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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Θ. Ν. ΣΥΝΑΛΙΝΟΥ
Άποκαλυπτικωτάτη ή άνταπό- 

κρισή μας άπό τή Νέα Ύόρκη,πού 
δημοσιεύουμε σ’ άλλη στήλη. " Ε 
νας μεγάλος άριθμός ήθοποιών,
«ού έπισκέπτονται κατά καιρούς 
τις άμερικανικές μεγαλουπό- 
λεις — οΐ περισσότεροι άπ’ αυ
τούς έχουν σχεδόν μονίμως έγκα- 
τασταθή έκεΐ — διαπράττουν τό
σες άξιόποινες πράξεις είς δάρος 
τών ‘Ελλήνων συγγραφέων όσες 
καί οΐ παραστάσεις πού δίνουν.
Γιατί αύτοί οΐ καλλιτ,χνες δχι μό
νο δέν καταβάλουν ούτε ένα σέντς 
γιά συγγραφικά δικαιώματα στούς 
δικαιουμένους συγγραφείς, άλλά 
καί είσπράττουν γιά λογαριασμό 
τους συγγραφικά δικαιώματα νε- 
μόμενοι έτσι τήν πνευματικήν Ιδιο
κτησίαν τών συγγραφέων.

Άπό τήν ανταπόκρισή μας αύτή 
καθώς καί άπό τήν έπιστολή τής 
‘Εταιρίας τών θεατρικών Συγ
γραφέων, πού δημοσιεύσαμε στό 
περασμένο φύλλο τών «Παρασκη
νίων» άποκαλύπτεται πώς υπάρ
χει μιά όλόκληρη Μαφία, μιά συ
στηματική Καμάρα, πού •περιλα
βαίνει ήθοποιούς, ύποβολεΐς, Ι 
διώτες, θεατρικούς έπιχειρηματι
ές. καί πού στρέφεται έναντίον 
τής τάξεως τών Συγγραφέων πτω
χών κι’ αύτών βιοπαλαιστών, μ’ 
αντικειμενικό σκοπό τόν σφετερι- 
σμό τών δικαιωμάτων τους. Δικαι 
ωμάτων, πού δλη ή Ευρώπη καί ή 
’Αμερική τά έθεώρησε καί τά κα- 
τωχύρωσε σάν ιερά, άφοΰ άποτε- 
λοΰν τόν μόνον πόρον τών συγγρα 
φέων γιά τήν άντιμετώπιση τών 
βιοτικών τους άναγκών.

Ή  απόσταση δέν έπέτρεπε μέχρι 
τοΰδε τήν διαπίστωση τών άδικη- 
μάτων, πού έξακολουθητικά γίνον 
ται στήν ’Αμερική, έδώ καί πολλά 
χρόνια είς βάρος τών Συγγραφέ
ων. άλλά καί της θεατρικής _Ί - 
8ίάς” κ α Γ Γιατί άνθρωποί 'ηόυ' 
μέ τόσην έλαφρή συνείδηση δια
πράττουν συστηματικές καταχρή
σεις είς βάρος τών συναδέλφων 
τους συγγραφέων—γιατί ήθοποιοί 
καί συγγράφεις άνήκουν σέ μιά 
καί τήν αύτή οίκογένεια,τήν μεγά 
λη οίκογένεια τοΰ θεάτρου —δέν 
εΐνε καλλιτέχνες, οΰτε καί άπλοι 
έπαγγελματίες. Εΐναι έκμεταλλευ 
τές μιάς τέχνης, πού δμως ό προ
ορισμός της συνδέεται μέ τήν δλη 
πρόοδο ένός τόπου. Καί σάν τέ
τοιοι εΐναι άξιοι γιά κάθε ταπεινή 
πράξη. "Οπως παράλληλα δέν εί
ναι άξιοι νά Ιερουργήσουν στό 
ιερό τής θυμέλης.

’Έτσ ι τό πράμα παίρνει γενι- 
κώτερο ένδιαφέρον. Τό τί είδους
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θέατρο σερβίρουν οί περίεργοι 
αύτοί καλλιτέχνες στούς ξενητε- 
μένους "Ελληνες τής ’Αμερικής 
εΐναι θέμα, πού πρέπει ν' απα
σχόληση δχι μόνον τό Σωματείο 
’Ηθοποιών καί τήν 'Εταιρία τών 
θεατρικών Συγγραφέων, καί τήν 
’Επιτροπή Άδείας. άλλά κι’ αύτό 
τό Κράτος, άφοΰ τό Κράτος μ’ δ
λο του τό δίκηο ποτέ του δέν έπα- 
ψε νά θεωρη σάν έθνική δύναμη 
τόν έλληνισμό τής Αμερικής καί 
νά ένδιαφέρεται γιά τήν αναζω
πύρωση καί διατήρηση τοΰ έθνι- 
σμοΰ του. πού ό άφομοιωτικός ό- 
δοστρωτήρας τοΰ Αμερικάνικου 
πολιτισμού, άπειλεΐ νά έξαφοτνί- 
ση. Τό θέατρο ύπήρξε πάντοτε Ε
να άπό τά άποτελεσματικώτερα 
μέσα προπαγάνδας. "Ομως τί εί
δους προπαγάνδα μποροΰν νά κά
νουν μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ στοι
χείου τής Αμερικής οΐ τέσσαρες 
‘Ελληνικοί θίασοι πού βρίσκονται 
αύτή τή στιγμή στή Νέα Ύόρκη 
καί στό Σικάγο, δταν γιά νά τρα
βήξουν κόσμο έξαπατοΰν τό κοινό 
άλλάζοντας τούς τίτλους τών έ'ρ- 
γων μέ άλλους δπως «Τά βάσανα 
τοΰ εύνούχου», τό «Εξαμηνίτικο 
παιδί» κι- άλλους τής αύτής έγ- 
κληματικής ήλιθιότητος καί κακο 
πιστίας. Ά ν  δ' έξ δνυχος μπορεί 
κανείς νά γνωρίση τόν λέοντα, 
άπό τήν άλλαγή τοΰ μ’αύ-
τό τόν τρόπον μποροΰμε κι’ έμεΐς 
νά φαντασθοΰμε τί είδους κακομε,- 
ταχειρισμούς παθαίνουν τά ερνα 
καί μέ ποιά μορφή κ«ΐ σέ ποιά 
κατάσταση παρουσιάζονται μπρο
στά στό έλληνικό κοινό.

Ή  ‘Εταιρία τών θεατρικώνΣυγ- 
γραφέων άπό τό άνακοινωθέν της 
πού δημοσιεύουμε σ’ άλλη σελίδα 
μαντεύουμε πώς έλαβε τά πρώτα 
μέτρα γιά ν’ άντιμετώπιση τό κα
κό. Περιμένουμε τώρα νά μάθου-
txf-  r —t Vfr

βουν έναντίον τών ασυνειδήτων 
αύτών ύποβολέων καί ήθοποιών 
τό Σωματεΐον ’Ηθοποιών καί ή ’Ά 
δεια άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος 
τοΰ Ήθοποιοΰ. "Οσο γιά τό Κρά
τος είμαστε βέβαιοι πώς δέν θά 
άφήση κι’ αύτή τή φορά χωρίς 
νά δείξη πώς ύπάρχει και πώς άν- 
τιλαμβάνεται τήν σημασία τοΰ 
κακοΰ πού γίνεται δχι μονάχα είς 
βάρος της θεατρικής Ιδέας άλλά 
καί όχτακοσίων περίπου χιλιάδων 
ξενητεμένων 'Ελλήνων, πού καθή
κον καί συμφέρον έχουμε νά τούς 
τονώσουμε τόν έβνισμό. καί νά 
τούς διατηρήσουμε "Ελληνες.

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ Σ

ί ί ΑΙΒΘΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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Γράφοντας τίς γραμμές αύτές τή 
νύχτα, μετά τήν πρώτη τοΰ νέου 
έργου τοΰ φίλοι» κ. Άλέκου Λιδω- 
ρίκη «Αίθουσα άναμονής» πβύ έδω- 
κεν είς τό δέατρον «Ρέξ» έ ήμι- 
χρατικός θίασβς της κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη τό βράδυ της Τίτάρτη; 
ίέν  μπορώ άκόμα νά ξεκαθαρίσω 
μέσα μου τήν άπορία ποϋ μοΰ γέν
νησε ή παρακβλούθηση τβΰ έργου 
αύτοΰ, σχεδόν μετά τό άνοιγμα 
Τής αυλαίας, άμέσως.

Τί είναι ή «ΑΥδουσα άναμβ- 
,νήξ»; Ό  άρμοδιώτερος γιά νά μας 
«ή το τί «θέλησε» νά ύπαρξη τό 
έργο του αύτό είναι έ ίδιος έ συγ- 
γραφεύς. Ώς έξης προσδιορίζει τά 
πράγματα είς ένα σημείωμά του, 
δημβσιευδέν άκριβώς τήν ήμέρα 
της πρεμιέρας του στά «Άδηναϊκά 
Κέα»;

«... Ά π ’ τή στιγμή — λέγει έκεΐ 
— πού άγάπησα τό δέατρο, κύττα- 
ξα τήν ψυχή μου ώς τίς βαθύτερες 
γωνιές της καί ζήτησα ν’ άντλήσω 
άπ’ αύτήν τό δέμα, τό μεγάλο δέ
μα πού. τήν άπασχολοΰσε... Το βρή
κα μέ τό πρώτο δράμα μου σχεδόν 
παιδί άκόμα... Αύτό που μέ άπα- 
σχόλησε στό πρώτο σοβαρό ξεκίνη
μά μου, αύτό παρέμεινε σά μιά βα 
δύτερη ουσία τής δραματβυργική; 
προσπάθειας μου κι’ αύτό ζητάει 
νά βρή πάντα τήν τελική καί όρι- 
βτική του λύτρωση.

»Τό δέμα τής ευτυχίας τοΰ άν- 
δρώπβυ! Αύτήν, τήν εύτυχία, τήν 
είδα άπό τήν πρώτη μου έξόρμησι 
σάν κάτι τό άπίδανο, τότραγικά 
απλησίαστο, σάν κάτι ποϋ κΓ δ
ταν τ’ άγκαλιά$ωμε, πάλι δέν τδ- 
χβμε δικό μας. Ό  άνδρωπο; έχει 
κλεισμένη μέσα του τήν έννοια 
τής ανησυχίας. Διψάει γιά άλλα
γή. Ποδεϊ νά ξεμακραίνη άπ’ τή 
γαλήνη, γιατί ή γαλήνη είνε στα
θμός, ένώ ή $ωή δέν σταματάει πο
τέ της, παρά μονάχα έμπρός σ 
θάνατο...

«..."Εμεινα πιστός στό δέμα αύ
τό τής άγωνίας τοΰ άνδρώπου. ποϋ 
άντικρύ^ει μέ δέος άληδινό τήν

εύτυχία καί κατά βάθος ένώ τήν 
θέλει, τήν ΐητάει, τήν άποδιώχνει 
μόνος του-

«Στήν «Αίθουσα άναμονής», τό 
τελευταίο έργο μου πού άνεβά£ει 
άπόψε ή άνεκτίμητη Μαρίκα α
πλώνεται καί πάλι μέ άλλες εικό
νες καί διάφορες «φιγούρες» χα
ρακτήρων ή πλαστική αύτή έξέτα- 
σι τοΰ θέματος πού συμπαθώ.

«’Άνθρωποι μέσ’ στό έργο αύτό 
θέλουν καθένας μέ τόν τρόπο του 
νά βρβΰν τήν εύτυχία, άπλώνουνε 
τά χέρια τους πρός αύτήν, τήν πε
ριμένουν, τήν περιμένουν νάρδη.

Αίθουσα άναμονής πελώρια, τε
ράστια ή $ωή, μάς συγκεντρώνει 
όλους, φτωχούς καί πλούσιους, ά- 
νήσυχους ή φαινομενικά γαλήνι
ους καί ψύχραιμους μπροστά στής 
τύχης τά παιγνίδια, μάς συγκεν
τρώνει βλβυς καί παίζει μέ τήν 
μικρότητα μας, μέ τίς άσήμαντες 
βουλήσεις μας. Ζοΰμε, άγαπάμε, ά- 
μαρτάνομε μέ μιά λαχτάρα νά 
δροΰμε κάτι πειό καλό.

«Πολλοί άπό μάς κάνουν πώς ξέ
ρουν στερεώτερα άπό τούς άλλους 
τό μυστικό τής εύτυχίας. Καί δμως 
ολοι αύτοί, αύτοί ©ί ίδιοι πού πι
στεύουν πώς νοιώθουνε βαθύτερα 
τής εύτυχίας τό νόημα ϊσως νά 
μήιν τό ξέρουν καί νά μή τό κατέ
χουν περισσότερο άπ’ ΐίύς άλλους, 
άπ’ τούς άνίδεβυς καί άδύναμους. 
Αύτούς τούς τάχα ίσχυροτέρους, 
ποιός θά βρεθή νά τούς γιατρέψη;»

Άπάνω-κάτω δηλαδή τά χρυσά 
έπη τοΰ Πυθαγόρα ( Χ Χ Υ Ι )  : «'..Οί 
άνθρωποι μόνοι τους είνε τών συμ
φορών καί τών δυστυχιών των οί 
έργάται. Δυστυχισμένοι! Δέν μπο
ρούν νά διακρίνουν τίς εύτυχίες 
καί τά καλά πού είναι κάτω άπό 
τά μάτια τους. Τά αύτιά τους μέ
νουν σφαλιχτά στήν άλήθεια ποϋ 
τούς μιλεί. Πόσο λίγο γνωρίζουν 
κι’ οί καλύτεροι άπ’ αύτούς τ’ άλη- 
θινά γιατρικά τών συμφορών τους. 
Νά πώς πληγώνει ή μοίρα τών άν-

( Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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THII ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ KIHHII THE ΚΟΡΛΣ ΤΟΝ
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'Ο κ. Παύλος Νεγκουλέσχο — έ- 
πιτετραμμένος τής Ρουμανίας — 
δέν είνε μόνο στή χώρα του. γνω
στός ώς συγγραφέας πρόβας καί θε
άτρου, άλλά καί στόν τόπο μας. 
Γιατί έκτός άπό τούς κοσμικούς κύ 
κλους καί ώρισμένους καλλιτέχνες 
μέ τούς όποιους έρχεται- σέ περισ
σότερη έπαφή εί 
νε γνωστός σά 
συγγραφέας — σέ 
κείνους πού δια-, 
βάζουν Γαλλικά 
καί αύτοί είνε οί 
περισσό τ ε ρ ο ι 
στήν 'Ελλάδα—έ
νό ς  έξαιρετικά 
ένδιαφέρον τ ο ς 
βιβλίου πού τύ. 
πωσε τό 1937.

Είνε μιά ώραι- 
οτάτη καλλιτε
χνική έκδοση, μέ 
θέμα παρμένο ά
πό τήν άρχαία 
μας μυθολογία.
Λέγεται «' δεύ
τε ρ ο ς θάνατος 
τής Εύριδίκης».
Μέσα σ’ αύτό το 
βιβλίο φαίνεται ό 
βαθύς μελετητής 
τοΰάρχαίου πνεύ
ματος, ό άνθρω- 
θρωπος πού συγ- 
κινήθηκε άπό τίς 
ώραιάτητες ποϋ 
έκλεινε έκεΐνος 

••όσμος, καί ό 
ποιητής πού κα. 
τοδθώνει μέ τήν 
πνοή καί τήν $ων 
τάνια πού διακρί 
νει τό γράψιμό 
του, νά μάς φέ- 
ρη τόσο κοντά 
σέ θεούς, σέ πο
λιτισμό παλαιό, 
μά ζωντανό/ Μέ 
'έντηκς στό] γρα 
φείο του στΛ ρου 
μανική Π » ε- 
σβεία. Τό (γρα- 
φεϊο τοΰ >|· Π·
Νεγκβυλέσκβ είνε γραφείο δου
λειάς, γραφείο άνδρώπου πού εξε
τάζει τά πράματα όπως είνε πραγ
ματικά. Μοναδικό του στολίδι ή 
εικόνα τβΰ Βασιλέα Καρόλου. Ά ρ  
χί$ω ν ’ άνησυχώ άν ιέκεϊ,μέσα δά 
συ^ητηδβύν καλλιτεχνικά δέματα. 
Σέ γραφεϊβ πού δέν άκούγονται 
παρά διπλωματικές φράσεις, κομ
ψές, κρύβοντας κάτω τους όλάκαι- 
ρους κόσμους, άγωνίας. Μά δλα τά 
νέφη τών άνησυχιών διαλύονται 
μέ τήν εμφάνιση τοΰ συμπαδοΰς 
καλλιτέχνη-διπλωμάτη- Νεότα
τος. ” Α ν  τόν δήτε σ’ ένα κοσμικό 
σαλόνι δέν δά πιστέψετε δτι αύτό; 
ό κομψός νέος κύριος εΐνε άντιπρό 
σωηβς μιάς χώρας σάν τή Ρουμα
νία. Καί δτι συγχρόνως είνε ένας 
χωριστός έκπρόσωπβς τών γραμμά 
των τής πατρίδος του.

Μιλάει τά Γαλλικά του μέ ξενι
κή πρβφορά. Τραγουδιστά ! Χωρίς 
χειρονομίες. Ή  έκφραση τής κου
βέντας του καί ή έμφασή της, γί
νονται μέ τή βοήθεια τοΰ τονισμού 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·;;·!ΐ·ιι·ιι·ιι·ιι

τής φωνής του καί μέ τά δυό μάτια 
του. ’Έτσι τό γραφείο τοΰ διπλω
μάτη χάρις στό άπλό ϋφος του, 
στήν ένδιαφέρουσα συνομιλία γί
νεται γραφείο καλλιτέχνη.

Είχα διαβάσει μιά έντύπωση τοΰ 
κ. Ούράνη άπό ένα τελευταίο τα
ξίδι του στή Ρουμανία γιά τήν καλ

• Ο  κ. Ν εγκ ουλέσκο.

λιτεχνική της κίνηση καί μούχε 
προξενήσει τήν προσοχή μου, ή ά
γάπη ποϋχει ό Ρουμάνος 'στό βι
βλίο. "Ωστε ©ί πρώτες έρω- 
τήσεις πού κάνω στόν εύγενέστατο 
συνομιλητή μου, εΐνε γενικά γύρω 
στό βιβλίο τό ρουμανικό καί ξένο.

—Ό  Ρουμάνος διαβάζει πολύ.Καί 
διαβάζει γιατί έχτός άπό τήν άγά
πη ποϋχει στό βιβλίο καί ιδιαίτε
ρα στό ρουμανικό, ή τιμή του είνε 
φτηνή. Παρά πού τό χαρτί είνβ'ά- 
κριβό. Βιβλία 120 σελίδων πουλί, 
ώνται 15—20 δραχμές. Καί άν λο
γαριάσετε δτι τόσο κοστίζει έδώ \ 
ένα μικρό κουτί τσιγάρων, κα-! 
ταλαβαίνετε δτι ό Ρουμάνος άγο-ι 
ράξει τό βιβλίο δπως καί τά τσιγα!
ρα του. Τό θεωρεί άνάγκη του. ’Έ-1 
χει καταλάβει δτι μέσα στό βιβλίο j 
κλείνεται ό καλλίτερος φίλος, ή ' 
μόρφωση, ή συγκίνηση, ή χαρά, τό 
γνώρισμα: τής $ωής. ’Έ χε ι γίνει πα 
ράδοση ή άγάπη πρός τόν καλλιτέ

χνη. ’Ίσως αύτό νά οφείλεται στό 
δτι οί δυό Βασίλισσές μας, ή Βασί
λισσα Κάρμεν Σύλβα καί ή Βασί
λισσα Μαρία, ήταν ή μιά ποιήτρια 
καί ή άλλη πε^ογράφος. ’Έτσι τήν 
βδομάδα τοΰ Γαλλικού βιβλίου 
πουλήθηκαν βιβλία άξίας 1.0CC.CCC. 
CC0J Τό Γαλλικό βιβλίο έχει τή 

δεύτερη κυκλο
φορία τοΰ κόσμου 
— έξω άπό τή 
Γαλλία—στόν τό
πο μας. Πρώτα 
έρχεται τό Βελ
γικό κοινό μετά 
τό δικό μας. Πό
σο δέ είδος πρώ
της ανάγκης είνε 
καί πόσο έμπορι- 
κό, άρκεΐ νά σάς 
πώ δτι μεγάλα 
καταστ ή μ α τ α 
πού μέσα τους 
κλείνουν ε ί δ η  
πού άρχί^ουν ά
πό γυναικεία ύ- 
ςράσματα γιά νά 
τελειώσουν σέ εΐ 
δ η μαγειρικής 
καί πού τά διευ
θύνουν Εβραίοι 
( ! ! )  έχουν ιδι
αίτερο τμήμα βι
βλίου. Ή  μιά έκ
θεση διαδέχεται 
τήν άλλη. Τά βι 
βλία έκδίδονται 
σέ κομψές εκδό
σεις — άπό τό 
«"Ιδρυμα Καρό
λου») — ποϋ χρη
ματοδοτείται ά
πό τόν ίδιο τόν 
Βασιλέα μας.

Μιά καί γίνε
ται όμιλία γιά 
τόν Βασιλέα Κά
ρολο ό κ.Νεγκου- 
λέσκο δυμδται ο- 

, τι δτκ,ν έ?., CPtA6t 
σοφος καί συγ- 
γραφεύς Μπάγ
κα έξελέγη μέ- 
Ιλος τής Ρουμανι

κής ’Ακαδημίας, ό ίδιος ό Βασι
λεύς τόν ύπεδέχθη στήν Ακαδη
μία μ’ ένα έξαιρετικό λόγο.

’Άδελα μουρχεται στό νοΰ ή έ
ρευνα ποϋκανε τό περιοδικό μας 
γιά τήν κρίση τοΰ έλληνικοΰ βι
βλίου καί οί άπαντήσεις πού δόδη- 
καν. Κι’ ιδιαίτερα τού κ. Μελά. 
Έχτός πιά άν καί ό κ. Μελάς εί
νε... Ρουμάνος.

— Ποιό βιβλίο είχε τή μεγαλύ
τερη κυκλοφορία;

— Δυό βιβλία: Τό «Λά Μεντελί- 
να..« διεθνιστικο στόν χαραχτήρα, 
πούλησε μόλις πρωτοδγήκε 2.2CC 
άντίτυπα. Καί τό «Γιάν» (ό Γιάν
νης). Αύτό είνε εθνικού χαραχτή- 
ρα. Είνε ή περιγραφή τής £ωής έ
νός χωριάτη-

‘Η κουβέντα μας γυρίζει στή 
κριτική. Si ή πως αύτή έχει — άλα 
Ελλάδα — τίς αιώνιες άντιρρήσεις 
της.

—'Η κριτική σχεδόν τό παρακά
(Συ,νέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

C  I. Φ Α ΡΔ Ο Υ Λ Η Σ

Ο άνταποκριτής τών «Παρα
σκηνίων» στή Ν. Ύόρκη 
μάς πληροφορεί πώς ό περί

φημος ύπερκαλλιτέχνης τοΰ Μελο
δράματος άξιότιμος κύριος Ί .  Φαρ-ι 
δούλης έκτός άπό τό τραγούδι! 
«Στής Πλάκας' τίς άνηφοριές» ποϋ 
τό έτύπωσε καί τό πουλεί γιά δικο 
του στήν Αμερική, έξέδωσε καί έ- 
φωνογράφησε καί τό τραγούδι άλ
λου Έλληνος συ.'δέτου «Πιές γλυ
κό κρασί» μέ τό όνομά του φαρδϋ- 
πλατύ στό έξώφυλλο καί στίς πλά
κες τοΰ φωνογράφου.

Δηλαδή ό κ. I. Φαρδούλης εμ
φανίζεται ένώπιον τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου τής Αμερικής καθώς καί 
τοΰ άμερικανικοΰ κοινού ώς συνθέ
της δλων τών ελληνικών τραγου- 
διών, οίκειοποιούμενος έτσι δχι 
μόνον τά ξένα έργα, άλλά καί τά 
δικαιώματα τών συνθετών καί συγ
γραφέων.

©ά ήθέλαμε νά μάθουμε; Έναν
τίον τής σωρείας αύτής τών έγκλη- 
ματικών πράξεων δέν μπορεί να 
ληφθή κανένα μέτρο, άφοΰ καί 
πρεσβευτή έχουμε στήν Ούάσιγ- 
κτων καί προξένους στό Σικάγο 
καί τίς άλλες μεγαλουπόλεις τών 
Ηνωμένων Πολιτειών;

γιά τρίτη φ®ρ* <& μελοδραματικέ! 
μεταφράσεις τοΰ Καραγιάννη.

•
ΑΛΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΑ

Η Ελληνική Κυβέρνηση, ποό 
τόσα καί τόσα κάνει γιά τή 
νέα γενεά, έπρεπε νά υπο

χρέωνε δλα τά σχολεία νά δουν τΑ 
φίλμ «Σουέζ».

Έκτός τοΰ δτι εΐνε περίφημα γυ
ρισμένο, έ^αιρετικά καλοπαιγμένο, 
εΐνε παράληλα τό έργο π3ύ χρειά
ζεται, πού πρέπει νά δν| κάθε νέος, 
γιά νά κοοταλάδη τί θά πη άνησο 
χία, πίστη, δρεξη γιά δουλειά. 
Καί δταν σκεφτή κανείς πώς ό ή· 
ρωάς του Ντέ Λεσσέψ, τάβαλε μ λ 
τήν άμμο της Αίγυπτου, μέ τά στοι
χεία τής  φύσης, μέ τούς Τούρκους, 
τούς ’Άγγλους έκείντ,ς τής έποχής, 
μέ βα<πληαδες καί πολιτικούς, κα ί 
δτι στό τέλος, είχε τήν χαρά νά δη 
τά πρώτα δαπόρια, νά σχίζουν τά 
νερά, τοΰ δρόμου, πού αύτός ά- 
νοιξε, ένώνοντας ’Ανατολή καί Ε^· 
ρώπη, φέρνοντας τίολιτισμό νέο, δί
νοντας έργασία σέ χιλιάδες άνθρώ
πους, τότε, σκέπτεται κανείς, γιατί 
νά. μή μπόρεση δημιουργώντας έν- 
τοτΓΐκά, νά φτάση στά ύψηλότερα 
σκαλοπάτια, γκρεμίζοντας κ«θ|| 
άντίδραση, νικώντας, θάπρεπε ιά 
τό δοΰν δλοι δσοι, καθισμένοι cto 
καβούκι τους, δγάζουν κάπου - κά
που τό κεφάλι τους, λέγοντας μιά 
λέξη, έτσι έπειδή τούς κατέβηκε νά 
τήν  ποΰν, θέλοντας μ’ αΰτή τή λέ
ξη νά γκρεμίσουν γιά νά ξαναχτί»

Άλλά, μέ λόγια,.,

ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ.,.-

Δ ιαβάζοντας κανείς τήν σω
ρεία τών γραμμάτων πού 
έλαδοτν τά «Παρασκήνιου σάν 

άπάντηση στό άρθρο τοΰ κ. Χάγερ 
—Μπουφίδη, έρχεται στό νοΰ του ή 
άπάντηση πού έδωκε ό 'Άμλετ, 
στό\ 1 Πολώνιο, δταν τόν ρώτησε τί 
διαδ<|ζει: «Λόγια, λόγια, λόγια,
λόγ·^. T0ar γβ&ΐ}ΐιατΎ νέων 
έκτο^ άπό έλάχιστες, έλαχιστότακ 
τες Ιέξαιρέσεις, δλοι τους τταρέτα- 
ζαννλόγια, λόγια, λόγια.

’Άρθρα χωρίς Αρχιτεκτονική* 
Πολλά χωρίς όρθογραφία.

Έκεΐνο πού ζητάγαμε στό προη
γούμενο φύλλο: άνησυχία καί έν·
θουσιασμό, λείπιουν έντελώς.

Χωρίς πολεμική, χωρίς ο6σ(α, 
χωρίς περιεχόμενο... Καί ή άνησυ. 
χία κι’ ό ένθουσιασμό ς, θά φαινόν· 
τουσαν, άν άντί γιά λόγια έστελ
ναν δημιουργική τους έργασία, πού 
θ&τοαίε ή καλλίτερη άπάντηση στΑ 
δτι ύπάρχουν νέοι.
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ΠΩΣ ΣΥΚΟΦΛΗΤΕΙΤΛΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΙΑΣΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
(Ό  Φαρδουλής συνθέτης δλων τών τραγουδιών) 

ΤΟ Υ  ΕΝ Ν ΕΑ  Υ Ο Ρ Κ Η  Λ Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ  ΜΑ Σ
Ν Ε Α  Υ Ο ΡΚ Η , Φεβρουάριος. — 

Έ φ ’ οσον στήν Αμερική βρίσκον
ται σχεδόν διαρκώς τρεΐς καί καμ- 
μιά φορά τέσσερις θίασοι έλληνι- 
κοί, νομίζω πώς θά ένδιαφέρωνται 
οί θεατρικοί κύκλοι τής Ελλάδος 
νά μάθουν τί γίνεται έδώ μ’ αύ
τούς καί πώς εργάζονται. Καί 
πρώτα-πρώτα μάθετε τό έξης: Δέν 
προφταίνει νά γραφή ένα έργο 
στήν Ελλάδα καί άμέσως άντίγρα 
φό του ξεκινά γιά τήν Αμερική. 
Δέν ύπάρχει ά^άδα γραμμένη ά
πό "Ελληνα συγγραφέα, πβύ νά 
μήν τήν έχουν έδώ!Στή Ν. 'Υόρκη 
ύπάρχουν τρεις θίασοι 1) 'Ο «θία
σος Ελλήνων ’Ηθοποιών» άδελφών 
Ζαπνουκαγιά-Λίνας Δώρου. 2) «Ό 
©ίασος Ελλήνων Καλλιτεχνών» 
«Hellenic Theatre Entertainments» 
τών Κώστα Κα^ή—Ελένης Λουκά. 
3) Συσταθείς τελευταίως έπαιξε 
τά «Άρραβωνιάσματα» τοΰ κ. Μπο 
γρη ένας τρίτος δίασος ύπό τήν ε
πωνυμίαν «Νέον ©έατρον».
_ Στό μυαλό ολων αύτών δέν χω

ράει ή ιδέα οτι είνε δυνατόν νά δι
καιούνται ©ί Έλληνες συγγραφείς 
οτι μπβροΰν νά πάρουν ποσο
στά. ’Ισχυρίζονται δτι τά έργα, πού 
φέρουν άπό τήν Ελλάδα τούς στοι
χίζουν 2000 δραχ. τό ένα. Μία έ
ρευνα έκεΐ θά πληροφορούσε τούς 
ένδιαφερομένους ποιοι είνε οι κύ
ριοι καί οί κυρίες, πού κάνουν αύ
τή τή δουλειά, γιά νά προβοΰν κα
ταλλήλως σέ μέτρα. Γιά νά κατα
λάβετε τ© μέγεθος τής άσυνειδησί-

ας τους, σάς άναφέρω τήν ακόλου
θον' περίπτωσιν. 'Ο θίασος Άδελ 
φών Ζαπνουκαγιά—Λίνας Δώρου, 
έκμεταλλευομενος τήν παρουσία 
γνωστού Έλληνος συγγραφέως στή 
Ν. ‘Υόρκη ανήγγειλε τιμητικήν 
παράστασιν τοΰ ζεύγους Νίκου—Α 
ριάδνης Ξαπνουκαγια μέ τό έργο 
του —μουσική Σακελλαρίδη— « Α 
γάπες στά ξένα» πού τοΰ έβαλαν 
τόν τίτλο «Τά βάσανα τοϋ εύνού- 
χου» χωρίς βέβαια νά ρωτήσουν' 
τόν συγγραφέα. Γιά τό έργο αύτό 
— πού σημειώσατε έκανε μεγάλη 
έπιτυχία— δταν παίζεται, πληρώνε 
ται ή κ. Λίνα Δώρου, γιατί αύτή, 
λέει, τό έχει!! Σέ σχετική παρατή 
ρηση τοΰ ένδιαφέρομένου συγγρα- 
φέως, έλαβε τήν άπάντηση δτι έ
δώ έτσι γίνεται καί δέν μποροΰν 
οί συγγραφείς νά τούς κάνουν τί
ποτε, γιατί ό άμερικανικός νόμος 
άπαιτεί τήν κατάθεση δυό άντιτύ- 
πων κειμένου καί μουσικής στό 
«U. S. Patent office)) στήν Ούά- 
σιγκτων, μα ί̂ μέ 2 δολλάρια, 
γιά νά προστατεύση τούς συγ
γραφείς. Πληροφορούμαι δτι ώς 
πρός τό έργο αύτό ό έν λόγω εν
διαφερόμενος συγγραφεύς άνέθεσε 
σέ δικηγόρο τήν ύποθεση καί περι
μένει τό άποτέλεσμα τών ένεργει- 
ών του. Τώρα γιά τίς 22 Φεβρουά
ριου ό «©ίασος Ελλήνων Καλλιτε
χνών'» Κ. Καϊή—Ελένης Λουκά, 
άναγγέλλει τούς «Δυό άγγέλους» 
τών Συλβίου—Σακελλαρίδη. Ε ννο 

είται δτι δέν βάζουν όνόματα συγ
γραφέων. Στό Σικάγο άλλος θία
σος, στόν όποιο μετέχουν οί κ. Φ. 
Άργυρόπουλος καί δίς Ξένη Δρά- 
μαλη ύπό τόν θιασάρχην, λέει, Γερ. 
Κουρούκλην, έπαιξαν ώς τώρα τό 
«Σάν ή καρδιά πονάει» τοΰ κ. Χα- 
τ^ηαποστόλου, τήν' «Καινούργια 
$ωή» τοΰ κ. Μπόγρη, τήν' «Κοκοτ- 
τα μέτούς μενεξέδες»τών κ.κ. Γιαν 
νουκάκη- Κυπαρίσση, ύπό τόν τίτλο 
«Μοιραία γυναίκα» καί μιά έπιθε- 
ώρηση «Κουβέντα νά γίνεται!» τε
λευταία μεγάλη έπιτυχία τών Άθη 
νώ ν!!! Κρίνω περιττόν να σάς εϊ- 
πω πώς πρόκειται περί συνοθυλεύ- 
ματος διαφόρων' νουμέρων άπό πα- 
λαιές άθηναϊκές έπιθεωρήσεις. Ε 
πίσης ό έιδώ θίασος Ζαπνουκαγιά— 
Δώρου άναγγέλλει ώς τιμητικήν 
τοΰ ήθοποιοΰ Χαϊδοΰ (ό Χαϊδούς 
τού Χαϊδοΰ) τό... «έξαμηνήτικ© 
παιδί» τού Έλληνος Ακαδημαϊκού 
κ. Σπ. Μελά μέ μουσική τοΰ £άτ- 
τα. ‘Υπό τόν τίτλον αύτόν ό κ. Μ ε
λάς ύποχρεούται ν’ άναγνωρίση τό 
...«Μπαμπά» του καί νά προβή εις 
τήν άνα^ήτηση τής πατρότητος! 
Ή  άλλαγή τών τίτλων γίνεται κυ
ρίως γιατί τά έργα αύτά τά έχουν 
ξαναπαίξει καί μ’ αύτόν' τόν τρόπο 
επιδιώκουν' νά τά καταστήσουν ά- 
γνώριστα καί νά τραβήξουν τούς 
ομογενείς νά τά ξαναϊδοΰν.

Εκείνο πού έπείγει νά κάνη ή

.(Συνέχεια είς τήν βην σελίδος).

Γ ΙΑ  Τ Ρ ΙΤ Η  Φ Ο ΡΑ
έκλεκτός φίλος καί πολύτι-

Ο μος συνεργάτης τών «Παρα
σκηνίων» κ. Δ. Λαυράγκας σ’ 
ένα του άρθρο, πού δημοσιεύθηκε 

στό «.’Έθνος» άσχολεΐται μέ τό ζή
τημα τών μεταφράσεων τών κειμέ
νων τών μελοδραματικών' έργων.
Ό  κ. Λαυράγκας στό άρθρο του 
αύτό δικαιολογεί γιατί ό μελοδρα
ματικός δίασος πού ιδρύθηκε άπ' 
ο*ύτόν καί τόν άλησμόνητ© Σπινέ- 
λη έχρησιμοποίησε τίς μεταφράσεις 
τών λιμπρέττων, π©ύ γιά πρώτη 
φορά έχρησιμοποίησε έ πρώτος με
λοδραματικός θίασος τ©ΰ Καραγιάν 
νη. «Στήν άμηχανία μ©υ —γράφει 

%Τ*1 νά' μή 
μοΰ σκορπίσουν οί τραγουδισταί, 
άναγκάσθηκα ν’ άρχίσω τίς πρόβες 
μας μέ τίς μεταφράσεις πού έχρη- 
σιμ©π©ίησε καί τό πρώτον ελληνι
κόν μελόδραμα τοΰ Καραγιάννη».

Σήμερα, προκειμένου τό Μελό
δραμα v’ άρχίση τίς παραστάσεις 
του μετά 1 1)2—2 χρονηα ύπάρχει 
τό άπαιτούμεν© χρονικό διάστημα, 
γιά νά γίνουν νέες μεταφράσεις.
"Ομως ή έργασία άνάγκη ν’ άρχί
ση άπό τώρα. Διαφορετικά κινδυ
νεύουμε νά βρεθούμε μπροστά σέ 
νέα άνάγκη, νά χρησιμοποιηθούν
ΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΜΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΜΠΜΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΜΙΙΒΙΙΙΙΙΒΗΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΗΙΙΒΙΙΒΙΙΗΙΙΒΙΙΒΜΒΙΙΒΙΙ,,,ΙΒΙΙΒϋη

ΤΟ Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

111 Nil ( Μ Ε  ΙΟΙ! Ι Ε Ι Μ  IU! 
Η! M E  I I  JTiPOVAMIEIITH"

ΤΟ Υ  κ. Α Β Ρ .  Ν. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
δημαρχίας Μεχμέτ Ταλάτ καί 
ωρθωμένη μέ κόκκινο μελάνι άπ* 
τον ϊδιο τόν Δ^εμήλ πασά, μαθαί
νουμε πώς «έ γνωστός σ’ δλο τό* 
κόσμο διευθυντής τοΰ παρισινού θ* 
άτρβυ «’Οντεόν», κ. Άντβυάν, &. 
στερα άπ© ιδιαίτερη συμφωνία, δέ
χεται τή διοργάνωση τβΰ ώδείο» 
έναντι άμβιβής, τά έξβδα τοΰ τα
ξιδιού, διαμονής καί χωριστά 12.0CA 
γαλλικά φράγκα γιά τό διάστημα 
25 ’Ιουνίου ώς 25 Σεπτεμβρίου τοΰ 
1914». Άπ© τό παραπάνω έγ. 
γραφ© μαθαίνομε άκόμα πώ| 
«νοικιάστηκε γιά 25 λίρες τό μήνα 
ή έν Σεχ$αντέ—Μπαοή πολυκατο» 
κία «Λεταφέτ», γιά νά διατεθή ά. 
κέραιη στό «ύπό ϊδρυσιν» ώδεΐβ 
κλπ. κλπ.».

Τό δημοτικό συμβούλιο άνάθεσ* 
παμψηφεί τή διαχείρηση τής ύπό- 
θέσης στον Δίεμήλ πασά. Αύτό; 
πάλι μέ έγγραφ© μ’ άριθμό 49 καί 
ήμερομηνία 25 Μαΐου 1914, παρα- 
καλεΐ τόν πρεσβευτή τής Τουρκί» 
ας στό Παρίσι, νά φροντίση τήν ύ. 
πογραφή τοΰ σχετικού συμβολαίβι» 
μέ τον Άντβυάν. Σέ λίγβ, ή δη- 
μαρχίατής Σταμπούλ,στίς 17 Ίουνί 
ου, μέσω τής 'Οθωμανικής Τραπέ 
ίης, στέλν'ει στήν τουρκική πρε
σβεία τέσσερις χιλιάδες γαλλικά 
φράγκα, γιά πρώτη δόση τβΰ καλ
λιτέχνη. Μερικές δέ μέρες άργότβ 
ρα, φθάνει στήν Πόλη ώς φιλβξενοΰ 
μένος τβΰ Δήμου ό Άντβυάν'. Μέ 
διερμηνέα τον Άχμέτ Μπεντή καί 
ξεναγό τόν' γνωστό ήθοποιο καί 
σκηνοθέτη Ρεσάτ Ριντβάν, γύρισε 
δλα τά θέατρα τής Πόλης, παρακ© 
λού&ησε τίς παραστάσεις ι̂ους, γν·ω 
ρίστηκε μέ τούς ήθοποιούς τους. 
Παρακβλβύθησε καί τό θόρυβο πού- 
χε δημιουρΥηθή στόν έγχώρι© τύ
πο κΓ ϋστερα άπό λίγο διάστημα, 
έθεσε τά θεμέλια τοΰ δημοτικού ώ- 
δείβυ τής Πόλης. Καί τβύδωσε, ϋ
στερα άπό σχετική συμφωνία μέ 
τόν δήμαρχβ, τδνομα «Νταρουλ- 
μπεντάη Όσμανί» πού μεταφράζε
ται «’Οθωμανική έστία καλών ν* 
χνών». Εγκαταστάθηκε στήν πβλυ 

(Συνέχεια είς τήν6ην σελίδα)’

Α '.
Ή  ίδρυση τοΰ Νταρουλμπεν'τάη, 

τοΰ σημερινού δημοτικού θεάτρου 
τής Πόλης, είνε ένα άπό τά σημαν 
τικώτερα γεγβνβτα στήν ιστορία 
τοΰ Τουρκικού θεάτρου. Ή  θεατρι
κή συνείδηση, ή θεατρική κίνηση, 
πβδχε γεννηθή κι’ άναπτυχθή στήν 
Τουρκία, στό περίφημο θέατρο Γεν 
τήκ-πασά, πού μέ τή γροθιά τή; ά- 
πολυταρχίας είχ: σκύϊει τό κεφάλι 
άρχεψε ξανά νά δείχνη σημεία £ω- 
ής καί δράσης. Φανερή ήταν ή έπι
θυμία τών θεατρικών κύκλων νά 
ιδρύσουν ένα δέατρβ, μιά σκηνή.

Στά 1913—1914, δταν δήμαρχος 
τής Πόλης ήταν ό χειρβϋργος Δ£ε- 
μήλ πασάς, άνάμεσα στίς άλλες 
δουλειές τοΰ δήμου, οί πιό αξιοση
μείωτες στάθηκαν τό άνβιγμα στό 
/οίνο τοΰ πάρκου Γκιιυλχ,χνέ, κΓ 
ή ίδρυση Ώδείβυ. Στό τοτινό δη
μαρχιακό συμββύλιβ μέλη ήσαν 
πρόσωπα μβρφωμένα κι’ άξια νά 
νβιώσβυν τό ϋψος καί τήν άνάγκη 
τής τέχν'ης. Μ ’ εύχαρίστηση ύπβ- 
δέχτηκαιν τήν πρωτβδουλία τοΰ 
προοδευτικού δημάρχου καί συντέ- 
λεσαν κΓ αύτά στήν' πραγματοπβί 
ηση τοΰ ώραίου σκβπβΰ.

’Έτσι, ό δήμαρχβς Δ^εμήλ πα
σάς, πρότειν'ε στό δημβτικό συμββύ 
λιο τήν ίδρυση ώδείβυ κΓ  έπέτυχε 
γιά τό σκοπό αύτό κβνδύλι άπό 3 
χιλιάδες λίρες. ΤΗταν δμως τής 
γνώμης πώς μονάχα ένας ξένος ει
δικός θά ταν ό καταλληλότερος γιά 
τή διοργάνωσή του. Τό διάστημα 
έκεΐνο ήταν πασίγνωστος καί φη
μισμένος γιά τό διοργανωτικό κι’ 
επαναστατικό στή θεατρική τέχνη 
πνεύμα του, έ διευθυντής τοΰ πα
ρισινού θεάτρου «Όντεόν», Άντρέ 
Άντβυάν. Γλήγορα ό δήμαρχος 
ήρθε σ’ έπαφή μέ τβν έκλεχτό αύ
τό καλλιτέχνη καί στίς 21 Μαΐου 
1914, μέ μιά σχετική έκθεση πρός 
τό Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε τή 
σύναψη συμβολαίου καί τήν' έναρ
ξη τής προπαρασκευαστική; έργα
σίας. Άπό τήν έκθεση αύτή ποϋ 
φέρνει άριθμό 1028 κΓ εΐνε γραμ 
μένη άπό τόιν τότε γραμματέα τής,



ΓΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ λλλλλλαλλ^λλλλλλ^λλλλλλλλλλ^λλλλλλλλλλλλλλλ ΣΑΒΒΑΤΟΜ 25 Φεβροικχρίοο 1939 ^αλαλλ^

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
•Ιδρυτής: Δ. Μ Ο ΣΧΟ Ν Α Ι

ΣΥΜ ΔΡΟ Μ ΑΙ
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

» έξάμηνος » 70
Ισυρκίας έτησία Λ. I. i  
Αίγυπτου » Τρ. Δ. 50 

Αμερικής » Δολλ. 3 
Πασα άπόδείξις πληρωμής 

δέον νά φέρη χήν υπογραφήν 
τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού. 

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

Η ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Τό θεατρικό μας Μουσείο εχει 

πάρει πιά μιά ώρισμένη μορφή, £■ 
χει άποκτήσει μιάν άτομικότητα νά 
ποΰμε καί ή έπιστημονική κατάτα- 
ξί του, πού προχωρεί, δείχνει πε· 
ρισσότερο πόσης μεγάλης σημασίας 
ώντικείμενα κατέχει.

Καί καθώς ήδη έχουν ξεχωρισθή 
Τά διάφορα τμήμοαά του, εύκολη 
πιά εΐνε ή συμπλήρωσι τοΰ καθενός 
τμήματος καί πρός τά έκεΐ κατευ 
θύνεται ή προσπάθεια τών άρμο- 
διων.

"Ετσι μέ πολλή χαρά δέχθηκε τό 
θεατρικό Μουσείο στούς κόλπους 
ίου τή δωρεά πού τοΰ πρόσφερε τό 
ζεΰγος Χριστοφόρου Νέζερ.

