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‘Ο κ. ’Αλέξανδρος ’Εμπειρικός 
τη μελέτη του γιά τόν Μπέρναρ 
Σώ έγραψεν έπίτηδες γιά τά «Π» 
ρασκήνια» .τή μετέφρασε δέ Από 
τη γαλλική γλώσσα πού σ’ αύτή 
γράφει ό κ. Εμπειρικός ή κ. Μαρία 
Π. Άργυροπούλου.

\·
Ό  Μ.τέρναρ Σώ είνε 2νας είρων 

παραδοξολόγος στοχαστής ~  δέν 
σκοπεύω σ’ αύτές τίς σελίδες νά έ- 
ξβνυχίσω τήν ηοιότητα καί τήν 
πρωτοτυπία τών ιδεών του—, πού 
έξέλεξε τή θεατρβγραφία γιά όρ
γανο τής σκέψεώς του. ’Απ’ τά πιό 
εκδηλωτικά μέρη τοΰ έργου του, 

άς τό ποΰμε άπ’ τήν άρχή, λείπει 
ή άνθρώπινη πνοή. Τό συγγραφέα 
απασχολεί περισσότερο τί σκέπτον
ται παρά τί αίσδάνονται τά πρόσω

πά του καί τάκομμάτια τβυ τά γεμί 
$ουν μάλλον κοινωνικές καί φιλο
σοφικές διαμάχες παρά συναισθη
ματικές περιπέτειες. Ώρισμένοι 
κριτικοί ξεκινούν άπ’ αΰτή τήν έκ- j 
τίμησι τής έμπνεύσεώς του, τήν ό
ποια τήν άξιβΰμε νά τήν έχουμε 

εκφέρει έμεΐς πρώτοι, κι’ άμφισδη- 
τοΰν τά θεατρικά προσόντα τών 
κομματιών του. ’Άλλοι άντιβέτως 
τά χαρακτηρίζουν ώς ύπερδεατρι- 
κά καί συμπεραίνουν πώς δέν έ
χουν άντίστοιχο προηγούμενο στήν 
παγκόσμια φιλολογία, παρά μόνον 

τά έργα τοϋ Άριστοφάνους καί, πρό 
πάντων, τοΰ Μολιέρου.

Δέν πιστεύω νά είνε καμμιά απ’ 
τις γνώμες αύτές ορθή. Στίς κρί
σεις, πού άναφέρουμε πρώτες πα
ραπάνω,έχουμε ν’ άντιτάξβυμε’πώς 
ό Σώ. μ’ ολβ πού τό ψυχρό πνεΰμα 
του φαίνεται νά έκτιμάη τή συγκί- 
νησι σάν ξεπεσμένη άγια, κατώρ 
βωσε τό θαύμα νά διαπλάσση στά 
κομμάτια τβυ ώς πραγματικές κω
μωδίες τίς διαλογικές συζητήσεις. 
Ώς κωμωδίες προικισμένες μέ κί- 
νησι καί άντιδέτως, γεμάτες σπιν- 
δηροδολήματα πνεύματος καί ,έΐκτά 
κτως απολαυστικές. Κύριους συντε 
λεστάς στήν έπίτευξι τοΰ κατορθώ 
ματος αύτοΰ άεωροΰμε τή διαρκώς 
«έ άδρές φαιδρότητες ξεχειλίξβυσα 
, ^ντασία τοΰ συγγραφέως καί τήν 
πλούσια κωμική τβυ ίδιοφυΐα, πβύ 
Αναδεικνύουν καί οί δυό τήν τόλ
μη καί τή δύναμι τών στβχασμών 
τβυ. Ό  κριτικός νβΰς τβΰ λβγοτέ- 
χνβυ συνοδεύεται δηλαδή έπιτυ- 
χώς, κατά τη γνώμη μας, άπ’ τό 
χάρισμα τοΰ πολυμήχανβυ διασκε- 
δάστβΰ. Ή  σβδαρότης τών θεμάτων 
τβΰ Σώ ικανοποιεί πραγματικώς τό 
θεατή σχετικώς μέ τήν ποιότητα

τής εΰχαριστήσεως, πού δοκιμάζει, 
άλλά έκεΐνο πβύ φέρνει τήν έπι
τυχία στά κομμάτια τβυ είνε άσφα 
λώς αύτό τό χάρισμα τβΰ διασκε- 
δαστοΰ.

Έξ άλλου μοΰ φαίνεται πλάνη 
ή σύγκρισις τοΰ Σώ μέ τό Μολιέ- 
ρβ. Βεδαίως βί δυό συγγραφείς έ
χουν ώρισμένες όμοιες πλευρές. 
Άλλά αύτές άναφέρβνται όχι τόσο 
στό περιεχόμενο βσβ στήν τεχνβ- 
τρβηία, στή μβρφή καί πρέπει νά 
προσέξουμε νά μήν άπατώμεθα. 'C 
Μολιέρος $ωγραφί$ει τά βαθύτερα 
καί πάντοτε αναλλοίωτα αισθήμα
τα τβΰ άνθρώπου. Άντιδέτως ό Σώ 
Απεικονίζει τόνκοινωνικό δίο ή τόν 
έπαγγελματικό. Τβΰ ένός ή τέχνη 
έχει άντικείμενβ τίς ίδιες σέ κάθε 
τόπο καί σέ κάδε έποχή έκδηλώ- 
σεις τής ψυχής μας, τβΰ άλλβυ τήν 
κοινωνική μόνο επιφάνεια τβΰ αν
θρώπου, τήν όποίαν προσδιορίζουν 
οί ρευστές συμπτώσεις καί οί περι
στάσεις. Οί κωμωδίες τοΰ Σώ όπου 
συ$ητοΰνται τά πρβδλήματα τής έ- 
πβχής μας, καθώς «ΤΟ Ε Π Α ΓΓ ΕΛ  
Μ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Σ  ΓΟ ΥΩ ΡΕΝ , 
ΤΟ Δ ΙΛΗ Μ Μ Α ΤΟ Υ  ΙΑ Τ Ρ Ο Υ , 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ Α Ι Ο Υ Π Ε Ρ Α Χ  
©ΡΩΠΟΣ» συγκεντρώνουν τήν πρβ 
°°χ ή  τήν έπικαιρότητά τους— 
μολονότι ύστερβΰν είς πρωτοτυπία 
οί Απόψεις, πού άναπτύσσβυν. Είνε 
όμως ζήτημα άν μετά παρέλευσι 
δύο ή τριών αιώνων δά είνε ζων
τανές όπως είνε ζωντανές καί σή 
μερα οί κωμωδίες τού Μολιέρου. 
Εννοώ νά διασαφηνίσω —αύτό ι
σχύει γιά όλο τό άρθρο μου— πώς 
άπ’ όσες όλικές κρίσεις θά διατυ
πώσω πάνω στό Σώ, έξαιρώ τά έ
ξής τρία κομμάτια τβυ: «Τόν Καί- 
σαρα καί τήν Κλεοπάτρα», τήν 
«Κάντιτας» καί τήν «ΆγΊωάννα». 
έπειδή μέ τά έξόχως δραματικά 
προσόντα τβυς κατέχουν ξεχωρι
στή δέσι στήν παραγωγή τβΰ λβγο 
τέχνου.

Ή  σύγχρβνη βεατρβγραφία πα- 
ρέμεινε μέτρια καί γι’ αύτό συνέ 
δηκε νά θέλουμε τό Σώ γιά πρώ
της γραμμής δραματουργό. Μοΰ 
φαίνεται όρθότερο νά σταματήσου
με σέ πιό μετρημένη έκτίμήσί του. 
Τά κομμάτια τοΰ Ίρλανδοΰ συγ- 
γραφέως έχουν όμολογουμένως 
πλήθος άπό πρόσωπα έκτακτα Αν
τιγραμμένα άπ’ τό ζωντανό άνθρω 
πο. Καί ή στάσις τους μπροστά σέ 
όσα συμβαίνουν Αναλογεί άπται
στα «ρός τήν έσωτερική τους φυ 
σιβγνωμία. Άλλά, άφοΰ τά στήση 
μπρός στά μάτια μας, στούς προ- 
(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελ.)
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ
Ή  γνωριμία μου μέ τόν Ξενό

δουλο είνε παληά, σαράντα σχε
δόν χρόνων. "Ημουν μαθητής τοΰ 
Γυμνασίου δταν έπεσε στά χέρια 
μου τό περιοδικό «Εστία», δπου 
πρό όλίγων χρόνων είχε δημοσιευ- 
θή τό μυθιστόρημά του «Μαργαρί
τα Στέφα». Τό διάδασα μέ τή δί
ψα τοϋ νέου πού διαδάζει τό πρώτο

Η ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
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ΤΣΟΥΧΛΟΥ - ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κα ΣΤ. ΤΣΟΥΧΛΟΥ
Κυρίες, Κύριοι καί δεσποινίδες. 

Άποκαλυφθήτε ! Σάς παρουσιάζω 
τήν Α. Μ. τή Βασίλισσα Μόδα. Τή 
κυδερνήτρα τής γυναίκας- Γυναί
κα κι’ αύτή. μ' όλα τά γυναικεία 
προτερήματα καί έλαττώματα. Ά -

τήν μεγάλη δοήθεια πάνω σ’ αύτό 
κό ζήτημα τής κ. Είρ. Νικολβύδη 
μάς πείθει ότι μόδα μπορεί νάχη 
κάθε κράτος χωριστή, καί ότι έ
μεΐς οί "Ελληνες, ό κατ' έξοχην 
ξενομανής λαός, μποροΰμε νά δη
μιουργήσουμε μιά περίφημη μόδα
άπάνω στά έλληνικά μβτιδα·

***
Αύτές βί έρωτήσεις καί σκέψεις 

μα$ϊ μέ τβ άν ή μόδα μπορεί νά 
λανσαρισθη άπό καλλιτέχνιδες 
πράμα πού ιδιαιτέρα ένδιαφέρουν 
τά «Παρασκήνια» μ’ έκανε ν’ Αρ
χίσω αύτή τήν έρευνα. Καί ν’ Αρ
χίσω άπό πβύ άλλοΰ ; Άπό Διός 
άρχεσθαι ! Στ. Τσούχλου. ‘Η γυ
ναίκα πού έγινε παράδοση. Τόσα 
χρόνια τώρα κυβερνάει τήν Έ λ 
ληνίδα γυναίκα, προσπαδώντας νά 
τήν κάνη πιό ώραία, πιό κβμψή, 
πιό γυναίκα.

Καλλιτέχνις ως τά δάδη της ψυ
χής της ! Τώρα μάλιστα έχτός ά- 
r.t τούς δυό γυιούς της πού διευ
θύνουν τό κάτω κατάστημα τής ό

S < '·«,

Ό  κ. Κ .  Καΐ)»φύλΧας

μυθιστόρημα καί μέ τόν ένθουσια- 
σμό τοϋ άνθρώπου πού βλέπει νά 
μιλοΰν γιά κάτι πού άγαπδ. Άπό 
τότε δΡάδασα δλα τά έργα τοΰ ά- 
γαπητοΰ καί σεβαστοΰ μου φίλου. 
Εΐνε τάχα άνάγκη νά πώ δτι μοΰ 
άρεσαν; Πρέπει δμως νά όμολο- 
γήσω δτι καί σήμερα άκόμη διατη
ρώ έξαιρετική άδυναμία γιιά τή 
.«Μαργαρίτα Στέφα», τό τελειότε
ρο, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, 
Ζακυνθινό μυθιστόρημα τοΰ Ξενο- 
πούλου, μέσα στό όποιο ζωντα*· 
νεύει ζωγραψιομένη μέ χάρι δυ
νατού καλλιτέχνη ή μεταβατική έ- 
κιείνη έποχή πού πέρνα άπό τήν 
Αγγλική προστασία στήν Μνωσι μέ 
τήν Ελλάδα.

Ό  Ζακυνθινός ή ό ξένος πού 
διαβάζει σήμερα τή «Μαργαρίτα 
Στέφα» Ξαφνιάζεται μπροστά σέ 
πράγματα πού δέν τά δρίσκει π?Λά 
στή Ζάκυνθο, και παραξενεύεται 
βλέποντας παληά ήθη καί έθιμα 
πού πέρασαν, τά όποια δμως δέν 
πρέπει νά λησμονηθούν* άλλά εΐνε

άνάγκη νά ζήσουν μέσα στήν άνά- 
μνησι, γιοαί δείχνουν τόν πολιτι
σμό δπου έφθασε τό νησάκι μας — 
πράγμα γιά τό όποιο πρέπει νά 
είμαστε περήφανοι — καί θά χρη
σιμεύουν πάντα γιά προτροπή στίς 
έρχάμενες γενεές.

Είς τό ζωντάνεμα λοιπόν τής 
εύτυχισμένης αύτής έποχής συντε
λεί πολύ τό Ζακυνθινό έργο τοΰ Ξε- 
νόπουλου, τό όποιο θά μείνη πο
λύτιμο στοιχείο γιά τήν ήθογραφία 
τοϋ τόπου μας κατά τό !θ ' α|ωνα. 
Ή  νέα γενεά δέν ξέρει τά παληά 
χρόνια, άλλ’ άνάμεσά μου βλέπω 
μερικούς πού έχουν τό βλιβερό 
προσόν δτι γνώρισαν τό ξεψύχισμα 
τής άρχοντικής ζωής τής Ζακύν
θου. Μέσα σ’ αύτούς μπορώ νά 
καταταχθώ κάπως κι’ έγώ. Δέν 
γνώρισα βέβαια τήν έποχή πού στή 
Ζάκυνθο δ χρυσός ήλιος συνηγωνί- 
ζετο μέ τό άφθονο χρυσάφι πού έ
κεΐ έφερναν τά άγγλικά καράβια, 
δπως ψάλλει ό συμπολίτης μας Φώ- 
σκολος

Εΐνε γλυκειά ή Ζάκυβο καί τ’ άγγλικά 
(καράβια

σ' aCitij σκορπούνε θησαυρούς, σ' αύτήν 
(6 αίώνιος ήλιος 

σκορπά παντού χαρούμενος τές ιτειό χρυ.
(σές έλπίδες.

Άλλ’ δπως στά γλυκά κι’ ευγε
νικά χαρακτηριστικά μιας ήλικιω- 
μένης γυναίκας μαντεύει κανείς τήν 
άμορφιά πού τή στόλιζε στά εύ- 
τυχισμένα είκοσι χρόνια της, έτσι 
κι’ άπό τά στερνά χρόνια τοΰ πε
ρασμένου αιώνα μπορεί κανείς μέ 
νοσταλγικό πόνο νά ξαναζωντανέ
ψω τά περασμένα.Πουθενά δέν ται
ριάζει περισσότερο άπό τή Ζάκυνθο 
ό περίφημος στίχος τοΰ Δάντη : 
Nessum maggior dolore che ricordesi 

del tempo felice nella fniseria·..
Γ ιατί δέν πρέπει νά κρύδωμε 

μιάν· άλήθεια, δσο πικρή κι’ άν 
εΐνε. Ό  σημερινός μαρκσμός τοϋ 
νησιοϋ μας, ή σημερινή διανοητική 
νάρκη του εΐνε τό άλλο άκρο τής 
εύτυχίας καί τοΰ πολιτισμού καί 
τής δόξας πού γνώρισε κατά τών 
περασμένο αιώνα, ό όποιος’ δι
καίως μπορεί νά όνομασθή ό Χρυ
σούς αιών τής Ζοκύνθου.

Ή  Ζάκυνθο εΐχε τήν εύτυχία νά
(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελ.)

Τ Α Ν Α Γ Ρ Α ΙΑ

στατη, χαριτωμένη, παρδαλή, Α
πλή...

Λ
Είνε ή μόδα τέχνη ; Έκείνοιι 

δηλαδή πού λανσάρουν καπέλλα 
μέ κοκορόφτερα, καπέλλα έν εΐ- 
δει τεντ^ερέδων, φονστάνια μα
κρυά, κοντά, πλισσέ, μέ φοΰστες 
φαρδειές ή κβλλητές ύιφάσματα 
λαμέ, κρέπ-ντέ-σίν, μεταξωτά, αύ 
τβί όλοι είνε καλλιτέχνες ;

Καταλαδαίνουν τή μεγάλη άξία, 
τί σημασία έχει γιά έλόκληρ© τό 
κόσμο τό νέβ μοντέλλβ φουστανι- 
βΰ ή καπέλλου ; Τό νέο χρώμα, 
ή νέα κόψη ;

Λ
"Α ν  ή γυναίκα είνε τό παν — 

τό πιό ώραΐο τραγοΰδι τής $ωής — 
γιά τβύς άντρες, τό πάν γιά τή γυ-ί 
ναΐκα είνε ή μόδα. "Ωστε ή μόδα j 
κυδερνάει.

Μάς κυδερνάει. Μάς σκορπίζει! 
χαρές, χαρούμενα χρώματα, γέ- 
λοια, αιθέριες έμφανίσεις. Τί είνε 
Μόδα ; Γιά τούς έχεφρβνοΰντες 
£,τι πηγαίνει σέ κάδε γυναίκα !..·| 
Γενικά ; Έκεΐνο πού έπιδάλλει, 
ένα λάδος, μιά στραδοκοψιά...

Ή  μόδα έχει διεθνιστικό χαρα- 
χτήρα ή μήπως μπβρεί νά μένη 
κλεισμένη στά σύνορα κάδε τό
που ; Ή  μόδα είνε συνισταμένη 
όλου τοΰ κόσμου ή κάθε έθνους ; 
Τό ύφυπουργείο Τύπου καί Τουρι- 
ομοΰ :·/άτω άπ’ τήν έξαιρετική κα
θοδήγηση τοΰ κ. Νικολβύδη καί

Φ Ο Υ Ζ Τ Α Ν ΕΛ Λ Λ

δοΐ Έρμοΰ, ή κ,'.ρη της, ή κ. Κα- 
ρανίκα Τσούχλου. είνε έξαιρετική 
δοηθός, ΰ καλλίτερα Αληδινή δη
μιουργός t

Λ
θάθελα νάμουνα διεδυντής γυ

ναικείου ραπτικοΰ οίκου 1 Δέν ξέ- 
p j  «ν αύτή ή σκέψη μβΰρδε — ά- 
νοιξις γάρ — σάν φύσημα άνοιξιά- 
τικου άέρα, σάν χάϊδεμα μυριά 
δων άχ’οιξιάτικων μυρωδιών—άλ
λά είνε σπουδαίο νά δλέπη<Γ τή 
$«ή Ανάμεσα Από μιά γυναίκα ! 
Άπό τή δασίλισσά τβυς μάλιστα, 
τή μόδα !

Πλατειά σαλόνια, δελβΰδα, ταν-
CH συνέχεια είς την 4ην σελ.)

ΜΠΟΡΕΙ ΜΑ ΗΑΙ10Η ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κ  N S T O J J U F I » :

Ή  παράστασις τοΰ «’Άιμλετ» μέ 
σύγχρονα κοστούμια άπό τόν άγ- 
γ,λικό Θίασο «’Όλντ Βύκ» έφερε 
πάλιν έπί τάπητος ένα παλαιό ζή 
τημα, άν μιτορί] ν’ αποδοθούν τά 
κλασσικά έργα συγχρονισμένα 
τούλάχιστον δσον άφορα τά κο
στούμια.

Γ ιά τό ζήτημα αύτό άρμόδιοι 
ν’ άπαντήσουν ήσαν οί 'Έλληνες 
σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ένδυ- 
ματολόγοι καί συγγραφείς, πρός 
τούς όποιους καί διετυττώσαμε 
σχετικό έρώτημα. Πρέπει νά ση- 
μειωθή δτι όί άπαντήσεις πού δη
μοσιεύονται κατωτέρω μας δόθη
καν πρίν παιχθή ό «’Άμλετ» άπό 
τόν αγγλικό θίασο.

Ο κ. Γ. Σ Α Ρ Α Ν Τ ΙΔ Η Σ
Ό  σκηνοθέτης τοΰ ήμικρατικοΰ 

θεάτρου Μαρίκας Κοτοπούλη κ. 
Γιαννούλης Σαραντίδης μας έδω
κε τήν έξής άπάντηση:

— Δέν μπορεί νά ξέρη κανείς 
πώς θ’ άποδώση ό αγγλικός θία- 
σοςι τό έργο τοΰ Σαίξπηρ. Πάν
τως τό πράγμα μοΰ φαίνεται κά
πως δύσκολο. Έ γώ  ποτέ δέν θά 
άνελάμβανα, γιά νά είμαι είλικρι 
νής, μιά τέτοια δουλειά... Έ ξ  άλ 
λου, δέ βλέπω νάχη αυτό καί κα
νέναν σκοπό. Νά πρόσθεση δηλα
δή τίποτα στήν τέχνη. ’Αφήστε τίς 
τεχνικές δυσκολίες πού δέν εΐνε 
καί λίγες.

»Ύπάρχουν δμως καί μερικά 
κλασσικά έργα, πού κάλλιστα, 
μπορούν νά παιχθοϋν συγχρονι
σμένα. "Οπως 6 «Πλούτος» τοϋ

’Αριστοφάνη π. χ. ποΰ παίχθηκε, 
μέ σκηνοθεσία τοΰ κ. Κοΰν.

Γενικώς, γιά νά μπορούν τά 
κλασσικά έργα νά σταθούν συγ
χρονισμένα πρέπει νά βρίσκων- 
ται καί σήμερα, άντίστιχοι τύποι 
τών έργων. Είδ* άλλως, τό απο
κλείω..

Ο κ. Τ. Μ Ο ΥΖΕΝ ΙΔ Η Σ
Ό  Β '  Σκηνοθέτης τοΰ Βασιλι

κού θεάτρου κ. Τάκης Μουζενί- 
δης άπάντησεν ώς έξής στό έρώ- 
τημά μας:

—'Όταν μιλοΰμε γιά κλασσικό 
έργο έννοοΰμε τή πνευματική έ
κείνη δημιουργία πού ξεπερνών- 
τας τά στενά πλαίσια τής έποχής 
πού φανερώθηκε, άποτείνεται σ’ 
δλους τούς άνθρώπους άδιαφόρως 
γεωγραφικού πλάτους καί έκα- 
τονταετηρίδος. Εΐνε δηλαδή έργα 
πού περικλείουν αιώνιες αλήθει
ες. Σάν τέτοια μποροΰν νά μάς 
συγκινήσουν δποιαδήποτε έξωτε
ρική μορφή κι' άν πάρουν, άρκεΐ 
νά μήν ύπάρχη αντινομία μορφής 
καί περιεχομένου. ” Αν π.χ. σέ μιά 
τραγωδία σάν τόν Μάκβεθ παρου 
σιάσουμε σκηνογραφία καί κο
στούμια φανταχτερά καί χαρού
μενα εϊτε τά σκηνικά αύτά καί τά 
κοστούμια εΐνε τής έποχής είτε εΐ 
νε μοντέρνα, θά χαλάσουν τήν ι
σορροπία μεταξύ τών διαφόρων 
στοιχείων πού άποτελοΰν τό έργο 
τέχνης καί έπόμενα θά έμποδί- 
σουν τήν αισθητική συγκίνηση. 
ΒέΒαια, ύπάρχει όργανική σχέση

.( Η συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

*Η κ # Α Λ ΙΚ Η , πού γιά τό χωρισμό της τόσος θόρυβος γίνεται στόν καθημερινό
Τύ πο.
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0 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΙΤΛΛΟΕ ΣΥΝΟΕΤΝΕ 
ΙΑΛΒΛΤΟΡΕ ΑΛΛΕΓΚΡΑ 

ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ”
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ί. ΜΑΓΚΑΙΒΕΡΑ

ΡΩ Μ Η, Μάρτιβς. — Άπό σήμε
ρα άρχί^ω μιά σειρά συνεντεύξε
ων μέ τβύς μεγαλυτέρβυς μοντέρ
νους συνθέτας τής ’Ιταλίας. Νομί.- 
$ω πώς δλοι οί άναγνώσται τών 
«Παρασκηνίων» θά θελήσουν νά 
γνωρίοι*υν τ,ίς σημεριγέ.ς δόξες τής 
'Ιταλικής Μβυσικίίς.

Τήν ολην αύτήν έργασίαν μβυ. 
πολύ δύσκολβν καί λεπτήν γιά τό 
ζήτημα τής άρχικής έκλογής, μέ 
ποίον Διδάσκαλβν ν’ άρχίσω, μοΰ 
τήν έτακτοποίη^ε ό Διευθυντή; 
Τύπου τοΰ Υπουργείου Λαϊκής 
Έκπαιδεύσεως, φέρνοντάς με είς 
έπα.φήν μέ τβν συνθέτην κ. Σαλ- 
δατόρ ’Άλλεγκρα, άρχί^οντας έτσι 
κατ’ άλφαδητικήν σειράν.

Μεταξύ τών νέων συνθετών τής 
’Ιταλίας, τών συνθετών τβΰ ζων
τανού πνεύματος τοΰ μοντερνισμού 
καί τής πιό αύδόρμητης λαμπράς 
εύαισδησίας της τέχνης, στήν πρώ 
τη γραμμή δρίσκεται ό μαέστρος 
Σαλδατόρε Ά λ λ έγκρα.Γεννημένος 
στήν Σικελία άνετράφη στήν Φλω 
ρεντία, γιομάτος φωτιά παρμένη 
άπβ τήν θερμή καί ήφαιστειώδη 
Σικελία, μά συγχρόνως καί μέ μιά 
άπέραντη εύαισδησία καί εύγένεια 
πού πήρε άπό τήν άριστοκρατική 
Φλωρεντία.

Τά πρώτα του τραγούδια τ’ ά- 
φιερώνει στή Φασιστική ιδέα.' Ή  
έργασία του είνε μιά συνεχής κι* 
άκούραστη άγωνία γιά νά δρή νέ- 
ου̂  ejiiJovTa; στή σύνθεσι. ·

Τό στούντιο τβυ στήν Φλωρεν
τία, στήν όδόν Μαΐβυ πού δρίσκε- 
ται λίγο πιό ψηλά άπό τήν γέφυ
ρα τής Σάντα Τρινιτά, χωμένο 
μέσα στά Αριστουργηματικά παλά 
τια τής όδοΰ Τορναμπόνι άπ’ όπου 
πρέπει νά περάσης γιά νά πάς νά 
δρής τόνΓ μαέστρβ.

Σκιέπτομαι τι πρέπει κανείς νά 
ρωτήση οταν πηγαίνη νά πάρζ, 
συνέντευξι άπό έναν συνθέτην καί 
πού κατά τύχην τόν δρίσκει καθη- 
σμένο μπρός στό πιάνβ του άφο- 

ί σιωμένβ στά φαρδιά φύλλα τής 
παρτιτούρας γιομισμένα άπό μιά έρ 
γασία έξαιρετικής έμπνεύσεώς.... 
νά μιλήσω γιά μουσική; διερωτώ
μαι. Γιά σχέδια μελλοντικά καί γιά 
περασμένους θρ’άμδους;... Εύτυχώς 
μέ προλαμδάνει ό μαέστρος: 

—’Έχω έργασδή πολύ τόν τε
λευταίο καιρό, μοΰ λέγει δείχνον- 
τάς μου τήν παρτιτούρα, αύτό έ
κεΐ είνε τό καινούργιο μβυ Συμ
φωνικό μελοδραματικό έργο· 

—Μπορώ νά σάς ρωτήσω τόν τί
τλον του;

—Βιαντάτι.-.Π-ρό όλίγων’ μηνών 
j τελείωσα ένα άλλο δίπρακτον κω- 
j μικόν μελόδραμα τό: «Γιατρός μέ 
I τό στανιό», διασκευασμένε γιά ό
περα άπό τήν περίφημον κωμω
δία τβΰ Μβλιέρβυ, άπό τόν Άλ- 
μπέρτο Ντονίνι.

Ό  Ντονίνι γιά μένα ήταν συν'- 
εργάτπς μου καί στήν άγαπημένη 
μου oncpaii "Αδε Μαρ,'α». Κπζ'.χ 
δραματική σέ δυό πράξεις πού 
πρωτβπαίχθηκε στό Βασιλικό @έχ· , 
τρο τοΰ Τουρί*.ου μπρός στη Η-χσ- 
λική βίκογένπη'. κατόπιν στη 
ι.Σκάλα» τβΰ Μιλάνου στήν Φλω
ρεντία, άπό ραδιοφώνου κλπ. Πάν
τα δέ μέ μιά μεγάλη έπιτυχία, δ
πως τούλάχιστον γράφουν οί κρι
τικοί.

Καί ό μαέστρβς επανέρχεται 
είς τό Συμφωνικόν του ποίημα 
«Ειαντάντι» τό οποίον γίνεται 
μέ σκηνοθεσίαν ειδικήν μελόδρα

μα — χρειάζεται σύμπραξις συμ
φωνικής όρχήστρας — τραγβυδι- 
στών — Απαγγελίας καί Ανδρικήν 
χορωδίαν·., ή δύναμις τοΰ έργου, 
λέγει ό μαέστρβς, είνε πλβυσία 
καί γεμάτη εύγένεια, ίδβύ μέ λί 
γα λόγια τβ. ποίημα πού , 
πνεύσε τόν μαέστρο τόν Βί 
Άντρέσια.

«Ή  ψυχές προχωρούν πρός τήν 
τελευταία κατοικία... έχοντας Α
κόμη τό κβρμί τους... σταματούν 
γιά τελευταία φβρά σ’ ένα γκρίζο 
φανταστικό σπίτι πού συναντούνε 
στό μακρυνό τους δρόμο, μά πού 
ήδη δρίσκεται κοντά στήν πόρτα 
τοΰ αιωνίου βασιλείου..· έδώ τό 
φώς τής *>ωής τρεμβσδύνει... μέσα 
στίς τελευταίες του άναλαμπές 
γεννιώνται στήν κάθε ψυχή ανεκ
πλήρωτες ΐ^ιδυμίες... ή μιά μετά 
τήν άλλη χάνουν τίς άναλαμπές 
τβυς μέ τρόπο άπαίσιο..· τό χέρι 
τοΰ θανάτου τίς ξανασίμωσε... ή 
μιά ψυχή μέ τήν άλλη ένώνονται

’· ■’ 11ΗΗ

‘Ο μοντέρνος ·Ιταλός συνθέτης κ.
Σαλβατόρε Άλλεγκρα, πού άφιερώνει 
τήν φωτογραφία του στά «Παρασκήνια».

χωρίς κανείς να μπορή νά τις χω- 
ρίση καί τίς βλέπουμε νά χάνων- 
ται».

—θέλετε ν’ Ακούσετε μερικά μο 
τίδα τβΰ έργου;

—Μέ συγκίνησες( μαέστρο μου·..
Μιά μουσική γεμάτη άρμονία, 

άλλά συγχρόνως πβλύ μοντέρ
να στήν ίκφρασι δγήκε άπό τό 
πιάνο... μιά μουσική γιομάτη νέες 
κατευθύνσεις, μέ νέους ρυθμού; 
καί πβύ χωρίς \ά ξέρης τό πβί.ι· 
μα σοΰ έδινί ίλη τβυ τήν έννοια. 
Πάνω στά τελευταία άκόρντα τβΰ 
έργου άφηρημένβς κύτταρα τήν 
ώρα... ^ίχε περάσει μιά ώρα χω
ρίς νά τό νοιώσω.

’Επηρεασμένος άκόμη άπβ τήν 
έπίδρασι τβΰ έργβυ «Βιαντάντι» 
θέλησα ν'’ άποχαιρετήσω τβν με
γάλο μαέστρο, μά έκεϊνος μέ κρά
τησε λέγοντάς μβυ:

—Οά ήθελα νά σας Λώ πώς έχω 
μιά μεγάλη έπιθυμία νά γράψω 
κάτι τό σπουδαίο πάνω σέ μιά Αρ
χαία έλληνική τραγωδία, καί γι’ 
αύτό θέλω νά έπισκεφθώ τήν Ε λ 
λάδα, τήν ώραία αύτή χώρα.·, σάς 
παρακαλώ νά τό γράψετε γιατί εί
νε αλήθεια.

Μ ’ αύτά τά λόγια άπβχαιρέτησα 
τόν μεγάλον άλλά νέον μαέστρον.

ε . μ α γ κ λ ι β ε ρ α ς !

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΟΛΟΜΑΛΟΣ

Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ

Γ ειά στό Θάρρος τών νέων ή- 
Θοποιών. Μετά τόν κ. Κου- 
ροπαλάτη, πού μέ τό άρθρο 

του, πού δημοσιεύσαμε στό προπε
ρασμένο φύλλο τών «Παρασκηνί- 
ων» έ^έταζε μ' άντικειμενικότητα, 
φωτεινότητα καί ϊίλικρίνεια τ*  
αίτια πού σ’ αύτά όφείλεται κατά 
περισσότερο λόγο ή διάλυση τών 
πιό πολλών θιάσων, πού περιοδεύ
ουν στίς έπαρχίες, ένας άλλος νέ
ος ήθοποιός, ό κ. θ. Καμενίδης, 
μέ τό άρθρο του πού δημοσιεύου
με σ’ <*λλη σελίδα τών «Παρασκη 
νίων» διαπιστώνει μιάν άλλη πρα
γματικότητα, πού κι’ αύτή είναι 
μιά άπό τίς πολλές αίτιες πού δέν 
εργάζονται οί περισσότεροι θίοβ- 
σοι στίς έπαρχίες.

Ό  κ. Κουροπαλάτης έμίλησβ 
γιά έλλειψη πίστης έκ μέρους τών 
περισσοτέρων ήθοποιών, γιά κακή 
συγκρότήση τών θιάσων, γιά άρ
ρωστη μένες μικροφιλοδοξίες τών 
λεγομένων θιασαρχών.

Ό  κ. Καμενίδης μιλάει σήμερα 
γιά τό ρεπερτόριο. Οί έπαρχιακοΐ 
θίασοι περιοδεύουν τήν Ελλάδα, 
προσφέροντες στό κοινό έργα τών 
γαλλικών βουλεβάρτων, πού πρω- 
τοπαιχτήκανε στήν ’Αθήνα πρίν ά
πό τριάντα χρόνια, ή έργα κάποι
ας άνώτερης πνοής, πού δταν δέν 
κακοπαίζωνται, παίζονται γιά χι
λιοστή φορά στήν κάθε πόλη.

Ό  κ. Καμενίδης, σάν νέος ήθο
ποιός, πού Εχει τήν δύναμη, άλ
λά καί τή θέληση νά διακρίνη ποΰ 
βρίσκεται ή άλήθεια καί νά μή 
σύμφωνη μέ τόν παλαιό συνάδελ
φό του κ. Μεσολογγίτη, πού τήν 
κακοδαιμονία τών έπαρχιακών 
θιάσων τήν άπσδίδει έπιπόλαια 
στούς "Ελληνες συγγραφείς, πού 
έχουν τήν άξίωση νά παίρνουν κι’ 
αύτοί κάτι άπό τά παίζόμενα έρ
γα τους, ύποδεικνύει καί τό φάρ
μακο γιά νά διορθωθή τό κακό- 
Άνάγκη, λέει, τό Σωματεΐον τών 
Ηθοποιών νά συνεννοηθή καί συ* 
νεργασθη στενώτερα γιά τό ζή
τημα τοΰ ρεπερτορίου τών περιο- 
δευόντων θιάσων μέ τήν Έταιρίο 
τών θεατρικών Συγγραφέων.

Είμαστε ύπερήφοτνοι, σάν όργα
νο πού γι’ άποστολή του.

θεάτρου, γιατί μεταξύ τών νέων 
ήθοποιών άρχισε ν’ άναγνωρίζεται 
καί νά ύποδεικνύεται σάν μέσο έ- 
ξυπηρετικό τής προόδου τοΰ θεά
τρου, ή συνεργασία καί συνεννόη 
ση τών δυό άδελφών θεατρικών 
όργανώσεων.

ΤΑΜΠΛΩ

Θυμόμαστε πώς ή Έταιρία 
τών θεατρικών Συγγραφέων 
άπό καιρό έρριξε τήν ίδέα 

τής στενώτερης συνεργασίας 
τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών μέ τήν 
Έταιρία τών Συγγραφέων. Κι’ ό 
τότε Πρόεδρος τοΰ Σωματείου ’Η
θοποιών έδοκε τήν έξής μνημειδη 
Απάντηση: ν

—Τό Σωματείο τών Ηθοποιών 
δέν μπορεί νά συνεργαστή μέ τήν 
Έταιρία τών θεατρικών Συγγρα 
φέων γιατί έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα.

Καί στήν έρώτηση ποιά εΐν’ αύ-
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ΒΙΕΝΝΗ , Μάρτης. _  Τό γέλιο 
εΐνε Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοΰ 
άνθρωπίνου είδους, άν καί ύπάρ
χουν μερικοί, πού ύποστηρίζουν 
πώς καί τά ζώα—δχι βέβαια δλα— 
δέν στερούνται τοΰ θείου αώτου δώ
ρου.

Τό γέλιο εΐνε άπό τίς πιό δύσκο. 
λες, άλλά καί πιό εΟ κόλες μαζί 
άνθρώπινές λειτουργίες· Δύσκολη 
γιατί ύπάρχουν στιγμές πού ή πιό 
παραμικρή στενοχώρια τό θανοττώ- 
νει κι' εΰκολη γιοαί πολλές φορές 
ιμ* ϊνα τίποτε μποροΰμε νά γελά
σουμε.

θά ήταν πολύ σχολαστΓκό νά 8μ* 
μπαίνε κανένας στίς θεωρίες: Για
τί καί πώς γελάμε; Άρκεΐ πώς γε
λάμε. Αύτό εΐνε κάτι. "Ένας άπό 
τούς σοφούς τής περασμένης γενε
άς είπε πώς θεωρούσε χαμένη τήν 
ήμέρα του πού περνούσε χωρί<Γνά 
γελάση.

"Αν μέ ρωτήσετε: ποιούς θεωρΛ 
μεγαλύτερους ευεργέτες τής άν- 
θρωπότητας, θά σάς άπαντοΰσα ά- 
νεπιφΰλακτα: τούς άνθρώπους πού 
μδς χαρίζουν τό γέλιο. Κι’ είμαι 
βέβαιος πώς κοτνε'κ δέν θά είχε 
τήν παραμικρή έπ-Φύλαξη άν τύ- 
χαινε νά παοακολουθήση τ“ύς πε
ρίφημους κλόουν Τρί^λλι, τούς βα 
σιλιά^ες αύτούς τοΰ γέλιου, πού 
μέ μιά τους κίνηση, μέ μιά τους 
μπύτα χαρίζουν κόσμους όλόκλη- 
ρους άληθινής χαράς στόν άν
θρωπο.

Οί Τρίβελλι εΐνε προΕγμοτπιίοΙ 
κωμικοί, μέ τόν άρχέγονό τους 
τρόπο, μέ τό πρωτόγονό τους ά- 
στεΐο πού δέν έπήρε τήν έπεξεργα- 
σία τοΰ συγγραφέως.

Κάνουν μιά λογοτεχνία πραγμα
τική. Τή λογοτεχνία τής ζωής χω
ρίς γράμματα καί τύπους. Καυτη
ριάζουν, διδάσκουν άκόμα μέ τόν 
πιό «γκροτέσκο» τρόπο.

’Έχουν μιά άνώτερη πνοή άλη- 
θινής δημιουργίας.

Τούς είδα γι& πρώτη φορά ftp**
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ* 

ΣΥΝΔΡΟΜ Α!
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

* έξάμηνος » 70
ΙουρκΙας έτησίο Λ. I. i  
ΑΙγύπητου » Γ ρ. Δ. 50 

Αμερικής » Δολλ. 3 
Πάσα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νώ φέρη τήν υπογραφήν 
toO ΔιβυθυντοΟ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού. 

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Παπαρρηγοπούλου 4

t<ic, άπάντησε:
—Τά συγγραφικά δικαιώματα.

Ταμπλώ.
· ,

ΣΥΜΦΩΝΟΙ

Σ τό προηγούμενο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» γράφαμε έξ 
άφορμή ς τών δύο άρθρων τοΰ 

ίκλεκτοΰ συνεργάτου μας κ. ΰ. 
Κατσαρα, γιά τήν κατάκτηση της 
δημοτικής γλώσσης καί σ’ έπιστη 
μονικά θέματα. Κι' έτονίζαμε πώς 
μόνο Ετσι ύπάρχει έλπίδα νά έπι- 
κοινωνήση 6 πνευματικός κόσμος 
μέ τό λαό.

’Αναγνώστης τών «Παρασκηνί
ων», μάς θυμίζει πολύ σωστά πώς 
κα: πρίν άπό τόν κ. Κ. Κατσαρα 
καί άλλοι άνώτεροι λειτουργοί 
τοΰ Κράτους, δπως ό Μητροπολί
της Καρυστίας καί Σκύρου κ.Παν 
τελεήμων, μιά άπό τις πιό έκλε- 
κτές φυσιογνωμίες τής Εκκλησί
ας, "κηρύττει τόν λόγο άπό τόν άμ
βωνα καθώς καί γράφει στή δημο 
τικίι γλώσσα.

Χιλιάδες "Ελληνες διαβάζουν 
τά Κυριακάτικα κηρύγματα τοΰ 
ύπέροχου Λευίτη, καί χιλιάδες Fe 
νητειιένοι ”Έλληvεc καί έπαργιώ- 
ίες άκοΰνε τίς γεμάτες άπό ούσία 
καί πραγματική πίστη cl στη ικχτι- 
Kic του όμιλίεΓ άπό τόν Ραδιοφω
νικό σταθμό τοΰ Μπάρι.

Κ ι’ ό άναγνώστης μας προσθέ
τει:

«"Αν ό "Αγιος Καρυστίας ίίκανε 
τΙς όμιλίες του κ’Μγραφε Τά ά^θρα 
του στήν καθαρεύουσα θά ίίσαν 
μέν κηρύγιιατα Μεράρνη, άλλά 
δέ*' θά τά ϊνοιωθε ό λαός».

Σύμφωνοι,

Ο «ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Μ άς γράφουν άπό τήν Άμα· 
λιάδα:

Στόν κινη ματογ ρ ά ψ ο ν 
«Ρέξ» τής πόλεώς μας προεδλήθη 
ft 'Ελληνική ταινία «Κακός δρό
μος» προξενήσασα τήν πλέον χει- 
ρίστην έντύπωσιν. Μάλιστα διερω- 
τώμεθα πώς έπιτρέπεται νά κυ
κλοφορώ ή ταινία αύτή τώρα, πού 
τέλος πάντων, τά καλλιτεχνικά 
πράγματα έχουν κάπως τακτοποι- 
ηθή στή χώρα μας. Άποροΰμεν δέ 
πώς καλλιτέχνιδες περιωπής καί 
τόσοι άλλοι ήθοποιοί μας κατεδέ- 
χθησαν νά λάδουν μέρος στό γύ
ρισμα ένός τέτοιου £ργου ποΰ πα
ριστάνει τούς 'Έλληνας σάν πα- 
ληανθρώπους καί ίδιαιτέρως τήν 
τατρίδα τοΰ σεναριογράφου, τήν 
ώ μορφή Ζάκυνθο, σάν μιά νήσο 
άμαρτωλή.

( 01 ώρμόδιες έπιτροπές, νομίζο-
μεν, βτι ίπρεπε νά είχαν άποσύ- 
ρει άπό τήν κυκλοφορίαν τέτοια 
?ογα, πού ντροπιάζουν τήν Έλλά 
δα».

Δέν Εχουμε νά προσθέσωμε τΐ- 
-ιοτ«.

ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ! 
ΤΟΥ Α. ΡΟΛΙΟΥ |

'Όλη ή παληά καί νέα ’Αθήνα 
συγκεντρώθηκε τό άπόγευμα τής 
περασμένης Τετάρτης στό θέατρο 
«’Ολύμπια» γιά νά γιορτάση τά 
πενηντάχρονα τοϋ μουσικοσυνθέ
του κ. Δ· Ροδίου.

Τήν έορτή έτίμησαν ή Α. Μ. 6 
Βασιλεύς, ή A Υ. δ πρίγκηψ Χρι
στόφορος. Παρέστησαν έπίσης ή 
κ. Λέλα Μετοςξδ τοϋ Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως, ό Υπουργός 
Διοικητής τής πρωτευούσης κ· Κ· 
Κοτζιας, ό ύφυπουργός Τύπου 
καί Τουρισμοΰ κ. θ. Νικολούδης,
6 ύφυπουργός τών Ναυτικών κ· 
ΠαπαβασΛείου καί άλλοι.

Τό πρόγραμμα έξετελέσθη μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν, τό πυκνόν δέ 
Ακροατήριο έχειροκρότησε καί έ- 
πευφήμησε μέ Ανυπόκριτο ένθου- 
σιασμό τόν κ. Δ. Ρόδιον, στόν ό. 
ποΤον προσεφέρθησαν καί τρεΐς 
δάφνινοι στέφανοι.

Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι | · | | · ΐ ρ ΐ Ι · | | · | | · ! | Β | | · | | · | | Β Ι

*0 μοντέρνος *ϊταλός συνθέτης κ, 
Σ  αλδατόρε ΆλλέΥκρσ μέ τούς 'Έλληνας 
καλλιτέχνας κ κ, Λυσιμάχην Άναστασιά- 
δου καί τόν βαρύτονον Μαγκλιδέραν, φω. 
τογραφούμενοι Οστερα Από μιά δοκιμή 
τής όπερας τοΟ πρώτου « Ά 6 ε  Μαρία». 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Λ Γ Ρ ΙΝ ΙΩ Τ Η Ν .  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Ν . — 

Τά Γραφείο της 'Εταιρίας θεατρικών 
Συγγραφέων εΐνε 6 δ γη; ΜαυστρΙνου άρ, 2

πάνε, σ’ δποια σκηνή καί νά πα- 
ρουσιασθοΰνε θά δρέψουν δάφνας.

θά ήταν εύχής έργο άν περιε- 
λάμβαναν στίς περιοδείες κάποτε 
καί τήν 'Ελλάδα. Μά δέν εχουμε 
ούτε Μιούζικ χώλ, ο(5τε τσίρκο·

Καί έν τούτοις χρειάζονται κι' 
αύτά. Είνε τέχνη καί ή φάρσα τοΰ 
παληάτσου.

Γ. Λ.

ΔΚΜΗΤΡΙΟίΓΑΟΥΠΑΜΠΑΝΚΪ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΔΟ Ν ΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4—8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΜΑΖΙ Μ Ε ΤΟΝ ΡΟ Δ ΙΟ

Σ εμνά, έπιβλητικά, άπλά, χω
ρίς φαμφάρες καί σημαιο
στολισμούς γιορτάστη κ α ν  

τήν περασμένη Τετάρτη τά καλ
λιτεχνικά πενηντάχρονα τοΰ Άθη 
ναίου τραγουδιστή κ. Δ. Ροδίου.

