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ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΕΑΑΑΑΑ ΜΑΣ

ΙΟΥ ΕΝ BEP0AINQ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ ΚΑΤΣΕΑΚ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Α Ρ 0 Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ  κ.  Κ Ω Σ Τ Η  Β Ε Λ Ι Υ Ι Υ Ρ Α
Δέν πέρασαν πολλές βδομάδες πού, άπό τί; στή

λες αύτές, ζητήσαμε νά πάψη ή εκμετάλλευση τών 
παιδιών στίς δήθεν «παιδικές παραστάσεις» καί νά 
καθιερωδή γιά χάρη τοΰ Ελληνόπουλου, ενα μβνιμο 
Παιδικό θέατρο, δπου τά παιδιά 8ά περιορι$ωνται 
οτό ρόλο τοΰ 8εατή.

Τό παιδί — είχαμε γράφει στό φύλλο μα; 
τής 15 ’Οκτωβρίου — πού 8ά πηγαινη στό θέατρο 
του, δέ 8άχη ανάγκη νά προστρεχη σέ άλλα 

ύποπτα καί, πολλές φορές, καταστρεπτικά γιά 
τήν ψυχοσύνθεσή του 8εαιματα. ©ά μαθαίνει χω
ρίς δασκαλισμούς, θά μορφώνεται χωρίς σχολα
στικότητα, 8ά βλεπη ζωντανά έξυψωτικά παρα
δείγματα καί, 8’ άφομοιώνη μέ τό γέλιο του και 
μέ τό δακρύγελό του άκόμα, δ,τι καλό θά τοΰ 
δίνεται μ’ έκλεκτικότητα, μέ προσοχή, μ’ εύσυ- 
νειδησία.

“Η χαρά τοϋ Ελληνόπουλου, τό ξεχείλισμα 
τής ψυχούλας του άπό ευχαρίστηση, ό ένθουσια- 
σμός του, ή έλαφρή συγκίνηση πού 8ά χαράξη 
τήν ψυχοσύνθεσή του θεάματα, ©ά μαθαίνη 
τήν ’Ομορφιά, θά δημιουργήσουν μιά γενιά μέ 
ιδανικά, γενιά τίμια, πολιτισμένη, ανώτερη.

Τό Παιδικό ©έατρο 8ά γίνη. άν τό θελήσω- 
με,ή πρωταρχική δύναμη, πού πολύ περισσότερο 
άπό τό Σχολείο, θά φέρη τήν αυριανήν Ελληνι
κή άνθηση.
Σ ’ άλλες έποχές μιά τέτοια ύπόδειξη (έπειτα 

μάλιστα άπό την λυσσώδη πολεμική, πού προκαλεσε 
άπό τούς κύκλους τών ένδιαφερομενων επιχείρημα 
τιών τοΰ δήθεν «Παιδικού ©εάτρου») όχι μόνο δέ 
βάβρισκε τή δικαίωσή της, άλλά θά γινόταν αφορμή 
.νά ένισχυδούν έκείνοι πού, είτε άπό άγνοια, είτε 
ίάπό χακοπιστία άνεβά$ουν τά παιδάκια στό παλκο- 
αένΐ'/ο καί εισπράττουν μερικες δραχμές, άδιαφορών- 
τ«ς άν τά στρεβλώνουν ψυχικά καί σωματικά.

1 1 έποχή πού $οΰμε, όμως, είνε πλούσια σέ καλ
λιτεχνικές πραγματώσεις.

'Η ορθή άντίληψη γιά τό Παιδικό ©έατρο, πού 
,ϊονίστηκε άπό τίς στέλες αϋτες,άναγνωρίστηκεώςόρθή 
άπό τήν Κυβέρνηση και, δυό βδομάδες άργότερα. 
αγγέλθηκε πώς ό θίασος τής Κας Κατερίνας Αχδρε- 
άδη C-ά έπαιρνε έπιχορήγηση γιά νά δώση μιά σειρά 
εϊκοσι παιδικών παραστάσεων.

Τό λίγο διάστημα, πού μεσολάβησε άπό τήν αγ
γελία τών άποφασεων ώς τήν πρώτη παράσταση μάς 
έκανε— κακομκδημένοι καθώς είμαστε, άπό τά περα- 
βμένα— νά έπανέλθωμε μ’ ένα άρθρίδιβ. Βιαζόμαστε 
μήπως ή άργοπορία δλάψη τήν Ιδέα. Δέν είχαμε 
δίκηο.

Προχτές τό βράδυ έγινε ή καλή άρχή.
Ή  Κυβέρνηση δέν έδωσε μόνο μιά — μι/|5ή ft

μεγάλη, άδιάφορο — ύλική βοήθεια
Ή  παρουσία τοΰ Άρχηγοΰ τής Κυβερν'ήσεως μέ 

τόν Υ π ο υ ρ γ ό -Διοικητή τής Πρωτευούσης, τόν Υφυ
πουργό Τύπου καί Τουρισμού, τόν Διευθυντή τών 
Γραμμάτων, ©εάτρου καί Τεχνών καί τόν Δήμαρχο 
’Αθηναίων στήν «πρώτη», προσέφερε στήν ίδέα τοΰ 
Παιδικού ©εάτρου μιά ηθική συμβολή Ανυπολόγιστη.

Οί στήλες αύτές έχουν τήν ύποχρέωση νά έκ- 
φράσουν, γι’ αύτό, στήν Κυβέρνηση, τή χαρά καί 
τήν ευγνωμοσύνη όσων άγαποΰν πραγματικό τό 
Παιδί καί πιστεύουν στό ©έατρο.

Στήν πρώτη τοΰ Παιδικού ©εάτρου. παίχθηκε 
ξένο έενο.

*
"Εχουμε τήν ύποχρέωση νά διαμαρτυρηθοΰμε; 

Είναι γνωστό, μ' όλο πού ή Κα Άνδρεάδη, φαίνεται 
νά τό άγνοή, πώς άρκετοί ’Έλληνες συγγραφείς έ
χουν άσχοληθή μέ τό Παιδί και πώς υπάρχουν ώ- 
ραιότατα παιδικά έργα. Δέ 8ά γκρινιάξωμε ομως: 
Φτάνει πού παίχθηκε ένα χαριτωμένο έργάκι («Ό  
τελευταίος λόρδος» τοΰ Οϋγκο Φαλέντα), πού ταί
ριαζε στήν παιδική νοοτροπία, χωρίς σπαραγμούς, 
χωρίς έρωτιομούς, μέ πολύ άδολο γέλιο καί λίγη έ
λαφρή συγκίνηση. Δέν ήταν, βέβαια, τό τέλειο. Τά 
κρότερα παιδάκια, πού δέν έχουν είδηση γιά τήν 
αλύγιστη αύστηρότητα τή{ παληάς έγγλέ^ικης νοο
τροπίας, θά ρωτήθηκαν, δίχως άλλο, στήν άρχή, για
τί αύτός ό παππούς εΐνε τόσο σκληρόκαρδος καί τόσο 
στριμμένος. Τά μεγαλύτερα, θά ρωτήθηκαν, άργότε
ρα, γιατί αύτός ό παππούς γελιέται τόσο εύκολα. 
"Ολα, όμως, στό τέλος έμειναν εύχαριστημένα. Γέ
λασαν, θορύβησαν, χειροκρότησαν. Κ ι’ είχαν δίκηο. 
;Τό έργο ήταν όλόδικό του$: γραμμένο γι’ αύτά και 
παιγμένο γι’ αύτά.

Ή  ύπόθεση λιγόλογα είνε ή άκόλουθη;
"Ενας γέρος λόρδος άποκλήρωσε τόν μοναδικό 

ίγγονό του, γιατί παντρεύτηκε μιά γυναίκα περίφη
μη κατά τ’ άλλα, μά, κατώτερης κοινωνικής τάξης. 
Άπό τόν γάμο αύτόν, έχει γεννηθή ένα χαριτωμένο 
κοριτσάκι, καλόβολο, έργατικό, βαθειά τίιμιο, πού 
μιά παραμονή Χριστουγέννων— τήν μέρα πού ενη
λικιώνεται— στέλνει μιά κάρτα μέ τήν φωτογραφία 
του στόν γέρο πρόπαππό του, μέ ευχές. Ό  γέρος 
λόρδος, πού δέν ήθελε νά ξέρη τίποτα γιά τήν οικο
γένεια τοΰ έγγονοΰ του, καί ξέσχιζε δλα τά γράμ
ματά του, χωρίς νά τά διαβάση, βλέπει τήν φωτο
γραφία τού κοριτσιού μέ τά κομμένα μαλλιά, τό 
παίρνει γι’ άγόρι, συγκινεϊται καί στέλνει τόν έμ
πιστό του έπιατάτη, νά φέρη τόν «δισέγγονο» του 
οτόν πύργο του.

Ό  επιστάτης πάει χαρούμενος στό σπίτι τοΰ έγ- 
γονοΰ — πού γνώριζε άπό μικρόν καί τόν’ άγαπούσε 
—- καί ξητάει νά δή τό παιδί. 'Όταν τοΰ παρουσιάζε
ται ή Φρέντη άντί γιά «τόν» Φρέντη πού περίμενε, 
άπελπί$εται καί δηλώνει πώς δέν μπορεί νά πάη 
οτόν κύριό του μιά «δεσποινίδα» άφοΰ εκείνος πε
ριμένει έναν κύριο. Ή  Φρέντη, δμως, δέν άπελπί- 
$εται καί δέν τά χάνει, δπως οί γονείς της. Μέ τήν 
γαλυφιά, μέ τό χάδι, πείθει τόν έπιστάτη τοΰ προ
πάππου της νά τήν πάρη μα$ί του ντυμένην άγόρι.

Στόν πύργο τών Κιλμαρνόκ, δπου ή Φρέντη 
παρουσι$εται ώς «ό τελευταίος τής γενιάς τών λόρ
δων Κιλμαρνόκ», τά κωμικά έπεισόδια διαδέχονται 
τό ένα τό άλλο. 'Ο γκρινιάρης γέρος λόρδος καλο
κάγαθος στό βάθος καί περήφανος, γιά τίς άρετές 
πού άνακαλύπτει στόν «δισέγγονο» του, τουμπάρεται 
σιγά-σιγά, κι’ έτσι, τά πράγματα μπλέκονται άπό 
στιγμή σέ στιγμή περισσότερο, άντί νά ξεμπλεχτού
νε : Πώς εΐνε δυνατόν νά έμφανιστή ή Φρέντη μέ τό 
αληθινό της φύλο, άφοΰ ό γέρος λόρδος βλέπει σ’ 
αύτήν τόν μέλλοντα κληρονόμον τοΰ τίτλου του;

Τό καλό της, δμως, άστέρι, τήν βοηθάει. Φτάνει 
ξαφνικά στόν πύργο μιά παλαιά γνωστή τού λόφου, 
ή Βασίλισσα τής ‘Ολλανδίας μέ τόν γυιό της Κρι- 
στιάνό. Ό  γέρος λόρδος, δέν κατορδώνει νά ξετρυ
πώσει, μέσα σέ μισή ώρα, μιά όποιαδήποτε κυρία άπό 
τίς συγγένισσές του, πού θά μπορούσε νά ύποδεχτή 
Την Βασίλισσα καί άπελπίξεται. δταν ή Φρέντη έιι-

.(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα?
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Τό πρώτο συγκρότημα τών περιο
δεύονταν θιάσων τής Γερμανίας πού 
γνώρισα ήταν «Ή %κηνή τής Χώρας 
τής Σαξωνίας» δηλαδή «τής Οπαί- 
&ρου χώρας». Ό  απλός αύτός τίτλος 
εΐνε έπιτυχής. Στό θέατρο οί λεπτο
μέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο οτήν 
έντόπωση τοΟ κοινοΰ. "Οπως ίνρα- 
φα στό προηγούμενο άρθρο μόνον 
μέ τόν τίτλο ή κατ’ άρχήν άποόοχή 
καί εύνοϊκή ποοδιάθεση τοΰ κοινοΰ 
γιά τό θέατρο αύτό ήταν έξησφοίλι- 
σμένη. Γιά τούς Γερμανούς μάλιστα 
ό τίτλος αύτός έπιβάλονταν καί ά
πό βαθύτερους λόγους. Τά έδδομήν 
τα πέντε έκατομμύρια τών Γεομσ- 
νών αποτελούν βέβαια ένα "Εθνος, 
ενα Κράτος, άλλά οί Γερμανοί δέν 
%παυσαν ποτέ νά εΐνε πρώτα Σάξω- 
νες ή Βαυαροί, ή Πρώσσοι καί οδ- 
τω καθεξής. Οί διαφορές άνάμεσά 
τους εΐνε τεράστιες. Νοοτροπία, δια 
ψορετική όργάνκση κοινωνικής ζω
ής, συνθήκες καί. δροι διαβίωσης 
πού χαράζουν μιά ιδιαίτερη φυσιο
γνωμία καί μαζί όρίζουν μιά αυτο
τέλεια. "Ενα Πρωσσικό θέατρο — 
γνήσιας μορφής— διαφέρει σημαντι 
κά άπό ένα Βαυαρέζικο. Βέβαια 
οί διαφορές αύτές σήμερα δλο καί 
π«νε νά άμδλυνθοΰν, άλλά ό τοπι- 
κιστικός χαρακτήρας, ή καλύτερα 
τό πνεύμα τά τοποκιστικό, ζεΐ άκό
μα. "Εντονη δέ ή άμιλλα άνάιιεσά 
τους πάνω σ^ούς τομείς έκείνους 
πού τούς χαρακτηρίζει ή δημιουρ- 
γικότης. Γιά τούς λόγους αύτούς 
ίρίσκω —έπαναλαμβάνω— πολύ φι
λοσοφημένη τήν ιδέα τά περιοδεύ- 
οντα αύτά θέατρα νά μήν έχουν ένα 
γενικό τίτλο, άλλά τήν όνομασίία 
τους νά τήν παίρνουν άπό τίς περιο
χές πού παίζουν. Πρέπει ίσως νά συ-1 
ίητηθή ή ιδέα άν καί τά δικά μας 
‘’’■"Αρματα τοΰ θέσπιδος» — πού 9ά 
λειτουργήσουν προσεχώς—δέν θά έ
πρεπε νά κατανεμηθοΰν σέ δυό ή 
τρεΐς μεγάλες περιοχές- τής ‘Ελλά
δος, δπου θά άναλάμβαναν τό με
γάλο τους έργο παίζοντας έκεΐ καί 
μόνον συστηματικά, νά καλλιεργή
σουν πνευματικά καί καλλιτεχνικά 
τό Κοινόν. "Ισν.ς έτσι έξασφαλίζον- 
ταν περισσότερη όμοιογένεια, ένό- 
τητα δράσης καί έπαφής μέ τό Κοι
νόν. Ή  κοττανομή αύτή έπιδάλλεται 
νομίζομε καί άπό άλλους λόγους 
γενικώτερους καί είδικώτερους. θά 
τούς αναπτύξουμε ίσως σ’ ένα μας 
άλλο ®οθρο. Σήμερα —μιά πού κά
ναμε τήν παρένθεση αύτή— άς χαι
ρετίσουμε μόνον μ’ ένθουσιασμό τή 
μεγάλη πράξη τής ίδρυσής τους. Τό 
τί προοπτική δράσης καί ποιά εθνι
κή δημιουργία ξοα/οίγεται γιά τούς 
θιάσους α°τούς ίσως σήμερα νά ιιήν 
τήν αντιλαμβανόμαστε, άλλά είμαι 
βέβαιος δτι σέ λίγο τά «"Αρμοσα 
αύτά τοΰ θέσπιδος» θά είνε οχι μό
νον ή χαρά, ή γιορτή τοΰ λο">ΰ υας 
άλλά οί ζωντανοί έθνικοί όογανι- 
σμοί πού θά άπεργάζωνται τήν άν
θη σι τοΰ Νεοελληνικού πολιτισμού.
Δέν εΐνε λόγια αύτά. Είνε πραγμα
τικότητες. "Εμνευση μόνον χρειάζε
ται, πίστη, γνώση, τής νεοελληνικής 
μας πραγματικότητος καί τόλμη.
"Ας μεταβάλουμε τά «"Αρματα» αύ 
τά σέ περιοδεύοντας «κιβωτούς» τοΰ 
ώραίου, τοΰ καλοΰ καί τοΰ άγαθοΰ.
’Ά ς  άνεβοΰν πάνω τους κι’ άς ταξι-
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δέψουν μαζί τους- άνάμεσα άπό πό
λεις καί χωριά τής έπαρχίας μας, 
όχι. μόνον ήθοποιοί ή σκηνοθέτες ή 
τεχνικοί τοΟ θεά
τρου, άλλά καί 
ιυγγραφεϊς καί 
έπιστή μονές καί 
μουσικοί καί ζω
γράφοι καί καθέ- 
Λχς πού λαχταρά 
τήν έκπολιτιστική 
άγωγή τοΰ λαοΰ 
αας. Οί αίθουσες 
τους καί οί σκη- 
'ές τους, άς γί
νουν χώροι δπου 
κάθε τόσο θά δί
νεται μιά διάλε
ξη, μιά συναυλία, 
μιά έκθεση ζω
γραφικής, μιά έκ
θεση βιβλίου, μιά 
έκθεση τοΰ πώς 
πρέπει νά κατ->:. 
κοΰμε καί νά ζοΰ 
με. Γενικά άς ά-
k o  λ  ο υ 9 Ο ΰ  V ' °  μεγάλος ΓερμΛός ήβοποιάς Κράους

σι, τά «άρματα* αύτά θά γίνουν δη
μιουργικοί παοάγοντες, έτσί’θά ένω 
6οΰν μέ τίς βαθύτερες ΐνες. τοΰ "Ε* 

3νους̂  έτσι θά τ' 
Ιγαπήση ό >λαός 
καί θά γιορτάζη 
κάθε τόσο τόν έρ- 
χομό τους καί έ
τσι τέλος ·θά χτυ- 
πηθήό κατάστρε 
πτικός μας «ούρ- 
μπανισμός»·καί θά 
ξανανειώσρ . ή έ
παρχία μας. Ή  
Δράμα, ή Καβάλ 
λα, ή Ξάνθη, ή 
Κομοτινή, -ή Λάρι 
σα. τά Τρίκαλλα, 
τό Αίγιο, τό ’Άρ- 
νος,- ή, Τρίπολις ή 
όποιαδήτΓοτε . άλ
λη έπαρχκχκή μας 
πόλις δέν θά εΐνε 
πιά τόποι έξορίας 
καί άπομόνωσις

«παραστατικές είκονίσεις» τοΰ δ,τι 
άποτελεΐ έκφραση τοΰ πολιτισμοΰ. 
Έτσι μόνον, μέ μιά τέτοια κοττεύθυν

καί άπομόνωση
σμό καί τά άγαθά του, άλλά ένω- 
τικοί κρίκοι τής δλης. μας έκπρλιτι- 

( ”Η συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Τά «Παρασκήνια» καί ό ύποφαι- 
νόμενος πού μέ δλην των τήν θέρ
μην καί ειλικρίνεια™ συνηγόρησαν 
ύπέρ τής Ιδρύσεως 'Ελληνικής Ό- 
περέττας, είς προηγούμενα φύλλα, 
δοκιμάζουν τώρα τήν μεγαλυτέραν 
χαράν, δι’ότι έξεπλήρωσαν έν τώ 
μέτρω τής δυνάμεώς των, τό καθή
κον των καί δέν παύουν νά άπευθύ- 
νουν τήν εύγνωμοσύνην των πρός 
τήν Κυβέρνησιν τής 4ης Αύγουστου, 
ιδιαιτέρως δέ πρός τόν Πρωθυπουρ 
γόν κ. Ίωάννην Μεταξαν καί τόν κ. 
Κωνστ. Μπαστιαν. Πράγματι, ή λη- 
φθεΐσα άπόφασις περί ιδρύσεως τοΰ 
Λυρικοΰ θεάτρου, λύει κατά τόν 
εύτυχέστερον τρόπον καί τό ζήτη
μα τής 'Ελληνικής Όπερέττας. θά 
έπρεπε δέ, κατά τό παροσεθέν γεΰ- 
μα είς τόν κ. Πρωθυπουργόν, νά 
όρίσουν οί ένδιαφερόμεναι κύκλοι 
τής όπερέττας τόν άντιπρόσωπόν 
των, ό όποιος θά άνελάμβανεν έ- 
ναργέστερον άκόμη' νά διαδηλώση 
τήν εύγνωμοσύνην των πρός τήν 
Κυδέρνησιν, δπως έκαμαν οί άλ
λοι.

Έ ν  πάση περιπτώσει, εΐνε γεγο
νός σήμερον δτι παραλλήλως μέ τό 
Εθνικόν Μελόδραμα (αύτήν τήν 
φοράν είς τά άλήθεια Εθνικόν), θά 
έχωμεν καί τήν 'Εθνικήν μας Όπε- 
ρέτταν.

Βεδαίως, ή Κυβέρνησις γνωρίζει 
καλά τί πρέπει νά κάμη ώστε νά 
ένσαρκωθή καί άκολούθως νά πρα
γματοποιηθώ ή ληφθεΐσα άπόφασις. 
Έ ν  τούτοις δμως, άς έπΊτραπη είς 
τόν ύπογράφοντα νά άπασχολήση 
τάς στήλας τών «Παρασκηνίων» καί 
τούς άνοτγνώστας των, διά νά έκθέ- 
ση μερικάς σκέψεις του, αί όποίαι, 
ένφ θά ήμποροΰαν ίσως νά ώφελή- 
σουν ,είο κάτι, δέν όφείλουν έξ &λ- 
λου την εμπνευσίν των παροΓΐΤς τήν 
μικράν του συμβολήν καί τήν με- 
γάλην του άγάπην πρός τό μουσι
κόν αύτό είδος.

Γενναται, λοιπόν, εύθύς άμέσως, 
τό έρώτημα: Ποια πρέπει νά είναι 
ή ύπό ίδρυσιν αύτή όπερέττα; ’Α 
σφαλώς θά έπρεπε νά είναι μία ό
περέττα τής καθαρωτέρας μορφής, 
συγκεντρώνουσα τά καλλίτερα φω
νητικά στοιχεία, τά τελειότερα τε
χνικά μέσα, βασιζόμενη έπί ένός ό- 
περεττολογίου, δσον τό δυνατόν ά- 
νωτέρου έπιπέδου καί δυναμένη νά 
παίζη άκόμη καί τά Κωμικά μελο
δράματα (όπερά - κωμίκ). θά έ- 
πρεπεν... Άλλ ' ίσως νά μή άρέση. 
Διότι τά δεδομένα πού άνωτέρω ά- 
πηριθμήσαμεν, ώποτελοΰν τήν ίδα- 
νικωτέροτν έκδήλωσιν τοΰ μουσικοΰ 
αύτοΰ είδους, έκδήλωσιν τήν όποι
αν νομίζομεν, διά σήμερον τούλά- 
χιστον, πρόωρον. "Οχι διότι δέν ήμ- 
πορεί νά ίδρυθή ένας θίασος όπερέτ 
τας τής καθαρωτέρας μορφής, "ώχι 
διότι δέν ύπάρχουν καί δέν θά θε- 
λήσουν νά λάβουν μέρος κάλλιστα 
φωνητικά στο.χεΐα, είτε διότι δέν 
θά διαθέσωμεν τά άναγκαιοΰντα 
τεχνικά μέσα, άλλά διότι τό άνω-

(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σείδα)

Τρεις βασικοί παράγοντες, τών 
όποιων ή κατ’ άναλογίαν συμβολή 
καί ή άρμονική συνεργασία πραγ
ματοποιεί τήν τελείαν άπό Σκη
νής έμφάνισιν τοΰ θεατρικού έρ
γου. ’Άμεσος συνέπεια ή δημι
ουργία τοΰ Καλλιτεχνικού θεά
τρου, ή πρόοδος τής δραματικής 
καί θεατρικής Τέχνης, καί ή έξαι- 
ρετική θέσις τοΰ Κράτους μεταξύ 
τών πνευματικώς προηγμένων χω
ρών. Αί τρεΐς αϋταί θεατρικαί δυ
νάμεις πρέπει νά έιχουν στενόν 
ξύ των σύνδεσμον, ν’ άποτελοΰν τό 
θ ε α τ ρ ι κ ό  Τ ρ ί π τ υ χ ο .

Πρώτοι σκηνοθέται ύπήρξαν οί 
αρχαίοι τραγικοί ποιηταί μας, 
πριν διαμορφωθρ τό υποκριτικόν 
έπάγγελμα, καί δημιουργηθοΰν 
ειδικοί διδάσκαλοι τής ύποκριτι- 
κής. Ό  Αίσχύλος ιδιαιτέρως άνέ. 
πτυξε καί έποίκιλε τό μιμικόν μέ
ρος τοΰ χοροΰ, καί καθώς άναφί- 
ρει ό ’Αθηναίος, τόσον τέλεια έ- 
χόρευσεν ό ύποκριτής Τελέσης είς 
τούς «Έπτά έπί θήβαις», ώστε 
διά χειρονομιών καί άλλων κινή
σεων κατέστησεν όρατάς τάς ύπό 
τοϋ ποιητοΰ άναφερομένας εικό
νας. Είς τόν Αισχύλον όφείλεται, 
κατά τόν Φιλόστρατον, ό πλουτι
σμός τής Σκηνής διά τής εισαγω
γής σκηνικού διακόσμου, θεατρι
κών μηχανών, κοθόρνων, προσω
πείων πλέον χαρακτηριστικών άπό 
τά έν χρήσει, καί μεγαλοπρεπών 
ένδυμασιών διά τούς ύποκριτάς. 
Τούτο μαρτυρεΐται καί άπό τόν 
λατΐνον Βιτρούβιον είς τό περί 
«Αρχιτεκτονικής» σύγγραμμά του 
δπου άναφέρεται οτι ό έκ Σάμου 
σκηνογράφος Άγάθαρχος έζω-

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ
γράφισε σκηνογραφίοτν δι’ έργα 
τοΰ Αισχύλου.

Σκηνοθέται, άλλά καί συγγρα
φείς καί ήθοποιοί συγχρόνως, ύ
πήρξαν ό Σαίξπηρ καί ό Μολιέ- 
ρος.

Άπλαΐ καί καθοδηγητικαί αί 
συστάσεις τοΰ Σαίξπηρ πρός τούς 
συναδέλφους τοΰ θιάσου του:

— Έσύ, Κέμπ, θά μπης άπό κεΐ. 
Φλέτσερ, πρέπει νά χαμηλώσης 
τή φωνή σου σ' αύτό τό μέρος. 
Έσύ, Κόντιλ, πρέπει νά συνοφρυ- 
ωθής σ’ αύτό τό στίχο. Έσύ, Χέν- 
νιγκ, σ’ αύτό τό διάλογο θ’ άλλά- 
ξης θέσι μέ τόν ’Άμυ. Έδώ, "Ιλυ, 
θά περάσης τό χέρι σου άπό τά 
μαλλιά σου. Έσύ, Κόουλυ, περπα
τάς πολύ ισια, ένφ σ’ αύτό τό μέ
ρος είσαι μεθυσμένος. Έσύ, 
Μποΰμπετζ, γιά νά παίξης τήν 
Δυσδαιμόνα, θά κρατήσης τό αύα 
έτσι...», θαύμα διδασκαλίας τά 
λόγια τού 'Άμλετ στούς ήθοποι- 
ούς.

Ό  Μολιέρος συχνά έλεγε δτι τά 
έργα του ήταν γραμμένα γιά νά 
παίζωνται, παρά γιά νά διαβά- 
ζωνται. Καί άποτεινόμενος πρός 
τόν άναγνώστην, γράφει στόν πρό 
λογο τής κωμωδίας του «’Έρως 
ιατρός»:

— Ξέρομε καλά δτι οί κωμωδί
ες γράφονται γιά νά παίζωνται, 
καί δέν συμβουλεύω νά διαβάσουν 
αύτήν έδώ, παρά τά πρόσωπα πού 
έχουν μάτια, γιά ν’ άνακαλύψουν 
κατά τήν άνάγνωσι δλο τό θεατρι
κό παίξιμο».

Τό θέατρό μας δέν έχει μακράν

σκηνοθετικήν Ιστορίαν - παράδο- 
σιν, πού θά μάς έχρησίμευεν ώς 
πολύτιμος όδηγός διά κρίσεις καί 
συμπεράσματα καί ένδεχομένας 
άποφάσεις.Άπαραίτητον νά προσ- 
τρέξωμεν είς γνώμας καί κρίσεις 
τέρου έπιπέδου όπερεττολόγιον συ- 
νοτντά δυσχερείας διά τήν έφο:ρμο- 
γήν του έκ μέρους άκριβώς τοΰ πα
ράγοντος έκείνου, πρός τόν όποιον 
καί χάριν τοΰ όποίου θά πάρουσι- 
ασθή. Τοϋ κοινοΰ.

Δέν γνωρίζομεν άν αί σκέψεις 
μας είναι όρθαί. Άλλά ή ΐδρυσίς 
τής 'Εθνικής 'Ελληνικής Όπερέτ- 
τας δέν ή μπορεί νά έχη- άλλον προ
ορισμόν, παρά τήν διδαχήν καί'ψυ
χαγωγίαν τοΰ γνωστοΰ είς ή μας 
σημερινού έλληνικοΰ κοινοΰ, σκο
πός έπιτυγχατνόμενος καί διά τών 
άλλων μέσων, άλλά κυρίως διά τοΰ 
κειμένου τοΰ έργου (λιμπρέττο) καί 
τής μουσικής, δηλαδή καθαρά θεα
τρική μουσική μόρφωσις καί τοΰ 
'κοινοΰ, τοΰ ιδιαιτέρως προτιμών- 
τος τό είδος τοΰτο, καί τό όποιον, 
κατά μέγα ποσοστόν, δέν διακρίνε- 
ται διά τήν μόρφωσιν του αύτήν.

Έκφράζοντες τώρα παραστατι- 
κώτερον τόν συλλογισμόν πού έξέ- 
θέσαμεν άνωτέρω, έρωτάται: Είναι 
σκόπιμον καί είναι όρθόν νά ίδρυ- 
θη όπερέα καί νά δοθοΰν είς τό κοι
νόν μας έργα τοΰ έπιπέδου Ω, δτοίν 
τό κοινόν μας αύτό εύρίσκετσι ά
κόμη ε’ις τό έπίπεδον Ε καί 6rov 
χθές άκόμη, τό ίδιον αύτό κοινόν 
εύρίσκετο άπό άπόψεω". θεατρικής 
καί μουσικής μορφώσεος είς τό άλ
φα τό μικρόν; Ή  αρνητική. άπάν-

τησις έπί τοΰ έρωτήματος τούτου, 
γεννά δεύτερον έρώτημα: Δέν θά 
έπρεπε τάχα, άντί νά άνατρέξωμεν 
είς τά άπόλυτα, νά προτιμήσωμεν 
νά χειροιγωγήσωμεν τό κοινόν μας 
καί παραλαμβάνοντες τοΰτο άπό 
τοΰ νέου θετικοΰ έπιπέδου Ε, νά τό 
όδηγήσωμεν είς τό έπίπεδον Ζ, τό 
Η κλπ., διά νά δυνηθη μίαν ήμέραν 
νά φθάση είς τό Ω;

'Ο πρώτος άπόλυτος τρόπος δέν 
πρόκειται νά έξυπηρετήση καί νά 
ώφελήση τό πολύ κοινόν, διά τό ό
ποιον καί πρός τό όποιον κυρίως, 
ώς νομίζομεν, πρόκειται νά άπευ- 
θυνθη ή Ελληνική Όπερέττα. ΔιΟ- 
τι, συμβαίνει τό «οινόν τούτο νά 6- 
χη τήν άνάγκην τής μεγαλειτέρας 
μορφώσεως. Τό άλλο, τό έξελειγμέ- 
νον τμήμα τοΰ καθόλου κοινοΰ, έχει 
άλλους τρόπους νά μορφώνεται καί 
νά έντρυφά, άκόμη περισσότερον, 
είς μουσικάς πανδαισίας, διά τών 
συναυλιών τών ξένων διασήμον 
καλλιτεχνών, τοΰ Έθνικοΰ Μελο- 
δράμοασς.

Γράφοντες τά άνωτέρω, πρέπει 
νά προλάδωμεν μίαν πιθανήν ΐσως 
παρεξήγησιν. Δέν έννοοΰμεν λοιπόν 
δτι πρέπει νά δοθοΰν είς τό <οινόν 
έργα κατώτερα. Κάθε άλλο. Άπό 
τά πάλαιότερα ξένα έργα, ήμπο- 
κορυφαίων ξένων είδικών, τό κΰ- 
ρος τών όποίων εΐνε άναμφισδή- 
τητο, θά χρησιμεύση δέ, έλπίζω, 
ώς άφετηρία διά σοβαράς άποφά- 
σεις ώς πρός τό έπάγγελμα τοΰ 
σκηνοθέτου.

Άλλά  τί εΐνε σκηνοθέτης;
Εΐνε ό έχων ώς κύριον έπάγγελ

μα τήν άπό Σκηλ'ής έμφάνισιν τών 
(Συνέχεια είς .τήν 4ην σελίδα},

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΖ Ο Μ Ε  Μ Ε  Χ Α Ρ Α

Α ΠΟ τήν lnv Ίανουαρίου άρχισε ή έφαρμογ?ι 
τοΰ Νόμου γιά τήν φορολογία τού κινηματο
γράφου κα-ftt πενήντα λεπτά τό είσιτήριο. Μέ 

τό ποσό «ού πρόκειται νά είσπράττεται καί πού κα
τά τούς προχείρους ύπολογισμούς 8ά ξεπερνάιι τό 
ποσό τών εϊκοσιν έκατρμμυρίων τό χρόνο, πρόκειται 
νά έξυπηρετηδή πλατύτερα ή θεατρική ιδέα στήν 
'Ελλάδα. Γιατί αύτή την σημασία έχει ή ίδρυση 
Μελοδράματος καί Όπερέττας καί τών περιοδευόν- 
των θιάσων.

Οί επαγγελίες τής Κυβερνήσεως παίρνουν ήδη 
τήν μορφή τής πραγματικότητος. Χαιρετίζομε μέ 
χαρά τό γεγονός.

Ο Μ Υ© Ο Σ Δ Η Λ Ο Ι

Σ Ι  Α Λ Λ Η  σελίδα δημοσιεύουμε τ& διάλογο, ποο 
έγινε μεταξύ μιάς Έλληνίδος κυρίας καί τοϋ 
διεθνούς φήμης βιρτουόζου τοΰ βιολιού κ. 

Χούμπερμαν.
Ό  καλλιτέχνης αύτός, γιατί τό βιολί πού τοΰ 

παρουσίασε ν’ άγοράση ή Έλληνίδα κυρία 
δέν ήταν αυθεντικό στραδιβάριος, δπως αύτή ένό- 
μι$ε, έξύβρισε τήν όλότητα τών Ελλήνων, πού τά 
χέρια τους ήταν άκόμη κατακόκκινα άπό τά πολλά 
χειροκροτήματα, πού μ’ αύτά ύποδεχτήκανε τίς εμ
φανίσεις του στά ρεσιτάλ του καί τίς συμφωνικές συ
ναυλίες, καί πού τά πορτοφόλια τους ύπέστησαν ό- 
δυνηρή άφαίμαξη γιά ν’ άκριβοπληρωθή ό κύριοί 
αύτός.

Ό  μύθος δηλοϊ δτι άν ή μουσική έξημερώνη 
άγρια θηρία, δμως δέν εχει τήν δύναμη νά διδάξη 
μερικούς, δσο μεγάλοι καλλιτέχνες κι’ άν είνε, πώς 
άπό στοιχειώδη εύπρέπεια τούλάχιστον δέν επιτρέ
πεται νά εξυβρίζουμε άνθρώπους, πρός τούς όποιους 
άκριβοπουλάμε κι’ αύτοί μέ τόση προθυμία ακριβο
πληρώνουνε τήν τέχνη μας.

Μ ’ Α Λ Λ Ο Υ Σ  Λ Ο ΓΟ Υ Σ  Η Α Λ Η © Ε ΙΑ

Σ Τ ΙΣ  24 τρ. μηνός στήν αίθουσα τοΰ «Παρνασ
σού εορτάζονται τά πενηντάχρον* ένός άπό 
τούς πιό συμπαθητικούς, τούς πιό αγαπητούς καί 

τβύς πιό εύγενικούς τροβαδούρους τής σύγχρονης 
Ελλάδος. Τοΰ κ. Τιμόθεου £ανθοπούλου.

Σπουδασμένος στή Βιέννη μέ διπλώματα καί 
διακριτικά μετάλλια, υπηρέτησε μέ πίστη καί φα
νατισμό έπί πενήντα όλόκληρα χρόνια τήν μουσι
κή στήν Ελλάδα, συντελέσας κατά πολύ στήν πρό
οδό της.

,. "Ev.acc-άπό τοΰς πι© λεπτούς καί δαντελλένιους 
σύνθέτας έχάρισε στήν Ελλάδα πολλά Ύ/ίκ^οΤΕΛ;*, 
πού κ ι’ άν περάσανε χρόνια άπό τήν έποχή πού 
γραφήκανε, δμως, τραγουδιώνται άκόμη καί θά τρα- 
γβυδιώνται πάντα γιατί κλείνουν μέσα τους τόν 
πόνο, τήν χαρά, τό νόστο. Κι’ άκόμη γιατί γιά νά 
γραφούν έδούλεψε τό αίσθημα, ή ψυχή, ή καρδιά, 
Μ ’ άλλους λόγους ή άλήθεια.

•
Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Ν Α Κ Ρ ΙΒ Ε ΙΑ

Δ ΙΑ Β Α Σ Α Μ Ε  «έ μιάν άπογευματινή έφημερίδα 
πώς «αί σημερινοί συνεργάτες τοΰ κ. Κούν είνε 
οί περισσότεροι νέοι καί νέες, πού αύτός τούς 

άνεκάλυψε, πού αύτός έκαλλιέργησε τό ταλέντο 
τους καί τούς άνέδειξε στή σκηνή».

Μεγάλη άνακρίβεια. Γιατί άπό τούς δώδεκα 
έρμηνευτάς τοΰ έργου, ό μέν κ. Γιαννίδης, είνε ό 
Γιαννίδης τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη, οί δέ κ. Νόρα 
Μπαστν , δίς Μανρη Γιατρά καί οί κ. κ. X . Πλα- 
κούδης, Φ. Καμπάνης καί Μ. Φωτόπουλος είνε δι
πλωματούχοι τής Δραματικής Σχολή: τοΰ Β . ©εά
τρου.

Ε Λ Α  Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο  Β Ρ Α Β Ε ΙΟ

ΟΜ Ο Λ Ο ΓΟ Υ Μ ΕΝ  πώς δέν είχαμε λάβει ίσαμε τό 
ρα σπουδαίε  ̂άφοριμές γιά νά δικαιολογήσουμε 
τήν ύπαρξη τοΰ Γυναικείου Συλλόγου Γραμμά

των καί Τεχνών. Τή λαβαίνουιμε τώρα άπό μιά προ- 
κήρυξύ του περί άπονομής βραβείου άπό 5 χιλ. δραχ
μές στά καλύτερο βιβλίο, γραμένο άπό γυναίκα 
συγγραφέα καί δημοσιευμένο κατά τήν διάρκεια τής 
προηγούμενης χρονιάς.

Έ κ ε ϊ’'ο πού μάς κάνει νά αίσιοδοξοϋμε γιά τόν 
διαγωνισμό αύτό είνε άπό τό ενα μέρος ή δήλωση 
τοϋ Συλλόγου πώς τά έργα, πρέπει ν’ άνήκουν στήν 
κατηγορία τοϋ διηγήματος ή της μυθιστορίας καί νά 
είνε γραμμένα στή δημοτική γλώσσα κι’ άπό τό άλ
λο τά ονόματα τής πενταμελοΰί ’Επιτροπής πού θά 
τά κρίνη;

Α Λ Λ ’ ΕΚ Τ Ο Σ  ΑΠ ’ Α Υ Τ Α

ΔΕ Ν  συμφωνούμε καθόλου μ* έ'να σημείο τοϋ 
άρθρου τοΰ έκλεκτοΰ μας συνεργάτη κ. Γιάννη 
Σιδέρη, πού δημοσιεύτηκε στό περασμένο φύλ- 

λί/ τών «Παρασκηνίων^.
Δέν προσφέρονται μονάχα τά Ιστορικά θεατρικοί 

έργα γιά νά γραφή ή δημοτική γλώσσα προσεχτικά. 
Κάθε έργο, καί μιά φάρσα άκόμη, μπορεί νά δώση 
τέτοιες άφορμές. Άπόδείξις πώς hptv άκόμη γραφούν 
τά ιστορικά έργα, πού άναφέρει ό κ. Σιδέρης στό 
άρθρο του, δηλαδή «Ό  ’Ιούδας» κι’ ό «Παπαφλέσ- 
σας» τοϋ κ. Σ . Μελά, ό «Ρήγας» τοϋ κ. Ρώτα, ό «Βύ
ρων» τοϋ κ. Λιδωρίκη κι’ ό «Αύτοκράτωρ Μιχαήλ» 
τού κ. Τερ^άκη, γραφήκανε σ’ άριστουργηματικη 
δημοτική καί παιχτήκανε στό θέατρο ή «Μάγδα» 
τοϋ Σούδερμαν, μεταφρασμένη άπό τόν τωρινό· άν- 
τιπροεδρο τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας κ. Άγα« 
θόνικο τό 1898, ή «’Άλκηστη» τού Ευριπίδη μετα
φρασμένη άπό τόν Λλησμόνητο Κωστή Χρηστομάνο, 
οί «Κούρδοι» τοϋ Καμπύση καί τό μονόπρακτο 
«Μπροστά στούς άνθρώπους» τοϋ Αύγέρη τό 1901, ό 
«Φάουστ» τοϋ Γκαίτε μεταφρασμένος άπό τόν Χα- 
τ$όπουλο τήν ίδια χρονιά, τό «"Οταν αγαπούμε» 
τοϋ κ. Βουτιερίδη τό 1910, τά «Συναλλάγματα» τοϋ 
κ. Ν. Ποριώτη τό 1911, γιά νά μήν άναφέρουμε τήν 
«Νεράιδα τοϋ κάστρου» καί τό «Παιδομάζωμα» τοΰ 
κ. Δ. Καμπούρογλου, πού παιχτήκανε τό 1895.

Ά λλ ’ έκτός άπ’ αύτά θά μπορούσαμε ν’ άναφέ- 
ρουμε καί δεκάδες άκόμη θεατρικών έργων, πρωτό
τυπων κα> μεταφρασμένων, πού μάς δίνουν τίς πα
ραλλαγές « πού μπόρεσε νά φτάσουνε οί δυνατότη- 
τες τής θεατρικής μας γλώσσης στίς μέρες μας» πολύ
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
‘ Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑί

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 120 

» έξάμηνος » 60
Ιουρκίας έτησίο Λ. Τ. i  
Αίγύπτου » Γ ρ. Δ. 50 
'Αμερικής » Δολλ. 2 

Πάσα άπόδει,ξις πληρωμής 
δέον νά φέρη τήν ύπογραφήν 
τού Δι«υθυντσΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ ΣΤΗ Σ ΒΕΛΜ ΥΡΑ Σ  

Οίκία: Βεΐκου 33.

πριν άκόμη γράφουν τα έργα, που 
ϋνέφερε ατό 4ίρ8ρβ του ό κ. Γιάν
νης Σιδέρης.

JTON E X A P IS T O Y M E  M A S I

Δ ΙΑ  παροιμία λέει:
*0 λύκος κΓ  &ν έγέραοε 
κι’ όίλλαξε τό μαλλί του, 
οϋτε τη γνώμην αλλαξε, 
οϋτε την κεφαλή του.

*0 κ. Εύοτάδιος Ζαφειρόπουλος 
άρχισε τό δημόσιο βίου του α&ν 
λογοτέχνης. ’Έγραφε χρονογρα
φήματα σέ μιαν επαρχιακή εφη
μερίδα. Τήν «Μωρέας» τής Τριπό- 
λεως.. "Ομως τά χρονογραφήματα 
του αυτά <5έν ήααν άπλά σημειώ
ματα ένός επαρχιώτη νέου. Περι- 
χλ,είανε λογοτεχνική αξία. τέ
τοια, ποΰ ό κ. Ζαχαρίας Παπαντω- 
νίου, πού έγραφε κι’ αύτός τότε 
χρονογραφήματα, άναδημοβίευβε 
ένα άπ’ αύτά μέ τά πιό έπαινετικά 
λόγια.

Ό  κ. Ε. Ζαφειρόπουλος στό ά- 
,ναμεταξΰ έπαψε νά γράφη. ’Επρο- 
τίμηοε τό διχηγοριλίκι καί κατό
πιν αφιέρωσε τήν S«n του όλοκλη- 
ρωτικά στή Δικαιοσύνη. ’Έφθασε 
ϊσαμε τό αξίωμα τοΰ άντεισαγγε- 
Αέως τών ’Εφετών, έπήρε τήν 
ούνταξή του, κι’ ώραίος νοσταλ- 
\ός τών πρώτων λογοτεχνικών ά- 
νηουχιών του, έπεδόθηκε στήν με
τάφραση τοΰ «’Άσματος ασμάτων» 
τοΰ δείου Σολομώντα. Καί ή έργα- 
οία του κΓ αύτή τήν φορά είνε ά- 
ξιοπρόσεχτη κι’ άξιέπαινη. Γιατί 
επέτυχε, διατηρώντας τήν βιβλική 

ίποδλητικότητα τοΰ πρωτοτύπου, 
νά μάς χαρίση σέ μιά ζωντανή, 
ίημβτική γλώσσα, τό έμπνευσμένο 
ηοίημα, ποΰ ξεχειλίζει άπό λυρι- 
ομο, έρωτα κΓ όμορφιά.

Νά κ’ ένα μικρό δείγμα '·
Καί τά μαλλιά σου τά χυτά 

είνε γιδιών κοπάδι, 
ττού κατεβαίνουνε στρωτά 
βτό δάσο τοΰ Γαλάδι.

Τά δόντια σου σάν πρόδατα 
μοιάζουνε κουρεμένα, 
πού ανεβαίνουν στή αειρά 
λευκά, φρεσκολουσμένα, 
π’ όλα κάνουν δυμάρικ£ 
jt’ είνε ολα γεννημένα.

★
Τά χείλια σου ’νε κόκκινα 
κορδέλ^α καί ή λαλιά σου 
γλυκεία· τά μ ά γ ο υ λ ά  αου . .  
δυό κομμάτια τοΰ ροδιοΰ, 
μέσα άπό τά μαλλιά σου. Π

Ό  τράχηλός σου, τοΰ Δαβίδ 
πύργος, πού ’νε χτισμένος 
■γιά όπλοθήκη· νά κρεμοΰν 
έκεϊ χιλιδες δυρεών 
βλ’ άπ’ ασπίδες ισχυρών.

★
.Ci δυο μαστοί σου μοιάζουνε 
ιάν δίδυμα ζαρκάδια 
π’ άδερφωμένα βόσκουνε 
χρινόσπαρτα λειδάδια.

