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W IIB I:» Μ [Ptw
Στα «'Αθηναϊκά Νέα» τής πε

ρασμένης Δευτέρας δημοσιευθή- 
κατε τά παρακάτω, σχετικά μέ 
τήν ύπόθεση τής έκπτώσεως τοΰ 
κ. Τ. Χατζηχρήστου άπό τό άξίω- 
μα τοϋ άντιπροέδρου τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ Σωματείου 
’Ηθοποιών:

(< Εκ μέρους τοΰ Σωματείου 
Ελλήνων ’Ηθοποιών λαιμβάνομεν 
καί δημοσιεόομεν κατά καθήκον 
*ήν άκόλουθον άνακοίνωσιν:

Κ ύριε Διευθυντά,
ΠαρακαλοΟμεν δπως ψιλοξενήσητε είς 

τά Αγαπητά μας «’Αθηναϊκά Νέα» δτι δ
σα έδημοσιεύθησοτν είς αύτά, έξ Αφορμής 
toG Ανακοινωθέντος του ήμετέρου Σω μα
τείου σχετικώς μέ τήν εκπτωσιν του κ. Τ. 
Χατζηχρήστου άπό τοΰ Αξιώματος του Αν
τιπροέδρου τοΰ^ Σ  ωματείου εΐνε Ανακρι
βέστατα. "Αλλως καί δ κ. Χατζηχρήστος 
κατηγορηματικώς έδήλωσεν ένώπισν του 
Διοικητικού Σ  υμβουλίου δτι είς ούδεμί. 
orv προέδη σχετικήν Ανακοίνωσιν. Σ  υνε- 
πώς έκτός τοΟ έπισήμου Ανακοινωθέντος 
τοΰ Σωματείου πάντα τά Υραφέντα δέν 
εϊνε τίποτε άλλο παρά Αδέσποτοι ψήμαι.

Έ ν  Άθήναις ilj 4η Μαρτίου 1939 
Ιο  Διοικητικόν Σ  υμδούλιον τοΟ Σω μα

τείου 'Ελλήνων ’Ηθοποιών
Ό  Πρόεδρος 
Δ. Μ Υ ΡΑ Τ

Κ. Χατζή χρηστός διατηρεί τήν θέ«· τοΰ 
συμβούλου ο-τό Διοικητικό Σ υ(ούλιο
και δτι ή πράξις, πού yi* θύτην έιιωρή- 
Θ1 κε μ έκπτωσι ότττο τό άξίΰμα to'ftyri· 
προέδρου εΐνε δτι έπιδάρυνε μέ Ακαιο. 
λόγητες δαπάνες τά έξοδα τοϋ χορ< πού 
έδωσε τίς Άπόκρεω τό Σ  ωματεΙανΉ θο- 
ποιών, γιά νά δώση τήν εύκαιρία ν κερ. 
δίση περισσότερα ό διαφημιστής κ Συ- 
ράκος, άδελφός τοΰ ύποίολέως το| βιά. 
σου Κοτοπούλη κ. Σ υράκου».

Κ ι έρωτώμεν: Τί τό ανακριβές ή τό 
νέον προσθέτει είς τό άνακοινωθέ τοϋ 
Σ  ωματείου ’Ηθοποιών ή Ανωτέρω ειδη- 
σις, ώστε νά προκαλέση τήν διάναοιν 
τοΟ κ. Προέδρου του;

Σάς εύχαριστώ διά τήν φιλοξενία τής 
έπιστολής μας.

Μέ τιμήι 
θ· Ν. Σ Υ Ν Α Δ Π Ο Σ

Δέν θά ήταν τά «Παρασκή<ια»
(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίίκ) * 

ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιιι·ι 

Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ . .

0 (ΕΙΤΡΟΦΙΜ!
»Έχομεν σχετικώς νά παρατη- 

ρήσωμεν ότι εΐνε τουλάχιστον πε
ρίεργον πώς 6 κ. Μυράτ θέτει τήν 
υπογραφήν του είς έγγραφον τοί- 
ούτου άναληθοΰς περιεχομένου. 
Προσεκτικωτέρα άνάγνωσις τών 
όσων έγράψαμεν θά τόν έκαιμνε 
ν’ άπευθύνη τήν άνακοίνωσιν του 
πρός τό περιοδικόν «Παρασκήνια».

»Τά « Αθηναϊκά Νέα» άνεδημο- 
σίευσαν έπί λέξει άπό τό θεατρι
κόν περιοδικόν τά δσα περί τοΰ κ. 
Χατζηχρήστου έγραψαν, δέν πα- 
ρέλειψοτν δέ τήν έν λόγω κατα- 
χώρησίν των νά τήν φιλοξενήσουν 
έντός εισαγωγικών, τά όποια προ 
φανώς δέν είδε ό Πρόεδρος τοΰ 
Σωματείου ’Ηθοποιών δταν τήν έ- 
διάβαζε. Μόνον ή κατωτέρω φρά-

' «’Αθηναϊκών Νέων»:
« Σ  υναψώς ό πρόεδρος τοΟ σωμοττείου 

ήθοποιών κ. Μυράτ μάς Ανεκοίνωσον δτι 
τό σωματεΐον παρά τήν Αντικατάστασιν 
του κ. Χατζηχρήστου δέν πρόκειται νά ζη- 
τήσπ τήν Αντικατάστασιν του Από τήν έ
πιτροπή ν Αδείας Ασκήσεως έπαγγέλματος 
και τήν έπιτροπήν θεάτρου δπου είναι έκ- 
πρόσωπος της όργοτνώσεως, δεδομένου δ- 
τι ό κ. Χατζηχρήστου έπαύθη μέν Αϊτό Αν
τιπρόεδρος, παραμένει δμως πάντως σύμ- 
βουλοςτου σωματείου», 
καί ή φράσις αύτή άποτελεϊ τήν 
άπόδοσιν τηλεφωνικής συνδιαλέ- 
ξέως τοΰ κ. Μυράτ μέ τήν συνερ, 
γάτιδά μας δ. Καραβία.

»ΕΓνε θλιδβρόν ότι ένας καλ
λιτέχνης τοΰ παρελθόντος καί τής 
έντιμότητος τοΰ κ. Μυράτ Αποπει
ράται μετά τά άνωτέρω νά θέση 
έν άμφιβόλω τό περιεχόμενον τής 
είδησεογραφίας καί τής άντικει. 
μενικότητος τής θεατρικής μας 
στήλης, ή όποία δέν έκοομε τίποτε 
άλλο παρά νά έπαναλάβη τά δσα 
έγραψαν τά «Παρασκήνια», περι
οδικόν διευθυνόμενον άπό τόν 
•πρόεδρον τής 'Εταιρίας θεατρι
κών Συγγραφέων κ. Συναδινόν 
καί ώς έκ τούτου μή δυνάμενον 
άσφαλώς νά δημοσιεύτ| ανακρί
βειας διά τό Σωματεΐον τών ’Η 
θοποιών. Ανεξαρτήτως δμως τοΰ 
έάν εϊνιε άκριβή ή δχι τά δσα τά 
«Παρασκήνια» έδημοσίευσαν ό 
Πρόεδρος τοΰ Σωματείου Η θο
ποιών είχε ύποχρέωσιν ν’ άπευ- 
θυνθή πρός αύτά καί δχι νά θέλη 
νά δημιουργήσω τήν έντύπωσιν δ- 
τι ήμεΐς προκειμένου μάλιστα πε- 
ρί ζητημάτων άφορώντων ύπολή- 
ψ:ις, εΐνε δυνατόν νά δημοσιεύω- 
μεν άναληθείας. Έολ' ϋπάρχη κάτι 
τό άνακριβές, αύτό εΐνε ή διά- 
ψευσις τοΰ κ. Μυράτ».

Τήν έπομένην ό Διευθυντής τών 
«Παρασκηνίων» άπέστειλε πρός 
τά «’Αθηναϊκά Νέα» τό παρακά
τω γράμμα, πού καί δημοσιεύθη- 
κε στό φύλλο τής περασμένης Τρί 
της.

Αγαπητά «Αθηναϊκά Νέα»,
Οσα έδημοσίευσαν τά «Παρασκήνια» 

βχετικά μέ τό ζήτημα τής έκπτώσεως τοϋ 
*· Τ. Χατζηχρήστου άπό τό άξίωμα τοϋ 
Αντιπροέδρου τοΰ σωματείου ’ Ηθοποιών, 
εΐνε αυθεντικά καί άκριίή. Αυθεντικά 
μέν διότι άνεκοινώθησαν πρός τόν ίδιο. 
κτήτην καί διευθυντήν τών «Παρασκηνίων» 
Τηλεφωνικώς άπό τούς κ.κ. Δ. Μυράτ καί 
τόν τέως άντιπρόεδρον τοϋ σωματείου ’Η 
θοποιών κ. Τάκην Χατζηχρήστον, άκριβή 
δέ διότι διετυπώθησοτν έπί λέξει χωρίς νά 
προστεθή ή άφαιρετθή ούτε ένα σίγμα.

Έπιπροσθέτως σημειοΰμεν δτι ό κ. Χα. 
Τ ζΊΧ Ρ Π σ τ ο ς  τά αύτά έίείαίωσεν καί πρός 
τόν συντάκτην τών «Παρασκηνίων» κ. Δ.
Σ  ιατόπουλον, ό όποιος τόν έπεσκέφθη είς 
τό θέατρον «,Ιντεάλ» τήν πρωίαν τής πα- 
ρελθούσης Παρασκευής.

Καί τελειώνομεν μέ μίαν άπορίαν μας:
Τό άνακοινωθέν τοϋ Σωματείου Ηθοποι
ών Ελεγε: «Τό Διοικητικόν Σ υμβούλιον 
έμόρφωσε τήν γνώμην δτι ό κ. Τ. Χατζη
χρήστος έχων δοσοληψίας μετά τοϋ κ. Ν.
Σ  υράκου, έτήρησε στάσιν άντικειμένην 
πρός τό άξίωμα τοΰ άντιπροέδρου τοϋ Δι
οικητικού Σ  υμβουλίου».

Τά «Παρασκήνια» έν συνεχεία τοϋ άνα- 
κοινωθέντος τοϋ Σ ωματείου ’Ηθοποιών.
(YpaiOCV;

«Παραλλήλως μάς άνακοινοϋται δτι *

"Εφερε τό ταιγχρο ατό ατψχ. 
I ράδηξε δυό &χ3ειέζ ρονφπ;ιέί. 

Μια γαλάζια τβλύ/τα έχνευρι;μοΰ 
έφυγε άιτβ τά χείλη τβυ. "Εχχμε 
μιά δέλτα άκόμα. ’Άρχιαε νά ιφν- 
ρίϊίΐ έναν πρωτόγονο ακβιτο. Τά 
δήματά του άκομπανιάριααν ;τί; 
τετράγωνες πλχχες τής προκυμαί
ας τό μοτίδο.

Σταμάτησε. Τά μάτια του έίαμ- 
φαν. Τό καραδάνι των ή8βπ«ιών 
του Βασιλικού θεάτρου πού ίάρευ- 
γε κείνο τό άπόγευμα γιά τήν Αί
γυπτο φάνηκε άπό μακρυά. "Ενα 
ξεφωνητό χαράξ τοΰ ξίφυγε καί...

’Αναγνώστη μου, απορείτε. Χά... 
σάς δλέπω... σουφρώνετε τά φρύ
δια... Είσδε έτοιμος νά διακόφετε 
τήν ανάγνωση... Μή, πρός Οεου! 
Πρό πάντων 6χι... απερισκεψίες 
καί εύκολους δυμούς. ©ά σάς εξη
γήσω άμέσως...

Ο άνβρωπβς ήταν θεατρόφιλος, 
«©εατρόφιλος» μέ τήν... μανιώίη...

Γερμανίδες άρχαιοσυλλέ-Λτριες ποΰ| j 
κάδε σπασμένο κανάτι τό έκλαμ- 
δάνουν... γιά άρχαΐο Αγγείο...

Τό πάδος τβυ. λοιπόν, αύτό πρός 
τό δέατρο, τόν ϊφερε στήν άποδά- 
βρα πού στάβμευε το πλοίβ, πβύ μ’ 
αύτό δάφευγε ά βίασος.

Προπορεύονταν οί κυρίες. -Εν* 
πλήδβς άποσκευών τίς συνώ«5ευε.
Ό  τύπος μας άνεμίχθη μέ τό... πλή 
8ος. ’’Εφδασε στό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου. Σέ λίγο ήρθαν καί οί άλ
λοι

Φλυαρία, κίνηση, άνησυχία, το- 
ποβέτηση τών αποσκευών, χαμό
γελα...

’Άρχισε νά τρέχη άπό τή μιά 
στήν άλλη άκρη τού μεγάλου βα
ποριού Σκαρφάλωσε στίς γέφυρες. 
Τβύς κύτταϊε όλους, τβύς χάρηκε 
άπό κοντά. Τούς περιεργάστηκε 
σάν άνθρώπους (είχε συνηθίσει νά 
τούς βλέπη μόνβ σάν ήρωες) μέ 
σάρκα καί έστά, όπως ήταν αύτές, 
καί στάθηκε... Ό  Δενδρχμης, ό Μι- 
νωτής, ή ’Αλκαίου καί όύο-τρεΐς 
άλλβι, είχαν περικυκλώσει ένα γέ
ρο θαλασσόλυκο. Ό  γέρος έφερε τό 
χέρι στό μέτωπβ καί κύτταξέ τον 
βύρανβ. Τόν μιμήθηκαν όλοι.

'C  γέρος ξανακύτταξε τόν βύ- 
ρανό.

~~ Έ μ ’ τί δά κάμη; Έκεΐ κατά 
τήν Κρήτη μπβρεί νάχουμε θαλασ- 
σίτσα, άλλά δέ δά μάς πειράξη...
©ά στρώση ώς τήν’ Τετάρτη τά ξη
μερώματα, πού δά περνάμε άπό 
κεί...

Πήγε σ’ άλλη συντροφιά. Μιλού
σαν καί κεί γιά τό ταξίδι. ’Ανακα
τεύτηκε. Κύτταξέ σάν έμπειρος 
μετεωρολβγος τόν ουρανό.

— ’Έστρωσε... κι’ άκόμα κάλμα 
θάχουμε...

Τόν έκύτταξαν. Τόν έπρόσεξαν. 
Τβύ άπηύδυναν τό λογβ.

— Λέτε;
Πήρε ύφος όγδόντα πέντε Μαγ- 

γελάνων;
— ©ά στρώση.... Έ κεΐ κατά τήν 

Κρήτη μπβρεί νάχουμε θαλασ- 
σίτσα άλλά δέ θά μάς πειράξη....
©ά στρώση ώς τήν Τετάρτη τά ξη
μερώματα, πβύ θά περνάμε άπό 
κεί...

Έμειναν κατάπληκτοι. Τόν έ- 
θαύμασαν. Παρά λίγβ νά τόν χει- 
ρβκρβτήσβυν. ©αύμα είναι τό πώς

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  άφιχθείσα έξ ’Αμερικής Έ»Λη νοαμερικανίς καλλιτέχνις νεωτέρ ων χορών “ Εφη Ντορέ — θεοδώ
ρου, ή όποια θά έμφανισθή προσεχώς είς έ'να ρεσιτάλ χοροΟ.
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ΕΚ Ε ΙΝ Ο Σ  ΠΟΥ ©Α Κ ΕΡ Δ ΙΣ Η

Τ ό «Πρακτορεϊον Πνευματι
κής Συνεργασίας» ιτού κι’ 
εμείς άναγγείλαμε στό πε- 

ρλσμένβ φύλλβ τήν ίδρυσή του, νο
μίζουμε ^ώς ήταν β,τι έλειπε στόν 
τόπο μας. Άπό τάς εγκυκλίους πβύ 
ϊκυκλοφόρηοε είδαμε τβύς σκο
πούς καί τά μέσα πβύ 3ά τούς έπι 
δίωξη. Πρώτιστο δέ ρόλβ σ’ αύ- 
τούς .ιαίνει ή εξύψωση τής επαρχί
ας ά-tc τήν πνευματική της άπο
ψη. Καί πρό παντός δίνει τήν εύ 
καίρια κ*ί τά μέσα στήν επαρχια
κή έφημερίδα μέ άσήιιαντο πβσβ 
κάθε μήνα νά έχη έκλεκτές συνερ
γασίες γραμμένες άπό τ.-,υ; πιό άν. 
τιπρβσωΓευτικούς άνθρώπους τών 
γρκμμάτν.'ν, τεχνών κα» Ιπιστη- 
μών. Παράλληλα ή παραγκωνισμέ
νη έπαρχία θά εχη τήν εύχέρεια 
νά γνωριστή στή πρωτεύουσα καί 
σ' ολη τήν Ελλάδα διά τβύ έδώ 
τύ.κυ, περιοδικών. έφημερίδων 
κλπ. Έπίσης εξασφαλίζεται ή έπι
τυχία κάδε έπαρχιακής έκδοσεως: 
περιοδικού, διδλίβυ, ημερολογίου 
κλπ. μέ τό νά συνεργασδή μέ τό 
Πρακτορείβ αύτό. πού άντί έλα 
χίστης άμβιδής βά είνε σέ θέση νά 
προμηθεύση καί νά έξασφαλίση 
συνεργασίες πβύ θά τβύ ήθελαν $η- 
τηδή. ©’ άναλαμδάνη ομοίως τήν 
έπιμέλεια καί εκτύπωση διδλίων, 
τήν άπβατολήν παραγγελιών νέων 
έργων πβύ θά ήδελε καθένας, τό 
σχεδίασμα έξώφυλλων, τήν είκβνο 
γράφησιν κάθε είδους λογοτεχνι
κού διδλίου καί ο,τι άλλο: βιβλιο
δεσίες, πληροφορίες κλπ.

Νομίζομε πώς ή ύπαρξη ένός τέ
τοιου γραφείου ήταν άναγκαία καί 
πώς έκεΐνος πβύ θά κερδίση περισ
σότερα άπ’ αύτό είνε τά γράμματα, 
οί τέχνες καί βί έπιστήμες.

•
Ο Δ. ΓΟ ΥΔΗ Σ 

/ι. Εμμανουήλ Βου^ίκας δη-

ώραι-

σάν 
άνθρω-
έκ.·ν?ι

πνεύματος καί του ήθικώς ζήν.
Διότι ό Δη μ. Γουδής δέν ύπήρξε μόνον 

άριστος παιδαγωγός^ δέν ύπήρξε μόνον έ- 
ξαίρετος έπιστήμων. Ύπήρξε πρό παντός 
άνθρωπος! Άπό τών έγκυκλίων ήδη καί 
πανεπιστημιακών του σπουδών διεκρίνετβ 
διά τό έξαίρετον τοϋ ήθους του, δι’ δ καί 
ήγαπάτο ύπό πάντων, καθηγητών καί συυ 
ναδέλψων του. Τό ήθος τούτο διεφύλαξε 
καθ’ όλην τήν μακράν έκπαιδευτικήν καί 
έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν του. Ιδ ίω ς  
Από του 1915, £τους είς δ Ανήκει ή Αρχή 
της μεγάλης συγγραφικής δημιουργίας 
του —  τώ 1915 έξέδωκε τά «Διδακτικά» 
έγκαινιάσας δι* αύτών τήν «Παιδαγωγι
κήν Βιβλιοθήκην» _  δύναται νά λ^χθ^ 
ττερί αύτου δτι συνεδύοοσε έπιστήμην καί 
ήθικήν^ έπιστημονικήν έργασίαν καί ήθι, 
κήν ζωήν κατά τρόπον άνευ προηγουμέ
νου.

Τό ύπογράφουμε άνεπιφύλακτ*-

Μ ΙΑ  ΕΞ Η ΓΗ ΣΗ  Χ Ω Ρ Ε Ι

Στό περασμένβ φύλλβ τών 
«Παρασκηνίων» έδημοσιεύ· 
σαμε ιέπιστολές τών κ. κ. 

Λυμπεροπούλου καί Φρατ^ή, πού 
διαψεύδβυν μ’ άγανάκτηση τά βσα 
κατήγγειλε ό άνταπβκριτής μας 
άπό τήν Ν. 'Υόρκη, γιά τόν τρόπο, 
πού μ ’ αύτόν προμηθεύονται τά 
έλληνικά έργα οί ελληνικοί θίασοι 
πού παίζουν στήν ’Αμερική.

Μέ τήν ιδίαν άγανάκτηση δια- 
ψεύδει τά καταγγελλόμενα καί ή 
'ί. Φωφω Λβυκά μέ τό γράμμα της 
πού δημοσιεύουμε σ’ άλλη στήλη, 
όπως δά τό διαψεύσή καί κάθε άλ
λες ύποδολεύς ή ήθοποιός, πού 8ά 
ήθελε καταγγελθή γιά παρόμοια 
πράξη.

Ώστε ; "Ωστε μιά έξήγηση χω. 
ρεϊ. Τά έργα ξεκινάνε μόνα τους, 
παίρνουν τό εισιτήριό τβυς άπό τόν 
Πειραιά, πηγαίνουν στήν ’Αμερική 
καί τίθενται στή διάθεση τών έκεί 
έλληνικών θιάσων.

ΕΝ Α  ΕΝ Δ ΙΑ Φ ΕΡΟ Ν  Β ΙΒ Λ ΙΟ
>λύς λόγβς γίνεται τελευ
ταία γιά τό ύπό έκδβσιν νέο 
διβλίβ τοΰ κ. Τάκη Μ<- >$ενν- 

δη μέ θέμα τον μεγάλο^^^^ποιό»
π ο/

τ»

δι

Ο Μ Ι Λ Ε  I Ο κ. Α Γ Γ .  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Σ

δέν τόν έσήκωσαν στά χέ̂ ρια. Τό 
ύφος έδιπλασιάσθη. Όγδονταπέντε 
καί όγδονταπέντε, εκατόν έβδο- 
μήντα βί Μαγγελάνοι...

Μια σφυρίχτρα ειδοποίησε νά 
κατέδουν αύτοί πβύ δέν θά ταξι- 
δεύσβυν.

Οί έκατβν έδδβμήντα Μαγγε- 
λάνβι... άναψαν τσιγάρβ. Άπεδι- 
δάσθησαν στήν προκυμαία...

Κ σειρήνα τβΰ πλβίου έστειλε 
τόν τελευταίο της χαιρετισμό στή 
γκρίζα πολιτεία. Τά μπλάβα νερά 
τβΰ λιμανιβΰ άναταράχτηκαν. ’Έ 
φερε τό τσιγάρβ στά χείλη. Χαμβ- 
γέλασε. Δυό δάκρυα τοΰ σκιτσάρη- 
σαν τά μάγουλα. ’Έβγαλε τό πα
κέτο τών σιγαρέττων καί χάραξε 
στό πίσω μέρβς δυό στίχβυς...

ΤΗταν β «θεατρόφιλβς».

Συνεχίζουμε σήμερα τήν έρευ
νά μας^ γύρω στήν πνευματική 
ζωή τοΰ τόπου μας, μεταφέjo v- 
τας έδώ τά δσα μας είπε ό κ. 
’Άγγελος Τερζάκης, σχετικά μέ 
τά προβλήματά της. Καί πρέπει 
νά προσεχτοΰν ιδιαίτερα οί γνώ
μες τοΰ διαλεχτού νέου συγγρα
φέα γιατί ό κ. Τερζάκης εΐνε ,αρα 
γματικά νέος καί δέν άνήκει στή 
χορεία τών σαροτνταπεντάρηδων, 
πού ή 'Ελληνική Γραμματολογία 
μέ άδικαιολόγητη δσο καί κωμι
κή επιμονή έξακολουθεϊ νά άπο- 
καλή «νέους» άν καί τό έργο τους 
έχει «γεράσει» άπό καιρό. Ό  Γε
νικός Γραμματεύς τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου εΐνε ένας νέος, πού τή 
ζηλευτή άπό κάθε άποψη έργα
σία του έκτιμάνε καί υπολογί
ζουν οι «παληοί» συγγραφείς καί 
παρακολουθούν μέ άγάπη καί υ
περηφάνεια — δχι άμέτρχη κά
ποιου φθόνου — οί νεώτεροί του.

Άλλά άς έρθουμε στό θέμα
μας.

βουδές, γεμάτες όδύνη, πρόσωπα 
χλωμά, χείλη μαδημένα, τυραγνι 
σμέ’να μέτωπα, γυαλιστερά άπό 
τόν πυρετό τ ή ς  σκέψης μάτια. Υ 
πάρχουν άνθρωποι πού ζοϋνε, πού 
έζησοτν τήν έποχή τους κι’ άλλοι 
πού οϋτε τήν ύποπτεύονται. Κι’ 
αύτή εΐναι ή διάκριση. Τό νά «ΰ- 
πάρχης» μέσα οτήν έποχή σου, να

— Ύπάρχουν στήν πραγματικό
τητα, ρωτάμε τόν κ. Τερζάκη, 
«παληοί» καί «νέοι» συγγραφείς; 
Τί χαρακτηρίζει τό έργο τών μέν 
άπό τών δέ;

— Παληοί καί νέοι; Καί δέδαια 
ύπάρχουν. Μόνο πού ή διάκριση 
αύτή δέν έχει καμμιά σχέση μέ 
τήν ήλικία. 'Υπάρχουν παληοί πού 
γεννήθηκαν τέτοιοι, πού ήτανε πα 
ληοί καί είκοσι χρόνων, και τρι
άντα, δπως υπάρχουνε νέοι... έ- 
ζηντάρηδες. Τό ίδιο άλλωστε συμ 
βαίνει δχι μονάχα στή λογοτε
χνία μά καί γενικά στή ζωή Μό
νο πού τόσο στή δεύτερη, δπως 
καί στήν πρώτη δέ λέω νέους έ
κείνους πού ναρκισσεύονται μπρο 
στά σ’ ένοτν καθρέφτη, λαδώνουν 
τά μαλλιά τους, βγάζουν περίπα
το τό καινούργιο τους κοστοΰμι 
στά πεζοδρόμια τοΰ «Τζόναρς» ή 
του «Όρφανιδη» καί χορεύουνε 
μέ τσαλιμάκια «Λάμπεθ-γουώκ». 
Τά νειάτα είναι μιά ώρα φυσιο
λογική, ή ώρα πού τό κορμί ξε
χειλίζει άπό χυμούς, βλασταίνει 
κι’ άνθίζει, γίνεται γόνιμο καί γο
νιμοποιέ!. Στήν κοινωνική ζωή, 
ένα μέσο νά μή γεράσης ποτέ 
σου, εΐναι τό νά μήν είχες ποτέ 
μυαλό_. Στήν πνευματική ζωή 
μπορείς νά διατηρηθής Ισόβια 
«νέος» μέ τό ίδιο μέσο. Τέτοια 
νειάτα δμως, άφθαρσία άνδρει- 
κέλλου, άς πάνε νά κουρεύωνται. 
Τ’ άφήνω σ’ έκείνους πού τά έκα
ναν έπάγγελμά τους. 'Ά ς  παρα
τήσουμε δμως τίς παρομοιώσεις. 
Στή λογοτεχνία, πού μάς ένδια- 
φέρει, ή διάκριση εΐναι πολύ πνευ 
μοτΓΐκώτερη. Τόσο στή δική μας 
δσο καί σ’ δλων τών έθνών τίς 
λογοτεχνίες υπήρξαν νέοι πού 6 
λάχιστες χαρές τητ ζωής ένοιω 
σαν καί πού. αντίθετα, ένοιωσαν 
δλες της τίς αναποδιές κι’ δλους 
της τούςπόνους. Στίς ώρες τής 
ψυχικής μοναξιάς μας τούς δλέΔΗ  Μ Η Γ Ρ Η Σ  Κ ΙΑ Τ Λ Π ΓινΛ Λ Τ  τυχικης μονα^ιας μας τους <=Λε- τομα|χ την άνάγκη γι’ ανανέωση. 

ΔΗ. 1Η Γ Ρ Η Σ  Σ ΙΑ Ί  Ο Π Ο ΥΛΟ Σ) πούμε νά μάς τριγυρίζουν, σκιές|*Η άίχνέωση αύτή έρχεται άλλο-

’Ο κ. ”Αγγ. Τερζάκης
συγγενεύης μαζί της, νά δονήσαι 
στόν κάθε της παλμό, νά τήν σέ
βεσαι, νά τήν πονής, νά τή χαίρε
σαι, νά τήν πολεμάς, νά τή λα- 
τρεύης, αύτό εΐναι πνευματικοί 
νειάτα καί τίποτ’ «λλο. Νειατα 
εΐναι τό νά μή διατρέχης τόν κύ
κλο τής ζωής σου σφυρίζοντας. 
Μή φοβηθής τίς ζάρες πού θ’ αΰ. 
λακώσουνε τό πρόσωπό σου.Νε.ιά- 
τα δέν εΐναι τά τριοτνταφυλλένια 
μάγουλα τής αναισθησίας. Νά εί
σαι στοιχείο ένεργητικό μέσα στή 
ζωή, αύτό εΐναι νειάτα. Νά Ισορ- 
ροπής έπικίνδυνα, θαρρετά, στό 
κοφτερό μεταίχμιο τής ζωής καί 
τοϋ θανάτου. Τά νειάτα, λένε, εί
ναι ζωή. Μά γι’ αύτό άκριδώς 
καί βρίσκονται σ’ έπαφή στενό
τερη μέ τό θάνατο άπ’ δσο τά γε
ράματα. Γιρττί δέν ύπάρχει πυκνό
τερη στιγμή ζωής άπό τή στιγμή 
τοΰ άγώνα.
Ο Σ Υ Ρ Ρ Ε Α Λ Ι ΣΜ Ο Σ

Στό έρώτημά μας άν οί «έπα- 
ναστατικές» τάσεις καί ιδιαίτερα 
ό συρρεαλισμός έδλαψοτν ή ώφέ- 
λησαν τή λογοτεχνία μας, ό κ. 
Τερζάκης μάς είπε πώς δέ νομί
ζει νά συνέβηκε τίποτε άπ’ αύτά. 
Οϋτε τήν έβλοκψαν ουτε τήν ωφέ
λησαν.

— Ό  συρρεαλισμός — συνέχισε 
— εΐναι άπλοόστατα ένα φυσιολο
γικό σύ'«πτώμα τής έποχής μας, 
ανάλογο μέ παρόμοια φαινόμενα 
άλλων ίέποχών. Κάθε συγκεκριμέ- 
νη άντίληψη ζωής δταν καρπιστ), 
ώριμίσει καί συμπληρώσει τό 
χρονιΐό της κύκλο δημιουργεί αύ 
τόμα|χ τήν άνάγκη γι’ ανανέωση

τε άπό μέσα κι' άλλοτε άπ’ έξω, 
εΐναι δηλαδή πότε ούσιαστική 
καί πότε μορφική .Άνάμεσα στούς 
άνθρώπους πού ρίχνουνε τά πρώ
τα συνθήματά της βρίσκονται κι’ 
οί προφήτες κι’ οΐ άγΰρτες. Κατά 
κανόνα δμως, τό πρώτο σύνθημα, 
άφοΰ κάνει τόν πρώτο πυροτεχνι
κό ή λαθραίο δρόμο του, ξεπέ
φτει στά χέρια τών όπαδών καί 
γίνεται διαδήλωση, διαφήμηση, 
μανιέρα. 'Άνθρωποι πού βά βρί
σκονταν «καλώς έχόντων τών πρα 
γ μάτων» στό στρατόπεδο τοΰ πιό 
άτάράχόυ συντηρητισμού, προ
βάλλουν ξαφνικά στό προσκήνιο 
μ’ έξωφρενικές χειρονομίες γελω- 
,τοποιών τοΰ ιπποδρομίου. Βρή
καν, άπλοΰστατα, τόν ευχερέστε
ρο τρόπο νά «γίνουν γνωστοί». 
Εΐναι άλλωστε κι’ οΐ θορυδοδέ- 
στεροι πάντα, άκοιβώς έπειδή δέν 
έχουνε στό βάθος καμμιάν άμφι- 
βολία, δηλαδή . καμμιάν «άνησυ
χία». Μέσα στό στρατόπεδο τών 
«έπαναστατημένων» είναι οί πιό 
ατάραχοι, οί πιό άμέριμνοι καί 
ξεχειλίζουν άπό αύτοϊκανοποίηση. 
Τί καλό ή τί κακό θέλετε νά κά
νουν; Μαγαρίζουνε τό δόγμα καί 
διασκεδάζουν τό κοινό. Κοττά βά
θος δμως καμμιά καινούργια Ι
δέα δέν πάει ποτέ χαμένη. 'Άν 
δέν πετΰχαίνη σχεδόν ποτέ τόν 
άρχικό σκοπό πού έταξε ή ίδια 
στόν έαυτό της, έπιδρά κατά ενα 
ποσοστό άπρόβλεπτο στή γενική 
ατμόσφαιρα τής έποχής, τήν άλ- 
λοιώνει καί νίνεται στοιχείο μιάς 
δοτθμιαίας εξέλιξης όλότελα ξέ
νης ποός κάθε πρόγραμμα καί 
κάθε δογματισμό.
ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ

— Τί καλλιεργείται περισσότε
ρο στόν τόπο μας, ή ποίηση, ό πε
ζός λόγος ή τό θέατρο. Καί για
τί;

— Είχα πάντα τή γνώμη, καί 
τδχα πή, πώς τό Θέατρο είναι τό 
πιό άδύνατο σημείο τής λογοτε
χνίας μας. Βέβαια, τό γεγονός 
αύτό, μπορεί νά όφείλεται καί σ’ 
άπλή σύμπτωση, δέν είναι δμως 
κι’ όλότελα ανεξάρτητο άπό τήν 
παγκόσμια κρίση τοϋ θεάτρου, 
πού άκολούθηοε τό μεγάλο πόλε
μο. Λένε πώς ή κρίσή τούτη όφεί- 
λεται στό συναγωνισμό τοϋ κινη
ματογράφου. Νομίζω πώς ή έξή
γηση είναι κάμποσο έξωτερική. 
Πρόκειται μάλλον γιά μιά κρίση 
συγγραφέων, διεθνή λειψανδρία 
μεγάλων μοοφίον. Παρατηρήστε 
πώς ή έποχή μας δέν-έχει τό με
γάλο δραματικό της ποιητή, δ
πως άλλωστε δέν έχει οϋτε τόν 
άπολύτως μεγάλο μυΟιστοριογρά- 
φο της. Ό  δέκατος έννατος αΐώ- 
νας άφησε βαρεία κληρονομιά, ά- 
σήκωτη, άπορρόφησε — θάλεγε 
κανείς — δλες τίς μεγαλοφυϊες. 
'Ακόμα κι’ ό Μπέρναρ Σώου εί
ναι καθυστερημένος του άπόγο- 
νος. Ό  Πιραντέλλο συνεπλήρωσε 
τόν πρόσκαιρο κύκλο τής ζωής 
του δίχως νά δώση ούσιαστική

(Συνέχεια είς τήν 6rjv σελίδα):

"Αν ώς κύριον χαρακτηριστικόν τής έ- 
ιοχπς μας θεωρήσωμεν τήν πρόίοϋσαν ά- 
νάπτυξιν των πνευματικών τοΰ άτόμου Ι 
κανοτήτων, είς βάρος δμως τής καλλιέρ
γειας τών ήβικών αύτοϋ άρετων, ό Δημ. 
Γουδής πρέπει νά κοτταλεχθή μεταξύ τών 
φωτεινών έκείνων έξαιρέσεων, αί όποίαι 
κατόρθωσαν νά ύπερίοϋν τήν έποχήν των 
Λναδειχθεισαι είς προσωπικότητας παρί- 
στώσας Λπαράμιλλον ίσορρόπησιν τών δύο 
τούτων στοιχείων

άρτε». . „
Πρόκειται γιά ένα αίσδητικ^% 

κίμιο βπβυ αναπτύσσεται ή τΐ?νο· 
τρβπία τβΰ μεγαλβφυεστέρβυ άρτι. 
στα τής έπβχής μας, μέ δάση τά 
καλλιτεχνικά δημιβυργήματά του 
καί τίς πολύάριθμες μελέτες πβύ 
γράφηκαν σ’ βλες τίς γλώσσες γιά 
τόν πρωτοπόρο αύτόν καλλιτέχνη.

’Έτσι ή έλληνική θεατρική βι« 
δλιβγραφία θά πλβυτισδή μέ έν* 
πολύ ένδιαφέρον’ βιβλίο.τής παραγωγής του
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΖ ΡΩΜΗΙ
Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ  

ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ
TOT ΕΜ ΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ Μ 1 Ι Κ . Ε. ΜΑΓΧΑΙΒΕΡΑ
ΡΩ Μ Η, Μάρτιος. — Η μεγάλη 

σαιζόν τής Βασιλικής ’Όπερας τής 
Ρώμης έχει άρχίσει άπό τόν περα
σμένο Δεκέμβριο, ύπό τήν γενικήν 
διεύθυνσιν τβΰ μεγαλειτέρου σημε
ρινού μαέστρου τής ’Ιταλίας υλ

Ή  μεγάλη καλλιτέχνις ΤζίναΤσίνκα

Τούλιβ Σεραφίν. Νβμί^ω βτι είνε 
ένδιαφέρον ν’ άρχίσω τίς ανταπο
κρίσεις μου τίς θεατρικές μέ λίγ* 
λόγια πάνω σ’ αύτή τήν περίφημο 
μελοδραματική περίοδο, $ήτημα 
άλλως τε πού ενδιαφέρει άπόλυτα 
τήν Ελλάδα κατόπιν τής άπβφά- 
σεως τής Ιδρύοεως Λυρικής Σκη 
νης.

Είνε γνωστόν ότι ό Ντβύτσε θέ
λει νά συγκέντρωση γενικώς βλα 
τά καλλίτερα στβιχεϊα τής τέχνης 
στην Ρώμην, Ή  μεγάλη του έπι- 
θυμία καί τό όνειρο του είνε νά 
δώσή £ωή στήν παληά Ρώμη τήν 
άλλοτε παντβκράτειρα καί κρα
τούσαν τά σκήπτρα σ’ ολες τίς Κα
λές Τέχνες καί τά Γράμματα. ’Έ- 
έτσι λοιπόν στήν Βασιλική ’Όπε
ρα τής Ρώμης προσπαδεί νά δώση 
τήν μεγαλύτερη αίγλη όλων τών 
μελοδραματικών δεάτρων τής ’Ι 
ταλίας άπββλέπβντας μέ κάθε τρό 
πβ νά ρίξη έν μέρει τό γόητρο τής 
περιφήμβυ «Σκάλας» τβΰ Μιλάνβυ. 
Παρ’ δλες όμως αύτές τίς διεθνείς 
προσπάθειες ή «Σκάλα» εξακολου
θεί νά είνε τό μεγαλύτερε μβυσι- 
κβν θέατρβν τής ’Ιταλίας. Ή  άμιλ
λα όμως αύτή έφερε έξαιρετικά ά- 
πβτελέσματα καί γιά τά δυό μεγά- 
λ* «ΰτ* βέατρ*. Ή  ’Όπερα τής

Ρώμης (άλλοτε θέατρον Κβσταν. 
τ$ί) πρό έτών δέν παρβυσία ε̂ κα
νένα ειδικόν ένδιαφέρον στόν μβυ 
σικό κόσμο. ΤΗταν ένα άπό τά πολ 
λά μελβδραματικά θέατρα τής ’Ι 
ταλίας. Σήμέρα είνε ένα άπό τά 
μεγαλύτερα... Κάθε προσπάθεια έ
χει καταδληθή γιά νά παρουσιά
ζονται τά έργα μέ μεγαλύτερο 
πλοΰτο καί φωτιστικά μέσα. Κατήρ 
γησαν τήν χρήσιν τοΰ παλαιού συ- 
στήματος τών μελοδραματικών 
χάρτινων κρεμαστών σκηνικών, τά 
βεστιάρια έγιναν ίέ«κ νέβυ — γίνε
ται καί άναβίβασις νέων έργων 
τεσσάρων ή πέντε κατά περίβδβν, 
καί έπανάληψις παλαιών πβύ εί. 
χαν έγκαταλειφθή άπό τό τρέχβν 
ρεπερτβριβν διά λόγους δυσκολιών 
σκηνικών η φωνητικών. Καί τέλβς 
έγινε ή διαλβγή τής μεγάλης συμ. 
φωνικης όρχήστρας άπό έκατόν δέ
κα όργανα, μβυσικβύς βλβυς καθη- 
γητάς, τού κόρου έξ έκατόν εϊκβσι 
προσώπων καί τού μπαλλέτβυ άπό 
σαράντα μπαλλαρίνες. "Υστερα άπ’

‘Ο διΚσημος μαέστρος Τούλλιο 
Σεραφίν

όλα αύτά έγινε καί διδασκαλία 
τών έργων τβΰ ρεπερτβρίου τής 
περιόδου ένώ κατηργήθησαν βί στβ 
ρεότυπες μελοδραματικές κινήσεις 
τών ήθοποιών καί είσήχδη ή φυβι· 
κότητα άκόμη καί σ’ αύτούς τβύς

(Συνέχίΐα είς τή,ν 6rjv σελίδα)
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
Εσωτερικού έτησίαΔρχ. 140 

* έξάμηνος » 70
ίουρκίας έτησία A. I. / 
Αίγύπτου > Γρ. Δ. 50 

'Αμερικής » Δολλ. 3 
Πάσα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
roG Δι«υθυντοΟ ι;αΙ τήν 
σφραγίδα τοο περιοδικού. 

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

Ή  δόξα αοΰ γαλλικού θεά
τρου, ό

ΣΑΣΑ 
ΓΚΙΤΡΥ
στήν πειό μεγάλη καί πειό 
πρωτότυπη δημιουργία της 

καρριέρας του

I I  I M i T l P M
ΕΝΟΣ

ηριομειιτο»
Πρωταγωνιστής:
Σ Α Σ Α  Γ Κ ΙΤ Ρ Υ  
Σεναρίστας 
Σ Α Σ Α  Γ Κ ΙΤ Ρ Υ  
Σκηνοθέτης 
Σ Α Σ Α  Γ Κ ΙΤ Ρ Υ  
Παραγωγός 
Σ Α Σ Α  Γ Κ ΙΤ Ρ Υ

ΤΗΝ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν

Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ϊ ί Μ Μ  

ΤΟΥ ΣΠΜΑΤΕΙΟν ΗΘΟΠΟΙΟΝ
Συμφώνως μέ τό Καταστατικόν, έγένε- 

το τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν είς τό θέ- 
Βτρον «Ίντεάλ» ή γενική συνέλευσις τοΟ 
Σωματείου ’Ηθοττοιών.

Μή γενομένης άπαρτίας 4 πρόεδρος κ.
Μυράτ έξέθεσέν δι’ όλίγων τήν πρόοδον 
τοϋ Σωματείου, τό όποιον, όπως είπε, 
κατέλαβε τήν πρέπουσαν θέσιν είς τήν 
«οινωνίαν, άινταξίοτν τών καλλιτεχνικών 
ταραδόσεών του, έτόνισε δέ δτι ή περαι,
Γέρω σταδιοδρομία του έξαρτάται Ληό 
Γοΰς ίδιους τους ήθοποιούς, πού όφείλουν 
νά τό -άγαπήσουν καί τό ύποστηρίξουν 
ιτάση θυσία. Κατόπιν άνέψερε/ν δτι τό ζή- 
ιημα τής αύξήσεως τών συντάξεων εύρ[. !
JO g J  τιίν όδόν της πραγματοποιή- |
V  ■ ν'Χετάται 6*|!< , f n i  ύπαλλήλουε

π ρος τ ε ρ ψ ι ^ . . ^ , .  ■ Τ _  ί
"nf«s- 'Τπ-τττϋ. -jv~h- T;ft 

τών συντάξεων έπίσης έδήλωσεν 
οετοιμάζει πραγματικώς μεγαλο

πρεπή καί πανηγυρικήν έορτήν είς τόν 
"Ιππόδρομον Φαλήρου διά τόν προσεχή 
μήνα ’ Ιούλιον. Έ ν  τέλει άπεφασίσθη δ- 
τως ή συνέλευσις συνέλθη έκ νέου τήν 
Κυριακήν τών Βαίων, αί δέ έκλογαι διά 
ιήν άνάδειξίν νέου διοικητικού συμβουλί
ου γίνουν τήν Μεγάλην Πέμπτην, τοΰ προ
έδρου κ. Μυράτ δηλώσαντος δτι άναχω- 
ρε{ διά δεκαπέντε ήμέρας μετά τοϋ Β α 
σιλικού θεάτρου είς Αίγυπτον. "Ολοι ot 
ήθοποιοί ηΰχήθησαν κατευόδιον καί κα
λήν έπάνοδον.

Μετά τό πέρας τής όμιλίας τοΰ κ. Μυ
ράτ, ό τέως σύμβουλος τοΟ Σ  υματείου 
κ. Δ. Σ  ωζόπουλος έν μέσω φωνών καί 
Βορύβου έλαβε τόν λόγσν( ζητήσας δπως 
γνωσβοΰν έπί παρουσίςρ δλων οί λόγοι 
τής παραιτήσεως άπό τής θέσεως τοΰ άν- 
τιπροέδρου τοΰ Σωματείου κ. Τ. Χατζή, 
χρήστου, άπεφασίσθη δέ δπως ή συζήτη- 
σις γίνη εύρεία κατά τήν συνέλευσιν τής 
Κυριακής τών Βαΐων.

· !Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ηΐΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙρ ΐΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ιι·||· |ΐ·|ι· ||· ι·

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
« Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α »

'Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Μέ μεγάλην μου ίχπληξιν είδα στό τε. 

λευταΐο σας φύλλο δημόσιευομένην άντα- 
πόκρισιν έξ Αμερικής δι’ ή ς  οΟτε λίγο 
ούτε πολΰ( φέρομαι ώς άποτελοΰσα καί 
έγώ μέλος σπείρας καταχρωμένης τής 
πνευματικής ιδιοκτησίας τών Ελλήνων 
συγγραφέων. -Επειδή διά τ ή ς  δημοσιεύ. 
σεως τής έν λόγω άνταποκρίσεως τεκμαί- 
ρεται δτι καί παρ’ ύμΐν υίοθετεΐται ή γνω 
μη τοϋ άνταποκριτοϋ σας, καί πρός άπο. 
φυγήν πάσης παρεξηγήσεως, είμαι ύπο- 
χρεωμένη νά διαψεύσω κατά τόν πλέον 
κατηγορηματικόν τρόπον τήν ψευδή καί 
κακόβουλον ταύτην δημοσίευσή καί νά 
σάς πληροφορήσω δτι ούδέποτε μέχρι σή. 
μερον άπέστειλα είς τήν έν 'Αμερική 
όπουδάζουσαν άδελφήν μου έργον τι "Ελ- 
ληνος συγγραφέως καί δή έν συνεννοήσει 
μετά τών έν τή άνταποκρίσει άναφερομέ. 
νων προσώπων. Έλπίζοοσα δτι καί ύμείς 
Λναγνωρίζοντες τό ψευδές τής άνταποκρί
σεως θά θελήσετε νά δημοσιεύσετε τήν 
παρούσαν διάψευσίν μου, ώς άλλως καί 
έκ τοϋ νόμου είσθε υπόχρεος.

ΣΑΒΒΑ ΤΟ Ν , 11 Μαρτίου 1539

Διατελώ 
Μέ ευχαριστίας 
Φ&ΦΩ ΛΟ ΥΚΑ  

Άβηναι ι Λίαρτίου 1939
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—  01 δικηγόροι πηγαινοέρχονται στό 
θέατρο «Μοντιάλ» τις τελευταίες ήμέοες 
εξ άφορμής νέου έπεισοδίου, δημιουργη. 
θεντος μεταξύ τοΰ θιασάρχου κ. Μακέδου 
καί της καλλιτέχνιδος Δίδος Ρίττας Δη
μητρίου.  ̂ 1

—  Αΐιία τοΰ νέου έπεισοδίου είνε, κα. 
ς άγεται ή μή τήρησίς άπό μέρους

TOO. κ. Μακέδου της ύποχρεώσεως πού 
ανελαβε άπένοοντι τής Δίδος Δημητρίου 
κατά τήν τελευταίαν συμφωνίαν των, ν’ 
άποζημιώση αύτήν γιά δλο τό χρονικό 
οιαστημα πού παρέμεινε χωρ»ς εργα
σίαν λόγω τοΰ δτι εξαναγκάστηκε ν’ ά_ 
ποχωρήση άπό τόν θίασον τότε γιά τή 
γνωστή διένεξη της άπόλυτης ρομαντσιέ.

‘Ο κ. Μακέδος. δέχεται μέν νά τήν άποζημιώση Τωρα> άλλά μέ χό πο,σόν γών
10 χιλιάδων δραχμών έν δλω, ένω ή Δίς 
Δημητρίου άξιοι νά λάβη δλους τούς μιΐ 
σθούς τών μηνών πού έμεινε χωρίο έο- γασίαν. λ r  s r

—  Κατά τήν τελευταία συνάντηση του 
δικηγόρου της Δίδος Δημητρίου μέ τόν κ. 
ΛΊακεδον. ό πρώτος έδήλωσεν δτι ή πελά 
τισσά του παραιτεϊται άπό κάθε άπο^η* ΐ 
μιωση υπό τόν δρον δμως νά λυθβ I 
κάθε μελλοντιχήο ύποχρεώσεώς της άπέ I 
ν̂ αντι τοΰ κ. Μακέδου. |

— Αλλά καί άλλο έπεισόδιο έδημιουρ. 
γήθη μεταξύ τοΰ κ. Μακέδου καί τοΰ *κ 
τών ηθοποιών τοΰ θιάσου του κ. Μ. 
Καντιώτη.

