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ΕΞ ΑΦΟΡΜΚΖ ΜΙΑΖ ΚΑΟΠΗΖ

ΒΑΤΤΩ,
Ό  ζωγράφος τών άγροτικών κι’ έρωτικών σκη
νών, ό άσύγκριτος σκηνογράφος τής όπερας

«Έκλάπη άπό τό Μουσε ΐον τοθ Λούβρου μικρός πίναξ τοϋ 
Βαττώ (διαστάσεων 20 X 25 έκατ.). Ή  άξία του υπολογίζεται 
είΓ τρια έκατομμύρια ναλλ ικών φράγκων.»

’Εφημερίδες 12 6-39

ΤΟΥ Κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ —

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
Π Ε Τ Ρ Ο Σ Μ Α Γ Ν Η Σ

Ό  ’Αντώνιος Βαττώ -γεννηθη 
στό Βαλανσιέν τό 1684 άπό μιά 
οικογένεια φτωχή πού δέν ήταν 
δμως ξένη στις γραφικές τέχνες. 
"Ενας-δυό πρόγονοί του ήσοτν ζω
γράφοι. Μικρός άκόμη άγαποΰσε 
νά σχεδιάζη καΐ ν’ άντιγράφ^) έρ
γα μεγάλων δημιουργών. ΓΓήρε

ΤΗταν — δέν ήταν είκοσι χρό
νων δταν κατώρθωσε νά πάη καί 
νά έγκατασταθή στό Παρίσι. 'Ε 
νας άξιόλογος ζωγράφοι; καί έ- 
ξαίρετος χαλκογράφος, ό Κλαύ- 
διος Ζιλλό (1673—1772), ποϋ με
ρικοί θεωροΰν Ιδρυτή τής σχολής 
τών» έρωτικών σκηνών καί τών ά-
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Ό  «Άδιάφβρβί» τ& Εονο τοΰ Β *  ττώ ποΰ έκλάππ άπο τό Μουσείο

τβΰ Λ  ούβρου.

τά πρώτα μαθήματα άπό Εναν ά· 
σή μαντό δάσκαλο ποΰ προσπαθοΰ 
σε νά τόν κάνη ΨυΧΡ0 τής
μουσειακής καί τής έκκλησιαστι- 
κής τέχνης. ’Εκείνος, γεμάτος Ιε
ρή φλόγα, άνήσυχος, πολύ ζων- 
τοτνός, μπόρεσε νά μείνη άμόλευ- 
τος: πήρε τό πρώτο, τό άληθινό 
δίδαγμα, άπό τή ζωή τοΰ υπαί
θρου, άπό τήν κίνηση τοΰ δρόμου, 
άπό τήν άγορά. ΟΙ περαστικοί 
θεατρίνοι, πού παίζανε ξεκαρδιστι 
κές κωμωδίες στίς πλατείες τήν 
έποχή τών έμπορικών πανη\υρι- 
ών, ot Φλαμοίνδές χωρικές μέ τά 
γραφικά κοστούμια πού ώδηγοΰ- 
oocv τά γαϊδουράκια τους φορτω
μένα μέ λαχανικά, τά κοριτσάκια 
πού παίζανε πρόσχαρα, τραδοΰ- 
σοτν τήν προσοχή του, τρέφανε τήν 
παρατήρησή του, προετοιμάζανε 
τή μελλοντική του έξέλιξη. Έσχε- 
δίαζε άκούραστα τίς καθημερινές 
σκηνές τοΰ δρόμου, προσπαθοΰσε 
άδιάκοπα νά κατακτήση τήν κί
νηση, τό φώς, τό χρώμα.

γροτικών γιορτών πού άνέδειξε 
το Βαττώ καί τό Λοκνκρέ καί προ
ετοίμασε τό φτερωμένο κέρασμα 
την Φραγκονάρ, έπρόσεξε τό τα
λέντα τοΰ νέου καλλιτέχνη κ' έ- 
φρόντισε νά τό έπιβάλη. Τόν έπή
ρε δοηθό του στήν ’Όπερα τοΰ 
Παρισιοΰ, τής όποιας ήταν σκηνο
γράφος, καί άργότερα τοΰ παρε- 
χώρησε τή θέση του γιά ν’ άφοσι- 
ωθή στή χαλκογραφία. Άπό τήν 
έποχή έκείνη άρχίζει ή θριαμδευ 
τική πορεία τοΰ Βαττώ πρός τή 
δόξα. ΟΙ σκηνογραφίες του δέν 
εΐνε άπλά διακοσμητικά κομμά
τια: εΐνε πίνακες πλούσιοι σέ ζω
γραφικές άρετές, τοπία πλημμυ, 
ρισμένα άπό φώς κι’ άπό δροσιά 
πού μέσα τους κινούνται έλευθερα 
οΐ γελαστοί θεοί τών άρχαίων Έ λ  
λήνων, δ μέγας Πάν, ή Άρτέμιοα, 
οΐ σειρήνες κι’ οί ναϊάδες, οί φαΰ 
νοι καί οί σάτυροι. Πρώτη φορά 
οΐ Παρισινοί τής «χρυσής έποχής» 
τοΰ Λουδοδίκου ΙΔ ' βλέπουν τέ- 
( Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

Γιά τή λογοτεχνία καί τή διανόηση τοΰ 
έλΑηνικοΰ στοιχείου στήν Αίγυπτο

Συνέντευζις του μέ τόν συνεργάτην μας· 
κ.

Ή  Αίγυπτος- είνε γνωστόν, δτι 
ύπήρξε παλαιότερα πνευματικός 
πυρήνας άπό τούς σπουδαιοτέρους 
πού είδε ποτέ ό έξω έλληνισμός. 
Καί ποιός δέν θυμάται τά περίφη
μα «ϋ^άμματα» πού ίδρυσε ό Στέφ. 
Πάργας, ό άξέχαστος αύτός διανο
ούμενος καί φιλότεχνος, τή «Νέα 
Ζωή», τό «Σεράπειο». τή «Σκέψη» 
καί τόσα άλλα;

Ή  πνευματικότητα αύτή τοΰ Αί- 
γυπτιώτη Ελληνισμού δέν ύπήρξε 
οϋτε περαστική, οϋτε κράτησε λί
γο. -Άρχίνησε άν δέν μέ γελά ή 
μνήμη μου άπ’ τά 1906 καί κρά
τησε μέχρι πρό όλίγων έτών, όπό
τε ή γενική κρίση πού έμάστισε 
καί μαστίζει άκόμα τό έκεΐ έλληνι- * 
κό στοιχείο, έπέφερε τή μείωση τοΰ , 
ένδιαφέροντος μοναχά, έξ άφορ- 
μής τής ανάγκης τής ζωής. Βεβαί
ως οΰτε περιοδικά σάν καί κείνα 
πού πιό πάνω άναφέρονται βγαί
νουν» μά οϋτε κι’ άλλα. Οί έκεΐ δ
μως έφημερίδες («Το:χυδρόμος», 
«Έψημερίς», «Φώς»· «Κλειώ», «Κά- 
ϊρο») τ’ άντικαθιστοΰν έπάξια καί 
άπό τών στηλών τους δλέπει κα
νείς· πώς δσο κι’ άν όλιγόστεψε ή 
μεγάλη πνευματική κίνηση δμως 
οί πνευματικοί άνθρωποι πού ύπήρ- 
χοα/ έξακολουθοΰν νά δημιουργοΰν 
δσο μπορούν τήν καινούργια παρά
δοση τής πνευματικής όντότητός 
τους, Τά βιβλία δέν έπαυσαν να 
βγαίνουν καί νά μάς στέλλονται.

ΜΑΡΙΟΝ BA’I’ANQN
μά καί οί ίδιοι τά καλοκαίρια μάς 
δίνουν τήν εύκαιρία νά τούς δού
με κι’ ..άπό κοντά καί νά γνωρίσου
με κι’ δλους. δσους έχτιμοΰμε καί

Ό  κ. Π. M0yvn?

μάς ήσαν άγνωστοι. Γ ιατί ή νο
σταλγία τής πατρίδας εΐνε τόσο με
γάλη πού τούς σύρει συχνά στό 
πάτριο έδαφος.

"Ετσι ή πρωτεύουσα τούς θερι
νούς μήνες φιλοξενεί πολλούς Αί- 
γυπτιώτες συγγραφείς, λογοτέχνες 

(Συνέχεια είς τήν 6rv σελίδα),
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καί αί A. A. Β. Β . Υ  . Υ . οί πριγκήπισ3ε; Φρειδερίκη καί Αικατερίνη παρακολουδώντα; τήν άνωτέρω συναυλίαν.
,·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·Μ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·Η·1Ι·ΙΙ·Π·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Π·Η·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·Π·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι··«·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·Π·ΙΙ·Π*Η·ΙΙ·Μ·Μ·Μ·Ν·ΙΙ·ΙΙ·Η·Μ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Ι1·ΙΙ·Ι·

I ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΙΙ·Ι1·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Ί·Ι1·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

ΤΟ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Στήν ’Αγγλία κα! Γερμανία.-Μία έδνική καλ

λιτεχνική εκστρατεία
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΘΑΝΟΥ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ , 6 ’ louyiou. «Κάθε 
πολιτεία εΐνε γιά τόν έαυτό της. 
Ή  Βενετία γιά τό παρελθόν και 
γιά τόν αιώνιον άνθρωπο. Ό  
καλλιτέχνης δρίσκει έδώ τή βα
θύτερη άνταπόκριση τοΰ καλλι
τεχνικού πόθου του. Ό  ερωτισμός 
καταντά σχεδόν μιά πρόληψή».

Αύτές τίς γενικές σκέψεις 
έκανα φτάνοντας στή Βενετία καί 
τήν ώρα πού ή «Πριγκήπισσα 
’Όλγα» τό σερδικό άτμόπλοιο 
πού φέρνει τούς “Έλληνες καλλι
τέχνες τοΰ Β. θεάτρου, άραζε
KocrcrvTi κ ου *7τό ΠοϊλΛτση τών
Δόγηδων. ’Έχετε δει ποτέ καρά- 
δι νά ρίχνη άγκυρα στήν πλατεία 
τής Όμονοίας; ’Έ ,  αύτή τήν έν
τύπωση παίρνετε. Άπ ' ιρλες τίς 
μεριές τό μάτι δυθίζεται στίς υ
δάτινες ροΰγες. Άπό παντοΰ θά 
προδάλουν σέ λίγο οί νεκρές 
μορφές τής Βενετσκχνικης επο
ποιίας. Γιατί, ή Βενετία μόλις τή 
δής σέ φέρνει πίσω στά παλιά 
τά χρόνια, θαρρείς πώς βλέπεις 
τά βενετσκχνικα καράδια ν’ άρ- 
μενίζουν άπό μακρυά καί ν’ άρά- 
ζουν μπροστά στό παλάτι τών 
Δόγηδων γιά νά ίϊώσουνε λόγο 
τής μακρόχρονης θαλασοπορίας 

τους. Τ’ άγα&ά τής Βενετσιάνι- 
κης έπικρατήσεως και άκμής εΐ
νε άπόλυτα αισθητά. Άπό παντοΰ 
έχεις ν' άντλήσης θάμπος, σέ κά
θε βήμα τήν όμορφιά έχεις νά 
πάρης μέσα σου τούτης τής μονα
δικής πόλης, πού σοΰ δίνει τήν 
έντύπωση ένός τεράστιου μου
σείου πού ζή καί στέκεται έκεΐ 
γιά αιώνιο προσκύνημα. Κι' άλή- 
θεια, τό ποηίηγυρικό ξεχείίλισμα 
τοΰ κόσμου τοΰ συγκεντρωμένου 
άπ’ δλες τίς γωνιές τής γής σοΰ 
δίνει τήν έντύπωση προσκυνήμα
τος. "Οσο κι’ άν καταντά κοινο
τυπία νά τραγουδάη _ κανείς τήν 
περιλάλητη πόλη, τόσο τό νοιώ
θει έπιταχτικό χρέος νά μή σω- 
πάση.

Είνε δμως κι’ ό λόγος πού στα
θήκαμε στήν περιηγητική αύτή 
περιγραφή, τό πώς έμεΐς οί " Ε λ 
ληνες καλλιτέχνες, χάρις στή 
μαγική χειρονομία τοΰ σεβαστού 
μας διευθυντή κ. Κ. Μπαστιά, εί
χαμε τήν τύχη νά λογαριαστούμε 
μέσα στούς εύλαδικούς προσκυ
νητές τής δενετσιόηακης μα- 
Υΐείας.

t H to cv  άληθινά έξαιρετικά 
συγκινητικό νά δλέπης τούς " Ε λ 
ληνες καλλιτέχνες νά τριγυρί
ζουν τά μουσεία, (Παλάτι τών 
Δόγηδων, Έκκλησία Αγίου Μάρ
κου κ.λ.π.) τούς δρόμους καί τίς 
έκθέσεις (π. χ. τοΰ Βερονέζε) γιά 
νά μπορέσουνε νά πάρουνε δ,τι 
περισσότερο γίνονταν. Μεγαλεί- 
τερο κέρδος δέ θά μπορούσανε 
νάχαν. Γιατί τό νά μορφωθής 
πλατειά βάν καλλιτέχνης άνάγ
κη νά χαρής, νά δής καί νά ζή
σης. Τί νά τό κάνης τό θέατρο 
otocv δέν είσαι γεμάτος άπό τά 
παγκόσμια δράματα, τίς επίγειες 
χάρες καί τήν τεράστια ζωϊκή 
πείρα πού σοΰ χαρίζει ένα τέ
τοιο πνευματικό ταξίδι. Γι’ αύτό 
καί πάλι έγώ προσωπικά έχω νά 
έκφράσω τήν εύγνωμσσύνη μου 
στόν σεβαστόν διευθυντή μας, πού 
τό πραγματοποίησε κι’ έδωσε 
πλατύ όρίζοντα στόν Έλληνικό 
καλλιτεχνικό κόσμο.

* * *
Στίς 3 τό μεσημέρι φεύγουμε 

άπό τή Βενετία γιά τό Μιλάνο. 
Πρώτα μέ τό βαποράκι πού δια
σχίζει τήν ύδάτινη λεωφόρο ώς 
τό σταθμό κι’ άπό κεΐ μέ τό τραί
νο. Πειθαρχία καί όργοίνωση τοΰ 
ταξιδιοΰ, ύπέροχη.

Φαντάζομαι δτι τόν ύπεράν- 
θρωπο κόπο τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
προσωπικού κ. Μιλτ. Λιδωρίκη νά 
έμπνεύση αύτήν τήν πειθαρχία 
καί τήν άψογη κοινωνική μας έμ
φάνιση, μετρίασε ό σεδασμό: 
μας καί ή τυφλή ύπακοή στίς ό- 
δηγίες του. ’Έτσι τό ταξίδι πα
ρουσίασε μίαν πολιτισμένη εκ- 
φράση τοΰ συνολικού πόθου μας

τοΰ άνθρώπου είνε. άλήθεια. τό νάν’ άντιπροσωπεύσουμε έπάξια τήν
άγαπημένη μας Ελλάδα στό έ- g ύπάρχουνε συνάνθρωποί
ξωτερικο, ετσι που να νοιωσουμε >' , . ,,χ
πρώτοι έμεΐς τήν έθνική περηψά-! του· μέ ^ ν  έργασία τους, με- 
νεια γι’ αύτή τήν έθνική τώ δντι I στήν περιοχή τήν πνευματική- 
καλλιτεχνική έκστρατεία. | ν“  συντελούνε σέ δ,τι έννοοΰμε

πρόοδο· καί άνέβασμα τοΰ πολιτι·

H ΙΚΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ EHEOPHiH
Μία συνομιλία τοθ συνεργάτου μσς κ. Γιον. 

Σιδέρη μέ τόν κ. "Αγγελο Σπαχή
Μιά άπό τίς πιό άκριδές χαρές πλισμένος, πηγαίνει πιό πολύ στήν

Φτάνοντας στό Μιλάνο — κατά 
τό βραδάκι — ή πρώτη μας δου
λειά ήτανε νά ρωτήσουμε άν έ
παιζε ή «Σκάλα» ή κοτνένα άλλο 
θέατρο. Στό πρώτο δέ σταθήκα
με τυχεροί. "Ομως στό «Τεάτρο 
Νουόδο»—ένα κομψότατο θέατρο 
—τό βράδυ παρακολουθήσαμε j 
μιά μοντέρνα ιταλική κομεντί μέ| 
τόν Ρ ο υ τ ζ ίρ ο  τήν Γκραμμά-;
τικα, τίού φάίνεταΊ να συνεχίζου
νε τήν παράδοση τοΰ καλοΰ Ίτα- 
λικοΰ θεάτρου. Το έργο ήταν τοΰ| 
Ρ. Σιμόνι: «Ή Χήρα».

Τήν έντύπωση τής παραστάσε
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

σμού μας. ’Έτσι, αύθόρμητα ό 
νοΰς μου πηγαίνει στόν κ. "Αγγε
λο Σπαχή. μιά φορά πού μέ άπα- 
σχολοΰν μόνο ζητήμοηα πού έχου
νε σχέση μέ τήν πρόοδο τοΰ θεά
τρου μας στίς διάφορες έκδπλώ- 
σεΐΓ, του, δτοα/ σκέπτομαι τό ρόλο 
τής σκηνογραφίας στήν έπιθεώρη
σ η .  . i f  1  .

Πάντα είδα μέ προσοχή τήν έπι
θεώρηση καί πίστεψα στήν ευθύνη 
τών δημιουργών της, γιοαί ό τίερισ 
σότερος έλληνικός κόσμος, πού εί
νε καί ό λιγώτερο πνευμοττικά έξο-
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0 «ΑΙΑΣ” ΚΑΙ Η «ΕΚΑΒΗ”
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ

Τοθ έν Ρώμη συνεργάτου μας κ. Ε, ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ
ΡΩΜΗ, Ιούνιος. — «Τό Έλλη

νικό θέατρο τών Συοτκουσών γεν
νήθηκε άπό τήν μεγαλοπρέπεια τοΰ 
Μεσογειακού ήλιου». Δέν θά μπο
ρούσε νά έκφρασθή κοτνείς διαφο
ρετικά γι' αύτό τό άριστούργημα

ων Ελλήνων. Τοΰ δευτέρου ή « 'Ε 
κάβη»· έκπροσώπησις τοΰ πιό λε- 
πτοΰ μητρικοΰ πόνου.

Παρ' δλους τούς 24 αιώνας πού 
έχουν περάσει άπό τόν καιρό πού

Μία σκηνή άπο την παράσταοη τη ξ «Εκάβη?» ποϋ έδό9η στο 'Ελλη
νικό θέατρο των Συρακουσών.

τής τέχνης. Εΐνε μιά άπό τίς δημι
ουργίες τοΰ άνθρώπου, πού δίνουν 
πνευμοπική χαρά γιά τήν άρμονία 
τών γραμμών καί τήν έξωτερική ά- 
πάδοσι τής τεχνικής των.

Σκεπτόμενος κανείς, βλέπει πόσο 
μεγάλη έπρεπε νά εΐνε ή ίδέα τοΰ 
καλλιτέχνη πού έδωσε τό σχέδιο 
σ’ αύτό τό μνηιμεΐο τής τέχνης, κα
μωμένο άπό πέτρα καί σκαλισμένο 
μέ μιά αρχιτεκτονική έξαρσι πάνω 
σ’ ένα λοφίσκο βραχώδη,, γιατί τό 
άρχαΐο θέατρο είνε σκαλισμένο καί 
δχι κτισμένο — έχει μείνει δέ Ιστο
ρική ή έκφρασις ένός περιηγητοΰ 
τοΰ 17ου αϊώνος, ό όποιος έλεγε: 
«Έφανταζόμην τό θέατρον τών Συ
ρακουσών διαφορετικό καί τώρα 
μοΰ δίνει τήν έντύπωσι δτι εΐνε 
φτιοιγμένο άπό μιά καί μόνη πέτρα, 
μέ τόν ίδιο τρόπο πού ό γλύπτης 
φαντάζεται τό άγαλμά του πάνω 
στόν άκατέργαστο δγκο τοΰ μαρ
μάρου».

Σ ’ αύτό λοιπόν τό θέατρο κάθε 
τρία χρόνια ξαναζούν οί άρχαΐοι 
"Ελληνες συγγραφείς. Τό ’ Ιταλικό 
’ Ινστιτούτο τοΰ Άρχαίου Δράμοσος 
έχει καθιερώσει έορτές τής ’Αρχαί
ας Έλλ. Τραίγωδίας. Στίς φετεινές 
έορτές διαλέχτηκαν δύο τροςγωδίαι 
τών γιγάντων τής άρχαίας τραγω· 
,διος, Σοφοκλέους καί Εύριπίδου.

Τοϋ πρώτου έδόβη' ό , «Αίας», ή. 
τραγφδία πού έκθειάζει τόν πιό ά- 
γ_νό κάί: υψηλό ήβωϊσ'ϋό τών άρχαί-·

γράφηκαν τά δυό αύτά άριστουρ- 
γήματα, γιά τούς θεατάς τών Συ
ρακουσών ήτο:ν ένας νεωτερισμός 
άπόλυτος. Γι’ αύτό τό κοινόν καί ή 
κριτική είχε τό θάρρος τής συζη
τήσεως, τής κρίσεως καί τής παρα
βολής, σάν νά έκρινε κανένα εργο 
τοΰ Ντ’ Αννούντσιο ή τοΰ Πιραντέλ 
λο ή τοΰ ’Ίψεν. Παρ' δλον τοΰτο, 
τήν πλειοψηφία τήν εΐχε ό Σοφο
κλής μέ τόν «Αίοιντα».

Καί γιά τίς δυό διαφορετικές τρα
γωδίες έχρησιμοποιήθηκε ή αύτή 
σκηνή, περισσότερο άπό άλλοτε οί 
δευθύνοντες δέν θέλησαν ν’ άσχο- 
ληθοΰν μέ άρχαιολογικές άναζη,τή- 
σεις σκηνικών Άρχαίας Έλλ. Τρα
γωδίας, πού πολλές φορές εΐνε άμ- 
φιδόλου κατοεγωγής.

Ό  άρχιτέκτων Pietro Aschieri 
προσεπάθήσε νά μεταψέρη σέ μιά 
μοντέρνα, άς ποΰμε, γλώσσα τό 
σύνολο τής έπίβλητικής έλληνικής 
τέχνης τής σκηνικής άοχ'.τεκτονι- 
κής — φτιάνοντας μιά τεράστια 
σκηνή, πού άπετελεΐτο άπό διάφορα 
όγκώδη τετραγωνικά ή τριγωνικά 
υψώματα καί μέ άμέτρητα μεγάλα 
σκαλιά Σ ' αύτή τή σκηνή τής γεω
μετρικής-.γραμμής. Τό σύνολο τής 
χορογραφίας καί τών δύο παραστά
σεων τόσον τών χορών δσων καί 
τών χορωδιών μπόρεσε νά προσθέ- 
ση ‘μερικές σκηνές έξαιρετίκές στό

(Συνέχεια είς τήν 6r\v σελίδα).

έπιθεώρηση κι' έτσι κινδυνεύει πε- 
ρισότερο άπό τόν συνήθως μορφω
μένο θεατή, πού συχνάζει στό δρα 
ματικό θέατρο, γιατί αύτός μπορεί 
καί νά άντιδράση ψυχικά σ’ ένα 
κακογραμμένο άπλώς ή καί σέ κα- 
κοανεδασμένο γενικά δράμα.

Ιστορικά ήμαστε άνοτγκασμένοι 
νά παραδεχτούμε δτι στόν τόπο 
μας ή ? έπιθεώρηση εύτύχησε νά 
συντελέση στό νά πάρη τή θέση 
της καί ή σκηνογραφία πλατύτερα- 
γιατί δέν εΐνε δά καί πολύ μακρυά 
τά χρόνια, πού μιά φάρσα κι’ ένας 
"Ιψεν '-Γτ(7ΐζό·\π·(̂ ,'<τ»χν ,·;προ'ζτό· {ττό 
ίδιο άκριδώς σαλόνι γιά ζημία 
καί τοΰ ένός καί τοΰ άλλου χωρι
στά καί τοΰ θεατή πάντα· έλειπε 
δηλαδή τό σκηνικό, ένα κομμάτι 
σημαντικό άπό τήν όλοκληρωμένη 
θεοττρική χαρά.

~ Σ  κηνογραφώντας κοπείς έργα 
τοΰ μουσικοΰ θεάτρου, μοΰ λέει ό 
κ. Σττχτχής, μπορεί νά παρουσιάση 
δουλειά πιό έλεύθερη, μπορεί ν’ ά
φήση τή φαντασία του νά καλπάση 
πρός δποιαν άναζήτηση ποθήσει· 
χωρίς νά δεσμεύεται άπό τήν κυ
ριαρχία τοΰ κειμένου πού στό δρα
ματικό θέατρο εΐνε άπαραίτητη, 
γιατί άλλέως, άν δέν ύποτοτχθοΰν 
δλα στό κείμενο καί στό σκηνοθέ
τη, διαταράσσεται ή αύστηρή συ
νοχή τών μελών του καί εΐνε φοα/ε- 
ρό πώς τοΰτο φέρνει δυσκολίες 
στήν έκπλήρωση τών δικαιωμάτων 
τοΰ λόγου· πού εΐνε τό κύριο,

—Νά, λοιπόν, συμπεραίνω, γιοαί 
ό σκηνογράφος τοΰ μουσικοΰ θεά
τρου μπορεί νά έχη μεγαλύτεοη έ
πίδραση γιατί μπορεί νά προβάλη 
πιό πολύ τήν άτομικότητά του καί 
νά γίνη περισσότερο πρωταγωνι
στής άπό τόν αύτοθυσιαζόμενο πολ 
λές φορές συνάδελφό του στό δρα
ματικό: ή φύση τοΰ μουσικοΰ θεά
τρου τό έπιζητεΐ.

Ό  κ. ’Άγγελος Σπαχής. ζωγρά 
φος ειρηνιστής, άξιόλογος, έχ£ΐ μέ 
τό θέατρο έπαφή παλαιότερη· σχε
δόν άπό τίς πρώτες ιτου έμφανί- 
σεις έκανε σκηνογραφίες' πάρα πο
λύ νέος εΐχε σκηνογραφήσει τόν 
«Κόκκινο μύλο» τού Γιοα/νουκάκη 
(1925), υστέρα* κατά σειρά τό 
«Μάτι τής γάτας» τοΰ ίδιου, τόν 
«Παπαγάλο» τοΰ Βώττη (1927), 
τό «Παρί - Ψυρρή» πιό πρίν- τόν 
καιρό πού'είχε γραφείο διακοσμη 
τικών έργασιών μέ τόν κ, Καστα- 
νάκη, καθώς καί τόν «Κύκλο μέ 
τήν κιμωλία» τοΰ Κλάμποντ καί 
τόν «"Ορκο τοΰ πεθαμένου» τοΰ 
Ποηταντωνίου στήν «Έλευθέρα Σ κη 
νή». τό «Μελτεμάκι» τοΰ Χόρν καί 
τήν «Εκάβη» μέ τόν Φ. Πολίτη στό 
Στάδιο. Μετά τήν «Έλευθέρα Σκη
νή» ό κ. Σπαχής δέν έργάσθηικ,ε σέ 
θέατρο παρά στά 1936 στό θίασο 
Αλίκης, δπου άνέδασε τήν «Άγια 
’ Ιωάννα» τοΰ Σώ καί τόν «Παπα- 
φλέσσα» τοΰ Μελά καί μαζί μέ τόν 
Μελά τό «Ρ όδο τοΰ ' I σπαχάν» τών 
Εύαγγελίδη — Σακελλαρίου καί τή 
«Γαρ&ένια» πέρυσι τών ιΰιων στό 
«Λυρικό».

Ό  κ. Σπο?χής καί στήν πιό ζω 
γραφική του έργασία έχει κάτι τι 
θεατρικό καί στήν τωρινή τήν ώ- 
ριμώτερη ήλικία του στρέφεται μέ 
ζωντανό ένδιαφέρον στήν έπιθεώ 
ρηση χωρίς ν’ άποβλέπη κυρίως 
καί μόνο στό τυχόν ύλικό μέρος, 
γιατί :

—"Εχουμε, μοΰ λέει. τήν υποχρέ
ωση τοΰ τελείου δσο μποροΰμε κά
θε στιγμή, δσο κι’ άν περιορίζεται 
ή δυνατότητα νά δώσουμε πάντα έ
κεΐνο πού φοτντασθήκαμε γιοαί τά 
θέοττρα συνήθως έχουν μικρές καί 
άκατάλληλες σκηνές, πού παρου 
σιάζουν ξαφνικά προβλήμοπτα άπρο 
σδόκητα, πού πνίγουν τίς προθέσεις 
κι’ άκόμα πρέπει νά δώσουμε στό 
κοινό έτσι έκφρασμένη τήν καλλιτε

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗ! ΕΙ

ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΜ Ε 
Κ Ι ' Ε Μ Ε ΙΣ

Διεύθυνσις τής «Γαλλικής 
Κωμωδίας» καινοτομώντας 
στόν καταρτισμό τοΰ δρα

ματολογίου τοΰ περιφημότερου 
καί άρχαιοτέρου θεάτρου τής 
Εύρώπης γιά τό έτος 1939—1940 
άφήκε περισσότερη άπό κάθε άλ
λη φορά θέση στά σύγχρονα έρ
γα. χωρίς δμως καί νά παραμελρ 
έντελώς τό κλασσικό δραματολό
γιο.

Τριάντα περίπου έργα συγχρό
νων Γάλλων συγγραφέων περι
λαμβάνονται στό πρόγραμμα τοθ 
βεάτρο^ ποΰ άπό αύτά τά δέχοτ, 
θά παιχθοϋν γιά πρώτη φορά. Ά 
κόμα καί έργα συγγραφέων πού 
δέν μποροΰσοτν άλλοτε νά προ
σεγγίσουν στή «Γαλλική Κωμω
δία», δπως τών Σασά Γκιτρύ καΐ 
Ζάν Κοκτώ, άναφέρονται στό 
πρόγραμμα.

Ό  «Οίκος, λοιπόν, τοΰ Μολιέ
ρου» συγχρονίζεται. Δέν νομίζετε 
π ώ ς πρέπει κοαά παρόμοιο τρόπο 
νά συγχρονισθοΰμε κι! έμεΐς; ί

ΕΔΩ Α Ρ Κ Ε Ι

Ο ί Γάλλοι κριτικοί έκφράζον 
ται μέ πολλή πικρία γιά τήν 
κατάκτηση μεγάλου μέρους 

τών Παρισινών θεάτρων άπό τίς 
μεταφράσεις έργων ξένων συγ
γραφέων.

«’Άλλοτε—λένε—καί μέχρι πρό 
όλίγων άκόμη' χρόνων, ή Γαλλική 
,σκηνή έτροφοδοτοΰσε όλόκληρο 
τόν κόσμο. "Εφτανε νά έπιτύχη έ
να έργο θεοοτρικό στό Παρίσι, γιά 
νά ζητηθή άμέσως τό δικαίωμα νά 
μεταφραστή σ’ δλες τίς γλώσσες 
τοΰ κόσμου. Σήμερα δοΐνειζόμεθα 
τίς όπερέττες μας άπό τήν Ούγ- 
γαρία, παίρνουμε τά εύθυμά μας 
θεάματα άπό τήν κεντρικήν Εύρώ
πη., καλούμεθα νά συγκινηθοΰμε μέ 
τά δράματα Βορειοαμερικοαών ή 
Καναδών συγγραφέων καί διαθέ
τουμε έκλεκτές μας σκηνές γιά ν’ 
άνακαλύψουμε τίς μεγαλοφυΐες 
συγχρόνων Βαλκανικών καιρών. 
Καιρός εΐνε νά έπανεύρωμεν έαυ- 
τούς».

