ol έφημερίδες 
χαλάσανε τόν κόσμο. Γ  ιατί τότε 
ύπήρχε και οικογένεια καί ντροπή 
καί σεβασμός.

Τόν γεροπαράλυτο τόν Δοϋκα, 
έναν άντρακλα φουστανελλα ίσαμε 
κεί πάνω, τόν πήρανε στήν κορο
ϊδία κΓ αύτά τά παιδιά άκόμα. Τοΰ 
κάνανε καρτέρι στή γωνιά τοΰ κά; 
θε δρόμου καί τόν πειράζανε. Και 
μ’ όλο τό δίκηο τους! ΚΓ Λταν τό 
σο τό κακό πού γίνηκε ΰστε άμα 
έφτασε στ’ αύτιά τών υπουργών, ό
πως καί τό άλλο, τό πώς βρεθή
κανε καί μερικοί μαθηταί, πού κΓ 
κΓ αύτοί δείξανε πώς τούς ώρέσα- 
νε  τά γυμνά τά πόδια τής πριμαν
τόνας, οκεφθήκανε νά -άρουν τό 
Γυμνάσιο άπό τήν Αθήνα καί νά 
τό πάνε στήν Αίγινα, γιά νά μή 
μποροΰν νά πηγαίνουν οί μαθητές 
στό θέατρο.

Σήμερα: “ Ολο τό θέατρο ήταν 
γεμάτο άπό γέρους, παιδιά μικρά 
καί κοριτσάκια. Καί τί γέλια! Τί 
χειροκροτήματα! Τί άγριοφιονάρες 
ήταν έκε ίνες !...

Χάλασε ό κόσμος, παιδιά μου, 
χάλασε.

Η Γ ΙΑ ΓΙΑ

ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Α Ι
ΠΡΟΣ .ΤΑ Π Α Ρ Α ΣΚ Η Κ ΙΑ *

Φίλε κ. Διευθυντά,
Ό  στοιχειοθέτης σας ή ό διορθωτής 

σας, δέν ξεύρω ποιός, έκαμε πάλιν τό 
θαύμα του. Μίαν όλόκληρον παράγρα
φον είς τήν ομιλίαν μου περί τής ζω
ής τοΰ Δημητρακοπούλου (σελίς 2 — 
στήλη 1, περί τό τέλος) τήν έστραπα- 
τσάρισεν άνηλεώς: Παρακαλώ νά δι- 
ορθωθή ώς έξής:

«Είς τάς τραγωδίας του εύκόλως ά· 
ναγνωρίζει τις τόν άπόγονον τών άρ- 
χαίων τραγικών, είς τά δράματά του 
δέν ύπελείφθη καθόλου τών μεγάλων 
Εύρωπαίων συναδέλφων του, έν  τρ κω
μωδία έπέτυχε περισότερον έν τή σο- 
βαρςί τοιαύτη παρά είς τήν φάρσαν, είς 
τήν όπερέτταν καί δή τήν opera co- 
mique άναδεικνύεται μάλλον ώς λυρι
κός ποιητής ή δραματικός συγγραφεύς, 
τό αύτό δέ ήμπορεί κανείς νά είπρ 
καί διά τά μελοδράματά του, ένα τών 
όποίων, τό καί καλλίτερον, τήν «Διδώ», 
έμελοποίησε μετ’ έπιτυχίας ό μαέστρος 
μας Λαυράγκος».

Έπίσης νά διορωίί· καί ό πρώτος 
στίχος τοΰ κατά τό 1912 γραφέντος τε
τραστίχου τοΰ μακαρίτου Δημητρακο
πούλου ώς έξής:

«Άποκρηές κΓ άπόκρυες, πάρτε μα 
ζί σας γοΰνες».

Φιλικώτατα 
Ν 1. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Α
ΑΝΕΚΑΟΤΑ

Η ΔΡΑΣΙΣ  ΤΟΥ ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΑ

Τό άνέκδοτον περί τής έν Μυ- 
τιλήνρ πρό έτών δοθείσης παρα
στάσεως τής «Γαλατείας)), το ό
ποιον τόσον ώραία περιέγραψεν 6 
κ. Καφής είς τό τελευταίον φύλλον 
τών «Παρασκηνίων» καί περί τής; 
άικριβείας τοΰ όποίου έξέφραοεν 
άμφιβολίας τινάς, συνέβη πράγ
ματι, μέ τήν διαφοράν 5τι ό μετα
ξύ τοΰ μεθυσμένου ήθοποιοΰ Μ. 
(άστις σημειωτέον ότι έκαλείτο ύ
πό τών συναδέλφων του κ ρ α σ ο 
π α τ έ ρ α ς )  τοΰ ύποδυομένου 
τόν Αγγελιοφόρον καί τοϋ Πυγ- 
μαλίωνος διαμειφθεις 5ιάλογος έ 
χει έπακριθώς ώς έξής:

—Κύριε βασιλέα, τό άδερφάκι 
σου ό Ρέννος, εΐνε έξω οτήν αύ- 
λή καί σέ περιμένει!

—"Α ! έτσι: άπήντησεν ό Πυγ- 
μαλίων... Καί στραφείς πρός τά 
παρασκήνια πρόσθεσε: «Δότε τώ
ξένω λουτρόν, θασίλειον ΰείπνον 
καί... παρά μίαν τεσσαράκοντα!))

Ά λ λ ’ ό περίφημος αύτός κ ρ α 
σ ο π α τ έ ρ α ς  διέπραξε καί κά
τι άκόμη χειρότερον. Τφ 1903 έδι
δε παραστάσεις έλληνικός τις θία
σος είς τό θερινόν θέατρον τής 
Αλεξάνδρειάς «Παράδεισος» "Ενα 
βράδυ έδίδετο, παρουσίρ ιοΰ Γε^ 
νικοΰ προξένου τής Ελλάδος καί 
πολλοΰ άλλου κόσμου, ή π ο ω τ η 
τής έμμέτρου καί είς άπταιστον 
καθαρεύουσαν γραμμένης τραγω
δίας «Ιούνιος Βρούτος» ι·οϋ Αλε
ξανδρινού λογίου καί μακαρίτου 
ήδη Σ. Κωνσταντινίδη.

Ό κρασοπατέρας μας, ύποδυό- 
μενος τόν ρόλον Ρωμαίου στρατη
γού, είχε ν ’ άπαγγείλρ κατά τήν 
πρώτην πράξιν μονόλογον άπό έ- 
κατόν είκοσι στίχους, άλλ’ άμελέ- 
τητος καί όλίγον είς τό .ίέφι ώς ή
το, τά έκαμε κυριολεκτικώς υάλασ 
σα άπό τούς πρώτους στίχους, μεθ’ 
όλας τάς πρός βοήθειάν του προσ
παθείας τοΰ ύποθολέως.

Αίφνης, άφοϋ έβημάτισεν έπ’ ό
λίγον παραπαίων άνω καί κάτω τής 
σκηνής, έσταμάτησεν έν  ώ μέσω 
αύτής καί άγριωπώς προσβλέπων 
τούς θεατάς, τούς συνέστησε διά 
χειρονομίας νά προσέξουν είς δ
σα έμελλε νά πράξη!

«Τώρα θά δήτε, προσέθεσε, πώς 
άπέθαιναν οί Ρωμαίοι στρατηγοί! » 
Καί χωρίς νά χάσρ καιρόν, άνέ- 
σπασε τό ξίφος του, προσεποιήθη 
δτι ήνοιξε δΓ αύτοϋ τήν κοιλιά του 
μεθ’ δ έξηηλώθη μακρύς φαρδύς 
,έπί τής σκηνής. . ^

Ό ύποβόλεύς, έξαλλος, ·οΰ φω
νάζει νά σηκωθρ καί εξακολούθη
ση τό μέρος του, άλλ’ αύτός άσυγ- 
κίνητος τοϋ άπαντά: Δέν μπορώ
νά σηκωθώ, είμαι σκοτωμένος! Θά 
σηκωνόμουνα, άν είχα πάθει ν ε 
κροφάνεια !))

Ό δυστυχής ό συγγραφεύς, όρ
θιος άπό τής πλατείας καί τραβών 
τά μαλλιά του,έκραύγαζε πώς (1δέν 
είχε γράψει τέτοιο πράγμα», ένώ 
οί θεαταί ώρύοντο χειροκροτούντες 
καί σφυρίζοντες!

Τέλος, δύο συνάδελφοι τσϋ έπί 
σκηνής αύτοκτονήσαντος °ωμαίου 
στρατηγού, έζελθόντες έπ' αυτής, 
τόν άνήγειραν κλωτσηδόν, ένφ έ- 
πιπτεν ή αύλαία καί... ή τραγωδία!

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Κυρίες μου
Μία Περμανάντ δική μας διαφέρει εντελώς άπό κάθε άλλη νιατϊ μέ την δική μας Περ- 
μανάντ είσθε πάντα ώοαΐα κτενισϋένες.

ΧΑΜ ΑΡΑΚΗΣ 
(Πανεπιστημίου 71)

-Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η Σ  :
1) Σουλτάνα—Σμύρνη.
2) Έλενά κι—Τσέλιγκας.
3) Κεφαλωνίτισσα—Μπλάκ Πρένς.
4) Ταφφάρ—Μεκιμλίρ πιθ. Χαρτούμ.
5) Ούαχίμπ—Ούαζίρ πιθ. Ναζίχ.
6) Ακρίτας—Πίπης πιθ. Αθηναία.

Μ.

ΪΚΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Μιά Κινηματογραφική 

Άπόλαυσις!
"Ενα  πραγματικό 

Παριζιάνικο Κομψοτέχνημα
Ή  σπαρταριστή Μουσική 

Φάρσα

ί
τοϋ ΡΕΝ Ε  ΠΥΖΟΛ

ΤΟ

IIMIirilHiKiTlMIIKI!
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4—8 μ μ. 
καί έπί συνεντεύξει. 
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  ΣΤΟ Χ Ο Λ Λ Υ Γ Ο Υ Ν Τ !
’Ασΐέρες, σκηνοθέται, συγγραφείς καί όπερατέρ 
θά συμμετέχουν είς τ ά  κέοδη τών ταινιών των

Ot διευδυνταί της παραγωγής τών στούντιο τής 
«Παραμάουντ» έχαρακτήρισαν τήν άνωτέρω εί- 
κονιζομένην καλλιτέχνιδα Φραναίς Φάρμερ ώς 
τήν αΐαδηματικωτέραν ήθοποιόν τοΰ Χόλλυ
γουντ. Η Φραναίς Φάρμερ 3ά πρωταγωνιστή είς 
τό έξης είς δραματικάς ταινίας αισθηματικού πε

ριεχομένου.

Ή  λέξις «έπανάστασις» λέγεται 
γρήγορα. ’Αλλά δέν  φονταζόμεθα 
δτι θά φανούμε ύπερβολικοί άν 
ποΰμε δτι μία έπανάστασις τής ά- 
μερικανικής κινηματογραφικής βι
ομηχανίας πρόκειται ν ’ άλλάζη ρι
ζικά, άπό οίκονομικής πλευράς, 
τήν λειτουργίαν τών έπιχειρήοεων 
τοΰ Χόλλυγουντ. Τήν σημαντικω- 
τέραν άλλαγήν θ’ άποτελέση ή 
συμμετοχή τών δημιουργών είς τά 
κέρδη  τών ταινιών των.

Αύτή ή έπανάστασις προετοιμά
ζεται άπό πολλοϋ καιροϋ, γιά νά 
λάβη τώρα «σάρκα καί όστά» κα
τόπιν τής άποφάσεως τής Κυβερ- 
νήσεως 6πως ένάγρ δλα τά άμε- 
,ρικανικά κινηματογραφικά τράστ)),
’Απόλυτοι Ιδιοκτήται τών μέσων πα
ραγωγής καθώς καί τών μέοων δι
ανομής καί έκμεταλλεύσεως τών

ταινιών των τά έν 
λόγψ «τράστ». ή
σαν άπόλυτα έξη· 
σφαλισμένα κατά 
πάσης ένδεχομέ- 
νης ζημίας. ’Όλα 
τά μέτρια φίλμς 
προεβάλλοντο είς 
τάς κινηματογρα
φικός αίθουσας 
τών «τράστ» πού 
τά παρήγαγον, έ 
στω καί άν ήσαν 
κακής ποιότητος 
καί δι’ αύτοΰ τού 
τρόπου έπήρχετο 
ή αύτόματος άπό- 
σθεσις τών έξό- 
δων παραγωγής 
των.

Χάρις είς τό 
«Μπλόκ — μ π ο 0- 
κιγκ», τό όποιον 
ουνίσταται στήν ύ- 

ποχρεωτικήν ένοικίαοιν έκ μέρους 
τών διευθυντών τών κινηματογρά
φων, πλέον τών είκοσι ταινιών τής 
αύτής παραγωγικής έταιρείας, διά 
νά δυνηθοΰν νά npc βά.'.ουν καί 
τάς «ύπερπαρσγωγάς» αύτής), ή 
ένοικίασις τοΰ προγράμματος τών 
στούντιο ήτο έζησφαλιομένη. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ό κίνδυνος τής 
άποσθέσεως τών δαπανών περιω- 
ρίζετο άποκλειστικώς είς τάς με
γάλος ταινίας, τών όποιων ό προ
ϋπολογισμός ύπερέβαινε τό έν έ- 
κατομμύριον δολλαρίων κσί αί ό
ποιοι ώφειλαν νά έχουν μίαν έ ν 
τελώς έξαιρετικήν ποιότητα, διά 
νά είσπράξουν τά έξοδά των.

Ό  έλεύθερος συναγωνισμός εις 
τήν 'Αμερικήν, χωρίς τόν όποιον 
ό καπιταλισμός παύει νά έχη οί- 
ανδήποτε άζίαν, θεωρείται Ιερός.

Ύπάρχουν δέ ειδικοί νομοθεσίαι 
έναντίον τών «τράστ», αί όποίαι 
εΐνε προωρισμέναι νά καταδιώκουν 
τά μονοπώλια καί νά έζασφαλ ζουν 
τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοϋ 
έλευθέρου <:υναγωνισμού.

Αύτοί άκριβώς οί νόμοι πρόκει
ται τώρα νά τεθοϋν είς εφαρμογήν 
έναντίον τών περιφήμων «τράστ» 
πού είχαν δημιουργήσει οί παρα- 
γωγεϊς — διανομείς — έκμεταλλευ- 
ταί τοϋ Χόλλυγουντ καί τής Νέας 
Ύόρκης.

Πώλησις μέσφ τών στούντιο πρός 
τάς αΐθούσας πού κατέχουν; Κα- 
τάργησις τοϋ «Μπλόκ-μπούκιγκ)) ή 
όμαδική πώλησις;

Αύτό σημαίνει δτι είς τό έξής κα- 
ταργείται ή έκ τών προτέρων έ- 
ζασφάλισις τής έπιτυχοϋς έκμεταλ
λεύσεως μιάς ταινίας καί δτι κάθε 
φίλμ θά ένοικιάζεται σύμφωνα μέ 
τήν πραγματικήν του άξίαν.

'Επομένως τά διάφορα στούντιο 
δέν θά έχουν κανένα ένδιαφέρον 
νά πραγματοποιούν πεντήκοντα ή 
καί περισσοτέρας ταινίας κατ’ έ
τος, τό καθένα χωριστά, είς τρό
πον ώστε νά τροφοδοτούν έβδομα- 
διαίως μέ μίαν νέαν ταινίαν τάς 
αΐθούσας των. Κάδε παραγόμενον 
φίλμ θά πρέπη νά έχη τήν άπαι- 
τουμένην ποιότητα, διά νά ουγκι- 
νρ τούς δ'ευθυντάς τών κινηματο
γραφικών αιθουσών.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οί πα
ραγωγοί τών άμερικανικών στούν
τιο δέν θά είνε πλέον είς θέσιν νά 
έζασφαλίζουν τούς άρτρονομικούς 
μισθούς τών άστέρων καί ν ’ άνα- 
λαμβάνουν έξ όλοκλήρου τήν εύ- 
θύνην τών ένδεχομένω ν ζημιών 
μιάς άποτυχίας. Ή  λογική λύσις είς

τό πρόβλημα αύτό θά εΐνε ή συμ
μετοχή τών δημιουργών είς τά 
κέρδη τών ταινιών των.

Μέχρι σήμερον μόνον οί διάση
μοι κωμικοί Μάρξ Μπρόδερς, ή Μάε 
Γουέστ, ή Γκραίης Μούρ καί μερι
κοί άλλοι συμμετείχον είς τά κέρ 
δη τών φίλμς των. Τώρα δμως οί 
ίδιοι οί παραγωγοί όργανώνουν 
τήν συμμετοχήν εις τά κέρδη δ
λων τών συνεργατών ένός φίλμ, 
πράγμα πού προαναγγέλλει μίαν 
έντελώς νέαν σταδιοδρομίαν τοΰ 
άμερικανικοΰ κινηματογράφου.

Ό παραγωγός Σάμουελ Γκόλ- 
ντουϊν άναγνέλλει τήν πρόσληφιν 
τού διασήμου σεναρίιίτα Ρόμπερτ 
Ρίσκιν ώς συνεταίρου τών στούν- 
τιό του, τά όποία, ώς γνωστόν, ά- 
ποτελοϋν παράρτημα τής μεγάλης 
Εταιρείας «Ηνωμένοι Καλλιτέ- 
χναι». "Οχι μόνον ό Ρίσκιν θά συμ- 
μετέχη είς τά κέρδη τών ταινιών 
τάς όποιας θά πραγματοποιρ ό ί
διος, άλλά καί πρός όφελος δλων 
τών φίλμς τοϋ παραγωγού του.

Έπ  αύτοΰ τοΰ θέματος, ό Σά
μουελ Γκόλντουίν άνεκοίνωσε τά 
έξής: «’Ελπίζω νά πραγματοποιού
με καλυτέρας ταινίας, έφ’ δσον οι 
συνεργάται μου θά γνωρίζουν δτι 
θά συμμετέχουν είς τά κέρδη τής 
έργασίας των».

Ό Ρίσκιν, πρώτος συνεταίρος έ 
νός «γκρούπ» πού σκέπτεται νά 
δημιουργήση ό Γκόλντουίν, ύπήρ
ξεν ό συγγραφεύς τών μεγαλυτέ- 
ρων έπιτυχιών τοΰ οκηνοθέτου 
Φράνκ Κάπρα: «Γυναίκα γιά μιά 
μέρα», «Νέα Ύόρκη—Μαϊάμι», «Χα
μένοι ορίζοντες» καί τελευταίως 
τής κινηματογραφικής όπερέττας 
«Δέν μπορείτε νά τό πάρετε».

Μεταξύ τών κινηματογραφικών 
κύκλων τοϋ Χόλλνγουντ έπ κρατεί 
ή γνώμη, δτι μετά τήν άποπερά- 
τωσι,/ τής προσεχούς ταινίας του, 
ή όποία είνε καί ή τελευταία τοϋ 
συμβολαίου του μέ τήν έτα ρείαν 
Κολούμπια» ό Φράνκ Κάπρα θά 

λάβη μέρος ώς συνεταίρος τοΰ 1- 
δρυθησομένου «Συνεταιρικού όρ- 
γανιρμοϋ», τόν όποιον θά ίδρύοη ό 
Σάμουελ Γκόλντουίν. Τό παράδει
γμά του θ’ ακολουθήσουν καί πολ
λοί άλλοι σκηνοθέται καί καλλιτέ- 
χναι τού Χόλλυγουντ, πράγμα πού 
θά συντελέση είς τήν άναγέννη- 
σιν τής κινηματογραφικής έταιρεί- 
ας τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών».

Έ ξ  άλλης πλευράς ό Μάϊρον 
Τζέλνικ, άδελφός τοϋ γνωστοϋ πα
ραγωγού Νταίβιντ Τζέλνικ, όργα- 
νώνει ένα ικανόν άριθμόν άνε- 
ξαρτήτων έταιρειών, είς τάς όποι
ας θά συμμετέχη, έξ ίσου, μέ (ο
ρισμένους γνωστούς σκηνοθέτας 
τοϋ Χόλλυγουντ.

Ή  πρώτη έκ τών έταιρειών αύ
τών θά φέρρ τόν τίτλον “ Έ ρ νσ τ  
Λοΰμπιτς Προντούκσιον».

Έλευθερούμενος έκ τού σύμβο
λα ου του μετά τής “ Παραμάουντ» 
ό διάσημος σκηνοθέτης τοϋ άμε- 
ρικανικοϋ κινηματογράφου Έ ρ νσ τ  
Λοΰμπιτς θά παραγάγη ταινίας διά 
τήν άνεξάρτητον έταιρείαν του, 
αί όποίαι θά περιέρχωνται είς τήν 
δικαιοδοσίαν τής έκμεταλλεύοεως 
τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών». Τά 
έξοδα παραγωγής τών πραγματο- 
ποιηθησομένων ύπό τοϋ "Ερνστ 
Λοΰμπιτς ταινιών, δέν θά ύπερβαί- 
νουν τάς διακοσίας πεντή·<οντα 
χιλιάδας δολλαρίων (26.000.000 
δρχ) δι' έκαστον φίλμ. Ός γνω

στόν, αί ταινία; 
τάς όποιας μέχρι 
σήμερον πραγμα 
τοποιούσε ό Λοΰ 
μπιτς, έστοίχιζαν 
κατ’ έλάχιοτον 
ένα έκατομμύρι· 
ον δολλαρίων, δη
λαδή τέσσαρας 
φοράς περισσότε 
ρον άπό τάς μελ
λοντικός παρα
γωγός του.

Αί οίκονομίαι 
θά έπέλθουν διά 
τοϋ περιορισμού 
είς τό έλάχιστον 
τοΰ μισθού τού 
Λοΰμπιτς, τώ ν 
συγγραφέων, τών 
άστέρων, τών ό
περατέρ καί έν 
γένει δλων τών
συνεργατών του. Διά τοϋ τρόπου 
αύτοΰ δλοι θά συμμετέχουν είς 
τά κέρδη τής έπιχειρήσεως

Ή  πρώτη άνεξάρτητος παραγω
γή τοΰ Λοΰμπιτς θά φέρη τόν τί
τλον «Τόμαγαζάκι τής γειτονιάς», 
διασκευασμένη κινηματογραφικώς 
ύπό τοϋ Σάμσον Ραφαέλσον. έκ 
τοϋ ομωνύμου μυθιστορήματος τοΰ 
Ούγγρου συγγραφέως Νικολάους 
Λάζλυ. Πρωταγωνίστρια τοΰ έν λό- 
γφ φίλμ θά είνε ή Γερμανίς καλ- 
λιτέχνις Ντόλλυ Χάζ, ή όποία ά- 
φίχθη εις τό Χόλλυγουντ πρό έ
νός έτους καί δέν είχε κατορθώ- 
οει νά ντεμηουτάρη είς τόν άμε- 
ρικανικόν κινηματογράφον.

Ό Λοΰμππς ζητεί ένα σενάριο 
διά τήν,δευτέραν ταινίαν του, ή

Μία καινούργια δόξα τοϋ ’Αμερικανικού κινημα
τογράφου, πού μεσουρανεί είς τό κινηματογραφι
κόν στερέωμα τοϋ Χόλλυγουντ, είνε ή Γκλάντις 
Σδάρ9ουτ. Τ ήν  έξαιρετικήν αύτήν καλλιτέχνιδα 
8α θαυμάσωμεν τόν χειμώνα είς τάς ταινίας: «Ρο- 
£ίτα» καί «Νυχτερινό ρομάντσο», μέ παρτεναίρ 

τόν Τζών Μπόλς.

όποιο θά συγκεντρώνη τούς έκλε- 
κτούς καλλιτέχνας Καρόλ Λομπάρ 
καί Ούίλλιαμ Πάουελ.

’Ε ν  πάσρ περιπτώσει, ή συνερ
γατική παραγωγή θά προσφέρρ 
τήν εύκαιρίαν εις τούς δημιουρ
γούς τού Χόλλυγουντ νά δράοουν 
ύπευθύνως καί μέ μεγαλυτέραν 
πρωτοτυπίαν είς τήν έκτέλεσιν τών 
ταινιών των.

’Ελπίζομεν ή συνεργατική παρα
γωγή νά δημιουργήση μίαν πρα
γματικήν έπανάστασιν είς τόν ά- 
μερικανικόν κινηματογράφον, γε 
γονός πού άσφαλώς θά συντελέση 
είς τήν σημαντικήν καλυτέρευση/ 
τής έκλογής τών θεμάτων καί είς 
τήν καλλιτεχνικωτέραν έμφάνισιν 
του.

■............. « μ ϊ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν  Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Τά άμερικανικά κινηματογραφικά φύλλα άναγρά- 
φουν τήν είδησιν δτι οί άχώριστοι μέχρι σήμερον 
κωμικοί Στάν Λάουρελ καί Ό λιθερ Χάρντυ, πρό
κειται νά χωρίσουν τάς καλλιτεχνικός τύχας των.

Ός νέος παρτεναίρ τοϋ «Χοντροΰ» άναφέρεται έ 
νας λησμονημένος, άλλά έξαίρετος, κωμικός, γνω- 
C’-ός ύπό τό ψευδώνυμον Χάορυ Λάγκτον. 'Όσον ά- 
■φορσ τόν «Λιγνό», φαίνεται δτι, πρός τό παρόν, €κέ- 
πτεται ν ’ άφοσιωθρ στήν καινούργια του σύζυγο, τήν 
κόμπασα Βέρα Σουβάλουβα καί στό άγαπημένο του 
σκαλάκι... Μπόμπυ.
»· ’Αγγέλλεται έκ Βενετίας δτι άπενεμήβησαν τά 
βροβεία τής Κινηματογραφικής 'Εκθέσεως. Τό πρώ
τον βραβείον έδόθη είς τήν γερμανικήν ταινίαν τών 
’Ολυμπιακών άγώνων, τήν όποίαν έπραγματοποίη- 
σεν ή καλλιτέχνις Λένι Ρίφενσταλ. Παρόμοιον βρα- 
βείον έδόθη είς τήν ιταλικήν ταινίαν, ή όποία φέ
ρει τόν τίτλον «Ό άεροπόρος Λουτοιάνο Σέρα», τήν 
όποίαν έγύρισε συνεργείον ύπό τήν καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τού υίού τοϋ Ντοϋτσε, Βιττόριο Μουσ- 
σολίνι.
.·. "Ενας κάτοικος τής Βαρσοβίας, ό Πολωνός μη
χανικός κ. Προγίνσκι, κατόπιν πολυετών έρευνών, 
κατώρθωσε ν ’ άνακαλύψρ νέο ν  τύπον κινηματογρα
φικού μηχανήματος προβολής, ό όποιος θά είνε χρή 
σιμός διά τήν διάδοσιν τοϋ κινηματογράφου είς μέ
ρη δπου δέν  είνε δυνατόν, λόγψ τών δαπανών, νά 
έγ/ατασταθοΰν τά σύγχρονα μηχανήματα κινηματο
γράφου.

Ή  νέα συσκευή τού Πολωνοΰ μηχανικού δέν ύ- 
πε^ββίνει τάς διαστάσεις μιάς άπλής γραφομηχα
νής ίιιά τήν λειτουργίαν δέ τοϋ μηχανήματος τού
του Οέν ύπάρχει άνάγκη ήλεκτρικοϋ ρεύματος, δι
ότι τό μηχάνημα είνε χειροκίνητον καί ό φωτκμός 
παρέχεται ύπό ένός συσσωρευτοΰ μικρών διαστά
σεων. Ό νέος οΰτος προβολεύς είνε χρήσιμος διά 
σχολεία, τόν στρατόν, άποστολάς κλπ.

Η έφεύρεσις τοϋ κ. Προζίνσκυ θά έκτεθρ είς τήν 
Διεθνή "Εκθεσιν τής Νυρεμβέργης, ή όποία θά λει- 
τουργήσρ άπό τής 3ης μέχρι τής 13ης τρέχοντος. 
Λ  Ό συγγραφεύς τής γνωστής θεατρικής καί κι
νηματογραφικής τριλογίας «Μάριος», «Φαννύ», «Καί- 
σαρ», Μαρσέλ Πανιόλ, διευθύνει προσωπικώς τήν 
σκηνοθεσίαν τής νέας ταινας «Ή γυναίκα τοΰ ψω
μά», τής όποίας ή προβολή άναμένεται έναγωνίως 
υπό τοο Γαλλικοΰ κοινοϋ.

Τόν ι ιμωταγωνιστοΰντα ρόλον κρατεί ό δημοφιλής 
ήθοποιός Ραιμύ καί παρά τό πλευρόν του ύποδύεται 
ένα ένδιαφέροντα γυναικείον ρόλον ή χαριτωμένη 
νεαρά καλλιτέχνις Ζινέτ Λεκλέρ.
Λ  Ή μεγάλη άμερικανική έταιρεία «Μέτρο-Γκάλ- 
ντουϊν-Μάγερ», προθλέπουσα τήν πιθανήν καί όρι- 
σ*ικήν άποχώρησιν τής Γκρέτα Γκάρμπο έξ ’Αμερι
κής, έφρόντισεν έγκαίρως διά τήν μελλοντικήν άν- 
τικστάστασίν της. Προσέλαβε δηλαδή άπό τώρα τήν 
Άγγλίδα καλλιτέχνιδα Γκρήν Γκάρσσν, τής όποίας 
τό δνομα είνε έξ ίσου παράξενον μέ τήν φυσιογνω- 
μινιν της.

ΟΙ διευθυνταί τής «Μέτρο» βεβαιώνουν δτι ή καλ
λιτεχνική φυσιογνωμία τής Γκάρσον γρήγορα θά έ- 
πιβλη9ρ είς τό παγκόσμιον κοινόν, δεδομένου δτι 
κατέχει μίαν άνεξήγητον συναρπαστικήν δύναμιν.
Λ  "Ολοι οί διευθυνταί τών διαφόρων άντιπροσω- 
πειών τής άμερικανικής έταιρείας «Ράντιο» εύρΊ- 
c K O v r a i  είς Παρισίους. Σκοπός τής συγκεντρώσεως 
τών έν  λόγψ κινηματογραφιστών είνε ή άπό κοινού 
λήψις άποφάσεων σχετικών μέ τήν καλλιτέρευσιν 
τοΰ προγράμματος παραγωγής καί τών μελλοντι
κών κατευθύνσεων τής έταιρείας των.
*  Ό Καρμ ν ε  Γκαλλόνε θά γυρίση είς τήν Ρώμην 
^:ίΊ\ ταινίαν μέ θέμα τήν ένδιαφέρουααν ζωήν τής 
Οασιλίσσης τοϋ Σαββά. Ός πιθανή πρωταγωνίστρια 
τοΰ ιστορικού αύτοΰ έργου άναφέρεται ή Γ,σλλίς καλ- 
λιτέχνις Άλίς Κοσεά, δσον άφορρ τήν γαλλικήν έκ- 
δοσιν τοΰ φίλμ. Τά έξωτερικά θά γυρισθοϋν έξ όλο
κλήρου είς τήν Αιθιοπίαν, δπου θά μεταβρ ειδικόν 
συνεργείον έκ τριάκοντα προσώπων.
Λ  Ό διάσημος Αμερικανός <:κηνοθέτης τοΰ κινη- 
υατογράφου Σεσίλ ντέ Μίλλ άνεκοίνωσεν είς τούς 
δημοσιογράφους δτι θ’ άρχίση προσεχώς τό γύρι
σμα τής νέας του ταινίας «Ειρηνική "Ενωρίς». Ή  δι
ανομή τών ρόλων περιλαμβάνει τά όνόματα τοϋ 
γνωστού δραματικού ήθοποιοΰ Άκίμ Ταμίροφ, ό ό
ποιος ύπήρξεν άπό τούς σπουΦαιοτέρους ήθοποιούς 
τοϋ «Θεάτρου Τέχνης» τής Μόσχας καί τής ξανθής 
καλλονής "Εβελιν Κέϋς, ή όποία έχει ύπογράψει μα
κροχρόνιον συμβόλαιον μετά τοϋ Σεσίλ ντέ Μίλλ.
Λ  Ό Γάλλος ήθοποιός Γκαστόν Βαλκούρ προσελή- 
(?yn ύπό τοΰ σκηνοθέτου Φράνκ Λόϋντ διά νά συγ- 
γράψη τόν διάλογον τής ταινίας « "Α ν  ήμουν βασι- 
ληάς», μέ πρωταγωνιστήν τόν Ρόναλντ Κόλμαν. Ό 
Βαλκούρ, ό όποιος, πρό πολλών έτών, συνέγραφε, 
σκηνοθετοΰαε καί πρωταγωνιστούσε είς τά έργα 
του, θά είνε υπεύθυνος διά τούς γαλλικούς διαλό- 
νους πού προορίζονται διά τόν Ρόναλντ Κόλμαν είς 
τόν ρόλον τού ποιητοΰ Φρανσουό 3ιγιόν. Είς τούς 
ύηολο πους ρόλους θά έμφανισθουν οί Φράνσις Ντή, 
ό Μπαζίλ Ράθμπον καί άλλοι γνωρτοί καλλιτέχναι.
Α  Είς τάς Κάννας εύιρίσκεται άπό δεκαημίρου ή 
διάσημος ύψίφωνος τής «Μετροπόλιταν ’Όπερα» τής 
Νέας Ύόρκης Γκρέϋς Μούρ, ή όποία, ώς γνωστόν, 
θα 'ΐρωταγωνιστήση είς τήν δπερα «Λουίζα».

Σκοπός τού έν  λόγω ταξιδιού τής Γκρέϋς Μούρ 
είνε ή ουνεργασία της μετά τού μουσικοσυνθέτου 
τού έργου Καρπαντιέ, δσον άφορά τό μουσικόν μέ- 
coq  τής πραγματοποιηθησομένης ταινίας, μέ θέμα 
τήν δημοφιλή όμώνυμον δπεραν.
*  Έ π οης είς τάς Κάννας παραθερίζει ό διάσημος

Η ΕΚΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  
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σπουδαιότερα φίλμ πού προεβλή- 
θησαν τήν παρελθούοα εβδομάδα 
ύπήρξαν« Παιδί στή θύελλα», ιαπω
νικής παραγωγής, καί «Οί Αδελφοί 
Χόρντυμπαλ». τσεχοσλοβακικής πα 
ραγωγής. Έπίσης ή σημαντική ι
ταλική παραγωγή «Βέρνη», άφιε- 
ρωμένη είς τήν ζωήν τού διασή- 
μου μουσικοΰ. Τό φίλμ αύτό τού 
Καρμίνε Γκαλλόνε παρουσ’άζει τά 
προτερήματα καί τά ελαττώματα 
τών μεγάλων βιογραφιών: σκηνές 
μεγάλης διαρκείας, μίαν προοπάθει 
αν πλήρους άφηγήσεως πράγμα 
ποϋ ζημιώνει τήν ύπόθεσιν τοΰ 
φίλμ καί χαριτωμένες λεπτομέρει
ες κατόπιν έπιμόνων άναζητήσεων 
πού καταστρέφουν τήν ένότητα 
τών εΙκόνων.

Πάντως, ώς σύνολον, ή παραγω
γή αύτή είνε άξιόλογος. έπισφρα- 
γίζουσα ένα σπάνιο κινηματογρα 
φικό ταλέντο. Στό έργο αύτό ή 
πρωταγωνίστρια Γκαμπύ Μορλαί έ- 
πιτυγχάνει μίαν άπό τάς ναλυτέ- 
ρας δημο^ργίας της τών τελευταί
ων έτών

Ή  μεγαλυτέρα έπιτυχία ύπήρξεν 
άναμφισβητήτως ή προβολή τής 
ταινίας τών ’Ολυμπιακών άγώνων, 
τής πραγματοποιηθείσης ύπό τής 
Λένι Ρίφενσταλ. Τήν παράστασίν 
παρηκολούθησεν αύτοπροσώπως ή 
Λένι Ρίφενσταλ, συνοδευαμένη τι- 
μητικώς ύπό τοϋ πρεσβευτού τής 
Γερμανίας φόν Μάκενζεν, υίοϋ τοϋ 
γνωστού άρχιστρατήγου τού μεγά
λου πολέμου.

Ή  έπιτυχία ύπήρξεν άπερίγρα- 
πτος. Πολλές φορές τά έ-iiuova 
χειροκροτήματα τών θεατών δ;έ- 
κοπτον τήν παράστασίν. Γήν έπο- 
μένην ό τύπος ύπεδέχθη μέ έν- 
θουσιώδεις κριτικός τήν προβολήν 
τού μνημειώδους αύτοΰ έργου τής 
έβδόμης τέχνης.

Άπόψε προεθλήθη ή καλυτέρα 
ταινία τής έφετεινής Ιταλικής πα
ραγωγής «Ό πιλότος Λουτοιάνο 
Σέρρα» γυρισθείοα ύπό τήν έπίβλε 
ψιν τοϋ κ  Βιττόριο Μουσσολίνι. Τό 
θέμα της πραγματεύεται τάς πε- 
ριπετείας ένός πολεμικοΰ άεροπό 
ρου μέ άρκετή δόσιν συμβιβαστι- 
κότητος, οί όποιες τελειώνουν μέ 
τήν τελευταίαν ιταλικήν κατάκτη 
σιν τής Αβησσυνίας. Μέ αύτόν τόν 
τρόπον τό τέλος τοΰ έργου περι
λαμβάνει ένα καθαρώς πολευικόν 
ρεπορτάζ, μέ σκηνάς σκληρότητος 
καί θανάτου 01 εικόνες αύτές κα
ταλαμβάνουν όλόκληρον τό δεύτε
ρον μέρος τοΰ έργου καί δέν δύ- 
νανται νά παραβληθούν είς κινη
ματογραφικήν άζίαν μέ τάς παρεμ
φερείς σκηνάς τών άμερικανικών 
φίλμ Έπέλασις έλαφράς ταξιαρ
χίας» καί «Οί τρεις τοζόται τής 
Βεγγάλης».

Γιά τήν «Ύβέττ» μ'.αν γερμανι
κήν παραγωγήν μέ θέμα ένα δι
ήγημα τού Μωπασσάν, δέν έχω 
νά πώ σχεδόν τίποτα. Πρόκειται 
περί μιάς κοινοτάτης ταινίας χω
ρίς κανένα ένδιαφέρον. Ή  άμε-

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ,.Μ Ο ΙΤΡΑ ”

Γάλλος ήθοποιός τοϋ κινηματογρά
φου Μωρίς Σεβαλιέ, συντροφευό- 
μενος ύπό τής Νίτα Ράγια καί Ναν- 
τίν Πικάρ.

Ό Γάλλος καλλιτέχνης Σάρλ 
Τρ^νέ ντεμπουτάρει είς τήν όθό- 
νην μέ τό έργον «Μαγεμένος δρό
μος». Οί ειδικοί χαρακτηρίζουν τήν 
πρώτην έμφάνισιν τού νεαροϋ ή- 
θοποιοΰ ώς έξαιρετικήν.
Λ Τόν προσεχή ’Ιανουάριον ό 
έκλεκτός σκηνοθέτης Ραϋμόν 
Μπερνάρ θά γυρίση τήν δπερα «Μα 
νόν», μέ πρωταγωνιστάς τήν Λιλύ 
Πόνς καί τόν τενόρον Ζοζέ Λου- 
τσιόνι.
Λ Ή  καινούργια ταινία τού δημο
φιλούς κωμ.κοϋ Ζώρζ Μιλτόν θά 
φέρη τόν τίτλον «Ό πρίγκηψ Μπου- 
μπούλ». Τήν σκηνοθεσίαν θ’ άνα- 
λάβη ό Ζάκ Χουσσέν.
Λ Ή  άμερικανική λογοκρισία έ- 
πέβαλεν είς τήν κινηματογραφι
κήν έταιρείαν Μέτρο-Γ κόλντουιν- 
Μάγερ» νά συντομεύση μίαν ckh- 
νήν φιλήματος, πού λαμβάνει χώ
ραν είς τό φίλμ «Μαννεκέν» μετα
ξύ τής Τζώαν Κράουψορντ καί τοϋ 
Σπένοερ Τράσυ.

ΕΙς  τας κινηματογραφικός παραστάσεις της Κινηματογραφικής ’Εκθέσεως τήξ 
Βενετίας κατάηληξιν ηροεκάλεσεν ή γνωστή χορεύτρια καί καλλιτέχνις τοϋ 
κινηματογράφου Λόλα Λέϊν, ή όποία ένεφανίσθη εις διαφόρους χορευτικός

έπιδείζεις.

ρικανική έπιθεώρησις Γκόλν 
τουϊν—Φόλλις» διεσκέδασε άρκε
τά τούς θεατάς. Ιδιαιτέρως άρε
σε ή σκηνή τοϋ «Εγγαστρίμυ
θου)) καί ή άρια τής Τραβιάτας, 
πού χειροκροτήθηκε. «Ό ύποδει- 
γματικός σύζυγος», μιά πικάντικη 
καί εύχάριστη γερμανική κωμεντί 
Ικανοποίησε Ιδιαιτέρως τούς θεα 
τάς μέ τήν έξυπνη πλοκή της. Ή 
γαλλική ταινία «Φαμοΰτσο» άρεσε 
καί συνεκίνησε τό κοινόν τής Έκ- 
θέσεως, μέ τά ώραία «έξωτερικά» [ 
της καί ι<ιν εύσυνείδητον έρμη
νεία τών πρωταγωνιστών της. «Οί ( 
ταξειδιώται» τού σκηνοθέτου Ζάκ j 
Φέϋντερ, δέν άφησε πολύ καλάς 
έντυπώσεις.

Τό γαλλικό φίλμ Γέφυρα τής 
όμίχλης» καταχειροκροτήθηκε ά
πό τό κοινόν τής Εκθέσεως. Κα

τό τήν διάρκεια της προβολής 
του ένοιωθε κανείς μιά αίθουσα 
πού συνηρπάζετο παρά τή θέλησί 
της, άπό τήν δύναμι τών εικόνων 
τοΰ έργου Ή  έρμηνεία τοϋ Γκα- 
μπέν καί ιδιαιτέρως τής Μισέλ Μορ 
γκάν, ύπήρξεν δλως έξαιρετική.

Τούλάχιστον τέσσαρες γαλλι
κές ταινίες υπήρξαν άπό τίς καλ
λίτερες πού προεβλήθησαν μέχρι 
σήμερον, μεταξύ τής παγκοσμίου 
κινηματογραφικής παραγω γ ή ς. 
Στήν πρώτη σειρά έρχονται Φυ
λακές δίχως σίδερα» καί «Γέφυρα 
της όμίχλης».

"Ενα άλλο «γεγονός», ύπήρξε 
ή σύντομος καΐ χαριτωμένη έπί- 
σκεψις τής νεαράς_ καλλιτέχνιδος 
Κορίν Λυσσαίρ, τής όποίας τό 
φίλμ «Φυλακές δίχως σίδερα» το | 
ποβετείται παρά τό πλευρόν τής I

« Ολυμπιακής ταινίας» καί τής «Γέ
φυρας τής όμίχλης». "Ολοι οί δη
μοσιογράφοι τόσον είς τάς έφη- 
μερίδας δσον καί εις τάς συζητή
σεις των, δέν παραλείπουν νά έκ- 
θειάζουν τήν έξαιρετικήν αύτή 
καλλιτεχνική άηοκάλυψι. Μαζύ μέ 
τήν Μισέλ Μόργκαν, τήν πρωταγω
νίστρια τοϋ φίλμ «Γέφυρα τής όμί
χλης», χαρακτηρίζονται ώς αί με
γαλύτεροι ήθοποιοί τής έφετεινής 
σαιζόν.