Προγράμματα διανομής, σφραγί
δες, φωτογραφίες, συμβόλαια καί 
Λλλα χρησιμεύουν γιά νά όλοκλη- 
ρώσουν ώς ντοκουμέντα καί νά κα
θορίσουν τήν περίοδο έκείνη. τοΰ 
θεάτρου μας, πού εχει £ναν ίδιάζον. 
πα βεβαίως χαρακτήρα καί πού κυ
ριαρχείται κατά τό ήμισυ άπό τήν 
ξεχωριστή προσωπικότητα τής Κυ· 
βέλης.

Ή  δουλειά της κ· Κυβέλης γένι· 
κά, πού άρχίζει λίγο πριν άπό τούς 
πολέμους τοΰ 12 καί συνεχίσθηκε 
τόσα χρόνια, τώρα έχει κλείσει μέ 
τήν πρώιμη Ισως άποχώρησή της 
καί μπορεί νά έζετασθή σάν ένα Ι
στορικό γεγονός πού ώλοκληρώθη- 
κε ώς δράσι ζωντανή.

Τό θεατρικό Μουσείο παρέλαβε 
Λπό τόν πλούσιο θησαυρό τοΰ ζεύ
γους Νέζερ, πού έπι σειρίν έτών 
ύπηρξαν συνεργάτες τής κ. Κυβέ
λης, μονάχα δσα μπορούσε νά πε- 
ρΛάβη δ χώρος του. Τά ύπόλοιπα 
κατέγραψε γιά νά τά πάρη δταν 
μπορέση νά £χη τόν άπαιτούμενο 
χώρο πού θά τοΰ έπιτρέψη καί τόν 
πλούτο του νά έπιδείξη καί τή με
λέτη τοΰ θεάτρου μας νά δοηθήση 
και ν’ άποκαλύψη τήν άξία του.

—"Ο γνωστός καλλιτέχνης βαρύ
τονος κ. Τ. Ξηρέλλης προσέφερεν 
έκτός τών προγραμμάτων καί φω
τογραφιών διαφόρων έμφσνίσε- 
ών του εις τήν Γερμανίαν, τήν Ι 
ταλίαν καί τήν ’Αμερικήν, καί μίαν 
πραγματικά ώραιοτάτην μακέτταν 
τοϋ κοστουμιοΰ τοΰ Ριγολέττου 
'(πρ^ις γ ' ) ,  πού τή φιλοτέχνησε 
γιά χάρι του ό Άραβαντινός,ίδταν 
Ιπαιξε ό κ. Ξηρέλλης τό dpyjcroup·
γ η ^ ι α  ι ο ΰ  Β έ ρ ν - t t  « . - . ύ  θ ε ρ ο Χ Λ % .

—Τό κοστούμι, άφοΰ τό φόρεσε 
βτίς έμφανίσεις του ό κ. Ξηρέλλης, 
ίμεινε στό βεστιάριο τής "Οπερας 
τοϋ Βερολίνου^

—Τό θεατρικό Μουσείο φροντίζει 
νά διασώση δ,τι μπορεί σχετικά μέ 
τό κάθε τι πού άφορφ τά γεγονό
τα τά δπωσδήποτε καλλιτεχνικά 
πού συγκίνησοτν τόν έλληνικό λαό.

—"Ετσι ζήτησε νά βρή καί τήν 
σύζυγο τοΰ μακαρίτη Κονιτσιώτη 
,γιά νά τής ζητήση μιά - δυό κοΰ- 
κλβς ή καμμιά σκηνογραφία άπό 
του ξύλινο θίασό του. "Υστερα άπό 
ττολλές άλληλοσυγκρουόμενες πλη
ροφορίες έμαθε δτι ή χήρα τοΰ Κο- 
νιτσιώτη μένει στήν Κρήτη μαζί μέ 
τήν κόρη της, πού εΐχε ύποτνδρευ- 
θή ϊναν άξιωματικό, πού δέν έμα
θε τ’ βνομά του. "Εγραψε άμέσως 
<κεϊ, στά Χανιά, καί ή ταχυδρομι
κή ύπηρεσία έπέστρεψε τήν έπι- 
στολή, γιατί ή παραλήπτις ήταν ά- 
γνωβΤΓ|.

—"Αν κοτνείς άπό τούς άναγνώ· 
στας τών «Παρασκηνίων» μπορεί νά 
μδς δώση μιά όποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία, γιά νά τήν διαβιβά
σουμε στό θεατρικό Μουσείο, θά 
Κάνη μεγάλη χάρι καί σέ μδς καί 
στό Μουσείο, πού τόν πλουτισμό 
του τόν στηρίζει κυρίως στούς φί
λους τής θεατρικής τέχνης, δηλαδή 
«ύτϋχως στούς περισσότερους "Ελ- 
Ίηνεςι

γιαν_Σιδ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝ ΤΑΞΕΩΝ  
ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΑ Ι Α ΛΛ ΕΣ  ΔΥΟ Α Π Ο Ρ ΙΕΣ

Τήν πρώτη άπορία μου, τή σχε
τική μέ τήν αυστηρότατη διάταξι 
τοΰ άρθρου 31 παράγρ. 6 τοΰ Κα
ταστατικού Ταμείου Συντάξεων 
’Ηθοποιών — Συγγραφέων — Μου
σικών — Τεχνιτών θεάτρου, είχαν 
τήν καλωσύνη τ’ άγαπητά «Παρα
σκήνια» νά τή φιλοξενήσουν στό 
φύλλο τής 18 τοΰ Φλεβάρη,

Σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεσί μου 
παίρνω πάλι τό θάρρος, νά ξανα
ζητήσω τή φιλοξενία γιά τίς άκό- 
λουθες δυό άπορίες μου, πού εΐναι 
πάντα σχετικές μέ τό ίδιο Καταστα· 
τικό.

Πρώτη.
Κατα τό άρθρο 31 παράγρ. 6, 

«Διακόπτεται ή καταβολή .τής συν
τάξεως είς πάντα συνταξιούχον, ά- 
ναλαμβάνοντα ύπηρεσίοεν είς τό 
Ελληνικόν θέατρον ή κινηματο- 
θέατρον έν Έλλάδι, καθ’ οίονδή- 
ποτε έκ τών έν τφ παρόντι προβλε- 
πομένων ειδικοτήτων ή καί σ ο  
ν α φ ώ ν.»

Δέν διακινδυνεύω έρμηνείαν, διά 
τήν όποιαν ώς γνωστόν άρμόδιος 
εΐνε ό νομοθέτης, ζητώ δμως μέ δ 
λον τόν άπαιτούμενο σεβασμόν τήν 
άδειαν νά έρωτήσω:

— ’Επειδή α ί σ υ ν α φ ε ίς  ε ι 
δ ι κ ό τ η τ ε ς  δέν καθορίζονται 
είς τό Καταστατικό, μήπως ή περί- 
πτωσις τών σ υ να φ ώ ν  εΐναι έ- 
κάστοτε ζήτηιμα κρίσεως τοϋ Διοι. 
κητικοΰ Συμβουλίου;

Καί κάτι σχετικό καί συναφές Ι 
σως.

— Έάν ένας συνταξιούχος, πού ό 
ταλαίπωρος δέν μπορεί νά τά δγά- 
λη πέρα μέ τήν τωρινή σύνταξι τών 
χιλίων δραχμών δέν έχει άλλο κα
νένα πόρο, έάν ό συνταξιούχος αύ
τός εΐναι σέ θέσι νά περίοδε όση με
ρικές πόλεις γιά νά κάνη δ ι α-

έ ξ ε ι ς ,  ύπάρχει κίνδυνος νά 
τοΰ διακοπή ή σύνταξις;

Δεύτερη..
Έάν, ό έπανερχόμενος εις τό έ

πάγγελμα συνταξιούχος, δέν παίζη 
είς τήν έλληνικήν γλώσσαν, δπως 
όρίζει τό άρθρον 12.τοΰ Καταστα- 
τικοΰ, κατά τό όποιον «Ελληνικόν 
θέατρον νοείται κατά τήν έννοιαν 
τοΰ παρόντος ή δ ι’ έλληνυ-  
κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς  άπό σ κ η 
ν ή ς  π α ρ ά σ τ α σ ις  θεατρικών 
έργων κ.λ'.π.» δέν χάνει τή σύνταξι 
του βέβαια.

Είναι ή περίπτώσίς έξαιρετική, 
άλλ’ ύπάρχουν ήθοποιοί γλωσσο
μαθείς, καί παρόμοιο ένδεχόμενο 
δέν άπσκλείεται.

Έδώ τελειώνουν ή άποιρίες μου, 
πού καλό θά ήταν, νά τύχαιναν 
τής σχετικής προσοχής, γιά ν’ ά- 
ποφευχθοΰν παράπονα δικαιολογη- 
μένα γιά τήν έκ τών ύστερων έρ
μηνεία τοΰ Καταστατικού.

ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ

Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ 
Δέχεται 4—8 μ.μ. 

καί έπί συνεντεΰξει 
Μ ΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

8ΕΑΤΡ0Ν
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ΤΗΝ Α Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν
27 Φ ΕΒΡΟ Υ Α Ρ ΙΟ Υ  

"Ωρα 9.30 μΛ μ. άκριβώς 
Ε Ι Σ  ΕΝ ΚΑ Ι ΜΟΝΟΝ 

ΡΕΣ ΙΓΓΑ Λ  
ΤΑ Σ  ΔΥΟ Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΡΑ Σ  
Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ρ ΙΑ Σ  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ 

Μ Α Ν ΙΑ Σ

Α Δ ΕΛ Φ Α Σ

H0EPFHEB
Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΑ  πωλουνται 

άπό σήμερον εις τά Ταμεία 
τοϋ θεάτρου, όδός Άγιου 
Κωνσταντίνου, τηλ. (53.242)
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Διευθυντής όρχήστρας

ΓΙΑΝΝΗ! ΚΥΠΑΡΙΗΝ!
Λαϊκαί άπογευματιναί

ΤΡ ΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ, Σ Α Β 
ΒΑΤΟ Ν

Τό θέατρο Θ ΕΡ Μ Α ΙΝ Ε 
Τ Α Ι μέ καλοριφέρ

Νά πάνε νά κρυφτοΰνε οΐ και 
νούργιοοι συνθέτες μας. Τούτη τή 
χρονιά θέλησα νά τό ρίξω λιγά
κι εξω. ’Έτσι μ’ δλα τά χρόνια 
πού έχουν σκαρφαλώσει στή ρά
χη μου ξενύχτησα τρεις φορές 
στό διάστημα τής άποκρη&ς, σέ 
τρεΐς ταβέρνες μιά τής Πλάκας, 
καί δυό άλλες πού βρισκόντουσαν 
κατά τά μέθη τής όδοΰ Πατησί
ων. Μή μοϋ ζητήσετε όνόματα 
γιατί 6έν ρώτησα νά τά μάθω.

Γιατί άρχισα νά μιλάω γιά τις 
ταβέρνες; "Α, ναί. Καί στίς τρεις 
κότλά φάγαμε καί καλά ήπιαμε. 
‘Όμως έκεΐνο πού μοϋκανε έντύ
πωση δέν ήταν ούτε τό φαΐ, οΟτε 
τό πιοτό, γιατί δόξα νάχη ό Θεός 
καί ή Παναγία νά δίνη γειά καί 
φώτιση στά παιδιά μου, καί στό 
σπίτι μας καλά τρώμε καί καλά 
πίνουμε. “ Ηταν τά τραγούδια πού 
λέγανε στίς ταβέρνες. "Οπου δέν 
ύπήρχε τζάζ δλοι λέγανε τά πα
ληά τραγούδια. Εκείνα  τά ώ- 
ραϊα, τά ρω μαντικά, πού μουσική 
καί λόγια ήταν γεμάτα νοστιμά
δα καί νόημα. "Οπου ξεφωνίζομε 
τά σαξόφωνα καί μπουμπουνίζα
νε οΐ γκράν κάσσες καί τά ταμ
πούρλα, ό κόσμος δέν τραγούδα
γε. Ποϋ τόν άφήνανε τά ταγκό 
καί τά λάμπιεθ—γουώκ. Κ ’ έ'βλε- 
πες δλο τόν κόσμο νά κάθεται 
σάν νάκλαιγε τοΰς πεθαμένους 
του γύρω άπό τά τραπέζια κι’ ώ- 
πό καιρό σέ καιρό νά σηκώνων- 
ται τά κορίτσια νά κάνουν κοτνά 
δυό τρεις γύρους χορό μέ κάτι 
νυσταγμένα παλληκάρια τής κα

κίας ώρας καί νά ξαναρχίζουν τό 
κλάμα μαζί μέ τούς άλλους τής 
συντροφιάς τους.

’Ήθελα δμως νά βλέπατε τί γι
νότανε, παιδάκια μου, στίς τα
βέρνες πού δέν υπήρχαν αύτές οι 
καταραμένες άνακαλύψεις τοϋ 
Σατανά, πού λέγονται τζάζ καί 
ταγκό. Τό κάθε τραπέζι έλεγε τό 
τραγοΰδι του κι’ ύστερα τό παίρ
νανε δλα μαζί καί χαιρότανε ή 
Ψυχή τοΰ άνθρώπου νά βλέπη δ
λον έκεΐνο τόν κόσμο νά γλεντάη 
καί νά τόν άκούη νά τραγουδάη.

Αύτό μάλιστα. Αύτό ήταν γλέν- 
τι άληθινό. Σέ μιά μάλιστα τα
βέρνα κοντά στόν "Αγιο Μελέτιο 
βοήθειά μας ήταν καί κάτι πα- 
ληο’ι κανταδώροι πού τραγουδού
σανε καί πού μόλις άνοίγανε τό 
στόμα τους γινότανε μεγάλη σιω 
πή. Τόσο ήθελε ό κόσμος ν’ άκού- 
ση τά τραγούδια τους. Καί πόσα 
τραγούδια δέν εϊπατνε; ‘Όμως έ
κεΐνα πού μ’ άρέσανε πιό πολύ 
ήταν δυό-τρία πού τό ένα άπ’ αύ- 
τά εΐχε γραφή άπάνω σέ στίχους 
τοϋ καημένου τοϋ Γιάννη τοϋ Δαμ 
βέργη, πού ό θεός νά σχωρέση 
τήν ψυχοϋλα του, καί τό άλλο σέ 
στίχους τοϋ Χαΐνε.

Ρώτησα ποιός τά εΐχε γράψει 
τά τραγούδια αύτά, καί μοΰ εί
πανε πώς ό συνθέτης τους λέγε
ται Μαρίνος. Μοϋ τόν δείξανε μά 
λίστα. “ Ηταν ένας άπό τούς τρα
γουδιστάδες. Κοντός ήταν ό άν
θρωπος, μά θαυματουργός. Τί

ποίηση, καί τί ρομαντισμό καί τί 
ευγένεια καί χάρη κλείνανε μέ
σα τους τά τραγούδια του! Καί 
μέ τί πόνο τάλεγε καί μέ πόση 
προσοχή καί κατάνυξη τάκουγε ό 
κόσμος! Καί ξέρετε γιατί; Γιατί 
ό Μαρίνος, καθώς μοϋ είπανε, ή
ταν παληός τραγουδιστής, πού οί 
καινούργιες μόδες τοΰ τραγου
διού δέν τόν παρασύρανε. ’Έ μ ει
νε πιστός στό παληό άθηναϊκό 
τραγοΰδι. "Ετσι δλα του τά τρα
γούδια μιλάνε γιά κληματαριές, 
ανηφορικά δρομάκια, δμορφα γυ
ναικεία ματάκια καί μυρίζουνε 
γαζίες καί βασιλικούς.

Αύτή τήν ταδέρνα μ’ αύτά τά 
τραγούδια, πού τά συνοδεύει μο
νάχα μιά κιθάρα μάλιστα, τήν 
καταλαβαίνω. Μά τίς άλλες μέ 
τίς φυσαρμόνικες κ’ έκεΐνα τά 
δαιμονισμένα άλλα όργανα, ούτε 
νά τίς ιδώ, οϋτε νά τίς άκούσω.

Τί νά σάς πώ, παιδάκια μου, 
γρηά γυναίκα είμαι καί δέν ξέ
ρω πόσα χρόνια θά ζήσω άκόμα. 
Μ' άφήνω εύκ-ή καί κατάρα στά 
παιδιά μου κι’ δλους τούς νέους 
καί τίς νέες, νά σεβαστούνε τήν 
παληά ταβέρνα. Είναι ένα κομ
μάτι άπό τή δική μας τήν παλρ ' 
ζωή. Έ κε ΐ μέσα κλείνονται οι άν- 
θοί, τά κλάματα, οί χαρές καί οί 
λύπες τριών γενεών. Καί τί γενε
ών, δχι σάν τίς σημερινές... άλλά 
τί χρειάζονται τά πολλά τά λό
για.... Τέλος πάντων!... Γιατί χά
λασε ό κόσμος, παιδάκια μου, χά- 
λασε!

Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ

— 'Τό θέατρο Κοτοπούλη άπηύθυνε έπι- 
στολές πρός τούς άνθρώπους τοο βεάτρου 
πού μ· αύτές τούς παρακαλεϊ νά διατυ
πώσουν τή γνώμη τους γιά τήν «έθνική 
καί καλλιτεχνική σημασία της ΜαρΙκας 
μέσα στό νέο έλληνικό πολιτισμό».

—.01 γνώμες αύτές θά περιληφθοϋν σέ 
Ιδιαίτερο τεύχος, πού θά κυκλοφορήσω 
πολύ προσεχώς μέ τήν εύκαιρία τού έορ- 
τασμοΰ τών τριαντατριών χρόνων, πού ή 
μεγάλη κάλλιτέχνις, χωρίς καμμιά δια
κοπή σκορπίζει τά πλούσια δώρα της τέ
χνης της άπό τήν σκηνή τοϋ έλληνικοΟ 
θεάτρου.

Ό  θίασος τοΰ Μακέδου, όριοτικώς 
πειά, θά έγκα-Γασταθη τό καλοκαίρι στό 
«Λυρικόν». Τό «Άθήναιον» θά λειτουργή
σω ώς κινηματογράφος.

—  Τήν Τετάρτη τό βράδυ στό θέατρο 
Κοτοπούλη, δόθηκε ή πρεμιέρα τής «Αι
θούσης άναμονής» μέ μεγάλη έπτιυχία. 
Τό έργο άρεσε στό κοινό καί κοΤΓαχειρο- 
κροτήθηκε ή έμφάνιση έπί σκηνής τοϋ 
συγγραφέως.

_  ΆφικνοΟνται δύο διάσημες Γερμα
νίδες καλλιτέχνιδες, οΐ άδελφές ΧαΙπξνερ._ 
tro. δώσουν ϊνα ρεα'ιτακ χοροί/ στί Β 
σιλικό θέατρο, τό βράδυ τής προσεχούς 
Δευτέρας.

—  Χθές 6 θίασος ’Ανδρεάδη Ανέβασε 
ένα έργο τού "Αγγλου συγγροοφέως Πρί- 
<τλεϋ «"Ονειρα πού σβύσανε».

_  Έπέστρεψαν ένταϋθα οΐ μέχρι τοΟ- 
δε περιοδεύσντες θίαοοι Σ  ύλβα. Οικονό
μου καί Γκιουζέππε, καί διελύθησαν.

—  Στήν Ζάκυνθο σήμερον ό θίοκτος 
Ξύδη θ’ άρχίστ] τάς παραστάσεις του. 
’ Ελπίζει νά σημειώστ) τήν Ιδια έπιτυχία 
πού έσημείωσε στήν Κρήτη.

— Ό  θίασος Άργυροπούλου έπέστρε- 
ψε κι* έγκαταστάθηκε στό θέατρο Άργυ- 
ροπούλου. Τήν Πέμπτην άνεβίβασε τήν 
ουγγρικήν κωμωδίαν « Ό  άδικημένος».

—  «Ο Ι χρυσές γάμπες», κοττά τά φαι
νόμενα, θά παίζωνται ώς τό Πάσχα. Δι- 
καιολογημένως άλλως τε, άφοΰ έχουν έ

ξυπνα νούμερα καί γλυκειά μουσική. 
Σημειωτέον δτι άντικατεστάθησαν τά ά- 

ποκρηάτικα νούμερα μέ καινούργια, άρ
κετά πετυχημένα.

—  Τήν ίδιά έπιτυχία σημειώνουν καί 
τά «Κορίτσια της Παντρειάς». Δέν έννο- 
οΟν νά παραχωρήσουν τήν θέση τους στήν 
έτοιμαζομένη έπιθεώρηση τοΰ κ. Γιαννου- 
κάκη « Ή  ’Αθήνα έχει κέφιο».

—  "Αρχισε ό καταρτισμός τοΰ καλλιτε
χνικού συγκροτήματος τής «Όάσεως» για 
τό καλοκαίρι. Πληροφορούμεθα δτι διά 
μέν τήν όρχήστραν τοϋ κέντρου έκλεισε 
συμβόλαια ό συνθέτης κ. Βέλλας, ό ό
ποιος θά παρουσίαση τό ίδικόν του συγ
κρότημα. "Οσον άφορά τά νούμερα καί 
τάς άλλας έμφανίσεις, έκλεισαν έπίσης 
συμβόλαιο οι δίδες Μπελλίνι καί δ κ. Μί- 
μης Τραϊφόρος. Πιθανή «ντιζέζ» τού κέν
τρου φέρεται ή δίς Κάκια Μένδρη.

—  Ό  άγγλικός θίασος «"Ολυτ Βήκη», 
πού θά δώση άπό τής 29ης Μαρτίου έως 
rflg.3 -ιοίγα £.-ρ-·>»Λ 
θέατρο, θά πσ»/^ τά έ^ης έργα; Γί^Ρίτη 
άπόγευμα —  'ίράδυ τόν «Άμλέτο» μέ 
μοντέρνα κοστούμια. Τήν Παρασκευή τόν 
«'Ερρίκο τόν 5ο» του Σαίξπηρ, τό Σ  άδ- 
δατο, Λπόγευμα «Ξαναήμουνα έδα>» του 
Πρίστλεϋ. Τό βράδυ «’Άνθρωπος καί 
περάνθρωπος του ΛΊπέρναρ Σ  όου».

— Στίς  13 Μαρτίου δίδεται ρεσιτάλ 
Απαγγελίας του γνωστού καλλιτέχνου κ. 
Πλακούδη, ό όποιος θά άπαγγείλη ποιή
ματα διαφόρων παλαιών καί νέων ποιη
τών.

— ΕΙς  τήν Άμαλιάδα δκαιμε ^ναρξιν 
τών παραστάσεων του άπό της 13 τρ. 
μηνός ό θίασος Ή ους καί Μαρίου Παλαι- 
ολόγου. Τόν θίασον άποτελοΟν 17 πρόσω
πα μεταξύ τών όποίων a t κ.κ. Ευα Εύ- 
αγγελίδου, Μίνα Μαργέλή χαΐ οΐ κ.κ. 
Ιωάννης Βαλέτας, Τέρης Ζάκκας, Μιχα
ήλ Χαραλαμπίδης καί ό ύποβολεύς Ντό-

Ήμικρατικός ’Οργανισμός

ρος θεοδωρόπουλος.
Τό ρεπερτόριον τοΰ θιάσου είναι διαλε

χτό, τήν προηγουμένη δέ Κυριακή έπαιξε 
μέ έξαιρετική έπιτυχία καί μέ πραγμα
τική κοσμοσυρροή τό «Αύτός εϊμαι» τοΰ 
κ. θ . Σ  υναδινοΟ, είς τό όποιον ή κ. Ήώς 
Παλαιολόγου, ό κ. Μάριος καί ό κ. Τέ
ρης Ζάκκας ύπηρξαν άφθαστοι εις τούς 
τύπους φροσούλα, Γεωργάρας καί Βαρ- 
δης.

—  Τήν προσεχή Δευτέρα ό θίασος άνα- 
χωρεί διά Πύργον μέ τάς καλυτέρας έν- 
τυπώσείς τοϋ κοινοΰ τής πόλεώς μας τό 
όποιον τούς ύπεδέχθη τόσον θερμά.

—  Τήν προσεχή Δευτέραν στάς 9.30 
εις τήν αίθουσαν τοΰ Βασιλικού θεάτρου 
δίδεται ένα πολύ ένδιαφέρον ρεσιτάλ τών 
Γερμανίδων χορευτριών άδελφών Χέντυ 
καί Μάργκο Χαϊπφνερ. Ό  γερμανικός Τύ
πος ϊχει έκφρασθή ένθουσιωδώς διά τάς 
άνωτέρω καλλιτέχνιδας, \αί όποϊαι είναι 
είδικευμέναι εις τούς κλΑσσικούς χορούς.
Λ Ι  φβΑ-wv . ϊ , Κ υ 
ριακήν. ί

Ν ΕΑ  Β ΙΒ ίλ ΙΑ  
Τήν παρελθοϋσαν βδομάδα έκυκλο- 

φόρησαν δύο νέες ποιητικές συλλογές 
πού όφείλονται καί οί δυό σέ νέους.

—  01 δύο αύτές συλλογές είναι: «Οί 
κύκνοι στό λυκόφως», μιά σειρά άπό τρυ
φερά κι’ έντελως πρωτότυπα τραγούδια 
τοϋ κ. Γιώργου Γεραλή.

— . «Στιγμές  άγάπη ς» είναι ή δευτέρα 
κυκλοφορήσασα συλλογή, πού όφείλεται 
στόν ποιητή κ. Χρήστο Πύρπασο. Στή 
συλλογή αύτή διακρίνεται άπό τά πρώτα 
τραγούδια μιά άπλότης κι’ ένας εύγενι- 
κός αισθηματισμός.
Ι·ΙΙ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·!Ι·Ι

ΙΠΠΟΑΡΟΜΙΛΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

1) Λούης ή Σπαρτιάτης.
2) Μουσέλλι ή Ρομέο, πιθ. Νταρντάρ.
3 ) Ρίπ ή Βίκτωρ.
4 ) Λώλχ^ς ή ΤζΙμ Λόντος.
5) Μάγδα ή ’Αμόκ, πιθ. Σά ν  Ρέμο.
6) Μπικορί ή Κιλκίς.
"Ενα  -Λιγιώ: "Αλεξ.

Κ Υ Ρ  I Κ Α Κ Η Σ  
1) ’Αμαλία Πίκα.

2 ) Ούαχίμπ ή Χεζράν, πιθ. Σ  εούντ.
3) Λαβαντάρα ή "Ελενα.
4) Μοίρα ή "Επος, πιθ. Γολιάθ.
5) φάρες ή Ρίμ.
6) Τίνα ή Περσεύς, πιθ. Μπουμπουλίνα.
"Ενα  τυγιώ: Ζεύς.

ΠΕΙΡΑ Γ Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Δέν παρηλθεν, χωρίς βάσιμες έλπίδες 

θριαμβευτικώτερης στροφής ή παληά έ
ποχή τώ·ν ώραίων Πειραιϊκών έκδηλώσε- 
ων. "Ενας πυρετώδης όργασμός, πού ση
μειώνεται τόν τελευταίο κάιρό, στήν έρ- 
γατική μητρόπολι, έπιτρέπει τό συμπέρα
σμα αύ’ ό. Σ  υμδουλεύομαι τό διδλίο μου 
τοΰ καθημερινού ρεπορτάζ: Παμπειραϊκή
χορωδία, Πανελλήνιος παιδική χορωδία, 
■Εργατικό θέατρο, Πειραΐ.κή Σκηνή, Λάϊ 
κές συναυλίες, ’Εθνικός Σ ύνθεσμος Καλ 
λιτεχνών. Γιά κάθε μία άπό τίς έκδηλώ- 
σεις αύτές τά «Παρασκήνια» έ'χουν άσχο- 
ληθή καί πρόκειται σ’ έπόμενα φύλλα νά 
έξάρουν τήν άξιόλογη δράσι, πού σημειώ 
νεται. Σήμερα θά έπιτραπη ν' άναφέοου 
με μιά έξαιρετική έμφάνισι τού ’Εθνικού 
Σ υνδέσμου Κ αλλιτεχνών.

Μδρυθείς μόλις πρό έπταμήνοι>, άπό 
μερικούς ένθουσιώδείς νέους, κατώρθωσε 
νά παρουσιάση ένα πραγματικό θαύμα, 
μιά άληθινή δασι, μέσα στήν άτέρμονη έ
ρημο, πού έδημιούργησαν, ή γειτνίασι, ή 
άσφυκτική μέ τόν ύδρ>οκέφαλο της πρωτευ 
ούσης καί ή άσύγγνωστη άδιαφορία τών 
ύποχρεωμένων, ώς άπ’ τήν θέσι τους, νά 
ένισχΰσουν τις προσπάθειες, γιά τήν άνά- 
πτυξι τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών. Σ έ  
τί συνίστατο τό θαΰμα αύτό; Στήν άρ
τια όργάνωσι καί τελεία διεξαγωγή ένός 
φεστιβάλ κλασσικής μουσικής.

ΤΗταν ήρω.κό, όμολογουμένως, τό 
πρώτο άντίκρυσμα στούς Πειραιώτες, 
πούκανε ό νεσ.δρυθείς Σ ύνδεσμος. Σ  τόν 
Πειραιά, μέ τούς άδιάφορους κατοίκους, 
δίδονται τόσο σπάνια συμφωνικές συναυ
λίες, πού πρέπει νά θεωρηθη γιά κατόρ
θωμα δτι έπεδείχθη. Καί δέν έστηρίχθη 
τό ξεκίνημα αύτό παρά στή θέρμη, στόν 
ένθουσιασμό καί τήν πίστη, γιά κάτι Α
νώτερο.

Είνε ξένη βέβαια, ή μουσική κριτική ά
πό τή στήλη αύτή. Δέν πιστεύω δμως νά 
θεωρηθ^ πώς πατώ σέ ξένα οίκ»5πεδα, άν 
πώ πώς ό κ. Αθανάσιος Κόκκινος, ό Ι 
δρυτής καί ή ψυχή τοϋ Σ υνδέσμου αύτοΰ 
έκτός άπό τό περισσότερο βάρος τής νί
κης γιά τήν όργάνωση, κέρδισε καί μιά 
όλοκληρωτική μάχη, μέ όσους, δύσπι
στους, άπέβλεψαν στήν έπιτυχία τοΟ ξε
κινήματος του. ‘Ο καλλιτέχνης έδωσε στή 
συμφωνική συναυλία δλη τήν ψυχή του 
καί τό είναι του καί μέ μιά μαγική, θαρ
ρείς, δύναμη συγκίνησε δλους, δσοι τόν 
άκουσαν. Στό  χέρι τοΰ νέου μαέστρου, 
πού τό άστρο του άνατέλλει μέ τόσο δυ
νατή λάμψι, ή όρχήστρα γίνεται £να τε
ράστιο δργανο, στό όποιο ή μπορεί νά ά- 
κούσγ| κανείς δλα τά μαγευτικά παιγνιδί- 
σματα τοΰ ήχου, άπ* τις λεπτότερες άπο- 
χρωσεις ώς τις συγκλονιστικές τρικυμίες.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνημοαογρα 
ψικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ιδιαίτεροι σομφώ
ν ία ι.

Πασα άπόδείξις εΐσιτράζε- 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ- 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρεως 4.
( / v w w v w w w w w v w

πού ζωγραφίζουν τίς άναστατώσείς της 
ψυχής τοΟ ζωγράφου. Μέ δυό λόγια ό κ. 
Κόκκινος ξεπέραοσε τόν έοτυτό του. ΚαΛ 
ήταν πράγματι συγκινητικό τ£ θέαμα vdc 
βλέπ^ κανείς ένα μαέστρο στίς άρχές τοϋ 
σταδίου του νά διευθύν^ τήν όρχήστρα μ* 
τέτοια άπόλυτη ύποταγή στή θέλησή τοο 
καί στίς αίσθητικές άντιλήψεις. *Η έπι- 
βολή του ήταν άξιοθαύμαστη καί στίς κι
νήσεις τών χεριών του ζωγραφιζόταν πα· 
ραστοττικώτατα όλόκληρη ή έκτέλεση. Τ6 
γεγονός δτι διηύθυνε ίνα πρόγραμμα άπ* 
τέσσαρες όλόκληρες συμφωνίες τελείως 
άπ' £ξω, χωρίς νά μεταχειρισθ^ παρτισι- 
όν καί κατά τρόπο άπόλυτα άριστοτεχνι· 
κό, πιστοποιεί πώς τό μέλλον τοΰ Πειραι
ώτου καλλιτέχνου έπιφυλάσσει λαμπρά 
σταδιοδρομία. Τό πρόγραμμα ήταν δια
λεγμένο κατά τρόπο αύστηρότατα μουσι
κό. Ή  συναυλία ήταν Ινα φεστιβάλ, δπως 
είπαμε, κλασσικής μουσικής μέ συμφωνι
κά έργα τών τεσσάρων τιτάνων τής τέ
χνης, Χάϋδν, Μόζαρτ, Μπετόβεν καί τε
λευταία του ΣοΟμπερτ, 6 όποιος άν καί 
άνήκει στούς ρωμαντικούς, συ<μπεριελή- 
φθη στό πρόγραμμα, γιά νά δείξη τήν 
άμέσως μεταβατική περίοδο, πού άκολού· 
θησε τόν κλασσικισμό.

★
θά κλείσω τό σημείωμά μου μέ τδ* 

Πειραιώτικο όργασμό. Δέν χρειάστηκε, 
παρά ϊ»νας σπινθήρ, γιά V  άναφανουν οΐ 
φλόγες. Δέν χρειάσθηκε, παρά μιά π\οή, 
γιά ν’ άνθιση τό δένδρο. 'Υπήρχαν τά δυ
ναμικά στελέχη πού δρουν σήμερα, θαμ
μένα ήταν. Τάφερε στήν έπιφάνεια ή όιτ 
νατή ριπή ένός ένισχυτικοΟ Λνέμου. *Η 
τπ'οή τοΰ φιλότεχ\χ>υ, τού πραγματικόΟ 
Δημάρχου κ. Μιχ. Μανούσκου καί τοΟ 
άκάματου έργάτη κάθε ώραίου καί κα
λού, Γεν. Γραμματέως τοΰ Δήμου κ, Κ , 
Βοβολίνη,

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΙ ΕΤΑΙΡΙΑ! ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΜΡΑΦΕΟΝ 
ΑΙΑ ΤΑ ΪΥίΓΡΑΦΙΚΑ ΑΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Ή  Έταιρία τών θεατρικών Συγ
γραφέων κατόπιν τών άποκαλυ- 
φθέντων σχετικώς μέ τόν τρόπον, 
κατά τόν όποιον κλέπτονται τά έρ
γα αύτών καί παίζονται άνευ ά
δειας των ύπό τών θιάσων τών ’Ε 
παρχιών καί τοΰ ’Εξωτερικού, προ- 
έδη είς τήν άποστολήν τών . κάτωθι 
έγγράφων:
Π ΡΟ Σ  ΤΟ ΣΩ Μ ΑΤΕΙΟ Ν  ΗΘΟ

ΠΟΙΩΝ 
Κύριε Πρόεδρε,

Ή  Έταιρία τών Ελλήνων θεα
τρικών Συγγραφέων άντιλαμβανο- 
μένη τό Σωματεΐον τών Ελλήνων
'ψϊβ^ο.ών, > V· ApycSn-scaertv"»otro-
βλέπουσαν κυρίως είς τήν' έζυπη- 
ρέτησιν τής θεατρικής ιδέας, κα
ταγγέλλει πρός ύμ«ς χά κάτωθι:

'Ως έμφαίνεται έκ τών έπιστο- 
λών: α) τοΰ έκ τών συνδιευθυντών 
τοΰ θιάσου Γαΐτανάκη—’Ολυμπίου— 
Ρούσσου, κ. ’Ολυμπίου καί β) τοΰ 
έν Νέφ Ύόρκη άντιπροσώπου τής 
Ήμετέρας ‘Εταιρίας, άντίγραφα 
τών όποίων σας έπισυνάπτομεν, 
πολλοί έκ τών υποβολέων καί 
ήθοποιών, καταχρώμενοι τής θέ· 
σεως, τήν όττοίαν έχουν είς τούς 
διαφόρους ’Αθηναϊκούς θιάσους, 
άντιγράφουν τά ύπ’ αύτών παί
ζόμενα Έλληνικά £ργα καί έν 
άγνοια θιασάρχου καί συγγρα
φέως πωλοΰν άντίνραφσ αύτών άν- 
τΐ άδροτάτης τιμής κυμαινόμενης 
μετοΛύ 900—2.000 δραχμών, είς 
τούς θιάσους τών έπα>ρχιών καί τοΰ 
έξωτερικοΰ.

Ή  πραξις των αυτη, άποτελοΰσα
σφετερισμόν ζένης πνευματικής ι
διοκτησίας, καθώς άντιλαμβάνεσθε 
γίνεται δημιουργός μεγάλων ζημι
ών τόσον είς τούς θιασάρχας ot ό
ποιοι μετα&αίνοντες είς τάς έπαρ- 
χίας εΰρίσκονται πρό αδυναμίας νά 
παίξουν μίαν μεγάλην των θεατρPi

ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιαιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·η·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι,

ΚΑΘΕ ΒΡΑΑΥ 10 μ.μ.
Τό πρώτον Ελληνικόν έργον 
----------  τοΰ 193 9 — -------

ΑΛΕΚΟΥ Μ. ΛΙΑΩΡΙΚΗ

Σ Ε 4  ΜΕΡΗ

Σκηνοθεσία: ΓΙΛΝ. ΣΛΡΛΝΤΙΛΗ 
Σκηνογραφία βάσει σχεδίου τοΰ άρ· 

χιτέκτονος ΚΙΜ. ΛΛΣΚΑΡΙ

κήν έπιτυχίαν, διότι είχε προλάβει 
ήδη νά παίξη αύτήν Μτερος μικρός 
θίασος, δσον καί τών συγγραφέων, 
οίτινες χάνουν ουτω τά συγγραφι
κά αύτών δικαιώματα.

Καταγγέλλοντες πρός ύμας τ’ ά
νωτέρω θέλομεν νά έλπίζωμεν, κ. 
Πρόεδρε δτι έν τή έπιθυμίςι τής δια- 
τηρήσεως τών φιλικών σχέσεων με
ταξύ τών δύο άδελφών θεατρικών 
’Οργανώσεων, θά λάδητε τά ένδει- 
κνυόμενα μέτρα δπως μή έπαναλη- 
φ€ή είς τό μέλλον παρομοία πρα- 
ξίς. Έ ν  έναντία περιπτώσβι ή ήμε* 
τέρα Έταιρία εΐνε . ήναγκασμένη 
νά λά6η μέτρα, τόν άντίκτυιτον τών 
(Jirofiav μοιραίως 1 ■
καί έντιμοι ήθοποιοί, μή εύθυνόμε- 
νοι διά τάς κακάς πράξεις ένίων 
συναδέλφων των.

Μετά τιμήο 
Ό  Πρόεδρος 

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ό  Γ. Γραμματεύς 

Κ. ΒΕΛΜ ΥΡΑΣ

Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον 
ΛΑΤΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ

Εισιτήρια πωλουνται είς τά  τα 
μεία του θεάτρου, τηλ. 21-492.

διότι
έν σωληνάριον 
Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ
διαρκεΐ δύο φοράς 
περισσότερο.

Ή  Κ Ο Λ ΥΝ Ο Σ  είναι μία 
συμπεπυκνωμένη έπιστημο
νική όδοντόκρεμα είς τήν 
όποίαν δέν έχει προστεθή 
ύδωρ ή άνώφελα συστατικά 
μέ τόν σκοπόν νά φανή με· 
ναλϋτερον τό σωληνάριον.

Ή  ΚΟ Λ Υ Ν Ο Σ 8έν περιέχει σκληρός ουσίας 
Ή  Κ Ο Λ Υ Ν Ο Ι είναι πλέον οικονομική.

“Εν έκατοστόμετρον αύ· 
τΠζ τής συμπεπυκνωμένης 
οδοντόκρεμας άρκεΐ διά νά 
διατηρήσπτε ύγιά καί άπα- 
στράποντα δόντια. Δοκιμά
σατε άπό σήμερον τήν 
ΚΟ ΛΥΝ Ο Σ καί θά δήτε ότι

Λ Η Μ Π Ρ Υ Μ Η Τ Ε  
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΛΣ ΜΕ

ΚΟΛΥΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Θ ΙΑΣΑΡΧΗΝ  κ . ΑΡ- 
ΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ

Κύριε Άργυρόπουλε,
‘Η Εταιρία τών Ελλήνων θεα>· 

τρικών Συγγραφέων, είς τήν όποίαν 
καί υμείς, ώς μεταφραστής πολλών 
θε<χτρικών ϊργων έκ τοΰ Γερμανι- 
κοΰ, έχετε αναθέσει τήν ύπεράσπι- 
σιν τών μεταφραστικών σας δικαιω
μάτων, διεπίστωσεν δτι ό ύποβο- 
λεύς τοΰ θιάσου σας κ. Π. Μαμοι> 
νάς, κςιταχρώμενος της θέσεώς του 
καί τής έμπιστοσύνης μέ τήν όποίαν 
τόν περιβάλλετε, αντέγραψε έν ά
γνοια ύμών καί τοΰ συγγραφέως κ. 
Καγιά, τό τελευταϊον αύτοΰ έργον 
«θά μ’ άγαπήσης» καί άντίγραφον 
(χ<>Γθΰ έπώλησε άντί 900 δραχμών 
είς τόν θίασον Γαίτανάκη—Ρούσσου.

Ύπέρ πάντα άλλον, σείς εΐσθε είς 
θέσιν νά έκτιμήσητε τήν δαρύτητα 
της έκληιματικής πράξεως τοΰ έν 
λόγφ κυρίου, έφ’ δσον, άν ή Έται
ρία τών θεατρικών Συγγραφέων 
διά τηλεγραφικής της έγκυκλίου 
πρός τούς έν ταΐς Επαρχίας άντι- 
ττροσωττους αύτής δέν Εσπευδε ν’ ά- 
παγορεύση τήν διδασκαλίαν τοΰ έν 
λόγφ έργου, τόν άντί κτύπον έκ τών 
παραστάσεων αύτοΰ θά έδοκίμα- 
ζεν ό θίασός σας, ό όποιος δέν θά 
ήδύνατο νά παίξη μ(αν ’Αθηναϊκήν 
έπιτυχίαν του είς τάς πόλεις πού θά 
έπεσκέπτετο, διότι θά ήτο γνωστόν 
τό^ργον έκ τής παραστάσεως αύ- 
τοΰ ύπό ®λλων θιάσων, προμηθευ- 
θέντων αύτό δι’ άθεμίτων μέσων πα
ρά τοΰ ύποβολέως σας.

Κοπτόπιν αϋτοΰ καί πρός προάσπι
σή τών συμφερόντων τών μελών 
τής ήμετέρας Εταιρίας, είμεθα ύ- 
ποχρεωμένοι νά σ«ς γνωρίσωμεν δ- 
τι έφ’ δσον διατηρείτε είς τόν θία* 
σόν σας τόν αύτόν ύποδολέα, είς 
ούδένα τών μελών τής Έταιοίας 
μας θά έπιτροπή νά παραδώση 
πρός διδασκαλίαν είς τόν θίασόν 
σας οίονδήποτε νέον ίργον του.

Μέ τήν πεποίθησιν 8η 3' άναγνω- 
ρίσητε τό δίκαιον τών ύπό τής ή
μετέρας Εταιρίας ληφθέντων, μέ
τρων, άφοΰ καί ύμείς άνήκετε Ε;ς 
τήν^δύναμιν τών έκτάκτων μελών 
αυτής, σδς παρακαλοϋμεν νά δε- 
χθήτε τήν ίκφρασιν τής έξαιρετι- 
κής τιμής, μεθ’ ής διατελοΰιιεν.

Ο Πρόεδρος
θ. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ

Ο Γ. Γραμματεύί 
Κ. ΒΕΛΜ ΥΡΑ Σ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
' Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ycvvx p*Jooixi\
) (Πτί - γκρι) zaiveupyns, eig τι.
! μήν ευκαιρίας. Πληρβφΰρίαΐ; Μ«|. 
τρβ)τβλει»ί 28, τηλ. 25—«Μ .
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ΝΕΑ ΑΠΟΤΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ο ΖΑΝ Μ ΥΡΛ Δ Υ Ε Ι;

'Ο Γάλλος ζέν-πρεμιέ πού έγκα· 
τελήφθη άπό τήν σύζυγό του Άνα· 
μπέλλα, φαίνεται δτι ζήτησε παρη. 
γοριά στή καινούργια παρτεναίρ 
του στό φίλμ «Λοχαγός Μπενουά», 
τί) γλυκύτατη Μιρέιγ Μπαλέν πού 
τήν ξέρουμε από ϊίς ταινίες τοΰ Τί 
νο Ρόσσι. Κατά τήν διάρκεια τοΰ 
γυρίσματος τοΰ φίλμ έπλέχθη τό 
είδύλλιον μεταξύ τών πρωταγωνι
στών, άλλά μετά τό πέρας τοΰ γυ
ρίσματος ή Μιρέ.γ Μπαλέν έπεβι- 
βάσθη μαζί μέ τόν Τίνο Γόσσι σ’ 
ένα γιώτ γιά ενα ταξίδι άναψυχής 
στήν Αίγυπτο αφήνοντας πάλι μόνο 
τόν δυστυχή Μυρά.

Φαίνεται λοιπόν δτι τό κατακτη
τικόν του άστρο ι,βύνει μαζί μέ τό 
καλλιτεχνικό του...
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟ Ρ ΡΑ

Γυρίζεται άπό τούς Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, τή./ Μισέλ Μόργ^αν, τόν 
Σάρλ Βοκέλ καί τήν "Αρλετ Μαρ- 
σάλ τό καινούργιο φίλμ «'Ο νόμος 
τοΰ Βορρά». Πιστεύεται δτι θά ά
φήση έποχή.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΣΑ ΡΛ Ω

Ό  αδελφός τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν, 
Σίντ Τσά'κλιν, θά λάβη μέρος γιά 
•πρώτη φορά σέ κινηματογραφική 
ταινία. Πρόκειται γιά τό πρώτο 
έργο παρλάν τοΰ Σαρλώ «Δικτά- 
τωρ».