Αέν συγχαίρουμε άπλα τόν κ. 
Ζαφειρόπουλο γιά τήν τόσο ώραία 
κι’ άξιοπρόσεχτη έργασία του. Τόν 
ευχαριστούμε μα$ί γιατί ανεξάρ
τητα μέ μερικά μετρικά λάδη, ποΰ 
παρατηρούνται έδώ καί κεΐ, μάς 
χάρισε ένα έργο μέ τόσην εύσυ- 
νειδησία, αγάπη καί σεδασμό 
ίουλεμένο.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 
Ι Ο Υ  κ .  Τ Ι Μ .  Ξ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Στις 24 τρέχοντος θά δοθή στόν 
«Παρνασσό» μιά σεμνή μουσική 
γιορτή πρός τιμήν τοΰ τόσον γνω
στού συνθέτου κ. Τιμ. ΞοαΌοποό- 
λου. Στή γιορτή αυτή πού είναι ύ 
πό τήν προστασίαν τοΰ ύπουργοΰ— 
Διοικητοΰ τής Πρωτευούσης κ. Κ, 
Κοτζια, θά λάβουν μέρος αί κ.κ. 
Εύτ. Καμπανάκη, Μινιόν Κωνσταν- 
τινίδου, αί δίδες Μερόπη Γιαννακο- 
πούλου, Μαρ. Ξανθοπούλου καί οί 
κ.κ. Φρ. Βολωνίνης, Σωκρ. Ζαργά- 
νης, I. Άγγελόπουλος καί Ά λ . θε- 
οφιλόπουλος.

Ό  ίδιος ό συνθέτης θ’ άκκομπα- 
νιάρη στό πιάνο τίς περισσότερες 
συνθέσεις του.

Ό  κ. Τιμ. Ξανθόπουλος τελείω
σε τίς σπουδές του στή Μουσική ’Α
καδημία τής Βιέννης μέ δύο πρώ
τα διπλώματα, δύο χρυσά μετά'λια 
καί τήν έί^χιρετικήν διάκρισιν «Γκε* 
ζέλσαψτς μεντάϊγ». Είχε καθηγη- 
τάς του στό πιάνο τόν γνωστότατον 
Σμίτ καί στό δργανον τόν μεγά- 
λον Μπρύνερ. "Ότοτν γύρισε στήν 
'Ελλάδα, προ.ι?λήφ9η Αμέσως ώς 
όργκανίστ στήν έκκλησία τοΰ άει- 
μνήστου Βασιλέως Γεωργίου Α ' 
καί έκράτησε τήν θέσιν αύτήν μίαν 
όλόκληρον εικοσαετίαν.

Τά γλυκύτοπτα τραγουδάκια του 
(ποιος δέν ξέρει τό «Γιατί», τό «Θέ
λω», τό «’Εσένα πού σ’ άγάπησα», 
τό «Ή νύχτα ή όμορφη κι’ ή μα
γεμένη·» καί τόσα άλλα) τροτγου- 
διοΰνται τρεις γενεές τώρα, είχαν 
εύρυτάτη διάδοση στό έζωτερικό 
καί φωνογραφήθηκοτν άπό διάφορες 
έταιρεΐες σ’ δλο τόν κόσμο.

01 παλαιότεροι πού πρωτοτρα- 
γούδησαν τά νοσταλγικά τραγου
δάκια του, τά τόσο άντιπροσωπευ- 
τικά μιδς καλής έποχής, πού καί 
δσοι άπό τούς νεωτέρους ξέρουν 
ν ά  Ε κτ ιμ ή σ ο υ ν  μ ιά  Α ληθινή  μ ελ ω 
δία θά τιμήσουν, άσφαλως τόν συν
θέτη πού πενήντα χρόνια τώρα μό
χθησε τόσο καρποφόρα γιά τήν 
μουσική άνάπτυξη τοΰ τόπου.

ΡΕΣΙΤΑΛ 
ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τήν προσεχή Παρασκευήν καί 
ώροτν 6 V» μ. μ. δίδεται στό θέα
τρο «’Ολύμπια» τό ρεσιτάλ τής 
διεθνούς φήμης κλειδοκυμδαλι- 
στρίας Δος Ρένας Κυριακοΰ.

Τά «Παρασκήνια» ελαβαον ήδη 
τήν εύκαιρία ν’ άσχοληθοΰν Ιδιαί
τερα σέ προηγούμενο φύλλο τους 
μέ τήν Δα Ρέναν Κυριακοΰ, πού 
τό έξαιρετικό της ταλέντο έκτιμή- 
θηκε τόσο στό Βερολίνο, δσο καί 
στό Παρίσι, Βουδαπέστη, Βουκου
ρέστι καί πολλές άλλες πόλεις 
τής Ευρώπης. Σήμερα άρκοΰνται 
νά ύπενθυμίσυο  ̂τό ρεσιτάλ της πού 
έκτός άπό τίς άλλες συνθέσεις, πε- 
ριλαμδάνει καί τά «Πρελούντια» 
τής ιδίας.

—Τραγουδάμε ; ρώτησε ή έγγο 
νή μου τΐ|; φιλενάδες της, πού 
ήρθανε νά τής ποΰνε χρόνια πολ
λά γιά τόν καινούργιο χρόνο.

—Τραγουδάμε, άποτντήσανε ό
λες μ’ ένα στόμα. Κι’ άρχίσανε 
τό τραγούδι. Τί ήταν έκεϊνα τά 
τραγούδια, παιδάκια μου; Ό  δι 
άβολος, άν πέθαινε ή μητέρα του 
ετσι θά τήν μοιρολογούσε. Κλα
ψιάρικα, σερνόμενα. κοιμιστικά. 
Κύριε έλέησον !

—Χαθήκανε, βρέ παιδιά μου, 
τά τραγούδια κΓ άρχίσατε τά 
κλάματα χρονιάρα ή μέρα πού 

είναι σήμερα;
—Τί τραγούδια θέλετε νά ποΟ- 

με; μέ ρωτήσανε. Αύτά πού έλε
γες σύ σάν ήσουνα στήν ήλικία 
μας;

—Ναί, αύτά νά πητε. Γ  ιατί τά 
τραγούδια αύτά είχαν καί νόη
μα κα'ι ό σκοπός τους είναι ω
ραίος.

Τά διαβολάκια άρχίσανε νά γε 
λάνε κοροϊδευτικά. Κα'ι μέ τό 61- 
κηο τους. Γιατί δέν τά δίδαξε κα 
νένας τ'ι ήταν τά τραγούδια, πού 
βρήκαμε άπό τις μητέρες μας 
καί πού κάθε λέξη τους ήταν κι" 

ένα ξεφωνητό τής καρδιάς. Ά λ 
λά τότε ύπήρχαν μουσικοί πού 
ξέρανε καί διαλέγανε τά ποιήμα
τα πού τονίζανε, θυμάμαι τήν 
κσυμένη τή μητέρα μου! Χρυσός 
άνθρωπος. Νοικοκυρά μέ τά δλα

της. Και δέν ήταν καί σπουδαγ- 
μένη σάν τΙς σημερινές γυναίκες.

Τό καβολικό είχε τελειώσει 
δλο κι" δλο. Μά ή φρόνηση κι’ ή 
γνώση ξεχείλιζε άπό κάθε λόγο 
πού εβγαινε άπό τό στόμα της. 
Σάν τέλειωνε τή λάτρα τοΰ σπι- 
τιοΰ, έπαιρνε τό κέντημά της — 
γιατί τήν έποχή έκείνη οΐ γυναΐ- 
γες δέν είχανε διαρκώς τό μυα
λό τους στό τί θά φορέσουνε καί 
ποΰ θά πάν νά χορέψουνε, άλλά 
κοιτάζανε τό σπιτικό τους, κι’ έ
τσι άστροητοβόλαγαν δλες οΐ κά 
μαρες καί ή κουζίνα άκόμη καί 
οί τοίχοι ήσαν γεμάτοι άπό λο
γιών λογιών κεντήματα, πού τά 
φτειάνανε μέ τά ίδια τους τά χέ
ρια — έπαιρνε, τό λοιπόν, τό κέν 
τημά της κΓ άρχιζαν χέρι καί στό 
μα νά δουλεύουν. Τό τραγούδι, 
βλέπεις πάντα κάνει νά μήν άπο- 
φαίνεται ή δουλειά.

ΤΩ μή κοιμάσαι ξύπνησε 
ψυχή χαριτωμένη 
τής γης τό γλυκοχάραγμα 
τά μάτια σου προσμένει.
Μέ τό τραγούδι αύτό άρχιζε. 

Κ Γ  ύστερα τό ένα διαδεχότανε 
τό άλλο.

Εις τόν κόσμον μίοη> μόνην 
Έ,μμανώς είχ’ άγαπήσει 
Καί τροφήν τά βλέμματά της 
έδιδαν είς τήν ζωήν μου.
Είς τάς χείρας της έκράτει. 
ή σκληρά τήν Οπαρξί μου

καί άγάπην αίωνίαν
έξ αύτής εΐχον έλπίσει.

"Ομορφα λόγια κι’ δμορφος κι’ 
ό σκοπός του. Ό  Νικόλας ό Ζαΐ- 
μης είχε γράψει τή μουσική. Ποι 
ός τόν θυμάται δμως τόν άμοι
ρο ! Μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου 

πάει κι’ αύτός. Γιατί ό άνθρωπος 
πάντα ύπήρξε Αχάριστος. Κι’ ό 
Ζαΐμης δέν ήταν ό πρώτος τυχών. 
Καί γράμματα ήξερε,καί άπό μου 
σική ένοιωθε καί τό τί ζητοΰσε 

ήξερε. Τώρα, κατά πώς μοΰ λένε, 
δλοι γενήκανε συνθέτες κΓ δλοι 
γράφουνε στίχους. Γι’ αύτό πάει 
καί τό τραγούδι κατά διαβόλου 
Μέ τό νά μή σκαμπάζουμε οί πε
ρισσότεροι άπό μουσική κλέβου- 
νε τά ξένα τραγούδια, βάζουνε 
τό όνομά τους κάτω άπ’ αύτά 
καί δός του τύπωμα. Καί δέν έ
χουν ούτε μιά σταλιά ντροπή, <5*- 
φοΰ ξέρουν πώς τώρα μέ τό ρα
διόφωνο δέν μπορεί νά μείνη κρυ'- 
φό τίποτε.

Ό  κόσμος δμως δέν νοιάζεται 
γιά τέτοια ζητήματα. "Αλλη φο
ρά. &ν γινότανε ένα τέτοιο πρά
μα θ’ άναστατωνότανε ή κοινω
νία. Κλέφτες θά τούς άνεβάζανε 
καί κλέφτες θά τούς κατεβάζα
νε. Τί τά θέλετε! Χάλασε ό κό
σμος, παιδιά μου, χάλασε!

Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ
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Ο ΧΟΥΜ ΠΕΡΜ ΑΝ Κ Α Ι Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
ΐυντάκτης μας παρέστη είς τήν 

ίξής σκηνήν:
Etc τό χώλλ τής Μεγ. Βρεταν- 

νίας μαζί μέ άλλους περίμεναν 
Τόν μεγάλον βιολονίσταν κ. Μπρ. 
Χούμπερμαν, ένας νέος μέ πολύ 
χαλό έξωτερικό συνοδεύων μιά 
σεβάσμια κυρία, μητέρα του προ 
φανώς.

’Έπειτα άπό άρκετή άναμονή 
παρουσιάστηκε ό άληθινά μεγά- 
ϋλος έκτελεστής φιλοξενούμενος 
μας. Ό  νέος πλησίασε καί άνοι
γε τήν θήκην ένός βιολιοΰ καί 
είπε είς τόν ξένον δτι σύμφωνα 
ΐμέ τήν έπιθυμίαν πού έξέφρασε 
τοΰ φέρνει ένα βιολί ιστορικής 
Λξίας γιά νά τό έξετάση. 'Ο Χού

μπερμαν, δμως δέν ήταν φαίνεται 
στά κέφια του. Έρριξε μιά γρή 
γορη ματιά στό βιολί καί δίχως 
νά τ’ άγγίξη, άρχισε ν’ άστρά- 
φτη καί νά βροντάη.

—Πάρτε το! φύγετε, δέν μοΰ 
κάνει. Είπα: φύγετε!

Καί χωρίς νά χαμηλώση τόν 
τόνο τής φωνής του, γυρίζοντας 
τό πρόσωπό του άλλοΰ, μονολό
γησε. είς έπήκοον τών δέκα πα
ρόντων :

—Τί γελοίοι πού είναι οί 'Έ λ 
ληνες!...

Καί τήν φρ«ίσιν του έτελείωσε 
μέ μιά λέξιν πού έκ παραδόσεως 
άποδίδεται στόν Καμπρών.
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ΕΝΑΣ ΘΙΑΣΟΣ ΠΡΟΖΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Μιά ώραία ή καλύτερα, ϊ\ εγάλο 

Ινειρο, πού χρονολογείται, άν δχι dm’ τήν 
Αποχή της Ιδρύσεως τοΟ Πειραιώς, τουλά
χιστο <*πί> τότε, που άρχισε να παίρνη 
*t|v σημερινή άτπέραντη έκτασί του κι* έ- 
ξέλιξι, πραγματοποιείται αύτήν τήν έβδο- 
μάδα στήν πρώτη έργατοεμπορική πόλι 

χώρας ‘Έχουν άσχοληθη πολλές φο
ρές οί στήλες τών «Παρασκηνίων» μέ 
*όν Αποκαρδιωτικό μαρασμό τοΰ Πειραιώς 
Cfc-ττό πνευματικής καί καλλιτεχνικής πλευ
ράς. Καί δέν τόχουν σκοπό νά  ̂διακόψουν 
•όν άγώνα, άν δέν γίνη κ<Χτι καλό στόν 
δύσμοιρο αύτό τόπο.

Στό  σημβρινό ψύλλο βρίσκονται στήν 
Αχάριστη θέσι ν’ (^αγγείλουν, πώς, σή
μερα, Σ  άδδατο, τό βράδυ γίνεται ή ά- 
παρχή, γιά τήν δημιουργία κάποιας κινή- 
σεως#

Μέ έπί κεφαλής τήν Δημοτική *Αρχή, 
ιούς ένθουσιώδείς λάτρεις της Τέχνης καί 
οτοργικούς ύποστηριχτές κάθε ώραίας 
ΐτροσπαθείας, κ . κ # Μιχ. ΜανοΟσκον, Δή
μαρχον καί Κ . Βοδολίνην, Γεν^ Γραμμα
τέα, καί ύπό τήν έπίβλεψι καί καθοδήγη- 
σι δύο δημοσιογράφων, Ιδρύθηκε ή «Πει- 
ραΐκή Σ  κηνή» Ο Ι νέοι, πού τήν Απαρτί
ζουν δέν Φΐλοδο£ο0ν, άπλώς. νά γαρίζουν,

κατά Πέμπτην καί Σ  αββοαοκύριακο 2να κα 
λό, προσεγμένο θέαμα. Ξεκινούν μέ τήν 
πρόθεσι κι’ αίσθάνονται γερές κι’ άφθονες 
τίς δυνάμεις τους, νά δημιουργήσουν στό 
Πειρα^κό κοινό αίσθητική συνείδησή Ο Ι 
νέοι αύτοί είνε οί έξης: "Αννα Εμμανου
ήλ, Μίνα Σημηριώτη, Νίνα Βαρδέρη, Μα 
λένα Χριστοπούλου, Π β Ζερβός, Γ. Δήμος, 
Σ τ . Νικολαΐδης, ^Βλαχόπουλος, Μ > Μο- 
Σ τ  ΝικολοΛδης, Γ # Βλαχόπουλος, Μ # Μο- 

σχούτης καί ή διαλεχτή καρατερίστα κ. 
Νανά Παπαδοπούλου.

Γιά τό σκηνοθετικό £ργο, έκλήθηκε ό 
κ. Μ ιχβ Κουνελάκης, τις δέ σκηνογραφίες 
θά φιλοτεχνούν οΐ έπίσης γνωστοί καλλι
τέχνες κ# κ  ̂ Ν. Ζωγράφος καί Β β Γερ- 
μενής.

Στήν πρεμιέρα, πού έκλήθησοτν νά τι
μήσουν μέλη του fΥπουργικού Συμβουλί
ου, ό Γεν. Διευθυντής τού Βασ θεάτρου 
κ Κ . Μπαστιάς, ό Πρόεδρος τής «Εται
ρείας θεατρικών Συγγραφέων κ θ. Συ- 
ναδινός, πλεϊστοι θεατρικοί συγγραφείς, 
οί κριτικοί τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων 
καί έκπρόσωποι τών λοιπών *Αρχών καί 
Γραμμάτων και Τεχνών, θά παιχθή ένα 
πραγματικό κομψοτέχνημα, ή ήθογραφική 
σάτυρα τού Ρουμάνου συγγραφέως θ. 
Μουσατέσκου «Τιτάνικ— Βάλς».

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ

—  Ή  Λ .Β *Υ . ή Πριγκήπισσα Αικατε
ρίνη άπέστειλε πρός τόν Kt Κ . Μπαστίιϊν 
ώραιοτάτην φωτογραφίαν της μέ τις ευ
χαριστίες της γιά τήν προσφορά ίου έκ 
δραχμών 20.000  ύπέρ τής Εταιρίας τών 
φιλοζώων.

—  Τό ‘Υπουργεΐον τών ΟΙκονομικών 
έκοινοποίησε έγκύκλιο πρός δλες τίς Ε 
φορίες του Κράτους, διά της όποίας τούς 
γνωρίζει δτι άπό τήν Ιην  Ίανουαρίου 
άρχισε ή έφαρμογή τού Νόμου περί φο
ρολογίας του Κινηματογράφου ύπέρ τών 
Κρατικών θιάσων καί του Λυρικού θεά
τρου

—  Ο Ι έργασίες γιά τήν έπέκταση τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου ύπολογίζεται δτι θ* 
άρχίσουν μετά δοό μήνεςβ

—  Αιτία τής έπιβραδύνσεως τών έργα- 
σιών είνε δτι δέν έδημοσιεύθη άκόμη ό 
Νόμος περί άπαλλοτριώσεως τών παρά 
τό Βασιλικόν θέατρον οικιών καί οίκο- 
πέδωνβ

Άπεφασίσθη όριστικά δπως ό θία
σος τού Βασιλικού θεάτρου άναχωρήση 
γιά τήν Αίγυπτο στίς 6 Μαρτίου

—  *0  θίασος θά κάμη έναρξη τών πα- 
ραστάσεών του στό Κ άΐρο στίς 8 Μαρ
τίου, θά δώση δέ έν δλφ έκεϊ πέντε πα
ραστάσεις

— Στήν ’Αλεξάνδρεια θά δοθούν δέ
κα παραστάσεις, μεθ’ δ ό θίασος 00c έ- 
πιστρέψη είς Ά θ ή ν ^ .

—  *0 θίασος τού Βασιλικού θεάτρου 
έπιστρέφων άπό τήν 'Αλεξάνδρειαν στίς 
28 Μαρτίου θά συνταξειδεύσπ μέ τόν 
'Αγγλικό θίασο, πού θά δώσ^ σειράν 
παραστάσων στάς 'Αθήνας, καί ό όποιος 
κατά τήν άίνωτέρω ήμερομηνίαν θά εύρί- 
σκεται είς 'Αλεξάνδρειαν

—  *0 'Αττίκ βρίσκεται στά δικαστή
ρια μέ τόν κ# Μακέδο, γιατί ό τελευταί
ος άξίωσε νά παύση νά έκτελβ νούμερα 
στήν έπιθεώρηση «Βελουδένια», ό πρώ
τος, πού' ώς γνωστόιν είνε καί ό συνθέ- 
της τής μουσικής της.

—  Ό  κ # 'Αττίκ άρνήθηκε νά συμμορ- 
φωθη μέ τήν έντολή τού κ Μακέδου, έ- 
πικαλούμενος τό συμβόλαιό του, στό ό
ποιον άναφέρεται ρητά, δτι θά παίζη 
μέχρι καί τής τελευταίας παραστάσεως 
τού ΐργου#

—  Στό  Αναμεταξύ ό κ. Μακέδος έ
παυσε νά καταβολή τήν έξ όκτακοσίων 
δραχμών ήμερησίοα/ άμοιβήν του στόν κ β 
’Αττίκ, ό όποιος καί κατέφυγε στόν κ. 
Πρόεδρον τών Πρωτο&.χών

—  Τήν προσεχή Τετάρτην πρεμιέρα στό 
Βασιλικό θέατρο μέ τήν κωμωδία τού 
Σέρινταν: «Σχολεΐον κακογλωσσ

— Τό έργο Αναβιβάζεται κατά σκηνο
θεσία τού κ. Μουζενίδη

—  Ό  θίασος Άνδρεάδη άρχισε τις
δοκιμές γιά τό νέο έργο, πού θ' άιναβι· 
βάση μετά τό ήδη παίζόμενο «'Ανοιξιάτι
κο ρομάντσο»

_  Τό νέο έργο θά είνε μιά 'Αγγλική 
κωμωδία πού Ακόμη δέν εύρέθη τό δνο- 
μΑ τουβ '  *

—  *Η «Μπλέ 'Αλεπού», πού παίχθηκε
γιά πρώτη φορά χτές Από τόν ήμικρατι- 
κό θίασο τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη, εΐ- 
νε Από τά παλαιότερα έργα τού Ούγγρου 
συγγραφέως Φρόαντς Χέρτσεγκ, Αφού 
γράφηκε πρό εϊκοσι περίπου χρόνων.

—  Τό Ανωτέρω έργο μεταψράσθηκε 
έκτοτε στή Γαλλική γλώσσα καί παί
χτηκε στό Παρίσι^

—  Έδημοσι&ύθη ό νόμος, πού όρίζει 
τήν έτησία έπιχορήγηση στόν ήμικρατικό 
θίασο τής κβ Κοτοπούλη σέ δυό έκατομ- 
μύρια

—  Μάς γράφουν Από τήν Κωνσταντι
νούπολη δτι ό θίασος Φιλιππίδη—Χαντά 
είς τόν όποιον συμμετέχουν οΐ κυρίες 
Μαίρη Φιλιππίδη, Νέζερ, Βερωνη. Βός, 
Ταμπάση καί οΐ κύριοι Μοονιατάκης, 
Κωνσταντινίδης, Ίωαννίδης καί Πλέσσας 
έκαμε βναρξίν τών παραστάσεών του

τήν παραμονήν τών Φώτων είς τό θέατρον 
«Μαξίμ».

—  ‘Ο θίοοσος αύ^ός σημειώνει έξαιρε- 
τικήν έπιτυχίαν καί τό θέατρον είνε κα
τάμεστο κάθε βράδυβ

—  Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας, ή κ. 
'Ολυμπία Καντιώτη - Ριτσιάρδη καί ό 
κ  ̂ Κοφινιώτης πρόκειται νά μεταβουν είς 
Κ ωνστίχντινούπολη διά νά συνεργασθούν 
μέ τόν Τουρκικόν θία<λ>ν «Χάλκ— Όπε- 
ρετί».

—  Τις ή μέρες αύτές θά συνέλθΠ ή 
Τεχνική 'Επιτροπή του Βασιλικού θεάτρου 
ύπό τήν Προεδρίαν του Διευθυντού Γραμ
μάτων, Τεχνών καί Κρατικών θιάσων, κ. 
Κ . Μπαστιά, γιά νά καταρτίση τό καλλι. 
τεχνικό προσωπικό πού θά Αποτελέσΐ] τό 
πρώτο «'Άρμα τού θέσπιδος».

"Οπως μάς πληροφορούν, άλλως τε% 
πλήν τών αΐτήσεων περί συμμετοχής είς

τά έν λόγφ άρματα, τις όποιες οί διά
φοροι καλλιτέχνες έχουν ύποβάλει, ή Γεν. 
Διεύθυνση τοΰ Βασιλικού θεάτρου έζήτη-
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
« Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α »
Η Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΖΩΗ Σ Τ Η  Σ Μ Υ Ρ Ν Η  

Φίλε κβ Διευθυντά,

Διάβασα μέ συγκίνηση στά Αγαπητά 
«Παρασκήνια» τις «’Αναμνήσεις» του ποι
ητή καί πρώτου μου σκηνοθέτη κ. Σ  υλβί
ου Από τήν θεατρική ζωή της Σ  μύρνης#

Κάποτε πρέπει νά μελετηθώ εύρύτερα ή 
έποχή αύτή του θεατρικού όργασμοΟ οτή 
Σ  μύρνη σέ δλη τήν διάρκεια οτΰ Πανευ
ρωπαϊκού πολέμου, πού δούλευαν τρία 
έλληνικά θέατρα συνεχώς καί j τις 
παραστάσεις τών όποίων παρακολουθούσαν 
μέ φανατικό ένθουσιασμό δχι μονάχα c l 
"Ελληνες, Αλλά καί οί Τούρκοι καί οί 
Φραγκολεβαντίνοι καί οι ‘Εβραίοι, 'Αρμέ- 
νιοι καί οι παρεπιδημουντές Γερμανοί κοΛ 
Αύστριακοίβ *Λστόσ0 αύτοί οι θίασοι, τού- 
λάχιστον άπό τότε πού βγήκα καί έγώ 
στή Σκηνή τις 3 Φεβρουαρίου τού 1917, 
εϊνε ΑνΑγκη νά τονισθή πώς δέν έπαιξαν 
μόνο είς θαυμάσιες έπιθεωρήσείς τών δη
μοφιλών συγγραφέων κ. κ # Σ υλβίου καί 
Καρακάση ούτε μόνο στίς περίφημες δια
σκευές όπερεττών τών Ιδίων, Αλλά έπαι
ξαν είς δράματα καί κωμωδίες μέ τίς Α
είμνηστες Διονυσίαν καί Άγαθονίκην 
Σ  κέντερ καί τήν "Ελλην Μερτικά Φραγκο- 
πούλου, πού ό πρόωρος θάνατός της έ- 
στέρησε τό έλληνικό θέατρο άπό μιά με
γάλη πρωταγωνίστρια, θομάμαι, λοιπόν, 
πώς παίξαμε τήν «"Αγνωστο», τόν « Σ α μ 
ψών», τή «Φρού - Φροΰ», τήν «Κυρία μέ 
τίς Καμέλιες», ύστερώτερα δέ Ανέβασα 
τό «Γυιό τοϋ Ίσκιου» τού Σπύρου Μελά, 
τήν «φωτεινή Σάντρη» τού Γρ. Ξενοπού- 
λσυ, τούς «Βρυκόλακες» τού Ίψ εν  «<αΙ 
άλλα έργα σέ σειρά παραστάσεων, πού 
άρεσαν πολύ στό Διεθνές κοινό τής Σ  μύρ- 
νης. 'Αλήθεια ό δαιμόνιος Γιάνης Σ  ι- 
δέρης τού θεατρικού |ΐας Μουσείου θά- 
πρεπε νά Αναζητήση δσα ντοκουμέντα δι- 
εσώθησαν Από τήν καταστροφή τής ώραί. 
ας έκείνης καί πολιτισμένης θεοττρικής έ
ποχής, πού τήν χρωστάμε κατά μέγα 
μέρος στούς κ. κ. Σύλβιον καί Καρακά- 
σηνν μά καί στόν άδολο ένθουσιασμό καί 
τήν πειθαρχία τών νέων έκείνων, πού τόσα 
προσέφεραν κατόπιν στό θεατρικό μας 
σύνολο

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΓΛ Η Ν Ο Σ  
Μέ άγάπη

Μ ΙΑ  Δ ΙΑ ψ Ε Υ Σ ΙΓ  
« ’Αγαπητά μου «Παρασκήνια»,

»Μέ μεγάλη μου έκπληξι εϊδα στό 
φύλλο του παρελθόντος Σαββάτου, δτι 
διά τήν καλοκαιρινήν περίοδον, θρυλλεϊται 
Ανασυγκρότησις τής θεατρικής ’Εταιρίας: 
«Μαυρέα— Κοκκίνη».

» Σ άς παροςκαλώ πολύ θά έχετε τήν 
καλωσύνην νά τό διαψεύσετε άπό μέρος 
μου καί μάλιστα μέ ββ κ ε φ α λ α ί α  
γ ρ ά μ μ α τ α ί

Μέ πολλή - πολλή Αγάπη 
Κ Υ Ρ  Μ Α Υ Ρ Ε Α Σ »

σε Από τό Σωματεϊον τών ήθοποιών καί 
πλήρη κατάλογο τών έν ένεργεία στελε
χών του.

—  Πληροφορούμεθα άπό Ασφαλή πηγή, 
δτι ό θεατρώνης X, Α , Μακέδος προκειμένου 
νά Ανεβάση τή νέα έπιθεώρηση τών κ.κ.
Ε0(*γελίδη Σ ακελλαρ^ου^ ή όποία θά

διαδεχθβ τή «Βελουδένια», έζήτησε άπό 
τούς δύο συγγραφείς νά ζητήσουν νά κα.
τεβη τό έργον τους «Κορίτσια τής παν
τρειάς», τό όποιο παίζει ό θίασος Σαμαρ- 
τζή.

Καί τούτο, διότι φρονεί δτι δέν θά έ- 
χη τόσην έπιτυχίαν τό νέο έργο, έφ’ δσον 
είς τό Αντικρυνό Ακριβώς θέατρο θά παί
ζεται έργο τών Ιδίων συγγραφέων^

— Ό  θίασος Σαμαρτζή, έξ άλλου, άρ
χισε πρόβες τής νέας έπιθεωρήσεως, ή ό
ποία θά διοοδεχθϋ τά «Κορίτσια τής παν
τρειάς». Ή  έπιθεώρηση αύτή| ή όποία φέ
ρει τόν τίτλον «Φουστανέλλα», όφείλεται 
εις τόν κ. Δ# Γκχννουκάκην. Τήν μουσι
κήν της δέ έχει γράψει ό κ. Κ . ΓαχννΙδης.

—  *0 θίασος τού ’Αργυροπούλου τάς 
ή μέρας αύτάς έτοιμάζεται πρός Αναχώ- 
ρησίν στις έπσρχίες. Ό  πρώτος σταθμός, 
δπως πληροφορούμεθα θά είνε ό Βόλος.

—  Είς τό κυκλοφορήσαν χθές φύλλον 
τής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως» δη
μοσιεύεται ό νόμος περί Απαλλοτριώσεως 
τοΟ έξ 24.000 τετραγωνικών πήχεων παρά. 
τό *Αστεροσκοπεΐον γηπέδου, τό όποιον 
θά χρησιμοποιηθώ διά τήν άνέγερσιν τής 

•μεγάλης θερινής Βασιλικής Σκηνής.
 Τό νέον τούτο Κροττικόν θέατρον θά

Ιχη 10 .000  θέσεις.

— "Ενα έξαιρετικόν καλλιτεχνικόν καί 
κοσμικον γεγονός Αναγγέλλεται. Τό Δι- 
οικητικόν και καλλιτεχνικόν προσωπικόν 
τοΰ Βασιλικού θεάτρου όργανώνει μεγά- 
λην χορευτικήν έσπερίδα, ή όποία θά δο. 
θη τό τελευταϊον Σ άββατόν τών Άπό- 
κρεω (18 Φεβρουαρίου) εις τό «Κίγκ 
Τζώρτζ».

 ‘Η έορτή α^τη όργο:νοΰται ύπέρ τού
Ταμείου Άλληλοβοηθείαις τοΰ προσωπικού 
τής Κρατικής Σκηνής, ένός όργανισμου^ 
ό όποιος έξυπηρετεΐ 0cirocv τό προσωπικόν 
αύτοΰ καί ή άγαθοεργός δράσίς τϋυ είνε 
πράγματι μεγάλη.

Τήν γενικήν όργάνωσιν τοΰ χοροΰ θά 
«πατρονάρϊ|;> πολυμελής έπιτροπή άποτε- 
λουμένη άπό τά έκλεκτότερα μέλη τής 
’Αθηναϊκής Κοινωνίας κσί τής θεατρικής 
οίκογενείας.

—. Αύριον Σάββοπον καί ώραν 10 μ.μ. 
εις τό Δημοτικόν θέατρον Πειραιώς πρα
γματοποιεί τήν πρώτην έπίσημον έμφάνι. 
σή της ή «Πειραΐκή Σκηνή» μέ τό έργον 
τοΰ Ρουμάνου συγγραφέως θ^ Μουσατέ. 
σκου; «Τιτάνικ - βάλς».

ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
' Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

1) Μέλης Κυκλών.
2) ΧαμττΙμπ— Νταρντάρβ
3) Λάιος—Pht,
4) Ταφφάρ— Κάρυ "Ον,
5) Μ ιρ*ν_Χ(ίΓταμπ.
6) Άμερικώνα— 'Αμόκ.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ

Αϋριον τό άπόγευμα καί ώραν 
6.30 δίδεται εις τά θέατρον «Ολύμ
πια» ή τιμητική τοΰ διαλεχτού βα
ρυτόνου τοΰ Έλληνιικοΰ Μελοδρά
ματος κ. Ε. Μαγκλιδέρα μέ τήν 
γνωστήν έπιτυχίαν του «Μπάλλο ίν 
μάσκερα». *0 κ. Ε. Μοτγκλιβκρας 
πρόκειται ν’ άναχωρήση έντός τών 
ή μερών είς 'Ιταλίαν άπ’ δπου θά 
κρατή τούς άνοτγνώστας τον «Πα- 
ρασκηνίων» ένημέρους τής καύσε
ως τής λυρικής σκηνής είς το ές«. 
τερικόν.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
\ η Σ ΕΤΑ ΙΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩ Ν

Αΰριον καί ώραν 11 ην π. μ. θά 
συνέλθουν είς Γενικήν Συνέλευσιν 
τά μέλη τής 'Εταιρίας τών ’Ελ
λήνων θεαιρικών Συγγραφέων, 
προκειμένου νά λογοδοτήση τό 
Διοικητικόν Συμδούλιον καί νά
γίνουν άρχαιρεσίαι γιά τήν άνά- 
δειξη τοΰ νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου.

’Αντίθετα μέ άλλες χρονιές, φέ
τος, κατά τάς πληροφορίας μας, 
δέν παρατηρεΐται καμμία κίνησις 
μεταβολής τής συνθέσεως τοΰ ύ- 
φισταμένου Διουκητικοΰ Συμβου
λίου, τό όποιον καθ’ δλας τάς έν- 
δείζείς θά διοίκηση καί πάλιν τήν 
Εταιρίαν διά τετάρτην διετίαν.
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνημοπογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια
φημίσεις ίδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.

Πασα άπόδειξις είσπράζε· 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιο&ικοΰ εΐ- 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ

Δαμάρεως 4.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΙΑΣ
Τό πολυθρύλητο ζήτημα, πού 

δημιουργήθηκε μεταξύ τής Δίδος 
Ρίτας Δημητρίου καί τοΰ κ. Μακέ
δου, καί πού μ’ αύτό άσχολήθη- 
κοτν τά Δικαστήρια καί ή Έπιτρο
πή Άδειας, Ιληξε τήν περασμένη 
Τρίτη συμβιβαστικά. ’Ενώπιον τής 
’Επιτροπής Άδειας ύπεγράφη νέον 
συμφωνητικό μεταξύ τών δύο Αντι
μάχων, πού όρίζει πώς θά συνεχι* 
σθή ή συνεργασία τους μέ τόν δ. 
ρο πώς ή ΔΙς Δημητρίου θά είναι 
καί ή μόνη «ρομαντσιέρα» τοΰ 
θεάτρου «Μοντιάλ». Παράλληλα έ- 
δόθη άπό τήν ’Επιτροπήν Άδειας 
καί ή έξήγηση τί είναι έπί τέλους 
αύτό τό θεατρικόν τέρας, καθα
ρός έλληνικής έφευρέσεως, πού 
λέγεται «ρομάντσα».

Λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν έξήγη
ση πού δόθηκε, ρομάντσα σημαί
νει τό πρό τοΰ τέλους τής πρώτης 
πράξεως καί Μξω άπό τό ριντώ ά- 
δόμενον άσμα, καθώς καί κάθε 
άλλο άσμα μή αισθηματικού πε
ριεχομένου.
Ή  ’Επιτροπή Άδειας τήν έρχό- 

μενη Δευτέρα θ’ άσχοληθη μέ τό 
ζήτημα Άττίκ - Μακέδου, υστέρα 
άπό προσφυγή τοΰ πρώτου σ’ αύ
τή, γιά τόν λόγον δτι ό κ. Μακέ
δος έπαυσε νά τόν πληρώνη γιά 
τήν συμμετοχή του στίς παρασ;ά- 
σεις τής έπιθεωρήσεως «Βελου
δένια».
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ΤΟ ΠΑΙΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ κ. ΑΝ ΑΡΕ Α ΔΗ

Κατά τήν έιναρξι τών παραστάσεων γιά 
τά παιδιά άπό τόν θίασο τής κ. Κατερίνας 
Άνδρεάδη, ή έκλεκτή μας κο&λιτέχνις 
προσεφώνησε τόν παριστάμενο Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως κ Ί β Μεταξάν ώς
ίξής:

«θεωρώ καθήκον, κ. Πρόεδρε, νά σάς 
έκφράσω τάς θερμοτέρας εύχαριστίας μου, 
καθώς καί τών συνεργατών μου γιά τήν 
τιμή πού μάς έκάματε νά παρευρεθήτε 
στήν έναρξι τών παραστάσεων γιά τήν 
ψυχαγωγία τής Νεολαίας^ Νά σάς εύχα- 
ριστήσω έπίσης γιατί έτυχε τής έγκρίσε- 
ώς σας ή ιδέα τού Ύπουργοΰ - Διοικητοΰ 
Πρωτευούσης κ # Κ # Κοτζια, νά άινατεθ  ̂
τό έργον τών παραστάσεων του παιδικοΰ 
θεάτρου στό θίασό μου.

»Πιστέψοττε, κ. Πρόεδρε, δτι έχω πλή* 
ρη έπίγνωσι τού ψυχαγωγικού αύτοΰ1 έρ
γου πού μού έκάματε τή* τιμήν νά μο0 
έμπιστευθήτε. Σ  υμμεριζόμεθα άηόλυχα τό 
ώραίο σας πρόγραμμα τής πνευματικής 
καί καλλιτεχνικής έξυψώσεως της Νεο
λαίας καί τοΰ Λαοΰ^ Έ γ ώ  καί οι συνερ- 
γάται μου θά καταβάλουμε κάθε προσπά
θεια γιά νά φανοΰμε άντάξιοι τής έμπι- 
στοσύνης σας καί τοΰ ώρα ίου σκοπού τοΰ 
Παιδικοΰ θεάτρου#

»Δέν μπορώ νά σάς κρύψω, κ. Πρόε
δρε, δτι ή έπιλογή τών έργων είνε δύσ
κολη β Καί άκόμη περισσότερο, γιατί στό 
είδος αύτό ή έλληνική παραγωγή είνε 
μέχρι τής στιγμής πτωχή. «Υπάρχουν φυ
σικά ξένα έργα, πρό παντός άγγλικά, 
πού θά μελετηθούν. Αύτό δμως δέν μάς 
Ικανοποιεί Τό βασικό πρόγραμμά μας 
πρέπει νά είνε ή δημιουργία καί παρά- 
στασίς έλληνικών έργων μέ θέματα άπό

τάς παραδόσεις μας. * Ελληνικό πνεύμα, 
έλληνική ψυχή, έλληνική τέχνη, δπως σο
φά διεκηρύξατε στό μνημειώδη λόγο σας 
έδώ καί λίγες μέρες έπίσημα καί πανη
γυρικά

»Γιά νά γραφούν τά έλληνικά έργα 
έρχεται σέ ένίσχυσι ό * Υπουργός τής 
Πρωτευούσης μέ τήν καθιέρωσι βραβείου 
25,000 τίς όποιες καί παραδίδω στά χέ
ρια σας. Τό βραβείο θά κινήση τό ένδια- 
φέραν πολλών συγγραφέων καί ή κριτική 
έπιτροπή τοΰ Διαγωνισμού, πού θά σχη· 
ματισθη κατά τήν κρίσιν σας, θά έπικυ- 
ρώσ^, είμαι βέβαια, μέ τήν άπόφασίν της 
άξια έργα τού Παιδικοΰ θεάτρου, έμ· 
πνευσμένα άπό τίς πλούσιες πηγές τής 
έθνικής καί πνευματικής ζωής μας.

»Τό έργο, πού θά παρσσταθβ σέ λίγο 
έτιμήθη μέ τήν έγκρισί σας καί πιστεύω 
δτι ή κρίσι σας είνε άλάνθαστη

»«0 Ραδιοφωνικός Σταθμός μας, έγ- 
καινιάζων αύτήν τήν στιγμήν τή*
μετάδοσιν θεατρικών παραστάσεων άνά 
τήν 'Ελλάδα καί τό έξωτερικό, θά μετά- 
δώση τήν παράστασί μας καί θά φέρυ 
τή χαρά σέ χιλιάδες ’ Ελληνόπουλα, γε
γονός πού μάς συγκινεί βαθύτατα δλους.

»Σ ά ς  εύχαριστώ, κ # Πρόεδρε, καί σάς 
εύχαριστοΰνε δλοι οί συνεργάται μου πού 
μάς δώσατε τήν ιύκαιρία ν' άνοίξουμε 4· 
πίσημα καί μέ τήν στοργή τού Κράτους 
τόν δρόμο τού Παιδικού θεάτρου, *6ν 
δρόμο γιά τήν πνευματική καί καλλιτε
χνική ψυχαγωγία τής Νεολαίας τών παι
διών σας, τών παιδιών τοΰ ‘ Ελληνικού λα
ού, πού είνε ή έλπίδα καί τό μέλλον τοΟ 
Ιστορικού έθνους μας».

1) Γιώργος— ’Ανδραβίς
2) *Εσμάχλι_ΜπικορΙβ 
3 ) Σ  μύρνη—.*' I καρος β
4 ) Γροτνικός "Επος, πιθ. Νορόκ.
5) Ρακάν— Μπάντρ έλ Σαμπάχ
6 ) Δρυάς—Τρισεύγενη, πΐθ# Ντιάνα 

Βερνόν,
Ν.

ΑΗΜΚΤΡΙΟΙΓ.ΑΟΥΪΤΑΜΠΑΝΗ!
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4-8 μ. μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555
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Γ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ . Μ ΑΙΕΥΤΗΡ 

Τέως ’Επιμελητές Μαιευτηρίου 
«Μ. Ήλιάδη», δέχεται 3—6 μ.μ. 
όδός Σόλωνος 74 (όπισθεν Πολί
τικου Νοσοκομείου) τηλ. 27287.

ΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ
άπό τήν θ ε ο μ η ν ία ν  

μεταξύ άριστουργημάτων, κολοσσών, καί έπί μακρόν

ΠΕΛΑΓΟΑΡΟΜΗΖΑΗΤΕΣ
μεταξύ άριτουργη,μάτων, κολοσσών, θαυμάτων καί ύπερπαρα. 

γωγών άρχίζουν νά βάζουν μ υ α λ ό

Μόνοι τους πειά μάς τό λένε δτι τά

Π A A Α ΑΣ
Υπόσχεται ολίγα 
και παρέχει πολλά

καί δτι γενικώς τά εργα του είναι άσυγκρίτως άνώτερα άπό | 
δ,τι τά παρουσιάζει είς τάς διαφημίσεις του

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Τό μόλις άποπεροαωθέν μ ε γ ά λ ο  καί δ υ ν α τ ό  γαλλικό 

φίλμ τοΰ Ρώσσου σκηνοθέτου

ΦΕΝΤΩΡ ΟΖΕΠ

Γ Ι Β Ρ Α Λ Τ Α Ρ
Μέσα στή χαλύβδινη δράσι τοΰ όποιου λάμπει ή 6κπαγλη 

ώμορφιά τοΰ δαίμονα μέ τά άθφα μάτια

Β Ι Β Ι Α Ν Ρ Ο Μ Α Ν Σ
Συμπράττουν

&ΕΡΙΚ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑ Ι'Μ-ΥΒΕΤ ΑΕΜΠΟΝ-ΡΟΖΕ 
ΝΤΥΙΑΙΝ - ΑΜΠΕΑ ΖΑΚΕΝ

"Εναρξις άπό τής 12ης μεσημβρινής. Κατά τό άπόγευμα εισι
τήρια θά έκδίδωνται μέχρι τής 4ης μ., μ. άκριβώς

Βρκχδυνή : ώρα 10.15'

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ
"Ενας Ομνος στή γυναικεία καρδιά

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΕΡΡΟ Λ  ΦΛΥΝΝ, ΜΠΕΤΤΥ Ν Τ Α ΙΒ ΙΣ ,  ΑΝΝΙΤΑ Λθ'Υ·ΓΖ
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Ισως νά διαβάσατε τρο καιρού 
στίς έφημερίδες, δτι ή περίφημη 
στάρ τοΰ κινηματογράφο*. Πό^α 
Νέγκρι, είχε συλληφθή καί κρατιό 
ταν στό στρατόπεδο συγκεντρώσε- 
ως τής Γερμανίας, έΐιειδή τήι <α 
τηγοροΰσαν γιά κατάσκοπέ AVi6 
δμως δέν είναι διόλου άληΑιό. Σέ 
μιά συνέντευξη πού τής πήραν, τό 
λέγει ή ίδια κατηγορηματικά.

— Τό ταξίδι ποϋ έκανα τώρα στό 
Παρίσι, λέγει— διότι βρίσκεται κεΐ
-δέν άπέδλεπε σέ κινηματογραφι

κές υποθέσεις, δπως νομίζετε. Ά- 
πλούστατα, ήρθα γιά νά διαψεύσω 
ολες τίς μεγάλες κατηγορίες πού 
κοκλοφόρησαν είς δάρος μου. Έ 
δώ καί λίγες έβδομάδες γράψανε 
οί έφημερίδες πώς κρατιόμουνα αι
χμάλωτη έπί κατασκοπεία. Απορώ 
πώς τολμοΰν καί άραδιάζουν τέ
τοιες ήλιθιότητες. Έγώ, ουδέποτε 
είχα σχέσεις μέ τήν Λένι Ρίφφεν- 
σταλ. ουδέποτε μπλέχτηκα μέ τά 
τολιτικά Εκείνο πού μ’ ένδιαφέ- 
ofi μόνο, κα! κεΐ πού τείνω δλες 
ιου τίς προσπάθειες, είναι ό κινη- 
ατογράφος. Στήν Γερυανία έπήγα, 

ηότι ^γύρισα ένα καινούργιο φιλμ 
τού θά παιχθίΐ προσεχώς καί μάλι
στα ποόκειται νά ξαναγυρίσω πί
σω. διότι έχω συμβόλαιο γιά νά 
παίξω άλλα δυό.

— Στήν Γαλλία, σκεπτόσαστε νά 
παίζετε σέ φιλμ;

— Μά δώ. Δέν ξεύρω. "Αν μοΰ 
προτείνουν κανέναν ρόλο ένδιαφέ- 
ροντα, θά τόν δεχθώ εύχαρίστως 
θαυμάζω έξαιρετικά τόν γαλλικό 
κινηματογράφο καί τούς άστέρες 
του. Μερικά άπό τά τελευταία το·; 
έργα πού είδα, ήταν άριστουργή- 
ματα, χωρίς ύπερδολή.

