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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
 ΚΑΙ Η --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ

Etvai έκτός πάσης Αμφιβολίας, 
ίτι ή έπιτυχία της Ελληνικής Έ- 
ίΐαναστάσεος όφείλεται κατά μέ
γα μέρος είς τήν διά τοΰ έλληνι- 
κοΰ θεάτρου άναπτέρωσιν τοΰ πα
τριωτικού φρονήματος των Ελλή
νων πατριωτών.

Οί έν Όδησσφ καί Βουκουρε- 
στίω 'Εταίροι της Φιλικής 'Εται
ρίας, μέ τήν αεποίθησιν δτι ή άπό 
σκηνής παρέλασις διαφόρων έπει- 
σοδίων τής έθνικής αϋτών ιστορί
ας, καθώς καί άλλων τοιούτων τής 
ξένης, θ’ άνειττέρωνε τό πατριωτι
κόν αίσθημα τών όμοφόλων των 
καί θά τούς παρώτρυνε νά μετώ-

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

υ  κ. π . Λάσκαρης

σχοσι τοΰ ύπερανθρωπίνοϋ κινή- 
ματος, είς τό όποιον εμελλον μετ 
ού πολύ ν’ άποδυθώσιν, άπεφάσι- 
σαν νά ιδρύσουν είς άμφοτέρας τάς 
άναψερθείσας πόλεις έλληνικήν 
σκηνήν καί, χωρίς τό παράπαν νά 
έξωτερικεύσωσι τόν σκοπόν των. 
διωργάνωσαν μετά πολλής περι- 
σκέψεως θεατρικάς παραστάσεις, 
έπί τφ σκοπώ δήθεν τής σιτουδα- 
ζούσης νεολαίας· Έ ν  Βουκουρε- 
στίφ ιδίως ή τοιαύτη άπόφασις 
τών Φιλι,κών Ιλαδεν έντονώτερον 
χαρακτήρα. Οί έκεΐ ' Εταίροι, συ- 
νεννοη&έντες μετά τοΰ Ιακώβου 
Ρίζου Ραγκαβή, άνεψιοΰ τοΰ τότ». 
ήγεμόνος Σούτσου, ύπέδειξαν είζ 
αύτόν τήν άνάγκην ίδρύσεως έθνι· 
κής σκηνής έν τή πρωτευούση τής 
Βλαχίας. Ό  ήγεμών, πρός τόν ό
ποιον άνεκοίνωσαν οί Έταΐροι τούς 
σκοπούς των, θεωρήσας λυσιτελε, 
στάτην ύπό έθνικήν έπσψιν τήν 
παρζιν έλληνικής σκηνής κατά τούς 
χρόνους έκείνους, διέταξεν άμέσως 
νά ένεργηθώσι τά δέοντα, διορί- 
σας συγχρόνως καί έποπτικόν συμ- 
δούλιον τοΰ θεάτρου, μέλη τοΰ ό
ποιου κατά καιρούς ύπήρξαν ό 
Ποστέλνικος 'Ιάκωβος Ρΐζος Ρα. 
γκαβής, ό ποιητής ’Αθανάσιος Χρ'· 
στόπουλος, ό Μιχαήλ Χρισταρής, 
ό Λογοθέτης Γεώργιος Σερούϊος, 
ό Καμινάρης Σάββας ή Μπίμπα- 
σης, ό Γεώργιος Λεδύντης, ό Λ- 
πλαρχηγός Γεωργάκης ό ’Ολύμπι
ος καί ό έπίσκοπος Βουζαίου Κων- 
στάντης·

| Οί ύιΐοδείξαντες είς τόν ήγεμο- 
να Σοΰτσον τήν πρόσληψιν τοΰ έ- 
πισκόπου Κωνστάντη ώς μέλους 
τοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου τοΰ θε
άτρου, άποδεικνύονται καί έκ τού
του μεγάλοι νόες μετά περισκίψε- 
ως καί τά ΐλάχιστα διοργανοΰν- 
τες πρός έπιτυχίαν τοΰ έπιδιωκο- 
μένου σκοποΰ των. Διότι, κοςθ’ ήν 
έποχήν ό ύπόδουλος Ελληνισμός 
προσέδλεπεν ώς είς άγκυραν σω
τηρίας είς τόν χριστιανισμόν δστις, 
ώς γνωστόν, άνέκαθεν είχε κηρυ- 
χθή πολέμιος τοΰ θεάτρου, ή σύ- 
στασις τοιούτου καί δή κατά τήν 
έποχήν έκείνην, ίσως ήκούετο δυσ· 
μενώς παρά τώ χριστιοτνικφ πλη- 
θυσμώ τής Βλαχίας. Τοΰτο βεβαί
ως θέλρντες ν’ άποφύγωσιν οί διά 
τοΰ θεάτρου φρονοΰντες δτι θ« έ- 
ξήπτον τάς καρδίας τών πατριω
τών 'Ελλήνων, ύπέδειξαν τήν πρό
σληψιν τοΰ έπισκόπου Βουζαίου 
δστις, ση'μειωτέον, είναι καί ό μό
νος ιερωμένος δστις άπετέλεσε πο
τέ μέλος θεατρικής έπιτροπής. ’Α
ξιοθαύμαστος ούχ’ ήττον' είναι καί 
ό πατριωτισμός τοΰ έπισκόπου τού 
του δστις, πρός οϋδέν τιθέμενος, χ<χ- 
ριν τοΰ ΐεροΰ κατά τάς περιστά
σεις έκείνας σκοποΰ τοΰ θεάτρου, 
τάς διατάξεις τής τε έν Λαοδικεία 
κατά τό 364 συνελθούση_ς Συνόδου 
καί τής έν Τρούλλω κατά τό 692, 
έδέχθη νά λάβη ένεργόν ύπέρ τοι) 
θεάτρου μέρος·

Λ
Ή  μεγάλε ιτέρα προσοχή τών 

διοργανωτών τοΰ θεάτρου έκείνου 
έδόθη, ώς ήτο έπόμενον, περί τόν 
καταρτισμόν τοΰ δραματολογίου, 
τό όποιον φυσικώς άπετελέσθη έξ 
έργων δυναμένων νά έμπνεύσωσιν 
είς τούς άκροατάς ένθουσιασμόν 
πρός τό παρασκευαζόμενον έν κρυ- 
πτφ Απελευθερωτικόν κίνημα, καί 
μίσος πρός τούς τυράννους. Εΐχον 
δέ τήν πεποίθησιν, δτι διά τοιούτου 
ύλικοΰ προπαρεσκεύαζον τήν έν 
Δακία έλληνικήν νεολαίαν διά τήν 
έθνικήν έξέγερσιν, ήτις πολλαχό- 
θεν ήτοιμάζετο καί έκ τής όποιας 
άπε ξε δ έχοντο δεδαίάν τήν άποτίνα- 
ξιν τοΰ βδελυροΰ ζυγοΰ.

Καί δέν ήπ αΓήθησαν έν τή προ. 
αισθήσει αύτώ ν, κα θόσ ον π άντες 
σχεδόν οί θαμώ νες τοΰ μικροΰ έ
κείνου θεάτρου, άλλά καί οί πλεΐ- 
στοι τών ήθοποιών αύτοΰ καί τού 
έν Όδησσώ θεάτρου, άπετέλεσαν 
μετά τινά·χρόνον τόν 'Ιερόν δντως 
έκεΐνον Λόχον τών Μαυροφόρων 
καί άπέθανον έπί τοΰ πεδίου τής 
τιμής έν τή κοιλάδι τοΰ Δραγατσα
νίου·

«Ό έπιθυμών, λέγει ό Ρουμάνος 
ιστορικός Filimon, νά μάθη έάν τό 
θέατρον έκεΐνο έκαρποφόρησεν ή 
άν έπετεύχθη’ ό σκοπός είς τόν ό
ποιον άπέβλεπεν, άς έρωτήση τά 
πεδία τοΰ έν Ρουμανία Δραγατσα- 
νίοι; καί τής τότε δούλης Ελλάδος 
καί ταΰτα άντί άπαντήσεως θά δεί- 
ξωσιν είς αύτόν λαόν έλεύθερον 
καί Βασίλεον νεωστί έγγραφέν έν 
τώ χάρτη τής Εύρώπης».
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...Κλείσε μές, στήν ψυχή σου τήν Ελλάδα, νά αίσθανθής κάθε μεγαλείο...
Δ. ΖΟΛΏΜΟΣ 

( Σ ύνθεσις τοθ κ. Γ. ΓΡΗΓΟΡΗ)
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ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙ
Τ Ο Υ  κ .  Μ Α Ρ Ι Ν Ο Υ  Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Ο Υ

Ώρισμέναι πτυχαί της νεοελλη
νικής Ιστορίας, είς τάς όποιας έ
λάχιστα είσέδυσεν, έως τώρα, ή 
έρευνα, άποτελοΰν μεγάλα καί έ- 
πιδλητικά διδάγματα διά τάς δι
αδόχους έλληνικάς γενεάς.

Τό έργον π. χ. ώρισμένων επι
φανών προσωπικοτήτων τών έλλη- 
νικών γραμμάτων πρό τοΰ άπε- 
λευθερωτικοΰ άγων ος τοΰ Είκοσι- 
ένα, δέν έφωτίσθη άρκετά μέχρι 
τοϋδε. Έ κ  τούτου καί ή άναζήτη- 
σις συμπληρωματικών στοιχείων 
άποβαϊνει πάντοτε καρποφόρος 
καί όλοκληρώνει άρκετάς έκ τών 
ώραιοτέρων σελίδων τής νεοελλη
νικής Ιστορίας. *

Μεταξύ, λοιπόν, τών έκλεκτών 
αύτών Ελλήνων αριστοκρατών 
τοΰ πνεύματος τής προεπαναστα
τικής έποχής καταλέγεται καί ό 
συγγραφεύς Ίάκωδος Ρΐζος Νε
ρουλός, παλαιός πρωθυπουργός 
τής Μολδοβλαχίας καί άργότερα 
ύπουργός είς' τήν έλευθέραν Ε λ 
λάδα, έπί Καποδίστρια καί Βασι- 
λέως Όθωνος.

Α
Πρόκειται περί γόνου τοΰ πα

λαιού Φαναριωτικοΰ ο’ίκου τών 
Ρίζων, πού διηρεΐτο είς δύο κλά
δους: τών Ρίζων Ραγκαβή καί 
τών Ρίζων Νερουλών.

Άπό τόν δεύτερον κλάδον προ- 
ήλθεν ό σπουδαίος έλληνιστής καί 
συγγραφεύς ’ Ιάκωβος Ρΐζος, γαμ 
βρός τοϋ μεγάλου λογοθέτου Μά
νου καί άνεψιός τοΰ Κωνσταντίνου 
Ύψηλάντου (πατέρα τοΰ ’Αλεξάν
δρου) τόν όποιον εϊχεν άκολου. 
θήσει είς τήν Μολδαβίαν ώς σύμ
βουλός του καί κατόπιν (1801) ε
στάλη παρ’ αύτοΰ, ώς άντιπρόσω. 
πός του είς τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν.

Κατά τό 1802, δμως, έγινεν ή- 
γεμών τής Βλαχίας, ό ’ Ιωάννης 
Καρατζας ό όποιος διώρισε τόν 
Ρΐζον μέγαν ποστέλνικον, δηλαδή

πρόεδρον τής Κυδερνήσεως τής ή- 
γεμονίας του.·

Ό  Ρΐζος, τότε, προσέφερεν έ. 
ξαιρετικάς ύπηρ£σίας είς τόν ή- 
γεμόνα Καρατζαν, ή δέ σπουδαι
ότερα έξ αύτών ή όλοκλήρωσις 
τής νομοδεσίας τής Βλαχίας, πού 
έξεδόθη, άργότερα, είς τήν Βιέν-

*0 κ. Δ. Γ(ττό-τουλος

νην ύπό τόν τίτλον: «Νομοθεσία 
τοΰ Ύψηλοτάτου καί εύγειεστάτου 
αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης 
Ούγγροβλαχίας κυρίου ' I ωάννου 
Καρατζά».

Κατά τό 1818 ό Καρατζάς, έπει- 
δή δέν ήμποροΰσε ν’ άνθέξτ) είς 
τά δεινά πού ένέσκηψαν, τότε, είς 
τήν χώραν του, πιεζόμενος δέ καί 
άπειλούμενος άπό τά όργανα τοϋ 
Σουλτάνου, ήναγκάσθη νά έγκα- 
ταλείψη τήν χώραν του. ’Απεχωρί- 
σθη, έτσι, άπό τόν πολύτιμον συ
νεργάτην του Ρΐζον, ό όποιος, ά- 
κόύων τάς διαδόσεις περί Φιλικής 
Εταιρείας, μετέβη είς τήν Κων- 
σταντινούπολιν δπου κατώρθωσε 
νά διορισθή μεταφραστής τοϋ με
γάλου Διερμηνέως.

Τό, έπόμενον, δμως, ετος (1819) 
ό Μιχαήλ Σοϋτσος, διορισθείς ή-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Ή  φιλοπατρία καί ή ποίηση έ
χουν τήν ίδια ρίζα, άφοΰ χρειάζε
ται ή δύναμη τής φαντασίας γιά 
νά ίδή κανένας δχι μόνο στόν κό-- 
σμο τής  ιδέας άλλά καί στόν κό
σμο τής πραγματικότητας. Γιά νά 
ένεργήση ό άνθρωπος σωστά πρέ
πει νά ίδή όλοκληρωτίκά, βαθειά 
καί πέρα.

Τί είναι φιλοπατρία; θά μποροΰ- 
σε νά μέ ρωτήση κανένας άπλοϊκός 
πού τοΰ άρέσου-ν οί ορισμοί τοΰ 
de la Palice ή κανένας πονηρός 
πού φρονεί πώς τ’ άν&ρώπινα συνο:ι 
σθήματα παλιώνουν κΓ άποσ "̂:  ̂
τεύονται. "Αν ήμουν ύποχοεωαένοϊ 
νά τοΰ άποκριθώ θά τοΰ Ελεγα 
πώς ή άγάπη τής πατρίδας είναι 
δ,τι καί ή άγάπη τής ζωής. Ό  άν
θρωπος ξέρει πώς εΐνε θνητός, άλ
λά τό ϊνστιχτό του βρίσκει άπαρά- 
δεχτην αύτή τή σκέψη. “ Οσο ζή δέν 
νοιώθει πώς ύπάρχει τέλος τής ζω
ής, θαρρεί πώς είναι αιώνιος καί ό 
πόθιος του αύτός πάντα, μέσα στούς 
αιώνες, "έχει ριζοβολήσει στήν ιδέα 
τής οίκογενείας, τής θρησκείας, 
τής ’πατρίδας. Τά αισθήματα αύτά 
εΐνε ή εύγένεια, ή ύπερηφάνεια καί 
ή ύπεροχή τοΰ άνθρώπου· είναι 
σάν φυσικές ένέργειες, πού τοΰ δί
νουν τή δύναμη νά ζήση καί ν’ άν- 
τικρύσΤΙ τόν πόνο καί τόν θάνατο.

Μιά φυσική άγάπη δένει τάν άν
θρωπο μέ τή γή πού τόν έγέννησε.

Ή  πατρίδα, γιά δσους νοιώθουν 
βαθειά τήν άγάπη της, δέν εΐναι μό 
νο μιά ίδέα, μιά άρχή, ένα σύμβο
λο, εΐναι σάν μιά ϋπαρξη πραγμα
τική καί ή νοσταλγία μοιάζει μέ 
τόν έρωτικό πόθο. Ό  άνθρωπος δ
σο δυνατός, δσο μεγαλόψυχος, δσο 
βαθυστόχαστος κι’ άν είναι, εΐναι 
πάντα ενα παιγνίδι ατά χέρια τής 
Τύχης· καί ή έσωτερική φλόγα κά
θε στιγμή τρεμοσβύνει. Ή  άγάπη 
τής πατρίδος τόν παρηγορεΐ περισ
σότερο άπό κάθε άλλο ιδανικό, γι
ατί καί ό ίδιος καθρεφτίζεται στό 
σύνολο καί θοιρρεΐ πώς θά έπιζήση 
στίς έρχόμενες γενεές. ΕΤναι ένα αί 
σθημα πού κυριαρχεί τή σκέψη καί 
δαμάζει τή λογική γιατί εΐναι προ 
γενέστερο καί έπιγενόμενο άπό κά 
θε προσωρινήν Οπαρξη, καί ή πίστη 
αύτή δίνει κάποιο νόημα καί στόν 
άνθρωπο καί στόν κόσμο. Τό άτο
μο τρέφεται μέ τά πνευματικά στοι 
χεΐα τής κοινωνίας πού γεννήθηκε 
καί τήν έπίδραση πού έδέχτηκεν 
άπ’ αύτή θά τής τήν ξαναδώση 
πλουτισμένην άπό τίς διοτνοητικές 
του ιδιότητες ή άδυνοττισμένην άπό 
τήν ψυχική του φτώχια. "Ετσι ρί 
άντιθέσεις συμφωνούν στό σύνολο

κι’ έτσι ύπάρχει καί κινείται μιά 
κοινωνία.

Γιά τόν άνθρωπο καί γιά τό ζώο, 
καθώς καί γιά τό φυτό, εΐνε μιά 
φυσική άνάγκη πού τόν κράζει νά 
μείνη στόν τόπο του. “ Ο,τι εΐναι οί 
κλιματολογικές συνθήκες γιά τό 
φυτό. τό ίδιο είναι τά Ιδανικά καί

*0 κ. Μαρ. Γ  ινοϋρος

τά αισθήματα γιά τόν ψυχικό άν
θρωπο. Αΰτός ό ήθικός μαγνητι
σμός συγκροτεί κάθε λαό στήν έ
θνική του ένότητα, καί τόν κάνει 
νάχη τούς ίδιους πόθους, ν’ ά γ α π δ  
ή νά μισή τά ιδια ιδανικά, καί σέ 
μερικές στιγμές άπό τή μίαν ώς 
ΐήν άλλην άκρη τής πατρίδας, τόν 
κάνει νά γίνεται δλος μιά σκέψη 
καί μιά ψυχή.

"Οταν ή φιλοπατρία, ποτίζεται 
μέ αίμα καί γίνεται πίστη, τότε πλη 
σιάζει πρός τή θρησκεία. Καμμιά 
φορά δμως μέ τήν ίδια εύκολία πού 
ή άνήσυχη Ψυχή τόΰ άνθρώπου ά- 
νεβαίνει πρός τήν πίστη, μέ τήν ί
δια εύκολία κατρακυλάει πρός τόν 
δισταγμό.

Φαίνεται πώς καί ή άνθρώπινη συ
νείδηση άνεδοκατεβαίνει σάν τό 
θερμόμετρο!

ΤΗσαν οί άρχαϊοι “ Ελληνες πού 
έθεωροΰσοτν τήν πατρίδα τό ίερώ- 
τερο καί τιμιώτερο πράγμα, καί ή
σαν οί ίδιοι πού είπαν: «“ Οπου γή 
τκχτρίςI*. Εκείνοι πού έθ'εωροΰσαν 
τήν έξορία σάν τή μεγαλύτερη δυ
στυχία, είναι οί ίδιοι πού μετανά
στεψαν σάν άποικοι στίς άκρες τοΰ 
κόσμου. "Ετσι ή ζωή εΐναι πάντα 
γεμάτη αρνήσεις καί άντιθέσεις.

Στή σκλαβωμένη Ελλάδα στά 
χρόνια τής ’Επανάστασης μέ τά 
πρωτόπλαστα δημιουργήματα τής 
λαϊκής Ψυχής, τά ήρωϊκά τραγού

δια, άντιλαλεϊ κάθε πολεμικό άκου 
σμα σέ δλη τήν Ελλάδα, καί ταξι
δεύει μέ τούς ξενητεμένους· πού τό 
λένε δπου τούς φέρει ή τύχη, σέ 
διάφορες παραλλαγές τοπικές καί 
χρονικές. Τά ποιητικά γεννήματα 
ψτερουγίζουν σάν τά πουλιά, περ
νούν βουνά καί πέλαγα μέ τόν κο
σμοπλάνο πραματευτή καί μέ τόν 
τραγουδιστή ζητιάνο. Τής ψυχής ή 
αντρεία καί ή λάμψη τών άρμάτων 
συγκλονίζουν τή λαϊκή ψυχή.

Νσμο^ν πουλί νά ττέταγσι νά πάω στό 
(Μεσολόγγι 

νά Ιδώ πώς ποτίζουν τό σπαθί$ πώς ρίχνουν 
(τό ντουφέκι,

πώς πολεμουν της Ρούμελης τάνίκητα ξε
φτέρια...

’Έτσι ή λυρική διάθεση τοθ λαου 
κάνει φτερά δταν στοχάζεται τά ή- 
ρωικά κατορθώματα.

Τά διάφορα περιστατικά της ζω
ής τών πολεμιστών συγκινουν την 
καρδιά και ταράζουν τή φαντασία 
τευ άττόλεμου άνθρώπου:

Τό άκούει ή fj μαύρη γης χρόνους
(δέν χορταριάζει. 

Τό άκοϋνε τά ψηλά δουνά κι* έκεΐνα..., 
(pat στη καν.

Τό άκούει κι* ό οΰρανός, βροχή τρεΐς χρό· 
(νους δέν σταλάζει; 

 ‘Ο Μάρκος, έσκοτώθηκε!...

Τέτοια μυστικήν άνταπόκρισιν έ
χει ή άνθρώπινη ψυχή μέ τή φύση. 
Ουρανός, κάμποι, βουνά συμμερί
ζονται τά βάσανα τών πολεμιστών:

Τί 2χουν της Πάτρας τά δουνά καί στέ- 
(κουν βουρκωμένα; 

καί... βρέχονται χωρίς δροχή, παγώνουν 
(δίχως χιόνι,

άπ’ τών Κλεφτών τά κλάματα κι* <3τττο τό: 
(μοιρολόγια!

Ό  λαβωμένος πολεμιστής φαντά
ζεται δτι τόν πόνο του νοιώθει κά
θε μέρος τής πατρίδας, έκεΐ ποϋ ΐ- 
ζΓΟί· καί έδρασε:
Κλαΐνε τά δένδρα! Κλαΐνει Κλαΐνε καί 

(τά κλαριά!
Κλαΐνε καί τά λημέρια ττοΰ έλημέριαζα. 
Κλαΐνε τά μονοπάτια πού έπερπάταγα. 
Κλαΐνε καί οι δρυσοΰλες μέ τό κρϋο

(νερό!...

Ή  λα κ̂ή ιστορική ποίηση θαυ
μάζει τήν άρετή, τήν παλληκαριά, 
τήν περιφρόνηση στό θάνατο· κάθε 
πράξη πού δείχνει άλύγιστη ψυχική 
δύναμη, καί τήν τραγουδάει στίς 
ώρες τής στοχαστικής μοναξιάς 
καί στίς ώρες το“ τραπεζιοΰ καί 
τοΰ χοροΰ.

"Ετσι στά ιερά άπομεινάρια τής 
πολεμικής φαντασίας, πολύτιμα λυ 

ΓΗ συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Τ Ο Υ  Κ. Β. ΡΩΤΑ

Ψηλ* βί καρδιές μ*5 οήμερα κι’ S j ένωδοΰν μέ *γάιτη 
μέ άγάπη καί μέ αυλλογη κ’ εύλάβεικ οτη γιορτή μ*ξ.
Νάναι λαμπρό μνημόσυνο γιά δέξχ τών προγόνων 
κι’ ά ντάμα βοήθεια σέ μας σάν καδαρμος καί χάρη, 
γιά νά προκόψουμε κ’ εμείς μέ νέαν όρμη κι’ άντρεί* 
τήν άγια πού μάς άφησαν αυτοί κληρονομιά:

«ίμορφη πατρίύα, ειρήνη 
λευτεριά καί δικαιοσύνη, 0

Τώρα πετά γοργόφτερο τό λάλο χελιδόνι 
μέ μήνυμα χαρούμενο ν’ άνοίξουνε τά ουράνια, 
ν’ άνοίξουνε τά λούλουδα, ν’ ανοίξουν κ’ οί καρδιές μας.
Τώρα πετά γοργόφτερος ’Άγγελος μέ το κρίνο 
καί φέρνει τά ευαγγέλια στήν Παναγιά Παρθένα 
πώς φτάνει αί ώνιαν άνοιξη ρέ τοϋ Χριστού τή γέννα

καί S’ άν8ί£ει άγάπη, είρήνη 
λευτεριά καί δικαιοσύνη..

Αύτό τό χώμα κόκκαλα σπαρμένο τών Ελλήνων 
άς τό πατούμε άνάλαφρα μέ φόβο καί μ’ εύ&ύνη 
γιατί σέ κάθε δρασκελιά πετιέται κ’ ένας ίσκιος 
μιά δοξασμένη δεόρατη μορφή πού αναστενάζει 
καί λέει: παιδί μου, ξένοιαστα περνάς έπάνωθέμβ», 
δέ μέ πονάς πού μ’ έφαγαν τά δόντια τοϋ πολέμου

γιά νά $ής έσύ μέ ειρήνη 
λευτεριά καί δικαιοσύνη.

β ι’ άκούς τό άγέρι πβύ βογγά, τόν ούρανό πβύ τρέμΛ, 
καί μέσα άπ’ άραχλα βουνά καί θάλασσες σάν πίσσα 
βγαίνει ό καδρέφτης τοΰ καιρού σάν ήλιος ματωμένος 
Νά, στή φωτιά της κόλασης βαφτίζονται ©ί προγονοί 
κι’ αντιλαλούν μεσούρανα 3ρηνοι, οδυρμβί καί βόγγβι—* 
νά ό Μαραδώνας πού έλαμψε, νά καί τό Μεσολόγγι,

νά θυσίες γι’ άγάπη, ειρήνη* 
λευτεριά καί δικαιοσύνη.

Δές : άλλοι άπ’ τβύς προγόνους μας άδλήσαν άντρειωμένβ\ 
γιατί σφιχτά τβύς έδενε μιά πίστη κι’ ένα χρέος 
κ’ είχανε κλείσει μέσα τους την όμορφιά της πλάσης.
Αύτβί μέ όρμήν άδάμαστη, μέ φρόνηση καί δάρρβς 
έκαμαν έργα δαυμαστά γεμάτα φώς καί χάρη 
χαρά τού κόσμου καί για μάς χαρά μας καί καμάρι

λάμπουν άπό άγάπη, ειρήνη 
λευτεριά καί δικαιοσύνη.

Κ ι’ άλλοι τους πάλι έφβύντωσε μέ ξιππασιά τβ έγώ τβυ£ 
καί τής διχόνβιας ή πληγή τούς έφαε πρίν της ώρας.
Τ ’ άφησαν &λα πίσω τους ρημάδια καί συντρίμμια, 
πβύ όσο λαμπρό τό κάλλος τους τόσο βαρύ τβ πένθβς.
Στά μνήματά τβυς τά έρημα στριγγλίζει ή κβυκουβάγια 
καί κλαίει τ’ άραχνιασμένα τους τά στέφανα άπό βάγια

πού τά φόρεσαν γιά ειρήνη 
λευτεριά καί δικαιβσύνη.

Μά τώρα έμεΐς μπροστά σ’ αύτές τίς άγιε£ όπτασίες 
άς πβΰμε κατανυχτικά τβ «αίωνόα ή μνήμη» 
γιά βλβυς τβύς ήρωες πβύ ά&λησαν σε β,τι λβγής «γίκ'ε;, 
γιά Μπότσαρη, γιά 2βλω;’ό, γιά Αίσχύλβ, γιά Μιλτιάδη, 
κι’ δπως έκεΐνβι άς τάξβυμε άπβ μέσα άπ’ τήν καρδιά μας 
κάτι καλό νά κάνβυμε κ’ έμεΐς γιά τά παιδιά μας

γιά νά ΐήσβυνε μέ ειρήνη 
λευτεριά καί δικαιβσύνη.

Πρβγβνβι ώραίβι καί δυνατοί, μεγάλο είν’ τ’ όνβμά σας, 
μεγάλα τά έργα σας, μά πιό μεγάλβ ή σωφροσύνη.
Τό μέτρο στην άπβλαβή. τό φρβνιμβ στην πράξη, 
στήν όμβρφιά τβ άληδινό κι’ άπάνω άπ’ βλα ή γνώση.
Αύτό μάς δώσατε τό φώς κι’ άς είστε εύλβγημένβι 
γιατί μ' αύτό λαμπρύνατε τή γή τήν βίκουμένη

καί γνωρίζει άγάπη, είρήνή 
λευτεριά καί δικαιοσύνη.

Τβύτη ή χαρά μάς πλημμυρεί σήμερα τίς καρδιές μας.
Ή  γή πβύ αίματβδρέψατε μάς κλεΐ στην αγκαλιά της, 
μέ τίς γελβύσες δάλασσες, μέ τά όρη τά γραμμένα, 
μέ τό γ αλών'ic ν ουρανό κβίί τό χρυσό τόν ήλιβ.
Κι’ άμπβτε άς κάνβυμε κ ’ έμείς έργα μέ φρβνιμάδ* 
αιώνια νά δβξά^εται ή άδάνατή ή 'Ελλάδα

καί νά £η μέ άγάπη, ειρήνη, 
λευτεριά καί. δικαιβσύνη.

Β. Ρ Ω Τ Α Ε
Ι·»·ιι·ΐι»ΙΙ·Π·ιι»ιι·ιι·ΙΙ·ΙΙ*ΙΙΒΙΙ*ΙΙΒΙΙ»ιιβιι*ΐ!·ιι·ιι·ιι·ιιβιΐΒΐΐΒΗ·ιι·!ΐ·ιι·ι·ι·ιιιηΐ4»η·ι

2 5 μ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Τ Ο Υ  Κ. Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η

I Ιΐνας κβσμος ολόκληρος άπβ καί στό τέλβς ή Τβυρκ-cκρατημέ 
ηρωας καί σβφβύς, ένας Γαλαξίας 
άπό πολεμιστάδες τοΰ σπαδιβΰ 
καί της πέννας, ένας λαός άπό 
πβιητές καί τραγβυδιστάδες, μα
νάδες πού έδρεψαν μέ τό γάλα 
της έλευδεριάς τά τέκνα των, ή 
έκκλησία, μέ τούς καταχβνιασμέ

Λόγφ τής σημερινής ήμέρας ή ϋλη αύτής τής σελίδος εΐνε άφιερομένη είς τόν πνευματικόν 
έορτασμόν τής 25ης Μαρτίου. x

Επομένως ή ϋλη τής πρώτης μας ρελίδος μεταφέρετα ι εις τήν 5ην σελίδα.
Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : ’Άρθρο τοϋ κ. Κ. Καιροφύλλα γιά τήν «Διανοητική ζωή τής Ζα- 

ύνθου στόν περασμένο Αιώνα».
'Ένα  πολύ ένδιαφέρον άρθρο γιά τόν Μ ΠΕΡΝ ΑΡ ΣΩ, γραμμένο είδικά γιά τά «Παρα- 

~κήνια» άπό τόν κ.Έμπειρϊκο-Κουμουνδοϋρον καί μεταφρασμένο άπό τήν κ. Π. Άργυροπούλου 
Δύο νέες έρευνες τώ ν «Παρασκηνίων». Ή  πρώτη:

,,ΑΠΑΝΩ ΣΤ^ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΑΑ”

Ο Μ I Λ Ο Υ Ν : Οί διευθύντριες καί διευθυνταί τών μεγαλυτέρων γυναικείων Ραπτι- 
χών Οίκων καί γιά τό άν μπορή, δπως καί στό Έξωτερικό νά λανσάρεται ή μόδα άπό τίς 
καλλιτέχνιδες τοϋ θεάτρου μας 

Ή  Κεύτερη έρευνα»

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΧΘΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΩΜΩΛΙΑ = — —----—
■    —  ΜΕ Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Α  Κ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Μ Ι Α ; ”

Ο Μ I Λ Ο Υ Ν ι ΟΙ ΓΜ Ο ΪΤ Ο Τ ΕΡΟ Ι ΕΚΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Ι ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑ Ι ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

νβυς και κρι>μμενβυς ναβυς της, 
ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ καί τό 
Πάσχα τής ’Αναστάσεως τβΰ Σω 
τηρβς καί τβΰ Γένους, βί ξενητε- 
μένβι, φιλβπάτριδες καί βί ραγιά 
δες τβΰ δβύλβυ Ελληνισμού, οί 
Διδάσκαλοι τβΰ Γένβυς, βί μάρτυ 
οεα τί>ν Πατ-ιαοχείων καί Μη- 

, τρβπόλεων—νά τί συμββλίξει ή Ι
ερά καί πανάγια αύτή ήμέρα τής 

| είκοστής πέμπτης Μαρτίου.
1 Τβ αίμα έχύδηκε σέ φαράγγια 

καί σέ δρυμβύς πβτάμι, κι’ έκβκκί 
νισε τίς θάλασσες καί τβύς πβτα- 
μβύς.Μέσα στό αίμα αύτό κλείστηκε 
κατασπαραγμένη ή Ελληνική ψυ
χή. γιά νά γνωοίση τό δρίααβο.

; — ’ Ω Ελλάδα. Ελλάδα, γλυ-
κειά μητέρα Άνδρώπων καί ©ε 
ών. καταδυναστεμένη πάντα καί 
πάντα νικήτρια! Σκλάβα, νικβΰ- 
σες μέ τβ πνεΰμα, καί έλεύδερη 
πάλι μέ τβ πνεΰμα».

-Ή άνδρεία είνε κι’ αύτή πνευ
ματικό χάρισμα κι’ βταν δυνάστες 
τυράννβυς πβλεμβύσες καί τβύς κα
τέβαλες, άηδόνι ή ψυχή Σβυ κελαϊ 
δβύσε κι’ ό λόγος Σβυ θριάμβευε. 
Άλλά τά δράματα τής μακραίω
νης £ωής Σβυ καί λίθους άκόμα 
έρράγισαν. συνέδλιψαν ψυχές καί 
καρδιές κατακβμμάτιασαν. ώστε 
μέ τό τραγβΰδι τοΰ Έλληνικβΰ 
λαβΰ νά συνταιριαστη τβ έπβς τβΰ 
ΜπάΟρβν καί β Κανάρης τοΰ Ούγ 
κώ. Πρίν άπ’ αύτβύς αιώνες πολ- 
λβύς. πρίν. έπλημμύρισαν μέ φώς 
τη δύση μεγάλβι σβφβί της Ά να  
τολης. διδάσκαλοι τών Έλληνι- 

I rwv Γ»α·ιι:"άτων. τή<τ Έκκληα’«<;. 
( πάνσβφβι κήρηκες. Πρίν άπ’ αύ- 

τού« καί σΰν αύτβίς ιιεγάλβι καλ 
λιτένν,?'. άθάν'ατβι, αιώνιας μνή 
μης έπι^ωησμένβι.

"Ενας Γκρέκβ!
Καί πρίν, τό μέγα Βυζάντιον 

I με την ίστβρίαν τβυ, ©ί Φράγκοι

νη Ελλάδα!...
Αύτής της Ελλάδας ή σάλπιγ

γα ήχησε τό μέγα ξύπνημα της 
’Ελευθερίας!

Μέ τή χθεσινή μας Ιστορία, τήν 
ίστορία τών μεγάλων της κατά 
ξηράν καί θάλασσαν ηρώων έπβ-

Ό Κ. Μιλ-ί. ΛΚαλακάσης

σφραγίσθη τό ιστορικό κατόρθω
μα—ή Ελεύθερη Ελλάδα τοΰ 21.

Ό  Ψάλτης Της, ό Σβλωμός, — 
ό ποιητής τοϋ ύμνου Της — τόν 
έσφυρηλάτει τήν ώρα, πού οί σπί
θες τοϋ Μεσολογγιού πβύ και
γότανε άπβ τή δάδα τβΰ Καψάλη, 
έφθασαν ώς, τά μεσβυράνια- καί 
πβύ βί κρότβι τών κανονιών έτά- 
ραξαν τόν μυρωμένο άγέρα τβΰ 
πολύανθβυ νησιού τβυ:

Άπ ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά ιερά...

Μ. Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΪ 

ΣΥΝΔΈΟΜΑΙ
Εσωτερικού έτησία Δρχ, 140 

* έέ,άμηνος » 70
Ιουρκίας έτησίο Λ. I. ί 
Αίγύπτου » Γ ρ. Δ. 50 

Ά_μερικής Δολλ. .3
Πασα άπόδείξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν Οπογραφήν 
τοϋ Δκτυθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικοί). 

Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Παπαρρηγοιτούλου 4

ΤΟ
ΤΙΣ ΑΚΑΔΙΜΙΑ! ΑΜΝΟΝ
Τά «Παρασκήνια» μέ ίδιαίτερή 

τους χαρά άναγγέλλουν δτι τό ερ. 
γον τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου των 
κ. Βασιλείου Ρώτα «Ρήγας ό Βε. 
λεντσινλής» έβραδεύθη άπό τήν ’Α
καδημίαν ’Αθηνών μέ τό χρηματι
κόν επαθλον τών 4.000 δραχμών·

ΔΗΜΗΤΡΙΟΪΓ.ΑΟνίΤΑΜΠΑΝΗΪ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4—8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΜΟΝΑΔΙΚΗ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γούνα ρωοαιχή 

(Πτί - γκρι) καινουργής gig τι. 

μήν εύκαιρίκξ. Πλπροφορίαΐ; Μπ- 
τροπόλεΜ; 28, τηλ. 25—086.

i r i E u s r i K t  m m  τοϊ
ΪΠ Μ Α Τ Ε ΙΒ Ϊ  ΗΟΟΠΟΙΟΚ

Μέχρι τοΰδε έδήλωσαν δτι θά κα- 
τέλθουν είς τόν έκλογικόν άγώνα 
πρός άνάδειξιν τοΰ νέου διοικητι. 
κοΰ συμβουλίου ήθοποιών οί κάτω
θι : Σπΰρος Πατρίκιος, Μίμης Καν 
τιώτης, ’ Ιωάννης Πρινέας, ’ Ιωάννης 
Βαλέττας, Δημήτριος Μυράτ, Τά- 
κης. Χατζηχρήστος, Παναγιώτης 
Καραβουσι«νος, Βασίλειος Μεσο- 
λογγίτηις, Σωκράτης Σκιαδάς, 
Κωνστ. Παρασκευόπουλος, Εύάγ. 
Κουμαριώτης, Περικλής Γαβριηλί. 
δης, Τάκης Συρακος, Ίωάν. Αύλώ- 
νίτης, Δάνδας Μπονάτης, Σταύρος 
Σπυρόπουλος, Σ-ιτυρίδων Τζίφος, 
Μίμης Σιμόπουλος, "Αγγελος Μαυ 
ρόπουλος, Ήλίας Βεργόπουλος·

Διά τό άξίωμα τής έξελεγκτικής 
έπιτροπής οί κάτωθι: ’Αναστάσιος 
Παρθενιάδης, ’Αντώνιος Ζίκας, Χρ. 
Γεωργιάδης, Ζάχος ©ανος, Άθαν. 
Ζέρδας καί I. Σημηριώτης.

Μέχρι τής μεσημβρίας τής 27ης 
τρέχοντος μηνός όπότε λήγει ή προ 
θ;πμία τής υποβολής τών'αίτήσεων, 
υποψηφιότητες θά εκθέσουν καί ά\. 
Xol. Άπό τούς άνοτέρω οί υποψη
φιότητες τών κ. κ. Μ- Σιμοπυύλου 
κγΊ Τάκη Χατζηχρήστου θά έίαρτη. 
θοΰν άπό τήν άπόφασίν τής συ.'ελεό 
σε'ος πού θά γίνη τήν Κυριακήν τών 
Βαΐων.

Καθώς πληροφορόμεθα τήν αίτη.. 
■jr. περί ύποψηφιόΓη ό.~ τού κ. Χα. 
τί,ηχρήστου δέν ύπέδαλλεν ό ίδιος, 
άΛλά συνά.ν·Αyo i του έκτ·μώντες 
τήν έν τώ σοματείφ δρασ.ν ου.

βαιιαικον Ι εατρον
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

OLD-VIC
Σ Ε Ρ ΙΝ Τ Α Ν

29 Μαρτίου η- 2 ’Απριλίου 
ΤΕΤΑ ΡΤΗ  29 Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ

ΟΙ ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ
Σ Α ΙΞ Π Η Ρ

ΠΕΜΠΤΗ 30 Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ  
ΑΠ ΟΓΕΥΜ ΑΤΙ ΝΗ -  Ε Σ Π Ε Ρ ΙΝ Η

ΑΜΛΕΤ
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  31 Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ

Σ Α ΙΞ Π Η Ρ

ΕΡΡΙΚΟΣ Ε
ΠΡΙΣΛΕΎ · Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν , 1 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  

Α Π Ο ΓΕΥ Μ Α Τ ΙΝ Η

ΕΧΩ ΞΑΝΑ Ρ© ΕI
Μ Π ΕΡΝ Α Ρ  ΣΩ  Ε Σ Π Ε Ρ ΙΝ Η

Α ΝΘ ΡΩ Π Ο Σ ΚΑΙ Υ Π Ε Ρ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ  Η, 2 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  

Π ΙΝ Ε Ρ Ο  Α Π 0ΓΕΥΜ Α Τ Ι ΝΗ — Ε Σ Π Ε Ρ ΙΝ Η

Η T PH A Q N ET  ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΕΛΣ

E L B E ©

__  Τό Βασιλικό θέατρο, μετέδωσε 
6 έξής τηλεγράφημα:

«*Αιτό τής Δει/τέρας ό θίασος τού Βα 
σιλικού θεάτρου, παίζει στό θέατρο τής 
Βασιλικής "Οπερας του Καΐρου τήν 
«Ήλέκτρα», το0 Σ οφκλέους. Παρη- 
κολούθησε τήν παράστασι κι’ ό Βα 
σιλεύς ΦαροΟκ, τόν όποιον έπεφήιιη. 
σαν ζωηρώς τά πλήθη.

»* Επίσης, παρέστησαν τιμητικώς. 
όλόκληρη ή Βασιλική Αύλή, τό ‘Υ 
πουργικό Συμβούλιο, ή Γερουσία, ό 
Πρύτανίς καί ή Σ  ύγκλητος τοΰ Α1_ 
γυπτιακου Π<χνεπιστημίου, τά FTpor- 
δρεΐα, οΐ Ανώτεροι λειτουργοί τοί 
Κράτους, πολλοί άνθρωποι τών γραιι, 
μάτων κι* άρκετός άκόμα έκλεκτός 
άλλος κόσμος».

»Τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα Φαρούκ 
ΰπεδέχθησαν^ ό Πρόεδρος τοΟ * Ελληνα- 
Αίγυπτιακού Συνδέσμου κ. Άμέρ 
Ίμπραήμ, ό πρεσβευτής της ‘Ελλά. 
δος κ. Καψάλης, κι’ ό τέως πρόεδρος 
Ταχέρ Πασσάς, έξάδελφος του Βασι- 
λέως.

«Γενικώς^ τό έκλεκτό κοινόν, είχε 
γεμίσει άσφυκτικώς τό θέατρον καί έ_ 
χειροκρότησε ένθουσιασμένο, τους 
καλλιτέχνας του «Βασιλικού θεάτρου» 
που έπαιξαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν»
—  Ή  συγκρότησίς όπερετικου θιάσου 

στό θέατρον «Περοκέ» γιά τήν έρχομέ- 
νην θερινήν σαιζόν, συνεχίζεται, έντατι. 
κώς. ‘Ώ ς σήμερον^ περιλαμβάνονται ώς 
πρώτα στελέχη του θιάσου ή δνίς Νίνα 
Άφεντάκη, πρώτη σουμπρέττα, ό κ
Στυλιανόπουλος, καλλιτεχνικός διευθ^ν. 
τής, τενόρος ό κ. Νέγρης καί πρωταγω
νίστρια,—.κατά πάσαν πιθανότητα η
δίς ‘Ηρώ Χαντα.

—  Έγνώσβη, μετά μεγάλης συγκινη.
σεως είς τόν καλλιτεχνικόν κίκτμον, δτι 
ό Δήμος ’Αθηναίων άπεφάσίσε μίαν άπό 
τάς φετεινάς ύποτροφίας του διά τό Ε 
ξωτερικόν, νά τήν χορηγήση σέ μιάν
χορεύτριαν του μουσικοΟ μας θεάτρου,
έπειδή, ύστεροΟμεν καί χρειάζεται με- 
γαλυτέρα προσοχή σ* αύτό τό είδος.
Κυκλοφορουν φήμαι μόνον ςίημαι, καί
δέν πρέπει νά τάς θεωρήσωμεν βεβαίας 
— πώς έάν τελικά, άποφασισθ^ αύτό 
πρόκειται νά δοθβ ή έπιχορήγησίς στήν 
γνωστήν χορεύτριαν Νίναν Ποοιλοφσκά.. 
γιαν, άλλοτε πρώτην χορεύτριαν καΜ του 
ΒασιλικοΟ μας θεάτρου.

 Πυρετωδώς συνεχίζονται οΐ πρό
βες τών «Δόν Ζουάν», τοΟ νέου ίργου, 
πού πρόκειται ν* άναβιβάση 6 θίασος 
Κοτοπούλη, μετά τό Πάσχα. Μεγάλος 
λόγος γίνεται γιά τΙς σκηνογραφίες τοΟ 
κ. Χατζηκυριάκου. Προ^λέπεται δτι τό 
£ργον θά εΐνε άπ* τάς μεγαλυτέρας έπι- 
τυχίας τής κ. Μ. Κοτοπούλη.

— Καί μερικά καθυστερημένα άπό 
-τήν Κ ωνσταντινούπολη:

— *0 κ. Μάνος Φιλιππίδης κατά τήν 
παραμονήν του έκεΐ έδωκε μαζί μέ τήν 
Τουρκικήν όπερέτταν «Χάλκ .  Όπιερέτ» 
μιά παράσταση μέ τίς «Τρεΐς Μαρίκες» 
(μεταφρασμένες στήν Τουρκική) τών κ. 
κ. Παπαδούκα - Άνυσίου, ύπέρ τής «*Έ- 
ρυθράς Ημισελήνου».

— Ο Ι είσπράξεις άπό τήν παράσταση 
αύτή άνήλθαν σέ 1200 λίρες Τουρκίας.

—  Στόν κ. Φιλιππίδη 6 διευθυντής 
το0 θιάσου προσέψερε τριάντα έπί τοΐς 
έκατόν έπί τών είσπράξεων. άλλ* ό 
‘Έλλην καλλιτέχνης παρητήθη τής ά- 
μοιβής του ύπέρ τής «Έρυβράς Η μ ισ ε 
λήνου».

— *0 κ. Φιλιππίδης έπί κεφσλής θιά
σου θά μεταβΛ μετά τό Πάσχα στάς 
Πάτοας, άπό 'κεΐ στή Θεσσαλονίκη καί 
Kcrtiiwtiv περί τά μέσα Ιουλίου στήν 
Κ ωνστοΒντινούπολη.

— Ή  κ. Ζωζώ Ντολμάς παίζει ήδη 
στήν Κ ωνσταντινούπολη ώς πρωταγωνί
στρια τής Τουρκικής «Χάλκ - Όπερέτ».

— Τό πρώτο έργο πού μ" οτύτό άρχισε 
τίς παραστάσεις της ήταν ή «Τζάρντας».

—  ‘Ο ‘Υφυπουργός ’Εργασίας άπέρρι. 
ψε αίτηση του Σωματείου ’Ηθοποιών δ
πως ή καταβολή τών μηνιαίων συνδρο
μών τών άσφαλισμένων ήθοποιών άρχί- 
ση άπό τήν πρώτη ’Απριλίου.

— *0 κ. 'Υπουργός όρίζει ή κοτταβο- 
λή ν ’ άρχίσρ άπό τήν 1ην παρελθόντος 
* I (χνουαρίου.

— Σχετικώς μέ τήν διδαάκαλία Ε λ 
ληνικών μουσικών έργων μεταφρασμέ
νων στήν Τουρκική γλώσσα άπό τήν 
«Χάλκ.  Όπερέτ», πληροφορούμεθα τά 
έξής περίεργα;

—  Ό  κ. Κοφίνιώτης δτο:ν εύρίσκετο 
στήν Κωνσταντινούπολη έπώλησε σέ Κά
ποιον Ιταλόν γνώστην τής ‘ Ελληνικής 
καί Τουρκικής άρκετές ’ Ελληνικές όπε·
ρέττες άντί 40---50 λιρών τήν κάθε
μία.

— Ό  έν λόγφ ’ Ιταλός μεταφραστής 
προμηθεύει τίς όπερέττες αύτές στόν 
Τουρκικό θίασο και εισπράττει ποσοστά, 
ένφ οΐ "Ελληνες συνθέτες τους δέν παίρ
νουν οΰτε μιά πεντάρα.

— ‘Όταν ό ύποβολεύς κ. Μαμουνάς έ- 
ρωτηθηκε πότε άντέγράψε τό Εργο του 
κ. Καγιά «θά μ* άγαπήσης»( πού γι’ 
αύτό τόν κατήγγειλε ή 'Εταιρία τών 
θεατρικών Σ υγγραφέων, αύτός άπήν. 
τησε.

