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*© ’Αρχηγοί τής Κυβερνήσεως κ. 
Ιωάννης Μεταξάς, μ’ όλο -tew τό 
δίκηο έλαβε τή λογ ικωτάτη άπο- 
φασι νά καθιερωθή ή δημοτική 
γλώσσα ατά άνοογνώσματβι καί γε- 
[νικά στήν υποχρεωτική δημοτική 
ίκιταίδευσί, γιατί κανείς πραγμα
τικά δέν μπορεί ν’ άρντιβη πώς αύ
τή «Ινβ κι’ ή γλώσσα τοΰ λαοΰ. Ε ί- 
ye κι’ ή γλώσσα ποΰ μεταχειρίζε
ται κι’ ό ακαταπόνητος Πρωθυπουρ 
γός, ο’ ολες τις δηλώσεις του καί 
ατούς λόγους του, όταν τόσο ζων
τανά καί καθαρά κατωρθώνη νά Ε- 
ηικοινωνή μέ το λαό!

Γιά τή γνώμη μου, λίγοι είνε οί 
’Επιστήμονες Εκείνοι ποΰ ξέρουν 
Πραγματικά νά επικοινωνήσουν μέ 
Τό λαό μας, ατό γραπτό καί προφο
ρικό λόγο, καί πού μποροΰν τό πιό 
•δύσκολο Είπιατηιμονικ© καί κοινωνι
κό θέμα νά τό Εκφράσουν ή νά τό 
ίιατυπώσουν μέ άπλά λόγια, ώστε 
ΐνά τό καταστήσουν νοητό καί άπό 
Τ ό ν  πιό άγράμματο. Γιατί δέν μπό 
ρεσα έως τώρα άκόμη νά νβιώσω 
ηώς έχουν μερικοί τήν άξίωσι νά 
δημοσιεύουν ένα όποιοδήποτε έκ 
λαϊκβυτικό ζήτημα ή καί νά κά
νουν μιά ραδιοφωνική διάλεξι ή σέ 
μιά αίθουσα καί νά κακομεταχειρί
ζονται Ανεπανόρθωτα τό θέμα 
Τ©υς. ©έλω δηλαδή νά πώ ότι ένας 
έκλαΐκευτής σ’ ένα του θέμα πού 
Τό δίδει εϊτε στήν Εφημερίδα γιά 
γά δημοσιευθή, εϊτε ό ίδιος άπό τό 
ραδιοφωνικό σταθμό σέ διάλεξι, εί
τε σέ αίθουσα ύποτίθεται τβύλάχι 
στον ότι πρέπει νά τόν καταλά
βουν όλοι οσοι τόν διαβάσουν ή ο- 
οοι τόν άκούσουν... ’'Αλλως τε, αύ 
τό τό σκοπό έπιδιώκουμε όσοι άνα- 
^ατευόμεθα στήν Εκλαΐκευσι τής Ε
πιστήμης καί τών μεγάλων κοινω
νικών προβλημάτων. Μά άληθινά 
.τότε μονάχα εξυπηρετούμε τίς με
γά λ ες  μά$ες τοΰ κόσμου μέ μιά 
μοναδική έπιτυχία, καί μέ Θετική 
σημασία καί άποτέλεσμα.

Έ κ ε ΐ  στό βήμα ή στόν τύπο ft 
p r i  Ραδιοφωνικό Σταθμό φαίνεται 
8*αΙ ή άξία ένός πραγματικού έκλα 
■ιϊκευτβΰ Επιστήμονος. Τώρα δέδαια 
©ά μοΰ πήτε ©τι δέν είνε καί τόσον 
Εύκολο πράγμα στόν καθένα νά ξέ- 
jpil πώς θά Επικοινωνήσει μέ τό λαό.

usd ρρώτ’ -ΐπ’ ϊλα χρε%£$κττ·. ν~, 
*ερετε νά μεταχειρί$εσθε τή Δη
μοτική γλώσσα, πού είνε ή ξωντα- 
νή γλώσσα τοΰ λαοΰ, γιατί χωρίς 
«ύτή δέν μπορείτε μέ κανένα τρό 
no νά μπήτε άποτελεσματικά στό 
νόημα καί στήν ψυχή τοΰ λαοΰ. 
Έ ν *  Ιέκλαϊκευτικ© δημοσίευμα, ή 
μιά διάλεξις, έχει έναν ώρισμένο 
αντικειμενικό σκοπό, στό πώς θά 
μπορέσετε μέ άπλά λόγια, χωρίς 
νεολογισμούς καί σοφίες νά δώσε
τε στόν πολύ λαό ζωντανά νά νοιώ 
βη τό θέμα σας. Μ ’ αύτό τό τρόπο 
ώστε κι’ αύτός πού δέν έχει τή 
στοιχειώδη μόρφωσι νά καταλάβη 
τά νοήματά α ας. ’Εκτός λοιπόν ά
πό τή γλώσσα τοΰ λαοΰ πβύ πρέπει 
νά μεταχειρί^εσθε μέ ϋφβς άπλβ 
καί μέ εύκολη φρασεολογία, τό θέ. 
μα σας πρέπει νά εχη καί ανάλογο 
ένδιαφέρον γιά νά προσέλκυση ά- 
κροατάς, ή άναγνώστας, καί άν ά
κόμη ίέιν είνε, τότε έχετε κάθε 
συμψέρο. άν δέδαια έχετε τήν ά- 
riαιτβυμέν'η κλίσι νά τό κάμετε νάΐ
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γινη ελκυστικό καί ευχάριστο. 
Μιά διάλεξι, μιά συνέντευξι, ή ένα 
δημοσίευμα πρέπει νά τά διανθί
ζετε καί μέ κάποια μέθη, άστειολο 
γία, όπως κοινώς λένε «χιούμορ» 
καί νά τά παρουσιάζετε μ’ ένα τέ
τοιο τρόπο ώστε νά προσελκύετε 
άμέριστα τή προσοχή τοΰ άκροα- 
τβύ ή τού άναγνώστβυ. Άλλβιώτι- 
κα τό θέμα σας γίνεται άνιαρό! 
Μάλιστα πολλές φορές είνε τόσο 
άνιαρό, πβύ σάς προκαλεΐ ό όμιλη- 
τής μιά τέτοια στενοχώρια ώστε 
δέν δλέπετε πότε νά τελειώσει ή 
ώρα τής διαλέξεώς του!... καί κα
λά άν είνε ή διάλεξίς σας σέ μιά 
αίθουσα πού ό καθένας ντρέπεται 
ν’ άποσυρθή προτοΰ τελειώση. Μιά 
μάλιστα πού τόν καλέσατε είνε ύ- 
ποχρεωμένος νά ύπβστή τό μαρτύ
ριο μέχρι τέλους!... ’Ά ν  όμως τή 
διάλεξι σας τή δίδετε άπό τό Ρα 
διοφωνικό Σταθμό καί γίνεσθε βα
ρετός!... τότε άπλούστατα μ’ ένα 
γύρισμα τού κουμπιβΰ ό άκροατής 
σας δρίσκεται άμέσως, χωρίς νά χα 
ση ούτε δευτερόλεπτο, σ’ ένα άλλο 
σταθμό κι’ άκούει τότε μιά εύθυμη 
μουσική καί τραγούδι!... Καί μέ 
αύτό τόν τρόπο σάς άφήνει ήσυχο 
νά έξακολουθήσετε άπό τό Ραδιο
φωνικό θάλαμο τοΰ Σταθμού τό διά 
δασμα τής διαλέξεώς σας έως ότου 
περάση τό καθωρισμένο άπό τό 
Σταθμό τέταρτβ τής ώρας σας!... 
’Ά ς  άφήσω δέ, πώς τό ϊύιο περίπου 
συμδαίνει καί μέ τίς Εφημερίδες, 
γιά ένα δημβσίευμα πβύ δέν έχει 
άνάλογο ένδιαφέρον, καί τότε ό ά- 
ναγνώστης σάς εγκαταλείπει μετά 
τό διάδασμα τών' πρώτων γραμ
μών. Γ ι’ αύτούς τούς λόγους πρέπει 
νά ξεχωρίσουμε' μιά έπιστημβνική 
άνβκοίνωσι ή ένα Επιστημονικό μά 
θημα πού γίνεται σέ μιά Έταιρία 
ή στό Πανεπιστήμιο ή στήν ’Ακα
δημία , άπό τίς Εκλαϊκευτικές δια
λέξεις ή τά δημοσιεύματα πβύ είνε 
προωρισμέΛ'α γιά άλλον έντελώς 
άντικειμενικό σκοπό. Έδώ, άκρι- 
δώς, στό έπίμαχο αύτό σημείο, 
μπερδεύουμε τά πράγματα καί συ
σκοτίζουμε, γιατί πρέπει τέλος πάν 
των, νά καταλάβουμε όσοι άναμι- 
γνυομεθα ότι άλλος είνε ό  ένας 
σκοπός καί τό έπιδιωκόμενο άπο
τέλεσμα τής έπιστημονικής άνα- 
'■'*αι&£'?ί'·»{ rfji φδασκ<ίί..ία(; ή της 
συξητήσεως, σέ μι£ Επιστημονική 
έταιρία καί περιδάλλον κι’ άλλος 
έντελώς ό σκοπός καί τό άποτέλε
σμα πού έπιδιώκουμε μέ τήν έκλα
ΐκευσι καί τή διαφώτισι τοΰ λαοΰ 
γιά τά μεγάλα ξωτικώτατα κοινω
νικά ζητήματα. Γ Γ  αύτό πρέπει νά 
μάθβυμε νά ξεχωρίζουμε τούς δύο 
τελείως διαφορετικούς αύτούς σκο
πούς. Μερικοί άπό τούς συναδέλ 
φους μέ τήν τακτική καί τό ρυθμό 
πού άκολβυθβΰν στή έκλαΐκευσι τίτς 
ιατρικής φέρνουν — πάντως χωρίς 
νά τό θέλουν— έντελώς άντίθετα 
άπβτελέσματα καί κάνουν κακό 
στό λαό. Έκτός ότι δημιουργούν 
άνθρώπους νευρικούς καί ύπβχβν- 
δριακβύς. ’Ά ς  άφήσω μάλιστα έκεί
νους πού είνε άπό ίδιοσυστασία ύ- 
ποχονδριακοί, πού έχουν τό νβΰ 
τβυς στό σώμα τους καί άπασχο- 
λοΰνται καί άναλύβυν τά ύποτιθέ 
μενα σωματικά τβυς Ενβχλήματα 
τβύς άποκαταστρέφουν!... "όπως 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
μ·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ν·ιι·η·ιι* π·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

ΟΙ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΣ

..ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΒΥΙΑΝ'
0 ΟΙΑΣΟΣ M PEA4H  ΚΑΙ 0 ΟΙΑΣΟΣ 8, APrYPOflOVAOY
ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Κ. ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

Γήν περασμένη Παρασκευή δύο 
πρεμιέρες τό ϊδιο δράδυ.

Ό  κ. Άργυρόπουλος Εδιδε μία 
κωμωδία διασκευασμένη άπό τόν 
ίδιον. Ή  κυρία Κατερίνα Άνδρεά
δη άνέδασε τό έργο τοΰ Πρίστλεϋ 
«"Ονειρα ποΰ σβύσαν».

Δέν πήγα στοΰ κ. Άργυροπού- 
λου, στήν πρεμιέρα καί όμαλογώ 
δτι μοΰ έλειψε ή άπόφασι νά πάω, 
έστω καί κατά καθήκον, έκτοτε. 
θεωρώ τόν κ. Άργυρόπουλο ενα 
άπό τούς μεγαλείτερους άρτίστες 
τά πλουσιώτερα καί πολυσυνθετώ 
τερα καλλιτεχνικά ταλέντα τοΰ  
σημερινού μας βεάτρου πρόζας, 
θά πανηγύριζα άν τόν έβλεπα νά 
πηγαίνη στήν Κρατική μας Σκη 
νή καί γνωρίζει δ ίδιος μέ πόση 
εύχαρίστησι ΐτόνισα δημοσία Ε
πανειλημμένους τό θαυμασμό μου 
γιά τό σπάνιο καί σπάνια πρωτε- 
ϊκό του ταλέντο. Άλλά  έχομε μαζί 
ιμία θεμελιώδη διαφωνία. Ό  κ. 
Άργυρόπουλος νομίζει δτι μόνος 
Του άποτελεϊ θίασον καί ό υποφαι
νόμενος τό άποκρούει αύτό άπολύ- 
,τως. Βέδαια ή όργάνωσις τοΰ θι 
άσου τοΰ κ. Άργυροπούλου τοΰ 
Επέτρεψεν έως τώρα νά κάνη οί- 
-κονομικώς περίφημη δουλειά. Είς 
τήν τέχνη όμως προσέφερε έλάχι- 
στα ένώ ήδυνατό καί ώφειλε νά 
προσφέρη πολλά.

Δέν έχω καμμίαν διάθεσιν νά 
βπάρξω άδιώκριτος, άλλά δέν 
ή μπορεί αί άδυναμίαι δσον και άν 
εΐνε συγκινητικά! καί σεδαστότα- 
ται νά μάς παρασύρουν σέ τέτοι
ου είδους έπίμονες άσέδειες έ- 
ναντίον τοΰ χαρίσματος πού έχο
με, δταν — δπως συμβαίνει μέ τόν 
<κ. Άργυρόπουλο — τό έχομε άνω
θεν, καί εναντίον τής Τέχνης μας. 
“Ο κ. Άργυρόπουλος δυστυχώς έ
χει έμμονες ιδέες θλιβερές. ’Επι
δένει νά θεωρ§ ταλέντα πρόσωπα

συμπαθητικά καί άξια κάβε σε δα
σμού άλλά άπό άπόψε ως σκηνής 
κυριολεκτικώς καί κατά γνώμην 
γενικήν κοινοΰ, ήθοποιών, άνθρώ 
πων τών γραμμάτων καί τοΰ θεά
τρου, άνυπόφορα πλέον καταντή- 
σαντα. Άνυπόφορα άπό άπόψεως 
άθλιας λαρυγκώδους προφορ>ας. 
Άνυπόφορα άπό άπόψεως σκηνι
κών. Ανυπόφορα άπό άπόψεως 
παιξίματος.

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς κα- 
ταντδ νά χρειάζεται προσπάθεια 
διά νά άποφασίση κανείς νά δώ
ση τή βραδυά του στό θέατρό τοο. 
Πηγαίνει τό κοινόν; Τό κοινόν... 
νοικοκύρης εΐνε. Πηγαίνει καί 
στές παράγκες τής όδοΰ Άθηνάς 
καμμιά φορά. ’Άλλως τε τό ζή
τημα εΐνε διπλό καί αιώνιο. Σέ 
πόσους άρέσει ένας καλλιτέχνης 
ή σέ ποιούς άρέσει.

★
Έπ ί τή εύκαιρία αύτή χρεωστώ 

νά δώσω μίαν άπάντησιν καί είς 
μίαν προσωπικήν έπιστολήν πού 
μοΰ άπηύθυνε ό τόσον συμπαθής 
ήθοποιός τοΰ θιάσου Άργυροπού
λου καί παλαίμαχος τής σκηνής κ. 
Χέλμης. Τοΰ ζητώ συγγνώμην δι
ότι δέν μπόρεσα νά τοΰ άπαντή
σω άπό τόσο καιρό. "Ελειπε σέ 
τουρνέ καί δέν ήξερα άκριδώς 
ποΰ.

Ό  συμπαθέστατος καλλιτέχνης 
μου άνάλογον πρός τις παραπάνω, 
μου άνάλογον πρός τές παραπάνω. 
Λυπούμαι πολύ ναί είλικρινώς άν 
τόν έπίκρανα. Άλλά  δέν έχει δίκαι 
ον. Κανείς — καί λιγώτερο άπό 
κάθε άλλον ό ύπογράφων τό πα
ρόν — δέν παραγνωρίζει τήν καλ
λιτεχνική του τόσων έτών έργα
σία καί σταδιοδρομία. Ό  κ. Χέλ
μης έσκόρπισε άφθόνως καί πολ-
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Ή  νέα λογοτεχνική μας έρευ
να δέν έχει σκοπό νά παρουσιά- 
ση στό άναγνωστικό κοινό τούς 
«νέους» μας συγγραφείς. Τό 
πώς ζοΰν, τό τί κάνουν καί δέν 
κάνουν, τί τούς άρέσει καί δέν 
τούς άρέσει δέν μπορεί νά έν. 
διαφέρουν κανένα σοδαρό μελε
τητή τής λογοτεχνίας μας, για
τί δέν ξεπερνούν τά όριά τοΰ 
φτηνοΰ φιλολογικοΰ κοτσομπο. 
λιοΰ. θεωρήσαμε προτιμότερο 
νά δώσουμε τίς άπόψεις τους, 
πάνω στά τόσα προβλήματα 
πού παρουσιάζει ή πνευματική 
μας ζωή. ’Ήταν καιρός νά δοΰ- 
με πώς τά άντιμετωπίζουν οί 
«νέοι» συγγραφείς, πού βασανί
ζονται περισσότερο άπό αύτά, 
άφοΰ σχετίζονται μέ τήν κοττο- 
πινή τους έξέλιξη καί πού τά 
ζοΰν έντονώτερα άπό τούς πα. 
ληούς.

Τήν έρευνά μας Εγκαινιάζει δ 
Κ. Στρατής Μυριδήλης. Άσφα- 
λώς ή έκλογή μας ήταν ή πιό 
πετυχημένη, γιατί μ α ς  βγάζει 
άπό τόν κόπο νά τόν παρουσιά
σουμε στούς άναγνώστες μας, 
νά μιλήσουμε γιά τό έργο του, 
ν’ άραδιάσουμε άσκοπους καί 
άνώφελους έπαίνους. Προτι
μάμε νά δώσουμε άμέσως πάρα 
κάτω τ’ς γνώμες του γιά τήν 
πνευματική μας ζωή, πού δέν 
άποτελοΰν μονάχα μιά άκόμα 
περίφημη λογοτεχνική του σελί
δα, άλλά χαρακτηρίζονται άπό 
μιά άσυνήθη εύθυκρισΐα καί δ·. 
χι άπό τήν τόσο συνηθισμένη 
στούς λογίους μας έμπάθεια. 
Κ ι’ αύτό γκττί τό έργο του δέ 
δρήκε ώς τώρα άρνητές, γιατί 
άρνηση δέν είναι ή άκίνδυνη 
φλυαρία μερικών λογάδων.
—Τί καλλιεργείται κατά τή γνώ 

μη σας— ρωτήσαμε τόν κ. Μυριδή- 
λη— περισσότερο στόν τόπο μας: 
ή ποίηση, ό πε$ός λόγος ή τό θέα- 
ατρβ καί γιατί ;

—Νομίζω πώς κανένα είδος δέν 
καλλιεργείται λιγώτερο άπό τάλ- 
λα, προπάντων αύτά τά τελευταία 
χρόνια, πού έπαψαν πιά καί οί νέοι 
θεατρικοί συγγραφείς μας νά πα- 
ραπονούνται πώς ή δυναστεία 
τών παλιών, Εενόπουλ:j, Συναδι- 
νοΰ, Μελά, Χόρν (ό Μπόγρης λβ- 
γαριά^εται ώς παλαιότερος άνάμε
σα στούς νεώτερους) τούς άπέκλειε 
άπό τά καλά θέατρα τής Αθήνας. 
Σήμερα όλα τά θέατρα, αρχίζοντας 
άπό τήν Κρατική Σκηνή, άνεδά- 
$©υν έργα νέων συγγραφέων, καί 
αύτό δέδαια ζεσταίνει τά νέα τα
λέντα καί δίνει καρδιά στά νειά
τα πβύ κάτι έχουν νά δώσουν, ά
κόμα καί σέ κείνα πού δέν' έχουν 
νά δώσουν τίποτε άλλά πηγαίνουν 
μόνο γιά νά πάρουν. ‘Η ποίηση 
καί ή πεζογραφία — χτυπώ ξύλο — 
ποτές δέν έπαψαν νά καλλιεργούν 
ται στόν' τβπβ μας Εντατικά. Ποιη
τές καί πε^ογράφους δόξα σοι ί  
©εός, έχουμε π^ν?τβτε άρκετούς.
Εκείνοι ποΰ μάς λείπουν είνε wc-

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΖΤΡΑΤΗΖ ΜΥΡΙΒΗΑΗΖ
ν'β οι άναγνώστες. Καί άν λογαρι
άσει κανείς πώς κάθε χρόνο βγαί
νουν χίλια Εφτακόσια έως χίλια 
όχτακόσια διδλία έντεχνου λόγου 
σόλη τήν Ελλάδα, Ενώ οί. άγβρα-

Ό  ι<. Στρατής Μυριδήλης
( "Ep yo  τοΟ Γάλλχ>υ ζωγράψου 

Πώλ Μπρέτ)

στές τών λβγοτεχνικών έργων 
(πού θεωρβΰνται Επιτυχημένα έμ- 
πορικώς) είνε, όπως μάς δεδαιώ- 
νει ό ποιητής Ούράνης, άκριδώς 
πεντακόσιβι, πρέπει νά κάνβυμε 
μιά λιτανεία μέ άγια λείψανα καί 
μέ τή μβυσική’ τού Δήμου έπί κε
φαλής, νά παρακαλέσουμε τό ©εό 
νά μεταδάλιι σέ άγοραστές τούς χί 
λ ιούς όχτακόσιους "Ελληνες πβύ 
βγάζουν κάθε χρόνο ένα διδλίο. 
’Έτσι Θά έχουμε ένα σύνβλο άγο- 
ραστών τής λογοτεχνίας μας πβύ 
θά φτάνη τόν άριθμό δύο χιλιάδες, 
τρακόσιοι. Είνε ν’ομί^ω άρκετβί 
γιά νά σώσβυν τήν έλληνική λβγβ 
τεχνία. ’Αφού άλλβτε μόν'β τριακό 
σιοι έσωσαν όλόκληρη τήν Ελλά
δα. Εννοείται πώς άπό τούς συγ
γραφείς τών τριών είδών τού έν
τεχνου λόγου πού περιλαμβάνει τό 
έρώτημά σας, έκείνβυς πβύ πρέπει 
νά θαυμάζουμε άνεπιφύλαχτα είνε 
αύτοί πού έκδϊδβυν ποιήματα. Αύ· 
τοί, νΌμΐ^ω, άποτελοΰν μέσα στή 
μεγάλη στρατιά τών Ελλήνων λο
γοτεχνών τήν πειό σιγκινητική λε 
γεώνα. Πίπτουν ένδόξως, άν'ώνυ- 
μβι, άγνωστοι, χωρίς ένα άγβρα- 
στήν, καί γι’ αύτό άκριδώς τιμών- 
ται όπως βί Άγνωστοι Στρατιώ
τες των εθνών: Μέ στέφανον δά
φνης Χαί μέ εύλαδή τήρησιν σιω
πής. Κάποτε ό μακαρίτης ό Δαμ- 
δέϋγης, πού κάθε λίγο καί λιγάκι 
σκαρφίζονταν τέτοια άςρελώς ςω-

μαντικά πρΛματα, ί|8ελε σωνει καί 
καλά νά σηκώσΐ) ή Ελλάδα μνη
μείο «στον ’Άγνωστο Ποιητή» ί 
Κενοτάφιο δέδαια θά ήταν, άλλά 
συλλογισθήτε τί στρίμωξη θά γινό- 
τανε στόν περίβολό τβυ’ άπό όλβυς 
τβύς £ωντανβύς στιχβυργβύς, πβύ 
δα τό διεκδικούσαν γιά δικό τβυς !
Τ Ι  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΖ Ε Ι  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Γ

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ
—Τί χαρακτηρίζει κυρίως τούς 

Έλληνας συγγραφείς ;
—Ή  μακροδιότης. Συμβαίνει μ’ 

έμάς κάτι τό πβλύ περίεργε. “Ολοι 
μας, πε£ογράφοι, θεατρικοί συγγρα 
φείς καί ποιητές, ^<1με κατά κα
νόνα περισσότερο άπό τά έργα 
μας. Είμαστε βί άτυχοι κορακοζώ
ητοι γβνοί, πβύ βλέπουμε μπροστά 
στά μάτια μας νά πεθαίνουν ένα- 
ένα όλα μας τά πνευματικά παιδιά. 
Βέβαια $οΰν μέσα στή μνήμη μας, 
καί μόλις μάς δοθή ευκαιρία τά 
μνημονεύουμε. Δυστυχώς μόν'β έ- 
μείς τά θυμούμαστε. ’Ά  ναί t Ή  
μνήμη Τής Στοργής είνε κάτι τό 
συγκινητικό, κύριέ μβυ!

—Ύπάρχβυν στήν πραγματικό
τητα παλιοί καί νέοι συγγραφείς ; 
Καί, άν ύπάρχουν, τί ξεχωρίζει τό 
έργο τών μέν άπό τών δέ ;

—Αύτό είνε μιά Ερώτηση πού 
μβΰ θυμίζει τά νιάτα μβυ. Τότες 
άκουγα μέσα σέ διάφορα ’Αθηναϊ
κά περιοδικάκια μεγάλη χλαπατα
γή. Προκηρύξεις, διακηρύξεις καί 
Επικηρύξεις. Οίμωγή καί ώχωλή 
όλλύντων καί όλυμένων. ΤΗταν 
«οί νέοι» πού Ε£ητοϋσαν Επί πίνα- 
κι τήν κεφαλήν τών «παλιών». Ε ί
χαν' τήν πεπβίθηση ότι ή κεφαλή 
αύτή δέν είχε μέσα τίποτε άξιο λβ 
γου, καί μολαταύτα τή ΐητοΰσαν 
μέ πάθος, μέ γουρλωμένα μάτια, μέ 
σφιγμένες γροθιές. «Τόπο στούς νέ
ους !» Νά καταλάβετε, δέ χωρού
σαν. Οί γέροι έπιαναν πολύν τό
πο. Άπό τότες πέρασαν είκοσι, εί- 
κοαιπέντε χρόνια. Οί νέοι γέρα- 
σαν έιν τώ μεταξύ, οί παλιβί δέν 
γέρασαν διότι τούς ήταν' άδύνατβ 
νά γεράσβυν περισσότερο, καί ό
μως ό ϊδιος ό χαβάς έξακολβύθεϊ. 
Είδατε πβύ μέ ρωτάτε καί σείς. 
Οί σεδάσμιβι νέβι γυρεύβυν άκόμα 
τόν το.τβ τους άπό τόν' Εενόπουλ®, 
άπό τόν Παλαμά... Είνε άπίστευτο, 
καί οι;ως ό πόλεμος έκείν'βς κρατά- 
ει άκόμα... Ευτυχώς σ’ αύτό τό άνα 
μεταξύ βγήκε μιά νέα γενεά, αύ
τή ή μεταπολεμική γενεά τών συγ 
γραφέων, πού, χωρίς νά άσχβλήται 
μέ άλεκτριονομαχίες έργάσθηκε 
μέ θετικό τρόπο. Μπβρβΰμε λοιπόν 
σήμερα νά ποΰμε πώς έχουμε «νέ 
ους» συγγραφείς. Καί πιστεύω άκό 
μα πώς το έργο τους έχει πραγμα
τικά διαφορετικά στοιχεία άπό τό 
έργο τών' παλιών. Δέν μπορούσε 
νά γίνη άλλοιώτικα, άφοΰ μέσα 
στά τελευταία λίγα χρόνια τόσο ρι 
νικά άλλαξαν' οί συνθήκες τής $ω- 
ής μέσα στήν έλλην'ΐκή πραγματι
κότητα. Τ© τόξο τών' νέων, χωρίς 
συζήτηση, τεν'τώνεται γιά μακρυ- 
(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα).

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΟΥ ΟΜΩΣ Λ ΕΓΕΤ Α Ι ΤΑΛΕΝΤΟ

Από τήν πρώτην ή μέρα πού 
άρχίσαμε τήν έρευνά μας 
γιά τούς νέους έτονίσαμε 

πώς οί νέοι πρέπει νά καταλάβουν 
τοΰτο : Πώς δ δρόμος πού φέρνει 
στήν έπιτυχία εΐνε φαρδύς, τόσο 
φαρδύς ώστε νά μποροΰν νά πε
ράσουν μαζί νέοι, ώριμοι καί ύ- 
περώριμοι.

Σήμερα προσθέτουμε καί κάτι 
άλλο: Πώς νέος δέν είνε έκεΐνος 
πού αίσθάνθηκε τόν χρόνο νά 
σκαρφαλώνη στή ράχη του λιγώ- 
τερες φορές. Ά λ λ ’ εκείνος πού 
φέρνει νά πρόσθεση κάτι τό νέο, 
τό καινούργιο στήν Τέχνη ή τά 
Γράμματα. Ό  Πιραντέλλο άρχισε 
νά γράφη στά πενήντα πέντε του 
χρόνια κι’ δμως ύπήρξε ό πιό νέος 
άπό τά παλληκάρια τών εϊκοσι 
καί είκοσι πέντε χρόνων τής έπο. 
χής του.

"Ομως έκεΐνο πού εΐνε άπελπι- 
στικό είνε όταν δλέπη κανείς τούς 
λεγομένους νέους νά ύψώνουν τά 
χέρια καί νά καλοΰν νά τούς προσ 
φέρουν τήν δοήθειά τουρ οί τταλαι. 
ότεροι άπ’ αύτούς.

Μέ τήν βοήθεια τών άλλων περ. 
πατάνε μονάχα οί σακάτη δες. 'Ό 
σοι έχουν τά πόδια τους καί τόν 
όργανισμό τους γερό ύψώνουν τό 
κεφάλι καί μέ τό τραγούδι στό 
στόμΟ: προχωροΰν κι’ όλο προχω. 
ροΰν. Πώς τό κοηορθώνουν αύτό ; 
01 νέοι συγγραφείς καί τεχνίτες 
άς ρωτήσουν τούς συγχρόνους 
τους νέους, όπως τόν Τερζάκη, τόν 
Ρίτσο, τόν ’Άγγελο Κανελή, τόν 
Λουντέμη καί τόσους άλλους γιά 
νά τούς τό Εξηγήσουν, βά μάθουν 
τότε πώς κι’ δλοι αύτοί περπα
τούν συντροφευμένοι μέ κάτι άλ
λο, πού δμως λέγεται ταλέντο 
έμπνευση, δημιουργία.

Α Σ  Π Α ΡΑ Δ ΕΙΓΜ ΑΤ ΙΣΤΟ ΥΝ
Μυριδήλης εΐνε νέος · Γιά 
μάς ναί, γιατί ή «Ζωή έν 
τάφω» πού μέ τό έργο αύ

τό έκοτνε τήν Επίσημη νά ποΰμε έμ 
φάνισή του, εΐνε μεταπολεμικό.

Ο κ. Μυριδήλης λοιπόν σάν νέ.
μι. 1,-ει βή^ρίίτ-χρός τά inccpoc-·'ΐχς1 &wjtc,9·, Ηοΰ πηγαίνουν

σκήνια:» έκθέτοντας μ’ ευπρέπεια 
κοΛ σεμνότητα τις άντιλήψεις του 
καί τις γνώμες του γιά τά φιλολο. 
γικα ζητήματα τοΰ τόπου μας.

Οί «νέοι» πού κατακλύσοτνε τά 
«Παρασκήνια» μέ τις Επιστολές 
τους άς παραδειγματιστούν πώς 
πρέπει νά γίνεται μιά συζήτηση, 
γιά νά έχη δικαιώματα στήν προ. 
σοχή μας καί τήν έκτίμησή μας.

•
ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ·

Ε  ρωτήσαμε τήν Έταιρία 
τών θεατρικών Συγγραφέ. 
ων άν καμμιά άπό τίς όρ. 

γανώσεις πού σ’ αύτές κατήγγει. 
λε τήν πρωτάκουστη διαγωγή τών

περισσοτέρων ήθοποιών, πού νέμον  
ται τήν Αμερική καθώς καί τώ ν  
ύποδολέων έκείνων, ποϋ μεταβά
λουν τά έργα τών συγγραφέων σέ  
ιδιοκτησία τους καί τά πουλάνε 
κατ’ άποκοπήν τόσες χιλιάδες, οΐ 
δέ ήθοποιοί πού τά άγοράζουν είσ 
πράττουν γιά λογαριασμό τους  
συγγραφικά δικαιώματα, έ λ α δ ί  
κανένα μέτρο καί πήραμε τήν ά- 
πάντηση πώς ίσαμε σήμερα τά  
πράματα έχουν δπως είχοτν πρίν 
άκόμα διατυπωθή ή καταγγελ^ 

Νά ύποθέσουμε πώς τό σω μα
τείο τών Ελλήνων ήθοποιών έ γ .  
κρίνει δλες αύτές τίς άτασθαλίες, 
πού έκθέτουν τήν δλότητα τών ή- 
θοποιών μαζί δέ καί τήν άξιοπρέ- 
πεια τοΰ θεάτρου ; Δέν τολμοΰμ* 
νά τό φοΛ'ταστοΟμε.

Ο Α ΙΓΥΠ ΤΙΩ ΤΗ Σ ΕΛ Λ Η Ν ΙΣΜ Ο »

Τ ό Βασιλικό θέατρο Επιχει
ρεί τήν πρώτη του περιο. 
δε ία στό έξωτερικό. ΟΙ πΛ 

λεις πού θά έπισκεφθή είνε ή Ά .  
λεξάνδρεια καί τό Κάίρο. "Ετσι 61 
Αίγυπτιώτης Έλληι|.σμός θά εό . 
τυχήση νά παρακολουθήση τό κρα 
τικό μας θέατρο καί νά έκτιμήση 
τήν πρόοδο, πού γίνηκε στόν το
μέα τοΰ θεάτρου, πού τώρα τελεί; 
ταΐα μερικοί θίασοι πού έπισκέφθη 
kocv τήν Αίγυπτο, τό  είχαν δ ια σύ. 
ρει κατά τρόπο πού βρέθηκε στήν  
άνάγκη ν’ άσχοληθή ή Επιτροπή 
Άδείας.

ΙΣΑ Μ Ε  ΤΗΝ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η
μως έκεϊ πού πρέπει νά 
στραφή ή προσοχή δλων 
τών αρμοδίων είνε ή Α 

μερική. Ο Ελληνισμός τών Ηνω
μένων Πολιτειών χρόνο μέ τόν χρό' 
νο χάει τήν Εθνική του συνείδηση. 
Καί γιά νά κατορθωθή αύτό έργά 
ζονται μεθοδικά καί συστηματικά 
άπό τό ένα μέν μέρος ό άμερικα·. 
νικός πολιτισμός, άπό τό άλλο δέ 
οΐ άμφιβόλου καλλιτεχνικής άξί(.

Χάρις στούς περίφημους αύτούς 
θιάσους ή Ελλάδα Εμφοτνίζεται 
στά μάτια· τών όμογενών τής ’Α
μερικής σάν ένας τόπος ήμιαγρί- 
ων, πού δήθεν τρέφεται μ’ δλες 
τις πνευματικές βρωμιές πού τίς 
σερβίρουν έκεΐ ώς έλληνικά fp. 
γα οι θίασοι αύτοί.

"Ενα ταξίδι το^ Βασιλικοΰ Θεά 
τρ'Ό ίσαμε τήν Αμερική θά ήτα. 
νε τό ώποτελεσματικώτερο μέσο 
γιά τήν συγκράτηση τής Εθνικής 
ύπερηφανείας τοΰ έκεΐ όμογενοΰς 
στοιχείου, ένώ άπό τό άλλο θ’ ά- 
ποτελοΰσε τή μεγαλύτερη διαφή. 
μιση γιά τήν νεώτερη Ελλάδα 
στό άμερικανικό στοιχείο, 
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Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΤΑ
ΧΩΡΙΣΑΝ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΝΩΣΗ 0 ΝΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ
Μιάν όμορφη άνοιξιάτικη μέρα, ι βιαστικά. Α ς  τό δούμε, λοιπόν 

που πέρασα άπό τη Βενετία στο Ή ζωγραφική της ήταν ένα μίγμα 
Λιντο, δεν φανταζεσθε τί ήτανε έ- άπό Βυζαντινή καί Φραγκική τ “  
κείνο που πρώτο ετράβηξε τή χνοτροπία. Δεξιά ή Ζωοδόχος Πη. 
προσοχή μου. Δέν άφοσιώθηκε τό γή, σκοΰρα καί επιβλητική ήταν 
Βλέμμα αου στά τεοάστιη- πολύ άνατολική, σχεδόν Βυζαντι

νή, ένφ άριστερά έστεκόνταν ό 
Αη Νούφρης, μέ ξάστερο μπλέ 

ουρανό γιά φόντο καί μ” ένα φω
τεινό τοπείο πλάι του, καθαρά δυ. 
τικό. Ό  Χριστός στό τέμπλο θύ
μιζε τά Κρητικά μίγματα τής ζω
γραφικής. ‘Η Α γία  Τριάδα καί ή 
Κοίμησις τής Παναγίας ήτανε πιό 
πολύ Βυζαντινές, μά όχι πολύ πι. 
στά. Έκεΐνο όμως πού ήταν πιό 6ι> 
ζαντινό άπό όλα καί πιό πολύ μοΟ

-- --■ι-- —-·- -----  ,ν,ν*- τραβοΟσε πάντα τή προσοχή, ήταν
κι! Γιατί ταχα; Γιατί ήταν όμοιο μιά είκόνα τής Γένννησης τοΰ 
με τή πρώτη έκκλησία, όπου πήγα j Χριστοΰ. ‘Ένα  βουνό σουδλερό ύ.

W <wv_ iUK,P ° παιδάκι στή j  ψώνονταν στή μέση,Οί βράχοι του 
Κέρκυρα. Γιατί εμοιαζεν άκομη j ήσαν άπότομοι, μά σχηματοποιη. 
και μ’ όλες τίς εκκλησίες πού έ. μένοι διακοσμητ.κά. Σάν κομμά.

τια κανονικά κομμένες καί πελε- 
κημένες πέτρες.Κι’ άπό πάνω, σαύ 
τό τό βουνό, ξεφύτρωνεν ένα δέν. 
δρο, πού έκοβε τό χρυσό φόντο, τό 
βαλμένο στή θέσι τοΰ ούρανοΰ. 
Ξεφύτρωναν καί μερικά πράσινα 
χορτάρια άπάνω στό καφέ καί ώ- 
χροκίτρινο βουνό, Στή μέση τοΰ 
βουνοΰ ήταν άνοιγμένη μιά ριχή 
καί στενή σπηλιά καί στή πόρτα 
τής σπηλιάς φό:ινόταν ή ξύλινη, 
φάτνη καί μέσα φασκιωμένο τό 
Βρέφος. ‘Η Παναγία ήταν άπ’ έξω 
άπό τή σπηλιά καί ύψωνε τά χέ
ρια της πρός τόν Ούροενό. Εύχαρι- 
στοΰσε τον θεό. Καί. Νά! Μέσοι 
άπό τόν χρυσό ούρανό κατέδαινεν 
ένας ’Άγγελος Κυρίου. Αύτό ή. 
ταν όλο. Δέν κατέβαινοτν στρατιαΐ 
Αγγέλων, ούτε έφθαναν ποιμένες 
άγραυλοΰντες, οΰτε οι μάγοι μέ 
τά δώρα. Έλειπαν άκόμη καί τά 
απαραίτητα δύο ζώα: Τό βόδι καί

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

βλέμμα μου στά τεράστια ξενο
δοχεία, μά σ* ένα μικρό έκκλη- 
σάκι, πού στέκονταν {ιπροστά
στήν Εξέδρα, όπου έπλεύριζαν τά 
βαποράκια τής συγκοινωνίας. Τό 
έκκλησάκι αύτό δέν είχε τροΰλο, 
δέν είχε γοτθικά κεντΐδια, μήτε 
περίπλοκη άρχιτεκτονική. ^Ηταν 
ένα άπλό κτίριο, μέ δίρρικτη 
σκεπή καί μ’ ένα στρογγυλό πα
ραθυράκι άπάνω άπό τή δυτική 
του πόρτα. Πόσες άναμνήσεις μοΰ 
ξύπνησε κείνο τό άπλό έκκλη σά-

καί μ’ όλες τίς Εκκλησίες πού έ
βλεπα στά παιδικά μου χρόνια στό 
νησί αύτό, όπου γεννήθηκα. Είχαν 
τόν ‘i6to ρυθμό. Τό πράγμα μοΰ 
φάνηκε τή πρώτη στιγμή περίερ
γο. Κ ι’ όμως δέν ήταν καθόλου. 
Φθάνει μόνον νά θυμηθοΰμε πώς 
ή Κέρκυρα 400 περίπου χρόνια ή
ταν Βενετσιάνικη έ'παρχία, χωρίς 
όμως νά χάση τήν έλληνική τη.ς 
γλώσσα καί τά έλληνικά της έ
θιμα.

Μά ή πρώτη έκκλησία πού γνώ
ρισα έκεΐ κάτω στό πράσινο χωριό 
τής Κέρκυρας, ή Παναγία ή Ζωο
δόχος Πηγή, δέν έμοιαζε μονάχα 
μ’ αύτή τήν έκκλησία τοΰ Λΐντο. 
^Ηταν ή ϊδια καί άπαράλλακτη. 
Τό μέγεθος της, τό καμπαναριό 
της, τά πορτοπαράθυρα, ό στρογ
γυλός φεγγίτης—όλα όμοια! Κι’ 
έτσι άρχισαν νά πηδοΰν μέσα στό 
μυαλό μου αί άναμνήσεις... Τό έ- 
σωτερικό τής χωριάτικης έκκλη. 
σίας ξανάρχονταν στό νοΰ μου
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
Εσωτερικού έτησίαΔρχ. 140 

» έξάμηνος » 70
Ιουρκίας έτησία Λ. I.  2 
Αίγύτιτου » Γ ρ. Δ. 50 

’Αμερικής * Δολλ. 3 
Πδσα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
τδΰ Δι«υθυντο0 nod τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικοί). 

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
« .  Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ 
Παπσρρηγοπούλου 4

T f i m o i
TOY ίΟΜΑΤΕΙΟΥ Μ ΙΟ ΙΟ Ν  
ΕΞΕ1ΕΪΕ ΤΟΥ ΛΞΙΙΜΑΤΟΪ ΤΟΥ

Τό διοικητικόν αυμδούλιον 
τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών έξέδω- 
σε τό εξής άνακοινωθέν : «Άνα- 
χοινοΰται πρός τά μέλη τοΰ Σω· 
μοττείου Ελλήνων ’Ηθοποιών, δτι 
κατόπιν έξοτντλητικής έξετάσεως 
t o j  διαφημιστοΰ κ. Ν. Συράκου, 
γενομένης τήν 29ην Φεβρουάριου 
ένώπιον τοΰ Προέδρου τοΟ διοικ. 
συμβουλίου κ. Μυράτ, τοΰ συμ
βούλου κ. Ήλ. Βεργοπούλου καί 
ιών μελών τής έξελεγκτικής έπι
τροπής κ. κ. Άντ. Νίκα και Άντ. 
Παρθενιάδου, τό Διοικ. Συμδού- 
λιον έμόρφωσε τήν γνώμην, δτι ό 
κ. Τ. Χατζηχρήστος, έχων δοσο
ληψίας μετά τοϋ κ. Ν. Συράκου, 
έτήρησε στάσιν άντικειμένην πρός 
τό άξίωμα τοϋ Αντιπροέδρου τοϋ 
διοικ. συμβουλίου. Μετά διεξοδι- 
κήν συζήτησιν τό διοικ. συμδού- 
λιον κοττά τήν συνεδρίασιν αύτοΰ 
Τής 1ης Μαρτίου, συμφωνοΰσης 
καί τής έξελεγκτικής έπιτροπής, 
παμψηφεί άπήλλαξε τόν κ. Χα- 
τζηχρήστον άπό τών καθηκόντων 
τοϋ άντιπροέδρου. Γενομένης άκο- 
λοΰθως έκλογής, κατά τά κεκα- 
νσνισμένα, έξελέγη παμψηφεί Αν
τιπρόεδρος ό κ. Λ. Μπονάτης».

Παραλλήλως μ ά ς  άνακοινοΰται 
δτι ό κ. Χατζηχρηστος διοττηρεϊ 
τήν θέσιν τοϋ Συμβούλου οτό 
'Διοικ. Συμβούλιο καί δτι ή πρα- 
ξις, πού γι’ οΛτήν έτιμωρήθηκε 
μ ’ έκπτωση άπό τό άξίωμα τοΰ Αν
τιπροέδρου εΤναι δτι έπιβάρυνε μέ 
Αδικαιολόγητες δαπάνες τά έξο
δα τοϋ χοροϋ, πού εδωκε τίς Ά- 
πόκρεω τό Σωματεϊον ’Ηθοποιών, 
γιά νά δώση τήν εύκαιρία νά κερ
δίση περισσότερα ό διαφημιστής κ. 
ϊ  υράκος, Αδελφός τοΰ ύποδολέως 
τοϋ θιάσου Κοτοπούλη χ. Συρά- 
χου.
Τ Ι Λ Ε Γ Ε Ι Ο κ. ΧΑΤΖΗ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ

Ό  κ. Χατζηχρηστος είς συντά
κτην μας Ανεκοίνωσε σχετικά μέ 
τ* άνωτέρω δτι γιά τό ζήτημά του, 
ιτού τό χαρακτηρίζει προεκλογικό 
χόλπο, δεδομένου δτι τήν Κυρια
κήν τών Βαΐων θά γίνη ή έκλογή 
τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου τοϋ 

y ,ι Σωματείου ’Ηθοποιών, θά λογατ- 
δοτήστ) στήν Γεν. Συνέλευση.
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι

ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
"Εκυκλοφόρησε τήν «αιρελθοΟσαν έβδο- 

Ιιάδα μιά ποιητική συλλογή τοΟ νέου «οιη 
τοΰ κ. Σ . Μαράντου μέ τόν τίτλο «Πτβ 
ραμύβια τοΟ ·Όφμαν».

Σ Τ Ο Π ...

...Εΐνε 6 τίτλος τοϋ "Ελληνικοί) Αάμπεθ 
^-γουδ>χ, πού ^κυκλοφόρησε τήν παρελθοϋ 
ναν. Τετάρτην είς δίσκους «Κολούμπια». 
Ot στίχοι όφείλονται είς τόν Κ. Γ. ΟΙκονο- 
μίδην ή δέ μουσική είς τών κ. Τ. Β  άμτταρη.

! )
Η ΚλλλΙΓΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΙΟΥ ΠΕΙΡΑ»Σ

. . [ M i n t !  mm
ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΡΕΣΙΤΑΛ

"Αν έξσιρέσχι κανείς την έμψάνισι τοΟ 
λαμπρού μας κ'ομικοϋ Βασίλη Άργυρο- 
πούλου στό Δημοτικό θέατρο Πειραιώς, 
προκληβεΐσαν άπό τήν «’Εργατική Ε 
στία», ή πρώτη θέση στήν καλλιτεχνική 
έκδήλωση τής περασμένης έδδομάδος ά. 
νήκει δικαιωματικά στίς «Γαλάζιες κιθά
ρες», τό γνωστό χαδανέζικο συγκρότημα 
του Ραδιοφωνικού σταβμοΟ, ύπό τόν κ. 
Πέππαν.

Τέσσαρες γλυκές, προσηρμοσμένες ψω- 
νές  ̂ ?να άρμονικό σύνολο πλαισιωμένο ά
πό τούς άπαλούς ήχους τής χαβάϊας, με
τέδωσε τήν εύθυμία και τή νοσταλγική 
διάθεση μέ τά χαριτωμένα «σλόουν.ψόξ» 
σέ τόνο χαβανέζικο καί τά δμορ<|κχ ταγ
κό σέ σπανιόλικο μοτί€ο, στους θεατάς 
πού έγέμισαν τό Δημοτικό θέατρο.

Τά κομμάτια «"Ηθελα νάξερα», ταγκό 
γραμμένο άπό τόν ιδιο τόν κ. Πέππα καί 
«’Έχεις  £να πείσμα», τυρολέζικο φόξ, ή- 
ρεσαν Ιδιαιτέρως καί κατεχειροκροτήθη. 
σαν.

Έπίσης πολύ καλοί ό κ. Τζιδρας, ντι
ζέρ, σ* ένα ρωσσικό βιολί καί ό κ. Σά- 
μιος τενόρος, μαθητής τοΟ Ωδείου Πει
ραιάς, δ όποιος εύγενώς συνέπραξε μέ 
δύο τραγούδια του: «Μάρθα» καί «Διπλή 
άγάπη» του Σπάθη.