Η ΜΠΕΤΤΥ ,Ν ΤΑ ΙΒ Ι Σ Χ Ω Ρ ΙΖ Ε Ι!
Άφοΰ εζηοε έπτά ολόκληρα χρό 

νια έν άρμονία μέ τόν σύζυγό της 
άπεφάσισε νά χωρίση. Στίς δηλώ
σεις πού έκανε στις εφημερίδες τό
σον αύτή οσον καί ό σύζυγός της, 
είπαν πώ̂  μόνο έπαγγελματικοί 
λόγοι τούς άναγκάζουν νά κάμουν 
αύτό. "Αν πιστέψουμε δμως τούς 
καλώς πληροφορημένους, ή Μπέττυ 
Νταΐβις θά εΐνε μετ’ όλίγον κυρία 
^ώρζ Μπρέντ.
Ο ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΚΑΙ ΟΙ Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ

Ό  Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πο
λιτειών παρ' δλες τίς άσχολίες του 
βρίσκει καιρό νά ένδιαφέρεται καί 
γιά τούς άνθρώπους τοΰ Χόλλυ. 
γουντ. ‘Όπως κάθε χρόνο έτσι κι' 
έφέτος έχει προσκαλέσει στόν έπί. 
σημο μεγάλο χορό τών γενεθλίων 
του πού θά δοθή στίς 14 Μαρτίου 
οτόν Λευκόν Οίκον, τούς Έρρολ 
Φλύν, Ζώρζ Μπρέντ, τήν Όλιβία ντέ 
Χάβιλλαντ καί τήν Άναμπέλλα.

«Η ΖΩΗ ΤΟΥ 
Ν ΙΑ

Μ ΑΡΚΟ Ν Ι» Τ Α I-

Ή  'Εταιρεία Γουώρνερ σχεδιάζει 
νά γυρίση τήν ζωή τοΰ Γουλιέλμου 
Μαρκόνι μέ πρωταγωνιστή τόν Πώλ 
Μιοΰνι. Πράγμα πού δέν εΐνε βέ· 
δαιον δεδομένου δτι μετά τό «Χου 
αρέζ» πού γυρίζει τώοα ό Μιοΰνι 
θά άρχίση νά γυρίζη τήν ταινία «Ό 
Μπετόβεν», πού δπως λέγει καί ό 
ίδιος, θά ήταν τό Ονειρό του νά 
παίξη τή ζωή τοΰ μεγάλου μουσουρ 
γοΰ.

Η ANN Σ ΕΡ ΙΝ Τ Α Ν  ΚΑ Ι ΟΙ ΠΥΡ
ΚΑ Ί·ΕΣ

Ή  γοητευτική στάρ πού θαυμά 
οαμε τελευταία στό «Άλκατράζ» 
καί πού θεωρείται ή ώραιότερη γυ
ναίκα τοΰ Χόλλυγουντ, ξετρελλαί 
νέτα; νά δλέπη πυρκαίέςΙ "Οτοιν 
τρό τριών μηνών κατεστράφη άπό 
τή φωτιά τό δάσος τής Σάντα Μο- 
νίκα, κοντά στό Χόλλυγουντ, ή Σέ-

*Η χορεύτρια μέ τδ υπέροχο κορμί "Ελ- 
λ ϊν  Μόλερ, κορυφαία τοΰ περίφημου μπα- 

λέττου τής «Π Α ΡΛΜ ΛΟ ΥΝ Τ»

ρινταν είχε χαθή άπό τό στούντιο 
της καί πέρασε τρεΐς ή μέρες ojov 
τόπο τής πυρκαϊας, παρακολου
θούσα σάν μικρό παιδί τίς προιΜά- 
θειες τών άνδρών τής πυροσβεστι
κής ύπηρεσίας γιά τήν καταστολή 
τής φωτιάς.

Ο Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΥ

Απορείτε βέβαια, άναγνώστες 
μου, άν ύπάρχη τέτοιος εστεμμέ
νος. Καί δμως. “Υστερα άπό τόν 
τελευταίο θρίαμδό του στήν ταινία 
«Τζέσσε Τζαίημς» ό Τάϋρον Πάουερ 
άνεκηρύχθη δασιλεύς τοΰ κινηματο
γράφου άπό 22 έκατομμύρια θαυ
μαστός του.
ΕΝ Α Σ  Ν ΕΟ Σ ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ

Μεγάλος λόγος γίνεται τώρα τε
λευταία γιά ένα καινούργιο ταλέν
το. πού δλες οί εφημερίδες τής Εύ 
ρά ιτης καί Αμερικής τό όνομάζουν 
ό Ιώ λ Μιοΰνι τοΰ 1939. Πρόκειται

εσχάτως τήν ταινία «Πώς Ιγινα έγ 
κληματίας». Μιά ταινία άνώτερη 
άπό τό «Είμαι ένας δραπέτης».

Ό  Τζών Γκάρφιλδ εΐνε σήμερα ό 
μεγαλύτερος δραματικός ήθοποιός 
τής Αμερικής, καί μετά τήν ταινία 
αυτή, πού είχε τεραστία έπιτυχία, 
θά τεθή ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
Πώλ Μιοΰνι, ό όποιος φιλοδοξεί 
νά τόν κάμη άντάξιόν του.

ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΓΕΜ ΙΣ Α Ν  ΚΡΕΒ-
Β Α Τ ΙΑ !

Φαίνεται πώς τό κρεδδάτι έχει 
όριστικά έκτοπίσει τό μπάνιο σέ 
σκηνές οπου διάφορες σειρήνες έ- 
δέχοντο τούς πολύ γνωστούς των. 
’Άλλοτε τά στούντιο τοΰ Χόλλυ
γουντ έμοιαζαν μέ... λουτρά, τόσο I 
μεγάλος ήταν ό άριθμός τών μπά- I 
νιων. Τώρα οί περισσότερες 
πού γυρίσθησαν έχουν δλες σχεδόν 
σκηνές κρεδδατοκάμαρας. Ή  ξαν
θή καλλονή Μαντελέν Κάρολ άνα- 
παύεται άνάμεσα σέ μεταξωτά μα- 
ξιλλάρια μέσα σ’ ένα πολυτελέστα
το κρεδδάτι άξίας 3.000 δολλ. σέ 
μιά σκηνή τής ταινίας «Κέντρα πο
λυτελείας». Στήν ίδια έπίσης ταινία 
έχει άλλη μιά σκηνή παρόμοια στή 
πολυτελή καμπίνα ένός μεγάλου ύ- 
περωκεανείου.

Στό φίλμ «Μεσάνυχτα» ή Κλων- 
τέν Κολμπέρ έμφανίζεται σέ τρείς 
διαφορετικές σκηνές, μέσα στό ά. 
ναπαυτικύ κρεδδάτι ένός μεγάλου 
παρισινού ξενοδοχείου.

Στό «Μήν τοΰ μέλιτος στό Παρί
σι» ή Φραντζέσκα Γκάλ παίζει μιά 
όλόκληρη σκηνή έπάνω σ’ ένα πα- 
ληοΰ ρυθμοΰ σκαλιστό κρεδδάτι ά
πό έ κείνα τά δαρειά καί μεγαλο
πρεπή έπιπλα πού πάντα έχουν μιά 
άπροσδιόριστη γοητεία.

'Ένα άμάξι φορτωμένο μέ σανό 
στίς δχθες τοΰ Μισισσιπή εΐνε ή 
πρωτότυπη κρεδδατοκάμαρα τής 
σειρήνας Ντόροθυ Λαμούρ σέ μιά 
σκηνή τής ταινίας της «Σαίν Λούΐς 
Μπλούζ». Καί ένώ ή Μαντελέν Κά
ρολ σέ παρόμοιες σκηνές φορεΐ τίς 
πιό πολυτελείς μεταξωτές πιτζάμες, 
ή ώραιοτάτη Λαμούρ χρησιμοποιεί 
άπλούστατα ένα... τσουδάλι άπό 
πατόιτες!

Στή μεγάλη ταινία «Πασίφικ» τό 
κρεδδάτι τής Βαρβάρας Στάνγουϊκ 
δρίσκετάι μέσα σ’ ένα σιδηροδρο
μικό δοτγόνι δπου δμως δέν μπορεί 
νά βρή τήν ήσυχία της άπό τίς συ- 
νεχεΐς έπιδρομές τών ερυθροδέρ
μων !

Καθώς δλέπει ό άναγνώστης, δ
λες οί τελευταίες ταινίες έχουν ό- 
■πωσδήποτε τήν άπαραίτητη σκηνή 
κρεδδατιοΰ πού άντικατέστησε τίς 
άλλοτε έπίσης άπαραίτητες σκηνές 
μπάνιου I

■ *
Λ.

"Εξη ώραιότατα «γκέρλς>> άπδ τό περίφη μο μπαλέττο τής «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ» στήν πλίζ τής
m

& Μόνικα της Κ αλιψορ^Ιας
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ 
Ρ Ε Σ  !

Τ Ρ ΙΧ Ε Σ  ΚΑΤΣΑ-

Τά στούντιο τής Παραμάουντ ά- 
γόρασαν δλη τήν διαθέσιμη ποσό
τητα πού βρήκαν στήν άγορά άπό... 
κοττσαρές τρίχες γιά νά κατασκευ
άσουν γένεια, μουστάκια καί φα
βορίτες γιά τούς 468 κομπάρσους 
τής ταινίας «Αύτοκρατορικό ξενοδο 
χεΐο» στήν όποιαν πρωτοτ/ωνιστοΰν 
ή "Ιζα Μιράντα καί ό Ραίκ Μίλ- 
λαν.

«Θ Α Λ Α ΣΣ ΙΝ Η  ΠΕΡΙΠΟ ΛΟ Σ»

Μέ καταπληκτική έπιτυχία συνε
χίζεται ή προβολή τής περίφημης 
ταινίας τοϋ Τζών Φόρντ «θαλασσινή 
Περίπολος» στόν παρισινό κινηματο
γράφο «Σάνζ Έλιζέ». ’Έργο δυ
νατό, συναρπαστικό, περιγράφει τόν 
άφθαστο ήρωισμό τών Άμερικοτνών 
ναυτών κατά τόν παγκόσμιο πόλε
μο, έχει δέ άφθονο τό κωμικό στοι
χείο πού ξεπηδα άνάμεσα άπό σκη
νές ήρωισμών καί καταστροφής. 
Έργο διάχυτο άπό μιά εύχάριστη 
σάτυρα καί λεπτή ειρωνεία, έχει 
κατακτήσει τό παγκόσμιο κοινό μέ 
τήν πρωτοτυπία του αύτή είς τό νά 
παρουσιάζη τό κωμικό καί τό δρα
ματικό στοιχείο μαζί χωρίς τό ένα 
νά δλάπτη τό άλλο.
«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΧΑΜ  ΜΠΕΛΛ»

Στά στούντιο τής Φόξ άρχισε τό 
γύρισμα τής ταινίας «'Η ζωή τοΰ 
Γκράχαμ Μπέλλ» -.οΰ εφευρέτου τοΰ 
τηλεφώνου μέ πρωταγωνίστρια τήν 
Λωρέττα Γιούγκ.

«Λ ΕΥ Κ ΕΣ  ΜΠΛΟΥΖΕΣ»

Αύτό τόν τίτλο φέρει τό νέο φίλμ 
πού πρωτοτ/ωνιστεί ή Βίβιαν Ρο- 
μάνς, τοΰ όποιου αί κυριώτεραι 
σκηναί έχουν ληψθή έντός τοΰ Πα
ρισινού νοσοκομείου Μπωζόν.

« Ε ΓΚ Α Ρ Δ ΙΟ Σ  Σ Υ Ν ΕΝ Ν Ο Η Σ IΣ»

Σ ’ αύτό τό περίφημο φίλμ έχει 

συγκεντρωθή δ,τι καλύτερο έχει νά 
δώση ή γαλλική κινηματογραφία 
είς έμψυχο ύλικό: Γκάμπυ Μορλαί, 
Βίκτωρ Φρανσέν, Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, 
Αντρέ Λεφήρ, %οα>ίν Νταρσέϋ, 

Μπερνάρ Λοτνκρέ, Άρλέτ Μαρσάλ, 
Ζάν Γκαλάν, Ζάν Περιέ, Ζάκ Μιτω- 
μέρ, Καρίν Νέλσον, Άμπέλ Ταρ- 
ρίντ, Σινσέλ καί Ζιλντέλ

ΤΟ ΤΡΑΓΟ ΥΔ Ι ΤΗ Σ ΕΥΤΥΧ ΙΑ Σ

Ό  Ζάν ΚεΚποΰρα κι’ ή γυναίκα 
του Μάρθα "Εγκερθ θά γυρίσουνε 
«λion/ προσεχώς» ένα νέο τους 
φίλμ μέ τόν τίτλο «Τό τραγοΰδι 
τής εΰτυχίας;>. Τό έργο θά εΐνε 
ένας ύμνος πρός τήν οικογενειακή

Γ Ο Υ Σ Τ Α Φ  Φ Ρ Α Ι Λ Ι Χ
... Τό λαμπρό αστέρι τοΰ γερμα

νικού κινηματογράφου, γεννήθηκε 
στό Άννόδερο. Ό  πατέρας του πέ
ρασε ύστερα άπό λίγα χρόνια κι’ έ
μεινε μόνος μέ τήν μητέρα του, χω
ρίς ύποστήριξη καμμιά. Άπό μι
κρός άγοίποΰσε τά διδλία κι’ είχε 
κλίση στή ποίηση καί στήν λογοτε
χνία. Σπούδαζε στό γυμνάσιο·, θά 
ήταν μόλις δεκαπέντε χρονών, δταν 
γινόταν ό παγκόσμιος πόλεμος. Έ- 
πήγε έθελοντής. Καί σ’ ένα χρόνο, 
πού γύρισε στό Βερολίνο, έδοκίμα- 
σε τήν πρώτη — γιατί δπως θά δού
με ή τύχη τοΰ έδωσε πολλές — λύ
πη τής ζωής του. 'Η μητέρα του, 
πού έμενε στό Βίσμπαντεν, τοΰστει- 
λε ένα γράμμα καί τοΰ έλεγε πώς 
δέν μπορεί πλέον νά τοΰ στέλνη 
χρήματα, γιά τίς σπουδές του.

Ό  Φραΐλιχ, έβλεπε τά δνειρά του, 
πρός στιγμήν, νά γίνουνται συντρί- 
μια. Ζοΰσε ώς τώρα, σ’ ένα κόσμο 
δικό του, ιδανικό. Ό  διευθυντής xc€ 
σχολείου του, τόν λυπήθηκε,, καί 
τοΰ πρότεινε άν θέλη νά μείνη μ’ ύ- 
ποτροφία δωρεάι. θδταν δμως ύπο- 
χρεωμένος ν’ άριστεύη στά μαθήμα
τα. Πράγμα πού δέν μποροΰσε νά 
τό ύποσχεθή ό Φραΐλιχ! Τ’ άγαποΰ- 
σε μέν τά γράμματα, μά ήταν αδύ
νατο στήν ιδιοσυγκρασία του νά 
«σπάη» στό διάβασμα. Κάποιος δη
μοσιογράφος, φίλος του τόν προέ- 
τρέψε νά μήν καθήση στό γυμνάσιο 
καί ν’ άκολοιυθήση τό δημοσιογρα
φικό έιτάγγεΛμα. ’Έτσι θά ήταν καί. 
κύριος τοΰ έίαυτοΰ του. Κι’ αύτό, ό 
σημερινός γ^ης τοΰ κινηματογρά
φου, τότε τό θεωροΰσε σπουδαίο.Έ- 
πιασε λοιπόν, δουλειά στήν έφημε- 
ρίδα, μέ 35 μάρκα τό μήνα. Οΰτε, 
δηλαδή, νά φάη καλά-καλά, δυό φο
ρές τήν εβδομάδα!

Γιά νά «τά φέρνη βόλτα», έπαιξε,
Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

γιά πρώτη φορά. σ’ £ναν πρόλογο 
κινηματογραφικού φίλμ. Έκεϊ, τόν 
είδε ό θιασάρχης ένός «μπουλουκι
ού», τού είπε δτι . έχει ταλέντο,, καί 
τοΰ πρότεινε νά προσληφθή, άν θέ-

γ«; τόν Τζών Γκάρφιλδ πού γύρισε ζωή.

ΟΙ Χ Ρ Υ Σ Ε Σ  ΦΩΝΈΣ 
τής Όθόνης

Τό άλησμόνητο ζευγάρι 
τής «ΡΟΖ MAPI*·

καί
«ΡΟΔΑ Τ’

του
ΑΠ ΡΙΛΗ»

ΖΑΝΝΕΤ

Μαίρη Γουΐλσων τί)ς «Γουώρνερ Μπρδς»

λη, στό θίασό του Δέχτηκε ό Γιού- 
σταφ Φραΐλιχ. Κι’ άπό κείνη τήν 
στιγμή άρχίζουν οί στερήσεις, οί ά- 
πογοητεύσεις, τά βάσανα, μέ τίς πε- 
ριοδίες ποΰκανε, Ιπά χωριά καί στίς 
έπαρχίες.

Βρισκόκχν στήν Στουτγάρδη, καί 
περπατούσε άπογοητευμένος, δταν 
είδε σέ μιά πόρτα, τήν έξής πινακί

δα: «Ένωσις άνοοδείξεως ταλέντων» 
Χωρίς νά πολυσκεφθή, μπήκε μέσα. 
Στούς διευθυντάς, φαίνεται έκανε 
καλή έντύπωσι καί τοΰ ύποσχέθη- 
καν πώς θά τόν βοηθούσαν, άν άπαν. 
τοΰσε σέ πεντακόσα έρωτήματα. ΤΗ. 
ταν ένα είδος άνάλυσις ψυχολογικής 
Πράγματι, τούς άπάντησε, δπως έ
πρεπε, κι’ έτσι άνέλαβαν νά τόν 
σπουδάσουν.Άποχαιρέτησε τόν πλα- 
νώδιο θίασο κι’ άρχισε πειά τήν σο 
βαρή μελέτη. Ή  «'Ένωσις άναδείξε- 
ως ταλέντων» σέ λίγο καιρό τοΰ έ
κλεισε συμβόλαιο στήν «Λαϊκή 
Σκηνή». ^Ηταν ένας καλός θίασος, 
πού ταξίδευε δμως. Ό  μισθός του 
ταν τακτικός καί μποροΰσε νά δει- 
ξη τό ταλέντο του. Οί συνάδελφοί 
του, νέοι κι’ αύτοί, είχαν ένα μεγά
λο όνειρο: Νά παίξουν κάποτε στό 
Βερολίνο. ’Έστω κι’ άν ήταν δλο ά- 
βεβαιότητες.

Ό  Φραΐλιχ έφτασε, λοιπόν, καί 
στήν πρωτεύουσα. Δυστυχούσε. Μά 
τόν ζέσταινε ή έλπίδα κι’ ή πίστη... 
Άλλά, ήρθε πειά ή στιγμή, πού έ 
πρεπε ν’ άνακουφισθή. Ό  Φρίτς "Αλ. 
μπερτς, τοΰ είπε πώς μιά κινηματο 

‘γραφική έταιρία ζητοΰσε έναν νέον 
ήθοποιό γιά κάποιο ρόλο. Παρουσι
άστηκε ό Γιούσταφ, καί προσελή 
φθηκε άμέσως. Μετά, ξανάπαιξε στό 
θέατρο μερικές φορές. “ Οπου, τέλος, 
ή Οΰφα τόν κάλεσε στά γραφεία της 
καί σέ μιάν ώρα έβγαινε μ’ ένα 
συμβόλαιο στή τσέπη, πού θά τόν έ
κανε — δπως τόν έκοη/ε— Κροΐσο!

Αύτή ήταν ή ζωή τοΰ Γιούσταφ
Γύρισε τό φίλμ «Μητρόπολις».
Άπό κείνη τή στιγμή, ή μιά έπι

τυχία του διαδεχόταν τήν άλλη. Πή
γε στό Χόλλυγουντ, έπ·αιξε σ’ άρκε
τά φίλμ, ξαναεπίστρεψε στό Βερο
λίνο δπου βρίσκεται έως σήμερα.

Αυτή ήταν ή ζωή τοΰ Γιούσταη 
Φραΐλιχ, γεμάτη στερήσεις, άπογοη. 
τεύσεις, μά καί θέληση καί πίστη! 
Ολα τά έμπόδια τά πήδησε, δσο κι’ 

άν ώρθόνοντο μπροστά του θεόρα
τα. Κατέλαβε τά σκήπτρα τής όθό
νης. Μεσουράνησε. Είναι άπ’ τούς 
μεγαλυτέρους γόητες τής όθόνης, 
άπ’ τούς καλυτέρους ζέν-πρεμιέ.

Υστερα άπό λίγα χρόνια ποτν- 
τρεύτηκε τήν περίφημη άοιδό Γκί- 
τα Αλπαρ. Μά, γρήγορα, άγά- 
πησε τήν Λίντα Μπαάροβα κι’ ά- 
ναγκαστηκε — παρ’ δλο πού τήν 
άγαποΰσε — νά χωρίση μέ τήν 
πρώτη.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Ή  Ά νν  Σέρινταν πρωταγωνι

στεί στή «Μοναχή κυρία» μέ πρω- 
ταγωνιστάς τόν "Ερρολ Φλύν, τόν 
Ντόναλντ Κρίστ, τόν Μπάζιλ Ράθ. 
μπεον καί τόν Δαυίδ Νάϊβεν.

Ό  Ούΐλλιαμ Πάουελ θά βγή στό 
τέλος τού μηνός άπό τό νοσοκο
μείο, άλλά ή έπάνοδός του στόν 
βραδυνθή τούλάχιστον ώς τόν Ά- 
κινημοπογράφο θά γίνη τόν Ά- 

Ή  Μπέττυ Νταΐ’βις παρ’ όλίγον 
νά πάθη ήλίαση '

Ή  Σόνια Χένυ μόλις γυρίση στό 
Χόλλυγουντ άπό τήν πατρίδα της 
Νορμανδία, δπου βρίσκεται τώρα, 
τήν περιμένους τρεις ταινίες: «‘Ό 
λα έγιναν τή νύχτα», «’Ενδιαφέρον 
άγάπης» καί μία άκόμη δίχως τί
τλο.

HEAiQH ΕΝΤΥ
σέ καινούργιους 

θριάμβους

ΣΕΜΟΡΙΤΑ
(ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ Α Μ )

ΤΟ ΦΙΛΜ -  Μ Α ΓΕ ΙΑ  
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ν

ΑΤΤΙΚΟΝ
Κ  A  I

ΠΑΝ0ΕΟΝ
συγχρόνως

Τοΰ μεγάλου Ρώσσου 
συγγραφέως

ΝΤΟΣΤΟΓΕΦΖΚΙ
τό κοινωνικό άριστούργημα 

τών δυνατών χαρακτήρων

0
ΒΙΒ ΙΑΝ  ΡΟΜΑΝΣ
(Είς τόν ρόλον τής Γαλλί- 
δος τυχοδιώκτιδος Μπλάνς).

Π ΙΕΡ  ΜΠΛΑΝΣΑΡ
(Είς τόν δύσκολον ρόλον τοΰ 

ρωμαντικοΰ Άλέξη).

ΣΥΖΕΤ MA'1'Σ
(Είς τόν ρόλον τής Νίνας)

ΡΟΖΕ ΚΑΡΑ
(Είς τόν ρόλον τοΰ στρατη- 

γοΰ Κυρίλωφ).

ΜΑΡΣΕΛ ΑΝΤΡΕ
(Είς τόν ρόλον τοΰ έκδια- 

στοΰ Βενσάν).
Σκηνοθεσία :

Λ Α Μ Π Ρ Ε Χ Τ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ !"

ΣΗ Μ ΕΡΟ Ν  καί ΑΥΡΙΟ Ν  
τό πιό μεγάλο γαλλικό φίλμ

0 HPD? T0V ΜΑΡΝΗ
πού προκαλεΐ τά χειροκροτή

ματα του κοινού.

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ο ΠΥΡΓΟΣ

Ό  εξαιρετικός σκηνοθέτης Βίν· 
τορ, διαβάζει τό μυθιστόρημα τοΰ 
μεγάλου ’Άγγλου συγγραφέα Α. 
Κρόνεν «Ό πύργος». Σκέπτεται νά 
τό διασκευάση σέ σενάριο καί 
νά τό γυρίση. Πιθανώς νά πρωτα
γωνιστήσουν οί περίφημοι Ά γ 
γλοι ήθοποιοί, ό Ρόμπερτ Ντονά; 
καί ή Ροζαλίν Ροΰσσελ.

Μ Α ΡΓΑ ΡΕΤ  ΣΟΥΛΛΑΒΑΝ

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στήν 
Αμερική γιά τόν έμφανισθέντα έ 
σχφκως άστέρα τοΰ σινεμά, τήν 
Μάργαρετ Σούλλαβαν. Είνε πράγ 
ματικά μιά δυνατή καλλιτέχνιδα 
όμορφη μ’ έξαιρεΙικό ταλέντο καί 
κέρδισε άμέσως τήν συμπάθεια 
τοϋ κοινοΰ.

Σέ τόσο λίγον καιρό κατατάχθη 
κε μεταξύ τών πρώτων άστέρων 
Γκάρμπο, Ντήτριχ κλπ.

ΑΓΓΛΟ I ΚΑΘΑΡΟΑΙΜ ΟΙ !

Ολοι οί ήθοποιοί τής ταινίας «Τό 
CfU-ljW Τ ίΐναΐ Ά ν-

λήφθη γιά νά μή μπερδεύουν τό 
δνομα τής μεγάλης βεντέττας μί 
καμμιά ανεπιθύμητη συνωνυμία. 
Ευτυχής άνθρωπος αύτός ό κ. Έ- 
βέν Γκούσταψσον, έ;

Ο Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΣΑΛ ΙΑ Π ΙΝ

Γυιός τοΰ μεγάλου τραγούδι* 
στοΰ, έφθασε μέ ένα συμβόλαιο 
στό Χόλλυγουντ γιά ένα ρόλο στό 
έργο «θεληματική Εξορία» μί 
παρτεναίρ τήν Ά λα ν  Μαρσάλ καί 
τήν 'Άννα Στέν, πού πρόκειται νά 
γυριστή έντός όλίγου.

, ΟΧΙ Δ ΙΑ ΙΤ Α  Π ΙΑ !

"Ολοι θά νομίζετε δτι η ςωη 
τών άστέρων είναι πάντα εύχάρι
στη καί ρόδινη. Πιστέψατε δμως 
δτι πολλές φορές κάνετε λάθος, 
γιατί είναι λιγώτερο εύτοχείς οΐ 
ήθοποιοί άπό δ,τι φαντάζεσθε. 
Π.χ. γιά νά διατηρήσουν τήν ώ· 
ραία σιλουέττα τους ύποβάλλον
ται στήν πιη αύητηρΛ Κίαιτα. KU*

Η Κάρολ Λομπάρδ και 6 Τζαίημς Σ ιτού ο^· στό νέο φίλμ τής ‘Εταιρείας τών 'Η 
νωμένων Καλλιτεχνών «Ό  ενας γιά τόν όίλλαν».

γλοι 100%·, έκτός άπό τήν Άνίτα 
Λούϊζ. Οί παρτεναίρ της Ρίτσαρ 
Γκρήν, Νίγκελ Μπρούς καί Μόρτον 
Λάουρυ, είναι άπ’ τούς καθαρόαι
μους ύπηκόους τοΰ Βασιλέως τής 
Αγγλίας!

ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Ή  Όλιβία νχέ Χάβιλαντ λάν
σαρε τώρο: τελευταία γυναικεία
φορέματα άπό ύφασμα - ξύλο πού 
άν πιάση αύτή ή μόδα, θά κατα- 
στρέψη δλους τούς βιομηχάνόυς 
γυναικείων ύφασμάτων. Τουαλέτ- 
τα, παπούτσια, τσάντα καί καπέλ- 
λο της ήταν δλα άπό ξύλο. Μή γε 
λάτε. Δέν πρόκειται νά χρησιμο
ποιήσετε καί σείς, ώραΐες μου κυ
ρίες, οίοδήποτε ξύλο άν θελήσετε 
νά μιμηθήτε τήν Χάβιλαντ, γιατί 
αύτό τό ξύλο τό παράγει μόνο ή 
Καλιφορνία καί ’χει δλα τά προ
σόντα, ώστε νά μή σπάζη καί νά 
μή τσακίζη, άλλ’ άπενταντίας νά 
είναι εύχάριστο καί πρό παντός 
δροσερό, προκειμένου δέ γιά τό 
κλίμα τής Καλιφορνίας, πού είναι 
τόσο θερμό,

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ 
ΓΕΡΜ ΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ

Οί Αμερικανοί ούδέποτε ύστε- 
ροΰν σέ έπικαιρότητα. Άκόμα δέν 
πέρασε πολύς καιρός άπό τήν πο
λύκροτο ύπόθεση κατασκοπείας 
πού έδικάσθη πρό μηνών στήν Α 
μερική καί άρχισε τό γύρισμα μι
ας ταινίας ύπό τόν τίτλο «Τ’ άπο- 
μνημονεύματα ένός Γερμανού κα
τασκόπου», μέ θέμα τήν ύπόθεση 
αύτή. Ό  ’Έντουαρντ Ρόμπινσον 
θά πρωταγωνιστήση στό ρόλο τού 
Λέων Τούρν, τοΰ περίφημου ’Αμε
ρικανού ντετέκτιβ πού άνεκάλυψε 
δλη τήν σπείραν. Τόν ρόλον τής 
ωραίας κομμώτριας τοϋ ύπερω- 
κεανείου «Μτχρέμεν» θά ύποδυθή 
ή Ντόροθυ Γρή. Στήν τα,ινία Θά 
λάβη μέρος καί ό Φράντζ Λέντε- 
ρερ καί σκηνοθ,της Θά εΐναι ό 
γνωστός άπό τό δράμα τοΰ Μά- 
γερλικ Άνατόλ Λίτβακ.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΝ Α  ΝΕΑ

Άπό τά Παρισινά φύλλα μα
θαίνουμε δτι άπό τά παίζόμενα έ
κεΐ φιλμ τής έβδομάδος, τά καλύ
τερα εΐναι : «Τύ ξενοδοχείο τοϋ 
Βορρά» μέ τήν Άνναμπέλλα, Ζάν 
Πιέρ ’Ωμόν, Λουΐ Ζουβέ καί τήν 
Άρλεττέ, «Σέργιος Πανίν» μέ τή 

i Φρανσουά Ροζαΐ καί τόν Πιέρ Ρε- 
νουάρ,«Ή λαίδη καί ό Κάουμπόϋ» 
μέ τόν Γκάρυ Κοΰιτερ καί τήν 
Μέρλ "Ομπερον καί ή «Άξένοια- 
στη οικογένεια» μέ τήν Ζαννέτ 
Γκαίηνωρ, τόν Ντούγκλας Φαίρ- 
μπαξ υίόν καί τήν Πωλέτ Γκοντάρ.

ριολεκτικά «πεινοϋν». Μόνο ι\ 
Κλωντέτ Κολμπέρ εξαιρείται στϊ 
ζήτημα τής διατροφής, γι’ αυτΟ 
καί τήν ζηλεύουν δλες οί βεντέτ- 
τες.

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΛΣ»
ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ

Ό  Γάλλος σκηνοθέτης Ζυλιέν 
Ντιίβιβιέ έγύρισε φέτος στό Χόλ- 
λυ4ουντ τήν ζωή τοΰ Γιόχαν Στρα 
ου<£ ύπό τόν τίτλον «Τό μεγάλο 
βά)λς». "Οπως λ,γεται, ή ταινία 
αύτή, πού ένσαρκώνουν τά κύριο
πρόσωπα οί Φερνάτν Γκραβαί καί 
ή Λουΐζα Ράϋνερ, θά εΐναι μιά ά- 
ποκάλυψις. Τόν Βιεννέζο μουσουρ
γό θά ύποδυθή ό Γάλλος ζέν-πρε
μιέ μέ τήν τρυφερή ειρωνεία καί 
τήν νωχελική κομψότητα Φερνάν 
Γκραβαί. Τά ύπεροχα μοτίβα θά 
έκτελεσθοϋν άπό τήν Μίλιζα Κρό· 
ζους γιά τήν φωνήν τής όποιας 
πολλά καλά λέγονται.

Σ Ε Σ ΙΛ  ΜΠΩΡ

Δέν είναι πολύς καιρός πού 
μάς έπεσκέφθη ό θίασος τοϋ Χάρ- 
ρυ Μπώρ, πού μεταξύ τών μελώτ

ρ. —s . .- " ——     ^

*·

Ι’ ίτα Τζόνσον

ΠΛΗΡΩ ΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ 
ΤΙΠΟΤΑ!

ΚΑΝΗ

Ό  άδελφός τής Γκρέτας Γκάρ
μπο κ. Έβέν Γκούσταφσον—τό πα
τρικό της δνομα — εΐναι ό μόνος 
άνθρωπος τοϋ κόσμου πού πληρώ
νεται γιά νά μή κάνη τίποτα.

Ή  έταιρία πού έχει ύπογράψη 
συμβόλαια ή αδελφή του τόν έχει 
δεσμεύσει διά συμβολαίου καί μέ 
άδροτάτη άμοιβή νά μήν παίξη 
πουθενά ούτε νά χρησιμοποιήση 
τό ονομά του όπουδήποτε ενόσω 
θά παίζη ή θεία Γκρέτα στόν κι

του συμπεριελάμβανε καί τόν va- 
αρόν υίόν τοϋ μεγάλου ήθοποιοΰ 
Σέσιλ Μπώρ.

Ό  νέος αύτός βλαστός, βαδί- 
ζων στά άχνάρια τοϋ πατέρα του, 
ντεμπουτάρει στόν κινημο(τογρά- 
φο μέ τήν ταινία «Βόρειος Άτλαν 
τικός», ύπό τήν διεύθυνσιν τοδ 
Μωρίς Κλός.

«ΤΟ ΣΟΥΕΖ» ΣΤΟ Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ

νηματογράφο. Τό μέτρον αύτό έ-1 στη ρ ίου.

Ή  ταινία πού παίζεται αύτή 
τήν έβδομάδα στούς άθηναϊκοΰς 
κινηματογράφους μέ μεγάλη έπι* 
τυχία, βρίσκεται στά γαλλικά δι
καστήρια έξ αίτιας μιάς άγωγής 
τών πο γόνων τοΰ Φερδινάνδου 
Λεσσέψ πού' ίχυρίζονται δτι ήταν 
προσβλητική διά τόν πρόγονό τους 
καί διά τήν Αύτοκράτειρα Ευγε
νία. Οί δικασταί δμως άιτεφάνθη- 
σαν δτι τίποτε τό προσβλητικό 
δέν ύπάρχει στήν ταινία ώς άντε- 
λήφθησαν άπό τήν προβολήν αό- 
τής είς μίαν αίθουσαν του δικβ-
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ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ 
ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

“ Ενα άπό τά κυριώτερα παρισι
νά θεατρ.κά γεγονότα ύπήρξε τό 
έργο τοΰ Μποα-ύ: «Δουλτσινέα», του 
όποιου ot παραστάσεις συνεχίζον
ται θριαμβευτικές. Ή  γενική γραμ 
μή πού άκολούθησε ό Μπατύ στό 
θεατρικό του έργο εΐνε δτι δέν πα
ρουσιάζει μιά Δουλτσινέα σχεδόν 
άϋλη καί χιμαιρική, μά μιά μορφή 
γυναίκας ήρωικής πού πηγάζει ά
πό τήν άρετή τοϋ Δόν Κιχώτη.

—'Η κριτική ΰπεδέχθη τό έργο μ’ 
Εξαιρετικούς έπαίνους, έθαυμάσθη 
τό παίξιμο τής Μαργκερίτ Ζαμουά 
οτό ρόλο τής Δουλτσινέας καί οί 
σκηνογραφίες άφησαν στό κοινό 
μιάν άλησμόνητη ν έντύπωση γιά 
τήν ποιητική τους άτμόσφαι'ρα.

—Ή  έπιτυχία τοϋ «Όσκάρ Ούά- 
ϊλντ» τοΰ ΜωρΙς Ροστάν άνάγκασε 
Τό συγγραφέα ν" άσχοληθή μέ τή 
ζωή τοΰ ποιητοΰ Βερλαίν. "Ετσι έ
γραψε τό καινούργιο του έργο πού 
άναπαριστάνει δλη τή δραματική 
(ίπαρξη τοΰ ποιητοΰ, τίς σχέσεις 
του μέ τό Ραιμπώ, μά πού δείχνει 
δμως ένα Βερλαίν κάπως συμβατι
κό καί κάθε άλλο άπό έκεΐνον πού 
fjTotv στήν πραγματικότητα.

—Ό  Μωρίς Μαρτέν Ντύ Γκάρ, ό 
διευθυντής καί γνωστός θεατρι κός 
κριτικός τών παρισινών «Φιλολογι
κών Νέων» έδωσε τό πρώτο του 
θεατρικό έργο: «Τό άνοιχτό παρά
θυρο» που έκρίθηκε ώς μιά άρχή 
ώρκετά ικανοποιητική, δχι δμως κι' 
έξαιρετική.

—Τό ζεΰγος Πιτοέφ, πού εΐνε άπό 
Τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνες, 
πού έχει νά έπιδείξη ή γαλλική 
σκηνή, έπανέλαβε, έπειτα άπό άρ
κετά χρόνια, τό «Γλάρο» τοΰ Τσέ- 
χωφ πού παίχτηκε άλλοτε κΓ έδώ.

—Ή  Έλδίρα Ποπέσκο, ή χαρι
τωμένη γαλλορουμανίς καλλιτέχνις 
πρόκειται νά φύγη στίς άρχές τοΰ 
Μαρτίου άπό τό Παρίσι γιά τό Βου
κουρέστι δπου θά δώση μιά σειρά 
παραστάσεων μέ τό Σασά Γκιτρύ. 
Οί κακές γλώσσες λένε δτι ή ώ
μορφη δεντέττα έσαγήνευσε μέ τά 
θέλγητρά της τό συγγραφέα τοΰ 
«Νονό» κι’ δτι πιθανόν ό Σασά Γκι- 
Τρύ θά χωρίση καί τήν τρίτη γυ
ναίκα του, τή Ζακελίν Ντελυμπάκ 
πρός χάριν τής ώραίας Ρουμανίδος.

—Ή  Γκάμπυ Μορλαί, έπιστρέφσν- 
Τας άπό τή μεγάλη τωρινή «τουρ
νέ» της στήν ’Αμερική, στίς άρχές 
Τοΰ Μαρτίου στό Παρίσι, θά έγκα- 
ταλείψη γιά λίγον καιρό τόν κινη
ματογράφο γιά νά παίξη στό και
νούργιο έργο τοΰ Ντενύς Άμιέλ, 
πού ό τίτλος του εΐνε «Μονεστιέ καί 
Ραμπώ, μεταξωτά».·

—Οί έφημερίδες γράφουν δτι στό 
νέο έργο τοΰ Σάν Ζιρωντού «Νηρηΐ- 
δες» πού θ' άνεδάση προσεχώς ό 
Λουΐ Ζουδέ θά ύπάρχη όλόκληρη 
Ότροαιά άπό ώραΐες γυναίκες. "Ο 
ταν οΐ συνάδελφοί του, πάν». σέ 
μιά δοκιμή τοΰ νέου του έργου,Τπεί- 
ραξαν τό συγγραφέα γιά τό μπου
κέτο αύτό τών χαριτωμένων κρρι- 
(Γσιών, ό Ζιρωντού άπήντησε:'

-Τή φορά αύτή, φίλοι μου, θάχω 
Κι* έγώ τά γκέρλ μου, μέ τή δια

φορά πώς τά βάφτισα «Νηρηΐ- 
δες».. 4

—Ό  Έρμέτε Ζακκόνι κΓ ό Ρου· 
τζέρο Ρουτζέρι, έπειτα άπό άρκετή 
σιωπή, ξαναγυρίζουν στό θέατρο. 
Ό  Ζακκόνι θά περιοδεύη στίς κυ- 
ριώτερες πόλεις τής Ιταλίας καί 
θά παίξη σέ ρεσιτάλ άπαγγελίας 
τίς κυρ.ώτερες .σκηνές τοΰ ρεπερ
τορίου του, καί θά διαδάση άπο- 
σπάσματα άπό τούς διαλόγους 
«Κριτών» καί «Φαίδων» τοϋ Πλάτω
νος.

—Ό  Ρουτζέρι μέ τή σύμπραξη 
τής μεγάλης τραγφδοϋ "Ιρμα 
Γκραμμάτικα θά παίξη στή Ρώμη, 
στό Μιλάνο, οτή Μπολόνια, τά κυ
ριώτερα έργα τοΰ δραματολογίου 
του, μεταξύ τών όποιων άναφέρον- 
ται: «Ό Συρανό» τοΰ Ροστάν και 
«Αύτά τ'; παιδιά» τοΰ Τιέρι.

—Μέ πολλή ν έπιτυχία δόθηκε στό 
Μιλάνο τό τελευταίο δραματικό 
έργο τοΰ Σαλβατόρ Γκόττα : «Τό 
πρώτο άμάρτημο» πού περιέχει έν- 
διαφέρουσα ύπόθεση καί σκηνές 
γεμάτες πάθος καί συγκίνηση.

—Στό θέατρο «Ήλύσια» τής Ρώ
μης συνεχίζονται μέ άφάνταστη κο
σμοσυρροή οί παραστάσεις τής 
«Δωδεχάτης Νύχτας» τοΰ Σαίξπηρ, 
πού παίχτηκε κΓ έδώ άπό τό «Βα
σιλικό» μ̂  έξαιρετική έπιτυχία.

—Στό Μπουργκτεάτερ τής Βιέν
νης παίχτηκε μέ πολλή ν έπιτυχία έ
να νέο ιστορικό έργο τοΰ Μίρκο 
Γέλουσιτς μέ τόν τίτλο : «Κρόμ- 
βελ».

— Στή Νέα Ύόρκη δόθηκε ένώπι- 
ον χιλιάδων θεατών ό «Άμλέτος» 
σύμφωνα μέ τό κείμενον τοΰ Σαίξ
πηρ, χωρίς νά κοπή άπολύτως καμ- 
μιά σκηνή. Αί παραστάσεις συνεχί
ζονται μέ άφάνταστη κοσμοσυρροή 
καί τό κοινό παρακολουθεί χωρίς 
νά κουράζεται τό άριστούργημα τοΰ 
"Αγγλου ποιητοΰ πού διαρκεΐ πέν
τε όλόκληρες ώρες. Οί κριτικοί 
έγραψαν ένθουσιώδη άρθρα γιά τό 
άνέβασμα τής τραγωδίας καί γιά 
τήν έκτέλεση, τονίζοντας δτι ό «Άμ 
λέτος» αύτός ύπήρξε ώς τώρα ό 
καλύτερος πού δόθηκε άπό άμερι- 
κανικό θέατρο.

—Στό Μόνοτχο ό Λάνγκεμπεκ ά- 
νέβασε νό νέο του ιστορικό δράμα 
μέ τόν τίτλο: «Ό Προδότης» πού ή 
ύπόθεσή του εΐνε παρμένη άπό ένα 
χρονικό τής Νέας Ύόρκης τής έπο
χής τοΰ 1691.

— Στό γερμανικό δημοτικό θέατρο 
τοΰ Ντεσσάου οί παραστάσεις τής 
χαριτωμένης κωμωδίας τοΰ Φόλερ: 
«Γυναικεία διπλωματία» συνεχίζον
ται μ’ έπιτυχία. Εΐνε ή διασκεδα- 
στική ίστορία τριών γυναικών πού 
παντρεύθηκαν τρεΐς διπλωμάτες καί 
πού κατορθώνουν, χάρις στίς μα
νούβρες τους, νά βοηθήσουν τήν ά
νοδο τών συζύγων τών στά άνώτε- 
ρα άξιώματα τής πολιτείας.

ΤΟ
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Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ
Ani> τήν έποχή έκείνη ή πρόο

δος άρχισε νά έμφανίζεται σ’ όλες 
-rig έκδηλώσεις τής τέχνης. Κα» tc 
πιό σπουδαίο νβΓ προχωρή άλματά, 
δώς. Τ4 ένα δέατρο διαδεχότανε 
τό άλλβ, έ ένας δίασος τόν άλλον, 
τό ένα καλλιτεχνικό συγκρβτη^ια 
τό άλλβ. Οί παληές περί δεάτρβυ 
αντιλήψεις άρχισαν νά παραθύρων 
ται άπό τά ρεύματα τής πρβόδβυ, 
σέ σημείο ώστβ cl μαδηταί καί ci 
μαδήτριες τβΰ Ώδείβυ Άδηνών ν’ 
αύξάνβυν καί νά πληδύνωνται χρο 
νο μέ τό χρόνο, ένφ παράλληλα 
κορίτσια της άστικής τάξεως δέν 
διστάζανε ν’ άφιερώσουν τά νειά- 
τα τους καί τή $ωή τους οτό δέ*. 
τρο.

Οί λέξεις «μουζικάντης» καί 
«δεατρώνης» σιγά-σιγά πάψανε νά- 
χουν υβριστική σημασία καί ό ήδο- 
ποιός δπως καί ό μουσικός άρχισαν 
νά παίρνουν μιά κάπβια ξεχωριστή 
δέση στήν έχτίμηση τοΰ κοινού. 
"Ετσι όταν οτό 1901 άνοιγε τίς πόρ 
τες του γιά πρώτη φορά τό Βασι
λικό θέατρο βρεδήκανε έτοιμοι ή- 
δοποιοί, γιά ν’ άποτελέσουν τόν 
δίασό του. Ήβοποιοί καδ’ έλα ά
ξιοι νά καταπιαστούν μέ τήν διδα
σκαλία έργων μεγάλης ποιητικής 
πνοής καί άνωτέρου πνευματικού 
περιεχομένου, όπως ήσαν τά έργα 
τοΰ Σαίξπηρ, Γκαίτε, Χάουπτμαν, 
καδώς καί οί τραγωδίες τών μεγά
λων τραγικών τής αρχαίας Ελλά 
δος. Παράλληλα ή πρόσκληση τού 
Κώστα Χρηστομάνου, τοΰ ώραιο- 
παδη αύτοΰ Νεοέλληνα, πού ώνει. 
ρεύτηκε τήν αναβίωση τής άρχαί- 
ας δραματικής τέχνης, βρήκεν ά.
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πήχηση στις ψυχές δεκάδων νέων 
καί κοριτσιών τής έποχής εκείνης, 
πού οί μέν πρώτοι δέν διστάσανε 
νά έγκαταλείψουν τίς Πανεπιστη
μιακές τους σπουδές γιά ν’ άφβσι- 
ωδβύν οτήν έξυπηρέτηση τής δεχ- 
τρικής ίδέας καί τήν πραγματβποί. 
non τού ωραίου ονείρου τοΰ Χρη* 
στομάνου, τά δέ κορίτσι* νά ύψώ- 
σουν τελειωτικά πιά τό μικρό μέν 
άλλά δυνατόψυχο άνάστημά τους 
ενάντια στίς κοινωνικές προλήψεις 
πού ύπβλείμματά τους έξακολουβού 
σαν νά ταλαιπωρούν άκόμη μιά με* 
γάλη μερίδα τής έλληνικής κοινω. 
νιας.