— Μέσα σέ μιά νύχτα άπό μνήμης.
—  Δυό κακές, δηλαδή, πράξεις εις 

βάρος του συγγραφέως, μιά πού τό άν- 
τέγραψε καί τό έπώλησε σ1 άλλο θίασο

Μουσούρη θά έγκατασταθή τό καλοκαΐ. 
ρι εις τό θερινόν θέατρον τής κ. Κο
τοπούλη είς τήν όδόν Χέΐδεν.

— Πληροφορούμεθα δτι ή Δίς Βέμπο 
ήλ^εν είς συνεννοήσεις διά τό προσεχές 
καλοκαίρι μέ τόν θιασάρχην κ. Μακέ- 
Βον.

— ’Επανήλθαν άπό θριαμβευτικήν 
I το.ρνέ στήν έπαρχία οί γνωστές καλ.
• λιτέχνιδες του τραγουδιοΟ, άδελφαί 
( Μπελλίνι, κατά πάσαν δμως πιθανότητα 
j θά ά}ναχα)ρή^ρυν πάλι διά θεσσαλονί- 
j χην.

*Π θίασος Γαΐτανάκη —  Ρούσου 
; δίνει τίς τελευταίες του παραστάσεις 

στή Λαμία μέ άρκετά Ικανοποιητικές 
; είσπράξεις.

— ’Από τήν έρχομένη Δευτέραν ό ά. 
νωτέρω θίασος θ’ άρχίση σειράν παρα
στάσεων στή Χαλκίδα.

— "Εναρξη τών παραστάσεών του θά 
: κάνη μέ τήν κωμωδίαν του κ. θ· Σ υνα.
| δινοΟ «Αύτός είμαι».

 Πιθανότατα νά παραστή στήν I .
j ναρξη τών παραστάσεων καί ό συγ_ 
ι γραφεύς τού ^ργου.

— Τήν έρχόμενη Τετάρτη ό Πρόεδρος 
ί τής ‘ Εταιρίας τών θεατρικών Σ υγγρα.
; φέων κ. θ . Συναδινός θά όμιλήση στήν 
1 αίθουσα του «Παρνασσού» μέ θέμα: «Ό  
| έρωτας στό θέατρο».

| « Σ Τ ΙΓ Μ Ε Σ  Α ΓΑ Π Η Σ»

Είνε ό τίτλος τής νέας ποιητικής 
συλλογής πού 6 γνωστός ποιητής κ. Χρ. 
Πύρπασος έκυκλοφ^ρησε διά τοΰ «Προ
τύπου Γραφείου Διαδόσεως ‘Ελληνικού 
Βιβλίου».
Ν ΕΑ  Τ ΡΑ ΓΟ Υ Δ ΙΑ

Έκυκλοφόρησαν εις δίσκους τρία έ. 
ξαιρετικά τραγούδια μέ στίχους τών 
γνωστών στιχουργών: κ.κ. Κ. Μάνεση,
Κ. Ρηγοπούλου. Τό Ινα εΐνε τό ταγκό:
« Σ  έ συγχωρώ» μέ ώραιοτάτη μουσική 
του κ. Τ. Βάμπαρη. Έπίσης τό φόξ: 
«Μ* αύτά τά γλυκά σου μάτια» μέ μου
σική Μυρογιάννη καί τό φόξ: «Μικρό 
μελαχροινό» μέ μουσική Κρεμέζη. 
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Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

καί δεύτερη πού έκακοποίησε τό έργο 
άντιγράφοντάς το άπό μνήμης.

— Ό  καλοκαιρινός θίασος τ ή ς  κ. *Αν- 
δρεάδη θά έμφανισθή κατά πολύ διαφο
ρετικός άπό εΐνε σήμερα.

"Ετσι έκτός τής κ. Αώρη> πού προ- 
σελήφθη στό θίασο τής κ. Μαρίκας Κο- 
τοπούλη% θ’ αποχώρηση τοΰ ρθιάσου καί 
ή κ. Λέλα Ήσαΐα καί ή δίς θάλεια 
Καλλιγά.

—  Ή  Έπιτροπή Άδειας έκάλεσε σ’ 
άπολογία τόν ήθοποιόν κ. Βιτσιώρην, 
γιατί παροισιασθείς ένώπιον της νά ύ- 
περασπίση αίτηση τής άδελφή ς του κ. 
Βιτσιώρη πού ύπα-νδρευθεΐσα ά π ε σ ύ ρ θ η  
άπό 3τίας άπό τό θιατρο καί ζητεί νά μή 
στερηθή τού δικαιώματος τής άτελούς 
εισόδου στά θέατρα, άσέβησε κατά τής 
Έπιτροπής κατά τρόπον, πού άνάγκασε 
τόν Πρόεδρον αύτής κ. Μαντούδην, νά τόν 
διατάξη νά έξέλθη άπό την αίθουσαν τών 
συνεδριάσεων.

— Ό  θίασος Άργυροπούλου χθές τό 
βράδν έδωσε τήν πρώτη ένός νέου Έ λ_  
ληνικου έργου τοΰ κ. Κ. Λεκοπούλου, 
τό «Χτύπα ξύλο».

 Τό νέον έργον^ διά τό όποιον θά
άσχοληθοΟν έν έκτάσει τά «Παρασκή
νια» είς τό προσεχές φύλλο, εΐνε μιά 
κωμωδία πού ώς κεντρικό μύθο έχει τίς 
περιπέτειες ένός προληπτικού βιβλιοπώ
λη, ό όποιος κυριολεκτικά δεινοπαθεΐ.

— Τόν τύπο αύτόν τοΰ προληπτικού 
βιβλιοπώλη ύποδύεται ό κ. Άργυρόπου_ 
\oc.

Ό  θίασος Άργυροπούλου καί κατα 
τό νέον αύτό έργον παραμένει μέ τήν 
ιδίαν σύνθεσιν.

— Πληροφορούμεθα έπίσης δτι τό έν 
λόγω θέατρον θά διασκευασθή. θά ά- 
φαιρεθουν οί τσίγκοι καί άντ’ αύτών 
παρηγγέλθη τέντα όμοια μέ έκείνην τού 
θεάτρου Σαμαρτζή.

 Μετά τήν «Έντα  Γκάμπλερ» ό
ό θίασος Ανδρεάδη θά άναχωρήση είς 
τουονέ γιά ένα μήνα.

 Πληροφορούμεθα δτι ό θίασος Ά 
λικης - Μουσούρη άνασυγκροτούμενος θά 
δώση σειρά παραστάσεων είς τό όμώνυ_ 
μον θέατρον τής κ. Αλίκης καθ’ δλον 
τό διάστημα τής άπουσίας τού θιάσου 
Ανδρεάδη.

— Λέγεται άκόμα, χωρίς δμως νά έ* 
πιβεβαιουται, δτι ό θίασος Αλίκης -

Ο κ. Ν ί Κ Ο Λ Ο Υ Α Η Σ  
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σημαντική ενίσχυση κ«ϊ έπι- 
έράέευση ήταν γιά τβύ; κόπους 
τήξ Εταιρεία; τών Ελλήνων θεα
τρικών Συγγραφέων ή επίσκεψη 
τβΰ 'Υπουργού τοΰ Τύπου καί Του- 
ριαμοΰ κ. Νικολβύίη εί; τό ©ε«- 
τρικό Μουσείο.

'Ο κ. 'Υπουργό; μέ δερμό Εν
διαφέρον έξήτασε όλα τά έκδέμα- 
τ« τοϋ Μουσείου, έξετίμησε την 
σημασίαν των και ή συγκίνησή 
του αξίζει περισσότερο, γιατί ό κ. 
Υπουργό;, όπω; είνε γνωστό, εί
νε γνώστη; τη; Ιστορία;, τού ©ε
άτρου :μα; καί τών περιπετειών 
του.

Ιδιαιτέραν προσοχήν είειξε 
γιά τά σχετικά μέ τήν λαϊκή 8εα- 
τρική μα; τέχνη; καί ύποσχέδηκε 
όλη του τήν ή&ική έοή&εια γιά 
τήν πρόοδο καί γιά τήν όλοκλήρω 

ι ση τού θεατρικού Μουσείου.
J Καί ώ; πρώτην έκδήλωσιν τή; 
πρό; τό ©εατρικό Μουσείο στορ
γή; του ό κ. Νικολούδη; προσέφε- 
ρε πανομοιότυπο τβΰ βώκου τβύ ίε- 

1 ρέω; τβΰ Διονύσβυ Έλευ8ερ>α; β
ί πω; βρίσκεται αύτό; στό Διονυσια
κό ©έατρβ.

Ό  8ώκβ; είνε εί; τβ πραγματι
κόν τβυ μέγε8β; κΙαί έχει κατα- 
σκευασδή μετά πάση; άκριδεία; 
μα$ί δέ μέ άλλα σχετικά αντικεί
μενα 8’ άπβτελέση τό τμήμα τβΰ 
Μουσείου πβύ 8’ αφορά τβ άρχαΐο 

! ©έατρο όταν 8ά εύτυχήση τό ©εα- 
| τρικό Μουσείο νά στεγασδή σέ οί
κημα κατάλληλο μέ τά έκδέματά 
τβυ καί μέ τόν προβρισμό του.
Ι · Ι Ι · ! Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι9 Ι Ι Β Ι Ι· Ι ΐ α · Ι· Ι Ι· Ι Ι· ΙΗ Η Τ · Ι Ι· Ι

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

θ ρ ια μ β ε ύ ε ι  eis ό λ ο ν
τον κόύμο  λ ό γ ψ  Tns 
κομι|ότητος.τή$ &τι- 
ρεότητοί «ί Ths μοδέρ 
vas tp^avieeuis της.

zjzkty

e l s  ώ  ρ α ι δ τ α τ α  β χ έ δ ι α  
ΐ5 ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  π ο ι ό τ η τ α .
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ΑΠΟΘΗΚΗ
ΜΗ1ΡΟΠΟΛΕΟΣ44“ τ„,ν 25-401

’Ενώπιον της Α· Μ. τοΰ Βασιλέ- 
ως, τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου καί 
της A. Υ. τοΰ ιιρίγκηπος Χριστοφό- 
ρου, συνήλθε τήν Πέμπτην είς έτη- 
akxv πανηγυρικήν συνεδρίαν αύτής 
ή όλομέλεία τής ’Ακαδημίας 'Αθη
νών. Άμέσως μετά τήν δφΛιν τών 
έπισήμων ελαβε τόν λόγον ό πρόε
δρος τής ’Ακαδημίας κ· Δ. Σ. Μπα- 
λάνος άναπτύξας τό θέμα : «Οί
πνευματικοί παράγοντες τοΰ 1821».

’Ακολούθως £λα6ε τόν λόγον ό 
έπί τών πρακτικών γραμματεύς τής 
’Ακαδημίας κ. Κ. I. Δυοβουνιώτης, 
ό όποιος, κωλυομένου τοΰ γενικοΰ 
Γραμματέως, άνέγνωσε τήν ϊκθεσιν 
τών ύπό τής ’Ακαδημίας άπονεμη- 
θέντων βραβείων καί μεταλλίων. Τά 
βραβεία καί τά μετάλλια ταΰτα ά- 
πενεμήθησαν ώς έξής:

Τής τάξεως τών Γραμμάτων καί 
Καλλών Τεχνών:

Τό ύπ’ άριθμόν 17 βροοβί'ΐον τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών 5-000 δραχμών 
πρός βράδευσιν τής καλυτέρας συλ 
λογής λοοογραψικής δλης, άναφερο- 
μένης είς τάς κατά παράδοσιν πρά
ξεις καί ένεργείας τοΰ λαοΰ. Είς τό 
μόνον ύποβληθέν ^ργον τοΰ κ. Ξε- 
νοφώντος "Ακογλου, ύπό τόν τίτλον 
«Τά ψία δλα £ναν εΐνε» άπονέμεται 
ε-ταινος μετά ύλικής ένισχύοεως 2. 
500 δραχμών.

Τό ύπ’ άριθμόν 18 βραβείον τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 5.000 δρα
χμών είς μονογραφίοτν λαογραφικήν 
σχετικήν πιρός τό παιδίον- Τό βρα. 
βεΐον τοΰτο άπονέμει είς τό έργον 
τής δεσποινίδος Μαρίας Λιοοδάκη: 
^Τό παιδί μου καί τ’ άρνί μου».

Έπίσης τό ύπο!βληθέν Εργον τοϋ 
κ. Καλλισθένους Χουρμουζιάδου πε 
ριέχει άξιόλογον λαογραφικήν 0. 
λην.

Τό υπ άριθμόν 19 βραδεΐον τής 
Ακαδημίας Αθηνών 5.000 δραχμών 

διά συλλογάς λαογραφικής Ολης 
σχετικής προς τήν Καππαδοκίαν. 
Τό βραβείον τοΰτο άπονέμει ή ’Α
καδημία είς τό έργον τοΰ κ· Θεοδο
σίου Άνθοπούλου «Τά φλογητά».

Τό ύπ’ άριθμόν 22 βραβείον Κί- 
τσου Μακρυγιάννη 10.000 δραχμών 
πρός δράβευσιν τοΰ καλυτέρου ί- 
στορικοΰ έργου τοΰ άναφεραμένου 
είς τήν άπό τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 
1912 'Ελληνικήν ιστορίαν καί ιδίως 
τήν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
άντλουμένου δέ έκ τών πηγών μετά 
τής δεούσης μνείας αύτών. Τό δρα- 
βε'ΐον τοΰτο άπονέμει ή Άκαδηιμία 
είς τόν κ. Κ· Καιροφύλλαν διά τά 
ύπ’ αύτοΰ ύποβληθέντα δύο έντυ
πα £ργα «Βασιλεύς Γεώργιος Α '! 
καί Ά,ριστοτέλης Βαλαωρίτης», 
«’Ανέκδοτοι έπιστολαί καί ή Ζάκυν- 
θας καί ‘Ελληνική ’Επανάστασις».

Έπίσης ή ’Ακαδημία άπονέμει έ
παινον είς τόν κ. Κ. Καλαντζήν διά 
τά ύπ’ οΛοΰ ύποβληθέντα έρ. 

γα «Ό Ιστορικός ’Αμβρόσιος Φραν- 
τζής» δϋβλίον δεύτερον, καί «Μεγά
λες μορφές, Πετιμεζάδες, οΐ Σταυ- 
ραετοί τοΰ Μωρηα 1601—1872»·

Τό ύπ’ άριθμόν 26 δραδεΐον Δη- 
μητρίου Βικέλα, 8.800 δραχμών, ά. 
πονεμόμενον είς πρωτότυπον Ε λ 
ληνικόν μυθιστόρημα ή σειράν διη. 
γηιμάτων άποτελούντων τόμον, άτι- 
να ήθελον κριθή προέχοντα άιπό 
πάση.ς άπόψεως, έκδοθέντα δέ μέ
χρι τέλους τοΰ 1938 καί κατατεθέν- 
τα είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην. 
Τό βραδεΐον αύτό άπονέμει ή ’Ακα
δημία είς τήν κ. Ειρήνην Δημητρα- 
κοπούλου διά τό έργον αύτής «Τά 
σιωπηλά» καί είς τόν κ. Γεώργιον 
θεοτοκαν διά τό έργον αύτοΰ: «Τό 
Δαιμόνιο», θεωροΰσα τά δύο ταΰτα 
έργα ίσης όξίας καί μερίζουσα τό 
βραβείον συμφώνως πρός τόν δρον 
τοΰ διαθέτου είς δύο ίσα μέρη.

Τό υπ’ άριθμόν 27 δραδεΐον τοΰ 
Β· Λαμπίκη, 4.500 δραχμών, άπονε- 
μόμενον είς τό ώριοτον δραμοττικόν 1 
εργον, τό έκδοθέν μέχρι τέλρυς τοΰ 1 
1938 καί κατατεθέν είς τήν Έθνι- I 
κήν Βιβλιοθήκην. Ή  'Ακαδημία ά- 
πονέμει έπαινον μετά χρηματικής ά- 
μοιβής 4.000 δpocχμώv είς τόν κ. 
Βασίλειον Ρώταν διά τό έργον αύ- I 
τοϋ «Ρήγας 6 Βελεστινλής».

διότι
έν σω ληνάριον 
Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ  
διαρκεϊ δύο φοράς 
περισσότερο.

Ή ΚΟΛΥΝΟΣ είναι μία 
συμπεπυκνωμένη έπιστημο- 
νική όδοντόκρεμα είς τήν 
όποίαν δέν έχει προστεθή 
ύδωρ ή άνώφελα συστατικό 
μέ τόν σκοπόν νά φανή με- 
ναλύτερον τό σωληνάριον.
Ή  Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ  δέν  περιέχει σ κλη ρ ό ς  ουσίας 
Ή  Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ  είναι πλέον οικονομική.

•Ο διακεκριμένος βαρύτονος τοΟ *ΕΧ_ 
ληνικου Μελοδράματος κ. Τάκης Τσουμ- 
ττρης, ό άποϊος έμψοονίζεται αί>ριον Κι>_ 
ριακήν τό άττόγεομα είς τό θέοπρον «’Ο
λύμπια» μΑ τό Αριστούργημα «Φαβορίτα».

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ 
Β Ι Β Λ Ι Ο

Κυκλοφορεί dht6 τίνος χρόνου ή νέα 
■ποιητική συλλογή τοΟ διαπρεπούς Ροδίου 
λογοτέχνου καί ποιητοΟ κ. Κ . Μ. Κων- 
σταντινίδη, ύπό τόν τίτλον: «Κρήνη».
Καί τό ίιίλίον αύτό όπως καί τό: προη
γούμενά του παρουσιάζουν Ανάγλυφα τό 
Ισχυρό καί ρωμαλέο Ταλέντο TOD ξεχωρι
στού Αλεξανδρινού ουγγροιφέο>ς τοΟ ό
ποίου Τό όνομα καί ή έργασία εΐνε τόσον 
γνωστή είς τήν "Ελλάδα καί διαδεδομένη, 
όπως καί στό έξωτερικό καί διά τήν ό. 
ποιαν οΐ κριτικοί κατ’ έποτνάληψιν ήσχο- 
λήβησαν. Ό  κ. Κ . Ν. Χωνσταντινίδης 
συγγραφεύς έπίσης καί άλλων πολλών 
λογοτεχνικών ίιίλίων καί θεατρικών Ερ
γων δίδει μέ τήν συλλογήν αύτήν ϊνα τό. 
μον μέ τόν όποιον θά πλουτισββ άξιο-
πρεπώς ή Νεοελληνική μας ποίησις όπως
πολλοί καί διακεκριμένοι ξένοι κριτικοί 
έτόνισαν, γράφοντες τάς κρίσεις των διά 
τό ίιίλίον τούτο.

ΤΟ ©ΕΑΤΡΟ ΖΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Χ Α Ν ΙΑ , (ΤοΟ έκτάκτου άντοητοκριτοΟ 

μας).— Δέν είνε ύπερβολικό, ιϊν ποΰμε, 
πώς ό θίασος Ξύδη, ό όποιος τώρα καί 
άρκετά χρόνια έπισχέπτεται κατ’ ίτος σχε 
δόν τήν Μεγαλόνησον, εΐνε ό πιό άγαπη- 
τός σ* 8λο τό θεατρόφιλο Κηρτικό κοινό.

Σ τήν πόλιν μας ό ξεχωριστός αύτός 
θίασος, στόν όποιο συμπράττει κ<|1 ή κ. 
Νίτσα Φιλοσόφου, τή φορά αύτή, πού μ6ς 
έπεσκέφθη ήταν άρτια πλουτισμένος τόσο 
σέ ϊμψίχο βσο καί σέ άψυχο ΰλικό γ ι' 
αύτό είχε καί έξαιρετική έπιτυχία.

■Ανέβασε τά πιό έκλεκτά Εργα, τά πλεϊ 
στα δραματικά, στά όποία κυρίως ή κ. 
Νίτσα Φιλοσόφου μέ τήν γλυκειά φωνή 
της καί τό Αριστοτεχνικό της παίξιμο εί- 
χε καταπληκτική έπιτυχία.

Τώρα καί δυό έ βδομάδες συνεχίζει ό 
θίασος αύτός τις έπιτυχίες του στό Η ρ ά 
κλειο, Τ ό  όποιον διψασμένο οπως ήτο άπό 
καίριο άπό θέατρο έκθύμως συρρέει κά
θε βράδυ στό μεγαλοπρεπή κινηματοθέα
τρο «Πουλακάκη» γιά νά χειρακροτήση τό 
πράγματι έξαιρετικό καί άρτιο όπερεττι- 
κό συγκρότημα τοϋ Ξώδη. 
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ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ !

1) Νέφοξ ή θρίαμβος.
2) ΕΟα ή Ρίπ.
3) Τουπύ ή Ρακάν (Ρομέο)
4) Γολιάθ ή Στάμ ( Σ  ίδνεΟ)
5) Πέλοψ ή θύελλα
6) Μιμόζα ή ΝοΛάς ("Ιω ν) 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ :
1) Καϊσαρ ή Πϋρ
2) Τζίμ Λόντος ή Ντιάνα ερνόν
3) Χαρντάν ή Ναρσίς
4) Μάννα ή "Εβρος πιθ. Σιμούν
5) Τορρέρο ή Άδάμας ("Ελλη )
6) Νϊγκμ έλ Ντίν ή Έσμάχλι ("Αν

ΤΡεξ)

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ. b
Διά θεατρικάς, κίνηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσεις ίδιαίτεραι συμψω- 
νίαι.

Πάσα άπόδείξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΟ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεως 4.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
Δ. Σ .  Π Α ΓΚ Ρ Α Τ Ι.— ‘Ο Νόμος 222S 

είς τό άρθρον 5 όρίζει δτι «έκάτερος τών 
συζύγων δύναται νά ζητήση τό διαζυγιον. 
έάν έζ ύπαιτιότητος του έτέρου έ*ήλβε 
τόσον ισχυρός κλονισμός είς τήν σχέσιν 
ιοΟ γάμου, ώστε βασίμως ή έξακολούθη 
σις τής έγγάμου συμίιώσεως άποδαίνει 
είς τούς συζύγους άψόρητος».

Σείς  συνεπώς, έφ* δσον τά πραγματι
κά περιστατικά έχουν όπως τά γράψετ* 
στήν έπιστολή σας% δικαιούσθε νά ζητή- 
οητε τήν Χύσιν το0 γάμου. Πρέ-rtci δμως 
είς τό Δικαστήρισν νά άττοδείξετε διά 
μαρτύρων δλα έκεΐνα πού μου γράφετε. 
Πρέπει νά άττοδειχθβ, δηλαδή, δτι ή σύ
ζυγός σας κατελήφθη άπό τήν μ<χνίαν «νά 
6yf) στό θέατρο», δπως λέτε, δτι άσχο 
λεΐται άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ μέ τά 
’ Ινστιτούτα Καλλονής, γι’ αύτό, μέ πρό- 
δες μέσα στό σπίτι, δτι παρά τή θέλησί 
σας προσέλαβε διδάσκαλον διά τήν το- 
ποθέτησιν τής φωνής της, δτι παραμελεί 
έντελώς τό παιδάκι σας καί δτι σας προ
σβάλλει λέγουσα δτι: σείς ν* άσχολήσβε 
μέ τίς «κατσαρόλες σας» καί δχι μέ 
τήν καλλιτεχνία. Μέ λίγα λόγια πρέπει 
νά άποδειχθϊί δη  ή συμπεριφορά της εΐνε 
τέτοια, ώστε βασίμως ή έζακολούθησις 
τής έγγάμου συμδιώσεως άποβαίνει άφό- 
ρητος.

Γενικώς εις τά τής διοικήσεως το0 οϊ- 
κου τήν ύπερισχύ^υσοτν γνώμην ϊχει 6 
σύζυγος καί δχι ή σύζυγος. *Η Αντίληψις 
αύτή έπεκράτησε καί εις τό σχέδιον τοϋ 
νέου ΆστικοΟ Κώδικος.

‘Όσον άφορ^ τήν διαδικασίαν το0 δια
ζυγίου εΐνε πολύ βραδεία.

Ν ΙΚ Ο Λ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Ν . Πάτρας.— 
Τό άρθρον 9 είς τήν δευτέρ<χν παρά
γραφον τοΟ Ν. 238, ώς έτροποποιήθη ύ  ̂
πό του Ν 4301', λέγει σαφώς πότε δύ. 
νανται νά έκτελσθοΟν μουσικά τεμάχια 
άνευ άποζημιώσεως, καθορίζει δηλαδή 
δτι δέν όφείλεται άποζημίωσις, δταν αί 
μούσι καί συνθέσεις έκτελοΟνται παρά 
στρατιωτικών καί άλλων μουσικών άινευ 
άμοιδής πρός έκπαιδειτικόν σκοπόν ή 
πρός ψυχαγωγίοτν τοΟ κοινοΟ είς Δημο
σίας αίθούσας άνευ πληρωμής εισιτηρί
ων. “ Οπως μού τά γράφετε τά πράγμα, 
τα, δικαιούσθε νά ζητήσητε τά ποσοστά. 
Διότι είς τήν περίπτωσιν σας έπληρώθη. 
oofv βίσιτήρια (1000 άτομικαί προσκλή
σεις πληρωθεϊσαι άπό τούς προσκεκλη
μένους) καί άν δέν έπλήρωναν οΐ προ* 
σκδκλημένοι, έπληριώθησαν οΐ μουσικοί 
καί έκαλύφθησοον αί δαπάνα* γενικώς ά, 
πό τόν λοτχνόν ή άπό τό Κυλικεΐον ή ά
πό άλλους συνδυασμούς πού έκαμε τό 
σωματεϊον. Τό δτι δέν έπλήρωσαν φό- 
ρον αύτό εΐνε άλλο ζήτημα. Αύτό άφο* 
Ρ$ τό Δημόσιον, δπερ ήθέλησε νά χαρί. 
ση καί έχάρισε τόν φόρο. χάρις δ
μως τοΰ Δημοσίου δέν μπορεί νά έξα« 
ναγκάση καί σάς νά κάνετε χάριν, άψοΟ 
δέν θέλετε. Έπ ί τ^ βάσει λοιπόν τοΟ 
άρθρ. 9 καί 16 τοΰ άνω Νόμου^ δικαι
ούσθε καί τήν ποινικήν δίωξι/ν τών ύπευ- 
θύνων νά ζητήσετε καί τήν άποζημίωσιν 
νά έπιτύχετε.

Ό  Νομικός: Δ. ψ.

“Εν έκατοστόμετρον αυ
τής τής συμπεπυκνωμένης 
όδοντόκρεμας άρκεΐ διάνά 
διατηρήσπτε ύγια καί άπα- 
στράποντα δόντια. Δοκιμά
σατε άπό σήμερον τήν 
ΚΟΛΥΝΟΣ καί θά δήτε ότ»

Λ Α Μ Π Ρ Υ Ν Α Τ Ε  
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΙΜ  ΜΕ

ΚΟΛΥΝΟΣ

Τ ΑΒΕ ΡΝΑ
Η tocv, εΐνε κα ί θά εΐνε 
Π ρωτη άιτ δλες τις ταδέρνες 

Έ  κεΐ τρέχουν αί Άθήναι,
Ρ ητηνίτου νάβρουν στέρνες 
Δίνουν τά ραντεδουδάκια 
Ί  διαιτέρως τά βραδάκια 
Κ αί γλεντούνε καί τά σπ ν̂ε 
Ά  φειδώς αύτοί πού πόίνε.·.

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΠΕΡΔΙΚΑ»

Κ&τακουζηνοΰ άρ. 8 

(Πάροδος Θεμιστοκλέους) 
Διευθυντής: Δ. ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΙΝΤΕΑΑ
Τηλέφ. 20-465

Θ ί α σ ο ς
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Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Α  Ν ΕΑ

Ο Ε Ρ  ΡΟ  Λ ΦΛΥΝ

Γζινο & γ ά λ μ α  άπό τόν ήλιο  κο ρ μ ί 
του, μέ μόνο φ όρεμα  ϊν α  μ ικρ ό  
μαγιώ , γελο ύσ α ν  ειρωνικά· Α ύτός  
δμω ς άδιαφοροϋσε γ ιά  δλα .

Κόποτε πάλι, δταν ό σκηνοθέ
της Φρέντ ΛόΟντ, πού τόν συνήν- 
τησε στά παράλια της Ταίτής, δ
ταν γύριζε τά ε£ωτερικά τής «Ναυ 
τικής άνταρσίας», τοΰ έπρότεινε 
νά τόν πάρη μαζύ του στό Χόλλυ
γουντ, ό Έρρολ άρνήθηκε καί έ- 
δήλωσε : «Στείλτε με καλύτερα 
στό Λονδίνο σέ κανένα φίλο σας 
θεατρώνη, γιατί μοΰ ήρθε τρέλλα 
νά παίξω στό θέατρο».

Πράγματι, ό Φρέντ Λόυντ μέ έ
ξοδά του τόν *'r -ελε στό Λονδίνο, 
δπου έκαμε θαύυατα Τά προγράμ 
ματα 'τών μεγ χλυτίρων δραματι
κών θεάτρων συχνά τόν άνέφεραν. 
"Επαιξε σέ έονα τ<ΐ Σαίξπηρ ώς 
Όθέλλος μέ 2ξα m~ κή έπιτυχία- 
“ Ολος ό κόσαος μιλούσε γι’ αύ
τόν. Μιά μέρα Γόι/ έπεσκέφθη ό δι
ευθυντής τής «Γουώμνερ Μπρός», 
πού έτυχε νά βρίσκεται στό Λονόι- 
νο καί τόν έπειαε νά δεχθή νά προ- 
σληφθή οτήν έ τ - X ip d a  του μέ ικα
νοποιητικό συια!5όλβκν ’’Ετσι σέ λί
γο 6 "Ερρσλ Φ/ύν ντεπουτάριζε 
στό Χόλλυγουντ νά  νά - γίνη ένα 
άπό τά λαμπρότερα άστέρια τοΰ 
κινηματογράφου.

Στό πλοίο, μιά μελαχροινή νέα 
τοΰ κίνησε ιδιαιτέρως τήν προσο
χή. ’Ήταν ή Λιλή Νταμιτά. "Ενα 
άμοιδαΐον αίσθημα ήταν ή άρχή 
τοϋ άποτελέαματος. Μά παντρευ- 
θοΰν σέ λίγο· Ή  Νταμιτά θριάμ
βευε τότε, ένω ό Φλύν έκαμε τίς 
προκαταρκτικές έμφανίσεις του 
στά διάφορα κέντρα τών άστέοων. 
Δέν έκοπίασε πολύ γιά νά κατα- 
κτήση τή δόξα. Ήταν γεννημένος 
καί προορισμένος γι’ αύτήν. Τοΰ 
άνέθεσαν τόν ρόλο τοΰ- Κάπταν 
Μπλούντ. ΑΡτό έδειχνε τήν πεποίθη,- 
σιν τής έταιοίας του, άναθέτουσα 
ένα τέτοιο ρόλο σέ πρωτοεμφανι- 
ζόμενον ήθοποιόν. Ούδέποτε ήθο
ποιός στό Χολλϋγουντ έγινε Ιτσι 
γρήγορα δημοφιλής- Ή  μετέπειτα 
έπιτυχίες του «Έπέλασις έλαφρας 
ΤαξιαρΥΐας», «Πρίγκηψ καί φτω
χό», «Ρομπέν τών Δασών», καί ή 
τελευταία του «Άερομαχίαι τοΰ 
Δυτικού μετώπου», τόν έκαμαν 
γνωστό καί άγαπητό σ* δλον τόν 
κόσμο. Τώρα γυρίζει τό «Ντόντζ 
Σίτυ», Ενχρωμο, μαζύ μέ τπν άχώ- 
ριστη σύντροφό του Ολιδία, ντέ 
Χάδιλαντ καί άμέσως μόλις τελει- 
ώση αύτό, θά γυρίση τό'«Γεράκι 
τών θαλασσών», τοΰ Σαμπατίνι, 
μαΓι ιιέ τήν Ποισίλια Λέΐν.

Έ ν  τούτοις διικς τίποτε δέν τόν 
έκαμε νά έγκαταλείψη τό τυχοδι
ωκτικό του δαιμόνιον. Μιά μέρα, 
— !ς νά πή τίποτε, έξηφανίσθη ά.

Ό  Σέρλοκ Χολμς επανέρχεται.., 
Πρόκειται γιά τήν ταινία «Τό σκυ 
λί τών Μπάσκερδιλ» δγαλμένη ά
πό τό πασίγ’νωο'το μυθιστόρημα 
τοΰ Κόναν Ντόυλ πού αυτές τις 
ημέρες τελείωσε τό γύρισμά της. 
Ο διευθυντής παραγωγής τής Φόξ 
δταν τήν είδε έδήλωσε οτι εΐνε ε
ξαιρετικά ικανοποιημένος καί 
προσεκάλεσε σέ γεΰμα τους προ3- 
ταγωνιστάς τής ταινίας Ρίτσα? 
Γκρήν, Μπάζιλ Ράθμπον, Νίγκελ
Μπροΰς καί ’Ανίτα Λού'ίς.* * *

Ό  σκηνοθέτης Γκρέγκορυ Λά 
Κάδα ετοιμάζει μιά νέα ταινία 
μέ τήν Τζίντζερ Ρότζερς γιά λο
γαριασμό τής Ράντιο Πίκτσερς. 
Πρόκειται γιά τήν περίφημη κω
μωδία «Κι’ Έκείνη Δέχθηκε» ποΰ 
έσημείωσε καταπληκτική έπ'τυχία 

, στά θέατρ,α τοΰ Μπρόντουαίη.
ΤΡ ° 1· * * *

‘Όπως είπαμε, ό ’Έρρολ Φλυν · . _,,
άγαπά δλα τά σπόρ. 'Ακόμη και) Ε Χει υπολογισθη οτι κατά με- 
τόν έρωτα- Μά σ’ αύτόν φαίνεται ι·ιι·ιΐΒΐι·ιι·π·ιι·ιι·ιΐ!·ιι·ιΐ9ΐι·Η·ιι·ιι·ιιηιι 
πώς δέν στάθηκε κοιί τόσον τυχε
ρός, γιατί ψιθυρίζεται δτι πρόκει
ται νά χωρίση άπό τήν τρισχαρι- 
τωμένη του σύζυγο Λιλή Ντάμιτά.
"Ετσι βλέπουμε τά πιό άγαπημένα 
ζευγάρια τοΰ κινηματογράφου νά 
χωρίζουν, μετά τόν Φράνσοτ Τόν 
καί τήν Τζόαν Κράουφορντ, ό "Ερ- 
ρολ Φλύν καί ή Νταμιτά. Καί έπε- 
ται συνέχεια, > <·

ΓΕΡ . ΣΤΑΥ-

σον δρον μιά ταινία άπαιτΰ 6 μη 
νών έργασία άπό τή στιγμή δη
λαδή πού 6ά παραδοθή τό χειρό- 

(ϊο ατούς σεναριογράφους ώ 
τήν ή μέρα τη  ̂ προβολής της στόν 
κινηματογράφο. Εξαίρεση απο
τελούν οί μεγάλες ταινίες δπως τό 
«”Αν ήμουν Βασιληάς», «Αίχμάλω 
τοι τοϋ αί'ίρος», «Πασίφικ» κ. ά 
πού άπαιτοϋν όλόκληρο σχεδόν 
χρόνο. * * .*

Ό  συνταγματάρχης Ρομπέρ Ζε. 
ράρ τής γαλλικής Λεγεώνος τών 
Ξένων εφθασε στά στούντιο τής 
Παοαμάουντ ώς έτιίσηιιος τεχνι
κός σΰμδουλος τοΰ σκηνοθέτου 
Ούΐλλιαμ Ούέλμαν γιά τήν ται
νία «Μπώ Ζέστ».

Βρισκότανε μέ *ό σύνταγμά του 
στό Μαρόκο δταν έλαδε τήν κά
πως απροσδόκητη γι’ αυτόν διατα 
γή νά μ^ταδή στό Χόλλυγουντ *

"Υστερα άπό μιά σύντομη συ-
ΙΙΙ·ΙΐηΐΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ι·Μ!·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΗΜΒΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

νο,ιιλία μέ Ανώτερους άξιωματι- 
κους νοΰ υπουργείου τών Στρατι
ωτικών οτό Παρίσι, ό σύνταγμα- 
ιάρχηε Ζεράρ έφθασε στο Χόλλυ. 
γουντ ('έσω Χάδρης—Νέας Ύορ-
<ης

Ή πρώτη συνάντησίς τοΰ συν
ταγματάρχου μέ τόν Ούέλμαν έ
μοιαζε μάλλον μέ συνάντησι 
δετεράνων τής Λεγεώνος, άφοΰ 
καί ό σκηνοθέτης τής Παραμάουντ 
άνήκε κατά τόν Παγκόσμιο Πόλε
μο στό σμήνος «Λαφαγιέτ» άερο- 
παρικό κλάδο τής Λεγεώνος. ’Έ 
τσι, έμειναν μαζί περισσότερο άπό 
μία, ώρα σ' αύτή τήν πρώτη συ
νάντηση έξετάζοντες διάφορες λε
πτομέρειες τής ταινίας στήν όποία 
πρωταγωνιστεί ό Γκάρυ Κοΰπερ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΑ
ΠΟΙΑ ΦΙΛΜ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 

ΤΟΝ Π ΕΡΑ ΣΜ ΕΝ Ο  ΜΗΝΑ 
ΣΤΗΝ Α Μ ΕΡ ΙΚ Η

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ  ΤΗΣ ΑΓΩΝ I ΑΣ : Σίρ
λεϋ Τέμπλ καί Στάρλ Φαρέλ.

Η ΑΤ ΙΘ ΑΣΣΗ  : Όλιβία ντέ Χάδιλ 
λαντ, Ντίκ Πάουελ.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ.: Ζάν Γκαμ- 
πέν, Ντίτα Πάρλο.

ΑΓΓΕΛΟ Ι ΜΕ ΛΕΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟ
ΣΩΠΑ: Τζέϊμς ΚάγκνεΟ, Πάτ Ό 
Μπριάν, ” Ανν Σέρινταν. ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ Β Α Λ Σ : ΦερνάνΈκρα 
δαί, Λουΐζα Ράϊντρ, Μίλιτζα 
Κρότζους.

ΕΡΑΣΤΑ1 : Ζαννέτ Μάκ Ντόναλντ, 
Νέλσων ’Έντυ.

Η ΘΥΕΛΛΑ: Πρέστον Φόστερ, Νάν 
Γκρέϋ, Τσάρλ Μπίκφορντ. 

ΑΚΟΥΣΕ Λ Α Τ ΡΕ ΙΑ  ΜΟΥ: Φρέντυ 
Μπαρτόλεμυ, Τζοΰντυ Γκάρλαν. 
Μ ΠΡΟΔΕΡ ΡΑΤ: Πρίσκιλλα Λεϊν, 

Γουέϊν Μόρρις.
Η ΤΡΕΛΛΗ Μ ΙΣ  ΜΑΜΤΟΝ: Βαρ.

δάρα Στάνγουϊγκ, Χένρυ Φόντα. 
ΠΕΝΤΕ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Ε ΙΔ Ο ΥΣ :Μέ 

τά πεντάδυιια τοΰ Καναδά.
Ο ΠΥΡΓΟΣ : Μέ τόν Ρόμπερτ Ντό- 

νια καί τήν Ρόζαλκτ Ροΰσσελ.

Η ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ ΚΑ Ι ΑΙ 
Π ΡΟ ΛΗ Ψ ΕΙΣ
Ή  πλέον προληπτική καλλιτέ.  ̂

χνις τοΰ Χόλλυγουντ είναι ή Κλον- 
τέτ Κολμπΐρ. "Οταν συναντήση 
στόν δρόμο της μαύρη γάτα, *ϊ- 
κείνη τήν ήμέρα δέν αποφασίζει 
τίποτα. Έπίσης δέν περιμένει κά
τω άπό σκάλα καί κα.μιπά Τρίτη 
δέν έ£έρχε·ίαι άπό τή δ·λλα της. 
Τήν θεωρεί ώς άποφοάδα ή'ΐέρα 
της έδδομάδος γι’ αύτό κάθεται 
ιιέσ" κα! άανηλεΐτα' '·έ πηότγιιο·- 
τ» έ\τελώς (τσήιιαντα Πιστεύει στή 
νσοτομαντεσ. <̂ τίς ι-άνισσε" κα5 
ττ ίς /π Γο φ ρ τε ϊεΓ  δπου t t c k t ik -V κα- 
τίτφτύνει δτοτν θέλη νά δοή τή'1 
'ύση ένός σο^αροΰ προδλήαατος! 
Μή χειρότερα!

Ή  έξωτική γόησσα, 
ή σύγχρονη ’Αφροδίτη

Nl· PieVA‘MOYP
και ό yjrpii./r.xoq παοτε- 

vccip της

m mm
σ’ εναν παοάδεισο όμορ- 

ψιας καί μουσικής

'Ένα ϋαέροχο ρομάντσο 
στή χώρα τοϋ έρωτος, στό 
Μεξικό, πλημμυρισμένο ά- 
ό παθητικές μελωδίες κα1 

λάγνους χορούς
ΤΗΝ Δ ΕΥΤΕΡΑ Ν

"Ενα ψίλμ σπαρταριστό, έ'- 
ξυπνο καί σκανδαλιάοικο

9 ΦΟΒΟΙ
I

Τ Ο Υ

με :η φινέτσα του
Φ Ε Ρ Ν Α Ν  ΓΚ ΡΑ Β ΑΓ

καί τή γοητεία τής
ΚΑΡΟΛ ΛΟΜ ΠΑΡ

Σκηνοθεσία: Μέρβιν Αερό\ 
(Σκηνοθέτου τών έργων 
«Είμαι ϊνας δραπέτης» κα: 

«’Αντώνιο ’Αντβέρσο»)
Μουσική : τοϋ Βιεννέζου
μουσουργ. Βέρνερ Χάνμαν.
"Ενας νεαρός, εύγενικός, 
άλλά άπένταρος, άπ’ τούς 
συνήθε:ς τύπους τής Μ ν  
Ι^άρτρης αρχίζει ένα έπίμο- 
νο κυνηγητό μιάς άγνω
στης του περιηγητρίαςη ή 
όποία τόν άποκρούει διά 
τόν φόβον τοϋ σκανδάλου., 
Άλλά στό τέλος τά πρά- 
νματα αλλάζουν καί άοχί- 
ζει τό κυνηγητό τής άγνώ 
στου πρός τόν... δύστροπο 
νεαρό, υέσα σέ μιά άτελεί- 
ωτη σε^ρά σπαρταριστών 

σκηνών.
"•Ενα ναριτωμένο σκάνδα
λο. Μιά κομεντί σπαρτα

ριστή.
Μιά δμορψη καί πλούσια 
άρτίστα κι’ ενας νέος συμ
παθητικός, άπένταοος, άλ

λά έρωτευμένος.
Τά  ̂ γ,ινοακεΐα καπρίττα 
καί τά πείσματα βρίσκουν 
Kt’ αύτά τό δάσκαλό τ;υς.

Π Α Λ Λ Α Σ

Ο
ΚΙΑίίΜΕΗΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΝ1ΕΠΕΡΑΝ

[IU1ENTIT
ΣΗΜΕΡΟΝ 

ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ

ΠΑΡΒΕΝΕ
Ο

Kapoiu. γεμάτη από τον έρωτα 
για κείνην tioj άγαπά καί ζή ο’ 
ένα όνειρο. Είναι άποφασισμει/<ς 
νά κτίστ] μια έπαυλι τ:···υ da 
στεγάστ] τήν άγαπημένην του. 
Περπατεϊ σάν υπνοβάτης στό ξύ
λινο σκελετό τοΰ σπιτιοΰ αύτοΰ 
που μιά μέρα θά γίνη σπιτικό 
αύτου καί τής γυναίκας του.

Άλλά άκόμη τίπο£ε σχεδόν δέν 
έχει οίκοδομη·θή άπό τό σπίτι αύ 
τό··. "Ολα εύρίσκονται1 άκόμη 
έν τώ δημιουργεΐσθαι, ή στέγη 
άνΰπαρκτος καί τά έπιπλα, υπο
θετικά χαραγμένα άπάνω στά 
χώμα! Έπάνω μπορεί στό ένα 
νά δαβάση κανείς «Καναπές τής 
Μαίρης» (τής άγαπημένης του) 
ίΓραφείο τής Μαίρης», «καθίσμα 
τα γιά τούς φίλους μας» κ. ά.

Προσκαλεΐ μιά μέρα στό φαν
ταστικό σπίτι του μερικούς φί
λους του, καί άφοΰ τούς εισάγει 
άπό τήν υποθετικήν μεγαλοπρε
πή είσοδο, Τούς περνά στήν αιθου 
σα ύποδοχής!

Σκύβουν σ’ ένα ανύπαρκτο πα
ράθυρο καί σέ μιά στιγμή ό κύ
ριος τοΰ φανταστικού δωματίου 
παρακαλεϊ τούς προσκεκλημέ
νους του νά καθήσουν στά περί
φημα καθίσμοσα καί τούς κανα
πέδες, δηλαδή στό χώμα!

Αφάνταστος είναι ό τρόπος μέ 
τόν όποιον κάθονται οί προσκε
κλημένοι κρεμανταλάδες, διπλο
πόδι κάνουν δήθεν πώς πίνουν 
έκλεκΐά ποτά. Αύτός λοιπόν εί
ναι ό ήρως τής ύτ,οθέσεως καί ή 
ήρωΐς εΐναι μία ώραία νέα πού 
θέλει νά παντρευθη δπως τής ά- 
ρέσει αύτής καί πού άνιά κοντά 
στόν πατέρα της. Ό  πατέρας της 
σάν πολιτευόμενος πού ήταν πε
ριστοιχίζεται άπό άνθρώπους ένο 
χλητικούς καί άνόητους, καί μό
νον ενα πρόσωπον ένδιαφέρον βρί 
σκέται στό περιβάλλον τοΰ μέλ
λοντος ύπουργοΰ, τοΰ μέλλοντος 

ί προέδρου τών Ηνωμένων ΓΙολι- 
| τειών, εΐνε ό θείος Αννίβας, ενας 
j διασκεδαστικός γέρος πού άντε- 
| ,λήφθη πολύ καλά τήν στυγνήν 
! μελαγχολίαν πού έβασίλευε γύ- 
j  ρω άπό τήν τρισ;χαριτωμένη άνε- 
1 ψιά του. Προσπαθεί λοιπόν νά τήν 
j διασκέδαση, άλλά δέν γνωρίζου- 
i με άν θά τό κατορθώση. Γι’ αύτό 
i τήν οδηγεί έ'να βράδυ σ’ έ'να υπο 
j πτο κέντρο. Παρ’ όλίγο δμως νά 
I πέσουν σέ μιά άστυνομική παγΐ- 
1 δα, πού θά είχε γι’ αύτούς σοβα

τό μπάνιο της στήν Ιδιωτική άμμουδι<3 
της στήν ΣΑ Ν Τ Α  M O N IK A .

καί διακρίνοντας τήν γυναίκα 
του στή τιμητική θέσι, πηγαίνει 
καί κάθεται κοντά της. Αρχίζει 
πολύ έξυπνες παρατηρήσεις 
στούς σνόμπ προσκαλεσμένους. 
Σιγά-σιγά δλοι τόν έκτιμοΰν κι’ 
έ'τσι γιά δεύτερη φορά κατακτα 
δχι μόνο τή γυναίκα του, άλλά 
καί τή θέσι. του στό σπίτι τοΟ 
ττενβεροΰ του.

’Έτσι 2να λαμπρόν μέλλον ά- 
νοίγεται μπροστά του. Ποιός ξέ- 
οει ϊσως κι’ αύτός νά γίνη αϋριο 
γερουσιαστής, ύπουργός, καί Ι
σως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

Αύτή εΐναι ή ύπόθεσις τοΰ φίλμ 
πού κάνει τόσο θόρυβο στό Πα
ρίσι καί πού πιστεύεται δτι θά 
άρέση καί στούς Αθηναίους-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Τελευταίως τό Χόλλυγουντ χα

ρακτηρίστηκε ώς ή πιό έκκεντρι- 
κή πόλις τοΰ κόσμου έπειδή έδα- 
λαν άφθονη μπριγιαντίνη στό τρί. 
χώμα... μουλαριώνι Καί δμως οί 
περιστάσεις έκαμ«ν άναγκαία μιά 
τέτοια «τουαλέττα». Πρό μηνών ό 
σκηνοθέτης Τέντ Ρήντ είχε πάει 
στό Κάνσας γιά νά γυρίση μερι
κές έξωτερικές σκηνές τής" ταινί
ας «Είμαι απ’ τό Μισσορί».

’Έπρεπε δμως νά γυρισθοΰν καιί 
σκηνές στό Χόλλυγουντ πού νά 
μοιάζουν μέ τίς άλλες. "Ολα συμ
φωνούσαν έκτός άπό τά μουλά
ρια... Φαίνεται πώς στήν περιφέ
ρεια τοΰ Κάνσας δάζουν κάθε δρά 
δυ τά μουλάρια στό σταΰλο γι’ αϋ 
τό καί έχουν πολύ γυαλιστερό τρί
χωμα. ’Απεναντίας τά μουλάρια 
τής Νοτίου Καλλιφορνίας μένουν 
δλο το χρόνο στό ύπαιθρον. Τό 
άποτέλεσμα «ίναι νά έχουν άγριο 
τρίχωμα.

