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ΟΜΙΑΕΙ Ο Α Ο Ξ Α ΙΜ Ε Ν Ο Ι  Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν Η !

ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Κάθε φορά που έρχεται στήν 'Ελλάδα n tp v t i  
ένα καινούργιο θάρρος .-Π ώ ς έγνώρισε τόν

Τοσκανίνι.

νά ύφίστανται
<7εως τοΰ έπαγγέλματος τοϋ ή-[τό έξευτελισμόν τής παραμονής
θοποιοΟ, άπησχόλησε τελευταίως | εις τά κέντρα αύτά μέχρι πρωι-
τό ζήτημα των ήθοποιών και χο-: ας Καί μεχά τί)ν έκτέλεσιν δηλα-
ρευτριών τοΰ μουσικοΰ θεάτρου, 
αί όποϊαι εύρίσκονται εις τήν'α
νάγκην νά έργάζωνται περιοδι- 
χώς είς νυκτερινά κέντρο δια- 
ιτκεδάσεως (καμπαρέ).

"Οπως εΐνε γνωστόν ή έργα
σία τοΰ ήθοποιοϋ ώς έκ τής φύ- 
σεώς της δέν έχει μόνιμον χαρα
κτήρα και σταθερόν, δταν δέ 
δ ιά  διαφόρους λόγους ύφ ίσ Γα τα ι 
€'εατρική κρίοις, όφειλομένη εϊ-

Ό  κ. Μιχ. Μαντούδης

δή τοϋ μουσικοΰ ή χορευτικού 
μέρους των, μικροΰ ή μεγάλου 
κ α ι  μ έ  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ν  
έ π ί  π λ έ ο ν  κ α τ α ν ά - 
λ ω σ ι ν  π ο τ ο ΰ !

Παρόμοια κρούσματα δέν 6- 
πήρξαν άτυχώς σπάνια, άν καί 
θά άρκοΰσε καί ενα μόνον 5ιά νά 
προκαλέση τήν άγανάκτησιν καί 
νά έξεγείρη τήν συνείδησιν κάθε 
πολιτισμένου άνθρώπου καί ίδί
ως τής τάξεως τών ήθοποιών 
καί τών φίλων τοΰ θεάτρου.

Ή  ύποχρεωτική κατανάλωσις 
ποτοΰ είς τά νυκτερινά αύτά 
κέντρα. έχει καταργηθή άπό 
πολλοΰ εϊς δλην τήν Ευρώπην, 
τήν Αίγυπτον καί τήν Τουρκίαν, 
δυστυχώς δμως ϋφίσταται άκό

μη παρ’ ήμϊν,, Καί είνε μέν άλε
θες, δτι είς τά σχετικά συμβό
λαια τής προσλήψεως τών εργα
ζομένων είς τά κέντρα αύτά δέν 
μνημονεύεται πλέον ό δρος τής 
υποχρεωτικής καταναλώσεως πο

τοΰ, άλλ’ έξευρέθη άλλος δρος, 
έξ ϊσου δαρύς, τής υποχρεωτικής 
παραμονής τής άοιδοΰ ή τής χο
ρεύτριας καί μετά τήν έκτέλεσιν 
τοΰ μέρους της δι’ δλης τής νυ- 
κτός μέχρι τών πρωινών ώρών, 
όπότε ή ύποχρεωτική κατανάλω- 
σις ποτοΰ έρχεται πλέον ώς φυσι
κή συνέπε*χ.

Ή  Έπιτροπή Άδείας εύρέθη 
είς τή^ ανάγκην νά άντιμετωπί- 
ση σχετικά ζητήματα τά όποια 
προέκυψαν άπό τούς έξευτελι- 
σμοϋς αύτούς τής ύποχρεωτικής 

ποτοΰ είς τά

Τ ή ν  περασμένη Κυριακή τ ’ ά- 
πόγεμα ε ίχα  τ ή ν  χαρά νά  γ ν ω 
ρίσω τό ν  μεγα λύτερο πρεσβευτή 
τ ή ;  χώ ρα ; μ α ; οτό έξω τερικό. 
Π ρόκειτα ι γ ιά  τό ν  μεγάλα 6α- 
8ϋφυνο \ i/ c  Μ οσχονά . 'le v  λέω 
πρΓ-Ρευτή γ ια τ ί { έ ν  Kure.ia* κα
ν ε ί ;  " Ε λ λ η ν  πρεσβευτή; οτό έ|ω-

όύσκολα, μορφωμένα, πού γέμιζα ν 
ιστορικά δέατρα, εέατρα 1C.C0C δέ
σεων, δέατρα πού πάνω άπό τά σα- 
ν ιό ια  του ; πέρασαν οί μ ε γα λύ τε 
ρε, 6 ιε 8ν ε ϊ ;  ί ό , ε ; .  θέα τρα  σάν τή 
<'£j άλα τού Μ ιλά νο υ », τό "Κ ό δ ε ν  
Γ κ ά ρ ν τε ν »  τού Λ ο νδ ίνο υ , τό «Μ ε - 
τρ ο π ό λ ιτα ν» τ ή ;  Ν έ α ; Ύ ο ρ / η ί .

• ' ::··ί

τε είς τήν 
κατάστασιν 
ιδιαιτέρας
θεάτρου. εϋρίσκονται είς τήν j κέντρα καί έλαβε κατά τό π«- 
άνάγκην αί_ ήθοποιοί καί α ί χο-1 ρελθόν δλα τά μέτρα, τά όποια

εϊτε είς | καταναλώσεως

3δλως συνθήκας τοΰ | καμπαρέ ή καί άλλα παρεμφερή

ρεύτριαι τοϋ μουσικου θεάτρου 
νά ζητήσουν έργασίαν είς άλλα 
κέντρα διά νά αντιμετωπίσουν 
τό πρόβλημα τής συντηρήσεώς 
των. "‘ I άνάγκη αυτή παρουο'ιώζε 
ται κυρίως κατά τήν χειμερινήν 
περίοδον, όπότε σημειοΰται ση
μαντική χαλάρωσις τών εργασι
ών τών μουσικών θεάτρων. Καί 
τότε τά μοναδικά ϊσως μέσα ποΰ 
τούς παρέχονται σ’ αύτή τήν πε- 
ρίπτωσι εΐνε τά θέατρα ποικι
λιών (βαριετέ) καί τά νυκτερινά 
■κέντρα διασκεδάσεως (τά καμ
παρέ) , διά τά όποια κυρίως καί 
θά όμιλήσωμεν.

Ή  έργασία τοΰ ήθοποιοϋ είς
τά καμπαρέ, ή όποία είνε τόσον j έψεξής μέτρα.

τής επιτρέπει ή νομοθεσία, ή ό
ποία διέπει τάς έργασίας της, 
τιμωροΰσα μέ αύστηράς ποινάς 

τάς ήθοποιούς έκείνας. αί όποϊαι 
ήν’έχόηος.ν Λ»ιοΟ·«*,ς* £ρ«ί tpyu 
σίας, τόσον ταπεινωτικούς διά τό 
εϋγενές έπάγγελμα τοΰ ήθοποι- 
οΰ. Διά νά θέση δέ έτι αύστηρο- 
τέρους φραγμούς είς τό κακόν 
αύτό, προήλθεν είς τήν έκδοσιν 
καί νέας αύστηράς έγκυκλίου 
πρός δλας τάς θεατρικάς όργα- 
νώσεις καί τούς ηθοποιούς.—τήν 
όποιαν θά ϊδη ό άναγνώστης δη- 
μοσιευομένην είς άλλην στήλην 
τών «Παρασκηνίων» — διά τής ό
ποιας λαμβάνονται σοβαρώτατα

μακρυά άπό τίς καλλιτεχνικές 
του έπιδιώξεις, πρέπει νά θεωρη- 
ea ώς άναγκαίον κακόν, ώς κα- 
τάστασις ανάγκης, έφόσον είς 
αύτήν τόν έξαναγκάζει άποκλει- 
στικώς καί μόνον ή έλλειψις έρ
γασίας είς τό θέατρον καί ή ά
νάγκη τής άντιμετωπίσεως τών 
μέσων τής συντηρήσεώς του. Έ 
δώ δμως παρουσιάζεται ή έκμε- 
τάλλευσις τών επιχειρηματιών 
τών κέντρων αύτών ύπό τήν είδε- 
χθεστέραν της μορφήν, ό έξανα- 
γκασμός δηλαδή τόν όποιον έπι- 
Βάλλουν είς τάς ήθοποιούς καί I

Ά λ λ ’ αύτό μόνον δέν άρκεϊ. 
Νομίζομεν δτι έπιβάλλονται αυ
στηρότεροι καί βαρύτεραι κυρώ
σεις γενικώτερον κατά τοϋ οί- 
κτροΰ αύτοΰ εμπορίου τής λευκής 
σαρκός.

’Ά ς  τό σκεφθοΰν οί αρμόδιοι 
καί άς άντιμετωπίση τό Κράτος’ 
τό ζήτημα αύτό, δπως καί τόσα 
άλλα μέχρι σήμερον ζητήματα, 
καί άς είνε δέδαιον, δτι θά πρόσ
θεση ένα μεγάλον άκόμη τίτλον 
τιμής είς τό ένεργητικόν του.

MIX. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

Ή δίς Ήρώ Χαντδ στό ρόλο τής *'0λλαντέζας·» τοϋ Κάλμαν πού γιά 
πρώτη φορά παίχτηκε μέ μεγάλη έπιτυχία τήν περασμένη έβδομάδα

στή Θεο σαλονίκη.
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MIA ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ TOY ΘΕΑΤΡΟΥ MAI

TO ΑΡΜΑ TOY ΒΕΣΠΙΑ01
ΕΝΤΥΠΩΣΗ TOY ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗ

Ό Ν. Μοσχονας στό ρόλο τοΰ Ντό'< Φετνάντο οτό «Φιντέλιο» τοΰ Μπε-
τό δεν

τερ ικό ν'ά έκα νε  τόσου; φ ίλου; 
τ η ;  Έ λ λ ά δ ο ;,  νά  έκα νε τόσου; 
άνθρώπου; άπό τά πέρατα τ ή ;  γ ή ί  
νά  μ ιλή σ ουν γ ιά  τή  χώρα μα ;, κα ί 
κ α ν ε ί; πρεσβευτή; νά  χειροκρο- 
τήίηχε  τόσο πολύ, νά  ύπογράφη 
τόσα σύμφωνα φ ιλ ία ; —  πού μόνο 
οί τέχνες τόσο σφιχτά υπογρά
φουν —  οσο ό Ν ίκ ο ; Μ ο σ χονά ;.

Ό  ν έ ο ; άν£ρωπο; πού μέσα σ’ ε 
λά χ ισ το  καιρό κατώρθωσε, ά νεδα ί- 
ν ο ν τ α ; κατά  τό ν  πιό κ α λ λ ιτε χ ν ικ ό  
τρόπο όλα  τά σκαλοπάτια  τ ή ;  με
λοδ ρ α μ α τικ ή ; τ έ χ ν η ;,  νά  φτάσιι 
έ κ ε ΐ ποΰφτασε. Ν ά  σ υγκ ίνη σ η , μέ 
τ·> 6α3ειά φωνή του, άκροατήρια 
ι ·ι ι ·ι ΐΒ ΐ ι ·ι ιη ι ι ·ι ι ·ι ι ·ι ιη ι ι ι ι ι ι ·ι ι ·ι ι ι ι ι ι

Έ π ε ιδ ή  ό τρόπο; πού έφτασε ε 
κεί πού έφτασε ο Μ ο σ χονά ; ή τα ν 
τόοο ά λμ α τικ ό ;, ά λλά  και τόαο 
μυθιστορηματικό;, καί οί ίίρω ε; 
κά τι τέ το ιω ν  μυδιστορημάτων γ ί 
ν ο ν τα ι στό τέ λ ο ; μπλα,ξέδε;, παίρ
νου ν ένα  ύφο; «έγώ  είμαι καί κα 
ν ε ί ;  ;<Λλο;», φοβόμουνα πρίν  συν
αντήσω  τό ν  Μ οσχονά  οτι μετά  ά
πό τόσε; <5ό;ε;, τόσου; 8ριάμ6ου; 
ίά  ε ίχ ε  κάποιο ύφο;. Ε ίχ α  ξεχά- 
σει όμω ; πώ ; οί μ εγά λο ι, οί ά λη -

τάδινά μ ε γά λο ι κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ;  δέν 
ξέρουν αύτά.

‘Έ τ σ ι ,  σ υ να ντώ ντα ; τόν’ Μ οσχο 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα) 
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1ΗΜ0ΤΙΚ0 ΚΑΙ ΛΑΪ ΚΟ TPAfOYil
ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Β ' .
" (),~ι σχετικώς νεώτερο -

μϊ
7.2’-

χου-
μας μουσική ε- 

άπό τριάντα

πρό πάν 
οργανο-

στή Δημοτική 
ακουστεί πάνω 

χρόνια.
Καί ομως τδ ίδιο δέ συμβαίνει 

σέ ξλλους λαούς καί άκόμη σέ λα
ούς πού Ορίσκονται σέ πιό άμεση ε
παφή μέ τό Δυτικό μουσικό πολιτι
σμό» δπως ή Ουγγαρία ή ή Ρου
μανία.

Στή Ρουμανία» δπου βρισκόμου
να πριν-άπό λίγους μήνες, οί λαί- 
ν.οί τραγουδιστάδες καί 

των οΐ λαίκοί αύτοσχέδι 
παίχτες βρίσκουνε άκόμα σήμερα 
καινούργιους σκοπούς, βγαλμένους 
άπό τόν τονικό κόσμο της κατροπα- 
ράδοτη: λαϊκής των μουσικής, καί 
πού συγγεν«ύβυνε μέ δαύτηνε δσο 
δυό παληίς δημοτικές μελωδίες·

Τώρα τελευταία μοΰ έδό3ηκε ά
φορμή νά ποοσέξω τή νεοελληνική 
παραγωγή «Ιλαφράς» λεγομένης 
μουσικής, καί συναισί)άνθ·ηκα δλο 
τόν κίνδυνο πού διατρέχει τό μουσι
κό αισθητήριο τοΰ λαοΰ μας- "Αν 
δεν προσέξουμε σέ λίγα χρόνια, δχι 
μόνο θά στειρωθή κά&ε ίκανότης 
μουσικής δημιουργίας τοΰ 'Ελληνι
κού λαοΰ· άλλά Μ  εχη διαστραφή 
τόσο τό τονικό του αίσθημα, ώστε 
καί αύτή ή παληά, ή πκ'ροπαρά- 
δοτη δημοτική του μουσική νά τοΰ 
φαίνεται σάν ξένη, νά ξεχάση καί 
νά σβύση άπό τήν καρδιά καί το 
στόμα του·

Γ ι ’ αύτό νομίζω πώς έμεΐς· δσοι 
πονούμε γιά τά πεπρωμένα» γιά 
τήν έξέλιξη τής Έλληνικής μουσι
κής, πρέπει νά λάβουμε μιά θέση, 
νά άτενίσουμε καθαρά τά ζητήμα
τα τοΰ Δημοτικού καί τοΰ Λαϊκού 
μας τραγουδιοΰ καί νά τήν λάβου
με αύτή τή θέση δχι μέ λόγια, δχι

ίεωριες»
α.

άλλάμε αοειες μονο 
παντός μέ ε ρ 

Πώς θά ανυψώσουμε τή μουσική 
καλαισθησία τοΰ λαοΰ μας; Πώς θά 
τοΰ διαητρήσουμε τό τονικό καί ρυ
θμικό του αίσθημα; Πώς θά τοΰ ξυ
πνήσουμε τή διάθεση γιά μιά νέα 
δημιουργία έπάνω στούς παληούς 
μας ήχους καί τρόπους ·, Πώς θά 
καλλιεργήσουμε τή γνώση καί τή 
διάδοση τοΰ δημοτικού μας τρα
γουδιού, τής δημοτικής μας μουσι
κής στό αστικό σπίτι, στήν πιό 
μορφωμένη τάξη καί θά έξι,οβελί-
■ου'ΐε τα ρικτα γλυκανα/,ατα κα
τασκευάσματα τής σημερινής βιο
μηχανικής μουσικής παραγωγής;

Σε καμμιάν άλλη τέχνη δέν έ- 
φαρμόζεται τόσον καλά ή αρχαία 
παροιμία: «Ιδού ή Ρόδος» ιδού καί 
τό πήδημα», δσο στή μουσική.

Τ ί νά τίς κάνουμε δλες τίς συ
ζητήσεις, δλες» καί τίς ωραιότερες 
διαθέσεις στή μουσική, δταν λείπει
ή πράξη καί ή έφαρμογή. Ο,τι κι
άν καταστρώνουμε ωραία στό χαο- 
τ! ή τό διατυπώνουμε θαυμάσια στή 
θεωρία, είνε άχρηστο δταν τή στι
γμή πού τό εκτελοΰμε μάς άφίνει 
ψυχρούς καί άσυγκίνητους. Μάς 
χρειάζουνται τραγούδια λαϊκά, 
τραγούδια γραμμένα πρίν άπ’ δλα 
μέ πραγματική συγκίνηση. ;ιέ αλη
θινή καλλιτεχνική πνοή, άλλά καί 
συγγοόνως άπλά» εύληπτα» βασι
σμένα δσο τό δυνατόν στό Ελληνι
κό τονικό αίσθημα, στόν Έλληνικό 
ρυθμό, στήν Έλληνική άντίληψη 
τή* ώμοοφιάς, τις Χάοης· Τοα- 
' " ' ’δια πού νά εινε άπλά σάν ττν 
Έλληνική γραμ'ΐή καί φωτερά σδν 
τον Έλληνικό Ήλιο· πυρωμένα νι* 
ίλίοοοσα. Σέ τόπο πού δ λεβέντης 
τοΰ νωοιοΰ σ·νν σ-'Λνει τό νορό δί
νει τό μαντήλ’ του σττ,ν τανώοηα 
(Ή  συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

Γ0 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΝΕ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΟ Σ;
'Ομιλούν οί κ. κ. Ξενόπουλος, Τ. Μωραϊτίνης, 

καί Γ. Πώπ
Θηρίο μέ μεγαλύτερη λαιμαργία 

άπό τήν έπικαιρότητα ουτε ή μυθο
λογία δέν αναφέρει. Κάθε μέρα χι
λιάδες έγχέφαλοι έργάζονται γιά

Ό  κ. Γρ. Ξενόπουλος

νά τήν τροφοδοτήσουν τήν έφηίμε- 
ρίδα. Καί δμως όί τρίτες καί τέταρ
τες εκδόσεις τους έχουν δάλει κι’ δ
λας στό περιθώριο αύτό πού είχε 
ένδιαφέρον έδώ καί μιά ώρα. Τίπο
τε δέν σώζεται, τίποτε δέν αξίζει έ
πειτα άπό 24 — τό πολύ — ώρες. 
Μέ τήν έσχατη περιφρόνηση τυλί
γουμε μέ τήν έφημερίδα, πού δέν> 
πρόφτασε νά ζήση μαζί μας μιά 
μέρα άκόμη, τά ψάρια μας, μέ τ?".1 
Ιδια εύκολία καί τά παπούτσια μας. 
Τό πολύ-πολύ ν’ άπασχολήση σάν 
γεροντοκόρη πιά, στά ράφια τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, κανένα ι
στοριοδίφη, τόν κ. Βέη λ.χ.. τόν κ. 
Λάσκαρη, τόν κ. Σιδέρη, γιά νά 
θυμηθώ τούς πιό γνωστούς Λου- 
κούλλους τών λησμονημένων εντύ
πων. 'Ώστε τό πιό θνησιγενές άπό 
τά έντυπα είδη είναι ή έφημερίδα 
Λίγο περισσότερο κρατιέται τό πε 
ριοδικό. Καί τά δυό μαζί άναδιώ 
νουν δέδαια άπό τούς άνθρώπους

πού ασχολούνται μέ τήν ιστορία. 
Άλλά  τό παρόν τοϋ ιστορικού εί
ναι τό παρελθόν, τό μέλλον ξεχνιέ
ται ή τοΰ είναι άδιάψορο.

’Έτσι λοιπόν άπό τή φαγάνα τής 
έπικαιρότητος δέ μένει τίποτε. Καί 
δμως καί τό πιό άνάξιο λογοτεχνι
κό διδλίο — μιά ποιητική συλλογή 
λ. χ. — δέν μάς άφήνει ήσυχους δ
ταν βρίσκεται στή βιβλιοθήκη, μας. 
Δέν μπορεί λοιπόν -καί τό ρεπορτάζ 
μιας έφημερίδος νά σταθή ανεξάρ
τητα σάν ένα λογοτεχνικό είδος, 
ώστε ξεφεόγοντας άπό τό έπίκαιρο 
νά χαίρεται τή μακροβιότηΐα άν 
δχι τήν αιωνιότητα; Αύτό τό σκοπό 
έ'χει ή σημερινή μας ερευνά, νά 
γνωρίση τίς γνώμες τών ειδικών 
πού έχουν καλλιεργήσει καί τό έ'να 
καί τό άλλο.

Αρχίζουμε άπό τόν σεβαστό μας 
Ακαδημαϊκό κ. Ξενόπουλο.

Ό  κ. Τιμ. Μωραϊτίνης

Τόν βρίσκω στό ϊδιο σπίτι πού ι 
τόσες περιγραφές έχει προκαλέσει | 
στό ϊδιο γραφείο τό ασφυκτικά
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα) 1

Τώρα πιά τό '«Άρμα τοϋ Θέσπι- 
δος» έχει συγκροτηθή, διάλεξε *ά 
έργα του καί προετοιμάζεται μέ 
σοβαρότητα καί μέ άκούραστην έ- 
πιμονή στή σκηνή τοϋ Βασιλικοϋ. 

r- ι··* ^ri-ΓΑ-, .C'r ·ά. Τ
δοκιμές του : ή έπιθυμία ■ νά κε?- Γ  
ταλάβω τή δουλειά του καί τήν 
πνευματική του κατεύθυνση καί ή 
άγάπη μου στό σκηνοθ'όΐη του, τόν 
κ. Π. Κατσέλη. πού μοϋ εΐνε δια
νοητικός άδελφός, άνθρωπος τής 
μελέτης καί τής άναζήιΐησης, πού 
ώς τά τώρα ήτανε ό μόνος ανεκ
δήλωτος άπό τούς νεωτέρους, πού 
άγαπήσανε τό μόχθο, πλατύτερα 
καί φανατικά, τοΰ σκηνοθέτη, γιά 
νά βοηθήσουνε μέ αύτόν τήν πρό
οδο τοϋ θεάτρου μας.

Τρία έργα τούς άπασχολοϋν 
τώρα : Ό  «Έπιθεωρητής>. ή
«’Άννα Κρίσιτι» καί ό «Όθέλλσς».

Είχα τήν καλή τύχη νά παρα
κολουθήσω λίγο τό δεύτερο και ο
λόκληρη τή δεύτερη πράξη τοϋ 
τρίτου, πού κράτησε δυό ώρες καί 
μισή· οί άτομικές μου δουλειάς 
δέν μοϋ έπιτρέπανε νά μείνω πε
ρισσότερο άπό μία ώρα' δέν τό 
κατάλαβα καί έμεινα τόσο πολύ' 
ή πρόβα είχε πολύ ένδιαφέρον.

’Έχω  δή πρόβες πολλές' είδα 
π. χ. σέ περιοδεία λόγιο θιασάρ- 
χη πού έπρεπε ν’ άνεβάση τό έρ
γο γιά μιά μέρα. νά κάθεται νά 
δίνη θεωρητικές έξηγήσεις. νά έ
πι βραδύνη τήν έικμάθηση καί νά 
ζαλίζει τούς ήθοποιούς· είδα σκη
νοθέτη θεάτρου, άπόστρατο τώ
ρα. νά κόβη πρόχειρα, νά συ<μ- 
πτύσση τό έργο μεγαλοφυούς συγ
γραφέα, χωρίς δισταγμό καί νά 
έπιχειρή άβασάνιστα νά «σκηνο- 
θετήση» σκηνές, πόύ τίς έβλεπέ 
γιά πρώτη φορά. Πώς δούλευε ό 
Πολίτης, πώς δουλεύει ό Ροντή- 
ρης· ό Μαυζενίδης, ό Σαραντίδης, 
δέν εύτύχησα νά ξέρω· τώρα βλέ
πω δοκιμή μεγάλου θιάσου τέ
τοιου γιά πρώτη φορά.

Ό  κ. Κατσέλης τό έργο — στί
χο πρός στίχο — τό ήξερε άπ' έ
ξω’ καμμιά δήθεν έμπνευση τής 
στιγμής δέν είχε θέση· ή δημιουρ
γική σκηνοθετική έργασία εχει 
πρ>οηγηθή καί θαύρασα, ίδίως στόν 
Ίάγο, πόσο οί στίχοι διπλασιαζόν
τουσαν ή καλύτερα πολλαπλασια- 
ζόντουσαν ώς έννοια κά^ω άπό τή 
διδασκοιλία τοϋ κ. Κατσέλη, πού 
τούς έδινε μιά προέκταση, πού έξ 
αίτιας της καί μόνο θά γίνη εύτυ- 
χής ό Θεατής ίου. Καί δέ συμβαί
νει τοΰτο στόν «Όθέλλο» ειδικά, 
που, δπως εΐνε γνωστό, έχει κάνει 
γι' αύτόν μελέτες ό κ.' Κατσελης, 
άλλά καί σιήν «’Άννα Κρίστι» τό 
ϊδιο γινότανε. 'Ένοος τόνος γλυ
κός, ήρεμος, πνευματικός κυριαρ
χεί καί ό γερός ό κόπος τοϋ σκη
νοθέτη τόν κάνει νά βασιλεύη ά
πάνω στό θέμα του χωρίς νά πε- 
λαγώνη σέ θεωρίες, πού θά τραι- 
νάρανε τήν πρόβα καί πού θά φλο-1 
μώνανε άγονα τούς ήθοποιούς. )

Μαντεύω δτι καί ή κίνηση τών 
ήθοποιών γενικά θά εΐνε καινούρ- 
γιςχ ώς πρός άλλο άνέβασμα τοΰ 
έργου, προσέχω στόν εκφραστικό 
τόν τρόπο στό σύνολό του καί σά 
νά θέλη νά έμπεδώση τίς έντυπώ- 
σεις μου αύτές. ό κ. Κατσέλης, 
σκύβει πρός τό μέρος μου, καθώς 
καθόμαστε κοντά, στήν σκοτεινή 
αίθουσα τοϋ Βασιλικοϋ καί 
λέει :

— Ζητούμε τήν άνάδειξη 
ποιητικής ούσίας τοϋ έργου κάθε 
φορά. φροντίζοντας νά τον έκφρά- 
σουμε ρεαλιστικά, πατώντας μέ 
άσφάλειαστίς γερές βάσεις ένός 
τέτοιου αισθητικού «πιστεύω», άλ
λά. φυσικά, καθώς τό άπαιτοϋν οί 
πνευματικές άνάγκες τής έποχής

μας, ό ρεαλισμός αύτός άνεβαίνει 
καί γίνεται πνευματικός' δχι λοι
πόν νατουραλισμός, άλλά ρεαλι
σμός. έτσι πραγματοποιημένος, 
πού εξελίχθηκε σέ Δόγμαν

φίλος
τό θίασο ιαιά τέτοια
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έκλεχτός μδυ φίλος ^αί π 
έξυπηρετήση

* φ
;όσ ο θα

άντίληψη, πού εΐνε καί ή πιό γό
νιμη /ία τή μόρφωση τοΰ κοινοΰ 
μας καί ή πιό απαραίτητη. Τόϊδιο 
συμβαίνει καί προσκειμένου γιά νά 
γραφοϋν άξια έλληνικά έργα.

Βρίσκω εύκαιρία τή διακοπήν 
αύτή καί ρωτώ :

Τί άλλο πρόβλημα σχετικό μέ 
τό ρεπερτόριο σδς άπασχολεί; 
έξόν άπό τά κλασσικά έργα. πού 
κάνετε πολύ καλά καί άρχίσατε 
νά τά βάλετε μπροστά πρώτα; 
Μοϋ αρέσει αύτό σάν ένα σύμβολό

Ο κ. Π· Κατσέλης πρώτος σκηνοθέ
της τοΰ άρματος τοΰ θέσπιδος

πώς ή δουλειά σας θά εΐνε κυρίως 
ποιητική — θεατρική, δηλαδή έρ
γα. πού. ένώ εΐνε «θεατρικά», εΐνε 
μαζί καί ανώτερα σιήν έμπνευσή 
τους καί στήν έκτέλεσή τους. Βέ
βαια, δέν σημειώνω φωνογραφικά 
τό διάλογό μας, δανείζομαι άπό 
"ή μνήμη του τίς έννοιες καί γρκχ- 
φω «έντύπωση» φυσικά, 

ι _— Σας τό λέω· γιοςτί θά σας ά- 
( ρέοη ! Φιλοδοξοΰμε ύπό τήν έμ- 
; πνευση καί καθοδήγηση τοΰ Γενι- 
I *.οΰ μας Διευθυντοΰ κ. Κω-, 
j στή Μπαστιά, νά ξανοοιαρουσιά- 
j .ίουμε καί κωμειδύλλια, πού ή
ταν έργα προοδευτικά στόν καιρό 

ι τους, γιά τό θέατρό μας· πού έπο- 
μένως συντελέσανε στήν πρόοδό 
του καί πού αγαπηθήκανε άπό τό 
λαό μας· δέν θά εΐνε οί παραστά- 
( Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Μ Υ«υ£ ΑΠΥΠΑΡΚΤΟΣ

Δ ιαδάσαμε σέ μιά πρωϊνή 
έφημερίδα πώς «ή έμφάνι- 
ση καί ή μεγάλη έπιτυχία 

τής εξαιρετικής καλλιτέχνιδος κ 
Κατερίνας Άνδρεάδη είς τήν θει 
οαλονίκην καταρρίπτει τόν μΰ· 
θον δτι οΐ θεσσαλονικεΐς ύπο- 
στηρίζουν μόνον τό έμπορικόν θέ
ατρον».

Δέν νομίζουμε πώς έπρεπε νά 
πάη στή Θεσσαλονίκη ό θίασος 
τής κ. Άνδρεάδη γιά νά καταρ- 
ριφθή ό μΰθος αύτός. Πρίν άπό 
τήν κ. Άνδρεάδη είχαν έπισκεφθή 
τή Μακεδονική πρωτεύουσα οί 
θίασοι τοΰ Βασιλικοϋ θεάτρου καί 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη. Καί 
ή έμφάνιση τών δύο αύτών θιά
σων άπέδειξε πώς τέτοιος μΰθος 
ούδέποτε έδάρυνε τό καλλιτεχνι
κόν ένεργητικό τών θεσσαλονικέ- 
ων. Ή  έργασία λοιπόν πού εκανε 
ό θίασος τής κ. Άνδρεάδη — καί 
είνε πρός τιμήν τών θεσσαλονι- 
κέων αύτό — δέν καταρρίπτει κιχ 
νένα μύθον, άλλ’ άποδεικνύει γιά 
μιά φορά άκόμη πώς τό κοινό τής 
Θεσσαλονίκης ξέρει νά διακρίνη 
τό καλό καί νά τό ύποστηρίζη.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Φ ΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Σ τήν αίθουσα τής γαλλικής αρ
χαιολογικής σχολής έδωσε 
διάλεξη ό γνωστός Βέλγος 

φιλέλληνας καί Ελληνιστής κ.
Ανρί Γκρεγκόν· πού σκοπόν , είχε 

ν απόδειξη—καί τό άπέδειξε~πώς 
τό γαλλικό έπος τοϋ Ρολάν έχει 
ά;1εση σχέση μέ τήν «Άλεξιάδα» 
τής "Αννας Κομνηνής.

Παράλληλα έχουμε ύπ’ δψει μας 
μελέτην ‘Έλληνα λογοτέχνη πού ά- 
γωνίζεται ν’ άπόδειξη πώς ό Βι· 
τσέτζο Κορνάρος δέν εΐναι "Ελ
ληνας κι’ ό «Έρωτόκριτός» του μί
μηση ξένου έπους! !

Σ Κ Υ Ρ 1ΑΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ε ^τδόθη οέ νέα ίπ"·Γ> Πι·/ υΛ 
ώ ίδ ό σ η /  ά ζ ιό Λ ο γ η  α υ μ ΐ ο λ ή '  
στή λαογραφία τής Σκύρου 

μέρος τής μεγάλης περί Σκύ-
· ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · π · ι ι · ι ι Β | | Ι Η Ι Ι |Β )

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ο κ Α Ε ί Ν ΐ ίΑ ί  r a o r a o i
ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΕΙ Π Ι  ΑΜΕΡΙΚΗ

Μ ί« in s  ίϊΙΜΗΟί ΜΙ!
ΟΜΑΧΑ, Μάιος. — Πρό τριμήνοχ, 

σχεδόν έφευρέθη στήν Αμερική 
καί έτέθη είς κοινήν χρήσιν νέον 
μουσικόν όργανον, στό όποιον έ
δόθη τό δνομα «Νοδακόρντ».

Διά τοΰ όργόινου αύτοΰ έπιτυγ- 
χάνονται δλοι οί συνδυασμοί τών 
όργάνων τής συμφωνικής όρχή
στρας.

Τό όργανον αύτό, πού γρήγορα 
θά τεθή είς κοινήν χρήσιν, παρου
σιάζει είς τό αμερικανικόν κοινόν 
ό Έ λ η ν  μουσικός κ. Λεωνίδας 
Πουλόπουλος. ό όποιος περι<:ρχό- 
μενος τάς άμερικανικάς πόλεις, δί 
δει είδικάς συναυλίας πού προ- 
καλοΰν τόν θαυμασμόν τοΰ κοινοΰ. 
Η άναγνώρισις τοΰ όργάνου αύ
τοΰ, πού εισάγει κενά δαιμόνια 
είς τήν σύνθεσιν τών συμφωνικών 
συναυλιών, συνάγεται καί άπό τό 
γεγονός δτι ό κ. Πουλόπουλος κα
λείται νά δώση συναυλίας καί ά
πό τούς ραδιοφωνικούς "σταθμούς 
δι’ ή μάς δέ τούς "Ελληνας άποτε- 
λεΐ μεγάλην Ικανοποίησιν καί μδς 
κάμει ύπερηφάνους τό γεγονός δτι 
πρό έκάστης συναυλίας, ό έκάστο 
τε έκφωνητής αναγγέλλει δτι έκ- 
τελεστής είναι ό «καθηγητής κ. 
Λεωνίδας Πουλόπουλος άπό τάς 
Αθήνας τής Ελλάδος».

Αί άμερικανικαί έφημερίδες ά. 
φιερώνουν ένθουσιώδη έγκώμισ τό 
σον διά τό δργανον, δσον κοί διά 
τόν "Ελληνα μουσικόν κ. Λ. Που- 
λόπουλον.

Ή  έφημερίς «Τριμπούνα» γρό-

μου

της

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΛ ΙΔ Α  :
Τό διήγημα τοΰ κ ΜΕΝ. ΛΟΥΝΤΡΜΗ

.,ΑΙΑ ΤΗΝ ΛΟΞΑΝ” ΚΑΙ ΤΟ ΨΠΜΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Σ Ε Λ ΙΔ Α :
Δύο ίνδιαφέρουσες ανταποκρίσεις άπό τό έξωτερικό

«,Μ ΙΓΑΑΙΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”

• Του ίν ί*ωμη συνεργάτου μας κ.
Η. ΜΑΓΚ ΛΙ Β Ε Ρ Α  καί

..Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ”

τοϋ έν Παριαίοις συνεργάτου μας
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

» έξάμηνος > 70
Ισυρκίας έτησία Λ. Τ. 2
Αίγύτπου > Γρ. Δ. 50

'Αμερικής > Δολλ. 3 
Πάσα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν στΐογραφήν 
τοϋ Διευθυντοΰ r.al τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικοί). 

Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Παπαρρηγοπούλου 4

ρου άνεκδότου λαογραφικής 
έργασίας τής κ. Νίκης Πέρ
δικα πού τελευταία 6ραδεύ- 
βηκε άπό τήν 'Ακαδημία γιά τόν 
πλούτο, τήν πρωτοτυπία καί τήν 
έξαιρετικήν έπιμέλεια τής περι
συλλογής ϋλικοΰ τελείως άγνώ- 
ατου.

Στά «Σκυριανά τραγούδια» της 
ή κ. Νίκη Πέρδικα μέ ξεχωριστή 
λυρική διάθεση ζωγραφίζει στά 
μάτια μας τή ζωή τής Σκύρου μέ 
τά πανάρχαια ποιητικά έθιμα.

Άγγελοκαμωμένοι τσοπάνηδες 
,καί μαριόλοι πονηροί, πού ξετρελ 
Χαίνουν τις γυναίκες, κοπέλλες 
χαμηλοβλεπούσες καί κοκκινομά- 
γουλες, δλοι οί λαϊκοί τύποι ή 
άγάπη τής μάννας γιά τό μικρό 
της· ό πόνος τής ξενητιάς καί τοΰ 
Χά,ρου ζωντανεύουν $ιέσα στούς 
στίχους τους. Τό «Κύριε έλέησον» 
στή Σκυριανή παραλλογή του, τό 
μοιρολόγι τής Παναγίας μέ τήν 
πονεμένη του δραματικότητα δλα 
πρέπει νά διαδασθοΰν μέ προσο
χή άπό δσους θέλουν να γνωρί
σουν πλατύτερα τήν έλληνική λαϊ 
κή ψυχή στις πιό βαθειές της έκ- 
δηλώσεις.

ΤΑ «ΕΥΘΥΜΑ Π Α ΡΑ ΣΚΗ Ν ΙΑ »

Α πό τό σημερινό φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» έγκαινιά- 
ζουμε τό ξένο ευθυμογρά

φημα, πού θά δημοσιεύεται στή 
σελίδα τών εύθυμων Παρασκηνί
ων. Ή  μετάφραση καί διασκευή 
τών ευθυμογραφημάτων θά γίνε
ται άπό τόν τακτικόν συνεργάτην 
μας κ. Δ. Ν. Παπαγιαννόπουλον.

"Ετσι μέ τό ξένο εύθυμογράφη 
μα καί τήν σατυρική στήλη τοΰ 
έκλεκτοΰ συνεργάτου μας «Πα- 
ρασκηνιακοΰ» πού ξαναρχίζει τή 
συνεργασία του άπό σήμερα, τόν 
κ. θίσδιο κτλ. στά «Εΰθυμα Πα
ρασκήνια» ό άναγνώστης μας θά 
βρίσκη τήν ξεκούραση, τή χαρά 
καί τό γέλιο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
φει μεταξύ τών άλλων καί τά 
έξής:

«Ό  κ. Πουλόπουλος λείπει μόνον 
ϊξη μήνες άπό τήν ’Αθήνα. ’Ε 
κεί διηύθυνεν έπανειλημμένως συμ 
φωνικήν όρχήστραν. έχει δέ παρα
κολουθήσει συμφωνικές όρχήστρες 

-νίς τήν τΛμερική\^ κβΐ τούί τρεις 
τελευταίους μήνες έπιδεικνύει τήν 
παράξενη αύτή έφεύρεση τοΰ Χάμ 
μοντ, «Νοδακόρντ».

Τό δργανο παράγει ήχους πιά
νου, όργάνου, διολιοΰ, τσέλλου> 
κλαρίνου, μπάσσου, άγγλικοΰ κόρ 
νου γαλλικού κόρνου καί μπάσ
σου κόρνου.

Τό άνωτέρω δργανον έργάζεται 
μέ ήλεκτρισμό έχει ένα πληκτροφό 
ρο άπό 72 κλειδιά, όμοιάζει δέ μέ 
έν μικρογραφία πιάνο· ’Έ χε ι ενα 
πεντάλ έργαζόμενο μέ τό πόδι πού 
κανονίζει τήν ποσότητα τοΰ ήχου. 
Ό  ήχος τοΰ διολιοΰ, τσέλλου, 
γαλλικοΰ κόρνου άκόμα καί τής 
χαδανέζικης κιθάρας, τοΰ όργά
νου καί .τίλ.νον πολλών όργάνων, 
δίνεται άτιό ’■ό 1 χειρισμόν τών 
κλειδιών ποΰ δρίσκονται στό 
μπροστινό μέρος.

Χωρίς άαφι?ολίαν· τό «Νόδα· 
κορντ» κάτω άπό τό παίξιμο τοΰ 
χ. Πουλοπούλο.ι γυρίζει γρήγορα 
άπό συμφασική μουσική στίς έλα· 
ψρότερες συ Λ  ‘σεις καί διατρέχει 
άπό τήν βαθύ μπάσσο είς ιήν 
«αούμπα» μέ όμοιότητας κλαρίνου 
καί φλάουτου >

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
•Ετελέσθησαν έν Θεσσαλονίκη οΐ γότ

θοι του ταμίου καί διαχειριστοΟ του 
θιάσου Κατ. Άνδρεάδη κ. Άνδρ . Μα. 
ρ>ουλίδου ίιετά της δίδος Βικτωρίας 
Βαψειάδου.

4—11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1879
— 5 ’ Ιουνίου. Ό  «Ελληνικός 

δραματικός θίασος» τοΰ Βασιλει 
άδη — όχι φυσικά τοΰ ποιητή — 
έπαιζε στήν Πάτρα’ άπόψε δίνει 
γιά πρώτη φορά τήν τραγωδία 
«Ό Νέρων έν Κορίνθω», σέ 'ίαμ
βους δέδαια καί σέ καθαρεύουσα' 
τό έργο τό είχε γράψει ντόπιος 
ποιητής, νέος, όνομαζόμενος Ρη- 
γόπουλος.

—Χτές πρώτη πάλι στό «Μέναν
δρο» : «Λάζαρος ό βοσκός» τοΰ 
Βουσσαρδί, μετάφραση Π. I. Τυ- 
πάλδου.

— 9 ’ Ιουνίου. «’Αδιάφοροι» καί 
«Πρός τό θεαθήναι» μονόπροίχτη 
κωμωδία τοΰ "Αγγέλου Βλάχου.

—Ό  θίασος Μ. Άρνιωτάκη (σύμ 
πράξη Γ. Νικηφόρου) έτοιμάζε- 
ται γιά τή Σμύρνη, δπου θά δώ
ση τριάντα παραστάσεις, στή Χίο 
θά πάη ό θίασος Καρδοδίλλη — 
Πετρίδη.

— Στό θέατρον «’Απόλλων» τής 
Χίου, παίζει ό θίασος ’Αντωνίου 
Τασόγλου- όνομαζότανε «θέσπις». 
Τόν Ά ν . Τασόγλου τόν κάλεσε 
γιά ένίαχυση καί γράφει στό 
μονόφυλλα, πού τόν άναγγέλλει: 
«Ό  ένθερμος ύμών ζήλος πρός 
τήν έλληνικήν σκηνήν έρως καί 
ή έκ τούτου έπιδαψιλευθεΐσα ή- 
μΐν άπό τής ένάρξεως τών ήμε- 
τέρων παραστάσεων προστασία,

παρώτρυναν ή μάς, έπειδή ό θία
σος ήμών έστερεΐτο διοίπρεποΰς 
πρωταγωνιστοΰ, νά προσκαλέσω 
μεν... τόν A. Τ., δστις πανταχού 
μέν, (δίς: δέ έν ’Αθήναις τή έστία 
τών κατά τήν ’Ανατολήν φώτων, 
άνέδειξε τήν έλληνικήν σκηνήν έν 
πολλοΐς ϊσην πρός τάς εύρωπαί- 
κάς, ούκ έπί σμικρόν δέ ώς έκ 
τούτου έλάμπρυνε καί έκλέϊσεν. 
Εύελπιστοΰμεν λοιπόν δτι ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ήρωος τούτου 
τών ’Ελλήνων ύποκριτών θέλομεν 
κατωρθώση ού μόνον τής προστα 
σίας καί συνδρομής ήμών άξιοι 
νά φανώμεν, άλλά καί τών έξοχω 
τέρων ποιητών έργα έπιτυχώς νά 
διδάξωμεν».

—Στίς 5 ’ Ιουνίου παίξανε τόν 
«Μοσχομάγκα τών Παρισίων», πού 
ό Τασόγλου έκανε τόν «Μορίνον, 
στρατηγόν καί πατρίκιον τής Γαλ 
λίας» καί στίς 10 τοΰ Ιουνίου 
πού ήτανε καί Κυριακή τόν <·Βε 
λέϊλ τόν υιόν τής νυκτός», δπου ό 
πρωταγωνιστής έκανε τόν «Δοΰ 
κα τοΰ Σύλλα». Κκμωδία δέν εϊ 
χάνε, «δντος διεξοδικοΰ τοΰ δρά
ματος».

—Ό  Τασόγλου φυσικά, παρά 
τή διαφήμιση τοΰ προγράμιιατος, 
πρωταγωνιστής φίρμα δέν ήτανε 
δημοσιεύσαμε τό πρόγραμμα ώς 
ντοκουμέντο.

γιαν. σιδ.

Η  Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ο Υ  Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Υ  
Θ Α  Γ Ι Ν Η  Σ Τ Ο Ν  Ι Π Π Ο Δ Ρ Ο Μ Ο

Ή  έορτή τβΰ Ήδοποιβΰ .άπεψα- 
cioSn όριοτικά νά <5e6f) οτόν Ιπ 
πόδρομο τοΰ Φαλήρου.

Ή  Έπιτροπή ποΰ ουνηλΒε τήν 
περασμένη Δευτέρα αί αύοκεψη 
στό Δημαρχείο ύπό τήν προεδρί
αν τοΰ Ύπουρνοΰ-Διοι/ητοΰ Πρω- 
τευβΰοης κ. Κ. Κοτ$ιά καί πού σ’ 
αύτήν παρευρέδηκε καΐ έ Δήμαρ
χος Άδηναίων κ. Πλυτάς έλαδε 
τάς έξής αποφάσεις ώς πρός τό 
πρόγραμμα τής εορτής:

Στήν άρχή δά γίνουν δύο κανο
νικές ιπποδρομίες, βά έπακολουδή 
οη δέ άρματοδρομία. πού καί σ’ 
αύτή δά γίνουν στοιχήματα. Κα
τόπιν 6’ άρχίση γαϊδουροδρομία 
25C μέτρων μέ τ^όκεΰ τούς πιό 
γνωστούς ήδοποιούς, στούς οποί
ους έπίσης δά γίνουν στοιχήματα. 
Το τέταρτο μέρος δά περιλαμδά- 
νη τσουδαλοδρομία 50 μέτρων. Σ ’

αύτήν δά λάδουν έπισης μέρος 
γνωστοί ήδοποιοί, οί όπόϊοι μέ πη
δήματα, έφ’ οσον τά πόδια τους 
©ά είναι χωμένα μέσα σ’ ένα τσου 
δάλι δεμένο άπο τή μέση τους, δά 
διαγωνισβοΟν ποιός άπ’ αύτούς δά 
διανύση γρηγορώτερα τά πενήντα 
μέτρα.

Ό  κόσμος κατόπιν δά έχη τήν 
ευχέρειαν νά ξεχυδή στίς μικρές 
ταδέρνες πού δά άνεγερδοΰν στά 
διάφορα μέρη τοΰ ιπποδρόμου.

Κάδε ταδέρνα άπ’ αύτές πού δά 
κληθούν ν ’ άνεγείρουν οί διευδυν 
ταί τών γνωστοτέρων άδηναϊκών 
κοσμικών ταδερνών, βά έχη καί 
μικρό παλκοσένικο, άπό τό όποι
ον οί άσσοι τοΰ έλαψροΰ λυρικού 
δεάτρου δά έκτελοΰν έκ περιτρο-

— Στόν θίασο τής κ. ’Ανδρεάδη προ. 
σελήφθη καί θά έμφ«χνισθ$ στόν «Πυγμα. 
λίωνα» f| κ. Μαίρη Κροντηρα.

— Στους θεατρικούς κύκλους θεωρεί, 
ται δέδαιον δτι ό κ. Κ . Μουσούρης θά 
συνεργαοθβ μέ τόν θίασον της κ. Ά ν .  
δρεδδη.

— Λόγφ της συνεχιζόμενης κακοκαι
ρίας οΐ εισπράξεις τών θεάτρων ήλατ. 
τώθησαν σ. ιαντικά.

—Τό «Λυρικόν* μάλιστα τήν πέρα. 
σμένη Τετάρτη και Πέμπτη δέν έπαιξε 
καθόλου.

—  Τό θέατρον Σαμαρτζή τήν Τετάρ
τη νίόλις έπραγ ματοπο ίη σε εϊσπραξιν 2 . 
400 δραχμών.

— Γ  ενικά αί εισπράξεις τοθ θεάτρου 
Σαμαρτζή άπό τής προπερασμένης ui- 
χρι τής τελευταίας Τετάρτης έμειώθη. 
σαν έν συγκρίσει μέ τήν περασμένη έ- 
δδομάδα κατά 40.929 δραχ.