Αύτά είπαμε τά γράφουν οί Γάλ
λοι κριτικοί. Έδω άρκεΐ νά έμφα- 
νισθή άπό τή σκηνή ένα πρωτότυπο 
Έλληνικό έργο γιά νά τοΰ ψάλουν 
τόν άδόξαστο οί "Ελληνες κριτικοί 
καί νά παιχθή ένα οίασδήποτε ά- 
ξίας ξένο έργο γιά ν’ άνακηρύξουν 
τόν συγγραφέα του Αισχύλο, Σαίξ
πηρ ή Μολιέρο.

Π Ε Ρ ΙΜ ΕΝ Ε Ι ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ — τοΰ θιάσου 
Μακέδου — κ. Μανέλης, κα
τήγγειλε στήν ’Επιτροπήν Ά  

δείας τήν συνάδελφόν του δεσποι
νίδα P it o c v  Δημητρίου, γιατί ή τε
λευταία άρνεΐται συστημοαικά νά 
έμφανισθή σέ σκηνές, δπου παίζει 
καί αύτός, μέ τήν δικαιολογία πώς 
σύμφωνα μέ τό συμβόλαιό της μό
νον μέ πρωταγωνιστάς. θά έμφοη/ί- 
ζεται άπό τή σκηνή.

Ή  Έπιτροπή, δπως ήταν φυσικό, 
δέν απασχολήθηκε μέ τήν προσφυ
γή τοΰ κ. Μανέλη, λόγω άναρμο- 
διότητος.

‘Όμως περιμένει κάποιαν άπάν
τηση τό έρώτημα πού έκανε στήν 
’Επιτροπή ό προσφυγών ήθοποιός:!

— "Αν δλοι οί πρωταγωνιστές 
κάνουν γιά δλους τούς ήθοποιούς, 
πού άκόμη κατά τήν άντίληψί τους 
δέν είναι ισάξιοί τους, δ,τι καί ή 
δνίς Ρίτα Δημητρίου σέ μένα, πώς 
θά γίνουμε έμεΐς μιάν ήμέρα πρω
ταγωνιστές, ocv ύποτεθή πώς έχου
με τίς άπαιτούμενες πρός τοΰτο Ι
κανότητες, ώστε νά τύχουμε τής τι 
μής νά παίξουμε κάποτε μαζί 
της;

Τά «Παρασκήνια» έ νόμισαν πώς 
άπάνω στό ζήτημα αύτό, πού δέν 
εΐναι καί τόσο μικρό, θά έπρεπε νά  — ---- ----------------- c i v v a i  rv.vA«. ι ν ^ υ  ρ , ι ι \ ρ υ ,  t u p c i i c .  νκ

(Συνέχεια ε ίς ’.τήν 6ην σελίδα), Ιάκουσθοΰν οί γνώμες τών έν&ιαφε-
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ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
Ιδρυτής; Δ. ΜΟΣΧΟΓΙ ΑΣ 

ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΑΙ
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

* έξάμηνος > 70
Iουρκίας έτησία Λ. I. I
Αίγυπτου > Γρ. Δ. 50

'Αμερικής » Δολλ. 3 
Πάσα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν ύιχογραφήν 
ιοΟ Δι«υθυντο0 καί τήν 
σφρατγΐδα τοΟ περιοδικοϋ. 

Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ 
Παιταρρηγοπούλου 4

ρομένων, άλλά καί έκείνων, πού 
λόγω τής θέσεώς τους, δπως 6 κ. 
Πρόεδρος τοϋ Σωματείου Ήθο- 
πο*ών, είναι ένδεδίΐγμένοι νά δί
νουν τΙς κατάλληλες λύσεις σέ τέ
τοιου είδους καλλιτεχνικές διαφο
ρές.

ΑΠΟΣΤΟΜ Ω ΤΙΚΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κ. Κοτοπούλη «μέ φρέσ:;ες 
έντυπώσεις καί, άνοτνεωμέ- 
νες δυνάμεις άπό τό ταξίδι 

της στό Παρίσι» όπως είπε ή ί
δια, £φ&ασε τήν περασμένη Τε
τάρτη στή Θεσσαλονίκη κ" έκανε 
έναρξη τών παραστάσεων τοΰ θι
άσου της χθές δράδυ μ’ έλληνικό 
έργο: Τήν «Στέλλα Βιολάντη» 
τοϋ κ. Ξενοπούλου, άπόψε δέ έμ- 
φανίζεται ό κ. Β. Λογοθετίδης σέ 
δεύτερο έλληνικό £ργο τό «Καλώς 
ήρθες» τοϋ κ. θ. Συναδινοΰ.

Ή  μεγάλη μας καλίΛτέχνίς μέ 
τόν τρόπο αύτό δίνει μιάν άποστο 
μωτική άπάντηση στούς άνόητους 
έκείνους, πού λένε πώς δέν ύτιάρ- 
χει δραματική παραγωγή στήν 
Ελλάδα.

11-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1879

Στό «"Αντρο τών Νυμφών» παί
ζει αύτή τήν έποχή θίασος Βαριετέ 
μέ Γερμοτνίδες κυρίως άρτίστες, μέ 
λίγα άνατολίτικα, μ’ “ Ελληνες κω
μικούς καί μέ παντομίμες.

— 14 Ιουνίου: Στό «Μένανδρο» 
ή «Γαλάτεια» ·?ϋΰ Βασιλειάδη κοίί ή 
κωμωδία ό «Έξάδελφος».

— 14 ’Ιουνίου: «Γεροντοπαλλή-
καρο» τοΰ Σαρδοΰ. Τό «Γεροντο- 
παλλήκαρο» είχε πρωτοπαιχθή πέ
ρυσι, 26 Αύγούστου και ήτανε κω
μωδία χαρακτήρων. Τό είχε μετα
φράσει ό Άλ. Λεονάρδος. Είχε καί 
τραγοΰδι, πού τό είπε ή κ. Έλ . 
Χέλμη. Φέτος δέ γίνεται λόγος γιά 
τό τραγοΰδι. Δέν ήτανε άλλως τε 
πιά ή κ. Έλ . Χέλμη στό θίασο.

— 14 'Ιουνίου: Στή Χίο παιζό
τανε ό «Λεωνίδας έν θερμοπύλαις» 
τοΰ Πισδ, μετάφρασές Α. Βλάχου, 
ώς τιμητική τής πρωτοτγωνιστρίας 
Αικατερίνης Δρακοπούλου. Μέρος 
Β * «ό Μάϊος. άσμα ψαλησόμενον 
παρά τής εύεργετουμένης καί τής 
δ. Μελπομένης», μέρος Γ ' «Τρεΐς

έ. δόσεις μιάς έπιστολής», κωμω
δία άστειοτάτη, έν ή θά διδάξωσι 
ή κ. Αίμ. Δρακοπούλου, Εύαγ. 
Ξανθοπούλου — ή κατόπιν διάσημη 
Παρασκευοπούλου — ό ’Αντώνιος 
Τασόγλου καί ό Ήρ. Χαλκιόπου- 
λος — νπού γέρος έπαιζε καί στά 
δικά μας χρόνια.

—Ή  εύεργετουμένη στέλνει καί 
προσκλήσεις μέ τά έξής : «Μετά 
θάρρους άναγγέλλω τήν προς δφε- 
λός μου ταύτην παράστασίν καί πα 
ρακαλώ ύμάς, δπως διά τής συνή
θους γενναιοδωρίας σας ύποστηρί-

— Χθές βράδυ ϊκανε έναρξη τών παρα
στάσεων του ό θίασος της κ. Κατερίνας 
Άνδρεάδη μέ τό έργο τοΰ Μπέρναρ Σώ : 
«ΓΙυγμαλίων».

— Σ τό «Λυρικό» έξακολουθοον ot δο
κιμές της νέας έπιβεωρήσεως « Σ φαϊρα 
εΐνε καί γυρίζει» τών κ. κ. Γιαννοοκάκη— 
Παπαδοποΰλου.

— Ή  πρώτη της άνωτέρω έπι&εωρή. 
σεως θά δοθη τό προσεχές Σά®®ατον.

— Σ τόν θίασο του «Λυρικοΰ» προσελή. 
φθη ό ήθοποιός κ. Σ  τυλιανόπουλος, πού 
σ’ αύτόν άνετέθη άπό τόν καλλιτεχνικόν 
Διευθυντήν κ. Κοκκίνην ή διεύθυνσις τής 
σκηνής.

—  Στόν αύτόν θίασο προσελήφθη, πα
ραιτηθείς τής ιδέας νά σχηματίση δικόν

c ,, . „  c . — , του θίασον, ό τέως σύμβουλος τοΟ Σ  ω-ξετε, ην μέχρι τουδε προς ή μας έ-, ματε(ου ’ Ηθοποιών κ Δ. Σ  ιμό-πουλος. 
δείξατε, τιμήσατε δε καί τήν έσπε _  * 0  Θ Ια σ ο ς  Οικονόμου, πού παίζει
ρίδα μου ταύτην. Πεποιθυΐα είς τά 
γενναία αίσθήμοττά σας έκφράζω 
έκ προοιμίων τήν έγκάρδιον εύγνω- 
μοσύνην μου». Αύτά κατά τό πρό
γραμμα διανομής.

—17 ’ Ιουνίου στή Χίο «παραστα- 
θήσονται οί τοΐς πδσι γνωστοί Ε 
ρωτευμένοι Μυλωνάδες». Ή  Παρα
σκευοπούλου κάνει τήν Κίττα τήν 
κόρη τής Συλδέστρας καί ό Ήρ. 
Χαλκιόπουλος τόν Τσεκΐνο!

γιαν. σιδ.

Η Ε Π Ι Δ Ε Ι Ξ Ι Σ  ΧΟΡΟΥ Τ Η Σ  ΣΧΟΛΗΣ 
Τ Ι Λ Ν Τ Α  Ν Τ Ε  Β Α Ί  Ν Τ Α  Φ Ο Υ Λ Τ Ο Ν

Τήν περασμένη Κυριακή τό 
πρωΐ ή γνωστή καλλιτέχνις τβΰ 
χορβΰ κ. Τίλντα ντέ Βάϊντα—Φ-cu

ΘΕΑΤΡΟΝ

ΙΑΜΑΡΤΖΗ
Τηλ. 53-588

θίασος

ΜΗΑΙΑΔΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Συνεργασία

Κ. ΜΑΥΡΕΑ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ- 
ΓΙΑΝΝΙΔΗ

Πρωταγωνιστούν

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

ΠΕΜΠΤΗΝ -  Ϊ Α 8Β Α Ι 0Ν
ΛΑΤΚΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

δειξη.
Ή  κ. Βάϊντα παρουσίασε μικρά 

ποίιδιά, στά όποία είχε διδάξει τβ 
πιό ζηλευτό πράγμα: τήν άφέλεια 
καί τή χαρά.

'Όλα αύτά τά παιδικά πρςσωπα 
τών 6—10 χρόνων έλαμπαν άπβ 
χαρά, άπβ χαρά πβύ δινβυν τά παι. 
δικά ξένοιαστα χρόνια. Ή  κ. Βάϊν 
τα είνε άξια θερμών συγχαρητη
ρίων γιατί άντί νά Syrj μέ τίτλους 
τβϋς όποιους και έχει, — έχουν 
γραφή πβλύ καλές κριτικές στον 
ξένο τύπο — καί κομπορημοούνες 
δέν δέλησε παρά νά μάς άποδείξη 
οτι στήν φετεινή χρονιά κατώρδω 
σε σ’ δλα αύτά τά παιδιά, άγβρια 
καί κορίτσια, νά τούς διδάξη τή 
χαρά ποϋ φέρνει ό χορός, νά τβύς 
όιδάξη ρυδμό καί χάρη, άπβφεύ- 
γοντας κουραστικά γυμνάσματα 
πβύ γίνονται μόνο γιά εντυπωσια
κούς λόγους καί δέν έχουν κανέ
να άλλο αποτέλεσμα παρά νά φέρ
νουν κούραση καί νά παραμορφώ
νουν τά σώματα.

Ή  κ. Βά'ιντα έκτός άπό ένα χο
ρό πβύ χβρευσε ώς σολίστ, μέ πολύ 
τέχνη, παρουσίασε καί μιά μαδή 
τρια τελειόφοιτο τής τάξεώς της 
στό Έλληνικό Ώδεΐο τήν δίδα Μι 
ράντα Βούλγαρη πού φανέρωσε 
μέ τβύς χορούς της βτι έχει ρυδμό, 
χάρη καί καλή τεχνική καί δτι 
είνε άντάξια μαδήτρια τής δασκά 
λας της.

Ή  μικρή "Αννα Χαρίση μαδήτρια ,^ Ρ ι,ν  τελειώσω δέν μπβρώ νά 
τρc Σχολής Χορού τής κ. Τίλ</τ« ί ΜΠν άναφέρω ένα εξαιρετικό τα- 
Ιϊάιντα πβύ έσημείωσε τόση έπι- i λέντο πού κρύδεται μέσα σ’ ένα 
τυχία ,οτήν i  iiJfikJn τής Σχολής Ϊ κοριτσάκι 6 ;.·ρονών. ΤΗταν κάτι 
πβύ δο&ηκε τήν περαϊμενη .Hv- ! τ°  πρωτοφανές ή χάρη αύτβύ τβΰ 
ρι?κη στό δέατρο ι.'Αργυρβπβύλου» I παιδιβΰ και ό ρυδμός τβυ.

. 1 ΤΗταν μιά μεγάλη έλπίδα δτι
λτον έκαμε μια έπιδειξη μέ τίς καί στήν γενιά πβύ έρχεται "ά έ. 
μαδή.τριές της στό δέατρβ Άργυρο ξακολβυθήσβυν νά ύπάρχουν χα- 
πβύλβυ. Πβλύς κόσμος παρηκβλβύ- ριτωμένες γυναίκες, 
δησε τήν τόσο έπιτυχή αύτή έπί-1 ’ χ ,

01 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΜΠΑΡΕ
TO AHAKOINQBEN ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! ΑΔΕΙΑ!

μέ Ικανοποιητικώτατες είσπράξεις στήν 
Καδάλλα, θά μεταδη μετά τήν Λνοτχώ- 
ρηση του θιάσου τής κ. Κοτοπούλη στήν 
Θεσσαλονίκη καί θά δώση σειράν παρα
στάσεων οτό έκεΐ θέατρο «Ήλόσια».

— Τήν προσεχή έβδομάδα άναχωρεΐ 
γιά περιοδεία θεατρικόν δραματικόν συγ 
κρότημα ύπό τήν διεύθυνσιν του κ. Κου
κούλη.

— Τό συγκρότημα αύτό, πού θά κάμη 
Μναρξη της περιοδείας του άπό τή Λα
μίας δπου και θά έγκαινιάση τό νέο θερι
νό θέατρο, τό άποτελοΰν ol κ. κ# Γ. 
Πλούτης, Περράκης, Τζιψός, Σπ . Μου. 
σούρης, Χατζηπαυλής, Βερμάτος καί ol 
κυρίες Ρίτα Σφήκα, Μπαλαδήμου, Τζι. 
φοΟ̂  Βεάκη καί Δελετάρη.

— Τό «ΛοΓ(κό» θέατρο του Παγκροπίου 
δέν θά λειτουργήση έφέτος, γιατί έκρίθη 
άπό τήν άρμόδια ύπηρεσία ώς άκατάλ- 
ληλον.

—  Πρός στιγμήν ίγινε σκέψη νά με- 
τατρατΓη σέ θίασο ό έπί της πλατείας κι. 
νημοττογράφος «Τιτάνια» όπου θά έπαι
ζε όπερεττικός θίασος μέ πρωταγωνίστρια 
τήν κ. 'Ολυμπία Ριτσιάρδη — Καντιώτη.

— *Η σκέψη δμως αύτή έματαιώθη τήν 
τελευταίαν στιγμήν^ διότι έξηκριδώθη δ. 
τι ή σκηνή έχει μόνο βάθος 2 1)2 μέτρων 
δέν έπαρκεΐ δέ διά τάς άνάγκας του θιά
σου.

—  *0 όπερεττικός θίασος του κ. Ν. 
Σύλδα μετά δεκαπενθήμερον θά μεταδη 
στάς Πάτρας, δπου και θά διαδεχθη στό 
θέατρο «Λυρικόν» τόν έκεϊ ευρισκόμενον 
δραματικόν θίασο του κ# Κουνελάκη.

—  Ο Ι διαπραγματεύσεις μεταξύ τής κ 
Κατερίνας ’Ανδρεάδη καί του κ. Κώστα

Μουσούρη περί προσλήψεως του τελευ
ταίου στόν θίασο της πρώτης, έναυάγη. 
σαν όριστικά.

— Τό θέατρο «Άθήναιον» κατά πάσαν 
πιθανότητα θά παραχωρηθη στόν κ. Μα
νώλη Καλομοίρη γιά δλη τήν θερινή πε
ρίοδο.

— Σ έ  περίπτωση που θά πραγματοποι. 
ηθη ή άνωτέρω παραχώρηση στό «Α θη 
ναίο» 4—5 φορές τήν έδδομάδα θά δύ- 
δωνται μελοδραματικές παραστάσεις, ύπό 
τήν καλλιτεχνική έποπτείαν το0 κ. Καλο
μοίρη.

— Τό ερχόμενο Σάδδατο στο «Περοκέ»
'

*Η <51$ Μυριάνα Άντούλα ή όπτοία 
μ«ϊ'ι μέ τόν κ. Ντϊνβν Παηπάν 
έμφανί^εται στην «νΟασι» σέ δια
φόρους κλασσικούς και μοντέρνους 
χορούς. Τό άνωτέρω $ευγος είνε 

της Σχολής του κ. Γριμάνη
άρχίζει σειρά παραστάσεων μέ τόν «*Α. 
γαπητικό της Βοσκοπούλας» ό θίασος 
τοΟ κ. *Ιωάν# Ρούσσου μέ πρωταγωνί
στριαν τήν κ. Κόκοη> Δεσαλέρμο.

— *Αποκατασταθέν«>ς του καιροΰ ό 
θίασος Ήρους Χαντά — Πρινέα, έπανέλα- 
δε τάς παραστάσεις του στό βερινό θέα 
τρο της Θεσσαλονίκης «Μέγας 'Αλέξαν
δρο ς».

—  Α Ι είσπράξεις ύπερικανοποιητικές, 
δεδομένου δτι μόνον τό περασμένο Σ αδ 
δατοκύριακο τό έργο «Ρ'άδα τ* 'Απρίλη» 
τοΟ κ. Καρακάση έπροτ^ατοιτοίησε βΐσ. 
πραξιν 70 χιλβ δραχμών.

— ‘Ο θίασος άρέσει καί χειροκροτεί
ται μ' ένθουσιασμό.

— Ή  'Επιτροπή Άδείας έχορήγησε 
άδειαν χορωδού οτήν δίδα Δώραν Ρέντη 
καί τόν κ. Λεωνίδαν 'Ορφοογίόν.

— Στήν Έπιτροπή Άδείας προσέφυγε 
ή ήθοποιός κ. Μανά Παπαδοπούλου τοΟ 
ύπό τήν διεύθυνση του κ. Κουνελάκη συ- 
νεταιρικοΟ θεατρικού συγκροτήματος.

— *Η έν λόγω ήθοποιός έζήτησεν δπως 
άπαλλαγ^ της ύποχρεώσεως ν* άκολου- 
θήση τόν θίασον σχήν περιοδεία του γιά 
καλλιτεχνικούς και οικονομικούς λόγους.

— Καλλιτεχνικούς λόγους άνέφερε τό 
δτι ή έν γένει συγκρότηση του θιάσου, 
άλλά καί τό άνέτοιμον αύτοΟ δέν του έπι. 
τρέπει ν* άπευθυν^ σ’ §να κοινό δπως 
χών Πατρων^ που άπ* αύτάς πρόκειται νά 
κάνη έναρξη τών παραστάσεεών του.

— Οικονομικούς, τό δτι καί o l έπocvεu 
λημμένες λόγω τής κακοκαιρίας άναδολές 
της άναχωρήσεως τοΟ βιάσου έδημιούρ. 
γησαν νέες οίκονομικής φύσεως ύποχρε- 
ώσεις στούς ήθοποιούς, χωρίς νέαν έ- 
πομένως προκοηταδολή δέγ εΐνε δυνατόν 
σ’ αύτούς ν ' ‘άvocχωpήσoυv.

—  Ή  'Επιτροπή Άδείας ύπενθύμισε 
στό θίασο πού είχε προσέλθει έν σώ. 
ματι ένώπιόν της δτι εΐνε συνεταιρικός, 
άκόμη δέ δτι δταν ύπέγραψαν γιά νά έ- 
νισχυθουν άπό τό Ταμεΐον 'Εργασίας έ. 
γνώριζαν τήν καλλιτεχνικήν δυναμικό
τητα χου θιάσου καθώς καί τΙς πόλεις 
που θά έπεσκέπτετο καί δτι προκατ^χ. 
δολήν δέν δικαιούνται νά ζητήσουν άπό 
κανένα, έφ' δσον? λόγφ του είδους τοΰ 
θιάσου^ έργαδότης δέν ύπάρχει^ δλοι, 
δηλαδή, ol ήθοποιοί έχουν i j a  δικαιώ
ματα καί ϊσας ύποχρεώσεις#

— Τό Τζχμεϊον Έργασίας ένίσχυσε διά 
συμπληρωματικού δανείου έκ πέντε χιλ. 
^Ρο^μών δλους τούς θιάσους πού είχαν 
λάδει άπ* αύτό δάνειον καί που λόγφ 
της κακοκαιρίας Εμειναν στάς Αθήνας 
χωρίς έργασίαν έπί δεκ<χπενθήμερον.

—  Σό&ν νά μήν ήταν άρκετή ή κακο
καιρία δάλ&ηκοτν καί τά τυπογραφικά 
λάθη νά μειώσουν στό έλάχιστον τΙς 
είσπράξεις τών θεάτρων.

—  ΕΙδήσείς άπό τήν Κύπρον Αγγέλ
λουν δτι ή έναρξις του θιάσου Άργυρο
πούλου έγινε στο χειμερινό θέατρο λό. 
Υφ «καταρρακτώδους δροχής».

— Εννοείται πώς τόν Αντίχτυπο έδο- 
κίμασαν ol είσπράξεις που δέν ήσαν τό
σον Ικανοποιητικές 6 tον <Κνεμέν#ο*το.

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

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κινηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμ4 >ω· 
νίαι.
Δήμοι, Σ  ωματεΐα, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ· 300 

Πασα άηόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΰ ΔιευθυντοΟ καί τήν 
σφραγίδα τοϋ περιο£ικο0 εΐ- 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑ ΤΣΑ Ν Η Σ 

Δαμάρεως 4.

Η ΟΠΕρΤπΓοί 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΑΑΑ

Μας γράφουν άπό τήν Καδόιλλοιν 
πώς μέ έζαιρετικήν κοσμοσυρροήν 
καί μέ πρωτοφανείς δι’ έπαρχιακόν 
θίασον εισπράξεις, συνεχίζονται έ
κεΐ at παραστάσεις τής όπερέττας 
Οικονόμου.

‘Η όπερέττα Οίκονόμου περιλαμ-
Η Ε

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑ ΡΑΣΤΑ ΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μέχρι τής χθές ό τηλέγραφος ΐ.ί- σις τοΰ έλληνικοΟ θιάσου θά παρά- 
χε διαδιβάσει  ̂ τίς έζής πληροφορίες σχη διανοητικήν τέρψιν. 
σχετικά μέ τήν άφιξιν τοΰ θιάσου ’ 
τοΰ Βασιλικού θεάτρου στό Λον
δίνο καί τίς παραστάσεις πόύ έδω
κε έκεϊ

Στούς Κυριακάτικους «Τάϊμς» 
τής 16ην τρ. μηνός ειδικός συνερ
γάτης τους δημοσιεύει άρθρο του, 
πού σ’ αύτφ γράφει :

'«Τά μέλη του Βασι\ικοϋ θεά-

Ή  ’Επιτροπή Άδείας Άσκήσε
ως τοΰ Επαγγέλματος τών Ήδο- 
πβιών έξέδωκε την κάτωβι εγκύ
κλιον:

Έπειδή ί·κ της μέχρι τοΰδε έ-

πιτρέπεται καί έπ’ βύδεμιά προ- 
φάσει ή παραμβνή τής ήδοποιοΰ ή 
χορεύτριας είς τά κέντρα ταΰτα 
μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ μέρβυς 
της, έτι δέ αύστηρβτερα, άπαγο- 

φαρμβγής τής ύπ’ άριδ. 20 τβΰ 'έ-) ρεύεται ή περιφβρά της μεταξύ 
τβυς 1937 άπαγορευτικής έγκυκλί- τών δαμώνων ή ή άναστροφή μετ’

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜ ΙΟ  ΤΗΣ ΟΞ
ΦΟΡΔΗΣ

Τό «’Αθηναϊκόν Πρακτορειον» 
μετέδωσε προχθές τό κατωτέρω τη
λεγράφημα περί τών παραστάσεων 
τοϋ«Βασιλικοϋ θεάτρου» στήν ’Αγ
γλία» :· ,

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 15 Ιουνίου. (Άθη-

Η ΕΠΙΑΕΙΞΙΣ ΧΟΡΟΥ 
ΤΗΙ ΠΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑΗΟΒ

Ή  δευτέρα έπίδειξις ρυ&μικτίς 
γυμναστικής καί κλασρικοΰ μπαλέτ- . > (
του τής σγολής Μοριάνωβ,, πού I-1 χρι σήερον είς τήν Καδάλλαν 1̂6

|36νει περί τά 35 πρόσωπα έκ τών 
πλέον έκλεκτών τοΰ μουσικοΰ μας 
θεάτρου, μπαλλέττο πέντε χορευ
τάς καί πλήρη όρχήστραν.

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έ σημείω
σαν τά έργα «Γκρεμισμένη φωληά* 
«Γαρδένια», "«Βεντάλια», «"Ονειρό 

μου σύ γλυκό», είς τά όποια παίζει 
ή νεοφώτιστος χαριτωμένη σουμ* 
πρέττα δνίς "Αννυ Μιμόζα.

’Επίσης πολύ άρέσουν at δεσποι* 
νίδες Κούλα Νικολαΐδου, Περωτη, 
Φ. Ντάδου, ό Αυλωνίτης, ό Στολίγ- 
κας, ή κυρία ’Αλεξάνδρα Δέλτα.

Ό  Παρασκευας ΟΙκονόμου, έπί 
κεφαλής τοΰ καλοΰ αύτοΰ συγκρο- 
τι̂ αατος, καταχειροκροτεϊταΐι είς 
δλας τάς έμφανίσεις του.

Ό  θίασος έπραγματοποίηορ μέ

τρου, γράφει, άνέδειξαν τάς Άθή- A ^ n n m u n , id Ιουνίου. (Αθή
νας ώς τήν πρωτεύουσαν τοΰ δρά- | vot' Kovi_P/PptK'r°P ELOV) Τό Πρακτο- 
ματος είς τήν 'Εγγύς ’Ανατολήν.
Μέλη τοΰ άγγ'λικοϋ θιάσου «”Ολντ

βυ τής ’Επιτροπής Άδείας έν σχέ- 
σει μέ τάς έργα$ομένας ήδβπβιούς 
καί χορεύτριας τβΰ μβυσικβΰ βεά
τρου είς καμπαρέ διεπιστώδη,' βτι 
αύται άνέλαδβν έργασίαν είς πα- 
ρβμοια νυκτερινά κέντρα διασκε- 
δάσεως έκ μόνου τβΰ λόγου τής 
έλλείψεως έργασίας έν τώ 8εά- 
τρω — Ιδία κατά τήν' χειμερινήν 
περίοδον — ή ’Επιτροπή τροπβπβι- 
οΰσα τήν ώς άνω εγκύκλιον' διευ
κρινίζει, δτι ή έργασία εις τά κέν
τρα ταΰτα συγχωρεΐται έφόαβν 
περιορίζεται άπβκλειστικώς καί 
μονόν εις τήν έκτέλεσιν τβΰ μου
σικού ή χβρευτικβΰ μέρβυς τής 
έργα$ομένης.

Έ ν  βύδεμιά δμως περιπτώσει έ-

α°τών μέ ύπβχρεωτικήν ή μή κα- 
τανάλωσιν πβτβΰ.

Λιά πάσαν παράδασιν τής έγκυ- 
κλίβυ ταύτης ή ’Επιτροπή έπιφυ- 
λάσσεται νά έπιδάλη αύστηρβτά- 
τας κυρώσεις έξικνουμένας καί μέ
χρι τής όριστικής άφαιρέσεως τής 
Αδειας της ήδοποιοΰ fi χορεύ
τριας.

Πάντως είς τά ώς άνω νυκτερι
νά κέντρα δέν συμπεριλαμδάνον- 
ται τά καφωδεία είς τά όπβΐα ό- 
πωσδήποτε απαγορεύεται ή συμ
μετοχή, ύφ’ οΐονδήπβτε τύπβν, 
τών έφωδιασμένων δι’ άδειας ά
σκήσεως τοΰ Επαγγέλματος τοΰ ή- 
θοποιοΰ, χβρευτβΰ κ.τ.λ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓ.ΔΟνΣΤΑΜΠΑΝΙΙ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ό Σ  Ο ΔΟ Ν ΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4—8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

Μ ΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΜΑΤΙΕΣ - ΦβΗΝΕί
Γυναικείας μεταξωτές χωρίς έλαττώματα 
λεπτές, μεγάλης άντοχής «Μάτ» Δρ. 40
Πολΰ λεπτές % 45
’Αράχνη Ζωϊκή μέταξα * 75
Κομπινεζόν ΖέρσεΟ μεταξ. φίνα » 85
Κ  ιλάττες » » » » 35
Μπλουζάκια γυν. * » * 1 4 0
“Υποκάμισαι —  Φανέλλες — Έσώ ίρακα 

0cv6p5)v μεταξωτά ΖέρσεΟ πάμφβηνα 
Προσέξατε τήν Διεύθυνσιν:

Μ . Δ . Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Τ Ο ν  
Χαδρίου 1 &

Πάροδος Κ ολοκοτρώνη

ΜΑΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚ
ΘΕΑΤΡΟΝ «ΔΕΛΦΟΙ’’

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

Ο ΑΤΤΙΚ
Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Ζ Ε Ι  

Τ ό 7ετές παιδί θαΰμα ΝΙΝΗ ΖΛΧΑ 
καί όλόκληρη τήν ΜΛΗΤΡΑ 1939

ΣΟ Ν ΙΑ  ΚΟ ΥΡΤ ΙΔ Ο ΐ 
Λέλα Πασσαλή 
Γ ιούλικα 
Μπεχ(γκα 
Λίζα
Χρωμάτωφ
Ρεποΰσης

ΙΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Όρέστης Λάσκος 
θεοδ. Άγγελόπουλος 
Λέανδρος 
Ζαζάς
Κ. Άλμπέρτης 
Βάγγος Λ έρμης 
κ.λ.π.

Σκηνοθεσία I. ΑΜΠΕΛΛΑ.ύπό τόν Κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ 
7 )μελής όρχήστρα ΤΖΑΖ

Χορογραφία! Κ. ΑΛΜΠΕΡΤΗ 
Κάθε Τρίτην ζούρ - Σίκ 
Κάθε Πέμπτην Φιλολογικός Διαγωνισμός.