Ή  ανωμαλία δμως διωρθώθηκε 
άπό τόν φροντιστή τών στούντιο 
Μάκ Κόρμικ πού άγόρασε άπό ένα 
μυροπωλείο 52 μποτίλιες μπρι
γιαντίνη καί πασάλειψε όλόκληρο 
τό κοπάδι. * * *

Τά 7 στούντιο τής Ράντιο Πίκ
τσερς έτοιμάζονται γιά τήν πραγ
ματοποίηση ένός κολοσσού, τοΟ ά- 

j ριστουργήματος τοϋ Βίκτ. Ούγκώ 
I «Παναγία τών Παοισίων». "Ενα

πολύ μεγάλο ποσόν, μεγαλύτερο 
καί άπό έκεΐνο τού«Γκάνγκα Ντίν» 
ένεκρίθη άπό τό συμδούλιον τής 
Εταιρίας.

Σκηνοθέται, Ιστορικοί, τεχνίται, 
φιλολογικοί σύμβουλοι, αρχιτέ
κτονες, ράπται κ.λ.π. έργάζονται 
συνεχώο νιά τήν προετοιμασία τοΰ 
φίλμ.

Οί περίφημοι Ρίτς Μπρόδερς εί- 
σήλθαν όριστικά άλλά μέ κάπως 
διασκεδαστικό τρόπο στήν... , j t o -  
ρία τής Γαλλίας! Πρόκειται γιά 
τήν τελευταία τους έξαιρετική δη
μιουργία, τούς «Τρεΐς Σωματοφύ- 
κας», ένα είδος κωμικής παρωδί
ας τοΰ περίφημου έργού τοΰ Δου- 
μα, ό όποιος άσφαλώς δέν θάχε 
ποτέ φανταστεί μιά τέτοια δια
σκευή τοΰ έργου του.

Όφειλόμενο στόν σκηνοθέτη τοΰ 
«Σουέζ» Άλλαν Ντουάν, τό φίλμ 
αύτό πού χαρακτηρίστηκε ώς ή 
καλύτερη μουσική κωμωδία τής 
χρονιάς, δίνει τήν ευκαιρία στους 
Ρίτς Μπρόδερς νά παρουσιάσουν 
δλες τίς πλευρές τοΰ πολύμορφου 
κωμικβΟ ταλέντου των. Τόν ρόλο 
τοΰ ντ’ Άρτανιάν υποδύεται ό συμ 
παθής Ντόν Άμίτσι, τής δέ δασί- 
λισσας ή ωραιότατη Γ κλόρια
Στούαρτ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΠ
ΤΟ ΙΝΑΑΛΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑ{ΚΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ

Ο ΚΑΟΥ ΜΠΟΤ ΚίΙ Η Λ4Ι4Η
Η ΥΠΟΟΕΣΙΣ ΤΟΥ

Στό Παρίσι παίζεται άπό μη
νών ή άμερικανική ταινία «‘Η κυ
ρία καί ό κάου μπόϋ» μέ μεγάλη 
έπιτυχία.

"Εχει πολλά προσόντα γιά νά 
άρέση καί μιά ταινία στήν όποία 
παίζουν ό Γκάρυ Κοΰπερ καί 
Μέρλ Όμπερόν, εΐναι πάντοτε έν 
διαφέρουσά. Ό  ήρως της κίνημα 
τογραφικής περιπετείας εΐναι ε
νας θελκτικός κάου μπόΰ, μέ

Ή  ΜΠΛΑΝΚΑ Β Ι Σ Ε Ρ ,  μπαλαρίνα τ^ς
«Παραμάουντ» πού έξειλίχΟη σέ άστέρα.

ρές συνέπειες. Ό  πατέρας της 
μόλις έμαθε τό σκάν%χ> ο' στέλνει 
τήν κόρη του σέ μιά έξοχή τής 
Φλωρίδος. Έ κ ε ϊ λοιπόν γίνεται ή 
συνάντηση τής Μαίρης μέ τόν 
φαντασι-όπληκτον κάου-μπόϋ μας·:

‘Ένα  βράδυ καθώς είχε βγή μέ 
τίς δυό ύπηρέτριές της βρίσκεται 
μπροστά στόν κάου μπόϋ μας, 
πού εΐναι ύψηλός, κομψός, δειλός 
καί κομμάτι άγριος. Έδώ λοιπόν 
συμβαίνει τό μοιραΐον. Ή  κόρη 
τοϋ έκατομμυριούχου έρωτεύε- 
ταιτόν φτωχόν νέον πού ζή στόν 
δικό του φανταστικό κόσμο.

Δέν τοΰ λέγει δμως τήν άλή- 
θεια. Τοϋ λέγει πώς είναι καμα
ριέρα καί ό κάου-μπόϋ μας τήν 
ερωτεύεται μέ δλη τήν δύναμη 
τής ψυχής του. Οί υπηρέτριες τήν 
βοηθοΰν στό ρόλο πού θέλει νά 
τχχίξη. Κι’ ό ερως τους εκτυλίσ
σεται μέσα σέ χίλια-δυό χαριτω
μένα έπεισόδια. Μιά μέρα έκνευ- 
ρισμένος άπό τίς ιδιοτροπίες τής 
Μαίρης τήν ρίχνει μέσα στή δε
ξαμενή λουτροϋ μέ δλα της τά 
ροϋχα· Τά γεγονότα πηγαίνουν 
άπό τό σημεΐον αύτό μέ ταχύτε- 
ρον ρυθμόν. Αποφασίζουν νά τε- 
λέσουν τόν γάμον τους. Καί τόν 
τελοϋν πράγματι έν άγνοια τοΰ 
πατέρα της, έπάνω σ’ £να βαπόρι 
μέ κουμπάρο τόν πλοίαρχόν του.

Ά λ λ ’ ή Μαίρη κουράζεται άπό 
τήν ζωή τών στερήσεων καί μιά 
μέρα για νά μήν έκραγή σκάνδα 
λον γυρίζει πίσω στόν πατέρα 
της. Κι’ έκεΐνος περιμένει γεμά
τος έμπιστοσΰνη πώς θά γυρίση. 
Κουράζεται δμως νά περιμένη 
καί μιά μέρα πηγαίνει στήν πόλι 
καί κατευθΰνεται στό μέγαρο 
τοΰ Σμίθ γιά νά βρή τήν γυναί
κα του Μαίρη πού ήταν δπως νό
μιζε καμαριέρα στό πλούσιο αύ
τό σπίτι.

Φθάνει σέ μιά έπίσημο δεξίωσιν

Γ υιός τοΰ i.uiVr/ητοΰ Φλύν του 
Πανεπιστημίου τοΰ Μπέλφαστ, ό 
"Ερρολ, γεννήΟηκ* στή Βόρειο 
'Ιρλανδία, σ->ίς ?Γ Ίανουαρίου 
1909- Ό  πατερ χ; του φιλοδοξού
σε ιά τόν α>Γ<Κ.οη στά γράμμα
τα καί στήν ίππ ημη, γι’ αύτό τόν 
έστειλε στό .1 οίσι, στό Λύκειο 
Λουΐ ντέ Γκ,ράν, κι' άπό έκεΓ στό 
Σάντ Πάουλ ·Σ κούλ τοΰ Λονδίνου. 
Μά στά μαθή i rra ήταν πάντοτε 

άπό τους τελευταίους. Άντιθέτως 
δμως διέπρεπε στα ι’πόρ. Μπομπ, 
κουπί, σπαθί, και κ-'-ΰμπί, ήσαν τά 
άγαπημένα του οιι'ρ, δπου κέρδι
σε άρκετά κύπ -'̂ c καί μετάλλια 
πού ό "Ερρολ σήμεμο τά δείχ-ει 
μέ κάτοια περηφάνεια στούς φί
λους του.

Ή ψυχή του άνήσυχη καί τυχο
διωκτική, τόν ϊκαμε μιά μέρα νά 
τό σκάση ά^ό τό σπίτι του, χωρίς 
νά ξέρη κανείς τίποτε- Μίαν ώραί- 
αν πρωίαν u γράμμα τρυ ά
πό τήν Νέα Γουινέα πληροφοοου- 
σε τούς γονείς του δτι ήταν χρυ- 
σοθήρας. δρυλευοντας σκληρά, μέ 
τή.ν έλπίδα νά π*ουτίση. "Ενας ιε
ραπόστολος ^tov βοηθοΰσε και 
ποοσιταθοΰσε ·)ο τόν σώση άπό τόν 
τυχοδιωκτισμό. Τούς έδεδαίωσε νά 
μήν άνησυχοτν "αί νά μή στενοχω' 
ριοΟνται. Κέρδισε πολλά χρήματα 
γιά νά τά ΥΓ'τση σέ λίγο, χωρίς αυ
τό νά άλλάξη τόν χαρακτήρα του. 
"Οταν ϊχασε καί τήν τελευταία δε
κάρα στά χαρτιά, πήρε τήν άπό- 
φασι ν’ άλλάξη ζωή. Ριψρκίνδυνος 
καθώς ήταν καί άριστος κολυμβη
τής, Μγινε μαρδς μαογαριταοιών 
στά Ιξωτικά 'Τΐ'Ήά τοΰ Είοην’ικου- 
"Ενα καραβάνι Άγγλ!δων. περιη- 
γητριών, βλέποντας τόν λευκόν 

®  αΰιόν, μέ τό μελαμψό οάν μπρούν-

πό τό Χόλλυγουντ καί στούς δη
μοσιογράφους πού είδε σάν εύρέ- 
θη στό Παρίσι, έδή\ωσε δτι πη
γαίνει στήν Ισπανία. Ήταν λίγο 
μετά τήν έπανΛττασιν τοΰ Φράνκο 
καί μιά τέτοια περιπέτεια τόν 

• κρατούσε διαρκώς σ ανησυχία. Ο
λοι οι γνωστοί του, ή έταιρία του 
καί ιδιαιτέρως ή σύζυ(ός του Λι- 
λή Νταμιτά προσπαθούσαν νά τόν 
άποτρέψουν τ:πό τό έπικίνδυνο ε
πιχείρημα, άλ.Λ,ά αύτός άνένδοτος 
έποαγματοποίησε τήν ί)έλησϊ του. 
Έτραυματίσθη έλαφρά στό πόδι 
καί*τόν μετέφεραν στό νοσοκουειο 
άπ’ δπου μετά διβς ό διευθυντής 
του καί ή Νταμιτά τόν έπεισαν νά 
έπιστρέψη Χόλλυνουντ. Korra
λαδαίνετε βέδοια τήν έπιυονή του 
διευΟυντοϋ του, γιά τόν όποιον ό 
"Ερρολ Φλύν, Λπίι άπόψεως εισ
πράξεων. άποτελεϊ ένα μεγάλο 
χρυσωρυχείο.

Τό δνειρο δμως τοΰ Φλύν είναι 
νά διαπρέψη στή δημοσιογραφία. 
’Άλλως τε έχει ταλέντο· 'Έγραψε 
?να βιδλίο τού πουλήθηκε πάρα( 
πολύ στίς Ηνωμένες Πολιτείες 
Ποός τό παρόν διασκεδάζει τήν 
πληξι του στό ιΐάοείΐιια, Ένει 'ίυό 
κόττερα, έκ τών όποιων τό Μνα εΤ- 
νε έΦοδιασμένο ιαέ δλα τά σύνεο- 
γα της ψαο'κής. Άπάνω σ’ αι>τό 
περνάει τό Σαββατοκύριακό του- 
Αντιπαθεί νά πηναίνη στούς γά- 
μουα, ένώ τοΰ άρέσουν ο! ταυρο- 
υαχίες. δπου συγνά πηναίνει- κα1' 
τις παοαχο'*ουθεΐ στο Μεξικό,·

Παρευρίσκεται στούς άθλητι- 
κούς άγώνας καί άποφεύγει τά 
γλέντια τών άστέρων. Δέν είναι
καθόλου προληπτικός' τό μόνον 
πού τόν φοδί^ει εΐναι οί όδοντοϊα-
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Άπό τήν έποχή — πάνε πολλά 
χρόνια — πού ή ρουμάνικη όρχή. 
στρα κ1 ή χουωδία ύπό τήν διεύ
θυνση τοΰ Τζωρτζέσκο είχε έκτε. 
λέσει δυό-τρία Εργα, δέν Θυμάμαι 
— έγώ τούλάχιστον — νά ε/ουν έν 
τζ> μεταξύ παιχθή άλλα έργα 
.Ρουμάνων συνθετών στις συμφω
νικές μας συναυλίες. Γι’ αύτ6 κ’ 
ή συναυλία σύγχρονης ρουμανι
κής μουσικής, πού δόθηκε τήν πε
ρασμένη Τρίτη στό Πάλλας Οπό τή 
διεύθυνση τοΰ κ. Ν. Ότέσκο Απο
τελεί τήν πρώτη πλατύτερη γνω
ριμία τοΰ ’Αθηναϊκού κοινοΰ μέ 
τή μουσική δημιουργία ένός Βαλ
κανικού Κράτους, τόσο συγγενι
κού στή καλλιτεχνική αύτή έκδή- 
λωση μέ τό δικό μας. 'Υπάρχει 
στή Ρουμανία, δπως κα'ι στό τόπο 
μας, ένας πολύτιμος λαϊκός θη
σαυρός, πλούσιος σέ χορούς καί 
τραγούδια — πόση καταπληκτική 
ή όμοιότητα μέ τά δικά μας — γιά 
τόν όποιο ό μουσικολόγος καί συν 
βέτης κ. Κ. Μπραΐλόου άφιέρωσε 
τήν περασμένη Δευτέρα στήν αί
θουσα τοΰ Ωδείου ’Αθηνών μιά έν 
διαφέροοσα βραδυά.Ό λαϊκός λοι
πόν αύτός πλούτος άποτελεΐ γιά 
τούς περισσοτέρους συνθέτες της 
τήν άφετηρία κάθε δημιουργικής 
των έργασίας.’Έτςτι ή ρουμάνικη 
ιμουσική—έχουμε πάντα ύπ’ οψι τά 
φγα πού έκτελέστηκαν — άνεξάρ 
ιητα άπό τΙς διάφορες έπιδράσεις, 
ιής νεώτερης Ιδίως γαλλικής σχο 
λής, έπιδράσεις πού άφοροΰν πε
ρισσότερο τά έκφραστικά μέσα 
ιιαρά τήν έμπνευση, παραμένει 
ιτάντα κατ’ έξοχή έθνική, ‘Επτά 
συνθέτες, μεταξύ τών όποιων έ- 
ιτρυτάνευε ή διεθνής μουσική φυ
σιογνωμία τοΰ Ένέσκο, άντιπρο- 
υώπευαν τή χώρα τους στή συναυ
λία αύτή. Λυπάμαι πού μικρή κα
θυστέρηση μ* έμπόδισε ν’ άκούσω 
τούς δυό πρώτους λαϊκούς χορούς 
τοΰ Άντρίκου καί τού Νάρακόϊ- 
Εφθασα άκριδώς στό Εβραϊκό 

έμβατήριο τοΰ Ζορά, μιά σύντομη 
καί χαριτωμένη παρτισιόν γεμάτη 
Ραδελικό χιούμορ καί όρχηστρικό 
χρώμα. Ό  διευθυντής τής όπερας 
toO Βουκουρεστίου κ. Μ. Ότέσκο, 
πού εΓνε μιά προσωπικότητα τής 
σύγχρονης ρουμανικής τέχνης, άν 
τιπροσωπεύθηκε μέ δυό συμφωνι
κά άποσπάσματα άπό τό κωμικό 
του μελόδραμα«Κατά Ματθαίον»: 
«Ή  συμφωνία τής λίμνης τού Σνα 
γκόδ» σκηνική μουσική σέ μιά έ- 
πεισοδιακή παντομίμα τής πρώτης 
πράξεως, ξεχωρίζει γιά τήν εύ- 
Υενική έμπνευση καί τό λεπτό 
καί καλαισθητικό γράψιμο, ένφ 
τό πρελούντια τής δευτέρας πρά- 
ξεως, εΐνε μιά ένδιαφέρουσα, 
παρ’ δλο τό μάκρος της, σελίδα 
έμιίνευσμένη άπό λαϊκούς χορούς 
κα'ι τσιγγάνικα τραγούδια. Τό 
πρώτο μέρος τοΰ προγράμματος 
τελείωνε μέ δυό συμφωνικά σκί
τσα τοΰ Ρογκάλσκη, τού νεωτέ. 
ρου άπ’ δσους άκοΰσαμε συνθέ
του. Τό πρώτο «Ή ταφή στό itpo- 
άστειο» άνήκει στή περιγραφική 
μουσική. Πρωτότυπο στήν έμπνευ
ση καί τολμηρό στή τεχνοτροπία, 
δίνει μέ άρκετή σαρκαστική διά- 
θεση μιά σύντομη καί παραστορ- 
τικώτατη περιγραφή τού ένταφι- 
ασμοΰ ένός παρασημοφορημένου 
κρατικού μικροϋπαλλήλου σ’ ενα 
προάστειο τής πρωτεύουσας, μέ 
τούς τριγμούς τής νεκροφόρου, 
τίς Ανατολίτικες μοιρολογίστρες 
καί τούς μακρυνούς ήχους τοΰ 
πένθιμου έμδατηρίου άπό μιά 
στρατιωτική μπάντα. Ό  χορός

τών «παπαρούντε» τών μικρών μι- 
σόγυμνων Τσιγγάνων, πού σκεπα
σμένες μόνο μέ φύλλα δένδρων, 
έπικαλοΰνται στίς δυνατές καύση 
κές ήμέρ€ς τού καλοκαιριού μέ 
διάφορους χορούς τή δροχή, στο> 
ματάει τή προσοχή τοΰ άκροατοΰ 
μέ τή ρυθμική του ζωντάνεια καί 
τό πετυχημένο γράψιμο — ώραΐο 
πραγματικά έφφέ ή συνοδεία τοΰ 
τραγουδιοΰ μέ ιόν πιτσικάτι τών 
έγχορδων.

Τό πέ τε νανουρίσματα γιά μιά 
φωνή κι όρχήστρα έγχόρδων, οί 
λεπτογραιμμένες αύτές μινιοτ. 
ρες τού ΜπρχΟλόΟ εΐνε γειτ^ες 
συγκινητική ά-ιλο· η—.τ κ’ είχα / έ- 
ξοιρετική έπιΤυ/ία μέ τήν .\ν.· 
πτυσμένη μουσικοτητα και τη <τω- 
νητική διαύγεια καί όμοιογέ < ;α 
πού τά άπέδωσε ή κ. Εύανθία Κω- 
στινέσκου, τής δπερας τοΰ Βουκου 
ρεστίου, καταχειροκροτηθεϊσα.

.Η συμφωνία άριθ. 1 τοΰ Έ νέ 
σκο έκλεινε τό πρόγραμμα. Ό  
συνθέτης της, μιά πολύμορφη μου 
σική Ίδιοφυΐα — φημισμένος βιο
λιστής, διευθυντής όρχήστρας, πι
ανίστας καί συνθέτης — πού άπό 
καιρό πιά έχει ξεπεράσει τά σύ
νορα τής πατρίδας του κι’ έχει έ- 
πιδληθή στό παγκόσμιο μουσικό 
κοινό. ‘Η πρώτη συμφωνία του, 
νεανικό έργο, δέν εΐνε βέβαια οϋ
τε τό καλύτερο οΰτε τό πιό άντι- 
προσωπευτικό τοΰ συνθέτη τοΰ«Οί- 
δίποδος Τυράννου», ώς τόσο καί 
παρ’ δλη τήν έπίδραση τοΰ Βά
γνερ καί τοΰ Σοΰμαν, άκούγεται 
ευχάριστα μέ τήν αύθόρμητη καί 
δροσερή έμπνευση, τή γερή άρχι- 
τεκτονική καί το κλασικό γρά(- 
ψιμο.

Ό  μουσικώτατος μαέστρος κ. 
Ν. Ότέσκο έκανε 6,τι ήταν δυνα
τό γιά νά μεταδώση στήν όρχή. 
στρα δλη τήν άγάπη του γιά τά 
έργα τών συμπατριωτών του καί 
στή προσπάθεια του αύτή πιστεύ
ουμε πώς ή όρχήστρα μας άντα- 
ποκρίθηκε τέλεια.

ΤΟ Τ Ρ ΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
Μέ τή συναυλία τοθ Τρίου ’Αθη

νών, πού δόθηκε τό περασμένο 
Σάδδατο στήν αίθουσα τοΰ Ωδεί
ου, έκλεισε ό κύκλος τών έννηά 
τρίο τοΰ Μπετόδεν, στά όποΐα οί 
έκλεκτοί καλλιτέχνες δίδα Κου- 
ρούκλη καί οι κ. κ. Φαραντατος 
καί Βολωνίνης Αφιερ"ωσαν τίς 
τρεις έφετεινές συναυλίες τους. 
Τό πρόγραμμα περιελάμβανε τό 
ύπ’ άριθ. 9 τρίο, τό λιγώτερο ί
σως ένδιαφέρον τής σειράς, τό 
ύπ’ άριθ. 3 μέ τή δραματική άνη- 
συχία τοΰ άλλέγκρο πού άποτελεΐ 
θοουμασία άντίθεση στό ποιητικό 
καί γαλήνιο άντάντε μέ δαριασι- 
όν, καί τέλος τό γνωστό κι’ άπό 
προηγούμενες έκτελέσεις τρίο 
στόν άρχιδοΰκα, πού εΐνε τό κο
ρύφωμα τής έκφραστικής τελειό
τητας τοΰ μεγάλου Δασκάλου, έ
να έργο στ£ όποιο βρίσκεται ό. 
λοκληρος ό Μπετόδεν, δπως Απο
καλύπτεται στίς συμφωνίες του, 
σέ μερικές σονάτες καί στά τε
λευταία κουαρτέττα Του. Στήν έρ
μηνεία διαπιστώσαμε καί πάλι τό 
ζηλευτό σύνολο ποΰ παρουσιά 
ζουν σέ κάθε έμφάνισή οί έξηοκη 
μένοι κ’ ήπειροι πιά στό είδος 
αύτό καλλιτέχνες, ηού παρά τ< ν 
έλαφρό Ακαδημαϊσμό μέ τόν ό
ποιο έξετέλεσαν μερικά μέρη τοΡ 
υπ’ άριθ. 3 ιδίως τρίο, έσημείω- 
σαν μιά λαμπρή έπιτυχία καί έ. 
χειροκροτήθηκαν άπο τό πυκνό 
καί έκλεκτό άκροοττήριο.

θ. Δ. ΚΑΡΎΩΤΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

ρικά λουλούδια τής λαϊκής Μού
σας, δοξάζεται ό Αξιος ήρωας τής 
πατρίδας!

'Ο ποιητής λαός ξυπνάει τόν ά- 
τομικό,τραγουδστή. Αντιλαλεί, πε
ρήφανο κι’ άποφασιστικό τοΰ Ρή
γα Φερραίου τό τραγοΰδι:

'Ώ ς πότε ιταλληκάρια, νά ζοΰμε στά
(στενά;

Μονάχοι σαν λιοντάρια, στούς βράχους 
(στά βουνά;

Καί μαζί μέ τά ήρωϊκά κοττορ- 
θώματα τών άγωνιστών τοΰ 1821, 
δέν άργεΐ νά Ακουστή στήν 'Ελλά
δα καί στά ξένα ό μεγαλόπνοος δ- 
μνος στήν 'Ελευθερία τοΰ Σολω
μοΰ. _ ,

Πρέπει νά διατηρήση ένα έθνος 
τά περασμένα, νά τά συγκεντρώση 
καί νά τά ζωογονήση στόν τωρινό 
καιρό, γιά νά μπόρεση τό ’ Ιδανικό 
νά ;καρποφορήστ) μέσα στή λαϊκή 
ψυχή. Ή  συμπύκνωση καί ή Ανανέ
ωση τοΰ παρελθόντος, είναι πάντα 
μία πνευματική άναγέννηση — Α
νύψωση καί Ανασύνθεση τής έθνι- 
κής περιουσίας. ‘Η πατριωτική ποί
ηση δέν εΐνε βαθειά καί γόνιμη 
παρά μόνον δταν άγκαλιάζη καί 
Αναδημιουργεί τά χαμένα καί συν
ταιριάζει τήν ίστορία μέ τό αίοδή- 
μα στό ύψηλότερο φανέρωμά τους.

Ό  Σολωμός ήταν Ιδεολόγος κα
θώς έζήτησε τό τέλειο στούς στί
χους του, τό ϊδιο έκαμε καί στή 
ζωή. Σάν τό τελειότερο ιδανικό ή
θελε να έ φανταζόταν τήν αίωνία 
πατρίδα του, δταν έγραφε: «Κλεί
σε μέσα στήν ψυχή σου τήν ’Ελλά
δα, καί θά αίσθανθής νά λαχταρί
ζει κάθε 8l6oc μεγαλείου». Καί δ
ταν κάποιοι φίλοι του στήν Κέρκυ

ρα τόν έπαρακινοΰσάν άφοΰ έψαλε 
τά ήρωϊκά κατορθώματα τής χώ
ρας α°τής νά πάη νά τήν ίδή έλευ- 
θΐρωμένη. τούς άποκρίθηκε πώς 
φοβαται ν’ άντικρύση άπό κοντά 
τίς διχόνοιες καί τ’ άλλα άτοπα 
τών άγωνιστών.

Τέτοια ήταν ή άριστοκρατική φι
λοπατρία τοΰ Σολωμοΰ. Τό μεγα
λοφάνταστο έθνικό του είδωλο, κα 
θώς τό έπλασεν ή άγάπη του, ήταν 
£να θεϊκό μυστήριο πού τό ϋμνησε 
καί ήθελε νά τό κρατήση μέσα στό 
άγιο δήμα τής ψυχής του άπείρα. 
χτο άπό κάθε πραγματική άσκή- 
μια.

Καί ό Βαλαωρίτης, μέ λιγώτερη 
τέχνη άλλά μέ περισσότερον έν. 
θουσιασμό ύμνεϊ τήν πατρίδα.

’Αλλά έκείνος πού μας δείχνει 
υπέρλαμπρη τή φιλοπατρία του, 
δχι μόνο μέ τήν ποίησή του· άλλά 
καί μέ τή ζω του, καί πρό πάντων 
μέ τό θάνατό του, είναι ό Λορέν- 
τζος Μαβίλης.

Στή νεοελληνική ποίηση,δέν εί
ναι βέβαια, μονάχοι ό Ρήγας, ό Σο 
λωμός, ό Κάλβος, ό Βαλαωρίτης, 
ό Τυπάλδος. ό Μαρκοράς καί ό 
Μαβίλης πού μέ τούς στίχους των 
βανησαν τήν άγάπη τής πατο'δας. 
Είναι καί πολλοί άλλοι. ’Αλλά, έ
γώ δέν κάνω στατιστική καί νοιιί- 
£ω πώς ή ίστορία τής λονοτεχνίας 
δέν πρέπει νά μοιάζη μέ ληξιαρχι
κό μητρώο. ’Αναφέρω μόνον έκεί
νους πού δικαιωματικά μπαίνουν 
στήν πεοιοχή τής τέχνης."

Η ποίηση είναι ιιιά προσπάθεια 
έπιοτροφής στή Θεία πατοίδα τής 
όιαορφιας, εΐναι αιά αυστική Φιλο
πατρία. Καί εΐνϊ πάντα κατώτερη 
κάθε Ψυνή πού δέν νοιώθει καί δέν 
Αγαπά τήν ποίηση. Ή  ποίηση εΐναι 
ή άνθρώπινη ίστορία, πλιό πάνω

άπό τά πραγματικά περιστατικά, 
γιοη-ί άντί νά είναι έπανάληψη εΐνε 
συμπύκνωση· Αποκρυσταλλώνει τό 
συμβάν σέ σύμβολο, τό πρόσκαιρο 
γεγονός σέ αίώνιο παράδειγμα.

Γιά ΐοΰτο ό ποιητής πού δέν έχει 
μέσά του, φλογερά k l ’ άκατάβληι- 
τα αισθήματα, τήν άγάπη, τή δικαι 
οσύνη, τό πάθος, δέν κατορθώνει 
νά μας συγκίνηση, είναι ψυχρός κι’ 
άκατανόητος, πίσω άπό τά σκοτει
νά καί άκατάστατα λόγια του δέν 
καρδιοχτυπά ή θεία χάρη.

★**
Ό  "Ηρωας καί ό Ποιητής άγα- 

ποϋνε τή Δόξα. Στή φιλοπατρία 
φεγγοβολά ή ούράνια λάμψη τής 
φιλοδοξίας. Ή  δόξα είναι ή τροφή 
τής μεγαλόπραχτης ψυχής, εΐναι τό 
άθάνατο νερό!

Άλλά δποιος δέν μπορεί νά θυ
σιαστή δέν άγαπφ καί δέν έχει πί
στη, δποιος δέν προσφέρει τή ζωή 
του γιά τό καθήκον δέν έγει άοετή. 
’Η έκτέλεση τοΰ χρέους εΐναι ή αν
θρώπινη θέληση στήν ύψήλόΐερη 
έκδήλωσή της.

Ό  ποιητής είναι ό ιεροφάντης 
πού ή άνθρώπινη ψι γή θά τόν ά
κούει πάντα χωρίς διαμαρτύρηση, 
γισπί εΐναι ή άποόσωπη φωνή πού 
μιλεϊ στό ένστικτο.

Καί ό ποιητής λέει στόν σημερι
νό καί στόν αύριανό άνθρωπο, στόν 
Αιώνιον ’Άνθρωπο:

«Ή ιδέα τής πατρίδας μοιάζει 
σάν τό μαγικό έκεΐνο ποτήρι πού 
μπορεί νά ξεδιψάση κάθε πόθο τής 
ψυχής καί εΐνε πάντα γεμάτο, άλ
λά πρέπει δποιος τό κρατεί νά έχη 
πίστη, άγάπη κι' έλπίδα...»

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓΟ ΥΡΟ Σ

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ)
ΤΟΥ κ. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ
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τίκιονι noTTrxroYiiitrojio τον κιιεμο
Μ ΙΑ Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  ΤΗΖ

« Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Π Ν .

—Ή  μεγάλη ΊταλΙς  Λοιδό* Τζίμμα 
Μπελιτσιόνι, πρωτοντεμπουτάρισε σί 
ήλικία 16 χρόνων στό «Νέο θέοαρο» 
Τής Νεοτπόλεως. Τό ντεμποΰτο της ήτοτν 
Απροσδόκητο καί βιασμένο, γιατί ά. 
ναγκάστηκε τήν τελευταία ώρα ν’ άν- 
τικαταστήση τήν πριμαντόνα τοΰ βιά
σου τοθ πατέρα της πού έκείνη τήν έ. 
ποχή έκανε τουρνέ στή Νεάπολι. "Ο 
ταν παρευρέθηκε γιά πρώτη φορά 
στήν παράστασι τής «ΆΤντάς» στό 
« Σ ά ν  Κάρλο» της Νεαπόλεως, άρχι·

λος τής παραστάσεως ό Ταμπερ- 
λίχ ήλθε στό καμαρίνι μου καί εί
πε στή μητέρα μου:

~  Αύτή ή μικρή γρήγορα θά 
ηροοδέψη, γιατί εΐναι πρώτης τά- 
ξεως ύλικό..·

'Ό σ ο  γιά μένα, μή τά ρωτάτε, 
είχα άνεβή στόν έβδομο ουρανό... 
Μοΰ φαινόταν πώς έγώ ήμουν κι’ 
δχι άλλη' καί πίστευα άληθίνα πώς 
μποροΰσα νά κάνω θαύματα· Άπό 
τή δραδυά έκείνη διάβαζα άκόμη 
περισσότερο καί άκουγα μέ προ- 

σε ν- Απελπίζεται γιατί καταλάβαινε j σοχή κάθε παρατήρησι πού θά μου 
πώς δέν βά ήταν ποτέ Ικανή νά ψθάστ) 1 έ'κανε ό Ταμπερλίκ στίς πρόβες, 
τό παίξιμο Τής ήθοποιοΰ πού όπεδύετο : άν καί σ’ δλο τ ’ άλλο δίάστηιμα ό 
Τό ρόλο Τ ή ς  κόρης τοϋ ίασ,λέως τής j καλός κι’ Αγαθός αύτός μαέστρος 
ΑίΟιοπίας-, μά οι διαρκείς προτροπές χέ έ ^ ταχΕιριζόταν αάν
του πατέρα της καί τά μαθήματα πού TOt6i του κ« ί διασκέδαζε μέ τις Α- 
π̂αιρνε̂  κα μ ρα άπ τήν μητέρα φελεΐς έρωτήσείς πού Τθΰ έκΟΟ'α 

της, της τόνωσαν τό έμφυτον ταλέν- * * ν* j  ± «
το ’πού είχε κι' έτσ, ύστερα άπό λίγο ° W X- ^  *Υάπη μου είχε
καΙρό Τόσος ήταν ό θρίαμβός της στό £1~ * Κ?λ̂  *Κθλαυ-
ρόλο τής Βικτωρίας τής όπερας: θουσε σ δλα τα τουρνέ τον κύριό
«Τούτι ίν Μάσκερα». πού ό θεατρώ- Κ? 1 δεν π̂“ υε νά,τόν προσέχη
νης τήν άγκαζάρισε γ>ά 8ξη άκόμη ' £.αΐ ™ J°V  μ«λωνη σαν μικρό WXI-
μήνες στήν Νεάπολι. I δί· ΠσΡ 6λσ ταυτα ™ λλές φορές

■Η τζέμμα έρωτεύεται ϊνα ψο,τητή 1 ό τ «μ^«ρλικ έφερνε άντιρρήσεις 
ηού κάθετα, άπέναντι οτό σπίτι της. «α1, . ή Μαρτίν, κατακόκκίνη
Αύτό τό αϊοθημά της ϊσβυσε στήν * π0 θ,υ ^°-, τά μ^Οβυλβ
άρχή του σχεδόν γιατί ό πατέρας ττΚ  να φυγη αύτή ή σκηνή έπα- 
της πού τά μυρίστήκε, άλλάζει σπίτι | νελαμβανετο Κ*π θΤε πολλές φο. 
Κ Ι ·  έτσι ή μικρή Τζέμμα πού άπ’ τήν ! 0 X 0  διάστημα μιας καί τής
πρώτη στιγμή στάθηκε τυχερή στήν ! αύτής ήμέρας, μά ποτέ δέν έπρα- 
Τέχνη, ήταν πολύ άτυχη στόν ίρωτα). | γματοποιεϊτο, γιατί οΐ δύο καλοί 

Τήν πρώτη μεγάλη τουρινέ στό έ- , αύτοί γέροι ήταν άδύνατον νά ζή- 
ζωτερικό, Εκανε στήν 'Ισπανία, δπου 1 σουν ό Μνας χωρίς T0V άλλο. ” Ε- 
βά έπαιζε μαζύ μέ τόν διάσημο ήθο_ j  πρεπε νά βλέπατε μέ τί άγωνία 
ποιό Δόν "Ανρικ Ταμπερλίκ. ή  τουρ- περίμενε ή Μαρτίν στά παρασκή- 
νέ άρχισε άπό τήν πόλι Βίγκο, δπου , V ia τόν Ταμπερλίκ σ’ δλο τό διά- 
ό μεγάλος Ταμπερλίκ θά έγκαινίαζε ■ στημα τής παραστάσεως, κι* δταν 
τό όμώνυμό της θέατρο. ' τό κοινόν ξεσποΰσε σέ χειροκρο-

ή  βραδειά τών έγκαινίων τοθ t τήμοττα, αυτή τόν περίμενε μ ά-
νοικτές Αγκάλες καί δάκρυα στά 
μάτια, τόν Αγκάλιαζε σφικτά καί 
τοΰ έλεγε: «Οΰτε ό θεός δέν έχει 
τόσο γλυκειά φωνή!» Κι’ 6 Ταμ- 
περλίκ τής χαΐδευε τά μαλλιά καί 
μέ μειδίαμα άπαντοΰσε : «Ναί,..·. 
μά μή ξεχνάς πώς ϋστερα άπό λί
γο καιρό θά είμαι συνομήλικός 
του!» *

θεάτρου πήρε πανηγυρική δψι, γιατί 
παρευρέθηκε δλος ό θεατριζόμενος 
κόσμος τής έποχής τοθ 1SB3 μαζί μέ 
τις τοπικές Άρχές.

Τό θέατρο έγκαινιάσθη μέ Τό «Τρο- 
βατόρε», δπου δλος ό θίασος κοή U  
δίως ό Ταμπερλίκ άπεθεώθη.

Ή  Τζέμμα ντεμπουτάρισε μέ τό 
« Ρ ιγκολέττο» κι* εΐχε τόση έπιτυχία 
πού νόμιζε κανείς πώς είχε χρόνια ά_ 
νεβεϊ στή σκηνή.

(Συνέχεια άπ’ τό προηγούμενον) Ό  Ταμπερλίκ είχε τήν συνήθεια 
νά έρχεται πάντοτε στό καμαρίνι 

Τό άποτέλεσμα ήτο πώς έθρι- μου πρό τής παραστάσεως καί νά 
άμδιυσα χωρίς ύπερβολή. Στό τέ- μοΰ δίνη συμβουλές σχετικές μέ τό

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
γεμών τής Μολδαβίας, παρέλαδε 
τόν Ρΐζον ώς πρωθυπουργόν τής 
χώρας πού άνέλαδε νά διοικήση.

Όταν καί οΐ δύο έφθασαν είς 
τήν Μολδαβίαν, ή Φιλική Ετα ι
ρεία είχεν έπιεκτείνει έκεΐ τούς 
πλοκάμους της. Άλλά κανείς άπό 
τούς όλίγους, τότε, έταίρους δέν 
έτολμοΰσε ν’ άποκαλύψη τό μεγά
λο μυστικό, ούτε είς τόν ήγεμόνα, 
ούτε ει> τόν Πρωθυπουργόν του.

Έ ν  τούτοις, ό Ρΐζος, κατά τόν 
ίδιον χρόνον, έκατηχήθη είς τό 
’ I άσιον καί μέ πολύν ένθουσια*- 
σιμόν, έπειτα έγινε κάτοχος τών 
άπορρήτων τής Αοράτου Αρχής, 
τά όποια καί μετέδωσεν είς τόν 
ήγεμόνα Σοΰτσον πο» έπείσθη νά 
γίνη έταΐρος καί νά συνεισφέρη, 
ώς πρώτην δόισιν, ύπέρ τής Φιλι
κής Εταιρείας.

Λ
’Έκτοτε ήρχισεν ή άποφασιστι. 

κή δράσις τοΰ Ιστορικοΰ ήγεμόνος 
τής Μολδΐοδλαίχίας καί τοΰ πρω
θυπουργού του, κατά τό στάδιον 
τής προετοιμασίας τοΰ άπελευθε- 
ρωτικοΰ άγ&νος καί ή άμεσος έ
παφή του μέ τόν 'Αλέξανδρον Ύ- 
ψηλάντην, ό όποιος άνέλαδεν έν 
τώ μεταξύ τά καθήκοντα τοΰ Γε. 
νικοΰ ’Επιτρόπου τής Αοράτου
Άρχής^

Άπό τήν άλληλογραφίοτν Ρίζου 
—‘Ϋψηλάντου, ξεχωρίζει ένα Ιστο
ρικό γράμμα, άπό τό όποιον προ
κύπτει δτι ό Άλέξαί/δρος Ύψη. 
λάντης, κατά τό φθινόπωρον τοΰ 
1820 έγραψε γαλλιστί δύο έπιστο- 
λάς πρός τόν πρωθυπουργόν τής 
Μολδοβλαχίας, χωρίς ν’ άποκρύ- 
πτη καί τήν δυσφορίοτν του διότι 
δέν ήμποροΰσε παρά μόνον γαλ
λιστί (λόγω τής ειδικής μορφώ. 
σεώς του) νά έκφράζεται καλύτε
ρα πρός τούς έμπιστους πατριώ- 
τας φίλους του καί συνεργάτας 
του.

Είς τά δύο αύτά γράμματα ό 
Ρΐζος άπήντησε μέ τήν κάτωθι έν- 
θαρρυντικήν άλλά χαρακτηριστι
κήν έπιστολήν, ή όποία καί άπο-
< · Μ · Μ Β ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι|· ||· Μ · Μ · Μ · ||· ||Β Ι |Β |Ι Β Ι Ι Β Ι „

μέρος μου καί τήν τουαλέττα μου. 
Στήν πρώτη παράστασι τοΰ «Φά- 
ουστ» τοΰ Γ κουνώ, ήλθε, δπως 
πάντοτε, στό καμαρίνι μου μέ τήν 
μακρυά άσπρη γενειάδα πού φέρει 
ό Φάουστ στόν πρόλογο τοΰ έρ- 
γου.

— Κύττα, μοΰ είπε, τραβώντας 
με άπ’ τό χέρι μπροστά στόν κα
θρέφτη, δέν μπορούσε νά γίνη άρ- 
μονικώτερο σύνολο άπό σένα ώς 
Μαργαρίτα καί άπό μένα ώς Φά
ουστ·.. Μ’ αύτό συμβαίνει μόνον 
στόν πρόλογο, γιατί αύτός ό ήλί- 
θκ>ς ό Μεφιστοφελής μέ καταφέρει 
καί μέ κάνει νέο κατόπιν... " Α ! 
τόν -τσαρλατάνο, τόν φθονερό, τί 
καλός πού θά ήταν άν μοΰ άφαι- 
ροΰσε στ’ άλήθεια τ’ άλλα τόσα 
καί πειό πολλά χρόνια πού έχω 
στούς ώμους μου,!...

Κι’ ό καλός άνθρωπος γελοΰσε, 
γελούσε μέ τήν καρδιά του. Μά μ’ 
δλα τά άλλα τριάντα καί περισσό
τερα χρόνια πού εΐχε στούς ώμους 
ό Ταμπερλίκ, έπαιζε σάν άληθινός 
νέος καί δέν έπαυε νά ένθουσιάζη 
καί τό πειό δύστροπο κοινό πού 
γέμιζε κάθε βράδυ τό θέοαρο γιά 
νά τόν θαυμάση.

Τίς συμδουλές τοΰ μεγάλου άρ
τίστα τίς φύλαγα σάν θησαυρό καί 
όμολογώ πώς σ’ αύτές όφείλω τίς 
έπιτυχίες πού είχα σ’ δλο τό μα
κρύ καλλιτεχνικό μου στάδιο.

Στούς «Πουριτανούς» τό σουξέ 
μου ήταν άφάνταστο, τόσο πού τήν 
άλλη μέρα ό Ταμπερλίκ έγραψε έ
να πολύ κολακευτικό γράμμα γιά 
τις προόδους μου, στόν πατέρα 
μου- Αύτό τό γράμμα, χρόνια όλό- 
κληρα τό είχα μέσα σ’ένα άλμπουμ 
μ’ άλλες αύτογραφικές μου σημει
ώσεις καί τελευταία τό χάρισα 
στήν κόρη μου Μπιάνκα, μά ποτέ 
δέν θά παύση νά είναι γιά μένα ιε
ρό κι’ άγαπητό ένθύμιο. Ώς άντα- 
μοιβή γιά τήν εύσυνείδητη έργα
σία μου ό Ταμπερλίκ μοΰ έδωσε τό 
ρόλο τής «Δισδαιμόνας» στόν «Ό
θέλλο» τοΰ Ροσσίνι, πού διάλεξε 
γιά τήν τιμητική του παράστασι.

Ή  τουρνέ εΐχε μεγάλη έπιτυχία 
παντοΰ· Μετά τό Βίγκο, πήγαμε 
οτήν ώραία Ανδαλουσία στή Γρε- 
νάδα, στήν Κόοντοδα, στήν! Μαλά- 
γα στή Σεβίλλη, δπου καί κοττώρ- 
θωσα νά έπισκεφθώ τά καπνεργο
στάσια πού δέν έπετρέπετο τήν 
ποχή έκείνη νά τά έπισκεφθοΰν τα 
κορίτσια, γιά νά μελετήσω άπό 
κοντά τόν χαρακτήρα καί τά κο
στούμια τών Κάρμεν πού άφθονοΰ- 
σαν έκεΐ.

Αύτός ό μαγεμένος τόπος ήταν 
καμωμένος γιά ιά ίκανοποιή κάθέ

τελεί μίαν άπό τάς ώραιοτέρας 
σελίδας της δράσεως τών έπιφα- 
νών άνθρώπων τών έλληνικών 
γραμμάτων, κατά τούς προεπανα. 
στατικούς χρόνους :

*Πρίγκηψ,
Αί δύο γαλλικαί έ σ χ α τ ο ι  

ίπιστιλαί σου, εΐνε έπιστολαί Α
λ η θ ώ ς .  έ λ λ η ν ι κ ά ! ·  εΐνϊ 
τοΰ Θεμιστοκλέους, τοΰ Κίμωνος, 
τοΰ Επαμεινώνδα έπιστολαί.

Τά ήρωικά φρονήματα, μ έ ό
π ο ι α δ ή π ο τ ε  σ η μ ε ί α  
κ α ί  ά ν  έ κ φ ρ α σ θ ο ΰ ν ,  
ε ΐ ν ε  π ά ν τ ο τ ε  ή ρ ω ϊ κ ά !

Οί Λαφαγιέτ καί οί Βάσιγκτων, 
μέ τήν αΰτήν δραστηριότητα παρί- 
στανον τά σφοδρά τής γενναίας 
καρδίας αισθήματα, καθώς καί οί 
πρόγονοί μας. Τό ιερόν δνομα τής 
Ελευθερίας καί τήν πλέον πτωχήν 
καί έξουθενωμένην γλώσσαν έξευ- 
γενίζει- έξ έναντίας δέ, άν φρονή
ματα άγενή καί δουλικά έ ν δ υ. 
θ ο ΰ ν  τ ή ν  σ τ ο λ ή ν  τ ή ς  
Ά τ  τ ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς ,  τότε 
αϋτη μεταμορφώνεται είς γλώσσαν 
τών Παριών τής Ινδίας !

Μή δυσφορεϊς, λοιπόν, άξιε τών 
'Ελλήνων άπόγονε, διότι είς τήν 
άλλοδαπήν δέν είχες ευκαιρίας είς 
έλληνικήν άλληλογραφίαν. Χρεω- 
στεΐς μάλιστα ευγνωμοσύνην καί 
χρεώστε! δλον τό Γένος νά συνευ- 
γνωμονη είς τήν φιλάνθρωπον καί 
φ ι λ ό γ ρ α ΐ κ ο ν  γήν τής ένδό- 
ξου Ρωσσίας, διότι έκεΐ, έποτίσθης 
τά Ιερά τής μισοδουλείας νάματα.

Η Ελλάς, ήδη· γνωρίζει γνήσια 
τέκνα της^τούς φ ρ ο ν ο ΰ ν τ α ς  
έλληνικά καί δχι τούς ψ ι τ τ α κ ί 
ζ ο ν τ α ς  λέξεις έλληνικάς,, μέ 
τήν δέβηλον α^τών γλώσσαν.

Ή  έντευ ί̂ς μου μέ τόν έξοχώτα- 
τον πρίγκηπα Καντακουζηνόν, μέ έ 
προξένησεν Ανέκφραστον εύφροσύ- 
νην. ’Εθέλχθην, έμαγεύθην Από τήν 
όμιλίαν του, Αττό τήν ίλαρότητα τής 
μορφής του, Από τήν φιλογένειάν 
του.

Παρακαλώ νά προσφερθοΰν αί Α- 
δελφικαί μου έγκάρδιοι προσρήσεις
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φαντασία καί τήν πε;ό Ιδιότροπη 
άκόμη. Κάθε βράδυ ύπό τό ψ'ος 
τής σελήνης οί νεοροί θαυμαστοί 
μου τραγούδα/αν μέ τίς κιθάρες 
τους κάτω άπ’ τό μπαλκόνι μου 
κι’ έγώ γιά νά θαυμάσω τά ώοαΐα 
έκεΐνα παιδιά στίς ίρωτικές τ<ν>ς 
έκιδηλώσεις, έμενα άγρυπνη' ώς τό 
τρωΐ κρυμμένη πίσω άπ’ τ’ άνοι- 
κτό παράθυρο, παρ’ δλες -τίς γρί- 
νιες τής μαμάς, πού διαρκώς μου 
φώναζε:

— Κλείσε τό πα,-άθυρο νά μήν 
κρυώσης...

Οί άλλεπάλληλες θεατρικές μου 
■έπιτυχίες Αρχισαν νά δημιουργούν 
σκάνδαλα στόν κύκλο τών ήθοποι- 
ών καί Ιδίως τών γυναικών- Δέν 
μπορούσαν νά χωνέψουν πώς ένα 
κοριτσάκι πού μόλις πρώτοβγήκε 
στή σκηνή μποροΰσε νά σκιάση 
τήν πολυετή θεατρική πείρα τους 
καί \ ά  ύποβιδάση τήν καλλιτεχνι
κή τους άξία. Κι’ έτσι σιγά-σιγά 
άρχισο(ν τά κουτσομπολιά, οί άν- 
τεγκλίσεις, οί εΙρωνεΐες, οί μικρο
πρέπειες, μά έγώ, φύσει άνήσυχος 
χαρακτήρ καί άπαθής, ποτέ μου 
δέν άντ απέδωσα τά ίσα έκανα πώς 
δέν καταλάβαινα καί τούς μίλαγα 
πάντοτε μέ τόν ίδιο καλό τρόπο.