Κατ’ αύτό 6 κ. Καντιώτης άξίωσε 
πρώτος αύτός νά παίξη κάποιον ρόλον 
στό νέο Λθογοαψικό Εργο πού θ’ άιναδι. 
δασθη στό «Μοντιάλ» καί πού άπεφασί
σθη νά παίζεται έκ περιτροπής μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ κ. Μακρή.

— *0 κ. Καντιώτης προσέφυγε στήν 
Επιτοοπή Άδείας.

—  Στήν Έπιτροπή ΆδείαΓ έπίσηρ ποο. 
σεψυγαν καί οί ήθοποιοί τοΰ αύτοΰ θεα. 
τοικοΰ συνκροτήΜατοΓ κ. κ. Σ ταυοίδης 
καί Μακρήςι ζητοΰ-ντες νά ύποχρε. 
ωθη ό κ. Μακέδος νά τούς δώση άντίγρα- 
φο.ν τοΰ συμβολαίου, πού ^χουν ύπογρά 
ψει μαζί του.

Η κ. Άνδρεάδη θά κάνη Ιναρ£η 
των παραστάσεων τοΰ θιάσου της στό 
β«οινι*ι της θέατρο ι·* τόν «Αντώνιο καί 
Κλεοπάτοα» τοΰ Σαίξπηρ.

—  Τό θεοινό Βασιλικό θέατοο της 
Θεσσαλονίκης θά εΐνε έτοιμο περί τά τέ. 
λη Αύνούστου.

—  'Επομένως γιά την έφετεινή θερινή 
σαιζόν άποκλείεται fi £νητο€ίς του.

—  Ό  θίασος * ϊ ατοίδο·Λ_ Σ  παοίδη__
Χουσογόου δέν εΐργάσθη καλά rf o Κ·λ-

κίς, τό όποιον καί έγκατέλειψε στίς 6 
τρέχοντος μηνός, άναχωρήσας γιά τήν
Βέρροι ν .

—  Προχθές Τετάρτην τό έσπέρας, άφί- 
χθη μέ τό Ρουμανικόν τής γραμμής έκ
Κων)πόλεως ή όπερέττα Ήροΰς Χαντά__
Μ. ψιλιππίδη.

—  ‘Ο όπερεττικός θίασος τοΰ κ. Ά .  
θανασ'.άδη άνεχώρησε δι* Άγρίνιον.

—  φαίνεται δτι ματαιοΰται ή άναχώ- 
ρησίς τοΰ μουσικού θιάσου Τούλας Δρά.

! ΧΟυ —  Ν· Σ  ύλδα^ διότι ή πρωταγωνί*
I οτρια Τούλα Δράκου άποχωρεΐ της σκη. 

νής.

—  Ό  θίασος 'Αλίκης  Μουσούρη θά
κάμη περιοδείαν είς Πάτρας καί άλλας 
πόλεις.

—  Ό  θίασος Μηλιάδη —  Κυριάκου, 
μέ τόν κ. Μαυρέαν παίζει άπό τής πα 
ρελθοΰσης Πέμπτης είς τόν Πειραιά.

—  Τήν προσεχή Τετάρτην θά άναβιβά- 
ση τήν νέαν έπιθεώρησιν τοϋ κ. Γιαιννου 
κάκη μέ μουςτικήν τών κ.κ. Κυπαρίσση__ 
ΜαρτίΐΌ.

—  Διαδίδεται μετ' έπιτάσεως δτι τό 
θέατρον «Περοκέ» ένοικιάσθη είς τόν κ. 
Πρινέαν καί τήν δίδα "Ελλην Άφεντάκη.

—  Ή  γνωστή καρατερίστα τής πρό
ζας κ. Νανά Παπαδοπούλου προσελήφθη 
είς τόν θίασον τού κ. Μακέδου διά νά 
παίξη μόνον εις τήν νέαν ηθογραφίαν οί
«Ξενύχτηδες» τών κ.κ. Σ  ακελλαρίδη __
Εύάγγελίδη   Σ  ακελλαρίου.

—  Καθώς μας γράφουν άπό τή Θεσσα
λονίκη ό θίασος Μυρά εύρίσκεται έκεΐ 
ύπό διάλυσιν.

—  Μέ τήν Οπόθεσιν τοΰ ύποβολέως κ. 
Μαμου,νά θά άσχοληθή ή Έπιτρ. Άδείας 
τήν προσεχή Δευτέρβν.

— Λογφ τής μεγάλης έπιτυχίας πού έ- 
σημείωσεν ή δοθεϊσα τήν περασμένη Κυ 
ριακή παράσταση τής «Τραίιάΐας», α0- 
ριον στό θέατρον «'Ολύμπια, παίζεται ή 
«Λουκία ντέ Λαμερμούρ» μέ τενόρον τόν

Πέτρο Έπιτροπάκη.
— Ό  Πολωνός λογοτέχνης κ. Μπούλας 

μεταφράζει στήν έλληνική τά έργον τοΰ 
συμπατριώτου του συγγραφέως Μόρστιν,
«Ξανθίππη». Διά τήν άναβίίασίν του σ' |ι
ένα άπ' τά κεντρικώτερά μας », \ιτρα πρό '!
ζας θά φροντίση ό άκαδημαϊκός κ. Σπ.
Μελάς. |ί

—  Σχετικώς μέ τήν ύπόθεσιν Μηλιάόου ;
-’Αλεξίου κλπ( ιια\θΓηου'μεν δτι ό συμ- * 

παθής θιασάρχης τοϋ «*ίντεάλ» ήθωώθη j
ύπό τοϋ δικαστηρίου. J

— -Στό Δημοτικό θέατρο Βόλου ήρχι- ; Γ. , ^  ί .  .

σαν 0ί παραστάσεις τοϋ θιάσου Άργυρο- ! ι ι κ Ρή  Κ α λ ή  Κ α λ ο ,  ΤΓΟυ δη- 
πούλου ς  αντοριναίου. j μ ιβ ρ γ ε ΐ  π ρ ώ τη ς  τ ά ξ ε ω ς  έπιτυ-

— Πληροφορούμεθα, δτι στό Μιλάνο ' X f j  £LC’ T° V θ ία σ ο ν  Iα τ ρ ίδ η — 
τήν περασμένη Τετάρτη, ό βαθύφωνος κ. | Χ Ρ 7° Χ ώθυ Κ α τ ά  τ ή ν  ΐτ ερ ίο δ ε ία ν  
Μοσχονάς, έπαιξε στήν «Λορελάϊ» τοΰ | τ ή ιχ ε ιμ ε ρ ιν ή ς  ΤΓερ ιόδου .
Μπερειόνι, μέ μεγάλη έπιτυχία. Τήν 22αν 
Μαρτίου πρόκειται νά παίξη στό «φιντέ.
λιο» τοΰ Μπετόβεν καί στίς 14 Απριλίου
στήν «Φαβορίτα» τοΰ Ντονιζέττι. "Υστερα 
άπό τίς παραστάσεις τής Σκάλας, θά

Ιβ ΙΙΒΙΙβ ΙΙΒΜ ΒΙΙΒΙΙβ ΙΙβΜ ββΙβΙΙβ ΙΙΒ ΙΙΒΙΙΒΙΙΙϋβΙΙβ ΙΙΒΙΙ.Μ ΒΗ .Μ .ΙΙ· ,,· ,,· ,,· !!· !!· ,.· !,· !!· !!· !!· !!·

μεταβή ό Μοσχονάς στό Λονδίνο, δπου βά 
τραγουδήση τήν 21ην Μαίου τήν «Μίσσα 
Σολέμνις» τοϋ Μπετόβεν, ύπό τήν διεύ
θυνση τοϋ Τοσκάνι.

— Προσεχώς θά έμφανισθή στήν Α θ ή 
να σ’ ένα μόνο ρεσιτάλ ό γνωστός πια
νίστας Ούνίνσκυ, έξαιρετικός έρμηνευτής 
τοϋ Σ  οπέν.

— 'Ανασυγκροτηθείς ό θίασος τοΰ ΟΙ- 
κονόμου, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ κ. Άνα- 
στασιάδου, άνεχώρησε διά τό Άγρίνιον 
δπου θ’ άρχίση τάς παραστάσεις του, μέ 
τήν γνωστήν «Γαρδένια» τών κ.κ. Εύαγ. 
γελίδη—  Σ ακελλάριου Σ  οικελλαρΙΙδη.

— Τών ιδίων συγγραφέων, σήμερον, ά- 
νεβάζεται ή νέα τοίς Αθηναϊκή Ή θογρα 
φία, μέ τόν Τίτλον «Ξενύχτηδες») στό θέα 
τρον «Μοντιάλ». Οί Κοκκίνης, ό Μακλής, 
ό Αύλωνίτης, ύποδύονται τρεις σπαρταρι
στούς τύπους. Έπίσης έξαιρετικός εΓνε
κι’ ό ρόλος των δ ίδων Δη μητριοί.) Πο.
ζέλλι.

ι·ιι·ιι·ιι·Μ·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

Μ ΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥκ Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑ ΝΑ ΕΧΗ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟ

φίλε κύριε Διευθυντά,

Είς άπάνιησιν τών όσων έδημοσίευσε 
είς τό τελευταΐον ψύλλον τών «Παρασκη
νίων» ό κ. Π. Μοσχοβίτης^ περί έμοΰ, τοΰ 
Κ θιάσου μου κλπ. σάς παρακαλώ νά δη
μοσιεύσετε τήν κάτωθι έπιστολήν μου; 

Κύριε Π. Μοσχοβίτη,
Συνήθως, αποφεύγω νά άτιαντώ 

σέ κριτικές, δταν μάλιστα αύτές 
άντιπροσωπεύουν τήν άτομική γνώ
μη έκείνου πού τΙς γράφει. Άπέφι>- 
γα, κατά τήν συνήθειά μου νά ά- 
παντήσω στήν πρώτη σας πρωτο
χρονιάτικη κριτική, μά σέ τούτη τή 
δεύτερη μι^ μόνη αιτία μέ κάνει ν' 
άπαντήσω. Γιατί γράψατε κριτική 
χωρίς νά δήτε, καθώς λέτε, τό έρ
γο πού διεσκεύασα. Καί λέτε πώς 
σας έλειψε ή άπόφαση νάρθητε νά 
τό δήτε.. ’Απορώ δμως, πώς πήρα
τε τήν άπόφαση νά γράψετε. Τούτη 
ή δεύτερη άπόφαση μάλιστα έχει 
μεγαλύτερο μπελά:.

Νά γράψετε χωρίς άφορμή; Για
τί; ’Αλλά γιά νά δο: 

irCr- *i ~~-
^  T W — β ο 'κρισεως σας.... ι ιά να

ώφειλε νά προσφέρη πολλά». Τά έ- 
λάχιστα πού προοέφερα στήν τέχνη 
σας «καναν νά μέ θαυμάζετε τόσο 
πολυ, νά μέ βρίσκετε τόσο σπάνιο 
καί νά μέ θεωρήτε έ'ναν άπό τούς 
μεγαλυτέρους μας άρτίστ^*’; Έπί 
τοΰ προκειμενου δύο τινά πρέπει νά 
συμβαίνουν: 'Ή έχω προσφέρει
πολλά στήν τέχνη καί γιά τοΰτο μέ 
θεωρείτε μεγάλον άρτίστα ή προ- 
αέφερα έλάχιστα, όπότε ό θαυμα
σμός σας δέν εΐνε άληθινός! Προ
σπαθώ νά έλέγζω τήν ειλικρίνεια 
τών γραφομένων σας, γιά νά δώ άν 
πρέπη νά σ&ς πιστέψω καί γιά τά 
παρακάτω. “Ως α^τή τή στιγμή, 
τούλάχιστον δέν μ' έχετε πείσει γιά 
τήν απόλυτη είλικρίνειά σας ώς 
πρός τήν καλλιτεχνική μου ικανό
τητα. Έκτός πιά, δέδαια, τό g-

Τί νράψ α- I , ,ς  σ ήμε.ρα γ  ^ ί, (<'= Ι)Τ ^  .·
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Σκηνογραφία: Α. ΣΠΑΧΗ

Χορογραφία : ΣΠ. ΣΠΥ
Ρ ΟΠΟΥΛΟΥ

Α ' χορεύτρια : Ν 
ΛΟΦΣΚΑΓΙΑ.

ΠΑΥ-

Κοστούμια — ’Ατελιέ: 
X. ΠΑΟΥΡΗ

Διευθυντής όρχήστρας

ΓΙΑΝΝΗ! ΚΥΠΑΡΙΙΙΗί

μένα προσωπικώς. Μοΰ ψάλλετε έ. 
παίνους σέ δλη τήν διοιτονική κλί
μακα ! Δέν μοΰ άρέσει ν’ αυταπα
τώμαι, οΟτε νά κολακεύωμαι καί 
άντέχω γερά σέ μιά ίβάσανο τοΰ 
έαυτου μου. Νά σας εύχαριστήσω 
γιά τούς έπαίνους σας; Γιατί; Τούς 
έλέγχω ώς ύπόπτους καί δυσκολεύ
ομαι νά τούς πιστέψω. Λέτε: «θεω
ρώ τόν κύριο ’Αργυρόπουλο, ώς- 
έναν άπό τούς μεγαλυτέρους άρ
τίστες. άπό τά πλουσιώτερα καί 
πολυσυνθετώτερα καλλιτεχνικά τα
λέντα τοΰ οημερινοΰ μας θεάτρου 
πρόζας καί γνωρίζει 6 ίδιος μέ πό
ση εύχαρίστηση έτόνισα δημοσία 
καί έπανείληιμμένως τόν θαυμασμό 
μου γιά τό σπάνιο καί σπάνια πρω- 
τεΐκό του ταλέντο !».

Ωραία!... Άλλά πώς τ’ άνακα- 
λυψατε δλα αύτά τά θαυιμαστά 
πράγματα σέ μένα; Άφοΰ παρακά
τω λέτε: «Είς τήν τέχνη δμως προ- 
σέφερε έλάχιστα, ένώ ήδύνατο καί

ι·"·ιι·ιι·ιι·ιι·π·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιΒ ιΙΒ ιιΒ ιιν „ ΒΠ ΒΙΙΒ Ι
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δπως γράφετε, γιατί δέν πηγαίνω 
στήν κρατική μας σκηνή, θέλετε νά 
σ£Χς μιλήσω είλικρινώς; Δέν πάω 
γιατί φοβούμαι μήπως έκεΐ φανώ 
πολύ μικρός. Καί άφοΰ έδώ πού 
είμαι, είμαι τόσο μεγάλος, καθώς 
λέτε, δέν νομίζετε πώς είνε καλύτε
ρα ν άποφυγω τήν έπαλήθευση τής 
παροιμίας: «δπου καλά καθούμενα, 
καλύτερα γυρεύει....;».

Επειτα λέτε πώς ή όργάνωση 
τοΰ θιάσου μου, μοΰ έπέτρεψε νά 
κάνω ώς τώρα οίκονομικώς περί
φημη δουλειά. Καί ύστερα μοΰ λέ
τε ν’ άλλάζω τό θίασό μου. Γιατί; 
Γιά νά κάνω λιγώτερη δουλειά; 
’Έ ,  τότε μέ νομίζετε καί γιά άνόη- 
το. Τό συμπέρασμα ώς τώρα είνε 
πάντοτε, κατά τά γραφόμενά σας, 
δτι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης καί 
έχω κι’ έναν θίασο πού μοΰ έπιτρέ- 
πει νά πηγαίνουν καλά οί δουλειές 
μου. Δύο πράγματα ώραία καί θε
τικά. Καί μέ παρακινείτε νά τά 
χαλάσω. Νά πάω στήν κροετική 
σκηνή μ’ £να μισθό καί μέ κίνδυνο 

,μειώσεως τής μεγαλοσύνης μου.
Ηθελα νά σ«ς έδλετκ»’ στή θέση 

3-t'°u τί θά κάνατε. Έπειτοζ γιατί νά 
διαλύσω ένα θίασο πού δουλεύει 
περίφημα 15 χρόνια καί τρώνε ψω
μί 25 οικογένειες; Σ ' δλα τά μέρη 
τοΰ κόσμου ύπάρχουν κρατικά καί 
έλεύθερα θέατρα καί κανείς ποτέ 
κριτικός δέν είπε αύτά πού λέτε έ- 
Όεΐς. Γ  ιατί σέ μας νά γίνη τοΰτο 
τό μονόπλευρο; Καί τό'κοινόν; 
Αύτό πού ποτέ δέν τό ρωτάμε δταν 
γράφομε γιά ζητήματα πού μόνο 
αύτό άφοροΰνε; Τό λέτε καί μόνος 
πώς τό κοινόν νοικοκύρης είνε. Καί 
άφοΰ ό νουκοκύρης έρχεται καί μάς 
βλέπει, πάντοτε κοαά τά γραφόμε
νά σας, γιατί έσεΐς θέλετε νά τοΰ 
στερήσετε τήν άπόλαυση τής ποικι
λίας; Καί ο! "Έλληνες συγγραφείς; 
Άπό ποιούς θά παίζωνται τά έργα 
τους; Άλλά μπαίνετε καί στά οικο
γενειακά μου. ΟΟτε λίγο ο&τε πολύ 
μοΰ ζητάτε νά χωρίσω τή γυναίκα 
μου, ή τουλάχιστον νά τήν πάψω ά
πό πρωταγωνίστριά μου γιατί δέν 
σ&ς άρεσε ι ή λαιρυγγώδηις φωνή 
τηΐς. Δέν μοΰ είπατε δμως καί πώς 
θά τήν προτιμούσατε: ’Έρρινη,
ψευδή, ή βραχνή; Καί δμως αύτή 
τήν πρωταγωνίστρια τήν έχω δεκα
πέντε χρόνια και π<*νε καλά οί δου 
λειές μου, κοοθώς γράφετε. ’Ά λ 
λωστε δέν τήν έκαμα έγώ πρωτα
γωνίστρια. 'ΓΗταν καί πρίν τήν πά
ρω. Πρωταγωνίστρια τών καλών 
παλαιών έπιθεωρήσεων, έκείνων 
ποΰ τότε έπαιζε κι’ ή μεγάλη μας 
Μαρίκα, πρωταγωνίστρια ‘̂ ς  Μα-

Αρέσει στό κοινόν, άφοΰ έρχεται 
καί τήν βλέπει, καθώς λέτε, άρέσει 
καί στούς άνθρώπους τών γραμμά
των, αύτό τό λένε έκεϊνοι, άφοΰ πολ 
λοί καί μεγάλοι μας συγγραφείς 
δπως ό ^ενόπουλος, Συναδινός, 
Μωραΐτίνης, Χόρν τής έχουν έμπι- 
στευθή έκάστοτε μεγάλους ρόλους. 
Πάντως δέν έκακοποίησε ποτέ καμ- 
μιά Ήλέκτρα, ή ’ Ιφιγένεια ή Ίου- 
λιέττα ή Μαργαρίτα. Τώρα ή άλή- 
θεια είνε, βέβαια, δτι καί μένα δέν 
μου πολυαρέσει τό λαρύγγι της. 
Άλλά καί δέν μπορώ δέδαια νά τής 
τό στρίψω γιά νά σ«ς εύχαριστήσω. 
‘Αλλά μιλείτε καί περί άδυναμιών. 
Αύτάς δλοι μας τΙς έχ00με. "Αλλοι 
μάλιστα έχουν περισσότερες καί 
μεγαλύτερες άπό μένα. Έγώ έχω 
μιά καί μόνη πού δέν μ* Ιβλαψε 
καθόλου, σεδαστοτάτη, καθώς λέτε, 
άλλά οΰτε καί σ’ αύτό μέ πείθετε, 
άφοΰ ό σεβασμός σας δέν μπόρεσε 
"*7α” ς “ gre νά μή
γράφοντας πως χρειάζετ ^  προσ- 
πάθεια γιά νά ρθήτε στό θέατρό 
μου. Α°τό μπορούσατε νά τό κά
νετε χωρίς νά τό γράψετε. Άλλως 
τε τόσο πολύ μ ι κ ρ ό ς μεγάλος 
καλλιτέχνης είμαι πού χρειάζεται 
προσπάθεια νά ρθήτε νά μέ δήτε; 
Ελάτε τώρα νά π«με μο(ζί KCt-t 
πρός τίς παράγκες τής όδοΰ Αθή
νας, γιατί έγώ μόνος δέν ξέρω άν 
ύπάρχουν τέτοιες παράγκες, πού 
νά πληρώνουν οί θεαταί 50 δραχμές 
είσιτήριο, Άλλά καί δέν έπιμένω 
σ’ αύτό. ’Ίσως έσείς νά ξέρετε κα
λύτερα άπό μένα. Τώρα, δσο γιά 
τό κοινόν πού έρχεται- τό λέτε καί 
μόνος σας, τό διπλό καί αίώνιο ζή
τημα: Σέ πόσους άρέσει ένας καλ- 
λιτέχνης καί σέ ποιούς άρέσει. Για
τί νά πονοκεφαλιάζουμε κύριε Μο- 
σχάβίτη μου; Αρέσω σέ σας καί μέ 
θαυμάζετε.

Δέν τό λέτε καί τό φωνάζετε; Αύ
τή τή φορά σας πιστεύω! 
φτάνει I
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ΤΟΟΥΓΓΡΙΚΟΗ ΒΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ 
0 H YP ΙΟ Ν  ΒΑίΙΛΕΙΑΜΣ

ί Ελληνική Πρεσβεία στή 
Βοδαπέστη άπέστειλε τό παρα- 
κάω έγγραφον πρός τήν Έται- 
ptd' τών Ελλήνων θεατρικών 
ΣύΎραφέων:

"Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω 
ήμν, δτι τό ένταΰθα ’Εθνικόν 
θέίτρον, έπικεψένης τής έκτυπώ- 
σε̂ ς αναμνηστικής βίβλου, έκ- 
δ(3ησομένης έπ' ευκαιρία τοϋ 
έατασμοΰ τής έκατονταετηρί- 
δ<3 αύτοΰ, καί μελλούσης νά συμ 
πεηλάβη πλήρη κατάλογον τών 
άνχβιβασθέντων έπί σκηνής £ρ- 
γαν, ζητεί νά πληροφορηθη τό 
διομα, τάς χρονολογίας γεννή- 
σεος καί θανάτου τοΰ "Ελληνος 
Σιγγραφέως Βασιλειάδου, ο δ τι- 
vc; τό εργον «Γαλάτεια» έπαίχθη 

,TiV 21ην Δεκεμβρίου 1877.
"Τό αύτό ίδρυμα προκειμένου 

vd συμπεριλάβη είς τό πρόγραμ
μά τών παραστάσεων ξένων έρ
γον έν τούλάχιστον τοιοΰτον "Ε λ  
λινός θεατρικού Συγγραφέως, 
περακαλεΐ ’δπως τω ύποδειχθώ- 
σΐί έργα τινά έκ τών μάλλον άν- 
τιτροσωπευτικών τής ύμετέρας 
θεχτρικής τέχνης, ών τό κείμενον 
νά ύπάρχη ΐν γαλλική, άγγλικ^. 
ή γερμανική μεταφράσει».
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ΑΙΛΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑ
ΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΚΑ
(1840-1922)

ΕΙς τήν αίθουσα τοΰ Ιταλικού Ινσ τ ι
τούτου δόθηκε τήν περασμένη βδομάδα ά. 
πό τόν κ. Φραντσέσκο φεντέλε μιά πολύ 
ένδιαφέρουσα διάλεξη γιά τόν I. Βέργκα.

Ο Ιωάννης Βέργκα, είπεν ό όμιλητής^ 
κατέχει σπουδαία θέση στήν Ιστορία τοΰ 
σύγχρονου Ιταλικού θεάτρου, δχι τόσο γιά 
την παραγωγή του πού δέν είναι πολύ με
γάλη, δσο γιά τήν έπίδροβση που ιίχε τό 
2ργο του άπάνω σ’ δλη τήν κατοπινή έ- 
ξέλιξη χής Ιταλικής φιλολογίας.

Συγγραφέας ρωμανικός στήν άρχή,
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφο- 
νίαι.

Πασα άιτόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε δ κύρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑ ΤΣΑΝ Η Σ 

Δαμάρεως 4.

ΜίΕΐ: in:
Ennponm jutiu

Τό σκεπτικόν καί διατακτικόν μ* 
ρος τής άποφάσεως τής Έπιτροπής 
Άδείας έπί τών προσφυγών ! <χ' )| 
Τής χορεύτριας δίδος Ελένης Άλί- 
ξίου κατά τοΰ καλλιτεχνικού Δι«ι>* 
θυντοΰ τοΰ θιάσου «Ίντεάλ» κ. Ν,λ 
Μηλιάδη, καί β ')  Τοΰ κ. Ν. Μηλι^Γ- 
δη κατά τής έν λόγφ χορεύτριας, 6- 
χει ώς έξής:

Επειδή έκ τής διεξαχθείσης ώς 
άνω έμμαρτύρου διαδικασίας προέ- 
κυψκν, δτί ή χορεύτρια Ελένη Άλβ 
ξίου έχουσα προηγουμένας άφορ- 
μάς κατά τής συναδέλφου της Να
νάς Γικάτση, μεθ’ ής εύρίσκετο είς οό 
χί φιλικάς σχέσεις, είσήλθεν είς τό 
καμαρίνι είς δ παρέμενεν ή τελευι* 
ταία μετ’ άλλων χορευτριών διά 
τής άτόπου δέ παραμονής της έν 
οτύτφ, χωρίς ούδείς λόγος υπηρεσία 
κός νά συντρέχη είς τοΰτο καί τοΟ 
σκαιοΰ τρόπου της κτλ. έπροκάλε·* 
σεν έπεισόδιον καί έχειροδίκησε κα
τά τής αδελφής τής συναδέλφου τηβ 
Νοτιάς Γκάταη, γενομένη οϋτω ιΐ- 
παίτιος τών έπακολουθησασών σκη
νών καί Οδρεων μετοοξύ αύτής κ«1 
της έπεμβάσης ύπέρ τής άδελφής 
της χορεύτριας Γκάτση·.

Επειδή έκ τής άποδεικτικής δια» 
δικασίας διεπιστώθη πλήρως, δτι ή 
έγκαλοΰσα κληθε'ΐσα ύπό τοΰ καλ
λιτεχνικού διευιθυντοϋ Ν. Μηλιάδη, 
ϊνα τόν πληροφορήση καί αΟτη περί 
τοΰ γενομένου έπεισοδίου, έπεδείξα- 
το έναντι αύτοΰ ώς προϊσταμένου 
της άπρεπή καί άνοίκειον συμπερι
φοράν, καί έξώργισε τοΰτον καί τόν 
έξηνάγ*ασε νά τήν άποπέμψη καί 
κατά τήν ίδίοη; του όμολγίαν, νά 
έκφέρη κοττ’ αύτής καί βαρείαν 5- 
βριν.

Επειδή έπί πλέον ή ώς άνω χο
ρεύτρια κατά τάς καταθέσεις τών 
έξετασθεισών χορευτριών καί κατά 
τήν έξοδον αύτής έκ τοϋ θεάτρου 
την Ιδίαν έσπέραν, έξύδρισε τάς έ« 
ξερχομένας έκ τοΰ θεάτρου συνα
δέλφους της διά βαμυτάτων χαρα
κτηρισμών.

Επειδή ή κατά τοΰ κ. Ν. Μηλιά
δη καλλιτεχνικού διευθυντοΰ τής 
θεατρικής έπιχειρήσεως Φ. Σαμαρ
τζή καί ώς ένοΛαίον τοΰ κ. Φ. Σα 
μαρτζή θεατρ. έπιχειρηματίου προσ 
φυγή τής είρηιμένης χορεύτριας ‘Ε-

τιος τοΰ VtaTiKo¥T' βερισμοβ ; ’ κ«ι ζωνρ^
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Μέ

Μέ τιμή 
Β Α Σ ΙΛ Η Σ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

θιασάρχης

TO IDMATEION ΗΘΟΠΟΙΟΝ

φισε μέ τά ηιδ ζωντοτνά χρώματα τήν <5- 
9λια ζωή τών φτωχο-Λττών xori το0 λ«ο0 
τής Σ  ικελίας.

Τό Οφος αύτό είχε «μέση έπίδροοση 
στόν νεαρό Ντ' Άννούτσιο; πού ίγραφε 
τότε τήν «Παρθίνα γή» (1882) καί ή νου. 
βέλλα του; «Καβαλλερία ΡουστικΛνα», 
μετασχηματισμένη κοττόπιν *πό τόν Ιϊιο  
τό Βέργκα σέ μονόπρακτο δρδμα> £δωσε 
<*<)>ορμ(| στόν Μασκάνι vdt δημιουργήσω {- 
να άπό τά καλΟτερά του ϊργα.

•Αναμφισβήτητη είναι ή μεγάλη έπί. 
δράση TOO Βέργκα καί άπάνω στόν Πι- 
ραντέλλο, «ου ξεκινώντας άπά τήν ψυχο
λογία ώρισμένων προσώπων τοϋ μεγάλου 
αύτοΰ συγγραφέα κι- άπό τήν άτμόσφαι. 
ρα μερικών ϊργων του, δτιως οί «Μαλα. 

σόλια» (1881), έδημιοΟργησε τό δικό 
του πνευματικό κόσμο, τόν βασανισμένο 
<*πό κάθε λογής ψυχολογικά προβλήματα.

■Ο κ. Φεντέλε χειροκροτήθηκε θερμότα
τα στό τέλος της ωραίας του όμιλίας.

Μ Ι ΡΑ Ν Τ Α  Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ 1ΔΟ Υ  

ι· ι ι· ι ι· Ι(· η· η· ι ι· ι ι· μ· ι ι· ι ι· ι··ι ιΜ|(β π η ι ιβ ι

ΡΕΣΙΤΑΛ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ό  ήθοποιός X. Πλακούδης, ά- 
ρίστοΰχος τής Κρατικής Δραμα- 
τίκής Σχολής τοΰ Βασιλικοΰ θε
άτρου, δίδει ρεσιτάλ (άπαγγελί- 

! ας) καθαροΰ λόγου, μέ 'Έλλη-

ει>
σταθεί, έφ’ δσον ώς κατετέθη καί 
προφορικώς ένώττιον της Έττιτροττης 
έτιμωρήθη αύτη άπλώς δι’ έπχαημέ 
ρου άργ(ας μόνον διά λόγους τά
ξεως έν τώ βιάσω καί μέχρις έκδό- 
σεως τής σχετικής άποφάσεως τής 
Επιτροπής <5νευ στερήσεως τών ά- 

ποδοχών της, τάς όποιας προσκλη- 
θ*είσα ύπό τής έπιχειρήσεως νά λά- 
®Π Α εΐρημένη χορεύτρια, ήρνήθη 
νά δεχθή.

Επειδή μετά τήν διαπίστωσιν τής 
ένοχής τής χορεύτριας Ελένης Α 
λεξίου, κληθεϊσα ν’ άπολογηθή σχε 
τικώς ένώπιον τής Έπιτροπής ή τε
λευταία αύτη έξεδήλωσε τήν μετα- 
μέλειάν της καί έζήτησε νά τύχη 
συγγνώμης παρά τοΰ έγκληθέντος 
υπ αύτής κ. Νικου Μηλιάδη, δστις 
ένώπιον τής Έπιτροπής άπεδέχθη 
τήν αίτησιν ταύτην συγγνώμης, άμ- 
φότεροι δέ ο[ διάδικοι έζήτησαν, δ
πως θεωρηθή λήξαν τό δημιουργη- 
θέν ζήτημα,

Δ ι ά τ α ΰ τ α
Η Επιτροπή Άδειας άποφασίζει 

παμψηφεί:
ο·') Απαλλάσσει τόν κ. Ν. Μη- 

λιάδην τής άποδοθείσης αύτφ κατη
γορίας, δτι ήθέλησε νά θίξη τήν ύ- 
πόληψιν καί τήν τιμήν τής'είρημέ- 
νης χορεύτριας διά τής έκτοξευθεί- 
σης ύπ’ αύτοΰ έν στιγμή δικαιολο- 
γημένης παραφοράς του βαρύτατης

ΚΑΙ H ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΝ
Η Εταιρία τών θεατρικών 

Συγγραφέων μάς γνωρίζει δτι ό 
Πρόεδρός τοΰ Σωματείου Ήθο

νας καί ξένους ποιητάς τήν Δ ε υ - ! ^ ^  ^  Έ
τέραν 13 Μαρτίου καί ώραν 8 μ £νης Ε 1° α

στό θέατρο Άλικης. Ό  κ.Πλα
κούδης είργάσθη συστηματικά έ- 

i  j πί πολύ γιά νά μάς δώση Μνα εί-I -1--3 - ΠϋΟ- C > ·. r 11
ποιων_κ. Δ. Μυράτ έπισκεφθείς 1 ς, «^αγγελίας πού ίσως γιά
πρό τής άναχωρήσεώς του στήν πΡ“ τιΊ ψορά Οά άκούσουμε στάς

ΠΡόεδΡ °  τής ,'Εται- ; ’Λθιίν«ς· Είναι βέβαιον δτι τό
Συν,ΥΡ«φέων Κ. θ .  Συ- ‘ μεθαυριανόν του ρεσιτάλ θά ση 

ναδινό, άνεκοίνωσε πρός αύτόν ίρ · ΡεσιταΛ «« ση-
«τι τά καταγγελθέντα πρός τήν ^  imT° X ia·
Εταιρίαν σχετικά μέ τό ζήτημα

τής κλοπής τών θεατρικών ^ρΥων ! A i Α Λ Ε Ξ  Ε I Σ
από μερικούς ύποβολεΐς καί ήθο- , Δ ,, , „  ’
ποιούς άπησχόλησαν τό Δ. Συμ-1 ΛυΡιον τήν 11 π.μ. δίδεται ή
βουλιον τοΰ Σωματείου Ήθοποι-! κατα σειράν διάλεξις τής Λέ
ων. Άκόμη ό κ. Μυράτ έπρόσθε- ’ σχης Νέας Σμύρνης τοΰ λογίου
σε δτι_ «μετα τήν έπιστροφή του καί ποιητοΰ κ. 
από̂  τήν Αίγυπτο θά συνεργασθή
LiFTrr τ η η  *cr«.____ ' _

ρίκ<χς, ή όποία πολύ συχν/1 τής έ- 
νεπιστεύετο καί δικούς της ρόλους.

Ι^ετά τοΰ Προέδρου τής Εταιρίας 
των Συγγραφέων πρός εΰρεσιν 
μέσου τιμωρίας τών ατασθαλιών 
αύτών καί άποτροπής των είς τό 
μέλλον».
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ν·ΙΙ·ΙΙ·|Ι·Ι|·Μ·ΙΙ·ΙΙ·|Ι·|Ι·Η·ΙΙ·Ι

ΛΙΛΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
Διά τήν προσεχή Τετάρτην 22αν τρέχ.

6 1)2 μ.μ. είς τό θέατρον «'Ολύμπια» ά- 
νηΥΥέλθη ρεσιτάλ πιάνου τής κ. Λίλας 
Λαλαούνη. *Η διακεκριμένη καλλιτέχνις 
τήν όποιαν έπί διετίαν δέν έχει άκούσει τό 
'Αθηναϊκόν κοινόν, παρά μόνον chid τούς 
ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς καί τής 
όποίας( έκτός τών άλλων, τήν πρόσφατον 
θριαμβευτικήν έπιτυχίαν είς Παρισίους 
παρηκολουθήσαμεν διά τοΰ Τύπου καί διά 
της έκπομπης του Γαλλικού Κρατικού 
στάθμου «Παρι Μοντιάλ», έμφανίζεται είς 
πρόγραμμα εξαιρετικού ένδιαφέροντος 
περιλαμβάνον συνθέσεις Χέντελ. Μπετό- 
®εν, Μπράμς καί Σοΰμπερ*

Ανδρέα Παπαδο
πούλου —■ Σύλβιου, μέ θέμα «τό 
Σμυρναϊκόν 3έατρον καί ό ’ Ιωνι
κός πολιτισμός».

Ι·Η·ΙΙ·Μ·ΙΙ·Μ·Π·Ι!·Η·Η·Μ·ΙΙ·ΙΙ·|!· ι ι·||·|

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

1) Φαινακόδους ή Κομοτινή
2) Γκάζι ή Μουργκάν (Κισμέτ)
3) Νιράν ή Ζέν έλ Σ άμ
4) Λώλος ή Ρ ενα
5) Σπάρτη ή "Ικαρος
6) Τίνα ή Μαίρη (Μάγδα). 

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
1) Νέφος ή Μηδέν
2) Μουσέλλι ή Τουπύ (Ρομέο ).
3) Ρίμ  ή Ρακάν (Σεούντ ).
4) Σ  ίδνεϋ ή Νορόκ.
5) Ντιάνα Βέρνόν ή 'Αμόκ
6) Έσμάχλι ή Μπάσεκ (Μπικορί).

β ')  Έξαντλοΰσα δλην τήν έπιεί- 
κειαν αύτής έναντι τής χορεύτριας 
Ελένη.ς Αλεξίου, άπαλλάσει αύτήν 

πάσης ποινής ύπό τήν αίρεσιν τής 
άγρύπνου παρακολουθήσεως τής έν 
τφ μέλλοντι έπιδειχθησομένης συμ
περιφοράς καί διαγωγής της είς τόν 
έπαγγελματικόν καί δημόσιον διον 
της καί τής έπιβολής δαρυτάτων κυ 
ρώσεων έν περιπτώσει ύποτροπής.

γ ')  θεωρεί περιτήν τήν παρέμβα 
σιν τής Επιτροπής παρά τφ θεατρ. 
έπιχειρηματία κ. Φώτη Σαμαρτζή 
διά τήν δήθεν παράνομον άπόλυσιν 
τής χορεύτριας Ελένης Αλεξίου έκ 
τής έργασίας έφόσον τοιαύτη άπό- 
λυσις δέν έγένετο, ώς διεπιστώθη έκ 
τής διαδικασίας.

δ ')  Αποφασίζει, δπως ή παρού
σα άπόφασις τοιχοκολληθη έν τφ 
θεάτρφ «Ίντεάλ».

ΑΗΜΗΤΡΙΟΙΓ.ίΟϊΣΓΑΜΙΙΑΝίυ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  Ο ΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΜΟΝΑΔΙΚΗ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γβύνα ρωοοι/,ή 

(Πτΐ - yxpi) xaiveupyns, eij τι
μήν εύκαιρία;, Πληροφβρί«ι: Μ«- 
TpcncAeut 2*. τηλ. 25—086.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ
εργεΐο της Φόξ^δρ^ότανε9 otV °  Α ’ , ί ^ ύ π ά ^  * ? * * “■4>Ρ̂ κή υπό την J L   ̂ I Ρ1! ϋΤΓ̂ Ρχουν σέ δ?

ΤΑ ΠΑΡΑΤΚΗΝ*
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| Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
. οπο αίσιξο, 
δλες σχεδ τίςφρική ύπό τήν καθοδήγησι της έ-Ι ν λ Λ ™ Γ ' 

ξερευνητρίας κ. Μάρτιν Τζόνσον γιά Σέ  λ?' ,
■ΤΟ γύρισμα της ταινίας «Μ«Λη« ,./Γ γο πρόκειται ν’ άρχι τό 
Μαγεία», μεταχειρίσθηκαν καί άρ- ΠαηηηΑ μΐ° ς ί έ.α  ̂ ταινί«ς >τήν 
κετους ιθαγενείς Μασάϊ γιά ώοι- ΛπΑ λ ’· ΤΓθύ έσε»
σμενες σκηνές πλήθους θ ϊ  Μασάΐ ·?λ τά, πασίγνωστο έργο 
βέβαια εΐνε ύΨ ηλοί. πλιΧκ Με τόν Ραίη Μίλλαν.0*25.22 *« μ* ? Κ μέ

ολοκλ: 
παρουι __ 
μερα δημιούργησα

. , — τι Κ ί
. , ,Ραίη Μίλλαν. Ε  πέ
να προσθέσω πώς θά ,· 1ξκαλοδεμένα κορμιά, άλλά ενοϊιυ I · ”  T “ w iuui ιιως σα ί ας

καί τόσο μεγάλα αύτιά δσο καϊμ^ά ηΡ·°υ εγΧΡωμ°ς. έλπίζω νά
φυλή στόν κόσμο. μμ παρουσιάσω δ,τι καλύτερο «σή-

°Π τηη/ Α    ~ I t^poC oTlLUOUOVnrTnrΟταν ή συνέχεια τής τα νιας -  
τα έσωτερικα καί όλίγες έξωτερι-, ,
κες σκηνές - άοχισε νά >υρ·ζεται Η ώραιοτάτη Ντόροθυ Λαμο ί-
λ η ^ Τ  Τ°ίίς. κο,μπάρσους τοΰ Χόλ- °Χ υΡΐζεται πώς ή συζυγική ε<χία
ψηλο“  καί Γ ° . ΙΚά εΙνε ύ- ^ταΡΤαται χίλιες δυό μι,λε-
άλλά τ* ™’̂  Καλοδ^ εν«  κορμιά, γομέρειες πού πολλοί ϊσωςϋτε 
αΑΛα τ αυτιά των εινε κανονικά... προσέχουν. Γιά ν’ άποδεί&τώς
τίς7όΚο“ ° τΐΚωςχ,λ017Τ0ν 0 σκ,ΐνοθέ- εΧει δίκηο μδς παραθέτει κοορ- 
> r5 τ?5 ° ε °  υς κάτι χλώρια σ,μενα σημεία τής θεωρίας τη< 
θά ■“  aU^ a π0ύ άσΦαλώς δέν ] ) Αγοράζετε πάντοτε δύςΦη- 
θα τολμηση να τούς τά τραβήξη άν μερίδες κάθε πρωί: τό έξοΜνε 
κάνουν και κανένα σφάλμα...' J  άσήμαντο άλλά άποκαμρύνειτΛν

■ w d’r ~Α πρώτη αιτία τής καθημερινής λο
ο «Ροδον του Μπροντγουαίη», >' I νι-κε,ας.

λ ^ α ?  σ1ην, όποίσ πρωταγωνιστούν 2) ’Εάν ό κύριος προτιμά τ<κα
ί  “Αλΐςτ/?1η’ 0 Τά? Ρ °ν Πάουερ καί Φε «πο τό τσάι καί ή κυρίά τ<σάϊ 

λ λ  Ιζολσον απο τώρα φαίνεται ? πο τόυ καΦέ, σερβίρετε καί τδύο 
οα yivn μιά άπό τις ώραιότε- 1 καλύτερα σοκολάτα. 
μ° υσικέζ δημιουργίες γιατί ή 3) Νά έχετε πάντοτε στό πίτι 

’ s Γο « τα μ£νάλ«  ποσά μερικά κουτιά κονσέρβας ώσ νά 
που διέθεσε, δανεισθηκε άπό τήν ΜποΡ!1 ώ κύριος νά φέρη κανέ φί-
Λ ο ^ Γ π ο ί^  Γ  τό περίφημο λο του γιά γεΰμα άπ^ειδο^τα, Αουις ΙΙριμα μέ τήν ο,χήστρα του. I ν αυτο του άηίπη

m*
Μέ θερμοκρασία 25 ύπό τό μηδέν 

ή χιονοθύελλα άπέκλεισε έπάνω 
:τ αδουνα τής Πολιτείας Ούτάν έ' 
«χν όμιλο 300 περίπου ήθοποιών

.V

εαν αύτό τοΰ άρέση.
4) Αλλά καί τό καθήκον t c  κ υ -  

ριου-στοιχειώδης εύγένεια -εΐνε 
να ειδοποιή πάντοτε τήν οίκοδπιοι- 
να τηλεφωνικώς.

5) Η κυρία δέν πρέπει ποι μά 
ποτε, να κάμη τόν κύριο νά πιιμέ- 
νΠ όποιαδηποτε κΓ άν εΐνε ή ίτία.

ο ), Συνιστώ σ’ δλους τούςιταν- 
τρεμενους νά κάμουν κάθε οόνο 
μαζι τουλάχιστον 15 ήμερων ίχκο- 
πες και σέ μέρος δπου δέν -νωρί- 
ι,ουν πως ξανακάμουν γνωριμί, μα 
κρυα από τούς ένοχλητικούς πού 
αιωνίως δίνουν συμβουλές.

7) _ Εάν δ̂έν έ'χετε άμοιδαίαίμπι- 
στοσυνη μή πανδρευθητε: μέα σέ 

I ^ l0L διαρκή άμφιδολία καί ύοψία 
ΰ ζωη σας μοιραίως θά εΓνι δλο 
ψΛονικειες καί ή εύτυχία σς έκ 
των προτερων καταδικασμένη.

καί 8) Η γυναίκα πάντοτε ιοέπει 
να καλλωπίζεται τό δράδυ νκ τήν 
οπιστροφή τοΰ συζύγου της. Ενας 
ανδρας ποτέ δέν χάνει μέ τό u κά-
τΛεΙ ? 1 κοντ“  στή φωτιά μέ τίςπαν- 
τοφλες και το παληό σακκάκ τοΰ 
σπιτιού. Μιά γυναίκα δαω, εΐνε 
πάντα γελοία καί άνυπόφοοη δταν 
εμφανίζεται άτημέλητη.
ΤΑ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΑ  ΝΕΑ Μ ΑΣ

ται η*%’Τ απ ετ? α ™ψ<?°1Ρ«<ΡI-

II
ΧΙΑΝΤΙΙΙΑΤΣΝΕΡ” 

ΙΡ1ΤΑΓ11ΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
ί-Ι-ΙΓ

Αύτές οί Μεξικάνες που ψάχνουν μέσα στό σπήλαιο, δέν εΐνε άλλες άπ τίς περίφημες «Φόξ Γκέρλς»
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JΠΩΣ ΓΥΡΙΣΑ ΤΟ ΦΙΛΜ .,Σ  ΑΓΑΠΩ’
“Οπως καί σέ κάθε άλλη καλλι

τεχνική έκδήλωσι, αδιάφορο άν 
πρόκειται γιά μουσική, ζωγραφική, 
γλυπτική, δραματουργία ή λογοτε
χνία ετσι καί στή νέα καί ακαθόρι
στη αύτή τέχνη, τόν κινηματογρά
φο, άπαιτεϊται έκτός άπό τήν απα
ραίτητη δεξιοτεχνία καί πείρα, τα
λέντο καί μεγάλη άγάπη καί αφο
σίωση στή δουλειά. Τό κοινό δυστυ
χώς έχει μιά πολύ διαφορετική γνώ
μη γιά τό φίλμ, πού τό γύρισμά του 
φαντάζεται πολύ πιό εύκολο άπό 
δ,τι εΐνε στήν πραγματικότητα. ” 1- 
οως δμως σ’ αύτό νά φταίνε έκεί- 
\οι οί άποτυχημένοι άνθρωποι πού 
μεταχειρίστηκαν τό φίλμ γιά νά 
πραγματοποιήσουν έργα πού προσ
έβαλαν τό καλλιτεχνικό γούστο τοΰ 
κοινοΰ καί πού άγνοοΰσαν καί τούς 
στοιχειωδέστερους άκόμα κανόνες/— ι\ινΐ|ματο·)ραφι- — Λ------.- ~

Ε,ταιρεια Ε. Π. Ε. Κ. Τ. ήρνσε ft- co°  γυρίσματος ένός φίλμ. Δυστυ 
δη τις πρώτες τπγ -----   vrTirνιάτ^Α π.ρώτες της προετοιμασίες 
λ ’?  Υ̂ ° μ“  το5 έναρκτηραυ της
Φ μ. _ Κεχθη'μερινώς καταφθάνουν
ταοά°ί?ν£0'ί εΐα ~  όδόζ Μικη- ταρα 12 V- αρκετοί μέλλοντες άστέ-,

° πως προσληφ^οΰν. Γιά κανέ- !
ϊ . “ ια δεν άποκλείεται αύτό. Οί IΉ  πρώτη χορεύτρια τοΰ μπαλέτ-1 έγγραφή β ά δ ^ ^

χώς οί κανόνες α- :οί δέν μπόρεσαν 
άκόμη νά γενικευθοΰν καί νά προσ- 
διορισθοΰν. Τώρα μέ τήν ϊδρυσιν 
τής κινηματογραφικής 'Ακαδημίας 
τοΰ Βερολίνου, έλπίζεται πώς θά 
πραγματοποιηθή ή έργασία αύτή

τωμένη ΤΖΟΕ ΝΤΕΛ  λ Α Ν Τ ΙΣ
-Fr~ J .  '^ΰ yjWcfv. ώ^ισμένεΓ έίιωτεοικέ

—ΧΟ ^ Ί  fYftin vP i . . -
κ '..ηνεςΓτής .'«Γ'/.ιλης ^©6 Ζ 'ί0ϋ Σέ 

σίλ ντέ Μίλλ «Πασίψί?-^ ·
"Ανω τών 50 τεχνιτών—καί ύπαλ- 

λήλων τοΰ στούντιο έπαθαν ψύξι 
στά χέρια καί στά πόδια. Καί ό 
γιατρός τοΰ όμίλου δρήκε μπόλικη 
δουλειά...