— *Η κακοκαιρία, πού εΐνε γενική σ* 
δλη τήν* * Ελλάδα, είχε φοβερόν άντίκτυ. 
πον και στίς έργασίες τής όπερέττας 
Ήροΰς Χαντά, πού παίζει στή Θεσσαλο
νίκη.

— Πρό τής έπιμονής τής βροχής ό ά. 
νωτέρω θίασος άναγκάστηκε νά κατα
φυγή σέ χειμερινό θέατρο^ χωρίς δμως 
μεγάλα άποτελέσματα ώς πρός xtjv δελ. 
τίωση τών είσπράξεών του.

— ’Αντίθετα ή όπερέττα ΟΙκονόμου, 
πού παίζει σέ χειμερινό θέατρο στήν 
Καβάλλα^ έργάζεται πολύ Ικανοποιη
τικά

— "Ομως φαίνεται πώς ή κακοκαιρία 
έπεκτείνεται καί μέχρις ’Αλεξάνδρειάς.

— Ο Ι είδήσείς ποΰ έλάδαμε άπό κεΐ 
άναφέρουν πώς ό θίασος Φιλιππίδη ήρε. 
σε καταπληκτικά καί δτι οι είσπράξεις 
του θά ήσαν διπλάσιες άν έδοηθοΟσε ό 
καιρός.

— Στό  κοινόν τής ’Αλεξάνδρειάς Ρ- 
ρεσε ιδιαίτερα ή «Γκρεμισμένη φωληά» 
τοθ κ. Χατζή αποστόλου, πού γ ι’ αύτή 
δλος ό τύπος άφιέρωσε ένθουσιώδεις 
κριτικές.

—Ο Ι θίασοι πού έπρόκειτο νά άνα. 
χωρήσουν γιά τίς ’Επαρχίες, άναγκά- 
στηκαν ν’ άναδάλουν τήν άναχώρηση 
τους κατόπιν τηλεγραφημάτων τών θεα. 
τρώνων δτι έπικρατεΐ μεγάλη κακοκαι
ρία.

— Τήν προσεχή έδδομάδα άναχωρεΐ 
διά Χίον καί έκεΐθεν είς Μυτιλήνην^ Σ  ά. 
μον Δεδεαγάτς, Καδάλλαν, Θεσσαλο
νίκην καί Βόλον ό θίασος Παλαιολό- 
νου. 9

— *0 άνωτέρω θίασος άποτελεΐται ά- . —  Ο Ι ένδιαφερόμενοι δέον ν* άπευθύνων.
πό τάς κυρίας *Ηώ Παλαιολόγου, Δου. I ται έγκαίρως πρός τόν διευθυντήν του θεά. 
κα, Λέλαν Φιλιππίδη, Μίρκοτν Παπαδο- ] τρου κ. Σπυρ. Βερναρδάκην, θέατρον

πης τις πιό μεγάλες 
τους επιτυχίες.

δεατρικες

Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Τ Ω Ν  0 Ι Α Σ Α Ρ Χ Ω Ν  
Σ Τ Η Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ι  Τ Ω Ν  Η Θ Ο Π Ο Ι Ω Ν

άποστείλουν είς τό Ταμεΐον διά τό άπό 1ηςΤ6 Ταμεΐον Συντάξεων ’ Ηθοποιών, Σ υ γ 
γραφέων, Μουσικών καί Τεχνιτών θεά. 
τρου άπηύθυνε πρός*τούς θιασάρχας, Δι. 
β”.ντάς <ί̂ εάτρ#»ν κσί Κ πΛ^ματοθεάτρων 
κΙ λ άπα^'τό t»x’ αύ^δν Π^σωπικόν τήν 
κάτωθι έγκύκλιον;
‘Έχομεν τήν τιμήν, πρός άποφυγήν δυ- 

σαρέστων συνεπειών, νά ύ ττενθυμΙσωμεν 6. 
μΐν δτι dfiro τής 1ης Μαΐου έ. έ. ήρχισεν ή 
έφαρμογή τής διατάξεως τοθ Καταστατι. 
κοΰ τοθ Ταμείου περί μηνιαίων είσφορών 
κατά μίσθολογικάς κλάσεις. Κατά τήν διά 
ταξιν αύτήν πάς έργαζόμενος είς τό ‘Ελ . 
ληνικόν θέατρον ή Κινηματοθέατρον, πλήν 
τών έπιστατών, ταξιθετών καί καθαριστών, 
ύποχρεουται νά κατα δ άλλη είς τό Ταμεΐον 
3 %  έπί τών μηνιαίων ή ήμερησίων dnroSo. 
χών του, είτε έκ μισθού προέρχονται αΟται 
είτε έξ άποζημιώσεως, είτε έκ ποσοστών, 
κατά τάς έξής 5 μισθο/λογικάς κλάσεις. 
"Ητοι: Μέχρι μισθίου 2.000 δραχμών θά κα 
ταδάλλη δραχμάς 60 κατά μήνα, άπό 2001 
μέχρι 3.000 δραχμάς 90 κατά μήνα, άπό 
3001 μέχρι 4000 δραχμάς 120 κατά μή. 
να, άπό 4001 μέχρι 5000 δραχμάς 150, 
καί άπό 5001 καί άνω δραχμάς 180 κατά 
μήνα. "Ισον ποσόν δι* ένα έκαστον όφείλει 
νά καταδάλλη καί ό ’Εργοδότης, Διά τήν 
έφαρμογήν τών άνωτέρω, έκαστος ’Εργο. 
δότης ή Διευθυντής θιάσου, όφείλεΐ έντός 
του 1 ου δεκαπενθημέρου έκάστου μηνός νά 
καταδάλλη είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν τής 
‘Ελλάδος, έπ* όνόματι τοθ Ταμείου τήν I- 
σόποσον είσφοράν, άποστέλλων ταύτοχρό. 
νως είς τό Ταμεΐον καί Κατάστασιν του 
προσωπικού του θιάσου του, θεάτρου του 
ή Κινημοταθεάτρου του ώς τό συνημμένον 
υπόδειγμα. Διά τά άφορώντα τούς Σ υ γ .  
γραφείς θά συντάσσεται έτέρα Κατάστα. 
σίς ώς τό έπίσης συνημμένον υπόδειγμα, 
τό όποιον φέρει 31 γραμμάς, δσοίι καί αί 
ήμέραι του μηνός, είς τάς όχιοίας θά άντα. 
ποκρίνεται ή κατά τήν ήμέροσν ταύτην δο. 
θεΐσα παράστασις. Δι* έκάστην παράστασιν 
ζώντος "Ελληνος συγγραφέως θά καταδάλ 
λεται άπό τόν έργοδότην ποσόν 6 δροεχμών 
είς τό Ταμεΐον.

Ο Ι Διευθυνταί τών συνεταιρικών θιάσων 
ύποχρεοΟνται νά παρακρατούν τήν ώς άνω 
ίσόποσον είσφορόον έκ τών μεριδίων του 
προσωπικού τοο θιάσαυ.

Όμοιας Καταστάσεις ύποχρεοΟνται νά

9Ιανουαρίου μέχρι 30 ’Απριλίου έ. έ. χρο 
νικόν διάστημα, χωρίς r j v  ύποχρέωσίν τή 
κνταδολής ούδ€νός ποσού*. "Οσοι δέν έχουν 
άποστείλει τοιαύτας, παρακαλοΰνται νά μή 
άμελήσωσι καί νά τάς άποστείλουν έντός 
τοΰ τρέχοντος μηνός Μαΐου.

Τό προσωπικόν τών θιάσων, θεάτρων, 
καί Κινημοετοθεάτρων, είτε έχει έφοδιασθή 
μέ άσφαλιστικόν διδλιάριον, εϊτε δχι, θεω. 
ρεΐται άπό της 1 ης Όκτωδρίου 1938 ύπο. 
χρεωτικώς ήσφαλισμένον είς τό Ταμεΐον 
καί όφείλει έντός του έπομένου μηνός νά 
καταδάλλη είς τό Ταμεΐον τήν Ατομικήν 
του είσφοράν τοθ προηγουμένου μηνός συμ 
φώνως πρός τάς άνωτέρω μίσθολογικάς 
κλάσεις. Έ ά ν  δέν «Ιναι μισθωτός, ή κλά. 
σις όρίζεται ύπό τοθ ΔιοικητικοΟ Συμδου-. 
λίου του Ταμείου συμφωνως προς τήν δή. 
λωσίν του. "Οσοι δέν έχουν ύποδάλει δη. 
λώσεις, δέον νά ύποί άλλου ν τοιαύτοίς έντός 
του προσεχούς μηνός J Ιουνίου όμοΰ μέ τήν 
καταβολήν τής εισφοράς τοθ μηνός Μαΐου. 
Τά ποσά πού έχουν καταδληθή μέχρι σήμε. 
ρον, θά συμψηφίσθοΟν είς παλαιά χρέη, ή
$ν δέν ύπάρχουν τοιαΰτα είς προσεχείς 
εισφοράς.

‘Ο Πρόεδρος τοθ Διοικητικού Σ  υ·μδουλίου 
Α. Κ Α Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν Η Σ

im  ΤΡΑΠΕΖΑ m ελλααοι
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Ι Α  Τ Ω 1 8 4 1

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΧ. 1.205.000.000
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (τη 31 Δεκεμβρίου 1938) ΔΡΧ. 10.800.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΙΩΑΝ. Α. ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

πούλου καί Τζένην Σαμιωτάκη καί τούς 
κ. κ. Μάριον Παλαιολόγον, Δούκαν, Μα- 
κρίδην, Βαλέτταν, Κορασίδην καί Κου- 
ρίστην.

— *Η Διεύθυνσις τών Καλών Τεχνών τοθ 
Υπουργείου θρησκευμάτων καί Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως προσέφερε στήν ‘Εταιρία 
τών θεατρικών Σ υγγραφέων γιά τό Μου. 
σεΐο της τήν προτομή τοθ ήθοποιοΰ κ. Α ί. 
μιλίου Βεάκη.

— Ή  προτομή αύτή, έργο τοθ κ. Παλα. 
χώρα Τζιάκομο είχεν έκτεθή στην τελευ. 
ταία Πανελλήνιο Καλλιτεχνική ’'Εκθεση, 
άγοράστηκε δέ άπό τήν Γεν. Διεύθυνσιν 
Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών.

— ’Ενώπιον τής εξεταστικής ’ Επιτροπής 
τής Δραματικής Σχολής τοϋ Βασιλικού 
θεάτρου έδωσαν έξετάσεις πρός έπικύρω. 
σιν τοΰ διπλώματος τους οι διπλωματούχοι 
τής Δραματικής Σχολής του ’ Εθνικού Ω 
δείου κ. Χρ. Μπούντας καί Δίς Αγλαΐα  
Γαδαλά.

— ‘Η έπιτροπή κανένα άπ’ αύτούς δέν 
έ'κρινε άξιον διπλώματος, τούς άνεκοίνωσε 
δέ δτι δύνοίνται, έάν θέλουν, νά παραχο. 
λουθήσουν τά μαθήματα τής Β '  τάξεως 
τής Δραματικής Σχολής τοθ Βασιλικού 
θεάτρου.

— Στόν θίασ0 του κ. Μακέδου, πού παί 
ζει στό «Λυρικό» προσελήφθησαν οΐ κυρίες 
Κούλα Γκιουζέππε καί Ροζίτα Ρόζι.

— Καί αί δύο άνωτέρω θά έμφανι- 
σθουν στήν νέαν έπιθεώρησιν τοθ κ. Γιαν. 
νουκάκη, πού γίνονται έντατικές δοκιμές 
γιά ν, άναδιδασθή δσο τό δυνατόν γρηγο. 
ρώτερα^

— ‘Ο θίασος τής κ. Άνδρεάδη, πού ήρ. 
θε άπό τή Θεσσαλονίκη τήν περασμένη 
Δευτέρα, έάν ό καιρός τό έπιτρέψη, θά κά 
νη έναρξιν τών παραστάσεών του μέ τόν 
«Πυγμαλίωνα» του Μπενάρ Σ όου τήν έρ. 
χόμενη Τετάρτη.

— Γνωστοποιείται otl διατίθεται είς θιά 
σους τό έν Ζακύνθω θερινόν θέατρον «Κεν 

; τρικόν» μέ 700 καθίσματα, 7 καμαρίνια, 
j άπσθήκες εύρύχωρες γιά βεστιάριο, φρον 
'τιστήριον κ.λ.π.

«Κεντρικόν» %άκυνθον^ γιά νά κοενονίση 
τήν διακοπήν τών κινηματογραφικών ται
νιών τις ήμέρες πού θά παίζη ό θίασος.

—ΟΙ συνεννοήσεις γιά τόν καταρτισμό 
έπιθεωρησιαχοΟ θιάσου γιά τό θέατρο 
«Περοκέ» μεταξύ τής κ.κ. Ζαζάς Μπριλλάν 
τη καί του κ. Μαυροπούλου φαίνεται πώς 
ναυαγούν.

— Στό  Περιστέρι θά παίξη έφέτος στό 
έκεΐ θέατρο «Όρφεύς» πού άνακαινίσθηκε 
έξ όλοκλήρου θίασος ύπό τήν διεύθυνσιν 
του κ. Ζέρδα μέ πρωταγωνίστρια τήν δί. 
δα Σ  όνιαν Σ περάντζα.

— Στόν θίασο μετέχουν έπίσης οΐ κυρί
ες 'Ελένη Άφεντάκη, Παπαγιαννοπούλου, 
Ξενάκη, θεοδωρίδου καί Λεούση καί οΐ κ. 
κ. Σ  καλτσάς, Παλληκαρόπουλος, Πλεμενί. 
δης, Ρίτσος καί Πητάς.

—Διευθυντής της όρχήστρας θά εΐνε ό 
κ. Σ # Ίωαννίδης.

—Τό σωματεΐον ’Ηθοποιών έζήτησεν ά. 
πό τήν ’Επιτροπήν Άδείας νά ύπαχθούν 
ύπό τήν δικαιοδοσίαν του καί οί σκηνοθέ. 
πες.

—Ή  έπιτροπή κατά τήν τελευταίοι της 
συνεδρίασιν έλαδε τήν άπόφασιν νά γνωρί 
ση είς τό Σ ωμοττεΐον ’Ηθοποιών δτι άδυνα 
τεΐ ν ’ άποδεχθη τήν αΐτησίν τον καί πώς 
τότε μόνον θά έδέχετο νά συζητήση τό 
πράγμα δταν θά ύπεδάλετο σχετική αΐτη. 
σις άπό τήν όλότητα ή τουλάχιστον τήν 
άπόλυτη πλειοψηφία τών σκηνοθετών.

—Έπιτροπή ύποδολέων κατήγγειλεν είς 
τήν Επιτροπήν Άδείας έπί άθετήσει συμ. 
φωνιών τήν ήθοποιόν κ. Μαίρην Άγγέλοπού 
λου.

—Τό Συμδούλιον τής Έπιτροπής έφ’ δ. 
σον ή καταγγελία δέν ύπεδλήθη άμέσως 
ύπό τών ένδιαφερομένων δέν συνεζήτησεν 
έπ’ αύτής.

— Σύμφωνα μέ αίτήσεις τους παρεπέμ. 
φθησαν δπως έξετασθουν ένώπιον τής Εί- 

δικής έπιτροπής γιά νά πάρουν άδειοτν χο 
ρευτρίας αί δίδες Φοονή Μαγκάκη, Μίνα 
Δελούδη, Περιστέρα Αντωνίου καί Ά ννα  

Σταθοπούλου γιά χορωδού δέ ό κ. Λεω
νίδας ’Ορφανός καί ή δίς Δώρα Ρέντη.

— 'Η  έπιτροπή ένέκρινε δπως δοθη ά
δεια χορευτρίας καί έφ’ δσον ύπάρχει έλ. 
λειψίς οτύτών στίς δίδες Μαγκάκη καί Ά ν  
ναν Σ ταθοπούλου.

—Ο Ι υποψήφιοι 
σαν άκόμη.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 10 ’ Ιουνίου Τ939 * * * * * * *

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Αρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνημοπογρσ 
φικάς και καλλιτεχνικάς δια
φημίσεις Ιδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ· 300

Πδσα άπόδειζις είσπράξε- 
ως μή οέρουσα τήν όπογρα
φήν τοθ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοθ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρεως 4.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

«Αγαπητά μου «Παρασκήνια», 
Μεταξύ τών άλλων πού έγραψε ό θεα. 

τρικός κριτικός τών «Παρασκηνίων» γιά 
τό τελευταίο μου θεατρικόν έργον «Μο. 
σχομάγκας» μέ κατηγορεί πώς γράφω 
γιά τό «πόπολο», πού έγώ σάν "Ελλη· 
νας τόν ξέρω Λαό. Αύτό εΐνε άλήθεια 
καί τό άτντιλαμδάνομαι σάν τιμή μου. 
Γι, αύτό στά 1912 ίδρυσα τό θέατρον 
τοθ «Λαου» τιτλοφορήσας ό ίδιος, μέ 
αύτό τό δνομα, παίξας συγχρόνως τό 
πρώτο δράδυ «Τά δικαιώματα του 
Λαου!». Εΐνε τιμή μου! Είνε καύχημά 
μου, νά γράφω γιά τόν Λαό! Καί γι* 
αύτό, δσα έργα έγραψα καί έχω γρά. 
ψει άρκετά^ παίζονται μετά θριαμδευτι. 
κής έπιτυχίας, άνά τό Πανελλήνιον καί 
6 Λαός τ’ άγαπάει καί τά υποστηρίζει, 
γιατί έχουνε ήθογραφική γραμμή, ήθική 
καί διδακτική. Άφοΰ καί συνοικία ά. 
κόμη ύπάρχει τής πρωτευούσης, τιτλοφο. 
ρημένη, μέ τίτλον έργου μου! «Τό Κο . 
ρίτσι τής Γειτονιάς»!

Μέ άποκαλεΐ άκόμη «γηραιόν». Εΐνε 
«ύτύχημα γιά μένα πώς έζησα καί γέ. 
ρασα, έχοντας πάντοτε τήν έκτίμηση, ά. 
γάπη κι* ένίσχυοη τού κοινού.

Μέ εκτίμηση 
ΖΑ ΧΟ Σ Δ. Θ Α Ν Ο Σ

Κύριε Διευθυντά,
Είς τό φύλλον τοΰ παρελθόντος 

Σαδδάτου καΐ είς τήν τελευταίαν 
σελίδα «Εϋθυμα θεατρικό; πορ- 
τραΐτα» είς ήν άσχολεΐσθε μέ τήν 
ύποφαινομένην, άναγράφεται δτι 
είς τήν ϋττοδληΐΓείσάν μοι έρώτη 
σιν, ώσ&ν ποιαν πρωταγωνίστρι
αν θά ήθελα νά γίνω, άπήν- 
τησα: Σάν τήν "Αννα Καλουτά, 
κα'ι δτι δέν θά ήθελα ν' άπότύχω 
σάν τήν Μαρίκα !

Έπειδή, παρ’ δτι πρόκειται 
περί εύθυμογραφήματος, τοιου- 
τον τί δέν έλέχθη έκ μέρους μου, 
πρός άποκοττάστασιν τής άληθεί- 
ας καί πρός πρόληψιν τυχόν πα
ρεξηγήσεων έκ μέρους τών άγα- 
πητών μου συναδέλφων δεσποινί
δων Καλουτά, παρακαλώ θερμώς 
δπως εύαρεστηθήτε καί δημοσιεύ 
σητε τήν παρούσαν, καί μέ τήν έκ 
μέρους μου δήλωσιν δτι Ανέκα
θεν τάς συμπαθείς άγαπητάς συ
ναδέλφους δεσποινίδας Καλουτά, 
θεωρώ ώς μεγάλας καλλιτέχνι- 
δας ϊσης άξίας, καί άξίας τής φή 
μης τών.

Μετ' εύχαριστιών καί φιλικών 
, αίσθημάτων . 

ΚΑ ΙΤΗ  ΝΤ1Ρ1ΝΤΑΟΥΑ

χορωδοί δέν έξητάσβη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τ Α Μ Ε ΪΟ Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
Η Θ Ο Π Ο ΙΩ Ν

Καθίστοτται γνωστόν είς τούς κ. 
κ. 'Ηθοποιούς, δτι κατ’ άπόφασιν 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου 'Εργασίας ’Ηθοποιών, προ- 
κειμένου νά ύποβάλωσιν αΐτησιν 
δανείου είς τό Ταμεΐον Έργασίας 
’Ηθοποιών, τά συμβόλαια, ή αίτη- 
σις καί 'λοιπά δικαιολογητικά, θά 
ύπογράφωνται έντός τοΰ Γραφείου 
’Εργασίας καί ένώπιον τοΰ Προϊ
σταμένου τοΰ Γραφείου.

’Εντολή τοΰ Διοικ· Συμβουλίου 
Ό  Διευθίυνχής 

Τ. ΛΕΠ ΕΝ ΙΩ ΤΗ Σ

Ή  ’Επιτροπή Άίείαξ εΙσπΥ®"- 
μένου τοϋ Προέδρου κ. Μιχαπλ 
Μ»ντούι5π έχουοα ύπ’ οψει : 

χ ' )  Τήν ένώπιον αύτήξ προσ
φυγήν άφ’ ένός μέν τοΰ κ. Μιχ. 
Κουνελάκη, έκπροαοοποΰντος τόν 
χρημ«τβ(5οτπ3έντ« ύπό τοΰ Τα
μείου Εργασίας ’Ηθοποιών συνε
ταιρικόν δίασον «ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ» 
ύπό τήν ιδιότητα αύτοΰ ώς διευ- 
δυντοΰ, άφ’ ετέρου δέ τήν τοΰ ή- 
©οποιοΰ κ. ’Ιουλίου Καστοριάδη, ά- 
φορώσας άμφοτέρας τήν έπί- 
λυσιν τής μετα|ΰ τοΰ ώς δίνω διά- 

ι^^οου καί τ§« ’Ιουλίου Καστοριάδη, 
«ν καί τΊϊς aujiiyou του "ΐιχφ^ρχξ, της’ 

άναφυείσης λόγω της άποχωρήσε- 
ως τών τελευταίων τούτων έκ της 
έργασίας, ώς λεπτομερώς έκτί8ε- 
ται είς τάς ύποέληβείσας ύπ’ άμ- 
ςρ«τέρων τών' διαδίκων αιτήσεις, 
συνεπεία δέ διαφωνίας κατά τόν 
καθορισμόν τοΰ δρομολογίου τοΰ 
θιάσου.

6 ')  Άκούσασα τών διαδίκων πα 
ραστάντων άμφοτέρων αυτοπρο
σώπως.

Ζκεφθεΐσα κατά τόν νόμον. 
’Επειδή ναί μέν λόγω τής προ- 

κυψάσης ώς άνω διαφωνίας μετα
ξύ τοΰ θιάσου καί τοΰ κ. ’Ιουλίου 
Καστοριάδου έδημιουργήθη έξ ύ- 
παιτιότητος τοΰ τελευταίου — μή 
δικαιουμένου νά έπιέάλη τήν γνώ 
μην καί θέλησιν αύτοΰ εις τήν 
πλειοΦηφίαν τών συνεταίρων — 
δικαιολογημένη άνησυχία τών με 
λών τοΰ θιάσου περί τής περαιτέ
ρω όμαλής συνεργασίας του μετά 
τοΰ ζεύγους ’Ιουλίου Καστοριάδη, 
άλλά καί ή έπιδειχθεϊσα έναντι 
τοΰ τελευταίου τούτου στάσις έν 
γένει τής διευθύνσεως τοϋ θιάσου 
καί τών ήθοποιών δέν ύπήρξεν ή 
άπολύτως ένδεικνυομένη έκ τών 
ειδικών συνθηκών καί περιστάσε
ων, εφόσον άδιαμαρτυρήτως καί 
άνευ τής έλαχίστης άντιρρήσεως 
οΐ λοιποί συνεταίροι ά’πεδέχθησαν 
τήν άποχώρησιν τών δύο τούτων 
ηθοποιών έκ τής έργασίας καί έ- 
πέτρεψαν είς τόν κ. ’Ιούλιον Κα- 
στοριάδην καί Δώραν Φαρμάκη νά 
έρθουν είς διαπραγματεύσεις μετ’ 
άλλου θιάσου ύπό προϋποθέσεις 
καί ορούς άντιδαίνοντας είς τάς 
άναληφθείσας άλληλεγγύως έναν
τι τοΰ χρηματοδοτήσαντος τόν θί
ασον' Ταμείου ’Εργασίας Ήθοποι- 
ών, έπιπροσθέτως δέ προέδησαν' 
είς τήν άμεσον άντικατάοτασιν

τών άποχωρησάντων' άνευ τής 
προαπαιτουμένης σχετικής έγκρί- 
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Τ . Ε. Η. είς ο έδει άπαραιτή- 
τως νά προσφύγουν οϊ συμβληθέν- 
τες μετ’ αύτοΰ συνεταίροι ήθο
ποιοί,

’Επειδή συμφώνως πρός τόν Ιΐον 
δρον του μεταξύ τοΰ Τ. Ε. Η. %tai 
τών μετ’ αύτοΰ σ ̂ ιβληθέντων ή- 
θοποιών έν οίς καί ό κ. ’Ιούλιος 
Καστοριάδης καί Δώρα Φαρμάκη 
«πάσα μεταξύ τών συνεταίρων ά- 
ναφυομένη διαφορά λύεται ύπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Τ&μείου’ Έργασίας, τής άποφάσε- 
ως οϋσης ύποχρεωτικής δι’ άπαν- 
τας τούς συμβαλλομένους».

Δ ι ά  τ α ΰ τ α 
Ή  ’Επιτροπή άποφαίνεται : 
©εωρεί έαυτήν άναρμοδίαν διά 

τήν έπίλυσιν tV ; ώς άνω διαφο
ράς μεταξύ συνεταίρων καί πα
ραπέμπει τούς διαδίκβυς είς τό 
κατά νόμον άρμόδιον Ταμεΐον' 
Έργασίας ..ήδοποιών.

Ή  ’Επιτροπή Άδείας
Η Υ Π Ο © ΕΣ ΙΣ  

Α Τ Τ ΙΚ  — ΣΩ Τ . ΙΑ Τ Ρ ΙΔ Ο Υ

Τό Διατακτικόν μέρος τής άπο
φάσεως τής Επιτροπής Άδείας 
έπί τής προσφυγής τοΰ κ. Άττίκ 
καταγγείλαντος τήν κ. Σωτηρίαν' 
Ίατρίδου, περί τής όποιας ήσχο· 
λήθησαν τά «Παρασκήνια» στό πε 
ρασμένο τους φύλλο έχει ώς έξής: 

Έπειδή αί διατυπούμεναι έν' τη 
ώς άνω απολογία τής έγκαλουμέ 
νης έξηγήσεις ούδααώς δικαιολο

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  έ ν  Ά Θ η ν α ι ς
' Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α  κ α !  Πρακτορεία είς 

ό λ η ν  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α .
ΑΝ ΤΑ Π Ο ΚΡΙΤΑ Ι ε ι ς  δ λ α ς  τ ά ς  χ ώ ρ α ς  

τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ .

Ή  Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεϊ πάσης φύσεως 
τραπεζικάς έργοισίας υπό έξαιρετικώς συμφέροντος δρους. 
Δέχεται δέ καταθέσεις είς δραχμάς (είς πρώτην ζήτησιν, 
!πί προθεσμία, διαρκείς κα ί ταμιευτηρίου) μέ λίαν ευνοϊκά 
επιτόκια.

Σ.  Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ  & Γ Α;
Έρμου 43 ί

Μ Α Λ Λ ΙΝ Α  - Μ Ε Τ Α Ξ Ω Τ Α  - Β Α Μ Β Α Κ Ε Ρ Α  5 
Τά πιό νουβωτέ γυναικεία υφάσματα *

καΐ τά έκλεκτότερα είδη προικών ί
11 P i V i V i V i V i V i V i V A W A V i V i V A W A V A W W i

STU D IO
CLARK NICHOLS
Μπαλλέτο ,  Ρ υθμι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή

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

γουν τήν άθέτιισιν τής μετά τοϋ 
έγ καλούν τος συμφωνίχς της, ού- 
δέ είνε δυνατόν νά ληφθοΰν ύπ’ 
όψιν ώς άντιέαίνβυσαι εΰ. τας ύ- 
ποχρεώσεις καί τά καθήκοντα τού 
ήθοποιοΰ έφόσον οί έφοδιασμένοι 
δι’ άδείας άσκ.ίσεως έπαγγέλμα 
τος τοΰ ηθοποιού οφείλουν κατά 
κύριον' λόγον όπουδήποτε καί ο
πωσδήποτε έργα^όμενοι νά τη 
ρούν έπακριδώς τάς συμφωνίας 
των καί διά τής έν γένει συμπε
ριφοράς των' νά εμπνέουν τήν 
πρός αύτούς έπιδαλλομένην έκτί- 
μησιν καί νέ$ιπιστοσύ^ην τών οίασ 
δήποτε κατηγορίας Εργοδοτών α
νεξαρτήτως άν ύπάγονται ή βχι 
οί τελευταίοι ούτοι είς τήν Αρμο
διότητα τής Έπιτροπής.

Έπειδή οί πρός δικαιολογίαν 
τής διαρρήξεως τής συμφωνίας χα 
ρακτηρισμοί τής έγκαλουμένης 
διά τό διευθυνόμενον ύπό τοϋ τ\- 
θοποιοΰ κ. Κλέων. Τριανταφύλ- 
λου συγκρότημα «Μ ΑΝ ΔΡΑ  ΑΤ- 
Τ ΙΚ »  είς δ έπί μακρόν κατά τό πα 
ρελθόν ύπηρέτησεν αϋτη εΐνε καί 
απρεπείς καί άνάρμοστοι.

Δ ι ά  τ α ΰ τ α
Αποφασίζει έμοφών'ως.
Έπιδάλλει είς τήν ή&οποιόν κ. 

Σωτ. Ίατρίδου έπιεικώς καί διά 
πρώτην φοράν τήν ποινήν τής ά-
φαιρέσεως τής Άδείας της έπί έ
να μήνα συμφώνως τώ άρβρω 
τοΰ Καταστατικού «περί ύποχρε- 
ώσεων καί καθηκόντων' τοΰ ηθο
ποιού» τής ποινής άρξαμένης με
τά τήν λήξιν τής θερινής περιό
δου τοΰ έτους 1939.

0 ΘΙΑΣΟΙ ΤΟΪ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ BEATF0Y 
ΕΦ3ΑΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΟΜΜΝΟ

Κατά τηλεγράφημα έκ Λονδί
νου, εφθασαν έκεΐ χθές τό έσπέ- 
ρας ό θίασος τοΰ Βασιλικοΰ θεά 
τρου τής Ελλάδος. Είς τόν σταθ 
μόν τής Βικτωρίας ύπεδέχθησαν 
τά μέλη καί τόν γενικόν διευθυν 
τήν τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου άντι- 
προσωπεΐαι τοΰ Βρεττανικοΰ Συμ 
δουλίου, τής έλληνικής πρεσβεί
ας, τοΰ Άγγλοελληνικοΰ Συνδέ
σμου, τής έν Λονδίνω έλληνικής 
παροικίας καθώς καί πλήθος δη 
μιοσιογράφων καί φωτορεπόρτερς 
άρρένων καί θηλέων.

Α Ν Τ . Δ Ε Λ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Σ
Τήν παρελθουσσν Κυριακήν έκηδεύθη §. 

νας παλαιός Θεατρικός έπιχειρηματίας, ό 
’Αντώνιος Δελενάρδος, γνωστότατος Ιδίως 
είς τόν παλαιόν Θεατρικόν κόσμον. Κατά 
τήν διάρκειαν τών πολέμων έδιδε παραστά 
σεις μέ τόν μικρόν του Θίασον είς τάς στρα 
τιωτικάς κατασκηνώσεις, μετά τό πέρας δέ 
αύτών έπεχείρησε μεγάλην περιοδείαν είς 
Αίγυπτον και ’Αβησσυνίαν. Κατόπιν μέ τόν 
ίδιον Θίασόν του περιήλθε διά τών Ινδιώ ν 
τήν Νότιον καί Βόρειον ’Αμερικήν, και τέ. 
λος έ'φθασεν είς τήν Ευρώπην, δπου έδωσε 
παραστάσεις είς τό Λονδϊνον^ Παρίσι, Μασ. 
σαλίαν. ΤΗτο άνθρωπος έξυπνος καί άτρό„ 
μητος μή διστάζων πρό ούδενός έμποδίου. 
Τήν τελευταίαν δεκαετίαν ό άποθανών θια. 
σάρχης κατεγίνετο μέ κινηματογραφικάς 
ταινίας σχετικάς μέ τόν άνθελονοσιακόν ά. 
γώνα  ̂ τάς όποίας προέδαλεν είς δλας τάς 
έπαρχίας της ‘Ελλάδος διά νά γνωρίση είς 
τόν κόσμον τά μέτρα πού θά τόν προψυλά. 
ξουν άπό τήν ελονοσίαν.

Α. Δ. φ.

01 ΑΝΕΡΓΟΙ Η00Π0Ι0Ι 
IUI ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΪΥΚΤΑΞΕίί

Τό Διοικητικόν Συμδούλιον τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων ’Ηθοποιών. 
Συγγραφέων, Μουσικών καί Τεχνι
τών θεάτρου, γνωστοποιεί δτι τά 
πιστοποιητικά άνεργίας τών έγγε 
γραμμένων είς τό Ταμεΐον πρέπει 
νά ΰπαβάλωνται πρός έγκρισιν είς 
τό Ταμεΐον έντός τοΰ πρώτου μη
νάς καθ’ δν θ’ άναλάβουν έργασί· 
αν οί ένδιαφερόμενοι, άλλως άργό· 
τερον δέν γίνονται δεκτά.

ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Οί ώρες έπισκέψεων τών άσθενών 
μελών τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιώνείς 
τά γραφεία αύτοΰ ώρίσθησαν ώς 
έξής : Π. Μ. 9—10 ό κ. Μ. Γραικού- 
σης, 10---11 ό κ. Α. Σφακιανάκης, 
12—1 ό κ. Π. ’Αθανασιάδης.

Μ. Μ. 5—6 ό κ. Α· Σφακιανά- 
κης, 6—7 ό κ. Μ. Γραικούσης.

Κατ’ οίκον έπισκέψεις διά τούς 
μή δυναμένους νά προσέλθουν είς 
τό γραφεΐον έκτελοΰν μόνον οί κ. 
κ. Π· ’Αθανασιάδης καί Α. Σφα- 
κιανάκης, κατόπιν σημειώματος τοΰ 
Σωματείου.

Τά μέλη πού έχουν άνάγκην έ- 
ξετάσεως πρέπει νά ζητοΰν άπό τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ Σωματείου δελτίον 
προτεραιότητος, τό όποιον θά έπι- 
δίδουν είς  τόν ιατρόν.

Ιατρικής άντιλήψεως καί φαρμά 
κων έχουν μόνον τά μέλη πού εινε 
έν τάζει μέ τάς πρός τό'Σωματεΐον 
υποχρεώσεις των.

Φάρμακα παρέχονται μόνον τά 
περιλαμβανόμενα είς τό συνταγολό 
γιον τών Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

2 Η Τ Ε ΙΤ Ε  Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  άπό ΣΗ Μ ΕΡΟ Ν  είς τά περίπτερα καί άπό τούς έφημεριδοπώλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Πώς έγιναν άστέρες.— Η ζωή τους.— Οί έρωτές τους κλπ—  Εκδόσεις αυτοτελείς καί πρωτότυποι διά τήν Ελλάδα.  θά
αποκτησητε μίαν κινηματογραφικήν βιδλιοθήκην μόνον μέ 3 δραχμάς.— Έκυκλοφόρησαν Ντόροθυ Λαμούρ καί Βιβιάν Ρωμδνς.

Τηλ. 53-58?

θίασος

Σ υνεργασία

Κ. ΜΑΥΡΕΑ

Β Ι Ο Λ Ε Τ Τ Α
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ-
ΓΙΑΝΝΙΔΗ

Πρωταγωνιστούν

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

ΠΕΜΠΤΗΝ -  2 Α Β Β Α Τ 0 Η
ΛΑΤΚΗ

Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Η



AjuuuwkJ ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν , 10 ’ Ιουνίου 1939 λ  ̂χ m i   ̂ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ » ^ > ^ Λ ι ^ « ι Μ ^ Μ < 5 v w v ^ .

Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·1 Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·η· ΙΙ· Ι1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·1 Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· !Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ιΐα ΐΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· !Ι·Μ · ΙΙ· Ιι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π · ΙΙ· Ι

0 Α Ν Ρ Υ  Ν Τ Ε Κ Ο Υ Ε Ν  ΘΑ Γ Υ Ρ Ι Σ Η  
Σ Ε  ΦΙΛΜ Τ Ο  Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο  Μ Ο Υ

“ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΘΑ Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ Ο Υ Ν  Η Ν Τ Α Ν Ι Ε Α  
Ν Τ  Α Ρ  I Ε ΚΑΙ Ο Κ Α Ω Ν Τ  Ν Τ Ω Φ Ε Ν

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΜΙΣΕΛ ΝΤΥΡΑΝ
‘Ο Βιλλέμ Κολπέ καί έγώ δου- σεναριογράφος θριαμβεύει., 

λεύοντας Ινα μήνα στό Τριανόν τών 
Βερσαλλιών μή νομίσετε ϋτι γρά
ψαμε ενα φίλμ ιστορικό. Γράψαμε 
μιά κωμφδία μοντέρνα, πού τήν
βρήκατε ποιητική δεδαίως, γιατί γάλο έξακολουθοΰν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
— Μετά τόν Παντερέδσκυ εμφα

νίζεται. στήν όθόνη Μνας άλλος με
γάλος καλλιτέχνης ό Γιάσα Χάϊ-
φετς, πού συνεβλήθη μέ τόν παρα
γωγόν Σάμουελ Γκόλντουϊν γιά νά 
πρωταγωνιστήση στό έργον «Σχο
λή Μουσικής».

  "Ενα νέο πού κατέπληξε τούς
φίλους τής Μίρλ Όμπερόν είναι ό 
αιφνίδιος γάμος της μέ τόν παρα·

. , , » j., γωγόν ταινιών τής 'Αγγλικής πρω-Δεν σας το ειπα. ειχα δικηο. ' 1, , , 11 ,,, ,, η- - τευουσης τον Αλεξαντερ Κορντ υ-Kat δαζει στίς θεσεις του τις , , 's ,. ~ ι ■ · ε -
1  , πό τήν διευθυνσιν του οποίου ανεδει

κ,,μμενες φράσεις. , κα[ γύρισε πολλά φίλμ. Τώρα
Αν τυχη ομως και εινε |θά γυρίση μαζί του τήν «Μανόν Λε-

W | J I j Γ\ ι  <- ι ι υ  I. I j I. 1 Ι | W ι_ W S W  >;,» J » «■ I ( va/ WVA . -

εΐνε λίγο αληθοφανής, τά «Κτυπή-1 Παίρνουν οί άλλοι τό μολΰδι κι’ έ->
ματα καρδιάς».

* * *
Ό  συγγραφέας εχει πάντα δυό 

εχθρούς : τόν παραγωγό καί τόν 
σκηνοθέτη.

Ό  Γρηγόρης Ραδίνοδιτς εΐνε έ
νας παραγωγός συμπαθητικός ποτέ 
δμωο ευχαριστημένος, ζητώντας δι
αρκώς μία προσπάθεια περισσότε
ρη άλλά καί καθόλου φειδωλός σέ 
φροιτίδες καί χρήματα. ‘Ένας πα
ραγωγός πού άγαπάει τό έπάγγελ
μά του. Ή  πατρίδα αύτοΰ τοΰ Ρώσ 
σου πού έγινε Αύστριακός· άφοΰ έ
κανε τήν καρριέρα του στήν Γερ
μανία. δέν εΐνε οΰτε ή Ρωσσία, οϋ
τε ή μή ϋπάρχουσα Αύστρία, άλ
λά; ό Κινημαιογράφος.

ξακολουθοΰν τό κόψιμο.
Κι’ ό κακομοίρης ό συγγραφεύς 

κυττάει τούς βανδάλους μ’ £να πι
κρό χαμόγελο.

"Ολοι νομίζουν έννέα στίς δέκα 
φορές δτι έχει τό λάθος έκεϊνος 
πού γράφει τούς διαλόγους. (Ή  
δεκάτη φορά εΐνε δταν δεδαίως 
πρόκειται γιά δικούς μου διαλό
γους).

* * *
"Οταν ένα φίλμ άποτύχη· νάσα- 

στε δέδαιοι δτι Μνας άπό τούς δυό 
συνεργάτες ήταν πολύ 
κός.

* * *
Ύπάρχουν δαιμόνιοι σκηνοθέτες. 

Αρχίζουμε νά έχωμε δαιμονίους

Ή γοητευτική στάο ΡΟΖ ΜΑΡΥ Λ Ε Ί 'Ν  

ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΓΝΤΣ ΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΙΟΝΕΛ ΜΓΓΑΡΡΥΜΟΡ

«Τί προτιμάτε;» Αύτή εΐνε ή στε
ρεότυπη έρώτησις πού άπευθύνουν 
συνήθως ο εναν ήθοποιό πού παί
ζει ουνχρόνως στό θέατρο καί στόν 
κινηματογράφο. Βέβαια δέν εινι 
δύο^ολο ν’ άπαντήση κανείς καί 
έχει ύποχρέωοι. νά πή τήν προ- 
τ*αησι του. Ά ν  ρωτήσετε έμέ
να δέν θά διστάσω νά σδς πώ πώς 
τό χρονικό διάστημα πού πέρασα 
οτο Χόλλυγουντ ύπήρξε ή πιό εύ- 
χά-ρ.στος περίοδος τής ζωής μου. 
Λέγοντας αύτό δέν έννοώ καθόλου 
π'-'.ς κΓ άπό τή θεατρική μου πε
ρίοδο έχω κακές άναμνήσεις. Στό 
θέατρο βρίσκει κανείς μιά ατμό
σφαιρα ιδιόρρυθμη· μαγική, ένα 
είδος γοητείας πού τό κινηματο
γραφικό στούντιο δέν μπορεί νά 
τοΰ τήν χαρίστ,ι.

ΑΑά σέ μιά άλλη έρώτησι πού εΐ
νε φυσικό συμπλήρωμα τής πρώ

του τέχνη. Μιά φορά καί κατεχει 
τήν τεχνική καί πάρη τόν άέρα 
τοΰ στούντιο γρήγορα θ’ άναδει- 
χθ?, καί θά εΐνε πολύ άνώτερος ά
πό τόν ήθοποιό πού δέν έχει παί
ξει σέ θέατρο παρά ντεμπουτάρει 
ά-τ' ευθείας στόν κινηματογράφο. 
Εανε ευνόητο, πώς . ja ’ - άν πετύχη 
στήν όθόνη, κάτι λείπει άκόμη άπό 
τόν ήθοποιό τοΰ θεάτρου. Καί γι’ 
αύτό τό κάτι πάντοτε παραπονοΰν- 
ται. Εΐνε δτι δέν παίζουν τό ρόλο 
του μπροστά σ’ ένα γκρούπ τε
χνιτών πού ένδιαφέροντοα περισσό
τερο γιά τή δουλειά τους παρά γιά 
το καλό ή κακό παίξιμο τών ήθο- | 
ποιών. Γ ι’ αύτό άκριβώς καί οί πε-

ο _ / ν-____   χ :--*V Λ Iρισσότεροι βαριεστίζουν καί πολύ
γρήγορα φεύγουν άπό τό στούντιο 
για νά ξανανεβοΰν στή σκηνή, πού 
τό ήμίφως τοΰ παλκοσένικου, τά 
φώτα τής ράμπας· ή προσοχή τοΰ 
κοινοΰ τούς ήλεκτρίζουν καί τούςτης δέν μπορΰ κανείς εϋκολα νά, 

άπάντηση. Αύτή ή έρώτησις συνο- j δίνουν τή δύναμι να έξωτερικευ- 
ψ'ίεται στό έξής : «Δέν νομίζετε ! σουν καλύτερα τά αισθήματα τους,
πώΥ ή τέχνη τοΰ ήθοποιοΰ τοΰ θεά- [ νά έμψυχώσουν τελειότερα το ρο- 
τρου εΐνε άνώτερη άπό τήν τέχνη I >° τους. Αί έκλάμψεις, ή προσωπι- 
τοΰ ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογρά- ™της, τά συναισθήματα ένος ηθο- 
φου'» Αύτό εΐνε τό ίδιο σάν νά ρω- «οιου τον θέτουν απ ευθείας εις 
τήοετε ένα ζωγράφο άν νομίζη πώς1 έπααήν μ *ν« αλλο πρόσωπό, ά- 
ή Ελαιογραφία έχει τήν ίδια άξία|κριδως οπως ή τηλεφωνική ομιλία 
μέ τή χαλκογραφία. Κι’ δπως ό ά - 1 θέτει είς έπαφην δυο μακρυα ευρι- 

ν', , , , , ' σκοαενους ανθρώπους. Ετσι λοι-κο.αρελιστας κι ο χαράκτης * 1*. ‘ ^  νά έπ[&ρ(χ.
πρώτα άπ όλα να ξέρουν να j ^  , ύπνωτίΚ- έπίδρασις

- ! που έχουν μερικοί ήθοποιοί νά συ
ναρπάζουν τά πλήθη. ’Ώστε άν έ-

(.ωγραφίζουν- τό ϊδιο ό ήθοποιός I
τού θεάτρου καί ό ήθοποιός του 
κινηματογράφου, πρέπει κι’ οΐ δυό 
νά ξέρουν «νά λένε» ενα κείμενο 
καί νά εΐνε έξ ίσου ικανοί νά διερ
μηνεύουν τούς ρόλους πού έδημι
ούργησε ό συγγραφεύς, νά τούς 
ψυχολογούν καί νά τούς παριστά
νουν φυσικά σάν νά μή τούς έβλε
πε κανείς χωρίς νά σαστίζουν καί 
να ουγκινοΰνται άπό τήν παρσυσία 
τοΰ κοινοΰ.

Ό  ήθοποιός τοΰ θεάτρου έχει τό 
πλεονέκτημα νά στηρίζεται σ’ ένα

ν«ς ήθοποιός παραπονήται δτι ό 
κινηματογράφος τοΰ τά στερεί δλ’ 
αύτά. θά έχη άμέριστο τήν συμπά- 
(?ειά μου. μ’ άν ένοχλήται καί ά- 
δημονεΐ γιατί δέν παίζει πρός τό 
κοινόν, τό όποιον επιζητεί μόνο 
γιά τίς έπευφη.μίες καί τά χειρο
κροτήματά του καί άπό υστεροφη
μία γιά τίς κριτικές τών έφημερί- I 
δων, τότε εΐνε ασυγχώρητος. Ό  ή- , 
ϋοτοιός τοΰ κινηματογράφου έχει I

πού πρωταγωνιστεί στό έργο «ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΡ- 
ΔΙ ΑΣ»

Καί ή παντοτεινή του κατάσταση 
είνε ή άνησυχία.

Μαζί μέ τόν Ντεκουέν έργασθή- 
καμε χέρι μέ χέρι μέ πλήρη συμ
φωνία καί έκεΐ εΐνε ή ούσία. Γ ιατί 
ό κινηματογράφος εΐνε μιά τέχνη 
συνεργασίας, πού κάθε συνεργάτης 
πρέπει νά περάση στόν άλλο γρή
γορα τήν μπάλλα.

Ό  κινηματογράφος γιά κείνους 
πού γράφουν τούς διαλόγους εΐνε 
ένα μεγάλο μάθημα ταπεινότητος.

Κάνουν μιά σκηνή πού νομίζουν 
έξαιρετική. Άλλά οί άλλοι τήν 
κοίίουν καί χτυπώντας σας φιλικά 
στόν ώμο σάς λένε:

ΤΗταν έξαίσια, άλλά λίγο με
γάλη.

Έκεϊνος πού γράφει τούς διαλό
γους παίρνει τότε ένα βεβιασμένοτο προσον τής «αυτοκριτικής», τήν 

κοινό πού τόν βοηθάει στήν πραγ- j ε£καίρ[α νά παρατηρή καί νά δι- j γέλιο καί ορκίζεται άπό μέσα του 
ματοποίησι τής δραματικής TOU ̂έ- j co0 ci>Vr| τά λάθη τά δικά του και ' νά μήν χάση τίς περίφημες ιδέες

ΓΥίΛΠΓΓ.ΊΓ'  ή  R i iV f i t l l lC  T r ie  (l)OiVTCXOLOCC ' η .,, « λ  · \ ----

σκω» έγχρωμον υπερπαραγωγήν.
  Ό  Ντούγκλας Φαίρμπανγκς

πατήρ, άφοΰ ξεκουράστηκε μερικά 
χρόνια άπεφάσισε νά δημιουργήση 
μία κινηματογραφικήν έταιρεία ύ
πό τήν διεύθυνσι του.