Στό θέατρο «’Ολύμπια» μαζευ
τήκανε δλοι πού έκτιμοΟσαν τό 
δημιουργικό £ργο τοΰ εύγενικοϋ 
τροβαδούρου κι’ έπειδή δέν ύπάρ- 
χει ’Αθηναίος πού νά μήν έκτιμα 
τόν Δ. Ρόδιο ή αίθουσα τοΰ θεά
τρου στάθηκε πάρα πολύ μικρή 
γιά νά περιλάβη τούς θαυμαστάς 
τοΰ £ργου του- 

Μαζί μέ τόν Ρόδιο τό κοινό ?- 
λαβε τήν ευκαιρία νά χειρακρο- 
τήση καί τέσσαρες καινούργιες 
συνθέσεις του πού κι* αύτές δπως 
καί ot παληές του φέρνουν μέσα 
τους δλη τή δροσιά καί τή φρε- 
σκάίδα τής πρώτης δημιουργικής 
νεότητος τοΰ έμπνευσμένου διδα
σκάλου.

Π ΡΩ Τ Α Π Ρ ΙΛ ΙΑ Τ ΙΚ Α
—Ό  κ. Σ . Μελας συνεχάρη θερ-ι 

μότατα τόν κ. Παλαιολόγο γιά τά 
ώραία χρονογραφή ματα πού γρά. 
φει.
Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι · Η · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι
«μδευτές στό τσίρκο. Σοΰμαν στό 
Βερολίνο· 01 έφημερίδες τούς άφιέ- 
ρωσαν έγκώμια, θαυμασμούς καί 
έπαίνους. Εύτύχησα νά τούς ξανα- 
δώ τώρα τελευταία νά σκορπούν τό 
γέλιο στή Βιέννη.

Κι’ άλλοι κλόουν έχουν δγή έδώ. 
Δέν πάει ούτε μιά βδομάδα πού 

Αλλοι ήσαν στά πρόγραμμα τοΰ 
τσίρκου. Μά αύτοί δέν είχαν πετύ- 
χει, δέν άκουσ<χν χαχανητά, παρά 
μόνον άπό μερικά παιδιά·

Όί Τρίβελλι κατέκτησαν τήν Βι
έννη δπως έχουνε άπό χρόνια κα
τακτήσει τό Βερολίνο.

Κεϊ πάνω κάθονται περισσότερο 
στά κλασσικά άστεΐα τοΰ παληά
τσου, έδώ φέρνουνε πρός τήν κω
μωδία. Παρουσιάζουν τά παιδιά 
τους σέ χορούς καί κλακέτες. Παι
διά μικρά δγαλμένα άπό μωρά 
στό πάρκο τοΰ τσίρκου.

Μέ τήν άλεγρία τους, τή λεπτή 
τέχνη τής δασκαλεμένης νειότης 
δίνουνε μιάν άντίθεση στά χοντρά 
«τρυκ» κι' άστεΐα τών κλόουν μας.

Εΐνε έπίσης περίφημοι άκροβά- 
τες καί μέ τό αίσθημα τοϋ θαυμα
σμού καί τοΰ τρόμου πού προκα- 
λοΰν στούς θεατές, τούς ξεκουρά
ζουν. άπ’ τά γέλια, ώστε ν« ξεσπά
σουν πιό άσυγκράτητοι δταν ερθη 
ή κατάλληλη στιγμή·

Τό πρόγραμμά τους, τά νούμερά 
τους, τά διακρίνει μελέτη άν καί 
τόσο όπλα παρουσιάζονται. Κυττά- 
ζουν πολή περισσότερο τήν ψυχολο
γίαν τοΰ κοινοΰ παρ’ δ,τι θά ύπέ- 
θετε κάθε άνίδεος.

Είνε βέβαιο πώς δπου καί νά

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΙΝΤΕΑΛ
Τηλέφ. 20-485

Θ ί α σ ο ς

ΜΚΑ1ΑΑΗ ■ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΙΥΚΕΡΓΑΣΙΑ: Κ. ΜΑΥΡΕΑ
Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΚΗ
Μουσική : Γ. ΚΥΠΑΡ1Σ- 

Σ Η  — Α. Μ ΑΡΤΙΝΟ

Σκηνογραφία : ΣΠΑΧΗ 

Ντιζέζ : ΔΑΝΑΗ

ΕΚΕΙ ΚΕΦΙΑ
Χορεύταί : ΣΠΥΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ -  ΠΑΥΛΟΦΣΚΑΠΑ

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, Σ Α Β 

ΒΑΤΟ

Λαϊκαί άπογευματιναί

— ‘Ο θίασος του Βασιλικού θεάτρου Μαγκλιδέρας θά τραγουδήση στήν «Τζιο-
μετά τήν θριαμβευτική καί καλλιτεχνικώς 
καί οίκονομικώς περιοδεία του στήν At- 
γυπτο, έπέστρεψε τήν περασμένη Δευ. 
τέρα#

— Τήν έπομένην άρχισαν έντατικές οΐ 
πρόβες γιά τό νέο έργο πού θά άναβίβα- 
σθή στή σκηνή του Κρατικού μας θεά- 
τρου καί ποΰ αύτό, όπως εΐνε γνωστό, θά 
είνε τό Ιστορικό δράμα τοΰ κ. Α. Τερ- 
ζάκη «Σταυρός καί σπαθί»#

— Ο Ι παραστάσεις του ’Αγγλικού θιά
σου «Ό λνχ Βίκ» πού άρχισαν τήν περα
σμένη Τετάρτη στό Β . θέατρο μέ τίς 
«‘Αντιζήλους» του Σ ^ριντοον, θά τελειώ
σουν αΟριον Κ υριακή ,

— Τήν πρώτη παράσταση έτίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους ή A. M t ό Βασιλεύς, 
ή A. Β . Υ ό Διάδοχος μετά της πριγκη- 
πίσσης Φρειδερίκη·,, ή Α .Β ,Υ^  ό πρίγκηψ 
Χριστ. _.ος καί ή Α .Β  Υ. ή πριγκήπισσα 
Αικατερίνη.

— Αβριον ο[ δύο τελευταίες παραστά
σεις του έργου του κ, Ά λ ,  Λιδωρίκη 
«Λϊθσισα άναμονής» στό θέατρο Κοτο
πούλη.

— Ή  πρώτη τ<>0 «Δόν Ζουάν» στό αύ
τό θέατρο θά δοθή στίς 21 'Απριλίου.

•—  Στό  άαμεταξύ θά γίνη έπανάλη- 
ψη μερικών παλαιών έπιτυχιών τοΟ έν 
λόγφ θιάσου.

— *0 θίασος τής Δδος Άφεντάκη θά 
κάνη έναρξη τών παραστάσεων του στό 
θέατρο «Περοκέ» στίς 19 Μαΐου,

Ό  έν λόγφ θίασος θ* άρχίση μέ 6- 
περετικόν έργον κατά πάσαν πιθανότητα 
του κ. Χατζηοατοστόλου^

— *0 αύτός θίασος θά είσαγάγη καί 
τήν καινοτομίαν κάθε Δευτέρα πού είνε ή 
πιό άγονη άπό είσπρακτικήν ) ήμ^ρσ 
τής έβδομάδος, νά διακόπτη τίς παραστά
σεις του παιζομένου έργο., γιά νά έπα- 
ναλαμβάνη γιά μιά βραδυά μιά άπό τίς 
παληές όπερέττες, πού είχαν μεγάλη έπι
τυχία.

—  Στό  άναμεταξύ V| Δ*ς ‘Αφεντάκη 
ύπέβαλεν αΤτηση στήν Έπιτροπή Άδειας 
δπως της έπιτρ .̂,:β νά προσλάβη τέσσα
ρες άνδρες άπό τήν χορωδία Γλυκοφρύδη, 
δεδομένου δτι θά παίζη μ*όνον όπερέττες 
καί θά πρέπη ώς έκ τούτου τό κόρο νά 
περιλαμβάνη καί πρόσωπα, πού νά δια
θέτουν μίαν ποσότητα φωνης#

— *ΕπΙ τής αίτήσεως της Δδος Άφ εν
τάκη ή Έπιτροπή Άδείας έπρόκειτο νά 
άποφανθ^ κατά τήν χθεσινή της συνε
δρίαση,

— ·0 έορτασμός τών σαράντα χρόνων 
τής θεατρικής δράσεως του κ. Λιδω- 
ρίκη ώρίσθη γιά τίς 15 Απριλίου.

— *Η έορτή θά γίνη στό ξενοδοχείο 
«Βασιλεύς Γεώργιος»

—  *Η ’Επιτροπή Άδείας έπέβαλε τήν 
ποινήν τής ατύστηράς έπιπλήξεως στόν ύ- 
ποβολέα κ. Μαμουνάν#

— Ή  Έπιτροπή Άδείας περιωρίσθη 
στήν έπιβολή τής ποινής αύτής κατόπιν 
τής όμςλογίας τοΟ κ. Μαμουνά δτι δντως 
προέβη στήν Αξιόποινο πράξη, πού γι* αύ
τή τόν κ απήγγειλε ή Έταιρία τών θεα
τρικών Συγγραφέων καί τής αΐτήσείως 
συγγνώμης γιά τήν πράξη του αύτή

— Ό  κληθείς σ* άπαλογία ήθοποιός Κ4 
Β ιτσιώρης έκ μέρους τ^ς Επιτροπής Ά - 
δ€ίας ώς έκφρασβείς Λνευλαβώς κατά 
toC Δ. Συμβουλίου αύτής, στό όποίον ά- 
πέδωχε τήν μομφή δτι χαρίζεται στίς έ. 
νέργειές του καί δτι οι>σιαιστικώς διευθύ
νεται αύτό άπό τόν Διευθυντήν τών Γρα
φείων κβ Βαμβάκην, προσελθών τήν πε. 
ρασμένην Δευτέρα ένώπιον τής Έπιτρο- 
■Λής, διεβεβαίωσεν αύτήν δτι ουδέποτε 
διεννοήθη ν* άποδώση Otav δήποτε μομ. 
φήν κ<ττά τής Επιτροπής, τήν όποίον άν- 
τιθέτοκ; έκτιμ^ καί σέβεται.

— *Η Έπιτροπή θεωρή σασα Ικανοποιη. 
τικάς τάς έξηγήσεις τοΟ κ . Βιτσιώρη, ά- 
πήλλ<χξε αύτός τής κοττηγορίας.

— 0 [  'Έληνες θριαμβεύουν στήν Ι τ α 
λία.

— Καθώς πληροφορούμεθα στίς 9 12
άρξαμένου μηνδς, ό βαρύτονος κ. Ε . 
Μαγκλιβέρας θά τραγουδήση στό θέατρο 
τών Μουσών τής Άνκορα  «Παληάτσους» 
μέ τενόρο τήν διάσημο κ. Περτίλλε#

—  Σ τις 22 καί 2Λ ίδίου μηνός ό κ.

κόντα» στό «Μάσσιμο» τοΟ Παλέρμο μέ 
ύψίφωνον τήν κ. Λυσιμάχην Άναστασιά. 
δου καί μετά στήν δπερα «’Ά δε  Μαρία» 
του νέου συνθέτου κ. Άλλέγκρα στή φλω 
ρεντία,

-Τόν πρώτο γυναικείο ρόλο στό άνω- 
τέρω έργο θά τραγουδήση καί πάλιν ή 
Έλληνίς ύψίφωνος κ # Λυσιμάχη Άναστα- 
σιάδου,

-Τήν όρχήστρα θά διευθύνη ό ίδιος ό 
σΐΑ'θέτης, πού θά μεταβή έπίτηδες έκεΐ 
άπό τή Ρώμη.

— Τό ‘Υφυπουργείο Έργασίας ύστερα 
άπό νεώτερη άπόψασή του ένέκρινε δπως

ή κα” α©οΛΐ| iu>v μηνιαίων συνδρομών τα,» 
άσφοιλισμε\ων σ;ό Ταμείο Συντάξεων 'Η 
θοποιών Συγγραφέων κ·λβπ. άρχίση 
άπό τήν 1ην Μαΐου,

— Μετά τήν καταπληκτικήν έργασίαν
τοΰ θιάσου Χριστοφορίδη Ραυτοπούλου
στί]ν Κοζάνη, ό έν λόγφ θίασος άρχισε 
τάς παραστάσεις του τήν 13 Μαρτίου στό 
θέατρον «’Ολύμπια» τής Λαρίσης, δπου έ
πίσης είργάσθη άρκετά καλά, παρ’ δτι 
τάς τελευταίας ή μέρας τής έργασίας του 
στή Λάρισα άφίχθη έκεΐ καί ό όπιερετοεπί- 
θεωρησιακός θίασος Σ  παρίδη—Χρυσοχόου 
—Ίατρίδου, ό όποιος είργάσθη έπίσης 
καλά στό καφενείο «Παράδεισος».

— Δυστυχώς δμως γ ι’ αύτούς τό καφε. 
νεΐον δέν παρεχώρησε άπογευματινάς καί 
έτσι παρουσιάσθη καταπληκτική διαφορά 
εισπράξεων τήν Κυριακή, όπ^τε ό μέν 
πρώτος θίοβσος έπραγματοποίησε είσπρά- 
ξεΐς 21.000 δραχμών ό δέ δεύτερος μό
νον 9-000#

— ’Ήδη ό θίασος Χριστοφορίδου— Ραυ
τοπούλου εύρίσκεται είς Καρδίτσαν δπου 
μετέβη διά 4 μόνον ήμέροες καί τήν 
27η·ν Μαρτίου άρχίζει τάς παραστάσεις 
του είς Λαμίαν, δπου προβλέπεται έπί- 
σης, δτι θά έργοτσθή καλά.

— Ο Ι παραστάσεις τοΟ θιάσου στή 
Λαμία θά Λήξουν τήν 3ην Απριλίου, όπό- 
τε άρχίζει ή Μ, Έβδομάς.

— *0 άνωτέρω θίασος δέν πρόκειται 
νά διαλυθή καί οΰτε K0cv νά Κατέλθη είς 
Αθήνας, δεδομένου τι έχει έξοοσφαλίσει 
γιά τήν έβδομάδα τοΰ θωμά τάς Σέρ . 
ρας, μετέπειτα τήν Δράμαν κ.λ.π., τάς 
δέ ή μέρας τών Εορτώ ν του Πάσχα θά 
δώση παραστάσεις είς Βόλον ή Θεσσαλο
νίκην,

— Σ τό θέατρον Άργυροπούλου έγινε 
ή άνάγνωσίς τής περίφημου κωμωδίας*του 
Ζύλ Ρομαίν «Κνόκ», τήν όποίιχν θ’ άναβι- 
βάση ό θίασος το0 έκλεκτου κωμικοΟ με
τά τό Πάσχα.

—  Τό «Κνόκ» έπαίχθη πρό έτών όπό 
τοΰ θιάσου Κυβέληςβ

— Μετά τήν άναβίβασίν καί τοΰ έργου 
αύτοΟ ό θίοΕσος τοΰ κ. Άργυροπούλου θά 
περιοδεύση είς τάς Επαρχίας, κάμνων έ- 
ναρξιν άπό τάς Πάτροες,

— Τήν προσεχή έβδομάδα θά κοίτέλθη 
είς Πειραιά μουσικός θίασος ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τής %. Καίτης Βερώνη προκειμέ
νου νά δώση ώρισμενας παραστάσεις μέ 
έκλεΐκτά έργα» είς τό Δημοτικόν θέατρον.

— Είς τόν Βόλσν, έπί ‘tfj εύκαιρί^ τής 
έθνικής έορτής, ύ θίασος Άργυροπούλου 
— Σ  αντοριναίου άνεβίβασε τήν «Γκόλφω» 
τού Περεσιάδου, ή όποία ήρεσεν έξαιρε. 
τικώς είς τό κοινόν,

— Είς τήν παράστασίν οτύτήν Ελαβε 
μέρος καί ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ τρα
γουδιού Δνίς Μαίρη Άγγελοπούλου, κόρη 
τοΰ διακεκριμένου βαρυτόνου, έκτελέσα. 
σα ώραιότατα Έλληνικά τραγούδια,

—  Ό  εύρισκόμενος είς τάς Πάτρας 
θίασος Παλαιολόγου προκειμένου νά με
ταβή είς Κέρκυρον τή»·· προσεχή έβδομά
δα, ένισχύθη μέ τόν κ. Γ , Περάκην καί 
άλλους γνωστούς ήθοποιούς τοΰ δραματι
κού θεάτρου #

·— Μάς γράφουν άπό τήν Σ  Ορον δτι 
άπό ή μερών · εύρίσκεται έκεϊ ό δραμοττικός 
θίασος Τσαγανέα— Λάμπρου.

— Είς τήν «’Όασιν» τοΰ Ζαππείου θά 
έργασθοΰν έφέτος ή γνωστή καρατερίστα

κ. Μαρία Μαντινειοΰ κα. ό κ, Σπαρί-
δης.

• Τήν παρελθοΰσοον Κυριακήν έδόθη 
είς τό θέατρον «Ρέξ» έρασιτεχνική πα-
ράστασίς ύπό τμήματος νεολαίας (Διοί. 
κησις θηλέων) μέ τό έργον τοΰ νέου 
συγγραφέως κ. Ν , Τσεκούρα «Τά Σου- 
λιωτόπουλα δέν πέθανοτν». Τό έργο αύτό 
πού ύποδιαιρείται σέ πρόλογο τρεΐς ει
κόνες καί έπίλογον, έσκηνοθέτησε ή κ. Ν , 
Μαρσέλου Γλυκοφρύδη, τίς δέ σκηνογρα
φίες έξετέλεσαν ό κ. Ν , Ζωγράφος καί ή 
\ θ . Βουτυρά, Πρωταγωνίστησαν δέ οι 
Πλακούδης, Μουστάκης, Παπαοικονόμου 
κ.λ,π.

 Ό  κ, Άττίκ, ό όποιος ώς γνωστόν
ύπέστη τελευταίως χειρουργικήν έπέμβα- 
σιν δέν εΐνε βέβαιον άν θά έπιχειρήση 
τήν. τουρνέ πού εΐχεν Αναγγείλει.

— Μ ε:' όλίγας ή μέρας άρχίζουν οΐ 
πρόβες τοΰ νέου έργου μ- τό όποιον θά 
κάμη έναρξιν ό θίασος τοΰ κ. Σ  αμαρ. 
τζή είς τό θερινόν θέατρόν του, Τό έν 
λόγφ έργον πού θά εΐνε έπιθεώρησίς ό- 
φείλεται στούς συγγραφείς τών δύο προ
ηγουμένων θερινών έπιτυχιών τοΰ θιάσου 
κ. κ Σπυρόπουλου, Παπαδοΰκα, Γιαν- 
νίδη.

—  Τήν μουσικήν ήθογραφίαν «ξενύχτη
δες» στάς επιχειρήσεις Μακέδου. θά δια- 
δεχθη μία έπιθεώρησίς τών αύτών συγ
γραφέων κ.κ. Εύαγγελίδη — Σ ακελλάριου

Σ ακελλαρίδη,
— Έ ν  συνεχεία τής άπό ήμερών γνω

σθείσης διαστάσεως τοΰ ζεύγους Αλίκης 
---ΜοΊ,Όούρη, πληρκ>φορούμεθα δτι ή ύπό- 
θεσις έφθασε είς τά δικαστήρια,

 Παρ' δλον δτι ό κ. Μουσοΰρης έκ.
λιπαρεΐ τήν σύζυγόν του νά έπιστρέψη στή 
συζυγική έστία^ ή κ. Αλίκη άρνεΐται καί 
άπαντά κλαίουσα, δτι αύτή εΐνε ή αΙτία 
τής τ6σης γρουσσυζιάς πού δέρνει τό σύ
ζυγό της καί δτι μέ κανένα τρόπον δέ*’ 
θά δεχθή νά έξακολουθηση αύτή ή κα. 
τάστοοσις.

— Στις  27 Απριλίου δίδεται είς τό 
Δημοτικόν θέατρον Πειραιώς ή τιμητική 
του γνωστού ποιητοΰ καί κομπέρ κ. Μίμη 
Τραΐφόρου, Είς τήν παράστασίν θά μετά- 
σχουν εύγενώς προσφερθεισαι .ή Δοτνάη, 
αί Άδελφαί Καλουτά, ή Λουΐζα Ποζέλλι, 
ή Ρίτα Δημητρίου, ή Ρένα Ντόρ, ή Νίνα 
Παυλόφσκα, ή Ντιριντάουα, ή Α λίκη 
Βέμπο, ό Πέτρος Κυριάκός, ό Σ ,  Σπυ- 
ρόπουλος, ό 1. Φλερύ καί όλόκληρος ή 
όρχήστρα τής Όάσεως,

ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΛΚΛ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ :

1) Βούδας f| Κυκλών
2) Μηδέν ή ’Έβρος (Φαινακόδους)
3 ) Κοϊΐκχΐς ή ·Άλεξ
4) Ρομέο ή Μουρνκότν (Σ ά χ ερ )
5) Τουπύ ή Χεζράν
6) ’Αδάμας f| Φιντοτνάκι ("Ε λ η ).

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ·
1) Σιρότν Xapvtdcv
2) ΠεροεΟς f| Μοιρο: ( ’ I φιγίνεια)
3) Νταρντάρ ή Λσμαάν (Ρ Ιμ )
4 ) Ήρώ f| Κοολλιστώ (Φι*ρ)
5) Άελλώ  ή Δρυ&ς (Ά μ 6 κ )
6) Κάρυ 6ν ή Άζέλλο ("Αντρ*ζ )-

?: i f
Εχ ε τ ε  ώραΤα δόντια, 

craw τής Στάρ τπς’ΑμΕρικής'
Μήν Επιθυμείτε tfiv Χεακότητα.
«αί ιήν λάμφιν ηοΟ έχουν οΐ όδόν·. 
τες τών «ώραίων έηαννελμοτιώ»- 
τοΟ Σινεμά». Kai ο! omoi οας · 
όδόντες θ' όπαστράητουν όη6 
Χευκόιπτο έάν όρχίσετε όη6 σή· · 
μερον χρησιμοηοιοΟντες tft» 
Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ  

Αύτη π θαυμαστή όδοντόκρί· 
μα παρασκευασμένη έπί μόντέρ·, 
νας έπιστημονικής συντα̂ ήζ, σν· 
νιστάται είς δλον τόν κόσμον άπ6 
χιλιάδες όδοντοϊατρούς λόγφ τής 
άζιοπαρατηρήτου ένεργείας της.

ΛΑΜΠΡΥΝΑΤΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Ι Α ί  
ΜΕ ΚΟΛΤΝΟΓ

0 ΚΑΒΑΙΡΕ8ΕΙΪ ΑΝΙΙΠΡΟΕΑΡΟ! 
ΙΟΥ 1QMATEI0Y ΗΘΟΠΟΙΟΝ
ΑΙΕΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΟ?

Πληροφορούμενα δτι κατόπιν 
προσκομίσεως νέων στοιχείων έκ 
μέρους τοΰ διαφηιμιστοΰ κ. Συρά- 
κου, πού βαρύνουν άκόμη περισσό 
τερον τήν άρκετά βεβαρυμένην έκ 
τών πρώτων καταγγελιών θέσιν 
τοΰ καθαιρεθέντος άντιπροέδρου 
τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών κ. Τ. 
Χατζηχρήστου, τό Δ. Συμβούλιον 
αύτοΰ συνελθόν είς έκτακτον συ- 
νεδρίασιν διέγραψε καί άπό άπλό 
μέλος τοΰ Σωματείου τόν έν λό
γω κύριον.

Κατόπιν αύτοΰ δέν θά έπιτραπή 
είς τόν κ. Χατζή,χρηστόν νά ύπο- 
βάλη υποψηφιότητα κατά τάς έκ- 
λογάς τής Μ. Πέμπτης.

ΑΙ ΕΚΛΟίλΙ ΤΟΥ ΣΠΜΑΤΕΙΟΥ 
H ΑΗΑΚΗΡΥϊΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ

1 Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έγινε στά 
! Γραφεία τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών ή ά- 
! νακήρυξη τών κάτωθι ύποψηφίων γιά τάς
Ι έκλογάς τής προσεχούς Μ, Πέμπτης:
| Διά τήν Διοίκησιν: Μ. Μυράτ, Τ. Σ υ- 
I Ράκος, Ή λ. Βεργόπουλος, *Άγγ. Μαυρό- 
I ποι;λος, Περ, Γα6ριηλίδης, Σ π # Τζίφος,
| Σπ. Πατρίκιος, I. Ίοχχννίδης, Κ . Δού

κας, Πέτρος Λεων., I ,  * Ιατρού, I ,  Πρι- 
νέας, Ν. Βλαχόπουλος,' I. Αύλωνίτης Τ. 
Βιτσώρης, Π. Καρα6ουσάνος, Εύάγγ, 
Κουμαριώτης, Σ ωκρ. Σ  κιαδάς, Δημ, 
Λυμπερόπουλος, Κ. Παρασκευόπουλος, Β. 

j Μεσολογγίτης, Σ τ # Σπυρόπουλος, Μ,
! Καντιώτης, "Α γγ , Λάμπρου καλ Λ. Μπο- 

νάτης.
Διά τήν ’Εξελεγκτικήν ’Επιτροπήν; 

Ά ντ. Νίκας, Α , Παρθενιάδης, Β ,  Άφεν- 
τάκης, Γ. Δρακά-^ης, Ά θ , Ζέρδαςιι X. Γε- 
ωργιάδης, Γ , Γεωργόπουλος, Ζ, θάνος 
καί Δ. Ζερδάτος.

Διά τόν κ, Σ  ιμόπουλον που ώς γνωστόν 
έχει τιμωρηθή μέ διαγραφήν θ’ άποφανθή 
ή αύρκτνή Γενική Συνέλβυσις, άν θά έ-# 

] πιτραπ^ είς αύτόν νν> έκθέση υποψηφιό
τητα,

Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Σχετικώς μέ τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τοΰ Σ~ωματε(ου Ηθοποιών, τό Διοικητι
κόν Σ  υμδούλιον αύτών έξέδωκε τήν κάτω
θι πρόσκλησιν, πού έτοιχοκολλήθη είς.. δ 
λα τά θέατρα,

«ΠροσκαλοΟνται τά μέλη τοΰ Σ ωμα
τείου 'Ελλήνων Ηθοποιών, ένεργά καί 
άπόμαχα, είς Γενικήν Συνέλευσην τήν 
προσεχή Κυριακήν 2 Απριλίου καί ώραν 
10 it. μ. είς τό θέατρον «Ίντεάλ».

Ή  μ ι  ρ η σ ί α Δ ι ά τ α ξ ι ς
1) Λογοδοσία καί άνοοκοινώσεις τοΰ 

Διοικητικοΰ Σ υμ ίου λ ίου,
2) "Εγκρισις τοΟ άπολογισμοΟ τής τα

μειακής διαχειρίσεα>ς τοΟ παρελθόντος I- 
τους καί τοΟ προϋπολογισμού το0 τρέ. 
χοννος.

3) "Εκβεσις ’Εξελεγκτικής *Επιτρο. 
πής.

4) Ανακοίνωσης τών άνακηρυχθέντων 
ύποψηφίων καί έκλογή Εφορευτικής ’Επι
τροπής διά τάς άρχαιρεσίαος.

Δικαίωμα είσόδου βλς τήν Σ υνέλευσιν 
έχουν μόνον τά μέλη πού δικαιούνται ψή
φου, ήτοι δλα τά μέληι, ένεργά καί Από
μαχα, πού έχουν έγγραφή πρό ένός I- 
τους είς τό Σωματεΐον καί έφ* δσον δέν 
όφείλουν περισσοτέρας ά*πό |ξ μηνιαίας 
συνδρομάς.

Είς ξ^να πρόσωπα μή δντα μέλη τοΟ 
Σωματείου, δικαιούμενα ψήφου, δέν θά 
έπιτραπή ή είσοδος,

Τ6 Διοικητικόν Σ υμβοΟλιον
♦Ο Πρόεδρος
Δ, ΜΥΡΑΤ Ό  Γραμματεύς

Π. ΓΑΒ Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η  Σ»

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ, 5
Διά θεατρικάς, κ^ματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ίδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.

Πάσα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περια&ικοϋ εί
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρεως 4.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΠΙΑΟΜΑ

'Από σήμερον τό Ταμεϊον Συν
τάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων
κλπ. θ’ άρχίση νά καταβάλη είς 

χςιούχοι. 
τοΰ ιμηνός 'Απριλίου.
τούς συνταξιούχους τήν σύνταξη

Τό Πασχαλινό χιλιόάδραχμο έ- 
πίδαμα θά καταβληθή στίς 5 τρ. 
μηνός, έπρόκειτο δέ τό Δ. Συιμ- 
βούλιο τοΰ Ταμείου κατά τήν χθα 
σινήν άπογευματινή του συνεδρί
αση ν’ άποφασίση άν θά καταβλη 
θή μαζί, συμφώνως μέ τήν έγικύ- 
κλιο τοΰ Υπουργείου ‘Εργασίας, 
καί ή σύνταξις τοΰ μηνός Μαΐου, 
δεδομένου δτι δταν τό Ύφυπουρ- 
γεΐον έξέδιΰε τήν έγκύκλιόν του 
δέν είχε ληφ^ή άκόμη ή άπόφαση 
νά καταβληθή στούς συνταξιού
χους τό χιλιόδραχμο έπίδομα.

Τό φιλμ τής ώμορ· 
φιάς καί τής νεό

τητος

’Από τό Ρομάντζο 
ΒΙΛΑΥ καί ΚΟΛΛΕΤ 

ΒΙΑΑΥ

A I EC0LE
με την καινούργια 

άποκάλυψι τής 
Γαλλικής όθόνης

ΜΠΑΟΥΤ ΜΠΡΥΝ

Μ Μ ?Μ 4 φ
ΣΤΟ

ϊ

Γ ΕΝ . Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι:
Μ Ω Ρ Ι Σ  < Γ Α Ρ Α Τ Ζ Η  A  Ε - Α Ο Η Ν Α Ι

Ε Ι Β Ε Ο
Θριαμβεύει eis όχον
τον κόομο λό γψ  τπ5 
κομι|ότΜτο{.τή5 6τε- 
ρεότητοί *ί Ths μοδέρ 
vas έμ^ανΐ βειυ$ της.

e i s  ώ ρ α ι ό τ α τ α  β χ έ δ ι α  r , .
Γ έ ξ α . ρ ε τ , ί Λ ή  η ο ι ο τ π τ α  Μ  - Μ

fn rm a r i τα ε ι ΐ τ ά  κ α λ ά  καταότίιματα .Τ μ ο *  ά πολ υτ αιΐ  ΰιρίόμεναι.

ΤΟ

\m\rn οεατρον
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ΕΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ
ΕΙΚΟίΙ KITE HIM UMITEHIIi: Μ

ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ
‘Ο Έ μ ιλ  Γιάννιγκς δέν άνήκει 

στήν κατηγορία τών καλλιτεχνών 
έκείνων τοθ κινηματογράφου, πού 
έμψανίζονται παροδικά στόν κινη
ματογραφικό στερέωμα, μεσουρα- 
νοϋν ένα ώρισμένο χρονικό διά- 
στηιμοί, δυό τρία χρόνια συνήθως 
καί ϋστερα σβύνουν γιά νά μήν 
έπιστρέψουν ποτέ ιτιά στήν όθόνη, 
κι' αύτό γιατί δέν προσπάθησε πο 
τέ νά «συγχρονίση» τήν τέχνη του, 
νά τήν προσαρμόση δηλαδή στή 
νοοτροπία ή τό γοΰστο μιάς ώρι-

κρόψω τήν έκπληξή μου. Πολλές 
φορές μοΰ είπαν πώς τό κοινό, 
ό κόσμος έχει κάθε δικαίωμα νά 
διείσδυση καΐ στά παρασκήνιακαί 
τήν ιδιωτική άκόμα ζωή κάθε καλ 
λιτέχνου καί γενικώτερα κάθε δη
μοσίας προσωπικότητος. Τό παρα
δέχομαι. ‘Ωστόσο &χω τήν γνώμη 
πώς δλων αϋτων τών άνθρώπων 
πολύ μεγαλύτερο ένδιαφέρον πα
ρουσιάζει ή έσωτερική καί πνεύμα 
τική ζωή άπό τήν άλλη, τήν κα
θαρώς έξωτερική.
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Ό  μεγάλος Γερμανδς καλλι τέχνης κ. ’Έ μ ιλ  Γιάννιγκςβ

σμένης έποχής. Ή  καλλίτερη άπό- 
δειξις γι’ αύτό εΐνε πώς φέτος ό 
Γιάννιγκς έχει τήν εύτυχία νά έ- 
ορτάση τά είκοσι πέντε χρόνια τής 
καλλιτεχνικής του ζωής, μιας ζω
ής γεμάτης έπίμονες προσπάθειες 
καί αγώνες γιά τήν άνάπτυξη καί 
τήν π,οόοδο τοΰ κινηματογράφου· 
Εΐνε ένας άπό τούς λίγους πού 
έργάστηκαν πραγματικά καί έπά- 

ι λαιψαν μέ πρωτοφανή φανατισμό 
γιά νά άνεδάσουν τόν κινηματο
γράφο στό άνώτερο έπίπεδο πού 
εύρίσκεται σήμερα, εινε ένας άπό 
τούς πρωτοπόρους καί ένας άπό 
τούς καλλιτέχνας πού ποτέ δέ φο
βήθηκε τήν τεχνική τελειοποίηση 
τοθ φίλμ. Άντιθέτως μάλιστα ώς 
σήμερα δέν έχει ποτέ παραλείψει 
εύκαιοία νά βοηθήση καί νά ύπο- 
στηρίξη μ' δλη του τή δύναμη τούς 
τε,χνικούς, τούς έπιστήμονας καί 
τούς καλλιτέχνας πού έργάζονται 
πραγματικά γιά τήν άνάπτυξη τής 
νέας αύτής τέχνης, πού προσπαθεί 
ψηλαφητά υά καί μέ σταθε,ρά βή
ματα νά εϋρη μιά άνώτερη καλλι
τεχνική μορφή καί έκφραση καί 
νά έξασΛαλίση τή θέση της μετα
ξύ τών άλλων καλών τεχνών· 

Μεγάλος καλλιτέχνης τοϋ βω- 
δοϋ καί άκόαα μεγαλύτερος' τοΰ 
όμιλοΰντος. ”Αν θελήσωμε νά συγ- 
κρίνωμε τό Φρειδερίκο τό μεγάλο, 
τόν καθηγητή Οΰνρατ, τό μυστικό 
σύμβουλο Κλάουζεν τού Γκέρ- 
χαοντ Χάουπτιιαν ιιέ τόν 'Ερρίκο 
τόν 8ο, τόν Ταοτοϋφο, τό ΜεΦιστο 
Φελή ρόλους δηλαδή πού ό Γιάν- 
νιγκς εΐχε παίξει στό βουβό καί 
ιμέ τούς όποιους άνεδείχθη θά μπο 
ρέσωμε χωρίς δυσκολία νά παοα- 
ίκολουθήσωμε τήν έξέλιξη τοΰ δυ- 
νατοΰ του ταλέντου καί πρό παν 
■;ός νά διαπιστώσωμε τή μεγάλη 
*Όυασία πού εΐχε γι’ αύχόν ή έ- 
βεύρεσις τοϋ όιιιλοΰντος. Γ ιά τόν 
Γιάννιγκς ή νέα κατάστασις πού 
δημιουργήθηκε μέ τό νέο φίλμ ή
ταν μιά άληθινή άποκάλυψις.Νέοι 
ορίζοντες, πού ποτέ του δέν τούς 
είχε φαντασθή, άνοίγονταν. Οί έ
πιτυχίες πού είχε στό βωδό, τίς 
χρωστούσε στήν άπαράμιλλη έκ- 
ψραστική του ίκοα/ότητα. Ό  όμι- 
λών τοΰ παρουσίαζε μιά νέα δυνα 
τότητα: τό λόγο.

Μέ τήν εύκαιρία τοΰ έαρτασμοϋ 
τής είκοσιπενταετίας τοΰ καλλιτε 
,χνικοΰ σταδίου τοΰ ’Έμιλ Γιάν- 
νιγκς, ή διεύθυνσις τής Τόμπις εΐ
χε τήν καλωσύνη νά μδς προσκα 
λέση σ’ ενα τσάι, πού Εδινε πρός 
τιμήν·του Στό μικρό σαλονάκι πού 
περιμέναμε μαζί μέ μερικούς ί'Λ- 
λους ξένους δημοσιογράφους καί 
μερικούς καλλιτεχνικούς παράγον 
τας τοϋ Βερολίνου, έπικρατεΐ μιά 
περίεργος άνυπαμονησία καί νευ- 
ρικότης. ’Ακριβέστατος στήν ώρα 
του μπαίνει σέ λίγο, συνοδευόμε- 
νος άπό τό σκηνοθέτη Στάϊνχοφ 
καί tiac σφίγγει μέ τή σειρά φιλι 
κά τό νέοι.

Ό  άνθοωπος Γιάννιγκς δέν δια 
φέοει καθόλου άπό τό Γ ιάννιγκς 
έκεΐνον πού γνωοίζομε άπό τόν 
κινηματηνράφο. Τό ίδιο πλατύ γέ
λιο, οί ίδιες άδίαστες ναί μεγάλο 
ίπρεπεΐς κινήσεις, ή ίδια βαθειά 
καί έκψραστική φωνή.

— Στά είκοσι πέντε χρόνια τής 
κινηματογραφικής μου δράσεως, 
ιμδς λέει εύγενικά απαντώντας 
οτήν πρώτη μας έρώτηση, χίλια 

δυό ποάγματα έ'χουν γραφή κο-' 
διαδοθή γιά τή ζωή μου καί τό έ 

γο μου. Μερικά μ!έ καλή πρόθεση 
άλλα πάλιν τόσο φανταστικά κσ' 

περίεργα πού καί γώ ό ίδιος δταν 
τά διάβαζα δέν μποροΰσα νά άπο-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

—Ποιός ρόλος άπό δσους παί- 
ξατε μέχρι σήμερα στά είκοσιπέν 
τε αύτά χρόνια σάς άρεσε περισ- 
σότεροό κ. Γιάννιγκς;

-Πρέπει νά όμολογήσω πώς στό 
ζήτημα αύτό δέν έχω καί δέν μπο 
ρώ νά έχω προτιμήσεις. Γ ιά μένα 
ισχύει ή άρχή ,πώς δέν ύπάρχουν 
καλοί ή κακοί poAot, άλλά μονά
χα καλλιτέχνες. Ώς τώρα δσους 
ρόλους έπαιξα τούς άγάπησα πρα 
γματικ.& καί ^Ρό παντός προσπά 
θησα νά διείσδύσω στό πνεΰμα καί 
στήν ψυχή τοϋ ηρωος πού παρίστα
να. Δέν μπορεί νά παίξη κοτνείς τό 
ρόλο ένός παληανθρώπου ή ένός 
άγιου άν δέν έχη 'μέσα του τή δύ
ναμη καί τήν Ικανότητα νά μπορή 
νά μεταδληθή σέ παληάνθρωπο ή 
σέ άγιο. Στό καινούργιο μου φίλ ι 
λόγου χάριν παίζω τό ρόλο ένός 
οοψοΰ και μεγάλου εύεργέτου τής 
άνθοκπότητος, τοΰ πεοιφήμου Ια- 
τροΰ Ρόμπερτ Κώχ. Σδς παοακα 
λώ νά πιστέψετε πώς ό κ. Στά'ν 
χοφ καί έγώ άπό ένός έτους ήδη 
μελετούμε καί άκοΰιιε μαθήματα 
ιατρικής στό Πανεπιστήμιο. Δέν 
θέλω νά παίξω τό Ρόμπερτ Κώχ, 
άλλά θά προσπαθήσω νά τόν έν- 
σαρκώσω, νά γίνω, έστω,. καί γιά 
λίγο έρευνητής, μικροβιολόγος, ι
ατρός...

—Τί γνώμην έχετε γιά τόν κινη
ματογράφο; Ποά εΐνε ή στάσις 
σας έναντι τοΰ διϋσχυρισμοΰ, δτι 
τό φίλα δέν εΐνε τέχνη;

—’Επ’ αύτοΰ έχω άποκρυστα'»- 
λώσει τήν άιτίληψιν δτι τό φίλιχ 
σήμερα δέν εΐνε άκ6μ« τέχνη καί 
δτι δέν μπορούμε νά τό συγκρίνω- 
με μέ τίς ά\λες καλές τέχν'ες για 
τί άποτελεΐ μιά έντελώς ξεχωρι
στή περίπτωση· Ό  κινηματογρ^ 
φος εΐ'-ε ά\·όργανθΓ, δηλαδή ά!-'υ 
χος, ένώ μιά άπό τ1" δασικώτερε', 
προϋποθέσεις τής τέχνης εΐνε ή 
ψυχή, ή προσωπικότης τοΰ καλλι
τέχνου ή όποία έκφραζεται διά 
τοΰ έργου τής τέχνης. Τό φίλμ δέν 
μπορεί νά τη ρήση τή στοιχειώδη , 
αύτή άρχή διότι δεν εΐνε κάτι τό | 
συνεχές. Οί διάφορες σκηνές ένός ' 
κινηματογραφικού εογου στερούν
ται έσωτερικης συνοχής, δηλαδή 
τό γώοισμά τους δέν ύπήρξε δια
δοχικό. ’Ά ν  π. χ. γυρίζω',ιε σ’ Μνα 
χωριό μιά άρχική σκηνή ένός φίλμ 
καί άν τυχόν ή τελευτά.α σκηνή 
τοΰ ίδιου φίλιι παίζεται στόν ϊδιο 
τόπο, τότε ρ̂ΐ δυό αύτές σκηνές γυ 
ρίζονται τήν ίδια μέρα, άνεξαρτή- 
τως του δτι ίσως ή μιά νά τταοου- 
σιάζη τήν άρχή καί ή άλλη τό τέ 
λος τοΰ φίλυ, Αυτο έννοω οταν λε 
γω δτι τό φίλμ στερείται έσωτερι 
κής συνοχής.

— θά είχατε τήν έπιθυμία, κ.
Γ ιάννιγκς, νά γυοίσετε στον όμι- 
λοΰντα κανένα άπό τά δουδά σας 
παληά φίλμ;
. —Σ ’ αύτό χωρίς νά διστάσω πρέ 

πει νά σάς άπαντήσω άονητικά, 
“ Ενας κινηματογραφικός ρόλος 
δέν μπορεί νά παιχθή καί δεύτερη 
φορά άπό τόν ίδιο καλλιτέχνη·Στό 
σεατρο εινε κάπως οιαφο,ρετικά τα
πράγμοοτα γιατί σ’ αύτό δέν μέ?· 
νουν εικόνες άλλά μονάχα έντυ- 
πώσεις.

—Ποιός εΐνε ό ρόλος τόν όποιο 
θά έπιθυμούσατε νά παίξετε ά-- 
κόμη;

—Τό Βίσμαρκ, μδς άπαντάει χα 
μηλόφωνα, σά νά φοβάται νά μήν 
παρεξηγηθή,

ι · , / ..·___  ·. ι
Η Μαιρη Γουΐλσων, ?να νέο άστέρι τής «Γουώρνερ», πού θά πρωταγω νιστήση σέ πολλές έψετεινές ταινίες
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ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ

Η «ΑΓΝΟΥΛΑ»
ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ 
Σ '  ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

—Μέ μεγάλο ένθουσιασμό γρά
φουν τά άμερικανικά φύλλα γιά 
τήν χαριτωμένη νέα ήθοποιό τήν 
όποία κατέκτησε καί αύτήν τό 
Χόλλυγουντ. Εινε ή Τζέρυ Φίτζε- 
ραλδ καί προέρχεται καί αύτή ά
πό τό δραματικό θέατρο, δπου 
τήν συνήντησε ό σκηνοθέτης ’Έντ 
μοντ Γκούλντιγκ καί ό όποιος, έ- 
πέμεινε τόσο πςλύ, ώστε τήν έ
πεισε νά πάη στό Χόλλυγουντ. 
Κατόπιν δοκιμών τής ένεπιστεύθη 
τόν ρόλον τής ταινίας «Μαύρη Νί
κη», τήν όποιαν έπρόκειτο νά γυ
ρίση ή Μπέττυ Νταΐβις. Τόση δέ 
ήτο ή έπιτυχία της καί μέ τόσον 
ένθουσιασμόν τήν όπεδέχθη τό 
παγκόσμιον κοινόν, ώστε άπεφα- 
σίσθη καί τής έδόθη ό ρόλος τής

θήτε σέ μιά ώρισμένη δίαιτα διότι 
τό κακό αϋτό ώφείλεται εϊτε στο 
σηκότι εϊτε στό στομάχι. ’Αποφεύ
γετε τίς σάλτσες, τά λίπη καί τά 
παχειά κρέατα.- Πίνετε έλάχισα 
καί μασσάτε καλά τήν τροφή σας 
.<αί ν’ άντικαταστήοετε τό ψωμι 
μέ φρυγανιές.

”Αν τό δέρμα σας είναι υπερβο
λικά ξηρό πρέπει νά πίνετε νερό 
πολύ συχνά σέ μικοες δόσεις. Ν'!χ 
τρώτε άφθονο ψωμί καί ποιτάτες. 
Τό ξηρό δέρμα προέρχεται λόγω 
άνεπαρκείας τοϋ θυροειδοϋς άδέ- 
νος κι’ άπό άλλες αιτίες. Ή  άκμές 
θεραπεύονται εϋκολα. Πολλές γυ
ναίκες προσπαθοϋν μέ διάφορες 
κρέμες νά τίς θεραπεύσουν. "Αδι
κα δμως παιδεύονται, γιατί πρέ
πει νά ζητήσουν έσωτερικώς τήν 
αιτία, ή όποία εΐναι σχεδόν πάντο-

Μέ χαρά καί άνυπομονησία περι 
μένει τό έλληνικό κοινό τήν προβο
λή τής νέας έλληνικής ταινίας «Ά- 
γνούλας».

Ή  δοκιμαστική προβολή της πού 
έγινε τήν περασμένη έδδομάδα καί 
τήν παρακολουθήσανε τολλοΐ δημο 
σιονράφοι, ήθοποιοί, συγγραφείς

δίες, μέ ύπέρχοντρα άστεΐα. Είναι 
μιά όμορφη ήθογραφία, καλογραμ 
μένη άπ’ τόν κ. Μανο Φιλιππίδη, μέ 
άρκετά ένδ*αφέρουσα πλοκή, καί 
πρωτοτυπία.

'Ορίστε ή υπόθεση, μέ λίγα λό 
για:

Ή  Άγνούλα, μιά όμορφη ΓΙλα

καί γενικώς καλλιτεχνικός κόσμος, 
άφησε ικανοποιημένους δλους.

