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ΓΙΑ ΝΑ ΤΤΑΙΧΘΗ ΜΙΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ Η ΔΙΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΙΣ "ΧΟΗΦΟΡΟΥΣ,, ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Δυό ώρες μέ τήν δεσποινίδα Μα. 
ρ[α Μαλανδρίνου. Δυό ώρες έλλη- 
νικής ύπερηφανείας, εύχάριστης κι* 
έκφραστικής κουβέντας. Γιατί τό
τε κανείς καταλαβαίνει τή μαγεία 
της όμιλίας, δταν αύτή παίζη σέ 
χρώμα, σέ τόνο. Άλλά μέ παρέσυ- 
ρε στήν κουβέντα καί μένα, καί ξέ- 
χασα τί; Μήπως νά παρουσιάσω

μέ μελέτες άπάνω σέ άρχαιολογι- 
κές έρευνες καί άνασκαφές.

— Καί μιά άλ>η άπορία, τή δια
κόπτω. Γιατί τό «Πλεγέλ» πού εί
ναι αίθουσα συναυλιών καί δχι έ- 
να άλλο θέατρο;

—Γιατί έκείνη τήν έποχή, έπο
χή άνοίγματος τής έκθέσεως, τό 

1 «Champs Elisees» δέν είχε κανένα έ.

Μιά σκηνή άιιό τίς «Χοηφόρους» πού μέ τόσην ίπιτυχ(α ίδίδαξε ή δίς Μα.
ρία Μαλανδρίνου στο Παρίσι. '

τή δεσποινίδα Μ. Μαλανδρίνου. μιά λεύθερο.
άκόμη πρέσβειρά μαι, — είδατε πό
σες μεγάλες σχέσεις έχω — στό 
έό, τερικό, στη Γαλλία, στήν καρ
έ ιό του, τό Παρίσι Ποιός λίγο, 
ποιό': πολύ, 'ϊπό είδι̂ αεις, κριτικές· 
ίνταποκρίσεις, διάβαζε γιά μιά 
Έλληνίδα πού .ίνπποοσωπεύει κα] 
ζωντανεύει κατά τόν καλύιει- 0  

πρόπο τό άρχ;αΐο κα! νε.',τερο πν:.3- 
μα τής πατ nf ος μας. Κ7.τώρρ':>σ= 
μέσα στήν πιό ανήσυχη πύλι, οτ^ν 
τι. καλλιτεχνική, νά ί:πιβληβ~| κι 
£■ C‘ νά διαβάσω περίφημες κοιτί
δες 6χι μερικές, δλες — πεοιΑο- 
.γεισ καί θαυμασμός γιά τό πως 
νί ι/φεται — θετικά — ή γαλ.λ·.κή 
νρ·τική — .χιί καθηγητές Πανεπ'·
αττ,μίων, σκηνοθέτες  κτλ.

Πάνε χρό ι α  τ ίο ϋ  έφυνε άπό τ·,\·
' Ελλάδα. Σπούδασε σκηνοθ'.σία
καί ντεκορασιόν. Πήρε διπλώμοπα. 
Μά τί διπλώματα είνε αύτά μπρός 
σε τοΰία τά τελευταία. Τώρα πού τό 
δνειρο έγινε πραγματικότητα. Τήν 
είχε συγκινήσει ή άρχαία τραγωδία. 
Ό  Αισχύλος. ’ Ιδιαίτερα οί «Χοηφό
ρε».Στό 30 αρχίζει—σωστό μυθιστό 
ρημα τό φτάσιμό της— ή γνωριμία 
της μέ τόν μεγάλο σκηνοθέτη Ζε- 
μιέ. Είδε τήν εργασία της. Τή θαύ
μασε. Τής έγραψε : «’Αρχίζω νά 
μπαίνω στό βαθύτερο πνεΰμα τής 
άρχαίας τραγωδίας μετά τό γνώ
ρισμα τής έργασίας σας». Διευθυν
τής στό «Όντεόν» τή βοηθάει ώστε 
έκεΐ νά πρωτανέβη ή άρχαία τρα- 

' γωδίά. Είχε πειστή — καί έχει μιά 
πειστικότητα ή δίς Μαλανδρίνου— 
δτι ή άρχαία τραγωδία κάλλιστα 
μποοεΐ νά παιχτή σέ κλειστό νώ- 
pc, Πραμμα πιό δύσκολο παρά νά ί 
διδσχτή σέ ύπαιθρο, κατά τήν δίδα 1 
Μαλανδρίνου πάντοτε. ’Εκείνο πού 
χρειάζεται στό άνέβασμα τής άρχαί
ας Τραγωδίας εΓνε δτι δλα, κείμενο, 
χορός, κίνησι· μουσική, σκηνοθεσία, 
πρέπει νάναι ξ ν α σύνολο.

Άλλά άς μ'.λάη καλλίτερα ή 
δίς Μαλανδρίνου.

— Τότε γνώρισα καί τόν Ελλη 
νιστή Πώλ Μαζόν· καθηγητή του 
Πανεπιστημίου, πού χρόνια κι’ αύ
τός είχε άσχοληθή μέ τήν άρχαία 
τραγωδία, μεταψράζοντάς την στή 
γλώσσα τοΰ Ρακίνα, καί γοητευθή 
άπό τόν Αισχύλο, καί τις «Χοηφό

ρους»· του. "Οταν είδε τήν έργασία 
μου, τρεΐς μαζί, ό Μαζόν, ό Ζεμιέ 
κι* έγώ, δαλθήκαμε στή δουλειά.

"όμως, ό ένας μας άφησε. Μιά 
άρρώστεια ποΰ τελικά τόν ώδήγη- 
σε στόν τάφο, τόν άνάγκασε νά φύ- 
γη άπό τό *Όντεόν».

Ό  διάδοχός του βρήκε μεγάλα 
ΐά έξοδα. Γιατί ήθελε νέα σκηνικά, 
κτιστά, νέα κοστούμια. "Ετσι στα
ματάνε δλα. Καί σά μόνη παρηγο
ριά έρχεται ένα γράμμα τοΰ Μα
ζόν πού μοΰ έγραφε δτι έχτιμώντας 
άπόλυτα τήν έργασία μου, άποσύ- 
ρει τή μετάφραση άπό τό «Όντεόν» 
κα! μοΰ δίνει τό δικαίωμα νά τή 
χρησιμοποιήσω μόνο δταν έγώ άνε- 
βάσω τό έργο.

Πέρασε ό καιρός, συνεχίζει ή δε
σποινίς Μαλανδρίνου, μέ σκληρή 
έργασία, πότε γιά τό θέατρο, .τότε 
άλλοΰ. ?Ηρθα στό άναμεταξύ στήν 
'Ελλάδα. Καί τό 37. . .

Αίθουσα «Πλεγέλ» 2.600 θέσεις. 
Λάμπει τό άρχαίο έλληνικό πνεΰμα, 
ζωντανεμένο άπό μιά Έλληνίδα. 
Φ^ανσίζ, Όμπράλ, ΠαδιτσΙ-  γνω
στά όνόματα Γάλλων ήθοποιών — 
λαμβάνουν μέαος. ‘Η Φρανσίζ Κλυ
ταιμνήστρα, ό Γΐαβιτσί Όρέστης. 
Μουσική σέ δυζαντινά μοτίδα τής 
Εΰας Σικελιανοΰ. Χορός άπό 9 κο- 
πέλλες — γυμνασμένες καιρό καί 
καιρό — κοστούμια, σκηνοθεσία, 
Μαλανδρίνου.

Κριτικές; 'Εξαιρετικές. Πάει δ 
ύπουργός τής Παιδείας γιά μιά 
πράξη καί μένει καί στις 3.

Μέ ίβλέπει πού έκπλήττομαι.
—Ναί> τά χώρισα σέ πράξεις κα!

■ κατέβασα καί αύλαία. Πρέπει νά τό 
καταλάβουμε, δέν παίζουν κανένα 
ρόλο, αύτά. "Αν ό Αισχύλος μας 
συγκινή άκόμα — πρό:γμα πού ά- 
κράδαντα πιστεύω — ώς Αισχύλος, 
δέν έχουμε άνάγκη νά τόν διδάξου
με μέ «νομίζω καί φαντάζομαι»,

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΖ ΣΤΙΣ ΑΑΊ’ΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΣ Β Λ ΕΠ Ε Ι 0 ΛΑΟΣ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ
ΤΙ Λ Ε Ν Ε :  Ε Ν Α Σ  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Η Σ ,  Ε Ν Α Σ  Ο Π Ω Ρ Ο Π Ω Λ Η Σ ,  

Ε Ν Α Σ  Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α 
ΣΙΩΝ,  ΜΙΑ Μ Ο Δ Ι Σ Τ Α  ΚΑΙ Ε Ν Α Σ  Κ Τ Ι Σ Τ Η Σ

— Πόσες φορές παίχτηκε;
— Δυό. Μετά μοΰ γίνονται προ

τάσεις άπό τόν Πώλ Λεμπέ. διευ
θυντή τής Έκθέσεως, νά παιχθοΰν 
οί «Χοηφόροι» κα! στό «Τροκαντε- 
ρό». Άλλά δέν έγινε γιατί δέν ά
νοιξε καί τό «Τροκαντερό». Μοΰ 
παραχωρούν δωρεάν τό «Champs 
Elisees». Οί ίδιοι ήθοποιοί. Παίζε
ται κα! κεΐ δυό φορές, μιά άπογευ- 
ματινή καί μιά βραδυνή.

Οί κριτικοί συγκρίνοντάς το μέ 
τήν *Ήλέκρα» τοΰ Ζιροντοΰ, λένε 
δτι πρέπει νά παιχθή συνέχεια* 
γιά τό πολύ κόσμο σέ κρατικό ή 
σέ μεγάλο θέατρο, γιά νά καταλά- 
βη ό κόσμος τήν άρχαία τραγω
δία.

Δέν έμεινε καμμιά έφημερίδα πού 
νά μή γράψη γιά τήν 'Ελληνίδα 
μας.

— θά μείνετε καιρό έδώ;
— "Ενα μήνα.
— Δέν σκέπτεσθε νά διδάξετε έ

δώ τίποτα;
— Πρός τό παρόν δχι. Είχα προ

τάσεις οί, «Χοηφόροι» νά παιχθοΰν 
στήν Όλλοτνδία κα! Βρυξέλλες, άλ
λά — είδατε έμπόδια — τά γεγο
νότα τοΰ Σεπτεμβρίου έμπόδισαν. 
Τώρα ξανάρχισαν πάλι οί συνεννο
ήσεις.

"Αραγε τά γεγονότα τοΰ Μαρτί
ου, τοϋ Απριλίου — τοΰ αβριο — 
θά έπιτρέψουν τό έλληνικό πνεΰμα 
καί μιά έξαιρετική έλληνική έργα
σία του νά λάμψη κα! νά γνωρι- 
στή καί άλλοΰ·
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

..ΒΙ ΞΕΝΤΙΤΗ1ΕΙ"
Μουσική ήθογραφία Λ. ΕΥ- 
ΑΓΓΕΑΙΑΗ-Α. ΣΑΚΕΑ A ΑΡΙΟΥ 
Μουσική: Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΗ
ΤΟΥ κ. Π. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

«Οί ΞΕΝΥΧΤΗΔΕΣ» πού άνέδα- 
σε ώς «ήθογραφίαν μέ άξιώσεις» τό 
περασμένο Σάββατο είς τό «Μσν- 
τιάλ» ό ύπό τή,ν καλλιτεχνικήν διεύ. 
θυνσιν τοΰ κ. Δ. Κόκκινη (σύμ- 
πραξις Όρέστη Μακρή — Β . Αύ- 
λωνίτη) θίασος τών θεατρικών έ- 
πιχειρήσεων τοΰ κ. ,Α. Μακέδου, 
όφείλονται είς τούς πράγματι είς 
τήν πρώτηιν γραμμήν μεταξύ τών 
νέων μας συγγραφέων διά τό έλα- 
φρόν θέατρον ίσταμένους σήμερον 
κ. κ. Άλ. Σακκελάριον κα! Δημ. 
Εύαγγελίδη:. Ή  μουσική εινε τοΰ 
τόσην.— κα! τέτοιαν — έχοντος νά 
δείξη μουσικήν έργασίοα/ μουσι
κοσυνθέτου κ. θεοφράστου Σακελ- 
λαρίδη.

* * *
Τό λιμπρέττο εΐνε — μέ τήν κα

τάλληλη διά τήν περίστασιν κα! 
τάς άνάγκας χρησιμοποιήσεως τοΰ 
θιάσου διασκευήν — τά «Γκρίζα 
Νειάτα» τών ίδίων συγγραφέων, 
παιχθέντα πρό έτών άπό τόν θία
σον τής κυρίας ’Αλίκης Μουσού- 
ρη,

"Ενας κοτσονάτος, άλλά μάλλον 
ύπερώριμος καί ξενύχτης (Δ. Κόκ
κινης)’ άποφασίζει νά... παντρευτή 
γιά νά ήσυχάση. Παντρεύεται λοι
πόν μέ μία δακτυλογράφο ^δ!ς Πο- 
ζέλλι), ή όποία δμως δέχεται νά 
τόν πάρη — έγκαταλείπουσα τόν 
νεαρό, άλλά φτωχό Αγαπημένο της 
(κ. Σταυρίδης) — άκριβώς διά 
τόν άντίθετο σκοπό, δηλαδή γιά νά 
γλεντήση. ’Αφετηρία τής μικρής, 
έ'να φτωχόσπιτο στ’ Άναφιώτικα. 
Μητέρα, μία γυναίκα τοΰ λαοΰ 
(Nocva Παπαδοπούλου). Πατέρας, 
ένας μπεκρής (κ. Νικολόπουλος). 
Συν;αξιοΰχος δάσκαλος ό κ. Ία- 
τρίδης συγκάτοικος είς τήν ίδια 
αύλή. Άπό εικοσαετίας φίλος καί 
παράσιτος τοΰ Μπελίρη (Κόκκινη) 
δ κ. Μακρής. Γιατρός κουράντες 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Όμολβγώ πώ; γιά μιά τέτοια 
έρευνα τό «πώς βλέπει, δηλαδή, ό 
λαός? τήν καλλιτεχνική κίνηση 
της χώρας του», θάπρεπε νά γρα
φή ενας όχι καί μικρός πρόλογος. 
Κ Γ  αύτό όχι γιά νά κάμη κανείς 
έπίδειξη φτηνής παρατηρητικότη- 
τος ίί ανησυχίας τής πεντάρας, άλ 
λά γιά νά άναπτύξη εΰρύτερα τό 
γιατί άποφάσισε νά έξετάση καί 
νά γράψη κάτι τέτοιο.

ΚΓ άλήδεια. Γιά σκεφθείτε τί 
γίνεται. Γιά φέρτε στό νοΰ σας δ
λες έκεΐνες τίς προσπάθειες τίς 5η 
μιουργικές, τίς καλλιτεχνικές κΓ 
άκόμα πρβσπαθείστε ν’ άναπβλή- 
σετε όλες· έκεΐνες τίς πολεμικές 
πού κάδε μέρα δημιουργούμε, ό
λους ©κείνους τούς άγώνες...

’Έ χε ι άρά γε γνώση τό πολύ κοι 
νό όλων αύτών τών άνησυχιών — 
ας τίς ποΰμε έτσι — πού κάδε μέ
ρα παρουσιάζονται στούς καλλιτε
χνικούς ορίζοντες τής χώρας του.

ΚΓ άν έχη, αν δηλαδή έτυχε νά 
τίς παρακαλουδή πώς τίς βλέπει; 
Πώς σκέπτεται άπάνω σ’ αύτές;

Άντί όμως κάθε προχείρου προ
λόγου νομίξω πώς είνε προτιμό
τερο ν’ άφήσουμε, σήμερα, τά γρα
φεία μας, τίς δουλειές μας, τή ζε
στασιά τοΰ καλοριφέρ, ν’ άφήσουμε 
τίς βερμπαλιστικές προσπάθειες δη 
μιουργίας έντυπώσεως καί νά κα- 
τέδουμε νά κάνουμε έναν περίπα
το στούς δρόμους, νά συναντήσου
με τό κοινό, νά κουβεντιάσουμε 
μα$ί του κΓ υστέρα καθένας χωρι
στά, αναγνώστες μου, νά προσπα
θήσουμε νά έξαγάγουμε συμπερά
σματα καθένας μόνος του, καθένας 
γιά τόν έαυτό του.

’Έτσι, όταν θά τελείωση αϋτή ή 
ίρ έ υ ν * , 8ά ξανασυναντηθοΰμε, στις 
στήλες αύτές, καί θά τά ξαναποΰ- 
με. Ποΰ ξέρετε ; μπορεί ώς τότε 
νάχουν άνατραπή κι’ οί' πεποιθή
σεις μας όποιες κΓ &ν είχαμε καί 
νάχουν δημιουργηδή άλλες πιό 
σωστές, πιό συνταιριασμένες μέ 
τήν πραγματικότητα.

Έμπρός λοιπόν γιά τόν «περί
πατο»...
E N A S  ΚΡΕΟ Π Ώ ΛΗ Σ

Πρόκειται γιά τόν κρεοπώλη κ. 
Άντωνάκη.

Μέ βλέπει σάν τόν πρώτο άριθ
μό τού λαχείου. Τόση μεγάλη χα
ρά έκδηλώνει όταν μαθαίνη ότι οί 
γνώμες του αύτές (πού μόνο αύ
τός, τό πολύ—πολύ καί ή παρέα 
του τίς ήξεραν) θά λάβουν τό φώς 
τής δημοσιότητος.

Τόν βλέπω ή μάλλον τόν άκούω 
καϊ μένω κατάπληκτος. Είνε τόσο 
καλά κατατοπισμένος στά καλλιτε 
χνικά ζητήματα...

—Τί προτιμάτε, τό θέατρο ή
τόν κινηματογράφο;

—Τό θέατρο. ’Έχω  παρακολου
θήσει όλα τά έργα όλων τών θεά
τρων, πού παίχτηκαν' στή φετεινή 
«σαιζόν»· τούλάχιστον...

»'Όσο γιά τόν κινηματογράφο 
δέν νομίζω ©τι άξί^ει τόν κόπο νά 
τόν παίρνη κανείς στά σοβαρά.

—Γιατί αύτό;
-*-Τί νά σάς πώ. Μοΰ είνε δύσ

κολο νά σάς άναπτύξω τό γιατί. 
Πάντως σάς διαβεβαιώ ότι συχαί- 
νουμε σάν τίς άμαρτίες μου αύτές 
τίς «ντίβες» καί τούς... «ντίβους» 
πού κάθε μέρα πλασάρουν οί διά
φορες έταιρεϊες γιά τεράστια τα
λέντα καί τών όποιων ή δόξα τους 
κρατάει όσο κρατάνε καί τά... έλ- 
ληνικά ταγκό...

—Τά ελληνικά ταγκό; Τί έχετε 
νά πήτε γι’ αύτά;

—Νά σάς πώ. Υπάρχουν μερικά 
πολύ έκλεκτά πού μέ συγκινοΰν 
πραγματικά, άλλά είνε τόσο λίγα.. 
’Αλήθεια, γράφετε ένα μεγάλο 
μου παράπονο. Δέν ύπάρχει επιτέ
λους ένας άνθρωπος μέσα σέ τό
σους ποιητάς πού νά μπορή νά 
γράψη κάτι πρωτότυπο; "Ολοι τά 
ίδια καί τά ϊδια γράφουν «©ά 
κλαίς», «©ά πεθάνης», «©ά σκοτω- 
δώ», «©ά περιμένω»...

—Ποιόν άπό τούς «άστέρες» τού 
έλληνικοΰ δεάτρου προτιμάτε;

—Έδώ δά μοΰ κάνετε τή χάρη 
νά μιλήσω μόίο γιά τό σοδαρό δέ
ατρο. Προτιμώ τήν Μαρίκα καί 
τόν Β. Άργυρόπουλο. Είνε καί οί 
δυό τεράστιοι στό είδος τους. Πρέ
πει νά ομολογήσω ότι ό δίασος τοΰ 
τελευταίου αύτοΰ μ’ ένοχλεϊ λιγά
κι, άλλά τί νά κάνουμε;

—Άπό τό ελαφρό;
—Έπιμένετε; ” Ε, λοιπόν, προτι

μώ τήν Πο$έλλι νά τή βλέπω στή 
σκηνή κα! τά Καλουτάκια στό 
δρόμο... Άπό τούς «.άνδρες δά σάς 
πώ ποιόν άντιπαδ# περισσότερο. 
Τόν Κόκκινη,..

—Άπό τούς συγγραφείς, ποιόν 
προτιμάτε;

—Τό Μωραϊτίνη καί τόν 2υνα- 
δινο. Δέν ξέρω άν έχω δίκηο, άλ
λά οϊ δυο αύτοί εϊνέ οί συμπάθειες 
μου.
ΕΝ Α Σ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΗ^

Ό  κ. Καρολάτος.
—Δέν έχω πάει ποτέ μου σέ δέ

ατρο. Πεθαίνω γιά τόν κινηματο
γράφο.

—Γιατί αύτό;
—Γιατί; Νά, βλέπεις ώραία πρά 

γματα στον κινηματογράφο. Βλέ
πεις ώραίες γυναίκες καί τό σπου
δαιότερο μορφώνεσαι...

—Μορφώνεσαι; Πώς;
—’Έ ,  τί, «πώς»; Πρώτα . πρώτα 

μαθαίνεις πώς νά πιάνης τό κου
τάλι, πού λέει ό λόγος. Μαθαίνεις 
πώς πρέπει νά μπαίνης σ’ ένα σπί
τι, πώς πρέπει νά μιλάς σέ μιά 
παρέα, καί στό τέλος πώς νά λές 
σέ μιά γυναίκα τόν έρωτά σου, ά- 
δερφέ. Τό σπουδαιότερο...

—Άφοΰ, λβιπόν, είσθε κινηματο
γραφόφιλος θά μού πήτε τίς έντυ- 
πώσεις άπό τό τελευταίο έλληνικό 
φίλμ «Προσφυγοπούλα».

Κάνει μιά κίνηση διαμαρτυρίας.
—Μή μοΰ τό θυμίζετε αύτό τό 

αίσχος.
—Γιατί τό άποκαλείτε έτσι;
—Μά, φίλε μου, καταντροπιάσα- 

νε τήν Ελλάδα μ’ αύτό τό έργο... 
Εϊνε πράγματα αύτά νά παρουσιά
ζουνε τούς "Ελληνες όλους σάν' ά
γριους, σάν χαρτοπαίχτες καϊ σω-

(Συνέχεια ε!ς τήν 6ην σελίδα)

I  J

*Η δίς Σοφ tor Βίμπο. 
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0 Μ Ι Α Μ -  Ο  Κ .  Θ Ε Ο Τ Ο Κ  Α Σ
'Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι 

πβύ όταν τούς δής γιά πρώτη φβ- J 
ρά γεννιέται μέσα σου ή έντύπω- ' 
ση πώς εϊνε παληβϊ γνώριμοί σου. 
"Ένας άπ’ αύτβύς εϊνε ό κ. Γιώρ
γος ©εοτοκάς. Κ Γ  αύτό γιατί δέ 
σέ δέχεται μέ τή σοβαρότητα καί 
τήν έπιφύλαξη τών... «μεγάλων» 
συγγραφέων, άλλά μέ τό φωτεινό 
χαμόγελο τοΰ φίλου πού έχει νά 
σέ ίδή άπό καιρό. Δέν ξέρω γιατί
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ΕΤΣΙ 
ΠΟΣ ΕΙΝΕ

θ' ΑΠΟΑΕΙΕΟΥΝ 
ΝΕΟΙ!

ΤΟΥ Κ. Ν. ΧΑΓ£Ρ - ΜΠΟΥΦΙΔΗ
"Ωστε ο! «νέο«> άπήντησαν. . . . 

’Έτσι, τούλάχιστον, ισχυρίζονται δ- 
σοι άπήντησαν, έτσι καί... έπερίμε- 
να, γιά νά εΐμαι ειλικρινής.

"Οταν άπεφάσισα νά γράψω στά 
«Παρασκήνια» έκεΐνο τό άρθρο 
μου πού τούς έχόλωσε μερικούς 
«νέους» μας- παρεκινήθην άπό 
δυό λόγους. Πρώτον ήθελα νά πώ 
μερικές άλήθειες, διάβολε, νά ση- 
μάνω τόν «κώδωνα τοϋ κινδύνου» 
στούς νέους μας, νά τούς ξυπνήσω 
τα αίματα, νά τούς ύπενθυμίσω πώς 
καλές κι’ όίγιες εΐνε δέδαια οΐ με
μονωμένες προσπάθειες, άπαραίτη 
τη δμως γιά £ναν καλλιτέχνη είναι 
ή δημιουργία μιάς «άτμοσφαίρας» 
μέσα στήν όποία νά ζή. Κα! μόνον 
οί όμαδικές κινήσεις, οί συγκεν
τρώσεις, οΐ σύλλογοι, τά φιλολογι 
κά καφενεία, οί καλλιτεχνικές συν
τροφιές μέ μιά λέξη πού εΐνε γ ε μ ά 
τες ζωή, πού όργανώνουν διαλέγεις, 
πού «άποπειρώνται» νά έκδώσουν 
έστω καί βραχύβια, γεμάτα νεα
νική όρμή κα! άποτυχία δμως πε
ριοδικά, μποροΰν νά δημιουργή
σουν αύτή τήν άτμόσφαιρα.

Κα! μόνον έτσι θά μπορούσαν 
κα! οί ίδιοι οί νέοι μας νά διαπερά
σουν τά τείχη τής άδκίφορίας πού 
εΐναι μοιραίο νά περιβάλλουν τά 
έργα τους. '

Μέ πα^εκίνησε δμως κΓ ένας

άλλος λόγος στά νά γράψω τό άρ
θρο μου έκεΐνο Ή  έπιθυμία μου 
νά ταράξω λίγο τά νερά, νά γίνω 
άφορμή έγώ, Μνας άπό τούς έκπρο 
σώπους τής γενεάς πού δέν εΐναι 
πλέον, φεΰ, «νέα», νά κινηθοΰν καί 
νά έκδηλωθοΰν οί σημερινοί μας 
νέοι.

Κα! ή ίκανοποίησίς μου είναι με
γάλη, γιατί θαρρώ πώς τόν σκοπό 
μου αύτόν κάπως πέτυχα. Τά νερά 
ταράχτηκαν, τό ξεμούχλιασμα άρ
χισε νά έκδηλώνεται. ΚΓ αύτοί ά
κόμη πού μοΰ έπετέθηκαν προσω
πικά, είμαι δέδαιος δτι στό βάθος 
ένοιωσαν τήν πρόθεσί μου, καί, δέν 
μποροΰν παρά νά μ’ εύγνωμονοϋν 
πού τούς έδόθηκεν άφορμή νά έκ- 
δηλωθσΰν κάπως, νά φανοΰν, νά 
συζητήσουν τ!ς γνώμες τους, νά... 
συμφωνήσουν τελικά μαζί μου.

Γ ιατί θά συμφωνήσουν!
Τί σημασία έχει άν μερικοί, έπά- 

νω στή νεανική τους όρμή, έμίλη- 
σαν μέ κάποια άσέβεια γιά διάφο
ρα πρόσωπα κα! πράγματα, Έάν 
λησμόνησαν δτι ό Καβάφης προσέ
θεσε ένα νέο στοιχείο στήν ποίησή 
μας, κα!, κυρίως, μάς άπολύτρω- 
σε άπό τόν βερμπαλισμό, δτι ό Κα 
ριωτάκης έδωσε μιά νέα μορφή στή 
σάτυρά μας, δτι χωρίς τούς θιά
σους τών Νέων μέ τά «κουρελια- 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Ο κ. Γ. θεοτοκδς

συΥκρατήδηκα μπαίνοντας στό Υρα 
φείο του καί δέν ξεστόμισα μιά 
φράση:

—Μπά; Σείς εΐσαστε;
Ποΰ εινε ή πρόωρη σοβαροφά- 

Ινεια, τά κουρασμένα τάχα άπό τήν 
ιάδιάκοπη σκέψη χαρακτηριστικά, 
κΓ άκόμα περισσότερο εκείνο τό 

Iσυγκαταβατικό χαμόγελο πού φαι
δρύνει τά χείλη κάποιων λογιών, 
πού έχουν θαρρείς στήν τσέπη τους 
τίς λύσεις όλων τών προβλημάτων 
τοΰ «σύμπαντος κόσμου».

Τέτοια πράγματα δέν ύπάρχουν 
έδώ. 'Υπάρχει μονάχα ή άνοιχτή 
καρδιά καί ή παιδική άφέλεια τοΰ 

συνομιλητή μας. ΚΓ ύπάρχει άκό
μα ένα πρόσωπο γεμάτο άπό τή 
φωτεινή αισιοδοξία τοΰ πνευματι
κού «όδηγητή» πού δέχεται μ’ εύ- j 
χαρίστηση νά συζητήσουμε γιά τίς ί 
εκδηλώσεις τής πνευματικής μας 
$ωής.

—Τί βρίσκετε πώς έξελίχτηκε 
στόν τόπο μας περισσότερο; ρωτά
με τόν κ. ©εοτοκά, ή ποίηση, τό 
πεζογράφημα ή τό δέατρο;

—Ή  ποίηση άσφαλώς. Τί άλλες 
άποδείξεις δέλετε γι’ αύτό άπό τό 
Σολωμό, τόν Κάλδο, τόν Καβάφη, 
τόν Παλαμά, τό Σικελία νό, τόν 
Γρυπάρη, τόν Κα^αντ^άκη;

—Ποΰ αποδίδετε τήν ξεχωριστή 
αύτή θέση τού έμμετρου λόγου στή 
νεοελληνική λογοτεχνία;

—Δέν τήν άποδίδω πουδενά. Ε ΐ
νε άπλούστατα φυσική. Σ ’ όλες τίς 
λογοτεχνίες τοΰ κόσμου ή ποίηση 
άναπτύχθηκε πρώτα καί φυσικά ε
ξελίχτηκε περισσότερο άπό τό πε
ζογράφημα και τό θέατρο. Τό ϊδιο 
ιυνέβηκε και στόν τόπο μας.

-Καί όμως ή ποίησή μας φαίνε
ται νά βρίσκεται τώρα τελευταία 
αί παρακμή.

—'Παρακμή;... Δέν βρίσκω πώς 
είνε ή κατάλληλη λέξη. ’Ά ν  ή 
«κοινή γνώμη» πιστεύη τέτοιο πρά

γμα, πρέπει νά τ’ αποδώσετε στήν 
μεγάλη εξέλιξη, ποΰ σημείωσε ή 
πεζογραφία ·Λας στά τελευταία χρό 
νια. Στή σύγκριση αύτή άσφαλώς 
οφείλεται ·ή λαθεμένη άντίληψη, 
πού έπικρατεί γιά τήν ποίησή μας.

»Ή  ποίησή μας — συνέχισε ό κ. 
©εοτοκάς — βρίσκεται σέ μιά πε
ρίοδο πειραματισμών' άπό τήν ό
ποία είνε πιθανό νά πάρη και
νούργιες δυνατότητες γιά τήν ά- 
νανέωσή της στό μέλλον. ’Αντίθε
τα μέ τήν ποίηση όμως τό θέατρο 
νομίζω πώς είνε τό λιγώτερο έξε- 
λιγμένο εϊδος τοΰ γραπτού λόγου, 
άλλά ϊσως καί τοΰτο νά εϊνε φυσι
κό. ’Ά ν  κρίνβυμε άπό τήν ίστορία 
τής λογοτεχνίας βλέπουμε πώς 
στίς περισσότερες χώρες τό θέατρο 
άργησε νά άκμάση.
Ο Ι «ΠΑΛΗΟ Ι» Κ Α Ι Ο Ι «ΝΕΟΙ»

’Αφήνουμε τήν ποίηση γιά νάρ- 
θούμε σ’ ένα πιό «έπίμαχβ» θέμα.

—Τί Ιδέα έχετε γιά τό διαρκώς 
ύφιστάμενο ζήτημα τών <4παληών» 
καί «νέων» συγγραφέων; Ποΰ μπο 
ρεΐ νά στηρίζεται ή διάκριση αύτή 
σήμερα;

—Νά σάς πώ... Δέν νομίζω πώς 
άποτελεί διακριτικό γνώρισμα με
ταξύ παληών καί νέων μονάχα ή 
ήλικία. Οί έξαιρέσεις δέν' είνε λί
γες καί πολλοί συγγραφείς μέ άρ
κετά σεβαστό άπόδεμα έτών' εϊνε 
νέοι. Ό  Κα£αντ$άκής άσφαλώς δέν 
εϊνε παληός γιατί άν' καί δέν άνή 
κει στή γενηά μας άπό άπόψεως 
ηλικίας, έν' τούτοις όσον άφορά τις 
πνευματικές άνησυχίες εϊνε ένας 
συγγραφέας έντελώς νέος. Γενικά 
συνηδίσαμε νά ονομάζουμε νέους 
αύτβύς, πού έμφανίστηκαν τά τε
λευταία δέκα χρόνια.

—Τί χαρακτηρίζει τό έργο αύ. 
τών τών' τελευταίων;

—Ή  προσπάδεια νά άνανεώσουν 
καί τήν πεζογραφία καί τήν ποίη
ση. ΓΓ  αύτό τό σκοπό δούλεψαν ό
λοι καί νβμί^ω πώς ή συμββλή αύ
τής τής γενηάς εϊνε διπλή: "Οσον 
άφβρά τήν' πεζογραφία ένα πλάτε
μα τοΰ ορίζοντα καί συγχρόνως 
μιά προσπάθεια νά ξεφύγουμε άπό 
τά δεσμά τβΰ ρεαλισμού πού ήταν 
στό παρελ.δόν ή κρατούσα σχολή 
στόν πε$β λόγβ. "Οσβν άφβρά 
τήν' ποίηση βί νέβι πβιηταΐ έχβυν 
άπομακρυνθή άπό τήν καθυστερη
μένη παράδοση τών νεοελλήνων 
ποιητών έχβυν ελευθερώσει καί 
τβ στίχο καί τό ϋφβς, άλλά νομίζω 
ότι οί ποιητικές τους προσπάθειες 
έξακολουθοΰν νά εϊνε έλληνικές 
στήν ούσία.
Ο Σ Υ Ρ Ρ Ε Α Λ .ΙΣ Μ  ΟΣ

—Ποιά επίδραση είχε στήν λο- 
γβτεχνία μας ό συρρεαλισμος;

—Δέν πιστεύω στό μέλλον τβΰ 
ύπερρεαλισμβύ. ('© κ. ©εοτοκάς 
δέν' μεταχειρίζεται τόν όρο «συρ- 
ρεαλισμβς» άφβΰ έχει τόν άντί- 
στβιχό τβυ έλληνικό. Δείγμα κΓ 
αύτό τής άποστροφής του πρός τήν 
ξενόγλωσση όρβλβγία πβύ λυμαίνε 
ται τόν τελευταίο καιρό τήν καλλι 
τεχνική μας ξωή). Δέν πιστεύω 
στό μέλλβν τβυ γιατί δέν νομίζω 
πώς. είνε ικανός νά δώση έργα,

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

T t ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ Ε

Κ Γ  Α Σ  Ξ Α Ν Α Δ ΙΑ Β Α Σ Ο Υ Ν

Ε πιγραμματικώτατος ό κ. Α. 
Τερζάκης στόν' όρισμό του τί 
εϊνε πνευματικά νειάτα. «Τό 

νά «ύπάρχη» μέσα στήν έποχή σου 
νά συγγενεύης μα$ί της, νά δονή- 
σαι στόν κάθε της παλμό, νά τήν 
σέβεσαι, νά τήν' πονής, νά τή χαί
ρεσαι, νά τήν πβλεμάς, νά τή λα- 
τρεύης, αύτό εϊνε πνευματικά νειά 
τα καί τίπβτ’ άλλβ». Καί παρακά
τω: «Νά είσαι στοιχείβ έ ν ε ρ γ η τ ι-  
κό μέσα στή £ωή, αύτό είνε νειά
τα».

Οί νέβι, πβύ περιμένουν νά τούς 
δώσουν βί παληοί τβ χέρι γιά νά 
τβύς ββηθήσβυν νά δείξβυν τό τα
λέντο τους, άς διαβάσουν κΓ άς 
ξαναδιαβάσουν τά λόγια τβΰ πραγ
ματικού ν'έβυ κ. Α. Τερζάκη.

Η ΚΟ ΥΒΑΡΝΤΩ ΣΥΝΗ

Ο άκαδημαϊκός κ. Σπΰρος Με» 
λ«ς σ’ £να του *ρθρο πού δη- 
μοσιεύθηκε στήν «Εστία» δνο- 

μάζει «βιαιοπραγίες» τίς κριτικές 
πού γραφήκανε γιά τό έ'ργο τοΰ κ. 
Άλ. Λιδωρίκη «Αίθουσα άναμο
νής». «Έγώ — γράφει — δέν άνέ- 
μενα κα! πολύ γιά νά καταλάβω 
δυό ούσιώδη πράγματα: "Οτι αύ
τός πού τώγραψε έχει τάλαντο' κα! 
δτι οί κριτικοί μας δέν έχουν αύτή 
τήν πνευματικήν κουβαρντωσύνη' 
νά τοΰ τό άνοςγνωρίσουν».

Κ Γ  ό κ. Μελάς μέ τήν πνευμοοτι- 
κή κουβαρντωσύνη πού τόν διακρί
νει νά πως τελειώνη τό κριτικό του 
σημείωμα: «Δυό έλλείψεις θ’ άποτν- 
τουσαμε δλες κι’ δλες: Ή πρώτη 
άνάγεται στήν τεχνική' καί ή δεύ
τερη στήν τέχνη. Ή  πρώτη είνε, δ- 
τι άπό τό έργο άπουσιάζει τό δέ
σιμο τό κεντρικό παραμΰθι καί ή 
πρόοδός του' ή σπονδυλική στήλη 
τοΰ μύθου, πού προχωρούσε μέ διά 
φορα τσακίσματα καί ζίκ-ζάκ στή 
λύσι, γιά νά δώση άκριβώς άφορ
μή στό συγγραφέα νά δείξη καλ
λίτερα χά πρόσωπά του, άλλά καί 
ν’ άρπάξη περισσότερο, καί νά κα- 
Θηλώση δυνατώτερα τήν προσοχή 
του κοινοΰ. Ή  δεύτερη έ'λλειψις Α
νάγεται στό βάθος. Λείπει αύτός ό 
πυρήν μιας άτομικής φιλοσοφίας 
ή μάλλον ένός άτομικοΰ δράματος 
τής ζωής, πού νά έμψυχώνη δλες 
τίς στιγμές τοΰ έργου καί νά δια- 
ποτίζη τά μέλη του μέχρι τής έ- 
σχάτης λεπτομερείας. Δέν ύπάρ- 
χει αύτή ή έσωτερική, βαθύτερη έ- 
νότης, πού δίνει στά προϊόντα τών 
συγγραφέων τήν άνεξάλειπτη προ
σωπική σφραγίδα καί τούς διαφο
ροποιεί άποφασιστικά, όριστικά».

‘Άμςχ έχης τέτοιους κουβαρντά
δες φίλους τί νά τούς κάνης τούς 
έχθρούς! Γιατί πιό μεγάλη βιαιο
πραγία έναντίον τοΰ έργου τοΰ κ. 
Α. Λιδωρίκη έμεΐς, τό όμολογοΰμε, 
δέν διέπραξε κανένας άπό τούς μή 
'κουβαρντάδες κριτικούς μας.

ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Τ ό ρεπερτόριο τής χειμερινής 
περιόδου τής «’Όπερας» της 
Ρώμης περιλαμβάνει εϊκοσι 

κα! έννέα έργα, πού άπό αύτά τά 
έπτά θά έκτελεσθουν γιά πρώτη1 
φορά. Καί ή Ρώμη εΐναι πόλις μέ 
κινητό πληθυσμό τουλάχιστον 50 
χιλ. τήν ήμέρα. Πράμα πού θά πή 
πώς καί ο[ προετοιμασίες- γιά τό 
δικό μας Μελόδραμα πρέπει ν’ άρ- 
χίσουν άπό τώρα, γιατί ή έκμάθη- 
ση ένός μελοδράματος σημαίνει κα- 
τοίνάλωση πεντ<χπλάσιου χρόνου 
άπ’ δ,τι άπαιτεΐ ή έκμάθηση ένός 
έργου τοΰ δραμοητικοΰ θεάτρου.

Ο ΜΥΘΟΣ ΔΗΛΟΙ

Τ ά δυό άρθρα τοΰ νευρολόγου- 
ψυχίατρου κ. Κ. Κοασαρά, πού 
δημοσιεύσαμε στά δυό τελευ

ταία φύλλα τών «Παρασκηνίων» έ
χουν καί κατά τοΰτο έξαιρετική ση. 
μασία. "Οτι ένας διακεκριμένος έ· 
πιστήμονας κη'ρύσσεται άπροκάλυ· 
πτα ύπέρ τής δημοτικής γλώσσας, 
θεωρώντας αύτήν ώς τό πιό άποτε- 
λεσματικό μέσο γιά τήν έπικοινω- 
νία τοΰ πνευματικοϋ κόσμου μέ τό 
λαό.

«θέλω δηλαδή νά πώ—γράφει ό 
κ. Κ. Κατσαοδς — δτι ένα έκλαϊ-
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I ΙΤΙΕΡΧΟΜΕΜΒ ΦΥΑΑΟ I
ϊ .Μέ τόν έορτασμό τής 25ης 

ί |  Μαρτίου τά «Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ » 
) ί  θά έκδβθβΰν σέ πανηγυρικό 
)■ φύλλο.
ι|  Α Ρ© ΡΑ : τών κ.κ. Μ. Μα. 
ϊ  λακάση, Ν. Λάσκαρη, Μαρί- 
ϊ νου Σιγβύρβυ, Βασίλη Ρώτα,
5 Δ. Γατβπβύλβυ, Κώστα Και- 
!  ροφύλλα κτλ. κτλ.
■ Άκόμα μιά καινούργια έρεϋ S
■ να τών «ΠΑΡΑΣΚΗΝ ΙΩ Ν» I  
ϊ  γιά τή Σχολή τών Καλών

(= Τεχνών. Έπίσης θ’ άναγγελ.
• ■ θή ένας πρωτότυπος καλλιτε- 
|  χνικός διαγωνισμός.
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
‘ Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ1

ΣΥΝΔΡΟΜΑ»
’Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

* έξάμηνος » 70
ΙουρκΙας έτησία Λ. I. <! 
ΑΙγύτπου » Γρ. Δ. 50 

'Αμερικής » Δολλ. 3 
Πασα άπόδείξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
τοΰ Δι«υθυντοϋ ι:αΙ τήν 
σφροτγΐδα τοΰ περιοδικοί). 

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

κευτή σ’ gva του θέμα πού τό δίδει 
είτε στήν έφημερίδα γιά νά δημο- 
σιευθη, είτε ό ίδιος άπό τό ραδιο
φωνικό σταθμό σέ διάλεξι, είτε σέ 
αίθουσα ύποτίθ'εται τούλάχιστον δ- 
τι πρέπει νά τόν καταλάβουν δλοι 
δσοι τόν διαβάσουν ή δσοι τόν ά- 
κούσουν... "Αλλως τε, αύτό τό 
σκοπό έπιδιώκουμε δοοι άνακο;- 
τευάμεθα στήν έκλαΐκευσι τής έπι- 
στήμης καί των μεγάλων κοινωνι- 
ικων προβλημάτων  ̂ Μά άληθινά τό
τε μονάχα έξυπηρετοΰμε τίς μεγά
λες μ&ζες τοϋ κόσμου μέ μιά μονα
δική έπιτυχία, καί μέ θετική σημα
σία καί άποτέλεσμα».

Ό  μΰ&ος δηλοΐ πώς ή δημοτική 
γλώσσα άρχισε νά κατακτά καί 
τούς έπιστήμωνες.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ

Ο Δ. Ρόδιος, πού τά πενηντά- 
χρονα τής καλλιτεχνικής του 
σταδιοδρομίας θά γιορταστούν 

στίς 29 τοϋ μηνός αύτοΰ στά «’Ολύ
μπια» εΐνε άπό τούς πιό άντιπροοω- 
πευτικούς· συνθέτες τραγουδιού τής 
νεώτερης Ελλάδος.

Ευγενικό στή μελωδική του γραμ 
μή, άπλό, άνεπιτήδευτο, πηγαίο, ρο 
μαντικό τό τραγοΰδι τοΰ Δ. Ροδίου, 
έπακολουθεΐ έπί πενήντα δλόκληρα 
χρόνια νά τραγουδιέται άπό γενεά 
σέ γενεά μέ τήν ίδια συγκίνηση, σέ 
συναυλίες, σαλόνια, ταβέρνες καί 
διασκεδάσεις. Γιατί τά τραγούδια 
τοΰ Ροδίου άν καί γραφήκανε γιά 
σαλόνια, δμως σπάσανε τά παράθυ
ρα τών τζαμιών καί ξεχυθήκανε 
στούς δρόμους.

Κι* άποτελεΐ αύτό τήν πιό τρανήν 
'άπόδειξη πώς τό τραγοΰδι του Ρο
δίου εΐνε ό άντίλαλος τών πόθων 
καί διαθέσεων δυό γενεών πού τίς 
τραγούδησε καί τραγουδήθηκε άπ’ 
α τ̂ές.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΙΝΤΕΑΛ
Τηλέφ. 20-485

Θ ί α σ ο ς

ΜΗΛΙΑ&Η - ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΪΥΚίΡΓΑΙΙΑ: Κ. ΜΑΥΡΕΑ
Δ. ΓΐΑΝΝΟΥΚΑΚΗ
Γ. Κυπαρίσσης — Α. Μαρ

τίνο — Α. Σπαχής

ΕΧΕΙ ΚΕΦΙΑ
Π Ρ Ε Μ ΙΕ Ρ Α  

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟ Ν  
Πρωταγων ιστοϋν

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΑΟΥΤΑ

ΤΡΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ, Σ Α Β 
ΒΑΤΟ

Λαϊκαί άπογευματιναΐ

ΑΠ ΟΦ ΑΣΕΙΣ  
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Α Δ Ε Ι Α Σ

Ή  «’Επιτροπή Άδειας» έξέδωκε 
τήν κάτωθι άπόφασίν έπί τής προ
σφυγής τής ήθοποιοΰ κ. Τζένης 
Άρσένη κατά τοϋ θεατρικοΰ έπι- 
χειρηματίου κ. Μακέδου, ό όποι
ος άπό τό ενα μέν μέρος τήν ύπό- 
χρέωσε έπί βλάβη τής καλλιτεχνι
κής της άξιοπρεπείας ν' άντικαθι- 
οτφ έκ περιτροπής τήν ήθοποιό 
Δίδα Ντιριντάουα, άπό τό άλλο δέ 
άρνεΐται νά καταβάλη σ’ αύτήν 
τόν μισθόν της μέ τήν πρόφασιν 
δτι δέν έχει μέρος στό παιζόμενον 
ήδη έργο «Ξενύχτηδες».