Τό 1901 αναμφισβήτητα άπβτε* 
λεί έναν άπό τούς πιό μεγάλους 
σταδμούς τού νεολληνικοΰ πολιτι
σμού. Ή  μουσική καί τό δέατρο πού 
'ίσαμε τήν έποχή έκείνη τά βάραι
νε ή κατάρα τών Βυζαντινών χρό
νων, προβάλανε σάν δυό μεγάλοι 
παράγοντες γιά τόν έκπβλιτισμό 
τής Ελλάδος καί σάν τέτοιοι ανα
γνωριστήκανε άπό όλο τόν κόσμο. 
Τό κοινό πού άλλοτε ένδουσιαιρό
τανε γιά τά γυμνά πόδια καί τά 
γυμνά στήβη τών ’Ιταλίδων καλ- 
λιτεχνίδων, σήμερα χωρίζεται οέ 
δύο στρατόπεδα, όχι γιά νά διεκ- 
δικήση τά πρωτεία γιά τήν ώμορ- 
φ’-'· τής Α  ή τής Β  ήδβπβιβΰ, άλλά 
για τήν Τέχνη τής Βερώνης ή τής 
Παρασκευοπούλου. Κι’ όταν άργό
τερα μέ τήν εμφάνιση τβΰ Βασιλι
κού ©εάτρβυ καί της «Νέας Σκη
νής» τοΰ Κώστα Χρηστομάνου τό 
κοινό έκλήδη νά γνωρίση νέες ά
γνωστες ώμορφιές τής βεατρική» 
τέχνης, δχι μονάχα δέν έφερε καμ 
μιάν αντίσταση —δπως σέ παρόμοι. 
ες περιστάσεις συνέβαινε άλλοτε— 
άλλά καί έργάστηκε μέ τήν πρόβυ-
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μη συνδρομή του πρός τούς καλλι. 
τέχνες, γιά νά γίνουν κτήμχ τβυ 
αύτές.

Ή  Μαρίκα καί ή Κυβέλη οί δυό 
άξονες τοΰ νεώτερου έλληνικοΰ 
δεάτρου, πού γύρω σ’ αύτές καί κβν 
τά α’ αύτές άναδείχτηκε ένας με
γάλος άριδμός άξιων καί τιμημέ- 
νων καλλιτεχν'ών τβΰ δεάτρβυ, έ- 
λόκληρες δεκαετίες, δονβΰν τίς έλ
ληνικές ψυχές μέ τή μεγάλη τους 
τέχνη, σκορπίζοντας σ’ αύτές τή 
συγκίνηση καί τή χαρά. Παράλλη
λα έ άριδμός τών μαβητών τών Ή- 
δείων ολοένα καί αύξάνει, σέ τρό
πο ώστε νά προβάλη ή άνάγκη νά 
ίδρυβοΰν καί άλλες μβυσικές σχο
λές. Ή  γυναίκα, έ μεγάλος αύτός 
φορεύς τής προόδου γιά κάβε τόπο, 
αποκτώντας άπόλυτα τήν έλευδε· 
ρία της, άρχίζει ν’ άντιλαμβάνεται 
τόν έαυτό της όχι μβνάχα σάν ένα 
διακοσμητικό στβιχ,είο τής $ωής, 
άλλά καί σάν ένα έργάτη γιά τήν 
πρόοδο τοΰ τόπου της. Γίνεται ό 
συμπαραστάτης τοΰ συζύγου της. Ό  
γάμος παύει νά είνε μιά καλή έ- 
πιχείρηση γιά τή γυναίκα κι’ άγο- 
ρά μιάς καλής γυναίκας γιά τόν 
άντρα, Είνε ένας συνεταιρισμός 
δυο ψυχών καί δυό άνδρώπων γιά 
τήν κατάχτηση τής $Μής.

Παραλληλίζοντας κανείς τήν 
πρόοδο πού έπιτελέστηκε στήν Έ λ  
λάδα μέσα στά έκατό χρόνια, πβύ 
άναπνέει τόν άέρα τής έλευδερίας, 
μέ τήν πρόοδο πού σέ ισόποσο χρο
νικό διάστημα σημειώδηκε σ’ άλ
λους λαούς μέ αιώνων παράδοση, 
είνε ύποχρεωμένος νά σταματήοη 
μέ δαυμασμό κι* εύλάβεια μπροστά 
στό έργο τοΰ νεώτερου "Ελληνα 
καί τής νεώτερης Έλληνίδας.

Ο. Ν. ΣΥΝΑΔ1Ν02
Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
,·· Ι  Μ

TO  NEON ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

“ Α ΙΘ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Μ Ο Ν Η Σ . ,
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

δρώπων τήν κρίσι».
Είναι τά «μικρά διαμαντάκια 

τής εύτυχίας» πού βρίσκονται μπρο 
στά στά πόδια μας καί τά περιφρο- 
νούμε, όπως λέγει κάπου ένας ά
πό τούς ήρωας τού κ. Λιδωρίκη 
στήν «Αϊβουσα άναμονής».

Ή  κεντρική ιδέα μεγάλη, ή «σι- 
τύάσιόν» περίφημη· Ό  χειρισμός; 
Ί ί  έκβεσις; Οί τύποι; Νομίίω πώς 
έδώ είνε τό άδύνατο σημείο Αύτό 
είνε εκείνο πού άπό τό σήκωμα 
τής αυλαίας μοΰ έδημιβύργησε τή'' 
άόριστη συναίσ&ησι οτι «κάτι» δέν 
πηγαίνει οτό έργο, συναίσδησι πού 
δέν άλλαξε διόλου μέ τήν πρόοδο 
τής έξελίξεως τοΰ έργου στή σκη
νή καί πού μέ τυραννεί στό τρα
πέζι μου γράφοντας τό «αρόν ση
μείωμα.

Νομίζω ότι οτό έργο τβΰ κ. Λΐ- 
δωρίκη εύδύς άπό τήν άρχή γίνε
ται ή «έκδεσις» χωρίς νά κατορδώ- 
νεται νά δημιουργήται πρωτήτερα
— οπως δά έπρεπε ·— ή «άτμοσφαί- 
ρα». ’Έπειτα οί «τύποι» λένε πολ
λά. Είνε σημεία πού έχει κανείς 
τήν αϊσδησι ότι οί τύποι κβυνιβύν- 
ται ψεύτικα, φιλολογικά, όχι ζων
τανά καί μιλούν χωρίς νά λέν πολ 
λά πράγματα. Οί τύποι τού κ. Λι- 
δωρίκη δέν είναι Καρτεσιανοί. 
Σκέπτονται άλλά δέν jcuv. Μερι
κοί μλιστα, διερωτάται κανείς, τί 
κάνουν κάν καί τί δέλουν μέσα 
στό έργο...

Ή  σκηνή είναι ένα ίατρείον. 
Χωρισμένη σέ δύο μέρη δείχνει 
Οτό άριστερό τήν καδ’ έαυτό αϊ- 
δουσα άναμονής καί στό δεξιό τό 
γραφείο. ’Εκεί δέχεται τούς αρρώ
στους του ό ψυχίατρος Όρλώφ, σα
ρανταπεντάρης, κουρασμένος, μέ 
γκρίζα μαλλιά καί βαδειά σκαμμέ
νο τό μούτρο άπό ρυτίδες (τούλά- 
χιστβν δπως ένεφάνισε τόν τύπον 
ό ήδοποιός πού τόν έδημιούργησεν
— άριστα άλλως τε — ό κ. Δημή- 
τρης Μυράτ). Κουρτίνες κλείνουν 
πότε τήν αϊδουσα άναμονής γιά νά 
βλέπωμε μόνον τά πρόσώπα πού 
κινούνται στό γραφείο τοΰ γιατρού 
καί πότε τό γραφείο γιά νά βλέ
πωμε άντιδέτως μόνον τά πρόσω
πα πού κινούνται στήν αϊδουσα ά
ναμονής, τό δέ πρόγραμμα δίνει 
πρόοψιν καί κάτοψιν αύτής τής 
σκηνικής διατάξεως. Είναι επιτυ
χημένη μέ μόνον ένα μειονέκτη
μα. Διά τήν πραγματοποίησίν της 
έγινε άνάγκη νά τραβηχδούν τά 
πάντα δσο τό δυνατόν πρός τό βά- 
5ος τής σκηνής. Αύτό καί ή πρβσ. 
δήκη τών δύβ κουρτινών (πού αύ- 
ξάνουν τήν άπορροφητική τοΰ ή
χου επιφάνεια) συνετέλεσαν ώστε 
ή ήχητική νά ύποφέρη. Στή μέση 
τοΰ δεάτρβυ οί καδήμενοι παρεπο- 
νοΰντο δτι δέν άκουαν καί έξη- 
κρίβωσα δτι τά παράπονά των δέν 
ήσαν πολύ ύπερβολικά.

Ό  γιατρός Όρλώφ, σέ ήλικία 32 
χρόνων, δταν βρίσκεται περίπου 
στό μεταίχμιο τής άπογοητεύσεως, 
στά σύνορα τής άποτυχίας, συναν
τά μιά συνάδελφό του, γιατρό κι’ 
αύτή,_ είκοσι όχτώ χρόνων, πλού
σια κόρη έφοπλιστή, ανεξάρτητη, 
δυνατή, μέ τήν ψυχική τάσι νά 
δέλη νά «πλάση άνδρώπους», μιά 
γυναίκα τέλος πάντων τβΰ τύπου 
τής γυναίκας «έρωμένη - μητέρα». 
’Αγαπιούνται. Παντρεύονται. Φεύ
γουν μα$ί : Βιέννη — Βερολίνβ 
— Παρίοι κλπ. Ή  Μελίνα, (eivc ή

γυναίκα αύτή τήν όποιαν δημιβυρ 
γεΐ μέ τή γνωστή καί συνηβισμέ- 
νη της μαεστρία η μεγάλη Μαρί
κα μας) κάνει τό γιατρό Όρλώφ 
περίφημο. 'Όλα — λέγει ό ϊδιβς— 
τά χρεωστεί σ’ αύτήν. 'Όλα, άκό
μα καί τά χρήματα, τά βίκβνομικά 
μέσα πβύ έβεμελίωσαν τό ίατρείβ 
στήν αΐθουαα ή¥--π"’ινί?ά του έπβίβυ 
περιμένουν άτελείωτβι βί πελάται, 
σήμερα, δέκα έτη μετά τά γάμο 
τους.

Στό ίατρείβ τβΰ Όρλώφ βλέπο
με τή φτωχή κοπελλίτσα πβύ ά- 
γάπησε καί γι’ αύτό δέλησε ν’ αύ- 
τβκτβνήση (Ρίτα Μυράτ) «έν τώ 
μεταξύ δμως γνωρίζει στήν αϊδου- 
οα άναμβνής τόν φτωχό νεαρβύλη 
(Γαλανός) πβύ έχει τό βνειρβ νά 
ταξιδέψη μακρυά μέ τά καράβια 
καί γι’ αύτό δέλησε κι’ αύτός ν’αύ- 
τοκτβνήοη. Οί δυό νέβι άγαπιών- 
ται καί ό νεαρός τελικώς άγκα- 
^άρεται γιά μβΰτοος σ’ ένα κα. 
ράβι σέ ταξίδι οχτάμηνο μέ
χρι Κίνας καί Μαλαισίας, έ
νώ ή μικρή δά το ν ... περι- 
μένη. Είς τό ίατρείβ άκόμη έμφα- 
νί^εται ό «γρβυσβύ£ης» (κ. Καρβΰ. 
σβς) πού τά βά^ει μέ δλβυς. Ή  γυ
ναικούλα (κ. Χαλκούση) μέ τόν 
σκληρό άνδρα, πού έχασε τό παι
δί της (πνίγηκε έπειδή ό πατέρας 
τβΰ άπαγόρευοε νά παντρευβή τήν 
αγαπημένη τβυ). Ό  «άδιάφβρβς» 
(κ. Διανέλλος) πού βρίσκει δτι τί
ποτα δέν έχει σημασία καί «ό κύ
ριος μέ τό τίκ» ( ’Άρης Βλαχόπβυ- 
λβς) κωμικώτατβς μέ τήν φαντα- 
οίωσιν ότι ό λαιμός τβυ ξεκλειδώ. 
νεται κάδε τόσβ καί φεύγει έπει- 
δή ή γυναίκα του τβΰ ράβει στό 
κολλάρβ άόρατ« βελβνάκια, καί ή 
ύπηρέτρια τβΰ γιατρού (δίς Λαλα- 
ούνη). Ό  μονομανής τών μεγά
λων καί άμεσου άποδόσεως οικονο
μικών κόλπων (κ. Άρώνης) καί 
άλλοι έπεισοδιακοί τύποι.

Στοιχειό τής αϊδβύσης τής άν*. 
μονής, ό «άνδρωπος μέ τήν αρμό
νικα» (Β .  Λογοδετίδης). Συμπαδη- 
τικώτατβς τύπος μεσοκοπου συντα
ξιούχου, διαρκώς προσφέρει «μισά 
τσιγάρα» καί εισπράττει ολόκληρα, 
υπομνηματίζει τά πάντ* καί τβύς 
πάντας. θυμόσοφος λαϊκός τύπος, 
πβύ άγαπφ τή μπουκάλα καί περ- 
\Sf. τίς ώρες τβυ στό ιατρείο δχι ώς 
πελάτης άλλά άπλώς ώς παρατη
ρητής καί,., σχβλιαστήις τών άν* 
δρωπίνων δυστυχιών, κακομοιριών, 
άρρωστημένων φαντασιώσεων.

Ό  «άνδρωπος μέ τήν άρμβνικα» 
είναι ή σπονδυλική στήλη τβΰ ίρ- 
γβυ, Ιδίως στήν πρώτη πράξι, δ
που φοβάμαι δτι χωρίς αύτόν τόν 
ώραιότατβ άληδινά καί ^ωντανώ- 
τατβ καί άριστα δημιουργούμενβ 
άπό τόν κ. Λογβδετίδη τύπο, μάλ- 
λβν δάπεφτε.

’Έπειτα είναι ή πλούσια Αιγύ
πτια κβπέλλα (κ. Άρώνη) ή 
σνόμπ, έλεύδερη, άνήσυχη, κυνικη 
(ϊσως λιγώτερο πράγματι άπό δ,τι 
δέλει νά φαίνεται) πού έρχεται 
μέσα στό ιατρείο γιά νά «ή στόν 
«άλλβ», στό γιατρό Ρέλλη (κ . Πα
πάς) ό έποίος έν τφ μετάξύ έχει 
άντικαταστήσει στό Ιατρείβ καί 
στήν καρδιά τής Μελίνας τόν Όρ
λώφ, δτι τής άρέσει.

★
Διότι στήν αϊδουσα άναμβνής 

συμβαίνει καί τβΰτβ; Μετά δέκα 
έτη συζυγίας ή $ωή τβΰ Όρλώφ 
καί τής Μελίνας βτήν όπβία τά 
χρεωστά δλα, σπάζει. Άπό τό ά- 
vcivua τής^ίΐνλαίας ,οτήν- « ρώτη,

πράξι βλέπβμε δτι ό ψυχίατρβς τής 
μόδας πού παρηγβρεϊ, άναγνωρί^ει 
καί δεραπεύει μέ τά λόγια καί τίς 
συμβουλές τίς νευρώσεις τών πελα
τών τβυ, βί όπβίβι ύπβφέρβυν έ 
καδένας γιατί άνα^ητ? τήν εύτυ
χία τβυ τβπβδετώντας) την σέ μιά 
έπιδίωξι όπβιαδήπβτε,'ι δέν βλέπει 
ό ϊδιβς τί γίνϊται μπρίί ατά μάτια 
τβυ. Δέ βλέπει δτι νάνει τή δική 
του εύτυχία, ότι ή γυναίκα τήν ό
ποιαν αγαπά τβΰ φεύγει. Ή  Μελί
να, άληδινά, «ίσβάνεται πιά δτι έ 
Όρλώφ δέν έχει τήν άνάγκη της. 
Μ ’ δλη της τήν άνωτερότητ* ή 
Μελίνα έχει τήν άδυναμία νά τβ- 
πβδετή τήν εύτυχία της στή ββή- 
δεια καί δημιβυργία, στό «πλάσι
μο» άνδρώπων! Αίσδάνεται λοιπόν 
τώρα τή $ωή της άδεια. Σ ’ αύτή 
τήν ψυχολογική κατάστασι τή βρί
σκει ό «άλλβς», έ γιατρός Ρέλλης 
(Παπάς). Παληβς συναγωνιστής 
τβΰ Όρλώφ. έχων τότε τη καλύτε
ρη πελατεία, είναι τύπος άνήου- 
χος, έπιπόλαιβς, «αίώνιβ παιδί» 
Μιά κ » ’ ·1' α--”  ·ή ν£νει τήν πίστι 
τβυ γιά δλα καί κλείνει τό Ιατρείο 
του. 'Ένα βράδυ φδάνει στό ί*· 
τρείο τβΰ Όρλώφ ώς... πελάτης, 
Δέ βρίσκει τό γιατρό, άλλά τήΜε- 
λίνα. Μιλάει σ’ αύτή. ’Έτσι γίνε
ται φανερό δτι τβΰ «λείπει ένα 
στήριγμα». Ά ν  ή Μελίνα ήδελε... 
Ή  Μελίνα δέλει. Ό  άνδρωπβς αύ- 
τός έχει την άνάγκη της. Είναι 
νεώτερός της άλλά τί σημασία έ
χει αύτό; Οά τόν άγαπά δχι γιά 
νά τόν ένοχλή, άλλά γιά νά'τόν 
βοηδάη. Τίμιβς άνδρωπος ή Μελί
να, δέν μπορεί νά £ή στό ψίμμα. 
Άπλά. έντιμα, λέγει τήν άλήδεια 
στόν άνδρα της τόν Όρλώφ, ,ό 4- 
πβίος παίρνει τή σερβιάττα του 
καί τό καπέλλο τβυ καί φεύγει. Ή  
σκηνή είναι περίφημη.

Στή δέσι τβυ έρχεται έ «άλλβς» 
Μένει δοβ νά φύγη κι’ αύτός μέ τή 
σειρά τβυ, συνδεόμενος μέ τή Ρω. 
ξάνη (κ. Άρώ νη), τήν πλούσια 
Αιγύπτια πού ήλδε στό ιατρείο νά 
τβΰ πή δτι τής άρέσει, σέ μιά σκη
νή μέ διάλβγο χαριτωμένο καί 
σπινδηρββόλο.

'Η Μελίνα μένει μόνη στό ί*. 
τρείο... Μόνη... Φεύγει άκόμ* κΓ 
έ άνδρωπβς μέ τήν άρμόνικα. Ό  
όπβίος δμως τήν πληροφορεί δτι β 
γιατρός Όρλώφ έν* βράδυ έμεινε 
μα ί̂ τβυ στήν ταβέρνα, τόν ρώτη
σε γι’ αύτήν καί σέ μιά στιγμή δά
κρυσε... "Ισως νά ξαναγυρίση... 
"Ισως... (Αύλαία).

Αύτό είναι τό έργο.
’Έ χε ι σκηνές (δπως ή τβΰ χωρι

σμού τβΰ Όρλώφ καί τής Μελί. 
νας, ή τοΰ χωρισμβΰ τής Μελίνας 
καί τβΰ «άλλβυ», ό διάλογος τού 
«άλλου» μέ τήν Αιγύπτια) καί τύ
πους δπως ό τβΰ «άνδρώπου μέ τήν 
άρμόνικα» καί τβΰ «άνδρώπου μέ 
τό τίκ»’ πβύ είναι άληδινά σπαρ
ταριστοί. Ή  σκηνή πρό πάντων 
τής συναντησεως καί ό διάλβγβς 
τβΰ «άνδρώπβυ μέ τό τίκ» καί τβΰ 
«άνδρώπου μέ τήν άρμόνικα» οτήν 
αϊδβυσα άναμβνής, είναι τέτοια, 
ώστε τό γέλβιβ — ένα γέλβιβ πβύ 
οτό βάδβς είναι κλαυσίγελως — ά. 
ναπηδά πηγαϊβ άπό τήν’ αϊδουσα, 
δπως πηγαία, γνήσια, προκύπτει ή 
συγκίνησις κατά τη σκηνή τβΰ χω. 
ρισμοΰ τοΰ άνδρόγυνου Όρλώφ και 
στόν σιωπηλό καί σπαρακτικό σπα 
ραγμό της Μελίνας δταν διώχνει 
τόν «άλλο».

Άνεβάοδηκε άριστα καί άπεδό- 
δηκ& «βλύ καλά.
f  Π· Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ
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Μιά ώραία φωτογραφία Τσιγγάνας
"Ε ρ  yov τής κολλιτίχνιδος κ. Νέλλης, 
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΑΑΣ ΤΕΧΝΑΣ

Ό  πληθωρισμός πού παρατηρεΐ- 
ται είς δλα γενικά τά έπαγγέλματα, 
δέν διαγράφει τόσον όδυνηράν κα- 
τάστασιν δσον είς τάς Έπιστή.μας 
καί ίδίως είς τάς Καλάς λεγομένας 
Τέχνας, αί όποΐαι άτκβαίνουν πρα- 
κτικώς άπό καλαί είς πολύ κακάς 
τοιαύτας δι’ οσους δέν είνε έξ Ιδιο
φυίας καί ίδι&συγκρασίας προορι
σμένοι νά τάς έξασκήσουν κατά 
τρόπον γόνιμον. Καί έξηγοΰμαι:

Μήπως ό κάθε χρωματιστής είνε 
καί ζωγράφος;... ’Όχι βέβαια! 'Ή  ό 
κάθε φωνακλάς είνε καί άαιδός; ’Ό 
χι άσφαλώς. "Η μήπως άκόμη ό κά
θε μαρμαράς είνε καί γλύπτης; "Η 
ό κάθε στιχ;υργός kocI ποιητής;
Οχι βεβαιότατα!... Καί έν τούτοις 

δλοι αύτοί χωριστά καί άνάμικτα 
όνομάζονται σήμερον καλλιτέχναι, 
τίτλος δηλαδή πού έσκανδάλισε 8- 
λους τούς άρριβιστάς, τούς φιλοδό- 
ξους καί τούς κενοδόξους καί ένίο- 
τε τούς τεμπέληδες καί τούς νω
θρούς καί τούς ώδήγησε νά ύπεισ- 
έλθουν έκεΐ πού μόνεν προνομιούχοι 
τοΰ είδους θά έπρεπε νά κινούνται 
καί νά δημιουργούν.

θά ήτο πλέον καιρός τήν έποχήν 
μας, τήν έποχήν τών ασκητικών εί- 
δικετήτων, 6 τίτλος τού καλλιτέχνου 
νά μή συγχέεται σκανδαλωδώς μέ 
τόν τίτλον τού τεχνίτου ! Διότι μά τήν 
αλήθεια άλλο τό έν καί άλλο τό άλ- 
λο. θέλω νά πώ πώς μπορεί νά εί
σαι άριστος τεχνίτης καί ολίγον ή ά
σημος καλλιτέχνης, δπως άντιθέτως 
λαμπρός καλλιτέχνης καί δχι τόσον 
σημαντικός τεχνίτης. Μόνον είς έζαι- 
ρέσεις σπανίας τό έν ύποκαθιστά 
τό άλλο  ̂ δηλαδή ό τεχνίτης ύποκα- 
θιστά: τόν καλλιτέχνην καί ό καλλι- 
τέχνης τόν τεχνίτην, δτε καί τά πρά. 
γματα έχουν καλώς.

Αύτοΰ άκριβώς έγκειται ή παρε- 
ζήγησις μέσα είς τό άγωνιώδες πλαί- 
σιον τής άνευρέσεως πόρου ζωής δ- 
που τό πάν, ώς εϊπομεν, άνακατεύ. 
ται χωρίς τάξιν, χωρίς καθορισμόν, 
χωρίς όρθολογισμόν καί συνεπώς μέ 
έξησφαλισμένην τήν τελικήν χρεωκο. 
πίαν.

Γ ι’ αύτά καί γι’ αύτά ή ζωή ένός 
καλλιτέχνου, σ’ αύτό τό άνακατευ- 
μένον β;ωτικόν σκουντοβόλημα, εΐνε 
συχνά πολύ βραχεία διά νά έπιβλη- 
θή τελειωτικά καί τήν έξάγνισιν τήν 
άναλάμβάνει συχνά ό θάνατος καί 
μόνον ό θάνατος, δπως άληθεύη τό 
γνωστόν «ό άπσθανών δεδικαίωται». 
’Άλλωστε δέν εΐνε δυνατόν, δέν εΐνε 
είίκολον, είς δλας τάς έποχάς ν’ ά- 
ναφαίνωνται Λεονάρδοι Ντά Βίντσι, 
είτε είς τό πολύπτυχον συνολικά τών 
Κοελών Τεχνών, είτε είς τάς άπαιτή. 
σεις είδικώς μ άς καί μόνης καλής 
τέχνης καί άκόμη πιστεύω άκραδάν. 
τως πώς αί καλαί τέχναι εΐνε κλά
δος πού περισσότερον άπό κάθε άλ
λον δέν άνέχεται μετριότητας, δέν 
άνέχεται συνθηκολογήσεις καί δέν 
επιδέχεται προχειρολόγους αύθορ. 
μητισμούς. Διότι χρειάζονται ίδιο- 
συγκρασίαι έζαιρετικαί, έπάνω σέ 
βάθρα μιάς λεπτής λεπτοτάτης εύαι- 
σθησίας καί άρτιας πηγαίας διαι- 
σθήσεως, χρειάζονται προνομιοΰχοι 
όργανισμοί μέ τέλεια αισθητήρια, 
πού θά μπορέσουν νά δημιουργήσουν 
είς τό έμβαδόν τής κατανοήσεως καί 
τής άρχής τού Νόμου «άπό τής φύ- 
σεως άρχεσθαι καί έν τή ένεράσει 
αύτής έν τή φύσει τελειοΰσθαι». Καί 
διερωτώμεθα: Πόσοι εΐνε ικανοί νά 
δημιουργήσουν όραματιζόμενοι άπό 
τό μέγα αύτό κεφάλαιον τής φύσε. 
ως πού άντικρύζουν; ’Ή  πόσοι οί 
δημιουργοΰντες καί προσθέτοντες 
κάτι τό ίδικόν των πού θ’ άποτελέση 
τήν διαβατικήν φυσιογνωμίαν των;.,. 
’Ή  καί πόσοι έχουν τά έπίκτητα έ- 
φόδια μιάς βαθειάς διορατικότητος 
καί τής αισθητικής πρό πάντων υ
γείας πού χρειάζονται γιά έναν καλ
λιτέχνην άντό&ιον ένός τοιούτου τί
τλου!; Αύτά γενικά δι’ ένα οίονδή- 
ποτε καλλιτέχνην, Καί τώρα άς έλ- 
θωμεν έν όλίγοις καί είδικώς είς 
τούς μουσικούς. Πόσα όνόματα συν- 
θετών καί έκτελεστών δέν παρέμει- 
ναν στά ράφια τών ειδικών τής όνο- 
ματολογίας λεξικών νεκρά καί μό
νον μέ τούς νεκρώσιμους οταυρούς 
έπί τοϋ ιστορικού των! ! ! ’Ασφαλώς 
άπειρα.

Καί βέβαια, αί Καλαί Τέχναι καί 
ιδιαιτέρως ή Μουσική Τέχνη είνε ό 
τροχός πού έκλεπτύνει τά αισθητή
ριά μας καί κυρίως τήν άκοήν μας 
καί έξευγενίζει τήν καθόλου μόρφω- 
σίν μας, δέν εΐνε δμως καί κατάλλη. 
λη γιά έπάγγελμα στενά βιοπορι
στικόν δπου καί θά σκοντάψουν οί 
περισσότεροι. Εστωσαν λοιπόν αί 
καλαί τέχναι καί μέσα σ’ αύτάς καί

ή Μουσική, ή «θεία Μουσική> συμ. 
παραστάτιδες καί πιΧρηγορήτριαι 
τής άγωνιώδους καί φρούδης έπι- 
γείου ζωής μας. ’Άς τάς συνανα- 
στραφώμεν λοιπόν έκαστος μέ τά I- 
διά του προτερήματα, τά ίδια προ
σόντα γιά τάς αύτοεξομολογήσεις 
μας, γιά τάς ώρας τών ψυχικών μας 
ρεμβασμών καί άγωνιών. Καί αύτύ 
χωρίς νά φιλοδοξοΰμεν δόξας άπρο. 
σπελάστους διά τόν καθένα, άς ά> 
κεσθώμεν μόνον είς τήν άπόλαυσιν 
τής κατανοήσεως καί μόνον τής 
κατανοήσεως, κ'αποτέ δέ καί μέ 
έλπίδα δτι άπό τά όμαδικά αύτ3ε 
άνθρώπινα στρώματα τής καλλιτε
χνικής αύτής προχείρου έναποταμι- 
εύσεως, θ’ άναπηδήση έκεΐνος ό 
καλλιτέχνης δημιουργός πού θά πα- 
ρουσιασθή ξαφνικά μπροστά μας, 
πού θά ένδιαφέρη δλον τόν κόσμον. 
Ό  κόσμος όλοέν συνέχεται σήμερον 
σφικτότερα. Τά σύνορα καί είς αύ. 
τάς τάς Καλάς Τέχνας σήμερον δ 
πως δι’ δλα καί είς δλα συνέχονται 
καί στενεύουν όλοένα καί περισσό
τερον, καί μόνον έπιφανειακως πα
ρακρατούν τό τοπικιστικόν έκαστο- 
τε χρώμα (δπου δυνατόν) στήν γα* 
νική έννοειταιγραμμήν καί κατεύ- 
θυνσιν. Καί τώρα τί άρα γε νά είνε 
έκεΐνο πού συντελεί άδυσώπητα είς 
τό νά φέρη τήν άνθρωπότητα είς 
πλήρη έπαφήν, είς πλήρη συντονι
σμόν; Τί άρα είνε έκεΐνο πού συντε
λεί τόσον είς τάς παγκοσμίως έφηρ- 
μοσμένας τέχνας καί έπιστήμας δ« 
σον καί καθόλου είς τάς κοινωνικάς 
συνήθειας τής ζωής καί είς τάς παν
ανθρώπινους άντιλήψεις ή καί τάσεις 
είτε ΐεδολογίας; Άναμφισβητήτως ή 
ταχύτης καί δι’ αύτής τά όλοένα 
στενεύοντα σύνορα τής πανοικουμέ- 
νης διά τοΰ άεροπλάνου φυσικά καί 
μέ μιά λέξι καί τών κατακτήσεών 
του είς τό στένωμα τής δλης ύδρο- 
γείου. Άλλά παρ' δλα αύτά μέσα 
στούς πρακτικοποιημένους σημερι
νούς βιωτικούς κανόνας τής ζωή; 
θ’ άναζοΰν πάντοτε οί άνέκαθεν προ, 
αιώνιοι βασικοί ρυθμοί καί είς αύ- 
τούς θά διασωθοΰν καί θά κατακυ
ρωθούν μελλοντικώς καί πάλιν αί 
λεγόμεναι πρό παντός καλαί τέχναι. 
Καί μέσα σ' αύτούς τούς ρυθμούς 
ώς είς πραγματικός παγόδας ■ θά 

I ζήσουν οί πραγματικοί καλλιτέχναι 
I ίεροφάνται των, οί πραγματικοί καλ 
λιτέχναι δημιουργοί. Ή  θρησκεία 
τού συγκεκριμένου, τοϋ πραγματικά 
άπλοΰ άλλά και ώραίου καί πάλιν 

I έπικρατήση σιγά-σιγά διά νά χω· 
i  ρισθή ό σίτος άπό τήν κριθήν, τό ά.
I σπρο άπο τό ξέθωρο, ό φυσιολογ - 
κός έπαγγελματισμός τής περαιτέ- 

ί ρω άνθρωπίνης ζωής άπό τά παρα
στρατήματα τά όδυνηρά τοΰ άποτυ. 
χημένου άνθρώπου. Αύτήν τήν κα. 
τεύθυνσιν πρέπει ύπέρ ποτε νά τήν 
κατευθύνουν τά σχολεία μας άπ'ά 
τήν μικράν ήλικίαν, κατά τήν όποιαν 
ό άνθρο:πος θά σφυρηλατηθή διά τόν 
βιοποριστικόν του άγώνα. Έάν αύ. 
τό κατορθωθη, ®Χι μόνον στά χαρ
τιά, άλλά έμπράκτως, τότε ό καθείς 
θά καθέξη έγκαίρως στά ένδόμυχά 
του τά κρυμμένα προτερήματά toj 

ι και στραφρ είς τήν φυσιολογικήν 
I του κατεύθυνσιν, είς τήν όποιαν εύ- 
! κολώτερα θά διακριθή καί θ’ άποδή 
είς τε τόν έαυτόν του καί είς τού; 

ι άλλους καί συνεπώς είς δλην τήν 
I κοινωνίαν χρήσιμος καί θετικός πα- 
1 ράγων.
| Άνέφερα άνωτέρω τήν λέξιν αύ. 
θορμητισμός πρός τάς καλάς τέχνας
καί έννοώ μέ αύτήν τήν λέξιν τάς 
ψευδαισθήσεις μας έκείνας πού μας 
φέρουν έσφαλμένως^ πρός έν έπάγ. 
γελμα τό όποιον άν καί μάς σαγη- 
νεύη,^μάς διαφεύγει συνήθως, καί έ- 
ξηγούμαι: Δέν είνε δυνατόν κοπ' έ* 
πιβολήν και ύποδολήν νά γίν[)ς 'ία- 

ή κατά συνθηκολόγησιν δικη
γόρος, ή κατ’ άρχήν μαθηματικός, 
πολύ δέ περισσότερον ' καλλιτέχνης 
οίουδήποτε είδους. "Οταν τ’ άνωτέ- 
P“ t ληφθοΰν ύπ’ δψιν, τότε θά λείψη 
ό ως ειπομεν ανωτέρω πληθωρισμός, 
πού καταλήγει είς άληθή συμφοράν 
είς τάς τάξεις καί ταξιθετήσείς τών 
λεγομένων σήμερον συνολικά καλλι- 
τεχνών, άλλά καί τών έπιστημόνων. 
Τότε η άπόδοσις εις τούς άνωτέροί 
αύτούς κλάδους θά καταστή θετικω. 
τέρα καί ώς τοιαύτη πλέον έξυπηρε, 
τική. Αλλως τε διά τάς έπιστήμας 
καί_ίδίως τάς τέχνας «Ού παντός 
πλεϊν εις Κόρινθον», ώς έπίσης «ΟΟ 
παντός ή τέχνη καί δή αί καλαί τέ
χναι καί έπιστήμαι ώς έπάγγελμα», 
σκέψεις δηλαδή πού έξαγγέλλομεν 
σήμερον μέσα σέ μιά στενή μας 
βραχυλογία.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Καλλιτέχνης ‘Αοιδός, Ιδρυτής κ(Η ά/ιευ*
συντής τής Ωδικής κσΐ Λΐ6^Χοδρσματικης 
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Χειρόγραφα, είκόνβς, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ- 

φονται ΤΑ ΠΔΡΔΣΚΙ1ΝΙΔ Γραφεία: Λεωχάρους 19 
Τηλέφωνον 20 837 

Τυπογραφεία:
Ιτοά Πάππου 8

— 18 Φεβρουάριου (Κυριακή): 
"Ο «Έρνάνης» καλεϊ άπόψε r̂ t5cv- 
τα τόν κόσμον τής χρυσής μουσι
κής».

— Μέ αύτές τις δυό γραμμίτσες 
στά ψιλά Αγγέλλει ή «Έφημερ’ς» 
τήν πρώτη παράσταση τής σα,>α· 
κοστής.

— Τήν άλλη μέρα δμως άγρι- 
εύει καί γράφει στίς:

— 19 Φεβρουαρίου: «Ούδέποτε 
τόσον άνεπ.τυχής «Έρνάνης» ή- 
κούσθη πρό τοσον πολυπληθούς 
άκροατηρίου. Μόνη ή ύψίφωνος 
κ. Καμποΰτσι διεκρίθη λίαν καί 
εΐτα ό βαθύφωνος κ. Μαρβέρης. 
Ά λ λ ’ ό βαρύτονος κ. Κεσάρι ά- 
πεδοκιμάαθη καί ό όξύφωνος δεν 
έξετέλεσε. Τό δέ δλον κατεπνί>η 
Καίπερ τής όοχήστρας καλώς 6ι- 
ευθυνομένης καί τοΰ χοροΰ όπω- 
σοΰν μελετημένου δντος. Ή  Τ ε
τάρτη δμως πράξις Ικανοποίησε 
τόν κόπον τοΰ κοινοΰ, ή δέ ύψίφω- 
νος έχειροκροτήθη έν αύτή μετ’ 
ένθουσιασμοΰ!»

— Σιγά-σιγά φτάνουν στήν Ά- 
€ήνα οΐ άοιδοί καί δευτέρου μελο 
δραματικού θιάσου.

— Σήμε ρα. δημοσιεύεται μιά 
προκήρυξις τοΰ -Ωδείου ’Αθηνών 
γιά νά γίνη ένας φωνητικός δ ια 
γωνισμός γιά νά σταλούν σΐ’ιν 
Εύρώπη πέντε ύπότροφοι : τ^'ΐς 
διά φωνήν υψιφώνου (σοπράνο) 
καί δύο διά φωνήν άνθυψιφώνου 
(κοντράλτο).

— Άπόψε οτό μελόδραμα «Ρουΐ 
Βλάς». Μελετάται ό «Φάουστ». 
Ή ρθε καί άλλος βαρύτονος, έ
κτός τοΰ «έξα ρέτου» κ. Σβήτ. Ά 

κόμη καί άλλος τενόρος.
— 20 Φεβουαρίου. Κατά τό 1865 

ήτανε στήν Αθήνα ένας μαέστρος 
πού τόν λέγανε Νικόσια. ' Επτιζε 
καί βιολί καθώς τό συνηθίζανε 
τότε οΐ μαέστροι στό μελόδραμα. 
Χτές ήρθε στήν Αθήνα ό γυ.ός 
του. θά κάνη μιά συναυλία — έ
παιζε βιολί κι’ αύτός — μέ τή 
σύμπραξη τής όψιφώνου κ. Μπρα· 
μπίλλα, πού έπαιζε στή Σύρα. Έ 
κεΐ, φαίνεται θά έπαιζε κι’ αύτός 
καί πετάχθηκε ώς τήν Αθήνα μα
ζί της γιά μιά συναυλία. Είχε βέ
βαια φίλους ό πατέρας του-,ικέ 
στρος στήν ’Αθήνα, θά τόν θυμόν
τουσαν καί θά ύποστηρ ίζανε καί 
τό γυιό I

— 21 Φεβρουάριου (Τετάρτη). 
Άπόψε παράσταση δέν έχει. Κά
θε Τετάρτη 5έν παίζανε.

— Σήμερα δημοσιεύεται σ’ έπι- 
φυλλίδα ή «Άνιις έν σκότ'ΐ» τοΰ 
Κορομηλά. Συνεχίζεται κάθε μέ
ρα.

— Ή  όρχήστρα τοΰ μελοδράαα- 
τος τήν άλλην έβδομάδα θά παί
ξη μιά συμφωνία τοΰ συνθέτη Γ. 
Τοπάλη — Ή  συμφωνία αύτή 
παίχθηκε, καθώς άγγέλλουν, καί 
στό Μόναχο μέ πολλήν έπιτυχία.

— 22, 23 Φεβρουάριου: Καμαιά 
πληροφορία.

— 24 «Έρνάνης» μέ τόν βαρύ
τονο Σβήτ.

— ’Ήρθε άπό τήν Κέρκυρα ό 
βαρύτονος Φορεστέρης και ό όζύ· 
φωνος Βιτσίνης, πού τραγούδησε 
πριν άπό λίγον καιρό στό Μι^Λ'νο 
«Φάουστ» πεοίφημα.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΖ

Η ΚΑ ΛΛ ΙΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Η ΣΧ Ο Λ Η  M ET A SA , Τ ϋ  ΕΒΔ Ο 

ΜΟΝ ΓΥ Μ Ν Α Σ ΙΟ Ν  Α Ρ ΡΕΝ Ω Ν  
Κ Α Ι ΤΟ  Β Α Ρ Β Α Κ Ε ΙΟ

Γ \
Τήν σχολή «Μεταξά» μποροΰμβ 

vie τήν παραβάλλουμε, μέ τήν σχβ. 
λή Άηδονοπούλου, ατή καλλιτεχνι

διά ατό θέατρο καί στόν κινηματο 
γράφβ είνε ©ί καλλίτεροι ήθοποιοί. 
Στό παιδικέ παίξιμο μπορεί νά με 
λετήση κανείς τούς κανόνες τοΰ 
θεάτρου ! “ Ετσι διακρίνουμε άπ’ 
τό παιδικό θέατρο τής κ. Μεταξά 
τήν Μάρυλδ Κροντηρά, τήν πρώτα 
γωνίστριά του να ποϋμε, ενα κβ-
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ΤΑ ΕΞΟΦΡΕΝΙΚλ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
HOY ΠΑΙΡΝΟΥΝ 01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΟΜΙΛΟΥΝ Ο κ. ΜΙΜΗΙ ΚΟΚΚΙΗΗΙ 
ΚΑΙ Η Αίς ΚΑΙΤΗ Ν Τ Ι Ρ Ι Ν Τ Α Ο Υ Α

Επανέρχομαι σ τά  έξ ω φ ρ εν ικά  να γνώ σ τες  μου  κα ί σείς.~ -VI . Γ· . ~ Tfli" ΛηέηΠιηί ΤΠΠιΊγράμματα τών καλλιτεχνών μας 
Εΐνε τόσο πολλά καί τόσο περίερ
γα, πού άξίζει ό κόπος.

Ό  κ. Κοκκίνης, ό δημοφιλής κω
δικός τοί}. έλαφρεΰ μας Θεάτρου,  ̂
γουρλώνει έκπληκτος τά μάτια τοϋ^

— Παίρνω πολλά γράμματα, μοΰ 
άπαντάει, καθημερινώς. Ακουστέ 
δσα θυμσμαι: Μιά φορά, μούστει- 
λε κάποιος νεαρός, τό έξής ΥΡάμ- 
μα:.

«Κύριε Κόκκινη,
»’Έχω έτοιμάσει 215 νούμερα έ- 

πιθεωρήσεως, καί 7 όπερέττες! Τά 
έτοίμασα, δλα, μέσα σ’ Ενα χρόνο. 
Εΐνε πρωτότυπα. Νδστε βέβαιος 
γιά τήν έπιτυχία. ’Ά ν  θέλετε νά τά 
διαβάσετε, έλατε άπ' τό σπίτι! 2— 
8 δέχουμαι, τ’ άπόγευμα. Τά ποσο
στά μου, σας τό δηλώνω άπό τώρα 
θάναι 10%, μέ τήν μο<κηκήν, ή ό
ποία εΐνε γραμμένη, άπό γνωστόν... 
άρτοποιό καί μουσικοσυνθέτη!»

Φαντασθήτε πρόοδος στούς νέους 
μας συγγραφείς, θέλουν νά πηγαί
νουμε με*ς, σπίτι τους, νά διαβά
ζουμε τά εργα τους. Μωρέ μπράβο, 
κουράγιο!

(θά μοΰ έπιτρέψη ό κ. Κοκκίνης, 
νά τόν ρωτήσω άπό δώ: Τούλάχι-
στον, διαβάζει δσα έργα τοΰ φέρ
νουν; Δέν τό πιστεύω...).

— ’Έχετε άπαντήσει σέ κανένα 
γράμμα θοτυμαστοΰ σας;

— Ποτέ...
— Σ οίς συγκινοΰνε; Σ «ς διασκε

δάζουν ;
— Μαλλον τό δεύτερο. Γ ι’ αύτό 

μάλιστα καί τάχω φυλαγμένα. Ά ! 
μοΰρθε στό νοΰ ενα άπό τά έξωφρε- 
νικώτερα γράμματα πού μοΰ έστει- 
λαν:

Κάποιος μικρός, θαμών τής γα
λαρίας άσφαλώς, μοΰ έγρκχψε σέ... 
άπταιστον άνορθογραφίοΛ':.

«Κίριαι Μ. Κοκήνι,
>Σας παρικολούθισα χήλιες φω- 

ρές στό θέατρω, καί κατάλαβα πώς 
λάθος γυνήκαται ίθωπιώς! Γι’ αύ
τό, άψοίστε τα δλλα κι’ αίλαται νά 
Υραφίτε στή όμάδα μας... ποδο
σφαιριστής! Μας λίπη ένας σέντρα 
Χάφ.

Κώστας Π λ α κ ια ς  
Άρχιγώς «Όδοισέος» 

Κάτο Πετραλόνον 
* Χρόνια τώρα, 6 εκλεκτός μας κω
μικός, σκορπίζει τή χαρά στό κοι
νόν. Καιρός ήταν, κι’ αύτό, νά τόν 
κάνηνά γελάση...

Η Ν Τ ΙΡ ΙΝ ΤΑΟ ΥΑ ΠΥΡΠΟΛΕΙ- 
ΤΑ1 ΜΕ... ΓΡΑΜΜΑΤΑ!

Επισκεπτόμαστε, τό νέο λαμπρό 
άστέρι—δπως λένε κα'ι στό Χόλλυ
γουντ—.τοΰ θεάτρου μας. Μέ μαθη- 
τριοΰλα περισσότερο μοιάζει, παρά 
μέ ήθοποιό. Πάντοτε κεφάτη έμφα- 
νίζεται στή σκηνή, μπριόζα. Καί 
παράλληλα, μέ τό καλό της παίξι
μο, έχει μεγάλο ταλέντο κι’ εύκινη- 
σία στό 'χορό. Μικρή, κοτθώς εΐνε 
φυσικό, καί μέ τόση άλματώδη έξέ- 
λιξη, άπέκτησε πολλούς θαυμα- 
στάς.

Έκείνη τήν στιγμή, μόλις έγύρι- 
σε μέ τή μητέρα της, άπό τόν κινη
ματογράφο. Είδε τό «Στοιχειωμένο 
Καράβι» κι’ εΐνε κατενθουσιασμένη.

— " Α ! μά εΐνε φ ιλμ  θαΰμα, μάς 
λέει. Τρέλλα! Αχ! τί ξύλο εΐχε, τ! 
γροθιές, τί ντουφεκιές!