Τό πρόσωπό της πρός στιγμήν, 
έχει πάρει ξανά τό γλυκό του ΰ- 
φος, πού πρό όλίγου ήταν κάπως 
θυμωμένο. Μά, ξαφνικά, ή Πόλα 
Νέγκρι θυμάται μιά δεύτερη είδη
ση πού κυκλοφόρησε είς δάρος της

καί... ξαναγριεύει.
— Μά, είναι, σας παρακαλώ, κα

τάσταση αύτή μέ τούς δημοσιογρά
φους; "Ο,τι του-, κατέβη γράψου, 
χωρίς νά λογαριάζουν τίς συνέπει
ες. “ Ενας "Αγγλος έγραψε κάποτε 
δτι πρόκειται νά παντρευθώ τόν 
Χίτλερ. Δεύτερο χοντροειδέστατο 
ψέμμα. ”Η μάλλον, χιλιοστό! Έγώ  
τόν Φύρερ οΰτε τόν είδα ποτέ μου. 
οϋτε τοΰ μίλησα Νά ξέρατε τί τρά 
δηξα ώς πού νά ξεμπερδέψω άπ 
αύτή τήν ίστορία...

Ή  Πόλα Νέγκρι έχει, άσψαλώς, 
μεγάλο δίκαιο. Μά κι’ οί δημοσιο
γράφοι δέν φταίνε. Τό πολύ κοινόν 
πού θαυμάζει δλες αύτές τίς στάρ, 
διψάει γιά τέτοιες συνταρακτικές 
ΐίδήσεις. Έφ ’ δσον δέν γίνονται έκ 
τοΰ φυσικοΰ, γιατί νά τοΰ χαλά
σουν τό χατήρι;

Γράφουνε, ή Γκρέτα Γκάρμπο θά 
παντρευθή μέ τόν... Κλάρκ Γκέ'ίαπλ 
καί τελείωσε.

Ή  κυκλοφορία τής έφημερίδας 
τους, τεραστία!

Η ΧΑΡΒΕ-Υ Α ΓΡ Ο Τ ΙΣ Σ Α
Ή  χαριτωμένη Λίλιαν Χάρβεϋ ζε> 

ιώρα τελευταία μακρυά άπό τήν 
πολυθόρυβη ζωή τής πόλεως, γλέν- 
τια, χορούς, διασκεδάσεις, ξενύ- 
χτια, σ’ ένα μεγάλο άγρόκτήμα πού 
στήν άρχή θέλησε νά τής τό χαρί
ση ό κόμης Έστερχάζυ, μεγάλος 
θαυμαστής της, κι’ έκείνη τό δέχτη
κε μέν ευχαρίστως,' άλλά μέ τήν 
συμφωνία νά τοΰ πληρώση τήν πρα
γματική του άξια.

'Έτσι, τώρα, δποιος κάνει μιά 
βόλτα πρός τό Ντεμπρέκζεν τής 
Ούγγαρίας, θά δη τήν Λίλιαν νά 
καλλιεργή, ι/ά περιποιήται μιά χα
ρά... τά γουρουνάκια της, τά κου
νέλια, τίς κότες, τά περιστέρια, νά 
τρέχη σάν άγριοκάτσικο στούς ά- 
πέραντους άγρούς καί νά μελετά— 
απίστευτο! — όλόκληρες ώρες δι- 
δλία, σχετικά μέ τίς άγροτικές μη
χανές.

'Έχει ξεχάσει, δπως μάς πληρο 
φοροΰν, κυριολεκτικά τόν κινημα
τογράφο. Οϋτε ένδιαφερεται κ χν, 
πρός τό παρόν τούλάχιστον, ποιά 
ήταν ή έπιτυχίο τπς σέ κείνον ή 
στόν άλλον τόπο, ή νά μάθη κανέ
να νέο άπό τούς συναδέλφους :ης, 
πού τούς έγκατέλειψε.

Τήν έχει μαγέψει ή καινούργια 
της ζωή. Τό άγνό περιβάλλον, ό κα
θαρός άέρας, ή άνοιχτωσια, δέν 
τήν άφήνουν νά σκεφτή τίποτ’ άλ. 
λο.

Εκείνο πού τής έχει πάρει δλη 
τήν προσοχή είναι ό προσεχής ά 
γροτικός διαγωνισμός στήν έκθεσ\ 
τοΰ Ντεμπρέκζεν. "Εχει, δπως έξο- 
μολογεΐται κι’ ή ϊδια, μεγάλες έλ 
πίδες γιά τό πρώτο δραβεΐο μέ τό 
όποιο θά .μπόρεση νά έκπληρώση 
μερικούς σκοπούς της: “ Ενα ταξ ί 
δι ώς τό Παρίσι, άνακαίνιση τελεία 
τής γκαρνταρόμπας της και μιά *· 
πίσκεψη στή δίλλα της. πού τόσο 
καιοό στό Παρίσι τήν έχει έγκατα 
λείψει. ■

Δέν είναι δμως — εύτυχώς ή δυ
στυχώς; — οΰτε ή πρώτη βεντέττα 
οΰτε ή τελευταία, πού προσπαθεί 
μέ χάθε τρόπο ν' άσχοληθή μέ κά
τι τό ξεχωριστό άπ’ τόν κινηματο
γράφο. ’Ίσως γιά νά ξεκουραστή, 
ίσως κι’ δλας νά δαρυέται τήν σκλη 
ρή δουλειά τοΰ στούντιο, κα! θέλει 
γιά λίγο νά ξεσκάση. Καθημερι 
νώς μδς έρχονται άπό τό Χόλλυ- 
γουντ τέτοιες ειδήσεις γιά τήν Α ή 
Β στάρ. "Ας μήν τίς χαρακτηρίζου
με λοιπόν έξωφρενικές, γιοττί ή ό- 
θόνη, παρ’ δλη τήν όμορφιά πού 
παρουσιάζει μπρός στά μάτια μας, 
δέν είναι δλο εύτυχία, πλούτη, δό
ξα, μεγαλείο, άλλά κρύβει και 
πολλές άπογοητεύσεις, πολλές στε
νοχώριες, πού γίνονται δυό φορές 
μεγαλείτερες έπειδή ό ήθοποιός Ρ 
ή ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου, 
τίς σκεπάζει μέ γέλια, (ΐέ λοΰσα 
μέ τραγούδια...

Γ Ε Ρ . ΣΤΑΥ.
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E N R  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο  Α Σ Τ Ε Ρ Ι :  R N N  Σ Ε Ρ Ι Ν Τ Η Ν
“ Ενα κορίτσι δμορφο, τσαχπί

νικο, γιομάτο δροσιά καί νειάχα, 
πού πρόκειται νά θαμπώση τούς 
θαυμαστές της. "Ενα κορίτσι π' 
άνατράφηκί στό μεγάλο Αγρό
κτημα τοΰ πατέρα της κοντά στό 
Λος ’Άντζελες, άνάμεσα σ’ ά
γρια άλογα, σ’ Αγελάδες, σέ πρα 
σινάδα, σέ καθαρό άέρα. “ Ενα 
κορίτσι, πού κλείνει μέσα του τό 
κράμα δυό αιμάτων, τό άγγλικό 
τοΰ πατέρα της, καί τό Ινδικό 
τής μ ά ννα ς  της. Ν ά  ή Ά ν ν  Σέ- 
ριντοτν! Τό νέο άστέρι· πού γύ
ρισε πρό όλίγου τήν πρώτη της 
ταινία « Α Λ Κ Α Τ Ρ Α Ζ » ,  καί θά με- 
σουρανήση γρήγορα — τό έλπί- 
ζουν δσοι τήν είδαν — στό κινη
ματογραφικό στερέωμα.

Έδώ καί λίγους μήνες άκόμα, 
ζοΰσε ήσυχα, στ’ άπέραντα κτή
ματα τοΰ πατέρα της. Ξέγνοια
στη, χαρούμενη, ευτυχισμένη.Ποΰ 
νά σκεφτή· τήν όθόνη, τήν μεγά
λη δόξα, τό μεγαλείο !... Ή  ά

πλή ζωή, τό μαγευτικό της περι- 
βάλον, δέν τήν άφηναν, Οϋτε τολ 
μοϋσε κάν, νά κάντ) τόσο μεγάλα 
όνειρα. Μή ή τύχη της, τής φύλα
γε μιάν έκπληξη. Γινόταν ή έτή-

σια μεγάλη γιορτή τής Πασαν- 
τένα, — λίγο πιό πέρα άπ’ τό Χόλ 
λυγουντ. — δπου δλοι οί Ιδιοκτή
τες σταύλων, θά λάμβαιναν μέ
ρος, καί θά παρουσίαζαν τά καλ 
λίτερα τους άλογα καί ταύρους. 
Τό πρώτο βραβείο τό κέρδισε ό 
πατέρας τής ’Άνν Σέρινταν, γιά 
ένα ζευγάρι άσπρα καί μαΰρα 
άλογα, μεγαλόσωμα καί σπάνιας 
ράτσας.

"Υστερα άπ' τή νίκη, ή κόρη 
του — ήταν τό έθιμο — άνεβασιιέ 
νο σ’ ένα άπ' αύτά τά άλογα, έ
κανε θριαμβευτικά τόν γΰρο τής 
πίστας. Τόσος ήταν ό ένθουσ α- 
σμός τοΰ κόσμου, ώστε κατέκλει- 
σε άμέσως δλο τόν χώρο, κι’ έ- 
σήκωσε στά χέρια... δχι τό άλο
γο, μά τήν ώραία άμαζόνα ποϋ 

τό ίππευε I
Κατά σύμπτωση, παρευρίσκουν 

ταν έκεΐ, τό άτταιτοΰσε τώρα τε
λευταία κι' ή μόδα, άρκ.ετοί άπό 
τούς καλλιτέρους ήθοποιούς τοΰ 
,ΧΛΙ\λυγοι_»ντ καί μεταξύ αύτών, 
6 Ά λ  Τζόλσον κι’ ή γυναίκα cou 
ή Ρούμπυ Κήλερ.

Τοΰ έκανε τόση έντύπωση τοΰ 
Πρώτου, ώστε μέσως έτρεξε νά
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΙΛΗΖΕΙΖ

ΤΟ Α Χ Ω Ρ ΙΣΤ Ο  ΖΕΥΓΑΡΙ... ΧΩ
Ρ ΙΖ Ε Ι OP IΣΤ Ι ΚΩΣ !...

"Οπως πληροί ορού μεθοτ, άληθινά 
αύτήν τή φορά, τό άχώριστο καί μο
ναδικό ζευγάρι τοΰ Χονδροΰ καί Λι- 
γνοΰ, χωρίζει. "Η γιά νά είμαστε 
πιό άκριδείς, χώρισε! Τά αίτια δέν 
μάς έπιτρέπεται νά τά έξετάσουμε.
Εΐνε, άλλωστε, τόσο άπογοητευτχκό 
αύτό τό νέο! ·

Άλλά, δμως, ό κύριος... Χοντρός, 
τό έτερο ήμισύ του, τό άντικατέοτη- 
σε άμέσως. Εύρήκε έναν νέον λι
γνόν, δμοιον στήν φάτσα σχεδόν καί 
καλύτερον στό παίξιμο —λέει!...— 
άπό τόν πρώτον! Μάλιστα, πρόκει
ται νά γυρίση μαζί του μιάν καινούρ 
για ταινία.

Δέν μένει τώρα άλλο, παρά νά 
δρή κι’ ό... κύριος Λιγνός έναν... 
χοντρόν, δμοιον στήν φάτσα σχεδόν, 
καί καλύτερον στό παίξιμο — νά 
λέπ !...— άπό τόν πρώτον!

Έμεΐς δέν τό βρίσκουμε καθόλου 
παράξενο. Γιά μιά άκόμη φορά, τό 
χωρισμένο πιά ζευγάρι τών έξαιρε- 
τικών κωμικών, μας έκανε, μ' αύτή 
τού τήν εϊδησι, νά γελάσουμε μέ 
τήν καρδιά μας!

ΤΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Κ ΙΝΗ 
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1939

Ή  Γαλλική κινηματογοαφία μας 
έπιψυλάσσει νέες έκπλήξεις κατά 
τήν άνοιξη τοΰ τρέχοντος έτους. Α 
ναφέρουμε τά σπουδαιότερα έονα :
«Γυναικεία πρόσωπο», «Ή άγνωστη 
τοΰ Μόντε Κάρλου», «Έσας μονάχα 
άγαπώ», «Ό Γκάγκστερ τοϋ Φρου
ρίου», «Ό χρυσός στό βουνό», «Οί 
“ Ομηροι», « Δ ι ό  έφεδροι», «Λευκή 
σκλάβα» κλπ.

"Οπως καί πέρυσι 
ΤΑ «ΡΟΔΑ Τ’ ΑΠΡΙΛΛΗ» 

έτσι κι’ έφέτος

ΞΑΜΑΝΒΙΖΟΥΝ

Τό μουσικό ρομάντσο πού 
ή γοητεία του έπεσκίασε 

κάθε προηγούμενο 
τ’ δνομα της ήμέρας καί ή

ΤλΤΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ
ϊ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

τήν γνωρίση. Τήν άλλη μέρα κι’ 
δλας, ύπερήφοτνος γιά τήν άνα- 
κά>’ υ.τήν παρουσίαζε στούς 
αδελφούς Γουώρνερ. διευθυντές 
τής Εταιρίας πού έργαζότοτν. ’Ε 
κείνοι δμως, έπιφυλακτικοί, δέν 
ενθουσιάστηκαν καί πολύ. Διότι 
νόμιζοτν — κι’ ϊσως νά τό νομί
ζουν, — δτι οΐ όμορφες ύπερβολι
κά γυναίκες, δπως ή ’Άνν Σέριν
ταν, δέν είναι καί καλές στάρ. 
Γιά νά μήν χαλάσουν δμως τό 
χατήρι τοΰ Τζόίλ,σον. δεχτήκανε 
νά τήν βάλουν νά π,αίξΐ) σέ μιά 
μικρή δοκιμαστική ταινία, κι’ :ί- 
δικώτερα, σέ μιά δραματική σκη 
νή. Γιά νά μήν πολυλογώ, τούς 
άρεσε ύπερβολικά καί κλεΐσαν 
μαζί της, άμέσως συμβόλαιο, μέ 
καλούς δρους γιά τήν ’Άνν.

"Ετσι, γύρισε κατόπιν τό πρώ
το της φιλμ. «Άλκατράζ» καί 
προχωρεί μέ σταρεό βήμα, γιά 
τή δόξα. Τό ’Έργο θά προβληθή 
τήν φετεινή χειμερινή περίοδο 
καί στήν Αθήνα.

"Ας έτοιμαστοΰν λοιπόν οΐ Α
ναγνώστες μας, νά τήν θαυμά
σουν!

Γ. ΣΤ-μης
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑ'Υ-ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ Κ Γ  Η ΑΝ- 

ΝΑΜΠΕΛΑ

Τό κινηματογραφικό... κουτσομττο 
λιό, μάς πληροφορεί δτι ό Τάϋρον 
Πάουερ κι' ή Άνναμπέλα εΐνε τρελ- 
λά έρωτευμένοι καί πρόκειται νά 
πανδρευθοΰν.

Μέσα σ’ δλα αύτά, βέβαια, ύπάρ- 
χει καί ή σχετική άλήθεια. Τό συμ
περαίνουμε άπό τά έξης γεγονότα 
πού συνέβησαν τελευταίως:

Κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσε- 
ως τοΰ Πάουερ, ή Άνναμπέλα άνε- 
χώρησε έκ Παρισίων πρός συνάντη- 
σίν του. Έπίσης, μόλις πρό λίνου 
καιρού έπήρε διαζύγιο μέ τόν Ζάν 
Μυρά.

"Αν προσθέσουμε τώρα δτι ό Πά
ουερ είνε μεγάλος κατακτητής, ύ- 
πάρχει λόγος ν’ άμφιβάλλουμε;...

ΠΩΣ ΒΛ ΕΠ Ε Ι ΤΟΝ ΦΡΑΝΣΟΤ
ΤΟΝ Ο ΡΟΜ ΠΕΡΤ ΜΟΝΤΓΚΟ-
Μ ΕΡΥ.

Συνήθως δυό καλλιτέχνες ίδιας 
όλκής, δέν χωνεύει ό ένας τόν άλ
λον.

Νά δμως πού 6 Ρόμπερτ Μοντ- 
γκόμερυ έρχεται νά τά διαλύση δ
λα α°τά.

«Έ  μελέτησα πολύ τόν καλλιτε
χνικό χαρακτήρα τοΰ Φράνσοτ...» 
λέγει «... καί οτίς φάσεις τοΰ πολυ
σύνθετου ταλέντου του βρήκα τήν 
ίδια τελειότητα καί τήν ίδια δύνα
μη. Είνε τό ίδιο καλός ώς τζέντλε- 
μοη» δσο καί άλήτης. Ώς ήρως κα
θώς καί ώς προδότης. Ώ ς άγροΐ- 
κος καί ώς ραφινάτος άριστοκρά- 
της...

»Εΐνε πάντοτε καλοβαλμένος στό 
ρόλο του.

»’Άλλωστε τό δτι είνε καλός έρ
μη νευτής δέ σάς τό λέω μονάχα έ
γώ. Δέν έχετε παρά ν’ άκούσετε 
τούς έπαίνους τών σκηνοθετών, τούς 
όποιους δέν κουράζει καθόλου.

»Στά ?ργα μας, πολλές φορές, 
βρεθήκαμε άνταγωνισταί, άλλά πο
τέ αύτά δέν έπηρρέασε τήν γνώμη 
πού έχει ό ένας γιά τόν άλλον!»

*Η Ποττρίτσια "Ελλις της Γρυώρνερ Μπρός 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΦΙΛΜ

θάχετε παρατηρήσει δτι γενικά, 
οί μάχες, οί σκοτωμοί κι’ οί δίαιυι 
θάνατοι, είνε ή βάση τής έπιτυχίας 
μια ς ταινίας. 'Η κωμωδία, είνε Κ 'ίτ ι 
πού ευχαρίστως βλέπεται, τό έρω- 
τικό ρωμάντζο έχει τήν σχετική -ου 
έπιτυχία, μά δταν οί παραγωγοί, 
θέλουν νά γυρίσουν μιά μεγάλη ται 
νία, καταφεύγουν πότντοτε, σέ πολε
μικά ή άλλα παρόμοια θέματα.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς ή
θοποιούς. Τό πεδίον τής μάχης, μέ 
τούς τρομερούς βομβαρδισμούς, εΐ
νε τό καταλληλότερο περιβάλλον, 
γιά νά λανσαρισθή ένας καινούργι
ος πρωταγωνιστής. Άλλά κι’ οί με. 
σουρανοϋντες άστέρες, έπιθυμοΰν 
πάντοτε νά παίξουν σέ μιά πολεμική 
ταινία, γιά νά στερεώσουν τήν παγ
κόσμια φήμη τους. Οί παρατηρήσεις 
αύτές, γίνονται καί πάλι έπίκαιρες, 
τώρα πού πρόκειται νά έμφανισθή 
ένα νέο άστέρι, ή ύπέροχη Νάνου 
Κέλλυ, στή μεγάλη ταινία τής Φόξ 
«"θαλασσινή Περίπολος», πού ζωντα 
νεύει μιά άπό τίς πιό ένδοξες, τίς 
πιό ήρωϊκές σελίδες, τής ναυμαχίας 
’Αμερικανικού στόλου, έναντιον έ- 
,νρς ύπουλου έχθροΰ. πού προξένησε 
μεγάλες καταστροφές στόν παγκό. 
σμιο πόλεμο: Τών γερμανικών ύπο- 
δρυχίων.

'Η  πρώτη —άρκετοί άρμόδιοι έπΐ- 
μένουν καί ή μεγαλύτερη— πολεμι
κή ταινία, ήτα·.' ή «Γένεσις ίνός 
Έθνους*. Είχε γυρισθή τό 1915 κι’ 
έδωσε πραγμοπ\κή ώθηση στόν κι ’η- 
ματογράφο καί παοούσίασε στό κοι 
νόν άστέρες, πού, ίσως νά τούς θυ- 
ιιώσαστε άκόμη: Λίλιαν Γκύς, Ού. 
άλλυ Ρέϊντ, Μαίη, Μάρτς κλπ.

Κατά τά έπόμενα χρόνια έγιντν 
άρκετές πολεμικές ταινίες, άλλά μό 
νον τό 1921 έμφανίστηκαν νέοι ά
στέρες. Ή  πολεμική αύτή ταινία ή- 
’■αν «Οί τέσσεσις ίππόται τής Άπο. 
καλύψεως», στήν όποίοτν ένας νεα
ρός χορευτής ταγκό, όνομαζόμενος 
Βαλεντΐνο-^νά t c v  θυμάστε άραγε:.. 
— έκαμε τήν ίμφάνισή του.

Μετά, στήν «Μεγάλη παρέλαση» 
ό Τζών Τζίλμπερτ κι’ ή Ρενέ Άντο- 
ρέ πρωταγωνιστήσανε καί γίνηκαν 
διάσημοι. Στό «Ούδέν νεώτερον ά
πό τό Δυτικόν Μέτωπον» πρωτοεμ- 
φανίστηκε ό Λιοΰ ’Άΰρες. Ό  Βί
κτωρ Μάκ Λάγκλεν κι* 6 Έντμοντ 
Λόβ, — περίφιμο ζεϋγος μεγάλών 
καλλιτεχνών, πού είχε πρωτοφανή 
έπιτυχίαν, δταν έπαιζε μαζί— άρχι
σαν τήν συνεργασία τους στήν ται
νία «Τί έστοίχισεν ή δόξ<χ». ‘Η ΤζΙν 
Χάρλοου έκαμε τή θριαμβευτική της 
έμφάνιση στό «Άγγελοι τής Κολά- 
σεως».

Καθώς βλέπουμε ή μελλοντική 
καρριέρα τής Νάνσυ Κέλλυ εΐνε έ* 
ξησφαλισμέντ, μέ τήν «θαλασσινή 
Περίπολο». Γι’ αύτό ό κάθε ήθοποι. 
ός προτιμά αύτοΰ τοΰ είδους τίς ται. 
νίες. Υπάρχουν σκηνές ήρωϊκών θο 
νάτων, σκηνές κωμικές, γιά νά φέ· 
ρουν κάποιο ξεκούρασμα καί ίσορ. 
ροπία στήν φρίκη τοΰ πολέμου, προ-

” Ενα άτιό τά καινούργια Αστέρια ΤοΟ 
Χόλλυγουντ, ή μία άπό τΙς τρεις ά&ελ- 
φές Λί'^ν, Πρισίλλα Λέϊν τής «Γουώρνερ 

Μπρός»

δοσίες, κατασκοπείες»
Στόν καθένα, λοιπόν, δίνεται ή' 

εΰκαιρία μπρός στό φακό, νά δείξη 
τό ταλέντο του σ’ δλες του τΙς εκ
δηλώσεις.

Δέν πιστεύω ό ήθοποιός νά έπιθο 
μή καλύτερο πράγμα άπ' αύτό..

m iKON 0ΕΑΤΡΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π Α ΡΟ ΥΣΙΑΖΕΙ
ΤΟΝ

ΤΟΥ Ο Σ Κ Α Ρ  ΟΥΑ Ι ΛΔ

ΤΗΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν
Ι Ε Ρ Ι Η Τ Α Η

Ι Μ Ι Ο Ν  ΚΑΚΟΓΑΒΙΙΙλί

[ Ή  ΌλΙβια Ντί Χάίιλλαντ, |>έ μιι 
έκλεκτή ρόμπ ντέ αάμπρ_

ραγωγή τοΰ «Σουέζ» τό άνώτατον 
δριον τής Ικανότητάς τους, τό ίδιο 
κι’ ό Ά^έλ, έργάσθηκε μέ πραγμα
τική εύσυνειδησία γιά τήν κατα
σκευή... μουστακιών, πού εΐνε είδι- 
κώτατος!

Εφτιαξε τό δλον δυό χιλιάδες 
τριακόσα δεκϊτέσοερα γένεια καί

Πρόκειται νά γυρισθή στό Χόλλυ- 
γοαντ προσεχώς, μιά μεγάλη ταινία 
μέ τόν τίτλο «Στάνλεϋ καί Λίβιγκ- 
στων» πού Ja  τεριγράφη τίς άφάν- 
ταστες περιπέτειες τών δύο μεγά
λων αύτών εξερευνητών, στά βάθη 
τής Μαύρής Ηπείρου.

Γιά τήν δύσκολη σκηνοθεσία ένός 
παρομοίου θέματος, ή Εταιρία Φόξ 
διάλεξε τόν Χένρυ Κίγκ. Αύτό ά- 
σφαλώς εΐνε μιά έγγύηση, δτι τό 
φίλμ θά εΐνε άπό τίς μεγάλες έκεΐ- 
νες παραγωγές, πού δημιουργοΰν 
σταθμούς στήν ένδοξη ίστορία τοΰ 
κινημοττογράφου.

Η Μ ΙΚ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ

Σ ΗΜΕ Ρ ΟΝ
Μ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α  T O Y  F R A N G  H E R C Z E G

H Ε
Μετάφρασις: Β  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Σκηνογραφία: ΚΛ· Κ Λ Ω Ν Η  
(Τ οϋ  Βασιλικού Θεάτρου)

Π Α ΙΖ Ο Υ Ν  Π Ε Ν Τ Ε  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Α Ι Τ Ο Υ  Θ ΙΑ Σ Ο Υ  
Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Π Α Π Α Σ  -  P I T A  Μ Υ Ρ Α Τ  - Θ Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  ΑΡΩ- 

Ν Η Σ  -  Τ· Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
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*Η νέα στάρ της «Μέτρο» Μάργκαρπ Σουληβάν, πάρτεναιρ του Ρόμπερτ
Ταίηλορ στό φιλμ πού θά παιχΒή λίαν προσεχώς στήν ’Αθήνα, «Ο Ι Γρεΐς

Σ  Ovtp οφοι !»

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ

Στά στούντια τής Φόξ έορτάζεται 
ή έπιστροφή ένός άπό τούς κα\υ~έ- 
ρους καί παλαιοτέρους πρώταγωνι- 
στές της, τοΰ 1 οάρλ Φάρρελ. Ποιός 
δέν τόν θυμάται μαζί μέ τήν Τζανέτ 
Γκαίηνορ, στό φιλμ «"Εβδομος Ού. 
ρανός» καί --*έ τόσα άλλα άριστουρ- 
γήματα, πού τόν έκαμαν διάσημο; 
Κατά τήν άπουσία του, δέν έγκατέ- 
λειψε τόν κινηματογράφο. Γύρισε 
άρκετές ταινίες μαζί μέ τήν Μαίρη 
Μαγκά'ι'ρ στήν Αύστραλία κι’ ΰστε- 
ρα, έπέστρεψε πάλι στό Χόλλυ- 
γουντ. Τόίε ό ’Ίρβιγκ Κάμμινκς 
τοΰ προσέφερε £ναν ρόλο μαζί* ιιέ 
τήν Σίρλεϋ Τέμπλ κι' ό Φάρρελ δέ
χτηκε εύχαρίστως.

Οί παληοί τ->υ θαυμαστές, άσφα- 
λώς θά ένθουσιασθοΰν μ’ αύτήν του 
τήν έπιστροφή, πού θά τούς θυμίζΐΐ 
άλλες έποχές, ίσως —ποιός ξέρει;— 
‘•αλύτερες...
ΣΤΑΝΛΕΎ· ΚΑ! Λ ΙΒ ΙΓΚ Σ Τ Ω Ν

Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ... Α Ξ ΕΛ I

"Οσοι θαυμάσανε καί συγκινηθή. 
Λανε, παραλουθαίντας τίς τρομακτι
κές σκηνές ής έρήμου, —στήν κο. 
λοσσιαία παοαγωγή τής Φόξ «Σου
έζ»— θά εΐδαι/ άσφαλώς καί τό θαυ 
μάσιο κατόρθωμα τοΰ Κάρλ Άξέλ, 
χωρίς νά τό ιιοοσέξουν κάν. Κι' αύ· 
τό είνε τό χειρότερο άπ’ δλα!

"Οπως δλοι, άπέδωσαν στήν ,τα-
··* 1

μουστάκια, άτό τά πιό λεπτά «ντού- 
γκλας» στόλισμα τοΰ άνδρικοΰ άνω 
χείλους, ώς τά .τεράστια ήρωϊ.-.ά 
μουστάκια... πού καίγανε καρδιές 
τόν περασμένοι/ αιώνα I 'Αποφασι
σμένος νά μήν περάση άπαρατήρη- 
το τό εργο του ό Άξέλ, προσωπι- 
κώς, κόλλησε καί τακτοποίησε στόν 
καθένα άπό τούς ήθοποιούς, γένεια 
καί μουστάκια. Τό κακό δμως εΐνε, 
πού £κανε t0 >ο καλά τή δουλειά 
του, ώστε ό κόπος του νά περάση ά- 
παρατήρητος, γιατί έμοιαζαν μ’ ά- 
\ηθινά! Καί αόνο ή ικανοποίηση μι
ας υπέροχης δουλειάς καί μερικά 
καλά λόγια άπό κείνους πού παρα
κολούθησαν τό κατόρθωμά του, άν- 
τάμειψοιν τόν k c A o v  Άξέλ, γιά τόν 
αεγάλο κόπο cou κι’ άπό τήν πίκρα, 
πού έβλεπε τό πολύ κοινόν ν’ άγνοή 
τό άξιοθαύμαατον έργο του!
ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΝΤΟΥΑΙΗ

Ή περίφημη Άλις Φαίη, μαζί μέ 
τόν Ντόν Αμίτσι, θά έρμηνεύσυυν 
τούς δύο πρωτεύοντας ρόλους, στήν 
μεγάλη μουσική ταινία «Ρόδον -:οΰ 
Μπροντουαίη» πού τό γύρισμά της 
θ’ άρχίση έντός τοΰ μηνός.

Ο  Τ Σ Α Ρ Λ  Φ Α Ρ Ρ Ε Λ
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ΤΑ ΑΡΜΑΤΑΤΟΥ 0ΕΣΠΙΔΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
^Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

στικής αλυσίδας.
Ταξιδεύοντες μέ τά «άρματα» αύ

τά θά κοπ/ωνοΟμε τό λαό μας μέ τά 
ίδια αίσθήματα, τΙς ίδιες μεγάλες 
καί ήρωϊκές πράξεις καί Ιδέες των 
κλασσικών ποιητών και τών νεώτε- 
ρών μας, θά τοΰ χαρίζουμε δ,τι ά- 
γαθό χαίρεται ή πρωτεύουσά μας 
στόν τομέα του πολιτισμοΰ, άλλά 
καί ταυτόχρονα γιά νά πραγματο- 
ποιηθή ό τελικός σκοπός πού εΐνε ή 
■πραγμάτωσης τής πνευματικής έθνι- 
κής ένότητος, θά γνωρίζουμε καί 
τήν Ελλάδα. Κι* αύτό προέχει. θά 
προσφέρουμε aeo λαό άλλά καί ταύ 
τόχρονα θά δεχόμαστε διδάγματα 
άπ’ αύτόν. Μέ τά «άρματα» αύτά οί 
πνευματικοί έργάτες τοΰ "Εθνους 
Ρά έ'ρχωνται σέ άμεση έπαφή μέ τό 
λαό μας. Άπό τόν τρόπο πού άντι- 
δρςί ή ένθουσιάζεται σέ μιά παρά
σταση ένα άκροατήριο πολλά τά 
Κ«λά κανένας μπορεί νά διδαχθή. 
'Η αίθουσα ένός θεάτρου εΐνε πολ
λές φορές καθρέφτης τής φυσιογνω
μίας ένός λαοΰ. Άλλά καί κάτι άλ
λο. Τά «άρματα» αύτά μέ τούς καλ- 
λιτέχνας τους, μέ τούς τεχνικούς 
των, τούς συγγραφείς, μπορούν νά 
δίνουν άκόμη καί τοπικές γιορτές,

πού θά έχουν τό χαρακτήρα καί τή 
φυσιογνωμία τής περιοχής πού θά 
παίζουν. "Ετσι άνασταίνοντας καί 
τό παρελθόν, τήν παράδοσή μας, θά 
παίρνουμε άπό κεΐ δ,τι άγαθό ύπάρ 
χει, δ,τι μένει άκόμα ζωντανό καί 
ικανό νό έπιδράση δημιουργικά στό 
^Σήμερα». Καί τί πλοϋτο έθνικό καί 
έκπολιτιστικό έχει ή λαϊκή μας Τέ
χνη, πού τήν άγνοήσαμε ή τή μετα
βάλλαμε σέ σνομπισμό!

Ή  παρένθεση ομως πού άνοίξαμε 
γίνεται άτέλειωτη. "Ας μέ συγχω- 
ρήση ό άναγνώοτης μου. Άντίς γιά 
τό Γερμανικό θίατρο γράφωμε άλ
λα πράγματα. Γιατί δμως δχι;

Οί σκέψεις, τά όνειρα καί ot λα
χτάρες μας γιά τό καλό τοΰ τόπου 
μας —πού αϋξαίνουν έδώ στή ξενη- 
τειά— καί ή πίστη μας γιά τίς δυ
νάμεις πού διαθέτουμε —δταν συγ
κρίνουμε μέ τά δσα γνωρίζρυμε είς 
τάς πολυθρυλήτους «Εύρώπας» — 
μάς ζυττνςί τόν έγω'ισμό μας καί τήν 
άνάγκη νά παύσουμε πιά νά μιλάμε 
γιά τούς ξένους ή μδς φέρνει τό έ
ρώτημα: Πότε οί Εύρωπαΐοι τέλος 
θά έρχωνται ι'ά μελετούν τίς δικές 
μας άξιες τοΰ νεοελληνικού πολιτι
σμού ;
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ΟΙ  « Ν Ε Ο Ι »  Α Ρ Μ Ε Ν Ι Ο Ι  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι :

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
Κ AIK A A ΑΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΑΣΗ
ΖΤΗΝ Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Η  Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α

Στό προχτεσινό μου σημείωμα μέ 
τήν εύκαιρία τοϋ έρχομοΰ στήν Ά- 
€ήνα τοΰ ζεύγους τών 'Αρμενίων 
ήθοποιών Μαρουτιάν, μίλησα γιά 
μιά πνευματική κίνηση άξιόλο/η 
■πού ύπάρχει, θάλλει καί καρποφο
ρεί στήν άρμενική παροικία τών 
'Αθηνών. Σήμερα βρίσκομαι σέ θέ
ση , νά έπεκταθώ περισσότερο καί 
νά μιλήσω πλατύτερα γιά τήν ώ. 
ραία αύτή καί φιλότιμη προσπά
θεια πού σπάνια βλέπουμε στούς 
καιρούς μας.

Πραγματικά, έκεΐ κάτω, στό συ
νοικισμό τοΰ Δουργουτιοΰ, έκεΐ, στό 
συνοικισμό αύτόν μέ τά ξύλινα σπι
τάκια καί τούς λασπωμένους καί 
κατασκότεινους δρόμους, άναλάμ- 
ΐτει ή ιερή φλόγα, ζή ή πίστη πρός 
τήν τέχνη, μέσα στίς ψυχές τών άν- 
θρώπων αύτών πού ικάνουν διάφορες 
δουλειές, τελείως άσχετες μέ τά 
γράμματα, τελείως άσχετες μέ τήν 
διανόηση.

"Ενας δμιλος ’Αρμενίων διανο
ουμένων, συντάχτες ot περισσότε
ροι τής καθημερινής έφημερίδος 
ίΐού έκδίδεται στή γλώσσα τους, 
τής «Νόρ-όρ» («Νέα Ημέρα») ά- 
ποφάσισαν ένα βραδάκι νά Ιδρύ
σουν έναν πνευματικό σύλλογο. 
ΙΣκοπός ήταν τό περιμάζεμα τών 
νέςρν τής φυλής τους άπ’ τά καφε
νεία ικαί ή' πνευματική προαγωγή, 
;γενικώτερα, τής καινούργιας γε
νιάς τους, πού τόσο άτύχησε, χά
νοντας στό μεγάλο πόλεμο τούς πιό 
φωτεινούς ήγέτες της. ’Έτσι ϊδρυ. 
σαν τόν 'Αρμένικά πνευματικό Οί
κο», τοΰ όποίου τό καταστατικό 
|(τό Φλεβάρη τοΰ 1934) έγκρίθηκε 
άπ’ τό Πρωτοδικείο δίνοντας έ
τσι έπίσημο χαρακτήρα κι’ άπέναν- 
Τΐ τής Ελληνικής Πολιτείας στήν 
Οργάνωση.

Άμ· έπος άμ’ έργον. Δέν έφτανε 
μόνο ή έγκριση τοΰ καταστατικού 
καί ό πανηγυρισμός τής ίδρύσεώς 
τοΰ συλλόγου. "Επρεπε νά άρχίση 
καί ή δράση γιά τήν έκπλήρωση 
Τών σκοπών. "Επρεπε μ’ άλλα λό
για, πρώτα - πρώτα, νά συγκεν 
(Τρωθοΰν οί νέοι γιά τούς όποιους 
ικυρίως έγινε ή όργάνωση. Τό ά- 
βφαλέστερο μέσο γιά τή συγκέν
τρωση αύτή ήταν τό τραγούδι. " Ι 
δρυσαν λοιπόν εύθύς άμέσως τήν 
άρμενική χορωδία.

'Εκατόν πενήντα μέλη γράφτηκαν 
Τγράθυμα νά συνδράμουν τό συγ- 
ΚρότηΤα. Τή χορωδία τή διηύθυνε 
■— καί τή διευθύνει άκόμα— ό 'Αρ
μένιος λόγιος καί μουσικοσυνθέτης 
κ. Γ. Γκαρβερέντς, ό όποιος ήταν 
ικαί πρόεδρος τοϋ συλλόγου.

"Αρχισαν πρόβες, μέ δυσκολία 
Βτήν άρχή, μέ περισσότερη άνεση 
Λιά ΰστερα καί μιά μέρα έκαμαν 
*τήν πρώτη τους δημοσία έμφάνιση 
μέ ρεπερτόριο δημοτικών τραγου- 
8ιών, στά θέατρο «’Ολύμπια». Αύτό 
fjTocv. "Ολοι οί 'Αρμένιοι νέοι, έτρε- 
ξαν προθυμότατα- νά έγγραφοΰν 
καί νά τονώσουν τήν ώραία προσ
πάθεια. Σέ λίγο Ιδρύθηκε ·καί θεα
τρικό τμήμα στήν όργάνωση κι' άρ
χισαν πρόβες μέ ένα άρμενικό έρ- 
V 0 ·
ν Μετά τήν πρώτη έμφάνιση κι’ ά
φοΰ τόσο πλατειά οί νέοι, γιά τούς 
Ιόποίους έγινε τό ξεκίνημα, έδε'ξαν 
Τήν προθυμία τους, άποφασίστηκε 
ή έκδοση ένός μηνιαίου φιλολογι- 
ικοΰ έντύπου, τοΰ «Άρεδεκαλ» 
[(«Γλυκοχάραμα»), τοΰ όποίου ή 
ίκδοση συνεχίζεται καί σήμερα.

— Μέ δυό χιλιάδες δραχμές πρω- 
Τοζεκινήσαμε, μοΰ είπε δ πρόεδρος 
τοΰ συλλόγου κ. Γ κ αρδερέντς, μέ 
βυό χιλιάδες δραχμές καί μέ πολλή 
χαρά άπ’ τήν ύποστήριξη πού βλέ
παμε.

Αύτή ήταν ή άρχή. Σέ λίγο έγ- 
■καινιάστηκαν σειρές διαλέξεων ά- 
ΐιάνω σέ διάφορα θέματα, καλλιτε
χνικά καί σχετικά μέ τά γράμμα
τα πάντοτε, δόθηκαν κι’ άλλες πολ
λές παραστάσεις σέ διάφορα θέα
τρα (ό πυρήνος αύτός πού Ιδρυσε 
τό σύλλογο είχε δώσει παλιώτερα 
μιά παράσταση καί στό Βασιλικό 
θέατρο μέ τόν «Υπνωτισμό» τοΰ 
Σαρντοΰ), δόθηκαν συναυλίες μέ 
έργα ’Αρμενίων καί ξένων συνθε
τών καί άρχισαν νά μεταφράζουν 
καί θεατρικά έργα στή γλώσσα 
Τους.

— Στό περιοδικό μας «Άρεβε- 
κάλ», μιλάει ό κ. Γκαρβερέντς, κά
θε μήνα μεταφράζουμε στά άρμέ-

' νικα 3—4 ποιήματα ' Ελλήνων ποι
ητών. ’Αρχίσαμε άπό τόν κορυφαίο 
σας τόν Παλαμδ καί προχωρούμε.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
(Συνέχεια έκ της Ιπς σελίδος) 

φανί^εται ντυμένη γυναικεία. Ό  γέρος λόρδος τά 
χάνει στήν άρχή κι’ υστέρα διαμαρτύρεται: Δέ 8έλει 
νά λέη ψέμματα. Είνε, ομως, πιά άργά. Ή  Βασίλισ
σα μέ τόν γυιό της ανεβαίνουν κι’ όλας τίς σκάλες 
τοΰ πύργου καί ό λόρδος αναγκάζεται, θέλοντας και 
μή, νά τήν συστήση γιά έγγονή του. !Η χάρη της. ή 
ευγένεια της κι’ ή καλή της καρδιά, κάνουν τόν 
πρίγκηπα Κριστιάνο νά τήν αγαπήση καί νά $ητήση 
τό χέρι της άπό τόν παππού της. Ό  καϋμένος ό λόρ
δος βρίσκεται σ’ αδιέξοδο καί άκούει μέ μεγάλην ά- 
νακούφιση πώς ό «εντιμότατος Φρέντη» είνε στ' ά- 
λήδεια «δεσποινίς Φρέντη». Μά τά πράγματα δέν 
σταματούν έδώ. Ή  Φρέντη, βέβαιη γιά τήν έπιτυχία 
της, έχει καλέσει καί τούς γονείς της, πού φδάνουν 
τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά συμφιλιωθούν μέ τόν 
γερο παππού καί νά δώσουν τήν εύχή τους γιά τό 
γάμο τής κόρης τους.

Κ ι’ ολα τελειώνουν, όμορφα, λίγο παραμυδένια, 
μέ μιά τρυφερώτατη συγκινητική σκηνούλα καλο
γραμμένη καί παιγμένη άριστοτεχνικά.

★
Τό έργο άνεβάστηκε μέ έπιμέλεια άπό τόν θί

ασο τής Κας Κατερίνας ’Ανδρεάδη, ή όποία επαιξε 
μέ εξαιρετική χάρι καί μπρίο, άνάλογο πρός τό παι
δικό άκροατήριό της τόν ρόλο τής Φρέντη. Οί σκη
νές ιδίως τού σιγαρέττου καί τού μεθυσιού ήταν τέσο 
περίφημα δοσμένες, πού τό άκροατήριο— τί χαρι
τωμένο καί τί ευγενικό άκροατήριο, άλήθεια! — 
άφού τίς χειροκρότησε μέ θέρμη τίς συζήτησε στά 
διαλείμματα σοβαρώτατα καί τίς επαίνεσε άνεπι-
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φΰλακτα.
Κοντά στήν Κα ’Ανδρεάδη έπαιξαν μέ κέφι δ- 

λοι οί συνεργάται της. Μερικοί βέβαια, δέν είχαν 
στυλιζάρει τό παίξιμό τους,, οπως θάστεκε γιά μιά 
παιδική παρασταση. "Ενας - δύο μάλιστα παρίσταναν 
γιά πολύ «σοβαρό» κοινό. Λάθος πού, είμαι σίγουρος, 
θά έχη διορθωδή στή δεύτερη παράσταση.

Πρέπει ν’ άναφερθούν ξεχωριστά οί κ. κ. Γιάνν. 
Άποστολίδης, Δαμασιώτης, Οίκονομίδης καί οί κυ
ρίες Ήσαΐα καί Μηλιάδη.

Τό σκηνικό τών δύο τελευταίων πράξεων’, χάρ
τινο βέίιχια καί άπλό, είχε μιά ξεχωριστή ευγένεια 
σέ γραμμή καί σέ χρώμα,

★
Τί χαρά ©εοΰ, τά παιδάκια, πού χειροκροτούν, 

σιγομιλούν ή φωνάζουν ένθβυσιασμένα, καί τί εύλο- 
γία,τό γέλιο πού άνθεί-στό στόμα τού’Ελληνόπουλου!

Ό  ’Αρχηγός τής Κυβερνήσεως, πού παρακολού
θησε τό τιτίβισμα τού σμήνους έκείνου τών χελιδο- 
νιών, τό βράδυ τής Τετάρτης, μέσα στό θέατρο, καί 
τά είδε ίίστερα άπό τήν παράσταση νά ξεχύνωνται 
έλαφρά, χαρούμενα, γεμάτα αισιοδοξία στό δρόμο, 
θά διάβασε στά λαμπερά μάτια τους, τήν εύγνωμοσύ- 
νη τους καί μιάν εύχή, πού είνε εύχή καί όλων τών 
«μεγάλων»: Νά έξακολουθήσουν άπρόσκοπτα οί παι
δικές παραστάσεις καί τό καλοκαίρι καί, τόν επό
μενο χειμώνα πού θά ΰπάρχη τό πολύτιμο κεφάλαιο 
της πείρας νά γίνουν πιό συστηματικές, πιό τακτικές.

Γ:ατί δέν ύπάρχει πιό μεγάλο Σχολειό άπό τό 
©έατρο.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Β Ε Λ Μ Υ Ρ Α Σ
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Μέ τήν άπόδοση στά έλληνικά άπό 
τόν κ. Άλέπη' τής άρμενικής ιτοιή- 
σεως— πρόκειται γιά τήν κυκλοφο- 
ρήσασα συλλογή «Άρμενίική Μοΰ- 
σα» — έλπίζουμε πώς θά δημιουρ- 
γηθή μιά κίνηση στό νά γνωρίυη 
τό κοινό σας καί τούς δικούς μας 
ποιητάς καί τεχνίτες τοΰ λόγου κι’ 
έτσι πιστεύουμε πίς θά έπέλθη ένας 
στενώτερος δεσμός τών φυλών μας. 
Πριν άπό δυό χρόνια, δυστυχώς, 
κλάψαμε νεκρό έναν καλό ποιητή 
μας καί θαυμαστή τής έ^ηνικής 
τέχνης, τόν Λέων Έσατζιάν. Γιχε 
γράψει πολλά ποιήματα άφ.ερωμέ- 
να στήν έλληνική τέχνη'. Ή  τελευ
ταία του συλλογή «Παρθενών» δέν 
πρόλαδε δυστυχώς νά έκδοθή, έλπί
ζουμε δμως δτι ot πόροι τοΰ συλ
λόγου μας θά έπιτρέψουν ϋστερα 
άπό μερικούς μήνες τήν έμφάνισή 
τους.

Ή  δράση τοΰ καλοΰ αύτοΰ συλ
λόγου συνεχίζεται πάντοτε μέ τήν 
ίδια θέρμη. Πρόεδρος τοΰ συμβου
λίου παραμένει άκόμα ό κ. Γ.Γκαρ- 
βερέντς, γραμματεύς είναι ή δίς Β. 
Βαρζαμπετιάν, ταμίας ό κ. Σ . Ό- 
βρινόδιτς καί μέλη τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου ή δίς Α. Χαϊρεμπετιάν, 
ό κ. Β. Έσαγιάν, ό κ. Ο. Τσακι- 
ριάν καί ό κ. Α. Στεπανιάν.