Τρεϊς μέρες ύπολείπονται άκό
μη γιά τό κλείσιμο τής Εκθέσεως.

Θά προβληθούν τά φίλμ: «Πυγ
μαλίων ( ’Αγγλία) τού Μπέρναρ 
Σώου, «Οί θεοί τοϋ σταδίου» (2ον 
μέρ ο ς ). «Ό άθώος» τού Κανόνζ, 
«Μαρία Άντουανέττα» ( Αμερική) 
«Ύπό τόν σταυρόν τής δύσεως» 
( Ιταλία).

Τό έργον τής Ρίφενσταλ «Θεοί 
τοϋ Σταδίου» θά λάβη άσφαλώς τό 
πρώτον βραβείον, γιατί πράγματι 
τό άζίζει. Ά ν  καί άνήκη σέ μιά 
έντελώς είδική κατηγορία, έν τού 
τοις ύπερβάλλει κατά πολύ τήν ϋ- 
πόλοιπη γερμανική παραγωγή, τήν 
όποίαν χαρακτηρίζει μία σχετική 
συμβατικότης καί μία άδιαφορία διά 
τά σύγχρονα προβλήματα Διά λό
γους καθαρώς έθνικούς θά άπονε- 
μηθή ισάξιον βραβείον είς τήν Ι
ταλικήν παραγωγήν «Ό πιλότος 
Λουτοιάνο Σέρρα». Ή  ’Αμερική μέ 
τήν άξιοθαύμαστον ταινίαν τού 
Γουώλτ Ντίσνευϋ «Ή χιονάτη καί οί 
έπτά νάνοι» άξίζει νά τύχρ ιδιαι
τέρου μεγάλου έπαίνου.

Ή  Αγγλία έχει πεποίθησι στόν 
«Πυγμαλίωνα» Άλλά καί ή Τσεχο
σλοβακία μέ τις τρεϊς ταινίες της: 
«Οί δεσποινίδες άπό τήν Κούτνα— 
Χόρα», 0! άδελφοί Χόρντουμπαλ» 
καί ((Παρθενιά» έχει πολλές πιθα
νότητες έπιβραβεύσεως τών προσ
παθειών της. Ό κόσμος είδε μέ 
κατάπληξι τό Αργεντινό φίλμ «Λά 
Χιομόζα» καί τά δυό Μεξικό /ι«ά 
έργα «Ό ρα  Ποντσιάμο» κα «"Α 
λα ένέλ Ράντσο γκράντε», τά ό
ποια άν ύστεροΰσαν κάπως τεχνι- 
κώς, ύπερτεροΰσαν σέ γραφικότη
τα καί πρωτοτυπία, πολλών άλλων 
Εύρωπαϊκών καί Αμερικανικών ται
νιών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ. Σήμερα τελει
ώνει ό μεγάλος διεθνής κινηματο
γραφικός διαγωνισμός τής Βενετί
ας. Τό πλήθος παραμένει πάντοτε 
πολυάριθμον καί προσεκτικόν. Κα
νένα γεγονός δέν παρουσιάοθηκε 
ώστε νά έλαττώση τις φιλικές σχέ
σεις τών διαφόρων άντιπροσωπει- 
ών.

Χθές προεβλήθη «Ό άθώος» μέ 
τόν Νοέλ—Νοέλ μέ πραγματική έ 
πιτυχία. Ό έξαίρετος Γάλλος κω
μικός άπέδωσε μέ πραγματική φι- 
νέτσα καί άντίληψι τόν δύσκολο 
ρόλο του. Έπίσης τό έργον «Κα- 
ρακοράμ» τού Ίσάκ, τό όποιον κα 
ταχειροκροτήθηκε. Τό ίδιο βράδυ 
ένα πυκνόν καί έκλεκτόν άκροα- 
τήριον παρηκολούθησε μέ ένδια
φέρον τό διαλογικόν έργον τοΰ 
Μπέρναρ Σώου «Πυγμαλίων». Πρό
κειται περί ένός θεατρικοΰ έργου 
φωτογραφηθέντος μέ άρ στοτεχνι- 
κόν τρόπον. Έπίσης τό κοινόν 
παρηκολούθησε μέ προσοΛήν καί 
εύλάβειαν τό γαλλικόν κινηματο
γραφικόν ρεπορτάζ «Ή  έπίσκεψις 
τών "Αγγλων Βασιλέων».

Ή  Αμερικανική Εταιρία «Μέτρο- 
ΓκόλντουϊνΜάνιερ» προέβαλε ένα 
καινούργιο «πλαστικό φίλμ» τής αύ 
τής περίπου κατηγορίας μέ έκεί
νο τοΰ παρελθόντος έτους. Έπί
σης όφείλω ν' άναφέρω τά έκπαι- 
δευτικά φίλμ: «Τό ψϋχος» τοϋ Κα- 
νταγκρέλ καί «Ή  έκρηκτκή μηχα 
νή» τοϋ Μπρερώ Άμφότετοα έτυ- 
χον εύμενεστάτης ύποουχής καί 
έχειροκροτήθησαν Πολλά πρόσω
πα έζήτησαν ιδιαιτέρας προβολάς 
είς τάς υπογείους αΐθούσας τοϋ 
μενάρου.

Τό άεροπορικόν φίλμ «Οί φρεγά 
τες τοΰ ούρανοΰ» Γαλλικής παρα
γωγής, μέ θέμα τάς ένδιαφερού 
σας άσκήσεις τοϋ άεροναυτικοΰ 
στόλου, παρηκολουθήθη μέ μεγά
λο ένδιαφέρον έκ μέρους τοΰ κοι- 
νοΰ.

Απόψε προεθλήθη τό δεύτερον 
μέρος τοΰ Ολυμπιακού φίλμ «01 
θεοί τοΰ Σταδίου» μέ τήν αύτήν 
έπιτυχίαν τοΰ πρώτου μέρους, πρό 
τριών ήμερών.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ή  ύπερβολική αΰξησις τού κόστους άγοράς τών 

ταινιών τής παγκοσμίου παραγωγής, όφειλομένη είς 
τά διαρκώς αυξανόμενα έξοδα παραγωγής τών κι
νηματογραφικών στούντιο, διά τών ύπερβολικών α
παιτήσεων τών καλλιτεχνών καί τών σκηνοθετών αύ
τών καί είς τήν μεγάλην έκλεκτικότητα τών Ελλήνων 
έπιχειρηματιών μας, οί όποιοι φιλοδοξούν νά παρου
σιάζουν πάντοτε είς τό κοινόν δ,τι έκλεκτότερον 
παρουσιάζει ή παγκόσμιος κινηματογραφική άγορά 
κα: έπομένως δ,τι άκριβώτερον... ήνάγκασε τούς έ- 
πιχειρηματίας μας νά σκεφθοΰν δπως έπιβάλουν 
uicv έλαφράν αϋξησιν είς τήν τιμήν τών εισιτηρίων 
*ΰν κινηματογραφικών αιθουσών των.

Ή  έν λόγω μικρά αϋξηοις, ή όποία θά έπιβληθρ 
κατά τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν περίοδον, δη- 
μιουργείται μέ τήν προϋπόθεσιν δτι θά γίνη εύχα- 
ρίστως ^εκτή έκ μέρους τού ’Αθηναϊκού κοινοϋ, τό 
όποιον πάντοτε έξυπηρετήθη κατά τόν καλύτερον 
δυνατόν τρόπον έκ μέρους τών διευθυντών τών ’Α
θηναϊκών κινηματογράφων.

Οΐ πολυπληθείς λάτραι τής έβδόμης τέχνης όφεί- 
λουν νά πληροφορηθοϋν, δτι ή μέχρι σήμερον λει- 
τουργία τών διαφόρων κινηματογραφικών έπιχειρή 
σεων ύπήρξεν έξαιρετικά δυσχερής, διά τής συνε 
χοΰς άντιμετωπίσεως τών διαρκώς αύξανομένων δα. 
πανών. Ένώ ή τιμή τοΰ είσιτηρίου παρέμενεν, άπό 
μακροΰ χρονικοϋ διαστήματος, άμετάβλητος, ol κι
νηματογραφικοί όργανισμοΐ, έκτός τοϋ συνεχώς αύ- 
ξανομένου κόστους διά τήν προμήθειαν τών ταινιών 
των, είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν καί άλλας σημαντι
κός δαπάνας τόσον διά τόν συγχρονισμόν τών ύ- 
φισταμένων αΐθουοών, δσον καί διά τήν δημιουργ:αν 
νέων κινηματοθεάτρων. Καί πράγματι, οί ’Αθηναϊκοί 
κινηματογράφοι συναγωνίζονται, εις πολυτέλειαν, ά- 
νεσιν καί πρόγραμμα, έπαξίως τάς μεγ.αλυτέρας εύ- 
ρωπαϊκάς πρωτευούσας.

Διά τούς προαναφερθέντας λόγους, ό κινηματο
γραφικός κόσμος θά συνέλθη κατ’ αύτάς εις κοινήν 
σύσκεψιν, διά νά λάβη σχετικάς άποφάσεις. Ή  πρα- 
γματοποιηθησομένη μικρά αΰξησις δέν πρόκειται νά 
έπιβληθρ μόνον είς τάς μεγάλας κινηματογραφικός 
σίθούοος. άλλά καί είς τούς κινηματογράφους δευτέ- 
ρας προβολής καί είς τούς λαϊκούς τοιούτους.
Λ Μετά τόν θάνατον τού Δημητρίου Σκούρα, τήν 
γ ε  /ικήν διεύθυνσιν τής Α.Ε. «Έπιχείρησις Δημοσίων 
Θεαμάτων Σκούρας» άνέλαβεν ό συμπαθής υιός του 
'Αθανάσιος Σκούρας, διευθυντής τής “Σκούρας 
Φίλμς». Πρόκειται περί νέου μέ έξαιρετικάς ικανό
τητας, ό όποιος έπί πολλά έτη έ:πούδαοεν είς τόν 
Νέον Κόσμον τά διάφορα συστήματα λειτουργίας τών 
αμερικανικών έπιχειρήοεων, παρά τό πλευρόν τών 
μεγαλοεπιχειρηματιών θείων του άδελφών Σκούρα 
καί ό όποιος, έπιστρέψας τελευταίως έξ 'Αμερικής, 
άνέλαβε τήν διεύθυνσιν καί τήν όργάνωσιν τής 
«Σκούρας Φίλμς» τοϋ ΐσχυροτέρου έλληνικοϋ κινη
ματογραφικού όργανισμοΰ.

Σημειωτέον δτι ό κ. Άθαν. Σκούρας χαίρει με
γίστης έκτιμήοεως καί έξαιρετικών συμπαθειών με
ταξύ όλοκλήρου τοϋ κινηματογραφικού κόσμου τής 
Ελλάδος.
-ι Πρό ήμερών άνεχώρησε διά Θεσσαλονίκην ό άν- 
ν.'νοόσωπος τών Μακεδονικών κινηματογράφων τής 
«Ικούρας» Φίλμς», «Πατέ» κοί “ Παλλάς» κ. Δημοοθ. 
Ρέγκος. Ό κ. Ρέγκος παρηκολούθησε τήν κηδε αν 
τού κ. Σκούρα, ώς άντιπράρωπος των Μακεδόνων συ
ναδέλφων του.
λ  Άπό δεκαημέρου εύρίσκεται είς τάς Αθήνας ό 
παλαίμαχος κινηματογραφιστής κ. Άριστομ. Μενδρι- 
νός, άντιπρόσωπος τής κινηματογραφικής έταΓρείας 
« Άμολοχ ίτη—Β  ουλγα ρ ίδη—Α. Ε . Κ Έ .».
Λ Προχθές άφίχθη έκ Παρισίων ό άντιπρόσωπος τής 
μεγάλης άμερικανικής κινηματογραφικής έταιρείας 
«Ηνωμένοι Καλλιτέχναι» κ. Άναστ. Άνασταοιάδης.

Ό κ. Άνασταοιάδης, έκτός τής έπιλογής τών κα
ταλλήλων ταινιών διά τήν άγοράν μας έκ τοϋ προ
γράμματος τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών», έξη σφά
λισε καί δέκα πέντε έκλεκτάς ταινίας τής άμερικα- 
νικής έταιρείας «Κολούμπια», τής όποίας έξησφάλι- 
σε τήν άντιπροσωπείαν διά τήν Ελλάδα. 
λ  Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έπέστρεψεν έκ 
Κερκυμας, δπου παρέμεινε, έπί δεκαπενθήμερον, 
ό γνωστός όπερατέρ τής «Φόξ—Μούβιτον» κ. Ζοζέφ 
Χέπ. Κατά τήν διάρκειαν τής έκεί παραμονής του ό 
κ Χέπ έκινηματογράφησε τούς τελευταίους άγώνας 
«κρ κετ» μεταξύ τών άγγλικών πληρωμάτων καί τών 
Κεοκυραίων πρωταθλητών ώς καί τήν έπιθεώρησιν τοϋ 
άγγλικοΰ στόλου ύπό τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως μας. 
Λ  Ό γνωστός φωτορέπορτερ κ. Μεγαλοκονόμου έ- 
πέστρεψε τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην έκ Μάλτας, ό 
που είχε μεταθή έπιβαίνων τοΰ θωρηκτοΰ «Άβέ- 
ρωφ» διά τήν κινηματογράφησιν τών τελεσθέντων 
μεγάλων γυμνασίων τού άγγλικοΰ στόλου.

Έπίσης καί ό κ. ’Ηλ. Παρασικευάς, ό όποιος έπρα- 
γματοποίησε μίαν άνάλογον ταινίαν έπί στενοϋ φίλμ 
τών 16 χιλιοστών, διά λογαριασμόν τοϋ ύπόυργείου 
Παιδείας.

ίά γυμνάσια τού άγγλικοΰ στόλου παρηκολούθη
σε καί ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος Παύλος.
Γ. Ό κ. Φιλοπ. Φίνος έργάζεται πυρετωδώς διά τήν 
άποπεράτωσιν τής έτέρας φορητής φωνοληπτικής 
μηχανής, ή όπο α πρόκειται νά ύπερβάλρ είς ποι- 
ότη.ιΟ τήν ήδη ύπάρχουσαν.

’C κ. Φίνος, διά τάς μελλοντικός φωνοληπτικάς 
του έγγραφάς, θά χρησιμοποιρ ένα νέον τύπον σχε
τικού λαμπτήρος, διά πρώτην φοράν είεσγόμενον είς 
τήν Ελλάδα καί παρόμοιον τοϋ όποίου χρησιμοποι
ούν τά μεγαλύτερα ευρωπαϊκό στούντιο.
( ‘Ολόκληρος ή κινηματογρα φική μας σελίς γράφεται καί

εικονογραφείται ύπό τού είδικοϋ συνεργάτου μας κ.
Ά ν . Μελετοπούλου).
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(Συ νέχε ια  έκ τής 1ης αελίδος)
οόοτηρότερον έλεγχον, τήν αυτο
κριτική. Δουλεύει τή λέξι, μαστο- 
ρεΰει τή φράσι, συνταιριάζει τώ 
ρυθμό, τά ξαναχτενίζει καί μέ τά 
άποκλειστικά άναγκαία καταφέρνει 
τό αισθητικά ωραιότερο. Γ  ι’ αύτό 
κ ι1 έχει τή φήμη τοΰ στυλίστα πού 
καί τά πιά πεζό του άράδιασμα μο
σκοβολάει άπά ποίησι. Ψυχολόγος, 
άνατόμος, ήθογράφος, άνατρέχε: 
οτοΰς άνθρώπους τής Ρούμελης, 
οτίς νοσταλγίες ή οτήν ιστορία, 
άπ δπου μάς ξαναπλάθει, μέ τήν 
άναγλυφικότητα τής έκφραστικής 
του δεξιοτεχνίας, ψυχές, έποχές 
καί σθησμένες άτμόσφαιρες

Ή  ποίησί του, τσιγκουνεμένη σέ 
ποσότητα, σέ άποζημιώνει μέ τήν 
λυρική της ένοτασι, τή διαφάνεια 
τών είκόνων της, τή φιλοσοφημέ
νη  έγκαρτέρησι, τήν τεχνική μαε- 
οτρία.

Πώς μπορείς νά λησμονήσρς τό 
μαραμένο θυλικό τής Κυριακής ή 
νά μήν ψιθυρίσης τή «γυναίκα τοϋ 
Πάρκου».

Άπό τό πάρκο έπέρασεν 
ή ώριμη κυρία
μέσα στούς όρθιους τών δέντρων, 
όλόρθη, τούς κορμούς, 
φύλλα ζερό τής έρριζε 
ή  χρυσή δενδρστοιχία 
και μείς - τούς μαραμένους μας 
συλογισμούς...

ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΥ Π.
ΑΙΟΝΟΣ
Τό άπόγεμα τόν βρήκαμε στόν 

κήπο" του νά μάς περιμένρ. Κάμ- 
ποσες έληές μάς έρριχναν τή 
οκιά τους. "Αλλες έληές άπλωνό- 
ταν άντίκρυα.

ΕΤχε στά γόνατά του ένα χοντρό 
βιβλίο: "Παρνασσός, ήτοι άπάνθι- 
σμα τών έκλεκτοτέρων ποιημάτων 
τών νεωτέρων 'Ελλήνων ποιητών 
Τόμος 1ος, Σμύρνη, 1894».

— Τί διαβάζετε ;
— Καθαρολόγους.

. — Βρήκατε τίποτε καλό ·
— Μιά φορά είχαν συγκινήσει. 

"Εστω καί λίγους. Είχαν οί Ιδιοι 
υυγκινηθή, καί ό,τι καί νά συμβαί- 
νη άξίζουν κι’ αύτοί τό σεβασμό 
μας.

— Μερικοί δμως άπ’ αύτούς κάτ: 
άζιζαν. Ό Βοσιλειάδης αίφνης.

— Ή  Γαλάτεια, ήταν τά ώραίό 
του έργο. Στά ποιήματά του όμως 
ήταν άπό τούς πιό πεζούς.

— Ό Παπαρρηγόπουλος....
— Αύτός είχε νυμφευθπ τή με

λαγχολία καί τήν έκαμε σχολή.Αύ
τή έπηρέααε καιΐ ουγκίνησε.

— Νομίζετε πώς θά ήταν ποιηπ- 
κώτεροι καί διαρκέστεροι άν έγρα- 
ςαν οτή δημοτική μας γλώσσα;

‘Η άρχή πού άκολούθησαν, άρ 
χίζει ό κ. Παπαντωνίου, νά πάρουν 
τή γλώσσα τής έπιστήμης καί τής 
πολιτικής γιά γλώσσα τοΰ συναισθή 
ματος, κατέστρεψε καί κ ε ν η  τήν 
ποιητική φλόγα πού ϊοως μπορεί 
νά είχαν έλάχιστοι άπό αύτούς. Γι
ατί βέβαια οί περισσότεροι ήσαν 
γελασμένοι καί οϋτε ή δημοτική 
γλώσσα μποροΰσε νά τούς σώσρ. 
'Εκείνοι δμως πού κάτι είχαν νά 
ποΰν, θά ήσαν άρκετά εύπρόσω- 
γ ο ι  άν τό έλεγαν στή δημοτική, ό 
πως ό Ζαλοκώστας, κα! θά κινού
σαν όπωσδήποτε τό συναισθηματι
κό μας κόσμο, πράγμα πού δέν 
κατώρΒωσαν μέ τό νά προσπαθούν 
νά βάλουν σέ μέτρα καί ρυθμό 
τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
Άπόδειζις τού δτι θά ήσαν εύποο- 
σωπότεροι, συνεχίζει, είναι καί οί 
στίχοι αύτοί:

Τό κύματα συντρίβονται, 
γογγύζουν άφρισμένα, 
άπ’ τά ξηρά του τά πλευρά 
φεύγουσι ουντριμμένα, I
φέροντα πάντοτε μαζί 
τήν κόνιν τών όστών του 
καί ό Λευκάτας οϋτε κάν 
ταράττει τόν λαιμόν του.

Είναι στίχοι τοΰ Βαλαωρίτη.
Μιά καί πέσαμε στό Βαλαωρίτη 

καί τήν έπτανησιακή σχολή, ξανα
φέρνω στή μέση τόν Κάλθο.

-Τόν τελευταίο χρόνο γράφτη
καν πολλά γ ι’ αύτόν, άρθρα καί 
μελέτες. Άπό τήν άδιαφορία ένός 
αιώνα ό Κάλθος τοποθετήθηκεν ά
ξαφνα στή πρώτη σειρά τής έπι- 
καιρότητος κι’ έγινε τό προσφιλές 
θέμα ένθουσιώντων έρευνητών. 
Έ νφ  άντίθετα, γιά τό Σολωμό, τό 
μεταφυσικό παραλήρημα ύποχωρεϊ 
ολοένα σένα ψυχρότερο άντικειμε 
νικό κύτταγμα. Λέτε ό Κάλβος, έ
τσι πού τρέπονται τά πράγματα, νά 
πάρη τά πρωτεία;

— Μεταξύ δυό άληθινών ποιητών 
κανένας δέν παίρνει τά πρωτεία... 
Αρχηγός άλλωστε τής έπτανησια- 
κ,ής σχολής, δπως λέτε, δέν μπο
ρεί νά είναι ό Κάλβος, έπειδή ή 
'Επτάνησος καλλιέργησε τή δημο·

τ.κή. Είναι δμως άσφαλώς ό μόνος 
ποιητής πού κατώρθωσε τήν έπο
χή τοΰ άγώνος νά γράψη γνησ ως 
α’.σθητικά πράγματα στήν καθαρε- 
ουοα καί νά μεταβάλη τό δύσ
καμπτο καί βαρύ αύτό γλωσσικό 
όργανο σέ λύρα. "Οπως σημείωσα 
κάποτε, γράφοντας γιά τόν Κάλβο, 
άδιαφόρησε τελείως γιά τή σύντα- 
ξι καί γιά τό τυπικό τής καθαρεύ
ουσας, διότι άντί νά τόν περιορίση 
ούτή, τήν έδάμασε αύτός μέ τήν 
ποιητική του πνοή, μέ τό ίσχυρό- 
τστο μυστικό του στοιχείο, πού α
ποτελεί καί τή δύναμι τής ποησής 
του. Ή τα ν ένας μουσουργός καί 
λυρικός μέ βαθύτατο μουσικό τά- 
λα ντο, ό όποιος, άλλάζοντας τή 
θέσι άπλώς δύο λέξεων, τοποθε
τώντας τό έπίθετο μετά τό ούσια- 
στικό, έδημιούργησε μέ τό ψυχρό 
αύτό όργανο έξαιρετικές μελω
δίες.

Κουνάει συμπερασματικά τό κε
φάλι καί χαϊδεύει τό άσπρο μούσι 
του:

— Τίποτε δέ μπορεί νάντισταθρ. 
στόν άληθινό τεχνίτη, άποφαίνε· 
ται. Καί συνεχίζει:

— Ό Κάλβος ήταν., (έδώ σταμσ- 
τάει. Στό δρόμο ένας νέος καί μιά 
κσπέλλα τρέχουν μέ τά ποδήλατα. 
Τούς συντροφεύει μέ τή ματιά ώ- 
σ-ου χάνονται. Καί γώ τό ίδιο)... 
ήταν, μιά έξαιρετική φυσιογνωμία 
στό νεοελληνικό λυρισμό. Καί είναι 
άδύνατο νά νοώσουμε τό συντα- 
ραγμό τοΰ 21 χωρίς νά διαβάσου
με τίς 24 ώδές του.

—Καί γιά τήν ποιητική λάμψι τοΰ 
Σολωμοΰ, φοβάστε;

— Ποτέ! Ό Σολωμός στέκει έκεϊ 
πού στέκει. Μαζί μέ τόν Κάλβο, εί
ναι οί δυό δημιουργοί ποΰ κατωρ 
θωσσ.ν νά δώσουν γνήσια έργα τέ
χνης στίς δυό γλωσσικές άκρότη- 
τες. Αύτό τό παράδοξο έδωκε ή 
Ζάκυνθος.
ΔΗΛΏΣΕΙΣ.... Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Κάθε τόσο ό ’κ. Παπαντωνίου ση 
κωνόταν κι’ έκοβε μικρές βόλτες 
Χαιρετούσε κανένα παιδάκι έξω 
στό δρόμο, ή έβαζε κάθετες τίς 
παλάμες του μές άπό τή ζώνη, κα
θώς οί τσελιγγάδες στά σελάχια 
τους. Δέν ξέρω γιατί, τόν παρο
μοίαζα μέ κινούμενο χιονισμένο 
έλατόκορμο.

-  Τώρα, γιά τήν Ακαδημία τί θα
ηήτε ; , ,

-  Λέζι. Σάς είπα καί τό πρωί...
-  Δέν νομίζετε πώς τό Λογοτε

χνικό τμήμα καιρός είναι νά πά
ρη κάποιαν αύτεξαρτηοία κα! νά 
παρουσιάση μιάν άξιολογώτερη καί 
γόνιμη δράσι;

-  Δέν ξέρω....
-  ’Εσείς δέν βρίσκετε πώς...
-  Μά, παδί μου ’Εκτός άπ’ τό δτ. 

έξελέγην, τίποτε άλλο δέν ξέρω. 
Δέν έχω διαβάσει οΰτε τόν κανο
νισμό.... Δέν ξέρω τίποτε. Μή μέ 
οωτάς...

Λέν τόν ρωτάω
Τό γράψιμο καί ή καλλιέργε.α 

δέν τοΰ άφήνουν οΰτε λεπτό άνα- 
παύσεως... Άπό στιγμή σέ στιγμή 
καταλάβαινα πώς γινόμουν καϊ π.ό 
φορτικός.

-Κ ι’ άλλες έρωτήσεις; Τί τί θες; 
θά μοΰ φάς τήν ώρα.

-  Τί έτοιμάζετε τώρο;
-  Δέν ξέρω. ’Εκείνο πού ξέρω 

μό\ ο είναι πώς κάθε τόσο άποφα- 
οίζω νά ξεκουραστώ..' Επειτα πέ
φτω σέ μιά συγγραφική δουλε’ά 
καί δέν  μπορώ νά ξεμπλέξω παρά 
μετά μήνες. Ή  άνάπαυοις γιά ένα 
συγγραφέα είναι πράμα άδύνατο.

-  Μήπως έτοιμάζετε τήν όμιλία 
κατά τήν έπίσημη δεξίωσί σας στήν 
Ακαδημία;

Μέ κυττάει μένα τοόπο που 
λέει: μπελάς μοΰγ.νες μέ τήν έ- 
πιμονή σου. ,Αλλά τά λόγια του, 
όπως πάντα, στάζουν ευγενικά.

Δέν ξέρω τίποτε άκόμη.
01 ΝΕΟΙ

-Δ έν  βρίσκετε πώς σήμερα ή 
ποιητική παραγωγή τών νέων εμ
φανίζεται καλύτερη άπό τήν άντί- 
στσιχη τής προηγούμενης γε 
νεάς ;

-  "Ο τ ι ύπάρχει άφθονώτερη ποι- 
ητκή  παραγωγή, πεοισσότερες 
εύκολίες μέ τά περιοδικά καί τούς 
έκδότες καί άπείρως μεγαλύτερο 
άναγνωστικό κοινό καί πιό καλλι
εργημένο, δέν ύπάρχει καμμιά άμ- 
φιβολά. Τό ζήτημα δμως τής ποι
ότητος είναι άλλο. Μή λησμονήτε 
πώς δταν ό Γρυπάρης πρωτοδημο· 
σίευσε στήν «Εστία» τά άριστοτε- 
χνήματά του ήταν 25 χρόνων. ΚΓ 
δ Πορφύρας πρωτοφάνηκε άκόμα 
πιό νέος.

—Γιατί ένας "Ελληνας συγγρα
φέας δέν μπορεί εδώ νά ζήσρ α
ποκλειστικά άπ’ τή δουλειά του ;

Μ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΣ ΕΡΕΥΠΗ
-  ’Έ χ ο μ ε  καί δώ συγγραφείς 

πού έζησαν πάντοτε καί μόνο άπ 
τή δουλειά τους. Παράδειγμα ό 
Ξενόπουλος κι’ ό Μελάς, άπό τους 
άλλους οί περισσότεροι είναι υ
πάλληλοι τού Κράτους. Αύτό δμως 
γίνεται κι’ έξω. Διότι κΓ έξω οί άν
θρωποι τών γραμμάτων μπαίνουν 
σέ δημόσιες θέσεις δπου ή είδικό- 
της τους είναι χρήσιμη ή έχει τέ
τοια γενικότητα τό τάλαντό τους 
καί ή μόρφωσίς τους ώστε μπορούν 
καί κάνουν κριτική καί λογοτεχνία 
στή δημοσιογραφία. Άλλοιώς τί όη 
μοσιογραφία θά ήταν ούτή; Τόρσ. 
ύπάρχουν βέβαια άρκετοί έξω 
πού ζοΰν άποκλειοτικά άπό τό κοι
νό πού σχημάτισαν άπ τή λογοτε
χνική τους δουλειά. Τέτοια περί- 
πτιοσι έδώ σχεδόν δέν έχομε’ Ά ς  
μήν λησμονάμε δμως δτι έχομε 
τώρα. τό θέατρο, ποϋ μπορεί νά I- 
κανοποιήση ύλικώς έναν καλό λο
γοτέχνη, γιά νά μήν πώ δτι μπορεί 
νί δώση μεγάλες ικανοποιήσεις 
καί σένα μέτριο συγγραφέο.Τέτοια 
έπ.τυχία δέν έχομε στήν πεοα- 
σμένη γενεά, έκτός άπό τό κλασ- 
σ.κό παράδειγμα τοΰ Κοπετανάκη, 
πού μέ τόν "Γενικό του Γραμμα
τέα», κωμωδία πολ\ής άξίας όμο- 
λογουμένως, έκέρδισεν άρκετά. 
"Ετσι, έκτός άπ’ τό θέατρο, δέν έ 
χομε κοινό γιά τά έργα άξίας τέ
τοιο ώστε νά άμείθη έπαρκώς ένα 
συγγραφέα κα! νά τόν κάνη άνε- 
ξάοτητο.
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ Β ΙΒΛ ΙΑ

Έδόθη εύκαιρία, συνεχίζει άνε
τα ό κ. Παπαντωνίου, νά άνταμει- 
φθαΰν οί ουγγραφεις άν έβγαζαν 
ένα καλό αναγνωστικό γιά τά σχο 
λε>σ. Δυστυχώς κι’ αύτό έγινε ά- 
Ιιύνατο, διότι τά σχολικά βιβλία 
κα’.ήντηααν οίκτρά βιομηχανία, δ
που ή ποιότης τοϋ λογοτεχνήμα
τος είναι τό τελευταίο πού παίζέι

ται κι’ άποτελεί στοιχείο έπιτυχίας 
εΤ/αι τό κέρδος.

αΚλύτερα νά μή μιλρ κανείς γι 
αύτή τήν αξιοδάκρυτη πνευματική 
μας παραγ'ογή πού από τό 1920 καί 
δώ γίνεται δχι μέ ιά χέρια, άλ\ά 
μέ ιά πόδια.

-  Μά καλά. Ξεχνάτε, φαίνεται,, 
τά «Ψηλά 5ουνά» ·ιού στάθηκαν 
ύπόδειγμα. Θυμάμαι ποΰ τό δ.άβα- 
σαμονορροΰφι ένα βοάδυ, όταν τά- 
νόρασε τάδερφάκι μου. Δέν είνα 
άύπό δ,τι χρειίζεται ; Δέν διοβά- 
βάζονται αύτά;

-  Τά «Ψηλά βουνά» κύριέ μου. 
έχουν άποκλεισθή άπό τά σχο
λεία.

-  Γιατί ;
-  Γιατί... γράφτηκαν μέ τό χέ 

ρια. . . .
-  Άκστανότητο μοΰ φα'νεται 

νάχη καταδικασθρ τό καλύτερο 
άπ’ 'τάναγνωστικά πού φάνηκαν

-  Άπερρίφθη πρό 4 έτών άπό 
μιά έπιτροπή.

-  Ποιά ήταν αύτή;
-  Πέντε άνώτεροι έκπαιδευτικοί 

πού έκριναν δτι είναι τό μόνο άπό 
τή γενική κουρελαρία πού δέν έ 
πρεπε νά διαβάζεται.... Ό Πλατού 
τσας γιά νά χαρακτηρίση κάποτε 
σένα του λόγο τό άνακριτικό συμ
βούλιο πού είχε τότε καταδικάσει 
έναν άζιωματικό, έλεγε : "Ηταν 
πέντε καρέκλες καί τέσσερες τοί
χοι. Αύτοί ήταν κα! ή έπιτροπή πού 
έκρινε τά «Ψηλά βουνά».

Πότε γλύστρησε κι’ δλας τό ά
πόγευμα. Σηκωνόμαστε.... Γιά τήν 
Ακαδημία, σκέπτομαι, τίποτε τό 
σπουδαίο.

-  Εύχαριστώ πολύ Καληνύχτα 
σας.

-  Στό καλό... Πάει μοϋ τό φάγα- 
\Ζ τάπόγεμα....

-  Χωρίς νά πάρω καί τίποτε γιά 
τήν Ακαδημία.

-  Μόνο....
-  Τί ;
— Μιά έρώτησι γιά μένα: Ό λό

γος πού θά πήτε στήν Άκαδημίςι... 
Θάναι στή δημοτική;...

— 'Άστα αύτά τά δημοσιογραφι
κά. Άρκετά είπαμε.

Μόλις πατήσαμε στό δρόμο μάς 
δέχτηκε μιά κόκκινη φωτοβολιά 
πού έκαιγε τή δύ:ι κα! μάτωνε 
τήν άσφαλτο.

"Οταν πήρα τό αύτοκίνητο τοΰ 
γυρισμοΰ ή νύχτα είχε κι’ δλας 
κατέθει... Φαντάστηκα τόν ποιητή 
σκυμμένον τώρα στό γραφείο του, 
μέ τό φώς, μέ τά χαρτιά του. Καί 
θυμήθηκα τούς στίχους του:

Σοφέ μου τό τετράσοφο 
πού σοΰ φωτάει λυχνάρι, 
νάτανε, λέει, φεγγάρι 
και σύ είκοσι χ ρ ο ν ώ !...

Μά μέ τή διάθεσι καί τήν έργα- 
τικότητά του δέν φαίνεται νάναι 
κα! μεγαλύτερος.

0 κ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
Ό κ. Μαλακάσης είναι πάντοτε 

πρόθυμος κι’ άρχοντικά -ευγενικός. 
Μά πρέπει νάχη κα! κέφι. Τό βρά
δυ πού τόν βρήκαμε στήν Αθηναϊ
κή Λέσχη—μόλις είχε πάρει άσπι- 
ρίνη. Μά καί τήν άλλη μέρα τό 
πρωί ό πονοκέφαλος φαίνεται πώς 
λεπτά ένα χαριτωμένο χαμόγελο 
(έχετε  νοιώσει χαμόγελο άπό 
γκαρσόνια άριστοκοατικών κέν 
τρων · ) , ένα ώραΐο χαμόγελο εύ 
κολα τεχνουργημένο σένα λαμπο
κοπούν άνθρώπινο σύνολο, πού ά
σφαλώς δέν θάργήση νά βρή τήν 
τύχη τοϋ Χαραλάμπη ή τοϋ Φιλιπ- 
πού:η.

-  Ό κ. Μαλακάσης μάς τηλεφώ

ρόλο καί τό πρώτο πού λογαριάζε- — Δέν σοϋ φταίω γω

— Ευχαριστώ.
ΤΟ ΑΠΟΓΕΜΑ

Μέ τήν εύκαιρία τής συνεντεύ- 
ξεως, έρριξα μιά ματιά στά βιβλία 
τοΰ Μεσολογγίτη τραγουδιστή ποϋ 
έχω. Ή  . φρεσκάδα είναι διάχυτη 
άπ’ τήψ άρχήν ώς τό τέλος. Ό λυ
ρισμός του εύγενικός καί μελωδι
κός τραγουδάει τόν έρωτα καί τήν 
όμορφιά, τή φύσι καί τά Μεσολόγ
γι, μέ εύκρινείς εικόνες κα! μέ 
παιγνιδιάρικες διαθέσεις αισθημα
τισμού, μέ μιά μελαγχολία πάντοτε 
πού 6ρ σκεται άνάμεσα νοσταλγί
ας κα! παράπονου. Τόν τεχνίτη 
δημιουργό τοϋ άθανάτου Μπατα- 
ριά κα! τοϋ Τάκη Πλούμα θά μπο
ρούσαμε μονολεξίς νά τόν χαρα
κτηρίσουμε : θελκτικογράφο.

Ή θελκτικότης αύτή βρίσκεται 
διάχυτη καί στόν άνθρωπο, κα! 
στήν όμιλα του, πού είναι έξυπνη 
κα! χαριτόλβγα. Γι’ αύτό κα! ή συν
τροφιά τοϋ Μαλακάση στήν Α θ η 
ναϊκή Λέσχη είναι όλοένα περιζή
τητη.

-  Νομίζετε πώς ή έποχή μας 
άποτελεί περίοδο παρακμής γιά 
τήν ποίησι;

—Γιατί νά τό νομίσω. Δέ βλέπω.
— "Α ν πάρουμε τόν άριθμό τών 

ποιητικών βιβλίων πού πωλϊοϋνται 
κα! τόν συγκρίνομε μέ τόν μεγά
λο άριθμό τών βιβλίων πού τυπώ
νονται, θά βρούμε ένα ποσοστό 
μάλλον άπογοητευτικό.

— "Ετσι γινόταν πάντοτε. Έκεί- 
δέν θά τόν άφησε. Τόν είδα τυχαί
ως νά μπαίνη ξανά στή Λέσχη του 
καί τόν ζήτησα μιά ώρα πρίν άπ’ 
τήν καθωρισμένη. ’Έλαβα σέ δυό 
νοι πού διάβαζαν λιγώτερο ποίησι 
ήταν οί άναγνώοτες. Κι’ έκείνοι 
πού διάβαζαν περισσότερο, οί ίδιοι 
οί ποιηταί. Κρίσι θά μπορούσαμε 
νά βροϋμε άπό μιάν άλλη πλευρά. 
Κάθε φορά πού ή ποίησι φανερώ
νεται μέ καινούργιες χαρακτηρι
στικές τάσεις δημιουργεϊται ένα εΐ-

νησε πώς έπειδή είναι άδιάθετος | δος κρίσεως. Ή  μικρή ή μεγάλη 
δέν θά μπορέση νά περάση τό ποσότητα τών άνθρώπων πού δια-

ΣΤΑ Α Τ Ε Λ Ι Ε  ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΟΙ Μ Ο ΥΣΙΚΟ Ι ΜΑΣ

(Συ νέχε ια  έκ τής 1ης οελίδος) ραστάσΕ·.η, τόσο άπό τόν άημο
I καί τό Πανεπιστήμιο,δσο καί ΐπό 

•ποχής του, καί. νά τά δγαίνη άπό τό; Ώ δεΐά  μας καί άλλους μαική- 
τήν άφάνεια. 'Έ τσ ι ένεθάρρυνε | νας, ποΰ άφοΰ δέν έχουμε λυρι
τά πρώτα δήματα τοΰ Γάλλου 
Σαίν-Σάνς, τοΰ Γερμανού Βάγ 
νερ, τοΰ Ρώσσου Μποροντϊν — ά
ναφέρω τούς πιό γνωστούς φυσι
κά — καϊ άλλων μουσικών Ιδίως 
τοΰ τόπου του. Ή  άπουσία τοϋ κ. 
Μητροπούλου γιά τούς 'Έλληνες 
συνθέτες εΐνε αισθητή καί έχω τό 
θάρρος νά πώ μιά πικρή άλήθεια. 
Ό  κ. Μητρόπουλος πολλές φορές 
εδαπάνησε τό ταλέντο του γιά με 
ρικούς ΰπερμοντέρνους καϊ της έ 
φήμερης μόδας ξένους συνθέτες, 
ιμεταξΰ τών όποίων καϊ ένός Τούρ
κου, καί ή δικαιολογημένη λα
τρεία του γιά τούς μεγάλους 
κλασσικούς τούς πεθαμένους, τόν 
έκοτνε ϊσως νά λησμονήση μερι
κά κοθήκοντά του γιά μερικούς 
ζωντοονοΰς μουσικούς πού έχει ό 
τόπος του. Δέν μιλώ προσωπικά 
γιατί δέν έχω κανένα παράπονο 
άπό τόν κ. Μητρόπουλο, πού πάν
τα έδειξεν ένδιαφέρον γιά τά έρ
γα  μου, πού τά διηύθυνε μ’ άληθι 
νή στοργή στήν Ελλ ά δ α . Εύτυ- 
χώς άπό τϊς εφημερίδες, δχι 6έ- 
<6αια της ’Αμερικής, άλλά τοΰ 
τόπου μας, έμαθα πώς ό μαέ
στρος μας άπεφάσισε ϊσως λίγο 
άργά νά πάρη δυό δειγματολό
γιά  τής 'Ελληνικής μουσικής πα·
. -νωγήο. H  φιλανθρωπική του 
αύτή πράξι, άς έλπίσουμε πώς 
θάχη συνέχεια. Εύχομαι δτοτν θά 
γυρίση νά &ρή έτοιμα άπό τούς 
άλλους τήνμόνιμη όρχήσρτα πού 
ζητάει, ένα νέον Μπαστιά της 
Μουσικής (βλέπε συνέντευξί του 
«Βροιδυνής») καϊ τό θαύμα τής 
λειτουργίας τοΰ τόσον ποθητού 
άπό δλους μαςμελοδράματος.Καί 
είμαι δέδαιος πώς τό μελόδραμα 
βά Ιδρυθή πολύ γρήγορα στήν 
"Ελλάδα, άν θέλουμε φυσικά να 
ιμ ΐ ιμ η θ ο ΰ μ ε  τούς φίλους μας Βουλ 
γάρους καϊ δχι τούς ’Αλβανούς, 
γιατϊ άλλοιώς πώς θά δικαιολο
γηθούν τόσα έξοδα πού γίνονται 
γιά τήν άποστολή άπό πολλά χρό 
νια ύποτρόφων τοΰ τραγουδιού, 
άκόμη δέ τελευταία διευθυντών 
όρνήατρας μ,ελοδρα,ματικών πΛ-

κήν σκηνήν, άναγκάζονται νά 
πλουτίζουν τϊς ξένες σκηνές, καί 
νά ξεχνάνε τήν πατρίδα τους, άλ
λάζοντας άκόμα και τάόνόματά 
τους. Τί σχέσι τώρα έχουν δλα

Ό  κ. Μάριος Βάρβογλης
(γκραβούρα του Δ. Γαλάνπ)

αϋτά, ϊσως μ’ έρωτήσετε μέ τήν 
άπουσία τοΰ κ. Μητρσποΰλου

(Συνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος)
ήρωΐνής μαζί καί παιδιάτικης, γ ε 
μάτης όρμή καί τρυφερότητα, αισι
οδοξία κΓ άποκοτιά. Τό χρώμα, μιά 
συμφωνία σέ κόκκινο καί σέ μπλέ, 
ή πτυχολογία, τά πάντα χάρμα. Εί
ναι εύλογία Θεοΰ ν ’ άγναντεύρς 
ένα τέτοιο πίδακα άρμονίας καί 
χαράς.