Βίκ» ατινα τελευταίως έπεσκέφ%> 
σαν τήν Ελλάδα καί άλλας μεσο
γειακός χώρας, τούς είδαν νά παί
ζουν τήν «’Ηλέκτραν» είς τήν ’Αλε
ξάνδρειαν καί έμειναν καταγοητευ- 
μένοι άπό τήν έξαιρετικήν ώραιότη- 
τα τής λαλιάς των. "Η δεσποινίς 
Έσμέ Κούρχ, ή όποία διηύθυνε με- 
ρικάς έκ τών παραστάσεων τοΰ 
«Ολντ Βίκ» κθ:τά τήν περιοδείαν 
αύτήν, κατεσυνεκινήθη άπό Μνα ύ- 
πότονον μουσικόν άσμα τό όποιον 
άπετέλει τήν δάσιν τής έν λόγφπα- 
ροοστάσεως. Τό έργον τοΰ χοροΰ ή
το άπ’ άρχής μέχρι τέλους έξαίοέ- 
τον. Έ ν  γένει οί ήθοποιοί τών με
σημβρινών χωρών εισάγουν είς τήν 
έρμηνείαν τοΰ «’Άμλετ» μεγαλει- 
τέραν συγκίνησιν άπό τούς ’Ά γ 
γλους συναδέλφους των. Κατά πά
σαν δμως πιθανότητα είς τήν ύπό 
τών ήθοποιών τοΰ έλληνικοΰ θεά
τρου παράστασίν τοΰ «’Άμλετ» θά 
καταφανή λίγη άγγλική έπί- 
δρασις, δεδομένου δτι έν τών κυ- 
ριωτέρων μελών τοΰ έλληνικοΰ 
θιάσου έπεσκέφθη πρό τίνος τό Λον- 
δΐνον διά νά παρακολουθήση τήν 
παράστασίν τοΰ Λώρενς Όλιιβιέ είς 
τό «Ολντ Βίκ», μέ τόν ειδικόν σκο
πόν νά μελετήση προσεκτικώς τήν 
στάσιν τοΰ "Αγγλου ήθοποιοϋ έναν
τι τοΰ έργου. Αί παραστάσεις τοΰ 
Βασιλικοϋ θεάτρου εΐνε θεαματι- 
καί. Ή  ζωή, ή ώραιότης καί ή δυ
ναμική έντύπωσις, τήν όποίοτν προ- 
καλοΰν αί παραστάσεις τοΰ Βασι
λικού θεάτρου εΐνε δημιούργημα 
τοΰ ύπερόχου φιλοδραματικοΰ έν 
Θουσιασμοΰ, ό όποιος κατέλαβε τήν 
'Ελλάδα κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν. Έντός ένός έτους άνω τών 
150 χιλιάδων άνθρώπων συρρέουν 
είς τό άθηναϊκόν θέατρον διά νά 
παρακολουθήσουν τριάντα καί 
πλέον έργα, άποτελούμενα άπό άρ
χαίας έλληνικάς τραγωδίας, άπό 
σύγχρονα έλληνικά θεατρικά έργα 
καί άπό μεταφράσεις άγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών, ρωσσικών, 
Ιταλικών, σουηδικών καί ισπανικών 
έργων.

Ό  «Μαγχεστριανός Φύλαξ» σέ 
σχετικό άρθρο, γράφει πώς ή 'ϊρι- 
ξις τοΰ Βασιλικοϋ θιάσου στό 
Λονδίνο γιά νά διδάζη τόν «"Αμλετ» 
καί τήν «Ήλεκτρα» τοΰ Σοφοκλέους. 
θά έπιτρέψη είς τό άγγλικόν κοι
νόν νά γνωρίση θίασον, ό όποιος 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ά- 
νεδειξε τάς Αθήνας ώς τό πρώτον 
κέντρον δραματικών παραστάσεων 
έν τη Εγγύς Ανατολή. Τό ζήτημα 
τής γλώσσης έλαχίστας δυσκολίας 
δύναται νά παρουσιάση, άφοΰ τά 
μεγάλα θέατρα τοΰ κόσμου έκτε- 
λοΰν συνήθως έργα γνωστά εις κά
θε μορφωμένον κοινόν. Είς δσους 
τούλάχιστον έν Αγγλία γνωρίζουν 
τήν «’Ηλέκτραν» έκ τών πανεπιστη
μιακών των σπουδών, ή παράστα-

- Η Τ Ε ΙΤ Ε  Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  άπό Σ Η Μ ΕΡΟ Ν  είς τά περίπτερα καί άπό τβύς έφημεριδοπώλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Πως έγιναν άστέρες—  Ή  ζωή τους.— ΟΙ έρωτές τους κλπ. _  ’Εκδόσεις αυτοτελείς καί πρωτότυποι διά τήν ’Ελλά δα - θ ά  
αποκτησητε μίαν κινηματογραφικήν βιβλιοθήκην μόνον μέ 3 δραχμάς.- Έ  κυκλοφόρησαν Ντό ροθυ Λαμούρ καί Βιβιάν Ρωμάνς.

<
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ρειον ΡώΟτερ μεταδίδει δτι ό θία
σος τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλικοϋ θεά
τρου έφθασέν είς Όξφόρδην χθές 
τήν Πην πρωινήν. Τό Πανεπιστή- 
μιον παρέθεσε πρόγευμα είς τήν 
πανεπιστημιακήν λέσχην, ή όποία 
όργανώνει δραματικάς παραστά
σεις. Φοιτηταί έξετέλουν χρέη σερ
βιτόρων. Τοΰ γεύματος προήδρευ- 
σεν ό . άναπληρωτής τοΰ άπουσιά- 
ζοντος πρυτάνεως, καθηγητής Ντώ- 
κινς.

_Ή παράστασις έδόθη είς άσφυκτι- 
κώς πλήρη αίθουσαν. Οί περισσό
τεροι των θεατών έφερον είς χεΐρας 
τό άρχαΐον κείμενον. Ή  παράστα- 
σις προεκάλεσε μέγιστον ένθουσια- 
σμόν δπως καί είς τό Καΐμπριτζ. Οί 
ήθοποιοί, ό κ. Μπαστιδς καί ό σκη
νοθέτης τοΰ θιάσου έπανειλη,μμένως 
κατεχειροκροτήθησαν.

Είς δεξίωσιν, γενομένην είς τό 
Πανεπιστήμιον τοΰ Μπάλλιολ, ώμί- 
λησεν ό τελετάρχης καθηγητής'κ. 
Μπέϊλυ, ό όποιος είπεν δτι τό άγ
γλικόν κοινόν ούδέποτε άνέμενε 
παράστασίν τοιαύτης άρτιότητος.
Ή  παράστασις τής «Ήλέκτρας» ά
πεκάλυψε τήν άγνωστον άκόμη Ε λ 
λάδα καί ύπήρξε δίδαγμα έπιδαλ- 
λόμενον. Ό  θίασος, είπεν ό "Αγ
γλος καθηγητής, πρέπει νά έπανέλτ 
θη είς Αγγλίαν είς τό προσεχές 
καί κατά τά έπόμενα έτη.

Ο κ. Μπαστιδς άπήντησεν ώς έ- 
ξής :

—- Η άποστολή μας εΐνε μία συμ
βολή τής σημερινης Ελλάδος είς 1 $ 
τόν πνευματικόν πολιτισμόν καί μία ' 
ειρηνική έκδήλωσις, ώς έπίσης και 
μία προσπάθεια δπως ό πεπολιτι- I  ̂
σμένος κόσμος κατανόηση τί έπι- 1 
τελεί ή σημερινή Ελλάς είς τά I 
Γράμματα, τάς Τέχνας καί τό θέα- | (/ 
τρον. Ο ένθουσιασμός τοΰ κοινοΰ ν 
καί αί κρίσεις τοΰ πνευματικού κό- | 
σμου τής Αγγλίας όπλίζουν τούς ' 
Ελληνας μέ θάρρος διά νά συνε- 

χίσουν τήν προσπάθειαν τής πνευ- 1 |  
ματικής καί καλλιτεχνικής άναγεν- 
νήσεως.

Καί ύπό τό πνεΰμα τοΰτο ό κ. 
Μπαστιδς άπεδέχθη έξ δνόματος 
τοΰ Ελληνικού Βασιλικοϋ θεάτρου 
τήν πρόσκλησιν διά τά έπόμενα Ε- 
τη, όποτε ό θίασος τοΰ «Βασιλικού 
θέατρου» θά διδάξη καί πάλιν έν 
Αγγλία τά άθάνατα προϊόντα τοΰ 
έλληνικοΰ πολιτισμοΰ.

Η δεξίωσις έληξε μέσω ζωηρο- 
τάτων χειροκροτημάτων.

Η Χ Ο Ρ ΪΪΤ ΙΚ Η  ΓΙΙΡΤ1 
TOY JVHAEiMOY ΓΪΝΑΙΚΟΗ 
ΣΤΟ ,,ΚΟλΙΖΕΟΥΜ" ΨΥΧΙΚΟΪ

Το Σαββατον 24ην ’ Ιουνίου καί 
ώραν 7 μ. μ. δίδεται είς τό Κολιζέ 
ουμ Ψυχικοΰ ή χορευτική προεσπε- 
ρις τοΰ Συνδέσμου Γυναικών τό 
«Σπα-ι τοΰ ' Κόρίτσιοΰ», ύπό τήν Υ 
ψηλήν Προστασίοτν τών A. Β. Υψη
λοτήτων τοϋ Διαδοχικοΰ Ζεύγους.
Η^ Οργανωτική Επιτροπή τοϋ Χο

ρού άποτελουμένη άπό κυρίας 
καί δεσποινίδας τής καλλυτέρας 
κοινωνίας τών Αθηνών έργάζεται 
πυρετωδώς διά τήν έπιτυχίαν τοϋ 
χορού.

γινε τήν περασμένη Παρασκευή σχ6 
θέατρο Κοτοπούλη, σημείωσε θρι
αμβευτικήν έπιτυγία καί ικανοποίη
σε δλους έκείνους πού έδέγθησαν 
κδπως ψυγρά τήν πρώτη έμφάνισι. 
Πράγματι ή πρώτη έμφάνισις τής 
«γολής δέν ήταν άνταςία τοΰ κ· 
Μοριάνωβ πού μδς εχει δώσει ώς 
τώοα πολλά % έκλεκτά δείγματα 
της γορογραφικής καί παιδαγωγι
κ έ ς -του ίκχνύ-ητος- Σ ’-αύτό συ y r  
τέλεσε πιϊανώς τό φυσικό -'τράκ» 
τών μαθητών κατά τήν πρώτη έπι- 
κοινωνία τους μέ τδ ν.οινδν καί ά
σφαλώς τδ ξεκούρδιστο πιάνο. Στή 
δεύτερη έπίδειξι τά πράγματα ήσαν 
διαφορετικά: τδ πιάνο ήταν ύπο- 
φερτό, τδ «τράκ» είγε δαμασθή, οί 
μαθηταί είχαν άνακτήσει τήν ψυ
χραιμία καί τή διάθεσί τους- ’Έτσι. 
δσοι είχαν παρακολουθήσει τήν Ικ- 
ι,ελεσι τών ρυθμικών» πλαστικών, 
κλασσικών καί άκροβατικών γυμνα
σμάτων κατά τήν πρώτη έπίδε’ξι ϊ-____ Ϊ *\ η . ν . Τ - -δοκίμασαν αληθινή εκπληξι βλέπον 
τας αυτή τή ρορά γεμάτα ζωή καί 
δροσιά καί γάρι τ* παιδιά έκεΐνα

ΣΤΗΝ

χιλιάδας μέντια.
Ill II III III III ΙΙΙΙΙΙ III II ιιι ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι III II III III I III ΙΙΙΙ
πού τούς είχαν δώσει άργικά τήν 
έντύπωσι τής γαλαρότητος καί τής 
στατικότητος·

Εξαιρετικήν έπιτυγία έσημείω* 
σεν ή δεσποινίς Ε· Κορονιάδου στδν 
ΙΙολοβιτσιανδ γορδ καθώς καί στδν 
«Πιερόττο καί Κολομπίνα» ποΰ έξε- 
τέλεσε μέ τόν κ- Καλοκαιρινό. Πολύ 
καλή, εύλύγιστη y.al ένσυνϊίδτ,τ·ί) * 
Ικτελέστρια τοΰ ύποβλητικοΰ «Χο
ροΰ τού Κύκνου», τοΰ ΣαΙν Σάνς ή 
δίς Σ . Μοριάνωβα» άμίμητο τδ ζευ
γάρι τών μικρών δ· Ρ· Χάϊμς καί κ. 
Τ· Μανιαδάκη στήν κωμική πόλκα 
καί έξαίρετη, ζωντανή, δοσμένη δ- 
λδψυχα στής Τερψιχόρη; τή λα
τρεία η δ. Ν . Τσαούτου. Τδ ταλέντο 
τής μικρής^ αύτής καλλιτέχνιδος, 
που δίνει τίς καλλίτερες ύποσχίσει; 
γιά μιά θριαμβευτική έξέλιξι, έκί- 
νησε ξεχωριστά τήν προσογή τών 
ειδικών καί άπέσπασε τά ζωηρά 
καί ειλικρινή γειροκροτήματα τών 
πολυπληθών θεατών·

Π Α Ν

Ο Α Σ Ι

Ο

Ό  Σ Π Α Ρ ΙΔ Η Σ  καί ή Μ Α Ν Τ ΙΝ Ε ΙΟ Υ  καί 16 ώ·
κόμη έλληνικά καί ξένα νούμερα συγκεντρώνουν τόν 
κόσμο πού ξέρει νά περάση 2 %  ώρες ευχάριστα 
φθηνά. κ α ι
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Η I I M U D I I  ΚΑΙ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΛΕΦΤΗΣ 
Σ Τ Ο  ΔΩΜΑΤΙΟ
ΤΗΣ ΚΑ0ΡΗΝ ΧΕΙΥΙΠΟΡΝ

Ή  ώραιβτάτη βτάρ τήζ Π Α Ρ Α Μ Α Ο Υ Ν Τ  Ε Λ Ε Ν ,Ν Τ Ρ Ο Υ  «ρωrxyw- 
νίιτρια τού :?ιλμ «"Αν ήμουν Βασιληά;» μέ μοντέρνο μαγιώ βτήν 

πισοίνα τοΰ κομψοτέρου II έντρου τβΰ Χόλλυγουντ.

ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ

0 ΦΕΡΑ!ΝΑΝΑΟ! ΓΚΡΑΒΑΙ
’Λγαπά τήν άνάγνωσιν, λατρεύει τά ζώα καΐ 
κάνει συλλογήν ιστορικών κουστουμιών, τυμ

πάνων καί αρχαίων ταπήτων
Ό  Φερδι-νάνδρς Γκραδέ εΐνε άπό 

τούς ξεχωριστούς Γάλλους άρτίστες 
■πού Εχει μεγάλες έπιτυχίες είς τό 
Χόλλυγουντ· έν άντιθέσει μέ πολ
λούς άλλους άρτίστες πού ξεμπαρ
κάρουν στή γή αύτή τής έπαγγε- 
λίας τοΰ σινεμά. γεμάτοι δνειρα 
κι’ έλπίδες καί ξαναγυρίζουν πίσω 
ϋστερα άπό λίγους μήνες χωρίς νά 
λάδουν μέρος στό γύρισμα καμμι- 
ΰς ταινίας.

Ό  συμπαθητικός αύτός άρτίστας 
όφελει, ίσως, τό σουξέ του· δχι 
μόνον είς τό ταλένιο ιΌυ Τή όποΰ^

Ό  Φερνάν ΓκραβαΧ
6έν διαμφισδητεϊται, άλλ’ έπίσης 
καί στήν τελεία γνώσι τής άγγλι- 
κής γλώσσης τής όποιας έχει ά- 
ποκτήσει τήν προφοράν· μεγάλο 
προσόν γιά τούς άρτίστες τοθ Χόλ
λυγουντ.

Κ<χτά τήν συνήθειαν πού έχουν 
τά στούντιο τοϋ Χόλλυγουντ· είς 
τούς άρτίστες πού δέν εΐνε οϋτε ’Α 
μερικανοί οΰτε ’Άγγλοι, δέν άνα- 
θέτουν παρά ρόλους ξένων προσώ
πων.

Κατά τά συμβόλαια πού έχει ύ- 
πογράψει ό Γκραδέ έγκαταλείπει 
κάθε φθινόπωρο τήν Γαλλία γιά νά 
ξαναεπιστρέψη κατά τήν άνοιξι 
καί έγκαθίσταται είς τήν έπαυλίν 
του στό Σαίν - Κλού.

Ό  Γ κραδέ εΐνε καλόδολος, εύ
θυμος, χαριτωμένος κι' έχει τό με
γάλο προσόν νά έξοικιώνεται άμέ
σως μέ τό νέον περιβάλλον καί νά 
άποκτσϊ τις συμπάθειες δλου τοΰ 
κόσμου.

‘Ο Γκραδέ πού κάποια σοδαρή 
άρρώστεια τόν έκανε εϋθραυστο, σ
τοά/ δέν παίζει στόν κινηματογράφο 
τόν περισσότερο καιρό τόν περνά 
σπίτι του άσχολούμενος μέ τήν 
συλλογή τών μολυδένιων στρατιω
τών του. Κι’ δ άψυχος αύτός στρα
τός πού άποτελεΐται άπό δείγμα
τα δλων τών στρατών τοΰ κόσμου 
κι’ δλων τών έποχών> άπασχολεΐ 
τό παιδί - καλλιτέχνη γιά τήν με
λέτη τών διαφόρων κοστουμιών,

Έπίσης ό Γκραδέ έχει μεγάλη 
συλλογή άπό τύμπανα δλων τών 
έποχών καθώς καί άπό τάπητες, 
'Ά ν  καί τά περισσότερα δέν εΐνε 
παρά δείγματα έν σμικρύνσει έν 
τούτοις εΐνε τόσα πολλά πού έχουν 
γεμίσει καί τίς μικρότερες γωνιές 
τής έπαύλεώς του.

Ή  άνάγνωσις εΐνε μία άπ’ τίς 
προσφιλέστερες ασχολίες τοΰ καλ
λιτέχνου καί ιδίως ένδιαφερεται 
γιά τά ιστορικά άναγνώσματα τής 
έποχής τοΰ Ναπολέοντος. ’Έχει κα 
λή μνήμη καί θυμάται τίς άκριδεΐς 
χρονολογίες δλων τών σπουδαίων

γεγονότων. Ξέρει νά ζωγραφίζη 
καί άγαπά πολύ τήν μουσική, για
τί δταν ήταν μικρός έπαιζε καλό 
διολί καί πιάνο, μά τώρα σχεδόν 
τά έχει ξεχάσει γιατί έχει πολλά 
χρόνια νά παίξη.

Γιά τήν ταινία πού γύρισε στήν 
’Αμερική μέ τόν Ντυβιβιέ, «"Ολη 
ή πόλις», στήν όποία παρουσιάζε
ται καί ό Γιοχόη/ Στράους. χρειά- 
σΡηκε νά μάθη νά διευθύνη όρχή
στρα κι’ αύτό τό κατώρθωσε μέ 
θαυμαστή μαεστρία.

Κατά τό διάστημα τής παραμο
νής του στήν Γαλλία τόν άγκαζά- 
ρουν οί Γαλλικές κινηματογραφι
κές έταιρίες γιά τό γύρισμα τών 
ταινιών τους. Τώρα τελευταία γυ
ρίζει τόν «Άπολεσθέντα παράδει
σο».

‘Όλους τούς ρόλους τούς άγαπά. 
τούς μελετά, τούς ένσαρκώνει μέ 
θαυμαστή δεξιοτεχνία.

Λατρεύει τά ζώα καί διατηρεί 
καμμιά εικοσαριά σκυλιά πού μό
λις τόν συναντήσουν τόν περιστοι
χίζουν καί άρχίζουν άτέλειωτα 
γαυγίσμοττα· δείγμα χαράς.

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ 
ΠΑΛΗΑΝΘΡΩΠ ΟΣ

Ό  ήθοποιός Όράτιος Μάκ Μάχον 
πού υποδύεται τόν ρόλο ένός κτη 
νώδους παληανθρώπου στήν ται
νία «Ή  δολοφονία τής ’Άλλεν 
Γκράσυ» εΐνε άπόφοιτος τοΰ Πα
νεπιστημίου κ<χί διδάκτωρ τής φι
λοσοφίας. Μαζί ιιέ τήν Λουΐζα 
Κάμπελ, τή γυναίκα του, ζή μιά 
ήσυχη ζωή καί σότν πονόψυχος ποΰ 
εΐνε έκ φύσεως ξοδεύει άρκετά 
χρήμοίτα γιά φιλανθρωπικούς γ κ ο  

πούς !

ΟΠΟΥ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
. . .Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι

Ή  Εταιρία Παραμάουντ υπέ
γραψε τελευταίως επιταγές τνός 
συνόλου 2.590 δολλ. γιά άμοιβή 
μιάς ήμέρας έργασίας 49 νε
κρών !

Έπ ί όκτώ συνεχείς ώρες, έκτός 
άπό τό σύντομα διαλείμματα γιά 
νά... τεντωθούν λίγο, οΐ 49 νεκροί 
έπιδεικνύουν τό μακάδριο θέαμά 
τους στίς άμμώδεις εκτάσεις τής 
Καλλιψορνίας δπου γυρίζεται τό 
<Μπώ Ζέστ». ίΐρισμένοι είχαν πε 
6άνει πρό έβδομάδος γιατί ό σκ,η 
νοθέτης Ού'ΐλλιαμ Ούέλμαν... σκο 
τώνει μισή δωδεκάδα κάθε μέρα 
κατά τή διάρκεια τών πολεμικώλ 
συγκρούσεων τής Λεγεώνος εών 
ξένων.

"Υστερα άπό κάθε έπίθεση τών 
’Αράδων ένοτντίον τοΰ φρουρίου 
πολλά πτώματα στρατιωτών έμε
ναν έπάνω στίς πολεμίστρετ. Κι’ 
έκεΐ πρέπει νά μείνουν ώς τό τέ 
λος δλων τών πολεμικών σκηνών. 
‘Υπολογίζεται δτι ή Εταιρία θά 
πλικώση μέχρι τό τέλος τής ται 
νίας περί τίς 40.000 δολλ.. στούς.. 
νεκρούς της ί

Πάντα μεγάλες έπιτυχίες, πάντα 
δόξες, πάντα τιμές. Καί δμως. Ξε
κινώντας άπό τό χωριουδάκι ή τή 
μικρή πολιτεία ήταν άδύνατο καί 
νά τά φανταζόταν δλα αύτά ή ση
μερινή μεγάλη στάρ. Καί άναρω- 
τιόσαστε πώς έφτασε καί άπορεΐ- 
τε; Άλλά αύτό άκριδώς εΐνε τό 
Χόλλυγουντ. Χωριατοπούλα ή άνί- 
δεη μικρή άνεβάζεται στά Οπατα 
άξιώματα τής Τέχνης χωρίς νά ξέ
ρη καί ή ίδια πώς; ’Ά ν  θέλετε ά; 
παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη μι
άς στάρ.

...Εινε άκόμρ ζαλισμένη άπό 
τήν πρόταση πού τίς έκαναν άπό
ψε ! γέρνει τό κεφάλι της καί νομί
ζει πώς ονειρεύεται. Τό μικρό κα
μαρίνι τής σφίγγει τό κεφάλι τής 
πλακώνει τό στήθος. Καί νά σκε- 
φθή κανείς οϋτε στίς έπαρχίες δέν 
τή θέλανε. Καί τώρα άπότομα ά
πόψε ήρθε ό μεγάλος ρεζισέρ τής 
Γουώρνερ πού τήν είδε νά παίζη 
πρό όλίγου. γιά νά τής προτείνει 
γιά τό Χόλλυγουντ.

Εΐνε τόσο μεγάλο αύτό γιά τήν 
μικρή καί άσημη μέχρι σήμερα 
ζωή της πού τήν τρομάζει άκόμα 
καί σάν τό όνειρεύεται. ‘Ωστόσο κά 
νει μερικές προσπάθειες καί ντύνε* 
ται γρήγορα-γρήγορα γιά νά πάη 
νά τόν δρή στό ξενδοχεΐο πού δώ
σανε ραντεδοΰ.

Πότε ντύθηκε κι’ αύτή ή ίδια δέν 
τό ξέρει. Μέτρησε τά λεπτά γιά τα
ξί καί δέ φτάναν. Γρήγορα-γρήγο- 
ρα λοιπόν μέ τά μικρά της—ένδο
ξα στό μέλλον — ποδαράκια τρέχει 
στό δρόαο.

Στό ξενοδοχείο τήν περίμενε ένα 
αυτοκίνητο.

— "Ετοιμη έκαμε ό ρεζισέρ.
— Γιά ποϋ; εΐπε δειλά.
—Μά γιά τό Χόλλυγουντ!
— Άπόψε;
— Άπόψε!
Δείλιασε.
— Μά τότε νά πάρω τά ροΰχα 

μου ψιθύρισε.
— Δέ βαρυέσαι στό Χόλλυγουντ 

θά δροΰμε.
Καί ένφ τ άφτωχά ροΰχα έμεναν 

στό καμαρίνι τοΰ έπαρχιακοΰ θεά
τρου ή Ρόλς - Ρόϋς έτρεχε γιά τή 
δόξα μέ 100 χιλιόμετρα τήν ώρα. 
Στό Χόλλυγουντ.

Επειτα άπό έν&ς μηνός περιπά
τους άπό ινστιτούτο καλλονής σέ 
ΐνστιτοΰτο ένφ έμενε σέ ιδιόκτητο 
ήδη μέγαρο άποφάσισαν νά άρχί- 
ση ή διαφήμηση. Ή  Διαφήμηση άρ- 
χινάει καί ένα χρόνο πολλές φορές 
προτήτερα άπό τότε πού θά έμφα- 
νισοή ή νέα στάρ. σέ φωτογραφίες.

Στήν άρχή τής παίρνουν φωτογρα
φίες σέ διάφορες πόζες σ' ένα έκα
τομμύριο άντίτυπα. Ώς άπαραίτη- 
το μετά έρχεται τό σκάνδαλο. .

Πρέπει ή άγνωστη έως τώρα 
στάρ νά παρουσιασθή στίς έφημερί· 
δες. Χρειάζεται λοιπόν σκάλδαλο.

— Καλά τί σκάνδαλο ρώτησε α
νήσυχη ή μικρή μας καί τό δράδυ 
σπάει στό διάβασμα σά μαθητρι- 
ούλα, στούς κανόνες τής «μοντέρ
νας συμπεριφοράς».

— Νά παραδείγματος χάρι θά 
πάρης γιά άνδρα σου τόν Τζών ά
πό έρωτα!

—Τόν άσκημομούρη τόν κηπουρό; 
έκαμε μέ έκπληξη.

— Καί δέδαια! Πρέπει νά γίνη!
Τήν άλλη μέρα τά 2 έκατομμύ

ρια φύλλα τών «Τάϊμς», τοΰ «Τηλε
γράφου τής Νέας Ύόρκης» κλπ. 
μιλούσαν γιά τούς έξωφρενισμούς 
τής...«μεγάλης στάρ». ’Απορείτε ; 
Καί δμως γίνηκε «μεγάλη» cpiv 
άκόμα παίξει.
. Μά ή ρεκλάμα δέ σταματάει.

Φωτεινές ρεκλάμες στό Μπρουτ- 
γουαίη, μεγάλες ρεκλάμες όνειρώ- 
ρεις στό Σ ίτυ, μιλάνε γιά τό νέο 
άστέρι.

Εταιρείες σιγαρέττων βάζουν τή 
φωτογραφία της στά κουτιά τών 
τσιγάρων. Ραδιοφωνικοί σταίθμοί 
μιλάνε γιά τό ύπέροχο σώμα της. 
Καί ή έταιρεία προκηρύσσει διάγω 
νισμό γιά τό...«νέο» μεγάλο φίλμ 
ίής στάρ, πού θά εΐνε καί τά πρώ
το τής...μικρούλας μας!

’Ά ν  έπιτύχη καί τό φίλμ. Πάει 
πιά έπεβλήθη. ’Έπειτα άπό τις έν- 
θουσιώδεις υποδοχές πού έκαμε τό 
κοινό στό φίλμ, πηγαίνει ό διευθυν
τής νά τή συγχαρή. Άλλά τώρα 
δέν έχει μπροστά του τήν άδέξια έ- 
παρχιώτισσα, ήθοποιό, έχει τή «με
γάλη στάρ».

Μέ τό ένα πόδι άπάνω στό άλλο, 
ύποδέχεται τόν κ. διευθυντή.

— Τά συγχαρητήριά μου δεσποι
νίς.

Κοκκινίζει λίγο άλλά τόσο πού 
εΐνε άδύνατο νά φωνή κάτω άπό τό 
μακιγιάζ.

— Σάς ευχαριστώ, πώς φάνηκα;
— Υπέροχη.
Πριν τελειώση ή συζήτηση όρ- 

μοΰν οί δημοσιογράφοι!
—Δυό λέξεις, δεσποινίς;!!
Καί τήν αλλη μέρα οι έφημερί

δες γράφουν:
— ‘Η «Μεγάλη στάρ...» κλπ.
’Έχει γίνει πιά μεγάλη !

Κ. ΘΕΟ

0 ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ

ξαναβρίσκονται στό παρίσι
Στήν Αμερική τόν λένε Τζών. 
Στήν Γερμανία Γιόχοεν.
Στήν Πολωνία Γιάν.
Στήν Γαλλία Ζάν.
Ζάν Κιεποΰρα. ‘Ένα  στόμα καί 

ένα χαμόγελο. Μιλάει καί τρα-

φτωχά παιδιά.
"Εχει τραγουδήσει άκόμα, 

μπρός σέ αύτοκράτορες, δικτάτο
ρες. Τραγούδησε παντοΰ δπου ή
ταν δυνατόν νά τραγουβήση. Δέν 
ζή παρά γιά τό τραγοΰδι. Ό  ά-

■"Εν*; πολύ y vwstcj τραγουδιστή* ® 2άν Κιεπιτούρα μέ τίι γυναίκα 
του Μάρδα Έγκερ3 κάτω άπο τίιν ‘Αψίδα τοΰ θριάμβου. "Ενα άπό 
τά σπάνια μέρη τοϋ κοομου που δέν τόν έβαλαν νά τραγουδήοη. 

Άλλά δά yi νη κι’ αύτό
γοιιδάει σ'δλες τίς γλώσσες. Βρί
σκεται σέ δλα τά μέρη του κό
σμου καί στά πιό παράξενα μέρη 
καί στά πιό απρόσμενα. ‘Η φωνή 
του διαπερνά δλους τούς τοίχους. 
ΟΙ αίθουσες τών κοντσέρτων και 
τής όπερας δέν τοΰ άρκουν. Πρέ
πει νάχη τόν θόλο τοΰ ούρανοΰ 
γιά νά άντανακλάση στό άπειρο 
ή μεγάλη του φωνή. Έ χε ι τρα
γουδήσει σέ έξώστες, σέ σκάλες 
θεάτρων, έχει τραγουδήσει σέ 
σκεπές ταξί, σέ στέγες αύτοκινή- 
των συγκοινωνίας, σέ πόρτες βα
γονιών, σέ δημόσιες πλατείες. Σέ 
ώρισμένα φίλμ τόν έχουν δάλει 
νά τραγουδήσω μέσα σέ μιά πι
σίνα, στά Ygotff ία τής άστυνομί- 
ας, στό «·μετρο. ,αέ ρεστωράν, σέ 
άεροπλάνα, στι: : χώματα καταρ- 
τιών πλοίων κσ ποιός ξέρει ποΰ 
άλλοΰ άκόια.. Εχει χραγουδή- 
σει μέσα σέ υ^λόνια πρεσβειών,’ 
γιά άεργους, μπρός σέ βασιληά- 
δες, γιά χαμένα κορίτσια, στό 
προάστειο τοΰ Σαίν-Ζερμαίν, γιά

δελφός του εΐνε τραγουδιστής. 
Και αύτός έχει παντρευθή μιά 
τραγουδίστρια, τήν Μάρθα Έγ- 
κερθ. Εΐνε εύτυχής νά ζή γιά νά 
τραγουδάΐ) καί νά τραγουδάει γιά 
νά ζή.

’At'/απάει τή ζωή, τήν γυναίκα 
του, τήν πεθερά του, τά χειροκρο 
τήματα καί τό λαό, τέλος άγα
πάει δλα. ‘Όλα, έκτός άπό τούς 
καπνιστάς, τά ρεύματα καί τούς 
κρυωμένους άνθρώπους.