Μετά τό τέλος τής συναυλίας είδα τόν 
κ. Πέππα. Πρόκειται περί ένός πολύ εύ- 
γενικοΟ νέου. Μέ δειλό και διατακτικό 0- 
ψος μου έδωσε νά καταλάβω πώς δέν εί
ναι κατενθουσιασμένος άπό τήν ύποστη- 
ριξι πού τοΟ παρέσχε τό κοινόν του Πει
ραιώς.

Δέν έχει καί άδικο. Ελάχιστοι ήσαν έ· 
κείνοι πού έ γνώριζαν πώς άπό της συ στά
σεως του Ραδιοφωνικού σταθμού δίδει τα
κτ ικώτατα συναυλίες έλαφράς μουσικής.

Άλλά  γιά τήν άδιαφορία πού δείχνει 
ό Πειραιεύς γιά κάθε Πειραϊκή καλλιτε
χνική προσπάθεια, έλπίζω νά μάς δοθη ή 
εύκαιρία νά γράψουμε έν έκτάσει άλλοτε.

Έκεΐνο πού θέλω νά τονίσω κλείνοντας 
τό σημείωμά μου αύτό εΐναι, δτι οί «Γα
λάζιες κιθάρες» είναι ένα πολύ πειθαρχη- 
μένο σύνολο πού θά άξιζε πολύ μεγαλυ- 
τέρας προσοχής.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ

Η Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΣΤΗΛΗ 
ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

Εΐναι βέβαιον, δτι πολλούς άπό τούς 
άναγνώστας μας άπασχολεΐ ή θά άπα- 
σχολήσΐ] καί κάποιο ζήτημα νομικής φύ- 
σεως, ή έντελώς άτομικό ή γενικώτερον 
καί σχετικό μέ τήν τάξι του καί τό έ- 
πάγγελμά του. Τά «Παρασκήνια» έπιθυ- 
μοΰν καί στό σημείο αύτό νά έξυπηρετή- 
σουν τόν άναγνώστη. Γι* αύτό παρεκάλε- 
σαν τόν νομομαθή κ, Δημήτριον ψευδόν, 
ό όποιος καί προθύμως έδέχθη νά παρέ- 
XH τάς συμβουλάς του καί νά διαεφωτίζη 
κάθε έπιθυμουντα άπό τής στήλης αύτής 
έπί παντός ζητήματος νομικής φύσεως, εί
τε άτομικοΟ ένδιαφέ ροντος, είτε γενικω- 
τέρου τοιούτου. Α ί έπιστολαί τών άναγνω
στών γιά τά ζητήματα αύτά θά άπευθύ- 
νωνται είς τά «Παρασκήνια» μέ τήν δια- 
σάφίσιν «διά τόν δικηγόρον». Α Ι έπιστο
λαί πρέπει νά είναι ευανάγνωστοι, νά έκ- 
τίθενται τά ζητήματα μέ πάσοcy λεπτομέ
ρειαν, άλλά καί μέ πάσαν συντομίαν. 
Μπορεί νά χρησιμοποιώ καί ψευδώνυμον 
έ κείνος πού θέλει νά μή φαίνεται τό όνο
μά του στήν άπάντησι. Πάντως έπειδή τά 
άτομικά ζητήματα είναι έμπιστευτικής φύ
σεως, δέον νά έχωσι όπ’ δψει των οί ά- 
ναγνώσται μας, δτι αί έπιστολαί των θά 
παραλα μ δ άνω ντοκ μόνον άπό τόν δικηγό
ρον χωρίς νά είναι δι*νατόν νά λάβη 
yv&otV τοΟ περιεχομένου των άλλος τις 
πλήν αιΥτοΟ.

TC είναι ιτάλιν αύτό πού γίνεται,1 
παιδάκια μου, μέ έκεΐνες τις χρω
ματιστές ρεκλάμες πού ζωγραφί
ζουν στίς αυλαίες τών θεάτρων. 
Τί κακότεχνα θηρία είναι οί άνθρω
ποι πού ζωγραφίζουν καί τί άλλη- 
λσγρονθοκόπημα χρωμάτων χτυπη
τών είναι αύτό, πού ύπάρχει άπάνω 
σ’ αύτές! Δίπλα σ’ Ινα κίτρινο σάν 
τοΰ δαίμονα τό μάτι χρώμα, Ινα 
κατακόκκινο σάν τοΰ παληάτσου 
τό φέσι. Καί δίπλα σ’ Ενα μπλέ 
μαΰρο σάν τής φουρτουνιασμένης 
θάλασσας τό χρώμα, ίνα μώβ άνά 
λαφρο σάν αύτό πού τίς άνοιξιάτι- 
κες μέρες 6άφη τόν Υμηττό τήν 
ώρα πού πέφτη ό ήλιος.

Δέν ξέρω τί γίνεται όξω στά ξέ 
να μέρη μέ τίς ρεκλάμες στά θέα
τρα. Μά δσο θυμάμαι έγώ καί κατά 
πώς μοΰ λένε τά παιδιά μου καί τά 
έγγόνια μου πού εΐναι κοσμογυρι- 
σμένα, τό κακό πού παρουσιάζουν 
οί αγλαΐες τών Ελληνικών θεάτοων, 
δέν παρατη ρεϊται σέ κανένα άλλο 
μέρος. Τό καλοκαίρι μάλιστα μέ 
τά θερινά θέατρα νά πάη καί νά μή 
γυρίση. Δακρύζουν τά μάτια ocu 
άπό τά χτυπητά κιτρινοκόκκινα 
χρώματα τών ρεκλαμών. Καί σάν 
νά μήν ήταν άρκετές οί διπλΙ ς αύ 
λαΐες, γιατί κάθε θέατρο έ’χει άπό 
δυό ζωγραφισμένες μέ ρεκλάμες 
χής κακισς ώρας αυλαίες, μπογια-

τίζουνε καί τά αετώματα τών σκη
νών κι’ οιύτούς άκόμη τούς τοίχους.

θυμάμαι καί τόν καιρό τόν 6ικό 
μας ύπήρχαν ρεκλάμες ζωγραφι
σμένες στίς αύλαΐες τών θεάτρων, 
θυμάμαι μάλιστα καί κάτι άλλοά- 
κόμη Πότε καί που γένηκε ή άρνή 
ν& ζωγραφίζουν ,-νκλάμες στίς αυ
λαίες τών θεάτρων. Λοιπόν γιά 
πρώτη φορά στό θέατρο Μπούκου
ρα τό 1376 δηλαδή δώ καί 63 χρό
νια—πότε περνάνε τά χρόνια, παι
δάκια μρυ!—πρωτοζωγραφίσανε ρε 
κλάμα άπάνω στήν αύλαία του. 
Πώς τό θυμ«μαι. Ό  άδελφός μου- 
πέθαναι ό καΟμένος- είχε τότε έμ- 
πορικό μαγαζί άπό τά πιό μεγάλα, 
θέλησε, λοιπόν, ό άνθρωπος νά 
ρεκλαμάρη μερικά πράγματα, πού 
εΐχε φερμένα άπό τήν Ευρώπη. Ζή
τησε πληροφορίεο καί τοϋ είπανε 
πώς θάπρεπε νά πληρώαη 40 δρχ. 
τό τεοαγωλ’ΐκό μέτρο γιά τόν πρ3- 
το μήνα καί 30 δρχ. τόν μήνα γιά 
δσο άλλο καιρό ήθ'λε ν’ άφήση τή 
ρεκλάμα του. Καί τίς πλήρωσε ό 
άνθρωπος. Σπουδαίο πρ^μα θά 
μοΰ πήτε, 40 δραχμές’ Καί δέβϊΐα 
ήταν σπουδαίο, γιατί οί 40 δραχμές 
τής έποχής έκείνης άξίζανε δσο 
δυό χιλιάδες σημερινές. Γιατί τότε 
ύπήρχε φτήνεια καί τά λεφτά ήσαν 
λίγα.

Μά οί ρεκλάμες ήταν κομψές,

εύγενικές, διακριτικές καί σεμνές. 
Ένφ σήμερα δ,τι τοΰ κατέβη τοΰ 
καθένα στό μυαλό λέει σ’ £να σκι
τζή ζωγράφο καί τοΰ τό ζωγραφί- 
ζη άπάνω στήν αύλαία. Κ’ ετσι πη- 
γαίνης νά ίδής παράσταση στό θέ
ατρο καί βλέπης ίσαμε πού ν’ άρ- 
χίση ή παράσταση ζωγραφισμένους 
κορέους, κοττσαρίδες, σκνίπες, σπα- 
σολούρια κι’ δ,τι άλλο ένοχλητικό 
καί καταστρεπτικό τοΰ κεφιοΰ καί 
τοΰ γούστου καί τής καλαισθησίας 
φανταστή τό μι*αλό τοΰ άνθρώπ^υ.

Ξέρετε δμως τί γίνηκε σέ μίαν 
παρόμοια περίσταση τόν καιρό τόν ! 
δικό μου; θέλησε £νας νά ζωγρα
φίση άπάνω στήν αύλαία τοΰ θεά
τρου Μπούκουρα £να κορέο, πού 
ψόφαγε μόλις μύριζε μιά σκόνη. 
Σηκώθηκε τά*5ε' δλος ό κόσμος στό 
πόδι.

—Δέν έρχόμαστε στό θέοττρο γιά 
νά βλέπουμε ζωγραφισμένους κο
ρέους καί νά ψηνόμαστε, άλλά γιά 
ν’ άκοΰμε παράσταση.

’Ενω σήμερα; “Ο,τι θέλειόκαθέ 
νας κάνει. Καί δέν δρίσκεται κα
νείς νά διαμαρτυ,ρηθή. Καί ξέρετε 
γιατί; Γιατί χάλασε ό κόσμος, παι
διά μου, χάλασε!

Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ

Ι>
ΟΙ ΒΙΙίΟΙ TUPU

Μ’ εύχαρίστηση δημοσιεύουμε 
τό παρακάτω γράμμα πού μάς Ε
στειλε ό κ. Δ. Λυμπερόπουλος. 

Κύριε Διεοθυντά,
Μέ κατάπληξί μου έδιάβασα 

είς τά αγαπητά «Παρασκήνια»
τήν άνταπόκρ.σιν τοΰ έν Νέα

ΜΟ ΝΑΔΙΚΗ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γβύνχ ρωααική 

(Πτϊ - γκρι) xaiveupytjj, els τ«. 
μήν εύκ«ιρία5 · Πληρβφβρίαΐ: Μη- 
τρβιτβλεωξ 28, τηλ. 25—086.

Μ Μ Η Τ Ρ ΙΟ ΙΓ . ΙΟ Υ Μ Κ ΙΗ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν ΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

Μ ΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Μ ΙΚΟ ΓΟ ΕΑ ΤΡΟ Ν
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ZABBATO καί ΚΥΡΙΑΚΗ

Τελευταίες παραστάσεις τής Άρι- 
στουργηματικής Κωμωδίας

τ ο υ

ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑΣ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΚΑΤΑ ΛΙΑΖΚΕΥΗΝ 

Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑ καί ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ 
Σκηνοθεσία: Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΛΗ 
Ζκηγογραφίαι: ΚΛ. ΚΛΩΝΗ 
Ένδυμασίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ 
Μουσική: P U R C E L L

■Τήν περασμένα Τετάρτη Ανεχώρησε 
γιά τήν ΆλεξάνΒρεια τ* τεχνικό προσω
πικό τοΟ Β. θεάτρου.

-Ό Χοι*ός βίασος β' Λνβχωρήση τήν 
ίρχομένη Τρίτη τό πρωί.

—Άπό τόν θίασο 5ίν βΛ μίταβοϋν στήν 
Αίγυπτο μόνο ot κ.κ. Ν. ΠστΓΟπγto>pyίου, 
Χρ. Νέξερ Hod 6 κ. Μ<Λλι«γρ6ς, « β ύ  Λ- 
σβίνησε τελευτβϊα.

—Άιιό τό γυναικείο προσωπικό τοΟ βιά
σου δέν 9ά πάνε στήν ΑΤιΛίΒΓο ή κ. Wap· 
σέλλου καί ή βίς Κ όγκου.

-Ό χορός τής δίδος X βκελλαρίου, πού 
βά λάίο μέρος στήν διδοκτκαλία τής «Ή- 
λίκτροτς» περιλαμβάνει 14 μαβήτριίς της.

—Γενικά Λ άριβμός τών προσώπων πού 
άποτελοΟν τό βίασο τοΟ Β. θεάτρου Ανέρ
χεται σΐ 125.

— Ό  Διευθυντής τοΰ προσωπικού κ. Λι- 
δωρίκης δέν βά παρακολουβήοη τόν βίοισο.

—Άπό το''-ς σκηνοθέτες τοϋ Β . θεάτρου 
βά πάη στήν Αίγυπτο μονάχα Α κ. Ρον- 
τήρης.

—' Επί κεφαλής τοΰ θιάσου βά εΐνε ό 
Γεν. Διευθυντής τσΟ Β . θεάτρου κ. Κ. 
Μπαστιάς.

—ΟΙ χειμερινές Κάμηνες ίίετάσεις τών 
μαθητών τής Δραματικής Σχολής τοΟ Β 
θεάτρου ποΰ έπρόκ«ιτο .νά γίνουν ϊ*(ν π.? 
ρασμένη Δευτέρ«, άνείλήβηοαίν y i*- τήν 
Μ. ‘Εβδομάδα.

—At εισπράξεις τοΟ νέου ϊργου τοΟ κ. 
Ά . Αιδωρίκη «Αίθουσα Αναμονής» δέν εί· 
νε καί τόσον Ικανοποιητικές.

—Ή  «μέντια» τοΟ 8ργου Ισαμε τήν πε
ρασμένη Τετάρτη ϊφθασε τίς 15.137 δρ.

—‘Εδώ πρέπει νά σημειωθώ δτι κβνένα 
άπό τά θέατρα δέν πραγματοποιεί μεγάλες 
είσπράξείς αύτόν τόν καιρόν.

—Κ ι’ t  λόγος είνε άπό τό ένα μέρος ή 
αίψνηδία μετοίβολή τοΰ καιροΰ κι" άπό τό 
άλλο τό δτι ή πρώτη έβδομάς μετά τάς 
Άπόκρεω ουδέποτε ύπήρξε θεατρική.

—Τό δραματολόγιο τοΟ Bow. θεάτρου 
γιά τήν Αίγυπτο ώρίστηκε τελ«ιωτικά ϊ· 
τσι: «”Αλμετ», «Πρίν άπ* τό ήλιοδασίλε- 
μια», «Βσ«ηλικός»( «Άρραβωνι άσματα», 
•“Αννα Χρίστη», «ΖακιτΛινή σερενάτα», 
«Μ* ντύσουμε τούς γυμνούς» καί «’Ηλέ- 
κτρα»'

—"Εναρξις <Μς παρακττάσης βά ytve μέ 
τόν «Άμλετ».

— "Ο τενόρος κ. Δελένβάς 6πέγρσΨ« συ μ 
βόλαιο μέ τό μελόδραμα τβΟ Κιέλσυ γιά 
δυό χρόνια,

—Τόν πρώτο χρόνο ή άμοι&ή του ώρί
στηκε σΐ 14 χιλ. μάρκα, τόν δέ δεύτερο 
18 χιλ. μάρκα.

— Στό μελόδραμα τής Βουδαπέστης έ* 
τροτνούόήσε πρίν άπό λίγες ήμερες 6 Έ ) .  
λην ί«ρύτονος κ. Μέλος ώς Ριγκολίττος 
στό άμώνυμο μελόδραμα τοΟ Βέρντι.

— Σ τό αύτό £ργο έτραγούδησε καί ή 
μεσόφωνος τής Κρατικής Όπερας τής Βι· 
έννης δίς "Ελένη ΜικολαΤδου.

— Στή συνεδρία τής έρχόμενης Δευτέ
ρας ή Έπιτροπή Άδείας β* άσχοληθβ μέ 
τό ζήτημα τοΰ όποβολέως κ. ΜαμοίΛά.

—Τόν άνωτέρω ύποβολέα κηήγγηλε 
στήν 'Επιτροπή ή 'Εταιρία τών θεατρικών 
Συγγραφέων, γιατί Αντέγραψε έν Αγνοια 
θιασάρχου και συγγραφέως τό ipyo τοΰ 
κ. Καγιβ «θ* μ* άγαπήσης» καί τό έπώ- 
λησε άντί 900 δραχ. στόν θίασο ΓοΛτανά- 
κη—Ρούσσον.

Ό  θίασος Xpi<m>fopi6ou—  Ρ αυτοβού
λου a t  κάβε πόλη ποΰ #κΙΙί*
5 «  τετροισέλιδο έφτ^ερίβοτ, «σύ τήν 
με ι 6ωρ*<5εν στούς πελάτες τ&ν ποροκττά* 
σεων πού δίνει.

—  Στήν «^ημερίδοτ οίΟτή ώς έπί τό πλεϊ- 
<rov Αναδη,μοσιεΟοντοα οί κριτικές πού 
Τραφήκανε γιά tfrv ·ίασο καί τήν πρώτα· 
νωνίστριά του κ. "A w a v  Χριστοφορίδοι; 
στίς διάφορες πόλεις τ^ς '*Ελλά6οςί πού 
έπαιζαν.

— Μβτοβζύ τών <ργων πού άναγνΛλει 
πώς βά παιχβοΟν προσεχές 6 άνωτίρω βία. 
σος, εΐνε καί ή * Β αβυλωνίοτ» τοΟ Βυζαν
τίου.

— "Ο δπερεττικός βίασος 5ύδτ>— βιλοσό- 
ψου, ό όποιος έπανειλτ>μμένως Ιέχβι άησκε 
ψβη τά Χοτνιά, ίδωαε πρό 20 ήμερων μερι
κές παραστάσεις είς τό κινηιμοτνοθ&χτρον 
«Πάνβεον». Τό ρεπερτόριον του βκίκτου ά- 
πετελεϊτο ώς έπί τό πλεΐστον άπό έλληνι
κές καί ευρωπαϊκές όπερέττες. * Ιδιαιτέ
ραν έπιτυχίαν έση μείωσε τό κινηματογρα
φικόν £ργσν «Ταγκό ΝοτοΟρνο» βιασκευα- 
σβέν καταλλήλως ύπό τοΰ κ. Νικολάου 
Λώρη. Τό συγκρότημα άπετελεΐτσ άπό τούς 
κ.κ. Σ .  Μπάρταον^ Γ. Ξύδη, Γρηγοριάδην. 
Ν. Λώρην, Ρί. Κοντογιάννην κλπ. X .  κ. 
Γίίτοα Φιλοσόφου πρωταγωνίστρια, Κίτυ 
"Αλμα ντιζέζ του βιάσου, Βοόλα Νικολαΐ- 
δου, Χριστομάνου^ Σ  εδίλη καρατερίστρα 
κλπ. Διευθυντής όρχήστρας ό μουσικοσυν
θέτης Ντ’ ’Άντζελης, τοΟ όποίου τό 6ρ- 
γον «Σπανιόλικη άγάπη» σημείωσε μεγά- 
λην έπιτυχίαν.

—Ό  καλλιτεχνικός Διευθυντής τής βεα- 
τρικής έπιχεψήσεως Σαμαρτζή κ. Ν. Μη. 
λισδης κατήγγειλε στήν Έπιτροπή *Α5είας 
τήν χορεύτριαν δίδα Ελένην ’Αλεξίου.

—Ό  κ. Μηλιάδης άνα φέρει ότι «τίς 26

του περασμένου μηνός κι* άκριβώς τά με 
σάνυχτα ή έν λόγψ χορεύτρια ένω οί άλ
λοι καλλιτέχνες εύρίσκοντο άκόμη στή 
σκηνή, έμπήκε στό καμαρίνι τής συναδέλ
φου της δίδας Νανάς Γκάτση καί άρχισε 
νά τήν ζυλοκοπή.

—  Σ έ  παρατήρησι του κ. Μηλιάδη ή δίς 
‘Αλεξίου — κατά τήν καταγγελίαν πάντοτε 
—  άπάντησε: «Μή ξεχάστε αύριο νά μέ 
πάτε στήν “Αδεια».

—  Κατόπιν αΰτοΰ ό κ. Μηλιάδης τήν έ- 
τιμώρησε μέ έπταήμερον άργίαν.

— *Η αύτή χορεύτρια κατά τήν καταγ
γελίαν πάντοτε, έπανειλημμένως στό παρελ 
βόν έδημιούργησε σκηνές παρόμοιες.

— Παράλληλα πρός τήν Επιτροπήν Ά 
δειας προσέφυγε καί ή άνωτέρω χορεύτρια 
ή όποία καταγγέλλει δτι άφορμή στό έ
πεισόδιο £δωκεν ή άδελφή της δίδος Γκά- 
τση  ̂ πού βρισκότανε στό καμαρίνι.

— Αύτή δχι μόνον άναιτίως τήν έ^όβρισε 
άλλά καί τής έπετέθη νά τήν κακοποιήσει, 
1 · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·

πράγμα πού άνάγκασε τήν ’Αλεξίου νά <i* 
μυνθή.

— Τότε έπενέβη ή Νανά Γκ(5ττση ύψώνον. 
τας κατά τής κεφαλής τής 'Αλεξίου μιά 
καρέκλα κτλ.

— Ή  'Αλεξίου διαμαρτύρεται γιά τήν 
διαγωγή του κ. Μηλιάδη, πού άρνήθηΐ<ε 
ν’ άκούση τις διαμαρτυρίες της ένφ παράλ 
ληλα τήν έξύδ-ρισε χυδαιότατα κτλ.

— Άκόμη ή Αλεξίου καταγγέλλει τον 
κ. Μηλιάδην καί τόν κ. Σαμαρτζήν δτι πα
ρά τό συμβόλαιό της δέν τής έπέτρεψαν 
νά παίξη τήν έπομένην.

—  Στούς βεατρικούς κύκλους λέγεται δ- 
τι ό διαλυθείς θίασος ΟΙκονόμου, έκτός 
του κ. Οίκονόμου καί της κ. Ζωζώς Νταλ. 
μά, βά έπιχειρήση περιοδείαν σέ διαφό
ρους πόλεις τής 'Ελλάδος, ύπό τήν διεύ
θυνση του κ. Άρντάτωφ.

— *0 βίασος Πάολας— ’ Ιατρού τήν έρχο- 
μένη έβδομάδα θά δώση £ξη παραστάσεις 
στό θέατρο «Ίντεάλ».
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ΖΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η. ΑΡΛΣΙΣ ΚΑΙ Ο 
ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΔI ΑΚΟΣΜΟΣ
διορρυβμα θεατρικά προβλήματα 
εΐναι ή έξεύρεσίς ένότητος μετα
ξύ τοΰ δραμοττικοΟ ή μουσικού έρ
γου καί τοΰ σκηνικού διακόσμου.

Ή  δυσκολία έγκειται στή δη
μιουργία ένός συνόλου, διιου τό 
δρόίμα fj τό μουσικό έργο δχι μό
νο νά έναρμονίζεται μέ τό σκηνι
κό δ«5η<οσμο, άλλά καί νά έ^υπη- 
ρετήται άπό αύτόν.

Έά ν λείιη) τό άρμονικό σύνολο, 
καί ύηερισχύη ή ύιτερδολή σκη
νικού διακόσμου πολυπλόκου καί 
έττιδεικτικοΰ, τότε ό θεατής αιχμα
λωτίζεται άπό τή δυνατή έντύπω- 
σι τοΰ άψύχου ύλικοΰ, χάνει τήν 
έλευθερία του, καί γίνεται άνίκα- 
νος νά παρακολούθηση μέ τήν ά- 
παραίτητη ψυχική ήρεμία τήν έξέ- 
λιξι τοΰ 6ργου. .

Μπορεί τ’ άνωτέρω θεατρικό 
πρόβλημα νά φαίνεται πολύ ά
πλό, γκχτΐ ίσως θεωρείται εύκολη 
ή δημιουργία ένός πλαισίου, δπου 
νά κινήται άνετα τό £ργο.

Καί δμως είναι άπό τά δυσκο- 
λώτερα, άφοΰ πολλές φορές άπέ- 
δΐΐξαν τά πράγμοττα, δτι προδλέ- 
πονται ή άπαραίτητες άναλογίες 
μεταξύ σκηνικής δράσεως και 
σκηνικού διακόσμου.

Άλλά  καί ή κίνησις τών προ
σώπων στή σκηνή πρέπει κατά τό 
δυνατόν νά προσημαίνη τήν ύπό- 
στασι καί άποστολή των, γιά νά 
κατατοπίζεται εύκολα καί νά συν
αρπάζεται ό θεατής.

'Υπερβολή σκηνικού διακόσμου 
fj σκηνικής δράσεως έπιτρέπεται 
μόνο σέ σατυρικό Εργο ή σέ παν
τομίμα.

Ή  λύσις λοιπόν τοΰ προβλήμα
τος θά κατορθωθή μέ τήν έξεύρε- 
σι ένός μέσου δρου σέ τέχνη και 
έντοκη, κι* έτσι ούτε ό θεοπής θά 
ύποφέρη άπό άγωνί'α, ούτε θά 
διασπόίται ή προσοχή του.

Γιά τήν τέλεια σκηνοθεσία, πού, 
καθώς ξέρομε, άπαιτεΐ τήν έναρ- 
μόνισι έμψύχου καί άψύχου ύλι- 
κοΰ, είναι άπαραίτητο ή δρασις 
καί ό σκηνικός διάκοσμος νά δη
μιουργούν έντύπωσι άμοιβαίας έ- 
ξυπηρετήσεως σέ χρώμα, γραμ
μές, κίνησι, έκφρασι, κι’ έτσι ό 
χώρος τής σκηνής νά είναι γεμά
τος άπό διαρκή καί άτελείωτο 
ρυθμό. Καί α£>τό κατορθώνεται, 
δτοτν ό διάκοσμος είναι αισθητικά 
συνυφασμένος μέ τήν ποικίλη πο
ρεία τής ποιητικής ή μουσικής 
δράσεως.

Ύπάρχουν βέβαια, έογα, πού ή 
άδυναμία των μετριάζεται ή καί 
σκεπάζεται μέ τόν έντονο καί ύ
περβολικό διάκοσμο. Αύτά τά έρ
γα δέν έχουν έσωτερική άξία.

Άλλά εΤναι έπίσης έξακριβωμέ 
νο, δτι ό διάκοσμος μέ τίιν ύπερβο 
λή του, τόν πλοΰτο τών ένδυμασι- 
ών καί τό πλήθος τών βωβών προ 
οώπων άποτρέπει τήν προσοχή τού 
θεατού, καί τόν έ μποδίζει νά άντι 
ληφθή τήν έσωτερική άξία τοΰ 
έργου.

Ή  υπερβολή τοΰ διακόσμου γί
νεται σοβαρό έμπόδιο στήν πρόο 
δο τής δραματικής τέχνης, διότι 
ή προστασία του παρακινεί τούς 
συγγραφείς ν’ άρκοΰνται στήν εύ
κολη έπιτυχία καί νά παραμελούν 
τήν έσωτερική τοϋ έργου άξία.

ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ
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Λαμπρύτατ* τό χαμόγκλό σα ς 
|ΐΑ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Ζ  δπΜς κάμουν 

αί ΣΤΑΡ τήςΆμιρικής.
Λιά νά έχετε όπαστράποντος, 
λευκούς όδόντας, στόμα ύγιές, 
βροσερό, καί γλυκύ, δπως ένα 
λουλούδι, μεταχειρίζεσθε τήν 
ΚΟΛΥΝΟΣ.

ΚΟΛΥΝΟΣ
ΜΩΡΙΙ ΦΑΡΑΤΖΗ Α. Ε - ΑΘΗΝΑΙ

S T U D I O
CLARK NICHOLS
Μπαλ λ έτ ο ,  Ρ υθμι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή

16 Όδός Μ Α Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  16 
Τηλέφωνον 24-506

Υ-
όρκ-η άνταποχριτου των είς ΐήν 
όποιαν αναγράφεται δτι είμαι 
προμηθευτής θεατρικών έργων 
είς τούς έν Αμερική Ελληνικούς 
θιάσους τών Ελλήνων θεατρι
κών Συγγραφέων.

Τοΰτο είναι άναληθέστατον.
Είς ούδένα τών έν Αμερική θι

άσων άπέστειλα έργον.
Τώρα, έάν έ'να έονον πρου.ηθευ 

θέν εις τούς έν Έλλάδι θιάσους 
καί κ α τ ό π ι ν  ρ η τ ή ς  ά
δ ε ί α ς  τ ο ΰ  Σ υ γ γ ρ α -  
φ έ ω ς, μετά τήν λήζιν τής έργα
σίας οδτος τό μετεπώλησεν, 
τοΰτο ουδόλως ένδιαφέρει έμέ 
καί ουτε ήμπορώ νά εχω καμμί- 
αν ευθύνην, έφόσον ή προμήθεια 
έγένετο παρά τρίτου. Ό  έν Νέα 
Ύόρκη δέ ανταποκριτής σας τοΰ 
το είχε ύποχρέωσιν νά έξακρι- 
βώση καί κατόπιν να άναφέρη 
είς τήν άνταπόκρισίν του τό 6νο- 
μά μου. Διότι έγώ άπαντα τά ?ρ- 
γα τών Ελλήνων θεατρικώνΣυγ 
γραφάων τά όποια προμηθεύωείς 
τούς έν Έλλάδι θιάσους—τά ιτρο- 
μηθεύο κατόπιν ρητής άδείας 
τών Συγγραφέων καί διά τοΰτο 
ένω άμέριστον τήν έμπιστοσόνην 
των — δχι δι’ ά δ ρ δς ά μ ο ι- 
β ή ς, ώς τονίζει εις τήν άντοπχό- 
κοισίν του, άλλά πολλάκις καί 
μέ ζημίαν μου — άς έρωτηθοΰν 
δι’ αύτό οί θιασάρχαι κ. κ. Οίκο- 
νομόπουλος, Γκιουζέππε, Σύλβας, 
Ξύδης — καί τά όποια £ργα δ- 

I παντα φέρουν τήν ύπογραφήν 
μου.

I ’Έπρεπε ό Ιν  Αμερική ποιων 
τάς διατριβάς του "Ελλην Συγ
γραφείς, ώς ένδιαφερόμενος, νά 
έξακριβώση τήν πηγήν έκ τής ό
ποιας ot έν ’Αμερική θίασοι έ- 
πρ\ιηθεύθησαν τά έργα, τά ό
ποια άναφέρονται είς τήν έν λό
γω άνταπόκρ’σιν καί τότε νά τό 
καταγγείλη είς τήν Εταιρείαν 
τών Ελλήνων θεατρικών Σ υ γ 
γραφέων, έφόσον οδτος εΐνε καί 
μέλος της.

Τό «Σάν ή καρδιά πονάη» τοΰ 
κ. Χατζηαποστόλου, έξηκριβώθη 
δτι ό κ. Φώτης Άργυρόπουλος τό 
αντέγραψε δτοτν είργάζετο είςτόν 
θίασον «Μ. Κρεβοετα» είς τό 'Η 
ράκλειον (Κρήτης) μέ τήν δικαι
ολογίαν δτι «τό θέλει, διότι Ιχει 
έπιτυχίαν».

Ό  έν Αμερική ήδη ευρισκόμε
νος συγγραφεύς τή παρακλήσει 
τών έν έκεΐ ήθσποιών κ. κ. Κ. 
Καζή, Γιάννη θόμιου, Δ. Ζάττα, 
τούς έφοδίασε πολλάκις μέ νού
μερα τών έπιθεωρήετεών του.

Συνεπώς έγώ οΰδεμίαν άνάμι· 
ξιν £χω καί ή άδρότης τής άμοι 
3ής μου άνύπαρκτος.

Μετά πάσης τιμής 
Δ. ΛΥΜ ίίΕΡΟ Π Ο ^ΛόΣ 

ύποβολεύς

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Έπίσης άπό τήν Ζάκυνθο έλάίοιμβ τό

έξής γράμμα:
Άξιάτιμε κ. Διευβυντά,

Μετά μεγάλης μου λύπης είδον εις τ* 
άγοηιητά «Παρασκήνια» νά καταγγέλλω 
μεταξύ άλλων καί έμέ ό άνταποκριτής των 
έν Νέα Ύορκηι δτι Αποστέλλω είς τούς 
έν Αμερική έλληνικοΰς βιάσους βεατρικά 
έργα, καί λαμβάνω τό πο<τόν τών 2.000 
δραχμών δι” ένα έκαστον. Ένω  δέ οί ά
νωτέρω θίασοι δχι μόνον βέν πληρώνουν 
τά συγγραφικά δικαιώματα διά τά έργα 
πού παίζουν, άλλά άλλάζουν καί τούς τί
τλους τών έργων, καί τά όνόματα τών 
συγγραφέων, καί δτι καί έγώ είμαι σννέ-
νοχος τής έλεεινής των πράξεως __  pr*i
τήν χαρακτηρίζω έγώ.

Κύριε διευθυντά> διαμαρτύρομαι Βιά 
τήν συκοφαντίαν αύτήν. Κ αί μ· δλον τόν 
άπειρον σεβασμόν πού σας ϊχω. τολμώ 
νά σάς παρακαλέσω νά τό έξετάσετε τό 
ζήτημα αύτό, Τό όποϊον δι’ έμέ είναι με. 
γάλη προσβολή. Ό  κ. Ανταποκριτής είναι 
κακώς πληροφορημένος τούλάχιστον γιά 
μένα. Έ γ ώ  ουδέποτε έστειλα είς ’Αμερι
κήν έργον. Καθώς γνωρίζουν πάντες, 
συγγραφείς, μουσικοσυνθέται καί ήθο- 
ποιο^ άπό έτη άντιγράφω θεατρικά έργα 
καί τά δίδω είς τούς θιάσους τών ίπαρ- 
χιών — τ̂ ί άδεια πάντοτε τοΟ συγγραφέ- 
ως καί μουσουργοΟ. Τό μόνον διά τήν Α 
μερικήν έργον πού άντέγραψα ήτο «Ή  
Κλεοπάτρας 6 συγγραφεύς τοϋ όττοίου, 
δταν έπρόκειτο νά φύγη εις τήν ’Αμερι
κήν, μου άνέθεσε καί τοΟ έκανα ένα κ*· 
θαρό Αντίγραφο τό όποϊον παρέλαβε μα
ζί του, τό δέ πρωτότυπον τό άφησεν είς 
τόν κ. I .  Ριτσιάρδη, πού είνοα καί ό 
μουσικοσυνθέτης τοΰ έργου. Έκτός <χύ- 
το0> κ. διευθυντά) ούδένα άλλο έργο έγώ 
Αντέγραψα καί έστειλα στήν ’Αμερική. 
Σημειωτέον δτι πρό έτους έχω παύσει νά 
άντιγράφω καί νά έφοδιάζω μέ έργα ιούς 
περιοδεύοντας θιάσους, διότι έργάζομαι 
συνεχώς είς τον θίασον Ηύδη, καί καθώς 
γνωρίζετε, γυρίζομε είς τάς έπαρχίας, 
ώστε δέν εύρίσκομαι είς έπαφήν μέ τούς 
συγγραφείς καί τά νέα έργα των. Έ νφ  
καί ό κ. Ξύδης προκειμένου νά έφοδια- 
σθή μέ νέον έργον, Αναθέτει είς Αντιγρά
φεις οΐ όποιοι είναι πλείστοι στάς ’Αθή
νας καί τοΟ τό στέλνουν.

Έ γώ , κ. διευθυντά, έχω ώφεληθή πολ- 
■̂ά χρήματα άπό τούς κ.κ. συγγραφείς 

καί μουσικοσυνθέτας έκ τής Αντιγραφής 
j τών έργων των, τά όποια ουδέποτε μοΰ 

ήρνήθησαν δταν έζήτησα νά Αντιγράψω. 
Ώ στε θά έπρεπε νά μήν έχω διόλου συ- 
νείδησιν καί Ανθρωπισμόν γιά νά κάνω 
μίαν τέτοια πραξιν καί τούς ζημιώσω.

Δεχθήτε, κ. διευθυντά, τούς άπειρους 
σεβασμούς μου.

Μετά τιμής 
Γ ί ΙΚ . Φ Ρ Α Ν Τ Ζ Η Σ  

’Ηθοποιός τοϋ θιάσου Ξύδη 
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Μ Ι

ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
1) ’Αμαλία fj Ναπολέων.
2) Νταρντάρ ή Ρομέο (Λαμαάν).
3) "Επος ή Ακρίτας.
4) Μουχάναντ ή Έσμάχλι (Γκάζι).
5) Ν άπγα ή Σ ιράν.
6) η ΧβΟ. X. (Li6vtu).

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΔΙΑφΗΜΙ Σ Ε Ι Σ 

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνηματογρο 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ιδιαίτεροι συμφω
νία ι.

Πάσα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα
φήν τοΰ Δ'.ευθυντοΰ καί ττ'ιν 
σφραγίδα τοΰ περιοί,ικοΰ εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΨΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρείος 4.

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΛΚΗΣ
Τήν περασμένη Κυριακή έδόθη 

είς τό θέατρο «Ολύμπια» ή Τραδι- 
άτα τοΰ Βέρδι, μέ έμφάνισιν τοΰ 
καλλιτέχνη κ. Π. Έπιτροπάκη.

Τό θέατρο ήταν γεμάτο ώστε πο 
λΰς κόσμος δέν κατώρθωσε νά βρή 
θέσι.

Ή  μελοδραματική αύτή παρά- 
στασις ύπήρξε όμολογουμένως έ- 
ξαιρετική καί είχε ενα τόνο έντε- 
λως καλλιτεχνικό διότι δλοι οί καλ 
λιτέχναι γενικώς, ήσαν άπόλυτα 
στήν θέσι τους, σκηνικώς, καί φω 
νητικώς.

Ή  λυρική φωνή του πλατειά καί 
ευλύγιστη έίς δλην τήν Ικτοτσίν της, 
ήχμαλώτισε εύθύς άπό τίς πρώτες 
νότες τό διαλεχτό καί μεγάλο ά- 
κροατήριόν του. Είνε ό καλλιτέ
χνης μέ μιά λέξι που ξέρει νά παί 
ζη καί νά τραγουδά τόν ρόλον του 
μέ τέχνην καί ευσυνειδησίαν. Τό ά- 
€ηναΐκόν κοινόν προχθές τόν άπεθέ 
ωσε στόν ρόλον τοΰ Άλφρέδου Ή  
δίς Κουράκου στόν ρόλον τής Βιο 
λέττας καί ό κ. Εύστρατίου ώς 
Γερμών έτραγούδησαν καί έπαιξαν 
πολύ καλά.

Ό  μαέστρος κ. Καραλίβανος δι
ηύθυνε όρχήστραν καί καλλιτέχνας 
μέ μεγάλην έπιδεξιότητα.

Έ ν  γένει ή άνωτέρω παράστασις 
ήταν πολύ έπιμελημένη.

Ο ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
imiaiiaiigiinnBiifineimiic

Μ
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Ή  δίς Μπέμπη Λάμπρου, ή 
όποία δίδει ρεσιτάλ τραγουδιοΰ 
στάς 19 τρέχοντος είς τόν Βόλον, 
ύπό τήν προστασίαν τοΰ Δημάρ
χου κ. Καράτση. *Η νεαρά καί 
συμπαθής καλλιτέχνις άσφαλώς 
θά πρόσθεση μίαν άκόμη έπιτυ
χία είς τήν μέχρι τοϋδε λαμπρή 
καριέρα της. ’Επίσης τήν ττροοε.- 
χή Δευτέρα 9 μ. μ. θά δώση άπό 
τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Α 
θηνών ένδιαφέρον ρεσιτάλ.

ΘΕΑΤΡΟΝ

ΙΝΤΕΑΛ
Θ ί α σ ο ς

ΜΗΜΑ&Κ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Μ Ρ Μ Ι Α :  Κ. ΜΑΥΡΕΑ

ΚΑΘΕ ΒΡΑΛΥ

ΕΥΑΓΓΕλΙΑΗ - ΙΑΚΕλλλΠΟϊ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΤΗΣ

ΠΑΗΤΡΕΙίΣ
« 1 1  Μ Ν « Ι Ι
Μουσική: Κ- Γ1ΑΝΝΙΔΗ

ΑΝΝΑ καί Μ \ Ρ Ι Α  
ΚΑΛΟΥ ι Α

Σκηνογραφία: Α. ΣΠΑΧΗ
ΣΠΥ-Χορογραφία : ΣΠ. 

ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α ' χορεύτρια : Ν. 
ΛΟΦΣΚΑΓΙΑ

ΠΑΥ.

Κοστούμια — ’Ατελιέ: 
X. ΠΑΟΥΡΗ

Διευθυντής όρχ-',στρας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΜ
Λαϊκαί άπογευματιναί

ΤΡΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ,
ΒΑΤΟΝ

ΣΑΒ.

Τό θέατρο Θ ΕΡΜ Α ΙΝ Ε 
ΤΑΙ μέ καλοριφέρ
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E ll T U IV !  Μ Ι Ι Τ ί η ΐ  ί ΙΜ Ρ Ι  U N I I I  Τ Ι Ι Ι Ι Ι Ι
ΓΥΡΟ ΑΠ0ΤΗ1ΙΑΡΥΪΙ ΤΙΣ Ε.Ι.Ε.Κ.Τ.

Γράψαμε πρό ήμερων στά «Πα
ρασκήνια» δτι ιδρύθηκε στήν Ε λ 
λάδα μιά νέα κινηματογραφική έ
ταιρία, ή «Ε.Π.Ε.Κ.Τ.», δπως είναι 
6 τίτλος της, κατατεθειμένος στό 
Πρωτοδικείο ’Αθηνών. Φαίνεται δτι 
αΰτή τή φορά τά πράγματα είναι 
σοβαρά, γιατί μέχρι σήμερα, χωρίς 
νά κακοφανή κανενός, είμαστε α
ναγκασμένοι νά ποΰμε πώς έκοι- 
μόμασταν. "Οσοι άπό τούς άναγνώ 
στες μας έτυχε νά δούνε τΙς έλλη- 
νικές ταινίες, θά μας δικαιώσουν. 
01 χρηματοδόται τών περισσοτέρων 
ταινιών πού γυρίστηκαν | σαν καί... 
ot πρωταγωνισταί τών έργων, άκό
μα δέ καί ot σκηνοθέται!

Διέθεταν δηλαδή τά λεφτά τους 
δγι νιά νά κάνουν έπιχείρησι, μά

Ή  Δ'ις Διονυσία Χατζήαβανασίου, ϊνα <*- 
πό τά άστέρια της Ε .Π .Ε .Κ .Τ .

γιά νά δοκιμάσουν τό ταλέντο 
τους. Νά ίκοο/οπριήσουν μιά φιλο
δοξία τους. Πολλοί άλλοι πάλι, πού 
δέν είχαν λεφτά, γιά νά ικανοποι
ήσουν αύτή τή · φιλοδοξία, κοαέ- 
στρεφαν οίκονομικώς άλλους άν
θρώπους. Ευρισκοτν κάποιον άφελή, 
τόν κατάφερναν, κα'ι τοϋ άποσποΰ- 
σαν τά χρήματα. Καί τό φίλμ έ- 
Οκαρώνετο. Καί δπως ήταν φυσι
κό, τής κακής ώρας. Οΐ... πρωτα- 
γωνιστα'ι έσπευδαν τότε νά έξαφα- 
νισθοΰν κα'ι ή... έταιρία διελύετο. 
Πόσα τέτοια δέν Εγιναν!

ΓΓ αύτό μόλις μάθαμε τήν Τδρυσι 
τής ΕΠ ΕΚ Τ  στήν άρχή, χωρίς νά 
τό κρύψουμε, ύποδεχθήκαμε μέ κά
ποια έπιψύλαξι, άλλά εύτυχώς γρή 
γορα άπαλλαχθήκαμε άπό τούς δι
σταγμούς, δτοτν έπισκεφθήκαμε τά 
γραφεία τής έταιρίας κα'ι μιλήσα
με μέ τόν ίδιο τόν διευθυντή. Τά 
γραφεία βρίσκονται στήν δδό Νι- 
κηταρά 12, σέ μιά πάροδο τής ό- 
δοΰ Θεμιστοκλέους. "Αν σάς ποΟ- 
με δτι ήσαν πολυτελή, θά ήταν 
ψέμμα, ώστόσσ δμως περιποιημέ- 
να, νοικοκυρευμένα, τακτοποιημένα 
τά πάντα άπό άνθρώπους πού ξέ- 

' ρουν νά άποφεύγουν τίς σπατάλες 
σέ πράγματα δχι έντελως άπαραί- 

__χτγκχ.
Σέ λίγο μάς δέχεται δ κ. διευ

θυντής, στόν δποΐον θέτουμε όλό- 
κληρη σειρά άπό έ ρωτήματα στά 
όποια μας άπαντά πρόθυμα.

— Ή  «ΕΠΕΚΤ», μας λέγει, εΐ
νε μετοχική έταιρία. "Εχει κοίτα- 
στατικό άπό τά όποιο διέπεται καί 
διοικητικό συμβούλιο πού μελετά 
δλα τά ζητήματα τά άφορώντα τόν 
σκοπό τής έταιρίας. Σ  κοπός τής 
έταιρίας εΐναι ή παραγωγή έλλη- 
νικών φιλμ δχι απλώς τής «προκο
πής», μά άπολύτως καλών, πράγ
μα τό όποιον, παρ’ δλες τις δυσ
κολίες πού άντιμετωπίζουμε καί θά 
Αντιμετωπίζουμε, θά έπιτύχουμε.

Ξέρουμε καλά πώς δ δρόμος 
μας δέν εΐναι στρωμένος μέ ρόδα, 
μά άπό άγκάθια, άγώνας σκληρός 
καί έργο έπΐπονο. “ Ομως δέν είμα
στε διοαεθειμένοι νά σταματήσωμε. 
Πιοττεύουμε σέ κάτι καί θά τραβή
ξουμε μπροστά, μέ τήν αισιοδοξία 
πού διακρίνει άνθρώπους μέ πίστη 
σέ ώρισμένο σκοπό, θά παραμερί
σουμε δλα τά έυπόδια καί θά φθά- 
σωμε στό σκοπό μας.

— Ποΰ βλέπετε δυσκολίες; τόν 
διακόπτουμε.

— Στά έξωτερικά : Τό γύρισμα 
ένός φίλμ δέν εΐναι παρά ζήτημα 
χρόνου καί χρήματος. Έδώ στήν 

■ ’Ελλάδα δέν συμβαίνει τό ίδιο. 
Χρειάζονται πολλά καί δέν ύπάρ- 
χει τίποτε. Οϋτε στούντιο, οΰτε ή
θοποιοί, οΰτε... μά μήπως ύπάρχει 
καί τίποτε; Βλέπετε λοιπόν δτι έ
δώ δέν άρκεΐ οϋτε τό χρήμα, οΰτε 
ό χρόνος νιά νά γίνη σήιιερα του
λάχιστον ένα φίλμ. Κι* άν άκόμα 
ύπήρχαν άρτια τεχνικά μέσα, δέν 
ύπάρχει τό κυριώτερο. ’Αγορές έ- 
σωτερικής έκμεταλλεύσεως, πού θά 
μπορούσαν, άν δχι τίποτ’ άλλο, νά 
δώσουν τουλάχιστον τά έξοδα ένός 
μεγάλου φίλμ δέν ύπάρχουν καί θά 
πρέπει νά· καταφύγουμε στίς έλλη- 
νικές παροικίες τοϋ έξωτερικοΰ. 
Άλλά άπό τό έξωτερικό, μόνο τά 
Βαλκάνια μπορεί νά ύπολογίση 
κανείς άν τά έργα έννοεΐται θά εΐ
νε καλά.