Στή ’δεξιά πλευρά κατά μήκος 
τής αιθούσης ό καλλιτέχνης έχει 
σχεδιάσει τό Θησέα καί τό Μινώ
ταυρο, τή Μάχη τοΰ Μαραθώνος,τή 
Ναυμαχ α τής Σαλαμίνος, τήν αύ- 
τοθυσία τοΰ Κόδρου. Καμαρώνω τή 
θαυμαστή διάταξι τών συμπλεγ
μάτων, τήν κίνησι, τή γραμμή, τίς 
άψεγάδιαστες φόρμες ένός σχεδί
ου πελώριου καί πολύμορφου, πού 
καί μόνο ή σύλληψί του άπ ττελει 
σωστόν άθλο.

-Γιά τήν έκτέλεσι τοΰ έργου 
αύτοΰ, άπαντάει ό καλλιτέχνης σέ 
σχετική έρώτησί μου, βρέθηκα 
στήν άνάγκη νά κάνω μελέτες βα- 
θειές κ' έπίπονες. "Εσκυψα πολύ 
άπάνου σέ άρχαία άγάλματα, σ’ 
άγγεϊα, σέ νομίσματα, έψαξα βι
βλία δικά μας καί ξένα, προσπά
θησα νά βρώ τις γνησιώτερες πη
γές, έκεινες πού κανένα ξένο χέ 
ρι δέν έχει μολύνει. Δέν άρκεΐ νά 
κά νω καλή ζωγραφική. Πρέπει νά 
ύπάρχη ή Ιστορική άλήθεια στίς 
τοιχογραφίες. Οί μορφές, τά κου
στούμια, τά πολεμικά όπλα, τά κα
ράβια, τά πάντα πρέπει νά είναι 
έτσι ιστορημένα ώστε νά δίνουν 
τήν άτμόσφαιρα τής έποχής. Δια
φορετικά τό έργο. όσοδήποτε κα
λό, θά ήταν άνεδαφικό. Καί τώρα 
άκόμη ήμουν έτοιμος νά πάω στήν 
Έθνική Βιβλιοθήκη.

Καιρός, λοιπόν νά τελειώνουμε. 
Άρκετά άπασχόλησα τόν καλλιτέ
χνη. Ρίχνω μιά ματιά στό βάθος 
τής αιθούσης: είναι σχεδιασμένη 
μιά άνατολή άπάνου άπό τό Λυκα
βηττό. Τριγύρω τό περίγραμμα τών 
λόφων τής Αθήνας, τό μνημείο 
τοϋ Φϊλοπάππου.ή Άκρόπολις Στήν 
άκρη τής άριστερής πλευράς έχει 
σχεδιάσει τήν έριδα Άθηνάς καί 
Ποσειδώνος.

-  Ό θάνατος τοϋ Σωκράτη, τό 
κήρυγμα τοΰ Αποστόλου Παύλου 
στήν Πνύκα, καί ό θάνατος τοϋ Κα- 
ραϊσκάκη, θά είναι ή συνέχεια μοΰ 
λέει.

Καί συνεχίζει χαμογελώντας ε
κείνο τό γεμάτο καλωσύνη καί ει
λικρίνεια χαμόγελό του:

-  "Εχει πολλή δουλειά άκόμη. 
Θά περόσουμε τό χρόνο....

-  Άλλά καί θά τόν νικήσουμε, 
συμπληρώνω σφίγγοντάς του τό 
χέρι.
ΤΟΜΠΡΟΣ

Ό Μιχάλης Τόμπρος είνε ό γλύ
πτης πού άντιπροσώπευσε τήν Έ λ  
λάδα στήν τελευταία Διεθνή Καλ
λιτεχνική ’Έκθεσι τής Βενετίας μέ 
τόν ίκανοποιητικώτερο τρόΓΟ. Τά 
έργα του έγιναν δεκτά μέ μεγά- 
λον ένθουσιασμό κι’ έπροκάλεσαν 
έγκωμιαστικές κρίσεις διαπρεπών 
αισθητικών. Ή  Έπιτροπή έδημο- 
σίευσε στό μεγάλο κατάλογο τών 
έκτεθέντων έργων εικόνες τους 
έκτος τοΰ κειμένου —τιμή πού έ 
γινε καί στόν Παρθένη καί στό 
Θεοδωρόπουλο καί πού δέν έγινε 
παρά σ' ώρισμένους, ξεχωριστούς 
έκθέτες.

Δυστυχώς ή «Κόρη σ’ έκστασι», 
ή πρόσφατη καί πιό άντιπροσωπευ- 
τική δμιουργία του, δέν έξετέθπ 
γιατί έσπασε στό ταξίδι. Αποτέ
λεσμα διονυσιακής μέθης, μόχθου 
σκληρού καί λαγαρής, όλότελα κα- 
τασταλαγμένης τεχνικώς, τό έργο 
αύτό έχει τή σφραγίδα τής μεγά
λης τέχνης καί θά ήταν μιά άπώ- 
λεια σκληρή άν καταστρεφότανε. 
Ευτυχώς δέν είνε άδύνατη ή συμ- 
πλήρωσί της.

Βρίσκω τόν καλλιτέχνη στό άτε- 
λιέ του τής όδοΰ Στουρνάρα. Ε 
χει περάσει πιά τό μεσημέρι κι’ δ
μως δουλεύει άκόμη άκούραστα. 
Δυό προτομές μαρμάρινες, ή μιά 
τοϋ Δ. Παπούλια κι’ ή άλλη τοΰ Ν. 
Πολίτη, προωρισμένες να στολί
σουν τό Πανεπιστήμιο καί μιά βεν 
τάγια τού γιατροΰ κ. Γερου\άνου, 
ή νεώτερη παραγωγή ~ου, είνε έ- 
κεϊ έτοιμες, άνάμεσα σέ προπλά
σματα καί σ’ άγάλματα προγενέ
στερης παραγωγής. Είνε έργα άν-

Έλλάδα γιατί δέν έχει είσαχθή ή 
διδασκαλία της στή Σχολή Καλών 
Τεχνών. Πρέπει νά ίδρυθρ τμήμα 
μαρμαροτεχνικής. Ό άγαλματο- 
ποιός μαρμαροτεχνίτης έχει μεί
νει έξω άπό τή ζωή τοΰ Σχολείου. 
Δέν διδάσκεται ή μαρμαροτεχνική. 
Καί είνε κρίμα. Πρέπει τό αυντο- 
μώτερο νά συμπληρωθρ ή έλλειψι 
αύτή. Έπίσης άπαραίτητο τό χυτή
ριο μπρούντζου.

—Γιατί έπιμένετε σ' αύτο;
- Ό  γλύπτης άρχίζει 'αέ τόν πη

λό, άλλά δέν άποτελειώνει τό έρ
γο του. "Η στό χαλκό θά τό μετα- 
φέρη —δουλειά χυτηρίου— ή στό 
μάρμαρο, στό γρανίτη, στόν πορό- 
λιθο κλπ., όπότε, μετά τό έργο τοΰ 
μαρμαρογλύπτου θά τό ζαναζων- 
τανέψη. Τό προσωπικό του δημι
ούργημα στόν πηλό πρέπει όμως 
νά ξαναπιαστή άπό τά ιδια του τά 
χέρια γιά νά έπιτευχθρ. Διαφορε
τικά θάχουμε ένα έργο στόν πηλό 
καλά φτιαγμένο —μιλάμε γ ά έναν 
άληθινό τεχνίτη— κι’ ένα άλλο, 
κατώτερο στήν τελειωτική του μορ 
φή, δταν ό ίδιος δέν κατέχη τήν 
μαρμαρογλυπτική.

—Σείς πώς τά φτιάνετε τά έργα 
σ°ζ :-Τά δουλεύω μόνος μου. 0 μαρ 
μαράς δέν βλέπει παρά τό μηχα
νικό μέρος. Ή  άληθινή δημιουρ
γία τοΰ διαφεύγει.

—Γιατί δέν έγινε ώς τώρα τμη-

πό τόν καιρό πού ήσαν νέοι καϊ 
διάλεξαν τήν ποιητική τάσι πού έ- 
ναρμονιζόταν συΜ<ρωνότ€ρα πρός 
τήν ψυχική τους διάθεσι είτε ύπάρ- 
χουσαν άπό κείνους πού προηγή- 
θηκαν. Οί άνθρωποι λοιπόν αύτοί 
δέχονται μέ κάποια έκπληξι τή 
νέα ποιητική κίνησι. Χρειάζεται νά 
περάση κάποιο διάστημα ώσπου 
νά δημιουργηθοϋν θαυμαστοί καί 
όπαδοί. Αύτή είναι ή κρίσις.

-  Τώρα περνάμε αύτό τό διά
στημα ;

-  Εκε ίνο  πού ξέρω είναι πώς 
υπάρχει μιά τάσις ποιητική δχι ά
κόμα άναγνωρισμένη καί Ικανοποι
ούσα.

-  Θά έννοείτε, βέβαια, τό συρ- 
ρεαλισμό.

-  Ναί. Καί γενικώτερα τήν ποίη- 
σι έκείνη πού άρνιέται τίς ιδέες 
καί δοκιμάζει νά συγκινήσρ μέ τήν 
ύποβολή καί τήν έντύπωσι

-  Άπό τά μέχρι τώρα δείγματα 
πού μάς σερβίρισεν ή καινούργια 
αύτή τάσις, ύπάρχουν έλπ δες πώς 
μπορεί μελλοντικώτερα νά δικαιω- 
θρ, νά καρποφορήση ύπό τίς έλ- 
ληνικές συνθήκες, νά γίνρ συνεί- 
δησκ,;...

-  Έζαρτάται άπό κείνους  ̂ πού 
θά τήν καλλιεργήσουν. ’Ά ν  υπάρ
ξουν ταλέντα, μπορεί καί ή σχολή 
αύτή νά σημειώσρ έποχή...

-....μέ τίς κάθετους ύπονόμους 
καί τά κυδώνια;...

-  "Οχι., όχι... Τί είναι αύτά- Δέν 
έννοώ αύτά...

-  Μά δέν έχετε διαβάσει "Ελ 
ληνας ύπερποιητάς;

-  Δέν ξέρω άν ύπάρχουν... Ε 
σείς έχετε διαβάσει; Αύτοί είναι 
θορυβοποιοί.... Προσπαθούν νά έ- 
πιβληθοΰν... Κι’ έχουν μάλιστα καί 
τούτο τό ώραίο. Παίρνουν σύμβολά 
τους παληοϋς, πού δέν έχουν καμ- 
μιά σχέσι μέ τήν τάσι τους Τόν 
Παλαμά νά ποΰμε, τόν ιΓαννό- 
πουλο.

-  Είχατε άρχίσει ένα μυθιστόρη
μα. Τό τελειώσατε;

-  Τό έχω έτοιμο. Είναι δμως 
γραμμένο κατά περιόδους καί θά
πρεπε νά τό έπεξεργασθώ γλωσσι
κά... Ά ν  μπορέσω... Δέν έχω 
κέφι...

-  Ποιός είναι δ τίτλος του:
-  Είναι Μεσολογγίτικο.... ’Ηθο

γραφικό....
-  ’Ηθογραφικό; Αλήθεια, έδώ 

δέν έχουνε καί τόσο καλήν Ιδέα 
γιά τήν ήθογραφία, είτε στό πεζό 
ή στήν ποίησι.

-  Ποιοι δέν έχουνε, οί κριτικοί; 
’Ηθογραφία δέν κάνει ό "Ομηρος; 
Ό Δόν-Κιχώτης πάλι δέν είναι ή- 
θογραφία; Συνήθως νομίζουν πώς 
ήθογραφία είναι μόνο τρείς-τέσσε- 
ρες γυναίκες στή βρύσι ή κάποιος 
καβαλλάρης πού σελώνει τάλογο.. 
Πρέπει πάντως νά διακρίνωμε ή- 
θογραφία μέ στενώτερη έννοια καί 
μέ πλατύτερη σημασία. Ό «Ζητιά- 
νος»τοϋ Καρκαβίτσα π.χ. είναι κα
τώτερη ήθογραφία. Δέν ξεφεύγει 
τά στενά όρια τών έθ μων τών 
Κραβαριτών. "Οποιος τόν διαβάζει, 
δέν βρίσκει τήν εύχέρεια νά με- 
ταφερθή άναλογικά σέ κάθε γή. 
Οί καταστάσεις καί τά αισθήματα 
δέν είναι γενικής έπεκτάσεως.

— Πώς βλέπετε τή νεοελληνική 
θεατρική παραγωγή;

-Δ έν τή βλέπω... ’Άλλως τε δέν 
παρακολουθούν....

— "Εχετε  γράψει θέατρο;
— Τύπωσα τήν «Κυρά τοΰ* Πύρ

γου». Είναι ονειρόδραμα. Θέλει 
μεγάλο σκηνικό πλούτο. Γ ιά πρώ
τη φορά μοϋ τό ζητήσαν καί παί
χτηκε σένα Λύκειο οτήν Άνδρια-

μα μαρμαροτεχνικής;
—Διατείνονται ότι δέν ύπάρχει 

χώρος Άλλά πιστεύω πώς ένα ά- _
πό τά κυριώτερα μελήματά μας ό- νουπο_λι. Θά μπορούσε νά ξανα- 

•ταν πάμε —καί είμαι σέ *)έοι νά ξέ- παιχτρ...
ρω πώς θά πάμε σύντομα — στό _  ή  κριτική σάς άπασχολεΐ γε- 
καινούργιο μέγαρο ιής Σχολής ν ικώτερα; Διάβασα τήν τελευταία 
Καλών Τεχνών πού θά ίδρυθρ οτου μ£λέτη σας στό «Ν. Κράτος» γιά

’’Κκδεσις τηί Βενετίας.—Δεξιά «β Σπαρτιάτη;» τοϋ Ιομπρβυ Εις 
τήν είκόνα διακρίνβνται άπό δεξιά πρός τ’ άριστερα ο κ. Avxuv. 
Μπενάκης. ό Βόλπι, ό δούξ τής Άόστης, ό διευ8υντης Γραμματων 
καί Τεχνώ ν κ Κ. Μπαστιας, ό κ. Φορέστης και ο κ.Πρεβελακης

δη καί τό δικό μου. Κατ’ αύτό τόν j άζεται γιά νά μπορέση ό σπουδα- 
τρόπο οί σπουδαστές θ' άκολουθή- στής νά συμπλήρωσή τις ννωσεις 
σουν μαθήματα σύμφωνα μέ τισ πε- του και ν  άναπτυξη το ιαλέττο

ποιθήσεις τους, στόν καθηγητή τής του ^  ^  μαρμ3ροτεχνι.
κής τοΰ γλύπτη —όχι τής πλαστι-1έκλογής τους.

- Ή  Σχολή έχει τά μεσα, τον κα
τάλληλο χώρο κι’ δ,τι άκόμα χρει- κής διακοσμήσεως— υστερεί οτην

Μακρυγιάννη πρέπει νά είνε ή έγ- 
κατάστασι χυτηρίου καί ή λειτουρ
γία μαρμαρογλυπτικοϋ τυήματος 
γιά νά όλοκληρωθοϋν οί σπουδές 
τών μαθητών.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ»

—Τό καλλιτεχνικό σας πιστεύω»;
—Τό άρχιτεκτονικό χτίσιμο. Ή  

καθαρή γεωμετρική γραμμή. Ή 
στρογγυλότητα. Ή  άρμονία Στό 
δικό μας φώς, τό περιβάλλον και 
τήν παράδοσι δέν άντέχει τό κομ 
μένο, τό χιουμοριστικό σχέδιο Τό 
στρογγύλεμα μόνο ταιριάζει ί ε ν  
στέκει έδώ τό σκληρό = έζπρεσ- 
σιονιστικό, ούτε τό άκαθόριστο = 
ίμπρεσσιονιστικό. Μόνο Γό ’ηρχαί-
κό. , . ,

Ή  προφειδιακή τέχνη εινε η τε- 
χνπ που πρέπει ν6 ι-ίάς όπασχολπ- 
ση καί πού άπασχολεί σήμερα τους 
άνώτερους έξω κύκλους. "Οχι ό 
Φειδίας: άποτελείωσε έτσι τό έργο 
του τ' ώλοκλήρωσε τόσο, που τά 
κράτησε δλα γιά τόν έαοτό του. 
Προτιμώ νά πάω άπό τό δίδαγμα.

- ’Έ να  τέτοιο πρόγραμμα υέ τό
σο καθαρά καθωρισμένες κατευθυν 
σεις δσον άφορά τά εκφραστικό 
μέσα τής γλυπτικής πρόκειται νά 
έφαρμόσετε στό έργαστήριο σας;

—Ναί : τά καλούπια τής έλληνι- 
κήςπαραδόαεως. Δέν ξεφεύγω έπ 
ούδενί. ’Εννοείται πώς εϊμο' υπέρ 
τής προσαρμογής : είμα ντε οτό 
1938.Φεύγοντας άπό τό άτελ’.έ του 
Τόμπρου νοιώθω πώς έχω πάρει κι 
έχω κλείσει μέσα μου κάπ άπο ’ η 
δύναμι καί τήν ύγεία πού δημιουρ
γεί τό συνθετικό του πνεύμα τό 
πλούσιό του αίσθημα κι’ ή πειθαρ
χία του στόν κανόνα «που διορθωι 
νει τή συγκίνησι» καθώς λέει ό 
Ζώρζ Μπρακ.^ ΠΑΝΑΠ„ τ0η0ΥΛ0Σ

Στό  έρχόμενο φΰλλβ 
Κ. Παρδένης 

Δ. Φωκάς

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καί σάς άπαντώ πώς ό άγαπη- τάξια του ρωμαλέου δημιουργου
τός μας μαέστρος δέν θέλει νά — —  Μ— 'v- .hnmmv
κοπιάση γιά νά λύση τά σπου
δαία αύτά ζητήματα τοΰ τόπου
του, πού θά μπορούσε νά τό κάνη 
μέ τήν προσωπικότητά του καί 
τήν πραγματική άξία καϊ νά μήν 
περιμένη νά τοΰ τά έτοιμάσουν.
”7ς πρός τό κενόν πού θ’ άφήση 
ή άπουσία τοΰ κ. Μητροπούλου, 
εΐνε ζήτημα, πού θά λύση ό έπιδέ 
ξιος χειριστής τών δύσκολων 
μουσικών περιστάσεων άγαπητός 
.iinn πηνάδελΦοο καϊ φίλος κ. Οί-μου συνάδελφος καϊ φίλος « 
κονομίδης, διευθυντής τοΰ Ω δ ε ί
ου Αθηνώ ν, πού δ'Λργανώνει 
καϊ τϊς συμφωνικές συναυλίες

τοΰ Ρόμπερτ Μπρούκ, τών ψαριών 
καί τής χορεύτριας.

Ή  συνομιλία μας περιστρέφεται 
στήν κατεύθυνσί πού θά δώση είς 
τούς μαθητές του στή Σχολή Καλών 
Τεχνών καί στό καλλιτεχνικό του 
«πιστεύω».

—Φέτος δέν πρόφτασα <αλα κα
λά νά διδάξω. Διωρίστηκα στό τέ
λος τοΰ σχολικοΰ έτους. Ούσιαστι- 
κά τό έργο μου άρχίζει άπό τόν 
έρχόμενο μήνα.

-Τί προβλέπετε; Θά έχετε άρ- 
κετούς καί άξιους μαθητές;

—Ή  Διεύθυνσις άφησε έλευθε- 
ρους τούς γλύπτες νά έγγραφούν 
σ' δποιο έργαστήριο προτιμούν ά-

ΐ£ χ »” ? ς διε“βών“  * * ·Μητρ4

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΕΝΑ ΚΑ ΙΝΟΥΡΓΙΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. -  Τό νέο μουσείο πού 
έγκαινιάσθη στάς 13 ’ Ιανουαρίου του 
1938 είναι κτισμένο μέ κάτασπρες έγ- 
χώριες πέτρες. Μέ τόν θαυμάσιο όκτα- 
γωνικό πύργο του δεσπόζει τής πεδία* 
5ος τών Χεβρών καί βρίσκεται άπέναν- 
τι άπό τό Ό ρος  τών Έλαιών. Ή  άρχι 
τεκτονική τοΰ μουσείου είναι μιά άρ 
μονική άνάμιξι άνατολικου καί δυτικου 
ρυθμού.

Ή  αρχαιολογική ύπηρεοία, πού έγ· 
κατεστάθη στήν ‘ Ιερουσαλήμ άπό τής 
άγγλικής κατοχής έξοδεύει έκατοντά- 
δες χιλιάδες λιρών κάθε χρόνο γιά τίς 
άνασκαφές πού γίνονται στά γύρω και 
πού φέρνουν καθημερινής είς φως νέα 
εύρήματα.

Ειδικά εργαστήρια άσχσλοϋνται μέ 
τήν έπιδιόρθωσι καί άυναρμολόγησι τών 
διαφόρων εύρημάτων. Ή  βιβλιοθήκη 
τού Μουσείου, πού προορίζεται γιά το 
κοινόν, τούς σπουδαστάς καί τούς άρ- 
χαιολόγους, έχει σήμερα 16.000 τό
μους βιβλίων σχετικών μέ τίς τέχνες 
καί τήν αρχαιολογία.

Ή  βιβλιοθήκη αύτή χρησιμεύει καί 
διά τός τρεις άρχσιολογικάς σχολάς, 
αί όποΐαι εύρίσκονται στήν Παλαιστίνη 
τήν ’Αγγλική, τήν 
Γαλλική.

ΓΑ ΛΛ ΙΑ  .
ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΠΟΥ ΓΙΝ Η ΚΕ ΜΟΥΣΕΙΟ. 

-  Τό άνάκτορο τής Ταρασκόν μετατρέ:- 
πεται σέ «Μουσείο τής Ιστορίας της 
Τέχνης καί .’Επαρχιακών έθίμων», Τό 
άνάκτορο αύτό’ πού τόν παλπό καλό 
καιρό ύπήρξε τό άγαπητό καταφύγιο 
τοϋ άγσθοϋ βασιλέως Ρεν έ , πού τόοο 
άγαποϋσε τήν ποίησι καί τίς Τέχνες, 
είχε χρηοιμοποιηθή τελευταία ώς φυ
λακή.

ΜΙΑ ΕΚ Θ Ε Σ ΙΣ  ΕΜ Π ΡΕΣ ΙΟΝ ΙΣΤΏΝ 
ΣΤΗΝ ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ. -  Στό Μουσείο τής 
Γκρενόμπλ, ένα άπό τά καλύτερα έπαρ- 
χιακά μουσεία τής Γαλλίας, έγινε τήν 
περασμένη έβδομάδα τά βερνισάζ της 
έκθέσεως τών Έμπρεσιονιστών. Η έκ- 
θεσις αύτή είχε έξαιρετικήν έπιτυχίαν 
άπό άπόψεως έπισκεπτών, άφοΰ τήν 
πρώτην μόνον ήμέραν τήν έπεσκέφθη

τεινών έπισκεπτών. Τήν άποΨιν αύτή 
έπιβεβαιώνει καί τό γεγονός δτι δέν 
έσημειώθη άκόμα καμμιά άγορά.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Ε Κ Θ ΕΣ ΙΣ  Α ΡΧΑ ΙΑ Σ  ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ Τ Ε 
ΧΝΗΣ. — Ό  ύπουργός τών ’Εξωτερι

κών τής ’ Ιαπωνίας Ούγκάκι άνήγγειλε 
δτι ή «Έπιτροπή διαφυλάξεως τών Κρα
τικών Θησαυρών» τού Τόκιο, άπεφάσι- 
σε, πρώτην φοράν έφέτος τήν διοργά- 
νωσιν είς τό έζωτερικόν έκθέσεως έρ 
γων άρχαίας ’Ιαπωνικής Τέχνης. Ή  
έκθεσις αύτή πού θά άνοίζρ στό Βερο- 
λίνον κατά τάς άρχός τού έρχομένου 
έτους καί θά μεταφερθρ άργότερα είς 
τάς πρωτευούσας τών Εύρωπαίκών χω
ρών θά περιλάβρ καλλιτεχνικούς θη
σαυρούς άμυθήτου άξίας μεταξύ τών 
όποίων 30 κομμάτια άπό τόν «Αύτοκρα- 
τορικόν Θησαυρόν» καί άλλα πού θά

σαν περισσότεροι άπό 800 καί κάθε | δισλεχτοϋν μεταξύ τών σπανιωτέρων
μέρα ό άρισμός τών φιλοτέχνων μεγα
λώνει. Οράφω φιλοτέχνων μ’ δλο πού 
πολλοί Ισχυρίζονται πώς ή περιέργεια 
περισσότερο παρά ό θαυμασμός πρός 
τήν έμπρεσιονιοτική σχολή, δημιούρ
γησε αύτό τό ρεκόρ έπισκεπτών. " Ισως 
νάχουν δίκηο, άφοΰ ή έκθεσις τοΰ Πτί 
Γιαλοί πού έγινε στά 1937 στήν ίδια πό- 

•Αμερικανική καί τήν I λ; μ’ δλο πού ήταν άξιόλογη δέν άξιώ- 
1 Οηκε νά δρ οϋτε τό δέκατον των έφε-

άπό τά κυριώτερα μουσεία. Τά έργα 
αύτά κυρίως κεραμικής, λάκας, ζωγρα
φικής, διακοσμητικής καί γλυπτικής πά
νω σέ διάφορες πολύτιμες ϋλες (χρυ
σός, έλεφαντοστοΰν, μαργαριτάρι, πο
λύτιμοι λίθοι, σπάνια ξύλα κλπ.) θά με- 
ταφερθοΰν μέ πολεμικό καί θά φυλάσ- 
σωνται νύχτα κσί ήμέρα άπό δεκάδες 
ώπλισμένων φυλάκων πού θά τά συνο
δεύσουν.

τόν Πορφύρα. Πολύ άκριβολογη- 
μένη, μέ λεπτή παρατήρησι....

— "Εχω γράψει γιά τόν Κονδυ 
λάκη, τόν Μητσάκη, τόν Παπαδια- 
μάντη. Τόν Μωρεάς. Καί γιά ξέ
νους. Τόν Μωρίς Μπαρές, τόν Ά- 
νατόλ Φράνς.. Βέβαια.

— ιΓατ! δέν τά τυπώνετε;
— Πρέπει. Σκεπτόμουν γιά ένα 

δίτομο έργο. Μά δέν μπορώ. Πρώ
τα είμαι πάντα άδιάθετος καί γι’ 
αύτό έφυγα κι’ άπ’ τή δουλειά μου 
άπό τή Βιβλιοθήκη. "Επειτα έγώ 
δέν μένω στήν Αθήνα. Πότε στήν 
Κηφισιά, πότε οτό Ψυχικό... Καί 
δέν τάχω δλα δσα έγραψα. ’Άλλα 
είναι σέ φάκελλα, άλλα βρίσκον
ται σέ μπαοΰλα...

— Πρέπει νά βγοΰν. Τώρα μάλι
στα είμαστε σέ μιά .περίοδο πού 
τά κριτικά ρουφιοϋνται πολύ.

—Πρέπει. Μά δέν μπορώ.. Έγώ 
θά φύγω, θά φύγω, κι’ έλπίζω κά
ποιος θά βρεθρ νά τά τυπώση.

Στεκόμαστε σαύτό τό «έγώ 6ά 
φύγω». Τό λέει μέ τόση φυσικότη
τα, τόσο μέ δίχως ποράπονο... "Αν 
ξανοίξουμε νέα ρωτήματα πάνω 
σαύτό είναι γνωστό πώς δέ θά ά- 
κούσουμε πικραμένα άποχαιρετι- 
στήρια.... Τά λόγια του είχαν μόνο 
τόν άλαφρό τόνο τόν μελαγχολικό 
πού έχει κι’ ή ποίησί του. Συνεχί
ζομε λοιπόν.

—"Αν τά φροντζατε δμως έσείς, 
θά ήταν καλύτερα.

— Θά ήταν.
Καί σέ λίγο.
—Μοΰ είπε νά μέ θοηθήση κΓ ό 

ποιητής..., έκεΐνος..., πού είναι στό 
ύπουργείον Τύπου...

—■ 0 κ. "Αγρας;
— "Αγρας ; Ναί.... Τόν κάνω 

σύγχυσι μέ τόν όλλον, τής «Νέας 
Εστίας»....

— Τόν κ Χάρη;,
— Ναί....
— Γιά τήν Ακαδημία μας τί γνώ

μη έχετε;
— Τήν έχω γράψει άπό χρόνια, 

σένα άρθρο μου στό «Ελεύθερο  
Βήμα». Δέ μοϋ άρέσει τό σύστημά 
της. Τό είπα καί στόν τότε Πρωθυ
πουργό, πώς θά προτιμούσα μ>ά 
μορφή σάν έκείνη τής Βελγικής 
Ακαδημίας... Σ έ  δυό μέρες ήρθαν 
δυό άκαδημαϊκοί, ό Μενάρδος κα! 
ό Κτενάς, κα! μοΰ παραπονέθηκαν 
γιατί, είπαν, ή Ακαδημία είχε οκο 
πό της νά έκλέξρ τόν Γρυπάρη 
κι’ έμένα.

Τί μένδιαφέρει. Έμένα  τό σύ
στημά της δέ μοΰ άρέσει.

— ’Έ χετε  έτοιμη άλλη συλλογή;
■ -  ’Έχω «Τό Ερωτικό». Αποσπά

σματα έχουν δημοσιευθή. Μά θέ
λει κι’ αύτά κύτταγμα....

Σ'δ,τι ρωτάμε ό κ. Μαλακάσης ά
παντά πρόθυμος, άνετα καί δ χως 
έπιφυλλάξεις. Άλλά μάς ρωτάει κι’ 
αύτός:—Δέν φτάνουν τώρα; Τά δι
αμορφώνεις έσύ....

Στήν ταράτσα τόν περιμένουν. 
Θδταν άγένεια νά τόν κρατήσου
με περισσότερο.

ΟΛΜΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

Στό  έρχόμενο φΰλλβ 
Γρ. Κενόπουλος 

Τίμος Μωραϊτίνης
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Ενσκήπτουμε στή γραμματεία 
τοϋ Βασιλικού Θεάτρου. 'Αναζη
τούμε τόν Γενικό Γραμματέα.

— Ο κ. Τερζάκης;
Μας όδηγοϋν στόν συγγραφέα 

τοϋ Αύτοκράτορος Μιχαήλ» καί 
τοϋ «Γαμήλιου Έρθατηρίου». Πρό
κειται νά τόν ύποβάλουμε σέ μιά 
άνόκριοι — σχετικό μέ τό καινούρ
γιο του έργο: «Ό Σταυρός καί τό 
Σπαθί» πού θά παιχθή στό Βασιλι
κό  Θέατρο.

Είμαστε κάπως παραζενεμένοι 
πού ό κ. Τερζάκης διάλεζε καί 
πάλι τήν Βυζαντινή έποχή γιά νά 
τοποθετήσρ τήν ύπόθεσι τοϋ νέου 
του έργου. Τόσο πού δέν βαστά 
μ ε  νά μή τοϋ έκφράσουμε τήν ά- 
ηορία μας:

—"Εχετε δίκηο, μάς άπαντά Ξα- 
ναγυρίζω μετά τό μεσολαβήσαν 
*>Γαμήλιο Έρβατήριο» σέ υιόν έ-

‘0 κ. "Αγγ. Τερζάκης

ποχή Ιστορική καί σ' ένα θεατρικό 
είδος πού φαίνονται νά μοϋ εΐνε 
ιδιαιτέρως προσφιλή... Ναί. Ή  σκέ- 
ψι πού θά κάνη ό καθείς εΐνε : 
ΛΠάλι λοιπόν Βυζάντιο ; »

—Δέν θέλαμε νά ποΰμε αύτό ά- 
κριβώς...

—Δέν έχει σημασία. Αύτή εΐνε 
πάντως ή άληθινή έννοια τής άπο- 
ρίας οας. Τό ζέρω, θά παραζενέ- 
ψη πολλούς ή άναδρομή μου αύ
τή στό Μεσαίωνα καί γι' αύτό χαί
ρομαι πού μοϋ δίνεται ή εύκαιρία 
τώρα, νά έζηγήσω τούς λόγους 
πού τήν έμπνέουν.

Καταλαβαίνουμε πώς πρόκειται 
ν ’ άκούσωμε ένα είδος «άπολο- 
γίας τής Βυζαντινής έποχής».· Τό- 
οο τό καλύτερο δταν μάλιστα πρό 
κειται γιά έναν άπολογητή, ή συ
νήγορο, σάν τόν συνομιλητή μας. 
Αύτή τή στιγμή άκριβώς μάς έρ
χονται στό νοϋ τά λόγια πού είχε 
προτάζει ό συγγραφεύς στό πρό 
γραμμα τής παραοτάσεως τοϋ (<Αύ 
τοκράτορος Μιχαήλ». "Α ν καί έκεΐ, 
έζηγουσε κυρίως τόν ήρωά του 
καί τήν άγάπη του γΓ αύτόν καί 
όχι τό :ο  τήν ίδια τή Βυζαντινή έ
ποχή. "Ομως ήταν καθαρά έντονη 
ή  άγάπη του, ή νοσταλγία του γιά 
τήν μυστικόπαθη έκείνη έποχή, 
γιά τήν παράζενη νοοτροπία της, 
γιά τή χρονία μελαγχολία ποΰ έ- 
πασχε ή Βασιλεύουσα, καί τήν 
πλήξι πού βασίλευε άπό τίς ντό
πιες τοΰ Κερατίου ώς τίς σκοτει
νές  στοές τοϋ Παλατιού. " Αν πρό
κειται τά λόγια πού θ' άκούσωμε 
νά εΐνε Ιδια μέ κείνα, τότε έχου
μ ε  πέσει καλό Τά λόγια ένός πι
στού έραστοϋ, δταν μάλιστα αύτός 
ό· έραστής τυχανρ νά εΐνε καί 
συγγραφεύς, καί τό σπουδαιότερο 
νέος, άκούγονται πάντοτε μέ τό 
πιό θερμό ένδιαφέρον. "Α ν μέχρι 
τό τέλος μάς έχη πείσει, τό Βυ 
ζάντιο θάχη καί ένα παραπάνω λά
τρη, όχι βέβαια τής ιδίας σημα
σίας μέ τόν κ. Τερζάκη.

—"Εχω  δυό ειδών λόγους γιά ν ’ 
άναπώ τό Βυζάντιο καί νά τριγυ
ρίζω γύρω άπ' αύτό, όπως ή πετα
λούδα γύρω άπό τή φλόγα...

—Μέ τή διαφορά δτι δέν πρόκει
ται νά σάς σκοτώση ποτέ αύτή ή 
φλόγα, δπως συμβαίνει μέ τήν πε
ταλούδα...

— ” 01 άσφαλώς δχι! Ή  φλόγα 
αύτή άντί νά σκοτώση δίνει άντι- 
θέτως ζωή. Θά δήτε πώς βασίζω 
αύτόν τόν Ισχυρισμό μου... Είπα 
πώς έχω δυό ειδών λόγους: Αν
τικειμενικούς καί ύποκειμενικούς. 
"Ας άρχίσω άπό τούς πρώτους 

Ή  άναδρομή στίς πηγές τής 
νεοελληνικής παραδόσεως_ είνε έ
να δόγμα πού μπορεί νά πη κανείς 
ότι έχει συνδεθή στενά μέ όλη τή

θά φυτρώσρ τό βλαστάρι μιδς και
νούργιας κι' άντάζιας πρός τήν 
παληά, πνευματικής καρποφορίας, 
τό ιδανικό πού ύψωνε γιά λάβαρό 
της ή καινούργια έποχή ήταν ή πί- 
στι πρός τή σημερινή φυλή, ή ά- 
ζιοποίησι τών ζωντανών δυνάμεών 
της, ή άνακάλυψι κι' ή ζωσγόνησι 
τών άμέσων πηγών τής σύγχρονης 
έλληνικής ζωής.

—Καί τό Βυζάντιο;
—Τό Βυζάντιο, όχι πιά σάν Ιστο

ρία άλλά σάν παράδοσι, όχι πιά 
σάν γράμμα νεκρό άλλά σά ζων
τανό μέσα στό αίμα μας μέ τίς 
τρομαχτικές δυνάμεις τοϋ άτταβι- 
σμοϋ στοιχείο, άνασυρόταν αύτο- 
μάτως έτσι άπό τήν άφάνεια κι' έρ- 
χότανε, θέλοντας καί μή, νά κα- 
ταλάβη μιά θέσι παράπλευρη κι' I- 
σάζια γιά μάς μέ τήν λαμπρή έπο
χή τοϋ πέμπτου π '- X. αιώνα.

«Σκεφθήτε πώς άν μέ τήν κλασ
σικήν 'Ελλάδα, μας συνδέει ή Ί 
στορία καί μερικά γνωρίσματα γ ε 
νικά ένός κοινοϋ φυλετικού χαρα- 
κτήρος, μέ τό Βυζάντιο μάς συν
δέουν στενά, σπαρταριστά, δυό 
φλέβες σφύζουσας ζωής, ή γλώσ
σα καί ή θρησκεία.

—"Οστε ή άναδρομή σας πρός 
τό Βυζάντιο είνε συνειδητή καί 
σκόπιμη κ. Τερζάκη.

—Εΐνε συνειδητή μά, γιά νδμαι 
ειλικρινής...

” Α! αύτό θέλαμε I Θαρρούμε 
πώς έχουμε συλλάβει όρθή τήν 
κυριώτερη αιτία. Αύτό πού είνε τό 
μόνο άληθινό κίνητρο τής «αίωνίας 
έπιοτροφής» τοϋ κ. Τερζάκη : Ή  
καρδιά, ή νοσταλγία, ή άνθησι πώς 
ένα κομμάτι, ή καλύτερα όλόκλη
ρη ή ψυχή του ζή μέ τή νοσταλ
γία μιδς έποχής, ένός σημείου μέ 
σα στόν ύπόλοιπο άδιάφορο χρό
νο. Μάλιστα. "Ολος ό άλλος χρό
νος τοϋ εΐνε άδιάφορος. Δέν εΐνε 
καθόλου παράζενο αύτό. Θυμόμα
στε κάποια Γαλλίδα λογοτέχνιδα 
ποϋ έγραφε δτι ένοιωθε τόν έαυτό 
της σάν νάχε ζήσει στήν άρχαία 
Αιγυπτιακή έποχή. "Οτι ή έποχή έ
κείνη δέν ήταν καθόλου ζένη. Χω 
ρίς νά διαβάση τίποτα γι' αύτήν 
τήν καταλάβαινε τέλεια, τήν ένοι
ωθε σάν άτμόσφαιρα προσάρμοσμέ 
νη τελείως μέ τΐ“ι σκέψι της καί τήν 
ψυχή της. Πιστεύουμε πώς εΐνε ί
δια καί ή περΐπτωσι τοϋ κ. Τερζά
κη. Σχεδόν δέν θέλουμε ν ' άκού
σωμε τήν έζομολόγησί του Τόσο 
βέβαιοι είμαστε ότι θά δικαιώσρ τή 
σκέψι μας.

—...Θά σάς πώ δτι, αύτό, τό κατά
λαβα κι' έγώ... έκ τών ύστέρων. 
Μέσα μου δταν κλείνω τά μάτια, 
δταν άπομονώνωμαι στόν έαυτό 
μου, νοιώθω νά ζή τό Βυζάντιο μέ 
τόσο καταπληκτικήν έντασι πού, 
άν τίποτ’ άλλο μεταφυσικώτερο 
δέν συμβαίνει τότε θά πή πώς δσα 
ύπεστήριζα πρίν λίγο, πρέπει νά 
είνε άληθινά ΚΓ αύτός εΐνε ό ύ- 
ποκειμενικός λόγος γιά τόν όποίο 
σας μιλοΰσα πρίν λίγο. Σέβομαι, 
άγαπώ καί θαυμάζω τήν κλασσική 
έποχή. Μά ν  ο ι ώ θ ω τό Βυζάν
τιο. Στρέφομαι πρός αύτό όπως στό 
κεφαλάρι, τή ρίζα τής σύγχρονης 
φυλής μας. Καί γι' αύτό, γράφον
τας έργα μέ βυζαντινήν ύπόθεσι, 
δέν έχω τήν έντύπωσι ότι κάνω έ 
ναν άκαδημαϊκό περίπατο σ' ένα 
όποιδήποτε Ιστορικό παρελθόν, άλ 
λά ότι άναπλέω κανονικά κι' αυθεν
τικά τό ποτάμι τής σύγχρονης ζωής 
μας.

Δ έν είχαμε καμμιά άμφιβολία. 
Ένόοφ  μάς μίλαγε ό κ. Τερζάκης 
είχαμε μιά έντύπωσι. πώς βλέπου
με τόν άνθρωπο, τόν έραστή, πού 
ύπερασπίζει έκεΤνο πού άγαπάει 
καί πού τού τό δυσφημίζουν έστω 
καί μέ μιά άπορία ή ένα ζάφνια- 
σμα. "Α  ζέρει τόσο καλά νά δι- 
καιολογή τΙς «άγάπες» του!

Τοϋ θέτουμε καί τά τελευταία 
έρωτήματα

—Είδικώτερα γιά τό έργο σας τί 
θά είχατε νά μάς πήτε, κ. Τερζά
κη ;

—Ποτέ περισσότερα άπ’ δσα θά 
σδς πρ. δταν εύτυχήση νά παιχτή, 
αύτό τό Ιδιο. Τό θέμα του εινε παρ 
μένο άπό μιάν έποχή ξεχωριστά 
δραματική τής μεσαιωνικής μας ι
στορίες. Τίς είκονομαχίες. “ Ηρωές 
του κεντρικοί ή Αύτοκρατόρισσα 
τοΰ Η ’ αιώνα Ειρήνη ή ’Αθηναία 
κΓ ό γυιός της Κωνσταντίος ό ΣΤ ' . 
Ύπόθεσι; Δέν θά σδς πώ τήν ύπό
θεσι Ό μύθος εΐνε πάντα δ,τι πιό 
άσήμαντο ύπάρχει σ’ ένα έργο τέ
χνης Επιδιώκω νά ζωντανέψω μιά 
έποχή άντιπροσωπευτική τής Ισ το 
ρίας μας. άλλά καί δέν προσπαθώ 
νά κάνω τή θεατρική είκονογράφη- 
σί της "Ο,τι κυρίως μ' ένδιαφέρει 
είνε τό άνθρώπινο στοιχείο πού 
κρύβεται μέσα στούς ήρωες καί

διανομή πού έγινε προχθές, τό 
Βασιλικό Θέατρο μέ τήν άγάπη καί 
τή στοργή πού δείχνει πάντοτε γιά 
τά έλληνικά έργα, μοϋ έκανε τήν 
τιμή, δπως καί στήν έποχή τοϋ 
«Αύτοκράτορος Μιχαήλ», νά παρα- 
χωρήση όλα_ σχεδόν τά έπίλεκτα 
στοιχεία του θιάσου του. Καί μέ 
τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά 
τονίσω ιδιαίτερα αύτό έδώ τό ση
μείο: Τήν έξαιρετική φροντίδα, τή 
συγκινητική, τών έλληνικών θεά
τρων γιά τά έλληνικά έργα πού ά- 
νεβάζουν Τό Βασιλικό Θέατρο 
στήν πρώτη μου έμφάνισι καί τήν 
τωρινή, πού εΐνε ή τρίτη, καθώς κι’ 
ή κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη στή δεύ 
τερη μοϋ έδωσαν πάντα τήν έντύ
πωσι πώς τό έλληνικό θέατρο ζέρει 
νά τιμάη καί ν ’ άγαπφ δσο κανείς 
τούς "Ελληνας συγγραφείς καί τά 
έλληνικά έργα.