— Χάρις σέ άμερικανικά καί άγ
γλικά κεφάλαια ίδρυσε τήν «Φαίρ
μπανγκς Ί  ντερνάσοναλ» και σέ λί
γο θά άρχίση τό γύρισμα τής πρώ
της μεγάλης του ταινίας «Καλιφόρ- 
νια» ταινία έγχρωμη. Πρόκειται νά 
παραγάγη 3 ταινίες κάθε χρόνο.
. _  Ό  Γκάρυ Κοΰπερ γυρίζει τήν

προσωπι- νέαν του μεγάλην ταινία «Ή πρα
γματική δόξα» δπου πάλι θά τόν 
θαυμάσωμε σέ νέα κατορθώματα. 
'Ως πρωταγωνίστριαν θά έχη πλάί 
του τήν συμπαθή Άντρέ Λίντς τήν 
θριαμβεύτριαν τής ταινίας Γκόλν- 

J lv Φόλλις. ίίς σκηνοθέτης θά εί
ναι ό Χαταγουαίη, ό όποιος ί,ανα- 
εργάστηκε μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ 
στούς Λογχοφόρους τής Βεγγάλης.

— Δύο ταινίες πού χαλοΰν κόσμο 
στό Παρίσι καί συνεχώς οΐ έφημερί
δες όμίλοΰν εΐναι ή «Ταχυδρομική 
άμαξα» καί τά «Υψώματα τοΰ Ύρ- 
λεβάντς», μέ τήν Μίρλ Όμπερόν. 
'Η δευτέρα ταινία εΐναι άπό τίς 
πλέον αισθηματικές ταινίες πού έ- 
γυρίσθησαν ποτέ θεωρείται δτι εΐ
ναι άνωτέρα τής άλησμονήτου «‘Ό 
ταν ξυπνφ τό παρελθόν».

— Ή  «Σουζάνα» τό τελευταίο 
φίλμ τής Σ ίρλεϋ Τέμπλ βρίσκεται 
τώρα στήν περίοδο τοΰ «μονταρί
σματος». Μόλις ή μικρή δεντέττα 
έπιστρέψη άπό τή Χαβάη δπου κάνει 
διακοπές μέ τούς γονείς της, θ’ άρ
χίση τό γύρισμα τής νέας της ται
νία «Λαίδη Τζί'-ν».

— "Ενας χορός, τό «Πλάτη μέ 
» θά δημιΟυργηθη άπό

Σόνια Χένυ καί τόν Τάϋρον Πάουερ 
στήν προσεχή ταινία τους «‘Όταν 
Χειμωνιάζη». "Εχοντας ύπ’ δψει δτι 
ή μουσική οφείλεται στόν περίφημο 
” Ip 6 tv Μπέρλιν, δέν μποροΰμε πα
ρά νά προδλέψουμε δτι ό νέος αύ
τός χορός θά χ̂η πρωτοφανή έπιτυ
χία τόσο στόν Νέο δσο καί στόν 
Παλαιό Κόσμο.

— ‘Όπως άρμόζει σέ κάθε άστβ- 
νομικής ύποθέσεως ταινία έτσι καί 
στήν τελευταία άστυνομική παρω
δία τών Ρίτς Μπρόδερς «Ό Γορίλ- 
λας» ύπάρχουν αφθονα ξεφωνητά. 
Τά περισσότερα άπ’ δλους τά «έκ- 
τελεϊ» ή Πάτου Κέλλυ πού έχει δ
μως έξαντληθή άπό τίς δοκιμές δ
που ξεφώνιζε, σάν εύσυνείδητη ή- 
'θοποιός, μ’ δλή της τήν καρδιά. ‘Ό 
ταν άρχισε τό γύρισμα οί φωνές της 
κατάντησαν ένας ά-τΐλός... ψίθυρος, 
ό δέ διάλογός της κάτι τό άνύπαρ- 
κτο. Ό  σκηνοθέτης "Αλλαν Ντου- 
άν σκέφθηκε τό ζήτημα πολύ σοβα
ρά, γιατί τό ξεφωνητό τής Πάτσυ 
ήταν ένα άπό τ’ άπαραίτητα στοι
χεία τής ταινίας. ’Άλλαξε λοιπόν 
τή σειρά λήψεως ώστε ή Πάτσυ νά 
γυρίζη στήν άρχή τής έβδομάδος 
σκηνές δπου έχει διάλογο καί τόν 
Παρασκευή νά έκτελή τά μέρη δ-

. , , ,, πού ξεφωνίζει. ’Έτσι έχει στή διά-
Ενας απο τους κίνδυνους, ο-, τ· Σοφ3ατοκύριακο ■ γιά

ταν έτοιμαζουν ενα φιλμ, εινε ότι L  £εκουράζη τ1ς φωνητικές της
οι συγγράφεις, οι σκηνοθέτες, φθα- &.ς_ ^  τέτ0ίες μί1<ρολεπτομέ
νουν στο να παραξερουν το σενα- 1  ρειες ^  έκεΙν£ς πού ζεχωρ[ζουν
Ρ10· ίένα καλό σκηνοθέτη πού δέν τά χά-

Φθάνουν μέχρι τοϋ νά ξεχασουν μπρός στίς δυσκολ[ες „ ού κα9η.
τό κοινόν, δταν θάρθη οτον κινη- , μερ,νβς παρθυσιάζονται κατά τό
ματογράφο, δέν θά ξέρη τίποτε. γύρισμα ταινιών.

Μιά τελευταία στατιστική άπέ- 
δειξε δτι στο Χόλλυγουντ, μεταξύ

Η Μ Α Ρ ΙΣ  PlziUIN σέ μιά χαριτωμένη στασι.

Ό  πρώτος μεγάλος δραματικός ρόλος της

ΣΙΡΛΕΎ' ΤΕΜΠΛ
..Μ ΙΚΡΗ Π Ρ ΙΓΚ Η Π ΙΣ Σ Α ”

"Ενα ώραΐο παραμύθι πού Θυμίζει 
Ντίκενς καί τήν Κα Ντέ Σεγκύρ

Ό  Ντίκενς καί ή κυρία Σεγ/.ύρ 
ήταν οί δύο συγγραφείς ποϋ άσγο- 
λή^ην.αν περισσότερο μιέ τήν παιδι
κής ήλικία.

Ό  Φρ&νς Μπυρζέ ρομά 
του Ή  μικρή πριγκήπισσα» ποΰ 
Ιγινε σενάριο καί σκηνοίετήδηκ 
άπό τον Βάλτερ Λούγκ» διηνείται 
μιά πολύ ώραία καί συγκινητική 
ίστορία ποΰ ά&ελα κάνει εκείνον 
πού παρακολουθεί αύτό τό φίλμ νά

ντεκορατέρ καί δαιμονίους όπερα
τέρ Προσοχή. Ό  γερμανικός κινη
ματογράφος πέθανε άπό τό ύπερ
βολικό ένδιαφέρον στά ντεκόρ, 
οτήν καλή φωτογραφία, δλα αύτά 
δμως άχρηστα στή δράσι.

Ό  κόσμος πάει στόν κινηματο
γράφο γιά ν’ άκούση μιά ίστορία, 
apKti μόνο νά τοΰ τήν διηγηθή κα 
νεις δσο μπορεί καλύτερα-

Γνώρισα τήν Ντανιέλ Νταριέ σάν 
ήθοποιός γυρίζοντας ένα φίλμ μα- „ , ,
Cl , ης. ~Ημ„ » α  ί „ ς άρχηνός μ,δς;” '  ? ™ F.™  ~I ρισσότεροι. .. δάσκαλοι άπ’ δτι ιτε·

πού τά έκλαμβάνη σάν άληθινά 
συμδάντα, δλ’ αύτ 
καλύτερο παίξιμό του. Οί φίλοι τοΰ

ϊ.αρσεως ή δύναμις  ̂τής φαντασίας Τι~ν $·χ\ων συναδέλφων του, πολύ του- Πρέπει νά τίς χρησιμοποιήση 
τών φίλων τοΰ θεάτρου, ή καλή J έαφανισθή στό κοινόν. αέ πρώτη εύκαιρία.
του θέλησις, ή εύχαρίστησίς του j άλλου ‘ύπάρχει κ α 1  σκην0. |

IMIIilllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
πά- 

ό
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiitiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK. ! ‘Η Μτανιέλ δέν ήταν άκόμα ένα αυθορμητισμός, ό έξωτε^ικός ουνα- 
τοΰ ήθοποιοΰ τού κινηματογράφου. | πανκόσμιο στάρ. ΤΗταν μιά χαρι- μ *vcc τής Ντανιέλ χολιάζεται.

συμμορίας κλεφτών αυτοκίνητων,. , , , . „, ,  . . .  , , . , s , , ι ι Γ . 7 τ- ■ ριμενε κάνεις να βρη._ , , Εξ άλλου ύπάρχει και σκηνο- j Οταν τελείωση το σενάριο και και ηταν ή συνένοχος μου. Το φιλμ 1 rvl
γιά δ,τι περνάει στήν σκηνοθεσία ποι̂  ξέρει καλά τί ζητάει τό όλος ό κόσμος εΐιε εύχαριστημέ-| λέ/ονταν : «Κακός σπόρος» καί ό

‘Η Σ ίρλεϋ Τέμπλ πού πρωταγωνι
στεί στό έρνο «Η Μ ΙΚΡΗ  ΠΡ ΓΚΗ 

Π ΙΣ ΣΑ »

, I κοινό καί -προσπαθεί νά υπόδειξη ! νος, φαίνεται ή μικρή διάρκεια τοΰ j Κολπέ ήταν ένας άπό τούς συγ- j φεστιβάλ τής Νταριέ- Αλλα φτιά- 
συμδάντα, δλ αύτά συντελοΰν στ°  | „ τ ,̂ν ήθοποιό δλες τίς λεπτομέρει- σεναρίου. ”Αν εΐνε πολύ μικρό, ό| γραφείς. J ξαμε μιά ίστορία πού ή χάρι, δ

πο·· ες πού θά τόν κάνουν συμπαθή καί
ι θά τοΰ χαρίσουν μιά έπιτυχ.α. Ά -

' , Γ i ρα γιά τόν Ηθοποιό τοΰ κΐ'.ημ.αιο-καί να  ̂ , ' ,· . 'i,γραφου κοινον ε^ε ο σκηνοθέτης,
πού είνε αυστηρότερος καί άπαι-
τητικώτερος κι’ άπό τό πιό άπαι-
τητικό καί δύστροπο κοινόν. Εΐνε
προτιμότερο ν’ άκούση κανείς τίς
συμδουλές του πρίν γυρίση τίς
σκηνές του, παρά νά εΐνε ύποχρε-
ωμένος οτήν πρόβα τζενεράλε νά
ζανακάνη πρόβα τ’άλλο πρωΐ, δπως
συμβαίνει συχνά μέτό θέατρο,' καινά
σοΰ κάνουν παρατηρήσεις μπροστά
σ' δλους τούς ήθοποιούς, τούς έρ-
γάτας τοΰ θεάτρου, τούς κριτικούς,
τούς δημοσιογράφους κι’ ένα σωρό

κινηματογράφου δέν πάτησαν 
τό πόδι τους στό θέατρο - 
συνηθισμένοι νά πείθωνται 
θεωρούν δλα τά πράγματα άληθο- 
φανή. Σ ’ αΰτή τήν περίπτωοι ό ή- 
θοποιος πρέπει νά εΐνε αληθινός ο' 
ο Λ ε ς  τίς εκφράσεις του. Ένας ή
θοποιός πού πρωτοέρχεται οτό 
στούντιο μπορεί νά τοΰ άναθ^.’ουν 
ένα ρόλο πού εΐνε ύποχρεωμένος 
νά τόν παίξη έχοντας γύρω του 
άντί. ντεκόρ ένα μόνο δένδρο, μ’ 
αύτό τό δένδρο εΐνε αύθεντικό. Δέν 
εΐνε ένα ύποθετικό δένδρο, ένα άν- 
ταλλακτικό καί πού τό κοινό τοϋ 
κινηματογράφου θά τό δεχθή ώς 
άληθινό, "Ετσι ό ήθοποιός’ εΐνε ύ
ποχρεωμένος νά συναγωνισθή αύ
τή τήν1 πραγματικότητα καί νάχη 
τόσΓ εύχέρεια στήν πραγματικότη
τα δσο καί τό δένδρο! Οΐ σκηνές 
πού δέν εΐνε πραγματικές· άλλά τε
χνητές, προκαλοΰν τό γέλιο τών 
θεατών.

Μέ λίγη καλ.  ̂ θέλησι καί δε- 
ξιοτεχνία ό ήθοποιός τοΰ θεάτρου 
γρήγορα προσαρμόζεται στόν κινη
ματογράφο, άρκεΐ ν’ άπαλλαγή ά
πό δλα δσα τόν περιτριγυρίζουν, τήν κατανάλωσι.
στή σκηνή τοΰ θεάτρου καί νά έγ- Ξέρω πώς δλοι πού δέ\ τόν
κλιματισθή καί άφοσιωθή στή νέα χουν καί σέ τόση ύπόληψι τό ρόλο (

θά παρερμηνεύσουν τα λόγια μου, j τωιιένη κοπέλλα, πάντοτε κεφάτη,
μά οφείλω νά πώ μ' δλη τήν εί- 
λικρίνεια καί τό θάρρος, πώς οί 
ήθοποιοί του κινηματογράφου, άν- 
δρες καί γυναίκες, έξαρτώνται δ- 
λοι τους, άλλοι λίγο καί άλλοι 
πολύ, άπό τά καπρίτσια τοΰ σκη-
νοθ-τοο. Επ.οης τφέπει ,νά °"j> | Εφυγε γιά τό Χόλλυγουντ. Καί : θά είνε ένας κοιιψός πρέσδυς- μέ
ειλι κρίνα πως μια η δυο φορές σ ά χ 6  κάτι καλλίτερο_ Ξα. I "  μ
δλο το μικρό μου κινηματονραφι- ι Χα·.,(,ριαε |τι1ν ^υ«ιεν Καρεττ, τον Σ . Φαμορ,

ί 7, Τισσεέ κτλ.

μέ μεγάλο πάθος νά χορεύη κλα- 
κέττες.

Στό έργο «‘Ένα παράξενο κο- 
ρίτ'7ι» έλαμψε τό ταλέντο της. ’Έ 
γινε δεντέττα, έπειτα στάρ, καί έ- 
πεί'ια σούπερ στάρ.

Ό  Κλώντ Ντωφέν δέν θάναι «ό
άνθρωπος τής κυρίας», ιής Ντα
νιέλ, άλλά θά μοιράση μαζί της 
τήν εύθύνη τοΰ φίλμ.

Αύτοί οί ίδιοι πάλι θά τήν μοι- 
ραοθοΰν μέ τόν Άνδρέα Λογκέ πού

ολο το μικρό μυυ κίνημαιυνμι^ψι- i . ^ ipio£ 
κό στάδιο έτυχε νά έχη στραδή ί- ’
δέα ό σκηνοθέτης μου.

Κατά γενικό κανόνα· οί σκηνο- 
θέται τοΰ Χόλλυγουντ εΐνε, οί πε
ρισσότεροι τούλάχιστον, θαυμάσιοι

κόσμο πού συνήθως παρακολου-!^101· ίκσνοί Υιά δλα· σκεπτόμενοι j 
θοΰν τήν πρόβ'χ τζενεράλε. ! δλα και τί  ̂ μ^ρότερες λεπτομέρει- |

,r r Λ c , ~ I καί καλοί συνάδελφοι με τους jhe, άλλου ο ηθοποιος του κινη-  ̂ή0 ο<ποιο̂ ς ;

αναβρηκα αυτές τις μερες την 
Ντοπ'ΐέλ τόσο κορίτσι, τόσο χαρού- 
μενη οσο πρίν.

λ #
Πάνε χρόνια πού έχω άνακαλό- 

ψει τό ταλέντο τοΰ Κλώντ Ντωφέν·

' Αν ό κινηματογράφος εΐνε μιά 
έο.ασία συνεργασίας, άν ό αι;γ- 
> ι . -<! εύς εί,<ε σέ μερικέ; περιττώ-

κάθε παραγωγό πού πλησίαζα αίις, τό μισό τοΰ δλου, ,ό σκηνοθέ-
«Πάρε τόν Ντωφέν άντί

ματογράφου μπορεί \ά κάνη καί | ,Νο μ ;ζω πώς άν άποφασίσουν το I τών ήθοποιών πού έχεις χοορίς τα-1
καί ο κινηματογράφος νμόνος του τήν κριτική του βλέπον- 0 i al:po

τας τήν δοκιμαστική προβολή τής Ανταλλάσσουν τούς ήθοποιούς τους, 
ταινας του και νά διορθώση οτις  ̂ Σμιλών κινηματογράφος θά ώφε- 
έλλείψεις του πρίν τελείωση δλη ή , Λήση καί τό θέατρο καί τόν έαυ· 
ατέλειωτη διαδικασ'α μιάς ταινίας ! .̂ου^
άπό τήν ώρα^πού παίρνει τίς σκη- | -Έυας μεγάλος άριθμός ήθοποι- 
νες ώς τήν ώρα πού προσφέρεται μΤΓορο3 σε νά έξυψώση άκό

μη περισσότερο τήν κινηματογρα- 
έ- φική τέχνη.

I \ε·/το».
Καί μόνο άμα μπήκε ό 

στήν «Είσοδο τών αμαρτιών-· 
νανε δλοι έκθαμβοι άπό τό 
ταλέντο του.

Ο Βιλλέλμ, δ Κολπέ. ό Ντ°κου 
έν κι’ έγώ, προσπαίήσαμ? δ':ο 

i μπορούσαμε νά μήν κάνουμε ένα οκίπο μας.

ς εινε ο αρχηγός.
Μ’ ένα άρχηγό τόσο καλο, δσο ό 

Κλώντ I 'Αν?ύ Ντεκουέν, είμαστε ήσυχοι 
I ' Εχει γυρίσει αμερικάνικα φίλμ 
σιά Χόλλυγουντ, έχει τό αίσθημα 
τοθ ρυθμοΰ, καί ξέρει τά μυστικά 
τοΰ -περίφημου «Χρόν· ι ». Στηριζό- 
μεί>;.« σ’ αύτόν γιά νά φθάσωμε στό

με ι*
φίνο ,

Λ ΙΟ Ν ΕΛ  ΜΠΑΡΡΥΜΟΛ Ιφ'.Λμ γιά μιά δεντέττα· γιά ενα. Μ ΙΣ ΕΛ  ΝΤΥΡΑΝ

3·υμηθή ώραΐα μυθιστορήματα τοΰ 
j Ντίκενς καί τή; κ· Σεγκύρ.
! Ή  υπόδεσις εγει ώς έξης: Στήν 
, αργή τοΰ αιώνα μας, στήν Λόντρα 
| δ συνταγματάονης Κοεβέ. πρ’ν νά 
| φύγη γιά *,ά πάη μαζί μϊ τόν αγ

γλικό στρατό νά πολεμήσ.η ζ '.ί :  | ς 
Μπόερς στό Τράνσβαλ. βάζει τήν | τ 
κόρη του Σάοα σέ μιά πανσιόν . 

j Διάλεξε δέ τήν πανσιόν ποΰ διηύ- 
) Ουνε ή Δίς Μενσέν· 
ί Ή  Μενσέν είνε μιά γεροντοκόοη 

ύποκρίτρια καί πειστική. Υποδέ
νεται τούς Κρεβέ μέ μεγάλη τυπι
κότατα ’πού γίνεται ποοδυμία μό
λις ό συνταγματάρχης τής δίνει 
Ινα τσεκ γιά τούς πρώτους μήνες 
τής διαμονής τής κόρης του στήν 
πανσιόν- ίί Σάρα είνε μιά πολύ 
καλή κοπέλλα έξυπνη καί γλυ
κεία- Συνδέεται δε ί ;  μεγάλη ά
γάπη "Λ τήν δασκάλα της τήν 
δίδα Ρόζα, μιά ώραία νέα κοπέλ
λα ξαν&ιά. πού άναπάει ενα νυιί 
τγ·; οΐκογενείας Γκεφφοέ. Αύτός 
δέ· γιά νά βλίπη πιό εύκολα τήν 
Ρόζα· δίνε· μαδήματα καί ή Σκ- 
οα .-Ινα·. πολύ εύτυνισμένη μέ τό 
νά 3λέπΌ αύτούς τοΰς δυό άνθρώ
πους ενωμένους καί τόσο αγαπη
μένους·

Άλλά στήν μάγη τοΰ Μά^ετ- 
τινγκ ό συνταγματάογτ; Κοεβέ 
φέρεται !·>; γαμένος. Είδόποιοΰν 
ττΤ/ δίδα Μενσέν. οτι 6 συνταγμα-

τάρνης πέδανε. καί δτι δλα τά 
καλά του γά3ηκαν. Δέν άφήνε. 
παρά χρέη· "Ετσι, ή δίς Μενσέν. 
αλλάζει. Κάνει όλο παρατηρήσεις 

ήν Σάρα. τήν στέλνει στή/ κου
ζίνα καί τήν ντύνει μέ ενα ©τω- 
χό φόρεμα. Ή  Σάρα στήν άρχή υ
ποφέρει άλλά μετά αναγκάζεται 
νά παραδεγ8ή τήν τύγη της· Ά λ 
λά καί ο καλός της φίλος κ· Γκέ- 
φρε· φεύγει, κι' αύτός γιά τόν πό
λεμο τοΰ Τράνσβαλ, πού έν τώ 
μεταξύ έ*/ει άρραοωνιασΟή μυσ.ικά 
τήν δίδα Ρόζα, πού ομως ή δίς 
Μενσέν. τήν διώχνει άπό τήν παν
σιόν γιατί τήν βρήκε στήν αγκα
λιά τοΰ νέου·

Έ  Σάρα δμως δέν 9έλει νά πι- 
στέψη τόν θάνατο τοΰ πατέρα της· 
Κάποιο σκοτεινό προαίσθημα τήν 
σπρώχνει πρός τά νοσοκομεία, πού 
πιστεύει δτι θά βρή τόν πατέρκ 
της.

Κρυώνει» πεινάει, άλλά δεν ά* 
πελπίζεται· “Ενας γείτονας δΛόρ- 
δος Ρίκαμ, δ παποΰς τοΰ Γκεφρέ» 
τή_ς γαρίζει ενα σάλι, «κούβρ πιέ». 
κτλ. καί τής στέλνει μέ τόν πιστό 
Ίνδό ύπηρέτη τόν Ράμ-Ντάς. μι
κρά προγεύματα καί γεύματα. ’Ε 
πειδή δέ τήν κατηγορεί ή δίς Μεν
σέν οτι τής έκλεψε κάτι π.οάμμα- 
τα, ή Σάρα εξαφανίζεται. Ξανα- 
γυρνάει στά. νοσοκομεία, γυρεύον
τας διαρκώς τόν πατέρα της.

Καί εκεί μέσα προκαλεΐ τήν 
προσοχή μιάς γηραιίς κυρίας πού 
περιτριγυρίζεται άπο άξιωματι- 
κούς μέ λαμπερές στολές· Εϊνε ή 
Α· Μ· ή Βασίλισσα Βικτωρία. 'Π  
Σάρα-, σκύβει καί τής φιλάει τό 
χέρι καί ή ύψηλή Αύτοκράτειρα 
διατάσσει νά τήν βοηθήσουν γιά 
νά βρή τόν πατέρα της. Τέλος ή 
Σάρα. βρίσκει τόν πατέρα της. Τόν 
είν αν σ’ ενα νοσοκομείο, βαρειά 
πληγωμένο στό κεφάλι· Δέν είγε 
«πάνω του γαρτιά καί τόν είγαν 
τοποθετήσει άνάμεσα στούς άγνω
στους. γιατί ό συνταγματάρχης εί
νε γάσει τήν μνήμη του. Μόνο 
μποροΰσε νά προφέρη: «Σάρα, Σά
οα !»

'Ετσι. τυγαϊα περνώντας μιά μέ
ρα ή Σάρα σ’ ένα νοσοκομείο τόν 
βρίσκει. Μέ τήν θεία πρόνοια δέ 
ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τά λογικά 

ιυ.
Κ ι έτσι ή καλή Σάρα καί δ πα· 

τέρας της περνοΰν μιά ζωή νωρίς 
σύννεφα, γεμάτη άπό εύτυ·/ία·

Αύτό τό πολύ καλό φίλμ. είνε 
στολισμένο μέ φυσικά γρώματα· 
πού επιτρέπουν στόν σκηνοθέτη νά 
μάς παρουσίαση μιά ώραία παρέ
λαση, καί μπαλέττο, άληθινά άέρι- 
να καί μέ πολλή γάρι·

Κ ι ’ έπειτα ή ΣίρλεΟ Τέμπλ εΓν» 
τόσω γαριτώμένη, άληθινά άέρινη 
ΰπαρξι μέ τίς ξαν&ειές μποΰκλες 
της. μέ τά κόκκινά της μάγουλα 
καί τό ώραΐο βλέμμα της. ΙΙαίζει 
σ’ αύτό τό εργο σάν μεγάλη ήθο
ποιός καί μιλάει μέ τήν φωνή (τό 
φίλμ είνε πολύ καλά ντουμπλαρι- 
σμένο) τής δίδος Κολλέτ Μπορέλ- 
λι·

Οί άλλοι πού λαμβάνουν μέρος 
είνε: Άνίτα Λουίζ (Ρόζα.)· Μαί
ρη Νάς (δι: Μενσέν) . Ριγάρντ
Γκρήν (Γκεφρέ) . Ζάν Χοΰτερ 
(συνταγματάργης Κοεβέ) κτλ·
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Ο Μ ΟΡ Φ Ι Α  Π Η  ΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. Θ. Ν. ΣΥΝΑΑΙΝΟΥ

(ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ )
Βέβαια ύπάρχει σημαντική δια

φορά δσον άψορδ τήν άπλότητα κα'ι 
τήν άφέλεια μεταξύ τών δύο στίχων 
τοϋ θείου "Ομηρου καί τών πολύ 
περισσότερων τοΰ δημοτικοί; τράγου 
διοΰ.

Ή Ελένη τοΰ Μενελάου θέλοντας 
νά κατέδη στό πεδίο τής μάχης, 
ρίχνει άπάνου βιαστικά την κάασπρή της

μπόλια.

Αύτό ήταν τό μοναδικό της στο
λίδι. Ή  κοπέλλα δμως τοΰ δημοτι
κού τραγουδιοΰ καί τί δέν δσζ<-:ι 
στολίδια:

Βάζει τήν ούρανό μαντί,
τή θάλασσα μαγνάδι, 

τόν ήλιο βάζει πρόσωπο
καί τό φεγγάρι στήθος 

καί τοθ κοράκου τό φτερό 
βάζει καμαροφρύδι.

*»ήν όχεντρα τήν πλουμιστήι
κορδέλλα στά μαλλιά της, 

τόν άμμο τόν άμέτρητοι
ρίχνει μαργαριτάρι...

Ά ς  δοΰμε τώρα πώς οΐ άγριοι 
λαοί, οί Ότεντότοι φαντάζονται τήν 
όμορφη γυναίκα; Παραθέτω μιά πε
ριγραφή άφιερωμένη στήν όμορφιά 
τής Ότεντοτίνας, γραμμένη άπό τόν 
γνωστότατο "Αγγλο πολιτικό καί 
συγγραφέα λόρδο Chesterfield. Πρό
κειται. γιά γάμο Ότεντότων.

«’Έμεινε κατάπληκτος — ό γαμ
πρός — μπροστά στή λάμψη τής έπι- 
δερμίδας της, που έμοιαζε μέ τό γυα 
λιστερό τρίχωμα τών μαύρων γου
ρουνιών τής Hessaqua. Έδοκίμασε 
γοητεία στό θέαμα τοΰ συμπιεσμέ
νου χόνδρου τής μύτης της, καί τά 
μάτια του πρρσηλώθηκαν μέ θαυμα
σμό στους πλαδαρούς μαστούς της, 
πού κρεμόντουσαν ίσαμε τόν αφαλό 
;ης».

Κι’ αύτά μέν ήταν τά φυσικά χα
ρίσματα τής ώραίας νύφης.’Ά ς  δού
με τώρα τί έπρόσθεσε ή τέχνη, γιά 
ν’ άναδείζη άκόμη περισσότερο τά 
τόσα θέλγητρά της.

Κατεσκεύασε — πρόκειται γιά τήν 
ώραία Ότεντοτίνα — έπίχρισμα άπό 
λίπος κατσίκας άναμιγμένο μέ κα
πνιά, μέ τό όποιον άφοΰ άλειψε δλο 
τό σώμα της στάθηκε κάτω άπό τίς 
άχτΐδες τοΰ ήλιου. Έκόλλησε τά 
μαλλιά της μέ λυωμένο ξύγκι κί 
άπάνω σ’ αύτά έρριξε κίτρινη σκό
νη· Τό πρόσωπό της, πού λαμποκο
πούσε σάν έβενος γυαλισμένος, ήταν 
κατάστικτο μέ στίγματα κόκκινης 
γής. Έπασπάλισε τά μκλη τοΰ κορ
μιού της μέ στάχτη '-.αί τά έμύρωσε 
μέ κοπριά τοΰ Stinkhingsem. ι 'ύ ρ ω  
στά μπράτσα της καί τις γάμπες της 
ήταν περιτυλιγμένα τά γυαλιστερά 
έντόσθια δαμάλας. Άπό τό λαιρό 
της κρεμιόταν τό στομάχι μικροΰ 
κατσικιού. Φτερά στρουθοκαμήλου 
έσκίαζαν τά σαρκώδη άκρωτήρια 
τών όπισθίων της, μπροστά δέ φο
ρούσε περίζωμα άπό όρθότριχα αύ
τιά λιονταριού».

!Χνα πράμα, δπως εΐνε ή γυναι
κεία όμορφιά, πού σ’ αύτή καί γι’ 
αύτή δουλεύει δλη ή άρσενικιά άν- 
θρωπότητα, δέ μποροΰσε, βέβαια, 
παρά ν’ άπασχολήση τήν διεθνή ποί
ηση. Καί εΐνε φυσικώτατο αύτό, Ιφ' 
δσον ή ποίηση άποστολή Μχει νά ύ- 
μνή τό ώραΐο μέ ώραΐο τρόπο, θά 
μποροΰσα ν’ άναφέρω χιλιάδες ποι
ήματα, πού γραφήκανε μ’ άντίκειμε- 
νικό σκοπό νά ψάλουν τή γυναικεία 
ώραιότητα αύτή καθ’ έαυτήν παρά 
σάν άψηρημένην έννοια. Σάν κάτι 
δηλαδή τό ώραΐο- Στό Βυζαντινό έ
πος «Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα», 
διαβάζουμε τόν έξής μακαρισμό:

Ε ίς  τών χαρίτων τήν αύλήν 
έχάθησεν ή φύσις.

έσύναξεν, έμάζεψε
κατά λεπτώς τά πάντα· 

τοθ κόσμου όλου τάς χάριτας
καί τάς εΟμορφοσύνας, 

έσέ, κόρη τάς έδωκε
καί κατεπλούτισέ σ· 

έσένα τάς έχάρισε. ^
χαρά σ’ έσένα, κόρη...

Κι’ έρχόμαστε στούς νεώτερους 
ποιητές, χωρίς δμως καί νά έπιμεί- 
νυομε σ’ αύτούς, γιατί ούτε ό χώ
ρος μδς τό έπιτρέπε’ι, οΰτε ό σκοπός 
τής μελέτης μας αύτής.

Σάν Μνα όμορφο τοπεΐο άντικρύ- 
ζει τήν γυναικείαν ό(|:>ρψιά ό Μπων- 
τελαίρ:

Ή  όψη, τό κορμί σου, ή κεφαλή 
ε^ α ι όμορφα σάν όμορφο τοπεΐο.

Σ  άν φρέσκο άγέρι μέσ* σ ’ ουράνιο 
(θείο,

τό γέλιο στή θωριά σου Αντιλαλεί,
Ή  μαργιόλικη χάρη τής όμορφης 

μελαψής κάνει τόν ίδιο Γάλλο ποιη
τή νά δάζη κάτω άπό τό άσπρο της 
σκαρπίνι, έκτός άπ’ τήν καρδιά του 
καί τούς τρεις συντελεστές τής άν- 
θρώπινης ύπαρξης. Λέει:

Κάτω  άπ’ τό άσπρο σου σκαρπίνι, 
k f  άπ- τό πόδι σου, κυρά μου, 
μοίρα, δόξα κα! χαρά μου 

άχ και τήν καρδιά μου και κείνη.
Πώς τήν φαντάζεται ό Μπωντε- 

λαίρ τήν όμορφιά; Ά ς  άκούσουμε 
τόν ύμνο πού τής εχει άφ ιερωμένο: 
Προβαίνεις άπ’ τό βάραθρον ή άπ’ τοθ 

(ούρανοο τά βύθη,
&  Κα λλονή ; Τό βλέμμα σου, κολαστικό 

(κα ι αγνό, 
καί καλωσύνη κ ι’ έγκλημα  χύνει τυφλά 

(στά στήθη, 
γ ι ' αύτό καί όμοια μέ τό κρασί μπορώ νά 

(< άνυμνα. 
Μέο’ στή ματιά σου κρύβεται καί ή χα .

(ρα υγή κι' ή δύση, 
μοιράζεις γύρω σου εύωδιές σά δείλι 

(βροχερό.
τό στόμα σου είνε λήκυθος μέ φίλτρο καί 

(ώς φιλήσει, 
φτειάνει τόν ήρωα δειλό καί άντρεϊσ τό

(μικρό.
Βγα ίνεις  άπό σκότια άίνσσου ή πέφτεις 

(άπό τάστρα; 
ΓΤειθήνεια ή Μοίρα σ’ άκλουθδ σά σκύλα 

(μπιστική·
σπέρνεις στήν τύχη καί χαρές καϊ όλέ.

(θρους, σαν κεράστρα, 
πανίσχυρη καί άνεύθυνη, πού όλη τή γη

(διοικεί.
Εύμορφιά, πάνω σέ νεκρούς πατείς, πού 

(τούς σαρκάζεις, 
ή φρίκη άπ’ τά στολίδια σου λάμπει πιό 

(θελκτικό,
καί ό φόνος, στά διαμαντικά ποϋ μέ λα.

(χτάρα βάζεις, 
σέρνει στή λάγνα σου κοιλιά χορόν ,.

(έρωτικό
"Η  άπό Κόλαση ή Έ δ έ μ  έρχεσαι, τί 

(πειράζει,

ώ Καλλονή; τέρας φριχτό, πελώριο,
(δολερό!

"Α ν  ή ματιά, τό γέλιο σου, τό πόδι σου 
(μ έ  κράζει 

πρός ένα άγνώριστο Απειρο, πού πάντα 
(λαχταρώ;

Ά π ό  θεόν ή Ζ  ατανά; Σ  ειρήνα ή 'A y .
(γελοΰδι,

τί μάς πειράζει, άν κάνεις, σύ—νεράιδα 
(τρυφερή.

δ ,  μόνη μου βασίλισσα, μύρα, φέγγος, 
(τρ α γο ύ δ ι!—  

πιό λίγο  βδελυρή τή γ ή , τήν ώρα πιό
(έλαφρή;

Στή γή — λέει ό Ούγκώ — ύπάρ
χουν οί γυναίκες γιά νά τά έξιδανι- 
κεύουν δλα.

"Ε ν α  μυστήριον εΐνε ό κόσμος,
πού τό έξηγει *ό φίλημά τονς.

Τό καθετ^ που λάμπει, δίνει
τό χρώμα του ή τήν εύωδιά του 

(στήν ψυχή.
*Άν 6 θεός δέν είχ^ πλάσει την γυναίκα 

δέν βά είχε κάνει μήτε τ ’ άνθη.
Φεύγει κι’ ή όμορφη Ίνέζ καί πά

ει κατά τή Δύση. Τί γίνηκε δμως μέ 
τό νά φύγη. Καί τί πάει νά κάνη έ- 
κει πού πάει; Μάς τό λέει ό ’Ά γ 
γλος ποιητής θωμάς Χούντ:

Πάει νά χύνη φώς έκεΐ,
κάθε πού ό ήλιος σδύσβ.

Φεύγοντας δμως:
Πήρε μαζί τή μέρα μας » 

μέ τά χαμόγελά της, 
πήρε τό χρώμα τής αύγής,

ποΟχει στά μάγουλά της 
,Κα'ι τά μαργαριτάρια της,

πού τής κοσμουν τά στήθη, 
καί πάει νά κλέψη τή χαρά

κ ι’ άπ’ άλλων κόσμων πλήθη.
Κι’ άκολουθεΐ μακαοισμός πρός 

τή θάλασσα καί τό πλοίο, πού φέρει 
άθελα στό νοΰ τούς στίχους τοϋ θεί
ου ‘Όιαηρου:

Γειά σου χαρά σου, ώραία Ίν έ ζ , 
ποτέ κανένα π λοϋ 

πιό ώραία δέν έταζείδεψε
μέ πιό όμορφο φορτίο.

Χαρές πού θάχη ή θάλασα
καί λύπες ή στεριά, 

τό γέλιο ποΟκαψε καρδιές,
σκότωσε μιά καρδιά...

Πώς κοιιααται ή Μανόν; Γιατί καί 
στόν ίίπνο της πρέπει νά εΐνε ώραία 

ι ή γυναίκα. Οί άρχαΐοι “ Ελληνες, 
’πού είχαν άνεπτυγμένο τό αίσθημα 
τοΰ ώραίου, δσο κανένας άλλος 
στόν κόσμο, έφρόντιζαν ώστε καί πε- 
θαίνοντας νά εΐνε ωραίοι. Δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε πώς οί άοχαΐοι 
Σπαρτιάτες τήν παραμονή τής μά
χης έφρόντιζαν νά χτενίσουν ώραΐα 
τά μακρυά τους μαλλιά, γιά νά εΐνε 
ώραΐοι αν τύχαινε νά πεθάνουν. Ή  
Πολυξένη στήν «Εκάβη» τοΰ Ευρι
πίδη άντιμετωπίζοντας τό θάνατο, 
έφ’ δσον μέν ήταν ζωντανή άκόμη: 
'Αρπώντας άπ’ τήν άκρη, άπό τόν ώμο 
τό φόρεμά της, τόσκισε ώς τή μέση, 
στό άφαλό σιμά, καί τούς μαστούς της 
έδειξε καί τά στήθια τά πανέμορφα 
σάν άγαλμα* καί ρίχνοντας στό χώμα 
τά γόνατα, είπε τόν πιό θαρρεμένο 
λόγον άπ’ όλους: «Ν ά , λεβέντη, άν τοΰτο 
τό πλάσμα άξίζει μόνο πού άναβρύζει 
μέ τής ζωής τό φώς καί τή χαρά

Τροία ταλαίπωρη, 
ποθείς τό στήθος νά χτυπήσης, χτύπα! 
κ ι’ άν κάτω άπ’ τό λαιμό σ’ άρέση. νά τος 
έτοιμος ό λαιμός». ’Απ’ τή συμπόνια 
τής κόρης, καί μή θέλοντας έκείνος, 
καί θέλοντας, κόβει μέ τό σπαθί του 
ταύλάκια της Αναπνοής· καί βρύσες 
κυλούσανε... Μ ’ αύτή, καί ξεψυχώντας, 
δμως πολλή φροντίδα είχε νά πέση 
σεμνά, κρύβοντας δ,τι πρέπει νάναι 
κρυμμένο άπ’ τών άντρών τά μάτια...

Ξεψυχώντας ή Πολυξένη:
πολλή φροντίδα είχε νά πέση

σεμνά κρύβοντας δ ,τι πρέπει νάναι
κρυμένο άπ’ τών άντρών τά μάτια,,.

μάς λέει ό μεγάλος τραγικός τής 
άρχαιότητας. Γ ιά ν’ άποτελεσθη έ
πομένως τό ώραΐο δέν άρκοΰν μο
νάχα τά χαρακτηριστικά τοΰ προ
σώπου κι’ οί άρμονικές γραμμές τοΰ 
σώματος' άπαιτοΰνται καί πολλά 
άλλα άκόμη. Ποιά εΐνε αύτά; Μάς 
τό λέει ό Γκαΐτε στό «Δεύτερο Φά- 
ουστ» του:

Τ ί! Ή  όμορφιά ή γυναικεία δέν άξίζει, 
εΐνε συχνά μιά κρύα ζωγραφιά.

Τό πλάσμα λοιπόν εΐνε έκεΐνο πού 
άξίζει κι’ όχι ή όμορφιά τρΰ πλά
σματος. Καί μονάχα τό πλάσμα άξί- 
ζει, πού «άναβρύζει μέ τής ζωής τό 
φώς καί τή χαρά». Καί εΐνε ζωή ή 
χάρη, τό πνεΰμα, ή όμορφη ψυχή. 
Τί έννοοΰμε δταν λέμε χάρη; 'Ορί
στε νά συλλάδετε τίς μυροβόλες 
αδρές τών άνοιξιάτικων ιβραδυών 
τής Αττικής γής· 'Ορίστε λοιπόν 
νά δώσετε κα'ι τόν όρισμό τής χά
ρης. Ή  χάρη εΐνε κάτι τό άφηρη- 
μένο, τό ούσιαστικώς άνύπαρκτο, 
άλλά και τό ούσιαστικώς έπίσης ύ- 
παρκτότατο. Εΐνε δ,τι τό άρω.ια 
στά λουλούδια. 'Ορίστε, παρακαλώ, 
νά μοΰ δώσετε τόν όρισμό τοΰ άρώ- 
ματος τοΰ γιασεμιού- Ή  χάρη εΐνε 
μητέρα ι·οΰ χαμόγελου. Ο άρμονι- 
κώτερος συνδυασμός δλων τών χα
ρακτηριστικών τίού άπαιτοΰνται γιά 
νά γίνη μιά ζωντανή καινούργια Α 
φροδίτη, δέ μπορεί νά έχη δικαιώ
ματα στό θαυμασμό μας, εστοντας 
κι’ άν άκόμη δλες οί όμορφιές τοΰ 
κόσμου έχουν στήσει τρελλό χορό 
άπάνου στό άνθρώπινο αύτό καλλι
τέχνημα, αν τό καλλιτέχνημα αύτό 
δέν τό φωτίζουν οί ρόζ καί γαλά
ζιες τοΰ χαμόγελου άχτΐδες. Μιά 
ώραία, μιά αύστηρώς ώραία γυναί
κα, μπορεί νά χρησιμεύση γιά δοκί
μιο γιά τή μελέτη τών σπουδαστών 
τής ζωγραφικής. Μιά άρμονικών δ
μως χαρακτηριστικών γυναίκα, πού 
τό πρόσωπό της λούζεται άπό χα
μόγελο, πού δμως ν’-άναδρύζη, δ
πως λέει κι’ ό ποιητής, μέ τής ζω
ής τό φώς καΐ τή χαρά, μ’ άλλους 
λόγους πού όφελει τή γέννησή του 
στόν αυθορμητισμό, εΐνε ή πραγμα
τικά ώραία γυναίκα. Καί ξέρετε για 
τί; Γιατί πηγή κι’ όρμητήριο τοΰ 
ειλικρινούς κι’ άνεπιτήδευτου χαμό
γελου εΐνε ή ώραία ψυχή. Καί ή ώ
ραία ψυχή εΐνε συνέπεια τοΰ ώραίου 
πνεύματος. Μ’ άλλους λόγους τοΰ 
ώραίου λόγου. Ό  Ευριπίδης οτούς 
«Τρωάδες» του κλαίει τό χείμό τό
σων παλληκαριών γιά μιά γυναίκα,

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

..ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ” ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΨΟΜΙ...
ΤΟΥ κ. ΜΕΝΕΛ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ

Εΐμασταν μιά όρδή άπό έφτά άλ- 1  

λοπαρμένους άνθρώπους πού χω- j 
ρίς νά ύπάρχη κανένας λόγος πή- j 
γαμε καί γίναμε «καλλιτέχνες». j 

Καί χωρίς έμάς δέδαια ή Τέχνη ! 
0ά ύπήρχε καί χωρίς τήν Τέχνη ' 
πάλι θά ύπήρχαμε έμεΐς, ώστόσο 
νάσου έμεΐς στά καλά καθούμενα!

Ό  θίασος αύτός ό δικός μου ή
ταν μιά κουστωδία άπό δημίους 
που μεταφέρανε τήν καρμανιόλα 
τους άπό χωριό σέ χωριό, κάνανε 
άπό Μνα πρόχειρο Ικρίωμα κι’ έκ- 
τελούσανε κεΐ άπάνω άναπολόγητα 
συγγραφείς καί έργα.

Μόλις φτάνανε σ’ Μνα χωριό τό

Μοΰ έπαιξε τό  ̂ Αμλετ μονορούφι .·

καλλιτέχνες (δχι θεατρίνοι ! Τόν 
πνίγαμε κείνον πού θά τό ξεστόμι
ζε!)

θαρρώ πώς διάβασα κάπου πώς 
Μνας μεγάλος ποιητής πού ρωτή
θηκε άπό Μναν άγουρο σπουργίτη 
άν έπρεπε νά γράψη ή δχι άπάν- 
τησε : «Ρώτησε καλά τόν έαυτό 
σου κι’ άν πάρης τήν άπάντηση 
πώς άν δέ γράψης θά πεθάνης τό
τε μονάχα νά γράψης!»

Λοιπόν, μιά μέρα κι’ έγώ πού μ’ 
έπιασε τό φιλότιμο πιάνω καί ρω
τάω: «’Ά ν  δέ παίξετε θά πεθάνετε 
κ. κ. καλλιτέχνες;» «Ναί!» (άπάν- 
τηεαν τά φτωχά μας στομαχάκια) 
κι' άπό τότε παίζαμε χωρίς τύψεις- 
Παίζαμε καί τί δέν παίζαμε... ώς 
καί έπη.

“ Οταν πρωτογνωριστήκαμε είμα- 
σταν καΐ οί έφτά μέλι - γάλα, άλ
λά γιά κολό καί γιά κακό είχε ό 
καθένας μας κι' άπό ένα «Κριτή- 
ριον» στήν τσέπη, Αύτό τό «Κριτή- 
ρι.ον» εΐνε Μνα τρίπρακτο έργο 
γραμμένο ειδικά γιά Μνα πρόσωπο 
άληθινό σωοσίδιο γιά τά μπουλού
κια. Μόλις φανή τό πρώτο σύννεφο 
οτόν όρίζοντα τής καλλιτεχνικής 
άρμονίας, άρχίζει νά τό προδάρη 
ό καθένας κρυφά στόν καθρέφτη 
του καί μόλις πέση ή «διάλυση» 
παίρνει ό καθένας τά χωριά, ντύ
νεται ένα άσπρο σεντόνι -καί τό ά- 
παγγέλλει μπροστά στούς έκπλη
κτους χωριάτες. Καί κείνοι τό μό
νο πού καταλαβαίνουνε εΐνε δτι τό 
σεντόνι πού φσράει εΐνε άπ’ τής τά
δε τόν άργαλειό ύφασμένο κι’ δτι 
έκείνος ό άνθρωπος- ένφ πρίν ήταν 
τόσο καλά, μόλις φόρεσε τό σεντόνι 
δαιμονίστηκε καί τάβαλε μέ τόν έ
αυτό του.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙ
τήν ώραία Ελένη,

Τροία ταλαίπωρη

άναφωνεϊ ό χορός
.................................. πόσους άντρες
έχασες γιά  μιά μοναχή γυναίκα 
καί γιά  τους μισητούς της γάμους. 
Καί λέει ή Έκάδη στό Μενέλαο:

Μενέλαε, έπαινώ σε βτι έστοχάσθης 
τή γυναίκα σου νά σκοτώσης. Τούτη 
βλέποντας φεϋγε μήπως καί σέ κυριέψη 
ό πόθος της. Τφ όντι μαγεύει 
κάθΐ βλέμμα θνητοϋ, χώρες 
κουρσεύει, σπίτια καίει, τόσες 
εΐν' ο ί χαρές της...
Ή  Έκάδη σόιν γυναίκα συμβου

λεύει τόν Μενέλαο ν’ άποφύγη νά 
ίδή τήν Ελένη μήπως καί τόν κυ· 
ριέψη ό πόθος της. Ό  χορός δμως 
τών Τρωαδίτισσων αιχμαλώτων γυ
ναικών υστέρα άπό τήν άπολογία 
πού κάνει ή 'Ελένη στό Μενέλαο δι
καιολογώντας τό ξεπόρτισμά της μέ 
τόν Πάρη, κάνει έπίκληση πρός τήν 
χαροκαμένη βασίλισσα τής Τροίας, 
τήν 'Εκάβη, πού κι’ αύτή ώδηγήθη- 
κε αιχμάλωτη στά πλοία τών Δανα
ών, άναφωνώντας:

Βασίλισσα^ υπεράσπισε τά τέκνα 
κα'ι τήν πατρίδα· τά μαστορεμένα 
λόγια της άνάστρεψε. Γιατ'ι μιλάει 
τόσο όμορφα! Κα ί τοΰτο τρομερό ’ναι, 
Νά λοιπόν ένα μεγάλο στοιχείο 

τής ο μ ο ρ φ ιά ς  τής γυναίκας. Ό  λό
γος. Καί κοντά σ’ αύτόν καί κάτι 
άλλο' ή σεμνότητα. Μάς τό λέει αύ
τό ό μεγάλος ποιητής τής άρχαιότη
τας, ό Πρατίνας.