θυμάμαι καλά ένα τέτοιο έπει
σόδιο ζήλειας μεταξύ έμοΰ καί τής 
δραματικής ύψιφώνου τοΰ θιάσου, 
πού δημιουργήθηκε ένα άπόγευμα 
<?τή σάλα τοΰ ξενοδοχείου τής Α ν 
δαλουσίας. Σ ’ αύτό τό ξενοδοχείο 
έκάθηντο δλοι οί άρτίσται τοΰ θι
άσου πλήν τοΰ κόρου καί μεταξύ 
αύτών κι’ έγώ. Έκεΐ μαζευόμαστε 
κάθε άπόγευμα σχεδόν, δταν δέν 
είχαμε πρόβα καί γύρω άπ’ τό με
γάλο τραπέζι, άρχίζαμε τις άπε- 
ραντολογίες, τίς κρίσεις, τίς έπι- 
κρίσεις καί μ’ ένα λόγο, κουτσο
μπολεύαμε λίγο - πολύ ό ένας 
τόν άλλον καί δλοι μαζί τό θεατρι 
κό μας κοινό.

'Ένα Σάββατο άπόγευμα, έγώ 
μέ τή μαμά καθόμουν σέ μιά γω
νιά· Ή  μαμά έπλεκε, έγώ διάβα
ζα κάποιο ρομάντσο, ένώ γύρω ά
πό τό τραπεί ι ήσαν μαζεμένοι οί 
συνάδελφοί μου καί κουβέντιαζαν 
περί τέχνης. "Εξαφνα, σέ μιά στι
γμή, ή δραματική ύψίφωνος, Απο- 
τεινομένη' πρός τούς άλλους:

— Καλά νά μιλάμε δλοι γιά τέ
χνη, μά νά έχη τήν τόλμη νά μι- 
λάη καί ή νεόβγαλτη Ίταλιάνα, 
■πού μόνη τη«3 αύΐΌχειρατονήθηκε 
πρωταγωνίστρια, αύτό είναι έξαι-! 
ρετικό, κι* έρριξε μιά πειρακτική 
ματιά έπάνω μου. ·

Κανείς δέν άπήντησε, έκτός άπ’ I 
τις δύό μικρότερες άδελφές τη'ς,'

καί Ασπασμοί. Εύχομαι Από καρδί
ας δλα τά τελειότατα καί προσφιλέ
στατα.

’ Iάσιον, 25 Νοεμβρίου 1820.
Ό  άφωσιωμένος Αδελφός 

ΙΑ Κ Ω ΒΟ Σ Ρ ΙΖΟ Σ»
Μετά τήν Αποτυχίαν τοΰ κινή. 

ματος είς τάς Παραδουναδείους 
χώρας, ό Ρΐζος, άφοΰ έθυσίασε τά 
πάντα, κατώρθωσε νά φθάση είς 
τήν Ελβετίαν καί νά έγκαταστα· 
θη είς τήν Γενεύην.

Έκεΐ, ό συγγραφεύς τής «Πολυ
ξένης» καί τοΰ «Κόμητος Μαρκέλ- 
λου» ήρχισεν Αμέσως τό κήρυγμά 
του ύπέρ τοΰ Απελευθερωτικού ά- 
γώνος.

Ταύτοχρόνως, έδίδασκε μαθή
ματα τής νεωτέρας έλληνικής φι
λολογίας άλλά καί προσεπάθει νά 
πΐίση δτι τό έλληνικόν κίνημα ήτο 
κ α θ α ρ ώ ς  έ θ ν ι κ ό ν  καί 
δέν είχε καμμίαν σχέσιν ούτε μέ 
τήν Ρωσσίαν οΰτε μέ άλλας έπα- 
ναστάσεις πού άπέδλεπον άνατρο- 
πήν θρόνων χριστιανών ήγεμόνων.

Μέ τάς διαλέξεις τρυ έπέιμενε 
νά κηρύσση μέ λίγα λόγια δτι ή 
έλληνική έπανάστασις ήτο άπο- 
κλειστικώς προϊόν τής Σουλτανι- 
κής τυραννίας. Καί δτι ή έλληνι
κή παιδεία ο ύ δ έ π ο τ ε  έ- 
ξ έ λ ι π ε ν, άλλ’ άντιθέτως έ- 
μορφώθη ν ε ω τ έ  ρ α  έ λ λ η 
ν ι κ ή  φ ι λ ο λ ο γ ί α ,  διά 
μέσου τριών περιόδων: Καθώριζε, 
συναφώς, δτι ή πρώτη ήοχισεν ά
πό τών μέσων τής 17ης έκατοντα- 
ετηρίδος διά τοΰ Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου τοΰ έξ άποροή- 
των καί τού υΐοΰ αύτοΰ Νικολάου. 
Ή  δευτέρα άπό Σαμουήλ τοΰ Πα- 
τριάρχου καί Εύγενίου τοΰ Βουλ- 
Υάρεως· καί ή τρίτη ά*’ ής έποχής 
ένισνύθη ύπό τών πλουσίων, στό 
Παρίσι, ό Αδαμάντιος Κοραής.
, Αύτά τά δπλα αετεχειρίζετο ό 
Γάκωδος Ρΐζος είς τήν Γενεύην, 

πρός ένίσιχυσιν τής έλληvικήc έ- 
παναστάσεως, δπλα άκαταμάχη
τα δπως καί τών άγωνιστών πού 
έμάχοντο κατά τήν έποχήν έκείνην 
διά τήν άπολύτρωσιν τοΰ Γένους.

Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ϋ·ΙΙ·ΙΙ·||·||·||Β||||||||Β||Β||Η||Β||Β||Β|,Β||Β|

πού έκαναν δευτερεύοντα μέρη 
πού έσκασαν στά γέλια. Αύτές οί 
«τρεις Χάριτες», καθώς τίς έλεγα, 
κουτσομπόλευαν δλο τό θίασο.

Ε!γω πειράχθηκα, μά δέν έδωσα 
καί πολλή σημασία. Ή  μαμά τραν 
τάχθηκε νευρικά καί ήταν έτοιμη 
να άπαντήση, μά τήν συνεκράτη
σα. Οί «τρεΐς Χάριτες» ήθελαν νά 
έξακολουθήσουν μά ή είσοδος κατ* 
έκείνη τήν στιγμή τοΰ Ταμπερλίκ 
πού τόν έσέδοντο δλοι, τίς άνάγ- 
κασε ν’ άλλάξουν θέμα όμιλίας κι’ 
έτσι τό έπεισόδιο έληξε χωρίς συ- 

j νεπείρις.
ί “ Ενα παρόμοιο έπεισόδιο, μά 
! πού είχε λυπηρές συνέπειες, έδη- 

μιουργήθη στό τουρνέ τής Γρενά
δας,  ̂μεταξύ τοΰ γραμματέως τής 
διασήμου πριμαντόνας Μπιάνκας 
Ντόν.,· καί τής μητέρας μου καί 
σ’ αύτό πάλι ό στόχος ήμουν έγώ.

Ό  Ιμπρεσάριος Ροντρΐγκο κά- 
λεσε γιά μερικές έκτακτες παρα
στάσεις τήν ξακουσμένη πρίμα 
Ντον.·., ή όποία έθεωρεΐτο ισάξια 
τής Άντελίνας Πάτι. Έφθασε ή 
πρίμα συνοδευομένη άπό τόν >ραμ 
ματέα της, τήν καμαριέρα της, τόν 
θαλαμηπόλρ της καί τόν μάγειρό 
της άκόμα, σάντό στομάχι της νά ή
ταν διαφορετικό άπό τά στομάχια 
τών άλλων θνητών καί δέν μπορού
σε νά χωνέψη τά φαγητά μά
γειρα. Ό  γραμματεύς τής Μπιάν- 
κας Ντόν,·. ήταν γερμανικής κα
ταγωγής, μεσόκοπος, πολύ συμ
παθητικός καί μίλαγε καί άρκετά 
καλά τά γαλλικά, μά μέ γερμανι
κή προφορά. "Ολη τήν ήμέρα δέν 
έκανε τίποτ’ άλλο παρά νά στέλ- 
νη γράμματα πρός δλας τάς διευ
θύνσεις τοΰ όρίζοντος καί νά έπαι- 
νή τήν κυρία του.

Ή  Μπιάνκα Ντόν.·. ήταν πράγ
ματι πρώτης τάξεως άρτίστα; γνω 
στή άπ’ τίς μεγάλες έπιτυχίες τη'ς, 
ίδίως στήν «Ύπνοβάτιδα», στόν 
«Κουρέα τής Σεβίλλης», στήν «Τζο 
κόντα» καί στό «Μπάλλο ίν μά
σκερα».

Σ ’ δλες τις πρόβες της καθό
μουν σέ μιά γωνιά τοΰ προσκηνίου 
καί τήν άκουα μέ θρησκευτική εύ- 
λάβεια καί μέ μεγάλη συγκίνησι. 
Ή  τέχνη της ήταν άφθαστη, οί λα
ρυγγισμοί της κάτι πού δέν περι- 
γράφεται, ή κορμοστασιά τη'ς αρ
μονική, ή φωνή της δυνατή καί εΐ
χε μεθυστική γλύκα, πραγματικά 
ήταν μιά άπ’ τίς μεγαλύτερες πρι
μαντόνες τοΰ διεθνοΰς θεάτρου, 
κατά τήν έποχή έκείνη.

"Ισως στήν άρχή φοινοϋν πα
ραδοξολογίες, αύτά πού θ’ άκο- 
λουθήσουν, άν δμως κανείς τά 
καλοσκεφθη, θά καταλήξΐ] στό 
συμπέρασμα, ότι γιά τόν κριτι
κό, πού ή σο^'ΐρώτερη άποστολή 
του εΐνε ή χημική άνάλυσις τών 
έργων καί τών ήθοποιών, ή ά- 
κοιβής καί ψυχολογημένη από- 

Απαραίτητη είναι ή φυσι
κή ισορροπία του.

. iptiici λοιπόν ό κριτικός νά εΐ
ναι έντελώς καλά στήν ύγεία του 
δηλ. άπαλλαχμίνος άπό κάθε εί
δους ένόχλησι.

Καί συγκεκριμένα είναι Απα
ραίτητο ό κριτικός, ξεκινώντας 
γιά τό θέατρο, γιά νά παρακο
λούθηση τήν ηρράστασι καί νά 
γράψη κριτική:

Νά μήν έχη πρόσφατη έντύπω- 
σι δυσαρέσκειας μέ συγγενείς, 
φίλους ή άλλα πρόσωπα.

Νά μήν έχη γκρινιάσει μέ τή 
| γυναίκα του, κι’ δταν άκόμα δέν 
J έχει γκρινιάσει μαζί της, νά μή 
| τήν παίρυη στό θέατρο, γκχτί χω- 
! ρίς άλλο θά τοΰ ύποβάλη τή γνώ 
ι μη της, καί θά τόν έπηιρεάση. 
ι Νά έχη κα\οφάει, άλλά δχι 

βορειά φαγητά, γιατί τό δύσκο
λο χώνεμα κατά τή διάρκεια τής 

! παραστάσεως θά τόν διαθέση &- 
! σχήμα γιά έργο καί γιά ήθο- 
j ποιούς.
ι Νά είναι ξεκούραστος, δηλ. νά 
| έχη έν τάξει τά νεΰρα του.

Νή μήν είναι στομαχικός.
. Νά μήν έχη χάσει ,στά χαρτιά- 

j Νά μήν έχη χρέη «κραυγαλέα» 
δηλ. έπείγοντα.

! Νά μήν ύποφέρη άπό κάλους, 
καί νά μή φορή στενά παπούτσια.' 

j Νά μήν έχη γύρω στή θέσι του 
I θεατάς, πού νά φλυαρούν ή δ- 
[ πωσδήποτε νά τόν ένοχλοϋν. 
ι Νά έχη μαζί του άρκετό εύνοΐ- 
' κό άπόθεμα γιά συγγραφέα καί 

ήθοποιούς. 
ί Νά εΐναι Απαλλαγμένος άπό 

κάθε προκατάληψι, συμπάθεια, 
άντιπάθεια ή προσωπική έχθρα- 

Νά μήν έχη ύπ’ δψει του δτι θά 
δώση έ'ργο του — άν τυχόν γρά- 
φη— στό θίασο, πού πρόκειται νά 
κρίνη τό έργο καί τόύς ήθοποι
ούς του.

Χρειάζονται λοιπόν δλα τ’ ά
νωτέρω, πού S iv  χρησιμεύουν σέ 

j τίποτε, άν ό κριτικός δέν κατέχη 
J τέλεια κατά τό δυνατόν τό έπάγ- 
| γελμά του, δηλ. άν δέν εΐναι άο- 
■ τιώτατα μορφωμένος.
I Ε Χ Ε Ι Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Ι ΣΤΟ ΚΟ ΙΝΟ 
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Τό ζήτημα δ;αφιλονεικείται ά* 
ί πό τούς κρινομένους, καί κατά 
; τή γνώμη τους, πάντοτε άδικου- 
I μένους, οί όποιοι γιά ν’ άποδεί- 
. ξουν τήν άλήθεια τών ισχυρισμών 
ί των, προβάλλουν τή σειρά των 
j παραστάσεων, πού έσημείωσαν 
| τά έργα, πού όμόθυμα κατέκοι- 
! νεν ή κριτική-
| Σαθρό καί άνάξιο σοβαράς συ- 

ζητήσεως έπιχείρημα, άφοϋ είναι 
! πασίγνωστο άπό τά θεατρικά 
1 χρονικά, δτι έργα άξίας άδιαφι- 
λονείκητης καί έκτελέσεως άρι- 

' στοτεχνικής, μόλις κατώρθωσαν 
] ν’ αριθμήσουν Λίγες παραστάσεις 
ι ένώ άντιθέτως έργα άξιοθρήνη- 
] τα, τελείως άσχετα πρός τή δρα- 
[ ματική τέχνη, οκηνών συρραφές,
| χωρίς περιεχόμενο καί σκοπιμό- 
; τητα, έκαμαν 50, 100 ή καί πεοισ 

σότερες παραστάσεις, γιατί άηε- 
I σαν στή μάζα, πού δέν καταλα- 
I βαίνει τί βλέπει, γιάτί πάει στό 
I θέατρο, καί ποιός είναι ό σκοπόο 
τοΰ θεάτρου.

Έκτός τούτου δέν εΐναι κολα
κευτικό γιά ένα πραγματικό θε
ατρικό συγγραφέα, γιά ν’ άπο- 
κρούση τής κριτικής τόν έλεγχο, 
νά έπικαλήται τό κριτήριο τοθ 
πλήθους μέ τή χαώδη Αντίληψι, 
τοΰ πλήθους πού τό παραπλα
νούν καί τό διαφθείρουν μερικοί 
συγγραφείς μέ κακότεχνοτ ποο- 

ι χειρογραφήματα, μέ διαστρεβλω 
τικά καί άντιμορφωτικά έργα.

Ή  άκριβοδίκαιη κριτική έχει 
καθήκον έπιτακτικό νά προγρ·τ- 

1 φη, νά έξοστρακίζη άπό τήν ιερή 
τής Τέχνης περιοχή κάθε συγγρα 
φική παρεκτροπή, κάθε άσυνείδη- 
τη έκμετάλλευσι τής άφελείας 
τοΰ πλήθους, γιά τό όποιο πρέ
πει νά εΐναι to θέατρο σχολείο 
μορφωτικό, έκπολιτιστικό- 

Βέβαια βασική διαφορά τής 
γνώμης τών διαφόρων κριτικών 
γιά τό ίδιο έργο, καθώς καί γιά

τό παίξιμο τών ήθοποιών, πιρο- 
καλεΐ σύγχυσι, κυκεώνα, καί έ
χει ώς άποτέλεσμα τόν κλονισμό 
τής πεποιθήσεως τοϋ κοινοΰ πρός 
τήν κριτική, ένώ αύτή ή πεποίθη- 
σις είναι Απαραίτητη γιά τήν α
πώτερη καί σοβαρώτατη σκοπι
μότητα τής χειραγωγήσεως καί 
μορφώσεώς του.

Άλλά  καί δταν παροαηρεΐται, 
δπως άτυχώς συμβαίνει πολύ συ
χνά στή σύγχρονη κριτική αύτό 
τό θλιβερό γεγονός πού όφείλε- 
ται στήν κακή έκλογή τών προ
σώπων, πάλι δέν έπιτρέπεται νά 
συμπεράνωμε δτι είναι περιττή ή 
κριτική, άφοϋ δλος ό κόσμος έ
χει Αναγνωρίσει ,̂ δτι ή ΰπαρξις 
καί ή ευσυνείδητη άσκησίς της 
άπό πρόσωπα κατάλληλα, έζα- 
σφαλίζει σέ μεγάλη άναλογία τήν 
προστασία τής Τέχνης άπό τήν 
έκμεΤάλλευσι τοϋ κομπογιανιτι- 
σμοΰ.

Είναι προτιμότερο νά. ύπάρχη, 
έστω καί κακή κριτική, πο·ρά να 
λείψη κάθε έλεγχος, δπως εΐνε 
προτιμότερη μιά κακή ζωή άπό 
τήν τέλεια νέκρωσι, στήν όποία 
μοιραίως θά καταδικασθ-η ή πνευ 
ματική ζωή ένός έθνους, δπου ά- 
φίνεται έλεύθερη νά ρητορεύη ή 
θρασύτης καί ή Αμάθεια, ή προ
χειρολογία καί ή Ασυνείδητη έκ- 
μετάλλευσις.
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ  Κ Α Ι Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Ι

Τών γραμμάτων ή πολιτεία ού
δέποτε ύπήρξε κράτος εΙρηνικό, 
καί οϋτε ποτέ θά γίνη, έγραφε ό 
Γ  άλλος θεατρικός συγγραφεύς 
καί άκαδημαϊκός Ρομπέρ ντε 
Φλέρ.

Αύτό δμως είναι εύτύχημα, 
γιατί ή φιλολογική ζωή θά έχα
νε πολύ άπό τό ένδιαφέρον της, 
άν δέν εΐχε τήν ποικιλία τοΰ κα
θημερινού καί κάποτε ώφέλιμου 
θορύβου τών μικροφιλονεικιών, 
μέ τήν πάντα προσωρινή καί πα
ροδική σοβαρότητά τους.

Έκτός Από τις μεταξύ συγγρα
φέων άντιζηλίες, οί σχέσεις συγ
γραφέων καί -κριτικών δέν ήσαν 
πάντα έγκάρδιες.

Οί συγγραφείς καί κριτικοί εί
ναι οί μοιραίοι έχθροί, καταδι
κασμένοι νά προσφέρουν άμοι- 
βαΐα διαφόρων ειδών ύπηρεσίες.

Οί συγγραφείς εΐναι ό λόγος 
τής ύπάρξεως τών κριτικών. Δυ- 
σαρεστοϋνται βέβαια γιά τίς κρί
σεις τους, καί δμως πολλοί συγ
γραφείς θά δοκίμαζαν άπογοή- 
τευσι, άν δέν ύπήρχε κανείς νά 
γράψη κάτι καλό ή.κακό γιά τά 
έργα τους.

Αύτή ή άμοιβαία έξάρτησις εί
ναι ή πραγματική αίτια τής έχ* 
θρότητος. Γνωστός ό περίφημος 
χαρακτηρισμός τοΰ Φλωμπέο: 
«Γίνεται κριτικός, δποιος δέν μπο 
ρεΐ νά γίνη συγγραφεύς».

Γνωστό έπίσης τό ίΐαλικό 
«’Όποιος δέν έχει τάλαντο, κά
νει τόν κριτικό».

Δίκαιη τών κατακρινομένων 
συγγραφέων )  άμυνα.

Κάποτε ό κριτικός, πού δέν κα 
τορθώνει ν’ άποκρύψη τόν έν'ιό- 
μυχο φθόνο του, έκδηλώνει πι
κρόχολα τήν έντύπωσί του-

Βέβαια είναι άνώτερος άνθρω
πος ό άγνός, ό άδολος, ό εύρυ- 
τάτης μορφώσεώς καί όξυτάτης 
άντιλήψεως κ;.ττικός, άλλά εΐναι 
άπαραίτητο ν’ άποφεύγη ένα πο
λύ σοβαρό κίνδυνο, καί ιδού αύ
τός:

Τό πνεΰμα, πού πάντα έπιζη- 
τεΐ νά έννοήση καί ν’ Ανάλυση, 
καί ούδέποτε νά δημιουργήση, 
καταλήγει μοιραία εις τό νά θέ
ση κανόνες, παραγγέλματα, νά 
παρατάξη ταξινομήσεις. Κριτική 
πού γενικοποιεΐ καί δογματίζει 
ταιριάζει μόνο στά έργα τοΰ πα
ρελθόντος, δπου τόν λόγο έχει ή 
ιστορική μέθοδος. 'Όλα δμως 
μεταβάλλονται, δταν πρόκειται 
γιά έργα τοϋ ΐιαρόντος, καί πρό 
πάντων γιά δραματική παραγω
γή. γιά τήν όποία δέν μπορεί κα
νείς νά έκφέοη όριστική κρίσι.

Φρόνιμο λοιπόν εΐναι ν’ άπο 
φεύγη ό κριτικός τήν άπό καθέ- 
δρας γνώμη, καί νά περιορίζεται 
στήν έκθεσι απόψεων καί έντυπώ- 
σεων, δπου ύπάρχει τό άπαιτού- 
μενο έδαφος γιά τή διακήρυξι 
τής άλήθειας, χωρίς παρακινδυ
νευμένες άπόλυτες κρίσεις.

ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ

Η ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ : Στό έπόμενο.

Η Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Λ  ΛΤΤΙ ΚΗ 
ΚΩ Μ Ω Δ ΙΑ

Είς τό προηγούμενον μέρος τής πα- 
ρούσης μελέτης έχομεν ήδη διεξέλβη 
τούς κωμωδιογράφους της άρχαίας λε. 
γεμένης Αττικής Κωμωδίας κα'ι έχομεν 
φθάσει ε(ς τά πρόθυρα της λεγομένης 
«Μέσης», ή όποΐα περιλαμβάνει δσους 
ποιητάς έζησαν άπό τοθ 380 περίπου καί 
έξης.

”Ας σημειωθή έδώ δτι ή νεωτέρα κα
τανομή t ή όποία έγινε άπό τόν Κοκ, χω
ρίζει τήν Αττικήν Κωμωδίαν είς 2 μό. 
νον κυρίας περιόδους: τήν άρχαίαν καί 
τήν νεωτέραν που χωρίζει είς 2 τμήματα.

Καί τώρα ποΰ έκλεισε τό πρώτον 
μέρος της μελέτης μας, άς ψαιντασθώμ?.ν 
δτι ζώμεν πρό 2.000 έτων περίπου καί 
πηγαΐνομεν σήμερα νά παρακολουΌήσω- 
μεν μίαν θεατρικήν παράστασιν είς τό 
Διονυσιακόν θέατρον— μίαν κωμ\ωδίαν 
τής έποχής.

Τί θά προσέπιπτε είς τήν άντίληψίν 
μας  ̂ ώς θεατών τοθ καιρού έκείινου;

*Η πολιτική σάτυρα τοθ Άριστοψά- 
νους κ.τ.λ. έχει πλέον τελείως έξαφοτνι- 
σθή. Τά έργα τών άττικών κωμωδιογρά. 

ι ψων δέν σατυρίζουν πλέον ώρισμένα πρό·
| σωπα. "Η εϊνε ήθογραφίαι ή παρωδίαι 

μύθο>ν τών ήρωΐκών χρόνο>ν.
Ο Ι ποιηταί της κωμωδίας είνε πλέον 

συγγραφείς πού θά έλεγε κανείς δτι 
γράφουν είς τήν έποχήν τής Πομπαδούρ

’Επιτήδευσή ψινέτσα, ^πτοψθεγματο. 
λογία( έπιμονή νά παρουσιάσουν έργα 
μέ πλοκήν, άλλά συγχρόνως καί φλυα
ρία καί κουραστικοί μονόλογοι μέ λογο
τεχνικά προσόντα άν θέλετ*, άλλά τό 
πνεύμα;... τό άττικό άλάτι;... ‘Ο ‘Αθη
ναίος έιταισε νά γελά...

*0 Άντιφάνης, ό έξαιρετικός ποιητής 
πού άνοίγει τή£ περίοδον τής νεωτέρας 
κωμωδίας μέσα είς κ<3ποιο έργο τοθ μδς 
δίνει ένα έκφραστικώτατο ταμπλώ τών 
βασάνων του τότε συγγραφέως:

Καλότυχος πού γράφει τραγωδία!

*0 συγγραφεύς δέν πονοκεφαλάει... 
Φθάνει νά πώ:«Οίδίπους» δίχως δία, 
κι» 6 θδατής μπή^ε.,.Μέ νοιώθει. Πάει! 
Ξέρει πώς λένε Λάΐο τόν κύρη του$ 
τή μάνα του τή λένε Ίοκάστη.
Μή πονοκεφοΛφ; γιά τό χατήρι του. 
Γυιούς, κόρες, ποιά εΤν’ ή ράτσα ξέ.

(ρει. "Αστη...

Ξέρει χωρίς πολλή λογοτριβής 
τό τί συνέβη καί τί θά συμβ^:

Φθάνει νά πης «Άλκμέων» κι’ άσφαλώς 
θά ξέρουνε καί τά μωρά ποιός εϊνε, 
πώς σκότωσε τή μάνα του τρελλόςt 
καί πώς σέ λίγο, πρός τό θεαθήναι 
θάρθη 6 "Αδραστος νάρχίση rlcj φω^ές 
καί θά τό στρ,ΐψη μετά ιΛ(ϊ ή δυό 

(σκηνές...

Κ ι” δταν 6 συγγραφεύς τά φέρη 
(σκούρα,

κ<Λ ζοΛιστ^ στήν <4 νακα ιιι·>σούθ(α$ 
φθάνει τό δαχτυλάκι νά σηκώση 
νά κά ^  νόημα σάν θαυματοποιός, 
καί... τσούπ! "Εφθασε νά τόν ξελο· 

(σπώση#
έξ ούραΛΌΟ... ά άπό μηχανής β&βςΙ'*.·%ν

*0 θεατής τότ’ Ικανοποιείται, · 
κι* έπέτυχε τό έργον έννοεϊται...

Έμεΐς οΐ δόλιοι# τί νά πρωτοδοΰμε! 
Γράφοντας, τί δέν έχουμε νά βροΟμεϊ 
Τά πρόσωπα, τά πρίν, τά τώρα, τά μετά! 
"Ολοι πρέπει στό £ργον νά μιλούν σωστά 
κι’ δ «δούλος» κι* 6 «άφέντης» νάν’ έν *

(τάξει
άλλοιώς, ή πρόγκα θά σου τόν «ασσάξη

"Αν εΐνε δμως «Τεΰκρος:> ή «Πηλεύς» 
(κανείς?

" Α » Τότ’ ό θεατής τοθ φέρετ* εύ-
. - λ  -* (Υε»ής!(*Ακολυο6ει)

Λ Α ΙΛ ΙΟ Σ  Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Σ
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ΕΝΤΑ ΓΚΑΜΠΛΕΡΙΙΝΕΥΜΑΤΙΚΙMAIZDHΟΙΙΐ
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

(Θίασος Ανδρεάδη)
ΤΟΥ κ. ΠΟΛΥΜ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

Εκείνο πού Ι'κανε είς τόν και
ρόν του τό εργον τοΰ ’Ίψεν νά 
χαρακτηρίζεται καθ’ δσον αφο
ρά — νά έννοούμεθα — τούς ή- 
ρωας καί τά θέματά του, ώς σύ
νολον μεγαλόπνοων πρωτοπορει- 
ακών έμπνεύσεων, ήτο πρό πάν
των τό γεγονός δτι δέματα καί 
ήρωες ήσαν δίες, καί πρόσωπα 
τής... μόδας. Τό οικογενειακόν 
«τρίγωνον» είναι ίδέα καί ιστο
ρία καί συνδυασμός παλαιά, δ
σον καί ό κόσιαος. Διά τήν ιστο
ρίαν αυτήν δμως ήτο άκατανόη
τος (πρό πάντων είς τήν πρό έ- 
ξήντα έτών κοινωνίαν τών Σκαν- 
διναυΐκών χωοών) τόλμη ή δη
μοσία συζήτησις άπό σκηνής. Τό 
δικαίωμα τής γυναίκας νά κάιαη 
τήν ζωήν της. τότε ήτο πρωτοπο- 
ρειακός νεωτερισμός ώς ίδέα. Αί 
ψυχονευρώσεις, ή ύστερία καί αί 
έγκεφαλικαί «έντοπίσεις», άπετέ 
λουν τά ίατοικά δόγμοττα τής ;ιό 
δας γιά τήν άλήθεια «ne varietur» 
τών όποιων, καΟος καί διό "ήν 
κληρονομικότητα, τήν έξέλιξι 
κτλ. δέν έπετρέπετο οΰτε συζή- 
τησις. Ό  Φρόϋντ τής έποχής του 
έλέγτετοΣαρκώ ή Μπροκά.Ή θε
ωρία τών ελίκων τοΰ έγκεφάλου 
έθεωρεΐτο ώς δόγμα έπιστημονι- 
κόν, άξίωμα τελικόν. Οί ήρωες 
τοΰ ’Ίψεν είναι λίγο πολύ δλοι 
νευρωτικοί, κληρονομικά · άρρω
στοι καί άτομισταί. Τά δέ κοινω
νικά προβλήματα τοΰ έργου του 
νεωτερισμοί ΪΕεολογικοί ττόν 
καιρό του. Σήμερα οί ήρωές του 
έμφανίζονται πλάσματα έγκεφα- 
λικά καί τά κοινωνικά τους προ
βλήματα άποτελοΰν κοινοτοπικές 
χιλιοειπωμένες' ιδέες. ’Απαράλ
λακτα δπως ή έξέλιξις καί τά 
«δόγματα τοΰ Σαρκώ», αί θεω- 
ρίαι τοΰ Μπροκά, άξιώματα διά 
τήν πρό μισοΰ αϊώνος έπιστήμην, 
άποτελοΰν διά τήν σημερινήν πε
ρίπου «vielles lunes». Πρό πάν’-'ον 
ά®’ ής μετά τόν πόλεμον αί χιλι
άδες καί χιλιάδες τών έπί τοΰ 
εγκεφάλου χειρουργικών Ιπεμ- 
βάσεων πού κατέστησαν άναγ- 
καΐες τά φοβερά πολεμικά τραύ- 
ματακρανίου Απέδειξαν είς ποι
ον σημεΐον ήτο άστήρικτη ή θε
ωρία τοΰ Μπροκά καί αί νεώτε- 
ραι φρενολογονευρολογικαί έ- 
ρευναι έκλόνισαν δσον έκλόνι- 
σαν τάς σχετικάς θεωρίας τοΰ 
Σαρκώ.

Διά τούς λόγους αύτούς τό έρ
γον τοΰ ’Ίψαν σήμερα άπό τής 
άπόψεως ήρώων καί θεμάτων, 
κρίνεται συζητήσιμον καί μάλι
στα λίαν συζητήσιμον. ’Έπαυσε 
νά θεωρήται άναντίρρητης μεγα- 
λοψυΐας έργον δπως πρό μερικών 
δεκαετηρίδων, τοόλάχιστόν £ξω. 
Ά φ ’ έτέρου δμως ό δραματουρ
γός, «ό άποκτήσας τήν μεγίστην 
καί εύρυτέραν άπό κάθε άλλον 
συγγραφέα αικρας χώρας φή
μην καί πεισματωδέστερον συζη
τηθείς» μένει πάντοτε ό αναμφι
σβήτητος «μέγας τεχνίτης τοΰ δι
αλόγου καί τής πλοκής τοΰ μύ
θου, ό είσαγαγών είς τήν δρα
ματικήν νεωτέραν φιλολογίαν 
κάτι άπό τήν ραγδαιότητα καί 
τόν χαρακτήρα τοΰ άναποφεύ- 
κτου τής άρχαιας έλληνικής τρα 
γωδίας».

Έπί χρόνια έργασθείς ώς έμ
μισθος καλλιτεχνικός σύμβουλος 
είς θέατρα, ώφελήθη άπό τήν σχε 
τικήν πείραν τρομερά. Ή  μεγα- 
λοφυΐα του αυτή, τήν πείραν τής 
σκηνικής τεχνικής πού τοΰ έδ'.ν 
σε τό έπάγγελμα στόν καιρό τής 
μεγάλης του φτώχειας καί κακο
μοιριάς, τήν ανέπτυξε σέ βαθμό 
θαυμαστής δεξιοτεχνίας. Ό  ’Ί 
ψεν είναι ό συγγραφεύς τεχνίτης 
«είς τήν άρχιτ^κτονικήν τοΰ μύ~ 
θου τών έργων τοΰ όποί.:υ ο·τα- 
νίως καί δυσκολώτατα μτορεΐ 
νά |θί,εθή λάθος ένώ ό διάλον; ς 
του ΓΪναι 6 ζ.' ντανώτερος πού εί
δε ι γ  νεώτερο θέατρο τών τελευ 
ταίων δεκαετηρίδων...»

Αυτά είναι τά στοιχεία τοΰ Ι
ψενικού έργου. Είς αύτό δέ κυ
ρίως (καί δχι είς τά ώς κοινω
νικού περιεχομένου καί ξεπερα
σμένα πλέον θέματα ή τούς πε
ρίπου άποκλειστικά έγκεφαλι- 
κούς καί δι’ αύτό μή συγκινοΰν- 
τας διόλου μέ τά πάθη των ήρω 
άς του) τό θέατρον τοΰ ’Ίψεν ό- 
φείλει τήν διάρκειάν του καί τό 
ένδιαφέρον πού προκαλοΰν πάν
τοτε, μερικά πρό πάντων, έργα 
του.

"Ενα άπό αύτά, τό χαρακτηρι- 
στικώτερο ίσως άπό τήν πλευρά 
γιά τήν όποίαν πρόκειται, είναι 
βέβαια ή «Έντα  Γκάμπλερ». Ά 
πό τήν άποψι αύτή κρινομένη ή 
έμπνευσις τής κυρία.ς Κατερίνας 
Ανδρεάδη νά δώση — Καί μάλι
στα καθ’ δν τρόπον πέτυχε νά τό 
δώση — τό έργο αύτό, (πού έ- 
παίχθη έδώ διό τελευταία φορά 
πρό 18 έτών, ένώ άλλα έργα του 
"Ιψεν, δπως οί «Βρυκόλακες» 
καί ή... άρσεΛκή "Εντα Γκάμ- 
πλερ, ό «Πέερ Γκύντ», έδόθησαν 
άπό τήν Κρατικήν Σκηνήν πρό 
τεσσάροϋν έτ^ν) ύπήρξεν ίδέα ά
ξία κάθε έπαίνου. Ύπήρξεν έπί 
πλέον καί ίδέα ίδιαιτέρω; εύτο- 
χή; διά τήν δίαν καί τ 1»/ θίασόν 
της, διότι ή πραγματοποίη ιίς 
της έχάρισεν uiocv εύκαιρ'σν εις 
μέν τόν θίασον συνολικής *πιτυ- 
■χίας μεγάλης* είς δέ. τήν κυρίαν 
Ανδρεάδη, ιδιαιτέρως μιας προ
σωπικής δημιουργίας άπό τίς 
λαμπρότερες τής έως τώρα στα
διοδρομίας της.

Ό  Γκαΐτε («Συνομιλίες μέ τόν

Έκκερμαν») δέχεται δτι αί 6ρα 
ματικαί καταστάσεις πού έμφα- 
νίζονται είς τό μυθιστόρημα, τό 
ποίημα, τό δράμα άνα τόν κό
σμον παντοΰ καί ανέκαθεν, εΐναι 
τριάντα έξ έν δλω, δπως ύπεστή- 
ριξεν ό Γκασπάρο Γκότζι, ό ά
δελφός τοΰ συγγραφέως τής ιού 
ραντό. Παρατηρεί μάλιστα δτι ό 
Σίλλερ, προσπαθήσας ν’ άνακα- 
λύψη καί άλλες, δέν κατώρθωσε 
ουτε κάν τίς 30 αύτές τοΰ Γ  κό
τζι νά ευρη, Έλτεΰθεν λαμβάνων 
άφορμήν ό Πολτί είς μίαν έργα- 
σίαν του σπουδαιοτάτην κατέτα
ξε αύτάς τάς καταστάσεις, τοπο 
θετήσας είς τήν σχετικήν κατά- 
ταξιν τήν «τρέλ>αν» ώς τήν 16ην 
κατά σειράν. «Τρελλήν» θεωρεί 
καί τήν ’Έντα Γκάμπλερ σκΟτώ- 
νουσαν τς«παιδί τήςΤέας» (τό γει- 
ρόγραφον τόΰ Λέμπουργκ) διά 
ν’ αύτοκτο{;ήση καί ή ϊδια δταν 
τήν κάνη νά συνέλθη ή έκ τών 
πραγμάτων διαπίστωσις δτι δλες 
οί τρέλλες της έχρησίμευσαν μό
νον είς τό νά κάνουν τή ζωή της 
πιό άβάσταχτη παοαδίδοντάς την 
σκλάβα είς τήν δ'άθεσιν τοΰ κυνι 
κοΰ νομικοΰ ,ιτυμβούλου Μιιράκ, 
έάν δέν ήθελε νά τήν συντρίιΐ’η τό 
σκάνδαλο τό όποιον ποό πάντων 
έτρεμε·

Παρακολουθώντας κανείς τήν 
"Εντα Γκάμπλερ καί αναζητών
τας τήν βαθύτερη άφετηρία τών 
πράξεών της, είναι υποχρεωμέ
νος νά παραδεχθή δτι σ’ αύτήν 
πραγματοποιείται ύποδειγματικά 
ό όρισμός πού δίνει ό Πολτί έξε- 
τάζων άκριβώς τά κοινά γενικά 
σημεία τών διαφόρων αλλοτρο
πιών τής 16ης αύτής δραματικής 
καταστάσεως, τής γενικά χαοα- 
κτηριζομένης «τρέλλας» είς· τάς 
διαφόρους μορψάς καί έκδηλώ- 
σεις (άπό τής μανίας μέχ,οι τών 
ύστερικών έκδηλώσεων, τής κυ
κλοθυμίας, τής λυπομανίας κ τ λ . )  
τής όποιας υπάγονται οί ήρωες 
τόσων καί ;ων έργων τής παγ 
κοσμίου λογοτεχνίας διά τών αι
ώνων, είς τό βιβλίο, τό ποίημα, 
τό θέατρο.

Αί πράξεις -- γράφει ό Πολ% 
~  τών ήρώων ή ήρωΐδων αύτών 
έχουν τήν άρχήν καί άφετηρίαν 
των «τόσο βαθειά στό παρελθόν, 
ώστε νά χάνεται σ’ ένα τρομα
κτικό μυστήριο. Ή  Κινέζικη παμ 
πάλαιη σοφία έβλεπε στό μυστή
ριο αύτό τή μεταθανάτιο διά τών 
άπογόνων προέκτασι πόθων προ
γόνων πεθααένων άπό αιώνες· 
Ή  κλασική άρχαιότης διέκρινε 
τό θέλημα τής μοίρας' τό ειρω
νικό χαμόγελο κάποιας σκληράς 
θεότητος τιμωροΰ ή έκδικητρίας. 
Ή  ’Εκκλησία είδε στό μυστήριο 
αύτό τόν πειρασμόν τοΰ Πονη- 
ροΰ. Ή  νεώτερη Έπιστήιμη τό ώ- 
νόμασε κληρονομικότητα καί. ώς 
συνέπειαν αύτής κυρίως, παθο
λογικές καταστάσεις, προσωπι
κές μανίες, Αστερισμόν προχθές, 
σχιζοφρενίαν χθές. φροϋδισμόν 
σήμερα, κύριος οιδε πώς αίθριο. 
«Τρέλλα» πάντως καί γενικώτα- 
τα, πάντοτε· Είναι ή τρέλλ·χ πού 
κάνει τόν άνθρωπο νά σκοιώνη 
ή νά σκοτώνεται, ή ...  καί τά δύο, 
γιατί άγαπά ή γιατί δέν τόν ά- 
γαποΰν. Γιατί περιφρονεΐ ή τόν 
περίφρονοΰν. Γ  ιατί φοβείται·., 
τήν κληρονομική τρέλλα. Γ lorrl 
πιστεύει πώς είναι ξεχωριστός 
σέ κοινούς καί συνεπώς μόνος 
καί παραγνωριζόμενος.

Αί ίατρικαί είδικαί έπιθεωρή- 
σεις νευρολογικοΰ καί φρενολο- 
γικοΰ περιεχομένου, αί τόσον ά- 
νησυχητικές, είναι γεμάτες άπό 
περιστατικά αύτοΰ τοΰ είδους, ι
κανά δλα νά παράσχουν *£·ίς τό 
δραματουργό πού θά ήξερε νά 
τά έκμεταλλευθη εύκαιρία διά 
τήν έπιτυχίαν δραματικών άπο- 
τελεσμάτων πράγματι καί κυρι
ολεκτικά παντοδύναμων. Πρό 
πάντων δταν τά τελευταία κατα
λήγουν στό ξύπνημα τοΰ λογι- 
κοΰ τοΰ ήρωος βλέποντας έξα
φνα τριγύρω του σκορπισμένες 
τίς καταστροφές, τά πτώματα μέ 
τά όποία έσφράγισε τή u o i .jg : rou 
κοττά τρόπον οπ/έττ ινόρθωτο (Ί>ό 
νος, άτίμωσις κτλ.) ό «”Α> λος» 
ό «’Άγνωστος» δράστης, 6 «Τρελ 
λός», ό άνθρωπος πού εΐναι καί 
δέν είναι ό ϊδιος μέ έκεΐνον, για
τί μέσα του πρίν είχε σβύσει καί 
τώρα λαμπυρίζει ή θεία σπίθα 
τοΰ άνθρώπινου λογικοΰ. Χειρό
τερη άπό τό θάνατο καί τραγι- 
κώτερη άκόμα δταν είναι άναί- 
τιη καί παροδική (κληρονομική 
καί στιγμιαία ή διαλείπουσα) ή 
συμφορά αύτή τής τρέλλας σκορ 
πίζει άκράτητο τριγύρω τό κΰ- 
μα τής λύπης καί τής φρίκης 
τόν «έλεον» καί τόν «φόβον», έ
τσι ώστε ή πράξις παίρνει πιό ά· 
νάγλυφα τό 'χαρακτήρα τής«σπου 
δαίας» καί «τελείας». ‘Όλα τά 
στοιχεία τοΰ Αριστοτελικού ό- 
ρισμοΰ τής τραγωδίας, άπό τόν 
όποιον καλλίτερος δέν έστάθη 
δυνοττό νά δοθή έκτοτε, βρίσκον
ται κατ’ αύτόν τόν τρόπο συγ 
κεντοούμενα είς τό «δράμα τής 
τρέλλας».

«Βέβαια αύτά τά χαρακτηρι
στικά τής τρέλλας, αύτά τά συμ 
πτώματα, άποτελοΰν μόνον τό 
«ξεκίνημα» τή; δραΐ!..ν:ικής κα 
ταστάσεως, τό κορύφ·'μο· τής ό 
ποιας έκάστοι»:, ή ".'-pj δηλαδή 
τοΰ μεγάλου ψ^χικοΰ μαρτυρίου 
τοΰ ήρωος ή τής ήρωΐδος έττέρ 
χεται δταν τό >ογικό άνακτά τά

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΟΜΙΑΕΙ Ο κ. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
‘Ο κ. Μ. Καραγάτσης, που έκθε

τε ι σήμερα τίς γνώμες του πάνω 
στά πνευματικά ζητήματα τοϋ τό
που μας, είνε κι' αύτός άπό τοΰς 
νέους της γενηας τοΰ 1930, δπως 
δχη έπικροπτήσει νά όνομάζωνται. 
“ Οταν έκδάθηκε ό «Συνταγματάρ
χης Λιάπκιν» — τό έργο μέ τό ό
ποιο ό κ. Καραγάτσης έκαμε τήν 
«έπίσημη» έμφάνιση του στή «Νεο
ελληνική λογοτεχνία — καί οί πιό 
μεμψίμοιροι κατάλαβαν πώς βρι
σκόντουσαν μπροστά σ’ ένα συγ
γραφέα πού ή έξέλιξή του θδταν 
καταπληκτική. Καί δέν έπεσαν έζω, 
γιατί λίγο άργότερα τό «Συναξάρι 
τών άμαρτωλών» ήρθε νά προσθέση 
στή μεταπολεμική λογοτεχνία μας 
διηγήματα, πού εΐνε πολύ άμφίβο
λο αν έχουν γραφή δμοιά τούς, Μέ ι 
έκφραστικά μέσα έντελως πρωτότυ. j 8λέπει

νετοα παρά νά χαριτολογή. Πι
στεύει σοβαρά πώς τό νά ίππεύη· 
κανείς τόν Πήγασο είνε δείγμα 
τεμπελιάς. Γ ι' αύτό καί τόν παρα
δίνουμε στίς στρατιές τών νεοελ
λήνων ποιητών, πού έκτός άπό τό
σα καί τόσα πού άκοΰνε είχαν τήν 
άτυχία νά φιλοδωρηιθοϋν καί μέ τόν 
όχι κολακευτικό τίτλο τοΰ «τεμπέ
λη». Δέν είνε καθόλου τυχεροί...

Άλλ ’ ας ξανάρθουμε στόν κ. Κα· 
ραγάτση.

— Τό θέατρο — συνεχίζει — είνε 
παριάγων μυστηριώδης κι’ άστάθ- 
μητος. Εχω τήν έντύπωση πώς πο
λύς, παραπολύς κόσμος συγγράφει 
μονόπρακτα, τρίπρακτα πολυσκή- 
νια κ.τ.λ., κ.τ.λ. Μά, ένώ ή ποίη
ση κι’ ό πεζός λόγος φτάνουν ώς 
τό τυπογραφείο, τό «δράμα» δέν 

εύκολα τά„ ,■·>,« 1      φώτα της ράμπα άφηνε_ να ζεχυθη στις σελίδες πας. Περιφέρεται, χρόνια όλόκλη,ρα 
αυτοΰ τοΰ βιβλίου ό βαθύς πόνος καί αέ άπελπισίΓ - · - -
του γιά τόν άνθρωπο καί φώτιζε 
τίς πιό μυστικές γωνιές τής άνθοώ- 
πινης ψυχής.

Άλλά καί ή κατοπινή έργασία 
του; "Ας μή κάμουμε περισσότερο 
λόγο, άφοΰ ξεφεύγει άπό τό σκοπό 
μας.

“ Οσοι έδιάβασαν έργα του — καί 
δέν είνε λίγοι — χωρίς νά έχουν ά
νάγκη τή σύντομη αύτή εισαγωγή 
ξέρουν καλά τόν κ. Καραγάτόη.
"Ας διαβάσουν σήμερα καί τίς α
πόψεις του γιά τά ζητήματα τής λο
γοτεχνίας μας.

— Τί ίδέα εχετε σείς γιά τούς 
«νέους» καί τούς «παληούς»; 'Υ
πάρχουν «παληοί» καί «νέοι»; Κι' 
άκόμα ύπάρχουν εύδιάκριτα δρια 
πού χωρίζουν τό έργο τους;

—θά ήταν άναστροψή τών φυσικών 
δρων, άν δίναμε άονη:ικήν άπάν-

Καραγάτσης

τηση στό έρώτημά σας. Μιά καί ή 
συγγραφή βιβλίων είνε συνεχές κι’ 
ένδη,μικό φαινόμενο ένός λαοϋ, τό
τε, μοιραία, κάθε ήλικία, κάθε 
κλάσις, θά έχη τούς συγγραφείς 
της. Βέβαια, έσεΐς ρωτά:ε άν ύπάρ. 
χουν «νέοι» καί «παληοί». ’Επι
τρέψτε μου νά μή βλέπω τί διαφορά 
ύπάρχει μεταξύ τοΰ «παληός» καί 
«ήλικιωμένος» Τό δτι ώρισμένοι 
άνθρωποι περίιμεναν νά φτάσουν τά 
πενήντα γιά νά τυπώσουν τά πρω
τόλειά τους, δέν σημαίνει πώς είνε 
καί νέοι. Έκτός άν τά νειάτα τους 
πρέπει νά προσδισρισθούν μέ δάση 
τίς κάπως νεανικές άτέλειες τοϋ 
έργου τους. Τόιτε, δίχως άμφιβο- 
λία, οΐ συγγραφείς αύτοί είνε νεώ- 
τατοι.

«Βρήκα πάντοτε παράξενο τό δτι 
ό κ. Σπ. Μελάς, ό κ. Διον. Κόκ
κινος, θεωροϋν^βι παληιρί, (μόνο 
καί μόνο έπειδή άρχισαν νά γρά
φουν στά είκοσι χρόνιο; τους), ένώ 
άλλοι συνομήλικοί τους Θεωρούν
ται νέοι, έπειδή άνακάλυψαν κάπως 
άργά τή λογοτεχνική φλόγα τους.