δα; Γιατί ή Μαρίκα καί ή Κυβέλη 
στόν «Κακό Δρόμο» τοΰ Ξενοπού- 
λου δέν έπέτυχαν; γιατί δ Οικονό
μου δέν έκαμε τίποτε στόν έκράν; 
Γιατί ό Φιλιππίδης παρ’ δλη του 
τήν προσπάθεια δέν κατόρθωσε νά 
μας συγκίνηση στή «Προσφυγοπού- 
λα»; ’Απλούστατα: Κιατί οΐ “ Ελλη 
νες ήθοποιοί τοΰ θεάτρου συγχιζουν 
τή μιά τέχνη μέ τήν άλλη πού δέν 
εΐναι ή ίδια. Τό θέοπτρο εΐνε θέατρο 
καί ό κινηματογράφος κινηματο
γράφος. "Αλλες κινήσεις θέλει τό 
θέατρο άλλες 6 φακός. "Αλλες 
γκριμάτσες ή σκηνή καί άλλες τό 
έκράν. "Ετσι εΐνε. "Αν ύπήρχε έδώ 
ένας άπό τούς μεγάλους ρεζισέρ 
τοΰ έξωτεοικοΰ κι’ άν ήσοιν λιγώτε 
ρο έγωϊσταΐ οί ήθοποιοί μας, τά 
πράγματα θά ήσαν διαφορετικά: 
ΓΓ ot°T0 σκεφθήκαμε νά χρησιμο
ποιήσουμε έρασιτέχνας άπηλλαγμέ- 
νους άπό κάθε επιρροή τοΰ θεά
τρου, πού μπορούν εύκολώτερα νά 
προσαρμοσθοΰν μέ τίς άπαιτήσεις 
τοΰ κινηματογράφου. ’Ά ν  στήν άρ
χή μειονεκτοΰν σέ φίρμες, μέ τό 
πρώτο φίλμ ot άγνωστοι άν εΐναι 
προ:γμοτπκά ταλέντα θά γίνουν 
γνωστοί καί συμπαθείς στό κοινό.

Μέ μιά καλή καί προσεχτική με
λέτη τοΰ ρόλου τους καί μερικές 
πρόβες μπροστά στή μηχοαή ύπό 
τήν καθοδήγησιν τοΰ σκηνοθέτου, 
νά είστε βέβαιοι πώς δσοι έχουν 
ψυχή θά πετύχουν. θά διαθέσουμε 
χωρίς τσιγκουνιά χιλιάδες μέτρα 
γιά_τήν πρώτη μας ταινία. "Εχουμε 
προΟπολογήση 20.000 μέτρα. "Αν 
ύπολογήσετε άπό 50 δραχμές έξο
δα στό κάθε μέτρο θά δήτε δτι τό 
ποσό δέν εΐναι εΟκαταφρόνητο. Κά
θε σκηνή θά τήν γυρίζουμε έν ά
νάγκη 5 καί 10 φορές γιά νά έπι
τύχουμε τό τέλειο. Στό τέλος άπό 
τίς 20 χιλιάδες μέτρα θά προβά
λουμε μόνο 3000 μέτρα. Τά άλλα 
θά εΐναι γιά... πέταμα. "Ετσι μόνο 
θά παρουσιάσωμε ένα άρτιο έργο 
πού θά μας δώση τήν έμπιστοσΰνη 
τοϋ κοινοΰ πού τόσο εΐναι άπαραί-

Η Γ Κ Λ Ο Ρ ΙΑ  Ν Τ ΙΜ Ο Ν  ένφ παίρνει τό
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ήλιόλουτρί της στό κή ττο τής ίιτσύλίώς της. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ν£Α
ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ

Γεννήθηκε στίς 23 Μαρτίου 1904 
στό Σ άντ-Αντώνιο τοΰ Τεξάς. ‘Ο 
πατέρας της τήν ονόμασε Βελλί 
γιατί αύτό τό δνομα συμφωνούσε 
περισσότερο σ’ αύτή τή γοητευτική 
μικρούλα μέ τά χρυσόξανθα μαλ
λιά καί τά γκρίζα άμυγδαλωτά 
μάτια.

"Υστερα άπό λίγο καιρό ή οΐκο- 
γένειά της έγκατέλειψε τόν Σάντ 
Αντώνιο καί έγκατεστάθηκε στό 
Λάβτον τής Όχλαχάμα.

*0 πατέρας της ήταν διευθυντής 
θεάτρου.
‘ Ή  μικρούλα Βελλί έμεγάλωνε 
κάτω άπό τόν ίσκιο των δένδρων 
τοΰ κοντινού δάσους. "Εγινε ή ώ
ραΐα νέα πού γνωρίζουμε.

Ό  χορός τήν τραβούσε περισσό
τερο άπό τά έλκυστικά παιγνίδια 
καθώς καί ό κόσμος τών παρασκη
νίων. Συχνά εΐσχωροΰσε στά κα
μαρίνια χαρούμενη γιά νά ξανα- 
βγή σέ λίγο ντυμένη μέ μακρυά 
/ουστάνια πολύ μεγαλύτερα άπό 
τό μπόι της ΰποκρινομένη μέ διά
φορες γκριμάτσες τούς ήθοποιούς.

Ή  Τζόαν δέν θυμάται τώρα πότε 
έπόθησε νά γίνη χορεύτρια. Άλλά 
ένοιωθε πώς άπ’ τά χορό θά δοξα- 
σθη μιά μέρα. "Οταν έγινε 7 χρο- 
νών ή μητέρα της τήν έμαθε πιάνο 
καί άκολουθοΰσε παραδόσεις χο
ροΰ. Στό χοροδιδασκαλείο ήλ
θε στήν πρώτη γραμμή τών μαθη
τών. Παρ’ όλίγον δμως μιά πτώσις 
άπό 20 μέτρα νά θέση τέρμα στίς 
έλπίδες της. "Εμεινε πολύ καιρό 
άκίνητη, ϋστερα άπό μιά λεπτή 
χειρουργική έπέμβαοι. Οί γιατροί 
έ βεβαίω ναν δτι δέν θά μπορέση 
πε ιά νά χορέψη, εύτυχώς δμως τά
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"Ολα α°τά τά άκανθώδη προδλή 
ματα έτέθησαν έπί τάπητος, συνεζη 
τήθησαν σέ έποτνειλημμένα συμβού
λια καί έλύθησν.

— Πώς έλύθησν; ρωτούμε κάπως 
περίεργοι καί άδιάκριτοι.

— θά σας τό πώ κΓ αύτό: Πρώ
τα-πρώτα βρέθηκε ρεζισέρ άνθοω- 
πος πού είδικεύθηκε στή δουλειά 
αύτή στήν ’ Ιταλία καί στή Γερμα
νία τόσον καλά ώστε νά τοΰ έχουμε 
άπόλυτη έμπιοττοσύνη'. Όπερατέρ 
άπ’ τούς καλλίτερους πού διαθέτει 
ή Ελλάς. "Οσο γιά τούς ήθοποιούς 
έδώ διαφωνούμε ριζικώς μ’ δσους 
πιστεύουν πώς μπορούν δλοι οί ήθο 
ποιοι τοΰ θεάτρου νά μεταπηδήσουν 
στόν κινηματογράφο.

Μας φέρνουν γιά παράδειγμα ξέ 
νους πού μετεπήδησαν άπό τή σκη
νή στήν όθόνη. Χάρρυ Μπώρ, Σαρ- 
λώ, Σεδαλιέ καί άλους. Μά στό έ 
ζωτερικά καί τά σκυλιά άκόμη γί-  ̂
νονται άστέρες. Ένώ στήν Έλλά - 1

τητη στήν «Ε.Π.Ε.Κ.Τ.» γιά νά την 
κάνη βιώσιμη·..

— "Αν δέν είμαστε περίεργοι, 
ρωτοΰμε, ποιό θά είναι τά πρώτο 
σενάριο;

— Αϋτά τά ζήτημα μάς άπησχό
λη σε πολύ. Ζήτημα σοβαρό. "Επρε
πε νά εΐναι άπό πάσης άπόψε ω ς ά- 
ριστουργηματικό άλλά καί πραγμα 
τοποιήσημο μέ τά υπάρχοντα πενι
χρά όμολογουμένως μέσα. Εύτυ- 
νώς έγινε κΓ <χΦτό. Διαλέξαμε ένα 
σενάριο άνάμεσα σέ έκατοντάδα. 
Ύποθέσεως τής έποχής τής Εθνι
κής μας Έπαναστάσεως χωρίζ 
φουοτανέλλες καί., λαγαρνία. Κά
τι τό τελείως πρωτότυπο. Μιά ά
γνωστη σελίδα τής ιστορίας μας 
γεμάτη ήρωϊκά έπεισόδεια, περιπέ
τειες συγκλονιστικές - καί είδύλλια. 
Είμαστε βέβαιοι πώς θά άρέση πο
λύ στά κοινόν, θά γυριστή στήν 
"Ηπειρο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο 
καί στά πιό ώμορφα Έλληνικά νη
σιά. Ή  μουσική του έπίσης γρά
φτηκε άπό γνωστόν μουσικοσυνθέ
τη. Είναι γλυκυτάτη καί έξ όλο- 
κλήρου Ελληνική. Έπίσης καί τά 
σκηνικά. Έκτός άπό τά άπαράμιλ- 
λα τοπεϊα, χωρίς νά είναι κολοσι- 
αΐα, θά εΐναι άρκετά καί πολύ 
καλά.

Σχετικά μέ τήν έκμετάλλευαι 
τών ταινιών τής έταιρίας έχω νά 
σας πώ πώς γι’ αύτήν όργανώθη- 
κε, έκ παραλλήλου μέ τό «Κρα- 
φεΐον Τύπου» τής έταιρίας, ειδική 
ύπηρεσία πού άρχισε ήδη νά λ«ι- 
του,ργή κανονικώς.

Έδώ τελείωσε ή, συνέντευξίς μας 
ΚΓ άρκετά αισιόδοξοι γιά τό έρ- 
γς*ν τής έταιρίας πού δέν θεωροΰ- 
με άσκοπο νά πούμε δτι εΐνση. άνε- 
γνωρισμένη ύπό τού έπισήμου κρά
τους καί τελεί ύπό τήν προστασία 
τοΰ κ· ‘Υφυπουργοΰ τής Έργοοσίας, 
εύχόμεθα καλή έπιτυχία στήν έ- 
ταιρεία αύτή δπως καί σ’ δσους 
σκέπτουνται νά γίνουν άστέρες. Σ ’ 
άλλο φύλλο θ’ άσχοληθοΰμε καί 
μέ τούς τελευταίους.

ΓΕ Ρ . ΣΤ,

“Ενα Ρομάντσο
βγαλμένο άπό μιά

’Ελληνική ψυχή
Τό άριστουργηματικό έργο 
πού έγραψεν ή Έλληνίς σε

ναριογράφος

Ε Ν Τ Ι Θ  Ζ Κ Ο  ΥΡΛ
καί έγύρισε σ’ ένα

‘Υ π έ ρ ο χ ο  φιλμ
ή μεγάλη Κινημοττογραφική 
Έταιρία ΤΟ Υ ΕΝ Τ ΙΕθ  ΣΕΝ- 
ΤΣΟ ΡΥ  ΦΟΞ στά κολοσσιαία 
στούντιο της τοΰ Χόλλυγουντ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Μέ πρωταγωνίστρια τό δρα- 
ματικώτερο άστέρι τής ό- 

θόνης

ΒΑΡΒΑΡΑ
Σ Τ Α Γ Κ Ο Υ Τ Κ

καί τάν συμπαθητικότατο

Χ ΕΡΜ Π ΕΡΤ  Μ Α Ρ ΪΑ Α
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

νεΰρα άπέκτησοτν τήν έλαστικότη- 
τά τους, τά πόδια ξανάγιναν εύ
καμπτα καί ή Τζόαν ξανάρχισε σέ 
λίγο τά μαθήματα. Οί γονείς της 
άπεφάσισαν νά τίς δώσουν πειά μιά 
διαπαιδαγώγησιν άρμόζουσα στίς 
αριστοκρατικές παραδόσεις τής οι
κογένειας της. Είς ήλικίαν 11 έτών 
ή Τζόαν εϊσήλθεν έσωτερική είς 
μίαν σχολή Καλογραιών.

Μιά Κυριακή είπε στή . μητέρα 
της δτι δέν τήν ενθουσίαζε ή ζωή 
της στή σχολή. “ Ως που νά τήν 6γά 
λουν δέν έβλεπε τήν ώρα. Μερικές 
ώρες πιό άργά ή Τζόαν άφησε άν
τίο στίς μικρές συμμαθήτριές της 
καί τίς διαβεβαίωσε πώς γρήγορα 
θά μιλάνε γι’ αύτήν.

Κα ό χορός έπανελήφθη έτσι δ
πως όνειρεύτηκε.

Τά χρόνια περνούσαν καί ή Τζό
αν όνειροπολοΰσε νά πρωτεύση στή 
ζωή. "Εκαμε διάφορες Ιοκιμές, δ
πως πωλήτρια σ’ ένα ίνστιτοΰτον 
βιβλίου. "Επειτα σ’ ένα μεγάλο 
κατάστημα, άλλά στό βάθος τής 
καρδιάς χης κρυβόταν μιά φλόγα. 
Άπό πρωΐ σέ πρωΐ εύχότανε νά 
έγκαταλείψη τή δουλειά αύτή καί 
νά δοκιμάση·τήν ικανότητά της 
στόν χορό. Μέ μερικές οικονομίες 
εφθασε στήν Νέα Ύόρκη. Απέκτη
σε ένα άρκετά αξιόλογο βεστιάριο. 
‘Ένας γνωστός τήν βοήθησε νά 
προσληθφή σ’ ένα μπαλλέτο τελευ
ταίας τάξεως άντί 20 δολλαρίων 
τήν έββσμάδοί, Μέ,.τό μπαλλέτο αύ
τό καί μέ ψευδώνυμο Λουκίλλη
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Σ Λ Γ Κ Α Η !
‘Η αιματοβαμμένη Μητρόπο- 
λις τής "Απω Ανατολής, δ
που διαοιταυρώνεται ή Δύσις 
μέ τήν Ανατολή.
ΣΑ ΓΚ Α Η : Ή  πόλις τοΰ μυ
στηρίου. Ή  φωληά τών διε
θνών κατασκόπων.
ΣΑΓΚΑΗ : Τό κοσμοπολιτι- 
κό κέντρο τών μεγάλων τυ
χοδιωκτών, πού χρησιμοποι
ούν ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, ΤΟ Χ ΡΗ 
ΜΑ, ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ γιά τούς 
καταχθόνιους σκοπούς των.

H  ΑΡΑΜΑ
ΤΗΣ

ΣΑΓΚΑΗ!
Τό συνταρακτικό έργο τού 
μεγάλου συγγραφέως Ο Ζ1 Α
Μ ΠΕΡ, πού έγύρισε μέσα 
στήν κόλασι τής Κίνας καί 
τής Σαγκάης, ό τολμηρότε
ρος τών σκηνοθετών, ό δαι
μόνιος ΠΑΜΠΣΤ μέ πρωτα- 
γωνιστάς τούς μεγαλυτέρους 
Γάλλους ήθοποιούς.

ΛΟΥ’Γ  ΖΟΥΒΕ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΑΡΝΤΑΙΝ 
ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ - ΑΛΕΡΜ 

ΡΑ Τ Μ Ο Ν  ΡΟΥΛΠ 
ΝΤΟΡΒΙΛ

μέ σύμπραξιν τών πρωταγω
νιστών τοΰ Έθνικοΰ θεάτρου 

τής Κίνας.

ΛΙΝ ΝΑΜ-ΦΟΥΝ ΣΕΝ
Τό μεγαλύτερο φίλμ τής 
χρονιάς τοΰ όποίου τήν προ
νομιακήν προβολήν έξησφά- 
λισαν .

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ  
Οΐ δύο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Κ Α Ι

λέ Σνέρ γύρισε σ’ δλες τίς Ήν. 
Πολιτείες τής ’Αμερικής. "Ως πο*; 
ένα βράδυ παρουσιάσθηκε στόν διά 
σημο ϊμπρεσσάριο 1. Σοΰμπερτ. 
Αύτός γοητευθείς άπό τό ταλέντο 
της τήν άγκαζάρησε γιά ένα θέα
μα. Έδέχθη ευχαρίστως. Τό γύρι
σμα έκράτησε πολλές έβδομάδες 
στά Μπροντουαίη. Υπήρξε γι’ αύ
τήν ή άρχή τής δόξης. Κατά τίς 
διακοπές στό Κάνσας Σίτυ ή Τζόαν 
συνήντησε τόν Χάρρυ Ράφτ εναν 
άπό τούς διευθυντάς τής Μέτρο- 
Γκόλντουιν-Μάγερ. Ό  Ράφτ ξαφνι- 
άσθηκε άπό τήν ώμορφιά της καί 
καθώς ζητοΰσε νέα πρόσωπα γιά 
τίς προσεχείς παραγωγές του τήν 
άγκαζάρησε. Όκτώ ήμέρες άργό- 
τερα ή Λουκίλλη λέ Σνέρ έγινε 
Τζόοτν Κράουφορντ. Τό πρώτο φίλμ 
της ήτοτν τΝόστιμες Γυναΐκεςχδπου 
έπαιξε ώς έκτακτη. Κοττόπιν έγύρι
σε διαδοχικά τις ταινίες «Αδάμα
στη», «Νέες παρθένες», «Ό κατήφο 
ρος», «Γκράν Ότέλ» δπου ύπήρξε 
ό μεγαλύτερος της θρίαμβος, «Αί- 
μάλωτος» καί τελευταίες «Ερωτικό 
Κοκταίηλ,>, <τό τελευταίος σύζυγος 
τής κυρίας Τσάνεΰ», «Μαννεκέν» 
καί άλλα.

ΟΪ τουαλέττες της . κάμουν πάν
τοτε αίσθησήν. Λαμβάνει καθημερι
νώς ένα ταχυδρομείο άπό έχατον- 
τάδες γράμματα. Στό Χόλλυγουντ, 
δπου οί ζηλοτυπίες είναι μεγάλες 
μεταξύ τών αστέρων, είναι άξια- 
γάπητη.

Καί τώρα ζή αρμονικά μέ τόν 
έπίσης διάσημο σύζυγό της Φράν- 
σον Τόν είς πείσμα τών άσπόνδων 
...φίλων τους.

ΓΕΡ . ΣΤΑΥ.
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Ή  περίφημος όπερέττα τών 
Μαρσάν καί Β ίλεμετς

Τ Α

ΤΡΙΑ ΒΑΑΣ
"Ενα ποίημα τοΰ όμιλοΰντος. 
"Ενας καλλιτεχνικός θησαυ
ρός μέ τους πρώτους διδά- 

ξοτντας

Υ Β Ο Ν  Π Ρ Υ Τ Α Ν  
Π Ι Ε Ρ  Φ Ρ Ε Ν Α Ι
Σ κηνοθεσία:

ΑΟΥΝΤΒΙΧ ΜΠΕΡΚΓΕΡ
Μουσική:

TON TPIDK ΠΡΑΟΥΣ
ΪΙΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

ΜΜΜ
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Η Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Σ

Στήν πόλι τών Βάλς, τών τρα
γουδιών καί τής όπερέττας γεννή
θηκε ή Λουΐζα Ράϊνερ τό 1913. Τά 
παιδικά της χρόνια τά πέρασε μέ
σα στή δυστυχία πού ήταν άποτέ
λεσμα τοΰ μεγάλου πολέμου.

Σιωπηλή, -βυθισμένη σέ σκέψεις 
καί ρεμβασμούς. Δέν μιλοΰσε με 
κανένα, έμενε κλεισμένη μέσα στό 
δωμάτιό της. Σπάνια έπαιζε μέ τ 
άδέρφια της. Διαρκώς σκυμμένη 
στό διάβασμα πράγμα πού τήν έ
καμε νά διακρίνεται στά μαθήμα
τα. "Οταν εξέθεσε στούς γονείς 

της τήν έπιθυμία της νά γίνη ή
θοποιός άκουσε τίς αντιρρήσεις 
πού προβάλλουν οί γονείς σέ τέ
τοιες όμολογίες.
Ή  μητέρατηςτήνκαθησύχασε φαν 

ταζομένη δτι έπρόκειτο γιά μιά 
περαστική ιδιοτροπία. Ή  Λουΐζα 
είχε πάντα στό νοΰ της τό σχέδιό 
της. Κάποτε δταν πήγε στίς γιαγι 
άς της νά περάση τίς διακοπές 
βρήκε τήν ευκαιρία νά γράψη στή 
Λουΐζα Ντιμόν πού διηύθυνε στό 
Ντίσελντροφ μιά περίφημη θεατρ.- 
κή σχολή. ’Ήταν δέκα έξ έτών τό
τε. Παρακάλεσε νά τήν ακούσου ι/ 
στο ρεπερτόριο πού εΐχε μελετή
σει κρυφά. Έγένετο δεκτή άπό

ακοινώνητη. Αύτή δμως άδιαφο- 
ροΰσε γΓ αύτό, επιχειρούσε μακρύ 
νές εκδρομές στά βουνά καί στ'ιί 
άκτές τοΰ Ώκεανοΰ καί τής άρΐ- 
σε περισσότερο ή άγρια φύση τής 
Καλιφορνίας, μέ τήν λευκότητα 
τών βουνών καί τίς χρυσαφένΐίΐ. 
άμμουδιές.

Γύρισε μετά τό «Μεγάλο Ziy- 
κφελντ» ξαναζωντανεύοντας τήν 
’Άννα Χέλντ τήν μεγάλη Γαλλίδα 
βεντέτα τοΰ Μιοΰζικ Χώλ πού έ
παιξε πρώτη τήν κ. Ζίγκφελντ. Καί 
ήλθε ό έρωτας.

Συνήντησε σχεδόν τυχαίως 
ένα μικρό έστιατόριο τόν Κλίφορντ 
’Όντετς τόν νεαρό συγγραφέα πού 
εΐχε φθάσει στό Χόλλυγουντ νά 
έργασθή τό συνάριο «ό Στρατηγός 
πέθανε τήν αύγή». Ά ν  καί στήν 
άρχή αϊσθάνθηκαν άποστροφή ό έ
νας γιά τόν άλλον έν τούτοις έ* 
γνωρίσθησαν καί σέ λίγο οί δύο 
νέοι έκαναν μαζί τόν περίπατό 
τους, πήγαιναν στίς ίδιες έσπερί- 
δες έτρεχαν μαζί χωρίς οϋτε ό έ
νας ουτε ό άλλος νά λέγη τί έσκέ 
πτετο. Ό  Κλίφορντ δταν έτελείω- 
σε τή δουλειά του γύρισε στή Ν. 
Ύόρκη.

ΡΟ ΖΕΛΛΑ  ΤΑΟΥΝ, ϊνα χαριτωμένο άστέρι τής « ΓΟ Υ ίΙΡ Ν Ε Ρ  Μ Π Ρ Ο Σ »

τήν κ. Ντιμόν ή όποία δέν έδίστα- 
ξ>; άφοΰ τήν δοκίμασε ν’ άναγνω- 
ρίστ) τό ταλέντο της καί νά τής 
έμπιστευθή ένα ρόλο. Ή  Λουΐζα 
Ράϊνερ είχε κερδίσει! Είχε γίν-:ι 
ήθοποιός. Οί δικοί της ευτυχισμέ
νοι κατά βάθος τό πήραν άπό- 
φασι.

‘Όταν συνήντησε τόν Μάξ Ράί- 
χαρντ ήταν δέκα όκτώ χρονών. Ό  
μεγάλος σκηνοθέτης πού έτελειο- 
ποίησε στή σχολή του τόσες μετέ- 
πειτα δόξες τής όθόνης, δπως τήν 
Μάρλεν Ντήτριχ, τήν Έρνεστ 
Λοΰμπιτε, τόν Έ μ ιλ  Γιάννιγκς, 
τόν Βέρνερ Κράοτς καί άλλους, 
άπεφάσισε νά δώση σ’ αύΐή τήι/ 
καλλιτέχνιδα ρόλους ανταξίους 
της. Ταξίδεψε στήν Εύρώπη μέ 
τό θίασο Ράϊνχαρντ, έπαιξε στο 
Παρίσι στό έργο τοΰ Πιραντέλλο 
λ"Εξ πρόσωπα ζητοϋν συγγρα
φέα» ώσπου στή Βιέννη πολλοί κι
νηματογραφικοί έπιχειρηματίαι 
τήν έπρόσεξαν, μεταξύ τών όποι
ων ό Ρομπέρ Ρίτσι, πού διέτρεχε 
διά λογαριασμόν τής Μέτρο Γκόλ 
—Μάγερ τήν Εύρώπη ζητώντας 
νέα ταλέντα, κατάλαβε δτι είχε 
άνακαλύψει μία άρτίστα πρώτης 
τάξεως. Τήν άγκαζάρισε μ’ ένα 
συμβόλαιο καί έντός όλίγου έπεβι 
βάζετο μέ τό μικρό σκυλάκι της 
σ’ ένα ύπερωκεάνειο γιά τήν Νέα 
Ύόρκη. "Οπως πάντα ή ύποδοχή 
της στό Χόλλυγουντ έγινε μέ κά
ποια έπιφϋλαξη, γιατί στή χώρα 
δπου γυρίζουν έργα όμοιόμορφα 
δέν δέχονται άμέσως τούς ιδιόρ
ρυθμους τύπους. Κ Γ αυτή ή Λουί- 
ζα ήταν ενας τύπος Ιδιόρρυθμος 
Τά μαΰρα μαλλιά της, τό πρόσω
πό της δέν είχε καμμιά σχέσι μέ 
τό κλασσικό ώοδές, τά έκφραστι- 
κά χείλη, τό κοριτσίστικο σώμα 
της καί τό άπροσποίητον της προ- 
εκάλεσαν έκπληξιν. Λίγο άργότε- 
ρα ένας διαφημιστής ηΟρε μιά 
έπιτυχημένη έκφρασι «τά ωραιό
τερα μάτια τής Εύρώπης». ‘Ωστό
σο δμως ή ατμόσφαιρα τοΰ Χόλλυ
γουντ δέν τήν γοήτευσε. Σάν 
Σπουργίτι ανήσυχη, ζαλισμένη ά
πό τό θόρυβο, τυφλωμένη άπό τό 
Φώς, δίχως φίλους, βυθισμένη σέ 
μεγάλη θλϊψι, πολλές φορές νο
σταλγούσε καί άναρωτιώτανε άν 
δέν ήταν προτιμότερο νά ξαναγυ- 
ρίση γρήγορα στή Βιέννη. Κανείς 
δέν φαινόταν νά ένδιαφέρεται γΓ 
αύτήν πού δέν ζητοΰσε άλλως τε 
καμμιά συντροφιά. Μιά πάλη γι
νόταν μέσα της, μεταξύ τής λα
χτάρας νά ξαναγυρίση στήν πα
τρίδα της, στόν κύκλον τών γνω
στών της, τών πιστών φίλων καί 
τοΰ λογικού της πού τήν πρόσταζε 
νά μείνη στό Χόλλυγουντ. ‘Η Α
δράνεια τήν πείραζε πιό πολύ ά
πό τήν ξενητειά, έως δτου γύρισε 
τό πρώτο της φίλμ όπότε ή Λουΐ
ζα μεταμορφώθηκε.

Ή  ταινία αύτή είχε τόν τίτλο 
«Φυγή», μέ παρτεναίρ της τόν Ού- 
ϊλλιαμ Πάουελ, σ’ ένα ρόλο πού 
έπρόκειτο άρχικώς νά δοθή στή 
Μίρνα Λόου. Δέν είνε ύπερβολή ά̂ 
ποΰμε δτι ήταν ένας θρίαμβος γιά 
τή Βιεννέζα ήθοποιό. Σφυγομέτρη 
σε τά αμερικανικά στούντιο καί 
ό εύγενής Πάουελ μέ καλωσύνη 
τήν διευκόλυνε στήν έργασία της, 
τήν ένεθάρρυνε καί τής «έξήγησ-:* 
τό Χόλλυγουντ.

Άπέψευγε τίς εσπερίδες, τίς υ
ποδοχές. Τήν έχαρακτήριζαν ώς

'"Ηταν τό τέλος τής έρωτικής πε 
ριπετείας;

‘Η Λουΐζα δέ δέχθηκε τό σκλη
ρό αύτό συμπέρασμα. Πολλές φο
ρές ταξίδεψε μέ άεροπλάνο γιΛ 
νά πά{) νά ξαναβρή τόν καλό της 
φίλο!

"Οταν δμως ή καλλιτέχνις άν« 
γκάσθηκε νά διακόψη τά μικρά 
αύτά ταξίδια γιά νά γυρίση τήν 

‘ταινία «Πρόσωπα τής Άσίας» τό
τε ό Όντέτς έκαμε τό ταξίδι Νέ
ας Ύόρκης — Χόλλυγουντ. Καί 
τόν ’ Ιανουάριον 1937 ή μις Ράϊ- 
νερ έγινε στό Μπρόντγουη κ. ’Όν
τετς.

Ή  έπιτυχία της στό φίλμ «Ύ.τδ 
τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» εΐνε άλη. 
σμόνητη πού έπαιζε τό ρόλο μιάς 
κινέζας χωρικής κοντά στόν μεγά 
λο Πώλ Μιοΰνι. Σ ’ αύτό τό ρόλο 
έλαβε τό βραβείο τής Αμερικανι
κής Ακαδημίας τών τεχνών καί 
τών ’Επιστημών.

Ή  σκανδαλοθηρία τοΰ Χόλλυ
γουντ γιά ν’ άμαυρώση αύτόν τόν 
θρίαμβο προσπάθησε νά διαδώσω 
δτι τό άνδρόγυνο δέν ήταν εύτυχι 
σμένο καί δτι έπρόκειτο νά χωρί
ση. Άπό τό γεγονός δτι ό "Οντετς 
μετέβη στή Ν. Ύόρκη άφίνοντας 
τή γυναίκα του νά γυρίζη τήν 
«Μεγάλη Πόλι» αί διαδόσεις πή
ραν κΓ έδωσαν..

Μετά ένα χρόνο πάλι, τόν Ίου- * 
νιον τοΰ 1938 ό κόσμος μιλούσε 
έπισήμως γιά τόν χωρισμό. ‘Η 
Λουΐζα Ράϊνερ ή όποία έπαιζε στό 
«Φροΰ — Φροϋ» ένήγαγε τόν σύζυ
γόν της καί ζητοΰσε διαζύγιον λό
γω «ύπερβολικής πνευματικής 
σκληρότητος». Στό διάστημα αυ
τό ό "Οντετς βρισκόταν στό Λον
δίνο γιά τίς παραστάσεις τοΰ έρ
γου του «Χρυσό Παιδί».

Ό  δικηγόρος τοΰ συζύγου Λουΐ 
Νίζερ δέν πήρε στά σοβαρά τήν 
ύπόθεσι τής έναγούσης κι’ έτσι δ
ταν γύρισε τόν Νοέμβριο ό πελά
της του στή Νέα Ύόρκη έθεσε είς 
έκτέλεσιν ένα τολμηρό σχέδιο:

Πήγε καί ηΟρε τή Λουΐζα καί 
μέ μιά πρόφασι τήν πήγε στό Λου 
να Πάρκ τοϋ Κόνεϋ Άϊλαντ. Τήν 
άνέβασε μαζί του στόν τεχνητό σι 
δηρόδρομο καί ένώ τό μηχάνημα 
περιεστρέφετο μέ δαιμονιώδη κρό
το άνάμεσα σέ ούρλιάσματα χα
ράς καί τρόμου τών έπιβατών του 
ό δικηγόρος φώναξε στ’ αύτί τής 
νεαράς γυναίκας: «θά επιμένετε 
στό άνόητο αύτό διαζύγιο;» Ή  
Λουΐζα δέν είχε καν τήν δύναμι νά 
άπαντήση. "Οταν ό Νίζερ έκρινε 
δτι τήν έφερε σέ λογαριασμό τήν 
ώδήγησε σ’ ένα έστίατάριο δπου 
παρήγγειλε σαμπάνια.

Έ κεΐ έξακολούθησε τό μικρό 
του μάθημα ήθικής, ή καλλιτέχνις 
δμως είχε άνακτήσει τήν ψυχραι
μία της. Συζητούσε, έλεγε καί ξα- 
νάλεγε τά παράπονά της κατά 
τοΰ συζύγου της.

‘Ο νομικός έπέμΕινε καί ξοίνα- 
χέρδισε έδαφος. "Οταν έπείσθη ά- 
φισε τήν Λουΐζα καί τότε ό ’Ό ν
τετς πού ήταν κρυμμένος σέ μιά 
άλλη γωνιά τοΰ έστιατορίου δέν 
είχε παρά νά έμφανισθή.

Τό φάντασμα τοΰ διαζυγίου εΐχ· 
έξαφανισθή.

Μετά άπό λίγες μέρες ή Λουΐζα 
άπέκτησε τήν αμερικανική ύπηκο- 
ότητα καί τώρα τό ανδρόγυνο ζή 
συμφιλιωμένο μέ τήν ύπόσχεσιν 
τής άμοιβαίαο κατανοήσεως καί 
έπιεικείας.
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Τέσσαρα έργα, άγνωστων στό 

Αθηναϊκό κοινό σανθετών, Απο
τελούσαν τό πρόγραμμα της συ
ναυλίας σύγχρονης γερμανικής 
μουσικής ύπό τήν διεύθυνση τοΰ 
κ . Ορτμαν, γενικού διευθυντοΰ 
τής Λαϊκής ’Όπερας τοΰ Βερολί
νου. 'Ανεξάρτητα τής σκοπιμότη 
τος, χαιρετίζουμε τή συναυλία 
αυτή σαν ϊνα σπουδαίο γεγονός 
στή μουσική ζωή τοΟ τόπου μας, 
προορισμένο νά γνωρίση στό κοι 
νό μέρος τής σύγχρονης μουσι
κής δημιουργίας ένός μεγάλου 
Κράτους, άλλά καί νά του άνα- 
νεώση τή συγκίνηση μέ καινούρ
για έργα πού ξεφεύγουν άπό τά 
καθιερωμένα των προγραμμάτων 
σών συμφωνικών μας συναυλιών.

διάφορες έπιδράσεις καί Ιδίως 
τοΰ Βάγνερ καί τοΰ Στράους. Τό 
κονσέρτο του γιά βιολοντσέλλο 
είναι γραμμένο στή κλασσική 
φόρμα καί μ’ δλο πού παίζεται 
χωρίς διακοπή άποτελεΐται άπό 
τά τρία στερεότυπα μέρη τοΟ εί
δους αύτοΰ τής μουσικής. Τά θέ
ματά του 8χι πάντα πρωτότυπα 
δπως καί τά δεζιοτεχνικά μέρη 
τοΰ σολίστ πού θυμίζουν πολλές 
φορές γνωστά κλασσικά* έργα 
τοϋ βιολοντσέλλου. *Ως τόσο, 
πολλά άρμονικά καί όρχηστρικά 
εύρήματα, άποκαλύπτουν τόν 
συνθέτη του τέλειο κάτοχο τών 
μυστικών τής τέχνης. ’Από τά 
τρία μέρη, τό ρόντο ίσως εΓναι τό 
έπιτυχέστερο σέ μπρίο καί ρυθμό

Π
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Ως τοσο έχουμε τη γνώμη πως μέρος τοΰ κονσέρτου. 'Αλλά ή 

δέν άρκει μια μόνο τέτοια συναυ- άποκάλυψη τής βραδυας ήταν ά- 
λια γιά να κοττατοπισθή ό άκρο- ναμφιβόλως ό Πάουλ Γκραίνερ 
«της στις σύγχρονες_καλλιτεχνι- μέ τή Γοτθική του σουίτα. Ή  ώ-
* ι ^ . τσσεις - ν̂ ς , ί ° υ.’ έντελ-^ζ Ραία έμπνευση, πού τήν περιβάλ- 
οιαφορετικου άπό άπόψεως Ιδιο- λει ένα λαμπρό άρμονικό ενδυυα
α ΙτΤ ΪΖ Τ 1Ζς α Tp<̂  σκέΨε“ ζ καί ή έξαιρετική της όρχηστοική 
άπό τόν δικό μας. Επίσης νομί- διαφάνεια, καθιστούν τή αύντουη 
ζουμε πως τά έργα πού άκοόσα- αύτή σελίδα ϊνα έργο γεμάτο
&  ^  ^  Ρ5σμίνηΤΡίτη 0X0 «Παλ Μουσι κή ούσία, δλο πνοή καί 
λας», δέν άντιπροσωπευουν πλή- συγκίνηση, χρώμα καί λιτότητα
£ * L J ,  σημερινές μουσικές κα- θεματική, έντελώς κλασσική. Νά 
τευθυνσεις της Γερμανίας, άφου ένας συνθέτης, πού τό έργο του 
ώπο τό πρόγραμμα έλειπαν όνό- ποέπει άσφαλώς νά γνωρίση κα- 
ματα συνθέτων τής νεότερης γε- λύτερα τό’ Αθηναϊκό κοινό.

μ^ Κ- Ή  συναυλία τελείωσε μέ τή
νά τππηθτι Λ iporrnv' ζ ι * *  °  crLV (Peov ĉx ψά ελασσον του φόν?  Ιεραρχία καί νά προ ρέ^ ιχσεκ. «ο συνθέτης της πού 
τιμηθούν οί παληοί, οί γε ροντό-1 βπως μ5ς , ληρ0φ0^

γράμμα, έχει γράψει πολλές δ-τεροι...
"Ετσι τό πρόγραμμα 

Ιμέ τήν εισαγωγή τοΰ Χάνς'Πφί I περες καί συμφωνικά έργα, δέν

Είλη <  >«'?'■  t3 S G T « * 2 r pIΤ , βΛ-ϊ  2 1  μη τόν Μπετόβεν καί στις όποιες ίσως
Τ *  νά δ!^  * ένθετης ύπερβολική

χήστρώση καί τήν αύστηρή θεμα
τική έπεξεργασία, δύσκολα κα
τορθώνει νά όδηγήση τόν άμύη- 
το άκροατή μέσα άπό τούς περι
πλόκους μαιάνδρου τής σκέψης 
τ<π>. "ίσως άνα’ αύτής θά ήταν 
προτιμότερο νά παιχθή μιά άπό 
τίς τρεις είσαγωγές του στήν δ- 
περα Παλεστρίνα. Ή  έντύπωσή 
ιμας έξ άλλου γιά τό κονσέρτο 
γιά βιολοντζέλλο τοΰ Μάξ Τράπ, 
6έν ήταν άπό\υτα Ικανοποιητική, 
παρ' δλη τή λαμπρή έρμηνεία του 
ίάπό τόν νέο βιολοντσελλίσταν κ. 
ψόν Μπέκερατ, λεπτό καλλιτέ
χνη καί έξαιρετικό βιρτουόζο. Ό  
Μάξ Τράππ, ό νεώτερος συνθέ
της άπό δσους άκούσαμε, εΐναι 
ίάναμφίβολα μιά πλούσια μουσι
κή φύση, πού δέν κατώρθωσε δ
μως νά έλευθερωθή άκόμα άπό

ή κλασσική τέλος χρησιμοποί
ηση τής όρχήστρας, είναι δ,τι 
μπορέσαμε νά συγκρατήσουιιε ά
πό τό έργο αύτό, πού ίσως άοε- 
σε περισσότερο άπό τά άλλα τοΰ 
προγράμματος στό κοινό, άν κρί
νουμε άπό τά θερμά χειροκροτή
ματα στό γηραιό συνθέτη του- 

Ό  κ. "Ορτμαν πού τιεύθυνε τή 
συναυλία εΐναι ένας έξαίρετος 
μουσικός, πού δέν φαίνεται, έκ
τός τών άλλων π,οοσόντων του, 
νά στερήται καί τής άπαραίτητης 
γιά έναν καλό μαέστρο έπιβολής 
στήν όρχήστρα. Διεύθυνε μέ με
γάλη στοργή τά έργα τών συμ
πατριωτών του καί σ’ αύτό φαί 
νεται τόν έβοήθησε κι* ή όρχή
στρα μας. πού βρισκόταν αύτή 
τή φορά γενικά σέ καλή φόρμα

θ. Δ. Κ Α ΡΥ Ω Τ Α Κ Η Σ
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·Μ ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι··Ι!·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Η·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ*ΙΙ·ΙΙ·Ι

0 ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΚΑΙ Η ΓΑΟΣΣΑ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) I δμω$ Αναμφισβήτητα νά ιταρ«ι5ε-

« . χ. etav ίημβσιβγρ«φβΰν ft χά-1 * * νε1« ™«· μ"βΡβϋν νά *αλ-3ς ημ yp ψ π λιεργη8ουν και να omciSwaouv με
την έκμάδηοι δαυμάαια άιτοτελέ-Λ'αυν διαλέξει; γιά τή διατροφή 

lywt δίαιτεί καί αρχίζουν μέ τέ> πε 
ρίφημο τής ’Ιατρικής κεφάλαιο των 
Βιταμινών πρβοπαέοΰν μέ κάδε 
τρόπο νά μάθουν ατό λαό τά πλεο
νεκτήματα καί τά μειονεκτήματα 
τής A... Β... Γ... (C ! . . δπως τήν 
λένε ατό Λαό) Δ... Ε... τών 6ιτα 
ψιινών! καί δέν αφήνουν ήσυχο τήν 
Ίονόνι καί τήν Καρωτίνη... σάν 
νά βέλβυν καί καλά καί σώνει νά 
κάμουν τό λαό ξεφτέρια στή διτα· 
μινολογί*!... ’Έπειτα συνεχίζουν 
'μβ τή κυτταρίνη, μέ τούς άνθρακας 
!χ*ί ύδατάνθρακας, μέ τά λεύκωμα 
τα, τίς πρωτεΐνες καί μέ τό λίπος 
μέ τό σίδηρο *«ί μέ τό άλας, μέ 
τίς θερμίδες καί τά τοιαΰτα... ποϋ 
βτό τέλος έ κοσμάκης τά χάνει καί 
ηαθαίνει άπλούστατα διανοητική 
βύγχυσι!... καί τό άποτέλεσμα είνε 
ίτι δέν ξέρει τί πρέπει νά φάγη!..

'Ένα δημοσίευμα ft μιά διάλεξις 
fl μιά άνακοίνωσις δέν πρέπει νά 
«ίνε πβλϋ έκτενής. ’Άλλωστε έ- 
'χεϊνβ πού μπορεί ένας έπιστήμων 
ίάν πραγματικά είνε κάτοχος τοΰ 
θέματός του νά τό διατύπωση μ 

'βαβειές σαφείς μεγάλες έννοιες, μέ 
ίλη τήν πείρα τών Ιδεών καί γνω
μών του σέ μιά σελίδα, ένας άλλος 
ιτβϋ δέν κατέχει τόσο χαλά καί 
«5έν έχε» χωνέψει τό έπιατημονικό 
κεφάλαιο ft έποιοδήποτε θέμα ποϋ 
περιγράφει χρειάζεται πέντε σελί. 
<5ες. Καί μάλιστα είνε ζήτημα

τά καταφέρη νά τό άποδώση κα
λά. Έδώ Ισχύει τό ρητόν: «Ούκ έν 
'τώ πολλώ τό εύ». Κ ι ’ αύτή άκόμη 
/Λ μεγάλη τέχνη ένός λογοτέχνου 
εΓνε δταν μπορή μέ λίγα λόγια νά 
περιγράψη πολλές έννοιες καί σκέ-
4*'?·

Γιά τή γνώμη μου, δέν ύπάρχει 
μεγαλύτερο προσόν γιά ένα έπιστή 
()·.βνα όταν μπορή νά πιάση τήν 
j πέννα του καί νά έκλα'(κεύση μέ 
οαφήνεια ένα μεγάλο κοινωνικό 
ζήτημα γιά νά φανή άπόλυτα χρή 
οιμος στήν όλότητα, στό λαό.

Γ ι ’ αύτό άπό τό νηπιαγωγείο, τό 
δημοτικό σχολείο, τό γυμνάσιο καί 
βτό Πανεπιστήμιο, άκόμη θά έπρε
πε τά παιδιά νά διδάακωνται μέ 
ρι& συστηματική μέθοδο καί άποτε 
λεσματική ώφέλεια έως ότου άπο. 
Χτήσουν τήν καλή χαί σαφή δια- 
τύπωσι. στίς έννοιες τους, στίς γνώ 
βεις χαί στίς Ιδέες τβυς μέ ένα τέ
τοιο τρόπο, πβύ νά μποροΰν έλεύ- 
8ερα μέ άπόλυτο σαφήνεια χαί χω 
ρίς κανένα κόπο νά έπικοινωνοΰν 
μέ θάρρος τόσο στό γραπτό δσο χαί 
βτό προφορικό λόγο. Γιατί πρέπει 
νά όμολβγήσβυμε πώς καί τά δύο 
«ύτά εΐνε άπό τά δασικώτερα προ
σόντα γιά τήν πραγματική διάκρι- 
βι χαί άνάδειξι τοΰ άτόμου στήν 
χάβε σταδιοδρομία του. Κανείς δέν 
δύναται νά άρνηθή δτι δποιος μπο- 
ρεΐ μέ εύκολία καί καθαρά νά δια- 
τυπώση χαί νά μεταδώσιι τό μεγά
λο πλούτο πού έχει μέ τίς γνώσεις 
του στό λαό, έχει ένα άπό τά μεγα 
λύτερα κι’ άποτελεσματικώτερα ό
πλα γιά τήν εύδόκιμ© πάλη τής £ω 
ή;. Δέν άρνοΰμαι, πώς ή φύσις πολ 
λές φορές χάρισε στόν άνθρωπο ώ
στε νά έχη τήν έμφυτο δύναμι στή 
πέννα καί ατό λόγο. Άλλά πρέπει

σματα. Δυστυχώς δμως, ένώ θά έ
πρεπε νά Αποδίδεται ιέντελώς έξαι 
ρετική σημασία στήν έκθεαι τών ι
δεών τόσον στούς μαθητάς δσον χαί 
τούς φοιτητάς δέν γίνεται αύτό χαί 
γι’ αύτό άκριδώς παρατηρούμε πολ 
λές φορές μαθητάς χαί φοιτητάς 
πού δέν μποροΰν’ δχι μόνον νά δια
τυπώσουν ένα όλόκληρο θέμα, άλ
λά είνε άνίκανοι νά γράψουν έ
στω κι’ ένα γράμμα ft νά συντά- 
ξουν ένα έγγραφο ft μιά άπλή αί- 
Tnat. i m«

"Επειτα άπ’ τό σχολείο καί άπό 
τό Πανεπιστήμιο πρέπει νά μάθη ό 
μαθητής καί ό φοιτητής νά μποροΰν 
νά έπικβινωνβΰν διά τοΰ λόγου, 
νά μάθουν νά διαδά^βυν καλά καί 
νά ζωντανεύουν χρωματίζοντας μέ 
τή φωνή τό κάθε κείμενο. 'Ώστε 
δταν τελειώσουν τίς σπουδές τβυς 
καί θά θελήσουν νά κάμουν μιά ot 
αδήποτε έμιλία, νά είνε σέ θέσι 
νά μποροΰν νά έμφανισθοΰν μπρο
στά σ’ ένα άκροατήριο κΓ έτσι νά 
είνε σέ κατάστασι μέ θάρρος έλεύ- 
θερα καί μέ δύναμι νά έπικοινω- 
νοϋν καί νά συναρπάζουν τβύς ά- 
κρβατάς, έάν μάλιστα έχβυν καί 
ρητορικην ικανότητα νά άφήνουν 
τότε αλησμονήτους έντυπώσεις.

©ά σάς έτυχε σ^χνά νά άκβύσε- 
τε άπό τό Ραδιόφωνο μερικούς ό- 
μιλητας Γτού διαδάΓουν τά χειρό
γραφά τβυς μονοκόμματα καί μέ 
μιά τέτοια γρηγοράδα πού σχεδόν 
είνε αδύνατον νά τβύς παρακολου
θήσετε καί νά τούς καταλάβετε.