Κ. Λ.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ  συ
νεπή πρός τό πρό
γραμμά τους προσφέ 
ρουν εις τούς άνα- 
γνώστας των δύο συν 
εντεϋξεις  μέ τοΰς ε 
κλεκτούς « Ν έ ο υ  ς» 
συγγραφείς μας κ. κ. 
’Ά γ γ ε λ ο ν  Τερζάκην 
καΐ Δημ. Ίωαννόπου 
λον, τών οποίων τά 
έργα «Θά δοΰν τά φώ
τα τής ράμπας)) κατά 
τήν προσεχή θεατρι 
κήν περίοδον. Νεώτα- 
τοι καί οί δύο, έχουν 
εις τό ένεργη  τ ι κ ό 
τους άξιολογώτατες 
έπιτυχίες. Τά Π Α Ρ Α  
Σ Κ Η Ν ΙΑ  έλπίζουν καί 
εύχονται θριαμβευτι
κήν έπιτυχίαν καί εις 

τά νέα  τους έργα.

Ο κ. ΒΑΣ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ 
<,ΑΛΦΑ-XI-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ'’ ΤΟΥ κ. Δ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ό  Ανατόλιος Γουλής έγεννήθη 
στάς Αθήνας καί άνετράφη στό Βε- 
ρολίνον. Άλλά τό ταζ δι στό έζω- 
τερικό δέν είχε οϋτε τήν έλαχί- 
στην έπίδραοιν στή ζωή του. Κα
θηγητής τών Μαθηματικών, ντόμ
προς καί δυστυχής, άγνός καί η
θικώς άλύγιστος, έφύλαζε τήν ιδι
ορρυθμία του αύτή, ποϋ έγγίζει 
τά δρια τοϋ κωμικού, άτόφιαν.

Έπιστρέψας, λοιπόν, στήν πρω
τεύουσα πρόκειται νά κάνη τήν 
έμφάνισιν του άπό τής σκηνής τοϋ 
θιάσου Άργυροπούλου, πού άνέ· 
λαβε νά τόν παρουσιάση στό Α 
θηναϊκό κοινόν ώς έναρκτήριον 
τής χειμερινής του περιόδου.

Πατήρ τοΰ Άνατόλιου εΐνε ό κ. 
Δημ. Ίωαννόπουλος. Νέος εΐνε, 
βέβαια, ό συγγραφεύς, άφοΰ ή νε- 
ότης στό θέατρο κατήντησε νά άρ- 
χίζη άπό τούς νεοσσούς καί νά έκ-

ΤΑ . .Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ "  ΣΤΑ  Π Α Ρ Α ΣΚ Η Ν ΙΑ

Μ ΙΑ  Π Ρ Ο Β Α  ΤΟΥ 
. .ΚΑΛΩΣ Η Ρ Θ Ε Σ ”
ΣΤΟ .ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ’

Σκότος βαθύ καί έρεβος μέσα 
στό κλουβί τοϋ άσσανσέρ. 0 θία 
σος Κοτοπούλη κάνει οικονομίες. 
"Ενα  κόκκινο σημάδι φωτ.ας σπι
θίζει μέσα στό σκοτάδι, ενα σημά
δι άκίνητο εφιαλτικό, σάν ματωμέ
νο μάτι τής νύχτας: Τό πούρο τοϋ

Αδελφής ΕΙρήνης. Τής νοαοκόμας 
πού ό δύστυχος σύζυγος φέρνει 
στό σπίτι του γιά νά περιποιηθρ τό 
παιδί του, έπειδή ή /υναικα του, 
ή κυρία πρόεδρος τοϋ φιλανθρω
πικού σωματείου δέν εύκαιρεί.

Ό Λογοθετίδης, ό σύζυγος, εΐνε

\
Η  Μ Α Ρ Ι Κ Α

νεώτερη πνευματική μας ιστορία, ι μ£σα ο τ ή  έ π ο χ ή  τους. Οί έζωτερι
τήν ίστορία πού άρχίζει πρίν άπό 
μισόν αιώνα μέ τό κίνημα τού δη
μοτικισμού κΓ άπλώνεται δλο καί 
περισσότερο, άγκαλιάζοντας πλα
τύτατους κύκλους, πρός τίς πιό 
παράτολμες έηιδιώζεις της φυλής 
μας γιά τό μέλλον. ’Ενώ, δηλαδή, 
ίσαμε τότε τό ιδανικό πού ένέπ νεε 
τίς γ ενεές  τών πρώτων μετά τήν 
'Επανάστασι διανοουμένων ήταν ή 
μέ κάθε τρόπο έπιστροφή πρός 
τήν κλασσικήν έποχή, ή βαθμιαία 
άποκατάστασις τής άττικής διαλέ
κτου, ή άπομίμησι προτύπων τής 
αρχαίας 'Ελλάδος μέ τήν έλπίδα 
πώς μέσα άπό τήν άπομίμησι αύτή

κές συνθήκες περνούν μά οί άν
θρωποι μέ τά πάθη τους, τις άδυ- 
ναμίες τους, τούς πόνους τους, μέ 
νουν. Νομίζω πώς αύτή εΐνε ή κατ' 
έζοχήν όποστολή τοϋ καλλιτέχνη, 
νά προσπαθή δηλαδή νά συλλάβη 
τόν άνθρωπο «ύπό τήν αίωνία του 
ούσία». Άπό κεϊ καί πέοα δλα εΐνε 
ζητήματα μικρότερης ή μεγαλύτε
ρης ίκανότητος. Τό κοινό μονάχα 
κΓ ή κριτική εΐνε σέ θέσι νά κρί
νουν...

—Καί ποιόν έποχή θ' άνεβαστή 
ό «Σταυρός καί τό σπαθί»;

—Ός δεύτερο έργο τής προσε
χούς χειμερινής περιόδου. Στή

ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΟ
Α ΓΓΛ ΙΑ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Θ ΕΑΤΡΙΚΗ  Κ Ρ ΙΣ ΙΣ . 
— Εΐνε άρκετός καιρός πού τά θέατρα 
τοΰ Λονδίνου διέρχονται μίαν κρίσιν 
περισσότερον καλλιτεχνικής παρά οικο
νομικής φυσεως. Οί συγγραφείς διεπϊ- 
στωσαν δτι ή έπίδρασις τοΰ φιλμ — κυ
ρίως τοΰ άμερικανικοΰ — προσήρμοσε 
τά γούστα τού Κοινοΰ πρός τάς «κινη
ματογραφικός υποθέσεις» καΐ τό έκανε 
άπαιτητικώτερον είς τό ζήτημα τοΰ πο
λυτελούς- άνεβάσματος τών έργων. Τής 
ιδίας γνώμης εινε καί οί διευθυνταί τών 
Θεάτρων, που διαλέγουν συχνότατα έρ 
γα, όχι γιά τήν πραγματική ή τήν τεχ 
νική τους άζία άλλά γιατί έχουν «κινη
ματογραφικές άρετές». Οί συγγραφείς 
τής μεσαίας καί νεωτέρας γενεάς, οί 
άζιοι τοϋ όνόματος προτιμούν νά γρά
φουν ρομάντσα δοκίμια ή ποιήματα: 
Τό θέατρο δέν τούς «σηκώνει».

Ουσική συνέπεια τής μεταστροφής 
τού Κοινού είνε τό ότι στά περισσότε
ρα μεγάλα θέατρα τού Λονδίνου παί
ζονται φάρσες, έλαφρές κωμωδίες καί 
όπερέττες. Πολύ λίγα θέατρα άνεβά- 
ζουν «σοβαρά» έργα. Κι* αύτά πάλι ά- 
νεβάζονται άφοΰ πρώτα «δοκιμαστούν;) 
στά περίχωρα του Λονδίνου, δπου ύ
πάρχουν κάμποσα μικρά θεατράκια πού 
ή πελατεία τους άποτελεΐται άπό τούς 
κατοίκους τής συνοικίας. Στά θέατρα 
αύτά τά έργα δέν κρατούν περισσό
τερο άπό όκτώ ώς δεκαπέντε μέρες 
μά έχουν τήν έλπίδα άν έπιτΰχουν νά 
μεταφυτευθοΰν σέ κανένα μεγάλο θέ

ΝΕΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ατρο τοϋ δυτικοΰ Λονδίνου.

Τά θεατράκια αύτά έχουν σταθερή 
πελατεία κα! μικρά έξοδα άνεβάσματος 
καί άποτελοΰν άληθινά “ θεατρικά φυ
τώρια» άφοΰ προμηθεύουν στά κέντρον 
όχι μόνον καλά έργα, άλλά καί καλούς 
νέους ήθοποιούς.

Οί ’Αθηναίοι νέοι συγγραφείς καλό 
θά ήταν νά δοκιμάσουν κι’ αύτοί μιά 
τέτοια λύση.'Άς κάνουνε ένα θέατρο 
«φυτώριο» κι’ άς δίνουν τά έργα τους. 
Μπορεί κάτι νά β.γή,

ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ
ΚΡΑ Τ ΙΚ Η  ΟΠ ΕΡΕΤΤΑ  ΣΤΗ Β ΙΕΝ Ν Η .— 

Τό περίφημο «Τεάτερ άν ντέρ Βίν» με- 
τατρέπεται κατόπιν άποφάσεως τής 
Γερμανικής Κυβερνήσεως σέ Κρατικήν 
Όπερέτταν ή όποία θά λειτουργήσρ 
κατά τό πρώτυπον τοϋ τόσον έπιτυχόν- 
τος «Θεάτρου τής πλατείας τοΰ Κήπου» 
τοΰ Μονάχου. Ή  διεύθυνσις τού συγ
κροτήματος τής νέας Κρατικής όπε
ρέττας άνετέθη είς τόν γνωστότατον 
βιεννέζον διευθυντήν ορχήστρας Βίλ- 
λυ Ζαΐτλ, ό οποίος κατήγαγε πέρυσι 
θριάμβους στή Γαλλία καί στήν Ιταλία.

Η 25ΕΤΗ ΡΙΣ  ΕΝΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ. 
— Τό «Κουκλοθέατρο τού Σάλτσμπουργ» 
πού ιδρύθηκε στά 1913 άπό τόν γλύπτη 
Ά ϊχ ε ρ  έώρτασεφέτος τήν 25ετηρίδα 
του μέ μίαν σειράν έζαιρετικών παρα
στάσεων κατά τήν έβδομάδα τών έορ- 
τών τοΰ Σάλτσμπουργ.

Τό ρεπερτόριο τής έορταατικής έθδο 
μάδος περιέλαΘε μόνον έργα τοϋ Μό- 
τοαοτ καί έργα γερμανική τοΰ 16ου

κ. Συναδινοΰ Εΐνε τό μόνο φώς 
έκεί μέσα.

Στήν πλατεία τοϋ θεάτρου τά Ι
δια. Σκοντάφτουμε πάνω στις σει
ρές τών καθισμάτων. Μά ό οδηγός 
μας, άληθινός γνώστης... τοϋ θεά
τρου, μάς βοηθεί μέσα στό σκοτά
δι νά βρούμε τό διάδρομο καί νά 
φτάσουμε στή σκηνή. Έ ν α  χλωμό 
φώς φωτίζει τήν όμήγυρι. Καί ζα- 
φν.κά καταλαβαίνουμε οτι βρισκό
μαστε άνάμεσα στό 3ίααο. Γροβά- 
ρουν. Ή  Μαρίκα ρίχνει άνήσυχα 
κΓ έρωτηματικά βλέμματα: Τί γυ
ρεύουν οί άμύητοι έδώ μέσα»; Τό 
ψηλό άνάστημα τοϋ <. Συναδινοΰ 
σκύβει πάνω άπό τό κάθισμα της. 
Τήν καθησυχάζει; Δέν ξέρω .Έ Ινε 
τόσο θαμπά φωτισμένα δλα!

"Ενα  διάζωμα άπό ξύλινα τελά
ρα σάν εμπόδια άθληπκών άγώ- 
νων, χωρίζει τή σκηνή στά δύο. 
Πίσω άπ’ αύτό τό διάζωμα κάθον
ται έκεϊνοι πού δέν ήοθε ή σειρά 
των νά προβάρουν. Η Μαρ:κα πα
ρακολουθεί σιωπηλή. Λόγια άκατα- 
νόητά φτάνουν στ’ αυτιά υας άπό 
«τήν άντιπέραν» τοϋ διαζώματος. 
0 κ. Συναδινός έχει άπορροφηθή 

ήδη. Προσπαθούμε νά μπούμε είς 
τήν «ύπόθεσι» άπ' αύτά πού άκοϋ- 
με νά λένε ύποβολείς καί ήθοποι- 
οί. Μόλις άρχίσαμε νά τό κατορθώ
νουμε, άλλά ή Μαρίκα φωνάζει.

—Στόπ i
Γιά τήν άκρίβεια είπε: στάπ. " Ε 

να δμικρον μεταξύ αλφα καί έψι
λον: Ποϋρα... (σημ. pure) άγγλι- 
κή προφορά τοΰ Πικαντίλλυ.

Γίνεται διακοπή. 0 συγγραφεύς 
έγείρεται. Ή  κ. Ρίτα Μυράτ δέν 
σηκώνει τό κεφάλι της πάνω άπό 
κάτι πού κεντά ή ράβει. £ίνε σάν 
ένα κορίτσι σχολείου, έσωτερική 
παρθεναγωγείου, τήν ώρα της χει 
ροτεχνίας Μά τί γυρεύει αύτό τό 
παιδί πάνω στό σανίδι! Εΐνε μαζε
μένη πάνω στήν καρέκλα της καί 
πιάνει μιά τόση θεσούλα, μιά τόση 
δά θεσούλα! Καί φαίνεται νά ζη- 
τάη συγγνώμη άπό δλον τόν κό
σμο, έπειδή πιάνει τόση όά θεσού
λα. Εΐνε ζένη, άταίριαστη, μ’ δ,τι 
συμβαίνει γύρω της.

0 κ. Συναδινός τήν κυττάει καί 
τής φωνάζει πατρικά:

—Ριτούλα, νοικοκυρούλα μου
Τής έχουν δώσει τό ρόλο τής

πολυάσχολος σήμερα. Κάνει δυό 
δουλειές : Συζητάει μέ διαούνη 
στίς κουίντες καί άμέσως, χωρίς 
διακοπή, προβάρει τό ρόλο του μό
λις τόν καλέση ό ύποβολεύς "Ο
ταν ζαναγυρίζη στίς κουΐντες, λένε 
πώς θυμάται ποΰ είχε σταματήσει 
τήν κουβέντα καί τήν συνεχ:ζει. 
"Οπως ό Ναπολέων πού ύπαγόρευε 
σέ τρεις γραμματείς συγχρόνως. 
Ή τα ν κι’ έκεΐνος κοντός.

Ή  Μαρίκα έχει κέφια. Εΐνε φυσι
κό, ϋστερα άπό τή μικρή άρρώ- 
στεια πού πέρασε τίς τελευταίες 
μέρες, νά βλέπη τή ζωή πιό ρόδι
νη, δπως κάθε άναρρωνύων. Τί θά 
δίναμε γιά νάχαμε τήν αισιοδοξία 
της, πού ύπάρχει σ’ αύτήν άφθονη 
καί χωρίς τό ζωογόνο συναίσθημα 
τής άναρρώσεως!

Εμείς  οί άλλοι πού παρακολου
θούμε τήν ίλιγγιώδη καριέρα της, 
νοιώθουμε ένα είδος λαχανιάσμα
τος μπρός στούς τόσους κόπους 
καί πόνους τοϋ παλκοσένικου. Αύ
τή, μάτια μου, μετά τό «στόπ» της 
τραγουδάει άμερικάνικα τραγού
δια :

Good night, sweet heart...
Φαίνεται σά νά γεννήθηκε χθές. 

Ό κ. Συναδινός καί ό Περικλής Γ  α 
βριηλίδης κάθονται πλάι της.

—Περίκλε, Περίκλε!... φωνάζει ή 
Μαρίκα. "Υστερα γυρίζει npcft; τίς 
κουΐντες καί άναφωνεί σάν τ ιν  Ε 
λισάβετ.

—” 0 ! Ντέ Μίτρι!, Ντέ Μιτρι!
Στρίβω γιά νά δώ αύτόν Τόν Δαλ 

ματό κόμητα. Είνε ό Δημήτρης Μυ
ράτ πού ένσκήπτει. Τό διάλειμμα 
εΐνε προλονζέ. Ό Ντέ Μίτρι διηνεϊ- 
ται ένα άνέκδοτο τοϋ Περικλή. 
"Ολοι μαζεύονται γύρω άπό τή Μα
ρίκα σάν κλωσσόπουλα /υρω άπό 
τήν κλώσσα.

—Πού λέτε, μιά φορά ό X. . πα 
ρουσιάστηκε στόν Περικλή γιά νά 
τόν προσλάβη στό θίασό του. Καί 
ώς πρώτο δρο τοϋ έθεσε τό πρωι
νό πρόγευμα. Ό Περικλής ζαφνιά

μα, παιδί μου, δέν τδφαγα ούτε 
μέσα στά έργα!...»,

"Ολος ό θίασος λύνεται στά γ έ 
λια. Ή  Μαρίκα γελάει δυνατά ώς 
τό ταβάνι. Ό κ. Συναδινός μόλις 
συγκρατεί τό πούρο του καί λέει 
οέ Ισα χρονικά διαστήματα, σάν 
τηλεφωνήτρια πού άναγγέλλει -ην 
ώρα:

—Μπράβο, Περικλή... Μπράβο ΓΙε 
ρικλή.

Ή  πρόβα ξαναρχίζει. Ό κ. Συ- 
ναδινός παρακολουθεί μέ προσο
χή. Ό Άρώνης άσχολεϊται μέ έμ- 
βρίθεια στή λύσι ένός σταυρολέ- 
ζου Ή  γυναίκα του ή κ. Μαίρη Ά- 
ρώνη, ή τσαχπίνα υπηρέτρια στό 
έργο τοΰ κ. Συναδινοΰ, μπαινο
βγαίνει στήν σκηνή, λέει, κάνει 
νάζια, σκανδαλιές, ζηλεύει τήν ά
δελφή Ειρήνη, τήν μαλώνει τ ά- 
φεντικό της, κλαίει καί βγαίνει ά 
πό τή σκηνή κλαμμένη. Ό συγ- 
γραφεύς τήν παρηγορεϊ καί τής 
ζητάει συγχώρεσι πού τήν κακο
μεταχειρίζονται.

Ό Λογοθετίδης σχίζει τά ίμάτιά 
του καί φωνάζει στή Μαρίκα — τή 
γυναίκα του:

—’Ή  πρόεδρος ή γυναίκα! "Ενα 
άπ' τά δυό !

Ό κ. Συναδινός άνατινάζεται. 
Παρ’ όλίγον νά τοϋ πέση τό ποϋ- 
ρο. Νόμισε πρός στιγμήν δτι ό Λο- 
γοθετίδης άπευθυνόταν σ' αύτόν 
καί δέν ήζερε τί νόημα ίίχε  γι' 
αύτόν ένας παρόμοιος δρος: Ή
πρόεδρος ή γυναίκα! Εύτυχώς δ
μως θυμήθηκε πώς κι’ ή ήρωΐδα του 
εΐνε πρόεδρος.

Ό σύζυγος ώρύεται:
—Οά κόψω κεφάλια, κεφάλια! Υ 

πάρχει καί τό μαστίγιο!
Ή  Ρίτα δειλή καί συνεσταλυένη 

βρίσκεται πάντοτε έτοιμη νά μπρ 
στή σκηνή στήν ώρα της. Δείχνει 
μιά τέλεια εύσυνειδησία. Ιέ ν  χρει
άζεται νά τή φωνάζουν. Κάποτε

στηκε: «Τί θά πή τό πρωινό σου δίς Χαλκούση

0 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ

είχα τήν έντύπωσι πώς μόνο πάνω 
στή σκηνή εΐνε δειλή.

Ή  άδελφή Ειρήνη ύποφέρει άπό 
τούς έζευτελισμούς τής _ κυρίας 
προέδρου καί τή ζήλεια τής Ελέ 
νης (Μαίρη Ά ρ ώ νη ). Ή  κυρία πρό 
εδρος βλέπει μέ φόβο νά παίρνρ 
μέσα στό σπίτι της δλο καί μεγα
λύτερη θέσι ή νοσοκόμα. Ό σύζυ
γος άφρίζει. Ή  Άρώνη μπαινοβγαί 
νει έφτά φορές τό λεπτό. Κουδού
νια, τηλέφωνα χτυποϋν. Καί ό συγ- 
γραφεύς γελάει κάτω άπό τό... 
ποϋρο του. (Τί έχει τραβήξει αύ
τό τό ποϋρο. έδώ καί τόσα χρό
νια !)  Εινε ικανοποιημένος. Συζη
τάει μέ τήν Μαρ!κα, ό Λογοθετίδης 
βρίσκεται άπό τή μιά άκρη τής οκη 
νης στήν άλλη, σάν άνθρωπος μέ 
έλατήριο. Ή δίς Χαλκούση -δ'ευ- 
θύντρια τής σκηνής- παρακολου
θεί σοβαρή. Ξαφνικά χάνεται ό 
σύζυγος.

—Βασίλη, έ, Βασίλη! φωνάζει ή

τείνεται είς τούς άπελπιστικώς 
γκρίζους κροτάφους. Ό κ. Ίωαννό
πουλος δμως, εύτυχώς, δέν άνή- 
κει οϋτε στούς πρώτους ούτε στό 
άνθηρό φθινόπωρο τών δευτέρων. 
Τριαντατέσσαρες Μαΐους άριθμεϊ 
καΐ έχει ώστόσο τήν ώριμότητα άρ- 
κετών φθινοπώρων. Γιατί έργάζεται 
άπό ηλικίας 18 χρονών γιά τό θέ
ατρο μέ σοβαρότητα, μέ εύσυνει- 
δησία καΐ πρό παντός μέ τήν έηί- 
γνωοιν τής έκπληρώσεως κάποιας 
σοβαρωτέρας άποοτολής.

Μ’ αύτά τά προσόντα έπήρε πρό 
πολλοϋ έντελώς ξεχωριστή θέοι 
άνάμεσα στούς θεατρικούς μας 
συγγραφείς. Γι' αύτό, ϋστερα άπό 
άρκετή άπουσία, ή έμφάνισις του 
παίρνει μοιραίως τή μορφή θεα
τρικού γεγονότος, άπό τής πλευ
ράς τής νέος θεατρικής παραγω
γής μας. Δέν θά ήταν, λοιπόν, 
καθόλου άσκοπη μιά σύντομη ά- 
νασκόπησις τοϋ έργου του.

Ό Ίωαννόπουλος δέν έχει θε
ατρικό πρωτόλειο. Δέν ένεφανίοθη 
δηλαδή στήν έλληνική σκηνή μέ 
έργο πού νά δίδη «πολλές ύπο- 
σχέιεις διά τό μέλλον». Νεαρώτα- 
τος έκανε τήν έμφάνισι του μέ 
τρόπο πού έπροξένηοε έντύπωσι 
γιά τήν σκηνική του άντίληψι, τήν 
σταθερότητα τής γραμμής του στή 
διαγραφή τών χαρακτήρων τόυ, 
τήν πρώϊμην ώριμότητα τών γνησί
ων ταλέντων. Ό «Γυιόκας μας» ή
ταν τό πρώτο του θεατρικό δημι
ούργημα πού πα χθηκε τό 1926 ά
πό τόν «Θίασο Νέων» στό θέατρο 
τής Κυβέλης. "Ητανε μιά φάρ
σα τόσο άριστα' γραμμένη, ώστε 
βρέθηκαν μερικοί, ξεκινώντας άπό 
τήν ήλικία τοϋ νέου συγγραφέως, 
νά τοϋ άμφισβητήσουν τήν πατρό
τητα τοϋ έργου.

— Τό θυμά;αι;
— Βεβαιότατα.
— Καί έπαψες νά θυμώνρς;
— Ποτέ δέν θύμωσα. 'Άλλωστε 

αύτό ήταν τό μεγαλύτερο κομπλι- 
μέντο πού μποροΰσαν νά μοΰ κά
νουν τήν έποχή έκείνη. "Η  έχω 
άδικο;

"Αδικο; Ή  κατόπιν έργασία τοΰ 
Ίωαννοπούλου άπεκάλυψε άκόμη 
έναργέστερα καί πειστικώτερα τά 
πηγαίο θεατρικό ταλέντο του. Ό 
θίασος Άργυροπούλου έπαιξε τό 
1S28 τήν κωμωδία του «Ή Σάσα 
παντρεύεται» καί τό 1930 άλλη κω
μωδία του «Ή  πόρτα καί τό παρά
θυρο». Τό 1931 ό θίασος «Νέοι Καλ- 
λιτέχναι» έπαιξε τήν κομεντί «Τί 
φταίει ή Νίτσα»; καί τό 1935 ό θί
ασος τής Ά λ  κης τό δράμα του «Τό 
πραμϋθι τής εύτυχίας».

— Είχες άποτυχίες;
— Γιά τήν ώρα... Δόξα σοι ό Θε

ός, καμμιά.
— Τό άποδίδεις στήν τύχη;
— Μάλλον δχι. "Ισως δέν συνέ

βη νά άποτύχη κανένα έργο μου 
γιατί δέν γράφω πολλά κι' δ,τι 
γράψω δέν τό άνεβάζω προτού τό 
μελετήσω καλά. "Ενα πράγμα πού 
άντιπαθώ τρομερά είνε ή προχει- 
ροτης.

Καί δμως ή παραγωγή τοϋ Ίω
αννοπούλου δέν είνε καθόλου πε- 
ριωρισμένη. ’Εκτός τών έργων πού 
άνέφερα παραπάνω έχει καί άρ
κετά άλλα, πού άν δέν έκαναν σει
ρά παραστάσεων άπό μεγάλους θι
άσους, έχουν κριθή δμως μέ τά 
καλύτερα σχόλια άπό τούς κριτι
κούς καΐ τούς άνθρώπους τού θεά
τρου. Τό 1925 τό έργο του «Μα
ρία—Φλώρα» έπήρε τό πρώτο βρα
βείο οτόν Καλοκαιρίνειο καί έπαί- 
χθηκε ώς τιμητική τής Σταυρίδου, 
κι’ άπό τότε σποραδικό άπό διαφό
ρους θιάσους. Τό 1930 έπήρε τό 
Κοτοπούλειο βραβείο τής διετίας 
1928—30 μέ μιά φάρσα του, μαζί 
μέ έργα τοΰ Μωραϊτίνη, Χόρν καί 
Μπόγρη. Αργότερα έπήρε τό β ' 
βραβείο στόν Σταθάτειο, μέ τόν 
«Ατέλειωτο δρόμο», πού έπρόκει- 
το νά παιχθή άπό τό Βασιλικό Θέ
ατρο. Είχαν άρχίσει καί οί πρόβες 
μάλιστα, άλλά τήν τελευταία στι
γμή τό έργο έκρίθη ώς πολύ μον

τέρνο καί ή άπό σκηνής έμφάνι- 
σίς του έματαιώθη.

— Καί φτάνομε;
— Στό "«Αλφο-Χί-Τετράγωνον».
— Θ' άφήσης αύτό τόν τίτλο;
— Πρός τό παρόν...
Γιατί, δπως συνήθως συμβαίνει, 

οί τίτλοι πού άρέοουν στούς συγ
γραφείς δέν άρέσουν στούς θια- 
σάρχας καί τάνάπαλιν. Είχα τήν εύ
τυχία νά παρακολουθήοω ένα πρωί 
τόν κ. Βασ. Άργυρόπουλο μέ τήν 
κ. Γιώτα Λάσκαρη, παρακολουθών
τας τήν άνάγνωσι τοϋ νέου έργου 
τοϋ Ίωαννοπούλου. "Οταν έτελεί- 
ωσε ή άνάγνωσις, ό έζαίρετος κω
μικός μας έζέφρασε τόν ένθουσι- 
ασμό του μέ τρομερές έπιφυλά- 
ζεις;

— Θαυμάσιο τό έργο σου, άλλά...
- Ά λ λ ά ;
—'Έ χει κάτι τό άπαίσιο.
— Δηλαδή;
— Τόν τίτλο τουΙ
Άλλά ό κ. Άργυρόπουλος, δπως 

καί ή κ. Λάσκαρη εΐνε τόοο ένθου-
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πρόγευμα!» ρώτησε τόν ηθοποιό 
«Τί πραγμα είνε αύτό;» Ό ήθο 
ποιός τοΰ εξήγησε περί τίνος έ 
πρόκειτο. «Τό πρωινό σου πρόγευ 
μα !» τοΰ φώναζε έξαλλος 5 Περι
κλής, άφοΰ κατάλαβε τί πράγμα 
ήταν έπί τέλους αύτό, τέτοιο πρά

Ή  πρόβα σκοντάφτει.
Ό Βασίλης ανευρίσκεται έπ! τέ

λους. Ξαναρχίζουν. Σκέφτε-αι κα
νείς πόσο λεπτή άκοή πρέπει νά 
χουν οί ηθοποιοί γιά ν' άρπάζουν 
άμέσως τά λόγια τοϋ ύποβολέως. 
Δέν εΐνε εύκολο νάχης μοιρασμέ

νη τήν προσοχή σου σέ τόσα πρά
γματα: Ν’ άκούσης, νά πής νά τά 
πης δπως πρέπε^, νά κάνης γκρι- 
μάτσες, νά σταθής κατάλληλα, νά 
βγής άπό τήν πόρτα πού πρέπει... 
Ή Μαίρη Αρώνη κοντεύει νά τρελ 
λαθή. Μπερδεύει τίς πόρτες. 'Έχει 
τίς περισσότερες εισόδους» καί 
«εξόδους» στό έργο. Ό συγγρα- 
φεύς τής ύποσχέθηκε ένα ζευγά
ρι παπούτσια γιατί ·»ά δικά της έ- 
λυωσαν, έκτός άν προτιμούσε νά 
άνεβάσουν στή σκηνή τήν κούρσα 
τού άνδρός της γιά νά τήν μετα- 
φέρη.

Μεσημέρι. Υπάρχει τέλος γιά δ
λα τά πράγματα άκόμη καΐ γιά τίς 
πρόβες, δταν μάλιστα έχη προη- 
γηθή ένα τόσο κουραστικό π,^ωίνό. 
Σαλπίζει άναχώρησι. Έ ν  ριπή ο
φθαλμού άδειάζει ή σκηνή. ’Επι
στρέφουμε άπό τόν Ιδιο δρόμο μέ 
τόν ίδιο όδηγό. Παίρνουμε καΐ τις 
τελευταίες άπαραίτητες πληροφο
ρίες. ’Εξ άλλου ό πληροφοριοδότης 
εινε τόσο πρόθυμος:

Ή  πρώτη παράστασι θά δοθή στό 
θέατρο «Μπομπονιέρα» τής Κηφι
σιάς τήν προσεχή Τετάρτη 19 τοΰ 
μηνός. Πρόκειται γιά ένα είδος 
«avant—premiere» γιατί ή κυρίως 
πρεμιέρα θά δοθή τήν Πέμπτη στό 
θέατρο Κοτοπούλη.

KIMQN ΛΟΛΟΣ

Ο  κ. Δ. Ίωαννόπουλος

σιασμένοι μέ τό έργο καί ιδιαιτέ
ρως μέ τόν ιδιόρρυθμο τύπο πού 
τό γεμίζει, ώστε σιγά-σιγά βρί
σκουν καί τόν τίτλφ του ώραίον. 
’Έτσι δέν άποκλείεται νά παιχθή 
μ’ αύτόν.

Άλλά τί εΐνε, τελοοπάντων, τό 
έρ γ ο ; Καΐ τί είδους τύπος εΐνε αύ
τός πού διαγράφει μέ τόση έπιτυ
χία ; Είπαμε, δτι πρόκειται περί 
ένός καθηγητού τών Μαθηματικών, 
τόν Άνατόλιον Γ  ουλή. Άφωσιω- 
μένος στήν έπιοτήμη τών άριδμών, 
ό Γουλής έχει πάρει άπό αύτούς 
τήν άλήθεια, τήν άκαμψία καί τό 
άπόλυτον σέ δλα του. Τοϋ εΐνε ά
γνωστη ή ύποκρισία, άκατανόητη 
ή πονηριά. Ανύποπτος έντελώς 
γιά τήν έλαστικότητα τής άνθρω- 
πίνης συνειδήοεως, ζρ καί κινεί
ται μέσα σ’ έναν κόσμο τρεχού- 
σης ιδιοσυγκρασίας ώς φαινόμενο. 
Προσπαθούν νά τόν χρησιμοποιή
σουν γιά ύποπτες δουλειές κΓ δ 
άγαθός Ανατόλιος, εύπιστος καί 
ειλικρινής σέ δλα του, πέφτει θΰ- 
μα καί γίνεται γελοίος. Άλλά ό 
Ανατόλιος έχει καρδιά. Καί ή καρ
διά εΐνε ή Ιδια σ' δλους τούς άν
θρώπους, πονηρούς καΐ άφελείς, 
άγαθούς καί ύποπτους. "Ετσι δταν, 
μία νεαρή εύθυμη κοπέλλα τοϋ 
κάνη έρωτα γιά νά διασκεδάοη, ό 
φτωχός Ανατόλιος, πού δέν ξέ
ρει νά ύποπτεύεται, τόν παίρνει 
στά σοβαρά καΐ άγαπρ.

Έπάνω ο' αύτές τίς βάσεις ό Ί 
ωαννόπουλος έγραψε τή νέα κω
μωδία του. Τήν είχε ήδη τελειω- 
μένη τό περασμένο καλοκαίρι, 
άλλά φεύγοντας γιά σπουδές ατό 
Βερολίνο τήν έπήρε μαζί του καΐ 
συνεπλήρωσε ή μάλλον -γιά νά 
μεταχειριοθοΰμε τήν λέζι τής μό
δας— ώλοκλήρωσε τόν τύπο του. 
Εύτυχώς τόν Άνατόλιο πρόκειται 
νά ένσαρκώσρ ό κ. Βασ. Ά ρ γυ 
ρόπουλος. Κανείς "Ελλην ήθοποι
ός δέν θά μποροΰσε νά άποδώοη 
τόν Άνατόλιο, έτσι δπως τόν έχει 
•γράψει ό συγγραφεύς του. Δέν 
χρειάζεται νά έπαναληφθή έδώ, 
βέβαια, γιά μιά άκόμα φορά, δτι ό 
κ. Άργυρόπουλος είνε ό κωμικός 
μέ τήν πιό φίνα καλλιτεχνική I- 
διοσυγγρασία, ένας προνομιούχος 
δημιουργός, πού γεμίζει τήν έλ
ληνική σκηνή μ’ άέρα πολιτισμού. 
Γι' αύτό ό <^ιγγραφεύς έκφράζει 
τήν ιδιαίτερη χαρά του:

— Είμαι ένθουσιασμένος, μοΰ λέ
γει, γιατί καί τό έργο μου αύτό 
θά τό παίζη ό Άργυρόπουλος. " Ε 
χει τήν εύκαιρία μιάς μεγάλης δη
μιουργίας, σ’ ένα έργο έλληνικό, 
κΓ ή έπιτυχία του θ' άντανακλά, 
φυσικά, Kat στό έργο μου. Γιατί 
δέν άρκεί, βέβαια, νά διαγραφή 
καλά ένας τύπος. Χχρειάζεται πρό 
παντός, ό καλλιτέχνης πού θά μπή 
μέσα στό πετσί του καί θά τόν ά- 
ναδημιουργήση έπί σκηνής. Τό παί
ξιμο δέν εΐνε πάντα άπλή έρμη
νεία. Εινε τίς περισσότερες φορές 
δημιουργία —όταν ύπάρχη ό κα
τάλληλος καλλιτέχνης— πού συμ
πληρώνει καί μέ τήν ύποκριτική 
του δύναμι όλες έκεϊνες τίς άπα- 
ρατητες μικρολεπτομέρειες, πού 
άπλώς θά σημειώση ό συγγραφεύς. 
Καί άπ’ αύτής τής άπόψεως, λοι
πόν, ό Ανατόλιος έχει έξαιρετική 
τύχη.

Ό θίασος θά συγκροτηθή ούμφω- 
να μέ τίς άπαιτήσεις τοΰ έργου. 
Τή σκηνοθεσία θ' άναλάβπ ό Ιδιος 
ό συγγραφεύς, πού, έκτός τής προ- 
ηγουμένης πείρας του, παρηκο- 
λούθηοε τόν τελευταίο χρόνο στή 
Γερμανία θέατρο καί κινηματογρά
φο, ιδιαιτέρως δέ σκηνοθεσία κον
τά στόν περίφημο Χίλπερτ.

Δ. ΨΑΘΑΣ

αίώνος (Οάουστ, Δόν Ζουάν κ .λ .π .). 
Κατά τήν τελευταίαν παράστασίν πού 
έτιμήμη άπό τίς Ά ρ χ ές  έδόθη πρός τι
μήν τής άλησμόνητης χορεύτριας "Α ν 
νας Πάβλοθα, ένα έργο-μπαλλέτο μέ 
τόν τίτλο: «Ό  θάνατος τοΰ Κύκνου». 
Διά τούς άγνοοϋντας πρέπει νά τονισ- 
θή ότι τά κουκλοθέατρα στή μέση καί 
βόρεια Εύρώπη δέν έχουν τίποτα τό 
κοινό μέ τούς γνωστούς μας φασουλή- 
δες. Διευθύνεται άπό καλλιτέχνες όλ
κής καί κατορθώνουν νά έπιτυγχάνουν 
ζηλευτά καλλιτεχνικά άποτελέσματα.

ΔΑΝΙΑ

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ  Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ ΙΣ . -  Είς 
τά γραφείον έφευρέσεων τής Δανίας 
κατετέθη καί έλαθε αποκλειστικόν ηρο- 
νόμιον έκμεταλλεύσεως μια καταπλη
κτική έφευρεσις κάποιου έπιπλοπσιοϋ 
τής μικρής Δανικής πόλεως Άαρους. 
Ό  άνθρωπος αύτός. είχε μανία άπό τά 
παιδικά του χρόνια μέ τό ραδιόφωνο, 
τίς φωτοταινίες καί τόν φωνόγραφο, 
μανία πού τοΰ βγήκε σέ καλό άφοΰ η 
έφεύρεσίς του είναι άποτέλεσμα τής 
πείρας του άπάνω στά δεδομένα τών 
τριών αύτών κατακτήσεων ιοϋ άνΟρώ- 
που.

Πρόκειται περί νέου τρόπου άποτυηώ- 
σεως τής άνθρωπίνης φωνής, σέ περι
στρεφόμενες πλάκες. Ή  νέα μέθυδος 
έχει έκτός τών άλλων δύο έξαιρετικά 
προσόντα: ή άνθρώπινη φωνή χάνει
τό έρρινο, γίνεται πιό φυσική, πιό γλυ- 
κειά κάί — αύιό είναι τό καταπληκτικό 
τής έφευοέσεωσ -  κάθε πλάκα μπο

ρεί νά καταγραφΠ μουσική διαρκείας 
πέντε ώρών. Ή  κατασκευή τών πλα
κών- αύτών στοιχίζει έλάχιστα καί υά 
είναι φθηνότερες άπό τίς σημερινες 
πλάκες γραμμοφώνου.

Ό  νέος τρόπος καταγραφής τής 
μουσικής είναι σέ γενικές γραμμές ά 
άκόλουθος: "Ενα  μικρόφωνο μετατρέ
πει τόν Γιχο σέ ήλεκτρικές παλμικές 
δονήσεις, πού καταγράφονται όπως οτή 
φωτοταινία οέ μιά περιστρεφόμενη πλά 
κα 'κάτω άπό τήν όποίαν άνάθει μιά 
ειδική λάμπα ανάλογη μέ τίς ραδιο
φωνικές. Ή  έτοιμη πιά πλάκα φωτογρα- 
ρίζεται όσες φορές χρειαστή μέ μεγά
λη σμίκρυνση. Μιά σειρά άπό κηρω- 
μένες πλάκες ζαναγυρίζοντπι πάνω 
άπό τήν ειδική λάμπα καί καταγράφον
ται σέ καινούργια μεγάλη πλάκα, πού 
σμικρύνεται μέ τή σειρά της κ. ο. κ.

Ή  τελική πλάκα τής 5ωρης διαρκεί- 
ας γιά νά άποδώστη τούς ήχους πού έ 
χει καταγράφει άρκεί νά περιστροφή 
πάνω άπό τήν ϊδια ειδική ραδιοφωνική 
λάμπα, τής όποίας τό φώς κατά τό σύ
στημα τής φωτοταινίας περνώντας άπό 
τήν πλάκα γίνεται ήλεκτρική παλμική 
δόνηοις καί μετατρέπεται σέ ήχο έν 
τελώς φυσικό, άφοΰ δέ μεσολαβεί βε
λόνα.

! Κατά τήν κρίσι των ειδικών, ή έφεύ- 
| ρεοις αύτή θά έχρ μεγάλην έζάπλω- 
j οιν είς προσεχέστατον μέλλον.
I
I ΠΟΛΟΝ ΙΑ 
I

Α Π ΕΡΓ ΙΑ  ΠΕΙΝΗΣ. — ‘Ο ήθοποιός τοϋ 
κοινοτικού θεάτρου τηίϊ Γκρόντνο (Πο

λωνία) Βλαδίμηρος Πράϊς ήλθε σέ σύγ 
κρούση μέ τό προεδρείο τοΰ «Σωματεί- 
όυ τών Πολωνών Καλλιτεχνών» καί δι- 
εγράφη. Γιά νά κάνη γνωστή σ’ όλη 
τήν Πολωνία καί νά κολάση τήν «άδι
κη» καθώς λέει άπόφαση τοΰ Σωματείου 
του, ό Πράϊς έκύρηξε άπεργίαν πείνης: 
Κλειδώθηκε στό καμαρίνι του καί άρνή- 
θηκε νά δεχθή όποιαδήποτε τροφή. Ή  
ύποβολεύς τοϋ ίδιου θεάτρου έκυρήχθη 
άλληλέγγυος μέ τόν Πράϊς καί τόν ά- 
κολούθηαε στό καμαρίνι καί στήν πεί
να. Τήν έβδομη ήμέρα τής άπεργίας 
ή άοτυνομία έσπασε τό καμαρίνι καί 
μετέφερε τόν Πράϊς καί τήν φίλη του 
έζηντλημένους είς τό Νοσοκομεϊον. 
Καί κεϊ όμως άρνήθηκαν κάθε τροφή.