'Ομολογώ, δτι τέτοια... άποκάλυ- 
ψη, δέν τήν περίμενα. Κι’ οϋτε, ά-

Άκοΰτε
κεΐ νά τής άρέσουν τόσο τά «περι
πετειώδη κα! τά αιματηρά» φιλμ; 
Αύτό δείχνει πώς ή δνίς Ντιριντά- 
ουα, δέν έπηρεάστηκε καθόλου άπ’ 
τή ζωή τοΰ θεάτρου καί μένει πάντα 
ϊνα ύγνό παι&ΐ. ·

Άκούγοντας τήν έρώτησή μου, 
χαμογελάει γλυκά;;

__ Οΰ ! Χιλιάδες γράμματα λα
βαίνω !. Άλλά, νά έξηγούμεθα: Ά 
πό κανέναν γνωστικό. “ Ολοι, χρω
στάνε τής Μιχαλοΰς!

— Καί σας στενόχωρε! οτύτό;
— Οχι, μέ διασκεδάζει... Κά

ποιος, μοΟστελνε στή σειρά γράμ
ματα, τήν πρώτη έβδομάδα άπό τό 
Παρίσι, τήν δεύτερη άπ' τή Βιέννη, 
τήν τρίτη άπό τό Λονδίνο καί τέλος 
άπ' τήν Αθήνα. Ήταν ώς φαίνεται, 
γιατρός. Μοΰ £κανε όλόκληρη έ- 
ξομολόγηση, μέ... ίοιτρικές συντα
γές. Τί κυτταρώδεις ιστούς μοΰ ά- 
νέφερε. Τί νευρώδεις ΐνας! Κα’ι—.τό 
σπουδαιότερο—μοΰ έλεγε, πώς θά- 
μουνα πρώτης τάξεως... νοσοκόμα 
του! Τόν κ. αύτόν, τόν γνώρισα. 
Έρχότατν σχεδόν κάθε βράδυ, στήν 
πρώτη σειρά. Καί... παραμιλούσε.
Ενας γνωστός μου, πού κάθησε έ- 

πίτηδες δίπλα του, τόν άκουσε νά 
λέει: «’Ά ! . .  καλή εΐνε... Νοσοκόμα 
πρώτης! θά τής πηγαίνει μούρλια 
ή άσπρη ποδιά! Μπράβο... μπράβο» 
κι’ έδινε συγχαρητήρια στόν έ<χυτό 
του γιά τήν άνακάλυψή του!

Αλλοτε, δυό μαθηταί, μοΰ στεί- 
λοτνε γράμμα καί ζητούσανε μιά 
φωτογραφίά μου. Λέγανε πώς, έ- 
πειδή μέ θυμόντουσαν, τά βράδυα 
δέν έκοιμόντουσοτν! 'Έμαθα, λοι
πόν, πώς κάνω καί γιά φάρμακο 

άϋπνίας!
Μά, μή νομίζετε, πώς μόνο έξω

φρενικά γράμμοπα στέλνουν οΐ θαυ
μαστές μου...

— Άλλά;
— Και ώραιότοττα κουλούρια!....

Μάλιστα... μήν έκπλήττεσθε. Κα
θώς προχώ porya πρό μηνών στό 
δρόμο, μέ σταματάει κάποιο παιδί.

— Επιτρέπετε μιά στιγμή ; μοΰ 
λέγει.

— Πώς...
— ’Ορίστε αύτά τά κουλουράκια. 

(Καί μοΰ δίνει μιά μεγάλη χαρτο
σακούλα μέ κουλουράκια). Τά ζύ
μωσα μέ τά χέρια μου, πρός χαριν 
σας.

Τόν ευχαρίστησα καί τά πήρα. 
Τήν πρωτοχρονιά, μοΰ έστειλε καί 
μιά πήττα!

Μιά συμβουλή στούς άναγνώστες 
μου κάνω, «έπ’ ευκαιρία τοΰ άνω 
γεγονότος; Όσοι άπό σάς, θαυ
μάζουνε όποιαδήποτε καλλιτέχνιδα, 
νά μή τούς στέλνουνε πλέον γράμ
ματα, άλλά, πρακτικά δώρα... ’Έ 
στω καί... κουλουράκια!

ΑΟτά, τά δέχουνται ευχαρίστως.
— Άσφαλώς θά σας διασκεδά

ζουνε καί σσς, αύτά τά γράμματα...
— Βέβαια· εΐνε γιά γέλοια. Γιοπί 

—δπως σΟ'ς είπα—μοΰ τά στέλνουνε 
μόνο παλαβοί. Μυστήριο...

Δέν εΐνε καθόλου μυστήριο, δε
σποινίδα Ντιριντάουα αύτό. Μπορεί 
νά τρελλάθηκαν' μόλις σας είδανε 
στή σκηνή οί άνθρωποι. Μήν άπο- 
ρείτε. λοιπόν...

Ο ΡΕΠ Ο ΡΤΕΡ.

Γ :t

"Ερνον τοϋ μοΛ) ητοΰ

κά τό παιδικό ίέατρο ©άπρεπε νά 
τίς παρακολουδοΰσαν ολα τά σχο
λεία. ’Αρκετά ή νεολαία μας πα
ρακολούθησε ώς τώρα τά οίκτρά α
στυνομικά φιλμ, τά φιλμ τρόμου 
κ«ι τόσων άλλων χυδαιοτήτων ερ- 
ya.

Πρό ήμερων, μιά άπ’ τίς μεγα·

Έ ρ ν ο ν  τοΟ μαδητοΟι Π ο ο τ α δ ά κ η .

κή κίνηση. Καί δώ, οί άρμόδιοι καΐριτσάκι μέ πλούσιο ταλέντο. Έπί- 
ϊΠΥητες καί καθηΥητριες, έργά^ουν' οης εΐνε κι’ ή ’Ιουλία ’Ανδρονίκου, 
ται μέ θέληση, μ’ αποτελεσματικό- Βέτα Σακελλαροπούλου, Μαρία 
τητα. Φροντίζουν, τά ταλέντα πού Βαρβάτη, Ντίνος Φίλιβς, Γιώργος 
έρισκουνται ακόμα ατά σπάργανα, Άδάμ, Ρωμαίος Νίκρλιτς, Γίτσα 
νά τά μορφώίουνε κατάλληλα, να Κ xp-αμερτ̂ Κλ'ι>. 
τούς δώσουνε ελεύθερο πεδίο δρά- Τίς παραστάσεις πού δίδει ταχτι 
σεως ώστε νά έύδοκιμησουν. Ό  κα
θηγητής τής μουσικής κ. Οικονό
μου, έχει ύιοργανώβει τήν χορω- 
όία του σχολείου. Άποτελείται ά
πό τίς καλλίτερες φωνές, χωρισμέ 
νες σε τενόρους καί μπάσσους. Δη- 
μοσίώς άκόμα δέν έχει έμφανισθή.
Μέσα στήν ειδική αίθουσα ομως 
τής σχολής, δίνει ταχτικά παρα
στάσεις, μ' έπιτυχία, πού τίς παρα 
κολουθούν οί γονείς τών παιδιών.
£τό μάθημα τών τεχνικών — ίχνο 
γραφία, χειροτεχνία, διακοσμητική 
κλπ. — δέν έχει ττρός τό παρόν δει 
ςει τίποτα τό έξαιρετικό ή σχολή 
Μεταξά. Γίνεται έργασία ταχτική, 
όπως παντού. (

Μά κείνο πού τιμά, όχι μόνο τό 
σχολείο αύτό, άλλά κι’ ολόκληρη 
τήν Ελλάδα, είνε τό παιδικό θέα
τρο πού τό 'ίδρυσε τό 1932 ή κυρίϊι 
’Αντιγόνη Μεταξά. Παραστάσεις 
έδωσε καί δίνει στά κεντρικώτερα 
θέατρα τής ’Αθήνας κάθε έβδομά
δα. Δέν ύπάρχει άνθρωπος μορφω
μένος π’ άγαπάει τό θέατρο . καί 
τήν τέχνη στόν τόπο μας πού νά 
μήν παρακολούθησε αύτές τίς πα
ραστάσεις, καί δέν βρίσκεται πατέ 
ρας πού θέλει νά μορφώσει, νά δι- 
δάξη, νά εύχαριστήση τό παιδί του, 
χωρίς νά τό στέλνει ταχτικώτατα 
στό Παιδικό θέατρο.

Δέν είμαι, εύτυχώς, ούτε ό πρώ
τος μά οϋτε κι’ ό τελευταίος πού 
άναλαμβάνω νά επαινέσω τήν έρ
γασία τής κ. ’Αντιγόνης Μεταξά.
Πολλοί κριτικοί τών ’Αθηναϊκών ε
φημερίδων, άνθρωποι τών γραμμά 
των καί τής τέχνης, μίλησαν έν 
δουσιαστικά γι’ αύτή τήν έργασία.
Ό  κ. Ν. Λάσκαρης έγραψε οτι 
«δυνάμεθα πλέον άσφαλώς σήμερον 
νά είπούμεν χάρις είς τούς άτρύ- 
τους κόπους τής κ. Μεταξά ότι πε- 
ριφρουρ',θη μέ τόν άσφαλέστερον 
δυνατόν τρόπον ή παιδική ψυχή ά
πό τήν έπικίνδυνον έπιρροήν τών 
θεαμάτων τών μεγάλων θεάτρων, 
είς τά Οποία ώδηγούντο μέχρι τινός 
τά παιδιά άπό τάς μητέρας των, 
πρός τάς όποιας έχει πλέον κάθε 
δικαίωμα ή κυρία Μεταξά νά έπά- 
ναλάδη τό τοΰ Χριστού: «’’Αφετε 
τά παιδία σας νά έλθουν πρός 
έμέ...»

Τό Παιδικό ©έατρο εργάζεται 
συνεχώς έπτά χρόνια τώρα. Τό ρε- 
πορτόριό του τό άποτελούσαν πά- 
νω-κάτω τά έξης μονόπρακτα, άλλα 
διασκευασμένα παραμύθια άπ’ τήν 
κυρία Μεταξά κι’ άλλα έργα τών 
καλλιτέρων συγγραφέων "μας επί
τηδες γραμμένα γιά παιδιά; «Τ ’ 
όνειρο τής Τιτίνας», «Τ ’ άνθρώπι- 
να λουλούδια», «'Ένα παράξενο ό
νειρο», «Ό μικρός λόρδος» τού 
Fr. Burnett, «'Η κοκκινοσκουφί- 
τσα»,«'Η χιονάτη κι’ οί έπτά νάνοι»
«Ό Κοντορεβυθούλης», «Ή  Στα
χτοπούτα» κ. ά. Τό ταλέντο τών 
μικρών έκτελεστών έχει έκπλήξει.
Παίζουνε μέ τόση φυσικότητα... 
σάν άληθινοί καί πεπειραμένοι καλ 
λιτέχ-ες. Ό  μεγάλος σκηνοθέτης 
Μάξ Ράϊνχαρτ, λέει, πώς τά παι-

χάνβυνται.
Έ να  άλλο σπουδαίο ζήτημα πού 

εμποδίζει τόν μαθητή νά γράψη 
καλή έκθεση, είνε καί τό — αίώνυ 
— γλωσσικό. Οί διάφορες διδασκα
λίες επηρέασαν σέ τέτοιο σημείο 
τά παιδιά, ώστε νά παρατηρειται 
μιά φοβερή άνωμαλία άπογοητευ- 
πκή· Εύτυχώς ομως το σεβαστό υ
πουργείο τής Παιδείας κανόνισε 
τελευταίως αύτό τό ζήτημα — ό
πως καί τής ορθογραφίας — κι’ έ
τσι οτό μέλλον έλπί$ουμε πώς όλα 
θά λειψού ν. Άκόμα, παρατηρεί ό 
κ. Οικονόμου, οΐ μαθητές ποϋχουν 
ταλέντο εκδηλώνουνε μεγάλη φαν 
τασία καί λίγη παρατηρητικότητα. 
Κι’ άντιθέτως. Μέ κάθε εύκαιρία, 
άναλύει στά παιδιά κ’ άντιπροσω- 
πευτικά έργα τών Ελλήνων καί 
ξένων συγγραφέων.

Τό μεγάλο πλήθος τών μαθητών 
έμποδί$ει τελείως τόν έξαιρετικό 
καθηγητή τής μουσικής κ. Ιϊάρβο- 
γλη νά δώση σοβαρότητα μεγαλεί 
τερη στό μάθημά τβυ. Φαντασθήτε, 
είνε ό μόνος πού διδάσκει καί 
στούς χίλιους μαθητές. Πολύ περί
εργο, άφοΰ σ’ άλλα γυμνάσια διδά 
σκουν δυό καί τρεις καθηγητές, σέ 
λιγώτερα παιδιά.

—’Αδύνατο, μάς λέγει ό κ. Βάρ- 
βογλης, νά κά\*ω τίποτα. Πρώτα 
δέν μοΰ μένει καιρός καί δεύτερο 
δέν έχουμε τά κατάλληλα μέσα. 
Αφήστε τά παιδιά πού μοϋρχουν. 
ται άπ’ τό δημοτικό μέ τελείως ξε. 
χαρβαλωμένες τίς μουσικές αίσθή 
σεις τους ! “Ολα τά δημοτικά τρα
γούδια τάχουν μάθει στραβά. Κ ι’ 
είνε δύσκολο τώρα — καί σέ μιά 
ώρα τήν έβδομάδα — νά τούς τά 
μάθης σωστά. Καί ξέρετε κάτι τό 
λυπηρό, κανένας Έλλην μαθητής 
δέν ξέρει τόν ’Εθνικό μας "Υμνο, 
όπως πρέπει ! Ή  μουσική τοΰ Μα. 
τσάρου έχει άπ’τούς διαφόρους διδά 
σκοντας καί καθηγητάς τών Ώδεί 
ων παραμορφωθή. Κάθε σχολείο 
τόν μαθαίνει μέ δικό τβυ τρόπο. 
Κι’ δταν πέρσυ, άν θυμά£?8ε, μα$εύ 
τηκαν όλα τά γυμνάσια καί τόν 
τραγούδησαν μα$ί, ήταν μιά παρα 
φωνία.

Τό Ιδιο π*ρατηρείται καί στά 
δημοτικά μας τραγούδια. Έ ν  τού- 
τοις ό κ. Βάρβογλης προσπαθεί μέ 
κάθε δυνατό τρόπο νά μόρφωση Τά 
παιδιά μουσικώς. Έσπούδασε είκοσι 
χρόνια στήν Εύρώπη καί έδίδαξε 
σέ πολλές κνώτερβξ «χβλές. 'Απο
ρώ μάλιστα πώς έναν τόσο περίφη

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΖ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ 
ΤΩΝ Α Θ Η Ν Α  Ϊ Κ ΩΝ Θ Ε Α Τ Ρ Ω Ν

ΟΙ...ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΤΑΓΟΝΙΠΑΙ

Ίστρίδη.

Πρίγκηψ καί f| Σ Τ(χχτοττοΟτα. "Ο Ρωμ.
ΝΙκολιτς καί ή Μ. Κροντηρά.

λείτερες εφημερίδες τής Σερβίας, 
έδημοσίευσε σέ μακροσκελέστατο 
άρθρο, φωτογραφία της κ. ’Αντιγό
νης Μεταξά καί τοϋ μικροσκοπί- 
κού της θιάσου, πού τόν έξεθεία$ε 
ένθουσιωδώς. Κατέληγε μάλιστα 
οτό ότι τό Σερβικό Κράτος πρόκει 
ται νά καλέση έκεΐ τό Παιδικό ©έ 
ατρο γιά νά δώση σειρά παραστά
σεων. Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο έκ- 
τιμήθηκε ή έργασία τής κ. Μετα 
ξά, κι’ όχι μόνο άπ’ τό έλληνικό 
κοινό, μά κι’ έξω, στά Βαλκάνια.
ΤΟ  ΕΒΔΟ Μ Ο  ΓΥ Μ Ν Α Σ ΙΟ

Τό έβδομο γυμνάσιο τοΰ Παγ
κρατίου άποτελείται άπό χίλια 
παιδιά !

Αύτό, άν κι’ οί άρμόδιοι καθη
γητές είνε άπ’ τούς καλλίτερους έμ 
ποδίζει καί τήν παραμικρή καλλι
τεχνική κίνηση· Ό  κ. Οικονόμου 
τής φιλολογίας, μάς λέγει ότι στό 
μάθημά τβυ, στίς έκθέσεις προπάν- 
τω-ν, διακρίνει άρκετά ταλέντα, τά 
όποία όμως μέ τόν καιρό, εϊτε άπ’ 
τή βιοπάλη, είτε άπό άλλο λόγ.*,

μο καλλιτέχνη δέν τόν έκμεταλ 
λεύονται σέ καμμιά σοβαρώτερη 
δουλειά.

Στό έβδομο γυμνάσιο συναντάμε 
καί τόν κ. Άστεριάδη. Τριάντα 
χρόνια έργάστηκε γιά τό παιδαγω 
γικό τραγούδι κι’ άσφαλώς πάνω 
σ’ αύτό τό ένδιαφέρβν θέμα θάχη 
νά μάς πή άρκετά πράγματα.

—Πώς θά μπορέση νά προαχθη 
ή μουσική στά σχολεία ; τόν έρω- 
τοϋμε.

—Τώρα πού έχουμε τό ύπουργι 
κό ώδικόν τμήμα, τή γενική έπι- 
θεώρηση καί πολλούς καλούς καθη 
γητάς, έλπί^ω τό ταχύτερο νά λά 
6ri τήν πρέπουσα κατεύθυνση ή 
μουσική στά σχολεία.

—Τά παιδιά, δείχνουν ένδιαφέ- 
ρον στή μουσική ;

—’Ό χι καί μεγάλο. Προπάντων 
τ’ άγόρια...

—Σέ τί τό άποδίδετε αύτό ;
—Στήν άτελή κατ’ οίκβν καλλι

έργεια τβύ καλλιτεχνικού αίσθήμα 
τος. ’Ά ν  καί ύπάρχουν σήμερα το 
οα μέσα: τό ραδιόφωνο, ό κίνημα 
τογράφβς κλπ. Τό ένδιαφέρβν τοΰ 
υπουργείου τής Παιδείας μέ κάνει 
νά ελπίζω πολλά. Ό  κ. Λάβδας τε
λείως ειδικός στό ζήτημα τού
το, δέν ύπάρχει καμμία άμφιβο- 
λία ότι θά τά βελτιώση όλα. Καί 
καλά τραγούδια έχουμε καί καλούς 
καθηγητάς. Βλέπω ότι ροδίζει μιά 
νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση, ή 
όποία δέν θ’ άργήση νά φέρη τ’ 
άποτελέσματά της.
Η Σ Χ Ο Λ Η  Β Α Ρ Β Α Κ Ε ΙΟ Υ

©ά σάς είναι γνωοτό ότι στή σχο 
λή Βαρβακείου (στό κλασσικό ή 
πρακτικό τμήμα) ύπάρχει μεγαλύ
τερη συστηματβπβίηση στά μαθή
ματα, άπό τ’ άλλα μας γυμνάσια. 
Τοΰτο βέβαια έγκειται καί στό 
πλούσιο ταμείο του. Πρώτα, σέ κά
θε τάξη είναι όρισμένος ό άριθμός 
τών μαθητών. ’Έτσι, ό καθηγητής, 
έχει όλη τήν άνεση νά διδάξη ό
πως θέλει καί όπως πρέπει, τό μά
θημά τβυ.

Ό  κ. I. Μαργαξιώτης, καθηγη
τής τής μβυσικής. έχει διοργανώ- 
σει μιά θαυμασία χορωδία, μέ πει- 
θαρχημένες καί γλυκές φωνές πού 
Εμφανίζεται, έκτός άπ’ τίς έβρτές 
τβΰ σχολείβυ καί στίς έκκλησίες.

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

θαυμάσατε, άγαπητοί μου ά
ναγνώστες, τόσους καί τόσους 
άσσους τής ‘Αθηναϊκής σκη
νής, τούς καταχειροκροτήσατε, 
τούς άγαπήοατε, δικαιολογη
μένα άλλως τε. Μά, τούς επίσης, 
πρωταγωνιστάς τ̂ών θεάτρων μας 
δχι μόνο δέν τούς χειροκροτήσα
τε ποτέ, άλ.λ’ ουτε τούς θυμηθή
κατε! Έδώ είναι τό παράξενο. 
Κι’ δμως, ό καθένας άπ’ αύτούς 
παίζει. Παίζει μαλιστα τόν ρόλο 
του περίφημα. Σ ’ αύτόν έγκειται 
ή καλή έκτέλεση τοΰ έργου. Βρί
σκεται πάντοτε μπρός στά μάτια 
σας, πάνω στή σκηνή. Ύδρώνει, 
βραχνιάζει, «λέει» άκατάπαυστα, 
άναπνέει τή σκόνη. Καί δέν... τόν 
βλέπετε! t

Άσφαλώς καταλάβοπτε, δτι μι
λώ γιά τόν συαπαθητικό ύποδο- 
λέα, πού τόσο έξυπηρετεΐ τό θέα
τρο. Ή  ζωή του άπό τήν καλλιτε
χνική της άποψη, είναι... δράμα. 
Ξέρετε τί είναι νά κοπιάζης μέ- 
ρα-νύχτα, ν' άγαπάς τήν τέχνη, 
καί νά μένης πάντα — ή κυριολε
ξία — άφανής; Νά ξέρης πώς πο
τέ δέν θ’ άκουστή τ’ δνομά σου, 
τό έργο σου; 'Ότι δέν θά σπάσης 
τό ένοχλητικό κλουβί πού κλείνε 
σαι, γιά νά έμφανισθής μπρός 
στόν κόσμο; Δράμα κι' άπό τά 
χειρότερα! Κανείς δέν λέει ποτέ 
στόν ύποβολέα «μπράβο». Κο(νείς 

I δέν τοΰ γράφει — γι’ αύτό μπορώ 
νά πώ, πώς θά εύλογή τήν τύχη 
του... — κριτική. Κανείς τέλος 
πάντων, δέν τόν κατατάσσει με
ταξύ τών καλλιτεχνών μας —άπό 
τό κοινό έννοώ.

Οί έρωτήσεις μας, φροντίσαμε 
νόίχουν εΰθυμο τόνο. Δέν θάτανε 
σωστό νά τούς μελαγχολούσαμε. 
Διαλέξαμε γιά συνέντευξη τούς 
έν δράσει ύποβολείς. Κατά τύχη, 
βρισκόμαστε στά παρασκήνια τοΰ 
«Ίντεάλ». Ύποβολεύς του εΐναι 

I ό γνωστός σατυρικός ποιητής κ. 
Γ. θίσβιος (Μούλ—Πούλ) καί συ
νεργάτης μας. Τόν πετυχαίνουμε 
λίγα λεπτά πρίν άρχίση ή παρά
σταση.

— Μιά στιγμούλαο
— Όρίστε...
Κομπιάζουμε. Κάνουμε προλό

γους έπί προλόγων. Κι’ άφοΰ κα
ταλαβαίνουμε πώς ήρθε ή κατάλ
ληλη ώρα, κτυποΰμε άπ’ εύθείας 
στό «ψητό».

— θέλουμε νά σάς κάνουμε με
ρικές έρωτήσεις.

— ’Έ ... ευχαρίστως! μάς λέει 
σαστισμένος.

Άπό ποΰ ν’ άρχίσουμε; "Οπου 
...τύχει...

— Ποιά ήταν τά ξεκαρδιστικώ- 
τερα άπρόοπτα τής δουλειάς σας;

— Πολλά... τόσα πού δέν ξέρω 
ποιό νά διαλέξω!

Σκέπτεται λίγο καί μάς άπαν
τά:

— Κάποτε ήμουνα τουρνέ μ’ έ
ναν άπ’ τούς καλύτερους θιάσους 
στήν Κοζόη/η. "Ενα Σάββατο, 
στήν αίθουσα τοΰ θεάτρου, έπρό- 
κειτο νά δοθή χορός κι’ έτσι δέν 
θά παίζαμε. Εύτυχώς δμως, μας 
προσκ άλεσε κάποιος «θεατρώ
νης» σ' ένα κοντινό χωριό, μέ τά 
έξοδά μας προπληρωτέα. Πράγ
ματι πήγαιιε. ’Όχι δμως δλοι. Ό  
μισός σχεδόν θίασος. 'Όταν έ- 
φτάσαμε κεΐ, ρώτησα ποΰ είναι 
τό θέατρο. Καί μουδειξαν ένα.... 
καφενείο!

— Καί ή σκηνή;
— Τώρα θά τήν φτιάξουμε!
Σέ λίγα λεπτά είδα νά ένώνουν

τρία... μπιλλιάρδα, άπό πάνω νά 
βάζουν σανίδες καί μετά νά στε
ρεώνουν αύλαία! Σέ μικρό διά
στημα δλα ήταν έτοιμα. Τό βρά
δυ... τό «θέατρο» ήταν γιομάτο. 
Τόσο, πού οΰτε τά δργο(να τής όρ
χήστρας μας δέν χωρούσανε γι’ 
αύτό — τί πρωτοτυπία! — άναγ- 
κασθήκαμε νά τά τοποθετήσουμε 
άπό μέσα! Παίζαμε μιάν όπερέτ
τα τών Χαιροπούλου — Γιαννακο- 
πούλου. Ή  παράσταση άρχισε κι’ 
έβαινε όμαλως. Έγώ , στά πλά
για, πίσω άπ’ τίς κουΐντες, κρα
τούσα τό βιβλίο καί ύπέβαλα. Σέ 
μιά στιγμή δμως, κόίποιος δεύτε
ρος ήθοποιός, ξέχασε πώς μόνο ό 
μισός θίασος έπαιζε καί είπε: Τώ
ρα θά περάσουν οί προσκεκλημέ
νοι...

Ποΰ νά βρεθοΰν; Ή  γκάφα ή
ταν μεγάλη. Κι’ έπρεπε νά περά
σουνε, όπωσδήποτε άμέσως. Κα
θυστέρηση δέ χωροΰσε. ’Αφήνω 
λοιπόν τό βιβλίο καί παρουσιάζο
μαι έγώ ώς... προσκεκλημένο-.

— Ξέρετε, έξήγησα στόν ηθο
ποιό καί στόν κόσμο, ήρθα μόνος 
μου, διότι ό θειος μου, άπεδίοοσε 
ξαφνικά !

Γιά νά δώσω δέ κα^ρό, νά τά 
«μπαλώσουν» οί άλλοι, συμπλή- J 
ρωσα:

— ’Ά ς  κάνουμε πέντε λεπτά σι- j 
γή, είς μνήμην τοΰ μακαρ·'τη!

Καί τήν γλυτώσαμε.
—Μιά άλλη φορ·* — συνεχίζει 

ό κ. θίσβιος — ήμουν έπίσης μέ ! 
θίασο στήν έπαρχία, ό όποιος έ- j  
παίζε μιάν έπιθεώρηση δική μου, j 
μέ σάτυρα τοπική. Ύποβολεύς δέ- j  
βαια ήμουν έγώ. Τό έργο σημείω
σε μεγάλη έπιτυχία. Στό τέλος | 
μάλιστα, τό κοινό ζητοΰσε έπιαό- 
νως τόν συγγραφέα. ’Έλα  δαως 
πού ήμουν χωμένος έκεΐ καί δέν 
μποροΰσα νά βγώ; Ή  αύλαία ή
ταν άνοιχτή. "Ωσπου, τέλος, άνσγ- 
κάσθηκα, άπό ι-άτω, νά πάω «βόλ 
τα» καί νά βρεθώ πάνω στή σκη
νή. Μά ό κόσμος είχε βαρεθή 
πειά νά φωνάζη, πρό πολλοΰ. Ή  
αύλαία ήταν κλεισμένη. Μιά Φο
ρά μέ κάλεσαν στή σκηνή καί μέ
να. κι’ αύτή δέν πρόλαδα!

Ό  κ. Γ. θίσβιος, παρ’ δλη τή

μιζέρια τοΰ έπαγγέλματος του, 
είναι εύθυμος. ’Ίσως κι’ δλας, έ· 
πειδή άκόμα είναι νέος καί εύθυ- 
μογράφος άπ’ τούς καλυτέρους.

— θά θέλατε, τόν ρωτοΰμε, τ6 
ύποβολεΐον σας νά μεταφερόταν 
σέ καμμιάν άλλη θέση;

— Ξέρω γώ;... Ποΰ νά πάη; 
Μόνο ό... Μαρκόνι μπορούσε νά 
κάνη μιά τέτοια έφεύρεση. Άλλα 
καλά βρίσκεται κεΐ!

— Σκέπτεσθε νά έγκαταλείψετ8 
τό έπάγγελμά σας;

—’Όχι. Μά θά.... ύποβάλω πα
ραίτηση, δταν μ’ υποχρεώσουν* 
νά ύποβάλω.. έπιθεώρηση των 
Μαμάκη — Γιοκαρίνη !

— Άσφαλώς δμως ήσαστί τυ
χερός. Τήν θέση σας τήν ζηλεύ
ουν δλοι οί άντρες. Είναι περί* 
φημη!

— ’Έ ,  βέβαια, δέν λέω δχι. Μά 
τό καλοκαίρι οί μΜρουδιές σέ 
τρελλαίνουν! Έπίσης, ένα άπ’ τά 
άπειρα άνέκδοτα τής δουλειάς 
μου, ήταν καί τό έξής: Γνωστή, 
θά σάς εΐναι ή άγραμματοσύνη 
μερικών ήθοποιών τοΰ μουσικού 
μας θεάτρου. Κάποτε λοιπόν, παι
ζότανε κωμικό σκέτς, πού είχε 
καί τήν φράση: Δαρείου καί Πα· 
ρεισάτιδος γίγνονται παίδες δύβ. 
Φαίνεται δμως πώς ό ήθοποιός 
δέν ακούσε καλά δπως τοΰ τήν εί
πα, κι’ οΰτε έτυχε νά τήν άκούσ(| 
ποτέ. Γ ι’ αύτό είπε άφελέστατα: 
Δαρείου καί Παρεισάτιδος γίγνον 
ται... πέντε δύο! «Μπαρμπούτι» 
παίζανε οί άνθρωποι!...

— ’Ήσαστε εύχαριστημένος άπ* 
τή δουλειά σας;

— Πώς; Εΐναι γιά μένα γλέντι 
άληθινό, διασκέδαση. Οί ττερισσό- 
τεροι δμως συνάδελφοί μου, δπως 
μοΰ λένε τούλάχιστον, είναι άπο- 
γοητευμένοι. Δέν τής βρίσκουνβ 
κανένα θέλγητρο.

— Τά έργα πού ύποβάλετε, τά 
βαριέστε εύκολα καί τά μαθαίνε
τε άπ’ έξω;

— 'Ότι τά βαριέμαι, τά βαρυέ- 
μαι· άπό τήν πρώτη στιγμή κι’ ό- 
λας. Μά τί νά γίνη; Ό σο γιά τό 
μνημονικό μου, είναι τεράστιο καί 
τά μαθαίνω καλά· άμέσως. Πολ
λές φορές μάλιστα δέν βλέπω στό 
βιβλίο. Έδώ πού τά λέμε, τά νού
μερα τής έπιθεωρήσεως, τά ξέρω, 
πρίν μοΰ τά φέρουν άκόμα.

— Πώς;
— ^Βέβαια. Γιατί οΐ πιό πολλοί, 

ξαναγράφουν τά παληά τους νού-
μερα)_^

Χτυπάει τό κουδοΰνι τής ένάρ* 
ξεως  ̂ Ό  κ. Μηλιάδης φωνάζει:

— 'Παιδιά... άρχίζουμε.
Πρέπει νά πηγαίνουμε. Εύχαρι- 

στοΰμε τόν κ. θίσδιο καί τόν ά« 
φήνουμε νά χωθή πάλι στό «κλου
βί» του.

Δεύτερον συναντάμε στό «Μον
τιάλ» τόν ύποβολέα του, κ. Βερ- 
μάτο. Μάς δέχεται έπίσης μ’ έκ
πληξη.

— Ξεκαρδιστικό άνέκδοτο τής 
δουλειάς μου; Νά σάς πώ τήν ά- 
λήθεια, κάνα-δυό μόνο μοΰ συνέ
βηκαν. Κ ι’ αύτά δχι δώ, άλΑ,ά 
στήν έπαρχία. Παιζότανε ένα έρ
γο, στό όποιον, «έλλείψει προσώ
πων», έπαιζα κι' έγώ. Συγχρόνως 
δέ, μέ τρόπο, υπέβαλλα... Άλλά— 
έδώ εΐναι τό περίεργο — δταν ?* 
φτασα στό δικό μου μέρος, άντί 
νά μιλήσω πρός τούς ήθοποιούς 
καί στό κοινό, άρχισα πάλι νά ύ- 
ποβάλλω... στόν έαυτό μου, δ
μως! Κι’ άργησα πολύ νά τό κα
ταλάβω! ’Άλλη μιά φορά, ένφ 
είχαμε άναγγείλει τήν πρεμιέρα 
μέ διαφημήσεις, τήν τελευταία 
στιγμή — σ’ έπαρχιακή πόλη βρι
σκόμαστε — άντιλαμβάνομαι πώς 
...λειπανε τά χειρόγραφα. Ψάξα
με παντοΰ, «φάγαμε τόν κόσμο», 
τίποτα. ’Άφαντα! Ό  κόσμος είχε 
γιομίσει τή σάλα Ή  ώρα εΐχε πε
ράσει πρό πολλοΰ. "Επρεπε δπωσ- 
δήποτε ν’ άρχίσωμε. Λαβαίνω τό
τε μιά γενναία άπόφαση: Διατά
ζω έναρξη κι’ άναλαμβάνω νά τό 
ύποβάλλω άπ’ έξω, δπως τό θυμό
μουνα ! Είδα κι’ έπο(θα ώσπου νά 
τελειώσουμε τήν παράσταση, ή ό· 
ποία, σημιειωτέον, έπήγε... περί
φημα! Τέτοια άγωνία πρώτη φο
ρά ένοιωσα στή ζωή μου. Τά χει
ρόγραφα τά βρήκαμε στό τέλος 
τοΰ έργου, σκορπισμένα σ’ ένα 
καμαρίνι!

—Τό ύποβολεΐο σας μήπως τό 
προτιμάτε σέ καλύτερη θέση;

— Σέ καλύτερη θέση δχι· άλλά 
...σέ καλύτερη κατάσταση. Έδώ, 
τών Αθηνών, κάτι τρώγονται. Μά 
τών έπαρχιών είναι δλο ύγρασίο! 
καί σκόνη. Έπίσης, κάναμε αίτη
ση στόν κ. Μπαστιά καί ζητοΰμε, 
έκτός μερικών άλλων ζητημά
των, νά κανονιστή καί ή αύξηση 
τοΰ μισθοΰ μας. Τό έπάγγελμά 
μας εΐναι κουραστικό κο· Ανθυ
γιεινό. Γ ιά σκεφθήτε τόσες ώρες 
ν’ άναπνέουμε δλο σκόνη...

— Πώς βλέπετε τό έργο, έσείς, 
άπ’ τό «κλουβάκι» σας;

— Μά έγώ δέν βλέπω έργο..., 
μόνον πόδια!

Ό  κ. Βερμόϊτος εΐναι βιαστι·* 
κός. Τό κουδοΰνι χτύπησε τρεις.

—Μιά τελευταία έρώτησι : ’Α 
γαπάτε τό έπάγγελμά σας;

— Τ’ άγαπώ.
— Καί διά ποιου τρόπου θά 

μπορούσατε νά τ' άπαρνηθήτε:
— Μά... διά τής αύθυποβολής!
Τοΰ... ύποβάλλω τά. . . σ·:βη

μου καί τόν άποχαιρετώ. Τό κου
δούνι τώρα χτυπούσε γιά τέτα,^τη 
φοοά. δαιμονιωδώς.

Γ. Σ,
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Η ΚΟΚΚΙΝΗ Μ Α Σ Κ Α
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΔΡΑΜΑΤΑΚΙ

ΟΜΙΛΕ! 0 ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ > Κ Ε Γ Κ Μ Ο

Π ΡΟ ΣΩ Π Α: Πέτρος, Μάρκος, Γε
ωργός, Νίνα. Α ' μασκέ κυρία,
Β '  μασκέ κυρία, Γ '  μασκέ κυ
ρία. Α ' καδαλλιέρος, Β '  κα- 
βαλλιέρος. Μασκέ άνδρες καί 
γυναίκες, μεταξύ τών οποίων 
δυό παληάτσοι.
Έποχή σύγχρονη.

(Μεγάλη αίθουσα δημοσίου χοροΟ top- 
ιάσιμα στολισμένη. Έ νετ ικά  φανάρια, 
■γιρλάντες, κλαδιά άπό φοίνικες καί λα- 
τάνιες. Σ τό  πάτωμα έλαφρό στρώμα άπό 
κομφετί. Τραπέζια μέ καθίσματα στή μιά 
καί Τήν άλλη πλευρά. "Οταν άνοίγη ή αύ
λαία άκούεται άπό μέσα εΟθυμη μουσική 
ότναμιγμένη μέ γέλοια γυναικών. Απ τί^ 
«ίνοιχτές πόρτες ρίχνονται σερπαντίνες. 
Σιγά-σιγά ή μουσική παύει, ένώ τά γέ- 
λοια δσο πδνε και σίύνουνε σάν V  άπο- 
μακρύνωνται. "Ερχεται ό Μάρκος μέ τόν 
Πέτρο. Ό  Μάρκος εΐνε μεταμφιεσμένος σέ 
τσιγγάνο. Μακρυά άσπρα γένεια, ποΰ τοϋ 
οκεπάζουν τό περισσότερο πρόσωπο. Περ- 
πατεΐ σκυφτά καί μέ κόπο. Ό  Πέτρος 
φόρε; ντόμινο δυσσινί μέ μαύρες κορδελ- 
λες. ’’Εχει βγάλει τή μάσκα του).

ΠΕΤΡΟ Σ. Μ’ αύτό φίλε μου εΐνε 
παραφροσύνη.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Ποιό; Αύτό ποΰκανε 
ή γυναίκα μου ή αύτό πού κάνω 
έγώ;

Π ΕΤΡΟ Σ. Καί τά δυό. Μου φαί
νεται πώς μπορούσες ν’ άποφύγης 
τις μεγάλες συγκινήσεις, άφοΰ μά 
λίστα ή ΰγεία σου βρίσκεται σέ 
τόσο κρίσιμη θέση. Υπήρχανε χί 
λιοι δυό άλλοι τρόποι. Μπορούσες 
νά τής έκλεινες τήν πόρτα, μπο
ρούσες νά τήν περίμενες στό σπίτι 
σου... Μά σηκωθής δμως άπ' τό 
κρεββάτι σου μέ τέτοιο διάβολό 
κρυο, καί νάρθης έδώ άναζητών- 
τας την, εΐνε παραφροσύνη.

Μ ΑΡΚΟΣ. Δέν κατάλαβες λοι
πόν πώς άν ήθελα νά ζήσω, ήθε
λα μόνον γι’ αύτή νά ζήσω, καί 
«ώς άν έζοΰσα π’ αύτήν έδανειζό 
μουνα ζωή;

ΠΕΤΡΟ Σ. Μ' αύτά, φίλε μου 
6έν επιτρέπεται νά τά λέη ενας 
άνθρωπος σότν καί σένα.

Μ ΑΡΚΟΣ. Τί θά πή σάν καί μέ 
να; Περνούν τά χρόνια, άλλ’ ή 
καρδιά μένει. “ Ισια. ϊσια δσο βλέ- 
■πω καί φεύγω άπ’ τή ζωή, τόσο 
τήν άγαπώ περισσότερο. Κι' ή ζωή 
δέν εΐνε παρ’ άγάπη. (θυμάται τή 
γυναίκα του). Εΐνε τόσον ώραία!

ΠΕΤΡΟ Σ. Μά είσαι βέβαιος πώς 
εΐνε έδώ; Ποιός σοϋδωκε τήν πλη
ροφορίαν αύτή;

Μ Α ΡΚ Ο Σ . (Βγάζει ένα γράμ
μα άπ’ τήν τσέπη του και τό δεί
χνει στόν Πέτρο). Αύτό έδώ.. (τό 
άνοίγει καί διαβάζει μέ φωνή πού 
τρέμει). «Σέ περιμέ-νω άπόψε στό 
μπάλ-μασκέ πού δίνει ό Σύλλογος 
τών καλλιτεχνών, θάμαι ντυμένος 
Ιππότης. Φόρεσε τήν ώραιότερη 
φορεσιά σου γιά νά γίνης πιό ώ
ραία, άν εΐνε δυνατό ποτέ αύτό. 
Περιμένω μέ λαχτάρα τήν ώρα 
πού θά σέ σφίξω στήν αγκαλιά 
μου». Εΐνε γράμμα πού τοσι^ιλεν 
t!κείνος σ’ αύτήνε. Είν’ έδωΧΚα
ταλαβαίνεις; ΕΓν’ έδώ. *Η γυναί
κα ή δική μου, ήρθε νά συνο̂ ντή- 
οη τόν εραστή της έδώ μέσα, ένώ 
ό άνδρας της χαροπάλαιβε στό 
κρεβάτι. Δέ μέ σεβάσθηκε» άλλά 
καί δέ μέ λυπήθηκε. Βρήκε μιά 
πρόφαση, τήν πιό πρόχειρη, πώς 
θ& πάη στή μητέρα της και πώς 
6ά γυρίση άργά. Κ ’ έφυγε χωρίς 
νά μέ καληνυχτίση... Σέ λίγο τό 
γράμιια αύτό έπεσε στά χέρια 
μου. Σηκώθηκα έντύθηκα κι’ έβγή 
κα έξω σάν τρελλός. Ποΰ δρήκα 
6λην αύτή τή δύναμη; Έπέρασα 
άπό ένα κατάστημα πού νοίκιαζε 
ντόμινα, έντύθηκα δπως μέ βλέ
πεις καί νάμαι... (σέ λίγο όρθό- 
νοντας τό σώμα, δσο μπορεί) 
Κύτταξέ ιιε... Αύτή τή στιγμή εί
μαι δυνατός!... ( ’Έρχονται όμι
λοι μασκαράδων. Γελούν, κομφε- 
τοδολοΰνται, τρέχουν, άλληλοπει- 
ράζονται. Ή  μουσική πού άκουό- 
rcrv ώςτήν ώρα σάν νάρχεται άπό 
μακρυά, σταματά. Ό  Μάρκος δι
ακόπτει τήν όμιλία καί βλέπει έ
κείνους πού έρχονται. Σέ λίγο 
φαίνεται στήν πόρτα ή Νίνα κρε
μασμένη στό χέρι τοΰ Γεώργου. 
Φορεΐ λευκή φορεσιά μεταξωτή 
,μέ ασημένια κεντήματα καί κόκ
κινη μάσκά. Προχωρούν καί κά· 
θονται σ’ ένα τραπεζάκι πού εΐνε 
στή δεξιά πλευρά τής σκηνής. Ό  
Μάρκος παρακολουθεί μέ ταραχή 
τή Νίνα μέ τόν Γεώργο.

Π ΕΤ Ρ Ο Σ . Μάρκο, σκέψου τό 
σκάνδαλο.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Πρό παντός σκέπτο
μαι κείνη!

Π ΕΤΡΟ Σ. Πάμε καί τούς περι
μένεις κάπου άλλοΰ.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Ό  καλός ό κυνηγός 
6έν άφήνει τό κυνήγι του νά τοΰ 
ξεφύγη μιά καί τό κρατεί στά χέ· 
ρια του... Κύτταξέ την! Η εύτυχία 
έχει πλημμυρίσει τόσο πολύ τήν 
4»υχή της, ώστε ξεχείλισε καί πά 
νου άπ’ τή μάσκα της... Φύγε σύ 
•ΐγώ πρέπει νά μείνω.

Π ΕΤΡΟ Σ. Κάμε δ,τι σέ φωτίσει 
ό θεός.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Κάνω δ,τι μοΰ λέει 
καρδιά μου. (ό Πέτρος φεύγειι 
Α ' Μ Α ΣΚ Ε  (πλησιάζει τόν 

Μάρκο). 'Ένας γέρο άτσίγγανος 
(τοΰ ρίχνει μιά φούχτα κομφετί) 
Ξέρεις νά ρίχνης τίς τύχες;

Μ ΑΡΚΟΣ. Αύτή εΐναι ή 5ου 
Χίΐά μου. θέλεις νά σοΰ πώ τή 6t· 
κή σου;

Α 'Μ Α Σ Κ Ε . Ή  τύχη ή δική μου 
εΐναι νάμαι άτυχη (τοΰ ρίχνει άλ 
λη μιά φούχτα κομφετί καί φεύ 
γει τρεχάτη. Πλησιάζει μιά άλλη 
μασκέ).

Β '  Μ Α ΣΚ Ε. Γέροντα, ξέρεις νά 
μοΰ πής τή δική μου τή τύχη;

Μ ΑΡΚΟ Σ. ’Άνοιξε τό χεράκι 
σου, ώραία μου κοπέλλα.

Β ’ Μ Α ΣΚ Ε. ( ’Ανοίγει τήν πα 
λάμη της). Όρίστε.

Μ Α ΡΚ Ο Σ . (Εξετάζοντας τίς 
γραμμές), θά  ζήσης πολλά χρό
νια.

Β '  Μ Α ΣΚ Ε. ’Ά ,  δέ θέλω νά ζή
σω πολλά χρόνια, γιατί θά γερά- 
σω καί θά γίνω άσκημη.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Στό χέρι σου είναι 
νά ,πεθάνης όπόταν θέλειε.

Β '  Μ ΑΣΚΕ. Πώς αύτό; Ν’ αύ- 
τοκτονήσω;

Μ ΑΡΚΟ Σ. Είναι κι’ «ύτός ενας 
τρόπος.

Β '  Μ ΑΣΚΕ. Είμαι δειλή. 
ΜΑΡΚΟΣ. Τότε παντρέψου.
Β '  Μ Α ΣΚ Ε. Είναι καιρός πού 

τώχω κάνει. ,
Μ ΑΡΚΟ Σ. Τότέ πρόδωσε τόν 

άνδρα σου γιά νά σέ σκοτώση 
Β '  Μ Α ΣΚ Ε. Μήπως τί κάνω 

αύτή τή στιγμή;
Μ Α ΡΚ Ο Σ . Κι’ ό άνδρας σου 

ποΰ εΐναι;
Β '  Μ Α ΣΚ Ε. Σπ,ίτι.
Μ Α ΡΚΟ Σ. Στείλε νά τόν είδο- 

ποιήσης.
Β '  Μ Α ΣΚ Ε. Κοιμάται τόσον ή

συχα!
Μ Α ΡΚΟ Σ. Άφησέ τον νά κοι

μάται. Είναι μερικές στιγμές πού 
οί άνδρες πρέπει νά κοιμοΰνται.