Μήτε άγοριών, μήτε παρθένων^
πού εϊνε στά όλόχρισα ντυμένες, 

μήτε καΐ γυναικών, πού πλούσιο
έχουν τό στήθος, εΐνε ώραΐο 

τ6 πρόσωπο, άν σεμνό δέν εΐνε.
Γιατί ή ντροπαλοσύνη ρίχνει 

πάνω του κάτι σάν λουλούδι.
(Ιόσα άλήθεια πράματα άπαιτσΰν- 

ται γιά νά ζωντανέψη μπρός στά 
μάτια μας ή «Πεντάμορφη» τοΰ πα
ραμυθιού ! Νά λοιπόν γιατί μόνον 
τά παραμύθια μιλάνε γιά τήν Πεν
τάμορφη !

θ- Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ

πρώτο τους έγκλημα ήταν κατά 
τής όρθογραφίας. ’ Ηταν ένας θά
νατος έκτενής καί καλλιγραφημέ- 
νος «Τό δινατό, τό ίπέροχον- τό 
μνοιμηώδες έργον κλπ.» καί σάν 
κατακλείδα πάντα ή διαβεβαίωση 
οτι (γιά νά ξέρετε δηλαδή!) ό θί
ασος ό όποιος παριστάνει άπόψε 
ίΐνε «οικογενειακός» καί «ήθικός». 
ιό πρώτο ήτοτν άληθινό κατά σύμ- 
πτωσιν, τό δεύτερο κοσ’ άνάγκην-

Πρίν μπλέξω μέ τό άποδη<μητικό 
αύτό σμήνος έμεινα στή Χαλκίδα 
κι’ άντέγραφα στό Ειρηνοδικείο 
της Διαθήκες μιά δραχμή τή μία. 
Δέν τά είχα καθόλου βέδαια σέ 
σκοπό ν’ άφήσω τις 10 δραχμές 
μεροκάματο καί νά πάω νά γίνω 
καλλιτέχνης. Άλλά οί διαθήκες 
τοΰ Ειρηνοδικείου τελειώσανε κι' 
έγώ σκέφτηκα πώς παρά νηστικός 
άνεργος, καλύτερα νηστικός καλλι
τέχνης καί μπήκα στήν άρμαθιά 
τους.

'Όλοι αύτοί οί φίλοι καί συνά
δελφοί μου ήσαν εύχαριστημένοι. 
Είχαν άπό ένα κεφάλι φλεγόμενο 
άπό καλλιτεχνικούς πυρετούς, ενα 
μυαλό γεμάτο άπό μεγάλες περί
λαμπρες φράσεις. Είχαν μιά κοιλιά 
νηοτική, άλλά μιά τσέπη χορτάτη 
μέ «Κριτήριο».

Τούς γνώρισα τή δεύτερη μέρα 
τής άνεργίας μου.

Είχα άνεβή γιά νά χαζέψω στήν 
ντόπια τοΰ Καράμπαμπα. Έκεΐ 
βρήκα καθισμένο σ' Μνα μπεντένι ε- 
ι/α ξεθωριασμένο ζευγάρι νά κάθε
ται καί νά γευματίζη. Κείνος ήταν 
άλλοίθωρος καί φαφούτης κι’ ή γυ
ναίκα κοκκαλιάρα καί μελαψή. 
Προτιμοΰσαν τά «κρύα φαγητά» 
μοΰ έξήγη'σαν δείχνοντάς μου μισή 
όκα ξερό ψωμί κι’ έκατό δράμια 
σταφύλια’ Μνεκα ή ζέστη.

—Είσθε ξένοι; τούς ρωτώ.
—Ναί, καλλιτέχνες. Έγώ  είμαι ό 

πρωταγωνιστής. Ή  μαντάμ εΐνε ή 
κυρία μου.

—Πρωταγωνίστρια! συμπληρώνει 
κείνη βιαστικά.

Ό  πρωταγωνιστής εΐχε μιά στι- 
φή προφορά. Τά περισσότερα σύμ
φωνά του 6yaivocv σέ κατάσταση 
άξιοθρήνητη.

—Τί ρόλους παίζετε έσεΐς ; τόν 
ρωτώ.

—Τούς «έραστάς» μοΰ άποκρίνε- 
ται μέ τά σίγμα του άλύπητα στου
μπισμένα.

—Μόνο;
—Καί τούς «συζύγους». ( ’Ά ν  ή

μουνα σίγμα θά τού δάγκανα τή 
γλώσσα! !)

Τό βράδυ γνώρισα καί τίς ύπό- 
λοιπες μονάδες. Τό γέρο πού έκα
νε τούς ρόλους τοΰ πατέρα Μνα 
γέρο πού άγαποΰσε πολύ τό φοι
τά μεγάλα λόγια καί τή δρώμα. 
’Έπειτα μιά θεόχοντρη γυναίκα 
βλογιάρα πού μιλούσε άποκλειστι- 
κώς στήν καθαρεύουσα καί άπο- 
κλειστικώς μέ λάθη καθώς καΐ τό 
λυμφατικό Μτερόν της ήμισυ, Μναν 
άσαρκο λιγοστούλη άνθρωπάκο 
καί τόν περίφημο, τόν όνειροπόλο 
Άνθο Χρύσανθο (πρώην κ. Ποδά
ρα). Ό  άνθρωπος αύτός άπό νεα
ρά ήλικία εΐχε πάθει άπό μιά χρο
νιά άρρώστεια, Mvcxv άταίριαχτο έ
ρωτα μέ τήν Τέχνη. Τόν έδλεπες 
νά παιδεύεται άνώφελα μαζί της, 
νά φλέγεται άπό Μναν άκαρπο έ
ρωτα σάν τό φτωχό μισότρελλο νέο 
πού άγοπιάει μάταια καί άπελπι· 
σμένα μιά περήφανη, άγέρωχη 
πριγκηπέσσα.

Χωρίς νά ξέρη γράμματα, χω
ρίς νά διαβάση βιβλία, νά 
δή θέατρα τοΰ σφηνώθηκε μέσ’ 
στο μυαλό ή λόξα δτι αύτός εΐνε ό 
έκλεκτός τής Τέχνης καί τής έγι- 
ν'ε τάμα, σφάγιο, καί τής τάχθηκε 
νά πεθάνη σάν τή χρυσαλλίδα νύ- 
ρ'ύ στή φωτιά της.

Είχε μιά γαζία στό πέτο δταν 
τόν πρωτοεΐδα. Μιά μικρή πουπου

λένια γαζία πού τήν είχε γιά νά 
σκύβη άπάνω της νά μεθάη καί ν 
άπαγγέλλη έρρινα καί κακοτονι- 
σμένα ειδών τών είδών χορικά άπ’ 
τόν Εύριπίδη ώς τό Σαίξπηρ. Απο
στήθιζε μέ καταπληκτική εύκολία. 
Μιά μέρα στήν Αταλάντη, κάτω 
άπό μιά έληά μοΰ έπαιξε δλο τόν 
Άμλέτο (τόν... «Αμελέτητο», κα
θώς τόν έλεγε ή πρωταγωνίστριά 
μας) μονορροΰφι κι* δταν τόν τε
λείωσε τά μάτια του ήταν κατα- 
κόκκινα άπ’ τή θέρμη. Μέ κύττα
ξε μέ περηφάνεια σάν νά ήταν όν 
πού προερχότανε άπ’ τόν ούρανό 
κι’ υστέρα μοΰκο(νε ήρωϊκά νόημα 
νά φύγουμε.

—Λοιπόν, τί έχεις νά πής τώρα ; 
Θ’ ανεβώ ή δχι ψηλά;

-"Οσο καί ν’ άν;βής, Άνθούλη 
μον, τόν πρωταγωνιστή αας δέ θά 
τόν φτάσης.

— Μ' άναμπαίζεις ; Πρωταγωνι
στής!... Αύτός πρωταγωνιστής ; 
θέλεις νά ξέρης γιατί έγινε πρω
ταγωνιστής ; Άκου το. Λοιπόν έ- 
γιιε γιατί τό σακκάκι του ήταν πιό 
καινούργιο άπ’ τό δικό μου. Νά τί 
έπρεπε νά μάθης!

V
Ίή βραδυά πού είχαμε πρωτο- 

γνωριστή παίζανε τό «Πά τό χρή
μα?·. Ξεφωνίσανε, κλάψανε μέ τρέ
μολα στό λαρύγγι καί στό τέλος 
κατεδήκανε νά φάνε άπό μιά ρέγ
κα στό ξύδι.

Έκεΐ τούς έξομολογοΰμαι κι’ έ
γώ πώς έμένα πού μέ βλέπανε έπαι
ξα — μάλιστα! —έπαιξα Αθανάσιο 
Διάκο! Καί τί Διάκο! Δέν έμεινε 
μάτι άδάκρυτο ! «Μπά!» λέει ό 
Χρύσανθος «έτσι, έ;»

—«Άλλά!» τοΰ λέω γώ καί τόν 
κύτταξα σάν κουνοΰπι. Άπό κείνη 
τήν ήμέρα κάναμε συχνά παρέα οί 
δυό μας, δχι γιά τίποτα άλλο, άλ
λά γιά νά δείξη ό Μνας στόν άλλο 
ποσο δυνατοί εΐμασταν στήν καλλι
τεχνία.

—’Έχεις φόντα ; μοΰ ριχνότανε. 
Δεΐχτα! Τό βλέπεις τοΰτο τό άτι
μο τό σανίδι ; Πανεπιστήμιο εΐνε. 
Καί σούχει Μνα μέλι... ενα μέλι. 
Νά μήν τό γκίξης μιά δολά. "Ετσι 
Μκανες καί τό πάτησες; Πάς. Ά λ 
λά τοΰ λόγου σου τώρα τί άνοίγεις 
λογαριασμούς μέ τό θέατρο ; Τί 
θέλεις καί τό μουρνταρεύεις μωρέ 
ψ ά ρ ι ;

—Έσύ; τοΰ λέω.
-Έγώ ; ’Ίσα κι' Μνα είμαστε ; 

Έγώ  θ’ άνεβώ ψηλά. "Ακόυσες ; 
Έγώ  έχω μέλλον στήν Τέχνη.

—Μέλλον ; Σιγά τόν πολυέλαιο! 
Μάλλον... προηγούμενα μοΰ φαίνε
ται πώς έχεις μαζί της ! Έδώ τό 
πρόσωπό του γινότανε βρασμένη 
ντομάτα. Σέ λίγο δμως τόπαιρνε 
φιλοσοφικά κι’ έδινε τόπο στήν όρ- 
γή..

—θύμωνέ με. . .  . θύμωνέ με. . . .  
"Ετσι θά μ’ άνεβάσης ψηλά.

V
Τή δεύτερη βραδυά τής γνωρι

μίας μας ό πρωταγωνιστής άρρώ- 
στησε. Άπ ’ τά πολλά κρύα φαγη
τά τόν εΐχε πιάσει «όψιμο. Τό 
βραδυνό έργο δέν έδγαινε...

—Ανεβαίνεις νά κάνης τό σπιτο
νοικοκύρη; μοΰ λέει ό γέρος.

--’Έτσι, άδιάβαστος;
—Άδιάδαστος καί μή σκάς, θά 

πόίς πρίμα. Έσύ καθώς δείχνει τό 
πράμα είσαι σπίρτο. Έμένα πού μέ 
βλέπεις έχω βγάλει παράσταση ώς 
καί μέ μουγκό.

-Τί μάς λές δά; Καί πώς;
—Μέ τό «ναί» καί μέ τό «όχι»· 

Έγώ  έλεγα πρώτα τά λόγια μου 
καί κατόπι τά λόγια τά δικά του 
καί κείνος συμφωνούσε ή διαφωνού
σα μέ τό κεφάλι άπάνω καί κάτω.

—Καί ποΰ ήξερε πότε;
—Τοΰ έκλεινα τό μάτι.
Δέχτηκα νά παίξω τό ρόλο μου 

καί σχειδίαζα τις πόζες πού θάπαιρ- 
να. Πέντε λεπτά πρίν άπ’ τήν έ
ναρξη ό γέρος ■ τήν ώρα πού κολ
λούσε τά μουστάκια του μοΰ διη- 
γή6ηκε πεταχτά τήν ύπόθεση τοΰ 
έργου γιά νά πάρω μιά ίδέα. Καί 
τό βράδυ έπαιξα γιά άριστα. Λιγό- 
σιεψα τά «όχι» καί τά «νάί» και 
σοΰ έφεύρισκα κάτι λέξεις πού έ
κανα τούς θεατρίνους νά χάσουνε 
τά πασχάλια τους. Ό  Χρύσανθος 
μέ φθόνεσε γιά τή στρογγυλή καί 
γεμάτη φωνή μου.

-Σοΰ λείπει ή Τέχνη δμως, ό 
παλμός, μοΰ είπε άναψοκο.κκινισμέ 
νος. Παραδείγματος έκεΐ πού έλε
γες τό «έξω ! ! έξω! !» έπρεπε ν’ ά- 
νακατέψης τά μαλλιά σου, νά τεν- 
ταχιης τό χέρι σου καί νά δγάλης 
άπ’ τό στόμα σου λίγο άφρό.

—Μήν τόν άκοΰς, λέει φθονερά δ 
άντρας τής χοντρής. Αύτός εΐνε 
«βέκια σκόλα!»

—Βέκια ακόλα; τοΰ ρίχνεται μέ 
λύσσα ό ’Άνθος. Βέκια σκόλα εΐνε 
ή κουταμάρα σου ! Βρέ !! στήν 
τέχνη δέν ύπάρχουνε σχολές ! Υ 
πάρχει ταλέντο πού άνεδάζει ψηλά.

Στό φαί μονιάσανε. Τό πρωΐ δ
μως πάλι ξαναμαλώσανε γιατί δια
φωνήσανε στήν ορθογραφία. Τό έ
τερον ήμισυ τής χοντρής έτοίμαζε 
ρεκλάμα. Ό  ’Άνθος τοΰ μπήκε στή 
μύτη. Είχε άντίρρηση στήν ορθο
γραφία τής λέξης «ύπέροχο».

—"Οχι είπα! Είπα δτι τό ϊ  γρά
φεται μέ γιώτα.

—Γράμματα θά μοΰ μάθης τώ
ρα ; Άφοΰ έχει τόσα χρόνια πού 
γράφεται μέ ήτα.

—Μόνο ύπέροχο μέ γιώτα θά πή 
ύπέροχο.

—Καλά καί μέ ήτα τί θά πη, Κα
περναούμ ; "Ε  ; "Οχι άπάντησέ 
μου! Καπερναούμ θά πή;

—Δέν έννοώ νάχω νά κάνω μέ ά- 
γράμματους! κι' έφυγε άξιοπρεπής 
μασώντας εύφρόσυνα μιά φράση 
τοΰ Άμλέτου.

"Ομως είτε μέ άνορθογραφίες 
γραφότανε ή ρεκλάμα είτε χωρίς, 
ό κόσμος δέν τ’ άποφάσιζε νάρθη 
στό άπόμακρο κείνο καφενείο πού 
κάναμε θέατρο.

-Τώρα τί θά κάνουμε; οώτησα 
τή χοντρή.
ΣΤΟ' ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό τέλος

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒΛ ΙΟ Υ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΓΑΚΟΥ: ..ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” . ΕΙΚΟ ΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1939. ΣΕΛΙΔΕΣ 32 ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΟ).
ΤΟΥ κ. Λ. ΠΑΥΛΙΑΗ

Καί στή νέα τούτη ποιητική συλ- Πάρη. Άποχαιρέτησε σάν άντρας 
λογή του ό κ. Νικηφόρος  ̂Βρεττά^·|τής παλληκαριδς καί τής θυσίας 
κος διατηρεί δλη τήν αίγλη τοΰ ’ τήν Άντραμάχη καί τόν Άστυάνα- 
λυρικοΰ του στόμφου. Καί τήν δια-; χτιχ Στάθηη<ε άντίθεος (εις οιωνός 
τηρεί γιατί εΐνε φυσική δπως καθε d άμύνεσθαι περί Πάτρης).

καί ψευτίση τόσο γρήγορα. Καί, κ<*  νικητής νά στη-
ύς τό έλπίσουμε, δτι εΐνε δλως ά- (σ·, «κρατήρα έλευθεριας» στό οβι- 
πί’θανη ή θλιβερή αύτή περίπτωση-: σμοπληχτα άνάχτορα τοθ Πριά- 
έπειδή ό νέος αύτός ποιητής φαί- ί μου.
νεται δτι πραγματικά έχει έμφυτη; ‘Q Αισχύλος πρίν «κοσμήση τόν 
τήν έμφαση̂  καί τή μεγαληγορία α>ικάν λήρον»ι πρίν γίνη ό άξε-
κι’ άς μή τό δείχνη διόλου τό έξω- περαστος ^ ^ ς  το0 δρίχμοττικοΰ 
τερικό του. λόγου ήταν όλό*1*/χα κο(ί όμο&>

. .. . , μικά εύσεβής "Εζησε νοητά κι' at*Τρεις χιλιάδες μάτια μες στό στήθος μου r , 1 ' , 1 ,
—Τό στήθος μου πού καίγεται είκοσι?:f,η I σβητα τήν έλευσινια γοητεία και

(χρόνια τελείωση. Είχε νόημα βαθύ καί 
φρόνημα ύψηλό. Είδε τούς Πεισι- 
στρατίδες ν’ άφήνουν φυγά6ες τήν 
έλευθερωμένη Αθήνα κα’ι νά κατα· 

αί τόν πιστεύουμε πρόθυμα, αί- ΐ ψεύγουν οίχτροί ικέτες στόν άπο

Καθαρό, γιομάτο συμ<|κ>ρά καΐ δόξα 
Τρέλλα ; μεγαλείο κι* αυταπάρνηση.

Έ ξ  άλλου, καθώς βεβαιώνει

αθάνεται έτσι τόν έαυτό του- για
τί δέχεται κι’ άπόκρυφες, μυστη- 
ριακές έπιταγές άπ’ τό νοητό κι 
αισθητό του κόσμο.
Τραγικοί χαιρετισμοί άπό τ ’ άγνωστο, 

Ανεμοι λυδικοΐ διώχνουν τά σύννεφα 
Πού φέρνουν τό λευχό καθάριο χιόνι 
Κι* άναπνέω τήν άχνη μιάς τεράστιας

λυτάρχη παμδασιλέα τής Περσίας, 
’Έγινε σεμνό μέλος τής Κλεισθέ- 
νειας πολιτείας. Καταδίωξε τόν Ιπ 
πία, τό Δάτη καί τόν Άρταφέρντ) 
στό Μαραθώνα. Πήρε στή χοΰφτα 
νερό άπ’ τή θάλασσα τής Σαλαμί

νας καί τό έρριξε κατά πρόσωπο
(φωτιάς τοϋ .=.έρξη καί τόν έκαψε. "Εγινε 

Πού στεφανώνει με άόρατη μέρα καί^νύ.,. χ ά  τήν α ;θ έ ρ ? ς

ι άπ’ τό δόρυ καί τό κράνος της θεάς 
Κι' εχει ταύτοχρόνως καί μιά μη- j Έργάνης καί Παλλάδας κι’ έσμι- 

τέρα νά τόν ξυπνά «πρωΐ πριν σβύ- ξε τό νικηφόρο ’Έθνος στίς Πλά
ση τ’ άστέρι». Επίσης καί μιά ται£ς f ι’ αύτό μπόρεσε δικαίωμα- 
Μαογαριτα, που τη σεργιανίζει με' ά νά άψ τού Πέ τόν
σσ στον «πείρο, παγκαλο κοσμο , , ν  * , , > ,
σά μιά γλυκειά γειτονοπούλα του τό δεσμώτη και το λυό-
στό πατρικό περιβόλι κι' έκεΐ τής Προμηθέα και τελειωθη'κε μλ
κόβει άνθη καί τίς δίνει καρπούς -.τό άπερίγραπτο μεγαλούργημα τής 
χής όμορφιάς τ’ άνθη, τής φαντα- τριλογικής Όρέστειας. 
αίας του τούς καρπούς. | Ό Βιργίλιος πρίν βρή τήν κατα-

Κι’ ό ίδιος ό θεός, ό παντογνώ-, γι^γή τών έφεστείων τής Ρώμης 
στης καί πολυόμματος- προφανώς. !εΙ νοιώσεί έντέλεια τ'ις ρω.
του παγανισμού, τόν άκούει να . 6σ έπιδιώξεις, K0C.
κλσ.ιη απο έπαρση κι άπο ευτυχία , / . , , ,
«•αί ννοιάζεται τόν! γλυκό του πόνο. θω<̂ και ττ1ν ιστοΡια που„ ΥΡ«ψτηκε

. μέ πύρινα στοιχεία στό Ακτιο και
■ Αφησέ με j τήν Άλεξάντρεια καί στίς προ-
Μέ ήσυχη άναπνοή κάτω ά π 'τ ό  κλι;μα γΡ(χψ̂ ς τής πρώτης όκταετίας τής 
Των άστρων σου νά κλαψω. Δέ μπορώ Τ 1 r  1 1
Κύριέ μου, νά μισήσω. ’Αγάπησε με! βαμβασιλείας τοΰ Αύγούστου.

Ό  Ρωμανός ό Μελωδός πριν ά- 
Δέν μάς είπε άκόμη ό ποιητής τίινεβή στόν άμβωνα τής Μεγάλης 

ύπόσχεση τοΰ έδωσε ό θεός του.! Εκκλησίας γιά νά πή μετάρσια καί 
Καθ’ δλα δμως τά φαινόμενα τοΰ παναρμόνια τό μυσταγωγικό τρο- 
,εΐνε ευμενής καί στό τέλος θά τόν πάριό του, είχε περάσει άπό τίς 
άγαπήση. Άκριβώς δπως καί ή tπαμμακάριστες σκήτες τοΰ έμπνευ-
Ποίηση πού τοΰ έστειλε «τό ουρά
νιο τόξο πάνω άπό τή χλόη», δπου

σμένου άσκητισμοΰ.
Ο Δάντης πρίν γράψη τήν «Κω·

βόοικει ό άμνός αύτός τοΰ λυρικοΰ ’ μωδία» τήν Μζησε όμόθυμος κι' έμ·
λόγου. 1.1ψυχωτής τοΰ λαΐκοΰ θρησκευτικού

Καί δλα αύτά εΐνε πραγματικώς1 καί πολιτικοΰ πνεύμοττος τοΰ και
ρού του κι’ δλων τών καιρών .

Ό  Σαίξπηρ πρίν λυγίση κάτω 
άπ’ τά τόξα τά φλογερά καί τε
ράστια τών λέξεών του τή φύση 
καί τήν ψυχή, μπήκε πρώτα στό 
στίβο, δπου σέ γιγάντια ήθική καί 
πνευματική άσκηση ή ’Αγγλία. 
παρασκευαζόταν γιά τήν κατάχτη
ση καί τή χειραγωγία τοΰ κόσμου.

Ό  Γ καίτε πριν πάρη τήν όλύμ* 
πια Μ:κφραση άγνάντια σέ πνεύμα
τα θεία κι' άνθρώπινα, εΐχε έξαν- 
τλήσει μετουσιώνοντας καί μορφο- 
ποιώντας στατικά καί δυναμικά τόν

ώραία. Νά δήτε δμως ποΰ εΐνε δυ
νατό νά φτάση μιά σχετική άνά- 
λυσή τους μιά έρευνα σκληρά έξο- 
νυχιστική, άδυσώπητα άπαιπτική·

Ό  ποιητής, δπως γενικά ό άν
θρωπος, δταν παίρνη αύτή τή στά
ση πρέπει νά έχη άμεσώτατα πρό
χειρη τή δικαιολογία δτ ι  «ό λόγος 
του σκιά έργων» καταπώς λέγει κι’ 
ό Πίνδαρος. Καί έργα εΐνε τά λο
γικά καί δυναμικά σχήματα. ‘Μ μές 
τή συνολική άτομική ήθική , καΐ 
πνευματική κατάρτιση. "Η ή 'βίω
ση τών λογισμών μας γιά νά γί
νουν ήθος. Ό  ήρωας, δηλαδή, τοΰ ούμανιομό τής λύτρωσης καί τής ά- 
λόγου εΐνε άπapάλλocχτa δπως κι’ [ ^δημιουργίας, 
ό ήρωας τών πράξεων. Μπαίνει' " °  Μπάϊρων πρίν «ζήση τό θείο 
στόν άγώνα άστράφτοντας άπ’ τή τ Ρ » Υ θ ΰ δ ι »  στό Μεσολόγγι, εΐχε έκ-
θέληση τών πολλών γιά τή νίκη φ ω νή σ ε ι τούς δυό συνταραχτικούς
καί βγαίνει άπ’ τό πεδίο στεφανω- λόγους του στή Βουλή τών Λόρ- 
μένος μέ τήν ήλιόλαμπρη δάφνη δων· ΕΙΧε πονέσει μέχρι θανάτου 
τοΰ συνολικού θριάμβου. Εΐνε ό ΐ- Υιά τΐ  σκοτεινή μοίρα τών συγχρό- 
διος τό ύπέρλαμπρο, τό πανεόο- νων του· Δέχτηκε στή σάρκα του 
σμο άνθος τοΰ κήπου, πού τόν καλ- τ°  καυτό σίδερο τοΰ σπαραγμού 
λιέργηοαν δλοι οί σύντροφοι τοΰ Υιά τυραννία τής ’Ιταλίας καΐ' 
μόχθου, τής εύτυχίας καί τής χα- τ'ΐ(> Ελλάδας. Και μπόρεσε άδί-
ράς γιά τήν ώραία άνοιξη καί τήν °ταχτα νά πή στόν τιτάνα Βονα
πλούσια συγκομιδή. Εΐνε ή βίωσή πάρτη πώς ήταν άναντρος άφοΰ 
τους πού άναδίνει σέ τελευταίο κύ οτ°  Βατερλω δπου διάθεσε τόσα 
■κλο τή θαυμαστή ήθική καί πνευ- 'κανόνια για τους άλλους δέν είχε 
ματική τελείωση. Καΐ τότε οί πολ- \ ένα VlKP ° ^στόλι γιά τούς κροτά* 
λοί κι' ό Μνας σμίγουν άτελεύτητα, ΦουΓ· του·
δπως άκριβώς ή μονάδα εΐνε ή ά- j Ό  Βίχτωρ Ούγκώ πρίν συνέχιση 
παρχή τοΰ άπειράριθμου. τούς «Κολασμούς» του καί πρίν

Γ ι’ αύτό δέ μπορεί σέ καμμιά γράψη τό «θεό» του είχε γίνει ό 
περίπτωση νά πη: «Είμαι μόνος», ούρανός τοΰ αιώνα του κι’ έζησε 
δπκς σπαραχτυκά κι’ άπίστευτα λέ δεκαενιά χρόνια στήν Ύερσέη. 
γει ό κ. Βρεττάκος.  ̂ j γ1(̂  στενέψουμε τά πρά-

Κι δμως ό λαμπρός, ό ύπερό-1 ματα, κι’ ό Συκελιανός άν άρχισε 
πτης. ό αύτοδύναμος καί αύτοτέ- τόν «Άλαφροΐσκιωτο» κατέληξε 
λείος αύτός νέος ποιητής εΐνε κα- οτή «συνείδηση τής Γής του καί τής 
τά ̂  τήν Ιδια του όμαλογία ταύτο-  ̂Φυλής του» κι’ έπιτέλους τούλάχιστο
χρόνως

"Ε ν α  δάσος Αναστατωμένο 
Μιά χώρα σκοτεινή μ ' έρημους λόφους

στήν πάντεχνη θεουργία τής δελφι
κής άναδίωσης.

Βέδαια δλα αύτά δέν γράφονται 
Ένας στρατιώτης πληγωμένος ποΰ παρα. ειδικά  γιά τόν ιΚ. Βρεττακο. Τόν
Κρατώντας τά πλευρά του σ' άνοιχτή * 1.  άφοοοΰν δμως ΚΙ αύτον, άφοΰ γΐ-

(Βιάβα νετσι αύτόδουλα τόσο μεγαλοπρε- 
Σ έ  βάθη σκεπασμένα μ' άσπρη συννεφιά. πί)ς ποιητής. Γιατί Κι’ αύτός Κι’ δ-

Κι’ άκόμη:

Τά λυπημένα χείλη μου σφυρίζοντας 
ζητούνε τήν καρδιά τής νύχτας 
μέσ’ στή στέρνα τών άστεριών.

ποιος άλλος άπ’ τούς τόσους πού 
τό κάμνουν στόν τόπο μας τά χρό
νια τούτα, πιστεύει στήν παντοδυ
ναμία τοΰ λόγου' γιά νά μήν εΐνε έ
νας τραγικός ζευζέκης πρέπει νά

. . , , , — . νοή έξ Ισου καί τήν παντοδυναμία_Κι άκόμη πιο θλιβερά <καί συνε- τ-ς ή0ίκ-ς κα- πνευματικής δ(ω.
πω-, πιο χειρότερα. ;σης. Τήν παντοδυναμία δηλ. τών
Δέν είδα J0 v  πλησίον μου πουθενά 
Διασχίζοντας τόν κόσμο. Τέν ύπήρΡ~
Πλησίον κανενός.

, πράξεων καί νά τό δείχνη στό έρ- 
,γο του δπως καί στή ζωή του. Δεν 
j δικαιούται Μνας ποιητής άπό άνθρω 

ι χ  , nr , , πος νά γίνη ύπεράνθρωπος άπρο-
» 1 μ , τθσΓ* ε ’“ ΡΡ’Ι και τοστ) νόητα, άνώδυνα καί άσύδοτα. Πρέ·

■ το^ , ^ Τ σλ^ ορια £αι πει νά έχη ή νά νοή μιάν άφετηρίατοση ευτυχία και τοση χαρα δέν * · 'α ' - ‘, , Τ .,κ ., . ο Λ, „ .. ερνων αισθητών για να φταση αι-μπορει να συγκρατηθουν σ Μνα ά-, , , ,, 1 , ' , Υ' , , . , , . σιωςκ οχι«μονος» στό μεγαλόδο-τομο που άγνοει το απειραριθμο c
πλήθος τών άνθρώπων, πού τό κρα- ^  ίεΡω\ καί ^ λων· 
τεΐ έξω τών ύπολογισμών του I . Αλλ“ ς -θ ? Κθυ"  8Ρ«Χ^ασ^  

Μ’ άν εΐνε Μτσι, τότε ούσιαστικά τη φωνί) XuPlKnq του συνειδη- 
τί άντιπροσωπεύει δλη αυτή ή πάν-ι'7̂ '’ να J ° u 
τόλμη αύτοπεποίθηση, ή άσυγκρά-| Στ1λβοϋν ol 6ρ1ζονΤες 
τητη άνάταση, ή άκαμπτη προσή- Κι- ό θόρυίός μου πνίγεται στόν αιώνιο 
λωοη στίς μεγαλότοξες καμπύλες 
τών λυρικών έξάρσεων, τών θαμ
πωτικών, τών έκτυφλώτικών πανο- 
ραματισμών;

Ρωτοΰμε άπλά, άλλά μέ δέος κι’ 
άμφιδολία:

Πριν ό “Ομηρος δγάλη τόν Έ-

Η χο τοΰ άνέμου, πνίγεται στό φλοί&ισμα 
Τοΰ 6ρα5υασμέ\%υ άπέραντου ώκεανοΰ...

Νά δάλη, λοιπόν, ό άγαπητός 
ποιητής τό λυρικό του στόμφο στήν 
κοινή τροχιά. Νά δώση στά λυρικά 
του άστραποβολήματα κίνησι ιστο
ρική. , Νά προσαρμόση τόν έξαίσιο

χτορα ν’ άντιμετωπίση τούς Αχαι- 'λυρικό στόμφο του στήν ούσία καΐ 
ούς σέ μιά θανάσιμη πάλη, τόν εΐ-̂ τή υορφή τών πραγμάτων πού νο- 
χε πρώτα δείξει τολμητία τών πάν-^οΰν, αισθάνονται και ζοΰν οί άν- 
των. Τερμάτισε δλους τούς άθλους |5ρωποι σήμερα. Τότε ένδέχεται, δ- 
του καίγοντας τά φυλλοκάρδια τοΰ,πως εΐνε ή πρόθεσή του καΐ—γιοαί 
έπιφοβώτερου ήρωα πολεμιστή τών | δχι; -  κι’ ή έλπίδα μας νά γίνη...
αιώνων, μέ τό σκοτωμό τοΰ Πάτρο- «ψηλός καί άπέραντος, σάν όλους τούς
κλου. Είπε λόγια συγγνώμης κι' κόσμους πού κυκλώνουν με κα\ λάμπουν
άγάπης cjiov ttfmo τής μεγάλης ν* 9εϊεί κι’ αίών̂ ς λάμψεις»,

έθνι κής συφοράς τών Τρώων, τόν i ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π Α Υ Λ Ι Δ Η Σ
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ΓΚΟΥ'ΓΝΤΟ ΓΚΟΥΕΡΙΝΙ-ΒΙΤΟ ΦΡΑΤΣΙ- 
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ΑΠ’ ΤΗΝ ..ΠΕΙΝΑ*’ ΤΟΥ ΧΑΜΣΟΥΝ.-ΤΟ ΡΩ ΣΣΙΚΟ  ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΤΟΥ | Σ Υ Ν ΕΡΓΑ Τ Ο Υ  Μ ΑΣ Κ. Ε. Μ ΑΓΚΑ  ΒΕΡΑ
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T O Y  Ε Ν  Τ Τ Α Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΣ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ Α Σ '  ΡΩΜΗ. Ιούνιος. Συνεχίζον- ταΐα χρόνια άπό τήν διεύθυνσ^τοΰ

Π Α Ρ ΙΣ Ι.  ’Ιούνιο;. Τόπο; με-, βρίσκουν «ολύ αύοτηρέ; καί φίλο- ; ^ J \ LV\ 0 ίταλ^ής^μαί
γάλη; δημιουργία; το ο?κ?χ πού άρχισα μέ τόν συνθέτη
πω; έδώ ίέν' δημιβυργήδηκε Ί  
πτβκαμωμένη καί άΰλη «Νεράι
δα» τβΰ κ. ίιρωντοΰ ;

Ή  Μαντελέν Ό$ερέ_πβύ πρω
ταγωνιστεί— δρήκε τβν rue ώ· 
ραίο ρόλο πβύ μπβρβΰσε νά όνει. 
ρευθή.

Ή  μεγάλη χάρι τη; —ή διαφα
νή; μπβρεί ν* πή κανεί; — άθωό- 
τη; τών μεγάλων αγνών ματιών 
τη;, μβιά$βυν νά τη; έχβυν δβθή 
έπίτηδε; άπο τβν βύρανό γιά νά 
ένοακρώση αύτή τήν Νεράιδα...

Ά  γνβώντα; τά αισθήματα πβύ 
κυβερνούν τί; άνδρώπινε; πρά- 
ξει;, $ώντα; οτή γή μβνβ άπβ ά-

2 β !

Ή Μέρλ Όμπερόν πού πρωταγωνι 
,οτεΐ στά «Υψώματα τοΰ Ύρλεβέν»

yar.n γιά τβν ώραΐβ Ιππότη Χάν; 
έξακβλβυθώντα; βμω; νά δρίσκε- 
rai οέ έπικβινωνία μέ τβν δικό 
τη; κβομβ, τβν κόσμο τών ^ωντα· 
νών πηγών, τών θεαινών τών λι 
μνών, τών ώραίων ψαριών τών 
γλυκών νερών, καί μέ ενα όλό· 
κλήρο ύπβθαλάοσιε κβομβ πβύ ή 
καρδιά τβυ είνε τβσβ καθαβη οάν 
ce κρύσταλλο.

Ό  Τσελίτσεδ έκανε, γιά τβ πε 
ρίφημβ αύτό παραμύδι τβΰ κ. Ζ ι 
ρωντβΰ, σκηνικά καί κβοτβύμια, 
πβύ είνε τόσβ ώραία καί πβιητι- 
κά, ώοτε νά κατβρδώνβυν νά οά; 
μεταφέρβυν οέ πλανήτε; ονείρων 
παιδικών χρόνων, εκεί πβύ μπβ- 
ρεϊ κανεί; ν’ά ξαναδρή τβ 
φανταστικό βασιλικό παλάτι μέ 
τά άμυδρά περιστύλιά τβυ, 
τβ μυστηριώδε; σπήλαιβ τβυ 
ψαρά, τοπβδετημένβ μέοα οέ 
μερικέ; 'υποβρύχιε; κβιλότη- 
τε;, άνάμεσα σέ φύκια καί θαλάσ- 
οια φυτά και σέ ύίρόδια όντα. Τβ 
ίδιο επιτυχημένο είνε καί τό σκη 
νικβ τβΰ αύστηρβΰ πύργβυ τβΰ ιπ
πότη, περικυκλωμένβ άπβ φβδερά 
τείχη πβύ τό ϋψο; τβυ; καί τό 
πλάτβ; τβυ; δημιουργούν μιά φαν 
τασμαγβρία σκοτεινή; φυλακή; ή 
δωματίων βασανιστηρίων.

S ’ αύτόν τβν πλανήτη πβύ βι 
έμφανίοει; καί τά θαύματα είνε 
καβημερινά (χάρι; στή σκηνική 
τέχνη τβΰ Λβυΐ Ζβυδέ πβύ ύπβ- 
δυεται τβν ιππότη Χά ν;) ή Νε- 
ραϊδα καί ό Χάν;, μέσα στόν οπιν- 
δηρβδόλβ διάλβγβ — στήν συνηδι- 
σμένη σκέψη— τβΰ κ. ίιρωντοΰ, 
μά; κάνουν νά ψήσουμε ένα τρυ
φερό καί συνάμα δαθύ μαγικό πα
ρ αμΰθι.

Νά τώρα κι’ ενα έργο πβύ δά 
ηαρηγβρήοη βλβυ; «κείνου; πβύ

μεσα τβυ; β —αν Λβυΐ Μπαρρώ, 
ρίχνεται μ’ ένα κβυράγιβ κΓ ένα 
δαίμαστό $ήλο. Άπό τό τραχύ 
μυδιστόρημα τήν «Πείνα» τού 
Κνβύτ Χάμσβυν, έβγαλε ένα έρ
γβ φανταστικό, κρατώντα; τόν 
χύριβ ρόλο μέ μιά άξιβδαύμαστη 
γνώσι ήδβπβιϊκή; τέχνη;.

Άλλά γιατί άρά γε αύτή ή 3X1- 
νβδεσία νά είνε τόσο γερμανικού 
γούστου:

Ci σκηνέ; χορού γνωρίζουν κι 
αύτέ; τβύτβ τόν καιρβ μεγάλε; δό- 
ξε;. Ή  ύπέροχη έπίδειξι τού ρωο- 
σικβΰ μπαλλέτου τβΰ Ντιαγκίλεφ. 
παραταδηκε μέχρι τέλβυ; τοΰ I- 
ουνίβυ, ώστε νά έπιτρέπη στό "Πα 

ιγιόν Μαρσάν», πού τοΰ παρέχει 
ήν φιλοξενία τβυ, νά είνε ό τό

πο; τή; συναντήσεω; μιάς ολό
κληρη; σειρά; χορβγραφικών μα
νιφέστων ώργανωμένων άπό τον 
Σέργιο Λεφάρ, Στήν διάλεξη πού 
έκανε β κ. — άν Λβυΐ Βουντβυα- 
γιί για «τό ρωμαντικό μπαλλέτβ» 
έδόδη ή εύκαιρία στού; άκροατά; 
τβυ; νά ξαναδβΰν μιά άπβ τί; πιό 

ητευτικέ; μπαλλαρίνε; τοΰ αι
ώνα μα; : τήν Πέρα Νεμτσινόδα. 
‘Η κ. Νεμτσινόδα είνε μιά χο
ρεύτρια πβύ τό στύλ τη; είνε τό
σβ τέλειβ. ώστε καί ή άπλή πα
ρουσία τη; οτή σκηνή νά κβδη ά
μέσω; κι’ αύτή τήν αναπνοή τών
εα'ών.

Αύτέ; βί παραστάσει; πού δό- 
ίηκαν στό «Παδιγιόν ντέ Μαρ

σάν) καί έπέτρεψαν στό Παρισινό 
κοινέ νά γνωρίση τβ νέβ καί έ- 
ξαιρετικά χαριτωμένο άοτέρι τοΰ 
άγγλικοΰ μπαλλέτου — «Βίκ Ού- 
έλ;» — δίδα Πώρλ Άρ$βλ, ΐοω; 
δώσουν τήν εύκαιρία πβλύ σύντο
μα, ν’ άκούσωμε τβν Ζάν Κβκτώ 
νά μιλήση Υ>ά τήν πιό μβντέρνα 
άπό τί; έποχέ; τοΰ Ρωσσικοΰ 
μπαλλέτου, αύτήν πού ένέπνευοε 
κατά μέγα μέρο; καί τόν Πικασ- 
σω. Καί κοσμήδηκε μέ μβυοική 
τών ’Ορίκ. Πβυλένκ καί Σαγκέ.

Ή  όπερα άνέδασε δυό μπαλλέ- 
τα .· Τό «Συμπόσιο τή; άράχνη;», 
μουσική Ραδέλ καί χορογραφία 
τβΰ κ. Άβελίν, καί τό «Παιδί καί 
οι μαγείε;» τβΰ Ραδέλ, πού ήταν' 
διδαγμένο μέ μεγάλε; άποχρώ- 
σεΐ; καί λεπτότητα έξαιρετική. ά
πό τβ Σέργιο Λιφά$.

Ή  όπερα Κωμίκ είχε τήν ώ
ραία Ιδέα νά φιλεξενήση μια ά- 
ξιβσημείωτη χβρεύτρια τήν κ. Κβ 
ρίνα Άρ ί, πού έρμήν'ευσε πολύ 
καλά τήν «Παρδένα τβΰ Άμπι- 
σάγκ», μέ μιά άγρια μουοική τού 
Φλοράν Σμίττ, καί τήν έλαφρά 
και σπι^ηρίξβυσα «Κλέφτρα-Κίσ

Σαλδατόρε Άλλέγκρο- του οποίου 
τc δύο τελευταία εργα -[αίζονται 
στά μουσικά φεστιδάλ τοΰ Κάσσελ 
τής Γερμα\ ίας. μιά και δρέθηκα 
οτήν Φλο;ρεντία, έπεσκέφθην τό

μαθητάς 
Ci.'VCO voc

Ωόείου και απο τους 
μου, τέσύ πού δέν κατο 
τελειώσω μιά όπερα πού εχω άρχί- 
σει πρό διετίας.

—Τίνος ύπήρξατε μαθητής, μαέ
στρο ;

- Τοΰ μεγάλου διδασκάλου Μπου 
ζόνι στό 'Ωδείο τής Μπολόνια, δ-

έτυχα τής ϊδιαι- 
τοΰ καθηγητοΰ

κοινον

0 Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Σ Τ Η Σ  
ΠΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σ ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Τ Η  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

Ό  ΔΛ*.'8υντής τοΰ Βασιλιοΰ Ώδεί
ου Φλωρεντίας καί συνϊέτης ΓΚΟΥ- 

I ΝΤΟ Γ Κ Ο Υ Ε Ρ 1ΝI

σα» πβύ'συνβδευότανε άπό μιά διά 
φανη μουσική σελίδα τοΰ Ροσσίνι.

‘C 'Αλέξανδρο; Βάν Σ&αίν, ( 
καλύτερο; χβρευτή; χαρακτήρων 
πού έβγαλε ή Γερμανία αύτά τά 
τελευταία χρόνια, έδωσε δυό ρεσι
τάλ καί ΰπόοχεται νά ξαναγυρίση 
γρήγορα στό Παρίσι. Μερικά άπό 
τά νούμερα τβΰ ρεσιτάλ τβυ, όπω; 
ό «Αερδίση;» μέ μουσική Μπετό- 
6εν, είνε περίφημ* κβμμάτια χο- 
ρογραφική; συνδέσεω;, δημιβυργη- 
μένα άπβ ένα ταλεντβΰχβ άρτί-
οτα. ,

*• ·
'C ένα; μεγάλβ; μουοικό; δια

δέχεται τόν άλλβ στό Παρίσι.
Μετά άπβ τόν Ραχμανίνωφ, πβύ 

τό ρεσιτάλ τβυ ήταν ένα; βρίαμ- 
6c;, ό Φρ. Κράϊσλερ, ήρδε νά 
μά; χαρίση τά δαύματα τή; τέ
χνη; του, μέ τό «Άντάτξιβ» άπό 
τβ κβντσέρτβ σέ σόλ μαξέρ τοΰ 
Μό^αρτ, τήν «Σβκόν'» τοΰ Μπάχ, 
τή; «Τρίλλιε; τοΰ Διαδόλβυ» τοΰ

«Βασιλικόν Ωδεΐον» δπου εύρίσκον 
ται ώς καθηγηταί τρεις μεγάλοι 
σύγχρονοι συνθέται τής Ιταλίας.
Ό  μαέστρος ΓκουΕρίνι, διευθυντής 
τοΰ ’Ωδείου καί καθηγητής της 
συνθέσεως μέ δέχθηκε στό γραφείο 
τής διευθύνσεως.

- Σέ τί μπορώ νά σδς φανώ χρή
σιμος ; μ’ έρωτα ό μαέστρος.

—Ώς δημοσιογράφος άσχολούμε- 
νος μόνο μέ τήν μουσική θά ήθελα 
νά μάθω λίγα πράγματα σχετικά 
έ τό εργο σας καί τή ζωή σας. 
—Μερικά πράγματα σχετικά μέ 

μένα; Μά δέν άξίζει τόν κόπο. για
τί ή προσωπικότης μου ώς συνθέ
του είνε άπορροφημένη ν  τελευ-
  ..
Ταρτίνι, άπβδεικνύβ.τα; για μια
άκόιια φορά πώ; είνε ένα; μεγά
λο; άρτίστα; ξεχωριστή; ποιοτη- 
το

Τέλο; ό Γεχβυντίν Μενβυντίν— 
ό μεγάλο; 'Κδραίο; διολίστα; —έ
δωσε ένα ρεσιτάλ στήν αΐδουοα 
Πλεγέλ καί χάρισε στβύ; δαυμα- 
οτέ; τβυ τήν έκπληξη τβΰ νά τβύ; 
παρουσιάση μουσικά κβμμάτια πβύ 
ποτέ ώ; τά τώρα δέν είχαν μπη 
σέ Παρισινά προγράμματα. "Ε 
τσι πρωτοακούσαμε μιά σονάτα 
(σέ σόλ μα$έρ) τβΰ Μπράμ;, πβύ 
τήν έξετέλεσε μέ ένα λαμπρό ρω- 
μαν'τισμό, τό «’Ί λ  Παλπίτι» τβΰ 
Παγκανίνι καί τό νέο Κβντσέρτο 
τού ’Έρν'στ γεμάτο άπβ 6έ6ηλε; 
ήχητικότητε;.

Πρέπει νά σημείωση κανεί; καί 
τό πιό ένδιαφέρον τελευταίο φιλμ 
«Στά υψώματα τβΰ Ύρλεδέν» μέ 
τβύ; Μοράν; ’Ολιδι^ ,αί Μέρλ 
Όμπερόν.

C i αϊδβυσε; ζωγραφική; εινε 
γεμάτε; άπό ενδιαφέροντα εκθέ
ματα.

Ξεχωριστέ; ήταν οί έκβέσει; 
τών: "Οσκαρ Κοκόσκα, πού ή
δυνατή προσωπική του δημιβυργία 
ήταν μιά άνακάλυψη y ιά κείνου; 
πού δέν είχαν ώ; τά τώρα την εύ
καιρία ν'ά δοΰν δικά τβυ έργα, 
τβΰ ζωγράφου μέ τό μεγάλο τα
λέντο πού μοιάζει νάψάχνη νά 6ρή 
νέε; συγκινήσει; στό άπειρο, τοΰ 
μεγάλου Μπράκ, έκεΐ μπορεί νά 
6ρή κανεί; σ’ $(ύτόν τόν μαιτρ, 
τήν' άναδημιουργία τβΰ φωτό;, 
καί τή; περίφημη; ζωγραφική; τβΰ 
ΤίΗπέ οτό μβυσείο Γκομέ.

