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H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΑΕΙΑΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ!

'Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Καθώς διαδά$ω εις τάς έφημερί 

ίας ή επιτροπή άδειας της άσκή 
σεως τβΰ επαγγέλματος τβΰ ήθο 
ποιου, δέν παρέρχεται συνεδρία 
οις χωρίς ν’ άσχοληθή καί μέ μίαν 
νέα ν προσφυγήν ένός άπό τούς ή 
θοποιούς τοΰ θεατρικού συγκροτή 
ματος τοΰ «Μοντιάλ». Καί όλοι ο 
οοι καταφεύγουν είς αύτήν καταγ 
γέλλουν συγκεκριμένα γεγονότα 
πού δυστυχώς τών περισσοτέρων 
άπ- αύτά διαπιστούται άπό τάς αύ 
οτηράς ανακρίσεις πού διεξάγει ή 
επιτροπή, ή άλήδεια.

Δέν θά είχαμε κανένα δικαίωμα 
ν ’ άοχοληθοΰμε μέ τάς έσωτερικάς 
υποδέσεις μιάς έπιχειρήσεως, έάν 
τό δέατρον ήτο καί αύτό μία βία 
δήποτε έπιχείρηοις και άν ή άπο 
στολή του δέν ήτο τόσο στενά συν 
δεδεμένη μέ τήν όλην πρόοδον έ 
νο  ̂ τόπου. Δυστυχώς ό νόμος πού 
καθορίζει τά δικαιώματα καί τήν 
δικαιοδοσίαν τής επιτροπής άδεί 
«ς, δέν παρέχει εις αύτήν τήν εύ 
χέρειαν νά έπιβάλη κυρώσεις καί 
είς τούς παρεκτρεπομένους βιασάρ 
χας καί δεατρώνας. ©ά έπρεπε, 
λοιπόν, ή Διεύδυνσις Γραμμάτων 
καί Τεχνών έν συνεννοήσει μέ τό 
ύφυπουργείον ’Εργασίας νά τρο 
-ποποιήσουν τόν νόμον, ώστε βια 
σάρχαι καί ήδοποιοί νά είνε έξ ϊ 
σου δοσίλογοι άπέναντι τής επι
τροπής καί νά μή διαιωνίϊεται ή 
άδικία πού γίνεται είς δάρος τών 
ήδοποιών, άφοΰ αύτοί άμα παρεκ 
τραποΰν άπέναντι τοΰ διασάρχου 
ή τοΰ δεατρώνου χάνουν τήν άδει 
άν των, δηλαδή στερούνται τών μέ 
σων νά κερδίσουν τό ψωμί των, έ 
νώ ot παρεκτρεπόμενοι θιααάρχαι 
καί βεατρώναι μένουν άτιμώρητοι 
καί έλεύθΛροι νά κακομεταχειρι 
$ωνται έσαεί τούς ήδοποιούς των. 
’Αναφέρω συγκεκριμένως τό τελευ 
ταίον έπεισόδιον πού συνέδη εις 
τό δέατρον «Μοντιάλ» καδ’ β έ 
κ. Άττίκ κατεδιδάσθη κακήν κα
κώς άπό τήν σκηνήν παρ’ ότι τό 
μεταξύ αύτοΰ καί τής Βεατρίκης έ 
πιχειρήσεως συμβατικόν συμδόλαι 
αν χχ&ύρtjev 3νι ό έν λό»ω καλ 
λιτέχνης ύπεχρεούτο καί έδικαιοΰ 
το νά παί$η μέχρι τής τελευταίας 
ήμέρας πού δά κατεδιδά^ετο τό ή 
δη παι$όμενον έργον. Καί διά τήν 
πράξιν του αύτήν ό έπιχειρηματί 
ας ούδεμίαν ύπέστη τιμωρίαν έκ 
μέρους τής έπιτροπής άδειας ώς μή 
υπαγόμενος είς τήν δικαιοδοσίαν 
αύτής ένώ άντιδέτως άν ό κ. Ά τ  
τίκ έγκατέλειπε τήν δέσιν του δά 
ύφίστατο αύστηροτάτην τιμωρίαν 
έκ μέρους τής έπιτροπής.

” Αν αί πληροφορίαι μου είνε ά 
ληδεϊς άπό τάς εκατόν πεντή- 
κοντα υποδέσεις πού άπησχόλησαν 
μέχρι σήμερον τήν έπιτροπήν άδεί 
ας αί τριάκοντα μία (31) άφοροΰν 
τό δέατρον «Μοντιάλ». "Οταν δέ 
λάδωμεν ύπ’ δψιν δτι κατά τό διά 
οτημα πού λειτουργεί ό θεσμός 
τής έπιτροπής άδειας θά συνεκρο 
τήδησαν καί θά διελύθησαν διά ν ’ 
ανασυγκροτηθούν καί νά διαλυ 
βοΰν έκ νέου περισσότεροι άπό τ« 
τρακόσιοι θίασοι, θά δούμε μέ κα 
τάπληξίν μας, πώς οί μέν τριακό 
σιοι ένενήκοντα έννέα θίασοι έδω 
σαν άφορμήν διά ν* άσχοληθή μέ 
αύτούς ή έπιτροπή άδεια? έκα- 
τόν δέκα έννέα φοράς, & δέ θία 
οος τοΰ «Μοντιάλ» τριάκοντα μία.

Κατι, λοιπόν, θα συμδαίνει είς 
τό θεατρικόν αύτό συγκρότημα, 
πού δέν πρέπει νά μάς άφήση ά 
συγκινήτους καί άδιαφόρους. Τό 
θέατρον — πρέπει νά τό κατανοή 
σωμεν ολοι αύτό — δέν άνήκει είς 
τόν έπιχειρηματίαν του παρά μό 
νον ώς πρός τήν εϊσπραξιν τών 
έκ τής πωλήσεως τών εισιτηρίων 
χρημάτων. Άπό κεΐ καί κάτω ά 
ποτελεϊ — πρέπει ν’ άποτελή — 
ένα άπό τούς παράγοντας διά τήν 
διαπαιδαγώγηση', μόρφωσιν καί 
ψυχαγωγίαν τού κοινού. Αύτό άλ 
λως τε πιστοποιεί καί τό ένδιαφέ 
ρον πού έπέδειξε καί έπιδεικνύει 
τό Κράτος διά τό θέατρον. Καί τό 
έργον τής διαπαιδαγωγήσεως, μορ 
φώσεως καί ψυχαγωγίας τοΰ κοι 
νοΰ είνε άπόλυτα έμπιστευμένον 
είς τά χέρια τών συγγραφέων καί 
τών ήθοποιών. "Ομως όταν ό ήθο 
ποιός δέν έχει τήν άπαιτουμένην 
ψυχικήν ήρεμίαν διά νά ένασκή 
oil τό ύψηλόν καί μεγάλον ύπούρ 
γημά του άπό τήν σκηνήν του θεά 
τρου ο ήθοποιός αύτός μοιραίω; μζ 
τα.δάλλεται είς --ονομευτήν καί 
προδότην τής ί£ι-·τρικής ιδέας ,ιαί 
τό θέατρον έπομένως παύει νά 
έκτελή το- προί,Γίσμόν του. Ό  
ήδοποιός δέν εί»> εν ας άπλ.^ έρ 
γάτης. Είνε δημιουργός κόσμων, 
ώμορφιάς καί χ ας Πρ^ΐ^υμος 
του είνε νά ζ«·Γ·*χ τήν .••νκίνπ 
σιν. Άλλά ποιά θά δ*·.·ι?? εί.
τόν άκροατήν t-i, ή ποιά <ι* 
σιν θά προκαλέση μέσα είς τήν ψυ 
χήν του, όταν ή όλη άτμοσφαιρα 
τού θεάτρου πού μέσα εις αύτήν 
$ή. είνε δαρειά καί συννεφιασμένη 
δι’ αύτόν.

Είνε άλήθεια ότι ό έπιχειρηματί 
«ς τοΰ θεάτρου «Μοντιάλ» κατα
βάλλει κάθε προσπάθειαν διά το 

‘πολυτελές άνέδασμα τών έπιθεωρη 
σικκών έργων πού παίζει. “Ομως 
αύτό δέν είνε αρκετόν. Ή  έπιστρά 
τευβις έντυπωσιακών μέσων συμ
βάλλει δέδαια έν μέρει είς τήν έ 
ξωτερικήν ίμφάνισιν ένός έργου. 
Διά ν’ άναδειχθή όμως τό όλον 
έργον, πρέπει νά μεσολαδήση ή 
ψυχή τοΰ ήθοποιοΰ. Καί ήθοποιός 
που φέρει τήν πίκρα, την συχαμά 
ρα, τήν άπογοήτευσιν, τήν περιφρό 
νησιν ένίοτε δέ καί τό μίσος μέσα 
του, δέν είνε είς θέσιν νά έκτελέ 
σιι εύσυνείδητα τό καθήκον του. 
’Έτσι ό έπιχειρηματίας χωρίς νά 
τό βέλη, άλλά καί χωρίς νά τό άν 
τιληφθή μεταδάλλεται είς κακόν ύ 
πηρέτην τοΰ θεάτρου, συγχρόνως 
δέ καί είς έχθρόν τής ιδίας του έρ 
γασίας καί τών ιδίων του συμφε
ρόντων’.

Καί ό μέν έπιχειρηματίας μπο
ρεί νά θέλη, κάνοντας τό Χεφι 
του, νά φάη τά χρήματά του. *Ό 
μως τό θέατρον δέν είνε — τό εί 
παμε αύτό — οϋτε μπακάλικο, οΰ 
τε μανάδικο. Είνε σχολείο. Καί δ 
πως τό Κράτος έξασκεΐ έλεγχον σέ 
κάθε ιδιώτην πού ιδρύει ένα σχο- 
λεΐον έτσι έχει τό δικαίωμα άλλά 
καί τήν ύποχρέωσιν νά μήν άφή 
νιι άσύδβ,τον τόν’ κάθε ιδιώτην, πού 
Ιδρύει ένα δέατρον νά δηλητηριά 
Sn τό κοινόν', πρίσφέρων είς αύτό 
πνευματικήν τροφήν δηλητηρια
σμένων. Διότι δηλητηριασμένη εί 
νε ή πνευματική τροφή πού παρέ 
χει ένας ήθοποιός εΓς τό κοινόν, 
όταν είνε καί δηλητηριασμένη ή 
ψυχή του.
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ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
— Οϋτε είς τάς ’Επαρχίας, στά 

Περίχωρα δέν σκέπτεσθε γιά κανέ
να άλλο κινηματογράφο;

Έκτός άτι’ αύτές πού έχο υ μ ε  
στή Θεσσαλονίκη μιά αίθουσα δυό 
στόν Πειραιά καί μιά στήν Κοκκι- 
νιά, δέν πιστεύω, τουλάχιστον σ' 
α^τό τό ταξέιδι £ιου νά νοικιάσω 
καμμιά άλλη.

— Υπάρχουν "Έλληνες ήθοποιοί 
στόν κινημοπογράφο ή στό θέατρο;

— Ταλέντα σημερινά ή αύριανά, 
δχι... ’Εργάζονται δμως πολλοί 
“ Ελληνες ή σέ πολύ μικρούς ρό
λους ή μέσα οτίς Εταιρίες ώς ύ- 
πάλληλοι.

— Νομίζετε δτι 6 κόσμος έξακο- 
λουθεΐ νά έχη τόν ϊδιο ένθουσιασμό 
πρός τόν κινηματογράφο ή παρατη- 
ρεΐται καμμιά τάσις πρός τό θέα
τρο;

Ολες οί αίθουσες τοΰ κινημα
τογράφου σ’ %,\ες τίς ώρες τής ή
μέρας εΐνε άσ.ΐυκτικά γεμάτες.

— Τά εισιτήρια εΐνε άκριβά;
— Άπό 25 Μως 50 σέντς...
‘Όλη ή οικογένεια εΐνε ποτισμέ

νη άπό τό κινηματογράφο. Έκτός 
άπ’ τά άδέλφια, ή μεγαλύτερη κό
ρη του, πού παντρεύθηκε πρίν άπό 
λίγο καιρό, είνε σεναριογράφος καί 
έπαιζε καί σ’ ένα φίλμ,.τό «Αντίο 
γιά πάντα».

Ό  κ. Σκούοας βρίσκεται έδώ μέ 
τήν οικογένεια τ̂ου, τήν κ. Σκού- 
οα καί τήν χαριτωμένη κόρη του 
δίδα Μάγγη Σκούρα.

Φεύγοντας κατάλαβα δτι είχα 
μιλήσει μ’ ένα «μπίζνεςς - μάν», πού 
δέν χάνει τόν καιρό του, μιλώντας 
γιά τόν έαυτό του, άλλά άφίνει τήν 
έργατικότητά του, τήν πίστη του, 
τίς άνησυχίες του νά μιλανε γι’ α°- 
~όν.

Ν. Σ.

‘ Ολοι οί νέοι μέ πίστη καί άνη
συχίες, δλοι ο[ νέοι πού ώς σκοπό, 
τους έχουν τό /  άνέβουν, νά φτά
σουν, νά νικήσουν στή ζωή δέν μπο
ρούν παρά νά χαιρετήσουν μορφές 
σάν τοΰ Κωνσταντίνου Σκούρα.

Ξεκινάμε πολλοί γιά τήν κατά
χτηση τής’ Ελλάδας. Ξεκιν«νε πολ
λοί γιά τήν κατάχτηση τής Εύρώ- 
πης. Ξεκίνησαν καί τέσσερα άδέρ- 
φια γιά τήν κατάχτηση τής Αμερι
κής.

Χωριατόπουλά άπλ®, φύγαν— ιτ«- 
νε τριάντα χρόνια—μέ εύαγγέλιο 
τήν πίστη στήν τίμια δουλειά, στό 
τίμιο φτάσιμο, κι’ άραξαν στήν Α 
μερική. Τέσσεη-ες Έληγες, τέσσερα 
ίνωμένα αδέρφια, μέ τήν ίδια ιδέα. 
τόν ίδιο σκοπό, σάν βράχοι, νίκη
σαν.

Στή χώρα πού σάν βασιληά της 
έχει τόν κινηματογράφο, μέ τήν έρ· 
γαιτικότητά τους κατώρθωσαν νά 
κάνουν δικές τους 560 α^θουσές του. 
560 κινηματογράφοι κάθε μέρα μέ 
μεγάλα φωτεινά γράμματα φωνά
ζουν τό δνομα: «Σκούρας».

Ό  κ.Κωνσταντίνος Σκούρας ποδ- 
χε τήν καλωσύνη νά μέ δεχ&ή στό 
ξενοδοχείο τής «Μεγάλης Βρεττα- 
νίας», εΐνε £να; μάλλον κοντός άν- 
&ρωιπος. Τό Ιδιαίτερο χαρακτηρι
στικό του εΐνε, τά μάτια του. Προ
βολείς αληθινοί. Σέ ζαλ!ζουν στό 
κύτταγμα, μπαίνουν δαθειά μέσα 
σου, σ’ έχουν καταλάδει, σ’ έχουν 
καταχτήσει. Γ ιατί μόλις σέ κατα
λάβουν, παίρνουν τήν πιό συμπαθη
τική έκφραση. Ζο̂ ηρός, μέ τό πλα
τύ γέλιο, μέ χιοΰμοο—κράμμα Α 
μερικάνικου καί Ελληνικού. Δέν 
τόν κάνετε πεοισσότερο άπό τριαν- 
ταπέντε χρόνων.

Διηγείται τή ζωή του, σάν τό πιό 
άπλό πραμμα.

— Πανε τριάντα χρόνια, πού rx-
Ι·ΙΙ·Η·Μ·ΙΙΝΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·!ΐηΐΙ·ΙΙ·ΗΗΠ·!ΙϋΜ·Π·

κίνησοι μαζί μέ τ’ άλλα άδέρφια 
μου γιά τό Νέο Κόσμο.

— “Οταν φεύγατε άπό δώ, είχα
τε καμμιά Ιδιαίτερη ιδέα, τοΰ τί ά 
κάνατε έκεΐ;

—Ξεκινήσαμε χωρίς τίποτα άλλο, 
παρά ύ/[Γθαςνή·^ιψ,ονή.  ̂ Στ$ν 
οικογένεια μας, δταν ένα άπό τά 
μέλη της πή δτι «αύτό δέν γίνεται 
fi δέν μπορεί νά γίνη» ή άπάντηση 
εΐνε: «Δέν θόΕσαι Σκούρας άν δέν 
τό κάνεις»! Παλαίψαμε κάμποσα 
χρόνια. Καί βλέποντας τήν λατρεία 
πού είχαν καί έχουν οί Αμερικανοί 
γιά τόν κινηματογράφο, σκεφθήκα- 
με νά κάνουμε μιά κινηματογραφι
κή Εταιρία. Τέσσερα άδέρφια—ό 
ένας πέθανε πρίν άπό λίγο καιρό— 
αύτός πού ήταν διευθυντής τών έδώ 
έπιχειρήσεων — μοιραστήκαμε. ‘Ο  
Σπΰρος καί ό Γιώργος στή Νέα 
Ύόρκη. Έγώ  στήν Καλιφόρνια.

— Πόσους κινηματογράφους διευ
θύνετε ;

—  ‘ Η  Έταιοία μας έχει έν δλω 
560. Ό  Σπΰρος διευθύνει τούς 290 
στή Νέα ‘Υόρκη. Έγώ τούς 195 
στήν Καλιφόρνια, καί ό Γιώργος 75 
στή Νέα Ύόρκη.

— Στήν Αθήνα πόσους έχετε;
— Αττικόν, Ρέζ καί Πάνθεον. Τό 

1930 ό άδελφίς μου Δημήτρης ά- 
νέλαδε τήν διεύθυνσι τοΰ Αττικού.
Τό 1937 νοικιάσαμε τό Ρέζ. Τόιε 
ιδρύσαμε έδώ, Κνα όργανισαό έκ- 
μεταλλεύσεως ταινιών, άφοΰ έξα- 
σφαλίσαμε τήν άντιπροσωπεία τών 
μεγάλων κινηματογραφικών Εται
ριών «Φόζ»’ «Παραμάνουντ» καί 
<·Ράντιο». Πέρυσ  ̂ πήραμε καί τό 
«Πάνθεον».

— ’Έχετε σκοπό νά έπεκτείνετε 
τίς έογασίεε σας έδώ, άγοράζον- 
τας ή νοικιάζονας άλλους κινημα- 
τογοάίιους;

— Πρός τό παρόν δχι...
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ΤΟ ΜΠΟ Υ  K O T A P IS M A

Τ ό επεισόδιο π«ύ έσημειώθη 
είς δάρος τού κ. Άττίκ  δώ και 
λίγες ημέρες στό θέατρο 

«Μοντιάλ» έκ μέρους τοΰ θεατρι
κού έπιχειρηματία κ. Μακέδου, 
είνε πρωτοφανές στά θεατρικά χρο 
νικά όλου τοΰ κόσμου.

Στόν κ. Άττίκ, πού είνε καί 
συνθέτης της μουσικής τοΰ έργου, 
πού παίζεται στό Θέατρο αύτό, ά 
παγορεύδηκε ή είσοδος κατόπιν δι 
αταγης τού διευδυντού τού δεά- 
τρου. Δέν μάς ένδιαφέρουν οί λο 
γοι πού άνάγκασαν τόν δεατρικόν 
επιχειρηματία νά πάρη μιά τέτοια 
απόφαση. Γι’ αύτούς έξέφερε ήδη 
τήν γνώμη της ή ’Επιτροπή Άδεί 
ας, πρόκειται δέ ν ’ άποφαν'θοΰν 
καί τά πολιτικά δικαστήρια, πού 
σ’ αύτά προσέφυγεν ό κ. Άττίκ. 
Έμεΐς περνούμε τό ζήτημα αύτό 
καθ’ έαυτό. ’Ά ν  δηλαδή ένας έπι- 
χειρηματίας έχει τό δικαίωμα νά 
έμποδί^η στόν συγγραφέα παι^ομέ 
νου έργου νά παρακολουθή τήν 
παράσταση τοΰ έργου του καί άν 
είνε ό μόνος ένδεδειγμένος τρ© 
πος νά είδοποιήται ένας συγγρα- 
φεύς άπό τούς θυρωρούς τοΰ Θεά 
τρου, ότι ή είσοδος γι’ αύτόν εΐνε 
απαγορευμένη.

Δέν πρόκειται νά έπικαλεσ&οΰ- 
με έδώ τούς άγραφους θεατρικούς 
νόμους πού έχουν λύσει άπό τήν έ
ποχή πού πρωτοφάνηκε τό θέατρο 
τό ζήτημα αύτό. Στην προκείμενη 
περίπτωση ό κ. Άττίκ  είχε ύπο- 
χρέωση καί συμφέρον νά παρακο 
λουθή τήν' διδασκαλία τοΰ έργου 
του, άφοΰ γιά κάθε ένδεχόμενη 
προσθήκη έκ μέρους ένός ήθοποι- 
οϋ ή άπρεπή χειρονομίαν του τήν 
εύθύνην άπέναντι της κρατικής 
υπηρεσίας, πού άσκεΐ τόν έλεγχον 
τών δημοσίων Θεαμάτων' φέρει α
κέραιη ό συγγραφεύς.

Ό  θεατρικός έπιχειρηματίας δ
μως τοΰ έκλεισε τήν πόρτα τοΰ 
θεάτρου του. ©ά έπρεπε καί οί αυγ 
γραφείς, νομίζουμε, ϋστερ’ άπ’ αύ
τό νά σκεφθοΰνε σοδαρά πώς 8’ ά 
μυνθοΰνε έναντίον τών μελλοντι
κών αύέαιρεσιών τού πρωτοτύπου 
αύτοΰ έπιχειρηματία. Κ ι ’ ό τρό
πος τής άμυνας ένάς είνε. Τό μπο 
ϋκοτάρισμα.

Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Κ Α Τ Ι Α Λ Λ Ο

Μ πράδο τής τής «Πειραικής 
Σκηνής». Άπό τά 4 έργα 
πού έπαιξε ϊοαμε τώρα τά 

δύο ήσαν* έλληνικά. Τό ένα τοΰ κ.

Σ. Μελά καί τό δεύτερο τοΰ κ. Λ. 
Μπόγρη·

Άπό τήν «Πειραϊκή Σκηνή» δ 
μως έμεΐς περιμένουμε κάτι άλλο· 
Νά έμφανίση τούς νέους συγγρα* 
φεϊς. ©ά μάς πήτε πώς αύτό είν* 
δουλειά τών Θεάτρων τής πρωτευ 
ούσης. Ναί, άλλ’ άφοΰ δέν τό κά 
νουν αί Άθήναι άς τό κάνη ό Πει 
ραιεύς. ’Έτσι ή «Πειραϊκή Σκηνή» 
δά έξυπηρετήση τούς Πειραιώτες 
άπό τό ένα μέρος καί γενικώτερ* 
τό δέατρο άπό τό άλλο.

Μ ΙΑ  Ω Ρ Α ΙΑ  Υ Π Ο Σ Χ ΕΣ Η

Ο Πειραιεύς έξ άφορμής τών 
συνθηκών πού διέπουν τήν 
όλη κοινωνική του $ωή ύστε

ροί rrkfα πολύ άπό τήν άποψη θε
ατρικής ϊωής άπό πολλές έπαρχια 
κές πόλεις. ’Έτσι μετά τάς Αθή
νας ή πρώτη πόλη τής ‘Ελλάδος, 
πού παρουσιάζει τήν’ μεγαλύτερη 
θεατρική κίνηση είνε ή ©εσσαλο* 
νίκη, ύστερα δέ άπ’ αύτήν τό Ή  
ράκλειο τής Κρήτης, ή Κέρκυρα, 
αί Πάτραι, ή Σύρα κτλ.

Τό μόνο παρήγορο είνε πώς ύ 
Πειραιεύς τόν περασμένο χρόνο ε 
πραγματοποίησε εισπράξεις κατά 
5C.6CC δρχ. περισσότερες άπό τΐ; 
εισπράξεις τοΰ έτους 1937. Μικρή 
δέδαια ή διαφορά. Πάντως δμως 
πρόκειται περί διαφοράς έπί πλέ 
ον κι’ αύτό άποτελεϊ μιά ώραία 
ύπόσχεση γιά τίς προσπάθειες τήί 
«Πειραικής Σκηνής».

Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ 1 Έ ΙΤ Α Ι ΜΟΝΟ·· 
Π Λ ΕΥ Ρ Η

Σ υμφωνούμε άπόλυτα μέ τό 
άρθρο τοΰ έκλεκτοϋ σύνεργά 
του μας κ. Ά ντ . Χατ̂ ηαπο-· 

στόλου, πού δημοσιεύθηκε στό πε 
ρασμένο φύλλο τών «Παρασκηνί
ων». Είνε άλήθεια πώς μιά κάποια 
μουσική παράδοση, όσον άφορά τό 
όπερεττικό θέατρο, δημιουργήθηκε 
στήν' Ελλάδα. Άλλά ή όπερέττα 
είνε ένα μουσικό θεατρικό είδος 
πού συνδυάζει περισσότερο άπό κά 
θε άλλο fvb στοιχεία, πού έξ ΐσβι> 
δαρένου \ γιά τή δημιουργία μι*ς’ 
παράδο.Ίΐς. Τό κείμενο καί τή μου 
σική. Καί έφ’ δσον βί συνθέτες 
μας δώ κι’ άρκετό καιρό, τό κεί 
μενο τό κατατάσσουν' σέ δεύτερη 
μοίρα κ ’ έπιστρατεύουν κάθε εί
δους ξένα κείμενα γιά νά χτίσουν 
άπάνω σ’ αύτά τό μουσικό τους οι
κοδόμημα, ή παράδοση δημιουργεί 
ται μονόπλευρη. "Επομένως δχι ά 
πόλυτα εξυπηρετική γιά τή μούσι 
κή διαμόρφωση καί διαπαιδαγώγη 
ση τοΰ κοινοΰ.
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ. - ΑΓΑΠΗ. - Ε- 
ΡΩ ίΑ Σ .- <Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.-Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τό έργο τοΰ Κάουαρντ πού ά. 
ίέβασε τό βράδυ τής Τρίτης είς 
ιό Θέατρον τής  πλατείας Άγιου 
Γεωργίου Καρύτση ό Θίασος τής 
κ. Κατερίνας Άνδρεάδη μέ τόν 
τίτλον «Ή κυρία μαρκησία έπι. 
στρέφει» (μετάφρασις Στάθη Σπη 
λιωτοπούλου) δέν ήμπορεϊ δέδαια 
νά έχτι άξιώσεις πραγματικού θε 
άτρου. Εΐνε περισσότερο ένα σκη 
νικό παιγνίδι, μιά κατασκευή κλει 
σμένη σέ ώρισμένα πλαίσια κοινο. 
τυπικών θεατρικών συμβατικοτή
των μέ εύκολο πνεΰμα, παρά θεα 
τρικό έργο σωστό, μέ χαρακτήρες 
μέ δράσι, «μίμησις πράξεως σπου 
δαίας καί τελείας» τέλος πάντων.

‘Ο Γάλλος κόμης Ραούλ Ντε- 
βριάκ (κ. I. Αποστολίδης) καί ό 
Ισπανός δούξ Έστεμπάν ντί Σαν- 
ταγκάνο (κ. Μορίδης) φίλοι άπό 
χρόνια, χωρίσαντες τό 1916 και 
ξοτνασυναντηθέντες μετά δεκαετί
αν, βρίσκονται αύτό τό βράδα 
στόν πύργο τοΰ Ραούλ. Χήροι καί 
οί δυό έχουν ένα κορίτσι 17 χρό 
νων, τήν Άδριανή ( ’Άννα Λώρη) 
ό Ραούλ καί ένα παλληκάρι 
κατά δύο χρόνια: μεγαλείτε-
ρο, τόν ί*ιγκέλ (κ. Κρίτας) ό Έ 
στεμπάν. Εκείνο πού δέν γνωρί
ζουν εΜ  δτι καί ot δύο — ό Έ 
στεμπάν Πρώτος — έχουν άποκτή 
σει τά παιδιά τους τά όποια συνε
πώς εΐνε αδέλφια, μέ τήν 
ίδια γυναίκα, μιά τραγουδίστρια 
τήν’Ελοΐζα "Οπως θάμάΟωμε σιγά 

—σιγά, ό Έστεμπάν έγνώρισε τήν

Έλοΐζα δταν ακριβώς είχε παυσει ί 
νά βλέππ τ®ν φίλο του Ραούλ. Ά . ! 
γαπήθηκαν. Ή  Έλοΐζα δμως τόν j 
έγκατέλειψε διότι άν έδέχετο νά 
τήν παντρευθή ό άγαπημένος της! 
θά άπεκληρώνετο άπό τούς δι
κούς του καί θά έχανε τήν καρ. 
ριέρα του. Δυό χρόνια άργότερα 
ή Έλοΐζα έγνώριζε στό Παρίσι τό 
Ραούλ. Αγαπήθηκαν. ’Έμενε μα
ζί του μερικά χρόνια, ένα πρωΐ 
δμως τόν έγκατέλειψε πληγωμένη 
γιατί ποτέ δέν τής είχε πή δτι 
ήθελε νά τήν παντρευθή. ’Ά ν  ή ΐ. 
δια ήθελε νά έκμαιεύστ| τήν λύ- 
σιν, θά τό έπετύγχανε άσφαλώς. 
Γυναίκα υπερήφανη δμως προτίμη 
σε νά φύγΐ), νά ζήση μέ τό τρα
γούδι της καί... μακρυά πιά άπό 
όποιοδήποτε άνδρα έπί χρόνια 
καί χρόνια. Έ ν  τφ μεταξύ ό κα
θένας άπό τούς δυό φίλους τις 
σχέσεις του μέ τήν Έλοΐζα τίς θε
ωρούσε «τό μυστικό τής ζωής 
του». ’Ήταν τό μόνο μυστικό πού 
έκρυψαν ό ένας άπό τόν άλλον, δ
ταν μετά δέκα έτη χωρισμού ξα. 
νασυνασυναντηθέντες δέν έχώρι- 
ζοτν πιά. Καί οι δυό μέ τούς γά- 
μους των έπέβαλαν στις νόμιμες 

γυναίκες τους νά άναγνωρίσουν 
ώς δικά τους τά παιδιά πού εΐχαν 
μέ τήν Έλοΐζα. Καί τών δυό αΐ 
γυναΐκέο έχουν πεθάνει πιά. Ό  
Έστεμπάν, γλεντζές πάντοτε, θυ 
μάται μέ κέφι καί φαιδρότητα 
τ>Γ παληές του αμαρτίες πού εΐνε

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ» ΣΤΑ ΩΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΕΙΜλΙΤΕ ΜΟΥΣΙΚΑ Μ0ΡΦ0ΜΕΝ0
Ή  άναστάτωση πού έφερε τό ραδιόφωνο. - 'Ελαττώθηκε ό άριθ- 
μός όσων επιθυμούν νά μορφωθούν μουσικά στόν τόπο μας; 
Ύπάρχουν ταλέντα καί ποιά; - Γιατί δέν έκτελοϋνται έλλ. έργα;

Ό  μηχανικός πολιτισμός τείνει να 
καταλάβη τελειωτικά τήν έποχή 
μας.

Ή  μηχανή τάν σύμβολο τής έπο
χής αύτής, ύψώνεται πάνω άπ’ τά 
κάτάπληκτα μάπσ τοΰ συγχρόνου 
ανθρώπου, -ΐν ώκολουθεΐ κατά -5ή· 
μα καί δέν παραλείπει νά έπιδρς: 
σέ κάθε έκδήλωσή του καί στήν πα
ραμικρή άκόμα.

Κι’ ό άνθρωπος, ό άδύνσμος άν-

μέ δέος τό βλέμμα στό μυστηριώ
δες κατασκεύασμα, πού κάθε στιγ
μή πού περνάει διαρκώς καί περισ
σότερο τόν περισφίγγει, χωρίς · ά̂ 
τοΰ εΐνε δυνατό νά άντιδράση ουτε 
κατ’ έλάχιστον, νά άποφύγη τόν 
κλοιό.

Μοιραίως ή μηχανή έχει έπέμβει 
καί στά πνευματικά έπίπεδα τοϋ 
συγχρόνου κόσμου. Οί νεώτΐ^Γ έ- 
ψευρέσεις άναπόώευκτα Φέρσν μιά 
κάποια, έστω καί μικρή άκόμα, ά
ναστάτωση στί; πνευματικές έκδη-

λώσεις τοΰ άτόμου, καί διέσπασαν 
—μοιραίως—τίς καλλιτεχνικές του 
δοξασίες, δποιες καί νάταν αύτές. 
Είδικώτερα δμως αύτό θά μποροΰ- 
σε νά είπωθή μέ περισσότερη βε
βαιότητα, προκειμένου γιά τή μου
σική.

Τό ραδιόφωνο, τό γραμμόφωνο, 
ό όμιλών κινηματογράφος, δπως 
δτποτε, έχουν παίξει σημαντικό ρό
λο στή μουσική διαπαιδαγώγηση 
τοΰ συγχρόνου κόσμου.

Μπρός στά προβλήμοοτα αύτά, 
κάθε άλλο παρά άδιάφορη μένει ή 
Ελλάδα. Ή  μηχανή τείνει καί στή 
χώρα μας νά καταλάδη παρόμ.- ς 
διαστάσεις μ’ έκεΐνες τών μεγάλων 
ξένων χωρών.

“ Ολα αύτά τά προβλήματα καί 
ενα πλήθος άλλων τά όποια άπορέ- 
ουν άπ’ αύτά καί τά όποια εΐνε άλ- 
ληλένδετα, ζητήσαμε νά έξετάσου- 
με. Υπάρχει άραγε ό ένθουσια- 
σμός τοΰ κοινοΰ ό ιδιος γιά τή μου
σική; Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί

τού έπιθυμοΰν σήμερα νά μορφω- 
δοΰν μουσικά καί περισσότερο άπ’ 
αύτό ύπάρχουν σήμερα ταλέντα 
μουσικά έκδηλούμενα;

Ώς πρός αύτά τά τελευταία έ- 
ρωτήματα ζητήσαμε νά έχουμε τίς 
γνώμες τών σοδαρωτέρων έκπροσώ- 
πων τών μουσικών ιδρυμάτων τής 
χώρας μας. Κρίναμε, λοιπόν, σκό
πιμο, τήν έρευνα αύτή νά τήν άρχί- 
σουμε άπό τ’ό ’Λδείον Άθηνών.Σάν 
άρχαιότερο ίδρυμα θά είχε νά μάς 
πή περισσότερα σχετικά μ’ αύτό. 
Συναντήσαμε τόν διευθυντή του κ. 
Φ. Οίκονομίδη, άλλά δυστυχώς άρ- 
νήθηκε νά μας άπαντήση μέ τήν δι
καιολογίαν δτι «Τό Ώδεϊον Αθη
νών εΐνε πλέον... Πανεπιστήμιον 
μουσικής καί δτι αύτός σάν Πρύτα- 
νις τοΰ Πανεπιστημίου άρνεΐται νά 
έκφράση οΐανδήποτε γνώμην...». Δίν 
έπιμείναμε. Εγκαταλείψαμε τόν 
«Πρύτανι» κ. Οίκονομίδη καί Απευ
θυνθήκαμε στόν καλλιτέχνη κ. Μα-

(Συνέχεια etc τήν 6ην σελίδα)

Είδαμε στό π:ώτο άρθρο (1), πώς 
τή ζωή τή βλέπουμε μορφικά, πως 
άναπαρασταίνουμε μορφικά στό νοΰ 

| μας τούς πόθους μας καί τούς φό
βους μας, πώς δταν παραστήσουμε 

I αύτές τίς μορφές τής φαντασίας 
j μέ ύλικά μέσα γιά νά τίς έκφρά- 
σουμε στόν κόσμο (πού έξάρτημά 
του είμαστε), κάνουμε καλλιτεχνία 
καί πώς ή καλλιτεχνία αύτή λέγε
ται Καλλιτεχνία κι’ έχει άξια μό
νον δταν έκφραζη τούς κοινούς πό-, 
θους καί τούς κοινούς φόδους καί 
γι’ αύτό είπαμε ή Καλλιτεχνία εΐ
νε κοινωνικό φαινόμενο. Ά ς  έξετά- 
σουμε τώρα αύτό τό φαινόμενο καί 
άπό άλλην άπ'νψη.

Τή ζωή μας τήν κυβερνάνε δυό 
νόμοι: ό παγκόσμιος ή φυσικός καί 
ό άτομικός ή ήθικός, ή κοινωνικός 
νόμος. Ό  πρώτος κανονίζει τίς φυ- 

) σικές λειτουργίες, έκεΐνες πού γεν
νούν, τρέφουν, κινοΰν καί άλλοιώ- 
νουν γενικά τήν πλάση, τά όργανι- 
κά καί τ’ άνόργανα, άπό τή βαρύ
τητα ώς τήν άχτινοβολία κ. λ. π. 
“ Ωστε ό πρώτος νόμος, ό φυσικός 
ή παγκόσμιος, κανονίζει τή λειτουρ
γία, τή μορφή, τή θέση τοΰ άτόμου 
σχετικά μέ τό φυσικό περιβάλλον 
του, δηλαδή τά αίτια πού τό γέννη
σαν, τίς όρμές πού τό κατευθύνουν, 
τά ύλικά πού τό τρέφουν κ.λ.π. Ό 
δεύτερος νόμος, ό άτομικός ή ήθι
κός ή κοινωνικός νόμος, κανονίζει 
τή θέση, τήν κίνηση, τήν άλλοίωση 
τοΰ άτόμου σχετικά μέ τά δμοια μέ 
.αύτό άτομα, μέ τό κοινωνικό του 
περιβάλλον' “ Οπως είπαμε τό ά
τομο αισθάνεται σάν άνάγκη ή όρ- 

! μή ζωής καί τίς δυό αύτές εξάρτη
σες. Καί οί δυό αύτοί νόμοι ένςο- 
γοΰν άντάμα κι’ οί δυό τους καί 
κανονίζουν τή ζωή στά άτομα καί 
'ιό άτομο έκεΐνο πού έμποδίζεται ν’ 
άκολουθήση πιστά τίς προσταγές 
αύτών τών νόμων, άρρωσταίνει καί 
πεθαίνει.

Τούς δυό νόμους, τόν παγκόσμιο 
καί τόν κοινωνικό τούς ξεχωρίζουμε 
περισσότερο άπό τήν μεταξύ τους 
έξάρτηση, γιατί κι’ ό κοινωνικός 
νόμος εΐνε στόν παγκόσμιο νόμο ύ- 
ποταγμένος. “ Ομως ό κοινωνικός 
νόμος έχει τούτη -ην ξεχωριστή

χάρη, πώς εΐνε αύτός πού κανονίζϊΐ 
τήν άνοπαραγωγή τοΰ άτόμου. Άπό 
τή στιγμή πού >ιά νά γεννηθή έ ν α  
καινούργιο άτομο εΐνε άπαραίτητο 
νά ύπάρχουν δ υ ό  άπό τό ίδιο 
είδος, τό ένα άμσενικό καί τ’ άλλο 
θηλυκό, άπό αύτή τή στιγμή &έν 
ύπάρχει πιά ά τ ο μ ο  παοά 
κ ο ι ν ω ν ί α ,  έφόσον ένα μΛ̂ φ» 
δέν εΐνε γιά ζωή. “ Ωστε ή κοινωνική 
ζωή στά άτομα έκεΐνα πού άνατιβ* 
ράγουν μέ τήν ένωση άρσενικοΟ ιμ! 
θηλυκοΰ εΐνε, σάν νά ποΰμε τόσο 
βασική, πού καταντάει ό νόμος Α 
κοινωνικός νά παίρνη τήν πρώτη 
θέση, νάναι γι’ αύτά ό πρώτος καί 
σπουδαιότερος νόμος τής ζωής 
τους. Τό φαινόμενο αύτό μάς νοιά
ζει πολύ καί πρέπει νά έξεταστή.

Αέμε πώς ό άτομικός ή ήθικός 
κοινωνικός νόμος εΐνε ό νόμος πού 
κανονίζει τή λειτουργία τής άναπα* 
ραγωγής στά πλάσματα έκεΐνα πού 
αναπαράγουν μόνον δταν ένωθοΰν 
δ υ ό  άπό αύτά. Αύτόν τόν νό> 
μο οί παλαιοί τόν έλεγαν "Ερωτα, 
οί νεώτεροι Άγάπη, έμεΐς σήμερα 
μεταχειριζόμαστε σχεδόν καί τίς 
δυό λέξες γιά τό ίδιο πράμα, μόνο 
πού μέ τή λέξη Άγάπη νοιώθουμί 
καί τόν ’Έρωτα, δηλαδή τήν όρμή 
μετά τήν πράξη τής άναπαραγωγής 
καί τήν όρμή ή τόν πόθο γιά τήν 
κοινωνική ζωή γενικά, όρμή, πού 
προϋποθέτει μέσα της πώς τό άτο
μο νοιώθει τήν κοινωνική ζωή σάν 
πρωταρχική άνάγκη τής ύπαρξής 
του. ‘Η Άγάπη μέ άλλους λόγους 
εΐνε μιά προέκταση τοΰ ’Έρωτα καί 
μετά τήν πράξη τής άναπαραγωγής 
πού τή λέμε γ ά μ ο - ξεκαθαρίζω 
περισσότερο τούς δρους, γιατί εΐνε 
δασικοί: Α γ α π ώ  θά πή νοιώ 
θω τήν κοινωνική ζωή σάν φυσική 
μου λειτουργία, πού χωρίς αύτή 
δέν μπορώ νά ζ*σω· νοιώθω 'ήν 
κοινωνία,· τά άλλα άτομα σάν έξάρ
τημά μου ή πώς έγώ είμαι έξάρτη
μά τους τόσο, πού ή δική μου, ή Α
τομική μου ΰπαρξι καί νά θυσιάζε
ται άκόμα γιά τό καλό τής κοινω
νίας, άφοΰ μόνον μέ τήν ύπαρξη 
τής κοινωνίας ύπάρχω κι’ έγώ.