Γ '  Μ ΑΣΚΕ (Τραβά άπ’ τό χέ
ρι τόν καβαλλιέρο της) ’Έ λ α  λοι-

έπιτρέπετε νά καθήσω έδώ; (κά
θεται σταυροπόδι στό πάτωμα). 
Μ’ άρέσει νά δίνω στό ώραιο 
πάντα τή ψηλότερη θέση.

Ν ΙΝΑ. Κι’ ό ΰμνος;
Μ ΑΡΚΟ Σ. Ά !  είδατε, λίγο έ- 

λειψε νά τόν ξεχάσω. Δέν μ’ ά- 
φήνει ό συνοδός σας, πού κι’ άν 
είναι ιππότης, δέν εΐναι καθόλου 
εύγενικός. Μή σάς κακοφαίνεται, 
κύριε, θέλετε, είπατε τόν ϋμνο. 
Εΐναι τόσον ώραία τά μάτια σας, 
πού μοΰ φαίνεται παράξενο πώς 
ό άνδρας σας σάς έπιτρ\πει νά 
κυττάτε κι’ άλλους.

Ν ΙΝ Α  (μέ γέλοιο). Μά έγώ 
δέν είμαι παντρεμμένη.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Μόνον εκείνοι ποϋ 
κάνουν ένα πράγμα πού είν’ άπη· 
γορευμένο φοροΰνε μάσκα. Ειδα 
τε πάλι, λίγο έλειψε νά ξεχάσω 
τόν ύμνο στά μάτια σας! Ά ! τά 
μάτια σας. θάλασσα άνθωποπνί- 
χτρα, πού άπ’ τό παράδερμα τών

πόν. Είμαι περίεργη νά μοΰ πή ό ί ψυχικών κυμάτων, έχασαν το 
άτσίγγανος αύτός τή μοίρα μου. 1 χρώμα τους κι άπό γαλάζια γε-

Ο ^ Α Β Α Λ Λ ΙΕ Ρ Ο Σ . Μήν είσαι | νήκαν μαΰρα!... Οϋφ κι’ αύτή ή 
άνόητη, καΰμένη.

Μ Α ΡΚΟ Σ (Πού άκούει τήν κου 
δέντα). Γιατί είν’ άνόητη;

Ο Κ Α Β Α Λ Λ ΙΕ Ρ Ο Σ . Γιατί πι
στεύει στή μοίρα.

Μ Α ΡΚ Ο Σ . Έ νφ  σύ δέν πι
στεύεις;

Ο Κ Α ΒΑ Λ Λ Ι Ε ΡΟ Σ . Καί βέ- 
δαια δέν πιστεύω σέ τέτοιες άνο- 
ησίες.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Σούτ, νά μή σ’ ά- 
κούσουν.

Ο Κ Α ΒΑ Λ Λ Ι ΕΡΟ Σ . Ποιός;
Μ Α ΡΚΟ Σ. Οί μοίρες.. Άκου , 

παλληκάρι μου, κανένας, δσο κι’ 
άν είν’ έπιτήδειος, δέ μπορεί νά 
δώση τήν κατεύθυνση πού θέλει 
στήν ύπαρξή του. "Ολοι είμαστε 
δοΰλοι σέ μιά ζηλιάρα δύναμη, 
πού άποφασίζει γιά δλα μας.

ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . Δέ μπορείς νά φαν- 
τασθής πόσο φοδόμουνα μή τύχη 
καί δέν έρθης.

Ν ΙΝ Α . Ποιός θάταν έκεΐνος, 
πού δέ θά πήγαινε ναΰρη τήν εύ
τυχία του;
• ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Είσαι τόσο καλή, 

δσο κι’ ώραία,

μάσκα. Είναι κόκκινη σάν φλό 
γα. θά ήταν ώραιότερο άν ήταν 
λευκή ή μάσκα καί κόκκινο τό 
χρώμα τοΰ προσώπου σας (σέ λί
γο ). Ύπάρχουν μερικές στιγμές, 
πού ό άνθρωπος πρέπει νά κοκκι 
νίζη γιά κάτι πού κάνει. Σείς, δέ 
βαια, δέ δρίσκεσθε σέ καμμιά 
άπ’ τίς στιγμές αύτές· άπόδειξη 
ή γαλήνη πού βασιλεύει στό πρό 
σωπό σας, πού σάν νούφαρο ύπε 
ρήφοτνα βγαίνει μέσ’ άπ’ τά μυ 
στή ρια τών δαντελλένιων κυματι 
σμάτων./

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . 'Η ύπομονή έχει 
ρια, γέροντα. Φύγε λοιπόν, πρίν 
σέ διώξω μέ τίς κλωτσιές

Μ ΑΡΚΟ Σ. Μήν είσαι τόσο πρό
στυχος στά λόγια σου. Άφοΰ τό 
θέλεις, νά φύγω (σηκώνεται, προ
χωρεί λίγο, στρέφει καί λέει) 'Ιπ 
πότη, άν ζοΰσες στήν έποχή τών 
άληθινών ιπποτών, θά σέ καθαι- 
ρούσανε.

ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . ’Ά ς  έχης χάρη, κα- 
ϋμένε, στήν κυρία, είδεμή ήξερα 
γώ τί σοΰ χρειαζότανε.

Μ Α ΡΚΟ Σ (έρχεται κοντά). Λέ-
Ν ΙΝ Α . Σοΰ πηγαίνει νάσαι ίπ- : τε κυρία μιά γυναίκα; Ό  άνδρας

πότης, τό ξέρεις; μόνον εΐνε κύριος, γιατί μόνον ό
Μ Α ΡΚΟ Σ (Δείχνοντας τή Νίνα | άνδρας εΐναι δυνατός. ‘Η γυναί

κα! τό Γεώργο). Τό βλέπετε έκεΐ-) κα είν’ ένα ζουμερό φροΰτο, πού
νο τό ζευγαράκι; Φαίνονται εύτυ- 
χισμένοι, δέν είν’ έτσι; Κ ι’ δμως, 
ποιός ξέρει τί θά γνέθη γι’ αυ
τούς ή γρηά μοίρα!

Ν ΙΝ Α . Μοΰ ’πες νά φορέσω τ*

ό θεός ή ό διάβολος, δέν ξέρω 
ποιός άπ’ τούς δυό, τήν έβαλαν 
στό δρόμο μας γιά νά κάνη δ,τι 
αύτή έδώ σέ σάς. Νά σάς δροσίζη 
τήν έρωτική δίψα... Δέν έχει καμ

Μ ΑΡΚΟ Σ. Μά τί νομίζετε, κυ
ρία μου, πώς είν’ ή εύπρέιΐεια. 
Μιά λεπτομέρεια τής ζωής. 'Άμα  
δέ ή ζωή όλόκληρη είν’ ένα ρυ- 
ακάκι πού μιά πέτρα ή ένα δεν- 
δρόκλαδο μπορεί νά τό κάνη νά 
βγή άπ’ τό δρόμο του, τό βρίσκε
τε εύκολο σεις νά περιορίζη κα
νένας τά λόγια του ή τά έργα >ου 
μέσ’ στά δρια τής εύπρεπείας, 
πού στό κάτω τής γραφής δέν εΐ
ναι παρά μιά συνθήκη, άρα ενα 
μεγάλο ψέμμα. "Ενας άληθινός 
άνθρωπος δέ μπορεί πάντα νά εΐ
ναι καί εύπρεπής... Άλλά τί ση
μασία έχουν δλ' αύτά!... Συγχω
ρήστε με, ώραία κυρία. Είδατε τί 
είπε ό καβαλλιέρος σας; Πώς εί
μαι μεθυσμένος. ’Ά ν  έξαιρέση 
κανένας τούς άλκοολικούς πού πί
νουν άπό συνήθεια, ό άλλος κό
σμος δυό φορές αισθάνεται τήν j 
άνάγκη νά μεθύση. Αύτά τά λέω 
γιά τόν κομψόν, δχι δμως κι’ εύ- I 
γενικόν ιππότη μας. ‘Όταν εΐναι j 
ευχαριστημένος κι’ δταν πονεΐ. ί 
Νά λοιπόν γιατί αύτή τή στιγιιή j 
βρισκόσαστε άνάμεσα σέ δυό άν- j 
θρώπους πού εΐναι μεθυσμένοι 
(χτυπάει τό τραπέζι). Παιδί, φέρε 
μου κρασί, πολύ κρασί.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . ‘Οποιοσδήποτε κι’ 
άν είσαι, κύριε, δέν πρέπει νά λη- 
σμονής πώς ό άνθρωπος δεν είναι 
φτιασμένος άπό πέτρα, άλλ’ δτι 
έχει καί νεΰρα. ’Ή  φεύγεις λοι
πόν ή σ’ αρπάζω καί σέ πετώ έ
ξω.

Ν ΙΝ Α. Φοβάμαι.
ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . Δέν ύπάρχει λόγος 

γιά νά φοδηθης. - Δεν εΐναι παρα 
ένός μπάτσου άνθρωπος.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Τόσο κακός λοιπόν | 
σάς φαίνομαι, ώστε νά μέ φοβό
σαστε; (πλησιάζει) Σέ σάς, <ύ- 
ριε ιππότη, θ’ άπαντήσω μ’ ένα 
παραμύθι. Μέ τήν άδειά σας, ώ
ραία κυρία. (Ή  Νίνα στριμώχνε
ται στό χέρι τοΰ Γεώργου) Αλ
λος φορεΐ τό σπαθί, κι’ άλλον φο
βόσαστε.

Ν ΙΝ Α . Μοΰ κάνει π ο λ ύ  κακό 
αύτός ό άνθρωπος. Πάμε νά φύ
γουμε.

Μ Α ΡΚ Ο Σ . Προτοΰ άκούσετε τό 
παραμύθι; Δέν έχετε λοιπόν οΰτε 
τήν περιέργεια κάν τής γυναί
κας;

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Τί ζητάτε, έπί τέ
λους, κύριε;

Μ ΑΡΚΟ Σ. Μήπως κι’ άν σάς τό 
πώ θά μοΰ τό δώσετε;... τήν εύτυ-

ώραιότερό μου φόρεμα.Εΐδες πού j μιά άλλη άποστολή (Ή  Νίνα χα-
σ ακόυσα;

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Δέ ξέρω πώς μοΰρ- 
θε καί στό γραψα.

Ν ΙΝ Α . Είν’ το φόρεμα τών γά- 
μων μου. ’Ίσαμε τώρα δταν άνοι
γα  τό ντουλάπι μου καί τό βλεπα 
μοΰ θύμιζε τήν πιό πένθιμη ιστο
ρία τοΰ δίου μου. Άπ’ τή στιγμή 
αύτή σάν τό βλέπω, θά μου θυμί- 
ζη τίς πιό εύτυχισμένες ώρες τής 
ζωής μου. Δέ θά τό ξαναφορέσω 
πειά. θά τό κρεμάσω ψηλά γιά 
νά τό δλέπω καί νά νομίζω πώς 
ή άποψινή δραδυά δέν έχει ξημε- 
ρώμοοια.

Μ Α ΡΚ Ο Σ  (Γιού τόν έχουνε πε
ριτριγυρίσει μασκαράδες). Τί έ
κανε λέει ή γυναίκα; ’Ά !  ή γυ
ναίκα, φίλε μυυ, είν' ένα διε
στραμμένο πράμμα, δπως είναι 
κάθε πράμμα πού γινε γιά τή χα
ρά τών ματιών (οί γυναίκες γε
λούν, ένφ οί άνδρες λένε: «Μπρά
βο, μπράβο»).

(Ακούεται μουσική άπό μέσα) 
Α ’ Μ Α ΣΚ Ε. Ά ρχισ ε τό δάλς. 

Εμπρός, πάμε. Άπόψε θέλω νά 
μεθύσω άπό χαρά καί φιλιά. (Πέρ- 
νει τόν καβαλλιέρο της καί φεύ- 
Υει)·

Μ ΑΡΚΟ Σ. Πρόσεξε! Τρελλοπε- 
ταλούδα. Πρόσεξε, μή σέ τραβή
ξη τό φώς καμμιάς ξένης λάμπας 
καί κάψης τά φτερά σου.

Ο Κ Α Β Α Λ Λ ΙΕ Ρ Ο Σ . Είναι τόσο 
δυνατό τό δικό μου τό φώς! "Α 
μα γεράσω σάν καί σένα...

Μ Α ΡΚΟ Σ (μόνος, στρέφοντας 
καί βλέποντας τή Νίνα). 'Ά μ α  
γεράσει σάν καί μένα. (.Η ΝΤνα 
τόν βλέπει περίεργα καί κάτι λέ
ει ψιθυριστά στό Γεώργο. ΌΜάρ- 
κος στή Νίνα). Μή βιάζεσαι, ώ
ραία μου κυρία, θάρθη κι’ ή σει
ρά σου. Βλέπω τήν ανυπομονησία 
ζωγραφισμένη στό πρόσωπό σου. 
Κ ι’ δμως έχεις τόσο ώραία πράμ- 
ματα νά πής μέ τόν κομψόν ιππό
τη, πού, κύτταξέ τον, τόν καϋμέ- 
νο, κινδυνεύει νά πνιγή μέσα 
στήν εύτυχία πού τοΰ χαρίζει τό 
χαμόγελό σου! ’Έ ,  κύριε ιππότη. 
’Εσένα μιλάω. Δέν άκοΰς; Δέν 
σέ παρεξηγώ γιά τήν άφηρημά- 
δα σου. Δίπλα σ’ ένα τέτοιο άν
θος ό καθένας μεθάει. Καί τί άν
θος; Κλεμένο από ξένο κήπο.

ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . Είσαι αυθάδης, τό 
ξέρεις;

Μ ΑΡΚΟ Σ, θά σοΰ άπαντήσω 
μέ τή σειρά. (Στίς κυρίες πού τον 
έχουνε περιτριγυρίση). Έ ,  σείς, 
κυρίες. Ποιά θέλει νά τής πώ τή 
τύχη της; Καμμιά; Πολύ καλά... 
(Προχωρεί στό μέρος πού εΐναι ή 
Νίνα μέ τό Γεώργο, ένφ οί άλλοι 
φεύγουν μέ γέλοια). Καί τώρα, 
κύριε, ήρθ’ ή σειρά σας. Κάτι σάς 
χρωστώ, μοΰ φαίνεται. ’Ά ,  μιά 
άπάντηση. Πρίν άπό λίγο μέ είπα
τε αύθάδη. Μπορούσατε νά μ’ έ- 
λέγατε άληθινό.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Γέροντα, εΐσ’ ένο- 
χλητικός. Κάνε μας τή χάρη νά 
μάς άφήσης ήσυχους.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Τί λέτε σεις, ώοαία 
κυρία; Νά φύγω; Είπατε δχι. 
Εύχαριστώ.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . 'Η κυρία δέν είπε 
τίποτε.

Μ Α ΡΚ Ο Σ . Τώπαν τά μάτια
της.. Κυρία, μοΰ έπιτρέπετε ν’ ά- μου.

μόγελάει) Κύτταξέ λοιπόν, κομ 
ψέ μου ιππότη, τήν άπόδειξη. Χα
μογελάει. Γιά νά δείξη βέδαια 
πώς τά χείλη της ώρίμασαν γιά 
φίλημα... "Ελα  ιππότη... Έγώ  γυ
ρίζω άπ’ τ’ άλλο μέρος Νά, δέ 
δλέπω... Φιληθήτε... Είν’ ώραΐο 
τό φιλί, ώραΐο σάν τήν άχτί&α τοΰ 
ήλιου πού πεθαίνει.

ΓΕ Ω Ρ ΓΟ Σ . ’Έ ,  λοιπόν, γέρο 
άνόητε, δέν ύποφέρεσαι. (Κάνει 
νά έπιτεθή τοΰ Μάρκου, τόν έμ- 
ποδίζει δμως ή Νίνα).

Ν ΙΝ Α . Ό χ ι, μή τόν χτυπήσης. 
ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . Φεύγα, σέ διατάσ- 

σω νά φύγης.
Μ ΑΡΚΟ Σ. Χά, χά, χά. Τό ζώο 

έπιτίθεται σ’ έκείνους πού τό φο
βούνται, ό άνθρωπος σ’ έκείνους 
πού φοβάται.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Δέ σέ φοδάμε. Σέ 
συχαίνομαι. Μοΰ κάνεις κακό.

Ν ΙΝ Α . Καλέ μου γέροντα, άρ
κετά πειά είπες. Πήγαινε καί σέ 
κανέναν άλλο τώρα. Σέ παρακα
λώ.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Οί γυναίκες οί καϋ- 
μένες! Πόσο τίς άδίκησα! Πάντα 
θά βροΰν ένα καλό λόγο γιά νά 
θεραπεύσουνε τόν πόνο τών άν- 
τρών, ένώ οί άντρες δέν κά
νουν άλλη δουλειά παρά ν’ άνοί- 
γουν νέες πληγές στίς γυναίκες 
(παίρνει μιά καρέκλα καί κάθε
ται σ’ ένα τραπέζι πού είναι χον- 
τά μέ τίς πλάτες μισογυρισμένες 
στή Νίνα).

Ν ΙΝ Α  (στό Γεώργο). Τόν φο
βάμαι αύτόν τόν γέροντα.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Φοβάσαι έναν άν
θρωπο πού τό μόνο του επίφοβο 
πράγμα είν’ ή άναίδεια.

Ν ΙΝ Α . Ακριβώς γι’ αύτή του 
τήν άναίδεια τόν φοβάμαι.

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Εΐναι συνηθισμένο 
πράγμα τών μασκαράδων. ’Ή  ξέ- 
χασες πώς εΐναι μασκέ καί πώς 
εΐναι δυνατό κάτω άπ’ τά γένεια 
αύτά νά κρύδεται ένας κομψός 
κύριος. (Περνούν δυό παληάτσοι 
κυνηγώντας ό ένας τόν άλλον. 
'Ά μα  φθάσουν μπρός στή Νίνα, ό 
ένας πηδάει στούς ώμους τοΰ άλ
λου κι’ οί δυό ξαπλώνονται χά- 
μω).

Ν ΙΝ Α  (γελώντας δυνατά)Κυτ- 
τάξε έκεΐ. Πέσανε κι’ οί δυό χά
μω (οί παληάτσοι σηκώνονται καί 
φεΰγουν τρέχοντας. Ό  Μάρκος, 
καθισμένος πάντοτε, στρέφει τό 
κεφάλι καί λέει).

Μ ΑΡΚΟ Σ. Ξέρετε, ώραία κυ
ρία, τ’ εΐναι 6 Κάμα; Εΐναι ό θε
ός τοΰ έρωτα τών ’ Ινδών. Οί ’ Ιν 
δοί τόν φαντάζονται μέ κάτι νύ
χια μακρυά, πού χαϊδεύουνε καί 
ξεσκίζουν μαζί. ’Έτσ ι εΐναι καί 
τό γέλοιο τό δικό σας. 'Ωραίο δ
πως κι’ ό έρωτας, άλλά χαϊδεύει 

ί  καί ξεσκίζει μαζί.
ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Δέ σέ ρώτησε κα

νένας τί κάνουν οί ’ Ινδοί, ούτε τί 
λογής εΐναι τά νύχια τοΰ Κάμα 

ί (στή Νίνα). Αύτός ό άσθρωπος 
έγινε άνυπόφορος. ’Ά ν  κάνη πώς 

j ξαναμιλήση θά φωνάξω τά γκαρ- 
[ σόνια νά τόν πετάξουν έξω. (στό 

Μάρκο) Άκουσε νά σοΰ πώ. Σέ 
; σένα μιλάω.

Μ Α ΡΚ Ο Σ  (στρέφοντας τό κε
φάλι). Σέ . μένα; Μεγάλη τιμή

χια μου.
ΓΕΩ ΡΓΟ Σ . Καί ψάχνετε νά τήν 

δρήτε ποΰ;
Μ ΑΡΚΟ Σ. ‘Όπου ύπάρχει. Για

τί κάπου θά ύπάρχη.
ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . ’Ίσως στό διπλανό 

δωμάτιο. Έ κε ΐ μπορείς νά τή ζη- 
τήσης άποτελειώνοντας τό πιοτό 
σου.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Στό ζητιάνο κομμά
τια δός του, άπό πόρτες βρίσκει 
καί μόνος του. ~ Μπορείς νά μοΰ 
δώσης τήν εύτυχία μου. Μπορώ 
νά γίνω δ,τι είσαι καί σύ; Γιατί 
σύ είσαι εύτυχισμένος· τό λένε τά 
μάτια σου, τό λένε τά μάτια τής 
ώραίας κυρίας.

νά πηγαίνουμε

Μ ΑΡΚΟ Σ (Ρίχνει ένα βλέμμα 
άπ’ τό κεφάλι ώς τά πόδια στή 
Νίνα). Τί παράξενα, άλήθεια, 
πράγματα είσαστε σείς οί γυναί
κες. Ξεγυμνώνετε δ,τι πρέπει νά 
εΐναι σκεπασμένο καί σκεπάζετε 
δ,τι πρέπι νά φαίνεται. Γιατί, κομ
ψέ Ιππότη, πρέπει νά παραδεχθής 
πώς τό φόρεμα τής ντάμας σου 
εΐναι τόσο Λ,επτοϋφασμένο, ώστε 
δέ τή σκεπάζει, άλλά γλυστρά 
σάν νερό κρυστάλλινο άπάνου στά 
λουλούδια τής άπριλιάτικης σάρ
κας της. ’Έ ,  κυρία, δέν έχετε τό 
θάρρος ν’ άντικρύσετε τήν άλή- 
θεια; Βγάλτε λοιπόν τή μάσκα 
γιά νά θαυμάσουμε τούλάχιστον 
καί μεΐς, δ,τι 6 ιππότης χαίρεται. 
(Ένώ  λέη αύτά επιχειρεί μαζί ν’ 
άφαιρέση τή μάσκα τής Νίνας) 

Ν ΙΝ Α  (ένώ τραβιέται πρός τά 
πίσω). Εΐσ’ ένας άναιδέστατος.

ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ  (Αρπάζει τόν Μάρ
κο άπ’ τό μπράτσο καί τόν σπρώ 
χνει). Ή  ύπομονή έχει όρια, πα- 
ληάνθρωπε.

Μ ΑΡΚΟ Σ (Χάνει τήν ισορρο
πία καί ξαπλώνεται κατά γής). 
Είσαι δυνατός, δχι δμως καί γεν
ναίος (μισοσηκώνεται) Γιατί οι 
γενναίοι δέν κλέβουν (σηκώνεται 
καί μέ νεανική όρμή προχωρεί 
πρός τόν Γεώργο). Είσαι κλέ
φτης... Είσαι ένας κλέφτης!

Ν ΙΝ Α  (μέ φόβο). Αύτή ή φω 
νή... Ό  άντρας μου!

Μ ΑΡΚΟ Σ. ’Όχι ’Άντρας σου 
είν’ αύτός. Ό  ιππότης... (στό Γε 
ώργο). Μοϋκλεψες τήν εύτυχία 
μου (άρπάζει τό σπαθί τοΰ Γεώρ 
γου) Εΐσ’ ένας κλέφτης.. Καί σύ 
μιά... τί μ ιά ;... Μιά γυναίκα. 

Ν ΙΝ Α. Τί πάς νά κάνης αύτου 
ΓΕΩ ΡΓΟ Σ  (πού έχει μείνει σάν 

άπολιθωμένος). Δός μου τό σπαθί 
(έπιχειρεΐ νά τοΰ τό πάρη, άλλ’ 
ό Μάρκος μέ μιά κίνηση τοΰ ξε
φεύγει. Μέσα άκούεται μουσική 
καί γέλοια).

Μ ΑΡΚΟ Σ. Τόν κλέφτη, άιια 
τόν πιάσης έπ’ αύτοφώρω, τόν 
σκοτώνεις κι’ ό νόμος δέ σέ τιμω
ρεί γι’ αύτό. Σ ’ έπιασα έπ’ αύτο
φώρω καί σέ σκοτώνω (έπιτίθεται 
κατά τοΰ Γεώργου πού άκόμη νά 
συνέλθη άπ’ τή ταραχή του. Ή  
Νίνα μ’ ένα κίνημα μπαίνει μπρός 
στό Γεώργο, βγάζει τή μάσκα 
της, όρθώνει τό σώμα της καί 
λέει).

Ν ΙΝ Α . ’Εμένα χτύπησε.
Μ ΑΡΚΟ Σ (Έ νφ  τό χέρι του μέ 

τό σπαθί πέφτει άτονα). Είσαι 
τόσο ώραία!...

Ν ΙΝ Α. Ό  κλέφτης δέν είν’ αύ
τός! Σύ είσαι ό κλέφτης!...

Μ ΑΡΚΟ Σ (άφήνοντας τό σπαθί 
άπ’ τό χέρι). Έ γώ  λοιπόν εΐμ ό 
κλέφτης;... Άλλά τότε γιατί δε 
μέ σκοτώνεις; (σκύβει παίρνει τό 
σπαθί καί τά δίνει στή Νίνα). 
Πάρ’ τό σπαθί... Πάρτο λοιπόν.» 
( ”Η Νίνα τό παίρνει) καί τό π_ετά 
μακρυά, ένώ ό Μάρ'κος σωριάζε
ται λέγοντας). Τί τό δφελος!... 
Μέ σκότωσαν τά λόγια σου!.. 
(Έκείνη τή -τιγμή έρχονται άν
δρες καί γυναίκες μασκέ, πού 
λοΰν, τρέχουν, πειράζονται, ρί
χνουν κομφετί).

ΑΥΛΑΙΑ
Ο ΜΩΜΟΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
νει μέ τβν έθνικιομ© τπ5· "Ο,τι 
Ρουμκνικό λατρευτό.

Τοΰ λέω τχ της δι/.η; μχς κρι
τικής.

Τότε μβΰ άπαντα χαμόγελων, 
τας, καλλίτερα έβνομανία παρά ξε 
νομανία.

Φεύγομε άπό τή διδλιο8πκπ· Πη 
γαίνομε άνάμεαα βέ φωτιαμένοι»; 
δρόμους, θέατρα, κινηματογρά
φοι, αϊθουαες αυναυλιών, βπερα....

Σταματάμε οτό Έ&νικο. Επ ι
χορηγούμενο δέατρο, ίέατρο οιχως 
καί τό Βουλγαρικό πού άνε6ά$ει 
έργα εθνικών συγγραφέων, έργα 
πολλά καί διάφορα... βέατρο ελεύ
θερο πού παίζονται έργα ΚΦΝ Ι 
ΚΩΝ ουγγραφέων. ’Όπερα πού 
παίζονται έργα Ε©>ίΙΚΏΝ συγ
γραφέων. Αίθουσα συναυλιών πού 
παίζονται έργα ΕΟ Ν ΙΚ Ώ Ν  συνθε, 
τών.

"Ωστε ; 'Η  Ρουμανία είνε μ’ ολη 
τή σημασία της λέίεως ΕΘΝΟΣ.

Μερικά ξεχωριστά ονόματα; Ο 
Άλγκέ$ι ποιητής άπό τούς καλλί
τερους. Θέατρο : Πετρέσκο, β ο. 
ποιος είνε καί διευθυντής τοΰ ’Ε 
θνικού ©εάτρου καί I. Πόπα.

Μουσική: Ό  Ένέσκο πούνε γνω 
στος στό διεθνές κοινό. Ό  Όττέ. 
σκο καί ό Άλεξανδρέσκο.

θυμάμαι τόν κ. Ξεωρτ$έσκο πού 
χει άφήσει ξεχωριστές άναμνήσεις 
στό μουσικό κόσμο τής χώρας μας, 

—Είνε διευθυντής τής Φιλαρμο-
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νίκης ’Ορχήστρας. Μα$ί με τβν 
Πέρλα είνε οί δυο καλλίτεροι δι- 
ευ&υνταί ορχήστρας τής πατρίδος
μου.

Ρωτάω τόν συνομιλητή μου, άν 
τώρα τελευταία πρόκειται νά γρ* 
Ψη τίποτα ;

—Εϊμουνα στήν Παλαιοκαστρί· 
τσα. Έκεϊ έμπνεύσθηκα ένα έργ» 
πάλι άπό τήν άρχαία Ελλάδα. 
"Οταν τό τελείωσα καί τό διάβασή 
είδα οτι μποροΰσε περίφημα νά 
παιχτή σέ θέατρο Μαριονεττών, 
Γιατί στή Ρουμανία άρέσει πολύ 
αύτό τό είδος θεάτρου. Αρχισα 
λοιπόν μα£ί μέ τήν γυναίκα μου 
νά κάνουμε κεφάλια άπό κούκλες. 
Καί άνακάλυψα κάτι περίεργο. 
Οτι ένω στό σκίτσο δέν είχα διό 

λου ταλέντο δέν μπορούσα νά τρα
βήξω ούτε μιά γραμμή, στή γλυ
πτική είδα οτι είχα μεγάλη εύκβ- 
λία. Ή  ύλη εύρισκε στά χέρια μοι» 
τήν χρησιμοποίηση π^ύ ήθελα.

»’Έτσι, άπό κείνη τή μέρα, ολη 
τήν ξεκούρασή μου τήν $ητάω καί 
τήν δρσκω στον πηλό. ©άθελα μά 
λίστα νά συστήσω σ’ δλους τούς συ 
ναδέλφους διπλωμάτες νά δοκιμά
σουν νά γίνουν γλύπτες ! Είνε τό 
μόνο επάγγελμα πού θέλει ύπβμο- 
νή καί ιέπιμονή. Δυό πράματα πού 
άν δέν ταχείς δέν είσαι διπλωμά
τη?-

Καί γώ προσθέτω οϋτε καλλιτέ
χνης.

Ν ΙΚ Ο Σ  Ο. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ
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ΠΟΣ ΐΥΚΟΦΑΝΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΕΑΤΡΟ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

Έταιρία τών Συγγραφέων είνε νά 
μάθη ποιοι τούς τά στέλνουν τά έρ
γα πληρωνόμενοι άδρά! Οί έδώ 
τούς άποκρύπτουν. Πάντως είνε ο 
ύποδολεύς κ. Λυμπερόπουλος, ό κ. 
Ν. Φρατ£ής, ένα; άδελφός τής κ. 
Δώρου, ή κ. Φωψώ Λουκά καί ό 
θεατρικός έπιχειρηματ-’r ;  κ.

Συγκεκριμενως ό τελευταίος 
έστειλε οτήν δίδα Ελένη Λουκά 
τάς «Δύο όραανάς» διασκευή Τ. 
Συράκου—μουσική Κοφίνο, πρίν 
παιχθοΰν στήν ’Αθήνα !

Πληροφορούμαι άκόμη οτι οταν 
ήταν στήν ’Αμερική ο κ. Άρ . Χρυ- 
σβχόος, εΐσέπραττε ποσοστά γιά 
λογαριασμό τών... συγγραφέων, 
γιά οσα έργα είχε φέρει ο ϊδιος. 
Έπίσης καί ό συνθέτης κ. Ξάττας. 
Είμαι δέδαιος πώς κανείς άπό τούς

, συγγραφείς δέν θά είσέπραξε οϋτ* 
ένα σέντς.

Οσο γιά τά μουσικά κομμάτι* 
καί φωνογραφικά δικαιώματα, άλ. 
λη έταιρία καταχραστών καί με- 
γαλοκατεργαρέων. ’Αρκεί νά ς«ς 
πώ ότι τό τραγούδι «Πιές γλυκό 
κρασί» μέ μουσική τοΰ κ. Μ. Κα- 
τριβάνου, έχει δγή σέ πλάκες καί 
σ’ έντυπα ώς στίχοι καί μουσική Ί .  
Φαρδούληϋ! 'Όλα τά τραγούδι* 
καί οί μουσικές τυπώνονται έδώ 
καί γίνονται δίσκοι, δημοσιεύονται 
σέ βιβλιαράκια χωρίς ονόματα συγ 
γραφέων καί συνθετών ! ! !

Αύτός σέ γενικές γραμμές είνε ό 
βίος καί ή πολιτεία τών ελληνικών 
θιάσων, πβύ βρίσκονται στήν ’Αμε
ρική. ,

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ
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ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΘΕΑΤΡΟ

Ν ΙΝ Α . Σήκω 
φοβάμαι (Σηκώνεται καί τραδδ 
άπ’ τό χέρι τό Γεώργο).
ΙΒΙΙβΜΒΙΙΒΙΙΒΙΙ·!!·!!·"·»·!'·''·''·'1·11·1'·11·"·11*"·"·"·"·"·"·"·"·"·1

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος)
Π.χ. πρό καιρού, τραγούδησε στή 
Μητρόπολη ολόκληρη λειτουργία, 
μέ μεγάλη έπιτυχία. Κατά πάσαν 
πιθανότητα, πρόκειται τώρα νά 
έμφανιστή καί στό ραδιοφωνικό 
μας σταθμό. Ό  κ. Μαργα^ιώτης, 
μάς βεβαιώνει δτι βλέπει τά παι
διά νάχουν μεγάλη άγάπη στή μου 
σική κι’ ένδιαφέρον. Δέν τό θεω
ροΰν μόνο ώς μάθημα «βαθμολογί
ας» καί μόνο, μ’ άνώτερης μορφώ- 
σεως, ψυχαγωγίας κλπ.

Πρέπει νά σημειώσουμε άκόμα 
καί τήν όρχήστρα τοΰ σχολείου, ή 
όποία συνοδεύει τήν χορωδία. Ά-  
ποτελεϊται άπό παιδιά, πού γνωρί
ζουν διάφορα όργανα — βιολί, πιά
νο, φλάουτο κ. ά.

Μά έκεϊ πού γίνεται συστηματική 
δουλειά μ’ άποτελέσματα πραγμα- 
τικώς περίφημα, είναι στά «τεχνι
κά». Οί δυό άριστοι καθηγητές τοΰ 
μαθήματος αύτοΰ, κ. Βακατάκης 
καί δνίς Παρπαρία, έχουν καλλιερ 
γήσει άρκετά άνάμεσα στά παιδιά 
τό συναίσθημα τή; τέχνης. Ξέρετε 
άσφαλώς πώ; στό Βαρβάκει© πη 
γαίνουν όσοι θέλανε νά δώσουνε 
έξετάσει; σέ θετικέ; επιστήμες 
Πολυτεχνείο, Στρατιωτικέ; Σχο- 
λέ;, ’Εμπορική. Άλλά πρό πάντων 
στό πρώτο. Χρειάζεται λοιπόν, με
γάλη εξάσκηση στό σχέδιο. Καί 
πράγματι, άν δήτε έργα μαθητών 
θά μείνετε έκπληκτοι. Διακοσμή
σει;, αρχιτεκτονικά σχέδια, άγάλ- 
ματα, σχεδιασμένα μέ σινική με
λάνη- Χώρια τά έργα ζωγραφική;, 
πού είναι έξ ίσου άξιοθαύμαστα κι’
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παγγείλω έναν ύμνον στά μάτια | 
σας;

ΓΕΩ Ρ ΓΟ Σ . Τό παράκανες, φί
λε μου. Θά φωνάξω τά γκαρσό
νια νά σέ πετάξουν έξω.

Ν ΙΝ Α. ’Όχι, άφησέ τον, μέ δι
ασκεδάζει.
Μ ΑΡΚΟ Σ. Σάς εύχαριστώ. Μοΰ

ΓΕΩ ΡΓΟ Σ.Ναί, σέ σένα. Γιά νά 
σοΰ πώ, πώς άν είσαι μεθυσμένος 
νά πας νά ξεμεθύ<της στό σπίτι 
σου.

Μ ΑΡΚΟ Σ. Άλλά  καί σύ είσαι 
μεθυσμένος.

Ν ΙΝ Α . Γέροντα, ύπερέδπε κά
θε δριον εύπρεπείας.

Λόγω πληθώρας ίίλης 
αναβάλλεται διά τό 
προσεχές φίιλλον μας 
ή συνέχεια τοΰ μυθι
σ τ ο ρ ή μ α τ ο ς  μας

Μ  ΝΤ' ΑΡΡΑΓ

Εκτός τής τακτική; ώρας μαθη· 
μάτων, έχουν όρισθή καί τά ελεύ
θερα άπογεύματα, δπου πηγαίνουν 
δσοι θέλουν, προαιρετικώς έκεΐ, 
διδάσκονται διακοσμητικές εργα
σίες άπό μέταλλο λεπτός κασσί
τερο; — στό όποιον άπεικ©νί$©υνε 
διάφορα σχεδιάκια φύλλων δέν
δρων, αρχαίων παραστάσεων καί 
μικρέ; διακοσμήσεις άκόμα. Αύτόν 
τόν κασσίτερον τόν κολλούνε μέ 
ειδική κόλλα πάνω σέ ξύλινες κα
σετίνες η γυάλινα βά$α κι’ άποτε
λοΰν ύπέροχα καί καλλιτεχνικώ- 
τατα άντικείμενα. ’Επίσης γίνεται 
καί ξυλογλυπτική, κατασκευάζον
ται πήλινα άγγεία. πού τά στολί 
£ουνε σχέδια, ζωγραφισμένα μέ σι 
νική μελάνη. Τώρα, μάλιστα, γιά 
νά δ ιευκολύνω ντ α ι οί μαθητέ;, τό 
σχολείο έφοδιάξεται άπ’ τή προ
σεχή εβδομάδα μέ ήλεκτρική πυ- 
ρογραφική μηχανή. Ή  χρήσι; τη; 
είναι εύκολώτατη- 

Μέχρι πρό ολίγου, κυκλοφορού
σε μέσα στό Βαρβάκει© καί περιο
δικό. Μά έκλεισε τώρα — άγνω
στο γιατί. Μερικά τεύχη του, πβύ 
έτυχε νά διαβάσω, μ’ ένθουσίασαν 
γιά τό εκλεκτό τβυς περιεχόμενο. 
Πράγμα πού δείχνει δτι καί στή 
λογοτεχνία βρίσκονται άρκετά τα
λέντα.

Γυμνασιάρχης μέχρι πέρσι ήταν 
© Δ. Γβυδη;, © εξαιρετικό; άνθρω
πο; μέ βαθειά μόρφωση καί καλλι
τεχνική ψυχή, πού δυστυχώς πέθα- 
νε τήν περασμένη εβδομάδα.

’Έ χε ι έκδόσει ολόκληρου; τό
μου; μ’ (ίέ'κθέσει;» τών μαθητών 
του. "Ενα; θησαυρό;, δχι μόνο γιά 
τήν έκλεκτικότητα πού βλέπει; 
διαβάΐ'οντά; τα, μά καί τήν μόρ
φωση καί τήν ψυχαγωγία πού δί
νουνε στόν αναγνώστη — άν είναι 
μαθητή; πρό πάντων. "Ολα τά 
κομμάτια— περιγραφέ;, διηγήμα
τα, σκέψει;, χαρακτηρισμοί, ευθυ
μογραφήματα, ποιήματα — άξί ο̂υ- 
νε πολύ. Δέν φαντάζεστε δτι τά- 
γραψαν παιδιά. Παρουσιάζουν 
πλούσια φαντασία, πρωτότυπε; ιδέ
ες, θαυμάσιες περιγραφές, φράση 
στρωτή, δουλεμένη καί γλώσσα ο
μαλή. Σέ κάνουνε νά έλπίίης με
γάλα πράγματα άπ’ τήν νέα γε
νεά μα;...

Γ Ε Ρ . Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Μ Η Σ  
Σ Τ Ο  Α Λ Λ Ο  Φ Υ Λ Λ Ο ; Μιά μα

τιά σ’ άλλα σχολεϊβς

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
κατοικία τού Σεχ^αντέμπαση τή; 
Πόλη; «Λεταφέτ» κι’ άνάλα%ε ό 
ϊδιο; τή γενική διεύθυνση.

Τό ώδεΐ© θάχε δυό τμήματα· Οε 
ατρικό καί μουσικό. Τή διεύθυνση 
τού πρώτου, μέ τίτλο στήν άρχή 
«'Υποδιευθυντή; τού ’Οθωμανικού 
Ωδείου» κι’ άργότερα «Διευθυντή; 
τού θεατρικού τμήματβ;» και μέ 
μισθό δυό χιλιάδε; γρόσια, άνά- 
λαδε c ήθβπβιό; Ρεσάτ Ριντβάν. 
Στο μο σ»κό πάλι τμήμζ, μέ τίτλο 
«Πρόεδρο; τ©ΰ μουσικού τμήματος 
τού Νταρουλμπεντάη», διωρίστηκε 
ό δημοτικό; τότε σύμβουλο; Άλή  
Ριφάτ. Τό τμήμα τοΰτ© θά είχε 
δυό κλάδου;. ’Ανατολίτικης κι’ Εύ 
ρωπαϊκής μβυσικής. Καθηγητές τοϋ 
πρώτου Εκλέχτηκαν οί Δεδε^αντέ 
Άχμέτ, Λεών Χαντ$ιάν, Χαφού$ 
Γιβυσβύφ, Ραούφ Γιεκτά, Ταμπού, 
ρί Δξεμήλ. Σουπχή, Σαντεττίν, 
Μπαχά, Σαντίκ, Άπτβυλκαντίρ, 
Τοΰ άλλου πάλι οί Ζατί, Ζεκή, Άσ  
σάφ, Σαμίλ, Δ$εμήλ. Ραντάλιο, 
Σιλβέλλι, Φουρλάνι, Άντόλιο και 
Χέγκε.

"Οσο γιά τό θεατρικό τμήμα, αύ 
τό χωρίστηκε σέ εφτά κλάδου; η 
μαθήματα:

α) Ανάγνωση, άπαγγελία, άπο- 
στήθηση. 

β) ’Έκθεση, έκφραση, πρόσω',ία. 
γ ) Ιστορία, φιλολογία καί ίο .ο 

_ ι ρια φιλολογία;.
Λ) Τραγωδία, 
ε) Δράμα, 
στ ? Κωμωδία.
ΐ )  Χορό;, σκηνικά, ξιφομαχία, 

μιμική.
Στί; 7 Ιουλίου μέσω δλων 

τών έφημερίδων τής Πόλης, προ
κηρύχθηκε διαγωνισμός γιά τί; κα 
θηγητικέ; έδρε; καί-τήν προσλαβή 
μαθητών. Παρουσιάστηκαν 197 ύπ© 
ψήφιοι άνδρε; καί γυναίκε;. Ό  δή 
μαρχο;, στέλνοντα; σχετικέ; προσ 
κλήσει; στόν ύπουργό τών Οίκονο·· 
μικώνΔ$αβήτ, τόν γερουσιαστή καί 
μεγάλο εθνικό ποιητή Άπτουλάχ 
Χαμήτ καί τόν ποιητή Τεφήκ Φι. 
κρέτ τού; παρακάλεσε νά φροντί
σουν γιά τήν εκλογή καί τή διαλ© 
γή τών μαθητών. ’Απ’ αύτβύ; οί Τε 
φήκ Φικρέτ καί Δ^αβήτ δέ δέχτη 
καν τήν πρόταση. ’Έτσι, © Άπτου 
λάχ Χαμήτ μ’ άλλου; μερικού; ποι 
ητέ; καί καλλιτέχνε;, άποτέλεσε 
τήν ελλανόδικο επιτροπή. Τού; 
διαγωνισμού; παρακολούθησε αύ- 
τοπρβσώπω; κι* © Άντβυάν. Στήν 
πρώτη επιλογή, άνάμεσα σέ 197 
ύποφήφιου;, χωρίστηκαν οί έ3. Καί 
στί; 14 ’Ιουλίου, μέ τί; έφημερίδε; 
Ίκντάμ, Σαμπάχ, Τανίν, Πεγιάμ, 
Τασφιριεκφιάρ, Ζαμανάκ, Βυζάντι
ον, Σταμπούλ καί Λά Τβυρκί πρ©- 
σεκλήθησαν κι’ αύτοί μέ τήν παρα·
κάτω δήλωση, γιά τόν τελικό δια 
γωνισμό.

«Έ κ  τού ’Οθωμανικού Ωδείου:
Αί είσαγωγικαί έξετάσει; διά 

τά; τάξει; τραγωδία;, δράματ©;, 
κωμωδία; τ©ΰ οθωμανικού ώδείου, 
θέλουσι συνεχισθή τήν Τετάρτην 
Ίβυλίβυ ένεστώτβ; έτβυ; καί περί 
ώραν τετάρτην μεταμεσημβρινήν, 
Προκειμένου, οί κάτωθι σημειούμε- 
νβι ύποψήφιοι, νά έξετασθώσιν ένώ

πιον τής ύπό τήν προεδρείαν τού 
κ. Άντβυάν, εξεταστικής επιτρο
πής, παρακαλούνται νά εύρίσκων- 
ται τήν ©ρι^βμένην ώραν έν τή έν 
Σεχ$αντέμπαση έδρα τού. Ωδείου:, 
Μεχμέτ Μπαχαττίν, Έμίν Μελίγ, 
Χαλίτ, Μαχμούτ Χιλμή, Έκρέμ, 
Μουφίτ, Σουλεϊμάν Ναχίτ, Σου- 
άτ, Κιαμήλ, Γκαλήπ, Σαλαχεττίν, 
Άλή  Χακκή, Νετίμπ, Έντίπ καί 
Σαρίμ Μακσούτ βέηδες.

Τά μέλη τής έλλαν©δίκου επι
τροπής καί ©ί ύποψήφιβι όφείλβυν 
νά εύρίσκωνται αύτόθι τήν όρ·.$ο- 
μένπν ήμέραν καί ώραν.

Οί ύπβψήφιβι δύνανται νά φέρω 
σι μεθ’ έαυτών τά έργα έφ’ ί>ν έ- 
πιθυμβύσι νά έξετασθούν καί νά 
συνοδεύονται άπό τά άναγινώσκβν 
τα, άνταποκρινόμενα εί; αύτβύ; 
πρόσωπα».