Ό  κίνδυνος ήταν πολύ μεγοΛύτε- 
ρος γιά τόν βοηθό τοΰ ντέ Μίλλ, 
"Αρθουρ Ρόσσον πού μαζί μέ τρεΐς 
άλλους όπερατέρ κινηματογίραφοΰ- 
σαν διάφορα τοπεία έπάνω άπό μιά 
άτμομηχανή πού έτρεχε όλοταχώς.

Μόνον 5στερα άπό δύο ώρων Ε
ρευνες κατώρθωσοτν νά τούς άνακα- 
λύψουν άκίνητους καί σχεδόν παγω
μένους σέ άπόστασι 27 (̂λμ. νοτίως
τοΰ Άϊρον Σπρίνξ.***

Ή  νέα Άγγλίς βεντέττα Μάργκα 
ρετ Λόκγουντ καί ό Ράντολφ Σκώτ 
θά ύποδυθοΰν τούς ρόλους τών έ- 
ρωτευμένων στό νέο φίλμ τής Σίρ- 
\εϋ Τέμπλ «Σουζάνα» πού έχει ώς 
Γτλαίσιο τά υπέροχα τοπεία τών 
Βροτχωδών Όρέων.

κεί θ 
Ιάπό τ>(( είδικ 

[ή

μέχρι τέ ' Καΐ ετσΐ σε ^ίγα χρόνια δποιος θά
. . Μαρτίου κι’ άπό" θελΡ α ν κ' άσΧοληθή μέ τόν κίνημα-

άρχίση ή ο̂ ύστηρή έκλογή i ’· Ρ“ Φ° εϊτε ώς ήθοποιός, είτε ώς
ή ύπό(ρχουσα έπιτοο- ί  σκ1 νοθ ' ή σκηνογράφος είτε ά-.r;c ειδική ύπό(ρχουσα έπιτρο- 1  - ι̂ .

^     ι» : K9tLy! ·τρκ;ράΦος ή Q-^vfia^.
i -χετικως με το γνρισμα τοΟ πρώ I τώνιρεναριων θά πρέπει ν άποοέί 

του φ'Λμ — κΓ δπως γράψαμε σέ! ξη, δτι κατέχει τίς κατάλληλες 
προηγούμενα^ φύλλα, γίνεται μεγά- 1  στοιχειώδεις γνώσεις πού τοΰ εΐνε
πλη?οφΓρούΐεθα%ό0έξής:ήμθ'τθς “ ( ^ “ "δήποτε αναγκαίες στή δουλειά

Πρώτον, τά μηχανήματα θά εΐνε | ° J  , , ,,
έντελως καινούργια καί έφάμιλλα: Γ  , °  μ0υ <Σ αγαπώ»
τών ξένων 'κινηματογραφικών ται- [ πού ΥώΡισα μέ τή Λουΐζε Ουλριχ 
νιών. “ Ετσι, άπ' αύτής τής άπό-1 καί τ°  Βίκτωρ ντέ Κόβα ίτ.- ;η- 
ψεως, δέν̂  ύπάρχει καμμιά άμφιβο-1 σ®> Υιά πρώτη φορά ϋστερα c ό 
λία, δτι τό φίλμ θά έπιτύχη. ι τόσα χρόνια, νά έπαναφέρω στήν ό-

Δεύτερον,_ έδόθη μεγάλη προσοχή, j θόνη μερικά τεχνάσματα καί καλύ- 
ατο μακιγιάρισμα τών ήθοποιών j τερα τόν «τρόπο τοΰ γυρίσματος»

ταν. "Αλλος νεωτερισμός τοΰ φίλμ 
αύτοΰ εΐνε πώς δέν άπασχολώ στά 
2400 αύτά μέτρα, παρά δύο καί 
μόνον ήθοποιούς καί έπί πλέον μία 
γάτα καί ενα σκύλο. Στό κάτω-κά- 
τω τής γραφής δέν μπορούσαν νά 
συμμετάσχουν καί άλλοι γιατί ή 
ύπόθεσί του εΐνε ή ιστορία δύο νεα
ρών έρωτευμένον, καί δπως ξί ίου 
με, γιά δύο άνθρώπους πού άγαπι- 
οΰνται ό κόσμος εΐνε σάν νά μήν ύ
πάρχη. Παρ’ δλον πού ξέρω πόσο 
επικίνδυνοι εΐνε οί νεωτερισμοί καί 
πόι?ς δυσκολίες συναντοΰν πάντοτε 
οί καινούργιες προσπάθειες, ώστό- 
σο δέν έδίστασα νά κ ινη ματογ ρα- 
φήσω τό άπλούστατο σέ πλοκή μά 
πολύ έξυπνο εργο τοΰ Φέλιξ φόν
"Εκχαρντ, γιατί είχα άπόλυτη έμ-
πιστοσύνη στούς δύο μου συμπαθη
τικούς πρωταγωνιστάς καί γιατί
ήθελα νά δώσω κάτι καινούργιο
στό κοινό, πού έ.;ουράστηκε πιά ά
πό τά φίλμ μέ τίς περίπλοκες καί 
σκοτεινές υποθέσεις.

Χ Ε Ρ Μ Π Ε Ρ Τ  ΖΕΛ Π ΙΝ  
(Σκηνοθέτης)

πού _ θά λάβουν μέρος, θά παίξη έ
να άπό τούς πρωτεύοντας ρόλους. 
Μανθάνομε, λοιπόν, δτι προσελήφθη 
τελείως ειδικός μακιγιέρ πεπαιδευ
μένος, διότι ήσχολήθη έποτνειλημμέ- 
νως σέ τέτοιου είδους έργασίες. '"Ας 
μας έπιτρέψετε, πρός τό παρόν, νά 
μήν άναφέρουμε όνόματα.

τοΰ δουδοΰ κινηματογράφου. Όλό 
κλήρο τό φίλμ εΐνε γυρισμένο σέ 
μιά έξοχική δίλλα. Ό  νεωτερισμός 
τοΰ «Σ ’ άγα,.Χ» εΐνε πώς έ’να με
γάλο του μέρος εΐνε έντελως δουδό. 
Aij-ήνω τούς δύο μου πρωταγωνι- 

στάς μέ κινήσεις καί γκριμάτσες νά

Στήν προσεχή ταινία τής Σόνια 
Χένυ «“ Οταν χειμωνιάζη», παρτε- 
ναίρ της θά εΐνε 6 Τ&ϋρον Πάουερ. 
Ό  περίφημος "Ιρβιν Μπέρλιν συνέ
θεσε όλόκληρη τή μουσική, λέγεται 
δέ δτι καί ό πασίγνωστος διευθυν
τής όρχήστρας Ροΰντυ Βάλλυ θά 
ΰποδυθή ένα πρωτεύοντα ρόλο σ’ 
αύτήν τήν ταινία.

***
”0  Ρίτσαρ Γκρήν, πού μόλις πρό 

ένός έτους άνεκαλύφθη άπό τήν 
Φόξ στήν ’Αγγλία, έξελέγη ό πέμ
πτος κατά σειράν δημοφιλής ήθο
ποιός στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες υ
στέρα άπό τούς Τάϋρον Πάουερ, 
Κλάρκ Γκέϊμπλ, Σπένσερ Τρέχτυ 
καί Νέλσων ’Έντυ. Εΐνε ένα ρεκόρ 
σπάνιο γιά ήθοποιό πού μόλις πρό 
ένός έτους ήταν άγνωστος άκόμη.

♦**
Ό  περίφημος σκηνοθέτης Ούΐλ- 

λιαμ Ούέλμαν, δημιουργός τοΰ 
«Αιχμάλωτοι τοΰ Αίθέρος», σέ μιά 
συνέντευξί του μέ τούς δημοσιο
γράφους έδήλωσε κατηγορηματικώς 
δτι είς τό έξής μόνον έγχρωμες ται
νίες θά γυρίση.

Χρησιμοποιώντας τά χρώματα, εί
πε, δίνουμε στό θεααή τήν άπόλυτη 
ψευδαίσθησι τής πραγματικότητος, 
σάν νά εΐνε ό ίδιος έπάνω σέ άε- 
ροπλάνο καί νά λαμβάνη μέρος στήν 
άερομαχία. Ώρισμένα άεροπλάνα 
στό «Αιχμάλωτοι τοΰ Αίθέρος» κι- 
νηματογραφήθηκαν ένώ άνέπτυσαν 
ταχύτητα 450 χλμ. έκεΐνα δέ στά 
όποια εύρίσκοντο οί όπερατέρ προ-ι 
χωρούσαν μέ ταχύτητα 250 χλμ.

Ό  ούρανός έχει τό πραγματικό 
γαλάζιο του χρώμα κι’ δχι τό γκρι 
πού συνηθίσαμε στόν κινηματογρά
φο. Τά σύννεφα έχουν δλες τίς'ποι
κιλίες τών πραγματικών τους άπ ο-

■ . ι ι--------------  Γ .........| ^ ■ ' - ' - Μ .  VU.

£πίσης ώς στούντιο θά χρήσιμο- j δώσουν στό κοινό τήν έντύπωσιν έ- 
ποιηθτ,, το έγειρόμενο Τελευταίως, κείνη μιας ώρισμένης σκηνής, πού 
το όποιον θα εΐνε τό άνωτερον τών δύσκολα ή πολύ άσχημα θά μπο- 
λ ^ χ ω , Χ ’ ΚΠί ^  άλ' ! νά μεταδώση ^^διάλο^Γδ-

Έ ν  γένει, παρατηρειται άπ’ τούς ° °  εξυπν0ς κα1 στυλιζέ Κα1 V  
διευθύνοντας τήν Ε. Π. Ε. Κ. Τ. με-1 
γάλη φροντίδα, πίστη καί ευσυνει
δησία.

Οσα γράψαμε στό προηγούμενο 
φύλλο, τήν συνέντευξη δηλαδή μέ 
τόν διευθυντή της, τά βλέπουμε νά 
γίνονται ·κο(ΐ οτην ττρ̂ χνματ κότητ /
Δέν πρέπει νά παραλείψουμε δτι ό 
σκηνοθέτης τοΰ φίλμ, συνειργάσθη 
έως̂  τώρα σέ πολλά εύρωπαϊκά 
στούντιο κβΛ μάλιστα στό έργον 
Φροϋλάιν Ντόκτωρ, πού προεδλήθη 
μ’ έπιτυχία καί στάς ’Αθήνας. ι 

Τό γύρισμα άρχίζει τό πολύ σ’ , 
ενάμιση ή δύο μήνες. Δηλαδή, ώς 
δτου — έκτός βέβαια μερικών ζη- j 
τημάτων^πού πρέπει νά κοτνονισθοΰν , 

ευρεθοΰν οί ύπάλληλοι έρασιτέχνες 
γο τονίζουμε — ήθοποιοί καί κα- 

ταρτισθοΰν. Πραγμα δχι καί τόσο 
δύσκολο. |

’Εκ  τών άναγνωστών μας, δσοι I 
νομίζουν δτι έ’χουν τίς ικανότητες! 
γιά τόν κινηματογράφο, άς προσέλ- 
θουν. Δίδεται μία εύκαιρία νά δεί-1 
ξουν — πραγματικά αύτή τή φορά— j 
πώς οί “ Ελληνες δτοα/ έργασθοΰν 
σοβαρά καί μέ θέλησι, κάνουν θαύ
ματα.

ΜΠΟΥΝ Τ’ Α Σ Τ Ε Ρ ΙΑ »

λιτ^/νών τοΰ ^κινηματογράφου.
“ Ενας άπό τούς κυριωτέρους πα

ράγοντες στούς όποιους ό κινημα
τογράφος όφείλει τή δύναμη καί τή 
νοητεία του εΐνε ό θρύλος πού δη- 
μιουργήθηκε γύρω άπό τό δνομα 
καί τή ζωή τών καλλιτεχνών τοΰ κι
νηματογράφου. Ποιός λίγο, ποιός 
πολύ, κι’ έκείνοι άκόμα πού διϊσχυ- 
ρίζονται δτι δέν άγαποΰν τόν κινη 
ματογράψο καί δέν ένδιαφέρονται 
γι’ αυτόν, γνωρίζουν έξ ακοής, άπό 
τήν έφημερίδα τους, άπό τίς μεγά
λες πινακίδες τών κινηματοθεάτρων 
τά όνόματα καί τό πρόσωπο τών 
μεγάλων αστέρων. Εΐνε δύσκολο 
πιά, γιά νά μήν ποΰμε άδύνατο. νά 
φαντασθοΰμε τή ζωή μας χωρίς τόν 
κινηματογράφο. Τό φίλμ έχει φθά- 
σει νά εΐνε γιο. τόν άνθρωπο τής έ

ποχής μας μιά πραγματική άνάγ
κη...

Δυστυχώς δμως παρ’ δλη τήν 
δημοτικότητά του, καί ίσως άκρι-, 
βώς γι’ αυτήν, ό κινηματογράφος 
έχει σέ πολλά σημεία παρεξηγηθή. 
Οί περιεργότερες γνώμες καί δια
δόσεις κυκλοφορούν στόν κόσμο γύ
ρω άπό τά όνόματα τών άστέρων, 
τών σκηνοθετών, τών σεναριογρά
φων. “ Ολες οί προσπάθειες πού έ
γιναν άπό τούς ίδιους τούς κύκλους 
τοΰ κινηματογράφου νά διαλύσουν 
δλες αύτές τίς φαντασιοπληξίες, 
δέν κατώρ-θωσαν νά δώσουν στό 
κοινό τήν πραγματική είκόνα τής 
ζωής καί τής έπίπονης καί σκλη
ρής έργασίας δλων αύτών τών άν- 
θρώπων πού έπί έδδομάδες, μήνες 
χαί πολλές φορές χρόνια όλόκλη- 
ρα άγωνίζονται νά γυρίσουν ένα 
έργο, πού ό θεατής μέ τή σχετικά 
χαμηλή τιμή τοΰ εισιτηρίου του 
μπορεί νά άπ οΛαύση μέσα σέ δύο 
ή τρεΐς ώρες.

Η νέα ύπερπαραγωγή τής Τόμπις 
«Λάμπουν τ’ αστέρια» εινε ένα φίλμ, 
πού θά άπογοητεύση καί θά άπο-

. ρύνη ίσως δλους έκείνους τούς 
νέους καί τίς νέες πού ζοΰν μέ τήν 
κρυφή έλτ-iSg νά «Φτάσουν» κάπο
τε, ’’νά γίνουν γνιχοται καΛΤΓτέχνε 
τοΰ κινηματογράφου, νά γίνουν 
στάρ. "Ισως οί άπογοητεύσεις καί 
οί πικρίες πού δοκιμάζει μιά κοπέλ
λα πού έρχεται άπό τήν έπαρχία 
οτήν μητρόπολι γεμάτη έλπίδες καί 
όνειρα γιά τόν κινηματογράφο καί 
τήν παραμυθένια ζωή τών στάρ νά 
γκρεμίσουν δλα έκεΐνα τά κρυσταλ
λένια παλάτια πού τόσα έκατσμ- 
μύρια κοριτσιων έχουν χτίσει μέ τή 
φαντασία τους. Δέν εΐνε δμως κα
λύτερα γιά .- - , αύτούς τούς νέ
ους καί τίς νέες ν̂ : ξέρουν τήν πρα
γματικότητα, άπαλλαγμένη άπό 
κάθε θρύλο 'καί κάθε ρωμαντισμό;

Ο καθένας μας έχει τόν κρυ
φό του πόθο, τό όνειρό του. Ή  
Χίλντε Βάϊσνερ είχε γιά μυστική 
επιθυμία νά παίξτ) τό ρόλο τής 
Κρη,μχίλντας, τής ήρωΐδος τοΰ 
Χέμπελ στό δραμα τών Νιμπε 
λοΰγκεν.

Τί περίεργη επιθυμία, θάλεγε 
κανείς. Κι’ ώστόσο είναι πολύ φυ
σική. Ή  Κρημχίλντε τοΰ Χέμπελ 
είναι μιά γυναίκα πανέμορφη ^ά 
καί έπικίνδυνη. “ Ενα κράμα πα
ραδείσου καί κολάσεως πού μα
γνητίζει καί σαγηνεύει τούς άν- 
δρες. Τής αξίζει τό πολυτιμότε
ρο βασιλικό στέμμα τής γης, μά 
καί άπλοντυμένη δέν παύει νά εί
ναι̂  ώραία καί μεγαλοπρεπής.

“ Ως τώρα δμως ή Βάϊσνερ δέ 
μπόρεσε νά πραγματοποιήστ) τόν 
πόθο της οΰτε στό θέατρο" οΰτε 
καί στόν κινηματογράφο. Κι’ ώσ
τόσο δποιος άντικρύση τή σαγη
νευτική αύτή γυναίκα μέ τά εύ- 
γενικά καί σκληρά χαρακτηρι
στικά καί τά μυστηριώδη πράσι
να μάτια, θά νοιώση καί Θά δι- 
καιολογήση τήν έπιθυμία της. 
Γιά τή γυναίκα αύτή δέν υπάρ
χει ρόλος πιό τεριαστός άπό τό 
ρόλο τής Κρημχίλντας.

Κάτω άπό τά σανίδια πού 
κάθε νύχτα ή Μάνγια χορεύει 
κα'ι τό κοινό μαγεμμένο μαζύ της 
ξεσπάει σέ ατελείωτα χειροκρο- 
τήματα, δουλεύει Ι’να μυστικό τυ

πογραφεϊο. Από τό ύπόγειο αύ
τό πέμπεται κάθε νύχτα τό μυ. 
στηριώδες σύνθημα Λ —  Β-17« 
πού έχει άναστατώσει τήν άστο! 
νομία ϋστερα άπό τήν έγκλημα* 
τική δυναμιτιστική άπόπειρα ποώ 
έγινε κατά τοΰ ύπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών καί τοΰ ’Επιτελεί
ου του. ’Από δώ διενεργεΐται ή 
μεγάλη έπαναστατική προπαγάν
δα. Είναι ή Μάνγια έν γνώσει δ
λων αύτών; Τό θέλει καί τό έπι. 
θυμεΐ πραγματικά νά περιπλακή 
ό Τέρνο (Βίλλυ Μπίργκελ) στα 
δίχτυα τής κακούργου αύτής συμ( 
μορίας;

Τό χαμόγελο τής πανέμορφης 
αύτής θεας εΐναι γεμάτο μυστή
ριο. Τό άγγελικό πρόσωπο τής 
Χίλντε Βάϊσνερ δέν προδίδει τί« 
ποτε. Ό  λοχαγός Γκλάβαρ (Ρε- 
νέ Ντέλγκεν), ποΰ ναι ξετρελλα» 
μένος μαζύ της δέ διστάζει νά 
τής ύποσχεθή τά πάντα. Εΐναί 
πρόθυμος γιά δ,τι δήποτε. Είναι’ 
λοιπόν ή  Μάνγια τό δόλωμα;

 ̂Ή  Μάνγια έρωτεύεται. "Οχι* 
δέν μπορεί νά έγκαταλείψη τόν 
αγαπημένο της Τέρνό στήν' τύχη 
του.

Στίς θαυμάσιες αύτές σκηνές 
ή Βάϊσνερ είναι άφθαστη. Δέν έ
χει τίποτε άπό τό συνηθισμένο τύ
πο τής βάμπ. Οΐ κινήσεις της, ή1 
φωνή της, δλα, είναι μεγαλοπρε
πή, άνώτερα, ήρωϊκά...

Ι· Ι!· ΙΙ·(Ι·Η·Η·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· Ι!·|)·Η·Ι(·||·|Ι·||·|Ι·|Ι·|ΙΒ ΙΙΒ|Ι·Π·ΙΙ·ΙΙ·1Ι·|Ι·|Ι·|Ι· ΙΙ·||·|ΐυΐρ|
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Ο άπόλυτος άρχων τών στούντιο τοΰ Χόλλυγουντ, άσσος τοΰ Μακι

γιάζ, ΜΑΞ ΦΑΚΤΟΡ, τοΰ όποίου καλλυντικά έφθασαν καί είς τάς
"Αθή νας.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

1

—Τό γνωστό μυθιστόρημα τοΰ 
Σταντάλ, «Τό κόκκινο καί τό μκΰ- 
ρο» γυρίζεται ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ 
σκηνοθέτου Πιέλ Σενάλ. Πρωταγω
νιστεί ή ώραιοτάτη Μαρί Μπέλλ.

—Τό κουτσομπολιό τοΰ Χόλλυ
γουντ δίνει καί παίρνει γιά τόν 
προσεχή γάμο τής Ζανέτ Γκαίηνορ 
μέ τόν ένδυματολόγο Άντριαν. I 

Ι_4Ριζεται τό φίλμ «Ό  νόμος ?οΰ 1 
Βορρά» μέ τόν ύπέροχο καλλιτέχνη ! 
Πιερ Ρισαλ Βίλμ. Τό σκηνοθετεί ό' 
^άκ ΡεΟντερ, δημιουργός τών ται
νιών « Ηρωική παρέλασις», «Περι-

χρώοιων, ν «ω ζ. ο ϊ ως-:,-ό

Ή  μεγαλύτερη ώς τώρα ά- 
ναπαράστασις τής ζωής τών 
ανθρώπων πού αφιέρωσαν 
τήν Οπαρξί τους στή γοη
τεία τής θάλασσας καί τούς 
κινδύνους της κατά τόν 

παγκόσμιο πόλεμο!

χρυσό πορτοκαλί καί άπό τό ρόδινο 
?ως τό άπαλό μενεξεδένιο πού προ- 
«ναγγέλει τή δύσι.

Χρώματα σημαίνει ρεαλισμός, f t - 
μαι βέβαιος δτι σέ λίγα χρόνια δέν 
θα παράγωνται παρά μόνον έ’γχρω- 
μες ταινίες. Οί ήθοποιοί θά είνε τό
τε όλοζώντανοι. Σέ μαΠρο καί ά
σπρο φίλμ ο άνθρωπο- μοιάζει μέ 
Φωτογραφία πού κινείται.

Τό χρώμα άσφαλώς έπηρεάζει 
τά άνθρώπινα συναισθήματα. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα εΐνε οί 
εκφράσεις: «τά βλέπει δλα παΰρα» 

ντας γιά άνθρωπο άπε\πι~μέ- 
ή άντιθετως «δλα τοΰ φαίνονται

ή Μισέλ Μοργκάν — τό νέο άστίρι, 
πού θαυμάσαμε φέτος, στό «Λιμάνι 
τών αποκλήρων», «13ος ένορκος»,' 
«θύελλα». Κατόπιν δλων αύτών ή | 
επιτυχία τοΰ «Νόμου τοΰ Βορρά»! 
εΐνε έξησφαλισμένη.

—Ό "Ερι.χ Φόν Στρογχάϊμ, ή Μι- ί 
ρέϊγ Μπαλέν, ή Ζινέττ Λεκλέρ, ό ; 
Ζάν Γκαλλάν, θά έρμηνεύσουν τό 
έργον «6 ήμέρες αγωνίας» μέ σιη-1 
νοθέτη τόν Έντμόν Γκρεβίλλ. Τό 
θέμα τοΰ έργου εΐνε αγωνιώδεις ή
μέρες πού διήλθεν ό κόσμος όΐό- 
κληρος κατά τήν παγκόσμιο πολιτι
κή κρίσι τοΰ παρελθόντος Σεπτίμ- 
δρί ου.

Κολοσσός μεγαλειώδης στό 
θέμα καί στή δρασι μέ τούς

ΡΙΤίΙΡ ΓΚΡΗΝ
τόν πρωταγωνιστή τοΰ 

« Ορκου τών τεσσάρων» 
καί τήν

‘ϋΝΗΕΜΐ
ΤΗΝ Δ ΕΥ Τ ΕΡΑ Ν

Μιά δόξα τοΰ γαλλικού κι
νηματογράφου , πού θά μεί- 
νη αθάνατη

Η Μ ΑΧΗ
LA Β Α Τ Α ILLE

Ή  μεγαλύτερη δημιουργία 
τής ένδοξης καρριέρας τών

ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ  

ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
στό πολύκροτο έργο τοΰ 

ΚΛΩΝΤ Φ Α Ρ Ρ Ε Ρ  

ΤΗΝ Δ ΕΥ Τ ΕΡΑ Ν

ΙΜΝΟΕΟΝ

ΜΠΕΤΤΥ
NTA I B I J

Ή  πρωτοίγωνίστρια τοϋ 
άριστουργήμ,κτος 

«ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ  ΜΕ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

Μ Α Η Σ

Στό Στούντιο τών Παρισίων 
«Μπιλανκούρ» τελείωσε τό γύρισμα 
τής νέας ταινίας τοΰ σκηνοθέτου 
Λεονίντ «Ό λιποτάκτης», Πρωταγω 
νιστοΰν ή Κορίν Λυσαίρ καί Ζάν 
Πιέρ Ωμόν.

—Ή  ιδεώδης πρωταγωνίστρια τοΰ 
«’Ανθρωπίνου κτήνους» Σιμόνι Σι
μόν θά ύποδυθή τό πρόσωπο τής

ρα Ποπέσκο καί τόν Φερνάν Γκρα-
βαί.

— Η Μάρθα "Εγκερθ πρόκειται 
προσεχώς νά γυρίση, στή Γαλλία, 
μια ταινία άπό τήν ζωή τής μεγά- 
λης τραγουδίστριας τών άρχών τοϋ 
19ου Μαλιμπράν, πού, ώς γν&χηόν, 
ήταν ένας άπό τούς μεγάλους έρω
τας τοΰ Αλφρεντ Μυσσέ, ό όποιος
Τ Τ Ί Γ  Λ Ά ι  ί  n rs\rrc  τ η Λ -  Λ    - t

Εχετε  ώραία δόντια 
σάντης Στάρ τήςΆμερικής
Μην επιθυμείτε την λευκότητα 
καί τπν λόμφιν πού έχουν οί όδόν· 
τες τών «ώ ρα ίω ν έησνγελυατιών 
τοϋ Σινευσ». Κα» οί δικοί σος 
όδόντες θ’ όηαστράητουν όηό 
λευκότητα έάν άρχίσετε άπό σή
μερον χ ρ η σ ιμ ο π ο ίο ύ ν τ ε ς  τήν 
ΚΟΛΥΝΟΣ.

Αυτή ή θαυμαστή όδοντόκρε· 
μα παρασκευασμένη έπί μοντέρ
νας επιστημονικής συνταγής, συ· 
νιστάται είς δλον τόν κόσμον άπό 
χιλιάδες όδοντοϊατρούς Χόγψ τής 
άξιοηορατηρήτου ένεργείας της.

ΛΑΜΠΡΥΝΑΤΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΑΣ 
ΜΕ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ
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ΜΩΡΙΣ eAI»ATZH A f - ΑΟΗΝΑΙ

«Μανόν Λεσκώ» σ’ όμώνυμο φίλμ,. τής άφιέρωσε τούς ώραιοτέρους στί. 
τοΰ Άββά Πρεβώ. χους άπό τίς «Νύχτες» του.

Ο Άνρύ Γ καρά γίνεται παρα- 
γωγός! Τό σενάριο τοΰ πρώτου του 
φίλμ, φέρνει τόν τίτλο «1939» τό ό 
ποιο έγραψε ό πνευματώδης σενα 
ριογράφος "Υβ Μιρόνα.

~ Ό  αγαπημένος τών γυναικών 
Τίνο Ρόσσι ήρραδωνίσθη, κατόπιν 
κεραυνοβόλου έρωτος, τήν Μιρέίγ 
Μπαλέν. Αύτή τήν στιγμή έκεϊνος 
μέν βρίσκεται σέ καλλιτεχνική τουρ 
νέ στήν Αίγυπτο, έκείνη δέ στό Πα
ρίσι δπου γυρίζει μιά ταινία ύπό 
τήν διεύθυνσι τοΰ Έντμόν Γκρεβίλ.
Ή  ήμερα τοΰ γάμου τους τηρείται 
μυστική κι’ ώς πληροφορούμεθα, τό 
ζεΰγος στήν τέλεση τοΰ μυστηρίου 
θά είνε έντελώς μό'νο... μόνο!

—Τά χάλασαν λοιπόν πρίν άκό 
μα... τά καλοφτιάξουν, ό Κλάρκ 
Γκαίημπλ καί ή Καρόλ Λομπάρντ;
Αύτό τουλάχιστον μάς άναγγέλ- 
λουν τά εύρωπαϊκά περιοδικά. Καί 
τό συμπεραίνουν αύτό, διότι δέν 
βλέπονται τελευταίως μαζί, τόσο συ 
χνά. Κι’ δχι μόνον γιατί ό Γκαί- 
ημπλ άσχολεΐται μέ... τό άγαπημέ 
νο του σπόρ, τό κυνήγι, άλλά δι
ότι...

Τό παιδί - θαΰμα, ή Σίρλεϋ 
Τέμπλ, τό καλοκαίρι έβγαλε ένα 
δοντάκι της πού τήν πονοΰσε! Τό 
φύλαξε σ’ ένα κουτί, καί δταν πρό 
ή μερών συναντήθηκε μέ τόν «πρώ
το πολίτη τοΰ έθνους», τόν κ. Pc-ΰζ- 
®ελτ, ή «πρώτη κυρία τής οθόνης» 
τοΰ τό έδειξε καί άρκετή ώρα τόν 
άπησχόλησε λέγοντάς του τά τής έ- 
ξωραΐσεως τοΰ δοντιοΰ της!..,

—«'Υποβρυχιακή περίπολος» εΐνε 
τό νέο φίλμ πού πρωταγωνιστεί ό 
Ρίτσαρτ Γκρίν καί ή Νάνον Κέλ- 
λυ. Πρόκειται περί ένός πολεμικού 
φίλμ, άπό τά καλύτερα πού γυρί
στηκαν ώς τώρα, στό είδος του 

—Μεταξύ τών φίλμ πού άποτε- 
λοΰν άναδιώσεις ιστορικών προσώ 
πων, έρχεται νά προστεθή καί ή

- Η  «έξημερωμένη μέγαιρα*.». 
ΜαρΥκαρέτ Σούλλιβαν, έφερε στόν 
κόσμο ένα δεύτερο παιδάκι, πού τήν 
σκλαβώνει περισσότερο, καί κατά 
τά φαινόμενα θά τήν έμποδίση νά 
ξοΓναπαίξη στόν κινηματογράφο. 
Τώρα ή Σούλλιβαν θά λέη : «Τά 

, ■--- , , , ι-— -—ι· —  χ ι παιδιά. μου, ό άντρας μου...». Καί
TOivia δγαλμενη άπο τή ζωή τοΰ δχι πιά: «ό παρτεναίρ μου, ό σκη- 
Σουηδου σοφού Αλφρεδου Νόμπελ νοθέτης μου...». Εΐνε, δλέπετε πο- 
που πρόκειται  ̂να γυρισθή τελευ- λύ μακρυά ή τρελλή της άξένοια-
“ U°«DPa - απ°  ,τΓ1ν *Ζάν,ντ’ στη έποχή, στό πλευρό τοΰ Χένρυ Αρκ», «Ρακινα» και «Λαφαγετ», I Φόντα. . . .
πού γυρίσθηκαν τελευταία. —'Η Δωροθέα Βήκ, ή άξέχαστη

, ?,το καινούργιο φίλμ τοΰ Ζάν πρωταγωνίστρια τοΰ «Παρθένες μέ 
■ * Pl ’ Κλθίίρχ’ στολή» όνειρεύεται νά παίξη τήν Μα

που θά βγη, άπο το γνωστό μυθιστό- ρία Άντουανέττα μέ σκηνοθεσία τοΟ 
ρημα της Μαργκείριτ Ώντόν, θά Μαρσέλ Έρμπιέ. Σημειωτέον δτι

Εντδ1ζ Φε̂ ΐέΡ· τόν ϊδι°  Ρ Λ ο  έπαιξε στό Χόλλυ- A-fT T? Ανθρώπινο κτήνος» γουντ ή Νόρμα Σήρερ. “Οταν κά- 
ενα άλλο φιλμ του Εμίλ Ζολδ, άπό ποιος δημοσιογράφος μίλησε στήν 
τό μυθιστόρημά του «Καρδιά τοΰ Δωροθέα γιά?  τήν ’Α μ ε ρ ι κ ή

Ρ α ο ΐ Λ Λ ? ·  σσ Γ  \ [ ερμα^  1ντέττ“  έξε^ ^-■η γ  καυμον /ηπερναρ. σθη μάλλον μέ περιφρόνησι ’Επί
νί., 8,1
παράδεισος», μέ σενάριο τοΰ Ζο Χ η - ^ Της ΔωΡοθέ«ζ Βηκ θά 
ζέφ Τόν, διαλόγους τοΰ Στέβ Πασ-' Γ° ύ'
σέρ καί πρωταγωνιστάς τήν Έλβί-Ι «Ψέμα», Χ Κ0<1 U1T°  T° V Τ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΤΩΣΠΡΕΠΕΙ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ή  Θ' ’ έκθεσις τοΰ Συνδέσμου Έλληναν Καλ

λιτεχνών στή Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ
ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ Τ Ο Υ  Ν ΕΥ Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Υ  - Ψ Υ Χ ΙΑ ΤΡ Ο Υ  Κ. Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ

Β '.

Ό  «Σύνδεσμος Ελλήνων Καλ- 
λητβχνών» άποτελεϊται άπό ένα 
μεγάλον άριθμό ζωγράφων καί 
y /υπτών ποΰ έχουν, λίγο ή πολύ, 
κάποια ψυχική συγγένεια μετα- 
ίό  τους. Τά μέλη του δέν άκο>ου 
•οΰν βέβαια δλα τήν Ιδια σχολή, 
*&τ« κινοΟνται end Ιδια καλλιτε-

τό «Πορτραίτο κοριτσιού» κι’ 6 
«Αγωνιστής Μίχελας» πού άπο
τελοΰν άληθινά ψυχογραφήματα. 
Τό φρέσκο «Άνοιξις» είναι ένα 
ώραΐο άνθος τοΰ είδους αύτοΰ 
πού μέ ξεχωριστή στοργή καλλι
εργεί ό καλλιτέχνης·

Σωστή έκπληξη άποτελοΰν τά

«Ό  Μίχελας, ένας αγωνιστής», τοΟ ζωγράφου κ. Άν8. Γεωργιάδη, 
άπ’ τήν έκθεση τοΰ Συνδέσμου τών 'Ελλήνων Καλλιτεχνών.

χνικά έπίπεδα. Έχουν δμως ϊνα 
κοινό αίσθητικό «πιστεύω» στήν 
παραγωγή τους: τόν άκαδημαϊ- 
σμό. Καλλιτέχνες πού άπομακρύ 
νονται άπό τίς βασικές άρχές 
τής άκαδημαΐκής παραδόσεως 
δέ γίνονται δεκτά στόν Σύνδε
σμο — καλά ή κακά, δέ μας πέ
φτει λόγος. Πρέπει νά όμολογή- 
οουμ£ ώστόσο πώς τό παρσυσία- 
ομα σέ μιά κοινή έκθεσι Εργων 

■“** ών. ίργ^χΰι» τής σμίλης, καιfnw’H *·■ w λμ — '

τρία τοπία τοϋ κ, Δ. Πελεκάση, 
πού ή πολύτιμη συμβολή του 
στήν έκκλησιαστική τέχνη τόν έ
χει καθιερώσει ώς άγιογράφο. 
Τό «Τοπίο Ζακύνθου», άρ. 146, 
είναι ένα συνθετικό καί χρωματι- 
στικό κατώρθωμα. Άπό τΙς ώ- 
ραιότερες σελίδες τοΰ έλληνικοΰ 
ύπαίθρου, τό έργο αύτό έχει ά- 
τμόσφαιρα, ένότητα καί γνήσιο, 
έπτανησιακό λυρισμό. Φρέσκα 
πολύ ζωγραφικά είναι καί

ΑΙσθάνεται κανείς μιά ίδιαίτερη 
εύχαρίστησι δταν μπορή νά δώοη 
ψυχή καί νεΰρα σ' ένα ζήτημα και 
νά ζωντανεύη τό θέμα του, χωρίς 
άφηρημένες έννοιες καί φράσεις 
γιά νά φανή μ’ αύτό τόν τρόπο 
χρήσιμος στούς άλλους, στό σύνο
λο, στό λαό. Γιατί πραγματικά 
πρέπει νά ομολογήσουμε πώς ό λα
ός μας διψά, βρίσκεται σέ μιά Α
φάνταστο άγνοια κι’ έμεΐς ώς έπι- 
στήμονες έχουμε κάθε ήθική ύπο- 
χρέωσι νά τοΰ ξερριζώσουμε τήν 
κάθε μωρά πίστι στή δεισιδαιμονία 
καί στή μαγεία, στίς Μεσαιωνικές 
προλήψεις καί συνήθειες σέ διάφο
ρες δοξασίες καί έθιμα!...

"Οσοι έπιστήμονες έπικοινωνοΰμε 
μέ τό λαό, πρέπει νά καταλάβουμε 
δτι στούς άγροτικούς πληθυσμούς 
ύπάρχει μεγάλος άριθμός Αγραμ
μάτων άφ' ού καί αύτή άκόμη ή 
στοιχειώδης παίδευσίς γιά τά κορί
τσια δέν θεωρείται άπαραίτητος. 
Μάλιστα έδώ καί λίγα χρόνια τήν 
θεωρούσαν βλαβερή γιά τά ήθη!...
Γ ι’ αύτό τά κορίτσια σέ πολλές ά- 
γροτικές περιφέρειες δέν φοιτούν 
κάν στό σχολείο!...

Κι’ ό λόγος είνε, γιατί ή γυναί
κα γιά τούς περισσοτέρους άγρό- 
τας δέν εΐναι σύντροφος τής ζωής, 
παρά μιά πραγματική σκλάβα τοΰ 
σπιτιοΰ, πού δέν έχει κάν καμμιά 
άνάλογο άνθρωπίνη ύπόστασι. "Αλ
λως τε θά παρατηρήσατε μέ ποιά 
περιφ,ρόνησι συχνά σάς άναφέρουν 
γιά τά κορίτσια, δταν χαρακτηρι
στικά σάς λένε τό άμίμητον : «Μέ 
τό συμπάθειο!...» Αύτό τό λαό έχε
τε μπροστά σας νά τόν διαφωτίσετε 
κι’ ό γιατρός άκριδώς έχει άπόλυ- 
το άνάγκη άπό τή συνεργασία τής 
άγρότιδος, γιά δλα τά σχετικά μέ 
τήν υγιεινή, μέ τήν νοσηλεία καί τή 
διατροφή ζητήματα, καθώς καί γιά 
τόσα άλλα ζωτικώτατα ζητήματα... 
στοιχειώδους πολιτισμού.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά έξά- 
ρω τά τόσο πονετικά λόγια πού έ- 
τ νΐ3ε ό κ. Πρωθυπουργός στή Λά 
ρισα, γιά τή bio ι τής Έλληνίδος ά 
γρότιδος: «Ή γυναίκα είς τό σπίτι 
τοΰ Έλληνος Αγρότου — είπε πα 
τρικώτατα ό κ. Πρωθυπουργός - 
ρέπει νά είνε ή πραγματική καί 

σεβαστή νοικοκυρά τοΰ σπιτιοΰ. Νά 
εΐνε τό κέντρον τής οίκιακής οίκο 
νομίας, βιοτεχνίας καί μικράς κτη 
νοτροφίας. 'Αλλά τίς βαρειές έργα· 
σίες, θά τίς άναλαμβάνη ό άνδρας,
Γιά κανένα λόγο δέν έπιτρέπεται 
νά δουλεύη ή γυναίκα καί ό άν· 
δρας νά κάθεται. Καί είς καμμίαν 
περίπτωσιν δέν -πρέπει ή Έλληνίς 
γυναίκα νά μεταβάλλεται είς ύπο 
ζύγιον. Εΐνε τοΰτο ζήτημα φιλοτι· 
μίας άνδρικής δλων μας άνεξαιρέ 
τως. Μόνον έάν σεδώμεθα τις γυναΐ 
κες μας καί έχουν αυτές τήν θέσιν 
τής κυρίας τοΰ σπιτιοΰ, ήμπορεΐ νά
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«Μ’ άκαπφ δέν μ* άγαπφ», τοΰ ζω γράφου κ. Ά λ . Χριστοφή, άπό τήν 
θ '  "Εκθεση τοΰ Συνδ. Έλλ. Καλλιτεχνών στή «Στέγη Γραμμάτων

καί Τ εχνών».

τοΰ χρωστήρα πού ύπηρετοΰν μέ 
τέτοια πίστη τήν Τέχνη έχει τό 
καλό πώς έιτιτρέπει μιαν ήρεμη 
ίπικοινωνία τοΰ φιλοτέχνου μέ 
τούς δημιουργούς, έπικοινωνία 
•Βού δέν ταράζει κανένα άνακά- 
^εμα έργων, καμμιά σύγκρουσι 
μεταξύ τους. Στήν ήρεμη αύτή έ- 
πικοινωνία συντελεί καί ή κατάλ 
ληλη τοποθέτηση τών πινάκων 
καί τών γλυπτών, πού πρέπει νά 
σημειωθη πώς έφέτος έχει γίνει 
κατά τόν καλύτερο δυνατό τρό
πο, μέσα σέ μιά αίθουσα άρκετά 
στενόχωρη γιά τά 202 έργα πού 
έκθέτουν έβδομηντα τόσα μέλη 
τοΰ «Συνδέσμου Ελλήνων Καλ· 
λιτεχνών».

Εΐναι Ικανοποιητική ή έφετει- 
λή προσφορά τοΰ Συνδέσμου αύ
τοΰ στό βωμό τής Τέχνης ; Πι
στεύω δτι είναι. "Ας μήν ξεχνά- 
μ* πώς σέ λίγες ήμέρες άνοίγουν 
οί πύλες τ1)ς «Πανελληνίου Καλ
λιτεχνικής Εκθέσεως» καί πώς ό 
κάθε καλλιτέχνης, δπως είναι 
φυσικό, έχει γι αύτή κρατήσει 
τό καλύτερο μέρος τής παραγω
γής του. Ύπάρχουν βέβαια έργα 
ιτού δέν άποτελοΰν παρά μιά ά
πλή συνέχεια γνωστής έργασίας 
ύρισμένων καλλιτεχνών, άλλα 
πού θά μπορούσαν νά. λείψουν 
χωρίς νά μειωθή καθόλου τό έν- 
βιαφέρον τής έκθέσεως, άκόμη 
κάποια πού έπρεπε νά λείψουν. 
‘Υπάρχουν δμως καί κομμάτια 
πού κραδαίνονται άπό ένα άνώ- 
τερο παλμό, πού άποτελοΰν ώ- 
ραΐες έπιτεύξεις καί πού προω
θούν τά πνευματικά όρόσημα 
τών δημιουργών τους· Γ  ι’ αύτά 
Καθώς καί γιά δσα μας έκαναν 
νά σταματήσουμε όπωσδήποτε 
«τά έπανειλημμένα περάσματα 
μας άνάμεσα άπό τό πλήθος τών 
ίχθεμάτων, άξίζει νά ποΰμε λίγα 
λόγια:

Ό  κ. Άνδρέας Γεωργιάδης 
μάς δίνει μιά έξαιρετικά ένδια* 
φέρουσα έργασία μέ τρεΐς ’λαι- 
βγραφίες του κι’ ένα φρέσκο. Ή  
«Νεκρά φύσις» 34 μέ τήν άρχιτε- 
κτονική της, τήν ένότητά της, τήν 
άψογη έπεξεργασία τών σκού
ρων τόνων καί τήν εξαίρετη δια- 
βάθμιση τοΰ φωτός είναι ένα κομ 
μάτι διαλεχτό, καθώς έπίσης καί

άριθ. 144 καί 145 τοπία (Ιδίως τό 
πρώτο). Ό  «Τύπος Θεοτόκου δι- 
πλογραμμικής κρητικής τεχνο
τροπίας» δέ φανερώνει μόνον έμ
πνευση άγνή καί >·νώση βαθειά 
τών πηγών τής βυζαντινής τέ-

Δ. Πελεκάση: Τύπος Θεοτόκου,
καθαράς Κρητικής τεχνοτροπίας 

έπί ξυλογλυφικοΰ πλαισίου.

χνης, σ’ δλο της τό ξάπλωμα καί 
τήν έξέλιξη, άλλά καί σοφή έμ- 
πειρία.

Ό  κ. Γ. Προκοπίου πλάϊ σέ 
παλαιότερα, άξιοπρόσεχτα έργα 
του, έκθέτει ένα έλληνικό άκρο- 
γιάλι πού τό χαρακτηρίζει εύγέ- 
νεια καί χρωματική άρμονία Ή  
θάλασσα έχει ύγρασία και τό 
φώς του είναι λεπτό καί παλλό- 
μενο. Πολύ καλό καί τό τοπίο 
του «Καμμένα βοΰρλα», μ’ ένό
τητα καί φρεσκάδα καθώς κι’ ό 
«Δίσκος καί τό μήλο» μέ Ακρί
βεια περιγραφής καί καλό φωτι
σμό.

Ό  κ. Σ. Βιτωρόπουλος έκθέ- 
τ' 1 μι«  σύνθεση έμπνευσμένη ά
πό μιά νύχτα πανηγυριοΰ (άριθ.

Ο ί ................-η____

πολιτισμένοι άνθρωποι. Καί μόνον 
έτσι τά παιδιά σας θά σέδωνται καί 
θά γίνουν πραγμααικά χρήσιμοι άν. 
θρωποι καί "Ελληνες πραγματικοί 
“ Ενας άπό τούς λόγους, έκτός τών 
άλλων πολλών καί διαφόρων, διά 
τούς όποιους ήμπόΛισα τό χαρτο 
παίγνιον, ήτο διότι αύτό άπεμάκρυ 
νε τούς άνδρας καί κυρίως τους ά· 
γρότες, άπό τό σπίτι των, άπό τή 
χαρά τοϋ σπιτιοΰ σας, άπό τό τζά· 
κι σας καί άπό τίς γυναίκες σας 
καί τά παιδιά σας».

Αϋτές τίς μεγάλες άλήθειες πού 
διέγραψε στίς φράσεις του ό Πρό 
εδρος τής Κυβερνήσεως, πρέπει νά 
τίς ένστερνισθοΰμε καί νά μδς ά 
πασχολήσουν καταβάλλοντες δλοι 
μας κάθε προσπάθεια γιά τήν άνύ- 
ψωσι τής γυναικός στήν ύπαιθρο 
Γ ιατί έχουμε κάθε ήθική ύποχρέω 
σι νά ξερριζώσωμε τά όλέθρια αύ 
τά ήθη καί έθιμα, τίς κακές αϋτές 
συνήθειες καί προλήψεις πού άφαι- 
ροϋν άπό τόν άγροτικό πληθυσμό 
πού εΐνε σημειωτέδν τά 75 % τών 
κατοίκων τής χώρας μας, κάθε 
πνευματική άνάπτυξι καί πιρόοδο 
καί κάθε κοινωνική ζωή. Κι’ έτσι 
προσφ^ροι·;'.: .,| συμβολή μας στό
Ι · Μ · Ι Ι · Η · Μ · Ι ΐ α ΐ Ι « Ι Ι · Ι Ι Μ Ι Ι · Ι Ι · Ι ! · Ι Ι · Ι Ι Ι < Ι Ι · Ι Ι · Ι

σκητής» τοΰ κ. Φ. Άριστέα, πλα
στικά, καλοδεμένα, χωρίς μεγά
λα φτερά τό «Πορτραίτο» καί ή 
«Χιονισμένη Αθήνα» τοϋ κ. X 
Βαρβαρέσου, άληθινά καί δρόσε 
ρά δυό κομμάτια τοΰ κ. Λουκά 
Γεραλή, οί «Φράουλες» κι’ ό «Να
ός Μονής Δαφνιού». Ό  κ. Άπ. 
Γεραλής έκθέτει δυό έργα του 
πού δέν ξέρω άν εΐναι παλαιότε
ρα ή συνέχεια άπλώς τής γνω
στής έργασίας του

Ή  «Μονή Σίμωνος Πέτρας»τοϋ 
κ. I. Κασόλα είναι ένα τοπίο λι
τό καί ήρεμο, δοσμένο μέ άφαί- 
ρεση (τά βράχια ίδίως) ένώ οί 
«Δυό Ιτιές» τοΰ ίδιου είναι σκλη
ρές, «άνθελληνικές».

*0 κ. Δ. Καφής έκθέτει ένα το
πίο («Σάμος», άριθ 89) δουλε
μένο μέ πολλή ευαισθησία καί 
μέ σωστή άντίληψη τοϋ σκιοφωτι- 
σμοΰ.