Άλλά  μέ τόν τρόπο αύτόν καί 
τίς πιό ώραιότερες σκέψεις καί τίς 
άκόμη πιό θαυμάσιες έννοιες τίς 
καταστρέφουν καί πραγματικά τίς 
νεκρώνουν... ©ά παρετηρήσατε έ
πίσης πολλούς άλλους πού δέν ξέ
ρουν νά διαδά^ουν!... καί κομπιά
ζουν!... Ένώ έχουν μπροστά τους 
τό κείμενο καί δέν είνε αέ κατά- 
στασι νά τό χρωματίσουν καί νά 
προσέχουν τά κόμματα καί τίς τε- 
λείες. ’Άλλβι πάλι κακογράφουν 
μ ένα τέτοιο τρόπο τά χειρόγρα
φά τους, γιατί δέν έμαθαν ποτέ νά 
είνε καλλιγράφοι, άφοΰ δέν μπο
ρούν κΓ ot ίδιοι άκόμη νά διαδά- 
σουν τό γράψιμό τους!.. "Ενα δέ 
κακό γράψιμο έκνευρί^ει τρομακτι
κά τόν άναγνώστη. Πρέπει νά ό- 
μολογήσωμε πώς ό περισσότερος κό 
σμβς διακρίνεται γιά τήγ κακβγρα 
φία. Οί κακές μάλιστα γλώσσες λέ
νε πώς δσοι κακογραφοΰν τό κά
μουν αύτό έπίτηδες γιά νά κρύ- 
δουν τίς άνβρθβγραφίες τους!... 'Η 
κακογραφία δημιουργεί κΓ ένα άλ 
λο σοδαρό ζήτημα τήν Απώλεια τβΰ 
χρόνου γιατί πολλές φορές γιά νά 
μπορέσουν δακτυλογράφοι, τυπο
γράφοι, φαρμακοποιοί κλπ. νά δια
κρίνουν τά δυσανάγνωστα χειρό
γραφα Αναγκάζονται συχνά μάλι
στα νά κάνουν μεταξύ τους σύσκε- 
ψι καί νά μεταχειρί^ωνται καί τό 
φακό γιά νά έξακριδώσβυν δυσανα 
γνώστβυς λέξεις καί φράσεις. Φαν- 
τασθήτε λβιπόν πόσος πολ.ύτΓ.'.ος 
χρόνος νάνεται σ’ δλες τίς ύπηρε- 
σίες κι' έργασίες μέ τήν κακογρα- 
φία. ,

ΚΩΧΖΤ. Μ. K A TSA PA si

‘Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Τό γράμμα μου αύτό έχει μιά 

πρωτοτυπία.»
Δέν είναι άπάντηση μόνο στόν 

άγαπητό φίλο κ. Ν. X. Μπουφί· 
δη, άλλά πρίν άπ’ αύτό έρχετα 
σάν ένα είδος κριτικής στίς άντι- 
λήψεις πού διατυπώθηκαν έδώ 
καί δυό βδομάδες άπό διαφόρους 
νέους καί είδικώτερα άπό *(ναν, 
τόν συντάκτη μιάς τών έπιστο- 
λών τοΰ περασμένου φύλλου, τόν 
κ. Σφυρόερα.

Καί άπευθύνομαι πρώτα στόν 
έν λόγω νέο έπιστολογράφο σας 

Λοιπόν, φίλτατε, έπεσες έξω. 
καί γράφοντας τό γράμμα σου 
αύτό άντί νά βρίσης τόν κ. Μ που 
φίδη, συκοφάντησες όλόκληρη 
τή νέα γενεά, δλους έμάς. θά'ά- 
“̂ ορήζ βέβαια κι’ είν’ έπ ό α εν ο  
αύτή τή στιγμή νά ξαναδιαβάζης 
τό προχθεσινό γράμμα σου γιά 
νά β ρ ή ς  τά λάθη. Μήν τό κάνης 
Σέ άπαλλάσσω τοΰ κόπου.

Τό πρώτο καί μεγαλύτερο λά
θος σου εΐναι Λ άνάρμοστος τρό
πος μέ τόν όποιο μίλησες στόν κ. 
Μπουφίδη. ’Έπρεπε νά ξέρης δτι 
έμεΐς οί νέοι σ’ αύτό πρωτοτυ 
ποΰμε: στό δη  δέ βρίζουμε.

"Οχι, άγαπητέ μου. Αύτή εί
ναι Ί) σημαντική διαφορά. Έμεΐς 
βαδίζουμε, χτίζουμε χωρίς ν’ Λρ- 
νιωμαστε έκεΐνο 'πού πρίν άπό 
μας δημιουργήθηκε. Καλό ή κα
κό, άσχετα. "Εχουμε τή γνώμη 
δτι αυτό στάθηκε σκαλοπάτι νά 
πατήσουμε μεΐς, στάθηκε πρώτη 
ϋλη γιά τό δικό μας τό οικοδό
μημα καί τό σεβόμαστε.

Επειτα θίγεις ζητήματα, σάν 
τό ζήτημα Καβάφη, τό ζήτημα 
Καρυωτάκη καί δείχνεις δτι έμεΐς 
οί νέοι τό λιγώτερο άγνοοϋμε τή 
λογοτεχνική ιστορία τής χώρας 
μας. Καί θά σοΰ έξηγήσω μέ λί
γα λόγια.

"Αν δέν ύπήρχε ό Καρυωτάκης 
κι’ ό Καρυωτακισμός, ό Καβά- 
φης κΓ ό Καβαφισμός καί δλα έ- 
κεϊνα τά «ισμός», κατευθύνσεις 
δηλαδή άκρως άντίθετες, άπό- 
ψεις έντελώς άλληλοσυγκρουόμε- 
νες, έπίτρεψέ μου νά άμφισβητώ 
τό άν θάχαμε ξεκολλήση άκόμα 
άπό τό:
«θίλω συγχρόνως φίλημβ κτγΙ μνήμα νά 

(τ?|ς δίδω
θέλω νεκρΛν νά ·>ήν Ιδώ καί ζώσαν νά 

(ιήν ίδω».
Οί έποχές περνάνε. *0 στιχο

πλόκος ψευτορωμοτντισμός πού 
σάν φάντασμα κάποιου κουρελιά
ρη ιππότη μέ ξύλινο σπαθί ζητιά
νευε τίς νύχτες κάτω άπ’ τούς 
κοριτσίστικους κοιτώνες... «σινδό- 
νας νεκρικάς», έπρεπε νά κατα- 
πολεμηθή καί γιά νά καταπολε- 
μηθή έπρεπε νά δημιουργηθή άν- 
τίδραση καί γιά νά ύπάρξη άν- 
τίδραση έπρεπε νά βρεθούν άν
θρωποι νά χαράξουν νέους δρό
μους — έσφαλμένους ή σωστούς, 
άδιάφορο — πάντως νέους.

ΤΗταν άνάγκη 6 Καβαφισμός. 
‘Ήταν άπαραίτητος ό Καρυωτα- 
κισμός, δπως εΐναι άπαραίτητη 
κι* ή καταιγίδα γιά νά νοιώσόυ- 
με τήν άξία τής γαλήνης.

ΚΓ δπως βλέπεις, ήταν βαθύ- 
τερη ή άποστολή τών νέων τής έ- 
ποχής έκείνης καί μοΰ φαίνεται 
δτι μέ τά «ύπόγεια καί κατ’ εύ- 
φημισμόν φιλολογικά καφενεία», 
μέ τούς «ζητιάνους ψωμιοΰ θιά- 
σσοικ> δπως μέτόσηάσέβεια τούς 
άποκάλεσες, έφεραν σέ πέρας 
αύτή τήν άποστολή, γιατί'άλ
λοιώς πολύ φοβάμαι δτι δέ θά 
κουβεντιάζαμε έμεΐς οί δυό σή
μερα δπως κουβεντιάζουμε.

Επειτα μίλησες γιά τό σουρ- 
ρεαλισμό καί τό φουτουρισμό.

Σ έ  πληροφορώ, φίλτατε, δτ. ό 
σουρρεαλισμός κι’ ό φουτουρι- 
σμος που έχουν βαθύτερα κοινω
νικά καί φιλοσοφικά αίτια, κάθε 
άλλο παρά δημιούργημα τής γε
νεάς τοΰ κ. Μπουφίδη είναι. Οί 
θεωρίες αύτές δημιουργήθηκαν 
πολύ μακρυά άπ’ τά σύνορα τής 
χώρας μας. Εΐναι συνυψασμένες 
μέ κοινωνικά προβλήματα τών 
χωρών στις όποιες δημιουργήθη- 
καν καί δέν έφτασαν ώς έδώ πα
ρά σάν πολύ μακρυνή καί πα- 
ρεξηγημένη άπήχηση.

Μίλησες καί γιά «πιστεύω» έ;
Ά λ λ ’  ̂ένώ έβρισες τόν κ. Μπου
φίδη ώς «μή έχοντα» τέτοιο πρά
γμα, ξέχασες νά μάς πής τό δι 
κο σου. Καί μποροΰμε νά ύπο 
θέτουμε δ,τι θέλουμε.

"Ετσι άπέδειξες δτι τό γράμ
μα έκεΐνο δέν τδγραψες παρά 
μόνο γιά ν’ άπαντήσης. Βρήκες 
μερικές σουλουπωμένες φρασοϋ- 
λες, τίς παρέταξες, σέ πήρε ό κα
τήφορος, τίς φρασοΰλες τίς μετέ
βαλες σέ βρισιές. ΚΓ έδωσε* νά 
καταλάβη ό κάθε άνίδεος άνθρω- 
πάκος δτι: «βεβαίως δέν ύπάρ
χουν» νέοι, άφοΰ δέν μποροΰν οΰ
τε σ’ ένα φιλολογικό άρθράκι νά 
έμβαθύνουν. Βεβαίως δέν ύπάρ
χουν νέοι, άφοΰ γράφουν τέτοιες 
έπιστολές».

Τίποτε άλλο.

ΘΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ
’Αγαπητά «Παρασκήνια»,

Ενας έπιστολογράφος σας, 
ό κ. Ν. Σφυρόερας, γράφει στό 
προηγούμενο φύλλο σχετικά μέ 
τό άρθρο τοΰ κ. Μπουφίδη.

Δέν έχω σκοπό νά σάς άπα- 
σχολήσω κΓ έγώ μέ τό ζήτημα 
τών νέων καί τών γέρων, θά μου 
έπιτρέψετε δμως, έλπίζω, νά φα- 
νερωσω τώρα τή δυσάρεστη έκ
πληξη πού αίσθάνθηκα, δταν δι
άβασα τή φράση αύτή : «...οί 
κουρελιάρικοι καί ζητιάνοι ψω· 
μιοΰ καί στέγης θίασοί σας...»

’Αφήνω βέβαια τό δτι δέν έ
πρεπε νά συγχιστή καί τόσο ό κ. 
Σφ„ πού νά παρασυρθή σ’ έκ- 
φράσεις πού, άν κανείς ήθελε, θά 
μποροΰσε νά τίς θεωρήση δχι καί 
τόσο εύγενικές καί γιά δσα λέ
νε καί γιατί θά μάς κάνανε νά 
πιστέψουμε πώς ό κ. Σφ. φαντά
ζεται πώς ένσαρκώνει δλη τή 
«νέα» μορφή τής διανόησής μας, 
ώστε νά θυμώση τόσο καί ν’ ά- 
παντήση μέ τόση όρμή άσυγκρά- 
τητη.

Μ ένδιαφέρει πιό πολύ γιατί 
3λέπω τόν κ. Σφ. ν’ άραδιάζη ά- 
νακρίΒειες πού καί δίκιο νά είχε 
γιά δ,τι γοάφει, πάλι τό δίκιο 
του τό θολώνει ό Ιδιος.

Ο κ. Μπουφίδης έννοοΰσε προ
φανώς τούς τρεΐς θιάσους πού 
κατά τά 1924 (ΠαγκράτΟ, 1925 
(θέατρο Σταδίου) καί 1926 (θέ
ατρο Κυβέλης), είχανε τόν τίτ> ο 
— καί ήτανε — θίασοι Νέων.

Κουρελιάρικοι λοιπόν κλπ. δέν 
παρουσιασθήκανε ποτέ οί θίασοι 
αύτοί.

Φροντίζομε, δσο μποροΰσε τή 
δουλειά τους, κάνανε πρόβες ά
πό τό πρωί ώς τό βράδυ καί ψευ- 
τοτρωγανε στά όρθά γιά νά μην 
κατεβαίνουνε στά σπίτια τους 
και χασουν ώρα κΓ άν δέν ήτανε 
π'ολυτελεΐς, ήτανε πάντα σεμνοί 
καί φροντισμένοι. Αύτά στά 1924.

Τόν άλλο χρόνο οί θεατρίνοι 
πληρωνόντουσαν πολύ καλά ~τή 
οουλεια τήν είχε ό κ. Φύρστ καί 
ό κ. Βελμύρας καί ένώ πρίν παίρ 
νανε δ,τι έδινε τό ταμείο— καί 
έδινε άρκετά^—  τώρα πληρωνόν
τουσαν άπολύτως κανονικά καί 
άκομα ήτανε κι’ ό Βελμύρας μέ 
τή γνωστή του καλαισθησία πού 
σε κάθε καινούργιο έργο γινότα
νε καί καινούργιο σκηνικό. Οί 
πρεμιέρες πήρανε χαρακτήρα κο
σμικό — τό λέω, γιά νά δείξω 
πώς οί θίασοι δέν ήτανε κουρε- 
λιάρικοι — καί δταν τελείωσε ή 
δουλειά, χρωστάγανε οί ήθοποιοί 
άρκετά στήν έπιχείρηση. "Αρα, 
δέν ζήσανε σά ζητιάνοι.

Στά  1926, άς μάθη ό κ. Σφ., ή 
δνίς Χαλκούση ξώδεψε πολλές, 
πάρα πολλές, χιλιάδες γιά τή 
δουλειά, τό έλάττωμα τών παρα
στάσεων ήτανε ή πολυτέλεια κι’ 
άς κοπιάρη ό κ. Σφ. στό θεατρι
κό Μουσείο νά δή τίς ^ιακέττες, 
τίς φωτογραφίες καί τά λογιστι
κά βιβλία.

Γενικά, μέ τήν εύκαιρία αύτή 
θά ήθελα νά σημειώσω πώς οί 
έλληνικοί θίασοι δέν ήτανε στήν 
’Αθήνα ποτέ κουρελιάρικοι.

Άν^ό κ. Σφ, έλεγε πώς οί θία
σοι αυτοί δέν προσφέρανε στόν 
τόπο μας άνώτερη πνοή καί δέν 
κάνανε δ,τι οπό Παρίσι π.χ. οί 
καλλιτεχνικοί θίασοι, τότε θά εί
χε δίκιο, άν καί μέ μιά θυμωμένη 
έπιστολή δέν μπορεί εΰκολα νά 
λυθή ένα τέτοιο ζήτημα πού θέλει 
έρευνα, μελέτη καί κόπο. Γιατί, 
στό τέλος θά βρεθή δτι κάτι κα
λό βγήκε άπό αύτούς τούς θιά
σους καί είναι πολύ κακό νά λέη

κάνεις  ̂άμελέτητα δ,τι τοΰ κατέ- 
βη, γιά ν’ άποστομώση δήθεν τόν 
άντίπαλό του.

Καθήκον ίσως τών νεωτέρων 
εΐναι νά κρίνουν αύστηρά, νά κα
ταδικάζουν τούς παλαιότεοους 
καί νά τούς άρνιοΰνται. Τοΰτο 
δμως πρέπει νά γίνεται μέ πολ
λή έπιφυλαξη καί ιδίως Οστερα 
άπό κριτική μελέτη γιά νά εΐναι 
ή άρνηση γόνιμη καί τιμητική 
γιά τόν άρνητή.

Μ ’ εύχαριστίες γιά τή φιλοξε- 
νεία

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ
Υ·Γ. «Ζητιάνοι ψωμιοΰ»· ή έκ

φραση αύτή τοΰ κ. Σφ. δέν εΐναι 
καθόλου σύμφωνη μέ τήν σύντα
ξη τής δημοτικής* ή γλώσσα μας, 
που εΐναι πλούσια, πολύ πλούσια, 
περισσότερό άπό δσο φαντάζον
ται καί οί φίλοι της καί οί έχθροί 
της, έχει γιά τήν έννοια αύτή τή 
λέξη «ψαχιοζήτης». ‘Ύστερα, ή 
γενική «ψωμιοΰ» δέν λέγεται 
στην κατηγορηματική θέση πού 
τής δίνει ό κ. Σφ. παρά μόνο 
στήν καθαρεύουσα, πού τήν ' έχε 
κακοπάρει άπό τήν άρχαία. "Ο  
σο γιά τό «ζηχιάνοι στέγης» αύ· 
το πια εΐναι ιτολύ δύσκολο νά τό 
καταλάβη κανείς.

Πρίν λοιπόν άρχίση κανείς ν’ 
αύθαδιάζη, θά ήτανε' καλύτερο 
νά κυττάξη νά μάθη τή γλώσσα 
του, γιατί ή έκφραση πού είπαμε 
φανερώνει προχειρότητα καί λί
γη εύαισθησία.

Στό πολύ παλιόν καιρό οί 
γλωσσικές διορθώσεις ήτανε πο
λύ τής μόδας καί γράφοίνε βι
βλία όλόκληρα γιά νά διορθώ
σουν ό ένας τά λάθη τοΰ άλλου· 
(τέτοιο βιβλίο εΐναι καί ό «Ψευ
δαττικισμού έλεγχος» τοϋ Βερ- 
ναρδάκη).

Δυστυχώς, οί νεαροί λόγιοι 
χρειάζονται καί λίγο μάθημα 
Γραμματικής καί κάμποσο Συν
τακτικό. Γλωσσικά τούλάχιστον 
πάμε πίσω μέ πολύ έπικίνδυνο 
τρόπο. ’Ά ς  μάθουμε τούλάχιστον 
έλληνικά!...

Ο ΙΔ ΙΟ Σ

ΤΑΑΕ ΛΕΓΟΥΝ 01 ΝΕΟΙ:

τ6ν κουρελοποιήσουμε, Δέν μδς Απάντησε τ καλλιεργήσατε κι’ #| καλλιέργεια νά ιΐνα».

•Υπάρχουν λοιπόν Νέοι,..

E tvai τό-σΕς πολλές καί σ- . *ριθμ6 καί 
στήν Εκταση ot έπιστολές καί τά άρ9ρα 
πού πήραμε σάν Απάντηση στό άρβρο τοΟ 
κ. Χάγερ Μπουφίδη, ώστε θά χρειαζόντοΐλ. 
σαν πολλά φύλλα τών «Ποερασκηνίων» γιά 
νά δημοσιευθοΟν. ’Έτσ ι βρισκόμαστε στήν 
άνάγκη νά δημοσιεύσουμε τΙς σττουδαιό- 
τερες περικοπές άπό τά κυριώτερα άπ' 
αύτά) κρατώντας δχι μονάχα τό σι«τα
κτικό Οψος τών συγγραφέων πού τά Υπο
γράφουνε, άλλά καί τήν όρθογραφία τους, 
μιά Κι’ ό καθένας άπό τούς έπιστολογρά.

μ«ς £χει δικό του συντακτικά κα] 
δικό του όρθογραφικό σύστημος

•Από μακρά έπιστολ-ή δύο νέων άπό 
τόν Πειραιά, τών κ.κ. Β  α σ. Π α π α- 
β α σ ι λ  ε ( ο υ καί Ά  Μ τ. ·Α λ  φ έ-
Ρ  η, παίρνουμε τό παρακάτω σημείο·

Ο Ι σημερινοί νέοι βν καί είναι έφωδια- 
σμένοι μέ άξια λόγου προσόντα, δμως 
δέν μπορούν νά προχωρήσουν καί έξαναγ. 
κάζονται, παρά τήν θέλησίν των, νά στα
ματούν μπροστά στά έμπόδια πού συναν. 
τοΰν καί είναι άνώτερα τών δυνάμεόν 
των. Αν καί κατέδαλον Απεγνωσμένος 
προσπαθείαςι δέν ήμπόρεσαν νά τά ύπτρ- 
πηδήσουν, καί νά προχωρήσουν σταθερά 
φβάνωντας έκεΐ πού πρέπει. Παραμένουν 
λοιπόν £τσι στήν άφάνεια, σάν σέ βυθό, 
ζοϋνε μέ τά 6-νειρά τους, μέ τή φλόγα 
τής τέχνης καί μέ τήν έλπίδα τής πραγ. 
ματοποιήσεως τοϋ σκοπού των. Γι' αύτό 
σιωπούν, καί περιμένουν μέ λαχτάρα τήν 
ώρα νά ΙδοΟν ένα φώς( νά ξεπεταχθοΰν 
καί νά είναι σέ θέση νά φωνάξουν. -Ε
δώ είμαστε «Σεβάσμιοι νέοι». Ιδ ο ύ  ot 
σημερινοί νέοι Αντάξιοι τών παλαιών. Μά 
ίφός Θεού, πότε θάρθη ή συγκινητική αύ
τή ώρα γιά μάς; Ποιός ξέρει ώς -πότε θά 
είμαστε θο;μένοι έδώ πού βρισκόμαστε. 
"Ισως νά μείνουμε γιά πάντα. Αύτό έ- 
ξαρτδται Από τούς παλαιούς μεγαλείτε. 
ρους μας «νέους». Μόνο αύτοί είναι είς 
θέσιν νά μάς Αναστήσουν. Αύτοί μόνον άν 
θέλουν, μάς προσφέρουν τό εύεργετικό 
τους χέρι, πράγμα διά τό όποιον θά μα- 
καρίζωμεν καί εύγνωμονοΟμεν. Μά καί 
αύτοί βά πρέπει νά είναι ύπερήφανοι γιά 
τήν εύγενική τους πράξι. £ τή σημερινή 
τούλάχιστον περίσταση μάς είναι Απαραί
τητη ή εύεργεσία των. ’Επαναλαμβάνου
με «τι, Από αύτούς έξαρτώμεθα, γιά νά 
δυνηθοΟμε νά φανερώσουμε τήν ύπαρξή 
μας. Πρέπει δέ νά παραδεχθούμε βτι δέν 
άρκεϊ σέ κάποιον ιό νά £χΠ δλη τή 9έ. 
ληση καί τήν έπί μονή γ ,*  νά έπιτύχη τοϋ 
σκοπσΟ του. "Οχι. Χρειάζεται <*,μερα 
τούλάχιστον ή μικρή βοήθεια ένός μεγα- 
λυτέρου».

μεταδοτική· “ Οχι, τίποατ Απ’ βλα αύτά. 
Διότι χρειάζεται μεγάλος έγκέφαλος δ>4 

I Τήν τόσην έργασιαν».

Ό  κ. Φ ώ τ η ς  Λ ά σ κ ο ς  pm,
τάεΐι

«Πέστε μου, μιλήστε μου σοβαρά; ΤΙ 
θέλετε νά κάνουμαι έμεΐς ot κακόμοιρα 
ot «νέοι»; Νά βγάλουμαι έφημερίδα; Οε- 
χνάτε δτι άμέσως.Αμέσως χρειάζονται λε« 
φτά... ϊνας διάβολος γιά έγγύησί; Κι* ϊ- 
πειτα πρόσφατο είναι Ακόμη τό πάθημοί 
τών έκδοτών τοΰ «Χρόνου». Γιά νά μήν 
καταπιανόμαστε λοιπόν μέ τέτοια πράγμα 
γματα, σημαίνει άπλώς δτι φρονιμέψαμε.

Νά ιδρύσουμε θιάσους; Γιά νά κάνομαι 
τί; Ρίξοττε μιά ματιά γύρω σας  φο
βάμαι πώς δχι -  γιά νά δήτε πόσοι 6. 
"άρχουν καί —  πρό παιντός ___ πόσοι δυ
στυχούν;

Νά Ιδρύσουμαι όμίλους; Μά δέν είδα. 
τε τίς προάλλες μιάν Αγγελία πού μπήκϊ 
στίς έφημερίδες: «01 νέοι έν Tfl έπι»υ- 
μίαι τους νά καταστούν γνωστόετροι είς 
τό κοινόν, Απεψάσισοον κλπ», ή όποία 
δείχνει «περιτράνως» δτι δέν κοιμώμαστε·'

"Αν κυττάζατε προσεκτικά, θά βλέπατε 
άνάμεσα στούς «νεοσσούς» ταλέντα δχι 
πού ύπόσχονται Αλλά πού δίνουν πολλά. 
Τί τούς λείπει δμως; Γιατί δέν φαίνονται 
καί σ-Γό «εύρύτερον κοινόν»; Γιά δυό 
πράγματα, κ. Μπουφίδη, γιά δυό πράγ
ματα; α ) γιατί άλλους μέν τούς έχει 
*^5*1 ή _  συγχωρείστε τή λέξη μ ο υ _  
ταλεντοφάγα ή έπαρχία κάί β) γιατί ϋλ. 
λους, τούς πιό πολλούς, δέν τούς βοηθά
τε έσεΐς, έσεΐς οι «πρώην νέοι» ot όποΰΗ 
μολοντούτο ξαίρετε νά 
ώς «μή ύφίσταμένους».

μάς κατηγορεΐτ*

•Ο κ.

Ι·ΙΙ·ΙΙ·Ι1·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Ι|*||·||*||«||·ΙΙ*ΙΙ·ΙΙ·Ι|·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι!·ΙΙ*|1

Απόσπασμα Από τήν άπάντηση τοΟ κ. 
Π α ό λ ο υ  Κ ο ν ι Α ρ η :

—  Ν έοι ύπάρχουν...
Κ α ί ύπάρχουν — δίχως νά μδς παρε- 

ξηγήσητε Ανώτεροι άπό αας στά χρόνια 
στή πίστι, στή δυναμικότητα τή ψυχική’ 
στόν ένθουσιασμό, βρήκαν καλύτερες 
πνευματικές συνθήκες γιά μιά πνευματική
μόρφ<^σι καί Τελειοποίησι, μά   έσετγ
καί δέν μιλδμε νά έξηγούμεθα προσωτι. 
κά —  ή Γενηά σοβς πού νόμισε πώς εΓναι 
φέουδο ή Τέχνη, έκλεισε τις π(6ρτες στά 
Νειάτα πού έχουν τό μεγαλύτερο δικαΐ- 
κ-μα Από σδς στή Ζωή γιατί είναι τό πα
ρόν πού θά δημιουργήση τό μέλλον τής 
Πατρίδος, καί τώρα έκεΐνα περίφρονημέ- 
να Απ' τούς τιτλούχους τής Τέχνης προσ
μένουν τού κάκσυ σάν ζητιάνοι λίγη βοή
θεια καί μιά μικρή σάν ψίχουλα ύττοστή. 
Ρ'ξι.

Πρό καιροΰ ?νας κατά παρωδίαν κριτι
κός όνόμασ* τόν Αγώνα τών νέων μέ κυ- 
νική Αναίδεια ώς Αγώνας τοΟ Σ άντσου 
καί μεΐς είχαμε τό Ανδρικό σθένος _ σ ά ν  
Νέοι — μέ μιά Απάντησι σέ έπαρχιακή 
έφημερίδα τήν όποίαν τοΟ στείλαμε  νά

•ο κ. Γ  ι ά ν ν η ς Τ  ρ ι α ν τ α.
φ ύ λ λ ο υ ,  θεατρικός συγγραφεύς, κα
θώς ύπογράφεται, μδς στέλλει Αντί γ ι ’ 
άλλη άπάντηση στό άρθρο τοΰ κ. Χάγερ 
Μπουφίδη, ϊνα ποίημά Του πού έπιγράφε. 
ται «Είναι ψεύτικα» καί εΐναι Αφιερωμένο 
«Σ τό  μοτίβο τής ζωής». Δημοσιεύουμε 
παρακάτω τό τελευταίο μέρος του, κρα· 
τώντας καί τήν όρθογραφία του: 
Συμφωρά καί πόνους γύρω μου θ' ΑφΙσω 

καί μάτια βουρκωμένα ποτντίους τρόπους 
Ναί γιά σένανε τρελλή Ζωή ώΙ ψεύτρα 
Μά στό δρόμου μου δέ θέλω νά Αφίσω 
πόνους δπως σεϊ Αφίνης στούς Ανθρώπους.

Ενα ένα σκαλοπάτι ’ σΑνέβαίίτό 
καί τούς πόνους τών φτωχόν μου τούς 

(γλυκαίνω 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΤΡΙΑ Ν ΤΑ ΦΥΛΛΟ Υ

Ν * * J  ς Γ ε ω ρ γ α λ ά ^  
πού, καθώς γράφε, ό ίδιος περιλαμβάνει 
ται μεταξύ τών συγγραφέων τού Πειραι
ώς, έκφράζει τήν χαρά του γράφοντας: 

«'Υπάρχουν τέλος πάντων Νέοι. Καί
Αν δέν τούς Ακοΰτε έσεΐς καί δέν τούς
βλέιτετε πού κατοικεΐται στάς ’Αθήνας εί- 
>αι ό έξής λόγος λαμβάνων ώς παράδει
γμα τόν έαυτόν μου καί μερικούς άλλους 
τόσο κανένα θεατρικόν ίργον, κανένα δι. 
γνωστούς μου, ot όποιοι ΑνεβΑζουν κάθ* 
ήΥημα, Αποστίλοντες τοΰτο πρός δημοσί. 
Ευσίν άλλά δυστηχώς δέν δημοσιεύονται 
ριπτόμενα είς τόν κάλαθον χών Αχοί. 
στων»,

Κ nrl ττροσθ̂ τει ·
« Εγώ είμαι έκεΐνος πού ψύνομαι στό, 

πυρετό γιά τέτοια πράγμοττα. "Οχι γι^ 
νά κερδίσω χρημαιτκώς, Αλλά γιά μία» 
όξαν. Άπόδειξις είναι δτι προσφέρω έ'ρ- 

yot μου έντβ ,̂ώς 6ωρ€<5τν.

Ε /ώ είμαι έκείνος πού έσυγκρότησ« 
«Νεανικόν θίασον» παίξοτντες έπιθεώρη. 
σιν γραμμένη παρ’ έμοϋ σημειώσασα θρι
αμβευτικήν έπιτυχείαν, στό Δημοτικόν 

ει ραιώς Κ(Τι άπό οίκονομικής άπόψεως 
καί Από τεχνικής διά τήν πρωτοτυπίαν, 
διότι είμαι Παρίγνωστος είς τόν Πειραιά* 

Εκτός τής έπιθεωρήσεως Κχω προσφέ
ρει σέ γυμνάσια καί Ιδιωτικάς σχολάς 
δράματα καί κωμωδίες ήθών».

■Αλλος έπιστολογράφος μας, πού ύπο- 
γράφεται «Πάξιος», βρίσκει πώς. «-’Ενας

« Ή  ν α ς

II

Καί τώρα... ή σειρά σας, κ. 
Μπουφίδη.

Εχετε άδικο. Σείς μέν τότε 
είχατε καθήκον νά θορυβήσετε, 
νά φωνάξετε, νά βρίσετε, γιατί 
έπρεπε νά γκρεμίσετε. Βρισκό
σαστε σ’ έντελώς μεταβατική έ
ποχή, άπό τό σκοτάδι στό φώς.
Ετσι έπρεπε νά πολεμήσετε καί 

σάς εύχαριστοΰμε γιατί πολεμή
σατε καί γιατί μάς δώσατε ύλικό 
έτοιμο.

Έμεΐς τώρα ένα καθήκον έχου
με: ΝΑ Δ Η Μ ΙΟ ΥΡΓΗ ΣΟ ΥΜ Ε,
νά δουλέψουμε, νά πλάσουμε τό 
υλικό πού μάς παραδώσατε, καί 
δουλειά μέ φωνές καί θορύβους 
δέ γίνεται. ’Ακολουθούμε λοιπόν 
καί μεΐς τό δρόμο μας τώρα, δ
πως κάματε καί σείς τότε κι* δ
πως βλέπετε εϊμεθα καί οί δυό 
έν τάξει.

Εύχαριστώ κλπ.
ΔΗΜ. Σ !ΑΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

'Η άνακάλυψις τής τυπογραφίας,
είχεν ώς άποτέλεσμα τόν εϋκολο 
πολλαπλασιασμό καί τήν εΟκολη 
καί μεγάλη διάδσσι τών έργων της 
διο;νοίας.
.  Ο συγγραφεύς μέ τήν άνακάλυψι 

της τυπογραφίας είχε δύο ικανοποι
ήσεις. Πρώτον τά προϊόντα τής δια- 
νοίας του, ή Ιδέες του, ή γνώμες 
του, τά τραγούδια του, διεδίδοντο 
εύκολώτερα καί ταχύτερα στό πολύ 

• κοινό καί έτσι είχε μεγαλύτερη ήθι- 
κή ίκείνοποίησι, έπειτα καί τά κέρ
δη του έκ τής πωλήσεως τών πνευ
ματικών του προϊόντων ήσαν φυσικά 
μεγαλύτερα.

’Από τής έποχής άκριβώς αύτής 
άρχισε νά γίνεται_ καί έκμετάλλευ- 
σις τών ιτνευματικών ττροϊόντα>ν τών 
άλλων.

Ό  Λούθηρος (1525) πρώτος άπε- 
δοκιμασε στά συγγράμματά του τήν 
έκμετάλλευσι αύτή καί τήν έχαρα- 
κτήρισε πράξι άνήθικη, δπως καί 
πραγματικά εΐνε τέτοια. Γιατί έκεΐ
νος πού έμφοονίζει τή ξένη πνευματι
κή ̂ έργασία σάν δική του. έκεΐνος 
πού τυπώνει καί πουλάει τό ξένο 
τραγούδι σάν δικό του, κλέδει δχι 
μονάχα τό κέρδος τοϋσυγγραφέως 
άλλά καί τή δόξα του, καί τήν ήθι- 
κή̂  του ίκανοποίησι, πού γι’ αύτόν 
άξίζει πολύ περισσότερο άπό δτι ά- 
ξίζει τό ύλικό κέρδος. Μοΰ έλεγεν έ
νας διακεκριμένος καλλιτέχνης 
κάποτε: «"Α μ* μοΰ κλέβουν ένα 
τραγοΰδι, εΐνε σάν νά μοΰ κλέ- ί 
βουν ένα παιδί μου».

σαρακοστό έρώτημα;
«'Ό λα  αύτά τά έπιστη μονικοποιή σατε 

τά κατατάξατε, τά καταμετρήσατε, τά

ΙΜ Τ Ιί Ιϋ  ΚΑΙ U ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TUI
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. Α. ΨΕΥΑΟΥ

ριορισμός. Τή γνώμη τους αύτή τήν 
έστήριξαν στό δτι ή πνευματική ιδι
οκτησία δέν μοιάζει μέ τήν άλλη ιδι
οκτησία. είπαν δτι δταν ενα τραγού
δι, ένα σύγγραμμα, ένα μουσικό 
κομμάτι  ̂παραδοθή στό κοινό, παύει 

κτήμα τοΰ συγγραφέ-πλέον νά εΐνε
ως_ του, άλλά γίνεται κτήμα ^δλου 
του κόσμου  ̂ καί συνεπώς κάθε ένας 
μπορεί έλευθερα νά τό άνατυπώνη,

Αύτή ή ,άντίληψις δμως δέν έπε- 
κράτησε, δπως ήταν φυσικό καί σή- 
μερα γενικώς άναγνωρίζεται άν<χμ- 
φισδήτητο χό δικαίωμα τοΰ συγγρα- 
φεως είς τά έργα τής διανοίας.

ΕΓνε δέδαια σωστό, δτι ή πνευμα
τική ιδιοκτησία δέν είνε όμοία μέ 
την ιδιοκτησία ένός άλλου ύλικού 
αντικειμένου, τοϋ σπιτιού λ. χ. καί 
η νομοθεσίες δέν κάμνουν τέτοια 
έξομοίωσι.

Τό σπίτι μου ώς ιδιοκτησία μου, 
έφ όσον ζώ θά τό έχω καί θά τό 
καρπουμαι έγώ. μετά τό θάνατό μου 
το παιδί μου, μετά τό θάνατο τού 
παιδιού [αου θά τό καρπούται τό έγ- 
γόνι you ή οί άλλοι μου κληρονόμοι 
και ουτω καθ’ έξής_. "Οσον άφορ§ δ
μως το δικαίωμα τής πνευμοττικής ί- 
οιοκτησίας, έπί τοΰ παρόντος τούλά- 
χιστον^δέν ισχύει τό ϊδιο. γιατί τό 
τραγούδι φερ’ είπεΐν, μετά τήν δη- 
μοσιευσί _του, γίνεται κοινό γιά δ- w y y i^ t
?u'’v7rsPaXya π01-1 συ-μδαίνει μέ ττού παράγονται

Τ τ ί ν  Ω Γ Λ Α ή  ί?» ι n  V T r i  m 'rv  * Δ 1 1 A. . .1  <ττ·) Λ ,   .

Ό * .  ' Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς  Μ α κ ρ ή ς  
βρίσκει κι’ αύτός πώς ύπάρχουν νέοι καί 
ρωτάει:

—  "Υπάρχουν τελοσπνάτων άνθρωπο 
πού νά μπορούν νά συγκινηθοΟν στό πα. 
ραμικρό δείγμα τού ένθουσιασμοΰ μας
τής δρεξής μας καί ^  Απλώσουν στοργι- -----  BpluREl πως; ^

θύσουν ^  ^  ** !'δς ‘ ° ' 1- ’" ,Ρ“ τΠΡΐτικός χωρίς έττιπολαιότη.
ι . ο 3 τ ι  Λ ί “  ΊΤ' δυσΚ0λ6βσΤ°  ^  ^ Π Ί- β Β  βτι: δπου διδάσκονταιμονοπάτι; Δέν τους βλέπουμε. Δέν μάς Καλαί Τέχναι, έπιοτήμα! καί γράμματα
Φαν ρωνουν τήν ύπαρξή τους. . ’Αδύνατο νέους ot όποιοι στερούνται καί Ζ  *  
οι έξαιρετικοί λογοτέχνες καί λογογρά- οτο,χειώρους συντηρήσεως, τ ρ Τ φ ^ υ ς  
ί *  μ0Κ: ,νά 6ωσουν τ6 “Ψ"·11» t0^- «X I Μ** νά παρακολουθούν καί νά σπου-
τό «ψωμάκ.» τους, γιατί; Μόνο καί μό*ο δάζουν αύτάς γ,ά νά ^ορίσουν νά Απο
νιά νά Ικανοποιήσουν κάτι τρελλοί Νέοι δώσουν μιά ήμέρα κάτι καί γιά νά γίνουν 
^ ΡίΓ Γ 1’ Τ\ζ φ,λθΒθζ1ε<: “ «!· Ύπάρ- πραγματικοί μεγάλοι μύσται τών Καλών 
χουν βέβαια καί μερικοί τέτοιοι ποΐ, μό- Τεχνών Τέτοιους νέους συναντούμε κάθ* 
V0 θορυβουν. ΘορυβοΟν δμως πιότερο γιά «ιγμή στά Πολυτεχνεία, στά Πανεπιστή, 
ν Αναγνωριστούν αύτοί ot ίδιοι, παρά A- στίς βιβλιοθήκες σκυμμένους μ· Λ.
πό πραγματική συγκίνηση στά σκιρτήμα- »ε ι« νό στομάχι σέ όγκους β,βλίων νά δι- 
α Τής νεαρής κι· όρμητικής ψυχής μας. αβάζουν συγγράμματα καί Αριστούργημα-

^  fj„CTl Τ μΕίς ° 1 Ν ί° 1 ° 1 *dmrpL τ“  Τΰν διδασκάλων οί πί-ρισσό.
ωαφτοι, καί τρελλοί δέ μπορούμε παρά τεροι τών γνωρίσανε στή ζωή τους
νά πνίξουμε κάθε έσωτερική κραυγή κά- δυστυχία καί στερήσεις
θε κίνηση παρακλητική πρός τό πεδίο τής Άλλά τί -
δράσης». IS I . ® ,Τί ««νατε έσεις διά τούς σημε-ρ νους νέους·' Τούς ένισχύσατε έστω καϊ 

w . .  ,  , *\τό τήν μεγάλην καί εύ-
•rm . Ν ί  Ο ς», βπως όπογράφε- γενή των προσπάθειαν; Δυστυχώς δχι HI
τση, Από τόν Πείρα,β, διατυπώνει παρά Κι’ δμως παίρνετε τό δικαίωμα νά δ.α- 
μία τεσσαράκοντα έρωτήσεις, πρός τούς τείνεσθε δτι δέν ύπάρχουν νέοι καί ιιάλι-

'Τ  Vl‘ σύΤΑ Τ σ ^  ^  ^  τήν όποίαν ού!καΐ γ,ά κε,νο γιά νά καταλήξΠ στό τεσ· | χΐ όλίγα έργα παρουσίασαν Αξιόλογα
στή σκηνή καί πού δλες ot προθήκες τών 
βιβλιοπωλείων είναι γεμάτες έργα νέων 
έργα ποιητικά, λογοτεχνικά τά όποία έ
χουν τύχει εύμενοδς κριτικής Από τούς 
καλλιτέρους τεχνοκρίτας μας».

Κ ι' ό έπιστολογράφος μας τελειώνει τ6 
άρθρο του μέ τά λόγια αύτά:

«'Όσον άφορφ γιά τούς σημερινούς νέ- 
ους πού ζητάτε νά ΘορυβοΟν καί πού πιό 
κάτω τούς κατακρίνετε γιά τΙς μικροφι.

τού 1813 καί τών σχεδίων τοΰ 1822 I *νίβτ> κ“ ',-να: νούμερά
1827 καί 1831. Ή  προστασία δμως Κ<1 *»**ώρη<η ή 'ά  βάλουν
που παρέχουν τά δύο αύτά άρθρα , γιβ Kavtva εΐναι κάτι πο6
είνε μικρή γιατί προνοούν μονάχα έν π“ Ρ °!5ίΧημ«ι· Ά λλά  βά έπρεπε νά 
νια την «μετατύπωσι καί άπομίμησι ίΓΧωΡ1σΕτ« Αληθινές δημιουργικές προσ. 
^ Ω ων 7 ^ νης  ̂ ν00ς» (ΐκχρ. 1 τού I ττάβίι̂  Λσφαλώς ύπάρχουν. Οί Τσοι* 

-rP ' ,  . ·  Γ 01̂ '  Κ β ®®αδ1α(:· Τερζάκης, Ρίτα Πα-
Το άρθρον 432 τοΰ Π. Ν . Κατηρ-Γ'5' Τ<Μούλση, Παίζης,, Σίσυφος κλπ. εΤ- 

γηβη ολόκληρον διά τού άρθρου 18 Γ 011 Τού<: *™ΐους Αγνόησε ό κ. Μίτου- 
του Νομού 2387 τής 29 ’ Ιουνίου- 3 *ί6’'̂ ·.
διοκτησία *1τερί πνευματικής [. ^

0_υπουργός είς τήν εισηγητικήν ’°  *· Π “  0 λ °  <: Α· Ί  « Α *»
του εκθεσιν έπι τού νόμου 2387 το- ν 0 υ. Τ· ^δότης_διευθυντής τού περι-
^Κει τήν άναγκη γιά τήν πληρέστερη *Κι’ ^λ^τε, κ. Μπουφίδη, νά δήται
η,ν^σΓκ σ ·σ ΤΤ1ς π^ υΗαΤΙκής ίδίοκτη- δημιουργίες μας: Πηγαίνετε στήν
οιοτς. Ι\cxi π ρο του  ν ο υ ο η  οπ\τ λ μ  α  Έ&νιχί» r ■ ............

Ο χαρακτηρισμός δμως τοΰ Λου
θήρου τής πράξεως τής κλοπής τού 
ξένου πνευματικού προϊόντος, ώς 
πράξεως άνηθίκου, δέν ήταν δέδαια 
άρκετός γιά νά στοοματήση τό κακό. 
Γι’ αύτό έχρειάσθη διά νόμου ή δι- 
άψορες πολιτείες νά κατοχυρώσουν 
τά δικαιώματα τών συγγραφέων έ
πι τών πνευματικών των προϊόντων. 
Η κατοχύρωσις αύτή άρχίζει άπό ' 

τον 17ον αίωνα καί παίρνει διπλή 
μορφή. 'Από τήν μιά μεριά προστα
τεύεται τό ύλικό κέρδος τοΰ συγ
γραφέως, άπαγορευομένης τής άνα- 
τυπώσεως τού έργου του, άνευ τής 
άδειας αυτού, ή τών κληρονόμων 
του, ή τοϋ έκδοχέως τών δικαιωμά
των του, άπό την άλλη τιμωρείται 
ποινικώς έκεΐνος, πού χωρίς τήν ά
δεια αύτή θά άνατυπώνη ή θά έυφα- 
νιση σάν δικό του τό ξένο έργο.

_Υπήρξαν πολλοί κατά τόν 18ον 
αιώνα πού ύπεστήριξαν δτι στήν ά- 
νατύπωσι τών πνευματικών προϊόν- 
των, δέν πρέπει νά τεθή κανένας πε·

την άλλη ιδιοκτησία. Άλλά μέ τό 
ότι τό έργο τής διανοίας, μετά τή 
^ημοσιευσί του, γίνεται κοινόν κτή- 
μα, δέν σημαίνει δτι κάθε δεσμός 
του συγγραφέως καί τοΰ πνευματι- 
κου του προϊόντος πρέπει καί νά κο. 
πη^όριστικά και άπ1 αύτής τής στι- 
γμής. Η πολιτεία λαμδάνει ύπ’ δ- 
ψει της δτι ό συγγραφεύς καί ή οί- 
κογένειά του προσπορίζεται τά πρός 
το ζην διά τής πνευματικής αύτής 
έργασιας καί θά ήταν άσφαλώς 
τρομερό νά άφήσουμε τόν συγγρα
φέα καί Τήν οϊκογένειά του μέ κέρ- 
δος μό\-ον τή δόζα, πού πολλές ψο- 
ρες ερχεται_πολύ αργά. Γ ι’ αύτό τό 
λόγο γενικώς πλέον σήμερα έπε- 
κράτησεν είς δλας τάς νομοθεσίας 
το δικαίωμα νά έκμεταλλεύεται αύ
τός ό συγγραφών, έφ’ δσον ζή τά 
προϊόν τής πνευματικής του έργασί- 
β ζι Τ οικογενειά του δέ έπί τινα 
χρόνον μετά τό θάνατό του.

Στή χώρα μας ή πνευματική ίδιο- 
οκτησια έπροστατεύετο κατ' άοχάς 

τό 1835) δ̂ ά τών άρθρων 432 
και 433 τού ποινικού μας νόμου. Τά 
αρθρα^αύτά συνετάγησαν έπί τή βά
σει τοΰ Βαυαρικοΰ ποινικοΰ νόμου

μ ο ^ Γ Υ Π η 1PM d R ^ V6ti OUiCi ^ 0 0 v< H 'EeVlKf| Β ιίλ ι °9ήκη νά δήτε Τ ά  βιβλία

* » *κους συγγράφεις. Ο νόμος αύτός ί- Γ . .
„  παραλλήλου μέ τόν νόμο . μως 1,drPtTcrt τ4ν κόπο νά ρίξετ*

ίΖ τ  ■ > ' κ« τήΡΥησε μόνον τά άρ- Γ ! * ,  σ\ ^ Α· "Ροσέξατέ τα, λίξι
“ ρα 2, 3, 4, 5 και 6.Σέ έπόμενο ση ^  ι̂» συλλαβή στίχοι
μείωμα θά έξετάσωμε λεπτομερώς ’Ιρ4ς <πίχ°· -ΐώτ'  θά 6iitc Τά λογοτέχνη, 
τας ίσχυούσας διατάξεις καί τήν έκ- μπτ<χ’ δί'Τε τί|ν τεράστια προσπάθει* 
τάσι τής προστασίας τής πνευματι- μ“ ς’ 94 8ί’τε τόν dY“ va μας. κι· άκόμα 
κης ιδιοκτησίας. σ0Γν βέλετε, ριχτέ καί καμμιά ματιά στά

Ή  πνευματική ιδιοκτησία 5έν ί’'" ρχι“ κά πΕΡιο6ικ“ , θά δήτε έκ-ΐνο 
«V προσδλη- ^  <*ι<όμα δέν γνωρίζεται, θά δήτε τόν 

η  στήν Ελλάδα^ Επεκτείνεται καί ΛΡΥ °[ομό τής νεότητος γιά τήν δημιουρ- 
, συγγραφών ή έργων τέχ\ης, Yte Tow; καί τότε πέστε μας ήλεικρινώς,-

που πη-πητ-ν/ι-ιντΛ., στήν <3:λχοδοτττή, «έ- δπ^ρχει νέα γενιά;
πι άμοιδαιοτητι μετά τών οίκέίων 

ειδικδν συμβάσεων».
3 „ς_προσέχώρησε τό 1920 εις^την διεθνή σόμδασ

Μέχρι δώ, γιοττί σάν καταχρασθβ rt|̂ | 
φιλοξενία Τών στηλών τών «ΠαρασκηνΙ-

,   ιν τής  ΒέονηΓ·|ων? Γ<7ως Κα1 δέν ε,0,* “ σθδ· γιά νά
Tnl̂ o1886’ ώς °6τη άνεθεωρήθη τό Tf|v «ν μιλήσουμε γενικά
1908 στό Βερολίνο καί συνεπληρώθη ?KmrTOV νίο λογοτέχνη καί γιά
οια τοϋ έν Βέρνη ύπογραφέντος * Τ0υ πο'"'ΧΕι παρουσιάσει θέλου-
πρωτοκόλλου τήν 30 Μαρτίου 1914 I με T*uot,c Ολόκληρους.
Ή  διεθνής αϋτη σύμβασις έγινε με
ταξύ δλων τών πολιτισμένων Κοα-Ι κι- εν™· *  „

S S i t a  ·Τ<Ϊ Γ * ·  1"“ ’ν  ” ” ·»*<?