«Έπεδή διεπιστώθη δτι καθ' δ- 
λην τήν διάρκειαν τών δοκιμών 
τοΰ άναβιβασθέντος έργου «Οί Ηε 
νύχτηδες» ούδείς ρόλος άνετέθη 
είς τήν ήθοποιόν Τζένη Άρσένη, 
ούδέ κάν έκλήθη αίίτη νά παρακο
λουθήσω τάς δοκιμάς τοΰ έργου 
δι’ ένδεχομένην τυχόν έστω καί έκ 
τών ύστέρων τροποποίησιν τής ό
ρισθείσης διανομής τών γυναικεί
ων ρόλων, άλλά καί ούδεμίαν έπί 
πλέον μνεία έγένετο πρός αύτήν, 
περί ένδεχομένης κατά τήν διδα
σκαλίαν τοΰ έργου άντικαταστά- 
σεως (ντουπλαρίσματος) ώρισμέ- 
νων ήθοποιών είς τούς ρόλους των 
διά τών μή λαβόντων άρχικώς οό 
λον ήθοποιών έκ πάντων δέ τού
των σαφώς έξάγεται δτι ή δλη 
σκηνική οίκονομία τοΰ έργου δέν 
έπέτρεπε τήν κατάλληλον χρησι- 
μοττοίησιν τής ήθοποιοΰ Τζένης 
Άρσένη διά τήν άπό σκηνής έμ- 
φάνισιν τοΰ έργου «Οί Ξενύχτη
δες» είς ρόλον άνάλογον τής έν 
τώ θιάσφ άνεγνωρισμένης θέσε- 
ώς της λόγφ μισθοΰ καί έκτελέ- 
σεως πρώτων ρόλων είς τά παι- 
χθέντα μέχρι σήμερον ύπό τής 
θεατρικής έπιχειρήσεως Άνδρ.Μα
κέδου έργα.

’Επειδή οΐαδήποτε άντίκατά- 
στασίς κατωτέρου ήθοποιοΰ είς 
τόν ρόλον του δι’ άλλου άνωτέρου 
ήθοποιοΰ εϊθισται νά συγχωρήται 
έν τφ θεάτρφ άποκλειστικώς καί 
μόνον είς τήν περίπτωσιν άνωτέ- 
ρας βίας καί άναποτρέπτου άνάγ- 
κης, όπότε καί δέν άποτελεΐ μείω 
σιν τοΰ έντελλομένου ν* άναπλη - 
ρώση τόν προσωρινώς ύπολειπό- 
μενον έκ τής παραστάσεως ήθο- 
ποιόν, ένώ άντιθέτως, ήτοι άναπλή 
ρωσις ή άντικατάστασις πρωταγ&) 
νιστοΰντος προσώπου δι’ Ισαξίου 
ήθοποιοΰ ή καί δευτερεύοντος ά
κόμη έθίζεται, ϊνα διά τής έναλ- 
λαΥής τών προσώπων ένισχυθή άφ’ 
ένός τό ένδιαφέρον του κοινοΰ μέ 
τήν προκαλουμένην σύγκρισιν δι
αφόρων έκτελεστών είς τόν αύτόν 
ρόλον, άφ’ έτέρου δέ παρέχηται ή 
εύκαιρία είς τήν θεατρικήν έπιχεί- 
ρησιν ν’ άναδείξη καί Ικανοποίηση 
δευτερεύοντας ήθοποιούς.

’Επειδή δμως ή γενομένη ύπό 
του θεατρικοΰ έπιχειρηματίου κ. 
Άνδρ. Μακέδου πρόσκλησις πρός 
τήν ήθοποιόν Τζένη Άρσένη ν’ άν- 
τικαταστήση άνευ άποχρώντος λό 
γου καί μετά τήν έναρξιν τών πα
ραστάσεων του άναβιβασθέντος 
έργου, ήθοποιόν δχι Ισότιμον της 
καί είς ρόλον κατώτερον τής άνε- 
γνωρισμένης έν τώ θιάσφ Άνδρ. 
Μακέδου θέσε ως της, ούδεμίαν 
άλλην δικαιολογίαν έμφανίζει εί- 
μή μόνον τοΰ έξαναγκασμοΰ τής 
είρημένης καλλιτέχνιδος είς πα- 
ραίτησιν τών έκ του περιεχομένου 
τής συναφθείσης ώς άνω μισθωτι
κής συμβάσεως της άπορρεόντων 
δικαιωμάτων αύτής πρός δφελος 
τοΰ έγκαλουμένου

Διά ταυτα
"Η ’Επιτροπή Άδειας άποφασί- 

ζει παμφηφεΐ α) "Οτι ή αίτουμένη 
ήθοποιός Τζένη Άρσένη δέν ύπο- 
χρεοΰται νά δεχθή τόν άνατεθέν- 
τα αύτή ώς άνω ρόλον είς τό έρ
γον «Ξενύχτηδες», ή δέ μετά του 
Άλ'δρ. Μακέδου μισθωτική σύμβα 
σίς της κατ’ ούδεμίαν έκδοχήν δύ 
vocrai νά θεωρηθή ώς άτονίσασα 
έκ τής άρνήσεώς της αίτουμένης 
νά συμμορφωθή είς άντικειμένην 
είς τάς θεατρικάς συνηθίείας καί 
έθιμα άπόφασίν τοΰ θεατρικοΰ έ- 
πιχειρη ματίου.

Ή  Έπιτροπή Άδειας 
*0 Πρόεδρος ‘Ο Γραμματεύς

ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

1) θρίαμβος ή Νέφος
2) Μτιάνα Βερνόν ή Λώλος
3) Κομοτινή ή Φλώρα
4) Έσμάχλι ή Μουργκάν (Μιτικορί)
5) Μαρζουκ ή Μπάντρ έλ Σ αμιτάκ
6) Τορρέρο ή Άδάμας.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  Σ
1) * Αμαλία ή Κυκλών
2) Λαδαντάρα ^ Σπάρτη (Ά μα ρυλ . 

λίς)
3) ΟύαζΙρ ή Χεζράν
4 ) θέμις ή ’Αΐνία (Μοτγιόρκα)
5) Πέλωψ ή Πωλίνα
6) Μιμόζα ή Ναϊάς (Μαίρη).

— Άπό χό περασμένο Σ άδβατο τά 6ρά 
παίζονται στό «Μοντιάλ» οΐ «Ξενύχτη

δες», ή νέα μουσική ήθογραφία τών κ. κ. 
Εύαγγελίδη —  Σ ακελλάριου —  Σακελλα 
ρίδη.

Πρόκειται γιά ένα ξαναζεσταμένο πα
λαιό £pyo, τά «Γκρίζα νειάτα» πού άρχί- 
ζει σέ μιά πλακιώτικη γειτονιά και τελει
ώνει σ’ άθηναϊκό πλουσιόσπιτο.

ΠρωταγωνιστοΟν οΐ κ. κ. Κοκκίνης, 
Μακρής, Σταυρίδης καί οΐ δίδες Ποζέλλι 
καί Ρ. Δη μητριού.

— Στό  «Ίντεάλ» δίδεται άπόΨε ή πρώ· 
τη της νέας έπιβεωρήσεως του κ. Γιαννου- 
κάκη «‘Η 'Αθήνα έχει κέφια» μέ μουσικήν 
τών κ. κ. Μαρτίνο καί Κυπαρίση.

Στήν «’Αθήνα Μχει κέφια» τις ρομάν- 
τσες θά τραγουδήση ή κ. Δανάη.

*0 κ. Κυριάκός στήν νέαν αύτήν έπιθε- 
ώρησιν θά ξαναζώντανέΨη έναν ώραιότα- 
τον τύπον μεθυσμένου πού δταν διατάσσε 
ται άπό τήν γυναίκα του νά δγάλη τό 
σκυλάκι περίποττο άντί αύτοΟ δένει στήν ά. 
λυσσίδα τήν... έρμίνα τής γυναίκας του.

Στό  νούμερο αύτό ό κ. Κυριάκός τρέ
μει κυριολεκτικά γιά τό τί θά γίνει στή 
μέλλουσα ζωή, περισσότερο δέ άπβ δλα 
φοβάται τήν... μετεμψύχωση.

— Καθώς πληροφορούμεθα, ό ήθοποιός 
τοΰ «Μοντιάλ» κ. Σταυρίδης έζήτησε διά 
τής ‘ Επιτροπής 'Αδείας οχι νά τοΟ δώση 
ό κ. Μακέδος άντίγραφον του συμβατικού 
συμβολαίου του άλλά νά τοΟ έπιστρέψη 
τό άντίγραφον πού του άφήρεσε προφασι
στείς δτι δήθεν θέλει νά τοΟ αύξηση τόν 
μισθόν, καί τό όποιον συμβόλαιον άρνεΐται 
νά του τό έπιστρέψη.

—  Η Επιτροπή ’Αδείας έξ άφορμής αύ
τών άπέστείλε έγγραφα πρός δλους τούς 
θιασάρχας διά τών όποιων τούς ύποχρε- 
ώνει δπως έφοδιάσουν άπαξάποεντα τά μέ- 
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·||·||·||·||·||·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ

λη τών θιάσων των μέ άντίγραφα τών μετ’ 
αύτών συμβολαίων.

— Πληροφορούμεθα δτι ή δίς Σ .  Βέμπο 
ή όποία Αναχωρεί τήν προσεχή Τετάρτην 
διά Κύπρον θά παραμείνη έκεΐ έπί ένα 
μήνα.

— Ό  καβαιρεθεις Αντιπρόεδρος τοΟ 
Σωματείου τών ’Ηθοποιών κ. Χατζηχρί. 
στος, δέν παρέστη ώς Αντιπρόσωπος του 
σωματείου του είς τήν ’Επιτροπήν Άδεί- 
ας κατά ιήν συνεδρίασίν της παρελθούσης 
Δευτέρας.

— Καθ’ δλας τάς ένδείξεις τό έργον 
του κ. Α. Λιδωρίκη «Αίθουσα ’Αναμονής» 
δέν πρόκειται νά συνεχισθη πέραν τής 
προσεχούς Τετάρτης.

— Πληροφορύμεθα δτι ό μουσικοσυνθέ
της κ. Κ . Γιαννίδης είς Παρισίους δπου 
εύρίσκεται ήλθεν είς έπαφήν μέ τόν ’Α γ 
γλικόν ^κδοτικόν οΐκον «Φέλκμαν»^ ό όποι
ος πρόκειται νά του έκδόση τό έργον «Κά 
ποιο μυστικό».

Ό  αύτός έκδοτικός οίκος θά έκδοση έ
πίσης καί άλλα έργα τοΟ έν λόγω συμ- 
παθούς μουσικοσυνθέτου.

—‘Ο ποιητής κ.Κωστής Κοκόροβιτς είς 
τάς 28 Μαρτίου, ή μέραν Τρίτην καί ώ
ραν 9 1)2 μ. μ. άκριβώς, θά άπαγγεί- 
λη είς τήν αίθουσαν τού «Παρνασσού» 
δεκαπέντε Ανέκδοτα ποιήματά του.

 Εις τό ρεσιτάλ τού κ. Κοκόροβιτς
σχετικήν είσήγησίν θά κάμουν ό άκαδη- 
μαΐκός κ. Γρηγόριος Ηενόπουλος καί ό 
ποιητής κ. Μ. Μαλακάπης. 
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Σ τή λα*(;κή συναυλία της Κ υριακής 
στό Δημοτικό ©έατρο Πειραιώς, ό γνω
στός ποιητής Μίμης Τρα^φόρος θ’ Απαγ- 
γείλη δυό Από τά τελευταία του ποιή
ματα. Έπίσης στίς 27 ’Απριλίου ό Ιδι
ος θά δώση ένα καλλιτεχνικό Απογευμα- 
tivOj στό όποιο θά λάβουν μέρος ολοι οΐ 
γνωστότεροι Αρτίσται τού μουσικού μας 
θεάτρου.

— Ό  κ. Παρασκευάς Οικονόμου έπί 
κεφαλής θιάσου θά μεταβή εις Θεσσα
λονίκην και θ’ άρχίση παραστάσεις μετά 
τό πέρας τών παραστάσεων τής κ. Μ. 
Κοτοπούλη, δηλαδή τήν 5η Ιουλίου.

  ‘Ο θίασος τής κ. Μαρίκας Κοτο
πούλη θά μεταβή εις Θεσσαλονίκην τήν 
15ην Ιουνίου. Κατά πάσαν πιθανότητα 
θά έπισκεφθή καί άλλας πόλεις τής Μα
κεδονίας καθώς καί τό Βόλο.

— ‘Ο κ. Οίκονόμου διεξάγει διαπρα
γματεύσεις όπως μεταβή εις ’Αλεξάν
δρειαν διά δύο μήνες.

_ _  Έ ά ν  δέν έπιτευχθί] αύτό  ̂ θά μετα- 
βή είς Θεσσαλονίκην μέ τόν θίασόν του, 
μετά τό Πάσχα καί θά παίξη έπι ένα 
μήνα εις κλειστό θέατρο, έκεΐθεν δέ θά 
άναχωρήση δι* άλλας Μακεδονικάς πό
λεις, δπου κα! θά παραμείνη μέχρι τής 
5ης Ιουλίου, όπότε θά κατέλθη είς Θεσ
σαλονίκην.

— 01 ήθοποιοί τού διαλυθέντος έν 
Θεσσαλονίκη θιάσου Μωρά δι’ έγγράφου 
των πρός τήν Επιτροπήν * Αδείας ζητούν 
τήν έπέμβασίν της διά νά έξασφαλίση 
τά έξοδα τής έποτνόδου των είς 'Αθήνας.

  *Η Έπιτροπή ’Αδείας άπαντώο|χ έ-
δήλωσε δτι ούδέν δύναται νά πράξη, δε
δομένου δτι ό θίασος δέν ήτο συνεταιρι
κός καί τό Ταμεΐον Εργασίας κοττά συ
νέπειαν δέν δύναται νά προσέλθη είς έ- 
νίσχυσίν των.
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Π ΕΝ Η Ν ΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ 
Τ Ο Υ  Κ. Δ. ΡΟΔΙΟΥ

Στίς 29 Μαρτίου κοΐ^ώρα 6.30 μ. 
μ. θά έορτασθοΰν στό θέατρο «’Ο
λύμπια» τά πενηντάχρονα τοΰ μου
σικοσυνθέτου κ. Δ. Ροδίου. Στήν 
ώραίαν α^τήν έορτήν πού τήν άνέ- 
λαδε ύπό τήν προστασία του ό Υ 
πουργός—Διοικητής Πρωτευούσης κ.

Κοτζιας, θά συμμετάσχουν: Τό 
άνδρικό τμήμα τής Χορωδίας ’Αθη
νών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Διευθυν- 
τοΰ .τοΰ Ωδείου κ. Φ. Οίκονομίδη, 
ή κ. Καλλιρρόη Δια,μαντίδου, ύψίφω 
νος, καί ό βαρύτονος κ. Δ. Εύστρα- 
τίου. Είς τό πιάνο ό κ. Δημ. Μαρής.

θά έκτελεσθοΰν 10 άπό τά πιό χα 
ρακτηριστικά ταγούδια καί χορωδί
ες τοΰ έορταζομένου συνθέτου.

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Στίς 5 τού ’ Ιουνίου θά συνέλθη στό 
Λονδίνο τό 14ο Συνέδριο τής Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας τών Εταιριών θεα
τρικών Σ ογγραφέων καί Σ  υνθετών.

Οι σύνεδροι θά γίνουν δεκτοί άπό 
τόν ‘Υπουργό τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως.

Οί σύνεδροι έκτός άπό τά άλλα θά 
παρακολουθήσουν καί τήν παράσταση 
του μελοδράματος «Μάκβεθ» του Βέρντι 
πού θά δοθη πρός τιμή τους.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κίνημοαογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικά^ δια
φημίσεις ίδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.

Πδσα άπόδείξις είσπράζε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιαδικοΰ εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑ ΤΣΑΝ Η Σ 

Δαμάρεως 4.

ΕΝΑ ΝΕΟ Β ΙΒΛ ΙΟ
Έκυκλοφόρησεν άπό ήμερών καί πω

λείται ήδη εις δλα τά καλά βιβλιοπω
λεία τό τρίτο έργο τής γνωστής συγ. 
γραφέως κυρίας Μαρίας Π. Άργυροπού- 
λου, ύπό τόν τίτλον «Πρόοδος καί Σ υ γ .  
χρονισμός τοΟ Έθνους». "Η έξαιρετική 
διαφωτιστική αύτή μελέτη έκπαιδευτικοΟ 
περιεχομένου δέν ένδιαφέρει μόνο τήν 
Ελληνική Νεολαία, μέ τά προβλήματα 
τής όποιας Ασχολεΐται^ Αλλά καί όλό- 
κληρη τήν Ελληνική Κοινωνία. Στις 80 
πυκνοτυπωμένες σελίδες της, ή κυρία 
Άργυροπούλου έξετάζει μέ βαθειά πα
ρατηρητικότητα καί λεπτομερή Ανάλυση 
σύγχρονα έκπαιδευτικά καί άλλα ήθικά 
καί έθνικά ζητήματα, πού άφοροΟν κυ
ριολεκτικά τήν ϊδια τήν ύπιόσταση του 
Έθνους. Τό σημαντικό περιεχόμενο καί 
τό ζωντανό του ϋφος καθιστούν τό βι
βλίο αύτό άπαραίτητο άπόκτημα γιά 
κάθε βιβλιοθήκη καί σύντροφο κάθε φι
λαναγνώστου.

ΕΠΙΖΤΟΛΑΙ Π ΡΟ Ι ΤΑ « Π Α Ρ Α Ζ Κ Η Ν Ι Α »
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΘΙΑΣΟΝ

Δέν θά ήθελα ν’ άπ·.σχολήσω 
τούς άναγνώστας τών «Παρασκη
νίων» μέ τό ζήτημα τοΰ άναπήρου 
θιάσου τοΰ κ. Β. Άργυροπούλου 
καί τό γράμμα του πού έδημοσιεύ- 
θη είς τά «Παρασκήνια» τήν περα
σμένη έ&δοιμάδα είς άπάντησιν 
όμολογίας μου περί τοΰ γιατί δέν 
πηγαίνω πλέον στό θέατιρο δπου 
παίζει ό θίασός του μ1 δλο πού δρί- 
σκω — καί δι,βκήρυξα — δτι ό ί
διος ό θιασάρχης του είνε πράγμα
τι έζαιρετικός καλλιτέχνης. Τόσφ 
μδλλσν δέν θά ήθελα ν’ άπαντήσω 
στό γράμμα τοΰ κ. Άργυροπούλου 
καθ’ δίτον ό συμπαβής καλλιτέχνης 
αμύνεται τών οικονομικών του συμ
φερόντων τά όποια, δπως ό ίδιος 
όμολογεΐ είς τό γράμμα του έκεΐ
νο, τά τοποθετεί παραπάνω άπό 
τήν τέχνη του. Είμαι δμως ύπό- 
χρεως νά τοΰ άπαντήσω διά νάτοΟ 
ζητήσω συγγνώμην. Πράγματι ώς 
έμπορος έχει δίκαιον αύτός καί ά
δικον έγώ πού έκανα τό λάθος νά 
τόν νομίζω καλλιτέχνην, δηλαδή 
άνθρωπον σφραγισμένο στό μέτωπο 
άπό τή θεία σφραγίδα τών έξαί/ρε- 
τικών τύπων γιά τούς όποιους ή 
τέχνη των εΐνε ένα είδος ιερατείου 
μττρός στό όποιο ύποχωροΰν πάντα. 
0 κ. Άργυρόπουλος δμως, δπως 

έχει απόλυτο δίκαιο, προτιμά νά 
κτίζη σπίτια καί δχι νά κάνη τέ
χνη καί θέατρο. “ Οθεν συντηιρεΐ ώς 
θίασον αύτό πού τιτλοφορεί τοιοϋ- 
τον καί παίζει τά έργα πού παίζει 
διά νά πληρο'̂ νη μηδέν ή έλάχιστα 
ποσοστά καί νά έχη έξοδα «πλα- 
τώ» τόσα, ώστε νά πραγματοποιή 
κέρδη, καί δταν στήν πλατεία τοΰ 
θεάτρου τοο εΐνε τρεΐς κι’ ό κοΰκ- 
κος.

Ή  κυρία Κοτοπούλη έξαφνα δέν 
έχει δέδαια τήιν ίδια άντίληψι περί 
τέχνης καί οικονομικών έπιδιώξεών 
της δι’ δ καί ή κυρία Κοτοπούλη 
κάνει θέατρον, άλλά δεν κτίζει 
σπίτια. Πιθοβνόν δμως νά εΐνε ό κ. 
Άργυρόπουλος περισσότερο καλ- 
λιτέχνηςάπόδ,τι ή ΚαΚοτοπούλη— 
έάν καλλιτεχνία σημαίνη πρακτι- 
κότης έπιχειρημοττική εΐναι σίγου
ρα — καί νάχη δίκηο αύτός κι" ά
δικα έκείνη. Καμμία άντίρρησις άν 
αύτό τοΰ άρέσει. Μέ τή διαφορά 
μάνσν δτι άντίρρηοι έχει — καί τή 
δείχνει τελευταίως — άκόμη καί 
τό κοινό. Τήν δικαίαν πράγματι, 
καί μεγίστη, πρός τόν ίδιον προσω- 
πικώς συμπάθειαν τοΰ κοινοΰ έξήιν-

τλη,σεν πλέον ή άπένοεντί του τα- 
κτική τοΰ κ. Άργυροπούλου, έπι- 
μένοντος νά τοΰ σερδίρη στερεό
τυπες ούγγρογερμανικές άνουσιό- 
τοπες φάρσες συνήθως μόνον, έπει- 
δή αύτές μπορεί νά μεταφράζη ό 
ίδιος, οίκανομών έτσι τά μετα
φραστικά ποσοστά, πού άλλως θά 
έδάρυναν τόν προϋπολογισμό τής 
έπιχειρήσεώς του. Παίζει μάλιστα 
αύτός μέ πρωταγωνίστριο^ τήν ά- 
ξιότιμον σύζυγόν του. Άρίστη δ
μως πράγματι οίκονόμος είς δ,τι 
άφορά τά φροντιστηριακά καί δια
χειριστικά ζητήματα καί είς τό έ
πίπεδον αύτό πράγματι, πολύτιμός 
του επαγγελματική ουνεργάτις ή 
κυρία Άργυροπούλου, καλλιτεχνι- 
κώς ύστερεΐ φοβερά. Άπόδείξις : 
πρό δχι πολλοΰ καιροΰ ό κ. Γιανα- 
κόπουλος τήν έκρινε κατά τρόπον 
τόσον αύστηρό, ώστε νά θεωρήση 
έαυτήν θιγομένην καί νά προσφύγη 
εις τό δικαστήριον, άλλ’ ή κρίσις 
ήτο καί τόσον' δίκαια, ώστε τό δι- 
καστήριον νά άπαλλάξη τόν κριτι
κόν. ‘Ο κ. Άργυρόπουλος όμιλεΐ 
διά τάς καλλιτεχνικάς έπιτυχίας 
τής κυιρίας συζύγου του δταν ή Μα
ρίκα Κοτοπούλη τήν «έδγαζε νά 
κάνη μεγάλ ις ρόλους» στήν ΑΙγυ- 
γυπτο. Πρόκειται, φαίνεται, περί 
ιστορίας πολύ άρχαίας τόσον ώ
στε νά χάνεται είς τά βάθη τοΰ ά- 
πωτέρου θεατρικοΰ μας παρελθόν
τος. Πάντως ό θρύλος λέγει πρά
γματι δτι όσάκις αί άδελφαί τής 
κυρίας Κοτοπούλη κ. κ. Χρυσούλα 
Μυράτ καί Φωτεινή Αούη (άποσυρ- 
θεΐσαι ήδη τής σκηνής άπό τινων 
έτών) δέν ήθελαν είς τήν Αίγυ
πτον νά παίξουν τόν άλφα ή τόν 
δήτα ρόλον, ή θιασάρχις άδελφή 
των τάς άντεικαθίστα ποΰ καί ποΰ 
μέ τήν κ. Άργυροπούλου.

Προσωπικώς, παρακαλουθών έν- 
τατικώς τό θέατρον άπό είκοσι 
πέντε έτών, δέν έτυχε νά τό ίδώ 
αύτό, άλλά τό λέγουν οΐ γερονβό- 
τεροί μου καί τό πιστεύω. Δέν κο
μίζω δμως δτι τό πράγμα άποδει- 
κνύει δτι ή κυρία Άργυροπούλου 
εΐνε — σήμερον πρό πάντων — ά- 
νεκτή πρωταγωνίστρια θιάσου παί- 
ζαντος δχι πλέον είς τάς ’Αθήνας, 
άλλά είς άπομεμακρυσμένας άκό
μη έπαρχίας. Ό  κ. Άργυρόπουλος 
πρέπει νά πκττεύση δτι έπί τοΰ ση
μείου αύτοΰ ύπάρχει ή μάλλον ά
πόλυτος όμοφωνία κοινοΰ, ήθο- 
ποιών, κριτικών, συγγραφέων άρ-

μσδίων έν προκειμένφ δλοίν αύστη- 
ροτέρων άπό τόν ύποφαινόμενον. 
Άκόμη καί δσοι έκ τών συγγρα
φέων· διότι παίζονται έργα των είς 
τόν θίασον λέγουν δημοσία άΑίλα 
(μερικοί καί τά γράφουν) μιλοΰν. 
τες ίδιωτικώς λέγουν... περισσότε
ρα άπό δσα ό κ. Παννακόπουλος 
γράψας, έκρίθη μηνυτέος έπ:ί δυσ
φημίσει παρά τής κυρίας Άργυρο
πούλου, άλλά άθώος άπό τό δικα- 
στήριον.

Χαίρω πολύ μανθάνων δτι καί είς 
τόν κ. Άργυρόπουλον δέν άρέσουν 
πλέον οί ιδιότυποι καί έπιτετηδευ- 
μένοι λαρυγγισμοί, τούς όποίου·ς 
έκ τρομεράς παρεξηγήσεως θεω
ρεί ή άζιότιμος κυρία πρωταγωνί- 
στριά του ώς όρθσφωνικόν τάλαιν- 
τόν της. Άλλά καί άπορώ μέ τήν 
άπαρίαν πού διατυπώνει ό ίδιος. 
Κανείς δέν έσκέφθη νά τοϋ ζητήση 
νά τακτοποιήση τόν δυσάρεστον 
λάρυγγα. Απλώς τοΰ συνεστήθη 
νά τόν άπαλλάξη άπό τήν έντολήν 
νά κακοποιή τήν προφοράν τής ελ
ληνικής γλώσσης δημοσία καί κάθε 
δράδυ. Τίποτε άλλο.

Π. Μ Ο ΣΧΟ Β ΙΤ Η Σ
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Ο ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΡΑΖΖΙ 
ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Παρεπιδημεί άπό τινων ήμερών, πέρα- 
στικός άπό τάς 'Αθήνας, τάς όποιας έπα- 
ναβλέπει μετά πάροδον δ περίπου έτών, 
ό γνωστός Λέσβιος ζωγράφος και σκίτσο’ 
γράφος κ. ’Αντώνιος Πρωτοπάτσης< γνω
στότατος, τόσον έθώ, δσον καί είς τό έ. 
ξωτερικόν μέ τό καλλιτεχνικόν του ψευ
δώνυμον: Ραζζί, μέ τό όποιαν τόσον εύ-
δοκίμησε έπί σειράν έτών, χρηματίσας 
κατ’ έπανάληψιν καί άληλοδιαδόχως σ « . 
τσο γράφος τών μεγαλυτέρων έφη μερίδων 
καί περιοδικών τής Γαλλικής πρωτευού
σης.

Ό  έκλεκτός μας καλλιτέχνης δέν εΐνε 
μόνον γνωστός είς τούς κύκλους τής καλ
λιτεχνίας διά τήν ζωγραφικήν έργασίοτν 
του, άλλά καί ώς λογοτέχνης, δημοσιεύ. 
σας πρό έτών εις τόν «Λόγον» τής Πόλης 
καί άλλου. μελέτας. μεταφράσεις καί 
ποικιλίοεν πνευμοετικής δημιουργίας. "Ηδη 
κατά τό διάστημα τής διμήνου παραμο
νής του στή Μυτιλήνη, δπου Αναχωρεί 
κατ’ αύτάς γιά νά ξεκουραστώ, θά Απο- 
τελειώση μίαν μνημειώδη, πού έτοιμΑζει, 
μελέτην περί Μπωντλαίρ δπου 6 μεγΑλος 
ΓΑλλος ποιητής κυττΑζεται Απ· δλες τίς 
πολύπλευρες όψεις τής δημιουργίας του. 
Τό £ργον τοΟ Μπωντλαίρ μεταφραομένον 
καί οτύτό καθ, όλοκληρίαν Από τόν έκλβ- 
κτόν καλλιτέχνην πρόκειτοη 6μο0 μέ τήν 
περί τούτου μελέτην του νά Ιδή τό φ©ς 
Τής δημοσιότητος προσεχώς είς fva  τό
μον. Είς τό προσεχές φύλλον τους τά 
«Παρασκήνια» θά δημοσιεύσουν σειράν 
νέων σκίτσων τοΟ διαλεκτοΟ ζωγράφου 
καί μίοτν ένδιαφέρουσαν μοβζΐ του συνέν- 
τευξιν.

ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
Ο κ .  Γ. ΑΝ ΕΜ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

Στίς 22 τρ. μηνός στήν αίθου
σα Στρατηγοπούλου ανοίγει ή 
σκηνογραφική Ικθεσις τοΰ νέου

ϋΗΜΙΤΡΙΙΙΓ.&ΟΥΙΤΑΜΠΑΝΗΙ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν ΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4—8 μ.μ. 
καί έπί συνεντευξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γούνα ρωσσικη 

(Πτί - γκρι) καινουργής, εις τι. 
μήν ευκαιρίας. Πληροφορία!: Μη- 

τροπόλεωί 28, τηλ. 25—OSfc

ΑΥΞΗΣΑΤΕ κατάΙ00\
τήν λάμψιν τοΰ μβιβιάμα- 

τός σας.
 δπως ό ζωγράφος αυξάνει
κατό 100% μέ τό πινέλλο tn« 
γοητείαν τοϋ μοδέλλου του.

Πραγματοποιήσατε αύτό τό 
θαύμα μέ τήν ΚΟΛΥΝΟΣ. 
Άρκεΐ γΓ αύτό νά βουρτσίζετε 
τά δόντια σας δύο φοράς τήν 
ημέραν μέ ένα έκατοστόμετρον 
ΚΟΛΥΝΟΣ έηϊ ξηράς ψήκτρας.

Τότεθά πιστοποιήοετετήνέξαι· 
ρετικήν Χάμφιν τών όδόνιων σας.
Λαμπρύνατε τό χαμόγελά 

σας μέ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Ι.
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Ιραιότατα ο χέδ ια  
έξαιρίτι ν̂ι ποιότητα.
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’Από τόν ?Μενεζέ» τοΟ Μόλναρ

σκηνοθέτου κ.. Γ. Άνίεμογιάννη, 
πού γι’ αύτήν τά «Παρασκήνια* 
άσχοληθήκανε σέ προηγούμενα

\ t  ... . . ί Α
*0 κ. Άνεμογιάννης·

φύλλα τους.
‘Ο κ. Άνεμογιάννης, πού Ισπού 

δασε τή σκηνογραφική τέχνη έπί 
τρία χρόνια στή Βιέννη, έκθέτει

έν δλω 105 μακέττες, ,μικροσκο- 
πικά πλαστικά θεατρίδια καί 
κούκλες πού είναι κατασκευασμέ 
νες έξ όλοκλήρου άπό χαρτί!

Τά άντικείμενα πού θά έκτε* 
θοΰν καί πού κανένα άπ’ αύτά 
δέν πρόκειται νά πωληθη, είναι 
τά έξής:

Άπό τό λυοικό θέατρο: Ροσί- 
νι : «Κουρεΰς τής Σεβίλλης», 
Κορνέλιους: «Κουρεύς της Βαγ
δάτης», Άδώιι: «Ό  άμαξας τοϋ 
Λόν Ζυμό». Λίνκε: «Κυρία Σελή
νη». Πουτσίνι : «Κυρία Μπατερ- 
φλάϋ».
θέατρο Πρόζας : Κλάμπουντ ’V 
«Ό  κύκλος τής κιμωλίας», Μολ. 
νάρ :. «Ό μενεξές», Σαίξπηρ::

*Αixb Tf|v «Κυρία Σελήνη» μιά χορεύ
τρια _ άστυνομικάς.

«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί 
«’Όνειρο θερ.νης νύχτας», Ο’Νήλ 
«Ταξίδι γυρισμού». Εύριπίδη :■ 
«Κύκλωπας», Λέσσιγκ: «Μίνα τοΟ 
Μπάνρνχε^μ», Φράϊτακ: «01 δη
μοσιογράφοι». Α. ντέ Μυσσέ: «Τά 
καπρίτσια τής Μαριάννας».

Κούκλες κατασκευασμένες άπό 
χαρτί. ’Ακόμα τά πρόσωπα καί 
τά χέρια χαρτί μονοκόμματο ψα
λιδισμένο.

αποθηκη̂ ιλ Ι̂ ΙΑ-
. Χ Ι Λ ι χ Α ε  ΜΗΤΡΟΠ0ΛΕ0 Σ 44 " ΤΗΛ. 25-401

ιαϊιλικονΙ εατρον
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6 Μαρτίου 1939-28 Μαρτίου 1959

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

29 Μαρτίου 1939-2 ’Απριλίου 1939

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ 
ΘΙΑΣΟΥ OLD VEEK

3-8 ’Απριλίου 1939 
’Αργεί λόγφ της Μεγάλης Έβδομάδος

Κυριακή Πάσχα 9 Απριλίου 1939

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

#
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

Ή  Ανυπέρβλητη καλλιτέχνις τής ό«όνης ΠΟ Ρ ΜΑ Σ Η Ρ Ε Ρ ,  τής 4πο(ας ή συγκλονιστική δημιουργία στό μεγάλο 
φιλμ τής «Μέτρο» « Μ Α Ρ ΙΑ  Α Ν ΤΟ ΥΑ ^ ΕΤΤΑ» έτιμήθη μέ ιό Άνώτατον Βρα ίίϊον Ηθοποιίας (ΚΰπεΧλον Βόλπι)

στή φε τεινή Κινηματογραφική "Εκθεσι της Β ενετίας.
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ΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ TON ΙΑΥΜΑΙΤ1Ν ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ!
Σκεφθήκατε Τιοτέ σας, πόσες 

χιλιάδες γράμματα λαμβάνουν 
κατ’ έτος οί αστέρες τοΰ Χόλλυ
γουντ; "Αν δχι, κι' έχετε ένδια
φέρον,. ρίξετε μιά ματιά στ!ς πα
ρακάτω γραμμές, γιά νά κατα- 
τοπισθήτε.

Τό 1938 στόν στατιστικό πίνα
κα, έπί κεφαλής βρίσκονται ή 
Ντιάνα Ντάρμπιν, 'Ήληνορ Πά- 
ουελ, Τζόαν Κράουφορντ, Γζίν- 
τζερ Ρότζερς, Όλίβιά ντέ Χάβι- 
λαντ, Ζαννέτ Μακδόναλντ, Κλάρκ 
Γκέμνπλ, Φρέντερικ Μάρς. Ό  μέ
σος ορος τών Ιπιστολών πού λαμ 
βάνουν οί άνωτέρω άστέρες εινε 
350 ώς 400 τήν ήμέρα!

Τό περίεργο είναι δτι οί .γυ
ναίκες άστέρες δέν παίρνουν έ- 
ρωτικές έπιστολές μόνο άπ' τους 
θαυμαστές των. Πολλοί τούς ζη
τούν δάνεια, συμβουλές κι’ δ,τι 
τούς καπνίσει! Οί άνδρες, άντί- 
θετα, μόνο ίρωτικές έπιστολές 
παίρνουν.

Τήν περιεογότερη έπιστολή τήν 
έλαβε κατά τό 1938 ή Ντιάνα 
Ντάρμπιν, έκ μέρους μιάς έκκεν- 
τρικής βαθυπλούτου Άμερικανί- 
δος, ή όποία ζητούσε νά τήν υίο-

ϊό  περιώνυμον έργον τοΰ

μ η  nr

ΠΑΡΘΕΝΕΣ
DEM IV IERGES

διά πρώτην φοράν είς τόν κι
νηματογράφον, μέ τήν

MAPI ΜΠΕΑ
καί τήν

Μ Α Ν Τ Ε Α Ε Ν  PENQ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ν

H I T

θετήση καί νά τήν κάνη κατόπιν 
μοναδικήν κληρονόμο τών 300 έ·* 
κατομμυρίων Ιολλαρίων της!

Αύτό, βέβαια, ή χαριτωμένη 
βεντέττα δέν τό δέχτηκε, γιατί 
λατρεύει τούς γονείς της.

"Αλλη, άρκετά πιό περίεργη 
έπιστολή, έλαβε κι’ ή Όλιβία ντέ 
Χάβιλαντ, άπό έναν βαρώνο τής 
’ I απωνίας γραμμένο πάνω σ’ έ- 
να'μεταξωτό πανί, μήκους ένός 
μέτρου καί μέ γράμματα ιαπω
νικά! Ειδικός μεταφραστής ίπλη 
ροψόρησε τήν Χάβιλαντ δτι ό’ βα- 
ρώνος τήν ζητούσε είς γάμον!..·

’Επίσης παράδοξη έπιστολή έ- 
στειλε κι1 ενας... φαροφύλακοις 
τών νησιών τής Χαβάϊς' (γραμμε- 
νη σέ όγδόντα τεράστιες σελίδες 
παρακαλώ!) στή Τζόαν' Κράου- 
φορντ, καί τής έκμυστηρευόταν 
τόν έρωτά του. Ή  γλυκειά καλ- 
λιτέχνις είχε τήν ύπομονήν νά τήν 
διαβάση όλόκληρη μέ προσοχή.

Ή  "Ελινορ Πάουελ, ή μεγαλυ- 
τέρα χορεύτρια τοΰ κόσμου, έλα
βε ενα γράμμα άπ’ τό·.. τρελλο- 
κομεΐο τής Ούάσιγκτων μέ τήν 
μόνη λέξη : «σ’ άγαπώ !»

Τέλος, άπ’ τήν άηδονόλαλη

Μ Α ΡΙΑ
ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ

Ζαννέτ Μακδόναλντ, μιά μικρή 
μαθήτρια ένός Ωδείου τής ’Αμε
ρικής, ζητούσε δώρον ένα... πιά
νο. Τόσο δέ συγκινήθηκε ή 7α- 
νέτ, ώστε άφοΰ προηγουμένως 
πληροφορήθηκε δτι πράγματι 
πρόκειται περί φτωχής καί άρί- 
στης μαθήτριας, έσπευσε νά τής 
τό στείλη.

Αθήνα

Τό φίλμ πού περιμένει ή

Τ Ρ Ε ΙΣ
llllllllllllimilllllllllllMllllllllllllllllllhilllllllll
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Les trois de saint — Syr

ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ 
ΤΑΎ ΡΟ Ν  ΠΑΟΥΕΡ 
ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ
‘Η μνημειώδης δημιουργία 

τοΰ κινηματογράφου 
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ν

Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν
ΚΑΙ

Ξ Ρ Ε Ξ Ξ

‘Η έσωτερική ζωή τής σχο 
λής τοϋ Σαίν-Σύρ, μέ την πε
ρίφημη «νίλα» τών πρωτοε
τών. ‘Έ να  φίλμ δροσιάς καί 
αισιοδοξίας. “ Ενα έργο μέ 
ζωντανό παλμό. 'Ενα ρωμάν 
τζο γεμάτο ειλικρίνεια. Μιά 
περιπέτεια άληθινή πού τη 
στολίζουν τά ωραιότερα αν
θρώπινα συναισθήματα.

Τρεΐς άγαπημένοι συμμαθη- 
ταί εύέλπιδες — χωρισμένοι 
κάποτε άπό μιά γυναίκα — 
συναντώνται άργότερα ώς 
άξιωματικοί, στήν έπανα- 
στατημένη Συρία καί γρά
φουν μέ τούς ήρωΐσμούς των 
μιά ένδοξη σελίδα τής γαλ
λικής ιστορίας.

Ή  ταινία έγυρίσθη τή συν
δρομή τής στρατιωτικής σχο 
λής τοΰ Σαίν-Σύρ καί τοΟ 
γαλλικού στρατού. 
Πρωταγωνιστούν:

ΖΑΝ ΙΕΒΡΙΕ

Ένδιαφέρεσθε νά μάθετε ποιοι 
εινε οί δραδευθέντες άστέρες — 
αρσενικοί καί θηλυκοί άπό τό 
1928 ώς σήμερα; 'Ορίστε ό κα
τάλογος:

1928 Αιμίλιος Γιάννιγκς— Ζανέτ 
Γ καίηνορ.

1929 Μαΐρη Πίκφορδ — Ούώρνερ 
Μπάξτερ.

1930 Νόρμα Σήρερ — Τζώρτζ 
'Άρλις.

1931 Μαρία Ντρέσσλερ — Λαϊό- 
νελ — Μπάρρυμορ.

1932 Έλλεν Χαίηζ — Φρεΐντρικ 
Μάρς.

1933 Κάθρην Χέμπαρν —Τσάρλ^ 
Λώζον.

1934 Κλώντετ Κόλμπερ—Κλάρκ 
Γ καίημπλ.

1935 Μπέττυ Νταΐδις — Βίκτωρ 
Μάκ Λάγκλεν.

1936 Λουΐζα Ράϊνερ — Πώλ 
Μιοΰνι.

1937 Λουΐζα Ράϊνερ — Σπένσερ 
Τ ρέ'ίου.

1938 Μπαίτυ Νταΐδις — Σπέν
σερ Τρέϊσυ.

θ ’ άπορήτε πού δέν δλέπετε με 
ταξύ αύτών τούς Γκρέτα Γκάρμπο, 
Σίρλεϋ Τέμπλ,* Γκάρυ Κοΰπερ, 
Μάρλεν Ντήτριχ κ. ά. Κι*, δμως 
εινε άπλούστατο. Κανείς άπ’ τούς 
όμολογουμένως μεγάλους άστέρες 
δέν γύρισε τήν τελευταία δεκαετία- 
φίλμ, πού νά δίνουν δλον τους τόν 
έαυτό. Τήν άξία τήν έχουν. ’Άρα 
μόνον οί σκηνοθέτες τους εύθύνον- 
ται...

—Ή  Σόνια Χένυ στήν ταινία 
πού θά γυρίση «“Οταν χειμωνιά
ζω »> θ®Χη παρτεναίρ τόν Τάϋρον 
Πάουερ. Τήν μουσική τήν συνέθεσε 
ό περίφημος μουσουργός ’Ίρδιν 
Μπέρλιν.

—Στό στούντιο Νεϊγύ τής Γαλ. 
λίας γυρίζεται τό μυθιστόρημα 
τοϋ Πιέρ Μάκ Όρλάν (τοΰ συγ
γραφέως Τό λιμάνι τών ’Αποκλή
ρων) Ή  παράδοσις τοΰ μεσονυ
κτίου». Πρωταγωνιστούν ή Β ίδιαν 
Ρομάνς, Πιέρ Λαρκαι καί Ζώρζ 
Φλαμάν. Σκηνοθέτης θάνε ό Ρο
ζέ Ρισμέ.

—’Επερατώθη τ6 φίλμ «Ή  ήμέ
ρα ξημερώνει» τοΰ συγγραφέως 
Ζάκ Βιό, μέ τούς Ζάν Γκαμπέν, 
Ζύλ Μπερρύ, Ζακελίν Λωράκ κ. ά.

—Μέ , μεγάλο ένδιαφέρον άναμέ-

Η Γ Κ Λ Ο Ρ ΙΑ  Ν Τ ΙΞ Ο Ν  λανσάρει τά 
νέα καουτσουκένια μαγιώ.

τό έκπληρώση μ’ έπιτυχία.
—'Ο Ούΐλλιαμς Πάουελ. διακηρύτ 

τει νά πιστεύουμε στά άπρόοπτα τής 
ζωής, έχοντας παράδειγμα τήν τύ
χη του. Αύτά τά «άπρόοπτα», ίσχυ-

ΕΛΕΗ ΠΕΡΝΤΙΕΡ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ν

σύγχρονος προβολή
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Μέχρι τής Κυριακής τό 
«ΠΑΛΛΑΣ» θά προβάλλη τό 

άριστούργημα τής'
ΜΠΕΤΤΥ Ν Τ Α ΙΒ ΙΣ  

Μ ΙΑ ΓΥΝ Α ΙΚΑ  
ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ό δέ «ΚΡΟΝΟΣ» τό κοινωνι
κό έργο τοΰ Μπερνστάϊν

Η ΕΦΟΔΟΣ.
τήν καλύτερη δημιουργία

τοΰ ΣΑΡΛ  ΒΑΝΕΛ

*Η χαριτωμένη ΤΖ

νεται ή προδολή τής ταινίας «Ό 
λιποτάκτης» μέ τήν Κορίν Λυσαίρ, 
καί τόν Ζάν Πιέρ ’Ωμόν.

Ή  Μισέλ Μόργκαν, τ’ άστέρι 
πού θαυμάσαμε τελευταίως σέ τό
σες μεγάλες δημιουργίες του, 
πρωταγωνιστεί στόν «Νόμον τοΰ 
Βορρά έπί τών ’Άλπεων», μαζί μέ 
τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

—Ή  κινηματογραφική έταιρεία 
«Ούνίδερσαλ», κατόπιν τών κατα
πληκτικών έπιτυχιών τής έκλεκτής 
καλλιτέχνιδος Β ίδιαν Ρόμανς, τήν 

προσεκάλεσε είς Χόλλυγουντ μέ 
πολύ εύνοϊκούς δρους γι’ αύτήν, 
κι’ δπως πληροφορούμεθα, τό έ- 
δέχθηκε κι’ αναχωρεί τόν προσε
χή Όκτώδιριον, άφοΰ προηγουμέ
νως τελειώόη δυό ταινίες τίς ό
ποιες άρχισε ήδη.

—Τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ 
Άντρέ Μανσόν, ιστορικής ύποθέ- 
σεως «Ό Έδουάρδος ό 7ος καί οί 
καιροί του» γυρίζεται στήν Γαλλία 
όλονέν μέ τήν Γκάμπυ Μορλαί.

—Ώς γνωστόν, ό άνυπέρβλητος 
καλλιτέχνης Πώλ Μιοΰνι φιλοδο
ξεί νά παρουσιάση τόν Τζών Γκάρ- 
ψιλντ έξ ίσου καλόν, δπως εΐνε κι’ 
αύτός. Ό  Τζών πρωταγωνιστεί τώ
ρα σέ μιά ταινία «Πώς έγινα έγ- 
κληματίας», ή όποία, λένε οί δημο
σιογράφοι, συναγωνίζεται στήν έ
πιτυχία τά «Είμαι ένας δραπέτης». 
Κι’ ό Μιοΰνι γι' αυτό εΐνε κατευ- 
χαριστημένος...

—Ή  Μισέλ Μοργκάν, έχει τήν έ- 
πιθυμίαν νά πάη στό Χόλλυγουντ 
καί νά παίξη τήν*.. κυρίαν μέ τάς 
καμελίας! Ό  ρόλος τής Μαργαρί
τας Γκωτιέ, λέγει κι’ ή ίδια, τήν 
συγκινει βαθύτατα, κι’ άλλοιώτικα 
τόν αισθάνεται άπ’ δ,τι τόν αίσθάν- 
θηκε ή Γκάρμπο πού... δέν εΐνε Γαλ- 
λίδα. Αύτό, λοιπόν, εΐνε τό 'καλλι
τεχνικό όνειρο τής Μισέλ. Τολμηρό 
-αφοΰ τόν ρόλο αύτόν τόν Ερμή
νευσαν τόσες καί τόσες — παράξε
νο, καί της εύνόιαεθα όλοΨύχως, νά

ΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΛ

ρίζεται, τόν κάνανε δ,τι εΐνε σήμέ« 
ρα. ’Έγινε άστέρας, άπό σύμπτωσι,; 
χωρίς ποτέ του νά τό φαντασθή..<

—Τήν 14ην Μαρτίου ό Πρόεδρος 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε 
τόν Έρρολ Φλύνν, τόν Ζώρζ 
Μπέρντ καί τήν Όλίδια ντέ Χάδιλ- 
λαντ, στόν έπίσημο φετεινό χορό 
τών γενεθλίων του.
• —“Υστερα άπό 7 έτών αρμονικόν 
συζυγικό δίο, ή Μπέττυ Νταΐδις 
χώρισε άπό τόν άνδρα της. Τό δια
ζύγιό τους, άνεκοίνωσαν στούς δη
μοσιογράφους, είχε λόγους έπαγ- 
γελματικούς. Μά οί κακές γλώσ, 
σες τοΰ Χόλλυγουντ — κι’ εΐνε γε
μάτο τό άφιλότιμο — λένε, πώς σέ 
λίγο καιρό ή Μπέττυ θά παντρευτή 
τόν Ζώρζ Μπρέντ...

—Τό μόλις έμφανισθέν στό στερέ
ωμα τοΰ Χόλλυγουντ άστέρι ’Άνν 
Σέρινταν, πού θεωρείτε κι’ δλας ή 
όμορφώτερη στάρ, κατά . τήν πυρ- 
καϊά τοΰ δάσους τής Σάντα Μόνί 
κα, ήταν έκεΐ καί τήν παρακολου. 
θοΰσε έπί τρεΐς ήμέρας σάν μικρό 
παιδί. Άσφαλώς ή μεγάλη δόξα,.< 
στρίβει καί δίδες!

—Ό  ’Έρρολ Φλίν πρόκειται νά 
γυρίση μαζί μέ τήν χαριτωμένη 
Πρισίλα Λέϊν τό «Γεράκι τών θα
λασσών» τοΰ Σαμπατίνι,

—Στήν Αγγλία έγινε μιά στατι. 
στική, δπου άποκαλύπτει δτι τά 
παιδιά προτιμούν, πρώτον τά πολε
μικά φίλμ, δεύτερον, τά περιπετειώ 
δη, τρίτον, τά μίκυ - μάους, τέταρ
τον, τίς φάρσες, πέμπτον τά μούσι 
κά φίλμ, καί έκτον... τά παιδικά.

—Ή  γυναίκα οΰ Τσάγκ Κάϊ Σέκ 
ένήργησε κι’ έδωσε στήν Λουΐζα 
Ράϊνερ τόν έπίτιμον τίτλον τής πρε 
σδείρας τής Κίνας, είς τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας,

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  Α Σ Τ Ε Ρ Ω Ν

Ο ΓΚΑΡΥ
Στη χώρα τών κάβυ—μπόϋς καί 

τών «ετών στά δραχώδη βρη τού 
Μισσουρή βρίσκεται ή μικρή πόλις 
"Ελενα Γ Ι ί 1 1  άν* όπβυ ysvvhSn/s 
τήν 7 Μαϊβυ 19C7 © Φράγκ· Κβΰ- 
περ.

Έμεγάλωοε κοντά στόν πατέρα 
του, τόν αύστηρό δικαστή Κοΰπερ 
καί την τρυφερή μητέρα τβυ, πού 
τόν άγαποΰσε περισσότερο άπό τόν 
μεγαλύτερο άδελφό του Άρδούρβ 
γιατί ήταν μικρότερος.

Σέ ήλικία οκτώ χρονών πήγε 
μα]μ μέ τή μητέρα του καί τόν ά
δελφό του στήν ’Αγγλία κοντά 
οτβύς γονείξ τήξ μητέρας του.

Ή  ’Αγγλία δέν τόν ένδουσίαβε 
•καδόλου, πήγαινε στό σχολείο τοΰ 
’Ντούνσταλ στήν κομητεία τβΰ 
Μπέντφορδ. Τέσσαρα χρόνια έ£η- 
σε έκεΐ καί κατόπιν έπέστρεψε 
στήν ’Αμερική γιά νά συνέχιση α
νώτερες σπουδές εις τήν Μοντάνια.

’Ασθενικής βμως κράσεοος, άλλά 
καί εξαιρετικά άτακτβς, έξανάγκα 
σε τβύς καδηγητής τβυ νά τόν στεί- 
λουν πίο« στό πατρικό κτήμα, έ
πειτα μάλιστα άπό ενα άτύχημ* 
πβύ λίγο έλειψε νά τοΰ στοιχίση 
τήν $«ή.
Σάν τελείωσε τίς σπουδές του στό 
«Γκρίνναλ Κόλλετ^» ό Φράγκ γύ
ρισε στό κτήμα τβΰ πατέρα του, ό 
όποϊβς εύχαρίστως θά τον κρατού
σε κοντά του. ’Εκείνος βμως έκρι
νε ότι άρκετά τοΰ είχαν στοιχίσει 
οί σπουδές του καί γι’ αύτό άπο- 
φάσισε νά $ήση χωρίς τήν πατρική 
βοήθεια.

Προσελήφθη άμέσως ώς σκίτσο 
γράφβς σέ μιά έφημερίδα όπβυ έρ- 
γάσθηκε άρκετβύς μήνες.

’Έπειτα ένόμισε ότι θά μπορού
σε νά πρββδεύση μέ τό ρετορτά^, 
γι’ αύτό στό Λος ’Άντξβλες, μέ 
τον σκβπό νά έργασθή σέ ιιιάν άπό 
τίς εκεί έκδιδόμενες έφημερίδες. 
Τό άποτέλεσμα ήταν νά άποτύχη 
πανηγυρικώς στήν-κατεύθυνση «ύ- 
τή. Άντικρύ^οντας τότε τό φοδε- 
ρβ φάσμα τής πείνας, έστράφηκε 
πρός τό επάγγελμα τβΰ παραγγε-

ΚΟΥΤΤΕΡ
τού έδήλωσε οτι δέν έχει ορεϊι.

Τό πρώτο δήμα τής άνόδβυ τβύ 
Γκάρυ έγινε τό 1926 βταν γύρισε 
τήν “Φτώχεια» μέ τήν “ Ελλεν 
Σέντσγβυί'κ πβύ τον έδγαλε άπό 
τήν άφάνεια. "Υστερα άπ’ αύτή 
τήν ταινία μία σειρά άπό νέες τόν 
έπέέαλαν στόν κινηματογραφικό 
;ρί$βντ*. ’Ιδίως τβ φίλμ «Τό βρα· 
έείβ τής Παρδάρας Γουώρθ». Ή  νε
αρά του ήλικία. ό πόθος του για 
τήν άνύψωσι, ή έλκυστική του φυ
σιογνωμία καί τό έλεύθερο και ά- 
ρελές παίίιμό τβυ, πρβσείλκυσαν 
έπί τέλβυς τήν πρβσβχή τού περι- 
φήμου σκηνοθέτου καί διευδυντού 
τής «Παραμάουντ» Σούλμπεργκ. 'C 
Γκάρυ γνώρισε άπό τότε άληθινούς 
θριάμέους.

Στήν ιδιωτική £ωή τβύ Γκάρυ 
Κβύπερ έπαιξαν μεγάλβ ρόλο δυό 
γυναίκες. Ή  πρώτη ήταν ή Λού- 
πε Βελέ^, ή μελαχρβινή Μεξικάνα 
ήθοποιός. μέ τό έκθαμδωτικό χαμό
γελο. Τρία ολόκληρα χρόνια, άπό 
τό 1930 ώς τβ 1933, τό Χβλλυγβυντ 
καί όλβί β κβσμςς τού κινηματο
γράφου δέν μιλούσαν παοά γιά τό 
ειδύλλιο Γκάρυ - Λούπε.

“Ολα όμως έχβυν ένα τέλος. 
Μιά μέρα β Γκάρυ έφυγε γιά νά 
έπισκεφθή τήν Ευρώπη κι’ έπειτα 
άπό έναν σπαρακτικό χωρισμό, οΐ 
δυό έρωτευμένβι ύποσχέθηκαν ν' 
άλληλογραφβύν κ "'-*··-ρινώς.

Τά γράμματα βμως τής Λούπε 
άρχισαν νά άραιώνβυν καί μιά μέ
ρα ό Γκάρυ έμαθε τόν γάμο της 
μέ τόν Τ$όννυ Βαϊσμύλλερ.

Στίς 16 Δεκεμφρίβυ τού 1933 ό 
Γκάρυ παντρεύτηκε μέ τή σειρά 
τβυ τήν Ιϊερόνικβ Μπάλφ, ή οικο
γένεια τής οποίας ήταν μιά άπό 
τίς άριστβκρατικώτερες τής Νέας 
Ύόρκης.

Πολύ χαριτωμένη καί τελείως 
άνεξάρτητη θέλησε νά παίξη aT®v 
κινηματβγράφο, μέ τό ψευδώνυμο 
Σάντρα Σόου. Πράγματι έπαιξε 
στήν ταινία «Ματωμένε χρήμα» 
καί έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία, 
άλλά παρά τήν καλή άρχή καί τήν

*0 Γκάρυ Κοΰπερ καί f| Μέρλ Όμπερόν στή μεγάλη έπιτυχία τάυς: «Ή  Κυρία 
καί 6 Κάο ο - μπόϋ».

λιοδόχου. ’Ά ν  καί άπογοητευμέ- 
νβς καί χωρίς χρήματα, άρνήθηκε 
ι·κ δεχθή τήν νοηματική ένίσχυσι 
τών γβνέων του.

Τό 1925 σ’ ένα άπό τά πβλλά 
στούντιο τής Παραμαβυντ στό Χολ 
j.. ,’ουντ. έγυρι^όταν μιά ταινία, 
πού ή έταιρία δέν έ6άσι$ε καί
ί .λές ελπίδες. Έπρόκειτβ γιά
μιά j. ...ρ,) καί - 1 ται
νία άπ’ αύτές πβύ γίνονται γιά
κερδοο;.οπικβύς μβ\\' ··
Τίτλος τβΰ έργού : «Ή Λεγεών 
τών καταδικασμένων».

Πρωταγωνισταί ό Γκάρυ Κοΰπερ 
(ό όποϊβς δέν ν— ν άλλος άπό τόν 
Φράνκ Κοΰπερ) καί © Φαίη Ραίη, 
δυό ήθοπβιβί άγνωστβι, βί όπβϊβι 
θά έπαιζαν γιά πρώτη φβρά. Γι’ 
αύτβύς τούς λόγους ή έταιρεία δέν 
ήθελε νά σκλαδώοη γιά τήν ασή
μαντη «Ήή ταινία δυό άλλους με
γάλους ί'ιθβποιούς.

Πάντως, όλοι μέσα στό στούντιο 
είχαν προσέξει τόν Γκάρυ Κοΰν 
περ. Τούς έσκανδάλι^ε ό παράξε
νος αύτός τύπος επειδή ήταν βα
ρύς καί αινιγματικός.

“ 13ξέραν μόνο πώς είχε παίξει 
προηγουμένως σέ δύο άλλα φίλμ 
«κάου—μπόϋ» πού είχαν περάσει 
απαρατήρητα τόσο στό Χόλλυ
γουντ οσο καί στή Κέα Ύόρκη· 
Παρ’ όλα αύτά οί ήθοποιοί καί οί 
μηχανικοί έκύττα^αν μέ θαυμασμό 
καί μέ απροσδιόριστο συναίσθημα 
τρόμβυ τόν πανύψηλβ καί λιγνό 
Γκάρυ.

Τί παράδοξβς άνθρωπος άλή- 
θεια! Δέν έπαιρνε μέρος σέ συ$ή- 
τησι τών συναδέλφων του. Καθό
ταν σέ μιά γωνιά άμίλητβς καί 
κατσουφιασμένες, χωρίς νά τόν 
ελκύουν οί διάφορες νέες πού τόν 
περιτριγύρι$αν. Τό πανύψηλον σώ 
μα τβυ, βί πλατειβί ώμβι του, τά 
μακρυά άτέλειωτα πόδια του, καί 
τό μακρύ καί κουρασμένε πρόσω
πό του τίς έβκανδάλι$αν.

Αύτός όμως δέν εϋρισκε τίπβτε 
τό έξαιρετικό σ’ αύτές.

“Οταν ήρδε ή σειρά του νά παί
ξη σηκώθηκε ήσυχος καί μέ τό 
δραδύ δάδιομα προχώρησε πρός τβ 
ων’ον τοΰ στούντιο.
^•rΑκούσε τίς όδηγίες τβΰ σκηνβθέ 
τβυ καί έπαιξε τόν ρβλβ τβυ μέ 
άκρίδεια καί εύσυνειδησία.

“Οταν τελείωσε, έπήγε στό κα- 
μαρνι τβυ, άλλαξε φβρέματα καί 
έφυγε, χωρίς νά άπβχαιρετήση 
τούς συναδέλφους του. Οί άλλοι 
άλληλοκυττάχδηκαν κατάπληκτοι.

“Οταν ϋστερα άπό δύο μήνες άρ
χισε ή προδβλή τής ταινίας ό Γκά
ρυ Κβΰπερ δέν πήγε νά παρκκο- 
λουθήση τό έργον του.

Οί συνάδελφοί τβυ έτρεξαν νά 
τόν συγχαρούν γιά τήν έπιτυχία 
του, άλλά αύτός κβυνβΰσε περι
φρονητικά τβύς ώμους, χωρίς νά 
λαμδάνη τόν κόπβ νά τβύς εύχα- 
ριοτήση. Σ ’ ένα δημοσιογράφο πβύ 
πήγε νά τβΰ πάρη αυνέντευξι άν-1
τί νά κολακευθή, άρνήθηκε

λαμπρά της σταδιοδρομία, δέν έδί- 
στασε νά έγκαταλείψη τήν όθόνη 
γιά νά στερεωθή στήν εύτυχία τβΰ 
Γκάρυ Κοΰπερ.

Τήν; εύτυχία αύτή συνεπλήρωσε 
ή γέννηοις μιάς κορούλας στίς 15 
Σεπτεμδρίβυ τοΰ περασμένου έ
τους.

Σ.

Ό  συμπαθής παλαίμαχος καλλιτέ- 
yyift Ka i γνωστότατος διευθυντής της 
ομωνύμου κινηματογραφικής Σχολής^ 
περί τη^ όποιας ένΡαΨ«ν τά «Παρασκή
νια» στό προηγούμενο φύλλο τους, κ. 
Μαδράς, προς συντάκτην μας ό όποιος 
τόν έπεσκέφθη, έδήλωσε τά έξής:

— ‘Η κινηματογραφική Σχολή τήν ό
ποιαν διευθύνω εχει άνθρωπισηκούς 
σκοπούς  ̂ γιατί <Χν δέ βγάλει κινηματο
γραφικούς άσιέρας άπό τους μαθητάς 
της θά μάθουν τουλάχιστον οΐ τελευ

ταίοι αύτοί διάφορα πράγματα άπό τήν 
Ιστορία τής τέχνης και τής λογοτεχνίας 
τήν όποιαν διδάσκονται. Κ ι’ άν ή Σ χ ο 
λή μου κατορθώση νά δγάλτ>,· και έκατό 
άνθροιπους νά στέκονται στήν όθόνη θά 
εϊνε μιά έπιτυχία της.

«’Ακολουθώ είς τήν Σχολήν μου, ά- 
μερικοτνικόν σύστημα. Κάνεις δέν ει
σέρχεται χωρίς ταυτότητα καί τήν όρι- 
σμένη ώρα οΐ πόρτες κλείνουν. Τά παι
διά, δέ̂  αύτά μέ εύλάδεια παρακολου
θούν τά διάφορα μαθήματα και περισ
σότερον τά ίδικά μου.

»’Έχω  έπίσης θετικάς άποδείξείς δτι 
ύπάρχουν ταλέντα είς τήν Σ  χολήν μου, 
διότι είς τόν χορόν τών κινηματογρα
φικών άοτέρων τής Σ χολής μου παρου
σιάστηκαν περισσότερα άπό 50 αυθόρ
μητα ταλέντα. Γ ι’ αύτό και προσεχώς 9ά 
κάνω και πρό τοΟ Κοινού έπίδειξιν είς 
τς θέατρον «’Ολύμπια».

»θ ’ άρχίσουν έπίσης καί πρακτικοί 
κινηματογραφικοί άσκήσείς είς τό υπαί
θριον στούντιο τής Σ χολής μου.

» Ή  Σχολή μου έπίσης προεκήρυξε 
καί διαγωνισμόν σεναρίου διά περισσο- 
τίρας he πληροφορίας παρακαλώ τούς 
ένδισφεμομενους νά περάσουν άπ* τή 
Σχολή μου, Ζωοδόχου Πηγής 48».

Ό  κ. Μαδράς— διά τούς μή έχοντας
μνήμην καλήν άναγνώστας μας εϊνε ό
πρώτος πού έκαμε 'Ελληνικό φίλμ στά 
1.920 τό «Βράχο του θανάτου». Εχει' 
γυρίσει έπίσης πολλά φίλμ στό Παρίσι 
στή Βιέννη> στόν Καναδά καί στό Χό?-- 

X X I λυγουντ.



Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ <wû*<yyuwuyuwijt.*AAA*Ajywuuw>Juuuuywuuuuwus*j>·* ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 18 Μαρτίου 1939

Η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Κ Η
Ή  ύπερπλήρωση τοΰ Πάλλας, 

δπου έδίδετο χήν περασμένη Δευ
τέρα ή έκτακτη συμφωνική τοϋ 
Ωδείου ’Αθηνών ύπό τήν διεύθυν
ση τοΰ κ, ΟΙκονομίδη, εΐνε μιά ά
κόμη τρανή άπόδειξη τοΰ ένδια- 
φέροντος τοΰ κοινοΰ γιά τις χο
ρωδιακές έκτελέσεις. Εΐνε γνωστή 
ή εύεργετική έπίδραση της χορω
δίας στόν ακροατή. Δυστυχώς έ- 
μεις σπανίως έχουμε τήν εύκαιρία 
τά τελευταία χρόνια ν’ άκοΰμε έρ 
γα χορωδίας, κι’ ή προχθεσινή 
έμφάνισή της ήταν ή πρώτη τής 
έφετεινής περιόδου κι’ ’ίσως κι’ ή 
τελευταία - · *

-Τό ένδιαφέρον δμως τής προχθε 
σινής συναυλίας ήταν διπλό, χά
ρις στήν έκτέλεση γιά πρώτη φο. 
ρά άπό τή Χορωδία ’Αθηνών τοΰ 
Οϋγγρικοΰ ψαλμοΰ τοϋ Κοντάλυ. 
Ό  συνθέτης της, πού ε&ε τελείως 
άγνωστος στήν 'Ελλάδα, άποτε- 
λεϊ μαζί μέ τόν Μπαρτόκ τήν πρω
τοπορία τή ς  ’Εθνικής μουσικής 
τής Ούγγαρίας, πού τά παθητικά 
λαϊκά τραγούδια κι’ οΐ συναρπα
στικοί σέ ρυθμούς χοροί της εΐνε 
μιά άστείρευτη πηγή έμπνεύσεως 
γιά τούς συνθέτες της. Ό  Ούγ- 
γρικός ψαλμός γιά σόλο τενόρου 
καί μικτή χορωδία, άπάνω σ’ ϊνα 
παληό κείμενο, παράφραση άπό 
τόν Άδδά Βέγκ τοΟ 55 ψαλμοΰ 
τοΰ Δαυίδ, εΐνε άναμφισβήτητα ά
πό τά ώραιότερα χορωδιακά έργα 
τής έποχής μας, μ’ άληθινή συγκί 
νηση καί βαθύ άνθρωπισμό. 01 
γεμάτες κατανυκτική Απλότητα 
καί λυρική έξαρσι φράσεις τών 
χορικών — πρώτη άφήγηση, δεύ
τερος θρήνος τοΰ Δαυΐδ—πού έναλ 
λάσσονται στά σύντομα δέκα μέρη 
τοϋ έργου μέ τό άφηγηματικό δρα 
ματικό τραγοΰδι τοΰ σολίστ 
(Δαυίδ), ή νεωτεριστική χρήσιμο 
ποίηση τών φωνών, ot συγκοπάτι 
ρυθμοί, οΐ έμπρεσσιονιστικές Αρ
μονίες κι’ ή υποβλητική τέλος ένορ 
χήστρωση δίνουν στή παρτισιόν 
αύτή μιά ξεχωριστή θέση στή ούγ 
χρονη μουσική δημιουργία.

Εΐνε γνωστές οί δυσκολίες πού 
παρουσιάζει ή έρμηνεία έργων μέ 
καινούργια τεχνοτροπία, δυσκο
λίες πού γίνονται άκόμα μεγαλύ
τερες δταν πρόκειται γιά φωνές 
τόσο εύαίσθητες στήν τονική άκρί 
βεια. Εύτυχώς ό κ. Οίκονομίδης 
άντιμετώπισε δλες αύτές τίς δυ
σκολίες μέ τήν γνωστή του πείρα 
καί Ικανότητα, κι’ έτσι ή προχθε
σινή έκτέλεση μποροΰμε άδίστα- 
χτα νά ποΰμε πώς ήταν άρτία. Ή  
χορωδία, τέλεια πειθαρχημένη 
στή μπαγκέττα τοϋ διευθυντοΰ 
της, κατώρθωσε νά χρωματίση δ
λες τίς δραματικές μεταπτώσεις 
τοΰ έργου κα'ι δίκαια τής πρέπει 
μεγάλος έπαινος δπως καί στόν 
κ. ΟΙκονομίδη πού μέ τόση άγάπη 
κάΐ καλλιτεχνική εύσυνειδησία τό 
διεύθυνε.

Ό  σολίστ κ. Ράϊσλερ, τενόρος 
τής Βασιλικής δπερας της Βου
δαπέστης καί τών μουσικών γιορ
τών τοΰ Σαλτσμπούργκ είχε μιά 
λαμπρή έπιτυχία μέ τό άπλό κι’ 
εύγενικό μέταλλο τής φωνής του, 
τήν έξαίρετη τέχνη καί μουσικότη 
τα πού τραγούδησε τις άριες τοΰ 
Μότσαρτ άπό τό Μαγεμένο αύλό 
καί τόν Δόν Ζουάν καί τά σόλα 
τοΰ ψαλμοΰ. Στά τελευταία Ιδίως 
μδς άφησε μιά δυνατή έντύπωση 
μέ τό γεμάτο δραματική άπλότη- 
τα καί συγκίνηση τρόπο πού τά 
άπέδωσε.

Στό πρώτο μέρος τοΰ προγράμ
ματος ή όρχήστρα ύπό τήν διεύ
θυνση τοΰ κ. ΟΙκονομίδη έπαιξε 
μέ ρυθμική άρτιότητα τήν είσα- 
γωγή τοϋ Μαγεμένου αύλοΰ καί 
τή χαριτωμένη συμφωνία σέ σόλ 
έλασσον τοΰ Μότσαρτ. Τό κοινό 
αύτή τή φορά έχειροκρότησε χω
ρίς φειδώ μαέστρο, σολίστ καί έ- 
κτελεστές.

Η Κα Κ Α Κ ΙΑ  ΣΚΛΗ ΡΟ Υ

Η
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ ΣΤΑ

Τήν άκουσα γιά πρώτη φορά καί 
«ρέπει νά τονίσω πώς μοΰ έκανε 
έξαιρετική έντύπωση ό τρόπος μέ 
τόν όποιο έρμηνεύει τά λίντερ. "Ο 
σοι ξέρουν τί βαθειά κατανόηση, 
πόση τέχνη κι’ έκφραστική άπλό- 
τητα άπαιτεΐ τό λεπτό κα'ι πολλές
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φορές άχάριστο αύτό είδος τοΰ 
τραγουδιού, άσφαλώς θά διαπί
στωσαν πώς ή κ. Κάκια Σ κληροΰ 
μ' δλες αύτές τίς λαμπρές προϋ
ποθέσεις πού συγκεντρώνει άνα- 
δεικνύεται μιά ξεχωριστή γιά τόν 
τόπο μας έρμηνεύτρια τών λίντερ.

Σέ μιά σειρά τραγουδιών τοΰ 
Μπράμς καί στίς έπτά τσιγγάνι- 
κες μελωδίες, τΙς γεμάτες ποίηση 
καί λεπτό αισθηματισμό αύτές μι
νιατούρες τοΰ Ντδόρζακ, πού ά- 
κούστηκαν γιά πρώτη φορά, ή κ. 
Κάκια Σ κληροΰ έδωσε μέ τήν ά- 
παλή καί όμοιογενή της φωνή σο
πράνο καί τήν έκλεπτυσμένη μου
σική της έρμηνεία δλη τήν ποιητι 
κή άτμόσφαιρα τών τραγουδιών 
αύτών. Καί στό λαμπρό αύτό ά
ποτέλεσμα πρέπει νά σημειωθή 
πώς συνέβαλε καί ή διακριτική 
συνοδεία τοΰ κ. Φαραντάτου.

Πυκνότατο άκροατήριο έχειρο- 
κρότησε κοα’ έπανάληψη τήν έκλε
κτή καλλιτέχνιδα.

f
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΤΟΥ ΙΤΑΛ ΙΚΟ Υ 

IΣ Τ Ι  ΤΟΥΤΟΥ

Τό ’ Ιταλικό ’ Ινστιτούτο στή σει
ρά τών συναυλιών πού έδωσε έ
φέτος στό θέατρο Κοτοπούλης, πα 
ρουσίασε τήν περασμένη έδδομά- 
δα τό κουαρτέττο ’Αθηνών άπό τίς 
κ.κ. Εύελπίδη καί Κούλα καί τούς 
κ.κ. Κούλαν καί Παπαδημητρίου, 
σ’ ενα πρόγραμμα μέ 'Ελληνικά 
καί ’ Ιταλικά έργα. Τό κουαρτέττο 
τοϋ Βάρδογλη, πού γράφτηκε πρό 
30 χρόνων στό Παρίσι σέ στιγμές 
μεγάλης νοσταλγίας τοϋ συνθέτη 
γιά τις όμορφιές τής πατρίδας του 
εΤνε άναμφισδήτητα άπό τίς λίγες 
μουσικές σελίδες τής σύγχρονης 
Ελληνικής δημιουργίας πού θά 
σεδαστή τό πέρασμα τοϋ χρόνου. 
Έκτόο άπό τό μαεστρικό γράψιμο, 
διακρίνεται γιάτήν αύθόρμητη κι’ 
εύγενική 6μπνευση, στήν όποία ξε
χωρίζει κανείς μιά λεπτή Ελ λ η 
νική γραμμή, ώραία Αρμονικά 
τρουδάγι καί τήν άριστοτεχνική 
θεαματική άνάπτυξη. Κλασσικό 
στή φόρμα, μέ μιά λέξη ένα έργο 
σύντομο—προτέρημα πού δέν συ
ναντάει κανείς εύκολα σέ άλλα 
'Ελληνικά — γεμάτο πνοή καί 
συγκίνηση, ένα έονο πού 6 συνθέ
της της έδαλε δλη τήν εύγενική 
καλλιτεχνική ψυχή του. Πρέπει νά 
σημειωθή πώς τό κουαρτέττο αύ
τό πού τιμάει άληθινά τήν ’ξλλη- 
νική δημιουργία καί δέν ζημιώνε
ται καθόλου δίπλα στά άριστουρ- 
γήματα τής σύγχρονης παγκόσμι 
ας μουσικής φιλολογίας τοϋ εί
δους αύτοΰ, πρωτοπαίχθηκε στό 
Ντύσεντόλφ, έκτοτε δέ δάθηκε 
πολλές φορές στό Παοίσι καί στήν 
Ελλάδα μεταγραμμένο γιά όρ
χήστρα έγχόρδων άπό τόν Μητρό- 
πουλο πού μέ τόσο ένθουσιασμό 
έκφράζεται γι’ αύτό. ΟΙ τέσσαρες 
χοροί τοΰ Σκαλκώτα σταματοΰν 
πολύ τήν προσοχή μας μέ τούς ώ- 
ραίους Ελληνικούς ρυθμούς καί 
τό πρωτότυπο καί τεχνικό τους 
γράψιμο. ’Ίσως μόνο μεταγραμ
μένοι γιά κουαρτέττο νάμήν έχουν 
τήν ϊδια χρωμοπτική ποικιλία πού 
παρουσιάζουν σέ μεγάλη όρχή
στρα, δπως τούς έχουμε άκούσει 
κατ’ έπανάληψη δοσμένους μέ με
γάλη έπιτυχία. Στήν έρμηνεία τών 
δύο Ελληνικών έργων, οί έκτελε- 
στές προσπάθησαν δσο τούς ήταν 
δυνατό, μέσ’ στά δρια φυσικά τών 
καλλιτεχνικών τους δυνοίτοτήτων, 
νά πραγματοποιήσουν τίς προθέ
σεις τών συνθετών τους.

Τό κουαρτέττο σέ φά τοϋ Μίτου- 
κερίνι πού δόθηκε κατόπιν, εΐνε 
έργο χωρίς πνοή καί μουσικό πε
ριεχόμενο, άντίθετα πρός τή χιου- 
μουριστική σουίτα τοϋ Καζέλλα, 
μιά σπινθη ροδόλο, παρτισιόν μέ 
Εμπνευση καί έπιτυχή εύρήματα 
(νανούρισμα, δάλς ριντικύλ). " Ε 
χουμε δμως τή γνώμη πώς τέτοια 
έργα γιά νά κρατήσουν έντονο τό 
ένδιαφέρον τοΰ άκροατοΰ, χρειά
ζεται νά έκτελοϋνται συναρπαστι
κά, γιατί άλλοιώς ή άτονη έκτέλε- 
σή τους γίνεται άφορμή νά χάνε
ται ό κυριώτερος χαρακτήρας 
τους.

θ. Δ. ΚΑΡΥΏ ΤΑΚΗ Σ
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΚΡΕΟΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΦΠΤΟΠΟΥΛΟΥι

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ΑΠΟ Τ Η  Ζ Ω Η  
ΤΟΥ Κ Ο Π Α  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

Τήν περασμένη άκόμα έβδο^δα, 
έδόθηκε στό θέατρο «’Ολύμπια» ή 
«Ιφιγένεια» τοϋ Εύριπίδη, άπό τούς 
μαθητάς τοΰ έκπαιδευτηρίου Φωτο- 
πούλου.

Ό  έκλεκτός κόσμος πού παρακο
λούθησε τήν παράσταση, δχι μόνο 
«άπλώς» έμεινε ικανοποιημένος, μά 
γεματος θαυμασμό· χειροκρότησε 
καί συνέχαρη κε τούς μικρούς έκτε- 
λεστάς, καθώς καί τούς καθηγητάς, 
πού συνειργάστηκαν στήν άρτία έμ
φάνισή τους.

“ Ολες αύτές οί συζητήσεις ποΰγι- 
ναν, μ«ς κίνησαν περισσότερο τό έν
διαφέρον νά έ- 
πισκεφθοΰμε τή 
σχολή Φωτοπού- 
λου καί νά δού
με τόν τρόπο μέ 
τόν όποιον έρ- 
γάζονται οί κα- 
θηγηταί κι* ot 
μαθηταί, ποιά 
άλλη καλλιτΕ-ι 
χνική κίνηση πα- 
ρατηρεΐται, κι’ 
άκόμα, ν’ άκού- 
σω-με τις γνώμες 
τών ειδικών έκ- 
λεκτών καθηγη
τών, δηλ. τοϋ 
σκηνοθέτου κ., 
θ. Τράγκα, καί 
τοϋ λυκειάρχου 
—μεγάλου έργά- 
γάτου τής άναπτύξεως τοΰ άρχαίου 
δράματος καί τής θεατρικής τέχνης 
στά σχολεία— κ. Φωτοπούλου.

—Ποιός ό σκοπός τής διδασκαλίςις 
στούς μαθητάς τών άρχαίων θεατρι
κών έργων; έρωτοΰμε τόν κ. Φωτό- 
πουλο.

—Είνε άδύνατο, μάς άπαντά, οί 
μαθηταί νά μάθουν, νά νοιώσουν κα- 
τάβαθα τά νοήματα τών σοφών προ 
γόνων μας, μόνο διά τής τακτικής 
διδασκαλίας» στίς άνώτερες τάξεις, 
τών άρχαίων δραμάτων τοΰ Σοφο- 
κλέους, Εύριπίδου, κ. ά. Ή  ξερή με 
τάφραση αύτών καί. τό συντακτικό, 
καταντάει άνιαρό τό μάθημα καί τά 
ϊδια τά παιδιά θά τό διαβάζουν μό
νο γιά νά πάρουν τόν «βαθμό» τους.

Γι’ αύτό, ή τόσον έτών πείρα μου 
ώς κοτθηγητοϋ στά διάφορα δημόσια 
καί ιδιωτικά σχολεία, μοϋδωσε τό 
θετικό, νομίζω, συμπέρασμα δτι: άν

κι' άρκετά, δπως τουλάχιστον άπέ- χίες καί τέλος, <*ν μπορούμε νά έλ- 
δειξαν, καλλιεργημένο. j πίζουμε δτι ή τέχνη, μέλλει νά προ-

’Εκτός τών θεατρικών παραστά- οδεύση στήν Ελλάδα. Μ’ αύτά τά 
σεων οί μαθήτριες τοϋ Λυκείου οι. ! λίγα σχολεία πού έπισκεφθήκαμε, 
δάσκονται ρυθμικούς χορούς κι’ έμ- ί μπορούμε νά βγάλουμε ένα συμπέ- 
φανίζονται μπρός στό κοινό. Ύπάρ- ' ρασμα γενικό, γιατί καί τ’ άλλα 
χει κι’ ή Χορωδία τοΰ σχολείου· μέ σχολεία πού ήταν άδύνατο καί μά- 
καθη^ήτριαν τήν κ. ’ Ιωάννα Άδάμ, ταιο νά έπισκεφθοΰμε, ή, θάχουν νά 
ή όποία έχει σχηματίσει δυό γκρούπ έπιδειξουν άξιοθαύμαστα πράγματα 
χωριστά άπ' τ’ άγόρια καί κορίτσια. ’ δπως ή σχολή Άηδονοπούλου, Φω- 
Στίς έσωτερικές έορτές πού γίνον- τοπούλου. Ε ' Γυμνάσιο κλπ. ή κ<ιί
ται κατά τό διάστημα έτους, μέτρια.

σέ τέσσερις φωνές. Κ,ι’ ή ζωγραφική , δλα.

τραγουδούν έκλεκτά ραγούδια, άρ- ’Έχοντας λοιπόν ώς παράδειγμα, 
μονισμένα ώμορφα, καί χωρισμένα αύτά τά σχολεία, ύπολογίζουμκ γιά

Τιίλέντα κι’ ά- 
νησυχίες ύπά ρ - 
χουν πολλές κι’ 
έκδηλώνονται δ
που τούς δίδεται 
πεδίον δράσεως — 
άπ’ τούς καθηγη- 
τάς .φυσικά

Οί καθηγητσί 
Εχουν ύποχρέωση 
να ένδιαφίρθοΰν 
γιά τήν καλλιτε
χνική άνάπτυ ξ η 
τής νεολαίας μας.
Νά άνοίξουν διά
πλατα τόν δρόμο 
που θά τήν όδη- 
γηση στήν άνώτε- 

ρη τέχνη, στήν ώμορφιά, στόν πολι
τισμό. Γ ιά νά χωρέση όλόκληρη.

Τό παιδί μέσα του κλείνει τήν ά
γάπη πρός τό ώραΐο, πρός τό άνώ-
τερο. Λίγη φροντίδα νά τοΰ δείξης, 
λίγο νά τό- παρακινήσης, αύτό, θά 
φιΚοτιμηθη, θά προσπαθήση. θά πα- 
ράγη δ,τι κι’ δπως μπορεί.

"Εκπληκτο άντικρύζει τό μικρό 
δημιούργημά του, μέ τή χαρά πού 
τό πλημμυρίζει όλόκληρο, μέ λαχτά 
ρα προσπαθεί νά φτιάξη κάτι καλύ
τερο άκόμα.

Στά σχολεία πού πήγα. είδα έρ
γα παιδιών, τοΰ όκταταξίου κι’ έμει 
να κατάπληκτος γιά τό . καλλιτεχνι
κό αίσθημα πού έκρυβαν μέσα τους, 
τήν πρωτότυπη καί άφελεστάτη έμ
πνευσή τους, τήν χαριτωμένη σύνθε
ση. Κι’ δλα ήτοτν άξιοπρόσεχτα. Τό 
κάθε παιδί, χωρίς καμμιά γνώση 
στή ζωγραφική, έπεικόνιζε στά ά-

Προτοΰ φθάσωμεν είς τήν περίο
δον τής «νέας» λεγομένης άττικής 
κωμωδίας — δπως έχει κατανεμη
τή χρονολογικώς ύπό τοΰ Κοκ — 
μεσολαβούν περί τά 24 όνόματα 
Βευτερευόντων κωμωδιογράφων 
Τών όποίων έχουν διασωθή έλάχι- 
στα καί σχετικώς άσήμαντα άπο. 
σπάσματα.

Άπό τοΰ 400 καί έντεΰθεν τό 'Α 
θηναϊκόν θέατρον άρχίζει νά αι
σθάνεται δαίθύτερ.α τάς συνεπείας 
της τότε οίκονομικής παρακμής 
,τοΰ τόπου.

"Ηδη ό Αριστοφάνης φαίνεται 
διαμαρτυρόμενος είς τάς «Δαναΐ
δας» του διά τό «μοντάρισμα» τών 
χορών παραδάλλων αύτούς μέ τήν 
-.γελοίαν έμφάνισιν τοϋ χοροϋ τών 
παλαιοτάτων διονυσιακών πανηγύ 
ρεων :
...Πανηγυριώτικος χορός, 
πού μπουσουλοΰσε πίσω.μπρός, 
σέ παρδαλά στρωμάτσα, 
σέ ραποτνάκια — μάτσα — 
σπληνάντερο άρνίσο 
καί μπούτι γουρουνίσο...

"Ισως δέ — κατά τήν έποχήν 
τής παρακμής — διά λόγους οίκο- 
νομίας, ένεδύοντο οί χοροί τής 
κωμωδίας μέ μεταχειρισμένα κο
στούμια τραγωδιών καί ήναγκά- 
ζοντο έκόντες άκοντες οί θεατρι. 
κοί συγγραφείς νά γράφουν πα
ρωδίας γνωστών τραγωδιών διά 
νά αντιμετωπίσουν τό σοβαρόν καί 
σεβαστόν κονδύλιον τής άμφιέ- 
σεως.

Κατά τήν περίοδον αύτήν παρωί

δίαι τραγωδιών δπως αί «Δαναΐ
δες», αί «Λήμνιαι», αί «Φοίνισσαι», 
ή «Εύρώπη», ή «Ίώ » κλπ, ήσαν 
πλέον ή άλλοτε συνήθεις είς τό 
ρεπερτόριον τής κωμωδίας.

Κάπου-κάπου έγίνετο μία προσ
πάθεια πρός καλλιτέρευσιν τής 
άπαγγελίας καί τοΰ φυσικοΰ τό
νου τών ήθοποιών είς τό δράμα. 
Ό  κωμικός Πλάτων τό διαπιστώ
νει μέ τούς κάτωθι στίχους του : 
—"Ε  ! νά μοΰ ζήσης δάσκαλε !

(Χάρη σ’ έσένα 
ή φυσική άπαγγελία προτιμάται

(ήδη.
Μδς γλύτωσες άπό τά σ ΐ τά το

κισμένα
έκεΐνα τά παχειά τά σ σ σ I  τοϋ 

(Εύριπίδη ! 
Άλλοϋ παραπονεΐται ό ϊδιος κα 

θώς καί ό κωμωδιογράφος Σοτννυ 
ρίων δτι οΐ προϊστάμενοι τοϋ δη
μοσίου ταμείου περιέκοψαν τήν ά- 
μοιβήν τών συγγραφέων. 'Όσον 
άφορά δέ τήν παρη μελη μένην χο 
ρογραφίαν τών έργων, μάς δίδει 
ό Πλάτων μίαν άρκετά έκφραστι. 
κήν είκόνα τοΰ τότε χοροΰ είς τό 
θέατρον :
(Κάποτε εϊχαμε στό θέατρο χορο

γραφία !)
Χαιρόσουν νά κυττάς κινήσεις 

ν(τοΰ χοροϋ ! 
Τώρα στέκει σάν νά Τόν βάρεσε 

(αποπληξία:
ούρλιάζοντας άσάλευτος στά κου- 

(τουροϋ ! 
(Άκολουθεΐ) 

Λ Α ΙΛ ΙΟ Σ  Κ Α ΡΑ Κ Α ΣΗ Ν

Ή  51ς 7. Νικολάκη

θέλουμε ή νέα γενεά ν’ άγαοπήση 
τό θέατρο καί νά γνωρίση τ’ άθάνα- 
τα διαμάντια τής παγκοσμίου φιλο
λογίας, τά θεατρικά έργα των άρ
χαίων, πού χρησίμευσοο/, χρησιμεύ
ουν καί θά χρησιμεύσουν σ’ δλους 
τούς αιώνας, ώς μοναδικές πηγές, 
γιά τήν. παραγωγή άλλων έργων, 
άπαιτεΐναι νά φροντίσουμε έμεΐς οί 
έκπαιδευτικοί, μέ κάθε δυνατό τρό
πο, οί μαθηταί· νά μήν μαθαίνουν 
ώς μάθημα τό άρχαΐο δράμα πού ό- 
ρίζει τό πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργεί
ου, άλλά νά τό παριστάνουν στό θέ
ατρο, άφοΰ προηγουμένως, διδα
χθούν άπό ειδικούς καθηγητάς, κα
ταλλήλως.

Ή  άπόδείξις τής άκριβείας τών 
λόγων μας. έδόθη μέ τήν άρτίαν έμ 
φάνιση τοΰ σχολείου μου τήν περα
σμένη έβδομάδα, στό θέατρο ’Ολύ
μπια. Ot μαθηταί, πού διαλέχθηκαν 
καί διδάχθηκαν άπ’ τόν άκούραστο 
κι’ έκλεκτό σκηνοθέτην καί λογοτέ
χνη κ. θ. Τράγκα —σ’ αύτόν όφεί- 
λονται μπορώ νά πώ, δλα— «βαλμέ
νοι» τελείως στούς ρόλους τους άπ’ 
τόν πρώτο, μέχρι τόν τελευταίο, έ- 
δειξαν πόσο είχαν αίσθανθή τήν ώ
μορφιά καί τό νόημα τών ιδεών τοΰ 
Εύριπίδου.

Σέ λίγες μέρες θά ίπαναλά?.ου ιε 
πάλι στό θέάτοο <-Όλύμπια» τήν 
περσινή μας έπιτυχία, τήν «Αντιγό
νη» τοΰ Σοψοκλέους.

Μ ι* ίπιτυχϊ)ς σκηιή τή ν «· I φΐγίνει<χ έν Ταύροΐφ.

παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο στό Λύ 
κειο Φωτοπούλου. τά έργα τών μα
θητών έκτίθενται στήν ειδική αίθου
σα τοΰ σχολείου στό τέλος τοΰ σχο
λικού έτούς, τά όποία έπισκέπτεται 
πολύς κόσμος.

Γίνονται δέ σκέψεις, νά κάνη τό 
σχολείο μιά μεγάλη έκδρομή στήν 
Αίγυπτο, καί νά έμφανιστοΰν στήν 
«•'Αντιγόνη» καί στήν «Ί φιγένεκχ», 
οί μαθηταί, κι’ άκόμα, ή Χορωδία 
νά τραγουδήση τά έθνικά μας τρα
γούδια, μπρός στό έκεΐ έλληνικό 
κοινό, καθώς καί στό ξένο.

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ  I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ -  ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ Δ Η  >

Άντιθέτως μέ τήν γνώμη τοΰ κ. 
Φωτοπούλου, ό έκλεκτός κριτικός κ.
Ί .  Παναγιωτόπουλος καί διευθυντής 
τοΰ άνωτέρω Λυκείου, Ισχυρίζεται 
πώς εΐνε έπιδλαίβής ή έμφάνισις τών 
μαθητών δημοσίως, άφ’ ένός μέν δι
ότι ό μαθητής άρχίζει νά νοιώθη κά 
ποιο έγωϊσμό νά γενν«ται στήν ψυ
χή του μιά άμιλα καταστρεπτική, 
άφ’ έτέρου γιοαί δέν θά ώφεληθη τί
ποτα.