Ώμολόγησαν ειλικρινέστατα, πώς 
πραγματικά αύτή τήν φορά, παρου 
σιάζεται Μνα άριστο έλληνικό φίλμ, 
πετυχημένο άπά δλες τίς άπόψεις· 
’Άρχισαν μάλιστα νά τό διαδίδουν 
εύρύτερα κι’ αύτό γεμίζει χαρά τό 
έλληνικό κοινό.

θέλει δμως καί νά βεβαιωθη. Οί 
τόσες ύποσχέσεις καί τά τόσα έξαμ 
δλώμστα πού τοΰ παρουσίαζαν μέ 
χρι τώρα, δικαιολογημένα τοχουν 
κάνει νά δύσπιστή.

Εύτυχώς πού ή προβολή τοϋ ‘έρ 
γου σέ λίγες μέρες θά γίνη κι’ έτσι 
ή άμφιδολία, είμαστε βέβαιοι, θά 
άνταποκριθή μέ βεβαιότητα.

Τό έξής γεγονός πρέπει νά μάς 
δίδη πολλές έλπίδες.

Πρίν άκόμα άναλάβη ή μεγαλή 
τερη έν Έλλάδι κινηματογραφική 
έταιρία «Σκούρας - Φίλμ», τήν έκ 
μετάλλευσίν της, τήν είδε καί τότε 
μόνο τ’ άπεφάσισε, δταν βεβαιώθη 
κε γιά τήν τελειότητά της.

Στήν έκλογή της. μάλιστα, έκ 
τών προτέρων.’Ήταν αύστηρή,διότι 
οί προηγούμενες άποτυχίες, τής τό 
επέβαλλαν·'

Καί μέ κανένα τρόπο δέν ήθελε 
νά χάση τήν σοβαρότητά της. Εΐναι 
ή πρώτη φορά πού παίζει έλληνικό j ,  
έργο.
• Βλέπετε λοιπόν, δτι πρώτα - πρώ 1 

τα, άνέλαδαν τήν έκμετάλλευσή 
τους, άφοΰ έκρίθη άπό άνθρώπους ! 
έμπειρους καί εύσυνείδητους καί 
μάς έχουν δώσει πολλά δείγματα 
τής έκτιμήσεώς τους στό έλληνικό 
κοινό.

Πρωταγωνιστούν οί έκλεκτοί καλ 
λιέχνες τοϋ θεάτρου μας, Άλικη. 
Μουσούρης, Φιλιππίδης, Ραυτοπού 
λου, Ραυτόπουλος, Τσαγανέας κλπ.

Τήν μουσική τήν έγραψε ό έκλε 
κτός μουσουργός κ. ’ Ιωσήφ Ριτσι 
άρδης.

Τήν σκηνοθέτη ση τοΰ έργου τήν έ 
φερε είς πέρας, μέ πρωτοφανή έπι 
τυχία, ό κ. Άλδίζε·

Τό σενάριο — τό σπουδαιότερο 
ζήτημα καί τό όποιον έως τώρα τό 
θεωροΰσαν οί 'Έλληνες παραγωγοί, 
τό μικρότερο — είναι καθαρώς έλ 
ληνικό, αθηναϊκό, ντόπιο!

Δέν έχει άνακατεμμένα, οϋτε φάρ 
σες γαλλοαμερικάνικες, οΰτε κωμω

κιωτοπούλα, ζή εύτυχισμένη μέ τούς 
γονείς της σ’ ένα γραφικό σπιτάκι 
τής Πλάκας.

"Ενα βράδυ καρναβαλιού, παρα 
σύρεται άπό μιά εϋθυμη παρέα σ’ 
ένα καμπαρέ. Έκεΐ ή Άγνοόλα με 
θά καί δέν γυρίζει στό σπίτι της*. 
Τήν έπομένη ό πατέρας της τήν δι
ώχνει λέγοντας της συνάμα δτι δέν 
εΐναι ’«ϊιδί τοιν

χνει νά δρή δουλειά χωρΐς άπυτε 
λεσμα. Καθημερινώς πηγαίνει στό 
ταχυδρομείο γιά γράμμα τοΰ άγα 
πημένου της, άλλά καμμιά εϊδησις.

Ή Άγνούλα φέρνει στόν κόσμο 
ένα ώραΐο άγοράκι καί έργάζεται 
έντατικά μέροί καί νύχτα νιά νά ά 
ναθρέψη τό παιδί της, μέ τή ν' κρυφή 
έλπίδα. δτι μιά μέρα θά γυρίση ό 
Τόνης καί θά εύτυχήση πάλι.

Δυό χρόνια πέρασαν. Ό  Τόνης 
γυρίζει άπό τό Παρίσι·

Μιά μέρα ή Άγνούλα πηγαίνον 
τας νά παραδώση κάποιο φόρεμα, 
συναντά στά δρόμο τόν Τόν η. Γεμά 
τη χαρά τρέχει κοντά του, άλλά ό 
Τόνης τήν υποδέχεται ψυχρά. Παίρ 
νουν ένα ταξί καί έκεΐ μέσα δταν 
φανερώνει στόν Τόνη τή ϋπαρξι τοΰ 
παιδιοΰ τους, αύτός δέν θέλει νά τό 
άναχνωρίση, γιά δικό του, κατηγο 
ρώντας την, δτι άσφαλώς θά εΐναι 
κάποιου άλλου.

Ή  Άγνούλα μέ σπαραγμό στήν 
ψυχή, κατεβαίνει άπό τό αΰτοκίνη 
το καί πηγαίνει νά αύτοκτονήση.

Τήν τελευταία δμως στιγμή θυμά 
ται τό παιδί της καί μετανοεί. Ά  
ποφασίζει νά διηγηθή δλη την ίστο 
ρ'α στόν γέρο - Βεργίδη, μέ τήν έλ 
πίδα δτι ίσως έ κείνος θελήση νά ά 
ναγνωρι'ση τό παιδί της.

Άλλά καί ό πατέρας, δπως καί ό 
γυιός, τήν διώχνει καί άναθέτει τήν 
ύπόθεσι σέ έναν οικογενειακό του 
φίλο καί δικηγόρο,, ό όποιος τήν 
καλεΐ καί έπί παρουσία το~> Τόνη

Ή  Άγνούλα άναγκάζεται νά έρ 
γασθή στό ϊδιο καμπαρέ, δπου γλέν 
τησε πρίν λίγες μέρες. ,

Κατόπιν μιάς φιλονεικίας πού δη 
μιουργήθηκε έξ αίτίρς της, τήν όδη I 
γοΰν στό άστυνομικό τμήμα δπου ό 
άστυνόμος, άνθρωπος μέ καλή καρ 1 
διά, τής δίδει μιά συστατική έπι 
στολή γιά ένα φιλικό του γραφΰο. | 

Ή  Άγνούλα έργάζετα ώς τηλε : 
φωνήτρια στό γραφείο τοΰ Άρίσταρ I 
χου Βεργίδη. Έκεΐ γνωρίζει τόν; 
γυιό του Τόνη καί συνδέεται έρωτι 1 
κώς μαζί του.

Ζοΰν έύτυχισμένοι, έως τή στιγμή ! 
πού πιεζόμενος άπό τόν πατέρα του 
αναγκάζεται νά φύγη στήν Εύρώ- I 
πη γιά νά έξακολουθήση τίς σπου , 
δές του.

Φεύγει όποσχόμενος νά γράφη τα 
κτικά στήν Άγνούλα πού μπρός 
στό σπαραγμό τοΰ χωρισμού τους, 
δέν τοΰ λέει δτι πρόκειται νά φέρη 
στόν κόσμο ένα παιδί καρπό τοΰ 
έρωτός των·

Ό  γέρο - Βεργίδης τής προτεί 
νει νά γίνη φίλη του, άλλά ή Ά  
γνούλα άρνεΐται, καί έτσι τήν διώ 
χνει άπό τό γραφείο του.

Οί μέρες περνούν, ή Άγνούλα ψά

καί τοΰ πατέρα του, προσπαθεί νά 
βρή ένα φιλικό τρόπο; γιά νά κανο 
νίση τήν ύπόθεσι.

Άλλά άπό ένα τυχαίο περιστατι 
κό. ό δικηγόρος άναγνωρίζει δτι ή 
Άγνούλα εΐναι ή χαμένη κόρη του· 

Πρό τής άπροόπτου αύτής λύσεως 
ό γέρο - Βεργίδης δίνει τήν ουγκα 
τάθεσί του γιά τόν γάαο τής Ά  
γνούλας, μέ τόν γυιό του καί έτσι 
δίδεται ένα εύτυχισμένο τέλος οτή 
βασανισμένη ώς τότε ίωή της·

Τόση δέ σπουδαιότητα δίνει ή 
«Σκούρας - Φλίμς» στήν ταινία αύ 
τή — σπουδαιότητα πού προέρχεται 
μόνο γιατί είναι καλογυρισμένη — 
ώστε άπεφάσισε τήν Κυριακή τοΰ 
Πάσχα νά τήν παρουσιάση συγχρό 
νως σέ δλη τήν Ελλάδα.

Στήν ’Αθήνα θά τήν προβάλλουν 
τό «Αττικόν» καί τό «Πάνθεον». 
Στόν Πειραιά τό «Καπιτόλ». Στήν 
Θεσσαλονίκη τό «Πατέ» καί τό 
«Πάλλας».

’Άς πιστέψουμε έκ τών προτέρων 
δτι ή «Άγνούλα» εΐναι τό καλλιτε 
ρο έλληνικό φίλμ, ή βάση. ώστε νά 
δημιουργήσωμε στό μέλλον σοβαρό

•Ολυμπία Μπράντνα, ή Γαλλίς

πρωταγωνίστριας είς τήν ταινίαν 
πού γυρίζει τώρα ό ’Έ ρ ρ ο λ  Φλύν 
«Ό  ’Αετός τών θαλασσών», ρό
λος δ όποιος προωρίζετο διά τήν 
Όλίβια ντέ Χάβιλαντ. ’Έτσι διά 
πρώτην φοράν θά δοΰμε τόν Φλύν 
νά παίζη χωρίς τήν συμπαθέστα
τη μας ’Ολίβια. "Ας έλπίσουμε δέ 
δτι ή Τζέρρυ Φίτζεραλδ, θά εΐνε 
άνταζία της.

—Έπίσης μία ταινία γενικού έν 
διαφέροντος θά γυρισθή καί ή ό-

*  i i i p p
στάρ της « Παραμάουντ»

τε μία ύπερβολική εκκρισις μι. 
κρών άδένων, ή όποία σχηματίζει 
τό έξόγκωμα. "Οταν ό άδενίσκος 
διαστέλλεται, σχηματίζονται διε- 
σταλμένοι πόροι καί μαϋρα στίγ
ματα, κοινώς μπιμπίκια.

Ή  αιτία τοϋ κακοΰ αύτοϋ είναι 
συνήθως άνεπάρκεια τοΰ ήπατος 
ή ανωμαλία τών άδένων. Πιό πολύ 
δμως συντελεί ό άθριτισμός στό 
σχηματισμό τών άκμών.

"Αν τό δέρμα σας δήτε πώς κι. 
τρινίζει έξετάσετε τό σηκότι σας.

Ή  μεγάλη ήθοποιός τοθ κινηματογ ράψου Μπέττυ ΓΊταίίης, ή δποΐα γιά δεύτερη 
φορά ίλα&ε τό Πρώτον Βραβείον ’Ηθοποιίας, φωτογραψε;ται μαζί μέ ένα έκ τό>ι 
Διευθυντών τής ' Εταιρίας «Γουώρνερ» τόν Τζάκ Γουώρνερ, ό όποιος τής Απονέμει

τό Κύπελλον<

Πάντοτε θά προέρχεται άπ’ αύτό. 
Ή  κακή έκκρισις τής χολής εΐνο:ι 
ή κυριώτερα αιτία. 'Όταν τό πρό
σωπό σας κοκκινίζη μετά τό φαΐ 
κυττάξετε τό στομάχι σας, τρώ
γετε πολύ σιγά, αποφεύγετε τά 
καρικεύματα, τά πολλά κρέατα, 
τά ποτά, τό τσάϊ καί τόν καφέ. "Ο 
πως βλέπετε κυρίες μου, άν θέλε. 
τε νά εΐσαστε ώραΐες πρέπει νά 
φροντίζετε κυρίως τήν ύγεία σας 
διότι τά καλλυντικά δέν μποροΰν 
νά σάς ωφελήσουν σέ τίποτε δταν 
ό όργανισμός σας δέν λειτουργεί 
κανονικά».

Αύτές τίς συμβουλές δίνει ή γό. 
ησσα Ζαννέτ Μάκ Ντόναλδ καΐ συ« 
νιστοϋμαι στίς άναγνώστριές μας 
νά τίς προσέξουν καί νά τίς έφαρ- 
μόσουν.
ΚΑΠΝΟΣ ΗΝ Κ Α Ι Δ ΙΕΛΥΘΗ

Τό γνωστό μυθιστόρημα τής Ά  
μερικανίδος συγγραφέως Μαργα- 
ρίττας Μίτσελ «Καπνός ήν καί διε- 
λύθη» πρόκειται νά γυρισθή σέ λί
γο μέ πρωταγωνιστάς τόν Κλάρκ 
Γκαίημπλ, Όλιβία ντέ Χάβιλλαντ, 
Λέσλι Χόρβαρτ, καί τήν Βίβιαν 
Λέϊ.

Τό φίλμ αύτδ πολλά καλά υπό
σχεται δπως λέγουν.* * *

Ό  κινη ματογράφος μάς παρου
σίασε ώς τώρα πολλές άεροπορι- 
κές ταινίες έξυμνώντας τή δόξα 
στρατιωτικών ή πολιτικών ήρώων 
τοϋ αίθέρος. ’Εντούτοις γιά τούς 
θηλυκούς —καί δχι όλιγώτερο ή. 
ρωϊκούς—^ιλότους, κανείς δέν εί- 
χε σκεφθει. Αύτό τό κενόν συνε- 
πλήρωσε ή Φόξ παρουσιάζοντας 
τήν τελευταία της ταινία «Γυναί
κες πιλότοι» μέ πρωταγωνίστριες 
τρεις άπό τίς μεγαλύτερες βεντέτ- 
τες: "Αλις Φαίη, Νάνσυ Κέλλυ καί 
Κώνστανς Μπέννετ.

Σκηνοθέτη μένο άπό τόν Ρό0 
ντέλ Ρουθ, τό φίλμ αύτό έκτός άπό 
τήν περίφημη φωτογραφία του Ί*ο\* 
τολμηρών πτήσεων γιά τήν κατά- 
κτησι νέων ρεκόρ, διατηρεί χάρις 
στό άφθαστο παίξιμο τών πρωτα
γωνιστριών του μιά άτμόσφαιρα 
τρυφερότητος που άν καί άντίθετη 
πρός τό τραχύ θέμα του προσδίδει 
μιάν άπεριόριστη χάρι στήν ται
νία ώς'σύνολον.

ποια θά άναφέρεται στίς προσιτά 
θείες πού έγιναν έως δτου ένωθή 
αέ τηλεγραφικά καλώδια ή ’Αμε
ρική μέ τήν Εύρώπη. Ή  ταινία 
αύτι  ̂ θά εΐνε έγχρωμη.

— Από ολους τούς ειδικούς θεω 
ρεΐται ώς ό καλύτερος όπερατερ 
(Κάμερλμαν) δλου τοΰ κόσμου ό 
Τόνι Γκόντιο. Ό  Γκόντιο εινε ιτα
λικής έθνικότητος καί εΐνε ό πα- 
λαιότερος πού εύρίσκεται αύτήν 
τήν στιγμήν έν ένεργεία.. Εΐνε ό 
αποκλειστικός όπερατέρ τών με
γάλων ήθοποιών τοθ κινηματο
γράφου καί είδικώς τοΰ Πώλ Μι- 
οΰνι καί τής Μπέττυ Νταΐβις.

^-Γιά νά τίμηση αύτήν τήν δρα- 
σιν του ό βασιλεύς τής ’ Ιταλίας 
τοθ άπένειμε τό παράσηιμον τής 
Σαβοΐας καί τόν ώνόμασε Ιππό
την τοΰ ιταλικού στέμματος.
Η ΖΑΝΝΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΔ ΣΥΜ

ΒΟΥΛΕΥΕΙ...
«...Τά κυλΰτερα καλλυντικά εΐνε 

τό νερό, τό σαπούνι καί ή... βούρ
τσα. Κάθε πρωί μπάνιο καί ϋστε
ρα βούρτσισμα σέ δλο τό σώμα 
μέ μιά σκληρή βούρτσα Γ ιά τό 
πρόσωπο βούρτσα μαλακιά. Κα
τόπιν άπ' αύτό, βρέξιμο τοΰ προ
σώπου μέ γάλα άβραστο. ’Αφήστε 
το αρκετή ώρα καί μετά ξεπλυθή- 
τε μέ μιά λοσιόν. Μή παραλείπετε 
ποτέ τήν γυμναστική καί άσχολεΐ- 
σθε δσο μπορείτε στά σπόρ, κο
λύμπι, Ιππασία. "Αν καμμιά μέρα 
βρήτε τό δέρμα σας σκασμένο ή 
πολύ λιπαρό ή κίτρινο σάν λεμόνι, 
μή νομίσετε πώς φταίνε τά καλλυν 
τικά. Ψάξετε άλλοΰ νά βρήτε τήν 
αιτία; Στήν ύγεία σας!

Μόλις δήτε τό παραμικρό σημά 
δι στό δέρμα σας πρέπει νά κατα
λάβετε δτι ό μηχανισμός αύτός 
πού λέγεται «οργανισμός» έχει άρ 
χίσει νά μή λειτουργεί καλά. "Αν 
τό δέρμα σας εΐναι λιπαρό καί 
δέν στέκεται ή πούδρα σας ύποβλη

κινηματογράφο καί μεΐς."Ονι θά έ- 
ξιλεωθοΰν πλέον οί αμαρτίες τών 
άλλων έλληνικών ταινιών. 'Ότι εΐνάι 
μιά πραγματική·., άγνούλα!

ΓΕΡ . ΣΤΑΥ.



ΛΑΛΛ > »ι̂ ΛΛ^ΛΛΛΛ^ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑ^ΛΛΛΛΛΛΑΛΛΑΛΛ^ιΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ - ΣΑΒΒΑ ΤΟ Ν , 1 ’Απριλίου 1939

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Θ. Α. Κ Α Ρ Υ Ω Τ Λ Κ Η
Η Κα Λ ΙΛΑ  ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Πολλά Εχω άκούσει γιά τό δυνα
τό πιανιστικό ταλέντο τής κ. Λί- 
λας Λαλαούνη, γιά τύ όποιο κι’ ό 
ξένος τύπος έχει Αφιερώσει κατ' Ε
πανάληψη τΙς πιό κολακευτικές 
κρίσεις, παρ' δλη δμως τήν έπιθυ- 
μία μου δέν είχα κατορθώσει ώς 
σήμερα νά τήν άκούσω, έκτός άπό 
δυό - τρεις φορές μέ τήν όρχήστρα, 
σέ δικό της ρεσιτάλ· Γι’ αύτό μ’ 
άληθινή χαρά τήν παρακολούθησα 
ιήν περασμένη1 έβδομάδα στά «’Ο
λύμπιο», στήν έρμηνεία ένός μέ
ρους—έξ αιτίας δυστυχώς κι’ άλ. 
λης ύποχρεώσεως—-τοΰ δυσκόλου 
καί μουσικωτάτου προγράμμοαός 
της, Κι’ όμολογώ πώς άπό τήν 
πρώτη κι’ δλας στιγμή ένοιωσα νά 
6χη δημιουργηθή ή άπαραίτητη 
γιά τήν καλλιτεχν νή συγ κίνηση 
άτμόσφαιρα.

Δέν άκουσα τήν άρια μέ βαρια- 
σιόν τοΰ Χαΐντελ, οϋτε τή σονάτα 
τοΰ Μπετόβεν, ή πειστική δμως έρ
μηνεία, παρ' δλη τήν άντίθέση τής 
Ιδιοσυγκρασίας της, καί ή τεχνική 
τελειότη'τα μέ τήν όποία έξετέλεσε 
τίς δυσκολότατες βαριασιόν τοΰ 
Μπράμς σ' ϊνα θέμα τοΰ Παγκα-- 
νίνι, καθώς κι’ ό Απαλός έκφραστι 
κός ήχος κι’ ό ποιητικός τρόπος 
μέ τόν όποΤο άπέδωσε τίς δυό 
έμπροπτύ τοΰ Σοΰμπερτ, μ’ Επει
σαν άπόλυτα πώς πρόειται γιά μιά 
ξεχωριστή καλλιτέχνιδα, άπ’ Εκεί
νες ιχού δυστυχώς τόσο σπάνια μάς 
δίδεται ή εύκαιρία ν’ άκοϋμε στόν 
τόπο μας.

Τήν κ. Λαλαούνη έχειροκρότησε 
βύθόρμητα καί δικαιότατα τό πυ- 
■κνό καί έκλεκτό άκροατήριο.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΛΗΑΣ ΓΕΡ Μ Α Ν Ι

ΚΗ Σ Μ Ο ΥΣΙΚΗΣ
*0 Έλληνο - Γερμανικός Σύνδε

σμος εΐχε τήν ώραία ίδέα νά διορ* 
γανώση γιά τά μέλη του μιά βρα- 
δυά παληδς Γερμανικής μουσικής, 
τήν περασμένη έβδομάδα στήν αί
θουσα τοΰ «Παρνασσοΰ»· ’Έτσι μιά 
μικρή χορωδία ύπό τήν διεύθυνση 
τοΰ κ. Κούρτ Μπέμε, έξετέλεσε μέ 
ώραΐο σύνολο τρ<χγούδια ά καπέλ
λα τής ’Αναγεννήσεως καί τοΰ 
Ροκοκό τών Πρετόριους, ’ Ισαάκ, 
Γκράίττερ, Φράνκ .κα! Χάσσλερ, έ
νφ ή Κ- Βαρβάρα Σπέκνερ—Γεωρ- 
γιάδου έρμήνευσε στό κλαδεσέν 
σάν μεγάλη καλλιτέχνις, μερικά 
κομμάτια, μεταξύ τών όποιων πρέ
πει νά ξεχωρίσουμε τή σονάτα τοΰ 
Φρόμπεργκερ καί τήν Πασσακάλια 
τοΰ Κρίγκερ, κοπαχειροκροτηθεΐ- 
σα. Γιά τήν κ. Σπέκνερ πρέπει ά
κόμα νά προσθέσουμε πώς χάρις 
σ’ αύτήν έγνώρισε ϊνα εύρύτερο 
κοινό στόν τόπο μας τό κλαδεσέν, 
τόν πρόδρομο αύτόν τοΰ πιάνου, 
πού στήν έποχή του έδόξασε μιά 
πλειάδα άπό μεγάλα όνόματα σάν 
τούς Κουπερέν, τούς Σκαρλάτη, 
τούς Μπάχ, Μότσαρτ κ. &■ καί ποΰ 
δέν ξεχνιέται άκόμα κι’ άπό φημι
σμένους συνθιέτες της έποχής μας 
σάν τόν Ντέ Φάλλα, πού Εχει γρά
ψει ϊνα κονσέρτο μέ όρχήστρα κ. <5.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΡΓΩ Ν  κ. Π Ο Ν Η ΡΙ

ΔΗ.

θάταν προτιμότερο νά μήν μι-

λοΰσε κανείς γιά τό άποκαρδιωτι- 
κό θέαμα πού παρουσίαζε τήν πε
ρασμένη Παρασκευή ή άδεια αίθου
σα τής Στέγης Γραμμάτων καί Τε
χνών κατά τήν έκτέλεση μερικών 
παληών καί καινούργιων Εργων 
γιά πιάνο τοΰ έκλεχτοΰ συνθέτου κ
Γ. Πονηρίδη, μέ έρμηνεύτρια τήν κ. 
Ά λ . Λυκούδη.

Δέν ,θά παραξενευόμαστε φυσικά 
άν άπό τήν όλιγάριθμη αύτή συγ
κέντρωση άπουσίαζε ή γαντοφορε
μένη σνομπαρία, πού έκ συστήμα
τος πιά άγνοεΐ τή μουσική τών 
συμπατριωτών της, ένφ μέ τή με
γαλύτερη προθυμία ύποστηρίζει καί 
χειροκροτεί μέχρις ύστερισμοΰ τις 
ξένες προσωπικότητες κι’ άσημότη- 
τες! Δυστυχώς δμως άπουσίαζαν 
άπό. τή συναυλία αύτή, έκτός άπό 
Εναν - δυό, δλοι οί συνάδελφοι τοΰ 
κ. Πονηρίδη, κι’ ή όμαδική αύτή ά- 
ποχή τοος, μάς άνοτγκάζει ν’ άρχί- 
σουμε ν’ άμφιδάλλουμε άν ύπάρχη 
ή στοιχειώδης ήθική άλληλοΟποστή- 
ριξη μεταξύ τών μελών τής μικρής 
οίκογενείας τών συνθετών μας- Εΐ
νε τόσο σπάνιες στόν τόπο μας οί 
εύκαιρίες γιά τούς συνθέτες νά πα- 
ρουσώζουν στό κοινό τή δημιουργι
κή τους έργασία, ώστε νά μήν δί
νεται άπό τούς ένδιαφερομένους 
πρώτα τό κακό παράδειγμα τής ά- 
ποχής.

Καί τώρα κλείνοντας τό μικρό 
αύτό πρόλογο, άς προσπαθήσουμε 
νά δώσουμε στό σύντομο αύτό ση
μείωμα τίς έντυπώσεις μας γιά τις 
καινούργιες συνθέσεις τοΰ κ. Πονη- 
ρίδη, έν γνώσει φ·.Μΐκά τών δυσκο
λιών πού παρουσιάζει ή σωστή κρί
ση άπό μιά μόνο Ακρόαση τέτοιων 
Εργων.

Δέν πρόκειται νά συζητήσωμεν 
έδώ γιά τήν Αναμφισβήτητη καλλι
τεχνική άξία τοΰ συνθέτη. Πολλά 
τροίγούδια του, μερικά κομμάτια 
γιά πιάνο, κι’ ή λειτουργία του γιά 
μικτή χορωδία, άσφαλώς θά είνε 
γιά πολύ καιρό άπό τά λαμπρότε
ρα στολίδια τής 'Ελληνικής μουσι
κής δημιουργίας- Ώς τόσο φοδού- 
μεθα μήπως στήν τελευταία του έρ
γασία δ κ. Πονηρίδης, δέν έκμεταλ 
λεύεται μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν 
πλούσια Εμπνευσή του.

Οί τρεΐς ’Αττικές σουίτες είνε 
πιανιστικά γραμμένες καί μέ πολ
λή πρωτοτυπία, στεροΰνται δμως 
κατά τή γνώμη μας «γραμμής». 
'Ωραίες φράσεις πού άντί νά παίρ
νουν τή φυσική τους έξέλιξη καί νά 
τελειώνουν κάπου διακόπτονται 
συνεχώς άπό καινούργιες σέ τρό
πο ποΰ καί ή ένότητα τοϋ Εργον 
νά ζημιώνεται καί τό ένδιαφέρον 
τοΰ άκροοαοΰ νά χαλαρώνεται. ’Ε 
πίσης παρατηρήσαμε πώς ό κ- Πο- 
νη'ρ',δης κάνει πολύ κατάχρηση τών 
π ανιστικών έφφέ στίς φούγκες 
του, πράγμα νομίζομεν πού δέν ται 
ριάζει στό αύστηρο κα) ίγκοατές 
£ςοι τοΰ είδους α’’τοΰ.

Οί έπιφυλάξεις διιως αύτές Επα
ναλαμβάνουμε δέν μειώνουν τήν 
Εκτίμησή μας στήν άξιόλογη δημι
ουργική έργασία τοΰ κ. Πονηρίδη, 
κι’ εύχόμαστε μιά νέα έπαφή μέ τό 
Εργο του νά εΐνε άκόμα πειστικώ- 
τερη γιά μδς.

θ . Δ. ΚΑΡΥΩ ΤΑΚΗΣ

Η ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ ΤΕΧΝΗ;

ΡΕΣΙΤΗΛ Χ Ο Ρ Ο Υ  
Π Ο Θ Ο Υ Λ Η Σ ΚΗΝΟΥΤΗ

Στόν τόπον μας σπανίζουν δυ- I 
στυχώς τά καλά ρεσιτάλ χοροϋ, 
αύτό δέ Αφ’ ένός μέν έπειδή τά 
διάφορα ταλέντα πού ύπάρχουν 
δέν Εχουν Αποφασίσει άκόμη νά 
έπιδείξουν πραγματικά τήν τέ
χνην των, άφ’ έτέρου δέ διότι δέν 
εχομεν καί Αρκετόν κοινόν κατηρ 
τισμένον νά έννοή καί έκτιμφ τήν 
τέχνην τοΰ χοροΰ, ή όποία σ’ δλες 
τίς άλλες χώρες έκτιμάται δσο 
καί οί άλλες τέχνες. Στήν Ε λ λ ά 
δα, μάλιστα θά μπορούσε νά πή 
κανείς δτι 8χι μόνον δέν θεωρεί
ται σοβαρόν τό έπάγγελμα τοΰ 
χορευτού άλλά θεωρείται καί κά
πως άσεμνον.

"Ας Ιλθω δμως στό πρό ήμερδν 
ρεσιτάλ τής Έλληνοαμερικανίδος 
δίδος Ποθούλας Κοτνοΰτα, στό θέ
ατρο «Ρέξ» τή συμπράξει μερικών 
μαθητριών τής Σχολής της.

ΤΗτο ή πρώτη φορά πού μοϋ 
δόθηκε ή εύκαιρία νά Ιδώ καί Α
πολαύσω τήν χορευτικήν τέχνην 
τής δίδος Ποθούλας Κανούτα, 
πρώην μαθήτριας τής Σχολής Κα- 
λίφ πού διδάσκει τήν τέχνην τής 
Τερψιχόρης στήν πέραν τοΰ Ά-  
ϊλατντικοΰ μεγαλύτερη χώρα.

Τό πρόγραμμά της πλούσιο καί 
διαλεχτό, άρχισε μέ τόν χορόν : 
«Μαντόν ΓκοτΙκ» πού θά μποροΰ- 
βε νά όνομασθτ) καί «Βυζαντινές 
βΐκόνες». "Α ν  καί ή μουσική τοϋ 
Κ. Φράνκ δέν ήτο καί πολύ κα
τάλληλος γιά ϊνα τέτοιου είδους 
χορόν, ή δίς Κανούτα μπόρεσε ν’ 
Αποδώση 8,τι άκριβώς σκέψθηκε, 
μέ μόνην τήν διαφοράν δτι σέ με
ρικές στιγμές ή «Μαντόν ΓκοτΙκ» 
θά Επρεπε νά εΐνε περισσότερον 
πλαστική.

Στή «Δρυάδα» τοΰ Α^>σκόρβσκυ 
δπως καί στήν «Μπακανάλε» τοΰ 
Γκλαζούνωφ, ήτανε πράγμοττι δ,τι 
άκριβώς περίμενε νά ίδή ό θεατής 
δείχνοντας Ετσι δτι ή καλλιτέχνις 
κατέχει καλά τόσον τήν πλαστι
κήν δσον καί τήν ρυθμικήν χορευ
τικήν τέχνην. Έκεΐνο δμως πού 
κατεχειροκρότησε τό κοινόν καί 
δικαίως, ήταν οί δυό τελευταίοι 
χοροί τοΰ πρώτου μέρους τοΰ προ 
γράμματος : «Γιαβανέζικος χο
ρός» και « Ί  νδοκινέζικος χορός».

Etc τόν πρώτον χορόν τοΰ δευ

τέρου μέρους μδς παρουσίασε τό 
«Φώς της σελήνης» τοΰ Ντεμ-πυσ- 
σύ, πού χόρεψαν τρεΐς άπό τίς μα 
θήτριες τής Σχολής Κανούτα. Έ 
δώ άς μοΰ έπιτρέψη ή καλλιτέχνις 
νά παρατηρήσω δτι θά Επρεπε νά 
φροντίση νά Αποδώση διαφορετι
κά τήν μουσικήν τοΰ Ντεμπυσσύ, 
δστις δταν τήν Εγραψε εύρίσκετο 
άσφαλώς σέ μελαγχολικήν μάλ
λον ψυχικήν κατάστασιν, ένώ δ
πως τήν έχόρεψαν ot τρεις μαθή
τριες, Εμοιαζε περισσότερον μέ 
χορόν εύθυμου διαθέσεως.

"Οσον Αφορά τούς τρεΐς τελευ
ταίους ισπανικούς χορούς, φαίνε
ται δτι ή δίς Κανούτα έ μελέτησε 
άρκετά τό είδος αύτό έφ’ δσον 
άλλωστε είς τήν ’Αμερικήν δπου 
έσπούδασε ή καλλιτέχνις κατά 
σύστημα διδάσκουν λαϊκούς καί 
Εξωτικούς χορούς διαφόρων τό
πων. Νομίζω δμως δτι αύτοί Ανή
κουν στούς έξ Ισπανίας καταγο- 
μένους δπως δ «Έσίκεντέρο Άρ- 
τζεντινίτα» καί τόσους άλλους ' Ι 
σπανούς καλλιτέχνας τοΰ χοροΰ 
τελείως κατόχους τής λαϊκής των 
τέχνης, γιά τήν όποίαν καί προ
παγανδίζουν είς δλον τόν κόσμον. 
Άλλά  γιατί έφρόντισε ή δίς Κα
νούτα νά μδς άποδώση τούς Ι 
σπανικούς χορούς, δταν στήν Ε λ 
λάδα εύρισκομένη μπορεί κάλλι- 
στα νά πάρη καί νά στυλιζάρη ά
πειρα έλληνικά μοτίβα; Μέ τήν 
κλασσικήν χορευτικήν τέχνην, τής 
όποιας εΐνε κάτοχος καί μέ τόν 
Ενθουσιασμόν, δστις τήν διακρίνει 
γιά κάθε τι έλληνικόν καί μάλι
στα χορευτικό, θά ήτο ή μόνη πού 
θά μπορούσε, σήμερα τούλάχι
στον, νά στυλιζάρτ) πραγματικά 
τά έλληνικά χορευτικά μοτίβα. 
Εΐνε καί αύτό κάτι πού χρειάζε
ται νά σκεφθή καί νά τό προσέξη·

’Οπωσδήποτε, τό ρεσιτάλ τής 
δίδος Κανούτα ήταν μιά πραγμα
τική καλλιτεχνική έργασία καί 
προσπάθεια γιά τήν όποία μπο
ρεί νά ύπερηψανεύεται τόσον ή ί
δια δσον καί τό Αθηναϊκόν κοι
νόν, τό όποιον άσφαλώς εΟχεται 
γκ. τήν καλλιτέχνιδα νά μή περι- 
ορισθή είς έτησίας μόνον Επιδεί
ξεις άλλά άν εΐνε δυνατόν νά τήν 
ρ. .έπη είς σειράν παραστάσεων.

Κ Λ Α ΡΚ  Ν ΙΚ Ο Λ Σ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 
τέλλεζ, μετάξι», μεδυστική Ατμό· 
σφαίρα μυρωδιών, ψεύτικη? >wns, 
ψευδαισθήσεων.

Ύπαρχε ι 9εϊκώτερο δώρο Ant 
ν* $ns μέσ* σέ μιά ψευδαίσ3ηση. 
ο' ένα δνειρο, πλάι σέ μιά γυναί
κα (ύπάρχει άλλη λέξις οάν τη 
γνναϊκα πού νά ϊί  ισώνεται τόσο 
καλα μέ τη λέξη ψέμμα ; )

Μυρι«/.δεξ γυναίκες, γυναίκες 
πού μέιο κεΐ μέσα — αά σέ εξομο
λόγηση αμαρτία; μεοα αέ ναό α
φήνουν νά φανίί β άληδινό; ίαυτός 
του<, ! Η μοναδική προ',πάδϊΐα 
ι-ους, έ μοναδικός σκοπό; του; 
καί κοπ·:; ; Ν ’ άρέσουν στο  ̂ αν- 
τρα! Έκεΐ μέσα χοντρέ; πρβσπα- 
2οϋν νά c j t f v o O v  συΑφίδε;, f t  y i v o v -  
ται δίΓλάσιε;, άδιάφορο άν ή κ. 
Τσούχλου /αί ή κ. Καρανίκ* προσ 
παϊοΰν ί'.'.οντα; ν·,· δημνοιιργή- 
^ουν ώραΐο — «μπορικώ; £ά είπή 
δάνατο; — νά λένε : δέν βρίσκετε 
οτι σά; παχαίνει ; ©ά προτιμούσα 
κάτι άλλο.

’Εκεί μέσα ή χαρά, σάν άνταρι- 
ασμέινη θάλασσα είνε άνακατεμέ- 
νη μέ λύπη. Χαρά γιά κείνου; ποΰ 
χουν τά μέσα. Λύπη έκείν«ν πού 
περπατώντας άπ’ έξω ζηλεύουν 
καί άγριοκυττά^ουν, λύπη χειροτε 
ρη έκείνων τών νέων κοριτσιών 
πού ράβουν, πού μέ τόν κόπο τών 
χεριών τους, μέ xfi κούραση τών 
ματιών τους, ένώνουν κουρέλια, 
κεντάνε, έκτελοΰν. Λύπη, άκόμη 
πιό τραγική, λύπη ήθοποιών πού 
αλλοίμονο άν πιστέψουν καί δταν 
κατέδουν άπό τή σκηνή, δτι παί
ζουν τό ρόλο τους : Τά μαννεκέν. 
Οί ωραίες κοπέλλες — τί παράξενο 
οί ώραΐες νάνε φτωχές—πού επι
δεικνύοντας τό φουστάνι πείθουν 
γιά τήν άξία του, χάρις στό ώραΐο 
κορμί τους, στά νειάτα τους, καί

πού μόλις δγούν άπό τό σαλέν» — 
τή σκηνή — δλα τά μετάξια καί τά 
πανάκριβα φορέματα, άντικαθίσταν 
ται μ’ ένα τσίτι, ένα όαμαρβ- 
σκοδτι..'

—Τί ίδέα έχετε γιά τήν έλλη- 
νική μόδα ;

—Ή  μόδα μας, άπαντά ή κ. Τσού 
χλου, θά πετύχη μόνο τότε, δταν 
στούς μέν διαγωνισμού; λάβουν μέ 
ρος δλοι βί ραπτικοί οίκοι, κι’ οχι 
ό συναγωνισμός — έντελώς άδικος 
— νά γίνεται μέ μικρούς ραπτι
κούς οίκους, πού βέβαια δέν θά πα- 
ρουσιασθοΰν καί γιά τρίτη φορά — 
αφού είνε βέβαιον δτι θ’ άποκλει- 
σθοΰν.

’Εκείνη τή στιγμή1 παρουσιάζεται 
ή δίς Λιόλια (γιά τούς μή γνωρί
ζοντας εινε το μαννεκέν τοΰ οί
κου Τσούχλου — Καρανίκα). 
Κράμα Ρωσσίδα; κι’ Έλληνίδα; ! 
©εϊκό δώρο, γυναίκα δπω; έπρεπε 
νάναι ή γυναίκα ! Πόθοι καί πό
θοι, παράπονα καί βαρβαρικέ; χα
ρές, λιγίσματα καί τσακίσματα, ό 
λόκληρη ή πονεμένη Ρωασία μέ 
τή χαρούμενη Ελλάδα, κλεισμένη 
μέσα της, καθρεφτισμένη στό πρό
σωπό της·

— Φουστανέλλα J
’Ένα άσπρ© φουστάνι, δλο πλισ- 

σέ πβύ σάς θυμίζει τή φβυστανέλ- 
λα, τή χάρη της !

Καί μετά — ή άρχαία Ελλάδα. 
θέλετε ένα μυστικό μου; Οί Τα
ναγραίες πάνω στήν Άκρόπολι 
δέν μέ συγκίνησαν! Ή  Τανα

γραία μέ τή δημιουργία τής κ. 
Καρανίκα, μέ τό παρουσίασμα της 
Λιόλιας ξαναγεννάει, καλλίτερα, 
δημιουργεί μιά νέα Ταναγραία! 
Μιά νέα Έλληνίδα δπως έπρεπε 
νάνε, δπως πρέπει νά γίνη! Άπό 
αύτό τό φόρεμα πιστοποιούνται 
δυό πράγματα: 'Ότι ή ,μόδα είνε 
τέχνη. Δίνει συγκίνηση! "Οτι 
μπορεί νά ύπάρξη έλληνική 
μόδα.

Λ
Δεύτερη έρώτηση :
—Μπορεί ή Έλληνίδα καλλίτέ- 

χνις ήθοποιός νά λανσάρη τή μό· 
δα μας ;

—Δέν νομίζω ! 'Άλλως τε ώς 
τώρα δέν έγινε κάτι δμβιο. Στό 
έξωτερικό οί καλλιτέχνιδες έπι. 
βάλλουν τή μόδα.

«Έδώ μάλλον άκολουθοϋν τί; κβ- 
αμικέ; κυρίε;· Οί γυναίκε; ήθβποι- 
οί παραντύνβνται φανφαρόνικα, 
θεατρίνικα στή σκηνή. Δέν λέω. 
Πρέπει πάντα νά ύπάρχη διαφο
ρά σκηνή; καί πλατεία;.

»Μιά ματιά άπ’ τό παράθυρβ γκρε
μίζει δλη τήν ψευδαίσθηση· Μιά 
γυναίκα άληθινή μά; καλεί έξω 
νά γλεντήσουμε μέσα στά δικά τη; 
σαλόνια, νά μεθύοουμε στί; δικέ; 
τη; μυρουδιέ;, στά δικά τη; χρώ
ματα, στά δικά της λιγίσματα καί 
τσακίσματα, στήν δίκιά της έλληνι 
κή μοδα. Είνε ή ’Άνοιξη.

ΣΥΝ.
Σ Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : Ραπτικοί Οί

κοι Εΰαγγελίδη, Παπαστεφάνου, 
Π«παμιχ«Γ.Λώφ—Τ  σαμαδοΰ·

ΤΙ ΚΑΑΪΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Ktl H ΜΙΚΤΕΡΝΟΠΟΙΙΙΙ Μ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 

μορφής καί περιεχομένου σ’ Ενα 
άληθινό Εργο τέχνης καί κάθε 
προσπάθεια νά σπάσουμε τή σχέ
ση αύτή εΐνε καταδικασμένη σέ 
καλλιτεχνική άποτυχία. Ή  άρ
χαία έλληνική τραγωδία ζή ού- 
σιαστικά μονάχα μέσα στό ύπαί- 
θριο άρχαΐο θέατρο κα'ι μέ τήν 
προϋπόθεση τής άνάλογης σκηνι
κής έμφάνισης (κοστούμια καί 
ντεκόρ). ’Ά ν  θέλαμε νά βάλουμε 
νά κινηθή μέσα στό θέατρο τοΰ 
Διονύσου τήν Κασάντρα μέ τόν 
τρόπο πού παρουσιάζεται κινείται 
καί έκφράζεται Ενα μέντιουμ τής 
έταιρίας ψυχικών έρευνών ή μιά 
κοινή χαρτορίχτρα ή καφετζοΰ, 
τό άποτέλεσμα θάταν νά μεταβά
λουμε τήν Αίσχύλεια τραγωδία 
σέ καρικατούρα σύγχρονου βαρι
ετέ.

»Γι’ αύτό καί ή μόνη δυνατή 
μοντερνοποίηση ένός κλασσικού 
Εργου εΐνε ν’ άλλάξουμε μαζί μέ 
τήν έξωτερική του έμφότνιση καί 
τόν τρόπο τής Εκφρασής τών ιδε
ών πού περικλείει. Χρειάζεται δη
λαδή μιά βασική δραματουργική 
έπεξεργασία καί διασκευή. Οί Ι
δέες τών κλοοσσικών Εργων εϊνε 
αιώνια άναλύωτες. Μποροΰμε λοι 
πόν νά ξεκινήσουμε άπ’ αύτές γιά 
νά δημιουργήσουμε καλλιτεχνικά·

»Τό νά ντύσης τόν Φιλάργυρο 
τοΰ Μολλιέρου και τόν Μεφιστο- 
φελή τοΰ Γκαΐτε μέ μοντέρνα κο
στούμια εΐνε σά νά θέλης νά φτιά 
σης ενα ναό τοΰ Διονύσου μέ τό 
Αρχιτεκτονικό ρυθμό τής βυζαν
τινής Αγίας Σοφίας.

»Εϊνε γνωστές οΐ προσπάθειες 
διαφόρων _σκηνοθετών πού θέλη
σαν νά μας δώσουν τούς ήρωες 
τών κλασσικών δραμοσικών Ερ
γων μέ μοντέρνα ντεικόρ καί κο
στούμια. Ξεχωρίζουν οί έργασίες 
τοΰ Γέσνερ πού παρουσίασε τόν 
Αμλετ μέ τσιμπούκι, καί τοΰ Μέ- 

γιερχολντ. Μά δλοι αύτοί οί και- 
νοτόμοι, μεγάλοι καί τίμιοι καλ
λιτέχνες, παραδέχτηικαν πώς έ- 
πρόκειτο μόνο γιά πειραματικές 
κυρίως προσπάθειες,

»Ή  έλευθερία στήν καλλιτεχνι
κή δημιουργία εΐνε άπαραίτητη 
προϋπόθεση. Μά καί τής έλευθε- 
ρίας άπαραίτητη προϋπόθεση εΐνε 
ή συνείδηση καί ή γνώση τών 
πρωταρχικών νόμων. Αύτοί οί τε
λευταίοι δέν μας έπιτρέπουν νά 
ξεχνάμε πώς Ενα Εργο εΐνε τότε 
μονάχα όλοικληρωμένο δταν φόρ 
μα καί περιεχόμενο Εχουν κοινές 
βάσεις καί άρχές.

»"Ομως τό θέμα σηκώνει πολύ 
συζήτηση καί ή άπάντηση στήν Ε
ρευνά σας δέν μπορεί νά πάρη 
μορφή μελέτης. Γ  ι’ αύτά καί στα
ματώ έδώ, πρόθυμος στό τέλος 
νά ξαναμιλήσω πιό πλατειά καί 
προπαντός πιό προσεχτικά».