(‘Η συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)!
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
‘ Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ1. 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ»
'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 120 

» έξάμηνος » 60
Τουρκίας έτησία Λ. Τ. ί
Αίγυπτου » Γρ. Δ. 50
•Αμερικής » Δολλ. 2

Πάσα άπόδείξις πληρωμής 
δέον νά φέρη τήν ύπογραψήν 
τοΰ Διευθυντοΰ ι:αΙ τήν 
σφραγίδα τοϋ περιοδικοί).

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ ΣΤΗ Σ  ΒΕΛΜ ΥΡΑ Σ 

ΟΙκία: Βεΐκου 33.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΧΟΡΟΥ ΛΟΥ- 
ΚΙΑΣ ΙΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Τήν Ιην  Φεβρουάριου έπανα- 
λαμβάνεται τό ρεσιτάλ χρρρϋ 
Τής έξαιρετικής καλλιτέχνιδος 
Λουκίας Σακελλαρίου είς τό θέ- 
«τρον «Ρέξ».

—  Α Ι  εισπράξεις θά διατεθούν 
6πέρ τής στολής τρΰ Φαλαγγί
του.

— Τό πρόγραμμα έκτάκτως έν- 
διαφέρον μέ συνθέσεις Σοπέν, 
Μπετόβεν, Μητροπούλου, Πονη- 
ρίδη, Καλομοίρη κτλ.

— Είς τό άνωτέρω ρεσιτάλ θά 
ιταραστοΰν ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως— ύπό τήν προστα
σίαν τοΰ όποίου καί τελείται — 
τό 'Υπουργικόν Συμβούλιρν, μέ
λη τρΰ Διπλωματικού Σώματος 
καί έκλεκτή μερίς τής 'Αθηναϊ
κής κοινωνίας.
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ό  έξαιρετικός καλλιτέχνης κ. Κωστης 
Νικολάου, ό όποιος δίδει σήμερον τό ά. 
πόγευμα ένα πολύ ένδιαφέρον Ρεσιτάλ 

είς τήν αίθουσαν «Παρνασσού» 
καί ώραν 6'/2 μ. μ.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕ- 
ΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟ- 
ΑΙΟΝ ΑΤΤΙΚ-ΜΑΚΕΑΟΥ

Τό ζήτημα Άττίκ - Μακέδου, δ
πως ήταν φυσικό άπασχόλησε τό 
Δ. Συμβούλιο τής Εταιρίας τών 
θεατρικών Συγγραφέων, τό ό
ποιον άπεφάσισεν δπως άποσταλή 
έγγραφον πρός τόν κ. Μακέδονπού 
νά έκφράζη τήν άγανάκτησή του 
καί τήν δυσαρέσκεια του γιά τό έ- 
πεισόδιο, παράλληλα δέ νά τοΰ κά- 
μη γνωστόν δτι σέ περίπτωση πού 
ήθελε έπαναληφθή παρόμοια πρά- 
ξις, θ’ άπαγορευθή είς δλα τά μέ
λη τής Εταιρίας νά συνεργασθοΰν 
μελλοντικά μαζί του.
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HI Κ Ι !  T0V ΙΤΑΛΙΚΟΥ « Τ Ο Υ  
Ν Ο Τ Ε Ρ Ο Ν  i l l O V i O I I

Τ ζ ε ρ ό λ α μ ο  Ρ ο β έ τ τ α

Μοΰ πήρανε τό κεφάλι έκεΐνα τά 
διαβολάκια οί έγγονές μου μέ τό 
νά μοϋ λένε καί νά μοΰ ξαναλένε 
γιά τό παίξιμο τής Ρένας Κυριά
κου. Ή  μιά μάλιστα' άπ’ αύτές τό- 
σρ, ένθουσιασμό πήρε, πού τό βρά
δυ δέν έβαλε ούτε μπουκιά στό στό
μα της μέ τό νά μιλάη διαρκώς γι\ 
τήν τέχνη τή μεγάλη τής Ρενο 'Λας, 
δπως τήν έλεγε:

— Δέν μπορείς νά φανταστής, 
γιαγιάκα μου, μοΰ έλεγε, τί χέρια 
ήταν έκεΐνα, πού φτερουγίζανε ά
πάνω άπ' τά κόκαλα τοϋ πιάνου. Τί 
ήχοι θεϊκοί ήτα,/ έκείνοι, πού ξεχυ
νόντουσαν μέσα άπό τό πιάνο! 
Σείς στήν έποχή σας δέν είχατε 
τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες!

Έμεΐς στήν έποχή μας δέν είχα
με, λέει, τέτοιους μεγάλους καλλι
τέχνες! "Ας γελάσω λιγάκι. Ά μ  
ό Εύρυσθένης 0 Γκίζας τί ήτοτν; 
Δέν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης αύ
τός-* Φλάουτο έπαιζε ό άνθρωπος, 
δέν έπαιζε πιάι/ο. "Ομως τί σημα
σία έχει αύτό;

θυμάμαι τήν συναυλία πού έδωκε 
σάν γύρισε άπό τήν Βιέννη, δπου 
τόν έστειλε νά τελείωση τΙς σπου
δές του τό Ό.δεϊο 'Αθηνών. Αύτό 
θά ήτανε στά 1887. θά τό πιστέ
ψετε, παιδιά μου, πώς ένώ τό πρό
γραμμα τελείωσε ό κόσμος δέν 
μπορούσε νά τό κουνήση άπό τή 
θέση του, άπό τή μεγάλη συγκίνη
ση ; θά μοΰ Είπητε τό ίδιο γίνεται 
και σήμερα μέ τούς μεγάλους βιρ
τουόζους. Μήπως έγώ είπα δχι;

Καθώς δμως βλέπετε είχαμε καί 
μ είς τις μεγάλες μας τίς συγκινή
σεις καί τίς μεγάλες μας τίς χαρές.

Ό  καημένος ό ΣουρήςΙ Τί κα
λός άνθρωπος πού ήταν! Καί πόσο 
καλλιτέχνης μέσα στήν ψυχή τουΙ 
Σάν άκουσε τόν Γκίζα νά παίζη τό 
φλάουτό του, τόσο ένθουσιασμό 
πήρε, ώστε κάθισε καί σκάρωσε 
μιά έμμετρη άναγγελία, πού τή 
δημοσίευσε στό «Ρωμηό» του, γιά 
τή νέα συνοτυλία πού θάδινε σέ λί
γες ήμέρες. θυμάμαι καί τί έ
γραφε:

Τήν προσεχή Παρασκευήν ό Γκίζας 
(ό μεγάλος, 

δπου μ’ αύτόν στό φλάουτο δέν πα- 
(ραδγαίνει άλλος, 

ποδν’ ®λλο πρδγμα νά τό πής κι’ 
(άλλο νά τ’ άκούσης. 

Μέσα στ" Ώδείον, τό κοινόν καλεΐ 
(ΐής πρωτευούσης, 

είς μουσικήν άπόλαυσιν καί συναυ- 
e (λίαν πρώτης

κ’ είς τούτην τιδς τής μουσικής θά 
(τρέξη θιασώτης. 

Έκεΐ Νϊκος ό βιολιστής καί μέ τό 
(παραπάνω 

κι’ ό προσφιλής Βελούδιος, ό πρώ- 
(τος εις τό πιάνο.

Σάν δόθηκε ή συναυλία ξέρετε 
τώς μιά έφημεοίδα τελείωνε τήν 
κριτική της; «Τόσα κλειδιά (δσα 
δηλαδή είχε τό Φλάουτο τοϋ ΓκίζαΊ 
άμφιβάλλοιιεν δν έχουν τοΰ Ρό- 
τσιλδ ot κάσες’ τί θησαυρός λοιπόν

έμπεριέχεται είς αύτό!»
Ό  καημένος ό Γκίζας πώς έζησε 

καί πώς πέθανε ! Φεύγοντας άπό 
δώ ξανά γιά τή Βιέννη πέρασε ιή 
ζωή του έκεΐ φτωχικά. Βλέπετε 
τότε οί καλλιτέχνες δέν κερδίζα\ε 
πολλά! Καί στο τέλος πέθανε σ’ 
ένα Νοσοκομείο άπό άνεμοπύρωμα. 
Μερικοί φίλοι, πού τοϋ είχαν άπο- 
μείνει πιστοί τόν κηδεύσανε φτωχι- 
κά, ένώ τά λίγα έπιπλά του τά 
κατασχέσανε οί δανειστές του. Τί 
ήταν τά έπιπλα τοΰ Γκίζα; Νά πώς 
τά περιέγραφε ένας άλλος καλλι
τέχνης, ό Μανώλης Καλομοίρης, 
πού τόν είχε έπισκεφθή λίγο καιρό 
πρίν πεθάνη οτό δωμάτιό του: 
«Στούς τοίχους τέσσερα - πέντε στε 
φάνια μαραμένα ή τεχνητά και 
κορδέλλες στεφάνων. "Ολα ή σχε
δόν δλα μέ Ελληνικές έπιγραφές. 
"Ενας καναπές, δυό-τρεις καρέ
κλες, ένα τοαπεζάκι μέ λιγοστά βι
βλία, δυό έλληνικά, τόν «Ίουλιανό 
Παοαβάτη» τ<:.ΰ Κλέωνος Ραγκαδή 
καί μιά συλλογή τροτγρυδάκια τοΰ 
Κίκκου ιι* ιδιόχειρη άφιέρωσή του 
crov Γκίζα».

Κι’ διιως ό Γκίζαί ήταν μενά'.ΟΓ 
καλλιτέχνης. Καί πέθανε τέτοιος. 
Φτωχός, άλλά τιμημένος. ’Ενώ σή
μερα: "Αμα δέν τούς πληρώσης 
μπρos*1- γιλιάδες δραχμές δέν έρ
χονται νά παίξουν στήν 'Ελλάδα. 
Τί τά θέλετε παιδιά μου, χάλασε ό 
κόσμος, χάλασε!

Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ

*Η δεύτερη διάλεξη, γιά τό Ιτ α 
λικό θέατρο, τοΰ κ. Φεντέλε στό Ι 
ταλικό Ινστιτούτο ’Ανωτέρων Σπου 
δών είχε γιά θέμα τή ζωή καί τό 
ίργο τοΰ μυθιστοριογράφου καί θε
ατρικού συγγραφέα Τζερόλαμο 
Ροδέττα.
.*0 Ροβέττα γεΛήθηκε στή Μπρέ- 

βια τό 1851, καί πέθανε στό Μιλά
νο τό 1910.

"Εγραφε μέ καταπληκτική εύχέ- 
ρεια, καί γι’ άύτό τό έργο του ή
τανε πολύ μεγάλο σέ ποσότητα (15 
μυθιστορήματα καί 27 θεατρικά 
*ργα).

Ό  συγγραφέας αύτός άκολούθη- 
οε τά Ιχνη της Νατουραλιστικής 
σχολής καί δλη του ή προσπάθεια 
ήτανε νά κάνη καί στό ρωμάντίο 
του, κι* άπάνω στή σκηνή μιά πι
στότατη φωτογραφία τής κοινωνίας 
πού τόν έτριγύριζε. Κα! τό κατώρ- 
6ωσε. "Ετσι ί.ξηγεϊται καί ή μεγά
λη έπιτυχία των Εργων του έκείνη 
τήν έποχή. Ή  μοντέρνα κριτική, δ
μως, πού σ’ 6να έργο ΐέχνης ψάχνει, 
ναΟρπ πιό στερεές καί συγκεκριμέ
νες άζίες, κατηγόρησε τό £ργο του 
ώς πολύ έπιφανειακό. Πάντως άπό 
τήν θεατρική παραγωγή του, εΐπεν 
Λ όμιλητής, μποροΰμε νά διακρί
νουμε δύο έργα πού χάρη στήν έ- 
ξαιρετική τους ζωτικότητα καί 
στήν έπιτυχημένη τους σύνθεση

σκηνή, τήν «Τριλογία τής Ντορί- 
νας» (1389) καί τόν «Ρωμαντισμό> 
(1901).

Στό πρώτο ή άπλή πλοκή καί ό 
άφελής χαρακτήρας τής Ντορίνας 
έδοήθησαν τό Ροβέττα νά περιγρά- 
ψη μέ μεγάλη έπιτυχία τήν πίκρα 
καί τήν μελαγχολία τής φτώχιας 
πού ύπάρχει στή δυστυχισμένη καί 
κοινότυπη ζωή τών τοπτεινών. Στό 
δεύτερο παρουσιάζονται μέ πρωτό
τυπη σκηνική σύνθεση μερικές εί- 
κόνες άπό τίς ικ.λιτικές συνωμοσίες 
πού γινόντουσαν στήν Λομπαρδία 
καί Βενετία έναντίον τών Αύστρια- 
ικών.

Ό  «Ρωμαντιομός» ήτοτν πάρα 
πολύ άγαπητός στήν ’ Ιταλία πρίν 
άπ’ τόν παγκόσμιο πόλεμο, καί ,οί 
παραστάσεις του βοήθησαν πολύ 
γιά νά διατηρηθή άγρυπνο τό πα
τριωτικό αίσθηιια τών ' I ταλων δλο 
τόν καιρό τής άναμονής τής έλευ- 
θερίας. 'Αλλά καί μετά τόν πόλεμο, 
πρόσθεσε 6 κ. Φεντέλε, ό «Ρωμαν- 
τισμός» έξακολουθεΐ ' νά μένη ^να 
πολύτιμο παράδειγμα πατριωτικού 
έργου καί ντοκουμέντο μέ μεγάλο 
ένδιαφέρον, γιά δποιον λογαριάζει 
τό θέατρο ώς άμεσο μέσον γιά ν’ 
άνυψωθη ό λαός καί νά όδηγηθή 
πρός αισθήματα πολιτισμού καί 
πατριωτισμού.

Μ ΙΡΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥστέκουν άκόμα καί σήμερα στή
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ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΠΟΥ ΛΙΕΚΑΙΚΟΥΝ 

ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
01 συγγραφείς καί τά έργα 

πού διεκδικοΰν τά λογοτεχνικά 
5εΐα τοΰ 1938 είναι τά έξής 

κατηγρρίας:

α’. ΘΕΑΤΡΟΝ
«*0 Πατούχας» τοΰ κ. "Αρ. Χα- 

Τζηδάκη, «Ή  τύχη τοΰ Μανωλιοΰ» 
Της κ. ’Ελένης Σίφάκη. «Ό  κα
τάδικος», τοΰ κ. Β. Μαρκοπού- 
λου. «Ή  Μπόρα», τών κ.κ. Κωστή 
Βελμύρα, Αίμ. I. Βελιμέζη καί 
θεοδ. I. Βελιμέζη. «Ρήγας ό Βε- 
λεστινλής», τοΟ κ. Βασ. Ρώτα. 
^Τριλογία Φωτός», τσΰ κ. Γιάννη 
ΖερβοΟ. «θέατρο γιά μεγάλα 
παιδιά», της κ. Λίλας Καρανικό- 
λα· «Παΰλος» (φιλοσοφ. διάλο
γ ο ς ), τοΰ κ· Γ. Σολούνια. «Κλέ
φτικο Ρομάντσο, τοΰ κ. Κλεάν- 
βους Πλιάκα. «’Από τή μιά μέρα 
στήν άλλη», τοΟ.κ. Γ. Φασουλιώ-

β'. ΠΟΙΗΣΙΣ
«'Οράματα», τοΰ κ. "Αργή Κό

ρακα, «Τά χελιδόνια φεύγουν» 
τοΰ Ιδιου, «Προσφορά», τοΰ κ. Γ. 
θ . Βαφοπούλου, «^Ηχοι κι’ άπό- 
ηχοι», τής κ. Τίλλας Μπαλή, « 'Ε 
σπερινά χαμόγελα», τρΰ κ. Χρ. 
Σιρογιάννη, «Ίδέαι καί αναμνή
σεις», τρΰ κ· Στ. Άλεξάκη, «Συν
θέσεις», τοΰ κ. Ά λ .  Μπαρα,«Ποι
ήματα», τοΰ κ. Α. Μάρταλη, « Α 
πολλώνιος» (δύο σειραί), τοΰ κ. 
Α. Μελαχροινοΰ, «Ζωές στό φως 
και στό σκοτάδι», τοΰ κ. Π- Λα- 
ρανα, «Ψυχής άντίλαλοι», τοΰ κ. 
Μ. Πετρίδη, «Ό  γρίφος», τρΰ κ. 
Γ. Κοτζιούλα, «Ή  δεύτερη ζωή», 
τοΰ ίδιου, «Σιγανή φωτιά», τοΰ 
Ιδιου, «Κιθάρα μποέμικη» τοΰ κ· 
Γ. Σημηριώτη, «Κυκλάμινα», τοΰ 
κ. Π. Μάγνη, «Ό  κορυδαλός» 
τοΰ κ. Νώντα ’Έλατου, «Λυρικά 
δοκίμια» τοΰ κ. Α. Καλαμπούση, 
«Ροδοπέταλα κι’ άγκάθια», τοΰ 
κ. Δόγη Δόγια, «Τάα - Ρόα» του 
κ. Όρέστη Λάσκου, «Στίχοι» τής 
κ. Μαρίας Ράλλη, «"Άσμα άσμά 
των» τοΰ κ. Ε . Ζαφειροπούλου, 
«Κρήνη» τοΰ κ. Κ. Κωνσταντινί- 
δη.

γ\ ΑΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

«"Ενα κορίτσι μέ τό χρήμα»

τοΰ κ. Ε. θωμοπούλου. «Δύ
σκολες νύχτες» τής κ. Μέλπως 
Άξιώτη, «Τά πλοία δέν άραξαν» 
τοΰ κ. Μενελ. Λουντέμη, «Τό δρα 
ιμα τής Πομπηίας» τοΰ κ. Παν. 
Κοράλη, «"ίσκιοι στά νερά» τής 
κ. Άδέλας Μέρλιν, «Σίφουνες 
καί Άλκιονίδες» τοΰ κ. Π. Κατη- 
φόρη, «Γυρίστε τόν διακόπτη», 
τοΰ κ. Ά γ γ .  Δόξα, «Κρυφοί φο- 
νηάδες» τοΰ κ. Πύρρου Λεκάντα, 
«Καινούργιοι άνθρωποι» τοΰ κ. 
Ά λ . Λιδωρίκη, «Ελληνικά βου
νά», τοΰ κ. Κ. Στούρνα, «Φυγή» 
τοΰ κ. Κλ. Μαρκίνα, «'Η ήρωϊκή 
περιπέτεια» τοΰ κ. Ά λκ . Γιαννο- 
πούλου, «Αθάνατα τραγούδια» 
τοΰ κ. θ. Άναστασοπούλου, «Σι
ωπηλά» τής κ. Ειρήνης Αθηναί
ας, «Διηγήματα» τοΰ κ. Τάσου 
Βιδούρη, «Έρόϊκα» τοΰ κ. Κο
σμά Πολίτη, «Μοναξιά» τής κ. 1· 
Μπουκουβάλα, «' I στορίες γιά με
γάλα παιδιά» τής κ. Δίπλα Μα- 
λάμου, «Ό  καλλιτέχνης» τοΰ κ. 
Κ. Βιτάλη, «Γιούγκερμοη/» τοΰ κ. 
Μ. Καραγάτση, «Πασχαλιά στή 
Θράκη» τοΰ κ.Π. Παπαχριστοδού 
λου, «Μεγάλες στιγμές μεγάλων 
ανθρώπων» τοΰ κ. Α. Ίννίνου, 
«Φυσιογνωμίες» τοΰ κ. θ· Ποτα- 
μιάνου.

δ1 ΚΡΙΤΙΚΗ
«Σολωμός» τοΰ κ. Ή λ. Βουτι- 

ερίδη, «Μορφές καί ιδέες» τοΰ κ. 
Κλ. Παράσχου, «Ρομαντισμός» 
τοΰ κ· Ά δ . Παπαδήμα, «Κ. Κα- 
ρυωτάκης» τοΰ κ. Χαρ. Σακελ- 
λαριάδη, «’Ίω ν Δραγούμης» τοΰ 
κ. Πετρ. Ωρολογά, «Οί· συγγρα
φείς καί ή έποχή τους» τοΰ ίδιου, 
«Τό κλασσικό καί τό ρωμαντι- 
κό» τοΰ κ. Π. Σπανδωνίδη. «Ή 
θεατροκριτική στόν τόπο μας» 
τοΰ κ. Γ. Άγγελή, «Συμβολή 
στή μελέτη τής νεοελληνικής 
κριτικής» τρΰ κ. Γερ. Σπαταλα.

ε'. ΙΣΤΟΡΙΑ
«Ή  Βασιλεία έν Έλλάδι» τοΰ 

κ. Σ. Τριανταφύλλου, «Γερμανός 
Ζαφειρόπουλος» τοΰ κ. Καλαν- 
τζή, «Πετμεζάδες» τοΰ ίδιου, 
«Παληές άναμνήσεις» τοΰ κ. Γ . 
Ρεβελή, «Καντακουζηνοί» τοΰ κ· 
Π. Κατακουζηνοΰ

—  Ο Ι είσπράξεις τοΟ «Σχολείου Κακο
γλωσσιάς», πού παίζεται στό Βασιλικό 
θέατρο εϊνε Ικανοποιητικές. '

—  "Ετσι, τό πρώτο όκταήμερο τοΟ ότνω- 
τέρω ίργου έπραγμοττοποίησε είσπράξεις 
κατά 80 χιλ. δραχμ περίπου Ανώτερες 
άπό τΙς εισπράξεις του προηγουμένου Ερ
γου,

—  ‘Ο Γενικός Δ^υθυντής του Βασιλι. 
χοΟ θεάτρου κ. Κ. Μπαστιας μετά του κ. 
Κλώνη έπιστρέφου·ν άπό τήν Αίγυπτο αΰ_ 
ριον.

—  Εύθύς άμέσως ό κ. Κλώνης θ’ άρχί_ 
ση τήν κατασκευήν τών σκηνογραφιών τοΟ 
έργου πού θά πα[ξη ή ’Εθνική Σκηνή καί 
πού θά εϊνε τό « Ό  Σταυρός καί τό σπα. 
ΘΙ» τοΟ κ. Τερζάκη.

—  Τήν Παρασκευή άναχωρεΐ γιά τόν 
Βόλο ό συγγραφεύς τοΰ « θ ’ μ’ άγοπτή- 
σης» κ. Καγιάς προκειμένου νά παραστη 
στή διδασκαλία τοϋ έργου του άπό τόν 
θίασο Άργυροπούλου.

—  Ό  κ. Κο^/ιβς μέ τήν ε^καφία αύτή 
€ά κάν(| καί προεισαγωγικήν όμιλία γιά 
τό έργο του καί γενικώτερα περί θεάτρου.

—  Ό  θίασος της κ. Τουλας Δράκου 
στίς 20 τρέχοντος μηνός άρχισε σειράν 
παραστάσεων στό Αίγιο μέ Ικανοποιητικές 
κατά τό μάλλον καί ήττον είσπράξεις.

—  Σήμερον στίς 5 '/a μ.μ τό τμήμα της 
Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Λυκείου τών 
Έλληνίδων δίδει φιλολογική καί χορευτι
κή προεσπερίδα στις αίθουσες τοΟ Λυ
κείου.

ΘΕΑΤΡΟΝ

Θ ί α σ ο ς

ΜΗΑΙΑ&Η - ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΙΥΗΕΡΓΑΐΙΑ: Κ. ΜΑΥΡΕΑ

ΚΑΘΕ ΒΡΑΛΥ

ΕΪΑΓΓΕΑΙΑΗ - ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟϊ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΤΗΣ

ΙΜΝΤΡΕΙΜ
Μουσική: Κ· ΓΙΑΝ Ν ΙΔ Η

ΑΝΝΑ καί Μ λΡίΑ  
ΚΑΛΟΥ ι Α

Σκηνογρκχφία: Α. ΣΠΑΧΗ
Χορογραφία : ΣΠ. ΣΠΥ- 

ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α ' χορεύτρια : Ν. ΠΑΥ- 
ΛΟΦΣΚΑΓΙΑ

Κοστούμια — Ατελιέ:
X. ΠΑΟΥΡΗ

Διευθυντής όρχή στρας

Min ΚνΠΑΡΙίίΗ!
Λαϊκαί άπογευματιναί

ΤΡ ΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ, Σ Α Β 
ΒΑΤΟ Ν

Τό θέατρο Θ ΕΡΜ Α ΙΝ Ε 
ΤΑΙ μέ καλοριφέρ

— Κατά τήν προεσπερίδα αύτήν θά 6 . 
μιλήσουν οί κ.κ, Νικ. I. Λάσκαρης, Στρα- 
τή<τ. Μυριβήλης καί ή κ. Είρήνη Βαρδου- 
λάκη.

 Τήν περασμένη Κυριακή έτελείωσΓ
τΙς παραστάσεις του στήν Κέρκυρα ό θία. 
σος Γκιουζέπε.

 ‘Ο άνωτέρω θίασος μετά τΙς έορ-
τές τών θεοψαινείων δέν έπ^γε καθόλου 
καλά.

— Τήν προπεοασμένη Πέμπτη άνέδασε 
KaivciupYio έργο τή «Μελίνα» κι* δμως οί 
είσπράξεις του μόλις έφτασοτν τίς 1.225 
δραχμές.

 Τήν περασμένη Δευτέρα έκαμε έναρ
ξη τών παραστάσεων του στήν Κέρκυρα 
ό θίασοο τοί> κ Παρ. Οίκονόμου μέ τή 
«Ρόζ . Μαρί».

— 01 έργασίες τών ’Αθηναϊκών θεάτρων 
δέν εΐνε καί τόσο καλές.

— ’Απ’ τά μουσικά θέατρα τίς μεγαλεί_
τερες είσπράξεις πραγματοποιεί τό « Ίν .  
τεάλ» μέ τά «Κορίτσια της παντρειάς».

—  Τήν προπερασμένη Κυριακή οί είσ- 
σπράξεις τών δύο μοοσικών θεάτρων είγαν 
ώς έ£ής: «Μοντιάλ» 46.682 δρ. «Ίν-  
τεάλ» 48.037.

 ΤηΓ περασμένης Κυριακής οΐ εί-
σπράξείς ήσαν: «Ίντεάλ» 41.103, «Μον
τιάλ»; ; ; ; ί ;

—  Τήν περασμένη Τετάρτη ή ’Επιτροπή 
Άδε^ίας έξασκήσεως έπα^νέλματος ήθο. 
ποιου, έκλήθη έσπΌΧΤαένως πρνοκειοένου νά 
άσχοληθή μέ τή^ της δί9οΓ Ρ ί.
τας Δηιιητρίου, έναντίον του κ. Μοοκέδου.

— Τήν τελευταία στιγιιή δμως έπηλθε 
σΐ'ΐιφωνία διά χιλ'οστήν Οοοάν μεταξύ τών 
δύο άντιδίκων καί τοιουτοτρόπως έματαιώ 
ώθη ή συνεδρίασις της ’ Επιτροπής.

—  'Ο  πιό ένδιαφέρων. τόσο άπό καλλι-
τεχν.κής δσο καί κοσαικίν· άπόΦεωο έφε.
τεινός χ(*ρός της .Αποκρη«Γ θά εΐνε του 
PfVXJGyjriKOl) ToC R Λ*Γΐλ θτάΤΛ'Μ» τού 
δίδεται τήν 18ην Φε6ρου«ρίου στίς ωραίες 
αίθουσες τοΟ ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γε- 
ώργιοο»

—  Τόν άνωτέρω χορόν θα ποικίλουν πολ. 
λά άτραξιόν μεταξύ τών A-o Ico*' ένλε. 
κτή καλλιτέχνίς δνίς Λουκία Σ  ακελλα. 
ρίου μέ μιά όμάδα άπό τίς καλλίτερες 
μαθήτριές της θά χορεύση λαϊκούς, γερ. 
μανικούς, ρωσσικούς καί ούγγρικούς χο. 
ρους.

—Τρεΐς κυρίαι μέ ώραΐα βραδυνά φο. 
ρέματα καί 3 κύριοι μέ ψρ^κα θά χορεύ. 
σουν τόν χορόν τής μόδας τό «Λάμπεθ 
Γουώκ».

—  *Η *'··"£α 'Αλκαίου, μέ τό φόρεμα

τής μεθυσμένης άπό τό έργο «*Άννα 
Κρίστι» κ αΙ ό κ. Κατράκης μέ Κρητικές 
δράκες θά κάμουν παρωδίαν του άνωτέρω 
χοροΟ.

—  *Η δεσποινίς ‘Ελένη Παπαδάκη μέ 
Φ>όρεμα «στύλ» καί 6 κ. Κουκούλας ώς 
Αύστριακός άξιωματικός θά χορεύσουν
δάλς.

—  *Η περίφημος έρασιτεχνική παρά. 
στάσις ή όποία έπρόκειτο νά δοθη άπό
κοσμικούς κυρίους καί κυρίες είς τό Βα_
σιλικόν θέατρον, ύπέρ της «Παιδικής
Στέγης» θά δοθή είς τήν Αίγυπτιακήν

. ή όποία διαθέτει καί σκηνήν.
—  *Η πρεμιέρα τής «Αίθούσης άναμο. 

νής», του νέου |ργου του κ. Α. Λιδωρίκη 
στό θέατρο της κ. Μαρίκας θά δοθή 
τήν πρώτη Τρίτη τής Σ αρατκοστης. ’ Εν 
τώ μεταξύ μετά τήν «Μπλέ ’Αλεπού», ή κ. 
Μαρίκα θά δώση μιά σειρά παραστάσεων 
μέ τήν παληά έπιτυχία της: « Ή  λα[δη 
Μπέτση έξωφλεί».

— Προχτές τό δρ^δυ στό φουαγιέ του 
«Βασιλικού θεάτρου» άνήγγειλο:ν είς τόν 
κ. Νικόλαον Λάσκαρη δτι 6 κ. Χέλμης 
$τ·'>-ωσε έπισκεπτήρια μέ τήν φράσιν: 
«Διειθυντής τοΟ ήμικρατικου θεάτρου» καί 
ό κ. Λάσκαρης άπόρησε.

—  Τό πήρε γιά πολύ ό κ. Χέλμης; Ό  
κ. Ρώτας εΐνε άνώτερός του.

—  Πώς;
—  Βεδαίως, άφου εΐνε «Διευθυντής τοΟ 

... «ΠαγκρατικοΟ θεάτρου»!
—  *0 άκούραστος καί φίλτατος Άττίκ 

μετά άπό τήν Μάνδρα του, τής «--ριοδεΐες 
του, τήν... περίφημον συνεργασία μέ τάς 
έπιχειρήσεις Μακέδου, άνοίγει μιά νέα 
«Μπουόττ _ Ταδέρνα» είς τήν όδόν Καπο 
διστρίου.

—  Πρόκειται ά τό παλαιόν «Μο. 
στρου», τό όποιον κοτταλλήλως διασκευα. 
σμένον θά δεχθ^ δλους τούς φίλους τοΰ 
Άττίκ.

—  Μιά τζάζ ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Κλέωνος, τό τραγούδι τής έξαιρετικής 
ντιζέζ Σόνιας Κουρτίδου, θά ποικίλουν 
τΙς εύχάριστες δραδυέο

S

βαιιαικον Ι εατρον
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 
Η ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΩΜΩΔΙΑ
Τ Ο Υ

ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑΣ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ 

Λ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ καί ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ 
Σκηνοθεσία: Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΑΗ 
Σκηνογραφία·: ΚΛ. ΚΛΩΝΗ 
Ένδυμασίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ 
Μουσική: P U R C E L L

Ό  ποιητής κ. Γ. Σημηριώτης.
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ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β  Β Α Τ Ο Υ :

1) “ Οβων— Σπάρτη.
2) ΜασκοΟρ— Άζίλβ, τιβ. Ούαζίρ.
3) ΒολΙς ή ΛώΧος.
4 ) "ΙμίΓν Σοοηίτν |\ ’Άντριζ (Po u *  

ντί ΖοΟρ».
3) Έσμάχλι ή Mudarex (Γκάζι),
6 ) Ντολορές ή ’ Ιφιγένεια.
"Ενα  τυγιώ: Μουψίντ.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ :

1) "Ε ίρος  ή Γιώργος.
2) Ρομέο ΣεοΟντ (ΜβρνΙς),
3) Φάρες ή Νιράν.
4) 'Αμόκ ί\ Μιμόζα (Μηρεύς).
5) Λαμ<χό:ν ή Σ ααλούκ.
6 ) Σά ν  Ρίμο  ή Δρυάς (Άμερικάνα). 
"Ενα  Τυγιώ: Μπάντεχ.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

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

Πασα άπόδείξις είσπράζε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν, 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεως 4.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ Κας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Είς τό θέατρον «’Ολύμπια» δίδε
ται σήμερον τό άπόγευμα ή συναυ
λία τής Κας Λυοιμάχης Άναστασι· 
άδου. Ή  Κα Άναστασιάδου γνωστή 
άπό τάς έπιτυχεΐς έμφανίσεις της, 
είς τό 'Ελληνικόν Μελόδραμα θά 
τραγουδήση ά0ιες άπό τήν «Φαβο
ρίτα», «Δόν Κάρλο» και «Άφρικά* 
να», καθώς καί συνθέσεις των Ρεσ- 
μπίγκι, Στράους, Μπράμς, Κερουμ 
πίνα καί των Ελλήνων συνθέτων 
κ. κ. Βαλτετσιώτη καί Σακελλα- 
ρίδη.

Ή  κ. Άναστασιάδου μετά δεκα
ήμερον θά άναχωρήση διά σειράν 
Εμφανίσεων είς διαφ'όρους πόλεις 
τής ’ Ιταλίας.
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I ΑΔΕΙΑΣ
παροχής ύπηρεσιών είς τήν θεατρι
κήν έπιχείρησιν τοΰ κοτθ’ οδ T0ogU 
Καρατζα.

β '.) “Οτι ή έκ τής άνωτέρω αι
τίας γενσμένη άπόλυσις τής Λίτσας 
Νικολέσκο ύπό τοΰ θεατρικοΰ έπι- 
χειρημοττίου Τάσου Καρατζα είναι 
αύθαίρετος, ή δέ μετ’ αύτοΰ μι
σθωτική σόμβασις τής αίτουμένης 
παραμένει Ισχυρά».

ΤΟ ΕΠ Ε ΙΣΟ Δ ΙΟ Ν  ΙΑΤΡΙΔΗ  — 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

’Επίσης ή ’Επιτροπή Άδειας έ- 
ζέδωκε τήν άπόφασίν της έπί τής 
προσφυγής τοΰ συγγραφέως κ. Β . 
Σπυροπούλου κατά τοΰ ήθοποιοΰ 
κ. Σταύρου  ̂Ίατρίδη, ώς διαιοπρα- 
γήσαντος άναιτίως κατ’ αύτοΰ. τό 
σκεπτικόν καί διατακτικόν μέρος 
τής όποιας έχει ώς έξής :

«’Επειδή έκ τής διεξαχθείσης ώς 
άνω διαδικασίας διεπιστώθη δτι ό 
ήθοποιός Σταύρος Ματρίδης συνε
πείς* λογομαχίας μετά του θεατρι
κού συγγραφέως κ. Βασ. Σπυρο
πούλου έν ώρ<51 δοκιμής έδιαιοπρά- 
γησε κατ’ αύτοΰ ή τοιαύτη δέ ά· 
νάρμοστος πράξις τοΰ είρημένου ή- 
θοποιοΰ άπάδει πρός τήν έπιβαλλο» 
μένην κατά τήν άσκησιν τόΰ έπαγ· 
γέλματος τοΰ ήθοποιοΰ εύπρέπειαν 
καί καλήν συμπιεριφοράν.

’Επειδή ό μηνυθείς ήθοποιός κ. 
Σταύρος Ία'ριόης ευθύς μετά τό 
ατυχές αεταξύ ούτοΰ καί τοϋ θεοο- 
τρικοϋ συγγραφέως κ. Βασ. Σπυ- 
ροπούλου έπεισόδιον έσπευσε νά 
ζητήση συγγνώμην παρά τοϋ κ. Β. 
Σπυροπούλου κατά τόν πανη- 
γυρικώτερον τρόπον καί τήν τοιαύ· 
την αΐτησιν συγγνώμης έπανέλαδε 
καί είς τήν Εταιρείαν Έλλ. θεατρ. 
Συγγραφέων ένώπιον δέ τής ’Επι
τροπής Άδειας έξέφρασε καί αδθις 
τήν δαθεΐαν λύπην του διά τό έ* 
πεισόδιον τοϋτο έξαιτούμενος τήν 
συγγνώμην τοΰ μηνυτοΰ καί· έχου- 
σα δ ’ έπί πλέον ύπ’ δψει ή Επιτρο
πή δτι καί ό μηνυτής θεοπρικός 
συγγραφεύς κ. Β. Σπυρόπουλος έ- 
;θεώρησε πλήρως Ικανοπχοιηπικήν 
δι’ έ αυτόν τήν τοιαύτην αΐτησιν 
συγγνώμης.

Δ ιά  τ αΰ τ α 
Άποφαίνεται όμοφώνως 

θεωρεί τερματισθεϊσαν τήν ώς άν» 
διαφοράν καί δτι δέν ύφίσταται 
περίπτωσις έπφολής κυρώσεων.».

Η ’Επιτροπή Άδειας έπί τής 
προσφυγής τής  ήθοποιοΰ κ. Λίτσας 
Νικολέσκο, διά τής όποιας κατήγ
γειλε τόν θιασάρχην κ. Τάσον Κα- 
ρατζδν δτι κατά παράδασίν τοΟ 
μετ’ αύτοΰ συμβολαίου της) καθ’ δ 
καίτοι αύτή άν\=γνωρίζετο ώς μό
νη σουμπρέττα τοΰ θιάσου, έν τού- 
τοις ό θιασάρχης τήν ύπεχρέωσε 
νά έκτελή μέρη ξένα πρός τήν ει
δικότητά της, μειωτικά δέ τής καλ
λιτεχνικής της άξιοπρεπείας, μετά 
τήν έξέτασιν τών μαρτύρων κτλ. έ- 
ξέδωκε τήν άπόφασίν της, τό σκέ- 
πτικόν καί διατακτικόν μέρος τής 
όποιας έχει οϋτω :

«’Επειδή τόσον οί Ισχυρισμοί τοϋ 
καλλιτεχνικού Διευθυντοΰ κ. Πα- 
ρασκιευδ Οίκονόμου, δσον καί οί έν 
τή προμνησθείση έξωδίκφ δηλώσει 
τοϋ καθ’ οδ ή αϊτησις διατυπούμε- 
νοι περί καλλιτεχνικής άνεπαρ- 
κείας κτ.λ. τής Λίτσας Νικολέσκο 
δτι δηλαδή αυτή δέν είχε τάς ύπε 
σχημένας ιδιότητας ώς σουμπρέττα 
Αη, δέν εύσταθεΐ έκ τοΰ γεγονότος 
δτι έν άγνοια τής θεατρικής ειδι
κότητάς της καί τών προσόντων της 
ώς σουμπρέττας Αης προσελήφθη 
είς τόν θίασον ύπό τοΰ κοοθ’ ου ή 
αίτησις, δεδομένου δτι, ή ήθοποιός 
Λίτσα Νικολέσκο άπό έτών συνε
χώς είργαζρ.το είς λειιουργοΰντας 
■μσνίοαως έν Άθήνα.ς μουσικούς 
Θιάσ3υς καί τοιούτους είς τάς έ- 
παρχίας καί συνεπώς ήτο γνωστή 
ή καλλιτεχνική της δυναμικότης 
καί έπίδόσις έν τή άσκήσει τής εΐ- 
δικότητος τής σουμπρέττας.

Επειδή έξ άλλου ή άνάθεσις ρό
λου εις αύτήν έκτός τής καθοριζο- 
μένης έν τώ άνωτέρω ίδιωτικω συμ 
φωνητικώ καί τής άνεγνωρισμένης 
έν τφ μούσικω θεάτρω είδικότητός 
της άποτελεΐ παραδίασιν δασικού 
δρου τοϋ συμβολαίου, δυνάμει τοϋ 
όποίου ή Λίτσα Νικολέσκο άπεδέ- 
χθη τήν έκμίσθωσιν τών ύπηρεσιών 
της.

’Επειδή f  άνωτέρω παραβίασις 
έγένετο προφοτνώς έπί τώ τέλει τοΰ 
έξαναγκασμοϋ της είς παραίτησιν 
διά τής μειώσεως τής έν τφ θεά
τρω θέσεώς της ώς σουμπρέττας.

Δ ιά  τ αΰτ α
Ή  Επιτροπή Άδειας άποφασί 

ζει παμψηφεί :
α '.) “ Οτι ή Λίτσα Νικολέσκο άρ- 

νηθεΐσανά έκτελέση τόν ανατεθέν- 
τα είς αύτήν ρόλον τής «Κυρά-Μα· 
ριγώς» κ<χτά τήν παράστασιν τοΰ 
δοθέντος έν Ήρακλείω Κρήτης ό· 
περεττικοϋ έργου «Άρζεντίνα», δέν 
παρέδη τάς έκ τοΰ συμφωνητικού 
αύτής άπορρεούσας ύποχρεώσεις, 
της, οΰτε ή τοιαύτη άρνησίς της δύ- 
νοααι νά χαρακτηρισθή ώς άρνησις

&ΗΜΗΤΡΙ0ΙΓ.&0νΠΑΜΠΑΝΗ!
Χ Ε ΙΡΟ Υ ΡΓΟ Σ  ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 
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διότι
έν σωληνάριον 
Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ
διαρκεϊ δύο φοράς 
περισσότερο.

Ή  ΚΟ ΛΥΝ Ο Σ είναι μία 
συμπεπυκνωμένη έπιστημο- 
νική όδοντόκρεμα είς τήν 
όποιαν δέν έχει προστεθή 
ύδωρ ή άνώψελα συστατικά 
μέ τόν σκοπόν νό φανή με- 
γαλύτερον τό σωληνάριον.

Ή  ΚΟ ΛΥΝ Ο Σ Bcv περιέχει σκληρός ουσίας 
Ή  ΚΟΛΥΝΟΣ είναι πλέον οικονομική.