Λίγο κουρασμένος, άφοΰ γυρί
ζει τίς φωνητικές χορδές του καί 
τά «ρ» του άνάμεσα σ’ δλες τις 

i πρωτεύουσες, ταξιδεύοντας μέ 
I βαπόρια ή> άεροπλάνα καί άπό τό 
I αεροπλάνο στό τραίνο καί άπό τά 
j τραίνο στό αυτοκίνητο ήρθε στή 
’ Γαλλία. Στή Γαλλία πού εΐνε πο- 
λύ λαοφιλής, στή Γαλλία πού τόν 
άγαπάνε πολύ. Στή Γαλλία τέ
λος πού τόν παρασημοφόρησαν 

Μάς κάνει μιά διπλή χαρά για
τί,—άφοΰ πρέπει ή γυναίκα νά ά- 
κολουθή τόν άντρα, — μάς φέρνει

Νά καί μιά είδησι πού κάλλιστα 
μπορεί νάναι καί άπλή διαφήμηση 
άφοΰ προέρχεται, άπό πού άλλοΰ. 
παρά άπό τήν Βασίλισσα τών ό<α- 
φημήσεων, τό Χόλλυγουντ.

Στάς 12 τοΰ μηνός ή διάσημος 
γόησσα, τοϋ Κινηματογράφου Κά- 
θρην Χέμπορν, ξύπνησε πρωΐ-προί 
άπό ένα παράξενο κρότο τού ά^ υ 
γότανε άπό ένα δωμάτιο πού ήταν 
πλάϊ στή κρεβδαιοκάμαρά της.

— Χωρίς νά οκεφθή νά όπλ·.· 
σθή(;) — λένε οί εφημερίας — ;ια 
φημιστικές ειδήσεις—ή Χέμπορν ώρ· 
μη σε μέ τής πυτζάμες της σ’ αύτό 
τό δωμάτιο καί είδε έ'·« νέο, πού 
έψαχνε τά συρτάρια τών έπίπλων 
γιά ν’ άνακαλύψη χρήματα καί πο
λύτιμα κοσμήματα.

— Τί κάνετε έκεΐ Τοϋ έφώναζε 
αίφνης ή «δεντέττα».

Καί η «άπρόοπτος έπέμβασις»— 
συνεχίζουν τά ιδιαίτερα τηλεγραφή 
ματα — εΐχ.ε ένα μεγάλο άποτέλε
σμα. Ό  λωποδύτης τρομοκρατήθη
κε. ’Άφησε νά πέσουν χάμω τά λί
γα κοσμήματα πού κρατούσε στά 
χέρια του, καί έφυγε γρήγορα, ά
φοΰ πήδησε άπό τό παράθυρο άτό 
τό όποιον—είδατε τί δέβαιες πληρο. 
φορίες πού έχουν—είχε μπή στό δω 
μάτιο.

Παρ’ δλα αύτά ή μεγάλη ήθο
ποιός, δέν κατήγγειλε τίποτε στήν 
άστυνομία, άλλά δέν δίστασε νά 
σχολιάση στούς φίλους της τό ά
νωτέρω γεγονός κατά τόν έξής δια 
φημηστικό τρόπο:

— Εΐνε ή πρώτη φορά, πού ένας 
νέος ^τρέπεται είς φυγήν» μόλις μέ 
είδε νά παρουσιάζωμαι μπρός του 
μέ πυτζάμες.

Καί σκέπτεται κανείς σέ πόιά 
φίλμ νά πρωταγωνιστή ή....τολμη
ρά Χέμπορν μέ πυτζάμες, ώστε ά
πό τώρα νά άρχίση ή μεγάλη δια* 
φήμησις.
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μαζί του καΐ τήν Μάρθα Έ γ -  
κε,ρθ. ‘Η Μάρθα Έ γκερ θ  μιλάει 
τώρα καί Γαλλικά. Οΐ Οΰγγαρέ- 
ζες έχουν μιά καταπληκτική εύ
κολία γιά νά μαθαίνουν ξένες 
γλώσσες. Εΐνε τρία χρόνια, πού 
μόλις μποροΰσε νά διαβάση τρεΐς 
λέξεις γαλλικές.

♦ *
Πριν νά έγκατασταθοΰν σ’ ένα 

«άππαρτεμάν» μένουν σ’ ένα πα- 
τροπαράδοτο ξενοδοχείο «γειτονι
κό τοΰ Έτουάλ».

Ό  Κιεπούρα μέ δέχεται τήν ί
δια ώρα πού μιά συντάκτις παίρ
νει πυρετωδώς σημειώσεις. Ό  
συνάδελφός μου δέν έχει Οφος άν
θρώπου πού εΐνε εύχαριστη μένος 
άπ’ αύτά πού άκούει. Δέν υπάρ
χει άμφιδολΐα δτι δλα αύτά ποΰ 
τοΰ λέει ό Κιεπούρα τά έχουν 
δημοσιεύσει οΐ πρωινές έφη με
ρίδες. Του κάνει τόσες τετριμμέ
νες έρωτήσεις, ώστε πολλές φο
ρές ό Κιεπούρα νά φουρκίζεται.

— Μά οχι! μουρμουρίζει. Ό χ ι  
αύτό! Ό χ ι  αύτό! Ρωτήστε με 
καλύτερα τίποτα άλλο.

Έκείνη πάλι κοκκινίζει, σβύνει, 
τής πέφτει τό μαλύδι.

— Σάς άρεσε ή Έκθεσις τής 
Νέας ‘Υόρκης;

— Μεγαλειώδης... Τραγούδησα 
έκεΐ.

— Σέ ποιό θέατρο;
— Μά δέν ύπάρχει. παρά ενα 

θέατρο, στήν Έκθεσι, λέει κοσ
κινισμένος ό Γιάν. Χαίρεται, κυ 
,ρία μου κι’ εύχαριστώ πολύ.

Φωτογραφίες. Αύτογραφία. Χει 
ραψίες. Καΐ χόπ, νάτην τέλος πού 
φεύγει.

— Άγαπητή, λέει τρυφερά στη 
Μάρθα, πρόσφε,ρε κάτι στόν κύ
ριο νά πιή.

Άλλά έκείνος δέν πίνει. Οϋτε 
άλκοόλ, οϋτε καπνός.

Δέν τοΰ κάνω κα'μμιά έρώτησι. 
Προτιμώ νά ιμοϋ κάνη έκείνος γιά 
τά Παρίσι, γιά τήν πολιτική κα- 
τάστασι, γιά τά φίλμ, γιά τούς 
παροίγι»γούς. Καί σιγά-σιγά μα
θαίνω άκριδώς τΐ σκέπτεται νά 
■κάντ|. Μετά άπό 3 κοντσέρτα πού 
έδωσαν άπό τις 2 ώς τις 6 ’ Ιου
νίου, ή Μάρθα ’Έγκερθ θά γυρί
ση, μόνη, ένα φίλμ, μέ σκηνοθε
σία τοΰ Ραϋμόν Μπερνάρ.

Μετά άπό έξη έβδσμάδες περί- 
^που. Έ γώ  δέν θά γυρίσω φίλμ 
πρίν άπό τόν Νοέμβριο ή 'Οκτώ
βριο.

Εΐνε μάλλον άπίθανον νά πα- 
^ουσιασθή τό ζευγάρι στο ϊδιο 
φίλμ. Καί πρώτα πρώτα γιατί 
παίζοντας μαζί δέν άντιπροσω- 
πεύει αιύτά παρά μιά μικρή περι
ουσία, κι’ έπειτα γιατί δέν ηΰραν 
άκόμη μιά ιστορία πού νά πηγαί
νει καΐ στούς δυό τους.

Καΐ μή νομίζετε δτι εΐνε ζηλιά
ρηδες άναμεταξύ τους. ’Αντίθετα! 
Ή δτι ή Μάρθα βρίσκει δτι ό άν
τρας της δέν ήτοτν καλός, ή ό Ζάν 
νά πή δτι ό ρόλος τής γυναί'κας 
του 6έν ήταν πολύ σπουδαίος. Δέν 
εΐνε συγκινητικό;

Καΐ λένε δτι τά οικογενειακά 
τών καλλιτεχνών δέν βρίσκονται 
σέ -καλή κατάστοίσι!

Τά τραγοΰδι χωρίς άμφιδολΐα 
πρέπει νά γλυκαίνη τά συζυγικά 
ήθη. Ή  Μάρθα καί ό Γιάν άγα- 
πιοΰνται πολύ καί δέν φαντάζομαι 
οτι θά μιλήσουμε ποτέ γιά τό δι
αζύγιό τους.

Σ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Β ΕΜ Π ΕΡ

Ή  ΤΖΟΥΝ ΛΑΝΤ τό ώραιότερο άσ τέρι τοΰ Χόλλυγουντ πού πρωταγω
νιστεί μέ μεγάλη έπιτυχία στό φίλμ «ΚΑΠΤΑΙΝ ΓΙΟ ΥΡΙ»

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Σ
Λ  Ή νέα ταινία τοΰ Σάμουελ 

Γκόλντουϊν, μέ τόν περίφημο βιρ
τουόζο βιολιστή Χάϊτφετς, δέν θά 
όνομασθή «Οΐ άγγελοι κάνουν 
>μουσική», άλλά «Σχολή Μουσι
κής».
. — Οΐ κυριώτεροι ήθοποιοί πού 
λαμβάνουν μέρος σ’ αύτή τήν ται
νία εΐνε: Ό  Τζόελ Μάκ Κρέα, ό\ 
μικρός Τόμμυ Κέλλυ, ό Βάλτερ 
,Χέρμαν, ή Μάργκοτ Στήβενσον. 
(Γό φίλμ σκηνοθετήθηκε άπό τόν 
Α. Μάγιο.

Α  Ό  γνωστός ήθοποιός Ρέζι- 
ναλντ Όουεν άγκαζαρίσθηκε άπό 
τόν Σάμουελ Γκόλντουϊν γιά νά 
άναλά,βη ένα άπό τούς -κυριωτέ- 
,ρους ρόλους στό έργο «‘Η ’Αλη
θινή Νί*κη», τοΰ όποιου πρωταγω
νιστής εΐνε ό Γκάρυ Κοΰπερ.

— Αύτό τό φίλ'μ σκηνοθετήθηκε 
άπό τόν Άνρύ Χάταουέϊ καΐ παί
ζουν οΐ Άντρέας Λήντς, Ντάβιντ 
Νίβεν, Ντάλαντ Κρίσπεν Βάλτερ 
Μπρέκναν καΐ 6 Μπρόντερικ Κρά- 
ουφορδ.

— ‘Ένας άπά τούς βετεράνους 
τής σκηνής της Νέας ‘Υόρκης, ό 
Μωρίς Μό'σ·κοβιτς, θά λάδη μέρος 
στά άνωτέρω φίλμ.

Λ  Ό  Μπρόντερικ Κράουφορντ, 
πού #5ημιούργησε μιά μεγάλη έ- 
πιτυχία, υπέγραψε συμβόλαιο μέ 
τόν Σάμουελ Γκόλντουϊν γιά νά 
παίξη ενα άξιόλογο ρόλο στό έρ
γο «Ή ’Αληθινή Νίκη».

— Ό  Μπρέντερικ Κράουφορντ 
εΐνε γυιός μιάς πολύ γνωστής ή- 
θοποιοΰ τής Χέλλεν Βιπράτρικ.

** Ό  Ού'ΐλλιαμ Ούΐλερ άγκαζα
ρίσθηκε άπό τόν Ντάβιντ Σέλ- 
τζνικ, γιά τή σκηνοθεσία του 
προσεχούς φιλμ «’Ιντερμέτζο».

— Ό  Ού'ΐλλιαμ Ούΐλχερ έχει 
γυρίσει γιά τούς ‘Ηνωιμένους Καλ
λιτέχνες, έργα πού έίσημείωσαν 
μεγάλη έπιτυχία, δπως «Στά  υ
ψώματα του ‘Υρλεβέν», καΐ τό 
«Ζεζεμπέλ» κ.τ.λ.

— ‘Η Λέσλυ “ οουραντ θά εΐνε ή 
πρωταγωνίστρια τοΰ '«’ Ιντερμέ
τζου».

— Ό  Γ. Όντέλ έγραψε τό σε
νάριο τοΰ «’ Ιντερμέτζο», παρμένο 
άπά ένα σενάριο τοΰ Γκ. Μολλάν- 
τερ και του Γκ. Στήβενς.

— Τά έξωτερικά τοθ «’Ιντερμέ
τζο» γυρίσθηκαν στήν Σουηδία, 
πού έκτυλίσσεται καΐ ή ύπόθεσις 
τοΰ έργου. Τό θέμα Θά μάς κάνη 
νά άκολουθήσωμε ένα περίφημο 
βιολιστή — ρόλον πού ύ'πο'δύεται 
ό Λέσλυ Χόουαρντ.

Α  Ή Κ. Κέλλεουέϊ, μεγάλη Αύ- 
στραλίς ήθοποιός, ύπέγραψε συμ
βόλαιο μέ τόν Ντ. Σέλντζικ γιά 
νά παίξη ένα ρόλο πολύ ένδιαφέ- 
ροντα στό «’Ιντερμέτζο». ‘Η Κέλ- 
λεουέϊ εΐνε «πά 25 χρόνια μιά ή
θοποιός πολύ γνωστή τόσο στό 
θέατρο δσο καΐ στόν Κινηματο
γράφο. Άπά τήν άφιξί της στό 
Χόλλυγουντ εκανε έντύπωσι στόν 
Ούίλλερ πού τής έδωσε ένα ρόλο 
στήν παραγωγή τοΰ Γκόλντουϊν 
«Στά υψώματα τοΰ ‘Υρλεβέν».

*** Ή  Λωρέττα Γιούνγκ θά εΐνε 
ή κυριώτερη άπό τις τρεΐς πρω
ταγωνίστριες τοΰ φίλμ «Τίνος γυ- 
ναΐκα», πού θά σκηναθετηθή άπό 
τόν Ταίϋ Γκάρνετ.

*** Ή  Τζόαν Μιπέννετ θά εΐνε ή 
πρωτοίγωνίστ,ρια τοθ προσεχούς 
φίλμ τοΰ Βάλτερ Βάγ·κνερ «Τό 
σπίτι άπέναντι τοΰ κόλπου».

*% Ό  Βάλτερ Βάγκνερ άνακοι- 
νοΐ δτι τελείωσε ή διανομή τοΰ 
φιλμ «Χειμωνιάτικο Καρναβάλι» 
καΐ δτι άρχισε τό γύρισμα τοΰ 
φίλμ. Ή  ’Άνν Σέρινταν καί ό Ρί- 
χαρντ Κάρλσον εΐνε οί πρωταγω-

νισται.
— Τό «Χειμωνιάτικο Καρναβά

λι» εΐνε ένα παράξενο σενάριο. 
Σκηνοθέτης εΐνε ό Σ. Ρίεσνερ.

** Στά έργο «Χειμωνιάτικο Καρ
ναβάλι» Θά λάβουν μέρος καί δυό 
μικρά 18 μηνών. ‘Όταν ό σκηνο
θέτης ρώτησε πώς θά μπορή νά 
τά διακρίνΐ) άναμεταξύ του<;, ή 
μητέρα τους άπάντησε: «ΕΤνε πο
λύ εΰκολο: ή Μόλλυ έχει δόντια, 
ένφ ή Σουζάνα δέν έχει. ’Ά ν  λοι
πόν βάλετε τό δάκτυλό σας στό 
στόμα τής Σουζάνας καΐ σας τό 
δαγκώση θά εΐνε ή Μόλλυ!».

*** Ό  Άλέξαντρος Κό,ρντα θά 
σκηνοθετήση τό έργο «Αμαρτω
λή», παρμένο άπό τά έργο «Μα* 
νόν Λεσκώ».
• — θά πρωαγωνιστήση ή Μέρλ 
Όμπερόν.

— ’Έτσι ό Κό,ρντα σκηνοθετεί 
σι*γχρόνως δυό έργα: Έ φ ’ δσον 
τό άλλο του φιλμ «Κλέφτης τής 
Βοίγδάτης», εξακολουθεί νά γυ
ρίζεται μέ τόν Κόνρατ Φά'ίτ καΐ 
τήν νέα άνακάλυψι τοθ Κόρντα, 
τόν Τζ. Τζουστίν.

*** "Οποιος δέν παραδέχεται τό 
Χόλλυγουντ ώς τόπο τών πιό παρά
ξενων πραγμάτων δέν θάναι φίλος 
τής άληθείας.

—Νά πού άνάμεσα στά τόσα πα
ράξενα πράγματα πού γίνονται στή 
Κινηματογραφούπολι, άπό άνάγκηι 
έκκεντρικότητος ή άπό άνάγκη μό
δας, άρχισαν νά ιβάφουν τά μάτια 
τους.

— Κι’ δχι βέβαια τά γύρω-γύρω 
ή τά ματοτσίνουρα άλλά τό έσωτε* 
ρικό τών ματιών τους.

— "Ετσι ή γνωστή ήθοποιός Μαί
ρη Άστορ, έπειδή θά παίξη σ' 
ένα φίλμ άπό τή ζωή τής Κλεοπά
τρας, δπου θά ύποδυθή καΐ τήν ή- 
ρωΐδα τοΰ έργου, άναγκάστηκε ή 
αάλλον θέλησε γιά v5vat άκόμα πιό 
άκριδής στό έργο· νά δάψη τά μά* 
τια της κατάμαυρα.

— Καί νά σκεφθή κανείς δτι εΐχ* 
κάτι ώραιότατα γαλάζια μάτια.

**, Ό  Φερναντέλ γυρίζει μιά νέα 
ταινία, «Είναι μυστήριο». Παίζουν 
μαζί του ή Έλβίρα Πόπέσκο, ή 
Γκαμπύ Άντ(ίέ, ό Ζύλ Μπερρύ κλπ.

Λ  ‘Η πολυθρύλητος «Νανα» τοθ 
Ζολά, ξαναγυρίζεται σέ φίλμ στό 
Παρίσι, μέ πρωταγωνίστρια αύτή 
τή φορά τήν Β ίδιάν Ρομαίς.

»*, Ό  Ούώλτ Ντίσνεϋ, 6 δημιουρ
γός τοΰ Μίκυ Μάους θά γυρ( >η 
στό 1939 πολλές νέες ταινίες, πού 
έκτός άπό τούς γνωστούς τύπους 
θά έμφανίση καί πολλούς νΙου;.

— “ Ενα άπ’ αύτά, τά νέα Μίκυ 
Μάους, ό «Ραφτάκος» φαίνεται δτι 
θά σημειώση μεγάλη έπιτυχία.

Λ  Ό  Γαλλικός Κινηματογράφος 
άπέκτησε νέο κινηματογραφικό ά
στέρι. Εΐναι ό άδελφός τ^ς Άνα- 
μπέλλας Πιέρ Σαρπαντιέ, πού θά 
πρωτοπαίξη στά έργο «Νύκτες Δε
κεμβρίου» μαζί μέ τήν Ρενέ Σαίν 
Σύρ, τόν Πιέρ Μπλανσάρ κλπ.

— Ή Γκαίηλ Πάτρικ ήταν δα- 
σκάλισσα σ’ ένα Δημοτικό σχολείο 
τής Άλαμπάμας.

— Ή  ’Άννα Χάρντιγκ έδίδασκβ 
άπαγγελία στή δραματική σχολή 
Χέντκρόου τής Πενσυλδανίςις.

— ‘Η ’ Ιταλίδα βεντέττα ” Ιζα Μι
ράντα έδίδασκε δακτυλογραφία σ’ 
ένα νυκτερινό σχολείο τοΰ Μιλάνου, 
καί τέλος ό Τζών Καραντάϊν ήτοτν 
καθηγητής τής άγγλικής φιλολο
γίας στό Λός "Αντζελες. Καθώς βλέ 
πούμε, δχι όλίγοι άπό τόν διδασκα
λικό κλάδο κατώρθωσαν νά γίνουν 
διάσημοι άστέρες, γλυτώνοντας γιά 
πάντα άπό τή ρουτίνα τής καθημε
ρινής διδασκαλίας.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Θ. Α. Κ Α Ρ Υ Π Τ Α Κ Η
Η ΣΥΝ Α ΥΛ ΙΑ  ΣΤΟ  Θ ΕΑΤΡΟ  Η-

ΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Λαμπρή ή Ιδέα τοΰ ’Ωδείου 'Α 

θηνών νά δώση έφέτος μιά σειρά 
μέ 5 ή 6 συμφωνικές συναυλίες στό 
καταλληλότατο γιά τό σκοπό αύτό 
θέατρο τοΰ Ήρώδου τοΰ Άττικοϋ, 
καθιερώνοντας έτσι καί καλοκαιρι
νή μουσική περίοδο. Ή  Ελλειψη οο- 
δαρής μουσικής κινήσεως σ’ δλη 
τή μεταπασχαλινή ώς τό φθινόπω
ρο περίοδο αφινε ένα μεγάλο κενό 
στήν άρκετά έξελιγμένη μουσική 
πρωτεύουσα, κενό πού έδώ καί 
δυό-τρία χρόνια χάρις στή πρωτο
βουλία τοϋ κ. Κοτζιά άρχισε νά γί
νεται λιγώτερο αίσθητό μέ τή δη
μιουργία τών λαϊκών ύπαιθρίων συ
ναυλιών καί τό όποιο έλπίζουμε νά 
πληρωθή τώρα πιά τέλεια μέ τή 
διοργάνωση τών συμφωνικών αύτών 
συναυλιών τοΰ Ωδείου ’Αθηνών.

Τή περασμένη λοιπόν Τρίτη, ύπό 
τή διαρκή άπειλή τής βροχής, δό
θηκε ή πρώτη συναυλία τής περιό- 
δοο ύπό τή διεύθυνση τοΰ Γερμανο- 
έλληνος κ. Ε. φόν Κάραγιαν καί 
μέ πρόγραμμα πού περιελάμβοινε 
τή γνωστή πρώτη συμφωνία τοΰ 
Λονδίνου τοΰ Χάϋδν, τόν «Μολ- 
δαύα» τοΰ Σμέτανα καί τή τετάρ- 
τη σι>μφωνία τοΰ Μπράμς, πρόγραμ 
μα δηλαδή πολύ στερεότυπο κσί 
έντελώς ξένο κατά τή γνώμη μας 
πρός τό περιβάλλον.

Ό  κ. Κάοαγιαν παοα τή νεαρά 
του ήλικία, διαδέχθηκε τελευταία 
στή κρατική δπερα τοΰ Βερολίνου 
τόν Μπροΰνο Βάλτερ καί τόν Φούρτ 
ΐβαίγκλερ, θεωρείται έπομένως σή
μερα στή Γερμανία άπό τούς καλύ
τερους τεχνίτες τής μπαγκέτας καί 
πρέπει νά όμολο.γηθή πώς τή φ'ήμη 
του αύτή έδικαίωσε ό νεαρός άρχι- 
μοι.’σικός κατά τόν καλύτερο τρόπο 
στή προχθεσινή πρώτη έμφάνιση 
πρό τοΰ Αθηναϊκού κοινοΰ. Διευ
θύνει μέ πολύ αυτοπεποίθηση καί 
κατορρθώνει νά έπιβάλλη τίς θελή
σεις του στήν όρχήστρα πού άκο
λουθεΐ μέ πειθαρχία ζηλευτή τήν 
αύστηρή μπαγκέττα τοΰ άρχιμουσι- 
κοΰ της. Ή  συγκροτημένη Ιδιοσυ
γκρασία του Ισως νά μήν εΐνε πάν
τοτε κατάλληλη γιά τά έργα πού 
έρμηνεύει, τό βέβαιο πάντως εΐνε 
πώς 6 κ· Κάραγιαν χάρις στήν ά- 
νεπτυγμένη μουσική του άντίληψη 
διευθύνει πάντα μέ πλήρη κατανόη
ση τοΰ ύφους καί άπόλυτο σεβασμό 
στό πνεΰμα τοΰ συνθέτη.

Ή  συμφωνία άριθ. 1 τοΰ Λονδί
νου μέ τήν όποία άρχιζε τό πρδ- 
γραιιμα, £ργο δχι Ισως άπολύτως 
κατάλληλο γιά τήν Ιδιοσυγκρασία ·

τοΰ κ. Κάραγιαν, άποδόθη -μέ ρυθ
μική αυστηρότητα, ύπερβολική κά
πως κατά τή γνώμη μας σέ μερι
κά μέρη, χωρίς δμως νά ζημιωθή 
ή δροσιά καί ή λεπτότητα τής έμ- 
πνβύσεως πού διακρίνει άλλως τε 
δλα τά έργα τοΰ γέρω Χάϋδν.

’Ακολουθούσε ό «Μολδαύας» τοΰ 
Σμέτανα, τό δ' μέρος άπό τό συμ
φωνικό ποίημα «ή πατρίδα μου» τοΰ 
συνθέτη, στό όποιο ό Σμέτανα 
κατωρθώνει μέ τή πλούσια άλλα 
καί κοινότυπη πολλές φορές έμ
πνευση άπάνω σέ λαϊκά μοτίβα τής 
Βοημίας, τή τεχνική έπεξεργασία 
καί χρησιμοποίηση τής όρχήστρας 
καί τίς ύποδλητικές άρμονίες νά 
ζωντανέψη τούς θρύλους γύρω άπό 
τόν ’Εθνικό ποταμό τής Βοημίας. 
Ώραιοτάτη ή άρχική φράση πού 
έκτελεΐται άπό τά δυό φλάουτα καί 
πού μέ τή διαδοχική άργότεοο είσο
δο τοΰ κλαρίνου καί τοΰ κου~;>τέτ- 
του δίνει τέλεια τήν έντύπωση τοΰ 
φλοίσδρυ τών κυμάτων, ένώ τό μο- 
τίβο σ4 μΐ έλασσον τοϋ Μολδαύα 
πού περνάει άπό τά έγχορδα στά 
ξύλινα γιά νά ξανακουσθή άργότε
ρα στό μείζονα τρόπο εΐνε άρκετά 
κατά τή γνώμη μας κοινότυπο. 
Τό συμφωνικό αύτό ποίημα άπε- 
δόθη άπό τόν κ. Κάραγιαν μ’ δλη 
τή χρωματική ποικιλία καί μέ ρυθ
μική άκρίδεια.

Ή  έκτέλεση δμως τής τετάρτης 
συμφωνίας τοΰ Μπράμς, μέ τήν ό
ποία έκλεινε τό πρόγραμμα άπέ- 
δειξε τόν κ. Κάραγιαν ϊνα μαέ- 
στρο έξαιρετικής ίκανότητος. Ή  Ι
διοσυγκρασία τοΰ νέου άρχιμουσι- 
κοΰ Σαιριάζεν Σέλεια στή σκέψη 
καί τό συγκρατημένο αίσθημα τής ί 
μουσικής τοΰ Μπράμς, πραγμαπού j 
έννοεΐ εύκολα ό άκροατής άπό τόν 
ύποδειγματικό τρόπο πού διηύθυνε 
τό άνισο αύτό έργο μέ τίς πολλές 
τεχνικές δυσκολίες, δυσκολίες πού 
άφοροΰν δχι μόνο τούς συγκοπά· 
τους ρυθμούς άλλά καί τήν άνάδε;- 
ξη τών θεμάτων μέσα στή πολυδαί
δαλη πολυφωνική έπεξεργασία τής 
συμφωνίας καί είμαι βέβαιος πώς 
ή ώραία αύτή έκτέλεση θά συμφι
λίωσε καί τούς πιό θανάσιμους έχ- 
θρούς μέ τόν Μπράμς.

Τά αυθόρμητα καί ζωηρά χειρο
κροτήματα τοΰ έκλεκτου άκροατη- 
ρίου, πού εΐχε κατακλύσει τό άρ
χαΐο θέατρο, έπε κύρωσαν τήν έπι
τυχία τοΰ νέου άρχιμουσικοϋ καί 
δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς στήν 
έπιτυχία αύτή συνέτέινε καί ή όο- 
χήστρα μας πού βρισκόταν προχθές 
στή καλύτεοη της φόρμα.

θ. Δ. ΚΑΡΥΩ ΤΑΚΗΣ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Ή  « ’Α ντ ιγό νη »  του Χοφοκλή και ό "Γιατρός μέ 
τό σ τ α ν ι ό , ,  τ ο ύ  Μολλιέρου στό ’Αγρίνιο.-'Τό 
καλλιτεχνικό μέ-ρος τών έτησΐων επιδείξεων 

τού γυμνασίου Ξάνθης
Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ Ν , ,Ιούνιος. (Τοθ ιιο

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

..ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΟΞΑΝ” ΚΑΙ ΓΙΑΤΟ ΨΩΜΙ...
ΤΟΥ κ ΜΕΝΕΛ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ

παραμικρή αίτια γιά νά βρεθοΰν·άκούστηκε άπλώς ένα τρίκροτο χει

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ

ΤΟΥ κ. Λ. ΠΑΥΛΙΑΗ

νίμου άνταπο'/ριτοΰ μαί]_· — Μέ 
ποωτοφβ,νν κοσμοσυρροή έπαίχβ-η- 
οαν ύπό τών μαθητών καί μαθητρι
ών τών τελευταίων τάξεων τοΰ Γυ 
μνασίου Άγρινίου. άπό xfj; σκηνές 
τοΰ «Τιτάνια» δύο εργα> τό 2ya &Ρ" 
ναία; δραματικές πλοκές τό Αρι
στούργημα τοΰ Σοφοκλέους ή «’Α ν 
τιγόνη··». Καΐ ή κο)μωδία τοΰ Μολ
λιέρου «Γιατρός μέ τό στανιό».

Παρ' δλον πού αί παραστάσεις ή 
ταν καδαρώς μαθητικαί καί διωρ- 
γανώδ^,καν άπό καθηγητάς» μπορεί 
νλ πη κανείς δτι έσημείωσαν έπιτυ- 
yia·

Οί μαθήτριες της _ ?κτης τάξεως 
τοΰ Γυμνασίου ύπεδύδησαν τά έξής 
πρόσωπα τοθ δράματος:

Ή  δίς Λίτσα Σωτηροπούλου τήν 
’Αντιγόνην» ή Μαρίκα Χαντζοπού- 
λου τήν Ίσμήνην. ή Έλενίτσα Σα- 
λαμότα τήν Εύριδίκην» αί δίδες 
Βάσω ΙΙαπασά^κα καί Μαρία Χαν
τζή τά; θεραπενίδας·

Ό  Θεόδωρος ^α®ούτης τόν Κρέ- 
οντα. δ Παντελής Καλαμπάκας τόν 
Αϊμωνα, δ Φωκίων Μαυρογιάνννης 
τόν Τειρεσία, δ Φώτιος Γούσσης 
τόν ’Άγγελον, δ θωμάς Κεφαλή; 
τόν φύλακα» οί Νικόλαος Ιωνάς 
καί Νικ. Καβγιούλα; δορυφόροι·

Ό  γορός άπετελεΐτο άπό 14· άτο
μα.

Ό  Παναγιώτης Σοΰλος κορυφαί
ος, οί Στέφανος ΙΙαπα(ωάννου καί 
Ματ&αΤος Μεταξά; παραστάται.

Καί τά ύπόλοιπα μέρη τοΰ γοροΰ 
οί "-αθηταί ’Ιωάννης Παλιούρας, Γ· 
ΙΙανάγρς. Θεοδ· Γεωργίου· Βασίλει
ο; Γαζέτα;, Βασιλ· Δρακόπουλος, 
θεοδ. Άδάμος. Διονύσιος Μεταξά;, 
’ Αναστάσιος Τσέλλος, Αναστάσιος 
Παπαναστασίου, ’Ιωάννης Σακκάς, 
Κων) τίνος Τσιτσιμελής, Α· Τσιτσι 
μελής. "Ολοι τους ύπεδύβησαν μέ 
μεγάλη έπιτυχία τούς ρόλους τους. 
παρουσίασαν δέ μίαν πρωτότυπον 
σκηνήν μέ σκηνικά καί άργαίας 
ά’ίφιεσεις πού πρώτη φορά βλέπει ή 
πολ:; μα;» παρ’ δτι τό ϊδιο δράμα 
παίγτηκε πρόπερσι καί άπό ίΗασο 
έπαγγελματιών ήθοποιών τοΰ κ· Α. 
Κολυβά.