κοι νόμοι δλων τών Κρατών κατα- ς (“ «"«’•ολούσανε Από παρθ*.
δικάζουν ώς έγκλημα τήν προσβο- Vlot’ Kal 4i®m“  1τώ<: β· Ακουγόσαστε ν  
λη της πνευματικής ιδιοκτησίας σεΤς 01 Φολολογοϋντες νέοι. Μά τά παι- 

ΔΗΜ. ΨΕΥΔΟ Σ ' δΐ* Τ0°  ΤωΡιν®0 καιρού, έξω Από τά άλ· 
Δικηγόρος Γ -  έμ,ι6δι“  " °ύ mwrvTO0v6 βρίσκουν καί

Υ  Γ  "Ρλο-β ίΥ  Ι*ιιτ· A iic  χ  1 σ'*(’ EfK’ 110 τουι! πού, λ(ν °  πολύΥ.Ι . Ε λ α β α  υπ δψ ει μ ου  δ τ ι τ6 στρογγυλοκαθίσετε γιά καλά στά κεκτπΐ
άνω σημείωμα θά δημοσιευθή σέ μένα σας καί κοπανάτε άσχημα Έσεΐς

«, ·— ι«οΐ μ„ βντες νί01 πιώ)) ά(ρο0 ή δσπλσχνη

δ̂ Χ α κΓπά°ε?.ς ίαθΛν1ζε ώλλ0Τε·
Αύτά είχα νά σάς άπαντήσω, κ. Μπου

φίδη. “ Οσο γιά τ’ δνομά μου, άν καί σας
χρειάζεται, είμαι πρόθυμος νά σάς τό
δώσω».

λογία. Τό ϊδιο θά κάμω καί στό μέλ
λον χαριν τών άναγνωστών. πού δέν 
εινε νομικοί,

Λ, Ψ.



Χειρόγραφα, εΙκόνις, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ- 

φονται ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραφεία: λεωχάρους 19 
Τηλέφωνον 20 637 

Τυπογραφεία:
Ζτοά Πάττττου 8

25 Φεβρουάριου—4 Μαρτίου 1879
—  25 Φεβρουάριου 1879 (Κυ 

ριακή). Διαβάστηκε στή μεγάλη 
αίθουσα τοΟ Πανεπιστημίου ή 
Κρίση τοϋ Οίκονόμειου μεταφρα
στικοί) διαγωνισμού. Εισηγητής 
ό καθηγητής Θ. Άφεντούλης. Τό 
Θέμα ήτανε νά μεταφρασθή ό 
Μάθαν τοΰ Λέσιγγ καί ό Γουλι- 
έλμος Τέλλος τοΟ Σίλλερ. Υπο
βληθήκανε δεκαπέντε μεταφρά
σεις. Βραβεύθηκε ό Νάθαν στή 
μετάφραση τοΰ Α. Βλάχου. Τό  
βραβείο ήταν δύο χιλιάδες δρα
χμές-

— *0 είσηγητής πολύ άγριος- 
τά 6βαλε πολύ άσκημα μέ τούς 
μεταφραστές καί σχεδόν τούς 
εκανε Επίθεση.

—  Ό  άγωνοθέτης Δ. Α. Οίκο- 
νόμου ήταν πλούσιος φιλόμουσος 
όμογενής καί ζοΰσε στήν Τεργέ
στη.

— Ό  Νάθαν, 6 βραβευμένος, 
δημοσιεύθηκε κατά τόν Ιούλιο  
τοΰ ίδιου χρόνου.

— Τόν Νάθαν τόν Εχει μετα
φράσει καί ό θ. Άφεντούλης καί 
τόν τύπωσε τόν ίδιο χρόνο. (Δε
κέμβριος). Τόν Σεπτέμβριο κυ
κλοφόρησε κι* άλλη μιά μετάφρα 
ση τοΰ Νάθαν τοΰ A. Ρ. Ραγκα- 
βή ώς παράρτημα τοΰ πέμπτου 
τόμου τών 'Απάντων του.

—  "Ωστε τρεΐς μεταφράσεις 
Τοΰ ίδιου Εργου μέσα σ" Ενα χρό
νο Γ ’Εννοείται πώς είναι Ιαμβι
κές καθαρευουσιάνικες καί άντι- 
θεατρικές. Καμμιά δέν παίχθηκέ 
άπό τΙς μεταφράσεις αύτές στό 
θέατρό μας δσο κι* δν ήταν οί 
μεταφραστές τους διάσημοι άν
θρωποι τής έποχής. ’Αλλά δσο 
τούλάχιστον γιά τή μετάφραση 
τοΰ Άφεντούλη, πού Εχω μείετή 
σει, άς μέ συχωρέση ή Ιερή σκιά 
τοΰ Λέσιγγ, δέν ύπάρχει πιό Ενο
χλητικό διάβασμα άπό τό Νά
θαν. Δέν ξέρω τί γίνεται στό νερ- 
μανικό θέατρο κι’ άν τό παίξου

νε. Στό βωβό κινηματογράφο εί
χε γίνη ταινία μέ τόν Κόνρατ 
Φάϊτ.

— ’Αγγέλλεται δτι στήν ’Αθή
να θά παίξη καί άλλος μελοδρα
ματικός θίασος, αύτός πού ήτανε 
στή Σΰρο (θέατρον «Εύτέρπη»)·

— 3 Μαρτίου. Στήν Πόλη, crhb 
θέατρον «Έλδοράδο» σήμερα Εκ
τακτη έλληνική παράσταση Ερα
σιτεχνική, μέ τό Εργο τοΟ Άλεξ. 
Δουμδ «Μαργαρίτα, ή Βουργουν- 
δίς βασίλισσα τής Γαλλίας». *0 
θίασος αύτός ί'.ομαζότανε «άγα* 
θοεργός» καί τόν είχανε συγκρο
τήσει μέλη τοϋ συλλόγου «Παρ- 
θενών» στά Τατάουλα.
, —  Σήμερα ό Μ. ’Αρνιωτάκης 

δημοσιεύει στά «Νεολόγο» ?να 
ευχαριστήριο, γιοιτί σέ λίγο θά 
ψύγη άπό τήν Πόλη, δπου Επαιζε 
σχεδόν Ενα μήνα. Τονίζει τήν ε
θνική σημασία τοϋ θεάτρου καί 
εΐναι πραγματικά θερμό καί σ.'γ 
κινημένο.

— Αύτά τά εύχαριστήρια τά 
συνηΡ.'ζανε οί θιασάρχες καί έδόν 
άπό -ή σημασία πού Εχουν ιή 
γλωσσική, καθώς γραφόντουσαν 
σέ μιά ρ ω μ α ϊκή  καθαρεύουσ", 
μάς δείχνουν τόν σύνδεσμο πού 
ύπήρχε, στό έξωτερικό Ιδίως, ά- 
ναμεταξύ τών ήθοποιών καί τοϋ 
κοινοΰ.

— Στήν Πόλη έπίσης κάπου- 
κάπου παίζει κι’ Ενας άλλος θί
ασος πού τόν είχανε οί έξής ά
γνωστοι μάλλον ήθοποιοί : "Α γ 
γελος Προκοπίου, Α. Ίωαννίδης, 
Στ. Ποφάντης, Έ μ μ . Έλευθεριά- 
δης Κ. Χαλκιόπουλος, Ά γ γ .  Ε 
λευθερίου, Α. Μαυροβουνιώτης 
καί θ. Λογάδης.

—  Τέτοιοι θίασοι υπήρχαν 
κάμποσοι, παίζανε μάλλον στά 
περίχωρα γιά κοινωφελείς σκο
πούς καί φανερώνουν τό θεατρι
κόν όργασμό τού δηυιουργοΰσαν 
περνώντας οί μεγάλοι θίασοι 
τοΰ Ελεύθερου Κράτους.
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ΟΜΙΛε Γ η Λίς ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
 ̂ Καλουτάκια τά γνωρίζετε ; 

άλως. Χρόνια πολλά τώρα ά- 
πάνου οτό παλκβσένικο σκορπίζουν 
re κέφι, τό γέλιο, τη χ«ρά.

Φιλικά σέ πολλούς άπό τβΰ; 0s- 
ατάς γεννήθηκε ό θαύμασμός, πολ. 
λοί τόλμησαν νά πλάσουν όνειρα 
γι* αύτά, κι’ άλλοι νά στείλβυν 
λουλούδια είς ένδειξιν θαυμασμού 
κι’ άλλοι νά φθάσουν στό... απονε
νοημένο διάδημ* νά κάνουν έρω
τική έξομολόγηση.

Ό λα  αϋτά έχουν τήν σημασία

Η δίς "Αννα ΚαλουτΛ
του; όταν τό θέμα αγγίξει τά δρι* 
μιάς ρωμαντικής, ίσως καί σοβα
ρής δημβσιβγραφικής καμπάνιας.

Άλλά  σήμερα άντιστρέφβνται el 
£ρβι. 'Ό χι τί θαυμά£βυμε. ©ά έπι- 
χειρήσουμε νά γνωρίσουμε κάτι Ι
διαίτερο άνάμεσα στό δεατρικό κό. 
σμο, κάτι δηλαδή πού ζηλευτά μάς 
χ ρόδου ν χρόνια καί χρόνια τώρα. 
Τό  Ιδιαίτερό τους.

Καί ό περίπατος άρχίζει στή θε
ατρική σιέρρα άνάμεσα στά δρόσε, 
ρά λουλούδια.

Ζτό καμαρίνι τών άδελφών Κα- 
λβυτά πού παίζουν στό «Ίντεάλ», 
βρίσκουμε τή μαμά τους πβύ είναι 
#1 οκιά τους άπό τά πρώτα τους θε
ατρικά βήματα, άλλά καί ό πιστός 
φίλος καί σύμβουλος. Γιατί πρέπει 
νά τονισθή κι* αύτό, στή μαμά τους 
Οφείλουν ένα μεγάλο ποσοστόν τής 
Επιτυχίας καί τής δημιουργίας των, 
έκτός φυσικά τβΰ ταλέντου των.

— Τ Ι γίνβνται «Τά κορίτσια τής 
Τταντριδς» κ. Καλουτά;

— Σ έ  άκατάλληλη ώρα ήλθατε.
— Μήπως δέν είναι σέ ώρα γά

ρου;
— Ό χ ι  άδελφέ! Παίζβυν τώοα 

βτή σκηνή.
—  ©ά περιμένω.
Σ έ  λίγο άναποδβγυρίστηκαν δλα 

μέσα στό καμαρίνι. Έμεΐς μέ κό
πο κρατηθήκαμε στή καρέκλα μας. 
Δέν είχε γίνει σεισμός. Άπλβύστα- 
Τα ή “Αννα έμπαινε στό καμαρί. 
VI τη?. Ή  γυναίκα — Χίφβυνας, 
λαχανιασμένη άπό τό παίξιμο βομ
βαρδίζεται άπό τίς έρωτήσεις.

— Πότε σάς συνέβη, δεσποινίς, ή 
«ρώτη σας έρωτική άπβτυχία·,
Μ έ κυττάζει έρωτηματικά, μαλλβν 
Αγριεμένα, ϊταυρβκβπιέται, κτυ- 
«άει ξύλο και άπευδυνομένη στή 
μαμά της:

— ’Έλα  Χριστέ καί Παναγιά.... 
Καλέ μαμά δέν είναι στά καλά του
ί&νθρωπος. Έγώ κύριε μου δέν

καταπιάστηκα μέχρι σήμερα στόν 
έρωτα.

— Καί γιατί;'
— Διότι δέν έπροκάλεσα. Φαν- 

τάζουμαι πώς άμα μοΰ κάνουν έ
ρωτική έξβμολόγησι 6ά λιποθυμή
σω άπό τά γέλια.

— Τότε γιά νά μή σάς πιάσουν 
τά γέλια, πώς θέλετε νά σάς γίνιι 
ή έρωτική έξομολόγηση;

— Μά έντελώς πρωτότυπα. Σάς 
άγαπώ κλπ. συνηθισμένες, άηδίες. 
Πρωτότυπα πούνά συγκινήση κά
πως. Όπως μιά μέρα σέ μιά δια- 
σταύρωσι έβγαλα τό χέρι άπό τό 
αύτοκίνητο γιά νά κάνω σήμα στά 
άκολουβοΰντα αυτοκίνητα δτι στρί* 
δω δεξιά. Ένας νεαρός τότε έπια- 
σε άπότομα τό χέρι μου καί.... τό 
φίλησε. τΗτβ ώραίο, έξυπνο, πρω
τότυπο. Δέν συμφωνήτε;

Πρέπει λβιπόν ό νεαρός, έάν εί
ναι άναγνώστης τών «Παρασκηνί- 
ων», νά έπαναλάδη τήν πρωτότυ
πη ντεκλαρασ ιόν.

— Σάς έχει δείρει ή μαμά σας;
Ό ταν κάνω άταξίες....

—Καί μήπως περνάει μέρα χωρίς 
άταξίες, συμπληρώνει ή μαμά της.

—Τ Ι δνειρα κάνετε γιά τήν καρ- 
ριέρα σας;

— Νά γίνω ή μεγαλύτερη Έλλη- 
νίς ήθοπβιός στό είδος μου. Νά 
πάω στό έξωτερικό, άν τό κατορ
θώσω.

— Καί πότε σκέπτεσθε νά έγκα- 
ταλείψετε τό θέατρο;

— *Άμα δρεθή ένας νέος καλός 
καί μέ παντρευθή. Γιατί ξέρετε 
πιστεύω στή δημιουργία τής βίκο- 
γενείας, στήν άπβστβλή τή; γυναί. 
κας ώς μητέρας....

— ©ά φύγετε πρίν γίνετ* μεγά
λη ήθοποιός;

— Μά τότε πάλι μεγάλη θά γίνω 
«μεγάλη μητέρα».

— Τ Ι λαχτάρες σάς έχουν σκα
ρώσει μέχρι σήμερα;

— *Ά ! Μιά φορά ή μαμά μου 
διάβασε στό «Ελληνικόν Μέλλον» 
πώς κάποιος πλβύσιβς όμβγενής πέ. 
θανε στήν Αμερική καί άφινε πβλ- 
λά έκατομμύρια. Μοναδική κληρο
νόμος του ήτβ μιά ’Ά ννα  Καλβυ- 
τά. Πρωί—πρωΐ ή μαμά μβυ μαζί 
μέ τήν Μαρίκα μέ ξυπνβΰν.

— "Αννα σήκω. Γίναμε έκατβμ- 
μυριβΰχβι κ«ί μέ λίγα λόγια μοΰ 
διηγούνται τήν ίστορία τής κληρο
νομιάς.

— Ντύσβυ γρήγορα νά πάμε στήν 
άμερικανική πρεσβεία.

Ά λ λ ο  πβύ δέν ήθελα. Πότε ντύ
θηκα δέν λέγεται. Πόσα δνειρα έ
φτιαξα έν τώ μεταξύ; Δέν ύπάρχει 
άριθμός. Μέ πόζα έκατομμυριούχου 
μπαίνω στό σαλόνι καί τί νά δώ. 
Τή μαμά μβυ καί τή Μαρίκα νά 
είναι άγκαλιασμένες καί νά έχουν 
ξεραθή στά γέλια. Τά πάρα κάτω 
τά καταλαβαίνετε

— Δηλαδή;
—- Παρντόν, μιά στιγμή, βγαί

νω στή σκηνή.
Έ ν  τώ μεταξύ είσέρχεται ή Μα 

ρίκα.
— Λβιπόν τΐ άπήν-ησε ή άξιότι-

μος άδελφή μου;
— Γιά ποιό πράγμα;
— Μά γιά έρωτική έπιτυχία.
— Βγήκε βιαστική γιά ιήν σκη-

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛ ΛΛΛΟ Ι

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΣΤΟ  AM ΕΡΙΚΑΝΟΕΛΛΗ ΝΙΚΟ 
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Μιά σύντομη Επίσκεψη καί μερι
κές γρήγορες ματιές γύρω άτΐ’τήν 
καλλιτεχνική κίνηιι η τόΟ Άμερικα 
νοελληνικοΟ Κολλεγίου, δέν εΐναι 
Ικανές, νά μάς δώσουν πλήρη τήν 
είκόνα τής δημιουργικής έργασίας 
πού γίνεται έκεΐ.

Καθηγηταί καί μαθηταί, έργά-

τρο. Οί παραστάσεις τους, πού δί
δονται τακτικότατα, εΐναι γνωστές 
στό μορφωμένο κοινό, γιά τήν έπι 
τυχία τους.

“ Ολης αύτής τής έργασίας, ήγεΤ 
ται ό γνωστός κι’ έκλεκτός σκηνο 
γράφος κ. ΚοΉ. Ειδικός, πάνω 
στά ζητήματα τοϋ θεάτρου, διδά-

f - ν Φ ^ τ  « ι .

“Ενα Εργο τοΰ μαθητοΰ τής 5ης δημοτικοΰ Τ. Κότση.
ζονται άκούραστα, μέ κέφι, μέ 
σοδαρότητα, μέ πίσπτη, μέ άγάπη, 
"Ολα τά ζητήματα πού τούς άφο
ροΰν Εχουν κοίνονισθή έζαίρεται, 
καί σέ άφίνουν κοττάπληικτο.

Χωρίς τήν παραμικρή καθυστέ
ρηση άπ’ τά μαθήματα, χωρίς νά 
τά βαριούνται τά παιδιά καί τό 
σπουδαιότερο, χωρίς προσταγές 
τών κα&ηγηιτών, ή βίαια μέσα.

Άφινεται ό κά&ε μαθητής, νά 
έκδηλωθή έλεύθερα, μέ τή κλίση 
του, σ’ δτι δήποτε θέλει — καί 
φυσικά έκεΐ πού θά τόν ώφελήση.

Άπό ποιά Τέχνη ν’ άρχίσουμε; 
Άπ’ τή Ζωγραφική, Λογοτεχνία, 
Μουσική; “ Ολες, Εχουν λαμπρά ά
ποτέλεσμα, στό ΆμερικανοΕ.λληνι- 
κό Κολλέγιο...

Καθηγητής τών Τεχνικών μαθη
μάτων — ’Ιχνογραφία, άγγειοπλα- 
στική, χειροτεχνία, κλπ. — εΤναι 6 
έν,λεκτός ζωγράφος κ. Νικόλαος 
Να^ης. π,ίναι άζιέπαινος, γιά τίς 
υπηρεσίες πού προσφέρε δχι μόνο 
στά ίδρυμα αύτό, μά καί σ’ δλη 
τήν 'Ελλάδα. *Η έργασία του, θάχη 
αΟριο άπήχηση, ποατοϋ. Μέ όδήγη- 
σε στή είδι.κή αίθουσα που οί μα- 
θηταί, στίς «ίλευθερες ώρ«ς>, δυό 
φορές τήν £&&αμαδα, άσνολουνται 
στη ζωγραφική, στήν χειροτεχνία 
στό οχέδιο.

ζ τοίχους, εΐναι κρεμασμ. 
να τά περσινά καί παλαιότερα Ερ
γα τους. Τοΰ μικροτερου, ώς του 
τελειόφοιτου μαθητοΰ. Ίχνογ^α^ 
μοττα μικρών παιδιών, μέ Kp<ryi0- 
νια, πού τά διακρίνει μιά άφέλεια 
μιά έξαιρετική παρατηρητικότητα. 
Άλλος ζωγράφισε καραδάκια, 
άλλος σκηνές άπό τή ζωή του δρό
μου, άλλος στρατιωτάκια.

Χωριστά τά Εργα μαθητών τών 
άνωτέοων τάξεων, πιό κοίλοδουΛε- 
μένα σχέδια άρχιτεκτσνικά, γεωμε
τρικά, πού δείχνουνε πλούσιο τά
λαντο καί λαμπρή φοτντασία. Άρ- 
κιεΐ νά σηιμειώσοομε αύτό: Πολλοί 
σημερινοί άονιτέκτονες καί ζ«γρά 
φοι, βγήκανε άπ’ τό κολλέγιο. *Η 
ίΛίνΐ,ϋεια είναι πώς τό Ιδρυμα Εχει 
άρκετά χρήματα, Λστε νά μπο,’-j 
νά φέρνη ώς τό τέλος τούς σκο
πούς του. Μά δέν άρκεΐ μόνο τό 
χρήμα. Χρειάζεται θέλησι προπάν
των. Κι* αύτό τό Εχουν σέ μεγάλο 
βαθμό οί καθηγητα. του.

Κρατήσαμε τό όνόματα τών μοο- 
θητών ποο ύπόσχουνται στή ζωγρα 
φική καί χειοοτεινία, πολλά στό 
U b ..» . Οί Χρυσόπουλος, Σποτνού- 
δης, Μ. Ψαλλίδας, Κ. Πετρίδης, 
Χρ. Άντ&>νόπουλος, Γεωργ. Σπε- 
ράντζας, Ίωάν. Σαρόγλουι Καλα
φάτης, Άναγνωστόπουλος, Δρα- 
γώνας, Πισπιρής, Τζούρας, Μ. Σα- 
.'ελλαρόπουλος, Γ. Κΐνος, Ίπλιθι- 
κελλαρόπουλος, Γ. Κϊνος, Μπλιζι- 
τσόπουλος κλπ.

Λ
Μεγαλύτερη δμως πρόοδο, Εχουν 

παρουσιάσει οί μαθηταί, στό θέα-
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νή καί μοΰ είπε δτι «8ά σοΰ τά πή 
δλα ή Μαρίκα».

— Έγώ  δέν ξεύρω νά έχη έρω- 
τικές περιπέτειες. Αλήθεια.

Τίποτε λοιπόν ή “ Αννα δέν έρω 
τεύθηκε. Άδίζο λβιπόν γιά τόν τυ.
χερ^.

Αρχίζει ή έξβμβλόγησις τής Μα- 
ρίκας, άλλά έπανέρχεται δριμύτε- 
ρη ή “ Αννα.

— Ποΰ μείναμε f!
— Τ ί διαβάζετε;'
—Καραγκιοζβφιλβλβγία. Τό Να- 

στρεδίν Χότζα καί τά συναφή.
— Σκεφθήτε, παρεμβαίνει ή Μα- 

ρίκα, βτι χδές μέ γύριζε δυό ώρες 
γιά ν’ άγοράση τά περισπούδαστα 
βιβλία.... «Τό στοιχειωμέν© καρά- 
δι» καί τό... «Κρανίο πού μιλεϊ».

— Ζηλέψατε ποτέ συνάδελφό σας 
γιά έπιτυχίες της;

— Γιατί; 'Υπάρχει λόγος; ©ά 
μιλήσω μέ έγωϊσμό. Νέα δέν είμαι; 
Στή σκηνή όμορφη δέν είμαι; Δέν 
παίζω πάντοτε μέ μπρίο; “ Αλλες 
μέ ζηλεύουνε. Έγώ πβτέ καμμιά.

Τελειώνβντας τήν συνβμιλία 
μου μέ τήν ’Άννα , τήν εύχαρίστη- 
σα γιά τήν καλωσύνη της. “ Εφευ
γα, όπότε ένα δυνατό τράβηγμα 
μέ ξανάφερε μέσα στό καμαρίνι.

— 'Έχω  νά σάς κάνω μιά σοβα
ρή δήλωσι.

— Ποιά;1
— ΙΊά  δές τό νΰχι μβυ. 2άς Α

ρέσει;
— ΏραΤβ.
— Μάθετε λβιπόν. “ Επαψα νά 

τρώγω τά νύχια μβυ. Κοιμάμαι 
τώοα χωρίς γάντια.

Ε. ΠΑ£ Π Α ιΜ Α ΡΗ Σ

τόσκει καταλλήλως στά παιδιά, 
εργο πού πρόκειται νά παιχθή.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ χρόνου, 
δΟδονται μικρές παραστάσεις, άπ’ 
τίς κατώτερες τάξεις. Άπ ’ αύτές 
δσοι μαθηιταί διακρίνονται στήν ή— 
θοποιΐα, ό κ. Κοΰν τούς διαλέγει, 
γιά νά λάδουν μέρος στήν «μεγάλη 
θεατρική παράστασι», πού δίδεται 
κατά τό τέλος τοΰ σχολικού Ετους 
"Εχουν παιχθή ώς τώρα Epyot τοΟ 
Σαίξπηρ — Τρικυμία, “ Ονειρο θε 
ρινής Νυκτός — καί Κωμωδίες τοΰ 
/Αριστοφάνη.

—Ποιός ό σκοπός τοΰ θεάτρου 
στό σχολείο σας; ρ ω τ ά μ β  τόν κ. 
Κούν.

—’Εμείς, δέν προσπαθούμε νά δη

λοΰνται άπό παιδιά. Αύτή ή πρώ 
τη «όμάδα», κανονίζει τήν έκτέλε- 
ση τών παραστάσεων καί τής πρω
ινής συγκεντρόσεως.

Ή  δευτέρα «όμάδα», εΐναι τής 
κοινωνικής ζωής. ’Επίσης ένδια- 
φέρουσα. Τήν ώρισμένη ώρα καί 
μέρα, μαζεύουνται τά παιδιά — δ
σα θέλουν δέδαια — κι' άρχίζουνε 
συζητήσεις πάνω σέ θέματα Καλ
λιτεχνικά, κοινωνικά, ή καί μερι
κές φορές, έλαφρώς πολιτικά. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπο, οί σκέψεις τών 
μοιθητών εύρύνον:α, σέ πλατύτε
ρους όρίζοντες.-Τρίτη, έρχεται, 6- 
χι αύτή τήν φορά ό·μάδα, άλλά ά- 
σχολία, καλύτερα, τής έλευθέρας 
έκφράσεως τών παιδιών στά έργα- 
σ;ήρια. Δηλαδή, άναλόγως τών 
προτιμήσεων του καθενός, άσχο- 
λοΰνται άλλοι μαθηταί στήν αίθου
σα τοΰ χημείου μέ τά πειράματα, 
άλλοι μέ τά μαθηματικά, άλλοι 
στή λογοτεχνία, στήν 'βιβλιοθήκη, 
καί τέλος, άλλοι, στό έργαστήριο 
τής ζωγραφικής, γλυπτικής κ.τ.λ.

Καί τετάρτη, είναι ή όμάδα τής 
κηπουρικής. Φυτεύονται δένδρα, 
λουλούδια, καλλιεργούνται κήποι, 
γίνονται μαθήματα, πάνω στήν κη
πουρική.

Βλέπουμε λοιπόν, μέ τί τάξη, Ε
χουν κανονισθή τά πάντα, μέσα στό 
κολλέγιο. Τί φροντίδα δίδεται στήν 
μόρφωση κι' άνάπτυξη τοΰ παιδιού 
προπαντός στήν καλλιτεχνία. Ό  κ. 
Χριστοφιδάκης και μερικοί άκόμα 
καθηγηταί πού είναι ειδικοί στά 
μαθήματα τής τέχνης, έργάζονται 
γιά τήν πρόοδο τοΰ σχολείου καί 
τών μαθητών μέ τήν μεγαλυτέρα 
εύσυνειδησία.

★
Κι* έρχόμαστ* στήν βιβλιο

θήκη τοΰ σχολείου. Περιέχει πολλά 
διδλία, έπιστημονικά, φιλολογικά,

μιουργήσουμί ήθοποιούς, καλλιερ
γώντας τό ταλέντο τών μαθητών, 
δχι. Άπλούστατα, κι’ έκεΐ άποδλέ 
πούμε, θέλουμε τά παιδιά ν’ άγα- 
πήσουν τό θέατρο, νά τ' άγαπή- 
σουν πολύ. Αύριο πού θά δγοΰν 
στήν κοινωνία νά σταθοΰν οί προ
στάτες του — καί χρειάζεται πολ
λούς προστάτες άκόμα τό έλληνι
κό θέατρο.. — νά ξέρουν νά κρίνου 
νε τό παίξιμο, τό Εργο, τή σκηνο
θεσία καί τόσα άλλα. Μέ μιά λέξη 
προσπαθούμε νά δημιουργήσουμε... 
θεατρόφιλους! Άσφαλώς δέν θά 
έμποδίσουμε μέ κανένοτν τρόπο Ε* 
ναν μαθητή πού δείχνει μεγάλη 
κλίση κι’ άγάπη στό θέαπρο, νά 
γίνη ήθοποιός.

Τώρα κατά πόσο έπιτυγχάνουμε 
αύτό πού σάς είπα παραπάνω, 
μπορώ νά σάς βεβαιώσω ύπευθύ- 
νως καί νά σάς έγγυηθώ, δτι τό 
κατορθώνουμε. Τά παιδιά, δείχνουν 
πραγματική λατρεία σχό θέατρο. 
Ένδιαφέρονται δχι μόνο γιά τίς δι
κές μας παραστάσεις, μά καί γιά 
τοΰ Βασιλικοΰ ή τής Μαρίκας. Συ 
χνά παρακολουθούν τά Εργα που 
παίζονται καί στά δύο θέατρα, με
ρικές φορές καί στοΰ Άργυρόπου- 
λου καί στήν Άνδρεάδη.

Στήν έφη,μερίδα πού έκδίδεται 
στό Κολλέγιο ό «Αθηναίος», γρά
φουν ώριαμένοι μαθηταί τήν κρίσιν 
καί τίς έντυπώσεις τους. Έκτός 
τών συζητήσεων στήν ώρα τής «Κοι 
νωνικής ζωής».

Ό  κ. Κούν φαίνεται κατευχαρι- 
στημένος άπό τήν πρόοδο τών μα
θητών του. Κι’ αύτή ή άμοιδή, εΐ
ναι μιά άπ’ τίς πολλές, πού τοΰ ά- 
ξίζουνε.

—Οί μαθηταί, ζοΰν τούς ήρωες
τών έργων;

—Έδώ, συνεχίζει, Επιδιώκουμε 
τό εξής. Διαλέγουμε Εργα χωρίς 
νά εΐναι άναγκασμένος έ'κεϊνοςπού 
θά ύποδυθή τόν τάδε ρόλο, νά έρ. 
μηνεύση kocvcvocv ψυχολογημένο τε 
λ-είως τύπο. Πράγμα όμιολογουμέ- 
νως, δύσκολο. Οί «τΰποι» προτι
μούμε νά εΐναι διαγεγραμμένοι μέ 
άδρές γραμμές, ώστε νά μποροΰν 
οί μαθηταί, νά τούς ζήσουν...

Λ
Άζίζει ν’ Ασχοληθούμε καί 7αγο 

μέ τήν ιδιωτική ζωή τών μαθητών, 
άφοΰ παίζει τόσον μεγάλο ρόλο, 
στήν καλλιτεχνική τους άνάπτυξη. 
Πρώτα — πρώτα, οί μαθηταί, εΐναι 
άναλόγως τών προτιμήσεων τους 
χωρισμένοι σέ τέσσερις όμάδες, άς 
τίς ονομάσουμε.

Στό θέατρον πρώτον, ή στή πρω
ινή συγκέντρωσι. Κάθε πρωΐ, δέν 
άρχίζουν δπως σ’ δλα τά έλληνι- 
κά σχολεία, άμέσως τά μαθήματα. 
Μετά τήν προσευχή, συγκεντρώ
νονται δλοι, στό θέοττρο τοΰ Κολ- 
λεγίσυ, δπου δίδονται μικρές κω- 
μωδιοΰλες — τοΰ Ξενοπούλου άπ’ 
τό παιδικό θέατρο καί παραμυθά- 
κια—μετά άκολουθοΰνε δίσκοι άπ’ 
τις όπερες τών καλλιτέρων μου
σουργών, ϋ  τραγούδια πού έκτε-

φιλοσοφικά καί διδακτικά. Τό σύ
στημα τής εύρέσεως τών δ δλίων 
άπό τούς μαθητάς είναι εύκολώτα- 
το καί πρακτικό. Καθημερινώς εί
ναι γεμάτη. Έτσ ι καί οί γνώσεις 
τους αύξάνονται, καθώς καί ή ά
γάπη τους γιά τό διδλίο.

Μά ή προσπάθεια τοΰ διευθυν- 
τοΰ τοΰ Κσλλεγίου κ. Ντέηδις, τοΰ 
ύποδιευθυντοΰ κ. Κέντ καί τών 
συνεργατών τους, δέν σταματά Εως 
έδώ. Κάθε δβκαπέντε μέρες, έκδί- 
δεται τό περιοδικό — μάλλον έφη- 
μερίδα — «Ό Αθηναίος»^ Σχήμα 
μεγάλο, τύπωμα καθαρό, Επιμελη
μένο καί γραμμένο, τό περισσότερο 
μέρος στήν έλληνική γλώσσα καί 
τό υπόλοιπο, στήν άγγλική. Γρά
φεται εξ όλσκλήρου άπό τούς μα- 
θηρτάς. Περιέχει νέα άπ’ τή ζωή 
τους, άνακοινώσεις άθώα σάτυρα, 
άρθρα κ,λ.π. Έω ς πέρυσι, εΐχε 
καθιερωμένες καί άρκετές στήλες 
στή λογοτεχνία, μά φέτος τίς κα- 
τήργησε, διότι πρόκειται νά έκδο- 
θή στό μέλλον, άλλο, καθαρώς 
λογοτεχνικό περιοδικό. «Ό  Αθη
ναίος», θά μείνη, δπως είναι, είδη- 
σεογραφική έφημερΟδαΓ

"Οπως μάς είπαν καθηγητές τής 
φιλολογίας, διακρίνονται πολλά ά- 
ξιοπ-αρατήρητα ταλέντα στήν λο
γοτεχνία καί ποίηση» Μερικά μά
λιστα, τών άνωτέρων τάξεων, άρ
χίζουν νά- ώριμάζουν καί νά δίδουν 
μεγάλες ύποσχέσεις.· Στήν άρχή, 
τά Εργα τους, Εχουν Επιρροές δια
φόρων Ελλήνων ή ξένων λογο
τεχνών. “ άμως σιγάΚτιγά, <£π$- 
κτοΰν κάποια — άς τήν ποΰμε — 
δυκή τους προσωπικότητα, δχι εύ- 
κοσαφρόνητη,

Στό τέλος δέ τοΰ &τους, οί τε
λειόφοιτοι, έ'κδίδουν £να βιβλίο, έν 
είδει περιοδικού, μέ τόν τίτλο «Ό 
θησαυρός1». “ Εχει φωτογραφίες 
τους, άπ’ δλη τή σχολική τους 
ζωή, άρθρίδια, ποιήματα, διηγήμα
τα κ. ά. Είναι τό άναμνηστικό τους 
τεΰχος. Μιά άνάμνηση άλήθεια, πού 
θά τούς μείνη άξέχαστη. Βαθειά 
χαροιγμένες στή μνήμη τους, θάβρί- 
σκωνται οί τόσο χρήσιμες συμβου
λές τών καθηγητών τους, ή εύτυχι- 
σμένη ξέγνοιαστη παιδική ζωή, μ’ 
δλο τραγούδια καί γέλια.

Γ Ε Ρ . ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΜ Η Σ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ή  έξαιρετική καλλ.τέχνις τοΰ 
πιάνου, όις Άγγϊλική  Κωστάλα, 
ή όποί',χ θά λάδρ μέρος ώς σολίστ 
στή συμφωνική συναυλία χής όρ 
χηστρας τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών τήν 
Κυριακή πρωΐ, έκτελοΰσα τό κον
σέρτο γιά πιάνο — όρχήστρα τοΰ 
Πετρίδη, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ 
συνθέτου. Έτελείωσε τίς σπουδές 
της στή Κρατική Μουσική ’Ακαδη
μία τής Βιέννης τό 1933 μέ 
καθηγητή τόν Φράνσις Σμίττ 
καί έξήλθεν άριστοΰχος τής 
Μάι'στερ Σοΰλερ. Έπί EVa Ε.

τος έλάμδανε μαθήματα άπό 
τόν διάσημο καθηγητή Έ μ ίλ  
Ζάουερ. Μετά, Ελαδε μέρος κι* 
επέτυχε τό χρυσοΰν μετάλλιον 
στό Κονκούρ Ίντερνασιονάλ τοΟ 
πιότνου τής Βιέννης τό 1936. Στδ 
Βερολίνο σπούδασε κοντά στούς 
Κόνραντ Χάουζεν καί Φίσσερ κι* 
ελαδε μέρος σέ διάφορες συναο* 
λίες τοΰ έκεΐ ραδιοφωνικού στα* 
θμοΰ ώς σολίστ. Τόν Όκτώδριο 
τοΰ 1938 επαιξε τό 2ον κονσέρτο 
τοΰ κ. Πετρίδη,'ύπό τήν διεύθυνση 
τοΰ ίδίου μέ μεγάλη έπιτυχία.
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ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΛΟ: 
άλλα σχολεία*

Μιά ματιά σ’

Ή  λεπτή άνοιξιάτικη βροχή, Ιρί
διζε στά τζάμια σχηματίζοντας 
περίεργα, τοΰ κινέζικου άλφσδή· 
του γράμματα, μουρμούριζε στις 
πλάκες τών πεζοδρομίων τό μονό
τονο κι’ άνιαρό μοτίβο της καί 
τά φώτα τών δρόμων σάν άνέκ- 
φραστα μάτια ’Αμερικανίδας γε
ροντοκόρης παιχνίδιζοτν δημιουρ
γώντας άνταύγειες στίς λάσπες 
τών δρόμων...

Είχα άποφασίσει νά κάμω Evorv 
περίπατο στό θεατρικό μουσείο.

Απόβραδο. Κι’ δταν πέρασα τό 
κατώφλι ό ουρανός έξακολουθοΰ- 
σε νά σταλάζη τή θολή του με
λαγχολία, ύπό μορφήν δροχής....

Είναι ϊσως τό μόνο μουσείο στό 
όποιο δταν μπαίνη κανείς νοιώθει 
νά τόν έγκ(χταλείπτ| τόσο πανηγυ
ρικά ή λογική. Είναι ϊσως ό μό
νος χώρος (τόσο Ιερός γιά τή 
νεοελληνική τέχνη) ποΰ ή καρδιά 
χτυπάει δυνατά καί τό συναίσθη
μα κυριαρχεί άπόλυτα.

Αύτή τή στιγμή, άναγνώστη 
μου, διαβάζω τίς πάρα πάνω 
γραμμές καί οίκτίρω τόν έαυτό 
μου γιά λογαριασμό σας. Α συ 
ναρτησία άπ’ τήν άρχή ώς τό τέ
λος. Ασυναρτησία καί μόνο άσυ- 
ναρτησία.

Δέ δαρυέστε. Μήπως ή ζωή ό
λόκληρη δέν εΐνε μιά άσυναρτη- 
σία ;... “ Οτοτν ή ζωή γίνη λογι 
κή παύει νά είνε ζωή. Τήν περί
πτωση αύτή πολλοί άπό τούς άν
θρώπους τή λένε θάνατο, άλλοι 
λένε άπολύτρωση και νοιώθουν Ι
κανοποίηση...

Άλλά  νά ή λογική μοΰ ξανα
δίνει τό χέρι. Πανηγυρϊστε. Άπ ’ 
αύτή τή στιγμή τά ψέμοηα καί οί 
φιλοσοφίες τής δεκάρας πού σάς 
άράδιασα πρίν τελειώνουν. Ε λ ά 
τε.... Μά τί στέκεστε ετσι; Άπο- 
καλυφθεϊτε λοιπόν... Ό  "Αμλετ 
περνάει... Περίεργο. Δέν τόν βλέ 
πετε ; Ό  "Αμλετ, ό . .«  Έλλην 
"Αμλετ... Νά σ’ αύτή τήν προ
θήκη τά περίεργα στιβάλια του, 
νά τό σπαθί του, νά καί ή δψι του. 
Ό  Ταβουλάρης. Νά ό Μέγας Κων
σταντίνος στή «Φαΰστα». Πώς σπι
θίζουν τά πετράδια τών διαδημά
των στά ήλεκτρικά φώτα... κι’ εΐ
νε δλα στήν ϊδια βιτρίνα... Ό  μέ
γας Κωνσταντίνος άγκαζέ μέ τόν 
"Οσβαλτ, τόν “ Αμλετ καί τόν... 
άγνό γλεντζέ... (Μά χάθηκε, κύ
ριοι, λίγος χώρος γιαυτό τό ίερό 
ίδρυμα; Είνε άνάγκη νά κάθων. 
ται στιδαγμένα μέσα σέ μιά 6ι- 
τρίνα άμφιβόλου σταθερότητος 
αύτά τά διαμάντια τοΰ Νεοελλη
νικού πολιτισμού ; ΧΑΘΗΚΕ Λ Ι 
ΓΟ Σ  ΧΩ ΡΟ Σ Μ ΕΣΑ  Σ Ε  Μ ΙΑ  Ο
ΛΟΚΛΗΡΗ ΑΘΗΝΑ Γ ΙΑ  ΝΑ ΣΤΕ 
ΓΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Ν ΕΚ ΡΟ Υ Σ  ΠΟΥ 
ΔΙΠΛΟΠΕΘΑ1ΝΟΥΝ Μ Ε Σ Α  
ΣΤΗΝ Α ΣΦ Υ Ξ ΙΑ  ΔΥΟ ΑΠΟΓΙΝΙ- 
ΚΤ ΙΚΩ Ν  ΔΩΜ ΑΤΙΩΝ; Ποιό εΐνε 
τάχα τό μεγαλύτερο πνευματικό 
στολίδι τής Νέας Ε λ λ ά δ ο ς  πού 
Εχουμε νά έπιδείξουμε ;) Νά ό 
Παντόπουλος, ή Αικατερίνη Βερώ. 
νη, ή ΕύαγΥελία Παρασκευοπού- 
λου.

Μά τί γίνεται άπόψε μέσα σ’ 
αύτή τήν αίθουσα; Γιατί αύτές οί 
φωνές; Πώς; Τό άρμα; βέδαια τό 
άρμα... Νά οί θαυμασταί τής Πα> 
ρασκευοπούλου σέρνουν τ’ άμάξι...

Μπά, άλλο τοΰτο. Στό θεατρικό 
μουσείο μιά... Βυζαντινή άγιογρα 
φία. Είνε Εργο τοΰ Βυζαντινό.. 
γράφου Σπύρου Βασιλείου. «Ό 
‘Άγιος Πορφύριος». Είνε ό ήθο
ποιός πού στήν έποχή τοΰ Ίουλια- 
νοΰ τοΰ Παραβάτου, κοροϊδεΰον-

Ιτας σ’ Ενα σκέτς τό βάπτισμα, πί<
' στέψε κι’ Εγινε χριστιανός. Ή  εί. 
κόνα Εχει καί πλαγιογραφή. Mu 
λάει γιά τό δημιουργό της. «Χειρ 
Σπυρίδωνος Βασιλείου.

Ό  κ. Σιδέρης προθυμοποιείται 
νά μοΰ προσφέρη τά έπιστημονι., 
κά φώτα του. Νά μοΰ δώση έξη< 
γήσεις. Τόν παρακαλώ θερμά νά 
μ’ άφήση μόνο μου νά περιδιαδά-’ 
σω έκεΐ μέσα. ’Απομακρύνεται χα. 
μογελώντας. Αδιαφορώ γιά τήν 
Επιστήμη, θέλω νά ζήσω μέ 
συναίσθημα.

Έδώ  είνε ή σκηνή τοΰ καραγ* 
κιόζη. Νά ό Βεζύρης ξαπλωμέ
νος στήν πολυθρόνα του δίνει δια 
ταγές... Δίπλα ή φωτογραφία τών 
καραγκιοζοπαικτών τής Ελ λ ά 
δος. Άνάμεσά τους ό Ίοτρίδης 
(ό πατέρας τοΰ γνωστού ήθοποιοΰ 
τής έπιθεωρήσεως). Στά πόδια 
του άκουμπισμένη ή Σωτηρία, ή 
Σωτηρία έφτά Μαΐων, ϊσως καί 
λιγώτερο...

'Ογδόντα χρόνια πολιτισμοί! 
πέρασαν, Νά τό πρώτο έλληνικό 
θέατρο. «Θέατρον Σκοτζοπού* 
λου». Νά στήν εϊσοδο ό εύσταλής 
φουστανελλοφόρος θυρωρός... Εΐ
νε ύπαίθριο θεατράκι. “ Εχει τρεΐς 
σειρές καθισμάτων... Δίπλα εΐνβ 
τό «Θέατρον Μπούκουρα» καί δί
πλα τό θέατρο τοΰ Ήρώδου τοϋ 
Άττικοΰ κάτω άπό τόν Ίερδ  
Βράχο... ι

Τρείς Εποχές. Τρεΐς σταθμοί 
στήν Ιστορίας τής ΑΙωνίας Χω< 
ρας. jj

«Αντιγόνη» τοΰ Σοφοκλή, «Φρο. 
σύνη» τοΰ Ραγκαδή, «Γκόλφω* 
τοΰ Περεσιάδη. |

Τρία θέατρο:, τρεΐς Έλληνίδες 
ήρωΐδες, τρεΐς σταθμοί...

Κ ι’ ϋστερα... Ό  Άραδαντινός 
καί οί μακέττες του... Δυό σειρές 
άπό μικρές φωτισμένες σκηνοΰ- 
λες... «Τριστάνος καί Ίζόλδη», 
«Αρπαγή άπό τό Σεράϊ»... Πόσο 
δμορφα είνε βαλμένα... κι’ Ετσι 
μέ τό φωτισμό τους τόν υποβλη
τικό, όδηγοΰν τήν ψυχή μακρυά... 
πολύ μακρυά... στόν πύργο τοϋ 
Τριστάνου... στό σαλόνι τής Moc- 
νόν... στόν κόσμο τοΰ δημιουργοΟ 
τους, στόν κόσμο τοΰ Άραδαντί' 
νοΰ τοΰ σκηνοθέτη τους.

Νά... διπλωμένα σ’ ένα σεντόνι 
καί χωμένα σέ κάποιο ράφι τά 
κοστούμια τής πρεμιέοοχ τοΟ 
«Άγαπητικοΰ τής βοσκοπούλας», 
τοΰ Εργου πού περισσότερο άπό 
κάθε άλλο νεοελληνικό δημιούρ. 
γη μα Εκαμε τίς καρδιές τοΰ λαοίϊ 
νά χτυπήσουν... Τά πρώτα κο. 
στούμια τοΰ Παντόπουλου, τά 
πρώτα κοστούμια τοΰ Μενάνδρου. 
'Όλα μαζί στό ίδιο σκονισμένο 
ράφι... ι

Μήπως δλα μαζί δέν εΐνε καί 
τά πρωτόγραφά τών «Πετροχάρη< 
δων» τοΰ Χόρν, τά πρωτόγραφα* 
τής«Κερά Κατερίνας»τοΰ Πρίγκη. 
ποςΝικολάου; “ Ολαμαζί στιδαγμί 
να σ’ έ'να ράφι κι’ άπειλούμενα ά. 
πό στιγμή σέ στιγμή νά σκοροφα 
γωθοΰν κατά τόν πλέον περιφρο* 
νητικό τρόπο άπό τήν άδιαφορία 
πού οί άφελεΐς τήν όνομάζουν,.ι 
«σκόρο»...

Κ ι’ ό “ Οσδαλτ έξακολσυθεΐ νά 
χαμογελάη στούς γείτονές του, 
στόν Όθέλο καί στόν "Αμλετ κι* 
ό ούρχνός τοΰ Μαρτιάτικου δρα. 
δυνοΰ έξακολουθεΐ νά σταλάζη 
τήν θολή μελαγχολία του ύπό 
μορφήν δροχής χαράζοντας στά 
τζάμια τά ϊδια έκνευριστικά 
γράμματα τοΰ ίδιου κινεζικού άλ 
φαβήτου...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΖ
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(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

τό γαϊδουράκι. ’Ήταν φανερό πώς 
ή είκόνα ήταν απλοποιημένη, μά 
διατηρούσε τήν βυζαντινή της δια- 
τύπωση.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω μέ 
■περιγραφές. Προσπαθώ δμως νά 
δώσω μιά Ιδέα τοΰ πώς συναντή- 
θηκαν( καί άνακατεύθηκαν στήν 
“Επτάνησο ή Βυζαντινή καί ή Δυ
τική τέχνη. "Οταν Ίδη κανείς τΙς 
έκκλησίες τών νησιών τοΰ 11ονίου, 
τά μικρά μουσεία ζωγραφικής, της 
Ζακύνθου καί τής Κέρκυρας κα'ι 
τίς Ιδιωτικές συλλογές, πού ύπάρ
χουν στήν ‘Επτάνησο, θά Ιδη παν- 
τοΰ αύτό τό συναπάντη.μα καί τό 
■μίγμα ’Ανατολής καί Δύσης, Βυ
ζαντινής τέχνης καί ’Αναγέννησης 
ήι καί νεώτερης ’ Ιταλικής τέχνης.