Ή  κ. Μαρία Λύτρα έκθέτει έ
ξη έργα της δουλεμένα μέ κα
θαρά προσωπικό τρόπο, -εχωρί- 
ζω τό «Κοριτσάκι στόν ήλιο», 
πορτραίτο άδρό, καλοδεμένο καί 
ζωντανό καί τήν «Παναγία στόν 
Πύργο», τοπίο φωτόχαρο κι’ ά- 
ληθινό.

θά κλείσω τό βιαστικό αύτό 
σημείωμα μέ λίγα λόγια γιά τήν 
έργασία τοΰ γλύπτη κ. Γ. Συν- 
vtx.'. Ό  καλλιτέχνης έκθέτει τό 
μπουστο τοΰ Π, Πατρών Γερμα
νού σέ γύψο, νναιστό αξιόλογο 
έργο. "Ενα  μικρό σύμπλεγμα, τό 
ύπ’ άριθ· 181, είναι ένα αληθινό 
κατόρθωμα μέ ρυθμικύ κίνηση,

ι ->τας γιά τή ζωή τοΰ άγρότου 
Άπό τούς Αγρότες άλλως τε έξαρ 
τάται κομ ή οίκονομική μας εύημε 
ρ ία. Γι’ αύτό πρέπει νά καταβληθή 
κάθε προσπάθεια γιά νά κάνουμε 
δσο μπορούμε πιό ευχάριστο άπό 
τάσης πλευράς τήν ζωήν του ά- 
γροτικοϋ πληθυσμού. "Ολος αύτός 

έργαζόμενο; ,Ληθυσμος στήν 6 
'9ρο, πρέπει νά λ'οιώση μέσα στή 

ψυχή του δτι ζή μαζί μας, κι' έτσι 
θά 6γή άπό τή μοιραία άπομόνωσί 
του. Γ ι’ αύτό ·. .ι νά δώσουμε
στούς άγρότας δλα τά σύγχρονα 
μορφωτικά καί διασκεδαστικά μέ 
σα, γιατί κι’ αύτοί έχουν τό άνθρώ- 
πινο δικαίωμα νά άπολαμδάνουν 
καί νά χαίρουν. Κι’ 6τσι θά εΐνε εύ- 
χαριστημένοι καί θά αίσθάνωνται 
τήν άνθρώπινη πολιτισμένη άλλη- 
λεγγύη σ’ δλ£ή τίς κατευθύνσεις. Μ’ 
αύτό δέ τόν τρόπο σιγά . σιγά θά 
παύση καί ή άστυφιλία πού εΐνε έ
να καρκίνωμα γιά τή χώρα μας.

Γ ι’ αύτούς δλους τούς λόγους έ
νας έπιστήμων δέν άνήκει μονάχα 
στόν έαυτό του. 'Όχι! χίλιες φο- 
ρές δχι !. . ■ Άλλά άνήκει πρώτ’ 
άπ’ δλα στό έθνος του καί στήν άν. 
θρωπότητα, Πρέπει λοιπόν νά έχη 
τήν άπαραίτητη φιλοδοξία χωρίς 
καμμιά δμως άπολύτως ιδιοτέλεια, 
νά φανή άπόλυτα χρήσιμος στό σύ
νολο καί στόν τόπο του. Ή  μεγα- 
λυτέρα γιά μένα άπόλθ(υσις κι’ εύ- 
χαρίστησις εΐνε δταν μπορώ νά έ- 
πικοινωνώ μέ τό λαό, είτε μ' ένα 
δημοσίευμα, εϊτε μέ μιά όμιλία, εί
τε μέ προπαγοτνδιστικά βιβλιαρά
κια, είτε μέ διδακτικά σκίτσα, καί 
γελοιογραφίες, πού άποτελεσματι- 
κά ώφελοΰν τό λαό. Καί γι' αύτούς 
άκριβώς τούς λόγους κάνω δ,τι 
μπορώ γιά νά σπρώχνω τους νέους 
σ' αύτό τό δρόμο πού προκαλεΐ 
στόν άνθρωπο τή μεγαλύτερη άνι- 
διοτελή ήθική ίκανοποίησι καί εύ- 
χαρίστησι, καί τόν όπλίζει στήν πά
λη τής ζωής μ' αισιοδοξία κι’ έν- 
θουσιασμό, γιοαί έξυπηρετεΐ μ’ αύ
τό τόν τρόπο τό συμφέρον τής όλό- 
τητος, τοΰ έθνους τοί).

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα καί ά- 
ποτελεσματικώτερα μέσα πού μπο
ρεί κανείς νά διαθέση γιά τή δια- 
φώτισι τοϋ λαοΰ εΐνε άναμφισδήτη- 
τα τό Ραδιόφωνο, πού είνε πραγμα
τικά ύπέροχο άπό κάθε πλευρά, γι
ατί χιλιάδες χιλιάδων άκροατών, 
κι’ έκατομμύρια κόσμου μποροΰν 
τήν αύτήν ώρα ν’ άκούσουν μιά διά
λεξι καί νά μορφωθούν.

"Εδωσε κι’ έγώ μιά διάλεξι γιά 
τήν έκθεσι τής ύγιεινής άπό τό Ρα
διοφωνικό Σταθμό Αθηνών, καί τό 
ίδιο βράδυ μετεδόθη ή όμιλία μου 
καί άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
Μπάρι. Καί μέσα σέ δεκοτπέντε λε
πτά τής ώρας έπραγματεΰθη κα τό 
θέμα μου, μέ άπλά λόγια, χωρίς σο
φίες, γιά τά όλέθρια αποτελέσματα

λογία στόν τόπο μας καί άπέδϊΐ*,«ν 
δτι 6 «Νευρολόγος» όφείλει νά εΐ
νε καί «Ψυχίατρος» καί ό «Ψυχία
τρος» «Νευρολόγος» γ ocri είνε δύο 
έπιστήμαι άλληλένδετοι καί έθεμε- 
λίωΓτε τάς άληθ-ΐς βάσεις τών δύο 
αύτών έπιστημών.

Στήν παληά μάλιστα έποχή I- 
θεωρεΐτο δτι είνε ντροπή καί στίγ
μα γιά μιά οικογένεια νά πάθη ϊ- 
α̂ς φρενοπάθεια.

I ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΉΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

κονσέρτο γκρόσσο γιά όρχή- 
ar έγχόρδων τοΰ Κοιρέλλι, μέ τό 
6» άρχιζε ή λαϊκή συμφωνική 
συλία τοΰ ’Ωδείου Αθηνών ύπό 
τδιεύθυνση τοΰ κ. Μπουστίντουί 
είάπό τίς ώραιότερες μουσικές 
σ»ες τοΰ 17ου αίώνα μέ τήν ά
π; κι’ αύθάρμη ϊ̂η έμπνευση καί 
τάριστοτεχνική άντιστικτική έπε- 
ξίασία του. Τό είδος αύτό τής 
μκκής πού δημιούργησαν οί Ί- 
τά Τορέλλι καί Κορέλλι καί δό·Ας άφήσω δτι

τόν θεωρούσαν τόν ψυχοπαθή πώς ί 5CV άργότερα οί Βιβάλντι, Χαΐν- 
έχει τόν διάβολο μέσα του κι’ δτι τ^ “ ι Μιτ*Χ> ^ιά σουΐ1α πού
αύτά δλα πού λέγει καί κάνει εΐνε 
διαβολικά!... Δυστυχώς δέ σέ πολύ 
κόσμο άγράμματο έξακολουθεΐ αύ
τή ή προκοαάληψις.

Επίσης κακώς στήν παληά έπο
χή τό «Δρομοκαΐτειον» έτιτλοφορεΐ- 
το: «Φρενοκομεΐον» καί μονάχα τά 
τελευταία χρόνια άλλαξαν τόν τίτλο 
σέ «Δρομοκαΐτειον θεραπευτήριον». 
'Ορθότατα μάλιστα κι’ οί ιδιωτικές 
κλινικές καί τό «Αίγινήτειον» τιτλο
φορούνται μέ τό «Νευρολογική Κλι
νική» καί τοΰ Δημοσίου : «Ψυχια- 
τρεΐον». Καθώς καί στήν παληά έ
ποχή έβαζαν ώς τίτλο είδικότητος: 
«Φρενολόγος». «Φρενίατρος» άντί 
τοΰ «Ψυχίατρος» πού καθιερώθη σή 
μερον.

Δέν ξέρω πώς άλλά μιά φορά τό 
. εγονός είνε δτι έθεωρούμεθα καί 
τωρα άκομη από πολλούς δτι εχου- 
με σχέσι' μονάχα μέ τρελλούς γι’ 
αυτό κι ό 1 ^Οένας πού μδς πλη
σιάζει δέν Θέλει ,.αί πολλές φιλίες 
καί σχέσεις νά Ιχ Π μαζί μας..
γιά νά̂  μή τυχόν καί τόν πάρουν δτι 
δέν στέκει καλά στό μυαλό του κι’ 
δτι Ισως νά είνε πελάτης μας!...

’Άρχισα λοιπόν κι" . έγώ νά κά· 
μω μιά ώρισμένη πολεμική, ώστε νά 
παρουσιάσω τήν πραγματική θέσι 
και άποστολή τοϋ Ψυχιάτρου, για
τί γιά μένα ό Ψυχίατρος εΐναι καί 
τηρέπει νά θεωρήται ώς ό κατ’ έξο- 
χήν κοινωνιολο-, ος—ιατρός, πού έ
χει άναμφισβήτητα άμεσο σχέσι μέ 
τήν «Ψυχική Υγιεινή» ένός τόπου.

Ό  ^ποιητής μας Ακαδημαϊκός 
Κωστής Παλαμας σέ μιά παράγρα
φο έπιστολής του γιά τούς Αγώνας 
μου λέγει: «Πολλές φορές σάς βλέ
πω στήν δημοσιότητα καί μου θυμί
ζετε, πώς ή «Ψυχιατρική» πολύ πε
ρισσότερο τώρα γυρεύει νά πρωτο- 
στατή στήν διεύθυνσι καθώς λέτε τής 
εύρυθμου ζωής καί καλά κάνετε..,»."

Ο δέ άείμνηστος Ακαδημαϊκός 
Παΰλος Νιρβάνας σ' ένα χρονογρά
φημά του σχετικό μέ τήν προπαγάν- 
δα τής χαράς πού κάνω στόν τόπο 
μας έλεγε: «Ό  νευρολόγος κ. Κ. 
Μ. Κοττσαράς υιός, πού καταγίνεται 
έδώ καί λίγα χρόνια, μ' ένα έπαι- 
νετό ζήλο, νά δώση στήν νευρολο- 
γία του κάποιο κοινωνικό περιεχό
μενο, κάνει τώρα μέ φυλλάδια, πί
νακες καί όμιλίες, τήν προπαγάνδα

πού συνεπιφέρουν στόν άνθρωπο,
στήν οίκογέιβα, στήν 'Εθνική £  X- }  ΛοΥοτεχνης Ακαδημαϊκός

   '   —LSWP-C Μελάί: 3Τή ^  1
σμός καί ή τοξικομανία». Εΐνε πρα
γματικά καιρός, ό λαός μέ τό .Ρα
διόφωνο νά διδαχθή έπί τέλους τί 
μπορεί νά κάμη γιά νά μή χαλάση 
τήν ύγεία του, κι' έχουμε κάθε ύ- 
ποχρέωσι καί καθήκον, μάλιστα έ- 
μεΐς οί γιατροί, νά τόν φωτίζουαε: 
«πώς νά ζή». Πώς νά προφυλάττη 
τήν ύγείαν του, τήν ύγείαν τών παι
διών του, τής γυναίκας του. Καί αί 
λα.καί τάξεις πρέπει άποτελεσμα- 
τικά νά διδαχϋοΰν, πώς μποροΰν νά 
άποφεύγουν πολλούς κινδύνους πο'1· 
έπιβουλεύονται κάθε στιγμή τήν ύ
γείαν των.

Ό  γιατρός, ό δάσκαλος κι' ό 
παπάς δέν είνε βαλμένοι, ώστε ό 
γιατρός νά ξέρη μονάχα νά πιάση 
τό σφυγμό καί νά βάλη τό θερμό
μετρο, ούτε κι' ό δάσκαλος νά 
γνωρίζη μονάχα τήν κλίσι!... ό "Α 
γιος! τοΰ Άγιου!... ούτε κι’ ό πα
πάς νά λέη μονάχα τό ΕύαγγέλιΟ 

Μ’ δλη τήν δύναμι τής ψυχής μας 
φωνάζουμε δτι καί οί τρεΐς αύτοί 
,ιαζί εΐνε οί πραγματικοί άπόστολοι 
πού καθοδηγούν καί διαπαιδαγο 
γοΰν τήν κοινωνία σέ κάθε πλευρά, 
"θ ' οι δσοι μποροΰν, δσοι έχουν δύ- 
ναμι στήν πέννα καί στό λόγο, άς 
συνασπισθοϋν, σάν ένας άνθρωπος, 
γύρω άπό τόν έμπνευσμένο Αρχη
γό τής Κυβερνήσεως κ. Ίωάννην 
Μεταξάν, καί ώς πιστοί κήρυκες 
άς φροντίσουν νά διαπαιδαγωγή- 
^υν καί νά π^„^ερουν τά;- „ ,- 

lac, μά.. οτήν ύπαιθρο και
στόν άγροτικό πληθυσμό τής χώρας 
μας. ’Άς βοηο.,σουμε είλικρινά και 
ζωντανα δλοι δσοι μποροΰμε τούς 
μεγάλους κοι.—νικούς άγώνας τοΰ 
Νέου Κράτους, γιά νά μπορέσουν 
τά παιδιά μας νά ζήσουν, μέ πιό με- 
• αλΓΙ Χ'Τ’ά ζωή, από μάς, καί ν’ 
άναλάβουν μ' αισιοδοξία κι' ένθου- 
σιασμό νέους μεγαλύτερους παρ’ 

τι έμεΐς άγώνας γιά
μεγαλ'Το της ι Ιατρίδος μας. 

θά ίπεθύμουν άνάμεσα στή διά- 
λεξί μου νά κάμυ μιά παρέκδασι, 
δτι τούς ψυχιάτρους πολύ κακώς 
στόν τόπο μας ·ιυυς ΘεωροΟν πώς έ
χουν μονάχα σχέ^ι μέ τούς ψυχοπα
θείς καί δέν μπόρεσε δυστυχώς ά
κόμη νά νοιώση ό πολύς κόσμος δ

ή «Ψυχια., έκπροσωπεΐ τό 
τελειότερο καί - ^^μασιώτερο όργα
νο τοΰ άνθρώπου, τόν έγκέφαλο,

τάάφορα θέματά της περνάνε δι- 
αίικά άπό τούς σολίστ στήν όρ- 
χ/ρα. Άπό τό κονσέρτο γκρόσσο 
γί’ιθηκε πάλι τό κονσέρτο μ’ ένα 
σαιτ πού έδωσε τόσα άριστουρ- 
γΑτα στή μουσική φιλολογία τοΰ 
πεσμένου ίδίως αίώνα. Δέν νομί- 
ζοε — τό γράψαμε κι’ άλλοτε — 
πίή άκουστική τοΰ «Πάλλας» εΐ
νε ατάλληλη γιά μιά τόσο ίντίμ 
μοική, ούτε ή ήχητικότητα τών 
έγρδων μας#τόσο πλούσια ώστε 
ν' /απληρώση έν μέρει τήν έλλει- 
Ψητύτή. Γι’ αύτούς τούς λόγους 
θάρέπει νά άποφεύγωνται οί έκ- 
τεϊιεις αύτές, πού έκ τών προτέ- 
ρωεΐνε 'καταδικασμένες σέ άποτυ- 
χίο’Επακολούθησε ή πρώτη έκτέ- 
λει στήν 'Ελλάδα τοΰ κονσέρτου 
γιατιάνο άριθ. 2 τοΰ Πετρίδη ύπό 
τήιδιεύθυνση τοΰ συνθέτη καί μέ 
σο/ιτ τήν δίδα Άγγελ. Κ&κττάλα. 
ETV άναμφισβήτητα άπό τά ώραιό- 
τερ έργα τοΰ ένδιαφέροντος "Ελ- 
λητ συνθέτη καί κατά πολύ άνώ- 
τερ κατά τήν γνώμη μας τούλάχι- 
στς τοΰ πρώτου πού είχαμε άκού- 
σειπρό δύο χρόνων. Γ ιατί κοντά 
στίιπιανιστικές του άρετές — έδώ 
τό ιάνο δέν τό μεταχειρίζεται ό 
συνέτης σάν μέσο δεξιοτεχνικής έ- 
πιδξεως τοΰ σολίστ — δέν λείπει 
άπ<!τό κονσέρτο αύτό οΰτε ή είλι- 
κρίΐΐα, ούτε ή ώραία κι’ εύγενική 
έμπευση στήν όποία ξεχωρίζει εΰ- 
κολ ό άκροατής μιά λεπτή έλλη- 
νΐ'κί γραμμή. "Ισως μόνο, καί δέν 
άπαλείεται νά σφάλουμε στή γνώ
μη ας, ή ένορχήστρωση νά μήν έ- 
ΧΠ έ μερικά μέβη δση θάτψεπε 
λάμιη καί διαύγεια. Άπό τά τρία 
μέρΐ άρεσε περισσότερο τό πρώτο 
καί :ό φινάλε μέ τίς ρυθμικές έναλ 
λανς τοΰ πρέστο καί τοΰ άλλέγ- 
κρο. πού θά κέρδιζε μάλιστα άπό 
άπόιεως φόρμας άν τελείωνε άμέ- 
σωςμετά τήν καντέτσα τοΰ πιάνου.

Ή δνΐς Κωστάλα, πού τά πιανι- 
στικί της προσόντα θά έκτιμήσουμε 
καλίτερα στό ρεσιτάλ της, έδωσε 
μιά ικανοποιητική έρμηνεία τοΰ 
κονσέρτου αύτοΰ, καί τόν κοινό τήν 
έχειροκρότησε θερμά μαζί μέ τόν 
συνθ-τη.

Σιό β' μέρος τοΰ προγράμματος 
ό_κ. Μπουστίντουί έδωσε μιά έπιτυ- 
Χή έρυβνεία τοΰ συμφωνικοΰ ποιή
ματος τοΰ Σαίν Σάνς «Ή νεότητα 
του Ήρακλέους». Ό  συμπαθής μα
έστρος φαίνεται δτι άγαπάει ιδιαι
τέρως τήν παρτισιόν αύτή μέ τήν 
δροσερή της έμπνευση καί τήν άρι- 
στοτεχνική της ένορχήστρωστι, καί 
δέν παραλείπει δσες φορές τοΰ δί
νεται ή εύκαιρία νά τήν διευθύνη, 
Sjuqc .καί

λή τούς etvi πιό χρήσιμη άπό τήν !« 
πίκριση, ή έπιείκεια στίς άνορπόφεο» 
κτες σχεδόν άτέλειές τους προτιμώ· 
τερη άπό τήν άμείλικτη αύστηρά*
τητα.

Μ’ αύτό τόν τρόπο τούς ένισχυοοι 
με στόν δύσκολο δρόμο τής πραγ« 
μοαοποιήσεως τών ώραίων τους 1« 
δανικών, άντί νά τούς άπογοητεύ- 
ουμε άπό τά πρώτα τους κι’ δλας 
δήματα.

Κάνοντας τίς παραπάνω σκέψεις
είχα ύπ’ δψει μου τήν δίδα Λιλή Γε* 
ωργιάδου, μιά νέα πιανίστα πού μέ 
τήν πρώτη της έμφάνιση σ’ Ινα με· 
γάλο κι’ άρκετά δοβρύ γιά τους 
νεαρούς της ώμους πρόγραμμα, 
μάς έδωσε τόσες καλές ύποσχέσεις 
γιά ένα λαμπρό μέλλον. "Εχει πολ
λή μουσική νοημοσύνη, καί λαμπρά 
μηχανισμό, που εΐνε κοιτά τήν γνώ
μη μας τά καλύτερα έφόδια γιά τήν 
σταδιοδρομία τής νεαρής κσλλιτέ- 
χνιδος, θά είχαμε μόνο νά τής συ* 
στήσουμε νά προσέξη τόν ήχο της 
πού φαίνεται κάπως σκληρός, κα
θώς καί τή φράση της, ώστε ν’ ά- 
ποκτήση περισσότερη πλαστικότητα 
καί έκφραση.

Πυκνότατο άκροατήριο έχειρο- 
κρότησε θερμότατα τήν δίδα Γεωρ* 
γιάδου.
Μ ΟΥΣΙΚΗ  ΒΡΑΔΥΑ Ε  ΛΑΗΝΙ»
ΚΩΝ ΣΥΝ Θ ΕΣΕΩ Ν

"Ισως νά μήν είμαι άρμόδιος νά 
γράψω έντυπώσεις γιά τή β' συν
αυλία τής Ένώσεως ‘Ελλήνων συν
θετών άφοΰ μαζί μέ τά άλλα έργα 
τών κ.κ. Γ. Λαμπελέτ, Λεδίδη καί 
Εύαγγελάτου παίχθηκαν καί συνθέ
σεις τοΰ ύποφαινομένου. Μέ χαρά 
δμως τό κάνω έφ’ δσον μου δίνεται 
κι’ άπό τή στήλη αύτή ή εύκαιρία 
νά εύχαριστήσω θερμά δυό άξιο- 
πρόσεκτα ταλέντα, τήν κ. Δέσποινα 
Καραμαούνα καί τόν κ. Φρίξο θεο- 
λογίδη, πού μέ τόση άγάπη καί 
στορΊΛή έιρμήνευσαν ή πρώτη τήν 
σονατίνα μου γιά πιάνο κι’ ό δεύτε
ρος τρία τραγούδια μου. Οί παραλ
λαγές γιά πιάνο τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ 
εΐνε μιά εύχάριστη καί καλογραμ
μένη σελίδα, στήν όποία δμως δύσ
κολα διακρίνει κανείς τήν προσωπι
κότητα τοΰ συνθέτου διά μέσου τής 
έντονης έπίδρασης τοΰ Σοΰμαν καί 
τοΰ Σοπέν. Αντίθετα τό «λάκριμε 
ρέρουμ» τοΰ ίδιου, δοσμένο μέ μου
σικότητα καί τέχνη άπό τόν κ. Φρ, 
θεολογίδη, συγκίνησε πολύ τό ά
κροατήριο. "Ενας λεπτός κι’ εύαί- 
σθητος μουσικός άποκαλύπτεται ό 
κ. Λεβίδης στά τρία τραγούδια του 
«τά μάτια σον>, «μόνος μαζί σου» 
καί «Λολίτα», μέ έρμηνεύτρια τήν 
δίδα Κλάβα Στάμου, ώραία φωνή 
μ’ έλαττωματική δμως τήν άρθρω
ση. Άπό τήν άριέττα καί φούγκα 
γιά κουαρτέττο έγχόρδων τοΰ ίδιου 
συνθέτη προτιμήσαμε τήν άριέττα 
μέ τήν κλασσική της γραμμή καί 
έμπνευση. Ή  άνθοστεφάνωτη καθώς 
καί δυό δημοτικά τραγούδια τοΰ 
Λαμπελέτ θά έκέρδιζαν πολύ άν ή 
δίδα Στάμου τά έρμήνευε μέ περισ
σότερη άπλότητα. Τό κουαρτέττο 
έγχόρδων τοΰ κ. Εύαγγελάτου, νεα
νικό έργο του, ξεχωρίζει μέ τήν λε-

αριστουργημα τής συμφωνικής μου
σικής μέ τή γεμάτη μυστικισμό καί 
δραματική έξαρση έμπνευσή της, τή 
γερή άρχιτεκτονική καί τίς ύποβλη- 
τικες αρμονίες καί ένορχήστρωση. 
Ο κ. Μπουστίντουί διηύθυνε τήν 
συμφωνία αύτή μέ πολλή εύσυνειδη- 
σια.

τάριό του» ύπό τόν τίτλον: «Ψυχική 
Υγιεινή» «’Ελεύθερον Βήμα» (τής 
21ης Δεκεμβρίου 1934) λέγει: «Ό 
φίλος μου κ. Κ. Κατσαράς, ό νευ
ρολόγος - ψυχίατρος, άναλαμβάνει 
μέ τό νέο του βιβλιαράκι «Γύρω ά
πό τή σύγχρονη ζωή» ένα δύσκολο 
άγώνα: Κατά τών παθών καί τών 
ψυχικών έλαττωμάτων. Ή  καινούρ
για του έργασία ξεκινάει άπό μιά 
γερή βάσι, αύτή πού ό Δισραέλι 
συνώψισεν έπιγραμματικά στά έξής 
λίγα λόγια: «Ή δημοσία ύγεία εΐ
νε τό θεμέλιο τής εύδαιμονίας τοΰ 
λαοΰ καί τής δυνάμεως τοΰ κρά
τους». Και ποια άποψι τής ύγείας 
εΐνε πιό πολύτιμη άπό τήν ψυχική ;
Ή  ψυχή κυβερνφ τή ζωή μας, ό 
έγκέφαλος καί τά νεΰρα εΐνε τά 
εύγενέστερα δργανά της. Ό  κ. Κα
τσαράς βλέπει τό ζήτημα σάν έπι
στήμων. Καί σάν έπιστήμων έκστρα
τεύει κατά του πάθους σ’ δλη του »ίν ΐχι, „ ίύ καλύτερο νλυΚ5,4 τ(1
τήν πολυμορφία. Ίοΰ χαρτιοΰ, του

itw  θεωρείται* πιά σήμερα*<5Χηθινό &ραίο       *
;ευσ»^£<

άρΡίβ^ΐιού %ιακΡ
νει_ κανείς καί στά νεώτερα £ργα 
τοΰ συμπαθούς συνθέτη. "Ισως κα
τά τήν γνώμη μας νά κέρδιζε περισ. 
οότερο άν ήταν συντομώτερο. Τό 
έργο αύτά τοΰ κ. Εύαγγελάτου κα
θώς καί τήν άριέττα καί φούγκα 
του κ.^Λεβίδη έιρμήνευσε τό κουαρ- 
τέττο Αθηνών άπό τούς κ. κ. Ν. 
Εύελπίδη καί Σύλβα Κούλα' καί

τρί^υ Κ Κ Κ° ύλαν Κσ1 Παπαδημη-

Η Δνίς ΛΙΛΗ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Ο Υ  
Δέν συμφωνούμε μέ δσους προσ

παθούν κρίνοντας τούς νέους νά έ- 
ξαντλήσουν δλη τήν αύστηρότητα.
Αντίθετα πιστεύουμε πώς ή συμβου Q . ,ΖΤΤΤΞΤΤΓ---— --.Ιο ί  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι  ΚΩΜΙΚΟ!

( Σ υνέχεια*)
Π Λ Α Τ Ω Ν

Ο Τ Ρ Ο Π Ο Σ  ΠΟΥ Μ ΙΛΟΥΜ Ε 
• Μέστ- στά κσλά τά τόσα

πιοτοΰ, τοϋ όπίου, τοϋ καπνοΰ, τώ 
δηλητηρίων. Έπιτίθεται έναντίον δ
λων τών καταχρήσεων, έν όνόματι 
τής ύγείας καί τής νηφαλιότητος. 
Έ ν  όνά|ίατι τών άξιωμάτων πού δι- 
ετύπωσεν ή άξιοθαύμαστος ίαορρο- 
πία τής κλασσικής άκμής: «Πάν μέ- 
τρον άρ ιστόν» καί «μηδέν άγαν» 
κλπ.».

"Επειτα συνςΛιζ;ι ό φίλος κ. 
λάς:

« Αλλά στό καινούργιο του

Με-

βι-

( γλωσσά. 
Ε Ν Α Σ  Α Ν Υ Π Ο Φ Ο ΡΟ Σ  Φ Α ΓΑ Σ

—  Στό  δεϊιτνο σου·, ττοιής λές νά είν’ 6
(φταίχτης

και σου χαβήκανε σερβίτσια έδώ πλά'ί;
Μαζύ μέ τά φαγιά ό θεομπαίχτης 

νά μοΟ βυμασαι πώς κι’ αύτά »ά τάχη
(φάη I

Ο Ι ΡΗ Τ Ο Ρ  Ε  Σ _ Π Λ Η Γ Η  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟ Σ 
Στόν τόπο μας πε βαίνει ϋνας ρήτωρ μοτ.

(σκάρας
καί ζί^υτρώνουν δυί> πιό μασχαράδ*ς

(<5λλοι I
Δέ βρίσκεται ναί κάιτοιος ήρωας παλλη.

βλιαράκι ό κ. Κατσαρδς προσεγγί- *  ^  τούτη τή Α εργία  - Υ β ρ ί 
ζει και κάποιει- άλλεΓ ^  αΛ ’ςει καί κάποιες άλλες μορφές τής 
τρεχούσης ρωμέ.κης ψυχοπαθείας, 
έναντίον των οποίων έκστρατεύει : 
Τής καχυποψίας, τοΰ φθόνου, τής έ- 
γωπαθείας, τής ραδιουργίας καί 
τής ουκοφαντιας, τής πλαδαρότη- 
τος που συμφωνεί πρός δλους καί 
πρός δλα. Μέ παρατηρητικότητα 
καί νοημοσύνη, μέ κτυπητές πινε
λιές, μέ ζωηρά χρώματα μας δίνει 
διαδοχικά τίς ψυχογραφίες αύτών 
τών τύπων πού χύνουν άφθονο δη
λητήριο γυρω τους κι’ άρρωσταί- 
νουν ψυχικώς τό σύνολο. Άκολου- 
jcov τό Σω... „ . ι κ ό  δόγμα «ούδείς;

Λ Υ Σ Ι Π Π Ο Ζ
01 δ ι α σ κ ε υ α σ τ α ϊ  τ ω ν  θ ε α τ ρ ι .

KS1N Ε Ρ Γ Ω Ν
Σάν ρούχα Λιτό τό παληατζήΒικο χά 5ρ.

(Υα παίρνουν 
ίσα ξεχάστηκαν στό ράφι,

>·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ιι·ιι·ιι·ιι

τά πλένουν μέ λιγάκ,

* Χραμα Τούί  Αλλάζουν καί... yu i 
(μάς τά φέρνουν

α ρ χ ι π π ο ς
Δ ΕΝ  Ξ Ε Ρ Ο Μ Ε  Π Ο ΙΟ Υ Σ  Θ ΕΜ Ε 

... Εκείνους ποϋ μαυρίζαμε 
τούς Ιδιους <*με πάλι 

κι' έτσι όπως πάμε, θάμαστ* 
n(ilTa στό Τδιο χάλι!

α η μ η τ ρ ι ο ς :
Ο Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Ρ Η Σ

Πιάνεται πολύ εύκολα 
ό κατεργάρης πάντα 
Ytotrt τού τρώει τό μιαλ» 
τό κέρδος κι* ή άίάντα.
Καί κυνηγώντας μ6ν’ αύ χά 
μπερδεύει οάν Τό κουνενέ...
"Η  δύσπιστε! άνόητα 
H άκαιρα λέει τό ναίι

(ΆκολουβεΤ) 
A . Κ Α Ρ  A K A  ?  Η Σ

( * )  Τό προηγούμενος κεφάλαιον άφβ. 
Ρων τόν κωμωδιογράφον Πλάτωνα, κατε- 
Χωρήθη έκ παραδρομής tfvtu τίτλου’ Σ . Σ .

ιι· ιι· , ι · ιι· ιι* " * | Ι · " · Ι Ι · Ι Ι · » · Ι Ι · Ι Ι · ι Ι · Ι Ι · ι · Ι * Η * ϋ · Ι Ι · ι , * , Ι > ι
καθε ζωτική καί γόνιμη άξία; Ό  - —
κ. Κατσαράς έθιξε σ’ αύτό τό βι
βλιαράκι σπουδαιότατα προβλήμα
τα. Δέν σημαίνει τίποτε δτι δέν δί
νει πάντοτε και τίς λύσεις. "Αλλως 
τε τό νά θέση κανείς gva πρόβλημα 
δέν εΐνε τά δύο τρίτα τής έργασίας

που πραγματικά δλα στόν κόσμο έ- 
ξαρτώνται άπό αυτόν.

Μ ).  Οί_ φιγούρες κινούνται ίλεύ- μέ ισορρόπηση τών δγκων, υέ λε- 
Ηερα μεσα σε μια κατανυκτική. πχή έπεξεργασία. Αβρότητα, νά
πολύ ύποβλητική ατμόσφαιρα, 
Μιά σειρά άπό μινιατούρες μέ 
τόν τίτλο «Ί αξιδιώτικες έντυπώ- 
σεις άπό τήν προπολεμική Τουρ
κία», είναι ήθογραφήματα &our 
λεμένα μέ κέφι.

Πολύ χαρακτηρισμένος ό « Ά 

ρη καί πχοχίΎσμό έχει τό κεφά\ 
τήο κ. Είρ. φ. (άριθ. 180) καί 
πολλή ψυγολογία καί άκοίβεια 
περιγραφής ή ·>·Μακεδόνισσα>, ά
ριθ. 182, μεγάλο ανάγλυφο σέ 
χαλκό.

ΣΠ, ΠΑΝΑΠ Ω ΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

Ή  πρόοδος, ή εύημερία, ή άνύ- 
ψωσις, τό τέλειον, τό άφάνταστο!... 
ή άντίθετα, ή κατάπτωσις, ή δυστυ
χία, ή κακομοιριά, ή καταστροφή... 
Ο έγκέφαλος έδημιούργησε τ ’-ν 

πραγματικό πολιτι-μό, τόν μηχανι
κό άνθρωπο t.u j τόν θαυμάζουμε!...

Δέν μπορεί, κανείς νά άρνηθή τό 
μεγαλείο τής Νευρολογίας καί'ψυ- 
χιατρικής πού καί οί δύο αύτοί 
κλάδοι έκπροσωποϋν τά εύγενέστε
ρα τών όργάνων τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος, τόν έγκέφαλο καί τόν νω
τιαίον μυελόν. Δέν ύπάρχει απολύ
τως καμμία διαφορά μεταξύ έν*ς 
άνδρώπου πού παθαίνει τό μυαλό 
του απο £ναν άλλον πού παθαίνει τό 
στομάχι του καί τά έντερά του!...·

0 πατέρας μου είσήγσνε πρ J- 
τος τήν Ψυχιατρική καί τήν Νευρο-

έκών κακός» τούς θεωρεί προϊόντα ' ™ύ άπαιτεΐ γιά τή λύσι; Ή  ψυχική
~ υγεία εΐνε μεγάλο κεφάλαιο γιά τά 

άτομα καί τούς λαούς. Καί κανένα 
πετραδάκι, ούτε τό πιό μικρό, πού 
προσφέρεται γιά τό οικοδόμημά της 
δέν εΐνε άξιοκαταφρόνητο»

Εΐνε λοιπόν γεγονός άναμφισδή- 
τητο δτι ή συμβολή τοΰ Ψυχιάτρου 
είνε πολυτιμετάτη σ’ δλα τά ζωτι
κώτατα προβλήματα τής «Ψυχικής 
Υγιεινής» πού έχουν στενωτάτη 

σχέσι̂  μέ τήν καθημερινή ζωή τοΰ 
άνθρώπου γιατί τό σπουδαιότερο 
καί μεγαλύτερο ρόλο έπάνω στή 
υκηνή τής ζωής τόν παίζουν «ό νευ
ροψυχικός τόνος» τοΰ κάθε άνθρώ- 
που, οί «χαρακτήρες» καί τό «πά
θος» μέ τή «σεξουαλική ζωή».

Ά ς  άφήσω δέ δτι τό κάθε έγκλη- 
μα, ή κάθε αυτοκτονία πού γίνεται 
καί περνά στό καθημερινό άστυνο- 
μικό δελτίο, έχει καί τήν αιτιολο
γία του που κατά τήν γνώμη μου 
έχει και άμεσο σχέσι μέ τό νευρο- 

t ψυχικό τόνο, τά ήθη καί τά έθιμα 
· > . ,  ̂ " I κ®θώς καί μέ τήν διαπαιύα·) ώγησι

11:^1  ,  ? Τ0 Τ° ^ριβαλλον, πού, ένός λαοΰ καί άπό τήν έγκληματο-
ες καί φθόνους ι λογία διδασχόμέθα καί τά φάρμα- i

μιας κακής οίκ .̂, -^ειακής άγωγής 
κι' ένός σαθρού περιβάλλοντος πού 
έπιτείνουν καί διαιωνίζουν τήν σα* 
πριά του. Καί c πολλές παρατη- 

, εις του έχει άπόλυτα δίκηο. "Ο 
σον άφορά τό φθονερό καί τόν έ- 
γωπαΟή, μάλιστα, δέν είνε άλήθεια, 
δτι̂  τούς φαμπρικάρει έτσι, άπό μι
κρά παιδιά, ή στοργή τών γονέων,, 
πού συγκεν μ„αεται τίς περισσότε
ρες φορές π ^να βλαστάρι τους κι’ 
άδικεΐ δλα τά ...α; Ή  έσφαλμέ- 
νη αύ-, ] τακτική δέν κάνει έγωπα- 
θείς τούς μέν — άνθρώπους πού νο
μίζουν δτι δλοι οί άλλοι εΐνε πλα
σμένοι νά τους έτηρετοΰν καί δτι 
...α τούς όφε.,.„^ιαι—κ... ψ^ονερούς 
τούς άλλους, γιά τήν τόση άδικη 

οια ποΛ "’ οίσκουν οί πρώτοι ; 
Αύτά τά λάθη τής άγωγ,,ς δέν πλη
ρώνουν καί ci ι ιοι οί έγωπαθεΐς 
καί ■ οί φθονεροί, πού δέν μποροΰν 
νά χαροΰν τή ζωή, νά κάμουν τίπο
τε τό σοβαρό καί τό μόνιμρ, τίποτε 
πού νά άξίζη καί δέν τά πληρώνει

είρει μ’ έγωπάθειι

κα τής Κοινωνικής Άμύνη»^
Δέν έπιθυμώ νά κουράο*» περισ- 

σότερο τούς άναγνώστας μου καί 
μέ πολλές άκόμη κρίσεις σχετικές 
μέ τό δλον έργον μου γιά τήν «Ψυ
χική Υγιεινή» τοϋ τόπου σας σο
φών καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου 
καί Ακαδημαϊκών έπιφανών λογο
τεχνών καί δημοσιογράφων, διαπρε. 
πών συναδέλφων καί άλλων διακβ. 
κριμένων έπιστημόνων καί τοΰ ήμε- 
ρησίου, περιοδικοΰ καί ίατρικοϋ Τύ
που.

θά έπεθύμουν νά έξάρω στό τέ- 
λος τοΰ άρθρου μου τήν μεγίστην 
συμδολήν τής χρονογραφίας στόν 
τόπο μας, πού διαχειρίζεται καί 
διαπραγματεύεται μέ μιά πραγμα
τική φωτειιή διάνοια καί τόσο to- 
φά μ’ gva θαυμαστό πραγματικό 
ταλέντο τά ζητήματα τής καθημβ- 
ρινής μας ζωής. Έπίσης είνε γεγο
νός άναμφισδήτητο, πώς άνέκαθεν ό 
. ύπος μας έπέδειξε έξαιρετικό έν
διαφέρον γιά δλα τά σχετικά μέ 
την Κοινωνικήν μας Πρόνοιαν ζη
τήματα καί γι’ αύτό θεωρώ δτι ή 
συμβολή του ύπήρξε πάντοτε —καί 
τούτο πρός τιμήν του -  φωτεινή καί 
πολύτιμος, ίδίως μάλιστα γιά τήν 
έκλαΤκευσιν τής έπιστήμης καί τών 
υγιεινών γνώσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. Κ Α Τ ΣΑ ΡΑ Ζ  

Νευρολόγος . Ψυχίατρος



Χκιρόγραφα, «Ικόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ-
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Τυπογραφεία:
Ιτοά Πάππου 8

vtaoa I άναγνώσει ποιημάτιον». M s JW .πρίμα, ή Μόϊα τούς ένθουσίασε μέ 
τή φωνή τής καί αέ χή μουσικότητά 
Της έντύπωση κάνει χαί ό κωμικός 
βαθύφωνος Λάνδης, πού ή-ανε 
ρωμηός- καλός τέλος πάντων ήτανε 
καί 6 τενόρος Σαββατίνι· τόν κρί
νο ον μ· έπιείκεια, γιατί δέν πλη
ρωνότανε. ΕΓνε περίεργο μέ κάτι 
τενόρους πού έμφοο/ιζόντουσαν, 
χωρίς νά πληρώνωνται- φαίνεται ό 
θίασος πλήρωνε τά ναΟλα ή μπο
ρεί νά πληρώνανε κι’ οτύτοί, μέ τΙς 
ευκολίες τών ήθοποιών στά ταξί- 

έΡΧ6’ΛΟυσ«ν νά δοί3ν τήν 
Ελλάδα τήν Ιστορική, κολακεύον

τας καί τήν έρασιτεχνία τους μαζί.
Στό μικρό θέατρο «Εύτέρπη» 

άλλος Ιταλικός μελοδραματικός 
θίασος. Χτές Ροόϊ Βλάς.

~  χ  Φορτίου. Σήμερα έκτελεΐ- 
ται άπό τή στρατιωτική μουσική 
στην πλατεία τής Όμονοίας τό νέο 
εμβατήριο τοΰ μαέστρου κ. Γαϊδεμ- 
Φέργερ. Τό είχε άφιερώοει στήν 
Σχολή τών Εύελπίδων.

—8 Μαρτίου, θ . 'Αθηνών. *0 
«Φάουστ!» τοΰ Γκουνώ. Πρώτη έκ
τέλεση στην 'Ελλάδα. Μαργαρίτα 
ή κ. Ραχήλ Μόϊα, Σίμπελ, ή δ. 
Ζαννω, Μεφιστοφελής ό βαθύφωνος 
Ναρβέρτης, Βαλεντίνος Φορεστιέ- 
ρης, διευθυντής όρχήστρας: Στα- 
μαπιάνο.

Σήμερα στό περιοδικό . 
στ α̂> ό Κ. Παπαγεωργίου, ύ 
ζοΰσε στήν 'Οδησσό, δημοσίΕΐ 
μελέτη γιά τό φιλελληνισμό C 
Πουσκιν.

— Οί έλληνικοί θίασοι, μυοί 
καί μεγάλοι γυρίζουν γυρί&ν 
καί πάλι γυρίζουν. Ή  ’Αθήνα, <C 
διατηρούσε μ’ ένθουσιασμό σύγ)> 
να δυό ξένους μελοδραματικά 
θιάσους, δέν άνέχεται οΰτε μιά ι- 
Τακτή έλληνική παράσταση, [κ 
άλλως τε ή χειρότερη έπαγγελ*- 
τική περίοδο τοϋ θεάτρου μαςΊ- 
πό τόν άλλο χρόνο, άπό τό ISO 
δηλαδή, άρχίζει μιά καινούρα 
περίοδο* τό έλληνικό θέατρο, C]- 
ριγμένο στίς δικές του τις δυνάμς 
και διδαγμένο πολλά πράγμια 
κ«ί άπό τά βάσανά του καί ιό 
τούς ξένους θιάσους, πού έβλιε 
στήν ■ Αθήνα, ή πού συναντου? 
στίς περιοδείες του, κάνει έξόρη- 
°Π, “  /οράζει τά παλαιότερα κα· 
μάτια τοΰ βεστιαρίου τους ή καίά 
καινούργια άπό κανένα vauair 
σμένο ξένο θεατρώνη —. ναυαγΰ- 
<■ βιίβαια καί αύτοί I — τοΰ πο> 
V S I καί τούς κρατάει έδώ μηχ̂ ι- 
κούς και κουρεΐς καί σκηνογ|4* 
φους καί στέκεται γερό καί άκό- 
νητο πιά.— 10̂  Μαρτίου. «Σήμερον 8 μ. 

μ. έν τφ Συλλόγψ «Μοΰσαι», άνα- ,̂ιαν σ[β

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΙ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΟΕΑΤΡΟ 
ΠΩΣ ΙΑΡΥΘΗΚΕ  

ΤΟ «ΝΤΑΡΟΥΛΜΠΕΝΤΑΗ»
ΤΟ Υ  κ. Α Β Ρ .  Ν. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

Σβυάτ. Στή δεύτερη πάλε βί Άπ-

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΚΧ ΕΛΛΑΑΟΖ

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΧΕΧΝΙΔΕΣ
ΖΤΟ ΑΡΖΑΚΕΙΟΝ ΨΥΧΙΚΟΥ. - Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ.

Οί προσπάθειες τοΰ δευτέρου γυ
μνασίου θηλέων καί τά ύπέροχα ά- 
ττοτελέσματα τών μαθητριών του, 
εΐνε γνωστά σέ άρκετό μορφωμένο 
κόσμο. Είχα άκούσει γιά τούς ά- 
γώνες τών καθηγητών καί καθηγη- 
τριών, πού άπέβλεπαν ττερισσότερο 
στό πώς θά μπορέσουν ν’ άγοπτή- 
•ουν τά παιδιά τήν τέχνη. Άντικρύ-

θά μποροΰσε νάτανε ό έμπνευσμέ- 
νος όδηγητής, σέ καινούργιους δρό 
μους, στούς δρόμους ένός νεοελλη
νικού πολιτισμού, άντάξιου τοΰ πα- 
λαιοΰ! »

Σημειώνουμε μερικά όνόματα μα 
θητριών, μέ κλίση στό μάδημα τής 
μουσικής—κι’ άς μσς συγχωρήσουν 
δσες «έλλείψει χώρου» παραλεί-

των σοβαρές, εΐνε ή καλύτερη άπό- 
δειξη.

Πολλές εΐνε έκεϊνες πού παρακο
λουθούν τήν πνευματική κίνηση τής 
Χώρας μας, καί σιγά - σιγά άπο- 
κτεΰν στοιχεία καί γνώσεις κατάλ 
ληλες γιά τήν τέλεια κατάρτισή 
τους.

Δέν πρέπει νά παραλείψουμε τις

i

Έ  ργον τής μαθήτριας Β. I. Μαρουδ ια

Β ' .
Ό « ν  μέ τήν κήρυξη τβΰ μ ε γ ά 

λ ο υ  πολέμου, ό Άντβυάν π ούχε  
προσκληθεί έπίτηδε; γιά τή διβρ- 
γάνωση τβΰ Νταρβυμπεντάη, ίφυ- 
Ve> Π έ ν α ρ ξ η  τβΰ καδ’ όλα έτοιμου 
πιά ίδρύματβ; άναδλήδηκε «μέχρι 
νίωτέρα; είδβπβιήσ«ω;». Μά εύτυ, 
Χώί, γλήγβρα δλέπβυμε τή διοικη
τική έπιτρβπή νά έρ γ ά ζ εται καί 
τόν Νοέμβριο rfj; ϊδια; χρβνιά;, 
1914, ν* γιβρτάζβυνται τά έγκαί. 
νικ.

Στήν τελετή πήρε μέρβ; καί τό

-̂ ■ΐΤ. Μέ τή διεύθυνση τβΰ ϊατί, έ- 
χτελέσθηκαν μερικά έκλεκτά κβμ. 
μάτια. Ό  διευθυντή; τβΰ δεατρικβΰ 
τμήματβ; Ρεσάτ Ριντβάν άπήγγει. 
λε τόν έναρκτήριβ λόγο κι’ έδωκε 
τό δημα στόν πρόεδρο τβΰ μβυβι- 
κβδ τμήμκτο; Ά λή  Ριςράτ. Αύτό;, 
μέ ξεχωριστήν Ικανβ/τβίπση μίλη
σε γιά τβ μεγάλβ έργο πβύ έγκ«ι· 
νιάξβνταν καί μέ χαρά άνακβίνω- 
βε οτβΰ; πρβακαλεσμένβυ; δτι τό 
πβλύ «αέ πέντε χρόνια βά προοκα- 
λιβνταν πάλε νά πάρουν μέρο; 
στά έγκαίνια τή; τουρκική; όπε
ρα;». Μετά τού; πανηγυρικβύ; αύ- 
τβύ;, ουοτήβηκαν ένα;—ενα;, βί 
καβηγητέ; τβΰ μουσικοΰ καί ίεατρι. 
κβδ τμήματβ; κι’ άπό τβύ; πετυ
χημένου; βτβ ίιαγωνισμό τβΰ Άν- 
τβυάν μαδητέ;, ό Μπβυρχανεντίν 
Τξκφέρ, άπήγγειλε κάποιβ πβίημα 
άγνωστβ πβιβΰ, κΓ άφησε τή σκη
νή οτό μβυσικό τμήμα πβύ έκτέ- 
λιαε πάλε άνατβλίτικε; κι’ εύρω- 
παϊκέ; αυνίέσει;.