»”Αν βέβαια, αΟτοί οί παρήλικες 
νέοι, έφερναν, αιά δψιμα λογοτεχνι
κά νειατα τους, κάτι καινούργιο, 
κάτι δροσερό, κάτι «νέο» στήν 
νεοελληνική φιλολογία, τότε Ισως 
νάπρεπε νά τούς δίνοομε τόν καθα
ρά συμβολικό προσδιορισμό «νέοι». 
Μά τέτοιο γεγονός, δέν έπεσε στήν 
άντίληψή μου. Κι’ ϋστερα, όμολο- 
γώ πώς μοΰ έκοονε πάντοτε κωμι
κήν έντύπωση, δταν οί διάφοροι 
κριτικοί μέ κατέτασσαν σηήν ίδια 
γενεά μέ άνθρώπους πού μπορεί έ- 
ξαίσια νά ήσαν παππούδες μου πε
ρίπου.

**
— Τί καλλιεργείται περισσότερο 

στή λογοτεχνία μας, ή ποίηση, τό 
πεζογράφημα ή τό θέατρο; ..

— Τά πάντα καλλιεργούνται στόν 
τόπο μας, λίγα δμως πράματα φυ
τρώνουν. Κι’ αύτά, οί καλοθελη- 
ταί κριτικοί έτοιμοι είνε νά τά ξε
ριζώσουν, γιατί κάθε βλάστηση 
τούς ένοχλεί. Φαινόμενο κοινό καί 
τετριμμένο, κάτι παρόμοιο μέ τό 
μίσος τοϋ καπονιού γιά τόν πετει
νό.

»Ή πρίηση καλλιεργείται τρομα
κτικά στήν Ελλάδα. Φουντώνει σέ 
βλάστηση τροπική, πού μόνον έν. 
τατίκή χρησιμοποίηση λιπάσμοπος 
τήν δικαιολογεί. Δέν ξέρω τί είδους 
λίπασμα χρησιμοποιούν οί ποιητές 
μας. “ Οπωσδήπτε, δλος ό κόσμος 
γνωρίζει, πώς οί «λιποτνθέντες» 
καρποί, είνε ογκωδέστατοι κι’ ά. 
νούσιοι. Τό πεζογράφημα, άρχισε 
κι’ αύτό νά καλλιεργήίαι έντατικά 
καί παράξενα (αύτό είνε άλλη ι
στορία), 'Οπωσδήποτε, ή ποίηση 
έχει τά πρωτεία. Τό ποιηματάκι 
γίνεται σέ μισή ωρα, τό διήγηιμα 
σέ μιά μέρα, τό μυθιστόρημα σ’ έ
να χρόνο. 'Επομένως, ή προχειρο
λογία κι’ ή άνΰχτη τεμπελιά, 
σπρώχνουν τούς πνευματικούς μας 
άνθρώπους στόν άκοπώτερο τρόπο 
λογοτεχνικής δημιουργίας : Τήν
ποίηση. Οί κάπως έργατικώτεροι, 
γράφουν διηγηματάκια. Οί δουλευ. 
τάδες, σκαρώνουν μυθιστορήμοπα. 
’Ά ν  καί τώρα τελευταία, μερικοί 
μυθιστοριογράφοι βρήκαν νέα συν
ταγή πρός συγγραφήν τεμπέλικου 
μυθιστορήματος : «Κάτι τό λιγόλο- 
γο, τό σφιχτό, τό ζουμερό.·.».

'Ομολογούμε πώς μιά τέτοια έ- 
ςήγηση τής ποιητικής ύπερπαραγω. 
γής μας δέν τήν περιμέναμε. Καί 
ό κ. Καραγάτσης κάθε άλλο φαί-

καί μέ άπελπισία άπό τό Βασιλικό 
στήν Κοτοπούλη, στήν Άλικη, 
στήν Ανδρεάδη, στόν Άργυρόπου- 
λο, γιά νά καταλήξη νά πάρη τρί
το έπαινο στόν Καλοκαιρίνειο Δια
γωνισμό.

»Έπομένως, δέν έχουμε καθαρά 
στοιχεία γιά τήν θεατρική παρα. 
γωγή μας. Πάντως, ή ποίηση κρα
τάει τά σκήπτρα σέ χειμαρρωδώς 
άσήμαντη παραγωγή.

* Λ
— Γιά τόν «ύπερρεαλισμό» τί έ

χετε νά μάς πήτε; Πώς βλέπετε 
τήν έπίδρασή του στή λογοτεχνία 
μας;

— Ό  υπερρεαλισμός κι’ οί λοιπές 
έπαναστοττικές τάσεις, τώρα μό
λις άρχισαν ν’ άναφαίνωνται στή 
λογοτεχνία μας, δηλαδή, σέ μιάν 
έποχή πού σβύνουν στίς Δυτικές 
λογοτεχνίες. Πρέπει πρώτα-πρώτα, 
νά έζαιρέσουμε τίς φαιδρές έκδη- 
λώσεις μερικών διανοητικά άνεπαρ. 
κών έκπροσώπων τοΰ ύπερρεαλι- 
σμοϋ.

Ά^τοί, καί σέ ομηρικό ϋφος νά- 
γραφαν, πράματα φαιδρά θάγρα- 
φαν. “ Ενα μόνο εΐνε βέβαιο : “ Οτι 
ή άνανέωση τής μορφής καί τής 
ούσίας τής ποίησής μας εΐνε άπα. 
ραίτητη. 'Άν εΐνε γραφτό τοϋ ύ. 
περρεαλισμοϋ νά τήν βγάλη άπό 
τήν άποτελμάτωση στήν όποία βρί
σκεται σήμερα, , τόσο τό καλλίτερο 
γιά τον ύπερρεαλισμό. Δέ μποροΰ
με νά καταδικάσουμε καμμιά σχο
λή, γιατί δέν βρέθηκαν όπαδρί της 
μέ τόσο ταλέντο πού νά μάς πεί- 
σουν. Ισως νά δρεθοΰν μιά μέρα. 
Έγώ, τούλόιχιστο, προτιμώ νά 
διαβάζω άποτυχημένες ποιητικές 
προσπάθειες άνθρώπων πού κάτι 
καινούργιο θέλουν νά ποΰν, παρά 
άξιόλογες κι’ άξιοπρόσεκτες λυρι
κές παραγωγές πού θυμίζουν τά 
παληά, τά αιώνια, τά ϊδια καί τά 
ίδια. Ιά περασμένα ποιητικά άρι. 
στουργήματα, είνε πάντοτε δροσε
ρά, πάντοτε ώραΐα, πό^ποτε άθά- 
νατα. Σ ’ αύτά πρέπει νά καταφεύ
γουμε, γιά νά μελετής^υμε, νά 
γνωρίσουμε, ίσως καί νά έμπνευ. 
σθοϋμε. Μά άπό αύτό τό σημείο, 
έως τό νά μιμούμεθα, μέσα στόν 
20ό αιώνα, τήν τεχνοτροπία τοΰ 'Ο
μήρου π. χ., αύτό είνε άπαράδε. 
κτο, δσαδήποτε σ ο β α ρ ά  π ροσ 
ό ντα  καί άν έχη έ'να τέτοιο έρ. 
γο. Γιατί, γιά νά ξεφύγη ένα έργο 
άπό τό συμβατισμό τοβ καλοΰ καί 
ν’ άνέδη στήν άπόλυτην ένϊοια τοΰ 
άριστουργήμοπτος, πρέπει νά είνε 
άπόλυτα συνεπές μέ τό πνεΰμα τής 
έποχής πού γράφτηικε. Πρέπει νά 
είνε σύγχρονο δταν γράφτηκε καί 
ν’ άπομείνη σύγχρονο γιά πάντα. 
Ή  θεία Κωμωδία τοΰ Ντάντε, ^ 
χ. ήτοτν άπόλυτα συγχρονισμένη μ..' 
τήν έποχή της, καί χάρη, στήν έ. 
ξαιρετική πνοή της άπόμεινε συγ
χρονισμένη μέ τήν αιωνιότητα. "Αν 
δμως ένας σηιμερινός ποιητής έγρα. 
φε ένα έπος πάνω στό καλοΰπι της 
θείας Κωμωδίας, θά έπεφτε σέ 
τραγικό φιάσκο, έστω Kt’ άν στό 
έργο του ύπήρχαν προσόντα Ισάξια 
μέ τά προσόντα τοΰ Ντάντε. Μά 
κοτνείς πραγματικά Ιδιοφυής ποιη
τής δέν θά έκανε τό σφάλμα νά μι- 
μη.θή τήν τεχνοτροπία ένός παληοΰ 
καθιερωμένου άριστουργήιματος. Ό  
Ιδιοφυής ποιητής θά ευρη μέσα του 
τόν προσωπικό καί συγχρονισμένο 
δρόμο τής δημιουργίας του. Προ
τιμώ τούς κακούς ποιητές πού 
προπορεύονται έλεύθεροι, άπό τούς 
καλούς πού άκολουθοΰν δουλικά.

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
THE ΕΙ

 .............   SJ
Ή  κ. Δανάη Σ τρατηγοπούλου. f| όποία ίσημεΓωσε έξαιρετικήν έιτιτνχία στή

νέα έπιθεώρησί; « Ή  ’Αθήνα ί  χει κέφια» στό θέατρο «Ίιιτά λ».
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ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΛΑΟΣ  
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΛΑΊ ΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

— Ποιούς άπό τούς συγγραφείς 
πού παρουσιάστηκαν γύρω άπό τό 
1930 ξεχωρίζετε;

— Ή  έκτίμησή μου στρέφεται 
πρός τόν ’Άγγελο Τερζάκη,, πού 
εΐν’ έπί κεφαλής τοΰ μυθιστορήμα
τος καί τοΰ θεάτρου. Ό  κ. Γ. Θεο- 
τοκάς έχει πολλά προσόντα δοκι
μιογράφου κυρίως, καί διηγηματο. 
γράφου δευτερευόντως. Ό  κ. θ .  
Πετσάλης έχει πολλές μυθισττοριο- 
γραφικές ίκοτνότητες. Ό  κ. Μ. Βε_ 
νέζης έγραψε, έδώ καί πολλά χρό
νια, μιάν αξιοπρόσεκτη αύτοδιο. 
γραφία του. Ό  άνθρωπος πού περ
νάει τέτοιες τραγικές στιγμές, δρί. 
σκει πάντοτε άνώτερους τόνους γιά 
νά τίς περιγράψη, γκχτί, τό αύτο- 
γραφικό στοιχείο εΐνε πρόσφορο έ
δαφος στόν κάθε πεζογράφο. Άπό 
τότε δμως ό κ. Βενέζης δέν μάς 
έδωσε τίποτ’ άλλο, γιά νά ίδοΰμε 
άν έκτός άπό τό compte - rendu τών 
έ^ωτερικών γεγονότων τής ζωής 
του, μπορεί νά πλάση άνθρώπους 
καί περιβάλλοντα έξω άπό τόν 
έαυιτό του καί τό πλαίσιό του. Τό 
ίδιο θά μπορούσε νά πη κανείς καί 
γιά τόν κ. Β. Δασκαλάκη, τηρου. 
μένων, βέβαια, τών άνάλογιών. Ό  
κ. Ξεφλούδας, σέ συνέχεια διδλίων, 
έπαναλαμβάνει τό Ιδιο τροίγοΰδι τοΰ 
έσωιτερικοΰ μονολόγου, σέ άλλη 
κλίμακα κάθε φορά. Αύτό τό είδος 
τοϋ πεζοϋ λόγου, δτοτν δέν ύπάρ- 
χει ή δύναμη τής άνανεώσεως, γί
νεται κάπως άνιαρό.

»Γιά τούς άξιόλογους συγγραφείς 
κ. κ. Μυριβήλην καί ' Κ. Πολίτην, 
δέν μιλώ, γιατί τό γεγονός δτι πα
ρουσιάστηκαν γύρω στό 1930, ό- 
φείλεται σέ σύμπτωση άνεξάρτητη 
άπό τή θέλησή τους καί τή φύση,

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Παραθέτομε σήμερα τέσσαρες 
άκόμα άπαντήσεις στήν έρώτηση 
«πώς βλέπει ό λαός τήν καλλιτε
χνική κίνηση τής χώρας του» χω
ρίς κανένα άλλο ίδιαίτερο σχόλιο 
προσωρινώς τουλάχιστον.

ΕΝ Α Σ  ΕΔΩΔΙΜΟΠΟΛΗΣ

Ό κ. Μητσόπουλος, Κεραμεικοΰ 
άριθ. 2.

—Μέ ρωτάτε τί γνώμη έχω γιά 
τήν καλλιτεχνική κίνηση; Ποιά 
καλλιτεχνική κίνηση;

—Νά, τά θέατρα, τοΰς κινηματο 
γράφους... Τί προτιμάτε άπό τά 
δυό αύτά;

—Κανένα. Τί νά κάνεις νά πάς 
στό θέατρο; Ν' άκούσης σαχλαμά 
ρες; Καμμιά φορά πάω στόν κι
νηματογράφο. Άλλά τό καλύτερο 
άπ' δλα εϊνε ή δουλειά. "Οσοι τρέ 
χουν στά θέατρα καί στούς κινη
ματογράφους δέν κάνουν ποτέ προ 
κοπή...

—Δέ νοιώθετε σείς τήν άνάγκη 
ν’ άλλάξετε γιά λίγο περιβάλλον, 
νά ξεκουραστήτε;

—Δέν λέω αύτό. “ Αμα δμως θέ
λω νά γελάσω πάω στόν καρα
γκιόζη... Σπάω κέφι προπάντων 
τό καλοκαίρι πού παίζουν δυό — 
τρεις καί εΐντ καί φτηνά...

—Δέν ξέρετε, λοιπόν, κανέναν 
άπό τούς "Ελληνες ήθοποιούς;

—Πώς. Τούς βλέπω στίς έφημε. 
ρίδες...

ΝΑΣ ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ

Ό κ. Βασιλείου, Ραβινέ ■». 
—Πηγαίνω στό «Ίντεάλ» καί μ’ 

ρέσουνε πολύ τά Καλουτάκια. 
ράψτε δτι μ’ άρέσουνε ώς ήθο- 
οιοί, γιά νά έξηγούμεθα. Πρό 
άντων δέν μ’ άρέσουν οΐ παραξη 
’ή σεις...
—Στό σοβαρό θέατρο δέν πάτε 

ποτέ;
—Ποιό σοβαρό θέατρο;
—Νά, στό Βασιλικό, στής Μαρί- 

κας...
—Δέν τά πολυκαταλαβαίνω αύ

τά τά έργα. Τό λέω. Τί, δηλαδή νά 
κρυφτώ πίσω άπ’ τό δάχτυλό μου; 
Δέν τά καταλαβαίνω...

Κάνω μιά έρώτηση έξω άπό τό 
πλαίσιο τής έρεύνης.

—Άπ’ τούς άστέρες τοΰ κινημα
τογράφου ποιοι σ ά ς  άρέσουν;

—Ό  Τιμ—Μακ—Κόϊ καί ό Τόμ 
Μίξ.

—’Απ’ τό Ελληνικό θέατρο ποιοι 
άλλοι σάς άρέσουν;

—Ό Κοκκίνης καί τό Ποζελλά- 
κι...

—’Έχετε δή ποτέ σοβαρό θέα
τρο;

—Πήγα μιά φορά στοϋ Άργυρό- 
πουλου. ’Έσπασα κέφι.’Ήταν σπου 
δαΐος ό Βασιλάκης, άλλά δταν 
μιά άλλη φορά ξαναπήγα έπαιζε 
μιά σάχλα καί ούτε ξαναπάτησα...

ΕΝΑΣ Π ΕΡ Ι Π Τ Ε Ρ  ΙΟΥΧΟΣ

Ό  κ. I. Στάΐκος, Αγίου Κων
σταντίνου καί Σωκράτους.

—Τί προτιμώ; Τό θέατρο. Πη
γαίνω πολύ συχνά στό «Μοντιάλ» 
καί στό «Ίντεάλ» καί στό «Βασι
λικό».

—Ποιο) άπό τους ήθοποιούς τούς 
"Ελληνες σάς άοίσουν;

—Ό  Κοκκίνης, τό Ποζελλάκι 
καί τά Καλουτάκια.

—Άπ’ τούς ήθοποιούς τοΰ Βασι
λικού ;

—Δέν ξέρω κανέναν...
—Γιατί πάτε στό θέατρο;
—Μά... ξέρω ’γώ.,. γιά νά γελά 

σω.. . Γιατί πάει ό κόσμος στό θέα 
τρο;

—Στόν κινηματογράφο γιατί δέν 
πόίτε;

—Πώς δέν πάω; Πάω, άλλά δέν 
πάω πολύ συχνά. Στόν κινηματο
γράφο πάω γιά νά βλέπω ξένα 
μέρη καί νά ιιαθαίνω πώς νά φέρ 
νουμαι...

Μ ΙΑ  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟ?
Άντί κάθε άλλης συνεντεύξεως 

παραθέτομε έδώ ένα συγκινητικό 
γράμμα πού έλάβομεν έξ άφορμής 
τής έρεύνης μας αύτής άπό μιά 
δακτυλογράφο τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, τήν δίδα Ελένη Φ'..

Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Άγαπώ τό θέατρο δσον τίποτε 

άλλο καί φυσικό εΐνε νά παρα
κολουθώ τά «Παρασκήνια». Είδα 
τ ή ν  έ ρ ε υ ν ά  σ α ς  σ τ ί ς  
λ α ϊ κ έ ς  τ ά ξ ε ι ς  γ ι ά τ ό  
θ έ α τ ρ ο  κι' έπιθυμοΰσα πολύ 
νά πώ κι’ έγώ τή γνώμη μου. 
Σάς τήν γράφω, γιατί ξέρω πώς 
δέν θάρθήτε νά μέ βρήτε στή γω
νιά μου, δπου χτυπάω τά πλή
κτρα τής γραφομηχανής μου άπό 
τό πρωΐ έως τό βράδυ. ’Εμάς συ
νήθως έρχονται οΐ δημοσιογρά
φοι νά μάς ρωτήσουν άν είμαστε 
ύπέρ τοΰ άγώνα τής γυναίκας 
καί γιά κάτι πανόμοια ζητή
ματα.

'Λοιπόν άν σάς ένδιαφέρη ή γνώ
μη μου, άκοΰστε την. ’Ίσως ν’ 
άντιπροσωπεύη καί τή γνώμη ένός 
ώρισμένου κύκλου έργαζομένων 
κοριτσιών. "Οταν έφθασα έδώ 
άπό τήν Πόλη, μέ τήν οίκονομικώς 
κατεστραμμένη οϊκογένειά μου, 
άναγκάσθηκα νά έργασθώ, τόν 
πρώτο καιρό ώς μανυκύρ, παρά 
τή σχετική μου μόρφωσι, ώς που 
βρήκα μιά θέσι δακτυλογράφου 
σέ Τράπεζα. ’Έτσι μοΰ δόθηκε ή 
εύκαιρία νά συναναστραφώ δύο 
τάξεις καί νάχω όπωσδήποτε σχη
ματίσει καί μιά γνώμη γιά τίς 
καλλιτεχνικές τους ιδέες, πού έν 
μέρει συμπίπτουν μέ τίς δικές 
μου.

Άγαπώ καί τό θέατρο καί τόν 
κινηματογράφο. Τόν δεύτερον τόν 
άγαπώ, γιατί μάς δείχνει χώρες 
καί κόσμους, πού έμεΐς οΐ βιοπα- 
λαιστοΛ ποτέ δέν θά μπορέσουμε 
νά ίδοΰμε στήν πραγματικότητα. 
Βλέπουμε στόν κινηματογράφο 
πράματα, πού ώνειρευθήκαμε καί 
πού ποτέ δέν θ' άπολαύσουμε. 
Λοιπόν δυό ώρες κινηματογράφου 
μά ς  κάνουν νά λησμονούμε τή 
ζωή μας, τίς μιζέριες της.

Τό θέατρο τ ’ άγαπώ, γιατί μάς 
μορφώνει. Τό άγαπώ σάν μιά 
πνευματική καί ψυχική άνάγκη. 
"Οπως ή μητέρα μου περιμένει τό 
πρωϊνό τής Κυριακής γιά νά πάν) 
στήν έκκλησία, έτσι κι’ έγώ περι
μένω τό άπόγευμα τής Κυριακής 
γιά νά πάω στό θέατρο.

Δυστυχώς τό θέατρό μας δέν λο
γαριάζει τίς έργαζόμενες τάξεις. 
’Έπρεπε νάχη μιά φορά τήν έδδο- 
μάδα παραστάσεις μέ τιμές λαϊ
κές ειδικά γιά μάς, πού δουλεύου
με, καί πού ό μισθός μας δέν υ
περβαίνει τίς δυό χιλιάδες. Τό 
Βασιλικό θέατρο εΐνε σάν νά μήν 
ύπάρχη γιά μάς. Δέν μιλώ πιά 
γιά τήν τιμή τού εισιτηρίου. Ά λ 
λά Κυριακή άπόγεμα ή άπόγεμα 
ήμέρας έορτης, δέν μπορείς νά 
β ρ ή ς  θέσι. "Υστερα βαστάει ένα 
έργο του ένα-ένάμισυ μήνα, ένφ 
σ’ αύτό τό διάστημα έπρεπε νά 
δίνη ποικιλία έργων.

Στά θέατρα τής Κοτοπούλη, τής 
Ανδρεάδη, πού θά μπορούσε κα
νείς νά πηγαίνη ταχτικά, τό εισι
τήριο εΐνε απροσπέλαστο. Γ ιά τοΰ 
Άργυροπούλου δέν μ’ ένδιαφέρει 
πολύ, γιατί πηγαίνω δύσκολα.

Έκτός άπό τόν Ιδιον, πού εϊνε 
άρτίστας μέ τά δλα του, οι άλ
λοι ήθοποιοί του μ’ ένοχλοΰν.

Ρωτάτε άκόμη ποιοι εΐνε οΐ ά- 
γαπημένοι μας ήθοποιοί. Πρώτα 
άπό δλους άγαπώ τήν Μαρίκα Κο 
τοπούλη. Εΐνε κολοσσός στήν Τέ
χνη. Μοΰ φαίνεται πώς άν ή καλ
λιτεχνική Ελλάδα έχει νά ύπε- 
ρηφανεύεται γιά κάτι εΐνε ή Μα
ρίκα Κοτοπούλη. Άμέσως ύστερα 
μ’ άρέσει ή Ελένη Παπαδάκη. 
Μονάχα νά τήν βλέπης μιά φορά 
αισθάνεσαι δτι ανεβάζει τό θέα-
( Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Γ ΙΑ Τ Ι Ε ΙΝ Ε  ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ε  λάβαμε ένα γράμμα γιά τΙς 
Κινηματογραφικές Σχολές 

πού λειτουργούν στήν πρω
τεύουσα, πού ομως σάν άνυπό- 
γραφο—φέρνει γιά ύπσγραφή!! 
« Μιά Έλληνίδα Μητέρα »—δέν 
μποροΰμε νά τό δημοσιεύσουμε.

"Οταν μιά μητέρα, πού—καθώς 
γράφει—χάρη στίς Σχολές αύτές 
χάνει τά δυό της κορίτσια καί ά» 
πειλεϊ πώς θά καταφύγη στήν 
Είσαγγελεία γιά νά καταγγείλη 
τά δσα γίνονται έκεΐ μέσα, δέν ε. 
χει τό ψυχικό θάρρος νά ύπογρά. 
ψη φαρδειά πλατειά τά δσα κοο- 
ταγγέλλει, τά «Παρασκήνιας εΐ- 
νε ύποχρεωμένα νά μή λάβουν 
ύπ’ δψει τους τίς καταγγελίες 
της αύτές, δχι γιατί άμψισβητοΟν 
τήν άλήθειά τους, άλλά γιατί εΐ- 
νε άνυπόγραφες.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑ Φ Ε Ι
ήθοποιός κ. Β. ΜεσολογγΙ- 
της, πού κάνει καί τόν συγ
γραφέα έπιθεωρήσεων σ’ έ

να του άρθρο, πού δημοσιεύεται 
στό τελευταίο φύλλο τού «Ελλη 
νικού θεάτρου» κοντά στ’ άλλα 
λέει κι’ αύτό:

«Ά λλ ’ ώς συνέχεια τής κατα
στροφής τών έπαρχιακών θιάσων, 

I έρχονται τά συγγραφικά ποσοστά. 
Εΐνε λυπηρόν νά πληρώνεται πο- 
σοστόν 10% δι' έργα, τά όποια έ- 
παίχθησαν καί έξηντλήθησαν είς 
τάς Αθήνας καί είσεπράχθη ποσο- 
στόν τόσον πού νά ίκανοποιηθη ό 
συγγραφεύς».

Αύτά, έϊπαμε, τά γράφει ό κ. Β. 
Μεσολογγίτης, πού, καθώς μαθαί- 
νουμε. ή Έταιρία τών θεατρικών 
Συγγραφέων τού εΐχεν όρίσει νά 
πληρώνη κατ’ άποκοπήν κατά πα
ράσταση 50—100 δραχ., δταν πε- 
ριώδευε τήν Ελλάδα μέ τό θεα
τρικό του συγκρότημα «'Εξπρές 
Μεσολογγίτη».

Μ ΙΑ  ΚΑ Ι ΜΟΝΗ Η Α ΙΤ ΙΑ

Σ ’ δλα τά μέρη τοΰ παλαιού 
καί τού νέου κόσμου κάθε 
θίασος πού πρόκειται νά φύ 

γη γιά τίς έπαρχίες ή τό έξωτερι- 
κό, εΐνε ύποχρεωμένος νά περάση 
προηγουμένως άπό τά γραφεία 
τής Έταιρίας τών θεατρικών Συγ 
γραφέων καί νά καταθέση μιά άρ
κετά σοβαρά χρημοττική έγγύηση 
γιά τά συγγραφικά δικαιώματα.

Έδώ ό κάθε θίασος παίρνει μί
αν άδεια μονάχα μέ πενήντα δρα
χμές άπό τήν Έταιρία τών Συγ
γραφέων καί φεύγει γιά τίς έπαρ 
χίες, γιά νά γράφη άρθρα ϋστερα 
άπό κεΐ πώς τά συγγραφικά δικαι 
ώματα εΐνε μιά άπό τίς αίτιες τής 
καταστροφής τών επαρχιακών θιά 
σων.

Ένώ μιά καί μόνη εΐνε ή αιτία, 
πού οί περισσότεροι θίασοι δέν 
δουλεύουν ικανοποιητικά στίς έ
παρχίες. Ή  κακή. κατά τό πλεΐ- 
στον, συγκρότησή της καί τό δτι 
ό έπαρχιακός κόσιιος δέν προφταί 
νει ν' άναπνεύση άπό τούς θιάσους 
πού όλοχρονίς τόν έπισκέπτονται. 
'Ένας φεύγει καί δύο έρχονται.

ΤΑ ΣΥΓΓΡΑ Φ ΙΚΑ  Δ ΙΚΑ ΙΩ Μ ΑΤΑ

Σ ΤΟΝ Πύργο, πρίν άπό λίγο 
καιρό, βρεθήκανε δυό θία
σοι. Έστι δέ Πύργος, πόλις 

19 χιλ. κατοίκων. Καί οι θίασοι αύ 
τοί, δπως ήταν φυσικό, έφυγαν 
κακοί κακώς άπό κεΐ.

Στήν Κέρκυρα τόν περασμένο 
μήνα συναγωνιστήκανε μ’ άποτέ
λεσμα νά καταστραφούνε οικονο
μικά, δυό πάλι θίασοι όπερέττας.

Τώρα άν ρωτήσετε μερικούς ή
θοποιούς ποιός φταίει γιά τήν οί. 
κονομική καταστροφή τών θιά
σων αύτών θά σάς απαντήσουν: 

—Τά συγγραφικά (δικαιώματα.

ΚΑΝΕΤΕ Μ ΙΑ  ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Δ ΕΝ γνωρίζουμε τόν «νέο» ή- 
Θοποιό κ. Ίω. Κουροπαλά. 
τη τού θιάσου Τσαγανέα — 

Λάμπρου, πού έπιστολή του δημο
σίευσαν τά «Παρασκήνια» στό πε
ρασμένο τους φύλλο. Μ’ άπό τά 
γραφόμενά του φαίνεται πώς εΐνε 
πραγματικά «νέος». Καί σάν «νέ
ος» μέ Ιδανικά καί πίστη στή δου
λειά του άπευθύνεται πρός τούς 
νέους καί παλαιούς συναδέλφους 
του γιά νά τούς ρωτήση :

«Τί κάνουμε δλοι έμεΐς γιά νά 
άντιδράσουμε στήν άδιαφορία τοΰ 
κοινοΰ γιά τό θέατρο; Λέμε πώς 
δέν έχει θεατρική συνείδηση ό κό
σμος. Μά φυσικά άφοΰ δέν προσ
παθούμε νά τήν δημιουργήσουμε 
έμεΐς. δέν γνωρίζουμε τό χρέος 
πού έχουμε. Έπιχειρηματίαι δέν ύ
πάρχουν. Είμαστε ύποχρεωμένοι 
νά κάνουμε συνεταιρικούς θιάσους 
γιά νά ζήσουμε. Μαζεύονται δυό- 
τρεϊς ήθοποιοί καλοί ή κακοί, συμ
πληρώνουν τόν άριθμόν δπως-δπως 
καί έκστρ,ατεύουν κατά τής έπαρ- 
χίας μέ πενιχρότατα μέσα φυσικά. 
Δραματολόγιον: άπό έργα Ικανο
ποιούντο τίς φιλοδοξίες τους. Κύ
ριόν τους μέλη μα ή προσωπική ά- 
νάδειξις καί σκοπός τους ό βιοπο
ρισμός. Τέχνη μηδέν! Φυσικά πα
ρουσιάζονται οι πρώτες δυσχέρει
ες. Τί θά κάνουμε; θά κυττάξουμε 
νά γλυτώσουμε τό φόρο δσον εΐνε 
δυνατόν, νά μή πληρώσουμε συγ
γραφικά δικαιώματα καί ποσοστόν 
τού Ταμείου ’Εργασίας, θά διαπλη 
κτισθοϋμε μεταξύ μας στά μερί
δια καί έν τέλει θά κυττάξουμε ό 
καθένας πώς θά ζήσουμε μέ μέσα 
θεμιτά ή αθέμιτα».

Κι’ ό πραγματικά «νέος» ήθο
ποιός τελειώνει έτσι τό γράμμα 
του:

«Άγαπητοί συνάδελφοι, Κ Α θΑ Ρ  
ΜΟΣ! Εΐνε ώρα. Τό Κράτος άρχι
σε νά συναισθάνεται τό ρόλο τοϋ 
θεάτρου στήν Κοινωνία. Πρέπει 
καί έμεΐς νά καταλάβουμε , τό δι
κό μας. 'Όλα μας τά ζητήματα, 
δλα μας τά προβλήματα θά λυ
θούν άπό μ ά ς  δταν προσπαθήσου
με, δταν τό θελήσουμε, μέ μέσα 
έντιμα καί δχι ύποχωρήσεις καί 
συγκαταβάσεις. Μελέτη, δουλειά.
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ΟΙ ΠΡΟΤΕϊ T IW ΙΕΑΤΡ1Ν ΜΑΣ!
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) 

δικαιώματα του, τότε ποϋ τά ά-1 
ποτελέσματα τ.'ν πράξεων τοΰ 
ήρωος, τών πράξί.ων ιχο'ι ' έπρα-1 
ξεν δταν ή θεία σπίθα δέν έφώτι-j 
ζε τή συνείδησί του, προβάλλουν 
•πλέον έξαφνα μπροστά του φο- j 
βερά, άκατανόητα, άνεπανόρθω- 
τα, άνηλεή. Τό έργο είς τό όποΐ- | 
ον θά ήταν δυνατό νά άναπτυ-, 
χθοΰν μέ τήν αύτή πληρότητα ί 
καί ρώμη ή αιτιολογία πρώτα ι 
τής νοσηρός καταστάσεως τοϋ 
ήρωος, ή άπ··)κορύφωσις, δεύτε- ! 
ρον,  ̂τής είς τόν παροξυσμόν πού , 
σπρώχνει στίς άνεπανόρθωτες ’ 
πράξεις, καί τέλος τό ξαναξύ- j 
•πνη μα τοΰ κοΰ φρίσσοντος ι 
έμπρός είς τ_ άποτελέσματα τών 
πράξεών αύτών, θά ήταν ενα έρ- ί 
γο θαυμάσιο».

★
’Έτσι μιλεί ό ΠολτΙ, στό πρά-! 

γματι θαυμάσιο βιβλίο του γιά | 
τίς «36 δραματικές καταστάσεις» j 
προκειμένου ε!?>ικώτερα γιά τήν! 
16ην άπ’ αύτές πού χαρακτηρίζει I 
μέ τόν τίτλο · «ή Τρέλλα» καί j 
δέν ύπάρχει, θαρρώ, δυνατότης ■ 
άμφισβητήσεω.;, δτι ή Έ ντα  [ 
Γκάμπλερ ώς τύπος καί ώς έργο , 
•πλαισιώνεται υχεδόν ύποΑεινμα-1 
τικά μέσα στίς παραπάνω άπό- 
ψεις τοΰ Γάλλου φιλοσόφου.

‘Όπως νά τήν χαρακτηοίση 
κανείς τήν ήρωΐδα (μσντέλλο νο- 
σηροΰ έγωϊσμοΰ, τέρας άτομικι- 
σμοΰ, φάμ ένκομπρίζ, Μπωβαρύ 
τοΰ Βορρά), παραμένει μιά 
«τρελλή» τοΰ παραπάνω τύπου, 
άρρωστη. ‘Έ να  πλάσμα καθαοά 
ένκεφαλικό ιοΰ όποιου τά πάθη 
ένδιαφέρουν χωρίς νά συγκι- 
νοΰν. Δέν πρόκειται νά δώσω 
τήν ύπόθεσι τής «Έντας Γκάμ- 
πλερ»' Είναι τόσο γνωστή, ώστε 
τό πράγμα θ’ άπέβαινε άσκοπο, 
θά  πώ μόνον δτι δπως αύτή ένδι- 
αφέρει διότι είναι τέλεια ζωγρα
φισμένη, ώς χαρακτήρ θεατρι
κός, ετσι καί τό δλο δράμα, στό 
σύνολό του, είναι μεγάλο εογο, 
γιατί άν ή αιτιολογία τής τρέλ- 
λας τής ήρωΐδας του ζωγραφίζε
ται μάλλον ώχρά (κληρονομικό- 
της, άνατροφή, περιβάλλον), δ
μως ό παροξυσμός καί πρό πάν
των ή άποκορύφωσις τής -«τρέλ- 
λας» ώς δραματικής καταστάσε
ως (τό κάψιμο τοΰ χειρογράφου 
τοΰ Λέβεμπουργκ) καί έπειτα τό 
ξύπνημα τοΰ. λογικοΰ, αί διαπι
στώσεις δτι δηλαδή τά πάντα ξέ- 
σπαγαν άλλοιώτικα παρά δπως 
τά έφαντάσθη δταν τά έκαμνε, I 
διαπιστώσεις πού τήν κάνουν ν’ ! 
αύτοκτονήση) ζωγραφίζονται μέ j  
χέρι καί παλέτα μεγάλου, πρα- I 
γματικά μεγάλου ζωγράφου, άν- ! 
θρώπινης ψυχής καί δασκάλου j  
τής θεατρικής σκηνικής τέχνης.

Σ ' αύτό τό δυσκολώτατο ρόλο j 
ή κυρία Άνδρεάδη καί σ’ αύτό 
τά βαρύτατο έργο ό θίασός της 
πέτυχαν περίφημα. Αύτή τή φορά 
είχαν καί τήν -ολύτιμη σύνεργα- | 
σία, τή σκηνοθετική τοΰ κ. Κούν, 
πού απέδειξε άλλη μιά φορά δτι ι 
είναι άλήθεια ΣΚΗ Ν Ο Θ ΕΤΗ Σ  μέ ; 
ίδιοφυΐα. Πέτυχε δχι μόνον νά , 
δώση τήν ύλική, τήν έξωτερική, . 
τή φαινομενική άτμόσφαιρα (δ-| 
που άλλως τε χωροΰν καί τινες ] 
έπιφυλάξεις ώς πρός μερικάς 
μάλλον ύπερβολάς του)' άλλά [ 
πρό πάντων πέτυχε τό άσυγκρί- t 
τως δυσκολώτερο, νά δώση τήν , 
έσωτερική άταόσφαιρα. Κατώρ- j 
θωσε νά έμφανίση τήν παράστα- 
σιν σφραγισμένη μέ τή σφραγίδα ! 
τής ένότητος, τής βαθύτερης έ- ! 
κείνης κατανοήσεως, πού ύπήρ- 
ξαν τά τόσο άναντίρρητα δσο 
καί ένθουσιαστικά χαρακτηριστι. ’ 
κά γνωρίσματά της.

Ή  κυρία Άνδρεάδη ένεφάνισε j 
μίαν δημιουργίαν "Εντας Γκάμ-j 
πλερ τέτοιαν ώστε δίκαιος νά 
νοαφοΰν γι’ αύτήν δσα ένθουσι- ι 
ώδη γενικώς τής έγραψαν όμο- 
φώνως αί κριτικαί. ’Ά ν  μ-.οικαί j 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι 
αξιοπρέπεια, τιμιότης! Μόνον έτσι 
θά άνέλθουμε στό ύψος τοΰ πραγ
ματικού καλλιτέχνη, διδάσκαλοι 
τής Κοινωνίας! ’Έτσι θά κινήσου 
με τό ένδιαφέρον καί τήν ύποστή- 
ριξιν τοΰ κοινοΰ. Μέ καθαρή δου
λειά! Τό Κράτος έκανε καί θά κά
νη καί άλλα πολλά δταν έμεΐς τοϋ 
τά όποδείξουμε».

Κάνετε τώρα μιά σύγκριση στά 
δσα γράψανε δυό ήθοποιοί, ό έ
νας παλαιός, ό κ. Β. Μ^σολονγί- 
της, κι’ ό άλλος ενας. ό κ. I. Κου- 
ροπαλάτης καί θά σχηματίσετε α
σφαλή γνώμη, γιατί οΐ περισσότε 
ροι είασοι δέν δουλεύουνε στις έ- 
παοχίες καί πο'ές είνε οΐ αιτίες 
ποΰ δέν δουλεύουνε.

«ΠΑΡΑΣΚΗΝ ΙΑ» ΚΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Α ΛΛ’ ό κ. Κουροπαλάτης ά- 
σχολεΐται καί μέ τά «Παρα
σκήνια».

Βγήκαν τά «Παρασκήνια»—γρά
φει φύλλο καθαρά θεατρικό, άφοΰ 
τό φύλλο τοΰ Σωματείου, κατά κοι 
νήν ομολογίαν εϊνε άνεπαρκέστα- 
τον δταν βγαίνη. Πόσοι ηθοποιοί 
τό πήραν; Ελάχιστοι! Γιά τό ε
πάγγελμά τους, γιά τά ζητήματά| 
τους, αδιαφόρησαν. Λυπήθηκαν νά ' 
δώσουν δλοι δυό ή τρεΐς δραχμές 
τήν έβδομάδα! Οί λίγοι φανατι
κοί άναγνώσται τών «Παρασκηνί
ων» λυπήθηκαν δταν τό φύλλο αύ
τό έπαψε νά εΐνε άποκλειστικό θεα 
τρικό όργανο καί περιέλαβε καί 
άλλους κλάδους τής Τέχνης. Μά 
ίίταν φυσικό νά γίνη άφοΰ οί έν- 
διαφερόμενοι έμεΐς άδιαφορήσαμε 
γιά τό όργανό μας. “ Οταν σέ ένα 
θίασο πάθη ένας, ένα φύλλο- περι
μένουν oi άλλοι νά τό πάρουν ά- 
πό χέρι γιά νά ρίξουν μιά έπιπό- 
λαιη ματιά!».

Έδώ πρέπει νά δώσουμε μιάν 
έξήγηση:

Τά «Παρασκήνια» περιέλαβαν 
κι’ άλλους κλάδους τής Τέχνης, 
δχι γιατί ot ήθοποιοί δέν ενδιαφέ
ροντα! γι αύτά, άλλά γιατί αύτά 
έ\διαφέρονται γιά τούς ήθοποι
ούς. Γ ιατί, άφοΰ ή ηθοποιία εΐνε ή 
σι νισταμένη δλων τών τεχνών, τά 
«Παρασκήνια» καθήκον είχαν νά 
φροντίσΓ/ ν γιά τήν πλατύτεοη μόΓ 
Φωση τών ήθοποιών. Τώοα άν δέ' 
τά διαβάζουν οΐ ηθοποιοί, αύτί 
βέβαια ζημιώνει τά «Παρασκήνια» 
oncoc παράλληλα ζημιώνονται καί 
οΐ ήθοποιοί.

έπιφυλάξεις, πρό πάντων 5ι *ϊ τι-1 
να σημεία ερμηνείας είς τήν πρώ 1 
την πράξιν, είναι δυναταί καί ί
σως καί έπιβεβλημέναι, τό γ,νι- ' 
κόν συμπέρασμα δμως εΐνο; ά- : 
ναντίρρητον: Ή  έπιτυχία τη;, ύ- ι 
πήρξε μία άπό τίς χαρακτη τγι ’ 
κώτερες τής σταδιοδρομίας της.

Δίπλα της οί συνεργάται της 
έστάθηκαν άξιοι της καί αυτό 
είναι τό έπαινετικώτερο πού ι πο- 
ρεί νά πή κανείς. Ό  κ. Δαμασι- 
ώτης ώς καθηγητής, σύζυγός 
της, «φιλισταΐος», έπέτυυχε σ' *=- 
να ρόλο δλο άγκάθια, . είδικώς 
γιά τό δικό του καλ? ιτεχνικ- | 
ταμπεραμέντο. Τά έβγαλε ~έρα | 
•πολύ καλά καί αύτό δέν είναι ι- j 
σως τό μικρότερο κατόρθωμα j 
τοΰ ’ίδιου άλλά καί τοΰ διδάξαν- 
τος σκηvoθέτoJ κ. Κούν. .!

Ό  κ. Μορίδης (έχων τήν φο
ράν αύτήν νά έρμηνεύση ένα ρό 
λον είς τόν όποιον ή κάποια ά ; 
καμψία καί τροχύτης πού διακρί 
νει τόν καλόν καλλιτέχνην δέν 
κακοπήγαινε), έδωκε τό μέτρον 
τών καλλιτεχνικών του δυνατοτή 
των· Τό μέτρον αύτό άπεδέίχθη 
τέτοιο, ώστε νά δικαιολογήται \ 
άπόλυτα ή πεπσίθησις τής κυρίας ι 
Άνδρεάδη διά τό τάλαντόν του. 
Τοΰ έπιβάλλεται τώρα περισσότε.) 
ρο άπό κάθε άλλη φορά νά προ- | 
σπάθήση άνέ·»δοτα νά διόρθωση ; 
τά κάποια ίλαττώμάτα πού έμ- j 
ποδίζουν συνήθως νά φανή σέ δ
λη της τήν £κτασι η ρώμη της 
καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασί
ας. Ή  κυρία Ανθή Μηλιάδη στό 
ρόλο τής άόελφής τοΰ καθηγη- 
τοΰ αμίμητη καΐ ό κ. Άποστολί- 
δης στό ρόλο τοΰ συμβούλου 
Μπράκ άληθινά άψογος. Έζω- 
γράφισε τόν τύπο άνάγλυφο, 
γράψας είς τό πλούσιο ένεργη- 
τικό του μίαν άκόμη μεγάλη ?< 
πιτυχία.

Μένει ή δνίς Λεκοΰ. Τήν έκρά- 
τησα τελευταία γιά νά ύπογραμ- 
μίσω χαρακτηριστικώτερα δτι τό 
παίξιμό της ύπήρξε μιά άποκά- 
λυψις. Είναι ένα φιντανάκι τής 
Δραματικής Σχολής μέ πείρα 
τοΰ «σανιδιοΰ», φυσικά μικρή, 
καί είχε νά κάμη ένα ρόλο —τό 
ρόλο τής Τέας — δυνατό καί γιά 
ηθοποιό δοκιμασμένη. Πέτυχε μ’ 
δλα ταΰτα περίφημα. Απέδειξε 
έτσι δτι είναι δυνατόν νά γίνη 
καί νά κάνη κάτι τό άξιόλογο 
στή σκηνή μας. Χαίρω ξεχωρι
στά γιατ'ι μπορώ νά τής τό πώ. 
Σώνει νά μή πάρουν τά νεανικά I 
της μυαλά άέ,ρα. Νά καταλάβη 
τι ή πρώτη της έιτιτυχία θά St- j 
καιολογηθή καί θά γίνη καθιέ- j 
ρωσις μόνον άπό τίς επόμενες, οί j 
όποιες πάλι μόνον ώς συνέπεια ί 
έντονης δουλειάς καί συγκρατή- | 
σεως άπό τόν κατήφορο τής ιδέ
ας δτι «τά ξέρομε δλα» μπορεί ί 
νά έπέλθουν. Νά μή ξεχνά δτι «έ
να ίσον κανένα». Ό  κανών είς τό 
θέατρο καί διά τίς έπιτυχίες τοϋ 
ήθοποιοΰ δέν έχει καμμιά έξαί- i 
ρεσι.

Π. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ
Υ.Γ. Μερικές έντυπώσεις γιά \ 

τή νέα έπιθεώρησι πού άνέβασε ! 
μέ έξαιρετική πράγματι έπιτυχία j 
είς τό «Ίντεάλ» ό θίασος Μηλι
άδη— Κυριακοΰ (σύμπραξις Κυ
ριάκου Μαυρέα, θεατρικαί έ·π' 
χειρήσεις Φώτη Σαμαρτζή), iit-  
θεώρησις όφειλομένη σ^σ* κ.ολ- 
>ίτερ5 τών εύθυμογράψων μας. | 
τόν ·ί'Λοιστο])άνη» (κ- Λη^. Γιαν 
νουκάκης) μέ σκηνικά Σπαχή j  
καί μουσικήν Λυπαρίσση — Μαρ
τίνο, θά γράψωμε στό άλλο φύλ-! 
λο. ‘Ανεξάρτητοι άπό τή θέλησί j 
μας λόγοι δέν τό έπιτρέπουν σ' 
αύτό.

Π. Μ.
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Οί "Ελληνες μαζί μέ τίς καλές 
ή κακές συνήθειές τους διέδωσαν 
καί τίς ταβέρνες στή Ρώμη, δπου 
σιγά-σιγά άρχιζαν νά συχνάζουν 
καί λόγιοι καί ποιηταί, έξελίχθη- 
σαν δηλαδή σέ είδος φιλολογι
κών ταβερνών.

Ό  Ίουβενάλης συχνά περιγρά
φει στά έργα του καί χαρακτηοι 
στικές σκηνές τών ταβερνών τής 
έποχής έκείνης. Κάπου γράφει: 
« 'Ώ , Καΐσαρ! , άν χρειάζεσαι κα 
νένα άξιωματικό ζήτησέ τον καί 
θά τόν βρής στίς μεγάλες ταβέρ 
νες νά κάθεταν δίπλα άπό τούς 
κακοποιούς, τούς ναΰτες, τούς 
λωποδύτες, τούς δήμιους και τούς 
ιερείς τής Κυβέλης. Έ κε ΐ δλοι 
αύτοί έχουν κοινό έντευκτήοιο, 
κοινά ποτήρια, κοινά τραπέζιά, 
κοινά γοΰστα καί πάθη».

Περνώντας τά χρόνια ή πελα
τεία γινόταν καί πιό άπαιτητική, 
τό κρασί μέ τούς μεζέδες δέν 
τούς τράβαγε καί πολύ κι' έτσι 
σιγά-σιγά πρόσθεσαν κι’ ένα όρ
γανο, υστέρα κοντά στό δργανο 
ξεφύτρωσε δ τραγουδιστής. Τώ
ρα πιά ό τραγουδιστής καί τό 
δργανο δέν ενθουσίαζαν τό κοι
νόν πού ζητοΰσε πάντα κάτι νέο 
καί περίεργο. "Ετσι είσεχώρησαν 
οί χορεύτριες, τά νούμερα βαρι
ετέ. ή όρχήστρα καί ή τζάζ- 
μπάντ. Τά κατοσταράκια τής ά- 
θώας ρετσίνας άντικατέστησαν 
τά ξενικά κρασιά σέ σφραγισμέ
νες μπουκάλες, τά διάφορα, λι
κέρ, άνιζέτ, κίρς, ούΐσκυ, βερ
μούτ, όξυζενέ, άψέντι κ.λ.π., τίς 
διάφορες σαμτιάνιες Κορντόν- 
Ρούζ, Πομμερύ, σέκ, ντεμί σέκ, 
τίς διάφορες κονσέρβες, πατέ, 
φουά γκρά, σάντουιτς άπό μαΰρο 
χαβιάρι, μουρταδέλα, ζαμπόν, 
κ.λ.π. καί τίς γενναίες σαγόνιες 
τών 100, 300 ή 500 δραχμών ένα 
μπουκάλι παληό ξενόφωνο κρασί 
καί 5—15 ώραία κολαρισμένα κι’ 
άτσαλάκωτα έκατοστάρικα γιά 
ένα κροτοΰν μποκάλι σαμπάνιας.

Καί τώρα μέ τήν παραπάνω έ- 
ξήγησι άρχίζω άπό. τίς ταβέρνες 
ή καπηλεία τής άρχαιότητος γιά 
νά φθάσω στά φιλολογικά καμ
παρέ τοΰ μεσαιώνος καί τίς άρ
χές τοΰ 19ου αίώ—  - · ~ ΐ  νά κα
ταλήξω στά και 'αρ-Ι, μιοΰζικ 
χώλ, βαριετέ καί Σία τής σημερι
νής έποχής.