‘Η Ιστορία άπό τίς καλλιτεχνι· 
κές έπιδράσεις στήν ‘Επτάνησο 
κ,αί άπό τήν ντόπια δημιουργία 
τών πολιτισμένων αυτών νησιών, 
είναι πολύ μακροχρόνια. Δέν 
μπορούμε δμως τώρα ν’ άνατρέ- 
ξουμε ώς τά παλαιότερα χρόνια, 
πού ή άρχέγονη έλληνική τέχνη έ. 
πηρεασμένη καί άπό φοινικικές 
έπιρροές, έπροχωροΰσε πρός τήν 
καλή έποχή. Δέν θ’ άρχίσουμε ά
πό τήν προϊστορική Γοργόνα πού 
βρέθηκε στή Κέρκυρα, οΰτε άπό 
τά ευρήματα τής λιθικής έποχής 
τής άρχαίας ’ Ιθάκης, θά ίδοΰμε 
όμως άπό ποΰ άρχισε καί πώς δι- 
οομορφώθηκε ή νεώτερη τέχνη τής 
έπτανησιακής ζωγραφικής καί 
τών συγγενικών της κλάδων.

Άπό τόν καιρό πού ή πλούσια 
βαλασσοκράτειρα Βενετιά διοι
κούσε τήν Επτάνησο, άναπτύχθη- 
κε στά νησιά αυτά καί πλοΰτος 
καί διάθεσις καλλιτεχνική. ’Έτσ ι 
κατά τόν 16 καί 17 α;ώνα οΐ πιό 
περίφημοι Κρητικοί ζωγράφοι, δ
λο Γ δσοι άπ’ αύτούς ανέπτυξαν 
προσωπικό χαρακτήρα στήν τέχνη 
τους, έργάσθηκαν στήν ‘Επτάνη
σο. Ό  Μιχαήλ Δαμασκηνός, που 
Τελειοποιήθηκε στή Βενετία, λίγα 
χρόνια πριν πάει έκεΐ ό περίφη
μος θεοτοκόπουλος, ό λεγόμενος 
Γκρέκο, έζωγράφισε στή Κέρκυρα 
τίς άγιογραφίες τής Τριμάρτυρος. 
Ό  παπα-Μανώλης Τζάνες Βουνια- 
λής, πού ήταν καί παππάς στόν 
"Αη Γιώργη τών Ελλήνων τής Βε
νετίας, έδημιούργησε πολλά έρ
γα  του στούς ‘Αγίους Ίάσωνα 
ικαίΣωσίπρατο καί στόν Παντο
κράτορα τής Κερκύρας καί σέ έκ
κλησίες τής Ζακύνθου. Ό  Ήλιοΰ 
Μόσχος μάς άφησεν έργα του 
στόν "Αη Γιάννη τόν Πρόδρομο 
καί στή φανερωμένη τής Ζακύν
θου/Ο Κ. Κονταρίνης έζωγράφισε 
σκηνές τών Γραφών στήν Άντι- 
Ιβουνιώτισσα τής Κερκύρας. Ό  
Θεόδωρος Πουλάκης έφιλοτέχνη- 
σε έργα του στή Κέρκυρα, στή 
Κεφαλλωνιά καί στήν Ζάκυνθο. 
Ό  Φιλόθεος Σκούφος, πού καί 
αύτός ήταν ποπτάς στόν "Αη Γιώρ- 
γη τών Ελλήνων τής Βενετίας 
καί κατόπιν ήγούμενος στό Μο
ναστήρι τής Λαουρέντινας στή 
Ζάκυνθο, έζωγράφισε πολλά έργα 
στη Ζάκυνθο καί στή Κέρκυρα 
καί άφησε θαυμαστή είκόνα τής 
(ναυμαχίας τής Ναυπάκτου τοΰ 
(1571, πού βρίσκεται στή Ζάκυνθο. 
ΙΜά καί ό Στέφανος Τζαγκαρώλος 
άφησε σπουδαιότατα έργα στή 
Κεφαλλωνιά καί στή Κέρκυρα.

Άπό τά τέλη τού 16ου αιώνα 
ίτλάϊ στούς Κρητικούς ζωγράφους, 
άρχισαν νά ύπάρχουν καί ν’ άκμά. 
ζουν στήν ‘Επτάνησο καί ντόπιοι 
ζωγράφοι. Καί κυρίως δημιουρ- 
γήθηκε ή σχολή τών Δοξαράδων.

Ό  Παναγιώτης Δοξαράς, πού ή 
καταγωγή του ήταν Μωραΐτικη 
μπορεί νά θεωρηθή άρχηγός μιάς 
ντόπιας ‘Επτανησιακής Σχολής 
Ζωγραφικής. ’ Ηταν μαθητής τοΟ 
Κρητικού Ήλιοΰ Μόσχου καί στήν 
άρχή είχε στήν έργασία του πολ
λά άπό τήν Βυζαντινή παράδοσι.
Μ’ άργότερα τόν τράβηξε περισ
σότερο ή ζωγραφική τής Δύσης 
καί τελειοποιήθηκε στή Βενετία.
Ή  τεχνοτροπία του σιγάσιγά άλ
λαξε καί ό Παναγιώτης Δοξαράς 
άφησε τά βυζαντινά διδάγματα 
καί τόν άσκητισμό καί μπήκε πε
ρισσότερο στόν ύμνο της ύπταρ- 
κτής ζωης, πού τοΰ τόν έδίδαξεν ή 
’ Ιταλική Άναγέννησι.

Τό καλλίτερο έργο του θεωρεί
ται ή Ούρανία τοΰ ‘Αγ. Σπυρίδω
νος στήν Κέρκυρα. Μά τήν Ούρα
νία έκείνη άργότερα τήν έβγα
λαν καί έφτιασαν άλλη κατωτέ
ρου ζωγράφου. Ό  γυιός τοΰ Πα
ναγιώτη, ό Νικόλαος Δοξαράς, έ- 
■ξακολούθησε τό έργο τοΰ πατέ
ρα του. Ή  Βενετία καί όπερίφημος 
στρατηγός της Σουλεμπούργος 
ε'προστάτευσαν πολύ τόν Νικόλαον 
Δοξαράν. Καί άναδείχθηκε κΓ αύ- 
,τός. Έζωγράφισε τήν Φοτνερωμέ- 
νη στήν Ζάκυνθο καί τόν "Αγιο 
Μηνά στήν Λευκάδα.

Ή  σχολή τών Δοξαράδων έξα- 
«ολούθησε νά ύπάρχη έως τόν 
19ον αιώνα. Μαθητής τοΰ Νικολά- 
ουΔοξαρά ήταν ό παράδοξος έ- 
κεΐνος παπάς τής Ζακύνθου Νικό
λαος Κουτούζης, πού ήταν καί ζω
γράφος, μά καί τσουχτερός καί 
λευτερόστομος σατυρικός ποιητής.
‘Ο Κουτούζης έζησεν άπό τό 1741 
ώς τό 1813 καί θεωρείται καθα
ρός συνεχιστής τής ’Αναγέννησης 
στήν ‘Επτάνησο. Μέ τή Σχολή τών 
Δοξαράδων ή Βυζαντινή παράδο- 
σίς έφυγε πιά άπό τήν Επτάνησο 
καί ή ζωγραφική ήρθε πιό κοντά 
στίς διδασκαλίες τής Δύσης. Αύ
τό εΐνε φανερό στά έργα τοΰ παπά 
Κουτούζη·, πού βρίσκονται στίς 
έκκλησίες τής Ευαγγελίστριας, 
τοΰ "Αη Γ  ιάννη τών Λογοθετών 
τής Μητρόπολης, τοΰ "Αη Νικόλα 
καί σ’ άλλες τής Ζακύνθου, στόν 
"Αγιο Σπυρίδωνα τοΰ Φλαμπου- 
ριάρη καί στή Παναγία τών Ξέ
νων τής Κερκύρας. ,

Λίγο άργότερα άπό τόν Κου
τούζη φάνηκε στήν Κέρκυρα ό Ζω
γράφος Νικόλαος Καντούνης. Αύ. 
τός φαίνεται ότι είχετν ισχυρό τα
λέντο, γιατί είχε δικό του χαρα
κτήρα καί παρουσίασεν έργα 
συνθετικά, σπουδαιότατα. ’Ακο
λουθούσε τά διδάγματα τής ’ Ιτα
λικής ’Αναγέννησης. ΕΙχεν άπλά 
χρώματα καί μεγάλο γοΰστο 
στήν χρωματική αρμονία. Έ ζ η 
σεν άπό τό 1767 ώς τό 1834 καί 
ζωγράφισεν έργα σέ πολλές έκ
κλησίες τής Ζακύνθου, τοΰ Ληξου- 
ριοΰ καί τής Κερκύρας. Πάντα θυ. 
μοΟμαι ζωηρά τίς δυό μεγάλες 
συνθέσεις τοΰ Καντούνη, πού βρί
σκονται στό μοναστήρι τίς Πλα
τυτέρας στή Κέρκυρα. Παρουσιά
ζουν τό Μυστικό Δείπνο καί τόν 
Χριστό πού πλένει τά πόδια τών 
μαθητών του. Ή  σύνθεσή τους καί 
ό χρυματισμός τους εΐνε άληθινά 
έξαιρετικά.

’Έπειτα άπό τόν Καντούνη μά 
καί σύγχρονα μ’ αύτόν έζησε καί

σημείωσεν άκμήν στήν Κέρκυρα ό 
Παΰλος Προσαλέντης, ζωγράφος 
καί γλύπτης μέ ταλέντο καί διά
θεση έργασίας. Ό  Προσαλέντης 
έδημιούργησε σχολή. Καί άπ’ αύ- 
τόν άρχίζει ή έως τά σήμερα 
Κερκυράίκή ζωγραφική παράδο
ση. Ή σειρά δασκάλων καί μαθη
τών άπό τότε δέν διακόπηκε κα
θόλου καί δλοι αύτοί οί Κερκυ- 
ραιοι ζωγράφοι, πού έκλεισαν δ
λο τό μάκρος τοΰ 19ου αιώνα καί 
τίς άρχές τοΰ 20, ήσαν σχεδόν ά- 
ποκλειστικά παιδιά τής ’ Ιταλικής 
Τέχνης τής έποχής τους. Τά Βυ 
ζαντινά πρότυπα τάχαν σχεδόν 
λησμονήσει καί βάδιζαν σάν συνε
χιστές της ’ Ιταλικής παράδοσης. 
’Έ τσ ι παρουσιάσθηκαν στή Κέρ
κυρα οί ζωγράφοι γυιοί κ. ί έγ- 
γονοι τοΰ Παύλου Προσαλέντη. 
Μά καί ό Χαράλαμπος Ποίχός, πού 
έζωγράφησε τήν Εκκλησία  τοΰ 
‘Αγ. Σπυρίδωνος, ό άκουαρελί- 
στας ’Άγγελος Γ ιαλινά ς, πού ά
ρεσε πολύ καί στήν Αγγλία , ό 
Βικέντιος Μποκανζιάμπης, ό Σπΰ- 
ρος Πλατσαϊος, ό Γεώργιος Σα 
μαρτζής καί ό Σπΰρος Πιζάνης. 
Ό  τελευταίος, ’ Ιταλός στή κατα
γωγή μά Κερκυραΐος πού πέθανε 
δμως στή Σμύρνη, ξεχώριζε γιά 
τόν πιό ζωηρό έμπρεσιονιστικό χα
ρακτήρα τών έργων του.

Καί κατόπιν άπ’ αύτούς, μιά 
νέα γενεά Κερκυραίων ζωγρά
φων, σημερινών πιά, άκολούθησε. 
Κ Γ  αύτοί είνε ό Στέλλιος Δεσύλ- 
λας παιδί τοΰ Γερμανικοΰ έμπρε- 
σιονισμοΰ, ό Γεώργιος Στρατηγός 
ό Ζαβιτσιάνος, ό Λ. Κογεβίνας 
καί άλλοι καί τελευταία ή δίς 
Παπά. Μά αύτοί πιά τραβοΰν δια
φορετικούς δρόμους ξεφεύγουν ά
πό τήν παράδοσι τόσο τήν ’ Ιταλι
κή, δσο καί τήν Βυζαντινή. Τοΰτοι, 
λοιπόν, εΐνε σήμερα οί αντιπρό
σωποι τής ζωγραφικής τής Επ τά 
νησου καί άς μή μένουν έκεΐ.

Δέν έχουν καμμιά όμοιομορφία 
καί κανένα πιά κοινό γνώρισμα. 
Γίνηκαν διεθνείς.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
νοτερούς στόχους. ’Ά ν  πετυχαίνει 
ή οχι, αύτό είνε άλλο ζήτημα. Ή  
διαφοροποίηση ομως έγινε καί υ
πάρχει.

Ο Σ Υ Ρ Ρ Ε Α Λ ΙΣ Μ Ο Σ
Ό  συρρεαλισμος καί γενικά 

βί «επαναστατικές» τάσεις πού φά
νηκαν τά τελευταία χρόνια στή 
λογοτεχνία μας την ωφέλησαν ή 
τήν έβλαψαν ;

Σόλες τίς εποχές υπάρχουν 
καί σολες 8ά 'υπάρχουν έπαναστα- 
τικές τάσεις. 'Η £ωή ρέει μα£ί μέ 
τό χρόνο, καί ή τέχνη ποΰ εινε κΓ 
αΰτή 5 «ίι, δέν μπορούσε νά έχη 
στατική μορφή. Στήν έποχή μας, 
ποΰ έξ αιτίας τής ξαφνικής καί υ
περβολικής προόδου τοΰ τεχνικού 
καί μηχανικού πολιτισμού, ή $ωή 
τοΰ άνδρώπου παδαίνει τόσο γορ
γές καί τόσο ουσιαστικές αλλαγές, 
ήταν πολΰ φυσικό ή λογοτεχνία, 
καί ολες οί τέχνες άλλως τε, νά 
δεχδούν τις άντίστοιχες δονήσεις. 
’Ά ν  ςρταίη λοιπόν κάτι στό οτι ή 
εποχή μας δέ βγάζει μεγάλα έργα, 
αύτό δέν είνε «οί επαναστατικέ.'; 
τάσεις» καί 6 «συρρεαλισμός»,άλλά 
ή γενική διαταραχή τών ήδικ-jv 
καί ύλικών στοιχείων ποΰ συνδέ- 
τουν τήν ανθρώπινη $ωή· Οί «έπα-

νά μάς πή τίποτα, τότε δορυβεί σάν 
τοΰς άδειου,* τενεκεδες. Μπορεί νά 
δορυβίΐ συρρεαλιστικά, ή σέ σοννέ- 
τα, ή σέ έλεύ&ερο στίχο ή οέ τορ- 
νευτες ρίμες. Τί σημασία έχει. "Ο
ταν προσφέρεις κάτι δετικό στοΰς 
άνδρώπους κανένας δέ μπορεί νά 
σ’ άρνηδή, οσο κι’ άν φωνάζουν τά 
βατράχια καί τά λογής γαστερόπο
δα τού φδονου. Δήτε έδώ: Ό  Γρυ- 
πάρης £ή καί μάς χαροποιεί μ’ ένα 
βιβλίο στίχους ποϋγραψε στά νιά
τα του. Πώς δά τοΰ άρνηδοΰμε τήν 
ευγνωμοσύνη μας ;
Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  

Α Σ
Τ Η Σ  Λ Ο ΙΌ Ί Έ Χ Μ

—Τί έχετε νά μάς πήτε γιά τή 
σημερινή κριτική τής λογοτε
χνίας ;

—Δέν έχουμε βέβαια άκόμα έναν 
κριτικό πού νά άσκή τό ύψηλό 
πνευματικό λειτούργημά του μέ τό 
κΰρος ένός Φώτου Πολίτη. ’Εξ άλ 
λου ύπάρχει ένα δυνατό μίσος τής 
έφημερίδος πρός τή λογοτεχνία. 
’Ίσως γιατί σέ πολλές έφημερίδες 
κρατούν τά πόστα άνδρωποι μέ ά 
ποτυχημένες λογοτεχνικές φιλοδο 
ξίες. 'Ίσως κι’ όλας γιατί κάδε λο 
γής δημοσιογράφος, μά χρονογρά
φος, μά άστυνομικός ρεπόρτερ, μά 
κοσμικογράφος, έχει τό ελεύθερο

ρέτας κριτικούς. Τυπώδηκε κιόλας 
ένα τέτοιο βιβλίο κριτικής, πού ά- 
ποτελεϊ σωβτον βιβλιοπωλικό κα
τάλογο τοΰ έκδοτη του.

—Ποιά έλληνικά έργα προτιμά
τε ; Τά ηθογραφικά, η αύτά ποΰ 
έχουν διεδνιστικό χαρακτήρα ;

—"Οταν ένα Ρ,δογραφικό έργο 
είνε άληδινή τέχνη, πιστεύω πώς 
αυτό φτάνει γιά νά άποτείνεται 
πρός τήν άνδρωποτητα ολόκληρη· 
Τά έργα τής Άμερικάνας πού πή
ρε τίς προάλλες τό Νόμπελ είνε 
έργα καδαρχ κινέζικης ήθογραφί. 
ας. Ήδογραφία κάνουν κΓ ό Ντο- 
στογιέφσκη κΓ έ Γκόρκι κΓ ό 
Τσέχωφ καδαρά ρώσσικη, κΓ ό 
Χάμσουν, κ’ ή Λάγκερλιεφ. 
Ηθογραφία κάνει κΓ ό Παπαδια- 

μάντης, ό δικός μας. Τό ζή
τημα είνε νά μάς δώσεις συνθετι
κά τόν άνθρωπο μέ τό δράμα τήί 
μοίρας του. Μπορείς ; Δοσε μάς τό 
κι άς είνε κάτω άπό ό,τι έθνική 
φορεσιά σοΰ εϊνε βολετό, κάτω ά
πό όποιας χώρας ήθη καί έθιμα 
μπορείς. Φτάνει νάσαι vs-ημένβς 
συγγραφέας. Αύτό δηλ. πού λέγαμε 
γιά τήν ποίηση.
ΤΟ Χ ΙΟ Υ Μ Ο Ρ
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ναστ^Γΐκές τάσεις» είνε τά ν.ΰμα- 1 ν*  711 γνώμη του για ζητήμα
τα. Τό σπουδαίο είνε ό άέρας πού j 
τά σηκώνει. Ζοΰμε μέσα σέ μεγά- 
λίΐ άγωνία. Μιά έποχή «έγκυιιχαύ
νης». Περνούμε μιά περίοδο δια
ταραχής τής πανανθρώπινης ίωής.
Η μεγάλη τέχνη θέλει ήρεμία, δέ

‘Όταν πρωτοντεμπουτάρισα στό 
«Τεάτρο Νοήβ» (Νέο θέατρο) τής 
Νεαπόλεως καί στό έργο τοΰ Πεν. 
τρόττι «‘Όλοι μασκαρεμένοι» η 
μουν άκριβώς δέκα έξη χρόνων 
καί τριών μηνών... Τί δμορφη ήλι
κία

Τό ντεμποΰτο μου ήταν τελείως 
άπροσδόκητο. ’Ακολούθησα σέ μιά 
τουρνέ τόν πατέρα μου καί τή μη 
τέρα μου, τήν καλή αύτή άοιδό, 
πού είχε πάρει τό πρώτο βραβείο 
τοΰ Κονσερβατουάρ τοΰ Μιλάνου 
καί μοΰ έδινε μαθήματα τραγου
διού καί μέ προπαρασκεύαζε γιά 
τή μέλλουσα καριέρρα μου. Μό. 
λις φθάσαμε στή Νεάπολι, ξαφνι
κά έξηφανίσθη ή πριμαντόνα πού 
τραγούδαγε μαζί μέ τόν πατέρα 
μου. Αύτό γίνηκε τήν παραμονή 
του ντεμπούτου. Τό ττροί:γμα fjxocv

_  .. πολύ δυσάρεστο γιατί θά χάναμε
, . 1 ε* ετε ν* μας πήτε γΓ αύτό | τό άγκαζαμέντο καί θά έπρεπε 

>υ λενε οί Γάλλοι «πνεύιια» καί νά f a v n rv n n irm m ic  >τπη>νντη.που Λενε οι ι άλλοι «πνεύμα» καί j νά ξαναγυρίσουμε άπρακτοι στό 
οι Εγγλέζοι «χιούμορ» ; 'Υπάρχει i Μιλάνο. Τό τουπέ καί ή ’ιδέα πού 
στους δικούς μας̂  ; | είχα γιά τόν έαυτό μου έσωσαν

Υπήρξε πρώτα σ’ εμάς κ’ υ- j τήν κατάσταση· ή μαμά έπέμενε 
ατερχ στοΰς Γάλλους καί στοΰς j πώς δέν μποροΰσα νά τά βγάλω 
Εγγλέζους. Τό λέγαν «αττικόν ά- j πέρα καί δέν έπρεπε νά έμφανι- 
λας». Αν ύπάρχη σήμερα ; Οά έ- σθώ στή σκηνή προτοΰ τελειώσω

Ή  γλυπτική δμως στήν Επ τά 
νησο δέν εΐχε παραγωγή άνάλο- 
γη μέ τή ζωγραφική. ’Επειδή τό 
Ανατολικό θρησκευτικό δόγμα 
άντίθετα μέ τό δυτικό, δέν δέχε
ται τήν γλυπτική μέσα στίς έκ
κλησίες, ή τέχνη «ύτή δέν άνα- 
πτύχθηκε πολύ στά Επτάνησα. Τά 
πρώτα γλυπτικά μνημεία πού 
στήθηκαν στά νησιά αύτά, ήσαν 
έργα ξένων. Ά π ’ αύτά τό πιό ά- 
ξιοσημείωτο εΐνε τό πέτρινο ά
γαλμα τοΰ Στρατάρχη τοΰ Σου- 
λεμβούργου, πού εΐνε στημένο 
στήν πλατεία τής Κερκύρας. ‘Η 
τεχνική του εΐνε σύμφωνη μέ τήν 
τέχνη τής ’ Ιταλίας εκείνου τοΰ 
καιροΰ, δηλαδή τής άρχής τοϋ 
18ου αιώνα καί ή μορφή τής βά
σης τοΰ ρυθμοΰ Ροκοκό. Ό  στρα
τηγός αύτός τής Βενετίας έγλύτ- 
τωσε τήν Κέρκυρα τό 1716 άπό 
μιά έπιδρομή τών Τούρκων καί γι’ 
αύτό έστήθηκε τό άγαλμα.

Ώς τόσο ό γλύπτης τοΰ έργου 
ήταν ένας ξένος. Ξένος εΐνε καί ό 
γλύπτης τοΰ Μοροζίνη, πού εΐνε 
στημένος στήν άνατολική πλευρά 
τοΰ παλαιού θεάτρου καί σήμερα 
Δημαρχείου τής Κερκύρας. Τό 
1830 δμως ό Παϋλος Προσαλέν. 
της έδημιούργησε τόν χάλκινον 
άνδριάντα τοΰ ’Άγγλου ‘Αρμοστή 
’Άνταμ, πού ύπάρχει μπροστά στό 
παλάτι τής Κερκύρας. Κατόπιν ά
πό τόν Προσαλέντη υπήρχαν έξα- 
κολουθητικά "Ελληνες γλύπτες 
στήν Κέρκυρα.' Άνάμεσα σ’ αυ
τούς ξεχωρίζει ό Βαγγέλης Κάλ
λος, πού σπούδασε καί στήν Α 
θήνα.

Ή  άρχιτεκτονική τής Έπτανή- 
σου διετήρησε πολύ τούς ρυθμούς 
πού τής έρχονταν άπό τήν Εσπε
ρία. Άφοΰ πρώτα δέχτηκε τά Βυ 
ζαντινά διδάγματα δπως δείχνει 
καί ή Εκκλησία τών Αγίων Ίά- 
σωνος καί Σωσιπάτρου στήν Κέρ
κυρα, έπειτα έπέρασε καί αύτή 
άπό τήν ’ Ιταλική Αναγέννηση, ά
πό τό Ροκοκό, άπό τό Μπαρόκ καί 
άπό δλες τίς άλλες ρυθμικές άλ- 
λαγές τής άρχιτεκτονικής τής 
Δύσης. ΓΓ  αύτό ή μορφή κάθε πο
λιτείας τής Έπτανήσου μοιάζει μέ 
τή μορφή πολλών ’Ιταλικών. Ή  
Κέρκυρα μέ τά ψηλά της σπίτια 
θυμίζει Ναπολιτάνικες συνοικίες 
καί τά στενά της μάς μεταφέρουν 
στίς Συρακούσες. Ή  Ζάκυνθος 
μοιάζει μέ διάφορες μικρές Ιτ α 
λικές πόλεις. Καί δέν έφάρμοσαν 
μόνον γιά τόν έαυτό τους οΐ Έ- 
πτανήσιοι τά διδάγματα τής Α ρ 
χιτεκτονικής τής Δύσης. Τά έδω
σαν καί πιό πέρα. ’Έτσ ι πήρε δι
δάγματα άρχιτεκτονικής άπό τήν 
Κέρκυρα καί ή Πάτρα. Έπηρε τίς 
άφθονες στοές, τά περίφημα «6όλ 
τα». Καί αύτό γίνηκε γιατί τό 
πρώτο σχέδιο τής νέας Πάτρας 
τό έδωσε Κερκυραΐος καί γιατί 
είς τήν Πάτρα βρέχει πολύ, δπως 
καί στήν Κέρκυρα.

’Ά ν  μάς έπερνεν ό χώρος ώστε 
άπό τίς εικαστικές τέχνες νά προ
χωρήσουμε καί στή μουσική τής 
Έπτανήσου, θά βρίσκαμε έκεΐ με
γαλύτερη τήν έπΐδραση τής Δύ
σης. Ό  Μάντζαρος, ό Καρέρ, ό 
Σ αμάρας, ό Λαυράγκας, οΐ Λάμπε 
λέτ, ό Καίσαρης, ό Γκρέκ, πήρα
νε πολλά άπό τή Ιταλική  τέχνη 
τής μουσικής καί μερικοί άπό αύ
τούς έμειναν ώς τό τέλος παιδιά 
της άχώριστα.

Παράλληλα βέβαια πρέπει νά 
μελετηθοΰν κι’ οι έπιδράσεις τής 
Δύσης στήν έπτανησιακή ποίηση 
καί νά έξηγηθή ή άξιοθαύμαστη 
άνθισή της.

Ή  έπτανησιακή τέχνη καί λο
γοτεχνία έχουν πολλά ζητήματα 
άξια νά μελετηθοΰν. "Ολος ό Ε 
πτανησιακός πολιτισμός πρέπει νά 
έξετασθή καί νά διαφωτισθή. Άπ ’ 
αύτό θά προκύψη μεγάλη ώφέλεια.
Γ  Γ οπίτό εΐνε άνάγκη νά πραγμα. 
τοποιηθή ή Ιδέα τής δημιουργίας 
ένός έπιστημονικοΰ κέντρου Έπτα 
νησιακών μελετών στήν Κέρκυρα 
δπως τό έπρότεινεν ό καθηγητής κ.
Γ. Ζώρας καί δπως καί μεΐς τό ύ- 
ποστηρίξαμε. Μέ μιά τέτοια έργα· 
σία θά συνεχισθοΰν καί θά σω
θούν οι παραδόσεις τής Έπτανησι 
ακής τέχνης καί θά βαδίση αύτή 
σέ νέα πρόοδο. Πρέπει πολύ νά με- 
λετηθή ή Επτάνησος πού, δπως 
έγραψεν ό Στέφανος Μαρτζώκης 
«εΐνε έπτά γεωγραφικά σημεία, 
πού τά έχώρισαν τά ήφαίστεια διά 
νά τά ένώστ) 6 νοΰς μ’ δλη την 
άνθρωπότητα». Καί μ Ι τή βοήθεια 
αύτής τής μελέτης, έπιθυμοΰμε καί 
ευχόμαστε νά προχωρήση ή Επτά
νησος πρός νέες ισχυρές καλλιτε
χνικές καί λογοτεχνικές δημιουρ
γίες. ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

τα ποΰ δέν καταλαβαίνει, καί πάλι 
νά κάνη διαφήμιση στούς λόγιους 
τής παρέας του. ’Έτσι τώρα τελευ 
ταϊα είδος στό «Βήμα» πού είνε ή
πειό διαλεχτή Εφημερίδα τής Ι·.λ- j πρεπε νά τό ζητήσουμε στίς έπιδε- j τίς σπουδές μοϋ, ό μπαμπάς μ’ εί5

' ---0ε,ί· Λυ5Τυκώί 6έ » °ύ μένει ρισκε πολύ καλή. Έγώ  φυσικά η-λει ειρήνη, δέλει ένα καθεστώς στε ^  «^ ά σ χετον  ευϊυμιαν γιά τό ί πάντοτε καιρός νά τίς παρακολου- 1 μουν σύμφωνη μέ τόν μπαμπά κί 
ρεωμενων, κατασταλαμένων άξι- j Αλλ,1 | δ.Ίσω._ Άπό ο σ* διαβάζω μονάχα , αύτό περισσότερο γιατί είχα’ πε
ών· ’E ? e'S περνούμε τήν περίοδο Ρ* μ 'λ°ϋσαν_έτσι άφελώς γιά τήν στίς θεατρικές στήλες,'συμπεραίνω ' ποίθηση στήν τέχνη 'του... Αύΐό μέ

οτι εκει μέσα ήιιποοει v.etvrtr· εκανρ ττριΛ ..-r. sπου σπάνουν οί παλιές πλάκες τοΰ 
Νόμου, καί καδένας άγωνί^εται νά 
κρεμάση στό βωμό τίς δικές του εν
τολές. Αύτό γίνεται σόλες τίς μορ- 
φες τής ϋωής. Επομένως καί στή 
λογοτεχνία. Λοιπόν οΰτε ώφελοΰν. 
οϋτε βλάφτουν τήν τέχνη οί νέες 
της άνα^ητήσεις. Μόνο πού δέν ά- 
ποτελοΰν δημιουργία άλλά πειρα
ματικές κρούσεις, γκρεμίσματα ε
τοιμόρροπων τοίχων καί ψαξίματα. 
Σημασία μόνο έχει σ’ αύτή τήν κί
νηση νά μή γελαστούμε άπό τά 
φαινόμενα καί τά πάρουμε γιά ού
σία. Οταν ένας άνδρωπος εύλογη- 
δή άπό τό ©εό μέ τό τάλαντο, δά 
εΐνε ποιητής ο,τι καί άν κάνη. θ έ 
λεις συρρεαλισμό, δέλεις βυζαντινή 
τεχνοτροπία, δελεις λαϊκό ΰφος. ‘Ο 
ποιητής έχει τό δικαίωμα νά έκ- 
φρασθη βπως τοΰ ύπαγορεύει ή 
καλλιτεχνική του Ιδιοσυγκρασία, 
κ ’ έμεΐς έχουμε τό καδήκον νά τόν

ποίηση του Παλαμα καί του Σικε-
λιανου. Υπάρχει σάς λέγω ένα ά- ιύιΐ «πώς τό τρίβουν το πιπέρ.» 
νεξηγητο μίσος, πού σέ κάνει ν’ μάλλον παρά τό αττικόν άλας «ή 
άπορης. Εύτυχώς παράλληλα άνα- ! ώραίες καί ήχητικές κοπέλλες. πού 
πτύσσονται καί μεστώνουν ολοένα παίρνουν μισθόν πρωθυπουργού τήί 
σοβαρα και ζυγιασμένα ταλέντα Αγγλίας. ’Έχω  τήν έντύπωσιν δ- 
νεων κριτικών. Ό  Παναγιωτόπου- μως ότι ή πνευματική άλυκή τής 
λος της «Πρωίας», ό Χουρμούνΐί; | Αττικής εύρίσκεται σήμερα στά 
της «Καθημερινής», ci κριτικοί τής χέρια τοΰ συμπαθούς προέδρβυ τής

Ενο^σεως Συντακτών', καί άς προ-«Νέας Εστίας» καί τών «Νέων 
Γραμμάτων» εινε νεοι άνθρωποι μέ 
στόχαση δική τους καί μέ έφόδια 
γνώσης καί καλαισθησίας οχι τυ
χαίας. ’Επίσης ό Ρόδάς τοΰ «Βήμα
τος» είνε πάντοτε καλής πίστεως. 
Τά περιοδικά τών νέων καί όλες 
οί άλλες έφημερίδες δυστυχώς δέν 
έχουν κριτικό. Δέν έχουν γιατί δέν 
τοΰς είνε δυνατό νά τόν πληρώ
σουν. Γ Γ  αύτό, κάθε ματαιόδοξος 
καί κάθε άργόσχολος γράφει ο.τι 
τοΰ καπνίσει. Φτάνει νά μή $ητά 
νά πληρωδή άπό τό ταμείο. Αύτό 
μόνο. Ή  Άδηναϊκή έφημερίδα γιά 
τήν κριτική τής λογοτεχνίας εινε 
αμπέλι άφραγο: «Ελεύθερα Κέρκυ 
ρα κ ’ οπου βοΰλοι χ.,.ε» ! Τελευ-

ακούσουμε καί τή χαρά νά τόν ά- ταϊα άρχισαν καί οί έκδοτικοί οί- 
πολαυσουμε. Οταν ομως δεν 'έχει | κοι νά άποκτούν ίδιοκτήτουί urrrj-
iHiiHiiaiiaiiaiiBiiaiiBiiaiiBiiHiiai,HliBilailBliai||mB||B||B||||||H||B|{
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(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) ι ψυχικό του κόσμο, 

λακις τό γέλοιο μέ τό παίξιμό του Ή  άτμοσφαΐρά του, άτμοσφαΐβα 
ισχυρως βέβαια βοηθούμενο καί | Άγγλικοΰ επαρχιακού μικροαστι 
άπο τη   "  σπιτιού εΐνε περίπου άσύλλη-άπό τή σωματική του κατασκευή 
καί έσημείωσε συχνά έπιτυχίες, 
πράγματι άξιολογώτατες;, δέν παρ 
έλειψε δέ ό ύποφαινόμενος καμ- 
μια εύκαιρία διά νά τό ύπογραμ- 
μ ίση κάθε φορά πού έτυχε αύτή ή 
εύκαιρία. Στό γράμμα του άλλως 
τε ό κ. Χέλμης, τόν όποιον εύχαρι- 
στώ δΓ δσα τόσο καλά ώστε σχε
δόν νά τά βρίσκω ύπερβολικά γρά 
φει διά τές κριτικές μου, τό άνα· 
γνωρίζει. Τοΰ προσθέτω δτι μέ 
ιδιαίτερη χαρά θά έκανα τό ίδιο 
καί τώρα άν μοΰ έδιδε άλλη μιά 
φορά τήν εύκαιρία. Τί φταίω άν 
δέν συμβαίνει κάτι τέτοιο; Τί εύ· 
θύνομαι άν εϊτε οΐ ρόλοι του τε 
λευταίως εϊτε τά χρόνια πού περ
νούν, άλλοίμονο, δΓ δλους καί διά 
τόν ήθοποιό διπλά, δέν τοΰ έδω
σαν τώρα τελευταίως τήν εύκαι
ρία νά δημιουργήση τίποτε τό ά 
ξιο λόγου;

Καί έν πάση περιπτώσει ό κ. 
Χελμης έπιμένει σοβαρά δτι μπο
ρεί νά ύπάρξη βίασος χωρίς πρω
ταγωνίστρια; Ά ν  ναί άς τό πή. 
’Ά ν  δχι, γιοττί παραπονεΐται διότι 
έγραψα δτι «μόνον ό κ. Άργυρό- 
πουλος δεν μπορεί νά άποτελή θί
ασον μέ παραπληρώματα γύρω 
του;

Ώπωσδήποτε καί αύτή τή φορά 
δέν παρηκολούθησα τήν πρεμιέρα 
τού κ. Αργυροπούλου. Επομένως 
τό σημείωμα τού φύλλου αύτοΰ θά 
περιορισθή μόνον στή πρώτη tSc 
κ. Ανδρεάδη.

Τά « Ονειρα πού σβύσαν» τοϋ 
Πρίστλεϋ (γνωστοτάτου ώς μιθι- 
στοριογράφου καί ήδη καί ώς θε- 
ατρικοΰ συγγραφέως) εΐνε ένα 
έργον τό όποιον άνεβιβάσθη άπό 
τόν καλόν θίασον τής κυρίας Κα
τερίνας Ανδρεάδη είς τό θέατρον 
«Αλίκης» διά νά γνωρίση — δ
πως λέγει ένα σημείωμα τόΰ προ 
γράμματος — τό έλληνικόν καινόν 
τόν ’Άγγλον αύτόν λογοτέχνην, 
τόν γνωστόν ώς μυθιστοριογρά- 
φον, καί ώς θεατρικόν συγγρα
φέα.

Κατά τό πρόγραμμα «είς τά ό
νειρα πού σβύσανε ή ώριμασμένη 
τέχνη τοΰ Πρίστλεϋ έκδηλώνεται 
μέ άνεσιν καί άνατέμνει μέ πό
νον άλλά καί μέ χαροποιόν διάθε- 
σιν τήν άνθρωπίνην ψυχήν. ‘Όλοι 
δσοι θά παρακολουθήσουν τό έρ
γον ϊσως νά εύρουν εις αύτό ένα 
κομμάτι τοΰ έαυτοΰ των, ίσως ν’ 
άναπολήσουν μίαν γλυκειαν τιγ- 
μήν τής ζωής των, κι' άν κλάψουν 
δέν σημαίνει αύτό δτι δέν θά γε
λάσουν εύθύς κατόπιν. Διότι αύτή 
εΐνε ή ζωή: Κλάμμα καί γέλοιο».

Τό πρόγραμμα ύπόσχεται πολ
λά. Τά «‘Όνειρα πού σβύσανε» εΐ
νε άπλούστατα ένα έργάκι μέ πο
λύ αισθηματισμό ... μάρκας άγ- 
Υλοσαξωνικής, μ έ  πολύ καλωσύ
νη, μέ λίγο χιούμορ καί περισσό
τερη άνθρωπινότητα, άλλά χωρίς 
καμμία ρωμαλεότητα στίς δραμα 
τικές συγκρούσεις, χωρίς καμμία 
γερωσύνη στούς χαρακτήρες, χω
ρίς τίποτε πού νά κάνη τό θεατή, 
φεύγοντα, νά συγκρατ^ κάτι στόν

πτη για κοινόν σάν τό μεσημβρινό 
δικό μας καί τά ψυχολογικά προ
βλήματα πού απασχολούν τούς ή. 
ρωές του άντιμετωπίζονται κατά 
τρόπο τόσο Αγγλικό ώστε νά κα
ταντά νά περνούν έντελώς έξώδερ 
μα γιά τούς ‘Έλληνας θεατάς τού 
έργου.

Ενας ’Άγγλος γιατρός χωριοΰ 
ό δόκτωρ Κέρμπυ (κ. Δαμασιώ- 
της). Ο γυιός του Γουΐλφεντ (κ. 
Φαρμάκης). "Ενα  νέο παλληκάρι, 
πού βρίσκεται στό σπίτι μέ άδεια 
άπό τήν αποικία είς τήν όποίαν ύ- 
πηρετεΐ σέ κάποια Βρεττανική έ
ταιρία, στήν Αφρική. Μία, ή μι
κρότερη, κόρη του Λίλιαν (κυρία 
■— ανθάκη). Περίπου είκοσι πέντε 
χρόνων (είχε τελειώσει τό σχολείο 
όταν προ έπτά έτών τό έσκαζε γιά 
νά άνεβη στό θέατρο ή μεγάλη της 
άδελφή Στέλλα) έδώ καί πέντε 
χρόνια, πού ή μητέρα της έχει πε- 
θάνει φαρμακωμένη γιά τή φυγή 
τής μεγάλης κόρης της, έχει μεί
νει νοικοκυρά στό σπίτι, τό όποιον 
αύτή «διοικεί». Ό  Τζώφρεϋ Φά- 
ραντ (κ. Ν, Ζωγράφος) παληός 
φίλος καί γείτονας τζέντλεμαν, ά
γαποΰσε άλλοτε τή Στέλλα ή ό
ποία έπίσης τόν άγαποΰσε άλλά 
τόν -βασάνιζε. Γ  ιά νά μή φύγη άπό 
τόν τόπο του μένει πάντοτε στήν 
έπαυλι του έκεΐ κοντά καί τώρα 
πού ή Στέλλα έχει φύγει, πάντα 
δέ ή καρδιά του άγαπά τήν άποΰ 
σαν. Ερχεται έν τούτοις τακτικά 
στό σπίτι καί βλέπει τή Λίλιαν ή 
όποία φυσικά — τόν έρωτεύεται 
σιωπηλά άλλά καί βαθύτατα.

Ιδ ο ύ  τά πρόσωπα καί ή άτμο- 
σφαίρα τής ένάρξεως τοΰ έργου. 
Έλησμόνησα τή γρηά Σάρρα. Εί- 
νε ή γρηά οικονόμος, γιαγιά πε
ρισσότερο στό σπίτι αύτό δπου ί- 
χει ζήσει δλη της τή ζωή. Ή  άδυ- 
ναμία της ήταν πάντοτε ή Στέλ
λα ή όποία έχει τρία χρόνια νά 
δώση σημεία ζωής γυρίζουσα τόν 
κόσμο μέ τουρνέ.

Ή  γρηά Σάρρα συχαίνεται τήν 
πρόοδο (τό έργο έξελίσσεται στό 
1912 καί οί ήρωές του μΛοΰν μέ 
τρελλή αισιοδοξία γιά τήν παρα 
δεισιακή εύδαιμονία πού προβλέ
πουν δτι θά φέρη στόν κόσμο τό

μεοα ημπορεί κανείς νά έκανε πειό άποφασιστική, μοΰ έ- 
τό τοίβουν τλ I δωσε θάρρος κΓ δταν άνοιξε ή

αύλαία κΓ άντίκρυσα τό πολυπλη
θές κΓ άπαιτητικό κοινό, δέν σά- 
στησα καθόλου, μά έπαιξα φυσι
κά, άβίαστα, δπως άκριβώς στίς 
δοκιμές πού έκανα μέ τή μαμά.... 
Το ντεμποΰτο μου έκανε καλή έν
τύπωση. Στό διάλειμμα άρχισε τό 
κριτικάρισμα: «Τί μπορεί νά πε. 
ριμένη κανείς άπό ένα κοριτσό. 
πουλο δεκάξη χρόνων ι ’Ά ν  δια- 
6άση περισσότερο, μιά μέρα θά 
γίνη πρώτης τάξεως άρτίστα», 
κλπ.

Τήν άλλη μέρα έγραφε πολλά 
κολακευτικά λόγια γιά μένα καί 
γιά τήν τέχνη μου ό θεατρικός 
κριτικός Μαρμόντ στήν έφημερίδα 
«ρόμα» τής Νεαπόεως. ‘Ό λ’ αύτό! 
μου έδωσαν θάρρος, άλλά συγχρό 
νως μέ άνάγκασαν νά καταγίνω 
περισσότερο μέ τήν τέχνη μου...

Κάθε μέρα έπαιρνα μαθήματα 
άπ τή μαμά. "Οταν βρισκόμουν 
μόνη δέν σκεπτόμουν τίποτ’ άλλο 
παρά τήν τέχνη μου, γιά τήνόποία 
άπ’ τόν καιρό πού ήμουν κλεισμέ
νη στό παρθεναγωγείο θεωρούσα 
ώς τό μόνο πράγμα πού θά μπο
ρούσε νά μοϋ δώση τήν καλύτερη 
άπασχόληση στή ζωή μου· αύτό 
ήταν το όνειρό μου, πού υστέρα 
άπό κάμποσα χρόνια γίνηκε προγ 
ματικότης. Έκείνη ά κρ ιβώ ς τήν 
έποχή τελείωσα τό κολλέγιο της 
Μέντζα δπου σπούδασα έπτά χρ ό .

ερχετχι καί έχ Βουλγαρίας. Στό 
φετεινό η. χ. «Φανό», πού είνε ή 
προθήκη της άλαταποθήκΠζ 
καί ό όποιος έκδοθηκε ύπο τήν δι- 
εύδυνσή του, δά μπορούσατε νά δή- 
τε ενα χαριτωμένο δείγμα τών άν 
δρώπων καί τοΰ πνεύματός των, 
απολύτως χαρακτηριστικό. ΤΗταν 
ενα άδώο άστεΐο άφιερωμένο σέ 
,μενα προσωπικώς. ’Έκαμε τό δνο- 
μά μου «Ψειριβήλης» καί μοΰ έ
στελνε έντος φακέλλου μίαν μούν 
τίαν. Αύτό άλλως τε άπετέλει καί 
την μόλ'ην ύπογραφήν τοΰ χιουμο
ρίστα. Μπορείτε νά κρίνετε τώρα 
εσείς γιά τά ύπόλοιπα.

ΣΠ. Γ ΙΑ Ν Ν . 
Σ Τ Ο  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : ‘Ομιλεί & κ.

Τερί'άκης.

ρεμη καί γαληνεμένη Θυμοσοφία 
τών ξεχωριστών άνθρώπων πού ξέ 
ρουν δτι εΐνε μάταιο νά δυσφορή 
κανείς ένάντια στό άναπόφευκτο 
τέλος δλων τών πραγμάτων έδώ 
στή γη καί πού νοιώθουν πώς δέν 
έχουν κανένα λόγο νά φοβοΰντσι 
τό θάνατο. Πιστεύει τώρα δτι ή 
Σ  τελλα εκανε καλά πού έφυγε 
γιά νά κάνη τή ζωή της καί βρί
σκει πώς ή γυναίκα του εΐχε άδι
κο τότε πού τήν κατεδίκασε.

Η Λίλιαν έχει τό χαρακτήρα τής 
μητέρα της. Σκέπτεται, κρίνει, δέ 
συγχωρεΐ τίποτα καί ... εΐνε Ικανή 
καί γιά προστυχιές, δπως θά τό 
δείξ;ι άμέσως, προκειμένου νά ύ- 
περασπίση τό αίσθημά της.

Ό  γυιός δταν εΐνε στήν Αφρική 
νοσταλγεί τό σπίτι καί δταν εΐνε 
στό σπίτι νοσταλγεί τήν Αφρική. 
Χαρακτήρας άδύνατος,δέ θά κάνι; 
ποτέ του τίποτα σπουδαίο στή ζωή 
(καθώς τό λέγει ό πατέρας του 
άργότερα). ’Άλλως Τε δλη ή οι
κογένεια τό ϊδιο εΐνε. Ό  γέρω γι- 
ατρός θά πεθάνη ίμετανοιω μένος 
γιά τή ζωή του. Ή  Λίλιαν θά χά
ση τό αίσθημά της. Ό  έραστής θά 
έκπατρισθή χωρίς νά κερδίση τή 
Στέλλα. Ό  νεαρός θά μείνη αιώ
νιος μετανοημένος. Καί ή Μάρθα 
άκόμα δέν θά κατορθώση τελικώς 
νά συμφιλιωθή μέ τό τηλέφωνο. 
"Οσο γιά τήν ήρωϊδα, τήν καθ’ έ
αυτό ήρωΐδα, τή Στέλλα (κυρία 
Κατερίνα Ανδρεάδη) δέν πρόκει
ται νά τής συμβουν καλλίτερα 
πράγματα.