Ο κ. Α. ΦΩ ΚΑ Σ

'Ο ένδυματολόγος τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου κ. Άντ. Φωκάς μάς 
Εδωκε τήν παρακάτω άπάντηση:

ι—Προτοΰ νά δώ τ’ άττοτελέσμα 
τα τοΰ «’Όλντ Βύκ» εΐμαι έπιφυ- 
λακτικός. Δέν πιστεύω πώς τό 
πνεΰμα τοΰ κλασσικοΰ συγγραφέ
ως, δύναται ν’ άποδοθή τελείως 
μέ τά μοντέρνα κοστούμια. Ώρι- 
σμένες στιγμές προπάντων, τοΰ 
Εργου. Π.χ. Τότε, αύτοκτονοΰσαν 
ρίχνοντας δηλητήριο στ’ αύτιά 
τους. Πώς θά αίσθανθή τό κοινό 
μιά τέτοια σκηνή, δταν βλέπη Ε
ναν φρακοφορεμένον... κύριο' νά 
ρίχνη δηλητήριο στ’ αύτιά ένός έ- 
πίσης  ̂φρακοφορεμέου Βασιλέως, 
γιά νά τοΰ πάρη τόν θρόνο.

»Άλλά σάς έπαναλαμβάνω : 
Αν δέν δώ τήν παράσταση τοΰ 

« Αμλετ» μέ μοντέρνα κοστούμια 
δέν μπορώ νά μιλήσω, έλεύθερα 
καί θετικά».

Ο κ. Γ. Α Ν ΕΜ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ
Ό  νέος σκηνογράφος κ· Γ. Ά- 

νεμογιάννης πού αύτές τις ήμέρες 
τό άθηναϊκό κοινό Ελαβε τήν εύ
καιρία νά έκτιμήση τό έξαι̂ >ετι- 
κό του τα>*έντο, έξ άφορμής τής

έκθέσεως τών Εργων του, μάς ά
παντά Ετσι:

—''Ωρισμένες σκηνές, μοΰ φαί
νεται, πώς μπορούν νά έπιτύχουν 
μέ μοντέρνα κοστούμια. 'Άλλες 
πάλι, τίς άποκλείω τελείως. Δέν 
φαντάζομαι ποτέ, δτι θά αισθαν
θώ τήν ίδια συγκίνηση, δταν ά
κούσω τόν «Μάκβεθ» μέ φράκο, 
νά φωνάζη μέ τόση συγκίνηση:

—Τό φάντασμα! Τό φάντασμα!
»Αύτή ή «μόδα», πού άπόπειρες 

έφαρμογής της Εγιναν κι’ έδώ άλ 
λοτε, μοΰ εΐνε άντιαισθη.τική. Τόν 
σπουδαιότερο ρόλο στό Εργο τόν 
παίζει ή Ατμόσφαιρα, ή όποία εΐ
νε φυσικό ν’ έξαφανισθή μέ τή 
σύγχρονη σκηνογραφία.

»Έ ξ  άλλου, τό λέει καί τό ρη
τόν: "Εκαστος, είς δ έτάχθη. Τά 
παληά, μέ τά παληά, καί τά και
νούργια, μέ τά κα’ινούργια..,».

Ο κ. Γ. ΞΕΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ
Ό  Ακαδημαϊκός καί θεατρι

κός συγγραφεύς κ. Γ. Ξενόπου- 
λος διατυπώνει τή γνώμη του:

’Αδύνατον νά έπικρατήση ή συ
νήθεια τοΰ νά παίζωνται Εργα 
κλασσικά τούλάχιστον στήν Ε λ 
λάδα, μέ σύγχρονα κοστούμια. 
Κάπου-ικάπου, ίσως νά τ’ άνέχε- 
ται ό κόσμος καί νά πηγαίνη. Κι’ 
αύτό γιά νά ίδή κάτι τό περίερ
γο καί δχι έπειδή θά τ’ άρέση Α
ληθινά.

»Τό έλληνικό κοινό, δπως έγώ 
άπό τήν τόση μου πεΐρα τδχω ψυ
χολογήσει, ποτέ δέν θά'εύχαριστη 
θή βλέποντας συγχρονισμένη σκη 
νογραφικώς, τήν Ήλέκτρα.

Ο κ. Ν. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ

Ό  συγγραφεύς καί Ιστορικός 
τοΰ θεάτρου κ. Ν, Λάσκαρης έκ- 
φράζει άνεπιφύλακτα τήν γνώμη 
του χαρακτηρίζοντας κάθε τέ
τοια προσπάθεια ώς άντιθεοαρι- 
Κή:

Οί παραστάσεις κλασσικών

Εργων μέ σύγχρονα κοστούμια, 
μάς λέει, εΐνε καθαρώς αντιθεα
τρικές. Τό θέατρο Εχει σκοπό, νά 
μάς μεταφέρη στήν έποχή τοΰ Ερ
γου, νά μάς βάλη στήν άτμόσφαι- 
ρά του, νά μδς κόα/η νά τό ζήσου
με. Κι’ έκεΐνο πού1 συντείνει πολύ 
σ’ αύτό, εΐνε τά κοστούμια κι’ οί 
σκηνογραφίες.

» Ά ν  πρόκειται νά τ’ άλλάξου
με δλα, νά τά μοντερνοποιήσου- 
με, τότε άς λείπει τέτοιο θέοττρο. 
Παίρνομε τό βιβλίο στό σπίτι μας 
καί τό διαβάζουμε...

»Γιά παρωδίες μάλιστα. Σ ’ αύ
τές μπορεί νά γίνη ή «ΐμοντερνο- 
ποίηση». "Οπως θυμοΰμαι, ό Νι
κηφόρος Γεώργιος, εΐχε δώσει 
παλαιότερα, μιά παράσταση τοΰ 
«Όθέλλου», μέ τόν τίτλο: Ό  Κα- 
ραοθέλλος! Σημείωσε τεραστία 
έπιτυχία! Σέ σοβαρό Εργο, δέν 
έπιτρέπεται αύτή ή καινοτομία».

Ο κ. Γ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ
Ό  νεώτερος τών Ιστορικών τοϋ 

θεάτρου καί "Εφορος τοΰ θεατρι 
κοΰ Μουσείου κ. Γιάννης Σιδέρης 
Εχει τίς έπιφυλάξεις του.

—Κατ’ άρχήν —μας λέει— δέν 
μποροΰμε ούτε νά καταδικάσωμε, 
οϋτε νά παινέψουμε κάτι, έκ τών 
προτέρων. Εΐνε άλήθεια, δτι ή 
.καινοτομία αύτή εΐνε κάπως τολ
μηρή κι’ έπικίνδυνη. Ά λ λ ' δμως 
ή έπιτυχία δέν άποκλείεται καθό
λου μάλιστα, δταν έκεΐνοι πού θ’ 
άναλάβουν Ενα τέτοιο Εργο εΐνε 
πνευματικά Ανώτεροι, ψυχές δυ- 
νοτές κι’ εύγενικές, μ’ έπίγνωση 
της δυσκολίας τοΰ σκοποΰ τους.

»Άπόδειξη καί στήν Ελλάδα, 
ποΰχουν γίνει τέσσερις προσπά
θειες: ι—Ό  κ. Κοΰν μάς παρουσί
ασε τόν πλοΰτο τ’ Άριστοφάνους, 
ό κ- Πρινέας τόν «’Οθέλλο» κλπ. 
"Οσες Εγιναν μ’ εύσυνειδησία πέ- 
τυχαν. Οί άλλες, κατήντησαν γε
λοίες., μάλλον». Γ. Σ.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΦΑΝΗΖ

Υιός τοΰ Στεφάνου, γεννηθείς 
εις τήν Κίον (μικρασιατικήν πό
λιν) , κατ’ άλλους δέ εις τήν Σμύρ 
νην (Σουΐδας, —Εύδοκία—Στο
βαίος— ) καί πολιτογραφηθείς Ά  
θηναΐος κατόπιν.

Ή  πιθανωτέρα χρονολογία τής 
γεννήσεώς του εΐνε τό 409 π. X., 
τοΰ δέ θ(χνάτου του τό 305, άπέ- 
θανε δηλ. ύπερεκοιτοντούτης, πρά 
γμα δχι τόσον σπάνιον δι’ άρχαί- 
ους ποιητάς...

'Ως πρός τό εΐδος τοΰ θανάτου 
του, δτι δηλ. άπέθανε κτυπηθείς 
άπό Ενα·, άχλάδι, τοΰτο φαίνε
ται μάλλον ώς πείραγμα ή «φτια
γμένη» άστειολογία κάποιου συγ 
χρόνου του κωμικοΰ, παρά ώς ι
στορική πληροφορία, διότι μά τήν 
άλήθειαν άπαιτεΐται πολλή καλή 
θέλησις διά νά πιστεύση κανείς 

j δτι εις Ενα συμπόσιον λ. χ. δπου 
παρευρίσκετο ό ποιητής, άντί νά 

I «πετροβολοΰνται» μέ μήλα δπως 
1 ό Ανακρέων, έπροτίμησαν τήν... 
άχλαδομαχίαν, θΰμα τής όποιας 
Επεσε μοιραίως ή έκ προθέσεως 
ό κωμικός, ό όποιος θά έδέχθη 
εις τό κεφάλι τό φονικόν άχλάδι.

Φαίνεται δτι θά Εγραψε περί 
τάρ 260 κωμωδίας ή καί περισσό
τερες —τεράστιος Αριθμός παρα
γωγής— άναδεικνύων αύτόν γονι 
μώτερον καί τών πολυγραψωτέ- 
ρων θεατρικών συγγραφέων τής 
συγχρόνου έποχής. τοΰ Λόπε δέ 
Βέγα καί τοΰ Καλδερών! (Μαϊ- 
νέκε).

Κατωτέρω παραθέτω μίαν έπι- 
λογήν Από γνώμας καί σκέψεις 
σταχυολογημένας έκ διαφόρων 
κωμωδιών του:

Φορτίο γίνεται βαρύ 
τής παντρειάς ή γλύκα, 
σ’ δποιον γυναίκα πανδρευθ^ 
πού Εχει πολλή προίκα...

Κανείς νά κρύψη δέν μπορεί 
δσο κι’ άν προσπαθήση 
δυό πράματα:—-μονάχα δυό~ 
Ερωτα καί μεθύσι.
Νά τά σκεπάσης άν ζητάς 
παθαίνεις κάποιο μπλέξιμο, 
καί πιάνεσ’ άπ’ τά λόγια σου 
κι’ άπ’ τών ματιών τό παίξιμο. 
Μέ τοΰτα φανερώνεσαι 
τήν ώρα πού άρνεΐσαι, 
άν έρωτοχτυπήθηκες 
ή... μεθυσμένες είσαι

«Γεράματα» σημαίνει Sva μαγαζί 
πώχει πελάτες, δλα τά κακά μαζί.

Μέ τό κρασί μοιάζ’ ή ζωΛ 
δταν πολυκαιρίζη 
γιά κάμποσο εΐνε γλυκειά 
μά ϋστερα... ξυνίζει-

Λύπη καί κακοπέραση, 
σάν δυό κακοί ζωγράφοι 
χαλοΰν τό χρώμα τ’ δμορφο 
πού τή μορφή μας βάφει...

—Παντρεύτηκε; Μιλάς καλά;
Μά χθές άκόμα ζοϋσε’
Τόν άφησα όλόγερο!
Μαζί μου περπατούσε.
Βρέ κύττα ό καΟμένος!
Χθές νάναι όλοζώντοτνος 
καί τώοα... παντοεμένος.

ί  m
Μέ γυναίκα σάν μπερδεύω,
Ενα μοναχά πιστεύω:
Πώς άν πέση πεθαμένη 
άπ’ τή γή δέ ξαναβγαίνει.
Μά, —ώ ς που νά πέση ρέκα.-- 
5έ πιστεύω τή γυναίκα!

Λ Α ΙΛ ΙΟ Σ  Κ Α ΡΑ Κ Α Τ Η Σ  
(Ακολουθεί),

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΥ κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓ ΙΩΊ ΓΟΠΟΥΛΟΥ
ή ένότητα, ή άτμόσφαιρα καί ή 
έναρμόνισι τών χρωμάτων, έυαρ- 
ιμόνισι πού κατορθώνεται συχνά 
μέ τά τολμηρότερα κοντράστα. 
Πλάϊ σ’ αύτές τις δχι άσή μαντες 
άρετές, μάς έπιδάλλεται νά προο- 
θέσουμε καί τό διακοσμητικό ση
μείο πού στίς περισσότερες μακέΐ 
τες κυριαρχεί καί πού είνε τό πο- 
λυτιμώτερο στό εΐδος αύτό τής τέ
χνης δταν δέν άποτελή Ενα περιτ· 
τό βάρος ή μιάν έπιφανειακή γαρι 
νιτούρα άλλά είνε συνυφασμένα 
μέ τό Εργο. ’Όταν ό Άνεμογιάν- 
νης μας δίνη εικόνες άπό τό «Ρω
μαίο καί τήν Ίουλιέττα» τοΰ Σαίζ 
πηρ, φροντίζει ν’ άποδώση δσο 
μπορεί πιό πιστά άλλά καί μέ ά- 
φαίρεση τό πνεΰμα τοΰ Εργου, τήι 
άτμόσφαιρά του, τό χαρακτήρα 
τοΰ τόπου καί της έποχής, δπω<| 
έπίσης στ’ «"Ονειρο καλοκαιριάτι
κης νύχτας» έπιδιώκει νά μδς με. 
ταφέρη στούς κόσμους τοΰ παο« 
μυθιοΰ, Ρεαλιστής στό «Ταξίδι 
τοΰ γυρισμοΰ» τοϋ Ο’ Νήλ, κλασ- 
σιικιστής στόν «Κύκλωπα» τοΰ Εό* 
ριπίδη , ρω μαντικός στά «Καπρί
τσια τής Μαριάννας» τοΰ Μυσσέ, 
όνειροπαρμένος στό «Γυιό τοΰ I* 
σκιου» τοΰ Σπύρου Μελα (Βάγ. 
γος), παιγνιδιάρης στόν «Κουρέα 
τής Σεβίλλης» τοΰ Πουτσίνι, λαγ
γεμένος άνατολίτης στόν «Κουρέα 
τής Βαγδάτης», αίνιγυατικόο στή' 
«ΜπαρτεφλάΟ», 6 νέος καλλιτέ
χνης Εχει τόν τρόπο νά δτνηουρ- 
γή τήν Ατμόσφαιρα τοΰ Εργου.' 
Κατορθώνει νά δένεται μ' αύτό, δ
πως Ενας πολυσυνεθτος ήθοποιός 
δένεται μέ τό ρόλο πού παίζει, χώ 
ρίς ώ στ όσο νά χάνη τίποτα Αϊτό 
τήν προσωπικότητά του.

Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Κ θ Ε Σ ΙΣ  Α Ν ΕΜ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η
Δέν ύπάρχει Αμφιβολία δτι τή 

ν£α γ εν εά  Ί^ν ϋ Λ λ ή ν ω ν  Καλλιτε 
;χνών συνταράζουν άνησυχίες ένα- 
γώνιες καί τή φλογίζουν πόθοι 
καθαρά αισθητικοί. "Εχει περάσει 
πιά ό καιρός τής μακαςριότητος, 
τής συνεχίσεως μιας παραδόσεως 
πού, όσοδήποτε κι’ άν συνετέλεσε 
στήν καλλιέργεια τοΰ Καλοΰ, εΐνε 
πιά ξεπερασμένη μιά κι’ ή κλεψύ
δρα της Εχει άδειάσει. Κάτι και
νούργιο ζητάν νά δημιουργήσουν 
οί νέοι, θέλουν νά φέρουν νέες συγ 
κινήσεις στήν Τέχνη, νά δονήσουν 
μέ σκοπούς πρωτάκουστους τήν 
ψυχή μας. Πόσοι δμως εΐνε έκείνοι 
πού πέτυχαν τό σκοπό τους; Λι
γοστοί, βέδαια. Μά τί σημαίνει; 
Φτάνει πώς ή Αρχή Εχει γίνει κι’ 
ή προσπάθεια συνεχίζεται, όλοένα 
καί υέ περισσότερην Εντασι-

"Ενας άπό τούς νέους αύΐτούςι 
τεχνίτες (ό νεώτερος ίσως στά 
χρόνιαΊ εΐνε κι* ό κ. Γιώργος Ά- 
νεμογιάννης πού άπ̂ό μιάν ένδιά- 
θετη τάσι έστοάφηκε νωρίς-νωρίς 
πρός Ενα άπό τά δυσκολώτεοα 
καί τά πιό ά,χάριστα ίσως είδη τής 
ζωγραφικής γιά νά έκφρασθή, τή 
σκηνογραφία. "Υστερα άπό έπίπο- 
νες σπουδές στή Βιέννη κι’ άπο 
πολλαπλές άξιοσημείωτες έπιτυχί- 
ες στό ξένο θέατρο, Ερχεται έδώ 
σέ ήλικία 22-23 έτών νά μάς χα
ρίση τούς καρπούς τών έμπνεύσε- 
ών του, τών μελετών του, τών μό
χθων του καί Τής Εμπειρίας του. 
Οί καρποί αύτοί εΐνε ιιιά πλούσια 
σειρά σκηνογραφιών άπό τό θέα
τρο τής πρόζας και τό μουσικό, 
.ιιακεττών κοστουιιιών, σχεδίων 
διακοσυητικξίς ύφασυάτων κλπ·

Έκεΐνο πού ξεχωρίζει στίς σκη 
νογραφίες τοΰ Άνεμογιόονη εΐνε

Η ΕΡΕΥΙΊΗ ΜΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΗΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μέ τήν σημερινή δεύτερη συνο
μιλία πού παραθέτουν τά «Παρα
σκήνια» μέ τούς μαθητάς τής Σχο 
λής τών Καλών Τεχνών κλείνουν 
τήν ερευνά τους γιά τίς γνώμες 
πού Εχουν αύτοί γιά τήν Τέχνη πού 
διάλεξαν νά ύπηρετήσουν.

Στίς έρωτήσεις μας άπήντησαν 
μαθηταί προπάντων τελειόφοιτοι, 
πού Εχουν δπως δήποτε σχηματίσει 
γνώμες καί πεποιθήσεις πάνω στά 
ζητήματα τής τέχνης. Πρέπει δέ νά 
ληφθη ύπ’ δψιν, δτι δέν ήταν καί 
δυστυχώς δέν είνε δυνατόν, νά πα
ραθέσουμε τίς γνώμες δλων τών 
μαθητών καί τών τριών έργαστη- 
ριων—’Αργυρού, Παρθένη, Βικάτου 
-  γιατί θά έχρειάζετο πολύς χώ
ρος, έπί πλέον δέ συμβαίνει οί γνώ 
μες πολλών άπ’ αύτούς νά συμπί
πτουν.

Ό  μαθητής κ- Ψαρρός διαμαρ
τύρεται έντόνως γιά τήν Ελλειψη 
τοΰ έλληνικοΰ χρώματος, άπό τά 
περισσότερα Εργα τών καλλιτε
χνών μας!

—Οί μαθητές καί μέλλοντες καλ 
λιτέχνες, λέει, έκεΐνο πού πρέπει 
νά δώσουν στούς πίνακές τους εΐ
νε ή έλληνική πραγματικότητα! 
Νά δώσουν δλη τήν αιθέρια μορφή 
τής άτμόσφαιράς μας καί τό γα- 
λάζιο τοΰ έλληνικοΰ ούρανοΰ. Πρέ 
πει δηλαδή νά εΐνε πρώτα άπό δ
λα "Ελληνες! Νά μεταδώσουν τή 
«δόνηση» έκείνη τήν καλλιτεχνική 
πού. Εχει κατασταλάξει στήν ψυχή 
τους, άπό τή φύση μας, τόν ούρανό 
μας, τή θάλασσά μας, στούς θεα
τές τών Εργων τους. Αύτό άλλωσ
τε, φρονώ, πώς θά εΐνε καί τό μο
ναδικό πρόβλημα τοΰ "Ελληνα 
καλλιτέχνη, τό αισθητικό. "Αλλα 
προβλήματα, άτομικά δέν βλέπω 
οΰτε νομίζω δτι ύπάρχει Ελλειψις 
παραδόσεως. Άντιθέτως νομίζω 
πώς ή έλληνική τέχνη Εχει μιά ύ
περπλούσια καλλιτεχνική παράδο
ση άπό τούς άρχαίους! θά πήτε 
πώς αύτή είνε μόνον γλυπτική, 
δέν Εχει δμως νά κάμη. Καί στήν 
ζωγραφική είχαμε Ενα Παράσσιο, 
Εναν ’Απελλή καί τόσους άλλους- 
Έμένα, συμπληρώνει, ό πόθος 
μου είνε ή τέχνη νά φτάση τήν 
κλασσική Αρχαιότητα, άν Καί κατ’ 
άλλους ό κλασσικισμός εΐνε χρεω- 
κοπημένος. Καί ό κ- Ψαρρός τε
λειώνει Ετσι:

—Χρειάζεται άκόμα, παράλληλα 
μέ τήν έργασία τοΰ καλλιτέχνη πού 
δουλεύει στό ταμπλώ του, νά δου- 
λεύη καί ό καλλιτέχνης πού εΐνε 
καθηγητής στό γυμνάσιο, γιά νά 
κάνη τόν μαθητή νά άγαπήση τήν 
Τ έχνην!».

"Ενας άλλος έπίσης καλός μα
θητής, ό κ. Σιφναίος, μάς λέει 
πώς ή έπιθυμία του καθώς καί άλ
λων συμμαθητών του, εΐνε νά ζήση 
μακρυά άπό τήν «κακία τών Αν
θρώπων» μαζί μέ τις μπογιές του. 
Και Ακόμα άντιθέτως μέ τόν κ. 
Ψαρρό λέει πώς στό σχολείο δέν 
πρέπει νά είνε δάσκαλος στά τεχνι 
κά καλλιτέχνης, άλλά παιδαγω
γός- |

—Ό  καλλιτέχνης, συμπληρώνει, | 
δέν μπορεί νά πειθαρχήση εύκολα ' 
στό σχολείο, Εστω καί σάν δάσκα
λος, γιατί είνε τέτοια φύση πού 
βρίσκεται συνεχώς σέ Εξαρση καί 
γενικά εΐνε «έπαναστοαη μένος ψυ
χικά».

—Μά τότε δέν είνε καλλιτέχνης, 
τ,όν διακόπτει ό κ. Ψαρρός, εΐνε 
άνισόρροπος Ενας τέτοιος τύπος!

ΣΥΝ Θ ΕΣΗ  "Η ΥΠΑΙΘΡΟ;

Στήν καινούργια καί τελευταία 
έρώτησή μας μεταβάλλεται πραγ
ματική χάβρα ή αίθουσα άπό τίς. 
φωνές τών σπουδαστών! Μόλις 
προφτάνουμε νά σημειώσουμε δυό 
όνόματα πολύ καλών —δπως μάς 
λένε οί συνάδελφοί τους— σπουδα

στών, τής νεαρας δίδος Βιργινίας 
Φίφα καί τοΰ έξαιρετικοϋ κ. Καρ- 
τάκη.

—“ Οπως βλέπετε, μας λέει ή 
πρώτη, οί ’Έλληνες προτιμοΰν τό 
ίίπαιθρο κι’ αύτό δέν είνε «γνώμη» 
μου άλλά φαίνεται άπό τίς έκθέ- 
σεις πού γίνονται.

— Γιατί;
—Νομίζω πώς αύτό εΐνε άπλή 

«διέξοδος» καλλιτεχνική, —νά ποϋ- 
με— τής άδυναμίας τών καλλιτε
χνών μας.

—Κι’ ακόμα, συμπληρώνει ό δεύ 
τερος, γιατί δέν έχουν τά μέσα. 
Δηλαδή, πρώτον, νά ξεχωρίσω δ
που έγώ καταλαβαίνω τήν έρώτη
ση. ’Επειδή στό ΰπαιθρο μπορεί νά 
γίνη, καί σύνθεση πρέπει ι'ά 
πώ, πώς έγώ τούλάχιστον άντι- 
λαμβάνομαι σάν σύνθεση,έκείνηπού 
θά Εχη τήν φύση μάλλον ώς φόντο 
ή διακόσμηση, παρά σάν κύριο θέ
μα!

—Ασφαλώς!
—Γ ι’ αύτό λοιπόν λέω πώς γιά 

νά κάμη ό καλλιτέχνης σύνθεΰη, 
δέν Εχει τά μέσα! Δέν Εχει δηλαδή 
μοντέλο, άπό φτώχεια κι’ άκόμα 
σόμπα γιά νά μήν κρυώση τό μον. 
τέλο καί τόσα άλλα- Ένώ τό δρά- 
χο, τόν κάμπο, τό σοκκάκι, τά έ
χει'νά τοϋ ποζάρουν Ανέξοδα! Αύ·· 
τό εΐνε ό Ενας λόγος, καί ό άλλος 
εΐνε δτι ό καλλιτέχνης... φοβάται 
τήν σύνθεση, γιατί θέλει γερό τε- 
χνίτη! .

Καί τελειώνουμε τήν Ερευνά μας 
μέ τά λόγια αύτά τοϋ Άλδανοϋ 
σπουδαστή κ. Εύαγγέλου Τοΰσι.

—Ό  καλλιτέχνης — μάς λέει — 
νομίζω έγώ, πώς πρέπει νά παρου· 
σιάζη δλο πρωτότυπα πράγματα 
καί γι’ αύτό χρειάζεται πολύ εύ 
αισθησία, γιατί μπορεί νά είνε χω
ρίς αύτήν Ενας καλός τεχνίτης δχι 

| δμως καί καλλιτέχνης! Στήν Έ λ .
I λάδα άπό δ,τι ξέρω καί άπό δσα 
> μοϋ λένε, καταλαβαίνω πώς είνε 
| πολλά ταλέντα, άλλά φοβοΰνται νά 

σπουδάσουν, γιοαί άντιμετωπίζουν 
τό πρόβλημα τής ζωής! Συγχρό
νως δμως (βλέπω καί στήν σχολήι, 
νά Ερχωνται μερικοί, δχι άπό Α
γάπη, Αλλά —κυρίως μερικές πλού 
σιες δεσποινίδες — δπως πάνε νά 
μάθουν πιάνο στό Ώδεϊο! Στήν 
’Αλβανία ό καλλιτέχνης ζή, έπειδή 
μπορεί νά διοριστή στό γυμνάσιο 
καθηγητής μέ 10.000 δραχ- τό μή
να. Εΐνε, βλέπετε, νέο κράτος καί 
Εχει Ελλειψη! Μέ συγχωρείτε, μάς 
λέει, άλλά δέν ξέρω τίποτα γιά ιήν 
Ελλάδα άλλο. Είμαι μόνο δυό χρό 
via στό Πολυτεχνείο καί οΰτε έλ
ληνικά καλά-καλά δέν ξέρω!
Μ ΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ κ .Ά Ρ .

ΓΥΡΟΥ!
Μιά καί άνοίξαμε τήν Ερευνά 

μας γιά τή Σχολή τής ζωγραφικής 
καλό θά ήτοτν νά τονίσουμε ιδιαί
τερα τήν έξαιρετική δουλειά πού 
δημιουργήθηκε τελευταία μέ τά 
«Μορφωτικά Σάβδοαα» δπως τά 
λέν οΐ μαθητές. Αύτό εΐνε μιά πρω 
τοτυπία, πού όφείλεται στόν κ.Άρ
γυρό καί εΐνε Ενα είδος διαλογικής 
συζητήσεως ή διαλέξεως, πού γίνε. 
ται κάθε Σάββατο τήν τελευταία 
ώρα. Στίς συζητήσεις καί διαλέ
ξεις αύτές «κάτι τό έξαιρετικό γιά 
τά χρονικά τής σχολής», δπως λέ
νε οί μαθητές της, συζητοΰνται 
πάντα πράγματα γιά τήν τέχνη-καί 
τά προβλήμοπά της γύρω σέ θέμα 
πού Εχουν δοθή πρωτήτερα, για νά 
εΐνε ετοιμασμένοι ο[ μαθητές.

Σ ’ Ενα άπ' αύτά, πού εύτυχή-· 
σαμε νά παρακολουθήσουμε, έξαι- 
ρετική έντύπωσι μάς Εκανε ό πραγ 
ματικά πολιτισμένος τρόπος τής 
συζητήσεως καί ή μόρφωση τών 
καλλιτεχνών μας.

Άναμφιβόλως τά άποτελέσματα 
τής έργασίας αύτής θά εΐνε έξαι- 
ρετικά-

Κ Ρ ΙΣ .  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΧ
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Μεγάλη Εβδομάδα- Βέβαια θεα
τρική κίνηση καμμία καθώς οΰτε 
και συζήτηση καμμία.

Ό  ’ Ιταλικός μελοδραματικός θί
ασος άργεϊ κι’ έτοιμάζει τό «Ριγο- 
λέττο», πού θά παιχ6ή τήν άλλην

έβδομάδα γιά πρώτη φορά στήν 
Ελλάδα- 

Ή έρμηνεία του, τούλάχιστον ώς 
πρός τόν βαρύτονο, θά Εχη μιά ιδι
αίτερη σημασία, γκχτΐ θά εινε σύμ
φωνη μέ τήν πρώτη διδασκαλία του 
έργου στήν ’ Ιταλία.

Π Α Ν . Σ I Δ-

Δέν ξέρω 
δωρίκης eii/ε

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΖ

J  ΑΟΚΝΑ ΕΚΕΙ ΚΕΦΙΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΙΝΤΕΛΛ

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

J J

*Η νέα έπιθεώρησίς τβύ κ. Γιαν. 
νβυκάκη (τβΰ τόσο γνωστού γιά 
τβ δηκτικά σατυρικό Teu ταλέντο 
καί γιά τβν ώμορφο στίχβ «Αρι
στοφάνη»), στό δέατρβ «Ίντεάλ» 
(δεατρικαί επιχειρήσεις Φώτη 2* 
μαρτ$ή, δίασβς Μηλιάδη ~  Κυριά
κού, σύμπραξις Κ . Μαυρέα) βλεπε- 
ται καί άκβύεται πράγματι πβλύ 
ευχάριστα.

Ή  μουσική της (Μαρτίνβ—Κυ· 
παρίσσης, πβύ είνε καί στό ανα
λόγιο) βέβαια δέν χαρακτηρίζε
ται κυρίως άπό τήν πρωτοτυπία, εί 
νε όμως πάντως νόστιμη, πεταχτή, 
εύθυμη· Μερικά της ευρήματα — 
όπως έξαφνα ή χωριάτικη τριφω
νία (δίδες Καλβυτά καί Ντόρ) — 
είνε άληδινά κομμάτια- ιδιαίτερα 
ευχάριστα δταν μάλιστα έκτελοϋν- 
ται σωστά. Τά «νούμερα» έχβυν τβ 
χαρακτηριστικόν βτι δέν είνε 
δαρετά, ένω έκ παραλλήλβυ τά 
πλεϊστα είνε καλά, ϋπάρχβυν δέ 
μερικά ξεχωριστά επιτυχή.

Ό  «Δισυπόστατος» π. χ. (Μαυ
ρέας, μισός άνδρας καί μισή γυ
ναίκα συνεπεία σχετικής έγχειρή- 
σεως ειδικής πβύ... έμεινεν ημι
τελής) είνε νούμερο σπουδαίο. Η 
«Έπιτρβπή μή Έπεμβάσεως» (δίς 
Ά ν ν υ  Μιμόζα καί κ.κ. Ν. Μηλιά- 
δης καί Δούκας, ώριμοι κύριοι άρ- 
νβύμενοι διά λόγους εΰνβήτβυς νά 
έιπέμδβυν είς τβν... πειρασμόν)· Ή  
«Μέρα καί Νύχτα» (δεσπβινίδες 
’Άννα καί Μαρία Καλβυτά)' «Ή 
Ρομβία» πβύ καταργείται (Κυριά
κος καί Ρένα Ντόρ), ή «” Εκ8εσις 
Ζαχαροπλαστικής» (κυρία Τοτώ 
Λιάσκα καί κ.κ. Μηλιάδης, Μαυ
ρέας, Δούκας), είνε νούμερα πολύ 
καλά. Ξεχωριστές έπιτυχίες είνε 
τό «Σαββατόβραδο στην' άγβρά» ό
πως τό... αίσδάνεται καί τβ περι
γράφει ένα δουλικό πού δέν «ίδρώ 
Vet τό αύτί του» εύκολα ("Αννα 
Καλβυτά), ή «Μετεμψύχωσις» (σό
λο τοϋ Κυριάκού), βί «Άτσίγγανοι 
βιολιτζήδες» (Μαυρέας, ’Άννα  Κα 
λουτά), το φινάλε τής πρώτης (έ 
να συνοικιακό πατροπαράδοτο ά- 
δηναϊκό καφενείο μέ καφετξή τόν 
κ. Κυριάκό, γκαρσόνι άμίμητβ το 
Μαυρέα καί τά «είδη» του,τήν Γκα 
$ό$α (Τοτώ Λιάσκα), τό Ού$ο συ 
νοδευβμενβν άπό τά..· μεζεδάκια 
τβυ (Μιμόζα), το Λουκούμι (Ή 
λεκτρα), ή «Πρέφα» (Μαρία Κα- 
λουτά), ή «Κβκκαλιά», τα £άρια 
τοϋ ταβλιοϋ (Ρένα Ντόρ), ό Ναρ
γιλές ("Άννα Καλβυτά) κ.τ.λ.

***
Πρό πάντων όμως εΐνε πηγή γέ

λιου τό «κουαρτέττο τής αγοράς» 
όπου τέσσερες άπόστρατοι κβρίστες 
τού μελβδράματβς — τρεΐς άνδρες, 
βί κ. κ. Χατξηχρήστος, Μαυρέας, 
Δούκας καί μιά γυναίκα — ή δίς 
Ρένα Ντόρ, — ό πρώτος ώς χα
σάπης (κρεοπωλείον ό... «Κουτσός 
Ριγολέττος»), ό Μαυρέας ώς ψα
ράς (ίχδυβπωλεϊον ό «Βήχας τής 
Τραδιάτας») καί ό κ· Δούκας ώς 
μανάβης, μέ τήν Ρέναν Ντόρ...

αυγουλού πλανοδίαν βέβαιούσαν
ότι «δέν είνε όποια κι’ όποια και ’ 
τ' αύγά της είνε ντόπια» π αρω δούν ‘ 
τό κουαρτέττο τβύ Ριγβλέττου κα-; 
τά τρόπβ πραγματικά ξεκαρδι
στικό.

'C κ. Γαβριηλίδης βρήκε άλλη| 
μία εύκαιρία νά έπιβεδαιώοη τήν 
περί αύτβύ άντίληψιν ώς τβΰ κα
λύτερου Έλληνος κβμπέρ έπιβεω- 
ρήσεως πολιτισμένης.

Τά κοστούμια καλά καί τά σκη
νικά έπίσης. ’Ά ν  καί, διά τά τε
λευταία, πρέπει νά παρατηρητή β· 
τι δέν έχουν δέδαια τήν πολυτέ 
λεια είς τήν όποιαν μάς είχε <ι«- 
νηδίσει είς τό «Ίντεάλ» ό κ· «πα. 
χής, πράγμα πού έξηγείται έάν 
ληφβη '•jn ' όψιν ή δυσκολία τών 
καιρών έπιδάλλβυσα είς τό έλα- 
φρόν ίδίως δέατρον έν παραμοναΐς 
μάλιστα τής δερινής σαιζόν, κά- 
πβια μετριοπάθεια στά έξοδά του. 
Έπίσης πολύ καλά τά μπαλλέτα. 
Όφειλόμενα είς τόν κ. Σπυροπου- 
λον είνε όλα βαλμένα καλά. το 
δέ μπαλλέτο «Ό Ινδικός Ναός» μέ 
τά νά εχη τήν έμπνευσίν του είς 
τόν «Τάφβν τβΰ Ίνδβϋ» δέν ση
μαίνει βύτε OTt δέν είνε άσύνηδες 
δι’ έλληνικόν έλαφρόν δέατρον, 
βύτε βτι δέν έκτελεΐται άπό τβν 
κ. Σπυρόπβυλον καί τήν δίδα Παυ- 
λόφσκαγια περίφημα μ’ όλβν ότι 
έπιδάλλβνται μερικές επιφυλάξεις 
γιά μιά τβύλάχιστβν φιγβύρα τβΰ 
μπαλλέτβυ.

Νόστιμο έπίσης τό μπαλλέτο «τά 
δύο σχολεία», μπαλλέτο γκροτέσκ 
έκτελβύμενβ μέ πβλύ μπρίβ καί 
«τά δύβ ναυτάκια μεθυσμένα». χο
ρευτικό ντβυέττο έκτελβύμενβ κομ
ψότατα άπό τή δίδα Ντέντη Φιλο 
οόφου καί τό «Ήλεκτράκι» πού εί
χε πέρυσι χαλάσει τόν κόσμο ώς 
Μενιδιάτης χορεύων... καριόκα, 
βρίσκω ότι καί ή μία καί ή άλλη 
μπορούσαν καί έπρεπε νά χρησιμο
ποιούνται περισσότερο-

Α
Κρατώ γιά τό τέλος—τά καλύτε

ρα τελευταία — τά «τραγούδια». 
'Η δίς Δανάη Στρατηγοπβύλου, έ 
ξω άπβ τίς δύβ ρωμάντ^ες τοΰ έρ
γου (καί στίχβι μέ μυαλό καί μβυ 
οική γλυκύτατη) τραγβυδά τή 
«φλογέρα» (ένα τραγοΰδι τοΰ Πα- 
παδοπβύλβυ) καί πρό πάντων τβ 
«Άντίβς Γκρανάντα», ένα ισπανι
κό τραγβυδάκι περίφημο καί τρα- 
γουδβύμενον άπ’ αύτήν άριστβυρ- 
γηματικά. Ή  δίς Στρατηγβπβύλβυ 
είνε «τραγουδίστρια». Τά χειρο
κροτήματα πβύ τής έπιδάλλουν 
κάδε δράδυ άντι δύβ νά έκτελή 
τέσσερα τραγβύδια είνε δικαιότα
τα. ’Ίσως α-1 «vnjej» πβύ είνε 
πράγματι ή μέ τβ έτσι θέλω «ντι- 
ΐέϊ» ένώ στβνάρβυν καί λέν τό σί
γμα σφυρίζοντας, μπορέσουν νά κα- 
ταλάδουν άπό τήν δίδα Δανάη τί 
είνε «τραγούδι».

Π. Μ.

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΝΕΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
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άν ό κ. Άλέκος Λι- 
ό καλύτερος α~ό τούς 

νέους θεατρικούς μας συγγραφείς 
—■rc\o λίγους δυστυχώς—γιατί δέν 
είμαι κριτικός. "Οσο γιά τήν προ
σωπική μου γ\>ώμη, δέ φαντάζο
μαι νάνοι τόσο περισπούδαστη πού 
νά ένδιαφέρη τούς άναγνώστες τών 
«Παρασκηνίων». "Οσοι παρακολού
θησαν τούς ήρωες των έργων του, 
πού άπό τή «Μεγάλη στιγμή» μέ
χρι τήν παίζόμενη άκόμα «Αίθου
σα άναμονής» παραδίνονται στό 
δραματικό καί μάταιο κυνηγητό 
τής άνύτταρκτης ευτυχίας, θάχουν 
νοιώσει καλά τό δημιουργό τρυς. 
ώστε νά περιττεύουν οί καθιερω
μένες «συστάσεις» έδώ γι’ αύτόν.

Μιά παρατήρηση μόνο ίσως ν<3- 
ναι άπαραίτητη: Ό  κ. Λιδωρίκης 
άντίθετα πρός τούς προκατόχους 
του σ’ αύτή τή στήλη, δέν εΐνε μο
νάχα λογοτέχνης άλλά καί δημο
σιογράφος, Πλεονέκτημα μήπως; 
'Όχι δά. Είνε γνωστό μέ πόσο φθό 
νο ή δημοσιογραφία πολεμά τήν 
Τέχνη καί πόσο εΰκολα κατορθώ
νει στόν μακάριο τόπο μας νά μπερ 
δεύη τή «θεία φλόγα» τοϋ δημιουρ
γού μέ τό «δημοσιογραφικό δαιμό
νιο» καί τή λογοτεχνία μέ τή ρου
τίνα- Τό πλεονέκτημα είνε άλλοΰ: 
Στό δτι ό κ. Λιδωρίκης, πού άσχο- 
λεϊται μέ τή δημοσιογραφία —άλ
λοτε πολύ περισσότερο άπό σήμε
ρα— καιάφερε νά περάση άλώ*3η- 
τος κάτω άπό τίς φανταχτερές της 
άψΐδες καί νά περιφρόνηση τήν 
εΟκολη δόξα, πού άποτελεϊ έπικίν- 
δυνη παγίδα σέ κάθε νέο ταλέντο.

"Ας δοΰμε δμως άπό τή δική του 
σκοπιά τά διάφορα προβλήματα 
πού διαγράφονται στόν άρκετά συγ 
κεχυμένο όρίζοντα της πνευματι
κής μας ζωής.

ΟΙ «ΠΑΛΗΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΝΕΟΙ»
Στό έρώτημά μας άν ύπάρχουν 

«παληοί» καί " '’έοι* ->· '"•'ΎΛίΐς 
καί τΐ χαρακτηρίζει ro «£,>/ » τους 
ό κ. Λιδωρίκης απάντηο·,

—Παληοί καί Νέοι! Εΐνε ή αιώ
νια ίστορία τής ζωής, πού προσπα. 
θοΰμε νά τή μεταφέρωμε δχι μο
νάχα στή Λογοτεχνία, στήν Ποίηση, 
στό θέατρο, άλλά καί σ’ άλλες έκ- 
δηλώσεις τής σκέψης, τής δημιουρ
γίας τοΰ άτάμου. Παληοί καί νέοι 
ύπάρχουν καί στίς έπιστήμες, ί·-
Τΐόίί'0 ’ * ' (-τ'τλ · τΛ ρ-ι.
y * - -re* ύπάρχουν
καί στό έμπόριο. "Οταν κυττά^ο. 
με τό πράγμα άπό. τήν πρώτη, τήν 
άπλή του δψη. θά δοΰμε πώς εΐνε 
φυσικό, άπόλυτα μοιραίο σέ κάθε 
κίνηση ζω'£κή, δσο περνούν τά χρό 
νια, νά άποτραβιοΰνται οί παληοί, 
οί θεωρίες τους, οί ιδέες τους καί 
νάοχωνται στή θέση τών «άποσυρο- 
μενων» οί νέοι, οί έπιγενόμενοι, 
αύτοί πού έχουνε προσαρμοσθή 
στά νέα ρεύματα τής ζωής. πού 
Αντιπροσωπεύουν κι’ έχουν φυσιο
λογικά υιοθετήσει κάθε έξέλιξη 
koiw.'-ihvA Άλλά φαντάζομαι πώς 
ή ούσία τοΰ έρωτήματός σας δέν 
βρίσκεται σ’ αύτό, άλλά σέ κάποια 
άλλη, πιό ένδιαφέρουσα «γωνία» 
τοΰ ζητήματος.

Παληοί δέν εΐνε οί γέροι. Εΐνε

ρωσαν τό έργο τους καί είπαν δσα 
είχανε νά ποϋνε κλείνοντας εϊτε ά
πό πεποίθηση είτε άπό άδυναμία 
τήν πόρτα τής ψυχής τους στά τε
λευταία μηνύματα τού χρόν;υ. Καί 
νέοι πάλι εΐνε αύτοί πού συνεχίζουν 
τήν παράδοση, τοποθετώντας την

*0 κ. Ά λ # Μ. Λιδωρίκης

σέ φρέσκα, σέ ιδιότυπα καλούπια, 
πού μάς κερνάνε τό κρασί τής αι
ώνιας καί πολύμορφης Σοφίας ή 
τής Τέχνης σέ άλλα ποτήρια πού 
ταιριάζουνε καλύτερα στής έποχής 
μας τό τραπέζι.

Ύπάρχουν γέροι άστρονόμικά 
πού στέκουν πόιντα ν£οι σάν καλ
λιτεχνικές άξίε<}, γιατί δέν μένουνε 
τυφλοί μπροστά στήν καθημερινή 
κοσμογονία καί γιατί έχουν μέσα 
πους τήν ιερή φωτιά πού δέν εΐνε 
άπαραίτητο νά σβύση στά πενήντα 
άφοΰ άντί&ετα συνηθισμένο εΐνε σ’ 
αύτή τήν ήλικία νά βρίσκεται στό 
μέοτωμα τής φούντωσής της καί ν’ 
άποδίδη τίς πιό ώραΐες τοΰ ταλέν
του άναλαμπές. Αύτοί οί γέροι εΐνε 
νέοι καί άπομένουν σύμβολα άνά- 
μεσά μας, άνάμεσα σέ μας τούς νέ
ους, πού έχομε πάλι στή χορεία 
μας μικρούς σέ ήλικία άνθρώπους 
πού έχουν γεννηθή χωρίς εύρεΐες 
προοπτικές καί εΐνε γέροι ψυχικά, 
άπό τά λίκνα τους.

Φοβάμαι άκόμα πώς στή Λογο
τεχνία μας παίζομε τρομερά μέ ή- 
λικίες. μέ σχολές, μέ λέξεις! Δι
αιρούμε τοΰ λόγου τούς τεχνίτες 
σέ κλάσεις καί κατηγορίες or-’ ·χν 
Β*"** / '  ι ν ·. c ■**!
καί έπηρεαζόμαστε άπό κλίκες πού 
σήμερα άνΊγνωρίζουν γιά Βούδ- 
δα, γιά θεό τους, τόν άλφα ή βήτα 
λογοτέχνη ή ποιητή, γιά νά τόν κα 
θαιρέσουνε άργότερα καί νά τόν 
λησμονήσουν γιατί «έπάληωσε» καί 
γιατί βγήκε κάποιος καινούργιος, 
κάποιος «νέος» πού άποτελεί τήν 
άποκάλυψη!

Γ ιά νά μήν άνοιγώμαστε πολύ 
καί άφοΰ πρόκειται, έδώ γιά γνώ
μη καθαρά ύποκειμννική, όμολογώ 
πώς δέν πιστεύω στό περιούσιο τρο 
πάρι τών νέων καί τών παλαιών. 
Πιστεύω στούς δυνατούς καί στούς 
άδύνατους. Πιστεύω στούς έργόιτες 
καί στούς κηφήνες τής Λογοτεχνί-

στούς ψευτολογίους. Έκείνους δη
λαδή πού δημιουργούν θόρυβο γύ
ρω άπ’ τ’ δνομά τους μέ ένα—δυό 
πυροτεχνήματα πού τά τυλίγουν 
στό ντύμα τάχα τής άνησυχίας 
κι’ έπειτα μαζί μέ )ν άνησυχία 
τους καταποντίζονται γιά πάντα, 
φωνάζοντας πώς εΐνε «νέοι» καί 
δέν τούς νοιώθει τό γερασμένο καί 
•,.άνόητο κοινόν!