Έ ν  τφ μεταξύ, στή δέση τβΰ δη- 
μάρχβυ τή; Πόλη;, είχεν έλ9ει ό 
Ίβμέτ δέη;· Α«τό; συγκρότησε 
μιάν έπιτρβπή άπό τόν δβυλευτή 
Ζταμπβύλ Σαλάχ A J^ i Je J ,  τό\· 
Ά χμέτ Νβυρεττίν, τόν πβιητή 
Δζενάπ ϊεχαμπεττίν’ καί τόν Χβυ- 
σεΐν Χβυάτ καί δάλθηκε νά σχη
ματίσει τόν καταστατικό χάρτη 
τβΰ Νταρβυλμπεντάη. £τήν έπι
τρβπή αύτή άργότερα προσχώρη
σαν κι' βί άνώτερβι δημαρχιακοί 
ύπάλληλοι Σαδνί καί Λζελάλ Έ- 
βάτ κΓ έτσι τόν Μανβυάριβ τβΰ 
1915 τό καταστατικό τβΰ ίδρύματβ; 
ήταν έτοιμο. Ζτί; 22 τβΰ Μάρτη 
δβδηκε πρό; έγκριση στό δημοτικό 
συμβούλιο κΓ έπικυρώβηκε. Και τό 
«Καταστατικόν τβΰ ίεατρικβΰ τμή
ματβ; τβΰ Νταρβυλμπεντάη» άπβ- 
τελέσθηκε έτσι άπό 37 άρδρα καί 
χωρίσ&ηκε σέ όκτώ κεφάλαια. ΤβΟ 
κανβνισμοϋ αύτοΰ 8' άξιζε νά με
ταφέρω έδώ, δυό— τρία άπό τά πιό 
ένδιαφέρβντα άρβρα:

’Ά ρ δ ρ α  14.— Συγγραφικά δι
καιώματα:

α) Γιά έργα πρωτότυπα: 10 %  
Τών γενικών εισπράξεων.

6) Γιά παραφράσει;: 7 %.
γ ) Γιά μεταφράσει;: 5 %.
Μετά τήν πρώτη παράσταση, τό 

δικαίωμα έκτυπώσεω; καί μεταπω. 
λήσεω; τού έργβυ περνά στόν συγ
γραφέα τβυ.

"Αρβρβ 30.— Τό 1)8 τών εισπρά
ξεων δά κρατιέται γιά τό ταμείο 
συντάξεων τών ήδβποιών. ’Απ’ αύ. 
τό 8' άπβ^ημιώνβυνται βί ήδβποιβί 
πώχβυν περάσει πολλά χρόνια στή 
σκηνή κι’ δσβι τυχόν πέσαν «8ύμα- 
τα τβΰ καθήκοντο;».

’Άρδρβ 32.— Ci τακτικβί ήδβ- 
πβιβί τβύ ίδρύματβ; δέν έχβυν τό 
δικαίωμα ν' άποτελβΰν μέλβ; άλ. 
λβυ διάσβυ καί νά παίρνουν μέρβ; 
σ’ άλλε; έξωτερικέ; παραστάσει;. 
Σ ’ ενάντια περίπτωση, χάνουν κά. 
8ε του; δικαίωμα καί διαγράφβυν- 
ται.

Σύμφωνα μέ τό καταστατικό αύ- 
τό συγκροτήδηκαν δυό έπιτρβπέ;. 
Μιά διοικητική κΓ άλλη καλλιτε
χνική. Στήν πρώτη, μέλη ήταν έ 
γενικό; διευδυντή; του πρωτοκόλ
λου ’Ισμαήλ Δ^ενανί, βί Σαλάχ 
Δζιμδϊβϊ, Σαδνί, Δ^ελάλ Ήσάτ, 
Άχμέτ Νουρεττίν καί Χβυσεΐν

ζοντας τήν τεραστία καλλιτεχνική 
κίνηση τοΰ Βου γυμνασίου Θηλέων, 
δέν αίσβάνθηκα τόση έκπληξη, δσον 
άπέραντο Θαυμασμό.

Πρώτα-πρώτα πρέπει νά τονισθή 
δτ. τό σχολείο, πού βρίσκεται στό 
Κολωνάκι, άποτελείται άπό παιδιά 
τών καλυτέρων οικογενειών κι' I- 
τσι οι δυσκολίες στήν έν γένει άνά- 
πτυξή τους, εΐνε κατά πολύ λιγώτε- 
ρες.

 ________   ^  _ "Η έκλεκτή καθηγήτρια τής μου.
τβυλάκ Χαμ’ήτ,’ χάλήτ Ζιά, Γ ;£Γάπ ,lKf><: Κ' ’Αλ^κτ1 ΆναστΛσιάδου-Λε
Σεχαμπεττίν, ’|{{ίτ Μελίχ, Μβυ- ----------- --- -----------
φίτ Ρατίπ, Μβυνίρ Νιγκιάρ, Χβυ. 
σείν Ραχμί. Ά π ’ αύτβύ; βί Άπτβυ- 
λχάκ Χαμήτ καί Χουσϊν Ραχμή 
παραιτήθηκαν άργότερα. Τβ ίδιβ, 
παραιτήθηκε κΓ ό Ά λή  Ριφάτ, δι- 
ευθυντή; τβΰ μβυσικβΰ τμήματβ;, 
άφήνωντα; τή θέση τβυ στόν Μπε· 
κίρ δέη, άνώτερβ δημαρχιακό ύ- 
πάλληλβ τότε.

Ή  διβικητική έπιτρβπή βυγκρό- 
τησε τήν πρώτη τη; συνεδρίαση,
-g-T-H-V- έ δ — τ β · ΰ - ώ δ ε ί β υ \  α τ ί .  Τι Μ ^ Τ

ψαμε.
Εΐνε οί: Πλυτα, Βραχείλου, Κα- 

τσαβ-οΰ, Μεταξά, Γουλανδρή, Παπα 
δάτου, Βρεττοΰ, άδελφές Σακκίδου 
Μπακοπούλου :-.λπ.

Στό μάθημα τών τεχνικών, ή 
πρόοδος τών μαθητριών μπορώ νά 
πώ, δτι μ’ ένθουσίασε. Καί σέ τί, 
δέν άσχολήθηκαν, χωρίς νά μήν πα
ρουσιάσουν κάτι τό έξαιρετικά.

Καλλιτεχνικότατα έργόχειρα, μα 
ξιλάρια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες 
πού γιά νά γίνουν χρειάζεται δ<:υ-

θεοπρικές παραστάσεις πού γίνον
ται μ’ έργα—κωμωδίες, δράματα κ. 
λ. π.-̂  τών μαθητριών. Ή  κάθε τά
ξη «έν συνεργασία» έτοιμάζει (άπό 
ενα θεατρικό έργο όποιουδήποτε εί
δους. Άρχίζουν μετά οΐ πρόβες, σκη 
νογραφίες —δλα άπό κορίτσια—καί 
στό τέλος τοΰ χρόνου, μαζί μέ τήν 
έκθεση σχεδίου, χειροτεχνίας κλπ., 
παίζονται τά Εργα. Πέρυσι πχ.. παί 
χθηκε μέ έπιτυχία £να έξαιρετικό 
δραμα μοτθητρίας τής ΣΤ ' τάξεως, 
μέ πολύ ταλέντο «‘Ο κόσμος γυρί.

ΤΟΝ Η Ι Ο Π Ο Ι Β Ν  Τ Η  ί λ Μ Ό Τ  B U T P 0 Y
ΟΜΙΑΕΙ Η Αίς PITA ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ

βυ 1915 κι’ έξέλεξε ‘πρόεδρό τη; 
τόν ’Ισμαήλ Δξενανί, άντιπρβίδρβ 
τόν Σαλάχ Δϊιμδ;όζ, γραμματέα 
τόν Ίμπνβυρεφίκ Άχμέτ Νβυρετ
τίν, δεύτερο γραμματέα τόν Λζε. 
λάν Έσάτ καί διευδυντή τή; σκη
νή; τόν Χβυσεΐν Σβυίάτ. Ό  Ρεβάτ 
Ριντβάν διβρίστηκε μέ μισθό δυό 
χιλιάδε; γρόσια, έσωτερικό; διευ
θυντή; κΓ άπβφασίστηκε νά γραφεί 
εύχαριστήριβ; έπιστβλή στό Δή. 
μαρχβ.

Στή δεύτερη συνεδρία τβΰ διβι. 
κητικβΰ σώματβ;, συζητήδηκε το 
πρόγραμμα τβύ μβυσικβΰ τμήματβ; 
κΓ άπβφασίστηκε ή κατάργηση τβΰ 
κλάδβυ εύρωπαϊκή; μουσική;. Τό 
μβυσικό τμήμα θάχε μόνο σκβπό 
τβυ «τήν έξάπλωση τβΰ μβυσικβΰ 
«ίσδήματβ; στόν κόσμβ καί τή δια 
μόρφωση μβυσική; συνειδήσεω;». 
Στήν ϊδια συνεδρία σχηματίσδηκε 
κΓ ό πρβϋπβλβγισμό; γιά τό 1915 
τβΰ διάσβυ, έτσι:
Γενικά έξβδα καί μι· 

σδβί ύπαλλήλων 
Μισδοί διδασκάλων 
Μισδοί ήδβπβιών 
’Έξβδα σκηνή; καί 

δεστιαρίβυ 
Μισθοί καθηγητών 

μβυσικβΰ τ u ή μα· 
τβ;

"Εργον τή ς μαθήτριας τοΰ Όκταταξίου Είρήν ης Μάντζαρη.

Τ .Λ . 841
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Τ.Λ. 2&6€
"Εναντι αύτών τό Ώδεϊβ είχε 

έπιχβρήγηση άπό τρεί; χιλιάδε; 
λίρες τή; Δημαρχία; κΓ άκόμα 
περίσσευμα 158 λιρών άπό τόν και
ρό τη; διαχείρηση; τβΰ Άντβυάν

Στί; κατοπινέ; συνεδριάσει;, τό 
διβικητικό συμδβύλιβ, κατάγινε μέ 
τόν σχηματισμό τβΰ κάδρου τβΰ 
Νταρβυλμπεντάη. Διόρισε στό μβυ. 
σικό τμήμα καδηγητέ; τβύ; Ταμ- 
πβυρί Δζεμήλ, Λεών Χαντ£ιάν, 
Χαφβύΐ Άχμέτ καί ’Ισμαήλ Χακ- 
κή. Στήν έδρα δέ τή; τουρκική; 
γλώσσα; τβΰ δεατρικβΰ τμήματβ;, 
μέ μισθό πεντακόσια γρόσια, τόν 
Ριζά Τεφήκ. Έπίση;, ό ΐδιβ; δ’ ά- 
νελάμβανε καί τά μαδήματα ά- 
παγγελία; καί προφοράς.

Στό κάδρο τών ήδβπβιών πάλε 
διβρίστηκαν μέ μισδβ δέκα λιρών 
ή Κινάρ έννηά λιρών ή Άντριέν, 
έχτώ ή Βεατρί; καί δώδεκα ή Έ- 
λί^α Μπινεμεδζιάν. Έπίση; διβρί- 
στηκαν βί ’Κρτβγρβύλ Μβυχσίν, 
Σαντή, Μβυδδαχίτ, Ρασίτ Ριζά,

βοτντή, έχει διοργοτνώσει, δπως σχε λειά πολύ, κέφ 
δόν γίνεται σ* δλα τά σχολεία, τήν του, 
χορωδία της. Λαμβάνουνε μέρος 
πολλές μαθήτριες, μέ διαλεχτές καί 
πειθαρχη,μένες φωνές. Μαθαίνουν δί 
φωνα καί τρίφωνα τραγούδια. Ά λ 
λά έκτός αύτοΰ, γίνεται κι’ ή άπα- 
ραίτητη θεωρία τής μουσικής καί 
σολφέζ. 'Έτσι ή κατάρτησή τους, 
συστηματοποιείται καλύτερα.

—Δείχνουν οί μαθήτριες άγάπη 
στή μουσική; ρωτώ τήν κ. Άναστα 
σιάδου.

— Καί μεγάλη, μοΰ άπαντά. Στίς 
πρόβες πού κόπΛ>υμε τ’ άπογεύμα. 
τα, προτοΰ έμφανιστοΰμε σέ γιορτή 
ή σ’ έπίδειξη τοΰ σχολείου, έρχον-

Άκάμα, σ’ ένα ντουλάπα, φυλά
γονται, πλεγμένα, μπλουζάκια, ρου 
χαλάκια μικρών παιδιών, καλοφτια- 
γμένα καί τυλιγμένα, μέ χαρτί— 
ζελατίνα. Καί νά σκέπτεται κανείς 
δτι τά έκαναν μαθήτριες Βας, Γης 
τάξεως στό διάοτημα τής μιάς έ 
βδομαδιαίας ώρας. Καθηγήτρια τοΰ 
έργοχείρου εΐνε ή κ. Δηιμητρίου καί 
Τής ’Ιχνογραφίας, πυρογραφίας, 
άγγειοπλαστικής, γλυπτικής κλπ. 
ή κ. Παναγιωτοπούλου, κι’ οί δυό, 
εύσυνείδητες στή δουλειά τους, μέ 
πλούσιο καλλιτεχνικό αίσθημα.

Σ ' £να δωμάτιο, βρίσκονται τά
ται μέ προθυμία ξεχωριστή. Αν κι , έργα τών μαθητριών, συγκεντρω. 
άπό τίς έξακόσιες μαθήτριες, οι ι μένα τά περισσότερα, άπό τήν πε
πεντακόσιες, £χουν στρωτή φωνη. I ρυσινή έπιτυχή έκθϊση ττοΰγινε στήν 
Διακρίνω δυο-τρεϊς, μέ πλούσιο τα- ι αίθουσα τοΰ σχολείου. Τήν έπεσκέ- 
λέντο, πού άσφαλώς, μέ μιά καλλι | Φθησαν κι’ έίεφοάστηκαν ένθουσιω- 
έργεια, θά κάνουν πολλά πράγμα- | J-ώς, πολλοί άνθρωποι τών γραμμά 
τα. Στήν περυσινή σχολική μοίς έ. Των καί τεχνών, 
ορτή, έμφανίστηκαν στήν ειδική α’- Στις μικρότεοες τάξεις, τήν ώρΐ- 
θουσα του σχολείου, μ' έπιτυχία, σμίνη άπό τό Ύπςυογεΐο ώρα, οί 
έκτελώντας διάφορα δημοτικά καί | ,,αθήτριες σχεδιάζουν εικόνες καί 
πατριωτικά τραγούδια. ΚΓ έφετος έογα, έκ τοΰ φυσικοί», άγγεΐα· διά- 
κατά τάς άρχάς ’ Ιουνίου,_ θά ξανα. j φ.0ρες συνδέσεις κ. ά. Στήν Δη δ- 
δώσουμε τήν τακτικήν έτήσια παοά μως τάξη σχεδιάζουν παραστάσεις 
στάσή ]^ας, έλπίζοντας δτι θά εΤ\ε ' άπ’ τή βυζοτντινή έποχή.Στήν Εη άπ’ 
καλύτερή άπό κάθε άλλη φορά. I τήν έποχή τής ’Αναγεννήσεως. Ή  

Μεγάλη φροντίδα κι άγάπη δει- ι ίονασία τους δέν πεοιοοίζεται έω<~ 
χνει ή κ. Αναστασιάδου στά δημο- , έδώ. Ύπάοχουν καί τά έλεύΑ'οα ά. 
τικά μας τραγούδια. Εχει έκδώσει j πογεύ'ΐατα, δπου προαι,οετικώς συν 
μάλιστα καί̂  μιά δμορφη μελέτη μέ j κεντρώνονται Case μαΡήτριες αίσθά 
τόν τίτλο: « Ο συμβολισμός στά δη- ι νονται τήν άνάγκη τής τέχνην κι’ 
μοτικά μας τραγούδια καί στά άρ- ' άσχολοΰνται μέ τή διακοσμητική ά- 
Xata Ποιήματα», πού αξίζει νά δια- j ττό γύψο, πυοονραΦία, μ’ ειδικές 
βασθή άπ' δλη τή νεολαία μας. θά 1 σ π σ κ ε υ έ Γ  πού ευκολύνουν στήν έκ- 
πάρουν άρκετές γνώσεις ώφέλιμες | τέλεση, ξυλθ''λυ·̂ ·τι κη πάνη σέ κασ 
καί πρό πάντων θά νοιώσουν —για σ-τίι^ς, κικοές β'δ>ΐ''θηκοΰλε'· κτλ. 
τί δυστυχώς, άμυδρά γνωρίζουν, ή ! Τελευτα;ως έφοδιάσθηκε τό Βο 
καί καθόλου— κατάβσθα τά δημο- j  '''υυνάσιο θηλέων καί ιιέ... άογα-
τικά τραγούδια, «πού ή μελέτη τους j λειό, τόσο χρήσιμο στίς μαθήτρι-

Νουρίττίν Σεφκατί μέ μισδβ όκτώ ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι! ες· πο  ̂ Κι δλαο νά πλε-“  γ* —̂ ι κουν μ ευχαοίσΐρση και ζηλο. Ε-
κτ0Γ βέβαια αύτών. άσχολοΰνταιλίρε;, οί Γκαλή π καί ’Οννίκ Μπι-Ι ραγγέλδηκαν γιά εβδομήντα λίρε;

νεμεδζιάν μέ εφτά κΓ βί Ζ,ά καί βέ κάποιον Ρό;ανταλ. Τά_ κβστού-, σ1 ((, τ4 δ-σ[,ιο @,δλ(ων; κατοΓρ
Κεγάμ μέ πέν'τε. Στβύ; μισδού; μια δέ τά γυναικεία στον οικβ J σκΕυή ναοτοΦ ηλά κΓ,ιν . "Αλμπουμ κ.
αύτβύ;. μέ τήν έναρξη τών τακτι- Καλλιβρούση καί τ’ ανδρικά στουιχ_ π_ σπουδαίο δέ εΐνε δτι περι
κων παραστασεων 8ά προστίδβνταν Κάρλμαν. 
άπό δυο λίρε; άκόμα. Τήν ϊδια νύχτα παρατέθηκε δεϊ

ΚΓ έτσι στί; 30 Αύγβύστβυ γίνη- «νο πρό; τιμήν τών ήδοποιών στό 
κε ή έναρξη τών μαδημάτων καί όποιο πκρακάδηααν μα£ί μέ τού; 
τών δοκιμών. Πρώτο έργο πβύ 8’ καλλιτέχνε; καί τά μέλη τών ίύβ 
άνεδα^όταν ήταν μιά παράφραση έπιτρβπών. Ή  σκηνή στολίσδηκε 
άπό τά γαλλικά, τού Χβυσεΐν Σβυ- μέ δάφνες κΓ ή παράσταση προα- 
άτ μέ τίτλο : «Χαλασμένα 6εμέ- ναγγέλδηκε μέ καλλι· χνικά προ.
λια». Στό έργο αύτό πρβσλήφδηκε γράμματα καί φέϊ-δολάν. 'Όσο 
μέ άμοιίή πέντε λιρών κΓ ή Φελί- γιά τί; τιμέ; τών δέσεων στήν πρώ. 
κιάν χανβύμ. Πρωτβπαίχδηκε στί; τη αύτή παράσταση τίΰ Νταρβυλμ- 
20 ’Ιανουαρίου 1916, σέ δυό παρα- πεντάη, ήσαν: γιά τί; πρώτε; τέσ. 
στάσει;, πρό; ώφελβ; τβΰ «Συνδέ- σερι; σειρέ;, γρόσια είκοσιπέντε, 
σμου πρό; δοήδειαν οικογενειών τί; άλλε; εϊκοσι καί δεκαπέντε, 
στρατιωτών», στό δέατρβ τού Τεπέ 'Υπερώο: πέντε, θεωρεία πρώτη; 
—Μπασή. Σέ ήμερίδα γιά τί; γυ- γραμμή;: έκατό. Δεύτερη;: ογδον- 
ναϊκε; κΓ εσπερίδα γιά τού; άν- τα καί τρίτη;: πενήντα γρόσια. 
τρε;. Τά σκηνικά τοΰ έρνβυ, πα·, 4 Β Ρ . Ν. Π ΑΠ ΑΖΟ ΓΛΟ Υ

τίς έκατό μαθήτριες πηγαίνουν τα. 
χτικώτατα στά έλεύθερα άπογεύ- 
ματα.

Καί στήν λογοτεχνία, παρουσιά
ζονται στό αύτό νυμνάσιο πολλές 
μαθήτοιετ, ιαέ ταλέντο, Γίν-νται συ
χνά διαλέξεις άπό τς ίδιες γιά 
τούς Βαλαωρίτη, Μαρκορο, Παπα- 
διαμάντη, Κουστάλλη, Κοραή, Λα- 
σκαρΟτο κ. ά, Ή  πέμπτη καί £κτη 
τάξη παρακολουθεί τίς παραστά
σεις —τίς κατάλληλεχ βέβαια— τοΰ 
Βασιλικοΰ καί τής Κοτοπούλη.

Ή  έκλεκτή ποιήτρια κ. Δώοα Μο- 
άτσου, καθτινήτρια τών ναλλικών, 
διακρίνει ιιαθήτριες ιιέ κλίση στήν 
ποίηση καί λογοτεχνία. Οί έκθέσεις 
τ«ις καλογραΐ-Πΐένε-:, ιιέ φράση κ^ί 
γλώσσα στρωτή, μέ σκέψεις προπάν

?  ΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ
Στό άλλο θεοττρικό στερέωμα, 

οτοΰ κ. Μακέδου δηλαδή, λαμπιρί- 
ζει όλόφωτο τ’ άστέρι τής χαρι
τωμένης Δος Ρίτας Δη,μηιτρίου.
I νωστό στό πολύ κοινό, άπό μι
κρό, δπως τά Καλουτάκια, βγήκε 
κι* αύτό μαζί μέ τήν άδελφή της 
Σούλα Δηιμητρίου πού άναγκάστη
κε νωρίς νά τήν έγκαταλείψη μή 
μπορώντας νά τήν άκολουθήση στόν 
αλματώδη δρόμο της πρός τήν κα- 
τάκτησι τοΰ τίτλου τής πρωταγω
νίστριας τοΰ έλαφροΰ μουσικοΰ 
θεάτρου.

Γοητεία, όμορφιά, τραγούδι, ήι» 
θοποιΐα, μπρίο, νειάτα, δλα μαζί 
πού άπστελοΰν τό καλλιτεχνικό 
σύνολο τής Ρίτας Δημητρίου, γοη
τεύουν καί κοττακτοΰν τό θεατριζό- 
μενον κοινόν πού άθρόον τιμά τίς 
παραστάσεις της.

Φυσικά εις τήν «ιδιωτικήν» έξο- 
μολόγησιν μεταξύ τών πρωιών εύ- 
ρέθη πρόσχαρη καί άρκετά ύπο- 
μονητική.

Στό μετοοξύ τής πρόβας καί 
ένός τραγουδιού, μιάς καινούργιας 
ρομάντζας πού θά τραγουδήση 
στό νέο £ργο πού άνεβαίνει ά
πόψε στό « Μοντιάλ » ή Δνίς Ρ ίτα 
Δηιμητρίου ύπέστη δλα τά δεινά 
τής παρουσης έρεύνης.

— Πότε θά έγκαταλείψετε τό θέα
τρο;

— "Οταν βρεθή ένας νέος καί μ’ 
άγαπήση καί τόν άγαπήσω καί 
μπορεί ιδίως νά μοΰ έξασφαλίση 
τήν ζωήν μου, τότε φυσικά θά έγ- 
κοτταλείψω τό θέατρο.

— ΚΓ άν δέν βρεθή ποτέ αύτός 
ό άνθρωπος:

— Τότε θά παίζω στό θέατρο. 
Αύτό δέν τό πρόφερε ώς άπειλή

ή Ρ ίτα.
— Δέν άγοατήσατ* μέχρι σήμε- 

ρα;
— Όχι, γιατί δέν βρέθηκε άκό

μη 6 τύπος μου.
— Καί ποιός εΐνε ό τύπος σας;
— Δέν τόν έχω βρή. Ψάχνω ά- 

κάμη. θέλω νάχη κάτι τό πρωτό
τυπο.

— Τήν μεγαλύτερη καμπούρα;
— Καμμιά φορά. Νά δηλαδή... 

Νά μή ζηλεύη. . .  Νά μή προσποιη
τοί... Νά εΐνε άφελής.,ι Νά εΐνε 
ρομαντικός... Νά μή γίνεται γε
λοίος. . , Νά εΐνε πλούσιος.

— Ποιά σάς άρέσει άπό τό θέα
τρο;

— Κάθε Έλληνίς πρωταγωνί
στρια ty ιά νά φθάση στό σημείο 
πού βρίσκεται καί γιά ν’ άρέση 
στόν πολύ κόσμο, θά έχη άσφαλώς 
κάτι τό πρωτότυπο, τό δικό της. 
Αύτό μ’ άρέσει κΓ δχι όλόκληρη 
ή πρωταγωνίστρια.

— Καί σείς πότε νομίζετε δτι πε- 
τύχοττε στό θέατρο;

— ' Οταν έπαιξα τήν Σ ύνταγμα- 
ταρχίνα στά «συζυγικά γυμνά- _ 
σια». Τότε είτε έγώ είχα έξαιρε- 
τική έπιτυχία ή τ’ άλλα νούμερα 
δέν άρεσαν, έγώ πάντως κρατούσα 
τό πρόγραμμα τής παραστάσεως. 
Μ’ '«.άλεσε ό κ. Μακέδος καί μου 
έ" .ίότεινε συμβόλαιο γιά δυό χρό
νια μέ καλό μισθό, φυσικά έγώ δέ 
τό άπεδέχθην άμέσως.

— Πότε είχατε τράκ;
— Σέ κάθε πρεμιέρα έχω μιά έ- 

λαφρή συγκίνησι. Περιμένω, βλέπε
τε, νά δώ πώς θά μέ ύποδεχθή τό 
κοινόν στήν νέα μου έμφάνιση.

— Σ ας £χουν σκαρώσει καμμιά 
φάρσα;

— Τήν περασμένη πρωτοοτριλιά. 
"Επαιζα τότε στό «Ίντεάλ» καί 
κάποιος γνωστός μου μοΰ έστειλε 
ένα σοκολατένιο ψάρι με διάφορα 
σοκολατάκια πού ήσαν γιομισμένα 
μέ σκόρδο. Τήν ώρα πού μοΰ τό 
έφεραν στό καμαρίνι μου έβγαινα

κή κίνησή του. Έ ν  τούτοις θά έξε- | στήν σκηνή. Τό είδε δμως ό Μαυ-
τάσουμε μέ λίγες γραμμές τά σπου 1 ρέας, ή Ρένα Ντόρ καί θέλησαν νά
δαιότερα σημεία της. j μ£ θυμώσουν. Έπεσοίν λοιπόν μέ

Ο κ. Κοντογιάννης, καθηγητής μανία στή... σκορδοφαγία. Τό τί
τής μουσικής καί σκηνοθέτης καλός έπηκολούθησε δέν περιγράφεται.
συνεργάτης τοΰ άκαδημαίκοΰ κ. Με τόσος θόρυβος πού μοΰ ήτοτν άδύ-
λ«, άρκετά χρόνια, μ«ς_ μιλάει γιά νατο νά συνεχίσω τό χρ0Γγ0ύδι μου.
την κίνηση της μουσικής _και τομ , Εΐ πιστέ πώ
θεάτρου —που ήγειται— του Αρσα- k Λ . - ,r- - A .κε[ο^. "  r έσκασα έγω. Ένφ άντιθέτως άν

έκτός τοΰ ταλέν- ζει». *0 διάλογός του, η Γδέα του,
' καί τό παίξιμο άκόμη τών ήθοποι- 
ών —μοίθητριών— ήταν πολύ καλό. 
Γενικά, τό Βον γυμνάσιο θηλέων 
’Αθηνών, έργάζεται δσο λίγα κΓ δ
λη ή έργασία του παρουσιάζει, δ
πως είπαμε καί στήν άρχή, λαμπρά 
άποτελέσματα καί μ“ ς δίνει έλπί. 
δες γιά τή νέα γενεά, γιά νά μήν 1 
πώ —δικαιολογημένος άλλωστε — 
βεβαιότητες.

— Τί πιστεύετε δτι μπορείτε νά
γίνετε;

— "Εχω φθάσει ήδη στό σημεΐον
της πρωτοτγωνιστρίας. Πρώτο μπαί* 
νει στό πρόγραμμα τ’ δνσμά μου, 
'-ιό πάνω δέν πηγαίνω. Νά βρισκό- , 
τοτν μονάχα κανένας έτμχειρημα·, 
τίας καί νά έδινε λεπτά, μά τολλά 
δμως καί. νά έφτιαχνα ένα θίασο 
υπερέττας. Άλλά, νά έργαζόταν* 
κι’ αύτός γιά τήν τέχνη, δχι νά έ
κανε κόρτε πότε μέ τήν μία καί γ 
πότε μέ τήν άλλη.... Μοΰ έπιτρέτ 
πετε ένα λεπτό:

— Γιατί παρακαλώ;
— Νά κάνω πρόβα ένα καινούρ» 

γιο τραγούδι κΓ έφτασα.
Έ ν  τφ μεταξύ καθωρίσαμβ καί 

τήν σειράν συνεντεύξεως μέ τίς 
άλλες καλλιτέχνιδες τοΰ θεάτρον 
«Μοντιάλ»...

Στό πιάνο ή δίς Μαρτίνο άκομ- 
πανιάριζε τήν Ρίτα, ή όποία τρα- 
γουδοΰσε ένα Ταγκό. ,

— Πώς σάς φάνηκε τό τραγούδι 
μου;

— Ελπίζω νά έχη σουξέ. · >
— Σάς εύχαριστώ.
— Δέν μοΰ λέτε, άν δέν εΐσθε 

δ,τι εΐσθε τί ήθέλατε νά εΐσθε;
Στίς πρωταγωνίστριες καί γενι

κά στίς γυναίκες ή έρώτησις αύτή, 
πού τήν συνηθίζουν στά λευκώμα
τα τά κορίτσια τοΰ γυμνασίου, ά- 
ποτελεϊ τό άποοτον τών σκέψεων 
καί τών έπιδιώξέών των.

Καί Ιδού :
"Ηθελα νά ήμουνα ή πιόώραία 1 

γυναίκα τοϋ κόσμου ή πιό πλού
σια γυναίκα τοΰ κόσμου. Νά είχα 
ένα γιώτ καί νά γύριζα δλον τόν 1 
κόσμο μέχρι Χονολσυλοΰ...

Έκείνη τήν σαγμή περνοΰσε ' 
μπροστά μας ό συγγραφεύς κ. Σα- ί 
κελλάριος καί στή ρύμη της ή Ρί
τα πετάει.

ί . . .  Νά μ’ άγαποΰσε ό Σακελ* 
λάριος.

Στό άκουσμα αύτό δ κ. Σοοκελ-

ΣΤΟ Α Ρ Σ Α Κ Ε ΙΟ

Μιά ματιά στό Αρσάκειο εΐνε δύ 
σκολο νά ξεχωρίση τήν καλλιτεχνι-

Έχοομε τήν χορωδία, άπαρτι- δέν μεσολαβούσε ή ...λαιμαργία
ζομένη άπό 120 μεθήτριες,’ χωρισμέ τους θά τί'ν-  έΥώ·
νη σέ τρεις— ιέσσερες φωνές. Στήν I Πότε ζηλέψοττε συνάδελφό 
Παιδαγωγική μας άκαδημία έπειδή σας;
φοιτούν πολλές μαθήτριες, ποδρθαν | — Πρός τό παρόν έχω τύχη κΓ
άπ τήν έπαρχία, καί δέν έχουν πα. ’ έχω έξ Ισου σουξέ μέ τίς συνοί· 
ρακολσυθησει συναυλίες ή μελοδρά δέλφους μου καί φυσικά έπί ίσων 
ματα, έπειδή τώρα δέν τούς μένει 5ρων δέν ύπάρχει λόγος νά ζηλέ- 
ωρα έλευθερη για voc παρακολου- 'Ομολογώ δμώς άν τύχαινε
θουν στήν Αθήνα, νι αυτο διδον- , , Τ , cx
τσι_ παραστάσεις κάθε 10-15 μέρες 1 κο̂ ια νά ^Χε^έρισσότερο σουξέ
έδώ στό σχολείο. Πρασκαλοΰμε κα- * μένα θά ζήλευα, 
θηγητάς τών Ωδείων γιά «μουσική j — Τί έχετε γιά γοΰρι; 
δωματίου». Η σχετική λοιπόν μόρ- | — Κάθε πρωΐ κοαεδαίνω άπό τό
ψωση, κατ’ αύτό τόν τρόπο άποκτά- , κρεββάτι μου μέ τό δεξί πόδι. "Ο- 
ται· ι ταν συμβαίνη νά ξυπνήσω νωρίς,

’Ενδιαφέρον εΐνε καί τό θέατρό | γιατί έχφ δουλειά καί δέν πίροσέ- 
μας. "Εως τώρα διδάχθηκαν καί ξω μέ ποιό κάτέβηκα, δλη τήν ήμέ- 
παίχθηκαν πολλά κλασσικά έργα I £χω άγωνία. Κάτι θά μοΰ συμ-
Αρχαίων συγγραφέων, Σαίξπηρ, gs Στήν πραγματικότητα δταν 
Μολιέρου. Φέτος έτοιμαζουμε τόν ^  συμβ(χ[νπ τίιχ0Τσι τό άποδίδω
«Άρχοντοχωριάτη» πού θά παιχθη 
στή Γαλλική. Σκηνογραφίες γίνον
ται άπό μαθήτριες. Μόνο στήν σκη
νοθεσία καί στή διδασκαλία τοΰ έρ
γου έπιδλέπω καί συμβουλεύω, κΓ 
αύτό γιά νά τά παίξουν δσο τό δυ
νατόν πιό άπλά καί πιό ξεκούρα- 
στα.

—Άγαποΰν οί μαθήτριες τό θέα
τρο, κα'ι διακρίνετε ταλέντα,

στό δτι τό πρωΐ θά κατέβηκα άπ’ τό 
κρεββάτι μέ τό... αριστερό πόδι.

Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Η · Π · Ι Ι · Μ · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

ρα καλλιεργείται;
—Πολύ. ’Όλα τά σχολεία έχουν 

τήν χορωδία τους πιά, τά παιδιά δι
δάσκονται θεωρία καί σολφέζ, δί
δοντας μουσικές παραστάσεις καί 
γενικά δεικνύεται ένδιαφέρον κι’ έκ

-Βεβαίως. Πρέπει νά ξέρετε, δτι | μέρους_τών καθηγητών, κΓ έκ μέ- 
δλα τά παιδιά μέσα τους έχουν έμ- | ρους των μαθητών. _ _
φυτη τήν άγάπη στό θέατρο. Χρει. 1 Εκει πού δέν έπέδειξε τίποτα τό 
άζεται λοιπόν νά τήν διατηρήσης ξεχωριστό, τό Αρσάκειο, εΐνε στά 
καί νά τήν ιαεγαλώσης. Πράγμα τεχνικά. Τά μάθημα γίνεται ταχτί- 
πού μέ μικρή θέληση στήν εύπλα- κά, μιά ώρα τήν έβδομάδα. 'Άν καί 
στη ψυχή τοΰ παιδιοΰ, γίνεται εΰ- χρειαζόταν —εΐνε βέβαια δύσκολο 
κολα. j °έ  χίλια παιδιά— κ6ποια συστημα-

'Όσο νιά ταλέντα, διακρίνω κο- τική δουλειά καί κίνηση καλλιτε- 
τέλες μ’ έμφυτη κλΓση στό σοβτρό χνική, δπως . γίνεται σέ τόσα σχο- 
θέατρο. I λεία,

—Στά σχολεία, ή μουσική σήμε. ' Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

λάριος στρέφει έλαφρως τήν κε* 
φαλήν καί τής λέγει:

— Τό βρίσκω πολύ φυσικό αύτό 
πού ζητάτε. Ά λλ ’ ύπάρχει τρίτη.

— Εΐσθε όνε ι ροπόλος;
— Άφοΰ σκέπτομαι ταξείδια στά 

πιό ρωμαντικά μέρη.
— Πιστεύετε πώς έχετε δημιουρ

γήσει θέλγητρα ώς ήθοποιός καί 
ώς γυναίκα;

— Πιστεύω πώς έχω. Διότι πολ* 
λοί άνθρωποι μέ ύποστηρίζουν φα
νατικά. Κάθε (Ιου έμφάνιση κατα
χειροκροτείται. Στήν τελευταία 
πρεμιέρα μου τό θέοπρο ήτο φί
σκα. Πέντε λεπτά τής ώρας κρά
τησε τό χειροκρότημα. "Υστερα 
μάλιστα καί άπό τά γνωστά ζητή- 
ματα.

Ώ ς γυναίκα δέ φαντάζουμε πώς 
έχω δημιουργήσει θέλγητρο, διότι 
βλέπω τίς έκδηλώσεις. Άλλά τί τά 
θέλετε δλα τά μικρά εΐνε έρωτευ- 
μένα μαζί μου. Άπό 20 χρονών 
καί κάτω.

— Σείς δέν τά θέλετε;
— Έγώ  θέλω τούς άνδρες άπό 

30 έτών καί άνω.
"Αθελα μοΰ ξέφυγε ένας άνα στε

ναγμός.
— Μά τί πώθατε; μ’ έρωτά ή

συμποεθής πρωταγωνίστρια.
— Τίποτα. Σκέφθηκα πώς είμαι 

μονάχα 29 έτών.
— "Otocv π<χντρευτήτε πόσα παι* 

διά θά κόινετε;
— Κανένα.
— Μά τί λές Ρίτα, έπεμβαίνει ή 

άδελφή της Σούλα. ΚΓ άν ύστεροι 
άπό καιρό σέ συναντήση ό κύριος 
μέ καμμιά κοιλιά ίσαμε κεΐ.

Καί στρέφοντας τήν συζήτηση 
πρός έμέ ή δίς Σ ούλα, μοΰ λέγει :ι

— Παντρεμένη φυσικά.
— Κτύπα ξύλο, τής άπαντφ μή(- 

πως Λομίζης πώς φαντάστηκα μέ 
τόν κρίνο.

Καί ή συνομιλία πήρε τέλος, 
"Ητανε άλλωστε 2 μ. μ. καί ή Ρί
τα στίς τρεΐς είχε μάθημα στό Ώ- 
δεΐον„

Βγαίνοντας άπό τό θέαττρο 
«Μοντιάλ», ή Ρίτα θυμήθηκε κάτι:]

— θά σάς τό πώ, δέν βαστώ.
— Τί εΐνε πάλι; Μήπως γιά τό 

παιδί;
— "Οχι. Είχα μιά μέρα ένα χαρι» 

τωμένο έπεισόδιο, δσο καί πρω
τότυπο.

» Κατέβηκα στήν ’Ομόνοια μέ 
τό τράμ, έγώ βλέπετε δέν έχω αύ- 
τοκινητό. Απ’ έζω σχεδόν άπό τό 
«Ρέζ» έβγαλα τό χέρι μου άπό τό 
παράθυρο τοΰ τράμ γιά νά πετάξω 
κάτι φλούδια πασσατέμπου. Τότε 
κάποιος νεαρός άρπαξε τό χέρι μου 
καί τό φίλησε δυό φορές.

Ό  νοών νοήτω.
Ε. ΠΑΣΠΑΛ1ΑΡΗΣ

V



<

>ΛΛ . *·>,μλλλλλλ λ , λ  .....       ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ    * * * ****»■ -ΣΑΒΒΑΤΟ», H Μ«ρ*ΐοο T9S9

T'JIHAOHI ΠβΥΤΡλΓΟηΚίΕΓ 0Α0 ΤΟΝ ΚΟΪΜΟ 
I! JIM TUN DPDTK TH! ΕΜΦΑΝΙΖΑ
(Συνεχεία έχ τοΰ προηγουμένου) έστελναν λεπτά οί γονείς του, μοΰ 

μ '  έγραφε άπό τό πρωί: «Άπόψε, θά
έλθω στό θέατρο καί θά κάθωμαι 
στήν πρώτη σειρά τής πλατείας 
γιά νά σέ θαυμάσω... σέ παρακα. 
λώ νά μοΰ δώσης λίγο προσοχή 
καί νά μοΰ ρίξης καμμιά ματιά»... 
Κ ι’ δσες βραδείες εϊχα άπέναντι 
μου τόν ’Ερρίκο, τραγουδοΰσα μέ 
πιό δρεξι, μέ μεγαλύτερο πάθος, 
ή φωνή μου ήταν πιό μελωδική, οί 
κινήσεις μου πιό νευρικές, τά μά
τια μου πιό λάγνα. Αΰτό τό πα- 
ρατηροΟσε κι’ ό τενόρος. ποΰ

— Νά τος, έκεΐ πέρα, άπήντήσε 
ό πατέρας μου, δέν τόν βλέπεις 
κοντά στόν μεγάλο άρχιερέα! 
Καί είπε τ’ δνομα τοΰ ηθοποιού 
προσθέτοντας: Κι* αύτός είναι άπ 
τήν Τοσκάνη, πατριώτης μας, φί 
λος μου καί πρώτης τάξεως άρτι 
στας, τώρα θ’ άμουσης τή φωνή 
του,,.

’Ανοιχτέ ουρανοί ι Δέν μποροΰ 
σα ποτέ νά φαντασθώ πώς αύτό 
πού ώνειρευόμουν κι’ αύτό πού με 
γαλοποιοΰσα στήν φαντασία μου 
θά έπραγματοποιείτο...

Ό  ήρως μου, ό Ρονταμές, έστέ 
κετο μεγαλοπρεπής έπάνω σ’ ενα 
«νάδαθρο στολισμένο μέ πολύτι
μα πολύχρωμα ύφάσματα κι’ είχε 
καρφωμένο τό μάτι του στό μαέ
στρο γιά νά μπή στήν ώρα του, 
θεέ μου! τί άφθαστη γλύκα πού 
είχε ή φωνή του καί τί τοναλιτέ! 
“ Ερχονταν στιγμές πού νόμιζες 
πώς κάποια μακρυνή φωνή σέ να 
νουριζε, καί στιγμές πού ή δυνα
τή φωνή του έκανε νά τραντάζεται 
όλόκληρο τό θέατρο. Κ ι’ ή φωνή 
τής Άΐντας, σ' αύτή τή στιγμή 
νόμιζες πώς κατέβαιναν οί θεοί 
τού Όλύμπου στή γή γιά νά δώ
σουν παρηγοριά στούς δυστυχι
σμένους θνητούς, κι’ αύτό τό κα
τέβασμά τους συνοδεύετο άπό μιά 
άφθαστη, ύπερτέλεια καί άσύλλη. 
πτη μελωδία...

Ό  πατέρας μου κι’ ή μητέρα 
μου χειροκροτούσαν, ένώ έγώ έ
μεινα όκίνητη, άπολιθωμένη μέ τό 
στόμα άνοικτό καί τεντωμένα τά 
μάτια...

Τό ντουέττο τ ή ς  Άΐντας καί του 
Ρονταμές. Αύτό πιά ήταν ή άπο- 
θέώσις! Δέν μπορώ νά περιγρά- 
ψω αύτή τή σκηνή. Μιά όλόκληρη 
πλατεία καί οί έξη σειρές τών θε
ωρείων νά χειροκροτούν άτέλειω- 
τα, μ’ ένθουσιασμό, άληθινά, μέ 
σ,'νείδησι... Αύτό ήταν έκεΐνο πού 
μέ άποτρέλλανε...

" Ε !  Άπό έκεΐνο τό δράδυ άρχι
σε ή γκρίνια στό σπίτι. Κάκιζα 
τόν πατέρα μου γιά τήν φαεινή ι
δέα πού είχε νά μέ δγάλη στή 
σκηνή, τή στιγμή πού δέν είχα ι
δέα, ουτε μποροΰσα νά μάθω πο
τέ τί εϊνα; θεατρική τέχνη, γιατί 
υστέρα άπό τήν παράστασι τής

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 

δέδαια έκείνα, ποΰ θά έπανήρχον- 
το στό ζήτη\ α αύτό, άν μέ τό 
δεύτερο άνακοινωθέν τού Σωμα
τείου ’Ηθοποιών δέν έτίθετο έν 
άμφιδόλω ή καλή τους πίστη. Τό 
ανακοινωθέν τοΰ Σωματείου λέει 
πώς όσα γραφήκανε άπό τά «Πα
ρασκήνια»—γιατί αύτά άφορα τό 
άνακοινωθέν εΐνε «άναικριδέστα- 
τα». Καί προσθέτει πώς κι’ «ό κ. 
Χατζηχρήστος κατηγορηματικώς 
έδήλωσεν ένώπιον τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου δτι είς ούδεμίαν 
προέδη σχετικήν άνακοίνωσιν».

Ά ρ α , τά «Παρασκήνια» ψεύ
δονται.

κακών έργατών του. Στήν προ- 
κείμενη μάλιστα περίσταση τά 
«Παρασκήνια» τηρήσανε άκραν 
άντικειμενικότητα, περιορισθέντα 
στήν άναγραφή τών γεγονότων 
χωρίς κανένα σχόλιο κι’ άκριδώς 

δπως έκτεθήκανε άπό τά δυο 
ένδιαφερόμενα μέρη. Καί τό 
πράγμα θά σταματούσε ίσαμε

"Ολα δσα έδημοσιευθησαν ώς δήθβν 
(Ανακοινώσεις μου ή ώς συνεντεύξεις μόυ 
είς τό περιοδικόν «Παρασκήνια» καί Λ-, 
νεδημοσιεύθησαν εις τά «'Αθηναϊκά Νέα» 
δπως καί δσα δι’ έπιστολης του ό κ. θ· 
Συναδινός είς τά «’Αθηναϊκά Νέα» τής 
7ης τρέχοντος προσπαθεί νά 6ε6αιώστ|, 
εΐνε άναληθή, διότι έγώ δέν έκαμα καμ- 
μίαν άνακοίνωσιν ουτε είς έφημερίδα ου
τε είς τόν κ. Σ υναδινόν διευθυντήν τών

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ 
Θ Ε ΙΑ

Λ Ε Ε Ι ΤΗΝ ΑΛΗ-

Δέν ξέρουμε άν ό κ. Χατζηχρή- 
τραγουδάγαμε συνήθως μαζί καί j στος είχε λόγους νά μή θέλη νά 
πολλές φορές παρεξηγήθηκε, για- j δημοσιευθοΰν τά δσα περί «προε- 
τι νόμιζε πώς δλ’ αύτά γίνονται ί κλογικοΰ κόλπου» είπε τόσο πρός 
γιατί τόν έρωτευόμουν, ένφ αί- ' -1-· ■ ■ * —
σθανόμουν ένα ώραΐο άγνό έρω
τα και ενθουσιασμόν δταν άπέ- 
ναντι στό πρώτο κάθισμα τής 
πλατείας έδλεπα τό όμορφο, με- 
λαχροινό παιδί, μέ τό κόκκινο 
τριαντάφυλλο στήν μπουτουνιέρα
του νά μέ θαυμάζη καί νά_Φ«ίνε- j τηση ‘ στό έρώτημα %ώ ’ν’ «Παρα

σκηνίων» ή νά έκφράση τήν έπΐ-

τον συντάκτην τών «Παρασκη
νίων» κ. Δ. Σιατόπουλον, προφο- 
ρικώς, δσο καί πρός τόν Διευθυν
τήν τών «Παρασκηνίων» τηλεφω- 
νικώς. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει δέν 
είχε ή ν’ άποφύγη, δπως ήταν δι
καίωμά του, νά δώση κάθε άπάν

ται πώς θέλει νά ρουφήξη τά λό
για πού έβγαζα άπ’ τό στόμα 
μου...

Μιά μέρα, τό σημείωμα τοΰ 
Ερρίκου’ έγραφε: «Ή  θυρωρός

θά σοΰ δώση κάποιο γράμμα 
μου». Δέ μπορείτε νά φαντασθήτε' 
τί μέ κατέλαβε έκείνη τή στιγμή, 
άγωνία, φόδος, χαρά, ντροπή. " Ε 
να γράμμα δχι διά μέσου τών 
συρμάτων τοΰ τηλεγράφου, άλλά 
διά μέσου τής Ναπολιτάνος θυ
ρωρού μου. Προέδλεπα τήν κα
ταστροφή, μά δέν μποροΰσα νά 
τήν άποφύγω. Καθώς κατέδαινα 
νά πάω στήν πρόδα μέ τόν μπα
μπά, ή θυρωρός μοΰ έκανε μιά 
χαρακτηριστική γκριμάτσα καί 
μοΰ έδωσε κάποιο περιοδικό, δί- 
δοντάς μου νά κοτταλάδω πώς αύ
τό πού περίμενα ήταν μέσα. "Ο 
ταν γύρισα στό σπήτι κλειδώθη
κα στήν κάμαρά μου καί διάδασα 
τό γράμμα... ’ Htocv γραμμένο σέ 
στίχους, βλέπετε ό έρως μας γι
νόταν ποιητικός. Άπό τότε τό έ- 
ρωτικό μου ταχυδρομείο τό έλάμ 
δανα, δχι διά μέσου τών συρμά
των τοΰ τηλεγράφου, άλλά διά 
μέσου τοΰ περιοδικού τής θυρω- 
ρου

θυμία νά μήν έλθουν στή δημο 
σιότητα τά δσα είπε, πράγμα πού 
θά γινότανε σεβαστό. Μιά δμως 
πού ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο έ
κανε, δέν είχε κανένα δικαίωμα 
ν’ άρνηθή τήν άκρίδεια τών δσων 
γράψανε τά «Παρασκήνια» γιατί 
έτσι δχι μονάχα έκθέτει τό κΰρος 
τους κι’ άμφισβητεΐ τήν άντικει- 
μενικότητα, πού μ’ αύτή παρακο- 

j λουθοΰν δλα τά θεατρικά ζητή- 
! ματα, άλλά καί παρουσιάζει τόν 
Διευθυντή τους, δτι έπιτρέπει νά 
δημοσιεύεται σ’ αύτά άνεξελέγ- 
κτα κάθε είδηση, κι’ δταν άκόμα 
ή ειδηση αύτή άφορά ύπολήψεις 
προσώπων.