ΒΑ Λ .

που πραγματικα 
τέρας προσοχής 
μου.

- Πότε παρουσιάσατε στό 
τό πρώτο σας εργο;

Σέ μιά μακρυνή έποχή γιά 
ι̂άς . . .  στά 1911. 'ΓΗταν τό «Ποι

μένα κό . ποίημα» γιά σολίστες, χο- 
ρφδία καί μεγάλη όρχήστρα. Εί
χε μεγάλη έπιτυχία. Άπό τότε κά
θε λίγους μήνες παρουσίαζα κάτν 
καινούργιο, πότε γιά πιάνο ή %ά- 
νο καί διολί ή γιά όρχήστρα.

- Καί δπερά σας πότε πρωτοπαί- 
χΟηκε ;

Στά 1920 στή «Βασιλική 'Όπε
ρα··: τής Ρώμης- τότε όνομαζομένη 
«Κκνστάντζι». *Ηταν ή δπερα 
«Ζσμπέλι». Τόν ϊδιο χρόνο στή 
■·;Σκάλα» μοΰ άνεδάζουν τήν δπεΓ 
ρα «Νεμίτσι». τής όποιας εχω γρά
ψει καί τό λιμπρέτο· Ή  εργασία 
μου διιως συνεχίζεται μέ μιά άκρά 
ιητη παραγωγή, άπό συμφωνικά 
ίγγα, φοϋγκες γιά δργ^νο· όρα- 
τόρ:α καί τέλος στά 1924 τελειώ
νω τήν όπ·ρά μου «^ά δίνια», ή ό
ποια παίζεται στή Βασιλική Ο-

«Μου
σύνο-

κολοσ-

άλλη

του
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περα τής Ρώμης μετά έντεκα όλό- 
κληρα χρόνια ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Τούλιο Σεραφίνι.

—Ή  τελευταία σας σύνθεσις;
—Είνε έμπνευσμένη άπό τήν άρ- 

χαία έλληνική μυθολογία καί άπό 
τόν “ Ομηρο. ’Έχει ώς τίτλον τό 
«Τελευταίο ταξίδι τοΰ Όδυσσέως».

—Ποιούς μαέστρους προτιμάτε 
νά σδς διευθύνουν τά έργα σας;

—Τόσο στήν Ιταλία δσο καί στήν 
Ευρώπη, ύπάρχουν μεγάλοι , μαέ
στροι καί μέσα σ’ αύτούς συγκα
ταλέγω καί τόν συμπατριώτη σας 
Μητρόπουλο μέ τόν όποιον καί συν
δέομαι.

Μ* αϋτές τίς λέξεις χαιρετώ τόν 
μαέστρο Γκουερίνι γιά νά περάσω 
στήν τάξι τοΰ συνθέτου Β. Φράτσι, 
τοΰ όποίου ή δπερα «Βασιλεύς 
Λήρ» παίχθηκε στό «Μουσικό Μάιο» 
καί τόν χειμώνα παίζεται στή 
«Σκάλα» καί στήν δπερα τοΰ Βε
ρολίνου.

—Μαέστρο σάς ζητώ συγγνώμην 
πι-.ύ σας διακόπτω .μά δέν μπορώ 
νά φύγω άπό "ήν Φλωρεντία χω 
ρί< νό μιλήσω μαζί σας γιά τόν 
«Βασιλέα Αήρ» καί γιά τήν έν γέ- 
νε. μουσική σας δρδσι.

—Μεγάλη μου χαρά νά μιλήσω 
γιά κάτι πού άγοοιώ περισσότερο 
στή ζωή άπ- δλες τίς δημιουργίες

μου. Άπό παιδί ένοιωθα ένα θαυ
μασμό γιά τόν Σαίξπηρ. Τ’ δνειρό 
μου ήταν πάντα νά γράψω δπερες 
πάνω οτά έργα τοΰ μεγάλου αύ
τοΰ ποιητή. "Οταν δμως άρχισα νά 
ίργάζωμαι καί νά ζώ άπό τήν σύν 
θεοι αναγκάστηκα γιά άρκετό και
ρό νά έγ καταλείψω τίς έπιθυμίες κοΛ 
τά όνειρά μου γιά μιά μουσική 
παραγωγή έντελώς έμπορική. Υ
στερα άπό χρόνια έγραψα τό πρώ
το μου λιμπρέττό γιά δπερα έγώ 
μόνος, δγαλμένο άπό τόν «Άμλέ- 
το·> τού Σαίξπηρ, άρχισα μιά συν
θετική έργασία· ή όποία δυστυχώς 
σταμάτησε γιά λόγους τεχνικούς, 
καί μετ' όλίγον άρχίζω νά έργά 
ζωμαι συστηματικά γιά τήν σύν- 
θ« .3ι ~οδ «Βασ'.ληδ Λήρ» μέ λι.ι- 
πρέττο φτιαγμ-νο άπό τον Παπινι. 
Τέλος είχα τήν τ,ύτυχία νά δώ τήν 
δπερά μου άνιδασμένη σ~: 
αικό Μάϊο» μέ μεγαλειοΛη 
λα. καί μέ μιά έπιτυχία 
οιαία, τήν όποιαν σείς ό Ιδιος πα 
ρακολουθήσατε.

-Ετοιμάζετε ήδη καμμιά 
όπερα;

—Νάί. Τόν «Ρωμαίο καί Ίουλιέτ- 
τα* καί τόν «Μάκδεθ».

—Πάντα λοιπόν μέ έργα 
Σ αιξπηρ;

—Εΐνε τό δνειρό μου νά μελο
ποιήσω δσα μπορώ περισσότερα 
έογα τοΰ κολοσσού συγγραφέως 
Γιά μένα· γιά τόν άτοιμισμό .μου 
δέν ύπάρχει άλλη πηγή. Είμαι 
πραγματικά άπορροφημένος 
το Σαιξπηρικό πνεΰμα, πού 
ζω πώς θά άποτύχω άρχίζοντας 
τήν σύνθεσι μιάς δπερας μέ .κεί
μενο ένός άλλου ποιητοΰ.

Φεύγοντας άπό τήν τάξι τοΰ 
Φράτσι θέλησα νά περάσω καί ά
πό τόν διάσημο πιανίστα και συν- 
θεττ Άλέσσαντρο Ταμπουρίνι.

- Λίγα λόγια γιά τά προσεχή 
σας σχέδια, μαέστρο;

-Σχέδια δέν έχω... μά έχω προ
τάσεις γ·ά νά έκτελέσω διάφορα 
κοντσέρτα στήν Γερμανία, Α γ 
γλία· Ισπανία, Αμερική δπου ήδη 
έχω παίξει μπρός σέ κοινά πού 
μοΰ έδωσαν τήν μεγαλυτέραν ίκα- 
νοποίησι,

-Καί άπό συνθετική παραγωγή;
- Πρό ήμερων έξεδόθη τό μεγά

λο κοντσέρτο τοΰ Βιδάλντι γιά πιά
νο καί όρχήστρα διασκευασμένο 
εντελώς άπό μένά, μέ μιά καινούρ
για πιανιστική τεχνοτροπίας καί 
μεγάλη γενική μεταδολή, μά πάν-
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Μέσα στήν έποχή πού διηγήθηκο. 

ώς τά τώρα, ή Αίγυπτος καί μάλι
στα ή Αλεξάνδρεια έδγαλε πολ
λούς λυρικούς άηδούς άπ' δλες τίς 
ράτσες. Π. χ. τόν Σκαρνέο, 'Ιταλό, 
τόν Βουάλτερ, έμένα, τόν Λάππα, 
τόν Σελάρι, τήν Καλογεροπούλου, 
τήν Νταχμάτσα5 νομίζω καί τήν 
Πάρντο. Τότε άκριβώς ένθομοΰμαι 
πώς ύπό τήν προεδρίαν τοΰ άλησμο- 
νήτου άρχοντά&ριοτ ου καί άλτρ^υΐ- 
στή Κωνστάντη Συναδινοΰ 1δρ·).ιαν 
τή φιλαρμονική τής Αλεξάνδρειάς 
μ’ έφορο τήν εύγένειά μου. Έκεΐ μέ
σα δρήκα τήν περίσταση’ νά δγάλω 

τό άχτι μου, «φωνάζοντα, κεκραγό- 
τα λέγοντα καί πειθαγορεύοντα».

Δέν θά έπρεπε νά παραλείψω καί 
κατι περίεργο πού μοΰ συνέδη τότ&. 
Ό  πρωθιεράρχης καί πατριάρχης 
Σωφρόνιος πού έφερε τόν τίτλον καί 
Κριτοΰ της Οικουμένης, ήθελε νά μι 
γνωρίση γιά νά μάθη ποιά κενά 
δαιμόνια έπρόκειτο νά δάλω στήν 
έκκλησία τοΰ Εύαγγελισμοΰ.

Παρουσιάσθηκα λοιπόν — πασα» 
λειμμένος άπό τόν Γιάννη Σακελλα» 
ρίδη μέ τό «μιμηταί μου γίγνεσθαι», 
—μέ συμπαραστάτας τόν Άβέρωψ 
πρόεδρο τής Κοινότητος, τόν Γενικό 
Πρόξενο τής Ελλάδος Γρυπάρη, τόν 
γυμνασιάρχη κλπ.

’Έπρεπε νά δώσω λόγον τής μέλ* 
λοντικής μου δράσεως δχι τόσον ώς

Στήν φιλαρμονική αύτή ήτανε καί ι ψάλτου, άλλά ώς Διευθυντοΰ τήα 
ό μακαρίτης ό Γιώργης ό Τσοκόπου | Εκκλησιαστικής Χορωδίας, 
λος, πού προοπαθοΰσε νά έγκλιματι· 
σθή στήν Αλεξάνδρεια, ό μακαρίτη.
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Ό  μεγάλος συνθέτης 

Β ΙΤΟ  ΦΡΑΤΣΙ

τα διατηρώντας τάς δάσεις τοΰ με 
γάλου συνθέτου. Καί κατόπιν ένα 
δικό μου έντελώς κοντσέρτο γιά 
πιάνο καί όρχήστρα άφιερωμένο 
στό στροαηγό Φράγκο, ό όποιος 
έκάλεσε είς τήν Ισπανία γιά τήν

Ναπολέων ό Λαμπελέτ καί οί άλ
λοι οί μακαρΐται μαζί μέ τόν Γιώρ- 
γη τό Ροΰσσο, κάμνοντας σερενάδες 
έξω ή καί μέσα στό άρχοντικό—Ο
ταν καταδεχότανε νά μδς καταδε-
χθή   τοΰ μεγάλου εύεργέτη Γιώρ-
γη Άβέρωψ.

Καί θά διηγηθώ ένα περιστατικό: 
Άπό τήν έξωκλιματική σερενάδα 
μας, ό Άδέρωφ μδς προσεκάλεσε 
καί μέσα στό άρχοντικό του, γιά 
νά μας φιλέψη μ’ ένα άλησμόνητο 
«μπουφέ>;>·

Ό  κόσμος ό μαζεμένος έξω στόν 
δρόμο έρωτιόντανε πώς ή Χορωδία 
τής Φιλαρμονικής δέν άκούγεται έφ 
δσον τραγουδούσε. Καί κάποιος ά 
πήντησε πολύ έξυπνα: «Τραγουδάνε 
μέσα στήν χρηματική κάσσα τοΰ Ά  
δέρωφ καί γΓ αύτό δέν στάζει τσι
μουδιά άπόξω*·

Τότε ακούσαμε τονικούς δονο 
φθόγγους τοΰ Γιάννη Άποστόλοι 
τοΰ τότε κανακάρικου παιδιοΰ τής 
Αθήνας. Φωνή καί πάθος πού δέν θά 
ξανακούσω πιά. ‘Όποιος εύτύχησε 
ν’ άκούση ένα Καροΰζο στούς «Πα 
ληάτσους» καί ένα Γιάννη Άποστό 
λου στήν «Καδαλλερία Ρουστικά- 
να» θά μποροΰσε νά πή «Νΰν άπο- 
λύοις τόν δοΰλον Σου», εύχαριστη 
μένα καί ικανοποιητικά πού αίσθάν 
θηκε μέσα του τό ρίγος τών μουσι
κών φθόγγων, πού έξωτερίκευαν ψυ 
χικούς δονισμούς, γιά τήν κάθε εύ 
γενική ψυχή

Καί μέ τοΰ Αποστόλου τίς πρώ 
τες έμφανίσεις έλησμόνησα νά προσ
θέσω τούς κλονισμούς πού ύπέστη- 
μεν άπό τήν έλευσι τοΰ πρώτου 'Ελ 
ληνικού Μελοδράματος ύπό τόν Κα- 
ραγιάννη καί Διευθυντήν τόν μουσι
κόν Μπεκατώρον. I
III   ιιιιιι
πρώτη έκτέλεσι του έπειδή είνε έμ- 
πνευσμένο άπό τήν ισπανική έπα- 
νάστασι. Θά νοιώσω μεγάλη χαρά 
γυρίζοντας υστέρα άπό τέσσαρα 
χρόνια στήν ώραία Ισπανία δπου 
πάν/τοτε είχα γίνει δεκτός μέ έν- 
Θουσιασμό. Υπάρχει δέ μεγάλη 
πιθανότης τόν χειμώνα νά έπισκε- 
φθώ καί τάς Αθήνας ώς άπεσταλ- 
μένος τών ιταλικών Ινστιτούτων 
τοΰ έξωτερικοΰ πρός διάδοσιν τής 
Ιταλικής μουσικής καί είμαι εύτυ- 
χής πού μοΰ δίδεται ή εύκαιρία 
νά μιλήσω μέ ένα Έλληνο μουσι
κό καί δημοσιογράφο’ ό όποιος θά 
είνε άσφαλώς ένας έξαιρετικός 
προάγγελος τοΰ μελλοντικού μου 
αύτοΰ ταξιδιού.

Μέ τόν μαέστρο Ταμπουρίνι τε
λειώνουν οί συνεντεύξεις μέ τούς 
μοντέρνους Φλωρεντινούς συνθέτας. 
Τρεΐς ξεχωριστοί συνθέται μεγά
λης άξίας κλεισμένοι μέσα στίς τά
ξεις τοΰ Ώδείου τής παληδς αύ
τής πόλεως πού έδωσε καί δίνει 
συνεχώς στήν μουσική διεθνή πα
ραγωγή συνθέτας άπό τήν έποχή 
τοΰ Ραφαέλο ,Ροντάνι καί Λουΐτζι 
Χερουμπίνι μέχρι τοΰ Γκουΐντο 
Γκουερίνι καί Βίτο Φράτσι.

Ε Μ Α ΓΚ Λ ΙΒΕΡΑ Σ

Ε, λοιπόν — μοΰ κάνει, μέ τήυ 
έρρινη φωνή μου, ό πρωθιεράρχης, 
δταν βρεθήκαμε μποστά του — ποιά 
«καινά δαιμόνια» μάς φέρνεις;

Σ ’ αύτήν τήν έρώτησι πώς θά ή» 
θελα νά τοΰ άπαντήσω: άραγε και· 
νά ή κενά;

Πάντως είπα στόν έαυτό μου, τώκ 
«φρονίμων ολίγα» καί δταν μέ έρώ- 
τησε πώς θά ψάλλω τοΰ «λίθου 
σφραγισθέντος», κατώρθωσα νά μοΰ 
τό ψάλλη έκεΐνος καί νά τοΰ πώ 
δτι συμφωνούμε άπόλυτα στόν χρό· 
πο-

— ’Έτσι τά λέτε οδλοι σας κι’ δ" 
στερα τά κάνετε σάν τά μοΰτρα σας, 
μοΰ άπαντα έκεΐνος.

Αύτό τό άνέκδοτο έθεώρησα έπί· 
καιρό τή στιγμή κατά τήν όποιαν ά- 
νεκινήθη τόσο ζωηρά τό ζήτημα τής 
Βυζαντινής Μουσικής.

Δέν θέλω σήμερα έγώ νά προσθέ
σω τίποτα άλλο, άν καί θά μποροΰ* 
σα λόγω τής συνοχής μου μέ τά έκ- 
κλησιαστικά — καί χωρίζετε τόν λό 
γον δσοι μέ παρακολουθείτε σ' αύτή 
τή στήλη — άλλά άς μοΰ έπιτραπή 
μέσα σέ μιά (βραχυλογία νά πώ κι’ 
έγώ κάτι, δχι μόνο έντυπωσιακό, 
άλλά ίσως κάπως πιό οικογενειακό 
γιά τό ζήτημα τής άναθεωρήσεως 
τής θρησκευτικής μας μουσικής, πού 
παρουσιάζεται σήμερα πολύπλοκο.

Τό ζήτημα δέν παρουσιάζεται μο» 
νοπλευρικό, άλλά διπλευριίκό. "Ο
σοι άκολουθοΰν τήν παράδοση έμ* 
μένουν στήν παράδοση μέ κλειστά 
μόττια — πράγμα δχι καί τόσο συνε
πές έφ* δσον ό κόσμος προχωοεϊ 
στίς συγχρονισμένες άντιλήψεις του. 
Ένώ άπό τήν άλλη μεριά έννοοΟν 
ν’ άποκηρύξουν μιά παράδοση πού 
δπως καί άν έχη, εΐνε μιά παράδοση 
πού έχει μιά άλήθεια μέσα της, ά- 
λήθεια πού διαιώνισαν αΐωνόδιοι ά* 
γώνες έθνικοί, ιστορικοί καί καθα
ρώς μουσικοί. Έφ ’ δσον δέ δέν εύ- 
ρέθη άκόμη ό άνθρωπος πού νά έ- 
νώση καί τίς δύο αύτές πλευρές καί 
νά γίνη ό μεσάζων παράγων τής 
δλης ύποθέσεως, ή παρεξήγησις θά 
παραμείνη καί οί φιλονεικίες έπί
σης, θά παραμένουν άγώνες. ΓΓ αύ' 
τό, έφ’ δσον ό ένας δέν ύπάρχει, θά 
ήταν άνάγκη νά γίνη σύμπραξις με
ρικών άνθρώπων τόσο άπό τό μου· 
σικό έπίπεδο, δσο καί άπό τό εύπα- 
θές καί διαισθαντικό έμδαδόν, άπό 
άνθρώπους δηλαδή πού άγάπησαν 
καί έζησαν στήν έκκλησία καί άρω- 
ματίσθηκαν μέ τό θυμίαμα πού μδς 
προσφέρεται έπί τόσους αίώνας ά
πό τό ίερό τής έκκληαίας μας. 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.
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Στή σύντομη αύτή μελέτη ^έν 
είνε δυνατό να πραγματευ8ή κα- 
vsva; όλα τά πρβόλήματα πού 
γεννά ή μελέτη τβΰ 'Άμλετ. Ζη
τήματα πού άναφέρβνται οτι; πη- 
γέ:, οτήν παράδοση καί κριτική 
τβύ κειμένβυ, οτή χρονολογία τή; 
συγγραφή;, στή σχέση τοΰ "Αμλετ 
πρό; τό Old Hamlet play καί τό 
γερμανικό «Der Bes:ra—ute Bru- 
dermord» στη γλώσσα καί στήν 

προσωδία καί σ' άλλα πού ή κα
τανόησή τβυ; πρβΰπβδετει φιλβλβ- 
γικπ κατάρτιση δέν δά έξεταστοΰν 
έδώ. Μιά διαφωτιβτική εισαγωγή 
οτήν έποχή πβύ έίησεν ό ποιητή;, 
στη $ωή καί στό έργβ τβυ. στό δέ
ατρβ καί στήν κριτική, στήν όπβία 
νά συνβψίϊωνται τά πβρίοματα 
τών τελευταίων ερευνών καί ερ
γασιών δά ήταν άναγκαία γιά τήν 
καλύτερη κατανόηση τβΰ δεματβ;, 
απαιτεί όμω; ξεχωριστή μελέτη- 
Tit’', μελέτη μβυ αύτή δά περιβρι* 
βτώ κατ' άνάγκη οτήν άνάλυση 
τβύ Άμλετ, άκβλβυδώντα; τήν 
χρονβλβγική σειρά τών σκηνών 
κ«ι δίγβντα; τά σπβυδαιότερα πρβ 
βλήματα πού σχετίζονται μέ τήν 
βύσία τβΰ έργου. Πρίν άπό τήν ά
νάλυση είνε άνάγκη νά προτάξω 
λίγα λόγια γιά τήν ύπόδεση τβΰ 

τόν τύπε του μελαγ-δράματβ; και 
χβλικβΰ στον οποίον ανήκει β 
Άμλετ.

Ό  Κλαύδιος. άδελφό; τβΰ δα-

σΐΛΓ,ά τή; Δανία;, έπειδή έπω- 
φδαλμιβΰσε τή γυναίκα τβυ Γερ 
τρ&.ύδη καί τήν έξβυσίαν, έδβλβ- 
φόνηοε τβν άδελφόν τβυ καί πη- 
ρεν αύτό; τβ στέμμα άφβΰ παν
τρεύτηκε τή χήρα βασίλισσα πα 
ραμερί^βντα; έτσι άπβ _ τό δρόνβ 
τον νεαρόν "Αμλετ, τόν νόμιμο 
διάδβχβ. Τό Πνεύμα τβΰ πεδαμέ 
νοί! δασιληά άποκάλυψε οτό γυιό 
τβυ τό άπβτρόπαιον έγκλημα καί 
τβν παρακίνησε σ’ “έκδίκηση. C 
Ά μλετ  δά^ει γιά σκοπό τή; $ωή; 
τβυ τήν εκπλήρωση τοΰ ίεροΰ γι’ 
αύτόν καδήκβντβ; καί γιά νά τόν 
πραγματβποιήση προσποιείται τον 
τρελλό.

Φρενβλόγοι όπω; ό Ραίϋ, Μπβύ- 
κνιλλ, Κβνσλυ, Κέλλβγκ κ. ά., ά- 
πβφανδήκανε πώ; ό "Αμλετ είνε 
πραγματικά τρελλό;, άλλά ή άπβ- 
ψ η  δέν μπβρεί σήμερα ν' άνδέξη 
στήν κριτικήν. Ό  Άμλετ άνήκει 
στόν τύπβ τβΰ μελαγχολικοΰ. έπι 
οτημβνική περιγραφή τού όπβίβυ 
είχε κάμει ό Δρ Τίμοδ Μπράίτ 
οτό έργο τβυ «Tretise of Melan
choly» ( 15Sfc) καί άργότερα 
Σέο 'Γόμα; "Οδερμπβυρυ στου; 
«Χαρακτήρε;» ( Ιέ Η ) x*i Π-
ταν πολύ γνωστό; οτήν' έποχή τή;
Έλ'σάδετ καί χρησιμβπβιήδηκε 
κΓ άπβ άλλβυ; δραματικβύ; συγ
γράφει;. Τά κυριώτερα χαρακτη
ριστικά τβΰ μελαγχβλικβΰ εινε C 
πεσσιμιομό;, ή ρβπή στό νά στρι-

φβγυρίξη διαρκώ; στό μυαλό τβυ 
τά κακά καί τί; άναπβδιέ; τη; 
ζωή;, ή άνικανότητα νά συλλάβη 
καί νά έκτελέση ένα σχέδιβ καί 
ή άδυναμία τή; δέληση;. Ό  με- 
λαγχβλικό; χωρί; νά είν'ε δειλό; 
ίέν  μπορεί νά ένεργποΑ παρά 
μόνον ύπό τβ κράτβ; ισχυρή; άψι- 
δυμία; ή όταν δρεδή πρό άπρβό- 
πτβυ. "ϋλ ’ αύτά τά χαρακτηριστι
κά τά συναντβΰμε καί στόν ' Α 
μλετ.

*C "Αμλετ έξυμνήδη άνέκαδεν 
ώ; ένα άπό τά δυνατώτερα έργα 
τβΰ Σαίξπηρ, μερικβί δέ τό δεω- 
ρούν ώ; τό έργβ πβύ φέρει περισ- 
σότερβν άπό κάδε άλλο τή σφρα
γίδα τή; μεγαλβφυϊα; τβυ. Έννβ- 
είται ότι δέ λείπβυν καί γνώμε; 
δυσμενεϊ;. Ό  Ββλταίρβ; λ. χ. τό 
χαρακτηρίζει ώ; έργο χβνδρβειδέ; 
κα δάρδαρβ καί προϊόν φαντασί
α; άγριου μεθυσμένου. 'C δέ Τ. Σ.
·'ι-λιβτ, ένα; άπβ τβύ; διασημβτε- 
ρβυ; ' σύγχρβν'βυ; ’Άγγλου; πβιη- 
τέ;, έπηρεαομένβ; καδώ; φαίνεται 
άπό τί; γνώμε; τών φρενολόγων, 
δεωρεϊ τον 'Άμλετ ώ; καλλιτεχνι
κήν άπβτυχία.

‘C "Αμλετ μπβρεί νά μήν είνε 
άριστβύργημα άπό τήν άπβψη τή; 
πλοκή;, βπω; είνε λ. χ. β « Οθέλ- 
λβ;» καί β «Μάκδεδ» κι’ έδω πρέ
πει νά σημειώσβυμε πώ; ό ποιη
τή; ΰφανε τήν τραγωδία του πά
νω σ’ άρχικόν πυρήνα πβύ τβν' 
δρηκεν έτβιμβν, είνε όμω; άρι
στβύργημα ύφβυ; κΓ άπό τά πιό 
ενδιαφέροντα κι’ έλκυστικώτερα 
έργα τοΰ παγκβσμίβυ δεάτρβυ. Ci 
δ& δεατρικέ; τβυ άρετέ; είνε ά- 
νανιφισδήτητε; βπω; τό άπβδεί- 
χνει καί ή μεγάλη έπιτυχία πού 
έχε: πάνω στή σκηνή.

‘Η σκηνή τβΰ έργβυ είνε οτήν

πόλη Έλσινβρη, 25 περίπβυ μίλια 
πρβ; Β . τή; Κβπεγχάγη;, στή Βό 
ρειο ©άλασσα, βπβυ σώζεται, σέ* 
πβλύ καλή κατάσταση, φρβύριβ 
άρχιτεκτβνική; τβΰ 16βυ αίώνα, 
περιγραφή τβΰ όπβίβυ δά πήρεν ό 
πβιητή; άπό ήδβπβιβύ; πβύ έπι- 
σκεφδήκαν'ε τήν πόλη.

"Υστερα άπ’ αύτά τά είυαγω- 
γικά μπορούμε νά μποΰμε οτό θέ
μα μα;.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  
Π ΡΑ 3 Η  Α ’.

Ή  σκηνή μέ την όποιαν άρχΐ- 
$ει τό έργβ είνε ύπβδλητική όσβ 
λίγε;. 'C  Σαίξπηρ δέν ήταν μβ- 
ν'άχα μεγάλβ; πβιητή;, άλλά και 
άριστβ; γνώστη; τβΰ δεάτρβυ κΓ 
ήξερε νά μεταχειρίζεται σβφά τό 
στβιχεΐβ πβύ λέμε ύπβδλητικό καί 
πβύ παίζει τβοβ σπβυδαίβ ρβλβ οτό 
δέατρβ. Μεταχειρίζεται τήν ώρα 
τή; νύχτα; μέ τήν ϊδια μαεστρία 
βπω; καί ό δικό; μα; ό Ευριπίδη; 
στόν πρόλβγβ τή; ’Ιφιγένεια; στήν 
Αύλίδα. Έδώ βμω; ή εμφάνιση 
τβύ φάοματβ; κάνει τη σκηνή πιό 
ύπβδλητική, έξάπτβντα; τήν φαν
τασία καί μεταδίδβντα; τβ δέβ; 
στό δεατή·

Μεσάνυχτα! Τ ’ άοτέρια χύνβυν 
τή φεγγβδβλή τβυ; κΓ ό ουρανό; 
φωταγωγημένβ; άπ’ άκρη σ’ άκρη 
καδρεφτί$εται στή γαληνημένη θά- 
λαοσα. Τβ Σύμπαν μέσα σ’ άτμό- 
σφαιρα άσύλληπτβυ μεγαλείβυ μά 
καί μυστηρίου καλει τ’ άνδρώπινο 
πνεΰμα σ’ άνάταση. Τό κρύβ είν'ε 
τσβυχτερό κΓ β φρβυρβ;,  ̂ πάνω 
στόν πρβμαχώνα τβΰ φρβυρίβυ τή; 
Έλσινβρη;, πβύ τό μυαλό τβυ δέ 
γνβιάξεται γιά ύπερκόσμιε; πτή- 
οει;. δηματίξει νευρικά περιμέ- 
νβντας άνυπβμονα τόν άντικατα*

στάτη του γιά νά τρέξη ϊσω; μιάν 
ώρα γρηγβρώτερα καί νά ^εσταδη 
στην άγκαλιά τή; καλή; τβυ.

Μεβάνυχτα ! είνε ή ώρα πβύ 
βγαίνουν τά φαντάσματα. Τό φά
σμα τβΰ δασιληά τή; Δανία; πβύ 
τβν ξαπόστειλαν δίαια στόν άλλβ 
κόομο εμφανιζόταν στβύ; φρου
ρού; τού φρβυρίβυ τή; Έλσινόρη; 
σάν νάδελε οέ κάπβιβν νά μιληση.

Όμβιότητα καταπληκτική μέ 
τβν μακαρίτη, στή μορφή, οτή πα- 
νβπλία, στό δάδισμα. Δέ χωρβΰοε 
καμμιά άμφιδβλία. Τή στιγμή «βύ 
β Βερνάρδβ;, άξιωματικό; τή; 
φρβυρά;, διηγόταν στόν' Όράτιβ, 
γκαρδιακβ φίλβ τβΰ "Αμλετ, πβύ 
δεν πίστευε στά φαντάσματα:

Τήν δλοτελευταία νύχτα, 
δαοςν έκεΐνο τό άστρο δυτικά άη* τόν πόλο 
μέσ στήν πορεία του είχε φτάσει νά φωτίζει 
κείνο τό ουράνιο μέρος δπου τώρα λάμπει 
έγώ κι* ό Μάρκελος ένφ χτυπουσε μιά,— 
τό φάσμα έμφανίστηκε 
«Ησυχα, πάψε* κοίτα, νά, ξανάρχεται!

Τοΰ μίλησαν μά δέν απάντησε. 
Ήρθε καί δεύτερη φβρά, άλλά καί 
πάλιν σιωπβΰσε σάν ν'' άνα^ητβΰ- 
σε κάπβιβν άλλβν καί άπβσύρδηκε 
οτό λάλημα τβΰ πετεινβΰ. Ό  *C- 
ράτιβ; τβ παίρνει γιά κακόν βίω- 
νό. Κάπβια συμφορά, πόλεμβ; ϊσω; 
δά ξεσπάση οάν άγρια μπόρα πά
νω στό κράτβ;. Γ Γ  αύτό λοιπόν γί 
νονται πυρετώδικε; πβλεμικέ; προ 
ετβιμασίε;. Τέτοια φαινόμενα δέν 
μπβροΰν παρά ν'ά πρβμηνοΰν κα
κό. ΚΓ άλλβτε συμδήκαν παρόμβια. 
Λίγα χρόνια πρίν πέση οτή Ρώ
μη β τρομερό; Καίσαρα; νεκροί 
σηκωδήκαν άπβ τά μνήματά τβυ; 
καί περπατβΰσαν σαδανωμένβι 
στβύ; δρόμου; τή; Ρώμη;. Έμφα- 
νιστήκαν άστέρια μέ πύρινε; ού-

ρές. Γινήκαν έκλείψει; τή; Σελή
νη;.

Πάνω στόν προμαχώνα τβυ 
φρβυρίβυ, κάτω άπό τή φωτβδβλή 
τών άστεριών, βί φρβυρβί ταραγ- 
μεν'βι άπβ τήν όπτασία πβύ είδαν 
συνεχίζουν τί; κουδέντε; τί; σχε
τικέ; μέ τά φαντάσματα. Τί φυ
σικότητα πβύ τί; χαρακτηρίζει. Ci 
λαϊκέ; δβξασίε; παρελαύνουν ή 
μιά κατόπιν' τή; άλλη;, σέ τέτβια 
ψυχολβγική στιγμή καί σέ τέτβιο 
περιδάλλβν πβύ σέ συνεπαίρνβυν.

Σιγά - σιγά ουνέρχβνται άπό
τήν ταραχή τβυ;, βπω; φαίνεται 
άπβ τβύ; παρακάτω στίχβυ;, πβύ 
στάϊβυν γλύκα καί γαλήνη οάν
τό φώ; τών' άστεριών:

Έχά&η μέ τό λάλημα του ιτετεινοϋ.
"Εχουν νά iroOv πώς δταν ό καιρός πλησι.

(άζει,
ποϋ τοΟ Σωτήρα μας ή γέννηση γιόρταζε.

(ται

λαλεΐ τ’ όρνίβι τής αυγής δλη τή νύχτα, 
κα! τότε, λές, κανένα πνέμα δέ γυρίζει 
άβλαβες εΐνε οΐ νύχτες, άστρο δέ ζημιώνει 
νερά'ίδα δέν κρατεί, οϋτε μάγισσα μαγεύει 
τόσο ό καιρός εΐνε καλός κι' εύλογημένος 

(Α . 1,157—164)

Χωρί; νά τό άντιληφδοΰν πέρα
σε ή νύχτα κ.Γ ή αύγή άρχισε νά 
γλυκβχαρά$η.
Ακούσει τόχω και λιγάκι τό πιστεύω 
Μά δές. ή αύγή προβαίνει ρόδινα ντυμένη 
πάνω τήν πάχνη τοϋ ψηλού βουνού έ- 

κεί πέρα ( Α . 1,165 — 67)

'C  Όράτιβ; κΓ ©ί φρουρεί ά- 
πίφασίί'ουν ν’ άν'ακοινώσουν στόν 
πρίγκηπα την έμφάνιση τβΰ φά- 
σματβ;.

‘Η μετάδαση άπό τήν πρώτη 
στή δεύτερη σκηνή καί γενικά ά 
πό την μιά σκηνή στήν άλλη, ά

πβ τήν άρχή ώ; τό τέλο; τή; τρα
γωδία;, γίνεται μέ τρόπβ τεχνι- 
κωτατβ, Μέ τήν «ναλλαγή καί 
πβ)κιλία τών σκηνών πβύ άμιλ· 
λάται μέ κείνη τών ψυχικών κα
ταστάσεων ό πβιητή; δεσμεύει τήν 
προσεχή καί κρατεί άδιάπτωτβ το 
ένδιαφέρβ μα;,

"Υστερα άπό τήν υπαίθρια σκη
νή τή; μεταμεοβνύχτια; έμφάνι- 
ση; τβΰ φάσματβ;, μά; μεταφέρει 
στά δασιλικά άνάκτβρα. Μέσα 
στήν αΐδουοα τού δρβν'βυ, ύπβ. τον 
ήχο τών σαλπίγγων, εισέρχονται 
ό δασιληά;, ή δασίλισσα. ό αύ- 
λάρχη;, βί μεγιστάνε;, βι αύλι- 
κβί, μέ τί; μεγαλόπρεπε; καί πο* 
λυτελέοτατε; στβλέ; τβυ;. Ό  6α- 
οιληά; έκφωνεί τβ λόγβ τβΰ θρό
νου πρβδαίνβντα;, ά; τό πβΰμε έ
τσι. σ’ ένα είδο; πρβγραμματικών 
δηλώσεων.

‘C άδερφβχτβνβ; μέ ψυχραιμία 
καί πλήρη αυτοκυριαρχία άλλά 
καί μέ τάκτ μιλεί πρώτα γιά τί; 
άτβμικέ; τβυ καί ύστερα γιά τί; 
κρατικέ; ύπβθέσει;.

*0 λόγβ; τβυ είνε άριστβτεχνι· 
κό;. Μέ πόση πρεσβχή είνε έτοι- 
μασμένβ;. Κάδε τβυ φράοη καλά 
ζυγισμένη, κάδε τβυ λέξη διαλεγ
μένη καί δαλμένη στή θέση τη;. 
Άναφέρεται πρώτα, φυσικά, στή 
μνήμη τβΰ «άκριδβΰ άδελφβΰ» 
του, πβύ είν’ί άκόμη «χλωρή». Γιά 
τήν' άπώλεια ένό; τβσβν άξιου, 
γενναίβυ καί σεδαστοΰ σ’ βλου; 
δασιληά, πρέπει βλβι νά πενθβΰν 
«κΓ βλβ τβ δασίλειβ σάν ένα μοΰ 
τρβ σβυρωμένβ άπβ τό κλάμα» χω
ρί; βμω; νά ξεχνούν καί τού; έαυ- 
τού; του;. Αύτβ άλλω; τε έπιδάλ- 
λει ή λογική.
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο ; Ή  συνέχεια.
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ΤΟΥ Κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
8ον

•■ Η  δουλειά; Τό Ιδεώδες μου, 
το ιδανικό μου —  έβεβαίωσεν ό 
I  -ούλιο —  !>ά ήταν νά τεμπελιά
ζω: Να περνάω ολόκληρα απογεύ
ματα 3ε μια πέτσινη πολυθρόνα ά- 
ναπαυτικώτατη καί πλατειά, 'στήν 
ταρατσα κάποιου μεγάλου ξενοδο
χείου άκριβώς άπάνω άπ’ τή Ι)ά- 
λασσα· Να διαβάζω βιβλία πού νά 
|ΐ·Λν εινε κακοχώνευτα—οάροα άπό 
«φιλολογία» καί «τέχνη» πρό πάν
των «νέων» πού άφοΰ εύρηκαν οί ί
διοι τή «λύτριοσι»—δπως λέν— θέ
λουν καλα και σωνει νά·.. λυτρώ- 
οουν ν.αι τους άλλους: Νά ψευτο

μένος. Ν&χω 
ά̂

μπορώ μόλις κάνω ετσι δά τό χέρι 
νά χτυπώ: Γκαρσόν! Μιά ί®ημε- 
ι*α..· Γκαρσόν! Έ ν α  κονιάκ···.. 
καρσόν! Σπίρτο·. Γκαρσόν! Μιά 

γυναίκα» δυό γυναίκες» τρεΐς γυ
ναίκες..· I  καρσόν! Τά τσιγάρα··. 
Γκαρσόν! Πάρε γοήγορα άπό δώ 
αύτές τίς γυναίκες·., δλες.·· ναί 
όλες... Γρήγορα.··

— Καί θαρρείς πώς μιά τέτοια 
ζωή «ά μποροΰσε νά σοΰ δώση τήν 
εύτυχία; Θαυρισκες σ’ αύτή, ό 
Θεός ξέρει πόσα στοιχεία πλή- 
ξεως καί βαριεστιμάρας·'’..

1 ό ξέρω.·· Δέν ύπάρχει στό

ρωρός· Ή  
εύγενικός 
καί ιερατικός 
κ: ?α£

AliA ψ&;ΛίΟ'
'/.οιμάμαι έτσι ξαπλωμένος. Ν4χω 
δίπλα μου τό κουδοΰνι, ώστε ν$

πόρτα έκλεισε σιγά. Ό  
γέροντας» μεγαλόπρεπο 

Ιγυρε έλαφρά τό 
•.καϊ ειπε:

1 άνομίες μας; ΧΙολυεΛεος ι 
ς τ;κνον μου..· Ή  άγαθωσύ 
;»· ^αγα8·ωσύνη εις τόν αιώνα 
> ελεός του ύπέρ πάσαν άνο- 

Μή σταματάτε..· άδελφοί

Κν 
νη 
καί 
μίαν..·
τήν προσευχή σας έξ αιτίας τοΰ ά- 
ναξίου καί άμαρτωλοΰ δούλου τοΰ 
θεοΰ πού μπαίνει στό κελλί σας··.. 
Αφήστε κι έμένα νά προσευχηθώ 

μαζι σας γιά τίς άνομίες μου, α
δελφοί·..

Καί συνδειυόμενος άπό τούς δύο 
άλλους γονατίζοντας καί σταυρο')- 
νοντας ευλαβητικά τά χέρια άν/ί
σε: '

« Επι πλείον πλύνον με Κύ
ριε καί _ άπό_ τής άνομίας μου 
καίΙάρισόν με οτι τήν άνομίαν 
μού έγώ γινώσκω καί ή άμα.ο· 
τια μου ένώπιον 
παντός·..»·
Καί

ί;;
σου

ή άμαρ- 
έστί διά

ΟΜΙΛΕΙ 0 ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣT7FMMA
ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΤλΗΙΟΗΙΠΟΤΤΓλΙΟΥΜίΕΙ’ΟλΟTONI0IHD

ν.οσμο ωμορφο πράγμα πού
μέείνε μουτζουρωμένο 

βρωμιά. Άκόμα κι’ ό έριο· 
είν;

να μην 
κάποια 

ας πού
εινε το υπεροχωτερο πράγμα έχει 
ως τόσο  ̂κι’ αύτός τίς βρωμιές του. 
τις άρρώστειες του- δηλαδή, καί
τις προδοσίες.

Αδελφέ—ύπενίΐύμισε 
νή άπό τήν
να τέταρτο

πόρτα-

σου. θ υμο

μια φω- 
τέρασε άλλο ε-· 

τής ώρας άπό τή ζωή 
μου δτι 3ά πείίάνης...

Άνάγκη  νά πεδάνωμε.··
—  Άνάγκη νά πεθάνωμε·.· Καί 

δέ μοΰ λές—ρώτησε δ αδελφός ζω
γράφος— ήταν ώμορφη ή τελευταία 
σου έρωμένη;

Ειχε ένα στόμα κατακόκκινο 
καί πεντάγωνο σάν τά άγρια γα
ρούφαλλα τών ψηλών βουνών... ’Ά ν  
ήςερες Ομως ποσο μ εκανε νά υ
ποφέρω·.··

—  Καί γιατί δεν τήν άφηνες;
~  Εύκολο τό 3αρρείς; Γιά νά

δίωξης μιά γυναίκα δέν φτάνει νά 
κάνης τό σημείο τοϋ σταυροΰ,δπως 
διηγούνται οί ι̂στορίες καί τά συ
ναξάρια τών άσκητών καί άναχω- 
ρητών» τών άΛΐκάνων άλλο)ς τε ά
πό γεράματα καί έςάντλησι.

ί ούτω καθεξής άπήγγειλε δ- 
ripw  τον 50όν ψαλμόν τοΰ 

Δαυίδ κι’ έπειτα τό «Πάτερ Ήμών» 
καί τό Χαίρε Κεχαριτωμένη»·..

Α
κατά

Λοκλη;

] ό βράδυ, κατά τά μεσάνυχτα. 
5 .αν δ ορ3ρος τον ύπεχρέωνε νά 
σηκω9ή απο τό κρεβόάτι καί μαζί 
μέ τούς άλλους «αδελφούς» πήγαι
νε στήν εκκλησία γιά τήν άκολου- 
9ια ^που κρατοΰσε μόλις μισή ώρα· 
γυρίζοντας πάλι νά κοιμηθη, άρ- 
γοποροΰσε κυττάζοντας στόν κ.ατα- 
κάθαρο ούρανό, τά άρχιπελάγη 
των άστρων, τούς θαυμάσιους εκεί
νους αστερισμούς πού θαρρείς καί 
έχουν φώς διαφορετικό καί σημα- 

άλλη, άναλόγως τοΰ άν ‘ τάσια
ΟΛέπτς άπό τό πέτσιο ένός σπιτιούβλέπτς 

ήν 'Ισπανική ή α-

— Καί 
λαδή» σ’

- Μ ά

ιοιό τρόπο; Πώς δη-
εκανε να υποφερης;

, I1- τι, προΟοσιες της, μέ
τή ζήλεια της, μέ τήν άρχή ένός

στροφές, γενικώς τάκανε ολοένα 
περισσότερο θάλασσα..· Έγώ  ξό
δευα τρελλά· Αύτή ξόδευε θεοπά
λαβα. Ή  οΕκογένειά μου πιά άρ- 
νιώταν νά πλη^ώνη τά χρέη μας. 
Πώς νά μας συγχώρηση τίς τόσες 
άνομίες μας;

.Τή  στιγμή εκείνη, ψηλός καί !-
πίσημος μπήκε μεσα ό πάτερ Ου-

Ανοαλουσία 
«  τών κήπο ένός τζαμιού τής ’Α- 
ραοίας, άπό τή βεράντα ενός κο
σμοπολίτικου Κούρσααλ ή άπό τήν 
αύλή ένός μοναστηριού- Ή  μουσι
κή, ο: μυρωδιές καί τά αστέρια 
ε:νε οί πιό ακατανίκητοι μεσίτες α
ναμνήσεων· Τά άστέρια κείνα πού 
έβλεπε άπό τόν περίβολο τοΰ μο
ναστηριού δ Τζιούλιο» οπως γύριζε 
απ' τόν δρίίρο στό κελλί του, θύμι- 

στό Ί  .ούλιο μιά μεγάλη πολι- 
~Ζ'.% όλο Lw/] xsd ερο)ζ7., jucc tco- 
λιτεία στήν όποία είχε γνωρίσει 
τόσες γυναίκες άνάμεσα στίς ο
ποίες τό δνομα μιανής τούρχόταν 
τώρα στό νοΰ. τοΰ γέμιζε τήν ψυ- 

χη· άνεοαινε αύθόρμητα στά χείλη 
του: Μπαμποΰ·..

Μπαμποΰ: Παρίσι...
Παρίσι: Μπαμποΰ··.
’Άλλες νύχτες πάλι βγαίνοντας 

μετά τόν ορθρο άπό τήν έκκλησία 
μιλούσε μέ τόν άδελφό ζωγράφο κι’ 

του. ΙΙϊρπα- 
, . . σουλατσάρι

ζαν άνάμεσα στίς μακρυές, λεπτές, 
σάν σκελετικές σκιές, άπό' τίς κο 
/.ώνες τής  ̂ στοάς τής άτελείωτης 
που πλαισίωνε εσωτερικά ολο τό 
μάκρος τών κτιρίων τών κελλιών 
καί μίλαγαν μαζί· Μίλαγαν γιά τό 
Παρίσι καί μίλαγαν γιά τή Μπα
μποΰ·
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ν*, νόμισα βτι τόν ήξερα πβλλά 
χρόνια. Είνε τβσβ χαρβύμενος πβύ 
βρίσκεται στήν Ελλάδα. Κάτω ά 
πο τβν φωτεινέ γνωστό τβυ ούρ&. 
νό, κβντά ατούς δικούς του, σέ φί- 
λβυς καί συναδέλφους.

—^ ,ν Μοΰ λέει, κάδε φο
ρά πβύρχβμαι στβν τόπβ μας, αν
τλώ ένα καινβύργιο δάρρβς, ϊσως 
έπειδή δλέ,.ω τούς συγγενείς μβυ, 
το-; συναδέλ-βυς μου, τήν πατρί
δα μβυ. Είνε κάτι, σάν τβνωτική 
ένεση γιά μένα ό ερχομός, έστω 
καί γιά λίγβ στβν τόπβ μας.

Κι άρχίζει τβ έρωτηματβλόγιο 
ή υάλλβν ή φιλική κβυδέντα, για
τί ή Κυριακάτικη αύτή συνάντησή 
μας δέν είχε κα£όλβυ ύφος μαρ
τυρικού ερωτηματολογίου συνεν- 
τεύξεως( ηταν μιά κουβέντα πολύ 
ενδιαφέρουσα.

— Πώς βρίσκετε τήν καλλιτε
χνική κίνηση τής χώρας μας ;

Εντελώς νεκρά. Άπό πρίν φύ 
Υω άκβυγα χρόνια καί χρόνια 
σάν επικείμενο νά πραγματοποιη- 
ίή τό μεγάλο ονειρο της μελο
δραματικής οίκβγένειας. ή από
κτηση τβΰ σπιτιβϋ της, τβΰ λυρι
κού δεάτρβυ δηλαδή. ’Αλλά νά 
πάλι πβύ ξανάρχβμαι καί δέν 6λέ· 
πω τίπβτα. Μήτε σκηνικά, παραγ- 
γελμένα, μήτε πρό£ες. Τί ^ητάω 

Άφβΰ άκόμα δέν δρέδηκαν 
οΐ άνδρωπβι πβύ δά σχηματίσβυν 
τόν πρώτο δίασο τοΰ μελβ5ράμα- 
τβς.