Πρώτβι καθηγπτέ; τοϋ θεατρι- 
κβύ τμήματβ; τβϋ Νταρβυλμπεν. 
τάη, διωρίστηκαν ©ί; Δράμα, θεω 
ρία—Μινακιάν, πράξη—ό ήθσποιο; 
Μπουρχανεττίν. Κωμωδία πράξη 
—Φεχήμ, θεωρία Δ$ελάλ Ταχσιν. 
Ιστορία θεάτρου— Χαλίτ Φαχρή. 
Ιστορία φιλολογία; Ρι$ά Τεφήκ 
καί Χακκή Ταχσιν. Λογοτεχνία 
—Σαχάπ Ρι£ά καί Δ$ελάλ Ταχσιν. 
Τραγωδία Σαλίχ Φουάτ καί Έρτ© 
γρούλ Μουχσίν. Μακιγιάζ καί μι- 
μική- Μ. Ριγιότι καί Έρτβγρβύλ 
Μουχσίν. Γυμναστική καί σκηνικά 
—Σαντίκ καί Δ$ελάλ Ταχσιν καί 
τουρκική γλώσσα Άρήφ Χικμέτ.

Σύγχρονα άποτελέσθηκε καί μιά 
φιλολογική έπιτροπή άπό τού; πιό 
φημισμένου; τβύρκου; ποιητέ; καί 
λογογράφου;. Άπτουλχάκ Χαμήτ, 
Γιακβύπ Καντρή, Γιαχιά Κεμάλ, 
Ρι$ά Τεφήκ, ΊΙ^έτ Μελήχ, Άπτβϋ 
λάχ Δ$εβντέτ, Μουφίτ Ρατίπ, Έ 
μίν Μπβυλέντ, Άχμέτ Χασήμ, Με 
χμέτ Ραούφ, Χβυσεΐν Ραχμή. Ταχ 
σίν Ναχίτ καί Άσίμ. Άπ ’ αύτούς 
οί Χβυσεΐν Ραχμί καί Άσήμ πα
ραιτήθηκαν στήν πρώτη συνεδρ:α, 
Έπίπμβς πρόεδρος εκλέχθηκε έ 
Άπτουλχάκ Χαμήτ, πρόεδρο;. ο 
Γιαχιί; Κεμάλ καί γραμματέα; c 
Άχμέτ Χασήμ. Ή  έπιτροπή αύτή 
θά φρόντιζε γιά τά έργα πού θ’ ά- 
νεβά^ουνται καί γενικά θά διεΰ. 
θυνε καλλιτεχνικά τό ίδρυμα.

’Έτσι τό Νταρουλμπεντάη ήταν 
έτοιμο γιά λειτουργία. Σύντβμα 
θά γίνβυνταν ή έναρξη τών μαθη 
μάτων. Μά κηρύχθηκε ό μεγάλο; 
πόλεμος. Ή  Γαλλία στάθηκε ενάν
τια στήν Τουρκία. Γιά λόγους πο- 
λιτικβύ; ήταν άδύνατη ή διαμονή 
στήν Πόλη τού Γάλλβυ ύπηκββυ 
Άντουάν. Αναγκάσθηκε νά έγκα- 
ταλείψη τά τουρκικά χώματα. Καί 
στί; 4 Αύγούστβυ 1914 μιά μικρή 
άγγελία στί; πολίτικε; έφημερίδε; 
πληροφορούσε τό κοινό πώ; «γιά 
λόγου; έκτακτου; ή έναρξη τοΰ 
οθωμανικού ώδείου άναβαλόταν 
μέχρι νεωτέρα; είδβπβιήσεω;.

Α Β Ρ . Ν. Π ΑΠ ΑΖΟ ΓΛΟ Υ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Πρακτικά τοϋ Δημοτικού Συμ
βουλίου Σταμπούλ 1S14. Φάκελ* 
λο,ς 11808 στά άρχεΐα τοΰ Δήμου 
Σταμπούλ, Εφημερίδα <Σαμπάχ», 
14 Ιουλίου 1914, καί ί Βυζάντιον* 
τής ιδίας ήμερομηνίατ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒΛΙΟΥ
ΒΑΣ. ΗΛΙΑΑΗ : «"Οταν χτυπούσαν oi καμπάνες». - A. ΚΑ- 
ΙΙΓΟ Ν Η : «Τύποι κα) Ούαία». - «Ή  'Ελληνική Μόδα» (εκ

δόσεις Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού»
---------  ΤΟΥ κ. Γ. Π Ρ Α Τ Σ Ι Κ Λ  --------

Μέ τόν Ήλιάδη συνδέομαι άρ- 
κετά χρόνια και πάντα μοΰ ίκανί 
έντύπωση ό άθόρυδος τρόπος μέ 
τόν όποιον έργάζεται καί πρό 
πάντων ή σεμνότης του. Μιά σε- 
μνότης πού πηγάζει άπό τό συναί
σθημα μιας πραγματικής άξίας 
πού δέ γνωρίζει οϋτε ύποχωρήσεις, 
οϋτε συμδιδασμούς. Προσόν πού 
λίγοι λογοτέχνες τό έχουν, γιατί ό 
έγω.σμός τους, άποτέλεσμα κού- 
φιας ματαιοδοξίας, δέ στηρίζεται 
παρά στόν τεχνητό θόρυδο πού γύ
ρω τους δημιουργούν. Ό  θόρυβος 
δμως δέν έπιδάλλει τις άξιες, έκεΐ
νο πού τίς καθιερώνει στή συνείδη
ση τοΰ κοινοΰ εΐνε ή γόνιμη έργα
σία καί τό ταλέντο, τό ήθος καί ή 
εύγένεια. Ό  Βασίλης Ήλιάδης, δη
μοσιογράφος έπίλεκτος, μορφωμέ
νος έξαιρετικά, δουλεύει χρόνια 
τώρα σά λογοτέχνης καί, χάρις 
στήν έμφυτη πνευματική του άρι- 
στοκρατικότητα, κατώρθωσε νά πά- 
prj μιά θέση άξιόλογη στά νεοελ
ληνικά γράμματα. Τό βιβλίο του 
«’Όταν χτυποΰσαν οί καμπάνες» 
μιά συλλογή άπό όχτώ διηγήματα, 
—πρέπει να τό τονίσω άμέσως— εΐ
νε ένα διδλίο έξαιρετικό. Εΐνε πα- 
ρήγορο τό δτι ή νεοελληνική πρόζα 
τά τελευταία τούτα δέκα πέντε 
χρόνια έκανε πρόοδο σημαντική. 
Συγγραφείς σάν τόν Καραγάτση, 
τόν Πετσάλη, τόν Τερζάκη, τόν Μυ- 
ριδήλη, γιά ν’ άναφέρω μερικούς, 
ή προπολεμική γενεά δέν είχε νά 
έπιδείξη. Περιοριζόντανε στό στενβ 
■πλαίσιο τής ήθογραφίας καί μονά. 
χα ένας Ξενόπουλος κι’ ένας Κόκ
κινος είχαν προσπαθήσει νά ξεφύ- 
γουν άπ’ αύτό. ΟΙ σημερινοί άν- 
τλοΰν τά θέματά τους άπό τή ζωή 
καί μδς τή ζωγραφίζουν, άλλοι 
•ποιητικά, άλλοι ρεαλιστικά, μέ τήν 
πείρα τους καί μέ τή γνώση τήν 
ψυχολογική, άνοίγοντας έτσι και
νούργιους όρίζοντες στό νεοελλη
νικό ρομάντσο καί τό διήγημα. Ό  
Ήλιάδης εΐνε ένας άπ’ αύτούς καί 
τά διηγήματά του, άπόσταγμα βα- 
θειδς πείρας, τραδοΰν τόν άναγνώ- 
βτη άπό τήν πρώτη σελίδα ώς τήν 
τελευταία. Γ ραμμένα θάλεγε κα. 
νείς αύθόρμητα, μέ στέρεη άρχιτε- 
κτονική, ψυχολογημένα, δραματικά, 
άφήνουν άνεξάλειπτην έντύπωση, 
τόσο οί τύποι εΐνε ζωντανοί, τόσο 
ή άτμόσφαιρα δπου κινοΰνται εΐν’ 
ώληθινή. Ό  συγγραφεύς τους άπο. 
καλύπτει πλούσια φαντασία, χρη
σιμοποιεί γλώσσα εϋπλαστη, δίνει 
ώραΐες εΙκόνες, άναλύει ψυχικές 
καταστάσεις καί ot συγκρούσεις 
Λού μας προσφέρει συγκλονίζουν μέ 
τήν είλικρίνεια καί τήν δραματικό, 
τητά τους. Τό κύριο γνώρισμα τών 
Ιστοριών αύτών εΐνε τό δραματικό 
s' - η Jiin  αι' Aurr/ .̂\TiÂ rYi ^ 1 ηΤ_ι' Λ

στρωτό, καθαρό, συχνά ποιητικό, ή 
παρατη ρητικότητά του όρθή καί τί
ποτα δέν εΐνε ψεύτικο κι’ έπιτηδευ- 
μένο. Πάνω άπ’ δλα δμως προέχει 
τό δραματικό στοιχείο, δπως τό τό
νισα, καί ό άναγνώστης, φθάνον. 
τας στήν τελευταία σελίδα τοΰ βι- 
δλίου, λυπάται γιατί νάναι τόσο 
σύντομο. Ό  Ήλιάδης μέ τή συλλο
γή αύτή πλούτισε τή λογοτεχνία 
μας μέ σελίδες πού θά μείνουν.

* * *
Ό  κ. Α. Κασιγόνης πού έδώ καί 

δώδεκα χρόνια έκδίδει τήν «’Έρευ
να» τής ’Αλεξανδρείας, τό τόσο ώ- 
φέλιμο αύτό μηνιαίο περιοδικό, πού 
περιέχει στό σύνολό του άξιόλογες 
πράγμοττι έργασίες, δικές μας καί 
ξένες, συμπλήρωσε τώρα τό έκατο- 
στό τεΰχος μέ τό διδλιαράκι: «Τύ
ποι και ούσία» γραμμένο άπό τόν 
ίδιο. Στίς λίγες αύτές σελίδες, ό 
Κασιγόνης μάς δίνει, μέ όξεΐα πα
ρατήρηση καί θελημένη ε’ιρωνεία, 
μερικές σκέψεις του πάνω στούς τύ
πους πού φαρμακώνουν τή ζωή μας. 
Πράγμοαα δέδαια πού δλοι μας τά 
ξέρουμε, μά πού κανείς μας δμως 
δέν κάθεται νά τά σκεφθή. Τό βι- 
δλίο αύτό, λιγοσέλιδο στήν έκτασή 
του, έ'χει περιεχόμενο πολύ καί 
προκαλεΐ τόν άναγνώστη νά στο
χαστή σέ ζητήματα καθημερινά, δ
πως εΐνε οί «κοινωνικοί τύποι», τό 
«σχολείο» δπου ό δάσκαλος παρα
μελεί τήν ούσία γιά τούς «τύπους», 
ή θρησκεία δπου δίνουμε περισσό
τερη σημασία στήν έξωτερική έμ- 
φάνιση τών τελετών παρά στό βα
θύτερο πνεύμα τους, τό αίσθημα 
πβύ έχασε κάθε ποίηση καί ρωμαν. 
τισμό καί βιομηχανοποιήθηκε κι’ 
αύτό καί τόσα άλλα. Μέ τό τεύχος 
αύτό ό Κασιγόνης προσφέρει μιά 
θετικήν ύπηρεσία σάν κοινωνικός 
καί πνευματικός άνθρωπος.

* » *
Τό Υφυπουργείο Τύπου καί Του

ρισμού συνεχίζοντας τήν τόσο άξιό
λογη κι’ έπαινετική προσπάθειά του 
έξέδωσε τό δεύτερο τεΰχος του ά- 
φιερωμένο στήν «έλληνική μόδα» 
τής χειμερινής περιόδου 1938-39. 
Καί τό τεύχος αύτό, δπως καί τό 
προηγούμενο, διακρίνεται γιά τήν 
έξαιρετικά καλαίσθητη έκτύπωσή 
του, γιά τίς περίφημες καί καλλι
τεχνικές του εικόνες πού εΐνε άντά- 
ξιες εύρωπαίκώ.ν μεγάλων περιοδι
κών. ‘Ένας σύντομος πρόλογος τοΰ 
Ύφυπουργοΰ κ. Νικολούδη κατατο
πίζει- τόν ξένον άναγνώστη γιά τήν 
προσπάθεια πού άνέλαδε τό Νέο 
Κράτος νά δημιουργήση κάτι τό 
έντελώς καινούργιο κι’ ώραΐο στόν 
τομέα τής γυναικείας φιλαρεσκείας. 
Οί Έλληνίδες δέν έχουν παρά νά 
Ινί-ηλτΓΜβηΠν τά έλληνικάΊ mocSLia

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Τ Ο Υ  Κ .  Σ Π .  Γ Ι Α Ν Ν Α Τ Ο Υ
Ή  ζωή τους ήταν θαμμένη μέσα 

στό στενό όρίζοντα τής ήσυχης αύ- 
λής μέ τά λιγοστά σπίτια. Ή  μόνη 
τους φροντίδα ήταν ή γκρίνια τής 
Άλεξάντρας, πού γύρευε κάθε τό
σο λεφτά γιά τις δυό Ισόγειες κα
μαρούλες πού τούς είχε νοικιάσει.

Σπουδάζανε κι’ οί τρείς στό Πα
νεπιστήμιο. Κα! 
ιτ ε ρνούσανε τίς 
περισσότερες ώ
ρες τους κλεισμέ
νοι μέσα, άφοΰ ή 
φτώχεια τους μο
νάχα δνειρα γιά 
τό μέλλον τούς 
άφηνε νά πλά
θουν.

Ό  Κώστας κι’ 
ό Νίκος δέν νοι- 
ώ θ«χν ε καμμιά
στενοχώρια γιά 
τή μίζερη ζωή 
τους καί λέγοτν 
κάποτες, σάν ο:ΰ- 
τοπαρηγοριά, μέ 
κωμική σοβαρό
τητα τό ρητό τών 
προγόνων: « Τά
καλά κ ό π ο ι ς 
κτώνται».

Ό  Γιάννης δ- 
μως ήτανε διαφο
ρετικός. Δέν' έμενε καθόλου φχα~ 
ριστημένος άπό τή μποέμικη  ̂ ζωή 
τους καί παντα έρευνουσε τα μυ
στήρια τού σύμπαντος -κόσμου. Διά 
βαζε συχνά κάτι κοινωνιολογικά βι
βλία καί πιό συχνά μιλοΰσε γιά 
τήν άδικία, πού βασιλεύει στή γής

Μά ό Κώστας κι’ ό Νίκος δέ 
σκοτιζόντ<χνε μαζί του. Τού κολλή
σανε μάλιστα καί τό παρατσούκλι: 
«φιλόσοφος», πού κείνος τό δεχό- 
τοτν μ’ £να χαμόγελο δίχως έκφρα- 

ση·Ή  ζωή τους περνούσε ήσυχη. 
Χωρίς άνηουχίες. Χωρίς περιπέ
τειες. Τίς λιγώτερες ώρες διάβα
ζαν καί τίς πιό πολλές όνειροπο- 
λούσανε.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ:
..ΑΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΙΤΕλΕΥΤΑΙΟΙ ΝΕΟΙ ΣΕΙΣ”

Τό δράδυ τόν εϋρίσκε νά κυττάζη τήν ϊδια σελίδα πού διάβαζε τό πρωί

Τίλιάδης δέν άποψασίζει νά γράψη 
γιά τό θέατρο δπου θά μπορούσε 
νά μάς· δώση άρτια έργα κι" έν- 
διαφέροντα. Άλλά πόσος πισσιμι- 
σμός άναδίνεται άπό τά διηγήμοαα 
αύτά. Ή  αιώνια μοίρα πού κοσα- 
τρέχει τούς άνθρώπους μέ τόν πιό 
άδυσώπητο τρόπο βασανίζει τούς ή- 
ρωες τού Ήλιάδη, γκρεμίζοντας τά 
όνειρά τους καί τίς έλπίδες τους 
γιά μιάν εύτυχία πού δέν θά τήν 
βρουν ποτέ. Τή συλλογή του ό συγ
γραφεύς θά μπορούσε νά τήν όνο- 
μάση «Πεπρωμένα» γιοαί τό πεπρω 
μένο διαφόρων υπάρξεων μάς πα
ρουσιάζει, άλλά σκληρό, σκοτεινό, 
πολλές φορές σαρκαστικό, δπως 
στό διήγημα: «Ή μεγάλη ήμέρα
τοΰ Δάρζα» πού κρύβει μέσα του 
τόση πονεμένη άλήθεια κι' δπου ό 
Ήλιάδης μάς δείχνει τόν Άλέκο 
Δάρζα, τόν άσή μαντό δικαστικό, 
νά όνειρεύεται τή μεγάλη ύπόθεση 
πού θά τοΰ φέρη τήν εύτυχία. Ή  
μοίρα του δμως τόν έχει καταδικά
σει στή ρουτινιέρικη, στή φτωχή 
ζωή. Σαρκασμό έχει καί τό διήγη
μα: «Στό τέταρτο πάτωμα, δεσποι
νίς», μιά ιστορία καθημερινή, έμ 
πνευσμένη θάλεγε κοτνείς άπό τήν 
ίίδησούλα μιας έφημερίδας, δπου ή 
τέχνη δμως του συγγραφέως δημι
ουργεί τήν πρέπουσοτν άτμόσφαιρα, 
ποοαφέροντάς μας έτσι καλλιτεχνι
κή συγκίνηση.

Στά περισσότερα δμως διηγήμα
τα τής συλλογής ή γυναίκα, «τό 
alcovto θήλυ» παίζει τόν κύριο ρό
λο. "Οχι δμως ή γυναίκα μέ τό 
ρωμαντισμό της, μέ τήν άπαλότητα 
τής ψυχής της καί τή δροσιά τών 
παρθενικών της όνείρων. Ή  γυναί
κα πού εΐνε τό μοιραίο πλάσμα, 
πού προξενεί τήν καταστροφή στό 
πέρασμά της, πού βρίσκει, θάλεγες, 
σαρκικήν ήδονή σ’ αύτό, πού δέν 
έχει φραγμούς, ούτε ντροπή, προ- 
κειμένου νά φθάση στό σκοπό της. 
Καί εΐν’ άδύνατο νά λησμονήση κα
νείς, κλείνοντας τό βιβλίο τοΰ Ή 
λιάδη, μιάν ήρωΐδα σάν τή Βαγγε- 
λιώ, άπό τό διήγημα «Μέ τό κορμί 
της» πού μοΰ φαίνεται τό άρτιώτε- 
ρο άπ’ δλα, ένα είδος μικροΰ άρι- 
στουργήματος. Ό  συγγραφεύς ξέ
ρει νά προκαλή τό ένδιαφέρον, νά 
προετοιμάζη τό δράμα πού θά ξε. 
σπάση, νά περιγράφη ώραία καί ν’ 
άναλύη μέ λίγες φράσεις κάθε ψυ
χική κατάσταση. Ή  Βαγγελιώ εΐ
νε ή γυναίκα μέ τούς πόθους της, 
μέ τόν αισθησιασμό της, μέ τή μα
νία της νά έκδικηθή τή χαμένη της 
εύτυχία, άφοΰ σ’ αύτή δέν άπόμει- 
νε πιά παρά ή ντροπή. Χαρακτήρας 
βέβαια άλλόκοτος, σπάνιος δμως 
όχι. Πόσες γυναίκες δέ μοιάζουν 
τής Βαγγελιώς!

θά χρειαζόταν χώρος γιά ν’ ά- 
ναλύση κανείς κάθε διήγημα χω
ριστά, γιατί καθένα άπ’ αύτά τά ό
χτώ πού έγραψε ό Ήλιάδης σέ ώ
ρες πραγματικής έμπνεύσεως, άφή 
νουν συγκίνηση στόν άναγνώστη μέ 
τήν προέκτασή. τους καί πρό πάν
των μέ τήν ούσία τους, πού εΐνε ά
ποτέλεσμα γνώσεως τής ζωής.

θάθελα τώρα νά προσθέσω πώς 
ή δράση τών περισσοτέρων διηγη 
μάτων γίνεται σέ νησιά. Καί τή θά
λασσα, τή φύση ό Ήλιάδης μάς τή 
δίνει σέ εΙκόνες χτυπητές κι’ ώ- 
ραΐες. Τό ϋφος του γενικά εΐνε

τα, μέ τις άπλές κι’ άρμονικές 
γραμμές τους, έμπνευσμένα άπό τήν 
έλληνική ζωή πού τό κάλλος της 
εΐνε πηγή άλήθειας, ύγε[ας καί 
πραγματικοΰ πολιτισμοΰ. Ή  βράδυ 
νή τουαλέττα τής «Κνωσσοΰ», εΐνε 
ένα άληθινό ποίημα, καθώς καί ή 
τουαλέττα τής «’Απτέρου Νίκης». 
"Ολα σχεδόν τά φορέματα δείχνουν 
άληθινό γοΰστο καί ή ώοαία 'ιδέα 
της έλληνικής μόδας πρέπει νά ρι- 
ζώση στήν καρδιά τών Έλληνίδων, 
πού άρκετά δεινοπάθησοτν ώς τώρα 
άπό τήν ξενικήν έπίδραση.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ  
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ΣΤΙΓΜΕΣ...

«  Ν έ ο ι »
Ή ταν νέος. Δέν τόλεγε μόνον 

αύτός. Τοΰ τδ διαδεδαίωναν κι’ οί 
καδρέφτες. Τδ διεκήρυτταν κι’ οί 
ματιές τών δηλυκών συνανδρώπων 
του. Ήταν νέος.

'Ένα καινούργιο κβστβύμι. Μιά 
γραβάτα «φαντεζί». "Ενα ρβλόϊ 
«τής χειρός» κι’ ένα ζευγάρι τζα
μένια γυαλιά αέ σκελετό...ταρτα 
ρούγα;, άπβτελβΰσαν το Ιδανικό 
του αύτές τίς μέρες.

Ή  άδελφή ήπειλήθη. 'Η μητέρα 
παρεκλήθη άπό τήν αδελφή, ό 
πατέρας έπιέσθη μέ καθημερινές 
εισηγήσεις άπο τήν μητέρα... καί 
τό ιδανικόν έγινε πραγματικότης.

Ετοι ένα δραδάκι τό πλήθος 
τών περιφερόμενων ματαιβδβξιών 
κάτω απ’ τίς γαλάζιες προκλήσεις 
τών φώτων τής εΐαόδου τοΰ κινη 
ματογράφου «Ρέξ», ηύξήθη κατά 
έναν...

Εκαμε πέντε βόλτες. ’Αναποδο
γύρισε τό χέρι του καί τδφερε έμ
πρός στά μάτια τβυ. ’Έσκυψε πε
ρισσότερο. Δέν κατώρθωσε νά ίδη. 
Τά τζαμένια γυαλιά είχαν σκονι 
σθή· Τάδγαλε. Οί έκπληκτοι δεί
χτες τοΰ άγουροξυπνημέν^υ ρολο
γιού, πού πρίν λίγο κοιμόταν σέ 
μιά προθήκη, έσερναν τά βήματά 
τους άργά. ’Έκαμε μιά κίνηση δυ 
αφορίας καί μιά έκτη δόλτα.Στήν 
έβδομη κύτταξε τό ρολόϊ τβυ, ξα- 

Χτάθηκε. ϋάπβιος τόν καλη 
σπέρισε. ’Ανέπινευσε. Ή  σκυθρωπή 
πρβσωπικότης τβυ έμειδίασε.

—Έπί τέλβυς... ήρθες. . _
’Άργησα δέκα λεπτά, έ;

—Μισή ώρα... παρακαλώ...
—Δέν πρβλαδα τό τράμ.
—Πάμε...
Ζτβΰ Ζώναρς ή στοΰ Γιαννάκη;

—Στοΰ Ζώναρς θάρθη καί ή Τού 
λα...

—Κρατιέσαι;
—’Ένα εΐκοσάρι...
—Καί γώ άλλα τβσκ. Πάμε...
Άναπνεύσατε δαθειά, αναγνώ

στη μβυ. Είχαν τέσσερα δεκάρικα 
καί ύπεστήρι^αν δτι...«κρατιώνται> 
έκπνεύσατε...

Δυό καθίσματα τβΰ... «πατισερί» 
δέχτηκαν τήν τεσσαρακβντάδρα- 
χμβν αίσιοδοϊ'α τους. Δυβ «καφέ 
άλά φρανσα·'» άνέλαδαν νά iir.xxc- 
λβγήσβυν τό άγγα^άρυμα τών κα 
θισμάτων, καί ή μειδιάσασα σκυ-

’Έτσι πέρασαν ο'ι κρύες μέρες τέδηκε πάλι; 
τοΰ χειμώνα χωρίς νά φέρουν τίπο- 1 'Ωστόσο χαμηλώνουν τα ματια... 
τα καινούργιο στή ζωή τοι:ς. Τώρα Σ «  καταλαβαίνουν γιατί είπε τά
ή άνοιξη έστελνε τά ποώτα μηνύ- 
μοττα τοΰ έρχομοΰ της, στολίζοντας 
μέ λιγοσ.τά χ®ρτάπ’.:ι τΙς γωνιές 
ΐό£-άύλ.Βς KaL..ic^C-^aiaxxiauc-w.-..
σογκρεμισμένΛυς τοίχους,

Μά δέν ήρθε μονάχη της ή ’Ά 
νοιξη. "Ενα πρωί ό Γιάννης, ό «φι
λόσοφος», είδε τήν Άλεξάντρα νά 
σιγυρίζη τό άντικρυνό σπιτάκι πού 
έμενε ξενοίκιαστο δυό χρόνια τώ
ρα. Μέ κ*παια στενοχώρια τό είπε 
τό μεσημέρι στούς δυό συντρόφους 
του, μ’ αύτοί δέ σκοτίστηκαν καί 
πολύ. “ Οποιος καί νάρτη, τί τούς 
έγνοιαζε.

Ωστόσο σέ δυό μέρες είχαν άλ- 
λάξει γνώμη.

‘Ένα κλουβί μέ δυό καναρίνια 
κρεμάστηκε σ' ένα παραθύρι τοΰ 
άντικρυνοο σπιτιού, μιά κυρία προ
χωρημένης ήλικίας ντυμένη στά 
μαύρα γέμισε μέ τήν πληθωρική 
της έμφάνισή τό παληό πορτόνι καί 
τό μεσημέρι μπήκε σά σίφουνας 
στήν αΰλή, κρατώντας μιά μαθητι
κή τσάντα στό χέρι, τό κορίτσι. Ή 
ταν δ,τι έλειπε άπό τήν έρ μ η  αύλή.

Χρυσά μαλλιά, μπλέ μάτια, ώ- 
ραϊα φορέματα. Μιά χτυπητή άνορ- 
θογραφίω στή σκυθρωπή δψη τής 
φτωχής α<>λής.

Στίς δυό χαμηλές κάμαρες, πού 
δέν καταδεχόταν ή "Ανοιξη νά 
ι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ι 
θρωπή πρβσωπικότης άνίχνευσε 
τόν βρί^βντα. Τό ϊδιβ έκαμε και ό 
μετά καθυστέρησιν μισής ώρας ά- 
φιχθείς. Έκβιτάχτηκαν άπβγβίΐτευ 
μένοι.

—Ούτε θηλυκό κουνούπι άπβψε...
—©ά πλήξουμε...
Ό  πρώτος έσκυψε έμπιστευτικά.

. —Χτές τό δράδυ έγραψα ένα και 
νβύργιβ ποίημα...

Καί γώ συνέθεσα ένα φόί..
Ή  πβρτα τοΰ καταστήματος ά_ 

νβιξε. Μιά ερμίνα είσήλθε. Έσκίρ 
τησαν.

—Χάρμα...
—"Υψος...
Ό  πρώτος άνέσπασε άπό τήν 

τσέπη τβυ καλβδιπλωμένο χαρτί.
— ’Άκβυ τό ποίημα...
"Αρχισε νά διαβάτη. Ό  άλλος 

σούρωσε τά χείλια. Χαμβγέλασε 
στήν νεοεισελθοΰσα κάτβχο τής έρ 
μίνας... ’Έβγαλε τβ μβλύδι τβυ. 
"Αρχισε νά χαράΐη γραμμές στό 
πίσω μέρβς τβΰ πακέττβυ τών σι- 
γαρέττων του*., κι’ ή άνάγνωση 
τβΰ πβιήματβς έτελείωσε.

—Πώς σβύ φάνηκε;
—Α̂ριστούργημα.
—Είλικρινά;
—'Ένα άπ’ τά καλλίτερά σου..
—Ζάν πβλύ σέ κοιτάει αύτή, ά- 

πέναντι...
Νέα άνασκόπησις τβΰ όρί^βντβς.
—Δέν εϊνε κι’ άσκημη··.έ;
—Τά χάλασες μέ τή A tja;
—Άπό καιρό. Ή  καινούργια μβυ 

φιλενάδα διαθέτει αεροδυναμικέ...

πλημμυρίση μέ λαμπρό φώς, ή ζωή Ιται νάτανε πολύ όνειροπαρμενος 
είχε άλλάξει πολύ. γιατί τουρθε άπότομα. Καλά έλεγα

Τά βιδλία σκονισμένα, μένουν έγώ νά τόν προετοιμάσω άπό και- 
πάντα κλειστά στό βρώμικο τρα- ρό. Άλλά μήπως δεχότανε καί 
πέζι. Μονάχα ό Γιάννης, ό «φιλό- συμβουλές; 
σοφος» διαβάζει δλο καί καινούρ- — Ό  καημένος ό Νίκος·1... 
για βιδλία πού κουβαλεΐ.Καί κάπου — Καί τό πιό νόστιμο εΐνε πώς 
- κ&που κυττάζει μέ μιά κ&ποια εί- I τοϋστειλε κι’ ενα γράμμα δλο συμ

βουλές νά προσ- 
παθήση νά τήν 
ξεχάση καί...καί..

Σωπαίνουν. Ό  
Κώστας φαίνεται 
νά σκέφτεται.

— Γ ιατί δέν προ- 
σπάθη-σες νά τόν 
κρατήσης;

— Νά τόν κρα
τήσω; Πώς νά 
τόν κρατήσω 
Τόνε συμβούλεψα 
νι’ έγώ νά ξεχά
ση, νά ριχτή στά 
γλέντια. Μή δέν 
έχουνε κι’ οί φτω 
χοί δικαιώματα 
στή ζωή;

Γελάει, γελάει, 
κι’ϊ>στερα βρίσκει 
άφορμή νά μιλήση 
πάλι γιά τήν ά

δικία, πού -βασιλεύει στή γής.
Μά ό Κώστας δέν προσέχει στά 

λόγια του. Σκέφτεται τό Νίκο, τίς 
μέρες.πού πέρασαν πραχοΰ γνωρί
σουν τήν άγάπη. Κι’ ίσως νά σκέ
φτεται άκόμα τά μπλέ μάτια της, 
τή δική του πληγή····

"Ολη νύχτα δέν έκλεισε μάτι. 
Σηκώθηκε νωρίς μέ κομμένο πρό
σωπο καί μαβιά μάτια. Ό  Γ ιάννης 
κοιμόταν άμέριμνος στό πλαϊνό δω
μάτιο. Πόσο ζηλεύει...

Ανοίγει άθόρυβα τό παράθυρο. 
Ό  δροσερός άγέρας χαϊδεύει τό 
φλογισμένο το υμέτωπο, τ’ άταχτα 
μαλλιά του.

Κανείς δέν έχει ξυπνήσει άκόμα. 
Καί ή γαλήνη τού δρθρου Απλώνε
ται στήν αύλή.

Σ κέφτεται πάλι τό Νίκο, ένφ τά 
ιαάτια του κυττάνε άφηρημένα τά 
λουλούδια πού σκόρπισε ή "Α 
νοιξη στούς γκρίζους τοίχους.

Ή  "Ανοιξη.Μ
Χαμογελάει μί.λανχαλικά yiecd 

σκέφτεται πώς δέν έφερε μονάχα 
λουλούδια... Ήρτε γιά νά στολίση 
τήν οτύλή καί νά σκοτώση τή λιγο
στή χαρά, πού φαίδρυνε τή μίζερη 
ζωή τους.

ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΤΟ Σ
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ιι·ιι·ιι·||·||·ιι·ιι·|

ρωνεία τούς συντρόφους του. Κι’ οί 
δυό περνάνε τίς ώρες τους πίσω ά
πό τά τζάμια. Βγαίνουνε πιό συ
χνά. Δέ δείχνουνε κανένα διαφέρο 
γιά τά δνειρα, πού πλάθανε πρίν.

Φαίνουνται νευρικοί. Δέ μιλάνε πιά 
μέ τήν πρωτινή άφέλεια. Καί κυτ. 
τάζουνται σαν ένοχοι ή σωπαίνουν.

"Ενα βράδυ, τήν ώρα πού τρώ
γανε στό .μαγέρικο , τού σύνοικι- 
σμοΰ, ό Γιάννης λ?ει:

— Τόν έρωτα, δέν πρέπει κανείς 
νά τόν παίρνη στά σοβαρά... Μας 
κάνει έγωΐατές, δηλαδή, χτήνη...

’Εκείνοι τόν κυττ&νε:
— Χ μ ! Δέν παρατάς τή φιλοσο

φία;
— Τί Ιδέα εΐνε τούτη, πού σοΰ κα-

Καί βί χτύποι τοΰ ρβλβγιβυ «τής I Κώστα.

τέτοια λόγια. Καί συνεχίζουν άμί 
λητοι τό φαΐ τους.

Τήν &λλη μέρα^ό Γιόιννης τούς 
άκουρε νά μαy. > >*, ^ στό πλαϊνό
”δωμ$τιο Πρώτη φορή γινότοτν αύ
τό μέσα στά τρία χρόνια π;ού ζού- 
σοτνε μαζί. Ό  Νίκος φώναζε πιό 
πολύ.

— Τί φταίω ’γώ, άν τής άρέσω;...
— Πώς τό λές αύτό;.. Εμένα....
— Ναί, έσένα, τί έσένα; Μπορεί 

νά σοΰ κάνη τά γλυκά μάτια. Κι’ 
έπειτα; Έμεΐς έχουμε όλόκληρη Ι
στορία μαζί...

Ό  Νίκος φαίνεται νάχε δίκηο 
γιατί άπό τήν άλλη μέρα ό Κώστας 
έπεσε σέ πένθιμη συλλογή. Καθό- 
τοτνε πάντα κλεισμένος μέσα. "Οχι 
πιά πίσω άπ’ τά τζάμια. Τώρα με
λετούσε, διαρκώς μελετούσε... Μόνο 
πού τό βράδυ τόν έβρισκε νά κυτ- 
τάζη μέ λυπημένα μάτια τήν ίδια 
σελίδα πού διάβαζε τό πρωΐ.

Κι’ ό Γ ιάννης τόν χτυπούσε στήν 
πλάτη περιπαιχτικά:

— Συνηρτες ιβλέπω... Συνήρπτες... 
Φτηνά τή γλύτωσες φουκαρά...

★
Νάναι άνοιξη καί ν’ άγατπάς....
Ό  Νίκιος εΐν* ευτυχισμένος. Μέ

νουν ώρες πολλές στό Λυκαβητό 
μαζί κάθε μέρα. Δέ ρώτησε ποτέ τό 
όνομά της... Δέ ρώτησε ποτέ γιατί 
έρχεται μαζί του. Τόν φτάνει ν’ ά- 
γαπάη, νά τήν άγαπάη πολύ'. Κι’ 
άκόμα νά πετάη μέ μιά απότομη 
κίνηση τήν ψάθα της στή γή, νά 
σφίγγη τό χρυσό κεφάλι της στήν 
άγκαλιά του, νά φιλί! τά λιγωμέ
να μάτια της.

■— Μ’ άγαπόδς;
Πάσες φορές δέν έφτασαν στά 

χείλη του α»τά τά λόγια... Μά δέν 
τά ξεστόμισε ποτέ. Γιά ποιό σκοπό 
νά τά πή; Μήπως δέν τήν εΐχε κον
τά του, δίκιά του, δπως τής άρεσε 
νά λέη;

Μά πόσα δέν τής έλεγε γιά τή 
δική του άγάπηι; Πόσο φλύαρος γι
νότανε κοντά της; Κι’ αΟτή, αύτή 
σώπαινε καί μόνο ζήταγε τό στόαα 
του. Καί φιλούσε τόσο 3μορφα... 
Μά ποτέ ό Νίκος δέν σκέφτηχε 
πώς μπορεί νάχε μ·4θει τόν έρωτα 
3’ άλλες άγκαλιές.... Γ ατί νά σκέ- 
ψτίται τά πεοασμέ'-α. δ-Όν εΐνε τό- 
οό άμορφα τά λουλούδια, τά μπλέ 
: '‘πια, τό <.ανθό Φώς.,.

Τί κρίμα, νά μήν ξέρη τόσον και
ρό πώς ή ζωή εΐνε τόσο όμορφη.... 
Ά !  Εκείνα τά βιβλία πόσο κακό 
μώς κάνουν1... Πώς σκοτώνουν μέ
σα στην κωμική τους σοβαρότητα 
τή χαρά, πού πλημμυρίζει σπάταλα 
τή .γής!

Κι’ εΐνε βέβαιος γιά δλα αύτά ό 
Νίκος. "Οπως εΐνε βέβαιος πώς δέ 
θά τελειώση ποτέ ή άγάπη, ή ’Ά 
νοιξη, ή ζωή...

★
Ή  νυσταγμένη λάμπα σκορπίζει 

βαρετά τό λιγοστό φώς της. Καί τό 
πετρέλαιο βρωμάει άπόψε πιό πολύ. 

Ολα τοΰ δίνουν στά νεύρα, τοϋ
χειρος» συνέχισαν τή μβνότβνη σε 
ρενάτα τής ματαιβδβξίας, πβύ πρίν 
άπό λίγο είχαν αρχίσει. Οί δείχτες 
σάν μαχμβυρλήδες κλητήρες τρα- 
πέ$ης, έσερναν τά βήματά τους

— Μά λές νάφυγε στά σοβαρά 
γιά τήν έπαρχία;

Ό  Γιάννης παρατάει τό διάβα
σμα καί σταυρό κιοπιέται.

— Πόσες φορές θά μέ ρωτήσης;
άργά καί βί καδρέφτες έξακβλβυ- Σ ο 0  εΤπα v a L  Π α ο ά ξενο  σοΰ φαί- 
ϊβυσαν νά τβυ; διαδεδαιώνουν πώς νετα ι; Ή τ α ν ε  τσιιιπτνιένο τό παιδί 
«εΐνε νέοι,,... πώς «εΐνε νέβι...» Έ κ ε ί ν η  τοΰ λ έε ι: «δεύτε τελευτα ϊο ν  , 
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HI ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΟΥΤΤΖΙ ΚΙΑΡΕΑΙ
Συνεχίζοντας τίς ώραίες περί ’ Ι 

ταλικού θεάτρου διαλέξεις του, ό 
κ. Φεντέλε, μας παρουσίασε τή φο
ρά αύτή, έναν πολύ ένδιαφέροντα 
σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα, τόν 
Λουίτζι Κιαρέλλι, δημιουργό ένός 
νέου θεατρικού είδους: Τοΰ «Γκροτ- 
τέσκο».

Τό Γ  κροττέσκο, γνωστό στή
ζωγραφική, ώς ένα είδος προωρι- 
σμένο νά παρουσιάζη σχέδια έντε
λώς παράξενα καί φανταστικά, 
ώνομάστηκε έτσι άπό τούς ζωγρα
φισμένους τοίχους πού άνεκάλυψαν 
στήν Ντόμους "Ασσρεα τοΰ Νέρω
να, στή Ρώμη (έρείπια πού πήραν 
τό δνομα Grotte, δηλαδή, σπηλιές). 
Τό θεατρικό Γκροττέσκο δμως δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τό ζωγραφι
κό καί εΐνε κ*πως δύσκολο νά τό 
έξηγήση κανείς, γιατί εύκολα μπο
ρεί νά ξεφύγ{| άπ’ τή σωστή του 
έννοια. Πολλοί, λέγοντας Γ κροττέ
σκο, έννοοΰν κάτι γελοίο καί χον
δροειδές, πρ«γμα π;ού δέν εΐνε άλή- 
θεια. Τό θέατρο τοΟ Κιαρέλλι έχει 
πολλά σημεία κωμικά, άλλά τίπο
τα τό χοντροκομμένο- άπενοτντίας, 
δλα του τά έ ρ γ α  εΐνε έντελώς φυ
σικά καί λογικά.

Τό Γκροττέσκο αύτό έχει εϊρω 
via, σατυρα, χιούμορ, άλλά τίποτα 
τό συγκεκριμένο άπ’ δλα αύτά. Ό  
Κιαρέλλι ειρωνεύεται τήν κοινωνία 
καί τούς άνθρώπους πού πιστεύουν 
στά μεγάλα Ιδανικά. "Ολα γι’ α<>- 
τόν εΐνε «χίμαιρες» δπως τό λέει 
κι ό τίτλος ένός έργου του. Ό  ή- 
ρωΐσμός, ή άρετή, τό Ιδεώδες, τίπο
τα δέν ύπάρχει άπ’ δλα αύτά. «Ή 
μάσκα κα! τό πρόσωπο» (1916) εΐ
νε τό πρώτο έρνο Γ κροττέσκο τοΰ 
Κιαρέλλι καί τό πιό έπιτυχημένο. 
Στήν κομεντί α°τή ό συγγραφέας 
περιγράφει τή ζωή μιας κοινωνίας 
κούφιας καί διεφθαρμένης δπου- 
καμμιά γυναίκα δέ μένει πιστή στόν 
άντρα της καί κανένας ί*ντρας στή 
γυναίκα του, δπου δλοι άνέχονται 
τή διαφθορά καί τή βρίσκουν καί 
φυσική.

Πολλοί θέλησαν νά δροΰν μιά 
κ«ποια συγγένεια τοΰ Κιαρέλλί μέ 
τόν Πιραντέλλο, συγγένεια πού Ι 
σως νά ύπάρχη, μέ τή διαφορά δ
μως δτι ό ένας σταματάει στήν έ- 
πιφάνεια, ένω δ άλλος μπαίνει δα- 
θειά στήν Ψυχολογία τών προσώ
πων του. Διαφορά βασική πού άρ- 
κεΐ γιά νά βαστήξη σέ μεγάλη ά- 
πόσταση τούς δυό συγγραφείς.

Μ ΙΡΑ Ν Τ Α  Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΔ Ο Υ

Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Μονάχα νά διασκεδάση μπορεί 

κανείς κι’ αύτό επαθα κι’ έγώ δια
βάζοντας στίς στήλες τοΰ περασμέ. 
νου φύλλου σας, τ’ άρθρο τοΰ κ. Ν. 
Χάγερ-Μπουφίδη πού, στά καλά 
καθούμενα, χωρίς φόβο καί πάθος, 
ξεγράφει μονοκοντυλιάς δλους τούς 
νέους άπό τόν έλληνικό πνευματι
κόν όρίζοντα κι’ άνακηρύσσει μ’ I- 
λαροτραγικό ϋφος πώς, μόνο αύτός 
καί μερικοί συνομήλικοί του, πού 
άμφιδάλλω άν θά τόν παραδεχτοΰνε, 
άποτελοΰνε τ’ άνθος τής έλληνικής 
διανοούμενης νεότητος. Αύτοί ήταν 
τό καμάρι τοΰ χτές, ή τιμή τοΰ σή
μερα, ή μοναδική καί τελευταία έλ. 
πίδα τοΰ αύριο κι'*μα λείψουνε πόίει 
ή Ελλάδα, θ’ άπομείνη χώρα παν
τέρημη καί θά ρθοΰνε νά τήν κατοι
κήσουνε οί νέοι πάσης... Στραδαρα- 
πίας, σάν οί νομιμώτεροι διάδοχοι 
τού κ. Μπουφίδη... Τέτοια συμφορά, 
λοιπόν, μάς περιμένει καί κανένας 
μας δέν εΐχε πάρει χαμπάρι έκτός 
άπ’ αύτόν; Άπό τά γραφόμενά του 
αύτή τούλάχιστον τήν προοπτική 
μπορούμε νά κάνουμε γιά τό μέλλον 
τής πατρίδος μας καί πρέπει γιατί 
ό κ. Μπουφίδης, βέρος πατριώτης, 
δέν εΐχε κανένα λόγο κι’ ύσιερό- 
βουΧο ύπολογισμό νά μάς λέη ψέμ- 
ματα καί νά κρούη «τόν κώδωνα τοϋ 
κινδύνου» γιά τήν... έλλειψι «νέων» 
άπό τήν Ελλάδα!

Πού εΐνε οί «Νέοι» τής Ελλάδος; 
«Πού εΐνε οί σημερινοί «θίασοι τών 
Νέων» ; Ποΰ εΐνε τά σημερινά περι
οδικά τών Νέων; Ποΰ εΐνε οί φιλο
λογικές — άχ, αύτές οί φιλολογι
κές...—συντροφιές, δπο>ς τού Μαύ
ρου Γάτου, δπως τής «Εύβοιας» ;» 
Ποΰ εΐνε τα δλ’ αύτά; Πάνε, σβύσα- 
νε μιά γιά πάντα, πάθανε σύνθλιψι 
κάτ’ άπό τό πέρασμα τοΰ όδοστρω- 
τήρα χρόνου... Τότες... πού ήτανε 
δηλαδή «Νέος» ό κ. Μπουφίδης, δλ’ 
α°τά τιμούσανε τήν πνευματική μας 
ύπόστασι, προα-σπίζατνε τόν πολιτι
σμό μας, άγωνιζόντανε μέ «Ιερόν 
μένος» γιά τήν προώθησί του, προε
τοιμάσανε τήν «εύθεΐαν τρίβον» γιά 
τήν σημερινή άστραπόβολη πορεία 
μας, αύτά μάς φέρανε, τέλος, καί 
τόν «Συρρεαλισμό», .άνθος τροπικό 
κι’ άνθεί στά χώματά μας! ’Ά ν  λεί- 
πανε δλ’ αύτά ποιός θά μ α ς  λογά
ριαζε σήιμερα πώς υπάρχουμε, ένφ, 
γιά δέστε μας, ύψώνουμε τώρα πε
ρήφανα τά μέτωπά μας καί μέ Και
σαρική υπεροψία λέμε στούς άλ
λους: Κυττάχτε μας, καμαρώστ»
μας, είμαστε έμεΐς κι’ έδώ  είνϊ 
γραμμένα «χρυσοΐς γράμμασι» τά 
ό νάματα τών μεγάλων δημιουργών 
μας: Μπουφίδης, κ.λ.π.