IIΜΟ! ΚΙΙ 
Η
nmnruiMi

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) 
τρό μας σ’ ένα άνώτερρ έπίπεδο 
τέχνης καί πολιτισμού, έξευγενί- 
ζει, θά έλεγα, τήν έλληνική σκη
νή. Εΐνε μιά μεγάλη, πολύ μεγά
λη ήθοποιός. Μαζί μέ τήν δραμα- 
τικότητα στήν τέχνη της, έχει μιάν 
έμφυτη ευγένεια, μιά φυσικήν α
βρότητα, κάτι τό πολΰ λεπτό καί 
πολιτισμένο, ποϋ λείπει άπό τις 
περισσότερες Έλληνίδες ήθο
ποιούς. Εΐνε ένα διαμάντι, μιά 
πνοή άληθινής τέχνης, μιά πνοή 
άνωτέρου πολιτισμοϋ. Στό τμήμα 
δπου έργάζομαι έχει τούς πιό φα
νατικούς θαυμαστάς καί θαυμά- 
στριες. Άπό τίς γυναίκες άκόμη j 
μ' άρέσει ή Σαπφώ ’Αλκαίου, Πε- 
ρίφημη.

Άπό τούς άνδρες ξεχωρίζω τόν 
Βεάκη, τόν Γιώργο Παπά, τόν Άν- 
τώνη Γιαννίδη. τόν Βασίλη Aoyo- 
θετίδη καί τόν Παρασκευά.

Γιά τούς ήθοποιούς τοΰ έλαφροΰ 
θεάτρου έχω τή γνώμη πώς εΐνε 
αντάξιοι τοΰ έπιπέδου στό όποιον 
βρίσκεται τό έπιθεωρησιακό μας 
θέατρο.

Άπό τοϋς συγγραφείς μας άγα- 
πώ περισσότερο τόν κ. Συναδινό 
σέ δλα του ανεξαιρέτως τά έργα, 
τόν κ. Μπόγρη στήν «Καινούργια 
7ωή», τόν κ. Σπ. Μελά στόν «’ Ιού
δα» καί τόν νέον Λιδωρίκη, γιατί 
δείχνει πώς θά γράψη μιά υ.Ιρα 
καλά.

Καί δλα αύτά καλά καί άγια, 
άγαπητέ κύριε, άλλά τονίσατε στό 
συμπέρασμα τής έρεύνης σας οτι 
χρειάζεται θέατρο γιά τό λαό.

Μεθ' ύπολήψεως 
Μ ΙΑ ΔΛΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ 
τής Εθνικής Τραπέζης 

Αύτά γιά σήμερα, θά συνεχίσου! 
με στό έπόμενο καί θά τά ξανα- 
ποΰμε στό τέλος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: "Ενας έμπορ,κ 
υφασμάτων. Μιά πωλητρια. 
'Ένας Έμποροϋπάλληλοο.— "Ε  
νας Φαρμακοποιός.

Ή  πτώσις τής Ρωμαϊκής Αύτο- 
κρατορίας δέν έθεσε τέρμα στήν 
βιομηχανία τών καπηλειών—τα
βερνών.

Στή Γαλλία μέσα στίς ταβέρνες 
σύχναζαν έκτός άπ’ τούς διαφό
ρους άλλους θαμώνες καί καλ,ό- 
γηροι καί μαθηταί. Στό 1192 έ
νας δμιλος μαθητών κάποιου σχο 
λείου πιάστηκε μέ τόν διευθυντή 
μιάς ταβέρνας καί τόν κακοποίη 
σαν. Ό  βασιλεύς Αϋγουστος-Φί- 
λιππος κατεδίκασε τόν μαθητή 
πού έδειρε τόν κόοτελλα σέ ισό
βια δεσμά. Παρόμοιο γεγονός έ
λαβε χώραν τό 1229 έπί τής βα- 
σιλείαςτής Λευκής τής Καστίλ- 
λης. Μερικοί φοιτηταί τής θε
ολογίας πού διώχθηκαν άπό 
τόν διευθυντή μιάς ταβέρνας 
έπανήλθαν τήν έπομένη καί τά- 
καναν θάλασσα. Ή  βασίλισσα 
ώργισμένη διέταξε τό στρατό νά 
καταδιώξη τούς ταραξίες κι’ δ
που τούς βρή νά τούς κτυιτήση 
άλύπητα. Οί στρατιώτες έπέπι- 
πτον έναντίον τοΰ πρώτου καλό- 
γηρου ή φοιτητοΰ πού συναντού
σαν καί χωρίς καμμιά διαδικα
σία τόν σκότωναν. Τό Πανεπιστή 
μιο πού θεώρησε προσβολή αύτή 
τήν άντιποίησι τής έξουσίας διέ
κοψε τά μαθήματά του κι’ έκλει
σε τίς πύλες του είς ένδειξιν δια
μαρτυρίας.

Άργότερα στίς ταβέρνες άρχι
ζαν νά συχνάζουν καί διάφοροι 
παραχαράκται καί λαθρέμποροι, 
πού έκεΐ μέσα άνενόχλητοι έκα
ναν τίς συναλλαγές τους καθώς 
καί διάφορες γυναίκες ύποπτου 
ήθικής καί παρελθόντος.

Σιγά-σιγά στό Παρίσι ξεφύτρω 
ναν σ’ δλες τίς γωνιές κεντρικές 
κι’ άπόκεντρες, σάν μανιτάρια οί 
ταβέρνες πού σύχναζαν έκτός 
άπό τούς κακοποιούς πού ά
νέφερα παραπάνω καί διάφοροι 
ποιηταί, καλλιτέχναι καί. γενικώς 
άνθρωποι τών γραμμάτων τής έ
ποχής έκείνης. Άπό τίς όνομα- 
στές ταβέρνες έκείνου τοΰ καιροϋ 
ήταν τό «Πί-ντ’ Έταίν», τό «Λα- 
τέρναν-λά-σιτέ», τό «Σαμπόν» καί 
τό «Λεβερέτ».

Τά τελευταία χρόνια τοθ ’ με- 
σαιώνος ήταν δύστυχα χρόνια 
γιά τίς ταβέρνες γιατί τό Παρίσι 
βρισκόταν στά χέρια τών ’Ά γ 
γλων. Ή  πείνα καί ή δυστυχία 
κυριαρχούσε καί οί ταβέρνες ή
σαν έρημες άπό πελάτες·

Τήν 23 Φεβρουάριου τοΰ 1429 
ό "Αγγλος βασιλεύς Ερρίκος ό 
4ος έξέδωκε διάταγμα διά τοΰ 
όποιου έλαττώθηκε ό άριθμός 
τών ταβερνών άπό 60, πού ύπήρ- 
χαν · ->τε στό Παρίσι, σέ 34. Πα
ράπονα έκτοξεύοντο άπό τόν εύ
θυμο κόσμο καί τούς πότες πού 
πέρναγαν τίς νύχτες τους έκεΐ.

Ό  έφημέριος τοΰ Άγιου Γερ
μανού τής Ωζέρης, μέτριος ποιη
τής, άλλά διάσημος πότης, ό Ρο- 
ζέρ Κολλερύ, λυπήθηκα κατάκαρ 
δα γιά τόν περιορισμό τών τα
βερνών κι’ έκανε τό έξής δίστι
χο ·

Προτιμούσα νά χάσω τήν ένορία
(μου

παρά νά στερηθώ τήν ταβέρνα 
(καί τήν κομπανία μου.

Ό  Φραγκίσκος ό 1ος στό 1559 
κατεδίωξε συστηματικά τίς τα
βέρνες, μά αύτό δέν έμπόδισε νά 
αύξάνωνται καί νά πληθύνωνται 
διαρκώς πού τώρα στή τακτική 
πελατεία τους έγινε τής μόδας 
νά συχνάζουν καί δικηγόροι και 
δικασται. Τώρα τό θέαμα ήταν 
κομπλέ. Άνάμεσα άπ’τούς διάφο 
ρους κακοποιούς, τίς κοινές γυ
ναίκες, τούς, μαστρωπούς, τούς 
παοαχαοάκτες, τούς λογίους, 
τούς καλλιτέχνες καί τής κάθε 
καρυδιάς καρύδι διέκρινε κανείς 
καί λειτουργούς τοΰ Ύψίστου καί 
τής θέαιδος, πού κατά προτίμησι 
σύχναζαν στίς ταβέρνες τών 
«Τρουά Πουασόν» πού βρισκόταν 
στήν άκρη τοΰ Παρισιοΰ καί τήν 
«Πομ ντέ Πίν». ’Έτσι οί λειτουρ
γοί τής θί.ιιιδος πού ϊσο'ς δέν fi- 
£εραν καλά τήν νομοθεσία, ή- 
ξεοαν πολύ καλά τούς κακοποι
ούς.

Στό τέλος τοΰ 16ου αίώνος μιά 
δικαστική πλάνη κατεδίκασε τό 
ζεΰγος Μπελλανζέ καί τήν 'Κατε- 

πού

είχαν οί ταβέρνες πού ήσαν μα
ζεμένες στό δρος Τεστάσιο πού 
βρισκόταν κοντά στόνΤίβερη πο
ταμό καί πού δέν ήταν τίποτ’άλ- 
λο παρά ένας ψη?νός τεχνητός 
βράχος. Κάτω άπ’ αύτόν τόν τε
χνητό βράχο ύπήρχε μιά μεγάλη 
σάλα καί στό βάθος πολλά μι
κρά διαμερίσματα, οί πρόγονοι 
τών σημερινών σεπαρέ μέσα στά 
όποΐα οί πλούσιόι τής έποχής έ
κείνης ύπό τήν έπίδρασι τοΰ κρα 
σιοΰ έπεδίδοντο σέ διάφορα ορ
γιά. Ξακουσμένες ταβέρνες τής 
έποχης ήταν ή «Παλότα», ό «Πά 
πας Ίούλιοο>, ή «Εύθυμία» καί 
ή «Γέφυρα Πετάκι».

Στή Γερμανία οί ταβέρνες ήταν 
καί εΐναι στήν ήμερησία διάτα- 
ξι· Κάπου ό Μονταίν γράφει:

«Ό  Γερμανός τό θεωρεί έγκλη 
μα νά βλέπη άδειο ποτήρι στό 
τραπέζι του».

Κι’ ό Τόν περιγράφοντας τίς έν 
τυπώσεις του άπό τήν Γερμανία, 
γράφει: «Πάντοτε οί ταβέρνες 
είναι γεμάτες άπό πότες. Οί νεα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΙ

ρίνα Κορντιέρ πού διατηρούσαν | & „ κε^ Ρ 1νε̂  Ριάζ °υν "ε-
συνεταιριι<;ή ταβέρνα, ώς δολοφό- ° " " "  ’’ ' ~ .. ..............
νους ένός πελάτου τοΰ καταστή
ματος τους. Μετά πολλά χρόνια 
άπεδείχθη ή άθωότης τους, μά δ
ταν βγήκαν άπ τή φυλακή είχαν 
καταστραφή οίκονομικώς καί εί
χαν σταμπαρισθή πιά μέ τήν 
σφραγίδα τών δολοφόνων.

Ο Πέτρος Ντέ-λέ-Τουάλ στίς 
’̂Αναμνήσεις» του αναφέρει δτι

λάτες τους νά πίνουν, νά πίνουν 
διαρκώς»·

Καί ό Μισσόν : «Οί Γερμανοί 
εΐναι ιδιόρρυθμοι πόται. ‘Όλες 
τίς δουλειές τους τίς κάνουν πί- 
νοντες. Παντοΰ δπου κι’ άν πάς 
καί γυρίσης θά δής άραδειασμέ- 
να ποτήρια, άρχίζουν άπό τά μι
κρά γιά νά καταλήξουν στά με- 
νάλα, κι’ αύτά τά μεγάλα ποτή-

στίς 3 Μαρτίου τοϋ 1591 ένας έμ- ' ηια !-ιο;άζουν υέ κανάτια πού πολ 
πόρος κρασιών, Λεβασσέρ όνομα1 ^°'L πίνουν τό περιεχόμενό τους 
ζσμενος, σκότωσε με μιά σπαθιά οιπνευστι».
έναν  ̂ανώτερο αξιωματικό γιατί j Ό  "Ερασμος στούς διαλόγους 
δεν ήδελε  ̂νά πληρώση τό λογα- ' του περιγράφει μέ ζωηρά χρώμα 
ρ.ασμό τής γυναίκας πού τοΰ , τα τίς ταβέρνες τής έποχής έκεί- 
κοατοΰσε παοέα- Τό 1594 ό τα-|νης: «Ή απελπιστική μυρωδιά 
ρερνάρης Μπεκέ κρεμάσθηκε (άπ’ τίς θερμάστρες μοΰ φέρνει 
μπροστά στό Λοϋβρο γιατί κατά ναυτία, καί τά άθλια νοθευμένα

κρασιά μοΰ ζαλίζουν 
λ ι...».

τό κεφά-

*0 Λούθηρος σέ πολλές περι
γραφές του καί μέσα στά έργα 
του κηρύσσει άμείλικτο πόλεμο 
κατά τών ταβερνών καί ιίς όνο- 
μάζει «άγαπημένα λημέρια τοΰ 
Διαβόλου!» Αύτοί οί άφορισμοί 
τοΰ Λουθήρου δέν έμπόδισαν τήν 
ή μέραν πού έωρτάζετο τό ίω- 
βηλαίον τοΰ Λέσιγκ νά τοιχοχολ- 
ληθοΰν στά κεντρικώτερα μέρη 
τών μεγάλων γερμανικών πόλε
ων τεράστιες διαφημίσεις πού έ
γραφαν: «Τό μεθΰσι μας πλησιά 
£ει στήν αθανασία' αύτοί πού 
δέν άγαποΰν τίς γυναίκες, οΰτε 
τό πιοτό, οΰτε τή μουσική, είναι 
τρελλοί γιά δλη τους τή ζωή».

Προτοΰ φύγωμε άπ’ τή Γερμα
νία πρέπει νά σάς παρουσιάσω 
τήν περίφημη ταβέρνα «’Ώρεμ- 
παχ Κέλλερ» δπου έσύχναζε ό 
Γκαίτε. Έ κε ΐ άπό φοιτητής καθι
σμένος σ’ ένα άπόμερο τραπέζι 
έγραφε τούς πρώτους εύκολους 
στίχους του,«έκεΐ άργότερα έγρίχ 
ψε τήν θαυμαστή σκηνή τών «Φοι
τητών τοΰ Φάουστ».
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ : Είς τό προσεχές

διαταγήν του οί ύπάλληλοί του 
σκότωσαν μέσα οτό κατάστημά 
τοι; τόν μαρκησιο Ντέ Μινελέ.
Σταματώ ώς Ιδώ γιατί τά έογα 
καί αί ήμέοαι τών κυρίων ταβερ- 
νιαοηδων δέν τελειώνουν.

Επι της βασιλείας τοΰ Ερ ρ ί
κου τοΰ 3ου δι’ είδικοΰ διατάγμα 
τος καθωρισθησαν ώρισμένα τιμο 
λόγια πού οί διευθυνταί τών κέν
τρων αύτών ήσαν ύποχρεωμένοι 
νά έχουν κρεμασμένα στήν είσο
δο τοΰ καταστήματος τους. Αύ
τό γίνηκε γιατί συχνές συμπλο
κές καί φονικά γινόντουσαν στις 
διάφορες ταβέρνεο γιατί πολλοί 
πελάται δυστοοποΰόαν νά πληοώ 
σουν τόν παοαφουσκωμένο λογα
ριασμό τους.

-Πολλοί λόγιοι καί ποιηταί τρα 
γούδησαν τή ζωή τής ταβέρνας 
δπως ό Βιγιόν, ό Ραμπελαί, κλπ.

**
"Αν φύγωμε άπ’ τή Γαλλία καί 

έρθωμε στήν ’ Ιταλία συναντοΰμε 
τά ϊδια καταστήματα μέ άνάλο- 
γες άρχές καί επεισόδια.

Ο Άρετϊνος περιγράφει μέ 
ζωηρά χρώματα καί σπαρταρι
στές εικόνες τίς ύποπτες ταβέρ
νες τής Ρώμης. Πολύ κακή φήμη
,· μ· ,ι· ιι·ιι·»·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιΙ·ιι·ιΙ·ν·μ·μ·ι1· ΙΙ·ιΙ· ι· ι·ιι·ιΙΙ1ιι·ιι·ιΙ·ιι·ιι·ι 

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

ΖΑΝ ΝΤ’ ΑΡΡΑΣ
Η Π ΕΝ ΤΑ Μ Ο ΡΦ Η  Α Ρ Τ ΙΣ Τ Α  ΠΟΥ Α- 
Ν Ε Σ Τ Α Τ Ω Σ Ε  ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ Υ  1889

Τ Ο Υ  κ. ΜΙΝΟΥ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Ι Δ Α Κ Η
τα προηγουμενα  σ< gVQC ψυχρό χαιρετισμό. Οί κυ

ρίες, άντίθετα καί ή γυναίκα του 
μαζύ, δέν τόν χαιρέτησαν. Μά 
στό πρόσωπο τής συζύγου του εί
δε τήν άγανάκτησι.

— Ποιοι ήσαν; τόν ρώτησε ή 
2άν Ντ’ Άρράς.

— Ή  γυναίκα μου, άπήντησε ό 
φίλος της.

—Ή  γυναίκα σου; ρώτησε "ά- 
λι ή άρτίστα, σάν νά μή τόν πί
στευε.

— Ναί!...
— Τί δυστυχία ! ξαναεΐπε ή 

καλλιτέχνις μέ άληθινή λύπη.
Καί άμέσως συνέχισε:
— Καί τώρα;
— Τώρα... θ’ άκολουθήση τό 

διαζύγιο..
— Τί δυστυχία ! έπανέλαβε ή 

Ζάν Ντ’ Άρράς.
Ό  κ. Τ. δέν άπήντησε. 
Σκεπτόταν.
Μά τίς σκέψεις του ήλθε νά τίς 

διακόψη ένα νευρικό γέλιο.
Τό γνώρισε.
’Ήταν ή γυναίκα του. Ή  γυ

ναίκα πού τόσον είχε άγαπήσει, 
πού τής έδωσε τ’ δνομά του καί 
πού τόσο έξευτελίστηκε στά μά
τια της.

Μιά δυνατή φωνή άκολούθη- 
σε:

— Γκαλόπ!...
Καί τά πέταλα τών όλόγων tcO 

όμίλου τών ίπτνον δπως άκού
στηκαν, στό ξεκίνημά των, τοΰ 
φάνηκαν σάν χτά οι καροιών 
Φερέτρου, πού “ό  χ :ι 'πά ό νεκρό 
θάπτης, πρίν νά ίναποτείνΐ τό 
φέρετρο στή γη...

Η Ζάν Ντ’ ’Αράς. μιά ξένη άρτι- 
°"ΓΟ:· ίχει ξετρελάνει τούς ’Αθηναίους 
τοθ 1889. "Επαιζε στό περίφημο «"Αν
τρο τών Νυμφών», gva θέατρο καλοκαι
ρινό, πού βρισκόταν έκεΐ όπου σήμερον 
τό τέννις. Πίσω άπό τήν·Ζάν Ντ’ Άρ- 
ράς έτρεχε δλη ή ’Αθήνα. Μονομαχί_ 
αι καί διαζύγια κα'ι σκάνδαλα έπηκο- 
λούθησαν. Μεταξύ έκείνων πού είχαν 
σχέσεις μέ τήν Ζάν Ντ· Άρράς;, ήταν 
και ό κ. Τ., νέος τριάντα χρόνων, πού 
είχε πανδρευθή πρό όλίγου. Ή  γυναί
κα του( νέα καί ώραία, ήταν άπό μιά 
τών καλυτέρων οικογενειών τών Ά υ η . 
νών. ’Αλλά ή συνάντησίς του μέ τήν 
ξένην άρτίστα, τόν έκαμε νά ξεχάση 
τήν όμορφη γυναίκα του. Καί ή Ζάν 
Ντ' Άρράς, μεταξύ ολων πού τήν πε
ριτριγύριζαν, προτίμησε, γιά μιά πε. 
ρίοδο, τόν κ. Τ. Α ί σχέσεις τής γνω
ριμίας έγιναν φιλικαί καί άκσλουθως 
έρωτικαί. Ξετρελλαμένοι καί οι δυό 
άπό τήν άγάπη τους. άρχισαν τις έκ- 
δρομές στά περίχωρα. Περίφηοι ιππείς 
καί οι δύο, εύχαριστιόντανε στούς μα- 
κρυνσύς περιπάτους. Σ  * ένα περίπατό 
τους στήν Πεντέλη, σέ μιά στροφή τοΰ 
δρόμου, συνήντησαν ένα όμιλο ιππέων. 
Ό  κ. Τ .- τούς άνεγνώρισε. Καί κατε. 
πλάγη, δταν μαζύ τους άντελήφβη ότι 
ήταν καί ή γυναίκα του. Νά ύποχωρή- 
ση δέν ήταν πιά δυνατόν.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
Γ ι’ αύτό προχώρησε.
Ή  Ζάν Ντ’ Άρράς, κατάλαβε 

δτι ό δμιλος ιών ιππέων άπετε- 
λεΐτο άπό γνωστούς Αθηναίους 
καί θέλησε κάτι νά είπή στόν φί
λο της, μά τρόμαξε δπως τόν εί
δε ώχρό.

— Τί συμβαίνει; τόν ρώτησε.
—Προχώρε:! — ήταν ή άπάντη- 

σίς του.
Δέν πρόλαβε νά τής είπή τίπο

τε άλλο. Γ  ιατί έν τώ μεταξύ οί 
ιππείς είχαν πλησιάσει.

Ό  κ· Τ. κράτησε λίγο τό άλο
γό του πρός τά δεξιά τοΰ δρό
μου, άφίνοντας θέσι νά περάτ 
σουν- Καί δταν περνούσαν, έβγα
λε τό ακπέλλο του καί χαιρέτη
σε ,σοβαρά.

Οί κύριοι τόν κύτταξαν μέ λύ
πη γιά τήν κακή αύτή συνάντη- 
σι. ΤΗταν στενός φίλος των και 
δέν θά ήθελαν νά βρεθή σέ τόση 
δύσκολη θέσι. Άλλ*' άρκέστηκαν

Οί δυό έρτσταί συνέχισα·' τόν 
δρόμο τους, χωρίς ν’ άνταλλά- 
ξην λέξι.

Έφθασαν στό Μοναστήρι.
Προχώρησαν άκόμη πάρα πέ

ρα.
Άνάμεσα άπό τά πεΰκα η δ - 

ραν κάποιο δρομάκι. /
Τό άκολούθησαν.
Καί σέ λίγο έφτασαν πρό τοΰ 

μεγάρου τής Δουκίσσης τής Ίλα 
’κεντιάς.

Ξεπέζεψαν, τράβηξαν πεζή έ-

Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ , Μάρτιος Με
τά τήν παράστασιν τής «Βεντάγιας 
τής λαίδης Γουΐντερμηρ» άπό τόν 
θίασον τού Βασιλικοΰ θεά:ρου, πού 
δόθηκε στίς 13 τοΰ μηνός, όλόκλη. 
ρο τό συγκρότημα τοθ Βασιλικού 
θεάτρου μ’ έπί κεφαλής τόν Γεν. 
Διευθυν.'ήν του κ. Κ. Μπαστιάν, 
παρεκάθησε σέ τιμητικό γεύμα στό 
Εστιατόριο «Γιούνιον Μπάρ», πού τό 
παρέθεσαν οί φίλοι τών Γραμμά:ων 
καί τής Τέχνης καθώς καί πολλά 
άπό τά μέλη τής Έπιτροπής Υ 
ποδοχής καί Όργανώσεως τώνπα 
ραστάσεων στήν ’Αλεξάνδρεια. Τήν 
προεδρία στό γεύμα αύτό είχεν ό 
Γεν. Πρόξενος κ. Βαλτής, διεξήχθη 
δέ αύτό σέ μιάν ατμόσφαιρα άκρας 
έγκαρδιότητας καί ευθυμίας. “ Ενα 
πελώριον διπλό Π κατελάμδανε ό- 
λόκληρη τή μεγάλη αίθουσα τοϋ 
«Γιούνιον Μπάρ».

Άπό τίς Προξενικές μας Άρχές 
παρεκάθη,σαν στό γεύμα, έκτός τού 
Γενικού Προξένου κ. Βαλτή, οί υ
ποπρόξενοι κ. κ. Μαλλιαρέσης καί 
Μάτσας καί ό Διευθυντής τού Προ
ξενικού Ταμείου κ. Οικονόμου. 
Παρεκάθησαν έπίσης ό κύριος καί 
ή κυρία Μαντζούφα, άπό δέ τούς 
όμογενεΐς τής πόλεώς οί άκόλου- 
θοι: Ό  δικαστής κ. Πολύς Μοδι- 
νός, ό χειρουργός καθηγητής κ. 
Παύλος Πετρί-δης, ό Γενικός Διευ. 
θυνιής τοϋ Γραφείου τής Έλληνι
κής Κοινότητος Αλεξάνδρειάς κ. 
Ρ. Ραδόπουλος, ό κ. Δ. Ζαγο. 
ραΐος, ή Δνίς Άλεξ· Μπε- 
νάκη, ‘ό κ. Μικές Μπενάκης, ό κ. 
Μανώλης Μπενάκης, ό κ. Τζώνης 
Πηλαδάκης, ό Έπιθεωρητής τών 
Κοινοτικών Σχολών κ. Γρ. Πε- 
τρώνδας καί ή Διευθύντρια τοϋ 
Παρθεναγωγείου Κα Πετρώνδα, ό 
Γυμνασιάρχης κ. Κ. Φτυαράς καί ή 
Κα Φτυαρά, ό ποιητής κ. Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδης, ή Δνίς Κόριννα No. 
μικοϋ, ό κ. καί ή Κα Άρ. Λάσκα- 
ρη, ό κ. καί ή Κα Μιχ. Περίδου, ό 
κ. καί ή Κα Δ. Μαρτάκη, ό καθη
γητής κ. Χατζαντώνης καί ή Δνίς 
Χατζαντώνη, καί έκπρόσωποι τοϋ 
Τύπου τής πόλεώς μας, ό κ. Ν. Κα. 
ραδίας καί ή Κα KapaSia, ό κ. 
Α.Λεοντής καί ό κ. Άν. Ιερώνυ
μος.

Κατά τά έπιδόρπια, ήγειρεν έξ 
όνόματος τών Φίλων τής Τέχνης 
καί τών Γ ραμμάτων πρόποσιν, ό 
κ. Λεοντής, τονίσας τόν ένθουσια- 
σμόν τοΰ Αλεξανδρινού κόσμου 
γιά τόν έρχομό τοϋ Βασιλικοΰ 
θεάτρου, την προογενομένη στήν 
Παροικίαν τιμήν καί τήν υπερηφά
νειαν της γιά τίς θαυμάσιες στήν 
ξένη έπιδείξεις τών προόδων τής 
Έλληνικής Τέχνης, πού υπόσχον
ται νέες κατακτήσεις γιά τό Ελλη 
νικό Πνεΰμα καί γιά τόν Ελληνι
κόν Πολιτισμόν.

Μετ’ α°τόν ελαβε τόν λόγον ό ποι

ητής κ.Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, δστις 
μέ τήν έγνωσμένη λυρικήν του διά* 
θεσιν, έζήρεν έπίσης τις συντελούν 
μενες προόδους στό πεδίο τών 
Γ ραμμάτων καί τής Νοήσεως. Έ« 
ζήρεν, έπίσης, τό έργον τοϋ κ. Κ4 
Μπαστιδ; ώς έμπνευσμένου Διευ- 
θυντοϋ τοί? Βασιλικοΰ θεάτρου, 
ποκαίοντος τόν γενικόν γιά τήν 
Τέχνην ζήλον, μέ τήν άκατάδλητον 
δράστη οιότητά του, καί συνεχάρη 
τούς Ίερσφάντας τής Τέχνης, πού 
οί έπιδείξεις κάί οί πρόοδοί τους; 
άντανακλοϋν τιμητικώς σ’ δλο τόν 
Ελληνισμό.

Άπάντησιν στίς άνωτέρω προπό» 
σεις έκαμεν ό Διευθντής τοϋ Βασι
λικού θεάτρου κ. Κ. Μπαστιάς, 6 
όποιος, άφοΰ ευχαρίστησε τούς 
όμιλήσαντας, έτόνισεν, δτι οί πε
ριοδείες τοϋ Βασιλικοΰ θεάτρουι 
πού άρχίζουν άπό τήνΆλεξάνδρειαν 
δέν είναι τυπικές θεατρικές τουρνέ, 
οΰ:ε έπιχειρήσεις, άλλ’ άποτελοϋν 
μέρος τοϋ γενικοϋ προγράμματος 
τών έ̂ ιιδιώξεων τοϋ Νέου Κράτους* 
Έτόνισεν, δτι οί ήδη σημειωθεί  ̂
σες έπιτυχίες δέν πρέπει νά κά
μουν τούς μύστας τής Τέχνης τοϋ 
Διονύσου νά πιστεύσουν, δτι έφθα
σαν στήν άρτιότητα, γιατί τό στα. 
μάτημα τής προόδου σημαίνει καί 
έναρζιν παρακμής. Προσέθεσεν, δτι 
μέ τήν σημειουμένην στήν Ευρώπη 
παρακμήν στήν θεατρική Τέχνη 
στήν παραγωγή θεατρικών έργων, 
άνοίγονται εύρείς όρίζοντες στήν 
μικρήν Ελλάδα, πού δικαιολογούν 
τίς φιλοδοξίες δπως δώση μέ τή| 
διανοητική της προσπάθεια καί 
παραγωγή, νέαν ώθησιν στήν παγ
κόσμιο θεατρική Τέχνη. Ώς πα
ράδειγμα τής σημειουμένης πα
ρακμής άνέφερεν, δτι σήμερον τά 
μεγάλα θέατρα τών Παρισίων, τής 
Βιέννης, τοΰ Βερολίνου, τοΰ Λον
δίνου, τής Μόαχας καί άλλα, ά- 
ναγκάζον:αι νά καταφύγουν στά 
θεατρικά έργα τής κλασσικής έ
ποχής, έλλείψει ίκανοποιούσης συγ. 
χρόνου παραγωγής. Κατέληξε τέ
λος, εύχαριστήσας τήν Έλληνικήν 
Αλεξάνδρειαν γιά τήν ήθικήν ένί. 
σχυσιν πού προσέφερε στό θέατρο 
καί προέπιε ύπέρ τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως καί τοΰ κ. Μεταξά.

Άπό τής στιγμής έκείνης, ή ήδη 
διάχυτος έγκαρδιότης καί εύθυμία, 
προσέλαβε ένθουσιωδέστερον χα· 
ρακτήρα.

Ώς κατακλείδα τής ώραίας αυ
τής συγκεντρώσεως ό Γενικός Πρό
ξενος κ. Βαλτής έγερθείς, προέπιεν 
ύπέρ τοϋ Βασιλέως καί ύπέρ τοθ 
Βασιλικοΰ θεάτρου, δώσας μέ τήν 
πρόποσί του τό σύνθημα τής δια- 
λύσεως μιάς τόσον έγκαρδίου συγ
κεντρώσεως, πού διή,ρκεσε, σχε. 
δόν. μέχρι τής 4ης πρωϊνής.
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ΟΜΙΑΕΙ 0«. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) 

ένφ κανονικά, τά νεανικά έργα πού 
δημοσίευσαν τό 1930, έπρεπε νά εί
χα κυκλοφορήσει άπό τό 1&10.

»Στό θέατρο, μετά τόν κ. Τερζά
κη, δέν δλέπω άλλον άίιό τόν κ. 
Λιδωρίκη.

»Στήν ποίηση, ό κ. Ν. Καδβαδίας 
έφερε μιά καινούργια έξωτική νό
τα. Ό  κ. Καΐσαρ Εμμανουήλ, δει. 
χνει καλλιεργημένος ποιητής καί 
μέ ταλέντο. Άπό τούς έπαναστατι- 
κούς, ό κ. Έλύτης κι’ ό κ. Δρίδας 
εΐνε οί πιό άξιοπράσεκτοι, οί πιό 
«ειλικρινείς» πρός τόν έαυτό τους. 
Δέν συμδαίνει τό ίδιο, μέ τόν κ. 
Σεφέρη, πού ακολούθησε, κατά 
διανοητικήν έπιτοιγή, ένα δρόμο ξέ. 
νο πρός τήν ’ιδιοσυγκρασία του.

Λ
Ερχόμαστε τώρα στήν κριτική.
— Ποιά εΐνε ή γνώμη σας γιά τήν 

κριτική καί τούς κριτικούς μας;
— Ή  κριτική — μάς άπαντά ό κ. 

Καραγάτσης — δπως γίνεται κι’ ά
πό έκείνους πού γίνεται στόν τόπο 
μας, δχι μόνον δέν έκτελεΐ τόν 
προορισμό της, μά συσκοτίζει φο. 
δερά τά πράματα. Ύπάρχουν τρεΐς 
η τέσσερες άνθρωποι δλοι.δλοι, πού 
προσπαθούν νά κάνουν τό καθήκον 
τους, σύμφωνα μέ τίς δυνάμεις τους. 
Αύτοί εΐνε έλάχιστοι μέσα στήν 
άρδή τών άμέτρητων αύτοχειροτό. 
νητων κριτικών. “Ολοι δσοι άπό- 
τυχαν σάν λογοτέχνες, γίνη καν κρι
τικοί γιά νά σκορπίσουν τά δηλη
τήρια τής άπογοήτευσής τους. Με
ρικοί διευθυντές έφημερίδων, γιά νά 
κάνουν οικονομία, άνέθεσαν τήν 
κριτική στήλη στούς ρεπόρτερ τών 
ατυχημάτων τής Τροχαίας, κι’ έτσι, 
άνθρωποι έντελώς ξένοι μέ τή λογο
τεχνία, γίνηκαν κριτικοί καί τιμη. 
τές της.

»'Όλοι αϋτοί, μήν έχοντας συνεί
δηση καί χαρακτήρα, δέν έχουν ού
τε ντροπή. Τά κείμενά τους εΐνε 
γυμνά άπό κάθε σκέψη καί λογο
τεχνικότητα, σημειώματα δημοσιο
γραφικά γραμμένά στό πόδι, μέ 
περιεχόμενο άνάλογο στίς συμπά- 
θειές τους, τά κέφια τους, τά συμ- 
φέροντά τους. Ή κριτική έχει γίνει 
στήν Ελλάδα καί έμπόριο άκόμα.

«'Ιδιαίτερα, ή Ε̂ εατρική κριτική 
(δέν είμαι θεατρικός συγγραφέας 
καί κανείς δέ μπορεί νά μοϋ πή 
πώς έχω προηγούμενα μαζί της) έ
χει κατέδει σέ χαμηλότατη υπο
στάθμη. Τά πάθη καί τά προσωπικά 
συμφέροντα όργιάζουν, 'σέ σημείο 
καθαρά αηδιαστικό.

Φωτεινή έξαίρεση άποτελεΐ ένα 
περιοδικό, πού ή τριπλή κριτική 
του, στάθηκε πόίντοτε σάν ήθος καί 
σάν χαρακτήρας στό υψος της. Έ 
πίσης τρεΐς άθηναϊκές έφημερίδες, 
έχουν κριτικούς μελετημένους κι’ 
ευσυνείδητους.

»Έκείνο πού λείπει άπό τή μεγά
λη πλειοψηφία τών κριτικών, εΐνε ό 
χαρακτήρας, τό ήθος, ή άξιοπρέ. 
πεια. Κι’ αύτό, είνε τό πρώτιστο 
στοιχείο τοϋ κριτικού. Ό  κριτικός, 
εΐνε δικαστής πού κρίνει, καί μόνον 
ένας τίμιος άνθρωπος μπορεί νά 
κρίνη καί νά δικάση. Τό ταλέντο 
κι’ ή μόρφωση, δπου συντρέχουν, 
κακό δέν κάνουν. Μά δέν άρκοΰν.

" I σως μερικοί δροϋν άρκετά δα- 
ρειές τίς έκφράσείς .τοϋ κ. Καραγά. 
τση γιά τούς κριτικούς μας. Ποιοι , 
δμως θά τίς δροϋν άδικες;

ΣΠ. Γ ΙΑ Ν Ν - 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Όμιλεϊ ό κ.

Άλ. Λιδωρίκης. '
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ως τό ΰψωμα καί κάθησαν στό 
ξάνοιγμα τοΰ λόφου.

“ Ενας έλαφρός άέρας πού κα
τέβαινε άπό τ5 βουνό, έκαμε τά 
πεΰκα ν’ άφίνουν ένα σιγανό ψί
θυρο, πού στήν ψυχολογική στι
γμή πού βρισκόντανε τούς έκανε 
νά εΐ$αι πολύ λυπημένοι.

— Ζάν, ψιθύρισε ό κ. Τ.
K l ’ έκείνη, χωρίς ν’ άπαντήση, 

μέ τή θλίψι ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπό της, άπλωσε τό ώραΐο 
χέρι της καί άκούμπησε στό 
χέρι τοΰ άγαπημένου της.

— Πρέπει νά φύγω άπό τήν 
Ελλάδα, συνέχισε αύτός.

Έκείνη, στό άκουσμα αύτών 
τών λέξεων, άι>ησε μιά κραυγή:

— ’Ό χι! φώναξε... "Οχι!..
— Κι’ δμως έτσι πρέπει, Ζάν··.
— Μά εΐναι τόσο άνεπανόρ- 

θωτο;
— Ανεπανόρθωτο... ναί...
Ή  Ζάν Ντ’ Άρράς άπλωσε τό

τε τά μπράτσα της καί τόν άγ- 
κάλιασε μέ κλάμματα.

— Δέν έπρεπε, Ζώρζ, τουλεγε... 
δέν έπρεπε νά βγαίνουμε έξω··· 
Σοΰ τώλεγα, μά δέν ήθελες νά 
μ’ άκούσης. ’Ήταν φυσικό αύτό, 
μποροΰσε..··

Κι’ έκλαψε ή δυστυχισμένη γυ
ναίκα μ’ δλη της τήν καρδιά.

'Όση συντριβή κι’ άν αισθανό
τανε ό κ. Τ., γι’ αύτό πού συνέ
βη, δέν μπορούσε νά μή συγκινη- 
θή μέ τή στάυι τής γυναίκας ίό  
τής, πού μποριΐ νά ειχε κυλ'σθή 
στό πέλαγος τήο άνομίας καί δ
μως έδειχνε αισθήματα άνθρώ-

ι·ιι·ιι·ιιΒ ιιΒ ιιΒ )

συναντούμεπου, πού δύσκολα 
στή ζωή μας.

Κάθε άλλη έρωτευμένη, άσφα
λώς θά θύμωνε μέ τή στάσι τοΰ 
φίλου της. ” I σως νά εύρισκ? τήν 
εύκαιρία νά τόν παρασύρη είς α
ποφάσεις πού θά ήσαν ή τ£\ική 
καταστροφή ^ου.

Έκείνη δμως έβαζε τήν εύτυ
χία τοΰ φίλου της πάρα πά ω ά
πό τήν άγάπη της.

ί  έν ήθελε νά τόν κάμη νά χα
λά ση τό σπίτι του, ν’ άφ^αη τήν 
γη. αϊκα του, νά γίνη ήρώς σκαν
δάλου.

Αύτά συνεκίνησαν πολύ τόν 
Ζώρζ. Πήρε τά μπράτσα τής Ζάν 
Ντ’ Άρράς καί φέρνοντας στό 
στόμα του τ' άσπρα χεράκια της 
άφησε έπάνω τους ένα τρυφερό 
άσπασμό.

Κι’ υστέρα άρχισε νά τής λέη:
— Μά τί φταΐς έσύ, Ζάν, γιά 

δ,τι γίνηκε... Δέν έχεις καμμιά 
εύθύνη άπολύτως.. Έγώ  έφται
ξα ... Έγώ  σ’ έκαμα καί σένα 
νά ύποφέρης έτσι, ένώ θά μπο
ρούσες νά περάσης τίς ήμέρες 
σου εύτυχισμένη στήν Αθήνα, δ
σο θάμενες κοντά σέ κάποιον τυύ 
θά ήταν έλεύθερος...

— Έγώ  φταίω, άπήντησε ή 
Ζάν, πού τώρα είχε άκουμπήση 
τό κεφάλι της στά γόνατα τοΰ 
φίλου της καί έκλαψε άκόμη.

— Μήν τό ξανσπής αύτό..- τής 
άπήντησε ό κ· Τ. “Ό,τι έγινε, έ
γινε·.. ’Ίσως... '
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ ; Στό προσεχές.
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18 Μαρτίβυ. Τή χθεσινή παρά
σταση τοΰ «Φάβυστ» τήν παρακβ- 
λούθησε άπο τό θεωρείβ τη? Αύ- 
λή; ό Μαυρβδβύνιβς Πρίγκηψ Πέ- 
τρβδιτ;, πβύ αύτέ; τις μέρε; τβΰ 
έκανε τό παλάτι μεγάλε; περιπβι- 
ήσει; καί τον δέχθηκε μέ πβλλήν 
άγάπη.

—20 Μ αρτίου. Άπόψε «Νόρμα» 
τβΰ Μπελλίνι. Νόρμα ή υψίφωνες 
κ. Φελίτοε, Άδαλγίζα ή άνβυψί- 
ςρωνβς δνί; Ζανών, Πβλλίκι β όξύ- 
φωνβ; κ. Ρόκη;, ΌρββΙίζβ; ό β' 
βαβύφωνβς κ. Μαρκώνης. Πρώτη 
έμφάνισι; τή; κ. Φελίτοε.

—Ό  έκ Πατρών κ. Ά ν ίρ . Ρη- 
γόπβυλβ; έδημβσίευσε τήν τραγω
δία «Ό Νέρων έν Κορίνθω», ιτβύ 
παίχθηκε λίγβ αργότερα, και ό Ν. 
Λέριο;, λυκειάρχη;, τβ όραμα «Ή 
αιχμάλωτε; Ελένη».

—Παίζεται συχνά ό «Δόν Πα- 
σχάλη;». Ό  Έλλην βαθύφωνβ; 
Λάνδη; τραγουδάει μερικά κομμά
τια έλληνικά καί βάζει καί λόγια

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΡΑΚΟΑΟΪβΟΙΙΤΑΪ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
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ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
δικά τβυ. πάλι έλληνικά, πβύ άρέ 
σβυν πβλΰ οτό κβινό.

—23 Μαρτίβυ. Ή  «Νόρμα» δέν 
πήγε καλά. Οί κριτικέ; παραπβ- | 
νβΰνταί' «δέν ηΰδβκίμηοε».

«Αύριβν ή μεθαύριβν ή όρχή-1 
οτρα τβΰ θεάτρβυ βά έκτελέαη συμ
φωνίαν τινά τβΰ νεαρού μβυσικβΰ { 
κ. Σ. Σαμάρα».

—25 Μαρτίβυ. Σήμερα ήρβε άπό 
τή Σμύρνη, όπου ήταν ό θίασό; 
τβυ, β Διβν. Ταββυλάρη; γιά πρβ- 
συνεννβήοει; γιά τήν καλβκαιρινή 
δβυλειά,

—Ή  συμφωνία τβΰ Σαμάρα. πβύ 
ήτανε μαθητή; τβΰ μαέστρου τβΰ 
μελβδράματβ; Σταγκαπιάνβ. άρε
σε καί «μαρτυρεί ζήλον περί τήν 
μβυσικήν έν ή πβτε 8ά έπιδώοιΐ». 
δηλ. ή συμφωνία έδειχνε πώ; ό 
Σαμάρα; είχε ταλέντβ καί πώ; 8ά 
γινότανε άξιόλβγο; μβυσικό;.