» Αν άληδι\ά, ύπάρχει ή ιδέα 
— καί είμαι £έ6αιβς πώς τή ;βρά 
α τή ύπάρχει _  νά ίδρυδή μελό
δραμα ώς τοϋ χρόνου, τότε έπρε-

Λ,-

έμενε λίγη ώρα μας. 
"οΰσαν στόν κ.ήτΐο· ή

πε ήδη νά είχαν αρχίσει οί co- 
κιμές, γιά νά μπορούσαν μέσα σ’ 
αύτό τό χρονικό διάστημα νάχουν 
•έτβιμαστή καμμιά δεκαπενταριά 
έργα. Τίς δυσκολίες ένός άληδινά 
καλλιτεχνικού άνεδάσματβς μιάς 
όπερας μόνο ένας άνδρωπος πβύ 
Sfj έκεΐ μέσα τις ξέρει. Είνε δου
λειά δεατρική, δουλειά μουσικής. 
Κόρα, σκηνικά, κοστούμια, διδα
σκαλία μουσικής1 διδασκαλία κινή- 
σεως ήδβπβιών, ορχήστρα. Ά λ λ ’ 
άς έλπίσωμε πώς γρήγορα δά μπβ- 
ρέσβυν βί Ελληνες, πβύ τβσβ α
γαπάνε τό μελόδραμα, ν’ άκβύ- 
σουν τίς-καλύτερες ελληνικές φω
νές, στβλίδια τώρα τβΰ έϊωτερι- 
κοΰ. όχι μόνβ μέσα στήν Άδήνα, 
αλλά καϊ στήν έπαρχία.

—Πώς δηλαδή;
—Μέ τά «’Άρματα τβΰ Οέσπι- 

δος». Ζτήν Ιταλία πρέπει νά ξέ
ρετε, πώς τά «'Άρματα τβΰ *ί>έ- 
σπιδβς» δέν είνε μόνον πρόβες, 
άλλά καί λυρικά. Καί τά τελευ
ταία είνε τά περισσότερα, ’Έτσι, 
καί στήν παραμικρή γωνιά τής ’Ι 
ταλίας άκβύγβνται τ' άδάνατα με
λοδραματικά αριστουργήματα.

— Οταν δά ίδρυδή τό 'Ελληνικό 
•Μελόδραμα δά δεχδήτε νά έγ- 
καταλείψετε τβύς εξωτερικούς σας 
ίριάμδβυς καί νά λάδετε μέρος έ· 
δώ. έστω καί γιά ένα μικρό χρβ· 
νικό διάστημα;

—Είνε

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ 0ΕΣΠΙΑΟΣ
(Συνέχεια έκ της 1ης οελίδος) 

σεις μας μουσειακές, θά εΐνε ζων
τανεμένες άπό τήν τωρινή αίσθη
ση. θά πάρουμε άπό τό 1890. δ,τι 
μπορεί καΐ θά τό έκα>ράσουμε κα
τά τό, 1939.

Καΐ δέδαια μοΰ άρέσει κάτι τέ
τοιο : Αν τυχόν ύπάρχη κανείς
πού νά μή τό έχε. ξεχάσεί, τό Κω-

ΥΠ Μ·ε τήν έργατικότητα νεο
φώτιστου. τόν έκλεχτό μου τόν 
Τσοτ/ανέα. τό Σαντοριναΐο, τό 
Δήμο, τόν ’Ολύμπιο, τό Ν^ουνά- 
κη, τό Χριστοφαρίδη. τό Μπούμπη, 
τον Παντοπουλο. πού τίρωταγωνι- 
στοΰν στήν «’Άννα Κρίστι» μαζί μέ 
τήν κ. Ήσαΐα. τό νέο Πασχαλίδ^

"Ενα λυρικό «“ Αρμα τοθ θέσπιδος» άπ’ αύτά πού
’ Ιταλία

κυκλοφορούν στήν

καδηκον μβυ. ©ά πρβσ- 
παδήσω νά κλέ&ω έστω κι’ ένα μή
να γιά νάρχβυμαι στήν 'Ελλάδα_
πράγμα πβύ ελπίζω βτι καί όλες 
οί άλλες άνδρικές καί γυναικείες 
ελληνικές φωνές πβύ τραγβυδβϋν 
στό εξωτερικό δά κάνβυν, γιά νά 
τραγβυδήσβυν στήν' πατρίδα μας, 
στήν δίκιά μας λυρική σκηνή. Τό
τε δά λάδουν τήν εύκαιρία 'αί βί 
δικοί μας συνδέτες νά παρβυσιά 
σβυν τά μελβδραματικά έργα τβυς 
πβύ άπό άπβσπάσματά τβυς πβύ έ- 
τυχε ν ’ άκβύσω νβμί$ω πώς δά εί
νε πολύ ενδιαφέροντα, κΓ άκόμη 
νά γράφουν καλύτερα. Γιατί ό 
συνδέτης τότε μόν'β δλέπει τά λά- 
δη τβυ, καί τά προτερήματά του, 
όταν άκούση τό έργο του. όταν τό 
δή φωτισμένο άπό τή ράμπα της 
σκηνής.

—Βρίσκεται πώς ύπάρχβυν νέα 
φωνητικά μβυσικά ταλέντα καΐ 
πβιά ;

—ϊίεδαίως καί ύπάρχβυν. Πλη
ροφορούμαι μάλιστα πώς ό 'Υπουρ 
γός - Διοικητής Πρωτευούσης κ. 
Κ. Κβτ$ιάς, β σ ω τ ή ρ α ς  
μ ?  u ’ έΐ,ϊ1μά(εται νά στείλη 
καί τόν Λάμπρβ Μαυράκη στήν ’ϊ- 
ταλία, γιά πλατύτερες μελβδραμα- 
τικές σπβυδες. Λ1’ αύτή τβυ δέ τήν 
πρ5.ξη δέν δάχη μόνβ τήν εύγνω- 
μβσύνη τοϋ Μαυράκη, άλλά καί ό
λου τού μουσικού κόσμου, καί μέ- 
να τού ίδιου. Γιατί ό Μαυράκης

χρήμα», άλλά καΐ τής άληθινής 
μεγάλης τέχνης. Τό άμερικανικό 
άκρβατήριο είνε πολύ μβρφωμένβ.
έρχεται, δλέπετε, σ’ έπαφή, χά

ρις στίς συχνές τους έπισκέψεις, μέ 
τούς μεγαλύτερους μουσικβύς, μα
έστρους. ήδοποιούς κτλ. Τό καλλι
τεχνικό τβυ γούστο είνε σέ αφάν
ταστο δαδμό άνεπτυγμένβ. Στήν 
Αμερική έπίσης, δά συναντήσετε 
και τβύς πιό μεγάλους κριτικβύς. 
Κριτικούς δαδειά μελετημένβυς,
με μεγάλη μόρφωση καί άξία. 

ΠΩΣ Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Ε  
TC N  Τ Ο Σ Κ Α Ν ΙΝ Ι

—Είχα τήν εύτυχία νά σάς ά- 
κούσώ άπό τό ραδιόφωνο νά τρα
γουδάτε στήν «Μίσσα Σολέμνις» 
τοΰ Μπετόδεν, άπβ τβ «Κβύϋνς 
Χώλλ» καί μέ διευδυντή τής βρ- 
χήστρας τόν Τοσκανίνι.

—Ναί, ήταν μιά περίφημη η 
μάλλον δυό — γιατί έπαναλήφδη- 
κε—δραδίυές. Κ Γ  όταν δυμάμαι πώς 
πρωτβτραγβύδησα καί πρωτβγνώ- 
ρισα τόν Τβσκανίνι στβν ίδιβ ρό
λο. στήν Αμερική!! "Ηδελα,' ξέ
ρετε, σώνει καί καλά, νά δώ, άν 
όχι νά γνωρίσω άπό κοντά, τόν 
Τοσκανίνι, όταν είχε έπισκεφδή 
πέρυσι τήν Αμερική. ’Έμενα στβ 
ξενοδοχείο «’Άστβρ» μετά όμως 
μιταφέρδηκα στό ελληνικό «Σαίν 
Μώριτς». Γιά κακή μβυ τύχη, τήν 
άλλη μέρα πβύ είχα φύγει, κατέ· 
λυσε στό «'Άστορ» ό Τβσκανίνι. 
Έπήγα λοιπόν καί κάδησα έξω ά 
πό τό ξενβδβχεΐο τβυ, ένα συννε· 
φιαομένβ καί κρύο άπόγεμα, πβύ 
χιόνι^ε γιά καλά, περιμένβντας 
τήν έξαιρετική ώρα πβύ βάδλεπα 
τόν μεγάλο μαέστρο. Καί πάλι ό
μως γιά κακή μου τύχη ό Τβσκα
νίνι δγήκε άπβ τήν πόρτα τής ύ- 
πηρεσίας, γιά νά γλυτώση άπό τά 
αύτόγραφα καί τίς φωτογραφίες. 
Είχα άπελπισδή όλότελα. όταν μιά 
μέρα, ό διευδυντής τής «Μετρβ- 
πόλιταν» κ. TJovteov, ένας συμ
παγέστατες άνδρωπος, μοΰ τηλε
φωνεί στβ ξενβδβχεΐο μου πώς έ
χει άπόλυτη άνάγκη νά μέ δή ά
μέσως. Πάω λβιπόν καΐ τί νομίζε
τε ότι μέ ρωτάει;

—Ξερεις — μοΰ είπε — τον ρβ- 
λβ τβύ δαδυφώνβυ στήν «Μίσσα 
Σολέμνις» τβύ Μπετόδεν;

Έγώ, χωρίς νά φαντασδώ τί
ποτε, τοΰ άπαντάω: ’Όχι.

—Κρίμα, γιατί χάνεις μιά έξαι- 
ρετική τύχη.

—Δηλαδή;
—Νά, ό Τβσκανίνι, γυρόει ένα 

νέβ δαδύφωνβ, πβύ νά ξέρη τόν 
ρβλβ ώστε νά μπβρέση νά τόν 
τραγβυδήση μετά άπβ δώδεκα 
μέρες.

Άκούω Τοσκανίνι καί νοιω- 
δω ένα μούδιασμα σ’ ολόκληρο τό 
σώμα μβυ. Άλλά παίρνω τήν άπό
φαση.

—Νά τβΰ πητ·ε πώς τόν ξέρω.
—Πώς νά πάρω τέτοια εύδύνη;

Γί σάς μέλλει, ώς έκείνη τήν 
ήμέρα δά τόν ξέρω.
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—Αστειεύεσαι, αύτός είνε κο- 
λβσσός ρόλου.

—Σάς παρακαλώ, «πέμενα. Τό
τε άναγκάστηκε, β καλός κ. TJev- 
σον νά καλέση τον δβηδό τβΰ με- 
γάλβυ μαέστρβυ κ. Λάϊνσμπεργκ 
καΐ νά τβύ πή πώς δρήκε τβν 
δαδύφωνβ πβύ ζητάει ό κ. Τβ
σκανίνι. Δέν δά ξεχάσω ποτέ 
τήν ημέρα πβύ τόν πρωτβγνώρισα. 
Έπήγα μέ δυό ρβμάντ^ες. Ό  κ. 
Τοσκανίνι μέ δέχδηκε μα ί̂ μέ τήν 
εξαιρετικά συμπαδητική καί εύ- 
γενικιά γυναίκα του. "Οταν μέ 
ρωτάει:

—Άπό ποΰ εΐσαστε;
—Άπό τήν Ελλάδα.
—Γραικός. Άπό τήν ώραία Ε λ 

λάδα. Καί πώς λέγεστε;
—Μβσκόνα.
—Μβσκόνα... Μβσκόνα, αρχιοε 

να ψάχνη ό κ. Τοσκανίνι, όταν ή 
γυναίκα τβυ, τοΰ λέει: Δέν δυ- 
μάσαι, Τοσκάνα (έτσι τόν φωνά- 
ί’ει), ένα δράδυ πβύ άκβύσαμε 
«Έρνάνι» άπβ τήν ’Ιταλία μ’ ένα 
νέβ Έλληνα δαδύφωνβ;

— "Α, μάλιστα, δέδαια.
—Καί μοΰ είχες πή πώς δά έχη 

μεγάλο μέλλον.
—Ναί, ναί...
Ετσι ένώ έγώ ήδελα νά γνω

ρίσω τβν Τοσκανίνι, β Τβσκανίνι, 
μέ ήξερε.

τήν Πέμπτη δβκιμή,

ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
13ον

Τέλος ύστερα άπό τό μακρυνό 
και θριαμβευτικό τουρνέ μου, γύ
ρισα καί συνήντησα τόν άγαπημένο 
μου φίλο στή Γένοβα καί μαζί φύ
γαμε ύστερα  ̂άπό λίγες μέρες γιά 
τό Μόντε Κάρλο για νά παραστα- 
θοϋμε στήν βπερα, τοΰ μαέστρου 
Ισιδώρου Ντέ Αάρα, τήν «Μονα-
χή;·

Ο Στάνκο δέν μποροΰσε νά τρα- 
γουδήση γιατί οί γιατροί τοΰ τό εί
χαν απαγορεύσει, μ’ αύτός νοσταλ
γούσε τά σανίδια τής σκηνής.··· 

Έγώ  τραγούδησα γαλλικά, έ-

που αφο-

χο·,τας δίπλα μου τούς διασημότε-
ρους αρτίστες τής δπερας τοΰ ΙΙα- 
οισ:οΰ^τούς Βάν-Ντίς. Νταλμάς. 
Μπουβέ, Μπαντορέσκ» ένα θίασο 
πού πληρωνόταν δεκαπέντε χιλιά
δες λίρέττες τή βραδειά, χωρίς νά 
συμπεριληφθη σ’ αύτό τό ποσόν ή

ο!

μειδύλλιο μ5 έχει κι’ έμένα απα
σχολήσει ξεχωριστά. Πρέπει νά τι
μά κανείς τις έποχές τίς παληές 
πού περάσανε, γιακί ετσι δίνει καΐ 
οτήν· τωρινή έλπίδες. Ό  κ. Κα- 
τσέλης μέ άφηνει νά βεδαιωβ'ώ 
πώς ή ζωή τοΰ «άρματος» Θά βά- 
λπ στό πρόγραμμά της καΐ τήν έ
νίσχυση τής ντόπιας δραματικής 
παραγωγής. Τό πιστεύω καί τό 
εύχομαι και τό Θεωρώ άπαραΐτη- 
το καί ώραΐο.

Ό  κ. Κωοτής Μπαστιάς πού ώ 
νειρεύ&ηικε καί πού, τό σπουδαιό
τερο, πραγματοποίησε καΐ fro 
«'Άρμα τοΰ 'Θέσπιδος», νομίζω 
πώς δέν Θά ?ή τή σύλληψή του 
προδομένη άπό τό σκηνοθέτη, πού 
διάλεξε. Πλάι στήν έπιτυχία τή 
δημιουργίας τοΰ θιάσου στέκεται 
καί ή άξία τοΰ έμψύχου ύλικοΰ 
Μπορεί νά ύπάρχουν στήν Ελλά 
δα ήθοποιοί γιά νά γίνουν δυό 
καί τρεΐς άκόμη θίασοι Τέχνης, ό
σοι δμως διαλεχ&ήκανε τώρα, εΐνε 
άριστοι· φιλόπονοι, δοκιμασμένοι 
και πονεμένοι καλλιτέχνες τής 
σκηνής. Δουλεύουν δέκα καΐ δώ
δεκα ώρες τήν ήμέρα, αισθάνον
ται τήν εύθύιη καί πειθαρχοΰν.

Τούς άγαπώ καί τούς ξέρω κα
λά τούς ήθοποιούς αύτούς: Δέν
τά χωνεύανε άλλοτε τά έξονυχι- 
στικά σκηνοθετηλίκια, πού δέν 
τούς τά έπέτρεπε καί ή μονομερί- 
τικη- ή λαχανιασμένη, ή θανατερή 
έργασία τους ώς , τά τώρα.

Στόν «Όθέλλο» καμαρώνω 
τό Γαβριηλίδη νά ξαναδημιουρ-

που τους περισσότερους τούς 
γνώρισα άπάνω στή δουλειά τήν 
τραχειά τής άμψΐδολης περιοδείας. 
Ξεχωριστά μέ συγκινεΐ ή κ. Νί
τσα Τσαγανέα. Τήν πρωτογνώρι- 
σα στό 1924 στό θίασο τών «Νέων» 
ο*ΐο Παγκράτι. Άπόψε μοΰ φαίνε
ται πιό νέα άπό τότε. παίζει όμορ
φα τή συμπαθητική τήν Αιμιλία 
καί ύπερηφανεύομαι γιά τή δ. θά
λεια Καλλιγα, πού κάνει τή Δεισ- 
δαιμόνα. Τή γνώρισα, &ταν ήτανε 
μαθήτρια τής Δραματικής τοΰ Ω 
δείου Πειραιώς· δίδασκε ό κ. Ρώ- 
τας καί ό ύποφαινόμενος τήν Ί 
στορία τοΰ̂  Νέου Έλληνικοΰ θεά
τρου. Μέ τό δίκηο μου λοιπόν πού 
βλέπω τή μαθήτριά μας πρωτα
γωνίστρια. 'Ήτανε άπό τήν πρώ
την ήμέρα επιμελής, ταχτική, σο- 
δαρή.  ̂ Αρίστευσε άργότερα ' στή 
Σχολή τοΰ Βασιλικοΰ, επαιξε κι’ 
άλλους ρόλους μ' έπιτυχία καί 
χαίρεται τώρα, ώς άμοιβή τούς 
κόπους της, τή θέση της αύτή στό 
«Άρμα».

Φεύγω καί άκούω στίς σκάλες 
μιά γραφομηχανή, πού ό ήχος της 
άνακατεΰεται μέ τόν ήχο τής βρο
χής καί στήν άκοή μου άντηχεΐ 
κάτι  ̂σάν κελαηδή ματα πουλιών 
καθώς είμαι έν&ους άπό τήν πρό
βα, πού παρακολούθησα.

άλήθεια· κελαδήματα που- 
λιώνήταν δ,τι άκουσα καί δ.τι εί
δα. Πουλιών πού άσφαλώς μηνοΰν 
μιά πολύχρωμη θεατρική ’Άνοιξη 
γιά τόν τόπο μας.

Ο κ. Μπαστιάς κατώρ&ωσε κάτι 
πού άξίζει τό πάν: βοήθησε ιό

•·Χε< ταλέντο. Έλπίζω δέ καί εϋ 
χβμαι. νάρδή γρήγορα καί ή σει· 
ρά τού I άκη I σβυμπρη, τβΰ δαρύ- 
τ<;νου, πβύ είμαι δέδαιβς πώς δά 
πάη μπροστά γιατί έχει καί τα
λέντο ήδβποιβΰ. Ξεχωρίζω έπίσης 
τήν Μαίρη Κβυράκβυ πού δά ση- 
μειώση μεγάλη έξέλιξη άν έξακβ- 
λουΐήση τίς σπουδές της στό έξω
τερικό.

Η Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η  Υ Π Ε Ρ  ΟΛΑ
—Άπό τίς τβυρνέ πβύ κάνατε 

σέ τόσα μεγάλα κράτη, μέ ιστο
ρικές παραδόσεις καλλιτεχνίας, 
ποιό δρίσκετε ώς κέντρον τής παγ 
κοσμίβυ καλλιτεχνικής κινήσεως;

—Τήν Αμερική. Κ Γ άν δέλετε 
πιό συγκεκριμένα, τήν Νέα Ύόρ- 
κη. Οί μεγαλύτερβι καλλιτέχνες 
τβΰ κόσμου, άπό «Διός άρχεσδαι», 
άπό τον Άρδβΰρβ Τβσκανίνι. πβύ 
κάθε χρόνο δά περάση μ>ά σαιζόν 
γιά νά διευδύνη κονσέρτα ή με 
λοδραματικές παραστάσεις στόν 
Νεο Κόσμο, καί τελειώνοντας, 
πβύ νά σάς, έχβυν μα^ευτή έκεΐ, 
£5τήν πόλη όχι μόνβ τών «ούρανο- 
ξυστών» καί τβΰ «ό καιρός είνε 
iiiiiiimimimimimmimiiiHiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 
σκηνοθέτη του καΐ τούς ήθοποιούς 
τοΰ «“Αρματος» νά έ κ φ ρ α- 
σ θ ο ΰ ν, ένώ άλλοιώς θά μένα
νε δυνάμεις άργές. άν δχι καί 
δλαδΒρές γιά τό θέατρο.

Καί τό νά δοηθάη κανείς αύ
τούς πού άξίζουν γιά νά βροΰν 
τήν έκφρασή τους, αύτό εΐνε μιά 
θετική συιμβολή στή δημιουργία 
ένός νέου πολιτισμού κΓ αύτό εινε 
ενα ύψηλό καθήκον, πού ή σημα
σία του Ίνε κτήμα παντοτεινό.

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

ΑΥΓΗ
ΝΟΤΒΕΛΛΑ ΤΗΙ Δ)ΑΟΧ

Μ Ο Ν Α Σ  Μ Η Τ Ρ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ
ΚΓ δταν έφτασε άλαλιασμένος 

κι άφοΰ εκανε δ,τι μποροΰσε κι’ 
είδε τό μοιραίο νά τοϋ φράζη τό 
δρόμο τής σωτηρίας καί διάβασε έ
κείνη σιά  ̂μάτια του τήν καταδίκη 
της, τοΰ είπε νά μή λυπηθή πού τήν 
χάνει γιοαί δέν στάθηκε άξιά του 
κο(ί τού τά ξεμολογήθηκε δλα.

Η άσιτυνομία ειδοποιημένη μέ τό 
τηλέφωνο τόν πρόφτασε τή στιγμή 
π' άνέβαινε στό βαπόρι).

"Επειτα γύρισε στήν Αθήνα. Πέ
θανε ό πατέρας του άπό συγκοπή 
"Επρεπε νά φροντίση γιά τή μήτε 
ρα του. Εκαμε ενα σωρό δουλειές, 

Γραμματέας σέ μιάν Εταιρία 
πού ενας οικογενειακός τους φίλος 
ήταν  ̂διευθυντής, θά προχωρούσε 
άν δέν βρισκόταν ενας άνεψιός τοϋ 
διευθυντή πού ζήλευε γιά τήν προ 
τίμηση, νά Λαταφέρη μέ μηχανορ 
ραφίες νά τόν βγάλη άπό κεΐ μέ 
σα. (Είχε μάθει τέλεια τήν ύπο 
γραφή τοϋ προϊστάμενου κι’ έξαρ 
γύρωσε μερικές έπιταγές. Ό  άνε 
ψιός ̂  στάθηκε πραγματικά ή < 
νά τόν πιάσουν).

Διερμηνέας σ’ ενα τουριστικό 
πρακτορείο. Μιά Εγγλέζα πλου 
σιώταπη κι’ άσχημότατη έπειδή δέν 
δέχτηκε τό θαυμασμό της, εκαμε 
ΦΡ_ιχτά παράπονα δτι τής εΐχε ρι- 
χτή καί κάτι tetoioc καί τήν εχασε 
χΓ αύτή τή θέση. (Ή  ’Εγγλέζα ή
ταν άληθινή. Μόνο πού ό Πάρης 
δέχτηκε νά τήν άφήση νά θαυμάση 
τό κορμί του σέ στάσεις άρχαϊκών 
άγοιλμάπων μ’ άδρότατη άμοιδή 
καί στό τέλος γιά άνάμνηση τής 
κράτησε μιά πεταλούδα άπό μπριλ 
λάντια πού άιαπαυόταν πάνω στό 
άσαρκο στήθος της. Έκείνη δέν ύ 
ποψιάοτηκε τίποτα καί πριν φύγη 
υπόβαλε μια μήνυση στήν άστυνο- 
μία έτσι γιά τούς τύπους δπως τής 
υπόδειξε ό ξενοδόχος της. Ό  Πά- 
ρης τή συνώδεψε ώς τό βαπόρι εύ
γενικά και θλιμμένος κΓ έβαλε γιά 
στερνή φορά στίς χοΰφτες της τις 
λιγνές κΓ άχαρες, τό κεφάλι του 
σάν μικρό παιδί.

Μή ξέροντας τίποτα γιά τή μήνυ- 
ση εΐχε τήν άπερισκεψία νά που- 
λήση̂  τήν πεταλούδα δπως ήταν. 
Τόν έπιασαν κι’ έγραψαν στήν ’Εγ
γλέζα. Έκείνη δείχτηκε κυρία: τη
λεγράφησε δτι τοΰ τήν εΐχε δώσει 
γιά ενθύμιο κΓ άφηρημένη έκαμε 
την μηνυση. Τόν άφησαν λεύτερο 
καί χάρηκε τήν πεταλούδα, μά τά 
τουριστικός πρακτορείο προτίμησε 
νά στερη,θή τις ύπηρεσίες του).

. στήν Έλδετία συνοδός έ
νός άρρωστου νέου. Έκεΐ γνώρι
σε μιά κοπέλλα. άρρωστη, τήν ά
γάπησε, τήν παντρεύτηκε. Μά ό 
πατέρας της τους χώρισε καί τοχ 
κισμένος γύρισε στήν Ελλάδα 

ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : 'Η συνέχεια.

—Λοιπόν 
μοϋ λέει.

- Τήν Πέμπτη ; σταμάτησε 
καρδιά μβυ. ΤΗταν Δευτέρα όταν 
παρουσιάστηκα μπρός τβυ. Δέν ε 
χα παρά τρεις μέρες. Καί μέσα 
στίς τρεις αύτές μέρες έπρεπε ν 
μάδω όλόκληρο τβν κβλβσσιαΐο ρό· 
λο καί μάλιστα νά τόν τραγούδή 
σω λατινικά. Κλείσδηκα λοιπόν 
καί μα$ΐ μέ τόν μαέστρο μου, όλό 
κληρη τήν Δευτέρα, τήν Τρίτη 
καί τήν Τετάρτη καί τήν Πέμπτη 
κατώρδωσα νά πάω έτοιμος.

—Μά αύτός είνε σωστός άδλος, 
—Είνε ή άλήβεια πώς μαθαίνω 

εύκολα. Ό  Μαρινβΰτσι μάλιστα, 
ό γνωστός ’Ιταλός μαέστρος, μέ έ
λεγε στυπόχαρτβ. Οί ρόλβι μου ή
ταν' τό μελανωμένο χαρτί καί γώ 
τό στυπόχαρτβ.
ΙΙΩ Σ  Π ΛΗΡΩ Ν Ο ΥΝ  Ο Ι Ξ ΕΝ Ο Ι

Τά εισιτήρια εινε άκριδά στό 
έξωτερικό;

Αρκεί νά σάς πώ πώς στήν 
συναυλία πβύ διηύθυνε ό Τβσκα
νίνι, στήν Αμερική, καί τραγού
δησα κι’ έγώ, τά δεωρεΐά πβύ ή
ταν άγορασμένα άπό τβύς Ρβκφέλ- 
λερ, Βάντερμπιλντ κλπ., πληρώδη 
καν 22.5CO δραχμές. Στό Λονδίνο 
ή πλατεία είχε 1.5CC δραχμές ή θέ
σις. Νά σάς διηγηθώ καί δυό άνέκ- 
δβτα άπό τά φεστιδάλ Μπετόδεν 
πού διηύθυνε ό Τοσκανίνι στβ 
Λονδίνο. Τό «Κβύϋνς - Χώλλ» 
παίρνει 4.500 θέσεις (ύπάρχει καί 
τό «’Άλμπερτ Χώλλ». πβύ χω
ράει 10.CCC). 'Η «Μίσσα Σβλέ- 
μνις» θά δίνβνταν δυό φβρές. Δη
λαδή δά μπβρβΰσαν νά παρακβ- 
λβυθήσβυν τήν συναυλία 9.C00 άν
θρωποι. ’Ελάτε όμως πβύ είχαν ύ- 
πβδληθή πρίν' άπό τέσσαρες μήνες 
7C.CC0 αιτήσεις γιά νά κρατηδβΰν 
ισάριθμες θέσεις. Αναγκάστηκαν' 
λοιπόν νά δάλβυν λβταρία. Κ Γ  ά- 
ν'άμεσα στούς 9.000 τυχερβύς, ήταν' 
και δυό "Ελληνες, πβύ είχαν με
γάλη χαρά γιατί δά άκουγαν τόν 
I βσκανίνι καί ένα συμπατριώτη 

τους.
ΕΝ Α  Χ Α Ρ ΙΤ Ω Μ Ε Ν Ο  

ΕΠ Ε ΙΣΟ Δ ΙΟ
Τό άλλο χαριτωμένο άνέκδοτβ 

ήταν μέ τβν' Βασιλέα τής Άγγλί· 
ας πβύ παρευρέδηκε σ’ αύτή τή 
συναυλία.

Κάλεσε λοιπόν’ ή Α, Μ. τόν 
I οσκανίνι σ’ ένα διάλειμμα γιά 
νά τόν συγχαρή. 'Όταν όμως πα 
ρουσιάστηκε ό ύπασπιστής τβυ 
στόν Τβσκανίνι, γιά νά τβν είδβ 
πβιήση ν'’ άνεδη στό δεωρεΐο τής 
Α. Μ. ό μαέστρος άπάντησε 

—Ιητήστε χίλιες φορές συγγνώ
μην άπό τόν Μεγαλειότατβ. 'Ό 
ταν' κάνω τέχνη δέν μπβρώ νά 
σκεφδώ τίπβτε άλλβ. Καί πάλι 
^ητηστε τβυ συγγνώμην καί διαβι
βάστε έκ μέρβυς μβυ τήν παρά
κληση άν μπορώ νά τόν έπισκε 
φδώ οτύριβ στά άνάκτβρα.

Ό  Βασιλεύς τής Αγγλίας ά 
νεκοίνωσε πώς δά έδέχετο τήν έ- 
πβμένη τό μεγάλβ μαέστρβ σ’ ά- 
κρόαση στά άνάκτβρα. Πόσο δέ δί
κηο είχε ό Τοσκανίνι λέγβντας 
πώς κάνει τέχνη, άπβδεικνύετα 
άπβ τίς ένδβυσιώδεις κριτικές πβύ 
ελεγαν : «Άμφιδάλλβυμε &ν καί 
ό ίδιος ό Μπετόδεν δά μπβρούσε 
νά δώση τόσή ψυχή στά έργα τβυ, 
όσο ό Τοσκανίνι*).

Πόσο καιρό δά μείνετε έδώ ;
— Ω ; τίς 25 τβύ μηνός, όπότε 

πάω στήν Κρεμόνα γιά νά 
ιαγβυδήσω «Τ^βκόντα».
—Καί μετά;
—Κατά τάς 11—12 Ίουλίβυ θά 

ξαναμαι έδώ γιατί ϊσως τραγβυ- 
δήσω. Στάς 10 Αύγβύστου δά πάω 
στήν Λβυκέρνη πού μέ τήν διεύ- 
δυνση τού Τοσκανίνι δά τραγου
δήσω τήν «Μίσσα ντέ Ρέκδιεμι»

μεγάλη όρχήστρα. οί μηχανικοί 
ηλεκτρολόγοι, οί κομπάρσοι καί τ' 
άλλο πολυπληθές προσωπικό τού 
θεάτρου.

Ή  ΙΙριγκήπισσα τού Μονακό, 
παρακολουθούσε τακτικά τίς παρα
στάσεις καί πολλές φορές κά
λεσε στά ανάκτορά της τόν Στάνκο, 
τόν νεαρό μαέστρο ’Ισίδωρο Ντε 
Αάρνα κι έμενα· κι ιόοες δλόκλη- 
ρες μιλούσαμε γιά τό θέατρο, τήν

μουσική καί γιά κάθε 
ροΰσε τήν τέχνη·

ΤΗταν ή τελευταία, παράσταση 
πού δίναμε στό Μόντε Κάρλο. Έ 
κεΐνο τό βράδυ δ Στάνκο ήταν πολύ 
άρρωστος· Είχε τρομερούς πόνους 
στο κεφάλι καί στήν καρδιά· Σέ 
μιά στιγμή, καθώς παρακολουθούσε 
άπό τίς κουίντες τήν παράσταση 
λιπο&υμεί καί πέφτει άναίσθητος.

Οί συνάδελφοί του τόν ξάπλω
σαν στόν καναπέ τοΰ γραφείου τοΰ 
διευθυντοΰ καί προσπα^οΰσαν νά 
τόν συνεφερουν... Μά ξαφνικά, δταν 
ακούσε τό πρώτο κουδούνι τής τε- 
λευααίας πράξεως. πετιέται επάνω, 
διορθώνει τά μαλλιά του, τή γρ?| 
βάτα του, τό φράκο του καί πετιε- 
ται στή σκηνή· Είχε ύποσχεθή νά 
τραγουδήση μιά άρια πρός χάριν 
τής εύγε νικής πριγκηπίσσης πού 
τόσο μάς εκτίμησε, μάς ύποστήρι- 
ςε, μάς άγάπησε.··

Καί τραγούδησε γιά τελευταία 
φορά στή ζωή του·.. Αύτό ήταν τό 
κύκνιο άσμα του, γιατί ύστερα άπό 
έςη μήνες κι’ ενα ώραΐο Άπο'.λιά- 
τικο πρωΐ ξεψυχούσε στή Γένοβα, 
μέσα στήν άγκαλιά μου χωρίς νά 
βγάλη ούτε ένα «’Ά χ » , γιά νά μή 
μέ ταοάςη, νά μή σπαράξη τήν 
καοδιά ιιου!.··
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  σ>«έ·χε:ϊ

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΠΕ 
ΛΟΓΟΤΕΧΗΙΚΟ ΕΙΔΟΣ;
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

πλημμυρισμένο άπό διδλία.’Ά ν  καί 
πάντοτε γράφει, έν τούτοις πάντοτε 
πρόθυμος ν’ άπαντήση 

— Μέ ρωτάτε άν τό ρεπορτάζ εί
ναι λογοτεχνικό είδος; Άλλά τά 
πάντα στή λογοτεχνία εΐναι ρεπορ
τάζ! Μή σάς φανή παράδοξο· κΓ έ
να ρεαλιστικό άκόμα μυθιστόρημα 

τοΰ Ζολά λ. χ. — ρεπορτάζ εΐναι 
κατά δάθος. Φτάνω άκόμη ψηλότε
ρα: οί διάλογοι τοΰ Πλάτωνος εί
ναι ρεπορτάζ.

’Ά ς  έρθουμε τώρα καΐ στά δικά 
μας. Πόσες φορές δέν είδαμε στόν 
αθηναϊκό τύπο καθαυτό λογοτεχνι
κό ρεπορτάζ; θυμοΰμαι άκόμα μιά 
σειρά συνεντεύξεων τοΰ κ. Στεφά-

Λόγω πληθώρας έπικαίρου ΰ- 
λης ή συνεχεία τών απομνημο
νευμάτων τής ΖΟ -ΕΦ ΙΝ Α Σ ΜΠΑΙ 
Κ Ε Ρ  άναδάλλεται διά τό ερχόμε
νο φύλλο.

τού Βέρντι. Τόν Σεπτέμδριο δά 
τραγουδήσω «Φαδορίτα» στήν' Ί  
ταλία. Τ βν Οκτώδριβ δά πάω στό 
Σικάγβ καί στό «Μετρβπόλιταν» 
Στά μεσα τβΰ χειμώνα καί μάλι 
στα τούς δύο τελευταίους μήνες 
τβυ δά τραγβυδήσω οτή «Πκάλα» 
τβύ Μ ιλάνβυ.

Είχαν περάσει δύβ ώρες, χωρίς 
νά τό καταλάδω. Σηκώδηκα νά φύ
γω όταν ό Μβσχβνάς μβΰ είπε :

—Σάς παρακαλώ νά γράψετε 
πώς τά «Παρασκήνια» ήταν β ά· 
χω,οιστβς σύντρβφός μβυ στήν' καλ
λιτεχνική μβυ περιβδεία. Εΐνε έ
να δημοσιογραφικό βργανβ έ
ρεύνης γιά τά ί'ητήματα πβύ έν- 
διαφερβυν' τβύς άνβρώπου·ς τών 
Γραμμάτων' καί τής Τέχνης πβύ 
τιμάει τόν τόπβ μας. Έλπίζω πώς 
σύντβμα δά μπβρέσβυν, γιά τό κα
λό όλων μας, άλλά καί γιά τό 
γενικό καλό. νά έκδίδωνται δυό 
φορές τήν έδδβμάδα.

Ν ΙΚ Ο Σ  Ο. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

Ό κ. Γ. Πώπ
νου Δάφνη, στήν έφημερίδα «Άθή 
ναι» μέ τούς. λογίους μας. Λίγα έλ 
ληνικά λογοτεχνήματα έχουν τή χά· 
Ρ Ι, τ°  χιοΰμορ, τήν παρατηρητικό· 
τητα και τήν πιστή άπόδοση τών 
συνεντεύξεων έκείνων. Δέν ξεχνώ έ 
πίσης τό δημιουργικό ρεπορτάζ τοϋ 
κ. Κωστή Μπαστιά δταν ήτο δημο 
σιογράφος. Κάθε μιά άπό τίς συν
εντεύξεις του ήταν ολάκερο., .φιλο
σοφικό σύστημα, πού τό δημιουρ
γούσε ό ίδιος άπό λίγα λόγια τού 
συνεντευξιζομένου. Καί τό τελευ- 
,ταΐο παράδειγμα: μαζί σχεδόν μέ 
τό έρώτημά σας μοΰ ήλθαν τά δυό 
διδλία τοΰ κ. Δ. Ψαθά: «Ή θέμις 
ε χ ε ι  κ έ φ ι α »  κ α ί  «  Η  θ έ μ ι ς  ε χ ε ι  ν εϋ-  

ρ α » .  Τ ί  λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ώ τ ε ρ ο  ά π ό  τ ά  
χ α ρ ι τ ω μ έ ν α  α ύ τ ά  « κ ο μ μ ά τ ι α  ζ ω ή ς »  

τ ά  τ ο σ ο  κ α λ ο γ ρ α μ μ έ ν α ,  τ ίο ύ  δ έ ν  
ε ί ν α ι  τ τ α ρ ά  δ ι κ α σ τ ι κ ό  ρ ε π ο ρ τ ά ζ

— θά έχετε άσφαλώς νά μάς πη- 
τε καί κανένα σχετικό άνέκδοτο, 
τόν ρωτώ.

- θυμοΰμαι αύτό: "Οταν ήμουν 
συντάκτης στήν έφημερίδα .«Έστία» 
(1894) συνέδη τό θλιδερό έκεΐνο 
έπεισόδιο, ή καταστροφή τών γρα
φείων καί τοΰ τυπογραφείου τής 
« Ακροπόλεως» άπό άξιωματικούς 
πού τούς έξώργισε ή κατά τοΰ 
στρατοΰ άρθρογραφία τής έφημερί
δος έκείνης. ’Ακολούθησε ή δίκη 
τους στό στρατοδικείο κΓ ό διευ
θυντής μου. ό Δροσίνης, μ’ έστειλε 
νά τήν παρακολουθήσω καί νά γρά
ψω. Τό στρατοδικείο συνεδρίαζε 
κάπου έκεΐ στά Παραπήναατα. Γιά 
νά μπής στήν αίθουσα έπρεπε νά 
διάσχισης μιά μεγάλη αύλή, που ή 
πόρτα της στό δρόμο ήταν όλάνοι- 
χτη. Εΐχε καί πορτόφυλλα καγγε- 
λένια. Άλλ δταν ή πόρτα ήταν ό- 
λάνοιχτη, τά κάγγελα αύτά, μαζε- 
μένα στούς πελώριους πέτρινους 
παραστάτες, δέν φαίνουνταν. Έγώ 
τουλάχιστο δέν τά είδα. Καί στό 
πρώτο μου ρεπορτάζ, άπό τή δίκη. 
περιγράφοντας τό λοκάλ, έγραψα 
πώς μπήκα άπό «μίαν αΟλειον θίι- 
ραν άνευ θυροφύλλων»...

Τήν άλλη μέρα, πρίν άρχίση ή 
συνεδρίαση, ό κ.. πρόεδρος τοΰ 
στρατοδικείου έκαμε μιά θυμωμένη 
σύσταση στούς δημοσιογράφους: 

Παρακαλώ τούς κυρίους αύ
τούς νά προσέχουν καλύτερα καΐ 
νά̂  μή γράφουν άνακριδείας, αί ό- 
ποΐαι θίγουν τό δικαστήριον. Χδές, 
παραδείγματος χάριν, είς τήν έφη'- 
μερίδα «Έστία»...
 ̂ Χτύπησε ή καρδιά μου- θέ μου, 

τί άνακ.ρί&εια καί «θίγουσαν» μάλι
στα είχα γράψει;

— Έγράφη, εξακολούθησε ό κ. 
πρόεδρος, δτι ή θύρα τοΰ δικαστη
ρίου δέν έχει θυρόφυλλα, ένφ έχει ι

καί παραέχει!
— Ω!... έκαμε άθέλητα τό άκρο

ατήριο. Αύτό ήταν δλο; Καί ή καρ
διά μου ήρθε στή θέση της.
ΤΙ Λ Ε Ε Ι Ο κ. Μ Ω ΡΑ ΤΤ ΙΝ Η Σ

Στήν "Ενωση Συντακτών, δπου 
συναντήσαμε τόν ·κ. Μωραϊτίνη 
Πρόεδρον της Ένώσεως, άφησε στή 
διάθεσή μας τά λίγα αύτά:

— Τό ρεπορτάζ εΐναι καθαρώς 
δημοσιογραφικό είδος μέ άποκλει- 
στικό σκοπό τήν είδηση. Αύτή είναι 
ή ψυχή τοΰ ρεπορτάζ καΐ αύτό έν- 
διαφέρει πρό παντός τήν έφημερίδα. 
ΑΊπορεΐ δμως νά γίνη καΐ λογοτε
χνικό είδος. Έξαρτάται άπολύτως 
άπό έκεΐνον πού τό γράφει. Καΐ οί 
είδη,σοΰ λες τής τελευταίας σελίδος 
καΐ έκεΐνες οί άγγελίες τοΰ βουτύ
ρου μποροΰν θαυμάσια νά γίνουν 
ένα λογοτέχνημα καΐ ποίημα άκόμη 
άν θέλετε.

— Καί τώρα κανένα άνέκδοτο, 
κύριε Μωραϊτίνη, σχετικό μέ τό ρε
πορτάζ πού έχετε κάνει καί σείς 
παλαιότερκχ.

— Ανέκδοτα θά έχω δέδαια, άλ
λά δέ θυμοΰμαι τώρα τίποτε.

— θέλετε νά περάσω αϋριο;
— Μά νομίζετε δτι μέσα σέ μιά 

μέρα θ’ άνακτήσω τή μνήμη' μου; 
Μ’ έγκαταλείπει κι’ αύτή καί γίνε
ται ολοένα καί όχληρότερη.

Καΐ έπειτα έπιμένουν πώς ό κ. 
Μωραϊτίνης εΐναι ό μεγαλύτερος 
νοσταλγός τής παληάς ’Αθήνας. Μά 
γίνεται νοσταλγία δίχως μνήμη;
ΟΜ ΙΛΕΙ Ο κ. ΠΠΠ

Στό γραφείο του δπσυ ή νομική 
οκεψη ήσυχάζει άδελφωμένη μέ τήν 
φιλολογική, ό κ. Πώπ γράφει τό 
τακτικό του χρονογράφημα γιά τό 
«Έθνος».

Τό έρώτημα τόν φέρνει σέ τ.αλη·· 
ούς καιρούς δταν ή σφριγηλότητα 
τής ήλικίας τοΰ έπέτρεπε νά εΐνε 
ττευθήν» χρησιμοποιώντας τό τα

χύτερο συγκοινωνιακό μέσο τής έ
ποχής του : τό ποδήλατο. Στάθηκε 
γιά τόν κ. Πώπ τό είδος αύτό σάν 
ή προτιμότερη καΐ ώφελιμώτερη 
προειδοποίηση τής δημοσιογραφι
κής καί λογοτεχνικής του καρριέ- 
ρας. Γι’ αύτό καί μάς τονίζει δτι:

Τό ρεπορτάζ εΐνε ή προπαιδεία 
τής λογοτεχνίας. Εΐνε τό άνώτατον 
είδος τής δημοσιογραφίας. Διά τοΰ 
ρεπορτάζ έξελίσσεται ή λογοτεχνία. 
χωρις νά διέλθη άνθρωπος γράφων 
τήν περίοδον τοΰ ρεπόρτερ ούδέπο- 
ιε θά γίνη καλός δημοσιογράφος 
καί θ’ άτυχήση άπολύτως ώς λογο- 
τέχνης. ’Ήρχισα μέ ρεπορτάζ τό 
στάδιόν μου καί είμαι υπερήφανος 
δι’ δσα ώς ρεπόρτερ έγραψα. Δυσ- 
τυχώς τό σημερινόν ρεπορτάζ δέν 
ομοιάζει μέ έκεΐνο είς τό όποιον 
διεκρίθησαν οί παλαιοί δημοσιογρά 
φοι ώς ό θ. Βελλιανίτης, ό Γερ. 
Βώκος, ό Αντ. Σπηλιωτόπουλος, ό 

Σπανδωνής καί ένα πλήθος άλ
λων, οΐ όποιοι άφησαν μεταγενε
στέρους τό δημοσιογραφικόν έπάγ- 
γελμα διά νά έπιδοθοΰν είς άλλας 
άσχολίας. Παλαιότερα ύπήρχε 
καΐ άμιλλά τις μεταξύ τών ρεπόρ- 
ερς, ήτις πολλάκις είχεν ώς άπο· 
έλεσμα φαιδράς έπινοήσεις. θά 

σ'ΐς άναφέρω προσωπικόν f . i κδο- 
ον τό όποιον χρονολογι κως δέν 

δύναμαι τώρα έπακριδώς νά ο
ρίσω

'Ή μην συντάκτης είς τό «Άστυ» 
ό δέ Ν. Σπανδωνής είς τήν «Ά- 
κρόπολιν». Πληροφορηθέντες τήν 
γέ'.νησιν, δέν ένθυμοΰμαι τίνος πρίγ 
κήπος είς Τατόι, έσπεύσαμεν πρός 
έκεΐ καί οί δύο μέ ποδήλατα διά 
νά κομίσωμεν περισσοτέρας λεπτο- 
μεμείας. Κατά τήν έπιστροφή ν θε- 
λήσαντες ν’ άναπαυθώμεν έκαθήσα- 
μεν είς τήν Κηφισιάν ύπό μεγάλα 
δένδρα. Ό  κόπος άφ’ ένός καί τό 
ώραϊον φυσικόν περιβάλλον άφ’ έ- 
τέρου μάς παρέδωσαν κατ’ όλίγον 
είς τάς άγκάλας τοΰ ΰπνου. “Ο
ταν έδεδαιώθην δτι ό συνάδελ
φος μου «τόν εΐχε πάρει γιά κα
λά» τόν έδεσα έπί τοΰ δένδρου καί 
έσπευσα διά τοΰ ποδηλάτου νά φέ- !ϊ 
ρο πρώτος εις τήν έφημερίδα μου 
τάς λεπτομερείας. Εννοείται τώρα 
ποιον ξύπνημα θά εκαμεν ό καλός 
μου έκείνος φίλος.

Καί συνέχισε ό κ. Πώπ «ϋπό 
τούς φακούς» του τό γράψιμό του. 

ΧΡΟΝ,ΗΣ ΕΝΕΠΕΚ ΙΔΗΣ
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ΕΤΣΙ ΠΕΘΑΝΕ ΤΡΕΛΛΗ 
Η ΕΛΕΝΗ ΟΝΤΕΛΟΝ
Η μεγαλύτερη σουμπρέττα της προπολεμικής 

Βιέννης πού ξετρέλλανε τις πιό έξέχουσες 
προσωπικότητες τής Εύρώπης

Βυθισμένη στήν πιό στυγνή φτώ
χεια, χωρίς κανένα συγγενή ή φίλο

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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δίπλα της, γιά νά τις γλυκάνη τής 
τελευταίες στιγμές της, έπέθανε πρό 
ήμερων μέ τόν πιό φρικτό τρόπο, 
μιά παληά δόξα τής νυκτερινής βιεν
νέζικης ζωής.

Σέ μιά συνοικία τής Δρέσδης βρί
σκεται τό δημόσιον ψυχιατρεϊον τής 
πόλεως, δπου στεγάζονται οΐ έντε
λώς άποροι ψυχοπαθείς. Σέ μιά 
πτέρυγα τοΰ ψυχιατρείου αύτοΰ καί 
μέσα σ Ενα μικρό κελλί βρισκόταν 
κλεισμένη μιά γρηά μανιακή.

Η τρελλή αύτή ώρες όλόκληρες 
χτυπιότανε πάνω στους καουτσουκέ- 
νιους τοίχους τοΰ κελλιοΰ της καί 
μόνον δταν συνίβαινε ν’ άκούση άπό 
τό ραδιόφωνον έλαφράν μουσικήν, Ι
δίως τοΰ μιοΰζικ χώλλ, τότε μόνον 
ήσύχαζε··.