Έ  έπιτυχία τοΰ δράματο; δφείλε- 
ia i κατά μέγα μέρο; καί στόν ά- 
κούρχστον καθηγητή τοΰ Γυμνασί- 
.όυ ·/.· Γρηγ· Εύθυμίου·

Έπειτα παίχτηκε ή κωμωδία 
τοΰ Μολλιέρου «Γιατρό; μέ τό στα
νιό*. Άπεοόθη δέ άπό τοΰ; μαθη- 
τά; στήν έντέλεια·

0 ! μαθηταί Χρήστος Πανταζής 
στό ρόλο τοΰ Γιατροΰ πολύ καλός, 
Χρήστος Ά γγέλ η ; Γερόντιο;. Ματ· 
δαΐο; Ματουσιόν Βαλέρης, Άνδρέ- 
α; ΙΙαπασά’ίκας Λέανδρος, Κωνστ· 
Καψιμάλλη; Λουκά;, Μ. Μ ατού- 
σιάν Τιμπώ» Α . Τσιτσιμελής Περί· 
νος·

Ο! μαθήτριες Μαργαρίτα Σταυ· 
ροπούλου ώ; Μαρτίνα ήταν άφθα

στη, ή Μαρία Ζησιμοπούλου ώς Λου 
τσίτα, ή Ντίνα Άθανασοπούλου ώς 
Ζακελίνα·

Τήν κωμωδία αύτή τήν δίδαξε 
# έκτός άπό τόν κ· Γ . Εύθυμίου καί δ 
κ· ’Ιωάννης Ζώτος.

Τέλος σέ δλους τούς μαθητάς 
καί μαθητρίας. ιδίως δέ σέ κείνους 
πού είχαν τήν ώραίαν Ιμπνευσιν τής 
παραστάσεως τής «Αντιγόνης» καί 
τής κωμωδίας άξίζει κάθε έπαινος· 

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Γ  
Α

(Τοθ έν Ξάν^η συνεργάτου μας)
Ξ Α Ν Θ Η , ’ Ιούνιος. —  Τήν «πρώτη Κυ

ριακή τοθ τρέχοντος μηνός Εγιναν στό 
Αημοτικό Στάδιο οΐ έπιδείξεις τοθ Γυ
μνασίου μας. Ή  όμορφη αύτή συνήθεια 
£χει καθιερωθώ στά σχολεία τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως άπό πολλά .χρόνια. Δυστυ
χώς ιϋμως έδώ στίς έπαρχίες περιωρίζον- 
ταν μέχρι πρό όλίγων έτών μονάχα στό 
Αθλητικόν μέρος, καί μόλις τώρα τελευ
ταία άρχισε νά συνοδεύεται καί άπό καλ
λιτεχνικές Επιδείξεις, πού εύτυχώς άπό 
χρόνο σέ χρόνο παίρνουν όλοένα μεγαλύ
τερες διαστάσεις, φαινόμενο άρκετά πα
ρηγορητικό, πού μας άγει μέ ίκανοποίησι 
νά διαπιστώσαμε δτι πάει νά έκλείψη ή 
παληά έκείνη άστήρικτη σεμνοτυφεία καί 
νά βρη τήν δικαίωση και έφαρμογή της 
τών συχρονισμένων έκπαιδευτικών ή άντί
ληψη, δτι δέν πρέπει νά μείνουν Ακαλ
λιέργητες ή καλλιτεχνικές τάσεις τοθ μα- 
βητοϋ, στή χρηστοποίηση τοθ όποίου ή 
/καλλιέργεια αυτη παίζει ρόλο σημαντικώ- 
τατο.' Μετά τό πέρας τών ρυ&μικών άσκή- 
σεων και τών άθλητικών άγωνισμάτων, 
γιά τά όποία δέν είναι δώ ή δουλειά μας 
ν' άσχοληθοΰμε, στίς 10 τό δράδυ έγινε 
ή καλλιτεχνική, άς ποΟμε, τελετή, ή ό
ποία /περιελάμδανε τούς έ'θνικούς μας χο
ρούς καί τ*>ν άναπαράσταση τής γνωστής 
άιπό τήν ‘Ελληνικήν Μυθολογίαν σκηνής 
τοϋ Όρφέως μεταδαίνοντος είς τόν "Α 
δη ν.

Μέ τήν ώραίαν αύτή προσπάθεια κα#η· 
γηταί καί μαθηταί του Γυμνασίου παρου- 
σίασατν στό κοινόν τής Ξάνθης κάτι πού 
ίητερέδη άρκετά τίς προσδοκίες του καί 
γιά τό όποιον είναι δλοι τους άζιοι με
γάλων έπαίνων καί θερμοτάτων συγχαρη
τηρίων.

Βρεθήκαμε £λοι μπρός σ’ ίνα θέαμα 
πού μάς άπερρόφησε άπό τήν άρχή ώς τό 
τέλος άδιάκοπα τό ένδιαφέρον, θέαμα πού 
δσο ποθητό μας είναι, τόσο δυστυχώς 
σπανιώτατα τό άντικρύζομε.

01 έλληνικοί χοροί άπό τους άρχαιο. 
τάτους (πέπλοφόρων - νηρηΐδων) ,μέχρι 
τών νεωτέρων έκτελέστηκαν μέ μεγάλη 
χάρη κι’ άξιοθαύμαστη έπιτυχία άπό ό· 
μάδες μαθητών καί Ιδίως μαθητριών. Ο Ι 
τελευταίες ντυμένες όλες μέ τίς γραφι
κές στολές τών διαφόρων ‘Ελληνικών ’Ε 
ποχών όλων τών διαμερισμάτων τής χώ
ρας μας, παρουσίασαν ένα έξαιρετικά 
λαμπρό θέαμα, πού διαρκώς προκαλουσε 
τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τών πο
λυαρίθμων θεατών πού είχανε κατακλύσει 
κάθε γωνίαν τοθ Σταδίου, θέαμα πού 
μάς προκαλουσε συγκίνηση έθνική φέρνον- 
τάς μας στή μνή>μη ύπερήφανα σελίδες 
άπό τήν Ενδοξη έποχή του 21 καί πετών* 
τας μας νοερά στά χιλιοτραγουδημένα καί 
θυμαρομυρωμένα έλληνικά κορφοβούνια.

Άπό τίς τελειότερα καί ώραιότερα ντυ
μένες, I6i<y Μακεδονικά καί Ηπειρωτικά, 
άναφέρομε τίς μαθήτριες Άναστασοπού- 
λου, Κόντη, ΠελοΟκα, Μόσχου, Βαλαδάνη 
καί Ιδιαιτέρως τήν Φρόσω Κιτανίδου πού 
μέ τήν πλούσια ήπειρωτική ένδυμασία της, 
άιπό τήν «κεντημένη μεταξωτή ποδιά» ώς 
τά «χρυσά πεντόλιρα». μάς θυμίζει τίς 
πολυύμνητες ήρωΐδες τών δημοτικών μας

Β '  (ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ )
—Κλείσαμε τήν ’Αταλάντη. Μή 

μοϋ σκδς. Έκεΐ θά δουλέψουμε. 
Ξέρεις τί παρας ύπάρχει έκεΐ; Πα
ρά νά δοΰν τά μάτια σου!

Κι’ ό ίδρωτας κύλαγε στό μοΟ- 
τρο της καί τής γέμιζε τά λιχκκά- 
κισ τής β λ ο γ ιά ς  της. Πολλές φο

ρές είχε ένα κομματάκι κουνουπιέ
ρας. πρώην άσπρο, καί τύλιγε μ’ 
αύτό τό κεφάλι της δπως κάνουν 
μέ τό κρέας οί χασάπηδες.

—Δέν πιστεύω νά τά καταφέρου
με νά ξελασπώσουμε, ξανάλεγα πιό 
Επειτα στό γέρο, θά μείνουμε άμα- 
nVri.

—“Υπομόνεδε K t’  έννοια σου. Α0- 
ριο, .μεθαύριο μπαίνουμε στή θά
λασσα.

—Γ ιά τόν πάτο;
—Γ ιά τήν ’Αταλάντη· χρυσέ uou I
Καί μπήκαμε. ’Ήταν Μνα ταξίδι 

γιά τήν ’Αταλάντη, άλλά πού μπο
ροΰσε μιά χαρά νά τελειώση κι’ ά
πατα. Γιατί τό καΐκι πού μ&ς πή
γαινε μαζί μέ τίς μπάλλες άπό ά- 
χίρο, ήταν τόσο γέρικο πού £κανε 
ροΰπι καί βόγγημα·

Ή  έμφάνιση τής χοντρής είχε κά
νει χτυπητή αίσθηση στό πλήρωμα. 
Δυό - τρεις άπ’ τούς ναΰτες μόλις 
τήν είδανε τραβήξανε μέ τό μπου
γέλο νερό καί λούσανε τά κεφάλια 
τους. "Υστερα φρεσκοχτενισμένοι 
άρχισαν νά κάνουνε άνιχνεΰσεις γύ
ρω της. Κείνη πήρε είδηση, έφτια
ξε τά μαλλιά της, έδγαλε άπ’ τήν 
τσέπη της μιά φοΰχτα σπόργια τά- 
δωσε στόν άντρα της, έβγαλε άλλη 
μιά φοΰχτα δικά της, άκούμπησε 
στό παραπέτο κι' άρχισε νά τά ξε
φλουδίζει μέ λεπτότητα, νά τά τρώη 
καί νά φτύνη τίς φλοΰδες στή θά
λασσα.

Φαίνεται δτι·.. τό φαΐ τής έδινε ϊ- 
να νέο θέλγητρο κι’ έκανε τούς 
ναΰτες νά τήν όρέγωνται περισσό
τερο γιατί πυκνώσανε τίς άναγνω- 
ριστικές επιδρομές. Δέν έλειπε πα
ρά ένα τόσο δά πραμματάκι, μιά
1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ*ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι
τραγουδιών, πολλά άπό τά όποΐα είδικός 
δ*μιλος έκ τών πλέον καλλιφώνων μαθη
τριών, συνοδείς: τής Μουσικής τοθ Δήμου, 
έτραγούδησε μέ ξεχωριστή άρμονία. 
Στούς διάφορους χορούς διακρίθηαν ώς 
κορυφαίες, γιά ν’ άναφέρωμε μερικά ά
κόμη όνόματα, οί μαθήτριες Φανουράκη, 
Μόσχου, Νεστορίδου, Βουτσοπούλου καί 
Ιδίως a t Ρασέλ Κοέν καί Γανιτίδου, πού 
μέ τήν καταπληκτική τους εύκυνησία |δω 
σαν τήν έντύπωση δτι κρύβουν μέσα τους 
κάποιο δχι εύκαταφρόνητο χορευτικό τα
λέντο.

Τέλος ή άναπαράσταση τοθ μύβου έγινε 
τόσο εύμορφα καί τεχνικά πού νόμιζε κα
νείς δτι έπαιζαν δχι μαθηταί Γυμινασίου, 
άλλ’ έπαγγελματίαι ήθοποιοί. "Ολοι οί 
νεαροί έρμηνευταί έπαιξαν έδώ μέ τόσο 
ζήλο πού κατώρθωσαν νάχουν μιά άίπό- 
δοση πολύ καλλίτερη άπό κείνη πού πε
ρ ίμε ναν οί θεαταί καί πολύ άνώτερη άπ* 
δ,τι έ*πέτρεπαν οί δυνάμεις των.

Ό  μαθητής Σ  άρρσς μέ τή βροντώδη 
φωνή του καί τό άθλητικόν του παράστη
μα άπέδωσε πολύ καλά τόν ρόλο τοθ Όρ- 
φέως. Ή  μαθήτρια Γαδριηλίδου ώς Ε6- 
ριδίκη μέ τό θαρραλέο, άφελές καί μέ 
μιά λέξη σπανιώτατο παίξιμο, φανέρωσε 
πώς είναι πολύ κατάλληλη γιά παρόμοια 
έρασιτεχνική καλλιτεχνική δράση, μέ τό 
έ'πιτυχέστατο δέ άρχαιοπρεπές ντύσιμό της 
καί τά φυσικά της προσόντα, ΛίβοτελοΟσε 
άληθ'η προσωποποίησιν τοθ ’Αρχαίου 
Κ άλλους.

Γενικά ή τελετή αυτη έκτός άπό τήν 
ψυχαγωγία πού προσέφερε στό κοινόν 
καί τήν άρκετά σοδαράν ένίσχυσιν του 
σχολικού ταμείου, κατέδειξε καί τά με
γάλα πλεονεκτήματα πού ίχουν οί τέτοιου 
είδους προσπάθειες, οί όποιες χαρίζουν 
στόν μαθητή παράλληλα μέ τήν πνευμα
τική καί καλλιτεχνική μόρφωση πού έξ*υ- 
γενίζ*ι τήν ψυχή του καί έξιυψώνει τό ή
θος του περισσότερο άπό κάθε άλλη δι
δασκαλία, δίδουν δ* άφ’ έτέρου άφορμήν, 
σέ κείνους πού ή φειδωλή φυσις έιπρσί- 
κισε μέ καλλιτεχνικάς διαθέσεις, νά έκ- 
δηλωθούν, νά ένθαρρυνθοΟν καί νά έπι- 
δοθούν άργότερα μόνοι τους πιό συστη
ματικά στήν καλλιέργεια τών ζηλευτών 
των προσόντων.

*Έτσι λοιπόν ό διδάσκαλος μέ τήν 
πρωτοδουλίαν> πού έλπίζομεν νά λαμβά- 
νη περισσότερες φορές τό σχολικόν έτος, 
καί ό κηδεμών μέ τήν άσήμαντον άλλως 
τε ύποστήριξή του, έξυπηρετοΟν μεγάλως 
τούς φίλοπόνους μα9ητάς καί προσφέρουν 
είμμεσα σημαντικήν ύπηρεσίαν πρός τήν 
Τέχνην καί τήν κοινωνίαν.

Μ ΙΧ Α Η Λ  Ρ Α Σ Σ Α Σ

δίπλα της, κοντά στά πλούσιά της έ- 
λέη. Καί τήν αίτία εΐχε εύδοκήσει 
σέ λίγο νά τήν δώση ή ίδια.

"Απλωσε τό εΰρωστό της χέρι κι’ 
Ρδειξε ηρός μιά κατεύθυνστ.

—Χωριό εΐνε αύτό; είπε δείχνον
τας ένα χωριό.

—Ναίί, τό Νέο Άρτάκι. Έσεΐς 
ξένη εϊσασθε μαδάμ;

—Ναί· ξένη είμαστε. Άπό τάς 
'Αθήνας.
' —'Ωρα.- -λις!
—Ώραία· Τρώτε πασατεμπάκι ;
“ Απλωσε τή φοΰχτα της καί τούς 

μοίρασε.
— Σας μερσί, είπε άριστοκρατι,κά 

ό νεώτερος ναύτης κι' άρχισαν Κι’ 
οί τρεις νά ροκανίζουνε καί νά 
φτύνουνε τίς φλοΰδες στή θάλασσα.

"Ολα πήγαιναν καλά. Τίποτα δέν 
προοιώνιζε τό δράμα τιμής πού θά 
ξέσπαγε σέ λίγο. Τό ■ ιστορικό σέ 
σύντομη περιγραφή έχει έτσι : Ό  
πασατέμπος είχε τελειώσει άπό 
κάμποση ώρα. Τό παχουλό ίνδαλ
μα τών ναυτών κϊχε άνάψει άπό πε
ριέργεια νά ξεακολήση έπί τόπου 
στή γεωγραφία. Ρωτούσε γιά τά 
χωριά, γιά τούς κόρφους, γιά τούς 
κάδους, γιά τά πάντα. Οί μνηστή
ρες τσακιζόντουσαν νά τής έξη- 
γοΰνε.

Σέ μιά στιγμή πού τήν έπιασε 
χοντροκεφαλιά δ πιό «έγκυκλοπαι- 
δικός» ναύτης έπιασε τό μπράτσο 
της καί τό ώδήγησε σ’ ένα καλύβι 
τής αμμουδιάς καί τότε τί ήταν 
θεέ μου αύτό πού έσπασε;

Εύθύς άπό κάτω άπό μιά μπάλ- 
λα άχερο άναπηδάει ένας έρεθισμέ- 
νος, άναστατωμένος άντρας κι’ άρ
χισε νά παίζη κακά, κάλιστα τό 
ρόλο τοΰ άπατωμένου. ’Ήταν ό 
’Άνθος. Καί τότε μπή.κα στήν υπό
θεση τής ύπάρξεως ένός άπ’ τά 
πιό πρωτότυπα τρίγωνα. Ό  ’Άνθος 
προσέθετε τίς άσθενεΐς του δυνά
μεις πλάι στίς άσθενέστερες τοΰ 
λυμφατικοΰ συζύγου γιά ν’ άποτε- 
λέσουν κι’ οί δυό τους κακήν κα
κώς έναν έλέφ θεοΰ άντρα.

Ό  'Άνθος τή νύχτα γιά περισ
σότερη άσφάλεια κοιμήθηικβ στήν 
ποδιά της. Κι’ δταν τό πρωΐ ό κα
λοκαιρινός ήλιος φώτισε τά βουνά 
τής Φωκίδος κείνος βρέθηκε έκεΐ ν’ 
άνοσινέη λαθραία τή σπιρτάδα τοΰ 
θηλυκού της ιδρώτα.

Βγήκαμε στήν παραλία τής Α 
ταλάντης ζύγωμα μεσημέρι. Ό  Ά ν  
θοόλης ήτανε σάν άπαυδισμένος 
κόκορας. ΜΊταν άνίκανος γιά τόν 
παραμικρά θυμό. Άφοΰ ώς καί 
στά νέο ναύτη, τά χθεσινό άντερα- 
στή του, δέν κρατούσε ικάκια καί 
δέχτηκε τόν καφέ πού τόν τρατά- 
ρησε,

Ανεβήκαμε άπ' τήν παραλία 
στήν πόλη μέ κάρρο- Ή  χοντρή 
μας συνάδελφος ιμέ τά μέλη της 
καί τά μέλη τής οΐκογενείας της 
θρονιάστηκε στή μέση καί μέ τό 
τράνταγμα οί πλουσιοπάροχες της 
σάρκες έπαιζαν ένα τριζάτο πηδη
χτό έμβατήριο.

Αράξαμε μπροστά σ’ ένα με
γάλο καφενείο μέ θόρυδο γιά με
γάλη τέρψη τοΰ λιανόκοον ; πού 
μαζεύτηκε καί μας μελετοΰσε μέ 
έμδρίθεια. 'Ήπιαμε δέν ήπιαμε τόν 
καφέ πού μάς σερβίρισε ό καφε- 
τζής μοος κι’ άμέσως στρωθήκαμε 
στή δουλειά. Γίναμε μαραγκοί, ξυ
λοκουβαλητές, μηχανικοί κι’ ώς τό 
δράδυ τό παλκοσένικο ήταν έτοιμο. 
"Ολα ήταν έτοιμα κι’ έμεΐς είμα- 
σταν έτοιμοι. Τό μόνο πού έλειπε 
καί περιμέναμε ήτοΕν τό .κοινό. Μιά 
μεγάλη ταμπέλα στήν πόρτα άδι
κα τό ικαλοΰσε. «’Έφθασαν! (έλε
γαν τά γράμματα γραμμένα γιά 
πρώτη φορά άπ’ τό χέρι του Άν- 
θούλη). "Εφθασαν οί μεγάλοι μή- 
στε τής τέχνις. Μέγας πλούσιος θί
ασος Άθηνέων καλιτεχνών. Άπόψε 
τό έργον θαΰμα. τό έργον θρήλος! 
«Στό βάθος τοΰ ποτηριού» 1 μέγα 
σιγκηνιτικόν ! Ιπέροχον, κλαυστι- 
κάν!

Έπί πλέον δύπρακτος ξεκαρδι
στική κωμωδία είς δύο πράξεις· 
Άπόψε!»

Τό βράδυ παίξαμε ένώπιον πυ- 
κνοτάτου κοινοΰ 15 θεοττών. Σπο
ραδικά καί νυσταλέα χειροκροτή
ματα έκάλυψαν τήν πτώση τής αύ- 
λαίας, λυγμοί έκάλυψαν τό στομά
χι μας. Στό τέλος της κωμψδίας

ροκρότημα κι’ έπακολούθησε ή πα
ραγγελία καφέ άπ’ τόν έπευφημή- 
σαντα θεατή.

Τό βράδυ ξανατραφή,καμε μέ 
«κρύα φαγητά». Ό  πρωταγωνιστής 
προσ;βλήθη άπό τό μόνιμο κόψιμό 
του. Ό  Άνθούλης άπ’ τό προσκή
νιο μέ έτοιμοθάνατο ΰφος άνήγγει- 
λε τό έπόμενο βράδυ μπροστά 
στούς έξη θεατάς δτι ή παοάστα- 
σις αναβάλλεται λόγω α’.φνιδίας 
άσθενείας τοΰ πρωταγωνιστοΰ.
• Στίς δύο τή νύχτα είχαμε μιά 

θυελλώδη σύγκρουση. Οί καλλιτέ
χνες ζητούσανε τόν αίτιο της «γρου 
σουζιάς». Ό  ένας προσπαθοΰσε νά 
τό ρίξη στόν άλλο. Καί τότε ό άν· 
τρούλης τής χοντρής ξεσπαθώνει 
κατακόκκινος:

— Δέν ήθελα νά τό μαρτυρήσω, 
άλλά χανόμαστε, βρέ παιδιά! ’Ε 
γώ νά σάς τό πώ τί τρέχει, θά τό 
φανερώσω κι’ ό θεός άς μέ σχω- 
ρέση. Νάτονε ό γρουσούζης ! Αύ
τός εΐνε (έδειχνε τόν άναυδο Άν- 
θούλη). Καμαρώστε τον τό γρου- 
σουζλεμέ! Τήν πρώτη μέρα, δρέ 
παιδιά μου, νά μέ λυώση ή κόλα
ση άν λέω ψέματα, τήν πρώτη μέ
ρα τόν τσάκωσα νά κοιμάται άπά- 
νο στή σκηνή...

-Τί; ! ! !
—Ναί! τό είπα καί ξαλάφρωσα. 

Μοϋ έφερνε πνιγοΰρα· Κάντε τον 
δ,τι σάς φωτίσει 6 θεός τώρα. ’Ε 
γώ έκανα τό χρέος μου.

Τόν Άνθούλη τόν σουρομάδησαν, 
τόν Άνθούλη τόν βρίσανε, τόν κά
νανε τούμποοΌ καί κατά τίς τρεΐς 
πήγανε γιά ϋπνο.

Τό πρωΐ δμως φρέσκο - φρέσκο 
καί βροντερό έσπασε τό σκάνδα
λο. Ό  Άνθούλης μέ τήν παχειά 
καλλιτέχνιδα τό είχαν σκάσει γι’ 
άγνωστη κατεύθυνση.

Στίς δέκα τό πρωΐ οί συνάδελ
φοι βρήκανε τό νόμιμο έτερόν της 
ήμισυ νά όδύρεται.

—’Ά χ  ό θεομπαίχτης! ό λαοπλά- 
. νος μοΰ τό ξελόγιασε τό Ροζαλά- 

κι μου ! "Εεεχ! κοΰκε! πέσε στό 
δρόμου μου ντέ! Χριστέ μου.·, έ
λα καλέ μου Χριστέ — Χριστούλη 
μου κάντο τό θαματάκι σου καί 
ρίξτον στά χέρια μου νά τόν γδά
ρω !

—Πάνε νά τοΰ τήν πάρουνε καί 
νά στήν φέρουν, τόν παρηγόρησα 
έγώ.

—’Έ  ; Ναί ναί ναί ντέ ! "Αντε 
μπράδο, άντε γειά σας ντέ I Δέ 
μοΰ λές καλοπαϊδι θά τοΰ τήν αρ
πάξουνε. νά ποϋμε, σατανικά ;

—’Έμ... άμα δέ θέλει -νά γυρί- 
ση μόνη της.

—Τί λές μωρέ; ’Άλλο τοΰτο πά
λι! Καί μένα ποιός θά μέ γλυτώ- 
νη μωρέ ύστερα άπ’ τά χέρια της; 
"Ε ; τό σκεφτήκατε αύτό;

—’Ά μ  τότε δέν τήν άγαπάς τό 
λοιπόν.

-Δέν τ’ άγαπάω; ’Εγώ; τό μα- 
νάκι μου; "Αχ κοΰκε *.·.

Τόν αφήσαμε νά πάσχη μονάχος 
του καί πήγαμε νά χαλάσουμε τή 
σκηνή. Τό άπόγευμα δλοι μελετού
σανε «Κριτήριο» καί τό πρωΐ σκορ 
πίσανε στούς τέσσερις άνέμους...

Ό  καιρός έτρεζε βιαστικός «αί 
άδιάφορος χωρίς νά τόν μετρήσω 
καί χωρίς νά φιλοσοφήσω άιτάνω 
στήν πορεία του. θά είχαν περάσει 
δμως άπ’ τά περιστατικά τής Ιστο
ρίας μου μερικά χρόνια. Ή  άρρώ- 
στεια τών νεύρων μου γιά ζωή. 
γιά φευγάλα δέν μ’ άφηνε. ’Εξα
κολουθούσα νά ζητάω καί νά κα· 
ταταλαιπωρώ τό νοΰ μου μέ χί
μαιρες.

"Ενα πρωινό καθόμουνα σ’ ένα 
καφενεδάκι της θάλασσας στή Τζιά 
κι’ έγραφα λέξεις τοΰ άέρα άπά
νω σ' ένα πακέτο τσιγάρα. Ή  θά
λασσα ήρεμοϋσε σ’ ένα υφος άνα
μονής. Οί λέξεις τοϋ πακέτου μέ 
ήδόνιζαν παράξενα καί βιαζόμου
να νά τό γεμίσω γιά νά τίς δια
βάσω καί νά τίς χοορώ μαζωμένες.

Μόλις τό τελείωνα θά παράγγελ 
να ένα δεύτερο καφέ καί θά τό 
διάβαζα ρουφηξιά «αί φράση. Σέ 
λίγο τελείωσα τό γράψιμο μέ χα
ρά άλλά τό διάβασμα μέ θλίψη. 
Τό πακέτο ήταν γεμάτο άπό κακο- 
μοίρικες φτηνές φράσεις. Τό πέτα- 
ξα λοιπόν κι' έγώ στό νερό καί 
παρακολουθούσα άτρομα τό πνίξι
μό του. Μετά μισή ώρα καί κάτι 
πρώτα λεπτά μιά βρώμικη μπενζί
να ήρθε ν’ άράξη μέ χλαλοή στό 
κε^κχλόσκαλο. Μέσα στόν κόσμο 
μοΰ τράβηξε τήν προσοχή μιά θεό
ρατη όγ,κώδης γυναίκα πού έσερνε 
μαζί της ένα μικρό άντρα σάν εΐ
δος άποακευής. Τό πράγμα ξεδιά
λυνε άμέσως. ΤΗταν οι συνάδελφοι 
τών παλαιών μου ήμερών. Άλλά τί 
είχαν γίνει ot άλλοι; ό Άνθούλης; 
Ό  οικογενειάρχης πατέρας ; Τό 
μόνο βέβαιο ήταν δτι τό παχουλό 
ίνδαλμα τοΰ Άνθούλη εΐχε έπι- 
στρέψει στή συζυγική έστία. Γνω
ριστήκαμε ταύτόχρονα. Κάνανε κι’ 
οί δυό χαρές. 'Ο σύζυγος ψευτο- 
συγκινήθηκε. Μοΰ άρχίσανε άμέσως 
τή φλυαρία κι’ άρχισαν ν’ άραδειά- 
ζουνε τις δάφνες πού δρέψανε στήν 
περιοδεία τους ώς «διάσημον καλ
λιτεχνικόν ζεύγος» κτλ. κτλ.

"Ycnxpa ό σύζυγος βαρέθηκε καί 
τής τραβούσε τό φουστάνι νά φύ
γουνε.

—Κι’ 6 Άνθούλης ; τούς ρωτώ 
καθώς ξεκινούσοΓνε, ό Άνθούλης ;

—Ό  Άνθούλης;... Ό  σύζυγος 
άπορροφήθηκε άπ’ τή θέα τών άν- 
τικρυνών βουνών.

—Δέν μ' άπαντάτε; λέω στήν κυ
ρία. ΆνέδηιΚβ κο(θώς έλεγε ψηλά;

—Ψηλά; Ναί πολύ ψηλά! Τόσο 
ψηλά πού δέ φαίνεται, πού δέ θά 
ξοίναφαντϊ πιά ποτέ...

Καί πήρε ένα δφος θλίψης, ένα 
δφος τόσης θλίψης πού κατάλαβα 
καί σώπασα. Ή  κυρία έβγαλε ένα 
βρώμικο μαντήλι, ό σύζύγος τής 
ξανατράβηξε τό φουστάνι «αί ή δεν 
ζίνα ξανάψυγε μέ ..κρότους καί κα
πνούς γιά τό νέο της δρομολόγιο. 

Μ ΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ

Γ ΙΩ Ρ ΓΗ  ΚΟ Λ ΙΑ : Χέρια ύψωμέ. 
να στήν αύγή. ’Εκδόσεις Γκοδό- 
στη Αθήνα. Σελίδες 40, σχήμα 6ο. 
ΣΠΥΡΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ: Αποκαθή-
λωση, ποιήματα. ( ’Έκδοση «Κύ
κλου» Αθήνα 1939. Σελίδες 46, 
σχήμα 6ο. Κ. ΦΑΛΤΑΜΤΣ: Ή  έν 
Σκύρω Συρία θεά. Ναοί καί λα- 
Τιρεΐαι τοΰ Διονύσου έν Σκύρω. 
(,Εξεδόθησαν ύπό τής φ. Ένώσε- 
ως Σκυρίων, Άθήναι 1939. Σελί
δες 16 καΐ σελίδες 24.

Ό  κ. Κόλιας εΐνε ποιητής μέ σο
βαρές, σοβαρώτατες μάλιστα προ
θέσεις. Ό  θεός — έννοια κατ’ έ- 
ξοχήν ύπερβατική τών έλπίδων καί 
τών άδημονιών μας, τών έπιδιώξε- 
ων καί τής συνταραχής μας, τής ά
νοιας καί τής άποξένωσής μας ά
πό τό άδιάφθορο ζωϊκό καί κοινω
νικό ένστικτο ή τών ύπέρμετρων έ- 
ξάρσεών μας καί τών άνισορρόπων 
καταπτώσεών μας — τόν παρακο
λουθεί άόρατος άλλά αισθητός μέ 
τήν αύστηρή ή οίκεία. τήν καθωρι- 
σμίνη παγοτνική ή τήν άνεσύμπτυ- 
χτη έδραιοχριστιανική μορφή του, 
ο’ δλη τήν άνακύκλιση αύτή τών 
έμμετρων — νά ποΰμε έμμετρων — 
πολύ συναισθηματικών λυρικών δι
αλογισμών του.

Βέβαια ό κ. Κόλιας δέν μάς λέ
γει ποΰ τόν άνε κάλυψε τό θεό, μή
τε πώς έφτασε σέ τόση έπαφή μα
ζί του. Καί τό σπουδαιότερο δέν 
δικαιολογεί διόλου τήν αύτοϊκανο- 
ποίηση πού αισθάνεται καί νοεί ά- 
πευθύνοντας τούς ύπερμέτρως αύ- 
τούς φιλολογικούς ψαλμούς τχ>υ 
στόν "Υψιστο:

Κύριε. Α Θεός μου.
Άΐΐόβεσα τά βέλη τών λογισμών μου 

στής σιωπής σοι. τό μιχττήριο.
Στής μακρινής κατοικίας σου 
τούς Λοτάθμητους κόσμους 

μέ τοΰς λάμπαντας ήλιους των 
στό Τ̂  γγος τό γλυκύτο;το των οίστρον σου 
Ε̂ δι’νσμος νά φτάσω 
μέ τό θράσος τοθ Ακέραιου νοΟ μου, 
κάμιττομαι έπιστρέφοντας 
στή δίνη τής ταπείνωσής μου.