Ό  πρόεδρος τής Κοινότητος τοΰ 
Γκρόντνο άνέλαθε νά συμβιβάση τόν 
Πράϊς μέ τό Σωματείο. Ώ ς τή στιγμή 
όμως δέν τό κατώρθωσε.

Ο ΖΑΝ Κ ΙΕΠ 0ΥΡΑ  Κ Α Ι Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ 
ΒΑ ΡΣΟ Β ΙΑ Σ . — Είναι γνωστό πώς ό πε
ρίφημος τενόρος Ζάν Κιεπούρα έκλή- 
θη άπό τήν Πολωνική Κυβέρνησι νά ά- 
ναλάβη τήν διεύθυνοι τής "Οπερας στή 
Βαρσοβία. Δυστυχώς οί έλπίδες γιά τήν 
συνεργασία τοΰ Κιεπούρα διεψεύθησαν. 
Οί άπαιτήοεις πού διετύπωσε στόν ύ- 
πουργά τών Οικονομικών Κβιατκόβακι 
κα! τόν υπουργό τής Παιδείας Στιντοβ- 
λάβκι ό μεγάλος τενόρος άλλά καί ά- 
ζιώτατος έπιχειρηματίας έκαναν τήν 
Πολωνική Κυβέρνησι νά ύπαναχωρήσρ 
καί νά οτερηθή τών ύπηρεσιών του, τάς 
όποίας ποοσέιοεοε e Ic ί-α-. -^τηίδα του

άντί ένός έκατομμυρίου ζλότυ έτηοί- 
ως.

Γ  ιά νά έννοηθπ τό ύπερβολικό τών 
άπαιτήσεών του πρέπει νά σημειωθρ ό
τι ή "Οπερα τής Βαρσοβίας χρειάζεται 
γιά νά λειτουργήοΓι έτησίως τό έκτο 
τοΰ ποσοΰ αύτοΰ. Έκτός  τής άποζημι- 
ώσεως του αύτής ό Κιεπούρα έζήτησε 
ριζικήν άνακαίνισιν τοΰ κτιρίου τής ό
περας, ώστε νά περιλαμβάνμ 3.000 κα
θίσματα καί ά δεια ν ... όκτώ μηνών κά
θε χρόνο.

Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Κιεπούρα 
τό Πολωνικόν Κράτος έζεμίσθωσε τήν 
"Οπερα γιά τήν έρχομένη σαιζόν είς 
τούς γνωστούς Πολωνούς διευθυντάς 
•Ριχάρδο Φλακόβσκι καί Ά ντα μ  Ντολ- 
τσίσκι.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Ε Ξ Ε Λ ΙΞ ΙΣ  ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΘΕ
ΑΤΡΟΥ.—Ό καθορισμός τού Έλσιγκφόρς 
ώς τόπου τελέσεως τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων τοϋ 1940, φέρει τήν Φινλανδί
αν είς τήν πρώτην γραμμήν έπικαιρό- 
τητος καί νομίζω ότι θά είχε ένδιαφέ
ρον διά τούς έλληνας φιλότεχνους μία 
σύντομος άνασκόπηοις τοΰ Φινλανδικοΰ 
θεάτρου τό όποιον άριθμεϊ ζωήν μικρό 
τέραν τών 70 έτών. Τό πρώτον βήμα 
τής φινλανδικής δραματικής φιλολο
γίας έγινε στά 1869 μέ τήν παράστα- 
οιν τής «Λέας», μονοπράκτου τοϋ Ά- 
λέζη Κίβι. Τήν «Λέα» άκολούθηοαν ένα 
πλήθος μονόπρακτα καί πολύπρακτα 
έθνη και οτά 1879 ΙΛηΛΑη̂ κ- ΓΙ«»·

κφάρς τό πρώτο έπαγγελματικό θέα
τρο πρόζας καί ή Κρατική "Οπερα ή 
όποία έζακολουθεί νά εΐνε ή μόνη είς 
όλην τήν χώραν. "Υστερα άπό 30 όλό- 
κληρα χρόνια—1902—ιδρύθηκε τό ’Εθνι
κό Θέατρο καί στεγάσθηκε σέ δικό του 
οίκημα.

Σήμερα στή Φινλανδία όλόκληρη ύ
πάρχουν μόνο έννέα έπαγγελματικές 
σκηνές. Ή  τάση, όμως, τοϋ λαού νά 
βλέπη καί νά παίζη θέατρο είνε πολύ 
προηγμένη καί δέ μπορεί νά ίκανοποι- 
ηθή άπό τόσο λίγα θέατρα. Τήν έλειψη 
τών έηαγγελματικών θιάσων άναπληρώ 
νουν περισσότερον άπό έκατό έρασιτεχ 
νικοί καί τριάντα ώς σαράντα μικτοί 
θιάσοι (έπαγγελματίες: ένα πέμπτο,
οί υπόλοιποι έρασιτέχνες) πού εΐνε 
σπαρμένοι σ’ όλη τήν έπικράτεια.

Ό  Φινλανδός έρασιτέχνης, όμως,δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τούς έραοιτέχ- 
νες τών άλλων Εύρωπαϊκών χωρών.“ Ε 
χει θεατρική συνείδηση καί — άπαραι- 
τήτως — άζιόλογο ταλέντο. Διάσημοι 
φινλανδοί ήθοποιοί καί σκηνοθέτες 
προέρχονται άπό τούς έρασιτέχνες τών 
μικρών έπαρχιακών θιάσων καί συχνά 
ένας έρασιτεχνικός ή μικτός θίασος 
άποδίδει είς Τέχνην καί εύουνηδειοίαν 
όσα τουλάχιστον καί ένας καθαρά έ- 
παγγελματικός. ·

Η ιδιότυπη αύτή μορφή πού έχει πά
ρει τό Φινλανδικό θέατρο άρχισε νά ύ- 
πεκτείνεται τελευταία κοί είς τών Κι
νηματογράφο.
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Η ΕΒΔΟΜΑI ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Μέ τήν έναρξιν τής περιόδου τών 

παραστάσεων τής υπαίθρου ύπό τοΰ 
«Βασιλικού Θεάτρου» είς τό θέατρον 
Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, εΐς άηογευμα- 
τινήν έφημερίδα έδημοσιεύθη άρ
θρον όφειλόμενον είς τόν διευθυν
τήν τοΰ «Βασιλικού Θεάτρου» κ. Κω- 
στήν Μπάστιάν. Τό άρθρον έχει ώς 
έξής:

Μετά δέκα ήμέρας είς τ6 θέα
τρον τοϋ Ήρώδου τοϋ Άττίκοΰ άρ- 
χίζει ή περίοδος τοΰ άρχαίου δρά 
ματος, ή περίοδος τών παραστά
σεων τής υπαίθρου πού ένεκαινί- 
ασε πρό διετίας μέ κάποιους δι
σταγμούς τό Βασιλικόν Θέατρον. 
Έφέτος δχι μόνον συνεχίζουεν 
τήν καθιερωθείσαν περίοδον άλλά 
τήν έμφανίζομεν περισσότερον 
συστηματοποιημένην καΐ προσεκα- 
λέσαμεν τούς άριστείς τοϋ παγκο
σμίου πνεύματος νά παρακολου
θήσουν τήν θεατρικήν αύτήν πραγ 
ματοποίησίΝ/

Άζίζει λοιπόν τόν κόπον νά έξη- 
γήοωμεν τί έπιδιώκομεν μέ αύτήν 
τήν περίοδον τοΰ άρχαίου δράμα
τος, διότι έφέτος έσυστηματοηοιή- 
σαμεν περισσότερον αύτάς τάς πα 
ραστάσεις, καθιερώσαντες μόνιμον 
χορόν έκγυμναζόμενον έπί ένα 
σχεδόν έτος καί ποία ή σημασία 
τών παραστάσεων αύτών διά τό 
μεγάλο λαϊκόν κοινόν τοΰ 1938, 
τό όποιον άπό έφέτος. αύτό κυρί
ως καλείται νά προσέλθη καί νά 
τάς παρακολούθηση.

Διά νά συνεννοηθώμεν, άς μέ 
παρακολουθήση ό αναγνώστης 
μου είς ένα μικρόν και άπλοΰν Ι
στορικόν περίπατον. Άρχίζοντες 
άπό τόν πέμπτον πρό Χριστοΰ αί- 
ώνα έως σήμερον, πέντε μεγά
λους χαρακτηριστικούς κύκλους 
τοΰ Θεάτρου θά συναντήσωμεν. 
“ Οχι περισσοτέρους: Τό άρχσίον 
Ελληνικόν Θέατρον, τό Ρωμαϊκόν, 
τά Μυστήριο τοΰ μέσου αίώνος, τό 
μετά τήν Αναγέννησιν Θέστρον 
τοΰ 16ου αίώνος, δπου συναντώμεν 
τά μεγαλύτερα δαιμόνια τής θεα
τρικής δημιουργίας, Σαίξπηρ, Καλ- 
ντερόν, Αόπε ντέ Βέγγα, Μολιέ- 
ρος, Γκολντόνι κλπ. καί τέλος τό 
νεώτερο άοτικό λεγόμενο Θέατρο.

"Α ν  έπιχειρήσωμεν κατά τό διά
στημα τοΰ περιπάτου αύτοΰ νά κά- 
μωι,ιεν μίαν σύγκρισιν τών μεγάλων 
αύτών περιόδων τόΰ Θεάτρου καί 
νά έιξακριθώρωμεν ποια 'ε ίνε  τά 
κοινά τους χαρακτηοιστικά, θά κά- 
μωμεν έναν άλλον χωρισμόν τοΰ 
παγκοσμίου Θεάτρου εις δύο παμ- 
μεγίστας κατηγορίας: Είς τό Θέα
τρον, πού έγράφη, πού ώργανώθη 
διά τόν λαόν καί πού άπευθύνεται 
είς αύτόν καΐ είς ένα άλλο, πού έ- 
δημιο-ργήθη καί έπρογματοποιήθη 
δίχως τήν συμμετοχήν τοΰ μεγά
λου σύτοΰ στοιχε'ου τής λαϊκής 
μάζης. ΔΓ αύτό δταν λέγωμεν Ι
στορία τοϋ Θεάτρου, δέν πρέπει 
ποτέ νά νομίζωμεν δτι έζαντλεϊ- 
ται αύτό τό θέμα μέ τήν μελέτην 
τής θεατρικής παραγωγής τών δι
αφόρων έποχών άν ή μελέτη αύ
τή δέν συμπληρώνεται μέ τήν ά- 
κριβή γνώσο' καί διαγραφήν τών 
τρόπων και 'τών μεθόδων τής θε
ατρικής πραγματοποιήσεως. Είς τά 
άρχαία 'Ελληνικά Θέατρα, είς τά 
Ρωμαϊκά, είς τάς μεγάλας πλατεί
ας καί έμπρός είς τάς έπιβλητι- 
κάς προσόψεις τών καθεδρικών να
ών δπου έπαίζοντο τά Μυστήρια, 
είς τά θέατρα δπου έπαιζαν ό Λό- 
πε ντέ Βέγγα, ό Σαίξπηρ, ό Μολι- 
έρος, τό λαϊκόν στοιχείον κυριαρ
χεί. Εΐνε τό άλφα κο! τό ώμέγα. 
Καί όλόκληρος ή φιλολογία πού έ- 
τοοφοδότπι-ε αύτά τά θέατρα έχει 
έκδηλον τήν σφραγίδα τής λαϊκής 
ποιήσεως <c! οί δημιουργοί της εΐ
νε  άπ’ άρχής μέχρι τέλους ηοιη- 
ταί. Ή  όμαδ.κή ψυχολογία, πού έ- 

>χει άφθονον τόν πρωτογονισμό,
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ΪΑΜΑΡΤΖΗ
ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

Μέ τάς έζής 
ΝΕΑΣ ς ::η ν α ς

’Ιδεώδης γυναίκα — ΚΥΡΙΑ 
ΚΟΣ, Μιμόζα Περωτή, "Αλβα 
Καρατζά

'Ιστιοπλοΐες — Λιάσκα — Β έ 
μπο — Άργυρόπουλος.

Μίλα της (Τριφωνία)—Μαρ- 
κοπούλου — Βέμπο — Σπυρό
πουλος.

Άπόψε σέ Θυμάμαι — Σο
φία Βέμπο.

’Αεροπορική έπιδρομή. — 
Περωτή Ροζίτα—Γαβριηλίδης

Δίγαμος — Λιάσκα — Μαρκο- 
πούλου — Δούκας.

’Ερωτικό Μητρφον — Μαρ. 
κοπούλου — Μιμόζα — Ά ρ γυ 
ρόπουλος.

Φεύγα —, Λουΐζα Ποζέλλι.
Καί νέα Κουπλέ σέ διάφο

ρα νούμερα.

ΘΙΑΣΟΣ

ΜΗΛΙΑΔΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Σήμερον Σάββατον 

Λαϊκή Απογευματινή

ΤΡΙΤΗΝ -  ΠΕΜΠΤΗΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΛΑΪΚΑ! ΛΠΟΓΕΥΜ THAI

ΑΡΘΡΟΝ τ ο υ  Κ. Κ Ω  ΣΤ Η Μ Π Α Σ Τ Ι Α
Γενικού Διευθυντοΰ τού Βασ. Θεάτρου—Διευθυντοΰ Γραμμάτων καί Καλών Τε χνών
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αύτή μόνη μπορεί νά συλλάβη δ,τι 
βρίσκεται κοντά στή φύσι. Γ  ιατί 
ποιό άνθρώπινο δημιούργημα άντι- 
κατοπτρίζει τή μεγάλη φύσι δσον 
ή 'Αθηναϊκή τραγωδία; Όλόκλη
ρος ή βιαιότης τών άγρ ων στοι
χείων τοΰ χειμώνος ισορροπεί πρός 
τάς ήμέρας τής γαλήνης, δταν τά 
δέντρα, καί τά νερά, καί οί όρί- 
ζοντες ήρεμοΰν. Τά μικρά καί τά 
έφήμερα δέν έχουν θέσιν μέσα 
είς πίνακας τόσης έκτάσεως πού 
ουνθέτει ή πλέον άδρή πλαστική 
ϋλη.

Μόνον μεγάλαι γραμμαΐ, μόνον 
αιώνια άνθρώπινα πάθη ποΰ συγ
κλονίζουν μέ τήν αύτήν βιαιότητα 
καί τόν πολίτην τοΰ χρυσοΰ Α 
θηναϊκού αίώνος καί τόν σημερι
νόν τοΰ 1938. Στή Ρωμαϊκή πάλι 
τραγωδία άφθονεί ένα στοιχείο έ- 
πικό, ήρωϊκό, θριαμβκό καί στά 
Μυοτήρια ύπάρχει έκδηλος ή τά- 
σις πρός λυτρωμόν, μία φορά πρός 
άνάτασιν πρός τό άγνωστον καί 
αιώνιον άπειρον, πρός τό όποιον 
ώδηγεϊτο άπό μυστικιστικούς δρό
μους ό άνθρωπος ό κουρασμένος 
άπό τάς άγόνους φιλοσοφικός ά- 
ναζητήσεις.

Μεγάλαι πάλιν γραμμαΐ, αιώνια 
πάθη, άν ατά λυτά αισθήματα, κατα
πληκτικοί άνθρώπιναι συνθέσεις 
( Όθέλλσς—Άμλέτος—Μάκβεθ—Λήρ 

—Ριχάρδος I I I )  εΐνε οί πίνακες 
τών μετά τήν άναγέννησιν κλασσι
κών.

Μετά δμως; Τό Θέατρον κλεί- 
νεται μέσα είς τούς πύργους τών 
εύγενών, είς τάς αύλάς τών ήγε- 
μόνων, γίνεται άπόλαυσις μιάς δρα 
κός άνθρώπων κουρασμένων, άνι- 
κάνων νά ένθουσιασθοΰν, νά συγ 
κινηθοΰν, άνθρώπων μέ διακεκομ- 
μένην κάπως τήν έπαφήν μέ τήν 
μητέρα φύσιν.

Ή  κριτική διάθεσις τών άριστο- 
κρατικών σαλονιών τοΰ 18ου αίώ- 
νοςπερνά σάν φυλλοξήρα έπάνω 
άπό τήν δραματική ποίησι τοΰ και
ρού. ΤΙ σημασίαν είχε γιά τή με 
γάλη μάζα τοΰ ρωσσικΓΰ λαοΰ δτι 
ή Αικατερίνη ή Μεγάλη καί οί 
εύνοούμενοι τής Αύλής της άπε- 
λάμβανον τά έργα τοΰ Βολταίρου; 
Καί τί σημασία έχει γιά τό Θέατρο 
τάση ισχνή λίπανσις; "Α ν  πάρωμεν 
στενά τό Θέατρον ώς δραματικήν 
παραγωγήν καί μόνον, ?ποψις πού 
εΐνε έντελώς σφαλερά, τότε μπο
ρεί νά θεωρήσωμεν δτι. μόλις γρα 
φή ένα έργον αύτομάτως ύπάρ- 
χει Θέατρον. Πρόκειται όμως περί 
πλάνης. Διότι ή ιστορία τοΰ Θεά
τρου δέν είνε μόνον ιστορία τής 
δραματικής φιλολογίας διά μέσου 
τών αιώνων, άλλά περισσότερον 
ιστορία τών μέσων, τών μεθόδων 
καί τοϋ περιεχομένου τών σκηνι
κών πραγματοποιήσεων. Τοΰτοδέν 
σημαίνει δτι ή βιβλιοθήκη τοΰ Θε
άτρου εΐνε ισότιμος μέ τό περιε 
χόμενον τοΰ φροντιστηρίου του, 
άλλά ότι αύτή χωρίς τό θέατρον, 
θά είχε διαφορετικήν σημασίαν 
διά τήν ζωήν μας. Μόνον ή θεω
ρία αύτή μάς έπιτρέπει νά δώσω- 
μεν τήν πρέπουσαν θέσιν είς δ
λους τούς συντελεστάς τής θεα
τρικής πραγματοποιήσεως. Ό ό
ρος άλλωστε θεατρική πραγματο- 
ποίησις, πολύ εύρύτερος τοΰ ό 
ρου σκηνική έκτέλεσις, δίδει τήν 
θέσιν πού άζίζει καί είς τό κοι
νόν, τό οποίον καθορίζεται πλέον 
μεταξύ τών συντελεστών, τών πα 
ραγόντών τοΰ θεάτρου καί ύπολο- 
γίζεται ώς ένα τών στοιχείων τής 
θεατρικής πραγματοποιήσεως. ’Ά ν  
ό ποιητής είνε ό σπόρος τοΰ 
θεατρικού δένδρου καί ό εκτελε
στής ή άνθοφόρος του έκφρασις, 
τό κοινόν, ό λαός εΐνε τό λίπα
σμα, εΐνε ή γή, είνε τό κλίμα εί
ν ε  ή ζωογόνος αύρα πού τό τρέ
φει καί τοΰ χαρίζει τήν δυνατό
τητα τής άναπτύζεως. Χωρίς τό 
στοιχείον τό θέατρον φυτοζωεί. Η 
άνοδος τής άστικής τάξεως μονο- 
πλεύρως ίθυνούσης εΐχεν ώς άπο
τέλεσμα τήν δημιουργίαν ένός θε 
άτρου, κατά τό δεύτερον ιδίως ή- 
μισυ τοΰ 19ου αίώνος καί τό πρώ
τον τέταρτον τού 20οΰ, άληθώς ί- 
διοτύπου Τό είδος ιδίως της Γαλ
λικής βουλεβαρδιέρικης piece πού 
ήτο ένα κράμα μέ έλαφροτάτην 
δόσιν κωμικού καί έλαφροτάτην δό 
σιν δραματικοΰ στοιχείου, δέν 
συνεκίνησε ποτέ τάς μεγάλας λαί 
κάς μάζας οϋτε τής ύπαίθρου ούτε 
καί τών πόλεων. Κανείς δέν είχε 
τό θάρρος νά όνομάσρ αύτό τό 
είδος ούτε τραγωδία, οϋτε δράμα, 
οϋτε κωμωδία. Τά θέματά του δέν 
ένεπνέοντο άπό τήν άνθρωπίνην 
ζωήν είς τήν φυσικήν της εύρύτη 
τα, άλλά άπό μίαν περιωρισμένην 
κοινωνικήν ζωήν πού τήν έχαρα- 
κτήριζε μιά ταξική στενότης. Οι
κογενειακά ήθη αύτής τής κοινω
νικής τάξεως, έρωτες έπιπόλαιοι, 
ευπρεπείς ζηλοτυπίαι, άζιοπρεπείς 
συγκρούσεις κομψότατοι άνοχαί, 
μοιχείαι πού έζεπλύνοντο μέ ό
λίγον χιοΰμορ, τέλος πάντων πο
λύ ϋφος, πολύ πόζα διά πολύ μι- 
κράν ζωήν.

"Ολοι οί ήρωες άνθρωπάκια. Τό 
θέατρον τών άνθρωπάκων θά έλε
γ ε  κανείς. Κανένα πάθος πού νά 
θυμίζη τήν τρομεράν θύελλαν τοΰ 
ώκεανοΰ κανένα γέλιο πού νά 
συγκλονίζη μίαν δημοσίαν πλατεί
αν Αύ»ά όχί μόνον άπουσίαζαν 
άλλά κατεδικάζοντο ώς μή σύμφω
να μέ τήν περί τών καλών τρόπων 
άντίληψιν. Πολλές φορές έκούρα- 
σα τή μνήμη μου νά θυμηθώ έναν 
ήρωα αύτοΰ τοΰ θεάτρου καί έστά
θη άδύνατον. Είνε δλοι οί ίδιοι. 
"Αχροοι, άοσμοι καί άγευστοι.Ποιος 
δμως έλησμόνησε τήν Ήλέκτραν 
τήν Κλυταιμνήστρα, τήν Αντιγόνη 
τόν Προμηθέα, τόν Οΐδίποδα τόν 
Ίάγο, τόν Βασιλέα Αήρ, τόν ’Ά μ 
λετ τόν Ριχάρδο τόν III, τόν Σάϋ 
λωκ τόν Φάουστ, τήν Λουΐζα Μύλ- 
λερ, τόν Δόν Κάρλο, τήν Αιμιλία 
Γαλάτη, τόν Ταρτούφο, τόν Φι
λάργυρο, τόν ’ΆλκάδΓ τής Θαλα- 
μαίας τόν Γιάννη Γαβριήλ, Μπόρ- 
κμαν, τόν Πέερ Γκύντ; Ποιος μπο
ρεί νά ξεχάση τέτοιες μορφές, 
τέτοιες άνθρώπινες συνισταμένες 
πίνακες τόσο συνθετικούς; Γεννή  
ματα μεγάλων ποιητών ποτισμένων 
μέ λαϊκή σοφία, έκαμαν ό,τι καί ό 
Θεός. 'Έ βρεξα ν έπί δικαίους καί 
άδικους. Τά έργα τους έλύτρωσαν 
συνεπήραν, έσκόρπισαν τό τραγι
κό ρίγος καί τόν πλατύ γέλωτα 
είς τούς άνθρώπους δλων τών τό
πων, δλων τών έποχών, δλων τών 
τάξεων. "Ολοι ήπιαν καί έδροσί- 
σθησαν άπό αύτάς τάς πηγάς. Καί 
δ λ ο ι ,  σημαίνει ό λαός είς τήν 
πλέον εύρεϊαν σημασίαν του, είς 
τήν πλέον συνθετικήν. 'Άρχοντες 
δηλαδή καί άρχόμίνοι, πλούσιοι 
καί πτωχοί, άνθρωποι τής πόλεως 
καί άνθρωποι τής ύπαίΓ άνθρω
ποι τοΰ πνεύματος καί άνθρωποι 
τοΰ ύλικοΰ μόχθου, γέροντες μέ 
πείραν καί παιδιά μέ όραματισμούς.

"Ολοι, ό καθένας μέ τόν τρόπο 
του καί μέ τά μέσα του είχαν κάτι 
νά πάρουν, άλλά καί κάτι νά δώ

Ό  Γενικός Διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου Κωστής Μπαστιάς

σουν. Γιατϊ αύτούς έσπούδαζε καί 
ό ποιητής καί ό ήθοποιός, άπ’ αυ
τούς έτρύγων καί οί δύο των, αύτοί 
ήσαν τά λιπάσματα καί τό κλίμα. 
Καί δι’ αύτό οί τέσσαρες μεγάλοι 
κύκλοι τοΰ Θεάτρου έπειδή έδημι- 
ουργήθησαν καί έπραγματοποιήθη- 
σαν μέ τήν συμμετοχήν τοΰ λαοΰ, 
έζησαν καί εΐνε πάντοτε καί αιωνί
ως σύγχρονοι. Ό  άλλος, ό πέμπτος 
κύκλος δέν έπέζησε ούτε τών συγ
γραφέων του. "Εγ ινεν  έρήμην τοΰ 
λαοΰ καί ό λαός τόν έτιμώρησεν 

Ό άναγνώοτης μου ύστερ' άπό 
αύτόν τόν ιστορικόν περίπατον θά 
άντιληφθρ διατί συστηματοποιοΰμεν 
τάς παραστάσεις τής ύπαίθρου,διατί 
καθωρίσαμεν είσιτήριον 20 καί 10 
δραχμών, διατί άνελάβαμεν νά ά- 
νασυνδέσωμεν τούς δεσμούς του 
λαοΰ μέ τάς μεγάλας σκηνικάς πρα 
γματοποιήσεις. Ή  έπιδίωζίς μας εΐ
ν ε  βαθύτατα καλλιτεχνική, εΐνε ό 
μόνος δρόμος πού μάς άπομένει,

άν θέλωμεν νά έχωμεν θέατρον 
Καί τό θέατρον αύτό δέν θά τό 

καυω1 εν μόνοι μας, άλλά μαζί μέ 
τό "Εθνος καί ύπό τήν άμεσον καί 
γόνιμον επιρροήν του

ΚΟΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ
Γ ενικός Διευθυντής τού Βασι- 
λ κοΰ Θεάτρου, Διευθυν τ ή ς  
Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών
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Ή  πληθώρα της έπειγού- 
σης καΐ επικαίρου ϋλης μας 
ήνάγκασε νά άναβάλωμεν 
μέ λύπην μας τάς έκ  τής 
Θεσσαλονίκης καΐ άλλων 
έπαρχιών άνταποκρίσ ε ι ς 
μας.
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’ .Ο ΒΑΣΕΑΕΎΖ ΑΗΡ
Τό χαρακτηριστικότερο νόημα τοΰ ύπεροχωτέρου τραγικού ποιήματος.- Ή  «ϋ- 
βρις» τής άρχαίας έλληνικής τραγωδίας.- Τά λάθη τών άνθρώπων καΐ ή Νέμεσις. 

«Αήρ)) καΐ «Γκλώστερ)).- Αί άνυπέρβλητοι σκηναΐ του έξαγνισμοΰ.

Μ Ε Ρ ΙΚ Α  ΣΗ Μ ΕΙΏ Μ Α ΤΑ  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ 
« Β Α Σ ΙΛ Ε Α Σ  Α Η Ρ)) ξ?Σ Ε Ρ Γ Ο Υ  Τ Ε Χ Ν Η Σ , Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Α  
Δ ΙΑ  Τ Α  « Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ »  ΑΠΟ ΤΟ Ν κ. Π. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Ν

Στό «Λήρ» ύπάρχει καί μία άλ- 
Λη βασική, κεντρική γενική ιδέα 
πού συντελεί στό μεγαλείο τοΰ ά 
ριστουργήματος αύτοΰ Εΐνε ή μοι
ραία τιμωρία τής «ύβρεως» ύπό τήν 
έννοιαν τήν όποίαν έπέδιδαν είς 
τήν λέξιν οί άρχαίοι τραγικοί. Τής 
ΰβρεωςδηλαδή τής «άπό τοΰ όρ 
θοΰ. τοΰ προσήκοντος μέτρου πα- 
ρεκβάσεως», τής «αύθάδους καταπα 
τήσεως τών θείων καί άνθρωπίνων 
νόμων)), ή προερχομένη άπό «πα
ράνομον ίσχύν», άπό «πλεονάζου 
σαν συναίσθησιν δυνάμεως», άπό 
«ύπερίσχυσιν ήδυπαθείας)). Αύτή ή 
«ύβρις» εΐνε έκείνη, ή όποία προ- 
καλεϊ τήν Νέμεσιν, ή όποία κάμνει 
τό «Θείον φθονεϊν τά' ύπερέχοντα 
κωλούειν».

Ό «Λήρ)) γίνεται ένοχος «ύβρε
ως» δταν τυφλωμένος άπό τήν μα 
ταιοδοζίαν του διαπράττπ δύο ίερω- 
τάτων καθηκόντων προδοσίας:

1) Προδοσίαν κατά τού βασιλι
κού του (σύμφωνα μέ τάς άντιλή- 
ψεις τής έποχής) , καθήκοντος. Διά 
τήν προσωπικήν του πράγματι κα- 
λοπέρασιν καί χωρίς σχεδόν καμ- 
μίαν άνάγκην, άλλ’ ούτε θυσίαν έκ 
μέρους του, άποθέτε1 τό σκήπτρον. 
Είνε βέβαια γέρων άλλά άκόμη 
τό γήδας δέν τόν έχει καταβά
λει 'Ογδοντάρης, έχει κόρες εί
κοσι χρόνων καί είνε άδάμαστος 
(δέν  διστάζει στιγμήν νά ίππεύσρ 
τήν νύκτα καί νά άναχωρήση γιά 
τό παλάτι τής άλλης κόρης του μό 
λις ή πρώτη τοΰ φέρεται άσχημα). 
Είνε γερός σάν στερεά αιωνόβια 
δρΰς, τό δέ σκήπτρον τ ;ν  εΐνε έμ- 
πεπιστευμένο θεόθεν. Άποθέτων 
αύτό χωρίς λόγον, δέν προδίδει 
τό καθήκον του; Συγχρόνως δέ 
δέν έννοεί, άπαλλασσόμενος άπό 
τάς εύθύνας τοϋ καθήκοντος τοΰ 
βασιλκοΰ, νά διατηρήση έν  τού 
τοις τά προνόμιο δλτ, νά εΐνε ή 
θέλησ'ς του νόμος, τό κέφι του 
ποοσταγή; Δέν είνε ομως τούτο 
«ϋβρις» ή όποίσ πάλιστα συμπλη
ρώνεται διά τής συμπεριφοράς του 
άπέναντι τής καλυτέρας ϊσα - ίσα 
κόρης του, τής Κορδηλίος; Πώς 
εΐνε δυνατόν ή Νέμειις τοιαύτην 
υβριν νά τήν άιρή^ Ύτυώρητον;

Τό ίδιον συμβαΐνε· μέ τόν Γκλώ 
στερ "Εχει πρό χοόνων προδώσει 
τά καθήκοντά του άπέναντι τοΰ 
γάμου Εμίανε τήν «οί- του " Ε 
να παιδί, άνόμων περιπτύξεων καο 
πός, έχει προέλθε: a rc  τό γεγο
νός αύτό. "Οτα - τό 0 'τοΟν (πρα- 
ξις Α ' σκηνή 1η) άν είνε γυιός 
του αύτό τό παιδ., άπαντά:

—Είς βάρος μου είνε γέννηπ^ 
του. Τόσψ συχνά κοκκίνισα άπό 
ντροπή, άναγνωρίζοντάς τον, πού 
τώρα πιά δέν μοΰ καίγεται καρφ 
νά τό λέω...

Παρακάτω ό Γκλώστερ όμολογεί 
κυνικώτατα δτι ή μητέρα τοΰ νό 
θου τόν ένοιωσε τόσψ περίφημα, 
ώστε «άπόκτησε μωρό στήν κούνια

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΑΑΥΡΟΥ
’Επ ’ εύκαιρία τής αυριανής παραστάσεως τής Ή λέκτρα ς έν  τώ άρχαίω θεάτρω 
τής ’Επίδαυρου, παρακληθεΐς ό συνερνάτης μας κ. Ν. Λάσκορης έγραφε σύντο
μον, άλλά καΐ εΰληπτον διά τούς πολλούς περιγραφήν αύτοϋ, συνοδευομένην

καΐ άπό πολλάς σχετικάς εικόνας.
Τό θέατρον τής Έπιδαύρου, άπό 

τής σκηνής τοΰ όποίου θά δοθή αύ 
ριον τό άπόγευμα ύπό τών ήθοποι- 
ών τού Βασιλικοΰ Θεάτρου ή Ηλέ- 
κτρα τοΰ Σοφοκλέους, άνεγερθέν 
έπί τής δυτικής κλιτύος τοϋ όρους

διόδων, τών π α ρ ό δ ω ν  αίτινες 
καί έχώριζον τήν όρχήστραν από 
τής σκηνής. Αί πάροδοι τοϋ θεά- 
τρου τής Έπιδαύρου, δπως καί αί 
τοΰ θεάτρου τής Περγάμου, έκλεί- 
οντο διά θυρών, τάς όποίας διά τοΰ

U_ ^  J' t.
:ττ~r f

ϊ.
__ _

(2 ) Διάγραμμα τού θεάτρου. Ο. Όρχήστρα.— Α Βημο τού αύλητού.- ΧΚΚ 
Κερκίδες.— ΔΔΔ. Διάζωμα.— ΘΘ. Θύραι.— Σ. Σκηνή - Α Λογείον.— ΓιΠ Προσκή

νιον.— II  Παρασκήνιο.

δών των τούς πρό αύτών ω θημέ
νους.

Είς άπόστααιν εξήκοντα ^κτώ έ- 
κατοοτών του μέτρου άπό τοΰ ο τ η 
θ α ί ο υ τής όρχήστρας φαίνεται 
ή βάσις τοΰ π ρ ο σ κ η ν ί ο υ  έκ 
λευκοΰ τιτανολίθου έκτεινομένης 
είς 22 60 μ μήκος καί 3.53 ύψος καί 
καμπτσμένη άκολούθως διά ούο 
προεξεχουσών έκατέρωθεν πρός 
τήν όρχήστραν ορθογωνίων πτερύ 
γων αίτινες έσχημάτιζον τά π α- 
ρ α ο κ ή ν ι α.

"Ήτο δέ τό προσκήνιον, ώς φαί
νεται έκ τής δπμοσιευομένης είκό 
νος ένός άναπαρσταθέντος τμήμα
τος αύτοϋ (5) είδος στοάς ϋψους 
3.53 μ μέ δέκα όκτώ ιωνικούς ήμι- 
κίονας κατά τήν έμπροσθίαν αύτοΰ 
πρόσοψιν, τήν πρός τό )έατρον 
τετραμμένην)) καί ύ π ο σ κ ή ν ι -  
ο ν  καλουμένην, τά μεταξύ τών ό
ποιων διαστήματα (τά μεσοστύλια) 
έκλείοντο διά ζωγραφισμένων Ξύλι
νων πινάκων, οϊτινες ύπεθά ^ταζον 
τήν στέγην τής στοάς ήτις άπετέ 
λει τό λεγόμενον λ ο γ ε ι ο ν ή- 
το> τό έμπροσθεν τής σκηνής καί 
μετ αύτής συνεχόμενον μέρος, 
κλ-θέν οϋτω διότι έπ αύττυ έξε- 
λισσετο τό κυριώτερον τού δράμα 
τος μέρος, ό λ ό γ_ο ς, κατό τόν 
Άριστοτέλην Εκ  τών τωζομένων 
οήμερον έρειπιων. συμπέρσίνεται 
δτι τό δάπεδον αύτοΰ θά ήτο ?ανι- 
δόστρωτον ουνεκοινώνει δέ τό έ- 
σωτερικόν τού προσκηνίου μετά

πρίν άποκτήσρ σύζυγο στό κρεβ
βάτι της))καί τέλος διακηρύσσει:

—’Έχω  κι’ άλλο γυιό, νόμιμο, 
κάνα νρόνο μεγαλύτερο, π ο ύ  
δέν τόν άγαπώ σχεδόν πλειό- 
τερο άπ’ αύτό, τό παληόπαιδο, πού 
μοΰ ξεφύτρωσε -άπως άδιάντροπα 
καί πρίν κανείς στείλρ νά τό γυ- 
ρέψη... Τί τά θέλεις δμως. Ή  μη
τέρα του ήταν πολύ ώμορφη καί ή 
γυμναστική τής κατασκε- ■" του 
ήταν γλυκύτατη...».

Ή  «ϋβρις» τής «αύθάδους κατα- 
πατήσεως τών θείων καί άνθρωπί
νων νόμων» διακηρύσσεται καί μά
λιστα χωρίς καμμίαν μετάνοιαν. Ό 
Γκλώστερ θυμάται μέ κέφι τή «γλύ
κα τής γυμναστικής» (δπως άποκα 
λεί τό άνόμημα τής άπιστίας) , χά
ρις είς τήν όποίαν έμίανε τήν κοί
την του, σπείρας ένα παιδί ένα μό
λις χρόνον μετά τό άπόκτημα τοΰ 
πρώτου του νομίμου γυιοϋ (δηλα
δή νειόπαντρος σχεδόν άκόμα). 
Ή  θύμησι τής γλύκας τής άμαρτί- 
ας τόν κάνει νά τυφλώνεται ώς 
πρός τήν πραγματική του ποιότητα 
τοΰ καρποΰ της, ώς πρός τήν ύπου
λη ψυχή καί τίς κακίες τού νόθου 
του γυιοϋ, τοΰ καρποΰ τής άμαρτί- 
ας. Ή  ήδυπάθεια καί ή άσέλγεια 
τόν έχουν κάμει νά άγαπρ τόσο έ- 
κείνο πού άποτελεΐ γι' αύτόν τήν 
ζωντανή θύμησι ήδονικών στιγμών 
ώστε νά μένη άμετανόητος γιά τό 
άνόμημα. Τήν πρώτην αύτήν ϋβριν 
τήν επιδεινώνει μία δεύτερη. Ή 
ϋβρις τής άλαζόνος παραφοράς, 
τής αύθάδους καταχρήσεως τής 
πατρικής του έξουσίας χάρις είς 
τήν όποίαν, χωρίς νά τόν άκούση, 
ύπό τό κράτος ένός θυμού παρα- 
φόρου, διώχνει (καί δέν διώχνει 
μόνον ά\\ά προγράφει, καταδικά
ζει σέ θάνατο) τό νόμιμό του γυιό, 
τόν "Εντγκαρ, διότι έτσι τοΰ είπε 
ό νόθος.

Αδικία, παραφορά, άλαζονεία, 
σκοτίζουν τό μυαλό καί τοΰ Λήρ 
καί τοΰ Γκλώστερ, ένώ μόνον τε
λείως δίκαιο καί ήρεμο μυαλό μπο 
ρεί νά προφυλάξη τόν άνθρωπον 
άπό γλυστρήματα πρός πράξεις 
πού δέν μπορεί νά μείνουν άναν- 
ταπόδοτοι, κατά τό φοβερό, τόν ά- 
νηλεή νόμον τής Νεμέσεως.

Κάθε άδικία, κάθε παραφορά, 
κάθε θυμός, κάθε αύθάδεια κάθε 
«ϋβρις» τέλος πάντων δημιουργούν 
πράνμστι μίαν τύφλωσιν καί ή Μοίρα 
τά μάτια πού έτσι τυφλώνονται, ά 
ναλαμβάνει νά τά άνοιξη πρός τήν 
άλι^θειακ άποκαθιστώοα τή δικαιο- 
άλήθεια, άποκαθιστώοα τήν δικαιο- 
ρά δτι τά μέσα πού μεταχειρίζεται 
γι’ αύτό εΐνε μέσα άνταποδόσεως 
καί τιμωρίας, μέσα δέ τόσω περισ
σότερον σκληρά, βίαια, τραγικά, 
καταστροφικά, δσο δυνατώτερη ή
ταν ή παράκρουσις πού προεκά- 
λεσε τήν τύφλωσιν, δσω περισσότε
ρο αφύσικη ήτον ή τύφλωσις ή ί
δια Ό «Λήρ» —γράφει ό Μάσφιλν*· 
— είνε ένα έργον πού άρχίζει δ 
ταν άκριβώς μία ύπάρχουσα ήδη 
καί θρονιασμένη είς τό μυαλό δύο 
άνθρώπων τύφλωσις (είς τό μυαλό 
τοΰ Λήρ τύφλωσις άπό άλπζονείαν. 
τύφλωσις άπό αύθάδειαν θελήσεως 
κοι δυνάμεως. Είς τό μυαλό τοΰ 
Γκλώστερ τύφλωσις άπό ήδυπάθει- 
αν τύφλωσις αισθηματική) εΐνε ά 
κρ'βώς τό δργανον διά τήν Μοίραν 
ποός άνοιγμα τών ματιών τών ή- 

*ατά τοόπον δραματκόν καί 
ι ·έ ίΐέσα τραγικώτατα. βίαια «διότι 
^πί ή παράκρουσις πού ώδήγησεν 
τίς τήν τύφλωσιν αύτήν τούς δύο 
"'■’Μας, εΐνε φοβερά, καί ή έπελ 

ί θ'-ΰσα τύφλωσις αύτών εΐνε ή πλέ
ον άφύσκη είς τχ~, εκδηλώσεις 
της» Ό «Λήρ» —τρ είΓ  φοοέο 
βάσμιος, ώς γέρων, ώς βασιλεύς, 
ώς πατέρας— θά πληρώσρ τό σφάλ
μα του τρομερά διότι καί τό σφάλ
μα του ύπήρξε τερατώδες.

Διωγμένος άπό τίς κόρες του, 
έρημος, μέ τά γερατειά του δερό- 
μενα άπό τήν τρικυμίαν, τά άσπρα 
του γένεια ύβρισμένα άπό τήν κα 
ταφρόνια τών παιδιών του, θά αί- 
σθανθή τότε μόνον γιά πρώτη φο 
ρά πόσον ό ίδιος δέν εΐνε τίποτε 
άλλο παρά ένας άνθρωπος, θά αί- 
σθανθή τότε τό πρώτον τήν άνα 
λογία του άνθρώπου μέ τά ζώα 
Γ  ιά πρώτη φορά τότε αύτός, ό έως 
έκείνη τή στιγμή μή ννωρίζων νό 
μον άλλον άπό τήν θέλησίν του. 
θά νοιώση τήν άνθρώπινη καλωσύ 
νη καί τήν ταπεινοφροσύνη πού 
θά τόν κάνη νά παραμερίση γιά νά 
μπή στήν καλύβα καί νά προφυλα- 
χθπ άπό τή μανία τών στοιχείων 
τής Φύαεως πρώτα δχι αύτός ό βα 
σιλεύς, άλλά ό νέος καί άσήμαν- 
το<- «τρελλός» του. έπε·δή ό «τρελ 
λός»εΙνε άδυνατώτερος Τρελλός θά 
περισυλλεχθή άπό τήν άδικημένην 
θυγατέρα του, τήν άγνελική Κορ-

Κυνορτίου κατά τό 420 περίπου π 
X. ύπό τού Αργείου, ή κατ' άλλους 
Σικυωνίου άρχιτέκτονος και γλύ 
πτουΠολυκλείτου, τού «άρχαίου Μι 
χαήλ Αγγέλου», κατά τόν Patin, έ- 
φημίζετο, όπως καί πράγματι εΐνε,

(3 ) Άναπαράοτασις της σκηνής

ώς τό καλύτερον καί ώραιότερον δ
λων τών συγχρόνων κλασσικών θεά 
τρων, καί «θέας άξιον», κατά τόν 
Παυσανίαν, (II. 27 5) .