Κατά τά τρία Ετη πού Εμενε στό 
άσυλο ν δέν πήγε κανένας ποτέ νά 
τήν έπισκεφθή. Τήν είχε περισυλλέ- 
ξει ή άστυνομία μέσα σ’ Ενα πάρκο 
κι’ έπάνω της δέν βρέθηκε κανένα 
απολύτως στοιχείο πού άπ’ αύτό νά 
διαπιστωθή ή ταυτότητά της.

Μετά τόν θάνατόν της πού συνέ
βη άπό συγκοπήν τής καρδίας έ
πάνω σέ μιά ύστερική κρίσι, τό πτώ
μα της μετεφέρθη στό Δημόσιον Νε- 
κροτομεΐον τής πόλεως. Έκεΐ έντε
λώς τυχαίως άνεγνωρίσθη άτχό μίαν 
γρηούλα πού άπεκάλυψε στόν διευ
θυντήν δτι τό πτώμα άνήκε σέ μιά 
συνομήλική της, που Εμενε στήν ί
δια μ’ αύτή πολυκατοικία, δπου έ- 
κρατοΰσε ενα δωμάτιο. Ή  γρηούλα 
αύτή έδήλωσεν άκόμη δτι πριν άπό 
τρία περίπου χρόνια έζαφανίστηκε 
ή συγκάτοικός της κατά τρόπον έν
τελώς μυστηριώδη, τά δέ πράγμα
τά της έφυλάχθησαν άπό τόν ιδιο
κτήτην τής πολυκατοικίας.

Ό  διευθυντής τοΰ Νεκροτομείου 
ειδοποίησε τΙς άρχές καί ή αστυνο
μία παρέλαδε τά έγκαταλελειμμένα 

πράγματα τής άπσθανούσης. Μετα
ξύ αύτών ήτο καί Ενα μικρό μπαοΰ- 
λο κλειδωμένο, πού μέσα σ’ αύτό 
βρεθήκανε διάφορα άποκόμματα 
παλαιών έφημερίδων, φωτογραφίες, 
ξερά λουλούδια κι’ άκόμηδύο με
τάλλια.

Άπό δλα αύτά τά πράγματα έ- 
ξακριδώθηκε πώς η άγνωσι,η γυ" 
ναΐκα πού πέθανε στό τρελλοκο- 
μείο, ήταν ή Ελένη Όντελόν, μία 
άπό τίς πιό ένδοξες ήθοποιούς κ<4 
γυναίκας δχι μόνον τής προπολει/* 
κής Βιέννης, άλλ’ όλόκληρης της 
Εύρώπης.

μυστηριώδη, ό πτωχεύσας τραπεζί
της βρέθηκε νεκρός στό δωμάτιό

Πειραιώς και στό υπαίθριο θέατρο τής ήρωϊκής πόλεως 
Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  ΜΑΣ κ. Δ Ρ Ο Σ Ο Υ  Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Η

Τό λαμπρό Λύκειο «Παντάνασ- 
σα» τοΰ κ. Π. Παπαδογεωργή, Ε
κανε έφέτος μιά προσπάθεια πού

σκηνή ό Τεΰκρος (Άνδρέας Μαυ- 
ράκης), έξόριστος γυιός τοΰ Σα-

του. Οί συνθήκες τοΰ άνεξήνητου ll“ u λαμινίου Βασιλέως Τελαμώνος,
θανάτου του ποτέ δέν έξηκρ^ώθη-i ®6V ^επεΡασεν άπλ“ < ^α όρια της ποϋ Ερχεται γιά νάβρη τό μέρος

-■ ~ ....................εςηκρι0ωΒη | ννωστοχατης του οσο και άξιόλο- δπου θά κτίση τήν άλλη Σαλαμί-
γης καλλιτεχνικής δράσεων κα'ι να, σ£ άνάμνησι τής πατρίδος τουσαν έψιθυρίζετο δμως δτι ό άτυχης

άλλο?φΛονέδτ ^ 0<ώρα?ας ήθοποιοί | ^ Κώζ ™ V °Χ ολικών Επιδείξεων, 
πού άνηκε στήν υψηλή άριστοκρα· 1
τία. ΤΗτο δέ τόσος μεγάλος ό θόρυ
βος πού Εγινε γύρω στό ζήτημα αύ
τό, ώστε ή ώραία ήθοποιός αναγκά
στηκε ν’ άλλάξη τό δνομά της καί 
νά πάη στή Βιένη, δπου έσημείωσε 
τήν αύτήν έπιτυχίαν.

Λ
Ό  αΰτοκράτωρ Φραγκίσκος ’ Ιω

σήφ τήν προσεκάλεσε νά παίξη στά 
’Ανάκτορα τοΰ "Ισλ καί οί γνωστό
τεροι άριστοκράτες τής άλλοτε αυ
στριακής πρωτεύουσας τής προσέ- 
φερον τήν καρδιά τους καί τίς περι
ουσίες τους.

Σέ μιά άπό τίί παραστάσεις τοΰ 
"Ισλ ό ίδιος ό Αύτοκράτωρ τής ά- 
πένειμε μετάλλιον τιμής, πού πολύ 
δύσκολα καί σπάνια άπενέμετο τότε.

Μετά τό γεγονός αύτό τό άοιστο- 
κρατικό κουτσομπολιό άρχισε νά 
διαδίδη δτι ή ώραία Όντελόν είχε 
έρωτικές σχέσεςι μ’ Ενα άίιό τους 
άρχιδοΰκες.

Τήν ιδίαν έποχήν ήρχισε νά ψιθυ- 
ρίζεται δτι ή Όντελόν Επαιξε ,ση- 
μαντικώτοαον ρόλον στήν έξαφάνιση 
ώρισμένων έγγράφων, πού είχαν σχέ 
ση μέ τό μυστήριο τής ύποθέσεως 
Μάγιερλιγκ.

“ Ολα δμως αύτά ήσαν φήμες χω
ρίς ποτέ ν’ άποδειχθή τίποτε τό θε
τικό. Τό μόνον πού είνε βέβαιον εΐ
νε δτι τήν έποχήν αυτή, πού ή Όν
τελόν μεσουρανούσε, συνεδέθηκε αι
σθηματικά μέ τόν διάσημο συνθέτη 
Γιόχαν Στράους, πού δμως δέν άρ
γησε νά έγκαταλείψη νιά νά παν- 
δρευθη τόν ώραΐο κατακτητή τής 
Βιέννης ’Αντώνιον Ζιράρντι.

άπ’ τήν όποία ή όργή τοΰ πατέρα 
του τόν εχει άποδιώξει. Ξαφνικάαύτές όργανούμενες άπό τολ 

μηρότερους δασκάλους συμπερι
λαμβάνουν στό πρόγραμμά τους, 
διδασκαλία σύγχρονων Εργων ποϋ 
χουν έπιβληθή ή κι’ άρχαίων τρα
γωδιών. ’Ανέβασε γιά πρώτη φο
ρά στήν Ελλάδα τήν άριστουργη- 
ματική τραγωδία τοΰ Εύριπίδη 
«Ή  'Ελένη τής Σπάρτη», πρόκει
ται στίς 25 τοΰ ϊδιου μηνός νά τήν 
παίξη καί στό ύπαίθριο θέατρο τής 
Σπάρτης, τίς δέ εισπράξεις διέθε
σε γιά τούς σκοπούς τής Μεγάλης 
Όργανώσεως της ’Εθνικής Νεο
λαίας. Άλλά  δέν εΐνε μόνο ή Ε
παινετή πρωτοβουλία κι’ ό συγκι
νητικός σκοπός τής παραστάσεως, 
πού προσδίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στό γεγονός. Εΐνε καί τό Επιμελη
μένο άνέβαμσα τοΰ ωραίου Εργου 
καί ή θαυμασιώτερη άπόδοσι καί 
βαθειά Ερμηνευτική κατοτνόησι τών 
δύσκολων ρόλων, πού δείχνουν τίς 
μεγάλες φροντίδες και τούς άφάν- 
ταστους κόπους, πού κατεβλήθη- 
καν. Υπήρξαν πολλοί, πού είπαν, 
πώς μιά τραγωδία παιγμένη άπό| ται άμέσως πώς βρίσκεται μπρο

τήν παρακαλεΐ νά τήν βοηθήση καί 
νά μή άνακοινώση τίποτα στόν ά- 
δελφό της. Ή  'Ελένη, δταν έπέ- 
οτρεψε άπό τό κυνήγι ό θεοκλύ- 
μενος, παρουσιάζεται μέ πένθιμη 
αϊσθήτα καί τοΰ δηλώνει πώς δέ
χεται νά γίνη σύζυγός του, γιατί 
ό Μενέλαος πέθανε. Τοΰ ζητεί μό-
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Μία σκηνή άπό τήν τόσο έπιτυχή παράστασι τής «'Ελένης τής Σπάρ
της» τοΰ Εύρπχίδη, πού εδωσε τό Λύκειο Παπαδογεωργή στό Δημο

τικό θέατρο Πειραιώς.
άντικρύζει τήν ‘Ελένη. Δέν πείθε-

Ή Όντελόν, όνομαζομένη μέ τό 
οικογενειακόν της δνομα Ελένη Πέ- 
τερμαν, ήτο κόρη φτωχοΰ ξυλουρ
γού τής Δρέσδης καί δταν έμφανί- 
σθηκ& κατ’ άρχάς στό θέατρον, έ
σημείωσε πατοίγώδη άποτυχίαν.

Μετά τήν άποτυχίαν της αύτή Ε
φυγε γιά τό Βερολίνο πρός άνεύρε- 
σιν τύχης. Στή Γερμανική πρωτεύ
ουσα ήρχισε νά ζή Ελεύθερον βίον 
καί δέν άργησε νά γίνη μία άπό 
τίς άπειρες άμαρτωλές πεταλούδες 
τής μεγαλουπόλεως.

Τήν έποχήν αύτήν Μτυχε νά συν- 
δεθή μέ τόν πλουσιώτατον τραπεζί
την Αί’λσλαΐγκερ, Ενας άπό τούς πιό 
διαπρεπείς οικονομολόγους τής Εύ
ρώπης. Αύτός τήν έπέδαλε καί τήν 
άνέδειξε στό θέατρο.

Άκόμη κι’ αύτός 6 Κάϊζερ Γου- 
λιέλμος Β ’ τήν έθαύμαζε καί τήν 
προσεκάλεσε έπανειλημμένως νά 
παίξη στό Αύτοκρατορικό θέατρο 
τής πρωτευούσης...

Δέν άργησε δμως ό φίλος της 
Αίλσλαΐγκερ νά πτωχεύση όπότε 
τήν παρεκάλεσε νά φύγουν μαζί γιά 
τήν Αμερική.

Η Όντελόν δέχτηκε, παρηγγέλ- 
θησαν μάλιστα καί τά διαβατήριά 
των.

Τήν παραμονήν δμως τής άναχω- 
οήσεώς της, κατά τρόπον έντελώς

’Ήτο ή ένδοξώτερη γυναίκα τής 
Βιέννης δταν έγνώρισε τόν πάμπλου 
το βαρώνο Αλβέρτον φόν Ρότσιλντ 
καί μάλιστα άπεφάσισε νά πάρη δια 
ζύγιον γιά χατήρι του. Ό  σύζυγός 
της δμως άρνήθηκε νά δώση τό δια- 
ζύγιον, δταν Ενα πρωΐ ή Βιέννη έ- 
πληροφορήθηκε πώς ό Ζιράρντι κλεί 
σθηκε σ’ Ενα άσυλον ώς τρελλός.

“ Οπως άπεκαλύΦθη πολύ άργότε- 
ρον, ό Ζιοάοντι δέν ήτο καθόλου 
τρελλός, άλλά τόν Εκλεισε διά τής 
βίας έκεΐ μέσα ή σύζυγός του, μέ 
τά ισχυρά μέσα πού διέθετε, γιά νά 
άπαλλαγή άπ’ αύτόν.

Μόλις Λ Όντελόν Εμεινε έλεύθερη, 
έπηνε στό Λονδίνο δπου καί έθριάμ- 
βενσεν, άκολούθως δέ μετέβη στή 
Βουδαπέστη, δπου ό κόμης Ρακόφ- 

σκυ έζήτησε νά τήν κάνη γυναίκα 
του.

— Αύτό θά γίνη άν πηδήσης άπό 
τήν γέφυρα στό Δούναβι, τοΰ εΐπεν 
ή ώραία Ελένη. Κι’ ό έρωτευμένος 
κόμης έπήδησε καί πνίγηκε.

’Επηκολούθησε τεράστιον σκάνδα
λο πού δστερα άπ’ αύτό ή 'Ελένη 
Εφυγε γιά τήν Πετρούπολι, δπου έ
σημείωσε τήν ά&τήν έπιτυχίαν με
ταξύ τής ρωσσικής άριστοκρατίας. 
“Ομως ενα πρωΐ Επαθε ήμιπληγίαν 
κι” Εμεινε παράλυτη σέ ήλικία τρι
άντα έννέα χρόνων.

μαθητάς, δέν εΓνε Εξαιρετικό καλ
λιτεχνικό γεγονός καί πάντα ετσι 
τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοΰ 
πρωτοανεβάσματος χάνεται. Α ν 
τίθετα ύπήρξε κάτι έξαιρετικά έν- 
διαφέρο κι’ άρκεΐ νά λάβη κανείς 
ύπ’ δψιν του, τό Εμψυχο ύλικό, ποΰ 
διέθετε ό σκηνοθέτης τής τραγω
δίας καί τις άφάνταστες δυσκολί
ες ποϋχει ή έκμάθησι καί άπάδο- 
σι τοΰ κειμένου. Ό  θεατής στό κε
φάλαιο Εμεινε κατάπληκτος γιά 
τήν υπομονή καί τήν επιμονή τοΰ 
κ. θ. Τράγκα, πού έδίδαξε τά παι 
διά αύτά

Σιγά-ο|γά οί φίλοι της τήν έγκα- 
τέλειψαν καί σέ λίγο έντελώς πάμ- 
πτωχη) άρχισε νά πωλή σπίρτα 
στούς δρόμους τής Βιέννης καί ζοΰ- 
σε σ’ Ενα φτωχικό δωμάτιο μέ μόνη 
συντροφιά τ’ άψυχα κειμήλια τής 
παληάς της δόξας, ίσαμε πού άγνω
στο μέ ποιόν καί γιά ποιό τρόπο 
βρέθηκε στή Δρέσδη, δπου στό τέ
λος τρελ'άθηκε καί περισυλλεγεϊ- 
σα άπό τήν άστυνομία, έκλείστηκε 
στό φρενοκομείο, δπου καί πέθανε, 
έντελώς μόνη, κατά τόν πιό τραγικό 
τρόπο.

4. Γ. Π.

Ή  ΰπόθεσι τής άρπαγής τής ω
ραίας 'Ελένης άνατρέπεται ριζικά, 
μέ τήν τραγωδία αύτή τοϋ Εύριπί
δη. Καί πρώτα-πρώτα στήν συνθε 
τική της μορφή. Ή  βασική αύτή 
διαφορά γίνεται άντιληπτή άπ’ τό 
πρώτο μέρος, μέ τό άνοιγμα τής 
αυλαίας. Τό σκηνικό παριστά Α 
νάκτορο έξοχικό Αίγυπτιακοΰ ρυ- 
θμοΰ. Στό κέντρο ή είσοδος τοΰ 
ανακτόρου, δεξιά ή Σφΐγξ καί ά- 
ριστερά Ενας Πύργος. Ή  ήρωΐς 
τοΰ δράματος 'Ελένη ( ’Αλίκη 
Στεργίου), διηγείται τήν Ιστορία 
της. Βρισκόμαστε στήν νήσο Πά
ρο, πού βασιλεύει ό θεοκλύμενος 
(Σταύρος Μαντινιός), γυιός τοΰ 
Πρωτέως κι’ άδελφός τής Μάντι- 
δος θεονόης (Νίνα Άνεμοδουρά). 
Λέγει λοιπόν πώς δέν ήταν αύτή, 
πού άρπαξε ν ό Πάρης, δπως τότε 
πίστεψαν ot "Ελληνες. "Ηταν φάν 
τασμα, πού ώμοίαζε μ* αύτήν καί 
πού έτοποθέτησεν ή ’Ήρα στήν

στά στήν πραγματική 'Ελένη κ>. 
μολαταύτα ή όμοιότης της του 
φέρνει στήν ψυχή καί τό στόμα 
τήν κατάρα, πρός έκέίνην, ποΰ τό 
σα κακά προξένησε στούς 'Έλλη 
νας. Άπό τήν συνομιλία πούπια 
σαν ή Ελένη μαθαίνει τό θάνατο 
τής Λήδας, τόν διασκορπισμό τών 
Ελλήνων άνά τά πελάγη καί τό 
σπουδαιότερο τό πιθανό ναυάγιο 
τοΰ Μενελάου.

Τήν στιγμή αύτή παρέρχεται χο 
ρός στή σκηνή —άπό αιχμαλώτους 
Έλληνίδας— καί άνακοινώνει σ’ 
αύτόν ή Ελένη, δ,τι Εμαθε. Λέγει 
δτι Εχει τήν άπόφασι ν’ αύτοκτο 
νήση. Ό  χορός τών Ελλήνων τήν 
παρηγορεί καί τήν συμβουλεύει 
νά έρωτήση τήν μάντιδα θεονόη, 
(αδελφή τοΰ θεοκλύμενου), πού 
ήξερε «τά τ’ έσσόμενα πρό τ’ έόν- 
τα», περί τής άληθείας ή μή τοΰ 
θανάτου τοΰ Μενελάου. Μαθαίνει 
δέ άπό τήν θεονόην, πώς ό Μενέ
λαος ζή καί πώς πρόκειται νάλθη 
νά τήν πάρη.

Στό Β ' μέρος έμφανίζεται ό 
Μενέλαος (Ιωάννης Γιαννόπου- 
λος) ό ποθητός σύζυγος, γιά τήν 
άσπιλη Ελένη. Φορεΐ ράκη καί ά- 
γνοεϊ ποΰ τόν Ερριξεν ή τρικυμία. 
Ό  πολεμιστής τών Τρωικών κά
μπων, γιά νά μάθη ποΰ βρίσκεται 
αποφασίζει νά κτυπήση τήν πόρτα 
τοΰ άνακτόρου. Τοϋ άνοίγει μιά 
γρηούλα (Ουρανία Γεωργιλοπού- 
λου). Τό κακό της δέξιμο καί ol j 
σκληροί της τρόποι δέν τόν έμπο 
δίζουν ν’ άνοίξη μαζί της συνομι·

νο μιά χάρι. Νά της έπιτρέψη νά 
κατασκευάσω κατά τούς Ελληνι
κούς νόμους, κενοτάφιο στή θά
λασσα.

Στό Δ ' μέρος καί τό ώραιότερο, 
πραγματοποιείται ή κοινή επιθυ
μία. Ό  θεοκλύμενος χαίροντας 
στήν έλπίδα τοΰ γάμου παρέχει 
πεντηκόντορον καί διατάσσει κατ’ 
αϊτησι τής Ελένης, τούς ναύτας 
ν’ ύπακούσουν στόν άγνωστο ξένο.

Κατόπιν αύτοΰ ό Μενέλαος μέ 
τήν Ελένη βρίσκονται σέ δικό 
τους πλοίο καίναϋτες και φεύγουν 
στήν Ελλάδα. Ό  θεοκλύμενος θέ
λει νά φονεύση Επειτα τήν άδελφή 
του, πού συνεκάλυψε τήν άπόδρα- 
σι, άλλά Εμφανιζόμενοι οΐ Διό
σκουροι, οΐ δίδυμοι αδελφοί τής 
Ελένης διατάσσουν αύτόν νά παύ- 
σϊ) νό όργίζεται, γιατί αύτοί Εδω- 
καν τέτοια τροπή στά πράγματα.

Αύτήν τήν συνθετική, διαφορετι
κή, έντελώς, άπ’ τήν γνωστή, πλο
κήν περικλείει ή ύπόθεσι τής τρα
γωδίας τοΰ Εύριπίδη. Τό δεύτερο 
δέ σημείο τής μεγάλης διαφοράς 
εΐνε τό ήθος τής Ελένης. Ό  Εύρι- 
πίδης θέλησε νά άποκαταστήση 
τήν κακή φήμη της καί τήν πα
ρουσιάζει ώς πρότυπο συζυγικής 
πίστεως καί γυναικείας άρετής 
καί σεμνότητος. Ό  δέ προφητικός 
καί φιλάνθρωπος χαρακτήρας τής 
θεονόης εΐνε άπό τίς πιό καλές 
καί εύπρεπέστερες Επίνοιες τοΰ 
άρχαίου τραγωδού.

Γιά τήν έκτέλεσι, δπως είπα πιό 
πάνω, μόνο Επαινοι χωροΰν. Άπό 
τήν ήρωιδα, ώς τούς άπαρτίζον- 
τας τόν χορό έκινήθησαν δλοι μέ 
θαυμαστή άκρίβεια καί ή έρμη-

Ό  κ.'Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
προέβη είς τάς άκολούθους άνακοι- 
νώσεις πρός τούς άντιπροσώπους 
τους τύπου:

Άπεστάλη πρός δηιμοσίευσιν ό νέ
ος νόμος ό τροποποιών τόν όργκ- 
νισμόν τής κεντρικής ύπηρεσίας τοΰ 
ύ·|ουργείου ’Εθνικής Παιδείας διά 
τοΰ όποίου ιδρύεται Γενική Διεύ- 
θυνσίς Γραμμάτων καί Καλών Τε
χνών μέ πολύ εύρυτέραν αρμοδιό
τητα έκείνης ήν εΐχεν ή μέχρι σήμε
ρον διεύθυνσις Γραμμάτων καί Κα
λών Τεινών.

Ή  άνάπτυξις τής δράσεως τών Δι
ευθύνσεων Γραμμάτων καί Καλών 
Τεχνών λόγω τής γοργής έφαρμο- 
γής τοΰ κυβερνητικού προγράμμα
τος έπι του πεδίου του/ου καί τής 
προωθήσεως έν γένει τών καλλιτε·· 
χνικών ζητημάτων κατέστησεν άνα- 
γκαίαν τήν ΰπαρξιν Γενικής Διευ- 
θύνσεως, ή όποία μετά μείζονος κύ
ρους, εύρυτέρας δικαιοδοσίας καί 
διά συνεχοΰς έποπτείας καί τηρήσε- 
ως προγραμματικής ένιαίας κατευ- 
θύνσεως θά διησφάλιζε τήν συνέπει
αν καί τήν συνέχειαν είς τάς συγ- 
νενεΐς ένεργείας τών έξηρτημένων 
ύπ αύτής τμημάτων. Ή  δρασις τών 
όνομασθεισών διευθύνσεων έπανέφε- 
ρεν, ώς ήτο έπόμενον) είς τήν ζωήν 
τάς ύφισταμένας όργανώσεις τών 
έργατών τοΰ πνεύματος καί συνέτε'.- 
νεν είς τό νά δημιουργηθοΰν νέαι, 
tixi τφ τέλει δπως συνεργασθοΰν με
τά τών άρμοδίων ύπηρεσιών τοϋ 
κράτους διά τήν προαγωγήν τών 

 ....... "  συμφερόντων,

ADM0TIK0 ΚΑΙ ΑΑΊ’ΚΟ ΤΡΑΓΟΗΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 

κοπελιά για νά μήν της πιάση τό 
χέρι. τί δέση μπορούνε νά εχουνε 
οί  ̂ έξαρθ-ρωτικοί κοροακισμοΐ τών 
Νέγρων ή τά σφιχταγκαλιάσματα 
τών Άπάχηδων;

Γιατί Έλληνική μουσική δέν εΓ
νε μόνο ζήτημα τρόπων» ήχων καί 
ρυθμών, είνε καί κάτι το πολύ πιό 
έξωτερικό» τό πολύ πιό άσύλληπτο. 
ΕΓνε ζήτημα καθαρά ψυχικό. Νοιώ
σε πρώτ’ άπ’ δλα μέσα στήν φυγή 
σου τήν Ελληνική Φύση, τόν Ε λ 
ληνικό θρΰλο, τήν Έλληνική ό
μορφιά καί ή ϊμπνεψή σου αυτό
ματα βά εΓνε Ελληνική· Ή  μελέτη 
τών δημοτικών μα; μουσικών τρό
πων» δπως καί ή τελεία κατοχή 
τής αρμονικής άντιστικτικής καί έ- 
νορχηστροιτικής τέχνης εΓνε βέβαια 
απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν 
αισθητική λύση τοΰ ζητήματος 
Ελληνικής δημιουργίας καί Ε λ λ η 
νικού λα?κοΟ τραγουδιοΰ.

Μόνο σάν άποχτήσουμε άληθ-ινό 
λαΐκό τραγοΰδι καί βρούμε τά μέ
σα νά τό διαδόσουμε κατάλληλα— 
πράγμα πού δέν εΓνε καί τόσο εύ
κολο— θά σταματήσουμε τό θλιβερό 
μουσικό κατήφορο ποΰ παίρνει ό 
λαός μας.

Μόνο τότε θά μπορέσουμε νά δια
τηρήσουμε τό τονικό του αϊστημα, 
νά βελτιώσουμε τή μουσική καί 
ποιητική του καλαισθησία» καί νά 
τοΰ ξυπνήσουμε ίσως άκόμα καί τό 
δημιουργικό του ενστιχτο, πού σή
μερα κοιμάται.·. Σ ’ αύτό δμως» καί 
Ιδίως τό τελευταίο, θά ε~ρεπε νά 
βοηθήση καί τό Κράτος μέ τά μέσα 
πού εχει στή διάθεσή του γιά τήν 
διάδοση καί τήν επιβολή καλής 
λαϊκής τεχνικής μουσικής·

Κα ! τό Κράτος» μέ τό μεγάλο 
του Άογηγό» τόν Κυβερνήτη Ποιη
τή» εΓμαι βέβαιος πώς θά !ν- 
ίιαφερθή καί γιά τό ζήτημα αύτό»

Θά μποροΰσε άκόμα 
ρύξη διαγίϋνισμό μεταξύ χωρικών

καί νά βοηθήση τή λύση του» δπως 
£κανε καί γιά τόσα άλλα πού έθε- 
ωροΰντο άλυτα ώς σήμερα καλλιτε
χνικά μας ζητήματα·

Θά μποροΰσε νά βοηθηση άκόμα 
καί μέ τήν ί'δρυση όρχήστρας άπό 
Εθνικά μας λαϊκά μουσικά δργανα, 
πού Ιχω  ήδη σέ παληά χρόνια μά
ταια προτείνει τήν ίδρυσή της.καί 
εχω έπίσης αναπτύξει τόν τρόπο 
πού θά μποροΰσε νά έξελιχθή·

’ ία νά προκη- 
ταξύ χωρικών 

λαϊκών όργανοπαικτών καί τρα
γουδιστών γιά καινούργιους σκο
πούς, τραγουδιστούς καί χορευτι
κούς» πού νά βραβεύωνται σέ μιά 
δημόσια γιορτή· ’Έτσι θά ξυπνούσε 
ίσιος πάλι τό ενστιχτο τής δημιουρ
γίας καί αναδημιουργίας στόν χω
ριάτη ή στό νησιώτη λυράρη καί 
τραγουδιστή.

’Ά ν  οσα εΓπα παραπάνω πραγμα 
τοποιηθοΰνε» θά μποροΰσε, νομίζω, 
νά γίνη κάτι σοβαρό καί θετικό γιά 
τή μουσική διαπαιδαγώγηση τού 
λαοΰ, καί γιά τήν έπικοινωνια του 
μέ μιάν άληθινή έξυγιαντική λαϊ
κή μουσική.

Παράλληλα δμως ύπάρχει καί 
κάτι άλλο» κάτι πού άντίστροφα θά 
βοηθήση καί θά συντελέση στό ίδιο 
σκοπό άπό άλλη μεριά.

Τ ό  Δ η μ ο τ ι κ ό  τ ρ α 
γ ο ύ δ ι :  Τό τραγούδι πού β λαός 
ό ίδιος έδημιούργησε, ύφίσταται, 
οπως άλλωστε καί ή Έκκλησιαστι- 
κή μας μουσική παράδοση, μιάν ά- 
πίστευτη κακομεταχείριση στόν τό
πο μας άπό μουσικούς» μουσικολό- 
γους καί μουσικούς έρευνητές. Γιά 
πολλούς εΓνε τό άπαντα/, τό σύνο
λο γύρω άπό τό όποιο περιστρέφε-

Άγκάλη τοϋ Πάριδος, ώργισμένη λίο( και νά ^ά0ΪΙ ή Ελένη εΐνε 
γιατί αυτός Εδωσε στήν Άφροδί- ΦεΡμένη στήν Αίγυπτο, πρίν άπ’
τη κι’ δχι σ’ αύτήν τό γέρας τής τί1ν αλωσι τής Τροίας. Ό  Μενέ-1
καλλονής. Ένφ  λοιπόν ή Ελένη— λθΌ  ̂ δέν έννοεϊ άπ’ αύτά πού τοϋ νευτική τους άπόδοσι Εφθανε, πολ-
φάντασμα ταξίδευε στήν Τροία, ή λέγει τίποτα. Επακολουθεί ή ώ- λές στιγμές, τά άπροσπέλαστα,
αληθινή βρισκόταν στήν Αίγυπτο. Ραιοτ«τη σκηνή τής συγκινητικής νιά ^  ήχιΚ[α τους gpioc
Ή  φροντίδα τοΰ Έριιή, τήν είγεν « ναγνωρίσεως. Ή  θύρα άνοίγει , ~ κ , ' ,1 ,
έκεΐ έμπιστευθή στά^έρι^τοϋ  σε- * 1’ έμΦ«νίζεται ή Ελένη. Ξαφνι- δημιουργίας. Αυτ01 που
• ■•■οΓ. η  —  '   »/ λ λ  > > I V f Y  'τ τ π η π ’ β ^  c<ttci t A u  / « Λ  Τ < ν  I U T I E O U v i j O 'O J V  ρ ο λ ο υ ζ  ε ί ν ε  O L

Αλίκη Στεργίου, Νίνα Άνεμοδου- 
ρά, Ούρανία Γεωργιλοπούλου, Ίω  
άννης Γιαννόπουλος, Σταΰρος Μαν 
τινιός, Άνδρέας Μαυράκης, Ά γ 
γελος Σκαλάτος. Τόν χορό, πού ό 
κ. Τράγκας τόν παρουσίασε καλά 
γυμνασμένο καί άπλό, μέ λιτές κι
νήσεις, χωρίς πολύπλοκες έπιδιώ-

μνοϋ Πρωτέως. Άθικτη κι’ άπα 
ραβίαστη Εζησε έκεΐ καθ’ δλο τό 
διάστημα πού ό Πρωτεΰς ζοΰσε,

κά προσβλέπει τόν Μενέλαο. Τα
ραχή διατρέχει καί τών δύο τά 
σώματα. Ό  Μενέλαος δέν μπορεί

ένφ οί πόλεμοι τοξοτών καί δορα- νά ^ Υ ή σ ΐΐ τό θαύμα τών δύο Έ  
τοφόρων γύρ’ άπ’ τήν ψεύτικη Έ- ΛΛ~η
λένη, γινόταν στήν Τροία. Μετά 
τόν θάνατον δμως αύτοΰ τά πρά
γματα πήραν άλλη τροπή. Ό  υΐ- 
ός τοΰ θεοκλύμενος έβίαζε τήν Ε 
λένη δπως λάβη αύτόν σύζυγον, 
ίσχυριζόμενος δτι ό Μενέλαος ά
πέθανε καί πώς τίποτα πιά δέν έ- 
μπόδιζε τήν τέλεσι τών πόθων 
του. Ή  Ελένη τότε καταφεύγει 
στό μνήμα τοϋ Πρωτέως καί κάνει 
δέησι, δπως τήν διατηρήση αύτός

λενών. Μαθαίνει δμως άπό Εναν | 
ναυαγό σύντροφό του, πώς βρέ
θηκε έκεΐ ή Ελένη. Ή  χαρά τών I 
συζύγων πού ξαναβρήκαν ό ενας 
τόν άλλο άνε’βαίνει στό ζενίθ, γιά I 
νά μεταβληθη Εξαφνα σέ λύπη. Ή

πρός τούς ξένους, θέλει νά φύγουν 
τό ταχύτερο. Άλλά μέ ποιό τρό 
τιο;

Στό Γ ' μέρος σχεδιάζεται μία
άσπιλη κατα το ρήμα τοΰ Έρμή. έξαπάτησι. Ή  Ελένη θυμάται τήν 
Στό μεταξύ παρουσιάζεται στήν] θεονόη, καταφεύγει σ’ αύτήν καί

τα: ή έννοια τής Νέας Έλληνική 
μουσικής δημιουργίας. Γιά άλλους

αλι θεωρείται σάν ενα στοιχείο εν
τελώς άμελητέο, δευτερώτερο» πού 
δείχνει τήν άδυναμία τοΰ συνθέτη 
πού τό μεταχειρίζεται- Γιά άλλους

πρέπ,
πλησιάζη  ̂κανείς ιερόσυλος μήπως 
καί το μιανει, καί ιδίως δέν πρέπει 
νά τό πλησιάζη δποιος Ιχει τά χέ
ρια του μολυσμένα άπό τήν Ευρω
παϊκή άρμονία·

Έ ν  πάση περιπτώσει, κάθε νεο- 
έλλην σοβαροφανής μουσικός ή 
μουσουργός εχει καί άπό μιά συν
ταγή γιά τόν τρόπο ή καί τόν μή 
τρόπο τής έναρμόνησής του, τής 
μεταγραφής του ή τής έπεξεργά- 
σίας του·

Θά  ̂ μποροΰσα νά δώσω καί ’’γώ 
καμμιά συνταγή. ΙΙροτιμώ δμως νά 
μήν τό κάινω, οχ: μόνο γιά νά μή 
σας κουράσω, άλλά γ:ατ: π:στεύω 
πώς μέ συνταγές δέν λύνεται κα
νένα καλ:τεχν:κό ζήτημα, θά πώ 
μόνο γενικά τή γνώμη μου ή μάλ
λον τό καλλιτεχνικό μου πιστεύω έ- 
πάινω στό ζήτημα αύτό.

Τό Δημοτικό τραγοΰδ: δέν εΓνε 
τό μόνο στοιχείο πού έπάνω του θά 
βασανιστή ενας τεχνίτης γιά νά 
θεμελιώση τό Ιθνικό μουσικό δη
μιούργημα.

Ό»τι εΓπα παραπάνω ισχύει ά
κόμη περισσότερο δταν μιλάμε γιά 
καθαρά τεχν:κή μουσ:κή δημ:ουρ-- 
γία. Ή  Εθνική  μουσική εΓνε πολύ 
περισσότερο έσωτερικό ζήτημα· τής 
ψυχοσύνθεσης τοΰ δημ:ουργοΰ της» 
καί δέ βρίσκεται μόνο στό χρώμα ή 
στό χαρακτήρα πού μπορεί νά προ- 
σδιύση δ μουσικός στήν Ιμπνεψτ 
του, χρησ:μοπο:ώντας ή άπομιμού- 
μενος μ:ά δημοτ:κή μελωδία τοΰ

Ελένη Θυμάται τόν Θεοκλύμενο, ,  .
καί τούς σκληρούς του τρόπους ξας Py0^lKT1̂  γυμναστικής, μέ ώ-
  c i  «■‘'-· — ---1 ραία άπαγγελία καί μουσική ύπό-

κρουσι άπήρτιζαν οί μαθήτριες 
Αφροδίτη Άννίνου (Α'κορυφαία) 
Φλώρα Μονογυιοΰ, Μαρία Βαζαί
ου, Μαρία Χατζηπέτρου, Ευδοξία 
Μιχαήλ, Ελένη Καραγεώργη, Κα
τίνα Μπουλαγούρη, Μ. Παριανοΰ, 
Στ, Τσονάκη καί Κατ. Λαλούση.

Ώς άνεφέρθη καί πιό πάνω, ή 
άκτίνα δράσεως τοΰ Λυκείου «Παν 
τάνασσα» δέν περιορίζεται στήν 
άπλή όργάνωσι μιάς παραστάσε
ως, Εστω καί μέ τό βαθμό σημα
σίας καί έπιτυχίας, σάν τής ίδι 
κής του. Έπϊεκτείνεται καί σέ πλα 
τύτερα στρώματα καλλιτεχνικής 
δημιουργίας άνώτερης. Τήν συμπε 
ρασματική αύτήν έντύπωσι έπι· 
τρέπει ή προσεχής έπανάληψι τοϋ 
Εργου στό ύπαίθριο θέατρο τής 
Σπάρτης. Μαζί μέ τά συγχαρητή
ρια τά θερμά, γιά τίς άνώτερες 
Επιδιώξεις του, πρός τόν κ. Παπα
δογεωργή, καί τίς όλόψυχες εύ-

καλλιτεχνικών
εν τή διοικήσει νέων ιδρυμάτων χα- 
ρακτήρος ήμικρατικοΰ, ώς ή «Στέ
γη Γραμμάτων καί Τεχνών», ή έτη
σία Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έ κ-  
θεσις καί τό ήμικρατικόν θέατρον 
«Κοτοπούλη». Ή  καθημερινώς άνα· 
πτυσοομένη δραστηριότης τών έν λό
γω όργανώσεων, άφορμήν Εχουσα 
τό πολυειδές τών συμφερόντων καί 
τήν πλήρη άνυπαρξίαν οίασδήποτε 
έκ τοΰ παρελθόντος παραδόσεως, 
κατέστησεν άπαραίτητον τήν ίδρυσιν 
τμήματος παρά τή Γενική Διευθύν- 
σει Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών 
σκοπόν εχοντος τήν έποπτείαν καί 
τόν Ελεγχον τών καλλιτεχνικών 
πραγμάτων.

Διά τοΰ νέου νόμου αί ύπηρεσίαι 
τής γενικής διευθύνσεως ?ραμί.Γά- 
των καί καλών τεχνών κατανέμον- 
ται ως έξής: α ) Διεύθυνσις γραμ
μάτων, είς ήν ύπάγονται τά τμή
ματα γραμμάτων, θεάτρου καί κινη
ματογράφου, τδ τμήμα βιβλιοθηκών 
καί άρχείων καί τό τμήμα έλέγχου 
τής καλλιτεχνικής κινήσεως, β) δι- 
εύθυνσις καλών τεχνών, είς ήν υπά
γονται τά τήματα είκαστικών τε
χνών, μουσικής, λαολογίας καί τό 
γροοφεΐον όργανωσεως καλλιτεχνι
κών έκθέσεων.

Διά τοΰ νεοσυστάτου τμήματος έ- 
λέγου^ τής καλλιτεχνικής κινήσεως 
σκοπεΐται: α) ή ρύθμισις τής κινή- 
σεως τών έν Έλλάδι περιοδευόντων 
ιδιωτικών ή συνεταιρικών θιάσων 
διά τής έξασφαλίσεως θεάτρων είς 
τάς διαφόρους έπαρχιακάς πόλεις, 
β) δ καθορισμός καί ό Ελεγχος τών 
προσοντων των μεΧών τών υφιστα
μένων ή συσταθησομένων καλλιτε
χνικών όργανώσεων, ήτοι τών λογο
τεχνών, καλλιτεχνών, μουσικών, ή- 
θοττοιών, έργοττών θεάτρου, χορευ
τών κλπ. ,γ ')  ή σύνταξις μητρώου 
καλλιτεχνών καί έργατών τοΰ πνεύ
ματος έν γένει, δ ')  ή τήρησις άρ- 
χείου άντιγράφων τών έν ίσχύϊ έκά- 
στοτε συμβολαίων ύποχρεωτικώς κα 
τατιθεμένων έπί ποινή άκυρότητος, 
έντός μηνός άπό τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος νόμου είς τήν γενικήν διεύ- 
θυνσιν γραμμάτων καί καλών τε
χνών, τών έπί συμβάσει έργαζομέ- 
νων· είς τό θέατρον, τά μουσικά Ι
δρύματα καί τούς παρεμφερείς καλ
λιτεχνικούς δργανισμούς, ε ')  ή έν 
συνεργασία μετά τοΰ ύφυπουργείου 
’Εργασίας διαιτησία έπί παρουσια- 
ζομένων διοικητικών καί πειθαρχι
κών διαφορών μεταξύ Εργοδοτών 
καί μισθωτών είς μουσικάς, θεατρι
κός, έκδοτικάς καί λοιπάς καλλιτό- 

χνικάς έπιχειρήσίΐς.

Έπίσης παρά τώ γραφείφ έλέγ
χου καλλιτεχνικής κινήσεως συνιστδ 
ται μόνιμος έπιτροπή άποτελουμένη’ 
έκ τοΰ γενικοΰ διευθυντοΰ Γραμμά
των καί Καλών Τεχνών ώς προέ
δρου, τοΰ διευθυντοΰ Καλών Τε
χνών ώς άντιπροέδρου, τοϋ προϊστα
μένου τοΰ γραφείου έλέγχου ώς 
γραμματέως, έξ) άντιπροσώπου τοΰ 
υπουργείου Έργασίας καί έξ άντι- 
προσώπου τών όργαιίοσεων ή τών 
ένώσεων τών όργανώσεων τών έρ
γατών τοΰ πνεύματος, ύποδεικνυομέ 
νων συμφώνως τω άναγκαστικφ νό- 
μφ 1435)1939 καί καθ’ ά θέλει όρί* 
σει ύπουργική πράξις δημοσιευομέ- 
νη εις τήν Έφημερίδα τής Κυβερνή
σεως. ’Έργον τής έπιτροπής ταύτης 
εΐνε νά κρίνη δευτεροβαθμίως πάντα 
τά ζητήματα τά προκύπτοντα έκ τής 
άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος τοΰ λο
γοτέχνου, μουσουργού, μουσικοΰ, έκ 
τελεστοΰ, ήθοποιοϋ, έργάτου θεά
τρου, χορευτού κλπ. πλήν τών άτο- 
μικών διαφορών, τόν τρόπον τής έ- 
πιλύσεως τών όποιων θέλουσίν όρί- 
σπ Βασιλικά Διατάγματα έκδιδόμε- 
να προτάσει τών ύπουργών Εθνι
κής Παιδείας καί Έργασίας. Τής 
ώς άνω δευτεροβάθμιου κρίσεως δέν 
έξαιροΰνται τά 'ζητήματα, τά όποια 
ήθελε κρίνη ή κατά νόμον έπιτροπή 
άδείας άσκήσεως έπαγγέλματος η
θοποιού, έφ’ δσον ήθελε προσφύγη 
πας Εχων Εν\'ομον πρός τοΰτο συμ
φέρον. Τό τοιοΰτον άποβλέπει είς 
τά νά διασφαλίση είς τούς δικαζό
μενους ήθοποιούς τήν δυνατότητα 

ίδία|νά έφεσιβάλουν τάς άποφάσεις τής 
'πρωτοβαθμίου έπιτροπής, όσάκις νο 
μίζουν δτι άδικοΰνται.

Τοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Συν 
τάξεως ’Ηθοποιών μετέχει άντιπρό- 
σωπος τοΰ ύπουργείου Θρησκευμά
των καί Εθνικής Παιδείας όριζόμε- 
νος δι’ άποφάσεως ύπό τοΰ υπουρ
γού. Έπίσης διά τοΰ ίδρυομένου 
τμήιμοΓτος Λαολογίας, ουτινος σκο
πός εΐνε ή συστηματική μελέτη, ή 
συλλογή καί διασφάλισις τών κει
μηλίων τής έθνικής κληρονομιάς, ή
τοι τών μέσων παραγωγής καί τών 
προϊόντων τής λαϊκής τέχνης, τών 
δημοτικών άσμάτων, ήθών, Εθίμων, 
παροιμιών, παραδόσεων καί λοιπών 
πνευματικών δημιουργημάτων τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ, έκδηλοΰται μία 
πρόσθετος ύπέρ τής λαϊκής τέχνης 
κρατική μέριμνα.

Ή μέριμνα αΰτη, ήτις μέχρι σήμε
ρον ήσκεΐτο άνευ συστήματος παρά 
τών ύπηρεσιών τοΰ ύπουργείου Παι
δείας, συχνάκις δέ καί παρ’ έτέρων, 
ύπουργείου, άποδίδεται είς τήν αρ
μοδιότητα ίδίου τμήματος. Συναφής 
πρός τήν ύπέρ τής λαϊκής τέχνης 
λαμβανομένην μέριμναν, εΐνε ή δι’ 
έτέρας διατάξεως ύπαγωγή τοΰ έν 
Αθήναις Μουσείου κοσμητικών τε

χνών έκ τής διευθύνσεως άρχαιολο- 
γιας είς τήν γενικήν διεύθυνσιν 
Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών, τής 
όποιας ή 'άρμοδιότης και ή έκ τοΰ 
νόμου προικοδότησις διά πόρων ί*

. κανών τής παρέχουν τήν εύχέρειον 
νά πραγματοποίηση εύρύ πρόγραμ
μα προστασίας καί προαγωγής τοΰ 
έν λόγφ ιδρύματος καί άλλων συ
ναφών ιδρυμάτων. Ό  αύτός λόγος 
ύπηγόρευσε καί τήν ύπαγωγήν είς 
τήν έποπτείαν καί τόν Ελεγχον τής 
γενικής διευθύσεως Γραμμάτων καί 
Καλών Τεχνών, τοΰ ίστορικοΰ καί 
Έθναλογικοΰ Μουσείου τοΰ Μου
σείου τοΰ Γεωργίου Α ' ’ ώς καί τών 
ύφισταμένων Μουσείων λαϊκής τέ*
χνης.

Διά τοϋ νέου έπίσης νόμου διευρύ
νεται ή άρμοδιότης τοΰ γεν. διευθυν- 
τοΰ Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών, 
ό όποιος, έκτός τών καθηκόντων τά 
όποια άπορρέουν έκ τής κυρίας αύ
τοΰ άρμοδιότητος, προεδρεύει τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου τής κεντρι
κής ̂ ύπηρεσίας τοΰ ύπουργείου Έ 
θνικής Παιδείας, τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου τής Χαροκοπείου Σχο
λής καί τών έπιτροπών ών προήδρευ 
ον_ ol γενικοί διευθυνταί. Τήν θέσιν 
τοΰ γενικοΰ διευθυντοΰ καταλαμβά
νει προαγόμενος ό μέχρι τοΰδε δι
ευθυντής Γραμμάτων καί Καλών Τε
χνών κ. Κωστής Μπαστιάς.

τόπου του·
Άκόμα  λιγώτερο δέ λύνεται τό 

ζήτημα τής Έθνικής μουσικής 5η- 
μιουργίας μέ τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο τής επεξεργασίας τοΰ δημο
τικού τραγουδιοΰ- 

” Εξω δμως άπό τό ζήτημα τής α- 
αεσης  ̂έπίδρασης τοϋ δημοτικού 
τραγουδιού στή μουσική σύνθεση, 
τό Δημοτικό τραγοΰδι εινε μιά πο
λύτιμη καί άνεχτίμητης ώμορφιάς 
παρακαταθήκη, ποΰ μάς χαρίζει 
ό Έληνικός λαός» καί πού μέ κάθε 
τρόπο έμεΐς οί μουσικοί έκπρόσω- 
ποί του έχουμε χρέος, δχι μόνο νά 
διαφυλάξουμε» νά μελετήσουμε, άλ
λά καί νά τήν μεταδώσουμε στό 
μουσικά πιό καλιεργημένο κοινό» 
γιά νά άντικαταστήση μέ τις θαυ
μαστές δημοτικές μελωδίες τά ξε-

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥκ. ΜΠΑΣΤΙΑ ΑΠΟΤΟΠΑΡΙΣΙ

νικά μουσικά προϊόντα echar.tiltons χές, γιά τήν όλοκλήρωσι τών προσ
sans valair, πού μάς κατακλύζουνε·..