Έ ν  τούτοις, διά άλλου τρόπου· 
καλλιεργείται τό καλλιτεχνικό συ
ναίσθημα τών παιδιών, άσφαλέστε- 
ρα —πάντα κατά τήν γνώμη τοΰ κ. 
Πανοτγιωτοπούλου. Πρώτα - πρώτα, 
,Ίνονται διαλέξεις άπό καθηγητάς 

ή καί μαθητάς. περί νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Έπίσης, άναλύονται 
τά έργα τών ’Αρχαίων, τών κλασσι
κών συγγραφέων, καί τών συγχρό- 
νωνι μας: Σολωμοϋ, Παπαδιαμάντη 
κ.λ.π.

Δεύτερον, έκδίδεται περιοδικόν, 
περιέχον έργα λογοτεχνικά τών 
■μαθητών, Αναλύσεις κοά γνώμες.

Τέλος, οί μαθηταί καταρτίζονται 
άριστα μουσικώς, μέ τήν διοργανω- 
μένη Χορωδία, τήν διδασκαλία τής 
Ιστορίας τής μουσικής καί σολφέζ.
Έ κ  παραλλήλου, στό σχέδιο (κοτθη 
γηταί εΐνε ό κ. Παπαηλιόπουλος κι’ 
ή κ. Σταθοπούλου) διακρίνονται, 
άρκετά πλούσια ταλέντα. Άλλά, έ- 
παναλαμβάνουμε, δλη ή καλλιτεχνι
κή κίνηση- γίνεται μέσα στά δρια 
τοΰ σχολείου καί πιστεύουμε, έφ’ δ
σον έκ μέρους τοΰ κ. Παναγιωτοπού 
λου καί τών άλλων καθηγητών, λαμ 
βάνεται τόση φρντίδα, νά εΐνε έξί- 
σου καρποφόρα κι ώφέλιμη, μέ τών 
άλλων σχολείων, δπου κάνουν καί 
δημοσίας έμφανίσεις.

ζητοΰσε παραπάνω χρήμοπα. Ό  μα< 
καρίτης λοιπόν πού δέν διετέλει σέ 
καλές σχέσεις μέ τήν ράπτρια καί 
διά νά μή φοτνή πώς ύιΐοχωροΰσε 
στίς άπαιτήσεις της, ένεχείρησε τάς; 
40 δραχ. εις τόν Δώνωνα, μέ τήν 
ρητήν διαταγήν νά τίς τής δώση 
δήθεν έκ μέρους του. Άλλ’ άκρι« 
δώς τό δράδυ τής πρεμιέρας τοΟ 
''Πώς μιλούμε τ' άγγλικά» στή 
Σμύρνη, ό Χρηστομάνος έξηκρίιβωσ* 
πώς ό Δώνων διέθεσεν, ώς φαίνϊ* 
ται, τάς 40 αύτάς δροτχμάς γιά δι. 
κές του άνάγκες. Πώς νά κάμη τώ
ρα γιά νά τόν ύποχρεώση νά τοΰ 
όμολογήση τήν άλήθειαν; Κατέφυ
γε λοιπόν στήν ψυχολογικήν δίαν ή 
μάλλον είς τήν έκμετάλλευσιν τής 
ψυχολογικής στιγμής, τοΰ έπί της 
σκηνής εύρισκομένου Δώνωνος, 6 
όποιος είχε καί τό τράκ τής πρώ
της αύτοΰ έμφανίσεως στόν ρόλον 
τοΰ Εγγλέζου.

Προφασισθείς δτι ό ύποβολεύς δέν 
ν ,μπορεί νά ύποδάλλη άπταίστως τίή 
- άγγλικές φράσεις πού ύπήρχαν στήν 

κωμωδία, έχώθηκε ό ίδιος στό ύπο- 
βολεΐο. Ανοίγει ή αύλαία καί άρ- 
χίζει ή κωμωδία. Μόλις βγαίνη 6 
Δώνων στή σκηνή, τοΰ λέει ψιθυρι
στά κάτω άπό τό ύποβολεΐον:

—Βρέ Δώνων, έδωσες τις 40 δροίχ 
μές τής Νότας;

—Μάλιστα I άπαντά ψιθυριστά καί 
μέδειλία ό Δώνων.

—’Όχι, γαϊδοΰρι, έξακολουθεΐ ό 
Χριστομάνος, άπό κάτω άπό τό ύ. 
ποβολεΐο. Δέν τίς τής έδωσες! Τ( 
τις έκανες;

—Καλά, θά σας πώ! Προχωρήστε 
παρακάτω, τοΰ άπαντά ό Δώνων 
άπ’ έπάνω.

—"Οχι, κτήνος, άπαντά 6 Χρηστό 
μάνος άπό κάτω (κτυπώντας μέ 
πείσμα τή γροθιά του στήν παλάμη 
τής έτέρας χειρός του), δέν σοΰ 
λέω, δέν σοΰ λέω, παρακάτω! θά 
μοΰ πής τώρα ! Τί έκανες τίς 40

Έπαίζαμε στή Σμύρνη στό θέα
τρο «Σπόρτιν», Γιά πρώτη φορά έ- 
παίζετο τό βράδυ έκεΐνο ή μονόπρα 
κτη κωμφδία «Πώς μιλοΰμε τ’ άγ
γλικά», πού τήν εΐχε μεταφράσει ό 
ϊδιος! Όλας του τάς μεταφρά
σεις τών κωμφδιών ό Χρηστομάνος 
έπλούτιζε μέ πνευματωδέστατες έπι- 
καιρότατες προσθήκες. Στήν έν λό
γφ κωμφδία, τήν στιγμή πού ό δι- 
ερμηνεύς τοϋ ξενοδοχείου πού δέν 
ξέρει γρΰ άγγλικά, έρχεται σέ 
προστριβή μέ έναν "Αγγλο, ό όποι
ος τόν άπειλεΐ νά τόν γρονθοκοπή- 
σρ0 ό Χρηστομάνος έπρόσθεσε τά 
έξής στόν ρόλο τοΰ ήθοποιοΰ πού 
ύπεκρίνετο τόν διερμηνέα τών ξέ
νων στό ξενοδοχεΐον.

—« Ά  ! τ’ Άγγλικά, ! τί βρωμό- 
γλωσσά ! τί βρωμόγλωσσα, θεέ 
μου: Ποΰ εΐνε ό καιρός πού ή εύ 
γενής άρχαία έλληνική γλώσσα ή
το διαδεδομένη σ’ δλη τήν ύφήλιο!
Καί, έν τούτοις, ύπάρχει ένας σύλ
λογος πρός διάδοσιν τών έλληνικών 
γραμμάτων. Τί διάβολο κάνει λοι
πόν ;»

’Επίσης μετά τόν διαπληκτισμόν 
τοΰ ’Άγγλου μέ τόν διερμηνέα, ύ- 
πήρχε μΊά σκηνή, πού μένοντας μό
νος ό διερμηνέας στή. σκηνή, άνα- 
φωνεΐ άπελπισμένος:

—«’Ά χ ! άς είχίχ ένα σπιτάκι, στήν 
κορυφή ένός βουνοΰ, στή Δημητσά- 
να π. χ., πού νά μή βλέπω ρουθού
νι άπό Εγγλέζο!»

Στήν έν λόγφ κωμφδία τόν διερ
μηνέα ύπεκρίθη μ’ έπιτυχία ό τότε 
έπίσης μύστες, καί ήδη έγκριτος 
δημοσιογράφος κ. Διονύσιος Δεβά- 
,ρης, καί τόν Εγγλέζο ό μακαρί
της Αριστείδης Δώνων, πού σάν 
Κύπριος τήν καταγωγήν, έγνώρι- 
ζεν άπταίστως τήν ’Αγγλικήν. Στόν 
Δώνωνα πρίν άναχωρήση ή Ν.Σκηνή 
άπό τάς Αθήνας, είχε παραδώσει ό 
μακαρίτης Χρηστομάνος τό ποσόν 
τών 40 δραχμών γιά νά τό δώοη 
α-ϋν τότε ράπτρια τοΰ θιάσου _ Νό- 
ταν, πού έ**·ι.-χστικώς πάντοτε .τοϋ δραχμές, γαϊδούρι!!!

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Μιά έξαιρετική μουσική βραδυά 
μάς έχάρισε τήν Κυριακήν 5 Μαρ
τίου ή ’Εθνική Χορφδία τής Ελλά
δος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μι- 
χοο̂ λ Βούρτση.

“ Οσο παρευρέθησαν έφυγαν μέ 
τίς πιό καλύτερες έντυπώσεις, γιά 
τήν άρίστην έκτέλεσιν πλόυσιωτά- 
του προγράμματος, τά δύο μέρη 
τοΰ όποίου ήσαν Ελλήνων συνθε
τών, πράγμα δχι συνηθισμένο είς 
τήν πόλιν μας, γιατί οί χορφδίες 
μας έλλείψει ρεπερτορίου κατέφευ
γαν είς τάς ξένας συνθέσεις.

Ή  δίς ΚοΛογεροιτούλοο

πλβ έργάκια του,' τήν ψυχή του. Μέ 
τίς χαρές της, τίς συγκινήσες της, 
τίς άνησυχίες της. Τό ίδιο παρετήρη 
σα στή μουσική, στό θέαττρο καί στή 
λογοτεχνία.

Τά Ελληνόπουλα εΐνε Ικανά, τό 
ά ,̂ίζουν κι’ έχουν συνάμα ύποχρέω
ση νά τραβήξουν μπρός, γ.ιά τήν κα 
τάκτηση ένός νέου πολιτισμού. Ό- 
δηγητάς θέλουν μόνο. Ή  ψυχή τους 
εΐνε ζυμωμένη, μέ τήν τέγνη..

ΓΕ Ρ . Σ

κών συγκροτημάτων, ό θεατρώνης 
κ. Α. Λομβέρδος παρεχώρησε τό 
Δημοτικόν θέατρον είς τόν θίασον 
Ήοΰς—Μάριου Παλαιολόγου, δστις 
άρχίζει τάς παραστάσεις τήν Πα
ρασκευήν μέ τήν κωμφδίαν τοΰ Μω- 
ρίς Ντωνναί «Τό τρελλοκόριτσο». 
Ό  θίασος θά παραμείνη 15 ήμέ
ρας καί θά παίξη έργα έλληνικής 
καί παγκοσμίου φιλολογίας.

Ν. Α ΡΒΑ Ν ΙΤΗ Σ

Κ Α ΡΠ ΕΝ Η Σ Ι, (Τοϋ άνταποκρι-

"Ενα τμήμα τοΰ ίπερεττικοΰ θι5σου τής κ. Γ. Πλστή στή γραφική πόλι τοΟ 
Καρπενησιού, μαζί μέ τό  ̂ ά \ ταποκριτήν μας κ. Κσρασάντ<χν

χεία· μας λέει, δτι στήν προσεχή συ
νέλευση τών γυμνασιαρχών καί λυ
κειαρχών, ύπό τήν προεδρία τοΰ κ. 
Μεταξα, πρόκειται νά μιλήση γιά 
τήν άναγκαία διδασκαλία καί έκτέ
λεση τών θεατρικών άρχαίων έργων 
σ’ δλα τά σχολεία τοΰ κράτους, ά
πό τούς μαθητάς.

Ταλέντα ό κ. Τράγκας μάς πλη
ροφορεί δτι διακρίνει πολλά· μέ τή 
φλόγα τής θεάτρικής τέχνης μέσα 
τους, έκ τών όποίων, μερικά, θάναι 
άπώλεια γιά τό νεοελληνικό θέατρο 
«ν δέν έπιδοθοΰν έπιμόνως, σ' αύτό. 
Π. χ. ή δίς Ζωή Νικολάκη κι’ ό κ. 
Νικογιάννης, ή δίς Μαίρη Καλογε. 
ρά κι’ ό άδελφός της κ. Γεώργ. Κα- 
λογεράς, ό κ. "Αλκής Μπότασης καί 
'Άρης Καρδιακόπουλος, πού πρώτα 
γωνιστήσανε στήν «’ Ιφιγένεια έν 
ταύροις», κρύβουν πηγαίο ταλέντο.

Σχεδόν ένάμισυ μήνα συνεχίζου
με τήν έρευνά μας γύρω άπό τήν 
καλλιτεχνική κίνηση στά σχολεία, 
μέ τόν σκοπό νά δοΰμε άν ύπάρχουν 
ταλέντα, άν ή νέα γενεά έχη άνησυ-
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ΕΠ ΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ”

«ΚΑΘΑΡΜΟΣ»
καλοί ή κακοί· συμπληρώνουν τόν 
άριθμόν δπως-δπως καί έκστρατεύ- 
ουν κατά τής έπαρχίας μέ πενιχρό
τατα μέσα φυσικά. Δραματολόγιον: 
άπό έργα ίκανοποιοΰντα τίς φιλοδο
ξίες τους. Κύριόν τους μέλημα ή προ 
σωπική άνάδειξίς καί σκοπός τους ό 
βιοπορισμός. Τέχνη μηδέν!. Φυσικά 
παρουσιάζονται οί πρώτες δυσχέρει
ες. Τί θά κάνουμε; θά κυττάξουμε 
νά γλυτώσουμε τό φόρο δσον εΐνε 
δυνατόν, νά μή πληρώσουμε συγγρα 
φικά δικαιώματα καί ποσοστόν τοΰ 
Ταμείου Εργασίας, θά διαπληκτι- 
σθοΰμε μεταξύ μας στά μερίδια καί 
έν τέλει θά κυττάξουμε ό καθένας 
πώς θά ζήσουμε μέ μέσα θεμιτά ή 
άθ'έμιτα.

Βρέθηκοτν πολλοί πού κοττακρί- 
νουν τήν ύπαρξιν τής Άδειας Ε. Ε. 
Η. διότι, λέγουν, τό έπάγγελμα τοΰ 
ήθοποιοΰ εΐνε έλεύθερ'ον καί δέν πρέ 
πει νά τίθενται περιορισμοί! Δείγμα 
κι’ αύτό τής νοοτροπίας τους καί 
τών διαθέσεων τους· γιά κάθε παρά. 
βασι τών διατάξεών της καί γιά κά 
θ'ε παρεκτροπή.

Πολλοί, εΐν’ άλήθεια, ξεκινοΰν μέ 
άγνά Ιδανικά, μά δέν άργοΰν κι’ 
αύτοί νά πέσουν στή ρουτίνα καί νά 
μή φέρουν καμμιά άντίδρασι στήν 
κατάστασι α°τή.

"Ενα δείγμα: Βγήκαν τά «Παρα
σκήνια» φύλλο καθαρά θεατρικό, ά
φοΰ τό φύλλον τοΰ Σωματείου, κα
τά κοινήν όμολογίοτν εΐνε άνεπαρκέ 
στατον δτ<χν βγαίνη. Πόσοι τό πή
ραν; Ελάχιστοι! Γιά τό έπάγγελμά 
τους, γιά τά ζητήματά τους, άδια- 
φόρησαν. Λυπήθηκαν νά δώσουν 8·

Παλαιοί καί νέοι ήθοποιοί, άξιες 
καί μή, παραπονοΰνται συχνά γιά 
τά χάλια τοΰ θεάτρου στόν τόπο 
μας. «Δέν έχει θεατρική συνείδησι ό 
κόσμος, δέν ύποστηρίζει τό θέατρο. 
Δέν καταλαβαίνει τά καλά έργα. 
Δέν έχουμε θέατρα, έκτός έλαχίστων 
έξαιρέσεων, καί στήν Αθήνα, καί 
περισσότερον στήν Έπαρχία. ’ Ιδίως 
στήν έπαρχία, τά χάλια τών περισ
σοτέρων θεάτρων, δέν λέγονται.Δέν 
θάπρεπε κάν νά λέγωνται θέατρα! 
Σκηνές έλεεινές. καμαρίνια άκόμη 
χειρότερα —δταν ύπάρχουν. Καθί
σματα έλεεινά. Πόλεμος τοΰ κίνημα 
τογράφου μέ άνισα όπλα. Έπιχειρη 
ματίαι δέν ύπάρχουν. Πολλές φορές 
στήν έπαρχία παίζουμε καί σέ κα- 

Ο κ. Άπ. Φωτόπουλος, έν συνε. ! φενεΐα καί τό χειρότερο πρό κενών
καθισμάτων. Δέν μποροΰμε νά ζή 
σουμε άνθρωπινά» ! Δίκαια παράπο
να!

Μά, άγαπητοί μου, λεγόμεθα ή
θοποιοί ! ξέρουμε τί εΐνε ήθοποιός, 
τί προορισμό έχουμε, ποιός ό ρόλος 
μας στήν κοινωνία; ’Όχι! χίλιες φο 
ρές δχι! Βέβαια ύπάρχουν καί έξαι 
ρέσεις. Πουθενά δέν μπορεί κοτνείς 
νό κρίνη άπόλυτα.

Τί κάνουμε δλοι έμεΐς γιά ν’ άν- 
τιδράσρυμε σ’ αύτήν τήν κοηάστασι;

Δέν έχει θεατρική συνείδησι ό κό
σμος; Μά φυσικά, άφοΰ δέν προσπα 
θοΰμε νά τήν δημιουργήσουμε έ
μεΐς, δέν γνωρίζουμε τό χρέος πού 
έχουμε. Έπιχ&ιρημοττίαι δέν ύπάρ
χουν. Είμαστε ύποχρεωμένοι νά κά
νουμε συνεταιρικούς θιάσους γιά νά 
ζήσουμε.

Μαζεύονται δυό, τρεΐς ήθοποιοί

Τό πρώτον μέρος τοΰ προγράμ
ματος ρεριελάμβανε συνθέσεις Σοΰ- 
μπερτ, Τσαϊκόφοκυ, τό δεύτερον 
καί τρίτον συνθέσεις τών κ.κ. Καλο 
μοίρη, Ροδίου, Λαυράγκα, Εύογγε- 
λάτου, Κοκκίνου καί Νεοφώτιστου.

"Ενα πειθαρχημένο σύνολον άπό 
30 έκτελεστάς, μέ έξαιρετικές φω. 
νές μεταξύ τών όποίων διακρίνομεν 
τούς κ.κ. Σταυρόσκην, Κορώνην, 
Φάλλον Άθηναΐον καί θεολογίδην, 
μέ μουσικήν άντίληψιν, όμοιογένει- 
ocv καί χρώμα, άπέδωσε μίαν έκτέ- 
λεσ<.ν άριστων.

“ Ενα μεγάλο εδγε είς τόν Διευ
θυντήν κ. Μ. Βούρτσην, κάτω άπό 
τήν μπαγκέτα τοΰ όποίου ή χορφ
δία του άποτελοΰσε ένα θαυμαστό 
σύνολον.

Όλαι αί έκτελέσεις κάτεχειρο- 
κροτήθησαν μέ ένθουσιασμόν.

Τό Δημοτικόν θέατρον τών Πα- 
τρών ήτο κοτάμεστον κόσμου, πολ
λοί δέ δέν κατώρθωσαν νά εύρουν 
θέσεις.

Μετά τήν συναυλίαν τά μέλη τής 
χορφδίας έγευμάτισαν είς τό ικέν- 
τρον «Διόνυσος», ένθα συνεκεντρώ- 
θησαν καί τά πλεΐστα μέλη τής χο
ρωδίας μας «Όρφεύς>.

Αί δύο χορφδίαι έναλλάξ έτρα- 
γούδηααν διαφόρους συνθέσεις. Ό 
κ. Βούρτσης έκ μέρους τής χορφδί
ας ηύχαρίστησε τήν κοινωνίαν Πα- 
τρών διά τήν θερμήν ύποδοχήν τήν 
όποίαν έτυχεν ή χορφδία του.

Ή  Εθνική Χορφδία, σκοπός τής 
όποιας εΐνε η διάδοσις τής Ελληνι
κής χορφδιακής τέχνης εΐνε άξία 
συγχαρητηρίων γιατί τό πέρασμά 
της, έκτός τής μουσικής μυσταγω
γίας πού «.ιός έχάρισεν, εΐχε καί έ
να άποτέλεσμα: ν’ άνπληφθοΰμε τί 
μπορεί ν’ άποδώση ένα πειθαρχη- 
μένο. συγκρότημα ύπό τήν διεύθυν- 
σιν ένός καλοΰ μοίέστρου πού νά 
ένδιαφέρεται πραγματικά γιά τήν 
μουσική καί τήν τέχνην.

"Επειτα άπό τίς δυσκολίες πού 
παρουσιάσθησαν διά τήν κάθοδον 
είς τήν πόλιν μας σοβαρών θεατρι

τοΰ μας). — Πρό δέκα πέντε ή με* 
ρών άφίχθη είς τήν πόλιν μας ό 
όπερεττικός θίασος τής κ. Γκόλ- 
φως Πλατή ύπό τήν καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τοϋ κ. Γιάννη Σημη- 
ριώτη.

Ή  κοινωνία μας μέ τό έκλεπτυ- 
σμένο γούστο παρευρίσκεται κάθε 
βράδυ στό καφενεΐον «Τό Κέντρο» 
καί δοκιμάζει μιά γνήσια καλλιτε 
χνική άτμόσφαιρα πού δημιουρ
γούν οΐ εύσυνείδητοι μύστες τής 
ύποκριτικής τέχνης.

"Ολα τά μέχρι τοΰδε παιχθέντα 
£ργα τοΰ άνωτέρω θιάσου έστέ- 
φθησαν ύπό έξαιρετικής έπιτυχίας 
καί μεταξύ αύτών ή Πιπίτσα, ή 
Μίσσες Μπράουν, ή ‘Ωραία τοΰ 
Πέραν, ή Κοκέττα, οΐ Δυό Μάγ· 
γες, τό Κορίτσι τής Γειτονιάς καί 
άλλα.

Εξαιρετικήν έπιτυχίαν εΐχε τό 
έργον «Τράβα κορδόνι» πού παρ’ 
δλην τήν βαρυχειμωνιά καί τό ά- 
φΟονον χιόνι πο'ι έρριξε τήν ήμε
ρα έκείνη, τό θέατρον ήτο γεμάτο 
άπό τό φιλοθέαμον κοινόν τής πό- 
λεώς μας.

Ή  κ. Γκόλφω Πλατή έδειξε δτι 
εΐνε μιά έξαιρετική ήθοποιός δπως 
καί ή κ. Άβηνά! Σημηριώτη. Άπ’δ- 
λα τά μέλη τοΰ θιάσου σημειώνω 
τόν κ. Πλατή, ό όποιος γιά μιά 
άκόμη φορά μάς έδειξε τήν καλλι- 
τεχνική του δεινότητα. Πολύ παλοΐ 
έπίσης ύπήρξαν οι κ. κ. Β. Σάμου- 
ράκης, Γιάννης Λεβεντόπουλος. 
Μαντέλλος, ή κ. Σοΰλα Κέλερ, Νί- 
τσα Βινιόγλου, Νίτσα, Μαντζοϋ. 
καί γενικά δλοι. Συγχαίρομεν τούς 
καλούς αύτούς καλλιτέχνας καί 
τούς παρακαλοϋμεν φεύγοντας άπ* 
τήν πόλιν μας νά μάς ξαναθυμη- 
θοΰν.

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
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λοι δυό ή τρεις δραχμές τήν έβδο
μάδα! Οί λίγοι φανατικοί άν<χγνώ- 
στες τών «Παρασκηνίων» λυπήθηκοτν 
δταν τό φύλλο αύτό έπαψε νά εΐνε 
άποκλειστικό θεατρικό δργανο καί 
περιέλαβε καί άλλους κλάδους τής 
Τέχνης. Μά ήταν φυσικό νά γίνη ά
φοΰ οί ένδιαφερόμενοι έμεΐς άδιαφο- 
ρήσαμε γιά τό Οργανό μας. “ Οταν 
σέ ένα θίασο πάρη ένας, ένα φύλο, 
περιμένουν οί άλλοι νά τό πάρουν 
άπό χέρι γιά νά ρίξουν μιά έπιπό- 
λαιη μοαιά!

Άγαπητοί συνάδελφοι, ΚΑΘΑΡ
ΜΟΣ ! Εΐνε ώρα. Τό Κράτος άρχισε 
νά συναισθάνεται τό ρόλο τοΰ θεά
τρου στήν Κοινωνία. Πρέπει καί έ
μεΐς νά καταλάβουμε τό δικό μας. 
'Όλα μας τά ζητήμοαα, δλα μας τά

προβλήματα θά λυβοΰν άπό μάς 8. 
tocv προσπαθήσουμε, δταν τό θελή- 
σουμε, μέ μέσα έντιμα καί δχι ύπο. 
χωρήσεις καί συγκαταβάσεις.

Μελέτη, δουλειά, άξιοπρ>έπεια, τι* 
μιότης! Μόνον έτσι. θά άνέλθουμβ 
στό Οψος τοΰ πραγματικού καλλιτέ
χνη, διδάσκαλοι τής Κοινωνίας! ” Ε  
τσι θά κινήσουμε τό ένδιαφέρον καί 
τήν ύποστήριξιν τοΰ κοινοΰ. Μέ κα. 
θαρή δουλειά!

Τό Κράτος έκανε καί θά κάνη καί 
άλλα πολλά δταν έμείς τοΰ τά ύπο* 
δείξουμε.

I. ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ 
Ήθοποιός θιάσου Τσαγανέα— 

Λάμπρου. (Νέος), 
Μυτιλήνη. 10'Μαρτίου 1939Μ



Χειρόγραφα, εικόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρί- 

φονται ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραφεία: Λεωχάρους 19 
Τηλέφωνσν 20 837 

Τυπογραφεία:'
Ζτοά Πάππου 8

12—18 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  1979 
12 Μαρτίου. Τό μεγάλο δεατρι- 

χβ ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ τής Ά- 
®ή νας δλη *ϋτή την εβδομάδα 
οτρέφεται γύρω άπό τήν παράστα- 
οη τοΰ «Φάουοτ». Άναλϋοεις, κρι
τικέ;, καί συζητήσεις γεμίζουν τίς 
εφημερίδες.

Παύεται τρεις φορές γραμμή, 
πράγμα πού δέ γινότανε, δέν είχε 
γίνει ποτέ ώς τότε γιά κανένα με
λόδραμα.

£ανασυ$ητεΐται έ «Φάουστ» &■ 
πως τόν είχε γράψει ό Γκαϊτε και 
φαίνεται πώς ή κ. Ραχήλ Μόϊα 
τούς γοήτευσε φοδερά. Τή δεωροΰν 
μοναδική έρμηνεΰτρια τοΰ ρόλου—
<5έν είχανε δει φυσικά καί καμμιάν 
άλλη—καί νομίζουν πώς ένσάρκω- 
σε στήν εντέλεια τήν ήρωϊδα βχι 
μόνβ τής μουσικής τοΰ Γκουνώ, 
άλλά καί τής γκαιτικής παρδένας.
Μοΰ φαίνεται δμως περίεργο το 
έξής: Σέ προηγούμενες παραστά
σεις τήν πρώτην αύτή Γκραΐχτεν 
τή χαρακτηρίζουν «άνδυψίφωνο»,
£ιΐλ. κοντράλτο, καδώς τό συνηθί
ζανε νά έά^ουν δίπλα, κάδε φορά 
πβύ λέγανε τή λέξη. Είνε δυνατό 
κοντράλτο νά παίξη τή Μαργαρίτα
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ

|καί νά εχη τόν κύριβ ρόλο στόν 
«Αόν Πασχάλη», πού μ1 αύτόν πρω 

| τοεμφανίστηκε ή λεπτεπίλεπτη *ύ- 
| τή γόησσα;

Αύτά τά ξέρουν οΐ μουσικοί έκ- 
I τός άν ή Μόϊα αύτή ήταν λυρική 
πρίμα μέ φωνή κατάλληλη νά παί- 

I $η καί δραματικά μέρη, δπως γίνε
ι ται δέδαια καί σήμερα μερικές φβ- 
' ρές καί δχι σπάνια, όπότε τό «άν- 
j δυψίφωνβς» είνε λάδος τοΰ κριτι- 
* κβΰ δημοσιογράφου.
I Εννοείται δτι ή κριτική γίνεται 

πλατειά καί πρβοπαβεΐ νά χαρα
κτηρίση καδαρά,δσβ μποροΰσε,τβύς 
άβι6ούς: Π.χ. γιά τό συμπαδητικό 
δαρύτονβ Φορεστιέρη, πβύ έκανε 
τό Βαλεντίνε, λεει ή «Έφημερίί» 
τής ήμέρας αύτής: «· μέ φωνήν εδ 
ρείαν καί εύ ήγμένην, άκόπως καί 
άπερίττως άδων είνε καλός καί βω 
στός δαρύτονος διαδετών μάλιστα 
πλειότερα μέσα φωνής παρ’ δαα 
ένβμί^ετβ..».

Φυσικά βί 'Έλληνες ήδβπβιοί 
καί συγγραφείς είνε σά νά μήν 

ί υπάρχουν. Καί αύτή τήν ίβδομάδα 
δέν τούς δυμάται κανείς.

γιαν. σιδ.
ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·π·ι

Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ , 12 Μαρτίου.- 
Μέ τήν ευκαιρία των τταροΦτάσε- 
ων τοϋ «Βασιλικού μας θεάτρου» 
σας γράφω μερικές γραμμές. Οί 
■παραστάσεις άρχίσανε μέ πολύ κα
λούς οιωνούς. Οί εισπράξεις ’Αλε
ξάνδρειάς — Καΐρου ικανοποιητι
κότατες, χωρίς βέβαια νά λογαριά
σουμε τήν καθημερινή εΐσπραξι τών 
θυρίδων τών θεάτρων διά 7 άκόμη 
παραστάσεις ’Αλεξάνδρειάς καί 5 
Καΐρου. Ή  πρώτη μέ τόν «Άμλετ» 
καί ή τελευταία μέ τήν «Ήλεκτρα» 
ύπεριτιμημένο εισιτήριο εΐνε πια
σμένες. Οΰτε θεσούλα. Τό πλάνο 
τών λοιπών εΐνε άρκετά ικανοποιη
τικό. θά δοβη μιά παράσταση δλως 
δωρεάν διά τά Σχολεία. Ό  κόσμος 
χειροκροτεί ένθουσιωδώς τούς ή- 
θοπουούς καί τόν κ. Μπαστιά, τόν 
όποιον έκάλεσε τήν πρώτη βραδυά 
έπί σκηνής καί τόν κατεχειροκρό- 
τνι'σε.

Ό  κ. Μπαστιδς γίνεται άντικεί- 
ιμενο τών θερμότερων έκδηλώσεων 
τοϋ 'Κοινοΰ μας. Δέχεται διαρκώς 
στό «Ούΐντσωρ», δπου μένει· δικούς 
μας καί ξένους. Προσκαλείται έπι- 
μόνως στίς διάφορες διεθνείς δε
ξιώσεις καί τελετές. Ή  διοργανω
τική έπιτροπή δίδει πρός τιμήν του 
δεΐπνον είς τό «Μουσεσιέρ». Οί δια 
νοούμενοι έτοιμάζουν δείπνο. Ό  
Βασιλεύς Φαρούκ έδέχθη νά παρα 
στή στήν «Ήλέτρα» στό Κάιρο. Ό  
Ό  Σαουαρμπή πασας, Γενικός δι
ευθυντής τής Δημαρχίας μας παρα 
'κολουθεΐ μέ ένδιαφέρον κάθε δρά
δυ τάς παραστάσεις. Ό Τύπος ά- 
φιερώνει σελίδας όλοκλήρους. Ό  
ξένος Τύπος έκφράζει τόν θαυμα
σμό του. Ό  κ. Μπαστιδς θά κάνη 
διάλεξι περί θεάτρου. Έπίσης διά
λεξι έπί οικονομικής φύσεως ζητή
ματος θά κάνη καί ό κ. Μοτντζού- 
φας. Ή  έκτίμηση δικών μας καί 
ξένων διά τό Κρατικό μας θέατρο 
εΐνε τέτοια ώστε δέν δλέπει κανείς 
παρά φράκα, σμόκιν καί τουαλέττες 
είς τήν πλατείαν καί τά θεωρε'ΐα.

Ο «ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΡΙΩ Ν»

Ό  «Αισχύλος Άρίων» έδεξιώθη- 
/ε προχθές τούς "Ελληνας καλλι- 

τέχνας τοϋ Βασιλικού θεάτρου μέ 
θερμότητα, άλλά καί μέ άξιοπρέ- 
πειαν καί στοργήν άνταξία τής ά- 
ξίας ικαί τοΰ άναστήματος τών τι
μωμένων μυστών της Έλληνικής 
Τέχνης.

Πολύ πρό τής όρισθείσης ώρας 
βΐχε συγκεντρωθή στίς κομψές αί
θουσες τοΰ Αισχύλου, δ,τι καλόν 
έχει νά έπιδείξη ή παροικία ηας, 
άφθόνως δέ άντεπροσωπεύετο τό 
ώραΐσν φΰλον. Μεταξύ τών άλλων 
διεκρίναμεν τόν Γενικόν μας Πρό- 
ζε&ν κ. Βαλτήν, τόν υποπρόξενον 
κ. Μηλιαρέσην, τόν πρόεδρον τοϋ 
Προξενικού μας Δικαστηρίου κ. 
Γιαννόπουλον, τόν Διευθυντήν τοΰ 
Προξενικού Ταμείου κ. Οικονόμου, 
τόν Γεν. Διευθυντήν της Δημαρχίας 
ικαί άντιπρόσωπον τοϋ Διοικητοΰ 
τής πόλεώς μας κ. Γ. Ροϋσσον καί 
Ρ. Ροδόπουλον καί πολλούς άλ
λους.

Τήν 7 άκριδώς '  κατέφθασαν οί 
"Ελληνες καλλιτέχναι, έχοντες έπί 
κεφαλής τόν κ. Μπαστιδν τούς ό
ποιους ύπεδέχθησαν ό Πρόεδρος 
τοΰ Αισχύλου κ. Ταδουλαρίδης με
τά τοΰ άντιπροέδρου κ. Δ. Άφου- 
δάκη καί τοϋ Διοικητικοΰ Συμδου
λίου.

"Αμα τή άφίξει των ή θαυμασία 
μπάντα τοΰ Κανισκερείου ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ .κ, θειάφι άνέκρου-

ΤΑ 
ΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ,, ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΥΝ Η Δις ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΛΟΥΤΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

"Αν καί ό πολύς κόσμος τά ξέ
ρει μονάχα ώς «Καλουτάκια» καί 
τά χαίρεται ώς _ ντουέττο αρμονικό 
καί άπόλυτα συνεννοημένο, έν τού- 
τοις πρέπει νά γνωσθή δτι τά «Κα 
λουτάκια εΐνε δύο· τό ένα άπό τό 
άλλο διατηρεί τήν προσωπικότητά 
του, Καί μάλιστα έντελώς διαφορε
τικήν. Καλλιτέχνιδες πρώτου μεγέ
θους,* άλλά διαφόρου ψυχοσυνθέσε- 
σεως καί καλλιτεχνικής άποδόσεως.

Ρωμανική, σοβαρή, μετρημένη, 
γοητευτική στήν όμιλία της καί λε
πτή, έξαιρετικά λεπτή στό συνομι
λητή της ή μία, ή Μαρίκα φυσικά, 
παιδί, μά μεγάλο παιδί ή άλλη, ή 
"Αννα.

Τήν μιά τήν χαρακτηρίζει ό σκε
πτικισμός, τήν άλλη ή άφέλεια.

Ή  Μαρίκα, δπως εΐνε γνωστόν, 
εΐνε ό τύπος τής Έλληνίδος τοΰ πε
ρασμένου αίώνος μέ δλες τίς άρε- 
τές της. Ζυγίζει τό κάθε τι, άκόμα 
μπορεί νά λεχθή δτι έχει καθορίσει 
καί τά βήματα πού θά βημοττίση 
κάθε μέρα. ” Ισως καί νά τής εΐνε 
άσυμβίδαστο θά πήτε τό έπάγγελ- 
μά της μέ τήν ψυχοσύνθεσί της ; 
Μποροΰσε στό έπάγγελμα πού λα 
χτάρησε νά διέπρεπε; Μά καί στό 
θέατρο σημειώνει καταπληκτικήν έ- 
πιτυχίαν. "Εχει ένα φοδερό δυναμι 
σμό πού δέν ύποτάσσει τόν έσωτερι- 
κό της /άνθρωπο στό μοιραΐον. Μπρά 
δο της.

“ Οταν μάλιστα τήν βλέπη κανίίς

σε. τόν Αιγυπτιακόν καί τόν 'Ελλη
νικόν Εθνικόν "Υμνον, μεθ’ δ ό κ. 
Ταβουλαρίδης προσεφώνησε ώς έ

ξής τούς τιμωμένους καλλιτέχνας: 
χνας:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΑΒΟΥΛΑ- 
Ρ ΙΔΗ

’Αγαπητοί,
Μέ βαθειά συγ κίνησι καί μέ έ- 

θνμκή υπερηφάνεια ή Ένωσίς μας 
υποδέχεται άπόψε, είς τό Εντευ
κτήριό της, σάς τούς διακεκριμέ
νους έκπρσσώπους τής Διοικήσεως 
τοΰ Βασιλικού μας θεάτρου καί 
έκλεκτούς μύστας τής θείας Τέ
χνης καί θάλειας, καί ολόψυχα 
σάς εύχεται τό «καλώς ώρίσατε».

Εΐνε τιμή γιά τό Σύλλογό μας 
πού δεχτήκατε τήν πρόσκλησί μας, 
καί σδς εύχαριστρΰμε *όσον γι’ 

αύτό δσο καί γιά τήν ψυχαγωγία 
πού μάς προσφέρετε κατά τό διά
στημα τής έδώ διαμονής σας, πού 
δυστυχώς, εΐνε πάρα πολύ βραχύ.

Ή  παροικία μας χρωστά ευγνω
μοσύνη στή σεβαστή μας Κυβέρνη- 
σι καί στή Διοίκησι τής Κρατικής 
μας Σ κηνής, γιά τήν καλωσύνη 
τους νά μδς προσφέρουν, υστέρα 
άπό 35 όλόκληρα χρόνια, τίς έστώ 
καί λίγες αύτές παραστάσεις τοϋ 
Βασιλικού μας θεάτρου, τοΰ όποι
ου τήν τέλεια άπό κάθε άποψι τέ
χνη, θέλουμε νά έλπίζωμε δτι θά 
μάς δίνεται ή εύκαιρία, νά θαυμά
ζω με σέ δσο τό δυνατόν όλιγώτερο 
άραιά διαστήματα.

Ό  θρίαμβος τής χθεσινής σας 
πρώτης, μάς £ καίμε νά έξακριδώ- 
σωμε τήν μεγάλη φήμη σας, ή ό
ποία έχει ξεπεράσει τά δρια τής 
λατρευτής μας Ποττρίδος, σέ σδς 
δέ, δέν άμφιβάλλομε, έδωσε δείγ
μα τής έκτιμήσεως καί τοϋ θαύμα 
σμοΰ πού τρέφαμε γιά σάς, πριν 
άκόμα άπολαύσωμε τήν ύπέροχη 
τέχνη σας.

Γιά τήν έπιτυχία σας αύτή, ύπε- 
ρηφανευόμαστε καί μεΐς οί “Έλλη
νες τοϋ Εξωτερικού, τόσον άπό 
έθνισμό, δσο «αί άπό ήθική ΐκανο- 
ποίησι, γιατί συμδάλαμε στήν ΐδρυ- 
σι τοΰ Βασιλικού μας θεάτρου.

θερμά συγχαρητήρια σάς όφεί- 
λονται, γιά τήν άποτελεσματική 
έργασία σας νά έξυψώσετε, είς τήν 
θέσιν πού τής αρμόζει, τήν Εθνι
κή μας Σκηνή σδς ευχόμαστε δέ 
άπ’ τά βάθη τής καρδιάς μας, δ
πως βαδίζετε πάντοτε άπό έπιτυ- 
χίας σέ έπιτυχία».

Είς ταΰτα δ*κ. Μπαστιδς άπήν 
τησεν έν καταφανεί συγκινήσει, 
έκφράσας τάς εύχαριστίας αύτοΰ 
δσον καί όλοκλήρου τοΰ συγκροτή
ματος τοΰ Βασιλικοϋ θεάτρου, ικα 
θώς καί τήν συγκίνησιν αύτών διά 
τήν θερμήν δντως ύποδοχήν τής ό
ποιας έτυχον παρά ιοΰ 'Ελληνισμού 
τής Αίγυπτου.

Ώμίλησε κατόπιν περί τών άρε- 
τών τοΰ Αίγυπτιώτου Ελληνισμού, 
τοϋ ένθουσιασμοΰ του διά κάθε τό 
έλληνικόν καί διεβεβαίωσε δτι, φεύ 
γοντες θά διοττηρήσουν βαθειά χα- 
ρκχγμένη' τήν άνάμνησιν αύτήν.

Άνεφέρθη «κατόπιν είς τό έργον 
καί τούς σκοπούς τοΰ Βασιλικοϋ 
θεάτρου τάς έπιδιώξεις καί τάς 
φιλοδοξίας του καί ηύχαρίστησε 
τόν Έλληνικόν καί ξένον Τύπον 
τής ’Αλεξάνδρειάς διά τήν άμέρι- 
στον 'Καί θερμήν ύποστήριξίν του.

’Απευθυνόμενος κατόπιν πρός τόν 
άντιπρόσωπον τοϋ Διοικητοΰ είπε: 

«Εις Υμάς, δέ, Εξοχότατε, ό- 
φείλω νά έκφράσω τάς εύχαριστίας 
τής Διοικούσης ’Επιτροπής τοΰ 
θεάτρου διά τό ένδιαφέρον καί τήν 
στοργήν μέ τά όποια περιεβάλατε 
τήν άπΌστολήν του, καί διά τάς δι
ευκολύνσεις τάς όποιας μδς έπιδα 
ψιλεύσατε».

Προσεφέρθησαν εΐτα καμπανί
της καί διάφορα άναψυκτικά καί 
μετά μίαν περίπου ώραν ή ώραία 
συγκέντρωσις διελύθη μέ τάς καλ- 
λιτέρας τών άναμνήσεων,

Ή  &’ις Μαρ(α Κσλουτδ

στό σπίτι της νά ποοσφέρη στούς 
έπισκέπτας της ένα λικέρ εΐνε άδύ- 
νατον νά φαντασθή δτι αύτή τήν κο- 
πέλλα τήν είδε τήν προηγουμένη 
στό θέατρο νά παίζη μέ τόσο μπρίο, 
τόσο έξαιρετικά καί νά μή νομίση 
πώς έχει μπροστά του ένα πρότυπο 
νοικοκυρόίς, άρχοντονοικοκυράς μά
λιστα.

—Ποιό φοξγητό ξέρετε νά μαγει
ρεύετε ;

—‘Όλα. Ίδίως μάλιστα τά φαγη
τά μέ σάλτσες γιατί τά προτιμώ. 
Κουνουπίδι γιαχνί, καπαμά.

— Καί ή "Αννα τί μαγειρεύει;
—Καλέ! αύτή δέν ξέρει νά ψωνί- 

σή καί θά μαγειρεύη. Ή  μαμά τήν 
έστειλε μιά μέρα νά ψωνίση στό μα
νάβη μισή όκδ ντομάτες καί όκτώ 
αϋγά καί κείνη ζήτησε μισή όικδ 
αύγά κι’ όκτώ ντομάτες I

—Φρονεί δτι βλάπτει τήν καλλι- 
τέχνιδα νά άσχολήται μέ τά οίκια 
κά. ;

—Κάθε άλλο. Μήπως ή καλλιτέ- 
χνις δέν εΐνε γυναίκα. Μέ τά οίκια 
κά δέν άσχολοΰνται μονάχα ή γυ
ναίκες. Ή  μήπως ή καλλιτέχνις δέν 
πρόκειται ν’ άποκτήστ) οικογένεια. 
Πρέπει πρώτα νά δημιουργήση οι
κογένεια καί μετά νά μάθη τά νέα 
της καθήκοντα ; Έγώ  φρονώ δτι 
τότε θ’ άποτύχη πλήρως. Ένώ άν- 
τιθέτως οδσα έτοιμη θ’ άρχίση νά 
θεμελιώνη τήν εύτυχία της πού τής 
εΐνε άπαραιτητος.

Ή  δνίς Μαρίκα είχε σηκωθή όρ
θια ικαθ’ ήν στιγμήν έπρόφερε τ’ 
άνωτέρω καί χειρονομούσε ζωηρώς. 
Τόσο πολύ είχε παρασυρθή άπό τό 
θέμα. ’Έδειχνε καθαρά πώς πι
στεύει στήν άποστολή τής γυναίκας 
μέσα στό σπίτι.

—θέλετε νά παντρευτήτε;
—Φυσικά. Μήπως αύτό δέν εΐνε τό 

δνειρο κάθε κοπέλλας; Γ ιατί κι’ έ
γώ νά μήν κάνω οικογένεια, ν’ ά- 
ναθρέψω παιδιά; Έμδς πώς μ δς  έ-

—Ή  ήμερα πού έδωσα έξετάσεις 
στήν έπιτροπή πού πήρα τό άπολυ- 
τήριο τοΰ γυμνασίου. Τό άπολυτή 
ριο τό πήρα μέ πολύ κόπο καί θυ
σίες. Τό δράδυ στό θέατρο. Τί ώοα 
νά ξυπνήσω τό πρωΐ. "Υστερα πρό
βες. Τί ώρα νά ξεκουραστώ γιά νά 
είμαι έτοιμη τό βράδυ στήν παρά- 
στασι; Κι’ δμως, έκλεβα ώρες άπό 
τόν ύπνο μου διά νά μελετώ τά μα- 
θήματά μου. Έπί τέλους πήρα τό 
απολυτήριο.

—"Αν δέν είσαστε στό θέατρο 
πρός ποιον έπιστημονικόν κλάδον 
θά έτρέπεσθε;

—’Ήθελα νά γίνω δικηγορίνα. 
Συμπονώ τούς δυστυχείς, τούς κα- 
τατοεγμένους.

—Άγαπήαατε στήν ζωή σας;
-θέλετε νά πάρετε άκόμη ένα λι 

κέρ; 'Ορίστε ένα σοκολοπάκι.
—Προτιμούσα μιά άπάντησι στό 

έρώτημά μου.
—Στήν ύνεία σας..
—Τότε θά μοΰ πήτε άν θυμδσθε 

πότε σάς πρώτο μ ίλη σαν γι’ άγάπη.
-—"Λ ! μάλιστα. Καί ή Μαρίκα 

ξεκαρδίζεται στά γέλια. Εΐνε μία 
παληά λησμονημένη ιστορία. "Otocv 
ήμεθα στό Δραγάτσειο. " Α ! πολύ 
παληά. "Ενας νεαρός, πολύ νεα
ρός, 15 έτών περίπου, μάς παρα
κολουθούσε κάθε μέρα. Έγώ  φυ
σικά μέ τήν ’Άννα τόν είχαμε προ
σέξει. Στήν άρχή μάς έκανε έντύ- 
πωσι τό ντροπαλό ϋφος του. Μετά 
μερικές μέρες έδειχνε σημεία ζωη- 
ρότητος. Φαίνεται πώς κάποιος τόν 
συνεβούλευε ή πήοε πιά τήν άπό- 
φασι. ‘Ένα μεσημέρι λοιπόν πού 
φεύγαμε άπό τό σχολείο μέ πλησιά
ζει άπότομα καί μοΰ λέγει:

-Δεσποινίς Μαρίκα, σάς άγαπώ!
Πρίν άκόμη προφτάσω νά συνέλ- 

θω άπό τό ξαφνικό, έπεμβαίνει ή 
"Αννα, ή όποία έκαθάριίε ένα αυ
γό νά τό φάη, ξέρετε δέν ντρεπό
τανε καθόλου, έτρωγε στό δοόμο, 
καί τοΰ τό πασαλείβη στά μοΰτρα.