"Εν έκατοστόμετρον αύ- 
τής τής συμπεπυκνωμένης 
όδοντόκρεμας άρκεί διό νό 
διατηρήσητε ύγιώ καί όπα- 
στράποντα δόντια. Δοκιμά
σατε άπό σήμερον τήν 
ΚΟ ΛΥΝ Ο Σ κα! θά δήτε ότι

A f l M O P V « R T C
ΤΟ ^ΛΜΟΓΕΛΟ ΣΆ Ι ΜΕ

ΚΟΛΥΝΟΣ



Η Τ ΙΜ Ω Ρ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ
ΜΑΝΖΟΥ

Ό  κομψότερος ήθοποιός τοϋ 
κινηματογράφου ό περίφημος 
Άδόλφος ΜανζοΟ, γιά πρώτη 
φορά στή ζωή του έμφανίζεται 
στήν έξωφρενική κωμωδία *Κ«! 
πάλι... σάς- ευχαριστώ!», φορών
τας πολύ Φαρδειά ροΰχα! Μεγα
λύτερη «τιμωμία» γιά έναν κομ
ψό κύριο δέν ύπάρχει! Οί θαυ 
μάστρ'έο του, ασφαλώς θ’ άπο- 
γοητευθοΰν.’Ά ς  παρηγοριέται δ 
μως δ Άδόλφρς, γιατί ot σκηνο
θέτες του, μπορούσαν νά τοΰ κά
νουν καί χειρότερα. Δέν μένει 
λοιπόν, παρά νά τούς πή, εύγενι- 
κώτατα: Καί πάλι...σάς εύχαρι- 
στώ!...
ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ

Μόλις τελείωσε ή ταινία « Ά ν  
ήμουν Βασίληάς» ή Φράνσες Ντή, 
έφυγε απ’ τό Χόλλυγουντ μαζί 
μέ τόν άνδρα της, Τζόελ Μάκ 
Κρή, πού γιά πρώτη φορά έτυχε 
νά συμπέσουν οί διακοπές τους. 
Διάλεξαν ώς κατάλληλο μέρος 
άναπαύσεως, τήν Φλωρίδα, π’ ά- 
πέχει λίγο άπ' τό Χόλλυγουντ. 
Μά ή εύτυχία τους δέν κράτησε 
■πολύ.

Δέν είχαν περάσει καλά-καλά

καί τό «μοντάζ» προχωρεί καθη
μερινώς. Ό  σκηνοθέτης του 
Τζώρτζ Κιοΰκορ, φαίνεται εξαι
ρετικά ικανοποιημένος άπό τή 
καινούργια του δημιουργία. Κι’ 
άν θελήσουμε νά πιστέψουμε τούς 
σπάνιους προνομιούχους πού εί
δαν τήν δοκιμαστική της προβο
λή στό στούντιο τής Παραμάουντ 
μέ τό προσωρινό «μοντάζ», ή πε
ρίφημη αύτή δραματική κωμω
δία, είναι άπό τά σπάνια φιλμ. 
Μοιάζει μέ τήν «Όγδόη σύζυγο 
τοΰ κυανοπώγωνος» τήν μεγαλυ- 
τέρα έπιτυχία τοΰ 1938.

Ή  Κλωντέτ Κολμπέρ, ή τρισ- 
χαριτωμένη κι’ έκλεκτή αύτή 
καλλιτέχνιδα, γνωστή άπ τίς 
συχνές έπιτυχίες της, είναι περί
φημη, στόν ρόλο τής Ζαζά. Ή  δη 
μιουργία της, πού διαφέρει πολύ 
άπό τίς άλλες, σημειώνει νέον 
σταθμό, στήν καλλιτεχνική της, 
καρριέρα. Δίπλα της, ό σοβαρός 
Χέρμπερτ Μάρσαλ καί ή διάσκε- 
δαστική Ζενεβιέβ Ζομπέν, παρου
σιάζουν δυό τύπους πετυχημέ
νους.

"Οσο γιά τήν σκηνοθεσία, έχει 
γίνει μέ τόση προσοχή, ώστε κα
τορθώνει νά ζωντανεύση μ’ ά- 
φθαστσ ρεαλισμό, τήν εόθυμη 
άτμόσφαιρα τοΰ 1900.

•
Κ Ι ’ ΑΛΛΟ ο ΝΑ Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Ο

ΦΙΛΜ

Σέ λίγες μέρες, τελειώνει ή 
πρώτη άμερικανική ταινία τής 
’Ίζα  Μιράντας «Αύτοκρατορικόν 
Ξενοδοχείο», στήν όποία παίζει 
μαζί της ώς παρτεναίρ ό γοητευ
τικός Ραίη Μίλλαν. Ή  σκηνοθε
σία τοΰ έργρυ,7 εΐναι άπαράμιλ- 
λος. Φθάνει νά σάς άναφέρω, 
πώς, οί δευτε^εύοντες ρόλρι μό
νο άνέρχονται στούς 162, έκτός 
τών φιγκυράν.

Στό «Αύτοκρατορικόν Ξενοδρ- 
χείρν», κάνει πάλι τήν έμφάνισί 
της, υστέρα άπό πρλλών έτών ά- 
πρυσία, ή Μπέττυ Κόμψον, μιά 
άπό τίς δόξες τής Παραμάουντ 
κατά τό 1924. ’Ά ς  έλπ*σουμε δτι 
Ρά έξακολουθήοη νά εΐναι ή «δό
ξα» καί τρΰ 1939.

Η Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΝ Η  Π ΕΡ ΙΠ Ο Λ Ο Σ

. . .  .Πρόκειται νά προβληθή σέ 
λίγες μέρες, στό Παρίσι. "Εργο 
πλούσιο σέ δραματικές σκηνές, 
χωρίς δμως νά παραμελήται καί 
τό κωμικό στσιχεΐρ. θά θυμρΰν- 
ται ρί άναγνώστες μου πού μίλη
σα έκτενέστερα στό προπερασμέ
νο φύλλο τών «Παρασκηνίων» γι’ 
αύτό τό φιλμ. θεωρείται άπ’ τίς 
δυναμικώτερες δημιρυργίες τρΰ 
σκηνσθέτη Τζών Φόρντ. Πρωτα- 
γνωστοΰν ό γνωστός ήδη Ρίστψ 
Γκρήν κι’ ένα νέο άστέρι, ή ύπέ- 
ρ'οχη Νάνσυ Κέλλυ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ  ΤΟΥ
Τ Α Ξ Ε Ι Δ ΙΟ Υ  ΤΟΥΣ...

«
...Οί διάσημοι μουσικοσυνθέται 

Μάκ Γκόρντον καί Χάρρυ Ρέβελ, 
πρό ήμερών, πηγαίνοντας άπό τό 
Χόλλυγουντ στήν Νέα Ύόρκη, 
γιά νά μή διακόψουν τήν δουλειά 
τους, πήραν μαζί κι’ ένα μικρο- 
σκοπικό πιάνρ, έπάνω στό ό π Ρ ίΡ , 
συνέθεσαν πρλλά τραγρύδια π’ 
άνήκρυν στήν μρυσική ταινία 
«Ρόδον τρΰ Μπροντγουαίη», πρύ 
άρχισε ή παραγωγή της στά 
στούντισ τής Φόξ.

ΤΟ ΙΝΔΑΛΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙ- 
Ζ ΙΑΝΩ Ν!

Ο ΤΡΥΦΕΡΟ Σ ΚΑΝΤΣΟ- 
Ν ΕΤ ΙΣΤΑ Σ 

Ο ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΡΑΓΟΥ
Δ ΙΣΤΗ Σ

*Η Μο·Γοη Γο'.ΐλσων, fvot άπδ τά νέα άστέρια της «Γουώρνερ». 
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ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΖΟΥΚΙΝ

•Έλλεν Ντρ*ϋ, ?να καινούργιο αστέρι τής 
«Παραμάουντ».

δυό μέρες κι’ ένα τηλεγράφημα 
τρΰ Σεσίλ ντέ Μίλλ καλοΰσε τόν 
Τζόελ Μάκ Κρή στό Χόλλυγουντ, 
γιά ν’ άρχίση τό γύρισμα τής 
μεγάλης ταινίας «Πασίφικ»! Ό  
κακομοίρης Τζόελ, μ’ άρκετή δό 
ση φιλοσοφίας, ξανάδεσε τίς βα- 
λίτζες χωρίς νά έκφράση κανένα 
παράπονο, πήρε τ’ άεροπλάνο 
καί... δρόμο γιά τό στούντιο!... 
Ή  Φράνσες Ντή δμως, νευριασμέ 
νη έψαλνε τόν αναβαλλόμενο 
στόν Σεσίλ ντέ Μίλλ, πού τούς 
διέκοψε λίγες μέρες χαράς καί 
πού δέν άστειεύεται—ά, δλα κι’ 
λα!—δταν πρόκειται νά δουλέ
ψουν ..
Η Ω ΡΑ ΙΟ ΤΑ ΤΗ  ΛΑΜΟΥΡ

Άφοΰ έγκατέλειψε τά νησιά 
του Είρηνικσΰ καί τίς τροπικές 
χώρες, κι’ έγκατεστάθηκε στις 
•παγωμένες περιοχές τής Α λ ά 
σκας, γιά νά γυρίση τήν νέα της 
ταινία «Μπροστά στόν ’Άνεμο», 
ή Ντόροθυ Λαμούρ — μή χαμο
γελάτε κ. άνδρες, παρακαλώ! — 

4 έμφανίζεται πάλι ντυμένη έλα- 
ψρά, πρός μεγάλην χαρά τών 
θαυμαστών της, στό έργο πού γυ 
ρίζεται τώρα τό «Σαίν Λούϊς 
Μπλούζ». Τήν έχει αύτή ή ταινία 
—δπως όμσλογεΐ κι’ ή ίδια—κα- 
τενθουσιάσει. Γιατί έχει γεννηθή 
στήν Λουϊζάνα καί πέρασε τά 
παιδικά της χρόνια στό Σαίν 
Λούϊς.

Ά ρ α  γε τότε, τά τολμηρά παι 
διάστικα δνειρά της. θά πλησία
σαν τήν τωρινή μεγάλη δόξα της; 
Ζ Α Ζ Α !____

Δέν πρόκειται περί τής έκλε-
κτής πρωταγωνιστε ίς τοΰ έλα-
φρρΰ μας θεάτρΓ· . Εΐ.αι άπλού 
στατα ένα καΓ.τ·' ρ φιλμ πού 
*Χ«ι τελειώσει τό γύρισμά του,

Τ Ι Ν Ο  Ρ Ο Ι Σ Ι
στό φιλμ πού τόν άνέδειξε 

καί τόν άπεθέωσε·

τή  ̂ ξακουσμένη ροΰμπα

Μ α ρ ι  ν έ λ λ α
πρύ δέν ύπάρχει άνθρωπος 
στόν κόσμο πού νά μή τήν 

έχει άκούση.
Αύτή τή φορά δμως άπό τή 
μαγευτική φωνή ένός γόητα 

τραγουδιστή, τοΰ

Τ Ι Ν Ο  Ρ Ο Σ Σ Ι
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

Λίγες μέρες είνε, πού μάς άναγ- 
γείλανε τά παρισινά φύλλα, τόν θά
νατο, ένός καλλιτέχνου, νέου, περί
φημου, πού μας έκανε έδώ καί λί- 

j γα χρόνια, στόν *βουβό» κινηματο- 
| γράφο νά τόν θαυμάζουμε άφάντα- 
στα, τοΰ Ίβάν Μουσζοΰκιν.

Κι’ δμως. Παρ’ δλο δτι είχαμε 
δώδεκα χρόνια νά τόν δοΰμε σχε
δόν σέ φιλμ, δέν τόν είχαμε ξεχά- 
σει. Άρκετές στιγμές—δσοι τόν ξέ
ραν φυσικά— τόν θυμόντουσαν μέ 
κάποια συγκίνησι γιά τίς φωτεινές 
του δημιουργίας. "Αν καί πρέπει νά 
τ’ όμολογήσουμε, τά μεγάλα καί 
τέλεια φιλμ πού παρουσιάζουνται 
τώρα μπρός μας, εΐνε άσυγκρίτως 
καλλίτερα καί οί. ήθοποιοί κινούνται 
σ’ αύτά πιό άνετα, μέ μεγαλύτερη 
προσοχή μ’ άνώτερη τέχνη, πράγμα 
πού συντελούσε στό νά μήν ένδια- 
φερόμαστε τί γίνεται ό Ίβάν Μουσ- 
ζοϋκιν. "Ισως κι’ δλας νά νομίζα
με, δικαιολογημένα άλλωστε, δτι α
ναπαύεται γλεντώντας, τούς κόπους 
του. Ποιός νά φσνταστή δτι βρισκό-, 
tocv δυστυχισμένος, . λησμόντ’Ίένος 
άπό τή ζωή, άπό τούς ανθρώπους, 
άπό τούς συναδέλφους τοι; άκόμα, 
πεσμένος στό τραγικό κρεββάτι τής 
άρρώστειας, πού — δυστυχώς—δέν 
έμελλε νά τό έγκαταλείψη ζωντα
νός, ποτέ...

Φαίνεται εΐνε ή τύχη, ή σκληρή 
τύχη τοΰ ήθοποιοΰ, δταν απομακρύ
νεται άπό τήν τέχνη του, γιά τόν 
Α ή Β λόγο καί. δέν έχη τήν προ- 
νοητικότητα νά φυλάξη λίγα χρή
ματα γιά τά «στερνά» του, νά πε- 
θαίνη ρακένδυΤος, δυστυχής. Πρέ
πει νά τόν κατηγορήσουμε γιά τήν 
άπρονοησία του * Οχι καί τό
σο. Τήν έποχή πού άπολαμβάνει τήν 
δόξα, τούς θριάμβους, τά ένθουσιώ- 
δη χειροκροτήματα, εΐνε άδύνατο, 
φυσικώς άδύνατο, νά στρέψη τό

Ή  τρυφερώτερη Ιστορία τοϋ 
ρωμαντισμοΰ ! Ή  άγνότερη 
άγάπη πού έγνώρισε ή ψυχή 
ένός μεγάλου συγγραφέως, 

τοΰ

Γ  Κ Α  I Τ Ε

0 ΚΕΡΒΕΡΟ!
ζωντανεμένος σ’ ένα άρι- 
στούργημα τής γαλλικής κι
νηματογραφίας μέ τήν και

νούργια άποκάλυψί της

ΑΝΝΥ ΒΕΡΝ Α Ι
κα ι τους

Π Ι Ε Ρ  Ρ Ι Σ Α Ρ  ΒΙΑΜ  
ΖΑΝ ΓΚΑΑΑΑΝ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

βλέμμα του, λίγο, πρός τά πίσω, 
στά γεράματα, τήν &χαρι ζωή. Δέν 
τόν άφίνει ή δόξα, ή εύτυχία. Κι’ 
■-.Ινε καί ή μια καί ή άλλη, άρκε
τά άπατηλές. ‘Ο ήθοποιός, τότε μό
νο ζή. "Οταν εΐνε άνεβασμένος στή 
σκηνή. Ζή τ’ £νομά του, ή τέχνη 
του, δλα. Μόλις φύγη, γκρεμίζουν- 
ται. Δέν άφίνε̂  τίποτα—έκτός άπό 
τίς άναμνήσείς σ’ δσους τόν είδαν 
νά παίζη πού κι’ αύτές σβύνουνται 
μέ τόν καιρό σιγά - σιγά—πού νά 
μαοτυρή ίχνη, πώς πέρασε καί δη
μιούργησε. ‘Ό,τι έχει ν’ άπολαύση, 
τ’ απολαμβάνει μονάχα άμα ζή. Η 
μάλλον άμα παίζει. Τ’ απολαμβάνει 
αχόρταστα, καί καλύτερα άπό τόν 
συγγραφέα, ποθητή, ζωγράφο, μου
σικό, κ.λ.π.

Τό ίδιο κι’ ό Ίβάν Μουσζοΰκιν. 
Τό είδωλο τών γυναικών. Ό  μο- ά
δικός μέχρι *3)>uef»a δημιουργός 
στόν κινηματογράφο τοϋ «Μιχαήλ 
Στρογκώφ» καί τοΰ «Καζανόβα». 
Ό  καλλιτέχνης πού πλερωνόταν στό 
γύρισμα τής κάθε μιάς ταινίας 
τους άκριβώτερα άπό δλους, ό Δόν 
Ζουάν τής έποχής του, φτωχός, πε- 
ριφρονη μένος, δυστυχής.

Ύπήρξε, βέβαιο, δπως καί τόσοι 
άλλοι, θΰμα ;ής προόδου. Τοϋ ό- 
μιλοϋντος κινηματογράφου. Δέν ή- 
τανε ή φωνή του κατάλληλη γιά 
φωνοληψία. Ματαίως προσπάθησε 
νά πείση τού* παραγωγούς νά γυ
ρίση καμμιά ταινία. Οί δυό - τρεϊς 
πουπαιξε έτσι, γιά δοκιμή, είχαν ά- 
ποτΰχει. Τοϋ παρουσιαζόταν ή 
μοίρα άπό τήν άλλη της μεριά.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚΡΑ- 
ΤΗ ΣΕ Σ Ε  ΑΓΩΝΙΑ ΟΛΟ

ΚΛΗΡΟ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ!
Τό ζωντάνεμα τών τρα>ικών 
ώρων πού διέρρευσαν πρό 
τής ένάρξεως τοΰ πανχοσμί- 

ου πρλέμου στό 1914

Τ Ο

Τ Ε λ Ε Ϊ Ι Γ Ρ Λ Φ Ο Ν  
ΤΟΙ Ϊ Ε Ρ Μ Ι ί Β Ο
Τό δυνατώτερο γαλλικό φιλμ 

μέ τούς

Ν ΤΙΤΑ  ΠΑΡΛΟ 
ΕΡΙΚ ΦΟΗ ΠΡΟΧΑ ΓΜ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

Οΰτε σκεφτόταν ποτέ πώς θά τήν 
άντίκρυζε. Αύτός, ό μεγάλος, ό 
τρανός Ίβάν Μουσζοΰκιν!... Αδύ 
νατον νά γινόται....

Κι’ έγινε.
Α^τό τό χτύτιημα τής μοίρας του, 

τό τελευταίο και τό άπότομο, τό 
δέχτηκε άδιαμαρτύρητα. "Ολα του 
τά λεφτά, είχαν «έξατμισθή» μαζί 
μέ τήν δόξα του. Δέν πήγε σέ κανέ
να νά ζητήση βοήθεια. Άποσύρθη- 
κε, μονάχος, μακρυά άπ’ τόν κα
δένα κι’ έζησε ς̂ τωχά. Δουλειά δέν 
μποροϋσε νά πιάση. Οί κακουχίες, 
οί στερήσεις, οί άπογητεύσεις, τοΰ 
έβλαπταν σιγα - σιγά τήν ύγεία, 
τόν κατέστρεφαν καί σέ λίγο. προσ
βάλλεται άπό ς£ίση. Χωρίς γιάτρι- 
κά, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συντή
ρηση καμμιά, ό μεγάλος καλλιτέ
χνης, ό δοξασμένος, ό Δόν Ζουάν 
τής έποχής του. Τί είρωνίαΙ...

Ανεμπόδιστος, άθόρυβα, ήρθε ό 
ίάνατος καί του σφάλησε τά μά
τια. Πρίν λίγο δμως, τόν άφησε 
τόν Ίβάν, νά φέρη μπροστά του δ
λη τήν ευτυχισμένη του ζωή, τούς 
ρόλους πού διέπλασε, ν’ άκούση, 
έτσι σάν δνειρο, τίς έπευφημίες τοΰ 
πλήθους, δταν τόν άντίκρυζε, νά 
έμφανίζεται μπρός του, γελαστός.
Ολ’ αύτά τά ειδε, ασφαλώς, κείνη 

τήν ώρα τήν κρίσιμη, τήν τελευ
ταία, τά είδε καί χάρηκε καί λυπή
θηκε καί γέλα·ε καί δάκρυρε... Τόν 
στερνό του ρόλο, τόν έπαιζε πολύ 
καλύτερα άπ δλους—-κι’ δπως λέει 
καί στόν «θάνατο τοΰ θεατρίνου» ό 
Δάφνης—κι’ ή βροχή άπ’ έξω, μέ τό 
πέσιμο τής αύλα'ας, τόν καταχει
ροκρότησε !....

Ό  θάνατός του, διαδόθηκε ά- 
στραπιαίως στό Παρίσι, στή Γαλ
λία, σ’ δλον τόν κόσμο. Δημοσιεύ
τηκαν καί πολλές φωτογραφίες του, 
ή άπό σκηνές έργων του, ή πού τόν 
παρουσίαζαν ν:κρό στό φέρετρό 
του. Ή  βιογραφία του, οί έπιτυχί- 
ες του στίς «τά'ιε καί τάδε ταινίες», 
ή ζωή του μετά τήν άπομάκρυνσή 
του άπό τόν κινηματογράφο, συγ
κίνησαν τόν κόσμο καί κείνους πού 
τόν γνώριζαν καί κείνους πού τό
τε μόνο τόν άκοι,γαν.

Οί παριζιανοι κι’ ot... παριζιδνες, 
δταν μαθανε τόν θλιβερό θάνατό 
του, τόν λυπήθηκαν βέβαια, κι’ έκα- 
vocv έρανο, δωοεές καί τόν κήδεψοτν 
δπως ταίριαζε σ’ ένα μεγάλο καλλι
τέχνη.

Λίγα σχόλια εξακολούθησαν μετά 
τήν ταφή του στίς έφημερίδες, στά 
σαλόνια, στίς συναναστροφές, κι’ έ
πειτα τίποτα. Σάν νά μήν ύπήρξε 
σάν νά μή δημυύργησε οδτε τό πα
ραμικρό, ό Μουσζοΰκιν. "Ενας κοι
νός άνθρωπος...

' ΓΕΡ . ΣΤΑΥΡΟΛΕΜ ΗΣ 
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Η ΛΕΝ’ ΡΙΦΐΝΣ f Αλ ΘΑ 
ΕΠ ΙΚΕΦΟ Η ΤΑΙ 

ΑΘΗΝΑΙ
Ή  περίφημη Γερμανίς συνθέτις 

κ. Λένι Ι’ ίφ'νσταλ έπέστρεψε άπό 
τήν ’Αμερική πού είχε μεταβή στό 
Παρίσι, δπου καί εύρίσκεται ήδη. 
'Η μεγάλη καλλιτέχνις τοΰ κινη
ματογράφου πολύ προσεχώς θά έ- 
πιχειρήση περ οδείαν, μέ τούς έ- 
ξής σταθμούς : Βερολίνο, Σόφια, 
Βουκουρέοττι, Κων)πολΐν καί ’Α 
θήνας.

Ή  κ. Ρίφενσταλ δι’ έπιστολής 
της έζητησε δπως ή άφιξίς της 
στάς ’Αθήνας συμπέση μέ τήν προ
βολή τής ταινίας «’Ολυμπίάς» ή 
«Εορτή τοϋ ώραίου καί έορτέςτών 
λαών», πού, ώς γνωστόν, αύτή έ- 
σκηνοθέτησε, έπισκεφθεΐσα πρό τί
νος πρός τόν σκοποί αύτόν καί τήν 
Ελλάδα, πολλά μέρη τής όποιας 
έκινηματογράφησε.

Η κινηματογραφική Εταιρεία 
Β Ι  ΤΑΦΟΝ, ή όπρία άπρτελεΐ 
κλάδον τής ΓΟ Υ Ω Ρ Ν ΕΡ  Μ Π ΡΟ Σ 
έχει είδικευθή είς τήν παραγωγή 
ταινιών μικρρΰ μήκρυς (Μίκυ 
Μάους. Μρυσικά Σόρτς— Τάξει 
διωτικά — Μρρφωτικά κλπ.) .Ά  
πεφάσισε λοιπόν τώρα, νά γυρί 
ζη καί ώρισμένες ταινίες, πατρι 
ωτικσΰ περιεχρμένου, γιά τούς 
Άμερικάνρυς, φυσικά.

Ή  πρώτη, ώς πληρρφρροΰμαι, 
θ’ άφιερωθή είς τήν ζωή κα’ι δρά
ση τσΰ Ρρΰζβελτ, τρΰ γνωστού 
Προέδρσυ τών Ηνωμένων Πρλι- 
τειών. Ή  ταινία 0Svat 20 μέτρων 
καί έξ όλοκλήρρυ έγχρωμη.
ΡΟ Δ ΙΝ Η  ΖΩΗ

Εΐναι ή νέα χαριτωμένη, δλρ 
χιούμορ, έλαφρή κωμωδία στήν 
όπσία πρωταγωνιστεί ή Σίρλεϋ 
Τέμπλ μαζί μ’ εναν ήθρπριό π’ 
άλλρτε ήταν τό εΐδωλρ τών κινη- 
ματργραφρφίλων — έδώ καί 4 
χρόνια—: Τόν Τσάρλ Φάρρελ.
Η Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Α Ρ Α Γ Ε  Τ Α Ι 

Ν ΙΑ  ΤΗΣ ;
Μαθαίνσυμε άπό τό Χόλλυ- 

γρυντ δτι ή Καίη Φράνσις, μόλις 
τέλειωσε τήν ταινία «Τ’ Άπομνη- 
μσνεύματα μιάς Καλλιτέχνιδος», 
τήν όπρία γύρισε μαζή μέ τούς 
Ζώρζ Μπρέντ καί Γκλόρια Ντί- 
ξον, έλαβε τήν άπόφασι, νά κάνη 
ένα μεγάλρ ταξίδι στήν Εύρώπη, 
δπου έρχεται πρώτη φρρά. Ση- 
μειωτέρν, δτι, ώς λέγεται, εΐναι 
κι’ ή τελευταία της ταινία αύτή, 
γιατί ώς γνωστόν, ή Καίη Φράν- 
σις, πρόκειται νά πανδρευθή μ' 
έναν πλαυσισν βιομήχοτνον. ’Ά ν  
καί μαντεύουμε, άς μήν τρύς ώ- 
μρλόγησε κι’ ή ίδια, δυό άλλους 
σκρπούς ένδιαφέροντος, πού προ
κύπτουν άπ’ τό ταξίδι της.

Ό  ένας γιά νά πλουτήση τήν 
γκαρνταρόμπα της άπ’ τό Παρί
σι. Ό  δεύτερος γιά νά γίνη έπι- 
θυμητή περισσότερο στόν μέλ
λοντα σύζυγόν της.

Πάντως γιά τούς έξυπνους 
σκοπούς της, τήν συγχαίρομεν.

ΤΟ «ΤΡΑ ΓΟ ΥΔ Ι ΤΗ Σ  ΕΡΗ Μ Ο Υ»

Πρό ήμερών, άνεχώρησαν στήν 
όνομαζομένη «κοιλάδα τοϋ θα
νάτου», μιά μικρή έρημο, πού 
βρίσκεται στά σύνορα τοϋ Μεξι
κού καί τής Καλλιφορνίας, τά 
συνεργεία τής Γουώρνερ, γιά τό 
γύρισμα τών έξωτερικών σκηνών 
τοΰ φίλμ: «Τραγούδι τής ’Ερή
μου». τήν γνωστήν άπό τά πα- 
λαιότερα χρόνια έπιτυχία, τοΰ 
Τζών ΜπόΑς. Ή  νέα βερσιόν, γυ
ρίζεται έξ ολοκλήρου έγχρωμη, 
μέ πρωταγωνίστρια τήν K ITTY  
Κ Α ΡΛΑ Μ Ά , καθώς κι’ όλόκληρο 
τό συγκρότημα τής Μετροπολι- 
τάν "Οπερας. Σκηνοθέτης εΐναι ό 
περίφημος Μικαέλ Κούρτιζ.

Π Ο ΣΑ ΚΟ ΣΤΟ ΥΜ ΙΑ  ΕΤ Ο ΙΜ Α 
ΖΟΥΝ Σ Ε  Κ Α Θ Ε ΦΙΛΜ

’ Ιδού, πόσα κοστσύμια, έτρι- 
μάζει ή Γρυώρνερ, γιά νά γυρί
ση κάθε της φίλμ.

1 0 0 0 :  περίπσυ στό «ΧΟΥΑ- 
ΡΕΖ» μέ πρωταγωνιστάς, Πώλ 
Μιοΰνι, Μπαΐλλυ Νταΐβις.

ΛΥΗΑΜΙ Σ!
ή μόνη λέξις πού μπορεί 

ν’ άποδώσχ) τό
Α Π Ε ΙΡΟ Ν  Μ ΕΓΑΛΕ ΙΟΝ

τής ώραιοτέρας ταινίας πού 
μάς παρουσίασε ή όθόνη ά
πό καταβολής τοΰ όμιλοϋν- 

τος.

1 5 0 0 :  Στό «Γεράκι τών θα
λασσών μέ τούς "Ερρρλ Φλύνν 
καί Όλίβια ντέ Χάβιλλαντ.

8 0 0 :  Στό «Ν ΤΟ ΤΣΕ Σ IΤ Υ »  
μέ τρύς "Ερρολ Φλύνν καί Πρι· 
σίλα Λέϊν.

5 0 0 :  Γιά τό «ΟΚΛΑΧΟΜ Α 
Κ ΙΝ Τ» μέ τόν Τζέϊμς Κάγκνεϋ.

Αύτά τά έξοδα μόνρ γιά τά 
κοστσύμια. Χώρίια τ’ άλλα τά φο- 
βερώτερα!

Α Ν Α Μ ΕΣΑ  Σ Ε  ΔΥΟ Α Γ Α Π Ε Σ

Μιά μεγάλη έπιτυχία τών Πα
ρισινών κινηματργράφων, εΐναι 
κι’ ή τελευταία κωμωδία τής 
Φόξ «Άνάμεσα σέ δυό άγάπες». 
Πολλοί κριτικοί, χαρακτήρισαν 
τό θέμα της, ώς ένα αίώνιρ κ ρ ι · 
νωνικό πρόβλημα: Τό ζήτημα
τής πολυγαμίας.

"Ενας άνδρας, μπορεί ν’ άγα- 
πήση δυό γυναίκες συγχρόνως. 
Δυό γυναίκας μπσρρΰν νάναι auy 
χρόνως έρωτευμένες, μέ τόν ίδι
ον άνδρα; Ποιός, κι’ άπό τά δύο 
φΟλα έννοώ, δέν έθεσε στόν έαυ* 
τό του ποτέ αύτό τό έρώτημα; 
Πολλές φρρές δμως, ή άπάντησι
ήταν άπαισιόδοξη. Ό  Γουώρνερ 
Μπάξτερ, ή Λωρέττα Γιούγκ καί 
ή Βιρτζίνια Μπρρύς μάς δίνουν

H
THE I

(CONFLIT)
άπό τό άφθαστου ρεαλισμού 
κοινωνικό αριστούργημα 

της ΤΖΙΝΑ ΚΑΟΥΣ 
Α Ι ΑΔΕΛΦΑΙ Κ Λ ΕΕ

Δέν ύποσχόμεθα 
ΘΑΥΜΑΤΑ & ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ 

άλλά 
Ε Ρ Γ Α  

π ε ρ ί φ η μ α  
καί

σ π ο υ δ α ί α  
μεταξύ τών όποιων ίδιαττέ- 
ρως θά καμαρώση ή Αθή
να σύσσωμος τόέκπάγλουώ- 

ραιότητος φιλμ 
Η Κ Α ΡΔ ΙΑ  

ΤΗΣ 
ΜΑΝΝΑΣ

Άπό τής Δ ΕΥΤΕΡΑ Σ  
ό καλλιτεχνικός άξων

Κ Ρ Ο Ν Ο Σ
Π Α Λ Λ Α Σ

'Ένα  άπό τά ώραιότερα 200 νκέρλς τοΟ 
συγκροτήματος της «Μέτρο— Γκόλντουΐν— 
Μάγερ», πού λαμδάνουν μέρος στη μ*, 
γάλη ταινία της Μακδόναλ καί τοΰ Νέλ. 

σων_ς "Εντυ: «Σενορίτα».

έν τούτοις, μ’ ένα τρόπο πολύ 
χαριτωμένο τήν αισιόδοξη λύση 
αύτοΰ τοΰ προβλήματος στά 
φίλμ «’Ανάμεσα σέ δυό ’Αγά
πες».

ΣΟ Υ Μ Π ΡΕΤ Τ ΕΣ

Ή  περίφημη ΓαλλΙς ήθρποιό^ 
’Ολύμπια Μπράντνα, μαζί μέ τόν 
γοητευτικό Ραίη Μίλλαν, τόν 
γνωστό παρτεναίρ τής Λαμούρ» 
άρχισαν τό γύρισμα μιάς χαρι* 
τωμένης ταινίας, μέ τόν τίτλο 
«Σουμπρέττες»' Σεναρίστας της, 
εΐναι ό Ζάκ Ντεβάλ, ό Παρι· 
σινός συγγραφεύς τοΰ «Τοβά* 
ριτς» κι’ άλλων έπιτυχών θεατρι
κών έργων.

Ο Μ ΑΛΑ ΣΤΟ «Π Α Σ ΙΦ ΙΚ »

Ό  Μάλα, ό ύπέροχος κι’ άξέ- 
χαστος Μάλα πού τόν θαυμάσα
με στό φίλμ «Έσκιμώ», δπου I- 
καμε τήν ·ηρώτη ίμφάνισί του, 
δέν βρήκε τήν ευκαιρία μέχρι σή
μερα νά έμφανιστή σ’ άξιόλο- 
γους ρόλους, άν καί τό πρόσωπά 
■φυ, τόν κάνει, νά εΐναι ό ιδεώ
δης έρμηνευτής άσιατικών ρό
λων, ή μιγάδων, ή Ινδιάνων. Τώ
ρα δμως, μέ τό γύρισμα τής με
γάλης του ταινίας «Πασίφικ», 6 
Σεσίλ ντέ Άίλλ, τσϋδωσε έν<χν 
πολύ· καλό ρόλο, ώστε οί θαυμα
στές τοΰ Μάλα, θά έχουν σέ λί
γο τήν ευκαιρία ν’ απολαύσουν 
τό δυνατό παίξιμό του.

’Ολόκληρη ή κινηματογραφική 
σελίδα τών «Παρασκηνίων», γρά 
φεται άπό τόν συνεργάτη μας κ. 
Γ Ε Ρ . ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΜ Η .

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 28 Ίανουαρίου 1939 ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
TOY ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ASKHM ϊ Α ■'̂ ΑΛΛΛΛ^ΛΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΑΑΛ^ΛΛΛΛΛΛΛΑΛ^^^υ^^ΜΜί ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 28 lctvouocplou 1939 -̂ΐ̂ υ̂-Λ-Λιι̂

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
μάλιστα πρόθυμος νά τίς έπανα- 
λάδη. Ό  Ραούλ άνχιθέχως (χάρις 
στήν έπίδρασι τής θρησκόληπτης 
στεγνής γυναίκας του, τό πορχραΐ 
το τής όποιας άποτελεϊ τό έπισημό 
τερο στολίδι τής τραπεζαρίας έ- 
πάνω άπό τό τζάκι), δέν θέλει νά 
θυμάται τήν «παληοζωή τής ά- 
μαρτίας». Ζή ύπό τήν έπίδρασιν 
ένός παπά (Δαμασιώτης) καί φυ 
σικά εΐνε δυστυχισμένος γιατί χω 
ρίς νά τό θέλη ύποκρίνεται καί 
χωρίς νά τό καχαλαδαίνη ζή μιά 
ζωή γιά τήν όποίαν δέν εΐνε άρκε 
τά γέρος άκόμη.

*
Μή ξέροντας δτι τά παιδιά των 

ίΐνε άδέρφια άποφασίζουν νά τά 
παντρέψουν καί ή αύλαία σηκώ
νεται στό γεύμα τών άρραδώνων. 
Άλλά ή Άδριανή άγαπάει τό νε
αρό γραμματέα τοΟ πατέρα της 
(κ. Φαρμάκης) τόν Ζάκ Ριζάρ. 
Διά τόν Μιγκέλ αισθάνεται μιά 
παράξενη στοργή καί έμπισχοσύ- 
νη (άδελφική. Ή  φωνή τοΟ αίμα
τος βλέπετε) άλλά δχι έρωτα. Τό. 
ϊδιο συμδαίνει καί μέ τό νέο. 01 
δυό άρραδωνιασμένοι έξηγοΟνται 
καί άποφασίζουν νά μή πανχρευ- 
θοΰν. Ή  Άδριανή τό λέει στόν 
πατέρα της πού γίνεται Εξω φρέ
νων καί άποφασίζει νά διώξη τό 
γραμματικό του.

'Έξαφνα έμφανίζεται — μέ τήν 
πρόφασι κάποιας άδαρίας του 
αύχοκινήχου της — ή ψευχο μαρκη 
σία ντέ Κεστουρνέλ, ή Έλοΐζα 
(κυρία Κατερίνα Άνδρεάδη) μέ 
Τήν καμαριέρα της (Στάσα Ία . 
τρίδου). Εΐνε μιά γυναίκα τετρά
πλατη, χαριτωμένη, έξυπνη, θελη 
ματική, δροσερώχαχη, περίφημη. 
"Ενας τύπος γυναικείος έξαιρετι. 
κός δσον καί χαριτωμένος, έξυπνος 
ίσον καί ώμορφος. Ή  κυρία Κα
τερίνα Άνδρεάδη τόν ζωντανεύει 
άμίμητα σημειώνουσα μ’ αύτόν 
μίαν άκόμη έξαιρετικήν δημιουρ
γίαν στήν χόσω γόνιμη άλλως τε 
σέ δημιουργίες καρριέρα της. Πέ 
φχει σάν δόμβα στό σπίτι τοΰ 
Ραούλ. θέλει στοργή, θέλει «χά
δια», εΐνε άποφασισμένη νά μείνη 
Άπό τόν γέρω ύπηρέτη Ίμπέρ (Κ. 
Οίκονομίδης) μέ τόν όποιον έως 
ίνα καιρό βρίσκονταν σέ έπικοινω 
νία ξέρει μερικά πράγματα γιά 
τό Ραούλ καί τήν κόρη τους. Τά 
ύπόλοιπα τά μαθαίνει τώρα. Πα
ραπάνω άπό ολα δμως ξέρει αύτή 
έκεΐνο πού δέν καταλαβαίνει ό 
Ραούλ, δτι δηλαδή είς τό δάθος 
τήν άγαπά πάντοτε κι' άς τή διώ
χνει. Μένει λοιπόν. Μένει καί τήν 
Ι·ΙΙ·Π·ΙΙ·Ι1·1Ι·|Ι·ΙΙ·||·||·Μ·Μ·Π·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·|Ι

άλλη μέρα μαθαίνει τά πάντα.Τήν 
έρωχική άπελπισία τής κόρης της, 
τόν κίνδυνο νά τήν παντρέψουν 
μ’ ένα πού εΐνε άδερφός της, τά 
πάντα καί.,.τά λοιπά τέλος πάν
των. Κλειδώνει τό Ραούλ σ’ ένα 
δωμάτιο. Αναγκάζει μέ τό πιστό 
λι στά χέρια τόν παπά νά «αντρ?- 
ψη τήν Άδριανή μέ τό γραμμα
τέα. Διώχνει τούς νηόνυφους. 
Τελικώς φεύγει κι’ αύτή άλλά γιά 
νά έπανέλθη τό βράδυ δριμύτερη. 
Βρίσκει τό Ραούλ μισομεθυσμένον 
μετά γενναίαν οίνοπνευματοκατά- 
νυξιν... μέ τόν ύπηρέτην του (έλ- 
λείψει άλλης παρέας) σέ μιά σκη 
νή πράγματι πολύ χαριτωμένη πού 
τελειώνει μέ τό κατέβασμα τοΰ 
περίφημου κάδρου τής νεκράς θρη 
σκολήπτου συζύγου.

Τελικόν άποτέλεσμα, φυσικά, 6 
Ραούλ. κρατεί κοντά του τήν Έ .  
λοϊζ.

Αύτό εΐνε τό έργο. Ή  όπωσοΰν 
έκτεταμένη περίληψις τής ύπσθέσε 
ώς του πού έδώκαμε παραπάνω, 
μάς άπαλλάσσει — πιστεύομε — 
άπό τό καθήκον νά δικαιολογήσω 
με άναλυτικώτερα διατί είς τήν 
άρχή είπαμε γιά τό έργο αύτό 
δτι είνε ένα κομψό σκηνικό κατα
σκεύασμα, χωρίς δμως κανένα δά 
θος καί δλο συμβατικότητες. Πα. 
ρά ταΰτα δμως πρέπει πολλά έ- 
λαττώματα νά τοΰ συγχωρηθοΰν 
διότι έχει γοργό καί έξυπνο διά
λογο καί πρό πάντων διότι μάς έ 
πέτρεψε νά δοΰμε τήν κυρίαν Κα
τερίνα Άνδρεάδη σ’ ένα ρόλο πού 
τής πήγαινε πολύ καλά καί πού 
τόν ένεψύχωσε _  τό έπαναλαμδά 
νομε — περίφημα. Βέβαια δλοι οί 
συνεργάται της δέν μπορούσαν 
νά σταθοΰν είς τό Ιδιο μέ αύτήν 
ϋψος καί ή άπόδοσις τοΰ συνόλου 
έτσι κάπως ύστέρει. Ό  κ. Μορί 
δης δέν είχε ρόλον τής Ιδιοσυγ
κρασίας του καί ή κυρία Λώρη τό 
ϊδιο. Άντιθέτως πολύ καλός, δπως 
πάντα άλλος τε 6 κ. Αποστολίδης 
•'αί τό ϊδιο πρέπει νά σημειωθή 
διά τόν κ. Δαμασιώτη καί τόν κ. 
Οίκονομίδη, οτό ρόλο τού πατά 
γιά τόν πρώτο καί τοΰ γέρω Λ. 
φωσιωμένου Οπηρίιη γιά τό δεύτ* 
ρο. Ή  κ. Άνδρεάδη αύτή τή φορα 
ένεφάνισε καί τριϊς χουαλέττες — 
στϊς τρεις πράξεις τοΰ έργου — 
τήν κάθε μιά περίφημη στό εί^ας 
της. Τά σκηνικά (*οΰ κ. Ζωγρά
φου) παρ’ ολην τήν φοδεράν δυ. 
σκολίαν έκ τής στί.νήτητος τοΰ χώ 
ρου τής μικράς σκηνής, ή μπόρε
σαν μ’ δλα ταΰτα νά έξοικονομή 
σουν πολύ καλά τίς άπαιτήσεις 
τής άποδόσεως τοΰ έργου.

ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧΟ ΒΙΤΗ Σ
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Ο ΟΟΕΛΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΚΟΝ ΘΙΑΣΟΝ
Τό νά έπιχειρήση κανείς ν' άνε- 

ραοη « Οθέλλο» στό θέατρο τής 
Αλίκης είναι σάν νά άποπειραται 

νά λάβη μέρος στό Ράλεϋ Μοντε- 
κάρλο μέ.·.ύραμπά.

Η σκηνή έκεινη τοΰ βάθους τών 
Τεσσάρων μέτρων καί τοΰ πλάτους 
των έξ δέν έπαρκεί, ώς χώρος, οΰ
τε γιά νά πέση έστω καί ένα άπ'τά

πόλοιπους ρόλους τοΰ έργου τούς 
ύποδάθηκαν, δπως προανεφέραμε, 
έρασιτέχνες.

Πρώτον άπ’ δλους σημειώνω τόν 
κ. Ναλμπαντιάν, ό όποιος ώς "Ιά·; 
γος ύπήρξε άφθαστος. Στό σημείο 
αύτό άνοίγουμε μιά παρένθεση.

Τόν Μάγο. ό Σαίκσπηρ τόν θέ
λει ώραΐο καί. εύγενικό ραδιούργο

Η ΚΡΙΤΙΚΗΤΩΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Η Α1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΙΙΧ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» 

ΖΤΗ ΖΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τήν περασμένη Πέμπτη ή «Έ -  

νωσις έλευθέρων καλλιτεχνών» 
έγκαινίασε στή «Στέγη Γραμμά
των καί Τεχνών» τήν Δ ' έτη σ ία 
έκθεσι τών μελών της. Σαράντα 
περίπου γλύπτες καί ζωγράφοι 
προσφέρουν στό Αθηναϊκό κοινό 
τό άπάνθισμα τής πρόσφατης πα
ραγωγής τους. Προσφορά άπό τίς 
πιό μεστές σέ πνευματικό περιεχό 
μενο κι’ άπό τις πιό έλπιδοφόρες.

σφαίρα καί καθαρά προσωπικό χα 
ρακτήρα.

Άπό τά τρία κομμάτια τοΰ κ. 
ΓΙΟ ΛΔΑΣΗ  ξεχωρίζω τά «Χιόνια 
οτήν Καρδίτσα» μέ τήν έξαίρετη 
χρησιμοποίησι τοΰ άσπρου, πού 
προωθοΰν τά καλλιτεχνικά του ό- 
ρόσημα.

Ό  κ. Φ. ΖΑΧΑΡ ΙΟΥ έκθέτει πέν 
τε τοπία. Τά ύπ’ άριθ. 21 καί 22, 
μέ τό χρωματικό τους πλοΰτο, τό

45; είνε σελίδες δροσερές κι' ό. 
λόφωτες.

Ή  δ. Ν. ΚΥΡ ΙΑ Κ Ο Υ  έκθέτει 
τρία τοπία πού άνασαίνουν τό λε 
πτόν άέρα τών έλληνικών νησιών. 
Ή  «Κρήτη» είνε ένα κομμάτι ξε
χωριστό, έχει ένα παλλόμενο φώς 
καί μιάν έξαίρετη χρωματική άρ. 
μονία.

Άδρά, αύστηρά, μέ στερεά άρ 
χιτεκτονική, μέ δυνατά κοντράστα

Ό  «Δκτκοβδλος» τοΟ Λ. Λαμέρα, fva  άπδτά Εργα -froύ ίκτθενται είς τήν "Εκθεσιν των Έλευβέρον ΚαλλπτχνΟν, ίΐς τήν
Στέγ η ν  Γρμαμάτων καί Τεχνών (Καραγεώργη 8 )

Γιοττί τόσο οί γνωστότεροι κι’ οί 
ώριμώτεροι άπό τούς καλλιτέχνες 
πού άποτελοΰν τήν Ένωσι, δσο 
κι’ οί άλλοι, οι πιό ν£οι, λίγο ή πο
λύ, έχουν νά μάς δώσου,ν δείγ
ματα δουλειάς πού δέν τής λείπει 
ή άδολη έμπνΓυσι κ’ ή τεχνική έμ 
πειρία. Ή  έπιλονή τών έργων έ
χει γίνει κατά τρόπο πού άν δέν 
ιίπορεϊ νά χαρακιηρισθή έντελώς 
άψεγάδιαστος, πρέπει ωστόσο νά 
ίιεωρηθ]} Ικ<·αοτηΌτικός, αν λογά

έντονο περίγραμμα καί τήν χάρι 
τής λεπτομερειακής περιγραφής 
μάς στσ,ματάνε. ‘

Ή  «Βενετία τής Μυκόνου» τοΰ 
κ. ΖΕΠΟΥ καί ή «’Αττική» Ιχουν 
κάποια πλαδαρότητα. Πολύ χρώ 
μα καί πολλοί γλυκασμοί. Αντί
θετα άδρό καί αύστηρό εΐνε , τό 
πορτραΐτο τοΰ Άβησσυνοΰ.

Τά «Χασιά» καί «’Εξοχικό κέν
τρο» τοΰ κ. ΘΕΤΤΑΛΟΥ έχουν στέ 
ρεα άρχιτεκτονική καί άτμόσφαι.

*0 ΓκΛρρο ΚαοαπιΑ* ώς Κάσσιος, Λ κ. 7crp<xm*v ώς Όβέλλος, ή κ. Μαρουτιάν 
•ς Δεαδαψίνα, 4 κ. Χιμαγιάκ Ναλβατιάν ώς Μάγος, 6 διοργανωτής τής παραοτά 

βίος κ. Ο. Τσακιριάν καί ή κ. Γενταλή Κασατηάν ώς ΑΙμιλΙα.

Ιιολλά θύματα, πού ό Σαίκσπηρ 
θέλει στά έργα του.

Παρ’ δλον δμως αύτό τό σημαν
τικό μειονέκτημα, ή προχθεσινή 
παράσταση τοΰ ζεύγους τών Άρ- 
μϊνίων ήθοποιών Μαρουτιάν σκό 
θέατρον «Άλικης» μάς έκαμε νά 
χειροκροτήσουμε θερμά μιά άλη- 
θινή δημιουργία.

Παρ’ δλην τήν έλλειψιν τοΰ κα
ταλλήλου φωτισμού, τών σκηνικών 
μέοων οί Αρμένιοι ήθοποιοί (έκ- 
Τός άπό τό ζεΰγος Μαρουτιάν συν- 
έπραξοίν και έρασιτέχναι τής Α ρ 
μένικης παροικίας τών Αθηνών) 
παρουσίασαν μ.ά σωστή έκπληξη. 
ΟίΗε λίγο λίγο οϋτε πολύ παρου- 
οίασαν ένα πρότυπο καλλιτεχνικής 
ευσυνειδησίας, μιά άληθινή μυστα
γωγία-

Ό  κ. Ε. Μαρουτιάν ώς Όθέλ- 
λος έδειξε δτι εΐναι ένας πολύ με
γάλος ήθοποιός. Καθε πρόχειρη 
κριτική θά τόν ύποτιμοΰσε. 'Η ά- 
πλότης στήν κίνηση, ή φυσικότης 
στήν έκφραοη, ή άβίαστη όμιλία 
έδειξαν δτι βρισκόταν άπόλυτα μέ
σα στό πνεΰμα τοΰ ρόλου του, δτι 
συνειδητά έδωσε έκεΐνα τό όποιο 
Ιδωσε.

*Η κ. Ρόζα Μαρουτιάν στό ρόλο
τής Δεισδαιμόνας, ύπήρξε περίφη
μη. 'Άλλως τε καί τά φυσικά της 
■χαρίσματα τήν βοήθησαν πολύ σ' 
άύτό·

Έκτός άπό τούς δύο αύτούς έ- 
™χγγελματίες ήθοποιούς, τούς ύ·

Ό  κ. Ναλμπαντιάν σέ μερικές 
στιγμές ύπήρξε περισσότερο μεφι- 
στοφελικός.Τοΰτο δμως δέν τόν έμπό 
δισε νά δείξη τά μεγάλο ταλέντο, 
τό όποιο κοΰδει μέσα του ό γιά 
πρώτη ή  ̂δεύτερη φορά έμφάνιζό- 
μενος έπί σκηνής αύτός νέος.

Άπό τά άλλα μέλη τοΰ θιάσου 
σημειώνω ιδιαιτέρως τήν κ. Κασα- 
πιάν, ή όποία ώς Αιμιλία στάθηκε 
άρκετά Λ«λά.

Πολύ καλοί έπίση'ς ύπήρξαν οΐ 
κ.κ. Κασαπιάν ώς Κάσιος, Κοσι,α- 
ριάν ώς δούκας, Τσακιριάν κλπ.

Τό _ μακιγιάζ, έκτός βέβαια τοϋ 
κ. καί τήι, κ. Μαρουτιότν, τό όποιο 
ήταν αριστοτεχνικό, τών άλλων 
δχι δσο θάπρεπε έπιμελημένο.

Τά ντεκόρ τοΰ γνωστοΰ σκηνο
γράφου κ· Ν. Ζωγράφου είχαν μιό 
κλασσική άπλότητα γραμμής καί 
ύποδλητικούς χρωματικούς συνδυ
ασμούς.

Μέ έλάχιστα μέσα κσιτώρθωσε 
νά δώση πρίφημα τήν άτμόσφαιρα, 
πράγμα δυσκολώτατο δταν ’πρό·· 
κειται γιά έργο έποχής καί μάλι
στα γιά ένα έργο σάν τόν «Ό 
θέλλο».

Ή  γενική έντύπωση γιά τήν πα
ράσταση συνοψίζεται σέ δυό λό
για: Οί νέοι ’Αρμένιοι, πού ώργά- 
νωσαν καί έπαιξαν στήν παράστα
ση έδειξαν έξαιρετικήν ευσυνειδη
σίαν καί. άξίζουν πολλής προσο 
χής καί στοργής,

Δ. Σ·

«ψαρολίμανο τδ χινόπωρο», Μ. Μανουσά κη, άπό τήν ’’Εκθεοιν «’Ελευθέρων Καλ. 
λιτεχνών», είς τήν Στέγην Γραμμώτων καί Τεχνών (Καραγεώργη 8 ).

ριάσουμε πώς μαζί μ’ έκείνους ρα. 
πού έχουν κατακτήσει πιά τήν τέ- Λιτό στό χρώμα, πολύ καλά χα 
χνη έπρεπε ν’ άντιπροσωπευθοΰν ρακτηρισμένο χό «Ζητιανάκι» τής 
κι’ άλλοι, εύσυνείδητοι κι’ άξιοι δίδος Φ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ καί τόλμη 
άγωνιστές, πού μέ βήματα σταθε ρός πίνακας μέ πλούσιες ζωγρα 
ρά βαδίζουν πρός τήν κατάκτησί φικές άρετές ό «Μουσικός» τοΰ κ. 
της, πώς ϊσως μάλιστα έκεϊνοι νά 
έχουν περισσότερο άνάγκη ένισχύ 
σεως γιά νά μπορέσουν νά έξελι. 
χθοΰν στό μέλλον. 'Επίσης Ικανό 
ποιητική εΐνε ή κατάταξι τών έκ- 
θεμάτων, καμωμένη μέ τρόπο πού 
νά μήν κουράζη τό μάτι καί νά μή 
φέρνη σύγχυσι.

Ό  πρόεδρος τής «'Ενώσεως Έ 
λευθέρων Καλλιτεχνών» κ. Μίκης 
Ματσάκης καί οί συνεργάτες του 
πρέπει νά εΐνε περήφανοι γιά τήν 
άξιόλογη έμφάνισι τοΰ σωματείου 
καί τήν άναμφισβήτητη έπιτυχία 
τής έκθέσεως.

’Ά ς  προχωρήσουμε τώρα στήν 
έξέτασι τών έργων, έξ άνάγκης 
περιληπτική, παίρνοντάς τα μέ τή 
σειρά τοΰ καταλόγου.

Ό  κ, Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ό 
Αλεξανδρινός) έκθέτει δυό τοπίο 
γραψίες άπό τή Μύκονο πού τίς 
χαρακτηρίζει Απλότητα καί γερή 
άρχιτεκτονική. Ή  έξοικείωσι τής 
όράσεώς του μέ τό αίγυπτιακό 
τ<ιπίο γίνεται άμέσως φανερή στό 
χρώμα πού θά μπορούσε κάνεις νά 
τό είπή «άνθελληνικό». Ά λ λ ’ άπό 
τούς πίνακες δέ λείπει κάποια χά 
ρι ξεχωριστή, κάποια έξωτική γοη 
τεία.

Χρωμαιτική έγκράτεια καί είλι. 
κρίνεια φανερώνει ή «Νεκρά φύ-

τά πέντε κομμάτια άπό τήν Κύμη 
τής κ. Λ ΑΓ AN A—ΝIΚΟΛΑΟΥ, φα
νερώνουν πνεΰμα τολμηρό κι’ άνή 
συχο, καθώς καί τεχνική έμπει
ρία. Σημειώνω ξεχωριστά τά ύπ’ 
άριθ. 49 καί 52 πού εΐνε άπό τίς 
ωραιότερες πραγματοποιήσεις τής 
νέας καλλιτέχνιδας.

Δέν βρήκα ένδιαφέρον τό «Κά
στρο Ίωοτννίνων» τοΰ κ. ΛΕΚ- 
ΚΟΥ. Άπό χά τρία έκθέματα τής 
κ. ΛΕΟΝΤΑΡ 1TOY προτιμώ τό 
«Νταμάρι» μέ τό σωστό σκιοφωτι 
σμό καί τήν καλή ταξινόμησι τών 
δγκων.

Ή  κ. ΛΥΜΠΕΡ — ΑΡΓΎΡΟΥ έκ 
θέτει τά «Έκατόμφυλλα» καί τό 
«Κίτρινο βάζο», έξαίρετα δείγμα 
τα εύαισθησίας καί χρωματικής 
άρμονίας. Τό λουλακί τοΰ πρώτου 
καί τό χρυσάφι τοΰ δεύτερου εΐνε 
ύποδειγματικά.

’Έξω άπό τίς «Βάρκες» άριθ. 
67 πού εΐνε μιά συμπαθητική προ 
απάθεια, τά έκθέματα τής κ. ΜΑ
ΚΑΡΟΝΑ εΐνε κατώτερά της. ’Ά 
τονα, χωρίς έκφρασι, εΐνε σχερη. 
μένα καί χής δασικής χεχνικής έ- 
πεξεργασίας (τό λευκό τοΰ άριθ. 
63 εΐνε σάν λερωμένο).

Ή  «θαλασσογραφία» τοΰ κ. 
ΜΑΛΑΜΟΥ μοιάζει σάν πρωχό- 
λειο.

Ό  κ. Μ. ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ έκ- 
θέχει δυό χοπία (χέμπερες) καί 
δυό συνθέσεις (κραγιόνι). Σχά 
πρώχα ξεχύνεχαι άφθονος 6 διάκο 
σμηχικός χου πλοΰχος κι’ ή καχα 
σχαλαγμένη γνώσι χοΰ έλληνικοΰ 
χοπίου καί σχά δεύχερα ένας παλ
μός λυρικός, ένα διονυσιακό μεθύ 
σι έκφρασμένο ιιέ χά ζωγραφικώ- 
τερα μέσα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ

Ή  εισαγωγή τοΰ Κοριολοτνοΰ 
καί ή δ ’ καί δ συμφωνία χοΰ Μπε 
χόδεν άποχελοΰσαν χό πρόγραμμα 
χής έκτακτης ρυμφωνικής τοϋ Ω 
δείου Αθηνών ύπό τήν διευθυνσι 
τοΰ Καπνερτσμπούς. Δέν ξέρουμε 
μέ ποιές έντυπώσεις έφυγε άπό τό 
«Πάλλας», ό πολύς, αύτή τή φορά, 
βοηθοΰνχος καί χου καιροΰ κόσμος 
πού παρακολούθησε χή συναυλία 
αύχή, άμφιβάλλουμε δμως άν μπο- 
ρή νά ύπάρχη άνχίρρησι πώς ώς 
πρόγραμμα καί έκχέλεση έσημεί
ωσε μιά έξαιρετική έπιτυχία. ’Ά λ 
λο τώρα ζήτημα άν τό άκροατή. 
ριο δέν έκδήλωσε τόν ένθουσιασμό 
καί τήν έπιδοκιμασία χου σχόν 
Ρερμανό άρχιμουσικό, άνάλογα 
μέ χήν καλλιχεχνική άπόλαυσι πού 
αύχός χοΰ χάρισε. Εΐνε άληθινά 
παράδοξη ή Ψυχολογία χοΰ κοι
νού. Χειροκροτεί καμμιά φορά μέ- 
χρις ύσχερισμοϋ χό πρώχο χυχόν 
δεσποινίδιο καί μένει ψυχρό σχήν 
χέχνη ένός Καπνερχσμπούς I Ά- 
κούσχηκε μάλισχα κι’ αύχό χό πα
ράδοξο, πώς ό «Γερμανός άρχιμου 
σικός δέν άρέσει γιαχί δέν διευθύ
νει μέ πολλές κινήσεις, ένώ ό Νχο. 
μπρόβεν...». θά προχιμήση βέβαια 
κανείς νά δεχχή χήν άφελή αύτή 
δικαιολογία, άπό τήν άλλη, τήν πο 
λύ βαρειά πώς δέν μπορεί νά 3ια- 
κρίνη μιά λεπτή καί άπόλυτα καλ 
λιτεχνική έρμηνεία, σάν κι’ αύτή 
πού έδωσε ό Καπνερτσμπούς στίς 
συμφωνίες τοΰ Λίπεχόβεν χήν πεοα 
σμένη Κυριακή.

’Έχσι, ύσχερα άπό χήν έκχέλεση 
τής δραμαχικής είσαγωγής χοΰ 
Κορκ)λανοΰ, ή χεχάρχη συμφωνία, 
πού έχει νά παιχθή άπό χήν έποχή 
τοΰ συλλόγου χών συναυλιών, οό. 
θηκε μ’ δλη τή δροσιά χοΰ α' μέ
ρους, χήν ποίησι χοΰ άνχάζιο, τήν 
άφέλεια τοΰ μενουέχχου καί χή χά 
ρι χοΰ φινάλε. Ή  συμφωνία αύχή 
φράφχηκε άπό χόνΜπεχόβεν σέ μιά 
εύτυχισμένη έποχή. “ Ολη ή χαρά 
πού ένοιωσε ή τρυφερή του καρδιά 
κοντά στήν πολυαγαπημένη του Τε 
ρέζα βρίσκεται διάχυτη στή συμ
φωνία αύτή, πού είνε'τό χοαγοΰδι 
ένός μεγάλου όπχασιασχοΰ χής εύ 
χυχίας, χωρίς ό ίδιος -χί χραγική 
είρωνεία— νά μπορέση νά χήν κρα 
χήση έσχω καί γιά λίγο κονχά χου.

«'Ένα γελασχό καί ήρωϊκό ψέμ 
μα» έχαρακχήρισε κάποιος μούσι, 
κολόγος χή δεύχερη συμφωνία. Ά  
ληθινά χό χαρούμενο αύχό έργο 
γράφτηκε στίς πιό δύσκολες στιγ
μές τής ζωής τοΰ Μπετόβεν. Ή  φο 
βερή άρρώστε.α πού είχε κι’ δλας 
έκδηλωθή καί ή άπογοήτευσι πού 
δοκίμασε έξ άλλου άπό τήν άχυχη 
έρωτική του περιπέτεια μέ τήν Ί- 
ουλιέττα Γκιτσιάρντι, χόν είχαν 
συνχρίψει ψυχικά καί σωμαχικά. 
Ή  έρμηνεία χης παρ’ δλη κι’ έδώ 
χή μικρή έπιβράδυνση χοΰ ρυθμού 
τοΰ α ' μέρους καί χοΰ φινάλε, έ- 
σημείωσε άοισχη έπιχυχία. Σχό 
λαργκέτχο ιδίως ό Καπνερχσιιπούς 
έδωσε δλη τή χάρι καί τήν ώιιορ- 
οιά τής ύπέοοχης αύτής, άληθινά, 
ΜπετοβενικΑρ σελίδαο καί έπέτυχε 
λεπτότατα ήχητικά έφφέ. !

Ή  όοχήστοα αύτίι τίι φοοά ήταν 
•γενικά καλή καί άκολούθησε μέ 
ζηλευτή πειθαρνία τόν άοχιμουσί- 

ΡΕΝ Α  ΚΥΡΙΑΚΟ Υ
Δέν ύπάρχει άμφιβόλία πώς ή φύ 

ση φάνηκε μεροληπτική στή δίυα 
Ρενα Κυριάκου, άφοΰ την έπροίκι. 
σε πλούσια μ’ δλα τά σπάνια χαρί 
σματα πού διακρίνουν τίς δυνατ*ς 
μουσικές Ιδιοφυίες. Μικρό κοριτσά 
κι κατέπληξε τούς μουσικούς μας 
μέ τήν πρόωρη έκδήλωση τοΰ πο
λύμορφου ταλέντου της, κι’ άργό- 

t.'>καίω7ε πανηγυρικά ο :ς 
τις προβλέψεις πού έ'γιναν γιά τό 
λαμπρό μέλλον τής νεαρής καλλι- 
χέχνιδος.

Ώς πιανίστα ή δίδα Κυριακοΰ 
έχει μιά προσωπικότητα έντελώς 
άσυνήθιστη καί πρέπει νά όμολο. 
γηθή πώς σπάνια συναντάει κα
νείς σέ καλλιτέχνες τής ήλικίας 
της, χέχοια λεπχόχηχα αίσθήμαχος 
χάση έκφρασχική ποικιλία καί ά- 
ναπχυγμένη μουσική διαίσθηση. Ή  
χεχνική χης έξ αχχ0υ εΐνε άψογη 
κι’ ό ήχος χης εύγενικός καί πλού- 
πος σέ άποχρώσεις.

'Όσον άφορά χώοα χό δημιουρ
γικό χαλένχο τής δίδαο Κυριάκου 
εΐνε κι’ αύχό άναμφισβήτητα ύπο 
λογήσιμο. Ώ γ τόσο δέν μποοεΐ νά 
είπωθή πώς βοήκε άκόμα τό δρό
μο της. Αναζητήσεις καί ζωηρές 
έπιδράιεις εΐνε δ,τ< β>— "''''νουν 
οί συνθέσεις χης, χά ποελούνχια 
τουλάχιστον καί ή μπυρλέσκ, πού

άκούσαμε στό ρεσιτάλ της. Μ’ αύ
τό βέβαια δέν πρέπει ν’ άιιφισδη- 
τηθή ούτε ή τεχνική κατάρτιση, οΰ 
τε ή έμπνευση πού διακρίνει τήν 
έργασία τής έξαιρετικής καλλιχέ 
χνιδος.

ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟ Ν ΙΑ  ΤΟΥ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

"Ενας σεμνός έργάχης τής τέ- 
χνΙ)ς, ό Τίμος ΐ-ανθόπουλος, γιώρ- 
τασε τήν περασμένη Τρίτη στόν 
Παρνασσό, τά πίνήντα χρόνια τής 
καλλιτεχνικής του ζωής. Τ’ δνομά 
του, άμφιδάλλω άν θά τ' άναφέρ^ 
ή Ιστορία τής νεοελληνικής μούσι 
κής. Αντίθετα γι’ άνταμοιδή στίς 
πολλές ύπηρεσίεο πού πρόσφερε

«Χασιά», ξργον toO Κ. θετταλοΟ, Anb 
ίΐς τήν Σ ιέγην Γραμμάτων

ΚΕΝΤΑΚΑ άν καί θυμίζει κάπως 
στή ματιέρα του χόν Παρθένη.

Ειδυλλιακά, μέ ζωντανή κίνη. 
σι κ’ έξαίρετη διαβάθμισι τοΰ φω 
τός τά «Πανηγύρι» καί «Στόν κή
πο» τοΰ κ. ΚΕΡΑΜ ΙΔΑ καί γρα
φικές, πολύ πλαστικός ό πολυπρό

Τδ «Νταμάρι», Εργον τής Δίδος Ρέας Λεονταρίτου άπδ τήν «"Ενωσιν Έλευβέρων 
Καλλιτεχνών» είς τήν Στέγην Γραμμάτων καί Τεχνών, Καραγεώργη 8 .

σις» τής κ. ΑΝΤΛΝΙΑΔΟΥ καί δυό 
άπό τά πέντε έκθέματα τοΰ κ. ΒΕ . 
Λ ΙΣ Σ Α Ρ ΙΔ Η , ή «Άνακασιά Βό 
λου» καί ό «Γλύπτης Ν.» εύαισθη 
σία καί πλαστική άντίληψι.

Ό  κ. Γ ΙΑΝ Ν Ο ΥΚΑ ΚΗ Σ προχω
ρώντας όλοένα πρός ώραιότερες 
έπιτεύξεις άντιπροσωπεύεται άπό 
δυό εύγενικά καί ύποβλητικά το. 
πία καί μιά σύνθεσι πού έχει άτμό

σωπος πίνακας χής δίδος Σ. ΚΕ 
ΦΛΛΑ «Παζάρι στήν Καστορία».

Ό  κ. Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ έκθέτει 
δυό τέμπερες αύγοΰ πού φέρνο>.ν 
τήν προσωπική του σφραγίδα,

Ό  κ. ΚΟ ΡΟΓΙ ΑΝ ΜΑΚ ΗΣ μέ τά 
ιχέντε χοπία πού έκθέχει φανερώ
νει Οαθειά γνώσι χοΰ ύπαίθρου 
καί πολλή εύαισθησία. Ή «Σκΰ 
ρος»' κ’ ή «Παληά ’Αθήνα» (44 καί

τήν “ Εκθεσιν «'Ελευθέρων Καλλιτεχνών», 
καί Τεχνών, Καραγεώργη 8 .

Σχό δυναχό χρωσχήρα χοΰ κ. 
Μ. ΜΑΤΣΑΚΗ χρωστάμε πέντε 
λάδια άπό τά καλλίτερα τής έκ 
θέσεως, τό «βάψιμο τού διχτυοΰ», 
Τό «Ψαρολίμανο», τό «Χινόπωρο», 
τό «Κολατσιό», τό «’Όργωμα στή 
Θεσσαλία» καί τό «Στήν άγορά 
τής Καρδίτσας». 'Έχουν γερή άρ 
χιχεκχονική, σωσχή διαδάθμισι 
του φωτός, φρεσκάδα, καί άτμό 
σφαίρα. Τό χρώμα εΐνε έκφραστι. 
κό, μέ δυνατά κοντράστα, οι φι
γούρες έχουν ζωντανό παλμό.

Άπό τά τέσσαρα κομμάτια του 
κ. Γ. ΜΟΣΧΟΥ ξεχωρίζω τό «Πα- 
λειορίτικο τοπίο» καί τό «Άπό τόν 
Σαρωνικό» γιά τήν άπλότητα καί 
τήν ακρίβεια τής περιγραφής. Ά 
πό τή «Φουρτούνα» τής δίδος ΜΠΕ 
ΚΙ ΑΡΗ λείπει τό δραματικό στοι 
χεϊο πού εΐνε άπαραίτητο στό θέ. 
μα της. Πολλά χτυπητά, χαρούμε 
να χρώματα, πολλή φιλολογία. Ή  
«Μπουνάτσα» είνε καλλίτερη. Σ υ μ  
παθητικό τό «Κρητικόποΐλο» τοΓ> 
κ. ΝΑΚΗ άλλά c! «Έληές» <8ί«> 
καί 87) δέν εΐνε έ>τ,ές. Καλά, νά 
μήν άντιγράφουμε τή φύσι, δχι ό
μως καί νά τήν παραμορφώνουν

"Ενας νέος ζωγράφος πού μάς 
έρχεται, λένε, άπό τή Ρωσσία ό 
κ. Α. Ν Τ ΙΒΑ ΡΗ Σ  παρουσιάζεται 
μέ σοδαρές άξιώσεις. Έκθέτει 
τρεις νατύρ μόρτ, έντελώς μουσει 
ακής τέχνης μέ σχέδιο άψεγάδια 
στο, μέ έξαίρετη τεχνική έπεξερ 
γασία μέ άρμονία χρωματική πού 
έκδηλώνεται κάπως άδέβαια στά 
Κογχύλια (τό σάξ τοΟ ύφάσμα- 
τος δέν εΐνε περίφημα δεμένο μέ 
τό σύνολο) γιά νά κορυφωθή στό

-Ό κ. Τ. Ξανβδπουλος.
(Σκ ίτσ ο  Ν. Πα\άγοι;ν

στήν τέχνη, τού δόθηκε τό άκάνθι* 
νο στεφάνι τής λησμονηάς. Κι’ δ
μως ό Ξανθότ.ουλος δέν ήταν μόνο 
ό θαυμάσιος παιδαγωγός, πού έ- 
μόρφωσε δλη σχεδόν τήν παληά 
γενηά τών μουσικών μας άλλά 
καί ένας έξαιρετικός πιανίστας κι* 
ό μόνος ϊσως 'Έλληνας όργκανί- 
στας τής καθολικής έκκλησίας.

Ώς συνθέτης ό Ξανθόπουλος ά- 
νήκει στήν πλειάδα τού Κοκκίνου, 
τοΰ Ροδίου κ. «., πού έδηιιιούργη. 
σαν τό Αθηναϊκό τρανοΰδι, πού 
άν καί έπηρεαομένο άπό τήν έπτα 
νησιακή σχολή, έχει ώς τόσο μιά 
5ική του εύγένηα καί λεπτότη α, 
ένα ύγιή ρομαντισμό καί νοσταλ
γία.

Γι’ αύτό δέν μπορούμε παρά νά 
έπιδοκιμάσουιιε τήν * — frr έοπνυ 
ση τής Ένώσεωρ Ελλήνων Μου
σουργών, νά γιορτάση τά πενήντα 
καλλιτεχνικά γοόνια τού Ηανθό. 
πουλου. Μάς έδωσε έτσι τίιν εύκαι 
ρία ν’ άκούσουμε μερικά έμπνευ- 
σμένα τραγουδάκια του, καθώς 
καί τρία ένδιαφέροντα κομιιάτια 
πιάνου, πού υέ πολύ έπτυχία έ. 
παίξε ή κόρη του δίδα Μινιόν Ξαν 
θ^πούλου,
Τό πυκνό άκροατήριο του Παρνασ 

σοΟ μ’ έπί κεφαλής τόν κ. Κοτζιά 
έχειροκρότησε μ’ ένθουσιασμό καί 
συγκίνηση τόν παλαίμαχο συνθέ
τη.
ΛΏΡΗΣ Κ Α Ι ΙΔΑ Μ ΑΡΓΑ ΡΙΤΗ  

Ό  κ. Λώρης καί ή κ. ” 1δα Μαρ
γαρίτη, θεωρούνται δικαίως αύ- 
θεντίες στίς έρμηνεΐες έργων γιά 
δυό πιάνα. Έκεϊνο πού διακρίνει 
ίδιαιχέρως τούς έκλεκχούς καλλι. 
τέχνες εΐνε, έκχός άπό χό λε'ιΐχό 
χους γοΟσχο καί χήν χεχνική χε- 
λενόχηχα χοΰ παιξίμαχος, μιά έ- 
ξαιρεχικά άναπιυγμένη μουσκη 
άνχίληψη, χάρις σχήν όποία κα. 
χορθώνουν μέ χήν ίδια πάνχα έπι
τυχία νά δημιουργοΰν τήν κατάλ. 
ληλη άτμόσφαιρα του έργου καί 
νά έρμηνεύουν πιστά τό πνεΰμα 
τοΟ συνθέτη. Ό  ήχος χους εΐνε ά- 
π;αλός, βελουδένιος, κι’ ό συνχονι. 
σμός σχό παίξιμό τους τόσο χέλει 
ος, ώσχε ό άκροαχής νά πισχεύη 
πώς άκούει ένα μόνο καλλιχέχνη.

Σχή συναυλία χής περασμένης 
Τεχάρχης σχά ’Ολύμπια, προκάλε 
σαν άνεπιφύλακχον χό θαυμασμό 
μας μέ τίς άνάγλυφες έρμηνεΐες 
τών έργων τοϋ δύσκολου καί μέ 
πολύ καλαισθησία καί πρωτοτυ
πία καταρτισμένου προγράμμα
τος. Μεταξύ τών άλλων έργων καί 
ή μεγάλη σονάτα τού Μπράμς 
πού άρχικά τήν είχε έμπνευσθή ό 
συνθέτης γιά κουϊντέττοέγχόρδων. 
Σωστή ήχητική γοητεία άποτελοΟ 
σαν τρία κομματάκια τοΰ Μότσαρτ 
τοΰ Χάϋδν καί τοΰ Μπάχ μέ τό Α
νάλαφρο καί χαριτωμένο παίξιμο 
τοΰ Βιεννέζου συνθέτη Λάρ.

θ. Δ. .’{ΑΡΥΩ ΤΑΚΗΣ
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88. "Οσο κι’ άν μάς εΐνε γνωστή 
ή παράδοσι πού άκολουθεϊ δέν 
παύει νά μάς γοητεύει δταν συνε
χίζεται άπό τέτοιο χρωστήρα.

Τά δυό κομμάχια χής κ. I. 01- 
ΚΟΝΟΜΙΔΗ θεωρώ εύκολογραφή 
ματα. Μάς έχει συνηθίσει σέ έργα 
άνώτερης πνοής ή καλή αύτή καλ 
λιτέ/νιδα.

Τό «Κορίτσι» τής κ. ΠΑΓΚΑ
ΛΟΥ εΐνε ένα πορχραΐχο καλά χα 
ρακχηρισμένο, ή «Αύλή χωριάχι 
κου σπιτιού» τής κ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 
ένα ίμπρεσσιονιστικό παιγνίδι, τά 
δυό κομμάτια τοΰ κ· ΠΑΠΑF Μ 
ΜΑΝΟΥΗΛ δυό γραφικές· σελίδες 
άπό ■ ό '.'πσιθρο.

ΐολμη,Λ], μέ πολλή διακοσμηχι- 
κή χάρι ή «Νεκρά α·ύ)ις'> ιή- κ. 
Γ.Ά ΡΛΣΚΡΥΑ  Ι ΔΟΥ πού έκθέχει 
κ-χι μιά ώραία σειρά ^τλοοογημά- 
χων ιης.

Άπό χά πένχε κο".ιΐά:··ϊ τής κ. 
Λ. ΠΑΣΧΑΛΗ ξεχωρίζω τό «Χολαρ 
γός» καί τό «Γαλάτσι» πού έχουν 
φρεσκάδα καί γοργό ρυθμό στήν 
κίνησι.

Στατικό δρίσκω τό 106 τοΰ κ. 
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ καί τό «Μπουνέν- 
τε» τών Σπετσών ξενότροπο. Α ν 
τίθετα «τ' Άναφιώτικα» έχουν πολ 
λή άτμόσφαιρα, άκρίδεια περι 
γραφής καί συνέπεια στή ματιέρα 
τους (άκουαρέλλα).

Τό άνήσυχο, παράδοξο καί δυ
νατό ταμπεραμέντο τοΰ κ. Σ Ε- 
Μ ΕΡΤΖ ΙΔΗ  έκδηλώνεχαι πλαχειά 
σέ χρία ένδιαφέρονχα χοπία. Τό 
καλλίχερό χους εΐνε ό «Κόλπος 
τής Έλευσΐνος».

Ό  κ. Γ. ΣΥΡ1Γ0Σ  έκθέτει δυό 
λάδια καί δυό άκουαρέλλες. Εΐνε 
ώραία δείγματα μιάς τέχνης πού

δέν τής λείπει ή είλικρίνεια, ή 
πρωτοτυπία κ’ ή έμπειρία. Ή  «Νά 
ξος» είνε ένα σωστό άρχιτεκτόνη 
μα καί τά «Τέμπη» άπό τίς πιό όρο 
σερές, τίς πιό χαρακτηριστικές 
σελίδες τοΰ έλληνικοΰ ύπαίθρου.

Ή  «Νεκρά φύσις» τής κ. ΦΡΑ- 
ΓΚΟΠΟΥΛΟΥ έχει τό προσόν τής 
άπλότητας.

Τό γλυπτικό τμήμα τής έκθέσε 
ως περιλαμβάνει μερικά έργα τεσ 
σάρων νέων έργατών τής σμίλης, 
τών κυρίων Ε. Βαβούρη, Λ. Λα- 
μέρα, Α. Μακρή καί Ν.ΠεραντινοΟ.

Ό  κ. ΒΑ ΒΟ ΥΡΗ Σ  έκθέτει τή 
«Δερβενιώτισσα» ένα μποΰστο 
πλαστικότατο, καλά χαρακτηρι
σμένο καί τρεις συνθέσεις άπό τερ 
ρακόχτχ πού ί λο. ν έλευ9.·ρ.’χ κ; 
νήσεων, έξαίρετ» κατανοαη τώί 
-\ασι·κών όγκων καί πολ\·| ιρω 
τοτυπία. Εΐνε κρίμα πού ό 
λαμπρός αύτός «άνιμαλιέ» δέν 
μάς έδωσε έφέτος δείγματα τής 
είδικόχηχός χου.

Ό  κ. ΛΑΜ ΕΡΑΣ φανερώνεχαι 
άξιοπρόσεχχος φυσιογνωμισχής 
μέ χά κεφάλια 54 καί 55 καί χό 
«Σύγχρονο έφηδο» έργο πού δέν 
χοΰ λείπει ή άρμονία κ’ ή πλασχι- 
κή χάρι, πού χό δρίσκω δμως κά 
πως σχαχικό.

Ό  κ. Μ ΑΚΡΗ Σ έκθέχει ένα κε
φάλι παιδιοΰ άρκετά έκφραστικο 
καί ό κ. ΠΕ PANT IΝΟΣ δυδ κε
φάλια πού έχουν ζωντάνια καί ά. 
ξιόλογη τεχνική έπεξεργασία κ’ 
ένα γυμνό μ’ έλεύθερη κίνησι, μέ 
άνατομικές άρετές, μέ λιτή πτυ- 
γολογία άλλά καί μέ κάποια <£. 
δυναμία στίς άναλονίες τών χερι
ών, τοΰ άριστεροΰ Ιδίως.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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1 ST '
ίΐτό προηγούμϊνβ σημείωμά μας 

λέγαμε «ώς άπ’ την πάλη πού γι
νότανε μεταξύ τών προλήψεων καί 
τής προόδου, νικητής μέν έβγαινε 
πάντα ή πρόοδος, ομως τό έδαφος, 
«ού κατακτούσε ύστερα άπό κάθε 
νέα μάχη ήταν ελάχιστο. "Ετβι 
£>λεπουμε μέν τήν Έλληνίδα νά 
£ητάη νάρ8η σ’ επικοινωνία μέ τήν 
ανώτερη μόρφωση καί γιά νά τώ 
ηετύχη 9'ύτ® οχι μονάχα ιά μή 
δειλιά^ΐ) νά δρεθή άντιμέτωπη 
προς τή $ωή, άλλά καί νά τό έπι- 
ίιώ/.ει αύτό, αναταράζοντας κάδε 
τόσο τίς άλυσσίδες, πού μ’ αΰτές ή 
αμάθεια τήν είχε δεμένη μέσα 
στό σπίτι, άλλά παράλληλα καί νά 
οκΰέη δουλικά τό κεφάλι στόν κό 
ομο τών προλήψεων. Πρίν άπό λί
γα χρόνια άκόμη τά κορίτσια άμ 
παρωμένα οτά σπίτια τους ιτερι* 
μένανε τόν’ ερχομό τοϋ γαμπρού 
γιά νά τούς δώση τήν έλευθερία 
τους. Τόν γαμπρό όμως, τόν σύν
τροφο τής ί'ωής τους, τόν άνθρωπο 
πού μ’ αύτόν 8ά μοιρά$ανε τίς λύ
πες τους καί τίς χαρές τους, δέν 
είχαν τό δικαίωμα νά τόν διαλέ 
ξουν οί ίδιες. Ή  παληά παράδοση 
εξακολουθούσε νά Ισχύη. Τόν γαμ 
Λρο βά τόν έφερνε ό πατέρας κι’ 
όταν πατέρας δέν ύπήρχε ό άδερ 
φός. Ό  άμοιρος ό άδερφός πού ό
λη του ή άποστολή περιοριζότανε 
οτήν άνατροφή, συντήρηση, προι
κοδότηση κι’ άνεύρεαη τών συζύ
γων τών άδερφάδων του. ’Άλλο 
μεγάλο θύμα αύτός. Μετά τίς κα 
ταδικασμένες σ' άνεργία αδερφά
δες, ό καταδικασμένος σέ Ταντά- 
λεια μαρτύρια άδερφός. Παραταγ 
μένες ή μιά δίπλα στήν άλλη οί 
αδερφάδες περιμένουν τόν έλευδε 
ρωτή τους. "Ομως ό ελευθερωτής 
5ητάει νά πληρωθή. θέλει λύτρα. 
’Απαιτεί προίκα. Κ ι’ ©ταν μέν τά 
λύτρα ύπάρχουν ή άνεύρεση τών 
ελευθερωτών δέν εινε καί τόσο 
δύσκολη. Όμως όταν δέν ύπάρχει 
ή προίκα ; Τά δυστυχισμένα τά 
κορίτσια έιξακολουθοΰν νά περιμέ
νουν τόν νυμφίο ’ίσαμε πού ό χρο 
νος θυμίσει σ’ αύτές μέ τήν άγρια 
και σκληρή του γλώσσα πώς προ
ορισμός τοΰ ραφιού δέν είνε νά δέ

χεται μονάχα τ’ άχρηστα άψυχα I 
άντικείμενα τού νοικοκυριού. Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΤΟΥ *· ΘΕΟΔ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

μιά παραίνεση γιά τήν άπελευθέ I έασθήτε σέ παντρεμένες γυναίκες, ι δρος γιά κάθε χειραφέτησι τής γυ
"Ετσι παραταγμένες κι’ άναμε 

νουαες τόν έρχομό τού λυτρωτή 
νυμφίου τίς άντίκρ;κ?ε ή έπάν^- 
στατικη ψυχή τοϋ μεγάλου Γαδ>ι 
ηλίδη. Καί μ>άν ήμ?ρα έξαπίλυσε 
άπό τίς στήλες τής «Άκροπόλεως» 
τό περίφημο πρός τήν έλληνική
κοινωνία έρώτημα του : «Τί τίς
φυλάττε ;» Τό 2να άρθρο τοΰ Γα 
δριηλίδη διαδέχεται τό άλλο. Τό 
ένα έρώτημα τό άλλο. Ό  ένας κα- 
ταπέλτης τόν άλλο. Τό ένα φτβΰ
σας τό άλλο φτοΰ σας. Τό ένα έ j δουλεύουν στίς προλήψεις τής πα
γερτήριο σάλπισμα τό άλλο, Ή  I τρικής σας οικογένειας θά ποοδι

ρωση τής Έλληνίδας τήν άλλη. Τί ί πού θά δουλεύουν στίς προλήψεις 
τίς φυλάττε ; ρωτάει ό Γαβριηλί τής συζυγικής οικογένειας
δπς — Πρόοδος. Πατέρες άνοίχτε1 
τίς πόρτες τών σπιτιών σας. Γυ
ναίκες ξεχυθήτε στούς δρόμους. 
Πάφτε πιά νά καμαρώνετε στρογ 
γυλβκαθισμένες στούς καναπέδες 
τών σαλονιών σας, άναμένοντας 
τόν άνθρωπο «ού σ’ αύτόν θ’ α
κριβοπληρώσετε τό άντίτιμβ τής 
καινούργιας σας δουλείας. Γιατί 
ούσιαστικά γιά άλλαγή κατάστα
σης πρόκειται. ’Από κορίτσια «ού

*Η κυρία Καλλ ιρρδη παρρέν.