γιαν. σιδ.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ κ. Γ. ΠΡΑΤΣΙΚΛ
Εΐνε παρήγορο δτι τόν τελευταίο 

βΟτό καιρό ,ο[ διάφοροι έκδοτικοΐ 
Οίκοι ξαναγυρνοΰν στίς μορφές 
τών ποιητών, πού μέ τό Εργο τους 
λάμπρυναν τά νεοελληνικά γράμ
ματα καί μας δίνουν σέ καλαίσθη
τες έκδόσεις τά άπαντά τους. "Ετσι 
είδαν τό φως τά «Άπαντα» τοϋ 
Κρυστάλλη, τοΰ Καρυωτάκη καί 
τώρα τοΰ Ρώμου ,Φιλύρα. Οί έκδό- ί 
σεις δμως αύτές Εχουν καί τό χα- , 
ρακτηριστικό δτι εινε πράξεις δι
καιοσύνης σέ άνθρώπους πού, κα- j 
θένας μέ τήν προσωπικότητά του 
καί μέ τήν Ιδιοφυία του, πλούτισε 
τάν σύγχρονο Παρνασσό μέ κάποια 
άνεκτίμητα καί συγκινημένα τρα
γούδια, πού θά ζήσουν δσο θά ύ- 
πάρχη ή νεοελληνική ποίηση. Γιά 
τό Ρώμο Φιλύρα, πού ή τραγική 
του μοίρα τόν Ερριξε νέο άκόμα, 
πάνω στήν άνθηση τής πνευματικής 
του έξελιξεως, στό φρενοκομείο, ή 
πράξη τούτη τής δικαιοσύνης δέν 
ήταν μονάχα «χρήσιμη συμβολή 
στή μελέτη τοΰ νεοελληνικοΰ λυρι- 
σμοΰ», δπως όρθά παρατηρεί ό 
προλογιστής τής έκδόσεως συνά
δελφος κ. Αίμ. Χουρμούζιος, μά 
καί καθήκον ίερό, έπιτακτικό, στό 
νεκρό πιά πνεΰμα Ενός άνθρώπου 
πού άγάπησε τή Ζωή καί τήν Τέχνη 
δσο λίγοι. Εκλεκτός, άνάμεσα 
στούς έκλεκτούς, ό Φιλύρας πόνεσε 
κι’ Εζησε έντατικά καί τό τραγοΰδι 
του άνάβλυσε άπό πηγαία καί είλι- 
κρινή συγκίνηση. Καθώς ξεφυλλί
ζουμε τόν πρώτο τόμο τών «Απάν
των» του, πού ή στοργή τοϋ κ. 
Χουρμούζιου καί τοΰ έκδότου κ. 
Γκοδόστη, χαρίζει στούς άνθρώ
πους τής περασμένης καί τής σημε
ρινής γενεας, όραματιζόμαστε μέ 
θλίψη τή μορφή τοΰ ποιητοΰ καί 
νοιώθουμε πραγματική κι’ άιδολη 
λύπη γιά τό χαμό, τόν τόσο γρή
γορο κι’ άναπάντεχο, μιας ψυχής 
πού Εσβυσε κι’ ένός πνεύμοαος πού 
βυθίστηκε, άλλοίμονο, πρόωρα, στό 
σκοτάδι. Κ’ έτσι, καθώς γυρνάμε 
τίς σελίδες, άθελά μας ή μνήμη μας 
γυρν§ κι’ αύτή σέ μιάν έποχή· νε
κρή πιά, πού άνήκει στήν Ιστορία. 
Στήν έποχή τοΰ 1900 καί Βστερα, 
δπου φυσιογνωμία πρωταρχική, μέ 
άναμφισβήτητη έπίδραση στήν ποί
ηση, στέκβται ό Κωστής Παλαμάς. 
”0 λυρισμός γυρεύει καινούργιες 
μορφές γιά νά έκφραστεϊ. Κι’ άν 
ό Παλαμας, άγγίζοντας δλα τά εί
δη τής ποιήσεως, άπό τή λυρική ίσα 
με τήν έπική, δημιουργεί τήν και
νούργια πνευματικήν άναγέννηση· 
πού θά καθοδηγήσει πνευματικά, 
κοινωνικά καί πολιτικά τή γενεά 
του, οί άλλοι, πού έχουν κάποιαν 
έντονώτερη προσωπικότητα, κι’ ά
νάμεσα σ’ αύτούς κι’ ό Ρώμος Φι
λύρας, έλεύθεροι άπό κάθε κυρι
αρχία, θά τραβήξουν μπρός· πλου
τίζοντας τό νεοελληνικό λυρισμό 
μ’ £ναν αίσθη μοαικό ύποκειμενισμό 
πού £χει τήν άφετη,ρία του στ’ ά- 
ναλλοίωτα άνθρώπινα συναισθήμα
τα, δπως εΐνε ή φύση καί ό έρως· 

Φυσιολοττρεία κ’ έρωτισμός, νά 
τά κύρια χαραχτηρισπκά τών ποιη
τών τής γενεας τοΰ 1900 καί άπό 
τίς πηγές αύτές θ' άντλήσει τήν πο 
νεμένη του έμπνευση κι’ ό Φιλύρας. 
“ Οποιος τόν γνώρισε θά τόν θυμά
ται κομψό, σωστό δανδή· διαρκώς 
έρωτευμένο κι’ όνειροπόλο, μέ 
πραγματικές καί φανταστικές περι
πέτειες, δπου ή γυναίκα παίζει τόν 
πρωταρχικό ρόλο. Περισσότερο I. 
σως άπό τήν πνευμοαική, ή έρωτική 
του ζωή θά μσς έδινε τήν δλη του 
ψυχοσύνθεση — μιά .ψυχοσύνθεση έν 
διοφέρουσα κι’ άποκαλυπτική γιά 
τήν έξέλιξή του. Σωρός άνέκδοτα 
ύπάρχουν γιά τό Φιλύρα, δπως και 
γιά κάθε ποιητή, ό έρωτισμός δμως 
τοΰ τραγουδιστή τοΰ «Πιερρότου»· 
έρωτισμός πού ήταν σ’ αύτόν μιά 
δεύτερη φύση, γέννησε καί δημ:ούο 
γη σε περιστατικά τέτοια πού ba 
’ριχναν άπλετο φώς στήν Ιδιοσυγ
κρασία του, άν ήθελε κανείς νά έ- 
ξετάσει τόν άνθρωπο κάτω άπό το 
πρίσμα τής ψυχαναλύσεως. *Η προσ 
πάθεια δμως τούτη δέ μπορεί νά 
γίνει τώρα. Πρέπει νάχουμε μπρο
στά μας καί τούς τρεις τόαους, δη
λαδή δλην του τήν ποιητική παρα
γωγή, καί πρό πάντων τίς μαρτυ
ρίες τις άνέκδοτες άκόμα δλων έ
κείνων πού γνώρισαν τό Φιλύρα ή 
πού κατέχουν γι’ αύτόν άδημοσίευ- 
τα ντοκουμέντα, θά ’πρεπε καί ή 
Αλληλογραφία του — άν ύπάρχει — 
νά δημοσιευθεί. έννοώ, τήν έρωτι
κή του άλληλογραφία, γιατί ό έρω
τας, καί μόνον ίσως αύτός, ύπήρξε

Τά «Παρασκήνια» κβντά οτι; 
τόσε; έρευνέ; τβυ; δέν μποροΰ- 
s«v, φυσικά. ·■’ αγνοήσουν την 
Σχολή τών Καλών Τεχνών .το 
μέοα σ’ αύτή μορφώνονται > εκ
παιδεύονται τά ταλέντα τών Ει
καστικών Τεχνών τή; αυριβν. Ε 
κατόν πενήντα νέβι, πβύ τβύ; έμ- 
πνέει ή άνησυχία τή; δημιουργί
α;, άπβτελβΰν τβύ; μαδητέ; τή; 
Σχβλή; αύτή;, πβύ, βπω; είνε 
γνωστόν, στεγάζεται οτό Πβλυ- 
τεχνειβ... Βέβαια γιά jevac " Εθν\
7 1)2 έκατβμμυρίων οί 150 μαδη- 
ταί τή; Σχβλή; τών Καλών Τε
χνών οέν παρουσιάζουν κανένα 
έκπληκτι άριδμό. ’Όμω' όταν 
πάρβυμε σάν δεδβμένβ βτι οι 
συνθήκες, πβύ κάτω άπ’ αύτέ; κι- 
νβύνται καί δρβΰν βί κ:;.·«..ΐί.χνε; 
στήν 'Ελλάδα, δέν ά'πβτελβύν έ- 
δαφβ; πρόσφορο γιά τήν έξυπηρέ- 
τηοη καί ικανοποίηση τών δ'ηιι- 
ουρ :ών ανησυχιών 
που, πρέπει νά μείνουμε άπόλυτα

ή μεγάλη ύπόθεση τής ζωής του. 
Ό  Φιλύρας δέ λάτρευε τίς γυναί
κες, άλλά τή Γυναίκα σ' 8- μπο
ρεί νά προσφέρω στήν ψυχή, στήν 
καρδιά καί στίς αισθήσεις. Στίς λυ 
ρικές έρωτικές έκδηλώσεις του υ
πάρχει 6νας αισθηματισμός όμεσος 
καί λεπτός, μά κ' &νας ήδονισμός 
πού. μόλις διαφαίνεται καί πού έξη- 
γεί τή διάθ*εσή του καί τήν στάση 
του μπρός στό αιώνιο καί μεγάλο 
τοΰτο πρόβλημα πού λέγεται ζωή. 
Δέν εΐνε ή φύση πού μεταμορφώνει 
τό Φιλύρα, πού τόν έμπνέει καί τόν 
λυτρώνει, είνε πρό πάντων ό έρω
τας πού εχει ώς αφετηρία, δπως όρ
θά γράφει ό κ. Χουρμούζιος, τό αί
σθημά του τό «φυσιολατρικό». Εΐνε 
τό άντικείμενο πού τόν |?κ>ηθα νιά 
νά βρει καλύτερα τόν έαυτό του, 
γιά ν’ άποκαλυφθεΐ 6 έυωτερι><ός 
του κόσμος, ένας κόσιιος -νεματος 
άγνότητα κι' άνησυχία, ώμορ^ιά 
καί Εκσταση. Μιά έκσταση πο' συ
χνά άγγίζει τό μεταφυσικΛ

Σ ’ Εκσταση δμως πραγματική μέ 
νει κι’ 6 άναγνώστης πού θά σταθεί 
προσεχτικά σέ κό(ποια τρΛγούδια 
τής ψιλυρικής ποιήσεως, τραγούδια 
πού δέ διστάζω νά τά όνομάσω μι- j  
κρά άριστουργήματα, τόση γοη
τεία, τόση τρυφερότητα καί συγκί
νηση, κρύβουν μέσα τους. Ποιός δέν 
θά συγκινηθεί μπρός στίς στροφές 
τοΰ άθάνατου, γιά μένα, «Πιερρό- 
του» ; Ποιός άνάμεσα στίς στροφές 
αύτές δέν θά όραματιστεΐ τόν ίδιο 
τόν ποιητή ;
«ΤΗτάν εΙρωνικός. αά καί θλιμμένος 
στό παλκοσένικο ϊνας μώμος τρα

γικός,
ήτοτν όλοφυρόμενος, άπεγνωσμένος, 
σάν έμπροστά σέ θαΰμα έκστατι-

(κός».
Καί παρακάτω ιαέ τόν δλο μελαγ 

χολική διάθεση σαρκασμό :
«Πχε πρωθύστερη ή μορφή του ση.

(μασία
κι’ δμως μας άπχτοΰσε όλους μαζί 
κι’ ένφ ήταν άνθρωπος σωστός, ού-

(σία
γυρεύαμε καί θέλαμε νά ζεϊ...»

Κι’ άκόμα θά ’πρεπε νά ξεχωρί
σει κοινείς τό «’Εαρινό», τό «Γόη», 
τό «Γυρισμό», τή «Μαντόνα», τό«θά 
νατο τοΰ βοσκοΰ», «Στό παιδάκι 
τής άδελφής μου» (άπό τά πιό ώ
ραία), καί τόσα, τόσα άλλα, δπου 
κλείνεται όλόκληρος ό Φιλύρας- Κι’ 
ό πειρασμός μέ παρασύρει στό νά 
παραθέσω έδώ τό «Παρθενικό τρα
γούδι», δυό τετράστιχα δλα κι’ δλα, 
πού άξίζουν γιά όλάκαιρα £τη, ά- 
ληθινά διαμάντια μέσα στά τόσα 
πού ό άμοιρος τραγουδιστής προσ
φέρει στό θαυμασμό μας. Μιά είκό- 
να εΐνε τό ποίημα, μιά ξίκόνα πλού 
σια σέ νόημα, πού ξετυλίγει μπρο
στά μας τήν ψυχική κατάσταση τοΰ 
κοριτσιοΰ τών δέκα τεσσάρων χρό
νων. Μά πόση λεπτότης, πόση άλα- 
φριά τέχνη σκάλισε τοΰτες τίς 
στροφές :
«Τών δεκατέσσερω χρόνων άντρεί- 

(εψε ό ρυθμός 
καί τό κορμάκι σου ένοιωσε και- 

(νούργια άνατριχίλα, 
καί σύνοαιγα σοΰ διάβηκε τίς φλέ- 

(βες ό χυμός 
τής άνοιξης καί τής κα ρδιά ς  τρί.

(μούλιασοο> τά φύλλα... | 
Καί ροδοσκάσοτν τά φιλιά στό κο

ραλλένιο στΑμα· 
κι’ εΐττεν ή Σάρκα: «σήμερα κάτ 

(άγνωστο πΛώ»· j 
κι’ άλλοίμονο τόν έο'Λτα δέν ίνοιω- 

(σες άκόμα
πού έφούντωσε στά στήθια σου τής 

(νειότης τόν άνθό !» | 
"Ισως σήμερα, στήν άκαταστάλα 

χτη κάπως γιά τίς ποιητικές άντι. 
λήψεις έποχή μας, δπου καινούργια 
ρεύματα καί παράξενες κι’ άκατα
νόητες γιά τούς πολλούς σχολές, 
ξοτνοίγουν νέους όρίζοντες καί δυ
νατότητες έκφράσεως, ίσως ή πα-* 
ληά ποίηση τοΰ Φιλύρα νά παρου
σιάζει πολλά ψεγάδια καί νά γεννά  
ώρισμένες επιφυλάξεις. Μά γιά νά 
γραφεί ή συνθετική μελέτη γιά τόν 
ποιητή πρέπει νάχουμε μιά πλήρη 
εικόνα δλης του τής παραγωγής 
καί ίδίως μιά λεπτομερειακή βιο
γραφία- Τότε μόνο θά μπο,ρέσωμε 
νά τόν τοποθετήσωμε δριστικά. Μά, 
ώς τόσο, θά εΐνε πάντα γιά δσους 
άγαποΰνε τήν άδολη ποίηση ό τρυ
φερός, ό συγκινημίνος τραγουδι
στής, πού γνώρισε τήν πίκρα τής 
ζωής κι’ άγγισε συχνά τά δρια τής 
μεγαλοφυίας, ό τραγουδιστής δπου 
σέ ώρες άνίας θά μθς  λυτρώνει μέ 
τήν έξαίσια φωνή του. Καί δέ μπο. 
ροΰιαε, πετ-αίνο·τας τό πρόγειοο τοΰ 
το άρθρο, παρά νά αισθανθούμε ευ
γνωμοσύνη πρός τούς κ. κ. Χουρ-

'

TitooSfi γυμνοί. τοΟ κ, Παύλου
ΠατντΓιλάκη

ίκανοπβιημένβι μέ τ© βτι μέσα 
στήν έπβχή τβύ άγριβυ ρεαλισμού 
πβύ περνβύμε δρεδήκανε 150 νέβι, 
πβύ τάξανε τβύ; έαυτβύ; τβυ; ίε- 
ρεί; στήν υπηρεσία τών Καλών 
Τεχνών.

’Η πρώτη έρώτηση που μά; δια
τυπώθηκε άπό τβύ; μαδητά; ήταν 
«ύτή:

—©ά γράψετε γιά τή λειτβυρ- 
γία τή; Σχολή;;

ΚΓ βταν τού; έδηλώσαμε πώ; 
άντικειμενικβ; σκβπό; ~τή; έρευ
να; μα; είνε νά μάθουμε πώ; σκέ
πτονται καί πβιά ίδανικά κατευ
θύνουν τβύ; μαθητά; τή; Σχβλή;, 
β κ. Εΰβυμιάδη;, έν'α; άπό τβύ; 
πιό ταλαντούχου;, κατά τή γενική 
όμολβγία, άπ’ αύτβύ;, μά; απάν
τησε:

—Ρωτάτε μα; καί βά σά; άπαν- 
τήσβυμε.

ΚΓ άρχί^βυν βί έρωτήσει;:
—Ύπάρχβυν νέα ταλέντα στήν 

Ελλάδα;
"Ενα «μάλιστα» άκβύγεται άπό 

τά οτόματα βλων.
—’Εγώ νομίξω, σπεύδει νά πρβ- 

σβέση ό κ. Δράκβ;, πώ; έκεΐνο πού 
άναγκά$ει πβλλβύ; άξιβυ; καί I- 
κανού; συναδέλφβυ; μα; νά μή 
άφβσιωθοΰν όλβκληρωτικά στήν 
έξυπηρέτηοη τή; Τέχνη;, είν'ε τό 
άγβραστικό ζήτημα τών' πινάκων, 
πβύ στά άλλα Κράτη δέν πρβέάλ- 
λει τόσβν άπειλητικβ. Είνε άλή- 
θεια «ώ; οτήν Ελλάδα ό πραγμα
τικά καλλιτέχνη; ξωγράφβ; ή γλύ 
πτη; δέν κατβρθώνει νά £ήση ά
πό τό έργβ τβυ. Μ ’ ίνλλβυ; λόγου; 
δέν' ύπάρχει κβινβ πβύ ν ’ άγβ- 
ρά^η έργα. πού άν'ήκβυν'ε στόν' το
μέα τών εικαστικών Τεχνών. Ά ρ  
κεί νά παρακβλβυθήσετε τό κβινβ 
πβύ πηγαίνει στί; διάφβρε; έκβέ- 
σει; γιά νά δικαιώσετε άπόλυτα 
τόν ισχυρισμό μβυ. Είνε διαρκώ; 
τβ ϊδιβ. Τριάντα έω; σαράντα άν
θρωποι όλβι κι’ βλβι.

—Δυστυχώ; αύτή είνε ή άλή- 
βεια, διακόπτει ετερο; μαθητή;, ό 
κ. Πυλαρινό;. Έάν ύπήρχε τρόπβ; 
νά έξασφαλισθοΰν' οί διωτικέ; ά- 
νάγκε; τών καλλιτεχνών, νά εί
σαστε βέδαιο; πώ; θά δρισκώμα- 
οτε πρό πραγματικών καλλιτεχνι
κών άπβκαλύψεων.

Μέ τή γνώμη τών' δύβ άνωτέρω 
συμφωνεί καί ή νεαρά καλλιτέχνι; 
δνί; Μαντβυανάκη·

—Ή  πρόβδο; τοΰ καλλιτέχνου— 
μά; λέει — εμποδίζεται άπό τβ 
πρέδλημα τής ?ωή;. ΚΓ αυτό ό- 
βείλεται στό ότι τό έλληνικόν' 
*βινό άπό τήν' άπβψη αύτή r νε 
άμβρφωτο.

ΚΓ Γύ?ύ; άμέσω; συνεχίζει β κ. 
Δράκβ;.

—Δυστυχώ; β πολύ; κόσμο; δέν' 
είνε οέ θέση ν'ά ξεχωρίση τβ έρ
γβ Τέχνη; άπό τά κακότεχνα ζω
γραφικά κατασκευάσματα πβύ εκ
τίθενται στήν' οδόν Άθηνά;.

Η Α Δ ΙΑ Φ Ο Ρ ΙΑ  T C Y  ΚΟ ΙΝΟ Υ

Μιά πού ή συνομιλία μα; έπήρε 
διαλβγικό χαρακτήρα επεμβαίνει 
καί πάλι ό κ. Εύθυμιάδη; γιά νά 
πρβσθέση:,

—Στή χώρα μα; — βπω; καί οέ 
-'άδε χώρα — βοα ταλέντα είνε 
χξια νά έκδηλ·)θουν θά έκδηλω- 
5οΰν, νιατί τβ τάλέν'τβ τίποτε δέν 
■%ίνε άξιβ καί ικανό νά τβ έμπο- 
5ίση νά φαν'ή. ’Εκείνο επομένως 
πού μένει νά έξετάσβυμε είνε τί 
γίνονται τά ταλέντα αύτά μιά κα'

Ι · Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· ! Ι· Ι ΙΒ Ι Ι· Ι ΙΒ Ι Ι· Ι Ι· 1 Ι· Ι ΙΠ Ι Ι· Ι Ι· Ι

ι,ιούζιο καί Γκοδόστη, πού σέ μιάν 
ύλισμοΟ ^'έλαΟαν νά πα- 

( ■ υσιάσουν 6 λ ό < λ ι ό  λύοα. 
τόσο καλαί' θητα καί τόσο κριτικά, 
5-, ως μαρτυρεί ή μακ > . εισαγωγή, 
ίρ /ασίσ ίύσυνε'Χητη, χν <:,%υτικΥ', 
■·:οΰ κ. Αίμ. Χουρκούζι:;:: πού δεί
χνει δλη τή στοργή t o p  πρός τόν 
τραγικό συνθέτη τοϋ -θεατρίνου 
Γης Ζωήο»·

ΓΕΩ Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

φανούν. Δέν ξέρω άν ύπάρχουν 
έξαιρετικά ταλέντα στήν 'Ελλάδα. 
'Όμω; έκεΐνο πού είνε άναμφι- 
σδήτητβ είνε πώ; ύπάρχουν πολ
λοί, πού $βΰνε μέ τή λαχτάρα νά 
ύπηρετήσβυνε τήν Τέχνη καί πώ; 
όλβι αύτοί κάμπτονται καί πβλλέ; 
φβρέ; έξαφανί$όνται μπροστά στήν 
αδιαφορία τοΰ κοινοΰ. Καί στήν 
αδιαφορία αυτή συντελούν α ’ ) τό 
βτι δέν ύπάρχει παράδβοι; καί 
β ) Ή  έλλειψι; φιλοτέχνων καί 
κατά συνέπειαν ή έλλειψι; ύπο- 
στηρικτών τών καλλιτεχνών οτι; 
άπεγνωομένε; καί ηρωικέ; προο- 
πάθειέ; του;. Δέν πρέπει νά δι
στάζουμε νά τό ποΰμε πώ; ή καλ
λιτεχνική άνατροφή τοΰ ελληνι
κού λαβΰ ύστερεί. Καί ϋπαίτιβι 
τβΰ κακοΰ αύτοΰ ήσαν εκείνοι πού 
κυβερνήσανε τήν 'Ελλάδα έπί ε
κατόν χρόνια. Αύτού; ή καλλιτε
χνική «παιδαγώγηση τοΰ κοι
νού ποτέ δέν τβύ; απασχόλησε σο- 

.ο σημ-·— ’· ·' ά\'Τί-
θετα μέ tic πράξεις τβυ άνεγνώ- 
ρισε τί; Τέχνε; σάν συvτελεστέc 
τή; καβολικώτερη; πρβόδβυ τβΰ 
τόπου μα;. Άλλά καί οί καλλιτέ
χνες έχουν κάποια μερίδα τής ευ
θύνης γιά τό σημερινό κατάντημα. 
Γιατί στή μικρή ί^τοςία τής νεβ"? 
ληνικής Τέχνηί, δέν συναντά κα 
vslc καμμιά καλλιτεχνική προσ
πάθεια, πβύ νά έγγίξη τά βρια τή' 
Su'oia; μ’ άντικειμενικό σκβπβ τγ 
•'οφωση τβΰ λαβΰ. Κλείστηκαν' 
■τήν ’Αθήνα, σάν νά είνε Έλλά- 
'■· νιονάχα ή ?·οωτε’''Λυσα. καί πε- 
ί̂ ·εν·αν νάρθη ή 'Ελλάδα στήν 

' 'θήνα κΓ ονι νά πάνε αύτοί ν*· 
'"■ω(5:σβυν καί νά ' ’νωοιστβΰνε ά- 

τή'1 ’Ελλάδα. Τβ δίδαγμα τβΰ 
'^ωάμεδ πού μιά καί τό βουνό δέν 

■κινβΰσε νά πάη σ’ αύτόν ίεκί- 
'•ησε au^ec νά πάη στό βουνό, τό 
αγνοήσανε. Ci Έλληνε; καλλιτέ- 
■<νε; πρέπει νά πάνε στην έπαρ- 
"ία, νά έκβέσουν έκεϊ έργα τβυ;, 
νά μιλήοβυν καί στή μικρότερη 
κωμόπολη γιά τήν σημασία τή; 
Τέχνη; σάν συντελεοτβΰ τή; γε
νική; προβδβυ. Καί αύτό νά γίνε
ται συχνά.

Η Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Η

—Άλλά κΓ άλλβ; έχθρό; τών 
εικαστικών Τεχνών, συνεχίζει ό 
όμιλητή; μα;, έπρόβαλε τελευ
ταία. ΚΓ αύτό; είνε ή άρχιτεκτβ- 
νική ή μβντέρνα, πβύ δέν' δημι- 
βυργεί χώρο γιά τά έργα τή; ζω
γραφική;.

—Έ ν α ; άπό τβύ; πιό μεγάλου; 
έχθρού;, διακόπτει ό κ. Φανβυρά- 
κη;.

—Ή  μβντέρνα άρχιτεκτβνική 
διώχνει τά έργα τή; ζωγραφική;, 
συμπληρώνει ή δνί; Βάσω \ει- 
νάρδβυ.

—Τβ σημερινό Κράτο; — συνε
χίζει ό κ. Εύθυμιάδη; — άγΓράζει 
έργα ζωγραφική; κΓ έτσι ανακου
φίζει καί ενισχύει τόν καλλιτεχνι
κό κόομβ. "Ομώ; στόν καλλιτέχνη 
δέν πρέπει νά δβθή μβνάχχ χρη
ματική ένίσχυση, άλλά καί χώ- 
ρβς. Έννβώ τβίχβ; δημόσιβ;. Τά 
έργα πβύ άναρτώνται στβύ; τοί
χου; τών Υπουργείων δον τά 
βλέπει ό κόσμο;, βπω; θά τά έβλε
πε στήν' έκκλησία, τά θέατρα, τά 
δικαστήρια καί τά σχολεία.

—Κυρίω; στά οχβλεία, παρατη
ρεί ό κ. Μαγκανάρη;. Τό οχβλεΐβ 
είνε έκεΐνβ πβύ πρέπει πρώτβ νά 
κάνη τό παιδί ν’ άγαπήση τήν 
Τέχνη.

—Οί έκβέσει; — συνεχίζει ό κ. 
Εύθυμιάδη; — πού γίνηκαν στό 
Ζάππειο. τή; Χαρα; καί Εργα 
σία; καί τή; ’Υγιεινή; ήταν τβ 
κάλύτερβ σχβλεΐο γιά τό κβινβ.

ΚΓ έπεμβαίνει ό κ. Παντελάκη; 
γιά ν'ά πρβσθέση αύτά:

—’Όταν ύπάρχη πολιτισμό; καί 
σχετική βίκβνβμική έπάρκεια
μπβρεί ν'ά καλλιεργηθή ή φυσική 
ρβπή τβΰ άνθρώπου γιά τήν κατά

κτηση τή; Τέχνη;· Γιατί βταν β 
κόσμο; είνε άμόρφωτο;, είνε φυ
σικό ν’ άπογβητεύωνται οί καλλι-
τέχνε; καί νά χάνουν άθελά τβυ; 
τήν ευγενική αυτή κλίση.

Σ ' αύτό όμω; έχει άντίρρηση ό 
κ. Χίντζβγλβυ:

—Ό  πραγματικό; καλλιτέχνη;— 
παρατηρεί — θά δημιουργήση ό
που κι’ άν είνε καί κάτω άπό κά
θε είδβ; άντίξβε; συνθήκε;.

Τ Α  Ο Ν Ε ΙΡ Α  Τ Ο Υ Σ

—Καί τώρα, παιδιά, τά όνειρά 
σα;.

—Έγώ θέλω νά πέση ένα φω
τεινό άστρο νά τβ καβαλλήσω καί 
νά πάω νά έπισκεφβώ βλε; τί; πι- 
νακβθήκε; τβΰ κόσμου, λέει ό κ. 
Εύθυμιάδη;.

—Έγώ νά συμπληρο τί; οπου 
δέ; μου ατό έξωτερικό, άπαντά ό 
κ. Παντελάκη;.

' ί

■- Ρ

" Ε ρ γ ο ν  το0 X . Πάνου Εύθυμ ιά δη

—Έγω, νά φτάση ή Τέχνη τήν 
κλασσική τελειότητα, πρβσθέτει' β 
κ. Χίντζβγλβυ.

Ή  τελευταία έρώτηση πού δια
τυπώνουμε στβύ; νεαρού; μύστε; 
τών εικαστικών Τεχνών, είνε 
πβιά τεχνβτρβπία προτιμούν':

—Τόν έξπρεοσιονισμό, άπα·ντβΰν 
βί περισσότερβι.

—Τόν ρεαλισμό, λέει ό κ. Εύ- 
θυμιάδης, άν καί κάθε τεχνβτρο- 
πία πβύ κλείνει μέσα τη; τήν ά- 
λήθεια καί τήν συγκίνηση είνε 
καλή.

—“ Οχι κΓ όταν είν'ε άκαταλαδί- 
οτικη, παρατηρεί ό κ. Δράκβ;.

—Έγώ προτιμώ κι’ άκβλβυβώ 
μία μέση οδό μεταξύ ιδεαλισμού 
καί νατουρκλισμβΰ, 'προσθέτει ό 

κ. Παντελάκη;.
Ένώ ό κ. Σπέντζα; παρατηρεί:
'Όλε; βί τεχνβτρβπίε; είνε κα

λέ; άμα β καλλιτέχνη; τί; ύπηρε- 
τεϊ συνειδητά. Πάντω; — πρβσβέ- 
τει ·— ή τέχνη πρέπει νά είνε γιά 
τήν τέχνη.

—Κι’ ό πριμιτιβισμό;;
—Ό  Ματί; κΓ άλλβι μεγάλβι 

καλλιτέχνε;, μά; άπαντά ό κ. 
Μαγκανάρη;, πάλαιψαν πβλύ μέ 
τό χρώμα, τβ καλβδβυλέψανε καί 
μά; παρβυοίασαν μιά όμβρφη άφε- 
λή μβρφή τή; Τέχνη;, 'Όμω; γιά 
τέτβια πράγματα δέν' πρέπει ν'ά 
μιλάμε στήν Ελλάδα.

—Καί έ συρρεαλισμός;
—Αύτό; είνε ένα μεγάλβ τίπβ- 

τα ή ή Τέχνη τβΰ μέλλβντβ;, ά
παντά δ κ. Εύθυμιάδη;, δίνβντα; 
τέλβ; στή συν'ομιλία μα;.

Κ. ΘΕΟ ΔΩ ΡΟ Π Ο ΥΑΟ Σ

ΡΥΘ Μ ΙΚΗ  Α ΓΩ ΓΗ
ΙΕ ΙΡΑ  ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΙ Κας ΠΟΑΥΞΕΜΗΣ MATE Y’, ΚΑΘΗ- 
ΓΗΤΡΙΑΖ ΤΗΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΩΛΕΙΟΝ ΑΘΗ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΙΛΡΥΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΜΑΤΕ Υ’-ΣΑΚΕΑ A ΑΡΙΟΥ

Σχετικά μέ τή ρυθμική άγωγή 
δέν θά εΐνε νομίζω άσκοπο, νά έ- 
ξηγήσωμε μερικές έννοιες, πού τό 
περιεχόμενό τους στήν Ελλάδα εΐ
νε άκόμη λίγο άκαθόριστο, καί πού 
γι’ οτύτό γεννοΰν πότε-πότε σύγχυση 
καί σφαλερή κρίση γιά ώρισμένα 
πράγματα.

Εχομε δύο ύποδιαιρέσεις τής

Ή  ιδέα, δτι μιά συστηματική σω 
μοττική άγωγή εΐνε άvocγκaίa γιά 
τούς νέους, άφοΰ κυριάρχησε στήν 
παιδαγωγική τών άρχαίων 'Ελλή- 
νο.ν, χάθηκε μέσα στόν μεσαίωνα, 
μαζί μέ τόσες άλλες άλήθειες τής 
αρχαίας ’Ελλάδα:. Μέ τήν Αναγέν
νηση άρχίζει δμως πάλι νά ζωντσ- 
νεύη, δπως βλέπομε άπό διάρ^ρα

ρυθμικής άγωγής : τήν καθαρώς j ΧωΡίσ στ«  gPY« των Πετράρχη, 
σωματική ρυθμική άγωγή, πού ώ. I Μονταίν, Ζβίγκλιου, Λουθήρου καί 
νομάστηκε «ρυθμική γυμναστική» ί ί5ίω̂  το°  Αγγλου Λόκε καί του 
καί τή μουσική ρυθμική άγωγή, πού 
σύντομα καλούμε «ρυθμική».

'Ας άρχίσωμε μέ τή ρυθμική γυ- 
γναστική. Καί πρώτα, μέ τήν όνο. 
μασία της : Ρυθμική γυμναστική
εΐνε ό δρος, πού έπεκράτησε γιά

Ζάν Ζάκ Ρουσσώ. Στίς θεωρίες τοΰ 
Ρουσσώ βασίζονται οί «Φιλανθρω- 
πίκ» Σχολές, πού ιδρύονται τόν 
δέκατον δγδοο c-Ιώνα στή Γερμα
νία καί πού έχουν στό πρόγραμμά 
τους σωματικές άσκήσεις, δρόμο,

f , , ,-. - , , αλμα, κολύμπι κ- ά. ώς άναγκαίοενα ωρισμενο είδος σωματικής άγω , . , ,,Γ r ,, Γ ,  ,. 1 , συμπλήρωμα για τήν πνευματ.κηγης, δρος δμως, που το έπιθετό του , r  1 V.. , , , ,ί \ \ ι r ιλ μόρφωση. Σε μια τετοια σχολή στόάποτελεϊ πλεονασμο, γιατί κάθε νυ Γ, , ' , ι.λ - ' ΓΊτεσσυ εργάστηκε και έδρασε δμναστική, κάθε σχημοττισιαενη, μορ _. . Γ,Γ  , '' Μ, , „! , Λ Ι Γ  ,  .  I Γερμανός Γκιτς Μιτς πού εγρ«.φοποιημένη κίνηση εΐνε, ή θά επρε- ι . r r  , , _ ’ ’:  ,ψ , 1 λ , -λ α * , Ψε στα 1793 το πρώτο βιβλίοπε να εΐνε ρυθμική. Δέν θα έπρντιε , · _ r  1 1 ,, _ , περι γυμναστικής. Στηρίζεται στοννα νοηται σύστημα σωματικής άγω 1 , lr,1 , , , β . _ ι Πλάτωνα καί γυρευει «αρμονία με-γης, που να μήν εχη για πρωταρ. 1 ... , , ~ „1 ί .,· χ α , τοοξυ σώματος καί ψυχής». Τό βι-χικό στοιχείο του τόν ρυθμό. ; , . , Λ 1 \  ,Λ ,, . , , ι  δλιο αυτο έδωσε στήν παιδαγωγική
Αν δεχ&οΰμε αυτό, δηλ- πως κα- γυμν3σΤίκή τήν πρώτη βάση, καί ή 

θε καλλιέργεια τής κινησεως του 5ρ<5ίση τοΰ Γκίτς Μίτς έγινε άφε- 
σώματος πρέπει νά γίνεται  ̂μέ δάση | τηρ[α γιά τήν κ£νησηι πεύ &ρχισΕ

τότε στίς βόρειες χώρες γιά τή σω
ματική άγωγή. Στή Δοτνία ή κίνηση

τόν ρυθμό, καταλαβαίνομε, γιατί 
στόν δρο «ρυθμική γυμναστική» τό 
έπιθετο «ρυθμική» άποτελεϊ πλεο
νασμό. Φυσικά, άν ένα σώμα έχει 
β> άβη στό σκελετό, στά δργανα ή 
στούς μΰς, τότε βέβαια χρειάζεται 
ειδική θεραπευτική γυμναστική, όρ- 
θοπαιδική, μασσάζ κ- λ. π. Τό γερό 
δμως σώμα χρειάζεται γιά τήν άρ. 
τια άνάπτυξή -,ου ζωντανή κίνηση 
νεμάτη παλμό καί ρυθμό. Καί εΐνε 
ή κίνηση αύτή γιά τή γενική, τήν 
όλοκληρωτική διάπλαση τών νέων 
τόσο άναγκαία, δσο καί ή τροφή.

Ή  γνώση αύτή δμως, δτι ό ρυθ
μός άποτελεϊ ένα σημαντικώτατο 
στοιχείο γιά τή σωματική άγωγή, 
εΐνε σχετικώς πρόσφατη, θά προσ. 
παΡήσω νά ίστοοήσω σύντομα, πώς 
Φ&άσαμε σ’ αύχήν, ποιές δηλαδή οί 
άρχές καί ποιά ή έξέλιξη τής σύγ
χρονης αύτής σωμ<χτικής άγωγής·

αύτή Αντιπροσωπεύτηκε άπό τόν 
Ναχτεγκάλ καί στή Σουηδία ά
πό τόν Πέρ Χένρικ Λίνγκ μα
θητή τοΰ Νοίχτεγκάλ καί ποττέρα 
τής σουηδικής γυμναστικής. Αύτός 
ίδρυσε στά 1813 τό πρώτο γυμναστι 
κό ίνστιτοΰτο σ%ή Στοκχόλμη, καί 
τό δικό του σύστημα έκυριάρχησε έ
πί gvocv αίώνα στίς περισσότερες χώ 
οες. Σύγχρονα σχεδόν έφάνηκε στή 
Γερμανία ό Φρ. Γιάν πού ίδρυσε 
στά 1811 τά γυμναστικά σωμοττεία 
καί έγινε ό έμψυχωτής μιας συστη- 
αατικήο σωματικής άγωγής γιά νά 
έπιδιώξΐΐ μ’ αύτήν καί τήν άνοοττέ- 
ρωση τοϋ έθνικοΰ φρονήματος τών 
νέων·

"Ολα αύτά τά συστήματα δμως 
είχαν μελετηθή μέ βάση τό άνδρί-

Τήν ώρα πβύ μέσα στήν πλα
τεία βί ταξιβέτε; τρέχβυν άπάνω- 
κάτω μέ τά προγράμματα στά χέ
ρια, τήν ώρα πβύ ψάχνουν νά 
βρουν τή θέση τβΰ κυρίβυ καί τή; 
κυρία;, τήν ώρα πβύ στό βάθο; ύ- 
ψώνεται έπιδλητική ή γαλάζια ή 
πορφυρή αύλαία, την ώρα, τέλο;, 
πού άδημονειτε, άναγνώστη μβυ, 
καί γιά νά σκβτώοετε τήν ώρα μέ
χρι τή; ένάρξεω; τή; παραστάσε- 
ω; ξεδιπλώνετε τήν έφημερίδα 
σα;, πόσα καί πόσα δέν' συμβαί
νουν έκεΐ μπροστά σα;, στό βά- 
θο;, λίγα ,μόλι; μέτρα μακρυά σα;, 
πίσω άκριδώ; άπ’ τό έπιδλητικό 
ύφασμα πβύ όνομάζβυμε αύλαία...

Αύλαία. Πόσες έννβιε; δέν' κλεί- 
νβυν μέσα τβυ; τά έξ αύτά γράμ
ματα... Πόσε; άγω,vie;, καί τί πυ
ρετό; ζωή; πίσω άπ’ οώτά...

Καί είνε τόσβ πολύ πιό γοργό;, 
πβλύ πιό έντβν©;, πβλύ πιό πυρε
τό;, β πυρετός αύτό; οέ μιά πρε
μιέρα... Σέ μιά πρεμιέρα, πρίν δη
λαδή ό πυρετό; γίνη ρβυτίνα, 
πρίν ή κίνηση γίνη μηχανή.

Αύτά σκέφθηκα προχθέ; τό δρά
δυ πβύ παρακβλβυθούσα άπ’ τά πα
ρασκήνια άκριβώ; τήν πρεμιέρα 
τή; καινούργια; επιθεώρησες 
• ιά ν'ά δειχθή πιό καλύτερα ό πυ
ρετό; αύτό; πρέπει άπαραιτήτω; 
νά δρεθβΰμε έντό; τόπου καί χρό
νου) ή «’Αθήνα έχει κέφια» στό 
θέατρο «Ίντεάλ».

Αύτά σκέφτηκα κι’ άποφάσισα 
νά τά γράψω. (Γιά τβ δημβσιβ- 
γράφο καμ·4ΐά σκέψη δέν έπιτρέ- 
πετε χωρί; πρακτικό σκοπό. Συγ
χωρήστε με άν δέν έχετε βέβαια 
καί σεΐ; τήν' έπιπόλαιη γνώμη βτι 
τό μβυτζβύρωμα τβΰ χαρτιβΰ έκ- 
πληρβί «πρακτικόν σκοπόν»).

Οί βπβιε; δήπβτε συζητήσει; εί
ν'ε περιττέ;. Ή  βυσία είνε ότι ά- 
πεφάσισα νά γράψω κάτι τΐέτβιβ 
καί ν'ά σά; μεταφέρω έκβντε; ά- 
κβντε;, στά παρασκήν'ΐα τβΰ « Ίν 
τεάλ» ν'ά παρακβλβυθήοβυμε άπό 
κεί τβ ν'έβ έργβ...

V
Ο πυρετό; άρχίζει άπό τήν εί

σοδο τών παρασκηνίων. Έ ν α ; κό
σμο; βλβκληρβ; άπό μικρβύ; συν- 
ωθεΐται μεταφέρβντα; διάφορα κα 
λάθια γεμάτα λβυλβύδια*. Είν'ε τά 
δώρα τών' διαφόρων' θαυμαστών 
πβύ βά προσφερθοΰν στού; έκτελε- 
στά; κατά τήν διάρκειαν τβΰ έρ
γου.

Τά μικρά κλουβιά (μερικοί τά 
λένε καμαρίνια) κατάφωτα κλεί
νουν' μέσα ζηλόφθονα, θαρρεί;, ο
λη τή χαρά, βλβ τό μπρίβ πβύ σέ 
λίγβ βά ξεχυθή στή σκηνή κΓ άπό 
κεί οτι; καρδιέ; τών θεατών.

Τρεΐ; - τέσσερι; τεχνϊτε; οτό 
δάθβ; έπιμελβΰνται τό στήσιμβ τοΰ 
πρώτβυ σκηνικοΰ. Τά βαρειά σφυ
ριά του; καθώ; άνεβοκατεβαίνουν 
γοργά σβΰ δίνουν τήν' έντύπωση 
πώ; συγχρβνίζβνται μέ τί; καρ
διέ; τών μελόντων εκτελεστών, 
μέ τό ρυθμό τβΰ σφυγμβΰ όλων ό
σοι μέσα άπ’ τή βαρειά βελούδινη 
αύλαία βά παρακολοιίϊήσβυν τά ά- 
πβτελέσματα.

Οί ήλεκτρβλόγβι δοκιμάζουν 
πρόχειρα τό φωτισμό.

—Άπάνω ράμπα, ρέ Γιάννη.
—Νά δώσω μπλέ;
—’Ό χι, άδερφέ μου, τήν ψώνι

σε;; Κίτρινο δώσε...
Ό  «Γιάννη;» δίδει κίτρινο καί 

άκβύγεται τό δεύτερο πρβειδβπβι- 
ητικό κουδούνι. Μαζί του άκούγβν- 
ται καί τά πρώτα κλαυβμυρίσματα 
τβΰ σαξβφών πού προβάρει τί; πρώ 
τε; μπατβΰΐε;...

Οί μισόγυμνε; μπαλαρινβΰλε; 
σκορπούν στβύς γύρω διαδρόμου;. 
Ό  Σπυρόπβυλο; προσπαθεί ν'ά 
τβύ; δώση τί; τελευταίε; όδηγίε;.

—Κορίτσια, είπαμε... Δεξί, άρι- 
στερό, δεξί καί ύστερα...

Μέ τό ύστερ« κάνει μιά κίνη
ση πβύ δείχνει τήν ύπολειπόμενη 
φιγούρα. Μιά ρωι|άει δειλά - δει
λά :

—Κ Γ ύστερα πάλι έτσι, έ;
—Πάλι θά τά ξαναλέμε, μωρό 

μβυ; Χίλιε; φορές τό προβάραμε...
ΟΙ άλλε; πρβσπαθβΰν νά χαμο

γελάσουν... Είνε όμω; τόσβ άβέ- 
βαιβ κΓ άκαθόριστο αύτό πβύ ζω
γραφίζεται στά χείλη τβυ;, ώστε 
δέν τβλμώ νά τό πώ χαμόγελο.... 
Νβιώθβυν κι’ αύτέ; τόσβ μεγάλη 
τήν άπβστβλή τβυ; κι’ έχουν δί- 
κηβ. Σ ’ ένα έργβ πβύ κανεί; άκβ- 
μά δέν' ξέρει τήν τύχη τβυ, θ’ ά- 
νβίξβυν έν τή κυριβλεξία πρώτε; 
τβ χβρό...

Τρίτο κουδούνι. 'Ένα; τραβάει 
ένα χοντρό παλαμάρι. Μέ τήν κί
νηση αύτή άνοίγει ή αύλαία. Ή  
όρχήστρα παίζει ένα πεταχτό σκβ 
πβ καί τό... τρέμον μπαλλέτο έμ- 
φανίζεται.

'Η Άθή ν'α έχει κέφια 
ή ’Αθήνα έχει κέφια...

Ό  Ράλλη; χωρί; σακκάκι, κρα- 
τώντα; έναν κατάλβγβ στόν δπβί- 
ον άναγράφεται ή σειρά τών δια
φόρων νβύμερων, τρέχει άπό κα
μαρίνι σέ καμαρίνι καί είδβπβιει.

Μισόγυμνε; σβυμπρέττε; καί 
σβυμπρεττβΰλε; πετιβΰνται άπό τά 
κλβυδιά του; σάν' άποδράσαντα τι-
Ι · Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Μ · Ι Ι· Ι Ι Ι

κό σώμα. Ειδικά γιά τή σωματική 
άγωγή τής γυναίκας δέν είχε γίνει 
άκόμη λόγος. Καί δταν στά σχο
λεία, είσήγαγαν τή γυμναστική ώς 
ύποχρεωτική καί γιά τά κορίτσια, 
παρέλα&αν καί έφήρμοσαν τό ίδιο 
άκριβώς σύστημα, πού είχε έκπο- 
νηθή γιά τό άνδρικό σώμα.

Περί τά μέσα τοΰ 19ου αίώνος 
δμως δίνεται μιά καινούργια ώθηση 
στήν ιδέα τής, σωματικής άγωγής. 
Καί τό περίεργο εΐνε, δτι αύτή τή 
φορά ή ώθηση Ερχεται άπό τήν καλ 
λιτεχνία. Στή Γαλλία έργάζεται σέ 
μιά σχολή θεάτρου ό ήθοποιός 
Ντελσάρτ, πού προσπαθεί νά διδά- 
ξη στούς μο(θητάς του «φυσικές καί 
έκφραστικές» κινήσεις· Βασίζεται 
στίς παρατηρήσεις τού κάνει έπά
νω στά ζώα καί τά μικρά παιδιά. 
Διδάσκει, δτι κοντά στήν άσκηση 
τής έντάσεως καί τής συσπάσεως 
τών μυών εΐνε άπαραίτητη καί ή 
άσκηση τής χαλαρώσεως, καί εΐνε 
ό πρώτος πού μπορεί κοπείς νά πή 
πώς διδάσκει ρυθμικές κινήσεις. 
Μερικοί άπό τούς μαθητάς του πη
γαίνουν στήν Αμερική καί έκεί ή 
Γενεδιέβη Στέμπενς μορφώνει ένα 
σύστημα γιά τήν «άρμονική κί
νηση τής γυναίκας», δπως τό όνο- 
μάζει. Πρώτη φορά γίνεται τώρα 
λόγος γιά τή σωματική άγωγή τής 
γυναίκας.

Μαθήτρια τής Στέμπενς ή Όλ- 
λοα'δοαμε ρ ι κανίδα ιατρός Μένσε-

τιδίζοντα καναρίνια καί ρωτούν 
γιά τή σειρά τβυ;. Ό  Μηλιάδη; 
μακιγιαρισ,μένβ; άπό ώρα επιβλέ
πει τό σύμπαν. Δίνει τί; τελευ
ταίε; όδηγίε;... (Άπό πολϋν και
ρό θαυμάζω τβν άκβύραστον αύτόν 
άνθρωπο. Είνε πρόθυμο; όποια δή
ποτε στιγμή νά τρέξη, νά χαμβγε- 
λάση, ν'ά ύπβδείξη, νά συμβουλεύ- 
ση, νά δώση βάρρο;. ’Έτσι μβύρ- 
χεται ν'ά τόν' μεταβαπτίσω καί ά
πό Νίκο Μηλιάδη νά τόν βνβμά- 
σω «Άκούραοτο πανταχβΰ παρόν
τα» καί μοΰ φαίνεται πώ; δέ θάχω 
άδικο).

Τά πρώτα νβύμερα άκβλβυθοΰν 
τό μπαλλέτο, μέ τόν ϊδιο πυρετό. 
Ή  ’Ά ννα  Καλουτά δημιουργεί 'έ- 
ναν τύπβ δουλικού περίφημο. Ό  
Κυριάκό; καί ή Ρένα Ντόρ περ- 
ν'οΰν μέ μιά λατέρνα άπό τή σκη
νή καί φτάνει ή σειρά ένό; ντβυέ- 
του Μαυρέα—Μαρίκα; Καλβυτά.
Είν'ε έτβιμβι νά δγβΰνε όταν..-· 
τβύ; σταματάη ό ύποδβλεύ;, ό ό- 
πβίβ; άν'έβηκε στά παρασκήνια νά 
είδβπβιήοη ότι...

—Μήπως βρήκε κανεί; τά χει
ρόγραφα άπό τό ντβι>έττβ;

Έν'α; έξαλλβ; Μηλιάδη; τβν 
άντικρύζει. Τρέμει κυριολεκτικά.

—Χριστό; καί Παναγία... έχασες 
τά χειρόγραφα, μωρέ; έ;

—Μά δχι... κάπβυ θάναι, κύρ Νί
κο... Νά ψάξβυμε...

—Τί; Νά ψάξβυμε; Βρέ συμφβ- 
ρά... Τό μπαλλέτο στή σκηνή··.

Δεκαιπέντε κορμάκια τσακίζον
ται γιά νά βγοΰν στή σκηνή. Μία- 
μία βγαίν'ον'τας άποχτάει καί κβν- 
σερβέ χαμόγελο... Ή  Νίνα Παυ- 
λοφσκάγια μέ τβ λαστιχένιβ κβρμί 
τίς βδηγεϊ.

'Όλβς ό κόσ,μβ; βρίσκεται σέ πυ- 
ρετώδη κίν'ηση. 'Όλβ; ό κόσμο; 
Ψάχνει. Μερικβί Ψάχνβυν μισο- 
κλαίγβν'τα;, άλλβι μισβκλαϊνε ψά
χνοντας...

Τήν ϊδια ώρα πβύ ό θεατής τής 
πλατεία; χαμογελάει στό τσαχπί
νικο μπαλλέτο κι’ βΰτε κάν ύπβ- 
πτεύεται τό δράμα...

Τέλο; τά χειρόγραφα άνακαλύ- 
πτβνται στήν... τσέπη τού ύποβο- 
λεα, έκτελεΐται τό ντβυέττβ Μαυ· 
ρέα — Μαρίκα; καί...

Τά φώτα μελαγχβλοΰν... μελαγ
χολούν'... μελαγχβλβΰν... ’Η μβυ- 
σική παίζει έναελώς πιανΊσιμα τήν 
εισαγωγή τής ρωμάντσας καί ή 
Δανάη μέ μιά έπιβλητική βαθυγά
λαζα βελουδένια τβυαλέττα έμφα- 
νίζεται. Ένας άληθινός καταρρά
χτης χειοβκρ/τηΐίάτων τήν ύπβδέ- 
χεται. Είνε τόσβ έπιβλητική μ’ 
αύτή τήν τβυαλέττα της κι’ είνε 
τόσο τρελλά καί παρατεταμένα τά 
χειροκρβτήματα τβΰ κβινοΰ...

Τά φώτα μελαγχβλβΰν' περισσό
τερο, σ’ έν'α βαθύ κόκκινο. ‘Η //t- . 
ν'άη χαμογελώντας (μήπως τήν εί
δε κανεί; ποτέ νά μή χαμογε- 
λάη;) προχωρεί στό προσκήνιο 
Τά χείλη τη; μισανοίγουν:

Μιά φορά κι’ έναν καιρό
κάποιο δείλι βροχερό 
δυό καρδιέ; άγαπηδήκανε...

Ή  φωνή τη; Δανάης, άσυζητη» 
τί. είνε μιά άπό τίς δύβ ή τρεΐς 
τό πβλύ πβλιτισμένε; φων'έ; πού- 
χβυμε στή χώρα μα;. Στό τραγού
δι τη; πνέει πάντοτε ό καθαρό; 
άέρας μιας εύγένεια;, μιά; λεπτό
τητας ίμιας αισθηματικότητας πα
ράδοξα έπιδρώσης κι’ ολα αύτά σέ 
κράμα μέ τήν' τεχνική πβύ τόσο 
τέλεια κατέχει ή Δ,^νάη, τή φέρ
νουν' ψηλά, πβλύ ψηλά, στό άνώ- 
τατβ σκαλβπάτι τβΰ πβλιτισμοΰ 
καί τη; τέχνης· Πολύ Ψηλότερα ά
πό πολλές καί ξένες άκόμα συνα- 
δέλφβυς της-

Τά χειροκροτήματα τβΰ πρβχτε 
σινοΰ κβιν'βΰ τής πρεμιέρας τήν' έ
καμαν ν'ά χαρη σάν παιδί. 'Όταν 
ύστερα άπό τή θριαμβευτική της 
έ,μφάνιση μπήκε στό καμαρίνι τη; 
έκλενε.

—Είχα τήν έντύπωση πέ; δέ 8ά 
τά... κατάφερνα...

Φαντααδήτε. λοιπόν.
Ή  Δανάη, ή βασίλισσα τών φω

νογραφικών δίσκων, «είχε τήν έν- 
τύπωση δτι δέ θά τά κατάφερνε»... 
νά τρανουδήση μιά ή δυό ρβμάν- 
τσες... Τί τή; πληρώνετε;...