Μαζί δμως μέ τή 'καλλιτεχνική 
διάπλαση τοΰ κοινοΰ, έχει φουντώ
σει στήν άρμενική παροικία καί έ
νας άφάνταστος όργασμός δημιουρ
γικός. Πολλοί καί καλοί νέοι ’Αρ
μένιοι ποιηται δημοσιεύουν στίχου; 
τους, μεταφράζουν άπό ξένες >λώσ 
σες κι’ έργάζονται. Μερικοί άπ’ αυ
τούς είναι ό κ. Γ. Λαδιάν, διευθυν
τής τής άρμενικής έφημερίδας 
«Νόρ-όρ», ό κ. Α. Γκαζέλ, άρχισυν-, 
τάκτης, ό κ. Βαρκέί;, ό κ. Άρον 
καί τέλος ό έξαιρετικός νέος ’Αρ
μένιος ποιητής κ. Βασκιάν Έσα- 
γιάν, τοΰ όποίου ένα ποίημα προσ
πάθησα νά άποδώσω έλληνικά, μέ
νοντας δσο μπόρεσα πιό πιστός στό 
πρωτότυπο, μόνο καί μόνο γιά νά 
δώσω στόν άναγνώστη μου μιά πλή 
ρη είκόνα τής κινήσεως αύτής τών 
φιλοτίμων νέων, καί τών καρπών 
της.

Παραθέτω τό ποίηίμα τοΰ κ. Έ- 
σαγιάν:

Ξ Α Ν Α ΓΎ Ρ ΙΖ Ω  Σ Ε  Γ  ΕΝ Α  
•Απ’ τούς Ανθόσπαρτο·*; Αγρούς ξοτνοτγυρ.

(νώ, γλυκΕΐά Λδερψή, 
μ· Απόψε στήν οΚοθήτα σου δός τοΟ οό- 

( ρονοΟ τό χρώμα 
γιατί 6λα γύρω σιγοκλαιν κι' ίχει ή σε- 

(λήνη βουδαβή 
καί μ“ άναφυλληΧά ΘρηνοΟν καί τά λου- 

'·. (λουδία Ακόμα, 
Κΰττα, γλυκειΑ, Ακριβή Αδερφή, σίύνει 

(Απ’ τά μ Ατια μου τό φως 
κι* Απ’ τίς όδύνες λυώνει ΑργΑ ή Ασθε- 

(νική ψυχή μου.
Ο Ι δρόμοι εΐν· τόσο σκοτεινοί καί στήν 

(καρδιΑ μου κλαίει κρυφός 
ενας καϋμός, (τραγοΰδι Απλό τοΰ νόστου) 

(ή προσευχή μου 
Ξαναγυρινώ γλυκό; Αδερφή μέ ματωμίνη 

(τήν καρδιά, 
κι* Απ’ τά θλιμμένα μΑτια μου βαθύ 

(σκοτάδι στάξει 
στόν Ερμο δρόμο γίνε μου τών μάγων 

(τ ’ άστρο έσύ κι’ Αργά 
όδήγησί με, Αγάπη μου, βθε ή χαρά 

(προστάζει

"Οπως θά βλέπη ό άναγνώστης 
μου, άπ’ τήν πρόχειρη αύτή μετά
φραση δέν είναι καθόλου ευκατα
φρόνητη ή παραγωγή αύτών τών 
νέων,

Ή  τρυφερότητα μέ τήν όποία έκ- 
φράζεται στό τραγοΰδι αύτό ό ποι
ητής, ό τρόπος μέ τόν όποιο έκδη- 
λώνει τό μετάνοιωμα καί τό ξανα- 
γύρισμα, δείχνει πλατειά μιά εύγέ- 
νεια τής ψυχής καί μιά πνευματι
κότητα πού ύπόσχεται πάρα πολλά.

’Από κεΐ κάτω, λοιπόν, άπ’ τούς 
σκοτεινούς καί λασπωμένους δρό
μους τοΰ συνοικισμού Δουργοΰτι, 
τό φώς. Ναι, είναι φώς, μιά τέτοια 
φιλότιμη προσπάθεια, μιά τέτοια 
συγκινητική προσήλωση στό ώραΐο.

’Αλήθεια, δταν κανείς βρίσκεται 
σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον είναι άδύ- 
νατο νά μή σκεφθή μερικά πράγμα
τα — δυστυχώς άληθινά — γιά τούς 
σημερινούς νέους, γιά τή σύγχρονη 
γενιά τή δική μας.

Δέν είναι βγαλμένοι άπό κανένα 
Πανεπιστήμιο ot νέοι αύτοί τοΰ 
Δουργουτιοΰ. Δέν έχουν τελειώσει 
οϋτε κάν γυμνάσιο. Ot περισσότε
ροι εΐνε άπλοι έργάτες πού μέ τή 
σκληρή δουλειά τους προσπαθούν 
νά κερδίσουν λίγες δραχμές γιά τή 
ζωή. Ελάχιστοι έχουν παρακολου-.

(Συνέχεια |κ  τής 1ης σελίδος) 
θεατρικών έργων, τόσον ώς πρός 
τό έμψυχον ύλικόν — διδασκαλία 
ήθοποιών— δσον καί ώς πρός τά 
άψυχον, δηλ. τόν σκηνικόν διάκο
σμον φωτισμόν ένδύματα καί λοι
πά συμπληρωματικά. Ό  σκηνοθέ
της έξασψαλίζει κατά μέγα μέρος 
τήν πρόοδον τοΰ θεάτρου καί τό 
βιώσιμο τών έμφανιζομένων έρ
γων μέ τά σκηνοθετικά του προ
σόντα καί μέ τόν σχηματισμόν θι
άσου άπό στοιχεία πού νά συγ
κροτούν σύνολον μή άλληλοσυγ- 
κρουόμενον. Κατά τήν πρά τών 
δοκιμών προεργασίαν του ό σκη
νοθέτης διά τής μελέτης τοΰ έρ
γου, καί τής συνεργασίας του μέ 
τόν συγγραφέα, καθορίζει λε
πτομερώς τόν χαρακτήρα τών 
προσώπων. Μέγα μέρος τής έργα- 
σίας του άποτελεΐται άπό τάς στά 
σεις, έκφράσεις, κινήσεις καί λοι
πά σημαίνοντα σκηνικά, τά όποια 
έναλλάσ σονται καί έξελίσσονται 
κατά τήν διαδρομήν τοΰ έργου. Ό  
σκηνρθέτης δύναται νά έπινοήση 
κινήσεις καί θέσεις, που δέν περι- 
έχονται είς τά κείμενο, καί τών 
όποιων ή έφαρμογή συμπληρώνει 
τήν έμψύχώσιν τών ρόλων. Μεγί- 
στην προσοχήν πρέπει νά καταβά. 
λπ διά τό σοβαρόν ζήτημα τής 
διανομής τών ρόλων. ’Επίσης πρέ 
πει νά προσεχή νά μή παρατεί- 
νωνται αί δοκιμαί έπί μακρόν, δι
ότι έκνευρίζουν καί παραλύουν 
τούς ήθοποιούς.
Διά τά Ιστορικά έργα, πού άπαι 

τοΰν Ιδιαίτερα ένδύματα, άπαραί- 
τητον, αί δοκιμαί νά μή περιορί- 
ζωνται είς μόνην τήν γενικήν.Δέν 
εΓνε άρκετή διά νά συνειθίσουν οί 
ήθοποιοί τά νέα ένδύματα, καί 
κατ’ άνάγκη ν θά παρουσιασθοΰν 
στενοχωρημένοι είς τάς κινήσεις 
καί τήν έκφρασιν. ’Απαραίτητον 
έπίσης νά γίνουν μερικαί δοκιμαί 
μέ τόν νέον διάκοσμον, διά νά 
κατορθώσουν οί ήθοποιοί νά τόν 
ζήσουν. Αί ύποδείξεις καί όδηγίαι 
νά γίνωνται χωρίς νεΰρα, διότι 
αύτός ό τρόπος έκνεύρίζει καί 
παραλύει τούς ήθοποιούς, καί πα 
ραβλάπτει τήν έπιζητουμένην άπό- 
δοσιν. Άνάγκη άπόλυτος ό σκη. 
νοβέτης νά εΐνε αίσθηματικώς ά 
νεπηρέαστος... άτρωτος, διαφορε
τικά πολλά προκύπτουν άτοπα εις 
βάρος τοΰ θεάτρου καί τής όμα. 
λής διεξαγωγής τής έργασίας, 
καί τά παρασκήνια γίνονται καί 
της κίσσης λαλίστερα.

Αύτός είς γενικωτάτας γραμ- 
μάς ό ρόλος τοΰ σκηνοθέτου.

★
Ας άκουσθοΰν Τώρα μερικά 

περί τής άποστολής κ«ί σπουδαίο 
τητος τοΰ σκηνοθέτου. Όμιλοΰν 
ξένοι κορυφάϊοι ειδικοί.

Ό  Ιδρυτής τοΰ «’Ελευθέρου θέ
ατρου» Γάλλος ήθοποιός, σκηνο. 
θέτης καί διευθυντής Α Ν ΤΡΕ  
ΑΝΤΟΥΑΝ : «Αποκλειστική σκέ 
ψις τοΰ σκηνοθέτου πρέπει νά εί- 
νε.„: «Ό ήθοποιός νά ζή τό πρό
σωπο του έργου, καί δχι νά ύπάρ 
X!) Υΐά τή σκηνοθεσία. "Εχει λοι
πόν ύποχρέωσιν νά έγκύψτ) είς τήν 
μελέτην τής έσωτερικής σκηνοθε. 
σίας, ή άποία άποκαλύπτει τό βά
θος τοΰ έργου, δ,τι ψυχολογικά ή 
φιλοσοφικό έχει κάθε έργο, μέ τήν 
έκφρασιν καί τάς κινήσεις τοΰ 
ήθοποιοΰ».

Ό  διαπρεπής Γάλλος ήθοποιός 
καί καθηγητής Λε - Μπαρζύ έρω 
τηθεις, ποιά ή γνώμη του γιά τήν’
,* |Ι® Ι*·Ι|· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ,
θήσει ευρύτερες έγκυκλοπαιδικές 
σπουδές. Κι’ δμως, κάθε βραδάκι, 
δταν κάποιοι άλλοι συνομήλικοί 
τους φοροΰν λοξά τό περίεργα τσα
λακωμένο «μπορσαλΐνο», τά τζαμέ
νια γυαλιά σέ σκελετό ταρταρού
γας και κ ατευθύ νονται στά προπύ
λαια τοΰ... «Ρέξ» γιά νά συναντή
σουν τήν άναμένουσα συντροφιά, 
αύτοί — οί νέοι τοΰ Δουργουτιοΰ— 
συγκεντρώνονται στίς μισοσκότει
νες αίθουσες ένός παλιοΰ άρμενι- 
κοΰ σχολείου καί κάνουν θέατρο. 
Η βαρειά δουλειά τής ήμέρας δέν 

τούς έμποδίζει νά προβάρουν καί 
«Όθέλλο» άκόμα, δέν τούς έμποδί- 
ζει νά μείνουν άγρυπνοι κι’ ώς τά 
μεσάνυχτα, πολλές % >ρές, μόνο καί 
μόνο γιά νάχουν τήν ήθική Ικανο
ποίηση, γυρίζοντας στό φτωχικό 
τους σπιτάκι, δτι κάτι έκαμαν, γιά 
νάχουν τήν εύτυχία νά σκέπτωνται 
δτι έχει κάποια άξία ή ζωή, δτι έ
χει κάποιο νόημα.

’Έτσι, τό σημείωμα τοϋτο τό 
κλείνω μέ τήν όλόθερμη εύχή, τό 
παράδειγμα τών νέων αύτών τοΰ 
συνοικισμού Δουργουτιοΰ νάβρη 
μιμητάς καί γρήγορα νά δρεθή κά
ποιος σέ θέση νά μιλήση μέ τόν ί
διο ένθουσιασμό γιά άλλους, άλ. 
λοΰ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

θεωρία, δτι άποστολή τοΰ σκηνο
θέτου εΐνε νά έρμηνεύη ώς κυρί 
αρχος τήν έννοιαν τοΰ έργου, έ. 
ναντίον καί αύτής της θελήσεως 
τοϋ συγγραφέως, είπε:— Ό  σκη
νοθέτης άπόλυτος δεσπότης;....Μά 
ύπάρχει κίνδυνος νά φοτνή ή φιλο 
λογική καί καλλιτεχνική άνε. 
πάρκειά του, δταν καταφεύγη στό 
διάκοσμο, γιά νά έρμηνεύση τά 
έργο... Πρώτη άρχή τοΰ καλοΰ 
σκηνοθέτου εΐνε νά έχη έξαιρετι- 
κήν λεπτότητα άντιλήψεως καί 
μεγάλην ευαισθησίαν. Καί αύτά 
δέν εΐνε κοινόν κτήμα. Πρό παντός 
ά σκηνοθέτης δέν πρέπει νά λη 
σμονή, δτι τό παίξιμο τοΰ ήθο- 
ποιοϋ έχει τήν μεγαλυτέρα σπου- 
δαιότητα. Χωρίς διάκοσμο, χωρίς 
κοστούμια, ένας μεγάλος ήθοποι 
ός μόνο μέ τήν μαγεία τής τέχνης 
του πάντα θά μπορή νά αιχμαλω
τίζω τούς άκροατάς του».

★
Ό  Ιδρυτής τοΰ θεάτρου «” Εδρ» 

Λ 1 Ν ΙΕ-Π Ο Ε : «‘Η μακρά πείρα 
μου άπό τήν σκηνοθεσία πολλών 
έργων μοΰ ώρίμασε τή σκέψι νά 
δίνω σημασία μόνο στήν άξία τών 
έργων καί στήν έρμηνεία των.... j 
Χρειάζεται όμοιογένεια στήν έρ I 
μηνεία, ό δέ ήθοποιός δέν πρέπει! 
νά έπιζητή νά έπιδειχθή γιά λο
γαριασμό του πρός ζημίαν τοϋ 
έργου, τό όποιον όφείλει νά ύπη- 
ρετή μέ τήν Ιδιοφυίαν του.... Ή  
θεωρία τοΰ ’Άγγλου δραματικού 
αίσθητικοϋ Γκόντον Κραίγ, δτι ό 
ήθοποιός πρέπει νά είνε είδος 
νευροσπάστου στά χέρια τοΰ σκη 
νοθέτου καί δχι ζώσα δύναμις, εΐ- 
χεν ώς άποτέλεσμα νά δημιουρ- 
γήση σκηνοθέτας, οί όποιοι θυσι
άζουν συγγραφέα καί ήθοποιούς 
εις κενάς θεωρίας. Έ γώ  τούς ή
θοποιούς μου δέν τούς ύποτάσσω 
στά ζυγό τοΰ σκηνοθέτου. Τοΰς 
παρακινώ νά δώσουν δλην τήν ά- 
λήθεια πρός δφελος τοΰ έργου.

★
Φ ΙΡΜ ΕΝ  Ζ ΕΜ ΙΕ , ό έκλιπών 

Διευθυντής, σκηνοθέτης καί ήθο
ποιός τοΰ δευτέρου γαλλικοϋ θε
άτρου «Όντεόν»: «Επιτακτική ύ- 
ποχρέωσις τοΰ σκηνοθέτου εΐνε νά 
σεβασθή τάς προθέσεις τοΰ συγ
γραφέως, καί νά μήν άφεθή στήν 
ατομικήν του προτίμησιν— άν έχΓ) 
ώρισμένην — μέ τήν έφαρμογήν 
τοϋ Α ή Β τύπου, πο£) δημιούργη
σαν ξένοι σκηνοθέται, μέ μόνο ά. 
ποτέλεσμα τήν ύποδούλωσι τοΰ | 
έργου στίς έκκεντρικότητές των, 
καί τήν παραμόρφωσι τής πραγ
ματικής φυσιογνωμίας τοϋ έργου, 
άπό τή μανία πρός έπίδειξιν σκη
νικού διακόσμου... "Ολη ή έπιστή. 
μη τοΰ καλοΰ σκηνοθέτου, δπως 
καί τοΰ καλοΰ ήθοποιοΰ στήν άνα- 
λογία του, στηρίζεται είς τό νά 
δίνουν στή σκέψι τών συγγραφέ
ων τήν πιό ζωντανή καί πιό έντονη 
έκφρασι. Πρό πάντων δταν πρό
κειται γιά τ’ άριστουργήματα 
τών μεγάλων δραματουργών, πού 
εΐνε προφήται τοϋ πολιτισμού, 
πρέπει ό σκηνοθέτης καί ό ήθο
ποιός νά καταβάλλουν κάθε προσ
πάθεια, γιά νά προκαλούν είς δ. 
λο τό θέατρο ένα είδος θερμής 
έπικοινωνίας, καί διά τοΰτο ό 
σκηνοθέτης άνάγκη ν’ άποφεύγη 
κάθε ύπερβολική πολυτέλεια».

★
Πολύ αύστηρός, πολύ ώμός ά 

ΛΟΥ·Ι· ΖΟΥΒΕ στήν άπό^τησι, δ
ταν τόν έρώτησαν ποϊαι εΐνε αί 
σκηνοθετικαί άρχαί του: «"Ολη 
αύτή ή άνθησις τών διαφόρων 
σκηνοθετικών συστημάτων, δλος 
ό θόρυβος τών αίσθητικών, δέν 
εΐνε πα;Λ τό άποτέλεσμα καί ή 
άπόδείξις ένός θλιβερού γεγονό
τος...Φτώχειας τής συνχρόνου δρα 
ματικής τέχνης. ^

Τήν ίδια γνώμη έχει καί ά Γερ. 
μανάς σκηνοθέτης καί διευθυντής 
τού θεάτρου τής Ντάρμστατ Χάρ. 
τουγκ, κατά τόν όποϊον ή διαρκώς 
αύξάνουσα δύναμις τοΰ σκηνοθέ
του, εΐνε σύμπτωμα παρακμής. 
'Οφείλεται στήν μετριότητα τής 
θεατρικής παραγωγής καί διά 
τοΰτο ό σκηνοθέτης τείνει διαρ
κώς νά ύποκαταστήση τόν συγ
γραφέα. Κυριωτέραν φροντίδα 
του ό σκηνοθέτης πρέπει νά έ. 
χχΐ τό έργο και τήν ψυχολο
γικήν έρμηνείαν του, καί οχι 
νά,εΐνε όπαδός συστημάτων σκη
νικού διακόσμου. Ή  φαντασίωσις 
δημιουργεΐται μέ τήν άρμονίαν 
κειμένου καί έκτελέσεως τοϋ ήθο. 
ποιοΰ.... Παιδαριώδες τό νά έπι- 
διώκωμεν νά δημιουργήσωμεν τήν 
φαντασίωσιν μέ τό διάκοσμο, ό 
όποιος νά τήν ύποβοηθή, άλλά 
χωρίς μεγάλας άξιώσεις, διότι 
τότε έναντιώνεται στήν άληθινή 
δημιουργία της.

»Οί σκηνοθέται, πού δέν εΐνε ή- 
Οοποιοί— καί ύπάρχουν παρόμοιοι

είς δλας τάς χώρας— έχουν φυ. 
σικήν κλίσιν είς τό νά ύπερβάλ- 
λουν τό ρόλο τής πλαστικής σκη
νοθεσίας, διά νά ένισχύσουν τό 
πνεΰμα τού συστήματος, τής μ ό .  
δ α ς, διά νά εύχαριστήσουν καί 
νά κατάπλήΕουν τούς σνόμπ.... 
Άλλά  κάθε μόδα εΐνε κακή, άκρι- 
βώς διότι εΐνε μόδα. Τά έργα πα
ραμορφώνονται, δταν παίζωνται 
μέ τή μόδα, πού κατ’ άνάγκην εΐ
νε παροδική. Ή  άνεκτικότης διά 
μερικάς σκηνοθετικάς μεθόδους, 
πού παραμορφώνουν τά έργα, καί 
ιδίως τά μεγάλα, όφείλεται άτυ- 
χώς είς τήν κριτικήν άπάθειαν 
τοΰ κοινοΰ, καί αύτά εΐνε μία άπό 
τάς άπόψεις τής γενικής καχεξί
ας, πού δσο πάει καί περισσότερο 
βαρύνει τά σύγχρονο θέατρο.

«Σήμερα τό κοινόν άδιαφορεΐ 
τελείως. ’Έ χε ι χάσει τά περίφημο 
μαστίγιό του, τήν άποδοκιμασίαν. 
’Άλλοτε ή παντοδυναμία τής Κοι
νής Γνώμης έλαμβάνετο ύπό σο- 
βαρωτάτην έποψιν. Σήμερον εΐνε 
ούδετέρα, καί δέν ένδιαφέρεται 
νά έχη έπίδρασιν. Άποτέλεσμα ό 
άξιοθρήνητος έκτροχιασμός, ή γε
νική θεατρική άναρχία, πού έ- 
φθασε μέχρι τής σκηνοθεσίας, ή 
όποία προσπαθεί μέ διάφορες άρ
ρωστες έκδηλώσεις νά δώση ζωήν 
είς έργα, καταδικασμένα άπό τή 
στιγμή, πού ό συγγραφεύς έγρα
φε τή λέξι αύλαία στήν τελευταία 
πράξι».

Ό  ΠΙΤΟΕΦ Ρώσσος σκηνοθέτης 
καί ήθοποιός: «Κάθε έργο καλεΐ, 
άπαιτεΐ τήν σκηνοθεσία του. Ά 
νάγκη νά τοΰ τήν δώση ό σκηνο
θέτης, καί ν’ άπορρίψη κάθε έκ 
τών προτέρων σύστημα. Οί σκη- 
νοθέται, πού έχουν ώρισμένον σύ. 
στημα, άφήνονται νά παρασυρθοϋν 
μέ τόν πλέον άδιατάρακτον έγω'ί- 
σμό, διότι φαντάζονται, δτι τό έρ
γο πού έμφανίζουν άσφαλώς κερ
δίζει, δταν φέρη— δπως νομίζουν 
— τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυ'ιας 
των!... Άνάγκη ό σκηνοθέτης νά 
έχη πάρα - πολύ ύπ' δψιν του τόν 
προσθέτην πού φέρει ή Ιδιοσυγ
κρασία τοΰ ήθοποιοΰ, καί νά τοϋ 
ύποκινή, ώς γενικός έμψυχωτής, 
τήν είκόνα τοΰ ρόλου, πού έσχη. 
μάτισε στή σκέψι του κατά τήν 
μελέτην τοΰ έργου, έντός τών ό- 
ρίων τοΰ διαγράμματος. "Οχι τα
πεινές συστάσεις, άλλά εύγενικές 
ύποδείξεις διά νά κινηθή ό ήθο
ποιός μέσα στό διάγραμμα, καί 
νά μήν άφεθή στήν όρμή τής τυ
χόν ίσχυράς του προσωπικότητος, 
διότι τότε θά παρατηρηθή άνωμα- 
λία στήν όμοιογενή έμφάνισι, ή 
καλύτερα στήν άναλογία τών 
καθ’ έκαστα έμφανίσεων τών δια
φόρων ρόλων»'

★
Ζ. Ρ ΙΚΟ Υ, Διευθυντής τής «” 0- 

περα.Κωμίκ»: « Όλα πρέπει νά ύ- 
ποτάσσωνται είς τό έργο. Γνωρίζω 
δτι μερικοί σκηνοθέται φέρονται 
ώς άπόλυτοι κύριοι, εϊτε διά ν’ ά. 
ποκτήσουν φήμην, εϊτε διότι άκο- 
λουθοϋν ώρισμένον σύστημα, εϊτε 
καί’γιά τούς δύο λόγους. Τό δυσ
τύχημα τών διαφόρων σκηνοθετι
κών συστημάτων εΐνε, δτι καθένας 
θεωρητικός νομίζει πώς κατέχει 
τήν μοναδική άλήθεια, τούλάχι- 
στον γιά τήν έποχή του, άποκη- 
ρύσσει καί άφορίζει τάς μεθόδους 
τής χθές, πρόθυμος νά κάνη τό 
ϊδιο γιά τίς θεωρίες τής αύριον. 
Δέν ύπάρχει μιά καί μόνη άλή- 
θεια. Ή  σκηνοθεσία πρέπει νά εΐ
νε σχετική μέ τό είδος τοϋ έργου. 
Γιά τό ένα ρεαλιστική. Γιά τό άλ
λο συνθετική, ή συμβολική. Πάν
τοτε, δμως, ή πρώτη θέσις άνήκει 
στό έργο, γιά νά 0χη πάντα τό 
λόγο ό ποιητής».

★
Ό  Χ Α ΡΡΥ  ΜΠΩΡ : «Κάθε έρ

γο προστάζει, καθορίζει τήν σκη
νοθεσία του. Ή  έργασία τοϋ σκη
νοθέτου εΐνε πρό παντός έργασία 
άναλύσεως. Βέβαια δέν εΐνε εύ
κολο νά έμφανισθοϋν οί,ιδέες τοΰ 
έργοι>, νά δοθή ή άναγλυφική ά
ναλογία των κατά τήν σχετική ση
μασία των μέσα εις τό σύνολον, 
γιά νά έπιτευχθή τό γενικά ύφος, 
πού θ’ άποτελέσπ τήν ρυθμική έ- 
νότητα. Άλλά τότε καί μόνον τό
τε ύπάρχει καλή σκηνοθεσία».

Αύτής τής διανοητικής προσπά
θειας προϊόν εΐνε ό σκηνικός διά
κοσμος. Ό  Χάρρυ Μπώρ θεωρεί 
πάρα - πολύ έπικίνδυνο τά νά έχη 
ό σκηνοθέτης ίσχυράν προσωπικό
τητα, διότι μιά Ισχυρά προσωπι- 
κότης θέλει φυσικά νά έπεκταθή, 
νά κυβερνήση, άντί νά ύπηρετήση. 
Ή  υπερηφάνεια άποπλανά τήν 
ίσχυράν προσωπικότητα.

'"Οσο γιά τήν περίφημη «Τέχνη 
τοΰ θεάτρου» τοΰ Γκόρντον 
Κραίγ, έχει τήν γ\ίύμη δτι αύτό 
τό σύγγραμμα εΐνε συνυφασμένο

Η ΙΔΡΥΣΙΣ  ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

ροϋν νά μή δοθοΰν αίφνης έργα βα- 
ρειά, δυσανάλογα πρός τήν μόρφω 
σιν καί τήν άντοχήν τού κοινοΰ, τά 
όποια δέν θά κατορθώση νά χωνέ- 
ψη. Άπό τά έλληνικά δέ, ή μπορούν 
νά μή δοθοΰν έργα τοΰ τύπου «θέ
λω νά [δώ τόν Πάπα» καί «Πώς 
περνοΰν οί παντρεμμένοι», ήμποροϋν 
δμως νά δοθοΰν έργα τοΰ τύπο-· 
τοΰ «Βαφτιστικοΰ» καί τής «Γιό 
λας».

Μέ άλλους λόγους, τό δασιι όν 
ζήτημα τό όποιον μάς άπασχολεΐ 
δέν είναι άλλο, παρά τό πρός π ^ ν  
κοινόν πρόκειται νά άπευθυνθή ή 
Εθνική Όπερέττα. ’ Edcv τούτο >.υ- 
θή έπιτυχώς, τά άλλα ζητήματα λύ
ονται κατά τρόπον εύκολώτεοον.

Έ ν  πάση περιπτώσει, ot "Ελλη
νες συνθέται καί λιμπρεττίσται, δέν 
ύπάρχει άμφιβολία δτι θά κατέλ- 
θσυν προθυμότατα είς τόν στίβον 
τής εύγενοΰς άμίλλης, διά νά συνε- 
χίσουν καί νά δώσουν μεγαλυτέραν 
έξέλιξιν είς τήν σχηματιζαμένην ή
δη παράδοσιν τής έλληνικής όπερέτ 
τας. Δυνατόν ή όπερέττα αύτή του 
παρελθόντος νά έχη ώρισμένα τρω
τά, νά ύπέστη ώρισμένα δλισθήμα-
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π·ΙΙ·Π·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ
μέ ρωμαντικά όνειροπολήματα.

★
Ό  Μ ΙΧΑΛΕΣΚΟ , Ρουμάνος ή- 

θοποιάς και σκηνοθέτης στό 
«’Έ δρ» : «Τοϋ σκηνοθέτου ή έρ
γασία εΐνε γεμάτη άπογοητεύσεις 
καί πίκρες. Παράπονο άπό τόν 
συγραφέα, άπό τόν διευθυντή τοϋ 
θεάτρου, άπό τούς καί τάς ήθο
ποιούς. Κατά τήν γνώμη τών 
πρωταγωνιστών καί τών πρωτα
γωνιστριών είμαστε πρόσωπα ά- 
νυπόφορα. Τούς έμποδίζομε νά 
παίξουν κατά τήν φαντασία τους, 
σύμφωνα μέ τήν μεγάλη δημιουρ. 
γία τους.

— Κυττάξτε αύτόν τόν κύριο. 
’Έχει μέσα στό χαρτοφύλακά του 
τήν σκηνοθεσία κανονισμένη στά 
σπίτι του, στό γραφείο του, δπου 
μάς άντικαθιστά μέ σπίρτα ή μέ 
κομμάτια άπό χαρτόνι. Καί στή 
σκηνή δλο διαταγές...

-^Κυρίες μου, Κύριοί μου. Ξέρω ί 
πολύ καλά πώς θέλετε νά εόρίσκε i 
σθε πάντοτε είς τό κέντρον τής ! 
νής, γιά νά κυριαρχήτε καί νά ! 
μήν άφήνετε ν’ άκούωνται τά λό>· j 
για τών άλλων, γιά νά μήν κά
νουν έντύπωσι.

»Γιά τή δυσάρεστη μένη πρωτα
γωνίστρια δέν ύπάρχει κείμενο, 
δέν ύπάρχουν συνάδελφοι, δέν ύ. 
πάρχει σκηνοθεσία. Τά πάντα πρέ
πει νά ύποταχθοϋν στήν έπιτυχία 
τής έξοχότητός της. ’Ά !  εΐνε πολύ 
μεγάλο μυστικό νά μπορή κανείς 
νά διευθύνΐ) τήν έργασία μέ αύτά 
τά εύερέθιστ.7 ναι διαρκώς άνικα- 
νοποίητα πρόσωπα, πού εΐνε σχε
δόν δλα πακέτα d jb  νεΰρα 1

Ώς πρός τά ζήτημα άν μπορή 6 
συγγραφεύς νά εΐνε καλός σκηνο
θέτης γιά τό έργο του... Ύπάρ
χουν σπανιώτατες περιπτώ σ ε ι ς  
συγγραφέων, πού εΐνε καλοί σκη- 
νοθέται γιά τά έργα των. 01 πε
ρισσότεροι δμως μέ τήν έπιμονή, 
μέ τή στοργή πρός τό κείμενο, μέ 
τίς άτελείωτες έξηγήσεις κουρά
ζουν, έκνευρίζουν τούς ήθοποιούς.

’Εκεΐ πού ένας καλός σκηνοθέ
της θά έκανε περικοπές γιά νά 
σώση τήν πραξι, μιά ώρισμένη 
σκηνή, ό συγγραφεύς υπνωτισμέ
νος άπό τή στοργή του πράς τά 
κείμενο, δέν βλέπει τόν κίνδυνο. 
Γιά τοϋτο συνήθως γκρινιάζουν 
αύτά τά δύο πρόσωπα. Φυσικά ά 
συγγραφεύς έχει μέ τό μέρος του 
τούς καί τάς ήθοποιούς, πού έννο- 
οϋν νά τά ποϋν δλα, γιά νά μή φα 
vrj μικρός ό ρόλος των.

Βέβαια ύπάρχουν Σκηνοθέται, 
πού σκοτώνουν τά έργα, δπως ύ
πάρχουν γιατροί πού σκοτώνουν 
τούς άσθενείς των. Ύποχρέωσις 
τοϋ καλοϋ Σκηνοθέτου, άφοΰ άντι- 
ληφβή τά πνεΰμα τοϋ έργου, νά τό 
μεταδώση είς τοΰς ήθοποιούς, ένώ 
συγχρόνως προσέχει νά τούς προ- 
φυλάξη άπό κάθε ύπερδολή.

Ό  Π ΙΡΑΝ ΤΕΛΛΟ : «Δέν πρέπει 
τό έργο νά προσαρμόζεται στά 
διάκοσμο, δπ,ος κάνουν μερικοί 
σκηνοθέται, άλλά ό διάκοσμος νά 
συμμορφώνεται πρός τά πνεΰμα 
τοϋ έργου. Μέ κανένα τρόπο Εέν 
πρέπει τό έργο νά συντρίβεται ά
πό τό πλαίσιο, τό όποιον νά μήν ά- 
ίτασχολή τήν προσοχή τών θεατών 
πρός ζημίαν τοϋ κειμένου.

Ή  μέθοδος τοΰ Πιραντέλλο, πού 
είχε δικό του θίασο, γιά τήν κα- 
θοδήγησι τών ήθοποιών του πρός 
κατανόησιν τών ρόλων ήτο ή έπο- 
μένη.

Δέν έκανοτν δοκιμές οΐ ήθοποιοί 
άλλά τά πρόσωπα τοΰ έργου. Δηλ. 
δέν ήρχιζε δοκιμές, παρά έπειτα 
άπό βαθυτάτη προεργασία, μέ τήν 
όποία κάθε ήθοποιός έγίνετο το 
πρόσωπο, πού έπρεπε νά εΐνε στά 
έργο. Μέ λεπτομερείς έξηγήσεις 
είς κάθε ήθοποιόν γιά τό ρόλο του 
καθώριζε τό γενικό πνεΰμα τοϋ έρ 
γου καί έπειτα τό πνεΰμα τοΰ ρό
λου του. Καί άφοϋ δλοι οί ήθοποι
οί, πού μετείχαν στό έργο, τελείω
ναν αύτά τό άπαραίτητο θαΰμα 
τής πνευματική’·; μετουσιώσεως, τό 
τε ώριζε τήν πρώτη δοκιμή, γιατί 
τότε ήταν βέβαιος δτι οί ήθοποιοί 
θά ήσαν είς Οέσιν νά κινηθοϋν, νά 
μιλήσουν μέ τήν άπαραίτητον ά. 
κρίβειαν γιά τήν. έμψύχώσιν τών 
προσώπων τοΰ έργου.

Καί διά νά έξηγήση καλύτερα 
τή μέθοδό του ό Πιραντέλλο πρόσ- 
θεσε:

—Οί ήθοποιοί, πού συναντώνται 
στή σκηνή, έπειτα άπό τήν άνωτέ
ρω έξηγητική προεργασία, εΐνε 
πρόσωπα ζωντανά, καί περίμεναν 
αύτή τή συνάντησι. Κάθε άνθρώπι- 
νη μονάδα, πού ένεργοΰσεν Ιδιαι
τέρως, ποθοΰσεν αύτή τήν άπό κοι 
νοϋ δράσι. Ζωική άνάγκη γιά δλα 
τά πρόσωπα τοϋ έργου.

Μ’ άλλα λόγια στήν έργιασία J

τα, άλλά, παραλλήλως, έχει νά έ- 
πιδείξη έργα έλληνικά τά όποια Ε
μειναν καί θά μείνουν είς τά έλλη- 
νικόν όπερεττολόγιον καί τά όποια 
άκριβώς άποτελοϋν τήν παράδοσιν. 
Άπησχόλησα άλλοτε τάς στήλας 
αύτάς έπί τοΰ θέματος τούτου, ώ
στε νά μη παρίσταται άνάγκη σή. 
μερον νά έπανέλθω.

Οί "Ελληνες συνθέται καί λιμ- 
πρεττίσται θά προθυμοποιηθούν, εί
μαι βέβαιος, νά δώσουν τό προϊόν 
τής τέχνης των είς άνώτερα έργα 
καθαρώς έλληνυκά καί πρωτότυπα, 
τόσον είς τό κείμενον, δσον καί είς 
τήν μουσικήν, ώστε νά συντελήται 
έκ τών κάτω σιγά-σιγά καί ή έξέ- 
λιξις τοΰ κοινοΰ, άλλά καί ή έξέ- 
λιξις τοΰ μουσικοΰ αύτοΰ είδους.

Είπομεν δμως καί έπαναλαμδά- 
νομεν. Δέν κάμνομεν παρά μερικάς 
πρώτας σκέψεις. Ή  Κυβέρνησις, 
τήν όποιαν τιμα έξαιρκτικώς ή λη- 
φθεΐσα άπόφασις, γνωρίζει τήν ά- 
κολουθητέαν όδόν. Έκεΐνο τό όποι
ον ήμεΐς θά ηύχόμεθα είναι, νά I- 
δωκεν συντόμως λειτουργούσαν τήν 
Εθνικήν, τήν Ελληνικήν μας Όπε- 
ρέτταν.

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Η · Ι· Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι
τοϋ Σκηνοθέτου, πού εΐνε έντελώς 
μηχοτνική γιά τόν κανονισμό είσό. 
δων, έξόδων, κυκλοφορίας τών ή- 
θοποιών, ή μέθοδός μου ύποκαθι- 
στόί μιά προπαρασκευή, πού μπο
ρεί νά λεχθή δτι εΐνε ή θ ι κ ο -  
χ η μ ι κ ή  καί άπό τήν όποίαν δη- 
μιουργεϊται άμέσως στή σκηνή ή 
συνοχή, πού έπιδιώκει, τά δνειρό 
μου ώς συγγραφέως.

Ό  ΜΠΡ ΑΓΚΑΛΙΑ , διευθυντής 
θεάτρου, σκηνοθέτης : Γιά τήν έ- 
ξυπηρέτησι τοΰ θεατρικοϋ ίδανι- 
κοΰ του δέν έφαρμόζει καμμιά Ι
διαιτέρα σκηνοθετική θεωρία. Φρο 
νεΐ δτι δλα τά διάφορα συστήμα. 
τα εΐνε πασσατέμπο, παιγνιδάκια, 
πού τ’ άφήνει κανείς τόν έπόμενο 
χρόνο γι’ άλλα παιγνιδάκια. Ρεα
λισμός, συμβολισμός, συνθετισμός 
...δλα εΐνε καλά ή άσχημα κατά 
■’■ήν περίστασι. Ύποχρέωσις τοΰ 
Σκηνοθέτου εΐνε νά θεατροποιή τά 
έργο σύμφωνα πρός τό χαρακτή» 
ρα του, νά τά δυναμώνη βεατρι. 
κώς, άν δέν εΐνε άρκετά θεατρικό, 
άλλά χωρίς νά τό άπομακρύνη ά. 
πό τό πνεΰμα πού τό έμψυχώνει.

Ό  Π Ε Σ Ν Ε Ρ ,  διευθυντής καί 
σκηνοθέτης: Αρχή του εΐνε ό λό
γος νά έχη τήν πρώτη θέσι. ’Έτσι 
ό ήθοποιός άναγκάζεται νά βασί
ζεται μόνο στά τάλαντό του, άντί 
νά δανείζεται βοήθεια εύνοϊκή ά
πό τό πλαίσιο μέ τήν παραμικρό- 
τέρα προσπάθειά του.

*
Ό  περίφημος ΜΑΞ Ρ Α Ί ’ΜΧΑΡΤ 

ήθοποιός, διευθυντής θεάτρων, σκη 
νοθέτης. ’Εργάζεται πρός δφελος 
τής ύποκρίσεως τοΰ ήθοποιοΰ. Ύ 
πάρχουν δμως οί ίσχυριζόμενοι δ- 
τι ή στοργή του πρός τόν όγκώδη, 
τόν κολοσσιαίο σκηνικό διάκοσμο 
συντρίβει τούς ήθοποιούς.

Γεγονός άξιοσημείωτον εΐνε 6 
τρόπος τής διδασκαλίας ή καλύτε. 
ρα τής συνεργασίας του μέ τούς 
ήθοποιούς του. Ή  συμπεριφορά 
του εΐνε γοητευτική. Παίζει τά ρό. 
λο τους κατά τρόπον πού ό ήθο. 
ποιός άμέσως άντιλαμβάν,εται τΐ 
πρέπει νά κάιιη, γιά ν’ άποδώση 
τό πρόσωπο τοΰ δργου.

¥
Ό  ΡΑ Μ Π ΙΝ Ο ΒΙΤΣ, Ρώσσος σκη 

νοθέτης. Φρονεί δτι πολλές φορές 
ό Σκηνοθέτης μπορεί άπέναντι τοΟ 
συγγραφέως νά κρατήση τό ρόλο 
τοϋ μονάρχου καί νά παρουσιάση 
στά κοινόν, έκεϊνο πού δέν άντελή- 
ψθη ό συγγραφεύς, πού δέν έξέ- 
φρασε, άλλά τό όποιον ό Σκηνοθέ
της, δημιουργός καί αύτός μέ τή 
σειρά του καί έμψυχωτής, έχει κα
θήκον νά φέρη είς πλήρες φώς.

"Οσο γιά τό παίξιμο τών ήθο- 
ποιών χρειάζεται έστω καί δεσπο- 
τικώς, ή έξασφάλισίς τής όμοΐογε- 
νείας, διαφορετικά εΐνε άδύνατον 
νά ύπάρξουν τέλειες παραστάσεις. 
Αύτή ή άντίληψις γιά τά ρόλο τοΟ 
Σκηνοθέτου, ώς ύπερτάτου κριτοΟ, 
έφερε στή Ρωσσία έξαιρετικά ά- 
ποτελέσματα, πού έλάχιστα διαφέ
ρουν μεταξύ Ταΐρωφ καί Μέγιερ- 
χολντ. Καί οί δύο αύτοί σκηνοθέ- 
ται έχουν καθένας Σχολήν ’Ηθο
ποιών μέ μαθήματα γυμναστικής, 
άσκήσεων φυσικών παντός είδους, 
γιά ν’ άποκτοϋν οί καλλιτ^χναι μι 
γάλην εύκαμψίαν, έλαστικότητα 
πραγματικήν.

¥

Ό  ΠΑΝΟΣ Α ΡΑ ΒΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ . 
Καταλήγω μέ λίγα λόγια τοΰ άλη 
σμονήτου καλλιτέχνου μας Πάνου 
Άραβαντινοΰ, παρμένα άπό τό 
σχετικό σύγγραμμα τοϋ κ. Τζελέ- 
πη: «Στό θέατρο ό λόγος εΐνε τό
σο δυνατός, ώστε μπορεί καί μό
νος του, χωρίς διάκοσμο, άκόμα 
καί σέ χώρο έλεύθερο, νά δώση 
τήν έντύπωσι τής ζωής, καί ν’ άν. 
τικαταστήση νιά τόν άκροατή τό 
περιβάλλον. Άλλά γιά νά έπ ιτο  
χ6ή αύτά τά θαϋμα χρειάζεται ό 
άρμόδιος έμψυχωτής, πού θά κα- 
τανοήση τήν άξία τοΰ λόγου καί 
θά τήν μεταδώση μέ τή διδασκα
λία του είς τούς ήθοποιούς». 

ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ



Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκί
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΣΤΦΑΛ
Δέν πέρασε πολύς καιρός άπό 

τότε πού οΐ 'Αθηναίοι φιλότεχνοι 
χάρηκαν τήν δημιουργία ένός ά- 
γνοΰ άρχαιολάτρη κα'ι δυνατού ό- 
ραματιστή, τοΟ κ. Κόνραντ Βέστ-

είνε ή ένσάρκωσι τοΰ πνεύματος 
καί μαζί κι’ ή άποπνευμάτωσι τής 
σάρκας. Τό ποιητικό στοιχείο ά. 
ναβρύζει άφθονο άπό τήν πραγμα- 
τοποίησι τής προσπαθείας αύτής

•Ερμής, ®εύς τ&ν όνΗρων fp yov τοΟ ν. Κόρναντ Βίστφαλ

φαλ, και νά, τώρα πάλι τούς προ. 
σψέρεται άπό τόν ίδιο μιά και
νούργια συγκομιδή. 01 περιπλα
νήσεις τοΰ καλλιτέχνη άνάμεσα 
άπό τό μυθολογικό κύκλο έπλού- 
τισαν τήν παλέττα του μέ τόνους 
λεπτούς, άέρινους κι* έφτέρωσαν 
τό πινέλλο του. Τό πλούσιο ύλικό 
τών όραμάτων του μάς δίνεται σέ 
59 πίνακες πού συνδυάζουν τήν ύ- 
ποβλητική γοητεία τοΰ παραμυ
θιού μέ τήν ένάργεια καί τή δόνη. 
σι τής σπαρταριστής ζωής.

«Ή ποίησι γεννιέται, μονάχα ό
ταν τό πνεΰμα γίνεται σάρκα κα'ι 
ή σάρκα γίνεται πνεΰμα» λέει ό 
κ. Βέστφαλ στό λυρικό πρόλογο 
ποΰ προτάοεται τοΰ καταλόγου 
τών έκθεμάτων. Σέ τοΰτο τόν κα
νόνα, πού θεωρεί τόσο θεμελιώδη, 
6 καλιτόχνης κατορθώνει νά μένη 
πάντα πιστός. 01 συνθέσεις του

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ

χωρίς ν’ άδικήται καί κείνο πού 
περισσότερο μάς ένδιαφέρει δταν 
άντικρΰζουμε ένα έργο καμωμέ
νο γιά νά ύπηρετήση τήν τέχνη 
τών τριών διαστάσεων, τό ζωγρα
φικό: Οί άλλοΰ άδρές, αύστηρές 
κι’ άλλοΰ έλαφρές, παιγνιδιάρες 
γραμμές τών συμπλεγμάτων πού 
θέλουν νά ζωντανέψουν τούς 
θεούς, τούς ήμιθέους καί τούς άν- 
θρώπους τής άρχαίας Ελλάδας 
ή τό βιβλικό κόσμο, στέκονται γε
ρά ώς αύτοτελή ζωγραφικά κα
τορθώματα καί ή κατανομή τοΰ 
φωτός, ή άρμονία τών χρωμά
των—είνε άλήθεια θαυμαστός ό 
τρόπος πού μεταχειρίζεται τό ά
σπρο, τό κίτρινο καί τό γαλάζιο— 
κάΓ ‘ή πλαστική διάταξι τών όγ
κων είνε δείγματα φωτεινής δια- 
θέσεως καί σοφής έμπειρίας.

Α )Α Ο Σ
01 φίλοι τοΰ Γερμανικοΰ ίμπρε.
01 φίλοι τοΰ Γερμανικοΰ ίμπρεσ- 

βιονισμοΰ μπορούν νά χαροΰν στήν 
αίθουσα τού ξενοδοχείου τής ’Αγ
γλίας μιά έκτενή σειρά έργων έ
νός γνησίου έκπροσώπου του, τής

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ ΛΟ Υ
βάσματα άτέλειωτα, έτοιμο πάντα 
γιά καινούργιες πραγματοποιή
σεις. Ή  «Σαντορίνη» άριθμ. 30, τό 
«Καρπενήσι» άριθμ. 46, ή «Ααϊκή 
στό Καρπενήσι»—μεγάλος πολυ
πρόσωπος πίνακας μέ ήθογραφική

«Άπό ιή Βρύσι» τής 61 δος Μ. Σ  ωτηροπούλου

Δίδος Μ. Σωτηροπούλου. Πιστή 
στά διδάγματά του ή νέα καλλι. 
τέχνιδα μεταχειρίζεται τήν πα- 
χειά, χυμώδη πινελλιά, άποδίδει 
πιστά τό άντικείμενο, χρησιμο
ποιεί τούς δυνατούς καί τούς 
σκούρους τόνους.