Τά άρθρα τού Γαβριηλίδη χει
μαρρώδη, συνταρακτικά, άνατρε 
πτικά, δημιουργικά νέων κόσμων 
συνταράζουνε τήν έλληνική κοινω 
via. Πλημμυρί$ουνε τίς ψυχές τών 
Ελλήνων μέ καινούργιο φώς. Τό 
φώς τής άλήθειας. Δειλά-δειλά τά 
πρώτα κορίτσια παίρνουνε τόν 
δρόμο «ού φέρνει στο Πανεπιστή
μιο. Οί πρώτες φοιτήτριες γράφον 
ται στή φιλολογική καί τήν ίατρι 
κή σχολή. Οί φοιτητές έπαναβτα 
τούν. Ή  είσοδος των στίς αΐβου 
σες τών μαθημάτων δημιουργεί α
ποδοκιμασίες καί διαμαρτυρίες. 
’Έξω οί γυναίκες φωνάζουν οί φοι 
τητές. ’Άφοβες, άποφασισμένες νά 
φέρουνε σέ τέλος τόν άγώνα τους 
υποδέχονται μέ τό χαμόγελο στϊ 
στόμα τίς τελευταίες κραυγές τή; 
στενοκεφαλιάς καί τής όπισβοδρο 
μικότητος, πού ξεψύχιξαν.

*
Σέ λίγο ή «ρώτη γυναικεία έφη 

μερίδα προβάλλει μέ σκοπό τήν 
διεκδίκηση τών δικαιωμάτων πού 
ανήκουν στήν γυναίκα. Διευθύν
τριά της ή κ. Καλλιρρόη Παρρέν 
Ή  έμφάνιση τής «Έφημερίδος τών 
Κυριών» ξενίζει τόν συγγραφέα 
τής «Πάπισσας ’Ιωάννας» Έμμ. 
Ροίδη. Η έγγραφή φοιτητριών s ri 
Πανεπιστήμιο τόν άνησυχεί.· Ή  
έκδοrn διηγημάτων άπό τήν Α ρ 
σινόη Παπαδοπούλου τόν κάνει νά 
φοβάται γιά τή μελλοντική έξέλι 
ξη της Έλληνίίας. Σ  ένα άρθρο 
του. πού δημβσΐίύτηκε στήν « Ά  
κρόπολη» τής 2δης ’Απριλίου τοΰ 
1896 διατυπώνει τή γνώμη «ώς «at 
γράφουσαι γυναίκες δέν πρέπει νά 
μετενδύωνται γράφουσαι είς άν- 
δρας, άλλά νά άρκοΰνται είς μόνα 
τοΰ φύλου των τά χαρίσματα, τήν 
λεπτότητα, τήν χάριν, τήν φιλο
καλίαν, τήν εύαισθησίαν ή καί τήν 
πονηριάν». Κ ’ έπρόσθετε : «Γυνή 
σοβαρευομένη καί βτομφολβγοϋσα 
προξενεί τήν αύτήν σχεδόν έντύ 
πωσιν, ώς άν ήρέσκετο νά έπιδει- 
κνύη μεγάλον γρόνβον ή χονδρήν 
φωνήν». Κι’ άφοΰ έκηρύσσετο έχ-

ναίκας, χωρίς όμως καί ν’ άρνι 
ται ηώς ή Έλληνίδα έπρεπε νά 
πάρη μέρος στόν πνευματικόν βίό 
τοΰ ’Έθνους «πάντοτε όμως ούχί 

νων γυναικείων αύτής 
προσόντων, άλλά διά τής καλλιέρ
γειας καί τής άναδείξεως τβύτω\» 
έπετίθετο κατά τών φεμινιστικών 
τάσεων. Ή  κ. Παρρέν θέλησε τότε 
ν’ άντικρούση τίς γνώμες τού Ρβΐ- 
δη γιά τίς γυναίκες, όμως ο Ροΐ 
δης άπάντησε μ’ ένα δριμύτατο 
άρθρο του, πού ξέφευγε άπό τά 
έρια τής αβρότητας, τού σεβασμού 
καί τού καθωσπρεπισμού, ©έλον-

.

τας δέ νά έξευτελίση άκόμη περισ 
σότερο τήν κ. Παρρέν τήν έλεγε 
κοντά στ’ άλλα περιφρονητικά «α
πόστολον τής γυναικείας χειραφε 
τήσεως έν Έλλάδι». Ή  κ. Παρρέν 
άνταπαντώντας άφοΰ ώνόμασε «χυ 
δαίας ύβρεις» τά γραφόμενα τού 
Ροίδη. τού υπενθύμιζε πώς ό τί
τλος τής «αποστόλου τής γυναικεί
ας χειραφετήσεως» είνε «εύγενής 
τί :λος, όν πάσα γυνή, ώς καί πάς 
άνήρ έκ τών δρώντων, τών γρα 
φόντων, τών πρώταγωνιστούντων 
έν τή κοινωνική παλαίστρα έχει 
νά έπιδείξη καί δν «φιλοδόξησαν 
πλήν τών άλλων ό Πλάτων καί ό 
Χριστός»,
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Ό  άλη’ϊμόνητος Β  λάοης Γαίριηλίδης,
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ΕΝΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ

Ό  δημοσιογραφικός αύτός πόλε 
μος μεταξύ τοΰ Έμμ. Ρβΐδη καί 
τής κ. Παρρέν χρησίμευσε σάν ά 
φορμή στόν αλησμόνητο Βλάση 
Γαδριηλίδη νά κηρύξη μέ καινούρ 
για σειρά άρθρων του μέ τόν γενι 
κό τίτλο «Αί γυναίκες» νέα έπα- 
νάσταση γιά τά δικαιώματα τής 
γυναίκας.

«Ή  πρός τήν γυναίκα θεραπεία 
— έγραφε κοντά στ’ άλλα — μοιά 
$ει κατά πολύ τάς θωπείας, τάς ό
ποιας πολλοί έπιδαψιλεύβμεν είς 
τούς σκύλους μας, όλίγα δεύτερό 
λεπτά πρίν τούς καταφέρωμεν τήν 
κλωτσιάν».

Ό  Γαδριηλίδης έξετάξοντας τήν 
πρόοδο πού έπραγματοποίησε fi 
Έλληνίδα άπό τήν ήμερα «ού ε
λευθερώθηκε ή Ελλάδα 'ίσαμε τήν 
έποχή πού έγραφε τά άρθρα του, 
έδρισκε πώς στίς λεγόμενες άνώ 
τερες τάξεις «ή έξωτερική άνεξαρ 
τήσία τής γυναικός τής ύπάνδροι» 
ήτο σχεδόν πλήρης».

Ή  ϋ π α ν δ ρ ο ς  έγινϊν ϊ σ α 
δ ρ ο ς .  Καί ρωτούσε:

«Τί όμως είνε ή είς ώραν γΑ 
μου κόρη; 'Έ ν  μηδενικόν. Τ Ι 
δύναται νά πράξη ; Ούδέν. Ούτβ 
νά έργασθή, ούτε νά δράση, οίΐτ* 
νά ταξειδεύση, ούτε νά έπαγγελθήί 
τι, ουτε ν’ άφιερωθή εις τι, Έάν 
μή συμπληρωθή διά τοΰ γάμου ύπό 
άλλου οντος, τοΰ άνδρός. Ά λ λ ’ ή 
συμπλήρωσις πώς γίνεται ; Διά 
τής έξουδετερώσεώς της. Ύπό τήν 
σκέπην τοΰ άνδρός $ή, ύπό τό ό
νομά του γνωρίζεται, ύπό τήν Λ 
σπίδα του ελευθεριάζει, ύπό τήν 
κυριαρχίαν του χειραφετείται».
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νας παραλληλισμός.— Ή  έμφ& 
νιση τών κανταδόρων καί οί συν 
θέτες τών λαϊκών τραγουδιών. 
Μία έγκύκλιος τοΰ ύπουργείοι» 
τών Εσωτερικών τής Ιταλίας. 
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Μέ τήν εύκαιρία τοΟ οεσ.τάλ τής Δίδος Ρένας Κυριάκου, 
τής διεθνούς πιά φήμης καλλι ιέχνιδος τοΰ πιάνου, άναδημοσιεύ- 
ουμε τό άρθρο, πού μ’ αύτό ό κ. θ. Ν. Συναδινός, τήν πρώτο· 
παρουσίασε έδω καί δέκα έφτά χρόνια, στό ‘Ελληνικό κοινό, 
δταν σέ ήλικία πέντε χρόνων καί χωρ^' νά ξέρη ουτε τόν άριθμό 
άκόμη των τόνων τής μουσικής, συνέθετε κι’ έκΐελοΰσε τίς πρώ
τες της συνθέσεις:

Δανείζομαι τήν φράσι πού μ' 
«ύτή ό Σοΰμαν στήν άρχήν τοΰ 
κριτικού του σταδίου έπαρουσία- 
σε τόν Σοπέν, γιά νά σώ% πρτρου 
σιάσω μιά μουσική μεγαλοφυΐα: 
«Άποκαλυφθήτε, K u p io t, σάς πα
ρουσιάζω ένα μουσικό θαΰμα». 
Τήν δίδα Ρένα Κυριάκου.

Ή  δίς Ρένα Κυριάκου έγεννή. 
6ηκε τόν Φεβρουάριο τοΰ 1917. 'Ε 
πομένως σήμερον εΐνε μόλις πέν. 
τε χρόνων καί τριών μηνών. Ό  
πατέρας της ’Αθηναίος, άρχιτέ- 
κτων δέ τό έπάγγελμα, ή μητέρα 
της άπό τό 'Ηράκλειο τής Κρήτης. 
Ή  Ρένα γεννήθηκε στό ‘Ηρά
κλειο. "Ολες αύτές οΐ λεπτομέ
ρειες εΐνε άπαραίτητες γιά τόν 
μουσικό Ιστορικό τοΰ μέλλοντος. 
Γιατί ή Ρένα, μέ μόνα τά πέντε 
της χρόνια, έχει έν τούτοις π\χρελ 
Εόν καί παρόν καί πρό παντός θά 
έχη μέλλον. Άλλά τί εΐνε τέλος 
πάντων αύτό τό κ·^ιτσάκι πού προ

Ή  μικρ?| Ρίνα  γιά ν* φτάση είς τό «<£_ 
Vo χρειάζεται νά σκαρφαλώσ^ σέ μιά 

ψηλή καρέκλα.

ψθασε σέ ήλικία πέντε χράνων νά 
δημιουργήση παρελθόν, νά έχη 
παρόν καί νά προοιωνίζεται έ'ν. 
δοξον μέλλον ; Λοιπόν ή Ρένα εΐ- 
νε μουσουργός I 

Ή  Ιστορία τής μουσικής άναφέ 
ρει παραδείγματα παιδιών, πού 
σέ ήλικία πού τά όμήλικά τους 
δέν ξεκολλούν άπό τό χέρι τής 
νταντάς τους ή τής μητέρας τους 
αύτά σκυμμένα έπάνω στό πιάνο 
συνέθεταν, χωρίς κανείς νά τά 
διδάξη κομμάτια μουσικά μετα- 
χειριζόμενα τούς κανόνες τής μου 
σικής τέχνης σάν διπλωματούχοι 
τοΰ Ωδείου δραδευμένοι μέ χρυ 
σά μετάλλια. Ό  Μόζαρτ σέ ήλι
κία πέντε χρόνων συνέθετε τό πρώ 
το του κομμάτι. Ό  ΣαΙν Σόη/ς μό 
λις τριών χρόνων άπεκάλυψε τόν 
μουσικό κόσμο πού σκόρπισε αρ
γότερα σ’ δλες τΙς γωνίες τής ύ 
φηλίου. Ή  Ιστορία τά όνομάζί! 
ούτά «φοδερά» ή «ύπερφυσικά παι 
διά». Πρό ένός τέτοιου φοβεροί 

ύπερφυσικοϋ, άν προτιμάτε, παι 
βιοΰ βρέθηκα ?να άπόγευμα δώ 
καί λίγες ήμέρες. Κι’ δμως ή Ρέ 
να ούτε φοβερό, οΰτε ύπερφυσικό, 
στήν έξωτερική του έμφάνισι, παι 
61 εΐνε. ’Αντίθετα εΐνε ένα χαρι 
τωμένο κοριτσάκι πού στό πρόσω 
πό του εΐνε ξεχυμένη μία μελαγ-

χροινή γλυκάδα πού γι’ αύτήν ή 
Ρένα θά 6χη κάθε δικαίωμα αρ
γότερα νά έπαναλάδη τούς λό
γους τοΰ Σολομώντος «ξέρεις για 
τί είμαι μελαγχροινή ; ό ήλιος 
σταμάτησε νά θαυμάση τήν όμορ 
ψιά μου καί μέ μαύρισε». ‘Η Ιστο
ρία δμο̂ ς τής μουσικής δέν ανα
φέρει κανένα φαινόμενο κοριτσι
ού πού σέ ήλικία τριών χρόνων, 
χωρίς νά γνωρίζη τούς τόνους της 
μουσικής, χωρίς ποτέ κανείς νά 
τό μάθη τί εΐνε μουσική, χωρίς 
ποτέ κανείς νά σκεφθή νά τοΰ το 
ποθετήση τά μικρά του δάχτυλά 
κια στά κόκκαλα τοΰ πιάνου, χω 
ρίς ποτέ νά διανοηδή κανείς νά 
τοΰ άποκαλύψη τά μυστήρια τοΰ 
ρυθμοΰ, τοΰ μέτρου, τοΰ τονισμού, 
τής άρμονίας, τών μετατροπιών, 
νά καθήση ένα ώραΐο πρωΐ μπρο
στά στό πιάνο καί ν’ άρχίση νά 
συνθέτη.

Τί εΐνε αί συνθέσεις τής Ρένας ; 
’Έργα  τέχνης. Μή νομίσετε δτι 
ύπάρχει καμμία ύπερδολή είς 
τούς λόγους μου, δικαιολογούμε 
νη άπό τήν ήλικίαν τοΰ μουσικοΰ 
αύτοΰ δαιμονίου.

‘Η μελωδική της γραμμή άπλή, 
αύοιηρή, κλασική θά μποροΰσε 
κανείς νά είπη. Τό άπλό τήν θέλ
γει. Ψάχνει λοιπόν καί τό βρίσκει 
μέ μιά εύκολία πού καταπλήσσει. 
Τό εύκολο, πού εΐνε προωρισμένο 
νά εύχαριστήση άπλά τήν άκοή, 
τό άπεχθάνεται. "Οταν λοιπόν τό 
συναντήση τό πετά μέ περιφρόνη 
σι. Στό μικρό της κεφαλάκι ένας 
μεγάλος, δυνατός, άνώτερος, έμ. 
πνευσμένος, σχηματισμένος μου
σικός κόσμος ύπάρχει. Δέν συνθέ 
τει τραγουδάκια, οϋτε έπαναλαμ 
βάνει μελωδίες πού έτυχε κάποτε 

άκούση. "Εχει δικό της μουσι
κό κόσμο, καί τοΰ δικοΰ της αύ 
τοΰ μουσικοΰ κόσμου ήχώ εΐνε οΐ 
συνθέσεις της. Τά θέματά της με 
γάλα. Άκοΰστε τούς τίτλους τών 
συνθέσεων της. «Βροχή», «Πυρ- 
κανά», «Πόλεμος», «Χορός άγρι
ων», «Ρομάνς» κτλ. "Ηδη καταγί
νεται στήν σύνθεσι νέου έργου.

—Πώς τό όνομάζεις αύτό, Ρέ
να ; Τήν ρωτά ή μαμά της.

—Ό μπαμπάς τό λέει ρομάνς, 
έγώ δμως τό λέω πόλκα, άπαντφ 
ή λιλιπουτεΐα συνθέτις διακόπτον 
τας γιά μιά στιγμή τά παιγνίδια 
της, μέ τΙς δύο άλλες μεγαλύτε
ρες άδερφές της καί μέ τόν μι
κρό Σπΰρο τοΰ έκλεκτοΰ συναδέλ 
φου κ. Νιρβάνα.

Τό παίξιμό της στό πιάνο στε
ρεό, μέ πεποίθησι, καθαρό. Έ ν  άρ 
χή ήν ό ρυθμός, είπε κάποιος με
γάλος μουσικός. ‘Η μικρή Ρένα 
χωρίς νά τό έχη διαδάση γιατί ά 
•κόμη δέν γνωρίζει ούτε αύτά τά 
γράμματα τής άλφαβήτου, τό σέ
βεται άπόλυτα. Γιατί ό ρυθμός 
εΐνε συνυφασμένος μέ τό μικρό 
εΐνε της. Χωρίς καμμιά δυστρο
πία δέχεται νά έκτελέση τίς συν
θέσεις της μπροστά σέ στενό φι
λικό κύκλο πού τόν στολίζει καί ή 
ξεχωριστή φυσιογνωμία τοΰ Νιρ
βάνα. ’Αρχίζει μέ τή «Βροχή». Ε Ι

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 
ΤΗΣ Δ“0Σ ΡΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

νε ή τρίτη κατά σειρότν σύνθεσι 
της. Τήν ένεπνεύσθη ένα φθινοπω 
ρινό βροχερό άπόγευμα. Τά μικρά 
της δαχτυλάκια φτερουγίζουν μέ 
μίαν αξιοζήλευτη «άζιλιτέ» έπάνω 
στό κόκκαλα τοΰ πιάνου. Μόλις 
μπορεί νά πιάση πέντε νότες. "Ο
μως δέν άγνοεΐ τήν όκτάβα. Μ’ έ
να αιφνιδιαστικό πήδημα τών δα
κτύλων της κατορθώνει νά πηδά 
άπό τή μιάν ά. 
κρη στήν άλλη 
τής όκτάβας. Μο 
νότονη ή βροχή 
χτυπάει τά κερά. 
μύδια τοΰ Φαλη 
ρικοΰ σπιτιού τής 
μικρής Ρένας*
Μονότονα έπιμέ. 
νει νά χτυπάει 
τά μικρά της δα 
κτυλάκια έπάνο» 
στό πιάνο καί ή 
μικρή συνθέτια.
’Εκπληκτικόν !ί 
Ή  Ρένα δόκιμά, 
ζει τήν άνάγκη 
νά μεταχειρισθή 
τή ν  «ντισον^ν.
τσαν» τής μικοής 
λεγομένης δευτέ 
ρας, γιά νά κα. 
ταστήση περισ
σότερον έκτυπο 
κι’ έκδηλο τήν 
μονοτονία τής μρόχής. Τό αύτάκι 
της,τό χόσοδά-ττού δένάκουοεττοτέ 
σχεδόν μουσική, όμως έχει τόσον 
έκλεπτυνθή μουσικώς, ώστε νά ζη 
τάει «ντισονέντσες» καί μάλιστα 
τής μικράς δευτέρας. ‘Η βροχή ά- 
ποβάλλει τή μονοτονία της. Γίνε
ται ραγδαία. Ή  μικρή Ρένα έχει 
άνάγκη άπό φορτίσσιμο. Τά μι- 
κροσκοπικά άδύνατα δαχτυλάκια 
της δμως δέν έχουν τή δύναμι νά 
υπακούσουν στά κελεύσματα τής 
ψυχής της. Τοποθετεί τότε τό ένα 
δαχτυλάκι της έπάνω στό άλ/.ο 
ένώνει τή δύναμι τών δύο δαχτύ- 
λων γιά νά κτυπήση δυνατά τή νό
τα. Τό φορτίσσιμο έπέτυχε. Τά 
σύννεφα άρχίζουν νά σκορπίζων- 
ται.Μερικές ήλιακές αχτίδες κο:τορ 
εώνουν νά γλιστρήσουν καί νά 
λούσουν τά πλυμμένα φύλλα τών 
δέντρων. Τά δαχτυλάκια τής Ρέ

νας γίνονται άποιλά, μόλις χαϊ
δεύουν τά κόκκαλα τοΰ πιάνου, 
πού άφίνουν νά ξεχυθή μία μελω
δία πού έχει τήν γαλήνη κα! τήν 
λάμψι τών ήλιακών άχτίδων. " Ε 
τσι εΐνε δλα τά έργα τής Ρένας.
Γιά νά γραφούν προηγήθηκε κά

ποια συγκίνηση, κάποια άναστά- 
τωση, κάποια ταραχή στή μικρή 
μεγάλη ψυχή της. ‘Η μάχη τοΰ

πέντε μέρες νά μή παίξη πιάνο. 
Ύπέκυψε στήν άνώτερη βία άδια- 
μαρτύρητα. Μιά βροτδυά ή ύπηρέ. 
τρια ένφ τήν έτοίμαζε γιά νά κοι- 
μηθη τής είπε:

—Τόσο καιρό πού έχεις νά παί- 
ξης πιάνο, Ρένα, θά τό ξέχασες.

—Δέν μέ μέλλει, ήτο ή άπάντησι 
τοΰ μεγαλοφυούς παιδιού, γιατί 
έγώ φτειάνω τώρα μέ τό νοΰ μου 

μίαν νέα σύν- 
,θεσι.

Καί πραγματι
κά, σάν πέρασε 
ή κρίση τής άδερ 
φούλας τηςκαίοΐ 
γονείς της τής 
δώκοτνε τήν ά
δεια νά π:πξη πι
άνο, ή μικρή Ρέ
να χωρίς νά ψά. 
ξη, χωρίς νά κο- 
πιάση, χωρίς νά 
οταματήση οΰτε 
μία φορά, έπαι
ξε μιά νέα σύν
θεσή της, τόν 
«Πόλεμο».

Σταματάει ά
λη θινά τό μυαλό 
το ΰ  άκροατοΰ 
τής μικρής Ρέ
νας. Ποιός έδιδαΤό παιδί τοΟ θαύματος ε(ς ήλικίαν πίντε ίιων συνθέτει,
ξε τό θαυματουρ

Σαγγαρίου πού είδε στόν κίνημα-1 γό αύτό παιδί νάτοποθετή τά χερα
τογράφο της ένέπνευσε τόν «Πό
λεμό» της. Ο Ι εΙκόνες πού βλέπει 
ξεφυλλίζοντας τά βιβλία τών με- 
γαλυτέρων της άδελφών τήν κά
νουν νά διευθύνεται στό πιάνο.Καί 
τό δτι οί συνθέσεις της δέν εΐνε 
στιγμιαίας ψυχικής διαθέσεως ξε
σπάσματα, άλλά έργα σκέψεως, 
άποδεικνύεται άπό τό δτι μπορεί 
νά έπαναλάβη μία καί τήν αύτή
μονοσύνθεσή τήςδσες φορές θέλει, 
χωρίς τήν παραμικρή άλλοίωση 
τών τόνων, τών μέτρων κι’ σότών 
άκόμη τών χρωματισμών. Γιατί ή 
Ρένα κάνει μεγαλοφυή χρήσι καί 
τών πεντάλ. ’Αλλά καί τό 
έξής γεγονός ?ρχεται νά έπιρρώ- 
ση τόν Ισχυρισμό μου. Ή  μικρή 
Ρένα λόγω άσΟενείας τής μεγα
λύτερης άδερφής της, άναγκάσθη- 
κε τόν περασμένο χειμώνα, δέκα

κια του έπάνω στό πιάνο; Ποιός 
τό έμαθε τούς τόνους πού κρύβον
ται κάτω άπό τό κάθε πλήκτρο ; 
Ποιός τοΰ άποκάλυψε τούς συνδυα 
σμούς τών τόνων, ώστε νά παρα 
χθή ή άρμονία; Ποιός τοΰ άνοιξε 
τόν κόσμο τών μουσικών μετατρο
πιών ώστε νά πηδάει άπό κλίμακα 
σέ κλίμακα μέ τέχνη αύτόχρημα 
μεγαλοφυή; Ποιός τό ώδήγησε, 
προκειμένου νά τελείωση τήν σύν
θεσή του, νά ξαναγυρίζη στόν άρ- 
χικό του τόνο καί τό άρχικό του 
θέμα; Ιδού  έρωτηματικά πού ύ- 
ψώνονται ίσαμε τόν ουρανό, μπρο 
στά στόν άκροατή τής μικρής Ρέ
νας. Πρόκειται περί έκφυλιστικοΰ 
φαινομένου; Άλλά μπορεί νά θεω- 
ρηθη έκφυλισμένο ένα κοριτσάκι, 
θαΰμα σωματικής διαπλάσεως καί 
πνευματικής Ισορροπίας; Γιατί ή
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ Κ Ω Μ ΙΚ Ο Ι
Α Ρ ΙΣΤ Ο Φ Α Ν Η Σ

(Συνέχεια)
ΠΩΣ ΝΑ Σ ίίθΗ  Η Π Α Τ Ρ ΙΣ ; 
Πώς νά τή σώσης ! "Ο,τι βάλει 
πάντα γκρινιάζει στά γεμάτα, 
εϊτε φορεΐ άρχόντου κάπα 
είτε τοΰ δλάχου τή φλοκάτα!

Η ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ ΤΗΣ ΑΘ ΗΝ ΑΙΑΣ 
ΤΟΥ 400 π. X.

...Φκιασίδι, καθρεψτάκια, σουγιά
δες καί ψαλλίδια 

τρίχες, οίιτοχτενίδια 
φουστάνι μέ μπιμπίλα σοϋ λέει 

(πέρα-πέρα 
κόκκινη, άσπρη, μαύρη καί... τή κα- 

κ(κή τους μέρα,

τοΰ κεφαλιού στολίδια, μυρωδικά: 
(λατρόνι', 

κορδέλλες, κοκκινάδι, άσπράδι ά- 
(πό σκόνη, 

κίσαρη, στηθοπάνι, κάρδουνο γιά 
(τά φρύδια 

μαντήλιες, κορδελλάκια πού δένουν 
(τά κοτσίδια 

βοτάνια, πανωφόρια, «διαφανείς 
(χιτώνες» 

τρίφτες τοΰ μπάνιου, ζώνες 
σκουφιά, τ' άλλα σύ πες τα (1) 
—καί... φίλο γιά τά ρέστα (2)
ΑΙ ΓΥ Ν Α ΊΚ ΕΣ  ΣΕΒΟ Ν ΤΑ Ι ΤΑΣ 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε ΙΣ  !
...ΓκρινιάζουΐΑε τούς άνδρες των δ·

(πως τά πρώτα χρόνια, 
Στά π<χνηγύρια τρέχουνε, δπως 

(τά πρώτα χρόνια, 
πιάνουνε φίλο στά κρυφά, δπως τά 

(πρώτα χρόνια, 
άρέσουν τά καλά φαγιά, δπως τά 

(πρώτα χρόνια, 
άρέσουν καί νά πίνουνε καί νά με- 

(θοΰν αιώνια 
καί... θέλοονε καί τά Λυνά, δπως 

(τά πρώτα χρόνια (3) 
Λ Α ΙΛ ΙΟ Σ  ΚΑΡΑΤίΑΣΗΣ

(1 ) Βάτραχ. Σ τ . 1458.
(2 ) θεσμοφ. Β ’ . Κ . 320,
(3 )  Έ κ κ λ η σ . στ. 224,

Ρένα άμα δέν συνθέτει, παίζει δ
λα τά παιγνίδια πού παίζουν τά 
όμήλικα της παιδιά. Τό προσωπά- 
κι της διαρκώς γελαστό καί χα
ρούμενο. Κανένα τίκ, καμμία σω
ματική άνωμαλία, καμμιά πρόω
ρη σοβαρότης, καμμιά μελαγχο
λία. "Οταν τελειώση τό παίξ'μό 
ιης στό πιάνο, στρέφει τό κεφαλό:- 
κι της, ύψώνει τά ματάκια της — 
δύο μεγάλοι μαΰροι ήλιοι — καί 
μ’ ένα χαμόγελο Απλωμένο στό 
φωτεινό της προσωπάκι σάς κυτ- 
τάζει σάν νά ρωτάει : «Πώς σάς 
φάνηκε;»

—Παίζει κοτνείς όργανον άπό 
σάς; ρωτάμε τήν μητέρα της.

—Έγώ  παίζω πιάνο, δπως δλες 
οΐ γυναίκες πού διδαχτήκαμε στό 
σχολείο, Δέν έχω δμως καμμιάν 
έξαιρετικήν άγάπην στή μουσική. 
Ασφαλώς λοιπόν δέν χρωστάει σε 
μένα τίποτε ή Ρένα μου, άπαντφ 
ή κ. Κυριάκού, μέ άξιοζήλευτη ει
λικρίνεια.

—Έ γώ  παίζω λίγο βιολί, προ
σθέτει ό κ. Κυριάκός.

—’Ό χι δμως έξαιρετικό, σπεύ
δει νά προσθέση ή κ. Κυριάκου.

Πώς άπό δυό άνθρώπους συνει- 
θισμένης μουσικής μορφώσεως 
ήρθε στό φώς ένα τέτοιο μουσικό 
φαινόμενο; Μυστήριο.

★
Η Ρένα μουσική σοβαρή μόνον 

τρεις φορές έχει άκουσει. Σέ μιά 
συναυλία πού παίχτηκε κοντά στ’ 
άλλα, καί κάποια σύνθεσι γιά πι
άνο μέ συνοδεία όρχήστρας ή Ρέ
να ρωτήθηκε πώς τής φάνηκε ή έ- 
κτέλεσι.
—Αύτή, εΐπεν υπονοώντας τήν πι
ανίστρια, καλά έπαιξε, άλλ’ έ- 
κεΐνοφίτού διευθύνει έπήγε νά τής 
τά χάση.

Καθώς βλέπετε στό καταπληκτι 
κό κοριτσάκι ύπάρχει άνεπτυγμέ- 
νη καί ή κρίση. Παρακολούθησε 
καί τήν τελευταίοι συμφωνική συ
ναυλία τής όρχήστρας τοΰ Ω δεί
ου Αθηνών. Στό άκουσμα τής 
μάρς τοΰ ΤαγχόΟζερ έστράφη 
πρός τόν πατέρα της καί τοΰ εί
πε:

—Έδώ, μπαμπά περπατούν.
Τό «κονσέρτο» τοΰ Σοΰμαν πού 

έξετέλεσε στό πιάνο ή Δίς Άπο- 
στολίδου μέ συνοδεία όρχήστρας. 
έφτασε τά μικρά αύτάκια τής 
Ρένας σά νιαούρισμα γατών.

—Γιατί μπαμπά, ρώτησε, δταν 
άκούω αύτή μοΰ φαίνεταίπώς ά1- 
κούω νιάου, νιάου;

Περισσότερον τής άρεσεν 6 κ. 
Κρητικός δπως έπαιξεν 

★
Μωρό δταν ήτο άκόμη ή Ρένα 

είχε τίς μουσικές της προτιμήσεις. 
Μόνον στό άκουσμα ώρισμένου 
νανουρίσματος κοιμότανε. Κάθε 
άλλο, τήν έξαγρίωνε. “ Οταν στό 
Ηράκλειο τής Κρήτης άκουσε για 
πρώτη φορά μπάντα ήτο ένάμισυ 
χρονών. Μή μπορώντας νά έκδη- 
λώση διαφορετικά τή συγκίνηση 
πού δοκίμασε, άρχισε νά ξεφωνί- 
ζη. Κάποιος γιατρός πού έτυχε έ- 
κεί σύστησε νά τήν όδηγήσουν ά
μέσως στό πιάνο καί νά τής κά
μουν χλιαρό λουτρό. Τό μουσικό 
της δμως δαιμόνιο έκδηλώθηκε σέ 
ήλικία τριών χρόνων. ’ Ιδού γιατί 
λέγαμε πώς ή μικρή μεγάλη καλ- 
λιτέχνις έχει καί παρελθόν. Τής 
το άφύπνησοτν οΐ καμπάνες τής 
Εκκλησίας μίαν Μ. Παρασκευήν. 
Τήν άλλη μέρα έπήγε γιά πρώτη

φορά στό πιάνο και άρχισε νά μι- 
μήται τις καμπάνες.

—Τί κάνεις αύτοΰ. Ρένα, τή ρώ· 
τησε ή μαμά της.

—Άμπάνες, άπάντησε τό θαυμ<κ- 
τουργό κοριτσάκι. Νά αύτό κάνω.

Τά δαχτυλάκια της χωρίς νά 
κοπίάση βρήκαν άμέσως τή συγ
χορδία πού ζητοΰσε. Καί έπί Ζέ· 
κα πέντε ήμέρες έπαιζε τήν ίδια. 
Ή  συγχορδία αύτή κατόπιν μετε- 
τράπηκ,ε σ’ άκκομπανιαμέντο \al 
τό άκκομπανιαμέντο έξελίχθηκε 
σέ σύντομες μελωδίες. Άπό τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1920 άρχισε πιά \ά 
συνθέτη. Μία εισαγωγή πού έγρα 
ψε σέ γνωστό έμβατήριο εΐνε ή 
πρώτη συνθετική της έργασία. Α 
κολούθησε σειρά τραγουδιών τού 
τά ώνόμασε «Ανατολίτικα». Τόν 
’ Ιούνιο τοΰ 1921 συνέθεσε τή «Βρο 
χή», τόν Νοέμβριο ένα «κονσέρτο», 
τό Δεκέμβριο τά «Χριστούγεννα» 
ύστερα άπό άνάπτυξη τοΰ πατέρα 
της τί ήταν ό Χριστός καί πού γεν. 
νήθηκε. Ό  «Πόλεμος» έρχεται κα* 
τά χρονολογική σειρά κατόπιν. ΤΑ 
Φε&ρουάοιο κατά παραγγελία τοΟ

Ή  μ£λλουσα μεγάλη καλλιτέχνίς συνθέτβ! 
τό πρώτον της έργον μίαν εισαγωγήν aft 

γνωστό έμδοαήριο,

πατέρα της συνέθεσε τις «Άπό. 
κρεω». Και άκολουθοΰν «Χορός ά
γριων» πού ένεπνεύσθη άπό κινη. 
ματογραφική ταινία, «Ρομάνς» 
(ήμιτελής) καί «Πυρκαϊά». ’Ήδη 
κατοτγίνεται στή σύνθεση νέου 

έργου πού αύτή όνομάζεται «πόλτ 
κα».

★
‘Η Ρένα δέν έχει καμμιά Ιδιο

τροπία. Ή  μητέρα της έχει νά κά 
μη μέ τήν τάξι της καί τήν οίκο 
κυροσύνη της. Τά μυστικά της, 
καί είναι τά μυστικά τοΰ καταπλη 
κτικοΰ αύτοΰ κοριτσιοΰ, ή μουσι
κή, τά εμπιστεύεται μονάχα στή 
μεγαλύτερη άδερψαύλα της. Άπό 
ποΰ έμπνέεται τίς συνθέσεις της, 
πώς τίς όνομάζει μόνον σ' αύτήν 
τά λέει. Οταν παίζη πιάνο άδια- 
φορεϊ γιά τόν γύρω της · κόσμο. 
Συγκεντρώνεται σέ τέτοιο σημείο, 
ώστε νά μή τήν άπασχολή τό πε
ριβάλλον. Αρχίζει νά παίζη γελα 
στή και τελειώνει γελαστή, Κατά 
τό μεταξύ διάστημα, ή φυσιογνω
μία της παίρνει έκψρασι σοβαρό
τητας. Τήν άκουσαν άρκετοί μου
σικοί μας ίσαμε τώρα. "Ολοι μεί. 
νσνε καταπληκτοι. Άλλά και κα
νένας δέ θεώρησε καθήκον ν’ άπο 
καλύψη τό μουσικό αύτό φαινόμε
νο πού θά άνεστάτωνε όλόκληρη 
τή μουσική Εύρώπη άν έτύχαιν* 
νά γεννηθώ έξω άπό τήν Ελλάδα. 
Τήν άποκάλυψιν αυτήν τήν κάνου, 
με έμεϊς σήμερα.
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0 ΧΟ ΡΕΥΤΗ Σ ΝΙΖΙΝΣΚΥ
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ, ΙΓΚΟΡ ΣΤΕΠΑΝΙΤΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
• Ε ρ ω τ ε ύ ο μ α ι  θά πή ποθώ 
νά έρθω σέ ένωση γάμου μέ ένα 
άλλο άτομο για τήν άναπαραγωγή 
■πού τή νοιώθω τόσο απαραίτητη γιά 
τήν ύπαρξή μου τήν ίδια, πού είμαι 
έτοιμος καί νά τή θυσιάσω σ’ αύτή 
τήν ένέργεια, έπειδή νοιώθω πώς 
χωρίς τήν άναπαραγωγή εΐνε χαμέ
νη ή ύπαρξή μου. Καταλαβαίνουμε 
άμέσως πώς ό Ερωτας -εΐνε ύπο· 
ταγμένος στήν Άγάπη. ‘Ο έρωτας 
μοΰ ξ ε χ ω ρ ί ζ ε ι  γιά μ ι ά 
στιγμή Μ ν α τρόσωπο, πού αύ
τό τό πρόσωπο εΐνε γιά μένα τό 
παν. Ή  Άγάπη μου έ ν ώ ν ε ι 
ό λ ο έ ν α δ λ α τ ά  πρόσωπα 
σ’ Μ ν α όποιοδήποτε πρόσωπο 
πού βρίσκεται κοντά μου, κι’ εΐνε' 
γιά μένα αΰτό ιό πρόσωπο τό παν. 
Αύχό εΐνε ό π λ η σ ί ο ν  τοΰ 
Ευαγγελίου. Κι" έδώ μπαίνει στή 
μέση ή ικανότητά μας νά βλέπουμε 
Τή ζωή μορφικά. Αύτή δέ μα ς  έπι- 
Τρέπει νά ίδουμε δια μ ιά ς , δλα τά 
άτομα τής άνθρώπινης κοινωνίας, 
τταρά μιά - μιά μορφή καί σ’ αύτή 
τήν όποιαδήποτε μ ι ά μορφή 
Λ γ α π ο Ο μ ε  κάθε φορά τήν 
κοινωνία. Καί ποιά εΐνε αύ ’· ή 
μορφή; ό πλησίον; Πρώτα - π ra 
ή π ά σ χ ο υ σ α  μ ο ρ φ ή .  Αύ
τήν ξεχωρίζει πρώτα-πρώτα ό νό
μος τής Αγάπης. Γιά τήν π ά 
σ χ ο υ σ α  μ ο ρ φ ή ,  δλες οί άλ
λες μορφές παραμερίζουν. Κι’ δπως 
8ταν μας πονέ^η τό δόντι άφίνουμε 
κάθε άλλη μας φροντίδα και νοια
ζόμαστε τό ττονεμένο μας μέρος, έ
τσι K t’ δταν π ο ν ε ϊ ό πλησίον 
μας, τόν νοιαζόμαστε περισσότερο 
άπό κάθε τί άλλο. Μά δπως μάθα
με νά ξεχωρίζουμε τήν ώραία μορ
φή άπό τήν άσκημη (τήν καλή άπό 
τήν κακιά) κ ι’ άγαποΰμε μόνον τίς 
ώραϊες μορφές καί μισούμε τίς ά
σκημες, έτσι κι’ ή π ά σ χ ο υ σ α  
ί£> ρ α ί α μ ο ρ φ ή  μας νοιάζει 
Περισσότερο άπό τήν π ά σ χ ο υ- 
9 α ά σ κ η μ η  μ ο ρ φ ή .  "Ετσι

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
νώλη Καλομοίρη, τόν διευθυντή 
τοΰ Έθνικοΰ Ωδείου, ό όποιος προ- 
θυμώτατα έδέχθη.

Ά ς  δώσουμε, λοιπόν, τό λόγο 
βτόν κ. Καλομοίρη:

★
—Δέν νομίζω δτι εΐνε καιρός για 

τή χώρα μας τούλάχιστον νά συ
ζητήσουμε τό ζήτημα τής έπιδρά- 
σεως τών μηχανικών έφευρέσεων 
οτή μουσική.

— Τό Έλληνικό κοινό είναι μου
σικά μορφωμένο; Καί ό ένθουσια- 
ομός τών παρακολουθούντων τίς 
συναυλίες εΐναι, άρά γε, άπότοκος 
μιας γενικώτερης μουσικής μορφώ- 
σεως; Καί μποροΰμε κατά συνέ
πειαν, στηριζόμενοι σ’ αύτή τήν έκ- 
δήλωση νά διαβλέψουμε ενα καλλί
τερο αύριο;

— Πρώτον δέ βρίσκω δτι ύπάρχει 
αύτή τή στιγμή ιδιαίτερος ένθου- 
σιασμός γιά τίς συναυλίες. Οί μό
νες συναυλίες πού έχουν ένα ώρι- 
σμένο κοινό είναι οί συμφωνικές
συναυλίες, άλλά καί τό κοινό αύτό 
άποτελιείται κοιτά τό ήμισυ άπό

ΐφαγματικώη ένδιαψερομένους γιά 
τή μουσική καί κατά τό άλλο ήμισυ 
άπό· σνόμπ.