-"Αννα, τί κάνεις έκεΐ; τής λέγω.
— Σώπα σύ. Προστατεύω τήν... 

τιμή τής άδελφής μου.
Π ΕΤΡΟ Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ

Ό  μοναδικός τυπίστας τοϋ έλα- 
φροΰ μουσικοΰ θεάτρου, πού δλοι 
φυσικά άντιλαμδάνεσθε, ό Πέτρος 
Κυριάκός παρ’ δλον δτι πολλές 
φορές έχει άντιμετωπίσει τήν άδιά- 
κριτον έρώτησιν, ύφίσταται καί σή
μερον τό μαρτύριον. άγόγγυστα.

— Ποιός Πέτρος Κυριάκός, ήθο
ποιός έννοεΐται, σοΰ άρεσε καλλί
τερα;

— "Όταν έπαιξε τόν «Μπαμπά 
έκπαιδεύεται» τοΰ κ. Μελδ. Μόλις 
μπήκα στό καμαρίνι μου ύστερα 
άπό τήν. α' εικόνα πού μέ τήν πε
τσέτα έσδυσα τά δερεσέδια άπό 
τόν πίνακα ήλθε καί μέ άγκάλια- 
σε ό Σεμιτέκολος ό μηχανικός τής 
σκηνής καί μοΰ λέει :

— Γειά σου δεύτερε Παντόπουλε.
Καί άμέσως τόν πήρανε τά κλά

ματα.
Στό διάλειμμα τί έγινε δέν πε- 

ριγράφεται. Ό  κ. Κωνστ. Νέζερ 
μοΰ φώναξε μπροστά σέ δλους 
τούς ήθοποιούς :

— Μόνο τόν Ποτντόπουλο μοΰ θύ
μησες Πέτρο. — ,

Ταυτοχρόνως ήλθε καί ό συγ
γραφεύς τοΰ έργου 'Ακαδημαϊκός 
κ. Μελας.

— Ποΰ ήσουνα κρυμμένος Κυριά
κέ; Αύτόν τόν Προκόπη Κολαούζο 
ζητούσα.

Τότε έγώ μέ μιά βαθειά συγκί- 
νησι άπεαθύνομαι στούς ήθοποιούς 
καί τούς λέγω :

— Παιδιά μέ συνεκίνησε δ ρόλος 
τοΰ ποττέρα γι,ατί κι’ έγώ είμαι πα
τέρας.

— "Ωστε φρονείτε δτι ή ίδιότης 
κάθε ήθοποιοΰ παίζει σπουδαίο ρό
λο στό' παίξιμό του;

— ’Ασφαλώς, παίζει πάντοτε. Έ ν . 
νοείται έπ’ άγαθφ.

— Ποιό άπρόοπτο στή ζωή σδς 
άφησε έντύπωσι;

— ’Εκείνο πού μέ έκανε ν άγα- 
πήσω...

— Καί ποιά άγαπήσοττε; 
Σκέφθηκε λίγο. "Υστερα μέ

— Ναί. Διότι ένφ ό συγγραφεύς 
φτιάνει τό έργο δέν μπαίνει μέσα 
στόν «τύπο» πού μοΰ δίδει. Αύτός 
τόν φαντάζεται, ένώ έγώ τόν παί
ζω, τόν νοιώθω, τόν ζώ καί εΐνε 
πολύ φυσικό πού έρχομαι καί σέ 
άμεσο έπαφή μέ τό κοινόν νά ξέρω 
πώς καλλίτερα στέκεται καί άρέ- 
σει ό «τύπος», τόν όποιον ύποδύο- 
μαι. Κι’ έτσι μέ τήν άνοχή ή χειρο
κρότημα τοΰ κοινοΰ καί τήν δική 
μου πρωτοβουλία γίνεται ή «προσ
θήκη», ή όποία συμπληρώνει τό έρ
γο, δέν τό βλάπτει. Γ ιατί σάς είπα 
•δέν έσημείωσαν άποτυχία οί «ρό
λοι» μου μέ τίς «προσθήκες» τους.

— Τί περισσότερο ζητάτε άπό τό 
θέατρο;

— Νά μπορέσω ν’ άνυψώσω τό 
έλαφρό μουσικό θέατρο. Έγώ  ώς 
ήθοποιός κάνω δ,τι μπορώ. "Ο,τι 
μου παρουσιάζεται τό έκμεταλ- 
λεύαμαι. Ή  χαρά μου εΐνε νά πα- 
ρουσιασθή ένας έπιχειρημοαίο(ς μέ 
πολλά λεπτά καί νά μοΰ πή :

— Κυριάκέ ιδού τά μέσα. θέλ» 
θέοττρο.

— θά πάρω ένα θέατρ>ο 2.000 
θέσεων, δπως ό «Όρφεύς» καί θά 
τό πλουτίσω μέ δλα τά σύγχρονα 
μέσα. θά συγκεντρώσω τούς άρι- 
βτεΐς τοΰ έλαφροϋ μουσικοΰ θεά-

Η ΒΡΑΚΗ Μ Ι Κ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ W
ΑΡ0Ρ0 ΤΟΥ κ. Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤ0Δ0ΥΛ0Υ

Ή  λαογραφ ία είνε ή πιρώτη καί 
σπουδαιοτάτη κα'ι γενικωτάτη πη
γή καί έπιστήμη, πού ένδιαφέρει 
δχι μόνο τούς έπιστή μονές, άλλά 
τόν μορφωμένο κόσμο όλόκληρο, 
γιοίτί Μχθιστά μέ κατάλληλο τρό-

φεραν στόν κόσμο; Κάτι περιμένουν! κύτταξέ μέ τά φωτισμένα μάτια
   ! J ,  X . . C T ,  S L i & . ,μ  ' «  .  « ,καί άπό μάς. Εΐμαι δέ διατεθειμένη 
νά τό δώσω μέ δλην μου τήν ψυχή.

—Τότε γιατί μένετε άνύπαντρη ά
κόμη ;

—Αύτό εΐνε τυχερό. Μπορεί νά 
μήν ήλθε άκόμη ό άντρας μου ή νά 
ήλθε καί νά μή τόν κατάλαβα έγώ. 
Πάντως μή νομισθή πώς είμαι φαν
τασμένη. Είμαι κι’ έγώ ένα κορίτσι 
δπώς ή συπ-αθήτριές μου άπό τό 
Δοαγάτσειο Λύκειο καί έννοώ νά 
σεβασθώ τόν έαυτό μου καί δ,τι ά- 
πέκτησα μέχρι σήμερα. Διότι τήν 
ζωή μου τήν κέρδισα δουλεύοντας 
τίμια δπως καί οί άνδρες.

—Τί διαβάζετε;
’ —Κοινωνιολογία, ιστορικά βιβλία, 
ποίησι, ταξιδιωτικές έντυπώσεις καί 
έλαφρό αισθηματικό διήγημα.

—Καί τί όνειρα φτιάξατε ώς μα
θήτρια;

—Τό όνειρό μου εΐνε νά ταξιδεύ 
σω πολύ. Νά γυρίσω πολλά μέρη ι
δίως τήν Νορβηγία, τίς Σκανδιναυϊ 
κές χώρες, θέλω νά γνωρίσω τόν 
κόσυο αύτόν, τόν ήσυχο, τόν άνώ- 
τερο, τόν αισθηματικό πού τόσα κα
λά έχω διαβάσει γιά τήν ζωή του.

—Πιστεύετε στά δνειρα;
—Πολύ. " O tcxv μάλιστα μοΰ εΐνε 

ε.ύχάριστα κάποια στενοχώρια θά 
περάσω τήν άλλη μέρα. "Ολα μου 
τά δνειρα άληθεύουν. Κσ(ί μάλιστα 
τής Κυριακής μέχρι τό μεσημέρι.

—Μήπως έχετε προλήψεις;
—Μιά πού άκολουθεΐ τήν καλλι. 

τεχνική μου ιδιότητα. Πρίν δγώ στή 
σκηνή κάνω τόν σταυρό μου.

—Παθαίνετε τράκ;
—’Όχι. Μονάχα στήν πρεμιέρα έ

χω μιά μικρή συγκίνησι. Εύλογη 
άλλως τε γιατί περιμένω τό κριτή- 
ριον τοϋ κοινοΰ. "Υστερα συνεχίζω 
μέ τήν ίδια έπιτυχία πού γνώρισα 
άπό τήν άρχή.

—Ποιά ήμερομηνία σδς έχει άφή- 
ι αει τήν ζωηρότερη έντύπωσι;

του, κι’ ένφ έγώ περίμενα τήν άπο- 
κάλυψι, μοΰ λέγει άργά:

— Μή ζητάτε νά τό μάθετε. Κρα- 
τάει περισσότερο τήν γοητεία του 
άμα μένει κρυφό.

— Κυκλοφορεί ή φήμη πώς πρό
κειται νά έκδώσετε ποιητικήν συλ
λογήν.

Ό  Πέτρος βγάζει άπό ένα χαρ>- 
τοφύλακα μερικά δείγματα χαρ
τιού καί μοΰ τά προτείνει.

— Ποιό εΐνε καλλίτερο;
Είπα τή γνώμη μου.
— "Ωστε δέν ύπάρχει διάψευσις;
— ’Όχι.
— Τότε ένα ποίημά σας.
— Εύχαρίστως νά σδς δώσω ένα 

πού έγραψα χθές.
'Ιδού λοιπόν:

» Κ ι’ &ν πεστι στήν καρδιά σου παγωνιά 
» Κ ι’ Λν £σ£υσε μέ μιά τ6 τιυροστάσι 
»’Άσε θερμή, λίγο θερμή μιά μικοή γωνιά 
«Μπορεί νάρθ$ κάποιο πουλί νά ξαποοτάσχΐ»

— Μέ τίς «προσθήκες» πού κάνε
τε στά έργα πού παίζετε τά βλάψα
τε ποτέ;

— Έγώ  φυσικά ποτέ. Γ ιατί μέ
χρι σήμερα δέν έσημείωσε ρόλος 
μου άποτυχία. Καί έκτός αύτοΰ 
δέν βγήκε ποτέ κανείς συγγραφεύς 
νά μέ κατηγορήση δτι μέ τήν τάδε 
«προσθήκη» μου έβλαψα τό έργο 
του. Ό  μακαρίτης ό Δημητρακό- 
πουλος μέ φίλησε στή σκηνή γιά 
μιά μου προσθήκη. Κι δλοι, Με- 
λδς, Σακελλάριος, Εύαγγελίδης, 
Γιαννουκάκης, Γιαννακόπουλος κλπ. 
δπως βλέπετε ή «προσθήκη» τοΰ 
ήθοποιού εΐνε συνυφασμένη μέ τήν 
προσωπική του έπιτυχία.

— Βρίσκετε δτι ή προσθήκη έξυ- 
πηρετεί τό έργον^

Ό  κ. Πέτρος Κυριακόις

τρου καί άν δέν πιάνη περισσότερα 
εισιτήρια άπό τόν κινηματογράφο 
καί δέν άρέση πολύ στόν κόσμο, 
τότε νά μέ κ ρ ε μ ά σ ο υ ν  
σ τ ή ν  π λ α τ ε ία  Σ υ ν τ ά γ 
μα τος . ’Έχω μεγάλες γραμμές' 
γιά τό μουσικό θέατρο.

~ Τί νοιώθετε δταν τελειώνη έ
νας «τύπος» πού ύποδύεσθε;

— 'Αξέχαστο θά μοΰ μείνη τό τί 
ένοιωσα δταν τό κοβλοκαίρι τελείω
σε ό Βαγγέλης ό «τύπος» τοΰ Βα
σιλικού πού έπαιζα μέ τό Ποζελλά- 
κι.

"Οταν στήν τελευταία παρκίστα- 
σι μπήκα στό καμαρίνι μου δέν ή
θελα νά ξε ντυθώ. Τόσο πολύ μέ 
είχε συγκινήσει αύτός ό άγνός 'Ε λ 
ληνικός τύπος. Τόν ένοιωθα δαθύ- 
τερκχ μέ</ στήν ψυχή μου. Κι’ δταν 
άργά-άργά έβγαζα τήν περρούκα 
μου είδα στά μάτια μου νά κυλοΰν 
δυό χοντρά δάκρυα.

— Πάει πιά, πέθανε ό Βεχγγέλης, 
είπα. "Ολο κείνο τό βράδυ δέν 
είχα καθόλου κέφι. Νόμιζα πώς γύ
ριζα άπό κηδεία άδελφικού μου φί
λου. Καί πραγματικά είχα κηδεύ- 
σει τόν Βαγγέλη, πού έπί τρ€Ϊς 
μήνες ήτανε ό καλλίτερός μου φί
λος.

— "Εχετε κάνει λαχτάρες σέ 
συναδέλφους σας;

— Μιά φορά δταν χειροτόνησα 
τόν Μαυρέα. ’Ήτανε ό καιρός πού 
ό Μαυρέας ήθελε νά βγή στό θέα
τρο καί τήν έπαθ€, γιατί εΐχ« έμπι- 
στοσύνη σέ μένα. Τοΰ είπα λοιπόν 
δτι γιά νά γίνη ήθοποιός, χρειά- 
ται ειδική... τελετή. Πήρε λοιπόν 
κι’ αυτός μιά μπουκάλα λικέρ καί 
ένα δίσκο φοντάν. Τό βράδυ μετά 
τήν παράσταίσι συνεκεντρώθη στήν 
σκηνή δλος ό θίασος, ό Γ. Χρηστο- 
φορίδης, Τ. Λεπενιώτης, ’Αναστα- 
σιάδης κλπ. Τόν ντύσαμε καί τόν 
δέσαμε έπάνω σέ μιά καρέκλα. 
Φέρναμε γύρχο-γύρω τήν καρέκλα, 
Ψάλλοντας τό «’Αλλαλοΰ». "Αλλος 
τοΰ έλεγε νά γελά καί άλλος νά 
κΛαίη. Τοϋ είχαμε ζώσει κι’ ένα 
σπαθί στή μέση καί τοΰ φωνάζαμε 
νά ξιφουλκήση.

— Μά άφοϋ είμαι δεμένος πώς 
νά τραβήξω τό σπαθί;

-r Πρέπει, γιατί μπορ>εΐ νά παί- 
ξης καί πολεμικά έργα.

Προσπάθησε ό καϋμένος μέχρις 
δτου έπεσε κάτω. άπό τήν καρέκλα 
καί τότε τόν λύσαμε. Μ&ς προσέφε- 
ρε φοντάν καί μάς κέρασε λικέρ. 
Άπό τότε ό Μαυρέας προσελήφθη 
στό θίασο. "Ετσι λοιπόν άπό τόν 
Κυριάκό δγήκε ό.... Κυριάκος.

— Είσαστε εύχαριστημένος άπό 
τό έπάγγελμά σας;

— Υπερήφανος. Τό δικό μου έ
πάγγελμα δέν μπορεί νά τό κάνη 
οποιοσδήποτε.

— Νοιώθετε τόν έαυτό σας ικα
νό νά διατηρήση τόν Κυριάκό τής 
σκηνής πολλά χρόνια άκόμη;

— Έγώ ύπήρξα ό πρωτοπόρος 
τών λαϊκών τύπων. Έδώ καί 19 
χρ>όνια συνεχίζω ακούραστα καί μέ 
μπρίο τήν δημιουργία τών τύπων 
μου. Ό  κόσμος μέ άνέχεται (χειρο- 
κρ>οτεΐ συμπληρώνουμε μεΐς) μ’ δ
λον τόν έκφυλισμό τοΰ τύπου μου, 
γιατί διάφοροί άλλοι ήθοποιοί 
πρ>οσπαθοΰν νά τόν μιμηθοΰν. Πι
στεύω πώς καί δταν άκόμη γερά- 
σω θά είμαι ό ίδιος.

Δέν συμφωνείτε;
Ε, Π Α ΣΠ Α Λ ΙΑ ΡΗ Σ

*0 κ. ΠαπαχρισΓσ&ούλου

7ΓΟ γνωστά τά λ<χΐκά 6ημιουργή- 
ματα καί άνιχνεύει τίς δημιουρ
γικές δυνάμεις άπό τίς όποιες 
γεννήθηκαν αύτά καί διεπλάσθη- 
Kocv. Μάς άποκαλύπτει αύτό τόν 
άνθρωπο καί τόν άνθρώπινο πολι
τισμό στίς στοιχειώδεις καί θεμε
λιακές του έκδηλώσεις, ώς καί 
τίς βαθύτατες ψυχικές πηγές, άπό 
τίς όποιες άπέρρευσαν. Γ ιατί μό
νο μέ τή λαογραφία οι έκδηλώ- 
σεις τοΰ πολιτισμού, μικρές καί 
μεγάλες, δπως είνε, καί ή θρη
σκεία, ή ποίηση, ή τέχνη καί κάθε 
άλλη, παύουν πλιά νά εΐνε γιά 
μάς γράμμα καί πράγμα νεκρό 
καί φαινόμενα τυχαία, παράλογα 
ή άξια περιφρονήσεως, καί άπο- 
δαίνουν έκδηλώσεις ζωντανές καί 
σφριγηλές πού έχουν τήν αίτια 
τής γενέσεως καί τής ύπάρξεώς 
τους σ' αύτή τή ζωή καί τήν ψυχή 
τών λαών. Μόνο μέ τή λαογραφία 
ήμπορούμε νά συλλάβουμε τό βα- 
θύτερό τους νόημα. 'Οδηγώντας 
μας ή λαογραφία, πιό πλησιέστε- 
ρα πρός τήν άνθρώπινη ζωή καί 
ψυχή, μάς ξεσκεπάζει σύγχρονα 
τά δάθη τής ίδιας μας ψυχής, πού 
μόνοι μας, σκοτισμένοι άπό τόν 
όρθολογισμό πού κρατεί στό νεώ- 
τερο πολιτισμό, θά ήταν δύσκολο 
νά διεισδύσουμε, μάς ξεσκεπάζει 
τό δάθος, λέγω, τής άνθρωπίνης 
μας ύποστάσεως.

★
Ό  θρακικός λαός, δπως οί πο

λιτισμένοι λαοί, εΐνε, Ιστορικός, 
ποΰ άριθμεΐ ζ<»ή χιλιάδων έτών.
Γ  ι’ αύτό οί έκδηλώσεις πού πα
ρουσιάζει σήμερα εΐναι ένδεχόμε- 
νο νάναι σύγχρονες, άλλά πιθα
νόν νάναι παλαιότατες, πού μέ τό 
πέρασμα τοΰ χρόνου δοκίμασαν 
σημαντικές μεταβολές κι’ άλλοι. 
ώσεις.

Σήμερα μέ τό μοίρασμα τής 
θρακικής γής, πού τήν κατέχουν 
Βούλγαροι, Τοΰρκοι καί μεΐς, μέ 
τή μετατόπιση τοϋ Ελληνικού 
πληθυσμού καί τό σκόρπισμά του 
στή Μακεδονία καί λοιπή Έλ/.ά- 
δα, συμβαίνει ένα σπουδαίο γεγο
νός : δτι κινδυνεύει δηλαδή οί 
θράκες μέ τό άνοτκάτωμά τους 
αύτό, νά χάσουν μέ τόν καιρό τίς 
άληθινές τους ψυχικές έκδηλώσεις 
άπό τήν έπίδραση τών άλλων έλ- 
ληνικών φυλών πού ζοΰν μαζί 
τους ή τοΰς τριγυρίζουν καί τούς 
περιζώνουν.

Οί λαοί βέβαια δέν ζοΰν άπομο. 
νωμένοι. Κανένα σινικό τείχος δέν 
είναι Ικανό νά έμποδίστι τήν έπΐ- 
κοινωνία άνάμεσό τους. Καί ή έ- 
πικοινωνία αύτή δέν εΐναι άπλώς 
τοπική, άλλά συνήθως προκαλιΰ 
καί άνταλλαγή ύλικών καί πνευ
ματικών Αγαθών τοΰ πολιτισμού.

Γι’ αύτό καί γεννιέται καί τό 
πρόβλημα: Εΐναι άρά γε αύτό 
ή έκεΐνο τό λαογραφ ικό στοιχείο
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Ιθαγενές ή όάνειο> ·"
Καί άν συμίίαίνη αύτό <τΠς β. 

μαλές περιπτώσεις, εΐναι εύκολο, 
νόητο τί ή μπορεί νά συμδή τώρα, 
πού ό θρακικός πληθυσμός, σκορ» 
πισμένος, συγχωνεύτηκε μέ < >ς 
άλλες μας φυλές, ζή άνακατωμέ. 
νος καί οί τελευταίες του γενιέ< 
περνούν καί αδύνουν, οί γέροι καί 
καί γρηές όλιγοστεύουν, οί δέ νέ. 
ες γενεές δέν θάχουν σέ λίγο συ. 
νείδηση καί τής καταγωγής τους 
άπό τή Θράκη, έκτός έκείνων πού 
ζοΰν· μέσα στή Δυτική Θράκη, τό 
μικρό αύτό μέρος πού £χουμ« ά .  
πό τίς σάρκες της.

Οί Θράκες έχουν πλουσιότατη; 
λαογ ραφ ία. Εΐναι ή χώρα πού ώς 
χτές σώζοντοα/ άκόμα καί τ ά ν ot. 
σ τ ε ν ά ρ ι α, οί παλαιότατες 
αύτές διονυσιακές τελετές, πού ή 
έπιστήμη τίς δέχεται ώς πηγή τής 
έρμηνείας τοΰ άρχαίου θεάτρου, 
'Ο ψυχικός τους βίος είναι πλοΰ. 
σιος καί τά λο(ογραφικά τους κεί 
μενα, παραμύθια καί άφηγήσεις 
διάφοροι δέν άπέχουν πολύ άπό 
τού νά έμφανίζουν'μορφή λογοτε. 
χνική, δπως κάποτε σέ μιά διάλε. 
ξή μου γιά τό θρακικό παραμύθι 
έδώ στήν ’Αρχαιολογική Έται. 
ρία, προσπάθησα νά τό άποδεί. 
ξω.

Πρό δέκα έτών στό «θρκχκικόν 
Κέντρον» ’Αθηνών, Ιδρύσαμε τά 
«θρακικά» γιά τό σκοπό νά μα. 
ζέψουμε καί νά δημοσιέψουμε β. 
σο μποροΰμε περισσότερο λαογρα 
φικό καί γλωσσικό ύλικό τής κομ 
ματιασμένης Θράκης. Τά «θρα. 
κικά» έκτυπώνουν τώρα τόν ΙΟον 
τόμον τους καί ό καθείς φοοντάζε- 
ται πόσο ύλικό' δημοσιεύθηκε μέ
σα στίς σελίδες τών 10 τόμων 
του. Έκτός άπό τά «θρακικά» Ι 
δρύσαμε καί τό «’Αρχείο του 
θρακικοΰ λαογραψικοΰ καί γλωσ 
σικοΰ θησαυρού» γιά νά έξυπηρε- 
τηθή πιό άνεξάρτητα ό σκοπός 
τής συλλογής καί δημοσιεύσεως 
λαογραφικών τής Θράκης κειμέ. 
νων. ’Ήδη έκτυπώνεται ό Ε '  τό. 
μος.

Μέσα σ’ αύτούς τούς τόμους ά. 
ποθησαυρίζεται παντός είδους ύ. 
λικό. Παροιμίες, παραμύθια, 
γλωσσάρια, τραγούδια, μουσική 
τραγουδιών, αινίγματα, παραδό
σεις, προλήψεις καί γενικά κάθε 
κείμενο, πού άφορα τίς έκδηλώ, 
σεις τής θρακικής ψυχής, καί πά
νω σ’ αύτά τά κείμενα μελέτες 
πού διαφωτίζουν τήν έπιστήμην.

Πώς γίνεται αύτό τό έργο, άς 
φαντασθή ό καθένας, γιατί γιά 
νά γίνη χρειάζονται καί προσωπι. 
κές μεγάλες θυσίες καί χρήμα, 
πού τόσο δύσκολα βρίσκεται, γιά 
πνευμοττικές έργασίες.

Άπό τό 1924 δμως έκαμα καί 
μιάν άλλη προσπάθεια γιά τήθρά 
κη. Μέσα στό διηγηματογραφικό 
πλαίσιο προσπάθησα νά δώσω έν. 
τυπα τήν εικόνα τής θρακικής ψυ
χής. Ζωγραφίζοντας τούς άνθρώ. 
πινους τύπους, δίνοντας εικόνες 
τής ζωής τοΰ θραΚικοΰ λαού, χω
ρίς καλά-καλά νά τό έπιδιύκω έ 
καμα τίς ήθογραφίες μου δργανο 
τής λοίίκής τέχνης. Μέσα στούς 
έξ τόμους τών «θρακικών» ήθο 
γραφιών μου έδωκα πιστή τήν εί 
κόνα τής Θράκης καί δπως λέγει 
ό κ. Παλαμάς εδωκα «πιστό κομ
μάτι ζωής χωρίς κανένα θαύμα 
θρύλου ή παραμυθιού» κομμάτια 
ζωής, πού κι’ αύτά σχεδόν εΐνε λα 
ογραφία καί πού συγκίνησοτν τόσο 
τόν κ. Κ. Δημαρά γιά νά γράψχι 
τό ώραΐο του άρθρο γιά τά Χρι
στουγεννιάτικα διηγήματα «Λαο. 
γραφία—Ηθογραφία» καί τόν κ. 
Ν. Χατζηκυριάκο—Γκίκα νά γρά
ψη στά Πασχαλινά μου διηγήμα. 
τα τό άρθρο του «Λάίκή Τέχνη -« 
Ηθογραφία — Έλληνική Τέχνη»,

Μέ τά άρθρα τους ο(ύτά έπιχει. 
ροΰν ν’ άναδείξουν τήν σπουδαιό- 
τητα τής έργασίας μου άπό λαο 
γραφικής άπόψεως.

Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Πάλι άναγκάζουμε τούς ύπο- 
βολεΐς τών θεάτρων νά... υποβλη
θούν στό βάσανο τής συνεντεΰ- 
ξεως. Εΐνε, είπαμε, καιρός πιά 
νά βγοΰν, έστω καί γιά λίγο άπ’ 
τό κλουβί τους, καί νά έμφανι- 
σθοϋν στό κοινό. Μά νά τούς δή
τε πώς μιλάνε ! ’Ό χι υπόκωφα 
καί βραχνιασμένα- χωρίς νά βλέ
πουνε σέ κανένα κείμενο— -βιβλίο 
ή δακτυλογραφημένες σελίδες — 
ποΰ έχει καταντήσει ό έφιάλτης 
τους.

"Ετσι μπράβο κ. ύποβολεΐς ! 
Μιλεΐστε μας έλεύθερα. Καί νά- 
στε βέβαιοι πώς ούτε γώ μά κι’ 
ούτε οί άναγνώστες μας, θά σας 
ύποβάλουν μήνυση γιαυτό!...

Μιά έκπληξη: εισέρχομαι στό 
...ύποβολεΐο τοΰ κ. Συράκου στό 
θέατρο Κοτοπούλη. Μήν άποοεΐ- 
τε. Τήν άνοικτωσιά καί τήν πολύ- 
τέλειά του, μόνο... σ' αίθουσα 
χοροΰ πρώτης τάξεως, τήν βλέ
πετε !

—” Α ! παλατάκι σωστό είναι! 
όμολογεϊ καί ό ίδιος ό κάτοχός 
του. Τό καλοκαίρι εΐνε δροσερώ- 
τατο μέ τά μηχανήματα ψύξεως 
πού διαθέτει, ώς γνωστόν, τό 
θέατρο, καί τό^ χειμώνα ζεστό, 
ευχάριστο.

Ό  κ. Συράκος έργάζεται δε

καπέντε χρόνια στόν θίασο Μα» 
ρίκας. Τ’ άνέκδοτά του εΐνε πο
λύ λίγα γιατί μόνο στά μπουλού 
κια γίνονται ξεκαρδιστικά γεγο
νότα. Ά π ’ αύτά τά λίγα, λοιπόν, 
θυμάται ένα άρκετά χαριτωμένο. 
Τοΰ συνέβηκε δώ καί πολλά χρό* 
νια, στό Πασαλιμάνι τοϋ Πει
ραιώς.

— Παίζαμε, λέγει, στό θέατρο 
Διονυσιάδη κάποιο δράμα. Δρά
μα άπ’ δλες... τίς Απόψεις! Σέ 
μιά σκηνή της δευτέρας πράξε
ως, γινόταν ό διάλογος μεταξύ 
άδελφής καί ί  αδελφού. Έκεΐνος 
τής έκανε διάφορες παρατηρή
σεις διά τήν άσχημη διαγωγή’ 
της. Ξαφνικά, εισέρχεται ό άν
δρας της — διότι είχε πανδρευ- 
θή αύτή, κρυφά — τόν όποιον 6 
άδελφός υποψιάζεται γιά έραστή 
της. Αποφασίζει λοιπόν νά τόν 
σκοτώση, μ’ ένα μαχαιράκι πού 
έπρεπε νά δρισκό,ταν πάνω στό 
τραπέζι. Άπό άφηρημάδα δμως 
ό φροντιστής λησμόνησε νά τό 
τοποθέτηση στή θέση του. Πώς νά 
γινόταν τό έγκλημα; Έδώ  ήταν 
ό κόμπος! Γ  ιατί ό ήθοποιός πού 
ύπεδύετο τόν «άδελφό» πάθαινε 
μέ τό παραμικρό τράκ. ‘Ένας <5λ 
λος θά διώρθωνε άμέσως δι’ ένός 
όποιουδήποτε τρόπου τήν καττά-
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πβύ θά Jnoeuv.
—Μήπως γι’ αύτό έδλαψε την 

Τέχνη ;
—Δέ νομίζω. 'Απεναντίας βρί

σκω πώς ό ύπερρεαλισμός είνε ένα 
πείραμα ένδιαφέρον, πβύ έφερε 
οτήν έπιφάνεια ζητήματα άπο τά 
βποία τίποτα δέν έχει νά φβδηδή 
ή Τέχνη. "Οαο γιά τήν επίδρασή 
του στήν λογοτεχνία μας ειδικά τή 
βλέπω πολύ μικρή, καί φυσικά οϋ
τε τήν έδλαψε οϋτε τήν ωφέλησε. 
Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Γιά τήν κριτική, όπως γίνεται, 
στόν τόπο μας καί γιά τούς κριτι
κούς ό κ. Οεβτοκάς δέν μιλεϊ μέ 
τήν έμπάδεια ή τήν πικρία λογίου, 
πού δεινοπάβησε άπό τούς δεματο
φύλακες αύτούς τών ιερών έντο- 
λών τήν Τέχνης. Καί είνε γνωστό 
μέ πόση βιαιότητα μιλούν οί συγ
γραφείς "μας όταν τούς δοδή ή ευ
καιρία νά γίνουν κριτές τών επι
κριτών τους. Ό  κ. Οεβτοκάς βμως 
διατηρεί τήν... ψυχραιμία τβυ.

—Ή  κριτική — άφβΰ $ητάτε τήν 
γνώμη μου καί γι’ αύτήν — έχω 
τήν έντύπωση πώς δέν έκπληρώ- 
νει τόν προορισμό της, πού είνε νά 
καδοδηγή καί τβύς συγγραφείς καί 
τβ κοινόν. Νβμίξω ότι καί ή κρι
τική είνε στήν άληδινή της σημα
σία κι’ αύτή μιά τέχνη καί μάλι
στα μιά δύσκβλη τέχνη, πβύ πρβ- 
ϋποδέτει ταλέντο, διαίσβηση, εξω
τερική $ωή καί καλλιέργεια...

—’Αλλά τότε πόσοι ε ί 'ΐ  αύτοί 
πού μπβρεϊ νά έχβυν τά τέτοια 
προσόντα;

—Υπάρχουν μεταξύ μας μερικβΐ 
κριτικοί πού έχβυν αύτές τίς πρβ- 
ρπβθέσεις, άλλά γενικά τό έπίπεδο 
τής κριτικής είνε χαμηλό. Ή  κρι
τική γίνεται πολύ πρόχειρα, χωρίς 
τά έφόδια πβύ άνέφερα πάρα πά
νω καί πβλλές φορές γίνεται μέ 
μιά διάβεση μικρβλβγίας πβύ δέ 
στέκεται στό έπίπεδο τής τέχνης. 
’Αφήνω κατά μέρος έκείνους, πού 
χρησιμοποιούν τήν κριτική γιά λό
γους προσωπικούς...

Μικρή παύση καί χαρακτηριστι
κό χαμόγελο.

-‘-...Καί είνε δά αρκετοί.
ΤΟ Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Ο  ΖΗ ΤΗ Μ Α

—"Εχετε τήν γνώμη πώς ύφίστα 
ται άκόμα γλωσσικό $ήτημ«; ρω
τάμε τόν κ. Οεβτβκά.

—Ύφίσταται καί δά έξακβλβυθή- 
σιι νά ύφίσταται έως ότου καταρ- 
γηδή ή διγλωσσία καί καδιερωδή 
μιά μονάχα γλώσσα σ’ βλβυς τβύς 
κλάδβυς τής ελληνικής £ωής, χω
ρίς καμμιά εξαίρεση· Δηλαδή μιά 
γλώσσα γιά τήν ποίηση, γιά τήν 
έπιστήμη. γιά τό Κράτος καί γενι
κά γιά όλες τίς έκδηλώσεις τής 
$ωής. Κ Γ  αύτή ή γλώσσα δέν μπο
ρεί νά είνε αλλη άπό τήν δημοτι
κή, τήν κοινή δημοτική, πού νβ 
μί$ω πώς τά τελευταία χρόνια 
καλλιεργήδηκε άρκετά.

—Μερικοί πιστεύουν πώς' τό 
γλωσσικό ζήτημα έβλαψε πολύ τήν 
λογοτεχνία μας γιατί κατανάλωσε 
Ι · Η · Ι Ι · Η · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Η · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · | Γ · Ι Ϊ · Ι Ι · Ι Ι Ι
στάση. Αυτός δέν ήξερε τί να 
κάνη. ’Έψαχνε νά βρή τό μαχαι- 
ράκι, τίποτα I Πουθενά ! Κι’ ό 
άνδρας τής αδελφής του... περί- 
μενε καρτερικά νά τόν σκοτώση! 
Τότε γώ, γιά νά μπαλώσω τό 
πράγμα, τοΰ φωνάζω άπ’ τό υπο
βολείο μου:

— Πνίξε τον!.. Πνίξε τον!
Μά ποϋ ν’ άκούση!...
Χωρίς νά σκεφθή τίποτα μέσα 

στή σαστιμάρα του, τόν άρπαξε 
μέ βία άπ’ τό κεφάλι κι’ άρχισε 
νά τόν σπρώχ/η μέ δύναμη πρός 
τό.· τζάκι (ήταν σέ μιά γωνιά 
τοΰ σκηνικού). Δόστου λοιπόν 
σκουντιές καί... λύσσα! "Ωσπου 
τέλος τό κατώρθωσε. Δηλαδή, νά 
τοϋχη βάλει τό κεφάλι καί τά 
■χέρια μέσα στό τζάκι καί τά πό
δια του άπ’ έξω νά κλωτσοΰν 
δαιμονιωδώς!.·· Ή  αύλαία βέ
βαια έκλεισε αμέσως, κάτω άπό 
τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα 
τοΰ κοινοΰ!

Στό σωματείο ήθοποιών συ
ναντάμε τόν παληό ύποβολέα κ. 
Ζάχ. Χαλκούνη· ’Αρκετά χρόνια 
έργάσθηκε σ’ αύτό τό έπάγγελ- 
μα, σέ περιοδεύοντες θιάσους 
καί τά άνέκδοτα τής δουλειάς 
του εΐναι πολλά-

— Κάποτε, μάς διηγείται, βρι
σκόμαστε στόν Πόρο. Λόγω έλλεί 
ψεως προσώπων,* άναγκάσθηκα 
κι' έγώ νά λάβω μέρος σ':ό έρ
γο. 'Έπρεπε νά ντυθώ νωμοτάρ- 
χης — πού, .δυστυχώς τέτοια στο
λή δέν είχαμε. Παρακαλοΰμε τό
τε έναν χωροφύλακα νά μάς δώ
ση γιά λίγη ώρα τά ροΰχα του 
γιά νά ο’ικονομηθοΰμε. Πραγμα
τικά — τέτοιες ευκολίες μάς κά
νουν — δέχτηκε εύχαρίστως. Φό
ρεσα τή στολή τοΰ χωροφύλακα 
καί μέ δυό-τρία γαλόνια πού πρό 
σθεσα στά μανίκια, προβιβάσθη- 
κα ευθύς σέ... νωμοτάρχη!

‘Ένας άλλος άκόμα ήθοποιός 
ήταν ντυμένος μοίραρχος. Κι’ έ- 
πειδή δέν ειχε καπέλλο, παρεκά- 
λεσε κάποιον άνθυπασπιστή τοΰ 
Πόρου νά τοΰ δανείση τό δικό 
του. Μερικά γαλονάκια πάνω στό 
καπέλλο, τό μετέτρεψαν μιά χα
ρά στόν βαθμό τοΰ μοιράρχου-

Τό βράδυ, μόλις τελείωσε ή· 
παράσταση, καί έβγαιναν μαζί 
μέ τόν κόσμο και οί δυό κύριοι— 
χωροφύλακας κι’ άνθυπασπιστής 
— συναντήθηκαν μπρός στήν εί
σοδο τοΰ θεάτρου. Άπό απροσε
ξία, δέν είχαν .. ξυλώσει τά γαλό 
νια πού τούς προσθέσαμε στά 
ροΰχα κατά τήν εκτέλεση τής πα
ραστάσεως·

— Πώς; είπε έκπληκτος ό άν- 
θυπασπιστής στόλ) χωροφύλακα, 
Άπό πότε έγ,νες νοματάρχης;

— Μά, κύριε... άπό τότε πού 
σείς γινήκατε·. μοίραρχος ! του

χρόνο καί δυνάμεις πνευματικές 
στήν προπολεμική έποχή ιδίως, 
πβύ δά μπβρβϋσαν νά χρησιμβπ^·- 
ηδβΰν γιά τήν δημιουργία μεγά
λων έργων, πβύ λείπουν άπό τ ί'·' 
λβγβτεχνία μας.

—Έγώ δέν συμμερίίβμαι α ί: \ 
τή γνώμη Λβγβτεχνία δέν μπο
ρεί νά ύπάρξη χυωρίς γλώσσα. Κα
τά συνέπεια τό πρώτο καθήκον τβΰ 
"Ελληνα συγγραφέα ήταν νά καλ
λιεργήσει τή γλώσσα τβυ καί αύνβ 
πρώτος άπό βλβυς τό συνειδητβ- 
ποίησε β Σβλωμός, πού είνε πραγ
ματικά ό ιδρυτής τής νεβελληνι. 
κής λβγβτεχνίας. Αύτό τό γεγβνός 
έχει μιά συμβολική άξία γιατί δεί
χνει πώς ό ϊδιβς ό άνδρωπϊς τού 
ίδρυσε τήν νεβελληνική λογβτε. 
χνία άπό τήν πρώτη στιγμή ένοιω 
σε τήν άνάγκη νά δέση Ό  ',’λωσσι 
κό £ήτημ* *α: νά προτεί··.-] μ ^  λύ 
ση, πβύ είνε καί ή μόνη σωϊ.ή.

’Ά ς  εύχηίίΛμε — έστω κΓ άν πέ 
ρασε ένας «ίλέκληρβς αιώνας — να 
μήν άργή'η 'ά  γίνη αύτή ή
«λύση». ®

ΚΓ έρχόμαστε στήν τόσο παρε- 
ξηγημένη έλληνική ηθογραφία. 
(Άλήδεια, άρκεί νά ξέρη κανείς 
πέντε . δέκα ιδιωματισμούς γιά 
νά σκαρώση·.. ηδβγραφικό έργβ). 
Τά έργα τών σημερινών συγγρα
φέων είνε ήδβγραφικά ή έχβυν πά 
ρει διεδνιστικό χαρακτήρα;

—Ή  νεώτερη πε$βγραφία —μάς 
λέγει ό κ. Οεοτβκάς — έχει άπβ- 
μακρυνδή άπό τήν ήδβγραφία καί 
άκριδώς αύτό είνε ένα άπό τά χα
ρακτηριστικά της. θέλησε δηλαδή 
νά κυττάξη πλατύτερα καί βαδύτε. 
ρα άφ’ ένός τή ][ωή τής κοινωνίας 
καί άφ’ έτέρβυ τήν έσωτερική ]>ωή 
τβύ άνδρώπβυ. Αύτή είνε στίς γε
νικές γραμμές ή τάση της· Μ’ αύ
τά όλα όμως δέν δέλω νά πώ ότι 
ή πε$βγραφία μας έγινε διεδνιστι- 
κή, οϋτε ότι πρόκειται νά γίνη, άλ 
λά άν έπιτύχη σ’ αύτό τό δρόμβ, 
πβύ άκβλβυδεΐ δ’ άπβκτήση περισ
σότερο άνδρώπινβ ένδιαφέρβ καί 
τότε χωρίς νά πάψη νά είνε ελ
ληνική, μπβρεϊ ν ’ άπβκτήση ένα 
ένδιαφέρβ διεδνές. Αύτό πβύ σάς 
λέω είνε ένα ιδανικό πρός τό β- 
πβίβ νβμί$ω ότι τείνει ή πεζογρα
φία μας. Καί τό ιδανικό αύτό δέν 
δλέπω νά έχη πραγματοπβιηδη ά
κόμη.

Έ ν  τβύτβις β συνβμιλητής μας, 
άπό τόν τρόπβ πβύ μιλεΐ, φαίνεται 
νά πιστεύη πβλύ ’ γρήγβρη τήν 
πραγματβπβίηση τβύ ϊδανικβϋ αύ- 
τβύ.

Αφήσαμε τελευταΐβ τβ έπικίν. 
δυνβ ρώτημ*:

—Ποιούς άπό τβύς νέους συγγρα
φείς προτιμάτε;

Άλλά β κ. Οεοτβκάς είνε άνέν- 
δβτβς.

— Οά μοΰ επιτρέψετε νά μη α
παντήσω...

ΣΠ. ΙΊΑ Ν Ν Α Τ Ο Σ  
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Όμιλεϊ ό κ.

Μ. Καραγάτσης.
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άπήντησε άφελέστατα ό χωροφύ
λακας.

Περιττό νά σάς πώ πώς αύτό 
τό άνέκδοτο ΐμεινε στά χρονικά,’ 
τόσο τοΰ Θεάτρου δσο καί τοΰ 
Πόρου!

Ο Τ Α Σ Σ Ο Σ  
Κ Ο Σ !

Γ ΙΝ Ε Τ Α Ι...  ΛΙΑ-

— ’Άλλη μιά φορά, συνεχίζει 
γελαστός ό κ. Χαλκούνης, στήν 
έπαρχία, έπρόκειτο νά παίξουμε 
τήν Γκόλφω. Παρουσιάζεται λοι
πόν κάποιος ήθοποιός τής κακής 
ώρας καί μάς δηλώνει δτι πρέ
πει νά παίξη αυτός τόν ρόλο τοΰ 
Τάσσου, 5iotl είναι γεννημένος 
γιά πρωταγωνιστής. Μπρός στήν 
τόση του έπιμονή, ύποχωρήσαμε· 
Τό βράδυ θάπαιζε αύτός τόν ρό
λο τοΰ Τάσσου!

Τό έργο άρχισε. Τοϋ ύπέβαλ- 
λα κανονικά κι’ αύτός όπωσδή- 
πάτε έπαιζε! Σέ μιά στιγμή δ
μως άκούω νά λέη άλλα λόγια, 
νά κάνη διαφορετικές κινήσεις.

Δέν άργησα νά μαντέψω δτι 
μετεπήδησε ξαφνικά στόν ρόλο 
τοΰ Λιάκου, άπΤ τόν «Άγαπητι- 
κό τής Βοσκοπούλας!...» Τοθ 
φώναζα έγώ άπό κάτω, τόν άπκι 
λοΰσα, έσφιγγα τίς γροθιές μου, 
τίποτα έκεϊνος. Μεθυσμένος άπό 
τήν έπιτυχία του, έπαιζε··.

Οί άλλοι ήθοποιοί πού έπαιζαν 
μαζί του, δέν ξέρανε τί νά ποΰν, 
τί νά κάνουν. Κι’ ένας άπ’ αύ
τούς, ό πιό τολυηρός, χάνει τήν 
υπομονή του καί μέ σκουντιές, 
προσπαθούσε νά τόν βγάλη έξω

— Πήγαινε ! τοϋλεγε. Χάσου 
άπό δώ!... ΚΓ ϋστερα άπά μεγά
λο κόπο, τό κατώρθωσε. Περιττό 
νά σάς πώ, δτι είχαμε ιδρώσει 
άπ’ τήν άγωνία.

Τό κοινό... έξαλλο σφύριζε. 
Καί κεΐ, τελε'ωσε τό έργο. Στόν 
ξυλοδαρμό τοΰ Τάσσου, τοΰ ά- 
γαπημένου τής βοσκοπούλας. Τέ
τοια άπιστία καί ρεζιλίκι, ή Γκόλ 
φω δέν θά τήν φανταζόταν ποτέ!

Γ. Σ.

Λόγω πΑηδώρας ΰλης 
αναβάλλεται διά τό 
προσεχές φύλλον μας 
ή συνέχεια τοΰ μυθι- 

στορήυατός μας:

ΖΑΝ ΝΤ’ ΑΡΡΑΣ
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τοΰ τελευταίου ό κ. Καντιώτης. 
Καμαριέρης άμίμητος ό κ. Αύλω- 
νίτης. Καμαριέρα ή 6ίς Τι-ριν- 
τάουα, άληθινή χαρά Θεοΰ ώς κΊ- 
νητικότης, μπρίο, νειάτα, κομψό- 
της έμφανίσεως. Φίλη καί γειτονο- 
πούλα τής Φανής (Ποζέλλι), μου
σίτσα ιδιαιτέρως καί έξυπνότατα 
φαρμακόγλωσση, έλεύθερη καί 
τσακπίνα ή δίς Ρίτα Δημητρίου, 
εύτυχήσαοα καί ρόλο νά έχη που 
τής πηγαίνει καί ώραία άληθινά νά 
τον άποδώση. Αύτή εΐνε ή διάνο- 
μ ή.