Στές περιπλανήσεις της παντρεύ 
τηκε μέ ένα ήθοποιό, τόν Τσάρλυ 
Απελμπυ (κ. Μορίδη) πρό τριετί

ας. Μετά δύο έτη «ώραίων στιγ
μών» τώρα ζή (άπό έτους) χωρί
ο μένη μαζί του. Ώς ήθοποιός έχει 
άναγκασθή ν’ άνακαλύψη δτι δέν

νια.
Άπό μικρή άρχισα τά ταξίδια 

καί άκολουθοΰσα πάντοτε τούς γο 
νεΐς μου στά τουρνέ τους. θυμά
μαι καλά, άν καί πολύ μικρή, πώς 
μέ τίς πρώτες τουρνέ άρχισα νά 
γεννιέται μέσα μου ό πόθος γιά 
τό θέατρο κΓ αύτός ό πόθος δσο 
περνούσαν τά χρόνια, μεγάλωνε. 
ΚΓ δταν άκόμη μέ έκλεισαν στό 
κολλέγιο ό πόθος τοΰ θεάματος, 
τής σκηνής καί τής μουσικής δέν 
έπαυσε νά μέ άπασχολή. θυμάμαι 
πολλές φορές μέ τί παρακάλια κα. 
τάφερνα τίς συμαθήτριές μου νά 
κρατήσουν μερικούς ρόλους σέ 
θεατρική πρόχειρη παράσταση, 
πού έγώ ήμουν, ή πρωταγωνίστρια 
ό μηχανικός, ό σκηνοθέτης κα,ί ό 
συγγραφεύς, μά πάντα αύτές τίς 
παραστάσεις τής πλήρωνα πολύ 
άκριβά, μέ έπιπλήξεις, νηστείες, 
περιορισμό. Τό κεφάλι τών δασκά 
λων ποτέ δέν μπορεί νά χωρέση 
πώς ένας μαθητής ή μαθήτρια μπο 
ρεΐ έκτός άπ’ τήν φροντίδα τής 
γραμματικής καί τής άριθμητι- 
κής ν’ άπασχολή τό μυαλό του καί 
γιά κάτι άλλο, πολύ πιό ένδιαφέ- 
ρον άπό τούς ξηρούς γραμματι
κούς τύπους καί τά άνοστα προ
βλήματα, άδιάφορον άν αύτό τό 
κάτι άλλο εΐνε ποίησις, θέατρο, 
μουσική. Πάντα ή τέχνη μ’ άπα- 
σχολούσε περισσότερο άπό κάθε 
άλλο καί νόμιζα πώς κανείς άλλος 
'δέν μπορούσε νά τήν καταλάβη 
τόσο καλά, δσο έγώ. Τήν έποχή ά
κριβώς πού βρισκόμουν σ’ αύτή 
τήν ψυχολογική κατάσταση ντε- 
μπουτάρισα, καθώς είπα καί πά
ρα πάνω στήν Νεάπολι. Ή  μεγά
λη έπιτυχία πού είχα, ή έξαιρετι-

στεκόμουν ώρες καί χάζευα, ένώ 
ό πατέρας μου έπαιρνε τό έσπρέσ- 
σο του στό άπέναντι καφενείο, χά 
ζευα δπως χαζεύουν οί ξένοι έμ- 
πρός στό κωδωνοστάσιο τής Πί
ζας. Νόμιζα πώς αύτό τό έπιβλη. 
τικό θέατρο ήταν ό βωμός τής τέ
χνης ! Σκεπτόμουν πώς οί καλλι. 
τέχναι ποΰ έπαιζαν σ’ αύτό, ήσαν 
κάτι έξαιρετικό, διαλεγμένοι άπ’ 
τούς θεούς πού τούς έστειλαν άπ* 
τόν ’Όλυμπο γιά ν’ άνακουφίσουν 
τίς άνθρώπινες δυστυχίες. Μήν ξε. 
χνάτε δμως, δτι έκείνη τήν έποχή 
ήμουν δεκάξη χρόνων, σ’ ήλικία 
δηλαδή πού ή φαντασία πλάθει τά 
πιό άβέβαια καί τίς περισσότερες 
φορές τά πιό έπικίνδυνα όνειροπο- 
λή ματα.

Τό μυαλό μου τό ζάλιζαν περισ 
σότερο καί αί διηγήσεις τού πατέ. 
ρα μου, πού ήτοτν γεμάτες ένθου. 
σιασμό γιά τούς μεγάλους καλλι 
τέχνας τής έποχής του, τό θαύμα 
στό θέαμα πού παρουσίαζε ή πλα 
τεΐα τοΰ θεάτρου πού ήταν πλημ
μυρισμένη άπό κόσμο πού ξέσπα- 
γαν σ’ άτέλειωτα χειροκροτήματα 
μέ τήν έμφάνιση στή σκηνή τού 
πρωταγωνιστοΰ ή τής πρωταγωνι 
στρίας κι’ άλλα ένα σωρό πράγ
ματα πού έκαναν νά γυρίζη τό 
κεφάλι μου, καί ν’ άπελπίζομαι 
πώς, έγώ τόσο μικρή θά μποροΰσα 
νά άπολαύσω αύτές τίς δόξες καί 
νά χειροκροτοΰμε ,άπό μιά σάλα 
τόση μεγάλη δση τοΰ «Σότν Κάρ- 
λο». Μά ως τόσο άν καί δέν ήλ. 
πιζα σ’ αύτή τή δόξα, παρεκάλεσα 
τόν πατέρα μου όίν θά ήταν δυνα
τόν νά πάω ώς θεατής τούλάχι- 
στον σέ μιά παράσταση τοΰ «Σάν 
Κάρλο». Ό  πατέρας μου, είπε :

—Πιστεύω...
Σέ  μερικές μέρες βλέπω τόν πα 

τέρα μπαίνοντας νά κουνάη ένα 
κίτρινο χαρτάκι στό χέρι του.

—Όρΐστε, είπε, κατώρθωσα καί 
έξησφάλισα ένα θεωρείο γιά τό 
«ιΣάν Κάρλο» γιά τήν παράσταση 
τής «Άΐντας», πού θά παίξη ό φί
λο ς  μου καί μεγάλος βαρύτονος 
Κιαπίνι, πού είχε τήν καλωσύνη 
νά μοΰ δώση τήν πρόσκληση.

Ή  χαρά μου δέν περιγράφεται, 
μά συγχρόνως καί ή άνυπομονη- 
σία μου, μέ άγωνία περίμενα νά 
περάσουν οΐ είκοσιτέσσερες ώρες 
πού μάς χώριζαν άπό τήν παρά
σταση. Σέ λίγο είχα άγοράσει τό 
λιμπρέττο τής «Άΐντας» κΓ ώς τό 
βράδυσχεδόν τό εΐχαάποστηθίσει. 
"Υσερα άρχισα νά φαντάζομαι 
πώς θά εΐνε οί ήρωες τοΰ έργου ! 
Ό  Ρανταμές, ό ώραϊος άρχηγός 
τών Αιγυπτίων, έρωτευμένος μέ 
τήν γλυκειά Άϊντά, τήν μικρή 
σκλάβα, κόρη τοϋ βασιλέως τής 
Αιθιοπίας... Ό  Ροινταμές '

pimps

σπίτι της, μεγαλοφυΐα. ’Έ 
χει άποτύχει. Καί δταν έπι τέλους 
μετά χρόνων περιπλανήσεις σέ μι- 
κροπολιτεΐες καί βάσανα καί δλες 
τές κοοκομοιριές τοΰ είδους, φθά
νει στο Λονδίνο, γυρίζει δρομαία 
στό σπίτι τό πατρικό μέ τήν άπό- 
φασι νά άφήση τό θέατρο καί νά 
μείνη στό σπίτι αύτό, στό παληό 
περιβάλλον πού, άπό τή νοσταλ
γία, τής φαίνεται παράδεισος. "Ο 
λοι τήν ύποδέχονται μέ στοργή. 

, . . . .  . , Στή Σάρρα όμολογεΐ τές άπογο-
έγγυς μέλλον, χρονιές αίφνης δ- Γ,τεύσεις της άλλά οϋτε σ’αύτή δέ 
πως τό 1930). Μένει άσυμφιλίωτη φανερώνει τήν ιστορία τού γάμου
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ήταν δπως νόμιζε δταν τό έσκασε I ύποδοχή πού μοΰ εκανε τό κοι- 
άπό τό σπίτι τηο. αεναλοΛηΐη· νό καί οΐ

μέ τά τηλέφωνα, βρίσκει δτι ή ΰ- 
ποχρέωσις ν’ άπαντά κανείς στό 
κουδούνισμα τοΰ φρεσκοβαλμένου 
στό σπίτι τηλεφώνου εΐνε ... έξα- 
ναγκασμός τοΰ άνθρώπου «νά ύ- 
πηρετή τές μηχανές». Εΐνε — δ
πως λέγει ή ’ίδια — «λιγώτερο κου 
τή άπό δσο φαίνεται» καί άν έχη 
άφθονο τό αίσθημα, έχει καί πρό
χειρο καί άμεσο τόν άντίλαλο σέ 
κάθε λόγο πού δέν τής άρέσει.

Ό  γέρω δόκτωρ έχει μετανοιώ- 
σει γιατί έμεινε στή κωμόπολι ά- 
κούσας τή γυναίκα του καί δέν πη 
γε στό Λονδίνο νά έγκατασταθή. 
Εΐνε καρδιακός καί τό ξέρει. Εΐνε 
ώραϊος τύπος άνθρώπου μέ ψυχι
κή άνωτερότητα καί καλωσύνη. 
Κρατεί μυστική τήν κατάστασί 
του περιμένων τό τέλος μέ τήν >]-

της.
Η Λίλιαν δμως — πού τρέμει 

γιατί βλέπει δτι θά τής πάρη τόν 
Φάραντ — έχει τήν όξυδέρκεια 
τής γυναίκας πού ζηλεύει καί όσ- 
φραίνεται είς τήν έπανελθοΰσα 
αδελφήν τήν αντίπαλο. Ανακαλύ
πτει τό μυστικό καί τή διεύθυνσι 
τοΰ συζύγου. Τόν καλεϊ έν άγνοια 
τής άδελφής καί έκεϊνος πέφτει 
σάν άερόλιθος άκριβώς τήν ώρα 
πού ή Στέλλα ξαναζωντανεύει τό 
ρωμάντσο της μέ τόν Φάραντ. Ο 
τελευταίος φυσικά, έπειτα άπό τήν 
άποκάλυψι αύτή φεύγει πληγωμέ
νος διά νά άναχωρήση σέ λίγο γιά 
τή Νέα Ζηλανδία. A f  δύο άδελφαί 
τά.,.λένε ένα χεράκι. Άποτέλεσμα 
ή Στέλλα πείθεται δτι εΐνε τύπος 
καμωμένος γιά ν’ άναστατών^ τά

νό καί οί κολακευτικές κριτικές 
τών έφημερίδων έξήγειραν περισ
σότερο τήν φαντασία μου καί μ* 
έκαναν νά έρωτευθώ περισσότερο 
τό θέατρο καί γενικώς τήν τέχνη. 
Αύτό μοΰ εΐχε καταντήσει πιά έμ
μονη ιδέα, ήταν ένα είδος τρέλλας 
τόσο πού δταν δέν είχαμε πρόβα 
καί πήγαινα μέ τόν πατέρα μου 
περίπατο, ή άπάντησις μου ήταν 
νά πάμε^κι’ ώς τό θέατρο τοΰ 
«Σάν Κάρλο». "Οταν έφθανα έκεΐ
•·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·[Ι·Η·||·|!·π·||·||·||·ι

πάντα καί νά φεύγρ έπειτα διαρ
κώς καί...ξαναφεύγει πάλι μέ τόν 
άνδρα της κρύβουσα άπό τόν πα
τέρα της δτι έχει άποτύχει.

Αύτό εΐνε τό έργο, καί είπαμε 
στήν άρχή μέ λίγες γραμμές (θά 
μπορούσε νάταν άτέλειωτη φιλο
λογία περί άνθρωπινότητος άνωτε 
ρότητος στόν χειρισμό κλπ.) δ,τι 
νομίζομε πώς φτάνει νά λεχθή 
γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιον τό 
έχειρίσθη ό συγγραφεύς. Μένει να 
παρατηρήσωμε δτι άνεβάσθηκε πο 
λύ καλά καί άπεδόθη τό ϊδιο.

’Έξω  άπό τήν κυρία Ανδρεάδη 
τής όποιας τό παίξιμο ήταν άψογο 
πρέπει νομίζω νά ύπογραμμισθη 
ιδιαίτερα μόνον τής κυρίας Ανθής 
Μηλιάδη ώς γρηάς Σάρρας τό 
παίξιμο.

στον παραφορο έρωτά του περιφρ1 
νησε τά πάντα... Τί όμορφο πράγ 
μα !... Μέ τί ώμορφο τρόπο ήξερε 
ν’ άγαπάη ό Ρανταμές καί πώς 
αύτό τό πάθος του ένέπνευσε τόν 
μεγάλο Βέρντι νά τονίση τίς πα· 
θητικώτερες νότες καί νά δημιουρ 
Υήση αύτό τό άριστούργημα...

Έπί τέλους ή μεγάλη ή μέρα έ- 
φθασε, δηλαδή τό μεγάλο βράδυ. 
Έγώ, ό πατέρας καί ή μητέρα 
φθάσαμε στό θέοττρο μισή ώρα 
πρό τής παραστάσεως καί καθίσα 
με σ’ ένα θεωρείο τής τρίτης σει
ράς. Ή  μεγάλη πλατεία τοΰ θεά
τρου εΐχε μισογεμίσει καί καθώς 
ήταν βυθισμένη στό άπαλό φώς 
τοΰ μεγάλου πολυελαίου μέ τίς 
έκατοντάδες τά ήλεκτρικά λαμπι
όνια έδινε μιά ιδιαίτερη έντυπω- 
ση, νόμιζε κανείς πώς εύρίσκετο 
σέ θεία μυσταγωγία. Έρριξα  μιά 
ματιά σ’ αύτό τό χάος, πού εϊνε ή 
αίθουσα τοΰ «Σάν Κάρλο» καί σκέ 
φθηκα πώς γιά ν’ άκουσθή ό ήθο
ποιός άπ’ τή σκηνή ώς τήν άλλη 
άκρη τής αιθούσης κι’ ώς τήν 
έκτη σειρά τον θεωρείων χρειάζε 
ται ν’ εΐνε έφωδιασμένος μέ τήν 
σάλπιγγα τής Δευτέρας Παρουσί
ας, κι’ άπελπιζόμουν γιατί νόμιζα 
πώς ποτέ δίν θά κατώρθωνα μέ 
τήν άσθενική μου φωνή ν’ άκου- 
σθώ άκόμη κΓ ώς τά πρώτα καθί 
σματα τής πλατείας...

Τά μάτια μου δέν πίστευαν σ’ 
δ,τι έβλεπαν, ή καρδιά μου είχε 
σταματήσει νά κτυπά κι’ ή ανα
πνοή μου κρατιόνταν περιμένοντας 
ν’ άρχίση ή παράστασις. Ή  πλα
τεία καί τά θεωρεία είχαν γεμί- 
σει σχεδόν κι’ άκόμη έμπαινε κι’ 
άλλος κόσμος. Σιγά-σιγά τό φώς 
τής αιθούσης δυνάμωνε καί τό σι 
γο μ ίλη μα τών θεατών μαζί μέ τα 
όργανα τής όρχήστρας πού κουρ
διζόντουσαν, τίς πλούσιες καί θαυ 
μάσιες τουαλέττες τών ώραίων 
Ναπολιτάνων, τήν μεγαλοπρεπή 
καί βαρειά διακόσμηση τής αίθού 
σης παραβαλόμενα πρός τό μικρό 
καί πτωχικό θέατρο«Νουόβο» καί 
μέ τό μέτριο περιβάλλον του, πού 
τραγούδαγα έγώ μέ τόν πατέρα 
μου, μοΰ φαινόταν τόσο έλεεινό 
καί γελοίο. Νόμιζα πώς δέν εΐχε 
καμμιά διαφορά άπ’ τά θεατρά. 
κια τών νευροσπάστων, κΓ δσο τό 
συλλογιζόμουν πώς έκεΐ μέ είχε 
ρίξει ή τύχη μου, μ’ έρχονταν νά 
κλάψω...

Τέλος ό μαέστρος έμφανίζεται 
κτύπησε τρεις φορές τήν μπαγκέτ 
τα του στό άναλόγιο κΓ άμέσως 
όλη ή αίθουσα βυθίσθηκε στή σιω
πή. Ή  καρδιά μου άρχισε νά κτυ
πά δυνατά, ή μεγαλοπρεπής αΰ. 
λαία άνοιξε καί μέσα σ’ ένα γλυ
κό, μέτριο, άρμονικό φώς φάνηκε 
ό ναός τής ’Ίσιδος καί γύρω οΐ Ι
ερείς πού προσήυχοντο... κι’ό Ραν 
ταμές;... Που εΐναι ό Ρανταμές, 
ό πολυαγαπημένος ήρως μου... *0 
γλυκός έραστής τής Άϊνταάς;... 
Επάνω στή ζάλη μου δέν τόν f. 

βλεπα καί ρώτησα:
— Πατέρα, πού εΐναι ό Ροντα. 

μές;
ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧ Ο Β ΙΤ Η Σ  *Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α : ,  Ε ίς  τό έπόμ.ν*
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TOY
Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

XT. ΧΙΛΙΑΛΑΚΗ: «Βυζαντινό Τρίπτυχο» 
Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: «Ζυντριμμένα είδωλα»

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ό  κ. Χιλιαδάκης, παρά τίς καθη
μερινές άσχολίες του πού τοΰ α
πορροφούν άρκετό καιρό, δέ λησμο
νεί τούς παληούς χου έρωτας. Τόν 
Χιλιαδάκη τόν γνωρίζω άρκετά χρό
νια, άπό τήν άλησμόνητη έκείνην έ-1 
ποχή τοϋ «'Οδοιπορικού Συνδέσμου» 
δπου τό φυσιολατρικό καί πανθεϊστι- 
κό του α'ισθημα είχε έκδηλωθεΐ σ’ δ- 
λην του τήν έκταση. Χαραχτηριστι- 
κά γιά τήν άγάπη του πρός τή φύση 
πού τόν μαγεύει μέ τά θέλγητρά της 
καί άνανεώνει τήν ψυχή του είναι 
τά δυό του Εργα : «‘Η φυσιολατρεία 
στό έργο τοϋ Παλαμά» καί «Φυσιολα- 
τρεία καί Σολομός» πού δείχνουν 
δχι μονάχα τό μελετητή καί τόν έρα- 
στή κάθε ώραίου· μά μιά βαθειά, 
θάλεγα, θρησκευτική, άγάπη πρός 
τό έργο τοϋ Δημιουργού. Τό πόσο 
λ art ρεύει σάν παιδί τή φύση, πόσο 
τή νοιώθει καί πόσο πλουτίζει τόν 
έσωτερικό του άνθρωπο, φαίνεται ά
πό τοΰτο : δτι δέν έχασε ώς τώρα τή 
ουνήθειοτ—μιά συνήθεια ώραία—νά 
πηγαίνει τακτικά σ’ έκδρομές καί ν' 
άπολαμβάνει μ’ δλην του τήν ύπαρξη 
τό έλληνικό τοπίο. Ή  έκδρομή γιά 
τό Χιλιαδάκη δέν είναι μιά άπλή 
διασκέδαση, ουτε σνομπισμός. δπως 
τοΰτο συμβαίνει μέ τούς πολλούς. 
Είναι κάτι τό άναπόσπαστο στή ζωή 
του, μιά φ υ γ ή  άπό τήν καθημερι
νή ρουτίνα.

Μ’ άν τό κλΐμα του εΐναι ή φύση 
σ’ δλες τίς έποχές, ό .μελετητής βρί
σκει άκόμα μιάν άδολη ν εύχαρίστη- 
βη στή Μεσαιωνική καί τή Βυζαντι
νήν Ελλάδα. Τό βιβλίο του : «Ή 
κάτω γής κι" ό Χάρος» είναι μιά ά- 
ξιόλογη έργασία γύρω άπό τίς πα
ραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί 
τό «Βυζαντινό τρίπτυχο» πού τύπωσε 
τελευταία, σέ μιάν έκδοση καλαίσθη
τη τοϋ «Πυρσοΰ» μέ χαραχτηριστικές 
διακοσμήσεις τοΰ Δημητρίου Μορέτ. 
τη, είναι μιά συμβολή ένδιαφέρουσα. 
Λξιοπρόσεχτη, γιά τό «Βυζαντινό μυ
θιστόρημα», «Τά κάστρα τής άγά- 
πης» καί τά «Βασιλόπουλα καί τις 
Βασιλοπούλες». Γ  ιά νά γράψει τό 
βιβλίο του ό Χιλιαδάκης έργάστηκε 
μέ ζήλο, έρεύνησε κείμενα, έφτασε μ’ 
άλλα λόγια ίσαμε τις πηγές κ’ έτσι 
τά ντοκουμέντα πού μας δίνει είναι 
καρπός δουλειάς ευσυνείδητης καί 
προσωπικής. Δέν είμαι ειδικός γιά 
νά κρίνω στίς λεπτομέρειές του τό 
«Βυζαντινό τρίπτυχο», άλλά σάν ά- 
ναγνώστης. σά λογοτέχνης, όμολογώ 
*ώς μοΰ κίνησε τήν περιέργεια, κέν- 
τρισε τό ένδιαφέρον μου καί μέ κα- 
τατόπισε σέ πολλά σημεία. Ή  άγνοια 
τής μεσαιωνικής μας φιλολογίας εί
ναι κάτι πού κανείς δέν τό Αμφισβη- 
τεί. Τό πολύ κοινό οΟτε ξέρει κάν 
άν ύπάρχει τέτοιου είδους φιλολογία. 
Οί άλλοι, οί μορφωμένοι, γνωρίζουν 
Ισως τόν «Έρωτόκριτο» καί τό «Δι. 
γενή Ακριτα» άλλ’ άπό έκδόσεις 
λαϊκές, τής κακής ώρας, διασκευα- 

_ ομένες καί κομματιασμένες. Ή  άλή- 1  

~ feia' εΐναι πώς τά έργα αύτά· μέ τίς 
χιλιάδες τών στίχων, δέ μποροΰν σή
μερα στήν έποχή τής ταχύτητος νά 
τραβήξουν, έστω καί τόν καλοπροαί
ρετο άναγνώστη. Κουράζουν πολύ, 
δπως θά κουράσει,μοϋ φαίνεται,καί 
ή « Οδύσσεια» τοϋ Καζαντζάκη μέ 
τόν τεράστιο δγκο της, τόσο στό 
σΧήμα δσο καί στό περιεχόμενο. Γ  ι* 
αύτό τό λόγο> βιβλία σάν τοΰ Χιλια- 
δάκη, σύντομα, καλογραμμένα, δέ 
μποροΰν παρά νά ώφελήσουν γιατί 
κατατοπίζουν τό μέσον άναγνώστη, 
τοΰ δίνουν τήν όρεξη νά τρέξει κι* 
αύτός στά κείμενα ,τόν προδιαθέτουν 
γιά μιά πνευματικήν προσπάθεια, 
δύσκολη ίσως, δχι δμως άγονη. Κι’ 
αύτή είναι μιά άπό τίς άρετές τοΰ 
καινουργιου βιβλίου τοΰ συγγρα
φέως.
_Τό πρώτο μέρος τής έργασίας αύ

τής άναφερόμενο, δπως είπαμε, στό 
βυζαντινό μυθιστόρημα μας δίνει έν- 
διαφέρουσες καί ιστορικές πληροφο. 
ρίεςγιά τήν δλη διαμόρφωσή του, 
πού προέρχεται άπό τό έλληνιστικό 
μυθιστόρημα, δπως είναι έκεΐνο τοΰ 
Χαρίτωνος: «Τά κατά Χειρέοτν καί 
Καλλιρόην». "Αν δμως τά έργα αύ
τά είχαν τίς έμπνεύσεις τους άπό έ- 
ρωτικές καί πολλές φορές άπίθοενες 
καί τερατώδεις ιστορίες κι’ έγρα- 
φόντανε στή λόγια γλώσσα, άργό
τερα οί συγγραφείς τοΰ Μεσαίωνος 
ένοιωσαν τήν άνάγκη νά έκφραστσϋν 
στή δημοτική, πού ίσαμε τότε ήταν 
άρκετά περιφρονημένη."Ετσι,ϋστερα 
άπό τίς πρώτες προσπάθειες πού ά- 
νάπτυξαν τή μεσαιωνική φιλολογίά 
μέ τίς έρωτικές περιπέτειες τοΰ «Βέλ. 
θανδρου καί τής Χρυσάντζας», τοΰ 
«Καλλίμαχου καί τής Χρυσορρόης» 
δυό έργα σημαντικά γιά τήν ποίησή 
τους καί τή φαντασία τους, πλουτί
ζουνε χό βυζαντινό μυθιστόρημα :
«Ό  Διγενής ’Ακρίτας» καί ό «Έρω- 
τόκριτος» καί τά δυό μνημεία, στό 
είδος τους, άπαράμιλλα, πού, μ’ δλη 
,τους τήν κουραστική μακρηγορία, 
περιέχουν στίχους άριστουργηματι- 
κούς καί σελίδες πραγματικά περί
φημες. Ό  Χιλιαδάκης μδς δίν*ι τήν 
άναλυση δλων αυτών τών έργων μέ 
τρόπο έπαγωγό πού κινεί τό ένδια
φέρον τοΰ άναγνώστου. Στό δεύ
τερο μέρος τοΰ βιβλίου του μάς μι- 
λεΐ διεξοδικά γιά τά Κά<ττρα τής ά- 
γάπης, γιά τήν πολυτέλϊιά τους, Α- 
ναφέροντας χαραχτηριστικά Απο- 
«Λτάσμοττα, δπως στό κεφάλαιο ; 
«‘Η περιγραφή τών Παραδείσων» δ
που τό φυσιολατρικό αίσθημα χοΰ 
ουγγ ραφέως άναφαίνεται ξανά στήν 
πιό έντονη μορφή του. «Βασιλόπου
λο καί Βασιλοπούλες» πού κλείνουν 
τό βιβλίο τοΰ Χιλιαδάκη είναι σελί
δες άπό τις ώραιότερες πού ξεκου
ράζουν τόν άναγνώστη γιά τήν προσ
πάθεια πού έκανε νά παρακολουθή. 
βει τό «εγγραφέα στήν άνάπτυξη 
τοΰ δλου του θέματος, κάπως φιλο- 
λογικοϋ γιά κάποιον πού δέν είναι 
καί τόσο κατατοπισμένος στά βυ- 
ζοτντινά πράγματα. Συμπληρωματι
κά. ό Χιλιαδάκης μέ τό «Βυζαντινό 
τρίπτυχο», άνεξάρτητα άπό τή γνώ
μη τών ειδικών, έργάστηκε εύσυνει 
δητα γιά νά προσφέρει ένα βιβλίο ά. 
ξιοπρόσεχτο, σέ πολλά ώφέλιμο πού 
χαρίζει εύχάριστες ώρες σ’ έ κείνον

πού θά θελήσει νά σκύψει στίς σελί
δες του μέ καλή διάθεση κι’ ά. 
γάπη.

★
Άπό τή Μυτιλήνη μοΰ ήρθε ένα 

μικρό βιβλίο. Μιά συλλογή διηγη
μάτων τοΰ Άπολ. Αντωνίου μέ τόν 
τίτλο : «Συντριμμένα είδωλα». Δέν 
γνωρίζω τό συγγραφέα· μοΰ φαίνε
ται δμως δτι είναι νέος. Κ' ίνας νέος, 
πού δέν έχει άκόμα ουτε τήν Απαραί
τητη πείρα τής ζωής, οΰτε τή μελέτη 
πού χρειάζεται γιά νά διαμορφωθεί 
τό ταλέντο του, όταν αύτό ύπάρχει, 
δέ μπορεί παρά νά παρουσιάζεται 
στίς άρχές κάπως άγουρος. Αύτήν 
τήν έντύπωση μοΰ έκανε τό διάβα
σμα τών πέντε διηγημάτων τοΰ Α ν 
τωνίου, Άπό τόν συγγραφέα δέ λεί
πει κάποια φαητασία, κάποια συγκί
νηση. 'Υπάρχει άκόμα σέ μερικές 
σελίδες κάποια διάθεση σατυρική, 
πεσσιμιστική. Οί καταστάσεις δμως 
πού παρουσιάζει δίνονται λιγάκι 
πρόχειρα, χωρίς μεταπτώσεις, χωρίς 
τήν πλαστκότητα καί τήν άρχιτεκτο- 
νική πού κάνουν τό άληθινό καλλι- 
τέχνημα. Πάντως τό πρώτο, άν δέν 
κάνω λάθος, αύτό βιβλίο εΐναι μιά 
άρχή συμπαθητική, ευχάριστη, γιοττί 
ό Αντωνίου έχει κάτι νά μάς πει. 
Δείχνει σέ πολλά σημεία παρατήρη- 
ση, άνησυχία κι’ αύτές εΐν’ άρετές 
πού δίνουν έλπίδα γιά τό μέλλον.Τό 
καλύτερο διήγημα τής συλλογής 
μοΰ φαίνεται τό «Τριάντα χρόνια κα
θυστέρηση». Ό  Αντωνίου εΐχε πρα- 
γματικήν έμπνευση δτοίν τό ’γράψε. 
Ό σο γιά τό «Ό  Θανάσης πέθανε 
διάσημος» έχω τήν ύπόνοια, μπορεί 
νά κάνω καί λάθος, δτι ή ιδέα δέν 
είναι όλότελα δική του. θυμοΰμαι ά- 
μυδρά πώς κάποτε είχα διαβάσει ένα 
ξένο παρόμοιο διήγημα. Πάντως μ’ 
δλες τίς έπιφυλάξεις, άν ό Αντωνίου 
μελετήσει περισσότερο, άν άποκτήσει 
πείρα βοτθύτερη καί έπιμεληθει πιό 
πολύ τό ΰφος του, θά μπορέσει άρ
γότερα νά μάς δώσει πιό άξιόλογα 
πράγμοττα.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

Λ ΟΓ ΟΤ Ε ΧΝΙ ΚΕ !  Ε Π Ο Ϊ Ε Ι Ϊ
Σ ’ αύτό τά μήνα θά κυκλοφο- 

ρήστ) ό «Οίκος Γκοβόοτη»; Ρώ 
μου Φιλλύρα: «"Απατντα». Γιάννη 
Ρίτσου: «Τό τραγοΰδι τής αδελ
φής μου» (τρίτη έκδοση). Άν- 
τώνη Γιαλοΰρη : «Βυζαντινά1 καί 
Φαναριώτικα σκίτσα» ('Εκδοση 
πολυτελής, διακοσμημένη άπ' τόν 
καλλιτέχνη Ά ρ χη  Κόβα). Δ. 
Λαυράγκα : «Τά Απομνημονεύ
ματά μου». Έρ . "Ιψεν: «01 μνη- 
στήρες του θρόνου». Στέφαν 
Τσβάϊχ: «Λέων Τολστόη». Γιάννη 
Σκαρίμττα: «Τό σόλο του Φίγκα- 
ρο». Κώστα θροβκιώτη: «Μοναξιά 
μέ φώς καί δίχως παράθυρα». Ρ έ
νας Λεοντίδου: «Πρώιμη έσπέρα».

«Β Ρ ΑΔΥΝΑ ΦΩΤΑ»— Έκυκλο 
φόρησε καί πωλείται σέ δλα τά 
μεγάλα καί κεντρικά βιβλιοπω
λεία τών Αθηνών καί τών Επαρ
χιών, ή πρώτη ποιητική συλλογή 
τοϋ γνωστοϋ νέου ποιητοΰ κ. Στεφ. 
Μπολέτση μέ τόν τίτλο «Βραδυνά 
Φώτα».Τόν τόμον τοϋτονάποτελοΰν 
δυό καλογραμμένες σειρές άπό 
μοντέρνα σέ σκέψη καί διατύπωση 
ποιή ματα, τών όποιων τό περιεχό- 
μενον θά προκαλέση τό ένδιαφέ
ρον τών άσχολουμένων μέ τήν ποί 
Τ1°ΓΠ· _Οί στίχοι είναι μουσικοί, μέ 
πηγαΐον λυρισμόν καί τρυφερότη
τα ποϋ συναντά κανείς σπάνια σέ 
ποιητικούς τόμους άπ’ δσους έκυ- 
κλοφόρησαν τελευταία. Συνιστώ· 
με τό διάβασμά των σέ κάθε βι
βλιόφιλο, ή μελετητή τής νέας 
ποιήσεως.

ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

Τ Ο Υ  κ  © . Κ Α Μ Ε  Ν  Ι Λ Η
Έ να  βράδυ παρασύρθηκα ώς έ- 

κει. 'Η άλήθεια είνε πώς τδθελα. ΤΗ- 
ταν τόση ή πλήξι σ’ αύτό τό έπαρχι- 
ακό σπιτομάζωμα, κουραζότάν κα
νείς νά βλέπη τά στυγνά πρόσωπα 
τών άνθρώπων ποΰ πηγαινοερχόν- 
τουσαν άδιάφοροι τούς ελεεινούς 
δρόμους γιομάτους λάσπες καί βρω. 
μόνερα πού κοττέβαιναν άπ’ τίς ά
πάνω συνοικίες.

Τρεΐς βιτρίνες καί πίσω άπ' τά θο
λά τους τζάμια 
σκιές πότε ζωη- |

ή κιθάρα κατεβαίνουν γρήγορα άπ 
τό πατάρι τούς περικυκλώνουν καί 
παραβγαίνουν δλοι στή φωνή. Ανά
μεσα άπ’ αύτό τό πανδαιμόνιο τής 
αελωδίας άκούγεται ή βραχνή φω
νή τοΰ κοντούλη:

—’Άνοιξέτο ρέ θερίο! ’Ί  σα ρέ Θα
νάση, έπαναλαμβάνει άλλος.

Γότε πρόσεξα κι’ έγώ. Ό  Θανά
σης, ό έπιλεγόμενος θερίο, εΐνε ένας 
άντρακλας ώς έκεΐ άπάνω, φοράει

Άνηγγέλθη άπό τίς έφημερίδες 
ή Ϊδρυσις μιάς νέας όργανώσεως 
Υπηρεσιών Τύπου, Γραμμάτων. Έ  
πίστη μών καί Τεχνών, ύπό τήν έ- 
πωνυμίαν «Πρακτορεΐον Πνευματι
κής Συνεργασίας». *Η ΐδρυσις του 
σκοπόν έχει νά πληρώση τήν ελλει 
ψιν ένός προμηθευτικοΰ γραφείου 
τής σφαίρας τών Γ ραμμάτων, τής 
Επιστήμης καί τής Καλλιεχνίας 
στήν έξυπηρέτηση τών όποιων θέ
τει τάς δυνάμεις του. Ή  έλλειψις, 
ένός είδικοϋ γραφείου δπως αύτό 
ήτο φανερή. Οί διοτνοούμενοι τής 
Επαρχίας καί τοϋ έξω έλληνι- 
σμοϋ ήσοτν σχεδόν καταδικασμένοι 
σέ άγνοια καί άφάνεια. Τά βιβλία 
των, ή γενική έργασία των, αί ά- 
νάγκαι των, δέν ήμποροΟσοτν νά 
έχουν ένοτν φίλον πού ιδιαίτερα νά 
ένδιαφέρετο δι* αύτά. Μέ τήν ϊδρυ 
σιν τοϋ Πρακτορείου τούτου τά 
πράγματα άλλάζουν. ’Έ να  βιβλίο 
ένα περιοδικό, μία διάλεξις, μιά 
έορτή, μία Εκθεσις θά 6pfj τώρα 
τόν είδικόν νά τήν γνωρίση διά 
τοϋ τύπου τής πρωτευούσης καί νά 
τά διαφήμισή. Μά καί ό έπαρχι. 
«κός τύπος ήμερήσιος καί περισδι 
κός, ώς καί τοΰ έξωτερικοΰ διά 
τοϋ γραφείου τούτου θά Spfj έναν 
συνεργάτη προμηθευτή τής καλλι- 
τέρας δι’ αύτόν συνεργασίας ή ό
ποία θά τοϋ προσφέρεται μέ άσή- 
μαντον πληρωμήν. Είς τό «Πρακτο 
ρεϊον Πνευματικής Συνεργασίας» 
έδέχθησαν νά συνεργασθοϋν ή 
γνωστότερες καί καλλύτερες σέ 
κυκλοφορία υπογραφές τοΰ τύπου 
καί τοϋ έξωτερικοΰ, διαπρεπείς 
λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, κοι
νωνιολόγοι, έπιστή μονές, συγγρα
φείς κ. ά. Διά περισσότερες πληρο 
φοίες καί διά νά λάβετε γνώσιν 
λεπτομερώς τών σκοπών καί τών 
μέσων πού θά έπιδιωχθοϋν αύτοί, 
γράψατε ζητοϋντες καί σχετικάς 
έγκυκλίους: «Πρακτοραον Πνευ-, 
ματικής Συνεργασίας» Γραμματο. 
θυρίς 320, ΆθήναΓ.

ρές, πότε άχνες 
κι’ άπελπισμένες, 
ήχος μιάς μουσι- 
κ γ  c μέ μονότονο 
ρυθμό δσο καί 
νάναι είνε πειρα
σμός διαβολικός 
j t ’ άρρωστημένα 
μου νεΰρα. Διά
βολε ! Χρειάζεται 
νά περιγράψω τήν 
κατάστασί μου. 
Σήμερα δ· ι τό 
άπόγευμα περπα* 
.juaa άσκοπα ά
νάμεσα άπό σαρα 
βαλιασμένα πα- 
ληόσπιτα, σέ κά
ποια γωνιά στάθη 
κα καί κύτταξα 
ψηλά. Μοδρθε νά 
βάλω Λωνές. 
’Ένας μακρουλός 
πύργος στραβός 
καί βρώμ κος ώρ 
θονόταν έκεΐ άπά 
νω κι’ ένα ρολόϊ 
μέ τήν πλάκα του 
γιομάτη τραύμα
τα άπ’ τά πετρο
βολήματα τών 
π α λ η ό π"̂ α ι-

φαρδύς-πλατύς ξάπλωσε σκάλα

δων έδειχνε μέ τρόπο δειλό πώς έδώ I μαύρη τραγιάσκα καί χοντρή 
ό χρόνος δέν εΐνε διόλου χρήμα, μά ι ^ατατούκα, μικρούτσικα μάτια ξε- 
βάσανο καί κόπος. Άργότερα θυμά- I χωρίζουν άπ’ τίς _πρισμέ_νες τουςit inn ί-'Ρ,ν Λ—’ —Λ..  ί ί . τγπ/ι WMTTnUV r*φούσκες πού κυττοΰν δεξιά, άριστε 

ρά βουβά καί μέ δέος. Κυττόί δειλά 
τίς γυναίκες κι’ άφίνει ξαφνικά μιά 
κραυγή βαθειά μεσ* άπό τό είναι 
του έτσι δυνατή πού τράνταξε συ
θέμελα ή σάλα. Ή  γυναίκες κυττά- 
χθηκαν κι* ή παρέα ένθουσιάστηκε. 
Αύτός έκεΐ μέ τό κασκόλ προσκάλε- 
σε μ* ένα κλείσιμο τοΰ ματιοΰ μιάν 
ψηλήπούδλητήνώρα χασκογέλοτ/ετά
καμώματά τους άπ' τή σάμπα. Δι 
πλάρωσε μέ τσακίσματα, ό κοντού
λης τσακίστηκε νά προσφέρη καρέ 
κλα άνάμεσα άπ* αύτόν καί τόν Θα
νάση. Καινούργια πιοτά παραγγέλ 
θηκαν, ή ρεμπούπλικα μέ τό κασκόλ 
ρώτησε: Τί παίρνεις, Νίτσα; Ούΐσκι 
άπήντησε κι’ άφησε τό γυμνό κι’ &μ- 
μορφο-χέρι της νά στηριχθή πάνω 
στ’ άπλωμένα μπούτια τοΰ Θανάση. 
Τό θεριό έρριξε βλοσυρές ματιές γύ
ρω στή σάλα καί σέ λίγο σάν νά ή- 
σύχασε, άρχισε νά χασκογελάη κυτ- 
τώντας τόν κοντούλη. Ή  όρχήστρα 
τώ̂ ρα συμαζεύτηκε στό παταράκι 
καί σκορπούσε τούς ήχους τοΰ ταγ
κό στή γκρίζα σάλα. Τό μουντό άν- 
θρωπομάζωμα τ’ άγκάλιασε τό εϋ- 
θυμο τραγούδι τής Νίτσας γιομάτο 
τσακίσματα καί γαργαλητά.

Κι’ άν δέ μέ νοιώσης 
θά μετανοιώσης...

"Ενας νεαρός σηκώνεται άπ’ τ’ 
Ιάντικρυνό τροοπεζάκι κι* έρχεται 
κατευθεΐοη' σέ μένα. Μοΰ χαμογελά 
υποχρεωτικά, θυμήθηκα αόριστα τή 
φάτσα του.

—Τί γίνεστε;
-Καλά.
—’Ήρθατε νά δήτε τό καμπαρέ;

_  Χαμογελώ μ' άπορία. ’Ά ς  εΐνε 
—αφνικά θυμήθηκα.

^Μά δέν είστε δ κύριος... δημοσι
ογράφος άν δέν γελοιέμαι... στά 
Τρίκκαλα,^ Σκύβει γελαστός.

—Καί ττώς έδώ;
—Μά είμαι σιδηροδρομικός υπάλ

ληλος τώρα, μοΰ άπαντα,
—Ο! Temporal

Ο I Mores ! μοΰ λέει μ’ έτοιμότη- 
τα καί μοΰ δείχνει τή σάλα. Καί τά

συμπεράσματα σας;
Γιατί τάχα νά ξύνουμε τίς πΛηγές 

μας, φίλε μου. Κάποτε κάποια έπο
χή έβρισκα άπίστευτες δμμορφιές 
στά γράμματα, στίς τέχνες. Είχαμε 
ένα γραφειάκι δίπλα στό τυπογρα
φείο τής έφημερίδος, θυμάστε, ήρθα
τε μοϋ φαίνεται μιά φορά. Έκεΐ μα
ζευόμασταν κι’ εΐμασταν έξοχη συν
τροφιά, οί μερακλήδες τοΰ μυαλοΰ, 
καθώς μάς έλεγε ό διευθυντής. Ξη- 

μ ε ρ ονώμαστοιν 
γιά νά καθορί
σουμε τούς σκο
πούς καί τά Ι
δεώδη τής έπαρ- 
χιακής τέχνης. 
Έκεΐ έρχόταν κι’ 
ό Ν. Π. καί μάς 
διάβαζε τά ποιή- 
ματά του κι’ έκεΐ 
Μνα βράδυ υπο
χρεώσαμε μέ τό 
ζόρι τό μουλάρι 
τόν διευθυντή νά 
βάζη φιλολογικές 
έπιφυλλίδες στήν 
εφημερίδα. ‘Ό 
μως σκορπίσαμε 
στ-·ύς τέσσερης 
άνέμο< ς.

— Καί τώρα; 
Μέ κύτταξε σα
στισμένος. Τοΰέ- 
παναλαμβάνω. Τώ 
ρα καταγίνεστε 
μέ τίποτα;

— Τώρα! μουρ
μούρισε, τώρα 
μπά I Δέν 6α- 
ρυέστ£, δέ μάς 
δίνει, κανείς ση
μασία, τό μουλά
ρι ό διευθυντής 
κατήργησε τίς έ- 

πιφυλλίδες, τά άρθρα τά γράφει 
μόνος του, πολλές φορές τοΰ 
τά στέλνουν έτοιμα. Πρόσε
ξες ποτέ σου>τά βώδια πού όργώ- 
νουν. Παραζαλισμένα, κι’ άν βλέ
πουν τί τάχα, νεκρωμένα τά μάτια 
τους, πατοΰν τό χώμα πού όργώ- 
νουν κι’ ήδονίζονται μέ τήν κατάντια 
τους. “ Ολη μέρα στό στοτθμό δου
λειά, καί τό βράδυ έδώ στή λάσπη 
αύτή πού βλέπεις...

—Μά εΐνε τρομερό, φίλε μου, πρέ
πει ν’ άντιδράσετε, ψιθύρισα, μά μέ 
σταμάτησε άπότομα. Τί τά θέλετε 
άπ’ αύτή τή λάσπη κάτι θά ξεπηδή- 
ση, κάποτε θά τήν βαρεθοΰμε καί τό
τε... Γ  ιά τήν ώρα ή ζωή εΐνε γιομάτη
rw’i m r v r v r i  -rr Μ »

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  
ΤΟΥ Κ Ο Π Α

ΑΠΟ ΤΗ ZQH
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ κ
Τό πόσον έμόχθησεν καί άγω- 

νίστηκε ό Χρησταμανος, χωρίς 
καμμιάν χρηματικήν βοήθειαν, 
χωρίς καμμιάν έπιχορήγηση είτε 
κρατική είτε Ιδιωτική γιά νά έ- 
πιβάλλη καί κοπταστήση γνωατόν 
τό έργον του καί εις τόν έξω έλ- 
ληνισμόν, άποδεικνύει τό έξής 
περιστατικόν : Φεύγει έν καιρω
νυκτός άπό τήν Πόλη, δπου εΐχε 
δώσει σειράν παραστάσεων, σι
δηροδρομικός ><αΐ κατευθύνεται 
στήν Καβάλλα μέ τόν θίασόν του, 
είς τήν έκεΐ αίθουσαν τής «Οΰνι- 
όν Φρανσαίζ». Χειμώνας, κρύο φο 
βερό. Εις τά βαγόνια τοί) τραίνου] 
έστοιβαχτήκαμε δλοι καί αύτός 
μαζί μας, άνευ ούδεμιάς δκχκρί- 
σεως, χο^ρίς καμμιά θέρμανσι, 
διά τόν άπλούστατο λόγο πού τα
ξιδεύαμε δλοι, ένεκεν οικονομι
κών λόγων, Γ ' θέσι, έταξιδεύαμε 
έτσι δλη τή νύχτα κι’ έκοιμηθή- 
καμε δλοι έπάνω στούς σανιδέ
νιους πάγκους, χωρίς νά γδυθοΰ- 
με καί μεταχειρισθέντες τά παλ
τά μας γιά κουβέρτες. Κανένα 
παράπονο δέν ακούστηκε άπό 
κανένα, καμμιά δυσφορία. "Ολοι 
μας είμαστε ε&θυμοι καί ζεστένα- 
με κατά τό διάστημα τοϋ ταξι
διού τήν παγερή άτμόσφαιρα τοΰ 
βαγονιού μας μέ τ’ αστεία μας 
καί μέ τά τραγούδια μας. Ό  ί
διος ό μακαρίτης, πού ώς έκ τής | 
σωματικής κατασκευής του καί j 
τής λεπτής φύσεώς του

ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
στομάνου, χημικού. Δέν περιγρά- 
φεται ό ένθουσιασμός της δτοα/ 
τόν είδε μετά πάροδον τόσου 
χρόνου, τής έδόθη ή εύκαιρία ν* 
άκούση τούς γλυκείς φθόγγους 
τής μητρικής της γλώσσης, τής 
γερμανικής, οί όποιοι φυσικά έ· 
γίνοντο άκόμα γλυκύτεροι δταν 
έπροφέροντο άπό τό γλυκό στό
μα τοϋ Χρηστομάνου. Άλλά  ό
ποία άπογοήτευσις καί άμηχανία 
κατέλαβε καί αύτόν καί τούς μύ- 
στας δλους, δταν ό άστυνόαος 
καί ό λογοκριτής μάς άνήγγει- 
λαν ξηρώς δτι δέν δίδει άδειαν 
διά παραστάσεις είς έλληνικούς 
θιάσους, διά τόν άπλούστατο ν 
λόνον ποΰ οί τότε έκ Καβάλλας

Χρηστομάνος

έδεινο- ί

μαι βρέθηκα έξω άπ’ τήν πόλι άνά 
μεσα σέ πανύψηλα βράχια γιομάτα 
σιωπή καί μυστήριο. Μιά βουή υπό
κωφη λές άπ’άλλον κόσμο άκουγό 
ταν καί μέ τήν τροτγική γαλήνη τών 
βράχων ένα ποτάμι άνυπόμονο κα
τρακυλούσε στήν άνώμαλη κοίτη του 
ώσπου μαζεύοντο^ σέ μιά λάκκα καί 
ξαναωρμοΰσε χωρισμένο τώρα σέ 
δύο χαράδρες. ’Έμεινα καρφωμένος 
πολλήν ώρα στήν άκρη τής λίμνης.
Κυττοΰσα μίαν φτέρη πού τήν έδερνε 
άλύπητα ό άφράς έκεΐ στήν άκρη τοΰ 
καταράχτη. ’Έτρεμε όλόκληρη, έ
σκυβε κι* όρθώνονταν άδιάκοπα, σέ 
μιά στιγμή τίρ έχασα, μά νάτην τι
νάζεται μέ νεύρα καί ξαναρχίζει τό 
παιχνίδι της. Βράδυαζε. Πυκνά σύ- 
γνεφα _ ζώσαν τίς κορφές τών βρά
χων, πήρα τόν κατήφορο κι’ άνάμε
σα άπό τά σαραβαλιασμένα παληό- 
σπιτα νάμαι πάλι μπρός σ* αύτά τά 
®°λά τζάμια πού μέ τίς σκιές πίσω 
εΐν δλο πειρασμός καί μυστήριο. Σέ 
μιά σάλα γιομάτη καπνούς κι* άν
θρώπους μπήκα άπαροττή ρητός,
Ά π ’ τή γωνιά πού κάθησα τά βλέ
πω δλα κι* έχω τόσα νά δώ. Έκεΐ 
στό βάθος ένας πάγκος κι* άπό πά
νω ράφια γιομάτα μπουκάλες, ένας 
χοντρός _ κατακόκκινος καθισμένος 
πίσω άπ’ ένα πάγκο χαμηλότερα ρί
χνει έρευνητικές ματιές σ’ δλη τή 
σαλα, ένώ στά χέρια παίζει τίς μάρ
κες πού τοΰ πετάνε τά γκαρσόνια 
περνώντας. Στό κέντρο μιά σόμπα 
και γύρω της πεντέξη γυναίκες, άλ
λες δρθιες, άλλες καθισμένες. "Ο 
λες φοροΰν μακρυές τουαλέττες κι* 
εΐνε γιομάτες κοσμήματα. Κι’ Μνα 
γύρω στά τραπεζάκια άνθρωποι λο 
γής-λογής. Δίπλα μου μιά συντρο
φιά όρύεται. Φοράνε χοντρά σακκά- 
κια καί τραγιάσκες, μά είνε καί δυό 
άναμεσά τους μέ ρεμπούπλικες καί 
παλτά καί γύρω στό λαιμό τους ά
σπρα κασκόλ. Φανερό πώς δλοι τους 
εΐνε μεθυσμένοι. "Ενας άπό δαύ- 
τους κοντός-κοντός μέ φαγωμένο 
ξανθό μουστάκι διατάζει στήν όρχή
στρα άμανέ. Τό βιολί, τό πάντζο κι’

  -------

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΗ «Γαλλική Κωμωδία» έδωσε ι γιαγκα» παίζεται στό ι νηΑ ι ί ' .^
τίς_ μέρες αύτές τό Αριστούργημα τοΰ «Αμπρί». Εΐναι μιά κωμωδία τοΰ I « Σαππουΐ «t1® ?  ^  λΊ

ούσιαστικώτερα προβλήματα. Μ' 
αύτόν τόν Ν. —τί δμμορφα ποιήμοττα 
πού έγραφε— κατατσακιστήκαμε 
στά σκαλιά τής Δημαρχίας γιά μιά 
Θέσι, νά ζήσσυμε ύπό τόν ήλιον.Δέν 
είχαμε τσιγάρο. Τώρα, αύτός στή 
Μακεδονία επιστάτης στά έργα κι’ 
έγώ έδω. Ή  ψυχή μας έχασε τήν ή
μερη εύαισθησία της κι’ ή φύσι τό 
γοΰστο της.