Α
Σέ μιά γωνιά ή Μιμόζα είν'ε έ

τοιμη νά βάλη τά κλάματα. Τή; 
έκλάπη ένα καλάδι γεμάτο λβυ- 
λβύδια πβύ τή; είχαν χαρίσει.

Ή  Ρένα Ντόρ κλαίει άπό συγ· 
κίνηση γιά τήν τόση έπιτυχία τής 
έμφανίσεώ; τη; ό Γαβριηλίδη; 
κβυνάει δπω; ουνήδω; τά χέρια 
τβυ σπασμωδικά, ή Παυλβφσκάγια 
χαμβγελάει όπώ;... συνήβω;.

Καί τά βαρειά σφυριά τών έρ
γατών τή; σκηνή; έξακβλουδίβύίν 

ιν’ άνεβοκατεβάζβυν άλλά(ο*.'τας $ 
σκηνικά, καί cl χτύπβι νά συντβ- 
νίζωνται μέ τβύ; νευρικού; καί ά- 
κανόνιστβυ; χτΰπβυ; τών καρδιών 
όλων όσων δρίσκβνται κεί μέσα, 
βλων όσων συζοΰν τό δράμα τή; 
πρεμιέρα; στά παρασκήνια...

Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ  Σ ΙΑ ΤΟ Π Ο ΥΛΌ Σ 
ιη·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·,ι·»··,|·,|·ι,·ι
ντιχ έρχεται στή Γ ερμανία δ- 
που εισάγει τό καινούργιο σύστημα 
γυμναστικής γιά τή γυναίκα, κομ
μένο έπάνω στήν ειδική διάπλοοση 
τοΰ γυναικείου σώμοσος. Τό όνσμά- 
ζει «λειτουργική γαμναστική» γιατί 
γυμνάζει κάθε όμάδα μυών σύμφω
να μέ τή φυσική τους λειτουργία·: 
Μαθήτριες τής σχολής σκορπίζον
ται σ’ δλη τή Γ ερμανία, κι* έτσι άρ 
χίξει στίς άρχές τοΰ αίώνα μας ή 
μεγάλη κίνηση yjr· τή γυμναστική 
τής γυναίκας.

Τό σύστηιμα δμως αύτό βοοσίζεταν 
μέν σέ γερές άνατομικές, βιολογι
κές καί κινη,σιολογικές βάσεις, άλ
λά δέν γυρεύει άκόμη τίποτε ιτερισ 
σότερο άπό σκοπιμότητα στήν κί
νηση. ’Εξελίσσεται, συμπληρώνεται 
καί τελειοποιείται άπό τήν Καλ- 
μέ>*εν, ή όποία ιδρύει τό 1908 στό 
Βερολίνο Ε.να «ινστιτούτο γιά τήν 
καλλιέργεια τοϋ σώματος καί τής 
έκφράσεώς του» καί γράφει στό βι
βλίο της : «Δύναμις, ώμορφιά καί 
σκοπιμότης, δλα αύτά ένωμένα, ά- 
ποτελοϋν τή Ιβάση τής γυμναστικής, 
δπως τήν έφήρμοσε καί ή άρχαία 
Ελλάδα».

Οί μαθήτριες καί οί όπαδοί. τών 
γυναικών αύτών έμόρψωσοη/ τό σύ
στημα, πού άποτέλεσε τό ένα κομ
μάτι τοΰ συνόλου πού άποτελεϊ τή 
σημερινή γυμναστική δπως άναπτύ 
χθηκε στή Γερμανία καί διαδίδεται 
πιά σέ δλα τά πολιτισμένα κράτη,
Η ΣΥ Ν ΕΧ Ε ΙΑ : Στό προσεχές.
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓ>

ΕΝΑ ΠΥΚΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΠΟΥ Η ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
Η ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΡΥΠΤΕΙ

ν  " Ε ,  τί λές, καλά γλεντήσαμε τά «Γκρίζα νειάτα» 
μας! Γινόμαστε τώρα «Ξενύχτηδες;»

θ ε α τ ρ ικ α Ί ( εν τ ρ α

Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ..ΕΡΓΑΤΗ”
Του μουσικοΰ Θεάτρου μας ήθοποιοί του άπειροι 

ούχ’ ήττον δμως κι’ άπειροι 
μετά τάς παραστάσεις των και δή κατά τις δυό 
είς τοΟ « ’Εργά τη» πάντοτε τά κάνουν ρημαδιό.
'Εδώ κατά τις δυόμισυ συχνά κανείς θά ϊδη 

τόν Σταύρον Ίατρίδη, 
ποΰ τά ποτήρια πάντοτε χωρίς νισάφι άδειάζει 
καί Τίς μισές στό πόστο του κενές τις άραδειάζει. 
’Εδώ περνά ευχάριστα τά βράδυα του πολλάκις 

ό φίλος Γιαννουκάκης 
μαζύ μέ τήν παρέα του 
τούτέστιν τήν ώραία του 

καί τής όποίας τ’ δνομα κρατώ έν άψανεΐα 
διότι εΐν’ εύνόητον, δέν θέλει... ‘Ερμηνεία.
Ό  Μήτσος ό Σιμόπουλος κι’ αυτός έδώ συχναςει 

κα ί διαρκώς φωνάζει 
κοετά συμβούλων μερικώ ν έν δράσει κ ι ιθυνόντων 
κ ι’ υπέρ, κατά συνέπειαν, άνέργω ν και πεινόντων. 
Κ ι' ό Σταύρος ό Σπυρόπουλος μέ ψύχραιμη φωνή 

μαζύ του συμφωνεί, 
γ ι’ αύτό καί στόν έκλογικόν τόν στίβον θά κατέβη 
Οποστηρίζων χορευτάς, μπαλέττα, γενικώ ς 

καί δέν θά... χωρατεύη 
έφ’ δσον εΐναι χορευτής κα ί δχι... κ ω μ ι κ ό ς .

’Εκτός τών άλλων μυστικών, έδώ μαθαίνεις δτι 
θά δοΰμε κι’ υποψήφιον τόν φίλο τόν Καντιώτη 
άκόμα δέ καί σύμβουλον, γιατί, λόγω τιμής, 
έφ’ δσον θά φορά γυαλιά, δέν θάναι... ά τ ζ α μ ή ς.
Έδώ κι* ό Γιάννης ό Φλερύ τά δράδυα κατεβαίνει 

κι’ αύτό συχνά συμβαίνει, 
όσάκις θέλει πιό νωρίς λικάκι νά ήσυχάση 
καί τόν Μακέδο πίνοντας γυρεύει νά ξεχάση.
Κι’ 6 Γιάννης ό Σπανόπουλος, ντιζέρ έκ τών πιό

(φίνων,
έδώ θά πιτ) μέχρι τριγός τόν ρητηνίτην οίνον, 
συνάμα δέ καί τραγουδά, μαζύ μέ τό κρασί: 
«Έλενάκι, ‘Ελενάκι, μάννα μου έσύ».
Μά τής ταδέρνας μας αύτής τ’ άτίμητο στολίδι 
είν’ ή ’Ιωάννα πάντοτε μέ τόν Γαδριηλίδη, 
δστις μάς ύπόσχεται σέ λίγα μόνον έτη 
όλος ό κόσμος νά τόν δή διάσημο συνθέτη, 
μέ τόν ντιζέρ τά πίνουνε παρέα, τόν Χυτήρη, 
πού είναι, δπως πρόσεξα, πολύ γερό ποτήρι.
Σ ' αύτό τό μέρος πάντοτε τά δράδυα διακρίνω 
καί τόν λαοφιλέστατον συνθέτη μας Μαρίνο 
μαζύ μέ τόν γνωστότατον τοΐς πάσιν Καδαρδίγκα, 
πού στό τραγοΰδι τό παληό τόν θεωρούν ώς άσσο 
καί μόλις πιή τά... έ κ α τ ό  τά ποτηράκια τίγκα 
γυρίζει τήν μαγκούρα του καί παίζει κόντρα μπάσο.
Τά «κοπελλάκια» πάντοτε προσέχει ιδιαιτέρως, 
άν καί δέ γνώρισε τί πράμμα εΐναι ό έρως, 
κι’ άλλάζει χρώμα πάντοτε, φωνάζει καί θυμώνει 
όσάκις βλέπει μπαίνοντα τόν Τρύφωνα Κλοτσώνη, 
γιατί στοΰ μπάσσου τή φωνή μεγάλως ύπερέχει 
καί Καδαρδίγκα συνεπώς κανένας δέν προσέχει.
Έδώ συχνάζουν άπαντες οί καλλιτέχναι έν γένει 

κι’ άπό τά δύο γένη.
Έδώ κι’ ή Ήλέκτρα πάντοτε ή Καλαμίδου ήγουν 
μέ τρομερούς λαρυγγισμούς έπίτηδες στονάρει 
όσάκις οί παρέες της δέν έννοοΰν νά... φύγουν. 
Έδώ καί τόν συνάδελφο θά δήτε Πασπαλιάρη 
καί στήν ταδέρνα τήν αύτήν τήν κάθε δράδυ φούλ, 

συχνάζει πάντα καί ό...
Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ  (ΜΟΥΛ—ΠΟΥΛ)

Μή ξαφνιάζεσθε παρακαλώ! Μί
λησαν ώς τώρα, γύρω άπό τήν τέ
χνη, οί άκαδημαϊκοί μας, οί πρω
ταγωνίστριες μας, οί μπαλαρίνες, 
καί... τράβα κορδόνι!·.. Τίς τόσο 
συμπαθη'τικές ταξιθέτριες τών κι
νηματογράφων καί τών θεάτοων, 
τίς ξεχάσαμε. Κι’ δμως, έχουν κι’ 
αύτές, «ένεκα», τοΰ έπαγγέλματός 
των, νά ποΰν χίλια — δυό χαριτω
μένα πράγματα. Γ ιά τό παράξενο 
κοινό, γιά τούς ήθοποιούς, γιά τά 
έργα·

Έδώ πού τά λέμε, μέσα στά σκο 
τεινά γίνονται τόσα (μυστήρια!.. 
Κι’ άσψάλώς, θά τά βλέπουν οί τα
ξιθέτριες. Δέν μπορούν νά μδς τ 
άρνηθοΰν., Τό πολύ—πολύ, νά ρί
ξουν μιά δέσμη φωτός άπ’ τό φα- 
ναράκι τους, πού.,., τό κροσουν, 
ψεΰ, καθ' δλην τήν διάρκειαν της 
έργασίας των ( ! )  καί νά τά δουν 
δλα!,,

Ζήτημα σπουδαιότατον άποτελεΐ συνήθως 
τοΰ καθενός ήθοποιοΰ ποιά εΐν’ ή ή λ ικ ία  
καί συγκεντρώνεται σ’ αύτό τό θέμα ή κακίο. 
τών κύκλων τών θεατρικών, καί όργιάζει ό μύθος.
Μόλις δοθή τό σύνθημα — κάποιος συχνά τό δίνει — 
άκολουθεΐ συνκέντρωσις σέ κάποιο καμαρίνι 
κι’ άμέσως δλοι σπεύδουνε μέ θαυμαστή όμόνοια 
σπατάλης νά προσθέσουνε κι’ αύτοί πεντέξη χρόνια,.. 
Πόσο νά εΐνε ή Ζαζά ; Σαράντα ή τριάντα ;
— ’Απ’ δσα έχει πιό πολλά θά της φορτώσουν πάντα — 
Πόσο ή Καντιώτη, ή Ζωζώ, πόσο ή Λαζαρίδου ;
Πόσο ή Μαρίκα Κρεββατά καί πόσο ή ΊατρΙδου } 
Πόσα χρόνια στήν πλάτη της νά έχη ή Μαρίκα ;
Πόσα ή Κυβέλη άρά γε πού τής τά κρύβει ή γλύκα t 
Τά Καλουτάκια νάφτασαν τά εϊκοσι έννέα
— ποΟναι ή μαμά τους νάδινε άπάντηση γενναία ; —
Ή  Δημητρίου άρα γε νάνε... τριάντα ένα ;
Καί ποιο χρόνο νάκλεισε φέτος ή Ντόρ ή Ρένα ;
Τά εϊκοσι νά τάκλεισε Λουΐζα ή Ποζέλλι 
ή νάν’ άκόμα δεκαεφτά ώς ό μπαμπάς της θέλει 
Εξήντα ή περισσότερο, νάν’ ό ΓαδριΤ|ΛΤ?>ης ;
Νάφτοβσε τά πεντή κοντά τάχα ό ’Αποστολίδης ;
Τά βάφει ή δχι τά μαλλιά ό Νίκος Μηλιάδης
πού εΐνε μαΰρα σάν κόρακας, σάν δβενος, σάν (56ης t
Πόσο νά εΐν’ ό Κυριάκός ; Σαρανταπέντε φτάνει ;
Πού χρόνια τώρα καί καιρούς τό παλληκάρι κάν*ι.
Τήν πάτησε ό Σαμαρτζής τήν έξηκογταετηρίδα 
πού ε χ ε ι  φρέσκο πρόσωπο, χωρίς καμμιά ρυτίδα ;
Πόσο νά εΐνε άρα γε ό Μίμης 6 Κοκκίνης 
σαράντα τοΰ τά δίνεις ;
Καί πόσων ό Μαυρόπουλος έτών νάχη τό βάρος,

πού ητανε στόν πόλεμο τοΰ δώδεκα φαντάρος 
Ιδού  τά έ ρωτήματα δπου συχνά προβάλλουν 
καί σέ δεινά προδλήματτα τοΰς ειδικούς έμβάλλσνυ..
Καί συζητήσεις γίνονται γύρω σ’ αύτό τό θέμα 
δπου συχνά ή άλήθεια πιαλεύει μέ τό ψέμα...
Ό  ένας βάζει τό χαρτί κι' ό άλλος τό μολύβι 
κι’ εύθύς διαπιστώνεται τά χρόνια ποιός τά κρύβει,. 
“ Αν κρύδη χρόνια ένα-δυό, τοΰ βάζουν κάπου δέκα 
μά βάζουν πιο πολλά έάν πρόκειται γιά γυναίκα 
Κ ι’ άρχίζουνε καί γράφουνε γραμμή χρονολογίες
— ύπ' δψει δέν λαμδάνονται οΐ δικαιολογίες —
Τότε έμφανίσθηκε ή μιά, τότε έβγηκε ή άλλη
καί δός του καταστρώνονται λογαριασμοί μπακάλη.
— Ή  άλφα βγήκε τό εϊκοσι... Δέν θάταν είκοσι έτών ; 
Καΐ δεκαενηά πού πέρασαν τριάντα έννηά μάς κάνουν 
Καϊ ϊνα τόν λογαριασμόν τόν κάμουν πιό σωστόν 
βάζουν άκόμα ένανε και στρογγυλό τόν φτιάνουν.
Κι’ έτσι οΐ πρωταγωνίστριες μέ τίς πολλές των χάρες 
άνεξαιρέτως άπαοαι βγαίνουνε σαραντάρες...
Τήν ήλικία τών άλλονών λεπτομερώς τήν ξέρουν 
καί τή δική τους μοναχά ξεχνάνε ν’ Αναφέρουν,
“Ομως πυκνόν μυστήριον τό ζήτημα καλύπτει 
γιο<τί έκάστη βέβαια τά χρόνια της τά κρύπτει 
κι’ άν χρόνια τής προσθέτουνε οΐ άλλοι, αυθωρεί 
αύτή άπ’ τό λογαριασμό διπλάσια άφαιρεΐ.
Καί έτσι τό μυστήριρν τής ήλικίας μένει 
πάντοτε άδιάλυτον. Καί τοΰτο θά συμδαίνη 
έπ’ άπειρον. Κ ι’ άς μαίνεται ή φθονερά κακία.
Γιατί ή τέχνη ή άληθινή δέν έχει ήλικία.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ MAX ΘΕΑΤΡΟΥ

Τά δνειρά μας εΐναι ένας πλούσιος γάμος, ένα αύ- 
τοκίνητο, μιά πολυκατοικία. Καί μετά νά φύγωμε 

άπό τό θέατρο.

ΤΙΓΜΗΣ
E m u

Ο Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

ΤΑ ..ΠΑΡΑπ&ινιιΐΐΐπ L i l t
ΟΜΙΛΟΥΝ Η ΑΙΖ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΚΑΙ

ΤΗΣ ZQM ΤΗΝ
Ο κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΛτω βτον κάμπο,
κάτω orryv ΈλασσόΙΗΧ. 

πότιζε ό Γιάννος,
ποτίζει κι- ή Π«γών«...

Γνοστδ τό τράγοΰδι. "Ολοι μας 
τό έχουμε σιγοτραγουδήσει. Μά 
πιό πολύ γνωστή μάς εΐνε ή δημι
ουργός του. Ή  Σοφία Βέμπο. Ή  
τραγουδήστρια μέ τήν ώμορφη κορ 
μοστασιά, μέ τήν παράξενη φωνή, 
μέ τόν ιδιαίτερο, τόν ξεχωριστό τύ-, 
πο πού δημιούργησε πάνω στήν 
σκηνή άσφαλώς και δικαίως άπο- 
λαμβάνει τής έκτιμήσεως τοΰ κοι- 
νοΰ.

’Άγνωστη, μικρή, χωρίς νά έχη 
καμμιά σχέσι μέ τήν ράμπα, μέ μό
νη τήν άγάπη της γιά τήν μουσική, 
άνέβηκε πάνω στό παλκοσένικο, 
τραγούδησε, χειροκροτήθηκε. Στά
θηκε πλέον.

’Ακολουθώντας τά δήαατα της 
πρώτης ρωμαντζιέρας της σκηνής 
τής Σωτηρίας ' Iατρίδου, έφτασε 
πιά στό σημείο, πού κάτω άπό τόν 
δικό της τρόπο,· τό τραγοΰδι της 
νά σημειώνη «σουξέ» -στό διεθνές 
πλέον κοινό. Αίγυπτος, Τουρκία 
καί τώρα ή Κύπρος, έλληνικός καί 
ξένος κόσμος μαγεύεται άπό τό 
τραγοΰδι της περίφημης καί παρά
ξενης Έλληνίδος τραγουδίστριας.

(Τόσο καλοβαλμένη στή θέσι 
της, μέ μιά ήθοποιΐα έρμηνευτική 
τοΰ τραγουδιού της, κατορθώνει τό 
λίγο διάστημα τής ώρας πού γεμί
ζει τήν σκηνή καί τό θέατρο νά τό 
κάνη μιά όλόκληρη παράστασι).

'Η Σοφία Βέμπο εΐνε ή κοπέλλα 
πού τραγουδάει στό παλκοσένικο 
μέ ικέφι, δχι γιατί κάνει ένα έπάγ
γελμα. Φρέσκη κάθε βράδυ, άκοϋ- 
ραστη, ικανοποιεί στό «μπιζάρισμα» 
δλο τό κοινό.

— Σοφία, τήν Παγώνα.
— Σ ’ άγοοιώ !
—θά περιμένω κλπ.
Κάθε ένας έπιθυμεΐ ν’ άκούση τό 

τραγούδι πού περισσότερο τοΰ ά
ρεσε.

Κι’ ή Σοφία άπαντά:
—Άγωνία.
Κι’ άρχίζει μέ τό ίδιο κέφι τό 

τραγούδι πού στό τέλος τό πνίγουν 
τά βροντώδη χειροκροτήματα τοΰ 
ικοινοΰ.

Ή  Βέμπο δμως δσο γνωστή κι’ 
άν εΐνε ώς τραγουδίστρια, δσο κι’ 
άν έχει μπή σ’ δλα τά «σπίτια» ώς 
πλάκα γραμμοφώνου εΐνε δμως πο
λύ άγνωστη σ’ δλους μας.

’Έφτιαξε ένα τύπο: Τοΰ άκαθό- 
ριστου κοριτσιού.

Κι’ έτσι δταν ξεφυλλίσουμε μιά

μαργαρίτα, άδικα θά κόψουμε τό 
τελευταίο φυλλαράκι γιατί δέν θά 
ξέρουμε άκόμη τί εΐν’ ή Σοφία.

Γι’ αύτό προσπαθήσαμε δσό μπο
ρέσαμε νά γνωρίσουμε στό κοινό 
τήν άγαπημένη του τραγουδίστρια.

Μάς δέχετε στό κομψό διαμέρι
σμά της στήν όδόν Άραχώδης 61. 
Εΐνε'μεσημέρι. Ετοίμαζε τό φαγη
τό τής οίκογενείας της.'Εΐνε σπου
δαία στό μαγείρευμα. Δίπλα της 
παραστέκει ή χαριτωμένη άδελφού- 
λα της. Αύτή κεντόί.

Μέσα λοιπόν σ’ αύτό τό έντελως 
οικογενειακό περιβάλλον άρχίζουν 
τά «βάσανα» τής Σοφίας.

—’Έχετε άπογοητεύσεις άπό τήν 
ζωή.

— ΟΟτε είχα. Οϋτε έχω...
—Τότε πρέπει νά εΐσθε ευχαρι

στημένη ;
—"Εχω τρομερή αισιοδοξία καί 

γι’ αύτό είμαι εύχαριστημένη. Δέν 
μετενόησα ι̂οτέ μου γιά δ,τι έκα
να. “ Ο,τι σκεφθώ καί άποφασίσω 
τό έκτελώ.

—Πώς σάς γεννήθηκε ή ίδέα νά 
τραγουδήσετε;

—Εντελώς αυθόρμητα βγήκα. 
Τήν αιτία δέν τήν γνωρίζω. Τί ση- 
μασίοτν έχουν δλα αύτά, άφοΰ τώ
ρα βγήκα καί δέν μετενόησα. Σή
μερα μάλιστα κλείνω 5. χρόνια καί 
4 μήνες.

—Εΐσθε προληπτική;
—’Όχι πολύ. ’Έχω κι’ έγώ μερι

κές προλήψεις ώς γυναίκα. Πι
στεύω στά δνέιρα καί στήν τύχη.

—Πέστε μου ένα δνειρό σας;
—Αλήθεια. Μικρή, πολύ μικρή, 

είχα δή ένα δνειρο. Στεκόμουνα 
ψηλά σέ ένα μέρος. Κάτω έβλεπα 
■κόσμο, πολύ κσσμο, καί κάτι έλε
γα. Κάποια φωνή μοΰ έλεγε:

—Αύτή εΐνε ή δουλειά σου.
Τώρα βγάζω τό συμπέρασμα πώς 

τό δνειρο έκεΐνο έγινε πραγματικό- 
της. Εϊνε ή σημερινή μου κατάστα- 
σις.

—Ποια εΐνε ή κρυφή σας φιλοδο
ξία;

Ή  Σόφια otyfli. Δέν θέλει ν’ d,
παντήση. Δέν έπιθυμεΐ νά μαθευτή 
κάτι πού ζηλευτά κρατά μυστικό 
της.

Καί έτσι σάν σέ ϊκστασι.
—Μ’ άρέσει τό θέατρο. Μά τρα

γουδώ στά γραμμόφωνα. Ταξίδια 
στήν Αίγυπτο, στήν Πόλι. Νά έχω 
τό σουξέ μου...

—Σάς άρέσει τό σινεμά;
-’Πολύ. "Επαιξα γιά πρώτη φο

ρά καί δέν ένοιωσα καμμιά άπο-

γοήτέυσι. Φρονώ δτι ήαουν αρκετά 
καλή. Πρόκειται δέ νά ξαναπαίξω.

Καί πότε σκέπτεσθε νά έγκατα- 
λείψετε τό θέατρο;

—Λίγο πρίν μέ έγκαταλείψη αύ
τό...

—Ποιό: τραγοΰδι δικό σας σάς ά-· 
ρέσει περισσότερο;

—"Ολα. Γ ιατί σ’ δλα τά τρα
γούδια μου δίνω τήν ψυχή μου. 
'Άλλως -τε γι’ αύτό έχω καί έπιτυ
χία.

—Σάς έχουν κάμει έρωτικάς έξο- 
μολογήσεις;

—"Ε  ί Γυναίκα είμαι κι’ έγώ. 
Κάποιοι μοΰ έχουν μιλήσει γι’ ά
γάπη.

—Μήπως εΐσθε έρωτευμένη;

Καμμία άπάντησις. 'Υπάρχει μυ
στικό; Τί λέτε;

Νομίζω πώς δέν χρειάζεται πρό
λογος. Γιατί οϋτε καί στήν σκηνή 
δέν τόν προλογίζει κανείς. Μονάχα 
ή μουσική άρχινά καί πάνω στό 
«παλκοσένικο» ή δημιουργία του 
προκαλεΐ τήν έκπληξη, τήν κατά
πληξη, τόν θαυμασμόν. "Ο,τι θαυ
μάζουμε στόν κινηματογράφο, βλέ 
πσντας στά έντυπωσιακά έργα, στίς 
«ρεβύ» τόν πλούσιο σκηνικό διάκο
σμο,, τό μπαλλέτο, τόν ρυθμικό χο
ρό μας τάχει προσφέρει άφθονα, με 
λετημένα ένας σεμνός ήρως τής 
σκηνής πού μας εΐνε πολύ γνωστός 
έδώ καί μερικά χρόνια: ό Σταΰ
ρος Σπυρόπουλος.

— Ποιός χορός σάς άρέσει καλ
λίτερα ό μοντέρνος ή ό κλασσικός;

— ‘Ως χορευτής άρχισα άπό τόν 
μοντέρνο. Αύτόν δίδαξα καί στά 
μπαλλέτα μου. "Ηδη : δμως προχω 
ρώ πρός τόν κλασσικόν γιατί αύτός 
εΐνε τέχνη.

— Πότε νομίζετε δτι θά φθάσετε 
έκβ£ πού θέλετε ;

— Μετά μίαν πενταετίαν. Πρόκει
ται προσεχώς νά φύγω γιά τήν Εύ. 
ρώπη γιά σπουδές, μετά τήν έπι- 
στροφή μου θά βρίσκομαι στό καλ. 
λίτερό μου άν μή τέλειο σημείο.

— Σ ας έχουν «προγκάρει» ;
— Ποτέ· Διότι δέν έχω δημιουργή 

σει άτμόσφαιρα έγωΐστική.
— Ε ιχοτΓ* τράκ καμμιά φορά ;

. γ— Τό 1933. Είχαμε κατέβη μέ 
τόν θίασο Σύλιβα στόν Πειραιά.

Παρτεναίρ μου ήτο ή ΤΗρα Μαρκο- 
πούλου. "Οταν βγήκα στήν σκηνή 
μ’ έπιασε ένα φοβερό τράκ. "Εχασα 
κυριολεκτικώς τά βήματά μου. Τό 
α°τό έπαθε καί ή Μαρκοπούλου· 
"Αρχισε λοιπόν τότε ένα κυνηγητό 
πάνα στήν σκηνή. Δέν βλέπαμε τήν 
ώρα νά σταματήσπ ή μουσική καί 
νά πέση ή αύλαία. Τό παράδοξο δέ 
εΐνε δτι ήλθε ϋστερα στό καμαρίνι 
μου ένας φίλος μου καί μέ... Οννε- 
χάρη θερμά γιά τόν ώβαΐο χορό 
πού ποτέ μέχρι τότε 'ιέ,/ είχα χορέ 
ψει έτσι. Άσφαλώς δέ δέν είχα χο
ρέψει έτσι ποτέ.

— Σ«ς φτιάξοινε ποτέ καμμιά λα 
χτάρα ;

— Πέρυσι τό καλοκαίρι στοΰ Σα 
μαρτζή· "Οταν τελείωσα τόν χορό 
μου πήγα νά ντυθώ καί. βρήκα τά 
ροϋχα μου... ραμμένα. Ή  Άλικη 
Βέμπο Kt’ ή Μιμόζα ξέροντας»πώς 
έγώ είχα κάποιο έπεΐγον ροατεβοΟ 
μοΰ ράψανε τά ρούχα, γιά ν’ άργο- 
πορήσω. Μά κι’ έγώ πήρα ένα πο
τήρι μέ νερό καί τίς κατάβρεξα. 
Έτσι ξόφλησα τήν λαχτάρα πού 
μοΰ φτιάξανε·

— ’Έχετε τήν έντύπωση δτι στό 
σινεμά θά είχατε έπιτυχίοτν ;

— Γιά τό σινεμά έκανα στήν άρχή 
δνειρα. ’Έβγαλα καί φωτογραφίες 
καί τίς πήγα στό κ. Γαζιάδη. Άλλά 
άμέσως σχεδόν βρέθηκα στό θέα
τρο. "Αμα μοΰ δοθή ή εύκαιρία θά 
δοκιμάσω καί στό σινεμά καί τότε... 
βλέπουμε·

— "Εχετε έρωτικές έπιτυχίες ;
— Κάτι διαδίδεται.
— Ποιά «παρτεναίρν βρήκατε .καλ 

λίτερη ;
— Τήν Νίνα Παυλόφσκα. Ή  όποία 

μάλιστα στόν κλασσικόν εΐνε άφθα
στη.

— Σέ πόσο καιρό σβάνει τό αί
σθημά σας ;

— Έξαρτ»ται άπό τήν γυναίκα. 
Δ*ν άνέχουμε ώρισμένες ίδ'οτροπί- 
ες. "Αμα ή γυναίκα μέ πειράξει. Τε 
λ< ίωσε·..

Έφ ’ ώ καί τελείωσε...
Ε. Π Α ΣΠ Α Λ ΙΑ ΡΗ Σ

fft θέατρον τό «Περοκε» προχθές ενοικιάστη 
στήν Άφεντάκη δόθηκε όριστικώς, τήν Νίνα 
καί θάναι τρίτος θίασος στό της Παλλάδος ’Άστυ, 

τούτέστιν τήν ’Αθήνα.

Πολύ μεγάλος θίασος σ’ αύτό θά στεγασθή 
κι’ δπως προβλέπουν μερικοί καλώς θά έργασθή, 
διότι θάχη πρόσωπα καθ’ δλα ζηλευτά 
κι’ είσέτι περισσότερον, θάχη πολλά λεφτά.

Ό  Γιάννης Σ τυλιοτνόπουλος αύτόν θά διευθύνη, 
αύτός θά δίνη προσταγές καί πρόστιμα θά βάζη 
καί άκεραίαν πάντοτε θά φέρη τήν εύθύνη 
γιά δσα έργα ό θίασος έκεϊνος θ’ άνεδάζη,

Μέ μόνην τήν διαφοράν πώς δέν εύρέθη καί 
κατάλληλός τις συγγροοφεύς νά μπη στό «Περοκέ».

Τό πράγμα δέν στενόχωρε! καθόλου τόν Μαρτίνο 
— Καί νά πιστεύσω τείνω —

—Χωρίς δηλώσεις βέβαια νά γίνουνε σαφείς — 
δτι τόν χρόνον σπαταλοΰν καί τά λεφτά τους άδικα 
γιά νάβρουν, τί νομίζετε; Δυό μόνον συγγραφείς 
καί δεν τούς παραγγέλνουνε άμέσως στά... το υ ·

(β λ ά δ ι κ α
άφοΰ στό κάτου-κάτσυ 

Εχει κι’ αύτός ό ίδιος τουβλάδικα δικά του!

Μάς φεύγουν καθημερινώς οΐ καλλιτέχνες δλοι 
καί άνευ οϊκτου άφίνσυνε τών ’Αθηνών τήν πόλι 
φεύγουν τενόροι καί ντιζέζ, μαέστροι κι’ άλλοι κι’

(άλλοι
κι’ έμεΐς θά τοΰς κυττάζουμε στό μέλλον μέ τό..,

(κ υ ά λ ι.

Έκτός δέ τών καλλιτεχνών όπού κατά καιρούς 
στήν ξένην τούς έτράβηξεν αύτός δ μέγας ρους 
καί ό Γιαννίδης έφυγε καί πήγε στό Παρίσι, 
πρός τέρψιν κι’ άγαλλίασιν τού Γιάννη Κυπαρίσσι. 
Γ ιατί κι’ αύτός θά δυνηθή δυό έργα νά σύνθεση, 
νά βρη καί στά προγράμματα καί τ’ δνομά του θέσι, 
μιά καί τόν διακρίνουνε έτών άπείρων πεΐραι 
άλλά ραδιόΑωνον ιδιόκτητον έπηρε!

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Οί ξενύχτηδες ξοδεύουν τά χρήματά τους, ένφ οΐ 

δικοί μας «Ξενύχτηδες» εισπράττουν χρήματα.
ΕύαγγελΙδης — Σακελλάριος

Τήν καλλιτεχνική μου ζωή γιά μιά πολυκατοικία;
Ρίτα Δημητρίου

Ή  ’Αθήνα έχει κέφια. Άπόδείξις οϊ είσπράξεις 
τοΰ έργου μου.

Δ. Γιοηα/ουκάκης
Είμαστε μεγάλες καλλιτέχνιδες άμα τραγουδάμε 

μαζί.
Ρίτα Δημητρίου — Λουΐζα Ποζέλλι

"Ολα τά κορίτσια πού διαθέτουν πενήντα δρα. 
χμές τόν μήνα εΐναι κινηματογραφικοί άστέρες.

Μαδράς
Διευθυντής Κινηματογραφικής Σχολής 

Είμαι πρωταγωνίστρια, καθ’ δ διαθέτουσα 2<3θ' χι
λιάδες δραχμές.

Νίνα Άφεντάκη

Ο Μ ΙΛ Ο Υ Ν  ΟΙ Τ Α Ξ Ι Θ Ε Τ Ρ Ι Ε Σ

Σ ’ έναν άπ' τούς κεντρικωτέρους ' 
κινηματογράφους μας, ένα μπουκέ 
το,'άπό·'όκτώ κορίτσια μέ μαύρες] 
ποδιές κι’ άσπρα γιακαδάκια—ϊδι- 1  

ες μαθήτριες—μέ ύποδέχονται· Κά
θονται μπρός στήν μεγαλοπρεπή1 
του είσοδο, κροττώντίας, τά προ
γράμματα καί... τό φαναράκι. Ή  
ώρα είναι μιάμισυ μεσημέρι, Λίγο 
πρίν ν’ ,άρχίση ή δουλειά· Ό  σκο
πός τής έπισκέψεώς μου στήν άο- 
χή τίς τρομάζει, έπειτα τίς καθησυ 
χάίΓει, καί τέλος, τίς ένθουσιάζει.

Ή  Πόπη, ή Μαίρη, ή Βασιλική, 
ή Καίτη’ κ.λ.π. έχουν νά ποΰν πολ
λά πράγματα·

—Οί πιό παράξενοι πελάτη σας 
κορίτσια;

—Οΰ! άμέτρητοι·, μ’ άπαντοϋν 
μαζί, γελαστές.

—Σ ’ έμένα, πετάγεται ή Πόπη, 
πέρισυ, έτυχε κάποιος πολύ πα
ράξενος πελάτης. Πάντοτε έρχόταν 
κάθε δευτέρα, . τγ’ άλλάζαμε πρό
γραμμα, έξη μέ όχτώ. Χι’ είχα πα

ρατηρήσει, δτι έμένα προτιμούσε, 
χωρίς βέβαια νά τό δείχνη, γιά νά 
τού προσφέρω κάθισμα. Άλλά, ε
πειδή τό μπουρμπουάρ του μοΰ τδ- 
δινε σοδαρά—σοβαρά, δπως δλοι, 
δέν μποροΰσα V& ύποθέσω, οϋτε 
κάν, πώς μέ κορτάριζε. Φαινόταν, 
άλλωστε πρώτηις τάξεως κύριος- 
Ξέχασα νά σάς πώ τήν ιδιοτροπία 
του. Πά νά προτίμησή τήν Α ή Β 
θέση, έπρεπε προηγουμένως νά γύ
ριζε δλη τήν αίθουσα. Καί στό τέ
λος, καθόταν έκεΐ πού στήν  ̂άρχή 
τοΰ πρότεινα ‘γώ καί δέν τ’ άρεσε. 
Μιά Δευτέρα νοιπόν, ξανάρθε. Τόν 
είχα τιόσο συνηθίσει, ώστε τόν 
περίμενα πάντοτε. ’ Μπήκαμε μέσα 
στήν αίθουσα ή όποία ήτανε γεμά
τη κείνη τήν ώρα, καί δπως τίς 
άλλες φορές, έτσι καί τώρα, τρι- 
γυρνάγα,με γύρω, γύρω, γιά νά 
βροΰμε θέσι· Έριχνα τό φώς, δ
που ήταν άδεια καθίσματα, μ’ αύ- 
τός τά κύτταζε άδιάφορα καί προ- 
χώραγε. Έπί πέντε λεπτά μέ κα
θυστερούσε. ’Άρχισα ν’ άνυπομο- 
νώ. Κι’ άν δέν ήταν τακτικός υας 
πελάτης, θά τόν είχα άφήσει. Φαι
νόταν λίγο έκνευρισμένος σήμερα, 
κι’ αύτό... μοϋδινε στά νεύρα. Ξα
φνικά δμως, τή στιγμή πού βρισκό
μαστε στά τελευταία καθίσματα, 
κάνει μιά άπότομη στροφή πρός 
έμένα, στέκεται σά μάρμαρο, καί 
μοΰ λέει σβυστά, «σ’ άγαπώ!». 
Δέν πρόφτασε νά τελείωση, καί— 
τί άπογοήτευση τοΰ φουκαρά!—ά- 
νάδουν τά φώτα! Καί τόν άντίκρυ 
σα κατακόκκινο, ίδρωμένο καί μ’ 
άντίκρυσε σοβαρή, θυμωμένη!. ; 
Σάν ν’ άδιαφόρησα’τελείως, σάν 
νά μήν & kc ja<x τίποτα, τοΰρριξα έ. 
να άδειανό κάθισμα. Αύτός-κάθη- 
σε,άμίλητος, αοϋδωσε τό κανονικό 
μπουρμπουάρ μου, τραύλισε συγ

γνώμη, κι’ άπό τότε.. μέχρι σήμε
ρα, ποΰρχεται πάντα, τήν ΐδια μέ
ρα καί τήν ίδια ώρα σοβαρός—σο
βαρός, κάθεται άμέσως δπου τοΰ 
δείξω. Μέ μιά λέξη.·.

—Τόν.. βάλατε στή θέση του πιά.
=Άκρι6ώς!..
—"Οταν ρίξοήτε (ποτέ, τ<> φώς 

τοΰ φαναριοΰ σας, ξαφνικά πρδς 
ένα μέρος τών καθισμάτων, τί τό 
πιό' παράξενο άντικρύσοπε;

Τόν λόγον τόν έχει ή Μαίρη':
—Πρό ήμερών εΐχεν έρθει ένα 

άντρόγυνο, μεγάλών·.. διαστάσε
ων. Χοντρός έκεϊνος, ύπέρχονδρη 
έκείνη. Μπήκαν γελαστά, άγκαζέ, 
σάν έρωτευμένα πουλάκια,, καί κά- 
θησαν σέ μιά1 άπόμερη γωνιά,- Τό 
τρίξιμο τών πολυθρόνων καί τό ξε 
φύσημά τους, άνησυχοζσε δλη ιήν 
αίθουσα. Πιό κωμικό—μά καί πιό 
άγοοιημένο—ζευγάρι δέν είχα δή. 
Τούς παρατηρούσα άρκετά λεπτά, 
άλλ’ : έπεσε δουλειά καί τούς ξέχα
σα· “Οταν έπειτα άπό μισή ώρα, 
τούς θυμήθηκα καί, δλο περιέργεια 
θέλησα νά τούς δώ άκόμη μιά φο
ρά, γιά νά γελάσω, έρριξα τό φώς 
τοΰ φακοΰ μου πρός τό μέρος τους 
κι’ είδα·., ώ είδα νά τραβομαλ- 
λιοΰνται!..  Καί τό παράξενο, χω 
ρίς νά βγάζουν άχνα... δταν ά
ναψαν τά φώτα, σηκώθηκαν’ γελα
στοί, πάλι, άγκαζέ, έρωτευμένοι, 
'κά’Γ  μ'έγόίΧοπρεπώς έφυγαν!’ ·

—’Έρχονται πολλά έρωτικά ζευ 
:γάρια;

—Αμέτρητα ! Αύτά μπορφ νά 
πώ, συντηρούν τούς κινημ'ατογρά- 
φους.

—"Ε, τότε θά διαμαρτύρεται..
—Ποιός;
— Ό..· Φιλόπαππος !. ·.
—Μά είναι σωστό1 νά τόν σκέ

φτονται τώρα; Μέσα σέ μιά αϊθου 
σα κινηματογράφου, χίλιες φορές 
καλύτερα μποροΰν νά τά «πουν» 
καί νά φιληθούν..

—Τούς βλέπετε νά φιλιοΰνται;
—"Ο χι.. τούς άκοΰμε!
—Αλήθεια, κορίτσια. Κάθε μέρα 

πού βλέπετε τίς ότάρ στήν όθόνη, 
τίς ζηλέψατε ποτέ;

—Πώς, μοΰ λέει πρώτη ή Βασι
λική, τσαχπίνικα, έμένα μοϋχει μπή 
μανία νά γίνω ή δεύτερη Βίβιαν 
Ρομάνς.

—Σώπα καυμενη, τήν διακόπτει 
ή Καίτη, πάντα θές νά γίν{)ς άπό 
μία: Πάτε Ρομάνς, πότε Μάρθα 
’Έγκερθ, πότε Μάρλεν Ντήτριχ. 
Μείνε σταθερή. "Ετσι δταν άλλά- 
ζης,. δέ θά γίνης τίποτα... Καλά κά 
νω έγώ.

—Μένετε σταθερή;
—Καί βέβαια.·.
—Σέ ποιά, άν έπιτρέπετε;
■ Σέ καμμιά! Συχάθηκα τόν κι

νηματογράφο.
—Θάχετε λόγους...

—Άπειρους· Είδα έβδομηντοοχέν 
τε φορές τήν... Π^οσφυγοπούλα. 
Είχα τό κουοάγιο καί τίς μέτρη
σα !

—Ποιά έργα άκοΰτε, νά έπαινή 
τό κοινό.

—’Εκείνα πού·., δέν είναι έργα.
—’Έτυχε καμμιά σας νάνε ταξι

θέτρια στό θέατρο τό μουσικό;
— Έγώ άπ<χντά ή Λίτσα — μιά 

καστανόξανθη μικρούλα— πρό έ
τών, ήμουνα στό θέατρο Σαμαρ
τζή.

— Γιά τούς «πελάτες» τών πρώ
των καθισμάτων, δέν μάς λέτε με
ρικά πράγματα ;

—ξύχαρίστως. Πρώτα — πρώτα, 
τούς ξεχωρίζω στά δύο : Στούς 
πολύ νέους, τά λεγάμενα «παιδαρέ- 
λια» καί στοΰς γέρους, κι’ οί μέν 
κι’ οί δέ εΐναι κατά τό πλεΐστον 
κουβαρντάδες, κι’ έρωτευμένοι μέ 
τό γυναικείο προσωπικό του βιά
σου.

—’Έγινε έπεισόδιο ποτέ'μέ κα
νέναν άπ' αύτούς;

— Βεβαιότατα. Κάποιος φαίνεται 
ήτοίν ξετρελλαμένος μέ τήν Μιμό
ζα. Δέν άφηνε βραδύς πού νά μήν 
πληρώση πενηντάρι καί νά στρογ- 
γυλοκοίθήση στήν πρώτη σειρά· Σέ 
κάθε πρεμιέρα, έστελνε στή Μιμό
ζα, άνθοδέσμες. Έγώ, τόν είχα 
μυριστή καί τόν παρακολουθούσα. 
'Ένα μήνα θά δάστηξε αύτό. Ό 
πότε, μιά βραδυά, μέ φωνάζη, μοϋ 
δίνει ένα γερό μπουρμπουάρ, καί 
μέ παρακαλεΐ νά πάω τήν κάρτα 
του στή Μιμόζα. ’Έγροαρε κάτώ 
άπ’ τδνομά του, πού δέν τό θυμά
μαι, τίς λέξεις: «Μετά τήν παρά
σταση, έξω άπ’ τήν είσοδο τοΰ 
θεάτρου»· θά τοϋφερνα τήν άπάν
τηση «ναί», ή «δχι». "Οπως ήταν 
έπόμενο, άλήθευσε ή δεύτερη. "Ε 

λα δμως πού... ήθελα νά γλεντήσω 
μαζί του, λιγάκι; Χωρίς νά σκε- 
φτώ, τίποτα παραπάνω τοΰ λέω 
«ναί»! Γιά τήν άλλη μέρα δμως·

Τό παιχνίδι μου τό είπα καί σέ 
δυό — τρεΐς άλλους συναδέλφους, 
καί πράγματι τήν άλλη ^ιέρα, μετά 
τό τέλος τής παραστάσεως, κρυμ
μένοι μεΐς άπέναντι άπ’ τό θέατρο 
σέ μιά σκοτεινή γωνιά, περιμένα- 
με. Βέβαια, ή Μιμόζα θάφεΰγε γιά 
νά πάη στό σπίτι της. Κσα νάτη σέ 
λίγο, γελαστή, άνύποπτη, βγαίνει 
άπ’ τήν κεντρική είσοδο μόνη. Ό  
«έρωτοχτυπημένος» άς τόν ποΰμε, 
χωρίς νά χάση οτιγμή, τήν πλησιά 
ζει. Βγάζει ύποκλινόμενος τό κα. 
πέλλο του καί τραυλίζει:

—Καλησπέρα·,, είμαι...
Μά κείνη τσιμουδιά. Προχωρεί, 

μπαίνει σ' ένα ταξί κάί- ξεκινά. 'Ί- 
σως καί νά μή τόν είδε.

Αϋτός έμεινε σύξυλος. *το,ιο ρε
ζιλίκι δέν τό περίμενε. Μερικοί πα
ρατήρησαν τό κάζο του καί χαμο
γελούσαν ειρωνικά. "Εφυγε τρεχά
τος.. Έ ν  τούτοις, άρκετές βραδυές. 
έρχόταν συνεχώς στό θέατρο έπει
τα έπειτα άπ’ αύτό. Καί πάντα, σχε 
δόν, έδινε σέ μένα ή στίς άλλες τα
ξιθέτριες νά τοΰ π«νε κάρτες, δχι 
τώρα πρός τήν... σκληρόκαρδη Μι
μόζα. άλλά πρός δλες τίς άλλες 
πρωταγωνίστριες καί μή. Κι* άπ’ δ
λες άρπαζε τή χυλόπητα. "Ωσπου 
τάφτιαξε μέ μιά. μπαλαρίνα, ρωσσί- 
δα, τοΰ θιάσου, κι’ άπό τότε, οΰτε 
ξαναφάνηκε. 'Η τρέλλα, τοΰ είχε 
τ»εράσει!

—θέλεις ν’ άνεδής στό θέατρο ;
—Μιά καί δυό φορές τό σκέφτη- 

κα; Μά στό τέλος, δείλιαζα· καί δέν 
τ’ άποφάσιζα. ’Ά ν  κι’ είχα συνάδελ 
φό μου ταξιθέτρια, πού έγινε μιά

άπό τις πρώτες ντιζέζ καί τώρα, 
έχε^παντρευτή κάποιον βαθύπλουτο.

—‘Ο κόσμος είναι εύγενικός μα
ζί σας ;

—Τίς περισσότερες φορές. Έκτός 
άπό μερικούς γκρινιάρηδες, τσιγ
κούνηδες καί νεαρούς, πού θεωρούν 
τό εύκολώτερο καί διασκεδαστικώ- 
τερο πράγμα νά μάς κάνουν κόρτε. 

! Πρίν νά μποΰν άκόμα στήν αίθουσχ,
! απο τήν είσοδο. Μά τούς έκδίκοΰμ^ι 
I εγώ τούλάχιστο.
| —Πώς;
ι —Ανάβω τόν φακό μου στήν ρχή,
j τον σβύνω μετα, -τούς όδηγώ δπου
θέλω, καί τούς ρίχνω πάνω στά...
ντουβάρια!.. Μά δέν βαριέστε. Τά
ντουβάρια· έξακολουθοΰν νά μοΰ
ζητούνε ραντεβού ! "Ωσπου, χάνοι
τήν ύπομονή μου καί τούς ρίχν»
δλο το φώς τοΰ φακού στά ιαάτια
τους καί... ήσυχάζουνε!

***
Μέ τήν κουβέντα ξεχαστήκαμε. 

Ή ώρα είναι παρά τέταρτο δύο, κι’ 
άρχίζουν νά μπαίνουν οί πρώτοι 
πελάτες. Τίς άποχαιρετώ καί τίς 
βλέπω, γιά μιά στιγμή, μέ τό χα
μόγελο στά χείλη, νά όδηγοΰν μ' 
εύγένεια, τόν κόσμο στίς θέσεις 
τους. Ή  αίθουσα άμέσως γεμίζει. 
Η δουλειά πέφτει μαζεμένη. Τά 

φώτα σβύνουν. Καί τά φανάρια μέ
σα στό σκοτότδι άναβοσβύνουν, σά 
μικροί φάροι. Πόσα έρωτικά ζευ
γαράκια θά βροΰν πάλι έδώ μέσα 
κοααφύγιο. Πόσοι γκρινιάρηδες καί 
τσιγκούνηδες, δέν θά δώσουν τή 
δραχμή, τους στή φτωχή ταξιθέτρια. 
Καί τό σπουδαιότερο πόσοι θά τήν 
κορτάρουν σά σκοτεινά.
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