"Οσο γιά τό έργο έχει τό μειο
νέκτημα δτι έρχεται μετά ΐά τόσον 
θριαμδεύσαντα είς τό θέατρον Σα 
μαρτζή «Κορίτσια τής Παντρειάς» 
καί νά τά Θυμίζη άρκετά. Έξω  δ
μως άπό τό λίαν σχετικό μειονέ
κτημα αύτό καί άπό μία κάποια 
σχετική πολυλογία πού τό έκανε 
στήν πρεμιέρα (τό ψαλλίδι έκτοτε 
διώρθωσε — μοΰ είπαν — τά πρά
γματα) νά τραινάρη τόσον, ώστε 
στό τελευταίο ταμπλώ τής πρώ
της καί στό τελευταίο ταμπλώ της 
δευτέρας νά έχη κανείς · τήν έντύ- 
πωσι δτι οί συγγραφείς ιδρώνουν, 
άναζητοΰντες νά τοποθετήσουν τά 
φινάλε τους, οί «ΞΕΝ ΥΧΤΗ ΔΕΣ» 
έσκόρπισαν κα:ά τήν πρεμιέρα ά
φθονο, πλατύ, σχεδόν συνεχές, τό 
γέλιο. Κατά τό διάλειμμα τής 
πρώτης οί έμφανισθέντες έπί σκη
νής συγγραφείς, έχειροκροτήθησαν 
δντως ζωηρά.

* * 5»!
Τό έργο συνολικά εΐνε συμπαθη- 

τικώτατο. ’Έχει διάλογο άληθινά 
θεατρικά βαλμένο καί άν τό πνεύ
μα του καί τό χιούμορ του εΐνε 
μάλλον φτηνά, εΐνε δμως συγχρό
νως καί άφθονα, άπηλλαγμένα άπό 
κάθε κατωτερότητα, άνετα, δια- 
σκεδαστικά. Έπί τέλους γιά έλα- 
φρό θέατρο έγραψαν οί συγγρα

φείς. Δέν μπορεί κανείς νά τούς
ζητή τόν ούρανό μέ τ’ άστρα.

* * * %
Τό άνέδασμα πολύ φροντισμένο 

καί τά σκηνικά ικανοποιητικά κα
λά.

Ή  άπόδοσις έπίσης. ’Έξω άπό 
τούς ήθοποιούς διά τήν ύπόθεσιν 
τών όποιων μιλήσαμε παραπάνω, ό 
κ. Κόκκινης, ό κ. Μακρής, ό κ. 
Αύλωνίτης, ό κ. Ίατρ.ΐδης, άπέ- 
δοκαν τούς ρόλους των, χωρίς νά 
έχη κανείς νά τούς άπευθύνη παρά 
μόνον έπαίνους.

'Έχω βέβαια μερικάς έπίφυλά- 
ξεις, άλλά μάλλον ώς πρός τήν 
διανομήν. Νομίζω έξαφνα δτι θά 
ήταν περισσότερο στό στύλ τοϋ κ. 
Ίατρίδη ό ρόλος τοϋ νέου έρω- 
τευμένου καί δεδαίως είς τό ρόλο 
τοΰ μεθυσμένου λαϊκοΰ πατέρα τής 
Φανής Tfrav ένδεδειγμένος ό κ. Μα
κρής.

"Οσο γιά τή Φανή (δεσποινίς 
(Ποζέλλι) στό ρόλο αύτό τής κο- 
πέλλας τών είκοσι χρόνων (πρώτη 
πράξις)' καί τής άπό διετίας παν
τρεμένης νέας κυρίας (δεύτερα 
πραξις) καί έπαιξε πολύ καλά καί 
τραγούδησε καλά. Δυστυχώς — καί 
έδώ εύθύνονται. οί συγγραφείς — 
δέν είχε τήν ευκαιρία νά χρησιμο
ποίηση τό μόνο ξεχωριστό ταλέντο 
πού έχει πραγματικά, τό ταλέντο 
τής χορεύτριας. Μία σκηνή ποϋ θά 
τής έπέτρεπε σ’ ένα καμπαρέ, άς 
ποΰμε, νά συναντήση κάποιο χο
ρευτή, θά τής έδινε τήν εύκαιρία 
νά χορέψη, θά έκανε τό ρόλο της 
έντελώς κομμένο καί ραμμένο γιά 
τίς καλλιτεχνικές της δυνατότητες, 
δηλαδή τέτοιον, ώστε ή έπιτυχία 
της νά ΰπάρξη πολύ μτγαλείτερη. 
Παρά τήν έλλειψιν αύτήν δμως ή 
δεσποινίς Ποζέλλι είς τόν ρόλον 
τής Φανής έσημείωσε μί<χν επιτυ
χίαν καί χαίρω ιδιαιτέρως πού ήμ- 
πορώ αυτήν τήν φοράν νά τήν ύπο-

γραμμίσω άν καί έχω μερυκάς έπι- 
φολάξεις ώς πρός τό παίξιμό της 
στή σκηνή τής έπανόδου της στό 
σπίτι τό πρωί μετά τό καμπαρέ 
καί άπό κεΐ καί πέρα έως τό τέ
λος.

* * X
Τό μπαλλέτο δέν έχρησιμοποιή- 

θη πολύ. Είς μίαν εικόνα ή ά
νάγκη τής ταχείας άλλαγής σκη
νογραφίας έπέδαλε νά άφεθη γιά 
τό μπαλλέτο τών καμαριερών (χα
ριτωμένο &λλως τε ώς σύνολο) ε
λάχιστος πρό τοΰ προσκηνίου χώ
ρος είς τόν όποιον δυσκαλώτατα 
μπορούσαν νά γίνουν άκόμη καί 
τά λίγα 6ήματ<-, τά όποία μποροϋ- 
σε ύπό τοιαύτας σύνθήκας «νά δά- 
λη» ό χορογράφος.

* * *
Μένει ή μουσική. Συμπαθητική. 

Μέ μερικά της μοτίδα ιδιαιτέρως 
γαργαλιστικά άρεσε πολύ. Βέδαια 
δέν έλειψαν οί... «γκρινιάρηδες», 
οί όποιοι παρετήρουν φεύγοντες, 
δτι. ό κ. Σακελλαρίδης $ύτήν τήν 
φοράν «δέν έγραψε, άλλά έψαξε 
στά συρτάρια του». Τό πράγμα δ
μως δέν έχει σημασία ή έχει μόνον 
μικρή τέτοια. Ό  κ. Σακελλαρίδης 
γιά τή μουσική έργων πρό πάντων 
τού είδους αύτοΰ εΐνε σάν τό... μυ
λωνά τής παροιμίας, ό όποιος, δ- 
σω νά μήν έχη άλεΰρι, άν τινάξη, 
μόνον τά γένεια του, θά πέση άπ’ 
αύτά άλεΰρι άρκετό γιά μία κου
λούρα τούλάχιστον. Πρόκειμένου 
περί τής μουσικής τών «Ξενύχτη
δων» μπορεί ίσως ό κ. Σακελλα
ρίδης νά μή θέλησε πράγματι νά 
δάλη τό μύλο του είς κίνησιν καί 
νά περιωρίσθη μόνον νά τινάξη τά 
γένεια του. Μπορεί νά μήν έδωκε 
άλεΰρι άρκετό γιά ένα μεγάλο 
ψωμί. Έδωκε πάντως ύπερα,ρκετό 
γιά μιά κουλούρα... άξιοπρεπέστα- 
τη, πρό πάντων δέ νοστιμώτατη.

Π. Μ Ο ΣΧΟ Β ΙΤΗ Σ

01 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΕΟΙ
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no; ΒΛΕΠΕΙ 0 ΛΑΟΣ TUN ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΑΙΚΙΝΗΪΗ
τούς άρρενες μοΰ άρέσει ό Φώτης 
ό Άργυρόπβυλβς...
, —Άπβ τβύς συγγραφείς πβιόν 
πρβτιμάτε;

—Τό Σακελλάριβ, τόν Παπαδβύ- 
κα καί τβ Λιδωρίκη ^όν Άλέκβ.

—Άπό τβύς νέους πβιητάς;
—Δέ χωνεύω τό Λάσκβ...

ΕΝ Α Σ  Χ Τ ΙΣ Τ Η Σ
Ό  κ. Τσακμακάκης·
Αφήνει τβ μιστρί τβυ καί μέ 

κυττάει κατάπληκτες. Μέ παίρνει 
γιά τρελλό...

—Στόν' κινηματογράφο, πάω κά
που . κάπου άλλά περισσότερο πάω 
στό δέατρβ.

—Σέ πβιό δέατρο;
—Σ ’ αύτά τά δυό, οτό «Ίντεάλ» 

καί στό «Μοντιάλ», μήπως ύπάρ- 
χβυν κΓ άλλα:

—Πβιβί ήδβπβιβί "Ελληνες νβμί- 
ΐετε ότι είνε βί καλύτερο»;

—Τά Καλβυτάκια κΓ β Κόκκι
νης·.·

Έδώ έκρινα καλό νά τελειώση ή 
συνέντευξή μβυ μέ τόν κ. Τσακμα- 
κάκη.

Καί τώρα πρίν τελειώσω γιά σή 
μερα αύτή τήν έρευνα, πρέπει νά 
πώ στόν άναγνώστη μβυ βτι προσ
πάθησα νά δρώ τβύς άνδρώπβυς 
πού δά μοΰ άπαντβΰσαν στίς ερω
τήσεις μβυ μέσα στβύς νέους κι’αύ- 
τό άπό φόδο μήπως ρωτώντας γε. 
ροντότερβυς κάπως καταποντι^ό- 
μουνα στό πέλαγος τής άγνοιας. 
’Ίσως στό έπόμενβ νά ρωτήσω καί 
μερικβύς άπ’ αύτούς.

ΔΗΜ. Σ ΙΑ Τ .
Σ Τ Ο  ΕΠΟ Μ ΕΝΟ  ΑΠ Α Ν ΤΟ ΥΝ  : 

"Ενας έδωδιμβπώλης ~~ ένας λα- 
χειβπώλης — ένας περιπτεριοΰ- 
χος καί μία δακτυλογράφβς.
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ΤΖΕΜΜΑ ΜΠΕΛΙΤΣΙΟΝΙ
Τ ’ Α Η Δ Ο Ν Ι  ΠΟΥ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Η Σ Ε  Σ ’ ΟΛΟ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ματεμπόρβυς. Ξύλβ θέλανε αύτβί 
πβύ τβ φκιάξανε καί περισσότερβ 
έμεΐς πού πήγαμε καί τβ είδαμε...
ΕΝ Α Σ  Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι 

ΚΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν
Ό  κ. Γ. Ββυτσαράς.
—Πρβτιμώ τβ δέατρβ. Στόν κινη- 

ματβγράφο έχω νά πατήσω πολύν 
καιρό.·

—Γιατί πρβτιμάτε' τό δέατρβ;
—Γιατί άπλβύστατα είνε τέχνη...
—Πώς σάς φαίνεται ή θεατρική 

κίνηση τής χώρας μα':
—’Ό χι όπως έπρεη ν ά Ν β -  

μί$ω πώς είνε άνάγκ.ι νά πατών
ται περισσότερα έλληνικά έργα. 
"Εχουμε, νομίζω, ύποχρέωση νά 
πρβσπαδοΰμε μέ τόν τρόπβ αύτόν 
νά άποφύγβυμε αύτή τήν ξενομα
νία πού μάς μαστίζει.

—Πβιούς άπό τούς "Ελληνες ή- 
δοπβιβύς πρβτιμάτε;

—Τόν Ιίεάκη, τό Βασίλη Άργυ- 
ρόπουλο, τβ Λβγοδετίδη, τό Μινω- 
τή, κι’ άλλους πβύ δέν δυμάμαι τώ
ρα...

—Άπβ τβύς ήδβπβιβύς τβΰ έλα. 
φρβΰ θεάτρβυ;

—Κανέναν, γιατί δέν πατάω πβ- 
τέ στό έλαφρό θέατρβ.

—Προτιμώ άντί νά πάω νά ίδώ 
τά ελληνικά μπαλλέτα νά πάω 
στό Μόλα... νά ίδώ τό χορό τής 
καραγκιό$ενας καί τής Χανργιέ 
Χανούμ.

— Πβιβύς, άηό τβύς "Ελληνες 
συγγραφείς, προτιμάτε;

—Τόν... Μβλιέρο, τόν ’Ίψ εν καί 
τόν Σαίκσπηρ...

—Μά, σάς ρώτησα «άπό τούς "Ελ 
ληνες συγγραφείς».

— Ποΰ, θέλετε νά τβύς ξέρω ; 
Άφβΰ τά έργα τών Ελλήνων συγ

γραφέων τα ξερει μβνβν ο... σκβ- 
ρβς. Δυστυχώς είνε β μβνβς πελά 
της τβυς...

'Ομβλβγώ άναγνώστες μβυ, ότι 
πρώτη φβρά στή $ωή μβυ συνάντη
σα ήλεκτρβλόγο πβύ νά ξέρη τόσβ 
καλά τήν... τέχνη... τβυ.
Μ ΙΑ  Μ Ο Δ ΙΣ Τ Α

Τήν μοδίστα δίδα Καίτη Φεργα. 
διώτου έπισκέπτβμαι στό άτελιέ 
της, όδός Κεραμεικβύ 15. Καθώς ά· 
κβύει τόν σκοπό τής έπισκέψεώς 
μου νομίζει πώς τής μιλάω... κινέ
ζικα.

—Όμολογώ ότι πβτέ δέν περί- 
μενα νά μέ ρωτήσβυν κάτι τέτβιβ, 
Τί πρβτιμώ, τό θέατρο ή τό σινε- 
μά; Προτιμώ τό σινεμά...

—Γιατί προτιμάτε τόν κινηματο
γράφο;

—Γιατί στό σινεμά νβμί$ω πώς 
ϊώ μα ί̂ μέ τούς ήρωες. σχηματίζω 
τήν έντύπωση ότι όλα γίνονται έκ 
τοΰ φυσικοΰ. ’Άλλως τε όλβι βί 
νέοι τό σινεμά προτιμβΰν. Μόνβ 
κάτι... γεροντοπαλλήκαρα πάνε 
στό δέατρο καί κάθονται καί μπρο 
στά . μπρβστά γιά νά δλέπβυν τίς 
γυναίκες.

—Πώς σάς φαίνεται λβιπόν ή έλ
ληνική κινηματβγραφική παρα
γωγή:

—Άπβφεύγω νά δλέπω έλληνικά 
φίλμ γιατί άπβγβητεύτικα μιά γιά 
πάντα άπό ένα, δέ θυμάμαι τώρα 
πιό άκριδώς...

—Ποιοι άπό τούς θεατρικοί^ ά- 
οτέρες τής Έλλάδβς σάς άρέσβυν ;

—*Η Κοτοπβύλη, ό Βεάκης, ό Β. 
Άργυρόπβυλβς καί ή Παξινβΰ. Ά 
πό τβ έλαφρό, στό χβρέ μέν πρβ
τιμώ τήν Ποζέλλι, στ ό τραγούδι τή 
Βέμπο, άλλά περισσότερο άπό όλες 
μοΰ άρέση ή Μπριλλάντη. Από

« Π ΕΡ ΙΛ Η ψ ΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. 
—Ή  μεγάλη ΊταλΙς άίοιδάς Τζέμμα 
Μπελιτσιόνι, πρωτοντεμπουτάρισε σέ 
ήλικία 16 χρόνων στό «Μέσ Θέατρο» 
τής Νεαπόλεως. Τό ντεμποΟτο της ήταν 
άπροσδόκητο καί διασμένο, γιατί ά- 
ναγκάστηκε τήν τελευταία ώρα ν’ άν- 
τικαταστήση τήν πριμαντόνα τοϋ Θιά
σου τοΟ πατέρα της πού έκείνη τήν έ. 
ποχή έκανε τουρνέ στή Νεάπολι. "Ο 
ταν παρευρέθηκό γιά πρώτη φορά 
στήν παράστασι τής «Άΐντάς» στό 
«Σάν Κάρλο» τής Νεαπόλεως, άρχι
σε άπελπίζεται γιατί καταλάβαινε 
πώς δέν θά ήταν ποτέ Ικανή νά φθάση 
τό παίξιμο τής ήθοποιοΰ πού ύπεδύετο 
τό ρόλ0 τής κόρης του δασιλέως τής 
Αιθιοπίας  ̂ μά οι διαρκείς προτροπές 
τοθ πατέρα της καί τά μαθήματα πού 
έπαιρνε κάθε μέρα άπό τήν μητέρα 
ΤΙΚ, τής τόνωσαν τό £μψυτον ταλέν
το πού είχε κι’ έτσι ϋστερα άπό λίγο 
καιρό τόσος ήταν ό θρίαμδός της στό 
ρόλο τής Βικτωρίας τής όπερας: 
«Τούτι ίν Μάσκερα», πού ό θεατρώ
νης τήν άγκαζάρισε γιά έξη άκόμη 
μήνες στήν Γίεάπολι.

*Η Τζέμμα έρωτεύεται ένα φοιτητή 
πού κάθεται άπέναντι στό σπίτι της. 
Αύτό. τό αίσθημά της έσβυσε στήν 
άρχή του σχεδόν  ̂ γιατί ό πατέρας 
της πού τά μυρίστηκε, άλλάζει σπίτι 
κι’ ετσι ή μικοή Τζέμμα πού άπ’ τήν 
πρώτη στιγμή στάθηκε τυχερή στήν 
Τέχνη, ήταν πολύ άτυχη στόν έρωτα).

"Οταν ό πατέρας μου ύπέγραψε 
τό κοντράτο μου μέ τόν Ταμπερλίκ 
γιά τό έξάμηνο τουρνέ τής 'Ισπα
νίας, αίσθάνθηκα πώς είχα γίνει 
πραγματικά πρωταγωνίστρια...

Στό έξωτερικό· ειχα ύπογράψει 
συμβόλαιο γιά τ3 έξωτερικό μέ μι
σθό 1.300 λιρέττες τόν μήνα κσΐ τό 
ταξίδι πληρωαένο.. ’Έ  I Αταν αύτό 
πρανιια νά ΐ'Λ σ’ ένθουσιάση, έπει
τα θά τραγούδαγα μέ διάσημους 
καλλιτέχνας καί τό σπουδαιότερο 
άπ’ δλα θά ταξίδτυα δωρεάν στό έ
ξωτερικό. Ό λ ’ αύτά μοΰ έδωσαν 
κουοάνιο καί γιά νά άνταποκριθώ 
"Γ  ένό στις ύποχοεώσεις μου. πού 
—<··■'"τ  άοχιζαν νά γίνωνται υενάλες, 
’''·(·’··5c'£rr -τεοισσότεοο. ώρες όλόκλη 
ε̂ς καθόμουν στό πιάνο καί δόκιμα 

ζά τή φωνή μοϋ. Διάβαζα τά έργα

πού 6ά έλάμδανα μέρος. ‘Όταν δλα 
έτοιμάσθηκαν έφυγα έγώ μέ τή μα
μά. ‘Όταν φθάσαμε στή Μαδρίτη, δ
που θά μαζευόντουσαν δλα τά πρό
σωπα τοΰ θιάσου γιά ν’ άρχίσωμε 
τήν τουρνέ, άμέσως έπισκεφθήκαμε 
τόν ιμπρεσάριο Ροντρίγκο, είς τόν 
όποιον μας παρουσίασε ό Δόν Τα
μπερλίκ. Στή 6έα τοΰ ιμπρεσάριου, 
τά έχαοα κυριολεκτικώς. Σ ’ δ,τι μέ 
ρώτησε δέν κατώρθωσα νά τοΰ ά- 
παντήσω’ ή μ α μ α  απαντούσε στίς έ- 
ρωτήσεις ποϋ άπευθύνοντο σέ μένα. 
Έγώ καθ’ δλο αύτό τό διάστημα 
κύτταγα μέ θαυμασμό τόν Δόν ’·ά- 
μπερλίκ γιά τόν Λποίο ειχα ακούσει 
πώς ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. Ή 
μητέρα μου τό παρετήρησε αύτό 
καί μόλις δγήκαμε άπ’ τό γραφείο 
τοΰ Ροντρίνκο, μοΰ είπε:

—Πρόσεχε, δέν εΐνε καλό πράγ
μα νά ένθουσιάζεσαι τόσο εύκολα 
μέ τήν τέχνη κΓ άκόμα περισσότερο 
μέ τούς καλλιτέχνας. ‘Η ήλικία σου 
εΐνε πολύ έπικίνδυνη γι’ αύτοΰ τοΰ 
είδους τούς ένθουσιαομούς. Πρέπει 
νά τά βλέπης ιιέ πώ άπάθεια τά 
πράγματα... 1

Έγώ  δέν μίλησα, γιατί κατάλα
βα πώς εΐχε δίκηο ή μαμά...

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας 
πήγαιαε νά έπισκεφθοΰμε τόν Δόν 
Άνρίκ στό «Ξενοδοχείο τής Μαδρί
της» πού έαενε. Οταν υπήκαμε στό 
δωμάτιό του ή προσωπική του θα
λαμηπόλος (τήν έλεγαν Μαρτίν καί 
ήταν δυό χρόνια μεγαλύτερη άπ’ 
τόν άφεντικό της πού τόν ύπηρέτει 
σαράντα ολόκληρα χρόνια) έτοιμα 
ζε τό κτυπητό αύγό μέ τή μαρσάλα 
πού ό πρωταγωνιστής έπαιρνε τρεΐς 
φορές τήν ήιιέρα νιά νά διατηοήται 
πιό φρέσκη ή φωνή του, κατά τήν 
γνώιιην τής Μαρτίν. ή όποία μετε- 
χειρίζετο τόν ιιεγάλο καλλιτέχνη 
σάν μικρό παιδί, κι’ αύτός δέν έφε
ρε ποτέ καιιιιιά άντίόρησι...

Ό  Ταιαπεσλίκ ήτο άκοιβώς 68 έ
τών, άλλ’ αύτό δίν τό'< έμπόδιζε κα 
9όλ"υ νά εΐνε μεγάλος αρτίστας καί 
νά ένη πάντοτε υεγάλο σουξέ. Τό 
άνάστηΐ-ΐά τοο ήταν υαλλον κοντό 
’'αί τό παρουσίαση κό ·>·ου εύνενινό. 
Στό πρόσωπό τ:υ πού είχαν άφήσει 
τ’ άποτυπώματά τους οί ρυτίδες,

διατηροΰσε άκόμα μερικά χαρακτη 
ριστικά πού φανέρωναν τήν περα
σμένη ώμορφιά του. Τό μόνο πού 
τοΰ πήγαινε άσχημα ήταν τά βαμ
μένα μαλλιά του, γιατί έκείνη, τήν 
έποχή οί δαφές τών τριχών δέν εί
χαν άκόμη τελειοποιηθή καί τό χρώ 
μα τών μαλλιών του άλλαζε άπό 
στιγμή σέ στιγμή άναλόγως τών ά- 
τμοσφαιρικών μεταβολών, αίφνης 
στόν ήλιο φαινόντουσαν μαΰρα σάν 
πίσσα, στή σκιά μάλλον καστανά 
καί στήν υγρασία χρυσοκαστοαΌ- 
πράσινα. Μά μ’ δλα ταΰτα ό Τα
μπερλίκ ήταν άκόυα συμπαθητικός.

— Ομορφη κοπέλλα, είπε ό Τα
μπερλίκ στή μητέρα μου.

—Πρό παντός καλή, άπήντησε ή 
μητέρα μου, πού ποτέ δέν ήθελε νά 
μέ  ̂κοπλιμεντάρουν οί άλλοι μπρο
στά μου, κι’ αυτό γιά νά μή παίρ
νουν τά μυαλά μου άέρα.

—Γ Γ αύτό δέν άμφέδαλα, κυρία, 
προσέθεσε ό Δόν Άνρίκ, κτυπώντας 
με έλαψρά καί πατρικά στόν ώμο, 
αύτό τό τελευταίο έΚανε καλή εν
τύπωσή στή μητέρα μου. ΚΓ εΐνε 
πολύ νέα άκόμα, έξηκολούθησε, καί 
φοδαμαι μήπως κουράζεται πολύ 
καί δέν τά καταφέοει, γιατί έδώ άλ 
Λάζουν σχεδόν κά3·ε βράδυ έργο.

Η μητέρα έμεινε γιά μιά στιγμή 
άφωνη καί σκεπτική, γιατί ήξερε 
πώς άπό τίς δώδεκα δπερες, πού ή
μουν υποχρεωμένη άπό τό κοντράτο 
νά τραγουδήσω,  ̂ δέν ήξερα καλά, 
παρά μόνον τρείς καί τίς ά λλες  ή 
καθόλου ή πολύ μέτρια. ’’Ηταν ή 
ποώτη φορά πού πήοα μεγάλο του
πέ καί προτοΰ προφθάση ή μαμή ν’ 
άνοιξη τό στόμα της, είπα:

-Μείνε ήσυχοο, έξοχώτστε... δέν 
έχω  άνάγκη παρά μιά πρόβα μέ τό 
πιάνο καί μιά ui τήν όρχήστρα καί 
τό ιιέοο<~ "ου §ά πάη θαυμάσια, εν
νοείται βέδαια πώς μόνο γιά τις ό- 
πεοές μου μέ ύποχρεώνει τό κον
τράτο.

Ο Ταμπερλίκ γέλασε μέ τήν καρ 
ηά του γιά τό κοσιιητικό έπίθετο, 
έξονώτατε, μά έγώ δέν έδωσα με- 
νάλη σημασία σ’ αύτό, γιατί έκείνη 
τήν ώρα πάντως έπρεπ,ε κάτι νά πώ 
καί πώς τά κατάφερα κΓ αύτά' τά

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
σμένα» τους σκηνικά (πού δέν ή
ταν καθόλου κουρελιασμένα...) δέν 
Θά ξεπετάγουνταν ϊσως έργα σάν 
τά «Άρραδωνιάσματα» πού Θριαμ
βεύουν τώρα στήν Κρατική μας 
Σ κηνή, δτι δλοι σχεδόν δσοι άπο- 
τελοΰνε σήμερα τόν φιλολογικό 
μας κόσμο βγήκαν άπό τίς συντρο
φιές τοΰ Νουμα, τοΰ Βωμοΰ, τοΰ 
Πυρσοΰ, τοΰ Μαύρου Γάτου;... Τί 
σημασία έχουν αύτά; Ή  «άτμο- 
σφαΐρα» πάντως άρχισε νά δημιουρ 
γήται. ΚΓ αύτό εΐναι τό ικυριώτερο. 
‘Όσο γιά τούς παρεκτραπέντας, 
δέν μπορεί παρά τώρα, υστερ’ άπό 
ψυχραιμότερη σκέψη, νά συμφωνή
σουν μαζί μου. ΚΓ άν δέν σύμφωνη 
σουν. Θά πή δτι δέν συγκαταλέγον
ται στίς τάξεις1 τών πραγμοαικών 
«νέων».

Καί τώρα, ένα άλλο έπίμαχο ζή
τημα: Ποιοι άκριδώς εΐναι, τέλος 
πάντων, ο[ «νέοι»;

Θαρρώ πώς στό ζήτημα αύτό έ
γινε κάποια σύγχυσις. Παρεξηγή- 
Θηκε, φοβοΰμαι, τό άρθρο μου. 
Ν έ ο ς  δέν μπορεί νάναι ·κι* ένας 
έξηντάρης πού φέρνει κάτι νέο στήν 
τέχνη, δπως είπαν μερικοί.

Κακά εΐνε τά ψέμματα. Ν έ ο ς  
είναι έκείνος πού πρωτοφανερώνε- 
ται στήν τέχνη. Ν έ ο ι  εΐναι δλοι 
δσοι φανήκαν, μέ κάποια σοβαρή 
πρόθεση, φυσικά, στήν φιλολογική 
μας ζωή τά έντελώς τελευταία χρό 
νια. Αύτούς έννοοΰσα. Αύτοί άποτε 
λοΰν τούς σημερινούς νέους. Καί σ’ 
αύτούς δέν άνήκουν, δέδαια, οΰτε 
ό κ. Τερζάκης πού έβγαλε τό πρώ
το του διδλίο στά 1925, οΰτε ό Ά* 
λέκος Λιδωρίκης πού φάνηκε «Γ 
αύτός πρίν άπό καμμιά δεκαριά 
χρόνια... Οϋτε ό θεοτοκάς, οΟτε ό 
Καραγάτσης ΐΐναι «σημερινοί» νέ
οι... Αύτοί, έμφανισθήκαν άπό και
ρό, έπήραν κάποια θέση στήν φίλο 
λογία μας καί άρχίζουν νά γίνων- 
ται... «σεβάσμιοι νέοιί·.

Δέν ύπάρχουν, λοιπόν, «νέοι», θά 
ρωτήσετε, σήμερα; Πώς! ‘Υπάρ
χουν. Καί θά σάς τούς πώ έγώ 
ποιοι είναι, άφοΰ δέν τούς ξέρουν 
οΰτε. .. οί ίδιοι νέοι...

Δέν θά σάς μιλήσω οϋτε γιά τόν 
Λάσκο, οΰτε γιά τόν Χάννούση, οϋ

τε γιά τόν Μυλωνογώννη, πού έ·< 
χουν πάρει πιά κΓ αϋτοί, μέ τήν έρ·· 
γασία τους, τήν θέση πού τούς άρ« 
μόζει στήν φιλολογία μας. θά σάς 
μιλήσω γιά άλλους άκόμη πιό νέ* 
ους. Γι& τό τελευταίο βιβλίο τοθ 
Τροπαιάτη', π.χ., θάπρεπε νά γρα-> 
φοΰν πολλά... Εΐναι ένα πραγμοί 
τικό βιβλίο «νέο»· μέ άνησυχίες, μέ 
παλμό, μέ πρωτοτυπία, μέ τήν φλό* 
γα τής χέχνης. Τό «Βραδυνά φώτα» 
τοΰ Μπολέτση, πού έκυκλοφόρησαν 
καί αύτά τελευταία, μάς φανερώ
νουν μιά πλούσια λυρική φλέβα, 
τοποθετούν τόν ποιητή τους στήν 
πρώτη γραμμή. Πρίν άπό δυό-τρία 
χρόνια, βγήκε ένα βιβλίο γεμόίτα 
δροσιά, ποίηση, άφέλεια, ζωή :) 
«Στό Παρθεναγωγείο» τό λένε, καί 
συγγραφεύς του εΐνε ή «Μύρα ’Α
λόη». Τό βιβλίο αύτό ήταν σωστή ά- 
νακάλυψις. ΚΓ δμως κανένας σχε
δόν δέν τό πρόσεξε.

’Έ , λοιπόν, δλοι αύτοί οί νέοι, 
πού σάς άνέφερα — άγνωστοί μου 
σχεδόν δλοι — εΐναι πραγματικοί 
νέοι, μέ τήν φλόγα τής τέχνης, μέ
σα τους. Άλλά ύπάρχουν κι’ άλ* 
λοι: Μήπως ό Πύρπασος μέ τό τε
λευταίο του βιβλίο δέν μάς δίνει 
,!:ποίησι»: Μήπως ό Μ. Σαφαρίκας 
μέ τά διηγήματά του πού δημοσι
εύει σέ έδδομαδιαΐα περιοδικά, 
δέν δείχνει δτι θά έξελιχθή πολύ 
σύντομα σέ άρτιώτατο διηγηματο- 
γράφο; Μήπως ό Μαράκη ς, μήπως 
ό Σιατόπουλος, μήπως...

Ναί, ύπάρχουν νέοι. ΚΓ ή βεδαί- 
ωσις αύτή δέν άποτελεΐ άντίφαση 
στό πρώτο μου άρθρο. ‘Υπάρχουν, 
άλλά.. θά πνιγοΰν άν δέν φροντί
σουν έγκαίρως χωρίς ρεκλάμες, 
ψευτοεξυπνάδες ή άσέβειες, νά συ- 
νεννοηθοΰν γιά νά δημιουργήσουν 
τήν άτμόσφαιρα πού άνέφερα στήν 
άρχή — τήν άτμόσφαιρα που κλεί
νει «άτι άπό τόν πυρετό τής Τέ
χνης, καί πού μέσα σ’ αύτήν μόνο 
μπορεί νά ζή ό άληθινός καλλιτέ-
χνης·

Μόνον δταν φανή αύτή ή κίνηση', 
μόνον δταν τά σημερινά μας φιλο
λογικά- νειάτα νοιώσουν τήν άνάγ
κη νά έκδηλωθοΰν έτσι, μόνον τότε 
θά μπορέσουμε νά ποΰμε πώς καί 
οί σημερινοί μας νέοι εΐναι «Νέοι», 
μ^-α σέ εισαγωγικά.

Άλλοιώτικα, θ’ άποδειχθή, φεΰ, 
πώς δέν ύπάρχουν σήμερα «Νέοι». 
Καί πώς οί τελευταίοι «Νέοι», ύ- 
πήρξαμε έιαεϊς...

Ν .'Χ Α ΓΕΡ  ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ
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λίγα λόγια πού είπα, εΐνε θαΰμα.

Γύρισα σπίτι μου γεμάτη χαρά 
καί ένθουσιασμό, γιατί βρήκα μιά. 
καλλιτεχνική αυθεντικότητα πού θά 
μοΰ έδινε νέα δύναμι στά δνειρα πού 
εΐνα γιά τήν τέχνη, θυμάμαι πώς 
μεγαλύτερη χαρά δέν αίσθάνθηκα 
άπό τήν ήμέρα πού μέ φώναξαν γιά 
τήν πρόβα τοΰ Ριγκολέττου, τήν δ- 
περα πού θά ντεπουτάριζα καί πού 
τό ρόλο τοΰ δουκός τής Μάντοβας 
θά έπαιζε ό Ταμπερλίκ...

Ποτέ μου δέν θά ξεχάσω τήν με
γάλη έντύπωσι πού μοΰ έκανε τό 
λεκτικό τοΰ μεγάλου αύτοΰ άρτίστα 
ή φωνή του, πού λόγφ τής ήλικίας 
του, εΐχε πολλά έλαττώματα, ήταν 
άπαλή, γλυκεία καί παθητική. Ε 
κείνο πού μ’ ένθουσίασε ιδιαιτέρως 
ήταν ή ύπέροχη δεξιοτεχνία του, ή 
ύπερτέλεια άπαγγελία του καί ή 
καθαρότης τής φωνής του πού τόσο 
καλά πήγαινε μέ τίς μπατοΰτες τής 
μουσικής. Άπό τότε άρχισα νά θεω
ρώ αύτόν τόν άνθρωπο ώς κάτι έ- 
ξαιρετικό κι’ ήμουν εϋτυχής πού θά 
βρισκόμουν έστω καί γιά λίγο και
ρό ύπό τήν σκιάν του, τόν λάτρευα 
καί τόν έσε,βόμουν σάν θεό. Τό μό
νο δυστύχημα ήταν πού μποροΰσα 
νά τόν είχα δυό φορές παπποΰ...

Ό  Ταμπερλίκ έμεινε εύχαριστημέ 
νος άπό τήν πρόβο  ̂κΓ δταν τελείω
σα μέ θώπευσε πατρικά καί είπε 
στή μαμά:

—Ή  κόρη σας υπόσχεται πολλά.
Άπό έκείνη τήν ήμέρα ό σεβα

στός κΓ άγ.απητός αρτίστας έγινε ό 
δάσκαλός μου.

* Ολος ό θίασος άνεχώρησε γιά 
τό Βΐγκο, άπ’ τό όποιο καί θ ά ρχι- . 
ζαν αί παραστάσεις τής τουρνέ. Στό 
Βίγκο €ά έγκαινίαζε τό νέο θέατρο 
πού έφερε τό δνομα τοΰ Ταμπερλίκ. 
Ήτο:ν ή πρώτη φορά στή ζωή μου 
πού ταξίδευα μ; καραβάνι κΓ δλος 
αύτός ό κόσμος τών άρτιστών, τοΰ 
κόρου, τών μουσικών, έδιναν μιά ι
δέα έπιδρομής τσιγγάνων. Άπό τήν 
εύθυμη αύτή παρέα έλειπε ό Τα
μπερλίκ πού εΐχε φύγει πρωτήτερα 
μέ τόν γραμματέα του γιά τίς προ
ετοιμασίες τής παραστάσεως,

Γ ιά νά φθάσωμε στό Βίγκο, έκεί
νη τήν έποχή, πρώτα ταξιδεύσαμε 
μέ τό σιδηρόδρομο, ϋστερα μέ λεω
φορεία πού τό έσερναν τά περίφημα 
ισπανικά μουλάρια κι’ ϋστερα μέ 
τά πόδια.κΓ έπάνω σέ χιόνια γιά 
νά περάσωμε κάποιο ποτάμι πού 
πρό όλίγων ήμερών εΐχε καταστρο
φή άπό τήν καταιγίδα τό γεφύρι 
του. Αύτό τό μετ’ έμποδίων ταξίδι 
μέ διασκέδαζε δσο δέν μπορείτε νά 
φαντασθήτε. Οί μαμάδες καί οί σύ
ζυγοι τών πρωταγωνιστών καθώς 
καί οί γυναίκες τών τενόρων καί 
τών βαρυτόνων πού άκολουθοΰσαν 
τούς άντρες του, τίς γυναίκες τους 
ή τά κορίτσια τους ήθοποιούς καί 
πού αύτοί οί ίδιοι δέν ήσαν ήθοποι
οί, παρουσίαζαν τό πιό χαριτωμένο 
θέαμα πού θά μοΰ χρειαζόταν όλό- 
κληρο διδλίο γιά νά τό περιγράψω.

Τό τί κοροϊδίες έκαναν οί ήθοποι
οί, ό ένας είς βάρος τοΰ άλλου, δέν 
περιγράφεται. Ή  διάβασις αύτοΰ 
τοΰ ποταμοΰ θά μοΰ μείνη άλησμό- 
νητη, γιατί δλοι έχαναν τόν παλλη- 
καρά καί τόν έπιτήδειο καί δλοι τήν 
πάθαιναν, ό καθένας δέν πρόσεχε τό 
πάθημα τό δικό του καί γέλαγε μέ 
τό πάθημα τού άλλου· μόνον έγώ, 
έπειδή ήμουν ή νεώτερη άπ’ δλους

τε άκριβώς 18 έτών) πέρασα όπωσ- 
δήποτε μέ κάποια εύχέρεια άπ’ τή 
μιά άκρη στήν άλλη κΓ δχι μόνον 
αύτό, μά βοηθοΰσα κΓ άλλους νά 
περάσουν. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τό 
γλύστρημα πού έφαγα έπάνω στά 
χιόνια τήν ώρα άκριβώς πού πατού
σα τό πόδι μου στήν άπέναντι ξηρά, 
κι’ αύτό όφείλεται στήν προθυμία 
πού έδειξα γιά νά βοηθήσω τήν τε
τράπαχη μά σεβαστή κυρία Λουν... 
τήν μητέρα τής μέτζο-σοπράνο, πού 
τή στιγμή πού δλοι είχαν άφήσει 
σχεδόν στήν τύχη τους τά μπαγκά- 
ζια τους, αύτή μαζί μέ τό βαρύ καί 
πελωρίων διαστάσεων σώμα της έ- 
πέμενε νά σέρνη καί μιά βαλίτσα, 
πού ή κακομοίρη γυναίκα δέν έμπι- 
στεύετο σέ κανένα, προφασιζομένη
πώς έκεί μέσα ήσαν κλεισμένα τά 
ντοκουμέντα τής άπ’ εύθείας κατα
γωγής της κάποιας εύγενοΰς οίκο· 
γενείας πού έβασίλευσε στήν Πολω 
νία, μά καί κανείς δέν άνελάμβανε 
νά τής δώση βοήθεια γιατί ήταν ά- 
σήκωτη άπ’ τό βάρος, δχι μόνον 
τών περγαμηνών τής εύγενείας, άλ
λά καθώς έλεγαν, γιά νά τήν πει
ράξουν κι’ άπ’ τό σκελετό τοΰ τε
λευταίου βασιλεύσαντος συγγενοΰς 
της, πού τόν κουβάλαγε,πάντοτε μα 
ζί της γιά .νά έπιβεβαιώση τήν βα
σιλική καταγωγή της! ΚΓ έτσι δ
λος αύτός ό κόσμος πού λατρεύει 
τή ζωή, καί προσπαθεί νά ζήση δσο 
τό δυνατό πιό χαρούμενα αδιαφο
ρώντας γιά τό μέλλον, 'γέλαγε μέ 
τήν καρδιά του. Έγώ, αισθανόμουν 
τόσο εύτυχισμένο τόν έαυτό μου δ
σο ποτέ.

Τέλος, ϋστερα άπ’ αύτή τήν μα* 
κρυνή καί γιομάτη έμπόδια καί έ- 
πισόδεια πορεία, φθάσαμε στό πολυ 
θρύλητο Βίγκο. Στόν σταθμό πού 
μας περίμεναν οί άρχές τής πόλεως 
μας περίμεναν ί άρχές τής πόλεως 
μέ φώτα καί μουσική' πίσω άκολου 
θοΰσε πολύς κόσμος, άνδρες, γυναί
κες, παιδιά. ‘Όλης αύτής τής πο
μπής προπορεύετο ό Ταμπερλίκ. Μό 
λις τόν άντίκρυσα αίσθάνθηκα ά. 
ληθινή άνακούφισι· γιατί νόμιζα, 
πίστευα πώς μόνον κοντά σ’ αύτόν 
καί μέ τίς όδηγίες του θά μποροΰ
σα νά γίνω μιά μέρα μεγάλη άρτί
στα.

Ή  ‘ Ισπανία έκείνη τήν έποχή ή* 
ταν ή χώρα τών ταυρομάχων καί 
τών τενόρων.

Ή  βραδειά τών έγκαινίων τοθ 
θεάτρου έλαβε δψιν σωστής δημο
σίας έορτής καί δέν μποροΰσα νά 
καταλάβω άπό ποΰ μαζεύθηκε δλος 
αύτός ό κόσμος πού πλεόναζαν οί 
ωραίες κυρίες μέ θαυμάσιες τουα- 
λέττες καί στολισμένες μέ δλα τους 
τά χρυσαφικά. Τέτοια δψι εΐχε τό 
Βίγκο κατά τό 1883.

Ώς εναρκτήριος παράστασις δό< 
θηκε τό «Τροβατόρε», δπου δλος ό 
θίασος άλλ' ίδίως ό Ταμπερλίκ εΐχε 
μιά πρώτης τάξεως έπιτυχία. Οί θε- 
αταί κυριολεκτικώς τόν αποθέω
σαν!

Τόν δλέπω καί μοΰ φαίνεται πώς 
τόν άκούω άκόμη τόν καλό καί με
γάλο έκεΐνο καλλιτέχνη, πού άσφα
λώς πολλοί κι’ άπ’ τούς σημερινούς 
άκόμη, θά ζήλευαν τή φωνή του καί 
τήν τέχνη του...

Μετά τό «Τροδατόρε» παίχθηκε ό 
«Ριγκολέττος» μέ τόν όποιο κι’ έκα
να τό ντεμποΰτο μου. Τό τί συγκί- 
νησι αίσθάνθηκα έκεΐνο τό βράδυ 
δέν περιγράφεταΓ είχα τόσο θάρ
ρος καί τόσο τουπέ, σάν νά είχα 
χρόνια στό πάλκο, πού δέν μπορώ

άρσενικούς καί θηλυκούς (ήμουν τό άκόμη νά καταλάβω.
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ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ:
..ΑΕΝΕΙΪΤΕΟΙΤΕΛΕΪΤΑΙΟΙΗΕΟΙΐΕΙΓ’

Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Ή  συζήτησι ττού άνοίξατε στίς 

στήλες σας γιά τό ζήτημα «άν ύ
πάρχουν ή δέν ύπάρχουν νέοι» νο
μίζω δτι χαρακτηρίζεται άπό κά
ποιο πολύ άνησυχητικό γενικότερα 
σύμπτωμα. ‘Έχω παρατηρήσει δτι 
τό παράπονο τών περισσότερων 
«νέων» εΐνε δτι «οί παληοί» τούς 
κρατούν κλεισμένο τό δρόμο», τούς 
«κλείνουν τήν πόρτα», δέν «τούς δί
νουν στοργικά τό χέρι» νά τούς 
βοηθήσουν νά σταδιοδρομήσουν. 
Νομίζω δτι αύτοί οί «νέοι», πού το
ποθετούν σέ τέτοιο έπίπεδο τό ζή
τημα, δίνουν πανηγυρική καί άμε
ση τήν άπόδειξιν δτι οί ίδιοι, μιά 
■φορά, εΐνε δ,τι θέλουνε, άλλά μό
νον «νέοι» δέν εΐνε. Τό έναντίο μά
λιστα έχουν γεννηθή... γέροι. Γιατί 
τά κύριο, τό δασικό, τό άπαραίτη
το γνώρισμα τών νειάτων εΐνε ίσα- 
ίσα αύτό πού δείχνουν δτι τούς 
λείπει άπόλυτα δταν μιλοΰν σά... 
«διακονιαραϊοι». Καί σά «διακονια- 
ραΐοι» μιλοΰν, καί σκέπτονται δσοι 
δήθεν «νέοι» δέν κάνουν είς τά 
γράμματά των τίποτε άλλο, παρά 
νά παρατάσσουν μία άτέλειωτη 
μίρλα, έπειδή οί «παληοί» δέν 
τούς... βοηθούν. Βοήθεια ζητεί 
μόνον ή ’Αδυναμία πού εΐνε άδυνα- 
μία καί πού τό... ξέρει. Τά γερά
ματα καί ή άναπηρία έχουν, γιά 
νά περπατήσουν, άνάγκη άπό μπα- 
' * · ·, δέν μπορώ δέ νά καταλά
βω τί είδους νειδτα καί μάλιστα 
γερά εΐνε αύτά, πού χαλούν τόν 
κόσμο μιξοκλαίσντα, γιοαί δέν τούς 
παραχωροΰνται άμέσως καί ρα- 
γδαίως δεκανίκια γιά νά μπορέσουν 
νά... περπατήσουν έπειδή, χωρίς 
αύτά, δέν είνε είς κατάστασι — τό 
Αναγνωρίζουν; — νά κάνουν δήμα.