Μέσα στά 65 κομμάτια πού έκ. 
θέτει (50 έλαιοχρωμίας, 8 άκουα- 
ρέλλες, 5 μελάνια καί 2—3 πα- 
στέλ), ύπάρχουν βέβαια μερικά 
πού πολύ λίγο συμβάλλουν στήν 
καλλιτεχνική έμφάνισι τής δίδος 
Σωτηροπούλου. Είνε έκεΐνα πού 
δέν έδικαίωσαν τίς προσπάθειές 
της, αύτά πού δείχνουν ίσια - ίσια 
τήν έπιμονή της νά νικήση κάθε 
άντίστασι, στό δρόμο τών άναζη- 
τήσεών της. ΆΛΛ.ά ύπάρχουν εΰ- 
τυχώς κι’ άλλα —κΓ είνε τά περισ
σό ιερα καί t χ νεωιερα αύτά—πού 
φανερώνουν μιάν άξιόλογη έπίδο- 
σι καί μιά προσπάθεια προσωπι
κής έκφράσεως. Σ ’ αύτά θαρρεί 
κανείς πώς βρίσκει τό πνεΰμα έ
νός άλλου τεχνίτη, πνεΰμα ζωντα
νό, άνήσυχο, διψασμένο γιά άνε-

διάθεσι καί μέ κίνησι σπαρταρι. 
στή—ή «Μητέρα», ή «Σαντορίνη» 
άριθμ. 22, ό «Πιερρότος»—έξαίρε- 
τη νατύρ - μόρτ μέ καθαρά προ. 
σωπική σφραγίδα—ή «κυρ-Άν. 
νουσώ», τό «Πλέξιμο»—άβρότατο 
παστέλ, μέ ψυχογραφική δύναμι, 
μέ ειλικρίνεια Καί μέ συνέπεια 
οτή ματιέρα του—τόσα άλλα ά
κόμη, είνε έργα πού έχουν στέρεα 
άρχιτεκτονική, χρωματική άρμο
νία, άξιόλογο σκιοφωτισμό καί ά- 
τμόσφαιρα καί δείχνουν πώς καί 
ψυχή εύσυγκίνητη έχει ή δνίς Σω
τηροπούλου καί τήν άπαραίτητη 
δεξιοτεχνία, τήν έμφυτη γνώσι 
τοΰ χεριοΰ γιά τή δημιουργία.

"Οσο γιά τά πρωτότυπα χρωμα
τιστά κεραμουργήματά της, πού 
μοιάζουν τόσο μέ τά σμάλτα, μό
νον έπαίνους έχει νά πή κανείς. 
Είνε λαμπρά δείγματα πλούσιου 
δι/ακοσμητικοΰ ταλέντου πού ά- 
ξίζει νά καλλιερψηθή έντατικά μέ 
κάθε θυσία γιά νά μάς δώση 
πλουσιώτερους καί σπανιώτερους 
άκόμα καρπούς.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΖΩΗ
Ε Λ Α Τ Ε  Ν Α  
Γ ΝΩΡ Ι Σ ΟΥ ΜΕ  
ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
ΙΔ '.

Έλέγαμε στό προηγούμενο φύλ
λο πώς στήν περίοδο τών αγριοτή
των, πού μ' αύτές έξεδήλωνε το 
κοινό τίς αποδοκιμασίες του κατά 
τών πρωταγωνιστριών τών διάφο
ρων ξένων θεατρικών μουσικών 
συγκροτημάτων, έσημειώδη ένας 
πολύ μεγάλο; σταδμός στήν όλη 
καλλιτεχνική καί κοινωνική ίξέλι 
ξη τής Ελλάδος. 'C  άγριος σύζυ
γος, ο πατέρας πού έστριβε απει
λητικά τό μουστάκι του, ό άδερφός 
πού έφερνε πάντα στή μέση το 
μαχαίρι έτοιμο νά ύπερασπισδή 
τήν τιμή τής άδερφής του. άνα 
γνωρίζουν στήν γυναίκα τό δι
καίωμα νά παρακολουβή τις παρα
στάσεις κι’ άπό τά καθίσματα τής 
πλατείας τού θεάτρου, γιατί Ισαμε 
τότε μονάχα άπό τά θεωρεία εί
χαν τό δικαίωμα οί γυναίκες νά

| τό γαλλικόν τοΰτο θέατρον έπι- 
|δρά διά τών θελκτικών κινήσεων 
τών τεχνιτών, διά τής φράσεως 
τού έργου, διά τής αίσχρότητος συ- 
νήδως τού δέρματος, διά τής μου
σικής ?έλος, ητις πάντοτε είνε 
μουσική τής μέδης η τών οργίων. 
’Άνθρωπος δστις διαρκώς καί φι- 
λίως ένασμενί$ει εις τό δέαμα τού 
«Βωντεβίλ» έσο βέβαιος ότι είς 
ούδέν πιστεύει, άρχή δέ τοΰ βίου 
αύτοΰ είνε τό έπιτύμβιον τού Σαρ- 
δαναπάλου».

Ά λ λ ’ ό Βασιλειάδης δέν σταμα
τάει ίσαμε δώ. Προχωρώντας ά- 
παριθμεί καί τίς συνέπειες πού δο
κιμάζουν όσοι παρακολουθούν τίς 
άνήδικες αύτές παραστάσεις: «Τό 
δέαμα καί ή μουσική τού βεάτρου 
τούτου— έγραφε— δωπεύει καί έ- 
ρεδίϊει τά νεΰρα, γοητεύει καί κα- 
δηδύνει τάς όρέξεις, άποκτηνοί

Όπου αί έκ τών τριχάπτων περισκελί 
ύπέρ τά τεσσαρά

τίς παρακολουθούν. Ή  εξημέρωση 
τών ήδών άρχισε νά εκδηλώνεται 
κατά τόν πιό πανηγυρικό τρόπο. 
'Ένας άντρας μπορούσε χωρίς καμ 
μιά παρεξήγηση νά καβίση δίπλα 
σέ μιάν άγνωστη του γυναίκα. " Ε 
τσι ή Έλληνίδα έκέρδισε μιά νίκη. 
’Άδικα οί ρωμαντικοί, οί έδνικι- 
στές, οί όπισθοδρομικοί διαμαρτυ- 
ρόντουσαν γιά όσα γενόντουσαν 
στό θέατρο. Μάταια σκάβει τό 
σκότι του ό ποιητής τής «Ιαλα- 
τειας» Σπυρίδων Βασιλειάδης ά 
ποκαλώντας «οίκτρόν» τό οτι «έν 
μέσαις Άδήναις συντηρείται δέα- 
τρον, οπερ τεκμηριοί τήν έσχάτην 
τών κοινωνιών έξαχρείωσιν».

Άλλ ' άς δούμε τί ήσαν τά φοβε
ρά και τρομερά πράγματα, πού συ- 
νέβαιναν στό θέατρο. Άπλούστα- 
τα γιά πρώτη φορά στήν Άδήνα 
έκανε τήν έμφάνισή της γαλλική 
όπερέττα. Ή  ύποδοχή πού τίς γί- 
νηκε άπό τίς περισσότερες έφημε- 
ρίδες βέδαια κάδε άλλο παρά κα
λή ήταν. "Ενα καινούργιο δεατρι- 
κομουσικό είδος, όπως ήταν ή όπε- 
ρέττα, φυσικό ήταν νά προκαλέση 
τίς διαμαρτυρίες τών όπισθοδρομι- 
κών, πού ξεσπάσανε σ’ άγριο δη
μοσιογραφικό πόλεμο δταν ο θία
σος αύτός, πού ό Διευδυντής του 
λεγότανε Λαβέρν, έπαιξε γιά πρώ
τη φορά στίς 18 τού Νοέμβρη τού 
1873 τόν «Κυανοπώγωνα» τού ’Όφ- 
φεμπαχ.

Ό  Δημήτριος Κορομηλάς στήν 
«’Εφημερίδα» του αφιερώνει στή
λες ολόκληρες δημοσιεύοντας κρι
τικές κι' άναλύσεις τών έργων,πού 
παιζόντουσαν άπό τόν γαλλικό θί- 
ασο. «Ή κ. Ζουαννύ— έγραφε με
τά τήν πρεμιέρα τού βιάσου— ής ή 
φωνή έχει ήχους πλήρεις δυνάμε- 
ως καί συμπαβείας, δικαίως έπέσυ- 
ρε τήν έπιδοκιμασίαν τών παριστα 
μένων καί βαίνει πλέον έπί άσφα- 
λούς εδάφους συνεχούς έπιτυχίας. 
’Εάν είχε τήν άναπνοήν εύρυτέ- 
ραν ή μεγαλόφδαλμος μελαγχροι- 
νή, βεβαίως ήδελε καταπλήξει δια 
τοϋ ωραίου αύτής άσματος».

’Άγρια επιτίθεται τότε ένάντια 
στόν Κορομι^λά καί τόν γαλλικό 
θίασο ό Σπ. Βασιλειάδης. «Ό  κ. 
Λαδέρν— έγραφε— διευδυντής τής 
ένταύδα γαλλικής σκηνής, άνήλ- 
δεν είς τά Ανάκτορα χδές ϊνα κα- 
τορδώση καί γίνη πρώτη παράστα 
σις σήμερον, επαναλαμβανομένου 
τού γαλλικού βωδεβιλλείου μέχρι 
1ης Απριλίου. Άγνοοΰμεν τό ά- 
ποτέλεσμα τών ένεργειών τού τού 
κ. Λαβέρν. Τό πράγμα, δμως, έν 
γένει είνε οίκτρόν. Είνε δηλονότι 
οΐκτρΛ' έν μέσαις Άδήναις νά 
συντηρήται δέατρον, δπερ τεκμιι- 
ριοί τήν έσχάτην τών κοινωνιών 
έξαχρείωσιν. Τό «Βωντεβίλ» έν τή 
δραματική τέχνη είνε δπως τά δι
ηγήματα τοΰ Βοκκακίου έν τοίς 
μυδιστορήμασιν, δπως αί κρύφιαι 
άναιδείς φωτογραφικαί εικόνες έν 
τή γραφική, δπως τά ιταλικά έ
κεΐνα βδελυρά στιχουργήματα έν 
τη ποιήσει, ή έσχάτη έν γένει καί 
οίκτροτάτη έκπτωσις τής δραματι
κής καί μουσικής τέχνης. Είνε δέ 
κατ’ ουσίαν πολλώ βλαβερώτερον 
τό δέατρον τούτο πάσης άλλης αί- 
σθήσεως αισχρών θεαμάτων, διότι

5ες ήλεκτρίζουσι τά μέλη χαΐ αΟτών των 
κοντά γεγονότων^

τόν γενναιότερον άνθρωπον, προ- 
καλούν τούς .λυσσωδεστέρους πό- 
δους καί τά άνιερώτερα διαβήμα
τα». Κ ’ έρωτούσε άκόμη ό Βασι- 
λειάδης γεμάτος άπό ίερή άγανά

συνεπώς γίνεται πανταχοΰ έρη
μον;».

Μεταφέραμε έδώ τήν παραπάνω 
περικοπή άπό τόν φιλιππικό τού 
Σπ. Βασιλειάδη κατά τής γαλλι
κής όπερέττας, γιά νά καταδεί- 
ξουιμε πώς ή έπιχειρηματολογία 
τών άντιοπερεττικών δέν είχε 
καμμιά διαφορά άπό τήν έπιχειρη 
ματολογία τών άντιμελοδραματι- 
κών τοΰ 1840. Κι’ αύτοί, δπως κ’ 
έκεϊνοι στό καινούργιο μουσικό εί
δος, διέβλεπαν ένα πολύ έπικίνδυ- 
νο έχδρό γιά τήν έλληνική ήδική. 
«Ή μουσική τού «Κουρέως τής Σε- 
βιλλίας» — έγραφεν ό Όρφανίδης 
τό 1840 — έπειδή είνε άπλή, ού- 
δαμώς δέ μετά τοΰ ωφελίμου άνα- 
μιγνυομένη, είνε βεαίως βλαβερά. 
Ή  χαύνος αϋτη άρμονία δέν κα- 
ταπρα°νει, άλλά μάλλον έξάπτει 
τών παδών τήν κάμινον.». «Τό θέ
αμα καί ή μουσική τού θεάτρου 
τούτου — έγραφε ύστερα άπό τρι
άντα χρόνια ό Βασιλειάδης γιά 
τήν γαλλική έπερέττα — δωπεύει 
καί έρεδί^ει τά νεύρα, γοητεύει 
καί καδηδύνει τάς όρέξεις, άποκτη 
νοΐ τόν γενναιότερον άνδρωπον, 
προκαλοΰν τούς λυσσωδεστέρους 
πόδους καί τά άνιερώτερα διαβή
ματα». «Τρελλάδηκαν καί οί γε
ρό ντοι, διαμαρτυρότανε ό Μακρυ- 
γιάνης— μέ τίς δεατρίνες κ’ έχα
σαν τά μυαλά τους». «Αί έκ τών 
τρ.χάπτων περισίιελίδες ήλεκτρί- 
5©υσι τά μέλη καί αύτών τών ύπέρ 
τά τεσαράκοντα γεγονότων» — έ- 
γραφεν ό Βασιλειάδης.

Κι’ άν ύπάρχη κάποια διαφορά 
στίς άντιλήψεις τών δύο έποχών, 
πού χαρακτηρίζει τήν πρόοδο πού 
συντελέστηκε στό άναμέταξύ είνε 
πώς τότέ άπαγορεύδηκέ μέ τήν ποι 
νή τής άποδολής στούς μαδητές 
τοΰ Γυμνασίου νά πηγαίνουν στίς 
παραστάσεις τοΰ ίταλικόΰ μελοδρά 
ματος, ένω σήμερα έκακι$οντου- 
σαν μονάχα δσοι πηγαίνανε τά κο
ρίτσια τους στη γαλλική δπερέτ- 
τα. "Ρμως πιό σοβαρή άπόδειξη 
τής μεταβολής, πού γίνηκε είνε 
πώς ό Ροσσίνι, πού άπό τούς άντι- 
μελοδραματικούς τοΰ 1840 άναφε- 
ρότανε μέ περιφρόνηση σάν «κά
ποιος Ροσσίνι», αύτή τήν φορά ά- 
ποτελεϊ τό βαρύ πυροβολικό, πού 
μ’ αύτό οί άντιοπερεττικοί τοϋ 
1871 κεραυνοβολούν τούς άντιπά- 
•λους τους. «Καί καθ’ δ μέν αφορά

"Επαιζε τό ίιολίον της Καί ϊψαλεν ίπι 
ώς 6 θάνατος, έκάθητο άμέρι

κτηση: «Πώς συμβιβάζεται τούτο, 
τό γαλλικόν έν Άδήναις «Βωντε- 
βιλ» όπου αί έκ τών τριχάπτων 
περισκελίδες ήλεκτρί$ουσι τά μέλη 
καί αύτών τών ύπέρ τά τεσσαρά
κοντα γεγονότων, όπου φρισσει ή 
σάρξ τών δεωμένων είς τάς γοη- 
τευτικωτέρας στάσεις καί κινήσεις 
τών χορευτριών;» Kc,i παρακάτω; 
«Τί πρώτον, τί ϋσταιεν νά εΐπρ τις 
δταν βλέπη τούς καδηγουμένους 
τού έλληνικοΰ ’Έθνους πορευομέ- 
νους καθ’ έσπέραν είς τό ταπεινόν 
καί φιλοργιον τοΰτο θέατρον, ένώ 
ηύχετο πάς τις νά έβλεπε τήν αύ
τήν ώραν, ένώ ό κόσμος θά έκοι- 
μάτο, νά άναβαίνωσιν ήρέμα τήν 
Άκρόπολιν καί νά μελετώσιν έν 
συντριβή καρδίας τό μέλλον τού 
Ελληνισμού; Τί νά είπη τις δταν 
βλέπη όδηγουμένας έκεϊ ύπό φι
λόστοργων γονέων τάς χθές μα
θήτριας τού Αρσάκειου, καί μυστα- 
γωγουμένας είς βαδεϊαν τέχνην 
καί χρηστότητα διδάγματα πρός 
τόν έπί δύραις γαμικόν βίον; Τί 
νά είπη τις δταν βλέπη ®Τι Π 
Βουλή τών άντιπροσώπων τοΰ ελ
ληνικού ’Έδνους κόπτει μέν νηπι- 
ωδώς τήν γλίσχρον καί πτωχοτά- 
την έπιχορήγησιν ύπέρ τοΰ δρα- 
^ομένη έπιτροπή τοΰ βεάτρου ούδέ 
δέ διά τού προϋπολογισμού μυριά
δας δραχμών διά νά έχωαιν οί ί- 
δρυταί τοΰ Λαυρίου καί «Βωντε
βίλ» έν Άδήναις έκ τών ιδρώτων 
τών Ελλήνων χωρικών; Τί νά 
είπη τις δταν ούδ’ ή Κυβέρνησις 
όβολόν δίδει διά τάς παραστάσεις 
Έδνικοΰ Θεάτρου, ούδ’ ή Αύλή 
πατεϊ τόν πόδα, ούδέ έδνική άβρο- 
φροσύνη καν, ούδ' αύτή ή διορι
σμένη έπιτροπή τοΰ θεάρου, ούδέ 
ιδιώτης κάν εις, διότι αί γυναίκες 
πρό παντός άκολουδούσι τήν Αυ
λήν, κα'ι είνέ τι ψυχρόν, κενόν καί

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

χαρίτως, ένφ f| ΆλίερτΙνα , πΛγετώδης 
μνη, άψηρημένη καί £ψαλλε

τό μουσικόν κάλλος — έγραφεν ό 
ίδιος Βασιλειάδης ~  καί τήν σπου- 
δαιότητα τής όφφεμπαχείου μούσι 
κής, λέγομεν τη «Έφημερίδι» δτι 
αϋτη πρός τήν μουσικήν τοΰ Μπε- 
τόβεν η τού Ροσσίνι, κατέχει βίαν 
δέσιν ή φιλτάτη τώ κ. Μιστριώτη 
ποίησις τοϋ Άνακρέοντος, πρός 
τήν ποίησιν τ»ύ Πινδάρου καί τού 
Σοφοκλέους».

Στό άναμεταξύ τό Ναύπλιο δέν 
βέλει νά ξεχάση πώς πριν γίνει 
πρωτεύουσα τής Ελλάδος ή Άδή 
να, αύτό σάν πρωτεύουσα συγκέν
τρωνε δλη τήν κίνηση καί πώς ώ- 
φειλε καί ύστερα άπό τήν πτώση 
του νά κρατήση κάτι άπό τήν πα- 
ληά του άρχοντιά καί δόξα. θέα
τρο ίσαμε τήν έποχή έκείνη δέν 
είχε έπιτύχει νά έχη το Ναύπλιο. 
Άπό τήν άλλη μεριά ή κοινωνική 
κίνηση μοιραία έσταιμάτησε σάν 
φύγανε ό Βασιλεύς καί οί αρχές 
άπό κεϊ. 'Όμως έπρεπε νά φαίνε
ται πώς δέν ύστερούσε στήν πρόο
δο καί τόν πολιτισμό. ’Έτσι σ’ έ
ποχή πού ή Άδηναϊκή κοινωνία 
άποδέωνε ή καταβαράδρωνε τίς ξέ 
νες καλλιτέχνιδες καί οί έφημε- 
ρίδες αφιέρωναν στήλες όλόκληρες 
στήν τέχνη, τή χάρη καί τή γοη
τεία τους, οί έφημερίδες τού Ναυ
πλίου γράφανε πολύστηλες κριτι
κές γιά τίς σαντέ$ες τών διαφό
ρων καφέ-άμάν. ΤΗταν κι’ αύτό 
βέβαια κάτι. Πριν άπό λίγα χρό
νια τίς γυναίκες τού είδους αυτού, 
καδώς είδαμε, τίς διαπομπεύανε 
μέ τόν πιό άτιμωτικό κι’ άγριο 
τρόπο. Σήμερα τίς εφημερίδες ά- 
πασχολοΰσε ή Κοεντίνα πού «άλη- 
δής κόρη τοϋ Βορρά», μέ φλέγμα 
δωδεκαδάκτυλβν καί μέ βλέμμα 
ένοπλου ούδετερότητος έπαιξε τό 
βιολίον της καί έψαλεν έπιχαρί- 
τ«ς, ένφ ή Άλβερτίνα, παγετώ·

"Ενα  άεροπορικό δυστύχημα, 
πού παρ’ όλίγον νά στοιχίστ) τή 
ζωή στόν Χούμπερμαν, έγινε αίτια 
ν’ άφήση ό μεγάλος καλλιτέχνης, 
γιά λίγο εύτυχώς διάστημα, τόν 
προσφιλή του σύντροφο: τό βιολί. 
'Ένας χρόνος χωρίς τό φημισμένο 
δνομά του ν' άκουσθρ, χωρίς τό 
μαγικό του δοξάρι να συγκινήστ). 
Μέ πολύ δικαιολογημένη, λοιπόν, 
χαρά διαβάσαμε τελευταία πώς 
ξαναπήρε ό Χούμπερμαν τό βιολί 
του και πώς ύστερα άπό τίς και
νούργιες του θριαμβευτικές τουρ
νέ στά μουσικά κέντρα τής Ευρώ
πης, θά είχαμε κι’ έμεΐς τήν εύτυ- 
χία νά τόν άκούσουμε καί πάλι. 
Γ ιατί ό Πολωνός καλλιτέχνης δέν 
είνε μόνον θαυμάσιος δεξιοτέχνης· 
είνε πρό παντός £νας μεγάλος 
μουσικός, ένας βαθυστόχαστος 
καί λεπτός έρμηνευτής τών κλασ
σικών καί νεωτέρων έργων. Στό 
α ' ρεσιτάλ, τήν περασμένη έβδο- 
μάδα στά «’Ολύμπια», ό Χούμπερ
μαν μάς έδωσε καί πάλι—είχαμε 
κατ’ έπανάληψι τήν εύτυχία νά 
τόν θαυμάσουμε τά τελευταία 
χρόνια—τρανά δείγματα τής με
γάλης του τέχνης, σ’ ένα έξαιρε-- 
τικά ένδιαφέρον πρόγραμμα. Τί έ. 
πιβλητικότητα, πόσο αίσθημα βα
θύ καί σκέψι ύπήρχε στήν άπόδοσι 
τοΰ άντάζιο καί τής φούγκας άπό 
τήν σονάτα γιά σόλο βιολί τοΰ 
Μπάχ. Μιά άπό τίς ώραιότερες σε
λίδες μουσικής δωματίου, ή σονά
τα τοΰ Μπράμς σέ σόλ μείζον, εί- 
νε γραμμένη έπάνω σ’ ένα Γερ
μανικό «Τραγούδι τής βροχής». 
Τή μιμείται τό πιάνο στό πρώτο 
μέρος περίφημα, πού τό έκμεταλ- 
λεύεται (Αριστοτεχνικά ό συνθέτης 
στήν άνάπτυξι Ιδίως τοΰ φινάλε. 
’Έργο  ποιητικό καί χωρίς τή συ
νηθισμένη έμφασι τοΰ συνθέτη, 
στό όποιο ή εύαίσθητη Ιδιοσυγ
κρασία τοΰ Πολωνοΰ καλλιτέχνη 
βοήκε πλήοη τήν έκδήλωσί της. 
'Ένα κοινότυπο άντάτε τοΰ Γκόλ- 
ντμαρκ στό β ' μέοος τοΰ προ-' 
γράμματος, πήρε ένδιαφέρον μόνο 
χάρις στό δοξάρι τοΰ Χούμπερ- 
μίχν, καθώς καί τό νοττοΰρνο τοΰ 
Σιμανόφσκυ, άπό τά λιγώτερο 
χαρακτηριστικά έργα τοΰ τόσο 
πρόωρα χαμένου ένδιαφέροντος 
καί άντιπροσωπευτικοΰ Πολωνοΰ 
συνθέτη. Ό  τρόπος της έρμηνείας 
του φανέρωσε δλη τήν άγάπη τοΰ 
καλλιτέχνη γιά τόν μεγάλο του 
συμπατριώτη. Τό πρόγραμμα τέ- 
λειωνε μ’ ένα χαρακτηριστικό 
κομματάκι «άπό τήν πατρίδα μου» 
τοΰ Σμέτανα, άπάνω σέ Τσέχικα 
λαϊκά μοτίβα, καί ένα Ούγγρικό 
χορό τοΰ Μπράμς, μεταγραμμένο 
σ τό  & ιολ 'ι άιτό τί>ν Κρά ο σ λε,ρ , ιιού 
άπέδωσε ό Χούμπερμαν πλούσιο 
σέ μπρίο καί χρωματισμούς. Ε ν 
θουσιαστικά χειροκροτήματα τοΰ 
κοινοΰ άνάγκασαν τόν μεγάλο 
καλλιτέχνη νά πρόσθεση στό πρό
γραμμά του τή «Μουσική στιγμή» 
τοΰ Σοΰμπερτ καί τήν «Όνειροπό- 
λησι» τοΰ Σοΰμαν.

Δίπλα στόν Χούμπερμοτν, 6 "Έ λ 
ληνας πιανίστας κ. Ά γ γ .  Κεσίσο- 
γλου στάθηκε άντάξιός του συνο
δός, μέ έξαιρετική μουσική &ιαί- 
σθησι καί εύγενικό παίξιμο. Ιδ ι 
αίτερα έχτιμήσαμε τήν καλλιτε
χνική του άξία στή σονάτα τοΰ 
Μπράμς, δπου τό πιάνο δέν συνο
δεύει άπλώς, άλλά γίνεται Ισότι
μο όργανο μέ τό βιολί.

Ό  ίδιος μεγάλος καλλιτέχνης 
κράτησε καί τό ένδιαφέρον τής 
6ης Συμφωνικής τοΰ Ωδείου Α 
θηνών ύπό τήν διεύθυνσι τοϋ κ. 
ΟΙκονομίδη, άφοΰ άλλωστε καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τοΰ προγράμ
ματος ήταν άφιερωμένο σέ έργα 
γιά βιολί καί όρχήστρα.

‘Η σουίτα γιά όρχήστρα έγχορ
δων άπό τήν όπερα «Ό Βασιληάς 
Άρθοΰρος» τοΰ Πάρσελλ, πού δσο 
ζοΰσε δέν άξιώθηκε νά τήν άκού- 
ση ό συνθέτης, άποτελείται άπό 
διάφορα μικρά κομμάτια τοΰ έρ
γου, μεταξύ τών όποιων καί δυό 
’Αγγλικοί χοροί πού έχορεύοντο 
τήν έποχή έκείνη μέ συνοδεία 
γκάίδας. ’Έ χε ι εύγενική, πρωτό
τυπη έμπνευσι καί ρυθμούς χαρα
κτηριστικούς. Τής σουίτας αύτής 
έδωσε στήν άρχή τοΰ προγράμμα
τος σέ πρώτη έκτέλεσι ό κ. Οίκο-- 
νομίδης μιά πολύ φροντισμένη έρ. 
μηνεία. "Αν μάλιστα ή όρχήστρα 
άπέδιδε μέ περισσότερη λεπτότη
τα τούς χρωματισμούς, ό άκροα- 
τής θά έπρεπε νά μείνη άπόλυτα 
Ικανοποιημένος άπό τήν έκτέλεσι 
τής ευγενικής καί αυθόρμητης 
μουσικής τοΰ μεγαλοφυοΰς ’Ά γ 
γλου συνθέτη. Στό κονσέρτο σέ μί 
μείζον τοο Μπάχ, ό Χούμπερμαν 
έδειξε γιά μιά άκόμα φορά τό βά
θος τής ψυχικής του ώριμότητος. 
Επιβλητική καί άνάγλυφη ή έρ- 
μηνεία τοΰ α ' μέρους, όλυμπίας 
γαλήνης καί έκφραστικοΰ μεγα
λείου ή φράσι του άντάτε. Τό άν
τάζιο καί ροντό τοΰ Μόζαρτ, άπέ
δωσε ό Χούμπερμαν μέ δλη τήν ά- 
πλότητα καί τρυφερότητα πού ται
ριάζει στή χερουβική αύτή μου
σική.

Τό κοντσέρτο τοΰ Μπράμς στό 
β ' μέρος τοΰ προγράμματος είνε 
ι·ιι·ιι·ι··ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι 
δης ώς έ θάνατος, έκάθητο άμε 
ριμνος, άφηρημένη καί έψαλλε «τή 
λάμψη τ’ ούρανοΰ καί τής άνοιξης 
τά κάλλη».

©. Ν. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  
ΣΤ Ο  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  Φ Υ Λ Λ Ο : Οί

παριλίσσιες νύμφες.— Ή  χρυσο- 
πλόκαμος Νύμφη τοΰ ’Άντρου 
κ. Ά ϊδέ ή «μπαρμπουνάρα».—

"Ενας παραλληλισμός

περισσότερο συμφωνία μέ «ύπο. 
χρεωτικό σόλο» παρά κονσέρτο, ά
φοΰ τό μέρος τής όρχήστρας, άν- 
τίθετα μέ άλλα έργα τοΰ είδους 
αύτοΰ, παίρνει μιά ένδιαφέρουσα 
συμφωνική άνάπτυξι, χωρίς βέ
βαια καί νά λείπουν τά δεξιοτε- 
χνικά μέρη τοΰ σολίστ καθώς καί 
οί συνηθισμένες καντέντσες. Είνε 
άπό τά καλύτερα κονσέρτα καί 
έξακολουθεΐ νά τό έχουν οι βιρ
τουόζοι στό ρεπερτόριό τους δί
πλα στό περίφημο κονσέρτο γιά 
βιολί τοΰ Μπετόβεν. Παρ’ δλο τό 
μάκρος τοΰ α ' μέρους ικανοποιεί
ται άπόλυτα ό άκροατής μέ τό γε
μάτο θρησκευτική γαλήνη άντά
ζιο καί τό μπρίο τοϋ φινάλε, ένός 
ροντό πάνω σ’ ένα Οΰγγαρέζικο 
μοτίβο. Ό  Χούμπερμαν μέ τή δη
μιουργική έρμηνεία τοΰ κονσέρ
του αύτοΰ, παρέσυρε τό κοινό σέ 
άτελείωτες έπευφημίες. Καί θά ή
ταν άδικο νά μήν άναφέρουμε

*0 Μπρονισλάδ Χούμπερμοσν

στήν έπιτυχία αύτή καί τή συνο
δεία τής όρχήστρας, πού μέ άκρί- 
βεια καί δΜκριτικότητα κράτησε 
ό κ. ΟίκονομίΒης στό ΰψος τοΰ με
γάλου καλλιτέχνη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΤΟΥ Δ ΡΕ

ΣΔΗΣ—ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ ΕΣ  ΕΚ ι 
ΠΟΜΠΕΣ.

Μιά ώραία μουσική βραδυά 
στήν αίθουσα τοΰ «Παρνασσοΰ» 
χάρισε τήν περασμένη Τρίτη στό 
Αθηναϊκό κοινο, ό Έλληνο—Γερ
μανικός Σύνδεσμος μέ τή μετά. 
κλησι τοΰ κουαρτέττου τής Δρέσ
δης <<Φρίτσε». ΟΙ καλλιτέχνες κ. κ . 
Φρίτσε, Γκεμπχάρντ, Έλσνερ καί 
ΚολσοΟττερ, πού άποτελοΰν τα 
κουαρτέτο αύτό, φαίνεται νά αί- 
οθάνωνται Ιδιαιτέρως τό λεπτό κι’ 
εύγενικό αύτό είδος τής μουσικής, 
άν τούλάχιστόν κρίνουμε άπό 
τίς άνεπιφύλακτα ικανοποιητικές 
έρμηνείες τών τριών κουαρτέττων 
τοΰ Χάϋδν, Μπράμς καί Σοΰμπερτ, 
πού περιελάμβανε τό πρόγραμμα. 
Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς πρό
κειται γιά έξαιρετικούς μουσι
κούς, μέ άνεπτυγμένη τή μουσική 
διαίσθησι καί δλα τέλος τά καλά 
χαρίσματα γιά ένα σύνολο ζηλευ
τό. Καί τά τρία κουαρτέττα παί. 
χτηκαν μέ τήν άνάλογη μουσική 
διάθεσι καί στύλ, ιδιαιτέρως ό
μως Ικανοποίησε ό τρόπος μέ τόν 
όποιο άπεδόθη τό κουαρτέττο τοϋ 
Σοΰμπερτ. Ή  όρμή καί τό πάθος, 
ή έκφραστική άπλότητα τοΰ άν. 
τάντε καί ό ωραίος ρυθμός πού 
δόθηκε στό φινάλε, δίκαια παρέ
συραν τό άκροατήριο σέ ένθοικη- 
ώδη χειροκροτήματα.

★
Μερικές καλές έκπομπές άπό τό 

ραδιοφωνικό μας σταθμό, έ-πλή. 
ρωσαν τό κενό πού άφησε ή έλλει
ψη άλλης μουσικής κινήσεως κατά 
τίς Γιορτές. "Αλλα χρόνια, παλαι- 
ότερα, καί πριν άκόμα προοδεύ
σουμε τόσο μουσικά, τό Ωδείο 
’Αθηνών δέν διέκοπτε τίς συμφω
νικές του συναυλίες, καί τή δεύτε
ρη, μάλιστα, ή μέρα τών Χρίστου, 
γέννων μάς έδίδετο πάντοτε ή εύ- 
καιρία ν’ άκούσουμε χορωδιακά 
έργα άπό τή Χορωδία ’Αθηνών ύ
πό τήν διεύθυνσι του κ. ΟΙκονομί- 
δη. Τήν έλλειψι αύτή άνοσιλήρωσε 
έφέτος, σέ άκατάλληλη δυστυχώς 
ώρα, άπό τό ραδιόφωνο ή Παλλά- 
διος χορωδία ύπό τήν διεύθυνσι 
τοΰ κ. Κόντη, μέ άποσπάσματα ά. 
πό τό όρατόριο τών Χριστουγέν. 
νων του Μπάχ. ’Ήταν τόσο Ικανο
ποιητική ή έκτέλεσι, όσο τούλάχι- 
στον έπέτρεψε ό πομπός νά κρί. 
νουμε, ώστε μάς γεννήθηκε ή ά- 
πορία πώς ό κ. Κόντης έπροτίμησε 
τό στούντιο τοΰ σταθμοΰ άπό μιά 
δημόσια έμφάνισι, πού άσφαλώς 
θά έσημείωνε έπιτυχία;

Μιά άλλη έκτέλεσι Ελληνικών 
συνθέσεων ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ 
κ. Εύαγγελάτου, έδωσε τήν εύχά- 
ριστη εύκαιρία νά άκουστουν έ
στω καί άπό τό ραδιόφωνο, τρία 
έργα τών άντιπροσωπευτικωτέ- 
ρων συνθετών μας: Τό πρελούντιο 
τής 'Αγίας Βαρβάρας, ή άληθι- 
νά έμπνευσμένη αύτή σελίδα τοΰ 
Βάρβογλη, οί θρησκευτικές έντυ. 
πώσεις τοΰ Λαυράγκα, έργο γε
μάτο νεανική δροσιά καί μέ ώ
ραία συμφωνική άνάπτυξι καί τέ
λος τό περίφημο πρελούντιο Λπό 
τό «Δαχτυλίδι τής Μάννας» τοΟ 
Καλομοίρη.

θά σημειώσουμε άκόμα μιά πο
λύ καλή έκτέλεσι άποσπασμάτων 
άπό τήν Μπατερφλάϋ, μέ τάς κ.κ, 
Φλερύ, ΣπηλιοπούλοΟ καί τόν κ. 
Γλυνό, ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ Κ. 
Εύαγγελάτου. θά συνιστούσομε 
μάλιστα στό συμπαθή μαέστρο νά 
έξακολουθήση τίς μελοδραματι
κές αύτές έκπομπές καί μέ νεώτε. 
ρο ρεπερτόριο, άφοΰ τά περισσό
τερα έργα τοΰ μπέλ - κάντο μάς 
είνε πιά γνωστά άπό τις μελοδρα
ματικές παραστάσεις τών «’Ολυμ
πίων»,

θ. Δ. ΚΑ ΡΥΩ ΤΑΚΗ Σ
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*0 Σέρινταιν Λίχαρντ Μπράν-( 
σλεϋ Μποΰτλερ, ό συγγραφέας τοΟ 
νέου έργου «Σχολεΐον κακογλωσ
σιάς» τό όποιον θά έμφανια;·) τήν 
προσεχή έβ.δοαάδα Λ θίασος του 
Βασιλικού θεωρού, γεννήν^κε στό 
Δουβλίνο στις 30 ’Οκτωβρίου τοΰ 
1751. Σέ ήλικία ?1 ίνους κι’ άφοΰ 
είχε τελειώσει τΙς έγκυκλοπαιδικές 
σπουδές του, παντρεύ̂ η,-·* τήν κό
ρη τοΰ συνθέτου ΛίνλεΟ Ελισάβετ.

Τό πρώτο έργο τοΰ Σέο νταιν ή
ταν μιά φάρσα τήν όποια έγραψε 
σέ συνεργασία μέ τόν συμμαθητή 
του Χάλχεντ μέ τίτλο «Ζεΰ» καί ή 
όποία άπερρίφθη άπό τους τότε θε- 
ατρώνας.

Ή  πρώτη κωμωδία τοΰ Σέριν- 
ταιν, οί «’Αντίζηλοι», άνεβάστηκε 
στό Κόβεντ Γκάρντεν τόν Ίανουά- 
ριο τοΰ 1775. Ή  φάρσα αύτή είχε 
τεραστίαν έπιτυχία καί σημείωσε 
μεγάλη σειρά παραστάσεων (ό άγ- 
γλικός θίασος τοΰ ’Όλντβικ θήα- 
τερ» πού σέ λίγον καιρό θά έπισκε- 
φθή τήν Αθήνα, μ’ αύτή τήν κωμω
δία θ’ άρχίση τίς παραστάσεις 
του).

Τό τρίτο εργο τοΰ Σέρινταιν 
(δεύτερο άπόλυτα δικό του) ήταν 
ή «Ημέρα τοΰ Άγιου Πατρικίου», 
ή όποία άνεβάστηκε τόν Μάιο τοΰ 
1775.

Τόν Νοέμβριο τοΰ ίδιου έτους ά- 
νέβασε μέ τή δοήθεια τοΰ συνθέτου 
πεθερού του τήν κωμική δπερα

Τό «Σχολείο κακογλωσσιάς» τοΰ 
όποιου διασκευή στά έλληνικά έκα
μαν ot κ.κ. Α. Τερζάκης καί Λ.
Κουκούλας, άνεδάστηκε γιά πρώτη 
φορά τόν Μάϊο τοΰ 1777.

Λέγεται δτι ή τελευταία πράξη 
γράφτηκε πολύ γρήγορα καί δτι οί 
ήθοποιοί χρειάστηκε νά μεταχειρι
στούν πολλά στρατηγήματα γιά νά 
ττείσουν τόν Σέρινταιν νά τή \ρά- 
ψη. Γνωρίζουμε, δμως, άπό τήν ά- 
δελφή του δη τήν ιδέα τοΰ ίρνοι: 
α'-τοΰ τή δούλευε πάνω άπό 5 χρό
νια ό συγγραφεύς στό μυαλό του. 
Άλλως τε μέχρι τέλους ό διάλο
γος είναι τόσο λαμπρός καί τόσο 
έντυπωσιακές οι σκηνές, ύί'στε τό 
ϊργο αύτό νά θεωρήτάι ώς τό άρι- 
τούργημα τοΰ Σέρινταιν.

-ν τελευταίο του έργο ήταν τό 
ίΠ·>·άρρο», πού άνεβάστ- - 
1799.

Ό  Σέρινταιν πέθανε στις 7 ’ Ιου
λίου τοΰ 1816 καί έ4ΐβ|>η μέ μεγά
λη πομπή στό μονασκρϊ τοΰ Ούεστ 
μίνστερ.

’Εκτός άπ’ τίς συγγραφικές του 
Ικανότητες ό Σέρινταιν είχε καί 
ισπουδαία ρητορική δεινότητα. "Ε 
λαβε πάρα πολλές φορές μέρος 
©τό άγγλικό Κοινοβούλιο. Χρημά
τισε ύφυπουργός τών ’Εξωτερικών 
ικαί τέλος διέπρεψε σ’ δλες τΙς με
γάλες πολιτικές διαμάχες της έπο- 
χής του.

Σχετικά μέ τό «Σχολεΐον κακο
γλωσσιάς» τό όποιο, δπως έλέχθη, 
θά παιχθή τήν προσεχή Τετάρτη 
βτό Βασιλικό θέατρο, άπευθυνθή- 
καμε τόσο στόν σκηνοθέτη τοΰ έρ
γου αύτοΰ κ. Τ. Μουζενίδή δσο καί 
στούς διασκευαστάς του.

*0 κ. Μουζενίδή ς ;ισ·:; είπε ιά ? -
ζής:

Ό  Γεν. Διευθυντής κ. Μπαστιδς 
μοΰκανε τή μεγάλη τιμή νά μοΰ έ- 
πιτρέψτ) νά παρουσιάσω στό έλλη
νικό κοινό έναν άπό τούς πιό άξιό- 
λογους έκπροσώπους τής άγγλικής 
άλλά καί τής ποτγκοσμίου δραμα
τολογίας.

Αισθάνομαι καί έκημώ άρκούν- 
τως τήν εύθύνη πού φέρνω καί θά 
προσπαθήσω νά άνταποκριθώ πρός 
τήν παράδοση τοΰ Βασιλικού θεά
τρου μιά παράδοση πού τώρα τε
λευταία έχει φτάσει στόν κολοφώνα 
τής άνθισής της. Άλλως τε μέ πα
ραστέκονται συνεργάτες πού τά ό- 
νόματά τους έχουν έπιβλη'θή στό 
έλληνικό θέατρο, δπως είναι ό κ. 
Κλώνης κι’ ό κ. Φωκάς. Μαζί τους 
καί μέ τούς γνωστότατους καί άγα 
πητούς στό έλληνικό κοινό ήθοποι
ούς, δπως είναι ή κ. Παπαδάκη, ή, 
χ . Αλκαίου, ή κ. Μανωλίίδου, ή κ. 
Μ. Αλκαίου καί οί κ.κ. Νέζερ, 
Αενδραμής, Γληνός, Παρασκευάς, 
Ίακωδίδης, Δεστούνης, Εύθυμίου, 
Μαλλιαγρός, Ταλάνος κ.ά., μ’ ένα 
Τέτοιο λοιπόν έμψυχο καλλιτεχνικό 
βλικό καί μέ τήν ένθουσιώδη καθο
δήγηση' καί συμπαράσταση τοΰ Γε
νικού Διευθυντοΰ, άλλά καί μέ έρ
γο τής λογοτεχνικής άξίας τοϋ 
«Σχολείου καικογλωσσιάς», έλπίζω 
πώς θά μπορέσω νά παρουσιάσω 
μιά παράσταση άνταξία τών προσ
δοκιών τοΰ κοινοΰ πού κατακλύζει 
•πάντα τήν αίθουσα τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου.

Ιδιαίτερα ήθελα νά τονίσω τή 
βυμδολή τών δύο άπό τούς πιό ξε
χωριστούς "Ελληνες λογοτέχγες, 
τοΟ κ. Λ. Κουκούλα καί τοΰ κ. Α. 
Τερζάκη, στή διασκευή τοΰ έργου. 
Νομίζω πώς πέτυχαν τόν δύσκολο, 
πραγματικό άθλο, νά άποδώσουν 
τό πνεΰμα καί τήν άτμόσφαιρα τοΰ 
Σέρινταιν, πνεΰμα καί άτμόσφαι- 
ρα πού έκπροσωποΰν μιάν όλάκαι- 
Ρη καί τόσο πλούσια έποχή, δπως 
ή έποχή τοΰ 18ου αιώνα.

Ό  ένας έκ τών διασκευαστών κ. 
Λ. Κουκούλας μάς είπε τά έξης:

Γιά τόν συγγραφέα τοΰ «Σχολεί
ου κακογλωσσιάς» δέν £χω νά σάς 
πω τίποτα. Αξιολογικά έχει ήδη 
Τοποθετηθή στήν Ιστορία τής πνευ
ματικής ζωής τής Αγγλίας. Μόνο 
γιά τή διασκευή θά ήθελα νά σας 
πώ δυό λόγια.

Τό «Σχολείο κακογλωσσιάς» 
γράφτηκε σέ μιάν έποχή, πού τά 
ύπάρχοντα μηχανικά μέσα τοΰ θε
άτρου έπέτρεπαν σ’ ένα δραματικό 
ποιητή ν’ άφήνη τελείως έλεύθερη 
τή φαντασία του. Γιά μιάν άλλαγή 
σκηνής δέν χρειαζόταν πολλές φο
ρές άλλο άπό ένα παραπέτασμα ή 
κι’ άπό μιάν έπιγραφή πού πληρο- 
φοροΰσε τόν θεατή γιά τόν τόπο 
πού ξετυλιγόταν ή δράση τοΰ έρ
γου. Ακολουθώντας τήν παράδοση 
αύτή ό Σέρινταιν έγραψε την κωμω 
δία του σέ 14 σκηνές.

Έτέθη συνεπώς εύθύς έξ άρχής 
ένα τεχνικό πρόβλημα πολύ σοβα
ρό. Τί τάχα θά ήταν προτιμότερο; 
Μιά πιστή μετάφραση πού θάχε τό 
μειονέκτημα μιας αδιάκοπης Αλλα
γής σκηνών μέ μοιραίο άποτέλεσμα 
ύπό τίς σημερινές τεχνικές συνθή
κες τοΰ θεάτρου τή διάσπαση τής 
προσοχής καί τοΰ ένδιαφέροντος 
τοΰ κοινοΰ ή μιά δραματουργική 
διασκευή πού χωρίς νά θίγη τό 
κείμενο τοΰ έργου, θά κατώρθωνε 
νά τό έμφανίση σέ πέντε πράξεις μέ 
άδιάσπαστη ένότητα τόπου, χρόνου 
καί δράσεως; Καί ήταν πολύ Φυ
σικό νά προτιμηθή τό δεύτερο.

Ό  κ. Τερζάικης κι’ έγώ πού ή 
διεύθυνση τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου 
μάς έκαμε τήν τιμή νά μάς Ι.μπι- 
στευθή τή διασκευή τής κωμωδίας 
τοΰ Σέρινταιν, ένα γνώμονα είχαμε 
στή δουλειά πού καταπιαστήκαμε: 
Νά πετύχουμε τή σκηνική ίνότητσ 
τοΰ έργου άφήνοντας ταυτόχρονα 
αύτούσιο τόν διάλογο τοΰ πραποτύ- 
που καί διατηρώντας μ’ εύλάβεια 
σχεδόν σχολαστική τό ϋφος τοΰ 
συγγραφέως. Γ ι’ αυτό ή διασκευή 
μας περιωρίτσηκε σέ μιά άπλή με
τάθεση σκηνών ή άν προτιμάτε, σέ 
μιάν άνασύνθεση τοΰ ύλικοΰ τής 
κωμωδίας, θ ' χαροοκτήρες της, ό 
διάλογός της, οί έπινοήεις της πα- 
ρέμειναν άκριβώς δπως παρουσιά
ζονται καί στό πρωτότυπο.