Πάνω άπ’ δλ’ αύτά ύπάρχουνε 
έκεϊνοι πού προσπαθούν. Π ΡΟ Σ 
ΠΑΘ ΕΙΑ  ΑΔΙΑΚΟΠΗ αύτό εΐνε 
τά νειάτα. "Αν σταματήσης στά 
τριάντα σου εΐσ’ ένας γέρος καί έ
χεις άποστρατευθή. "Αν έξακολου- 
θήσης άναζητώντας καί παλεύον
τας, άσκώντας αύτοκριτική καί δια 
£έτοντας τή δύναμη ν’ άντλής άπό 
τόν έαυτό σου καινούργιους κό
σμους καί καινούργια ζωή, είσαι 
ΠΑ IΔ I : όρμή, φωτιά, ζωντάνια, 
κι’ δταν περάση άκόμα ή ήλικία ή 
χρυσή, τής πρώτης καί τής δεύτε
ρης νεότητος.

“ Ολα τά άλλα εΐνε φιλολογία 
καί σχολές περαστικές καί κλίκες 
φανερά χοντόπνοες. Ό  άληθινός 
έργάτης γερνάε·. μόνο μέ τό θάνα
το. Ένώ ό κίβδηλος δσο κι’ άν λάμ 
ψη μιά στιγμή πάνω στά νειάτα 
του, πεθαίνει μέ τήν ώρα τής γεν- 
λ'ήσεως. Γ ιατί παληοί καί νέοι εΐνε 
κουβέντα τοΰ παρόντος· Καί ύπο- 
θέτω πώς δέν μάς ένδιαφέρει μόνο 
αύτό.

ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ Κας ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ MATE Y* 
ΚΑΟΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΩΑΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΛΡΥΤΡΙΑΣ ΤΗΣ 
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ΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ,
ΤΡΟ

ΘΕΑ-

—Τί καλλιεργείται περισσότερο 
στή λογοτεχνία μας, ή ποίηση, ό 
πεζός λόγος ή τό θέατρο; Ποΰ ά- 
ποδίδετε σείς τήν πλεονεχτική θέ
ση τοΰ ένός ή τοΰ άλλου;

—Ή  ποίηση καλλιεργείται πε
ρισσότερο καί συμφωνώ σέ μιά 
πλευρά μέ κάποια γνώμη τού κ. 
Καραγάτση πού δημοσιεύθηκε σέ 
προηγούμενό σας φύλλο. Τό ποίη
μα θεωρείται -χωρίς νά εΐνε άσφα 
λώς — σάν εύκολώτερη δουλειά* 
γιατί πολλοί άπ’ αύτούς πού προσ-

Β '
Τό άλλο κομμάτι προέρχεται ά

πό μιάν άλλη ροπή: τ ή Ρ υ θ μ ι- 
κ ή τ ή ς Μ ο υ σ ι κ ή ς .  Ό  κα- 
θηγητής Νταλκρόζ δι&άσκοντας 
μουσική στό Ώδεΐο τής Γενεύης, 
παρατηρεί πόσο άρρυθμο εΐνε £- 
να μεγάλο μέρος τών μαθητών 
του καί πόσο δυσκολεύονται νά 
συλλάβουν ρυθμ,ικά φαινόμενα μέ 
τό μυαλό. Γ  ιά νά νικήση αύτή τή 
δυσκολία, χαράζει έναν καινούρ
γιο δρόμο καί κηρύσσει πώς ό ά- 
ποτελεσματικώτερος τρόπος νά 
κάνη κανείς κτήμα του τόν μου
σικό ρυθμό, εΐνε νά τόν αίσθανθη 
μέ τό σώμα.

'Έπρεπε δηλαδή ένας Εύρωτταΐ 
ος νά ξαναβρή μετά αιώνες αυ
τήν τήν άρχή, πού οί αρχαίοι “ Ελ  
ληνες δέν έγκατέλειψαν ποτέ, καί 
πού άσφαλώς συνετέλεσε καί αύ
τή στό μεγαλείο καί τό μοναδικά 
ισορροπημένο τής τέχνης τους :

θμό. Καί άφ’ έτέρου μιά μουσική 
άγωγή —τό «μουσική» έδώ μέ τήν 
πλατύτερή του έννοια: αισθητική, 
καλλιτεχνική— πού νά μεταχειρί
ζεται ώς δργανό της τό σώμα. " Ε  
τσι, πού ή μία ν’ άποτελη συμπλή 
ρωμα τής άλλης.

Κι’ έτσι όλοκληρώνεται τό σύ
στημα τής σημερινής Γερμοενικής 
Γυμναστικής καί βασίζεται στίς 
ακόλουθες άρχές:

1) Γιά ένα γερό καί ώραΐο σώ
μα χρειάζονται:
—"Αρτια ανεπτυγμένος σκελετός. 
—Δυνατοί άλλά καί έλαστικοί μΰς 
—Ευλύγιστες κλειδώσεις.
—Κανονική καί πλατειά άναπνοή. 
—Καλή κυκλοφορία.
—Κανονική λειτουργία τών ενδο

κρινών άδένων.
—Σωστή άποτόνωσι τών νεύρων.

2) Ή  κ ί ν η σ ι τού θά συμ- 
βάλη στήν ύγεία καί τήν ώμορφιά 
τοΰ σώματος πρέπει νά εΐνε σύμ-

Ρ Ν Η ΐ β  
Μία όμάς μαθητριών της κ # Πολυξένης Ματέΐ σέ μιά ένδιαψέροκτα (Ϋσκη<η%

σώμα καί πνεΰμα ν' άποτελοΰν έ
να ένιαΐο σύνολο, ποΰ μόνο ώς 

παθοΰνε νά τό γράψουν μετράνε σύνολο νά καλλιεργήται. 
τήν άξία του στό μή .ος. 'Υπολο
γίζουν πώς δέν εΐνε καί..· δύσκολη.

Ό  Νταλκρόζ λοιπόν βρίσκει αύ
j τόν τόν δρόμο πρός τό ρυθμό, μέ- ϋπόθεση γιά νά γράφουν έξη_-έτττ<χ σα άπ· τό σ~ κσ· δνο άζει τήν

τετράστιχα και έτσι ξεκινάνε οΐ > έθοδό του. Ρυθμική Γυμναστική 
περισσότεροι νά ιππευσουνε τόν θεωρώντα την σάν ^  μέροςτής

αύτοί πού κατά ένα τρόπο συμπλή ας, Πιστεύω στούς ειλικρινείς καί

Πήγασο μέ έλαφρή καρδιά.
"Επειτα άς μήν ξεχνάμε δτι ή 

νεότης —αύτή και γράφει στίχους 
περισσότερο— έχει κρυμμένη μέσα 
της, αύθύπαρκτη τή λυρική διάθε
ση πού εΐνε τό πρωταρχικό στοι
χείο γιά τή δημιουργία ένός ποιή
ματος «άπλοΰ». Τό πεζογράφημα 
γίνεται κάπως πιό άπρόσιτο, πιό 
δύσκολο, γιατί δέν φτάνει μόνο νά 
αισθάνεσαι τίς ώμορφιές καί τίς

μουσικής άγωγής πού πρέπει νά 
μαθαίνεται μέσω τοΰ σώματος.

Τήν πρώτη δική του σχολή ΐδρυ 
σε ό Νταλκρόζ τό 1911 κοντά στή 
Δρέσδη, μέ τόν πόλεμο φεύγει ά
πό τή Γερμανία καί γυρίζει στή 
Γενεύη. Οί μαθηταί του δμως καί 
ή διδασκαλία του άπλώνονται σέ 
δλη τήν Ευρώπη. Οί ιδέες του γί
νονται έξαιρετικά καρποφόρες, 
καί μέ τά άπλωμά της ή δίδασκα1άσχήιμιες τής ζωής, ώστε νά τίς έκ- . , , c -

φράζης μέ τό στίχο σου, άλλά' λι«  το^ έξέλιξη: γεν-
χρειάζεται καί κάποια γνώση άρ- ί νί.έταί άπό TlS ΗεΡιέζ τό « ι
χιτεκτονικής τοΰ λόγου, μιά πείρα 
έργασίας σημαντικώτερη', μιά ώρι- 
μότητα πιό ούσιαστική στήν κατα
νόηση τών ιτροβλημάτων τής ζωής.

Τό θέατρο, τελευταίο, καλλιερ
γείται άσφαλώς λιγώτερο καί πα
ρουσιάζει, άν θέλετε καί μετριώτε- 

(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελ.)

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΙΤΗΣΧΩΡΑΣΤΟΥ
ΜΙΑ Ε Ρ Ε Υ Ν Α  ΤΩΝ “ Π Α ΡΑ ΣΚΗ Ν ΙΩ Ν ,, Σ Τ ΙΣ  Λ Α Τ Κ Ε Σ  Τ Α Ξ Ε ΙΣ

’Έχω τήν εντύπωση πώς οί έ- 
ηαρχιακοί δίασοι άν κάποτε λυ- 
τρωδούν άπό τήν αμαρτωλή προ
χειρολογία τους αύτό δά συμδή ό
ταν μιά καταστρεπτική πυρκαϊά 
βυμπεριλάδη στήν σωτήρια κατα- 
βτρβφή της βλο τό ύπάρχβν δρα
ματολόγιο πού κοντεύει αιώνας 
καί έξακολουδεί νά τρέφιι πνευ
ματικά μέ τόν πιό άλλόκοτο τρό
πο τβύς πιό άνεκτικβύς δεατές. Ε ί
χα τήν ύπβμβνή νά ταχτοποιήσω 
τά έργα πού παίξουν βί περισσό
τεροι φετεινβί δίασβι στίς επαρ
χίες καί καταλήγω στο δλιδερό 
συμπέρασμα πώς στήν άντίληψπ 
τών πιό πολλών ήδοπβιών δέατρο 
βά πη άπλά καί μβνβ ψυχαγωγία- 
Άπό τήν άντίληψη αύτή ξεκινών
τας είνε εϋκολβ τώρα νά δικαιβ- 
λβγήοβυμε τήν νωδρότητα πού δια
κρίνει τβύς επαρχιακούς διάσβυς. 
Τβ έργβ τέχνης δέλει δέδαια δβ- 
κιμές πολλές, δέλει μελέτη ιδιαί
τερη τβΰ κάδε ήδβπβιβύ, μά δέλει 
πρό παντός άντρίκεια εύβύνη γιά 
νά πετύχη άν όχι ή απόλυτη εκτέ
λεση τουλάχιστο βμως ή άπαρα*. 
τητη άρμονία τβΰ συνόλου. Στίς 
τρομερές αύτές απαιτήσεις τβΰ έρ- 
γβυ τέχνης, μιά όποιαδήποτε κοι
νή φάρσα μέ χίλια δυό άνόητα 
καμώματα στή σκηνή ή τά έλαφρά 
εκείνα γαλλικά έργάκια πβύ κυ
κλοφορούν άφδονα ύστερα άπό τήν 
διάλυση τοΰ διάσου της κ. Κυβέ

λης χαρακτηριστικά δέ γιά τόν 
πικάντικο τρόπβ περιγραφής τής 
καδημερινής μας $ωης, είνε κάπως 
προτιμώτερα. 'Υπάρχουν ομως καί 
ήδοποιβί πιό δαρραλέοι. Αύτοί ξέ
ρουν πώς άλλοτε ό κόσμος διάέα- 
$e μέ μεγάλο πάδος τό γαλλικό 
ρωμαντικό μυδιστόρημα. Ό  κό
σμος αύτός ύπάρχει άκόμα καί ί,η 
μάκρυά άπό την σύγχρβνη κίνηση 
μέ τίς τρυφερές παιδικές του άνα- 
μνησεις. Άπό καιρό σέ καιρό ή 
άναμνήσεις αύτές άναταρά$βνται 
επωφελέστατα μέ παραστάσεις ό
πως β «Ρακοσυλλέκτης τών Παρι- 
σίων», βί «’Άδλιβι» τβύ Ούγγώ, 
«Παναγία τών Παρισίων» κτλ· τά 
έργα αύτά κατά κανόνα κατώτε
ρα καί τού μετρίβυ παίζονται μέ 
τρόπο άντιαισδητικό καί γελβίο. 
Καί είνε φυσικό. Αρπαγμένα ό
πως - όπως άπβ τά μυδιστβρήματα 
δίχως συγγραφέα ύπεύδυνβ τών 
πράξεών του είνε μοιραΐβ και βί 
ήρωες νά ανάβουν πυροτεχνήματα 
σέ βροχερές νύχτες. Νά τώρα και 
μιά σειρά έργων πβύ είδε αύτόν 
τόν χειμώνα ή έπαρχία άπβ τβύς 
έξ περιβδεύβντας δραματικούς θιά
σους: α) ’Ελεύθερα Σκηνή, β) Χρι- 
στοφβρίδου — Ραυτοπούλου, γ) 
Ή  ώς—Μάριου Παλαιολόγβυ, δ) Ά ρ  
γυροπβύλβυ — Σαντβριναίου. ε) 
Ι’αϊτανάκη — Ρούσσου, στ) Τσα-

(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σ&λ.)

Συνεχίξβυμε σήμερα τήν έρευνα 
πού, πρίν άπβ δυό φύλλα άρχίσα- 
με, τβ «πώς, δηλαδή, βλέπει ό λα
ός τήν πνευματική κίνηση τής 
χώρας του»·

ΕΝ Α Σ  ΕΜ Π Ο ΡΟ Σ

Ό  κ. Φ. Κάπβς (Έρμβΰ καί Ά 
γιου Μάρκβυ)·

—Πηγαίνω πβλύ συχνά στον κι
νηματογράφο κι’ αύτό, γιατί νομί
ζω ότι, ό κινηματογράφος είνε ή 
κατ’ έξοχή ν έφεύρεση πού έχει 
σκοπό νά μόρφωση τήν άνθρωπό- 
τητα καί πιστεύω ότι είνε εγκλη
ματικό νά μήν εκμεταλλεύεται β 
άνθρωπος αύτή τήν εύκαιρία.

—Στό δέατρο δέν συχνάζετε 
ποτέ ;

—Προκειμένου νά πηγαίνω στό 
δίατρο γιατί νά μήν πηγαίνω στον 
κινηματογράφο, όπου τά ίδια έρ
γα τά δλέπω μέ ώραιότερο παίξι
μο καί μέ πλουσιώτερα σκη*οθετι 
κά μέσα ;

»©ά πήγαινα στο δέατρο άν 
παύονταν ελληνικά έργα οπότε 
βά πήγαινα γιά νά δώ έλληνικό 
χρώμα, έλληνική ψυχβούνδεση, έλ 
ληνική νββτροπία.

—Δέν ξέρετε κανέναν άπό τβύς 
'Έλληνας ήθοποιούς·..

—"Οχι δυστυχώς μόνο τούς ά- 
κβύω...

— Έλληνικά διδλία διαβάζετε ;
—’Έχω διαβάσει άρκετά διηγή

ματα τβύ Παπαδιαμάντη καδώς καί 
τά τελευταία διηγήματα «Καινβύρ 
γιοι άνδρωπβι» τοΰ κ. Λιδωρίκη, 
τον όποιον καί βαυμάξω.

Μ ΙΑ  ΠΩΛ Η Τ Ρ ΙΑ

Ή  δίς Μιράντα 
λου πωλήτρια τών 
Λαμπροπβύλου.

—Πηγαίνω στόν κινηματογράφο 
γιά νά ξεχνώ τά βάσανα τής $ω

Γεωργακοπού-
καταστημάτων

ής. Βλέ.πω καινούργια πράματα, 
νέες χώρες καί περισσότερο δλέπω 
τά όνειρά μβυ πραγματβποιημένα·

—Τά όνειρά σας ;
—Βέβαια κάδε κορίτσι όνειρεύε- 

ται τά αμύθητα πλούτη καί τήν 
γοητευτική άτμόσφαιρα τών δια
φόρων κινηματογραφικών ταινιών.

—Στο δέατρβ δέν πηγαίνετε 
ποτέ ;

-*~Δέν πάω γιατί είνε άκριβά κΓ 
έπειτα καμμιά Έλληνίδα ήδβπβι- 
ος δέν μέ συγκινεί.

—Δέ διαβάζετε τίποτε έλληνικό;
—’Ό χι γιατί δέν .έχω καθόλου

καιρό ι5ιβν »c »*r
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έργαϊόμενο κβρίτσι δελήσει νά πα- 
ρακβλβυθήση τήν πνευματική κί
νηση τής χώρας του πρέπει νά βγά 
ϊη τούλάχιστον δέκα χιλιάδες
δραχμές τό μήνα άπ’ τή δουλειά 
της· Εΐνε βλέπετε τόσο δύσκολη ή 
ΐωή.

ΕΝ Α Σ  ΕΜΠΟΡΟ-Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ
Ό  έμπβρβϋπάλληλβς κ. Κ. Φυ. 

λαχτός ύπάλληλβς τβύ καταστήμα 
τος τού κ. Κάπβυ.

—Έγώ άντίθετα μέ τβν προϊ
στάμενό μου προτιμώ τό θέατρο. 
ΚΓ αύτό γιατί πιστεύω πώς τό δέ
ατρο είνε ή συνισταμένη τών τε
χνών.

Πηγαίνω πολύ συχνά στά Αθη 
ναϊκά θέατρα καί περσισβτερο στό 
Βασιλικό όπου δλέπω πραγματικά 
καλαισθητικό άνέβασμα έργων κι’ 
άκόμα περίφημους έκτελεστάς.

—Γιατί σάς άρέσει τό θέατρο ;
—Γιατί δέν μπορώ νά νοιώσω 

καμμιά συγκίνηση μέ τίς άψυχες

φωτογραφίες τβυ κινηματογράφου 
Στό θέατρβ βρίσκεσαι πβλύ πιο 
κβντά στήν πραγματικότητα.

—Τί διαβάζετε ;
—Νά σάς πώ, δέν πβλυδιαδάξω ί 

σοβαρή λογοτεχνία. Κάποτε όταν 
ημβυν νεώτερος είχα διαβάσει με * 
ρικά έργα τβΰ Χάμσβυν καί άρκε- ’ 
τά έλληνικά βπως Νίκβα, Δόξα,' 
Ίωαννόπουλο. Τώρα προτιμώ την 
πολύ έλαφρή φιλολογία τής έπι-: 
φυλλίδβς τής εφημερίδας μβυ. 
ΕΝ Α Σ  Φ Α ΡΜ Α Κ Ο Π Ο ΙΟ Σ

Ό  κ. Μυτακίδης, πλατεία Α τ 
τικής.

—’Έχω  τήν γνώμην ότι δέν έ
χουμε καθαρή έλληνική τέχνη ά
κόμα. Μέχρι τής στιγμής όλα τά 
έλληνικά δημιβυργήματα έχουν ξέ 
νη έπίδραση. Καί τά μέν διηγήμα 
τα καί έλληνικά μυθιστορήματα έ
χουν τήν έπήρεια τών γαλλικών 
τό δέ θέατρό μας έχει δεχδή τίς 
έπιδράσεις τών βορείων συγγρα
φέων καί μάλιστα τοϋ Ίψεν-

σθημα, πώς, γιά νά καταστήσωμε 
κύριο βοηθητικό δργανο τής ρυθ
μικής άγωγής τό σώμα, πρέπει 
πρώτα αύτό νά προγυμνάσομε· 
Μέ ποιόν τρόπο δμως;,*Η σουηδι
κή γυμναστική καί ό άθλητισμός 
έκγυμνάζόυν τό σώμα μέ τόν τρό 
πο τους άλλά τοΰ δίνουν έκεΐνο, 
πού τό κάνει νά εΐνε εΟρυθμο, νά 
δέχεται καί νά άποδίδη τούς κρα 
δασμούς ένός λεπτοΰ ρυθμικοΰ αί 
σχήματος ;

Βέβαια, δχι.
"Ετσι οί μαθηταί τοΰ Νταλ

κρόζ : Μποντέ καί Βίγκμαν καί 
άλλοι, πού έρχονται σέ έπαφή μέ 
τούς όπαδούς τοΰ συστήματος 
Μέϋσεντιχ — Καλλμέγερ, φθάνουν 
στό έξής συμπέρασμα:

Γ  ιά νά προσεγγίσομε τό Ιδανι
κό τοΰ εΟρυθμου καί άρτια άνε- 
πτυγμένου άνθρώπου, χρειάζεται 
άφ’ ένός μιά σωματική άγωγή, 
πού νά έχη βάσι τούς άνατομι- 
κούς καί κινητικούς νόμους τοΰ 
σώματος, καί στοιχείο της τόν ρυ-

ψονη μέ τούς ανατομικούς, βιο
λογικούς καί κινητικούς του νό
μους, άλλά καί μέ τούς αιώνιους 
νόμους τοΰ ρυθμοΰ καί τής αρμο
νίας.

Μεγάλος βοηθός γιά τήν άνά
πτυξι τοΰ σοματικοΰ αύτοΰ ρυθ
μοΰ εΐνε ό μουσικός καί γενικώ- 
τερα ό ήχητικός ρυθμός.

Καί τώρα, μιά καί είπαμε τόσα 
γιά τόν ρυθμό, άς προσπαθήσωμε 
νά δοΰμε τί άκριβώς έννοοΰμε μέ 
τή λέξι αύτή. "Αν έξετάσωμε τήν 
έτυμολογία της, μάς λέει, πώς ή 
λέξη ρυθμός προέρχεται άπό τήν 
ρίζα «ρέω». Κάτι πού ρέει, πού 
κυλάει δηλαδή. Μά δέν εΐνε ό ρυ
θμός αύτό πού σκεπτόμαστε συ
νήθως, προφέροντας τή λέξι αύ
τή : μιά διαίρεσι τοΰ χρόνου, σέ 
μαθηματικώς ίσες ή ισοδύναμες 
άξιες; "Οχι, έδώ στηρίχθηκε τό 
σύστημά μας στόν σύγχρονο Γερ
μανό φιλόσοφο Ντζίντβιγκ Κλά- 
γκες, πού καθώρισε καθαρά, πώς 
δ,τι εΐνε μαθηματική διαίρεσι τοΰ 
χρόνου σωστό εΐνε νά λέγεται μ έ. 
τ ρ ο  καί άφησε γιά τή λέξι ρ υ- 
θ μ ό ς, αύτό, πού πάνω άπό τό 
μέτρο εχει γιά κύριο χαρακτηρι
στικό τό κυμάτισμα, τό όργανικό 
άνεβοκατέβασμα, τή ζοντα ν ή 
ττνοή. Κάθε άληθινό ρυθμικό φαι
νόμενο —εϊτε κινητό εΐνε, είτε Α
κουστικό— 2χει μέσα του: 1) αύ- 
ξομείωσι δυνάμεως, 2) συναφώς 
μέ αύτήν άποκλίσεις άπό τόν με
τρικό χρόνο, καί 3) προδιαγε
γραμμένη μορφή. ’Εξηγούμαι: τό 
μέτρο μπορεί νά έκτελεσθή έντε
λώς μονότονα, χωρίς άλλαγή στή 
δύναμι σημειώνει έπανάληψι έν
τελώς ίσων χρονικών διαστημά
των μπορεί νάρχίση καί νά πάψη 
δποτε θέλει. Εΐνε κάτι τό έγκεφα- 
λικό, τό μηχανικό, τό μικρό.
Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : Τό τρίτον 

καί τελευταΐον άρθρον.

ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ί ’Αρχαία - Μεσαιωνική - Σύγχρονη)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΤΙΡΙΑ - ΗΘΟΠΟΙΟΙ- 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΕΡΓΑ

μονβ σ

—ί,τβν κινηματογράφο συχνα- 
ΐ'ετε ;

—Λιγ,ώτερο άπό τό δέατρο... Δέ 
βρίσκω καμμιά ιδιαίτερη εύχαρί- 
στηση.

"Εχω τή γνώμη πώς ό σκοπός 
τού κινηματογράφου είν'ε αύτό πβύ 
παρουσιάζει τό «Σινεάκ» καί τό 
«Σινεμόντ» γι’ αύτό κίΠ 
αύτά συχνάξω.

Στό έπόμενο φύλλβ θά παραθέ
σω τό τελευταίο μέρος τής έρεύνης 
μου αύτής.

ΔΗ Μ Η 'ΓΡΗ Σ Σ ΙΑ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ  
ΣΤΟ  ΕΠΟΜ ΕΝΟ: 'Ένας γιατρός, 

ένας δικηγόρβς, ένας δημόσιες 
υπάλληλος, ένας καθηγητής.

Υ. Γ . Στό προηγούμενο φύλλο 
έγινε καί ένα τυπογραφικό λαδά- 
κι- Τό όνβμα τβΰ nf ριπτεριούχβυ 
κ. ’Ισιδώρου Στάλικου, έτυπώθη I. 
Στάϊκβς. "Ας διορθωθή.

Πολύ λίγες πληροφορίες μάς 
δίνουν ot άρχαίοι συγγραφείς γιά 
τήν έν γένει θεατρική κίνηση τής 
’Αρχαίας Σμύρνης. Πάντοι; εΐνε 
γνωστόν ότι στή Βορειοδυτική πλα 
γιά τοΰ Πάγου ύπήμχε τό άρχαίο 
της θέατρο έλληνιστικής έποχής, 
άπό τότε ’ίσως πού ένεκαινιάσθηκε 
άπό τόν Λυσίμαχον. Ό  Στράβων 
δέν αναφέρει τίποτε περί θεάτρου 
(6 μ.Χ.) ένώ ό Αϊλιος ’Αριστείδης 
όμιλεΐ περί θ ε ά τ ρ ω ν είς τόν 
τόν πληθυντικό: « θ ε ά τ ρ ω ν  τε  
π ά ν τ ω ν  κ α τ ά  τ ε  ά γ ώ 
ν α ς  κ α ί  τ ά ς  ά λ λ α ς  
έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς  α μ ύ θ η τ ο ς  
ή ά φ θ ο ν ί of» (Άριστ. ΧΥ 375) 
Υποτίθεται δμως πώς μέ τή λέξι 
«θεάτρων» θά έννοή τά θεάματα.

Τό άρχαΐο της θέατρο τοΰ όποι
ου μόνον τά ϊχνη τής θέσεως φαί
νονται σήμερα, ήταν μεγαλοπρεπέ 
στατο, ή δέ σκηνή του άνακαινί- 
σθηκε έπί Κλαυδίου. ^Ηταν μαρμά 
ρινο, μέ δυό εξόδους, έπιφάνεια έ- 
σωτερική 981 μέτρα τετρ. καί 50 
σειρές λαξευμένα καθίσματα, τό 
καλύτερο θέατρο τής Άσίας. Ε 
νωμένο μέ τό θέατρο ήτο τό 
Σ τ ρ α τ ο ν ί κ ε ι ο ν  μιά στοά 
άψιδωτή, μέ κολώνες, στεγασμέ
νη, πού χρησίμευε γιά νά καταφεύ 
γουν οί θεατές σέ καιρό ξαφνικής 
βροχής καί γιά νά συγκεντρώνον
ται οΐ χοροί. Άπό μιά έπιγραφή 
του 210 μ.Χ. φαίνεται πώς τέσσα- 
ρε<; σειρές καθισμάτων ήτανε ρε

ζερβέ γιά τούς θυρωρούς τοΰ Ά σ

κληπιείου (τοΐς φορτηγοϊς τοΐς π* 
ρί τόν βέΐκον).

Σ ' ένα άπό τά έδώλια πού εύ· 
ρέθηκε ύπήρχεν άνάγλυφη ή λέ. 
ξις Ί  ο υ λ ί ο υ, άπό τό όποιον 
φαίνεται πώς ώρισμένα πρόσωπα 
είχοβν δικά τους έδώλιχχ Ιδιόκτητα 
(Le Bas - Wadd 10). Μέσα στό θέα 
τρο έκτός τών παραστάσεων καί 
τών έορτών έγένοντο καί. δημόσι. 
αι συγκεντρώσεις πολιτών.

Τό Ώδεΐον τής Σμύρνης βρισκβ 
τοονε κοντά στό λιμένα κι’ είχβ 
μίαν περίφημη είκόνα τοΰ Άπελλή 
πού παρίστανε μιά άπό τίς χάρι. 
τες, άλλά ντυμένη.

’Ονόματα Σμυρναίων θεατρικών 
συγγραφέων δέν έχομε ν παρά τόν 
Άντιφάνη υίόν Δημοφάνους κωμι
κόν μέσης κωμωδίας (330 π.Χ.)' 
καί τόν γυιό του Στέφανον κωμι. 
κόν. Ό  Άντιφάνης έγραψε, λένβ, 
260 έργα (κατ’ άλλους 600) ά* 
πέθανε δέ χτυπημένος άπό έν’ ά. 
χλάδι. Λίγοι στίχοι μόνο καί άπο. 
σπάσματα έσώθηκαν άπό τήν ώ. 
ραία καί καυστική του σάτυρα.

Πληροφορίες σχετικές μέ τό θέ
ατρο, τούς ήθοποιούς καί τίς πα
ραστάσεις βρίσκουμε σκορπισμέ
νες σέ διαφόρους άρχαίους συγ
γραφείς.

Ό  Νικόλαος Δαμασκού (σύγ
χρονος τοΰ Ηρώδη τοϋ Αττικού) 
λέγει γιά κάποιο καλλιτέχνη νεα
ρό Σμυρναίο πού τόν έλεγαν Μά- 
γνη. Αύτός ντυμένος κομψά κοΛ
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ΤΙΑΡΑΜΑΤ0ΑΙΠ01ΜΠΕΡΝΕΡ ΣΩ 
ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΝ 

ΘΙΑΣΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελ.) 

γάνέχ — Λάμπρου.
12 Πχληέξ φάροες γραμμένες 

πριν «ιτό τό 1905 καΐ τά περΐ3σό- 
τερχ αγνώστων ουγγραφέων (Ν ζυ 
ροκαέαλίκεμα — Ντουρκν και 
Ντβυράν — Μέλι Πβυλάρ — Τρία 
Μωρά κλπ.).

14 Γαλλικές κωμωδίες τών μπουλ 
6άρ άπό τό παληό ρεπερτόριο της 
κ. Κυδέλης. ( ’Όγδοη Γυναίκα—©ά 
μέ παντρευτής — Δικηγορίνα καί 
ό άντρας της — Τρελλοκόριτοβ 
κλπ ).

10 Γερμανικές φάραες άπό τό 
ρεπερτόριο τοΰ διάαου Β. Άργυ- 
ηούλου (Αγνός γλεντζές — Μιά 
φορά τό χρόνο — Μιά τρελλή ί
δέα κλπ.).

2 ’Αγγλικές κωμωδίες (Πυγμα- 
λίων τοΰ Μπέρναρ Σώου — 'Ένας 
φίλος).

12 Δράματα  ̂ τοϋ προπολεμικού 
Γαλλικού δεάτρβυ (Σαμψών —Σα
τανάς — ’Άγνωστος — Γεράκι 
κ.λ.π.).

3 Δράματα τοΰ παλι̂ οΰ ρωιιαν- 
τικβΰ δεάτρβυ (Προμάμμη Μάγδζ 
κ.λπ.). »

3 Νεώτερα ψυχογραφικά δρά
ματα (Τόπβ/ότά νειάτα— Γκάμπυ 
κ.λ.π).

2 Ρωοσικά δράματα (Καραμά- 
$ωφ — Ζωντανό πτώμα).

+ Δράματα τοΰ πρβπο.'.εμικοΰ U 
ταλικοΰ δεάτρβυ (Βρυσβύλα —Δέν 
οέ ξέρω—Καϋμένβς Πέτρος κλπ.).

2 Παλιιά έλληνικά έργα (Βα 
βυλωνία — Γελωτοποιός).

8 Σύγχρονα έλληνικά έργα.
Δηλαδή άπό 72 έργα πού πα

ρουσίασαν βί περιοδεύβντες θίασοι 
τά 40 περίπβυ είνε φάρσες καί κω
μωδίες άπ’ τίς όπβϊες μόλις όχτώ- 
δέκα μπβρεί νά ύπολογίσιι κανείς 
κατάλληλες γιά σύγχρονο ίεατρι- 
y.e κοινό καί κάπου 24· δράματα 
άπό τά βποϊα πρέπει νά ^τινά
ξουμε σχεδόν τά μισά καί τέλος 
μονάχα S έλληνικά έργα ολα σέ 
τρίτη καί τέταρτη έκτέλεση με 
τό ϊδιο πολλές φορές κοινό-

Είνε φανερό πώς τό παραπάνω 
δραματολόγιβν εϊνε άνεπαρκέ- 
στατβν. Καί γρβνδοκβπεϊται μέ 
τον πιό άντικαλλιτεχνικό τρόπο. 
’Αρκεί νά παραδέσβυμε έργα σάν 
τόν Πυγμαλίωνα τβΰ Σώβυ, τβ 
Τβπάϊ ιού Πανιόλ μέ τό Νευρο- 
καέαλίκεμα ή τό Μέλι Πουλάρ 
γιά νά νβιώσβυμε κατάπληξη άπό 
τήν τραν.·~λαφική αύτή ^υμέίν-ση. 
'Ά ν  βμω: δελήσβυμε \-rft άντιπα- 
ρέλδβυμε ίβύς δαδύτερους λόνβυς 
τής άκρισίας αύτής πβύ μαστίζει 
τό έπαρχιακό βέατρβ δά πρέπει 
νά δρεδούν κι’ άλλοι ύπεύδυνοι 
αύτής τής καταστάσεως έκτός τών 
Ιιιδβπβιών.

Κανείς δ tv αμφισβητεί πώς τό 
/ακό πρβερχεται έν μέρει άπό 
άγνοια κι’ έν μέρει άπό την σπα- 
Λ· ιό τη τα χειρβγράφων τών καβώς 
πρεπει έργων. Καί στό κεφάλαιο 
αύτό δά μπβρβΰσαν νά καέβδηγή- 
σβυν καί νά διευκολύνουν' τβύς ή- 
δβπβιβύς τόσο τό Σωματείβ οσβ κΓ 
ή Εταιρεία τών θεατρικών Συγ
γραφέων. Γιατί πιστεύω πώς εΐ
νε άρκετά σβδαρό ζήτημα άξιβ νά 
άπασχβλήση τά συμδβύλια καλλι
τεχνικών οργανισμών μέ τόσβ 
ενεργητικές σελίδες γιά τήν εξύ
ψωση τβΰ ©εάτρβυ.

Ο. Κ Α Μ ΕΝ ΙΔ Η Σ
*ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· Η · Μ ·Η ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· |Ι· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι

μέ μεγάλη πολυτέλεια, μουσικός 
καί ποιητή-; γύριζε τις πόλεις κι’ 
έδειχνε τά ταλέντα του «έξάπτων 
τά έρωτικά ένστικτα δλων». Αύ
τός ήταν ευνοούμενος τοΰ Λυδοΰ 
δασιληδ Γύγη. Μιά φορά δμως 
πού φέρθηκε πρόστυχα στις γυ
ναίκες τής Μρεγνησίας, τόν επια. 
σαν οΐ κάτοικοι, τοΰ κόψοτνε τά 
ώραΐα μαλλιά, τοΰ σχίσανε τήν 
πορφύρα του και τόν ρήμαξαν στό 
ξύλο. Ό  Γύγης τό πήρε κατάκαρ
δα καΐ γιά νά τόν έκδικήση κα* 
τέλαδε τήν Μαγνησία.

Άπό μιά έπιγραφή τής , Σπάρ
της (Μικρασίας) πληροφορούμε. 
6α πώς ot Σμυρναΐοι έκαμαν τιμη 
τική υποδοχή σ’ ενα συμπατριώτη 
τους ’Ιούλιον Ίουλιανόν ό όποιος 
φάνηκε νικητής στήν τραγική ποίη 
ση στά Πύθια, τά "Ακτια καΐ τά 
Κοινά Άσίας.

’Από άλλην έπιγραφήν (218 π. 
X.) μαθαίνομε πώς μιά Σμυρναία 
ποιήτρια ή Άριστοδήμα κόρη τοΰ 
’Αμύντα έκαμε ενα ταξίδι καλλι
τεχνικό στήν· 'Ελλάδα (τουρνέ) 
μαζί μέ τόν άδελφό της Διονύσιο 
κι’ έπικέφθηκε τοΰς Δελφούς, τήν 
Λαμία, τήν Καλλίωνα στόν Κοριν
θιακό καΐ άλλες πόλεις. "Εδωκε 
δέ ρεσιτάλ μέ απαγγελία ποιη
μάτων της κι’ ευχαρίστησε τό ά. 
κροατήριό της μέ διάφορες κολα
κευτικές προσφωνήσεις. ΟΙ Λαμι- 
εΐς τήν φόρτωσαν μέ δώρα, τήν ά. 
νεκήρυξαν έπίτιμη πολίτιδα, τής 
χάρισαν γην, τήν άπήλλαξαν άπό 
φόρους, σέ άλλην δέ πόλιν έκτός 
άπ’ αύτά τής μέτρησαν καΐ 100 
δραχμές τής έποχής!

Έπί τής Ρωμαϊκής ομως κατα- 
χτήσεως ή Σμύρνη εΐχε φθάσει 
στήν πιό μεγάλη της δόξα καί ό
μορφιά. ’Ήταν τό Παρίσι τής έ
ποχής της. Τόσο μεγάλο ήταν τό 
ένδιαφέρον τών κατοίκων της γιά 
τίς Τέχνες καί τά γράμματα, ώ
στε έκεΐ είχε τήν έδρα του ό Σύν
δεσμος τών Καλλιτεχνών ’ Ιωνίας 
καΐ ‘Ελλησπόντου.

Πολύ μεγάλη σημασία έδιναν 
στήν εύφράδεια, στήν εύγλωττία. 
στήν απαγγελία, τή ρητορική. " Ε 
νας καλός όμιλητής ήταν περιζήτη 
τος σάν τούς σημερινούς άστέρες 
τοΰ σινεμά.

Τό πλήθος τών καλλιτεχνών και 
τών σοφιστών της ήταν μεγάλο. 
Στούς περίφημους γυμνικούς καί 
μουσικούς αγώνες της, έπαιρναν 
μέρος καί ρήτορες κι'’ έτσι σχημα- 
τίσθηκε μέσα στό στάδιό της μιά 
άτιιόσφσιρα θεατρική.

Μεταξύ άλλων γινότανε στό τέ
λος καΐ κοσμικές απαγγελίες για 
τί ό Ιωνικός κόσμος άγαποΰσε τό 
εΟθυιιο εΐδος τής τέννης. Ό  Φιλό- 
στοατος τό λέγει: «Πρός φύσεως 
γάρ τοΐς Ίωνικοΐς τό άστεΐζε- 
σθαι...»

Μ’ αύτόν τόν τρόπον έδημιουργή 
θηκαν καί συμπαθείς έκτελεστέ,ς

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ .  ΑΛ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)

λβγβυς τών κβμματιών τβυ, άφοΰ 
έκτελέσει τή σειρά τών προσο..- > 
γραφιών τβυς, ό Σώ δέν φρβντ <,~ι 
νά κάνη τά πρόσωπα αύτά ν;: .:ι- 
νηδβΰν. Βά£ει σέ δράσι άποκλ . ·τι 
κά καί μόνβν τβν κοινωνικό ν- 
δρωπβ, οχι τό έσώτερβ άτβμβ, καί 
γι’ αύτό βί κωμωδίες τβυ δέ μάς 
μεταδίδβυν πβτέ ,τή συγκίνησι έ
κείνη, πού αφομοιώνει οϋτως εί- 
πεϊν, μέ τά δεατρικά πρόσωπα τό 
δεατή καί τβν κάνει νά συμμερί
ζεται βσα διαδραματί^βνται έπάνω 
στή σκηνή. ΚΓ άς μή μάς άντιτά- 
ξβυν πώς δέ δικαιβλβγεΐται νά jn- 
τήσβυμε έντατικές συγκινήσεις άπ’ 
τά έργα τβΰ Σώ έπειδή άνήκουν 
είς τβ κωμικό είδβς. Στίς ύψηλότε- 
ρες έκφάνσεις τβυ τό κωμικό είδος 
δέ διαφέρει άπβ τβ τραγικό. Παρα
πέμπω είς τβ «Φιλάργυρε» τβΰ Μ« 
λιέρβυ, μέ τόν όποιον παραδάλ- 
λβυν τβ Σώ. Φδάνει νά μνημβνεύ 
σβυμε τή δραματικώτατη κραυγή, 
πού ήχεί άνάμεσα στίς εκδηλώσεις 
τβΰ Αρπαγών βταν χάνη τβ κβμ- 
πόδεμά τβυ. ’Ά ς  δυμηδβΰμε έπίσης 
τό μεγαλβπρεπή καί μελαγχβλι/.ό 

όίρωα τβΰ «Δόν -βυάν». 'Υπάρχει 
κάτι τραγικώτερβ άπ’ τή στιγμή 
βπβυ φέρνει ύπερηφανη άντίσταοι 
στή Μοίρα; καί τί τό συγκλβνιστι- 
κώτερβ άπ’ τόν άδλιβ Σγαναρέλ 
βταν άνανδρα, κινβύμενβς άπ’ τόν 
τρόμο καΐ τή συμφεροντβλβγία, 
πρβδυμβπβιεϊται νά ύπβταχδή στις 

άξιώσεις τής ανάγκης ; Ό  άνδρω-1 
πος καί β ύπεράνδρωπβς άναφαινε 
ται έδώ μέσ’ στίς άναλαμπές τής 
τελικής κατακρημνήσεώς τβυς.

Τά έργα τβΰ Σώ πβυδενά δέν έ
χουν ν’ άναδείξβυν παρόμβιβ ρίγος 
καί γιά τό λόγο αύτό δέ μάς προ- 
ξενβΰν τβν άνεπιφύλακτβ έκείνβ 
δαυμασμό, πβύ μάς είδβπβιεΐ, οπό
τε εκδηλώνεται μέσα μας, πώς αν
τικρίζουμε τή μεγαλβφυϊα. Αύτό δέ 
σημαίνει πώς ό Μπέρναρ Σώ δέν ε
ξέχει σημαντικά άπ’ τβύς πολλούς 
άψογους τεχνίτες τοΰ θεατρικοΰ 
είδους γύρω του, τβύς άνίκανβυς νά 
συλλάδβυν κάπως συνοπτικά τή 
$ωή τβΰ άνδρώπβυ καί βί όπβϊοι, 
άφβΰ παραδλέπουν τόν πβλυσύνδε- 
τβ πλούτο της, π·εριορί$οντα,ι ν’ ά- 
ναμασσβΰν άνβστΕς περιγραφές τβΰ 
έρωτες. Τβ αδέσμευτο πνεΰμα τβΰ 
Σώ, τό δεινό καί κατάμεστο άπό 
νοήματα, έχει συναίσθησι τοΰ ποιά 
εινε ή αποστολή τβΰ θεάτρου ή 
συναφής μέ τήν καλλιέργεια τής 
ήδικής καί προεκτείνει τή δράσι 
τβυ πέρα άπ’ τα στερεότυπα ψυχβ- 
λβγικά μπερδέματα, μέ τά όποία 
βί σύγχρονοι λεγβτέχναι εύχαρι- 
στιβύνται νά περιπλέκουν τήν ελ- 
ξι τών φύλων.

'Ο Σώ είνε προικισμένος μέ 
πρώτης τάξεως τάλαντο καί πλέ
κει μέσα του λανδάνοντα τά προ 
σόντα τβΰ μεγάλου δραματβυργβΰ 
—δηλαδή κάτι εντελώς άλλβ άπ’ 
τβύς δεδιασμίνους στείρβυς σαρκα- 
σμβύς. πβύ διακρίνβυν βσα έγραψε. 
Ώς τόσβ ή κριτική νββτρβπία τοΰ 
αϊώνος μας νάρκωσε τ’ αύδβρμητα 
αϊσδήματα μέσ’ στήν ψυχή τβυ. Κ Γ 
άμα λείψβυν αύτά, τά καλλιτεχνικά 
έργα δέν πρβσλαμδάνουν πβτέ τήν 
άκτινβδβλία τήν αναγκαία γιά νά 
διαρκέσβυν. «Ό Καΐσαρ καί ή Κλε 
βπάτρα», «Κάντιτας», ή «Άγία ’Ι 
ωάννα», είναι εφάμιλλα μέ τά τε 
λειότερα δεατρικά άριστβυργήμα- 
τα. Μαρτυρούν πώς ό Μπέρναρ Σώ 
έχει ο,τι χρειάζεται γιά νά έξαπβ- 
λύση έπάνω στή σκηνή τό φτερού- 
γισμα τοΰ μεγάλου δράματος. Μά 
σέ πόσα άλλα έργα τβυ τβ συναι
σθηματικό στοιχείο πνίγεται στά 
κύματα τής ειρωνείας του πρίν ά
κόμη καλά ξεφυτρώση· Στό μ α - 
δ η τ ή τ β ΰ  δ ι α δ ό λ β υ  
π. χ., ένώ ξεπετάει πλβύσιβ τβ 
αϊσδημα — κατώτερης πβιότητβς 
αϊσδημα άλλά πάλι αίσθημα —κό
βεται απότομα κΓ έκφυλί^εται σέ 
μυκτηρισμβύς, σάν νά τβ περιφρο
νώ ό συγγραφεύς, μιά πού φανέρω
σε τή δεξιότητά τβυ, νά έκμεταλ- 
λευδή έντατικώτερα τβν αισθημα
τικό τβυ δησαυρό καί σάν νά τό 
έχη σχέδιο νά δείξη μέ ίτς μαίμου- 
διές τβυ πόσο λίγβ τβν λογαριάζει.

ΑΛ . Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΚ Ο Σ  
Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : Τό Β  άρ-

δρον

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελ.) 
ρη απόδοση, γιατί δπως λέει κΓ 0 
Φλωμπέρ : «Δέν δημιουργείς έσύ 
ανθρώπους, δπως στό μυθιστόρη
μα, άλλά αύτοί άνεδαίνουν στή 
σκηνή καί σέ δημιουργούνε συγ
γραφέα ή σέ... καρατομούν»· Γιά 
τόν έργάτη - συγγραφέα τοΰ θεά
τρου ύπάρχουν άπειρα προβλήμα
τα γιά λύση. Διάθεση λυρική, πεί
ρα καί γνώση τής ζωής, τέλεια 
άρχιτεκτονική έκπαίδευση γιά τή 
συγκρότηση σκηνών πού ν’ άντιπρο 
σωπεύουν τήν κίνηση τοΰ άνθρώ
που παράληλα μέ τίς άνώτερες έ- 
πιταγές τής τέχνης, διάλογος πού 
νά κρύβη νόημα χψρίς καί νά βα- 
ραίνη τόν καρφωμένο σέ μιά θέση 
θεατή, οικονομία σκηνική τέτοια, 
πού νά δικαιολογή τό κάθε γεγο
νός, τήν κάθε έξοδο καί είσοδο 
προσώπου, δαθύτερη ούσία περιε
χομένου πού — κάπως άκροδατικιά 
— πρέπει νά παρουσιάζεται μέ τή 
μορφή τοΰ άπόλυτα καταληπτού, 
έλλειψη κάθε περιττής φιλολογίας, 
στοιχείο διαπαιδαγωγικό, σδυσμέ- 
νο μέσα στή δραματική ή ψυχαγω
γική έπιφάνεια τοΰ έργου, χίλιες 
άκόμα λεπτομέρειες: πού θά κερ
δίση τά κλειδιά τών μυστικών τους 
έκεϊνος πού έπίπονα θά έργασθή 
γιά τήν κατάκτησή τους. "Επειτα, 
πόσες άλλες δυσκολίες πού άπογο- 
ητεύουν άν γίνη «σκάρτα» τό ξε
κίνημα: Ό  θίασος πού θά παίξη τό 
δράμα ή τήν κωμωδία μας. Ή  κρι
τική πού έρχεται άμέσως κΓ ομα
δικά ΐήν άλλη μέρα νά·.. έξηγηθή 
μέ τόν δημιουργό κα! άλλα, πόσα 
άλλα πού ή συνέντευξη αύτή δέν 
εΐνε (εϋκολο νά τ’ άναλύση.