Ό  "Αγιος Αύγουστΐνος, πολύ έμ- 
πειρότερος στά ζητήματα αύτά καί 
έγκυρώτερος. δέβαια, άπό τόν κ. 
Κόλια, σημείωσε δτι βρήκε τό θεό.

Κρατώντοίς «νρυπνη τή μνήμη τής *ν . 
βρώπινης δυστυχίας και ζωντοϊνή τή σκέ. 
ψη του.

Άλλ ' άς εΐνε. Ά ν  δέ δεχόμαστε 
δτι δ κ. Κόλιας βρήκε ούσιαστικά 
τό θεό, πάντως τίποτε δέν μάς έμ- 
ποδίζει νά σχηματίσουαε τήν έντύ
πωση δτι, έστω καί φιλολογικώς, 
διακατέχεται άπό τήν αίσθηση τής 
Οπερδατικής οΛτής έννοιας.
άναπαυόμουν στούς ϊοκιους μέ τό δέος 
τής παρουσίας σου,

Στό θεό ό άνθρωπος φτάνει ή 
μ' έναγώνια πτήση ή μέ κοητασταλ- 
τική προσγείωση. Ή  σάν τόν άϊτό, 
πού άφοΰ γέμιση τά στέρνα του μ’ 
δλα τά ψοφίμια τής κοπαραμένης 
γης, άνυψώνεται κυκλοφέρνοντας ά- 
νεμοκύμαντες τίς μεγάλες κραταιές 
ΦτεροΟγες του κατακόρυ<ρα κι’ ό- 
λόϊσα πρός τόν άδειον άλλά έμ
πλεον άπό φωτεινότατες άναπάλ- 
σεις αιθέρα. ’Ή  σάν τό θανάσιμα 
πληγωμένο άγρίμι πού κοτταφεύγει 
στή λόχμη γιά νά σβύση έκεΐ σέ 
μ ιά  ολοκληρωτική καί τελειωτική 
άφαίρεση δλων τών αισθήσεων μέ 
τήν ένστιχτώδη αύτοϊκανοποίηση 
πώς δέ θά  γίνη ό περίγελως τών ό- 
ρατών καί άοράτων δυνάμεων τής 
ζούγκλας.

Ό  κ. Κόλιας. άφοΰ τοτνύσθηκε, 
πάλαισε, πόνεσε καί τσακίστηκε 
μαζί μέ τό έθνος του — άλλη αύ
τή έννοια συμβατική καί στενόχω
ρη στήν περίσταση τούτη — είδε 
στή συντριβή τών δικών του καΐ 
τών συνολικών όνείρων καί προσ
παθειών σάν ένα παρήγορο καί κα- 
θοδηγητικό φώς τήν παράξενα συμ
βολική άγάπη τής τρυφερής, της έ- 
ρωτισρας άλλόφυλης Άϊσέ. Καί θέ
λησε νά ζήση τήν ειρήνη μέ τήν 
προσδοκία ένός άλλου πολέμου μέ 
σταθερώτερα ικίνητρα, μ’ άρμονι- 
κώτερα δεδομένα. Στό μεταξύ, 
πλαστογραφώντας καί λιγάκι ιίς 
ένδόμυχες προθέσεις του.

(δμως όλότελα μοΰ λείπουν 
στό ξεφύλλισμα τών χρόνων 
τά δώρα σου. άδελφή μου), 
έγραψε στήν κάπως φτηνή αύ
τή περγαμηνή πού μάς προσφέρει 
τούς θΐ'ωτικού_ς ύπερύναμους ψαλ
μούς του.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
τοια σκηνογραφικά άριστοτεχνή- 
ματα δένδρα και λουλούδια τόσο 
φρέσκα, συμπλέγματα τόσο εύκί- 
νητα τυλιγμένα ομως σέ μιά λευ- 
κορόδινην άχλύ, σέ μιάν ασύγκρι
τη φαντασμαγορία. Ό  Βαττώ δρέ 
πει τό μεθυστικό θρίαμβο τοΰ θε
άτρου καί μαζί μ' αύτόν τά ρόδα 
τής άγάπης ώραίων άρτιστών, γο 
ητευμένων άπο τήν τέχνη του: δέν 
εΐνε μικρό άπόκτημα ένα πορτραΐ 
τό βγαλμένο άπό μιά τόσο πλού
σια παλέττα.

Σ ’ ένα διάστημα πού εΐχε άπο- 
μακρυνθτ| άπό τό θέατρο ό Βατ
τώ γιά νά έργασθή σέ θέιια;α έκ- 
κλησιαστικά έλεγε «τό πινέλλο 
•αου βρίσκεται στήν περίοδο τής 
μετάνοιας».

Ή  δίψα νέων κατακτήσεων τόν 
φλογίζει. Δουλεύει άκαταπόνητα 
ένα μεγάλο πολυπρόσωπο πίνα
κα, τόν «Απόπλου γιά τά Κύθη
ρα» κυνηγώντας τό βραβείο τής 

’Ακαδημίας. Ή  Ακαδημία δχι μό 
νον βραβεύει τό άριστούργημά 
του αύτό, άλλά τόν έκλέγει καί 
μέλος της ώς ζωγράφο τών «F£tes 
galantes». Γίνεται διάσημος καί
πλούσιος. Οΐ φιλότεχνοι μεγι
στάνες τής έποχής οΐ κυρίες τής 
αύλής, ξένοι άκόμη άρχοντες, ζη
τούν ένα πίνακα τοΰ Βοατώ. *Η 
δικαίωση αύτή τών καλλιτεχνικών 
του προσπαθειών τόν ένθαρρύνει. 
Δημιουργεί μιά πλούσια σειρά 
πινάκων μέ θέματα άγροτικά, έ
ρωτικά, ειδυλλιακές σκηνές, πού 
σφύζουν άπό ζωή καί φέρνουν τή 
σφραγίδα τής ισχυρής του πρόσω 
πικότητας. Ή  πρωτότυπη καί αΰ- 
θόρμητη τέχνη του θεωρείται ή 
πιο Αντιπροσωπευτική τής γαλλι-

Καί σέ μιάν άχτΐνα σου 
κλειώντας τήν όδύνη μου 
τήν πυρή λαχτάρα μου 
κρεμώντας§
κι’ άπό μιάν άχτΐνα σου γλυοτρΛντας 
πιό όμορφο τόν κόσμο σου 
νάρθω νά σοϋ χτίσω...

Ή  ήθική κατάκριση άς μή τόν 
κατοττρέξη. Δέν πρέπει νά τόν τρο- 
μάξη μέ τίς σκληρές έπιπλήξεις 
της. Ά ς  γίνη μονάδα φιλολογική 
κριτική καί άς τοΰ πη:

Ό  θεός έλαιον θέλει καί ού θυ
σίαν. Καί μήν .κάνετε τόση σποπά- 
λη έντεχνης, σχεδόν διακοσμητικής, 
λαμπρολογίας καί ώραιολογίας. 
Γιατ! νά σκανδαλίζετε μ’ αύτά τόν 
πλησίον σας καί νά τόν κάμνετε ν’ 
άμψιδάλλη γιά τήν γνησιότητα τών 
προθέσεών σας; Καί νά μή λησμο- 
νητε τό ούαί δι' ο5 τό σκάνδαλον 
έρχετιαι. Προπάντων μή πιστέψετε: 
πώς μιμηθήκατε τόν «. Ρίτσο. Ό  
νέος αύτός ποιητής, σάν μιάν άξα
φνη έαρινή ριπή, θ’ άντιλαμβάνε- 
στε καί μόνος σας δύσκολα βρί
σκει μιμητές. Κι’ άν τυχόν πρόκει
ται νά έκδώσετε κ' άλλο βιβλίο 
τοΰ αύτοΰ περιεχομένου νά προσέ
ξετε κυρίως αύτά τά τρία πολύ ά- 
πλά πράγματα: Νά χαλαρώσετε,
κάνοντάς τες α’τοτελέστερες, τίς 
σχέσεις σας μέ τό θεό- ν’ άπολύσε* 
τε άπό τή λυρική σας ύπηρεσία τήν 
Άϊσέ καί νά γίνετε μέ τήν καθα
ρεύουσα άπό δυό χωριά...

β
Τον κ. Σπ. Ξανθάκη ένας κρι

τικός τόν χαρακτήρισε... ώς τέρας 
άνειλιχρινείας! Άδύνατο ! Ανειλι
κρινής ένας άνθρωπος πού γράφει 
στίχους ! Μ’ άφοΰ .καταγίνεται σέ 
μιά δουλειά, πού δταν δέν τοΰ ά- 
ποφέρει τή φιλολογική δάφνη θά 
τόν κόλληση στόν τοίχο μπρός στήν 
έξαγριωμένη δψη τής μομφής; Κι* 
αύτό σημαίνει θάρρος καί μάλιστα 
ύπέρ μέτρο. Καί τό θάρρος εΐνε ή 
σαφέστερη, ή έναργέστερη έκδήλω- 
ση τής ειλικρίνειας.

Ή  άλήθεια εΐνε δτι 6 κ. Ξανθά- 
κης δέν κατορθώνει νά έκφράση 
λογοτεχνικά τά συναισθήματα καί 
τούς διαλογισμούς του. Δέν άπό- 
χτησε άκόμη τό χάρισμα τής άρ
τιας. ιής έμψυχωμένης διατύπωσης. 
Μπορεί δμως άργότερα νά τό άπο- 
χτήση. Πόσοι άλλοι άρχισαν άπ’ τό 
άλφα κι’ έφτασοα\ άν δχι στό ώμέ- 
γα, τούλάχιστο στό μή;

Μ' <ϊγουρες γνώσεις καί μ' fvacv π60» 
κάποτ’ έφάνηΓ
πού λέγει καί ό ίδιος.* * *

Δέν ξέρω άκριβώς τί λένε οί ει
δικοί γιά τά διάφορα φυλλάδια έ- 
θνολογι κοΰ, γλωσσολογικοΰ καί 
άρχαιολογικοΰ περιεχομένου πού 
κάθε τόσο κυκλοφορεί ό γνωστός 
δημοσιογράφος καί λογοτέχνης κ. 
Κ. Φαλτσάϊτς. Ξέρω δμως δτι οΐ 
μή «ειδικοί», διαβάζοντας τά φυλ
λάδια αύτά (δπως τά δύο τελευ
ταία πού έχουμε τή στιγμή αύτή 
ύπ’ δψη) χωρίς τούς χρήσιμους βέ
βαια άλλά καί κουραστικούς ένίο
τε Φακούς τής «επιστημοσύνης», 
σχηματίζουν άβίαστα τήν άκόλου- 
θη περίπου έντύπωση : Μπορεί ό 
κάπως ιδιόρρυθμος ' αύτός μελετη
τής καΐ διανοητής νά μή χρησιμο
ποιεί οιαθερή καί γενικά άποδοτι- 
κή μέθοδο. Μπορεί νά δίνη στά 
γραπτά του μορφή πού νά κυμαί
νεται μεταξύ αύθαιρεσίας καί πει
στικότητας. Μπορεί άκόμη νά μή 
λογαριάζη τις προφανώς όρθές, άν- 
τίθετες πρός τίς δικές του άπόψεις. 
Πάντως δμφς παρατηρεί καί βλέ
πει πολλά πράματα. Κάμνει συν
δυασμούς, περίεργους ίσως πολλές 
φορές, άλλά πού δέν στεροΰνται 
λογικού καί πραγματικού συνειρ
μού. Καί τό σπουδαιότερο καταλή 
γει πάντοτε σέ νοητά συμπεράσμα
τα· πού δίνουν μιά κάποια λύση σέ 
ώρισμένα προβλήματα, μπερδεμένα 
άπό τήν πάροδο τοΰ χρόνου καί τήν 
άστάθεια ή άνεπάρκεια τών ίσαμε 
τή στιγμή γνώαεών μας. Γ ιά δλα 
αύτά καΐ προπάντων έπειδή έπιτέ- 
λους εΐνε καί λογοτέχνης, θά έ
πρεπε οί είδικοί νά τόν προσέξουν. 
Νά τόν συζητήσουν, νά τόν έπιδο- 
κιμάσουν ή νά τόν άποκρούσουν. 
Άποκοούοντάς τον ή έπιδοκιμάζον- 
τάς τον (ή δεύτερη περίπτωση θά 
φαίνεται, ίσως ώς όλότελα άπίθα- 
νη στούς «ειδικούς») θά κάμουν θε
τικά t\ έστω άρνητικά χρήσιμη, άν 
δχι δόκιμη, τήν έπίμονη προσπά- 
θειά του.

Λέμε, δηλαδή, πώς δέ χάνουν οΐ 
ειδικοί άν τόν προσέξουν!

κής κομψότητας. «Εΐνε ή ποίηση 
τής άποπλοτνήσεως λέει ό Άρσ. 
Ούσαί. Κανείς πριν άπ’ αύτόν δέν 
έψαλε σέ ήδυπαθέστερο ρυθμό τήν 
ποίηση τής ραθυμίας, τών κυματι- 
σμών τοΰ κορμιοΰ, τής χαυνώσε- 
ως καΐ τής φιλαρέσκειας. Ό  Βατ
τώ έπέρασε τοΰς διαδρόμους τής 
τραγωδίας τοΰ Σαίξπηρ, τής κω
μωδίας τοΰ Τζορτζόνε, τοΰ ρωμάν 
τζου τοΰ Βοκκάκιου. Οί δπερες τοϋ 
Λοΰλλι καί τοΰ Γ  κουνώ άνοιξαν 
μπρός στά μάτια του τις χρυσές 
πΰλες τών Ήλυσίων. Στά δείπνα 
τής άντιδασιλείας ή Λά Μον.άνη, 
(διάσημη χορεύτρια πού τής εΤχε 
ζωγραφίσει τό πορτραΐτο) μεταμ 
φιεσμένη σέ ‘Ήδη, έχυσε στήν κοΰ 

πα τών όνείρων του μαργαριτάρια 
σαμπάνιας καί τόν βόηθησε νά 
διαβϊί τόν ’Όλυμπο μιά μέρα αύ- 
τοκρατοοικής προσωπιδοφορίας...»

‘Ο Αντώνιος Βαττώ, πού πέθα 
νε στήν άκμή τοΰ ταλέντου του, σέ 
ήλικία 37 χρόνων, έγέμισε τήν έ
ποχή του, έσπασε τόν πάγο τοΰ 
στεγνού κλασσικισμοΰ, έδωσε έκ
φραση στίς μορφές, εύλυγισία στά 
κορμιά, φρεσκάδα στό τοπίο. Πρό 
πάντων είδε τή ζωή μέ τό ξάστερο 
καί παιγνιδιάρικο μάτι ένός έπι- 
κούρειου καί τήν άπέδωσε περίτε
χνα σέμεγάλους πολυσύνθετους πΐ 
νακες ποϋ έχουν τήν πλαστικότητα 
τών άρχαίων έλληνικών αναγλύ
φων, γάλα μιάς τοπικής χαραυγής 
καί τούς ιριδισμούς τοΰ γαλλι
κού πνεύματος.

Τά σημαντικώτερα έργα Όυ εΐ
νε τό «Μπαρκάρισμα γιά τά Κύ
θηρα», οΐ «’Εποχές», ό «Άοωπλι- 
σμένος ’Έοωτας», ft «Άνοοτική 
γιορτή»,

Σ Π .  Π Α Ν Α Γ ΙΛ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

«Δέν βαοτώ «λλο βρέ π«ι6ιά. ©ά τβ φωνάξω. Νάτβς αΰτβξ έκεΐ 6
y p o u s e ύ^Πξ... ! »  (Σκ ίτσ ο  τοθ κ. Κανα)
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(Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΟ ) '
"Οταν βρισκόμαστε Ενα σούρου- 

Tto στήν βουνοπλαγιά ένός πανώ- 
ρηου Έλληνικοΰ βουνοΰ, κι’ άκοϋ- 
με άπό μακρυά τή φλογέρα ένός 
δοσκοΰ νά σιγολαλάη μέ καυμό, 
καί τά τροκάνια τών άρνιών νά ά- 
χ,,'.ογανε άρμονικό- ένώ τό άερά- 
:;ι μυρωμένο μας ψιθυρίζει τά αι
θέρια του μυστικά, κι’ ό κάμπος 
φαντάζει όλοπράσινος άπό κάτω, 
φυσικά θά νοιώοουμε μιά τέτοια 
άσύγκριτη καλλιτεχνική Εξαρση· 
μιά τέτοια άνώτερη άνάταση, πού 
δέ θά τή δρουμε οΟτε στήν πιό ά- 
ριστουργηματική ποιμενική συμφω
νία.

Δέν εϊνε δμως μόνο ή μουσική 
τοΰ τσοπάνου, δέν εΐνε μόνο τά 
τροκάνια τοΰ κοπα&ιοΰ, είνε δλη ή 
φύση πού μας στέλνει τό προαιώ
νια καί ά’θάνατο τραγοΰδι της· καί 
πού μιλάει μέσα στήν ψυχή καί 
τήν καρδιά μας!

Τόν ίδιο τσοπάνο, μέ τήν ίδια 
φλογέρα καί τά ίδια τροκάνια, άν 
τόν άκούσωμε μέσα στήν αίθουσα 
μιας συναυλίας ή άκόμη καλύτερα 
άπό τό κουτί ένός ραδιοφώνου· θά 
μάς άπογοητεύση άρκετά· ίσως μά 
λίστα καί μάς κάνει νά πλήξωμε, 
Ετσι ξηρή καί γυμνή πού θ’ άκού
σωμε τή μελωδία του, χωρίς τήν υ
πέροχη, τή θεϊκή συνοδεία πού 
μάς χαρίζει ή ίδια ή Φύση, ή ίδια 
ή γή τής Ελλάδας μας...

Τό ίδιο σάν ιίάτω άπ’ τά δασά 
πλατάνια, στήν άκροποταμιά· δερ
γολυγερές σέρνουν τό χορό, καί τίς 
συνοδεύουνε τά λαϊκά δργανα, ή Ε
νας λεβέντης τραγουδάει τήν ώ
μορφιά ή τάν κ·αϋμό τής άγάπης· 
τό Λΰγκο τό λεβέντη τόν αρχιλη
στή, άν αύτά τά μεταφέρωμε στήν 
αίθουσα μιας συναυλίας ή στό ρα
διόφωνο, ξερά δπως λέγουνται, χω 
ρίς τήν άκροποταμιά· χωρίς τά πλα 
τάνια, χωρίς τίς λυγερές πού χο
ρεύουνε καί άντίς τό λεβέντη τρα
γουδιστή άκοΰμε Εναν φρακοφορε- 
μένο κύριο, τό άποτέλεσμα θά εί- 
νε άρκετά μέτριο.

Αύτό τό είδαμε άλλως τε τώρα 
μέ τά διάφορα λαϊκά συγκροτήμα
τα, αύτό τό βλέπουμε καί σέ κάθε 
'άπόπειρα άγνης δήθεν άποδόσεως 
τοΰ Δημοτικού τραγουδιοΰ. αύτό τό 
βλέπουμε καί σ’ δλες τίς προσπά
θειες πρακτικής Εφαρμογής τών 
θεωριών γιά τήν συνηχητική γραμ
μή καί άλλων παρόμοιων δασκαλι
σμών...

Γ ιατί, μουσική είνε πρίν καί πέ
ρα άπό τήν Ποίηση, ό μουσικός 
συνθέτης πρέπει πριν νά γίνη μου
σικός νά εΐνε ποιητής, πρέπει νά 
νοιώθη τά ίδια συναισθήματα, τήν 

—ίδια συγκίνηση πού νοιώθει ό ποι
ητής, καί άντίς μέ τά λόγια νά 
μάς τά μεταδίνη μέ τούς ήχους...

Γιά νά τό κατορθώση αύτό προ
ϋποτίθεται βέβαια πώς θά εΐνε τέ
λεια κάτοχος καί τής έπιστήμης 
τών Ιίχων, τόσο μάλιστα ώστε μέ 
αύτούς νά £χη ?ημιουργήση μιά 
δική του γλώσσα, μιά μουσικ* )κέ- 
ψη πού καμμ.α τεχνική δύσκολη 
να μήν τήν έμποΐίζει νά έκδη\ωί»Ρ·

‘Όμως πέρα <αί πρίν άπ’ 2λα 
πρέπει νά νοιω9’> τήν ποιητική r -.γ 
κίνηση, τήν ποιητικήν Εξαρση, τήν 
άνάταση πού θά τόν κάνη νά μας 
άποδώση μέ ήχους τή συνισταμένη 
τών αισθημάτων πού συγκλονίζου
νε τήν ψυχή του.

"Οταν τά συναιθήμοττα αύτά 
λείπουνέ. δταν ό μουσικός δέν μπο
ρεί νά τά νοιώση, δέν μπορεί νά 
τά ζήση, δέν θά μπόρεση καί νά τά 
έκφράση ποτέ του, οϋτε θά μας πη 
τίποτε πού νά άξίζη τόν κόπο νά 
τό άκούση κανείς.

'Έτσι καί στό δημοτικό τραγοΰ- 
δι δταν θέμε νά τό μεταφέρουμε ά
πό τά βουνά· τά λαγκάδια καί τά 
χωριά στήν πολιτεία καί στήν αί
θουσα τών συναυλιών, _®ΡΥ° το°  
μουσικού, τοΰ δηιμιουργοΰ εΐνε μέ 
τή μουσική του συνοδεία νά άντι- 
καταστήση νά^ύποδάλλη τήν φυσι
κή συνοδεία, τήν άκαθόριστ' καί 
i m i i i i i i i M i n i i m i i i i i i i t i

Ό Πρόεδρος
θοποιών

ταγωνίστριες στο έν λόγω

άσύλλυπτη έκείνη άτμόσφαιρα μέ
σα στήν όποία τό δημοτικό τραγού
δι Εζησε καί ζή τή φυσική του ζωή.

Καί γιά τό ζήτημα αύτό δέν ύ- 
πάρχει καμμιά συνταγή, κανένα 
γιατροσόφι.

"Ολα τά τεχνικά μέσα εΐνε άνοι- 
χτά στόν καλλιτέχνη άρκεΐ νά άν- 
ταποκρίνουνται στό σκοπό καί τήν 
αισθητική πού έπιδιώκει καί μάλι
στα ή άρμονία, καί δέν έννοώ βέ
βαια τήν τρέχουσαν άρμοι/ικη τής 
σειράς μέ τήν όποία μ-ρικοί θεω
ρητικοί έπιμένουν νά τήν συγχέ
ουν, οϋτε τήν άρμονία της καντά
δας πού μεταχειρίζουνται σήμερα 
στήν Εκκλησιαστική μας μουσική, 
άλλά άπλώς τήν συνήχηση τών ή- 
XC >. Λοιπόν καί ή "Αρμονία, καί ή 
πολυφωνία, καί ή έτεροφωνία καί 
ή μονοφωνία άκόμα εΐνε μέσα πού 
ό μουσουργός πού Εχει κάτι νά 
πή θά τά μεταχειριστή γιά νά έκ- 
δηλωθή, γιά νά δημιουργήση τήν 
τεχνική ύποδολή πού χρειάζεται τό 
δημοτικό τραγοΰδι γιά νά ζήση μέ
σα στό θερμοκήπιο τών συναυλιών 
τοΰ πολιτισμένου σπιτιοΰ,

Δέν ύπάρχουνε μέσα καλά καί 
κακά· δέν ύπάρχουνε αρμονίες πού 
έπιτρέπουν καί πού άπαγορεύον- 
ται, ύπάρχουνε μόνο μουσικοί κα
λοί καί κακοί, μουσικοί πού νοιώ
θουνε τήν Έλληνική μουσική συγ
κίνηση καί άλλοι πού μένουνε ξέ
νοι καί άδιάφοροι.

"Όταν λ. χ. ενας μουσικός πάρη 
Ενα χαριτωμένο τραγουδάκι πού μι 
λάει γιά τό καράβι πού κι’ άραξε 
στήν άμμο καί λογάριασε τό πόσο

ι τό φιλί· καί τό μετ ^λει σ’
Ενα είδος στοιχειωμένου θαμποΰ 
καραδιοΰ πού τό δέρνουνε οί μπά
ρες καί οί άνεμοι, δέ φταίει ή τε
χνοτροπία πού μεταχειρίστηκε γιά 
τήν έναρμόνισή του ό συνθέτης· 
μπορεί ή τεχνοτροπία αύτή κατά 
τήν άλφα ή τή βήτα θεωρία νά 
εΐνε καί σωστή· φταίει δμως ή αι
σθητική καί ίσως ή ήλιθιότης τοΰ 
συνθέτη ποϋ δέν μπόρεσε νά νοιώ
ση τίποτε άπό τήν άπλή χάρη τοϋ 
μικροΰ αύτοΰ τραγουδιοΰ.

Κι’ δταν ό Ρώσσος Γλαζούνωφ 
παίρνοντας Έλληνικά δημοτικά τρα 
γούδια Εγραψε δυό είσοτ/ωγές πού 
εΐνε ύποδείγματα Ρωσσικής δχι δ
μως καί τής Έλληνικής μουσικής 
άρχιτεκτονικής, δέν πρέπει νά ζη
τήσουμε τήν αιτία κυρίως στόν τρό 
πο πού τά Εναρμόνισε. Ό  Γ κλαζού 
νωφ σάν Ρώσσος Ενοιωθε Ρωσσικά 
καί έδημιούργησε μιά καθαρά Ρωσ 
σική άτμόσφαιρα στό συμφωνικό 
σύμπλεγμα τής όρχήστρας του γύ
ρω άπό τό ξετύλιγμα τών τραγου- 
διών αύτών.

"Ομως άρκετά εΓνε τά λόγιοο τά 
λόγιά στήν Τέχνη καί ιδιαιτέρα στή 
μουσική δέν Εχουνε μεγάλη άξία 
δταν δέν συνοδεύονται κι’ άπό Ερ
γα. ’ Ιδού ή Ρόδος ιδού καί τό-πή
δημα ! Άρκετά σας μίλησα γιά 
τή Ρόδο· καιρός εΐνε νάρθοΰμέ καί 
στό πήδημα. Καί τό πήδημα εΐνε Ε
νας κύκλος άπό Εργα μου πού πε- 
ριστρέφουνται γύρω άπό τούς δυό 
αντούς σκοπούς, τή δημιουργία 
Λαϊκοΰ τραγουδιοΰ κατάλληλου νά 
τραγουδιστή άπό τό λαό, . ή νά ά
κου στη μόνο, καί νά γινη άντιλη- 
πτό άπό τό λαό. πράγμα πού δέν 
εΐνε πάντα τό ίδιο.

Καθώς καί τήν άναδημιοοργία 
γνωστών δημοτικών μελωδίων. Μέ 
τήν τεχνική τους συνοδεία, προσπα 
θώ νά δημιουργήσω κάποιαν άτμό 
σφαίρα καί νά μεταδώσω κάποια 
συγκίνηση, κάποιον παλμό πού Ε
νοιωσα στό πρωτογνώρισμά τους.

Δέν ξεχνάω πώς ή ικυρία δημι
ουργική μουσική έργασία μου δέν 
εχει άφιερωθή στή λαϊκή μουσική.
Σ ’ άλλον κύκλο τής συνθετικής 
μουσικής άφιέρωσα τό μεγαλύτε
ρο μέρος τής μουσικής μου προσ
πάθειας. τών μουσικών μου όνεί- 
ρων.

"Ομως δέν πρέπει νά νομισθη 
πώς θεωρώ άμελητέα τήν λαϊκή 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
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καί τόν ρωτα:
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ΟΤΑΝ ΟΙ ..ΦΙΡΜΕΣ” ΑΠΑΙΤΟΥΝ....

ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
«ΣΟΥΎ-ΓΚΕΝΕΡΙΣ”

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΟΥ ΕΦΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ
"Οπως έδημοσιεύδη καί άλλοΰ έ- 

δημιουργήδη κατ’ αύτάς μεταξύ 
δύο ήδοποιών τού ελαφρού ,δεάτρου 
έντ: καλλιτεχνικό ί'ήτημα πού λό
γω τής ίδια$ούσης φύσεώς του κα
ί ν είνε νά λάβη μιά γενικώτε- 
ρΐ μορφή καί νά έξετασθη άπό 
τβύς ειδικούς. Πρόκειται γιά τούς 
ήθοποιούς τοΰ «Λυρικού» δίδ»; Ρί- 
ταν Δημητρίου καί τόν κ. Μανέ
λη. Ή  δνίς λοιπόν Ρίτα Δημη
τρίου, πού είνε μία άπο τίς πρώ

του Σωματείου ήδο- 
κ. Μ. Μυράτ

δέα-
τρβν, άρνήϊηκε νά έμφανισδή έπί 
σκηνής σ’ ενα νούμερο μα$ί μέ 
τόν κ. Μανέλη καί τον κ. Όρέ- 
στην .Μάκρη. ©ά άφήσωιμεν όμως 
τόν κ. Μανέλη νά μάς έκδέση ά
κριβώς πώς έχει ή ύπόθεοις, καί 
8’ άκούσουμε έπειτα τήν διάδικον 
Ρίταν Δημητρίου.

—’Αρνήδηκε, μάς λέει ό κ. Μα- 
νέλης, νά έμφανισδή μα$ί μου καί 
μέ τόν κ. Μακρή σ’ ένα νούμερο 
τής νέας έπιθεωρήσεως πού ετοι
μάζει τό «Λυρικό». Άλλά δέν είνε 
ή πρώτη φορά πού δέν δέχεται νά 
έμφανισδη μα$ί μου.

Πέρυσι στό «Περοκέ» ήγειρε 
τήν ϊδια άξίωσι όταν' μέ τόν κ. 
Οικονόμου μού εΐχε δοδή νούμερο. 
Δικαιολογείται δέ καί τότε και 
τώρα οτι τό συμβόλαιό της τής δί
νει τό δικαίωμα νά εμφανίζεται 
μόνο μέ «πρώτους άνδρας». Αλλά 
νομίζω ότι ή άξίωσις αυτή τής δε- 
σποινίδος δέν στέκεται αφού έπα- 
νειλημμένως έχω παίξει νώύμερα 
μέ πρωταγωνίστριας φήμης καί ά
ξίας δπως μέ τήν κ. ~α$ά Μπριλ- 
λάντη, δίδα ’Ά ννα ν Καλουτά, κ. 
Λίτσαν Λα$αρίδου καδώς καί μέ 
«πρώτους άνδρας» τβύς κ.κ. Κόκ
κινη, Μαυρέα, Οικονόμου καί άλ
λους ισαξίους ήδοποιούς τής Λυρι
κής σκηνής. Αισθανόμουν, λοιπόν, 
τόν έαυτό μου άπέναντι στήν στά- 
σι αύτή τής «5ίδος Ρίτας Δημη
τρίου άφ’ ένός μέν μειωμενο, για
τί δέν κατεδέχετο νά έμφανισδη 
μαζί μου, άφ’ έτέρου δέ καί άδι- 
κημένον γιατί πώς είνε δυνατόν 
έμείς πού δέν' δεωρούμεδα 
«πρώτοι άνδρες» νά έξελιχδούμε 
σέ πρωταγωνιστάς καί συνεπώς 
νά καλυτερεύαβυμε καί τήν οικο
νομική μας δέση οταν δέν δά εΐ- 
μεδα κάτω άπό την διδασκαλίαν' 
καί τήν καθοδήγηση τών άνωτέ- 
ρων μας; Γιά νά καταλάδετε πό
σον μοΰ έστοίχισε ή άξίωσις αύτή 
αρκεί νά σας αναφέρω ότι άντι- 
κατεστάδην στό νούμερο πβύ δέν 
ήδελε νά παίξη μα£ί μβυ άπό πρεο 
ταγωνιστήν άλλου θιάσου. Καί φυ
σικά τό νά πεταχτώ έγώ στό πε
ριθώριο άπό κεί πού έπερίμενα νά 
κάνω ενα δήμα πρός τά έμπρός 
δέν είνε καδόλου ένδαρρυντικόν 
γιά τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν 
μου.