Καί έδώ πρέπει νά έξετάσουμε 
τό ζήτημα πού γεννάει—καί τώρα 
τελευταία άκόμη— τόσες συζητή- 
σεις,  ̂δηλαδή τά πώς πρέπει νάέμ- 
φανίζεται τό δημοτικό τραγούδι ά- 
πό^μή λαϊκούς έκτελεστές, καί πώς 
πρεπει νά κανονίζεται ή συνοδεία 
του. Επιδέχεται ή δχι τό δημοτικό 
τραγούδι' άρμονία» ή μάλλον συνή
χηση, θά έλεγα έγώ, καί ποιά; 

Υπάρχουνε πολλοί πού ίσχυρί-

παθειών του, παρέχει ό γράψων 
καί μιά νοσταλγική ΰπόσχεσι: θά 
καταβάλω κάθε προσπάθεια ν’ ά- 
παλλαγώ άπ’ τίς άσφυκτικές υπο
χρεώσεις τοΰ άδυσώπητου Επαγ
γέλματος, γιά νά τόν άκολουθή- 
σω στό τετραήμερο ταξίδι. Παρα
κολούθησα καί πολλές δοκιμές. Μά 
θέλω τόσο πολύ νά ξαναδώ τήν 
τραγωδία στό διττά φυσικό της 

ζονται» καί δχι έντελώς παράλογα» I περιβάλλο. Σέ ύπαίθριο θέατρο 
~Λ - ή μετάγγισή του άπό τά λαϊκό | καί στόν ήρωϊκό τόπο τοΰ Σπαρ-
στόμα στό τεχνικά έπίπεδο βγαίνε 
πάντα σέ ζημία τοΰ δημοτικοΰ τρα
γουδιού- Ή  τεχνική του έκτέλεση 
δέν γεννι* τίς ίδιες έντυπώσεις, τήν 
ιοια συγκινησι που μας γαρίζει ή 
άπόδοσή του, πηγή καί στά φυσικό 
του περιβάλλον- Αύτά ίσως εΓνε ώς 
£να σημείο άληθινό-
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Τό τελευταίο 

άρθρο-

•τιατικοΰ βασιλείου.
ΔΡΟ ΣΟ Σ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

ΑΗΜΗΤΡΙΟΙΓ.ΔΟΙίΠΑΜπΑΝΗΪ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί Επί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555 Γραμμάτων καί τών Τεχνών γένι·

Τό Πρακτορεΐον Χαβάς μεταδί
δει δτι ό κ. Κ. Μπαστιάς, Γενικός 
Διευθυντής τών Γραμμάτων καί 
Τεχνών καί Γενικός Διευθυντής 
τών Κρατικών θεάτρων τής Ε λ 
λάδος, είς τήν ραδιοφωνικήν όμί> 
λίοο', τήν όποιαν άπηύθυνε γαλ
λιστί σήμερον άπό τοϋ Σταβμοϋ 
Ραντιό—Μοντιάλ, είπε τά έξής: 

«θεωρώ έξαιρετικήν τιμήν μου 
τό δτι έκλήθην νά όμιλήσω άπό 
τοΰ Σταθμοϋ Ραντιό — Μοντιάλ. 
Έφθασα είς Παρισίους έπί κεφα
λής τοϋ θιάσου τοϋ Βασιλικοϋ 
θεάτρου τής Ελλάδος, ό όποιος 
θά παρουσιάση ένώπιον τοϋ Πα- 
νεπιστημιακοϋ κοινοΰ τής ’Οξφόρ
δης καί τοΰ Καίμπριτζ καί άκο
λούθως άπό τής σκηνής τοϋ «θεά 
τρου τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος» 
τοΰ Λονδίνου, τοϋ «Ρέμεμπεργκ: 
τής Φραγκφοΰρτης καί τοΰ «θεά 
τρου Σίλλερ», δύο άπό τάς μεγα· 
λυτέρας έπιτυχίας τοϋ Βασιλικού 
θεάτρου τών Αθηνών, ήτοι τήν ά- 
θάνατον τραγωδίαν τοϋ Σοφο- 
κλέους «Ήλέκτρα» καί τάν «Άμ- 
λετ» τοϋ Σαίξπηρ.

»'Η άποστολή αΰτη τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου Αθηνών είς τά έξω- 
τερικόν, εΐνε άποστολή πνευματι
κή καί καλλιτεχνική καί άποβλέ- 
πει νά δείξη Εξω τών συνόρων 
τής Ελλάδος τάς πραγματοποιή
σεις καί τάς κατακτήσεις τάς ό- 
ποίας ή νεωτέρα Ελλάς έπέτυχεν 
έπί τοϋ πεδίου τών Γραμμάτων 
καί Τεχνών.

»Χάρις είς τήν βαθεϊαν καλλι
τεχνικήν μόρφωσιν καί χάρις είς 
τήν δημιουργόν θέλησιν τοΰ Α ρ 
χηγού τής Κυβερνήσεως μας κ. 
Ίωάννου Μεταξά, οί έργάται τών

κώς Ελαβον έπίγνωσιν τής μεγά
λης των ευθύνης Εναντι τοϋ Έ *  
θνους, τής ύψηλής άποστολής των 
καί τών μεγάλων πεπρωμένων 
των. Χάρις είς τόν Αρχηγόν τής 
Κυβερνήσεως δλος αύτός ό κό
σμος, ό όποιος έπί ενα αίώνα 
έζοϋσε παραμερισμένος, έπανήλ 
θεν είς τό προσκήνιον τής δημο- 
σίας ζωής και θεωρείται ώς κύ
ριος παράγων διά τήν δημιουρ
γίαν τοϋ νέου Έλληνικοΰ Πολι
τισμού.

»Αί Άθήναι υπήρξαν κοιτίς 
του 'μεγαλυτέρου Πολιτισμοΰ 
του κόσμου καί ό στρατηγός Με- 
ταξάς εΐνε έκεΐνος, ό όποιος εύ- 
Ρήκε τό μέσον διά νά μάς κατα- 
στήση άξιους τής βαρυτέρσο 
κληρονομιάς πολιτισμοΰ, ή όποία 
Ελαχε ποτέ είς λαόν. Είς τό μέ- 
γα οικοδόμημα τοΰ παγκοσμίου 
Πολιτισμοΰ ή σημερινή Ελλάς 
καλώς ώργανωμένη, πειθαρχημέ 
νη, προσηλωμένη δλόκληρος είς 
παραγωγικάς έργασίας, Ερχεται 
διά τών καλλιτεχνικών έκδηλώ- 
σεών της νά είσφέρη τήν συνερ- 
γασίαν της καί τήν ένίσχυσίν 
της. Επί του πεδίου τούτου, τό 
όποιον μάς εΐνε οίκείον άπό δύο 
χιλιάδων έτών, ή Ελλάς, ή δη- 
μιουργηθεΐσα καί άνανεωθεΐσα 
διά τής μεταβολής τής 4ης Αύ
γουστου, έρχεται νά δώση τήν 
μάχην της. ’Έχομεν ήσυχον τήν 
συνείδησιν δτι ένεργοΰμεν πρός 
τά καλόν καί δτι είς τήν Εποχήν 
αυτήν τήν ταρασσομένην άπό ά- 
βεβαιότητας καί άνησυχίας. ή 
σύγχρονος Ελλάς Ερχεται μέσω 
τής Τέχνης, ώς κλάδος έλαίας", 
να φέρη πρός δλον τόν κόσμον 
χαιρετισμόν ειρήνης».
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τά . s jiH b v u x i Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ 
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ 
ΜΕ ΚΡΥΟ ΓΕΝΝΑΡΙΑΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΤΕΝΤΑ
,Ψΰχος δριμΟ έπέπεσεν έντός τών ’Αθηνών *
πρός τέρψιν κι' άγαλλίασιν τών θερινών θιάσων 
ψΟχος δριμύ, χειμερινόν
πρός θλίψιν άνιστόρητον τών τοθ θεάτρου άσσων.
"Εξω  φρενών 6 Σαμαρτζής πρωι-πρωΐ ξυπνάει 
άνοίγει τό παράθυρο, τόν ούρανό κυττάει 
και λέει πώς άν 6 βροχερός καιρός τραβήξει πάλι 
θ' άναγκασθή ώς κι’ άλλοτε, τά άσπρα του νά βάλη.
Ό  θίασος τοΰ «Περροκέ» προβλέψας τή μεταβολή 
πρό έβδομάδος έκλεισε γιά μία και καλή 
γιατί, πριν πιάση ή συνεχής ποΰ έπιασε δροχή 
τό πάγωσεν ή τοΰ κοινοΰ ψ υ χ ρ ά  υποδοχή.
Παρ' δλ’ αύτά ύπάρχουνε καΐ θεαταΐ πολλοί
πού πάνε εις τό θέατρο παρά τήν άπειλή
ν’ άρπάξουν κάνα κρύωμα πού τδχουνε γι' άστείο...
Άκοΰν τ’ άστεΐα τής ρεβύ κι’ εΐνε διπλό τό κρύο.
Πάντως έλπίδες βάσιμοι υπάρχουν πώς ταχέως
θά φτιάξη πάλι ό καιρός καΐ θά γινή ώραίος
γιατί άλλοιώς τά θέατρα τά θερινά μπορεί
μέτρα νά λάβουν ριζικά κι’ ούδείς θά άπορη
όταν στά φύλλα πιθανόν νά ΐδοϋμε μάνι-μάνι /
ρεκλάμες κάθε θέατρου ώς τήν έξής νά κάνη:
«Άπόψε έπιθεώρησις — έδώ ό τίτλος μπαίνει —
Σημείωσις : Τό θέατρον, καλοριφέρ θερμαίνει.

Ο Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

ΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ 
ΤΟΥ Θ ΕΑ ΤΡΟ Υ  Φ ΥΣ ΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΙΣ
(Εναρξις  παραστάσεως 
στόν κήπο τής Όάσεως 
ήτοι στήν ’ I μπραη μία 
άπ’ τις δέκα ώς τήν μία).

Στό θερινό μας θέατρο, στήν ’Όασι, ποιό άλλο ; 
πού διεσκευάσθη είδικώς κι’ εΐν’ άρκετά μεγά>ο 
ό Φιλιππίδης άρχισε νά παίζη όπερέττες 
μέ τήν Βερώνη, τόν Ίατροΰ καΐ διάφορες σουμπρέττες.

Τήν Νικολέσκο άκούσαμε πάλι νά τραγουδάη 
καΐ τήν γλυκειά της τήν φωνή, μέ πάθος νά σκορπάη 
εΐνε πάντα ή Πάολα πού ξέραμε ή κεφάτη 
κι’ έλπίζομ' έδώ νά χαρή τήν. . .τσάντα της γεμάτη.
Καΐ τήν Βερώνη κουνιστή καΐ λυγιστή θωροΰμε 
νά κάμη μέ τά σκέρτσα της τόν κβσμο νά τρελλαίνεται 
μέ δίχως δέ ύπερβολές θά έπρεπε νά ποΰμε 
πώς σάν λουλούδι 'ξωτικό ποτέ της...δέν μαραΤνεται 
Ό  Ίωαννίδης, ό κωμικός, μέ τά σμιχτά τά φρύδια 
καΐ τά πολλά άστεΐα του. . .τά ίδια καΐ τά ϊδια 
εΐνε kV  αύτός στό σύνολο συντελεστής μεγάλος 
μόνο πού στις κουβέντες του κάνει. . .  aocv παπαγάλος.
Έ ν  γένει δλος ό θίασος φαίνεται ν<5ν’ έν τάξει 
καΐ πρέπει νά τόν έχωμε — μήν βρέξει καί μή στάξει — 
άς μάθουν δέ οΐ χωριανοί πώς ήλθε ή σειρά τούς 
μέ τής Αθήνας τά παιδιά νά φάνε τόν παρά τους.

ΧΑΛΤΗ ΖΑΝΟΥΜΠΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
” Οταν ή περίφημη Ίσποτνίδα ά- 

οιδός Έλενα Σάνζ, πρωταγωνί
στρια τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου τής

r :ΞΗίΗΣΕΙΣ MAE! ΠΑΕΙίΤΑΙ 0 ΚΑΙΡΟΣ 0 ΒΡΟΧΕΡΟ!
Η Γ Ϊ Μ  I!' 0 ΚΑΙΡΟΙ* ϊ 5 (W I I  8» 8 31»· I t s  

Χειμων οριμος ένέσκηψεν αυτή την έποχή 
κι’ ή συνεχής βροχή, 

τών θερινών θεάτρων μας τήν εϊσπραξιν έμειο&σεν 
καΐ κάθε θεατρώνη μας μεγάλως έζημίωσεν.

★
Εΐνε καιρός όλέθριος μέ πλείστας μεταπτώσεις 
έκεΐ πού βλέπεις καΐ γελά άπότομα χλωμιάζει 
καΐ γενικώς είς δλας του σχεδόν τάς περιπτώσεις 
ό τωρινός μας ό καιρός /έ...θ ε α τ ρ ί ν α μοιάζει. 

★
Σοΰ παρουσιάζει δηλαδή κι’ αυτή τ’ αύτά συμ

πτώματα
μέ τόν καιρόν πού βλέπουμε αΰτήν τήν έποχή 
καΐ βλέπεις πλείστες νά πατοΰν πολλές φορές σέ

(πτώματα
άπό χειροκροτήματα γιά νάχουνε....β ρ ο χ ή.

¥
Βγαίνουν πολλάκις άσημες έπάνω στή σκηνή 

καί μόλις κάποια μέρα 
μαθαίνει κάθε μιά των τούς πόδας νά κινή 
ζητά τών συναδέλφων της νά πάρη τόν.,.ά έ ρ α. 
Δεικνύει γιά τά νούμερα μεγάλη βουλιμία 
καί παριστάνει στή σκηνή συνήθως κάθε μία 
χωρίς τήν άπαιτούμενη τήν πείρα καΐ τήν σκέψη 
όπότε πλέον δέν μπορεί παρά νά τά.,.μ ο υ σ κ έ ψ η.

*
Γυρεύει πρώτο πάντοτε νά μπαίνη τ’ δνομά της 
κι δν δή πώς ή άντίπαλος σ’ αύτό δέν ύποκύπτει 
χωρίς κουβέντα δεύτερη φωνάζει τή.,.μαμά της 
ήτις... ά σ ΐ ρ ά φ τ ε ι  καί...δ ρ ο ν τά κι' ώς...

( θ ύ ε λ λ α  ένσκήπτει.

Γλεντφ συχνά μέ θαυμαστάς, πού φίλους τούς καλεΐ 
κι’ άν εϋρεθοΰν μέ τόν καιρδν άκόμα πιό καλοί 
— τότε τούς πρώτους παρατά στή θλίψη, στήν ό-

(δυνη.
"Ηγουν τούτέστιν δηλαδή, τό...φ υ σ η μ α τούς

(δίνει.
★

Κι’ άλλοιώς χαρο«τηρίζεται τό διώξιμο τών φίλων 
όσάκις μέ θυλάκια θά μείνουν τιναγμένα.
Άπ’ άλλους δτι πήρανε τό τής πορείας φυλλον 
κΓ άπ’ άλλους δτι πήρανε μοιραίως τά...6ρεμμένα.

★
Γυρίζει μ’ αύτοκίνητα μέ κούρσες ήγουν ήτοι 
γλεντά, χορεύει καί πηδά, φωνάζει κι’ άλλαλάζει 
κι’ άν κάποιος άγνωστος άστός, περαστικός, τής

(πή τι
μέ πολυποίκιλες βρισιές τά,.,.ρ ο ΰ χ α τ ο ΰ

(ά λ λ ά ζ ε ι.
★

Αν δέ συμβή καμμιά φορά κοντά του νά τόν έχ3  

δσο κι' άν εΐνε δυνατός ατό τέλος τοΰ τις...βρέχει. 
Κι’ άν άποτύχη τελικώς στούς πιό πολλούς της

(ρόλους
πολλές φορές καί σ’ δλους 

κι’ άν καταλάβη πώς έκεΐ στήν ϊδια θέσι μένει 
κι’ είς μάτην δέν προκόβει 

άντί νά μείνη στάσιμη κοινώς... άδικημένη 
έγκαταλείπει τή σκηνή κι’ άμέσως....λ ά σ π η

( κ ό β ε ι .

Καί τελειώνω φίλτατοι παρ' δλη μου τή φούρια 
γιατί πρωτίστως έβγαλα «έν δήμω τά έν ο'ίκω» 
και δεύτερον γιατί θαρρώ μ’ αύτά τά καλαμπούρια 
δτι ξεπέρασα κι' αύτόν τόν...Λ ά σ κ α ρ η  τ ό ν

( Ν ί κ ο .
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

ί  *
TO r.ENO ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

Σ Τ Ο  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ο Ν . ,

ΕΛΕΓΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ Κ0Κ0Ρ08ΙΤΣ

( Ο συνεργάτης μας κ. Τάκης Κ. Γιάκος 
μάς έστειλε τήν παρακάτω παράφραση 
τοΰ «Μιγαλιοΰ» τοϋ Καρυωτάκη. Άναφέ- 
ρεται στόν στρατευόμενο ποιητή κ. Κ. Κο- 
κόροβιτς, μέ τήν άδεια τοΰ όποιου τή δη* 
μοσιεύουμε).

Τόν Κοκοράκη πήρανε στρατιώτη '
Καμαρωτά ξεκίνησε κι’ ώραία 
μέ τό Θανάση τόν Τριπολιτσιώτη.
Δέν μπόρεσε νά μάθη κάν τό «έπ’ ώμου ’ »
Κι’ δλο μουρμούριζε «Κύρ-δεκανέα, 
άφήστε με νά πάω στό Χολαργό μου...»
Τόν άλλο μήνα στό Νοσοκομείο 
αμίλητος τόν ουρανό έκυττοΰσε.
Έ  κάρφωσε πέρα, σ’ έ'να σημεΤο, 
τό βλέμμα του, νοσταλγικό καί πρά" 
σά νάλεγε, σά νά παρακαλοΰσε :
« Αφήστε με στή Λούση μου νά πάω...»
Κι ό Κοκοράκης. . .πέθανε στρατιώτης.
Τόν ξεπροβόδισαν κάτι φο^τάροι 
— μαζί τους κι’ ό Τριπολιτσιώτης — 
άπάνω του σκεπάστηκεν ό λάκκος 
μά τάφισαν άπ' έξω τή ..φαλάκρα ί . . .

H tocv λ ίγο ψηλός ό φουκαρά κος!
ΤΑΚΗΣ Γ ΙΑ Κ Ο Σ

κρατικού υπαλλήλου άν καΐ ήταν 
βέβαια πώς δέν έκανε λάθος νο'ΐί- 
ζοντας πώς πρόκειται περί ch."*'1 ~ 
όμοιότητος·

Ποτέ δέν έκανε λόγο στό Σούρ- 
Μαδρίτης κοαά τό 1892 έ’κανε τουρ ^ ^ κο  ̂ ποτ£ δέν δέχθηκε άλλη
_ . 1  Λ .  . * Λ  λ λ  ί /ν  Α * ιs  \  Λ Ι  ι Α λ ι  VI I C Λ .  *νέ στήν 'Ολλανδία άκολουθουμένη 
άπό τόν γνωστό καΐ μεγαλύτερο ιμ
πρεσάριο τής έποχής έκείνης τόν 
Σούρμαν έφθασαν στό ’’Αμστερ
νταμ, τούς ύποδέχτηκε στό σταθμό 
άδελφός τοθ Σούρμαν μέ ένα 
φρακοφορεμένο κύριο πού είχε στήν 
μπουτουνιέρα του μιά πολύχρωμη 
ροζέττα.

Κύτταξε προσεκτικά αύτόν τόν 
άγνωστο κύριο καί γνώρισε στό 
πρόσωπό του τόν ιδιοκτήτη ένός κα 
ταστήματος έσωρρούχων' ήταν δ 
κύριος Κάντερ τοΰ όποιου ό γυιός, 
άργότερα, ό Μπερνάρ Κάντερ ύπήρ 
ξε ένας άπό τούς καλύτερους 'Ολ
λανδούς λογογράφους. Ό  άδελφός 
του πού τοΰ έγνεψε νά σωπάση πλη
σίασε τήν “ Ελενα Σότνζ καί παρου
σιάζοντας αύτόν τόν κύριο τής εΐ
πε:

— Έπιτρέψατέ μου, κυρία νά σας 
παρουσιάσω τήν Αύτοΰ ’Εξοχότη
τα τόν Υπουργό τών Καλών Τε
χνών, ό όποιος έρχεται ώς αντιπρό
σωπος τής Κυβερνήσεως νά σας εύ- 
χηθή τό «καλώς ώρίσατε» στόν τό
πο μας, δπου είναι γνωστό τ’ δνο
μά σας άπό καιρό·

Ό  κύριος προχωρεί, φιλόί τό χέ
ρι τής κυρίας Σάνζ καΐ τής “ κανε 
μιά προσφώνησι πού είχε μάθει ά- 
ποστήθισι.

Ή  περίφημη άρτίστα τόν προσε- 
κάλεσε νά τήν συνοδεύση μέ τ’ ά
μάξι της ώς τό ξενοδοχείο της.

Αύτός έν τφ μεταξύ τδσκασε μέ 
τόν άδελφό του.

— Είσαι τρελλός τοΰ εΐπε. Πώς 
τόλμησες νά παρουσίασης αύτόν 
τόν 'Εβραίο ώς Υπουργό τών Κα
λών Τεχνών, πολύ περισσότερο πού 
τέτοιο ύπουργείο δέν ύπάρχει στήν 
'Ολλανδία. Ά ν  ,τό μάθη τί θά πη.·.

— "Οταν τό μάθη θάναι πολύ 
άργά. Σήμερα δέν θάχη καιρό νά 
τό άνακαλύψη, τό βράδυ θά έχη 
παράστασι, αΰριο τό μεσημέρι θά 
φύγη. Άπό τόν ίδιο νά τό μάθη ά- 
^ύνατον γιατί κρατάει τό λόγο του.

Ό  ψευτοϋπουργός κράτησε τό 
λόγο του. “ Ολη τήν ήμέρα δέν τήν 
άφησε καθόλου άπό κοντά του. Τής 
έκανε τό τραπέζι τό μεσημέρι, τό 
άπόγευμα τή γύρισε μέ τ' άμάξι 
του στήν έξοχή καί τό βράδυ τήν 
άφησε στήν είσοδο τοΰ θεάτρου, λέ- 
>/οντάς της πώς τό βράδυ θά παρευ- 
ρισκόταν στήν παράστασι. Πρός με
γάλη έκπληξι τής Έλενας Σάνζ ό 
υπουργός δέν Ξαναφάνηκε, γιατί ό 
έμπορος τών έσωρρούχων φοβήθηκε 
μήν άναγνωρισθή άπό κανένα δημο 
σιογράφο καί γινόταν ρεζίλι.

Τήν άλλη μέρα φεύγαμε γιά τήν 
Άμβέρσσα. Δέν μπορείτε νά φαντα- 
σθήτε τήν έ’κπληξι τής Σάνζ δταν 
περνώντας μέ τ' άμάξι άπό τό 
«Κάλβερστράτ», γιά νά πάη στό 
σταθμό, βλέπει στήν πόρτα ένός κα- 
ταστήματος τόν υπουργό τής προη
γούμενης ήμέρας νά δείχνη σέ κάτι 
'Ολλανδούς χωριάτες κάτι σόβρα- 
κα!

Ποτέ της δέν μπόρεσε νά καταλά 
5η τήν άμέλεια αύτοΰ τοΰ άνωτέρου

μέρισμά τους.
Ή  μιά άπ’ τις ταξιδιώτι&ες τολ 

μάει νά πή μέ κάπως άγανακτη- 
σμένη φωνή :

—Μά· κύριε, δέν διαβάσατε λοι

φορά παρουσιάσεις καί συστάσεις,
δπου και νά περιώδευε...

***
Στή μικρή πόλι τήν Όνιβάλ-σύρ- 

Μέρ έδωσαν τό δνομα τοΰ ίμπερσά- 
ριου Σούρμαν σ’ ένα δρόμο της καΐ 
τό δημοτικό συμβούλιο θέλησε νά 
διασκεδάση καΐ λίγο. Στήν τελ'τή 
παρευρέθησοο/ πολλοί φίλΉ τοΰ 
Σούρμαν^ μεταξύ τών όποιων κα'ι ό 
βουλευτής τοΰ Σέν καί Οΰάζ Ντα- 
λιμιέ.

Τέλος τήν ώρα πού άναρτοΰσαν 
τήν πινακίδα μέ τό δνομα «Όδός 
Σούρμαν» ό βουλευτής Νταλιμιέ 
μέ τό σβοαρό ϋφος του καΐ τή δια
περαστική φωνή του, νομίζοντας 
πώς βρισκόταν στή Βουλή γυρίζει 
στόν άγροφύλακα καΐ τοΰ λέει:

— Άγροφύλακα, παρεαρίσκεσαι, 
κατά τήν ίεράν ταύτην στιγμήν σ’ 
ϊνα Ιστορικό γεγονός, πού κατόπιν 
θ’ άποτελέση μιά άπό τίς ένδοξότε- 
ρες σελίδες τής Γαλλικής ‘ Ιστορίας.
Σύ άντιπροσωπεύεις σήμερα τόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας πού δέν 
κατώρθωσε νά έλθη. Αύτές οί στιγ
μές εϊνε συγκινητικές. Μήν τίς ξεχά 
σης ποτέ, καί νά μήν άμελήσης νά 
τίς μεταδώσης άπό στόματος σέ 
στόμα σ’ δλους τούς άπογόνους 
σου.

Καί ό άγροφΰλακ'ας σαστισμένος 
καΐ συγκινη μένος ξέσπασε σέ λυγ
μούς καί είπε στόν βουλευτή:

—Ποτέ, κύριε βουλευτά, σάς τό 
όρκίζομαι!.·.
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ΤΟΥ Γ. ΚΟΥΡΤΕΛΙΝ
Στρογγυλοκαθισμένες σ’ ένα πόλυτα μαζί σου, άγαπητή μου 

διαμέρισμα τής πρώτης θέσεως, Φραγκίσκα. Εΐνε άπελπιστικό σ’ 
άποκλειστικώς διά κυρίας, οΐ δύο αύτά τά παληότραινα νά μή ταξι

δεύη μ’ άνάπαυσι κι’ άσφάλ,εια 
μιά μόνη γυναίκα άκόμη καί στά 
γυναικεία διαμερίσματα, γιατί 
πάντοτε θά τύχη κάποιος καθυστε 
ρη μένος κι’ άπρόσεκτος νά μάς

φίλες δέν περίμεναν βέβαια νά 
ίδοΰν τή στιγμή πού ξεκίναγε τό 
τραίνο ένα εύτραφέστατο κύριο 
καταλαχανιασμένο μέ μιά βαλί
τσα στό χέρι νά μπαίνη στό δια-

Οταν σοΰ λέω πώς αύτός ό άνθρωπος ξύνει τά νύχια γιά καυγά...,

χαλάση τήν ήσυχίιοί Αύτό εΐνε 
φοβερό...

—Σέ τέτοιες περιστάσεις νομί
ζω πώς θ' έπρεπε ν’ είχαμε τό 
δικαίωμα νά κτυπήσωμε τόν κώ

πόν τήν πινακίδα. : δωνα τοΰ κινδύνου καΐ νά στα-
—Τήν πινακίδα ;... ι ματήσωμε άπότομα τό τραίνο.
—Μάλιστα, κύριε, μπήκατε στό Κι' ή συζήτησις έξακολούθησε 

διαμέρισμα πού προορίζεται μόνο \ γιά πολλή ώρα έπάνω σ’ αύτό τό
διά κυρίας. j θέμα.
Ό  καλοθρεμμένος κύριος τής έρ —’Ά ς  πάψωμε πιά αύτή τή συ-

ριξε μιά ήλίθια ματιά κι’ άπήν
τησε :

—Αλήθεια ; Λυπούμαι πολύ, 
κυρία μου, μά έπειδή έχει ξεκι
νήσει πιά τό τραίνο καΐ δέν έ- 
πιθυμώ νά σπάσω τά μοΰτρα μου 
θά κοαεβώ στή πρώτη στάσι πού 
θά συνοτντήσωμε...

Καί στρογγυλοκάΘή'σε σΐ μιά 
γωνίτσα ένώ οΐ δύο κυρίες άν- 
τήλλασαν μέ χαμηλή φωνή τις 
σκιέψεις τους γιά τό πρωτοφα
νές αύτό συμβάν.

ζήτησι, είπε ή Μόνικα, γιατί φαί 
νεται πώς δίνομε μεγάλη σημα
σία σ’ α'ύτό τό νεροκολόκυθο...

Κι* άρχισαν ν' άλλάζουν συζή 
τησι, ένώ ό κύριος πού είχε στρι- 
μωχθί) οέ μιά γωνιά δέν εΐχε ά- 
ποκοιμηθή άπλώς, άλλά καΐ ρο
χάλιζε... Αύχό τις έκοτνε νά πά
ρουν θάρρος καΐ νά συζητοΰν 
τώρα δυνατωτερα.

— Εγώ, άγαπητή μου, προτι
μώ ένα μαΰρο μεταξωτό ποτνωφό 
ρι μέ γούνινο γιακά.

Εΐνε φοβερό. άγαπητή μου | —’Εγώ, τί νά σοΰ πώ, προτιμώ 
Μόνικα νά μή μπορΰομε ποτέ νά ί τό βελούδινο γαρνιρισμένο μέ 
βρεθοΰμε μόνες μας, άκόμη καί I γούνινα συρίτια. 
σέ μέρη πού εΐνε άποκλειστικά I Ξαφνικά άκούγεται ή φωνή τοΰ 
προορισμένα γιά μάς... I συνταξιδιώτου πού ροχάλιζε ώς

—Παραδέχομαι καΐ συμφωνώ ά τώρα :

—Κλείστε τό στόμα σας σάς 
παρακαλώ...

Ή  Μόνικα κι’ ή Φραγκίσκα άλ 
ληλοκυττάχθησαν ταραγμένες.

—Αύτό εΐνε πρωτάκουστο, πρω 
τοφανές, είπε ή Μόνικα. Αύτός 
εΐνε άναιδέστατος, δέν φθάνει πού 
τοΰ επιτρέψαμε νά μείνη στό δι
αμέρισμά μας τώρα άρχίζει νά 
μάς κάνη καΐ παρατηρήσεις...

Καΐ τό πρόσωπό της γίνηκε 
κατακόκκινο άπ' τό θυμό.

Ή  Φραγκίσκα τής σύστησε νά 
μιλάη σιγά.

—Πρέπει νά λάβωμε τά μέτρα 
μας. άγαπητή μου, γιατί ένώ 
φαίνεται πώς κοιμάται τ’ άκούει 
δλα.... Νά σοΰ πώ τήν ίδέα μου, 
φαίνεται πώς εΐνε άπ’ αύτά τά 
ύποπτα ύποκείμενα πού ξύνει τά 
νύχια του γιά καυγά γιά νά βρή 
τήν εύκαιρία άπάνω στόν καυγά 
νά μάς ληστέψη. Πρέπει νά τοΰ 
δείξωμε μέ κάθε τρόπο πώς κα
ταλάβαμε τά σχέδιά του...

Κι' οί δύο φίλες ξανάρχισαν τή 
συζήτησί τους μέ χαμηλή φωνή 
τώρα, otocv ξαφνικά ξοτνακούστη- 
κε ή φωνή τοΰ κοιμωμένου :

—Άνοΐχτε περισσότερο τό στό
μα σας, σάς παρακαλώ. .

Ή  Φραγκίσκα ξεπετάχθηκε άπό 
τή θέσι της.

— Καλά είπα έγώ πώς αύ
τός πάει γυρεύοντας γιά καυγά. 
Τώρα ένοχλεΐται ό κύριος πού μι
λάμε σιγά. Εΐνε ολοφάνερο πώς 
ξύνει τά νύχια του γιά καυγα- 
δάκι. Πρέσεχε νά εΐσαι έτοιμη 
νά κτυπήσης χόν κώδωνα τοΰ κιν 
δύνου γιατί καθώς φαίνεται δέν 
θά βγοΰμε ζωντοτνές άπό δώ 
μέσα...

"Υστερα άπό κάμποση ώρα τό 
τραίνο σταμάτησε, μά ό ταξιδιώ 
της φαινόταν πώς κοιμόταν βα- 
θειά.

—Τόν βλέπεις, είπε ή Μόνικα. 
δέν κουνιέται καθόλου άπό τή 
θέσι του.. . Κι’ ύστερα μοΰ λές 
έμένα πώς δέν τό κάνει έπίτηδες.

—Στάσου μιά στιγμή, θά τόν 
άναγκάσω νά κατεβή.

Κι’ ή Φραγκίσκα φώναξε τόν έ- 
πιθεωρητή τοΰ τραίνου. Ό  έπιθε
ωρητής κούνησε τόν κοιμισμένον 
ταξιδιώτη :

—’Έ  ! κύριε αύτό εΐνε τό δια
μέρισμα μόνον γιά κυρίες, πρέ
πει νά περάσετε σ' άλλο βαγόνι.

Ό  κοιμισμένος ταξιδιώτης ξε- 
πετιέται ξαφνιασμένος, μασσάει 
μερική δικαιολογίες, ζητάει συγ 
γνώμην άπό τις κυρίες, τις χαι-

Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Ν  Μ Ε Τ Ρ Ο Ν
Εσχάτως ώς γνωστόν έλήφθη μέτρον άριστον 

ντιζέζ νά μήν έμφανισθή καινούρια στό κοινόν 
κι εδρε τό μέτρον της αύτό άπήχησιν εύχάριστον 
στάς τάξεις τών συμπολιτών άλλά καί τών,.,.κ υ ν ώ ν.
Καί τήν στιγμήν πού γράφονται έτοΰτες οΐ άράδες' 
πανηγυρίζουν άπειροι τής άγοράς. . . ψ α ρ ά δ ε ς  
καί στάς όδούς διαδηλοΰν μέ δίκαιον άπόλυτον 
ηώς δέ θά μένη τοΰ λοιποΰ τό,.ψ ά ρ ι τ ω ν  άπώλητον.

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ
Στό «Λυρικόν» τό βεατρον έν ωρα δοκιμών 
ό θιασάρχης έκανε τρικούβερτο καυγά 
διότι — δπως έφθασε τό πράγμα μέχρι ήμών — 
ή μιά πρωταγωνίστρια δέν κάθεται στ’ αύγά.

Γιά τήν Ποζέλλι πρόκειται, ξανά καΐ πάλιν, οΐσ 
μάς τρώγει καΐ μάς έφαγε μέ τήν ήθοποιΐα 

καί γιά νά κάνη κρότο 
γυρεύει στά προγράμματα τόν έαυτό της πρώτο.

, , , ★
Γι αυτο Kt ό θιασάρχης της τής έκοτνε συστάσεις
συστάσεις λογικώτατες άλλά κοΓι φιλικές
άλλά τόν έξηνάγκασεν ή τελική της στάσις
νά πή σ’ αύτήν—άν κι' Ίταλΐς—δυό φράσεις..,, γ α λ λ ι κ έ ς .

Η ΣΚΝ ΙΠ Α

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
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Στήν προσεχή μεγάλη έορτή 
τοΰ Ήθοποιοΰ, ή όποία προετοιμά 
ζεται κ’ έφέτος θά λάβουν μέρος, 
ώς ντιζέρ διάφοροι θεατρικοί πα
ράγοντες. Παραθέτουμεν, ύπό έ- 
χεμύθειαν τά τραγούδια πού θά 
ποΰνε.

Ο κ. ΜΑΚΕΔΟΣ
Παίξε μόνο γιά μέ 
τήν Καμέ·..τήν Καμέ 
τήν Καμέλια Κόκκινη 
κι’ άς μήν έρθη κανένας.»

Ο κ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
Σέ λυπάμαι
Μή νομίζεις πώς ζηλεύω, σέ λυ 

(πάμαι
Κι’ δπου νάμαι 
θά εισπράττω καί θά λέω:
Σέ λυπάμαι.

.ΙΙ.Ι.Ι.ΙΜΙΙΙ.HU.III.ΙΙΙΙ.Ι.Ι.ΙΙ.III.I.ll.llll.llll.ini,Illinium
ρετφ εύγενΛστατα καΐ κατεβαί
νει.

—Ουφ ! έκοη'ε ή Φραγκίσκα.
—Πώς άνακουφίστηκα, πρόσθε- 

σε ή Μόνικα.
—Κύττα, ξέχασε τήν τσάντα του 

στό κάθισμα. Δέν μοΰ φαίνεται 
νάναι αμάρτημα νά ψάξω νά ί
δώ μέ τί άνθρωπο συνταξιδεύ
αμε.

Ή  Φραγκίσκα άνοίγει τήν δερ 
μάτινη τσάντα καΐ βγάζει άπό 
μέσα πολλές δμοιες κάρτες καΐ 
φώναξε σκασμένη στά γέλια :

— ’Ά  ! άγαπητή μου. τί κου
τές πού είμαστε ! Δημιουργήσα
με χίλιες κακές σκέψεις είς βάρος 
αύτοΰ τοΰ καλοΰ κι’ ήσυχου άν- 
θρωπάκου. .. ’Ανοιχτέ τό στόμα 
σας ! Κλείστε τό στόμα σας !. .. 
’Ήταν άπλούστατα κάποιος ό- 
δοντογιατρός π' όνει.ρευόταν. , .

·Ι·ΙΙ·Η·ΙΙ·Ι

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑΣ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΑΡ ΙΣ ΙΟ Ι,  ’ Ιούνιος..

Λ ΙΚ Η  ΚΩΜΩΔΙΑ», Ο « ΕΡΩ Σ  
Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ »  ΤΟΥ ΜΟΛΛI Ε Ρ ΟΥ.— 
Τήν περασμένη έβδομάδα παίχθη 
κε στό θέατρο τής «Γαλλικής Κω 
μωδίας» ή φάρσα τοΰ Μολλιέρου 
«Ό έρως γιατρός».

Ό  «Έρως-γιατρός» έχει τήν 
ιστορία του. Ό  Λουδοβίκος 14ος 
έκάλεσε τόν Μολλιέρο στόν "Α 
γιο Γερμοίνό, τοΰ έδωσε μιά άπο- 
ζημίωσι άπό 6.000 λίβρες μηνι- 
αίως καΐ τοΰ εΐπε δτι ό θίασός 
του θ’ άνήκη πλέον στόν βασι
λέα.

Έπειδή άνυπομονοΰσε ό βασι
λεύς ν' άρχίσουν οΐ παραστάσεις 
τοΰ θιάσου του καΐ θέλοντας ό 
Μολιέρος νά τόν εύχαριστήση ά- 
ναγκάστηκε νά γράψ.-| νά κάνη 
πρόβες καί νά τήν παρουσιάση 
άπό σκηνής μέσα σέ πέντε μέρες 
τή φάρσα του: «Ό έρως—για
τρός».

Στά 1922 έπί τή εύκαιρία τοΰ 
έορτασμοΰ τών 300 χρόνων άπό 
τοΰ θανάτου τοΰ μεγάλου κωμι- 
κοΰ καί συγγραφέως παίχθηκε, 
ϋστερα άπό πολλά χρόνια ό «’Έ  
ρως—γιατρός». Τό θέμα ίάρεσε 
κι’ ολοι οί έρμηνευταΐ του άπέ· ι

«ΓΑΛ-1 δωσαν στήν έντέλεια τούς ρό
λους τους, μά έκεΐνο πού ύστε 
ροΰσε ήταν ή σκηνοθεσία.

Ή  έπανάληψις τής φάρσας τοΰ 
Μολιέρου κατά τήν περασμένη 
έβδομάδα, δηλαδή ϋστερα άπό 
17 χρόνια διεκρίθη κυρίως γιά 
τήν σκηνοθεσία της τή|ν όποιαν 
ένεπνεύσθη άπό ένα παλαιό πίνα 
κα πού βρίσκεται στήν πινακοθή 
κη τής «Γαλλικής Κωμωδίας» πού 
παριστ'άνει τόν Μολιέρο μεταξύ 
Ιταλών καί Γάλλων κωμωδών, 

καΐ ό μεγάλος άρτίστας καΐ έγ- 
κυκλοπαιδικά μορφωμένος κύριος 
Βωντουαγέ καί έξετέλεσε μέ θαυ 
μαστή λεπτομερειακή άπόδοσι ό 
κύριος Μπερτέν. ’Έτσι ή παληά 
καΐ προχειρογραμμένη φάρσα 
τοΰ Μολιέρου παρουσιάστηκε ά- 
γνώριστη στό έκλεκτό κι’ αύστη- 
ρό κοινό τών πρεμιέρων τής «Γαλ 
λικής Κωμωδίας».

Τό παίξιμο δλου τοΰ θιάσου 
καί ίδίως τοΰ κυρίου Πέτρου 
Μπερτέν στό ρόλο τοΰ Σγκαναρέλ 
λι καΐ τής δεσποινίδος Μποβύ στό 
ρόλο τής Λιζέττας φυσικό, μελε 
τημένο, ψυχολογημένο, άψογο..*

ΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΑΤΟΥΡΕΝ». «Ο 
ΕΧΘ ΡΟ Σ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» ΤΟΥ 1- 
ΨΕΝ .— Ό  «Εχθρός τοΰ λαοΰ» 
δνομα καΐ πράγμα γιά τόν άξιό 
λογο Πιτσέφερ καί τό θίασο του 
παίζει στό θέατρο «Ματουρέν», 
γιατί δπως πάντοτε συμβαίνει μέ 
τά δύσκολα καί παράξενα έργα 
πού παρουσιάζει ό Πιτσέφερ. ή 
πρεμιέρα καί κάμποσες παραστά 
σεις παίζονται πρό κενών κοτθι- 
σμάτων, κι' ϋστερα αύτό τό μυ
στηριώδες κατασκεύασμα πού ό- 
νομάζεται λαός, γεμίζει άσφυ- 
κτικώς τή σάλα τοΰ θεάτρου.

Τό άνέβασμα τών έργων στό 
θέατρο τών «Ματουρέν» εΐνε 
πρωτότυπο, ξεχωριστό έχει δικό 
του κασέ. Ό  Πιτσέφερ στήν έρ
μηνεία τών ρόλων, τήν διανομή, 
τήν σκηνοθεσία δίνει κάποια τε
χνοτροπία πού έχει πάντα τή 
σφραγίδα τής άτομικότητός του, 
τής ψυχοσυνθέσεώς του. τής ΐδιορ 
ρυθμίας του στήν τέχνη. Οΐ ήθο 
ποιοι του μοιάζουν σάν φαντά- 
σμο«α πού τά κινεί μιά μυστηρι
ώδης δύναμις καί δέν ξεφεύγουν 
άπ’ τά άχνάρια πού έχει χαράξει 
ό πρωταγωνιστής θιασάρχης 
τους. Παρά ταΰτα, πράγμα άτ(ί- 
στευτο, πρωτοφανές, κάθε νέο

εργο βαστάει τό πρόγραμμα τοΰ 
θεάτρου γιά πολλές βδομάδες 
καί πάντοτε, έκτός άπ’ τις πρε- 
μιέρες καθώς άνέφερα καί πάρα 
πάνω, μέ γεμάτη σάλα.

ΜΟΥΣΙΚΗ
«Δέν ζώ παρά γιά τή μουσική 

καΐ μόνο πού μέ συνάρπασε ά
πό τότε πού ήμουν μικρό παι
δί» λέγει ό Μπροΰνο Βάλτερ. 
Μέ σακκάκι άλπαγά, δμοιος μέ 

άρχιεργάτη, μέ δέχτηκε ό Μπροΰ 
νο Βάλτερ, ό «μαιτρ» τής φιλαρ 
μονικής όρχήστρας πού άναστα- 
τώνει τόν κόσμο μέ τό διαλεγμέ 
νο συγκρότημά του.

Κι' δταν τόν ρώτησα μοΰ φάνη 
κε πώς μέ συγχωρούσε πού τόν 
ςύπνησα άπό ένα βαθύ όνειρο.

—‘Όλη μου τή ζωή τήν έζησα, 
μοΰ εΐπε, σέ δυό άτμόσφαιρες, 
τής όπερας καί τής συμφωνικής 
μουσικής...

Κ αΐ έξη κολούθη σε:
—Πρό δύο έβδομάδων γύρισα 

άπό τήν ’Αμερική. Πέρασα άπό

τώρα νάμαι στό Παρίσι δπου 9ά 
μείνω όλόκληρο τόν ’ Ιούνιο. Σκό 
πευα νά δώσω τό «Ρεκβιέμ» τοΰ 
Μόζαρτ μέ τό κόρο τοΰ κυρίου 
Φέλιξ Ρωζέ καΐ μέ μεγάλη φι
λαρμονική όρχήστρα, μά άλλαξα 
τό πρόγραμμά μου καΐ θά δύσω 
μιά συναυλία μέ τόν φίλο μου 
Τυμπώ στήν 'Όπερα κι' ένα κον- 
τσέρτο τοΰ Βερλιό στις 14 ’ Ιου
νίου μέ τήν φιλαρμονική όριχη- 
στρα τοΰ «Ράντιό Σιτέ».

—Τί προτιμήσεις έχετε μαιτρ ;
—Δέν μ’ άρέση ή άνάπαυσις, 

μέ ταράζει. Μοϋ χρειάζεται κά 
ποια άλλη άπασχόλησι τό πνεΰ
μα μου γιά νά ξεκουρασθή άπό 
τή μουσική. Τό νά μήν κάνω τί
ποτε μοΰ εΐνε άδύνατον· γιατί 
πάλι θά μ' άγκαλιάση ή μουσι
κή, σάν τά χαϊδεμένα παιδιά πού 
δέν άφήνουν τό πρόσωπο πού τά 
άγαπ£ νά ήσυχάση. Γι’ αύτό κι’ 
έγώ άσχολοΰμαι τίς ώρες πού 
άνοοταύομαι διαβάζονταςάμερικά 
νικη, άγγλική και γαλλική φιλο 
λογία, καί σ' αύτή βρίσκω κάτι 
ένδιαφέρον έξαιρετικό πού μέ ξε- 
κουράζη συγχρόνως, μέ εύχαρι-

τό Λον3Τνο· δπου διηύθυνα τήν ί OT£‘ κί*ΐ ιιέ διδάσκει.
«Σύμφωνυ Λόντον όρκέστρ» καί I Μ Α ΡΣΕΛ  ΟΥΡΥ

Η κ. Μ ΑΝΤΙΗΕΙΟΥ (ντουέττο μέ
τόν ΣΠ Α Ρ ΙΔ Η )

Ζέ μέ σάν ντάν τέ μπρό 
σί Π ε τ ί τ

Ο ΛΕΠΕΝ ΙΩ ΤΗΣ
Άφήστε με νά πώ.
Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μοναξιά
ΕΙσ' ή πιό σκληγή παγέα! ' 
χάρις στό Βιεννέζο συγγραφέα.

Ο ΣΑΡΑΝΤ ΙΔΗΣ
Τοΰ χωρισμού μας ήρ9’ ή· ώρα 
πήρες τό Κοΰν καΐ φεύγω τώρα.

Η ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
Ολοι ρωτοΰν γιατί δέν πάίζω 

(έλληνικά
γιατί, γιατί, γιατί
μά ό ’Αποστολίδης άπαντά
καί κάνω τήν κουτή:

Ο ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ 
Μιά μέρα θά σάς πώ·..
(πώς άν δέν πάρω άπ’ τό ήμι- 

ίκρατικ»
ώς έκατό χιλιάδες).
Δέν θά τ’ άγοτπώ.

Ο ΒΩΤΗΣ 
Νάρθής μιά νύχτα μέ φεγγάρι 
νά μέ ξυπνήσης, 
μ’ άν ξανακοιμηθώ χρυσέ μου 
μή μ’ ένοχλήσης

ΛΟΓΙΑ Μ Ε Γ Α Α Ο Ν  ΜΙΑΡΟΝ 
Κ Α Ι . . . MIKPQK Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Η

—Ή  «Βιολέττα> θάρθη'.. γ κ α 
ν ι ά ν .

Π. Κ υ ρ ι ά κ ό ς
■—‘Εγώ παίζω φυσαρμόνικα κι’ ό 

κόσμος τό... φ υ σ σ ά καί δέν κρυώ 
νει!

’Ά ν ν α  Κ α λ ο υ τ ά
—Έφαγα τήν Ίμπέριο Άρτζεν- 

τίνα!
Λ ο υ ΐ ζ α  Π ο ζ έ λ λ ι  

—Είμαι ήθοποιός γιά τά...μάτια!, 
Μίμης Κόκκινος 

— Η «Καμέλλ'.α-ί κοντεύει νά τΐ- 
νάξη τά... π έ τ α λ λ α!

Αλ. Σακελλάριος
—Οί μεγάλοι άντρες στά... Μι

κρά Ζάππεια!
Χρ. Πύρπασος

1ΙΤΠΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑ
ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ 

Έπάνω σέ μιά σκαλωσιά δυό 
έργάτες έπιδιορθώνουν τήν πρό- 
σοψι τοΰ σπιτιού. Αίφνης ό ένας 
στέκεται καί κυττάει σ ένα άπό 
τά γραφεία του άπέναντ. σπιτιοΰ 
δύο υπαλλήλους νά xurruv τά 
χαρπό. πού ήταν στό γι οι,είο 
τους χωρίς νχ κάνουν τίποτα "Υ- 
στερ.ί άπό κάμποση ω.κϊ ό δεύ
τερος έρνάτης ρωτάει τόν πρώ
το:

Λοιπόν, Αρθοΰρε, κοντεύεις 
νά τελειώσης ;

—Περισσότερο άπό μισή ώρα 
κάνω γοΰστο δυό γραφειάδες στό 
άπέναντι σπίτι πού κάθονται τόση 
ώρα χωρίς νά κάνουν άπολύτως 
τίποτε.