Η ΕΞ Ε Λ ΙΞ Η  ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΜΑΣ

‘Ερχόμαστε τώρα σ’ ένα ζήτημα 
πού ό κ· Λιδωρίκης σάν«είδικός» εΐ
νε σέ θέση νά μας πή-ενδιαφέροντα 
πράγματα. Τά προβλήματα τοΰ 
νεοελληνικού θεάτρου δέν εΐνε λί
γα. Πολλοί φωνάζουν πώς δέν ύ
πάρχουν "Ελληνες θεατρικοί συγ
γραφείς ένώ άλλοι άντίθετα δια
μαρτύρονται υποστηρίζοντας πώς 
υπάρχουν ταλέντα, πού δέν άφήνει 
δμως ν' άναδειχδοϋν ή κακή όργά 
νωση τοΰ θεάτρου, πού στέκει μο
νάχα σάν έπιχείρηση στόν τόπο 
μας.

"Ας δοΰμε, δμως, ποιά προδλέ- 
πει τήν έξέλιξη τοΰ θεάτρου μας.

— Σέ δυό άρθρα μου, άκρυβώς 
στά «Παρασκήνια» —μάς είπε ό κ. 
Λιδωρίκης— τρεΐς μήνες πρίν, άν 
δέν γελιέμαι, διετύπωσα τις γνώ
μες μου γιά τήν πορεία πού μέλλει 
—καί πρέπει δπως πιστεύω—ν’ :- 
κολουθήση τό θέατρο τό Νεοελλη
νικό. Αύτά τά δυο άρθρα βγήκαν 
άπό διαλέξεις πού είχα κά1 ει πρό- 
περσι στό Κάιρο ι ο:: or.’v Α λε
ξάνδρεια καί πού σ ζύ:ί~ τόνιζα 
τήν πεποίθησί μου πώς εΐνε φυσι
κό μά καί, μοιραίο τό νέο θέατρό 
μας, έπειδή έχει ν’ άντιμετωπίση 
πολλούς «έχθρούς»—πού τούς έ- 
γέννη'σε 6 πολιτισμός, ή σύγχρονη 
ζωή καί ή έξέλιξη—πρέπει νά 
μπή σέ νέα καλούπια. Πρέπει νά 
άντικρύση τό δράμα ή τήν σάτυρα, 
τήν πονεμένη ή τήν κωμική μορφή 
—άν προτιμάτε—τοΰ τωρινοΰ άν
θρώπου, κάπως πιό .όμαδικό μέ βά
ση τή γενικώτερη ψυχολογία τοΰ 
άτάμου. Ή  Ιδέα τοΰ βουλεβάρτου 
καί τής άπλής, τής χωρικής ήθο- 
γραφίας έχει άρχίσει V& ξεφτάη, 
άν δέν έξέφτισε όλότελα. Μικροί 
είμαστε άκόμη, έδώ ό τόπο.ς μας 
δέν θά γνωρίση γρήγορα τήν εύ- 
τυχία νά δονήται άπ* τά μεγάλα 
παγκόσμια ρεύματα τής τέχνης καί 
τής άκούραστης προόδου, μά ώς 
τόσο έχοιμε ύποχρέωση μέ κίνδυνο 
ίσως μεγάλο, νά γίναμε τά πρώτα 
θύμοαα τής ώμορφης αύτής μετα- j 
δολής, νά δοκιμάσωμε κΓ έμεΐς έ

δώ νά προεκτείνωμε τό θέατρό 
μας· "Ηδη, πιστεύω πώς υπάρχου
νε οί άνθρωποι πού έκαναν τά 
πρώτα δήματα

Μέ λίγες λέξεις, προβλέπω τήν 
έξέλιξη τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου 
νά γίνεται άνάμεσα άπό άγκάθια 
καί τριβόλια, άπό στριφνά καί δύ
σκολα στό διάβα μονοπάτια, βλέ
πω δμως καί παράλληλα πώς 
κάτι τό ούσιαστικό, τό πιό βαθύ, 
ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ Ν, θά δγή 
στό τέλος—πώς ν& προσδιορίσω 
τόν καιρό;—άπ’ τήν έπίπονη καί ή- 
ρωΐκή αύτή προσπάθεια·
ΚΑΙ Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

— Ή  κριτική δπως γίνεται στόν 
τόπο μας σάς ικανοποιεί; Νόμιζε- 
τε πώς έκπληρώνει τόν προορισμό 
της;

— Τί δύσκολη κουβέντα πού εινε 
αύτή... Ή  κριτική, σ’ ένα εΐδος με- 
γεθύνσεως, δέν κάνει τίποτ’ άλλο 
παρά νά παρακολουθή τήν προχει
ρότητα τής ζωής πού δυστυχώς 
χαρακτηρίζει αύτό τόν τόπο. Άντί 
γιά άπάντηση στό ένδιαφέρον τοΰ
το έρώτημά σας θάπρεπε ίσως νά 
άνοίξω μιά παρένθεση γιά νά σάς 
πώ πώς νοιώθω έγώ τήν κριτική, 
χωρίς νά· σκέπτομα· καθόλου (άν 
θέτε τό πιστεύετε) τί ρόλο έχει παί
ξει στό δρόμο τόν δικό μου καί 
στήν προσπάθειά μου τήν καθαρά 
άτοιαική.

»Γιά νά έξηγηθώ απ’ άθ'»ής' σα- 
λέω καθαρά καί τίμια, πώς δύο ή 
τρεΐς κριτικούς—πού μ’ έχουν καί 
παινέσει μά καί χτυπήσει στά έργα 
μου—τούς έκτιμώ πολύ καί τούς 
θεωρώ σάν άξιους νά κατέχουν— 
στήν Ελλάδα καί "έ τίς τωρινές 
συνθήκες πού γράφεται ή κριτική 
—τή θέση πού κατέχουν. "Εχουν 
άντίληψη,· έχουν κατάρτιση, έχουν 
αισθήματα καί ικανότητες νά βλέ
πουν τή ζωή, ή μόρφωσή τους καί 
ή ΑΝΑΤΡΟΦΗ τους, τούς έπιτρέ- 
πουν ν’ άσκοΰνε ένα λειτούργημα 
πού εΐνε σοδαρώτερο άκόμα καί 
άπό τοΰ συγγραφέα τόν ύψηλό 
προορισμό. Μά—δπως είπα παρα
πάνω—εΐνε δυό - τρεΐς αύτοί καί ή 
πλειοψηφία έκείνων πού όλότελα 
Τούς λείπουν τά έφόδια, δσα χρειά 
ζονται γιά νά σταθούν σάν κριτικοί, 
εΐνε συντριπτική. ΓΓ αύτούς δέν θά 
μιλήσω, τό θεωρώ κοπώτερο τοΰ 
έαυτοΰ μου κι’ δλων τών συναδέλ
φων μου, πού ύποθέτω πώς άφου 
πάρουνε κάθε φορά ατά χέρια τους 
αύτών τών κριτικών τήν έργασία 
δέν νοιώθουν παρά άηδια γιά τήν 
χυδαία έκμετάλλευση πού γίνεται 
σέ μιά στήλη ‘ιερή καί προωρισμένη 
γιά μεγάλο έργο, άπό άνθρώπους 
πού τήν πετάνε οτό χαμηλό έπίπε- 
δο τών άντιπαθειών ή τών συμπα
θειών τους, τής μικροζήλειας των, 
ή τών άτομικών δια&έσεών των, 
τοΰ κεφ'οΰ των νά Γ·ΐνε σήμερα εύ. 
νοΐκοί καί α?5ριο Ροβεσπιέροι! Οϋ
τε μπορεί κανείς νά συζητήση σο. 
δαρά γιά πρόσωπα άρρωστα ψυχι
κά καί παθολογικά πού βρίσκουν 
πώς «ή μουσική εΐνε περίεργος 
κρότος καί άχρηστος» (έχει γροι- 
$ή κι’ αύτό I ) κι’ ?πειτα κοααπιά- 
νονται γιά ν’ άναλΰσουν πρότγματα 
πού δέν τά αίσθόινθηκαν ποτέ, πού 
ή ζωή τούς κράτη'σε μακρυά άπ' 
αύτά, γιο^ί εΐνε έλαττωμοαικοί! 
Μονάχα θά ρωτήσω αύτούς πού 
στέκουνε ψηλά, πού έχουν συναί
σθηση τοΰ προορισμοΰ των σάν ά
ξιοι κριτικοί, ocv τρέφουνκ οΐ ίδιοι 
μέσα τους τήν έντύπωση δτι όλο- 
κληρώνουνε τό έργο πού άνέλαβαν-

Ή  κριτική πόινω άπ’ δλα εΐνε 
Δ ΙΔ Α ΣΚ Α Λ ΙΑ . ΚΓ ό κριτικός 
πρέπει νά έμπνέη σεβασμό σ’ αύτόν 
πού κρίνει, γιά νά πετύχη στό σκο
πό πού έπιδιώκει.. Μιά κι’ άσχολεΐ- 
ται ό κριτικός σέ δυό, σέ παραοτά- 
νω στήλες μέ κάποιον συγγραφέα, 
άφοΰ άναλαμβάνει νά τόν κρίνη,

πιστεύοντας πώς τοΰ άξίζει αύτό, 
άπό τή στιγμή έκείνη γίνεται ό ί
διος δημιουργός. Ό  Ρεμύ ντέ 
Γκουομόν βγήκε καί φώναξε στήν 
πνευματική άγορά τοΰ τόπου του; 
—« Καί ό Σαιν Μπέδ εΐνε δημι
ουργός δπως καί ό Μπαλζάκ πού 
έκρίθη άπ’ αύτόν. Ό  δεύτερος δη
μιουργεί πρόσωπα, άλλά καί ό j 
πρώτος δημιουργεί Ιδέες».

Αύτές οί ΙΔ ΕΕΣ  πού 6ά δώση ό j 
κριτικός, θά είνε τροφή γιά τόν 
κρινόμενο, θά εινε στοιχείο μελέ- j 
της, θά εΐνε τό φώς πού &ά καθο- j 
δηγήση στήν πληρότητα τόν ποιητή, 
τό λογοτέχνη, τόν συγγραφέα τοΰ 
θεάτρου.

θ ’ άναγκασθώ καί πάλι νά κα- ! 
ταφύγω (άν καί καθόλου δέν μ' ά- | 
ρέσει αύτή ή εϋκολη καί άρκετά j 
συνηθισμένη παράθεση·., σοφίας), 
σέ δυό κουβέντες ένός μεγάλου σ - i 
ναδέλφου τών κριτικών τοΰ τόπου I 
μας, τοΰ Γεωργίου Μπραντές. Αύ
τός ώνάμασε τήν κριτική «Δεκάτη 
Μοΰσα» καί μέ τό φωτεινό του μά
τι τήν είδε: έμπνεύστρια τών έργων 
τών ποιητών και συγγραφέων. Αύ- 
τή πρέπει νά εΐνε ή κριτική: Έμ-
πνεύστρια καί διδασκάλισσα. Ά λ 
λοιώς ποιά εινε ή χρη'σιμότης της; 
Γιατί να μήν άκούσω τό κοινόν— 
πού δέν μιλάει πάντα όρθ^ οϋτε 
χειροκροτεί πάντα δικαιιλογημέ- 
να—άλλά ν’ άκούσω έναν κατώ
τερο διανοητικά καί ψυχικά άπ τόν 
δημιουργό πού κρίνεται;

Αύτή εΐνε ή άλήθεια- Καί οΐ I- 
κανωτεροι καί οΐ πιό εύσυνείδητοι 
άπό τούς κριτικούς μας δέν θέ
λουνε ή δέν μπορούνε νά χωνέψουν 
πώς κριτική εΐνε: «Ή αισθητική
συνείδηση δλων τών φιλολογικών 
ειδών» καί πώς γιά νά τήν άποκτή
ση κανείς τήν έρημη αύτή συνείδη
ση πρέπει νά κάνη περισσότερη 
δουλειά καί σοβαρώτερη, άπό τόν 
άνθρωπο πού κρίνει καί τοΰ ζητά 
τήν τελειότητα.

"Οπου ή κριτική εΐνε άνάξια 
καί $ λογοτεχνία, ή ποίηση τοΰ τό
που εΐνε—άπό άντανάκλαση, άν θέ
λετε—μέτρια ή μετριωτάτη. Άπό 
τή στήλη αύτήν άς έπιτρέψουνε οΐ 
κριτικοί νά κάνουμε κΓ έμεΐς μέ τή 
σειρά μας μιά.·. κριτική τοΰ έργου 
των. Δέν γνώρισαν άκόμα τήν πλη
ρότητα αύτοΰ πού έπαγέλλονται 
καί τό χειρότερο ή τό καλύτερο 
άν θέλετε, είναι πώς τό κοινόν κα
τάλαβε άρκετά καλά τόν τρόπο, μέ 
τόν όποιον «σκαρώνεται» μιά κριτι
κή κΓ έφτασε στά σημείο νά μή τή 
λογαριάζη. Απ' δλην δμως τήν ύ
πόθεση αύτήν ζημιωμένος βγαίνει ό 
συγγραφέας, καί βγαίνει ζημιωμέ
νος γιά δυό λόγους: ό ένας εΐναι 
πώς στήν προσπάθειά του δέν θ' 
άπαντήση πνευματικούς μεγάλους 
όδηγούς. Τέτοιοι πρέπει νά εΐναι οί 
κριτικοί, πού θά τόν κάνουνε νά 
νοιώση τά έλαττώμοαα τής προσπα 
θείας του καί θά ύποχρεώσουνε τή 
σκέψη του νά άφιερωθη μέ πίστη 
στά δόγματα τών κριτικών, ώστε 
νά έχη κέρδος άπ' αύτήν· Αηδια
σμένος καί άπογοητευμένος άκόμα 
καί δταν τοΰ χαρίζουνε έπαίνους, 
πού νοιώθει τήν κενότητά τους, δια
γράφει τήν κριτική άπ’ τά στοιχεία 
πού θά καλυτερέψουνε τό δρόμο 
του. ΚΓ έτσι πολλές φορές φτάνει 
σέ. κάτι άλλο, πού άποτελεΐ κΓ αύ
τό ζηιμιά. Στρέφεται στό κοινό καί 
άκουμπάει σ' αύτό— στό χειροκρό
τημα στήν ύποστήριξή του— δημι
ουργεί, δέν εΐν’ άπίθανο, ψευδαίσθη 
ση γιά μιά έπιτυχία είτε άποτυχία 
του καί έτσι μπαίνει σέ άλλο κυκε
ώνα, άφοΰ εΐναι γεγονός καί μάλι
στα άνοίντίρρητο, δτι δέν είναι πάν
τα τό κοινόν ό άσφαλέστερος κρι
τής, γιά ένα γνήσιο έργο Τέχνη»ς.

ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Όμιλοΰν ή κ.

Λιλίκα Νάκου καί ό κ. Ήλ· Βε-
νέζης.
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πού άνοιξαν τό δρόμο στίς θεατρι 
κές παραστάσεις. Καί τί πιό φυ
σικό σ’ ένα κέντρο τόσο πλούσιο 
καί τόσο πολιτισμένο.

Ό  Άρτεμίδωρος ( Ονειροκριτι
κά I. 64) άναφέρει κάποιον αρπι
στήν πού έλαιδε μέρος στή σκηνή 
τοΰ θεάτρου της Σμύρνης κατά 
τούς Ιερούς άγώνες πρός τιμήν 
τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ.

ΟΙ Ρωμαίοι ένθαρρύνουνε τήν 
αδυναμία τών Άσιατών γιά τις 
πανηγύρεις καί τά θεάματα. Σέ 
μιά πόλη σάν τήν Σμύρνη πού ό 
πλοΰτος άφθονοΰσε καί ή άργία 
μποροΰσε νά όδηγήση τούς κατοί 
κους σέ κακό δρόμο, έκρίθηκε εύ
λογο νά διοργανώνωνται γιορτές, 
θεάματα καί άγώνες.

Τά θεάματα τοΰ τσίρκου καί 
τών παλαιστών δέν τ’ άγαποΰσε 
καθόλου ό Ελληνικός λαός τής 
Μικρασίας. Στήν άρχή, οί θρη
σκευτικές έπιδείξεις γιά τιμή τοΰ 
Απόλλωνα καί τών Μουσών παίρ 
νουν σιγά σιγά θεατρικό χαρα
κτήρα χωρίς νά χάσουν τή θρη
σκευτική τους μορφή. Καί στό τέ
λος καταντοΰν θεατρικές παρα
στάσεις μέ απαγγελίες πού όνο. 
μάίονται «θυμελικά» καί «Σκη
νικά».

Παρουσιάζονται πρώτοι οί σαλ
πιγκτές μέ τά όργανά τους κι' 
ένθουσιάζουν τό κοινόν καΐ τούς 
καλλιτέχνες καί κατόπιν οί κήρυ- 
κες (ένα είδος σπήκερ τής έπο
χής) λένε τά ονόματα καί τήν κα- 
τρίδα τοΰ κάθε καλλιτέχνη.

Στούς άγώνες άπήγγειλαν συ
νήθως αποσπάσματα άπό τραγω
δίες ή κωμωδίες, σιγά σιγά δμως 
έμοντάρανε καί ολόκληρα έργα.

ΣΥ Λ Β ΙΟ Σ  
("Εχει συνέχεια)

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 

ζήση κάτω άπό εύρωπαίους κυ
ριάρχους, πού τής έδωσαν τά 
πλούσια δώρα τοϋ πολιτισμού των. 
Πρώτοι οί Φράγκοι δυνάσται, έπει
τα οί Βενετσιάνοι καί τέλος οί "Αγ
γλοι. Μαζί μέ τή χρηματική εύημε- 
ρία, δλοι αύτοί έφεραν καί τό 
διανοητικό πλοΰτο των. Οί Ζακυν- 
θίνοί σπούδαζαν στήν Εύρώπη καί 
γύριζαν στά νησί των γιά νά με
ταδώσουν τήν εύρωπαϊκή πρόοδο 
καί νά συντελέσουν στήν πνευματι
κή άνάπ:υξι τοΰ τόπου των, καί 
δλης τής 'Ελλάδος.

Γιατί δέν μοΰ φαίνεται κουτοπε- 
ρηφάνεια ή διαδεδαίωσι δτι άπό 
τήν Επτάνησο, καί ’ιδίως άπό τή 
Ζάκυνθο, ξεκίνησε τό φώς τών

γραμμάτων γιά ν’ άπλωθή καί νά 
φωτίση τήν άλλη Ελλάδα, πού τό
τε μόλις έδγαινε άπό προαιώνιο 
ζυγό.

Στήν άρχή του Ιθ ' αιώνα ή Ζά
κυνθος άνθιζε διανοητικώς. Τά φι
λολογικά της σαλόνια, είς τά ό
ποια πρωτοστατούσε ό έθνικός 
ποιητής, μποροΰσαν νά παραβλη
θούν μέ τά καλλίτερα εύρωπαϊκά, 
δ'πως μάς βεβαιώνουν ξένοι πε- 
ριηγηταί πού ήλθαν τότε στή Ζά
κυνθο. Τ’ άρχοντικά τοΰ Κομού- 
του, τοΰ Ρώμα, τοΰ Μερκάτη, τοΰ 
Λούντζη, τού Δομενεγίνη, τοΰ 
Βούλτσου ήσαν κέντρα διανοητικά 
καί μουσεία άληθινά, δπου οί ξέ
νοι εϋρισκαν μία γωνιά Εύρώπης. 
Ό  Γάλλος περιηγητής καί ιστορι
κός Μπυσσόν γράφει δτι τό σπίτι 
τού Ρώμα ήταν σωστό μουσείο ά
πό νομίσματα σπανιώτατα. "Αλλοι 
περιγράφουν τά σαλόνια του Κο- 
μούτου τφ  Λούντζη καί τού 
Βούλτσου, μέ τίς άρχοντικές οικο
δέσποινες δπου δέν έπαιζαν χαρ
τιά, άλλά περνούσαν τή δρα- 
δυά των μέ φιλολογικές, καλλι
τεχνικές καί κάθε άλλου είδους 
συζητήσεις καί μουσική. Έκεΐ έ- 
διάδαζαν γιά πρώτη φορά τάποιή- 
ματά των ό Σολωμός καί δλοι οί 
άλλοι π .̂'ηταί μέσα στήν προσοχή 
τών έκλεκτών καλεσμένων. Καί οχ. 
μόνον τά σπίτια ήσαν στολισμένα 
μέ τα εκλεκτά έργα Ζακυνθινών 
ζωγράφων, τοΰ Κουτούζη, τοΰ 
Καντούνη, τών Δοξαράδων, άλλά

καί αί έκκλησίαι ήσαν σωστά μου
σεία.

'Όπως άρχισε ό Ιθ ' αιώνας μέ 
λάμψι έξαιρετική, έτσι καί έσβυσε 
κατά τά τελευταία του χρόνια. 
Σάν τή φωτιά, πού πρίν νά σδύση 
ρίχνει τίς στερνές της άναλαμπές 
καί μέσ’ τό ψυχομάχημά της λές 
καί παίρνει καινούργια ζωή για 
μιά στιγμή, έτσι κΓ ή Ζάκυνθο, 
πρίν νά σβύση διανοητικώς, στά 
τέλη τοΰ περασμένου αιώνα ξανα
ζωντάνεψε γιά. λίγο. Αύτό τό στερ
νό άντιλάρισμα τό θυμάμαι στό ξε
ψύχισμά του.

Ένφ ή Στράτα Μαρίνα ήταν 
πλημμυρισμένη άπό έμπορική κί- 
νησι καί τό πόρτο γεμάτο άπό κα
τάρτια καραβιών πού έφερναν άπό 
τά εξωτερικό έμπυρεύιια α ή φόρ
τωναν άπό τή Ζάκυνθο έμπορεύ- 
μα:α γιά τό Μωρηά ή τό Μεσολόγ
γι , τά γράμματα ήσαν σέ μιά έ- 
ζαιρτ,τική άνθησι. Τόν άμβωνα έ- 
δόξαζε ό Λάτας, ό μεγαλείτερος 
ίεροκήρυξ τής Ελλάδας. Ή  ιστο
ρία είχε τό γέρο Χιώτη, τόν Κα- 
τραμή, τό Δεβιάζη καί τό νέο τότε 
άγαπητό φίλο Λεωνίδα Ζώη. ‘Η φι
λολογία παρουσίαζε ποιητές σάν 
τό Μάργαρη, τούς Μαρτζώκηδες, 
τόν Καψοκέφαλο, τόν Τσακασιάνο, 
τόν Ήλιακόπουλό, πού τά έργα
των έδημοσιεύοντο μέ ξεχωριστή 
έκτίμησι στά καλλίτερα άθηναϊκά 
περιοδικά, καί πεζογράφους σάν 
τόν Ξενόπουλο, πού τότε άρχιζε τό 
πέταγμά του στό φιλολογικό ού- 
ρανό. Περιοδικά σάν τόν «Ανθώ
να», τήν «Κυψέλη», τόν «Ποιητικό 
Ανθώνα», γιά ν’ άναφέρω μερικά 
μόνο, συνηγωνίζοντο μέ τά άθη- 
ναϊκά.

Σ ’ &να τέτοιο περιβάλλον δέν 
μπορούσε νά μή ύπάρχουν καί κέν
τρα διανοητικά. Τό σοδαρό, τδ α
ριστοκρατικό, γιά τά «ψηλά κα- 
π έ λ λ α», ήταν τό Καζίνρ «Ζά
κυνθος», δπου ό Μέμνος Μαρτζώ- 
κης, ό Φεδερΐκος Καρρέρ, ό Μερ- 
κάτης, ό Τάσης, ό Γαήτας κι’ άλ
λοι Άρχόντοι κΓ έπιστήμονες συ
ζητούσαν σοβαρά φιλολογικά καί 
επιστημονικά ζητήματα (ή πολιτι
κή συζήτησι άπεκλείετο) καί πολ- 
φορές διάβαζαν κι’ έργα των. 
Οί π λ η β ε ίο ι  τής φιλολογίας

μαζεύοντο κυρίως σέ δύο κέντρα, 
στόν Καφενέ τοϋ Μπάμπη τοΰ Κω- 
στάντσα καί είς τό Μπαρμπερεΐο 
τοΰ Τσακασιάνου. Δέν ύπάρχει 
πειά ό περίφημος καφενές τοΰ 
Μπάμπη, τοΰ παράδοξου έκείνου 
Μαικήνα τών λογιών καφετζή, 
πού εΐχε συγκεντρώσει δλους τούς 
φιλολογικούς Μποέμ στό καμαρά
κι τοΰ καφενέ του καί μέ τήν κιθά
ρα του συνώδευε στο πιάνο τό Στέ
φανο Καραμαλίκη πού δοκίμαζε 
κομμάτια άπό τό πρωτότυπο μελό
δραμά του : «Ή κόρη τοΰ Βορρά» 
σέ λιμπρέτο τοΰ Στεφάνου Μαρ- 
Ν:ζώκη καί πού κάπο-re στό θυμό 
του έδιωχνε μέ τή σκοΰπα τούς 
Μποέμ λογίους. Τό άλλο κέντρο 
ήταν πολύ σημαντικώτερο καί σο
δαρώτερο. Έκεΐ μεσα γνωρίσθηκα 
κι’ ■ έγώ μέ τή ; φιλολογία, στό 
Μπαρμπερεΐο τοΰ Τσακασιάνου. 
(Δέν τό διεύθυνε τότε πειάί> Γιάν
νης ό Τσακασιάνος, ό περίφημος 
μπαρμπέρης-ποιητής καί μουσικο
συνθέτης, γιατί είχε τραπή είς θε- 
τικώτερο έπάγγελμα κοααντήσα... 
ύποτελώνης. Διατηρούσε δμως ά
κόμη. τή φιλολογική του παράδο- 
σι.)

Απέναντι άπό τό Μπαρμπερεΐο 
τοϋ Τσακασιάνου ήταν άλλο φιλο
λογικά, κέντρο, τό Σπετσαρεΐο τοΰ 
Πελεκάση, δπου μαζεύοντο άλλοι 
λόγιοι μαζί μέ έπιστήμονας καί ι
δίως γιατρούς. Οί είρωνες Ζακυν- 
θινοί είχαν ονομάσει τ& διάστημα 
τό μεταξύ Μπαρμπιερείου καί Σπε- 
τσαρείου, Δ α ρ δ α ν έ λ λ ια .  Καί 
πολύ σωστά, γιατί καμμία καί κα
νείς δέν μπορούσε νά περάση άνά
μεσα άπό τά δύο αότά πυροβολεία 
τής κακογλωσσιάς καί τής σάτυ- 
ρας, χωρίς νά ύποστή τά φοδερά 
πυρά των. Έκεΐ μέσα στό φαρμα
κείο τοΰ Πελεκάση, πέρασε σάν 
δόκιμος φαρμακοτρίβης — κατά τή 
φράσι τής έποχής — ό σήμερα δια- 
κρινόμενος στό Παρίσι λόγιος Νι
κόλαος Έπισκοπόπουλος Σεγκύρ.

. "Αλλο κέντρο, ύπαίθριο κι’ έξο- 
χικό αύτό, ήταν τήν έποχή έκείνη 
τό μικρό καφενεδάκι στή Γαΐδου- 
ροταβέρνα. Ποιος Ζακυνθινός δέν 
ξέρει τήν ύπέροχη τοποθεσία πού 
λίγο άπέξω άπό τήν πόλι παρουσιά
ζει ένα πανόραμα σπόοαο καί γοη-

« ΠΕΡ ΙΛ Ηψ Ι Σ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. 
—Ή  μεγάλη ΜτσλΙς Λοιδάς Τζέμμα 
Μπελιτσιόνι, ττρωτοντεμπουτάρισε σέ 
ήλικία 16 χρόνων στό «Νέο θέατρο» 
της Νεαπόλεως. Τό ντεμποΟτο της ήταν 
άπροσδόκητο καί βιασμένο, γιατί ά- 
ναγκάστηκε τήν τελευταία ώρα ν’ άν- 
τικαταστηση τήν πριμαντόνα το0 θιά
σου του πατέρα της που έκείνη τήν έ- 
ποχή έκανε τουρνέ στή Νεάπολι. * Ο
ταν παρευρέ&ηκ5 γιά πρώτη φορά 
στήν παράστασι τής «Άΐντδς» στό 
«Σάν Κάρλο» της Νεαπόλεως, άρχι
σε ν* άπελπίζεται γιατί καταλάβαινε 
πώς δέν θά ήταν ποτέ Ικανή νά φθάση 
τό παίξιμο τής ήθοποιοΰ πού ύπεδυετο 
τό ρόλο τής κόρης του δασιλέως τής 
Λΐθιοπίας> μά οΐ διαρκείς προτροπές 
τοθ πατέρα της και τά μαθήματα ποΰ 
έπαιρνε κάθε μέρα άπό τήν μητέρα 
ττ1<;, τΠζ τόνωσαν τό έμφυτον ταλέν
το πού είχε κι* έτσι ϋστερα άπό λίγο 
καιρό τόσος ήταν ό θρίαμβός της στό 
ρόλο τής Βικτωρίας τής δπερας: 
«Τούτι Ιν Μάσκερα», ποΰ 6 θεατρώ
νης τήν άγκαζάρισε γιά έξη άκόμη 
μήνες στήν Νεάπολι.

Ή  Τζέμμα έρωτεύεται ένα φοιτητή 
πού κάθεται άπέναντι στό σπίτι της. 
Αύτό τό αίσθημά της έσβυσε στήν 
άρχή του σχεδόν  ̂ γιατί ό πατέρας 
της πού τά μυρίστηκε, άλλάζει σπίτι 
κι* έτσι ή μικρή Τζέμμα πού άπ* τήν 
πρώτη στιγμή στάθηκε τυχερή στήν 
Τέχνη, ήταν πολύ άτυχη στόν έρωτα, 
"Υστερα άπό τό θριαμβευτικό αύτό 
ντεμποΟτο της ό ΤαμπερλΙκ τήν πήρε 
ύπό τήν προστασίαν του και δπου καί 
νά στεκόταν καί βρισκόταν, δέν έπαυε 
νά πλέκη τό έγκώμιό της. Ή  συμπά
θεια αύτή τοθ μεγάλου καλλιτέχνη έ
δημιούργησε ένα έχθρικό περιβάλλον 
γύρω της, Ιδίως άπ’ τό θηλυκό προ
σωπικό του θιάσου, πού δέν άφηνε 
καμμιά εύκαιρία νά μή τήν κοτσομπο- 
λέψη).

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ά.φοϋ τελειώσαμε τίς παραστά

σεις στήν Κόρντοβα, φύγαμε στήν 
Γρενάδα, δλος ό θίασος, έκτός 
άπ’ τήν νέα πρίμα μέ τήν άκολου- 
θία της, πού άδιαθέτησε.

Έναρξι κάναμε μέ τόν «Κουρέα 
τής Σεβίλλης», καθώς είχαν προ
αναγγείλει τά Προγράμματα, μά 
έπειδή ή Μπιάνκα είχε μείνει στήν 
Κόρντοβα, έπαιξα έγώ τά μέρος 
της, καί προσπάθησα νά μή παρα
λείψω οϋτε ιούς θαυμάσιους λα
ρυγγισμούς της, μά πολύ μέτρια, 
πάρα πολύ μέτρια. Ώς τόσο άρε
σα στό κοινό, τ γ ο ο  πού δταν ήλθε 
ή Μπιάνκα στή Γ ρενάδα κΓ έπαι
ξε τόν ίδιο ρόλο, δέν είχε τόση έ
πιτυχία δση σ' δλα τά άλλα θέα
τρα τών διαφόρων χωρών, γιατί 
κΓ αύτοί οί λαρυγγισμοί ήτοτν χα
ρακτηριστικοί μόνον τής Μπιάνκας 
Ντόν.·.

Τό πράγμα ίσως πέρναγε άπα- 
ρατήρητο, άν ό γραμματείς της 
δέν μάθαινε τήν άλλη μέρα, πώς 
έγώ, καλά ή κακά, έπαιξα πρά αύ
τής τό μέρος της! Ποιός είδε τόν 
θεό καί δέν τόν έφοβήθηκε! Τό τί 
έγινε δέν περιγράφεται. Τή μεγά
λη άρτίστα τήν έπιασαν τά νεϋρα 
της, τό γραμματικό της έπίσης. Τό 
τί έσυραν έναντίον μου δέν λέγε
ται. "Ολο τό δ»εθνές ύδρεολόγιο 
έξετοξεύθη έναντίον μου, τής μη
τέρας μου καί του διευθυντοΰ τής 
σκηνής, Σέ μιά στιγμή πού ή μη
τέρα μου ήθελε νά μέ ύπερασπίση 
ή Μπιάνκα ·5ρμά έπάνω της καί 
τήν τραβάει άπ' τό κάπελλίνο της, 
ένώ έγώ πού συνεκρατούμην ώς έ
κείνη τή στιγμή, άφήνω στή μέση 
τήν πρόβα τής «Μινιόν» κι’ άρχίζω 
νά ξεμαλλιάζω τήν πρίμα, συνο- 
δεύουσα τήν χειρονομία μου μέ 
κατάλληλες τοσκανικές βρισιές· 
Χρειάσθηκε κόπος νά μάς ξεχωρί
σουν καί νά μας καθησυχάσουν...

Τό έπεισόδιο γίνηκε γνωστό καί 
στούς έξω άπό τό θέατρο καί τό 
άλλο βράδυ πού έμφανίσθηκα στή 
«Μινιόν», άποχαιρετιστήριο τοϋ θι
άσου, όλόκληρο τό θέατρο ξέσπα
σε σέ χειροκροτήματα καί μέ έ- 
πευφήμησε ζωηρά καί μοϋ έστειλε 
έ'να σωρό δώρα έπάνω ίττη σκηνη, 
μέ τά όποια μετά τό τέλος τής 
τουρνέ, στόλισα τό μικρό σαλονά- 
κι τοΰ σπιτιοΰ μας στήν Βία Τορί- 
νο (όδό Τουρίνου) τοΰ Μιλάνου.

Τί όμορφα πού ήσαν έκεΐνα τά 
χρόνια.·.

Κάθε φορά πού ό πατέοας μου 
γύριζε άπό τά διάφορα θεατρικά 
πρακτορεία μοΰ έλεγε τή στερεό
τυπη φράσι: «Αύτό πού βασοα/ί- 
ζει τό μυαλό μου είνε πώς νά σέ

τευτικό
Έκεΐ λοιπόν άνεδσίναμέ τδ άπό

γευμα, κουβεντιάζοντας, στόν άνή- 
φορο τοΰ Ψηλώματος γιά νά κα- 
ταλήξωμε στίς παληοκαρέκλεςτής 
γρηά Άναστάσαινας καί στόν έ- 
λεεινό καφέ της ή στό άπολιθωμέ- 
νο λουκούμι της.

Ψάχνω στό νοΰ μου γιά νά κάμω 
ένα κατάλογο δλων .έκείνων πού 
δέν ύπάρχουν πειά άπό τήν παληά 
συντροφιά τών γραμμάτων. Άλλά 
δέν μοϋ εΐνε δυνατό. ’Έπειτα θά 
σάς κουράσω άδικα. Τί χρησιμεύει 
νά ξαναζή κανείς στή μνήμη του έ- 
κείνους πού δέν μπορεί νά τούς ξα- 
ναζήση καί στήν πραγματικότητα; 
Προσθέτει μιά άκόμη λύπη". 7\αί 
πραγματικά μέ λύπη καθένας μας 
θυμάται τά παληά έκεΐνα ώραΐα 
χρόνια πού ή Ζάκυνθο ήταν στήν 
άκμή της, πού μαζί μέ τά ώραΐα 
λουλούδια άνθιζαν στόν τόπο μας 
οί ποιηταί καί οί καλλκέχναι, δπου 
τό τραγοΰδι πλημμύριζε τούς δρό
μους, οί σερενδΰες ξυπνοϋσαν τή 
νύχτα τό Ζακυθινό, πού όίνοιγε τό 
παρεθύρι γι& ν’ άκούση τήν άθά- 
νατη Ζακυν&ινή καντάδα. Αύτά ά
νήκουν πιά στόν περασμένο αιώνα. 
Ή  σημερινή, πραχτική καί πεζή 
έποχή, σκότωσε δλη τήν ποίηση 
τής Ζακύνθου κΓ έκεϊνος πού θέλει 
νά γνωρίση τήν παληά Ζάκυνθο 
τών εύτυχισμένων ήμερών εΐνε ύ- 
ποχρεωμένος νά τήν άναζητήση 
στά μυθιστορήματα τοΰ Ξενόπου- 
λου, τοϋ μοναδικοϋ ζωγράφου τής 
Ζακυνθινής ψυχής τοΰ Ιθ ' αιώνα, 
τοΰ εύσυνείδητου καλλιτέχνη, πού 
μάς έδωσε μέσ’ τά Ζακυνθινά του 
μυθιστορήματα καί διηγήματα τήν 
πραγματική είκόνα ένός τόπου 
πολιτισμένου καί τή ζωή ενός λαοϋ 
ποτισμένου μέ εύγενικές παραδό
σεις καί μέ άληθινή ψυχική άρχον- 
τιά,

Κ. ΚΑΙ ΡΟΦΥΛΛΑΣ

κάνω νά σκαφαλώσης στόν πολι> 
έλαιο.,· καί γιά νά γίνη αύτό, πρ4 
πει νά έξασφαλίσω κάποιο ·συμδό·< 
λαιο σ’ ένα μεγάλο θέατρο κΓ ΰ-< 
στερα δλα τελείωσοςν...»· Ή  ύπό* 
θεσις τοϋ πολυελαίου πολύ βασά
νιζε τό μυαλό μου γιατί δέν μπο« 
ροϋσα νά ,καταλάβω τί σχέσι 6- 
πήρχε μεταξύ πολυελαίου καί τήςι 
μελλοντικής καρριέρας μου καί 
μιά μέρα παρεκόλεσα τόν πατέρα 
μου νά μοΰ έξηγήση αύτόν τόν( 
γρίφο. "Εμαθα λοιπόν δτι ή φρά- 
σις «νά σκαρφαλώσης στόν πολυ* 
έλαιο» σήμαινε, στή θεατρική] 
γλώσσα έκείνης τής έποχής νά γί« 
νη κανείς ξακουσμένος ήθοποιός !| 
Αύτό πολύ ιμ* εύχαρίστησε γιατί 
αύτό ήταν καί τό μόνο δνειρο τής] 
ζωής μου τά πώς δηλαδή νά σκαρ 
φολώσω οτόν "Ολυμπο τής θεατρι1 
κής τέχνης. Στό μικρό μου κεφα 
λάκι διαρκώς · στριφογύριζαν τά 
βασιλικά οτέμματα μέ τά ψεύτικα 
πολύτιμα πετράδια, οΐ πρόχειρες; 
πορφύρες κΓ οΐ χρυσοποικιλμένοι 
θρόνοι τής σκηνής. Προτιμούσα νδ- 
μαι ή ψεύτικη βασίλισσα τής σκη! 
νής καί ν* κρατήσω κρεμασμένους 
άπό τά χείλη μου τίς μερικές έκα- 
τοντάδες θεατών παρά άληθινή καί 
νά διοικώ ένα έθνος έκοσομμυρίων 
ύπηκόων μου·.

Τέλος, κατά τήν γνώμη τοϋ πα
τέρα μου, ή στιγμή γιά νά «σκαρ
φαλώσω στον πολυέλαιο» έφθασε.· 
Αύτό τούλάχιστον μοΰ είπε μιά μέ
ρα πού έξασφάλησε ένα άγκαζα- 
μέντο γιά τό θέατρο «Σόα> Κάρλο»; 
τής Λισσαβώνος, γιά νά παίζω 
τούς ρόλους τής βασίλισσας στά 
διάφορα Μργα. ΚΓ έκείνη τήν έπο
χή ήταν πολύ τής μόδας τά έργα 
πού είχαν ρόλους βασιλίσσης, δ
πως στόν «Ροβέρτο Διάβολο», ή 
Ισαβέλλα στούς «Ούγενόττους», ή 

βασίλισσα Μάϊ, στήν «Άφρικάνα», 
ή Ίνές, στόν «Προφήτη» ή Μπεάτα 
κτλ.,· ‘Όλοι αύτοί οΐ ρόλοι μπορεί 
νά μή χρειαζόντουσαν μεγάλη 
ήθοποιία μά είχαν μεγάλες φωνη
τικές δυσκολίες καί τά σπουδαιό
τερο άπ’ δλα ήταν νά παίζης δίπλα 
άπό μεγάλους καλλιτέχνες πο:γκο- 
σμίου φήμης, πού είχοη/ ήδη κάνει , 
τήν καρριέρα τους. Κ·’ έκείνη Τήν 
όμορφη, αξέχαστη, εύτυχισμένη έ- 
ποχή ήταν ένα σωρό τέτοιοι, ένώ 
σήμερα ψάχνεις μέ τό κερί νά δρής 
άνάμεσα στούς χίλιους έναν.

Άπ’ τήν στιγμή, που δ πατέρας 
μου άνεκοί’ΐοσε τίς προτάσεις, πού 
είχε γιά τήν θεατρική σοηζόν τοΰ 
«Σάν Κάρλο» τής Λισσαδβνος στό 
σπίτι άρχισαν οί γκρίνιες* ό πατέ
ρας μίλαγε μ’ ένθουσιασμό γΓ αύ
τή τήν τουρνέ, πού καθώς έλεγε θά 
μοΰδινε τό βάπτισμα τής μεγάλης 
ντίβας, ή μητέρα γκρίνιαζε ^ατί 
ήταν άντίθετη στίς σκέψεις τοϋ πα
τέρα καί δέν μ’εΰρισκε άκόμα ώρι
μη γιά ένα τέτοιο τόλμημα κΓ έγώ 
βασάνιζα νύχτα - μέρα τά μυαλό 
μου πλάθοντας όνειρα καί θριάμ
βους· Τέλος ένα βράδυ ήρθε ό πα
τέρας σπίτι κουνώι/τας θριαμβευτι
κά τό συμβόλαιο, πού εΐχε ύπογρά
ψει. ’Ήταν πιά τετελεσμένο γεγο
νός. Ή  μητέρα μου κατάπιε δυό - 
τρία λόγια άγανακτήσεως, ό πατέ
ρας μου έτριβε τά χέρια του άπ’ τό 
κατόρθωμά του κι’ έγώ πλημμύρι
σα δάκρυα άπ’ τή χαρά μου.·

Λ
Αύτή ή χαρά μου, δσο πλησίαζαν 

οί μέρες V& ντεμπουτάρω στό θέα
τρο «Σάν-Κάρλο» τής Λισσαβώ- 
νος,πού ήταν έκείνη τήν έποχή άπό 
τά κυριώτερα μελοδραματικά θέα
τρα τής Εύρώπης, λιγώστευε γιά 
νά καταλήξη σέ άπελπισία τήν προ 
ηγόυμένη τοϋ ντεμποότου μου, στά 
όποιο έπρόκειτο νά παίξω τό ρόλο 
τής ’ Ισαβέλλας στήν όπερα «Ρο
βέρτος Διάβολος».

Δίπλα μου, καί ατό ρόλο τής Ά- 
λίκής θά είχα τήν Έρμίνια Μπόρ- 
γκι, μιά άπ’ τις μεγαλύτερες άρτί
στες τής όπερας έκείνης τής έπο
χής. Ή  μητέρα τής Έρμίνας, ή 
Άδελαΐδα Μπόργκι, ποφ ύπήρξε 
κι’ αύτή μιά άπ’ τίς μεγαλύτερες 
άρτίστες τής έποχής της, δταν μέ 
πρωτοεΐδε στίς πρόΒες κούνισε τό 
κεφάλι της καί έξέφρασε τούς φό
βους της άν μποροΰσα έγώ, ένα 
παληρκόριτσο, πού άκόμα δέν είχα 
πάρει τόν άέρα τής σκηνής, νά κρα 
τήσω καλά τόν ρόλο μου άπέναντι 
τής τσελεμπριτέ κόρης της. "Ισως 
νά μήν εΐχε κΓ άδικο, γιατί, καθώς 
είπα καί παραπάνω έκείνη τήν έπο
χή τό θέατρο «Σάν - Κάρλο» τής 
Λισσαβώνος ήτοιν άπό τά πρώτα 
μουσικά θέατρα τής Εύρώπης, πού 
δλοι οί άρτίστες διαλεγόντουσοο> 
μόνον άπ’ τούς παγκοσμίους φήμης 
γιατί πληρωνόντουσαν κι' ήγεμο- 
νικά. Ή  θεατρική περίοδος διαρ- 
κόϋσε έξη όλόκληρους μήνες. Σχε
δόν κάθε βράδυ παρακολουθούσε 
τις παραστάσεις, ό Βασιλεύς, ή 
Βασίλισσα, όλόκληρη ή βασιλική 
Αύλή καί ή άφρόκρεμα τής άρι- 
στοκρατίας τής Πορτογαλικής πρω 
τευούσης. Τό κοινόν τής Λισσαβώ- 
νος άγαποΰσε καί ύπεστήρίζε τό 
θέατρο καί τούς άρτίστες, μά ήταν 
κΓ αυστηρό στήν κριτική του. "Οχι 
σκάρτος, μά οΰτε καί μέτριος ήθο
ποιός δέν μποροΰσε νά παρουσια- 
σθή στή σκηνή·

θυμάμαι πώς έκείνη τήν έποχή 
μεταξύ τών άλλων διασήμων ήθο- 
ποιών άποτελοΰσαν τόν θίασο έκ
τός άπό τήν Έρμίνα Μπόργκι, ή 
Ντονάντιο Όρτίζι, ό βαρύτονος 
Νταβαζέντ, ό μπάσσος Μπουντιρέ- 
σκε κι’ άλλα μεγάλα ταλέντα, πού 
μοϋ διαφεύγουν τώρα τά όνόματά 
τους.