Σιωπήσαμε κι’ οί δυό. Δίπλα μας 
γύρω άντηχοΰσε ή στριγγιά μελω- 
δία_ γιομάτη πρόστυχα τσακίσματα, 
Στήν συντροφιά τοΰ θεριοΰ προστέ 
θηκαν άλλες δυό γυναίκες μιά μ 
δμμορφα ξανθά μαλλιά κι*' ή άλλη 
μέ λιγερό κορμί καί άναιδέστατη 
φάτσα. Τό̂  θερίο δμως έξαφανίστη- 
κε κι’ ή Νίτσα τό ίδιο. "Ενα κουδοΰ- 
νι ήλεχτρικό έκεΐ πάνω άπ* τό κεφά
λι μου δλο καί μοϋδινε στά νεΰρα 
μέ τούς χτύπους του. Καί σέ κάθε 
χτύπο τό βρωμερό γκαρσόνι ετρε- 
χε κι’άνέβαινε κάτι σκαλιά κρυμ
μένα πισω άπό βαρειές κουρτίνες.
Ετσι περνά ή ώρα. Κι’ ό καιρός 

κυλά μέ βάσανο καί κόπο. Μάκά- 
τι τρέχει. "Ενας διαβολικός θόρυ
βος σάν κάτι ιβαρύ νά κατρακυλά 
άπό τις σκάλες. Κυττώ περίεργος. 
Έπί τέλονς κάτι συμβαίνει.

Τό θερίο, _κατεβαίνοντας άπό τά 
δώματα τής Αφροδίτης, παραπάτη
σε και τώρα φαρδύς-πλατύς ξάπλω
σε στη σκάλα έκεΐ μπρός στά πόδια 
μας βγάζοντας κάτι άναστενάγμα- 
τα, μά κάτι άναστενάγμοαα ι

θ. ΚΑΜ ΕΝ ΙΔΗΣ 
ι··ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι

πρό ημών διελθόντες έλληνικό! 
θίασοι (μπουλούκια), περιφρονή- 
σαπαες τάς διαταγάς του, πρός 

_ _ άναπτέρωσιν τοΰ έθνικοϋ πατριω
παθοΰσε, μας έδωσε πρώτος τισμοΰ, άντί τοΰ έγκριθέντος υπό 
τό παράδειγμα τής υπομονής καί τής λογοκρισίας έργου, έπαιΡαν 
τής σκληραγωγίας. Αύτός πού τ 9  καιρω έκείνω καί έν πλήοει 
γεννήθηκε στά πούπουλα, καί έ- ™νισχύρω τότε Χαμιτικώ κάθε-
ζησε μέσα στά ντιβάνια καί στίς ! ^ “ " κ λ έ φ τ ε ς * " Αρμστωλ°  
άναπαυτικές πιολυθρόνες καί | Ό  Χρηστομάνος διιως δέν ά· 
στήν χλιδή τοΰ αύτοκρατορ'.χοΰ , πηλπίσθη. Είχεν ύπ* δψει τό σχέ- 
παλατιοΰ τής Βιέννης, έδωσε ^ι° ν του’ ^  έπέτυχε πλη-

τοϋ Μπωμαρσαί : «Οί γάμοι τοϋ 
Φιγκαρό» μ’ έντελώς καινούργια 
σκηνοθεσία, περισσότερο προσαρμο
σμένη στό σημερινό πνεΰμα. Ή  μου
σική, οί χοροί, τό τραγούδι, διακο
σμούν τό άθάνατο έργα καί τό κοινό 
βρίσκει έτσι μιάν καινούργιαν ευχα
ρίστηση. παρακολουθώντας τίς άλη- 
σμόνητες περιπέτειες τοΰ πολυμήχα
νου Φιγκαρό.

—"Υστερα άπό άρκετά χρόνια,— 
εΐχε νά παιχθει άπά τήν έποχή τοΰ 
πολέμου — ή "Οπερα — Κωμ,κ άνέ- 
βασε ξανά τό «’’Ονειρο» τοΰ Άλ- 
φρέντ Μπρυνώ, έμπνευσμένο άπό τ' 
ομώνυμο μυθιστόρημα τοΰ Ζολά. Τό 
λυρικό αύτό δράμα δταν πρωτανε- 
βάστηκε τόν ’ Ιούνιο τοΰ 1891 άνα- 
στάτωσε τούς μουσικούς κύκλους 
τής έποχής μέ τό τολμηρό :ου γρά
ψιμο καί τήν νεωτεριστική του ένορ- 
χήστρώση.. Άκόμα δέν είχε φανεί ό 
«Πελλέας καί ή Μελισσάνθη» τοϋ 
Ότεμπυσσύ πού έμελλε νά δώσει 
μιάν έντελώς καινούργια κατεύθυνση 
και ν άνοίξει τό δρόμο στήν έμπρε- 
σιονιστική μουσική. ’Έτσι τό «’Όνει
ρο» στάθηκε τότε £να γεγονός, μιά 
σημαντική χρονολογία στήν έξέλιξη 
τοΰ λύρικοΰ δράματος. Σήμερα φυ
σικά δέν προκαλεΐ τό ίδιο ένδιαφέ
ρον, μολονότι περιέχει άριστουργη. 
μοπτικές σελίδες.

Η σημερινή κριτική ύποδέχτηκε 
τήν έπανάληψή του μέ εύνο'ίκά σχό
λια κ’ έπαίνεσε τά σκηνικά καί τήν 
έκτέλεση ανεπιφύλακτα.

—Τό περίφημο έργο τοΰ Ζάν Κο- 
κτώ : «Οί τρομεροί γονείς» πού 
προκάλεσε τόσην πολεμική μέ τίς 
τολμηρές έκφράσεις τ0υ καί τήν δλη 
του σύνθεση, έφθασε στήν έκατοστή 
του παράσταση στό «Μπαύφ . Παρι- 
ζιέν»..

— Ενα περίεργο έργο μέ τόν άκό
μα πιό περίεργο τίτλο : «Ραντικα-

Αντρέ Μπωκούρ, άνεβασμένη 
σκηνοθετημένη άπό τούς Άντρέ Β ιλ- 
λιέ καί Φρανσίς Άμπριέρ. Ή  δράση 
της γίνεται στήν Αφρική, στίς γαλ
λικές αποικίες. Ό  συγγραφεύς μέ 
πολύ πνεΰμα σατυρίζει τή γαλλική 
διοίκηση, τούς ιεραποστόλους, τούς 
λαθρεμπόρους, κάτω δμως άπό τή 
σάτυρά του αύτή δίνει μιά συνθετι
κήν εικόνα τών Γάλλων άποίκων 
πούθυσιάζουν τάνειάτα τους,τή ζω 
τους γιά τήν άνάπτυξη τής Γαλλικής 
Αύτοκρατορίας.

—Ή  Μαριάννα "Οσβαλντ. πού, δ
πως θά θυμοΰνται οί άναγνώστες 
μας, εΐχε προκαλέσει πέρυσι άρκετό 
θόρυβο μέ τή δίκη της γιατί εΐχε 
κλέψει πολύτιμα ντοκουμέντα άπά 
έναν άξιωμοαικό τοϋ ναυτικοΰ, έφυ
γε άπό τό Παρίσι μέ, τό ύπερωκεά- 
νειο « ίλ —Ντέ Φοάνς» γιά τή Νέα 
Υορκη. Με το ίδιο πλοίο άνεχώρη- 
σαν ό Παντερέφσκυ, ό ζωγράφος 
Ντομέργκ, ό Άντρέ Μωρουά.

— Η Μαριάννα "Οσβαλντ θά τρα
γουδήσει σ’ ένα καμπαρέ. Κατά τήν 
άπουσία της, θά έκδοθοΰν στό Παρί
σι τά Απομνημονεύματά της πού οί 
φίλοι της οί όποιοι τά διάβασαν λέ
νε δτι εΐναι έξαιρετικά ένδιαφέροντα 
καί άποκαλυπτικά.

T-Τό έργο «Φρενίτις» πού παίχτη
κε κ’ έδώ μ’ έπιτυχία άπό τή Μαρίκα 
Κοτοπούλη φαίνεται δτι έδωσε ποσο
στά στό συγγραφέα του πάνω άπό 
έν·α έκατομμυριο γαλλικά φράγκα. 
Ό  Ί εΡέ ευγενικής κοαα-
γωγής, ήταν πολύ πλούσιος καί 
πρίν. Τώρα μέ τά ποσοστά τοΰ έργου 
του άγόρασε μιά.θαυμασία έπαυλη, 
πού είναι πενήντα χιλιόμετρα μα
κρυά άπό τό Παρίσι. Τό μεγάλο πά
θος τοΰ νεαροΰ συγγρο?φέως, έκτός 
άπό τό θέατρο, είναι τά λουλούδια. 
Εχει ένα ωραιότατο κι’ έκτεταμένο

σμονεΐ χό δραμοττικό συγγραφέα. Έ- 
τελείωσε τό καινούργιο του έργο 
πού φέρει τόν τίτλο : «Ό Μακαρί
της κύριος Πικ» καί πού θά παιχθεϊ 
στό θέατρο τών Τεχνών.
> ~ Ό  Αουΐ Ζουβέ έπανέλαβε στό 

«Άθήναιο» δπου θά παίζεται γιά ένα 
μήνα έναν παληό του θρίαμβο : τό 
«Κνόκ» τοΰ Ζύλ Ρομαίν. Γιά μιά ά
κόμη φορά, οί περιπέτειες τοΰ ΐατροΰ 
Κνοκ διασκεδάζουν τό παρισινό κοι- 
νι̂ ', ^ν, τΦ μετ<χζ̂  συνεχίζονται έντα. 
τικά οί δοκιμές τοΰ καινούργιου έρ
γου τοΰ Ζιρωντού : «Νηρηίδες» γιά 
τό όποιο γράψαμε πρό ήμερών,

Τό « Οντεόν» έποονέλαβε τόν 
«Πελλεάς και τήν Μελισσάνθη» τοΰ 
Μαίτερλιγκ, χωρίς τή μουσική φυσι
κά τοΰ Κλώντ Ντεμπυσσύ, άλλά μέ 
τή συνοδεία τής μουσικής τοΰ Γκαμ. 
πριέλ Φωρέ. Καί οί δυό παρτισιόν. 
τόσο τοΰ Ντεμπεσσύ δσο καί τοΰ Φω
ρέ εΐναι άριστουργήματα στό είδος 
τους. Υπάρχουν σελίδες περίφημες, 
ανάλαφρες καί άέρινες, άσύγκριτες 
στήν έμπνευσή τους στήν παρτισιόν 
τοΰ Φωρέ, πού ύπήρξε ένας μεγάλος 
πράγματι συνθέτης καί ποΰ ό πρόω
ρος θάνατός του στέρησε τή γαλλι. 
κή μουσική άπό μιά σπάνια μεγα- 
λοφυΐα.

—Μέ τήν ευκαιρία αύτή τής έπα- 
ναλήψεως tcC «Πελλεάς» πολλοί δη. 
μοσιογρφοι πήραν συνεντεύξεις άπό 
τό Μαίτερλιγκ πού σήμερα είναι ό- 
γδόντα χρονών, άλλά κρατιέται θα- 
λερώτοττος. Τούς μίλησε γιά τά σχέ- 
βιά του. Σκέπτεται νά γράψει ένα 
θεοττρικό έργο μέ θέμα τήν τραγικήν 
ίστορία τής ’Άννας Μπολένας, πού 
θά τήν ύποδυθεΐ ή Κα Ρενέ Μαίτερ- 
λιγκ, ή χαριτωμένη καί νέα γυναίκα 
του πού παίζει τώρα τή Μελισσάνθη. 
Σ κεπτεται δμως χό έργο του αύτά 
νά τό δώσει χωρίς δνομα συγγραφέ
ως. Άλλά είναι γνωστό πώς τά θεα-κήπο δπου περνά τίςώρες τής άσχοΙχρΤκά £

πρώτος τό παράδειγμα στούς uO 
στας του. Κοιμήθηκε στό ίδιο 
βαγόνι μαζί μας καί (άς μή θε- 
ωρηθή ύπερβολή) γιά ν’ άναπαύ- 
ση τό άδικημένο άπό τή φύσι 
κουφάρι του, ξαπλώθηκε τυλιγμέ 
νος μέ μιά κουβέρτα στό οάφι 
που εΐν* έπάνω άπό τίς θέσεις 
τών έπιβατών.

Έσκαρψάλωσε έπάνω στό ρά
φι, τό όποιον, ώς γνωστόν, προο
ρίζεται γιά νά έναποθέτουν οί 
ταξιδιώται τίς άποσκευές τους! 
Τό ράφι αύτό τό έχρησιμοποίησε 
γιά «βαγκόν-λί»! Ά ρ γά  τή νύ
χτα, έπειτα άπό τό γλέντι καί 
τό τραγούδι, ένω κοιμώμαστε 6- 
λοι λικνιζόμενοι άπό τό τράντα
γμα καί τόν μονότονο θόρυβο 
τής άμαξοττοιχίας, άνοίγει ή 
πόρτα τοΰ βαγονιού καί προβάλ
λει ό έπιθεωρητής γιά νά ζηΤή- 
στ-, τήν άπόδειξι τής φορτωτκής 
και τοΰ κοιν.ιΰ εισιτηρίου μετ’ 
Ίκπτα-σεως, τά όποια φυσικά κοα 
τοϋσε έπάνω του ό Χρηστομάνος

— Ποιός εΐν’ έδώ ό διευθυντής; 
ρωτά.

Τότε έμεΐς μέ συγκροτημένα 
γέλια τοΰ ύπεδείξαμε έναν δγκο 
ποϋμοιαζε μάλλον σάν μπόγος 
τυλιγμένο μέ μιά κουβέρτα έιτά- 
νώ στς ράφι.

Αφοΰ, φυσικά, τόν ξυπνήσαμε 
μέ μεγάλη λεπτότητα καί διάκρι- 
σι, ξεπρόβοελε τό κεφαλάκι του 
άπό μέσα άπ’ τήν κουβέντα καί 
άγκομαχώντας ρώτησε μέ τή ψι
λή φωνίτσα του:

Τι είναι, παιδιά μου; ” Α  

έπιθεωρητής, τό κτήνος, οΟτε νά 
κοιμηθώ δέν μ’ Αφήνει!...

Μπρούμυτα καθώς ήταν ξαπ'.ω 
μένος, έψαξε τίς τσέπες του καί 
έβγαλε τά ζητούμενα χαρτιά τά 
όποια ό έπιθεωρητής έξήλεγχε μέ 
•τή βοήθεια τοΰ ήλεκτρικοΰ φα
ναριού πού είχε κρεμασμένο στή 
ζώνη του.

Ουδέποτε θά ξεχάσω τίς με
λαγχολικές αύτές στιγμές, τό 
προσωπάκι τοΰ Χρηστομάνου μέ 
ζωγραφισμένη τήν άγωνία πού έ- 
φωτίσθη άπό τόν μικροσκοπ.κό 
προβολέα, ένφ δλο τό βαγόνι έ- 
φωτιζότανε άπό τό ήμίφως μιας 
κανδήλας άπό λάδι (διότι τήν έ
ποχή έκείνη ό ήλεκτρισμός δέν 
είχε άκόμη είσαχθή έν Τουρκία, 
διά τόν λόγον δτι ό πανίσχυρος 
τότε Σουλτάνος Άβδούλ Χαμίτ 
άπεχθάνετο καί έφοβεΐτο τάς νέ
ας έφευρέσεις ώς διαβολικός!

Τέλος πάντων έξημέρωσε καί 
φθάσαμε στήν Καβάλλα. Κατελύ- 
σαμεν δλοι είς τό ξενοδοχείο μι- 
άς Γερμοτνίδος, ή όποια ήτο γνώ
ριμος τοϋ μακαρίτου ποαρός του, 
τοΰ άειμνήστου ΆναστοοσίουΧρη- 
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·|Ι·Μ·Π·||·Μ·Ι|·||·| 
καλύπτονται.

Ένα  παληά λησμονημένο έργο 
τοΰ Τζαίημς Σίρλεϋ. συγχρόνου τοΰ 
Σαίξπηρ : «Ol άδελφές» άνοοβάστη. 
κε στό θέατρο Πιγκάλ πού Ονομάζε
ται τώρα : «Προσκήνιο τής Εύρώ- 
πης». Τό έργο αύτό είχε έξαιρετικήν 
έπιτυχία και οι κριτικοί θαύμασαν 
τή δροσιά του καί τήν έμπνευσή του. 
Υστερα άπό τόσους αιώνες διατη

ρεί Αμείωτο τό ένδιαφέρον του. Ό  
ίδιος θίασος, πού άποτελεϊται άπό 
νέους φοιτητάς έχει δώσει ώς τώρα 
άρκετά έργα, άνάμεσα στά όποΐα 
καί τή «θυσία τοΰ Αβραάμ» τό με. 
σαι«νικό μυ<ττήριβ τοΰ θε-ορίλο^

ρέστοττα- Περ^εβλήθη τήν Ιστορι
κήν ρεδιγκόταν του, ήτις κατέστη 
ιστορική, διότι άπετέλει καί αύτό 
άξεσουάρ τοΰ βεστιαρίου τής 
«Νέας Σκηνής». Είχεν ίδή καί αύ 
τή ήμέρας ή μάλλον νύκτας δό- 
ξης, διότι άπαντες σχεδόν οί μύ· 
σται τήν είχαν φορέσει είς τήν ά
πό σκηνής διάπλασιν τών ρόλων 
των. Καί ό Χουσομάλλης, ώς Ό- 
νορέ Τεσσάρ στή «Νύφη μου» καί 
ό Λεπενιώτης ώς Αεβεοδιέ κα: ό 
Παπαγεωργίου ώς σύζυγος τής 
Ειμαρμένης Ξανθάκη είς τήν 
«Έντα  Γκαμπέρ» τοΰ *Ίψεν.

Μαζί μέ τήν ρεδιγκόταν έφόρε- 
σεν καί τόν Απαραίτητον καί διά 
τούς ίδίους ώς άνω λόγους, ιστο
ρικόν ύψηλόν του πΐλον καί μιά 
καί δυό ξεκινάει καί πάει είς τό 
Αυστριακόν Προξενεΐον, οΰχί 
πλέον ώς άπλοΰς Χρηστομάνος, 
«Διευθυντής τής «Νέας Σκηνής», 
άλλ’ ώς «Κωνσταντίνος Βόν Χρη- 
στομανος, καθηγητής τής Αύτο- 
κρατείρας Έλισσάβετ τής Αύ- 
στρίας». ‘Οποία μεταμόρφωσις!.. 
Την κάρτα του αύτήν παρέδωσεν 
εις τόν καβάφην τοΰ προξενείου 
•καί άμέσως έγένετο δεκτός είς 
άκρόασιν Από τόν τότε έκεΐ πρό
ξενον τής Αύστρίας. Τό άποτέλε
σμα τής έπισήμου αύτής άκοοά- 
σεως ήτο νά όδηγηθή ό μακαρί
της, έξερχόμενος τοΰ προξενείου, 
έφ’ άμάξης έν πομπή καί παρατά 
ξει καί δπό δύο άνωτέρων ύπαλ- 
λήλων τοΰ προξενείου μέχρι τής 
θύρας τοΰ ξενοδοχείου του, είς τό 
όποιον είσελθών περιχαρής μάς 
άνεκοινωσεν δτι ό πρόξενος τής 
Αύστρίας ηύδόκησε νά τοΰ δώση 
μίαν, άποζημίωσιν έκ τεσσαράκον 
τα (40) τουρκικών λιρών, διά τά 
έξοδα τά όποΐα ύπέστη κατά τάς 
τρεΐς έν Καβάλλα ήμέρας διαμο
νής καί άργίας τοΰ θιάσου του. 
Έκτος αύτοΰ, ό έν λόγω πρόξε
νος έπεδαψίλευσεν είς αύτόν ά- 
πάσας τας συμφώνως τώ άξιώμα- 
τι αύτοΰ περιποιήσεις καί άρθεί- 
σης πλέον τής τουρκικής Απαγο
ρευτικής διαταγής, έδόθησαν έν 
ΚαβΑλλα δέκα θριαμβευτικαί 
παραστασεις, ύπό τήν προστασί 
ocv τοΰ προξένου τής Αύστρίας, 
δστις παρηκολούθησεν αύτΑς Από 
τοΰ θεωρείου του μετά τής κυρί
ας του, ήτις διοργάνωσε πρός τι
μήν τοΰ Χρηστομάνου καί έσπε- 
ρίδα..

"Αμα τή παραλαβή τών 40 λι
ρών, οί μΰσται οί όποιοι είχαν 
καιρόν να ίδοΰν στά χέρια τους 
χρήμα, άρχισαν νά τοΰ ζητάνε 
λεφτά, καί ό Χρηστομάνος μέ τό 
παραπονιάρικο ϋφος του τούς Α- 
παντοΰσε:

— Δέν έχω! Τάχω γιΑ τό rot- 
ξίδι, γαϊδούρια!.,. Τί θέλετε, νά 
πάω νά δοτνεισθώ άπό τόν πρόξε
νο, καί νά γίνω ρεζίλι; 
iMI·!!·!!·!!·!!·!.·!!·!,·,,·,,-!,,!,

Λόγω πληθώρας Ολης
άναβάλλονται διά τό
προσεχές φύλλον μας :
Η συνέχεια τοΰ μυθιστορή- 

ματός μας «Ζάν Ντ’ Άρ- 
ράς» ή έρευνά μας μέ τούς 
ύποβολεΐς καί τό άρθρον 
τοΰ κ. Α. Παπάζογλου περί 
Τουρκικοΰ θεάτρου.
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Ό  Κ Υ Ρ ΙΟ Σ .— Περιμένω μέ ανυπομονησία νβ Οιαδάσω 
τήν αυριανή Κοσμική Κίνησι γιά νά δά> πώς θά διακρι- 
θήχε γιά τήν κομψότητα σας και τή χάρι σας. 
Ι·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·Π·1Ι·ΙΙ·ΙΙ·Ι1·ΙΙ*ΙΙ·Ν·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·Η·"·ΙΙ·ΙΙ·Ι

:

ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΩΝ I0 H N Q N  ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΗ

ΣϊίΓΡΑΦΕΙΣ
Έκτός άπό τήν έκλεκτην τοΰ φύλλου μας τήν Ολην 
iTDor γάριν τών άναγνωστών καί πλείστων ιτερι- 

* s ' (έργων
νά γράψομε σκεφτήκαμε σ’ αυτήν έδώ τήν στήλην 
τί κάνουν δλοι οΐ συγγραφείς στίς δοκιμές τών

(έργων
καί δή γιά ν' άνεδή 
μιά σύγχρονος ρεδύ.

Ό  Γιαννουκάκης πρώτιστον ό κάπως ευτραφής 
στήν φήμην του παμμέγιστος καί στην καρδίαν

(μέγας
άπό τούς άλλους, πάντοτε, διαφέρει, συγγραφείς 
καί στοΰς μεγάλους καί μικρούς μοιράζει....«Κα.

λη μέγας»
δΓ δ καί ώς εΐκός 

οΐ πάντες τόν λατρεύουνε κυριολεκτικώς.
Δέν τοΰ άρέσει στοΰς μικρούς νόΓφαίνεται σπουδαίος 
κι’ έν τούτοις οΐ χορεύτριες τόν βλέπουνε μέ δέος 
γιατί άποδλέπουν πάντοτε σ’ ένα μικρό μεράκι 

ή σ’ ένα νουμεράκι 
κΓ δλες ξεσποΰν είς γέλωτας φιλόδοξες καί μή 
δταν άκούσουν νά τούς πη «Κρατήσατε...γραμμή». 
Ό  καφετζής άγάλλεται όσάκις τόνε βλέπει 
διότι βάζει πάντοτε τό χέρι του στήν τσέπη 
μά καί σελέμηδες πολλοί γνωστοί στά σιγαρέττα 
άπό χαρά κάθε φορά πετοϋνε τό σακκάκι 
διότι βρίσκουν πρόχειρα τοΰ Μίμη τά πακέττα · 
καί γίνοντ’ δλοι όπαδοί τής μάρκας Γιαννουκάκη. 
Στών δοκίμων τήν έναρξιν εισέρχεται μέ φούρια 
τούς πάντας κεραυνοβολεί μέ λίγα καλαμπούρια 
τοΰς στίχους της ένάρξεως εύθυς παραχωρεί 
κΓ άρχίζουνε τών κοριστών οΐ νότες κΓ οΐ χοροί. 
Περνάνε μέρες Εκτοτε καί πλησιάζει μήν 
κΓ ό Μίμης είς τήν πρόβα του άΐκόμη δίν έφάνη 
©I θιασάρχαι κδπτονται καί φτάνουνε στ’ άμήν 
καί στάς όδούς έξέρχονται γιά τόν "Αριστοφάνη. 
Πηγαίνουν στό γραφείο του, πηγαίνουνε στό σπίτι 
πολλές φορές γυρίζουνε στοΰ ’Άστεως 'fbc, ρύμας 
κΓ  ένα πρωΐ στό θέατρο τόν βλέπουν σάν...κομήτη 
μέ δυό σκηνάς ήμιτελεΐς, πρωτοφανείς είς ρίμας. 
Δευτέρα έξαψάνισις κατόπιν σημειοΰται 
καί δέν υπάρχουνε κουπλέ, προσθήκες, πρόζες, ο6τε 

κΓ έκεΐνο τό φινάλε 
στήν «πρόβα τζενεράλε».

ΓΓ  αύτόν τόν λόγον μερικοί πού Εχουνε καη 
καί πού δέν έχουνε σκοπόν νά καίγοντ’ έσαεί 
ακολουθούν τήν μέθοδον τοΰ Μίμη τοΰ Κοκκίνη 
καί τόν κλειδώνουν μόνο του σέ κάποιο καμαρίνι 
κΓ δταν τελείως έτοιμα τά πάντα παραδώσει 
θά στέρξη ό θιασάρχης του καί θά τόν...ξεκλειδώση. 
’Αλλά παρά τήν κούρασι καί τήν άνησυχία 
’ Αριστοφάνης σήμερα θά πϋ Επιτυχία !

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

ΤΡ Α Γ Ο Υ Α ΙΑ  Μ Ε Γ λ λ Ι Ν  Μ Μ
ΗΛαννάκι μου, μ«ννάκι μου, πονεΐ τό... κεφαλάκ;

* (μου. 
*. Μ ΑΚΕΔΟ Σ

Μά γιατί μάς άγοτπάν*
νά γιατί μας προτιμάνε τά θηλυκά
γιατί ξέρουν νά έκτιμάνε
τά προσόντα μας, ναί, τά...σ υ y  ,y ρ α φ ι κ ά.

Μ Α Μ Α Κ Η Σ-Γ ΙΟ Κ Α Ρ  IΝ Η Σ 
"Ολος ό κόσμος τώρα δουλεύει μηχανές...

Α. Μ Ε ΣΑΛΑ Σ 
Είς τόν άφρό είς τόν άφρό τής θάλασσας 
6 άντρας μου ό άντρας μου... κοιμάται.

ΛΟΛΑ ΒΩΤΤΉ
W* άγοπτδς καί νά μήν άγαπιέσαι, τί καϋμός, τί

(καϋμός. 
Α Ο Υ ΙΖ Α  ΠΟΖΕΛΛΙ

• Ζητώ ένα φιλί.
XP. ΠΥΡΠΑΣΟΣ 

, Εΐνε αεσάνυντα κΓ δλγι ή φύσις ήσυχάζει.
Ml AT. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ

Ένώ άκόμα είμαστε είς τής σαιζόν τή μεση
καί ό χειμών άργεΐ πολύ—δπως κο(θένας ξέρει —· 
οΐ θιασάρχαι έντονα έχουνε δλοι πέσει 
νά κάμουν τούς θιάσους των διά τό καλοκαίρι.

Τό καλοκαίρι I Ή  σαιζόν, κατ’ έξοχήν θεατρικϊι 
μέ τή δουλειά τή μπόλικη, τήν έξαιρετική 
—δέν παίρνει άπό κουβέντα
ποΰ ό κόσμος εύκολα γελά καί θριαμβεύει ή τέντα,

Ή  πρόζα ίσως φαίνεται καί φέτος στήν Αθήνα 
θά εΐνε μία μοναχά, δπως καί πέρσυ ήτο. 
θά  μείνη πάλι μόνη της ή φίλη Κατερίνα 
καί θά φωνάξη ζήτω.

Έ ρ γ α  θά παίξη' βέβαια καί πάλι έκ τών άριστων 
έγγλέζικα τό πλεΐστον
πού άν τό χειμωνιάτικο δέν τά σηκώνει κλίμα 
τό καλοκαίρι πάντοτε τής άποφέρουν χρήμα.

Γιατί δ τον μά ς πυρπολή ή ζέστη ή φοβερά, 
δικαίως μάς άρέσΓ —  τά έργα τά ψυχρά.

Κ Γ  έτσι τή νέα τή σαιζόν τήν καλοκαιρινή 
θά μείνη πάλι μόνη της ή έλαφρά σκηνή 
ήτοι χωρίς άντίπαλον, τόν θρόνον της θά στήση 
έπιζητοΰσα τό κοινόν νά τό εύχαριστήση.

Κ Γ  έν πρώοίς είς τό θέατρον τοΰ «Σαμαρτζή» και φέτος 
θά έγκατασταθη ό θίασος ό περσυνός άνέτως 
καί έπειδή γοΰρι έφέρανε τά έργα τά είς «έττα» 
θά παίξη πάλι μιά ρεδύ μέ τίτλον «Καντσονέττοο».

θά εΐν’ ό Πέτρος Κυριάκός, ό" Δούκας καί οί άλλοι 
ή Βέμπο ή βαθύφωνος τά άσματα θά ψάλλη 
θάχη μπαλέττο έκλεκτό άρκετάς ώραίας 
ό Σταύρος ό Σπυρόπουλος κι' ό πεταχτός Μαυρέας. 

ή Ρένα Ντόρ κι’ άλλοι πολλοί — ήθοποιών κοπάδι

πάντα μέ τήν διεύθ1

Πλήν δμως τό «Άθήναιον» έφέτος καταργεϊται 
κ«1 σινεμά πολυτελές μονάχα θά τό δήτε 
6 τοΰ Μακέδου θίασος θέλει μετακομίσει 
στό «Λυρικόν» δέ αύτανδρος θά άγκυροδολήση.

Έ κεΐ πού πέρσυ έδρασε ή έταιρεία κείνη 
Μαυρέα καί Κοκκίνη
ήτις πλέον στό παρελθόν άνήκει δυστυχώς 
μιά κΓ έκαστος έταιρος της έμεινε μοναχός

Κ Γ  έτσι λοιπόν τά θέατρα τά μουσικά θά μείνουν 
μονάχα δύο, παρεκτός καί άλλα άν θά γίνουν 
δπερ λίαν αμφίβολον τουλάχιστον γιά φέτος 
άλλ' Ισως δεδαιότατον τό προσεχές τό έτος,

Κ Γ  έτσι τά δύυ θέατρρ; θάχουν μονομαχία 
διεκδικώντα έκαστον τήν πρώτη έπιτυχία...

Τό ένο:, τάλλο θέατρον βεβαίως θά μίση 
διά νά πάρη τή γνωστή τή «ζώνη τή χρυσή».

Πλήν δμως διαδίδεται ξανά μετ’ έπιτάσεως 
πώς κάτι πάλιν Ψήνεται, μή οϋσης άντιστάοεωο 
καί κάτω είς τό «Π'ροονέ>.·~-μΰ ίσως ναυαγήο# 
έκτός έάν ή Παουερ τό «5» κάταργιίση.

Καλόν θά ήτο δέδαια νά έγίνετο κΓ αι’,τό 
νά ποΰνε καί οτήν Πάουερ ένα ευχαριστώ 

γιατί δπως θεατρόφιλος μάς έλεγε μαντάμ
«Πήγαινα γιά τό θέατρο καί άκουγα τό τράμ» 1

Αύτά, λοιπόν, τά θέατρα θά έχωμεν έφέτος 
(καί άσφαλώς θά έργασθοϋν δλα άνεξαιρέτως.,Λ 

Ητοι διακόσια σινεμά — άληθινή σωρεία — 
καί θέατρα δυό ή τρία...

Ο Π Α Ρα ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

>ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗ ΚΡΙ 
ΠΩΣ βΑ ΓΙΝΕΤ’ ΟΔΟ' ΚΡΟΙΣΟ!

Είμαι κουτός, πολο κουτός. Α ρ γ ά  φεΰ τό κατάλαβί 
δλα τά περιοδικά νά τά γεμίζω στίχους 
σατυρικούς τε καί φαιδρούς μέ λόγια θεοπάλαβα 
καί νά διέρχωμαι στιγμές τοϋ βίου μου δυστύχους 

ένφ μποροΰσα κάλλιστα 
καί σ’ ένα χρόνο μάλιστα 
ίσως καί σέ μισό 

νά ξεπεράσω στ’ δνομα κι' αύτόν τόν...Μ π έ ρ ν α ρ Σ ώ .

Γ lortl νά τρώω τόν καιρό νά βρίζω τόν Μαμάκή 
μέ φόβον μέγιστον νά πώ καί τό ψωμί ψωμάκ’ 
ένφ θά ζοΰσα πλούσια σέ τόσες ξένες χώρες 
καί μέσα σ’ ένα δίμηνον, ή καί σέ λίγες ώρες,
 άντί νά ματαιοπονώ, νά κυνηγώ τή ρίμα,—
καί τόν Ζ α χ ά ρ ω φ  νά περνώ στά πλούτη καί στό χρήμα!

—.,Αλλά, λοιπόν τί θάκανες; θά ποΰνε μερικοί.
Άπλούστατα θά πήγαινα είς τήν ’Αμερική.

"Εργα  πολλά θά μάζευα, 
στοΰς δρόμους δέ θά χάζευα, 

θά πήγαινα στά θέατρα πού λειτουργοΰν έκεΐ,
—είς τήν Αμερική,—

Στά δράμοττα καί στίς ρεδύ δικούς μου τίτλους θάδαζα, 
στοΰς θιασάρχας τοΰς έκεΐ έν τάχει θά τά διάδαζα 

ή...μόνος μου θά τάπαιία» 
καί θά γινόμουν τράπεζα 

Κ Γ  έδώ, 
χωρίς φειδώ

οι συγγραφείς οι Έλληνες θά δοϋλευοτν σάν δοϋλοι 
κι’ οι ξένοι δέ θά μ’ έλεγαν Μούλ—Πούλ, άλλά...

Φ α ρ δ ο ύ λ η !
Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ  Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

Γιά γάμπες, μιά μαλώματα, γιά βεατροκαυγάδες 
γιά ξύλο, ξεμαλλιάσματα, γιά «σούτ» γιά «μπίζ» γιά «*\ο» 
γιά... «θά σέ πάω στήν άδεια» γιά...θεατρομπουγάδες 
γιά ...«παραιτούμαι 1<ύριε άν δέν μοΰ δόσης «σόλο»,

Τέλος y ir  χίλια έξυπν« καί άπειρα χαζά 
έχουν γραφή άμέτρητα στό θέατρο d>c τώρα 
σέ στίχους ή πεζά 
κι’ έχουνε δ γη στή φόρα.

Μά νά ποΰ άνεκάλυψα ...σάν νάμουν ό Άσπρέαο 
(πού σέ πολλάς περιγραφάς ύπέρ ποτε ώραίσκ; 
σάν λόγιος πολύπειρος
άνοίκαλύπτει ή ’Αφρική πώς εΐνε—λέει— Ηπειρος)»

Τυχαίως τό άνεκάλυψα τό έπαναλαμβάνω 
μιά όφειλή 
γιά τό φιλί
γιά τό φιλί πού δίνεται συχνά είς τή σκηνή 
καί τό παραλάμβάνω
γιατ’ εΐνε θέμα, άσφαλώς, αύτό, πού συγκινεΐ

Τώρα έάν τό πραγμ* αύτό τδχουνε γράψει κΓ άλλοι 
πιό γέροι, πιό μεγάλοι,
κι’ έχουν προτεραιότητα αύτοί, πολύ σωστά 
χωρίς θορύβους καί φωνάς ή κρούσεις τενεκέδων 
άς έρθουνε τό Σάββατο νά πάρουν ποσοστά 
πού θά τά δώσω άκόπως
σάν τίμιος.,.λογοκλόπος ,
καί φίνος καλοπληρωτής κΓ έγώ σάν τόν.,.Μακέδον!

Φιλί λοιπόν στό θέατρο ! "Ω  ! ποιός δέν τώ/ει νοιώσει
-τό λέω μετ’ έπιτάσεως —
όχι βεβαίως έκ χειλιών ή άλλης έπαφής
(γιατί θά είχε άσφαλώς άπείρως μετανοιώσει)
άλλά έξ άποστάσεως
καί δπως τό ρυθμίζουνε συχνά οί συγγράφεις.

Ούχ* ήττον δμως τό φιλί τό τών ήθοποιών 
δέν έχει πάντα, φίλοι μου, πολύ καλό ποιόν 
Δέν εΐνε πάντοτε γλυκό δέν εΐνε πάντα νόστιμο 
(άσχέτως πώς τό βλέπουμε έμεΐς 'Μι’ τήν πλατεία) 
διότι δίδεται συχνά ένεκα κάποιο πρόστιμο 
πού θά ώφεληθοΰν ,
αύτοί πού τόσο τρυφερά γιά μάς θά φιληθούν 
καί νά, ποιά ή αιτία.

Βλέπεις φιλί θερμότατο δλο φωτιά και σφρίγος

πού προςενεϊ τό ρίγος
νά δίνη—άς ποΰμε δηλαδή—ή θέλει ή δέν θέλει 
ή Βέμπο οτήν Ποζέλι
σέ μιά σκηνή, είε τής σκηνής έπάνω μια γωνιά 
κι’ ένφ τό πλήθος άπ- αύτό δικαίως ήλεκτοίζεται 
κΓ άκκίζεται

άνοβκαλύπτει ξαφνικά δτι δέν ήταν φίλημα 
έκεΐνο τό πιπίλιμα 
μά ήτοίν...δαγκωνιά.

"Επειτα βλέπεις νά φιλά μέ πόζα δυό ώραίας
τή Ρένα Γίτόρ σέ μιά σκηνή γλυκά—γλυκά ό Μαυρέας
Ούτε οΰύτά εΐνε φιλιά καλά κι' άληθινά
γιατ’ ό Κυριάκος σάν θά μπή μετά στό καμαρίνι too
θά εΰρη βλοσυρώτατο έκεΐ τό,,,καναρίνι του
τό τρυφερό του ήμισυ όνόματι Μαρίκα
κι άν τά φιλιά ποΰ άρπαξε είχαν περίσσια γλυκό
θέ νά τοΰ βγοΰν ξυνά.

'Υστερα βλέπεις νά φιλά ή Μαντινειοϋ θερμότατο
τόν πάλαι συνεταίρο της Βασίλη Αϋλωνίτη
πού στέκει στωϊκότατα
σάν κόττα μές στό σπίτι
κι* ένώ ή γαλαρία μας χτυπά τά παλαμάκια
έν δσω κάνουν «μάκια»
6 Αύλωνίτης χάνετάι, τά χάνει σάν χαμένος 
"Ω ! ό δυστυχισμένος
γιατί έπάνω στό φιλί πού τή δροσιά χαρίζει 
ή Μοητινειοΰ γιά τοΰ «Λαοΰ» τά χρέη...φοβερίζει.

Μετά κανείς άν έτυχε ποτέ του γιά νά ΐδη 
ή Κοτοπούλη νά φιλά ( " Ω ! )  τό Λογοθετίδη 
σάν παριστά ένα μικρό μοντέρνο κοριτσόπουλο 
καί μειδιά τό...πόπουλο
κι’ ό κόσμος σκανδαλίζεται άπ’ τό φιλί αύτό 
κανείς κοτνείς—άλλοίμονο—άς μή χαρή πολύ 
γιατί μετά άπ’ τό φιλί 
ό Βασιλάκης μαίνεται
καϊ πάει στό καμαρίνι του κι' εύθύς ...άπολυιιαίνεται.

Τώρα ύπάρχουν καί φιλιά, άληθινά, γλυκύτατα 
πού δλο λές γιά κύττα τα r
μά τί μεγάλη γκίνιά
αύτά δέν τάχει δή ποτέ—ποτέ άπό σκηνής 
κο(νείς
διότι δίδονται συχνά μέσα στά παρασκήνια

ΜΠΟΓΡΗΣ— Κύριε ύποβολΕΰ, πόσα χρήματα Βέλετ* 
γιά νά επιτρέψετε νά παιχθή ενα έργο μου ;
Ι·1Ι·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·ΙΙΒΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

ΚΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΚΑΒΑΡΟΣ 8ΕΑΓΡΙΚΕΣ
' Εργο καινούργιο ανέβασε ή κατερίνα πάλι 

καί τήν καρδιά της ένοιωσε γιά μιά στιγμή νά πάλλη 
μέ τήν ίδέα δέδαια πώς θάρθη πελατεία 
στήν άδεια της πλατεία.
Ά λλ ' δταν διεπίστωσε ελάχιστοι πώς ήσανε 
μέ θλΐψιν άνεφώνησεν: "Ω  ! ...«όνειρα πού σδύσανε». 
Τοΰ Οικονόμου ό θίασος όμοΰ καί τής Ζωζώς 
άφοΰ δέν τόν ηύνόησαν στήν Κέρκυραν αί τύχα\ 
όλίγου δει νά γύριζε στήν πόλι μας... πεζός 
μά τελικώς τήν γλύτωσε, γιατί ξηρά δέν είχε ! 
Έ κε ΐ δέ στό μαγευτικόν τής νήσου ταΰτης μέρος 
μεγάλος άνεπτύχθηκε τοΰ ποιητοΰ μας έρως 

τσΰ Λάσκου δηλαδή 
καί «Γκόλφω» άντί νά δή 

καθώς άπό τά στόματα πολ/?5ν τινών άκούεται 
έφήρμοσε τό.., « π ά σ σ α λ ο ς  πασσάλω πάντα

(έκρούεται !» 
Τής Ίατρίδου ό θίασος καί τοΰ ψηλοΰ Σπαρίδη 
καί Χρυσοχόου δέδαια συνθιασάρχου τρίτου 
έργάστηκε κι* εργάζεται καΛως, στήν Θράκην ήδη 
ένώπιον κόσμου διαλεχτού καί πλήθους άμετρήτου 
έχει στοιχεία μπόλικα καλά καί διαλεγμένα 

τούτέστιν είς τήν,.,πέννα 
γι’ αύτό τόν ύποδέχονται παντοΰ μετά Βαϊων 
κι’ ίσως νά γίνη σύντομα σωστό...χ ρ υ σ ο χ ο ε ΐ ο ν  
Ό  Ξΰδης έπανέκαμψε τήν παρελθοϋσαν Τρίτην 

κι’ αύτός άπό τήν Κρήτην 
δπου θριάμβους πράγματι κατήγαγεν ένδόξως 
καί Ξΰδης άν καί λέγεται δέν έποτίσθη...ό ξ ο ζ. 
Συμφώνως μέ λεγόμενα καί διαδόσεις νέας 
τό «Περροκέ» το θέατρο τό παίρνει ό Πρινεας 
κΓ άν μερικώς πιστέψουμε τόν φίλτατο μας Γιάννη 
έχει σκοπό τό θέατρο τό μουσικό νά γιάνη 
καί γιά νά τό γιατρέψη
μέ...ρίζες καί μέ.,.β ό τ a ν α ζητά νά τό ο>υτέιΐη

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΟΝ ΣΥΓΚΙΝΕΪ 
ΤΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕ! ΤΟ ΦΙΛΙ ΑΠ' ΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΘΑΝ. ΠΑΠΑΥ.

λΟΙΙΑ ΜίΜΜ) AMPy
—Έ γώ  είμαι οτου Μακέδου καί ό νοΰς μου στην.., 

«Μακεδονία».
Ζαφειρίνη Γκιουζέπε 

—Ή  'Αντιγόνη δέν εΐνε τραγωδία τοΰ Σοφοκλέους 
άλλά δική μου... τραγωδία.

Γ. θίσβιος
Τώρα πού έγινα ήμικρατικός άδιαφορώ τί θά 

γράφουν γιά τά έργα πού θά παίζη ό θίασός μου 
οί ή μι...κριτικοί.

Γ. ΧΕΛΜΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Πωλώ θεατρικά έργα δλων τών συγγραφέων άντί 

900 δρχ. έκαστον τοΐς μετρητσΐς.
Π. ΜΑΜΟΥΝΑΣ 

Ύποβολεύς τοΰ θιάσου Άργυροπούλοιι

Ζητοΰνται 'Έλληνες συγγραφείς οί όποιοι δέν έ. 
πιθυμοΰν νά παιχδοΰν τά έργα τους. Οί ένδιαφερό. 
μενοι ν’ άποταθοΰν: «θίασος ’Ανδρεάδη» θέατρον 
'Αλίκης.

Ζητοΰνται θεαταί γιά νά παρακολουθούν τις πα. 
ραστάσεις τών έργων πού παίζονται.

Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α  ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Ζητείται Έλλην  έπιχειρηματίας γιά νά ίδρύοη 
θέατρον στό Λονδίνο, δπου νά παίζωνται έλληνικά 
έργα. Πληροψορίαι : Έταιρία Ελλήνων θεατρικά» 
Συγγραφέων.

Δ ΙΑΛΟΓΟΣ
— Γιατί, κ. Άττίκ, ή έπομένη τής τελευταίας Κυ. 

ριακής τών Άπόκρεω λέγεται Καθαρά Δευτέρα ;
Ά τ  τ ί κ (χωρίς νά σκεφθη καθόλου).— Γιατί 

κατά τό διάστημα τών Άπόκρεω έξεκαθάρισα τά 
πορτοφόλια δλων τών Αθηναίων, ποΰ ήρθαν στήν 
ταδέρνα μου.