Τό έργο μας δύσκολο πραγματι
κά. ήταν άκόμα δυσκολώτερο δχι 
τόσο γιά λόγους καθαρά δραμα- 
τουργί'κούς, δσο έξ άφορμής μιόές 
φυσικής συστολής μας άπ έναντι σ’ 
έναν μεγάλο ποιητή καί σ’ ένα κλα
σικό κείμενο πού ή άρχική του οι
κονομία καί συγκρότηση είχαν καί 
έχουν, καθώς καταλαβαίνετε, καί 
ιστορική καί αισθητική σημασία ά- 
νυπολόγιστη.

Ό  άλλος άπό τούς διοοκευαστές 
συγγραφεύς κ. Α. Τερζάκης, ό ό
ποιος παρίστατο στή συνομιλία μας 
μέ τόν κ. Μουζενίδή καί τόν κ. 
Κουκούλα, μάς έδήλωσε δτι Οστε- 
ρα άπό δσα έλέχθησαν, δέν έχει 
νά πρόσθεση τίποτε περισσότερο.

Ο «ΡΕΠ Ο ΡΤΕΡ»

Ο ΠΡΟΤΟΣ ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΟΙΑΣΟΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΙΚΕΦΘΗ ΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Κατεβαίνοντας στό Φάληρο, είχα 

τήν έντύπωση δτι δέν θάδρισκα πα
ρά έλάχιστα πράγματα νά γράψω 
γι’ αύτήν τήν στήλη. Κι’ δμως έ- 
βρχθηκα μπρός σέ γεγονότα άξιο

δεσμός Συν. Π. Ε., άπό τούς κ. κ. 
Βαρώνη, Κατσαρά, τόν Πρόεδρο 
τής Κοινότητος Παλ. Φαλήρου κ. 
Τουφεξή καί άπό τούς πρώτους 

μετόχους τής Λέσχης, ό κ. Βουρά-
σημείωτα πού άφησαν κατάπλη- κης, Χατζηπάνου, Καλδής, Μπέλιας,
κτο. Τό Φάληρο, πού συγκεντρώ
νει έκτός άπό τούς μονίμους κατοί
κους του, κάθε καλοκαίρι δλη τήν 
άφρόκρεμα τοΰ άθηνα'ι'κοΰ κόσμου, 
έχει, μπορώ νά πώ τήν καλύτερη 
πνευματική κίνηση άπό κάθε άλλο 
προάστειο τών ’Αθηνών.

Ό  Φαληρικός Σύνδεσμος Συν. 
Π. Ε. είναι ένα γερό καί σταθερό 
Σωματείο. Ή  ίστορία τής ίβρύ- 
σεώς του έχει ώς έξής : Τό 1932 
μερικοί κάτοικοι τοΰ Φαλήρου, 
νέοι ώς έπί τό πλεΐστον, είχαν σκε- 
φθή τήν Ιδρυση ένός Σωματείου 
πού νά ίκανοποιή άπόλυτα τήν ά
νάγκη τής ύπάρξεως μιάς Όργα- 
νώσεως σοβαρής μέ σκοπό τήν δια
νοητική καί αισθητική άνύψωση 
τών μελών της καί γενικώτερα τών 
κατοίκων τοΰ Παλαιοΰ Φαλήρου. 
Πράγματι κάτω άπό τούς αίσιω- 
τέρους οιωνούς, ιδρύθηκε ό Φα
ληρικός “ Ομιλος Νέων άπό τούς 
κ. κ. Τάγκο, Λεόπουλο, Γαλανό- 
πουλο, ’Εμμανουήλ, Κολλιό και 
άλλους. Ή  Φαληρική κοινωνία έ
δωσε δ,τι μποροΰσε γιά νά ύπο- 
στηρίξη μέ κάθε τρόπο τήν εύγενι- 
κή αύτή προσπάθεια τών νέων της, 
πού σέ λίγες μέρες μέσα παρου
σίασαν έκπλήξεις : ’Έκαναν διαλέ
ξεις, έδωσοτν θεατρικές παραστά
σεις, δημιούργησαν τά μσυσικοφι- 
λολογικά άπογεύματα, τά όποια 
δίδοντοα/ μ’ έπιτυχία τρεις φορές 
τήν έβδομάδα.

Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1936, ό Φα
ληρικός "Ομιλος τών Νέων, σκέ- 
φθηκε νά γενικέψη τό Σωματείο, 
νά εύρύνη τόν κύκλο του. Απε- 
τάθη σέ έπίλεκτα μέλη τής Φαλη- 
ρικής κοινωνίας καί κατορθώθηκε 
μέ τήν βοήθεια τών «γεροντοτέ-

Κουλούρας, άδελφοί Φίξ, Άστρά, 
'Ολυμπίου, ό Στροπηγός Κοντα- 
ρδτος Δαριώτης, Λδέριος, Τραπε- 
ζούντιος, Ξανθοπουλίδης, Πατού- 
σας, Παπαμάρκου καί άλλοι πολ. 
λοί, δηλαδή 280 μέ 300 περίπου 
μέλη. ’Αξίζει ιδιαιτέρως νά ση- 
μειώσωμεν τό άρθρον 2 τοΰ Κατα
στατικού τοΰ Συλλόγου, σχετικό 
μέ δλα, δσα δηλαδή ό Σύνδεσμος 
έπρόσφερε καί προσφέρει έως σή
μερα καί γιά τό σκοπό έν γένει τοΰ 
Συνεταιρισμοΰ : 

α) ‘Η έρευνα παντός ζητήματος 
σχετιζομένου μέ τήν πρόοδον, ά- 
νάπτυξιν καί έξωρα'ι'σμόν τοΰ Πα- 
λαιοΰ Φαλήρου.

β) Ή  ΐδρυσις ’Εντευκτηρίου έν 
Παλ. Φαλήρφ διά τήν άποκατάστα- 
σιν καί προαγωγήν τών μεταξύ τών 
κατοίκων τοΰ Παλαιοΰ Φαλήρου 
δεσμών.

γ) Ή  ΐδρυσις καί έκμετάλλευσις 
θεατρικών καί κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεων καί έν γένει κέντρων 
ψυχαγωγίας έν Παλαιώ Φαλήρφ.

δ) Ή  μέριμνα καί προαγωγή 
τουριστικής κινήσεως έν Φαλήρφ.

ε) Ή  διά παντός προσφόρου μέ
σου πνευμοαική, ήθική καί σωμα
τική διάπλασις τής νεολαίας.

στ) Ή  όργάνωσίς παντός είδους 
έορτών, έκδρομώνι διαλέξεων, συ
ναυλιών καί άλλων συγκεντρώ
σεων,

ζ) Ή  ΐδρυσις καί συντήρησις νυ
κτερινών Σχολών καί φιλανθρωπι
κών έργων.

η) Παν έργον τεΐνον, κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Δ. Συμβουλίου είς τήν 
κοινωνικήν και πνευματικήν πρό
οδον τών μελών καί τών κατοίκων 
τοΰ Παλαιοΰ Φαλήρου.

Άπό τό 1936 έως τώρα, γιά νάρων» νά ίδρυθή ό Φαληρικός Σύν·
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Ζ  A N  N T ’ Α Ρ Ρ Α Σ
Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΑΡΤΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΤΩΣΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1869

Τ Ο Υ  Κ. Μ Ι Ν Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Ι Δ Α Κ Η
(Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΟΥ.— Ή  Αθήνα τό 1889, έχει ά- 
ναταραχθή άπό τήν έμφάνισι μι
ας άρτίστας, τής Ζόιν ντ’ Άρράς, 
πού καταντά νά τήν άγαπήσουν ό- 
μαδικώς δλοι οί Αθηναίοι άνύ- 
παντροι καί παντρεμένοι. Παίζει 
στό «’Άντρο τών Νυμφών» θερινό 
θέατρο, κάτω άπό τό σημερινό 
Μέτς, κι’ έκεΐ μαζεύεται κάθε βρά 
δυ δλη ή Αθήνα γιά νά τήν θαυ- 
μάση. Άλλά μιά καί μιλήσαμε 
γιά τό « Αντρο τών Νυμφών» άς 
δώσουμε καί μερικές γραμμές 
γιά τά άλλα θέατρα, θεατρίδια 
καί ώδικά καφενεία τής πρωτευ- 

ούσης τοΰ 1889).
5ον

Ή  ’Ομόνοια καί τά πέριξ ήταν 
στό φόρτε τους. Ά λλ ’ ή κεντρική 
πλατεία είχε έκχωρηθή στό σοβα
ρό θέατρο.

Είς τό θέατρον τής Όμονοίας έ- 
παιζεν ό Σπΰρος Ταβουλάρης μέ 
τόν άδελφόν του, είς δέ τόν «Παρά
δεισον» ό Άλεξιάδης καί ό Παντό- 
πουλος. Είς τόν «Παράδεισον» φαί
νεται καί ή Ουρανία Καζούρη, πού 
πήρε μιά καλή θέσι στό έλληνικό 
θέατρο. Ή  «Άκρόπολις» τοΰ Γαβρι 
ηλίδη, γράφει σ’ ένα φύλλο τοΰ Αύ. 
γούστου «'Η Ουρανία Καζούρη, ’Ο
λυμπία τήν μορφήν, έχει τέχνην ού 
τήν τυχοΰσοτν».

#**

Άλλά έκτός τών έντοπίων θιάσων 
ή Αθήνα είχε καί ξένο θέατρο. Γαλ 
λικό κι’ άλλοτε ’ Ιταλικό μελόδρα
μα πού δέν έφευγαν άπό τήν πρωτεύ 
ουσαν παραπονεμένα. Ό  τύπος δέ 
παρηκολούθει άπό κοντά δλη αύτή 
τήν κίνησι καί ή θεατρική στήλη τών 
έφημερίδων δέν ,εΐνε σημερινή έφεύ- 
ρεσι—δπως θά νομίζουν πβλλοί— 
άλλά πρό τοΰ 1889 ό Αθηναϊκός 
Τύπος άφιέρωνε στήλες γιά τά θέα
τρα καί τά θέατρα ποικιλιών άκό
μη, δπως ήτο τό «’Άντρο τών Νυμ
φών», δπου έπαιζε καί ή ήρωΐς μας. 
Αν θέλετε νά μάθετε μάλιστα, τό 

συγκρότημα τοΰ Κωστάκη, τοΰ κω- 
μικοΰ καί θιασάρχου, ήτο τέτοιο, ώ
στε καί μέ τραγούδια νά διασκεδά- 
ζη τό κοινό του καί μέ σχοινοβάτες 
καί μέ κλόουν, άλλά καί μέ παντο
μίμα καί κωμωδίες.

* * *
Τό «Άϊφελ» έρχεται είς τήν σει- 

ράν τών λαϊκών θεατρ ιδίων, μέ 
παντομίμαν καί νούμερα. Άναφέ- 
ρονταν μάλιστα είς τάς έφη μερί
δας τής έποχής — άπό τίς όποιες 
παραλαμβάνομε τάς πληροφορίας 
μας — καί τά ονόματα τών «άστέ- 
ρων» τοΰ κέντρου αύτοΰ κατά τό 
καλοκαίρι τοΰ 1889. Ή  Όνορίνα, 
ήτο τό μήλο τής έριδος. Πολλά έ- 
πεισόδια είχαν γίνει γι’ αύτήν 
μεταξύ τών θαμώνων τοΰ κέντρου, 
ό θαυμασμός τών όποιων άπέμενεν 
έκτυπος έπί τοΰ τρυφεροΰ της σώ
ματος. Μελαναί κηλίδες, έπί ήμε
ρες τό έστιγμάτιζαν γιά νά ένθυμή- 
ται ίσως ή Όνορίνα τόν φλογερό 
έρωτά τους.

Άλλά δέν ήτο μόνο ή Όνορίνα 
βασίλισσα έδώ. ΤΗτο καί ή Άμέλια 
—’ Ιταλίδες καί οί δυό— καί οί Πι- 
λόν, Γ κάρα, Πετροΰτσι, Ποπολίνι 
καί Μπερτόν. Τό «’Άϊφελ» είχε ό- 
γδοήντα λεπτά τό εισιτήριο τής 
πρώτης θέσεως καί πενήντα τής 
δευτέρας.

Άλλά τό φθινόπωρο τοΰ ίδιου 
χρόνου τό «Αϊφελ», άνήγγειλε 
μιάν έκπληξι. "Εφερε τήν Γαλλίδα 
άρτίστα Ζάν Άρνώι πού, δπως ά- 
νήγγειλε, ήτο καλύτερη άπό τήν 
Ζάν Ντ' Άρράς. Καί προσέθετε, 
σέ μιά διαφημισούλα του, πού δη- 
μοσιεύθηίκε, στίς θεατρικες στήλες 
τών έφημερίδων τής έποχής, τά ε
ξής :
«"Ο,τι έγινε τό καλοκαίρι μέ τήν 

Ζάν Ντ’ Άρράς στό «’Άντρο τών 
Νυμφών», θά γίνη τώρα μέ τήν 
Ζάν Άρνώ στό «"Αϊφελ»,

Φαίνεται δμως, δτι ή Ζάν Άρνώ, 
έκτός τής συνωνυμίας της μέ τήν 
Ζάν (Ντ’ Άρράς), δέν ήτο τής 
αύτής "όλκής καί γι’ αϋτό, τό δνο- 
μά της, δέν τό ξανάσυναντοΰμε 
πειά, είς τά θεατρικά, ένφ γιά τήν 
Ζάν Ντ’ Άρράς, ήσχολήθη πολύ 
καιρό καί ό ήμερήσιος καί ό έβδο- 
μαδιαΐος Τύπος.

Ή  «Εύτέρπη», άλλο κέντρο ώδι- 
κό, είς τόν σταθμό τοΰ Λαυρίου, 
ήκμαζε καί αύτό τήν Ιδια έποχή. 
ΤΗτο υπαίθριο καί άντί καρε
κλών, είχε μπάγκους ξύλινους, 
τούς προδρόμους τών σημερινών 
φωτέϊγ. Παντομίμα, μονωδίαι και 
δυωδίαι, έκτελοΰντο στήν «Εύτέρ- 
πην» καί κατά τήν έποχή αύτή, τόν 
λόγον είχαν, ή Μυρτώ, ή Ίωόιννα 
καί ή... Κασσιανή καί άλλα άστρα, 
πού τά όνόματά των δέν τά διέσω- 
σεν ή θεατρική είδησεογραφία.

* * *
Τό καφενεΐον «Παυσίλυπο» κατα

τάσσεται είς τήν τάξιν τών ώδικΰν 
καφενείων καί βρισκόντανε στό στα 
θμό τοΰ, Λαυρίου καί τά όποια θά 
διαβάσετε παρακάτω ώραιότατα 
πράγματα. ’Εδώ τραγουδοΰσαν οί 
ντόπιες άρτίστες, κυρίως άπό τής 
Άνοττολής τά μέρη καί χοροί έλλη- 
νικοί καί άνατολίτικοι χορευότανε 
άπό τόν περιώνυμο Χατζή Άμπέρη 
καί τήν 'Ελένη, δυό άστρα τοΰ «Παυ 
σιλύπου», πρώτου μεγέθους, συμπά
θειες φλογερές των ύπαξιωματικών 
καί τών φοιτητών, πού σύχναζαν στό 
«Παυσίλυπο». Ό  «Κήπος τοΰ Όρ- 
φανίδη» βρίσκεται στή σειρά τών 
θεατριδίων τής έποχής. ’Άσματα δυ- 
ωδίας καί κωμειδύλλια έκτελοΰντο 
έδώ. Ξένο τό συγκρότημα στό μέγα 
του μέρος. Βρίσκουμε τά όνόμ<ιτα 
τών Μπερτώ, Λουτσιάνι, Καστελάνι, 
τής ’ Ιωάννας καί τών Ούΐλλιαμ καί 
Μεγιάρ.

***
Ό  μακαρίτης Θεόδωρος Βελλια- 

νίτης, τό 1889 δημοσιεύει τάς «Ά- 
θηναϊκάς σκηνογραφίας του», ά- 
φιερωμένας είς τά «ώδικά καφε
νεία» τοΰ 1888.

Δέν θεωρούμε άσκοπο, νά μετα
φέρουμε, άποσπάσματα, άπό τάς 
έντυπώσεις αύτάς τοΰ άειμνήστου 
λογοτέχνου, μιά καί γράφουμε ι
στορικό άνάγνωσμα. Γράφει:

«Τί γίνεται είς τόν σταθμόν τοΰ 
Λαυριακοΰ σιδηροδρόμου, είναι 
άναμφιλέκτως, άγνωστον είς τούς 
πλειοτέρους κατοίκους τής πρω- 
τευούσης. Ή  εύρεΐα έκείνη όδός, 
ή έρημος πρό δύο έτών άκόμη, ή 
όδός ένθα έξεχύνοντο αί άκαθαρ- 
σίαι τής πρωτευούσης, άφ’ ής έγέ- 
νετο ό σιδηρόδρομος, μετέβαλεν 
δψιν, έγένετο μία άπό τάς ώραιο- 
τέρας, τάς μάλλον κεντρικάς ό- 
δούς τής πόλεως.

»Οί μικροί οίκΐσκοι μέ τάς δυσ
ωνύμους μάνδρας των κατηδαφί- 
σθησε.ν, μέγαρα άνηγέρθησαν, ποτν- 
τοπωλεία ήνεώχθησαν καί μακρά 
σειρά καφενείων έδημιουργήθη,

στίχοι έπικοΰ ποιήματος, οί στοίχοι 
τών τραπεζών έκτείνονται, καί τό
νοι ποικίλων μουσικών άναμιγνύον- 
ται μέ τάς κραυγάς τών ύπηρετών 
καί τάς ραβδοκρουσίας τών θαμι- 
στών, τών καλούντων είς έπανά- 
ληψίν τής άοιδοΰ τό άσμα.

»Ή μικροτέρα αύτής δυστροπία, 
ό έλαφρότερος ένδοιασμός, έξεγεί- 
ρει θύελλαν κραυγών, λαμβανου. 
σών βαθμηδόν χαρακτήρα πολιτι
κής διαδηλώσεως, καί τό άσμα έ- 
παναλαμδάνεται, οί μουσικοί τόνοι 
έπιβάλλουσι σιωπήν είς Ίο έξα- 
γριωμένον καί μαινόμενον πλήθος. 
Καί ή ίστορία αυτη, παρατείνε- 
ται μέχρι δοίθυτάτης νυκτός, καί 
οί ποικιλόχρωμοι Θαμισταί τών 
καφενείων, άπομακρίνονται μέ έν- 
τυπώσεις γλυκείας, μέ μέθην έρω
τος πρός τά πλανόδια έκεΐνα πλά
σματα πρός τούς πολυκελάδους 
αύτούς τέττιγας, τάς παρασυρθεί- 
σας έκεΐ ’ Ιταλίδας, Γαλλίδας καί 
πάσης έθνικότητος γυναίκας, αίτι- 
νες έστησαν τάς σκηνάς των έν τφ 
διαμιερίσματι έκείνφ τής πόλεως, 
δεικνύουσαι δροσερώτερον, αίσθη- 
τότερον τό θέρος ή ώς μάς τό πα
ρουσιάζει αύτό ό δήμαρχός μας. 
Καί παρέχουσαι γλυκεΐαν άνά- 
παυλαν έ κ τής όδυνηράς τής ή μέ
ρας νευρικής παραλύσεως.

»Είναι δντως άξιαι μελέτης αί 
νυκτερινά! αδται συναθροίσεις’ ό
χι μόναν διότι αδται είναι αί μόναι 
διασκεδάσεις, άλλα διότι έκεΐ ά· 
ποκαλύπτεται νέα φυσιογνωμία τής 
πρωτευούσης άγνωστος, ό πρα
γματικός χαρακτήρ τοΰ άθηναϊκοΰ 
λαοΰ,

»” Εσω καί £ξω τών καφενείων 
έκείνων, ατινα άντί παραθύρων 
καί θυρών έχουσι μίαν άπέραντον 
καί μονοκόμ^ατον είσοδον, άνοι. 
γομένην ώς χάσμα σπηλαίου, μέ 
τούς τοίχους τής  αιθούσης τοΰ κα
φενείου έπεστρωμένους διά χάρ
του, μέ τάς χαμηλάς στέγσς, μέ 
τάς καπνιζούσας λάμπας, μέ τά 
βρωμερά δάπεδα καί τά ξύλινα 
τραπέζια, έφ’ ών κολλητικαί ού- 
σίαι σχηματίζουσι μικρούς ρύα- 
κας, παρασύροντας τρίμματα κα- 
πνοΰ καί πέριξ τών τραπεζών τού
των τύποι άνθρώπων, τούς ό
ποιου; δέν δλέπομεν, μήτε είς τήν 
πλατείαν Συντάγματος, μήτε είς 
ετερα κέντρα τής πρωτευούσης, 
δίδουσι δψιν όδοΰ, άνατολικής 
πόλεως, καφενείου τοΰ Γαλατα τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ένθα μόνον 
τά φεσάκια τών ζαπτιέδων καί αί 
ύποφώσκουσαι κάμαι λείπουσιν, 

ίνα δώσωσι τελειοτέραν τήν εικό
να.

★
χΠρός τά μέρη έκεΐνα ή δψις 

τής πόλεως άλλάσσει καθ’ όλοκλη- 
ρίαν: Δέν είναι αί Άθήναι, άς
γνωρίζομεν, αί Άθήναι τών πα
γωτών καί τής πολιτικής φλυα
ρίας, είναι τμήμα τοΰ Γαλατά ά- 
ποσπασθέν, είναι τμήμα τοΰ Φα- 
σουλα τής Σμύρνης, μεταφερθέν 
έν τφ κεντρικφ αύτφ δ'.αμερίσμα- 
τι τής πόλεώς μας μέ τά σαντούρια 
του, μέ τήν άνατολικήν τήν πλήρη 
πάθους μουσικήν, μέ τόν φλοίσβον 
τών ναργιλέδων καί μέ τήν άπο- 
χαύνωσιν τών άνθρώπων, ών αί 
κεφαλαί ύποτρέμουσιν ήδυπαθώς 
κινούμεναι είς έκάστην άπήχησιν 
στιεναγμοΰ, δν άφήνει ή παχύσαρ
κος 'Αρμενία, ήτις έπί μικρας έ- 
ξέδρας τοΰ καφενείου, έκτραγωδεΐ 
τάς έρωτικάς περιπετείας τοΰ Μέ- 
μου, καί μαγεύει διά τοΰ σπαρα- 
κτικοΰ της άμάν, καί συγκινεΐ τούς 
αισθανόμενους μέχρι τών βαθυτά- 
των τής ψυχής των. Τούς συγκινεΐ, 
μέ τήν αισθητικήν άπόλαυσιν τής

ένθα τήν νύκτα άτελείωτοι, ώς πύρινης μουσικής, ήτις φθάνει ώς

μήν πάμε παλαιότερα, ό Φαληρι
κός Σύνδεσμος προσέφερε στό 
γραφ.κό προάστειο ώραιότατα 
πράγματα, ’Έδωσε καί δίνει κάθε 
χρόνο δωρεάς καί βραδεία είς τούς 
πρώτους μαθητάς καί μαθήτριας. 
“ Ενα τμήμα τοΰ Συλλόγου φιλό
πτωχο, ντύνει 50 άπορα παιδιά. Γί
νονται μαθήματα κοπηκής καί ρα
πτικής Σ ίγγερ καί άλλα.

’Έγιναν άφθονες διαλέξεις μέ ό 
μιλητάς τόν καθηγητήν τοΰ Πανε- 
πιστημίου Αθηνών κ. Μέρμηγκαν, 
τόν διευθυντήν τοΰ «Εύαγγελι- 
σμοΰ» κ. Παπαμάρκου, τόν κ. Κα- 
ραχάλιον, τόν κ. Βρατσάνον τόν κ. 
Τραπεζούντιον, τόν κ.. Μωϋσίδην, 
τόν κ. Κατσαράν, τόν κ. Καλδήν, 
τόν κ. Χατζηπάνου, τόν κ. Άθανα- 
σιάδην-Νόβαν κ.λ.π.

Τό μέγαρο δπου στεγάζεται ό 
Φαληρ'κός Σύνδεσμος, ιδιοκτησία 
τοΰ κ. Χονδροπούλου, τριόροφο, 
κοντά στήν παραλία είναι πολυτε
λέστατο καί κομψότατα Επιπλω
μένο.

Στίς εύρύχωρες αϊθουσές του, 
παρουσιάσθηκαν δύο έκθέσεις : Ή  
πρώτη στά 1937 μέ έκθέτας ζω
γράφους τής Ένώσεως Καλλιτε» 
χνών καί ή δεύτερη, στίς άρχέςτοΰ 
1938 μέ έκθέτας άποκλειστιικά 
Φαληριώτες ζωγράφους, τούς κ. κ. 
Α. Ρωμανίδη, I. Ίωαννίδη, Φριλ- 
λίγγου, δίδα Διπλαράκου, την Κα 
Λεούση, Κομνηνοΰ κ. ά. Οί δύο 
αύτές έκθέσεις είχαν έξαιρετικήν έ- 
πιταχίοτν, γι’ αύτό καί ό Φαληρικός 
Σύνδεσμος έτοιμάζει καί άλλες.

Έκτός τών διαλέξεων καί έκθέ 
σεων έδόθησαν συναυλίες άπό τόν 
κ. θωμάκο, τήν Καν Φλερύ, τήν 
δίδα Νικήτα, τήν Καθηγήτρια τής 
δπερας τής Βουδαπέστης, κ. Χρι- 
στοφίδου, τόν κ. Μουλά, τήν δίδα 
Ήλιοπούλου, τήν δίδα Ζαννέτου, 
τήν Καθηγήτρια τοΰ Έθνικοΰ ’Ω
δείου κ. Κενταύρου - Οίκονομίδου 
καί άλλους. Έπίσης έδόθη μιά σει
ρά συναυλιών άπό τήν μανδολινά- 
ταν τοΰ Μουσικού Λυκείου Άθη 
νών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ, Ρού- 
κα.

Τά νεώτερα μέλη τοΰ Φαληρικοΰ 
Συνδέσμου συνέπηξαν καί έρασι· 
τεχνικόν θίασον. Μέ τήν βοήθειαν 
τοΰ κ. Τραϊφόρου μέ σκηνοθέτη 
τόν κ. Γαλοτνόπουλο καί δ.άκοσμη 
τήν τής σκηνής τόν κ. Τάγκον, ό 
έρασιτεχνικός αύτός θίασος, ό ό
ποιος συγκαταλέγει μεταξύ τών 
μελών του τάς δίδας Μπέμπη Ρω· 
μοτνίδου, Μαρ. Σούλη, Εύτ. Ά 
στρά, τόν κ. Χρ. ΒώκΟν κ. ά., ε 
παίξε τόν «Σοκολατένιον Στρα
τιώτην» καί άλλα έργα μέ μεγά- 
λην έπιτυχίαν.

Έκτός τών καθαρά πνευματικών 
άσχολιών του ό Φαληρικός Σύνδε
σμος διωργάνωσε καί διοργανώνει 
διαφόρους έκδρομάς είς μακρυνά 
μέρη τ ή ς  Έλλαδος.

Ό  σύντομος αύτός άπολογισμός 
δίνει μιά άμυδρή εικόνα τής έργα
σίας τοΰ καλοΰ Φαληρικοΰ Σωμα
τείου, τό όποιον θά έπρεπε — κατά 
τήν γνώμην μας — νά όλοκληρώση 
τήν δράση του μέ τήν- έκδοσιν μιάς 
μικράς έδδομαδιαίας έψημερίδος, 
δπου θά έγραφοτν δλοι όί μονίμως 
διαμένοναες είς τό Φάληρον δια
νοούμενοι κα! δπου θά έξωνυχίζον- 
το δλα τά καθαρώς τοπικά ζητή
ματα.

Έκτός άπό τόν Φαληρικόν Σύν- 
δεσμόν ύπάρχεί έκεΐ κάί ό Σύλλο
γος τών Κυριών. Ίδρύθή τό 1934 
—35 άπό τάς κ. κ. Ξανθοπούλου, 
Κατσαρά, Χριστοφορίδου, θεοδω- 
ροπούλου, Μπάτσα, Σ ερράο, Κίτ- 
τα, Σωσίδου, Βαρώνη, Ζέη, ’Ο
λυμπίου κ. ά. ‘Η φιλανθρωπική 
τους δράση είναι άληθινά θαυμα
στή. Κάθε χρόνο παρέχουν είς 100 
άπόρους γυναίκας, ολοκλήρους 
ένδυμασίας, παπούτσ:α, κάλτσες, 
έπανωφόρια, φάρμακα, εισιτήρια 
δωρεάν γιά τό θεραπέυτήριον 
«Είκτγγελισμός». Γιά νά καλύψουν 
τά τεράστια έξοδά τους (300 ώς 
400 χιλιάδες δραχμές τόν χρόνο), 
οί κυρίες τοΰ Συλλόγου Κυριών 
δίνουν τρεις χορούς τόν χρόνο, οί 
όποιοι έχουν πάντοτε έξαιρετικήν 
έπιτυχίοα/. Ό  σκοπός τους είναι 
καθαρώς φιλανθρωπικός καί ή φι
λανθρωπία τους, άνακουφίζει Εκα
τοντάδες πτωχάς οίκογενείας. Εί
ναι έξαιρετική τιμή γιά τάς κυ
ρίας αύτάς πού φροντίζουν γιά δ- 
λον αύτόν τόν πτωχόκοσμον.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β. ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ

ΤΟ «ΕΚ  ΒΑΘ ΕΩ Ν», ΤΟΥΡΚ,ΚΩΤΑΤΟΝ « Α Χ !»
Ή  «Γιαγιά» τών «Παρασκηνίων» 

στό προπερασμένο της φύλλο μάς 
διηγήθηκε μέ τή χάρη, τήν άπλότη- 
τα, τή γοητεία >:αί τήν παρατηρητι
κότητα, πού τήν διακρίνει, γιά τόν 
πρώτο Άρμενικύ θίασο, πού έπεσκέ 
φθη τάς Αθήνα;. Αφορμή έπήρε ά
πό τήν παράσταση τοΰ «Όθέλλου» 
άπό δυό Αρμένιους καλλιτέχνες, τό 
ζεΰγος Μαρουτιάν, μέ τή συνδρομή 
διαφόρων άλλων έρασιτεχνών ομοε
θνών τους τής Άρμενικής παροικίας 
Αθηνών.

Σήμερα έμεΐς θά γράψουμε κά
πως καλύτερα γιά τό γεγονός αύ
τό, που έγινε πρίν άπό 56 χρόνια, 
πού δμως άποκτά έπικαιρότητα μέ 
τήν έπικείμενη παράσταση τοΰ «Ό 
θέλλου» άπό ’Αρμένικο θίασο.

Ό  Αρμένικος όπερεττικός θίασος 
άπετελεΐτο άπό τριάντα πρόσωπο, δ 
δέ διευθυντής του λεγότανε Μασκι- 
λιάν. Οί έφημεοίδες άναγγείλανε έ
τσι τόν έρχομό του. «Ό θίασος δέν 
απαρτίζεται άπό μουσικάς έξοχότη- 
τας, πλήν σύγκειται έξ ύποφερτών 
μετριοτήτων. Πρωταγωνίστρια τοΰ 
θιάσου εΐνε ή Δίς Σηρανοΰς «έχου-
σα άρκούντως γλυκεΐαν καί μελωδι 
κήν, καίτοι ύποτρέμουσαν, φωνήν».
’Επίσης «ήδε καλώς» ή μεσόφωνος 
Δίς Άστρίκ ( ’Αφροδίτη) καί χόρευε 
μέ πολλή χάρι ή κ. ’ Ισαβέλλα Άϊ- 
δήκ.

Ο Αρμένικος θίασος άρχισε τίς 
παρατάσεις του στήντουρκική γλώσ 
σα στό θέατρο Φαλήρου μέ τόν «Λε- 
πλεμπιτζή Χόρ-Χόρ άγά» τοΰ Α ρ 
μένιου συνθέτη Διχράν Τσοχατζιάν.
Η έντύπωση ύπήρξε πολύ ικανοποι
ητική. Αντίθετα μέ τήν κ. Σοφίαν 
Σπανούδη, πού δπως άνέφερε καί ή 
«Γιαγιά» στήν ιστορία της σ’ ένα 
της &ρ&ρο άνεκήρυξε μεγάλη μου
σική φυσιογνωμία τόν Αρμένιο, μου 
σουργό, οί κριτικοί τής έποχής έκεί- 
νης γράφανε: /<Μασκώτ — Κώδωνες 
Κε ρατουπόλεως _  Λίνδα — 'Τροδα- 
τόρε — Μανεδες καί σαρκιά — άνα. 
κατεύσατε πάντα συνδέοντας ταΰτα 
μέ δύο ή τρία θέματα πρωτότυπα ή 
μάλλον έκ μελοδραμάτων, τά όποια 
άγνοείτε καί ιδού τό μελόδραμα, δ- 
περ ήκροάσθημεν προχθές τήν έσπέ 
pocv είς Φάληρον. Πλήν άφοΰ έκάμα 
μεν τήν έξομολόγηση ταύτην πρός 
παθησύχαση τής ταραχθείσης συνει- 
δήσεως, άπέναντι τοσοΰτον άπροκα- 
λύπτου κλοττής τής δραματικής έρ
γασίας, όφείλομεν νά όμολογήσω- 
μεν δτι ουδέποτε έγελάσαμεν μέχρι 
δακρύων, ούδέποτε διεσκεδάσαμε έ· 
πί τοσοΰτον, οσον κατά τήν παρά 
στάση τοΰ άνω μελοδράματος. Πα- 
σα περιγραφή έκ τών προτέρων εΐτε 
τής μουσικής άξίας, είτε τοΰ δραμα 
τικοΰ ΰφους τοΰ' άριστουργήματος 
τούτου τοΰ Αρμενίου μουσικοΰ κ.
Διχράν Τσοχατζιάν εΐνε άπολύτως 
άδύνατος. Δέον νά κατέλθητε πάν- 
τες οί Αθηναίοι δπως ά κρ οα οθή τε  
καί έντρυφήοετε είς τό κάλλος τοΰ 
Αρμένικου μελοδράματος. Ούδέπο
τε έπιστεύαμε —καί τό λέγομεν σο. 
δαρώτατα— δτι ή Τουρκική γλώσ
σα θά προσηρμόζετο τοσοΰτον έναρ 
μονίως είς τό άσμα. Ήκούσάμεν 
πολλάκις άμανέδες καί σαρκία, ή
τοι άσμ<χτα έρωτικά τών Τούρκων, 
άλλ’ έν αύτοίς, ώς έπί τό πλεΐστον 
έπί των ιδίων λέξεων ,καί ιδίως, έπί 
τής συχνής έπαναλήψεως τοΰ «ά
μάν» στηρίζεται ολόκληρον τό ά
σμα, δι* δ καί ΐέν ήδυνάμεθα νά κ όί 
νώμεν. Άλλά κατά τήν παράσταση 
τοΰ «Λεπλεμπιτζή Χόρ—Χόρ άγά» έ- 
μείναμεν έκπληκτοι πρό τής σχετι
κής εύφωνίας καί μελωδικότηΤος 
τής γλώσσης ταύτης. Καί έπί έτέ. 
ρ ου τινός προκαλοΰμεν τήν προσο· 
χήν πάντων, οίτινες θ' άκροασθώσι 
τοΰ μελοδράματος τούτου. Π άντε ς 
οί ήθοποιοί, έξαιρέσει μόνον τοΰ βα
ρυτόνου, τοΰ καί θιασάρχου συνά
μα, καί τής ύψιφώνου, άδουσι καθ’ 
έξιν, έκ μνήμης,  ̂ μανθάνοντες τά 
μέλη καί τάς αρμονίας έκ τής άκο. 
ής, ώς άγνοοΰντες άπολύτως τήν 
γραπτήν μουσικήν. Καί έν τή τέχνη 
δέ τοΰ ήθοποιοΰ διεκρίθησαν άποτν- 
τα τά πρόσωπα, ύποκριθέντα μετά 
πολλής τέχνης καί φυσικότητος. Έ ν  
γένει τό μελόδραμα τοΰτο ή μάλλον 
ή μετά μουσικής κωμική αΰτη σκη
νή ήρεσε πολύ, καταχειροκροτηθέν- 
των έπανειλημμένως τών ήθοποιών, 
ιδίως τής ύψιφώνου, τοΰ βαρυόνου, 
τοΰ καί Λεπλεμπιτζή καί τοΰ χοροΰ
τών Λεπλεμπιτζήδων καί τών γενι- πού ήρβε στήν ’Αθήνα,
τσάρων». | ο  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Σ
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‘Όμως υστέρα άπό όχτώ ήμερες 
ό αύτός κριτικογράφος άλλαξε γνώ 
μη γιά τή μουσική τοΰ έργου κι’ έ
γραψε: «Κρίνοντες έκ τών ύστέρων 
πειθόμεθα δτι 0  Διχράν Τσοχατζιάν 
δέν εΐνε τις άδέξιος μουσουργός, 
περιορισθείς έν πολλοΐς είς τό νά 
συρράφη κατ’ εκλογήν διάφορα έκ 
τών γαλλικών πρωτίστως καί τών ι
ταλικών μελοδραμάτων άσματα, άλ 
λά έχει καί φιλοκαλίαν, κατά τήν 
τεχνικήν τής λέξεως σημασίαν, καί 
ευστοχίαν περί τήν εΰρεσιν παθητι
κών καί χαριεοτκτων μελωδιών, δι
ότι δέν πρέπει νά παραδεχθώμεν πά 
λιν δτι συνέδεσε μόνον καί δχι συ
νέθεσε μουσικά τεμάχια».

Άλλά καί γιά κάτι άλλο πείσθηκί 
έκ τών ύστέρων ό κριτικογράφος. 
Οτι οί Αρμένιοι έχουν «άοιδούς 

ούχί εύκαταφρονήτους καί πρό παν
τός ήθοποιούς καλλίστους, ξεχωρί
ζει δέ τό παίξιμο καί τή φωνή τής 
Δίδος Σηρανοΰς, πού ήτοα/ μελωδι
κή κσ! γλυκειά» καί πού προφανώς 
ήτοα/ ή άφορμή ν’ άλλάξη γνώμη μέ 
σα σέ τόσο λίγο καιρό ό κριτικο- 
γράφος μας γιά τόν Αρμένιο μου
σουργό καί γιά τίς συντοπίτες του 
ήθοποιούς.

Άλλ’ άς δοΰμε τί έγραφε κι’ ό ’ !· 
σιδωρίδης Σκυλίτσης μιά καί ή «Για 
γιά» τόν άνέφερε στήν ίστορία της. 
Τόσος ήταν ό ένβουσιασμός, πού δο
κίμασε, ώστε δέν τό πίστευε πώς αύ 
τοί πού τραγουδοΰσαν ήσαν «οί Α ρ 
μένιοί του*. “ Ολα τοΰ άρέσανε. Μου 
σική, ήθοποιια, ή τούρκικη γλώσσα, 
οί γυναίκες, τά πάντα. “ Ομως έκεΐ- 
νο πού τοΰ έκατνε τήν πιό μεγάλην 
έντύπωση καί πού θαύμασε ήταν 
τών γυναικών τήν περί τό λαλεϊν 
καί φέρεσθαι ώς καί περί τό άνα- 
μέλπειν άφέλειαν». Κι’ έπρόσθετε 
«Χάρις ήν μόναι κέκτηνται αί Γαλ- 
λίδες· οδτε αί Ιταλίδες». Κι’ άμέ- 
οως έδινε τήν έξήγησή του πώς καί 
γιατί οί Αρμένισσες καλλιτέχνιδες 
καταβαραθρώσανε κι’ αύτές τίς ’ Ι 
ταλίδες, μονάχα δέ μέ τίς Γαλλίδες 
μπορούσαν νά συγκριθοΰν. «Αί Άρ- 
μενίδες τοΰ Φαλήρου —έγραφε— λα 
λοΰσαι καί συμπεριφερόμεναι μετα
ξύ των ένασμένως, ώς άν εύρίσκον- 
το οίκαδε, ώς άληθεΐς χανούμισσα! 
έν τφ γυναικωνίτη αύτών άναμέλ- 
πουσαι δέ δπου δει άνευ έπιτηδεύ ε̂ 
ως άλλά χαριέντως πάντοτε καί ά- 
κριδώς—τί νά σάς εϊπω;— άφοπλί- 
ζουν καί τούς αύστηροτέρους τών 
έπικριτών». Τόν Ίσιδωρίδη Σκυλί- 
τση παρασύρει σέ τέτοιο σημείο ή 
μουσική τοΰ «Λεπλεμπιτζή» ώστε άν 
δέν ντρεπότανε τόν κόσμο —ό Ιδιος 
μάς τό έζομολογιέται αύτό—θα ξε
φώνιζε μαζί μέ τόν χορό τό «παθη. 
τικώτατον άχ!» *Τό άχ έκεΐνο τοΰ 
νοροΰ —έγραφε— καί έπί τό κωμι- 
κώτερον τρεπόμενον σείει νεφρούς 
■καί καρδίας. Καί είμαι βέβαιος δτι 
μόλις ή αιδώς συνέχει τούς πολ
λούς τών Θεατών όρμουμένους νά 
συνεπιφωνήσωσι «μέ τά σωτά των» 
εκείνο, ναί, τό έκ βαθέων άχ, τό 
τουρκικώτατον, άλλά καί παθητικώ 
τατον άείποτε πρός τόν “ Ελληνα». 
Τί πράμα ήταν ή φωνή- τής... Ση. 
ρανούσης, γιατί ό Σκυλίτσης παρα
συρμένος άπό τόν ·ένθουσιασμό του 
κλείνει καί τό δνομα τής Άρμένισ- 
ας, καλλιτέχνιδος. «Λαμπρά εΐνε ή 
φωνή τής μουσοτραφούς ταύτης κό
ρης τοΰ ΆραράΓ, ή ώς ρομφαία δια 
περώσα,, φωνή ήτις καί ύπόβρυχος 
ένέχει δάκρυα».

Ό  Αρμένικος θίασος έξω άπό τόν 
^Λεπλεμπιτζή» έπαιξε καί τόν «Κιο. 
σέ Κεχαγιά» τοϋ ίδίου συνθέτη, τίς 
«Πανουργίες τοϋ Άρίφ», τούς «Ζεϊ. 
μπέκες», τήν «Κόρη τοΰ Μυλωνά», 
καί τούς «Δυό Τούρκους στήν Άθή- 
νά στό ξενοδοχείο τοΟ μπάρμπα-Γε- 
ράσιμου». Άκόμη έπαιξε μεταφρα
σμένες στήν Τούρκικη γλώσσα τίς 
γαλλικές όπερέττες «Ζιροφλέ—Ζιρο- 
φλά», «Ή νύφη τής Άποκρηάς», ή 
«Κόρη τής μαντάμ Άγκώ» καί τούς 
«Ληστές».

Ό  θίασος άφοΰ έδωσε άρκετάς 
παραστάσεις Ιπήγε στήν Πάτρα άπ’ 
δπου ξαναγύρι-,ιε στήν Αθήνα, χω
ρίς τήν Σηρανοΰς δμως αύτή τή 
φορά. Τήν είχεν άντικοττασ ή̂σει ή 
Φορτουνέ, μιά άπό τίς «νύμφες» τοΰ 
παριλίσσιου άντρου,πού σόπ/̂ νύμφη» 
μέν έδώ καί τρία χρόνια είχε ξε- 
τρελλάνει νέους καί γέρους, μέ τΑ 
νά προβιβαστή δμως σέ ύψίφα>νο 
τής άρμένικης όπερέττας «δέν ήδ»ι- 
νήθη νό ένθουσιάση οΰτε τούς... γέ
ροντας».

Αύτή έν γενικαΐς γραμμαΐς εΐνε ή 
ίστορία τοΰ πρώτου Αρμένικου θιά-

τά ώτα των ώς στεναγμός άπορ- 
■φανισθείσης τρυγόνος, τά δ,έ ,δμ- 
ματα τών άνατολιτών αύτών καρ.

τήν νύκτα, έν εύδαιμονία, άναμέ
νο’.- - νά διέλθη πλησίον των ή
γόησσα άνατολίτις, νά προσεγγί- 

φώνονται πλέον έπί τής άδροσάρ- ση αύτούς μέ τάς πτυχάς τής έ- 
κου άνατολίτιδος, ής ή σουλτανική | σθήτος της, νά τούς άποτείνη ένα
νωχέλεια καί ή χαυνότης τών ό- 1  μειδίαμα, μίαν λέξιν, έν δλέμμα
φθαλμών, τούς συγκροτεί έν σιγή 
καί δταν παύση άκόμη τό άσμα 
της, τά δέ μονότονα δργανα τής 
συνοδευούσης αύτήν όρχήστρας, 
άντηχοΰσι μόνον, καί δταν οί παί- 
ζοντες αύτά ψάλλωσι μέ δραχνήν 
έκ τής ρακοποσίας φωνήν, ένσπεί- 
ροντες τήν άηδίαν καί άνορθοΰντες 
τάς τρίχας τής κεφαλής.

»Ποΰ νά ξεκολλήσωσιν δμως ά
πό τής θέσεώς των οΰτοι; Ποΰ νά 
άφήσωσι- τήν άποπνέουσαν δδελυ.. 
ράν όσμήν αίθουσαν τοΰ κα
φενείου;

»Έκείνη ή Αρμενία μέ τήν έλα- 
φρώς κυανήν ένδυμασίαν της, τούς 
κρατεί πάσαν νύκτα είς μαγνητι- 
κήν άκινησίαν καί ροφώσιν οί τα
λαίπωροι σερμπέτι έκ . τής θέ
ας της, μεθυόμενοι, έκνευριζόμε-
νοι, καί τίς οΐδε, άναπολοΰντες τάς 
πόλεις τής ’Ανατολής, ένθα έγεν- 
νήθησαν καί ένανουρίσθησαν μέ τά 
τραγούδια τής μυστηριώδους πα- 
τρίδος των, τοΰ τόπου τοΰ έρωτος 
καί τής ήδυπαθείας, δπου άνθίζρυν 
πάντοτε τά ρόδα, τά τέκνα τοΰ 
ούρανοΰ, δπου εΐνα; δλα άφθονα, 
πΛήν τής εύτυχίας.

»Έκεΐ, έν τή πλατεία' τοΰ σταθ- 
μοΰ Λαυρίου, διέρχονται δλη των

καί οΰτοι άναλύονται τηκόμενοι Ο
πό τήν έπήρειαν τοΰ δλέμματός 
τής καί τοϋ πυρός τοΰ μειδιάμα- 
τός της.»