Οί άμπονάτοι συνήθιζαν νά πα- 
ρευρίσκωνται σ’ δλες τίς πρόβες 
τζενεράλε καί τό βράδυ τής πρεμι
έρας, νά συγχαροϋν καί νά προσ
φέρουν μιά άνθοδέσμη ή κάποιο 
άναμνηστνκά δώρο στούς εύνοου- 
μένους τους άρτίστός, πού τήν έπο
χή έκείνη ήσανντροπαλοί καί συν
εσταλμένοι σάν μικρά παιδιά κι’ 
δπως έσέβοντο τό κοινόν έτσι κοΛ 
τό κοινό τούς έσέβετο,τούς πεστι\- 
ριζε καί τούς έκτιμοϋσε,..
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0 ΠΟΙΗΤΗΪ PDM0I ΦΙΛΥΡΑΣ! 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΙΙΠΙΝΟ ΑΡΑΜΑ ΙΟΥ

ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΙΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΩΤΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΗ

^ΛΑΛΛΛΛ^>

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Στό φύλλο σας Γης 25ης Μαρτί
ου, διάβασα μ' εξαιρετική προσο
χή, τά δσα γράφει 6 διαλεχτός 
συνεργάτης σας κ. Γ'. Πράτσικας 
γιά τόν Ρώμο Φιλύρα.

Έπίσης, μέ τήν ίδιαν άκριβώς 
προσοχή, διάβασα καί στή «Φιλο
λογική Σελίδα» της * Καθημερινής» 
(φύλλο τής 13—3—39) τήν τόσο εύ 
γενικήν «’Έκκληση γιά τόν Ρώμο 
Φιλύρα» τοΰ κ. ΑΙμ- Χουρμούζιου. 
Κα'ι έπειδή είμαι κι’ έγώ Μνας άπό 
τούς άνθρώπους «πjo γνώρισαν τόν 
Φιλύρα καί πού κατέχουν γι' αύτόν 
άδημοσίευτα ντοκουμέντα» καθώς 
ό κ. Πράτσικας γράφει, άλλά καί 
καθώς ό κ. Χουρμούζιος σημειών:ι, 
Μνας άπό κείνους «πού τιραγματι .ά

Ό  Ρΰμος Φιλύρας είς Τ4 ΔρομοπαΤτριον

ένδιαφέρονται γιά τούς σκοπούς 
πού έπιδιώκει ή Μκκλησή» του, καί 
πού θέλουν άληθινά νά συμβάλουν 
κατά δύναμη γιά ιήν σωτηρία τοϋ 
μεγάλου — άληθινά μεγάλου σέ 
δγκο καί ποιότητα— έργου τοϋ Α
σύγκριτου λυρικοΰ μας, σάς παρα
καλώ θερμά νά μοΰ έπιτρέψεαε νά 
έκφράσω, άπό τίς άγαπητές στήλες 
σας, τά παρακάτω πού, ή τοπτεινή 
μου γνώμη Μχει τήν/ πεποίθηση' πώς 
Μχουνε κάποια μικρή συμβολή καί 
δείχνουνε κάποιο σχετικό ένδιαφέ- 
ρο γιά τήν «ύπόθεση Φιλύρα».

Καί πρώτα-πρώτα, έπιτρέψατέ 
μου νά πώ πώς καί μέχρι αύτή τήν 
στιγμή, τό πνεΰμα τοΰ Ρώμου Φι
λύρα δέν είναι «νεκρό πιά πνεΰμα 
ένός άνθρώπου» κ<χθώς τό χαρα
κτηρίζει ό κ. Πράτσικας, άλλά οϋ
τε καί πρόκειται περί «μιας ψυχής 
πού Μσβυσε κι’ ένός πνεύματος πού 
βυθίστηκε, άλλοίμονο, πρόωρα,στό 
σΙ<οτάδι» καθώς γράφει ό Ιδιος.

Ό  Φιλύρας εΐναι, καί σήμερα, 
μιά ψυχή πού ζή ίσως περισσότερο 
άπό μδς, μιά ψυχή γιομάτη πόθο, 
φλόγα κι* αίσθημα. Καί τό πνεΰμα 
τοΰ Φιλύρα εΐν’ Μνας λεπτός, άσύλ- 
ληπτος αιθέρας, πού στέκει πολύ 
ψηλότερα άπό πολλά άλλα «δήθεν 
ζωντανά» πνεύματα, πού κινοΰνται 
άνάμεσά μας, καί κάθε τόσο μδς 
δίνει, σ’ Μνα' κομμάτι χαρτί, τ’ άλη- 
θινά καί άναμφισδήτηΐα ύποδείγ- 
ματα τής διανοητικής, αίσθητικής 
καί τεχνικής του ζωντάνιας κα'ι 
Ισορροπίας, καθώς είναι δλα σχε
δόν τά μέχρι σήμερα ποιήματά του 
πού Μγραψε μέσ’ άπό τό Δραμο- 
καΤτειο.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, κι’ έπι- 
μένω, πώς τό πνεΰμα τοΰ Φιλύρα 
δέν είναι σέ κανένα σκοτάδι βυθι
σμένο. Τό πνεΰμα τοϋ Φιλύρα, Αν
τίθετα μέ τήν γνώμη τοΰ κ.Πράτσι- 
κα, είναι σέ πολύ πιό φωτεινούς, 
Από τούς δικούς μας, ούρο^σύς ύ- 
ψωμένο· Κι* αύτό μπορεί νά τό πή 
Αδίσταχτα δποιος πραγματικά στε
νά συνδέθηκε, στά τελεοταΐα δέκα 
χρόνια, μέ προσωπική γνωριμία μέ 
τόν Φιλύρα, τόν άνθρωπο καί τόν 
ποιητή. Έδώ άκριβώς βρίσκεται 
ικαί ή περίεργη «περίπτωση Φιλύ
ρα», πού πραγιματικά πρέπει «κα
νείς νά έξετάση τόν άνθρωπο κάτω 
άπό τό πρίσμα τής ψυχαναλύσεως» 
καθώς σημειώνει ό κ. Πράτσικας 
στήν κριτική του. Μά αύτό είναι 
άλλο Θέμα.

Μέ τόν Φιλύρα, έκτός άπό τήν 
παληά πνευματική μου γνωριμία 
μέ τόν ποιητή, άπό βαθύτατη’ έ «τί
μηση, άγάπη καί θαυμασμό, συν
δέθηκα καί μέ τόν άνθρωπο στενά 
μέ ταχτικές έπισκέψεις στό Δραμο- 
καΐτειο κι’ Μγραψα πολλές φορές 
γιά τήν άληθινά τραγική του κα
τάσταση σέ άρκετές έφημερίδες 
καί περιοδικά· ’Έτσι, μοΰ δόθηκε 
νομίζω κάποιο δικαίωμα νά μπορώ 
νά μιλήσω κάπως ύπεύθυνα καί 
σήμερα, μέ τήν εύκαιρία πού δίνε
ται, γιά τόν ποιητή, γιά τό Μργο 
του καί, περισσότερο, γιά τόν άν
θρωπο Ρώμο Φιλύρα.

"Ας μιλήσω πρώτα γιά τό κατε- 
σπαρμένο Μργο τοΰ ποιητή, γιά τήν 
περισυλλογή τοΰ όποιου Μγραψε 
στήν Μκκλησή του ό κ. Χουρμοό
ζιος.

Είμαι άπόλυτα σύμφωνος μέ τά 
δσα γράφει γιά τήν περισυλλογή 
τοϋ κατεσπαρμένου, σέ χέρια τρί
των, Ανέκδοτου ποιητικοΰ Μργου 
τοΰ Φιλύρα. Καί γι’ αύτό Ακριβώς, 
πρδτος έγώ ύπόσχομαι νά παρα
δώσω δλα δσα Ανέκδοτα ποιήματα 
μοΰ ϊχει έμπιστευθή ό ίδιος ό ποι
ητής κατά τΙς συχνές συναντήσεις 
μας, πού άλλα μέ φροντίδα δική 
μου Μχουνε δημοσιευθη σέ διάφορες 
έφημερίδες καί περιοδικά, πού κρα 
τώ, καί άλλα παραμένουν, άδημο
σίευτα, στόν είδικό φάκελλο, πού 
Μχω γιά τόν Φιλύρα·

Αύτά, γιά δ,τι κοατώ έγώ. Λέν 
ξέρω, δμως, τί πρόκειται νά κάνουν 
άλλοι— πολλοί— πού κρατοΰν κι" 
■αύτοί μάτσα όλόκληρα χειρό,-ρα· 
φα-̂ ποιήματα τρϋ Φιλύρα, πού τούς 
τά έμπιστεύτηκεν ό ποιητής, κατά

καιρούς, καθώς μοίίπε στήν τε* 
λευταία συνάντησή μας.

Τέτοιοι είναι οΐ κ. κ· Άστέρης 
Κοββατζής, νομίζω Διευθυντής μι- 
δς έφημερίδος τής ίδισίτ'ρης πα- 
τρίδος τοΰ Φιλύρα, Μίνως Άνδρου- 
λιδάκης καί άλλοι πού μοΟ διαφεύ
γουνε αύτή τήν στιγμή τά όνόματά 
τους. Μά καθώς μοΰ είχανε πή οί 
κ. κ· Μπούκης, Στριγγάρης καί 
Σκουλικίδης, γιατροί τοΰ Δρομο- 
καϊτείου, ό Φιλύρας μοίραζε άρά- 
δα, δσα ποιήματα Μγραψε, στούς 
νοσοκόμους, στούς έργάτες, σ’ ό- 
λόκληρο τό προσωπικό τοϋ Ιδρύ
ματος σ’ άγνωστους έπισκέπτες μά 
καί στούς άρρώστους άκόμη,. πού 
βρίσκονταν στό Δρομοκαΐτειο μέ
σα. Κάποτε μάλιστα, τό 1935 άν 
δέν κάνω λάθος, οί άληθινά εύγε- 
νικοί αύτοί επιστήμονες, πού προα- 
νάφερα, ϋστερ' άπό δική μου θερμή 
παράκληση, είχανε μαζέψει μέ 
φροντίδα τους, άπό τό προσωπικό, 
άπό τό μαξιλάρι του κάτω καί άπό 
διάφορους άλλους άρρώστους τοϋ 
θαλάμου του, Μνα κασσελάκι γιο
μάτο ποιήματα, πού τά δώσανε νο
μίζω στήν άδελφή τοΰ ποιητή, τήν 
Κα Λαζανδ. Μά κι* ό ίδιος ό Φιλύ
ρας, καθώς μουπε, Μδωσε Αμέτρη
τα ποιήματα σέ πολλούς νέους δη
μοσιογράφους, ποιητές καί λογοτέ
χνες, πού τόν έπισκεφτήκανε κατά 
καιρούς, καί πού ένφ τοΰ ύποσχε- 
θήκανε πώς θά τά δημοσιέψουν καί 
θά τοΰ τά στείλουν, ό Φιλύρας, οϋ
τε αύτούς οϋτε καί τά ποιήματά 
του ξανδδε πιά.

Πώς μπορεί, λοιπόν, ϋστερ’ άπ' 
δλ’ αύτά νά σωθή τό χιλιομοιρα 
σμένο αύτό άνέκδοτο ποιητικό Μρ 
γο τοΰ Φιλύρα πού όλόκληρο εί 
ναι γραμμένο μέσ' άπό τό Δρομο 
καίτειο καί πού, κατά τήν γνώμη 
μου, είναι καί τό πιό σημαντικό τοϋ 
ποιητή;

Πόσοι άρά γε θά σταθοΰν έκεΐ- 
νοι, πού θά καταθέσουνε πρόθυμα 
τ^ πολύτιμα αύτά χειρόγραφα στό 
μεγάλο σκοπό; Πιστεύω λίγοι- Καί 
τό πιστεύω αύτό άπό μιάν άφορμή 
πού μοΰ δόθηκε κάποτε πού, συζη
τώντας γι’ αύτό τό σκοπό μ’ Μνοτν 
άπό αύτούς, άκουσα τήν κατηγορη
ματική δήλωσή του:

«—Οΰτε τά δίνω, οϋτε καί τά δη
μοσιεύω, μοΰ είπε, γιατί αύτά τά 
χειρόγραφα θάχουν γιά μένα, κά
ποτε, μιάν έξαιρετική άξία!».

Τώρα, άς Ελθουμε γιά λίγο καί 
στόν "Ανθρωπο. “ Οταν είχα πάη 
τόν Σεπτέμβρη τοΰ 1937 καί τόν 
βρήκα σέ μιάν άξιοθρήνητη κατά
σταση,, σχεδόν ρακένδυτο, νά περι
φέρεται μέ τρύπιο πανταλόνι καί 
δίχως δεκάρα στήν τσέπη του, άνέ- 
6ηκά' στήν ’Αθήνα καί μίλησα γιά 
τήν κατάστασή του, στόν κ. Δημ· 
Φωτιάδη, στόν κ. Γιώργο Μυλωνο- 
γιάννη καί. σ’ άλλους πολλούς φί
λους του διανοουμένους, δπως 
στούς κ. κ· Σ. Σκίπη, Τ. Μπαρλδ, 
Τ. ’Άγρα καί Σ. Δάφνη, καί τούς 
παρακάλεσα νά ένδιαφερθοΰνε γιά 
νά τοΰ χορηγηθή καμμιά οικονομι
κή ένίσχυση

Μετά Μνα μήνα περίπου, τό πε
ριοδικό «Νεοελληνικά Γ ράμματα» 
στό φύλλο τής 2 ’Οκτωβρίου, Μγρα- 
φε, πλατειά γιά τήν κατάσταση του 
ποιητή καί υστερ’ άπό μερικές μέ
ρες, άνοιξε Mpocvo γιά τόν Φιλύρα 
καί γιά τόν άξέχαστο Γιώργο Δεν- 
δρινό πού τόσο πρόωρα σβύστηκε 
σ’ Μνα κρεββάτι τής «Σωτηρίας». 
Άπό τόν Μρανο αύτόν, ό Φιλύρας 
πήρε νομίζω 3.000 δραχμές περί 
που: Τότε, Μγραψα Μνα μου άρθρο 
πού δημοσιεύτηκε στή «Πνευματική 
Ζωή» («Άπό τό Δράμα τοΰ Φιλύ
ρα» Νοέμβριος τοΰ 1937, φύλλο 
14ο) μέσα στό όποιο, μεταξύ άλ
λων, Μκανα καί 4 προτάσεις πρός 
τήν «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε
χνών» κα ίτήν «Ένωσιν Συντα
κτών», γιά νά τόν συνδράμουν· Άπ 
αύτές, τίς δύο τίς ένέκρινε άμέσως 
τό συμβούλιο τής «Εταιρείας Λο
χοτεχνών», υστερ’ άπό σχετική εί- 
σηγηση τοΰ κ. Μελή Νικολαΐδη, κι' 
Μδωσε 3.000 δραχμές άπό τό χα- 
μεΐο της, στόν ποιητή, κι’ άποφάσι- 
σε, τότε, νά δώση καί μιά διάλεξη 
γιά τόν ίδιο σκοπό. Έπίσης, κι’ ή 
«Ένωσις Σ υ ν Γα κ τώ ν »  τοΰ πρόσΐε-
ρε, τότε, Μνα μικρό οικονομικό βοή 
θημα· Άλλ* άπό τότε, ό Φιλύρας 
ξεχάστηκε πάλι. Μ’ αύτό τό παρά 
πονο στά χείλη τόν συνάντησα και 
τήν τελευταία φορά, πού τόν έπι- 
σκέφτηκα:

— "Ολοι μέ ξεχάσανε·. Κανείς 
δέν Μρχεται νά μέ δή πιά. . .

Αγαπητά «Παρασκήνια», 
“Υστερ’ άπό τήν Μκκληση τοθ κ. 

Χουρμούζιου, γι άτόν ποιητή καί τό 
Μργο του, έπιτρέψατέ μου νά κάνω 
κι' έγώ άπό τίς στήλες σας, μιάν 
άλλη' Μκκληση γιά τόν ’Άνθρωπο 
Ρώμο Φιλύρα·

Αποτείνομαι, λοιπόν, σήμερα, σ' 
δλους τούς άληθινά διανοουμένους 
άνθρώπους τοΰ τόπου μας, καί ’ιδι
αίτερα, σ' δλους έκείνους πού γνώ
ρισαν άπό κοντά τόν Φιλύρα καί 
τό δρδμα του καί πού τούς διακρί
νουν τ’ άνθρωπιστικά τους αισθή
ματα, καί κάνω θερμή εκληση πρός 
αύτούς, καί τούς παρακαλώ νά 
φροντίσουν, δσοι κατέχουν καί ύ- 
πεύθυνες θέσεις,— δχι ν’ άνοίξουνε 
Mpocvo γι’ αύτόν—άλλά νά προσπα
θήσουν νά βγάλουν γιά τόν ποιη
τή, τόν λογοτέχνη καί δημοσιο
γράφο Ρώμο Φιλύρα, μιά ταχτική 
οίκονομική ένίσχυση.
Ευχαριστώντας γιά τήν «φιλοξενία, 

Διατελώ μέ κάθε τιμή 
ΣΩΤΟΣ Α. ΣΚ Ο Υ ΊΑ ΡΗ Σ

Ο Ι
ΤΗΣ Δ— ΜΟΝΑΣ MHTF

Μόνον «εκείνοι» Μλειπαν γιά νά 
συμπληρωθή ή «κιβωτός», δπως έ
λεγε τήν, πρωτόγονης μορφής πο
λυκατοικία τής κυρά - “ΟλγσΓ Α 

j γέρο - Ρουσσάκης, παληός δάσκα 
j λος, παντέρημος, «μαγκούφης» καί 
ι μισάνθρωπος.

Κι’ άλήθεια είχε διάφορα νού

ταν λυγερή καί δροσερή ή . φωνή 
της θ’ αντηχούσε.

” Αν είχε δρεξη νά τήν άκούΐ] ό 
Μιχαλάκης, τοΰ διηγόταν: Γιά 
σκιερές πλακόστρωτες αυλές μέ 
φλύαρα Αναβρυτήρια, κοπέλλες 
μ’ άσπρο δέρμα πού δέν τό είχε 
ό ήλιος δή, μαΰρα μυγδαλωτά μά-

ΙΝΟΙ
ΟΠΟΥΛΟΥ
ξω, τό κλείσιμό τους ώς άργά τό 
βράδυ μέ τίς φωνές τους ν’ Αντη
χούν Αλλαγμένες, πότε τρομερές, 
τίότε χαϊδευτικές, πάτε γεμάτες 
πάθος, άλλά ποτέ συνηθισμένες 
σάν τών άλλων άνθρώπων, πάντα 
ύπερβολικές.

Κι’ Μπειτα τό είπαν κι’ οί ϊδ.οι. 
Μέ μασσημένα λόγια στήν άρχή, 
προσπαθώντας τάχα νά τ* άρνη. 
θοΟν καί στό τέλος καθαρά.

Ναί, ήταν «θεατρίνοι». Κ ι’ δχι 
άπ' τούς συνηθισμένους, άπ’ αύ
τούς πού ξέρουμε.

Δέν είχαν άνεβή στή σκηνή, νι 
ατί δέν είχαν τί άλλο νά κάμουν, 
δέν στηριζόσαντε μόνο στό Ακαλ- 
λιέργητο ταλέντο τους.

Οχ', έδώ ήταν κάτι τό έξαι. 
ρετικό. Οικογένεια πρώτης τά- 
ξεως, μόρφωση, ταλέντο, δλα.

Ή  γιαγιά τοϋ Φαρδή ήταν κό 
ρη ένός άπ’ τούς άρχηγούς τής 
Επανάστασης τοΰ 21.

Ένώ πέθαινε ό γέρο - καπετά
νιος, φώναξε τό γραμματικό του 
καί τοΰ ύπαγόρεψε Μνα συγκινη
τικό γράμμα στό Φαρδή, τόν τρα
πεζίτη τής Όδησσοΰ πού βοηθού
σε τόν άγώνα καί τοΰ έμπιστευό- 
ταν τήν μονάκριβη.

Κείνη, άφοΰ κήδεψε τόν πατέρα 
της. μπήκε κλαίγοντας στό καρά
βι καί κλαίγοντας εφτασε στ' άρ 
χοντικό τοΰ Φαρδή.

μερα.
Πρώτα - πρώτα τήν ϊδια τήν κυ 

ρά - 'Όλγα ποΰχε δουλέψει σκλη 
ρά στά νειάτα της στή Σμύρνη 
καί στήν Πόλη, δπως φώναζε κά 
θε τόσο χωρίς νά όρίζη καί τή 
δουλειά, γιά ν’ άγοράση τό οίκό 
πεδο, νά τό μαντρώση καί Μπειτα 
σιγά σιγά νά χτίζη άπό Μνα δώ 
μάτιο ώς πού συντελέσθηκε τό πε 
ρίεργο έκεΐνο άθροισμα δωματίων 
καί μαγεριών χωρίς σχέδιο κοί 
ρυθμό, τό σπίτι της.

Άρκοΰσε νά δής τά μάτια της 
τά αιώνια βαμμένα μέ καπνιά ά
πό δαφνόφυλλο, τόν τρόπο ποΰ κά 
πνιζε, νά άκούσης τό γέλιο της, 
τό σπασμένο, γιά νά καταλάβρς 
ποΰ τήν είχε ρίξει ή μοίρα της.

’Αγαπούσε τά λεφτά, μ’ άν τής 
άρεσε ό νοικάρης, δέν γκρίνια- 
ζε άν δέν ήταν ταχτικός στήν πλη 
ρωμή.

Νά, τόν Άρίστο, τόν κρατούσε 
μήνες άπ’ τόν καιρό πουκλεισε 
τό γραφείο πού δούλευε λογιστής 
γιατί ήταν εύγενικός καί ντροπα
λός σάν κορίτσι, δέν άκουγόταν 
καθόλου, κρατούσε κατακάθσρο 
τό δωμότιό του, εΐχ’ άκομι καί 
δι ό.γλάστρες μέ μπουγο:ρίνιο: στό 
παράδι.μό του.

Καί τή μικρή τή Λολίτσα, τή 
μπαλαρινούλα τή φρόντιζε σάν 
μάννα.

Κάθε μέρα τήν επαιρνε νά τρώ 
νε μαζί τάχα γιά νσ ^  συντρο
φιά — γιατί Μβλεπε πώς οί διά 
φοροι προστάτες της τήν άφηναν 
μέρα μέ τήν ήμέρα νά άδυνατίζη 
καί νά μεγαλώνουν οί μαύροι κύ 
κλοι γύρω άπ’ τά γαλάζια μο,τια 
της, πού μέσα τους είχε κατσφύ- 
γει ή πρόωρα διωγμένη παιδική 
Αγνότητα.

Κι’ άν ί. tv ήταν ή κυρά - "Ολγα 
νά τά -αταφέρη ετσι γρήγορα κι 
άξια, καί νά μήν τήν άφήσΓ, vu ά- 
μαρτήση £·χρειά, ρίχνοντας τό 
παιδί, ποιός ξέρει ποιά Δραπε
τσώνα θάτρωγε τήν Παυλίνα.

Ένώ τώρα τόν είχε στΐφανωθή 
τό θέμο, κι’ δπου καί vS ·αι ϊ)ά 
τούς συγχωρούσε καί ό Γ'8ίΓύς 
καί θάφευγε τιμημένη.

Άκόμη καί τήν άρχή της νά μή 
μπεΰν παιδιά στό σπίτι , τήν πα. 
ράίηκε.

Κι’ δταν ελείπε ό θέμος ποϋ·· 
ταν καπετάνιος, έπαιρνε τό μι
κρό καί τήν Παυλίνα στήν προ
στασία της κι’ Μκοβε στή μέοη 
τις έκδηλώσεις τοΰ Μιχαλάκη τοΰ 
δημοσιογράφου, π' ώς Μβλεπε τήν 
Παυλίνα είχε πάντα κάτι νά τής 
δώση γιά τό μικρό καί πότε πότε 
τολμούσε νό τής πετάξη κανένα 
«δλο τή θάλασσα σκεφτόσαστε;»

Μά ή κυρά - 'Όλγα παρουσια
ζόταν πάντα στήν κατάλληλη στι 
γμή καί τόν κακοκάρδιζε χωρίς 
νά τό θέλη, γιατί τοΰχε συμπάθεια 
ξεχωριστή.

’Ήταν «τζέντλεμαν», άνοιχτο- 
χέρης κι’ δταν δούλευε σέ κααμιά 
μεγάλη εφημερίδα τής πλήρωνε 
δυό - τρία νοίκια μαζεμένα.

Τ.'|ν επαιρνε στό θέατρο μαζί 
του στολισμένη μέ τά «ζιμπρού- 
τια» της, κάτι περίφημα σμαρά
γδια, κοστοΰμι όλόκληρο βραχιό
λια, δαχτυλίδι, περιδέραιο καί 
καρφίτσα, π’ δσο λαμπερά ήταν, 
τόσο σκοτεινή Μμενε ή προέλευσή 
τους.

'Έπειτα Μτρωγαν μαζί έξω καί 
τήν Μφερνε στό σπίτι μέ ταξί.

Κι' άκόμη καί στίς πιό δύσκο
λες μέρες του. δταν εΐ;;ε κάνει ά. 
Υώνα γύρω άπό Μνα κατοστάρικο 
μαζί μέ πέντε - εξη άλλους συν
εργάτες μιάς φτώχειάς εφημερί
δας, πάλι δέν τήν ξεχνοΰσε. Τής 
έ'φερνε κανένα λσυλοΰδι τής έπο 
χής ή κανένα λαϊκό μυθιστόρημα 
άπό έκεΐνα πού Μκαναν τό δάκρυ 
της νά στάζη κορόμηλο.

Κι’ δταν τόν εύχαριστοΰσε να
ζιάρικα, μιά λάμψη άναβε στά 
τσακίρικα ιιάτια τ-- ·.·* '1/'··>ψη 
π’ άφηνε νά λοτ'τ- ι άπ’ 
τή χαρά πού θάχε άλλοτε, τότε 
πού δούλευε σκληρά, τότε πού θά-

τια, γεμάτα πόθους άνικανοποίη- 
τους πού κυνηγιόσαντε ξεφωνίζον 
τας σάν περιστέρες κι’ οί πολύ
χρωμοι κρίκοι γύρω στά σφυρά 
τους τιντίνιζαν χαρούμενα.

Γ ιά ύπόγεια λουτρά, λίμνες μ’ 
Αμέτρητες κολώνες άπό πολύχρω 
μο μάρμαρο, πολύτιμα μωσαϊκά, 
θαμπά κρύσταλλα καί μαργαρι. 
ταρόχρωμες έπιδερμίδες.

Γιά ταράτσες κλιμακωτές άνα- 
μεσα σέ κήπους έξαίσιους πού νό
μιζες δτι θά σ’ Μφερναν σ’ ϊναν 
άλλοιώτικο παραμυθένο κόσμο κι’ 
ώς τίς περνούσες κάτω άπ’ τό 
φώς τοΰ φεγγαριού Μνοιωθες νά 
λυτρώνεσαι άπό δλη τήν περασμέ. 
νη σου ζωή, ξεχνοΰσες τά δργια 
ποΰχες άφήσει πίσω σου κι’ άφη
νες τήν ψυχή σου νά πλάνηθή σέ 
παιδικές ζουμπουλένιες θύμησες

Γιά γλυστρήματα τραγουδιστά 
μιδς βάρκας πάνω στό σκουρο- 
πράσινο Βόσπορο μ’ αστροφεγγιά 
και κάτι κυπαρίσσια πού μαύρο- 
φορεμένα άκούραστα, έπίμονα 
σπάθιζαν τό στερέωμα καί σοΰ 
θύμιζαν τό θάνατο καί τή φθορά. 
Σ ' έκαναν νά άγκαλιάζης παρά
φορα σά νάτοιν γιά στερνή φο
ρά τόν πλούσιον Άρμένη ποϋταν 
δίπλα σου καί χαιρόταν γι’ αύιό 
τό ξαφνικό ξέσπασμα άπελπισμέ- 
νης τρυφερότητας, χωρίς νά κα- 
ταλαβαίνη δτι τή νειότη σου, τή 
λευτεριά σου, τ' δνειρό σου πού 
ξέφευΥε μακρυά πάνω στήν ά. 
στροχαϊδεμένη θάλασσα πρός τά 
χρυσά άκρογιάλια τής Άσίας, ή
θελες νά σφίξης στήν άγκαλιά 
σου καί νά τό φυλάξης άπ’ τό 
φάντασμα τής τωρινής σου έρη- 
μιδς, πού τήν Μνοιωθες νά ύφαί. 
νεται μές τή ζωή σου άπό κάτι 
χέρια ξένα πού δούλευαν άδιάκο- 
πα χωρίς νά μπορής νά τά σταμα. 
τήσης..

Μ' άν δέν ήσουν τής καρδιάς 
της άνθρωπος, δσο καί νά καλο 
πλήρωνες, δσο καί νάσουν ήσυχος 
Βάκανε τ’ άδύνατα δυνατά γιά νά 
σέ διώξη.

"Οπως μέ τόν Πελέκη, τό φοι- 
τητή, ποϋκανε τόν Ακατάδεχτο 
κ’ ήθελε νά σταματούν κ’ οί μυΐ- 
γες άκόμα δταν διάβαζε κ’ Μ3γαι 
νε μέ κάτι παρδαλόχρωμες πυτζα 
μες στήν αύλή στριγγλίζοντας σά 
γυναικούλα «ήσυχία - ήσυχία.»

Στό δωμάτιό του ήρθαν νά 
καθήσούν «έκεΐνοι».

Εκείνοι: Μιά ψηλή, λιγνή γυ
ναίκα, μ* Μνα μαδημένο γούνινο 
παλτό, καπέλλο κατεβαστό πίσω 
πάνω σέ κατι μποΰκλες σ’ δλες τίς 
άποχρο">σε,.ς τοΰ τεχνητού ξανθοΰ 
κι’ άναοηκωμένο μπρός σ’ Μνα πρό 
σωπο ακανόνιστο μ’ Μνα στόμα 
μεγάλο έντονα βαμμένο μά συιι- 
παθητικώτατο κ’ Μνα κινέζικο μαϋ 
ρο σκυλί οτήν άγκαλιά.

Ενας κοντός καλοδεμένος άν
τρας μ’ ένα ξεθωριασμένο μακρυύ 
μαΰρο παλτό, μέ γιακά άπό πρα. 
σινισμένον άστρακά κ’ Μνα γκρί
ζο φουλάρι τυλιγμένο στό λαιμό 
του. Ξεσκούφωτος, άραιά γκριζό- 
μαυρα μαλλιά «αί γαλανά ξε
πλυμένα μάτια.

Προχώρησαν μέ βήμα έπίσημο 
πρός τήν κυρά ’Όλγα.

Εκείνος τής φίλησε τό χέρι καί 
παρουσίασε τή γυναίκα του «ή 
συντρόφισσά μου, ό φύλακάς μου 
άγγελος, ή περίφημη Λάουρα 
Φαρδή» καί ένώ οί δυό γυναίκες 
κυτταζόσαντε έρευνητικά, πήγε 
νά έπιβλέψη τή μεταφορά τών
μπαούλων.

Αύτά τά δυό πελώρια μπαούλα 
ντουλάπια μέ τίς άμέτρητες έτι- 
κέττες ξενοδοχείων, σιδηροδρό. 
μων, βαποριών, τράβηξαν την 
προσοχή όλόκληρης τής «Κιβω
τού» καί δημιούργησαν τή φήμη 
τών πολυταξιδεμένων καί πολύ
ξερων γύρω άπ’ τό ζευγάρι.

Σέ λίγο άλλος τίτλος ήλθ* νά 
προστεθή στούς πρώτους, τό ί
διο καί περσότερο γοητευτικός.

Τό κατάλαβαν δλοι άπ’ τούς 
τρόπους τους, τόν ϋπνο ώς άργά 
τό μεσημέρι, τήν άκαταοταοία 
τους, τό φαί π’ άγόραζαν άπ' Μ

Η ΖΩΗ ΤΗΙ ΝΥΧΤΑΣ

H ΙΣΤΟΡΙΑ TIN ΚΑΜΠΑΡΕ 
ΠΑΑΗΕΙ Ktl ΝΕΕ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ κ. Α. Η. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γ '

Οί ταβέρνες είχαν έξέχουσα θέ
σι στήν ’Αγγλία. ^Ηταν τό ραντε
βού γιά τίς κούρσες, τό έντευκτή- 
ριο τών βουλευτικών έκλογών καί 
κάποτε χρησίμευε καί ώς τόπος 
τής στέψεως μερικών Ιδιορρύθμων 
Εγγλέζων.

Τό πρώτο κτίριο τοϋ Έψώμ ή
ταν ταβέρνα πού εκτισε ό κόμης 
Ντέρμπυ πού κατόπιν ίδρυσε τό 
όμώνυμο ϊπαθλο γιά τίς ίπποδρο 
μίες. Πολλά καλλιτεχνικά ζευγά
ρια παντρεύθη-καν σ’ αύτήν τήν 
ταβέρνα, πού χρέη κουμπάρου 
καί παπα Μκανε ό διευθυντής της. 
Σ ’ αύτούς τούς γάμους τών τοοβερ 
νιών γινόντουσαν τόσα σκάνδαλα 
πού 6 νομάρχης άπηγόρευσε διά 
νόμου τήν ταβέρνα νά χρησιμεύη 
ώς τόπος ίεροτελεστειών.

Στίς βουλευτικές έκλογές ot τα 
βέρνες Μκαναν χρυσές δουλειές, 
γιατί έκεΐ οί άρχηγοί τών διαφό
ρων κομμάτων έδέχοντο τούς ψη
φοφόρους τους, πού είχαν δικαίω
μα νά πιουν δωρεάν 8,τι έπιθυμοϋ 
σε τό λαρύγγι τους.

κροβατικά, τραγούδι, ταχυδακτυ
λουργίες κλπ.

Στόν τόπο μας τό άρχαΐο κ α- 
π η λ ε I ο καί τό νεώτερο κ α μ 
π α ρ έ  Αντιστοιχεί πρός τίς ση- 
μερινές  ̂κοσμικές ταβέρνες ποϋ έκ 
τός άπ τό φαγί καί τά διάφορα 
ποτά προσφέρουν στούς θοομώνες 
τους καί μερικά νούμερα, όρχή
στρα, ντιζέζ, χορευτάς κλπ.

Τά σημερινά καμπαρέ τής Άθή 
νας καί άλλων πόλεων τής Έλλά  
δος διαφέρουν πολύ τών όμοιων 
κέντρων της Εύρώπης καί τής Ά·  
μερικής.
ΟΙ Τ Α Β ΕΡ Ν Ε Σ - Κ Α Μ Π Α Ρ Ε  ΣΤΗ 

ΓΑ Λ Λ ΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ Τ Ρ Ε ΙΣ  
Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΟ Υ Σ  Α ΙΩ Ν Ε Σ .
Τό άρχαιότερο κι’ όναμστότερο 

ταβέρνα-καμπαρέ τοϋ Παρισιού 
ήταν τό «Πώμ ντέ πέν» πού βρι- 
σκόταν κοντά στήν Παναγία τών 
Παρισίων, στήν όδό Ντέ λά Ζουϊ- 
βερί^καί απέναντι στήν έκκλησία 
τής Αγίας Μαγδαληνής πού κα- 
τεδαφίσθη τό 1789.

Σ  αύτήν τήν ταβέρνα-καμπαρέ 
έσύχναζεν ό πολύς Βιγιόν καί μι-
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Ώς τήν είδ’ έκεΐνος γλυκειά Ρ^ζ οί διευθυνταί τών ταβερνών 
καί δακρυσμένη, μέ τό καθαρό- j ήσαν συνένοχοι διαφόρων λοπω- 
μελάχροινο πρόσωπο τό κανονικό' δ^τών καί κακούργων, 
κ’ έξαίσια φωτισμένο σάν μαντό.1 Στό « Ημερολόγιο τών λοπωδυ- 
νας τοΰ Ντέλ Σάρτο, άνοιξε τήν | τών τών θαλασσών καί τών ποτα 
άγκαλιά του καί τή φώναξε «γυ- μών», ύπάρχουν σπαρταριστές, 
ναίκα του». j ζωντανές σελίδες γιά τά Μργα καί

Ή  γιαγιά αύτή πήγε μιά μέρα. τΐ-ζ ήμέρες τών ταβερνιάρηδων, 
τόν μικρό Άλέξοτντρο νά δή τό J Πολύ τής μόδας ήταν καί ot 
άγαλμα τοϋ Ποϋσκιν — στό μ^γΑ- j πλωτές πολυτελέστατες ταβέρνες 
λο περίπατο π’ ένώνεται μέ τήν, πού διέσχιζαν τόν Τάμεσι ποταμό 
παραλία μέ τή θαυμαστή σκάλα1 κ«ΐ πού έλάμβανον χώραν δργια 
Από γρανίτη καί Μπειτα στόν κ ). άκατανόμαστα, μά πού δέν Μβγαι 
πο τής Μπαυλής τους, άγναντιτύ- ναν στή δημοσιότητα, γιατί μετα 
όντας τή Μαιρη θάλασσα τοΰ δι- 'τ/χ"  ° --------     *

Στό Λονδίνο, δπως καί σέ διά- ο ο μ Κ ^ T T w  r t f c S S  
>ρες άλλες μεγαλοπόλεις άπό του. Έ κε ΐ μέσα ό Ραμπελαί Μγραφορές άλλες μεγαλοπόλεις άπό 

τών παλαιών χρόνων πολλές φο-

1 ί I u  ̂ I I υΐ_Λ, V Ι\ν_λΙ
άβασε τά ποιήματά του καί στά πρόσωπα χπού κατείχαν μεγάλες
λιάζε στή'ν» καρδιά τοΰ παιδιού 
τήν άγάττη γιΑ τήν τέχνη.

Ό  πατέρας του ήθελε νΑ τών 
βΑλη στό έμπόριο, μ’ αύτός έφυ
γε Απ’ τό σπίτι του καί πήγε καί 
σπούδασε στίς θεατρικές σχολές 
τής Μόσχας καί τού Παρισιού.

Μέ τήν έπανΑσταση οΐ δικοί 
του τΑ Μχασαν δλα, μΑ ή τέχνη ή 
δική του δέν κλεβόταν, δέν χανό
ταν, δέν προσκύναγε βασιληΑδες, 
δέν γονΑτιζε σέ τυραννίες, δέ ννώ 
ριζε δρια. Αγαθό μέγιστο κι’ Α
ναφαίρετο Μδινε στόν τυχερό πού 
τήν είχε μΑθει, μιά ξεχωριστή 
θέση πάνω άπ’ τά κοινά.

Πόσοι άπ’ τούς τρανούς τής γής 
δέν τώχαν τιμή τους νά τόν λέν 
φίλο τους.

'Όσο γιά τίς γυναίκες, αύτές 
ήταν κι’ άν ήταν.

Ή  κοντέσσα Ιουλία Ντέλ.. 
(εκοδε στή μέση κάθε φορά τό έ- 
πίθετο γιά νά μή τήν έκθέση) πού 
πήγε μιά βραδυά στή ΝΑποΑ,η 
μετά άπ’ τήν παράσταση στό ξε
νοδοχείο του καί τοΰ δόθηκε τήν 
παραμονή τού γΑμσυ της, γιΑ ,'ά 
μή δρέψη τόν άνθό της ό άνίδεος 
άπό τέχνη στρατηγός πού θά τήν 
παντρευότατν,. καί γιά νά κρατήοη 
άν τδθελ’ ό Σάν Τζενάρο, μιά 
ζωντανή άνάμνηση τοΰ Αγαπημέ, 
νου.

Ή  θεότρελλη ξαδερφούλα τοΰ 
δασιληά μιάς άπ’ τίς σκανδιναβι
κές έπικράτειες, ή ξανθή άέρινη 
όμορφιά πού γλυστροϋσε πάνω 
στούς πάγους τοΰ Σαίν - Μόριτς 
σά νεράϊδα καί πήγε κ’ Μκανε ά- 
μερικανικώτατα τήν πρόταση στή 
Λάουρα νά παραχωρήση τόν Ά λέ  
ξαντρο σ’ αύτή πού ήταν φτωχή 
άπό τέχνη καί πώς ή Λάουρα (μή 
γελαστήτε καί ξεστομίσετε .έξη 
μπροστά της γι’ αύτό τό έπεισό
διο, γιατί άκόμη γίνεται θηρίο), 
Χύμηξε νά τής βγάλη τά μάτια.

Τό ξενύχτι τους σ’ Μνα άπομα- 
κρυσμένο καταφύγιο στήν κορφή 
τοϋ βουνοΰ. ’Έξω τό χιόνι ν’ ά- 
πλώνη άδιάκοπα βασιλικές έ ρ μ ί _  
νες στά δέντρα στή γή καί μέσα 
οΐ φλόγες τοϋ τζακιοϋ νά ωτί- 
ζουν τό άχνό σάν άπό πέταλα μο- 
σκιάς κορμί της, πού πάνω -ου 
ερρεε τό ξανθό ποτάμι τών μαλ
λιών της. κι’ αύτός νά τής λέη τά 
λόγια τοΰ Συρανό:
«Τόσο λαμπρά καί φιΥνερά εΐν1 τά μαλ- 

( λιά σου
πού σαν έκεΐνον πού θωρεΐ ώρα πολλή 

(τδν ήλιο
κι' έπειτα χρυοορίδινους κύκλους στά 

(ΐΓότντα βλέπει, 
δταν μακραίνω dn’ τίς (|>ωτιές σου πού μέ 

(ηλη μυρίζουν 
τά θαμπωμένα μάτια μου στό κάβε τί

(ξανθές
δλέιτουν κατάξανθες κηλίδες...»

ρα της τό σόϊ dcrt’ τήν Επτάνησο, 
ήταν «χοροδιδάσκαλος» μιάς μι.

Λ , u -- --Ι-- , ---- (■>·'“ ■
ςυ των θαιμωνων των ήσαν καί

θέσεις στήν κοινωνία καί τήν πο
λιτεία.

ψε τήν έιτοποιΐαν του, τόν «Γαρ- 
γαντοΰα». Έ κε ΐ άνεδείχθηκαν κι’ 
οι νέοι ποιηταί πού ένεφανίσθησαι/ 
στήν άρχή τοϋ Που αίώνος κι’ 2- 
καναν ,τόση έντύπωσι μέ τούς στί
χους τους καί τις τρέλλες τους. 
Μέσα στήν άποπνη-κτική άτμό- 
σφαιρά του έγραψαν τά Μργα 
τους ό ΛΊπερζερόν, ό Ντύ Ροσσέ, 
ό Ντεμπαρώ, ό Σαίν-Παβέν κλπ.

Αμα άρχιζε τό καλοκαιράκι, 
οί περισσότεροι θαμώνες Ιδίως οί 
πιό ρομαντικοί έγκατέλειπαν τό 
«Πόμ ντέ πέν» καί τράβαγαν γιά 
τήν ταβέρνα-καμπαρέ «Πτί Μόρ», 
πού βρισκόταν στό μαγευτικό προ 
άστειον τοΰ Σαίν-Κλού.

Ποιό ξακουσμένο καί πολυτά
ραχο ήταν τό καμπαρέ τήςΜά παράλληλα σ* αύτές τις πο , ^ΤΧ°  Τ ™  , , , Κ0̂ παΙ

λυτελεΐς κι’ Απρόσιτες στόν πο>ό S άπ τό ονομα τής δι·
κόσμο ταβέρνες ύπήργαν καί πολ ’ ^υντρίας κυρίας Ντουρνέρ,κόσμο ταβέρνες ύπήρχαν καί πολ 
λές λαϊκές ,πού μέ πολύ λίγα λε
πτά μπορούσες νά γίνης τάπα στό 
μεθι'σι.

Ό  Ντίκενς στό βιβλίο του «Τό 
Λονδίνο τή νύχτα» μδς περιγρά
φει τήν ζωήν πολλών ταβερνών 
τής πρωτευούσης λαϊκές; μέτριες 
κι* Αριστοκρατικές, δπως τό «Κε
φάλι τοΰ Καρόττου» πού σύχνα
ζαν οί κακοποιοί, τ£ν «Πίπα» καί 
τό «Περιδέραιο τοΰ Αλόγου» πού 
σύχναζαν οί διάφοροι μαστρωποί 
καί τό «Μπλού» πού ήταν τό έντευ 
KTLPL? μι®ς συμμορίας στραγγα
λιστών καί δολοφόνων.

Ενας ταβερνιάρης γιά νά προ- 
σελκύση^ πελατεία Μγραψε κάπο
τε σέ μιά μεγάλη πολύχρωμη τά- 
μπέλλα πού είχε κρεμάσει άπ1 Μ. 
ξω άπ’ τό κατάστημά του: «Ύπο- 
σχόμεθα σ όποιον καί σ’ δποιαν 
μπη στό κατάστηιμά μας νά φύγη 
μισοπεθαμένος άπ’ τό μεθύσι ξο
δεύοντας τέσσερις πεντάοες!...».

Εκτός άπό τις παραπάνω τής 
τελευταίας τάξε ως καί έπικίνδυ- 
νες ταβέρνες ύπήρχαν καί πολλές 
Αριστοκρατικές καί τελείως άκίν. 
δυνες.

Οί γυναίκες τής άριστοκρατί 
ας σύχναζαν στίς ταβέρνες. Όνο- 
μαστή έκείνη τήν έποχή ήταν καί 
ή ταβέρνα « Η Σειρήνα», πού έσύ- 
χναζαν οί μεγάλοι ’Άγγλοι ποιη- 
ταί καί λογογράφοι.

ΤΑ Κ Α Π Η Λ Ε ΙΑ -Κ Α Μ Π Α ΡΕ  ΚΑ 
ΤΑ ΤΟΥΣ Ν ΕΩ Τ ΕΡΟ Υ Σ  Χ Ρ Ο 
ΝΟΥΣ.

Στούς νεωτέρους χρόνους ίδρΰ- 
θησαν καπηλεία—καμπαρέ σ’ δ
λες τίς χώρες τής Εύρώπης. Τό 
είδος τών κέντρων τούτων ήταν 
διάφορο σέ κάθε χώρα καί Ανά
λογο μέ τήν νοοτροπία καί τά ή
θη καί Μθιμα τών διαφόρων λαών· 
Τά περισσότερα άπ’ αύτά τά κέν
τρα ήταν λαϊκά καί ώνομάζοντο 
γενικά «καμπαρέ», δπου οί πελά
τες έτρωγαν άλλά κυρίως διασκέ 
δαζαν πίνοντες.

Πολλοί ξακουσμένοι άνθοωποι 
στίς τέχνες καί τή φιλολογία σύ
χναζαν στά καμπαρέ, μερικοί γιά 
λόγους οικονομίας κι* άλλοι άπό 
καλλιτεχνική έξαντρισιτέ.

Τό παράδειγμα αύτών μιμήθη- 
κε σιγά-σιγά κι’ ή Αριστοκρατία.