Αύτό τό ίδιο κοινό γεμίζει καί 
σπανίως τίς συναυλίες μερικών με
γάλων ξένων καλλιτεχνών. ’Άλλη 
αυθόρμητη συμμετοχή σέ άλλες 
ουνοτυλίίς δέ βλέπω τόση, ώστε νά 
μας έπιτρέπη έξαιρετικήν αισιοδο
ξίαν.

»Γενικώτερα δμως θά μπορούσα
με νά ποΰμε δτι χρειάζεται άκόμα 
πολλή έργασία καί πολύς κόπος 
γιά νό φτάσουμε στό σημείο νά 
ποΰμε δτι τό μεγάλο κοινό άγαπφ 
τήν καλή μουσική.

— Ύπάρχουν Ελληνικά έργα ά
ξια, καί ιιοιά έντύπωση κάμαν στή 
Γερμανία τά 'Ελληνικά αύτά μου
σικά δημιουργήματα δταν παρου
σιάστηκαν;

— Ελληνικά έργα άξια βεβαίως 
ύπάρχουν. Στή Γερμανία είχαν μιά 
έντελώς έξαιρετική έπιτυχία. Τό 
κοινό πού άπετελεΐτο άπό τούς έκ- 
λεκτοτέρους άντιπροσώπους τής 
γερμανικής τέχνης καί διανοήσεως 
τά χειροκρότησε. Οί κριτικοί δέ 
τούς άφιέρωσαν μακρά άρθρα δπου 
μέ μεγάλον ένθουσιασμό όμιλοΰν 
γιά τήν «Έλληνική μουσική άποκά- 
λυψι», γιά τό χρώμα τό ζωντανό 
καί τούς ρυθμούς τών Ελληνικών 
συνθέσεων.

’Ελπίζω σύντομα νά δημοσιευ- 
θοΰν οί κριτ.κές αύτές, ώστε νά άν- 
τιληφθή τό κοινό μας ποιά έντύπω
ση προκάλεσαν τά μουσικά δη
μιουργήματα τής χώρας του σ’ ένα

φτάνουμε πάλι, άπό άλλο δρόμο 
στό ίδιο συμπέρασμα, πώς: τ ρ α 
γ ι κ ή  λέμε τήν π ά σ χ ο υ σ α  
ώ ρ α ί α  μ ο ρ φ ή  καί κ ω μ ι- 
κ ή τήν π ά σ χ ο υ σ α  ά σ κ η 
μ η  μ ο ρ φ ή.

Ή  τραγική μορφή, δντας ή πά
σχουσα ώραία μορφή, παίρνει άμέ
σως άπό τό εΐνε μας, τόση συμπά
θεια, πού νοιώθουμε τή συγκίνηση 
νά μας ταράζη κατάβαθα. Καί ή 
Καλλιτεχνία παρασταίνοντας τήν 
τ ρ α γ ι κ ή  μορφή (τήν ώραία 
πάσχουσα μοοφή) δέν τό κάνει οϋ
τε άπό μανία (Πλάτων) ούτε άπό 
μίμησιν '(’Αριστοτέλης) οϋτε γιά 
νά παίξη ( Σ ίλλερ) οΰτε γιά νά έκ- 
φράση άπλ« πόθους ή φόβους ή γε
νικά συναισθήματα, παρά γιά νά 
προσφέρη στήν «οινωνία τήν Ά γά 
πη της. Ό  νόμος τής Αγάπης, δη
λαδή, δπως είπαμε ό άτομικός ή ή
θικός ή κοινωνικός νόμος έπιβάλλει 
α°τή τή δημιουργία στά άτομα έ
κεΐνα πού ένοιωσαν τό νόμο τής Α 
γάπης καί αύτουνοΰ τά προστάγμα
τα έχτελοΰν. Μονάχα πώς ή έ χ τ έ- 
λ ε σ η αύτή, δηλαδή, τό καλλιτέ
χνημα γιά νά έχη άξια πρέπει νά 
έκφράζη πρόκα καί κύρια αύτόν 
τόν νόμο καί γι’ αύτό ξριναλέμε ή 
καλλιτεχνία εΐνε κοινωνικό φαινό
μενο. Τό καλλιτέχνημα εΐνε έκφρα
ση κοινωνικής άγάπης κι’ ό καλλι- 
τέχνης δημιουργώντας έκφράζει τήν 
άγάπη του στήν κοινωνία. Τοΰτο δέ 
9ά πή πώς φτάνει ν’ άγαπάη κανείς 
τήν κοινωνία γιά νάναι καί καλλιτέ
χνης, δμως ό καλλιτέχνης δέν μπο
ρεί παρά ν’ Λναπάη τήν κοινωνία.

Τώρα ποιά εΐνε ή ώραία μορφή 
καί ποιά ή άσκημη καί ποιο εΐνε τό 
καλό καλιτέχνημα καί ποιό τό κα
κό, μόλον πού βγαίνει πιά αύτό 
άπό δσα γράψαμε παραπάνω, θά τό 
πραγματευτούμε στό άλλο φύλλο 
άναλυτικώτερα.

Β Α Σ . ΡΩ ΤΑΣ
(1) «Παρασκήνια» Σάββατο 21 Ία .

μουσικό κέντρο δπως τό Βερολί
νο.

— Γιατί οί συμφωνικές συναυλίες 
δέν παίζουν Ελληνικά έργα;

— Δυστυχώς στό έρώτημα αύτό 
θά μοΰ έπιτρέψετε νά μήν άπαντή- 
σω. Γιά τό ζήτημα αύτό χρειάζεται 
ειδική μελέτη, τής όποιας άλλως τε 
τώρα έχει έπιληφθή ή Διεύθυνσις 
γραμμάτων καί τεχνών.

— 'Υπάρχουν ταλέντα στήν Ε λ 
λάδα ;

— Ταλέντα ύπάρχουν πολλά καί 
άπόδειξις είναι οί τόσοι "Ελληνες 
πού εύδοκιμοΰν σκορπισμένοι στά 
πέρατα τής γής. Άλλά καί οί νέοι 
πού σήμερα σπουδάζουνε στά Ω 
δεία, πολλά ύπόσχονται γιά τό 
μέλλον.

★
'Υπάρχουν, λοιπόν, νέα ταλέντα, 

άλλά ποιά είναι αύτά;
Στό 'Εθνικό ’Ωδείο είχαμε τήν 

εύκαιρία νά παρακολουθήσουμε αύ- 
τοπροσώπως τά διάφορα τμήματα 
γιά νά δώσουμε μιά πληρέστερη ει
κόνα στόν άναγνώστη τής μουσικής 
κινήσεως τοΰ καλλιτεχνικού αύτοΰ 
ιδρύματος.
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Τό ’Εθνικό 'Ωδείο εΐναι τό «Άν- 
τρον τοΰ τραγουδιού». "Εχει τούς 
περισσοτέρους μαθητάς στό τμήμα 
τής φωνητικής μουσικής. Έ ν  σχέσει 
λοιπόν μέ τό τραγούδι θαταν πολύ 
δύσκολο νά ξεχωρίσουμε όνόματα 
καλλιτεχνών, δημιουργώντας έτσι 
έξαιρέσεις.

Στά άλλα τμήματα δμως δέν 
συμβαίνει τό ϊδιο. Στό πιάνο έπί 
παραδείγματι. Άπό τήν τάξι τής 
κ. Κρητικοΰ ξεχωρίσαμε τήν δίδα 
Καίτη Μπονέλου, τήν δίδα Μαρ. 
Κούρτη, τήν δίδα Ριρή Χαλκια.

Άπό τήν τάξι τής κ. Αΰρας θεο- 
δωροπούλου τήν δίδα Φρ. Γιαννα- 
κοπούλου.

Άπό τήν τάξι τής κ. Μπουκου- 
βάλα τήν δίδα Ρ ιρή Λάμπρου.

Άπό τήν τάξι τής κ. Βωτιέ τήν 
δίδα Παστοΰ.

Άπό τήν τάξι τής κ. Πανά τίς δί- 
δες θεριανοΰ καί Καραθάνου.

ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Β ΙΟ Λ ΙΟ Υ

Τό βιολί βεβαίως άπαιτεί περισ
σοτέρων έτών μαθήτευση καί άρχί- 
ζουν μέν πολλοί, άλλά έλάχιστοι 
τελειώνουν.

‘ Στήν τάξι ντής κ. Δόβα τό θαυ- 
μασιώτερο πτυχίο τής περσινής χρο
νιάς ύπήρξεν ό καλλιτέχνης κ. 
Δραγατάκης. Ό  καλός αύτός νέος 
καλλιτέχνης πού εΐναι τελείως δο
σμένος στήν τέχνη του, δημιούργη
σε τάξι βιολιοΰ στό Εθνικό 'Ωδείο 
καί στά παραρτήματά του, μέ άπο- 
τελέσματα θαυμάσια, καθώς τού 
λάχιστον είδα- "Ενας άλλος έξαιρε 
τικός, έπίσης, καλλιτέχνης είναι 
καί ό κ. Θαλής Ρητορβής. Ό  κ.

■ Ρητορίδης εΐναι ένα πραγματικά 
μεγάλο ταλέντο. Στό αύτό τμήμα 
—φοιτούν εύδόκιμα ό κ. Νίκος 
Δραγατάκης, ή δίς Ίφ. Κτχρβούνη, 
ή δίς Έφη Αίλιονοΰ κ. ά.

Στήν τάξι τοϋ κ. Παπαγεωργίου 
παρουσιάζονται ώς έξαιρετικά πτυ
χία φέτος οί κ. κ . I. Χρ. Παπάζο
γλου, Άραπάκης καί Διαμαντής.

★
Αύτή εΐνα. ή κίνησι στό ’Εθνικό 

’Ωδείο. Προκειμένου δμως νά έξε- 
τάσουμε εύρύτερα τό ζήτημα θά 
απευθυνθούμε και oi άλλα 'Ωδεία, 
ώστε έχοντας έτσι συγκεντρωμένες 
τίς γνώμες τών κυριωτέρων έκπρο- 
σώπων τής μουσικής νά βγάλουμε 
κάποιο συμπέρασμα, σχετικά μ' 
αύτά πού στήν άρχή άναπτύξαμε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟ ΥΛΟΣ

Β ’ .
Εΐναι γνωστό, πώς ένα έργο τέ

χνης δέν' εΐναι τίποτε άλλο άπό τήν 
άνάγκη τοΟ καλλιτέχνη νά έξωτε- 
ρικεύση τίς άναμνήσείς καί τίς 
συγκινήσεις του, που σάν δημιουρ
γός διαθέτει, ώραιοποιημένες άπό 
τό στοιχείο τής φαντασίας. Ό  καλ- 
λιτέχνης, δηλαδή, εΐναι ένας δέ
κτης καί ένας πομπός. Τίς έντυπώ- 
σεις καί συγκινήσεις που δέχεται 
άπό τόν έξων.ρικό κόσμο, τίς έκ- 
φράζει μέ τήν τέχνη του, πού έχει 
τή σημασία διδαχής γιά μιά πιό 
ιδεατή ζωή, άπαύγασμα τοΰ όνεί- 
ρου πού έδόνησε τήν ψυχή τοΰ 
καλλιτέχνη καί πού τό άνάπλασί 
ζωντανεΰοντάς το μέ τή πνοή τής 
τέχνης, χαρίζοντας στήν έσώτερη 
λαχτάρα του γιά τή λύτρωση. Πολ- 
λές φορές τυχαίνει τό δράμα πού 
έζησε ό καλλιτέχνης νά εΐναι συγ
χρόνως καί τό καθολικό δράμα τής 
άνθρωπότητας καί οί όραματισμοί 
του νά εΐναι πόθος ένός όλόκληρου 
κόσμου. Τότε άκριβώς ξεχωρίζει ό 
άληθινός καλλιτέχνης πού θά συλ- 
λάβη καί θά έκφράση τό βαθύτε
ρο νόημα τής έποχής του, άπηχών- 
τας συνάμα, μέ τήν καθολικότητα 
τοΰ έργου του, καί στίς μελλοντικές 
έποχές.

Ή  μοίρα τών διαφόρων έργων 
τής τέχνης είναι διαφορετική. "Αλ
λα άπ’ αύτά. διατηρούνε κάποια 
σχετική άθανασία, δπως ή ποίηση 
ή τά έημιουργήματα τοΰ χρωστή
ρα, πού τό καθένα τους ζή άνάλο
γα μέ τήν άξια του, καί μέ τή 
φροντίδα πού θά παρθή γιά τή 
διάδοσή του καί τή διατήρησή του. 
'Υπάρχουν έργα τέχνης πού διατη
ρούνται αιώνες όλόκληρους καί 
άλλα πού δέν κρατοΰν περισσότε
ρο άπό μιά μικρή χρονική περίοδο. 
"Οπως πάλι, καλλιτεχνικές δη
μιουργίες πού' δέν διαρκοΰν παρά 
πολύ εφήμερα. Τέτοιες εΐναι οί θεα
τρικές λόγου χάριν, πού ζοΰν7 λίγες 
ώρες, ή λίγες μέρες. Μόλις ένα 
θεατρικό έργο κλείση τήν σειρά 
τών παραστάσεών του, δέν μένει 
καμμία ζωντανεμένη άνάμνησι άπό 
τήν καλλιτεχνική συγκίνηση πού τό 
έργο αύτό έδωσε στούς θεατές του. 
"Ισως άπό τή δημιουργίαν αύτή 
άλλοι καλλιτέχνες πάρουν τό σκε
λετό της — τό έργο, ή τό προηγού
μενο δεδόμενό της — καί έρμη- 
νεύοντάς τη μ’ έναν τελείως δια
φορετικό τρόπο ζητήσουν νά δη
μιουργήσουν ξανά μέ τό πρώτο 
πρότυπο. Άλλά, ή καινούργια έρ
μηνεία δέ μπορεί παρά νά εΐναι τε
λείως διαφορετική τόσον, ώστε άπό 
τήν πρώτη προσπάθεια νά μή μένη 
τίποτ’ άλλο άπό μιά άμυδρή άνά- 
μνησι. Ή  πρώτη καλλιτεχνική δη
μιουργία έχει χαθή όριστικά.

Σκηνοθέτης, ήθοποιός, καί άλ
λοι διάφοροι μικροκαλλιτέχνες, πού 
τυχαίνει πολλές φορές νά δημιουρ
γήσουν άληθινά άριστουργήματα, 
τέτοια ώστε νά κινήσουν τόν ένθου- 
σιασμό καί τόν θαυμασμό τοΰ κοι- 
νοΰ καί νά τοΰ χαρίσουν άληθινές 
συγκινήσεις, έπειτα άπό λίγον και
ρό δέν έχουν νά παρουσιάσουν τί
ποτα πού νά θυμίζη τήν παληά τσυς 
έπιτυχία, καμμιά ζωντανεμένη ά- 
νάμνησι, πού νά δείχνη τήν έξαιρε- 
τική προσπάθειά τους.

Γιά νά μείνη ένα έργο τής θεα- 
τοικής τέχνης στήν άθανασία καί 
νά έξακολουθηση νά συγκινή καί 
τίς μεταγενέστερες γενεές, χρειάζε 
ται νά συγκινηθή ένας ποιητής ή έ
νας ζωγράφος γιά ν’ άποτυπώση 
καί νά ζωντανέψη μέ τήν τέχνη του 
όριστικά τήν έντύπωση πού θ’ ά- 
ποκσμίση. Μ’ αύτό εΐναι σχετικά 
άπίθανο, γιατί ό ξένος καλλιτέχνης 
πού θά παρακολούθηση ένα θεα
τρικό έργο καί θά συγκινηθή, δύ
σκολα θά μπορέση νά έκφράση τή 
συγκίνησή του αύτή. ΧΟλιες δύο 
αιτίες θά συντελέσουν γι’ αύτό. Τά 
στενά χρονικά δρια τής παρακο- 
λουθήσεως ένός θεατρικού έργου. 
’Άλλες έντυπώσεις πού τυχόν θά 
μεσολαβήσουν κατά τήν διάρκεια 
τής παραστάσεως. Ό  προϋπάρχων 
καλλιτεχνικός σκοπός του πού ή 
δεύτερη καλλιτεχνική προσπάθεια 
θά τοΰ σταθή σάν άφορμή γιά με
γαλύτερες συγκινήσεις κ.τ.λ.

Τ Ο Υ

(Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.
Τό ιστορικό οΧ’τό Αθηναϊκό άνά- 
γνωσμα, ήρω'ίδα έχει τήν Ζάν.ντ’ 
Άρράς, μιά άρτίστα τοΰ πολύ έ- 
λαφροΰ θεάτρου, πού τό 1889 ξε- 
τρέλλανε τούς Αθηναίους. Γύρω 
σ’ αύτήν, πλέκεται δλη ή μυθιστο
ρία. Στό προηγούμενο φύλλο, μι
λήσαμε γιά τα θέατρα καί θεα- 
τρίδια τών Αθηνών καί καταλή
ξαμε στό Σταθμό Λαυρίου, δπου 
ύπήρχαν τά <ώδικά καφενεία» δ
πως έλέγοντο. Έκεΐ χαλοΰσε ό 
κόσμος κάθε βράδυ. Ό  άνθυπο- 
λοχαγός ψί> ος τοΰ Γαζωροΰ μέ 
τόν ύπολοχαγό Ρομπ®, παρακο
λουθούσαν τήν παράσταση καί 
τήν... πόρτα τοΰ Θεάτρου. Φοβόν
τουσαν μήπως, μετά τό έπεισόδιον 
τής Στρατιωτικής Λέσχης, έρθει 
ό Γαζωρός, οτό « Αντρο τών Νυμ
φών» καί τά κάνει γυαλιά - καρ
φιά. Γ ιατί έκείνη τήν έποχή δ ίπ- 
ποτισ'ίός ήταν στίς δόξες του. Καί 
οί άξιωματικοί ήσαν οί πρώτοι 
ιππότες τοΰ τόπου).
“ Ολες αί μονομαχίες τής έποχής, 

άν δχι δλες, οί περισσότερες —άπό 
αξιωματικούς έγένοντο. Καί έμονο- 
μάχουν βέβαια καί μεταξύ των, δ
ταν «έθίγετο ή ύπόληψίς των», άλ
λά έμονομάχουν καί μετά πολιτών 
διαπρεπών. Διότι καί οί πολϊται ή
σαν «ίππόται». ,

Τόν καιρό πού έπετρέπετο ή μο
νομαχία, βάρβαρο βέβαια έθιμο καί 
καλώς καταργηθέν διά νόμου, τά 
λόγια καί οί τρόποι τοΰ καθ’ ένός 
κυρίου έπρεπε νά ήσαν, μετρημένα 
τά πρώτα, άψογοι οί δεύτεροι. "Οχι 
μόνο συκοφαντίες, δχι μόνο προσβο 
λές, άλλά καί μισόλογα ή καί άκό
μη ύπονοούμενα, μπορούσαν νά έ
χουν γιά πληρι μιά σφαίρα ή
μιά γερή σπαθιά—διαβατήριο γιά 
τόν άλλο κόσμο. Καί γι’ αύτό καί 
οί πολϊται. ήσκοΰντο στήν σκοποβο·

Χρειάζεται λοιπόν, ένα άλλο μέ
σο, πιό ταχύ καί πιό άμεσο, πού νά 
έχη τήν ικανότητα νά καταπιαστή 
μ’ ένα τέτοιο έγχείρημα. Καί αύτό 
τό μέσο εΐνε, χωρίς άμφιβολία, ή 
φωτογραφία. Πραγματικά, δέν εί
ναι ύπερβολή ν’ ύποστηρίξουμε, 
πώς ή φωτογραφία, άφοΰ συμπλή- 
ρωσε σήμερα τά έκατό χρόνια άπό 
τήν πρώτη της έμφάνιση καί κατέ- 
χτησε κάποια τεχνική άρτιότητα,

έχει πιά δλες τίς άπαιτούμενες ι
κανότητες γιά νά άποτυπωση καί 
νά διαιώνιση ένα καλλιτεχνικό γε
γονός, δπως εΐναι μιά θεατρική πα, 
ράσταση.

Φυσικά, μέχρι σήμερα τούλάχι
στον, στήν Ελλάδα, μιά τέτοια ά
ποψη δέν μπορεί νά γίνη όλότελα 
πιστευτή, γιατί, δυστυχώς, στόν τό
πο μας ή φωτογραφία δέν έχει ά
κόμα έπιβληθή στήν κο'.νή συνεί
δηση σάν μιά νέα καλή τέχνη καί 
δλοι σχεδόν νομίζουν πώς δέν εΐναι 
σέ θέση νά δώση παρά τήν άψυχη 
άπεικόνιση μιάς στιγμής καί δτι 
διαφεύγει ή έσώτερη σημασία τής 
καλλιτεχνικής λειτουργίας. Πολύς 
κόσμος έχει τή γνώμη, πραγματι
κά, πώς ή φωτογραφία δέν εΐναι σέ 
θεσι ν’ άποδώση πιστά καί ζωντα
νά μιά καλλ.τεχνική συγκίνησι, μά 
άπεναντίας άλλοιώνει τίς ευχάρι
στες άναμνήσείς δσων τίς έχουν 
διατηρήσει καί μ̂  τή φαντασία τους 
τούς έχουν δώσει άνάλογη έκτασι.

Ά λ λ ’ εύτυχώς δέν εΐναι έντελώς 
έτσι τά πράγματα σήμερα. Είναι 
πιά άναμφισβήτητα άποδεδε:γμένο, 
πώς ή φωτογραφική τέχνη μπορεί 
νά κάνη δλους εκείνους τούς έλι- 
γμούς πού κάνει καί ή ζωγραφική. 
'Η άλήθεια μονάχα εΐναι πώς τό ύ- 
λικό πού θά μεταχειριστή ή φωτο
γραφική τέχνη δέν είναι τόσον ευ- 
πλαστο, δσο καί στή ζωγραφική 
κι’ έτσι ή καινούργια αύτή τέχνη 
στά χέρια πολύ έλάχιστων καλλιτε
χνών, πού φλογίστηκαν πραγματι
κά άπό τή δημιουργική πνοή, κα- 
τώρθωσε νά πάρη τήν έλαστικότη- 
τα έκείνη πού έπιτρέπει τό πέταγμα 
τοΰ καλλιτέχνη στίς άνώτερες 
σφαίρες τής τέχνης.

Μά γιά νά σταθή άντίκρυ στό ζή
τημα* αύτό ό φωτοτέχνης — ό δρος 
άρχισε νά χρησιμοποιήται εύτύτε- 
ρα τόν τελευταίον καιρό — μέ τό 
κΰρος τοΰ δημιουργού, χρειάζονται 
πολλές προϋποθέσε ς. Πρώτ’ άπ’ 
άπ’ δλα πρέπει νά έχη μιά τέλεια

λή καί στό σπαθί. Αύτά τά δύο... 
σπόρ, ήσαν στό ώρολόγιο πρόγραμ 
μα, κάθε καθώς πρέπει κυρίου. Δι
ότι,ό προκαλούμενος είς μονομαχί
αν, δικαίαν ή άδικον, ών δέν έδέχε- 
το τήν πρόκλησιν, έθεωρείτο -̂ άτι
μος» καί δέν η μπορούσε νά κυκλο- 
οορή πλέον, μεταξύ τοΰ κόσμου τών 
οαλονιών καί τών κέντρων. 'Ιδιαί
τερα τών πρώτων, δπου δλη ή κί- 
νησις, ή μετατοπισθεΐσα τά τελευ
ταία χρόνια είς τά δημόσια κέντρα, 
ήτο τοπρθετημένη τότε...

Βραδύτερα, χωρίς βέβαια νά κα- 
ταργηθή ή μονομαχία, βγήκε στή 
μέση καί τών τάξεων αύτών, ό ίπ- 
ποτισμός τοΰ... δρόμου.

Ό  ίλαρχος Μουροόζης, ό'ώμορ
φος καβαλλάρης, αύτός πού. άνε· 
στάτωσε τήν Αθήνα, παιδί πρίγκη- 
πος τής Μολδοβλαχίας καί έκ μη- 
τρός Μαυρομιχάλης, έφερε στήν 
πρώτη γραμμή τής κοινωνικής ζω
ής τών Αθηνών, τόν τραμπουκισμό 
αύτό —διά νά του δώσουμε τήν χα
ρακτηριστική τοι, έ'κφρασι.

Από τούς ύπαξιωματικούς, ό 
Νταφώτης, ένας άπό τούς ήρωας 
τών έθνικών άγώνων, Κρητικός τήν 
καταγωγή καί τοΰ όποιου οί συγ- 
χώριοί του, έξ.ο άπό τό 'Ηράκλειο 
τής Κρήτης, τοΰ στήνουν σήμερα, 
μιά προτομή, ήταν καί αύτός έκπρό 
σωπος τοΰ τραμπουκισμοΰ, άρχίσας 
τό στάδιό του μέ μιά άντιπειθαρχι- 
κή π ρά ξι κατ' άνωτέρου, πού δσο 
καί άν είνε αύστηρά κατακριτέα, ’ 
τόν έδόξασε καί τόν έκαμε τό ίν
δαλμα τοΰ Ά9ηναϊχοΰ λαοΰ.

Ό  ήρως τής Ιστορίας αύτής, πού 
ζωντανεύεται είς τίς στήλες τών 
«■Παρασκηνίων», ό άνθυπολοχαγός 
Γαζωρός, άν καί παιδί πλούσιας ’- 
κογενείας καί μορφωμένος έξαιρε- 
τικά, δέν ήταν δυνατόν νά έχη  κο
πή άπδ άλλη σιόφα. Τόν είχε παρα 
σύοει καί αύτό τό πνεΰμα τής έπο-

γνώση τής πολύ δύσκολης τεχνι
κής πού διδάσκεται σ’ άνώτατες 
σχολές στήν Εύρώπη. Ή  γνώση αύ
τή θ’ άποκτηθή, βέβαια, υστέρα ά
πό πολλούς μόχθους, έξαιρετικήν 
έργασία καί μελέτη, πού μπορεί νά 
γίνη χάρις στά άπειρα ειδικά βι
βλία πού κυκλοφορούνε ποιντοΰ. Τό 
κυριώτερο δμως εΐναι ή αισθητική 
καλλιέργεια τοΰ φωτοτέχνη, μία 
καλλιέργεια άνάλογη μέ τήν ειδι

κότητα τής τέχνης στήν όποία θ’ 
άφοσ.ωθή. Έκτός άπ' αύ.ά δμως 
καί πάνω άπ’ δλα ό φωτοτέχνης 
πού θ’ άναγά·'η  τήν τέχνη του σέ 
περιωπή άνάλογη μέ τίς άπσιτή- 
σείς τής άληθινής δημιουργίας, 
πρέπει νά διαθέτη τήν εύαισθησία 
καί τήν φαντασία ένός πραγματι
κού καλλιτέχνη. "Ετσι θά κυττάξη 
τό θέμα του συγκινημένα, δίχως νά 
τόν δεσμεύη κανενός είδους προ
οπτική, είτε ό φωτογραφικός φα
κός, ή τά πρός φωτογράφησιν άν- 
τικείμενα, γ:ά νά προχωρήση, στήν 
άπόδοσι τής συγκινήσεώς του δη
μιουργικά.

Μέχρι σήμερα δέν μποροΰσαν νά 
φαντασθοΰν πώς ήταν δυνατό ένας 
έστω καλλιτέχνης φωτογράφος νά 
βλέπη τ’ άντικείμενα δχι δπως εί
ναι , άλλά δπως τά έμπνέεται κα! 
τά φαντάζεται αύτός. Τά τελευ
ταία δμως χρόνια ή ύπόθεση αύτή 
άρχισε νά γίνεται πραγματικότητα. 
'Άς ύποθέσουμε μιά θεατρική σκη
νή, πού πρέπει ν’ άποθανατισθή. 
“ Οπως ένας ζωγράφος θά σταθή 
άντίκρυ στήν σκηνή αύτή καί θά τή 
φανταστή δπως τοΰ ύποβλήθηκΐ 
καλλ τεχνικά, έτσι άκριβώς θά κά
νη καί ό φωτοτέχνης. Καί μάλιστα, 
ό φωτοτέχνης, έχοντας τήν εύ)(έ- 
ρει« τής σχετικής ταχύτητος, θά 
δώση περισσότερες καί άκόμα πιό 
πρωτότυπες εικόνες, έτσι πού θά 
ολοκληρώνουν πλέρια τήν κάλλι- 
τεχνική έκδήλωσ ^τού θά ζητήση ν’ 
άποτυπώση. Χάρις στό πλεονέκτη
μα αύτό τής φωτοτέχνης, ό δη
μιουργός φωτογράφος θά κατορ- 
θώση άκόμα ν’ άπομονώση τά ώ- 
ραιότερα εύρήμοοτά του άπό τό 
βάρος τοΰ πολύπλοκου θέματος καί 
νά δώση άπλότητα, παίζοντας μέ 
τίς φωτοσκιάσεις, δπως ό ζωγρά
φος μέ τό πινέλο. Σέ σημείο πού 
νά χαρίση στόν θεατή τήν παραί- 
σθησι τής πραγματικότητος, αύτήν 
άκρ.βώς πού δίνει τήν άληθινή καλ
λιτεχνική συγκίνησι.

χής: ό ίππιοτιομός τοΰ δρόμου...
Γι’ αύτό καί οί συνάδελφοί του, 

ό Φτερίδης πρώτα καί ό Ρόμπας 
κατόπιν, πρύ δέν ήσθάνοντο παρ’ δ
πως καί ό Γαζωρός, φοβήθηκαν, δ- 
τι ό φίλος των, μετά τό έπεισόδιο 
τής Λέσχης θά κατέληγε στό «Άν
τρο τών Νυμφών» κάί θά έπλήρωνε 
βέβαια ή περίφημη Ζάν ντ’ Άρράς 
τά σπασμένα, γιά τήν άπιστία πού 
τοΰ έκαμε, άλλά καί αύτός κατόπιν 
θά είχε φασαρίες μέ «τήν προϊστα- 
μένην του άρχήν», ή όποία Ισως νά 
συνεπάθη τήν τακτικήν αύτήν, άλλά 
ήτο δμως ύποχρεωμένη νά τήν κτυ- 
πήση άμείλικτα.

★
Παρακσλρυθοΰσαν λοιπόν τήν πα 

ράστασι, τά τοαγούδια τών ξένων 
άρτιστών, τά ακροβατικά γυμνάσια 
καί δλην αύτην τήν ποικιλίαν τοΰ 
προγράμματος τοΰ θιάσου τοΰ Κω- 
οτάκη, άλλ’ είχαν καί τά μάτια 
τους δεκατέσσερα πρός τήν πόρτα 
τοΰ θεάτρου.

Τώρα έπρόκειτο ν&βγη ή τσαχπί
να Ζάν ντ’ Άρράς καί ϊσως νά πα
ραφύλαγε ό Γαζωρός, αύτή άκρι
βώς τήν στιγυή, γιά νά δημιουργή- 
οη τό έπεισόδιο, μπαίνοντας είς τό 
θέατρο.

Ή  πλατεία ε?χε φωτισθή έν τώ 
μεταξύ, γιατί ή Ζάν ντ’ Άρράς, έ
βγαινε στή σ-.ηνή μέ δλας τάς τι
μάς.

Επρεπε νά γίνη μικρό διάλειμ
μα, V' άνάψη τί φώς, νά σβύσουν 
κατόπιν τά άλλα τής πλατείας, καί 
νά φωτισθή άπλετα ή σκηνή, ώστε 
ή βασίλισσα τοΰ «’Άντρου τών Νυμ 
φών» νάβγη μέσα σέ άποθεωτικά 
χειροκροτήματα καί φωνές ένθου- 
σιαστικές.

Τό ντύσιμο τής ξένης άρτίστας, 
συνδυασμένο μέ τήν προκλητική ώ- 
μορφιά της, προκαλοΰσε καί τό πιό 
ψύχραιμο θεατή. "Ασπρο φόρεμα μέ I 
τολμηρότατο ντεκολτέ, πού άφηνε J

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ Ω Ν . 
—Γυιός ένός ζεύγους σπουδαίων Πολωνών 
χορευτών, ό ΒασΚά6 Νιζίνοκυ, £δειξε ά. 
ρική Σχολή τοϋ μπαλλέτου» σ'ήν ΠετροΟ. 
πολη.— Βρισκόμαστε στά Χριστούγεννα τοϋ 
1909. Ο Ι τελικές ίξετάσεις τής Σχολής 
ί-ίδειξαν θριαμβευτή τόν Νιζίνσκυ. Γό 
χοινόν μεθυσμένο άπό τόν ένθουσιασμό, 
χώνεται" στά Παρασκήνια, μά ό Νιζίνσκυ 
ντυμένος άκόμα μέ τό κοστούμι τοϋ Δόν 
Ζουάν, ξεφεύγει καί πηγαίνει στό παρεκ
κλήσι τής Σχολής γιά νά προσευχηθή, 
Υστερα άπό τήν προοει.Λ j άναπολεί τήν 
' Ξασμένη του ζωή κι’ δταν οΐ καμπάνες 

τής μεταμεσονύχτιας λειτουργίας τών 
Χριστουγέννων ·ν..,χοΰν, ειπνά άπ- τήν 
όνειροπόληση καί βλέπει μπροστά του ιή 
μικρή Νατάσα, τήν κόρη τοΰ κ-'νγητοϋ 
του Σ ιμενώψ, πού τόν ρωτάει ποιά γυναί
κα του έδωσε τό κόκκινο ρόδο πού άφιέ-

στήν Παναγία τοΰ τέμπλοι καί τοΰ 
■ομολογεϊται τόν έρωτά της. Ό  Γ! 

σκυ, πού τήν άγαπάει σα\ άδε -φη. προσ
παθεί νά τήν πείση πώς αύτός Εέν εΐνε 
πλασμένος γιά τόν έρωτα. ’Εκείνη όμως 
επιμένει, κι* δταν ό Νιζίνσκυ τήν άπελπί- 
ζΠ· χωρίς νά τοΰ πή τίοπτα, μπήγει ένο 
μαχαίρι στήν καρδιά της. "Οταν είδε τήν 
αίμάτινη κηλίδα άπάνω στό χιόνι ό Νιζίν. 
σκυ. σάν κυνηγημένος άπό τίς Έριννΰες, 
τρέχει άσκοπα μέσα στούς κρυσταλλια. 
σμένους δρόμους. Πέφτει στά χέρια ένός 
άξιωματικοΰ. πού θέλει νά τόν πάη στό 
Τμήμα Μιά Μεγάλη Δουκισσα περαστι
κή μέ τά έλκυθρό της, τόν άναγνωρίζει 
καί τόν παίρνει μαζί της. "Υστερα άπό 
μιά ήδονική νύχτα, ό Νιζίνσκυ, ένφ ή Μ. 
Δουκισσα κοιμάται άκόμα, αισθάνεται τύ

ψεις καί θέλει νά φύγη. Στήν πόρτα τοΰ 
κοιτώνος, ένα- καμπούρης άνθρωπακος 
τόν παίρνει μέ τή βία, τόν όδηγεΐ σ' ένα 
ύπόγειο όπου καί τόν ρίχνει, κλείνοντας 
άπό πάνω του τήν καταπακτή. "Οταν ό 
Νιζίνσκυ συνέρχεται άπό τήν πτώση, ά- 
κούει μιά γυναικεία φωνή νά τόν καλή κι' 
ϋστερ'αο ιοΟ ρίχνουν ένα σκοινί. Σ έ  λίγο 
ξαναβρίσκεται στό πλατύσκαλο μέ τήν 
καταπακτή καί βλέπει άπέναντι *του μιά 
νεωτάτη καμαριέρα τής Μ Δουκίσσης, 
πού έχει διαταγή νά τόν όδηγήση κοντά 
Της Ο Νιζίνσκυ θέλει ν’ άποφύγη αύτή 
τήν καινούργια συνάντηση μά ή μικρή 
Κάτια, μ δλο πού τά χείλια της τρέμουν 
καί τά μάτια της έχουν βουρχώσει, έπανα. 
λαμβάνει τήν ίδια φράση:

—  "Ετσι διάταξε. .
VI

’ Αρχισαν ν’ ανεβαίνουν τά σκα
λιά, βουβοί. Μτροστά ό Βασλάβ 
κρατώντας τό φώς, πίσω ή Κάτια.

Οταν φτάσαν στό πανώσκαλο, ό 
Νιζίνσκυ εσττρ-ο̂ ε τήν πόρτα καί 
στάθηκε στόν π>α-:ύ διάδρομο. Κρέ
μασε τό φανάρι σ’ ένα γάντζο άπό 
πελεκητό σίδερο καί χωρίς νά γυ- 
ρίσΠ, σταύρω .<? τά χέρια του στό 
στήθος καί είπε:

— ’Ά ν μέ ξαναπιάσουν, Κάτια, 
θέλω νά μού υ~ΐθσχεθής, πώς θά 
είδοποιήσΠς το ':·ς δικούς μου. Ή  
καϋμέση ή μάννα μου δέ βρίσκεται 
στήν Πετρούπολη. Μά ύπάρχει τρό
πος νά τό μάθη. Δόσ’ μου τό λόγο 
σου πώς θά κάνης τ’ άδύνατα δυ
νατά, νά πάς στήν Αύτοκρατορική 
Σχολή τοΰ Μπαλλέτου. θά ζητή- 
σϊΐς τό διευθυντή καί θά τοΰ πής 
πώς ό Βασλάβ Νιζίνσκυ, δέν ύπάρ- 
χει πιά. Δέν είνε άνάγκη νά τοΰ πής 
τό πώς καί τό γιατί...

"Εκανε ενα βήμα πρός τήν δεξιά 
πόρτα, άπ’ δπου τόν είχε φέρει ό 
άπαίσιος καμπούρης άνθρωπάκος, 
μά £να άναφυλλητό τόν σταμάτησε.

Γύρισε κι’ είδε τήν μικρή καμα1 
ριέρα γονατισμένη. Είχε κρύψει τό 
πρόσωπο μέ :!ς παλάμες της. Τ’ ά- 
γουρα στηθάκια της τρικύμιζαν τήν 
έλαφρή μπλουζίτσα πού φορούσε.

Ό  Βασλάβ ξέχασε γιά μιά στιγμή 
τή δική του θέση καί συμπόνεσε τήν 
κοπελλίτσα έκείνη πού έκλαιγε τό-

•b , σο πίκρα.
Πλησίασε καί χάϊδεψε τίς τετρά

ξανθες βαρειές πλεξούδες:
— Μή χαλάς ιά δμορφα ματάκια 

σου, Κάτια, γιά έναν άγνωοτο κι’ 
άδιάφορον άνθρωπο, πού τόν κατα
τρέχει μιά άδ'κη μοίρα, είπε μ” ένα 
ελαφρό τρεμούλιασμα στή φωνή.

Έκείνη κατέβο.σε τίς παλάμες της 
καί ξεσκέπασε τό, νοτισμένο άπό τά 
δάκρυα πρόσωπό της. Τά μάτια της 
πού πρίν λίγο είχαν κυττάξει τρο
μαγμένα τή γύμνια του, άντιφέγγι- 
ζαν τώρα, μέσα στά δάκρυα πού τά 
πλημμύριζαν, μιάν άπέραντη θλίψη. 
Έγλυψε £να δάκρυ πού είχε κυλή
σει στήν άκρη τών χειλιών της καί 
είπε σ’ ένα στεναγμό:

— Δέν θέλω νά πεθάνης!
....... Ill  .... .
τήν γραμμή, πού χώριζε τούς διδύ
μους καρπούς της, νά φαίνεται τό
σο ώστε νά μαντεύωνται οί θησαυ
ροί πού περιέκλειαν οί άφροί τής 
μουσελίνας πού τούς έκάλυπτον. Ή  
τουαλέττα αυτή, ένώ πίσω ήτο μα- 
κρυά μέ ούρά, έμπρός ήτο κοντή, 
άνω τών γονάτων, ώστε τα τορνευ
τά πόδια της, μέσα είς μακρυές μαΰ 
ρες μεταξωτές κάλτσες, νά άποτε- 
λοΰν μίοιν κτυπητή άντίθεσι, στό 
κατάλευκο φόντ~> τοΰ φορέματος. 
Καί αί κινήσεις τών χειρών της τέ
τοιες, ώστε τό ένσαρκον αύτό ά
γαλμα νά κάνη τόν κόσμο νά πα
ραλή ρή άπό ιό εύκολα ύπομαντευό- 
μενο κίνητρό του.

Μέ τήν άναμονή τής έμφανίσεως 
αϋτής, οί θεαταί είχαν καταπιή την 
γλώσσαν των. Όλοι σιωποΰσαν καί 
κύτταζαν τήν σκηνή.

Άλλά άκριβώς αύτή τήν στιγμή, 
οί δυό φίλοι, άκουσαν μιά φωνή:

—Κύριε Φτερίέη... πάρετε αύτό 
τό γράμμα...

Η ΣΥ Ν ΕΧ Ε ΙΑ  εις τό έπόμενον.

Ό  Βασλάβ κιύνησε άργά τό κε
φάλι του:

— Μά, άφοΰ «£τσι διάταξε»;
Λές καί τά λόγια αύτά ήταν μ<5· 

στίγωμα γιά τή γονατισμένη μι
κρούλα. Τινάχτηκε καί, ρίχνοντας 
μ’ ένα άπότομα κίνημα τοΰ κεφα- 
'λιοΰ, τίς πλεξούδες της στήν πλάτη, 
τόν έπιασε άπό τούς γυμνούς ώ
μους. Τά μάτια της άστραψαν.

— Τί ήθελες μέσα στό δωμάτιο 
τής κυράς; βόγγησε.

Ό  Νιζίνσκυ αψήφησε τό βλέμμα 
της άμίλητος. Ή  κίτρινη φλόγα πού 
έφεγγε στά λοξά σκισμένα μάτια 
του άνάγκασε τήν Κάτια να σκεπά- 
ση μέ τίς μα·ςρΐ'ές καστανές της 
βλεφαρίδες τίς άστραπές τών με
γάλων μαύρων της ματιών. Τόν ρώ· 
τησε ψιθυριστά:

— Τήν άγαπας;
Ό  Βασλάβ χαμογέλασε:
— Πρώτη φορά τήν είδα άπόψε, 

είπε άπλα. Μέ γλύττωσε άπό ένα 
μεγάλο κίνδυνο καί μέ πήρε μαζί 
της.