Διατηρηθέν σχεδόν ολόκληρον, 
εΐνε ώκοδομημένον έκ λευκού και 
κρυσταλλώδους τιτανολίθου, πλήν 
τών οικοδομημάτων τής σκηνής 
κοι τών πρός ύποστήριξιν τοΰ κ ο ί 
λ ο υ  τοίχων (τών άναλημμάτων), 
τά όποία είνε κατεσκευασμένα έκ 
σκληρού πορώδους λίθου.

Ή  όρχήστρα του, τό στηθαίον τής 
όποίας εινε λίθινον, τό δέ έδαφος 
της έκ πεηατημένου χώματος, έχει 
σχήμα τ ε λ ε ί  ο υ  κ ύ κ λ ο υ  μέ 
διάμετρον 24 32 μ. Έ ν  τώ κέντρω 
αύτής εύρίσκεται χθαμαλός λευκός 
λίθος, τόν όποίον_ πνές ύπέθεσαν 
δτι είνε ή βάσις τής θυμέλης, άλλ’ 
ή μικρά αύτοΰ διάμετρος (0,91; φα
νερώνει δτί ήτο τό βήμα τού αύ- 
λητοϋ δστις έσυνώδευε τούς έν τρ 
όρχήστρα χορευτάς Τών δραματι
κών άγώνων.

Μεταξύ τής όρχήστρας καί τοΰ 
κοίλου ύπάρχει πλακόστρωτος δίο
δος, χρησιμεύουσα ώς ύδραγωγεί- 
ον, άλλά καί διά τούς θεατός οίτι- 
νες είσήρχοντο είς τό θέατρον διά 
τών εκατέρωθεν αύτοΰ άνοικτών

. _ . . . . .  ι τής όρχήστρας δ ά μάς θύρας, τεσάνευρεθέντος υλικου πνεπαρεστη- I σά^  πλάτους
σεν ό κ Δα ρρ'Γελδ, τό αχέδιον τοΰ 
όποίου πσρατ Οέμενον καί ένταΰ 
θα (4.) έδημοριεύθη έν τ ·>ις ποα- 
κτικοίς τής Αρχαιολογικής Εταιρί
ας του 1883

Τό κυρίως θ έ α τ ρ ο  ν, τό διά 
τούς θεατάς δηλονότι προωοιομέ- 
νον μέρος, λεγόμενον καί κ ο ί- 
λ ο ν μετά τήν άνοικοδόμηοιν τών 
λίθινων θεάτρων, τά όποία προσψ- 
κοδομοΰντο ώς έπί τό πλείστον 
πρός κοίλφ, άποτελείται έκ πεντή
κοντα πέντε σειρών εδωλίων (ή τε
λευταία είς 22 μ. 56. ύπέρ τό έδα
φος τής όρχήστρας) διαχωριζομέ- 
νας είς τά δύο τρίτα περίπου τού 
ϋψους του ύπό δ ι α ζ ώ μ α τ ο ς  
(εύρυτέρας διαβάσεως πρός εύκο- 
λωτέραν κυκλοφορία ν τών θεατών) 
είς δύο ζ ώ ν α ς, έκ  τών όποίων 
ή μία κάτω περιλαμβάνει τριάκον
τα τέσσαρας σειράς εδωλίων, διαι-

ευγεχομένη μετά τού λογείου

(5) Άναπαράοτασις τού προσκηνίου. 
Ό  άριθ. 1 δεικνύει τήν πρόσοψιν αύ
τοΰ, ό άριθ. 2 τήν προεζέχουσαν πλευ
ράν τών παρασκηνίων καί ό άριθ. 3 τήν 
φέρουσαν πρός τήν πάροδον θύραν.

ρουμένας είς δώδεκα σφηνοειδή 
τμήματα ( κ ε ρ κ ί δ α ς )  χωριζό- 
μενα άπ’ άλλήλων διά δέκα καί 
τριών κλιμακωτών δρόμων (κλιμά
κων) άκτινοειδώς άπό τής όρχή
στρας άνερχομένων, ή δέ άνω ζώ
νη, 21 σειράς έδωλίων διαιοουμέ- 
νας είς είκοσι καί δύο κερκίδας 
χωριζομένας δι’ είκοσι τρ(ών κλι
μάκων. Τά εδώλια πάντα, άμφοτέ- 
ρων τών ζωνών, είνε κατασκευα
σμένα μέ τοιοΰτον τρόπον (έλα- 
φρώς κοίλα είς τήν έμπροσθίαν αύ
τών δψιν) ώστε οί έπ' αύτών καθή- 
μ ε ν ο ι  νά μ ι ΐ  ένοχλοΰν διά τών πο-

Άναηαράστασις τών 
παρόδων.

θυρων τών

εύρίσκεται δπιοθεν αύτοΰ ή κυρί
ως σ κ η ν  ή έκτεινομένη είς μή
κος 42 μ καί βάθος 3.20 και άπο- 
τελουμένη άπό διώροφον οίκοδό 
μημα, ώς φαίνεται έκ τής υπό τοΰ 
Puchstein γενομένης άναπαραστά- 
σεως αύτοΰ καί ήδη δημοσιευομέ- 
νης. (3) Ή  σκηνή ουνεκοινώνει 
μέ τό λογείον καί τήν ορχήστραν 
διά κλιμάκων.

Άλλά τό θαυμασιώτερον έν τώ 
θεάτρω αύτιρ εΐνε ή άκουστική του, 
όμοίαν τής όποίας δέν συναντά τις 
είς ούδένα τών σωζομένων θεά
τρων. Εΐνε τοιαύτης έντάσεως, ώ
στε δύναταί τις ν ’ άκούση καί άπό 
τής ύψηλοτέρας σειράς τών έδω
λίων, όχι μόνον όμιλητήν εύρισκό- 
μενον έπί τής σκηνής ή έπί ιής όρ
χήστρας, άλλά καΐ τόν Ριχον μικρού 
νομίσματος έλαφρώς προστριβομέ- 
νου έπί τοΰ έν  τώ κέντρφ τής ορ
χήστρας βήματος τοΰ ^ύλητοΰ

Τάς έν αύτώ παραστάσεις ήδύ 
ναντο νά παρακολουθήσουν άνέ- 
τως περί τάς δέκα καί τέσσαρας χι
λιάδας θεατών

NIK I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ 
Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Καθίσταται γνωστόν, δτι ήρ- 
χιοε ή προπώλησις τών εισι
τηρίων διά τάς παραστάσεις 
τού Άρχαίου Δράματος.

"Όροι προπωλήσεων: 
Ταμείον: Ά γ . Κωνσταντίνου 

(τηλ. 53 242) 9-1 π.μ. καί 
5—8 μ.μ.

Ταμείον : Περιπτέρου όδοϋ 
Σταδίου καί Παπαρρηγο- 
πούλου (τηλ. 32-260) 9—1
π.μ. καί 5—8 μ.μ.

Τιμαί εισιτηρίων:
ΔΓ δλας τάς παραστάσεις, 

πλήν τής πρώτης Δραχμαί 20 
— 16 καί 10. Τιμή «Πρώτης» 
παραστάσεως Δραχμαί 100 — 
50 καί 30.

δηλία καί δταν θά έχη συνέλθει 
πιά, χάρις είς τήν στοργή της καί 
τίς φροντίδες της, θά ύποστρ καί 
τό τελευταίο πλήγμα. Ή  Κορδηλία 
θά νικηθή. Αύτός αιχμάλωτος μαζί 
της, οδηγούμενος στή φυλακή, θά 
γνωρίση τόν πυθμένα τοΰ βαρά
θρου τής καταδρομής τής τύχης. 
Έ ν  τούτοις, τότε άκριβώς τά μάτια 
του θ’ άνοίξουν έντελώς είς τό ά- 
πόκοσμο φώς μιας ύπερτάτης σο
φίας, μιάς άπόλυτης γαλήνης, τής 
γαλήνης πού φέρει ή θεκή  σχε
δόν έγκαρτέρησις ή όποία κάνει 
τόν γέροντα αύτόν δταν ή Κορδη
λία τόν παρηγορρ διά τήν τελευ
ταίαν τή φοθερώτερη αύτή άτυχία 
καί τοΰ λέγη:

—Δέν είμαστε οί πρώτοι πού ύ- 
ποφέρομε τίς καταδρομές τής τύ
χης μ’ δλες τίς καλές μας προθέ
σεις. Άλλά γιά σένα, δυστυχισμέ
νε  γέροντα κλαίω. Μόνη μου ένώ 
θ’ άντεμετώπιζα τίς συμφορές. Άλ  
λά δέ θά δοΰμε αύτές τίς θυγατέ
ρες κΓ αύτές τίς άδελφάδες;

Ό Λήρ άπαντά:
—Κορδηλία μου. σέ τέτοιες θυ

σίες έπάνω, οΐ Ιδιοι οί Θεοί ρί
χνουν λιβάνι... "Ελα... Πάμε στή 
φυλακή. Μόνοι, οί δυό μας θά τρα
γουδούμε σάν πουλιά στό κλουβί. 
"Οταν θά μοΰ ζητάς τήν εύχή μου, 
θά γονατίζω νά ζητάω τή συγγνώ
μη σου. Θά ζήσωμε έτσι... μέ προ
σευχές... μέ τραγούδια... λέγον
τας μεταξύ μας παληές ίστορ'ες 
χαμογελώντας στίς ώμορφες πε
ταλούδες. Κακόμοιρο· φρουροί θά 
μάς φέρνουν τοΰ παλατιοΰ τά 
νέα... Θά κουβεντιάζουμε μ’ αύ
τούς ποιός χάνει, π3ΐός κερδί
ζει, ποιός μπαίνει καΐ ποιός βγαί
νει... Σάν νά μάς είχαν οί Θεοί κα
τάσκοπους βαλμένους τής ζήσης 
τά μυστήρια έκεί θά μάθωμε δλα 
κι' έμπρός μας θά διαβαίνουνε κο
πάδια οί μεγάλοι πού κάθε άλλα- 
ζοφεγγαριά θ' άνεβοκατεβάζρ»..

Ό Λήρ, έχει φθάσει πλέον στήν 
υπέρτατη γαλήνη, στήν άπόλυτη 
έγκαρτέρησι, τά μάτια τής ψυχής 
του έχουν άνοίξει καί γιά πρώτη 
φορά τώρα πού εΐνε νικημένος, 
συντριμμένος, ταπεινωμένος άνε- 
πανόρθωτα, βλέπει ποΰ εΐνε ή 
πραγματική εύτυχία. Ή  κάθαρσις έ 
χει έπέλθει. Ή «ϋβρις» έχει πλη- 
ρωθή άπό τήν Νέμεσιν.

Τό ίδιο σχεδόν άκριβώς συμ
βαίνει μέ τόν Γκλώστερ. Πο'^ίνει 
πράγματα φοβερά. Τυφλώνεται κα 
τά τέτοιο άπάνθρωπο καί θηριώδη 
τρόπο ώστε νά καταντά τόσο φρι- 
κιαστική ή σχετική σκηνή πού νά 
άποτελρ ένα άπό τά σκληρότερα 
προβλήματα τοΰ σημερινού σκηνο 
θέτη τοΰ «Λήρ» τό πώς θά διδάξρ 
τήν θεατρικήν άπόδοσίν της χωρίς 
κίνδυνον άπαράδεκτα, γιά τό σύγ
χρονο θεατή, άποκρουστικής, φρί 
κης.

Πλανάται ζητών είς τήν αύτοκτο 
νία τήν έξάγνισι δταν σώζεται τέ
λος άπό τό παιδί πού άδίκησε 
«σβύνει μέσα σ’ ένα χαμόγελο» 
συντριμμένος στούς σπαομούςτούς 
όποιους προκαλοΰν δύο πάθη ΰ- 
ψιστα τά όποία τόν συγκλονίζουν 
ή λύπη γιά δ,τι έκανε, ή χαρά γιατί 
είδε μέ τής ψυχής του τά μάτια τήν 
άλήθεια.

Τά μάτια τών άνθρώπων τούς ό
ποιους τυφλώνει τό πάθος, ή μυ 
στηριώδης δύναμις πού κυβερνά 
τόν κόσμον τά άνοίγει άλλά μέ 
τί μέσα! ...

Μάς μένουν δμως άκόμη μερι
κά πράγματα νά ποΰμε, πού ό χώ 
ρος, τύραννος άνίκητος, έπιβάλλει 
ν ' άναβάλωμε γιά τό άλλο φύλλο.

Π. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

Μιά έξαιρετική έβδομάς 
στήν

ΟΑΣΙ
μέ τάς 5 νέας έμφανίσεις 

Τούς τέσσαρες

W IL L IA M S  K I R K S E T C d 
ΤΗΝ DOLORES Ε Τ  DON

Τήν πρωταγωνίστριαν 
Ν ΤΕΒΙ ΤΖΑ 

μέ τά τραγούδια τής πατρί
δος της.

Τ Ο Υ Σ  ΒΟΒΥ Ε Τ  E0GEN
ΤΗΝ Λ Α ΐ Κ Α Ρ Η - Π Α Ν Α Γ ί Ο Τ ί ΐ Ο Υ

καί τούς

Σ Π Α Ρ ΙΔ Η Ν
θίασον

Ν Τ Ε Β Ι ΤΖΑ
CANOVER ΕΤ  SUZY κάου-μπόϊ 
καί δλα τά άλλα νούμερα, 
πού ένθουσιάζουν τούς θεα

τάς, στήν

ΟΑΣΙ

Ν
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Ή  'Εταιρία τών 'Ελλήνων θεα
τρικών συγγραφέων στή συνεδρία 
του Συμβουλίου της τής 22 Νοεμ
βρίου 1914 έξέλεγε παμψηφεί ε 
πίτιμα μέλη τούς Σπ. Λάμπρο, Σ. 
Κ. Σακελλαρόπουλο, Ν. Πολίτη, 
Στ. Δραγούμη. Γ. Μιοτρ'.ώτη, I. 
Ψυχάρη, Α. Βλάχο καί Γ. Σουρή.

Πρόεδρος ό Χαρ. "Αννικος. Γ. 
Γραμματεύς ό κ. Μιλ. Λιδωρίκης.

Στή συνεδρία τής 11ης Δεκεμ
βρίου άνακοινώνονται έπιστολές 
τοΰ Πολίτη, Λάμπρου, Σακελλαρο- 
ποΰλου καί Μιστριώτη, πού εύχσρι- 
οτοϋν καί δέχονται.

ΟΙ έπιστολές αύτές βέβαια μπή 
κανε στό άρχεϊο καί τώρα κατατε
θήκανε στό τμήμα_ τών χειρογρά
φων τοΰ θεατρικού Μουσείου.

Τό κείμενο τής έπιστολής τοΰ 
Μιστριώτη έχει ώς έξης:

/ Λ-
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Ή  έπιστολή αΰτη Ιδιόχειρη, ό

πως εΐνε φανερό, καθώς Ιδιόχει
ρες εΐνε καί τών άλλων καθηγη
τών, έχει μιά ξεχωριστή σημασία 
καί γιατί τήν έγραφε καθηγητής 
τής Γραμματικής καί γιατί ό Μι-

,

Ό  κ. Γ. Μιστριώτης 
(σκίτσο τοϋ θέμου Ά ννίνου )

στριώτης έχει τόσο ιδιαίτερη θέσι 
στήν Ιστορία τοϋ Γλωσσικού ζη
τήματος, πού έγινε ό άρχηγός 
του, ποϋ τόσα είπε έναντίον τών 
άγραμμάτων μαλλιαρών. Καΐ 6μως 
ό μακαρίτης δέν μποροΰσε νά 
νράψρ δυό - τρεις γραμμές χωρίς 
νά κάνη όρθογραφικά λάθη. Στό 
κείμενο λοιπόν τής μικρής έπιστο
λής αύτής ύπάρχουν δύο λάθη όρ 
θογραφικά:

1) Τή λέξι εύχαρίστως τή χωρί
ζει εύχαρίσ—τως πού εΐνε λάθος 
μή έπιτρεπόμενο οϋτε σ' ένα παι
δί τής πρώτης τοϋ Γυμνασίου, πού 
έμαθε κάπως τό συλλαβισμό, πώς 
δηλ. οί λέξεις χωρίζονται διαφο
ρετικά άπό τό συλλαβισμό τοΰ Μι- 
στριώτη.

2) Τό άφομοιοϋται τό γράφει μέ 
ι, ένφ καί οί γάτες τό ξέρουν ότι 
θέλει μέ οι.

Τό καταπληκτικό αύτό έγγραφο 
φανερώνει πολλά πράματα.

’Ά ν  τά είχανε κάνει αύτά τά 
λάθη υποψήφιοι σέ τίποτα έξετά- 
σεις θά γινότανε φοβερός ντόρος 
γιά τό «κύμα τής άγραμματωσύ- 
νης» κλπ. ’Εμείς τί νά ποΰμε; " Ε 
ναν αϊώνα οί καθαρευουσιάνοι δι
δάσκανε ώς κύριο ιδανικό τήν όρ- 
θογραφγία καί... δέν τήν ξέρανε 
— στοιχειωδώς.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΟΥ
Τά βιβλία τής έβδομάδος
Α ΡΗ  ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ: “ Πρέβεζα» δράμα. 

Σχ . δον, σελ. 67, έκδ. Γκοθόστη. ’Αγ
γέλλεται τοϋ ίδιου «ό Ποτοΰχος» 
δράμα (βραβείο Καλοκαιρινείου δια
γωνισμού) .

ΚΟΣΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ: «Ή'ίιοτρόπαια))
(ποιήματα), Σχ . 8ον σελ. 32, έκδοσ. 
Άντωνοπούλου. Στό έσώφυλλο τής 
πλακέττας τοϋ κ. Κώστα Κσλαντζή 
άναφέρονται έξη προηγούμενες λο
γοτεχνικές έργασίες του, δημοσιευ
μένες  άπό τό 1928 έως σήμερα. Διη
γήματα, ποιήματα, ταξιδιωτικές έν- 
τυπώσεις, ιστορικές μονογραφίες. Δι
καιολογημένα λοιπόν θά περίμενε 
f-^νιτίς διαβάζοντας τά τελευταία 
^•ΐιβίηματά» του νά αίσθανθρ έστω 
και «λανθάνουοα» τήν Οπαρξι τής 
δημιουργικής πνοής πού θά τόν ώδη- 
γοϋσε σέ μιά σχετική πολυγραφία, ή 
τούλάχιστον νά διαπιστώσρ μίαν έκ- 
φραστική δεξιότητα πού θά μποροΰ
σε ίσως νά καταστήσπ άπλώς άνε- 
κτή τήν συχνή έμφάνισι του. δυ
στυχώς άπό τά στιχουργήματα ηις 
σειράς «Ήλιοτρόπαια» όχι μόνον ιό 
ποιητικό ρίγος έλλείπει καταφανέ
στατα, άλλά καί ή κοινή αίσθησι τής 
έκφράσεως καί τοϋ ρυθμοΰ δέν ύπάρ 
χει. Διατύηωσις άφόρητα πεζολογική, 
άγνοια τοϋ μέτρου, συχνότατες χα
σμωδίες πλατυασμοί καί έπανα- 
λήψεις, άλλοτε άντιαισθητικώτατες 
υυγκοπές λέξεων καί άλλοτε πορα- 
- Λ ί ΐ ίψ ε ις  άλλων άπαραιτήτων και συν- 
ιακτικώς άκόμη, δέν  άποτελυυν βέ 

βαια στοιχεία κατάλληλα γιά τήν ε 
πιτυχή έκφρασι μιάς ιδέας, ένός συ
ναισθήματος. "Οταν ίζίως ό συγγρα
φέας μεγαληγορεί, ζητώντας νά φι- 

λοσοφήσρ έπάνω στήν τραγική μοίρα 
τών άνθρωπίνων, ή μορφές της «έμ- 
πνεύσεώς» του, τόσον άντικαλλιτε- 
χνικά ντυμένες, παρουσιάζονται ω
σάν άπίθανα «κινούμενα» πού Ρίι/ 
κατορθώνουν ποτέ νά μάς προοη γγί- 
οουν. Ό  κ. Καλαντζής άναγγέλλει 
τήν προσεχή έκδοοι καί άλλων έρ- 
γασιών του. Γ.Γ.

ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΠΑΤΣΗ: «"Ονειρα», ποιήμα
τα. Σχ. 8ον, σελ. 64, έκδ. Άντωνο- 
πούλου.

ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ: «Λευκοί δρόμοι» (ποιή
ματα)' ’Ανάμεσα άπό τίς διάφορες 
τάσεις πού άναγνωρίζει κανείς στήν 
πρώτη ποιητική συλλογή τοΰ κ. Τάκη 
Δόξα, μπορεί νά ξεχωρίσρ έκείνην 
πού θά τόν όδηγήσπ σέ άποτελέσμα- 
7u περισσότερον εύτυχή. Τό ταλέντο 
του, άξιοσημείωτο άλλά δχι τελείως 
σχηματισμένο έχει δεχθή ποικίλες έ- 
πιδράσεις, χωρίς άκόμη νά έπιτύχη 
τήν άναγκαίαν έπιλογή καί άφομοί- 
ωσι. Διατυπώνομε τήν συναδελφική 
γνώμη πώς ή συναισθηματική φύσι 
τοΰ νέου ποιητη θά προσαρμοσθη 
καλύτερα πρός τήν λεγόμ ίνη  "κα 

θαρή ποίησι» χωρίς τό σπάσιμο τής 
φόρμας. Τά ποιήματα πού χαρακτη
ρίζονται άηό τήν τάσιν αύτή εΐνε 
καί τά ώραιότερα τής συλλογής του. 
Καταστάσεις άβρά οδυνηρές, τόνοι 
άπαλοί πού κατορθώνουν κάποτε νά 
φέρουν τήν μελαγχολία ή τή γαλή
νη  τους σέ κάποιαν έπαφή μέ τήν 
ψυχή μας."Ετσι ξεχωρίζομε τό «Κά
τι μοϋχεις πάρει», τήν "Δειλία», τήν 
« Ήσυχη βραδυά».
...Έ ντός  μου δέ σαλεύτηκε ή ρέμβη 

τής ψυχής 
π’ άγκάλιαζε μιάν έκστασι χλωμή 

κι’ άλαργεμένη 
μέ τ ’ όνειρο μ' άπόμεινε ρωμαντικό 

δεμένη
στά βρόχια τής σιγής.
Όραία βραδυά! Πώς πέρασε γοργά 

τόσο καλή, 
δέν  ηλθ' ή λύπη ταραγμός στήν ά- 

πλερη γαλήνη 
όλο τόν κόσμο μέσα μου ή άγάπη 

περικλείνει
καί σένα πιό πολύ...

Κάποια περισσότερη έπιμέλεια τής μορ 
φής, ώστε ό στίχος νά κερδίορι σέ 
εύκαιρία καί σέ μουσικότητα, θά 
μποροΰσε νά δώση στόν κ. Δόξα μιά 
θέση όχι περιφρονητέα άνάμεσα 
στούς νέους μας ποιητές.

Γ. Γ.
Περιοδικά
«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»; Έβδομα- 

διαία φιλολογική καλλιτεχνική έπιθε- 
ώρησι. Διευθυντής Δημ^τρης Φωτιά- 
δης. Άπό τά περιεχόμενα τοΰ 91ου 
τεύχους (3ης Σεπτεμβρίου) σημειώ
νουμε: Γιάννη Χονδρογιάννη«Οί δύο 
όψεις τοΰ Υπερρεαλισμού», Θράσου 
Καστανάκη «Μορφές της Γαλλίας^ 
Τάκη Μουζενίδη «Κ. Στανισλάβσκι», 
άρθρο Λ. Πρασίνου «ό Σομόλης» μυ
θιστόρημα, Ά λέξ η  Σολωμοΰ «’Αγά
πιος ό Καλόγερος» διήγημα, Στέφαν 
Τζβάϊχ «Ναπολέων—Γκρουσύ)), « Άλιζ  
ντί Πόϋ «Σκελετός» διήγημα. ’Επί
σης φιλολογικό πορτραίτο τοϋ κ. Μιχ. 
Πετρίδη άπό τόν κ. Ξεν. Δάντη, χρο
νογράφημα τοΰ κ. Φωτιάδη, ποιήμα
τα νέων λογοτεχνών κλτΥ. 

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ZQH» : Δεκαπενθήμερο 
λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθυντής 
Μελής Νικολαΐδης. ’Από τά περιεχό
μενα τοΰ 30οΰ τεύχους 10ης Αύγου
στου σημειώνουμε: Μελή Νικολαΐδη 
«Νίκος Νικολαΐδης» (σκιαγραφία», Γι
άννη Χατζίνη «Φώτος Πολίτης» (κριτι
κό άρθρο), I. Παναγιωτοπούλου « ’Α 
νέκδοτα Γράμματα τοΰ Καρκαβίτσα» 
Κ. Καρθαίου, Νότη Άγιομαυρίτη, Τ. 
Πανουσάκη «Ποιήματα».
’ Ιδιαιτέρως σημειώνουμε δύο ώραιό- 

τατες μεταφράσεις τής κ. Σοφίας Μαυ- 
ροειδή—Παπαδάκη άπό τά «Πορτογαλι
κά Σοννέττα» τής Έλισσάβετ Μπράου- 
νιγκ.

Ε Ν Α  Ε Λ Λ Η Ν ι Κ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α  Κ Α Θ Ε  Β Δ Ο Μ Α Δ Α
Α?ΛΒΕ ΙΛΚΩΒΙΑΗ - ΠΔΐΡίΚίΟΥ

ΕΝΑ ΜΟΚΟ ΛΛΚΡΥ ©  ·  ·

ΓΡ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν  ΟΝ
’Από καιρό στή χώρα μας βρίσκεται 

σέ οργασμό, σέ τεράστια άνάπτυζι μιά 
καινούργια μορφή τέχνης. Τό—άς και* 
νοτομήσω στήν έκφρασι—βιομηχανοποι- 
ημένο τραγοΰδι. .

Πρόκειγαι γιά τό 'Εληνικό τραγοΰδι 
πού κυκλοφορεί ύπό μορ'φήν φωνογρα
φικού δίσκου. Φόξ, ταγκό, βάλς. Είναι 
κι’ αύτό μιά έκφρασι τέχνης πού, όπως 
κάδε άλλο είδος, έχει άνάγκη άπό 
στοργική παρακολούθησι, άπό φιλικό 
ένδιαφέρον.

‘Ως τώρα κάνεις δέν τό πήρε στά 
σοβαρά.

Πολύ συχνά δόθηκε ή εύκαιρία σέ 
πολλούς νά μιλήσουν, γιά τό σύγχρονο 
αύτό είδος, πού τροφοδοτεί τά καλλι
τεχνικά αισθήματα τοΰ λαού μας,— μέ 
τόν τρόπο του βέβαια.— Μά Λ σώπασαν 
χαρακτηριστικά ή μίλησαν άπό καθέ- 
δρας καΐ σχεδόν άδιάφορα. «Τά; «Παρα
σκήνια» άπεφάσισαν νά μήν άφήσουν 
«έζω τοΰ νυμφώνος» αύτό τό είδος της 
τέχνης.

“ Ετσι σ’ αύτήν έδώ τή στήλη, κάθε 
βδομάδα, θά κουβεντιάζουμε πάνω στις 
νέες  έμφανίσεις τού τραγουδιού αύ
τοΰ, πού γίνονται εϊτε ύπό μορφήν δί
σκων, είτε μουσικών κομματιών.

Κάθε βδομάδα ό άναγνώστης θά θρί- 
σκη έδώ κάθε πληροφορία γιά τήν κί- 
νήσι αύτή και γιά τά τραγούδια πού 
κυκλοφόρησαν πρό όλίγου ή πού θά 
κυκλοφορήσουν σέ λίγο.

Τις μέρες αύτές κυκλοφορούν οί έ 
ξης δίσκοι:
Ο Ν Τ Ε Ο Ν

7143 «Χάθηκα» φόξ, « ’Έφταιξα» τα
γκό έκτέλεσις τών άδελφών Παπαδά- 
κη.

7144 «Κι’ δμως ή νύχτα περνάει» 
φόξ, «Μά σύ δέν βγαίνεις νά σέ Ιδώ» 
φόξ, έκτέλεσις Ρ. Καραγιάννη—Κ. Γρυ- 
πάρη.

7138 «Μικρούλα καστανή» λαϊκό, 
«Φτωχό πανωφοράκι μου» λαίκό.— Κα- 
\oi στίχοι καθώς καΐ ή έκτέλεσις.

7139 «Βασίλω» λαϊκό, «Δυό χρόνια σ’

Ρ Α Λ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Ν
Μεταξύ τών σπουδαιοτέρων έκπομ

πών τής προσεχούς έβδομάδος σημειώ
νουμε τίς έξής:

Δύο συμφωνικές συναυλίες άπό τήν 
όρχήστρα τοΰ Σταθμού ύπό τήν διεύ- 
θυνσι τοΰ κ. Εύαγγελάτου.

"Ενα  κουϊντέτο ύπό τήν διεύθυνσι 
τοΰ κ. Γλυκοφρύδη.

Φωνητικό κουαρτέτο ύπό τήν διεύ
θυνσι τοΰ κ. Σπά$η.

Εκπομπές έλαφρών τραγουδιών άπό 
συγκροτήματα του Κορινθίου, Χυτήρη- 
Παγώνη κτλ.

Συναυλία άπό τήν μανδολινάτα τοΰ 
Λάβδα.

Κοντάδα ύπό τήν διεύθυνσι τού Γ ε 
ωργίου Άθανασιάδη.

Δυωδία τών δεσποινίδων Δημητρίου 
καί Ντέμη.

Ρεσιτάλ τραγουδιού ■ άπό τόν βαθύ
φωνο κ. Μουλά. Κ. Λ.

Ή  κυρία ’Ασπασία, παληά φιλη- 
νάδα της μητέρας μου, μέ κάλεσε 
νά περάσω τις γιορτές μαζί της 
καί νά λάβω μέρος σέ μιά παιδι
κή παράστασι, πού θάδινε 6 σύλ
λογός της.

Άπό τό σπίτι μου δέ ξέρανε 
καμμιάν άντίρρησι, γιατί τή χρο
νιά έκείνη περνούσαμε φοδερές 
στεναχώριες. Καΐ, μάλιστα, οά νά 
τής ήρθε καλά τής μητέρας μου, 
ή πρόσκλησις αύτή. Θά ζαλάφρωνε 
κομμάτι μερικές μέρες από τήγ 
φροντίδα μου κΓ έγώ, πάλι, σίγου
ρα Θά περνούσα καλύτερα στό 
πλούσιο σπίτι τής κυρίας ’Ασπασί
ας, πού καθώς έλεγε κι' ή ίδια κα
μαρώνοντας: «καί τού πουλιού τό 
γάλα)) τής κουβαλούσε ό άντρας 
της.

Δέ θυμάμαι πρτέ αύτή τή γυναί
κα νάχε έρθει στό σπίτι μας χω
ρίς νά μάς άναγγείλη και κάποια 
καινούργια άγορά -- σημαντική ή 
ασήμαντη, άδιάφορο— καί χ^ρις νά 
πλέζρ τό εγκώμιο τού άντρα της 
τοΰ κουβαλητή.

Ό πατέρας μου. ή άλήθεια εΐνε, 
δέν τήν χώνευε’ τήν έλεγε ξιπα
σμένη κι' ύποκρίτρια κι’ δταν τήν 
έβλεπε νάρχεται έφευγε άπό τήν 
πίσω πόρτα γιά τό καφενείο.

Μά ό καϋμένος, ό πατέρας, είχε 
προσέξει καί τοϋτο: έπειτα ά,πύ κά
θε βίζιτα τής κυρίας 'Ασπασίας, ή 
μητέρα μου γινόταν πιό μελαγχο- 
λική, πιό νευρική καί πιό κοκόθυ- 
μη. ’Έπειτα στή δουλειά, δέ μιλά
ν ε  σέ κανέναν. Έ κ ε ΐ μονάχα, πού 
έρραβε ή ξεσκόνιζε,τήν άκουγες 
ξαφνικά ν ’ άναστενάζη βαθειά ή 
νά λέη βυθισμένη σέ κάποια συλ
λογή: «Μερικοί άνθρωποι σέ τί ά- 
στέρι γεννιούνται, Θεέ μου !..» . 
Σταματούσε σά νά συνερχόταν κι’ 
έξακολουθοΰσε βαρύθυμη τή δου
λειά της.

Τήν ήμέρα, πού ή κυρία Ασπα
σία ήρθε νά μέ πάρρ ^ταν πάλι, 
κατά τή συνήθειά της, φορτωμένη 
διάφορα κουτιά μικρά καί μεγάλα. 
Ανέβηκε λαχανιασμένη τίς σκάλες 

τοΰ σπιτιού καί έστειλε τά μικρά 
μου τ' άδερφάκια νά κατέβουνε νά 
προσέχουνε κάτω στό αύτοκίνητο 
τά ύπόλοιπα κουτιά μήν τύχη καί 
τής τά κλέφουν.

Στό μεταξύ ή μητέρα, πού άκου- 
οε τήν κουβέντα της, έτρεζε νά 
τήν ύποδεχθρ. Τήν πέρασε στή οά- 
λα κι’ άρχισε νά περιεργάζεται μέ 
θαυμασμό τήν καινούργια της του- 
αλέττα. >

Ή  κυρία Ασπασία, γύρισε σέ μέ
να :

—” Ελα. τί κάθεσαι, κυρά; Ετο ι
μάσου νά φεύνουμε. Δέν έχω κα
θόλου καιρό. 'Έ χουμ ε  χίλιες δου
λειές νά τελειώσουμε. Τ ’ άπόνευ- 
μα περιμένω τις κυρίες τοΰ Συμ
βουλίου νά συνεννοηθοΰμε πώς 
θά ένεργήσωμε τόν έρανο ύι .έρ 
τών πτωχών τής ένορίας μας. Μήν 
ξεχάσης νά πάρρς μαζί σου κι' έ 
να παληό πανταλόνι τοΰ άδερφοΰ 
σου. πού θά μάς χρειαστρ γιά τήν 
παιδική παράστασι...

Ή  μητέρα μου, πού θαύμαζε τή 
ζωτικότητά της, τή δράαι της, τήν 
κοινωνική καί τά πλούσ·α φιλάν
θρωπο αίσθήματά της. θέλησε νά 
τής κάνη ένα κοπλιμέντο:

— Εσύ, καϋμένη ’Ασπασία, είσαι 
εύτυχής πού δέν έχεις άλλους 
περισπασμούς, δέ γνοιάζεσαι γιά 
τό ψωμί τών παιδιών σου κι’ έτσι 
μπορείς νά κυττάξρς κι’ ούτά. Ε 
νώ, ό Θεός νά μέ <ιυχωρέσ«, δέν 
έχω .πιά καρδιά γιά τίποτα ι Δ )ό 
χρόνια έχω νά πατήσω σ’ εκκλη
σία...

—Δέν κάνεις καλά, τής ά-,άντησε 
σέ τόνο έπιτιμητικό ή κυρία ’Ασπα
σία, καθόλου καλά δέν κάνεις! "Α 
μα μάς λείψη καί ή θρηοκε'α... τί 
μένει πιά στόν άνθρωπο;

—Μή μέ κολάζεις, ’Ασπασία μου, 
μέρες πού είνε, μή μέ κολάζεις, 
νά ζήσης!

'Από τή μισάνοιχτη πόρτα τοΰ 
δωματίου πού συγυριζόμουνα πα 
ρακολουθοΰσα τή σκηνή. Είδα Τό 
βλέμμα τής μητέρας μου νά καρ
φώνεται στά κομψά πακέττα τής φί 
λης της πού ήταν προκλητικά άρα- 
διασμένα πάνω στό τραπέζι τής οά 
λας. "Υστερα γιά νά δώσρ Τέλος 
στή συζήτησι καί στις συμβουλές 
άκουσα νά τήν ρωτάη:

—Τί καλά πάλι ψώνισες αύτοϋ,
—’Ά σ ε  με καϋμένη κι’ έχω ξε- 

θεωθή γι’ αύτά πού. βλέπεις Μ.ά 
βδομάδα γυρίζω στά μαγαζ'ά γιά 
νά βρώ τά καλύτερα καί τά φθηνό
τερα. Μέ χ :λιες δραχμές, πού δ ια 
θέτει ό σύλλογός αας, πο^πει 'ά 
άγοραστοΰνε τούλάχιστον διακό
σια άντικείμενα, πού θά τά υοιρά- 
σωμε. καθώς ξέρεις, τήν παραμο
νή τών Χριστουγέννων ^τά ς>τωχά 
παιδιά τής ένορίας μας. Καταλα 
βαίνεις, λοιπόν, τώοα. τούς κό-'υυς 
μου καί τις σκοτούρες μ^υ Ευτυ
χώς πού ό Σύλλογος διαθέτει αυ
τοκίνητο. Άλλοιώς θά είχα -'έσει 
άρρωστη άπό τ ή ν  κούρασι! ΤΙ νά 
κάνης, αμως, πού οί άγιες αύτές 
ήμέρες επιβάλλουν μεγάλα καθή
κοντα! Μπορείς καϋμένη νά ησυ- 
χάσης, δταν βλέπης τέτοια δυστυ

χία καί τόση φτώχεια γύρω σου: 
’Ά σ ε  τούς μεγάλους. Τά παιδακια 
δμως; Δέν μπορώ νά 3λέπω παιδί 
δυστυχισμένο. "Ενα  μόνο δάκρυ 
στά μάτια ένός παιδιού, μοΰ κομ
ματιάζει τήν καροιά! Τά παιδιά εί
ν ε  πλασμένα γά τό γέλιο καί γιά 
τή χαρά!

Σ ’ αύτό τό σημείο πετάχτηκα ά 
πό τό διπλανό δωμάτιο καί τούς έ 
κοψα τήν κουβέντα.

Ή  κυρία Ασπασία σάν μέ είδε 
έτοιμη, σηκώθηκε, χαιρέτησε τή 
μητέρα μου, κατέβηκε χαρούμενη 
τις σκάλες. Πήδηζε στ’ αύ-οκίνητο, 
μέ πήρε δίπλα της, άπίθωσε οτά 
γόνατά μου τά ύπόλοιπα ytuvia της 
καί στράφηκε στόν οδηγό:

—Όδός Μαυρομιχάλη 83.
Σ έ  δέκα λεπτά είχαμε φτάσει 

στό σπίτι της, ένα παληό '-ριώροφο 
πού τό προώριζε γιά προίκα τής 
κόρης της, μαζί μ’ ένα μεγάλο οι
κόπεδο στά κάτω Πατήσια.

Μετά τό φαί έγινε άπό τήν κυ
ρία Ασπασία ή κατανομή τής έρ 
γασίας. Σ έ  μέναν παρήγνειλε νά 
βγάλω άπό τά κουτιά τά διάφορα 
μικροπράματα, πού προωρίζονταν 
γιά τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
καί νά βάλω άπάνω _ στό καθένα 
καί μιά μικρή έτικετοΰλα. ^τήν κό
ρη της έδωσε διαταγή νά πστιση 
τά λουλούδια τής αύλής καί αύτή 
πήγε νά γράψη τίς προοκλήσεις 
τών δημοσιογράφων γιά τήν ίίαιδι- 
κή παράστασι.

’Ομολογώ πώς ή δουλειά πού μοϋ 
άνέθεσε, μ ’ ένθουσίασε. ’Ήμουνα 
πολύ περίεργη νά δώ τί χρύβαν 
τά πακέττα. Τά μάζεψα όλα στό 
τραπέζι τοϋ χώλλ κι’ άρχ,οα νά τά 
ανοίγω: Κουκλίτσες μέ ψανταχτε- 
ρά φουστανάκια, φασουλήδες, πιε: 
ρόττοι μοντέρνα ντυμένοι, σ.δπρο 
δρομάκια, αύτσκίνητα καί όλων των 
ειδών τά ζώα, σέ μικρές χαριτωμέ
νες κι’ έκφραστικές πόζες, ξεχύ
θηκαν άπό τά πακέττα κΓ έκαναν 
τό τραπέζι τού χώλλ νά μοιάζρ μέ 
στολισμένη βιτρίνα εμπορικού.

’Έ να ς  κοντοχοντροστρούμπου- 
λος άραπάκος, περίφημα χαρακτη
ρισμένος, μέ άλικα χείλη καί μιά 
σειρά μαργαριταρένια δόντ.α, τρά 
βήξε περισσότερο άπ’ όλα τήν 
προσοχή μου. Τόν πήρα στά χέρια 
μου καί άφαιρέθηκα νά -όν κυτ- 
τάζω.

Άπό τήν διπλανή κάμαρα, ακού
στηκε έπιτακτική ή φωνή τής κυρίας 
Ασπασίας:

—Κατίγκω! Κατίγκω! Φέρε μου τό 
δίσκο μέ τά φλυτζάνια τοΰ τσα
γιού.

Δέν είχε άκόμα τελειώσει ή προ 
σταγή τής κυρίας Ασπασίας κι’ ένα 
άναμαλλιασμένο μικροσκοπικό κε- 
φαλάκι ξεπρόβαλε στήν πόρτα 
τοϋ χώλλ.

’Εκτός άπό τά ξανθά μαλλιά κι’ 
ένα ζευγάρι μαΰρα βαθουλωμένα 
μάτια δέν μπόρεσα νά ξεδιακρίνω 
τίποτ’ άλλο, γιατί ό πελώριος δί
σκος, φορτωμένος μέ τά φαρφου- 
ρένια φλυτζάνια, σκέπαζε όλόκλη
ρο τό κορμάκι τής Κατίγνως, πού 
περπατούσε προσεκτικά καί είχε 
καρφωμένη τή ματιά της στό βα
ρύτατο γιά τήν ήλικία της φορτίο, 
προσπαθώντας νά καταφέρη νά τό 
πάη ώς τή διπλανή κάμαρα.

Τήν παρακολουθούσα χωρίς νά 
βγάλω άχνα γιά νά μήν άποσπάσω 
τήν προσοχή της. ’Άδικα όμως, ό 
μικρός άραπακος, πού κρατούσα ά
κόμα στά χέρια μου, τράβηξε τό 
βλέμμα τής μικρής κι’ έλυσε τήν 
γκριμάτσα τής έντεταμένης ιοο- 
σοχής πού άσκήμαινε τό προσωπά- 
κι της σ’ ένα εύτυχισμένο χαμό
γελο.

Ή  ισορροπία τοΰ δίσκου χάθη
κε. Τό βάρος, τό άταίριαστο γιά τά 
μικροσκοπικά χεράκια, λύγισε τά

άδύναμα μπρατσάκια της. ’Ένας 
κρότος ώκούστηκε, καί τά φλυτζά
νια βρήκαν τό τέλος τους μπρός 
στά ποδαράκια τής άτυχης μικρής.