Πόσον βαρύ δέ είνε γιά έναν 
καλλιτέχνην ένας τέτοιος Απο
κλεισμός έκ μέρους πρωταγωνί
στριας είνε δυνατόν νά καταφαί

νεται όταν μάλιστα ή έπιχείρησις 
τοΰ δεάτρβυ, ό καλλιτεχνικό; δι
ευθυντής καί συγγραφεύς συμφω
νούν καί προσυπογράφουν' γιά τήν' 
ικανότητά μου στήν άνάληΨη τοϋ 
ρόλου. ’Έπειτα άπό αύτά προσέφυ 
γα στήν Έπιτροπή Άδείας, τής ε
ξέθεσα τά πράγματα, άλλ’ άντί 
μιάς κάποιας λύσεως έλαδα τήν 
δήλωση βτι αύτή είνε αναρμόδια 
γιά τήν έπίλυση τοϋ ζητήματος. 
Τό πράγμα, λοιπόν', περιωρί$ετβ 
στήν καδαρώς καλλιτεχνικήν του 
όποψιν πβύ καί μέ ώδήγησε στό 
νά δέσω ένώπιον τής Έπιτροπής 
τό έξής έρώτημα : Πρέπει μιά 
πρωταγωνίστρια ν'’ άρνήτί.ι νά έμ- 
φανισδη μέ ένα ήδβπβιβ κατωτέ- 
ρας καλλιτεχνικής άξίας, καί σέ 
μιά τέτοια περίπτωσι πώς εϊνε δυ
νατά μεΐς οί κατώτεροι νά εξελι
χθούμε σέ πρωταγωνιστάς άφβϋ 
συνεχώς δά εϊμεδα άναγ::ασ;·ίνοι 
νά παίζουμε μέ ισαξίους μας χω
ρίς νά μπορβϋμε νά διδασκώμεδα 
ώς συμπαραστάται άπό έκείνους 
πού καλλιτεχνικώς τύποις ή κατ’ 
ούσίαν στέκονται ψηλότερα άπό 
έιμάς;

Αύτό είνε τό ωμόν άλλά ώραίβν 
έρώτημα τοϋ προσφυγόντος ήδο- 
πβιβϋ. ζήτημα καλλιτεχνικόν πού 
ή λύσις άπβ τούς θεατρικούς κύ
κλους αναμένεται μέ μεγάλο εν
διαφέρον άφβϋ δά κανονίση τά 
πράγματα μιά γιά πάντα.

Πάντως ό κ. Μανέλης μάς έδή- 
λωσε πώς δέν δά μείνη μόνον μέ 
τήν δεωρητικήν άποψιν τοϋ ζητή
ματος, άλλά δά προσφύγη ι:αί οπβυ 
δά τοϋ άπονεμηθή τό δίκαιον κα
τά τέτοιο τρόπον πού νά τόν ίκα- 
νοποιή άπό τήν πρακτικήν πλευ
ράν.

Άλλά άς άκβύσωμεν καί τήν 
alteram partem ώστε νά διευκο- 
λυνθή καί ή έξαγωγή μιάς άσφα- 
λβΰς κρίσεως.
τ :  Λ Ε 1 Έ Ι Η Δ Ν ΙΣ  Ρ ΙΤ Α  ΔΗ

Μ Η Τ Ρ Ι ΟΥ
Τήν έπισκεφθήκαμεν άν καί ά- 

πησχολημένην μέ τίς πρόδες τής 
νέας έπιθεωρήσεως τοϋ «Λυρικού», 
καί τής έθέσαμε τά έξής έρωτήμα- 
τα :

—Τί είνε αύτό πού σάς άναγκά- 
Jei, άφ’ ένός μέν νά κατοχυρώ
νετε μέ τό συμδόλαιό σας τή δέ
ση σας ώς πρωταγωνίστρια στο δέ
ατρο, άφ’ έτέρου δέ νά μή έκτε- 
λήτε σκηνάς μέ ήδοποιούς πβύ 
καλλιτεχνικώς δέν στέκουν άκό
μη στό ύψος τό δικό σας...

Ή  δνίς Δημητρίου μάς άπήν
τησε :

—Ποτέ δέν ένδιαφέρδηκα μόνη 
-μου γιά τά συμφέροντά μβυ. Δέ
χομαι νά ρυ-3μί$βυν άλλβι αύτές 
τίς ύπβθέσεις γιατί πιστεύω πώς έ. 
νας καλλιτέχνης δέν καταλαβαί
νει καί πολύ άπ’ αύτά. Τό συμδό
λαιό μου άναφέρει οτι κάνω νού
μερα μόνο μέ πρωταγωνιστάς έ- 
πειδή πολλές φορές μία άρτίστα 
άντιμετωπί$ει περιπτώσεις πού 
μπορεί νά τήν μειώσουν καλλιτε· 
χνικώς. Έγώ δέν θά είχα πβτέ άν- 
τίρρηση νά δγώ στή σκηνή μέ ο» 
ποιβδήποτε συνάδελφό μου οσβ 
καί άν εϊνε άσημος. Άλλά βλέπε
τε τό θέατρο είνε κΓ επάγγελμα. 
’Έτσι είνε κανείς υποχρεωμένος 
νά γίνεται κάποτε καί κακός.

Δεύτερη έρώτηση:
 Σείς οταν έκάνατε τήν’ έμφά-

νισή σας στό θέατρο βρεθήκατε 
πρό παρομοίων άξιώσεων έκ μέ
ρους άλλων συναδέλφων σας;

  "Οταν' πρωτοδγήκα τό 1933,
ήταν ή άπάντηση τής δίδος Δημη
τρίου, έκανα νούμερα μόνο μέ τήν 
αδελφή μου. Μετά δύο χρόνια πού 
πήγα στό «Μοντιάλ» δέν ήμουνα 
πιά πρωτόβγαλτη καί άσημη, Υ*α

ΠΟΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΕ 
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΤΕΡΟ
‘Ομιλούν ό κ. Π. Λύτρας καί ή δίς Πασχάλη

δελφή μου ώς Δημητράκια, Καί. 
φυσικά δέν άντιμετώπισα άντιρ- 
ρήσεις συναδέλφων μου νά παί
ξουν' μα$ί μου.
Η ΓΝΩ Μ Η ΤΟΩ Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Υ

ΤΩΝ ΗΟΟΠΟϊΩΝ κ. Μ Υ Ρ Α Τ
"Ωστε τό πράγμα παύει νά είνε 

προσωπική ύπόθεση μεταξύ δύο ή- 
δο βιών καί λαμβάνει τό βάρος έ
νός σεβαστβϋ δεατρικού $ητήμα- 
τος μ’ ένδιαφέρουσαν τήν λύσιν.

Η δίς Ρίτα Δημητρίου

Έ$ητήσαμε τήν γνώμη τοΰ προέ- 
δρβυ τβϋ Σωματείου Ήδοποιών κ. 
Μυράτ θέτοντες ύπ’ βψει τβυ τά 
έξής έρωτήματα άντιπροσωπεύον- 
τα τήν ειδικήν άλλά καί τήν' γε- 
νικωτέραν μορφήν τβϋ άναφυέν- 
τος ζητήματος.

1) Έάν εϊνε έξευτελιστικό γιά 
ένα καλλιτέχνη περιωπής νά έμ- 
φανί$εται άπό τή σκηνή σέ νούμε 
ρα έπιδεωρήσεως μέ ήδοποιούς 
πβύ άκόμη ίέν στέκονται στό δι
κό του καλλιτεχνικό ϋψβς.

2) ’Εάν όλοι οί λεγόμενοι πρω- 
ταγωνισταί διετύπωναν παρόιμοια 
άξίωση στό δέατρο πώς δά ήτο δυ
νατό νά έξελιχδούν καλλιτεχνι- 
κώς οί νέοι ήδβπβιβί άφοΰ άπβ τό 
ένα μέν μέρος δά ήσαν άναγκασμέ 
νοι νά παίξουν πάντοτε μέ πρόσω
πα κατωτέρας καλλιτεχνικήςάξίας 
ί:πό τό άλλο δέ δέν δά μπορού
σαν νά έπωφεληδοΰν τών' προσόν
των τών' καλών ήδοποιών' καί φυ
σικά καί τής διδασκαλίας των παί
ζοντας μα$ί τους οπως συμβαίνει 
στό θέατρο τής πρό$ας πβύ ένας 
ήδβποιβς σάν τόν Βεάκη λ. χ. μπο
ρεί νά έχη μιά άπό τίς δραματικώ- 
τερες σκηνές του μ’ ένα ήδβποιβ 
τέταρτης κατηγορίας.

—Βέβαια, δέν' εΐνε — μάς είπε 
ό κ. Πρβεδρβς — έξευτελιστικό νά 
έμφανίζεται ένας άνώτερος ήθο- 
ποιός μ' έναν κατώτερό του άφβΰ 
μάλιστα δίδεται ή εύκαιρία στόν 
κατώτερβ ν’ άναδειχθή έπωφελβύ 
μένος τών προσόντων ιέκείνου πού 
καλλιτεχνικά στέκει ψηλότερα. 
"Ομως δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι 
ή έκτέλεσις μιάς σκηνής έπιθεωρή
σεως άπό διακεκριμένους ήθοποι* 
ούς δίνει πάντως περισσότερη έκ
φραση καί συντελεί στήν καλύτε
ρη έρμηνεία τβύ έργου. Πάντως 
δέν πρέπει νά τό προβάλωμε αύ
τό σάν δόγμα γιατί τότε θ’ άπο- 
κλείσβυμε τούς νέους πβύ θά μπο
ρούσαν δίπλα ατούς μεγάλβυς νά 
δώσουν τό μέτρο τής δυνάμεώς 
τβυς καί ν’ άναδειχθοΰν. Άλλά 
πρέπει νά πιστέψουμε πώς ένα 
ταλέντο καί δίχως συμπαραστάτες 
καί χειραγωγήσεις θά έπιβληθή 
μιά μέρα όπωσδήποτε. Ή  Κυβέλη 
στήν πρεμιέρα τής «Νέας Σκηνής» 
στήν ’Άλκηστι εΐπε μόνο αύτά 
τά λόγια : «εϊνε ιμέβα καί κοίτε- 
ται στο κρεββάτι» καί τήν άλλη

τί είχαμε κάνει φίρμα μέ τήν ά- μέρα ολες οί έφημερίδες μιλούσαν

(ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ )
Ό  κ. Περ. Λύτρας στό Ερώτημά 

μας άπήντησε πώς είνε σχεδόν ά
δύνατο νά καθορίση τίς αναλογίες 
τοΰ γυναικείου σώματος τοΰ 
πραγματικά ώραίου.

— Ώραΐο, μάς λέει — άφοΰ τό 
θέλετε άπό καλλιτεχνικής άπόψε- 
ως — εϊνε κάθε σώμα στό Τοιμ- 
π*λώ, άρκεΐ νά καταρθώση νά μάς 
πείση γι’ αύτό ό καλλιτέχνης. 
Άλλά  προσέξετε. "Οταν, λέω νά 
μάς πείση δέν έννοώ, δσον άφο. 
τά τίς αναλογίες τοΰ σώματος, 
κάτι πού εΐνε Εξω άπό τόν πίνακα 
άλ'λά κάτι πού είνε μέσα στόν πί
νακα. Δηλαδή γιά τήν ωραιότη
τα τοΰ σώματος στό ταμπλώ μέσα 
δέν χρειάζονται μαθηματικές ά- 
ναλοιγίες άλλά τό 'ίδιο τό ταμπλώ 
μέ τήν Τέχνη του νά μάς πείθη 
γιά τήν ωραιότητα! ’Έτσι δμως 
πέφτουμε σέ δεύτερο πρόβλημα 
δυσκολώτερο τοΰ πρώτου.. ’Έτσι 
κάθε σώμα θά εϊνε καλό άνάλο
γα μέ τήν δύναμη τή διαίσθηση 
καί αίσθηση τοΰ καλλιτέχνη. ’Α
νάλογα μέ τήν εύαισθσία μέ τήν 
παρατηρητικότητα καί τή λεπτό
τητα ό κάθε καλλιτέχνης πλάθει 
τόν Τύπο του ή μάλλον δχι Τύπο 
άλλά τό έκάστοτε ταμπλώ του. 
Ή  Τέχνη δέν Εχει άνάγκη ώραίου 
μοντέλου κατά τή γνώμη μου. Τό 
πιό τίκπεινό καί τό πιό άπλό άρ
κεΐ νά εύρεθή Καλλιτέχνης — μέ 
μεγάλο τδ Κ — γιά' νά τό περί
κλειση στά δρια τής Τέχνης καί 
νά τό κάνει μεγάλο. Ξεκινώντας 
λοι·πόν άπό αύτό τό νόμο άμα 
κυττάμε τή γυναΐκοε, μέσα στόν 
πίνακα τήν βλέπουμε σάν Εργο 
Τέχνης καί όχι σά γυναίκα καί γ ι’ 
αύτό καθορίζουμε άλλα πράγμα
τα, ποτέ δμως τίς άναλογίες της 
μαθη ματικώς.

Βλέπετε λοιπόν δτι τό νά κα
θορίσουμε Ενα Τύπο θάταν πολύ 
δύσκολο. Έ ν α  Τύπο πού θά τόν 
φτιάξουμε καί κάθε Ενας ποΰ θά 
περνά θά λέη:

— Νά τό ώραΐο!
Τύπο τέτοιο Εκοίμαν ίσως οΐ άρ- 

χαϊοι θά πήτε. Καί γώ άλλως τε 
παραδέχουμαι τήν Άφροιδίτη τής 
Μήλου σάν δμορφη γυναίκα ωσ
τόσο ύπάρχουν άρνητές της. Πρά
γμα πού θά πή' δτι εΐνε ώραία 
γιά Ενα μεγά'λο πλήθος άνθρώ
πων άλλά ποτέ «καθολικά ώ
ραία». Ό  κάθε καλλιτέχνης βλέ
πει καί διαισθάνεται «άλοιώτικα» 
καί και:’ άναλογίαν ζωγραφίζει 
«άλλοιώτυκα». Αύτό άλλως τε εΐ
νε Teal ή προσωπικότητά του .— 
γι’ αύτό κοτί δημιουργεί «άλλοι- 
ώτικο» τύπο.

Γι’ αύτό δχι μόνο δέν καθορί
ζω —■ ίδέ μπορώ νά καθορίσω — 
άλλά καί κανείς συνάδελφος δέν 
πιστεύω νά νομίζη πώς θά καθο
ρίση καθολικούς τύπους.

★
Η Δίς ΛΕΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

Τήν Ερευνά μας τήν κλείνομε 
μέ μιά γυναίκα. ‘Ως τώρα άπάν. 
τη σαν καλλιτέχνες καλό θά ήταν 
δμως νά άκούσωμε καί τήν γνώμη 
μιάς καλλιτέχνιδος «Πώς βλέπει 
ή γυναίκα τή... γυναίκα! !

— Τό γυναικείο σώμα μέσα στό 
ταμπλώ μου τό θέλω εύσαρκο, 
μάς άπαντά ή έκλεκτή ζωγρά
φος. θέλω νά μοΰ παρουσιάζη Ε
πίπεδα τέτοια ώστε νά γεμίζη τδ 
ταμπλώ.

Αύτή γιά μένα είνε ή ώραία 
γυναίκα δσον άφορά τό ταμπλώ. 
'Όσον άφορά δμως τό δρόμο, τή 
ζωή, προτιμώ τή λεπτή, τή σϊκ
Ililllll ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I

γι’ αύτήν.
Ειδικά τώρα γιά τήν ύιπόθεση 

Δημητρίου — Μανέλη πρέπει νά 
ποΰμε οτι τό σχετικό συμβόλαιο 
τής πρώτης καθιστά σεβαστήν τήν 
άξίωσή της.

Χ ΡΟ Ν Η Σ  ΕΝ ΕΠ ΕΚ ΙΔ Η Σ

καί τήν πεταχτή. Αύτή δέν μπαί. 
νει στό ταμπλώ γιατί δέ... γίνηκε 
γιά κεΐ. Δέ χωράει σ' Ενα μονό
τονο φόντο καί οΰτε δημιουργεί 
μόνη της άτμόσφαιρα καί δβν 
κλείνει τά χώρο ένός πίνακος. 
Αύτή γίνηκε γιά νά έχη φόντο τή 
σύγχρονη άτμόσφαιρα τοΰ αύ- 
τοκινήτου τοΰ πολυσύχναστου 
δρόμου κλπ.

— Νομίζετε δτι ύπάρχει ιδιαίτε
ρος τύπος Έλληνίδας ;

—  Νομίζω δτι ή σημερινή Έ λ . 
ληνίδα μοιάζει πολύ μέ τήν άρ
χαία. ’Ίσως νά άπορεΐτε άλλά 
είλικρινώς δλέπω χιλιάδες μέ τό 
άρχαΐο μέτωπο καί τήν κάθετη 
γραμμή, τής μύτης. Στά χωριά 
μάλιστα άκόμα περισσότερο. Έ 
κεΐ διακρίνεις τά χαρακτηριστι
κά τά πραγ ματικά άρχαία καί τίς 
άναλογίες τοΰ άρχαίου γυναικεί
ου σώματος μέ τά Τκεφάλια! 
ΓΝΩΜΕΣ & ΣΥΜ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ

θά ήταν δέβαια καλό τελειώ
νοντας τήν Ερευνά μας νά μπο
ρούσαμε νά βγάλωμε μερικά 
συμπρεάσματα, ή μάλλον Ενα 
συμπέρασμα γενικό έπάνω στό 
γυναικείο σώμα. θά ήταν βέδαια 
καλό άλλά δέν εΐνε εύκολο. ΟΙ 
γνώμες τών καλλιτεχνών μας ή
ταν τόσο άντίθετες τόσο διαφορε
τικές καί τό κυριώτερο τόσο... ά- 
συμβίδαστες άναμεταξά τους πού 
άδικα θά παιδευώμαστε νά τίς 
συνοψίσουμε.

Τή γυναίκα άλλοι τιή βλέπουν 
μόνο σά γυναίκα χωρίς νά ζητά
νε καλλιτεχνίες καί γραμμές ώ
ρισμένες. ’Άλλοι τή δλέπουν σά 
ταμπλώ όπότε καταλαβαίνετε δτι 
ή γυναίκα χάνει χήν ίδιότητά της, 
γίνεται άντικείμενο τοΰ καλλιτέ
χνη. Άπλώς καί μόνο γιά νά φτι
άξη εργο καί τίποτε άλλο. Τρί
τοι, πάλι, έκείνοι άκριδώς πού 
βρήκαν τό σωστότερο δρόμο στήν 
έρώτησί μας, λένε πώς δέν μπο
ρεί νά καθορισθή μέ άναλογίες 
μαθηματικές.

Τούς τελευταίους αύτούς μπο
ρούμε νά τούς χωρίσουμε σέ 6υά 
κοίτη γορίες.

Σέ κείνους πού λένε πώς δέν 
καθορίζεται — γιατί ή έποχή μας 
σάν έποχή άναζητήσεως καί δχι 
ώριμότητος δέν έδημιούργησε«Τύ-: 
πο καθολικό» δέν έδημιούργησε 
κανόνα — καί σέ κείνους πού λέ
νε πώς ποτέ δέν δημιουργεΐται 
Τύπος καί κοκόνας έπειδή ή γνώ
μη γιά τήν τέχνη καί γιά κάθε 
τί πού κρϋνεται σάν τέχνη εΐνε 
ΰποικειμενική-

Έπίσης είνε καί' ή τελευταία 
κατηγορία τών καλλιτεχνών πού 
λένε ποιό σωμα γυναικός εΐνε τό 
καλλιτεχνικώτερο σώμα.

’Άλλοι είπαν τόν άθλητικό τύ
πο, άλλοι τόν λεπτό καί ντελικά- 
το, άλλοι τό εύσαρκο καί παχου
λό. Οί τελευταίοι άπό δλους ίσως 
νά δρίσ'κωνται καί πιό κονΤά στήν 
έρώτηση. θέλαμε νά βγάλουμε 
τόν καθολικό τύπο άλλά μέσα ά
πό κείνο τόν στενά άτομικό πού 
εΐχε πλάσει ό καθένας τους.

Εΐναι δμως άλήθεια πώς ύπάρ
χουν καλλιτέχνες πού δέν άποκρυ- 
ατάλλωσαν τύπο καί ποΰ οϋτε κάν 
δημιούργησαν. «Αύτό τό πράγμα, 
θυμάμαι μοΰ Ελεγε ό κ. Γαλανός, 
νά άποκρυσταλλώση δηλαδή κα
νείς τύπο καί νά πή μόνο αύτήν, 
θεωιρώ ώραία, είνε πολύ., ρωμαν- 
τικό, άν δχι- «στενοκέφαλο».

Άπό αύτήν τήν Ερευνα προέ'κυ- 
ψε καί κάτι άλλο πού σχεδόν ό- 
μόφωνα τό παραδέχτηκαν οί πε
ρισσότεροι καλλιτέχνες μας. Πώς 
ή νέα Έλληνίδα μοιάζει μέ τήν 
άρχαία στό άνάστημα, στό πρό
σωπο, στό σώμα, στή'ν κατατομή.

Τό έλληνικό χωριό Εχει πλούσια 
δείγματα αύτής τής γνώμης!

Κ Ρ ΙΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Α Μ Λ Ε Τ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. Σ. ΗΛΙΑΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

*vr£atxc του δέν έχει καμμιά άν-Β
Γι’ αύτό λοιπόν' αποφάσισε 

μέ / τή συγκατάθεσή τους, γιά 
τά συμφέροντα τοϋ βασιλείου, 
νά παντρευδή μέ χαράν άλλά καί 
μέ λύπη, μέ γέλια άλλά καί μέ 
κλάματα, τήν άλλοτε άδερφή του 
xVi τώρα βασίλισσά του καί κλη- 
ρονόμα τβΰ κράτους. Κατόπιν έρ
χεται σ’ ένα κρατικό $ήτημα με
γίστης σοβαρότητες. Ό  άνεψιός 
τβϋ βασιληά τής Νορβηγίας Φόρ- 
τεμπρας είτε περιφρονώντας τη 
δύναμη τβυς είτε παίρνοντας θάρ- 
ρβς άπό τό θάνατο τοΰ «άντρειω- 
μέν'ου» αδερφού του, $ητεΐ νά τούς 
εκφοβίση καί άπαιτεί νά τοϋ α
ποδώσουν τά έδάφη πβύ ό πατέ
ρας του άφήκε μέ νόμιμη αυνδήκη 
στον αδερφό τβυ. ©ά προσπαθήση 
νά διευθετήση τό $ήτημα ιιέ δι
πλωματικό τρόπο, λαμδάνβντας ο
μως συγχρόνως καί μέτρα στρα
τιωτικής φύσης γιά ν’ άντιμετω- 
πίση πιό αποτελεσματικά τήν κα
τάσταση σέ περίπτωση πβύ ηδελαν 
άποτύχει τά πρώτα. ‘Ο δασιληάς 
έχει πλήρη συναίσδηση τών συμ
φερόντων τοΰ βασιλείου καί δέν 
είν’6 διατεθειμένος νά έπιτρέψιΐ 
στβύς άλλους ν’ απειλήσουν τήν 
κρατικήν άκεραιότητα.

Κατόπιν άπευθύνεται μέ τρό
πον' εύγενέστατο, θάλεγα ύποχρε- 
ωτι/ό, στό Λαέρτη, γυιό τού αύ- 
λάρχη Πβλών’ίου, στον όποίβ δί
νει τή συγκατάθεσή τβυ, αφβΰΰ ό

πατέρας του δέν' έχει καμμια 
τίρρηση, καί στρέφει τό λόγο στόν 
άνεψιό του, Γ0 "Αμλετ μελαγχο- 
λικος καί μαυρβφβρεμένος. Ό  ξα
φνικός θάνατος τοΰ πατέρα τβυ ά
πβ τή μιά πβύ τβν ύπεραγαποΰσε 
καί τβν' έθαύμα$εν καί ή άχαρα- 
χτήριοτη διαγωγή τής μάννας τβυ 
άπο τήν άλλη γιά τήν οποίαν έχει 
κάδε λόγο νά ντρέπεται _  ή ε»>- 
λογημένη δέν κράτησε ούτε τά 
προσχήματα κάν' τβΰ πένθους καί 
σέ λιγώτερο άπο δυο μήνες διά
στημα $ήτηοε άνακούφιση στίς έ- 
ρωτικές περιπτύξεις τοΰ άνδρα- 
δέλφβυ της — τόν έκαμαν δύσθυ
μο καί γέννησαν στήν ψυχή του 
πικρήν άπογβήτευβη. "Οταν ό 
θείος τβυ μέ τρόπο τρυφερότητβς, 
τόν άποκαλή «άνεψιό καί γυιό 
τβν» θέλοντας μέ τοϋτο νά τβϋ δεί
ξη πώς είνε τώρα πιό κοντά στην 
καρδιά τβυ παρά πρίν, τοΰ άπαντά 
κατ’ Ιδίαν μέ λβγβπαίγνιβ γεμά
το ειρωνεία:

Κείνο  πού κέρδισε 6 Ανεψιός τόχακϊε ό
( γ υ ι ό ς

"Οπως «έξ όνυχος τβν' λέοντα» 
έτσι κι’ άπό τά πρώτα λόγια πβύ 
έκστομί$ει ό "Αμλετ άναγνωρί- 
$ουμε κιόλας την ειρωνική τβυ δι
άθεση πβύ είνε άπβ τά κυριώτερα 
χαραχτηριστικά τβυ. ‘Ο βασιληάς 
πβύ δέν θέλει νά βλέπη τίποτε 
πβύ νά τβΰ θυμί$η τό έγκλημά 
τβυ στενοχωριέται άπό τή βαθειά 
λύπη τβΰ άνεψιβΰ του πβύ μβιά$ει 
σά σιωπηλή μορφή έναντίον του

Πως ϊτσι πάντα σέ πλακώνει ή συννεφιά;
Ό  "Αμλετ φμως άπαντ^ σαρκα

στικά μέ πικρό παράπονο:
Καβάλου άφέντη, είμαι πολύ στόν ήλιο 

|  μάλιστα.
Δηλ. ποΰ είνε τά νέφη πβύ μέ 

ακεπά$ουν; 'Υπάρχει τίποτε στήν 
Αύλή καί στβ αύλικό περιβάλλον 
πβύ νά φανερώνη πένθβς; Α π ’ έ- 
ναντίας ο «ίλιβς τής χαράς καί 
τής ξεγνβιασιάς άχτινοβολεΐ έκ- 
θαμβωτικά. Ή  μητέρα τβυ παρα- 
κβλουθώντας κι’ αύτή μ’ άνησυχία 
τήν κάπως παιδιάστικη (κατά τήν 
άντίληψή της) αισθηματικότητα 
τβΰ γυιβΰ της, πβύ τής δίνει στά 
νεΰρα, τόν συμβουλεύει νά ξεχά- 
ση τόν πατέρα τβυ (βπως δά έ/ά
με κι’ αύτή) γιατί ό θάνατβς είνε 
κοινό πράγμα. Κι’ άφβΰ εΐνε τόσβ 
κβ νό γιατί νά τοΰ φαίνεται πα
ράξενο;
Φαίνεται λές; "Οχι, εΐνε. έγώ δέν ξέρω 

(«φαίνεται»
Τήν διακόπτει άμέσως. Ό  Ά -  

μλετ, τύπβς άγνοΰ καί είλικρ.νβΰς 
νέβυ, αισθάνεται αγανάκτηση στή 
σκέψη πώς βί άλλβι μπορεί νά 
παίρνβυν τόν πόνο του γ ’λ '’π<;- 
κρισια. ΆκριδιΓ/ογώντας δέ τβνί- 
$ει τήν' διαφβρά πβύ ύπάρ ΐ̂ϊι με·· 
.·αξύ τβϋ «φαίνεται» καί τβΰ «εΐ
νε» σάν νά είχεν' ύπ’ βψει τβυ τά 
λόγια τβΰ Πλάτωνα:

«Άνδρί μελετητέβν βύ τό δβ- 
κεί». εϊνε άγαθόν άλλά τβ εϊνε 
καί Ιδία καί δημοσία». Ό  
Κλαύδιβς έπεμβαίνοντας παρατη
ρεί πώς ή θλίψη του δείχνει τήν 
εύγενικιά του φύση. Τί τβ φυσι- 
κώτερο άπό τβΰ νά θλίβεται κα
νένας γιά τό θάνατο τβΰ πατέρα 
του ; ’Ό χι βμως καί νά τβ παρα- 
κάνη στή λύπη τβυ, ξεπερνώντας 
κάδε μέτρβ καί νά τής παραδίνε 
ται χωρίς καμμιά δύναμη άντίδρα- 
σης. Αύτό προπίνει οχι μόνον ®λ·

λειψή άνδρικβΰ χαρακτήρβς, άλ
λά καί προσβολή στό ©εό καί 
στήν πείρα, πβύ κάθε μέρα μάς 
διαλαλεί πώς αύτός είνε ό φυσι
κός νόμβς.

Κατόπιν’ παίρνοντας ϋφος στορ
γικού πατέρα κάνει έκκληση στόν 
"Αμλετ ν’ άφήση κατά μέρβς αύ
τή τήν άνώφελη θλίψη καί νά τόν 
θεωρή σάν πατέρα τβυ. Γιά νά 
τ&ΰ άποδείξη δέ τά αίσθήματά 
τβυ τοϋ άναγγέλλει πώς αύτός θά
ναι ό διάδοχος τοΰ θρόνου καί τβν 
θερμβπαρακαλεί ν ’ άναθεωρήση 
τήν άπόφαση πού εΐχε νά πάη στο 
Πανεπιστήμιβ τής Βιττεμβέργης 
καϊ νά μείνη κοντά τβυς, πρώτος 
αύλικός, άνεψιός καί γυιός τβυς.

«Ο Κλαύδιβς, οπως αντιλαμβά
νεται κιόλας καθένας άπό τόν' λό
γο τβΰ θρόνβυ, δίνει τήν’ εντύπω
ση μεγάλου ήθοπβιοΰ πού παίζει 
τό ρόλο τβυ στήν έντέλεια. Ή  μη 
τέρα του ενώνει τίς παρακλήσεις 
της μέ κείνες τβΰ συζύγου της γιά 
νά τόν' πείση νά μήν πάη στήν 
Βιττεμβέργη. ’Υπόσχεται ότι θά 
ύπακβύση καί έ  βασιληάς . άπβχω- 
ρεί μέ τή βασίλισσα λέγβν τας πώς 
θά γ.βρτάση μέ κανβνιές μέ
ξεφάντωμα τό ευχάριστο αύτό γε- 
γινός.

Α
Ό  "Αμλετ μένει μόνος. Ό  πρώ

τος μονόλογος καθρεφτίζει τήν 
ψυχική του κατάσταση κι’ Εκφρά
ζει ύποκειμεν(κήν Απαισιοδοξία 
πού προέρχεται άπό τούς λόγους 
ποΰ άναφέραμε.

ΤζΙ έτούτη ή τόσο, τόσο ιστέρεη σάρκα 
νά λυνε, ν' Αχνιζε, δροσιά νά σκορτη-

(ζόταν!
“ Η νά μήν είχε 6άλει κάνονα 6 Αιώνιος 
νά τιμωρεί τόν αύτοχτόνοί θεέ μου!

( τΟ  θεέ μου! 
τοτπεινά καί πλαδαρά, σαχλά κ ι’ ά-

(νούσιβ■Γ

μοΰ (φαίνονται δλα αύτου τοΰ κάσμου
(τά καμώματα!