Δέν τό κρύβουμε, πώς κατά τή 
δική μας άντίληψη ό τρόπος, πού 
μ’ αύτόν τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ 
Σωματείου ’Ηθοποιών χειρίστηκε 
τήν ύπόθιεση τοΰ κ. Χατζηχρήστου 
δέν ήταν ό πρέπων. Ζητήματα 
ένδοσωματειακά έπρεπε νά λύων- 
ται κατά τόν α ή τόν β τρόπο καί 
πάλιν ένδοσωματειακά. Γιατί κα
νένας λόγος δέν υπήρχε ή μέρες 
τώρα, ό καθημερινός καί ό περιο
δικός τύπος ν’ άπασχολήται μέ τό 
άν ένα μέλος τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Σωματείου Ηθοποιών έ
κανε κατάχρηση τής θέσεώς του

’δώ, άν τό δεύτερο άνακοινωθέν ι<Π“ Ρ“ ΠΙ<ηνίων» Οϋτε είς τόν ρειιόρτερ τής 
τοΰ Σωματείου, δέν διέψευδε τό
σον ώμά καί κατηγορηματικά τά 
δσα γράψαμε. "Ετσι βρισκόμαστε 
στήν άνάγκη—καί τό κάνουμε μέ 
μεγάλη μας λύπη—νά τονίσουμε 
κι’ άπό τή στήλη αύτή πώς Τ Ι 
ΠΟΤΕ τό άνακριβές δέν υπάρχει 
στά δσα γράψαμε κι’ δτι άν κά
ποιος κακομεταχειρίστηκε τήν ά- 
λήθεια αύτός δέν εΐνε τά «Παρα
σκήνια».
Δ ΕΥ ΤΕΡΑ  ΚΑΚΗ Π ΡΑ Ξ ΙΣ

Ένός κακοΰ δοθέντος μύρια έ- 
πονται.

Μιά λοιπόν καί ό τέως άντιπρό

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΡΟΜΗΪ

έφημερίδος του κ. Σ  ιατόπουλον.
Έ ν  Άθήναις τί) 8η Μαρτίου 1938 

Μετά τιμής 
Τ. Χ Α Τ Ζ Η Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ

ΚΑ Ι ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Τά «Παρασκήνια» κυκλοφορήσα

νε τό Σάββατο τό πρωί. Ό  κ. Χα. 
τζηχρήστος έπομενως θά έδιάδα- 
σε τά δσα γράψανε γι’ αύτόν τήν 
ϊδια ήμερα. Κι’ δμως τήν Δευτέρα, 
δταν συνηντήθη μετά τοΰ κ. θ. 
Συναδινοΰ στήν Έπιτροπή Ά 
δειας, δχι μονάχα δέν διεμαρτυ- 
ρήθη, γιά τίς δήθεν άνακρίβειες 
πού τά «Παρασκήνια» βάλανε στό

'Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ιίστες, ποΰ πραγματικώς παίζουν 
ί' ό καδένας τους νάχη δικό του 
λ .
)ί καλλίτερ'οι διευθυνταί ορχή- 
,ας είνε συγκεντρωμένβι γύρω 
>ν μεγάίλο Σεραφίν. Ό  Βίκτωρ 
\ Σάμ-ατα, ό Βιντσέντ$β Μπε- 
rja, ό Όλιδιέρο ντέ Φαμπρίτσις, 
\ουίτ][ι Ρίτσι, ό Αιμίλιος Ρόσσι 
ά. Καλλιτεχνικός συνεργάτης

νβι ατό οΰνβλβν.
Φεύγοντας άπό τήν παράστ*» 

on μέ μιά συντροφιά καλλιτεχνική 
σκεπτόμαστε τό τί μπορεί νά δώσιι 
ή Ελλάς στήν διεθνή μουσική σκ« 
νή δταν μέ τό καλό ίδρυβή ή "Ο 
περά μας τόν φωνητικόν πλούτον 
μας συνδυασμένον μέ fSc τεχνικά 
μέσα, τίς μεγάλες όρχήστρε* 
γιατί έδώ στήν ’Ιταλία έχουμε φή 
μη παραγωγής ωραίων φωνών. Πι-

εδρος τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών | στόμα του, άλλά καί εσπευσε νά 
κ. Τ. Χατζηχρήστος έκαμε μίαν καί δι,καιολογηθή γιά ποιό λόγο δέν

Αύτό δέν διήρκεσε πολύ, γιατί 
«Άΐντας» στό «Σάν Κάρλο», φαν-1 ένα πρωί, καθώς συνεννοούμην μέ 
τάσθηκα πώς ήταν γελοίο πράγμα νοήματα μέ τό παράθυρο τοΰ φοι. ^
έγω, ενα παληοκοριτσο, να κατορ , τητου, με τσάκωσε ή μαμά... Τό I λος τρίτου. Ήμποροΰσε μιά χα-
fi--------- "    ° -  —  —  τι έγινε, μή τά ρωτάτε, νεΰρα, | ρά κατ« τοΰ παρεκτραπέΓτος αύ.

φωνές, κλαμματα, άναστεναγμοί 
κάρφωμα τών παραθυριών καί τέ
λος άλλαγή σπητιοΰ. Κ ι’ έτσι ό 
μικρός μου αύτός έρως μαράθηκε 
γρήγορα, σάν τό τριαντάφυλλο, 
άν κι’ αύτό τό άγνό, τό πρώτο έ- 
ρωτικο ειδύλλιο μέ τό όμορφο 
παιδί άπό τήν Λεύκα, μ' άφηψε μιά 
γλυκειά ένθΰμησι στήν ψυχή 
πού δέν τήν ξέχασα άκόμα, κι’ άν 
τύχη κι’ ό φοιτητής μου, πού δέν 
τόν είδα άπό τότε, νά διαβάση 
αύτές τίς γραμμές μου, έλπίζω 
πώς θά γελάση δπως γελάω κι’ έ- 
γώ τώρα, πού σκέπτομαι τά κακό 
μοίρα τηλεγραφικά σύρματα πού 
έγιναν άγγελιαφόροι τών αισθη
μάτων μας.

Οταν έγκατέλειψα τήν Νεάπο- 
λι, λυπήθηκα κατάκαρδα, γιατί 
σ’ αύτή ώφειλα τήν άρχή τοΰ 
μέλλοντός μου...
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ :  Είς τό έπόιαενο.

θώσω, δχι νά παρασταθώ στή σκη
νή τοϋ «Σάν-Κάρλο» πρό τοΰ κοι
νού, άλλ’ ούτε καί στά καμαρίνια 
άκόμα νά πατήσω τό πόδι μου.

Τήν άλλη μέρα έδήλωσα στούς 
γονείς μου:

— Τελείωσε πιά, δέν μπορώ νά 
γίνω ήθοποιός, θά γίνω καλό- 
γρηι̂ χ καί δέν λογαριάζω τί λέτε

—Τή μαμά τήν Επιασαν τά νεΰρα 
της:

— Είσαι τρελλή, παιδί μου...
Κ ι’ άλλη φορά δέν σοΰ επιτρέπω 
νά αύθαδιάζης μπροστά στούς με
γάλους.

 ’Άν, δλοι οί μεγάλοι εΐνε
σάν καί σάς, είπα μέ θυμό, προ
τιμώ νά μείνω πάντα μικρή...

Τή μαμά τήν ξανάπιασαν τά 
νεΰρα της, ό μπαμπάς προσπα
θώντας νά τήν καθησυχάστ) βρήκε 
τόν μπελά του κι’ άκουσε τόν έ- 
ξάψαλμο, ένφ έγώ έξακολουθοΰ-
οα τό χαβά μου.,.Τί ώραΐο τΡ^ °' — | ι·ιι·ιι·ιι·ι· ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιβ ιιβ ιιβ ιι·ιι* ιι* ιι·ιι·ιι* ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·μ·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

Τέλος ό μπαμπάς κατώρθωσεI 
νά καθησυχάση τήν μαμά καί νά | 
δώση καί μερικές συμβουλές σέ I 
μένα:

— Δέν πρέπει νά μιλάς έτσι... μά | (Συνέχεια έκ της ]ης σελίδος) ήθογραφίας σάν δρου, χαρακτηρι 
δέν έχεις κι' άδικο... βιάζεσαι, ί λύση στό μεγάλο πρόβλημα. Κι’ »·-·*— ~
σιγά - σιγά θά γίνης καλή, θά ί ό Ο’ Νήλ, ύ έξοχος αύτός συγ 
κατορθώσης νά έπιβληθής,... Μά | ΥΡ«ψέας, δέν εΐναι δέδαια κι’ ό 
πρέπει ν’ άκοΰς καί νάχης ύπο- j μεγάλος. Γιά νά ξαναγυρίσουμε 
μονή... ” ! στόν τόπο μας, θά σάς πώ δτι, τό-

"Οπως άπεδείχθη έκ τών ύστέ ι Γ  στ*1νποί. ^  ϋσο κα1 στ? ν πεζό
ρων, ό μπαμπάς ήξεοε κ α λ Λ  τί Ρ I ° Υ° ’ T° V °"Ρτΐνημο:τικο. οι λογο- λε μ μ ς ης ρε καλα τί ε. ; τεχνες τις γενεάς τοΰ 1930, άν δέν

 ̂ Ζ . '"  , _ J έδωσαν άριστουργήματα ώς τιδ-
τιροσπαθειές μου δέν πήγαν j ρα, τούλάχιστον δικαίωσαν τήν

στά χαμένα, σέ λίγο καιρό οί έ- ύπαρξή τους καί τά νειάτα τους.

του προσώπου — αν πραγματικά 
παρεξετράπηκε — νά έπιδληθοΰν 
οί δέουσες κυρώσεις, χωρίς τό 
πράγμα νά πάρη τήν έκταση τής 
δημοσιότητος, γιατί—δέν πρέπει 
νά κρυβόμαστε πίσω άπό τά δά
χτυλά μας—κάποιον άντίκτυπον
άπό τά λόγια τών καφενείων, τά 
σχόλια TSV ί (p¥f(TfpTSSW κδί τίς 
κακίες τών άργοσχόλων, δοκιμά
ζει, άδικα δέδαια, δμως τόν δο
κιμάζει. καί τό Σωματείο τών Ή- j 
θοποιών σάν ’Οργάνωση.

Μιά δμως, πού ό καθημερινός 
Τύπος έδημοσίευσε τό άνακοινω- 
θέν τοΰ Σωματείου, τά «Παρα
σκήνια» δέν ήταν δυνατό νά μεί
νουν ξένα κι’ άδιάφορα, άφοΰ άν·- 
τικειμενικός σκοπός τής έκδοσής 
τους εΐνε ή έξυπηρέτηση τής θεα
τρικής ιδέας, εϊτε μέ τήν ένίσχυ- 
ση τών καλών έργατών τοΰ θεά
τρου, ειτε μέ τόν κολασμό τών

κήν πράξιν, ώς λέγει τό άνακοινω 
θέν τοΰ Σωματείου, συνεχίζει τήν 
αύτήν τακτικήν νομίζοντας δτι έτσι 
εξυπηρετεί καλλίτερα τόν έαυτόν 
του.

Έ ν  τή προόψει τής συνεδριάσε- 
ως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου Ηθοποιών τήν έ- 
σπέραν τής παρελθούσης Τετάρτης 
έπεσκέφθησαν τήν πρωίαν τής ίδί- 
ας ήμέρας τόν ήμέτερον διευθυντήν 
κ. Θ.Η.Συναδινόν, ό Αντιπρόεδρος 
τοΰ Σωματείου κ. Μπονάτης καί ό 
έκ τών συμβούλων' κ. Βεργόπου- 
λος διά νά ζητήσουν περισσοτέοας 
πληροφορίας παρ’ αύτοΰ σχετικώς 
μέ τήν δημοσιευθεΐσαν έπιστολήν 
του. Ό  κ. Συναδινός έπιδεδαίω. 
σεν καί προφορικώς δτι δσα έγρα 
ψεν προέρχονται έκ τηλεφωνικής 
συνομιλίας μεταξύ του καί τοΰ τέ
ως αντιπροέδρου ώς καί έξ άνακοι 
νώσεων τοΰ ίδιου πρός τόν συντά
κτην τών «Παρασκηνίων» κ. Σιατό 
πουλον.

Τήν έσπέραν τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον τοΰ Σωματείου Ηθοποιών 
έν πλήρει οώτοΰ συνεδριάσει έκά- 
λεσεν τόν κ. Τ. Χατζηχρήστον είς 
απολογίαν 6 l ’  δσα άνεκοίνωσεν είς 
βάρος αύτοΰ καί διότι παρέσυρεν 
τό Σωματεΐον είς έκδοσιν άνακοι- 
νωθέντος άνακριδοΰς. Παρά πάσαν 
έλπίδα τών μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου άντί ό κ. Χατζηχρή
στος νά μεταμεληθή διά τήν δευ 
τέραν «kocktjv ττρόέξιν» διέψευσε τά 
άναγραφέντα ύπό του ήμετέρου 
διευθυντού καί μάλιστα προέβη 
εις τήν σύνταξιν καί υπογραφήν 
τής κατωτέρω έπιστολής, ή όποία 
έδημοσιεύθη τήν παρελθοΰσαν Πέμ 
πτην είς τά «’Αθηναϊκά Νέα».

Κύριε Διευθυντά

Σάς  παρακαλώ δπώς ευαρεστούμενος 
δημοσιεύσητε εις τά «Αθηναϊκά Μία» 
την κάτωθι επιστολήν f.ov:
1 · !1 » ΙΙ· ΙΙ· | |# 1 1 4 ..ϋ „ιί Ι1 » | | Β | | Β1* ?

έπήγε νά συναντήση τόν τελευταίο 
λέγοντας σ’ έπήκοο κι’ άλλων με
λών τοΰ Συμδουλίου τής Επ ι
τροπής Άδειας:

— Δέν ήρθα νά σάς συναντήσω 
γιατί έπέρασα προηγουμένως άπό 
τό Σωματείο ’Ηθοποιών καί μου 
είπαν πώς θά έκδόσουν άνακοινω- 
θέν γιά νά βάλουν τά πράγματα 
στή θέση τους.

Τώρα, ποιά έννοια είχε ή συνάν
τηση; ’ Ιδού οώτή:

Όταν ό κ. Χατζηχρήστος δικαι
ολογούμενος άπέδωκε σέ «προε
κλογικό κόλπο» τήν έκδοση τοΰ ά. 
νακοινωθέντος, ό κ. θ. Συναδινός 
έτόνισε πρός αύτόν δτι μένει ή ύ- 
πόληψή του έκτεθειμένη καί δτι 
θά έπρεπε ν’ άπαντήση παρέχον
τας τίς δέουσες έξηγήσεις, τόν έ- 
κάλεσε μάλιστα—ή συνεννόηση έγέ 
νέτο τηλεφωνικώς, παρόντος τοΰ 
κ. Δ. Σιατοπούλου—νά έλθη στό 
γραφείο του νά συντάξη έκεΐ τήν 
άπάντησή του. Ό  κ. Χατζηχρήστος 
έφερε ώς δικαιολογία τό δτι είχε 
δοκιμές καί δέν μπορούσε νά φύγη 
άπό τό θέατρο.

— Πέστε έκ μέρους μου στόν κ. 
Σαμαρτζή, ήταν ή άπάντηση τοΰ 
κ. Συναδινοΰ, νά σάς δώση ένός 
τετάρτου άδεια, πάρτε ένα ταξί 
κι* έλάτε.

— Μάλιστα... ’Έρχομαι άμέσως.
Αλλά ό κ. Χαΐ^ηχρήστος δέν

έπηγε πουθενά, γ ιατί, δυστυχώς 
y i αύτόν, ή δικαιολογία πού εΐχε 
έπικαλεσθή ήταν ΨΕΥΔΗΣ.

Κατόπιν δλων αύτών τά «Παρα
σκήνια» πού δέν μποροΰν δέδαια 
νά θίξουν οί ανακριβείς δηλώσεις 
τού κ.Χατζηχρήστου, ματαιοπονούν 
τος νά επανόρθωση τά άνεπανόρ- 
θωτα, παραδίδουν τόν έκπεσόντα 
αντιπρόεδρον τοΰ Σωματείου τών 
Ηθοποιών είς τήν κρίσιν καί τό 

έλεος τών κυρίων συναδέλφων

<,.·Λ0«ίίΛ*, wmMmii
Μία σκηνή άπ’ τήν πρώ τη πράξη τής «Τόσκας*

του.
''·»·Ηΐίί·ιι·π·ιι·ι·ι·ιι·ι,Β ,ΙΒΙΙΒ)ι|Β||Β||Β|

Ε Ν Α  Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α

ΖΑΝ ΝΤ’ ΑΡΡΑΣ
Η Π ΕΝ ΤΑΜ Ο ΑΦ Η Α Ρ Τ ΙΣ Τ Α  ΠΟΥ Α- 
Ν Ε Σ Τ Α Τ Ω Σ Ε  ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Τ Ο Υ  1889
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ΟΜΙΛΕΙΟκΑΓ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
σμοΰ κακόζηλου καί ΐκανοΰ νά 
προκαλη πάντα τίς χειρότερες 
παρεξηγήσεις. Ά ν  κατορθώναμε 
νά καταργήσουμε άπό τή ζωή 
μας κάτι τέτοιες όρολογίες, θά 
συνεννοούμασταν καλλίτερα. Δέ 
θά χάναμε τόν καιρό μας τότε νά 
έρευνοΰμε άν ένα έργο εΐνε ή δχι 
ηθογραφικό, άλλά θά κυττάζαμε 
άν εΐνε έργο τέχνης ή δχι.

Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Από τής σημερινής συνεχείας, τό άνά- 
Υνωσμά μας εισέρχεται στις πιό σπαρτα
ριστές  ̂ σελίδες του. Μετά τό ποίημα τοϋ 
Σουρή, πού θά διαβάσουν ot άναγνώστες 
μας, άρχίζει ενα σκάνδαλο άπό τά πιό 
κτυπητά, που άνεστάτωσαν τήν έποχή έ- 
κείνην τάς 'Αθήνας. Συνέχεια τοϋ σκαν. 
δαλου αύτοΰ είναι άλλες συνταρακτικές 
λεπτομερειες πού θά καταλήξουν στόν 
Μαιφαρτ, τόν λεπτουργόν χρυσοχόον τών 
Άθη,νών, περίφημον διά τήν τέχνην του, 
ό όποιος κατεοπατάλησε δλην του τήν πε
ριουσίαν διά τήν Ζάν Ντ’ Άρράς καί κα. 
τεληξε, ενα βράδυ, ύπό τούς γέλωτας 
τών θεατών τοϋ «“Αντρου τών Νυμφών» 
καί τάς άποδοκιμασίας- άλλων, νά άνέλ- 
θη είς τήν σκηνήν καί νά φιλήση τά πό
δια τής ξένης άρτίστας, διά νά άποκτήση 
τόν ερωτά της.

νης γιά άλλους 
Νεάπολι.Πεαπολι, σ’ αύχή χήν ττόλι uf τη '  ̂ *,. ,1 ΟΛι ί1*1 το I γοστα σχετικώς όλοκληρωνονται

μ ο ρανο και τήν άκόμη καί μπαίνουν σέ πλαίσια μοοφής
θαυμασιωτερη φύσι, πού εΐνε γιο-

ίγο καιρό οί έ- ϋπαρξή τους καί τά νειάτα τους 
πιτυχίες μου ήσαν μεγαλύτερες ι Έδωσο^ν βάθος, πλάτος, έκταση 
καί συχνότερες. Ό  ρόλος τής Βι δηλαδή, στήν πνευματική ζωή 
χτώριας είς' τό «Τ ο ύ τ ι ΐ ν I μ“ ς· Ζο0^ε ί11®'7 έποχή κοσμογο-
Μ ά σ κ ε ρ α» έγινε άφοοιιη ί έπθχίΐ πΡοσ7τ«θειών μεγά- j ξύ τών περισσοτέρων συγγραψέ-
είς τό νά ιιέ ά - ν κ η Γ ή ™  a  α - ων’ κ α ι  σ τ ι ς  ε7Ι0χές αύτές, ένω ων καί τών κριτικών έπικριτών 

y-κ“ ζ«ρϊ1 ώ θεατρω- προσχεδιάζονται δλα τά σημαντι- ! τους.
εξη μήνες στή | κ£ δημιουργήματα τοΰ αύριο, λι- ! — Ποΰ οφείλεται, ρωτάμε τόν κ.

Τερζάκη, ή διάσταση μεταξύ κρι-
μοοφής

τελειωμένης. θέλετε μιάν άπόδεί- 
ξη τοΰ δτι κάτι έκαναν οί σύγχρο
νοί μου κι’ δτι ύπηρζαν πραγμα
τικά «νέοι»; Θά ίδήτε πώς θά γε- 
ράσουν σχετικώς γρήγορα. Δέν 
θά μείνουν ίσόδιοι νέοι. Σέ  λίγα 
χρόνια θά θεωρούνται κιόλας πα-

ο; ι,αντί τ°  σ7Τ̂τι μας κα- £χογ/ν\£ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΕΡΓΑ  · 1 πό·ντα· ^έν βλέπω πίσωθέ της ® , ενα(  ̂ νε°ζ  Φοιτητής άπό τή t x UYm t ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ  , νά κρύ6εται κσνένα όδλ
Λευκά καί κάθε βράδυ πού έ. ! γ<· προτιμάτε, τά ήθογραφι- ’Ά ν  βάλουμε κατά μέρος τίς  συγ-
κλεινα τά παράθυρα τής κάμαράς j ^ΡΥ0· ®ύτά πού έχουν διεθνι- | κεκριμένες περιπτώσεις κακοπι-

στίας ή άμαθείας, πού κι’ αύτές
αρός φοιτητής μ’ έτρωνε αέ I ι - “  ” ‘“ ,,i 'w ,i ,ί10̂  ηο~ δε μπορούν ποτέ νά βλάψουν τε-1 1 ,  ̂ , j λυ συνοπτική και σ’ αύτό δέδαια '  - -

μάτη τέχνη καί πού σ’ άναγκάζει 
ν' άκολουθήσης τό δρόμο τής τέ
χνης καί τοΰ έρωτα, γιαιΐ νά 
σάς πώ τήν άλήθεια καί σ’ 
αύτό τό κεφάλαιο στή Νεάπολι τό 
χρωστάω....

ΚΓ έρχόμαστε στήν «Αχίλλειο 
πτέρνα» τής έρευνάς μας. Τό συ- 
νεχιζ_όμενο άλληλοφάγωμα μετα-

τικών καί συγγραφέων, πού έκδη- 
λώνεται μέ τίς συχνές έπικρίσεις 
τών δεύτερων κατά τών πρώτων; 
Ή  κριτική στόν τόπο μας έξυπη- 
ρετεΐ τήν Τέχνη; ’Ά ν  δχι, ποΰ ά- 
ποδίδετε τήν άνεπάρκειά της;

— Ή  διάσταση γιά τήν όποία 
μέ ρωτάτε δέν εΐνε φαινόμενο ρω- 
μέΐκο. Υπάρχει παντού κΓ ύπήρ·

μου ή κάθε πρωί πού τά άνοιγα I στικ°  Χ«ρακτηρα;
τά 'υά τ^  ^  ,^ρω γε μέ λύ 'συνοπτική7 c

μ ι του. υτο μ ocvocyκότσε ψχο:ΐτε οτε*·ς. ” Εχουμε στή νε-
να κλείνω και νοινοίγω συχνότερα ώτερη λογοτεχνία μας «ήθογρα-
α,παραθυρόφυλλα.^ Περισσότερο φικά» έργα περίφημα καί διεθνι-

απ αυτό δέν μποροΰσα νά κάνω στικό τής προκοπής ούτε ένα. Έ -
γιατί ό μπαμπάς καί ή μαμά πα- γραψα πολλές φορές γι' αύτό τό
ραφύλαγαν σάν άγρυπνοι καρα- ζήτημα καί, καθώς βλέπω έκ τών
μπινιέροι, μ’ αύτό δμως δέν θά πή | υστέρων, δέ συνέβαλα πολύ στό
δτι ό έρως δέν έκανε προόδους έξ ; νά . διαλυθη Π παρεξήγηση. Δέν
άμφοτέρων τών μερών. Μιά μέρα •7ff°KE-wfll ν*  επ“ )!<χλ° :®ω τ“  „  ι - ιδια. Ηθογραφία νομίζω πως εΐ-καθως άνοιγα το παραθυρο μου ναί μιά λέξη πού TiTtSOTOt.
ειδα να κρεμεται, δεμενο με μια ’Ά ν  μέν σημαίνει, δπως γίνεται
χλωστή, άπό τά σύρματα τοΰ τη- πολλές φορές, λαογραφία, τότε

λειωτικά ένα άξιο έργο, οί άλ· 
λες παρεξηγήσεις εΐνε συνέπειες 
φυσικές. Βλέπετε, κάθε έργο τέ
χνης αληθινής, έχει πάντα μιά 
πολλαπλότητα, πού εΐνε αδύνατο 
νά ύποπέση ιυνολικά στήν ατομι
κήν άντίληψη ένός μόνον άνθρώ
που. Τό ϊδιο έργο άλλοιώς αντι
λαμβάνεται ό κάθε αναγνώστης 
καί γι’ άλλους λ.όγους ό καθένας 
τό άγαπά ή τό καταδικάζει. Χί
λιοι - δυό παράγοντες έπιδροΰν, 
άπό τούς όποιους ό καθοριστικώ 
τερος εΐνε, , , - - , _■  ,  t -γ --» ---,,— τ —,  ι ---- ή ατομική προδιάθεση

λεγραφου που πέρναγαν ακριβώς εΐναι ξένη πρός τή λογοτεχνία j κι' ή ψυχική συγγένεια η άντίθε-
στή μέση τού παραθυριού μου καί 1 κάί δέ μπορεί νά μάς άπασχολή- | ση πομπού καί δέκτη. Καά κα
σέ μικρή άπόστασι, ένα χαρτονά- ση. ’Ά ν  τό ήθογραφικό στοιχείο j νόνα ό ρόλος τής σύγχρονης ένός
κι. Σκαρφάλωσα στό παράθυρο πό·̂ ·1 εΐναι διακοσμητικό, δεύτε- j έργου κριτικής, ελάχιστη σημα-
καί πήρα αύτό τό χαρτονάκι, κά- ρεΰον, τότε τό έργο τό άδικοΰμε J σία μποοεΐ νάχη γιά τήν ΐστοοική
τι έγραφε, τό διάβασα: «Τζέμμα, ά™καλώντας_το ήθογραφικό καί - *  .-
εΐσθε άγγελος, καί σάς λατρεύω! I ?>-?<™γραφουμε την πραγματική 
Ερρίκος». άξία του πού δέν εΐναι διακοσμη- 

1 τική άλλά άνθρώπινη. "Υστερα ά- 
Τόν έλεγαν ’Ερρίκο, τόν μίλα- j πό τόσα πού έγραψα άλλοτε, κα- 

χροινό φοιτητή ιιου. Μέ τόν ?6ic ' ®ώς σάς λέω, νι’ αύτό τό ζήτημα,
V I  ’ i i r r T c n r t ·  'A r m  Ζ Λ  Α-τρόπο τοΰ άπήντηοα: «Κι’ έγώ

σ’ άγαπώ κι’ ή καρδιά μου εΐνε ό
λόκληρη δική σου».

Μετά τήν άπάντησι. ό Έ ο ρ ϊ ν ο ς ,  
κάθε πρώτη τοΰ μηνός, πού τοΰ

κι’ ύστερα άπ’ δσα έξήγησα, δλέ
πω τώρα τελευταία πώς δέν κα- 
τώρθωσα τίποτ’ άλλο άπό τό νά... 
παρεξηνηθώ. Μέ θεώρησαν διεθνι 
στή, πολέμιο τής ήθογραφίας, έ·

κατάταξή του. Λίγο άν ψάξη κα
νείς θά δρή ογκώδεις παρεξηγή
σεις μεγάλων έργων πού έγιναν 
άπό συγχρόνους τους κριτικούς. 
’Ά ν  θέλετε νά γελάσετε, διαβά
στε τήν κοιτική τοΰ Σαίντ-Μπέδ 
γιά ττιν «Κυρία Μποβαρύ»... Μά 
τοΰτο δέ σημαίνει βέβαια καί 
πώς κάθε έργο πού τό καταδίκα
σε ή σύγχρομή του κριτική Ι̂νε 
προορισμένο νά... ζήση στούς αι

νώ δέν ήμουν παρά πολέμιος τής I ώνες. Οί συγγραφείς συχνότατα

Τό ̂ τραγοΰδι τοΰ αλησμόνητου 
Σουρή, πού έδημοσιεύσαμε στήν 
προηγούμενη συνέχεια τοΰ ανα
γνώσματος, γιά τό «’Άντρο τών 
Νυμφών» καί τήν Ζάν Ντ’ 'Ap- 
ράς, έκοιμε μεγάλη έντΰπωσι στή 
μικρή τότε Αθηναϊκή κοινωνία.

σε,1-ινότυφες κυρίες τοΰ και
ρού εκείνου, έξηγέρθησαν δχι μό
νον έναντίον τής Ζάν Ντ’ Άρράς, 
άλλ απέκλεισαν άπό τά σαλόνια 
τους  ̂καί τούς άναφερομένους ά
πό ̂ τόν ποιητή, στό σατυρικό τρα
γούδι του.

 ̂Λόγω τόυτου, ό Σουρής έπα- 
νήλθε καί πάλιν στό «’Άντρο τών 
Νυμφών».

Καί εγραψε τήν συνέχεια του, 
πού αξίζει νά τήν διαβάσετε.

Αποτείνεται πάντα στήν γυναΐ 
κα του καί τής λέει:
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΒΙΙΒΙΙΜΙΙΒΙΙΒ|
παρηγοριοΰνται μ’ αύτή τήν αύ- 
ταπάτη, κΓ οί θεατρικοί Ιδιαίτε
ρα συγγραφείς, δταν μέν ή κρι
τική τούς (ολεμήσει διαδηλώ
νουν πώς ό καλλίτερος κριτής εΐ- 
νε πάντα τό κοινό, όττως κι’ otocv 
συμδή τό αντίθετο εναποθέτουν 
τίς ελπίδες τους στό φωτισμένο 
μέλλον! Προσωπικά δέν έχω μέ 
τούς κριτικούς μου κανένα παρά
πονο. Άκόμα κι’ δταν στάθηκοΓν 
άπέναντι μου κακόπιστοι, έγώ τά 
κατάφερα έτσι πού νά βγώ ωφε
λημένος. Γιατί τό πάν είνε νά 
ξέρης νά χρησιμοποιής τό κακό, 
δπως καί τό καλό. Μέσα σέ κάθε 
γνώμη καί τήν πιό αύθαίρετη, ύ- 
πάργει μιά μικρή ή μεγάλη δόση 
άλήθειας πού μόνον ό Ενδιαφερό
μενος μπορεί—άν εχη τήν άπαι- 
τούμενη ψυχραιμία—ν’ άνακαλύ- 
ψη. ’Ίσαμε τώρα, έγώ προσωπι
κά, τό κατόρθωσα. Γιατί νά πα- 
ραπονεθώ'λοιπόν; Φίλοι κΓ έχθροί 
μόνο καλό μοΰ έχουν κάνει.

Ά ς  φροντίσουν, λοιπόν, κι’ οί 
άλλοι μας συγγραφείς, πού μεμ- 
ψιμοιροΰν ή βρίζουν τούς «κριτι
κούς» νά μιμηθοΰν τόν κ. Τερζά
κη. Ά ν  μποροΰν φυσικά...

ΣΠ. ΓΙΑΝ Ν Α ΤΟ Σ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ : Όμιλεΐ ό κ. 

Γιώργος θεοτοκάς.

Νε κοννέ πά, μόν σέρ μαρί 
πως στοΰ Κωστάκη τώρα, 
δέν έρχεται ό συρφετός 
ή προστυχιά κΓ ή ψώρα..,
Μόν ντιέ, μόν ντιέ, 
σέ βεβαιώ μέ δλον μου τό θάρρος 
πωζ είσαι μπός, μπουρζουάζ 
καί τοΰτο μή πρός βάρος...

Ταΰτα είποϋσα έ’ρχεται 
στον Μονθολών κοντά 
κι ό̂  Φασουλής στήν σύζυγον 
μέ χάριν άπαντά:

Ιδέ παρθένους γύρω μας 
μήστάξη^καί μή βρέξη 
πού σάν άκουσουν κάποτε 
καμμιά βαρειά μου λέξι 
μ’ ερύθημα παρθενικόν 
τρέ φόρ - τρέ φόρ, φωνάζουν 
κι εύθύς μέ τό ριπίδι τους 
τά μάτια των σκεπάζουν:
Ώ ,  κόραι, ώ μαμζέλ Νιτούς, 

δπου τρυφάτ' έδώ, 
χαρά στής παρθενιάς σας 
τήν άσπιλον αιδώ.
Είμαι κοντάν έ τρέ κοντάν 
μέ τήν σεμνότητά σας 
καί τώρα θάρχωμαι έγώ 
είς τά θεάματά σας.

Αυτά γελών δ Φασουλής
καί άλλα φλυαρεί
ένώ τοΰ κόσμου τοΰ καλοΰ
σεισοπιγοΰν at κόραι’
τάς κνήμας δέ τής Ζάν Ντ’Άρράς
κι’ έκείνας θεωρεί
καί πήγαινε όπίσω μου
φωνάζει ’Εωσφόρε...

■ό Σεραφίν είνε ό «λλοτε διάοη- 
μ; δκδύφωνβξ ντέ ’Άντ^ελις.
Τό έμψυχο υλικό είνε οί άριατεί; 

τΰ π*γκοομίοι> λυρικοϋ βεάτρου. 
Λ-ρικοί έξ αυτών είνε βί τενόροι 
>5εντ$«μΐνο Τ^ίλι, Τίτο Σκίπα, 
Γαλιάνο Μα^ίνι, Γκιου^έπε Λβΰ- 
yo Μαλιπιέρο — οί βαρύτονοι Ά ρ  
μνόβξ Μπορτϊιόλι ή σημερινή δό 
ξί της Ίταλίαξ, Μάριο Μπανέλα, 
Μενδεν'οΰτβ Φράντσι, Μαριάνο 
Σάμπιλι — βαθύφωνοι έ> Ί ’αγκρέν 
τιΠα$έρβ, 6 Βάγκι, Μ«έφ, Μιτακα 
λ«.Ί κλ«. Αί υψίφωνοι καί μεοό- 
φινβι ή Τότι Ντάλ Μόντε, ή Τ$ί- 
νβ Τβίνια, ή Τ^ίλντα Άλφάνο, 
Μιρία Κανίλια, Μαργαρίτα Κα- 
ρόιο, Κομιτέλι, Λετερτ$ίνι, Στινι- 
ά\κ κλπ.

Εργα τβΰ ρεπερτορίου τής φε- 
τενη; μελοδραματική; περιόδου 
εϊιε τά έξήξ :

<Ή ναΰξ» τοΰ Μοντενιέτ^ι (πρώ 
τη έκτέλεαις), «Ταγχόϊ^ερ» Βά- 
γνερ, «Άρλε$ιάνα» τβΰ Τβίλεα, 
«’Ιλ καπέλλο α τρέ ποΰντε» τοΰ 
Ντέ Φάλια, «Όμπερον» τοΰ Βέμ· 
πε{, «Τβσκα» τοΰ Πουτσίνι, «Ή 
κόρη τβΰ Βαοιλέω;» τβΰ Σβνάλντι, 
(πρώτη έκτέλεαις), «Τριστάνβς 
και Ίίόλδη» τοΰ Βάγνερ, «Ριξου- 
ρεταιβνε» τοΰ Άλφάνβ, «Μπατερ- 
φλάΰ» τβΰ Πουτσίνι, «‘Υπνοδάτις 
τβΰ Μπελλίνι, «Ό  Φρά Γιράρδβς» 
τβΰ Πιτ^έττι, «Σαλώμη» τοΰ Στρά- 
βυς, « Ίλ  Τίντο ’Αρλεκίνο» τοΰ 
Μαλιπιέρρο .(πρώτη έκτέλεαις), 
«Παληοί χοροί καί άριες» τοΰ Ρε- 
σπίγκι (μπαλλέτο, πρώτη έκτέλε- 
σις), «Έρνάνης» τοΰ Βέρντι, «Λβυ 
κία τβΰ Λαμαρμβΰρ» τβΰ Ντβνι^έτ- 
τι, «Τρίττικο Σιταιλιάνο^οΰ Μου•Λ·||.

οτεύσατέ με δέ δτι πολλέ§ ιτΛου- 
ταίες» τών ’Ολυμπίαν — φωνητπ 
κώς, επαναλαμβάνω φωνητικώς — 
άν δέν ΰπερδαίνουν την «Λου τα ία» 
τβΰ «Ρεάλε» είνε της αύτής μβί- 
ρας.

Συνεχίζω μέ τήν έβδόμην παρ* 
στάσιν τοΰ «Έρνάνη» (μέσα at δυό 
μιση μήνες 7 φορές). Σκηνικές δι* 
κοσμος βαΰμα, Θά μοΰ μείνη άαφα 
λώς αλησμόνητος. Ένόμι^α πώς 
βλεπα ένα έργο καινβΰργιο γιά 
μένα. Τί πλοΰτος, τί κοσμος έπί 
σκηνής μά καί τί φωνητικά ταλένπ 
τα. Ή  T Jiv a  Ταίνια ή μεγαλυτέ* 
ρα δραματική σοπράνο τής ’Ιταλίδ
ας, 6 μεγαλύτερος βαρύτονος και 
πιό άκριβοπληρωμένβς Άρμάνδο 
Μπερτ^ιολι είνε δυό άρτίσται ποΰ 
παραμένουν σάν σκαλισμένοι μέσα; 
στό μυαλό τοΰ άκρβατοΰ. Δέν μπο
ρώ νά φαντασθώ ώραιβτέρα έκτέ- 
λεση τοΰ ρβλβυ τής Έλδίρας καί 
τβΰ Κάρλο. — τό παίξιμο, τά φόρ. 
τε, τά πιανίσιμα τών δυό αύτών 
έξαιρετικών καλλιτεχνών δίνουν 
ρίγη ένθβυσιασμβΰ καί συγκινήσε* 
ως. ’Υστερούσαν δίπλα σ’ αύτβϋς 
ό τενόρος καί ό βαθύφωνος. *Η 
σκηνή τοΰ τάφου ήταν ένα σκηνικό 
θαΰμα.Σ’αυτό πού είνε ©λος ό κόσμος 
έπί σκηνής (πλέον άπό 200 άτο
μα) έδονεΐτβ ή αίθουσα τβΰ Ρεάλε. 
Ή  παράσταση αύτή είχε καί τό 
πλεονέκτημα νά διευθύνεται άπό 
τόν μεγάλον Τούλιο Σεραφίν. Τέ 
λος τρίτη παράστασις ή «Τόσκα» 
(όγδοη τής φετεινής περιόδου) μέ 
τήν T Jiv ia  Τσίνια, M ajivt, Μπερ 
τ$ιόλι. Είνε κρίμα πβύ τό άριστβύρ 
γημα αύτό τοΰ Πουτσίνι καταοτρέ- 
φεται άπελπιστικά οταν άνεβ^/ί

πόψεω̂ ; όρχήστρας. Μόν

Δέν άφησεν δμως ό Σουρής: 
χωρίς νά σατυρίση καί τούς «ίπ- 
ττότας» τής έποχής, περί τών ό
ποιων έγράψαμεν άλλοτε ώς καί 
τίς «απαγωγές» πού έγίνοντο 
τών αρτιστών, άπό τούς άποκρου 
ομένους άπό αοτάς έραστάς.

Καί γράφει, τελειώνοντας τό 
καυστικόν ποίηιμά του:

Ά λ λ ’ έξαφνα τοΰ Φασουλή 
τοϋ έστριψε ή βίδα 
καί τοΰ Κωστάκη έξαλλος 
άρπάζει τή σανίδα' 
κι άρχίζει τό μπαγλάρωμα, 
ώς γίνεται συνήθως 
καί φεύγει μέ τά τέσσαρα 
τό κόμίλ-φώ τό πλήθος.
Άπάγει δέ τήν Ζάνταράς 
ώς ταΰρος έκμανείς 
καί τρέχουν άπό πίσω του 
λυσσώντες εύγενεΐς.

ΚΕΦ Α ΛΑ (Ο Ν  Δ ΕΥ Τ ΕΡΟ Ν  
ΕΝ Α  ΣΚΑΝΔΑΛΟ Ν

Τότε άκριβώς γίνηκε καί τό 
σκάνδαλο, γνωστοΰ Αθηναίου, 
τοΰ κ. Τ., πού αγάπησε τήν Ζάν 
Ντ’ Άρράς καί αγαπήθηκε άπό

καξέλλα» (μιταλλέτβ, πρώτη έκτέ 
λεσις:, «Φάουστ» τβΰ Γκβυνώ, 
«Τραβιάτα» τοΰ Βέρντι, «Μαντό
να Όρέττα» τοΰ Ριτσιτέλλι, «Μπό- 
ρβς Γκβντβυνωφ» του Μβυσόρσκυ, 
«Οί γάμοι τβΰ Φιγκαρώ» τοΰ Mc- 
τ^αρτ, «Μαργαρίτα ντά Κορτόβια» 
τβΰ Ρεφίτσε (πρώτη έκτέλεαις), 
«Άνδρέας Σενιέ» τβΰ Τ$ιαρντάνο, 
«Μανό» τβυ Μασσενέ, «Λβντόλετ- 
τα» τοΰ Μασκάνι καί «Τό δαχτυ- 
λίδι τών Νιμπελοΰγκεν» τοΰ Βά
γνερ γιά τό τέλος τής περιόδου.

Παρηκολούθησα τρεις παραστά
σεις δυστυχώς τοΰ παληοΰ ρεπερ
τορίου. Πρώτη ήτο ή «Λουκία τβΰ 
Λαμερμούρ». Πρωταγωνισταί ή Τό
τι ντάλ Μόντε, ό Γκαλιάνο Μασ- 
οαϊ, ό βαρύτονβς Μαβρασίνικα, ό 
βαθύφωνος Βάγκι. "Ημβυν δέβαιβς 
πηγαίνοντας στήν παράσταση αύ
τή πώς θά έμενα άσυγκίνητος, λό 
γV τβύ οτι ώς έργβν μουσικά ποτέ 
ύέν μέ είχε βυγκινήσει παρ’ βλβν 
οτι έτυχε νά τό έχω τραγουδήσει. 
Άκούγβντας βμως τήν μικρή ει
σαγωγή τής ορχήστρας τών 90 όρ- 
γάνων ύπό τήν διεύθυνσιν τβΰ Βιν- 
ταέντίο Μπελτέτσα ιένόμι^α πώς 
γιά πρώτη φορά άκουγα τή μου
σική τής «Λουτσίας», έν συνεχεία 
ό σκηνικός διάκοσμος τής πρώτης 
πράξεως τής τρίτης καί τής τελευ
ταίας, τό έξαιρετικόν κόρο άφή- 
νουν τό θεατήν πραγματικά έκπλη 
κτβν. Οί πρωταγωνισταί, ή Τό
τι Ντάλ Μόντε τό ακούραστο άη 
δ«νι Τής ύφηλίου έξακολβυθεΐ νά 
κελαίδή. Ή  μεγάλη τεχνική τοΰ 
τραγουδιβΰ της, ή θαυμαστή πά
στα τής φωνής της δέν κάνβυν άλ
λο παρά νά χαϊδεύουν τ’ αύτιά τοΰ 
«κρβατβΰ; Παρ’ ολα αύτά λείπει τό 
νεύρο, ό ένθουσιααμός τοΰ τραγου
διστή, καί παραμένει ένα είδος 
ιδανικβΰ-πνευματικβΰ έκτελεστή.

Ό  περίφημες τενόρος τής ’Ιτα
λίας M ajiv i ολως αντίθετα μέ τήν 
Γότι ντάλ Μόντε, πβλύ νεΰρβ, ώ 
ραία φωνή καί λίγη τέχνη. Οί άλ
λοι ρόλοι χωρίς καμμιά φωνητική 
έξαρση μά έξαιρετικά πειθαρχημέ-

ον τά 1C4 
opyava tou «Ρεάλε» δίδουν τήν ά-, 
κριβίτ άρμονία, μόνον τά 14 6 ic h  
λοντσέλλα του μπορβΰν' ν’ άπβδώ. 
σουν δ,τι δυστυχώς χάνεται καί 
καταστρέφεται σέ μάς. Ή  σκηνική 
άποψις κατόπιν εί\Γε τό σπουδαιό- 
τερβ μέρος τοΰ έργου. Ή  πρώτη 
πράξις τής έκκλησίας καταλαμβά, 
νβι βλο τό βάθβς καί τό μέγεθος 
σκηνής ώστε νά μπορή έ καλλιτέ
χνης νά κινηθή τεχνικώς είς τάς 
οκηνάς πού δέν τραγβυδεί. Ή  δεύ
τερα πράξις το παλάτι Φαρνέ^ι 
πραγματικό άνάκτορβ πβύ έπιβάλ- 
λεται κ̂αί τέλος ή τελευταία πρδ. 
ξις τβΰ Καστέλλο, ή Ταράτσα ποΰ 
άρχίζει στά σκοτεινά καί τελειώ* 
νει μέ τήν χαραυγή καί διακρίνει 
J xl J1 ρ ^μη ένα θαΰμα φωτισμοΰ. 
Η έκτέλεσις τής «Τόσκας» ήταν 

όπως καί οΐ προηγούμενες ένα έ* 
ξαιρετικό σύνολον μά τίς ξεπερ- 
νβΰσε ώς φωνητικόν σύνβλον. Ή  
T Jiv ia  Τσίνια καί ό M a jiv i άπε- 
θεώθησαν. Άλλά έ μεγάλος άρτι- 
στας ξεχώρισε στό δύσκολο ρόλο 
του Σκάρπτα κι’ αύτός ήταν 6 
Μπερτ$ιολι. Παίξιμο μετρημένο, 
αρτιστικο, άρχβντικό, δημιβυργι-
κο.

Γράφβντας δλες αύτές τίς έντυ. 
πώσεις δέν έχω καμμιά πρόθεση 
κριτικής οΰτε καί θεωρώ τόν έαυ
τό μου άξιβ γι’ αύτό. Μά τις γρά. 
φω γιατί έχω τήν γνώμη πώς δταν 
γίνη τό δικό μας μελόδραμα ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ έξαιρετικοΰ δι- 
ευθυντβΰ των Καλών Τεχνών καί 
τοΰ Βασιλικβΰ ©εάτρβυ κ. Κ. Μπα 

άνθρώπβυ μέ μόρφωσιν καί 
δύναμιν, μέ όνειρα μεγάλα πού τά 
πραγματοποιεί — τό θέατρο θά 
φθάση πολύ ψηλά. Ή  σύμπραξις 
τών έν τη ξένη ’Ελλήνων καλλιτε
χνών τόσον δσον καί τών έν Έλ- 
λάδι εύρισκβμένων θά δβηθήση τό 
εργβν^ τβΰ κ. Μπαστιά καί θά ‘έπι- 
τευχθή «ύτβ χωρίς τή συμμετβχή 
ξένων καλλιτεχνών.

Ε . Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ
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μέντ] μαζύ της έως τήν νύκτα. 
Αργότερα άρχισε νά τήν συνο- 

δεύτ) καί στούς έξοχικούς περί
πατους της μέ άλογο. Ή  ξένη 
άρτίστα ήταν άπό τίς καλύτερες 
αμαζόνες καί ό κ. Τ. δέν ύπελεί- 

πετο στό σττόρ αύτό.

αυτήν.
Δέν ήταν περισσότερο τών τρι- 

«ν^α ετών ό δανδής έκεΐνος καί 
ίτο πανδρευμένος πρό όλίγου, 
[ιέ μιοιν άπό τάς ώραιοτέρας κό- 
ρας της τότε άριστοκρατίας.

Μαζυ μέ τούς άλλους, πού χα
λούσαν τόν κόσμο νά πλησιάσουν 
Γήν ξένην άρτίστα, ήταν καί ό ή- 
ρως τοϋ σκανδάλου που θά άφη- 
γηθοΰμε. Μόλις βρέθηκε στό κα
ι αρίνι της, μόλις άντήλλαξαν τίς 
τρώτες λέξεις, καί οί δυό έννόη- 
rav τίς καρδιές των νά χτυποΰν.