Καί τόν ίδιο τόν Χάρο άν έβλεπε 
ολοζώντανο μπροστά της δέ θά- 
παιρνε τό προσωπάκι της παρό
μοιον έκφρασι πόνου. Σταύρωσε τά 
χεράκια της κι’ άπελπιαμένη, άρ
χισε νά βγάζη γοερούς λυγμούς, 
τόσο πού μοΰ φάνηκαν ύηερβολι- 
κοί καί δυοκολοεξήγητοι.

Μόνον δταν πρόβαλε ξαφνια
σμένη ή κυρία Ασπασία κατάλαβα: 
Ή  άπειλητική φωνάρα της μ' έκανε 
κι’ έμέναν ν ’ άνατιναχθώ. Μαζεύ
τηκα σέ μιά γωνιά καί παοπκολού- 
θησα τό άγριο θέαμα:

— Κακούργα! Θεοκατάρατη! Τό 
κακό πού μοϋκαμες! στριγγλ.άζει 
ή κυρία Ασπασία.

Ή  φτωχή μικρούλα άνήμπ ορην’ 
άντιοταθρ σωριάστηκε κατά γης. 
Τά ώχρά της μάγουλα βγάζανε κα- 
τακόκκινες φλόγες άπό τίς μπά- 
τσες.

— Σκύλλα ! Τό θάνατό σου θά 
βρρς σήμερα άπό μένα!

Μιά τούφα άπό τ’ άνυπόταχτα 
ξανθά μαλλάκια έμειναν μπλεγμέ
να στά δάχτυλα τής κυρίάς ’Ασπα
σίας, πού ύστερα άπό Μγο όταν ή 
Κατίγκω λιγοθύμησε, τήν τράβηξε 
σάν κουρέλι καί τήν παρατηοε οέ 
μιά σκοτεινή γωνιά —μιά παράμερη 
άποθηκούλα.

Έ κεί έμεινε ώς που έπεσε τό 
σκοτάδι καί ό ύπνος τής οφάλισε 
στοργικά τά στεγνωμένα άπό τά 
δάκρυα ματάκια της.

Μόνο γιά μιά στιγμή, όταν άκου- 
σε τό θόρυβο τής προετοιμασίας 
τοΰ τραπεζιοΰ έκανε νά σηκωθη. 
Ή  πείνα τήν θέριζε μά δέν είχε 
τήν τόλμη νά ζητήση ένα κομμάτι 
ψωμί. Χαΐδεψε μέ τή φρυγμένη 
γλώσσα της τά σκασμένα χείλη 
της καί ξανασωριάστηκε βάζοντας 
τά δυό άδύναμα χεράκια της γιά 
προσκέφαλο, προσπαθώντας νάβρρ 
στόν ϋπνο τήν παρηγοριά.

Κείνη τήν ώρα περνούσα άπό 
τήν παράμερη άποθηκούλα καί θυ
μήθηκα τά λόγια τού πατέρα μου 
γιά τήν κυρία Ασπασία. Λέν ξέρω 
πώς μοΰρβε νά σκύψω νά φιλήσω 
τήν Κατίνκω, νά τής πώ πώς τήν 
άγαπώ. Ό πόνος κι’ ή συμπάθεια 
ποϋ πλημμυροΰσαν τήν ψυχή μου 
νιά τή δυστυχισμένη μικρούλα μ ’ 
έκαναν νά ξεχάσω πώς δέν είχα 
κονένα δικαίωμα στό ξένο σπίτι: 
’Έσκυψα, τήν πήρα άπό χό χέρι 
καί τήν πήγα στό μαγεριό Τής εί
χα-φυλάξει ένα μέρος άπό τή με
ρίδα μου.

Στήν άρχή μέ κύτταξε σαστισμέ
νη. Δέν πίστεψε σέ μιά τέτοια κα- 
λωσύνη. Μά σάν βεβαιώθηκε, άρ
παξε ό,τι τής έδωσα καί ξανατρύ- 
πωσε πάλι στή σκοτεινή άποθήκη 
γιά νά μπορέσρ έκεί, άνενόχλητα, 
νά χορτάση τήν πείνα ιπς.

Στεκόμουν καί τήν κύτταζα, δ
ταν σέ μιά στιγμή τήν είδα ν ά ’μα
ζεύεται τρομαγμένη καί νά κρύ- 
βη π’σω άπό μιά σκοΰρα κουρτίνα 
τής κάμαρας πού συνώρευε μέ τή 
νωνιά της, τό ύπόλοιπο δείπνο της. 
Δέν μπόρεσα άμέσως νά έζηγήσω 
τήν άφορμή τού καινούργιου της 
τρόμου. Κύτταξα όλόγυρά μου κι' 
είδα ένα φώς πού περνούσε έξω 
άπό τήν άποθήκη. Αύτό έγινε ά
φορμή νά τήν άφήσω κι’ έγώ μόνη.

"Επρεπε νά λάβω μέρος στήν 
πρόβα γιά τήν παιδική παράστασι. 
Μά δέν μπορούσα. Τά γέλια τους 
μ’_ ένωχλοΰσαν.Θά τόσκανα καί θά 
γύριζα σπίτι, άν δέν  φοβώμουν τίς 
Φωνές τής μητέρας μου. ’Έκανα 
τήν άρρωστη κι' άποτραβήχτηκα 
στήν κάμαρα πρύ μοΰχαν δώσει, 
μιά κάμαρα πού συνώρευε μέ τήν 
άποθηκούλα.

Ό ύπνος δμως δέν έρχόταν. 
Στριφογύριζα στό κρεβδάτι Πήρα 
ένα βιβλίο νά διαβάσω. 9ί φωνές 
καί τά γέλια τής πρόβας μ' έκαναν 
πολλές φορές νά σταματήσω τό 
διάβασμα. Έπί τέλους ό ύπνος ήρ
θε νά μέ ξεκουράση.

Ξάφνου τινάχτηκα, Γοερά παι- 
διάτικα κλάματα μέ κάναν νά βγώ 
έξω άπό τήν κάμαρα.

Βγήκα στό χώλλ. Κανείς. Τά γο- 
ερά κλάματα είχαν πάψει. «Μά τί 
διάβολο τρέχει πάλι; ’Όνειρο θά 
είδα)) συλλογίστηκα.

Τό πρωΐ. ρώτησα τ’ άλλα παιδιά 
κι’ έμαθα: Ό άφέντης τής μικρής 
γυρίζοντας άπό τό μαγαζί του έ 
μαθε τή μεγάλη ζημιά, πούχε κά
νει τό δωδεκάχρονο δουλάκι -ου 
κ ι’ άφοΰ έφαγε καί παρακολούθησε 
μέ τήν ήσυχία του τήν πρόβα, πε

λασμένα μεσάνυχτα, ζήΓησε νά 
βγάλη κι’ αύτός τό άχτι του, πάνω 
στό μισοκοιμισμένο παιδί.

Ζήλεψε, τάχα, τή δόξα τής τα - 
ριασμένης , συντρόφισσάς του κσί 
βάλθηκε νά συνθέση αύτός τό τε
λειωτικό άοιστούργημα τής βαρβα
ρότητας, ή μήπως ή κυρία Άσπα- 
σαί τού έπανέλαβε, έκείνη τήν ώ
ραία φράσι, πού εΐπε '<αί στή μη
τέρα μου:

—’Έ να  μόνο δάκρυ στά μάτια έ 
νός παιδιοϋ...

ΛΙΛΗ ΙΑΚΟΒΙΔΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

ΕΝΩ 10 KOiNON ΠΑΡΑΛΗΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι  Π Α Ν Ω  ΣΤΑ 
ΣΑΝΙΑΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  ΝΕ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο

άγαπώ» λαϊκό.
7140 «Τά μάτιά οου τά έξυπνα» λαϊ

κό, «Σάν τά περιστεράκια)) λαϊκό. ’Αρ
κετά καλή μουσική κσί έκτέλεοις.

7142 "Κατινάκι μή θυμώνεις» λαϊκό, 
«Δέν θέλω πειά νά μοΰ μιλςίς» λαϊκό. 
ΠΑΡΛΟΟΟΝ

21975 «Σπασμένη μου κιθάρα», «’Αλ
λοίμονο» έκτέλεσις Κούλας Μιχαηλί- 
δου καί Νίκου Τσάμη.

21973 «Δυό άδερφοΰλες στό βουνό» 
λαϊκό. « ’Αραπίνα άπ’ τό Μπερούτ». 
λαϊκό.

Ή  έκτέλεσις τών δεσποινίδων Παπα- 
δάκη (Ό ντεόν  7143) ικανοποιητική. 
Δροσερές φωνές. Έπίσης ευχάριστη ή 
φωνή τών δ. Καρσγιάννη (Ό ντεόν  
7144). ‘Η δ. Κούλα Μιχαηλίδου σέ κα
λή φόρμα καθώς καί ό κ. Ν. Τσάμης 
(Παρλοφόν 21975).

Ή  γενική έντύπωσις άπό τό άκουσμα 
τών πρώτων αύτών δίσκων τής νέας πε
ριόδου, πε:θει ότι μέ λίγη προσοχή θά 
έπιτευχθούν γρήγορα ηολύ καλά άπο 
τελέσματα. fe. £.

Α ΓΓΛ ΙΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑ ΙΞΠ ΗΡ. -  01 συ
ζητήσεις γύρω άπό τό μυστήριο τής 
ταυτότητος τού Σαίξπηρ, τοΰ μεγάλου

Αγγλου ήθοποιόύ καί δραματικού συγ 
γραφέως, έξακολουθοΰν.

Ό  ήγούμενος τοΰ πρεσβυτερίου τού 
Ούεστμίνστερ έδωσε διαταγή νά άνοι- 
χθρ ό τάφος τοΰ Έδμόνδου Σπένσερ. 
Αύτό γίνηκε γιατί ό Ούλιαμ Κάμπον 5ι* 
ετείνετο ότι κατά τήν ταφή τοΰ Σπέν
σερ πολλές ώδές πού γράφτηκαν προς 
τιμήν του άπό τούς καλύτερους ποιη- 
τάς τής έποχής έκείνης, πού παρευ- 
ρέθησαν στήν κηδεία του τοποθετήθη
καν μέσα στόν τάφο μαζί μέ τό πτώ
μα του.

Έ ά ν  και ό Σαίξπηρ, καθώς πίστευε 
ται παρέστη είς τήν κηδείαν, θά έπρε 
πε νά βρεθρ μέσα στόν τάφο τοΰ Κά
μπον καί δικό του χειρόγραφο. Τό χει
ρόγραφο αύτό θά παραβληθπ μέ 
χειρόγραφα τοΰ Βατώνος, ό όποιος πι
στεύεται άπό πολλούς οτι είναι ένα καί 
τό αύτό πρόσωπον μέ τόν Σαίξπηρ. " Ε 
τσι ϊσως λυθή τό «μυστήριον Σαίξπηρ».

ΒΕΛ ΓΙΟ Ν

ΤΑ ΙΟΟΧΡΟΝΑ ΤΟΥ «ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ» -  Στά 1838 ό 25ετής 
τότε συγγραφεύς Χέντρικ Κονσιάνς έ- 
ξέδωσε τό πρώτο του βιβλίο «Τό Λιον
τάρι τής Φλάνδρας», πατριωτικόν δρά
μα πού έγνώρισε έπιτυχίαν άνευ προ
ηγουμένου κσί έξύΨωσε τήν έθνική συ 
νειδησι τοΰ Φλαμανδικοΰ λαοΰ. Στίς έ· 
ορτές πού δόθηκαν γιά τήν έπέτειο τής 
έκδόσεώς προκηρύχτηκε διαγωνισμός 
γιά τή συγγραφή έργων μέ περιεχόμε
νο άνάλογο τού βιβλίου τού Κονσιάνς. 
’Από τά 20 έργα πού ύπεβλήθησαν ατό 
δισγωνισμό βραβεύθηκε τό δράμα τοΰ 
γνωστού Βέλγου συγγραφέως Φ. Μαϊ- 
έρε.

ΙΔ ΡΥ Σ Ι ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.—
Προτάοει τού ύπουργοΰ τής Παιδείας 
Ντίρκρ ό Βασιλεύς τοϋ Βελγίου ύπέ- 
νρί'φε διάταγμα τοΰ διορισμού τών τρι- 

Ιόντα  πρώτων μελών τής νεοσύστατης

Φλαμανδικής ’Ακαδημίας (δέκα γιά κά- | έντός τής έβδομάδος τά βιβλία πού έ-
θε τάξι). Ό  Βελγικός τύπος χαιρετά 
μ ’ ένθουσιασμό τήν ϊδρυσι τής ’Ακα
δημίας ή όποία άπετελέσθη άπό τους 
κορυφαίους λογοτέχνας καί καλλιτέ· 
χνας τοΰ τόπου. Μεταξύ τών διορισθέν- 
των είναι καί οί συγγραφείς Ρ . Μπελ- 
φρουά, Ούμβ. Ρενσέ, οί συνθέται Π. 
Γκίλξον καί Κ. φάν Νοΰφελ, ό γλύπτης 
Σ. Βίναντς καί οί ζωγράφοι Σ. Περμέ- 
κε. καί Α. Σωβελαέρτ.

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟ Σ Π ΙΤ Ι ΤΟΥ ΒΟΚΚΑΚΙΟΥ. -  Έ ν α  
έτοιμόρροπο σπιτάκι ατό Τσερτάλντο 
όπου πέθανε στά 1375 ό περίφημος 1 
ταλός ποιητής Τζοβάνι Βοκκάκιο περι· 
ήλθε πρό μηνός είς τό ιταλικόν Κρά
τος. Τό σπίτι αύτό πού άνήκε είς τήν 
οικογένειαν των Μεδίκων θά περιήρ- 
χετο σύμφωνα μέ τόν όρον μιάς δια
θήκης γραμμένης στά 1430 είς τήν 
κατοχήν τών ’Αρχών μόνον, όταν ξε
κληριζόταν ή ιστορική αύτή οικογέ
νεια. Ό  τελευταίος τών Μεδίκων, όνό- 
ματι Λεντοόνι πέθανε τόν περασμένο 
μήνα καί ό Μουαοολίνι διέθεσε γιά τήν 
συντήρησιν καί άναστήλωσιν τού σπιτι
ού τοϋ Βοκκάκιου 50.000 λιρέττες.

ΕΚ Δ Ο Σ ΙΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟ Ν  ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΡ- 
ΧΗ. — Τό ύπουργεϊον τής Παιδείας ά
νέθεσε σέ μιά πλειάδα σοφών μέ έπί 
κεφαλής τόν καθηγητήν Τζ. Τζαντίλε 
τήν έπιμέλειαν μιάς κριτικής έκδόαεως 
τοΰ έργου του μεγάλου Πετράρχη. Ή  
έκδοσις αύτή θά είναι πολυτελεστάτη 
καί ύπολογίζεται ότι θά άποτελεσθρ α
πό έπτά τόμους.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Β ΙΒ Λ Ι 
QN. — "Ενα  νέον διάταγμα τής Ιτα λι
κής Κυβερνήοεως προβλέπε· τήν ϊδρυ- 
οιν «Παθολογικού ινστιτούτου τοΰ βι
βλίου» γιά τήν προφύλσξι τών βιβλιο
θηκών άπό τή φθορά πού έπιφέρουν 
στά παληά χειρόγραφα καί βιβλία διά
φορα ζωικά ή φυτικά παράσιτα. Ή  βι
βλιοθήκη τού Βατικανού τής Ρώμης, ή 
Άμβροσιακή βιβλιοθήκη τοΰ Μιλάνου 
καί ή Λωρεντιανή βιβλιοθήκη τής Φλω
ρεντίας διετάχθησαν νά μεταφέρουν

χουν άνάγκην των φροντίδων τοϋ νεο- 
συστάτου ινστιτούτου.

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. -
«Τό Πανεπιστήμιον τής Σοφίας» τοΰΤό- 
κιο, έξέδωσε ένα πολυτελέστατο περι
οδικό μέ τόν τίτλο «Μονουμέντα Νιπό- 
νικα — μελέτες γιά τόν άρχαίο καί σύγ 
χρονο ιαπωνικό πολιτισμό)). Τό έν λό- 
γψ περιοδικόν συντάσσεται σέ άγγλική 
γλώσσα. Στό πρώτο φύλλο, πού κυκλο
φόρησε άναφέρεται ώς σκοπός τού πε
ριοδικού ή έπίτευξις συχνής πνευματι
κής έπικοινωνίας τών έκπροσώπων τής 
Ιαπωνικής διανοήσεως μέ μορφωμένους 
Εύρωπαίους, πού θάθελαν νά γνωρί
σουν τήν 'Ιαπωνίαν καί τόν πολιτισμό 
της χωρίς παραμυθένιες σκηνοθεσίες 
καί έξωτισμούς.

ΤΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ  ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
750 « Σ  ΣΗΜΕΡΑ. -  Ό καθηγητής Κι- 
ταγιάμα σέ πολυσέλιδη μελέτη του σχε 
τική μέ τήν κίνησι τοΰ βιβλίου είς τήν 
χώραν του παραθέτει τά στατιστικά 
δεδομένα τής τελευταίας άπογραφής. 
Τό βιβλίο στήν ’ Ιαπωνία εύρίσκεται οέ 
μεγάλη άνθησι άφοΰ ύπάρχουν 14884 
βιβλιοπωλεία σ’ όλη τήν χώρα άπό τά 
όποία 3248 στό Τόκιο καί 1199 στήν Ό 
ζάκα.

Ή  κυριώτερη άγορά καταναλώσεως 
τοΰ ίεπωνικοΰ βιβλίου στό έξωτερικό 
είναι ή Κίνα.

Τό πρώτο έντυπο ιαπωνικό βιβλίο έ 
ξεδόθη στά 750. Είκοσι χρόνια άργό
τερα ένα βιβλίο μέ κείμενο βουδικών 
τελετουργιών πού έξεδόθη κατά δισ- 
ταγήν της αύτοκρατείρας Σοκοτοΰ κυ
κλοφόρησε σέ ένα έκατομμύριο άντί· 
τυπα.

Μέχρι τοΰ 1186 έγιναν περί τίς 1800 
έκδόσεις .μέ τήν στερεοτυπική ξυλο 
γραφική μέθοδο καί ώς τά 1876 πού Λ 
πρωτόγονη αύτή μέθοδος έγκατελείφΟη 
οριστικά τά έκδοθέντα βιβλία ύπολσγί- 
ζονται είς 250.000.

Ή  τυπογραφία μέ κινητούς χαρακτή
ρας είσήχΟη στήν ’ Ιαπωνία κατά τόν

Στό πολύ Κοινόν ή λέξις «Πα
ρασκήνια» έχει τήν ϊδια πά /ω-κά- 
τω έπίδρασι πούχε προπολεμικά 
στήν Ανατολή ή λέξις χαρέμι». 
’Άντρον μέσα στά άδυτα -ού ό
ποίου σφυρηλατεΐται ή γοητεία, τό 
μυστήριο, ό θρύλος καί τό... κου
τσομπολιό. Τό άνώδυνο -τρόπος 
του λέγειν βέβαια— κουτσομπολιό, 
πού καλλιεργείται καί θάλλει» με 
γαλοπρεπώς τόσο στίς λεπτές, τίς 
φλογερές κι' άκονισμένες /λωσσί- 
τσες των θηλυκών όσο και τών άρ- 
σενικών θαμώνων του. 'Ίδια καί ό
μοια, Γιά τόν έξωθεατρικό άνθρω
πο, οί λέξεις «Γοητεία», «Θρύλος». 
«Μυστήριον» μέ τή λέξι «Παρασκή
νια» έχουν μιά περίεργη συνύφαν 
σι, πού, κατά πάσαν πιθανότητα, 
προέρχεται άπό τήν τρομερή άλ- 
λοίωσι πού προσδίδει σέ -,ρόσ.ωπα 
καί πράγματα τό φώς τής ράμπας.

Καί στήν Ανατολή μέ τό χαρέμι 
τό ίδιο συνέβαινε. Δέν έξακολου- 
θεί. Μόνο πού τό ρόλο τής ράμπας 
τόν έπαιζαν έκεί, τό καφάσι καί τό 
γιασμάκι. Άντί γιά τό φώς, τό σκο
τάδι. Κακά τά ψέματα όμως. Πολύ 
συχνά σ’ αύτά τά παρασκήν·α παί
χτηκαν δράματα καί κωμωδίες, ά 
συγκρίτως άνώτερες άπό κείνες, ι 
πού τήν ϊδια ώρα παιζόνταν στή 

ι σκηνή. ΚΓ έχουν τόσο φοβερή τή 
' λύσι αύτά τά έργα πού τά νμίτφει 
καί τά σκηνοθετεί ό άουγκινητος 
τΡεζισέρ» ή Ζωή.

Στή σημερινή μας δμως έρευνα 
δέν θ’ άοχοληθούμε μ’ αύτό τό 
ζήτημα. Κάποιος είπε, πώς στή 
ζωή, κάθε στιγμή πού περνάει, παί 
ζεται έκ τού φυσικοϋ, μιά <ω·υωδία 
ή ένα δράμα, άναλόγως. "Ετσι τό 
πράμα δέν έχει διαφορετική άξία, 
άφού καί στά παρασκήνια ύπάρχει 
ή ζωή καί μάλιστα μιά ζωή γεμά
τη όργασμό, γεμάτη περιπέτεια.

Έκείνο  πού σήμερα θά μάς ά- 
πασχολήση είνε οί «χαμοί». Οι τρα 
γικοί θάνατοι, ποΰ κατά καιρούς 
συνέβησαν οέ καλλιτέχνες τήν ώ
ρα τής δουλειάς, άπάνω οτή σκη
νή ή στά παρασκήνια. Οί "χαμοί» 
πού σηνέβησαν σέ στιγμές χαράς, 
σέ_στι> Μές πού τό Κοινό παραλη
ρούσε ύπό ένθουσιασμό. ίϊραίος 
θάνατος. Ναί. "Οσο μεγαλοπρεπής 
τόσ<·> καί τραγικός. "Ισως ή μεγα- 
λοπι,'ίπεια νά ξεπερνάη τήντραγι-
K0TIMU.

Πρίν άπό δέκα χρόνια, οιο θέα
τρο «Άντμιραλ Πάλας» τοϋ Βερο 
λίνου, έπαιζε ή πεντάμορφη Γαλ- 
λίδα ήθοποιός Λουσίλ Ντεόίν’. Πα
ρουσιαζόταν ώς Γιαβανέζα πριγκή 
πίσσα. "Ηταν ένας τρόπος ^ύτός 
γιά νά έπιδεικνύη τό θείο κορμί 
της όλόγυμνο, άλλοιωμένο μόνο 
μ̂  ένα παχύ στρώμα βαφής, πού 
τής έδινε τό χρώμα του χαλκοϋ. 
Ό χορός της ήταν θε κός. Γα χει 
ροκρι>τήματα φρενιτιώδη. Πέντε 
χιλιάί>ι·.ς Γερμανοί πού γέμιζαν 
κάθε. βράδυ τό θέατρο ήταν έτοι
μοι νά πέσουν στά πόδια ης . Τό 
τελευταίο της βράδυ — Οάφευγε 
τήν άλλη μέρα γιά τό Παρίσ'— τό 
Κοινό κυριολεκτικά τήν άποθέωσε. 
Τήν κάλεσε πέντε ψορές έςω.Μά 
στήν τελευταία ύπόκλισι ή «θεά 
Μαϊόζα» —όπως τήν άποκαλοϋοαν— 
λύγισε ξαφνικά κΓ  έκεί, μπρο'.νιώ 
στά μάτια τών θαυμαστών της, σω
ριάστηκε νεκρή.

\ Ή  μπογιά μέ τήν όποία εΐχε βά
ψε^ τό σώμα της γιά νά πάρρ τό 
χρώμα τού χαλκοϋ, τήν ό·ιλητη- 
ρίαζε σιγά-σιγά. Τό τίμημα τοϋ 
θριάυβου ήταν ό θάνατος.

ΜΛ ή Ντέβίν δέν ήταν τό πρώτο 
Θυμυ τής Γαλλικής σκηνής Πρίν 
άρκετά χρόνια, έμφανιζόταν στό 
«Φολί Μπερζέρ» τοϋ Παρισιού, ή 
γόησσα Εϋα Γκαμπύ. Φοροΰσ·? ένα 
φολιδωτό φουστάνι μέ ούρά. οί φο
λίδες ηταν καμωμένες άπό γυαλι
στερό άστάλι. Πιό πολύ δμ^ος άπ’ 
τ ’ άτσάλι γυαλίζαν τά μαργαριτα
ρένια δόντια τής Εϋας. Ή  έμφάνι- 
σί της κάθε βράδυ έξισωνόταν μέ 
θρίαμβο. "Ηταν ώραία, πολύ ώραία. 
Μά ένα βράδυ, πού τά λουλούδια 
πέφταν βροχή, μέσα στό θίρυβο 
τής μουσικής, μέσα στά γέλια καί 
στήν άτέλειωτη χαρά, ή Εϋα έπεσε 
κεραυνόπληκτη στά σανίδ.α τού 
πάλκου. "Επεσε καθώς γύριζε νά 
ύποκλιθρ, γιά τέταρτη φορά, στό 
«μπίζ» τών θαυμαστών της. Τί είχε 
συμβη;

Τό μακρύ φουστάνι της έμπλεξε 
κάπου. Οί άτσαλένιες φολίδες μπλέ 
ξαν στά ήλεκτροφόρα σύρματα παύ 
φώτιζαν τό προσκήνιο. Τό ρεύμα 
τή σκότωσε. Οί θεαταί παγώοαν ά
πό φρίκη. “Ολο τό Παρίσι τήν άλλη 
μέρα άκολούθησε τήν κηδεία της. 
Τί όφελος;

Ή  υπέροχη Εϋα ήταν νεκρή, ν ε 
κρή γιά πάντα.

Τά δάκρυα δέν μποροΰν νά θερ 
μάνουν τίς καρδιές πού ψύχρανε ό 
θάνατος. Μά ύπάρχει καί συνέχεια.

'Έτσι ό Ρουμάνος βιολίστας Νι- 
κολάί Μπούκα πέθανε άπάνω οτή 
σκηνή κΓ αύτός, στά 1933. Επαθε 
συγκοπή τής καρδιάς, τή^ ώρα πού 
έκτελουσε τό θρυλικό «Βά.\ς τού 
Δουνάβεως». Τόν έκλαψε όλο τό 
Βουκουρέστι. "Ηταν μιά δόζα τής 
Ρουμάνικης Μουσικής.

Μά τά θύματα δέν σταματούν έ- 
{ δώ. Καί στήν Ελλάδα συνέβησαν 
παρόμοιοι θάνατοι έπί σκηνής ή 
οτά παρασκήνια.

Ό σημαντικώτερός θάνατος άπό 
τόν τραγικό αύτόν άπολογιομό στή 
χώρα μας ήταν τού Γρηγόρη Σταυ 
ρόπουλου. Βρισκόμαστε στά 1914 
Ιούνιος. Στό θέατρο «Άθήναιο» 

παιζόνταν κείνες τίς μέρες 01 
«νεφέλες» τού Αριστοφάνη μέ τήν 
ύπέροχη μετάψρασι τοΰ Γ. Σουρή.

Πρωταγωνιστούσαν ό Γρηγ. Σταυ- 
ρόπουλος στά ρόλο τού «Δικαίου 
λόγου» κι' ό Εύάγγελος Δαμασκός 
πού ύποδυόταν τόν «"Αδικο λόγ-ο». 
Βράδυ Κυριακής. "Ενα βράδυ πού 
έμεινε άξέχαστο στή μνήμη Τών 
'Αθηναίων, ποϋ παρακολούθησαν 
έκείνη τήν παράστασι. Στή σκηνή 
βρισκόταν ό Σταυρόπουλος μέ τό 
Δαμάσκο. "Οταν ξαφνικά, <ί’ ένώ 
μιλούσε, ό Δίκαιος λόγος γκρεμι
ζόταν άναίσθητος. Ό Δααάσκος 
πού τό νόμισε γιά έλαψρή ζάλη, 
προσπάθησε νά τόν συγκράτηση. 
"Ηταν άργά Ό Δίκαιος λόγος ήταν 
νεκρός. Εΐχε πάθει —όπως ό Μπού
κα— συγκοπή. Ή  παράστασις διε- 
κόπη. Μέ τήν ίδια χλαμύδα πού φο
ρούσε τόν σκέπασαν. Μιά πόρτα 
άπό τή δεξιά μεριά τής σκη /ης, 
έκλήθη νά παίξη τό ρόλο φορείου. 
"Ενας τήν έβγαλε άπ’ τούς όρ
μους της. Ή  μακάβρια μουσική τών 
σκουριασμένων σιδερικών πού ύπε- 
χώρισαν τρίζοντας, ήταν γο τελευ
ταίο έμβατήριο.

Καί σέ λίγο δυό συνάδελφοί του 
σκυθρωποί, τόν περνούσαν άνάμε-

;0 Σταυρόπουλος

σα άπό τό πλήθος τής πλατείας 
πού σταυρσκοπιώταν. Τραγικές στι 
γμές. Ό Σταυρόπουλος ήταν ·ότε 
ένας άπό τούς πιό άγαπη,υένους 
καλλιτέχνες τοΰ Άθηνα κοΰ κοι
νού.

Τήν άλλη μέρα πολλοί Αθηναίοι 
παρακολούθησαν τήν κηδεία του.

Ό Γρηγόριος Σταυρόπουλος εί
νε  τό πρώτο θύμα τοϋ καθήκοντος 
άπ’ δσα θυμώνται οί Βετεράνοι τοϋ 
θεάτρου μας.

'Επίσημες στιγμές. Ή Ράμπα, τά 
φώτα, ό θόρυβος τών χειροκροτη
μάτων, ή εύτυχία κι’ ό θάνατος, 6 
άδυσώπητος έξολόθρευΤής. Τό γέ 
λιο άγκαλιασμένο μέ τό χάρο. ’Έ 
τσι είνε. Εΐνε τόσο άπλό νά πε- 
θαίνρ κανείς. 'Εκείνο πού έχει έν
διαφέρον είνε οί συνθήκες μέ τίς 
όποιες πεθαίνει.

"Ενας άλλος θάνατος όμοιος ή
ταν καί τοΰ κωμικού Μίμη Καζάνα 
—όπως τόν άποκαλούσαν.

Ό Καζάνας ήταν μέλος τοϋ θιά
σου τής παντομίμας ποϋπαιζε τότε 
στό θέατρο τοϋ Γαληνέα (στό τώ
ρα «Π εροκέ»).

'Έτσι κι' αύτός ένα βράδυ, πού 
οί Μεταξουργιώτες τόν άποθέωναν 
πέθανε έπί σκηνής. Αίτία ήταν μιά 
ξαφνική έγκεφαλική συμφόρησι. 
Αύτός πέθανε κυριολεκτικά μέ τό 
γέλιο στά χείλη.

’Επί σκηνής, άλλά κατά τήν ώ
ρα τής πρόβας τώρα, πέθανε κΓ Λ 
Ασπασία Τασόγλου -'άντη οτά 
1928.

Δοκιμάζαν στό θέατρο τοϋ Χρυ 
σοστομίδη στόν Πειραιά τήν όπε
ρέττα «Χορ—Χόρ Αγάς». -Η-·αν έ
να άπό κείνα τά θολά φθινοπωρινά 
μεσημέρια, πού ή νοτερή κουφό- 
βραοι σέ λυώνει. Είχαν δλοι πολύ 
κέφι έκείνη τήν ήμέρα. Ή  Ασπα
σία πού γελούσε περισσότερο άπ’ 
όλους εΐπε σέ μιά στιγμή τή φϋάσι 
«Σέ καλό νά μάς βγοϋν...». 'Ε ν 
νοούσε τά γέλια. Δέν πρόλαβε νά 
τελειώση. Σωριάστηκε νεκρή. Κα- 
τάπληξι. Δέος. Συγκίνησι. Τ ίν  άλ
λη μέρα οί έφημερίδες σ’ ένα τε- 
τραγωνόκι άνήγγελαν : « ’Εξεμέ- 
τρησε χθές τό ζήν ή καλή ήθο
ποιός κλπ.».

Τήν έπομένη οί πρόβες συνεχί
στηκαν. "Ολα πήραν ξανά ιόν κα
νονικό τους δρόμο, 'λίγες μέρες 
άκόμα μίλησαν γι' αύτήν κΓ ΰοτε- 
ρα τήν ξέχασαν όλοι. Ποιός έχει 
διάθεσι γιά συγκινήσεις S αρκεί- 
ας; Η ζωή τραβάει τό δρόμο της. 
Αλλοίμονο σ' αύτούς, πού δέν τήν 
άκολουθοϋν, πού γυρίζουν πίσω 
ξεχασμένοι.

"Ενα άκόμα μέλος τής τραγικής 
αύτης παρελάσεως τών έπί σκηνής 
θυμάτων εΐνε κΓ ό ΧρισΓοφορίδης. 
(Πρόκειται γιά τήν παρέα ·ή.ς συμ 
παθοϋς πρωταγωνίστριας ί ,ιΰ έλα
φροΰ θεάτρου, κ. Στέλας Χριστοφο- 
ρίδη) πού πέθανε στά 1932, στή 
Λαμία.

Αύτός δμως δχι στή .χηνή  Πέ
θανε τήν ώρα τής παρασ’ άσεως 
μέν, άλλά στό καμαρίνι -ου.

Κι' έδώ τελειώνει ό άπολογι- 
σμός. Ή  παρέλασι σταματά. Οά 
μπορούσε κανείς νά κλειση την 
έρευνα ταύτη, μέ ένα/ άρκετά 
συγκινητικό έπ λογο -γιά «τά τρα
γικά αύτά θύματα του καθήκοντος 
κλπ.» —άλλά πρός τί;

Τάχα δέν μιλούν τά τράνματα 
μόνα τους; Ή  έλαφρή δσκρυρρο- 
ούσα φιλολογία σέ τέτοιες περιπτώ 
σεις εΐνε τόοο περιττή. Ό τραγι
κός «Ρεζισέρ» γιά τόν όποιο μιλή
σαμε στήν άρχή, μεισχετίζεται 
τόσο καλά τό φώς όσο καί τό σκο
τάδι. Γ ιατί νά μήν τό παραδεχτού
με;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

μυθιστόρημα κοί 2000 είς τό καλύτερον 
θεατρικόν έργον.

Τά βραβεία θ’ άηονεμηθούν τόν Μάρ
τιον τοΰ 1939. Εις τόν διαγωνσμόν 
μποροΰν νά λάβουν μέρος καί ξένοι 
συγγραφείς, άρκεί νά ύποδάλουν ιά 
έργα τους σέ γαλλική γλώσσα.

Τ ’ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕ- 
ΡΕΦΣΚΥ. -  Κατά τάς πληροφορίας τών 
έφημερίδων τ' άπομνημ«νεύματα τοϋ 
Παντερέφσκυ θά έκδοθοΰν έντός τού 
Σεπτεμβρίου είς τήν Νέαν Ύόρκην, 
γραμμένα άγγλικά άπό τήν Μαίρη Λά- 
ΰτον. Κατά τάς άνακοινώσεις τοΰ 'Α
μερικανού έκδότου, ό πρώτος .τόμος 
τών άπομνημονευμάτων τοΰ 'μεγάλου 
Πολωνοΰ συνθέτου καί πολιτικού 0ά πε
ριέχουν έξιστόρησιν τής νεανικής ζω
ής του καί τής ζωής διαφόρων προσω
πικοτήτων πού έγνώρισε κατά τά πρώτο 
έτη τής σταδιοδρομίας του. 
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Ε ΙΣ  ΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  ΦΥΛΛΟ  
Ι ο ν

Η ΕΝ Ω Σ ΙΖ  ΤΩΝ Θ ΕΑ Τ Ρ Ο Φ ΙΛ Ω Ν
'Ένας πανίσχυρος όργανισμός πού μόνον στήν Ελλάδα δέν ύπάρχει.

2ον
Η Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ZQH Τ Η Σ  Ε Λ Λ Λ Λ Ο Σ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 
Η Μ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ώ Σ Ε ΙΣ  ί?Σ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ή  κοινωνική καΐ καλλιτεχνική ζωή εκατόν δέκα άτων 
Γλαφυρή άνεκδοτολογική άφήγησις -  πλούσια εικονογραφημένη.

16ον αιώνα Ισως άπό 'Ολλανδούς ιερα
ποστόλους ϊσως μέσψ Κορέας. Δέν ευ
δοκίμησε δμως καί έγκαταλείφθηκε 
γιά νά ξαναδοκιμοστρ κατά τό 1849, 
όπότε καί στήθηκε τό πρώτο έπίπεδο 
πιεστήριο στό Τόκιο. Άπό τά 1849 πού 
έγιναν 2750 έκδόσεις ώς σήμέρα πού 
οί έκδόσεις φθάνουν τά 36.500 βιβλία 
τό χρόνο ή πρόοδος είναι βέβαια ση 
μαντική Οί έφημερίδες καί τά περιοδι
κά πού κατά τό 1875 ήσαν μόλις 53 έ- 
φθασαν σήμερα τίς 13.500.
ΠΟΛΩΝΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΚΑ Β Ρ Α Β Ε ΙΑ . -  Ή  Κσ 
Σοφία Κβαπίνσκα κατέθεσε είς τήν Ε 
ταιρίαν τών Γάλλων Συγγραφέων 5.000 
ζλότυ γιά νά βραβευθοΰν τρία λογο 
τεχνικά έργα. Έ ξ  αύτών 15 0 0 
ζλότυ θά δοθούν είς τό καλύτερο ψυχο
λογικό έργο, 1500 καί τό καλύτερον
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OIPJNO I
Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι

Ό σοι ’Αθηναίοι έχουνε 
στά σινεμά προτίμησι 
μέ τήν φτηνή του εϊοοδο, 
τούς εΐνε μάλλον προσιτά 
κ Γ  άν θέλουν βλέπουνε τό φίλμ 
μέ τό κομψό τους Λμισυ 
καί πρό των δέκα καί... μετάΐ 
Ποτέ ό Ρωμηός δέν έρχεται 
στό σινεμά στήν ώρα του 
κι' άς έχρ  δώσει ραντεβού 
οτάς δέκα καί μισή άκριβώς' 
στά σκοτεινά συγκρούεται 
μετά κυρίου... άόρατου.
Μά ό «κύριος» δέν χαρίζεται:
Βρέ  χριστιανέ μου είσαι στραβός; 
Μέ συγχωρείτε, άγαπητέ, 
δικό μου εΐνε τό φταίξιμο.
Μά ό «κύριος» δέν τόν συγχωρεϊ: 
Μοϋχυοες τόν καφφέ.
Κι' ένψ έπί τής όθόνης 
συνεχίζεται τό παίξιμο, 
αύτοί μαλώνουν: — Γάιδαρε!
Δέ οκάς, μωρέ... ά δ ε λ φ έ !
Σ έ  ζεκουφαίνουν οί βρισιές 
πού άκούγονται κι' οί βρόντοι τους 
μά έν  τέλει ό ταξιθέτης 
ρίχνει μιά δεσμίδα φώς 
καί τούς άφήνει... έμβρόντητους: 
*0 πρώτος εΐνε πράγματι 

τού δεύτερου... ά δ ε λ φ ό ς !
Γ. 0.

;

ΕΠ ΙΔΗ Μ ΙΕΣ
Στήν έποχή μας ώς γνωστόν 
κάθε φιλόδοζη μαμά
έχει δνειρο ή κοροΰλα της νά βγρ στό σινεμά 
Μ' ένα χαμόγελο πλαστόν 
δπως συμβαίνει στά είδωλα 
τοϋ κινηματογράφου
νάχη ένα κύκλο θαυμαστών 
πού θά ζοδεύρ άφειδωλά 
γιά τήν άπόκτησιν άπλώς 
δικοΰ της αύτογράφου!
Κάθε μπαμπάς τής έποχής 
γιά νδναι πράγματι εύτυχής 
καί νά καυχιέται στούς γνωστούς 
γιά τούς βλαστούς;

Δ έν λέει ποτέ στήν κόρη του;
—Σκούπισε λίγο ή κέντα
τήν φήμη όπισθοδρομικοΰ θάχε πατρος άφόρητου! 
ΟΙ κλίσεις τόν άπασχολοΰν τούτέστι τά ταλέντα 
κι’ άγρύπνως τά καλλιεργεί.

'Ελπίζει πώς μπορεί νά βγρ 
κάποια στό... μπαλκοσένικο 
-^τήν βάζει τραγουδάει συχνά, 
βραχνά
κι' άνησυχεί τόν... "Ενοικοί
Μά κι’ ή μαμά φιλοδοξεί
καί βρίσκει φωτογένεια
σ’ δλη τήν οίκογένεια
μά Ιδίως στόν γυιό της τδν... μυζή!
Φαντάζεται σέ κάποια όθόνη 
τήν μικροσκοπική του σκιά 
—ή Σίρλεϋ μπρός του εΐνε κοθώνι- 
κΓ ένφ τοΰ άλλάζει τήν... φασκιά 
λέει στόν μπαμηάκα του μέ νάζ 
—"Ακου το άπόψε πώς φωνάζει 
—’Ά κο υ  το άπόψε πού εΐνε « "Α ν  βουά» 
πώς ξεφωνίζει «Ούά—Ούά!»

Γ. Σ. G

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Γ. Σ.

Μέ κόρδωμα, σάν τά Ισια κυπαρίσσιο 
μάς ήρθε μές άπ’ τά Παρίσια 
στό θέατρο τής Μαρίκας Ισια.
Ό Χέλμης, ή Μαρίκα κι’ οί άλλοι οΰλοι 
τόν κυττοΰσαν μέ περιέργεια τό Γιαννούλη’ 
περιμένανε μιά λέξη, νά πρ κάτι 
ώς πού άρχίσανε νά κλείνουνε τό μάτι... 
Τδνοιωσαν. πώς δσα χρόνια κι’ άν κυλίσουνε 
εΐνε γραφτό σέ μερικά παιδιά νά μή μιλήσουνε. 
Καί τότε ό πολυμήχανος ό Χέλμης διελογίσθΓ 
«Μιά πού τό ταμείο μας όλίγον έκλονίσθη 
δέν  πιάνει τόν άμίλητο στά βρόχια 
νά μή γνωρίση πιά ποτέ 
τό θέατρό μου φτώχεια;
Γιατί καθένας πιά τό ξέρει 
πώς μόνο ή σιγή κόσμον φέρει».
"Ετσι τό ζήτημα τό θέτει
καί διορίζει τό Γιαννούλη σκηνοθέτη.
Καί στά μουγγά (νά ένα θαϋμα νά τά χάσρς) 
έβγήκαν οι πιό φίνες παραστάσεις.

Η ΣΚΝΙΠΑ

ΤΑ ΚΑΜΠΑΡΕ
Πιιστεύουν πώς τό καμπαρέ 
είνε άνδρον 
άνυπάνδρων.
ΓΓ  αύτό ποτέ ό νυμφίος 
δέν  μπαίνει έκεί στά φανερά 
εΙσέρχεται δμως μιά χαρά 
...κρυφίως!

Κατατοπίζεται αυθωρεί 
κ ι’ ευθύς τά «ούρΐ» 
τοϋ Παραδείσου πού εΐνε ύπόγειοο 
λαμβάνουν άναλόγους θέσεις 
κι’ άν τό ψητό δέν εΐνε λόγιος 
άρχίζουν... βλεμματοεπιθέσεις!