* * *
Τά νειαχα εΐνε νει«τα έάν καί έφ' 

δσον εΐνε γεμάτα άπό αύτοπεποί- 
θησι, περηφάνεια, όρμή, άξιοπρέ- 
πεια. Τό μέγα έλάττωμα τής  νειό- 
της εΐνε άκριβώς δτι δέν μπορεί νά 
συγκρατήται. Διότι έχει άκριδώς 
(μέχρις ύπερδολής καί ένιοτε ά- 
κρισίας) τήν αίσθησι δτι τά μπορίΐ 
δλα, δτι δέν έχει άνάγκην άπό κα
νένα, ένίοτε βλέπει καλλιτε;ρα άπό 
τήν πείραν τής ήλικίας πού είνε 
τό σωστό καί ή άλήθεια, εΐνε, με- 
γαλόδωρη, εύαίσθητη καί γενναία 
τόσο πού τά ψυχρά, άπό φύσεως, 
γεράματα νά νομίζουν (συχνά δί
καια, τις περισσότιρες φορές), δτι 
μπορούν νά τήν κατηγορούν ώς 
σπάταλη, έπιπόλαυα καί αυ6αδη.

Οί «νέοι» πού παραπσνοϋνται, 
γιατί δέν τούς «άνοίγουν» τό δρόμο 
οί «παληοί» δείχνουν δτι άκριδώς 
τά στοιχεία αύτά πού κάνουν, τή 
νειότη τά στερούνται άπόλυτα. Κά
νουν λοιπόν καλά νά καταλάδουν 
δτι τό δρόμο της ή άξία δέν περι
μένει καί δέν δέχεται («άξία» εΐνε 
τό πρώτο συνθετικό τοϋ ά ξ ι ο- 
π ρ έ π ε ι α) νά τής τόν άνοιξη 
κανένας. "Οσοι τόν βρίσκουν κλει
στό σημαίνει δτι δέν μπορούν νά 
τόν άνοίξουν, δηλαδή δτι δέν εΐνε 
«νέοι» (γιατί ή νειότης εΐνε — σέ 
δλα — διαρρήκτης, κατακτητής, 
τορθητής) άλλά μασκαρεμένα γε
ράματα, άμούστακη άρτιριοσκλή- 
ρωσι. Οί νέοι είνε σάν τά δένδρα. 
Κρίνονται άπό τούς πρώτους τους 
καρπούς καί δέν ύπάρχει νέος — άς 
μοΰ δείξουν ένα — τοΰ όποίου οϊ 
τορώτοι καρποί νάξιζοτν κάτι καί νά 
τού κλείστηκε ό δρόμος γιά τήν με- 
τέπειτα αΟξησι, άνθησι καί καρπό- 
φορίαι.

Ή συζήτησι πού έγινε στά «Πα
ρασκήνια!», άπό τό περιεχόμενο 
τών παραπόνων τών περισσοτέρων 
δήθεν «νέων», όδηγεΐ στό θλιβερό 
συμπέρασμα δτι, δπως συμβαίνει 
συνήθως, καί τή φορά αύτή, μιλούν 
γιά τά νειδτα καί τά δικαιώματά 
τους άκριδώς έκείνοι πού δχι μό
νον νέοι δέν εΐνε άλλά, τό έναντίο, 
πάσχουν άπό διανοητικό γεροντισμό 
τής χειρότερης μορφής καί μάλι- 
. στα άπό γενετής. Γιαπΐ καλό είνε 
νά λάβουν ύπ’ δψιν τους δσοι τό 
λησμονούν καί τούτο j “ Οτι «νειά- 
τα» στό πνεΰμα καί στήν ψυχή, στό 
μυαλό καί στήν καρδιά, οτό νού 
καί στό αίσθημα ύπάρχουν σέ κά
θε ήλικία. Ύπάρχουν νέοι έδδο- 
μηντάρηδες καί γέροι δέκα όκτώ 
χρόνων. Τά «νειάτα» περί τών ό
ποιων πρόκειται έχουν μονάχα 
σχέσι μέ ληξιαρχικά.... πιστοποιη
τικά. Καί δέν έχει κανένα δικαίω
μα εις βοήθειαν καί έπιείκεκχν ό 
πρώτος τυχόν έντύπως άνοηταίνων 
κύριος διά τόν λόγον δτι είνε 
«νέος» ληξιαρχικώς χώρια πού συ
χνά συμβαίνει στόν τόπον μας νά 
έμφανίζωνται ώς νέοι καί σεβαστοί 
κύριοι πού έχουν τά μαλλιά τους 
γκρίζα κί άλλοι πού έκαναν τή 
θητεία τους πρό δύο σχεδόν δε
καετηρίδων. Οί «νέοι» πού εΐνε ά- 
ληθινά «νέοι» άς τό δείξουν.

Γ ι* αύτό, τό μέσον είνε ένα ; 
Χωρίς κλάψες, ζητιανλίκια καί ά- 
ξιώσεις νά τούς πάρουν οί «μεγά
λοι» άπ’ τό χεράκι γιά νά τούς 
βάλουν νά κάνουν «στροαούλοο·, άς 
κατακτήσουν — όίν έχουν κότσια 
τή θέσι τους στή ζωή καί στήν 
πνευματική φάλαγγα τού τόπου 
Άλλοιώς νά μή ψευτοκλαϊν καί νά 
μή περιμένουν μόνον, διότι είνε 
«νέοι» νά τούς άνοιχτοΰν διάπλατα 
οί πόρτες καί νά τούς στρωθη τό 
τραπέζι τοΰ συμποσίου τής ζωής 
καί τής έπιτυχίας. Δέν έχουν κανέ 
να δικαίωμα νά τό ζητοΰν έπειδή 
γράφουν άνοησίες, έπωφελούμενοι 
τού γεγονότος, δτι τό χαρτί δέν 
μπορεί νά διαμαρτυρηβη. Καί δχι 
μόνον δέν έχουν χρέος οί «μεγά
λοι» νά τούς βοηθήσουν, άλλά τού 
ναντίον έχουν καθήκον, τούς τέ
τοιους, νά τούξ κάνουν νά καταλά
βουν μιά ώρα γρηγορώτερο (αύτό 
θά εΐνε συμφερώτερο καί γιά τήν 
πνευματική ζωή τού τόπου καί γιά
τούς ίδιους) δτι δέν κάνουν γιά τή 
δουλειά μέ τήν όποία καταπιάνον 
ται.

Άθήναι 12 Μαρτίου
Π. Μ Ο ΣΧΟ ΒΙΤΗΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ...
Αγαπητά «Παρασκήνια»,

Πρέπει νά όμολογήσω δχι μέ 
πολλή λύπη διάβασα τό δεύτερο 
γράμμα τού κ. Σφυρόερα. προ
χθές. ’Έτσι άναγκάζομαι σήμερα 
νά άπασχολήσω πάλι τις στήλες 
σας ζητώντας χίλιες χιλιάδες φο
ρές συγγνώμη άπό τούς αναγνώ
στες σας, γιά τό τόσο τράβηγμα 
τής ύποθέσεως αύτής.

Καί πάλι ό κ. Σφ. δέν κατώρ3ω 
σε νά μπή στό πνεΰμα τής προ- 
χτεσινής μου έπιστολής. Ανησυ
χώ σοβαρά. ΤΗταν λοιπόν, τόσο 
άσυνάρτητο έκεΐνο τό γράμμα 
μου, ή μήπως ό κ. Σφ. εΐναι κακής 
πίστεως συζητητής;

Προτιμώ νά πιστεύω τό πρώτο, 
γιατί άν συνέβαινε τό δεύτερο δέ 
θάπρεπε νά γράψω αύτές τίς 
γραμμές.

Άλλά φίλτατε κ. Σφυρόερα α
πορώ πώς σοΰ γί^νήθηκε ή έμμο
νη αύτή Ιδέα, δτι έγώ, έστω καί 
γιά μιά στιγμή θέλησα νά κάμω 
τό συνήγορο στόν κ. Μπουφίδη. 
Πρώτον δτι δέν έχει άνάγκη συνη
γόρων ό άνθρωπος. Δεύτερον, τό 
γράμμα μου έκεΐνο άπευθυνόταν 
σέ σένα καί άν δέν άπατώμαι, στά 
πέντε βασικά του σημεία δέν πε
ριείχε παρά μόνο σκέψεις, πού μοΰ 
γεννήθηκαν διαβάζοντας τά γρα- 
φόμενά σου. ανεξάρτητα σέ ποιόν 
άπευθυνόνταν αύτά.

’Έπειτα τά δσα έγραψες γιά τό 
«σουρεαλισμό» και τό «φουτουρι
σμό» έν σχέσει μέ τό άρθρον τοΰ 
κ. Μπουφίδη, δέν περιείχαν καθό
λου εΙρωνεία, άντίθετα μάλιστα 
δεΐχναν δτι πίστευες σοβαρά αύ
τά πού έγραφες. Έκτός, πλέον άν 
νομίζης άναγκαϊο ν’ ανοίξουμε 
κουβέντα, γιά τό τί είναι είρωνία 
καί τί δέν είναι...

"Οσο γιά τόν «Καβαφισμό» καί 
τόν «καρυωτακισμό» δέν σοΰ άρ- 
νήθηκα τήν έκ τών ύστέοων απο
τυχία τους, σοΰ είπα μόνον δτι 
στην έποχή τους δημιούργησαν 
μιά έπανάσταση τόσο Αναγκαία 
γιά τότε.

Τώρα δλα τ’ άλλα πούγραψες 
έπίτρεψέ μου νά έχω τή γνώμη 
δτι εΐναι έπιπάλαιοι Βερμπαλισμοί 
καί νά μήν έπιμένω σχολ·.άζοντάς 
τα.

Τί τά θέλεις Φίλε μου, έδώ τά 
πράγματα είναι χωρισμένα. Καθέ 
νας δπως στρώνει κοιμάται. Μή 
χτυπιέσαι άδικα. Τά λόγια εΐναι 
λόγια καί μόνο λόγια μένουν... ή 
μήπως έχεις άντίρρηση;

Εύχαριστώ κλπ.
ΔΗΜ. ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Λ
Καλά μου «Παρασκήνια»,

Άφοΰ έξακολουθεϊ ό καυγάς γύ
ρω άπ’ τούς «νέους», σάς παρακα
λώ δεχθήτε νά φιλοξενήσετε καί τίς 
δικές μου γραμμές. "Αν δέν έχει ά- 
παντήσει άλλη, άς εΐνε καί μιά γυ
ναίκα, άνάμεσα στούς νεαρούς.

Ανώτερη άνάγκη μ’ έμπόδισε νά 
παρακολουθήσω, τελευταία, τά «Πα 
ρασκήνια» γιά νά διαβάσω καί· τό 
πρώτο γράμμα τοΰ κ. Σφυροέρα, 
πού προκάλεσε τίς άπαντήσεις καί 
τίς άνταπαντήσεις τών νεαρών συν
αδέλφων. 'Ωστόσο, καθώς φαίνεται 
άπό κείνα πού διάβασα, στό βάθος 
συμφωνοΰν δλοι. Πάντως τώρα, ά- 
ποκλειστικά θ’ άσχοληθώ μέ τό άρ- 
θρίδιο τοΰ χ. Χάγερ—Μπουφίδη. Καί 
όμολογώ «δίχως πάθος καί φόβο», 
δτι πραγματικά ό κ. Μπουφίδης, 
στό φύλλο τής 11ης Φεβρουάριου 
τοΰ τρέχοντος χρόνου, ήταν προ- 
κλητικώτατος! (πρός θεοΰ, δχι ό 
ίδιος, άλλά τό άρθρο του’ αύτόν 
κάν δέν τό γνωρίζω).

Σκεφθήτε δτι, δταν τό διάβασα, 
ήμουν στό νοσοκομείο έγχειρισμέ- 
νη, σοβαρά στή μύτη, μόλις πέντε 
ήμερών, καί δμως ό έαυτός μου εΐ
χε τό κουράγιο νά έπαναστατήση' 
καί μάλιστα νά ζητήση μολύβι καί 
χαρτί γιά τήν άπάντησι! Γιά μεγά
λη μου λύπη, τό ίδιο πρωΐ, τό χαρ
τί καί τό μολύβι τά άντικατέστησε 
μιά νέα χειρουργική έπέμβαση καί 
ετσι ξεχάστηκε ό Μπουφίδειος πει
ρασμός! Άφοΰ λοιπόν τό καυγα- 
δάκι συνεχίζεται άκόμη, άς άνακα- 
τευτώ καί γώ.

Καί πρώτα - πρώτα, ρωτςί ό κ. 
Μπουφίδης: «Ύπάρχουν τέλος πάν
των «νέοι»;»

Περίεργο! Εΐνε άνόίγκη νά ρω
τά γιά νά μάθη; Λίγη καλή θέλη- 
σι, λίγος κόπος γ,ιά νά τό βεδαιω· 
θή μόνος του. Κι’ έπειτα, ποιους 
έννοεΐ «νέους»; Εκείνους πού δγή- 
καν στό λογοτεχνικό κλαρί άπΛ δώ 
καί δέκα, δέκα πέντε ή είκοσι χρό
νια; Δέν τό καθορίζει. Ξέρετε, δια
βάζω καμμιά φορά μελέτες καί άρ
θρα καί προσέχω, πώς κάποτε λέ
νε «νέους» αύτούς πού παρουσιά
στηκαν δώ καί είκοσι χρόνια καί 
κάποτε, αύτούς πού παρουσιάστη
καν δώ καί δέκα ή δέκα πέντϊ χρό
νια. Έπί τέλους ποιοι θεωροΰνται 
«νέοι»; ’Άς  σταθώ στό διάστημα 
τής τελευταίας δεκαπενταετίας. Για- 
τί άν πάω πιό πίσω θά πρέπει νά 
φωνάζω καί γώ: «Μάλιστα, έκεΐ- 
νοι εΐνε οί τελευταίοι «νέοι». Δια
φωνώ δμως ριζικά καί βροντοφω- 
νώ: «’Όχι! Εκείνοι (τής έποχής 
τοΰ κ. Μπουφίδη) καλοί ή κακοί, 
πάψανε νά εΐνε «νέοι». “Υστερα άπ’ 
αύτούς εΐνε μιά όλόκληρη γενιά, 
μια όλόκληρη έποχή άρκετής λογο
τεχνικής γονιμότητος. “ Ωστε ύπάρ- 
λουν νέοι λογοτέχνες. Πιστεύω πώς 
ό κ. Μπουφίδης θά πέρνα άπ’ τά 
βιβλιοπωλεία καί νά διαβάζη μόνο 
τούς τίτλους τών βιβλίων, άλλοιώς 
δέν θά άρνιόταν τά πάντα. Πάλι 
καλά πού παραδέχεται κι’ ένα μι
κρό άριθμό «νέων», πού δμως «τό Ι
δανικό τους εΐνε διαφορετικό άπό 
τό δικό τους. Δηλ. νά διαβάσουν 
καμμιά εύμενή κριτική ή νά τά κα 
ταφέρουν νά μποΰνε στά δυό άκα- 
δημαϊκά σωματεία».

Οϋτε λίγο, οΰτε πολύ, τούς δγά- 
ζει κι’ αύτούς τούς λίγους σκάρ- 
τους, άφοΰ έχουν τέτοια συμφερον
τολογικά ιδανικά. Τί κρΐμα, νά μή 
μοιάζουνε τοΰ κ· Μπουφίδη, ό όποΐ 
ος εΐνε τελείως απαλλαγμένος ά-

ΤΟΥ κ. Ν. Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ
Δυό όλόκληρα χρόνια βασανιζό

τανε γι’ αυτό τό δραμα. Τό τέλειω- 
νε πιά. “ Οσο έφτανε στό τέλος, τόσο 
τ’ άγάπαγε περσότερο. Πότε-πότε 
μουρμούριζε μέ θαυμασμό:

—Μεγάλο έργο!
Τό θάμαζε. Μ’ 

αύτό θά δοξαζό
τανε· θά γινότα
νε μεγάλος ντό- 
ρος γύρεο στ’ ό
νομά του σά θό 
παιζόταν. Ή  ψυ
χή του άγαλλια- 
ζόταν στή σκέψη 
πώς ή φήμη του 
θά ξεπαίρν α γ ε 
τόν τόπο του. Φτε 
ρούγιζαν οί έλπί- 
δες του.
Δούλευε άδιάκο- 

πα. Νυχτοξη με
ιωνότανε γιά νά 
τ’ άποτελειώση.

Τά μάτια του 
είχαν βουρκώσει 
άπ’ τή συγκίνηση.
Πήιρε τά τελευ
ταία χειρόγραφα 
κι’ άρχισε νά δι- 
χδάζη φωναχτά :

ΛΟΛΑ. (Τοΰ ψι 
θυρίζει μέ μισο- 
σβυσμένη φωνή):
Αγαπημένε μου!
Ξαναγύρισες: Πο
τέ δέν ήλπιζα 
πώς θά γύριζες 
τόσο γρήγορα.

ΤΑ ΚΗ Σ. (Μέ 
βίαιο, ύφος) : Δέ 
/ύρισα γιά σένα, 
άτιμη! άπιστη !
Ξέχασα νά πάρω 
τίς μετοχές καί 
τίς όμολογ ί ε ς 
μου. Δώσε μου τό 
κλειδί τοΰ μπα
ούλου. (Πάει κον 
τά της καί τήν 
τραβάει άπ’ τό 
χέρι βίαια φωνά- 
ζοντάς της): Δώσε μου τό κλειδί.

ΛΟΛΑ. (Απλώνει τά χέρια της 
γιά νά τον άγκαλιάση ψιθυρίζοντάς 
του θλιμμένα): Τάκη μου, άγαπη
μένε μου...

ΤΑΚΗ Σ. (Τής πιάνει μέ δύναμη 
τά χέρια «-καί σπρώχνοντάς την μέ 
δύναμη τή ρίχνει χάμου φωνάζον- 
τας): Ψεύτρα, άτιμη, άπιστη !

Τ ιποτένια!
ΛΟΛΑ. (Κλαίγοντας συνεχίζει): 

...'Ό,τι έγινε, έγινε σέ μιά στιγμή 
αδυναμίας. “Ολοι έχουνε τέτοιες κα 
κές στιγμές. Πάντα έσέν’ άγαποΰ- 
σα...

...Παρακολουθούσαν μ’ ϊκπληξι τή σκηνή σάν είδαν τόν πόλισμοβν νά τον σέρνηϊ'ζω

ΤΑΚΗΣ. (Διακόφτοντάς την) :
Σ κάσε! Άρκετά μέ κοίμιζες ώς τώ 
ρα μέ τά χάδια σου γιά νά μέ στρα- 
βώνης καί νά μ' άπατας πιό εύκο
λα!

ΛΟΛΑ. (Μέ μισοσβυσμένους λυγ
μούς) : Πάντα έσένα άγαποΰσα. Σύ 
ήσουν ή μόνη μου χαρά, σύ είσαι ή

ΛΟΛΑ. (Γονατισμένη σπαράζει): 
Συχώρεσέ με, άγαπηιαένε μου. Πάν 
τα έσέν’ άγαποΰσα. "0;τι...

ΤΑ ΚΗ Σ . (Διακόφτοντάς την μέ 
δίαιην, άπότομη φωνή) : Ψεύτρα!

χωρέσω έ; Χά, χά, χά... (Βλέπει 
νά σφίγγη στό χέρι της κάτι. Τής 
φωνάζει:) Δώσε μου τό κλειδί. Ά .  
μέσως τό κλειδί βούτηξες. Στά λε
φτά είνε πάντα ό νοΰς σας, άτιμες 

γυναίκες. Λεφτά, 
λοΰσα κι’ άπιστί- 
ες! Αύτά κάνετε 
σ’ δλη σας τή 
ζωή.

ΛΟΛΑ. (Άπό 
γονατισμένη πού
νε, γέρνει στό πά 
τωμα σιγά-σιγά'.

ΤΑΚΗ Σ. (Πη
γαίνοντας κοντά 
της:) Ά σ τ ’ αύ- 
ιά ! Πολλές φο
ρές μοΰ τάκανες 
κάτι τέτοια κόλ- 
πα καί τάχαφτα, 
ό βλάκας. Φτάνει 
πιά. (Βίαια τής 
άρπάζει τό χέρι 
καί γονατίζοντας 
προσπαθεί νά τής 
πάρη άπό τή χού 
φτα τό κλειδί:) 
Δώσε μου τό 
, \ειδί.

ΛΟΛΑ. (Σφίγ- 
όντας δσο μπο- 

οεΐ τό χέρι της, 
τού ψιθυρίζει Ικε
τευτικά, παθιά
ρικα μέ φωνή πού 
μόλις άκού γ ε- 
ται:) Συχώρεσέ 
αε, άγαπημένε 
μου. Σ ’ άγαποΰ- 
ια, σ’ άγαπώ. 
Συχώρεσέ με...

ΤΑΚΗΣ. (Μέ 
δύναμη τής ξε
σφίγγει τό χέρι. 
Στό πάτωμα πέ
φτει καί κυλάει 
ένα μπουκαλάκι. 
Τό παίρνει άνυπό 
μονα καί τό κυτ- 
τάει στό φώς. 

Τρομαγμένος κραυγάζει: ) ■ Δηλη- 
τήριο ! Δηλητήριο ! (Παίρνοντας 
στήν άγκαλιά του τή Λόλα:) Λόλα 
μου, άγαπημένη μου Λόλα..

ΛΟΛΑ. (Ξεψυχώντας:) Συχώρε
σέ με άγαπημένε μου, Τάκη μου...

ΤΑΚΗΣ. (Κλαίγοντας τή φιλάει 
στό πρόσωπο, στά χέρια, στό στό-

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒΛΙΟΥ
Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ: «Τό Χρονικό μιάς πολιτείαςβ 
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μόνη μου άγάπΓ. Έσέν’ άγαπώ, Τά μα) : Λόλα μου, άγάπη μου. (Ξε-
κη μου. Συχώρεσέ με. (Μ’ δσο πά- 
ει πιό σβυσμένη κι’ ίκετευτικιά φω
νή): ’Έχω τάσην άνάγκη νά μέ συ- 
χωρέσης...

ΤΑ ΚΗ Σ. (Ειρωνικά:) Νά σέ συ-
"■ ''■ «■ "■ "■ ΙΙβ ΙΙβ ΙΙβ ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ ,Ιβ ΙΙΒ ΙΙΒΗ Β ΙΙΒΝ Β ΙΙβ ΙΙΒ ΙΙβ ΙΙβη ΒΠ ΒΜ β ϋ Β ίβ ιβ ,,Β ,ΐΒ ,,β ι

πό τέτοιου είδους φιλοδοξίες!;
Δέν καταλαβαίνω δμως (είμαι

λίγο στενοκέφολη) γιατί ό κ.Μπου
φίδης, θέλει καί καλά καί σώνει 
νά γίνουνται σίφουνες οί νέοι, πού 
έχουν άληθινή , φλόγα, μέσα τους.

Μ.έ τό νά μήν ,έκδηλώνουν τίς έ
σωτερικές άνησυχίες τους, μέ χα
ριτωμένες συγκρούσεις καί μέ έξω 
τερικό πυρετό, δέν σημαίνει δτι δέν 
ύπάρχουν. “Οτι δέν καίει άκοίμητη 
ή φλόγα τής δημιουργίας μιυσ 
ους. ’Ίσως, οί τωρινοί νέοι νά έ- 

X-n jv  καταλάβει πώς ή έποχή τους 
'έ ν  χρειάζεται μεγάλη όρμή σέ έ- 
ξωτερικές έκδηλώσεις. . Πολύ σω- 
ο-.ά ό κ. Σιατόπουλος τονίζει δτι 
έκείνη. ή περίοδος ήταν μεταβοαι- 
κή καί χρειαζόταν τότε ό θόρυβος 
διιως τόν έννοεΐ ό κ. Μπουφίδης. 
Απ τό παληό σκοτάδι έπρεπε νά 
6γη τό Χαινούργιο φώς. Τώρα πού 
τό φώς αύτό φέγγει, άς μήν τό ά- 
γνοήσουν. Ά ς  τό προσέξουν θά 
δούνε πράγμοπτι εΐνε δημιουργικό. 
Αληθινά, «φούμαρα» μέ τήν κυρι
ολεξία, θάναι οί άσκοποι θόρυβοι, 
δταν . γίνουνται σέ άκατάλληλη έ
ποχή. Οί «νέοι» τού σήμερα, εΐναι 
κλεισμένοι στόν έαυτό τους- πιότε
ρο άπ’ τούς άλλοτινούς. Εργάζον
ται σιγά, μά στοτθ'ερά. ’Έχουν δο
θή δμως δείγματα τής δημιουργι
κής σκέψεώς τους·. Καί ποιός ξέρει, 
άργότερα τί θά, ί επετάξη αύτός ό 
κλεισμένος έαυτός τους. Λέγω- πάν
τοτε γιά τούς νέους πού τούς είναι 
πραγμοττικό σαράκι μέσα τους ή 
άγάπη πρό.ς τήν τέχ\ς] κι’ δχι γιά 
κείνους πού αύτοδιαφημίζονται λο
γοτέχνες.

Απορώ· μά τήν άλήθεια, πώς 
βρίσκεται άνθρωπος — καί μάλι
στα πού γράφει — νά βγάζη συμ
περάσματα γιά τή λογοτεχνία, ά
πό τίς έξωτερικές έκδηλώσεις της, 
κι’ δχι άπ’ τό περιεχόμενο ή τό ύ- 
λικό τών έργατών της. Τάχα, ή έ- 
ξέλιξη έοχεται άπ’ τίς άνησυχιεχ, 
πού πετοΰν έπιπόλαια πάνο3 άπ’ τά 
κεφάλια μας ·; "Η είναι άττόρρυΐα 
τής άτομικής άξίας μας, ή, άν θ« 
τε, τών μυστικών δημιουργικών ά- 
νησυχιών μας, δταν καρποφορούν 
μέ τόν καιρό τους;

Έ ξ  άλλου ξεχνά δ κ. Μπουφί
δης δτι τά σοβαρά φιλολογικά πε
ριοδικά διεξάγουν τόν άγώνα τους 
— άν έπιτοέπεται ή λέξι — κεκλει. 
σμένων τών θυρών· γιά τούς νέους. 
Έκτός άν γνω,-Λης, άν έκλιπαρή- 
σης καί πολλά άν, πού τά β«ρύ- 
νονται πολλοί σοβαροί νέοι.

Τά άλλα πεοιοδικά; «Γράψετέ το 
έτσι, νά ταιριάζη μέ τήν ταχτική 
τού περιοδικού· βάλετε, τοόμο. βά
λετε Μξαψι. γιά νά τ'- ^ήξη τόν α
ναγνώστη· κόφτε το, ε7νε ιαεγάλο· 
συμπληρώσετέ το κείνη τήν ώρα 
καί τά λοιπά».

Ποάγμοαα πού σοΰ κόβουν τήν 
αύ&όριιητη διάθεσι ένός καλού κοα 
ματιού.

Κι’ αύτά δλα, άν δέν σέ άποροί- 
ψουν άπ’ τήν άρχή, γιατί θά κόψης 
τό ψωμι τών έξ έπαγγέλματος λο
γοτεχνών. Συχνά-πυκνά νοιαίζουν 
πώς ιαάς κάνουν καί χάρη άν βά
λουν £να ποίημα fi διήγημα.

Τί κουοάγιο δίνουν, σάς παρα
καλώ. αύτές οί συνθήκες, στούς νέ
ους; Καί άπό ποΰ λοιπόν θέλετε νά 
τούς γνωρίσουν, σά δέν μποοΰν νά 
βνάλουν σέ βιβλία τήν έργασία 
τους: Μ ήπ ω ς άπ’ τά Μ έν τ ιο υ υ : Νά 
βνάλουν περιοδικά και Φ'»λλάδες: 
Βέβαια κάτι είναι κι’ αύτό. μά θέ
λουν χρώστα καί έπειδή λείπουν 
Φαίνεται άη’ τούς «ΊΜεοινούς νέ
ους γιά ιαιά σταθ'Λ'ν ίκδοσι, δέν 
τούς άοίαει νά vf· '■ ■ "όνο μπού.
'MO V i A- T f AjfXc*.
τε, δέν ξέοΜ  τί r·’ · V πέ ά λ

Λες έπ οχές, πάντω ς σέ τούτη α ισθά

νομαι νά διαπνέη ένας άέρας κα- 
τασταλάξεως, πού δέν είναι διόλου 
κακός.

“ Οσο γιά τίς συντροφιές, δέν έγι
ναν καί σπουδαία πράγματα, μά 
δχι καί καθόλου. Οί συντροφιές, σε

σπάει σέ λυγμούς έχοντας σφιχταγ- 
καλισμένη τή Λόλα. “Υστερ’ άπ’ ώ
ρα, μέ σβυσμένη φωνή:) Συχώρεσέ 
με, άγαπημένη μου γιά δ,τι σού- 
κανα. (Άφήνοντάς τη στό πάτωμα» 
σηκώνεται. Αισθάνεται σαλεμένο τό 
λογικό του. Τό βλέμμα του πέφτει 
στό τραπέζι. Μέ τσακισμένα βήμα
τα προχωράει καί παίρνει ένα στι
λέτο. Γυρίζει κοντά στή Λόλα, γο 
νατίζει ικαί φιλώντας την ψιθυρί-

καμμιά έποχή δέν άξίζουν δταν’κύ- ^ : 1 1 ΕτΓΡ Ι1,ε.,ν^..μ®ς. άΥκ«λ^ σ11,6 
ριο σκοπό έχουν «σούπα - μαδπες» 
άγονο. Τό πάν είναι νά ώφελοΰνται 
έκείνοι πού τίς άποτελοΰν. Καί τώ
ρα, εΐναι καιρός νά ένωθοΰν οί νέ
οι σέ μιά ή μεμονωμένες συντρο
φιές — άνεπίσημες καλύτερα— άπ’ 
τίς όποιες νά βγαίνη ούσία. Δέν ύ- 
πάρχει καλύτερη άπόλοαισι άπό μιά 
συζήτηση ώφέλιμη, άπό μιά καλή 
ψυχαγωγία, άπό μιά καλή νοικο
κυρίστικη συντροφιά λογοτεχνών.
Εμπρός λοιπόν οί νέοι. Καί ό κ.
Μπουφίδης, ό νέος καί'παληός μα
ζύ, άς πρωτοστοπήση, άφοΰ οί νέ
οι οί τωρινοί εΐναι πιό άδρανεϊς 
άπ’ αύτόν.

Ή  έλλειψι λοιπόν .τοΰ σίφουνα, 
δσον άφορςϊ τίς συντροφιές δέν εΐ
ναι βάσιμο στοιχείο τής μή ύπαρ
ξης δημιουργικής καλλιτεχνικής 
φλόγας.

Γ ιά τούς θιάσους τών νέων, άς 
άπαντήσουν τά νεαρά βλαστάρια 
τοΰ θεάτρου. Έγώ  άπλώς θεατρό
φιλη είμαι. “Οσο γιά τήν έπιθεώ- 
ρησι, μέ τήν όποίαν · άσχολοΰνται 
πολλοί νέοι· γιά νά κάνουν ντόρο, έ
δώ πού τά λέμε, κι’ ό κ. Μποφίδης 
άν μπορούσε θά άνέδαζε κανένα 
νουμεράκι, άφοΰ θά τοΰφερνε ψιλά.

Γιατί δμως τούς ανακατεύει ; 
’ Αλλοι είναι οί έπιθεωρησιογράφοι 
καί άλλοι οί ποιητές καί πεζογρά- 
φοι. Κάνα-δυό, μπορεί νά συνδυά- 
άζουν καί τά δυό.

Δέν είμαι διόλου ύπέρ τοΰ συρ- 
ρεαλισμοΰ, άλλά θάπρεπε νόί τόν 
ίκανοποιή κάπως, αύτή ή κίνησι,

θάνατος γιά νά νοιώση ό ένας τόν 
άλλο. (Μέ τρυφεράδα:) ’Άς  ένω- 
θούμε, άγγελέ μου, στήν άγκαλιά 
του... (Βυθίζει τό στιλέτο στήν κ<χρ 
διά του, πέφτει δίπλα της, τήν άγ- 
καλιάζει καί ξεψυχάει).

ΑΥΛΑΙΑ
Άπ ’ τά μάτια του κυλούσαν δά

κρυα. Αύτό εΐνε έργο, είπε θριαμ
βευτικά στόν έαυτό του. Σηκώθη
κε κι’ άνοιξε τό παράθυρο. Τά τε
λευταία άστέρια τρεμόσδανοτν. Γλυ- 
κοχάραζε. Κύτταζε ρεμβοοστικά τό 
ρόδισμα τής χαραυγής. θάρρεψε 
πώς γλυκοχάραζεν άντάμα μέ τή 
χαραυγή τής δόξας του. Φοτνταζό- 
ταν τόν ένθουσιασμό τοΰ θιασάρχη 
καί τήν Ικοτνοποίηση τοΰ κόσμου ά
πό τό έργο του. Κάτι σουβλιές στά 
μελίγγια του καί μιά ζαλάδα τόν 
έρριξοτν στό κρεββάτι του.

* * *
Στό μυαλό του χοροπήδαγαν έφι- 

αλτικά τά τελευταία λόγια τοΰ θια- 
σάρχη:

—Ξέρετε δέν «άνει γιά τό θέα
τρό μας αύτό τό έργο. Εΐνε δμως 
πολύ καλό. Φροντίστε νά παίχτη σέ 
κανένα άλλο.

’Ήξερε καλά τί σημαίνανε δλα 
αύτά: Τό έργο του δέν τάρεσε. Τέ
τοιο έργο! Άλλά τάχε μάθει δλα. 
Ανεβάζανε ένα φλλο έργο ένός 
κουτού ποϋκανε τόν συγγραφέα.

H tccv έν’ άσήμαντο δράμα. Τ’ ά-

Ύπάρχουν γυναίκες ώραίες πού 
ή ώμορφιά τους έχει κάτι τό σκλη
ρό καί τό τραχύ, χωρίς έκφραση, 
πού σ’ άφήνουν ασυγκίνητο. "Αλ
λες πάλι σέ σταματοΰν μέ τή νο
στιμάδα τους καί τήν τσαχπινιά 
τους κι’ άλλες, είτε τό θέλεις, είτε 
δχι, σέ τραβούνε καί σέ παρασύ
ρουνε μέ μιά γοητεία παράξενη, 
πρωτόφαντη, μέ μιάν έξυπνάδα 
γιομάτη παραδοξολογήματα, μέ 
φερσίματα πρωτόγονα καί θελκτι
κά. Σοΰ δίνουν στήν άρχή στά νεΰ
ρα κι’ δμως σέ δένουν πλάι τους, 
καί, χωρίς νά τό νοιώσης, λυγίζουν 
τή θέλησή σου, μαγεύουν τό πνεΰ
μα σου. καί τότες, γίνεσαι ένα μ’ 
αύτές καί τόσο πολύ, πού, άν τίς 
χάσης, νομίζεις πώς έχασες ένα 
κομμάτι άπ’ τόν έαυτό σου. Τό ίδιο 
άπαράλλαχτα, γίνεται, μοΰ φαίνε
ται, καί μέ τά βιβλία. Γιατί καί τοΰ 
τα, δπως κι’ οί γυναίκες, κρύβουν 
μέ φθόνο τήν ώμορφιά τους, μιόη/ 
ώμορφιά, πού πότε σ’ άφήνει ψυχρό 
κι* άσυγ κινητό καί πότε σέ γοητεύει 
καί σ’ άφοπλίζει.

"Ετσι καί τό «Χρονικό μιας πολι
τείας» τοΰ Παντελή Πρεβελάκη γιό- 
μισε τήν ψυχή μου στό τέλος μ' ένα 
θέλγητρο παράξενο καί μ’ άνάγκα- 
σε νά ξαναγύρίσω καί νά ξαναδια
βάσω κάποες ζωντανές σελίδες του. 
Στήν άρχή, σάν τ' άνοιξα κι’ έρρι- 
ξα τό βλέμμα μου στίς πρώτες 
γραμμές, σταμάτησα γιά μιά στιγ
μή κι’ έκοτνα νά τό κλείσω. Ή  περι
έργεια δμως νίκησε μέσα μου. Περι 
έργεια πού δέν γεννήθηκε μονάχα 
άπό τίς κριτικές πού γράφτηκοτν 
γι’ αύτό Κι’ έτυχε νά διαβάσω, οΰτε 
άπό τήν ουραία του έμφάνιση, τήν 
τόσο ξεκούραστη στό μάτι καί τόσο 
πολιτισμένη. Περιέργεια πού βλά- 
στησε ^έσα μου άσυνείδητα, γιατί 
γνωρίζω τό συγγραφέα. Γνωριμιά 
πού δέν έγινε τώρα πού κατέχει μι
άν άνώτατη δημοσία θέση, μά πού 
χάνεται μέσα στά χρόνια, δταν κά
ποτε συζητούσαμε γιά τά σχέδιά 
μας κι* δταν κάποια πρωινά, μοΰ 
έδειχνε μέ ύπερηφάνεια τήν άνέκ- 
δοτη άκόμα έργασία του γιά τό 
θεοτοκόπουλο τό Γκρέκο.

Διάβαζα λοιπόν τίς πρώτες σελί
δες τοΰ κρητικοΰ χρονικού καί κα
θώς διάβαζα, μ’ δλο πού μέ σταμα 
τοΰσαν λέξεις άσυνήθιστες, έκφρά- 
σεις παράξενες, προχωρούσα άδιά- 
κοπα κι’ έφτασα έτσι στό τέλος δί
χως ό ϊδιος νά τό καταλάβω μονορ 
ροΰφι. Σιγά ή φαντασία μου δού
λευε καί μπροστά ζωντάνευε τό Ρέ- 
θεμνος, ή μικρή πολιτεία, πού δέν 
τήν είδα άκόιια μέ τά μάτια μου, 
μά πού τήν ένοιωσα μέ τήν ψυχή 
μου, πού̂  χάρηκα τό θέλγητρό της 
καί τίς ιστορίες της, κάτι ιστορίες 
άπλές καί παράξενες μαζί, σάν πα
ραμύθι. Δέν ήταν ό συγγραφέας 
πού άνιστοροΰσε καί ξετύλιγε μπρο 
στά μου τό τοπίο μέ τούς άνθρώ
πους του καί τούς καϋμούς του, ή
ταν μιά φωνή γνώριμη, άπλή καί 
ποιητική ,σά μιας γιοτ/ιάς άγαπη- 
μένης, πού διηγότοτν, διηγόταν ά- 
κούραστα τό παραμύθι μιάς πολι
τείας. Καί τό παραμύθι τοΰτο δλο 
καί ζωντάνευε, δλο καί μεγάλωνε 
καί ή άτμόσφαιρα γιόμιζε άπό τό 
άρωμα των δρόμων, τών συνοικιών, 
τών σπιτιών τοΰ Ρεθέμνου, κι’ έβλε- 
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πες νά περνούν οί Κρητικοί, οΐ 
Τούρκοι, οί Χοτζάδες, οί 'Οβριοί, 
κι’ ένοιωθες τόν παλμό της καρδιάς 
τών καραβιών, της Θάλασσας, τών 
τζαμιών, τών μιναρέδω ,̂ τών έκκλη 
σιών. Κι’ δλα τούτα, σάν πρωτόφαν
τες καί παράξενες εικόνες καιρών 
άλλοτινών, σέ νανούριζαν, σέ γοή
τευαν, σ’ άφώπλιζαν μέ τή δροσιά 
τους, μέ τό φέρσιμό τους, μέ τήν 
περιπέτειά τους.

"Ετσι χάρηκα Kt’ έγώ τό Ρέθε- 
μνος, τήν πολιτεία τούτη πού τό χρο 
νικό της τό γέννησε ό πόνος καί ή 
άγάπη. «’Έβγοίλα άπό τόν πόνο του 
—γράφει ό Πρεβελάκης στό τέλος— 
έτούτο τό χρονικό πού άν καί λυπη
τερό, παρηγόρησε τήν ψυχή μου 
στήν ξενητιά, καί τοΰ τό φέρνω. Τό 
κρατώ σάν τάμα πάνω στήν καρδιά 
μου, δέν ξέρω πώς νά τό άποχωρι- 
στώ καί νά τό δώσω. ΘάΘελα νάνε 
κι’ οτύτό λουλουδισμένο, μυρισμένο 
άπ’ δ,τι καλύτερο έχω στά στήθη 
μου καί δυνατό μέσα στόν καιρό, 
θά τδθελα νά ζή καί σήμερα κι’ αΰ 
ριο καί πάντα *αί νά μή χάση πο- 
τές τή μυρουδιά του. θά τδθελα ά- 
θάνοττο, γιά νά 5:η ένόατια στή μοΐ 
ρα τοΰ Ρεθέμνου καί τής κάθε πο
λιτείας πούναι άπό πέτρες καί κερα 
μίδια. θάθελα έδώ μέσα νά ζήση τό 
Ρέθεμνος. Νά ζήση μέσα άπό μένα, 
ποδμαι κομμάτι δικό του. Κι’ ό λό
γος μου, σοθετός και καλόδετος σά 
ζωντοτνό κορμί, νά περάση τή θύμη
σή Toy μές άπό τή θάλασσα τοΰ και 
ροΰ πώς πέρασε άπό τό φουσκωμέ
νο νερό ό "Αγιος Χριστόφορος τό 
θείο τό Βρέφος».

θά μποροΰσα νά δώσω πολλές πε 
ρικοπές άπό τό μοναδικό τοΰτο βι
βλίο πού λούζεται όλόκληρο μέσα 
σέ ποιητική άτμόσφαιρα συγκρατη
μένη καί συγκινημένη μαζί. θά μπο 
ροΰσα νά πώ, μέ τή σειρά μου, δτι 
ό Πρεβελάκης άναδείχνεται έδώ έ'- 
νας συγγραφέας μέ ξεχωριστή προ 
σ^πικότητα πού γνωρίζει τά μυστι
κά τής τεχνικής, πού ξέρει νά ύπο- 
τάξη τή δημοτική γλώσσα καί νά 
τήν παρουσιάση μέ καινούργια Οέλ 
γητρα, μέ ζωντάνια, μέ χρώμα, θά 
μποροΰσα άκόμα νά πώ πόσο οί πε
ριγραφές του εΐνε γιομάτες παλμό, 
γρηγοράδα, καί πόσο θυμίζουν, χω
ρίς νά τά μιμούνται, κάποια μεσαι
ωνικά χρονικά, πού κι’ έκεΐνα, δπως 
καί τούτο, τά γέννησε ή στοργή κι’ 
ό θαυμασμός. Καί θά μοΰ ήταν βο
λετό ν’ άναφέρω σελίδες έξαιρετι- 
κές (77—109), σελίδες σάν παραμύ
θια πού σοΰ κόβουν τόν ϋιτνο (132— 
—140) καί σ’ αιχμαλωτίζουν και σέ 
μαγεύουν μέ τήν άπλότητά τους, μέ 
τή νοσταλγία τους. “ Ολα τοΰτα μοΰ 
ήταν εύκολο νά τ’ άραδιάσω καί νά 
τά έξηγήσω.

Μά θέλω νά σταθώ καλύτερα σέ 
κάτι άλλο : δχι στήν ποίηση, δχι 
στό θέλγητρο, δχι στή συγκίνηση, 
δχι σέ κάποιες παράξενες λέξεις ή 
έκφράσεις. θέλω νά σταθώ στήν δ- 
λην άτμόσφαιρα' καί στό ύφος, δυό 
πράγματα δύσκολα κάί πού τά πε
τυχαίνουν οί προικισμένοι πεζογρά- 
Φοι. Δυό πραγματικές νίκες καί τό 
ένα καί τό άλλο, πού τιμούν τό συγ 
γραφέα καί τοΰ χαρίζουν μιά ξεχω
ριστή θέση στά σύγχρονα νεοελλη
νικά γράμματα.

ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π ΡΑΤΣ I ΚΑΣ 
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τόν κ. Χάγερ -  Μπουφίδη, άφού ! ^ίωσε.ν °μ ωζ ό σκηνοθέτης ν’ άνε- 
τρελλαίνεται γιά σίφουνες. Ό  συρ- ! βαστη γιατί είχε έρωμένη τήν ά- 
ρεαλισμός σίφουνας είναι καί θά δελφή τοΰ συγγραφέως. Εΐχοτν άρ·
πέραση.

Δέν φαντάζομαι νά βρεθή νέος 
λογοτέχνης, πού νά μή σέβεται 
τούς πρίν άπ’ αύτόν καί τούς πα- 
λαιοτέρους άκόμα. Οί περασμέ
νες γενιές — άξίζουν, πολύ, ή λί-

χίσει κιόλας τίς δοκιμές. Καί στήν 
Τέχνη, σκεφτότανε, παίζει τόν πρ<3 
το ρόλο ή αισχρότητα. Στήν Τέχνη, 
στήν θεία Τέχνη πού δλα πρέπει 
νά παραμερίζωνται μπιροστά της. 
Τόνε πήρεν ένα παιδιάστικο παρά-

γο -  εΐναι άξιες σεβασμού, γιατί | πονο κι’ άρχισε νά κλαίη μ’ άνα- 
έξόν άπό τή συμβολή τους γενικά : φυλλητά. 
στήν πρόοδο τής χώρας μας, κάτι 1 
έχουν σταλάξει καί στίς ψυχές τών 
νέων. Κι’ οί «νέοι» φωνάζουν: «Υ 
πάρχομε· κι’ είμαστε πολλοί πού έ- 
χοιιε πίστη καί φλόγα μέσα μας».

Λοιπόν δπως σέβονται οί νέοι , _ , ,
τούς παληούς, άς σεβαστούν κι’ αύ- ι τι> Κουταμάρες; Δέν χο(νω έ- 
τοί έκείνους. ’Άς σεβαστούν τήν ! Υ ώ τόν 5πν0 Υ ιά τιποτένια
έργασία τους, έστω λίγη, γιατί κι’ ! sp-γα. Δέν πάω.
οί ίδιοι ύπήρςαν τέτοιοι. "Ας τήν j Νωρίς - νωρίς έπεσε στό κρεβ.
κρίνουν, κάθε φορά χωρίς πάθος. ®άτι του. Στριφογύριζεν δμως σά
Χωρίς βρισιές Ρ; λιβανίσματα^ ^ς , 0βούρα. Δέν τοΰ κόλλαγε ύπνος.

Κάτι τόν τυραννοΰσε. Σάν μιά δύ

Βημάτιζε στήν κάμαρά του νευ
ρικά. Σχεδόν πεισματάρικα, μουρ 
μούριζε: Έγώ  θά πάω στήν πρε
μιέρα αύτουνοΰ τοΰ γελοίου ; Νά

τήν κρίνουν όίκαια. Καί &ά τήν 
κρίνουν δίκαια δταν τήν μελετή
σουν. ’Άς  ποΰμε τά ψεγάδια, άς 
ποΰυε καί τις χάρες της. Καί τότε 
νά είναι βέβαιοι δτι ή δίκαιη κρίση 
τους θά γίνη όδηγήτρα στήν πρόο
δο τών ταλέντων.