Ο κ. Τ., πού μέ τόν γάμον του 
Ηχε ξεχάσει τήν ζωή τοΰ μπόν- 
(ιβαν, καί εΐχεν άφοσιωθη στήν 
/υναιχούλα του, ξαναθυμήθηκε 
ίην παληά του ζωή καί εύχαρι- 
ττήθηκε δταν στό τέλος τής συ
νομιλίας των ή Ζάν Ντ’ Άρράς, 
τον παρεκαλεσε νά περάση άπό 
(■ό σπίτι της.

Τήν αλίλη̂  ήμέρα τής έκαμε 
τήν πρώτη έπίσκεψι καί έκτοτε, 
ίάθε απόγευμα, δέν έλειψε άπό 
τοΰ νά τήν επισκέπτεται καί νά

Ε  πήγαιναν λοιπόν τακτικά σ* 
έκδρομές καί σέ μιά άπ’ αύτές, 
ένα άπόγευμα, ό κ. Τ., δπως τ* 
άλογό του βάδιζε παράπλευρα 
στ’ άλογσ της Ζάν Ντ’ Άρράς, 
άντελήφθη σέ μιά καμπή τοΰ δρό 
μου τής Πεντέλης γνωστούς Α 
θηναίους καί Αθηναίες άμαζό- 
νες· 3 Ησαν δλοι καί δλες γνω
στοί του και μεταξύ αύτών ήτοεν 
καί ή γυναίκα του.·

Νά ΰποχωρήση μέ τήν σ-ντρο- 
φό του ήταν αδύνατον. '’Ήσαν τό 
σο κοντά πιά, ώστε θά τούς έβλε
παν. Τούς είχαν ήδη άντιληφθή. 
Ταραγμένος λοιπόν, χωρίς νά εΐ- 
πή τίποτα στήν Ζάν Ντ’ Άρράς, 
προχώρησε.

Η στιγμή ήτο κρίσιμος.
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ ;  Στό έπάμενο.

I
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ΤΟ Υ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛ ΙΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: «Φωνές άπ’ τούς δρόμους τής 
Νύχτας».- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΟΛΕΤΣΗ: «Βραδυνά Φώτα».

ΤΟΥ κ. Γ. Π Ρ Α Τ Σ Ι Κ Α
Δυό ποιητικές συλλογές ιιού 

διαφέρουν βασικά στήν έμπνευση, 
στό γράψιμο, στό ταλέντο. Δυό 
ποιητές πού έρχονται κι’ αύτοί μέ 
τή σειρά τους ν’ ανοίξουν τήν ψυ
χή τους μέ τό δύσκολο αύτό είδος 
•πού λέγεται ποίηση καί πού χρό
νια τώρα κακοποιείται άπό πολ
λούς νέους, Δυό βιβλία τέλος, 
ποΰ τό ένα, σ’ άπογοητεύει, ένω 
τό άλλο σοΰ δίνει μεγάλες έλπί- 
δες. Ή  άπογοήτευση δμως εΐναι 
έντονώτερη δταν σκεφθής δτι 8- 
λοι ot συμπαθητικοί αυτοί νέοι 
πού άραδιάζουν άβασάνιστα τους 
στίχους τους, δχι μόνο δέν έχουν 
τίποτα κοινό μέ τήν ποίηση, άλλά 
βλάπτουν κι’ δλας κι’ έκείνους 
■πού πιθανόν νάχουν κάτι νά ποΰν. 
Μέ τά έργα τους ( ; )  προκαλοΰν 
τή λογική δυσπιστία καί τό φαινό
μενο αύτό της ποιητικής καταπτώ 
σε ως πού όφείλεται ίσως σέ μιάν 
πτυχή όλότελα ύλιστική κι’ άπο- 
μακρυσμένη άπό κάθε ιδανικό, 
έρχεται νά στερεώση άκόμα μιά 
φορά τή γνώμη μας δτι ύπάρχούν 
πολλοί ποιητές, δέν ύπάρχει δμως 
ποίηση.

Διάβασα μ’ δλη τήν όφειλομέ- 
νη προσοχή τή συλλογή τοΰ Γιάγ 
κου Δημητριάδη: «Φωνές άπ'
τούς δρόμους τής νύχτας», προσ
πάθησα νά μπω στό βαθύτερο νό- 
ηιμα πού θέλησε νά έκφράση ό 
ποιητής, άναζήτησα τή συγκίνη
ση πού πηγάζει σχεδόν άσυνείδη- 
τα μέσα μας στό άντίκρυσμα έ
νός τέλειου καλλιτεχνήματος, μά 
ταιος κόπος, δέν κατόρθωσα νά 
βρω τίποτα ή σχεδόν έλάχιστα· 
*0 Δημητριάδης προσπαθεί νά φι 
λοσοφήση, άλλά οί ιδέες του, δ
σο εύγενικές κι’ άν εΐνε, κοοθώς 
έκφράζονται χωρίς πολύν ειρμό, 
χωρίς δόνηση καί συχνά μέ λέ
ξεις άντιποιητικές, δίνουν μιάν 
έντύπωση δτι ή σκέψη δέν άπο- 
κρυσταλλώθηκε, δτι τό συναίσθη 
μα δέ μετουσιώθηκε κι’ δτι τά 
τραγούδια αύτά δέν γράφτηκαν 
άπό έσωτερικήν άνάγκη. "Υστε
ρα δέν παρουσιάζουν ένότητα, 
οϋτε στήν έμπνευση, ουτε στό 
γράψιμμο.Έδώ ύπάρχουν κομμά
τια λυρικά, έκεΐ σατυρικά, άλλοΰ 
φιλοσοφικά ( ; )  καί σ’ δλο τό βι· 
βλ ξεχύνεται μιά πεζολογία, μιά 
στιχογραφία, πού πολύ, πάρα πο 
λύ άπέχει άπά τήν ποίηση. Ό  Δη
μητριάδης βιάστηκε νά τυπώση 
τούς στίχους του πριν ξεκαθαρί
ση μέσα του τίς έντυπώσεις του 
άπό τή ζωή. Ή  ζωή δμως πού 
θέλει νά περιγράψη εΐναι μάλλον 
μιά ζωή πού τήν έμαθε άπό τά 
βιβλία, πού δέν τοΰ τή δίδαξε ή 
πείρα. Ό  πόνος του, μοΰ φαίνε- 

ψεύτικος, φκιαχτός καί ό τό- 
Άί<αυ~ < ..ά φ ή ·να

άφήνη άδιάψορο, άντίθετα ή ποιη 
τική συλλογή: «Βραδυνά φώτα» 
επιφυλάσσει μιάν εύχάριστη έκ
πληξη. Δέν ξέρω άν ό Στέφανος 
Μπολέτσης παρουσιάζεται γιά 
πρώτη φορά, ή συλλογή του δ
μως αύτή έχει έναν τόνο προσω
πικό, πηγαία έμπνευση, βαθύ αί
σθημα καί άρμονία στό στίχο πού 
καθώς ξετυλίγεται απαλός καί 
διάφανος δίνει τήν έντύπωση μι
άς θελκτικής συμφωνίας. Οί λέ
ξεις πού χρησιμοποιεί εΐναι οί λέ
ξεις τής καθημερινής ζωής, δέν 
έχουν τίποτα τό έξεζητημένο, άλ
λά δπως ξέρει νά τίς μεταχειρι- 
στή άφήνουν προεκτάσεις στήν ψυ 
χή μας, ξανοίγουν ψυχικά τοπία, 
συγκινοΰν, χαρίζοντας στόν άνα
γνώστη κάτι σάν γυναικεία θω
πεία, σάν γυναικεία έκμυστήρευ- 
ση πολύ έντονη, πολύ Θερμή. Ε ΐ
ναι μιά μουσική ή ποίηση τοΰ 
Μπολέτση, τονισμένη στό αιώνιο 
αίσθημα τοΰ έρωτος, κάπως με
λαγχολική, πού ύποβάλλει απα
λά μέ τίς άπλές, χαριτωμένες εΙ
κόνες, πού πάει βαθειά στήν καρ
διά μας, πού κρύβει μέσα της μιά 
συγκρατημένη ν άπελπισία γιά τά 
δνειρα ποΰ σβύσανε, γιά τίς έλ- 
πίδες πού φυλλορρόησαν, γιά τόν 
έρωτα πού πέθανε, γιά τό πεπρω 
μένο τό τόσο σκληρό κι’ άδυσώ- 
πητο πού συνέτριψε μιάν ύπαρξη 
ή όποία πίστεψε γιά μιά στιγμή 
στήν εύτυχία-Έκμυστηρεύσεις, ψι- 
θυρίσματα, εΐναι ή ποίηση τοΰ 
Μπολέτση· Ό  τραγουδιστής αύ
τός έχει κι’ δλας μιάν προ
σωπικότητα, μιά τεχνική δική 
του. Τά ποιήματά του ειλικρινή, 
συγκινημένα, πηγαία εΐναι άπό 
κεΐνα πού θά ζήσουν. Στίς λιγο
στές αύτές σελίδες θά ξαναγυρνα 
κανείς δτοα/ θά θέλη νά νά βρή έ
να ψυχικό ξεκούρασμα. Εΐναι 
τραγούδια intimes πού δημιουρ
γούν έναν κόσμο ώραΐο.

Τ Ο Υ  Κ. Γ Ε Ρ .  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Μ Η

άδιάφορο-, Ξέρω πώς θά πικράνω 
τόν κ.Δημητριάδη, μά πρωτά άπ’ 
δλα είμαι είλικρινής. "Ας πιστέψη 
δτι τίς γ^ μ μ ές  αύτές τίς ύπαγο- 
ρεύει μονάχα τό ένδιαφέρον.” !σως 
νά εΐναι άλλοΰ τό κλίμα του, 
στήν πρόζα ή στό θέατρο. Ό  
ποιητής δμως γεννιέται, δέν εΐναι 
κατασκεύασμα, δέν εΐναι θεματο
γραφία. Καί ή έμπνευση τοΰ Δη
μητριάδη, χωρίς πρωτοτυπία, χω
ρίς παλμό, όμολογώ πώς δέν 
προσθέτει τίποτα τό καινούργιο, 
άφοΰ τ’ άπόκληρα παιδάκια, τόν 
άλήτη, τήν πίκρα καί τήν αβεβαι
ότητα τής ζωής, τή Σμύρνη, τά 
τραγούδησαν άλλοι πολύ πιό λυ
ρικά, πολύ πιό ποιητικά. Τί χρειά 
ζεται τότε ένας καινούργιος ποιη 
τής χωρίς προσωπικότητα; Κι’ ϋ
στερα ό Δημητριάδης δέ γράφει 
δημοτική στρωτή, άλλά χρησιμο
ποιεί καί λέξεις τής καθαρεύου
σας ή άλλες έξεζητημένες.

” Ας διαβάση τούς ποιητές μας 
ό κ. Δημητριάδης, άς μελετήση, 
άς ζήση, άποκτώντας ώριμότητα 
καί πείρα, καί τότε ίσως βρή τόν 
έαυτό του, πρός τό παρόν άς μήν 
αύταπάται. ***

’Ά ν  τό προηγούμενο βιβλίο σ’
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι·Ι·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ«ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ιΐηΐ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·ΙΙ·Ι

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ  
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

«Μέ κυττοΰσες στά μάτια 
κι’ δπως ένα παιδί 
μέ ρωτοΰσες: 
γιά κάποιο μαμοΰδι, 
γιά κάποιο τραγοΰδι, 
γιά μιά δροσοστάλα, 
πού τρέμιζε σ’ ένα κλαδί 
Κ ’ έγώ σοΰ μιλοΰσα... 
κι’ δλο μιλοΰσα' 
κ* έτσι θαρρούσα 
πώς θάν’ ή ζωή...
'Όμως έφυγες τ’ άλλο πρωΐ!»

Κι’ άλλοΰ προσκαλώντας τήν 
άγαπημένη του τής ψιθυρίζει:

«Οί λευκοί σου βραχίονες 
—άνθη πάναγνα, 
π’ άνθισαν
■grifc g W f .fcie· ■
μέ καλοΰν σέ περίπτυξη, 
κι’ ή χλόη
προσμένει τών κορμιών μας 
τή θέρμη.

Παρακάτω στά «Τροτγούδια 
τής Λίλυ» βοίσκομε ένα σιωπηλό 
έοωτικό δρδιια, πού ό ποιητής 
υας τό μεταδίδει μ’ δλη τήν καλ
λιτεχνική του συγκίνηση'

«Τή ιιικ on Λίλυ 
μέ τά μώβ μάτια 
θυμάμαι
—τά μάτια έκεΐνα 
ποΰχοη/ε κάτι 
σά τή μελαγχολία 
τών νοεμβριανών δειλινών-,·>

θά μτΑ>ροΰσα ν’ άναφέρω δλο 
τό βιβλίο — ένα βιβλίο πού πρέ
πει νά διαβαστή, γιατί τό άξίζει. 

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ ! ΚΑ Σ  
Σ η μ — "Οσοι έπιθυμοΰν νά 

κριθοΰν τά βιβλία τους — έφ’ δ
σον τό αξίζουν — παρακαλοΰν- 
ται νά τά στείλουν στόν κ. Γ. Πρά 
τσικα, όδός Παμίσου 12, ’Ενταύ
θα.

Κάθονταν στό στενόμακρο δω
μάτιο καί τά πέντε «κορίτσια», 
σκεφτικά, άμίλητα. Τό ρολόι πάνω 
στό λαδομάνο, έδειχνε περασμέ
να μεσάνυχτα.

Ή  Φωφώ, καστανόξανθη, άδυνα 
τοΰλα, μέ γλυκό πρόσωπο, έπλεκε 
κάποιο μπλουζάκι της. Νευρικά 
έσφιγγε στά δά
χτυλά της τή 6ε 
λόνα, κι’ άρκετές 
φορές, άναγκαζό 
τανε νά ξηλώνη, 
μουρ μουρ ί ζοντας.
Ή  ρόμπα της, ά 
νασηκωμένη πά
νω άπ’ τά γόνα 
τα, άφηνε νά φαί 

1 νωντοα καθαρά, 
j δυό πόδια λεπτά,
! ξεκάλτσωτα. Ά -  

δι:<ια προσπαθοΟ 
σε νά κρύψη τήν 
ταραχή της.

Μέσα στήν τσέ 
πη της, βρισκό* 
τανε ένα γράμμα 
ποΰλαδε τ’ άπό- 
γιομα άπ’ τήν 
αδελφή της, καί 
τήν παρακαλοΟ- 
σε νά στείλη ά 
μέσως «δπως μπορεί», τό χιλιάρι 
κο γιά τήν έγχείρηιση τοΰ θανά- 
σάκι. Τρία χρόνια έπασχε τό 
κακόμοιρο άπό ΰδροπηκία, κι' έ- 
πειδή λεφτά γιά νά πάνε σέ μιά 
κλινική τ ή ς  προκοπής δέν είχανε, 
αναγκάζονταν κάθε τόσο, νά τοΰ 
κάνουνε έγχείρηση καί νά τοΰ δγά 
ζουν τό «νερό άπ’ τήν κοιλιά του». 
Εύτυχώς πού ή Φωφώ έδγαζε μέ 
τό «έπάγγελμά» της κι’ έστελνε 
το^τικά λεφτά στ’ άνήψι της.

Μά τόν τελευταίο καιρό, οί δου
λειές ήτανε λίγες, κι’ οΰτε διακό 
σιες δραχμές δέν είχε φυλαγμέ 
νες. Κι’ έλπίδα καμμιά νά συμπλη 
ρώση τό χιλιάρικο, θυμότανε τόν 
θανασάκι, πέρσυ ποΟχε ’ρθή στήν 
’Αθήνα καί πήγε καί τόν είδε μιά 
στιγμή, μέ τί λατρεία τήν κύττα- 
ζαν τά μικρά ματάκια του, μέ πό 

λαχτάρα

στυχο αρωμα πούντρας.

—Ά μ ’ πιά! έκοψε τή σιωπή ή 
'Αντιγόνη. Τί πάθατε δρέ κορίτσια 
σήμερα; Τά καζάδια σας βουλιά
ξανε; Μοΰ φαίνεται πώς θ’ Αρχί
σω τό χορό σάν καί χτές, γιά νά 
ξενυστάξετε. Μπρός! Αφήστε τοΰ-

ΑΠΟ ΤΗ ΙΥΛΛΟ ΓΗ  ΤΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
Β '  όνόματι Ίμπεριάλε, ό όποιος τοΰ

κάρφωσε στραβά ένα σκηνικό, 
καί τόν άπεκάλεσε ζώον. Ό  μη
χανικός ό όποιος δέν χάριζε κά
στανα, μή γνωρίζων τί έστί Χρη
στομάνος, σήκωσε τό σκεπάρνι, 
πού κρατούσε, καί σίγουρα θά 
τοΰ τό κατάψερνε στό κεφάλι, άν 
δέν έπενέβαινε ό γιγαντόσωμος 
Πέτρος Λέων νά τόν άναχαιτίση. 
Τό παρ’ δλίγον λυπηρόν αύτό έ- 
πεισόδιον εύτυχώς έληξε μέ θυ
μηδίαν, διότι ό· μικρός τό δέμας, 
άλλά μαχητής Χρηστομάνος άπο- 
τεινάμενος περιφρονητικώς προς 
τόν γιγαντόσωμον άντίπαλόν ττυ 
τοΰ λέει Ίτα λ  στί : «Νά μάθτι< 
εις τό έξής νά μέ σέβεσαι γιατ

Τήν πρώτη φορά πού πήγε ό 
Χρηστομάνος μέ τή «Νέα Σκηνή» 
του στήν Αλεξάνδρεια, ή έκεΐ τό
τε άνθοΰσα Έλληνική παροικία, 
ύπεστήριξε μέ άγριες πιέννες δ
λες τίς παραστάσεις καί άποθέω- 
σε καί αύτόν καί τούς μύστας 
του. Τό τότε έν τή κεντρική πλα
τεία τοΰ Μωχάμετ— Ά λ η  πελώ
ριον θέατρον Μομφερράτου ήτο 
κατάμεστον κάθε βράδυ άπό τήν 
καλύτερη κοινωνία τής Αλεξάν
δρειάς, ή όποία προσήρχετο εις 
τό θέατρον έν έπισήμφ περιβολή 
μέ φράκο, σμόκιν οί κύριοι καί 
ντεκολτέ άμφιέσεις αί κυρίαι. Ό  
Χρηστομάνος ήτ<χν στίς δόξες 
του. Εΐχε καί λεφτά καί δόξα καί 
δπερ ίκανοποιητικώτερον γι’ αύ
τόν, τήν έκφρασιν τής εύαρεσκεί- 
ας δλων τών προύχόντων καί πο- 
λυταλάντων τής Έλληνικής πα
ροικίας Μπενάκηδων, Σαλβάγων 
Χωρέμηδων κτλ. Ώ ς  έκ περισσοΰ 
εΐχε καί τήν ύποστήριξιν είς χρή
μα καί τοΰ άδελφοϋ του Μάξ 
τραπεζίτου τότε, καί νΰν διευθυν- 
τοΰ τής έκεΐ Τραπέζης Αθηνών. 
’Έδιδε διαταγάς, αί όποΐαι έπρε 
πε νά έκτελεσθοΰν άνευ άντιρρή- 
σεως καί έβριζε δεσποτικώς πάν- 
τας άνεξαιρέτως δσοι ήονοΰντο 
νά τόν ύπακούσουν. Μιά βραδυά 
έπάνω στή σκηνή έκανε δριμείας 
παρατηρήσεις είς ένα πελώριον 
Ιταλόν μηχανικόν τοΰ θεάτρου

ι>ώ είμαι αύτοκράτωρ».
Καί ό μηχανικός τοΰ άπήντη- 

σε: «’Ά ν  σύ είσαι αύτοκράτωρ, 
ίγω εΐμαι αύτοκρατορικός».

Ό  άλησμόνητος Χρηστομάνος 
έκτός τών ταλαιπωριών πού ύπέ 
στη, έκινδύνευσε όλίγου δείν και 
τήν ζωήν του. Σ ’ ένα ταξίδι άπά 
Πειραιά εις Ζάκυνθον, μέ ένα ά
πό τά μικρά έκεΐνα βαποράκια, 
τά όποια έφόρτοιναν ζώα καί άν
θρώπους μαζί, έπεβιβάσθη καί ό 
θίασος τής «Νέας Σκηνής». ’Ή 
ταν νύχτα όπότε έδόθη τό σύνθη
μα τής άπάρσεως τής άγκύρας. 
Τό κατάστρωμα έφωτίζετο μόλις 
άπό ένα μικρό ήλεκτρικό. Ξαφνι
κά άκοΰμε διάφορες φωνές. Τί

ση
θεία, πού τοϋστελνε λεφτά νά γιά- 
ντ|- - Κ ι’ ήτανε μιά χαρά παιδί.

Αύτές οί σκέψεις τώρα τή δασά 
νιζοτν, τής φέρνανε πλήξη, άγωνία, 
σκοτοΟρα στό κεφάλι καί τήν κά
νανε νευρική καί θλιμμένη. Πώς η 
θελε τούτη τή στιγμή νά δρισκό 
ταν κάπου μόνη, νάκλαιγε άτέ- 
λειωτα, νά ξεθύμαινε. Τά δάκρυα 
μαζεύονταν καί τίς τρικύμιζαν τό 
στήθος. Καί ξύλωνε τό μπλουζάκι 
της, συχνά..

Τ’ άλλα «κορίτσια» καθόντανε 
γύρω, γύρω σιωπηλά, δχι γιατί 
σκεφτόντανε κι’ αύτά, τίποτα σο- 
δαρό, άλλά έτσι άπό κούραση. 
Άρλουμπολογίες χοροπηδούσανε 
στό μυαλό τους. ιδέες άσυνάρτη- 
τες, εικόνες ξεθωριασμένες, π’ άλ 
λάζανε άμέσως δψη. Ή  Νίτσα ό- 
λοένα σκάλιζε τή φωτιά στό μαγ 
κάλι, ή ’Αγγελική κάπνιζε άκα- 
τάπαυστα, κυττώντας άφηρημένη 
τόν καπνό π’ άνέδαινε άργά—άργά 
στό ταδάνι, ή Αιλή διάδαζε κά
ποιο περιοδικό, καί τέλος ήτανε 
όρθια στήν πόρτα, π’ όδηγοΰσε σέ 
μιά μικρή σκαλίτσα, ή ’Αντιγόνη, 
παχουλή μέ παιχνιδιάρικα μαύρα 
μάτια, πάντοτε εύθυμη καί κε
φάτη.

Πνιχτική «τμόσψαιρα απλωνό
τανε σ’ δλο τό στενόμακρο δωμά 
τιο, χωρίς καμμιά τους νά τήν ζη- 
τήση. ‘Η μυρουδιά της υγρασίας' 
τοΰ τοίχου, άνακατευότανε μέ πρό j
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τρέχει; Ό  Χρηστομάνος έπεσε , 
στ’ άμπάρι· Τί εΐχε συμβή! Ό  j 
μακαρίτης είχε πλησιάσει ε’ις τό j 
χείλος τοΰ άμπαριοΰ καί τήν 
στιγμήν πού έφορτώνοντο άκόμη 
έμπορεύματα καί προσπαθούσε 
μέσα στό ήμίφως, νά διακρίνη είς 
τό βάθος τοΰ άμπαριοΰ, άν έτοπο 
θετήθησαν έν τάξει αί άποσκευαί 
τοΰ θιάσου, καί Ιδίως γιά νά βε- 
βαιωθή ίδίοις δμμασι, μήπως έ
λειπε κανένα κομμάτι ή σεντοΰκι 
μέσα είς τό όποιον περιεκλείετο 
τό τιμαλφές γι’ αύτόν βεστιάριον. 
Καθώς λοιπόν ήτοτν σκυμμένος, 
έδέχθη άπο τά πλάγια μιάν βιαί-

το τό υφος καί σάς άσχημίζει. 'Έ , 
καί νάμπαινε κανένας πελάτης 
τώρα. θάλεγε: Μωρέ ποΰ έπεσα; 
ποΰ;!

Τελείωσε μ’ ένα δραχνό γέλιο.
Καί σταματώντας, άπότομα, είπε 
παρακαλεστά στήν ’Αγγελική:

—Δώ<ϊε μου σύ ένα τσιγάρο, 
χαρμάνιασα τόση ώρα- 

—Δέν έχω..
—Μπά; 'Ολόκληρο πακέτο δέν 

πήρες; ’Έ ,  μοΰ τό κρύδεις; θά 
δής! Πάρ’ τά μούτρα σου νά μοΰ 
ζητήσης μένα τίποτα. Πάστα δπως 
έχτές- · Καί σοϋδωσα μιά όλόκλη
ρη μωρή, τό ξέρεις, έ; τό ξέρεις;
Πέντε δραχμές είχε!

Έκείνη άκουγε άδιάφορη, Σού
φρωσε τά δαμμένα χείλια της, έ- 
δγαλε μ’ όρμή άπ’ τό στόμα της 
k o t u j o  πού γιόμισε τό δωΜ-άτιρ,.

~ Ή  Λιλή άφησε μιά στιγμή τό 
διάδασμα καί χώνοντας στήν τσέ
πη της τό χέρι, τής πέταξε στόν 
άέρα ένα τσιγάρο.

—Πάρε, μουρμούρισε μόνο.
—Μπράδο! φώναξε ή Αντιγόνη, 

τ’ άρπαξε καί τδδαλε στό στόμα 
της. Έσύ καί γώ σ’ δλες δίνουμε.
Οί άλλες σέ καμμιά, ποτέ!

Σώπασε γιά νά τ ’ άνάψη.
—Πρέπει νά σκληρήνουμε καί 

μεΐς. Άλλά  πώς; πώς; Ά χ ,  νά μή 
μπορώ νά κάνω πέτρα τήν καρδιά 
μου..

—00! δρεξη γιά καυγάδες έχεις 
δλέπω, τήν διέκοψε ή Φωφώ νευ
ριασμένη.

—Μιλήσατε κυρία προστδτις ;!
Χά, χά, χ ά !.. ’Αλήθεια δρέ Φω
φώ, τι σοΰ γίνεται ό άνηψιός σου;
Άκόμα δέν στέρεψε ή πηγή του;
Νερό, λέει, εχει ή κοιλιά του. Χα
ράς τήν κοιλιά!

Γελάσανε δλες.
—Τόν άνηψιό μου νά μή τόν ά- 

ναφέρης στό δρωμόστομό σου, τ’ 
άκοΰς; όργισμένη ξέσπασε κείνη 
καί σηκώθηκε. Σοΰ αστράφτω δυό 
σφαλιάρες στά μοΰτρα καί στά 
σπάω, δρώμα! Τί σοΰφταιξε σένα 
τό παιδί, πές μου, τί; Σοΰ γύρε
ψα ποτέ νά τό ταΐσης, δχι! Πές 
μου, σοΰ γύρεψα;

—Καλέ αύτή τρελλάθηκεεε! είπε 
μέσα άπ’ τό τρανταχτό γέλιο της 
ή ’Αντιγόνη. Κ ι’ έσκυψε μέ χαχα- 
νιτά.

Μά καί ή Νίτσα, ή Αγγελική, ή 
Λιλή, ξεραθήκανε στά γέλια. Πιό 
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πολύ θάλεγες, άπό κάποιο ξέσπα
σμα, άπό κάποια νευρικότητα, πα 
ρά γιατί δλέπανε ή άκούγανε τί
ποτα τό άστεΐο. ’Ίσως καί νά λυ 
πόντοτν κατάδαθα, τή Φωφώ καί 
τ’ άνήψι της. "Ισως καί νά πονού- 
σανε..

Έκείνη, τίς κύτταξβ σαστισμένη 
άμίλητη. Τά χεί
λια της τρέμανε. 
Κι’ άφησε τό σώ
μα της σάν πα
ράλυτο νά πέση 
στήν καρέκλα. 
Ξανάρχισε τό πλέ 
ζιμο. Τό αίμα 
τής άνέβηκε στό 
κεφάλι. Καί τά 
μάτια της βουρ
κώσανε.

Β ιαστική φά- 
νηκε στό κατώ
φλι τής πόρτας, 
ή κυρά Καλλιό
πη, μιά γρηά κο 
τσονάτη καί χον- 
τρή.

—Σωπάαε κορί
τσια, πάφτε! Κά 
ποιος πελάτης εβ 
χεται. Ξεσηκώ

σατε καί τή γειτονιά. Μή σάς ά
κούση ό άστυνόμος.· ά!

Καί χάθηκε τρεχάτη. Μέ κόπο 
σταματήσανε τά «κορίτσια» τά 
γέλια. Φτειαχτήκανε λίγο, στρώ
σανε τά μαλλιά τους καί περίμε 
ναν. Σέ λίγο μπήκε μέσα ένας άν 
τρας ψηλός, τριοτνταπεντάρης πε
ρίπου, μέ άποκρουστικό πρόσωπο.

—Καλησπέρα· ■ έκανε μπαίνον
τας στό δωμάτιο.

—Καλώς τό μωρό μου, τ' άπάν 
τησε ή Αντιγόνη, περνώντας τό 
χέρι της στή μασχάλη του. Πώς 
μας θυμήθηκες;

—'Έ , τώρα, μπορώ νά σας ξε- 
χάσω ’γώ; Τόσο δμορφα κορίτσια. 
Έσεΐς δμως, άσφαλώς θά μέ ξε- 
χάσατε.

—Τί λές καλέ, τώρα γιά σένα 
λέγαμε.

--Μπά:. .
"Η Νίτσα πετάχτηκε εΙρωνικά:
—Πολλά χρόνια θά ζήσης! ■· 
Χαμογέλασαν δλες, έκτός τής 

Φωφώς. Εκείνος τήν παρατήρησε.
—Τό.. «πουλάκι»! Τί έχει; ρώ

τησε, καί τήν έδειξε.
—Τίποτα, κεσάτια.
—Κρΐμας, κι' εΐνε χαριτωμένο.. 

Ψίτ! δέ μδς καταδέχεσαι ;—πώς 
τή λένε;

Φωφώ! · ·
—Ψίτ! Φωφίτσα, γιά κύτταμε; 

σ’ άρέσω; έλα δώ ντέ .’Έ λα . .Μπά, 
σκέρτσα!..

Πλησίασε καί τή σήκωσε χωρίς 
καμμιά άντίσταση. Αύτή τόν κυτ- 
τοΰσε άδιάφορα.

—Τσιγάρο θές ; νά πάρε. Καί 
πάμε πάνω γιά νά πάρης κέφι δη- 
λαδής, δχι τίποτις άλλο..

Τήν άγκάλιασε καί προχώρησαν 
κι’ δυό πρός τήν πόρτα.

—Μή μοΰ στενοχωριέσαι, δ,τι 
σοΰ γουστάρει, έγώ είμαι δώ: καί 
τσιγάρα καί γλυκό καί πενηντά
ρι, δλα. Ά μ ’ ξέρεις τί κουβαρντάς 
είμαι, μωρό μου. θά μέ δής · 
Μούτς! ά! έχεις μάγουλο..

Ή  φωνή του σιγά—σιγά έσδυνε. 
Τά «κορίτσια» πάλι, άθελα, στά- 
θηκαν σιωπηλά. Ή  Νίτσα, ξανά- 
πιασε τή τσιμπίδα καί σκάλισε 
τή φωτιά, άφηρημένη. Ή  Α γ γ ε 
λική άναψε δεύτερο τσιγάρο, ά- 
νοίγοντας τ’ όλόκληρο πακέττο.

Τί ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟ ΟΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ Η ΚΛΑΚΑ

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
Εΐνε γνωστό πώς οί άρχάίοι πρό 

yovoi μας στό θέατρο έξεδήλωναν 
γιά τό έργο τήν εύχαρίστησί τους 
μέ χειροκροτήματα, καί τή δυσαρέ- 
σκειά τους μέ πλαταγισμό τής 
γλώσσας ή μέ ποδοκροτήματα, κά
ποτε τόσον έπίμονα, ώστε νά δια
κόπτεται ή παράστασις, καί νά έ- 
πακολουθή τό άνέβασμα τοΰ άλλου 
έργου, πού είχε σειρά.

•Άς σημειωθή δτι ή άποδοκιμα- 
σία τών θεατών κάποτε έφτανε καί 
μέχρι πετροβολή μοτΓος τών κακών 
ύποκριτών.

ΤΙς έκδηλώσεις αύτοΰ τοΰ είδους 
έ κάκισαν ό Πλάτων καί ό ’Αριστο
τέλης.

‘Ως τόσο τό άρχαίο κοινόν ήταν 
άφταστο στή λεπτότητα τής κρίσε-- 
ως, καί δπως λέει ό Ρενάν «υπήρ
χε τότε £νας λαός άριστοκ,ρατών, 
ένα κοινόν πού άντελαμβάνετο τήν 
ώραιότητα τών Προπυλαίων καί τήν 
άνωτερότητα τών γλυπτών τοΰ Παρ 
θενώνος».

★
ΟΙ Ρωμαίοι στήν άρχή άφηναν 

ν’ άνεμίζεται ή άκρη τής χλαμύδας 
των, καί άργότερα χειροκροτούσαν.

Τά χειροκροτήματα διά μέσου 
τών αιώνων έμφανίζονται δχι μόνο 
στό θέατρο, άλλά καί στήν Έκκλη 
σία, δταν ή όμιλία ήταν έξαιρετική 
θρησκευτική έρμηνεία.

Άλλ’ άς άφίσωμε τήν ίστορία, 
καί άς ρίξωμε μιά μοττιά στή νεώ- 
τερη έποχή, όπότε θά δοΰμε δτι 
θεαυρώναι καί συγγραφείς έξεμε- 
ταλλεύθηκαν τά χειροκροτήμοπτα 
μέ τήν περίφημη κ λ ά κ α, ή όρ. 
γάνωσις τής  όποιας σκοπόν είχε 
νά προ καλή τό κοινόν νά χειροίκρο- 
τή, κι’ έτσι δχι μόνο νά ένθαρρύ- 
νωνται οί ήθοποιοί, άλλά καί νά 
παγιώνεται ή Ιδέα, δτι τό έργο σηΓ 
μείωσε θριαμβευτική έπιτυχία!!!

(Λέγεται δτι κατά τήν άρχαιό- 
ότητα πρώτος χρησιμοποίησε τήν 
κλάκα ό ποιητής τής νέας κωμω
δίας Φιλήμων γιά τά έργα του καί 
μέ άποτέλεσμα είς βάρος τοΰ όμο- 
τέχνου του Μενάνδρου).

Ώς πρώτος έπινοητής αύτής 
τής πλαστής δημιουργίας τής έ- 
πιτυχίας στή νεώτερη έποχή άναψέ- 
ρεται κάποιος,/άλλος Σωτόν. Α ύ 
τός στά 1820 είχεν Ιδρύσει είδος  
πρακτορείου μέ τόν τίτλο «’Ασφά
λεια διά δραματικάς έπιτυχίας».
Τοποθετούσε στήν πλατεία τοΰ θεά
τρου άρσενικούς καί κάποτε καί 
θηλυκούς κλακέρ, πού πήραν τ’ δ
νομα chevaliers du lustre δηλ. ιππό
τες τοΰ πολυελαίου, γιατί συνήθως 
τά καθίσματά τους ήταν κάτω άπό 
τόν πολυέλαιο τ?/; πλατείας καί πού 
γιά ώρισμένη πληρωμή κατώρθω- 
νοον νά μεταδίδουν τό γέλιο στίς κω 
μωδίες — καί τότε ήταν claqueurs 
rieurs— ή τά δάκρυα στά δράματα, 
καί τότε ήταν claqueurs pleureurs,

Ό  μπάρμπα-Δαυίδ μέ τά 90 χρο 
νάκια στήν πλάτη του έξακολουθοΰ- 
σε νά διευθύνη τήν κ λ ά κ α  τής 
'Όπερας στό Παρίσι, καί ό διάδο
χός του Φουρνιέ άφησε περιυσία ένα 
έκατουιιύριο φράγκα δταν πέθανε 
στά 1Β90.

Ό  Γ καίτε στό ήμερολόγιο τοΰ 
1797, 4 Σεπτεμβρίου γράφει μέ τήν 
εύκαιρία τής παραστάσεως τοΰ 
«Δόν Κάρλου» τοΰ Σίλλερ στή 
Στούτγαρτ, —«Μοΰ φάνηκε περίερ 
γο τό δτι τό κοινόν, δταν συγκεν
τρώνεται, δπως καί άν έχουν τά 
πράγματα, έ^τε,ρικεύει τό αίσθημά 
του μέ φωνές καί χειροκροτήματα».

Ό  ίδιος γράφει στό «Βίλχελμ Μά 
ϊστερ» — «Νά ήξερα έναν τρόπο ν’ 
άποφεύγω τά χειροκροτήματα, θέ
λουν τό καλό μου, καί δμως μέ σκο 
τώνουν. Ό  καλλιτέχνης δέν πρέπει 
πατέ ν’ άπαιτίϊ τά χειροκροτήματα 
νά εΐνε άνάλογα μέ αύτό, πού πα
ρουσιάζει».

★
Ά ς  άκουστοΰν τώρα καί δυό 
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γνώμες, πού καταδικάζουν άμείλκ 
κτα τά χειροκροτήματα καί τά θε» 
ροΰν ώς έχθρό τής πνευματικής δη
μιουργίας καί τής καλλιτεχνικής 
έκτελέσεως.

«Ή ιβοή τών κατά παραγγελίαν 
χειροκροτημάτων, γράφει ό Γέρμα, 
νός Αΰγουστος Κρούμ, μόλις πέση 
ή αύλαία, καταστρέφει δλη τήν ψυ
χική διάθεσι τοΰ θεατοΰ, πού εΐν· 
βυθισμένος σ’ ένα ώραΐο καλλιτε
χνικό σύνολο..

Περιττό νά στιγματίσωμε τήν ά· 
νσησία, τοΰ νά χειροκροτήται ό καλ! 
λιτέχνης , μόλις έμφανισθη στήν σκη| 
νή, πρίν άρχίση τήν έκτέλεσι, κα
θώς καί τήν βλακώδη έπιμονή το3 
νά έποοναλάδη τό κομμάτι, πού έξί. 
τέλεσε.

Μά τότε γιατί νά μή χειροκροτοΟ 
με, δταν άντικρύζωμε πραγματικά 
άριστουργήματα σέ μιά εκθεσι ζω
γραφικής ή γλυπτικής;... Δέν είδα 
ποτέ μου καμμιά έξαιρετική καλλι' 
τεχνική έκθεσι νά πλημμυρίση άπό 
άνθοδέσμες, δπως τοΰτο συνήθιζε, 
ται στή σκηνή, δπου οί καλλιτέχνες 
κοψομεσιάζονται ύποκλινόμενοι έτ 
δαφιαίως πρό τοΰ άφηνιασμένου κοι 
νοΰ.

Πόσο καλά έννοώ έκείνους πού 
δέν χειροκροτοΰν. Ή  ψυχική των 
κατάστασις δέν έπιτρέπει νά μιμη- 
θαϋν μαϊμουδίστικα τό πολύ πλήθος. 
Μερικοί έκλεκτοί διευθυνταί θεά. 
τρων δοκίμασαν νά καθοδηγήσουν 
τό κοινόν, νά έκδηλώνη τήν εύχαρϊ- 
στησι ή δυσαρέσκειά του μετά τήν 
παράστασι ή καί μέ σημειώματα 
κατά τήν ώρα τής έξόδου κι’ έτσι ή 
έξέλιξις τής παραστάσεως νά μή 
διακόπτεται, οΰτε νά ένοχλήται άπό 
τά χειροκροτήματα. Άλλά είνε τό. 
σο δύσκολο νά έξαλειφθή μιά πα- 
λαιά κακή συνήθεια!

"Οταν τό κοινόν θέλη νά χειρο. 
κροτήση, άς χό κάμη τούλάχιστον 
δπου πρέπει. "Ενα κοντσέρτο τοΰ 
Μπετόβεν ή ένα έκλεκτό δράμα είνε 
βεβήλωσις νά καταστρέφωνται άπό 
τήν άγριο; έκδήλωσι τοΰ κοινοΰ1, δ. 
πως εΐνε ένοχλη,τικό καί άνοστο νά 
στέλωνται στή σκηνή άνθη καί διά
φορες άχλες προσεκτικά τυλιγμέ
νες καί σφραγισμένες άνοησίες.

Τά χειροκροτήματα έχουν λόγο 
καί είνε δικαιολογημένα, μόνον δι 
ταν παίζεται κάτι διασκεδοτστικό, 
κωμωδία ή όπερέττα. Έκεΐ χειρο. 
κροτεί κανείς αύθόρμητος, γιά νά 
δώση διέξοδο τό έγκάρδιο γέλιο 
του. Επιμένω δτι μόνο σέ παρό
μοιες περιπτώσεις έπιτρέπονται τά 
χειροκροτήματα, διαφορετικά, ϋ .  
στερα άπό τά ύπέροχα λόγια ένός 
κλασσικού έργου ή άπό τό άκουσμα 
μι«ς έπι|βλητικής μουσικής, ό θόρυ
βος μαρτυρεί δχι μόνο τέλειαν άνυ. 
παρξία καί τής στοιχειωδέστερης 
αισθητικής άλλά καί έσχάτην άνοη,- 
σία καί άσέδεια».

Ά
Ή  γνώμη τοΰ διασήμου Ί  ρλαχ 

δοΰ Συγγραφέως Μπέρναρ Σώ εϊ·. 
νε περιεργοτάτη γιά τήν έρμηνεία 
πού δίνει στά χειροκροτήματα.

_«Ό πρώτος δρος μιας καλλιτεχι* 
κής παραστάσεως εΐνε νά κατορθώ* 
σοον ot ήθοποιοί Λ j 
τέλεια δτι ύπάρχει άκροά,.,^ο καί 
τό άκροατήριο νά λησμονήση, δτι 
είνε άκροατήριο.

Άπό τή στιγμή πού τό κοινόν κά 
νει θόρυβο, καί οί ήθοποιοί εΐνε ύ- 
ποχρεωμένοι νά σταματήσουν καί 
νά περιμένουν νά γίνη ήσυχία, κα- 
ταστρέφονται οί καλλιτεχνικές συν
θήκες, πού έτοιμάστηκοτν μέσα στή’ 
σιγή, τήν προσοχή καί τή φροντίδα 
τών διαφόρων δοκιμών.

Οσο γιά τή συνηθισμένη πρόσ. 
κλησι στή σκηνή τοΰ συγγραφέως, 
αύτό είνε μιά ΐ> β ρ ι ς, γιοττί τό 
κοινόν μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει 
νά θυμάται δτι ύπάρχει συγγρα
φείς. ’Απεναντίας πρέπει νά τόν ά. 
γνοη».

ΠΑΝΟΣ ΚΑ ΛΟ ΓΕΡ ΙΚΟ Σ

λογοτεχνικής Αξίας, ένφ οΐ πραγματικοί 
καί άξιο* τοΰ όνόματός των λογοτέχνες 
μας, δπως οί κ.κ. θεοτοκάς, Τερζάκης, 
Νάκου, Δασκαλότκης, Αλεξίου κλπ. πέ
φτουν σέ δεύτερη μοίρα. Απόδειξη ή κρί
ση τοΰ λογοτεχνικού βιβλίου κα! ή αύξη
ση κυκλοφορίας «Ρομάντσου» κτλ. Μέ τό 
νίίχω, λοιπόν, αύτό τό θάρρος έγώ, δέν 
συκοφαντώ κανένα νέο, «πως νομίζει ό 
κ. Σ ιατόπουλος, άλλ’ άπλούστατα χτυπώ 
πρώτος μιά κατάσταση πού δέν μόίς τιμδ 
νά τήν Ανεχόμαστε άν θέλουμε ό τόπος 
μας νά προοδέψη πνευματικά.

2) Σέίομα ι κι* έχτιμώ άπόλυτα κάθε 
προηγούμενη πνευματική δημιουργία τό
τε μόνο, δταν «στάθηκε γερό σκαλοπάτι 
γιά νά πατήσουμε · μεΐς, στάθηκε πρώτη 
ύλη γιά τό δικό μας τό οικοδομή μ or, >. δ
πως κ Γ  ό κ. Σ  ιατόπουλος λέει. Τά σκα-

Ή  Λιλή, συνέχισε τό διάδασμα. λοπάτια δμως τού Κα6αφισμο0   Καρυ

’Όρθια στήν πόρτα, ξαναστάθηκε ^
ή Αντιγόνη.

Καί τό τρίξιμο τής σκάλας, άν- 
τηχοΰσε στήν πνιχτική άτμόσφαι- 
ρα τοΰ δωματίου, έκνευριστικά, 
πένθιμα..

Γ Ε Ρ . ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΜ Η Σ

, ΑΝ ΤΑΠΑ ΝΤΗ Σ  I ΤΟΥ κ. Σ φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α

’Αγαπητά «Παρασκήνια»,

*Η ΰπόθεση Μπουφίδη καί νέων πήρε 
I δλα τά χαρακτηριστικά μιάς δικαστικής 

, Λ ί υπόθεσης, μέ κατηγόρους, κατηγορούμε.
αν ώθησιν άπο_το βιντσι του βα-1 ^  συνηγ6ρους κτλ., κα1 π„ρ 0υσίασε 
TTOpiOU, TO 0TCOLOV TTfV στιγμήν έ- χ> άκόλουθα άπρόοπτα που μεγ<χλώνοι;ν τό 
κείνην κατέβαζε στ* αμπάρι 3--4 ένδιαφέρο της:
σακκους αΧεϋρΐ! Ολοι οι έτΓιβα | Πρώτα - πρώτα? άφοΰ ό κ. Μπουφίδης 
ται ήμέτεροί και ξένοι τρεζαμε J άπήγγειλε τό ψευτοκατηγορώ του ένάντια 
τροααγυένοί γύρω άπό τ’ άνοί- στούς νέους, μόλις εϊδε τό ξεσήκωμα τών

τελευταίων καΐ κατάλαδε τά σκούρα, «σα
φώς ποιων» f έ'κλεισε τό στόμα του και 
«ώχετο άπιών»! "Εγινε ετσι κατηγορού
μενος έρήμην κι* ένφ οί νέοι μέ τήν πα
ρουσία τους καί τίς άλλεπάλληλές τους

χτό αύτό βάραθρον, τό όλίγου 
δεΐν βάραθοον τοΰ θανάτου.

Μετά μισή α>ρα άγωνίας, κα
τόρθωσαν νά τόν άνελκύσουν έ
πάνω ε ίς  τό  κατάστρωμα κρέμα- I μ«Ρ™ Ρί« : <*νατρέπανε ϊνα-ενα τά έπιχει.

, , , ' Ρήματά του —  ό θεός νά τά κάμη έπι.
σμενον και δεμενον εις το βιντσι . J χειρήματα   κι’ ό φό&ος της καταδίκης
Ά λ λ ’ εύτυχώς σώον καί υγιή, διό !τ°υ άρχισε νά τόν άνησυχή άπελπιστικά, 
τι χάρις εις κάποιαν θείαν Πρό- ί παρουσιασιήκανε ξαφνικά στήν μέση ο! 
νοιαν έπεσε στά μαλακά, έπάνω i ctuWiv ° p o‘ καί μ· δλα τά δικηγορικά
σέ σάκκους αλεύρων, οί όποιοι τ° υς κόλπα προσπάθησαν νά 

> < d o '  r\ Ρουν ν«  κάτσουν έμένα στο εδώλιο τουτ ο ν  έσ ω σ α ν  β έ β α ιο υ  θ α ν α το υ . i BWrru  . Α11 -   ____  . . ^, , , | κατηγορουμένου βγαζοντας απο κάβε ευ.
Τ ο  μονόν ' κ ω π - κ ο τ ρ α γ ικ ο ν  α π ο τέ  < θύνη τόν πελάτη τους. ’Αναφαίρετο, 
λεσυα τής πτώσεως του αύτής ή
το δτι. άντί νά έξέλθη τραυματι
σμένος, έξήλθεν άλευρωμένος!...

λοι
πόν, δικαίωμά μου τό νομίζω ν’ άπαντή. 
σω, έγώ ό ίδιος κα’ι χωρίς τήν συνδρομή 
κανενός συνηγόρου άλλά καί μ' άπόλυτη

εΰθύνη, στίς κατηγορίες πού μοΰ φορτώ
σανε ot κ.κ. συνήγοροι τοΰ κ. Μπουφίδη, 
καί γ ι’ αύτό σας παρακαλώ πάλι νά μοΰ 
διαθέσετε τόν χώρο πού θά χρείααθίι στά 
«Παρασκήνια» ή άπάντηση μου αύτή.