Αύτή ή μόδα άρχισε πρώτα Απ’ 
τή Γαλλία κι’ ϋστερα διεδόθηκε 
σ’ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Ώ ς 
ύπόδειγμα στούς νεωτέρους ' ο̂ό- 
νους χρησίμευσε τό περίφημο κά

που

Μα κ ή Λάουρα δέν πήγαινε πί μπαρέ τοΰ «Σά-Νουάρ» (Μαύρου 
σω. Ο παπποΰς της Απ' τοΰ πατέ γάτου) πού ίδρόθη στό Παρίσι τό

ναφέρω, νούμερα χορευτικά, ά-

1881.
Τά τελευταία χρόνια στά koiu-

κρής αύλής τής προπολεμικής ™ ρέ χάριν ψυχα-
Γερμανίας γωγιας, δπως και πάρα πάνω ά-

Μιά άπ’ τίς μαθήτριές του αρ- 
νήθηκε τίς τιμές τής ύπασπί- 
στριας γιά χάρη του κ' ήρθε μα. 
ζί του στήν Ελλάδα σάν άπλή 
κυρία Στόρη.

Αύτή Μκανε δ,τι μποροϋσε γιά 
νά σβύση τήν καλλιτεχνική φλόγα 
τής οίκογένειας. Καί πέτυχε ώς 
Μνα σημείο, γιατί οί δυό της γυιοί 
βγήκαν θετικοί, μεθοδικοί, μετρη 
μένοι άνθρωποι. Μονάχα στόν 
τρίτο, τό Σαυρέττο, λές γιατί ή 
μητέρα του σάν είδε τούς δυό 
πρώτους της βλαστούς είχε ήσυχά 
σει καί δέν φρόντιζε μέ τόση θέρ
μη νά μεταδώση τή νοικοκυρίσσια 
της ισάδα, λές γιατί τήν είχε έ- 
ξαντλήσει στούς άλλους, ή σπίϋ /, 
ή τρελλή σπίθα ξαναφάνηκε.

ΜΟΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΟ ΤΕΛΟ Σ: Στό έρχόμενο.

ήταν (ΐιά έξυπνη, εύσαρκη, νόστι
μη καί καταδεχτική γυναίκα ύφ’ 
δλας τάς άπόψεις καί σ’ δλους, 
άλλοιώς δέν θά κατώρθωνε στά 
λίγα χρόνια πού έφτιαξε τό καμ* 
ποιρέ νά κτίση τέσσερα ξενοδο
χεία γύρω μέ καθαρά καί εύπρό- 
σωπα δωμάτια πού έδέχοντο τά 
έρωτευμένα ζευγαράκια τά όποία 
ποώτα κατώρθωνε νά μεθύση καί 
νά ξεκοκκαλίση στό καμπαρέ της.

Δυστυχώς σ' δλα αύτά τά κα- 
μπαρέ-ταβέρνες πού άνέφερα πα- 
ραπάνω κι' άλλα πού θά άναφέρω 
παρακάτω, δέν ύπάρχουν σήμερα 
γιοττί τά κατεδάφισε ή σκοοτάνη 
τοϋ πολιτισμοΰ. —

Πολλά καμπαρέ τοϋ Ποοισιοϋ 
τής καλής έκείνης έποχής έγ[νον- 
το τό θέατρο συχνών σκηνών μο
νομαχιών, έρωτικών δραμάτων 
καί ληστειών.

Πολλές μονομαχίες αίσθημοοη.. 
κής φύσεως είδε τό καμπαρέ « Ά .  
λεποΰ» πού βρισκόταν μέσα στόν 
κήπο τοΰ Κεραμεικοΰ καθώς κοΛ 
τό «Μπέλ.Αίρ» πού βρισκόταν κον 
τά στόν κήπο τοϋ Λουξεμβούργου 
πού ό Λαιμπέρ, ό καλός τροτ/ου· 
διστής της έποχής έκείνης τΛφτια 
ξε μέ τήν κόρη τοΰ διευθυντοΰ 
καί στό τέλος τόν Ανάγκοοσαν ν*  
τήν παντρέυθή.

Κατά τήν ταραχώδη πΐρίοδοΐ 
τής παιδικής ήλικίας τοθ Λουδο
βίκου 14ου οί ίδιοκτήται τών κα
μπαρέ ήταν οί μόνοι πού κέρδι
ζαν άρκετά χρήματα στό Ποορί<Λ. 
ΕΓνε κολοσσιαία τά ποσά, Sypce- 
φε κάποιος σύγχρονος οικονομο
λόγος, πού κέρδισαν οί Ιδιοκτήτες 
τών κακοφήμων αύτών κέντρων

Τό 1681 ληστεύθηκε ή ταχιΑρβ. 
μική άμαξα λίγο πιό Μξω Απ' τΧ 
Παρίσι καί σκοτώθηικοτν κοΛ δύ< 
έπιβάτες. ’Αρχηγός τής συμμορί
ας τών κακοποιών ήταν ίνας yvw* 
στός καμπαρετζής—ταβερνιάρης.

Ό  Κολπέρ δβαλε μεγαλύτ*ρ· 
φόρο έπιτηιδεάματσς στούς Λι«*. 
κτήτες καμπαρέ Από τούς 
ταβερνιάρηδες.

Ό  Ρακί νας συν έγραψε πολλίί 
σκηνές Από τά Μργα του στό κβ»· 
μπαρέ τοΰ «"Ασπρου προβάτου»; 
Πραγματικό δμως φιλολογυκό 
.μπαρέ τής έποχής έκείνης ήταν, 
καθώς γράφει ό Σαίν-Μπέίβ, τίί 
«Πόμ ντέ πέν» πού Ανέφερα κβΛ 
πάρα πάνω·-

(Ή  συνέχεια στό προσεχές)'.

ΕΒΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΜΣ
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α  Τ Λ Ί 8 4 Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠ08ΕΜΑΉΚΑ ΑΡ. 1.205.000.000 
ΚΑΤΑ0ΕΣΕΙΣ TH 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΑΡ.

Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣ’ιΗΜΑ έν Άθήναις. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ Α Ι Π ΡΑ Κ Τ Ο ΡΕ ΙΑ  είς δλην τήν 

Ελλάδα.
ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ. Είς δλας τάς χώρας τοϋ Έξωτερικοΰ. 
Ή  Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως 

ιραπεζικάς έργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν ύ
πό έξαιρ-ετικώς συμφέροντας δρους. Δέχεται δέ καταθέοεκ 
είς δραχμάς (είς πρώτ ην ζήτησιν, έπί προθεσμίςι καί ταμι- 
ευτηρίω), μέ λίαν εύνοί κά έπιτόκια.
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Ή. ·*Μ

W i c t
iiiiiiimmii in iraiiiiiiai ΙΔΟΥ, ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

ΙΝΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΑΔΑΣ ΣΑΣ ΜΑΣ ΔΩΣΕΣΕ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΜΜΙΜΙΙ 11111(11 Mil!

—Βρέ άδερφέ, δέν έρχόσουν <*ττό χθές νά μοϋ της 
τήν ύπόθεσι τοϋ Εργου ποϋ είδα χθές τό βράδυ 
στόν Ά γγλ ; κό θίασο, γιά νά μή γελάω μέ καθυ- 
στέρηση 24 ώρών;

ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ ΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

1Ρ0Ι1ΗΑ ΛΟΓΗΙ λΟΓΗΣ 
ΛΙΓαΐΡΟΤΙΙΕΙλΙΓΚΣ
Τί φωνές καί φασαρίες άνευ άφορμών κΓ αιτίων 
στών ήθοποιών άπ’ έξω τφ γνωστόν τό Σωματεΐον 
στό πασίγνωστο τό «Στέμμα» καί τό «Σπόρ» τό

(καφενεΐον
ύη’ όμάδων έκλογέων καί καλλιτεχνών ένίων, 

και μορφών λογής-λογής 
προκειμένης τής μεγάλης φετεινής των έκλογής.
Ό  Μυράτ, πατήρ βολτάρει, μέ μονόκλ είς τό μάτι 
πάνω κάτω, πέρα, δώθε κΓ αναπαύεται κομμάτι. 
Μπαστουνάκι πάντα φέρει κΓ όταν στέκει κΓ δταν

(τρέχει
κι’ ένα μέλος πνευματώδες ώς καί μάγκας άπό

(κούνια.
Μοναχός του ψιθυρίζει τό μπαστούνι σάν προσέχει 
—Πώς φοβάμαι, πρόεδρέ μου, δτι θά τά βρης...

( μ π α σ τ ο ύ ν ι α .  
Ό  Σπυρόπουλος ό Σταύρος ψήφους βγήκε νά

(γύρεψα
καί τούς παλαιούς συμβούλους στό ταψί νά τούς...

(χορέψίΐ
κΓ άσφαλώς θά τό πετύχη 

γιατί φήμην έχει βγάλει τωρινοϋ... «Γ υ ι ο ϋ τ ο ΰ
(Σ  ε ί χ η»

συνεπώς δέ καί καθείς μας ή μπορεί νά ύποθέστ) 
δτι μόνον οί γυναίκες θά τοΰ δώσουν πρώτη θέση. 

Καί στήν τόση τήν κραιπάλη 
άλλος σύμβουλος καί πάλι 
στή γωνία ξεπροβάλλει 

πού μονύελον στό μάτι έχει γάρ κι' έκεΐνος βάλει 
κι’ ή Ψηλή του σιλουέττα τόν Βεργόπουλον προ.

(δίδει.
"Εκανε δολτίτσες λίγες, πέρασε ξανά κι’ έχάθη, 
καί ό τύπος ποϋ σάς είπα, λίγο παρά πάνω ήδη 
βέβαιοί πώς ό Ήλίας είς τό... 0 ψ ο ς ίου έστάθη. 

‘Όπως πάντοτε μαγκίτης 
νάτος κΓ ό Μεσολογγίτης 
μετά τοϋ γνωστού του ϋφοον, 

άπαιτεΐ κι’ αύτός ν άπάρη τών ήθοποιών τάς ψή-
(φους.

Καί νά μπ|ί ζωής έφ’ δρου 
στο γραφειον τοΰ έφόρου 

ούτως ώστε κάθε μέλος, προσεχώς, έκών ή άκων 
νάχη δωρεάν τά πάντα καί ποσότητα φαρμάκων. 
Κι' ό Σιμάπουλος ό Μίμης μέ τούς όπαδούς του

(νάτος
πανταχοϋ παρών θεαταΛ, γελαστός καί κοτσονάτος 
όμιλεΐ στούς όπαδούς του, όπου μέλη πάντα τρέχει 
καί τήν θέσιν τήν Δευτέραν σιγουρώτοοτη τήν έχει. 
Νά κι’ ό Μίμης ό Καντιώτης ό γλυκύς διοπτρο

φόρος
πού τόν άγαπάνε πάντες πανταχοϋ καί παραφόρως 

καί κανείς δέν άμφιβάλλει 
πώς ό Μίμης ό Κοίντιώτης σέ πολλούς γ υ α λ ι ά

(θά δάλη.
Τί φωνές καί φασαρίες άνευ άφορμών κι* αιτίων 
έξω άπό τά καφενεία κΓ έξω άπό τό Σωματεΐον 
πού δέν έννοοϋν μιά στάλα, μιά στιγμούλα νά

(σωπάσουν
καί τήν Πέμπτη περιμένουν ΐή Μεγάλη νά σω-

(πάσουν
γιά νά λείψη μιά γιά πάντα ή μεγάλη αύτή πα

λάβρα
κι’ άλλοι τους νά κάνουν...Π ά σ χ α κι’ άλλοι

(νά τά δάψουν... μοη>ρα. 
Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

Ή  φωνή της σπηλαιώδης 
καί ή τέχνη ιδεώδης 

] ήλικία δέν ύπάρχει 
' σάν ή τέχνη προεξάρχει. 

Σέ φιλάει καί δακρύζει 
καί άργότερα σέ βρίζει 
καί ξανά σέ άγκαλιάζει· 
Εΐνε έτσι, δέν αλλάζει. 
Άπό τά δικά της χέρια 
βγήκανε πολλά ξεφτέρια. 
Πάντοτε μιλάει μέ γλύκα’ 
Λέει καί τά σϋκα-σΰκα. 
Ποια εΐνε; —‘Η ΜαρίκαI

Μάλλον κωμικός συνήθως 
έχει δώσει τύπων πλήθος 
‘έχει θέατρο δικό του 
κι" έχει τό πιστό κοινό του.

Λέν πώς έχει άδυναμία 
στό νά κάνη οικονομία 
Μόνος τή σκηνή γεμίζει 
καί πλατύ γέλιο σκορπίζει.
Μόνο πού τό γράμμα ρό 
δέν προφέρει καθαρό.
ΕΤν* τών κωμικών ό άσσος.
Ποιος είνε ; — Άργυρόπουλος ό 

(Βάσος.

Κομεντιέν πολύ σπουδαία 
μέ τό παίξιμο μαγεύει.
Γιά τής τέχνης τήν Ιδέα 
καίπαλεύει καί ξοδεύει. · 
"Εχει τρυφερή φιλία 
μέ τά έργα άπ’ τήν Αγγλία  
μά τούς έκανε άπεργία: 
Τδρριξε στή Νορβηγία.
Καί βαδίζει σταθερά 
πρός τά μέρη τοϋ βορρά, 
πού τά φέρνει έν 'Ελλάδα

Ποια εΐνε; —Ή  Άνδρεάδη,

"Εχει ματια γουρλωμένα
—μία κΓ έκατό τό ενα—
καί φωνή βραχνή καί μπάσσα
λές κΓ είν’ ζωντανή γκρανκάσσα.
Κάνει έξυπνα... τό βλάκα
καί στά σκέτς τρώει καί στράκα
παλαμάκια δμως δρέπει
πού τά βάζει καί στήν τσέπη. .
Κωμικός μεγίστης φήμης.
Ποιος εΐνε; —Ό  Κόκκινης.

Κάνει τοΰ λαοΟ τούς τύπους 
καί ταΐζει καί τούς ίππους 
μάγγας είν’ ό πιό σπουδαίος 
ιδεώδης Αθηναίος. 
Λατρευτός στή γαλαρία

λατρευτός καί στήν πλατεία. 
ΚΓ έχει τήν άδυναμία οΛτή: 
Δέν άκούει άπ’ τδνα αύτύ 
Εις τίς κούρσες τακτικός.

[ Ποιος εΐνε; —‘Ο Κυριάκός.

Σβέλτος, πεταχτός, κεφάτος 
πηδηχτούλης καί δροσάτος 
κι’ άπ’ τά νούμερα τά δέκα 
στό ένα κάνει τή γυναίκα.
Είχε πέρσι έταιρία
—δύο χρόνων Ιστορία—
μά άπλώς τώρα «συμπράττει»
—είκοσιπέντε τις καί κάτι..*—
Τόν λατρεύει ή Αθήνα, τά περί

χωρα, ό Περαίας. 
•Ποιος εΐνε; —Ό  Μαυρέας.?.

Ο Π Α ΡΑ Σ Κ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

ΤΟ Ε Θ Ι Μ Ο  ΤΗΣ...ΨΕΥΤΙΑΣ
ΤΙ ΣΑΣ Σ Κ Α Ρ Ω Σ Α Ν

ΚΑΙ ΤΙ ΣΚΑΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Λίγους μήνες μετά τήν 6κδοση τής «Ζωής τών 

Μελισσών» ό πασίγνωστος Ιμπρεσσάριος Σούρμαν 
ρώτησε τόν μεγάλο δραματικό συγγραφέα Μαί- 
τερλιγκ.

—θά&ελα νάδλεπα καμμιά μέρ« τις μέλισσές 
σας τών όποίων μέ τόση παρατηρητικότητα καί λε
πτομέρεια περιγράφεται τή ζωή τους καί τό έργο 
τους.

—θ ’ άπογοητευθής, άγαπητέ μου, άπήντησε γε- 
λών ό Μαίτερλιγκ, γιατί άν τίς περιποιούμουν σύμ 
φωνα μέ τίς όδηγίες μου θά είχαν δλες ψοφήσει...

ΛΕΝ ΗΘΕΛΕ ΗΛ ΛΗ ΤΗΝ «ΜΟΝΑ ΒΑΝΝΑ»
Κάποτε παιζόταν ή «Μόνα Βάννα», τό περίφημο 

Εργο τοϋ Μαίτερλιγκ μέ τήν Ζωρζέτ Λεμπλάν στό 
θέατρο τοϋ Λόζ.

Τό θέατρο βρισκόταν σέ μιά άπέραντη πλατεία 
καί δίπλα άπ’ αύτό βρισκότουσοη/ καί οΐ καμπίνες 
τών λουτρών.

Κάποιος παρουσιάστηκε στό ταμείο καί είπε 
μόνο τή λέξη «βάννα».

Ό  ταμίας τόν κύτταξέ κΓ έπειδή τό ντύσιμό του 
δέν ήταν γιά τήν πλατεία τοΰ εδωσε ένα είσιτήριο 
γαλαρίας ζητώντας του διπλάσια τιμή άπ' δ,τι 
πραγματικά είχε.

—Εΐνε πολύ άκριβό.
—Δέν έχω φθηνότερο.
—Τέλος πάντων δώστο μου,
“Υστερα άπό λίγο ό πελάτης πλησιάζει έξω 

φρενών τόν ταμία.
—Δέν ντρΤπεσαι νά κοροϊδεύης μαζί μου ; Δέν 

φθάνει πού μοϋ πήρες διπλά λεπτά γιά τό εισιτήριο 
μ’ έστειλες καί σέ μιά σάλα γεμάτη από κόσμο 
πού δέν κάνουν τίποτ' άλλο παρά νά χαζεύουν μέ 
τήν ψιλή κουβέντα πού έχει πιάσει ένας άντρας μέ 
μιά γυναίκα καί πού μιλοΰν σέ μιά γλώσσα πού 
δέν τήν καταλαβαίνω. ’Έψαξα μά πουθενά δέν 
βρήκα καμπίνα γιά νά μπορέσω νά γδυθώ καί νά 
πάρω τό μπάνιο μου πού τόσο τ’ ακριβοπλήρωσα: 
καί πού είχα μεγάλη άνάγκη νά κάνω !

Ό  καϋμένος ήΗελε νά κάνη μπάνιο πού πολω
νικά λέγεται «βάννα» κΓ ό ταμίας νόμισε πώς τοϋ 
ζήταγε είσιτήριο γιά νά δή τό έργο τοϋ Μαίτερ- 
λιγκ «Μίνα Βάννα» J

‘Ορίστε σήμερα, καί ή έπίσημη 
μέρα τής ψευτιάς. "Ο,τι κΓ άν πή
τε, παρεξήγηση δέν ύπάρχει. Κο
ροϊδέψετε τό φίλο σας. Τήν φιλενά
δα σας. Τόν δανειστή σας, δλον τόν 
κόσμον. ’Ανεξαρτήτως άν τούς κο
ροϊδεύετε καθημερινώς. Αύτή τήν 
ήιμέρα, τό εθιμον... τό έπιδαλλει· 
Τρέλλα τής έποχής βλέπετε. 'Απαι
τείται νά έορτασθή παγκοσμίως τό 
ψέμα — ό στυλοβάτης τής ζωής, δ
πως λέγει καί κάποιος φιλόσοφος 
τής δεκάρας. ’Αλλ’ άσφαλώς, Λ 
άνθρωπος θά τό είπε, κάποια·., 
πρωταπριλιά. Δέν έξηγεΐται.

Τέλος πάντων, κακά είναι τά 
ψέμσπα! Συγγνώμη, ή κουβέντα 
τδφερε. Δέν ήθελα νά πώ αύτό! 
Τέτοια μέρα νά βρίσω τό ψέμα, έ
στω καί... στά ψέματα, είναι ντρο
πή μου!.

θύματα τοΰ έθίίμου, κάθε χρόνο, 
τήν πρώτη ’Απριλίου, υπάρχουν — 
άς τό όμολογήσουμε — πολλά. Γιά 
τόν έξής περίεργο λόγο : Ένφ άλ
λες μέρες τό ψέμα τδχουμε στό 
στόμα μας, γιά νά τό έκσφενδονί- 
σουμε μετά άπό τήν «καλημέραι», 
τήν έπίσημη νά ποΰμε, μέρα, τής 
ψευτιάς, είμαστε άπονήρευτοι, ά- 
θωοι, ειλικρινείς. Τί μυστήριο!

ΚΓ έκεΐ τήν παθαίνουμε. 'Εκεί
νοι πού... κατορθώνουν καί διατη
ρούν τήν... ειδικότητά τους, καί σή
μερα, βρίσκουν εύκαιρία καί μας 
σκαρώνουν χίλιες-δυό φάρσες.

Τοΰ έθΐμου, δέν έξαιροΰνται κι’ 
οΐ καλλιτέχνες μας. θδταν άδικία. 
Έ ξ  άλλου, γνωστό εΐναι πώς οί 
καλλιτέχνες, έκτός τοϋ δτι λένε, τά 
πιό χαριτωμένα ψεματάκια, έχουν 
καί μεγάλη άφηρημάδα.

Τά παθήματα τών πιό άφηρημέ- 
νων, Θδναι ένδιαφέροντα καί ξε
καρδιστικά. Ά&άντι, λοιπόν!

» *  *  *  ,Μ 2vqc σμπάρο, τρία τριγώνια!
Σ ' ένα καμαρίνι, ^ρεΐς άσ

σοι τής έπιθεωρήσεως, ό Μαυρέας, 
δ Δούκας ΚΓ ό Γαβριηλίδης, προ
ετοιμάζονται πυρετωδώς. "Εχουν 
άργήσει καί τό τρίτο κουδούνι χτυ
πάει. Μέ τίς περροϋκες μπλέκεται 
ό Μαυρέας. Μέ τήν τσατσάρα ό Γα- 
δριηλΟδης. Μέ τό... πανταλόνι του 
ό Δούκας.

Ή  έρώτησή μου, τούς άφήνει έμ- 
δρόντητους καί σκεπτικούς.Δέν θυ
μούνται, λένε!

—Βρέ, πώς ξεχνάμε τά ψέματά 
μας. Είναι τόσα πολλά! Συλλογί- 
ζουνται, σταμοπτοΰν τίς πρ>οετοιμα* 
σίες, τίποτα!

— " Α ! πετάγεται ό Δούκας χα

ρούμενος, σάν ν’ άνοοκάλυψε θη
σαυρό. θυμήθηκα ένα.

— Ύπέρ ή κατά;
— Κοαά. Μιά πρωτοπτριλιά, πρωί- 

πρωί, έρχεται ή μάννα μου καί μέ 
ξυπνάει: «Σήικω μοΰ λέει ό άδερ
φός σου ήρθε &π’ τήν ’Αμερική, καί 
σοΰφερε τό αύτοκινητοί». «Ποΰν*· 
το! > κάνω χαρούμενος, καί πετά- 
γουιμαι όρθιος: Πρέπει προηγου
μένως νά σάς πώ δτι ό ένας άδερ-

φός μου, εΐναι πολύ πλούσιος καί 
βρίσκεται στήν ’Αμερική, καί μοΟ- 
Χει τάξει ένα αύτοκίνητο, ώς δώ
ρο πού μοΰ κατάντησε άρρώστεια 
ή άπόκτησή του.

Σέ δυό λεπτά, ντύθηκα κι' δλας.
— Στά τελωνείο είναι, μοΰ έξη- 

γεϊ.
Γιά πότε πήρα ταξί καί γιά πότε 

βρέθηκα στόν Π ειρ α ιά ) δέν λέγε
ται. Κυττάω, έδώ, ρωτάω έκεΐ, ά- 
νεβοκατεβαίνω σέ καράβια, πουθε
νά ό άδερφός μου. Τρεΐς ώρες παι
δευόμουν. Κατατσακισμένος, μά μέ 
τήν έλπίδα, δτι, τώρα έχει πάει σπί
τι μέ τό... αυτοκίνητό «μου», φτά
νω στήν Αθήνα· Σκασμένη’ στά

γέλια μέ ύπσδέχεται ή μάννα μου. 
«Ήρθε;
«—Καλέ ποιός;.. Πρωταπριλιά 

δέν εΐναι σήμερα;'! Καταλαβαίνετε 
τήν συνέχεια. ’Απ’ τά σύννεφα έ
πί σα. Τό αύτοκίνητο άκόμα τό πε
ριμένω.

—Νά τό περιμένης, πετάγεται ό 
Μαυρέας. Νά πάς μάλιστα νά δής 
μήπως ήλθε ό άδερφός σου. Δέν 
ξέρεις τί γίνεται!..

—"Ελα δέν μοΰ τήν σκδς! Μιά 
φορά τήν έπαθά·..

’Απευθυνόμαστε στόν Γαβριηλί- 
δη. * Εν τω μεταξύ, έχει σκεφθή έ
να «ύπέρ».

— Τήν φάρσα αύτή τήν σκάρωσα 
κάποτε, δώ καί τέσσερα πέντε χρό
νια, σέ μιά ήθοποιό, καί πρωταγω
νίστρια τότε. Λίγο πρίν άρχίση ή 
παράσταση μέ είχε έπισκεςθη μιά 
έπίσης πρωταγωνίστρια, ή άποϋα 
έπροκειτο νά πάη τουρνέ. Μεταξύ 
τους, ύπήρχε παλαιά άντιζηλία. 
Βρίσκω λοιπόν εύκαιρία, καί μπαί 
νοντας στό καμαρίνι της, τής δη
λώνω ότι ή άντίζηλός της συμφώ
νησε πρό όλίγου μέ τόν θιασάρχη 
μας γιά νά συμμετάσχη τοΰ λοιποΰ 
στό δικό μας θίασο. Δέν πρόφθασα 
νά τελειώσω, καί τήν βλέπω νά 
πετάγεται έξαλλη καί νά όρμδ κα
τευθείαν γιά νά βρή τόν θιασάρχη. 
Άπό πίσω τήν άκολουθώ έγώ, γιά 
νά κάνω γλέντι. Μπαίνει μέσα στό 
καμαρίνι του, καί χωρίς καμμιά 
διαδικασία τοΰ λέει:

—Απ’ αύτήν τήν στιγμήν παραι
τούμαι τοΰ θιάσου σας· Πρωταγω
νίστριες έχετε άρκετές.

—’̂Ανήξερος έκεΐνος ό φουκαράς. 
’Ανήξερος έκεΐνος ό φουκαράς. 

Τήν κυττάει στήν άρχή έκπληκτος, 
κΓ έπειτα βλέποντας έμένα σκασμέ 
νον στά γέλοια, άντιλαμβάνεται τή 
φάρσα μου, καί μέ μιμείται! Πΰρ 
καί μανία έκείνη, γιαπί νόμιζε πώς 
τήν κοροϊδεύομε !

ΚΓ άργήσαιμε ώς' πού νά τής’ 
ποΰμε, πώς ήταν πρωταπριλιά!

* * *
Οί έκλεκτές πρωταγωνίστριες, 

δίδες 'Άννα καί Μαρία Καλουτά, 
θά τό πιστέψετε; ’Ομολογούν πώς 
δέν είπαν ούδέπατε ψέματα. ΚΓ 
είδικώτερα, τήν πρωταπριλιά.

— Τουλάχιστον δέ μδς λέτε, τί 
σάς σκάρωσαν έσδς;

Ή  Μαρία σιωπά. ’Αδύνατον νά 
θυμηθή. Κι’ ή ’Άννα, «ό διάβολος 
τοΰ θεάτρου μας», δπως τήν άπο- 
καλοΰν γιά τήν χαριτωμένη 
τσαχπινιά της, μετά βίας. θαααται 
κάτι πού έπαθε:

— "Ημουν, μαθήτρια άκόμα στό 
Δραγάτσιο, δταν κάτι συμμαθή- 
τριές μου, μοϋ ιΐιταν πώς μέ ζητά 
ό διευ^ιντής στό γραφείο του. Έ- 
πήγα. Σοβαρός έκεΐνος, σήκωσε 
τύ βλέμμα του καί μέ κύτταξέ κα
λά-καλά.

— Τί θές; μοΰ κάνει»
— ... Δέν μέ ζητήσατε)
— Έγώ ;
— Μάλιστα! Μ* έστειλαν ol.j
— Χάσου άπό δώ γρήγορα! Ά 

φησες τό μάθημά σου, κουτσκόρι- 
τσο! Μά δέν ξέρεις πώς σήμερα 
εΐναι ή ήμέρα τής ψευτιάς καί 
τήν... έπαθες;

Κατακόκκινη άπό ντροπή έφυγα. 
ΚΓ άπό τότε, τήν πρώτη Απρι
λίου, έχω τό νοΰ μου. Ά ,  πάνε τά 
παιδιακίσια 1 Μ ι γ ά λ ω σ α  
π ι ά.·.

• * «
Ό  κ. Μακρής, καυχιέται, πώς, 

ουδέποτε, σκάρωσε, ή τοΰ σκά
ρωσαν τίποτα.

—  Νά σάς πώ. “ Ολοι μας δώ 
μέσα, άλληλοκοροΐδευόμαστε. Έ 
γώ κοροϊδεύω τόν Μακέδο, αύτός 
έμένα, κι* οΰτω καθεξής. Κάθε μέ
ρα έχουμε πρωταπριλιά, γλέντι, 
δράμα, κωμωδία. Τί μοΰ σκαρώ
νουν καί τί σκαρώνω; Αμέτρητα! 
Άδύνοαο νά τά θυμηθώ...

* * *
ΚΓ ή Ρένα Ντόρ, ή άλησμόνη- 

τη Κατερίνα στά «Κορίτσια τής 
Παντρειάς», άν, κι’ δπως όιμολο- 
γεΐ, έχει κάνει άμέτρητες φάρσες 
σέ συναδέλφους της, έν τούτοις, 
δυσκολεύεται νά μάς διηγηιθή τήν 
πιό ξεκαρδιστιική. Περιμένουμε λί
γο, καί μετά μάς λέει :

— "Ημουν άκόμα άσημη μπαλ- 
λαρινούλα. Χίλια δυό δνειρα έφτια
να. "Ενα βράδυ, μέ φωνάζει ό 
θεατρώνης μου, καί μοΰ δηλώνει 
πώς, κατάλαβε πλέον τήν άξία μου, 
κι’ άπό τό νέον έργο, θά λαβαίνω 
τριπλάσιο μισθό καί ρόλον πρω
ταγωνίστριας !

Ή  χαρά μου δέν λέγεται, κείνη 
τήν στιγμή. Γιά πότε έφτασα στό 
καμαρίνι μσς γιά νά πώ τό «εύ- 
τυχέστερο γεγονός τής ζωής μου» 
καί στ’ άλλα «κορίτσια», κι’ έγώ 
δέν ξέρω. Λαχανιασμένη δακρυ- 
σμένη, γελαστή, τούς τδπα.

Μ* άλλοίμονο! Τής είδα δλες, νά 
γελαΰν καί νά φωνάζουν:

— Δέν μδς τήν σκδς έμδς. 
Πρωταπριλικά Ρένα, τό θυμόμα
στε I

Γ Ε Ρ . ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΜ Η Σ

Τί ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ" ITU « Ν Ι Α  ΤΗΣ ZDH II I »  ΗβΟΠΟΐΟΗ

Ε Κ Ε ΙΝ Η : Μοΰ λέτε, σδς παροβκαλώ, τί λένε πάνω 
στή σκηνή γιά νά γελάσω κι’ έγώ;

Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ :  Μήπως κι* έγώ καταλαβαίνωι
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Μ Τ Α ΙΜ Τ Κ Ο  ΘΕΜΑ 
ΠΡΟΤΑΓΟΝΙίΤΕΙ ΤΟ ΨΕΝΙΜΑ
Εΐνε παληά συνήθειας ή μδλλσν παμπαλαίο 
τήν κάθε μιά πρωταπριλιά νά λέμε κι* ένα ψέμμα 
άν καί στήν χώρα μας αύτήν πού θάλλει ή έλαίοβ 
δλοι τό ψέμα τώχσυμε συνήθως εις τό αίμα.
Καί πρό παντός στό θέατρο μέ ίά πολλά μπερ.

(δέματα
δίνουν κοίί παίρνουν διαρκώς τά πιό μεγάλα ψέμ-

(ματα
κι’ όταν άκόμη, φίλτατοι, πρωταπριλιά δέν είν*. 
σχεδόν περίπου τά έξής μοοθαίνουν at Άθηναι: 
"Οτι θά δοΰμε σύντομα στήν πρόζα τόν Μανέλλη 
—‘Η Δημητρίου προσεχώς μαζί μέ τήν Ποζέλλι, 
νά κάνουν, άποικλείεται σάν τόν Τζίμ Λόντο πάλη, 
κΓ ά Μεσαλδς θά ξαναβρή τις Ούγγαρέζες πάλι. 
Αϋτη τή μέραο της ψευτιάς καί τοϋ μηνός τήν πρώτη 
καθένας μας, κατάπληκτος, μπορεί ν’ ακούση δτι:| 
Οι συμπολιται θέλουνε στόν «Μάκβεθ» τόν παπά, 
τόν Σταύρο τόν Σπυρόπουλο καμμιά δέν άγαπά 
γι' αύτά μου τά πειράγματοο, θά ποϋν πώς είν1 ά-

(θώο<
κι’ ό Λάσκος δέν έσπάραξε τών Μαουρώ τά.,.ζ ώ α 
Εΐνε τό ψέμμα πάντοτε μιά αγιάτρευτη πληγή 
κι* άπό τήν... άδιάψευστη θ’ άκούσης τήν πηγή.,
—Ό  Γιοτννουκάκης έπαψε νά ρεκλαμάρη «Ρέα» 
θά ξιαναγίνη θίασος Κοκκίνη καί Μαυρέα 
—Καμμιά πρωτοτγωνίστρια ποτέ ό> βάζει κλάκπί 
—Καμμιά δέν άπεκάλεσε τόν παραλή της «βλάκαΛ 
—Μετά τοΰ Μαυροκέφαλου ή Ααζαρίδου ζή 
—Καί ό Μαικέδος κόπτεται ύπέρ τοϋ.,.Σαμαρτζή. 
Τήν πρώτη τούτου τοϋ μηνός ένδέχεται ν’ άκούσης 

έντός τής Πρωτευούσης 
—Πώς κάποιος νέος συγγραφεύς γλυκά θά σοΟ

(μιλήσο
χωρίς νά πάρη πόζα 

—Ή  Ζαφειρίνη κυνηγά μέ γλύκα νά,.,φιλήση 
τήν ’Άννυ τήν Μιμόζα.

Ό  Μανιατάκης ό ντιζέρ δέν θέλει πλέον...δώρα 
—Ό  Μπέζος, μέ τήν πρέφα του δέν τρώει δλη τήν

(ώρα
—Τό Μεροπάκι άντιπαθεΐ τό πράσινο τραπέζι 
Κι' ό Πέτρος ό Κυριάκός στίς κοϋρσες πιά δέν

(παίζη!
Τή μέρα τούτη πάντοτε ώς δτου νά βραδυάση 
Δεκάδες ψέμματα θά δρη κανείς νά σ’ άραδειάση 
—θά πή πώς ό Σιμόπουλος καθόλου δέν φωνάζει 
—Ή  μήτηρ Ντιριντάουα δέν . κάνει μπέμπας νάζι 
—θά σταματήση ό Λάσκαρης μέ μιδς τά κτλαμ.

(πούρια του
πού λέει στήν τόση φούρια του 
κΓ έν μέσω τοΰ χειμώνος

—Κ Γ ό Πύρπασος δέν θά περνφ «Στιγμές άγά.
(πης» μόνος

Ψέμματα παρόμοια μπορεί ν* άκούσης κι’ άλλα 
κΓ άκόμα πιό μεγάλα.

Ο ράπτης Άργυρόπουλος χωρίς πολλάς πιστώσει  ̂
τά ροΰχα τών ήθοποιών στό μέλλον θά τά ράψη
Ό  Κυπαρίσσης ό γνωστός συνθέτης πείρας τόσης 
ένα κομμάτι όλόκληρο μονάχος τώχει γράψει.
—Ό  Γαβριηλίδης ό πα-tffp θά παίζη μέ παιδάκια 
καί δέ θά 6<£ζη στά μαλλιά στό μέλλον τσιμπιδάκια 
Καί τόν Σπαρίδτι// τόν ψηλόν προτοΰ τά χρόνια σώση 
θά σπεύση δλος ό θίασος καί θά τόνε...Χρυσώσιι 
Πρωταπριλιά θ’ άκούσετε άπό τό κάθε στόμα 

κι* άλλες ψευτιές άκόμα.
—Πώς ό Κλοτσώνης ό γνωστός ό γίγας είς τόν δγκοΐ 

είς τόν «’Εργάτη» δέ θά πιή γεμάτο τό λαγίνι 
—Πολλές μικρές δέ θά γυρνοϋν είς τάς όδούς μί 

» (φιόγκον,
κι' ό σκηνογράφος Άμπελδς καί συγγραφεύς θά

(γίντι.
—Κάθε ντιζέζ τής έποχής θά πάψη νά στονάρη 

κι’ έντύπωσιν οϋτως είπεΐν καλήν θά προξενήσω 
—Κι’ ή Αντιγόνη θά πετ§ χαρούμενη στόν Ά ρη , 

fj σ’ δποιον της... κ,απνίση.

κηΣ7 χ " Τ  μΣ£ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ
τήν τελευταία του περιοδεία στή 
Θεσσαλονίκη καί σέ δυό-τρεΐς άλ 
λες κύριες πόλεις τής Μακεδονί
ας. Παντοΰ ή φήμη του, τρέχοντας 
πιό μπροστά, τοΰ προετοίμασε 
μιά εγκάρδιαν ύποδοχή, πού άλή 
θεια, σπάνια συμβαίνει στό κοινό 
τής έπαρχίας πού δέν καταπίνει 
ε&κολα κάτι τι μόνο καί μόνο έ- 
πειδή Ετυχε ν’ άρέση στήν Α θ ή 
να !

"Ετσι τό τραγοΰδι τοΰ κ. Νικ. 
Περδίκη παίρνει μιά πανελλήνια, 
νά ποΰμε, καθιέρωση κι’ αύτό έ
χει μιά ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
αύτό πού χαρακτηρίζει τόν δημο
φιλή τραγουδιστή μας είνε άκρι
βώς μιά'ά θ η ν α ν κ ό τ η ς, ένα 
ξεχωριστό καί αποκλειστικό χρώ 
μα λαϊκό άθηναίΐκο πού δίνει στις 
διάφο£ες έπιτυχίες του.

Μπαίνοντας στό σπίτι του άκου 
με τή φωνή του. Τή λυγερή έκείνη 
φωνή, τή συμπαθητική, μέ τό έφη- 
βικό τό σκίρτημά της, ποΰ μέ τό 
πέρασμα τοΰ καιροΰ δυναμώνει

καί όμορφαίνει. Ή  εύγενική φωνή 
μέ τό καθάριο έλληνικό μέταλλό 
της.

—Ποιό είδος προτιμάτε, κ. Περ 
δίκη, τήν Όπερέττα ή τήν Επιθε
ώρηση;

—Δέν έπιτρέπεται νά είνε κα
νείς άχάριστος ποτέ του’ έτσι δέν 
μπορώ κΓ έγώ νά πώ τίποτε κακό 
γιά τήν Έπιθεώρηση, πού κυρίως 
μοϋ έδωσε τήν εύκαιρία νά ξεχω
ρίσω ώς τραγουδιστής καί νά 
προσθέσω ίσως κΓ έγώ κάτι τι μι
κρό στήν καλλιέργεια τοΰ έλα- 
φροΰ τραγουδιοΰ στόν τόπο μας. 
Άλλά  ή Όπερέττα εΐν  ̂ τό πραγ
ματικό θέατρο γιά δλα τά είδη 
τών ήθοποιών της καί πιό πολύ 
γιά τόν τενόρο. Τήν προτιμώ.

—Δέν βρίσκετε δτι σείς μέ τό 
ταγκό καί φήμη καί μισθό ανώτε
ρο κερδίσατε, πού στήν Όπερέτ
τα θά .τά πετυχαίνατε πάρα πολύ 
πιό δύσκολα, γιατί, δπως ξέρου- 
μ- τούλάχιστο άπό τό θέατρο τό 
δικό μας, «άστέρες» οί τενόροι 
τής ’Οπερέττας δέ γινήκοτνε ουτε 
αναγκάσανε καί παρασύρανε τό 
κοινό δπως σείς, ώστε οί έκ προ- 
θέσεως κατσούφηδες Αθηναίοι νά 
τραγουδοΰν μαζί σας; Μέσα σ’ έ
να θίασο ποΰ_ θά έπαιζε Όπερέτ
τα μόνο, προσωπικά τούλάχιστον, 
CA: νάνατε κάτι.

-•’Έχετε δίκηο, άλλά θά κέρδι-
- περισσότερη καλλιτεχνική χα

ρά καί δέν θά είχα κάθε μέρα τήν 
αγωνία τοΰ τραγουδιοΰ, πού πρέ-

ΤΟΝ κ. Η. ΠΕΡΑΙΚΗΐ Ρέττα ποιόν άγοπτήσατε περισσό
τερο;

πει άπαραιτήτως νά «πιάση», ά
φοΰ αύτό κυρίως είνε ή δουλειά 
μου, ή άμεση έκλαΐκευση' μοϋ δί
νει πάντα κουράγιο ή ύποδοχή 
τοΰ κοινοΰ βέβαια ή πάντοτε θερ
μή, άλλά γιά νά έκλα'ίκευθή στό 
πρώτο μπίζ ένα τραγοΰδι χρειά
ζεται κόπος, πολύς κόπος στήν έ- 
πικίνδυνη καί δχι καί τόσο θεα
τρική στιγμή τής ρομάντζας.

—Τί άναμνήσεις σδς άφησεν ή 
τελευταία περιοδεία σας;

—Σέ μιά μικρή πόλη μπήκα σ’ 
έ\ έστιατόριο άργά· μιά παρέα 
νέων ευγενικά τραγούδησε μιά 
παλαιότερη έπιτυχία,μου, κι’ δταν 
έφυγα τό τραγοΰδι τους —τό τρα
γούδι μου— μ’ έσυνώδευε ώς τό 
ξενοδοχείο. Λοιπόν, αύτή ή άνά- 
μνηση τής θερμής Αθηναϊκής νύ
χτας, πού τό ι^οεάρησα, πού κυρι
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—Τό ρόλο τοΰ άιθώου πρίγκηπα 
Κυκλοομίνου στήν περίφημη Όπε
ρέττα «Τσίν τσί λά» τοΰ Λομπάρ- 
δο καί τό ρόλο μου στά «Πέντε 
μπουμπούκια» του Σακελλαρίδη. 
Καί οί δυό ήτανε ρόλοι έλαφροί 
κωμικοί, τενόροι μπουφο-μπριλ- 
λάντε.

—Άπό τά τραγούδια σας;
—Δέν είπαμε δτι δέν πρέπει νά 

εΐνε κανείς άχάριστος; 'Όλα τά 
λάτρεψα. 'Όμως περισσότερο τή 
«Μόνια» τοΰ Κομνηνοΰ καί τό 
«Σάν πιώ κρασί» τοΰ Κατριβάνου 
πού μοΰ δώσοτνε τήν πιό πολύτιμη 
χαρά τοΰ κάθε ήθοποιοϋ, νά χει
ροκροτηθώ, γιά πρώτη φορά, άπό 
δλες τίς θέσεις τοΰ θεάτρου.

—Λένε πώς ή φωνή παίζει ρόλο 
ευνοϊκό στίς έρωτικές κατακτή-αρχοΰσε άπάνω άπό τή μικρή πό- . _ , ,

λη, πού τό χιόνι ήτανε μισό μέ- σείς να είμαστε άδια-
τρο, γιά μένα ήτανε κάτι τι τό 
συγκινητικό, τό -νοσταλγικό' θυμή 
θηκα πολύ τήν Αθήνα, τήν Έλλά  
δα τής Ελλάδος!

—Κάτι τέτοιο λέει κάπου καί ό 
Πίνδαρος. Τό ξέρετε;

—’Όχι. Οί δικοί μου οί Πίνδα- 
ροι εΐνε ό Γιαννακόπουλος, ό Πα- 
παδούκας, ό Σπυρόπουλος, ό Σακ 
κελάριος, ό Εύαγγελιδης, ό Καπε 
τανάκης, ό Γιαννουκάκης, ό Σύλ- 
βιος, ό Πετράς, ό Κιούσης...

—Άπό τούς ρόλους πού παίξα
τε ώς πρώτος δ^άξας στήν Όπε?.

κριτοι;...
—Συγγνώμη, δέν άνήκω στούς 

«μοιραίους» τενόρους' δέν τό βλέ
πετε;...
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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΑ
—Ό  κ. Β. Άργυρόπουλος άπεφάσισε όριστικά ν* 

ανασυγκρότηση τόν θίασό του.
—Ή  κ. Κατερίνα Άνδρεάδη μετά τήν «Έντα  

Γκάμπλερ» θά παίξη έλληνικό έργο.
—Ό  κ. Ά . Μακέδος αύξησε κοοτά 50 δραχ. ήμε- 

ρησίως τόν μισθό τών μπαλλαρινών του.
—Ό  κ. θ. Σακελλαρίδης δέν θά γράψη πιά μου

σική γιά έπιθεώρηση.
—Ή  δίς Ρίττα Δημητρίου συνεχάρη θερμότατα 

τήν δίδα Λουίζ(Ι Ποζέλλι γιά τίς θεατρικές της έ
πιτυχίες.

—Τό Ταμεΐον Εργασίας έπαυσε νά χορηγή δά
νεια σέ συνεταιρικούς θιάσους.

—ΟΙ ‘Έλληνες ήθοποιοί άνεγνώρισαν πώς οί 
ληνες συγγραφείς δικαιοϋνται νά εισπράττουν πο- 
σοστόν άπό τάς παραστάσεις τών έργων τους.

—ΟΙ 'Έλληνες κριτικοί άπεφάσισοτν νά γράφουν 
κατά συνείδηση.

—Ό  θίασος τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη θ’ άνα- 
βιδάση τό πρό τριμήνου άναγγελθέν πρωτότυπον 
έλληνικόν Εργο τών κ.κ. Χαιροπούλου καί Γ lo c w a -  
κοπούλου.

—Ό  ύποβολεύς κ. Μαμουνδς 8δωσε τόν λόγον 
του πώς δέν θ’ άντιγράφη τά έλληνικά έργα στό 
μέλλον άπό μνήμης.

—Ό  έν Αμερική θίάσος Κούρουκλη άπέστειλε 
πρός τόν κ. Ν. Χ-ατζηοοποστόλου 2.000 δολλάρια, έ
ναντι τών συγγραφικών του δικαιωμάτων γιά τά 
έργα του πού άπό εικοσαετίας παίζει στίς διάφο
ρες αμερικανικές πόλεις.