Τελειώνοντας, τονίζω δτι μιά κα
τηγορία κι’ άν δέν φέρη κακές συ
νέπειες, εΐναι οπωσδήποτε κατηγο
ρία καί χρειάζεται σοβαρές σκέ- 
ψειο. Δέν εΐνε ένα διαλογάκι:

«Εκείνος τόσων έτών, έκείνη τό
σων.. καί λοιπά», πού μπορεί νά 
γραφή στό γόνατο. Έκτός άν ό κ . 
Μπουφίδης δίψαγε πολεμική καί 
σκέφθηκε νά ιά βάλρ μέ τούς νέ
ους. γιά ποικιλία τής ζωής ιου. 
Καί οί μικοολεπτομέρειες έχουν, 
βλέπετε, κι’ αύτές τις συγκινήσεις 
τους.

εύχ""*— Α q· Γ·"Λ ,'ΐά τή φιλ 
νία.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

ναμη νά τόν έσπρωχνε νά πάη στό 
θέατρο. Μιά σκέψη πέρασε άπ’ τό 
μυαλό του. Νά πήγαινε καί νά 
παρακόΛαγε τούς κριτικούς νά 
τούς διαβάση τό έργο του.. Αύτοί 
θάβλεπαν τήν άξία του.

Γρήγορα - γρήγορα ντύθηκε, 
πήρε τά χειρόγραφά του κι’ έτρε- 
ξε γιά τό θέατρο. Τοδκοτνεν έντύ
πωση ή πολυκοσμία. Μεγάλες ρε
κλάμες διαφήμιζαν τό έργο καί 
τόν συγγραφέα μέ τά πιό κολα
κευτικά λόγια. Χαμογέλασε ειρω
νικά. Στήν είσοδο στάθηκε καί 
κύτταξε τόν κόσμο. Τούς είχε έ- 
ξαπατήσει τούς άνθρώπους ή με
γάλη ρεκλάμα. ’Έπρεπε νά τούς 
τό πή, γιά νά μή δώσουν άδικα τά 
λεφτά τους. “ Οσο έβλεπε τόν κό
σμο νά μπαίνη καί νά πληθαίνη, 
τόσο πιό πολύ αίσθόα/όταν τήν ύ-

Στό προηγούμενο σημείωμα γιά 
τήν πνευματική Ιδιοκτησία καί τήν 
προστασία της, προσπάθησα νά δώ
σω μιά είκόνα τής έξελίξεως τής 
προστασίας αύτής γενικώς. Σήμερα 
θά έξετάσω τήν έκτασι τής προστα
σίας αύτής σύμφωνα μέ τήν κειμέ- 
νην νομοθεσία στήν Ελλάδα. Τό ση 
μερινό σημείωμα μπορεί νά εΐνε 
κουραστικό γιά τόν άναγνώστη, 
γιοαί θά άνακατεύεται μέ άρθρα 
καί μέ νόμους, μά πιστεύω πώς θά
ναι καί περισσότερο ένδιαφέρο, για
τί θά ξεφεύγη άπό τή γενική θεω- 
Ι·ΙΙ·ιι·ιι·ιι·ιι·|ΐ·ιι·ιι·ιι·|ΙΒ Ι|·η·ιι·ιι·ιι·ι 
ποχρέωση νά τούς τό πη, νά τούς 
φωνάξη τήν άλήβεια. Εΐχε άνεβή 
στήν είσοδο. Στό τελευταίο σκα
λοπάτι γύρισε άπό περιέργεια γιά 
νά δη τήν κοσμοπλημμύρα. Ή  εί
σοδος εΐχε γεμίσει ώς τό δρόμο. 
Κι’ δλο μπαίνοινε στό θέατρο. Σάν 
κάτι ένοιωσε νά ξεσπάη μέσα του. 
Απλωσε τά χέρια του μπροστά 
οτήν πόρτα γιά νά μποδίση τόν κό 
ομο νά μπή.

Μ’ δσο μπόραγε πιό δυνατή φω
νή άρχισε νά φωνάζη:

—Μήν πηγαίνετε, κύριοι, μέσα ! 
’Άδικα δίνετε τά λεφτά σας. Εΐνε 
έ'να τιποτένιο έργο αύτό πού θά 
παίχτη. Τδθελε ό σκηνοθέτης άπό 
αισχρό συμφέρω γι’ αύτό παίζε
ται. Δέν άξίζει τίποτα. Τό δικό 
μου τό έργο εΐνε ένα ζωντοτνό, έ
να μεγάλο δράμα!

Μέ δυνατά σπρωξή,ματα τόν κα- 
τέδασοτν άπό τίς σκάλες. Αύτός δ
μως δέν έποτψε νά φωνάζη:

—Δέν άξί.ει αύτό τό έργο! Τό 
δικό μου εΐνε δυνατό...

ΟΟτε καί τά τραβήγματα τοΰ 
πόλισμαν μπόρεσαν νά τόν κάνου
νε νά πάψη. Αδιάκοπα φώναζε δ
σο μπόραγε πιό δυνοαά:

—Τό δικό μου τό δράμα εΐνε δυ- 
νατό, εΐνε μεγάλο...

“ Οσοι άπ’ τούς θεατές είχαν 
μείνει στήν είσοδο καί παρακολου 
θοΰσαν μ’ έκπληξη τή σκηνή τόνε 
συμπόνεσοτν σάν τόν εΐδοιν νά τόν 
σούρνη ό πόλισμαν τραβώντας τον 
δξω. Τόν παρακολουθούσαν μέσα 
άπ’ τόν κόσμο πούταν στό δρόμο 
καί ξεχώριζοα/ άνάμεσ’ άπ’ τήν ό
χλοβοή τήν άλλόφρονη κραυγή 
του :

—Τό δικό μου τό δράμα εΐνε με
γάλο...

Μερικοί άπ’ τούς θεοσές σκύψαν 
καί μάζεψαν εύλαβικά τά χειρό
γραφά του ποδχαν σκορπίσει στά 
σκαλιά. Τά κράταγαν τόσο στορ
γικά. Σ  ά νάταν τίποτ’ άγια πράγ
ματα...

Ν ΙΚ Ο Σ  ΑΓΓΕΛΟΥ
Ή  ξυλογραφία εΐνε έργο του γνωστού 

Σ ιαμαίου ξυλογράφοο κ. Τ. Νόττον.

ρητικολογία.
Στήν περίπτωσι αύτή περιωρίσθη 

ή προστασία τών δικαιωμάτων τοΰ 
συγγραφέως έπί τής μεταφράσεως 
τοΰ έργου του στή δεκαετία, γιά νά 
μπορή τό δικαίωμα τής μεταφράσε
ως μετά τήν δεκαετίαν νά γίνεται 
κοινόν κτήμα, έτσι θά μπορούν εύ- 
κολώτερα νά μεταφράζωνται έργα 
ξένα στήν Ελληνική καί τάνάπαλι 
(Εισηγητική έκθεσις Υπουργού έπί 
τοΰ νόμου).

Κοπ;ά τό άρθρον 7 τοΰ νόμου αύ
τοΰ ό συγγραφεύς ή άλλος δικαι
ούχος θεατρικού έργου, τό όποιον 
παρεστάθη άνευ άδειας αύτοΰ, δι
καιούται ποσοστών 12 % έκ τών ά- 
καθαρίστων εισπράξεων έκάστης 
παραστάσεως. Απέναντι τοΰ συγ
γραφέως ή τοΰ δικαιούχου γιά τό 
ποσοστό αύτό καί γιά κάθε άλλη 
ζημία πού θά ύποστή έκ τής παρα- 
δάσεως εΐνε άλληλεγγύως ύπεύθυ- 
νοι οί θιασάρχαι, οί ήθοποιοί, ό ά- 
ναλαβών έργολαδικώς τήν παράστα 
σιν ή έχων μέρισμα έκ τών είσπρά 
ξεων θεατρώνης. Είσπράττεται δέ 
καί διά προσωπικής κρατήσεως τό 
όφειλόμενο ποσό.

Αύτές εΐνε οί κυριώτερες καί ού- 
σιαστικώτερες διοσάξεις πού προσ
τατεύουν τήν πνευμοαική ιδιοκτησία. 
Ό  νόμος 2527 προστατεύει τήν πνευ 
ματική ιδιοκτησία τών έφευρετών 
έπί τών έφευρέσεών των.

Εΐνε άλήθεια δτι ή προστασία εΐ
νε άρκετή, σέ μερικά μάλιστα ση
μεία ύπεραρκετή. Πλήν δμως οί 
κλοπές καί οί σφετερισμοί έξακο- 
λουθοΰν καθώς ξέρουμε καί μάλι
στα κατά τρόπο άσύστολο. Δέν φτάί 
νε σ’ οώτό οί νόμοι, ούτε τά δικα
στήρια, πού δταν συνήντησοτν τό ά- 
δίκημα δέν τό συνεχώρησοτν. ’Ίσως 
φταίει ή άδιαφορία τών ένδιαφερο- 
μένων, οί όποιοι άπό μιά κακώς 
έννοουμένη μεγαλοψυχία ή καί ά
διαφορία δέν ώδήγησαν δλους αύ
τούς πού σφετερίζονται τήν ξένη 
πνευμοαική ιδιοκτησία μέχρι τού δι
καστηρίου. Φταίνε ίσως αύτοί πού 
δέν δίδουν τόν λόγο είς τόν Εισαγ
γελέα κάθε φορά. Καί τό φταίξιμό 
τους εΐνε μεγάλο γιοττί μέ τή μεγα
λοψυχία τους ή τήν άδιαφορία τους 
γίνονται βοηθοί στούς διράστας πού 
τόσο άποδοκιμάζει ή πολιτεία. Έ 
γώ μάλιστα πιστεύω, δτι έκεΐνοι πού 
ύφίστοο/ται τήν έκμετάλλευσι τού 
πνευμοτπκοΰ προϊόντος καί Σέν μι 
λοΰν, στό βάθος έχουν κάποια δει 
λία καί ένεκεν αύτής δέν καταδιώ 
κουν τόν ένοχο.

Δ. ΨΕΥΔΟΣ 
Δικηγόρος
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>

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ ,  Α Ν Τ Ε Γ Κ Α Ι Σ Ε ί Σ  ' 
Μ Ε Τ Α Ξ Υ  ΠΟΑΑΟΝ M A I  ΑΣΣΩΝ 
ΠΡΟΣ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Μ Ο Ν  E N I Q N  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΝ ΟΙΑΣΟΝ
Ταξιθέτες, μπαλλαρίνες, δ... θ ω μ δ ς , ήλεκτρολόγοι 
(έκ τών κάτω πρέπει πάντα νά άρχίζουνε οί λόγοι) 

συγγραφείς, μαέστροι, κι’ άλλοι πρό παντός ήθοποιοί 
κι’ οί όλίγοι πού. ύπάρχουν στήν Άθήνο θεατρώνσι 
Ετοιμάζονται μέ φούρια, μ’ άντεγκλήοεις καί φαιδρά 
;(κα’ι φαιδρά ώσάν ν' άκούω νά διδάσκη ό Μαδρά 
τούς... άπειρους δπου έχει μαθητάς ιϊς τή σχολή του) 
πού θά παίξουνε τό θέρος, πού θά πίνουν, πού θά τρώνε 
πού θά... χύντ) ό καθ’ ένας γιά τόν άλλον τή χολή του.

"Ελα! δ  Μοΰοα σέ ικετεύω καί μέ τή βοήθειά σου 
κάνε με νά περιγράψω τόν καταρτισμό θιάσου.

[(Ή  σκηνή στά ικαφενεΐα, τά γνωστά τό «Σπόρ» καί
(«Στέμμα».

Κι’ δσοι είπαμε πιό πάνω καθ’ όμίλους καθισμένοι 
πότε ήρεμοι καί πότε μέ άγριωπό τό βλέμμα 
συζητούν. Καί είς τό τάβλι τοϋ τυχαίου διπλανού τους 
ένφ εΐνε σέ κιτάπια κι’ άριθμούς προσηλωμένοι 
έχουν ποΰ καί ποϋ τό νοΰ τους.

—Αλήθεια, εΐνε γεγονός, ύπέγραψε ό Μαυρέας;
—Τώώώώρα! χιλιάδες είκοσι έτσέπωσε ώραίας.
—'Τί λές καϋμένε! είκοσι; Έγώ  ξέρω καλά, 
πώς πήρε περισσότερα. Μοΰ τώπε σάν τόν βρήκα.
—Τό ξέρω, πήρε είκοσιδυό, πλήν δμως δέν μιλά; 
γι’ αύτές τίς δυό, πού είπαμε, μήν τό μπελά του βρή. 
Γ  ιατί τίς παίρνει, πάντοτε κρυφά άπ’ τή Μαρίκα 
γιά χαρτζηλίκι περιττό, καί γιά καμμιά... ξερή.

*-’Έ , τότε, άποκλείεται. Διέγραψτον Μοτνέλλη, 
|(έδώ ό Μανέλλης ήτανε ό πρόχειρος γραφέας)* 
—Καί ποιόνε λές νά πάρουμε γιά πρώτο κωμικό; 
ΗΊοιόνε; Τό Στυλιανόπουλο. Εΐνε καλός, τραβάει. 
—’Όχι αύτόν. Τόν τσίμπησε έσχάτως τό κουνέλι 
καί θέλει δπου πάει
νάναι κακός ήθοποιός καί φίνος... συγγραφέας.

—Μωρέ άφήστε τους αύτούς, γυναίκα θέλω ώς βάσι 
έπεμβαίνει ό θεατρώνης τοΰ θεάτρου «Περροκέ» 
κι’ δ,τι θέλει άς άνεδάση, κι’ δ,τι θέλει άς κοαεβάση. 
Φωφώ Λ ο υ κ ά  (έπεμδαίνουσα είς ’Αγγλικήν). Ώ !

(Καί.
—’Αφήστε βρέ τίς γκρίνιες σας, άφήστε τά χαζά.
Πάνω στή λέξι τά «χαζά» πού είπε ή Ζαζά 
εισέρχεται γνωστότατος ώς συγγραφέας πρώτος 
καί ό Πετράς ό Σώτος.

* * * >

·—Τί κάνετε; Μαλώνετε; έφώναξε. Ειρήνη 1 
Σουμπρέττα, έάν θέλετε, έχω τή Ζαφειρίνη.’
Λοιπόν, τί περιμένετε; θέτε γι’ αύτήν νά τρέξώ; 
θ ω μ ά ς  (σάν τ’ άκουσε αύτά). Γκαρσόν!, πέτα τον

.(έ’ξω.

Σ ύ λ δ α ς  (πού μέχρι τή στιγμή έκείνη έσιώπα 
σάν τό γνωστό τό μαθητή τοΰ Ίησοΰ Κλεώπα).
—"Ε, ήσυχία βρέ παιδιά. Σταθήτε νά μιλήσουμε 
νά δοΰμε ποιόν ήθοποιό άκόμα περισσεύουμε 
νά βροΰμε δύο κωμικούς άκόμα νά τούς κλείσουμε 
καί ΰστερα χαζεύουμε.

'(Είς τό «χαζεύουμε» ξανά είσήλθε δ Πέτρας)'*
—Έμένανε φωνάξατε; ήρώτησε μ’ άπάθεια. 
θ ω μ δ ς . Βρέ Σώτο φαίνεται πώς έχεις... τηλεπάθεια. 
Π ρ ι ν έ α ς. Εΐνε κι’ αύτό συνέπεια μιδς κάποιας λο

γικής
θά βγάλω έγχειρίδιο βοτοτνολογικής 
ικαί θά έκθέσω είτα,
τί σχέσιν έχουν οί χαζοί μέ τά γνωστά τά βλήτα.

Φω νές. " Ε ! Γιάννη, ήρθαμε έδώ νά συζητήσουμβ 
καί θίασο άν μπορέσουμε κι’ έμεΐς νά κοττάρτίσουμ*. 
Είμαστε τόσοι ήθοποιοί, είμαστε τόσα στόματα 
θέατρο εΐνε άδειανό μόνο τό «Περροκέ» 
καί,
καθώς έμεΐς μαλώνουμε σάν τά παληά τά κόμματα 
καί κόβουμε παρόλας
θά μάς τό πάρη, βέβαιοι νά είσαστε ό... Μόλας. 
Μ ό λ α ς  (πού μπαίνει). Βέβαια. Τό έχω ήδη πάρει 
άκόμα δέν τό πήρατε κανένας σας χαμπάρι;

"Ο λ ο ι !  Τό πήρες; Καί γιά πές, τί έργο θέ νά παίξης 
καί τό... καραγκιοζόφιλο κοινό μήν περιπαίξης;
Κ ι ’ ό Μ όλα ς:... (άφοΰ σκέφτηκε μέ σύνεσιν λιγάκι 
άπηντησε περιχαρώς). Τό Δράμα... Άφε'ντάκη.
—Τό ξέρω, δλοι άκουσαν, νά λέη στόν Κατριβάνο 
πού έπαιζε τό τάβλι του, έκεΐ.. έλλείψει πιάνου 
είν’ ένα έργο άριστο είν’ ένα έργο πλάνο 
μεγάλου καλλιτεχνικού άλήθεια . έπιπέδου, 
γιατ’ εΐνε λιμπρέττο Σαμαρτζή μέ μουσικήν... Μα-

(κέδου.

Αύτά μόλις τά ήκουσαν, ώϊμέ, οί συσκεπτόμενοι 
ποιας τις ύ̂πολήψεως άκόμη καθαπτόμενοι 
καί είς έπανεμφάνισιν τοΰ Σώτου τοΰ Πετρά 
έπήρ,ανε τήν άγουσαν γιά τά... Φιλιατρά.

ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΟΥΜΟΥΣΙΚΟΥΤΟΥΕΛΑΦΡΟΥΘΕΑΤΡΟΥΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ! I 
ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΥΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ME TO ZOPllH

Στό έλαφρόν μας θέατρον, πού πάντα κάνει κρότοι 
κι’ δπου γιά κόσμον άρκετόν εύρύς ύπάρχει χώρος 
έσχάτως προσετέθηκε καί ρόλον παίζει πρώτον 
κι’ άλλο σπουδαΐον πρόσωπον: ‘Ήτοι ό δικηγόρος!..,

Ό  δικηγόρος, κύριοι! Ό  δικηγόρος, μάλιστα 
έμπήκε είς τό θέατρον καί τά γνωρίζει κάλλιστα...,
‘Ως σύμβουλος ήθοποιών, άλλά κι’ έπιχειρήσεων 
είσήλθεν είς τά άδυτα τών έπιθεωρήσεων.

Αύτός γιά τά συμβόλαια δεόντως μεριμνφ 
—σάν νά μήν ήσαν άρκετά τά άλλα μας δεινά — 
αύτός συντάσσει νομικώς καί ύποβάλλει δρους 
σέ τρόπο πού νά δίνουνε δουλειά... στούς δικηγόρους...-

Τώρα πρωταγωνίστριες καί πρωταγωνισται 
άλλά καί δευτερεύοντες συχνά έκτελεσταί, 
καρίστες, βοηθητικοί, άλλά καί μπαλλαρίνες 
έχουν τό δικηγόρο τους πάντοτε έν Άθήναιξ...

, Καί, τοΰτο είν’ άπαραίτητο, έφ’ δσον τά συμβόλαια 
■ - γιά λόγους διπλωματικούς συντάσσονται έπιπόλαια 

καί γιά τήν έπεξήγησιν ένός καί μόνον δρου 
■ συχνά - πυκνά παρίσταται άνάγκη δικηγόρου.

Καί δπως εΐνε έπόμενον σέ πρώτην εύκαιρία 
στέλλεται ή έξώδικος ή διαμαρτυρία, 
ή άγωγή άκολουθεΐ, κι’ άμέσως ύποβάλλεται 
κι’ ό δικηγόρος βέβαια ήδύτατα άγάλλεται..,’

’Αλλά κι’ ή έπιχείρησις ποσώς δέν ύστερε! 
συναγωνίζεται κι’ αύτή κι’ δλο... δικηγορεΐ 
κι’ έτσι πάντα οί άγωγές καθημερινώς σκαρώνονται
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άφοΰ μιδς δίκης αί άφορμαί οΰτε στιγμήν δέν σών-ονται,

Ή  μιά πρωταγωνίστρια εις τό χαρτί της έχει 
ώς δρον, είς τόν θίασον έκείνη νά προέχη...
Άλλά κι’ ή άλλη βέβαια έχει τόν ίδιον δρον 
κι’ ή ύπόθεσις περιέρχεται εύθύς στόν δικηγόρον.,ί

Κι’ έτσι βλέπει κανείς συχνά μέσα είς τά γραφεία 
θιασαρχών έφτά - όχτώ συμβούλους νομικούς \ 
κι’ άφθόνως άναλίσκεται ή νομική σοφία 
δπου δικαίως βέβαια βαρυέσαι νά άκοΰς... 1

’Ημέρα δέν παρέρχεται στό θέατρον τό μουσικόν 
χωρίς νά δημιουργηθή ζήτημα νομικόν 
κι’ εΐνε τό πράγμα σοβαρόν καί άξιοσημείωτον 
άφοΰ βεβαίως γίνεται καί μέ τό άζημίωτον...

"Ηδη ύπάρχουν άρκετοί τοιοΰτοι δικηγόροι 
—πού φασαρίες κάνουνε, συχνά καί μέ τό ζόρι—
Κι’ ίσως ταμπέλα σύντομα νά ίδοΰμε .ξαφνικά;,
«Α. X. Ψ. είδικευθείς, εις τά θεατρικά»..,

Κι’ έτσι ένας θεατρικός- έπιχειρηματίας 
άνευ σπουδαίας άφορμής — ουχνά ικι’ άνευ άστείας 
άν καλλιτέχνας είκοσι στόν θίασόν του έχει 
καί δικηγόρους είκοσι θά πρέπει νά άντέχη...

Αί... θά το υπομείνωμε κι’ αύτό τό νέο φροΰτο 
πού ένας μέχρι πρότινος μονάχα έκαρποΰτο...
Ο Μεσσαλάς Αντώνιος ό τήν ζωήν του τάξας 

στό έλαφρόν τό θέατρον, κι’ εΐνε... πρώτος διδάξας.
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Κυρίες μου καί κύριοι, θαρρώ, δέν θέλει ρώτημα 
δτι τά έργα στέκονται μόνο μέ χειροκρότημα.
Κ ι’ Ιδιαιτέρως ot ρεβύ πού γράφονται προχείρως 
—Έδώ ό «Κλακέρ» άγαπητοϊ άποδεικνύετ’ ήρως... 

Λοιπόν υπάρχουν., τάγματα έψόδου, ήγουν...,
(Κ λ ά κα !! !

Προσόντα ; Αρκετή μαγγιά, παιδί Ψυρρή καί
(Πλάκα!

Μά πρό παντός καλή φωνή γιά κόρο ή γιά σόλο 
γιά νά φωνάζουν δηλαδή «Ντά κάποοο!» «Μπίςςς!

(κα ί « Ό λ ο ο ο !»
Γι’ αύτό τήν «Κλάκα» πάντοτε τήν ακριβοπληρώ

νουν
—Κανένα είσαήριο, τσιγάρα και καφέ —
Κι’ δταν πιά οΐ λεβέντες μας άνάβουν καί κορώ

νουν
Παν «καραντί» τά νούμερα κι’ έχουν τρελλό «έφέ» 
Είναι «Κλακέρ» έθελονταί πολύ καλοί τω δντι 

πού τούς πονά τό δόντι. 
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γιά μιά ματιά μπαλλαρινιοϋ ή πρωταγωνίστριας 
Καί γιά νά έχουν πιό σουξέ στά νούμερα ot φίλοι

(τους
—Καί άς τούς είχαν τούς φτωχούς σ’ άπόστασι κι’

(άφίλητους— 
πόλεμο κάνουν... Τροίας!...

Είναι ’«Κλακέρ» πού «έργάζονται» καί κάθε βράδυ
(τζάμπα

χειροκροτούν νά ξαναβγή καί πάλι τό μπαλλέτο 
έτσι γυμνό καί... σκέτο 
νά δοΰν καί πάλι... γάμπα!

Αύτ’ είν’ ή «Κλάκα» κύριοι πού τρέμουν οΐ άρ-
(τίστες

τά κόρα κι’ οΐ όρχήστρες 
Κι’ ώς πού καί σύ στό νόημα τοϋ νούμερου νά

(μπής
άρχίζουν δαιμονιωδώς «'Όλοοο!» «Ντά κάποοο!»

|(«ΜπΙςςςς!...»
ΧΡ . ΠΥΡΠΑΣΟΣ
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ΟΙ ΜΠΑΛΛΑΡΙΝΕΣ του  ΜΟΝΤΙΑΛ
Άδίζο γιά τΙς άλλες δεκάξη 

μπαλαρίνες τοΰ θεάτρου «Μον- 
τιάλ». Ό  περίπατος, εΐνε μικρός, 
μά oi φωνές πού μέ υποδέχονται, 
μόλις εισέρχομαι στό καμαρίνι 
τους, τά γέλοια, ή φασαρία, εΐνε 
πολύ μεγαλύτερα άπό τίς προη
γούμενες—τών μπαλαρινών τοΰ 
θιάσου Σαμαρτζή. Καί τό κακό 
εΐνε, πού τήν έπίσκεψή μου τήν πε
ριμένανε. Αύτό, όπλίζει έκεΐνες 
κι’ άφοπλίζει μένα, σέ κάθε τί.Νά 
ό κόμπος!

Άμέσως, άρχίζουνε:
— ’Εμείς θά δήτε, πόσα έχουμε 

νά σδς ποΟμε...
— Αύτό θέλω... Σιγά δμως.... 

σιγά!
— Δέν μποροΰμε, θά φωνάξου

με!...
— Ά ο ύα  α α α !...
Συμμαζεύουμαι τρομαγμένος,

Τά πνεύματα βρίσκονται άρκετά... | 
όξυμένα.

— Ποιά έκανε «άκούαα»; έ- 
ρωτώ.

Τό μηα λέττο TOO ΦολΙ - Μ«εο£ί !»

—’Εγώ ! πετάγεται ή Νότα Κον. 
τονή, μιά κοπελίτσα τρισχαριτω- 
μένη.

—Μπά; κι’ άπό πότε μεταχειρί
ζεστε τέτοια εύγενικά έπιφωνήμα 
τα;

— ...Άπό τότε πού πρωτοβγή- 
καμε στό θέατρο καί μάς ύποδέ- 
χτηκε ή... γαλαρία! Πετάγεται ή 
Ρίτσα Γκιουζέππε.

Τήν συγχαίρω τρις γιά τήν εΐ. 
λικρίνειά της.

— Λοιπόν, δεσποινίς Νότα...
— Κυρία! μέ διορθώνει.
— Πώς; παντρεμμένη εϊσαστε;
— Καί μαμά!...
— Συγγνώμη... Ποιά δεντέττα 

τοΰ κινηματογράφου λατρεύετε;
— Τήν Ντιάνα Ντάρμπιν...
— Τί δνειρα κάνετε;
— Πολλά... θέλω νά παίξω στήν 

πρόζα καί νά μοιάσω τής Κοτο
πούλη. Αύτά τά σκέφτουμε στό 
ξύπνιο μου, κι’ έλπίζω νά τά πρα
γματοποιήσω. Μιά φορά έκανα 
ένα δνειρο στόν... ΰπνο μου, πού 
μοΰ κόστισε πολύ. Είχε άρρωστή 
σει ή Μιμόζα καί πήρα τό ρόλο 
της. Τό δράδυ μόλις κοιμήθηκα, 
επηρεασμένη πού έπαιξα σχεδόν 
ρόλο πρωταγωνίστριας, όνειρεύ. 
τικα πώς έγινα πραγΛατική! Τήν 
$λλη μέρα εϊχαμε πρόδα στό θέα
τρο. Έπήγα, καί μόλις είδα τό δ
νομά μου στό «δρντινο» σχεδόν τε
λευταίο, έφώναξα τόν Κόκκινη 
καί τοδπαν

—Είμαι πρωταγωνίστρια ! Τ ι  
δνομά μου, τό θέλω πάνω άπ’ τής! 
Χαντας

Γούρλωσε τά ματάκια του έκεΐ 
νος μέ κύτταξέ μερικά λεπτά, κι’ 
άφοΰ συνήρθε, χωρίς νά πη τίπο 
τα, πήρε τό μολύβι καί μ’ έσβυσε 
διά παντώς άπ’ τό θίασό του. Διά 
παντός !

—Κρΐμας τ’ δνειρο...
Πιό κεί βάφεται ή Καίτη Ζω 

νάκι.
—Σείς, θά μάς πήτε τίποτα ;
—'Ό,τι θέτε.
—Εϊσαστε έρωτευμένη ;
—Τρελλά! Μ’ δλους τούς —άκις. 

Έγώ  δμως τόν άντρα μου τόν θέ
λω πλούσιο, νάχπ λεφτά. Κι’ άς 
εΐνε γέρος. Τούς γέρους, τους λα- 
τρεύωωω !

(Γιά πρώτη φορά στή ζωή μου, 
αντίθετα πρός τόν Μεφιστοφελή, ή 
βέλα νά γερνούσα κείνη τή στιγ
μή)·

—Έγώ  λατρεύω τά γυαλιά ! 
πετάγεται ή Χρύσα Λανζοΰ.

—Κατάλαβα. Ό  έκλεκτός τής 
καρδιάς σας, θάναι μύωψ.

—Μακάρι νάτανε.
—Πώς ; Βλέπει ;
—Διπλά μάλιστα. Άλοιθωρίζει!
Σέ μιά σκοτεινή γωνιά τοΰ κα

μαρινιού στέκονται σιωπηλά δυό 
κορίτσια μέ φυσιογνωμία ξενική. 
Πουτράρονται μπρός στά καθρε- 
φτάκια τους, χαμογελώντας 
γλυκά.

—Πώς λέγεσθε σείς :
—Έ γώ  Ζένια.
— Έ γώ  Ρίτα. Άπ’ τή Ρωσσία 

είμαστε.
—θέλετε νά πάτε στή πατρίδα 

σας ;
—Καί ναί, κα'ι δχι. Ποθούμε τά 

ταξίδια.
—θά μου κάνετε μιά χάρι ; μοΰ 

λέει ή Ζένια.
—"Ο,τι θέτε.
— Στήν έφημερίδα σας νά βάλε

τε τήν έξής άγγελία : Ζητώ γαμ
πρό κοντούτσικο, στραβό, μέ κοι- 
λίτσα καί διαθέτοντα κέφι ά
φθονο.

—'Όσο γιά κέφι, άν εΐνε κοντός, 
στραβός, κοιλαράς, θά διαθέτη 
μέ τό παραπάνω, δεσποινίς !

—Κι’ άν δέν έχει θά τόν κάνω 
έγώ νά τδβρη.

Τό έλπίζουμε και τό πιστεύουμε 
αύτό. Ή  Ζένια γιά νά κατασταλά 
ξη άπ’ τή Ρωσσία έδώ, θάχη δώση 
καί θάχη πάρει, άλλοίμονο, άπό 
πολλούς κέφι.

—’Έ  κύριε, φωνάζει ή Λίλα Κον
ονή—Άναστασιάδη.

-Τί έχετε ;

—Μή ξεχάσετε νά γράψετε δτι 
δλο τό μπαλλέττο τοΰ «Μοντιάλ» 
λατρεύει τήν Λουΐζα Ποζέλλι !

—Ναί ! 'Όλες μας !
Επικυρώνουν κι’ οΐ δεκαέξη 

μαζί.
’Ά ν  σας πώ δτι παραξενεύτηκα, 

θάταν λίγο. Ποτέ μου δέ θά πί
στευα πώς τόση άγάπη — γιατί 
μοΰ τό τόνισοεν έπανειλημμένως 
τά κορίτσια — θάδειχνα γιά μιά 
πρωτ<χγων ίστ ρ ια.

—Μά, μου έξηγεΐ ή Λιλή, μάς λα 
τρεύει καί κείνη. Κάθε βράδυ μ ά ς  
έπισκέπτεται καί κάθεται μαζί 
μας. Πρωτοφανές στά παρασκήνια 
του θεάτρου...

—Τί έπιδιώκετε ;
—Έ γώ  ; Νά γίνω μιά πρώτης 

τάξεως χορεύτρια. Νούμερο δύο 
’Έλινορ Πάουελ. Καί τό έλπίζω...

—Κανένα έπεισόδιο άπ’ τή θεα
τρική ζωή σας ;

—Νά σάς πώ. Κάποτε ελειψε ή 
πρώτη χορεύτρια του θιάσου πού 
έργαζόμουν και τήν αντικατέστη
σα έγώ. Ή  έπιτυχία μου ήταν με
γάλη. Τόση, πού δταν υστέρα άπό 
λίγες μέρες ήρθε στό θέατρο γιά 
ν’ άναλάβη ή χορεύτρια τή θέση 
της πάλι, κι’ είδε τήν έπιτυχία μου 
έκανε καυγά καί...

—...Τήν στείλανε άπό κεί ποΟρθε.
—Ποιά ;
—Έκείνη.
—’Ό χι καλέ, έμένα ! Τής κάνα

νε τό χατήρι !...
Ή  συνέντευξη παύει γιά μιά 

στιγμή. Οί μ^αλαρινοΟλες καθι
σμένες γύρω-γύρω άπ’ τις τουα 
λετίτσες τους βάφονται και ντύ
νονται βιαστικά.

—Ποιά άπό σάς, στό διάστημα 
πού βγήκε στό θέατρο κι’ ήταν συ 
νάδελφος μέ μιά, όποιαδήπο-ίε 
μπαλαρίνα, τήν είδε τώρα νά πρω 
ταγωνιστή ;

—Έγώ. πετάγεται ή χαριτωμέ 
νη Ρίτσα Γκιουζέππε. ’Έτυχε νά- 
μαι στό μπαλέττο, μέ τήν Ρένα 
Ντόρ !

—Σάς στεναχωρεΐ, πού κείνη ξε 
πήδησε κι’ έφτασε τόσο ψηλά.

—Βέβαια, ήθελα κι’ έγώ νά τό 
κατόρθωνα. Στό θέατρο πρόζας 
εχω δλες μου τις προβλέψεις.

—Κάθε μιά μέ τή λόξα της εΐνε 
δώ μέσα !... Λέει καπνίζοντας ή

Καίτη Λυμπεροπούλου.
—Γ ιατί, δηλαδή, σείς δέν έχετε 

καμμιά «λόξα».
—Απολύτως !θέλω μόνο νά 

φύγω άπ’ τό θέατρο !
—Αύτή κορίτσι μου, εΐνε ή με

γαλύτερη.
—"Αχ, άναστενάζει δίπλα μου ή 

Λούλη. "Αν μαντέψετε ποιά εΐνε ή 
δική μου λόξα. Νά χτυπιέμαι μ’ 
ένα βιολί !

—Μήν... εϊσαστε μουσικός ;
Καί μιά άδιόρθωτη έξηγεΐ :
—’Όχι. Κάποιος βιολίστας τήν 

άγαπάει, καί καταλαβαίνετε τώ
ρα !

Στό τοίχο εΐνε κρεμασμένη μιά 
μακέττα.

—Τό... εικόνισμά σας, είν’ αύτό.
Γελούν κι’ oi δεκαέξη.

—Ή  μακέττα του Άμπελά ! Χά, 
χά, χά !...

—Τί πάθατε βρέ κορίτσια. Γιατί 
τήν έχετε δώ μέσα ;

—Γιά... καζούρα ! Ά μ ’ πώς θά 
θυμηθοΰμε τό Γιοτννάκη μας ; Εΐνε 
ή άδυναμία μας, ή μακέττα του, 
δηλαδή.

Κάποιος χτυπά τήν πόρτα. Η 
συχάζουμε άποτόμως.

—Σιωπή I άκούγεται ή φωνή 
του, άρχίσαιμε. Τί πάθατε σήμε- 
ρα ;

—Μάς παίρνουν συνέντευξη κα
λέ καί νά μή φωνάζουμε καί μεΐς 
μιά φορά ; Τοΰ άπαντά ή Νότα. 
Μαζεύω τις σηιμειώσεις μου, κι’ 
είμαι έτοιμος νά τΙς άποχαιρε- 
τήσω.

—Μιά τελευταία έρώτηση κορί
τσια. Ποιόν χορό προτιμάτε ;

—Του... Ήσαΐα ! 1 μ’ άποκρί- 
νονται μέ μιά φωνή.

—Καί μέ τόν άντρα σας σκέπτε
στε νά χορέψετε.

—Πώς ! "Η  μάλλον, θά χορεύη 
έκεΐνος μόνο. Στό... ταψί I I !

Λίγο άκόμα άν καθόμουνα, θά 
χόρευα — δυστυχώς — έγώ, γιά 
δοκιμή !

ΓΕΡ^ ΣΤ Α Υ ΡΟ Λ ΕΜ Η Σ

ΤΟΥ Κ. Δ. Ν. ΠΑΠΑΠΑΝΟΠΟΥΛΟΤ
Ή  νυκτερινή ζωή έχει θέλγητρα καί συγκινήσεις 

πού δέν τά χαρίζει ή ήμέρα. Οί άνθρωποι τοΰ σκότους 
—μέ τήν καλή σημασία της λέξεως— εΐνε πολλοί, ά.: 
νήκουν είς άμφότερα τά φύλα—ισχυρόν καί άσθενές -* 
είς δλας τάς ηλικίας καί τάξεις. Ό  καθένας διαφορε
τικά αισθάνεται τήν νυκτερινή ζωή καί διαφορετικά 
τήν γλεντάει. Ό  πλούσιος πλούσια, ό φτωχός φτωχι» 
κά. Ό  πρώτος μέ σαμπάνια, ό δεύτερος μ’ ένα ποτη
ράκι ρετσίνα.

Άπό τής στήλης αύτής θά παρελάσουν δλοι ot 
καμπαρόβιοι τύποι, οί καμπαρετζήδες κι’ δλες οί κα- 
φεσαντανίστρες, δπως τίς έλεγαν άπλά τόν παληό 
καλό καιρό τίς ιέρειες τής τέχνης, καί πού, καθώς 
δλα τά πράγματα, τίς έμοντέρνισαν σήμερα καί τίς 
όνομάζουν μέ τά διάφορα ξενικά όνόματα δπως: άρ* 
τίστ—ντέ—βουά, άρτίστ ψαντασίστ, άρτίστ έντερνασιο- 
νάλ καί μ’ άλλους πομπώδεις τίτλους άδιάφορον άν ή 
όνομαζομένη άρτίστ—ντέ—βουά εΐνε ψάρι στή φωνή, ή 
άρτίστ ψαντασίστ δέν ξέρει νά περπατήση κανονικά 
καί ή άρτίστ έντερνασιονάλ εΐνε γέννημα καί θρέμα 

τοΰ Μεταξουργείου ή άλλης παρεμφερούς συνοικίας τής 
Αθήνας, καί γιατί δχι καί τοΰ Παρισιοΰ, τής Λόντρας, 
τής Βιέννης, τής Κων)λεως κτλ. "Ετσι συμβαίνει ή 
Λουσύ, άρτίστ έντερνασιονάλ νά εΐνε βέρα Γκαγκα- 
ραία πρώην πλύστρα, ή Νινέτ άρτίστ ντέ βουά Πατι* 
σιώτισσα πρώην κουμποτρϋπαΰ κτλ. δπως καί ή Πάνυ 
ή Ούγγαρέζα χορεύτρια: νά ' εΐνε πρώην φουρνάρισσα 
ένός άσήμου χωριοΰ τής π;άτρίδας τής^ή Γκαμπύ, πού 
φιγουράρει στό. πρόγραμμα ώς νουμερίρτα έξαντρίκ, 
πιρώην μοτνάβισσ,α μιάς Γαλλικής έπάρχιακής πόλεως, 
οί Κόλμαν σίστερ, άγνωστα διαφόρου έθνικότητος καί 
ποιοΰ θηλυκά πού ή τύχη έκανε νά,σύνάντηθοΰν σέ κά
ποιο καφέ σαντάν, κι’ έκεΐ συμφώνησαν νά γυρίσουν 
τόν κόσμο ώς μέλη τής αύτής οίκογενείας ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τής πιό'χοντρής'πού χρησιμεύει ώς ιμπρε
σάριος καί ζή είς βάρος τών φτωχών αύτών ύιΐάρξεων, 
έπειδή έτυχε νά μιλάη μιά - δυό γλώσσες τσάτρα— 
πάτρα ή τοΰ τυχοδιώκτου ρεζισέρ τους πού φροντίζει 
νά τοποθέτηση τό άλλοεθνές αύτό σύνολο στά διάφορα 
«Παριζιάνες», «Φέμινα», «Μαξίμ». «Κρυστάλ» τών 
δύο ήμισφαιρίων.

Τά καφωδεία, τά καμπαρέ καί δλα τά σχετικής 
φύσεως κέντρα πού ά-nj τήν άρχαιότητα έθεωροΰντο 
ώς κακόφημα κέντρα καθώς καί τό έπάγγελμα τοΰ 
καμπαρετζή, καί: τό προσωπικό πού έργάζεται έκεΐ 
μέσα ικαί άπό πολλούς θεωρούνται τέτοια καί σήμε
ρον άκόμη, κλείνουν έναν όλόκληρο κόσμο, τίς καφε- 
ααντανίστρες, άνάγνωθι άρτίστες, πού μ’ δλα τους τά 
έλαττώματα, τίς πονηριές τους, τίς άφαιμάξείς τους 
καί τήν κακή φήμη τους εΐνε τίς πειοισσότερες φορές 
τά πιό δυστυχισμένα δντα άξια συμπαθείας.

Μ’ αύτά πού είπα δέν θέλω νά άναλάβω τήν ύπο- 
στήριξί τους μά άπλώς, έπειδή έζησα τήν ζωή 
τους, κατάλαβα τίς πίκρες. τους, παρευρέθηκα στίς 
λιγοστές χαρές τους, έγινα θεατής τής τραγωδίας 
τής ζωής τους, δέν θά πώ περισσότερα άπ’ δ,τι είδα 
κι’ άκουσα χωρίς ένθουσιασμούς, ύπερβολές, πάθος 
καί φόβο.

Δέν θεωρώ άσκοπο μέ λίγα λόγια νά σάς περιγρά- 
ψω τήν Ιστορία τοΰ καμπαρέ, γιατί δπως δλα τά πρά- 
γματα κι’ αύτά τά κέντρα διασκεδάσεως έχουν τήν ι
στορία τους, ή όποία, δπως καί τό περιεχόμενό τους 
εΐνε πολυτάροτχη καί ένδιαφέρουσα.

ΤΑ Τ Α Β Ε Ρ Ν Ε ΙΑ —ΚΑΜ ΠΑΡΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Πότε καί ποΰ ίδρύθησαν οί πρώτες ταβέρνες; Σ ’ 
αύτή τήν έρώτησι δέν μπορώ νά σάς δώσω τή σχετική 
άπάντησι. Κατά τήν μαρτυρία τοΰ 'Ηροδότου στή Λυ
δία ίδρύθησοτν τά πρώτα ταβερνεΐα ή καπηλεία.

Οί διάφοροι κλασσικοί .συγγραφείς άναφέρουν δ- 
τι στήν Ελλάδα διετήρουν ταβέρνες οί άνθρωποι τής 
έσχάτης ύποστάθμης ;,γι’ αυΤό καί τό, έτιάγγελμα τοΰ 
ταβερνιάρη ή κάπελα έθεώρεΐτο, άτιμώτικό.

Ό  κυνικός φιλόσοφος Διογένης πρίν διάλεξη γιά 
μόνιμο κατοικία,-του τό περίφημο πυθάρι ήταν τακτι
κός θαμών τών γύρω άπό τήν Πνύκα καπηλειών, 
κουτσοπίνοντας μέ γνωστούς, άγνώστους κι’ δλα τά 
ρημάλια έκείνης τής έποχής καθώς γράφει ό θεό- 
φραστος στούς «Χαραί^τήρας» του.

Στά καπηλεία αύτά σύχναζαν καί οί διάφοροι μα. 
στιρωποί τής έποχής έκείνης μέ τίς έταΐρες πού έστη
ναν καρτέρι στόν Κεραμεικό. Μά κι’ ό κάπελας δέν 
ήτοη/ καλύτερο κουμάσι γιατά μόλις καταλάβαινε 
πώς ένας πελάτης έρχόταν στά κέφια τοΰ σερβίριζε 
βιδάνια καί ξυνισμένα κρασιά.

'Η κοινή γνώμη δέν έτρεφε καμμιά ύπόληψι 6χι 
μόνον στούς ίδιοκτήτας τών ταβερνείων άλλά καί σ’ 
έκείνους πού σύχναζαν έκεΐ. Κατά τόν Άθήναιο οΐ 
Άρεοπαγΐται δέν έξέλεξαν ποτέ συναδέλφους τους 
πού σύχναζαν στίς ταβέρνες.

Μερικές μεγάλες πόλεις ύπερηφανεύοντο γιά τίς 
ταβέρνες τους. «Οί Βυζαντινοί, καθώς γράφει ό Αί- 
λιανός, άγάπαγαν πολύ τό κρασί κι’ έφευγοτν κάθε 
βράδυ άπ’ τά σπίτια τους γιά νά πάν στίς ταβέρνες 
νά μεθήσουν. ’Ίδια γούστα είχαν κι’ οί Ρωμαίοι πού 
παίρναγαν δλες τίς βραδυές τους στίς ταβέρνες κι’ 
έκεΐ μέσα, μέσα στό μεθύσι τους, έκαναν δργια καί 
διάφορα έγκλήματα. Περισσότερο έξευτελιστικό έθε- 
ωρεΐτο τό έπάγγελμα τοΰ κάπελα γιά τίς γυναίκες 
καί στήν άρχαία Ρώμη ύπήρχαν πολλές τέτοιες πού 
κατήγοντο άπό τήν Συρία.

Οί περισσότερες, ταβέρνες βρισκόντουσαν τριγύ
ρω άπό τά ιπποδρόμια καί τούς ναούς. Ό  Κικέρων 
μιλάει γιά κάποιο Λικίνιο πού είχε μεγάλη ταβέρνα 
κοντά στό Κολοσσαΐον καί γιά κάποιο ιερέα, τόν 
Σεμπριόνιο Άζέλλιο, πού μόλις τελείωνε τή θυσία 
του στό ναό έτρεχε στή γειτονική ταβέρνα νά δροσί- 
ση τό λαρύγγι του.

Δ. Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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