Τό τρεμούλισμα δμως τών χεριών 
τής μικρής Κάτισς στούς ώμους του 
καί τό ρόδινο χρώμα πού είχε άνε- 
βή στά μάγουλά της τοΰ έφεραν 
στό νοΰ τήν δυστυχισμένη Νατάσα. 
'Έδωσε στή φωνή του μιά τρα
χεία νότα κι’ έςακολούθησε:

— 'Εσένα δμως δέν πρέπει νά 
νοιάζη... Γιατί ρωτάς; 'Έχεις δια
ταγή άπό τήν κυρά σου νά μέ τ:6ίς 
κοντά της. Νά έκτελέσης τή διατα
γή της...

Τό δακρύβρεχτο προσωπάκι της 
άλλαζε μέ μιας έκφραση. Τά μάτια 
της μισάνοιξαι/ συγνεφιασμένα καί 
μιά γκριμάτσα μίσους τράβηξε τίς 
άκρες τών χειλιών της. Μέσα άπό 
τά σφιγμένα της δόντια σφύριξαν 
δυό λέ-,εις:

— Τήν άγαπάς;
Ό  Νιζίνσκυ έηιασε τά χέρια της 

καί τά κατέβασε μέ δύναμη άπό 
τούς ώμους του.

— Εμπρός, παμε στήν κυρά σο J...
Ή  Κάτια έγυρ<- τό κεφάλι ταπει

νά. Χωρίς νά ιό, κυ ~οε τό
φανάρι, προχώρησε πρός τήν άρι- 
στερή πόρτα, τήν άνθιζε και τοΰ εί
πε, δίνοντάς του τό φώς:

— Έκεΐ μέσα θά βρήτε ρού^α να 
σκεπάσετε τή γύμνια σας... θά /ας 
περιμένω έδώ.. ■<-'

"Οταν, ύστερα άπό λίγο, ό Βα
σλάβ ξαναβγήκε ντυμένος, βρήκί 
τήν Κάτια νά περιμένη μέ τά 'έ
ρια σταυρωμένα, άκίνητη, σάν μαρ
μαρωμέ νη.

— Λοιπόν; ρώτησε.
— Ά ν  αλήθεια δέν άγαπάς τήν 

κυρά μου, είπε έκείνη χαμηλόφωνα, 
θά μπορούσα νά σέ βγάλω άπό μιά 
κρυφή πόρτα γιά νά φύγης...

— Κι’ έσύ;
— θάρθω μαζί σου...
— Ποϋ; Έγώ δέν έχο ούτε σπίτι, 

ούτε οίκογένεια...
— Τότε θά μείνω... Ξέρω πώς τό 

κνοΰτο θά μοΰ χαρακώση τό κορ
μί. Μά τί μ’ αύτό; "Αν δέν τήν ά· 
γαπ?ς, δέν πρέπει νά πεθάνης.

Ό  Νιζίνσκυ έμεινε σιωπηλός γιά 
μερικές στιγμές.Άναλογίστηκε πώς 
μέσα σέ μιά νύχτα, ή φτωχή αύτή 
μικρούλα, θά ήταν ή τρίτη γυναίκα 
πού θά πλήρωνε μέ τή ζωή της τόν 
ί-ρωτά της γι’ αυτόν. “ Ενα ρίγος 
διέτρεξι τή ραχοκοκαλιά του. ’Έ 
κλεισε τά μάτια καί μέ σβυσμέν  ̂
φωνή είπε:

— θά σέ πάρω μαζί μου...
Καί τότε γίνηκε κάτι πού δέν τό 

περίμενε.... Η Κάτια λίγυσε σάν 
καλαμιά πού τήν άγγιξε σύρριζα 
τό δρεπάνι καί γονάτισε μπροστά 
του. Πήρε τό χέρι του καί τώφερε 
στά χείλη της. "Υστερα σηκώθηκε 
κι’ άμίλητη τόν πήρε άπό τό χέρι 
<αί τόν ώδήγησε μέσα άπό διαδρό
μους, σκάλες καί ύπόγεια.

"Οταν βγήκαν, σ’ ένα έρημο δρο
μάκι, τ’ άστέρια άρχισαν νά θαμ
πώνουν στόν ουρανό. Ή  γκρίζα τρε
μούλα τής αύγής έδινε μιά μαργα
ριταρένια μαρμαρυγή στό παγωμέ
νο χιόνι.

— Πρέπει νά βαστούμε είπε ή Κά 
τια... Καί περνώντας τό χέρι της 
στή μέση του τόν παρέσυρε σ’ ένα 
τρελλό τρέξιμο.

Σταμάτησαν λαχανιασμένοι σ’ Μ· 
να ύπόστεγο. «

Ποΰ π®με ρώτησε έ κείνος /ε- 
λαστά.

— "Οπου θέλεις, τοΰ είπε έκείνη 
τρυφερά. Καί τεντώθηκε στίς μύτες 
τών ποδαριών της προτείνοντας τά
χείλη της μπουμπουκιασμένα /ιά 
φιλί.

Ό  Βασλάβ ί έν μπόρεσε ν’ άντι· 
σταθή στόν .τριανταφυλλένιο πειρα
σμό. "Εδεσε τά χέρια του γύρω άπό 
τή δαχτυλιδένια μέση τής μικρού
λας, τήν σήκωσε ψηλά κι’ ήπιε στά 
τρεμάμενα χείλη της, γιά πρώτη 
Οορά στή ζωή τ< υ τό άνθομέλι τ ^  
αγάπης.
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ΣΤΗ Ο
ΤΙ ΑΡΜΑΤΑ ΤΟΪ βΕΙΠΙΑΟΣ
Η LANDES BUEHNE SACHSEN

» «  ΙΟΙ Η  ΓΕΡΜΑΝΙΑ Μ ίΡ ΙΙΙΟ Ϊ ΜΙ! ι  HEW  ΙΑΠΜΗ
Μέ τήν περιοδεύουσα Σκηνή 

τής Σαξονίας γνωριστήκαμε ύ
στερα άπό μιά σύσταση τής 
«Reichs theater Kammer». Έ κεΐ 
«ϊχαμε τήν ευτυχία νά άνταμώ- 
σουμε τόν άπό τήν Βιέννη γνώρι
μό μας κ. Κιούνλυ, πού μέ συγ
κινητική προθυμία μάς χορήγησε 
δλα τά μέσα γιά νά γίνουμε δε
κτοί στόν όργανισμόν αύτόν τής 
Δρέσδης, δπως καί σέ τόσους 
άλλους πού άκολούθησαν. "Ας 
μοΰ έπιτραπή νά κάνω μιά πα
ρένθεση, μιά καί άναφέραμε τό 
όνομα του κ. Κιούνλυι τοΟ ύπο- 
χρέωτικώτατου αύτοΰ καί πολυ
τίμου φίλου. Δέν ξέρω τί συμβαί
νει μ’ άλλες χώρες, άλλά οΐ 
"Ελληνες πού ταξιδεύουν στό 
’Εξωτερικό γιά εύρύτερες σπου
δές, πολλές φορές, άν τυχόν δέν 
διαθέτουν κανένα άλλο «συστα
τικό» — γιά νά συνάψουν σχέ
σεις καί νά τούς άνοιχθοΰν οί 
χρήσιμες πόρτες — τούς άρκεΐ 
καί μόνον ή καταγωγή τους.«Εί- 
μαι "Ελληνας», εΐνε μιά φράσι 
μαγική πού στό άκουσμάτης συμ 
βαίνει συχνά νά άνοίγωνται οί 
πηγές τής «καλής διάθεσης» καί 
τής πρόθυμης έξυπηρέτησης. Κα
θένας μορφωμένος Γερμανός λές 
καί αισθάνεται τήν άνάγκη νά 
έκπληρώση τήν δφειλή του καί 
νά έκδηλώση τό σεβασμό του 
ποός τό άρχαΐο έλληνικά πνεΰμα 
έξυπηρετώντας τώρα εναν Νεο
έλληνα. Ή  περίπτωση αύτή εΐναι 
γνωστή, ιδιαίτερα στούς έπιστή- 
ιμονάς μας, πού σπουδάζουν στή 
Γερμανία. Δέν ξέρω τί συναισθή
ματα γέννησε ή προσωπική αύτή 
διαπίστωση σ'έναν άλλον συμπα
τριώτη. Σέ μένα δμως — πρέπει 
νά τό όμολογήσω— μοΰ έφερνε 
ντροπή γιατί είχα— δ υ σ τ υ - 
χ ώ ς — τήν βαθειά έντύπωση δτι 
εισπράττω κάτι γιά λογαριασμό 
τρίτου, μέ τόν όποιον δέν μέ συ
νέδεαν σχέσεις ούσιαστικές καί 
συγγένειες, πού νά πηγάζουν άπ’ 
αύτές, δικαιώματα γιά μένα. Τό 
«γιατί» εΐναι γνωστή ύπόθεση, 
παληά καί άτελείωτη ιστορία 
καί καλύτερα νά μή μιλήσουμε. 
Μόνον άς εύχηθοΰμε νά έργα- 
σθοΰμε έτσι πού νάρθή κάποιος 
καιρός ν’ άνασυνδέσωμε τούς 
δεσμούς μας μέ τήν πολύτιμη 
κληρονομιά μας, όπότε τότε βέ
βαια δέν θά φθάνουν καί στήν 
Εύρώπη "Ελληνες έπιστή μονές 
γιά νά γνωρίσουν άπό τούς ξέ
νους... τό άρχαΐο Ελληνικό πνεΰ 
μα! ’Αντίθετα δμως χαρά καί ύ- 
περηφάνεια δοκιμάζει κανένας δ
ταν Μνας ξένος σέ καλοδέχεται 
γιατί έκτιμά, άγαπά καί σέβεται 
τήν σύγχρονη 'Εθνική σου πραγ 
ματικότητα. "Οταν, δηλαδή, 
μεσολαβεί ή ιστορία, άλλά ή 
ίωντανή πραγματικότητα τοΰ έ- 
θνους σου καί τών συμπολιτών 
σου. Μιά τέτοια χαρά καί ύπε- 
ρηφάνεια δοκίμασε καί δ ύπο 
Φαινόμενος δτοτν έξακρίβωσε δτι 
ή έκτίμηση καί ή προθυμία τοΰ 
Κιούνλυ γιά κάθε "Ελληνα καλ
λιτέχνη ή έργάτη τοΰ θεάτρου, 
πού παρουσιάζεται μπροστά του 
γιά νά τόν έξυπηρετήση, πηγάζει 
άπό ζωντανά δεδοαένα.Καί συγ- 
κεκριμένως εΐναι ένθουσιασμένος 
ό άνθρωπος άπό τήν ώς τώρα έ- 
παφή πού ήρθε μέ τούς συμπα
τριώτες μας καί μέ τόν τόπο 
μας, δταν τό περασμένο καλο
καίρι έφθασε στήν Έλλάξια, 
προσκαλεσμένος τοΰ «Βασιλικού 
θεάτρου» γιά τήν έβδομάδα τοΰ 
άρχαίου δράματος.«'Όσους "Ε λ 
ληνας έτυχε νά γνωρίσω — μοΰ 
εΐπεν, έξ άφορμής μιας συζήτη
σης πού είχαμε— καί ξέρετε λό
γω τής θέσης μου— διευθύνω τό 
τμήμα τών άτομικών ή συνολικών 
καλλιτεχνικών άνταλλαγών τοΰ 
Γερμανικού θεάτρου μέ τό Ε ξ ω 
τερικό—γνωρίζω πολλούς ξένους 
άπό διάφορα κράτη, οί "Ελληνες 
μοΰ έκαναν έξαιρετική έντύπωση 
καί ώς στοιχεία δημιουργικά 
στήν έκδήλωσή τους καί ώς άν
θρωποι. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν 
αφάνταστη ένεργητικότητα καί 
τήν άντίληψη τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοΰ σας κ. Μπαστιά. Δέν μοΰ 
Ιτυχε νά γνωρίσω άπό πολύ κον
τά τήν έργασία του, άλλ' έκεΐνο 
πού μοϋ Ικανέ έξαιρετική έντύ
πωση εΐναι δτι μέ τόν άνθρωπον 
αύτόν κουβεντιάζεις ένα-δύο λε
πτά καί δχι μόνον σέ άντιλαμβά- 
νεται πληρέστατα, άλλά καί ή 
ύπόθεσή σου άμέσως εΐναι τελει- 
ωμένη. "Υστερα, ή γνωριμία μου 
μέ τόν κ. Ροντήρη. Ή  έργασία 
του στήν παράσταση τής «Ή- 
λέκτρας», πού παρακολού&ησα, 
εΐναι έξαιρετική. Μέ προθυμία 
μου πασχίζω τώρα νά έξασφαλί- 
σω περισσότερα θέατρα ύπαί- 
θρου γιά νά δοθή ή παράσταση 
αύτή στή Γερμανία. "Υστερα οί 
καλλιτέχνες σας, πού έγνώρισα 
εΐναι λαμπροή καί ώς άνθρωποι 
έξαίρετοι. Ή  κ. Παξινοΰ, ό κ. 
Παρασκευας — ό εύγενικώτατος 
αύτός κύριος— καί ή έδώ φίλη 
μου δίς Αναγνοστοπούλου». Καί 
έτελείωσε ό κ. Κιούνλυ τό έγκώ- 
μιό του μέ τή φράση: «Αύτοί εΐ
ναι οί δεσμοί μου μέ τήν 'Ελλά 
δα καί θεωρώ χρέος μου νά προσ 
φέρω μέ χαρά τις ύπηρεσίες μου 
γιά τούς "Ελληνας, πού θά θέ
λουν νά σπουδάσουν ή νά γνωρί
σουν τό Γερμανικό θέατρο». Κι’ 
αύτό έκαμε καί σέ μάς προσω
πικά, χωρίς νά τοΰ δείξουμε κα
νένα «πιστοποιητικό». Ούτε τό 
ζήτησε άλλωστε. Γ  ι* αύτόν έφθα- 
νε δτι ήμουν "Ελληνας. Συστα
τικά τοΰ ήταν οί γνωριμίες του, 
οί συγκινητικές άναμνήσεις του 
καί ή έκτίμησή του γιά τούς συμ
πατριώτες μας, πού γνώρισε. 
Τούς εύναοιστοΰμε καί εύχόμα- 
στε υαΠ άπό καρδιάς νά Εκπλη
ρώνουμε δλοι τέτοιον έθνικό ρό- 
λο.Τίποτα στόν κόσμον αύτόν δέν 
χάνεται.

Καί κλείνοντας τώρα τήν πα
ρένθεση αύτή— πού τήν θεωρή
σαμε άπαραίτητη — άς έπανέλ- 
θουμε στό κύριο θέμα τής σειράς 
τών άρθρων αύτών.

Ό  κ. Κιούνλυ μάς συνέστησε 
νά γνωρίσομε κατ' άρχάς τή 
Σκηνή τής Σαξονίας, πού άν καί 
λετιουργοΰσεμόνονάπό διάστημα 
δεκαέξ μηνών, έχαιρε δμως μιάς 
έξαιρετικής φήμης άνάμεσα στίς 
περιοδεύουσες Σκηνές δλης τής 
Γ  ερμανίας.

Φθάσαμε στή Δρέσδη— δπου έ
χει τήν έδρα της «ή περιοδεύου- 
σα Σκηνή τής χώρας τής Σαξω- 
νίας» ένα άπόγευμα στάς άρχάς 
τοΰ περασμένου Όκτώβρη—. "Η 
λιος, χαρά θεοΰ, έλουζε τήν ώ- 
ραία, τήν πανέμορφη αύτή πόλι 
τής Μουσικής καί τής Τέχνης· 
Τήν καλωσύνη τοΰ καιροΰ τήν 
παίρνουμε γιά καλό σημάδι. — 
Σάν βρίσκεται κανένας στήν ξε- 
νητειά γίνεται καί προληπτικός. 
—Καί δέν είχαμε άδικο. Φτάνου
με στά γραφεία — στήν Γκέρλι- 
τσερστράσσε — τοΰ «Συνδέσμου 
Κουλτούρας Κοινοτήτων τής Σα- 
ξωνίας», πού δπως είπαμε στά 
προηγούμενα άρθρα μας, εΐναι ό 
όργανισμός έκεϊνος, κάτω άπό 
τόν όποιο λειτουργούν οί περιο- 
δεύουσες Σκηνές τής Σαξωνίας. 
Έ κ ε ΐ μάς ύποδέχονται χαρμόσυ
να καί μέ συγκινητική προθυμία 
οί δυό γραμματείς τών γραφεί
ων. Ό  Διευθυντής Βάλτερ Χάϊν- 
τριχ λείπει. Είχαμε άναγγελθή 
τό πρωΐ καί δυστυχώς φτάσαμε 
τό άπόγευμα. Τηλεφωνικώς, δ
μως, έπικοινωνοΰμε μαζί του καί 
δίνουμε ραντεβοΰ στήν πλατεία 
τής Δρέσδης «Βέλτ—Μάρκτ».Γιά 
νά γνωρισθοΰμε, συμφωνήσαμε 
νά κρατάμε τά μαντήλια μας 
στό χέρι! "Ετσι καί γίνεται. Στίς 
6 μ. μ. άνταμωνόμαστε. Ό  κ. 
Χάϊντριχ εΐναι νέος 35 χρόνων. 
'Απλός στό ντύσιμο καί τούς τρό
πους. Φυσιογνωμία άδρή καί έκ- 
φραστική. θέληση καί ένεργητι
κότητα έκφράζουν οί γραμμές 
τοΰ προσώπου του καί οί κινή
σεις του. Μέ τίς πρώτες μας κου
βέντες συνδεόμαστε. Μοΰ προτεί
νει άμέσως ένα ταξίδι έκεΐ κον
τά σέ μιά πόλι ώς 35 χιλιάδων 
κατοίκων, στό Ρόητεπουλ, πού 
παίζει σήμερα τό βράδυ Μνας θί
ασος τοϋ όργανισμοΰ. Τό δεχό
μαστε καί παίρνουμε τό τράμ.Τό 
ταξίδι μοΰ δίνει τήν εύκαιρία νά 
πληροφορηθώ τά τοΰ όργανισμοΰ 
τής Σκηνης τής Σαξωνίας. ’Έ 
χουν δυό θιάσους. Σκέφτονται σέ 
δυό - τρεΐς μήνες νά συγκροτή
σουν καί τρίτο θίασο. Περί τά 
πενήντα πρόσωπα εΐναι τό σύνο
λο τοΰ καλλιτεννικοΰ καί τεχνι
κού προσωπικοΰ.Κάθε θίασος, δί
νει περί τις 200 παραστάσεις τό 
χρόνο καί διδάσκει 7 - 8 έργα. 
Τό καλοκαίρι δίνουν παραστά
σεις έκτακτες σέ ύπαίθρια θέα
τρα. Πέρυσι τό καλοκαίρι ή Σκη
νή τής Σαξωνίας εΐχε μιά μεγά
λη έπιτυχία μέ τίς ύπαίθριες πα
ραστάσεις πού διωργάνωσε. ’Έ 
παιξε τούς «Ληστάς» τοΰ Σίλλερ, 
τό «’Όνειρο θερινής νύχτας» τοΰ 
Σαίξπηρ.

Κατά τούς όχτώ μήνες, δμως, 
τούς χειμερινούς, οί θίασοι ταξι
δεύουν τακτικά άπό πόλι σέ χω
ριό. Δίνουν μιά παράσταση μό
νον σέ κάθε μέρος. Μεταφέρον- 
ται μέ δικά τους ιδιόκτητα αύ- 
τοκίνητα. "Ενα  λεωφορείο γιά τό 
προσωπικότουςκι’ενα μικρό φορ
τηγό κλειστό αύτοκίνητο, πβύ 
δένεται πίσω άπό τά λεωφορείο 
καί πού ειδικά παραγγέλθηκε 
γιά τίς άνάγκες τής περιοδεύου- 
σας Σκηνής. Σ ’ αύτό τό μικρό 
φορτηγό μεταφέρουν δλα τά 
χρειώδη τής παράστασης μέχρι 
καί τής τελευταίας βελόνας : 
σκηνικά, βεστιάριο, έ'πιπλα, χρει 
ώδη Σκηνής, προβολής, καθώς 
καί δλα τά τυχόν άπαιτούμεν* 
γιά τήν παράσταση φωτιστικά ή 
μηχανικά μέσα-Έκεΐνο πού εΐναι 
έξαιρετικό εΐναι δτι ό ήλεκτρο- 
λόγος τής Σκηνής έχει κατα
σκευάσει ένα κιβώτιο, μέσα στό 
όποιο ύπάρχει ένας «Μεταμορ
φωτής» γιά νά μετατρέπη τίς δι
άφορες έντάσεις τοΰ ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος, δπως έπίσης καί διά
φορες «Αντιστάσεις» γιά νά κα
νονίζουν τόν φωτισμό δπως τόν 
θέλουν, έπιτυγχάνοντας έτσι πά
νω σέ μιά μικρούλα σκηνή φω
τιστικά «έφφέ»... — ξημερώματα, 
βραδυνά— καί δ,τι άλλο άπαιτεΐ 
ή χρονική έξέλιξη τοΰ έργου. Ό  
θίασος Φτάνοντας στό μτ.ρος, δ
που παίζει δέν εΐναι ύποχρεωμέ- 
νος νά ζητήση τίποτα άπό τούς 
θεατρώνας. Τοΰ άρκεΐ μόνον νά 
ύπάρχη μιά αίθουσα. ’Ά ν  λείπη 
ή σκηνή, ή μιά έξέδρα, ή άν εί
ναι πολύ μικρή, τήν κατασκευά
ζουν ή τήν έπεκτείνουν οί τεχνί
τες. Καί στίς περιπτώσεις αύτές 
εΐναι θαυμαστοί οί Γερμανοί τε
χνίτες τής Σκηνής. Τί ταχύτης, τί 
άκρίβεια καί άσφάλεια! "Οχι ?- 
πειδή θά παίξουν μιά βραδυά 
πρέπει τά πράγματα νά φτια 
χτοΰν πρόχειρα καί έτοιμό^,'.ο- 
πα. Στερεότητα καί τά πάντα έν 
τάξει Προχε'ρολογία δέν ύπάοχει 
έδώ. Κι’ δλα αύτά γίνονται χω
ρίς τή χρήση σφυριοΰ! Πώς; 
Αύτά θά τά γράψουμε σέ ειδικό 
άρθρο. Τώρα άς πούμε μερικά, 
πού άφοράνε τήν διοίκηση. Οί πε- 
ριοδεύουσες Σκηνές διευθύνον
ται άπό τόν Διευθυντή Βάλτερ 
Χάϊντριχ, πού έχει τήν δλη έπο- 
πτεία τών θιάσων,— κυρίως, δ
μως, τήν καλλιτεχνική— καί άπό 
τόν οικονομικό Διευθυντή κ. 
Γκαΐρνερ. Οί θίασοι σάν περιο
δεύουν έχουν ό καθένας κι* άπό 
έναν άρχηγό ή όδηγό, πού έκλέ- 
γεται άνάμεσα άπό τούο ήθοποι
ούς καί πού σκηνοθετεί πολλές 
Φορές καί τό έργο...Στίς περι·
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ς̂ κι’ ή πορ-

Κ άθε πρωΐ τ’ Λντικρυνό πα- 1  

ράθυρο μοΰ στέλνει κι' ά
πονα χαμόγελο. "Ετσι έ- 

πρεπε. Κάθε φορά πού ταξιδεύω 
ή άλλάζω σπίτι λαθεύω τήν κού- 
ρασι μέ τή σίγουρη προσδοκία 
τών ματόκλαδων πού θά μοΰ 
παιγνιδίσουν άπρόοπτα.

Τούτη ή κοπέλλα δέν μοιάζει 
πολύ μέ τά συνιειθΊσμένα κορί
τσια τών συνοικισμών. Δέν έχει 
στρωτά μαλλιά. Δέν φοράει ξέ
θωρα τσίτια. Τά πόδια της δέν 
μαντεύονται ισχνά. Μόνο πού 
κρατάει όλημερίς ένα μωρό άγ- 
καλιά. Γιά τδνομά της— άν τή 
λένε Σοφία ή Κατίνα ή άκούει 
στό ύποκοριστικό ένός άρχαίου 
έπιθέτου— δέν έμαθα. "ΑΜ οστε 
λιγοστές μέρες εΐναι πού νοίκια
σα τό νέο μου σπίτι.

Πρώτη φορά τήν είδα πού έδ.· 
νε τόν τενεκέ τών σκουπιδιών. 
Αύτό ήταν άπρεπε. Τό ξαίρο.Μά 
δέν έφταιγα. Τυχαίνει ό σκουπι
διάρης νά περνάει άκριβώς τήι’ 
ώρα πού έγώ φεύγο γιά τό γρα
φείο. Τό κατάλα
βε φαίνεται αύ
τή κι’άμέσος με 
τά τόν τενεκέ 
άνεβαίνει στό πα 
ράθυρο. Τό κα
τάλαβα, φαίνε
ται, κι' έν ο  καί 
φεύγω τώρα δυό 
λεπτά Βσ τε ρ α 
άπό ci κουδοΰνΐ 
τοΰ σκουπιδιά
ρη. "Ετσι κά
θε πρωΐ παίρνω 
κι άπόνα χαμό
γελο.

Κάποτε λέω νά 
κάνω τό σοβαρό 
καί νά μήν κυτ- 
τάξω.Μά σάνξε- 
περάσω κάμπο- 
σα βήματα ό πει
ρασμός μοΰ στρέ 
φει τό κεφάλι 
πρός τό παράθυ
ρο. ’Εκείνη σάν 
νά τά περίμενε, 
χαμογελάει. Ξα- 
ναχαμογελ ά μ ε  
καί φεύγω. "Αλ- 
οτες ρίχνω κατ' 
άπάνο' της ψυ
χρό κι’ έπίμονο 
βλέμα, έτσι νά 
δοΰμε ποιός θά 
,'τραπή πρώτος.
Στήν ' άρχή δ

λο αύτή χαμή
λωνε τίς βλεφαρ\ 
φυράδα τών μήλων της νότιζε σ' 
δλο τό πρόσωπο. Κάποτες σκέ
φτομαι νά τήν καλημερίσω. Μά 
κάτι σάν συστολή μεσολαβεί πά
λι κι’ ή λέξι λυώνει χαμόγελο ή 
γίνεται σοβαρότητα, πού φεύγει 
μέ βιαστικά βήματα.

Τοΰτο τ’ άπόγεμα δέν βαστάει 
τό μωρό άγκαλιά. Καί βρίσκεται 
στό λοξό δρόμο μέ τό μεγάλο οι
κόπεδο. Τά βήματά μου άδυνα- 
τίζουν. Μοΰ φαίνεται πώς κι’ αύ
τή άπό κεΐ κάνει ένα είδος ση- 
μειωτό. Άλλά  τί παράξενη. Τά 
μάτια της ψυχρά μέ παρακολου
θούν σάν νάμαι κανένα περίεργο 
αντικείμενο. Καί κεΐνο τό χαμό
γελο, δλο καθυστερεί. Τό φυλάει 
φαίνεται μόνο γιά τό παράθυρο. 
Άφοΰ θέλεις έτσι δμως, θά δής. 
θά προσπεράσω άδιάφορα καί 
δέν θά στρέψω μήτε άπό μακρυά, 
άπό τή γωνία.

Πάλι δμως δέν ξαίρω πώς άν- 
τικρυστήκαμε καί κείνη μας ή 
σοβαρότητα πρόφτασε νά ύπο- 
χωρήση σέ κάτι πρόσχαρο πού 
γυάλισε στά μάτια.

— Χαίρετε δεσποινίς.
— Χαίρετε.
— Καί χρόνια πολλά.
(Τής δίνω τό χέρι, άπλόνει τό 

δικό της, τό σφίγγο καί τήν κυτ 
τάζο κατάματα).

— Γιατί μοΰ τό είπατε αύτό; 
άπορεΐ χαμογελαστά.

— Γιατί σάς τό είπα; Χά. .Χά.
ι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ι

πτώσεις, δμως, αύτές τήν έκλογή 
τοΰ έργου καί τήν διανομή τών 
ρόλων τήν έχει μόνον ό Διευθυν
τής κ. Χάϊντριχ. Οί δύο θίαοοι 
τής περιοδεύουσας Σκηνής τής 
Σαξωνίας διακρίνονται καί ξεχω 
ρίζουν ό ένας άπό τόν άλλον μό
νον μέ τήν διαφορά τοΰ όδηνοΰ 
των. Οί ήθοποιοί άπό έργο σε 
έργο έναλλάσσονται στούς θιά
σους. "Ετσι ό Διευθυντής όρίζον- 
τας τά δυό έργα πού θά παίξουν 
οί θίασοι έκλέγει τούς κατάλλη
λους ήθοποιούς άπ’ δλο τό σύνο
λο καί δχι μόνον άπό τούς ήθο- 
ποιούς τοΰ ένός θιάσου. Τό δτι 
μετατίθενται οί ήθοποιοί, άπό 
τόν έναν θίασο στόν άλλον, συμ
βάλλει στό νά μή δημιουργηθοΰν 
άνταγωνισμοί έπικίνδυνοι άνά
μεσα τών θιάσων καί έτσι ύπη- 
ρετεΐται, ή ίδέα τοΰ Συνόλου, τής 
Συντροφιάς τοΰ δλου όργανισμοΰ 
τής περιοδεύουσας Σκηνής τής 
Σαξωνίας, πού γιά τήν έπίτευξη 
τής ύψηλής άποστολής του πρέ
πει νά παραμερισθή κάθε μονο
μερής, κάθε ατομική φιλοδοξία. 

ΠΕΛΟ Σ Κ Α ΤΣΕΛ Η Σ

.. .Μά δέν ξαίρετε... |
(Αλήθεια, γιατί τής τό είπα; 

Κι’ έπειτα έκεΐνο τό «χά...χά .» 
πού θά τήν έκανε τώρα νά περι- 
μένη κάτι σπουδαίο... Βέβα.α, 
άργότερα, πού θ’ άποχτήσωμε 
τήν οικειότητα καί δέν θά σκε
φτόμαστε γιά πληθυντικούς, θά 
τής έξηγήσω. θάναι ένα μούχρω
μα καί θά μιλάμε γιά τό πώς 
γνωριστήκαμε. Τώρα θά τής πώ 
γιά τά χρόνια πολλά, πώς μοδρ- 
θαν έτσι, στόν άέρα, πώς μόνον 
ήθελα νά πιάσω τό χέρι της...).

— Σήμερα εΐναι τών ρόδων, λέ
ει ό Καζαμίας. (Τδπα καί τοΰτο 
χωρίς νά σκεφτώ. Μέ άνοησίες 
άρχισα).

Έκείνη μέ κύτταζε.
— Καί σεΐς είστε τό καλύτερο 

τριαντάφυλλο, συμπλήρωσα.
— ’Ά ,  κα λέ... (καί μοΰστειλε 

τώρα τό ταχτικό μου χαμόγελο). 
Είπα καί γώ. Έμένα πέρασε ή 
γιορτή μου άπό τ’ Αγίου Κων
σταντίνου. (Τ’ Αγίου Κωνστοη/- 
τίνου;)'

θά  προσπερά σω άδιάφορα
(Σκ ίτσ ο  κ,

— Τό ξαίρω, Ελένη, μά δέν 
πειράζει. Καλύτερα νά γιορτάζη 
κανείς κάθε μέρα.

— ’Έτσι νομίζεις έσύ Κωστά
κη; Γιά νάχω κάθε μέρα ξεσκο- 
νίσματα;

— "Ωστε ξαίρεις καί τδνομά 
μου;

— Έσύ γιατί ξαίρεις τό δικό 
μου;

— Σωστά. Έγώ  γιατί ξαίρω 
τό δικό σου.

Δέν βρίσκαμε τί άλλο νά ποΰ· ί 
με. Οί γοητευτικοί διάλογοι πού 
έπλαθα φανταστικά μαζί της δέν 
μοΰ έρχονταν στό νοΰ.

— θέλεις νά μοΰ πης τίποτε; 
ρώτησα.

— Ό χι.
— Έγώ  νόμιζα πώς ήθελες.
— Μπορεί νά μάς δή κανείς. Γ  ι’ 

αύτό...
— Τότε τό βράδυ,

*

— Τί ώραΐα πού μιλάς...
Τό ξεχασμένο οικόπεδο ήταν 

δικό μας. Καθόμαστε σ’ ένα σω
ρό πέτρες (κάποτε φαίνεται θά- 
χαν άπόφασι νά τό χτίσουν), ά- 
λειμένοι μέ τό χλωμό θάμπος 
τοΰ φεγγαριού. Άριστερά τά 
τσίγγια μιάς σκεπής φωσφώρι- 
ζαν άδιάκοπα· Μέσα μόνον οί 
σκιές μας, μαΰρες καί μακρυές 
πότε γίνονταν μία καί πότε ξανα- 
χώριζαν.

— Τί ώραΐα πού μιλάς. . .
Είχα τελειώσει τά λουλούδια

(γαρούφαλα, ζουμπούλια, γιασε
μιά) κι’ άρπάχτηκα τώρα άπ’ 
τούς καρπούς.

— Τά χείλια σου εΐναι άπό 
σάρκα εκρασιοΰ. Τά στήθια σου 
ή μιώριμα ροδάκινα. Οί χάντρες 
άπό τά μάτια σου λάμπουν σάν 
'μαΰρες ρόγες σταφυλιοΰ στόν ή
λιο.

— Πές μου κι' άλλα.
— Δέν ύπάρχουν άλλα.
— Πές μου. Έσύ ξαίρεις.
— Τό χαμόγελό σου έρχεται μέ 

τή γοητεία τής πρώτης κόκκινης 
λουρίδας τήν αύγή. Τά μάγουλά 
σου άντιλαμπίζουν τό ήλιοβασί- 
λεμμα. Οί κόρφοι σου γελάνε σά 
βουναλάκια έπειτα άπό βροχή. ·

— Τί ώραΐα πού μοΰ μιλάς.
Τί ώραΐα πού μέ κυττάζεις.
Γιατί σταμάτησες:

— Δέν έγει άλλο.

Μ. Ζωγράφου)

(Αύτά δλα εΐναι κοινά. Ή  
Ντελύ τά λέει κάθε τρεΐς σελί
δες. Μά τούτη μήτε λαϊκά ρω- 
μάντσα δέν φαίνεται νά δια- 
βάζΠ·)

— Καί τώρα τί θά κάνουμε;
— θά ποΰμε ένα παραμύθι
— Τί ώραΐα.Τί ώραΐα. Πές μου 

ένα παραμύθι.
— ’Ήτανε μιά φορά ένας δια

βάτης. Κάποτε ξάπλωσε στή 
βρύση καί κουρασμένος άποκοι- 
μήθηκε. ’Έρχεται τότες ή βασι
λοπούλα, πατάει στά νύχια νά 
μή τόν ξυπνήση, σκύβει άπάνω 
του άλαφρά καί λέει...

— Πές μου τί λέει ή βασιλο
πούλα· ·.

— ’Ά ,  δχι. Αύτό θά μοΰ τό πής 
έσύ.

— Έ γώ  δέν τό ξαίρω τό παρα
μύθι.

(Είναι καί κουτή, σά νά ήταν 
άνάγκη νά ξα(- 
ρη τό παραμύθι. 
Εΐναι δμως πάν
τοτε δμορφη.

Λ
Ώ ς  έδώ τά πρά 
ματα είχαν έ
ναν φρέσκον άέ
ρα. τΗταν άκό
μα ή άρχή. Άπό 
τήν στιγμήν δ
μως πού δίνεται 
τό πρώτο φιλί 
δλα ξεφτίζονται 
συνειθισμένα σ’ 
ένα κοινό τέλος. 
Ά λλ ά  τό τέλος 
δέν ήρ&ε άκό- 
μα.Ξοιίρω πώςεϊ 
σαστε δλο περι- 
έργεια.’Ά ν  θέλε
τε λοιπόν θά σας 
πώ τούς πιθα
νούς έπίλογο'.ς. 
Εΐναι τό ίδιο.

Α
Π ΙΘ Α Ν Ο Σ  Ε Π Ι 

ΛΟ ΓΟ Σ Α '.
-  Πότε θά σέ 

ξαναϊδώ;
-  Τήν άλλη 

βδο μ ά !) α. Τήν 
Τρίτη θέλεις;

- ’Έ χω  μιά 
δουλειά.θά προ

τιμούσα τό Σάββατο.
Μετά ένα μήνα;
— Μέ συγχωρεΐς πού δέν ήρθα 

έκείνη τή φορά.
— ’Ά , δέν ήρθες. Γιατί καί μέ

να μοϋτυχε κόπτοιο έμπόδιο.
— θά σέ ξαναϊδώ;
— Τήν άλλη Κυριακή, άν βγώ 

έξω.
— Μέχρι τήν άλλη Κυριακή 

μπορεί νάχω μετακομίσει, ποΰ 
ξαίρεις...

★

Π Ι Θ Α Ν Ο Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  Β '.
θάναι σέ μιά γωνιά μ’ ένα 

τσαγγαρόπουλο άπ’αύτά ποι! δέ
νουν τά μαλλιά τους μέ βρώμι
κους σπάγγους. "Η  ένας κουρέας 
μέ φαβορίτες, θά  κάνω πώς δέν 
πρόσεξα. Σέ λίγοθάρθη ή ίδια νά 
μέ βρη.

— Έ γώ  δέν τοΰ έδωσα σημα
σία. Αύτός μοδπε πώς μ’ άγα
πάει καί θά μέ ζητήση άπ’ τή
μητέρα.

Έγώ  θάμαι λιγόλογος καί 
μελαγχολικός. Ή  ήρεμία μου θ’ 
άφίνω νά προδίδη μεγαλοψυχία.

— Φτάνει νάναι καλά παιδί...
— "Α* εΐναι πολύ καλό παιδί 

ό Μήτσος (Μήτσο θά τόν λένε)
θά χωρίσουμε κι* αύτή θά 

βλέπεται μήνες πολλούς μέ τόν 
Μήτσο πού δέν τήν έχει ζητήσει 
άκόμη άπ’ τή μητέρα της.

★
Π Ι Θ Α Ν Ο Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  Γ ' .

Ή  Ελένη είχε πάει σέ μιά μα- 
κρυνή συνοικία νά έπισκεφθή κά
ποια συγγενή της. Τό μωρό θά 
περπατάη τώρα. Γυρίζοντας θά 
μέ ίδοΰν. θά  μπαίνω (ή θά βγαί
νω) σ? ένα κέντρο μέ πράσινα 
πλέγματα. Πλάϊ μου θά σφίγγε
ται ένα γυναικείο σχήμα.

— Δέν σοΰ μίλησα έκεϊ γιατί 
ντράπηκα τόν κόσμο. Νά χαθής, 
νά χαθής παληοψεύτη... Καί γώ 
πού νόμιζα πώς μ’ άγαπάς..·

θάναι φθινόπωρο γιομάτο πέν
θιμα σύννεφα. Ή  ύγρασία δέν 
θ’ άφίνη νά καθίσουμε σάν άλλο
τε στό σωρό μέ τίς πέτρες. Κι* ή 
ψυχρίτσα θά βρεθή σάν δικαιο
λογία νά χωρίσουμε γρήγορα.

ΟΛΜΟΣ Π ΕΡΑ Ν Θ Η Σ

ΜΙΑ ΠΡΟΒΑ ΖΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΟΝΤΙΑΛ»

01 ΧΡΥΣΕΣ ΓΑΜΠΕΣ
Α Π Ο Κ Ρ Η Α Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Ζ  ΤΩΝ 
κ. κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΑΟΥΚΑ
«Χρυσές γάμπες...» εΐνα· ό τί

τλος τής νέας έπιθεωαησεως που 
έμφανίζει άπόψε ό θίαυ\.': Μακέ
δου. Συγγραφείς: Σπυρόπουλος 
— Παπαδούκας. Μουσικοσυνθέτης 
ό κ. Άνύσιος.

Ό  κ. Μίμης Κόκκινης, ό όποιος 
εΐναι καί καλλιτεχνικός διευθυν
τής τοΰ θιάσου χτυπάει τά χέρια 
καί άνακαλεΐ στήν τάξη τήν Ντι- 
ριντάουα καί τήν Ποζέλλι, οί ό
ποιες τήν ώρα πού άλλοι προβά
ρουν τό νούμερό τους αύτές παί
ζουν τό...«Γύρω - γύρω δλοι». Οί 
χειρονομίες καί οι φωνές τοΰ 
Κόκκινη κατορθώνουν νά έπιβά- 
λουν κάποια ήσυχία κ α ί.. . .

Μπροστά στόν ύποβολέα, ό ό
ποιος κανοναρχεί άπαράλλαχτα

‘Η δνίς Ποζέλι

σάν άριστερός ψάλτης κάποιας 
παληάς βυζαντινής έκκλησίας ό 
κ. Β. Αύλωνίτης καί ή κ. Τζένη 
Άρσένη προβάρουν τούς «ψευτο- 
αριστοκράτες!

Η —Αγαπώ πολύ τά σπόρ
μοΰ άρέσει ό Χάρυ Μπώρ 
καί τά φιλμ τά γαλλικά τά 

(είδα δλα
Ο—Τά μεγάλα σινεμά 

συνεχώς τά προτιμά 
μά πηγαίνει κάπου - κάπου 

(καί στό...Μόλλα...

Τό νούμερο αύτά είναι τό πιό 
μπριόζικο, τό πιό όμορφο άπ' τή 
νέα «Ρεβύ», καί ή μουσική του, 
ουτε λίγο οΰτε πολύ, εΐναι περί- 
φημη.

Οί «ψευτοαριστοκράτες» φεύ
γουν τραγουδώντας τή γλυκύτα
τη ρεφραίν:

' ί
Κάνουμε «κρά»
γι* άριστοκρα—
καί γιά μεγάλα τζάκια
ρέ κόσμε βγέ
νά δής εύγέ—
πού τρέχει άπ’ τά μπατζάκια..