(Γύρισαν δλη τήν ύδρόγειο 
κΓ έχουν ευκόλως διαπιστώσει 
γιά κάθε λόγιο
πώς κάνει γλέντια έπί... πιστώσει!)

Βεβαίως άν εΐνε γαλαντόμος 
γίνεται άντιληπτός συντόμωο 
έντός όλίγου εΐνε άγκαζέ 
μέ μιά 'Ισπανίδα φλογερή 
παίρνει τόν σχετικό μεζέ 
κι’ δ «Ταυρομάχος προχωρεί!»

Μέ τά γλυκά χαμόγελά της 
Ό νέος πελάτης
γίνεται άπ' τίς σαμπάνιες «φέσι».

Μά δταν σέ μιά στιγμή έν ύφέσει
κάνει τήν θλιβερή διαπίστωσι:
πώς δέν υπάρχουν πιά λεφτά
κι’ όρθά - κοφτά
τοΰ λένε πώς δέν έχει πίστωσι
γίνεται άπ' τήν όργή... ’Ερυθρό?
ή δέ 'Ισπανία μέ λύπη
τόν έγκαταλείπει
γιατί εΐνε δυό φορές... 'Εχθρός 1

Γ. Σ. 0.

ΛΟΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΛΡΩΝ

Ά ν  ό Εύαγγελίδης εΐνε διευθυντής 
ένός «Σαββατοκύριακου» έγώ είμαι δι
ευθυντής όλοκλήρου «Έβδομάδος».

ΑΛ. ΣΑ Κ ΕΛ Λ Α Ρ  ΙΟΣ
Στή χώρα τοϋ Νείλου έπαθα... νίλες!

Ο. ΛΑΣΚΟΣ
(διασκευαστής τής «Γκόλφως»!)

Α.Χ2 = 200 παραστάσεις. Μακάρι!
Δ. ΙΟΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καλό θάταν νάχω κΓ άλλο Ψευδώ
νυμο.

ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ 
ή ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΗΤΑΝ Η Ν Τ Ε Ν ΙΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Σ
Δέν εΐνε άπαραίτητο τό όνομα κάτω 

άπό τό κλισέ τής Γκρέτα Γκάρμπο καί 
τοϋ Ρόμπερτ Ταίηλορ γιά νά τούς άνα- 
γνωρίσρ κανείς. ΕΤνε τόσο γνωστοί, 
βλέπετε. "Ετσι σκέφθηκαν οί εύφυείς 
τυπογράφοι μας δταν, στό προηγού
μενο φύλλο τών «Παρασκηνίων», πα· 
ρέλειψαν νά προσθέσουν τό δνομα τής 
έκλεκτής καλλιτέχνιδος Ντενίς Κων- 
οτάνς. Ποιός δέν τήν ξέρει; “ Ηδη ά- 
παντοϋμε στόν έπιοτολογράφο μας, ό 
όποιος μάς έρωτά έάν έπρόκειτο περί 
...μαγικής είκόνος!: Ό χ ι, φίλε μου,
περί μαγικής, άλλά περί μανευτικής εί
κόνος έπρόκειτο..

Έ ν  συγκρίσει μέ τό πνεΰμα τοΰ άρχαίου Αριστοφάνη 
κάθε πνεΰμα εΐνε φτωχόν.
Εΐνε ό «μαιτρ» τών έποχών 

*Γ  άλλο σάν κα! τό δικό του πνεΰμα, ώς τώρα δέν έφάνη

Κάνοντας λοιπόν άρχή 
άπ’ τόν «μαίτρ» ποϋχει πεθάνει, 
στήν δική μας έποχή 
θά γυρίσω μάνι - μάνι 
κα! θά πάρω 
μ' ένα σμπάρο 
μιά συνέντευζι άπ' τούς νΰν 

πού τροφοδοτούν μέ... πνεΰμα τήν θεατρικήν σκηνήν.

Κατά πρώτον
βρήκα δυσκολίας πολλάς:
'Ος γνωστόν τών τεθνεώτων 
ή κοιλάς

κεΐται πέραν τών συνόρων τής δικής μας γής’ κι' άν δρτ> 
δέν προμηθευόμουν χάρτη 
καί όδηγό γιά τάς όδούς 

Θάταν δύσκολο νά φτάσω στοΰ Σατάν τούς όπαδούς! 
Έξεκίνησα μιά μέρα κι’ έφτασα μιά νύχτα έκεΐ...
Μέ ύπεδέχτηκαν διαβόλοι μάλλον... συμπαθητικοί.
Μοϋπανε ποΰ κάνει στέκι ό μεγάλος Σατανάς 

κι’ δταν μοϋδωσέ τήν άδεια 
μέ πλπροφορίας τινάς, 

είσεχώρησα έσπευσμένως στής κολάσεως τά σκοτάδια. 
Πήρα δ "ό  βαθειές άνάσες κα! προχώρησα στό βάθος. 

Μήπως είχα κάνει λάθος, 
κι' είχα πάρει δρόμον άλλο;
Ε Ιχ ' άρχίσει ν ’ άμφιβάλλω.
Άλλά πρίν τά χάσω. Νά I 
Συναντώ άλλο Σατανά.

Μέ λεπτότητα μεγάλη τόν ρωτώ κα! μοϋ άπαντά:
Πώς ό Αριστοφάνης μένει στό... καζάνι του κοντά!

Με συνώδεψε πιό πέρα- -  «Ξέρετε, μοΰ λέει, μπορεί 
«νάχη πάει στοΰ κύρ... Σουρή!

«'Οταν σμίξουνε ο! λεβέντες κάνουνε πολλά ζιζάνια».
Δέν τούς βρήκαμε στό σπίτι. —«Μήν τούς ρίζαν στά καζάνια;

ΣΥΝ ΕΝ ΤΕΥΞΕ ΙΣ
—«Ξέρετε» μοΰ λέει σέ λίγο «κάποιο διάβολο χτύπησαν 

καί τούς έρριξαν στήν... πίσσαν!»
—«Καίνονται, ρωτάω μέ τρόμο; Πάω νά ρίξω μιά ματιά». 

Πράγματι έσπευσα μέ φούργια 
μά είχαν σβύσει τή φωτιά 
μέ τά... καλαμπούρια!

Ό 2.ουρης κι' ό ’Αριστοφάνης δέν  μέ δέχτηκαν προθύμως 
μά δταν είπα πώς ό... Τΐμος 
μ ’ είχε στείλει έπ! συστάσει, 
άλλαξαν άμέσως στάσι...
—Μαίτρ, έν  πρώτοις τούς ρωτώ:

«Ποιόν άπό τούς συγγραφείς μας θεωρείτε πιό... κουτό;»
Κι’ ό Σουρής προτοΰ σκεφτρ 

Τ' δνομα «Δυό συγγραφέων» μοΰ ψιθύρισε στ’ αύτί 
Κατηφής ό Αριστοφάνης, μοΰ είπε πώς παντοΰ χρωστά 
(Βλέπετε στήν έποχή του δέν ύπήρχαν... ποσοστά!)

Μέ ύφος δέ μισοκακόμοιρον 
μοΰ είπε πώς χρωστά στόν Ξέρξη στόν Μαικήνα καί στόν ” 0-

(μ ηρ ο ν !
Μά κΓ ό φίλτατος Σουρής 

είχε χρέη στόν άλλο κόσμο κΓ έφταιγε ή έφημερίς, '
(ό  πασίγνωστος «Ρωμηός» του)

>πού έξασφάλιζε τό γέλιο κάθε σκυθρωπού άναγνώστου. 
Είχανε λοιπόν κι' οί δυό τους ένα πλήθος δανειστών 
πρό Χριστοΰ ό Αριστοφάνης κι' t  Σουρής μετά Χριστόν! 
—«Μαίτρ» τούς ρώτησα, «θά δοΰμε καμμιά νέα οας κωμωδία;» 
Έξανέστη ό Αριστοφάνης. —Δέν σκοπεύω μά τόν Δία!

Θάθελα νά γράψω άλλά,
Τώρα οί συγγραφείς σας γράφουν άπό μένα πιό... καλάΐ 

Κι' είπε ό Σιόρ Σουρής:
-«Χωρίς
»νά τούς κάνω κομπλιμέντα 

»ο! σατυρικοί σας εΐνε, λογοτέχνες περιωπής

»κι’ εΐνε άληθινά ταλέντα 
»τής... λογοκλοπής!
»Μερικο1 γράφουν καλά!»
—1«Ναί», τόν διακόπτω άλλά 
»Δέν γεννήθη άλλος Σουρής!» 

κι’ ένθουσιασμένος, αίφνης είπα ένα δικό του στίχο:
—«'Άλτ, μοΰ λέει, μήν προχωρείς 
»6ούλωσέ το... τυμβωρύχο!»

Κύριε έλέησον! Τί είχε πάθει, σέ τ! πράγμα τοΰχα φταίξει; 
Δέν περίμενα στ' άλήθεια τόν Σουρή εύμετάβολο 
Στήν άπαγγελία μου, μήπως, είχα φάει καμμιά του λέξι; 
—«Σιόρ Σουρή, τοΰ λέω, συγγνώμη»—« "Αε στό γέρω διάβολο!» 
»κΓ άλλοτε μήν άπαγγέλλης στίχους μου σατυρικούς 
«Μπρός μου δταν τούς άπαγγέλλουν γίνουμαι θηρίο' Ά κο ΰ ς ;» 
Ό  Σουρής μέ μπόι δυό πήχες» φεΰ, θά μ: έδερνε Οπωσδήποτε 

κι' έτσι άφοΰ δέν είχα τίποτε 
πρόχειρο νά τόν ρωτήσω 
γύρισα στόν κόσμο πίσω..
Μόλις βρέθηκα στή γή 
στήν άπότομη άλλαγή 
μοΰρθε ξαφνική ζαλάδα 
μά ήτανε κοντά ή 'Ελλάδα 
πιό κοντά όπό τάλλα κράτη.

(Μιά παρένθεσι θ’ άνοίξω: πρέπει νά τονίσω κάτι 
πού έχει μ' δσα γράφω σχέσι.

Πρώτα ή κόλασι δέν ήταν δπου είνε κτισμένη τώρα 
μά οί Σατάν τήν μεταφέραν δίπλα στήν δική μας χώρα 
γιατί οί "Ελληνες τούς στέλνουν ταχτικώτατα... πεσκέσι!)

Μέ τούς ζωντανούς θά πάρω τήν συνέντευξί μου έν τάχει 
κα! θ ’ άρχίσουν άπό δποιον λάχει...:

Βρήκα τόν Μωραϊτίνη στό γραφείο του μονάχο

κι’ ήταν μάλλον κατηφής.
—«Μαίτρ τί έχετε ;»  —«Τί νάχω;»

«Μ’ έφαγαν μωρέ παιδί μου... δυό καινούργιοι συγγραφείς!» 
—«Σείς; ό πρύτανις» τοΰ λέω «τών Ελλήνων συγγραφέων 
«πού δλοι σάς τιτλοφορούνε τής Σατύρας κορυφαίον 

«κουβεντιάζετε οΰτω πώς;»
Μά, παρ' δλα μου τά λόγια, μέ κυττοΰσε σκυθρωπός 

Άναγνώσται, άγαπητοί μου, 
λίγα λόγια ηερ! Τίμου 
έγραψε πλείστας κωμωδίας 
..."Αει ιδίας!
Ποτέ δέν άλλαξε τό «στύλ» του 
έχει μανία γιά τά... παληά,
(άναγνώστα, άν έχρς... στείλτου!)
"Εχει γιά τά παληά μαράζι 

Μέχρι... «παληά ροΰχα καί... παληά παπούτσια., .άγοραξει!»
Μέ ξεκούμπωτο σακκάκι 
συναντώ τόν Γιαννουκάκη.
Χωρίς νά τό πολυλογώ
τουπιασα τήν κουβέντα
- 1κ’Έλυωοα, Μίμη μου!» —« Ά μ ' έγώ ;»
—Πάμε κάτω άπ’ τήν τέντα!
Τόν κέρασα γκαζόζα 

κι’ άνοίζαμε συζήτησι γιά θεατρικά ζητήματα 
—« ’Ά ς  τα, μοΰ λέει. βλαστήματα!

«Ξέπεσε ή έπιθεώρησις: πρέπει νά γάψω πγόζα! » 
Συμφώνησα μαζί του κα! 
τόν χαιρέτησα μέ βία.

Σπεύδω γιά νά βρώ τόν Βώττπ πού μαζί μέ τήν συμβία 
συνεργάζονται άπό χρόνια, μά ώς γνωστόν στό «Περροκέ» 

τά θαλάσσωσε διότι 
έδωσε τόν «Βάτραχό» του, δίχως μουσική τής... Βώττη! 
Χτύπαγα ώρες τό κουδούνι μά τοΰ κάκου — άναθεμάτο! — 
Χαλασμένο ήταν ή μήπως ό Αντωνάκης... έκοιμάτο; 
Δυστυχώς έλλείψει χρόνου δέν θά βρώ τούς ύπολοίπους 
Μ’ έφαγε ή πεζοπορία κα! χωλαίνω σάν Οίδίπους.

Σπεύδω γιά τόν τυπογράφο 
κα! δειλά, δειλά, ύπογράφω.

ΓΙΟ ΡΓΟ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΤΟΥ
Μέ ρωτήσατε έκ  μέρους τών άγα- 

πητών «Παρασκηνίων», «ποιός πόνος ή 
ποιά χαρά μέ παρεκίνηοε νά γράφω 
κάποιο άπό τά τραγούδια μου». Νά σάς 
πώ, λοιπόν, είλικρινώς καί μέ λίγα λό
για; 'Ορίστε ή άπάντησίς μου, μέ τήν 
όποίαν, άλλως τε, 
πιστεύω νά συμ
φωνούν καί δλοι 
σχεδόν οΐ τραγου
δοποιοί, παρ’ δλα 
τ' άντίθετα πού * 
συνηθίζουν ν ’ ά- 
παντοΰν όσάκις 
τούς ύποβάλλεται 
παρομοία έρώτη- 
σις:

—Ό  «πόνος» τοΰ 
στομάχου καί ή 
«χαρά» τού χρή
ματος.

Ό σ ο ν άφορά τή 
δευτέρα σας έρώ- 
τησι: ι,ποιό άπό
τά τραγούδια μας f
άγαπήοαμε περισσότερο έγώ και ή γυ  ̂
ναίκα μου», ύποθέτω δτι ή άπάντησίς 
μας, ύστερα άπό τήν προηγηθεΐσαν, 
είνε φανερή:

—Ό λα  τ' άγαποϋμε τό ίδιο, δχι μό
νο  γιατί είνε παιδιά μας, άλλά καί 
γιατί δλα τά καϋμένα, άπό τή «Ρετζί- 
να» καί τήν «Κάρμεν» ώς τήν "Ρεζβν- 
τά» κι* άπό τό «Μέ λέν  μπεκρή» ώς 
τή «Μαριτάνα» -ζωή νάχρ— μάς έδω
σαν λαμπρές είσπράζεις.

Α. ΒΟΤΤΗΣ

Η ΠΡΟΤΗ ΚΑ Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ κ. Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
—Έγώ  δέ θά σάς πώ άπλώς γιά ένα 

τραγούδι μου. θά σάς μιλήσω γιά μιά 
όλόκληρη όπερέττα, τής όποίας τό λιμ· 
πρέττο καί τή μουσική τά ένεπνεύ- 
σθην όχι δι’ έμπορικούς λόγους, δπως 
μάς συμβαίνει πολλές φορές, άλλά κι* 

άπό κ ά π ο ι ο ν  έ- 
σώτερο πόνο πού 
μ ’ έδερνε τόν και
ρό έκείνο. Καί δ
πως θά είδατε, μέ- 

1 σα σέ κείνην τήν 
όπερέττα μου ύπάρ
χουν πολλά μοτίβα, 
στά όποια έζω- 
τερικεύεται ό πό
νος μου. «Ή  π ρ ώ 
τ η  ά γ ά π η  δ έ ν  

λ η σ μ ο ν ι έ τ α ι ,  δ έ ν  ξ ε ρ ι ζ ώ ν ε 
τ α ι  ά π’ τ ή ν  κ α ρ δ ι ά » ,  σας έλεγα 
τότε. Καί τά λόγια αύτά τά ζωγράφιζα 
μέ τά πιό ζωηρά μουσικά χρώματα. Νο
μίζω πώς σ’ αύτά τό τραγούδι μου έ 
βαλα μιά άπ' τίς πιό άληθινές μουσικές 
τής καρδιάς. Έ ξ  άλλου καί ό κόσμος 
δλος πού τό τραγούδησε, όπως θά τό 
θυμάστε, συμμερίστηκε κι' αύτός τόν 
πόνο μου. Ή  π ρ ώ τ η  ά γ ά π η  ήταν 
μιά άπό τίς όπερέττες τοϋ πόνου καί 
τής χαράς, γιά τήν όποία μοϋ έχει 
μείνει μιά άξέχαστη γλυκειά άνάμνη- 
σις.

Βέβαια οί όπερέττες μου δλες κα
θώς καί τά τραγούδια μου όλα έχουν

μέσα κάτι άπ’ τόν Ιδιο τόν έαυτό μου. 
Κάτι άπ' τόν Νίκο τόν Χατζηαποστό
λου. "Εχουν  δλες κι' δλα κάτι άπ’ τή 
ζωή μου. Μά δέν ξέρω, ή όπερέττα 
μου έκείνη, ή «Πρώτη άγάπη» ύπηγο- 
ρεύθηκε Ισως άκούσιά μου, Ισως άθελά 
μου άπό κάτι πιά βαθύ, πιό άνώτερο, 
πού τό καταλαβαίνετε δλοι: Άπό τήν 
πρώτη καί τελευταία μου άγάπη. Τί 
άλλο ειλικρινέστερο θέλετε νά σάς 
πώ; Ά ν  μέ άναγκάσατε καί σάς έμί- 
λησα είλικρινά, καί σάς άνοιξα τήν 
καρδιά μου, φταίτε σείς γι' αϋτό.

Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

0 κ. Δ. ΠΑΠΑΔ0ΥΚΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ...
ΔΙΧΟΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ
Ή  πρώτη ρωμάντσα πού έγραψα, εί

νε  άγνωστη καί θά μείνρ άκόμα άγνω
στη γιατί άπλούστατα, δέν τυπώθηκε. 
Ή τ α ν  τήν έποχή πού έπικρατοϋσε ή 
μόδα τής γενικής καί άνοικτιρμόνου 
διά ταγκό έξυβρίσεως τής γυναίκας. 
Οί χαρακτηρισμοί «ψεϋτρα», «άπιστη», 
«άκαρδη», «άπονη» ήσαν οί έλαφρό- 
τεροι πού τής άπε- 
δίδοντο, οί δέ κά
πως βαρύτεροι 
έφθαναν μέχ ρ ι 
τής «κακούργος».
Έσκέφθηκα, λοι
πόν, νά γράψω 
ένα ταγκό διά 
τοΰ όποιου θ’ ά· 
νελάμβανα τήν 
ύπεράσπισι τής 
γυναίκας οάν Ιπ
πότης κραδαίνων 
άντί ξίφους, με
ρικούς στίχους. Αύτούς τούς στίχους, 
λοιπόν, τούς έγραψα καί έμεινα πολύ 
εύχαριστημένος άπό τό εύγενικό μου 
έργον. Τό ρεφραίν άρχιζε μέ τή φρά
σι « Έ τ σ ι πρέπει οί γυναίκες πάντα 
νάναι-νά μήν πονάνε-νά σέ γελάνε». 
Καί, φυσικά, στά δύο καπλέ έδικαιο- 
λογοϋσα, κατά τρόπον άρκετά πειστι
κόν, τήν γνώμη μου. Έ ν α ς  φίλος μου 
συνθέτης έγραψε τή μουσική—όχι χω
ρίς άντιρρήσεις— καί, λαθών ύπό μάλπς 
τό ταγκό, έλαβα τήν άγουσαν πρός έ 
να μουσικόν έκδοτικόν οίκο, μέ τήν 
πεποίθησι δτι θά γινόταν δεκτό μ' έν- 
θουσιασμό. "Ημουν βέβαιος δτι τό τα
γκό αύτό θά χαλοϋσε, κυριολεκτικώς, 
κόσμο. Καί ήταν πολύ φυσική αύτή ή 
αίσιοδοζία μου. Οί γυναίκες—σκεπτό
μ ο υ ν — άγανακτισμένες άπό τήν έναντί- 
ον τους έπίθεσι, θά έσπευδαν ν ’ άγ- 
καλιάσουν μ ’ εύγνωμοσύνη τό τραγού
δι πού έπαιρνε τό μέρος τους, πράγ
μα πού θά είχε μιά πρώτης τάξεως έμ- 
πορική έπιτυχία. Φαντάζεσθε, λοιπόν, 
τί ψυχρολουσία μοϋ ήρθε όταν ό έκδό- 
της, άφοϋ τό διάβασε, μοϋ είπε:

— Δυστυχώς δέν  μπορώ νά τό έκ- 
δόοω.

— Γιατί; ρώτησα.
— Γιατί θάχη άποτυχία.
Τοϋ έζήγησα τούς λόγους γιά τούς 

όποιους έπίοτευα τό άντίθετο. Ε κ ε ί 
νος όμως ήταν άμετάηειστος:

— Πόσο λίγο ξέρεις τίς γυναίκες, 
μοϋ είπε. Αύτές εύχαριστοϋνται νά 
τις βρίζρς... Καί άκριβώς αύτές είνε 
πού άγοράζουν τά ταγκό πού τούς 
ψάλλουν τό ώναβαλλόμενο. Κάθησε

Έπ ειδή  τελευταίως έγ ινε  πολύς θόρυβος γύρω άπό τά διάφορα τραγούδια, τά 
«Παρασκήνια» άνέθεοαν εις τόν συντάκτην των κ. Αϊμ. Σαββίδην νά προβή είς 
μίαν πρωτότυπον έρευναν πλησίον των γνωστότερων Συνθέτω ν καί συγγραφέ
ων τών ωραιότερων τραγουδιών τής τελευταίας δεκαετίας. Ό  συντάκτης μας 
έθεσ ε τήν έξής έρώτησιν εις τούς συν θέτας καί συγγραφείς: « Π ο ι ό ς π ό ν ο ς  
η καί π ο ι ά χ  α ρ ά σάς παρεκίνησαν νά συνθέσετε τό ωραιότερο κατά τήν γνώ
μην σας τρα γούδι;»  Τάς άπαντήσεις τών ώς άνω συνθετών καί συγγραφέων πα- 

ραθέτομεν κατωτέρω ώς άκριβώς έχουσιν καί κατά σειράν λήψεως.
λίγο νά ίδρς καί μόνος σου.

Περίμενα λίγην ώρα στό κατάστημα. 
Καί διεπίστωσα δτι ό έκδότης είχε δί
κηο. Οί γυναίκες ποϋ έμπαιναν γιά ν ' 
άγοράσουν κομμάτια ζητούσαν έκείνο 
πού έγώ ένόμιζα ότι θά τις ένωχλοϋσε 
«Σάς παρακαλώ, μοϋ δίνετε «τό μή πι- 
στέψρς τή γυναίκα»; —“ Εχ ετε  τό «γυ
ναίκας ψεύτικα φιλιά μήν τά πιστέψρς 
ούτε χάδια»;— Μοϋ παίζετε τό «μιά 
γυναίκα πέρασε, μοϋπε ψέματα μέ γ έ 
λασε;»— Μοϋ δίνετε τό «θ’ αύτοκτονή- 
σω άκαρδη γιά σένα»; Καί άλλα τέ
τοια... Εννοείτα ι δτι δέν  άπογοητεύ- 
θηκα. Έγύρισα καί τούς άλλους μουσι
κούς οίκους καί πήρα τήν Ιδια περίπου 
άπάντησι.

— Δ έν γράφετε μερικά ταγκό νά τίς 
βρίζετε; μοϋ είπαν. Τά προαγοράζου
με άπό τώρα.

Έ λ α β α  ύπό σημείωσιν τήν πρόταοί 
τους, τό άτυχο ταγκά ύπό μάλης καί 
άκολούθησα κατόπιν, μέ κάποια μετρι
οπάθεια τήν συμβουλή τών έκδοτων. 
Καί περιμένω ν ’ άλλάζουν οί άντρες 
γνώμην καί οί γυναίκες άντιλήψεις, 
γιά νά έκδώσω τό πρώτο μου ταγκό. 
Καί, όπως φαίνεται, αύτή ή δουλειά 
θά μείνρ γιά τούς κληρονόμους μου.

Π. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ

ΟΠΟΥ 0 ΑΤΤΙΚ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ
Μοϋ ρωτάτε φίλε κ. Σαββίδη ποιός 

πόνος ή καί ποιά μεγάλη χαρά μοϋ έ- 
νέπνευσε τά γράψω τό καλύτερό μου 
τραγούδι.

Έ ν  πρώτοις δέν  μ ’ άρέσει τό συγ
κριτικόν έπίθετον «Κ α λ ύ τ ε ρ ο», διό

τι, πιό πρέπει νά 
θεωρηθρ καλύτερο 
άπό τά τραγούδια 
πού έγραψεν έ
νας συνθέτης; ’Ε 
κείνο πού άγάπη- 
σε περισσότερον 

j τό κοινόν, ή έ 
κείνο πού άγάπη- 
σεν ό ίδιος ό συν 
θέτης; Νομίζω ό
τι, δπως καί άλ

λοι συνάδελφοί μου, έτσι καί έγώ, στήν 
άγάπη μου πρός τά τραγούδια μου,μοι
άζω μέ μιά μάννα πού έχει πολλά παι
διά μεταξύ τών όποίων τό ένα είνε κα- 
χεκτικό, καί πού δλοι τό βρίσκουν άπο- 
κρουστικό καί γι' αύτό ή μάννα τό 
κρατά στό σπίτι κλεισμένο καί τό ά
γαπά περισσότερο. Νομίζω κ. Σαββίδη 
δτι έσείς τουλάχιστον ό όποιος άνα-7 
πνεύσατε έκ  τών πρώτων τήν ά^μόσφαι- 
ραν τής... Μάνδρας μου καταλάβατε 
τήν παρομοίωσι! !..

" Ισως τό καλύτερό μου τραγοΰδι νά 
μήν είνε τό «Κι' όμως» οϋτε τό «"Οταν 
σημάνρ ή ώρα» οϋτε καί τό «Νά ζρ 
κανείς ή νά μήν ζρ». " Ισως τό καλύτε

ρο τραγούδι μου νά εΐνε έκέϊνο πού τυ
πώθηκε καί a t v  πουλήθηκε. "Η, τό άλ
λο πού γράφηκε άλλά, δέν  τυπώθηκε 
διότι δέν άρεσε στούς φίλους μου. 
Μάλλον δμως είνε έκείνο τό τραγοΰδι 
τοϋ όποιου ή πρώτη μουσική φράσις τυ
λιγμένη μέ τόν πρώτο στίχο, μαζύ μ ’ 
ένα δάκρυ ά ν έ β λ υ ο ε  άπό μέσα μου 
κ ά π ο ι α  ώ ρ ι ο μ έ ν η  ο τ ι γ μ ή. Δι
ότι έγώ, τούλάχιστον όσον άφορά στά 
δύο τρία τραγούδια μου πού άγαπώ 
περισσότερον, πάντοτε εϋριοκα τήν 
πρώτη μουσική φράσι συγχρόνως μέ τά 
πρώτα λόγια. "Αλλο ζήτημα τώρα, ποιά 
ήταν κάθε φορά αύτή, ή ώ ρ ι σ μ έ νη 
σ τ ι γ μ ή ,  ή ώρ ι  σ μ έ ν η  χ α  ρ ά ή 
ό ώ ρ ι σ μ έ ν ο ς π ό ν ο ς !  !.. Αύ
τά είνε πράγματα άπροσδιόριστα καί 
άούλληπτα! !...

Κατ’ έμέ κάθε έμπνευσις εΐνε πό
νος! ! Κάθε πόνος εΐνε έρως! I

Τό έμπνευσμένο τραγούδι όποιουδή- 
ποτε συνθέτου, είνε «ή ώφειλε νά εί
νε»  μιά κραυγή τής ψυχής του χ :ά 
'κείνο πού έχασε ή πού δέν κατώρβω- 
σε νά άποτκήσρ! ! ! Είς αύτάς τάς δύο 
κατηγορίας ύπάγονται δλα τά έρωτικά 
τραγούδια.

Ό  πόνος αύτάς εΐνε συνήθως ψυχι
κός, δέν άποκλείεται δμως νά εΐνε 
καί., σωματικός. Ή  ψυχή κλαίει γιά κά
τι πού έχασε, άλλά, πιστέψτε με πώς 
καί τό σώμα ύποφέρει γιά 'κείνο πού 
δέν άπέκτησε! ! ! Κατηγορείστε με ό
τι είμαι ύλιστής! ! Αύτή είνε ή ώμή ά- 
λήθεια. 'Υπάρχει δυστυχώς καί τρίτη 
κατηγορία έρωτικών τραγουδιών τά ό
ποια δέν προέρχονται άπό πόνον ού
τε τής ψυχής ούτε τών αισθήσεων άλ
λά... τοϋ στομάχου!! Διότι, άπειρα εί
ν ε  τά τραγούδια πού γράφτηκαν κά
ποιο άπόγευμα άπό φτωχό συνθέτη 
πού δέν.... είχε φάει τό μεσημέρι!!.. 
Καί αύτή εΐνε ή μόνη «έλαφρυντική 
περίπτωσις» διά τήν όποίαν ό.... π ε- 
ν η ν τ ά ρ η ς  Ά τ τ ί κ  συγχω- 
ρεί τώρα τόν....ε ί κ ο σ α ε τ ή Τ ρ ι -  
α ν τ α φ ύ λ λ ο υ  πού σπούδαζε τό
τε μουσική στό Παρίσι καί τούς άλ
λους εικοσαετείς συνθέτας τής έπο
χής μας'είκοσαετεΐς τήν ήλικίαν ή τήν 
έμπνευσιν! I

Πάντως είς τήν κ α τ η γ ο ρ η τ ή ν  
αύτήν κατηγορίαν άνήκουν καί τά πε
ρισσότερα σημερινά τραγούδια πού συ
χνά άκοϋμε άπό τούς ντιζέρ καί ντι- 
ζ ά π ό  δίσκους γραμμοφώνων καί f>

πό τά χιλιοθαμμένα πλαδαρά χείλη 
τής ... μοντέρνας ύπηρετρίας τής δι
πλανής πολυκατοικίας τού κ. Δείνα...

Τώρα ποιά τραγούδια μου μιλούν 
περισσότερο στή ψυχή μου; Εΐνε άδύ
νατο νά σάς πώ. Τής μίλησαν κάποτε 
τρία-τέσσερα. Δέν ξέρω άκριβώς 
ποιά! !.. 'Αλλά τής είπαν τ ό τ ε  6 η  
είχαν νά τής ποϋν.

Γ ι’ αύτό π ρ ο τ ι μ ώ  έκείνο πού θά 
τής μιλήσρ α ύ ρ ι ο  ξανά ή.... καί 
μ ε θ α ύ ρ ι ο ! !

ΚΛΕΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η ΝΕΙΟΤΗ Κ Γ 01 ΚΑΎ’ΜΟΙ ΤΟΥ κ. 
0. ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗ

Ούτε χαρά, ούτε πόνος, οϋτε καί 
κανένα άλλο συναίσθημα ύπήρξε τό 
κίνητρον τών συνθέοεών μου, παρά έ 
να μόνο: ή τέχνη μου. 'Όσον καί άν 
θεωρούν τήν μουσικήν ώς έρμηνείαν 
συναισθημάτων καί Ψυχικών καταστά

σεων ο! άκροατα! 
της, έν  τούτοις αύ
τή, διά τόν συνθέ- 

™  „  _  m v, εΐνε ένα έπάγ-
ρ ( Ί  γελμα. Καί τό έπάγ- 

'  , γελμα αύτό πρέπει
—  Vj /  Α  νά έξασκήται μέ 

\  ψυχρότητα σκέψε- 
T y f  /  ως. Ό  συνθέτης, 

κατά τήν ταπεινήν 
7 V  μου γνώμην, εΐνε 

"  όπως ό ήθοποιός, ό
όποιος «ύποκρίνεται». Ό  ήθοποιός 
κλαίει, γελά, έρωτεύεται, κακουργεί, 
πεθαίνει, διερμηνεύει πάθη καί συναι
σθήματα, άνεξαρτήτως τών ψυχικών 
του καταστάσεων. Πολλές φορές μά
λιστα διερμηνεύει αισθήματα άντίθε
τα έκείνων πού νοιώθει, καί τά διερ
μηνεύει άριστα, άκριβώς διότι κατέχει 
τήν τέχνην τοϋ ύποκριτοϋ. Έ τ σ ι άκρι
βώς εΐνε καί ή σύνθεοις: μία ήθοποιία, 
μία τέχνη, ένα έπάγγελμα. Θυμούμαι 
κάποτε, είχε άρρωστήσει ένα παιδί μου 
πολύ βαρειά. Ό  γιατρός μοϋ είπε ότι 
ή έπιστήμη είχε έξαντλήοει δλα τά 
μέσα της καί μόνον είς θαϋμα θά ώ- 
φείλετο ή διάσωσίς του. "Οταν έφυγε 
ό γιατρός, έκάθησα δακρυσμένος στό 
γραφείο μου νά συνεχίσω τήν έργασία 
μου. Τότε έγραψα τό πασίγνωστο «Θέ
λω νά δώ τόν Πάπα». Ποιαν σχέσιν εί
χε  τό τρελλό καί κωμικό έκείνο τρα
γουδάκι μέ τό δράμα πού είχα μέσα 
μου; Ποϋ εύρηκα τόση σάτυρα, τόσους 
στίχους πικάντικους, τόσο κέφι; Ά 
σφαλώς μοϋ τά ένέπνευσε ή τέχνη μου 
καί όχι ή Ψυχολογική μου κατάατασις. 
"Α ν  ήταν νά αισθανόμουνα όσα γρά
φω στά τραγούδια μου καί στούς στί
χους μου, έπρεπε, πρώτ’ άπ' δλα, νά 
μέ χωρίσρ ή γυναίκα μου, διά λόγους 
συζυγικής άπιστίας. Διότι δέν περνά 
ήμέρα πού νά μή γράφω γιά γλυκά

βρέθηκα μονάχος

φιλιά, γιά θερμέί άγκαλιές, γιά μαϋ- 
ρα μάτια, γιά άς-ροπλασμένα οτήθεισ, 
γιά τορνευτές γαμπίτσες καί γιά άτέ- 
λειωτες άγάπες. Θά έπρεπε νά ήμουν 
διαρκώς έρωτευμένος. Άλλά  τέτοιο 
πράγμα δέν συμβαίνει. Συμβαίνει μό
νο νά έχω μέσα μου τό κίνητρον τής 
τέχνης, πού εΐνε ή άφιλότιμη τόσο 
σκληρή, ώστε θά μέ καταδικάσρ, καί 
έκατό χρονών άν πάω, νά τραγουδάω 
τή νειότη καί τούς ώραίους καϋμούς 
της...

Θ. ΣΑ ΚΕΛΛΑ Ρ ΙΔΗΣ

0 κ. ΧΑ ΙΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ Κ Γ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤ- 
ΤΟ Σ ΙΓΑΡΕΤΤΑ
— Τό καλύτερο κομμάτι μου δέν 

ξέρω ποιό είνε. "Η, καλύτερα, τά κομ
μάτια πού θεωρώ έγώ γιά καλύτερα, 
δέν  τά θεωρεί καί ό κόσμος. Έ τσ ι έ- 
ξηγείται τό δτι έγιναν δημοφιλή καί 
τραγουδήθηκαν μανιωδώς άπό όλη τήν 

Ελλάδα, κομμάτια 
μου στά όποία, έ- 
γώ τούλάχιστ ο ν, 
δέν άπέδωοα έξ 
άρχής σημασία. " Ε 
να άπ' αύτά, τά 
δημοφιλέστερο ϊσως 
—τό «Γυναίκες... Γυ 
ναίκες...»— γράφτη
κε χωρίς νά τό κα
ταλάβω πώς: Μιά
νύχτα τοϋ 1928, 
μου, άπογοητευμέ- 

νος, μέ δλη τή συναίσθηοι τής δυστυ
χίας πού άποτελεί τό άποκλειστικό προ- 
νόμιον τής έρωτευμένης νεότητος, σ’ 
ένα κέντρον ποϋ ύπήρχε τότε στό τέρ
μα Άχαρνών, στό «Φάρο». Έ κ τ ο τ ε  τά 
πράγματα άλλάζανε, μαζί μέ μένα: Ό  
«Φάρος» έπαΨε νάνε κέντρον χαράς, 
κι’ έγινε έκπαιδευτήριον. Έπ αψε νά 
προσφέρρ τήν μέθην' προσφέρει τήν 
σοφίαν... "Ας είνε....

Έκε ίνο  τό βράδυ, λοιπόν μό
νος, μέ συντροφιά τόν πόνο μου καί 
μιά όκά κρασί —άθάνατα χρόνια !...— 
έγραψα μονορροϋφι, πίσω άπό ένα πα- 
κέττο τσιγάρων «Ego», τούς στίχους τοϋ 
«Γυναίκες... Γυναίκες». Τήν άρχή τής 
μουσικής του τήν έγραψα χαρακώνον
τας ένα πρόχειρο πεντάγραμμο στό μέ
σα χαρτί τοϋ πακέττου. Κι’ όταν τήν 
άλλη μέρα βρήκα τό πακέττο, άγνοοϋ- 
σα έντελώς ότι είχα στήν τσέπη μου 
διακόσιες χιλιάδες δραχμές —όσες σχε
δόν έβγαλα συνολικώς άπ’ τό τραγούδι 
αύτό, πού ύστερα έγινε κι' όπερέττα... 
Τό... «μνημειώδες» αύτό πακέττο τό χά
ρισα άργότερα σ’ Έ κε ίνη  —μέ έψιλον 
κεφαλαίο!— πού τής χρωστούσα καί 
τήν άπογοήτευσι, καί τή δυστυχία, καί 
τήν έμπνευσι, καί τό κομμάτι. "Αν είνε 
τακτική καί κρατάρ πλήρες τό άρχείο 
τών έρωτικών της κειμηλίων, πρέπει 
νά τό έχρ  άκόμα...

ΧΡ . ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

0 κ. Α ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Σ ΚΩΛΥΕΤΑΙ 
ΟΣ ΝΕΙΟΠΑΝΤΡΟΣ
Τό καλύτερό μου τραγοΰδι; “Οσο ά- 

πλή κι’ άν φαίνεται έκ πρώτης όψεως 
αύτή ή έρώτησις, τόσο δύσκολη εΐνε. 
Καλύτερο, άπό ποιας άπόψεως; Άπό 
«έμπορικής» μιά φορά ήσαν τό «θά ξα-

νάρθρς» καί τό «Συγγνώμη σοΰ ζητώ», 
πού έγραψα μέ τόν 
Γιαννίδη κι’ ή πο
λυθρύλητη «Μάρω», 
πούγραψα μέ τόν 
Εύαγγελίδη οέ μου
σική Σακελλαρίδη. 
Άλλά  τά πιό άγα- 
πημένα μου τρα
γούδια έμένα —κι' 
άς είχαν σχετικώς 
λιγώτερη έμπορική 
έπιτυχία— ήσαν τό 

j  m «Δέν είσ’ αύτή π'
» W  άγάπησα», ποϋγρα-

w  ™  ψα μέ τόν Χαιρό-
πουλο καί τό «Μήν περιμένεις», πού
γραψα μέ τόν Γιαννίδη.

'Υπάρχει άκόμα κι’ ένα άλλο τρα
γούδι μου πού έχει κιτρινίσει οτίς προ
θήκες τοΰ Γαΐτάνου άηούλητο καί πε- 
ριφρονημένο καί πού εΐνε τό πιό άγα
πημένο μου καί Ισως τό πιό καλύτερό 
μου: τό ,«Δέν φταις έσύ».

Τώρα, «ποιός πόνος ή ποιά χαρά» μ' 
έκανε νά τό γράψω, έπιτρέψτε μου νά 
μή σάς τό πώ.

θά σάς τό έλεγα δηλαδή —δέν θάχα 
καμμιά άντίρρησι— άλλά ή γυναίκα μου, 
βλέπετε, διαβάζει τακτικά καθ’ έβδο- 
μάδα τά «Παρασκήνια»!!!

Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Σ 
0 κ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Σ ΕΜΠΟΡΟΣ... 

ΦΙΛΙΚΟΝ
Έ χ ω  τήν Ιδέα πώς οί... «προσωπικές 

ύηοθέσεις» τής ψυχής μας δέν πρέ
πει νά έκδηλώνωνται μέ τραγούδια καί 
νά τίς πληρώνρ ό φίλτατος κ. Γαϊτά- 
νος! Κι’ άν όμως ύπάρχουν άλλοι πού 
Ισχυρίζονται ότι άντλουν τήν έμπνευσί 
τους άπό τΙς αισθη
ματικές τους περι
πέτειες, τότε αύτοί 
θά εΐνε δυστυχείς 
άνθρωποι, άν έννθ
ήτα ι εΐνε έπαγγελ- 
ματίαι! Γ  ιά φαντά
ρου νά πρέπρ νά 
έρωτεύεσαι ή νά 
χωρίζρς ή νά ζη- 
λεύρς κάθε φορά 
πού εΐν’ άνάγκη νά 
γράψπς κάτι!... Θε
ός φυλάζοι!

Έπειτα —γιά νά σοβαρολογήσουμε 
καί λίγο— ή πραγματικότης εΐνε συνή
θως ή πολύ πεζή ή πολύ μονότονη. Καί 
ό καλλιτέχνης —άν παραδέχεσθε ότι 
εΐνε καλλιτεχνία τό πωλείν στίχους μέ 
τήν όκά— πρέπει νά βρίσκρ τήν έμ
πνευσί του... στήν έμπνευσι, πού εΐνε 
άλλως τε πολύ πιό δυνατή άπό τούς 
προσωπικούς αισθηματικούς ένθουσια- 
σμούς καί τίς ιδιωτικές άπογοητεύαεις.

Εμ ε ίς  δμως όλοι κάνουμε έμπόριο. 
Καί μάλιστα... ψιλικών. Καί δέν έχουμε 
άνάγκη ούτε άπό πόνους, ούτε άπό 
χαρές, ούτε άπό έμπνευσι. Μήπως έμ- 
πνέεται, χαίρεται ή πονει ό δικηγόρος 
πού γράφει «προτάσεις»; Γιατί λοιπόν 
έχετε αύτή τήν άζίωσι άπό μάς;

Άλλά, παρντόν. θυμάμαι πού... η ο
ν  έ σ α μ ε μέ τό Σακελλάριο όταν γρά
φαμε τούς στίχους τών τραγουδιών τής 
«Άρτζεντίνας». Εκε ίνο ς  ό άφιλότιμος 
ό Μπιάνκο είχε κάτι «^έτρα» πού μάς 
βγάλανε τό λάδι!

Δ. Κ. ΕΥΑ ΓΓΕΛ ΙΔ Η Σ