Σχετικά μέ δσα μοΰ καταλογίζει δ κ. 
Δ. Σ ιατιόπουλος δέν ϊχω παρά νά πώ τά 
παρακάτω:

1) Δέν έβρισα οϋτε τόν κ. Μπουφίδην 
ούτε άλλον κανένα. Κατηγόρησα κι* έψε
ξα μονάχα τήν κούφη ματαιοδοξία τοΰ 
άνθρώπου, τήν ύποπτη πρόθεση τοΰ άρ
θρου του ___ πού είναι τό έργο πού θά τόν
γνωρίστ) στό κοινό χωρίς ντόρο; _  καί 
τήν εύκολία μέ τήν όποία ξέγραψε δλους 
τούς νέους άπό τήν 'Ελλάδα, θέλει πι
στεύοντας κι' ό ίδιος τά γραφόμενα του 
θέλει δχι κι' άπ' όποιοδήποτε σκοπό .δ
πως τόν δικαιολογεί ό κ. Χαννούσης άν
παρακινήθηκε. 'Ά ν  τά λόγια μου δμως, 
χωρίς νάναι δρισιές ή άνάρμοστα, είχαν 
μιάν έκφραση όπωσδήποτε αύστηρή, έπρε
πε νά τήν έχουν, δχι μονάχα γιά τίς αί
τιες πού τήν προκάλεσαν, μά καί γιατί 
άκόμα μέ τό νά μήν έχουν οι νέοι σήμε
ρα τό θάρρος νά ξεκαθαρίσουν τή θέση 
τους απέναντι στή θέση ώρισμένης κλί
κας περιθωριογράφων, άποτολμοΰν οί τε. 
λευταΐοι νά παρουσιάζωνται διαρκώς μπρο 
στά στά μάτια τοϋ κοινοΰ μέ άπαιτήσεις ι

άποπειράθηκε νά Τά πατήση γκρεμοτσα. 
κίστηκε κι' δποιος ξαναποπειραθή πάλι τά 
ϊδια θά πάθη. Συγκεκριμένα θεωρώ καί 
πιστεύω πώς οί δυό αύτοί «...ισμοί» γιά 
τήν 'Ελλάδα στάθηκαν τό ϊδιο όλέθριοι 
δσο καΐ οί Παπαρρηγοπουλισμοί _  Πα- 
ρασχισμοί, άπό τών δποίων τήν ούσία δέν 
διαφέρουν καθόλου. "Υγιείς καί γερές 
στά ίάθρα τους άντιδράσείς δημιουργή- 
θηκαν Ισόχρονα μέ τούς παραΛο^ω «...ι- 
σμούς» στήν 'Ελλάδα, γιά τΙς όποιες δ
μως δάζω...

3) "Οσο γιά τόν συρρεαλισμό καί φου
τουρισμό, θά έπρεπε ό κ. Σ  ιατόπουλος 
νά πή τά έπιχειρήματά του στόν κ.Μποο- 
φίδη, πού αύτός, μαζύ μέ δλα τ' άλλα 
πού διαλάλησε, είπε καί τούτα: «Στήν 
«Πρωτοπορία» του Γιοφύλλη πρωτοφάνηκε 
συρρεαλιστικό ποίημα!» κι’ αύτά άκρι- 
®ώς θέλοντας κι* έγώ νά ειρωνευτώ, Ε
γραψα δσα γιά τήν προκειμένη περί
πτωση έγραψα. ‘Η έμβάθυνση, λοιπόν, σ’ 
δνα φιλολογικό άρθράκι φαίνεται δτι 
χρειάζεται περισσότερο στόν κ. Σιάτ. π«- 
ρά σέ μένα.

καί 4) Γιά τό «πιστεύω» μου πού ξέχα- 
σα νά πδ, κατά τήν άπάντηση τοΰ κ. 
Σ ιατ. στήν άπάντησή μου, δέν έχω οϋτε 

τώρα νά προσθέσω τίποτα, καί τόν άφί- 
νω νά ύπο θέση δτι θέλει καί δέν θέλει. 
Έ γώ  άπήντησα σέ μιά πρόκληση, δέν 
ήρθα νά κάμω., ντόρο, άλλ’ οϋτε κι’ ή 
νεανική μου ήλικία μοϋ έπιτρέπει νάχω 
τιποτ’ άλλο έκτός άπό άνησυχίες, "Οσο 
δμως γιά τόν κ. Σ  ιατ. λυποϋμαι κατά
καρδα πού μπλέχτηκε στήν ύπεράσπιση 
τοΰ κ. Μπουφ. άπό τήν όποία φοδοϋμαι 
πώς δ,τι καί νά κάνη ή καταδίκη του ϊ. 

Χει «Υή·
Απευθύνομαι τώρβ πρός τόν ίκλεκτό

θεατρικογράφο μας κ. Γιο™. Σιδέρη·, στόν 
όποιο καί δηλώνω είλικρινά τά άκόλου- 
θα:

1) Λυπήθηκα πολύ γιατί ή φράση μο» 
«...κουρελιάρικοι καί ζητιάνοι ψωμιοΟ 
καί στέγης θίασοι...» σάς έσκανδάλισε 
τόσο καί γιά νά διορθώσετε τά πράγμα
τα δημοσιεύσατε τό γράμμα σ α ς  γ ι' αύ
τή στά «Παρασκήνια». Σά ς πληροφορώ 
δμως, κ. Σ  ιδέρη> δτι γράφοντας αύτή 
τήν φράση μου στήν άπάντησή μου—  δ- 
ποια καί άν ήτανε —  πρός τόν κ. Μπου
φίδη, δέν είχα κανένα σκοπό νά θίξω κβνέ 
να «θίασο Νέων»-τής έποχής πού άναφέ. 
ρετε, άλλ' άπλούστατα νά πώ στόν κ. 
Μπουφ. δτι τί μποροϋσαιν νά προσφέρουν 
περισσότερο οί θίασοι αύτοί στό θέατρο 
πώς, καί τή λαχτάρα νάχαν, θά κάναν 
κάτι, άφοΰ πεινούσαν καί δέν είχαν |να 
δικό τους θεατράκι νά στεγάζωνται κι’ 
άφοϋ καμμιά βοήθεια δέν είχαν άπό κα
νένα; Δέν παραγνώρισα, λοιπόν, οϋτε πα. 
ραγνωρίζω τις προσπάθειες αύτών τών θι
άσων καί είδικώτερα Παγκρατίου  Στα .
δίου, άλλά δυστυχώς έμειναν μόνον προ
σπάθειες καί σάν τέτοιες πρέπει νά λογα, 
ριάζωνται. Μή ξεχνόίτε δμως δτι πριν γΙ· 
νή ή ’ Επιτροπή Άδείας, δποιος ήθελε 
έκανε τόν ήθοποιό, έφτιαχνε θίασο καί 
τοϋδινε δποιο δνομα ήθελε καί βτι γενι
κά ή κατάσταση ήθοποιών καί θεάτρων 
πριν άπό λίγα μόλις χρόνια δέν ήταν κα
θόλου καλή. "Οσο γιά τήν σύνταξη τοΟ 
«...ζητιάνοι ψωμιού κτλ.» νομίζω δτι ή 
δημοτική δέν άπσχλείει τήν περίφραση.

2) Δυστυχώς άδυνατώ προσωρινά νά 
κάμω ένα ταξίδι άπό τήν Νάξο στήν Ά .  
βήνα γιά νά έπισκεφβώ τό θεατρικό 
Μουσείο, μόλις δμως μοϋ δοθή ή κατάλ
ληλη εύκαιρίαι σάς ύπόσχομαι δτι βάνοκ 
πρώτη μου δουλειά.

3) Δέν φαντάζομαι καθόλου τόν έσυτ* 
μου δτι ένσαρκώνει «δλη τή «νέα» μορφή 
Τής διανόησής μας» οϋτε πέρασε ποτέ Λ. 
πό τό νοϋ μου τέτοια Ιδέα. Άφοϋ δμως 
προκάλεσε μέ τέτοιο τρόπο τούς νέους Α 
κ. Μπουφίδης, θεώρησα καί τόν έαυτό 
μου προσβαλμένο κι’ ή θυμώδικη Απάν
τησή μου πήγασε άπό τις αίτιες πού άνα. 
φέρω στήν 1η παράγραφο τής άπάντησής 
μου στόν κ, Σ  ιατόπουλο.

Αύτά γιά σάς καί γιά τούς άλλους.
Μέ φιλία καί μ' ευχαριστίες στά « 1 *  

ρασκήνια».
Νάεοε στίς 6 3— 1939

Μ ΙΚ Ο *  Ϊ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Λ β !
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Γιά τb κοινόν τών Άδηνών μά καί των περιχώρων 
£u φύλλο ν προηγβύμενον κι’ εί; τόν αύτόν τόν χώρον 
λίγε; γραμμέ; έγράψαμε περι τοΰ Ι'ιαννβυκάκη 
έν μέρει κολακευτικέ; καί τσουχτερέ; λιγάκι 
μέ την σειράν δέ κάνομε περιγραφήν έτέραν 

οϋτω; είπεϊν δευτέραν 
καί στή; σατύρα; τίδεται την, ά; την ποΰμε...μιτβδκα 

κάποια ίυά; πολύ γνωστή 
πού μένει πάντοτε πιστή, 

καί Σπυρβιτούλβυ λέγεται κα'ι Πάνβυ Παιταδβύκα.

Εΐνε τά δυό καλά παιδιά κι’ όνόματα γνωστά 
έπιτυχίε; άπειρε; ώ; τώρα έσημείωσαν 
κ-χμμίαν έπιχείρησιν άκόμα δέν ζημίωσαν, 
πλήν ά; τού; παραλάδωμε καδ’ έναν χωριστά.

Τ ί; δόκιμέ; τών έργων των, ρεδύ κι’ όπερεττών 
άπό πολλών έτών 

έ Βάσο; ό Χπυρόπουλο; συνήδω; διευδύνει 
κι’ έναντι τών ήδβπβιών αύτό; φέρει εύδύνη.
Αύτό; άκούει τά σχολιανά πρωΐ και μεσημέρι 
όταν ζηλεύουν μερικοί τών άλλονων τά μέρη 
κι’ όσάκι; πλεϊστα πλάσματα ισχνά καί δεοκόμματα 

χωρίζονται σέ... κόμματα...
Αύτό; δά φέρη νούμερα ή δά τά συμπλήρωση 
καί τά σπασμένα γενικώ; αύτό; 8ά τά... πληρώση 1

Άλλά, έκτό; τών δοκιμών τόν δασανί^βυν κι’ άλλα 
ζητήματα μεγάλα 

νά γράψη κΓ άλλα νούμερα, νά δρή καλέ; Ιδέε;, 
πρωτότυπε; σπουδαίε;.

Γ  ιά τή; καρδιά; τβυ έξαφνα, νά γράψη τό...μ ε ρ ά κ ι 
σπουδαίο νούμερά κι 

έκτό; άν είνε μακρυά όπω; συχνά τήν χάνει 
έπότε άντί νά κλάψτι 
ρομάντσα δά τή; γράψϊι 

γι’ αύτό καί στί; ρομάντσε; τβυ μοναδικό; τυγχάνει!
Κ Γ  αίσίω; τώρα φτάνουμε στόν φίλβ Παπαδβύκα 
πού πάντε; γιά τβ γράψιμο συνήδω; τόν εξαιρούνε 
καί τόν περνοΰν γιά κβμητα, τβύλάχιστον, ή δβύκα 
άφοΰ στήν φάτσα μερικοί κΓ έλάχιστβι τόν ξέρουνε. 
Κ Γ  αύτό γιατί δέν πάτησε καμμιά φορά στήν

πρόβα των.
ΚΓ άν πάη καμμιά φορά 

μπροστά σ’ αύτόν έρυδριά κι’ αύτό τβΰτο τό πρβδατβν. 
Γυαλιά, τβύτέστιν, δηλαδή στό πρόδατβν φορά

Γ .  © Ι Σ Β ί Ο Ε
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Γ ΕΓ0Ν 0Τ λ.. .ΓΕΓ0 Ν 0 ΤΑ  
ΠΟΥ I » !  Κ Ο Μ Μ Ι  Τ Ι  Ι ϊ ί

Τό θέατρον τ6 «Λυρικόν» ώς άρτι διε&όθ., 
είς τόν Μακέδον τελικώς κι’ όριστικώς έδόθη 
Κ Γ  άπό πολλούς έλπίζεται, ψηλούς τε καί κοντούς 
πώς θ’ άνεδάζη τοϋ λοιπού έργα καλά μέ οΟσίαν 
γιατί τό θέατρον αύτό έχει κομφόρ καί... ντους 
καί θά συνέλθη κάνοντας μικράν... ψυχρολουσίαν! 
Γνωστές πρωταγωνίστριες τοΟ μουσικοΰ θεάτρου, 
πρός τέρψιν κΓ άγαλλίασιν παντός θερμού των λά-

(τρου,
άφοΰ πρωτίστως άφησαν τόν διά ζώσης πόλεμον, 

πού προξενεί... πονόλαιμον 
νά τόν κηρύξουν σκέφτηκαν ξανά διά του Τύπου 
έξ αφορμής ένός φιλιοΰ, τά μάλα πρωτοτύπου.
Ή  μία τούτων, πρώτιστον, σ' έρώτησιν συντάκτου
είπε, δτι κατήρχετο μέ τ’ αυτοκίνητό της
καί κάποιος νέος άγνωστος, εύθύς, μ’ δλο τό τάκτ

(του
έφίλησεν αυθόρμητα τό χέρι τό λεπτό της.
Είς τόν συντάκτην τόν αύτόν, κατόπιν, άλλη μιά 
γνωστή πρωταγωνίστρια, γεμάτη νοστιμιά, 
γιά ν' άποδείξη βέβαια πώς δέν είναι δειλή 

μέ τήν σειράν δηλοΐ 
δτι συνέβη κάποτε μ ένα... τραμβάϊ νά τρέχ{|, 
έφ' δσον αϋτοκίνητον έκείνη, φεΰ! δέν έχει 
καί τήν στιγμήν πού, σάν ντιζέζ, έπέταγε μέ... τέμπο 
τίς φλούδες που περίσσεψαν άπό τό πασατέμπο 

κάποιος μοντέρνος νέοο. 
συνάμα καί γενναίος* 
κι’ όλίγον άναιδής 

τής άρπαξε τό χέρι της καί τό ήσπάσθη δίς,
Καί τώρα περιμένομεν άπάντησιν καί τρίτης, 

άγαπητοί μου, ήτις 
δέν έταξίδευε μέ τράμ, ρόλς ρόϊς ή Πακάρ, 
άλλά μέ τήν... στρατόσφαιρα πετοΰσε τοΰ... Πικάρ. 
Κλέπτης τις πρωτότυπος μά καί περιωπής 
έγινε θρύλλος έπροχθές πρωτοφανούς κλοπής.
Τού «Μοντιάλ» διέρρηξε τήν μιά τών βιτρινών του, 

καί δυό θεατρινών του 
τά πιό μεγάλα κάδρα των άφήρεσεν έν τάχει 
κι ως συμπεραίνουμε πολλοί, στό σπίτι του θά τάχη. 

Ηταν «άρτίστικα» τά δυό μέ πόζες μή σεμνές 
γι' αύτό τά κλέψανε ρωτώ κΓ έγώ, χωρίς αστεία 
τί θά τίς κάνη σπίτι του τίς ντίβες τίς... γυμνές 
είς έποχήν σαρακοστής, ποΰ απαιτεί... νηστεία!
—   Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ
Ι·ιι·ιι·ιι*ιι·Μ·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι ι·ιι·ιι·ιι·ι

ΓΕΝ ΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΣΤΟ ΕΛΑΦΡΟΜΜλΣ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ' ΟΧΙ ΦΕΙΛΆΊΆ 
ΟΛΙΓΟΝ ΞΥΛΟΚΟΠΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΟΥΝ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ
Καί νέβν ξυλοκόπημα, λοιπόν, έβημειώ&η 
μέσα βτά παρασκήνια δεάτρβυ μβυσικβΰ 
Μιά μπαλλαρίνα άτυχή; ύπ’ άλλη; έμπλβςβτΊώβη 
τή συνοδεία κβμματιβΰ κάπω; ρωμαντικβΰ..
Έπίδεσι; έγένετβ έν ωρα παραστάσεω; 
κΓ ένφ άπάνω στή σκηνή έπαί^ετβ τό έργβν 
ξύλβ έπαί^ετβ πιό κεΐ καί άνευ άντιστάσεω; 
έν μέ«ω περιέργων.
Μιά μπαλλαρίνα, άγνωστβν γιατί έξβργισδεϊσα 
κατά τή; συναδέλφβυ τη; έπέπεσε μέ μένβ; 
κΓ άν δέν τήν συγκρατβύσανε τότε ή έπιτεδεΐσα 
8ά τήν άπβτελείωνε στό ξύλβ ώρισμένω;
ΚΓ άπ’ τβ μπερντάχι έπειτα, ή ένβχβ; εύδύ; 
τά δέβντα έξετέλεσε άμέσω; κι’ αύδωρεί 
καί βπω; δά έμάντευσε δεδαίω; ό καδεί; 
έπήγε στήν Έπιτρβπή τβ... δίκηβ τη; νά δρή !
Γιατί δέν δρήκε μβναχά σπουδαίβ δικηγόρο 
— άφβΰ τό έπεισόδιβ έκαμε μέγα ντορβ — 
μά τήν ύπβστη ρίξουνε στό δίκηβ τη; κΓ οί φίλβ* 
άφιερώσαντε; εύδύ; περίπβυ μία στήλη...

Τίϊ ! τά ξυλβκβπήματα ! Ή  τρβμερά πληγή 
τβΰ μβυσικβΰ δεάτρβυ μα; πβύ άπό αίμα σφύ£ε· 
καί εί; έκρήξει; φβδερά; συχνάκι; όδηγεΐ 
καί τήν ’Επιτροπήν μετά ’Αδεία; τήν $αλί$ει.
Καμμιά σαιζόν δέν πέρασε, άλήδεια έω; τώρα 
χωρί; ξυλοκβπήματο; νά έκραγη ή μπβρα...
Πότε πρωταγωνίβτριε; σπουδαίε; έν Άδήναι; 
καί πότε βί κακόμβιρε; κΓ ανδρείε; μπαλλαρίνε; 
στά χέρια φτάνουν, μιά δραίυά κΓ ήρω^κώ; άρπά^βνται 
καί δρί$βνται καί δέρνβντ*ι καί όλο ξε;ιαλλΐά$βντάι
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Κι’ etve τό πιό περίεργο σ’ αύτή τήν Ιστορία 
βτι στά χέρια έρχβνται συνήδω; φιλενάδε; 
πβύ ώ; τήν κρίσιμη στιγμή δέν χάνουν εύκαιρία 
νά φιληθούν, ν’ άγκαλιαστούν σάν νάταν αδερφάδε;.*
Μέλι καί γάλα ήτανε, μέρα-νύχτα παρέα 
τά πέρναγαν δαυμάσια, βπβυδαΐα καί ώραΐα 
ώ; βτβυ, ξάφνου μιά δραδυά, εί; τά καλά καδβΰμεν» 
άρχί^βυν τά δυό πλάσματα δεινώ; ξυλοκβπούμενα 
Χαστούκια, ξεμαλλιάσματα, άλλά καί καρεκλιέ; 
άμέσω; άντικαδιστοΰν φιλιά καί άγκαλιέ;.
Μέ ότι εύρβυνε μπροστά αύτβστιγμεί όπλί$ονται 
οί τοΰφε; ξερρι^ώνονται, τά πρόσωπα μαυρί^βνται.
Καί άν δέν σπεύσουν πάραυτα νά τί; χωρίσουν άλλοι 
τά μάτια ή μιά τή; άλληνής μπορεί νά τή; τά δγάλη...
ΚΓ όλοι ρωτούνε έπειτα γιατί ή συμπλοκή ;
Πώ; ή φιλία έ;ταδε τέτοια περιπλοκή ;
Καί γρήγβρα μαδαίνεται ή φβδερά αίτια 
ήτι; τί; περισσότερε; φβρέ; εϊνε άστεία...
Μά εύτυχώ; στό δέατρβν μέ μιά μικρή προσπάδεια 
ταχύτατα παρέρχεται ή κάδε άντιπαδεια...
Συγγνώμαι άνταλλάσσβνται κατόπιν, καί έν τ?λει 
άρχί^βυν πάλι τά φιλιά, ή γλύκα καί τβ μέλι, 
ώ; δτβυ νέα άφορμή, δεδαίω; γεννηδή 
κΓ β Τρωικό; ό πόλεμο; νά έπαναληφθή..
’Έ ... τί νά γίνι.Ι δρέ παιδιά !... 'Υπομονή ...
Αύτά είχε ανέκαθεν ή έλαφρά σκηνή 
κΓ αύτά δά έχη πάντοτε — είν’ γνώμη γενική — 
μέ λίγα λόγια δηλαδή, ξύλο... μέ μουσική

Ο Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ
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ΑΡΑ

m

Ω Ρ Α  7 (ώρα. του παιδιού)·. Ό  
κ. Χάγερ - Μπουφίδης.

Ω Ρ Α  ΨΑ Ξύλο μετά μουσικής 
(Ό  πατήρ Ποζέλλι — Νίνα Πα- 
βλοφσκάγια) ·

Ω Ρ Α  7 %. Δελτίον... 'Αστερο
σκοπείου (ό κ. Μαδράς.)

Ω Ρ Α  8. Διαφημίσεις διάφοροι 
(6 κ. Ξενόπουλος).

Ω Ρ Α  8 %  Έσωτερικαί καί έ- 
ξωτερικαί ειδήσεις. (Μήτηρ Φι
λοσόφου) .

Ω Ρ Α  9. ’Όπερες μέ σόλο ταμ- 
πουρα. (Πολλοί ήθοποιοί τοΰ Με
λοδράματος).

Ω Ρ Α  9Vi «Μήν τόν είδατε, τόν 
απαντήσατε» (Λίτσα Λαζαρίδου)

Ω Ρ Α  10 Ψάξε, ψάξε, δσο μπο
ρείς, τόν Γιαννουκάκη δέ θά τόν 
|3ρης (Φ. Άργυρόπουλος).

Ω Ρ Α  10 Vt Έπιθεώρησις ρεβύ 
(ύπνος άνευ διακοπής ύπό τών 
κοιμωμένων συμπολιτών).

Η ΦΥΛΗ ΜΑΣ ΔΑΦΝΕΣ ΔΡΕΠΕΙ  
Κ’ Η ΕΫΡΟΠΗ ΑΣ ΤΑ ΒΛΕΠΗ
Γίνε γνωστόν εί; όλβυ  ̂ μα; πώ; βί Ρωμηβί £\· γένει 
αρσενικοί καί δηλυκβί, κβινώ; τά δύβ γένη 
εί; όλην τήν ύφήλιον έσχάτω; διαπρέπβυν ,
κι’ άπβκβμί^βυν δησαυρβύ;, άλλά καί δάφνε; δρέπβυν-

Στό «πβξ διέπρεψαν πβλλβί καί μερικβί στήν πάλη, 
στί; ίέχνε; καί στά γράμματα, στά; έφευρέσει; άλλβι,
Καί μερικβί κβιμήδηκαν μέ... λέοντε; παρέα
έάν ύπ’ βψει λάδωμε τβν'... Γ  ι ώ ργ η τ β ν  Ά  σ π ρ ε α.
Άστέρε; έκαναν, Ρωμηβί, στό Χόλλυγουντ ντεμπβΰτα 
τβν Μπέρναρ Σώ ’ξευτέλισαν μέ μία... «Σταχτβπβύτα» 
κι’ ύπ’ βψει τη; δέν έλαδε τβν Σαίξπηρ ή 'Ελλά; 
άφ’ ή; στιγμή; γεννήδηκεν β...Σ π ΰ ρ β ;  ό Μ ε λ α ς.
Σ ’ βλην τήν γην μεσβυρανβΰν άρτιστε; Άδηναΐβι 

μεσήλικε; καί νέβι, 
στά καμπαρέ καί στί; ρεδύ στβ δράμα καί στήν άρια 
κι’ ίδβύ τώρα προστίθενται κΓ ελληνικά σενάρια
Ταινίαν' τέτβιαν είδαμε γνωστήν κι’ άπ’ τά; άριστα; 
δική; μα; σεναρίστα  ̂
τή; Σκβύρα δηλαδή.
Κ Γ  βστι; έξ όλων έτυχε τό φίλμ αύτό νά δή 

επόμενον δά ήτο 
νά τή; φωνάξη «Ζήτω.

ΑΟΓΙΑ ΜΕΓΑλΑΝ ANAPDH
Παρασκευή ώρα 10 π.μ.

Ό  Χατζηχρήστος διεγράφη ά
πό τό σωματεΐον διά λόγους ά- 
κατανόμαστους!

Μ. Μυράτ
Παρασκευή ώρα 12 

_'0 Χατζηχρήστος είναι λαμπρό 
παιδί, ποιός είπε πώς τόν διεγρά- 
ψαμε; !

Μ. Μυράτ 
Μόνον ό Σακελλάριος καί ό 

Εύαγγελίδης εΐναι συγγραφείς 
άξιοι γιά τό θέατρό μου.

Μακέδος 
1 Τώρα πιά gy.va ήμικρατική. έ
χω κατά συνέπειαν καί... αίθου
σαν άναμονής!

Μαρίκα
Είμαι λευκή περιστερά προκει- 

μένου περί τοποθετήσεως αντι
γράφων. ’Ά ς  δψεται β Μαμωνάς 
πού μας πήρε δλους στό λαιμό 
του.

’Ένας ύποβολεύς 
Οί σημερινοί κωμικοί δέν μέ 

συγκινοϋν πιά, τώρα τάχω μέ 
• τούς άρχαίους.

Καρακάσης
Ξτό νέο εργστκχ

Ζουάν, δνομα καί πραμμα!
Γ. Παπας

βπω; κι’ ξένβτ φωνΐξϊΐν; ;
κΓ βί σεναρίστε; δά τά δροΰν, άπβ τήν Σκούρα... σ κ ο ύ ρ α .

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ  (ΜΟΥΛ-ΠΟΥΥΛ)
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑΞΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ ΤΟΥ «ΙΝΤΕΑΛ”

Γιά ν* εΐσχωρήση κοτνε'ις στά κα
μαρίνια τών μπαλαρινων, είνε δ- 
ποσδήποτε 'εύκολο. Μά γιά νά 6γη 
«σώος. τάς ,φρένας>, εΐνε δυσκολώ- 
τατο!. Πολύ περισσότερο μάλιστα, 
άν έχη ύ·π δψη του, νά τούς πάρη 
συνέντευξη. ’Εν τούτοις ό ύποφαι- 
νόμενος, τ’ άπεφάσιρε μέ κόπτοια— 
δέν τό κρύβω — άνησυχία.

Άνεδαίνώ -μιά μικρή ξύλινη σκα
λίτσα, δρίσκουμαι άπένοοντι άπό 
ένα πορτάκι, χτυπώ. Δεκάξη 
«μπρός», σ’ ,δλες̂  τίς μουσικές κλί
μακες άκοόνονται. Κι’ άντικρύζω 
— τί ποτνόραμα!...— δεκάξη άφρά- 
το; λουλούδια! Ό  άγαπητός Γ. 
θίσβιος (Μούλ-Πούλ) εΐνε άνάμε- 
σά τους. Κρατάει μολύβι καί χαρ
τί. “ Οπερ, έκτελεΐ κι’ έδώ μέσα ά
κόμα, τό φοδερώτερο τών έλαττω- 
μάτων του : Γράφει στίχους!...

Μ ό λ ις  έξήγησα στά κορίτσια τόν 
λόγο τής έπισκέψεώς μου, μ’ ά&ια- 
κρισία έσκυψα νά δώ τί γράφει: 
Καί ιδού : ·

Εΐνε Μάγκας μέχρι φτέρνα 
τήν φοβάται ί) ταδέρνα.
Δ έν έγεύ&η χυλοπήττα 
xai τήν όνομάζουν, Ρίτα!..

—Κύριε Φαρδούλη Γιο,ανοΰ εινε τό τράγοΰδι 
«ΤοΟρνε-τοΟρνε» πού παίζει ή λαττέρνα;

—Κι- αύτό δικό μου είναι.

- Σέ ποιά άνήκει τό παρόν;
— Στή Ριτούλα Κοντοπούλου, μ’ 

άπαντά, δείχνοντάς μου μιά χαρι
τωμένη, κοπελλίταόί.

— Σάς έμπνέει;
— Βέβαια. ΚΓ δλες έδώ μέσα μέ 

έμπνΐουν. Οί τοίχοι’, εΐνε γεμάτοι 
μέ τετράστιχα. 'Η δεσποινίς λοι
πόν άπό δώ, «Δέν έγεύθη χυλοπήτ
τα, και τήν ονομάζουν Ρίτα.»

— Είστε βέβαιος γιά τό τελευ
ταίο -,

— Ου;ε λόγος. Άφοΰ τή χυλο
πήττα... τήν έφαγα έγώ;...

• Ξεσποΰμε σέ γελοία,
*- ”Αμ’ εΐόαι κι’ ειλικρινής, τοΰ 

λέει ή Ρίτα.
— Μήπως εΐνε καί τίποτ’ άλλο;
—... Ψεύτης ! '
.Ή -τελευταία δήλωση, άνάβει τό

γλέντι. ΚΓ: ή. στιγμή γιά συνέντευ
ξη εΐνε κατάλληλη.

— Λοιπόν δεσποινίς Κόντοπού- 
λου, ποιόν ρόλο θά.θέλατε νά παί- 
ζατε; , . ι .

— ”A i τώρα μάλιστα!... Ποιόν 
άλλον άπό τής Γρηάς Φροσάρας, 
στίς «Δυό ’Ορφανές».

— Καί γιατί τόν προτιμάτε;
-- Μά... γιά νά έκδικηθώ τόν

Μ(?κέδο ! .>. ,· ·; ·
(Δέγ γνωρίζουμε τίς διαφορές 

της μέ τό.ν .κ. θιαράρχη τοΰ «Μον- 
τιάλ.>, μά άντιγράφουμε έπί . λέξη, 
δ,τι μας λέει.) ί»

— Ώνέιρευθήκατε ·ι ά ν παίξετε 
crov κινηματογράφο;

Πώς!·-καί μάλιστο .6 μιμηθώ 
τήν Πόλα '>Νέ:γκρι πού μοΰ ιαοιά- j τίστα, μέ τρελλαίνει.

— Φοβάται, μήν αυτοκτονηση 
άπ’ τό κοτκό της ή Πόλα, γι’ αύτό! 
συμπληρώνει ό θίσβιος.

’Εμένα, ρωτήστε γρήγορ« καί 
μένα!... (Μάς διακόπτει μιά κα- 
στανουλα, ή Φωφώ Κωνσταντοπού- 
λου.) :

— Δέν σοΰ χαλάω τό χατήρι...
; — Λοιπόν: Μ’ άρέσει τό ναυτι
κό!...

— Μά μήν πάίρνης φόρα, σιγά-
σιγά·

— Δέ μπορώ, βιάζουμε! ’Έχω νά 
πώ, πολλά...

— Καί πρώτα-πρώτα σέ τί πι
στεύεις;

— Στόν έρωτα! Μόνο στόν έρω
τα!

—■ ’Άααααχ!...
’Αναστενάζουν κι’ δι δεκαέξη 

μπαλαρίνες στό άκουσμα αύτοΰ 
τοΰ όνόματος. Παραξενεύουμαι. Τίς 
κυττώ, έκπληκτος.

— Μά καλά δρέ κορίτσια, ρωτώ, 
σοβαρά, πιστεύετε σείς στόν έρω
τα;

— Ναί !
— Ναί! %
— "ΟλεςΓ Είμαστε μάλιστα καί... 

ρωμαντικές!...
Φωνάζουν, άναστατώνουν τό κα

μαρίνι γιά νά μέ βεβαιώσουν. 'Ο 
μολογώ, τέτοια «άποκάλυψη»ι δέν 
τήν περίμενα.

— "Ωχ, έξακολουθεΐ ή Φωφώ, 
ναυτικό καί έρωτας, ξέρετε τί θά 
πή;...

—... θοΛάσσω-μα! !
ΚΓ ή τρικυμία, γύρω μας, ΙζδΡ 

κολουθεΐ άρκετή ώρα.
★

Δώρα Ποζάν: Λεπτή, μ’ όντου-
λαρισμένα, καστανόξανθα μαλλιά, 
γλυκό προσωπάκι καί κάπως... 
θλιμμένο.

— Σάν ποιά. ήθοποιό τοΰ έλα- 
Φ'σΰ μας θεάτρου, θέλατε νά είσα- 
στε;

ι' — Μιά καλή σουμπρέττα, σάν τήν
I Ρένα Ντόρ π. χ.
* — "Οταν χειροκροτούνται οί
πρωταγωνίστριες,, ζηλεύετε;
: — Καί ναί, καί όχι. ’Ίσως γιατί 

θά ήθελα νάμουνα τώρα καί γώ, 
τέτοια. Ελπίζω δμως, κάποτε, νά 
γίνω...

Κάποια μπαλαρινούλα, κάθεται 
άμίλητη σέ μιά γωνιά. Μοΰ τραβά 
τήν προσοχή.

— Σάς, πώς σάς λένε;
— Μένα; Ρένα Πάλκοβιτς, άπ’ 

τά Ούγγο:ρία. Είμαι Ούγγαρέζα...
— , Καθαρόαιμη ! συμπληρώνει ή 

Φωφώ!
— Τό Έλλάντα, συνεχίζει, μ’ ά- 

ρ_·_ ε ι κιί τά μείνω πάντα. Τό άρ-

τέτοιο κρύο — διακόπτει.
— ”Ααα! εΐνε ξέρετε τό πάλκο... 

βίτσ - ιο της : μεγάλο!...
Σέ τόσο ψυχρή ατμόσφαιρα, αν

τιλαμβάνεστε, πόσο δύσκολο εϊνε 
νά έξακολουθήσω. Ευτυχώς που 
βρίσκουμαι μπρός σέ μιά τρισχα- 
ρ.τωμενη μικρούλα, τήν Νανά Κά- 
τση, καί συνέρχου,μαι λίγο.

— Έσεΐς;...
— Έ γώ ; Άγαπώ δΧους τούς 

γιατρούς! Τούς όφθιχλμιάτρους μά
λιστα!...

~  θάχετε λόγους;
— Και πολλούς! Ξέρετε τί εινε, 

να στραβώνω.. όφθαλμιά:ρους καί 
στό τέλος νά τούς... βάζω τά γυα
λιά; !

—... ’Οφθαλμαπάτη !
(Συγχωρήστε με άγαπητοί μου 

άναγνώστες. Τί φταίω γώ άν βάλ- 
θηκαν οί δί&ες μπαλαρίνες, νά μοΰ 
κάνουν τέτοιου είδους έρωτήμα- 
τα;...)

Καί, ό σημερινός σας μισθός, 
μέ ποιόν άριθμόν θέλατε νά πολ- 
λαπλασιασθή στό μέλλον;

— Μέ τό δεκαπέντε. Νά παίρνω 
δηλαδή, τριάντα χιλιάδες.

— Ποιό άστέρι τοΰ κινηματογρά
φου θά θέλατε νά εΐσαστε;

χτυπάει παρατεταμένα. Τρέχί/υν 
γρήγορα δλες κι’ άποτελειώνουν, 
μπρός στήν τουαλέττα τους, τό ντύ
σιμό τους.

ΚΓ δμως, δέ ρωτήσαμε ακόμα, 
άρκετές, μέ τήν πολυλογία. Πλη
σιάζω τήν δίδα 'Αντιγόνη 'Αλεξίου 
πού πουντράρεται, άμίλητη :

— Σ ε ίς  δεσποινίς, δέν λέτε τίπο
τα;

— ’Όχι.
— Δέν έχετε καμμιά προτίμηση.,, 

στόν χορό;... Τζίντζερ Ρότζερς 
νούμερο δύο;

Χαμογελάει γλυκά:
·— Τόσο κουτή μέ περνάτε νά ό- 

νειρεύουμαι;
— · Τούλάχισχο πέστε μου καμ- 

μιά πραγματικότητά. ’Ανέκδοτό 
σας δηλαδή.

Ή επέμβαση τοΰ θίσβιου, μερι
κές στιγμές — άν δέν περιβάλλε
ται υπό καλαμπουριού — εΐνε πο
λύτιμη.

— 'Ανέκδοτο θά σάς πώ γώ. Μάς 
λέει. Προχθές μάλιστα τής συνέ
βηκε. Είμαςτε παρέα μεγάλη σ’ έ-

ί να ταξί, περασμένα τά μεσάνυχτα 
καί... τουμπάραμε. Άντί νά κυτ- 
τάξη νά ξεμπλέξη άπό 'κεΐ καί νά 
μή πάθη τίποτα — εύτυχώς, μόνο 
τ' αυτοκίνητο μισοτσακίστηκε — έ- 

τσαντάκι της.
—  ‘Η  Ζανέτ Μακντόναλντ. Εΐνε ή j

λατρεία μου. Μέ τήν διαφορά πού, ! , . ~. . „ , ,Λ- ’ 1 ψάχνε να βρη το.,άντι ναχω τον Νελσων Εντυ παρ- ι 7. - , , ,■ - ,, , 1 . : Ακουτε; το τσανταικι της!.,τεναιρ, προτιμώ τον... Μανιατακη ! ι
Τής εϋχόμασ: ε καλή έκπλήρωση | ”  Ψέματα, διαμαρτύρεται ή Άν-

τών σκοπών της κΓ άπευθυνόμα- 1 τιΥ °ντ1· ^έν ζήταγα
στε, στή Βάλια Μαρκοπούλου, πού, ! ^ου···
σιγοτραγουδά: — Άλλά

το τσαντακι

ζει. Μά δέν θά πάίξω., ΚΓ ό άδιόρθώτος θίσβιος — μέ

— Σάς άρέσει τό τραγοΰδι;
— Πολύ. Εΐνε τό πάν γιά μένα. 

Τ’ όνειρό μου εΐνε νά φύγω άπ’ τό 
θέατρο καί νά τραγουδώ σέ δί
σκους γραμμοφώνου γιά νά λέω 
τόν πόνο μου.

— Καί γώ, πετάγεται ή Μαρίκα 
Καζαντζή, θέλω νά φύγω απ' τό 
ίίέατρο. Μ’ άρέσει ό ΰπνος, τό φαΐ 
καί τό γλέντι. Γιά δλα τ' άλλα δέν 
δίνω πεντάλ. Αγαπάω μόνο 'όν 
έαυτό του κοι κανένα άλλον. "Ο 
λοι μ’ έχουνε κάψει.

— ΚΓ δ έρωτας;
— Αύτός κΓ άν εΐνε. Μά... νά 

σάς πώ τήν πικρή άλήθεια; ” Ερ- 
χουνται στιγμές πού τόν λατρεύω 
τόν... μασκαρα!

— Άπ’ τά «Κορίτσια τής Παν
τρειάς», τί ρόλο θέλατε νά παίζα
τε; τήν ρωτώ.

— Τής Καλλιόπης τής Κουτσομ
πόλας.

— Άααα, φωνάζει θριαμβευτικά 
ή Σάσα Μοσχονά, στό ρόλο τής... 
Κουτσομπόλας, θάχη ίπιτυχία! Έ- 
κ--ό τοΐς έΚΛ.Γό!...

“ Ετοιμη νά 'δώση τήν άπάντηση 
εΐνε ή Μαρίκα, μά τό κουδοΰν1.,

—... Τό κραγιόνι μου!... ΚΓ άλ
λη φορά κ. νά μήν... ύποβάλλετε 
τήν συνέντευξή μου. Έγώ δέν δίνω 
συνεντεύξεις!

Ή  προσωπική μου ιδιότητα, 
προσεβλήθη διά πρώτην. φοράν ά
πό... πρωταγωνίστρια!

Τό κουδοΰνι ξανακτυπάει, πιό 
δυνατά τώρα. Οί μπαλαρινοΰλες 
κυττάζονται γιά τελευταία φορά 
στά καθρεφτάκια τους. Φωνές ά- 
κούγουνται, μουρμουρίσματα, εύ
θυμων σκοπών, παραγγελίες, κλα- 
κέττες.

— Μιά ερώτηση άκόμα κορίτσια. 
Άπευθύνουμαι σ’ δλες. Ποιά άπό 
σάς, έχει τήν μικρότερη ήλικία;

Πρίν τελειώσω άκόμα, δεκάξη 
χέρια σηκώθηκαν, άπειλητικά, δε
κάξη «έγώ», άντηχήσανε. |

— Μά, ξέρετε τί εΐνε, μοΰ έξηγεΐ 
ή Νανα, σέ μιά μπαλαρίνα νά λέη 
τήν πραγματική της ήλικία;

—... Έ.,.έσχάτη προδοσία!
Απαντώ, καί ροβολώ εΰθύς τίς 

σκάλες. Δέν μποροΰσα πιά. Τό κα
κό, έπρεπε νά τριτώση.

ΓΕΡ . ΣΤΑΥΡΟΛΕΜ ΗΣ

‘Ένα τετράγωνο ύπόγειο άποτελεΐ τή σχολή καί 
τό στούντιο τοΰ κ. Μαδρά. Έκεΐ στήν όδόν Ζωοδό· 
χου Πηγής, βρίσκεται.

Άλλά, μιά στιγμή, άναγνώστη μου νά σάς τά πώ 
άπ’ τήν άρχή. Τί νά πώ; Τί νά πώ.. πού γιά νά τά 
γράψω δλα δσα είδα κι’ άκουσα κείνο τό δράδυ θά. 
πρεπε τά «Παρασκήνια» νά διαθέσουν καί τίς όκτώ 
σελίδες τους. Τέλος πάντων άπ’ τήν άρχή... σάν πα- 
ραμυθάκι κι’ δπου βγούμε..

θάταν ή ώρα όχτώμιση περίπου otocv έσπρωξα τή 
σιδερένια πόρτα τοΰ υπογείου., στούντιο. Δέν πρό
λαβα νά κατέβω τό τρίτο σκαλοπάτι δταν δυό τρεΐς 
νεαροί μοϋφραξαν τό δρόμο.

—Τήν ταυτότητά σας, κύριε...
—Πώς; Τήν ταυτότητά μου; Ποιά ταυτότητα;
—Τήν ταυτότητα πώς εΐσθε.. μαθητής τής σχο

λής.. άλλοιώς άπαγορεύεται..
—Δημοσιογράφος, παιδί μου..
Οί φράχτες τών χεριών έπεσαν άμέσως καί τά 

τρία νεαρά κορμιά έγιναν έξη σέ μιά βαθύτοίτη ύ- 
πόκλιση.

—Περάστε.. Περάστε., ό κύριος Μαδράς μάς εί
πε δτι θά έρχόσαστε.. Περάστε.. Σάς περιμέναμε.

Περάσαμε άλλφ,ποΰ νά πάμε; Τό υπόγειο ήτοα> 
γεμάτο άπό νεαρούς πού opS'ioi καί κολλημένοι 6 
ένας έπάνω στόν άλλο μόλις κατώρθωναν ν’ άνα- 
πνέουν. Στό βάθος διέκρινα τόν «στουντιάρχη» νά 
χειρονομή καί νά σφυρίζη συγχρόνως προσπαθών
τας νά έπιβάλη τήν τάξη.

Προσπάθησα, είπαμε, νά κάμω τά πρώτα αύτά 
βήματα άλλά τά πρώτα βήματα είναι τδσο δύσκο
λα πάντα. "Ενας πανύψηλος., «άστήρ». . πρώτου 
μεγέθους. . μοϋκοψε τό δρΟμο.

—"Αλτ. . ποΰ πάς κύριος.. Δέν περνάει.,
Τόν άγριοκύτίαξα..
—Μαθητής είσαι καί σύ)
—Μαθητής, γιά. .
—Μαθητής; Δέν θά γίνης άστήρ;,. ©ά τά ξανα. 

ποΟμε. "Αν δέν σέ ταράξω στίς κριτικές..
'Ένας άλλος έπιενέβη. ’Άνοιξε ενα διάδρομο. Πέ

ρασα. Ή  καρέκλα πού μοΰ είχαν κρατήσει μέ δέ
χθηκε μέ εύγένεια.. Τόση εύγένεια, ώστε λίγησε 
τό ένα πόδι της γιά νά μοΰ κάμη. . ύπόκλιση. . Τή 
στερέωσα. Κάθησα.

Νέα περιγραφή. Εσωτερική, τώρα.
Ανθρώπινος κύκλος. Γύρω—γύρω σκαρφαλωμένοι 

σέ τάβλες, σέ σπασμένες καρέκλες, περισσότεροι ά
πό διακόσιοι νέοι. Δεξιά τρεΐς σειρές καθισμάτων 
καί σ’ αύτά δεκαπέντε κορίτσια.

Πώς νά περιγράψη κανείς αύτές τίς μορφές; Τί 
νά πή;

Μιά μικρούλα. « Η Ελληνίς Σίρλεί) Τέμπλ», δπως 
τήν άπο καλούν έκεΐ μέσα, ήλικίας ώς 10 έτών. Μιά 
άλλη άκαθορίστου ήλικίας ή όποία παρ’ δλο τό μα
κιγιάζ φαίνεται δτι έχει παρακάμψη τήν δευτέρα 
νεότητα πρό καιροΰ. .

Ο Μαδράς μέ μιά σφυρίχτρα στό στόμα προσπα
θεί νά έπιβάλη ήσυχία. Τό μισοκατορθώνει. Γυρίζει 
πρός τό πλήθος.

—’Έλα  έδώ έσύ.
'Ένας πανύψηλος καί χονδρός νέος ώς 25 έτών, 

πλησίασε. Ό  κ. Διευθυντής ξαναμίλησε.
Κάμε τό γορίλλα. . Γορίλλα δέν κάνεις έσ&-— —

' —ΓηΤ'Χτίττττ, τό γορίλλα: κάνυ. - —'--
Ξεχείλωσε περίεργα τά χείλη του, έσκυψε, άπλω- 

σε τά χέρια το',ι, έλαβε έπιθετική στάσιν πρωτοπα. 
λαιστοΰ καί άρχισε νά όρύεται.

Οταν τέλειωσε τό. , «νούμερό» του μέ πλησίασε.
—Πλάτων Μπαζήλος ή γορίλλας. .
—Χαίρω ιιολΰ .
Ό  διευθυντής ξανασφύριξε 
—Ελάτε, σείς, έδώ.
Τέσσαρες άλλοι μαθηταί τόν έπλησιοσαν.
—Πώς είπατε, σάς λένε;
—Π απα με ντζ ελόπουλος.
—Χουρμούζης.
—Έλευθέρης.
—Λιζάμης.
—Εΐσθε καί οί τεσου^,,. . μαθηταί μου, ε; 
Τετράφωνος κατάφασις δΓ ένός «Ναί».
— Εμπρός, άρχίστε ένα «σκέτς». Ύπό&εσε οτι, ό 

ένας είναι μπεκρής, ό άλλος είναι πατέρας του, ό 
τρίτος είναι άδερφός του καί ό τέταρτος είναι γκαρ
σόνι. .

Κάθησε ό ένας σέ μιά καρέκλα. Τό «γκαρσόνι» 
πλησίασε, κάτι τοΰ παρήγγειλε. Ηρθαν καί οί δυό 
άλλοι καί φύγαν καί οί τέσσαρες.

—Είδατε ταλέντα;
- ’Ό χι..
“ Δηλαδή, θέλ&ι νά πώ, οί δυό άπ’ τούς τέσσαρες 

αύτούς είναι καταπληκτικοί. .
—’Ά , δσο γιά «καταπληκτικοί» είναι., δέν έχω 

καμμιά άντίρρηση.
Κάποιος δίπλα μου άπορεΐ.
—Μά γιατί σφυρίζει κάθε τόσο;
—Γιά νά έξοικειώνωνται οί μαθηταί τσυ στίς.., 

εκδηλώσεις τοΰ κοινοΰ, .
Καί τώρα ιό «Ντούο Κόλιας κα: Κόλιενα:
Ή  Καίτη Ρομπόκα (μιά μικρή, μαθήτρια, κατά 

πάσαν πιθανότητα) καί ό Τάσος Μανέτος άποτε. 
λοΰν τό «Ντοΰο Κόλιας». Τρία βήματα μπρός, καί 
τρία βήματα πίσω καί τραγοΰδι.

Συγγνώμη σου ζητώ μέ τό συμπάθειο 
δρέ Κόλια θά σοΰ δώσω καρπαζιά.

Τί φωνές, θεέ μου, (δεσποινίς Ρομπόκα, ή φωνή 
°ου είναι θαύμα, παιδάκι μου, άλλά νά μήν ξανα- 
τραγουδήσης γιατί θά τήν χάσης...).

Πρίν κλείσουμε τό σημείωμα πρεπει νά μιλήσω 
γιά δυό κλακέρ, τούς Ιωαννίδην καί Ρεπούσην. Αύ
τοί οί δυό εΐναι πραγματικά ταλέντα. ’Έχουν πε
ρίφημη μιμική. Κρίμα. Καί νά σκεφθή κανείς δτι 
ζοΰμε στόν εικοστόν αιώνα.

Ο ΡΕΠ Ο ΡΤ ΕΡ
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Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

—Παλαιοί!... Είμαστε οί νέοι πού έρχόμαστε νά 
σάς πάρουμε τή θέση... Βοηθάτε μας γιά νά χδ 
πετύχουμε.