* * *
’Ίσως ή γλώσσα τοΰ μακαρίτου 

Βελλιανίτη, νά φαίνεται σήμερα 
κουραστική. Άλλά τό 188.8, δταν 
έγραφε, γιά τά «’Ωδικά Καφενεία» 
ό μακαρίτης λογοτέχνης, ή γλώσ
σα αύτή, ήτο τής... μόδας. Ανε
ξάρτητα δμως άπό τό γλωσσικόν 
ιδίωμα ό Βελλιανίτης, δίδει τέλεια 
τήν εικόνα τοΰ περί τόν σταθμόν 
τοΰ Λαυρίου τμήματος τής πόλεως.

Δέν ώλοκλήρωσε δμως τό θέμα 
του. Γιατί άν μάς έδωσε τήν ει
κόνα τοΰ «άνατολικοΰ» τμήματος 
τής πλοαείας Λαυρίου,, μένει άκό
μη τό... «εύρωπαϊκό! !...»

— Έκεΐ — λίγο παρακάτω δη
λαδή άπό τό άμανετζίδικο, δπου ή 
’Αρμενία Τακουΐ έκϋριάρχει — σέ 
κάποιο καφενείο πού χωριζότανε 
στά δυό, μέ σανίδια, άκουγαν οί 
θαμώνες πιάνο, πού συνώδευε τήν 
ξένη άρτίστα στή Σάντα Λουτσία.

Άπό τοΰ ΓαλοΑά καί τοΰ Φα- 
σουλά, ό θεατής βρισκότανε στά 
στενοσόκακα τής Νεαπόλεως, στίς 
περίφημες ταβέρνες της, δπου μιά

φορά, δλα τά κοινωνικά ναυάγια 
μα'ζευόντουσαν έκεΐ, καί μέσα στό 
μεθΰσι τους, έφθαναν έως τό προ
πατορικό άμάρτημα, άνάμεσα στήν 
όχλοβοή τών άλλων μεθυσμένων.

Ευτυχώς τό ευρωπαϊκά τμήμα τής 
■πλατείας Λαυρίου τό 1888 ήτο πιό 
συγκρατημένο άπό τά εύρωπα’ίκά 
τμήματα τών... εύρωπαϊκών πόλεων. 
Οί ύπαξιωματικοΐ μόνον ιό μουστά
κι των έστριβα.·, κυττάζοντας τίς 
άρτίστες μας στά μάτια. Διότι τό δ- 
πλον αύτό διέτασσε έκεΐ μέσα. ’Έ 
φθαναν σέ παρέες.οί φερέλπιδες νέ
οι,· έπιαναν τά καθίσματα πού ήσαν 
κοντά στούς τοίχους καί... διέτασ
σαν. Διέτασσαν νά τραγουδήσουν <>1 
άρτίστες, τραγούδια τής άρεσκείας 
των. Καί οί ξεραγκιοτνές αύτές κσΐ 
δυστυχισμένες γυναίκες ύπήκουαν. 
Γιατί άλλοκότικα, δλοι οί ύπαξιω- 
ματικοί μαζί, άρχιζαν νά χτυπούν 
τά ξίφη των, έπάνω στά ξύλινα τρα
πέζια πού κινδύνευαν νά σπάσουν.

Καί έδώ άναφέρεται τό μαρτύρ;» 
τών άτυχών «ραγγοειδων πλασμά
των» κ<χτά Βελιανίτην, πού κατήρ- 
χοντο γιά τήν «κέτα» στήν πλατεί» 
μετά τό τραγόΰδι, δ όποιος τό έπε- 
ξηγεϊ έτσι:

Μ ΙΝΩ Σ Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 
ΣΤΟ Π Ρ Ο Σ ΕΧ ΕΣ : Ή  συνέχικχ.
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Εσωτερικό μαγαζιού
Εκείνο τό Κυριακάτικο πρωΐ 

βρέθηκα κάτω, στό Μεταξουργείο.
Είχα πάει νά Ιδώ κάποιο φίλο μου, 
μά τοΟ κάκου. "Ελειπε στό χωρυ 
του. Περνώντας ένα στενό δρομάκι 
ε’ιδα άνοιχτό ένα μικρό μαγαζί πού 
οί τοίχοι του ήταν γεμάτοι άπό έ
φημερίδες καί περιοδικά. Τά είχοη 
■πιασμένα μέ ξύλινες τσιμπήδες, μέ 
πινέζες, μέ πρόκες κι' είχαν γεμί
σει καί τίς δυό έξωτερικές μεριές 
τής εισόδου, δεξιά κι' άριστερά. Τό 
μαγαζί ήτανε μιά σούδα στενόμα
κρη, δίχως βιτρίνες. Άπό τό βάθος 
άκουσα νά μέ καλοΟν μέ τό δνομά 
μου.

— Κοπιάστε μέσα.
Έρριξα μιά ματιά παραξενεμέ-

νος άλλά δέν μπόρεσα νά γνωρίσω 
τόν άνθρωπο πού μέ φώναζε. Ή  
σούδα ήταν σκοτεινή κι’ ή άντηλιά 
μοδχε θαμπώσει τά μάτια.

Μπήκα ώστόσο, γιατί θυμήθηκα 
•πώς είχα σώσει τά τσιγάρα μου.
Δυό χέρια γερά μ’ αρπάξανε άπό 
τούς ώμους φιλικά καί μιά φωνή 
κάπως γνώριμη άρχισε νά μέ ρω- 
τάη τί γίνουμαι, πώς δρέθηκα άπό 
κεΐ — τά συνηθισμένα. Ποιός ή- 
τανε;

— Δέ μέ θυμάσαι; Ό  Νικόλας ό 
"Ισκας, ό άδελφός τοΰ μακαρίτη

τοΰ Στάθη, τοΰ έπιλοχία πού σκο-
Μ Μ Ι·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ»ΙΙ·Π·Π·ΙΙ

Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ ΕΡΛΖΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ

0  ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΝΙΖΙΝΣΚΥ
*Η πολυτάραχη ζωή τού μεγάλου καλλιτέχνη, πού 
γνώρισε τόν έρωτα, τήν ευτυχία καί τή δόξα, δσο 
κανείς άλλος σύγχρονός του.-Ή τραγική του Μοίρα

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ, ΙΓΚΟΡ ΣΤΕΠ ΑΝ ΙΤΣ

τώθηκε στόν πόλεμο...
Καθώς μιλούσε, προχωρούσαμε 

πρός τό βάθος. Στό φώς πού έρχό- 
ταν άπό έναν στενό, άραχνιασμένο 
φεγγίτη τόν είδα καλά καί τόν θυ
μήθηκα.

Ναί, αύτός ήταν. Τόν είχα γνω
ρίσει έδώ καί είκοσι χρόνια στή 
Θεσσαλονίκη. Είχε τότε μιά ταβέρ
να στήν Έγνατία πού συχνάζαμ= 
τά δράδυα. Μάς τόν είχε συστήσει 
ό άδελφός του, ό έπιλοχίας τοΰ λό
χου μας, πού τοΰμελλε νά πάη άρ· 
γότερα άπό μιά δική .του χειροβομ
βίδα Είχε άποκοιμηθή εχοντάς την 
στήν τσέπη του κι’ έπήρε μόνη της 
φωτιά Δέν τοΰ βρήκαμε μήτε κουμ
πί. Ά ς  είναι.

Ό  Νικόλας ό "Ισκας ήταν ό Ι 
διος. Ψηλός, ροδοκόκκινος, γελα
στός, μ’ ένα μουστάκι ψαλλιδισμένο, 
πλατύ, ξανθό σάν φούντα άραποσι- 
τιοΰ, μέ μάτια γαλανά καί ύγρά, 
σάν δωδιοΰ, μέ μύτη πρισμένη άπό 
τό κρασί. Μόνο ποδχε τώρα κάνει 
κοιλίτσα. Μέ τράβηξε πάρα μέσα 
άκόμη καί μο5δωσε μιά καρέκλα 
μπροστά σ’ ένα στρογγυλό τραπέ
ζι,· βαλμένο στή γωνιά τοΰ Γ που 
σχημάτιζε τό παράξενο έκεΐνο μα
γαζί. Αύτός κάθισε σ’ ένα σκαμνί 
άντίκρυ μου, έτσι ώστε νά δλέπη 
έκείνους πού περνοΰσαν άπό τό

·Ι1·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι1·Ι Ι·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

Γ1ΕΡ 1ΛΗΨΙ Σ ΤΩΝ Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ Ω Ν . 
— Γυιός ένός ζεύγους σπουδαίων Πολωνών 
χορευτών, 6 Βασλάδ Νιζίνσκυ, έδειξε ά
πό τριών έτών έξαιρετικήν έπίδοση στό 
χορό, καί κατόρθωσε, όννέα μόλις έτών 
νά προσληφθϊί στήν περίφημη «Αύτοκρατο- 
ρική Σχολή του μπαλλέτου» <rr\v Πετρού
πολη,— Βρισκόμαστε στά Χριστούγεννα τοΟ 
1909. Ο Ι τελικές έξετάσεις της Σχολής 
άνέδειξαν θριαμβευτή τόν Νιζίνσκυ. Τό 
κοινόν μεθυσμένο άπό τόν ένθουσιασμό, 
χώνεται στά Παρασκήνια, μά ό Νιζίνσκυ 
ντυμένος άκόμα μέ τό κοστούμι τοΟ Δόν 
Ζουάν, ξεφεύγει καί πηγαίνει στό παρεκ
κλήσι της Σχολής γιά νά προσευχηθή. 
•Ύστερα άπό τήν προσευχή άναπολεϊ τήν 
περασμένη του ζωή κι* δταν οΐ καμπάνες 
τής μεταμεσονύχτιας λειτουργίας των 
Χριστουγέννων αντηχούν, ξυπνφ άπ’ τήν 
όνειροπόληση καί δλέπει μπροστά του τή 
μικρή Νατάσα, τήν κόρη τοΟ καθηγητοϋ 
του Σ ιμενώφ, πού τόν ρωτάει ποιά γυναί
κα του έδωσε τό κόκκινο ρόδο πού άφιέ- 
ρ -ε στήν Παναγία τοΟ τέμπλου καί τοϋ 
έξομολογεϊται τόν £ρωτά της. ‘Ο Νιζίν. 
σκυ, πού τήν άγαπάει σάν άδελφή, προσ- 
παθεΐ νά τήν πείση πώς αύτός δέν είνε 
πλασμένος γιά τόν έρωτα. ’Εκείνη δμως 
έπιμένει, κι* δταν ό Νιζίνσκυ τήν άπελπί- 
ζη, χωρίς νά του πή τίοπτα, μπήγει ένα 
μαχαίρι στήν καρδιά της, "Οταν είδε τήν 
αΐμάτινη κηλΐδα άπάνω στό χιόνι ό Νιζίν- 
σκυ, σάν κυνηγημένος άπό τίς Έριννύες, 
τρέχει άσκοπα μέσα στούς κρυσταλλια
σμένους δρόμους. Σ  έ μιά γωνιά, στρί
βοντας άπότομα, πέφτει o i μιά παρέα πι
στών, πού πήγαιναν στή μεταμεσονύκτια 
λειτουργία. "Ενας άξιωματικός τόν άρπά- 
ζει, τόν ρωτάει γιατί τρέχει^ Ό  Νιζίν
σκυ σά χαμένος, 66ν βρίσκει άλλη 
λέξη ν* άποκριθβ έκτός άπό ένα «πέθα
νε *0  άξιωματικός θέλει νά τόν πάη 
μέ τή βία στόν πλησιέστερο άστυνομικό 
σταθμό γιά νά έξηγηθβ, δταν ϊνα πλού
σια στολισμένο έλκυθρο, πού λίγο Ακό
μα θά τούς παρέσυρε, σταματάει λίγα 
βήματα μακρυά τους καί ή κυρία πού 
ηταν στό έλκυθρο ζητάει έξηγήσεις. 
•Αναγνωρίζει τόν Νιζίνσκυ καί διατάσσει 
τόν άξιωματικό νά φύγπ.#β

ΙΥ
Ό  άξιοματι,,ός χαιρέτισε κι’ έ

κανε κανονική μεταβολή.
— Άνέδα στό άμάξι μου, Βα- 

σλάβ!
'Η φωνή της ήταν χαϊδευτική, Ι

κετευτική σχεδόν.
Ό  Νιζίνσκυ προσπαθοΰσε μά

ταια νά πή κάτι, νά τήν εύχαριστή* 
ση. Οί λυγμοί τόν έπνιγαν.

— Τί Απαθές λοιπόν;
*Η φωνή της Ετρεμε καί τό χέρι 

της — ένα όλόλευκο γυμνό χέρι δ
που άστράφτανε άστερισμοί, σέ 
δαχτυλίδια καί βραχιόλια, τά μπρι- 
γιάντια — πρόβαλε μέσα άπό τίς 
γοΰνες.

— Άνέδα, Βασλάδ!
Ό  Νιζίνσκυ έπιασε τ’ άκροδά- 

χτυλα καί σκύβοντας τ' άγγιξε μέ 
τά χείλη του.

— Συχωρέστε με. Δέ μπορδ νάρ· 
θω μαζί σας. Πέθανε. Πέθανε γιά 
μένα.

Ή  κυρία γύρισε στόν άμαξα κι’ 
είπε νευριασμένη' σέ τόνο πού δέν 
Επαιρνε άντίρρησι:

— Άλέξη, άνέβασε τόν κύριο.
Ό  Νιζίνσκυ έκανε μιά προσπά

θεια κι’ άνέβηκε στό έλκηθρο.
"Οταν ό άμαξας τόν σκέπασε μέ 

τις άρωματισμένες παχειές γοΰνες, 
ό Βασλάβ' Μννοιωσε μιάν άλλόκο- 
τη θέρμη ν’ άναλυώνη τήν παγωνιά 
πού είχε άγγίξει τήν καρδιά του. 
Μά δέν ήταν ή ζεστασιά τών γου
ναρικών ούτε τό μεθυστικό άρωμά 
τους πού τοΟφερνε τό γλυκό έκεΐ
νο άποκάρωμα. Ήταν ή ζεστή 
παλλόμενη σάρκα τοΰ γυμνού τη<̂ 
μπράτσου ποδχε τυλιχτή στή μέ
ση του. Ήταν ή γρήγορη χλιαρή 
άνάσα της. ’Ήταν τά κρεμεζιά 
σαρκώδη χείλη της πού άγγιζαν 
σχεδόν τά δικά του.

Τό τράνταγμα τών άλόγων πού 
ξεκίνησαν, άπότομα, μέ καλπασμό, 
τόν άπομάκρυνε γιά λίγο άπό κον
τά της.

Τ  άσημένια κουδουνάκιά ήχο"· 
σαν ρυθμικά καί τό κρουσταλλισ 
σμένο χιόνι Ετριζε στό πέρασμα το) 
έλκήθρου. ■ '

— Βασλάβ, είπες πώς πέθανε 
γιά σένα. Ποιά ήτοτν αύτή;

Ό  Νιζίνσκυ διηγήθηκε τό θάνα
το τής μικρής Νατάσας. Στήν άρ. 
χή μέ κομμένα λόγια, μέ συχνές σι- 
γές, μέ φράσεις πού δέν ώλοκλή- 
ρωναν Ενα νόημα. "Οταν δμωο Ε
φτασε στό σημείο πού είδε τήν αί- 
μάτιντι κηλίδα άπάνω στό χιόνι καί

βεβαιώθηκε γιά τόν θάνατο ΐήζ 
φτωχής μικρούλας, οί λέξεις του 
άρχισαν νά ήχοΰν παράτονα.

— Τήν άγαποΰσες λοιπόν ; τόν 
ρώτησε σέ μιά στιγμή πού Ενα ά- 
ναφυλλητό τριύμισε τό στήθος 
του.

Ό  Νιζίνσκυ κίνησε άρνητικά τό 
κεφάλι του.

— Τότε γιατί κλαΐς;
Τό μπράτσο πού ήταν τυλιγμένο 

στή μέση του άρχισε νά τρέμη. Τά 
χείλη της μισανοιγμένα πλησίασαν 
πάλι τά δικά του. Καί, ξαφνικά. Ε
νοιωσε τά νύχια της νά μπήγωνται 
στή σάρκα του. Γύρισε, γιά πρώτη 
Φορά, καί τήν κύτταζε στά μάτια. 
Είδε δυό κάρβουνα άναμιιένα νά 
σπιθίζουν μέσα στήν βαθυγάλαζη 
άντιφεγγιά τής νύχτας.

* * * \
Χωμένος σέ μιά βαθειά βελουδέ

νια πολυθρόνα, μέ τό κεφάλι στη
ριγμένο στις παλάμες, ό Νιζίνσκυ 
προσπαθοΰσε ν’ άναπολήση τήν άλ- 
λόκοτη νύχτα πού είχε ζήσει.

Αίγα βήματα μακρυά ίου, μέσα 
στή .σκιά (πού δέν Εφταναν νά δια- 
λύσουν οΰτε τό άντιφέγγισμα τόΰ 
τζακιού, δπου είχαν σταχτώσει τά 
ξύλα, οΰτε τό τρεμολάμπισμα τών 
λυωμένων κεριών πού ψυχορράγοΰ- 
σαν στά χαμηλά άσημοπελεκημένα 
σαμντάνια) ξαπλωμένη στά ντιβάνι, 
ή Μεγάλη Δούκισσα, κοιμόταν, μέ 
τά χείλη νοτιμένα άκόμα άπό τά 
φιλιά του.

Κι’ άν ήθελε νά ξεχάση, ή ρυθμι
κή άνάσα της τοΰ θύμιζε τις τρικυ
μισμένες ώρες πού πέρασε κοντά 
της.

Ξαφνικά Ενοιωσε μιά βαθύτατη 
άποστροφή πρός τόν έαυτό του.

Ή  πρώτη νύχτα τόΰ  θριάμβου 
τρυ — ή νύχτα πού ώνειρευότοτν 
χρόνια καί χρόνια — σπιλώθηκε μέ 
τό αίμα μιας φτωχής μικρούλας καί 
τελείωσε μέ μιάν άκατανόμαστη' 
προδοσία: άγαποΰσε τ ήν  Με.
γάλη Δούκισσα, δέν τήν γνώριζε 
καθόλου, ήταν τόσο πιό μεγάλη 
άπ' αύτόν, κι’ δμως...

Τινάχτηκε άπό τήν πολυθρόνα 
νευριασμένος.

Ή  πλούσια έρμίνα πού είχε τυ
λιχτή, γλύστρησε άπό τούς ώμους 
του. Τότε μόνο πρόσεξε πώς ήταν 
γυμνός. Τό κοστούμι τοΰ Δόν Ζου
άν πού φοροΰσε κατάσαρκα άπό 
τήν παράτασι, είχε γίνει κουρέ
λια.

Μιά βλαστήμια Εφθασε ώς τά 
σφιγμένα χείλη του.

Πώς θά Εφευγε άπό κεΐ μέσα ; 
"Επρεπε, μέ κάθε τρόπο, νά βγή 
άπό κείνο τό καταραμένο δωμάτιο.

Κι’ άν άκόμα τοΰ χάριζαν δλο τό 
χρυσάφι τοΰ κόσμου, δέ θάθελε ν* 
άντικρύση άλλη μιά φορά, τά λι* 
γωμένα μάτια τής Μεγάλης Δού- 
κισσας.

Φέρθηκε σάν άνανδρος, σάν τόν 
τελευτάΐό μουζίκο, μιά νύχτα πού 
ήταν τσακισμένος άπό τήν κούρασι 
κι' άπό τίς συγκινήσεις. Αύτή ή νύ
χτα δέν Επρεπε, μέ κανένα τρόπο, 
νά έπαναληφθη.

Μέ νευρικές κινήσεις ξανατυλί- 
χτηκε στήν έρμίνα, πήρε Ενα σαμ
ντάνι καί τό σήκωσε πάνω άπό τό 
'κεφάλι του γιά νά διακρίνη τρι
γύρω. ,

Στ’ άριστερά του, μιά πόρτα μι- 
σανοιγμένη τοΰ φάνηκε πώς κουνή
θηκε έλαφρά.

"Ενας άλλόκοτος φόβος τοΰ πά
γωσε τά μέλη. Λίγο άκόμα καί θά 
φώναζε. Συγκρατήθηκε δμως, γιά 
νά μήν ξυπνήση τήν Μεγάλη Δού
κισσα.

Ά ν  ξυπνούσε έκείνη, ή αύγή τής 
καινούργιας μέρας θά τόν εΰρισκε 
φορτωμένο μέ καινούργια ντροπή.

"Επρεπε νά φύγη.
— θάναι οί ίσκιοι πού τρέμουν 

μέ τό φώς τών κεριών, είπε άρκετά 
δυνατά, γά νά δώση θάρρος στόν 
Εαυτό του.

Καί προχώρησε πρός τήν μισα- 
νοχτή πόρτα.

Τό θυρόφυλλο δμως άνοιξε άπό
τομα καί στό φώς τών κεριών πού 
κρατούσε είδε μπροστά του Εναν 
κοντό καμπούρη άνθρωπάκο.

Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  ι. Σ τ ό  έπ όμένο.

δρόμο ή πού μπαίνανε μέσα. £πέ 
μενε νά μοΰ προσφέρη κάτι. Περι
ορίστηκα σ’ :£να τσιγάρο. Μόλις 
άρχίσαμε νά τά λέμε, μιά παλιά 
ξύλινη πόρτα Ετριξε δίπλα μου καί 
μιά γυναίκα νέα, παχουλή, μ’ Ενα 
παιδί στήν κοιλιά κι’ Ενα στήν άγ- 
καλιά, μπήκε μέσα.

— Καλά, δέν τό πήγες άκόμα τό 
φαί στό φοΰρνο; Ρώτησε άπλά, σά 
νά μή τής Εκανε καμμιά έντύπωσι 
ή παρουσία μου.

— Δέν είχα ποιόν ν’ άφήσω δώ.

μιάν ‘έφήμερίδα πόύ πήρε άπό τόν 
πόιγκο. Έβ<χνε τά γυαλιά του, Ερ- 
ριξε μιά ματιά στήν τελευταία σε
λίδα καί τήν άφησε στό τραπέζι.

— Τ’ αύτά τοΐς αύτοις, μοΰ είπε 
κουνώντας θλιβερά τό κεφάλι. Πίν 
λεμοι, αύτοκτονίαι, πλημμΰραι, κ -̂ 
ταστροφαί. Ή  θεία Πρόνοια μδς 
έγκατέλειψε...

"Ελεγε - Ελεγε ξεροβήχοντας 
κάθε τόσο γιά νά καθαρίση ό λά· 
ρυγγάς του. "Εκανα πώς τόν πρό
σεχα, ένφ παροοκολουθοΰσα τά δυό

Τά παιδιά λείπουν. "Επειτα βρήκα 
Εναν παλιόφιλο. Άπό δώ ή γυναί
κα μου, Εκανε σέ μένα, ξεχνώντας 
νά μέ συστήση.

— Χαίρουμαι, είπε έκείνη καί γέ
λασε άγαθά.

Ό  Νικόλας, σηκώθηκε. Πήγε πα- 
ρέκει καί πήρε Ενα πελώριο ταψί 
γεμάτο καθαρισμένες πατάτες καί 
ντομάτες, Ετοιμο γιά τό φοΰρνο. 
’Ήταν άκουμπισμένο άπάνου σέ 
μιά κάσα τοΰ πετρελαίου. Δέν τό 
είχα προσέξει.

— Μέ συμπαθδς, μοΰ είπε. " Ε 
φτασα. Μή φύγης.

"Αρπαξε τό ταψί κι’ Εφυγε σβέλ
τα.

— Καλέ, κυρά Νικόλαινα, δόστε 
μου Ενα μοντάρισμα μαΰρο, άκού- 
στηκε άπό τήν πόρτα μιά φωνή κε- 
λαϊδιστή. Είχα τήν περιέργεια νά 
κυττάξω. Χμ! ΤΗταν Ενα κοριτσό- 
πουλο δέκα πέντε — δεκάξη χρο- 
νών, ψηλό, καλοφτιασμένο. Σμυρ- 
νιά θδταν, Ετσι τοΰ> άχιστον φαινό
ταν άπό τήν .προφορά της.

— Δέν πουλάμε σήμερα Κυρια
κή. Ό  πολισμανος είναι παρέκει.

Ή  μικρή μπήκε γοργά άφοΰ £ρ- 
ριξε έοευνητικές ματιές στό δρόμο.

— Δέ φαίνεται ψυχή. Δόστε μού 
το. ’’’Ηρχε ή άδελφή τση σπίτι καί 
τσ’ ήφυγε Ενας ποΰντος. Καί μούει- 
πε ή κυρά: σύρε στήν κυρά Νικό- 
λαινα, θάχη, δέ μπορεί. 'Εκεί μέ
σα δά βρίσκεις...

— Καλά-καλά, τήν Εκοψε έκείνη 
βαοετά. Ά σ ’ τό μυθιστόρημα.

Τής Εδωσε τό κουβαράκι, πήρε 
τά λεπτά, κρατώντας πάντα τό μω
ρό στό χέρι, καί ήρθε νά καθίση 
κοντά μου, στό σκαμνί.

Ή  μικρή- είχε σταθή κι* Εψαχνε 
τά περιοδικά πού ήταν άπλωμένα 
στό στενόμακρο πάγκο.

— "Εχετε κι’ άλλα παιδάκια; 
Ρώτησα τή Νικόλ,αινα γιά νά σπά
σω τόν πάγο τής σιωπής.

— 00, Εκανε., "Αλλα πέντε. Κι’ 
Ερχεται κι’ Ενα άκόμα. Μπορεί καί 
δυό. Γιατί τά τελευταία βγήκαν 
δυό, μά τδνα τό πήρε ό θεός.

Γέλασε πλατειά δείχνοντας Ενα 
στόμα γεμάτο μέ κάτι δόντια στρα
βά καί σουβλερά.

— Οόφ! ζέστη καί μιζέρια, φώ- 
νάξε δυνατά καί βαρετά Ενα παιδί 
δέιχα χρονών καθώς έμπήκε κουρα
σμένο μέσα. Πέταξε τίς έφημερίδες 
πού κρατούσε στή μασχάλη του, πή 
ρε Ενα ποτήρι άπό Ενα ράφι καί πή
γε άντίκρυ μου νά τό γέμιση νερό 
άπδνα μεγάλο ·,ψυγείο πού πρώτη 
φορά τό πρόσεχα.

— Καλή μέρα σας, άκούστηκε 
μιά βαθειά μεταλλική φωνή. ΤΗτ«/ 
Ενας νέος άδύνατος, χλωμός μ’ Ενα 
άνοιχτό πουκάμισο, δίχως σακκάκι, 
μ’ Ενα παλιό, τριμμένο άλλά καθα
ρό παντελόνι καί μέ κόκκινα πέδ,- 
λα στά γυμνά του πόδια.

’Ήρθε μέσα καί φώναξε τά μι
κρό. Κάτι τοΰ είπε σιγά δίνοντάς 
του λίγα λεπτά. Σέ λίγο ό μικρός 
Εβγανε άπδνα μεγάλο κουτί δυό 
τσιγάρα καί τοΰ τάδωσε. Ζήτησε 
Ενα σπίρτο, άναψε τό τσιγάρο καί 
γύρισε στόν πάγκο μέ τά περιο
δικά.

— "Α, έδώ είσαι, Μαρίτσα; είπε 
στήν, κοπέλλα.

— Δέν τήν είδες τάχα, τόσην ώ
ρα; γέλασε ό μιικρός καί τά μάτια 
του παίξανε πονηρά

— "Ελα δώ σύ, μήν άνοοκοττεύε, 
σαι, τόν μάλωσε ή κυρά Νικόλαι· 
να. Καί γιά Ι'ά. μέ κάνη νά μήν 
προσέχω τούς νέους π’ άρχισαν νά 
σιγομιλανε, μοΰπιασε τήν κουβέντα.

— Είναι ό μεγάλος μας γυιός. 
Πάει στό σκολειό, μά δέ δια^ζει. 
Τόν φάγανε τά μυθιστορήματα. "Ο 
λο σέ δαΰτα Εχει τό νοΰ του. ΤΕ νά 
κάνης; Είναι αύτή ή παλιοδουλεΐ'Χ 
άλλοιώς θάν τοΰ τά πέτοτ/α δλ·τ.

— Ψιτ! Σύρε σπίτι μιά δραχμή 
πάγο, φώναξε μιά κυρία χοντρή, 
κοκοβαμμένη φορτω; ,ίνη μέ μιά 
γούνα στό χέρι, καθώς περνούσε 
άπ’ δξω καί Ενα νόμισμα κύλησε 
ήχερά στό μπετόν τοΰ μαγαζιοΰ.

— "Α συχτ... μουρμούρισε ό μι
κρός, σκύβοντας γιά τή δραχμή. 
Ωστόσο πήγε στό ψυγείο, Εκοψε ϊ- 
να κομμάτι πάγο άπό μιά μεγάλη 
πλάκα καί πέρνοντάς το στά χέρια 
βγήκε κράζοντας:

— Πάω.
"Ενα μπαστούνι · χτύπησε δυό- 

τρείς φορές τήν κάσα τής άνο.χτής 
πόρτας κι’ Μνας γέρος στεγνός μέ 
μικρό λευκό γενάκι καί μαυροπρά- 
otvo, τριμμένο κοστούμι, πρόβαλε 
άμέσως ρωτώντας:

— Ό  κύριος Νικόλαος;
— "Εφτασε, περάστε, άπήντησε ή 

κυρά Νικόλαινα πρόθυμη καί Ετρε- 
ξε κοντά του.

— Πέρασα άπλώς νά τόν Ιδώ. 
’Εντούτοις θά παραμείνω όλίγον.

ΤΗρθε στό τραπέζι κρατώντας

παιδιά πού τά λέγανε κρατώντας 
άπό ενα περιοδικό γιά πρόσχημα. 
Ή  κυρά Νικόλαινα είχε βγή νά 
δώση μιά έφημερίδα σ’ Εναν περα
στικό καί ξαναμπήκε βιαστική κκί 
λίγο άνήσυχη. Κάτι τούς είπε σιγά 
κι’ ή κοπέλλα ξαφνιασμένη πετά. 
χτηκε Εξω, ένώ ό νέος γύρισε τίς 
πλάτες του στήν πόρτα καί προχίν 
ρησε πρός τό βάθος.

— "Εβγα Εξω, 6ρέ, άκούστηκε 
σέ λίγο μιά φωνή τραχειά, κι’ Ενας 
νέος άντρας ψηλός, παχύς, έπρόβα- 
λε στήν πόρτα. Στρογγυλοπρόσω
πος καί ξυρισμένος, μέ πλατείς ώ
μους, μέ χοντρά μαΰρα μπράτσα, 
δλο νεΰρα, Εμοιαζε σάν παλαιστής. 
Φοροΰσε μιά κοντή φανέλλα κι’ Ενα 
σκοΰρο, έργατικό παντελόνι.

Ό  χλωμός νέος Εκανε πώς biv 
άκουσε.

— Πούεισαι, νεαρέ. Σένα μιλά ο. 
Σένα. "Ελα μαζί μου. Σέ θέλω.

*0 άλλος τόν άκολούθησε χλω-

άποκοιμηθή, σέ μιά κούνια πρόχει
ρη' πούχε σιάξει σίγουρα ό ίδιος ό 
άντρας της άπό κάποια παλιά κασ- 
σόνα.

— Περίεργο είναι τό μαγαζί σου, 
Νικόλα. Άπ ’ δξω μοΰ φάνηκε acxv 
πρατήριο τσιγάρων κι’ έφημερίδων. 
Άλλά μέσα, βλέπω, είσαι σωστή 
κιβωτός τοΰ Νώε.

— Τί νά κάνης; ’Εδώ κάτου πρέ
πει νάχουμε άπ’ δλα. Άλλοιώς δέ 
βγαίνει τό καρβέλι.

— Είσαι εύχαριστημένος;
— Ό  θεός τό ξαίρει πώς τά κα

ταφέρνω. Είμαστε τόσα στόματα.
Ξαφνικά, δλη ή είσοδος Εφραξε 

άπό Ενα μεγάλον άνθρώπινο όγκον. 
Μιά γυναίκα πελώρια μπήκε μέσα 
γεμίζοντας τή σούδα μέ μιά βαρειά 
μυρωδιά. Ό  Νικόλας πετάχτηκε 
άπάνου καί πήγε νά τήν ύποδεχθή 
λυγώντας ώς κάτω τό κορμί του.

— Κςτλημέρα σας. Πώς είναι τό 
κύριο Νικόλα; "Εκεί «Μεσαζέ»; 
Ντό μου. θέλω καί τσιγκάρα Πα- 
παστράτος, σοκολά καί σπίρτα.

Ό  Νικόλας τά έτοίμασε. "Ανοι
ξε κείνη τήν τσάντα της, τά εβοα/ε 
μέσα, πήρε άπό κεΐ Ενα' κατοστά
ρικο καί τοΰ τόδωσε.

— Κράτει καί δυό μπουκάλια 
μπύρα. Νά τά στείλης σπίτι μεση
μέρι. Νάναι παγκωμένο πολύ.

Κυττοΰσα τή χοντρή αύτή γυναί
κα μέ τό βαρύ άρωμα καί τήν ξενι
κή προφορά, προσπαθώντας νά 
μαντέψω τί μέρος λόγου είναι. Εί
χε Ενα μεγάλο ντεκολτέ, κατακάκ- 
κινα, βαμμένα μαλλιά, κι’ Ενα πρό
σωπο φρέσκο, πλατύ κακοσοβατι- 
σμένο. Τά μάτια της ήταν μεγάλα, 
γαλανά, μέ βαθειούς μελα\ :ύς ή
σκιους καί τά χείλη της φουσκωμέ
να, προκλητικά, θά ήταν ώς σα
ράντα πέντε χρόνων. Τό πάχος ξε
χείλιζε άπό τά στήθη κι’ άπό τούς 
γοφούς τοΰ πελώριου κορμιοΰ της 
καί κόιτω άπό τήν κοντή της φού
στα πρόβαλαν δυό χοντρά, ίσια δο
κάρια σφιγμένα σέ δυό στενά ιαυτε- 
ρά παπούτσια πολύχρωμα.

Πήρε τά ρέστα καί τράβηξε στήν 
Εξοδο, άλλά ξαναγύρισε χτυπώντας 
μέ τό γαντοφορεμένο χέρι τό μέτω
πό της.

— Παρά λίγο ξεχνούσα, είπε

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

μότερος τώρα, άλλά όρθόστητος, 
νευρικός. Αποφασισμένος.

— Λυπηρά πράγματα, άρχισε νά 
λέη ό άγνωστός μου γέρος. Άλλά 
κείνη τή στιγμή ήρθε ό Νικόλας κι’ 
Επιασαν τις χαιρετοΰρες

— Δέν άργησα, Εκανε γυρνώντας 
σέ μένα Πιστεύω πώς δέν έβαρέθη- 
κες. "Επειτα ό κύριος Τιμολέων εί
ναι φίνα παρέα. Γνωριστήκατε;

— Ναί, έλαφρώς, είπε ό γέρος. 
"Ερριξε μιά ματιά στό ρολό’ί του 
ικαί σηκώθηκε άπότομα. ’Ήταν άρ- 
γά- Επρεπε νά πηγαίνη.

Πήρε ιδιαιτέρως τό Νικόλα καί 
τοΰ είπε λίγα λόγια σιγά καί ικε
τευτικά. Κι’ έκείνος άπλωσε μέ τρό 
π ο τό χέρι του πίσω κι’ Εβγαλε ψα- 
χουλευτά άπόνα κουτί «άτι τι, τό 
Εδωσε στό γέρο, πού τ’ άρπαξε βια
στικά καί τδχωσε στό παντελόνι. 
"E K o c v a  πώς έδιάβαζα άλλά τό μι
σό μου μάτι παρακολουθούσε τή 
σκηνή. "Οταν Εφυγε ό γέρος ό κύρ 
Νικόλας είπε στή γυναίκα του:

— Σημείωσε τό δάσκαλο Ενα 
κρεμμύδι, λεπτά πενήντα.

"Επειτα ήρθε καί κάθισε κοντά 
μου. Μέ κυττοΰσε χαρούμενος, γε
λαστός σάν Ενα σκυλί πού ξαναβλέ
πει κάποιον πού τώχε χαϊδέψει. 'Η 
γυναίκα του παρέκει σέρνοντας τό 
μικρό άπό τό χέρι, συγύριζε τίς έ
φημερίδες, Εδινε στούς περαστικούς 
πελάτες σπίρτα, τσιγάρα, περιοδι
κά, Εσιαχνς τίς μέντες ή τά μολύ
βια πού είχ<χν άνακατωθή μέσ’ στά 
στενά κουτιά τους. “ Ολες αύτές τις 
δουλειές τις Εκοινε βουβά, σάν μιά 
μηχανή κουρντισμένη. Κάπου - κά
που έμάντευες Ενα «μάλιστα» ή Ενα 
«εύχαριστώ» στά χείλη της. Τό μω
ρό τώχε βάνει άπό πριν, μόλις είχε

στόν κύρ Νικόλα. Τέλω νά Ερθης 
σπίτι άπόγεμα, σιάξης μττυφέ. Κά
τι χάλασε κι’ Εχω πόκερ τό βράδυ. 
"Ερθης, δέν είναι Ετσι; Πάρε «κι* 
έργαλείο σου.

Ό  μαγαζάτορας θά πήγαινε, 
πώς μπορούσε ν’ άρνηθή ; Τή συνώ- 
δεψε ώς Εξω κουβεντιάζοντας.

Ή  Νικόλαινα ήρθε κοντά μου 
μουρμουρίζοντας:

— 0(3 νά χαθή ή παλιοβρώμα. 
Δέν Εχει τσίπα. Τώρα βρήκε τό 
μπουφέ άφορμή.

— Κι’ αύτός γιατί τής δίνει θάρ
ρος; έρώτησα. Δέν πρέπει νά πάη.

— "Αχ! Αναστέναξε. Νά τή χά
σουμε; Είναι ή καλλίτερη πελάτισ- 
ρά μας. Αφήνει στό μαγαζί δυό- 
τρεΐς χιλιάδες τό μήνα.

Σήκωσε τούς ώμους.
— Τί μέ νοιάζει; "Εκανε σέ λί

γο, σά Λά μονολογούσε "Ο,τι καί 
νά κάνη έδώ θάρθη νά πλαγιάση. 
Ή  ντροπή θότν τής μείνη αύτηνης.

Ξαφνικά, Ενα παράπονο πού μά
ταια πάσχιζε νά κρύψη μέσα της 
ξέσπασε σ’ άναφυλλητό.

Γύρισε κατά μέσα τό πρόσωπό 
της γιά νά κρύφη τά δάκρυα πού 
άρχισαν νά τής βρέχουν τά μάτια 
κι’ Εφυγε στενάζοντας:

— Γιατί νά τύχη σέ μένα, θεέ 
μου, γιατί;

*0 Νικόλας ξαναγύρισε άκεφος.
— Πού είναι ή γυναίκα μου; ρώ

τησε άνήσυχος. Πάει μέσα;
Δίχως νά περιμένη άπάντησι Ε

σπρωξε τήν πόρτα καί μπήκε κι* 
αύτός στό μέρος έκεΐνο τού μαγα
ζιού πού χρησίμευε γιά σπίτι.

Τό μιικρό Ετρεξζ μέ τά τέσσερα 
πίσω του κλαίγοντας.

Δυό παιδιά τδνα ώς έννιά χρό
νων καί τ’ άλλο λίγο μικρότερο, 
χύθηκαν στό μαγαζί χαρούμενα. 
Λογάριαζαν πόσα φύλλα είχε που
λήσει τό καθένα.

— "Ενας βιαστικός πήρε μιά έ
φημερίδα καί ξέχασε νά ζητήση ρέ
στα άπό τό τάλληρο — είπε τό με- 
γαλείτερο θριαμβευτικά.

— Έμένα μιά κυρία μουδωσε Ε
να δίφραγκο γιά μιά σημείωσι πού 
πήγα σ’ Εναν κύριο πού περίμενε 
στή γωνιά, είπε τό άλλο.

Σύγκαιρα ήρθε κι’ ό μεγάλος ά- 
δερφός τους ποδχε πάει τόν πάγο, 
Τούς είπε κι’ Εβγαλαν δσα λεπτά 
είχαν πιάσει κι’ άρχισαν νά τά με
τράνε μαζί.

Άπό μέσα άκούγονταν κουβέν
τες ζωηρές. Ή  Ν υκόλαινα κάτι ε-

Γ. Σ  _ ΔΟΥ Ρ Α ; «Δέκα τραγούδια Τής 
έληΐβας», ποιήματα_— Ό  κ . Γ. Σ .  Δού- 
ρας συνεχίζει τήν ποιητική προσφορά τού 
μέ τΛ (δια τραγούδια της χριστιανικής 
έγκαρτερήσεως, είδος τί> Λ ποιον 6 ϊδιος 
πρωτάρχισε καί μόνος του συνεχίζει.
Στή  δημοτική ποίησι βρίσκουμε πολλές 
φορές συγκινητικές επικλήσεις στούς 
•Αγίους καίαλλάρηδες καί στή Μεγα- 
λόχαρη, παλλόμενες άπό τή θέρμη τής 
πίστεως καί τή μουσικότητα τοΰ ρυθμού _
Τίς έπίκλήσεις αύτές προεξέτεινε Λ κ 
Δούρας μέ περισσότερη τεχνική καί μέ 
πι& έκπνευματισμένη διάθεσι Λνατάσεως 
καί έξαγνισμοΟ. Τή «Νύχτα τών αίώνων», 
τό «Βραχνά στά ξέπινοα στήθη», τό « 'Αλ
γεινό κλάμα» καί τό «Πένθος» τά νοιώ
θει, μά του φτάνει νά παρακαλ§:

Μέριασε νύχτα τών δακρύων καί τών 
(αίμάτων

τοΟ βόγγου καί τοΟ στεναγμού καί τ'
(άγριου ρόγχου,

ό Ιδιος σου ρόγχος ν' άκονστ^, νύχτα 
(θανάτου,

ροδάτο έπάνω σου ή αύγή άς πατήση 
(πόδι..

καί ν’ άτενίζη μ' έλπίδες στόν ούρα\ ό ;

Τής γήζ χό πρόσωπο 
ή πνοή σου Ανανεώνει 
κι* οΐ δροσοστάλες σου, 
στή νέα τή χλόη, διαμάντια, ..

Στό  σημερινό του' βιβλίο δεσπόζει 6 
συμβολισμός καί ή έλπίδα, πού Ανεβαί
νουν σάν προσευχή πότε βιδλικοΟ . κάλ
λους καί πότε βυζαντινής άσκητικότητος.
Καί στή μιά δμως περίπτωσι καί στήν 
άλλη δέν παύεις νά διακρίνης τόν ποιη
τή μέ τή λυρική φλέβα, πού ϊχει τήν αΤ- 
σθησι τής άρμονίας καί στόν έλεύθερο 
στίχο καί τίς όμοιοκατάληκτες στροφές, 
καί πού ξέρει νά πλέκη γραφικές εικόνες.
Παραθέτουμε λίγες στροφές άπό τό τε
λευταίο τραγοΰδι τής συλλογής πού εΐ
νε, κατά τή γνώμη μας, καί τό καλύ
τερο;

Τή σκηνή μας τήν κάναμε μέ κλώνια 
σμιχτά φοινίκων κλώνια, λυγερά, 
μ’ έληάς καί μ' άγριεληας κλαδιά καί 

(σμύρτα,
μέ δέντρου ώραίου πυκνόφυλλου, κλωνιά.

Τή σκηνή μας ώ μήν καταφρονήστε, 
έφήμερη, διαβάτρα άν σας φοτνή, 
τήν πόλη μας δέν έχουμε 'δώ πέρα, 
διαβατικοί στή χώρα είμαστε αύτή,.

Λείπουνε, λείπουνε άπό μάς τά πλούτη 
τούτης τής πολιτείας κι* ό θησαυρός, 
δέν μδς φρουρούν τά τείχη της, μεγάλα, 
μά εΐνε σκεπή δική μας ό ούρανός. . _

... Σείστε τά κλώνια, σείστε τά φοινίκια, 
ώ φίλοι έσείς, τριγύρω άπ' τή σκηνή, 
διαβατικοί στήν πόλη είμαστε έτούτη, 
μά ή πόλη μας μιά μέρα θά φαν^;

Ταχιά θάρθρ σά νύφη στολισμένη, 
θάν τηνε κατείάση ό ουρανός, 
τ' Ασάλευτα έχει ή πόλη μας θεμέλια, 
τής πόλης μας τεχνίτης ό θεός! ..

...Τή νύχτα ή πολιτεία μας δέν τήν ξέρει 
κι’ ή μέρα της δέν έχει τελειωμό, 
ήλιος ό θεός της κι’ άσωτο φεγγάρι 
τής εΙρήνης φωτίζει τόν Λνθό..

Τήν πόλη μας δέν έχουμε 'δώ πέρα, 
σκηνή μέ κλώνια έκάνάμε ήχερά, 
μ’ έληάς κλαδιά, μ* έτιάς κλαδιά καί 

(σμύρτα;,
μέ δέντρου ώραίου, πυκνόφυλλου κλωνιά,

.. Διαβατικοί στήν πόλη είμαστε έτούτη, 
μά ή πόλη μας ψηλάθε έχει φανεί.,,

ΟΛ. Π Ε Ρ .

M IX , Γ  Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η : «Ψυχής Αντίλα
λοι», Ποιήματα._Τό καινούργιο ποιητικό 
βιβλίο τοϋ κ .  Μ , Πετρίδη δέν είνε οΰτε
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Η·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι!· ΙΙ· ΙΙ·1 Ι·Η · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι· Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· |

λεγε μέ παράπονο κι’ ό άντρας της 
προσπαθοΰσε νά τήν καλοπιάση.
Πότε μιλούσε άπότομα καί πότε 
τήν παροοκαλοΰσε. Τό μωρό μιξό- 
κλαιγε. Μιά άλλη παιδιάτικη φωνή 
άνακατευόταν. «Ψωμί», Ελεγε κάθε 
τόσο, «πεινάω».

— Ξύπνησε ή μπεμπέκα, φώναξε 
τό μεγάλο παιδί μέ λαχτάρα. "Α 
φησε τό μέτρημα καί Ετρεξε μέσα.
Σέ λίγο ξαναγύρισε κρατώντας
στά χέρια Ενα ξανθό κοριτσάκι τρι- 

χρονίτικο.
— Είναι ή κόρη' μας, ή μονάκρι- 

6η, μοΰ είπε φέρνοντας κοντά μου 
τό παιδί. Τ  άπίθωσε χάμου ικαί πή
γε νά τοΰ φέρη μιά φέτα ψωμί καί 
μιά πλακίτσα σοκολάτα*

— Πού είναι Λ "Ισκας; άκούστη- 
Κ6 μιά φωνή παράχορδη άπό τήν 
πόρτα.

"Ενας άντρας μισόκοπος, άξύρι- 
στς, μ’ Ενα ξεσκισμένο ήμίψηλο, μέ 
ροΰχα στενά, παράταιρα — ικαφέ 
σακάκι, μπλέ γιλέκο καί κοντό παν 
τελόνι γκρίζο καρεδάτο — ρίχτηκε 
στίς έφημερίδες. Τίς Εψαχνε μιά- 
μιά βιαστικά καί τις πετοΰσε μέ 
άηδία. Τά παιδιά τόν τριγύρισαν 
κρυφσγελώντας.