Κι’ δμως μακάρι νάταν έτσι, κ. 
Μπουφίδη, μά δυστυχώς γιά μας 
καί γιά σάς εΐν’ άλλη ή πικρή ά- 
λήθεια. Γ ιατί, οϋτε εΐσαστε τώρα, 
οΰτε ύπήρξατε ποτέ σας «Νέοι», 
παρά γέροι, γέροι ψυχικά, γέροι 
σωματικά, γέροι πνευματικά καί 
σεις ό ίδιος σήμερα, μέ τόν ύπέρο- 
Υο πανηγυρισμό σας. μας δίνετε Τά 
έπιχειρήματα καί τήν άφορμή νά 
σάς όνομάσουμε έτσι! Ό  κούφιος 
καί μάταιος μποεμισμός σας, ο! ό- 
λονύχτιές σας διατριβές στά ύπό- 
γεια καί κοπγ’ εύφημισμόν φιλολογι
κά καφενεία σας μέ τίς άτέλειωτές 
σας παρλαπίπες, οί κουρελιάρικοι 
■καί ζητιάνοι ψωμιοΰ καί στέγης 
«θίασοί» σας, τά σχεδιασμένα, άπο- 
φασισμένα καί γραμμένα στό γό
νατο σέ μιάν άραχνισμένη γωνιά ύ
ποπτου ύπόγειου περιοδικά σας, ά
ποτελοΰνε τα μόνα καί κυριώτερα 
χαρακτηριστικά σας, χαρακτήρισα- 
κά δμως «γέρων» κι’ δχι «νέων» δ- 
πως έχετε βέβαια κάθε δικαίωμα ν’ 
αύτοδιαφημίζεσθε. Τί ήταν ό Κα- 
ρυωτάκης σας παρά ένας «γέρος» 
έκ γεννετής; Τί ήταν καί τί εΐνε ό 
Ποαιατσώνης σας παρά ένας καλό
γερος; Τί εΐσαστε έπί τέλους δλοι 
σας, γιατί μοδναι κουραστικό νά 
σάς πάρω σβάρνα έναν . έναν ξε
χωριστά, παρά φυγάδες τής ζωής, 
όλιγόψυχοι, «δειλοί, μοιραίοι κι’ ά
βουλοι», κλεισμένοι περιπαθητικά 
μέσα στόν ισχνόν έαυτούλη σας, ά- 
νειλικρινείς μέ τήν γύρω σας σφρι
γηλή ζωή, όμφαλοσκόποι καί αύ- 
ταπατώμενοι ; Ποΰ άνακαλύψατε 
σήμερα τήν νεότητά σας καί τήν ξε- 
χωρίσοττε μέσ άπ’ δλα αύτά μοΟναι 
πολύ παράξενο... Ξεχνάτε μήπως ά
κόμα τό ξεσκονίσματα πού σάς έ
κανε ό Φ. Πολίτης άπό τό 1920 ώς 
τήν ήμέρα πού πέθανε; Ξεχνάτε δτι 
στά 1930 πού φάνηκε ή έλπιδοφόρα 
καί ζωντανή, ή πραγματικά δυνα
τή νέα γενεά, καταποντιστήκοττε 
«προτροπάδην» στά ύπόγεια καφε
νεία άπ’ δπου είχατε άναδυθή κι’ δ
που έπί τέλους βρίσκατε τό άληθι- 
νο σας κλίμα; "Ετσι μου φαίνεται 
κ. Μπουφίδη, τά ξεχνάτε δλ’ αύτά 
ή μάλλον προσποιεϊσθε πώς τά ξε- 
χνάτε!

ΟΙ «νέοι», κ. Μπουφίδη, δπως ό 
ίδιος τούλάχιστον όμολογείτε, «δη
μιουργούν τό αϋριο στήν περιοχή 
τής τέχνης. Οί πυρετοί αύτών τών 
νέων, οί άνησυχίες των φέρνουν τήν 
έξέλιξη». Μά τί δημιουργήσατε σείς 
έστω ικαί σύγκαιρο μέ τήν έποχή 
σας καί τίς τοτεινές άπαιτήσείς τής 
τέχνης κι’ ύπερηφανεύεστε τόσο γι’ 
οτύτό; Μήπως τά «τράκ - τρούκ» 
ά-λά Μαρινέττι, μήπως τά «αιδώ— 
έδώ» ά-λά Καβάφη, ή μήπως πάλι 
τά «πτωχά τφ πνεύματι» τής ποίη
σης καί δίχως άέρα, φώς, δύναμη, 
ύγεία, ζωή στιχουργικά σας άνεμο
μαζώματα κι’ άνεμοσκορπίσματα ; 
"Αν εΐν’ αύτά τά δημιουργήμοπά 
σας νά τά χαιρόσαστε καί νά τά 
καμαρώνετε πιό πολύ άπ’ δ,τί τά 
χαίρεται ό σάρακας κι’ ό μπακά
λης... Γιά μάς εΐν’ άχρείαστα!

Μά μιάν άλλη άκόμα άπόδειξη 
πώς ποτέ σας δέν ύπήρξατε «Νέοι», 
οϋτε καί σήμερα άκόμα εΐνε καί τό 
ίδιο σας «άρθρο». Δέν είχατε τίπο
τα άλλο νά μάς πήτε γιά τήν σημε
ρινή σας ζωή, τά τωρινά όνει
ρά σας, τό κάποιο έπί τέλους, σάν 
διανοούμενος πού εΐσαστε, ψευτοπι- 
στεύω σας, δέν βλέπετε μπροστά 
σας παρά τόν άνηφορικό δρόμο πού 
τό γεροντικό σας ραδδί δέν σάς 
δοηθα νά πάρετε καί ξεθάβετε άπό 
τά δάθη τής μνήμης σας τά πρώτα 
σας χρόνια, γυρνάτε νοσταλγικά 
στά π ερασμένα , «έμνήσθητε ήμερών 
αρχαίων»! Εΐνε κι’ αύτό τούλάχι·

στο μιά γλυκεία παρηγοριά τβν 
γηρατειών. Αναπολεί πάντα κανείς 
δ,τι δέν μπορεί νά ζήση ένφ άντί θε
τά οί νέοι ζοΰν τό τώρα κι’ όραμα- 
τίζονται τ’ Αϋριο, άγναντεύοντας μέ 
τά «πάντα άνοιχτά, πάντα άγρυπνα 
μάτια τής ψυχής των», τήν άπέρα- 
στη θάλασσα τής ζωής καί φτιά
χνουν τήν Άργώ πού θά τήν περά
σουν κωπηλάτες ή τιμονιέρηδες. Τέ
τοιοι εΐνε οί «νέοι» τών τελευταίων 
χρόνων, του δίμηνου τοΰ 1939 άν 
θέλετε καί πού τήν ύπαρξή των άρ- 
νηθήκατε τόσο άκριτα κι’ άβασάνι· 
στα! Τά «ταμπούρλα» καί τά «τάμ- 
τάμ» μάς εΐνε άχρηστα, γιατί στήν 
άλμοαώδικη πορεία μας ταιριάξαμε 
μέ τοΰ έμβατήριου τό σκοπό, τά 
σφυρίγματα τ’ άνέμου καί «δλους 
τούς ήχους π’ άχοΰν καί στενάζουν 
στή φύση» καί στή ζωή κι’ έσεΐς 
γιά νά πάρετε χαμπάρι θέτε «ταμ
πούρλα» καί «τάμ-τάμ» ή τό κάτω- 
κάτω τής γραφής... πρόγκα ! Λοι
πόν, άν θέτε τό καλό σας, κ. Μπου
φίδη, καθήστε στ’ αύγά σας κι’ έ- 
ξακολουθεΐστε νά ζήτε μέ τήν ψευ· 
δαίσθηση τής «νεότητάς» σας, άπο· 
φεύγοντας δσο τό δυνατό θορύβους 
πολύ έπικινδύνους γιά τήν κράατ» 
σας.

Αγαπητά «Παρασκήνια», έχετε 
ιερή ύποχρέωση άπένανηι τών χιλι. 
άδων νέων τής σημερινής Ελλάδας, 
άπό τούς όποιους έχετε τούς καλύ
τερους καί περισσότερους φίλους 
καί βοηθούς νά δημοσιέψετβ αύτό 
τό γράμμα μου, δσο κι’ <Scv εΐν* 
σκληρό καί πικρόχολο τό περιεχό
μενό του. Ή  δίχως δρια πρόκληση 
τοΰ κ. Μπουφίδη πώς «κανένας τους 
δέν θά βρεθή ν’ άπαν.ήση στό άρ
θρο» του,· δίκαια έξέγειρε τήν άγα· 
νάκτησή μου. ·
Νάξος στίς 13-2-1939

Μέ φιλία 
Ν ΙΚ Ο Σ  Β. ΣΦ Υ ΡΟ ΕΡΑ Σ  

«Νέος» κ.τ.λ.
ΕΝΑ Λ ΙΘ Α Ρ Ι ΣΤΑ  Λ1ΜΝΑΖΟΝΤΑ 
Ν ΕΡΑ

Αγαπητά «Παρασκήνια»,
"Οταν τήν έπομένη τής δημοβαώ· 

σεως τοΰ «προκλητικού» άρθρου τών 
«Παρασκηνίων» «Οί τελευταίοι νέοι 
είμαστε μείς», είδα τόν κ. Μπουφί
δη, τόν ρώτησα:

—Είσαι βέβαιος δτι δέν θά σοΰ 
άπαντήση ικανείς;

Μοΰ άπήντησε, γελώντας μέ Ινα 
πονηρό χαμόγελο:

—Είμαι βέβαιος δτι θά ,μοΰ ά. 
παντήσουν πάρα πολλοί...

—Τότε, λοιπόν, τί έσήμαινε τό 
άρθρο σου;

—̂Ήταν μιά καθαρά πρόκλησις. 
Ήταν καιρός νά ξεμουδιάσουμε...

Τοϋσφιξα τό χέρι μέ συγκίνηση 
τότε καί τοδπα:

—Άποδεικνύεις γιά μιά άκόμη 
φορά δτι... άνήκεις στήν παράταξή 
μας, δτι δέν είσαι ό σεβάσμιος νέος 
τής «Εστίας», άλλά ό άκμαΐος τής 
νέας. γενεάς. Καί τό άποδεικνύεις 
χωρίί νά τό θές, γιατί Ισως έσύ νά 
πιότερης τό άντίθετο...

ά |  έχουν ύπ’ δψει τους δσοι ά· 
πήντ'Ασαν καί θ' άπαντήσουν στά 
προ«.ητικό άρθρο τ#ΰ Μπουφίδη δ» 
τι όί αγαπητός φίλος καί συνάδελ
φος δέν έγραψε τό άρθρο του γιά 
ν’ άπαρνηθή τούς νέους τής σημε
ρινής γενεάς, άλλά γιά νά τούς 
προκαλέση νά κινηθούν, νά μιλή
σουν, νά άποκαλύψουν τόν έαυτό 
τους, τήν παραγωγή τους, τήν σιω
πηλή καί άθόρυβη δράση τους, νά 
φοτνερωθοΰν, νά διαδηλώσουν τήν 
ύπαρξή των, νά ξεμουδιάσουν τέ
λος.

Τό άρθρο τοΰ Μπουφίδη ήτοα» 2· 
να λιθάρι στά λιμνάζοντα νερά τής 
νέας φιλολογικοκαλλιτεχνικής γε
νεάς.

'’Ήταν καιρός ν’ άκουστή μιά 
φωνή διαμαρτυρίας γιά τήν φιλο
λογική νέκρα πού μάς έπληξε τόν 
τελευταίο αύτό καιρό. Ήτοτν ώρα 
νά άκουστή τό άφυπνηστήριο σάλπι
σμα γιά ένα νέο ξεκίνημα πρός τά 
έμπρός.

Δέν άρκεΐ ή βουβή καί κρυφή 
προσπάθεια, οϋτε ή άθόρυβη δημι
ουργία γιά τήν έπίτευξη ένός με
γάλου σκοποΰ, γιά τό χτίσιμο έ
νός νέου οίκοδομήμοαος πολιτι
σμού.

Χρειάζεται κίνηση1, θόρυβος, όρ- 
γασμός, δρασις, εύγενής άμιλλι* 
καί τραχύς συναγωνισμός.

Ό  κ. Ν. θ .  Συναδινός τάχθηκ* 
άνεπιφύλακτα μέ τό μέρος τού 
Μπουφίδη, γιατί άντελήφθηκε τό 
βαθύτερο νόημα τοΰ έπαναστατικοΟ 
άρθρου του, γι’ αύτό καί προσέφε- 
ρε γιά τό νέο ξεκίνημα τών νέων 
μας τίς στήλες τοΰ σεμνοΰ περιο
δικού πού διευθύνει : «Παρουσια- 
στήτε! φωνάζει ό νέος Συναδινός, 
Γιατί άλλοιώς πολλοί θά ποΟν δτι 
ή νέα καλλιτεχνική γενιά, είνε γε. 
νιά τεμπέληδων, λογάδων, όνειρο- 
παρμένων, ΑΠΙΣΤΩΝ,, ΗΣΥΧΩΝ. 
Γ ιατί άλλοιώς ό κ. Μπουφίδης θάχφ 
δίκηο».

’Ά ς  μοΰ έπιτρέψη ό κ· Νίκος Συ- 
ναδινός να συμπληρώσω τήν παρο*'- 
νεσή του στά νειάτα:

Παρουσιαστήτε ι Καί ξέρετε πώς; 
Μέ κάθε μέσον έκδηλώσεως: Ίδρύ- 
σατε φιλολογικούς συλλόγους, δη
μιουργήσετε μιάν εύγενική άμιλλα 
μέ τακτική συνεργασία σας στά πε
ριοδικά, μέ διαλέξεις καί τακτικές 
καλλιτεχνικές έμφανίσεις, άποβάλ- 
λετε τήν ήττοπάθεια καί τό περίλυ
πο ϋφος του παραγνωρισμένου και 
προπαντός π ε ί σ ε τ ε  τ ό ν  
έ α υ τ ό  σ α ς  δτι γιά νά δη
μιουργήσετε κάτι καλό, άρτιο, ά- 
ξιόλογο,'χρειάζεται πολλή δουλειά, 
τραχύς άγώνας καί οϋτε όλίγος κό
πος καί χρόνος καί δτι δέν άποκτδ 
κανείς τήν δ ι α σ η μ ό τ η τ α  
καί τ ή ν  ά ν α γ ν ώ ρ ι σ η  
καί τήν δ ι κ α ί ω σ η  άπό τήν 
μιά μέρα στήν άλλη, καί μέ τήν εύ- 
κολία τοΰ ξεφλουδίσματος ένός 
κρεμμυδιού...

Ό  κ. Μπουφίδης έπέτυχε αύτο 
| πού έπεζήτησε. Τό λιθάρι πού έρρι- 
| ξε μέσ’ στά λιμνάζοντα νερά τής 
j καλλιτεχνικής γενεάς μας, τά άνα- 
τάραξε άπ’ τό ουθό ·τους...

Α ς  εύ χη θ ο ΰ μ ε  μόνο  τό άνατάρα- 
γ μ α  α ύτό νά  εΐνε δ ια ρκεία ς  κα ί νά  

'  μήν τό ά ντικα τα σ τήσ  ι πάλι σέ λί- 
j γο ή γα λή νη  τω ν κοια ισμένω ν ν®* 
ρών,

Μέ τιμή 
MIX. ΧΑΝΝΟΥΣΗΣ
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(Καί πλην τών περιπτωσεων ηβυ άναφέραμε ηδη
— r ig  πρό&ες κ « ί  τ’ ά ν έ β α ο μ κ
ύπάρχει χΓ 'έτερος στα&μόζ, οιτωξ θέλετε ίδει
τΐοΰ φ&άνει τό έργον ίτάντοτε, τούτέοτι τό...κατέβ3ζ<3μοί.
Καί εϊνε άνκποφευκ.τοζ πχντος έργου ή μοίρα
— Snwj ύχ τό απέδειξε πολλών έτών ή πείρα -* 
νά ηέφτχι ένδάξωζ κάποτε καί κάποτε άδβξως 
προβφέρον όάψνας άλλοτε, και άλλοτε το οξοξ.
"Ηδη έ τάλαξ συγγραφεύς, σκέπτεται άπ’ τήν πρεμιέρα» 
τή βλιβερήν έσπέρα
πού τήν σκηνήν τό έργον του δά τήν έγκαταλείψη 
κι’ έκεϊνος πλέον ποσοστών καθόλου δέν 9ά γλύψη.
ΤΩ ! εΐνε τό κατέβασμα, μεγάλη ιστορία 
ής προηγείται πάντοτε ποιά τις φασαρία 
τβΰ συγγραφέως δέλβντος — καί τί έπιμονή ! — 
νά μεΐνη άκόμα τό έργον τβυ όλίγβν στή σκηνή.
Πλήν ομως διαφαίνεται άπ’ τή δραδυά τήν πρώτ«
&ν ένα έργον έπιασε κι' έχει $ωή μεγάλη 
ή δγήκε σκάρτο δυστυχώς καί φαίνεται πιά ότι 
λίαν συντόμως 8άχβυ(με μία πρεμιέρα άλλη...
Συνήδως δέ ό συγγραφεύς βύδόλως παραδέχεται 
πώς είν’ τό έργον του κακόν. Καί έμμανώς κατέχεται

άπ’ τήν Ιδέα πώς γρήγορα ό κόσμος 8ά τό μά8η 
καί δέν θά πάη τό έργβν του συντόμως στό καλάθι.
Αιτίες άφθονες θά δρή νά δικαιβλογήση
τήν έλλειψιν τών θεατών καί πάντοτε τίς λέει
τονίζει δέ νυχθημερόν έν πλήρει πεποιδήσει
πώς «άν δέν έχβυμε δουλειά, τό έργον μου δέν φταίει»...
Φταίει πολύ ή έλλειψις, ρεκλάμας πού δέν γίνεται
τβΰ συγγραφέως τ' όνομα πού πότε-πότε σδύνεται
Φταίει δεδαίως κΓ ό καιρός
πού είνε πάλι δρβχερός,
φταίει τό κρύβ, ή παγωνιά, φταίει καί τό άγιάξι < 
πού νά μήν πάη στό θέατρο, τόν κόσμον άναγκά^ει.» ■ 
Φταίει άκόμα κΓ ή είσοδος πού πλημμελώς φωτίζεται 
φταίει κι’ ή σάλλα άρκετά πού δέν καλοαερί^ετβι 
μά φταίνε όμως πρό παντός, ώς είνε φυσικόν, 
τά σινεμά πού έβαλαν τό πυροβολικόν...
"Ολα, λοιπόν, αύτά μα$ί καί τό καθένα χώρι»
ολίγον δικαιολογεί τήν τόση στενοχώρια
πβύ έχει ολος ό θίασος γιά τήν κακοτυχία τβυ
πού ό συγγραφεύς δέν δέχεται πώς είν’ άποτυχία τβυ.
Έάν τό έργβ είνε δαρύ καί στόν κβσμάκη φέρνει
τήν πλήξιν, τήν κατήφειαν καί τήν μελαγχβλίαν

και τονε κάνει άκούσια τών ϋπνβ του νά παίρνη, 
αύτό τό δρίσκει β συγγραφεύς ώς άφβρμήν γελβίαν...
Έάν χειρβκρβτήματα άκούονται οΰδβλως 
άν θλίδονται οί θε*ταί καί δέν κραυγάζει ό «όλος» 
αύτά πβσώς β συγγραφεύς ύπ-’ οψει δεν λαμδάνει 
καί ψάχνει γιά νά δρή άλλβΰ, αιτίες όσες φτάνει... 
πβύ άριδμβΰνται άφειδώς καί μέ όξύν τόν τόνον 
'Όμως οί άφβρμές αύτές — διά τβυς τυπβυς μόνον - 
ποσώς δέν μεταδάλλουσι τά πράγματα, κΓ έν τάχε* 
ό θίασος μ’ έπιμονήν, γιά έργβν άλλβ ψάχει.
ΚΓ έτσι, λοιπόν, ό συγγραφεύς ό διαμαρτυρόμενβς
κι* όταν προσβάλλουν τό έργβν τβυ, φωνάρων ώς δερομενβς,
στήν τελευταία παράστασι πάει νά παραστή
κΓ άντίο ώραία όνειρα γιά τήν «εκατοστή»...
Αύτό είνε έργων άρτ.ετών τό τέλος των τό άδβ̂ <ον 
βύδόλως άσυνείθιστβν, σπάνιον ή παράδβξβν 
πβύ έρχεται ήμέρας δώδεκα, είκοσι, είκοσι δύο 
άφ' ής τό έ'ργο άνέδηκε καί κρίθηκε ώς «κρΰο».
Μά ύπάρχει καί κατέδασμα άκόμα τρις χειρότε^Λ*. 
πού είνε δράμα άληδινό, άπείρως δυνατώτερβν 
τβύτέστι τό κατέδασμα έργου, τήν άλλη μέρα 
ύστερ’ άπ’ τήν πρεμιέρα...

Εις την περίπτωσιν αύτήν τήν τραγικήν άληβινα 
β συγγραφεύς μας χάνεται καί παίρνει τά δβυνά... 
γιά μιά μικρή περίβδο στά κέντρα δέν συχνάζει 
καί μένει μέ τήν πίκρα τβυ στό σπίτι καί μβνά^ει. 
"Ομως ύπάρχει κΓ ένδβξβ κατέδασμα δεδαίως 
τ£ΰ έργου πού ετράβηξε καί δούλεψε γενναίως 
rtcii πέρασε τίς έκατό καί πλέον παραστάσεις 
καί είς δυσκόλους, μάλιστα, συχνάκις περιστάσεις. 
Είς τήν περίπτωσιν αύτήν ό συγγραφεύς καί πάλι 
γιά τής καταδιδάσεως τήν ώραν άμφιδάλλει 
δρίσκει πώς γιά τήν άλλαγή είνε νωρίς είσέτι 
καί φανταζόταν μιά οαι$όν άπό δυό-τρία.... έτη !... 
Αύτές είνε βί τοείς μορφές πβύ έχει ένα έργβν 
τ>ς ξανασημειώνουμε, χάριν τών περιέργων: 
πρόδα λίαν κτυ; ? :τι>ϊ,, καυγάδες ναί άνέδασμα 
καί θλιδερόν καί άχα· ι ή χαρωπόν κατέβασμα.
ΚΓ είνε στή μβίρα καθενός δεδαίως συγγραοεωί 
c;e κι’ $ν ίί\ε δυνατός, αγαπητός, σπουδαΐοί· 
έργα έπάνω στή σκηνή οσα κΓ αν άνεβάση 
τά δυό τβΰ κατεδάσματβς είδη νά δβκιμάση·..
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Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 

Άποκρηας. Τό καρναβάλι τελειώ
νει, τό κέφι, έτοιμοθάνατο, ψυχορ
ραγεί κΓ ό άνθρωπος—τό περίεργο 
κα! κουρασμένο αύτό δν—σπεύδει 
«σπεύδει μέ δλες του τίς δυνάμεις 
στη δίνη, στό στρόβιλο, στή συναι- 
σθη μοττικότητα.; Σπείίδει νά γλεντή- 
3Π-.

Αλήθεια... Προσέξατε τήν ψυχι
κή σας κατάσταση αύτές τίς μέρες, 
«ού 'όνομάζουμε καρναβάλι;

Τίποτα δέν παίρνουμε στά σοβα- 
οά. Τίποτα δέν μδς ένδιαφέρει πε- 
αισσότερο, παρά τό «ποΰ θά πάμε 
C0 βράδυ...». ' ΚΓ δταν νυχτώνη 
ταίρνουμε τούς δρόμους, χωνόμα- 
ατε κάπου, σέ κάποιο κέντρο, σέ 
κάποια σάλα καί... ή λογική μ«ς 
έγκοααλείπει...· Ζοΰμε μέ τό συναί
σθημα, ζοΰμε τελείως «σουρεαλι
στικόν, τελείως.... (παρακαλώ τόν 
Γυχόν σουρεαλιστή άναγνώστη μου 
νά μή δίαβάση τήν παρακάτω λέξη) 
ϊρελλά... ***

Ποΰ πήγατε άναγνώστη μίου τΙς 
τρεΐς τελευταίες αύτές μέρες; 
(Σκεφθήτε, λέει, νά καθίσαμε δί
πλα-δίπλα σέ κάποιο κέντρο, ε;) 
Πέρασε μιά βδομάδα... Σας παρα
κάνω νά' μέ κάνετε συντροφιά νά 
γυρίσουμε πίσω. Νά ξοτναζήσουμε 
μιά βδομάδα πρίν. Εΐνε τόσο ώ- 
ίκχΐο..*

Λ
Παρασκευή βράδυ: Στίς τετρά-

ωνες σάλες τής «Μεγάλης Βρετ- 
τανίας» συνωθοΰνται περισσότεροι 
άπό δυό χιλιάδες άνθρωποι. ’Αμέ
τρητες χορευτικές διαθέσεις κοπα- 
κλόζουν τήν πίστα, κα! οί ποικιλό
χρωμες τουαλέττες κι’ ot άποκρηά- 
τικες άμφιέσεις στροβιλίζονται, 
στροβιλίζονται, στροβιλίζονται...

Μιά Ελληνική κα! μιά Γερμανική 
ίίρχήστρα παίζουν συνεχώς διαφό
ρων είδών νοσταλγίες σέ στΰλ τα
γκό ή βάλς κα! τό πολύχρωμο πλή
θος έξακολουθεΐ νά στροβιλίζεται, 
νά φλύαρη, νά συνωθήται, ν’ άπει- 
λή, νά βρίζεται καί νά βρίζη, μέσα 
στόν τόσο συνωστισμό...

Μιά κυρία ψάχνει νάβρη κάτι 
στό πάτωμα. Δάκρυα τρέχουν στά 
μάγουλά της. Εΐνε τόσο γλυκειά έ
τσι δπως κλαίει. "Εχασε ένα μπρι- 
γιάν τεσσάρων καρατιών. Σκύβουν 
μαζί της ψάχνοντας καί πολλοί άλ
λοι.

Μιά δεσποινίς δίπλα, χαμογελάει 
μέ κακεντρέχεια..7ί

— Μά έβαλε’ τόσο κόσμο σέ δου
λειά γιά ένα κομμάτι.., ;γιαλί 
τεσσάρων καρατιών:...

Δυό κύριοι συζητούν:
— "Ενα χιλιάρικο γιά νά μπ^ς έ

δώ μέσα;

— "Ενα χιλιάρικο, άγαπητέ....
Κα! ό κύριος εξηγήθηκε. Τό ει

σιτήριο τό όποιον αγόρασε καί τό 
όποϊο πλήρωσε 250 δραχμές (τήν 
κανονική τιμή τής είσίδου) τώχασε 
Έλατε δμως, πού εΐχε δώσει ραν
τεβού σέ μιά γνωστή του κυρία κΓ 
έπρεπε νάρθη δπως δήποτε; Στήν 
είσοδο δταν ζήτησε εισιτήριο τοΰ 
άπήντησαν δτι έχουν έξαντληθή δ
λα καί δτι.... μόνο μέ χίλιες δρα
χμές μποροΰσε νά έξοικιονομήση 
κανένα... ΚΓ ό άνθρωπος έπλήρω- 
σε. (Παίζετε μέ τά νευράκια τής ά- 
δημονοόσης κυρίας;)·

Ή  ώρα εΐνε δώδεκα περίπου. ’Έ 
να πλήθος άνθρώπων κατακλύζει 
συνεχώς τήν μεγάλη αίθουσα' και... 
ή πίστα γεμίζει καρέκλες... Ή  Α
τμόσφαιρα εΐνε άψόρητη καί μαζί 
τόσο τραγικά κωμική Φαντασθήτε 
τά μουτράκια τών σνόμπ κυριών 
καί δεσποινίδων πού ήρθοτν νά έπι- 
δείξουν τίς τούαλέττες τους.

Τί περίεργο... ‘Η φρακοφορεμένη 
άτμόσψαιρα εΐχε συννεφιάσει κι' έ
νώ περιμένοπε ν’ άκούσετε πνιχτά 
γελάκια κα! χαριτωμένα κοπλιμάν 
άκούγατε:

— Κάνε στήν πάντα βρε...
— Έσύ μοΰ τραβάς τό φράκο;
— Ά χ !  Τό πόδι μου... Γάιδαρε!..
ΚΓ άλλα πολλά καί χειρότερα.
Μιά κυρία μέσα στό σάλο εχασε

τό... παποΰτσι της! Γύριζε, λοιπόν, 
ξυπόλυτη καί μέ τό άλλο παπούτσι 
στό χέρι (γιατί άλλοιώς ήταν άδύ- 
νατο νά περπατήση) κΓ έψαχνε 
σπρώχνοντας τούς πάντας καί τά 
πάντα.

Ενα μεγάφωνο παρακάλεσε 
«τούς κυρίους καί τάς κυρίας νά 
κάμουν χώρο στήν πίστα γιά νά 
έκτελεσθή τό προαναγγελθέν πρό
γραμμα».

Οί «κύριοι» καί οί «κυρίες» δέν 
παραμέριζαν (ποΰ νά πάνε;) καί 
τό μεγάφωνο έξακολουθοΰσε , νά 
ψωνάζη. Φαντασθήτε δτι... βράχνια
σε άπ’ τίς φωνές, χωρίς, στό τέλος, 
νά κατορθώση τίποτε σημαντικό.

Στό μικρό διάδρομο ποΟγινε 
στήν πίστα άρχισαν νά παρελαύ
νουν ένας δμιλος άπό Γερμανίδες μέ 
Γερμοτνικά κουστούμια ύπό τούς ή
χους τής «Πολωνέζας» τοΰ Σοπέν.

Μετά τή Γερμανική έγιι̂ ε ή Ε λ 
ληνική παρέλαση μ’ εθνικά κου
στούμια καί τραγούδια καί ένέ- 
σκηψε τό «κλοΰ» τής βραδυας. Ή  
δίς Λουκία Σακελλαρίου μέ τήν δί- 
δα Ματέη καί τίς μαθήτριες της Τά' 
σπασμένα τά έπλήρωσοτν τά. -πολυ
τελή καθίσματα τής. . «Μεγάλης: 
Βρεττανίας» άπάνω; στά όποια 
σκαρφάλωσε τό πλήθος γιά ν’ άπο- 
λαύση τήν έξαιρετική καλλιτέχνιδα.

“Ωρα 2α πρωινή

(ΧΟΡΟΙ - ΚΑΜΠΑΡΕ - ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ)
Μέ μιά συντροφιά τής στιγμής, 

άποφασίζουμε νά κατέβουμε στά 
περίφημα καταφύγια τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ «παλάς» τής χώρας μας.

'Ο  διάκοσμος τών καταφυγίων 
παρουσίαζε διάφορες γωνιές τής 
χωριάτικης Γερμανίας.

Σέ μιά σ.κρη ή διαρρύθμιση πα
ρουσίαζε Γ  ερμα- 
ιίΐκή μπυραρία.Ή 
κνίσα τών τηγα 
νιζομένων λουκά
νικων μας έκαμε 
νά κλάψουμε...ά
πό συγκίνηση.

Δίπλα ήτοηζ ένα 
Γερμανικό ποονδο- 
χεϊο, πιό κεΐ μιά 
Γερμανική αύλή 
χωριάτικου σπι
τιού.

Οί καπνό! τών 
τσιγάρων καί οί 
κνίσσες τών τη- 
γανιζομένων λου
κάνικων σχημά
τιζαν παραπέτα
σμα.

"Ενας έγκλη- 
μάτησε:

— Βρισκόμαστε 
λοιπόν στήν πρω
τεύουσα τής «Με
γάλης Βρεττσ- 
νίας»

— Πώς;
— Στό Λονδίνο, 

αδερφέ μου, δέ 
βλέπεις τήν όμί-
χλη ;····

“Ωρα 5 πρωινή:
Ό  καθαρός καί 

κρύος άέρας τής 
όδοΰ Πανεπιστη
μίου μοΰ θυμίζέ-· 
τήν ’Αθήνα, τήν 
όποία στις λίγες
αύτές ώρες είχα ξεχάσει, καί εύχα- 
ριστώ τό Μεγαλοδύναμο...

ΣΑ ΒΒΑ Τ Ο  ΒΡΑΔΥ:
Τά στενά τής Πλάκας ποαηγυρί- 

ζουν.
Τ ά  φωτάκια έξω άπ’ τίς το:βέρνες 

σάν ματάκια άνοιγοκλείνουν σέ πο- 
ι-ηρές διαφημιστικές έλξεις.

' Δυό1 άπαχη δες μέ δυό πελώριες 
ροκάνίς ;έννροΰν νά θυμίζουν..; κά-, 
ποιες φιλολογικές συζητήσεις... καί 
τρεΐς καγκουλάρς *?“«>:«*>" t Tt̂ ·: '‘r'i- 
νουν.σέ -μιά. ταβέρνα. Τίς . ακολου
θώ:

Στόν άντικρυνό τοίχο ύπάρχει 
μιά πινακίδα μέ τετράστιχα:;

Μόνο ρετσίνα δταν πιρς, 
θά δής θεοΰ τήν οψη,

Δυό - τρεΐς μισές άν καταπιής, 
καμμιά δέν θά σέ κόψη...

Τό πρώτο πράμα πού ρώτησα, ή
ταν ποιός Εγραψε τά τετράστιχα. 
Ό  σερβιτόρος προθυμοποιήθηκε νά

Κροτώντας τό tva  παπούτσι στό χέρι γύρει> τό άλλο
(Ά π ό  τόν Έλληνογερμανικό χορό)

μέ διαφώτιση:
— Ό... κάπελας..»
— Πώς;
— Βέβαια... εΐνε ποιητής... Έ χ εί 

βγάλει καί βιβλίο...
Ξαναδιαβάστε τό τετράστιχο πού 

αναφέρω παραπάνω... ’Έ ,  δέ βρί
σκεται πώς έχει πολύ ταλέντο γιά... 
κάπελας ό ποιητής αύτός;

Μιά1 συντροφιά άπό περασμένης, 
ηλικίας πελάτες στή γωνιά. χαμη
λώνει ’τίς 'Φ^νές τητ.

Μιά KiCcvpa'«κομπάν(άρει σι’γα. 
λά. Ή  σάλα γεμίζει νοσταλγία:

Έγώ  τό πίνω καί τό λέω 
γίνουμε στουπί,

καί δέν μέ νοιάζει, σας ορκίζομαι,
.; ύ κόσμος τι θά πή....

"Αλλος σέ φίλησε στό στόμα 
κΓ ένοιωσα μπηχτές, 

κΓ ήτοιν βιδάνια τά φιλάκια σου, 
πού μοϋδινες έχτές...

"Ενας σηκώνει τό ποτήρι:
Νά ζήση ό... 

Τίμος!...
Ό  Τίμος δέν εΐ

νε ■ άλλος άπ’ τον 
Μωραΐτίνη, τό δη
μιουργό τών τρα
γουδιών αύτών.
Η παρέα συνεχί

ζει τά τραγού- 

Βΐα:
Στίς Πλάκας τίς ί 

(άνηφοριές, : 
μέ τίς πολλές j 

(κληματαργιές ι 
εχει κάτι Πλακι- I 

(ώτισσες, 
πού λές, ρόδόστα- : 

(μο τίς πότισες. 
Καί τό υούρουπο j  

(σάν φτάνει, j  
.βγαίνουν οί..θεοί !

(σεργιάνι, j 
καί τά κοπανάν j 

(γιά γοΰρι, ι 
στήν ταβέρνα τοΰ 

(Τζουτζούρη.

Πόση νοσταλ
γία ! Πόση λεβεν
τιά! ΚΓ ϋστερα 
πόσα ματάκια δέ 
θυμίζουν, πόσα 
δειλά τριξήματα 
παραθυριών...

Ή  Πλάκα!... πό
ση διαφορά !.... 
«■"Πλάκα» τή λένε 
καί σήμερα...

Τήν τελευταία αΰτή λέξη μας τή 
θύμισε ή κόρνα ένός αεροδυναμι
κού, πού σταμάτησε άπ’ έξω άπ’ 
τήν ταβερνούλα. Τί τά θέλετε ή λέ
ξη: ΣΗ Μ ΕΡΑ  μέ τή λέξη: ΠΛΑΚΑ 
δέν ταιριάζουν, δσες γιορτές κι’, όγ 
δ ιο ργανώσουμε.

ΣΤΑ ΚΑΜ ΠΑΡΕ:
Ή  «AP.TZENTJNA» δέχεται άκό

μα θαμώνες.; Εΐνε 2 - πρωΐ., Τό πρό
γραμμα έχει-διακοπή καί ή ορχή
στρα παίζει Λάμιχεθ - γουώκ.

Στήν πίστα τά ζευγάρια μόλις 
κα! μετά βίας χωρ«νε. Εΐνε άδύ- 
νοιτο νά κινηθούν κΓ δμως... χο
ρεύουν, Δέ βαρυέστε, λίγη. καλή 1

διάθεση καί λίγη φαντασία χρειά
ζεται κι’ δλα γίνονται...
, “ Ενας πιερότος στό διπλανό 
τραπεζάκι συνομιλεί .μ’ εναν... Τσο
λιά. Ό  Τσολιάς έχει γύρει τό κε
φάλι καί χαμογελάει. Ό  πιερότος 
τοο κάνει...ντεκλαρασιόν. Ό  τσσ- 
λιας βγάζει απ’ τό σελάχι μιά που- 
δριέρα 'Καί‘.ένα ρούζ. Ζωηρεύει τό 
χρώμα τοΰ προσώπου, χαμογελάει 
περισσότερο. Μιά σειρά άπό μαρ
γαριταρένια δόντια φανερώνει τό 
φΰλο του.

Στή «ΦΕΜΙΝΑ», τό κέφι τήν ώ
ρα αΰτή βρίσκεται σέ πτώση. Ή  
όρχήστρα έχ ε ι κάμει διάλειμμα.
Ενας φρακοφορεμένος κύριος ρί

χνει μιά σερπαντίνα στό τραπέζι 
μιας άντικρυνής του συντροφιάς. 
Μιά κυρία φέρνει ένα ποτήρι σαμ
πάνια στά χείλη καί χαμογελάει 
στόν κύριο πού 6ρριξε τή σερπαν
τίνα.

‘Ένας μυστηριώδης φρακοφορε- 
μένος τύπος εισέρχεται. Τά χαρα
κτηριστικά του δείχνουν μιά περί
εργη απάθεια, κάθεται σ’ ένα τρα
πέζι. “ Ενας μικρός μέ τέσσερα- 
πέντε μπαλόνια τόν πλησιάζει.

— 'Ένα ώραΐο μπαλόνι;
Ό  περίεργος κύριος τά έγγίζει 

άλληλοδιαδοχικά μέ τή φωτιά τοΰ 
τσιγάρου του. Τά μπαλόνια σπά
ζουν μέ ύπόκωψο κρότο. Ό  μικρός 
κυττάει κατάπληκτος τό έμπόρευμά 
του έξαφανιζόμενον. Ό  κύριος τοΰ 
δίνει ένα ^κατοστάρικο. Τά μάτια 
τοΰ μικροζ σπιθίζουν. "Ενας σερβι
τόρος φέρνει ένα μπουκάλι σαμπά
νια πού παρήγγει.λε πρίν λίγο ό κύ
ριος. Ο μυστηριώδης πελάτης παίρ 
νει τήν μπουκάλα καί τήν άφίνει νά 
πέση στό τσιμεντόστρωτο δάπεδο. 
Ή μπουκάλα γίνεται κομμάτια. *0 
κύριος άφίνει στό τραπέζι ένα χι
λιάρικο καί φεύγει.,.

***
ΚΥ ΡΙΑ Κ Η  ΒΡΑΔΥ:
Ο χορός πού συγκεντρώνονται 

οί άντιπροσωπευτικώτεροι «σνόμπ» 
τής ’Αθήνας εΐνε άσφαλώς, αύτός ά
πόψε.

Αύτή τή στιγμή, άναγνώστη μου, 
βρισκόμαστε στό «Γκάλα» 'τής «Με
γάλης Βρεττανίας».

— Καλέ, σέ είδε ή Μονταίν;
— Ή  Α... διαδίδει δτι ήτιχν τ’ ά

πόγευμα στής πριγκηπίσσης Έρ- 
μπαχ....

— Ψέμοιτα, καλέ, άφοΰ έκεΐ ήμου
να έγώ καί δέν τήν είδα...

— Καλέ, ή πριγκήπισσα τό άπό
γευμα δέν ήταν στό σπίτι της, άφοΰ 
συναντηθήκαμε στήν 'Αγγλική Πρε
σβεία...

Σκεφθεΐτε, λοιπόν, καί υστέρα 
μοΰ συζητάτε δτι θά συνθηκολογή
σω ό Φράνκιο μέ χό Νε^κρίν. Ποτέ...
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’Αστεία νά λέμε; Καί ,ή,νσμζήτηση 
τής κοσμικής συντροφιάς συνεχίζε
ται... , ; ·.' \.Ιλ 'ϊ

“Ωρα 4 πρω*: ' · '
Τά περιο^ότε^α φράκα καπνί

ζουν στό έσωτεριχό σαλονάκι. Ή  
όρχήστρα παίζει Λάμπεθ. Κάποια 
ζευγάρια αναφωνούν «δΐ».

Στίς περισσότερες φάτσες ύπάρ- 
χει ή γκριμάτσα τής άνίας. ΚΓ δ. 
μως εΐνε τελευταία Κυριακή, τελευ
ταίες ώρες. Ό  έπιθανάτιος ρόγχος 
τοΰ Καρναβαλιοΰ μεγαλώνει. Φεύ
γω γιά περισσότερο κέφι, περισσό
τερη ζωή...

Στό χορό τών Ποντίων, στό θέα
τρο Άργυροπούλου.. Τό κέφι ,κΓ έ
δώ έχει καλμάρει. Q! τελευταίοι 
άπ’ τούς θαμώνες έχορν κά\{ει κύ
κλο στήν πίστα κα! χορεύουν μέ 
μιά λύρα τόν παράξενο τοπικό χο
ρό τους. ΚΓ δμως νοιώΦω τήν Α
νάγκη νά ιδώ κέφι, φώς, φωνές π€- 
οισσότερες κα! πιό δυνατές.

ΣΤΗΝ Τ Α ΒΕΡΝ Α  ΤΟΥ ΑΤΤ!Κ:ΐ
Ή  ώρα εΐνε 6 περίτιρυ: Δυό-τρεΐς 

συντροφιές μένουν άκομα. Ή  Κουρ- 
τίδου κάθεται σ’ ένα τραπέζι, μπρο
στά στό πιάνο καί τραγουδάει τό 
τελευταίο τραγούδι τοΰ φετεινοΟ 
Καρναβαλιοδ. Τή συνοδεύει στό πιά 
νο ό Άττίκ:
’Έχετε δίκηο, άς άλλάξουμ’ όμιλία, 
άς ποϋμε κάτι σχετικό μέ τόν καιρό 
άς μείνει μόνο μεταξύ μας μιά φιλία 
6ά προσπαθήσω κα! θά δοΰμε άν 

(μπορώ...
Η φωνή τής Σόνιας εΐνε τόσο 

θλιμμένη.
Δυο άπ’ τΙς συντροφιές φεύγευν. 

Οι μουσικοί τοΰ κέντρου βάζουν τά 
δργανα στίς θήκες τους. Ένας 
σερβιτόρος μέ μιά σκοΰπα, παρα
σύρει μαζί μέ τά κομφετί κα! μιά 
βελουδένια μάσκα...

Ενας τελευταίος μεθυσμένος 
πιερότος βγαίνει χαμογελώντας ή- 
λίθια. Ενα ρολόΤ χτυπάει έφτά 
οορές κΓ ό έπιθανάτιος ρόγχος τοϋ 
Καρναβαλιοΰ σταματάει... Σταμα
τάει μαζί μέ τό τέλος τοΰ τραγου
διού τοΰ Αττίκ, μαζί μέ τό τελευ
ταίο κουοασαένο σβύσιμο τής φω
νής τής Κτυρτίδου...

Οί κυκλικές κορφές τοϋ Ύμηττο3 
Αχνοφέγγουν. Άρεές ψυχάλες βρο
χής Ακομπανιάρουν στό λιθόστρωτ· 
τά βήματά, μου. Τό μονότονο σφύρν 
Υμα £νός μορτάκου φτάνει άπό μα- 
κρυά. Μιά κολομπίνα κΓ ένας άρ. 
λεκίνος άλλάζουν φιλιά κάτω άττό 
£ναν τσίγκο καί τό πένθιμο μουρ- 
μουρητό τής βροχής μ’ άκολουθεΐ... 
μ άκολουθεΐ.... μ’ άκολούθεΐί...

Τό Καρναβάλι έχει πεθάνει...- ι 
ΑΗΜ. Σ Ι AT. j

Ε Π ΙΚ Α Ι Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Ο Π Α Ρ Α Β Α Τ Η Σ

Λόγια 
μεγάλων άνδράν

Ο κ. Φ. Οίκονομίδης είναι με
γάλος μαέστρος, γιατί έπαιξε συν
θέσεις μου στό Βερολίνο κα! τό 
Βουκουρέστι.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜ ΟΙΡΗΣ 
* * *

Ό  κ. Φ. Οίκονομίδης δέν άξίζει 
οΰτε μιά πεντάρα ώς Διευθυντής 
όρχήστρας δταν δέν παίζει δικά 
μου έργα.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟ Μ Ο ΙΡΗΣ 
* * *

Γράφοντας γιά τούς έπιγενομέ- 
νους μπορείς νά πουλάς άντί 1G00 
δραχμών τό βιβλίο σου στούς συγ
χρόνους σου.

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
* * Me

Κακώς έγοαψεν ό κ. Χόιγερ 
Μπουφίδής δτι είναι ό τελευταίος 
νέος, γιατί τελευταίος νέος είμαι 
έγώ.

Μ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ
* * *

Εΐναι ψευδέστατο πώς ύπάρχει 
κρίσ] στό λογοτεχνικό βιβλίο, ά
φοΰ έγώ παίρνω άνελλιπώς τό μι
στό μου στόν 'Εκδοτικό οίκο πού 
εργάζομαι.

Σ . Μ ΕΛΑΣ
* * »

Είμαι ό συνθέτης δλων τών έλ- 
ληνικών τραγουδιών. Οί άμφιβάλ- 
λοντες μποόοΰ«νρ ζητήσουν πλη
ροφορίες atiT t■|'. ’Λ μερικη~τ,“ ΐ5ιιου
δλα τά τραγούδια τών Ελλήνων 
μουσουργών πωλοΰνται μέ τό δικό 
μου δνομα.

I. ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ

ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΑ  Γ Ε ΓΟ Ν Ο Τ Α

·;·.■ . · · · * : . T-?·*· -» <,£■
•Απαραίτητο μέσον γιά τή μεταφορά της στό σπίτι τοΒ άγοραστοΟ.