Μετά τόν κ. Αύλωνίτη καί τήν 
κ. Άρσένη πρό τοΰ άεικινήτου ύ- 
ποβολέως (τόν λέω «άεικίνητο» 
γιατί δέν έμεινε μιά στιγμή ήσυ
χος στήν καρέκλα του δ άθεόφο- 
βος) παρουσιάζεται δ κ. Κοκκί- 
νης μέ τό Ποζελάκι. Προβάρουν 
τήν... «έρωτομαγειρική». Καί δια 
τείνονται δτι..·

Μές σ’ αύτά τόν κόσμο δλα 
εΐναι μία κατσαρόλα 
πού τό κάθε τι σ’ αύτή 
πρέπει νά μαγειρευτή.

Μετά ταΰτα καί ούδεμιάς άντι- 
στάσεως ουσης διαπράττουν μιά 
συνταγή καί έπακολουθεΐ, πολύ 
χαριτωμένη σέ μουσική ή ρε- 
φραίν:. . . .

Πώ·. . π ώ .. . π ώ .. .  
έτσι πάντα θά στό πώ 
μαγειρεύεται τό σ’ άγαπώ 
καί τ’ άγνό τό γλυκέ·
Τό φιλί τό έρωτικά 
εΐν’ τό πιό καλό όρεκτικο.

Σέ μιά στιγμή μιά γλυκύτατη 
δεσποινίς μέ ξανθά μαλλιά καί 
γαλανά μάτια (δυστυχώς δέν 
κατώρθωσα νά πληροφορηθώ τ* 
δνομά της) πλησιάζει τό μαέστρο 
κ. Βιτάλη καί τοΰ ψιθυρίζει κάτι. 
Ό  κ. Βιτάλης γυρίζει καί μέ πα- 
ρακαλεΐ νά γράψω κάτι καί γιά 
τήν χαριτωμένη προφανώς πιανί
στρια τοΰ «Μοντιάλ». Τοΰ κάνω 
τό χατήρι...

Έ ν  τώ μεταξύ στό πιάνο πλη
σιάζουν αί δίδες Ζ. Γκιουζέπε 
κα; Φ. Ντάβου καί δ κ. Σ. Ία- 
τρίδης. Πρόκειται νά προβάρουν 
τοΰς «Μασκέ». Άπό ένα καλάθι 
βγάζουν καί έπιδεικνύουν μάσκες 
διαφόρων ειδών:

ι
,φδώ οί μάσκες έδώ οί μάσκες, 
γιά τόν καθένα σοβαρό καί ρε- 

(μπεσκέ
Έδώ  οί μάσκες έδώ οί μάσκες, 
δπου διαβαίνουν στής ζωής τό 

(μπάλ - μασκέ.

Τέλος βγάζουν άπό τό καλάθι 
καί μιά άντιασφυξιογόνο...μά.τκ<χ
καί συνεχίζουν:

Έδώ  οί μάσκες έδώ οί κάσκες 
πούχουνε λάστιχο καί σίδερΛ

(γερό
έδώ οί μάσκες καί οί μπαλάσκες 
πού θά φορέσουν δσοι μπούνε 

(στό χορό.. .
ί

Ο κ. Φλερύ μέ τήν Ντιριντάουα 
έπιδεικνύουν ένα «Βάλσ.... Άρ- 
λεκέν» καί τέλος έμφανίζεται ό 
θρυλικός Μ ακρής::

Πιές το νά δής τόν κόσμο άλλοιώς 
πιές το γιά νά φιλοσοφήσης 
γουλιά γουλιά, κι’ ούτε στοΛιά 
μές στό ποτήρι μήν άφίσης 
Πιές το νά δής τόν κόσμο άλλοιώς 
καί τά φαρμάκια σου δλα πνιχτά 
φέρε κρασί καί πές καί σύ 
άς μήν τελείωση ή νύχτα.. . .

Στό βάθος τής σκηνής ό Γιοτν· 
νάκης δ Φλερύ χορεύει κλακέτ- 
τες, ή Ποζέλλι τόν μιμείται καί ή  
Ντιριντάουα..· μιμείται τήν Πο- 
ζέλλι. Σέ λίγο σόμπας ό θίασος 
πιλατεύει τά σανίδια τοΰ παλκο- 
σένικου.

Έ ν  τώ μεταξύ ή Ρίτα κάθεται 
κοντά στό ύποβολεΐο καί προβά
ρει τίς ρωμάντσες της. "Ενα  
ταγκό, τό· · .::

Φταίμε κι’ οι δυό μας
τήν άφορμή καί σύ τήν έγινες

(συχνά
φταίμε κι’ οί δυό μας
μά τά δικά του δ καθένας τά

(ξεχνά
μή μοΰ τ’ άρνιέσαι ένα φιλί τό 

(τελευταίο
κι* άφοΰ τά θέλεις 
έγώ τά φταίω...

Κι’ ένα βάλς τό «Δέν Ι^ρθες κι* 
άπόψε τό βράδυ».

"Υστερα άπό τίς «Ρωμάντσες* 
στή Σκηνή... είσελαύνουν ή Ά ρ 
σένη, ή Ντιριντάουα κι’ δ Μα
κρής. Τόν πρώτο πού συναντάνε 
είναι ό Καντκύτης:

— Εισιτήρια, κύριε, · εισιτήρια 
γιά τό χορό τών βιομηχάνων. ■..

Πρόκειται γιά τό νούμερο τών 
«Φιλανθρώπων Κυριών».

— Εισιτήρια, κύριε, ύπέρ ένι- 
σχύσεως τών πτωχών-.. βιομη- 
χάνων.

— Μά είναι πτωχοί οί βιομή- 
χανοι;

— "Αχ, κύριέ μου, δέν ξέρετε.Α 
Ό  φουκαράς δ... Καραβασίλης»

Ή  δνίς Δημητρίοα

έιτί παραδείγματι, δ καπνοβιομή* 
χάνος ντέ, εΐχε μερικά.. · έκα- 
τομμυριάκια καί έκαμε μιά·.. H» 
πιχειρησοΰλα, ϊτσι γιά νά...βγΑ* 
ζη τά τσιγάρα του.

— Τώρα;
— Τώρα; Νά, δλα τά τσιγάρα 

τοΰ τά καπνίζει δ κόσμος·..
— "Α, τόν καϋμένο. .,Τ ( λέτε.* 

ώστε έτσι έ;
Καί έπακολουθεΐ... ή έπωδό^.*

Ύπέρ των πτωχών τής ένορ(«^ 
ύπέρ τοΰ ναοΰ τών Άχαρνών 
ύπέρ ένδεών δεδηλωμένης άτΜ«

(p io f
ύπέρ χηρών καί δ αφανών·.*.

Λίγο πιό πέρα προβάρονται ©I 
«Βλάσφημοι». Στό μισοσκόταδο 
τοΰ βάθους τής σκηνής ή Λουΐζα 
Ποζέλλι καί ή Ρίτα Δημητρίου 
(οί γνωστές «ντίβες», πού πριν 
άπό λίγες μέρες μέ τούς κοα>γΑ· 
δες τους άναστάτωσαν τήν έπι- 
τροπή άδειας) άγκαλιασμένε^ 
σιγοτραγουδάνε μιά παληά έ**· 
τυχία τής πρώτης. Ό  Γιαννάκη? 
ό Φλερύ προσπαθεί νά... κατηχή- 
ση τίς μπαλλαρίνες ν·«ί...ή πρε
μιέρα εΐναι άπόψε...

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡΊ
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γ. Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Γ Η : «Κιθάρα Μτχοέμικη». 

(Ποιήματα).— Εϊνε ή τελευταία συλλογή 
τοΰ συμπαβοΰς ποιητου, ό όποιος, παράλ_
ληλα μέ τίς μεταφραστικές του κατακτή
σεις. δεν παραλείπει τήν πιρωτότυπη έπί. 
δοσι* Δέν αισθάνεται τήν άνάγκη \ά δώ
ση ποιητικά τό άποβησαύρισμα της πείρας 
tco, δπως θά φανταζόταν κανείς βλέπον
τας τά χιονισμένα μαλλιά του. ‘Ο φιλοσο. 

φικός στοχασμός του έρχεται μέ τήν ά. 
πλουστερη μορφή, κρυμμένος μέσα στά 
μαλλιά τής μικρής του. σέ στροφές μποε- 
μισμου καί αίσθηματολσγίας Μπορεί, μέ 
τίς αυστηρές άπσιτήσειΓ τών κριτικών, ol 
στίχοι του νά μή φτάνουν στήν έντασι πού 
πρέπει καί νά ύστερουν— κάποτε—-στήν
τεχνική. Μά ό Σημηριώτης δέν προορίζει 
γ ι’ αύτούς τούς στίχους του Γράφει γιατί 
πρέπει νά γράφη. Γιατί μοιάζει τόν Κη . 
ρύλο, τ’ άρσενικό της ’Αλκυόνας, κι* έχει 
συνγένειεο μέ τόν άιρχαϊο τραγουδιστή 
Αλκμάνα. δπως παραστατικώτατα γράφει 

ό κ Μυριβήλης σέ χρονογράφημά του, πού 
προτάσσεται τής συλλογής.

Ποιραθέτουμε ιι?ο ικές στροφές άπό τούς 
στίχους του*

“ Ολα τά δέχομαι *γώ άπό σένα. 
κάθε σου δλέμμα, λόγο πικρό.
Μπορώ ν’ άλλάξω τά πεπρωμένα;
"Ο ,τι <5ν μοΰ κάνης τό συγχωρώ...

’ .Q! οι άνοιξιάτικες αύγές, 
τ* άηδόνια έκεΐνα, ο κήπος!
Τό ξύπνημα τών λουλουδιών, 
τής αύρας τά φιλιά, 
τό κιόσκι δπου τήν πρόσμενα 
καί της καρδιάς μου ό χτύπος 
σέ κάθε φόρεμα λευκό, 
ποΟΙλεπα μακρυά.. .

    ·]
Σ αστίζω, γίνομαι κουτός 
κάβε πού τή σιμώνω.
Τή στάση καί τά λόγια μου 
καί τό μυαλό μου χάνω.
Καί μου μιλεΐ κι* έγώ σιωπώ 
καί τήν κυττάζω μόνο...
—  ’ Α χ! θέ μου, πώς τήν άγαηΟΙ 
Δέν ξέρω τί νά κάνω! .
Λυρικοί, αισθηματικοί άλαφρά παιγν*· 

διάρικοι, θυμίζουν τά έρωτικά τραγουδί
σματα του Πολέιιτ»

·. 91.
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ΟΙ δοκιμές ! Ή  βάσανο μεγάλο τοΟ θεάτρου 
άγνωστον βέβαια παντός έρασιτέχνου λάτρου 
που συνηθίζει νά όρα έξω άπ’ τήν αύλαία 
καί νά τά δρίσκη άπαντα στό θέατρον ώραία.
Βλέπει τό έργον τέλειον πάντα νά τοΰ σερβίρεται 
κι* ένφ είς χειροκροτήματα έντόνως παρασύρεται 
καθόλου δέν φαντάζεται τί έργασία φοδερά 
χρειάστηκε γιά ν’ άνεδη τό έργο κάποια φορά.
Οί δοκιμές ! Τί δάσανο κι’ ύπόθεσις πεζή...
βάσανα καί χαρές μαζί
γελοία, φωνές καί πρόστιμα
καί καλαμπούρια άρκετά καί άνοστα καί νόστιμα
άστεΐα και έκνευρισμοί, θυμοί, δάκρυα, φιλιά
καί ποϋ καί ποϋ καμμιά φορά καί μία καρεκλιά...
Άπό βραδύς τό «δρντινο» — αύτό είν’ άπ’ τά συνήθη _  
στόν τοίχο έκολλήθη
κι' είδοποιεΐ πώς αϋριο at δοκιμα'ι άρχίζουν
κι’ οί ήθοποιοί διαβάζοντας, τά μούτρα τους ξυνίζουν.
«Άκόμα δέν έπήραμε ουτε άναπνοή
καί δός του πάλι δοκιμές... Δέν είν’ αύτή ζωή».
ΜΐΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι!·Η·ΙΙ·Η·Η·Μ·Η·υνΗ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·Η·||·Π·Η·ΙΙ·Ι|·|Ι·ΙΙ·ΙΙ·Ι!·1!·

ΠΩΣΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΔΟΚΙΜ ΑΙ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ

Εΐνε κρυφός άναβρασμός κι* όλίγη δυσφορία 
ήτις συνήθως γίνεται διά τήν... Ιστορία.
Κι’ έτσι στίς δέκα τό πρωί άρχίζει τό μπαλέττο 
— ή μία λίαν παχουλή, ή άλλη σάν σπαγέττο — 
ό χορευτής τά βήμοττα μ’ υπομονή διδάσκει 
καί τό μπαλλέτο μ' άνοιχτό τό στοματάκι χάσκει.
Κι* άρχίζει ή έφαρμογή κατόπιν τών βημάτων 
μετά παρανοήσεων καί... παροιπατημάτων.
Νεύρα, λοιπόν, 6 χορευτής. Δικαίως έκρηγνύεται 
φωνάζει, ύβρίζει έλαφρώς, καί θυμωμένος σείεται.,.
«Λιλή δυό βήματα μπροστά καί μόνον ενα πίσω 
έσΰ Κική τό σώμα σου, παιδάκι μου πιό ϊσο 
Έσΰ Καίτη νά μή γελάς ! Κα'ι άλλοτε σοΰ τδπα...
Κ ι’ έσύ Μαίρη πιά πέταξε καμμιά φορά τή γόπα...
Κορίτσια I Πάλι άπ’ τήν άρχή... θεέ μου τί τραβάμε ! 
Εμπρός μαέστρο... Πάμε I ...

"Οχι !... "Οχι... Γιά τδ θ εό ... Στάσου μαέστρο... Στάσου 
Κορίτσι μου. Είσαι μέ τά σωστά σου ;
Πόσες φορές θά σοΰ τό πώ I Δυό βήματα έμπρός I 
Δέν είν’ αύτός χορός 1 
’Εσείς πιά θά ('έ σκάσετε...
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‘Εμπρός. Γιά ξαναδοκιμάσετε...
"Ελα  μαέστρο πάμε... "Ενα  δύο, ένα δύ ο .., (
"Αχ θεέ μου. Αύτό εΐνε άστεΐο...
Καί συνεχίζεται γραμμή τό βάσανο αύτό 
ήμέρα μιά, ήμέρες δυό, όχτώ, δεκαοχτώ 
ώς ποΰ νά φθάση μιά βραδυά ή πρώτη τής ρεβύ 
καί τά ϊδια λάθη νά γενοΰν καί δταν θ’ άνεβη...
Καί τό μπαλλέτο τό άτυχές τούς πόδας βασανίζει 
καί προσπαθεί στή μουσική καλώς νά τούς ρυθμίζη 
ένφ τόν «μπάλετ μα'ι'στερ» πολύ τόν έκνευρίζει...
"Ομως ή ώρα πέρασε κι' ό καλλιτεχνικός 
διευθυντής κραδαίνοντας στό χέρι τό ρολόι 
τόν κόβει στήν πιό κρίσιμη τήν ώρα νευρικός...
Λέγοντας: «Τό μπαλλέτο σου μισή μέρα μοΰ τρώει». 
—Άκόμα δός μου δυό λεπτά νά τό ξαναπεράσω...
—Αύριο... Αϋριο. Γιατί έχω καί έργο ν’ άνεβάσω !
Έμπρός... Ύποβολεΰς... Τά νούμερα. Ποιο θά γίντ] πρώτο; 
—θά κάνουμε τό «λότο».
Μά λείπει πάλι ή Κοκό...
—Αύτό είν* έξωφρενικό.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΤίϊΓΐΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΜΙΙΚΙΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΙΙ
Αύτή ή γυναίκα μι* φορα στήν ώρα της δέν φτάνει I 
Βάλ’ της πενήντα πρόστιμο, νά μήν τό ξανακάνη.
Σιγά παιδιά ! Τί γίνεται ! Νά πάψη ή κουβέντα.
—Λουλοΰ δός μου μιά μέντα...
—‘Ίσα , παιδί μου, πήγαινε στό νούμερο τό άλλο 
—Ποιό εΐνε ; Τό σόλο «Αμφιβάλλω».
—’Έλα , λοιπόν, Βασίλη μου, τό σόλο νά περάσης 
—Μία στιγμή παρακαλώ... θέλω νά τό διαδάσης,
—Γ ιατί ;
—Ξέρω κι’ έγώ ; Μοΰ φαίνεται πώς τίποτα δέν λέει.„
—"Ω χ ! "Ολοι μοΰ έγίνατε τώρα πολύ σπουδαίοι...
—Πέρνα το μία φορά Βασίλη μου καί βλέπουμε 
—Τί νά σοΰ πώ ! Έ γώ  τό λέω, άλλά ντρέπουμαι !
Κι’ ή πρόβα συνεχίζεται έν μέσω φασαρίας 
μέ πρόστιμα, παράπονα καί διαμαρτυρίας...
Άλλά τό άρθρον μας έδώ βεβαίως δέν τό κλείνουμί, 
εΐνε τόσα σπουδαία καί τρελλά πού φέρνουν αί στιγμαί 
πο} έκτελοΰνται αί δοκιμαί,
ώστε καί τήν συνέχειαν γιά τ’ άλλο τήν άφήνουμε.

Ο Π Α ΡΑ Σ Κ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ
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ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ

TJI
Κ Ο ΥΡΕΜ ΕΝ ΕΣ  

"Ολες χαρακτηρισμένες 
οί χορεύτριες μιά χαρά 
βγαίνουν δλες κουρεμένες 
πάνω στή σκηνή σειρά.

Κάθε μιά τους φιγουράρει 
Οάν άρσενικό παιδί 
—Νά ξυπνήσ’ ή κουρεμένη 
καί τό πάπλωμα νά δη|

, Α Φ Η  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α Κ IΝ Η Σ  I Σ

Μιά μικρή μικρή σκερτσόζα 
τιλάϊ σ’ ένα θεατή 
στήν καρέκλα της κουνιέται 
σάν νά έχη κάτι τι*

I
Ξαφνικά άλλάζει θέσι  ̂
καί τόν βλέπει άπρεπως 
[(χέρι βέβαια πού δέν πιάσει 
Τόπος δέν άδιάζει, πως;).

ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΣ

Μέσα στό «Μοντιάλ» κοιτάζω 
κάποιον τραπεζιτικό /
«ού κολλάει σάν τσιμπούρι 
βπου βλέπει θηλυκό.

Μέ γυαλιά τήνε φερμάρει 
ιΐνε φίνος παπατζής 
κι’ αιωνίως φιγουράρει 
στήν άγάπη τζαμπατζής,

,ΡΕΒΥ

Παβντοί} ιτιά ’Επιθεωρήσεις 
μ* πελατεία τακτική 
Ρεβύ ot κύκλοι των θιάσων 
Ρεβύ κι* οΐ Ερασιτεχνικοί !

Γ ράφουνε συγγραφείς πενήντα 
μαζύ. Δέν είμαστε ζαβοί I,
Καί δσο ρέβει πιά ή τέχνη 

1 τό ρίζαν δλοι στή Ρεβύ.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑ Ι Η ΜΟΔΑ

Τόσην ύπόληψι έχουν τά έργα
στά θέατρά μας τακτικά
πού ρεκλαμάρουν πιά τίς τουαλίΤ.

(τες
άκόμα καί στ’ Αριστοκρατικά.

...’Απόψε θά φορη ή Μαρίκα 
λαμέ δελούο, κρέπ μαροκαίν 
κι* ή Κατερίνα ζιμπελίνες 
σ’ ενα μοντέλλο τοϋ Πακέν.

KENT ΡII '

ΤΑ ΕΙΖ-ΕΤΤΑ
Κ α τ ά λ ο γ ο ς  τ ί τ λ ω ν  γ ι ά  

τόν  κ. Σ α μ α ρ τ ζ ή  πού  έ χ ε ι  
τ ή ψ ύ χ ω σ η ν ά ό ν ο μ ά ζ η τ ό  
θ ε ρ ι ν ό  τ ο υ  έ ρ γ ο  μέ κ α τ ά  
λη ξι  ε ί ς  ε τ α

Ό  μ ε λ έ τ τ α, . Ζ α μ π έ τ τ α , 
Κ λ α κ έ τ τ α ,  ν τ ρ ο υ μ π έ τ τ α ,  

ν έ τ α ·  σ κ έ τ α ,  καστανν ι έτ-  
τα,  ”Αφη  σέ τα.

ΑΙ Α Λ Ο Γ Ο Σ
— Τί ύπήρξε ή Δίς Ποζέλλι, πού 

παίζει στό θέοσρο Μακέδου, γιά 
τόν Άττίκ;

— Ή  μαθήτριά του;
— Καί τί βρήκε ό κ. Μακέδος 

στό πρόσωπο τοϋ κ. Άττίκ;
— Τόν δάσκαλό του. — K<ivt€ μι4 βέσι pg!,.j (Σ κ ίτσ ο : Η . Ζωγράφε )

"Οπου ν’ άκούσης ρεσιτάλ 
τό ρίξαμε στή μουσική 
καί τό γλεντάμε τακτικά 
μ ’ έγχώρια καί κλασσική.

'Ολύμπια καί Παρνασσός 
' Ωδεία, θέατρα, Παλλάς, 
παντοΰ τ’ άηδόνια τραγουδοΟν, 
βελάζει κάθε άγελάς.

Καθένας τώρα βιολιτζής 
άρτίστας γίνηκε σωστός - ■ 
κι’ ό κάθε μόρτης σαντουρτζής 
σολ’ιστ ξεφύτρωσε κι’ αύτός.

Παίζει ή μία ά μαίν γκώς 
οί άλλες παίζουν ά κάτρ μαίν 
*ήν... "Αρια τής Μαντάμ Άγκως 
γιά νά... ξυπνήσ’ ή κουρεμέν!

Κ ’ ένφ δλοι άρχίζουνε 
νά παίζουν κορδωμένοι 
οί άλλοι·., ρουχολίζουνεί „
τ ρ ι γ ύ ρ ω  κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ι  !

Μιά λέει γιά τό κοπτέλλο της 
ή άλλη κουβεντιάζει 
καί μιά μικρή στόν μπέλλο της 
γνεφολογα μέ νάζι.

Κι’ δταν τελείωση τό μορσό 
εύθύς χειροκροτήματα 
Μπιζάρισμα ξεφωνητό 
Μπράβο μπίς, μπίς (6λαοτήματ·*Ί

~ "Α χ ! τί ώραία έπαιξε!
— Τί σκέρτσα ήταν τοΰτα 1 
[(Κι’ αύτές άς. μήν προσέξανε 
ουτε σέ μιά μπατοΰτα)

Καί μόλις τελειώσρ πιά 
καί τό στερνό κομμάτι 
φεύγουν σάν νά τούς κυνηγουν 
(Νά μή μάς πιάση μάτι !)

Φά—σόλ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 
ΑΠΟΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟ...ΖΙΝΕΜ/

“ Οταν δυό έρωτευμένοι 
θένε μιά γωνιά οί καϋμένοι 
γιά νά κάνουν μούτς καί μά 
ποϋ τραβοΰν; Στό Σινεμά 1.

Κ.ι’ δταν μιά μικρή άρχίζει 
δπως δλες νά νυφίζπ 
ποϋ τραβάει μέ τή... μαμά;
Ποΰ άλλοϋ; Στό... Σινεμα.

Καί παρηγοριά γιά νάβρη 
ποΰ θά πάη ή χήρα ή μαύρη;
—”Ω! τί θρήνος έν Ραμά !— 
πάει κι’ αύτή στό... Σινεμά.

Κι’ ή μ<τγείρισσα Σταμάτα 
παρατά κουζίνα πιάτα, 
μαγιονέζες, καπαμά 
καί τραβάει στό Σινεμά.

Ή  ντεμουαζέλ ή Φάνη 
τά μικρά είς τό σεργιάνι 
θά τά πάη στό Ζάππειο μά,* 
μπαίνει καί στό Σινεμά.

Κ ' έτσι δλοι, δλα, κι’ δλες 
καί καθημερνές καί σκόλες 
τόνα τ’ άλλο τούς βρωμά 
μ’ Λγαποΰν τό Σινεμά.

Κ ΕΝ Τ Ρ Ι
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Έ δώ  στά καλλιτεχνικά καφφενβδάκνα 

βυμδαί ει κάτι τό πολύ περίεργο. Έ ν φ  τά 
γκαρσόνια φέρνουν πρόθυμα μόλις παραγ- 
γείλει κάποιος νερά— δυστροποΟν καί μί 
κάθε τρόπο άποφεύγουν νά έκτελέσουν άλ
λου είδους παραγγελίες.

— Γκαρσόν, διέταξε πρό δέκα λεπτών t- 
*ας ξεμαλλιασμένος ποιητής.

 Όρί<ηε, τρΟ άπήντησε έκεΐνο καί σνμ
Ιίλήρωσε Αμέσως: Ξέρω νερό θά θέλετε.

“Ο ποιητής μέ τουπέ έκατομμυριούχου, 
ϋοΟκοψε τήν κουβέντα.

— Δέν ξέρεις τίποτε. Φέρε γρήγορα τρία 
•βζα στήν παρέα.

*Η συντροφιά στό άκουσμα τών τελευ
ταίων του λέξεων έξεπλάγη.

Ό  ένας κυττοΰσε τόν άλλο καί δέν πί
στευε στ’ αύτιά του.

Τό γκαρσόνι είπε χαμογελώντας: Μάλι. 
οτα. Κούνησε τό κεφάλι του καί έσπευσε 
νά σερΘίριι  ̂ τρία νερά στό διπλανό τρα- 
«έζι άλλων άνοιχτοχέρηδων λογίων!

‘Ο ποετάστρος που άφήσαμε πάρα πά
νω έπιασε τή συζήτηση μέ τούς δικούς του. 

— Λοιπόν, πού λέτε, μπορεί ό Βερλαίν..# 
"Οταν πέρασε κάμποση ώρα, έρριξε μιά 

ματιά στόν μπάγκο κι’ έβαλε μιά φωνή. 
—  "Αργησες πολύ, Παναγιώτη.
“Ο Παναγιώτης, τό φτωχό γκαρσόνι, κά 

V  ψιθύρισε στ’ αύτΐ του καταστηματάρχη 
κι’ ό τελευταίος έρριξε μιά φοβερή ματιά 
στόν έξαλλο ποιητή. ‘Η άτμόσφαιρα βάρυ- 
νε# *0 ποιητής άνταπέδωσε τό βλέμμα κι* 
ό καταστηματάρχης σηκώθηκε άπ* τόν πά. 
γκο καί πλησίασε πρός τό μέρος του.

« ..’Άκου, νεαρέ μου, τόσο καιρό δέν I- 
Kocva παράπονο. Μοΰρχεσθε στό καφφενείο 
μου, πιάνετε τις καρέκλε, χαλάτε μέ τΙς 
φωνές σας τόν κόσμο καί δέν θυμάμαι νά. 
φησε κανείς άπό σάς δεκάρα στό μαγαζί.

—Μά...
« Τ ί  μά καί ξέ μά ώς έδώ καί μή πα- 

ρέκει. Καθήστε, δέν σάς διώχνω, φωνάξτε, 
πάλι δέν σάς διώχνω, άλλά, διάβολε^ βρσν 
τοφώνησε ό καταστηματάρχης, μή κοροϊ
δεύετε τό γκαρσόνι I 

_ Π α ό ς ;
 Τί ποιός; Έσεΐς!
ΆκοΟς έκεϊ τρία ούζα! Κι* έχετε τά μοΟ 

τρα νά φωνάζετε έπειδή δέν τά... φέρ
νει!

*Η παρέα δέν έβγαλε τσιμουδιά. Οί γύ
ρω συντροφιές τό ϊδιο. Μόνο ό ποιητής τόλ 
μησε νά ψιθυρίσω,

asssffl
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τά καλλιτεχνικά καφφενεϊα
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Ir —rmz

—Μά τό είπα στά σοβαρά! Νά, άμα δέν 
πιστεύεις, k ij  έβγαλε άιτό τήν τσέπη του £- 
να... δεκάρικοΐ

"Ενα θαυμαστικό: νΑάάά! γέμισε τήν 
αΙθουσα<

Ό  κατοβστηματάρχης κρατήθηκε γιά νά 
μήν πέση.

Ό  δίσκος δμως του γκαρσονιού ξέ φύ
γε άπό τά χέρια του κι* έπεσε στό κεφάλι 
μιάς διοασουμένης. "Ετσι δικαιολόγησε έ» 
κείνη τήν λιποθυμία της, πού κατά την γνω 
μη μας ήταν άποτέλεσμα τής έμφανίσεως 
του... δεκάρικου!

*Ακοΰς, δεκάρικο!
Καί ή συζήτησίς δοινε κι’ έπαιρνε, l\ f$ 

ό καταστη<ματάρχης έτριβε τό δεκάρικο πά. 
νω στήν πλάκα τού τροίπεζιοΟ γιά#νά έξα. 
κριβώση τήν... γνησιότητά του! "Οπως 
βλέπετε ένα δεκάρικο στά χέρια ένός ποι
ητή πρέπει τούλάχιστον νά εΐνε... κάλπικο! 
Ή τα ν όμως άληθινό καί τό γεγονός δι
καίως έπανηγυρίσθη! "Ερρευσε άφθονον ύ
δωρ. ’Αργότερα μάλιστα ή γιορτή μετε;
τράπη σέ σορπράϊζ πάρτυ! Ειδοποιημένοι
έφτασαν άπό πολλά σημεία τής γειτονιάς 
κι* άλλοι έορτασταί. ’Εννοείται πώς ό κα
θένας φρόντισε νά φέρη μαζί του ένα κου. 
μαράκι μέ... νερό!

Τί σορπράϊζ πάρτυ θάταν άλλοιώς;
*Εκεΐ άνάμεσα στούς κοίπνσύς τών τσι

γάρων, στήν άποπνικτική μυρουδιά του κα- 
φενείου, έκεϊ δταν τό ρυθμικό κατρακύλι- 
σμα τών ζαριών στό τάβλι άκσμπανιάρει 
τό μονότονο τραγούδι τοΰ σερβιτόρου πού 
παραγγέλνει κάποιον «μέτριο βραοτόν,. 
άρχίζουν καί τελειώνουν οί χιλιάδες τών 
όνείρων, οί χιλιάδες τών πόθων.,β τών άν- 
θρώπων πού μαζεύονται στά «καλλιτεχνι

κά» καφενεία.
*Εκεϊ μέσα δημιουργούνται θίασοι τερά

στιοι, έκεΐ κλείνονται συμφωνίες, έκεϊ δια. 
λύονται συγκροτήμοττα κι* έλπίδες γιά νά 
ξαναγεννηθοΟν άπ’ τήν άρχή πάλι.

*0 Τάτης, ή Λιλή, ή Πέπη, 6 Μανάσης 
έκεΐ θά συναντήσουν τους δικούς, τό συ- 
νάφι...

Μιά πελώρια σιλουέττα φράζει πρός στι. 
γμήν τήν πόρτα γιά νά τήν ξεφράξη εύθύς 
άμέσως φράζοντας τόν διάδρομο γιά λίγο 
κι* υστέρα κόβοντας γιά πάντα τή δίοδο 
μέ τήν καρέκλα του, στήν όποία στρογγυλό 
κάθισε..β

Τρεις ρικνοί τύποι (έκ τών όπο[ων οί δυό 
άνοίκουν εις τά στελέχη του... άπάλτου 
πληθυσμού) τραβάνε τίς καρέκλες τους 
κοντά rev καί σκύβουν άπάνω στό τρα
πέζι.

 Τί έγινε; κύρ *Αλέκο.β.
*0 κύρ ’Αλέκος — ό χοντρός πού λέγαμε 

πρό όλίγου_ ξεροβήχει, σηκώνει τούς ώ. 
μους καί χτυπάει τά χέρια...

 Γκαρσόν., βαρύ καί δχι. *Έ ! τί βέλα.
τε νά γίνη; Μά, τούς τό ξέκοΨα ή θάρθης 
μαζί καί ή Ντέτη, ή λεφτά γιόκ...

— Κύρ Άλέκο ... Τί λέγαμε; "Ενας θία
σος δέν στηρίζεται σέ μιά γυναίκα.

 Ναί, ρέ παιδάκι μου, άλλά βρες μου
τήν καλύτερη.

Ώ ς  θά ώσμήθη ό άναγνώστης, πρόκει
ται γιά σχηματισμό θιάσου. Ό  κύρ ’Α 
λέκος εΐνε ό χρηματοδότης. *0 «Λεφτας» μ’ 
άλλα λόγια, κι* οι τρεΐς συσκεπτόμενοι εΐ
νε... καλλιτεχνικόν προσωπικόν πού μέλλε» 
νά άπαρτίση... τό θίασο.

Πράγματι, δέν περνάνε καί πολλά λ-πτ& 
της ώρας καί στήν πόρτα μπαίνουν μεΐ-

διώσες καί πηδηχτές τρείς χαριτωμένες 
Γκρέτες Γκάρμπο. *Η συντροφιά σηκώνει τά 
κεφάλια ζωηρά.

 Καλώς τή Ντετη, γειά σου Πέπη μου,
τί γίνεσαι Νινή; u

Οί δυό άπ’ τίς καινοοργοφερμένες παίρ
νουν καρέκλες.

 Σάς τήν φέραμε. Νάττ>ν. " Ε ,  Ντέτη,
πές τους πώς θάρθης καί σύ... νά συνέλ. 
θουν...

— Γι’ αύτό ήρθα νά συνεννοηθούμε κύρ 
Ά λέκο ...

Ή  εύτυχία £χει συμπληρωθή. "Ολα εΐνε 
μέλι-γάλα. *0  θίασος εΐνε κι* δλας έτοι
μος, Μόνον ένας τής συντροφιάς μουρμου
ρίζει.

— Μου τή... φέρανε οί άθλιες... Μου τή 
φέρανε στ* άλήθεια. Αύτός εΐνε ό κύρ 'Α 
λέκος πού μέ τήν άρνηση της Ντέτης είχε 
βρή πάτημα νά ξεφύγϋ.,# τή χρτ>ματοδό- 
τησι....

Στό  διπλανό τραπεζάκι δυό σκυθρωποί 
τύποι έπιμένουν νά ρίχνουν τά ζάρια. Στίς 
φάσεις του ταβλιού έχουν μεταφέρει τή 
θεατρ ική φρασεολογ ία # .

— Ντόριτα... Σ έ  καπακώνω.
— Δέν άφήνεις τά ιιπίζ; Τό Συοα\ό μοΰ 

παρασταίνεις;

*Ένας τρίτος έπεμβαίνει.
— «Σο ΰ *... αύτό τράβα...
'Ο  άντίπαλος θυμώνει.
— Δέν παύει, λέω γώ, ό ύποβολέας άπό 

κεΐ...
Καί τό τάβλι συνεχίζεται.
"Ενα  ζευγάρι δίπλα κάνει ύπολογισμούς,
 "Ενα  τέτοερτο ή Λιλή. Καλά εΐνε, της

ύπολογίζω καί δυό μπίζ...
 Μπά, ουτε... καφέ δέ θά πάρη.#
—Μπά... νά σοΰ πώ, έφτιαξε τώρα τε

λευταία. β.
 Τό έέρω... άγοράκι δέν έφτιαξε;
— ’Ό χι... θέλω νά πώ έστρωσε., καί ή 

φωνούλα της δέν εΐνε άσχημη.
Πρόκειται γιά παράστασι. Τό ζευγάρι 

διοργανώνει ένα θίασο γιά ένα προάστειο 
κοντά στήν Αθήνα καί καταστρώνει τό... 
ώρολόγιον πρόγραμμα γιά κάθε έμφάνιση.

—"Ενα  τέταρτο κι* ένα τέταρτο ή Καίτη 
μισή ώρα...

—  Καλή εΐνε ή Καίτη (μιλάει έκεΐνος). 
έ; έγινε σπουδαία τώρα τελευταία... σο<.. 
λευπώθηκε...

Έκείνη χτυπάει νευρικά τό ποδαράκι της 
στό πάτωμα.

 Σ άν νά μοΰ φαίνετοα δτι δλες τίς
άλλες έκτός άπό μένα, τίς βρίσκεις καλές.

Έκεΐνος· ξαφνιάζεται.
— Δέν ντρέπεσαι, μανοΰλα μου;
— Τόν κακό σου τόν φλάρο... Γέρο... νά 

μή σοΰ πώ τίποτα.β
Καί,., ή παράσταση συνεχίζετοα..,
 Στάσου βρέ Πίπη, δέ σοΰ φτάνει ένα

πενηντάρι γιά μεροκάματο;
— "Ενα  πενηντάρι; θέλω έξήντα γιά τσι

γάρα μονάχα.. # 
ί — Ατμομηχανή είσαι, ρέ παδάκι μου;

Ετσι καταστρωνονται έπιχειρήσεις, 6 ίτ 
δονται μισθοί, γίνονται προϋπολογισμοί καί 
ή λεπτή βροχούλα τά άπογεύματα χτυ
πάει τά τζάμια χαράζοντας άπάνω στή θα
μπή τους έπιφάνεια περίεργα πεντάγραμμα 
κι* άλλεπάλληλες ύποσχέσεις. Μολύβια 
βγαίνουν άπ’ τίς τσέπες, φλυτζάνια καί 
ποτήρια τραβιώνται στήν άκρη καί τό μαρ. 
μάρινο τραπεζάκι λαβαίνει τό λόγο.

 Έδώ  εΐνε ή Σαγκάη έτσι;
— *Έτσι...
 Άπό δώ ξεκινάει τό άτμόπλοιο... έ

τσι;
—  Άλλοιώς...
—  Γιατί;
—  Καί ποιός μάς βεβαιώνει δτι ξεκι_ 

ν^ει τό άτμόπλοιο, όνειρα θερινής νυχτός 
θά σχεδιάσουμε τώρα; Τό άτμόπλοιο δέν 
τόν κ ουνάει ρούπι χωρίς τό παραδάκι...

Ώ ς  καί στή Σ αγκάη έχουν κουράγιο 
νά πάνε. Αλήθεια σκεφθήκατε ποτέ τήν 
ψυχολογία τών άνθρώπων αύτών πού δι_ 
αρκώς εΐνε υποχρεωμένοι νά ταξιδεύουν 
γιά νά κερδίσουν τό μεροκάματο;

Ύπάρχουν άνθρωποι πού ένα ταξειόι ώς 
τόν Πειραιά τό θεωροΰν μεγίστη περιπέ. 
τεια. Καί ύπάρχουν αύτοί οί θαμώνες τών 
καλλιτεχνικών καφενείων πού άν μείνουν 
περισσότερο άπό μιά βδομάδα σέ μιά πό_ 
λη τό θεωροΰν σπουδαίο γεγονός, ύψίστη 
μεταλλαγή τής ζωής τους.

Σ  * ένα τραπεζάκι κοντά στή μεγάλη 
τζαμόπορτα μιά μικτή συντροφιά άπό βε_ 
τεράνους καπνίζει νωχελά. "Ενας έχει
τό λόγο;

—  Ξεκινήσαμε πού λ^ΤΓ ;·* τά π^δ'α 
*Η Πέπη ποΰ νά κρατηθεί t·: νε jav

ζαρκάδι... *Έ , Πέπη μου;
*Η Πέπη, μιά ζαρωμένη άρτηριοσκλή. 

ρωση προσπαθεί νά μετακίνηση τό πόδι 
της.

—•"Αχ!..· “Η βροχή μέ σκοτώνει  ̂
Noci, Χτρεχα, που λέτε... καί ποΰ νά μ* 
πιάσουν...

Πόση ιίρωνία! "Ε τ ρ εχ ε .. Κάπο„ 
τε έτρεχε. Καί τώρα τρέχει, άλλά μέ τή 
... φοεντάσία πρός τά π ίσω .,β# Πόση με. 
γοβλοπρέπεια I

Ο Ι περιφημότεροι τύποι σ’ αύτά τά 
κέντρα εΐνε οί τερατολόγοι. Σ  * όποιαδή. 
ποτε στιγμή τής ή μέρας ή της νύχτας άν 
τούς συναντήσετε εΐνε πρόθυμοι νά σάς 
διηγηθοΰν μιά τερατώδη περιπέτειά τους, 
μ’ ένα θίασο τόν όποιον άπαραιτήτως.... 
διηύθυναν αύτοί.

—  Παίζαμε, πουλές, μιά τραγωδία τοΟ 
. . . ’ Μολιέρου «Τό πράσινο φ[λο»...

—  Μά ύπάρχει, , τραγωδία τοΰ Μο_ 
λιέρου; Αύτός δέιν έγφραψε μόνο... έπι. 
θεωρήσεις;

—  Μπά είχε γράφει καί τραγωδίες...
—  Μά Σ  πΰρος Μελάς, ήτανε ρέ Τάσο; 

Τί μοΰ συζητάς;...
—  ΝαΓ... σοΰ λέω t Είχε ΥΡάψει..· 

Τί δέν ξέρω ‘γώ; άφοΰ έγώ τή... μετά. 
φρασα άπ’ τά... ’ Ιταλική.

—  Έ σ ύ ;
—  Βέβαια δέν τήν έχει παίξει ποτ· 

καί μένα μοΰ τήν έδωσε ή... άδερφή τοο 
στό Παρίσι...

—  Ή  άδερφή τοΰ Μολιέρου; ζή,
—  Βέβαια... καί, λοιπόν... ά, ξέΧ®. 

σα τό ώραΐο ήταν δτι μοΰ τάχε ρίξει ι  ” 
ή θειά της...

—  Ή  άδερφή τής μάννας τοΟ Μολ»#„ 
ρου;

—  "Οχι... Άδερφή τοΰ πατέρα του
—  "Α , δλα κι* δλα! πρό πάντων όχι 

τα\*ε #
άνακρίβειες... (Έ ν α  πράμα πού συχαινε. 
ται σάν τίς άμαρτίες του ό τερατολόγος 
εΐνε ή... άνα^ρίβεια).

Καί ή διήγηση συνεχίζεται;
Έσεΐς, βέβαια άναγνώστη μου, πού ά- 

κοΰτε τή συζήτηση νοιώθετε πολύ μεγάλη 
τήν άνάγκη νά κάμετε αύτόν μέ τόν ΐδ·ο 
το^πο νά τόν πιάση τό.. γλυκό του ΑΛ. 
" ' ·· Γ· "χον έμάς πού  ̂ ' - λατεύ-
ουμε τοοη ώρα#,β Τ Ρ Ε Ι Σ  ΤΟ ΓΥ Ρ Ο