Ή  πόρτα δίπα μου Ετριξε κι* ό 
Νικόλας κρατώντας άπιό τό χέρι τή 
γυναίκα του μπήκε γελαστός. Έ 
κείνη ήταν ήσυ)^, παραδομένη σέ 
μιά μοιρολατριική άπαντοχή.

Μόλις τόν είδε ό παράξενος πε
λάτης Ετρεξε κοντά του:

— Λοιπόν, τόν ρώτησε άνυπάμο- 
νος, τίποτα, οΰτε σήμερα τίποτα;

*0 άλλος σήκωσε τούς ώμους:,
— Τίποτα.
— θά μέ κοολέση, δέ μπορεί, " ί 

σως νά μήν άφήνη ή Αγγλία νά τό 
γράψουν τά φύλλα. Μά δέ θά τής 
περάση. θά μοΰ γράψη άπ’ ευθεί
ας. Στάσου: δός μου χαρτοφάκελ, 
λα. Νά, πάρε δυό δραχμές, θά τής 
ξαναγράψω. Είμαι βέβαιος πώς 6ά- 
χω άπόιντησή της ώς τήν Τρίτη.

Πήρε τά χαρτοφάκελλα, μέτρησε 
στά δάχτυλά του τίς ήμέρες, σήκω
σε άπάνου τό «εφάλι σκεφτικός κι’
Εφυγε χαρούμενος μέ μεγάλα βή
ματα φωνάζοντας:

— Ασφαλώς.
— Είναι Ενας τρελλός, μοΰ έξή- 

γησε κουνώντας τό κεφάλι ό Νικό
λας, πού περιμένει νά τόν καλέση 
ή Βασίλισσα τού Σαβα γιά νά 
στεφανωθούν.

Ζήτησα Ενα πακέτο τσιγάρα κι*
Εκανα νά σηκωθώ.

— θά φύγης; "Οχι, δχι. Πρέπει 
νά μείνης. Είχαμε τόσα χρόνια νά 
σμίξουμε: Κάτσε νά πιοΰμε Ενα πο
τήρι κρασί. "Οπου νάναι θά έτοι- 
μασθή τό φαΐ. "Επειτα θέλω νά σοΰ 
ζητήσω μιά συμβουλή.

— Μείνετε νά γνωριστούμε καλ
λίτερα. Εξόν άν δέν καταδεχόσα
στε τό φτωχικό μας.

Έπιμένανε πολύ κι’ οί δυό. Ά 
κόμα καί τά παιδιά μέ παρακαλοΰ- 
σαν. "Εμεινα μέ τή συμφωνία- νά 
βάλω τό κρασί «αί κάτι κονσέρβες

τό πρώτο οΟτε τό δεύτερο "Αλλως τε κι* 
6 ϊδιος 6 κ. Π < εΐνε Λρκετά γνωστός στό 
κοινό άπό διάφορες λογοτεχνικές έργα- 
σίες πού προσέφερε κατά καιρούς 0 1  
«ψυχής άντίλαλοι» οΟτε λίγο 1 οΟτε πολύ, 
εΐνε 30 πηγαία τραγούδια πού άντιπρο- 
σωπεύουν άπόλυτα τόν κατασταλαγμένο 
ποιητής

Στά  ποιήματά του αύτά ό κ. Π. δέν 
έκδηλώνει καμμιά άνησυχία, καμμιά προ
σπάθεια γιά πέταγμα, καμμιά τάση γιά 
άνεδάσματα σέ κάτι ύπέρκοσμο, κάτι ξέ
νο κι* άγνωστο> Εΐνε ό κουρασμένος, ποί> 
άπολογεΐται#

ΤίοΟσα σεμνά σάν χαμομήλι, 
πού στό χώμα γνέψει 

κι* όταν άκόμα τ’ άρωμά τοα 
ύψωνει πρός τά νέφη· 

κι* έγώ, σάν ύμνος μου
έτρεχε πρός τούρανου τά πλάτια 

δέν £παυα χαμηλωμένα
νά κρατώ τά μάτια. #>

Τό τετράστιχο αύτό άντιπροσωπεύει* 
μου φαίνεται, όλόκληρο τόν ποιητικό κό
σμο τοΟ κ # Π # Κύκλος στενός# Νοσταλ
γία, θυμοσοφική διάθεση. Τίποτε άλλο.

Ο Ι «Ψυχής άντίλαλοι», δπως εϊπα καί 
παραπάνω, έχουν πλατειά τήν λυρική 
διάθεση καί τήν άγνή καί πηγαία έμ
πνευση # Κι* άκόμα κρύδουν μιά τρυφε
ρότητα τόσο γλυκέιά καί τόσο σπάνια
στούς νεωτέρους καιρούς, στίς νεώτερες 
τάσεις καί τεχνοτροπίες

Γύρω στό τζάκι, σάν καθόμαστε μα* 
. (νοϋλα μου

τής άλυσίδας τών παιδιών, έσύ ήσουν
(ή άκρη...

Ρουφώντας θαλπωρή μέ χέρια καί μέ
(πρόσωπα,

στις φλόγες δλέπαμε τών πόθων μας τά
(μάκρη.,.

•Επίσης μίλησα καί γιά θυμοσοφική 
διάθεση, Πράγματ,ι στό τέλος τοΟ βι
βλίου του ό κ. Πετρίδης ίχει δέκα πβ. 
ρίπου σελίδες μέ δΟστιχα καί μονόστιχα, 
δπως π, χ ,:

1 ,— «Τδ πού μπορείς προσπέρνατο 
τό δέν μπορείς.,, κυνήγα»,

2 ,—Μίλα τή γλωσσά τής καρδίας 
μέ ξαστεριά κι" άπλότη·
δέν ίχει πιά καιρό νά XOvjj 
γρίφους ή Άνθρωπότη,,.

Καί μέ δυό σημειώματα όλοσέλιδβ 
σχεδόν ύπό τόν τύπον Ιστορικής καιατο- 
πίσεως, τό ϊνα Αφιερωμένο στόν Τέλλη 
"Αγρα καί τό άλλο στόν Νϊκο Κηθίνιο,

Τέλος γιά νά κλείσω τό σημείωμα! 
τοΰτο 6χω νά παρατηρήσω; πρώτο μερι<. 
κές «άκυριολεξίες» δπως π. χ « Σ ωποο- 
σιάς» άντί σιωπής, «Έρωτιδς» άντί ί- 
ρωτισμοϋ κλπ. καί δεύτερο, πολλά σπ» 
σίματα τοΰ μέτρου δπως π, χ ,:

Ή  Πλάση, νύφη λές λουσμένη γιά τήν
(κλίνη

καινούργιας όμορφιδς τά θάμπη όλοΟβ*
(άφήνει.,.#

Ό  τονισμός τοΟ δεύτερου στίχου ΘΛ 
Εδρεπε νά είνε στήν τέταρτη συλλαβή· ή 
πάλι;

Νά, οι δρόμοι καί τά μονοπάτια 
(άδειάσανε,

ζεστάθηκαν φωλιές καί σπίτια τρα· 
ι (γουδήσαν.

δπου Α τονισμός τοΟ πρώτου στίχου πρί< 
πει νά γίνη στήν έβδομη συλλαβή καί τοΟ 
δεύτερου στήν τέταρτη καί τόσα άλλα,

Α . Σ .

πού είπαν ν' άνοίξουν άπό τό μα
γαζί. Δέν ήθελα νά τούς λυπήσωΙ 
κι* είχε κεντηθή ή περιέργειά μου 
γιά τήν Ιδιόρρυθμη αύτή τρύπα, τή, 
φαμίλια πού στέγαζε καί τήν πελα
τεία της.

*Η ώρα πέρασε μέ κουβεντολόι* 
Κανένα καινούργιο νούμερο δέν £■< 
φάνηκε. Μπαινοβγήκανε συνηθισμέ
νοι πελάτες π’ οΰτε 'καταδεχόταν  ̂
νά τούς σερβίρη ό "Ισκας ή ή γυ
ναίκα του. ’Αφήνανε τά παιδιά γι4 
νά συνηθίσουν. Ή  συμδουλή?  ̂Η
ταν πρόσχημα. Γιατί τό ήξερε καλά 
κι* ό ίδιος πώς δίχως κεφάλαια 
δέν μποροΰσε ν’ άνοιξη κεντρικά 
μαγαζί καί πώς ήταν πολύ νάχυ 
τζάμπα τή σούδα πού τοΟχε έξα- 
σφαλίσει τό ψωμί ικαί τή στέγη τούς 
μέ τό νά κάνη τόν είσπράχτορα τοΟ 
ίδιοχτήτη στή διπλανή πολυκατοι
κία.

Τό μεγάλο παιδί £φερε τό φαΐ 
άπό τό φοΰρνο. - |

— Γύρτε λίγο τήν πόρτα, παιδιά, 
φώναξε ό Νικόλας. Γι>ναΐκα, φέρί 
πιάτα, πηρούνια, ψωμί. Ό  ϊδιΟ< 
βάλθηκε ν’ άνοιξη τις κονσέρβες, 
νά έτοιμάση τή ντοματοσαλάτα, νά 
ψιλοκόψη τό «ρεμμύδι.

"Οταν καθίσαμε στό τροατέζι, δ, 
λα ήταν στή θέσι τους. Τό τραπεζο- 
μάντηλο κι* οί πετσέτες έλαμπαν 
άπό πάστρα, τά παιδιά περίμεναν 
φρόνιμα τή μερίδα τους, τό ,κρασί 
σπίθιζε στό μπουκάλι προκλητικά* 
Τό μεγάλο παιδί είπε τήν προσευ
χή κι’ έπειτα δλοι ριχτήκαμε στά 
φαί, σά νά έρχόμαστε άπ’ τό θέρο,

Φάγαμε μέ πολύ κέφι. Μόνο πού 
μάς τά χάλασε στό τέλος μιά γει- 
τόνισσα, μιά γριά κουτσοδόντα, πού! 
μπήκε σπρώχνοντας τή γερμένη| 
πόρτα, δίχως νά χτυπήση.

— Τά μάθατε; Οί άγαπητικοί τή  ̂
Μαρίτσας, τής Σμυρνιδς, τσακωθή
κανε. Εκείνος ό μαντράχαλος, ό 
άλήτης, πήρε τό μυκρό καί τράδηξί 
πέρα, σ’ ένα χάλασμα. "Αν είσαϊ 
άντρας, τού λέει, θά ρθής νά χτι> 
πηθοΰμε. Πήγανε. Οί φίλοι τους ά
πό κοντά. «Κανένας νά μήν άνακα
τωθή. θάχη νά κάνη μαζί μου», 
φώναξε ό άμπλαοόμπλας. Καλά, 
παλληκάρι μου, κανείς. ’Αλλά στά, 
σου καί νά Ιδης. Ό  κοντοπίθαρος, 
ό άδυνατούλης, πού δέν τόν πιάνει 
τό μάτι σου τόν έ'φερε τουρά—γα
ζί. Μπλέ μαρέν τό μάγουλό του. Τά 
αίμα ποτάμι. "Επεσε χάμου καί 
δόγγαε σά μουσκάρι «’Αμάν». Τόν 
πήρανε οι άλλοι καί τόν ιτανε στή 
σπετσαρία. Αύτά τά χάλια. Δός 
μου, παιδάκι μου, ένα δ'φράγκο κο· 
νιάκ, νά στυλωθώ.

"Οταν έφυγε ή γριά μιά σιωπή 
βαρειά βασίλεψε γιά λίγο. Μά 5 
Νικόλας δέν άφησε τήν πίκρα νά 
μάς δάλη κάτου. "Αρπαξε τήν κι
θάρα κι’ άρχισε τό τραγούδι ξανα, 
δίνοντας σ’ δλους μας τό κέφι.

Τό γελεκάκι πού φορείς
έγώ στόχω ραμμένο.

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥΛΟΧ
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Παρήλθε κι άλλη έδδομάς μέ πλεϊστα γεγονότα 
πού καπασυνεκίνησαν κατά τά εΐωθότα 
τόν κόσμον τόν θεατρικόν πού τόσο συνηθίζει 
κάποιο καινούργιο γεγονός πάντα νά έμφανίζη.
Καί πρώτο.πρώτο γεγονός τω δντι σπουδαιότατου 
άπίστευτον, άπίθανον καϊ καταπληκτικώτατον 
ό γάμος ήτο ό ξαφνικός τής Αίτσας Λαζαρίδου 
ήτις, συμφώνως τφ ρητω, πού λέει «χρόνου φείδου» 
στό άψε σδΰσε μιά δραδυά, στήν Κηφισιά έπορεύθη 
καί εις τι παρεκκλήσιον άμέσως ένυμφεύθη 
τόν κύριον Μαυροκέφαλον, άνθρωπον λίαν πλούσιον 
τίμιο ν, σοδαρώτατον καί λίαν αύτεξούσιον.
Τοΰ γάμου τό μυστήριον έγένετο ταχέως 
καί χαρακτήρα έλαβε πολύ ρωμαντικόν 
Ή  νύμφη ήτο χαρίεσσα καί ό γαμβρός ωραίος 
καί ήτο — λέν — τό θέαμα έκτάκτως γραφικόν. 
'Ολίγοι φίλοι — έλάχιστοι — ώς μάρτυρες παρέστησαν 
καί μέ πολλήν συγκίνησήν τή Λίτσα άποκατέστησαν

κατόπιν δέ ot νεόνυμφοι τό ϊδιο έκεΐνο δράδυ
έπήγαν στήν παράστοοσιν, στό θέατρο «Άνδρεάδη».
Πολλήν χαράν αί ήθοποιοί δεδαίως έδοκίμασαν
κι’ εύθύς συγχαρητήρια θερμότατα έτοίμασαν
καί είπαν όλες : «ΛΙτσα μου, μεψάλη ή χαρά μας
ζωή χρυσή σοϋ εύχόμαστε καί μεΐς καί στά... δικά μας».
Κρυφά δέ τώρα σκέπτεται ή κάθε έγωΐστρια :
—«θά έχουμε λιγώτερη, μία πρωταγωνίστρια I»

; Πάντως έμεΐς εύχόμεθα τόν δίον της ώραΐσν 
κι’ έπιτυχίαν διαρκή στόν ρόλον της τόν νέον.
’ I δού και ή έξέλιξις άπρόοπτος. τά μάλα 
ένός άλλου ζητήματος άπό τά πιό μεγάλα.
Ή  λύσις τής διαφοράς Μακέδου—Δημητρίου 
δι’ ήν έγινε έπίδειξις και πείσματος άγριου. 

Άμφότεροι oi διάδικοι πήγαν στό δικαστήριον 
όπερ, καί ώς άνώτατον κι' έπίσημον κριτήριον 
συνεδριάσαν, εδωκε τό δίκαιον στή Ρίτα 
ό δέ Μακέδος άλλη μιά, έπάτησε στήν πήττα.

Άλλά, ώς λίαν εύφυής, έπιχειρηματίας
— μή ύπαρχούσης άλλως τε άλλης τινός αιτίας _
μετά τήν οϋτω λήξασαν δικαστική του πάλη 
τή Ρίτα είς τόν θίασον έξαναπήρε πάλι.
Λέγεται πώς συμδόλαιον υπέγραψε αύστηρόν- 
όπερ προοιωνίζεται νέον τινά χορόν 
διότι προμηνύεται καυγάς ν’ άνάψη νέος 
μ’ άλλην πρωταγωνίστριαν — καί μάλιστα γινναιος. 
Ούδόλως δέ άπίθανον νάχουμε κι’ άλλη δίκη 
μέ θέμα τό αίώνιον 
άνίατον καί χρόνιον :
νά ίδοΰμε ή ρωμάντσα πια σε ποια μονον ανήκει.
Καί ό ’Αττίκ ό άτυχής κι' έκεΐνος έτοιμάζεται 
είς δίκην νά άποδυθή, δηλώνων ότι βιάζεται 
γιατί παραδιάστηκε — λέει — τό συμβόλαιό του 
καί θά ζητήση δέδαια κι' αύτός τό δίκαιό του.
Μέ άλλους λόγους δηλαδή μή όΰσης άντιστάσεως 
στό δικαστήριο θάχουμε έναρξιν παραστασεως 

j μέ νούμερα καί μέ χορούς σπουδαίους κι’ έξαντρίκ

κα τά διπλοΰν τό σφύριγμα τοϋ φίλου μας Άττίκ. 
ι Τοΰ «Περροκέ» άγγέλλογται νέες μεταρρυθμίσεις 
I έπισκευαί, διασκευαί ώς καί κατεδαφίσεις.
| Ό  Ιδιοκτήτης του σκεφθείς ώρίμως καί σοφώς 

αί εις τάς ξένας συμδουλάς μή ών διόλου κωφός 
| ώς λέγεται άπεφάσισε νά πράξη κατορθώματα :
( θά ρίξη τά δυό πού έκτισε άνόητα πατώματα 
ι έπάνω άπό τή σκηνή — κτίριον τό όποιον 
I ήτο μόνον κατάλληλον δι’... Λστεροσκοπεΐον.

Καί έτσι πιά τό «Περροκέ» θέατρον πού είδε δόξα 
κι’ ίιπέστη ό,τι φαντάζεται ή άνθρωπίνη λόξα 
θά χαμηλώση άρκετά, στά πιαλαιά του Οψη 
καί ϊσως τότε ή δουλειά πλέον νά μή τοΟ λείψη 
καί στή σκηνή του1 δπου νυν γίνονται άγώνες μπόξ 
νά ξαναζήση όριστικώς ή ρούμπα καί τό φόξ...
’ Ιδού λοιπόν, τά νέα μας αύτών τών ήμερων.
Στά άλλο συνεχίζομεν είς τόνον σοβαρόν.

Ο Π Λ ηΑΣΚ Η Ν ΙΛΚΟ Σ ,

Ο ΥΤΤΟΒΟΛΕΥΣ
Μέσ’ τή μέση τής σκηνής 
άψανής
όπως βρίσκεται κρυμμένος μέσ’ τό ξύλινο θηκάρκ 
σου θυμίζει... σαλιγκάρι ! !
Ζωντανός μέσα στόν... τάφον
κάθε δράδυ ξεφυλλίζει ένα πλήθος χειρογράφων
κι’ άκατάπαυστα μιλά.
Μά κρατά πάντα τόν τόνο τής φωνής του χαμηλά.
‘Η φωνή του πρέπει νάναι πάντοτε ψιθυριστή 
κι’ άν καμμιά φορά άκουστή, 
ιόν άνακαλοΰν στήν... τάξη 1
ΣτοΟ προκλητικού μπαλλέττου τις συχνές έπιδρομές 
6έν προφταίνει νά κυττάξη :
Πριν ξεκουραστή ή ματιά του πάνω στίς ωραίες... γραμμές 
γίνεται άσπρος άπ’ τή.. σκόνη
πού χορεύοντας σηκώνει ! !
Κάθε ύποδολεύς δέν έχει φήμη άνδρός άσυγκινήτου j
κι’ όταν φτάσουν τά λουλούδια κάποιου πλούσιου θαυμαστή 
γιά τήν "Αλφα σουμπρετίτσα — πούν’ ή άγάπη του — ή φωνή του 
γίνεται τρεμουλιαστή.
Πυρπολεί μέ τίς ματιές ταυ τό κομψό τους τό καλάθ» 
κι’ όταν ή μικρή του στέλνη στόν άντεραστή φιλιά 
τά μπερδεύει άπό τήν ζήλεια,κάνει κάθε τόσο λάθη 
καί τοΰ κόδεται ή μιλιά I 
"Οποιος κρίνει έπιπολαίως
βρίσκει εύχάριστο τόν ρόλο τοΰ κρυμμένου ύποδολέως 
καί σοΰ δίνει, άν τοϋ ζητήσης, πρόθυμος έξήγηση :
Πρώτα-πρώτα δλέπει τσάμπα 
κάθε... γάμπα 
δίχως... παρεξήγηση V 
Καί μετά
βιακρίνει έκ τοΰ συστάδην τίς παραμικρές κινήσεις J 
Τό κοινό γιά ν’ άπολαύση τίς δικές του συγκινήσεις 
πρέπει νάχη φίνα κυάλια κι’ όχι μάτια... δυνατά I 
Κ ι’ όμως όποιος τόν ζηλέψη θάχη φίλοι μου άδικο.

Κατά τήν δική μου γνώμη σ’ δλη τήν ύποδολή του
δέν διαφέρει, άγαπητοί μου διόλου *π’ τόν... κατάδικο
πού ζηλεύει όλον τόν κόσμο μέσ’ άπ’ τό στενό κελλί του !

Γ ΙΏ ΡΓΟ Σ  Ο ΙΚΟΝΟ Μ ΙΔΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΑΟΤΑ
Π  περίεργο πραμα ο φανατι-| 

σμός καί ή σχολαστική προσήλω
ση στό γράμμα καί όχι στήν ού-Ι 
σία! Καί μάλιστα στήν Τέχνη καί 
πιό πολύ στή θεατρική Τέχνη I 

"Ετσι και ό Ζαμπέλιος, ό περί
φημος φιλικός, ό ξακουστός δικα
στής τής Λευκάδας, άπό τούς 
πρώτους πού προετοιμάσανε τό 21, 
έγραψε, δπως είνε γνωστό, πολλές 
τραγωδίες. Είχε τήν ίδέα πώς έ

πρεπε νά δημιουργήση μιά γλώσ
σα ιδιαίτερη γιά τίς τραγωδίες 
του· καί τώκανε: ένα είδος μιχτό, 
μέ άρχαΐα πολύ στοιχεία, κάτι 
σάν τή γλώσσα τοΰ Κάλδου.

Μιά από τίς τραγωδίες του είνε 
καί ό «Ρήγας»—περίφημο έργο
γιά χ>< περιπέτειες τού είχε ιττήν 
έλληνική σκηνή. ’Εκεΐ, θέλει νά 

συνταιριάση καί τό θούριο τοΰ 
Ρήγα μέ τήν δλη γλώσσα τοΰ έρ
γου καί δέ διστάζει νά τόν με- 
ταφράση καί νά τόν παραφράστι: 

ΤΩ παΐδες τών 'Ελλήνων, 
ώς πότε τόν λαιμόν 

νά κλίνω μεν άνάνδρως 
είς δούλειον ζυγόν;·1 

Κάλλιον μιάς ώρας 
έλεύθερη ζωή, 

πάρεξ έκοιτόν χρόνους
δεσμά καί φυλακή ! 

Κακό πράμα ή προσήλωση 
στούς τύπους I Καί ό Ζαμπέλιος

λάτρευε τό Ρήγα. Τοϋ χάλασε Ο
μως τό θούριο!

Ποΰ τό θαυμάσιο έκεΐνο:
*

“ Ως πότε παλληκάριαI...
Καί ένας παλιός διάλογος: 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Δ. Κορομηλάς, ό ξα
κουστός συγγραφεύς καί Σπ. 
Ταδουλάρης, ό διαπρεπής* ήθο
ποιός :
Δ. ΚΟΡ. (Παρουσιάζοντας τό 

χειρόγραφο τής «Τύχης τής Μα. 
ρούλας»).—Ίδου σάς δίδω έν έρ
γον νά τό παίξετε καί vdc ώφελη- 
θήτε’ έγώ δέν ζητώ τίποτε ώς ά- 
μοιβήν, είμή μόνον μίαν εύεργετι-

κήν δι αύτού υπέρ τού (νοσοκο
μείου) «Εύαγγελισμός» μετά τήν 
πέμπτην παράστασιν.

Σ. ΤΑΒΟΥΛ. (Γεμάτος κοροϊ
δευτική διάθεση, πειραχτικά καί 
μέ περιφρόνηση)—  Πρωτότυπον 
έλληνικόν έργον, ώσάν τόσα πού 
έδιδάξαμεν, καί περιμένει ό φίλος 

ότι θά παιχθή δίς καί τρίςΙ Κεφά
λι πού τό έχει! Καί πρώτον τε
λειώνει ή θεατρική περίοδος (τό 
έργον παρεδόθη άρχάς Σεπτεμ
βρίου 1889, θέατρ. Όμονοίας, θία 
σος Ψενανδρή), κι’ άρχισαν αί 
δροχαί...

Του ψήσανε τό ψάρι στά χείλη 
τοΰ ΚοΚρομηλά στίς πρόβες οί ή
θοποιοί: ΚορΟίίδεΐες, πειράγματα, 
βαριεστιμάρίες· ό θιασάρχης δέν 
πίστεψε στό έργο πριν τό διαδά- 
ση, οί ήθοποιοί φοδώντουσαν πώς 

θά φάνε ξύλο, άφοΰ παιχθή.
'Αποτέλεσμα: Πριν τελειώση ή 

περίοδος, ή λίγη που άπόμενε, 1. 
250 δραχμ. μέση είσπραξη, τότε! 
Κάντε τήν πράξη τοΰ τιμαρίθμου 
καί νά δήτε μέντια!

Πρίν περάση ό χρόνος 500.000 
δραιχμές!

'Όπου άποδεικνύετοα γιά μιά 
φορά άκόμα πώς οί θιασάρχες καί 
οΐ ήθοποιοί δέν είνε πάντοτε οί κα
λύτεροι έκτιμ/,τές τών θεατρικών 
έργων

01 ΤΑΞΙΘΕΤΡΙΕΣ
Πρόθυμα θά κάνω λόγο γιά τά φρ ονιμα κοριτσα 
πού ντυμένα; καθώς είνε μέ τήν μαύρη τους ποδίτσα 
σοΰ θυμίζουνε τήν τάξη τών σεμνών... μαθητριών !
Καταλάβατε άναγνώστες γιά ποιά τάξη πρόκειται : ‘
Γιά τήν τάξη πού θά γράψω : Τών πτωχών ταξιθετριών...
Κάθε φίλος τής όθόνης εϊτε τοΰ θεάτρου ύπόκειται 
δίχως νά δαρυγκομήση σ’ ένα πρόσθετο έξοδο.
Δίνει κάτι στήν κσπέλλα πού μπροστά άπ’ τήν... έξοδο 
μέ τό φαναράκι πάντα καί προγράμματα ένα μάτσο 
βά τόν όδηγήση άμέσως στήν Kc/νλίτερη τήν θέση,
«Δεσποινίς θέλω νά κάτσω :
λίγο πιό μπροστά, πιό πίσω, πιό δεξιώτερα, στήν μέση I 1 
"Οσο καί νά τήν κουράσουν κάποιοι δύστροποι θεαταί 
δέν δαρυγκομεϊ ποτέ !
Κάνει τόπο στήν όργή της — εχει νεύμα οι>ν'·*·ιά _
τούς χαμογελά μέ γλύκα 
καί μέ τρόπο τούς ρωτά :
«Σάς άρέσει σύτή πού βρήκα ;»
— «Δυστυχώς τής άπαντοΰν — ουστυχώς δέν μάς άρέσίΐ I 
λίγο πιό μπροστά, πιό πίσω, πιό δεξιώτερα, στήν μέση.
Τό μαρτύριο τό δικό τους
πού τίς κάνει καί μορφάζουν μέ πικρό παράπονο
λόγω τοΰ μεγάλου σκότους
δέν μπορεί νά συγκινήση τόν θεατή τόν άπονο.
Μέσα στό μεγάλο πλήθος 
συνήθως
μερικοί τούς ψιθυρίζουν πράγμα τα ξετσίπωτα* 
άλλοι πάλι δέν τούς δίνουν... τίποτα I
— Τσιγκουνεύουν τό φραγκάκι τοΰ προγράμματος
καί τούς λένε — άφοΰ καθήσουν — λες καΐ δέν άκούει κανείς : 
Πρόγραμμα, τί νά τό κάνω ; Δέν τό θέλω δεσποινίς 
είμαι... άγράμματος I I I
Τά μεσάνυχτα δταν πάψουν τά πολλά τους βάσανα 
τότε μόνο ψιθυρίζει κάθε ταξιθέτρια :
«Σ κόλασα κι’ άνάσανα».
Είνε ό κόπος τους μεγάλος κα τά κέρδη μέτρια 
κι’ άπό τήν όρθοστασία θάχη κάθε μιά πονέση 
λίγο πιό μπροστά, πιό πίσω, πιό δεξιώτερα, στη... μέση I
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Όταν παρακολουθώ κανείς τ ό  θέατρο άφ’ υψηλού
Κυριακή. "Ωρα τέσσερις Τ’ Λπόγευμα.

Ή  Γαλαρία τοϋ μουσικού ’Αθηναϊκού 
Βεάτρου, ποΰ βρίσκομαι, είνε Ασφυκτι
κά γεμάτη. Καπνοί τσιγάρων, θολώνουν 
τήν άτμόσφαιρα. Φωνές, μπάσες, οί πε· 
ρισσότερες, άντηχοΟν άπό τή Ινα  άκρα* 
ώς τό άλλο.

"Ενα είσπρακτοράκι μέ μουστάκι·... 
Ιτντούγκλας», πλησιάζει τ&ν διπλανό μου, 
Uf. 8φος παράξενο καί θυμωμένο:

—  ψ Ιτ . Φίλε· τοΟ λέει, σήκω !, ,
<— Γιατί;
_  Καθόμουνα ’γώ, πρίν έδΟ,.,
—  Κολά Ικ - ’-ες!·
*— ”Ασ* τΙς κουβέντες καί δίνε του .
—  ΆΜνατο I
—  θά θυμώσω; t i
— θύμωσε I . ,,
—  X ή κω .. ^ στό λέο τελευταίο ψο- 

Ρ * ;. .. .
—  Πέστο άλλη μιά!

Τό πείσμα το0 διπλανού μου, εΐνε με
γάλο ‘Ο θυμός το0 είσπράκτορος, με
γαλώνει μέ ύπερβολική ταχύτητα# 

Προμαντεύω καυγά·
Παίρνουν στάσι άμυντική^ Κυττάζον- 

♦αι στά μάτια, άγριε μμένα# Σ  φίγγουν 
γροθιές τους.

Ο Ι «γύρω» σηκώνονται γελαστοί πού 
θα παρακολουθήσουν άγώνα_καΙ τΐ ά- 
γώνα;—αίματηρό!

—  ’Άντε πρωτοπαλαιστή ΧριστοφορΙ- 
δ η ! t<· φωνάζει κάποιο λουστράκι χοορού- 
μενο.

—  Δόστου κοΛ θά σου πάρη τό<ν άέρα.# 
έπεμβαίνει δεύτερος.

  Σωπάτε ρέ παιδιά, κι* οΐ φωνές
Τούς κόβουν! δηλώνει τρίτος^

Γίνεται, γιά λίγο, ήσυχία. Ο Ι δυό άν- 
τίπαλοι, μένουν σιωπηλοί Κι* άξαφνα, —  
τί άπογοήτευσις!—ό είσπράκτωρ, άποχω- 
ρεϊ ‘Τθ0 ί<.άγώνοςβ

—  *Έχεις χάρι, δικαιολογείται, πού σέ 
λυπάμαι καί θέλω νά δω τήν παράσταση. 
Ηίδ’ άλλως

Σάν νά μήν καλάρεσε αύτό, στό κοι
νόν της γαλαρίας, γιατί άκούω μερι
κούς νά φωνάζουν;

—  "Ολο κρύο!
—  "Αντρας νά σου πετύχη#.#
—  Ά μ ’ δόστου χριστιανέ μου, £να 

•ντιρέκτ» νά βουήξη ό κόσμος!.#
νΕτσι, τό ύπ’ άρι?μόν ένα έπεισό§ιο— 

είνε άνάγκη νά τ’ άπαριθμοΟμε, διότι θά
χάσουμε τόν λογαριασμό . #  λήγει, χωρίς
φασαρίεςβ ’Έ ,  άκόμα είνε νωρίς. Ποιός 
ξέρει, τί γίνεται πιό υστέρα..#
* Ρίχνω ματιές γύρω Προσπαθώ ν’ άνα-

.v*%v*Vd|

m 
Η

<·:· · x.vi

m m m

Wr*Ms!»! m m

m m

καλύιμω τίποτα τό ένδιαφέρον Είμαι βέ
βαιος, πώς αύτή τή στιγμή, γίνονται πολ
λά πράγματα στή Γαλαρία. Καί δέν κάνω 
λάθοςβ Λίγο πιό πέρα, έχει άνοίξει, μιά 
μεγάλη αυζήτησι—  διαφωνία_ Λαμβάνουν 
μέρος άρκετοί. Τόν λόγο, τόν έχει fya  
ψανταράκι, ·Απ'.τΙς λέξεις π1 άρπάζει τ· 
αύτί μου, καταλαβαίνω πώς μιλούν, περί 
θεατρικών ζητημάτων.

—  "Α ν  ξαναπάη ό Μαυρέας μέ τόν 
Κοκκίνη, πού δέν τά πιστεύω, θά βγάλουν 
χιλιάδες!

—  Σ  ώπα βρέ σαχλαμάρα, πετάγεται 
8 ν α ς  άπό τήν παρέα, είδαμε καί πέρσι 
τι κάνανε. .

—  Τί δηλαδή, χάσανε}
—  Ά μ ή !, .
—  Κα ι ποΰ τό ξέρεις έσι3|
—  Τό ξέρω!
—  "Εχει γούστο τώρα, νά παροτκολου- 

θης καλύτερα άπό μένανε τό θέατρο.
—  ..••’Ό χι! Γιά δές μοϋτρο.._
—  Δέ σ' άρέσω; ‘Λμ· φουκαρά μου 

διαβάζω δλες τΙς έφημερίδες, πού γρά. 
ψουν θέατρο.

—  *Εγώ δμως τ’ άκούω άπ’ τόν Ιδιο 
τόν,. Μ ^ρέα

_  Τόν ϊνεις φίλο;. β
— "ΟχίΓ μά...,
—  Μά;
—  Δουλεύει ή ξαδέρφη μου ύπερέτρια 

οτό σπίτι του καϋμένε! .
—  Σ  άν πολλά μάς τά λές. . .
—  Τί ιδέα σοΰ πέρασε, έχω πηγή, έγώ, 

πηγή!
Ή  συζήτησις, έξακολουθεΐ, στό ίδ ιο .. 

έπίσημο τόνο. ’Επί τί) εύκαιρία, μπορούν 
01 άναγνώσται μου νά πληροφορηθοϋν, τά 
κέρδη ή τήν χασοΟρα τής περσινής έται- 
ρίας τοϋ Μαυρέα και Κόκκινη. Νάναι βέ
βαιοι, δτι τά μάθ<_/ε, άπό .. πηγή!

Καί, νά κάτι, πού φέρνει ταραχή, σ' 
δλη Τήν Γαλαρία. ’Εμφανίζεται στό κα
τώφλι της, ένα ζευγάρι, κωμικοτραγικό. 
Ή  περιγραφή του, άξίζει νά μάς άποσχο- 
λήση.

Έκείνη : "Ενας όγκος. Δυό στήθη προ. 
πορεύονται. Τό πρόσωπό της, πανσέληνος 
. . .  πλήρης! Τά μαλλιά της «περμανάντ», 
κατά τό έθιμον τοϋ συνοικισμού Φόρεμα 
πράσινο μέ πολλές πιέτει. Έιάννος; Γά λ 
λον ψηλός, μάλλον άδύνατος, μάλλον με- 
λαχροινός.

Κρατά τό έτερό του ήμισυ—δυόμισυ 
θ άπρεπε νά πω!— άγκαζέ. Ή  Γαλαρία, 
τούς κυττά έκθαμβη.

—  .Ολόκληρο,.., θωρηχτό! μουριμοΐ-ρί.

—  Πώ, πώ, τόν φουκαρβ
Τό ζεύγος, προχωρεί ύπερήφοτνο. θρο

νιάζεται, στό κέντρο τών καθισμάτων. Ε 
κείνη, ξεφυσά . .

Κ ι ’ ένας μικροκαμωμένος άνθρωπάκος, 
πού κάθεται, άκριβώς πίσω Της, δηλώνει 
συντετριμμένος.

—  Παιδιά. . καήκαμε!..
★

Ή  Γαλαρία, δσο περνάει ή ώρα, τόσο 
και γεμίζει# Ο Ι θέσεις, Μχουν καταληψθή 
πρό πολλοΟ "Ορθιοι, εΐνε άρκετοί. Σ τέ 
κουν, Αναγκαστικά, μπροστά στους άλλους 
που κάθουνται, γιά νά μπορούν νά δουν 
Δημιουργουνται χίλια δυό έπεισόδια καί 
παρεξηγήσεις.

 Κόψε στ Ολο ̂ σέ παρακαλώ!,..
—  Στήν πάντα... ψίτΐ...
Κινδυνεύουν, πολλοί, νάρθουν στά

χέρια. Δυό όργανα τής τάξεως, έπεμβαί-

φίλοι μου! ΣτραδομουτοιοΟνιασο:ν άμέ- 
σως̂  διαμαρτυρηθήκανε, άρνήθηκανί 

— Aty πάικε. πουθενά!

vow.
—  Ποιός φώνσξε*,
—  Κανείς, κύρ’ ’Αστυνόμε^
 Πέστε, γιατί θά σάς πάμε όλους

μέσα.
—Μ’ άφου σοΟ λέμε, πώς τσιμουδιά 

δέν άκούστηκε άπό δω...
—. “ E f τότε. ποιός φώνεξε|
 ΟύδείςΙ...
"Ολα κι* δλα! ή άλληλεγγύη πού 6- 

πάρχει μεταξύ του κοινού της Γαλαρίας, 
δέν βρίσκεται πουθενά. Προτιμούν, νά τι
μωρηθούνε δλοι, παρά νά μαρτυρήσουνε. 
Απελπίζεται^ λοιπόν, ό άστυνόμος, καί 
διατάζει τούς όρθιους νά κατεβουν κάτω, 
στήν πλατεία. * Εσείς, βέβαια, θα νομί
ζετε πώς αύτό τούς χαροποίησε;... Λάθος

 Μωρ* βά δήτε φίνα στήν πλατεΐί/,...
— 'Αδύνατον! ^-λερώσαμε Γαλαρία' t
—  Λόγια πολλά δέ θέλω! φωνάζει ό 

άστυνόμος, χωρίς νά μπορή νά έξηγήση 
αύτή τους τή στάσι.

—  Προτιμότερο, κυρ* ’Αστυνόμε, νά 
φύγουμε παρά νά πάμε κά τω !!!

Αύτό, είνε ίνας λόγος... Αναγκάζον
ται, λοιπόν, νά προσαρμοστούν, σύμφωνα 
μέ τίς άπαιτήσείς τού όργάνου τής τά
ξεως.

Χτυπάει τό πρώτο κουδούνι Άλαλά- 
ζ·ουν γύρω μου# Χειροκροτούν καί ποδο
κροτούν. Σ  φυρ ίζουν 1

 ’Άντε μαέστρο... Βάλε μπρός!
Τό βλέμμα μου, πέφτει στό έξαιρετικό 

ζευγάρι που μάς άττιησχόλησε προ όλί- 
γου:

Τί στάσι έχει πάρει θεέ μου! *Εκεΐνος 
μέ στόμφο, βαστάει τά «τραγουδάκια» 
του £ργου καί άπαγγέλλει—άλλοίμονο, 
τούς στίχους. Έκείνη , άκούει μειδιώσα έ*

λαφρώς.
Λές καί ήταν χτέζ„

Λές καί ήταν χτές, 
πού φιλάκια σοοδινα

στά χείλη τά βελουδένια!...
Κ (*1 τό... «θωρηχτό» άναστενάζει. θά 

θυμάται—-ποιός ξέρει!— τίς γλύκες έρω- 
τικές στιγμές πού τήν ταξείδευαν—πώς τό 
κατάφερναν άλήθεια, τέτοιο βάρος-,—σέ 
πέλαγα ευτυχίας!

Τά φώτα, κλείνουν. Σ  κοτεινιάζει. *Η 
μουσική, παίζει γλυκά. Σιγά-*σιγά  6 
θόρυβος παύει. ‘Ησυχία άκρα. Τό «βω. 
ρηχτό» μου φαίνεται, μόνο, πώς Ανα
σαίνει....

★
’ Εμφάνιση Πέτρου Κυριάκου. Δέν ήταν 

χείμαρρος, δέν ήταν πανζουρλισμός, αύ- 
τό πού γίνηκε στή Γαλαρία. ΤΗταν κάτι 
τό άπερίγραπτό, πού μόνο όσοι πήγσν σέ 
μουσικό βέατρ)ο— £σ*ω κοΛ πλατεία—τό 

ξέ;οουν.

Τά αίσθήματά της, τα έκφράζει μέ τόν 
' Ελληνικώτερο τρόπο:

«Μπάμ* μπούμ! Τσάκ! Τσούκ!»
—  Γειά σου Πέτρο!...β
—  Μέ τά πόδια ήρθες άπ’ τόν ‘ Ιππό

δρομο: —
 . ’Άντε καί τάΐσες πάλι τ’ άλογα!....
‘Ολόκληρη διαδήλωση< Κόβεται ή 

παράστοισις γιά μερικά λεπτά, «ένεκα» 
του ένθουσιασμου. Κ ι’ όχι μόνο στόν Κ υ 
ριάκό! Ά λλά  σέ κάθε έμφάνιση «άσσου» 
καί «πρωταγωνίστριας»:

— Γειά σου Ά ννά κι!....
—  Καλώς τή Ντόρ!... μέ τό μπελε. 

γράκι της!#..

¥
‘Ο Κυριάκός κι* ή Μαρίκα Καλουτα.

λέει τό δργο— είνε τρελλά έρωτευμένοι, 
χωρίς ποτέ νά τό έκμυστηρευθΐΙ ό ίνας 
στόν άλλο. Κάθεται αυτός, σ’ ένα δωμά
τιο, στό σπίτι του πατέρα της, άπό παιδί.

Ά λλά , τό άγνό αύτό είδύλλιο τό κα
ταστρέφει πρός τό παρόν, ή Ιδέα του πα. 
τέρα της, που είνε έτοιμος νά τήν παν. 
τρέψΤΙ μ* έναν πλούσιο καί ξεκάρφωτο 
άριστοκράτη, άπατεώνα, μέ τόν... Μαυ
ρέα— τό έργο τό λέει^ νά έξηγούμεθα!

"Ενα  μικροεπεισόδιο συμβαίνει κι* ό 
Κυριάκός, εύκαιρία γύρευε, φεύγει κα. 
τ άπονε μένος άπ’ τό δωμάτιό του. Έκείνη 
ή σκηνής λοιπόν, παιζότανε, πού ό Κ υ . 
ριακός κι* ή Μ. Καλουτά, τραγουδούσο^ 
ένα ταγκό. Τήν άποχαιρετφ, στό τέλος 
αύτός καί φεύγει τρεχάτος.

Καταλαβαίνετε τώρα, τήν σπουδαιότη. 
τα τής σκηνής αύτής. ‘Όλος ό κόσμος μέ 
συγκίνηση παρακολουθεί.

Καί, ώ! έκπληξη!...
Άκουγεται, κεΐ κοντά μου, ένας... 

λυγμός! Στρέφουμε δλοι πρός τό μέρος 
του. Άντικρύζουμε θέαμα, λίαν ξεκαρδι
στικό :

'Έναν νεαρόν, νάχη στά μάτια του έ
να ιιαντήλι καί ν& κλαίη...

Αύτό ήταν... Αρχίζει ή καζούρα:
—  Κλαΐς βρέ;
 Πώ!.. πώ!.. πώ!..β
— Σ *  έκαψε ό ΈρωτοΕς;.*.

’Ά μ ' έτσι μάς κοοτοτντάει ό μακαν. 
τάσης 6... φτερωτός.

( Σ  ΗΜ.— «Μακαντάσης ό φτερωτός» εΐ
νε ό Έρωτας. Χαρακτηρισμός... πρωτά
κουστος) .

Ακολουθεί τό γνωστότατον στή Γαλα
ρία, « 'Ό  λ ο ο ο». Έπεται.. καρπαζα. Τά 
«σούτ» δίνουν καί παίρνουν, χωρίς άπο. 
τέλεσμα^ Τό έργο κινδυνεύει νά κοπή 
στή μέση. Κι* ό... εύαίσθητος κλαψάρης, 
καταντροπιασμένος, σηκώνεται καί μάς 
φωνάζει μέ δάκρυα στά μάτια:

—  Ναί... κλαίω... Κλαίω, γιατί άγά- 
πησα!...

Πώς νά περιγράψω τί έγινε μετά; 
Σάμπως ξέρω κι* δλας; "Οταν συνήρθα 
ήμουν πεσμένος χάμω. Μόνον... αύτό...

*Άλλη σκηνή: *Η Ντόρ εΐνε σ’ ένδιαφέ. 
ρουοα καπάσταση^_τό έργο τό λέει? πρόο

θεού!—χάριν τού Μαυρέα. Στό  τέλος ά. 
ποφασίζει αύτός νά τήν παντρευτή καί 
φωνάζει εύχό μένος:

—  Νά ζήσουμε κι* έμείς οί... τρεΐς* 
Δείχνοντας τόν έαυτόν του, τήν Ντόρ, 
καί γό ύπό... «κατασκευήν»!...

—  Κι* άν εΐνε δίδυ;:α; φωνάζει ένας 
άπό τήν Γαλαρία.

Πρό τέτοιας άπορίας> δλοι μείναμε 
βουβοί,

’Ήμουν πιά βέβαιος, πώς θά τελείων» 
ή παράσταση, χ ' 1  ̂ α,ιοτε τό ότερον. 
Ά λλά  βγήκα γελασμένος. "Εγινε μάλι· 
στα κάτι, πού θά μου μείνη άξέχαστο.

Τό «βωρηκτό»^ βγάζοντας μιά σπαρα
χτική κραυγή, πετάγεται δρθια, βρίζον. 
τας θεούς καί Δαίμονας...

Ό  σύζυγός της, ^^αταίως προσπαθεί 

νά τήν καθησυχάση,
 Αύρηλία!,
— Σ  ιο>πή!...

 Γ  ιατί φώναξες*
 Μέ τσίμπησαν!.»
Γυρίζει τούς βολβούς τών όφβαλμών 

της. Τό στήθος της, πηγαινοέρχεται ώς 
άτμομηχανή. ’Απευθύνεται στούς γύρω 
της:

—  Ποιός ήτανί Πέστε, γιατί κάνω 
φονικό!...

 Μά ΑύρηλΙα μου...
—  *Άσε με σύ!... Μπρός! ποιός ήτσ^Ι
Σφ ίγγει τις γροθιές της. Τά γέλια κι’

οί φωνές, δέν άφίνουν— εύτυχώς—ν’ άκού
σουμε τίς άπειλές της.

Κι* έπειδή ό αίτιος δέν βρίσκεται, τό 
«θωρηχτό», έπιτίθεται σ’ έναν πού έχοε· 
σκε μπροστά τους.

 Νά, βρέ... Σ ύ  ήσουνα...
— Βοήθεια!...
—  Αύρηλία!... Αύρηλία!...
Ποδοκροτήματα... Γλέντι... Κωμωδία..·

Δράμα!... Ανάβουν τά φώτα.
Επίλογος:
Έ φ υ γα  κακός κακώς# Δέν πειράζει δ. 

μως. Φτάνει πού ή Γαλαρία είχε κέφια. 
Μεγάλα κέφια..β
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