Φτου σ α ς !  φτου σ α ς !  "Ενα ς  κήπος
(άδοτάνιστος

ξ€σΐτοριασμένος· Λγρια πρά*ματα, χον-
(τρόφυλλα,

βρασιά τ ά ν  πνίγουν δλο. Έ κ ε ΐ  να κα
ί τα ντή σε ι !

Μόλις δυό μήνες ττεβοτμένος! Κι* ούτε
(τόσο,

οΰτε κότν δυό.

Τί Εξοχος δασιληάς ήταν ό 
άντρας της. Συγκρινόμενος μέ 
τόν Κλαύδιον, δπως ό Ύπε- 
ρίωνας μέ τόν Σάτυρο. Καί 
πόσο τήν άγαποΰσε, πόσο τρυ
φερός ήτοτν μαζί της. Καί δ
μως, σ’ Ενα μήνα μέσα, ποΰ νά 
τό σκεφτή κανένας, πρίν άκόμα 
στεγνώσουν τά κροκοδείλια δά- 
κρυά της, τόν ξέχασε 'καί παν
τρεύτηκε τόν άντράδελφό της. 
Πόσο άδύνατο καί άστατο πλά
σμα είναι ή γυναίκα. (Αδυνα
μία! τ' δνομά σου είνει γυναί
κα !) Κι’ Ενα ζώο άκόμα θά μπο
ροΰσε νά κράτηση μακροχρονιώ- 
τερο πένθος. Κουνώντας τό κεφά
λι του καταριέται τήν τόση της 
βιασύνη καί προαισθάνεται πώς 
δέν θά δγή σέ καλό.

Άπό τόν πρώτο μονόλογο πρέ
πει νά τονίσουμε τά Εξής σημεία 
πού Εχουν σημασία γιά τόν χα- 
ραιχτήρα τοΰ "Αμλετ καί γιά τήν 
έξέλιξη τής ύπόθεσης :

1) Τή δαθειά του άπαισιοδοξία, 
δυσανάλβγη μέ τίς αιτίες πού τήν 
προκαλέσανε.

2) Τή στάση πού παίρνει άπ£- 
ναντι στά κακά καί τίς άναπο- 
διές τής ζωής πού δέν εΐναι διό
λου άντρΐκια, μιά καί περνούν 
άπό τό μυαλό του σκέψεις αύτο- 
χτονίας, πού δείχνουν άνθρωπον 
άδύνατης θέλησης.

3) Τήν άπογοήτευσή του γιά 
τόν γάμο τής μάνας του πού πρέ- 
πει ν

Ιδεαλισμό του. 'Ά ν  ήταν ρεαλι
στής κι’ Εβλεπε τήν ζωήν δπως 
εΐναι στήν πραγματικότητα, δέ 
θά δοκίμαζε τό ϊδιο αίσθημα, ή 
τουλάχιστο σέ τέτοιο βαθμό, για
τί θ’ άναγνώριζε πώς τό σεξουα- 
λιστικόν Ενστιχο εΐναι δυνατότε
ρο άπό οίονδήποτε αίσθημα πού 
μπορεί νά τ,ρέφη μιά γυναίκα γιά 
Ενα πρόσωπο πού Επαυσε νά ύ- 
πάρχη καί πού γι’ αύτό κάθε Θυ
σία είναι άνώφελη. Τό νά τά κα- 
ταλαβαίνη κανένας δλα είναι σάν 
νά τά συγχωρή δλα.

Ό  Ερχομός τοΰ Όρο(τίου καί 
τών φρουρών Μάρκελλου καί 
Βερνάρδου τόν διακόπτει άπό τίς 
σκέψεις του. Ή άπροσδάκητη Εμ
φάνιση τοΰ άδελφικοΰ του φίλου 
τόν γεμίζει χαρά καί τόν θερμαί
νει σάν τή θαλπωρή τοΰ χειμωνιά
τικου ήλιου. ’Ανταλλάσσει μαζί 
του θερμό χαιρετισμό καί ταν ρω
τά: τί τόν Εφερεν άπό τή Βιττεμ- 
βέρίγη. "Οταν τοΰ άπαντφ πώς 
ήλθε νά δή τήν κηδεία τοΰ πατέ
ρα του, μή μπορώντας ν’ άπσμα- 
κρύνη τή σκέψη πού τόν βασανί
ζει, τοΰ λέει νά πή καλύτερα πώς 
ήλθε νά δή τούς γάμους τής μά
νας του. «Πράγματι, άφέντη μου, 
ήρθαν λίγο άπανωτά», παρατηρεί 
6 Όράτιος κι’ ό ’Άμλετ ξεσπά σέ 
πικρήν είρωνία γιά νά μεταπέση 
καί πάλιν σέ φριχτήν άπαγοή- 
τευση.

Οίκονομία, οίκονομία, Όράτιέ μου!
Της ιχαρηγόριας τά ψητά συνέχεια σερ

βιρίστηκαν 
κρύα στοΰ γάμου τά τραπέζια. Προτι-

(μοΟσα
τόν πιό άκρι&ό μου έχτρό νά σ,μίξω

(στόν Παράδεισο 
παρά νά 1)δώ τέτοιαν ήμέρα.

Ή σκιέψη του, δπως είναι φυσι- 
n|S nuivuis w v  κό, περνά άπό τή μάνα του στόν

άποδοθή στόν πληγωμένο!πεθαμένο του πατέρα καί τόν

φέρνει τόσο ζωηρά μπρός στή 
φαντασία του ώστε άπορροφημέ- 
νος άπό τήν ένατένιση τής πνευ
ματικής του εικόνας ψιθυρίζει:

βαρώ τόν βλέπω τόν πατέρα μου

Ό  Όράτιος ξαφνισμένος κά
πως στήν άρχή γιά τό λόγο πού/ 
ξέρουμε, ρωτά ποΰ τόν βλέπει 
καί κείνος άπαντά «μέ τής ψυχής 
τά μάτια». Στήν κατάλληλην αύ- 
τή ψυχολογική στιγμή τοΰ μιλεΐ 
γιά τήν Εμφάνιση τοΰ φάσματος 
•τοΰ πατέρα του Επικαλούμενος 
καί τή μαρτυρία τών φρουρών. 
Ό  "Αμλετ κατάπληχτος ζητεί λε
πτομερέστατες πληροφορίες γιά 
τό ποΰ καί πώς παρουσιάστηκε 
καί τούς άνακοινώνει δτι τή νύ
χτα θά πάη μαζί τους στή φρου
ρά ϊσως φανή καί πάλιν. Στό τέ
λος τούς παρακαλεΐ νά κρατή
σουν σιωπή καί νά μήν ποΰν σέ 
κοβνέναν άπολύτως τίποτα γιά δ,τι 
είδαν καί γιά δ,τι τυχόν θά δοΰν. 
Ταραγμένος, βυθίζεται σέ διαλο
γισμούς κι’ οί άόριστες ύποψίες 
πού είχε πρωτύτερα άρχίζουν 
τώρα νά Ενισχύωνται ώστε νά μι
λά γιά καμμιά βρωμοδουλειά 
πού θάβγη στό φώς.

Ένώ μένει κανένας μέ τήν ίν· 
τύπωση πώς ή άκόλουθη σκηνή 
θάναι στόν προμαχώνα τοΰ φρου
ρίου, ό ποιητής, γιά νά (χαλαρών 
ση τήν δραμοπική Ενταση, ικχρεμ- 
δάλλει μιάν άλλη σκηνή, στό σπί 
τι τοΰ ,Πολώνιου, πού άπ’ αύτή 
μαθαίνομεν Εμμεσα τίς Ερωτικές 
σχέσεις τοΰ "Αμλετ μέ τήν κόρη 
τοΰ Πολώνιου.
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ : Τ6 Γ ’ άρθρο.
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ΜΟΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
6ον

Γιά τ!ς άδερφές του ήταν ιτιά 
μηχανικός τοϋ Βερολίνου.

Τότε εΐχε βρή τόν Βάρμα κι’ έ
καναν έταιρεία — αύτός τά κε
φάλαια καί τήν πεΐρά του κι’ ό 
Πάρης τίς γνώσεις του — γιάνά 
τινάξουν τό μπάνκο τοΰ Καζίνου 
στό Λουτράκι.

Σ ’ ϊνα έξάμηνο — τό σύστημά 
τους δέν ήταν δλως διόλου γιά 
πέταμα γιατί άλλα σέ ξοφλάνε 
σ’ έλάχιστο διάστημα — ζητού
σαν από φίλους καί γνωστούς κα 
τοστάρικα γιά νά ποντάρουν στή 
ρουλέττα καί νά ψευτοπε ράσουν 
τή βραδυά τους.

Οί άδερφές τοΰ Βαλλίδη μόνον 
δταν είδαν νά κάνουν φτερά δλα 
τά πράματα τοΰ σπιτιοΰ πού εί
χαν κάποια άξία. άνοιξαν τά μά 
τια τους. "Εκαναν τό σταυρό τους 
καί πήραν δυό καλούς άνθρώ· 
πους, παρακατιανούς βέβαια μά 
τίμιους. Ή ' μεγάλη πρόφτασε κ" 
έσωσε κάτι εικόνες καί τ’ άση- 
υένια κουταλάκια τοϋ γλυκοΰ- 
Ηί μικρή πήγε μέ τά ροϋχα πού 

φορούσε στά πεθερικά.
Είπα πώς θ’ άνάσαινα καί θά 

μποροΰσα νά πάω ένα χρόνο πού 
μοΰ λείπει στό Πολυτεχνείο έδώ 
νά πάρω τό δίπλωμα. Λογάριαζα 
κατόπιν νά δουλέψω σέ καμμιά 
Τεχνική 'Εταιρεία πηγαίνοντας 
σέ μακρυνές έπαρχίες γιά νά μα 
ζέψω λίγα λεφτά καί νά πάω σέ 
μιά περίφημη σχολή τής Άμερι- 
κής.

Καί νά γυρίσω, ν’ ανοίξω δρό
μους πλατειούς άτέλειωτους. νά 
ζώσω μέ δρόμους τήν 'Ελλάδα, 
νά ύψώσω γεφύρια μέ περήφα
νες καμπύλες πού θά σμίγουν τήν 
μιάν δχτη μέ τήν άλλη τών ποτα 
μιών.

Μά τότε πέθαν’ ό μεγάλος 
γυιός τής αδερφής τής μητέρας 
μου κ’ έπρεπε νά φροντίσω γι' 
αύτήν καί τά δυό της μικρά ά- 
γόρια.

Ή  θεία αύτή έχασε πραγματι
κά τό γυιό της, τόν πολυχαϊδε- 
μένο ποΰ σπούδαζε μαζί μέ τό 
Μίμη κ’ είχε χρόνια πρίν τό δί
πλωμά του.

Τότε ό Μίμ\ς βρήκε τήν ευκαι
ρία νά έκμεταλλευτή τόν πόνο 
της. Εγκαταστάθηκε στό σπίτι 
της. Περνοΰσε τόν καιρό τού νά 
τής έξιστορή φανταστικές περιπέ 
τειες μέ τόν μακαρίτη. Ευρισκε 
τήν εύκαιρία νά φέρνη στό κτήμα 
—μιά θαυμάσια Ιδιοκτησία κοντά 
στήν Κόρινθο — κάθε καρυδιάς 
καρύδι δλο δτι ήξεραν τό μακα
ρίτη και τώρα δεινοπαθοΰσαν 
καί κείνη τούς βοηθούσε άκούρα- 
στα.

Μιά μέρα τής πήγε τόν Βάρμα 
ιτού πραγματικά τήν κατάχτησε 
μέ τόν τρόπο πού εΐχε νά διηγιέ- 
ται ιστορίες καί τό ταλέντο του 
νά υποκρίνεται τόν άπαρηγόρητο 
γιά τό χαμό τοϋ φίλου πού δεν 
τόν είχε κάν γνωρίσει.

Τότε ή θεία είχε πέσει στόν 
πνευματισμό.

Αγύρτες κ’ έπιστήμονες αλη
θινοί μπαινόβγαιναν, παντοΰ φυλ 
λάδια πνευματιστικά καί κάθε 
τόσο διάφορα μέντιουμ έπεφταν 
σέ καταλήψια κι’ άρχιζαν νά μι- 
μιλανε πότε μέ τό στόμα τοϋ Κα- 
ποδίστρια, πότε τοϋ Κολοκοτρώ- 
νη, άγιων, συγγενών τής θείας κ’ 
έδιναν άπαντήσεις πάνω σέ κάθε 
^έμα.

Μόνο τό πνεΰμα τοΰ γυιοΰ της 
δέν είχαν κατορθώσει νά φέρουν 
κι’ αύτό, ώς έξηγοϋσαν, γιατί ά

κόμη δέν είχε λυτρωθή άπ’ τόν 
πόνο του πού άφησε τόν πρόσκαι 
ρο τοΰτο κόσμο. Τή συμβούλευαν 
μάλιστα νά πάψη νά θρηνή γιά 
νά τοΰ κάνη εύκολώτερη τή λύ
τρωση καί νά μπορέση γρηγορώ 
τερα νά συνεννοηθή μαζί του.

Κι' αύτόν κατώρθωσε ό Πάρης 
νά φέρη .

Δέν είχε κανείς καταλάβει δτι 
ήταν μέντιουμ, ώς τή μέρα πού 
τοΰ ξέφυγε μιά φράση κι’ ό κα
θηγητής Μανελλης, περίφημος 
πνευματιστής, τόν ένοιωσε κι’ 
άρχισε νά κάνη πειράματα μαζί 
του-

'Επέτυχαν κάτι θαυμαστές συ
νεδριάσεις. Ποιητές, ζωγράφοι, 
τυχοδιώκτες, φιλόσοφοι παρήλα- 
σαν δίνοντας σκέψεις λαμπρές, 
στίχους ανέκδοτους, ιστορίες μο
ναδικές.

Κ ’ ένα βράδυ παρουσιάστηκε 
κι’ ό γυιός. Είπε στή μητέρα του 
νά μή στενοχωριέται 
νάει καλά καί μόνο τά δάκρυα 
κ’ οί άναστεναγμοί της θολώ
νουν τήν εύδαιμονία του. ’Ήταν 
άπ’ τούς έκλεκτούς καί δέν έμει
νε νά νοιώση τήν κατάπτωση τών 
γερατειών-

Ευχαρίστησε τόν κύριο καθη
γητή πού μεσολαβούσε καί τοΰ 
προεΐπε μεγάλη έπιτυχία γιά τό 
καινούργιο του βιβλίο.

’Έπειτα σιγά - σιγά ξαναρχό
ταν μέρα παρά μέρα παρηγορών 
τας τή μητέρα του κ’ έφευγε σφυ 
ρίζοντας τό μοτίβο τών σπαθιών 
άπ’ τό Σίγκφριντ πού τόσο άγα- 
ποϋσε.

'Άρχισε νά τής ζητάη διάφο
ρες χάρες: Νά φυτέψη μιά ροδο
δάφνη πάνω στό μικρό νησάκι 
ποδταν ιδιοκτησία τους.

Νά μοιράση κούκλες κι’ άλλα 
παιχνίδια στά χωριατόπουλά κι’ 
δχι πρακτικό δώρα, δπως έκανε 
ώς τότε, κι' άλλα τέτοια πού έ
καναν τά δάκρυά της νά τρέχουν 
ποτάμι.

Μιά βραδυά πού ό Μίμης δέν 
ήταν έκεΐ μιλούσε δλο γι’ αύτόν 
Επιβεβαίωσε δλες τίς ιστορίες 

πού έκεΐνος τής ειχ’ άραδιάσει 
καί τής είπε νά τόν προσέχη για 
τί τελευταία κάποιο μεγάλο κα
κό τόν βρήκε κ’ ot μαΰρίς ιδέες 
τής αύτοκτονίας τόν τριγύρ-ζαν. 
Ή  θειά άνησήχησε τόν παρακο
λούθησε καί τόν κατάφερε νά 
τής έξομολογηθή : Είχε χάσει
στά χαρτιά κάτι χρήματα πού έ' 
νας άλλος τού έμπιστεύτηκε. Πό-· 
, σα; ^Ω. δέν θά τής έλεγε ποτέ 
κι’ άλλωστε δέν ήθελε νά τήν βά
λει σ’ έγνοιες- "Εκλεισε τό στό 
μα του καί προσπαθούσε νά κά
νη τόν εύθυμο.

Μά τό βράδυ ό γυιός της μέ τό 
στόμα τοΰ Πάρη, τής είπε τρια 
κόσιες χιλιάδες καί τήν παρακά- 
λεσε νά τοΰ τίς δώση. Χρέωσε τό 
κτήμα καί τόν ικέτεψε νά τά δε-
Χτίϊ· , , „

'Όταν τάβαλε στο χερι έμεινε
λίγο καιρό κ' έπειτα έξαφανίστη 
κε μαζύ μέ τόν Πάρη τάχα πώς 
έπιασε δουλειά στή Μακεδονία 
γιά νά βγάλη τό χρέος του

Τάφαγαν κι* αύτά σ’ ε^α τα
ξίδι στήν Ιταλική Ριβιέρα πού 
πάσχισαν άδικα νά ρίξουν κάτι 
χαρτοπαιχτικές λέσχες.

Πέρασαν τά χρόνια, μέ πήρε ή 
ρουτίνα κι’ άγεφύρωτο μένει τό 
βάραθρο τής πραγματικότητος 
μέ τ’ δνειρό μου...·
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

ΟΜΙΛΕΙ Ο Π ΕΤΡΟ Σ ΜΑΓΝΗΣΤ7ΙΙΜ
...................................................  ΊΙΜΙΙΠΙΝηηϋΕΓ(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

καί διανοουμένους. Άπό τούς συ
χνότερους δέ εΐνε οί γνωστότατοι 
κι’ έδώ Τίμος Μαλάνος, Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδης, Άπ. Γ. Κωνσταν- 
τινίδης, ό ζωγράφος Νίκος Γώγος, 
ό Π. Σταυρινός, ή καθηγητρία καί 
διάσημος ίοητρός τής ’Αλεξάνδρει
άς κ. Αγγελική Παναγιωτάκου, ή 
ζωγράφος κ. θάλεια Φλωρά—Κα- 
ραβία καί άλλοι πολλοί, πού τήν 
ώρα τούτη ξεχνούμε τά όνόματά 
τοι̂ ς.

Έφέτος καί πάλιν πρόκειται νά 
μάς έπισκεφθοΰν πολλοί. Έγνώσθη 
πώς θά έλθη καί πάλιν ή κ. Πα- 
ναγιωτάκου, ή κ. Καραδία, ό κ. 
Γώγος, ό Κωνσταντινίδης καί άλ
λοι μεταξύ δέ αύτών καί οί άδελ- 
φοί Πάνος καί Σταΰρος Στοίυρι- 
νός συνεργάτης τής μεγάλης γαλ- 
λοφώνου Καϊρινής έφημερίδος 
«Μπούρς Έζυπσιέν» ό πρώτος, — 
καί διευθυντής τής περίφημου γαλ- 
λοφώνου έπιθεωρήσεως «Σεμαίν 
Έζυπσιέν» ό δεύτερος, ή όποία τό
σες υπηρεσίες προσφέρει στά νεο
ελληνικά γράμματα καί στίς τέχνες.

Σήμερα παρουσιάζουμε τόν πρώ 
το Αλεξανδρινό διανοούμενο πού 

γιατί περ [μάς έπισκέφθηκε, τόν γνωστότατο 
ποιητή Πέτρο Μάγνη, πού τό έρ
γο του, μικρό μέν· άφοΰ τό άποτε
λοΰν μικρές ποιητικές συλλογές, εΐ
νε χαρακτηριστικό καί πολύ άν- 
τιπροσωπευτικό. Ό  Πέτρος Μά- 
γνης εΐχε έπισκεφθή γιά τελευταία 
φορά τάς Αθήνας στό 1934 καί 
μάς έρχεται κι' έφέτος γεμάτος ά
πό πατριωτικόν ένθουσιασμον γιά 
δ,τι βλέπει.

Στήν έρώτησή μας πώς βρίσκει 
τήν Αθήνα ύστερα άπό πέντε χρό
νια πού έχει νά τήν ίδή μδς ά
παντα:

—’Ίδια κι’ άπαράλλαχτη. δπως 
τήν ήξερε ό Περικλής, δπως τήν 
γνώρισαν οί Ρωμαίοι, δπως θά τή 
βρίσκουν καί θά τήν άφήνουν οί 
αιώνες.

—Δηλαδή ;
—Φωτεινή· φαιδρή, άνοιχτόκαρδη, 

παιγνιδιάρα.
—Καί τούς κατοίκους της;
—Σάν καί τό κλίμα· Μοΰ κάνει 

έντύπωση ή φαιδρότης, τό γέλιο, 
καί ή χαρά πού εΐνε ζωγραφισμέ
νη στά πρόσωπα δλων. Καμμιά ά- 
νησυχία γιά τήν αΰριο. τίποτε τό 
σοβαρό· τίποτε τό σταθερό μέσα 
τους. Τή ζωή Ίήν παίρνουν σάν έ
να παιγνίδι, πού ό καθένας φρον
τίζει πώς νά τό κερδίση. Σ ’ αύτό 
φαίνεται πώς πολύ συντελεί, έκτός 
άπό τόν ουρανό της καί τό ύπέδα- 
φός της μέ τίς' ραδιομαγνητικές 
του ένέργειες. Γ ι’ αύτό «αί είμαι 
τής ιδέας πώς όποιαδήποτε φυλή 
κι’ άν τήν κατοικούσε τίς Ιδιες ι
διότητες θά παρουσίαζε.

—Καί γιά τήν καθαρώς φιλολο-
μας κίνηση, τί έχετε νά πή-

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
ως συνεπλήρωσε ή θέα τής Ντουό 
μο, τής μητροπολιτικής δηλ. έκ- 
κλησίας τοΰ Μιλάνου πού εΐνε 
καλλιτεχνικό 'αύμα εξωτερικά κ’ 
εσωτερικά. Καί τ' ®λλο πρωΐ ξε
κινήσαμε γιά τό Παρίσι.

Μιλάνο—ΓΤ ρίσι. "Ομως αι'τό 
σημαίνει νά δής ένα μεγάλο μέ
ρος τής ’ !ϊ-χ.·ίας, νά διασνίιης ό 
λόκληρη ''ήν Ελβετία ( '‘Λττρίκ — 
Μοντραί — Λωζάνη) ή έπιτα ένα 
κομμάτι τής Γαλλίας άπό τό Βα- 
λόρμπ ώς τό Πα,ρίσι.

Στήν αίωνία πόλη φτάνουμε πο
λύ άργά. Κ ’ έτσι δσοι θέλησαν 
νά κοιμηθούν πάει καλά. 'Όσοι 
δχι, πρόφτασαν νά δάλουν μιά

σταλαγματιά νεροΰ, πρόχειρο ξε
δίψασμα τοΰ ασίγαστου πόθου νά 
δουν τό Παρίσι, στά χείλη τους 
καί νά δοΰν τό πρωΐ τήν Πανα
γία τών Παρισίων κι’ δ,τι άλλο 
έμενε. Δεύτερο ταξίδι ώς τή 
Μπουλόν γιά νά πάρουμε τό βα
πόρι γιά τό Φόλκεστον. Αγγλία, 
Φόλκεστον — Λονδίνο. Διά νά 
σταθούμε θαμπωμένοι δσο καί 
στό Παρίσι. Αϋριο θ’ άρχίοη ή 
πραγμάτωση τοΰ καλλιτεχνικού 
μας πόθου: νά παίξουμε δυό κλασ 
σικά έργα στή χώρα τοΰ πολιτι
σμού καί τής άφθαστης πνευματι
κής προόδου. Ό  θεός βοηθός 
μας...

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΙΑΪΚΟ ΤΡΑίΟΪΑΙ
(Συνέμεια έκ τής 5ης σελίδος) I μέ ειλικρίνεια στήν κάποια συγκί- 

μουσική έμπνευση ή τή μουσική | ν” °'Π> οτήν κάποια ψυχική Ρ -.νητη 
γιά τό λαό. Κατά τή γνώμη μου, .̂·ϋ ένοιωσα γράφοντας «αι τήν ά-

πλούστερη μουσική σύνθεση ,καί 
πού προσπάθησα νά τή μεταδώσω 
μέ τήν τέχνη τών ήχων δσο καλύ
τερα μοΰ έπιτρέπουν οί μικρές καλ 
λιτεχνικές μου δυνατότητες.

’Ά ν  έπέτυχα ή δχι δέν τί ξέρω. 
Ό  χρόνος τών πάντων κριτής θά 

τό δείξη.
Είμαι κι’ έγώ ένας κάποιος τε

χνίτης που προσπάθησε κάτι νά 
συλλάδη, κάτι νά τραγουδήση άπό 
τήν ψυχή του. πού εΐνε ή ίδια μέ 
τήν ψυχή τοΰ λαοΰ, τής φυλής του.

Δέν ξέρω άν μέ νοιώθουν ή άν 
θά μέ νοιώσουν. Τό παληό βιολί 
πού ήτανε θαμμένο άπό τό Γέρο 
Προφήτη δέν ξέρω άν κατώρθωσα 
Vw τό βαρέσω δπως τοΰ ταιριάζει, 
κς.ί νά βάλω τούς ήχους τούς πα- j 
ληούς ξανάφτερουγημένους ν’ άν4*

δέν ύπάρχει διάκριση, δέν υπάρχει 
ορόσημο μεταξύ οοβαρής καί έ- 
λαφριάς μουσικής. Κάθε μουσική 
πρέπει νά τήν παίρνουμε τυδαρά, 
άν θέμε νά έκτελή τόν προορισμό 
της· κι’ δπως δέν ύπάρχουνε καλές 
καί κακές τεχνοτροπίες, άλλά κα
λό. καί κακοί μουσικοί, έ'τσι δέν ύ- 
πάρχει σοβαρή καί έλαφριά μου
σική. Υπάρχει καλή καί κακή μου 
σική, καί ή μουσική πρέπει νό εΐ
νε καλή. πρέπει νά εΐνε ειλικρινής, 
πρέπει νά εΐνε πηγαία δταν θέμε 
νά έκπληρώνη τό σκοπό1 της τόν 
δπο ο σκοπό της. Δέν ξέρω άν ή 
μθ'-θική πού έχω γράψει τόν έκ- 
πληρώνει' ένα μόνο τολμώ νά c-ας 
δ;3<τιώσω, πώς δλη έχει >ραψή μέ 
πίο-τη καί μέ ειλικρίνεια, di πίστη 
στά ιδανικά τής άληθινής μουσικής,

γικη 
τε ;

—’Έχω νά παρατηρήσω πώς έσάς 
τούς Αθηναίους σάς διακρίνει έ
νας έγωκεντρισμός. πού δέν άφήνει 
τήν έπαρχία νά ση,κώση κεφάλι, 
καί πώς άπό τά έργα τών περισσό 
τέρων λείπει τό έλληνικό πνεΰμα, 
Δηλαδή, ή περιεκτικότης, ή διαύ 
γεια- καί ή λιτότης πού διέκρινε 
τούς άρχαίους. Μόνο ένας σνο· 
μπισμός παρατηρεϊται στών περισ· 
σοτέρων τά έργα καί κάποια άπό· 
πείρα μιμήσεως κάθε ξένου έξαμ 
βλώματος.

-Πώς δέχεται ό Αίγυπτιώτης έλ· 
ληνισμός τήν έδώ λογοτεχνική πα· 
ραγωγή καί πώς τήν κρίνει; Ποιοι 
άπό τούς γράφοντας Αθηναίους 
έκτιμώνται περισσότερο;

—Ό  Αίγυπτιώτης έλληνισμός δι 
αιρεΐται σέ δυό τάξεις. Σ ’ έκείνους 
πού μέ τό νά ξέρουν ξένες γλώσσες 
καί νά παρακολουθούν τήν ξένη φι 
λολογία δίδουν μικρή σημασία στή 
δική μας, κι' έκείνους πού μέ τό 
νά εΐνε συνηθισμένοι στήν καθαρεύ 
ουσα, ή καί στή γλώσσα τών έφη 
μερίδων δυσκολεύονται νά παρα: 
κολουθήσουν τά νεώτερα έργα, λό
γφ τής δημοτικής, καί ίδίως τής 
γλωσσικής άκαταστασίας, "Οσον 
άφορά τό ποιοι άπό τούς γράφον
τας Άθημαίους έκτιμώνται περισ· 
σότερο, δπως έδώ καί παντοΰ, άπό 
τήν εύτυχή όλιγάριθμη τάξη τών 
πολύξερων καί τών σνόμπ. έκτιμών 
ται οί όλιγώτερον διαβαζόμενοι.

Αν μοΰ θέτατε τό έρώτημα: τί· 
νος συγγραφέως έργα κυκλοφορούν 
ευρύτερα, θά σάς έδιδα τήν άπάν
τηση: άσφαλώς τοΰ Ξενοπούλου.

—Ποιά ή σημερινή πνευματικότη 
τα τοΰ Έλληνισμοΰ τής Αίγύπτου 
Ποιά ή άνθησί του; Ποιοι έξακο· 
λουθούν ν’ άσχολοΰνται μέ τήν Τέ 
χνη καί τά Γ ράμματα, «ιαί ποιό 
κατά τή γνώμη σας τό έργο τους 
ώς σήμερα;

—'Ό  σημφινός Ελληνισμός τής 
Αίγύπτου, άπό πνευματικής άπόψε
ως, εΐνε γερά καταρτισμένος. Ό  
λοι σχεδόν άπόφοιτοι άνωτέρων 
σχολών, μέ διπλώματα στίς τσέπες 
των, καί μέ πέντε ξένες γλώσσες 
τό λιγώτερο ό καθένας. Γ ι' αύτό
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
δουν στά αιθέρια.

Ομως, κι’ δπως λέει ό ποιητής

THp0cxv οί γύφτοι οί μουσικοί, 
φωλιάσαν δλοι στήν ψυχή μου.
«αί καθώς κόδεις άπό δώ 
καί καθώς κόδεις άπό κεί 
τή χλόη, τό φύλλο, τόν άνθό, 
καί ταιριαστά κι’ άπ’ δλα πλέκεις 
μέγα σφιχτόδετο στεφάνι 
δόξα τής τέχνης τοΰ άνθοπλέχτη 
έτσι άπ' τούς γύρω μου τούς ήχους 
κι άπ’ τά τραγούδια τής φυλής 
έπλεξ’ άπάνου στό βιολί μου 
τή μουσική μου....»

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟ Μ Ο ΙΡΗ Σ,

κι' εΐνε πολύ δύσκολοι στίς κρί
σεις των. Μέ τό νά μή γράφουν 
πολλοί άπό αύτούς, δέν,θά πή καί 
πώς δ*ν εΐνε σέ θέση νά γράψουν. 
Τολμώ- μάλιστα νά έκφέρω τήν ι
δέα, ιτώς ώς έπί τό πλεΐστον γρά 
φουν οί μή ένδεδειγμένοι. Εΐνε τό 
θάρρος τής άγνοιας πού τούς πα
ρωθεί. Καί δχι μόνον τούς παρω
θεί, άλλά καί τούς άποθρασύνει 
πολλάκις. Άλλά καί γιατί νά γρά 
ψουν ; Βλέπουν τήν τύχη τών ό
σων γράφουν καί -σωφρονίζονται. Τί 
άπόλαυσαν ό ’ Ιωάννης Γκίκας, ό 
Παΰλος Γνωτός, ό Κ. Ν. Κωνστοτν- 
τινίδης, ό Νίκος Νικολάΐδης, ό Χρι 
στοφίδης τοΰ Καΐρου, ό Πήλιος Ζά- 
γρας, ό Κ. Τσαγκαράδας γιά νά 
καταλήξω μέ τή σειρά στό Γλαΰκο 
Άλιθέρση, -τόν Τίμο Μαλάνο καί 
τούς πολυσχιδείς καί γίγαντας σέ 
παραγωγή Απόστολον Λεοντήν καί 
τήν διάσημον ιατρόν καί λογίαν 
Αγγελικήν Παναγιωτάκου ; Τούς 
πρόσεξε ποτέ τό Κέντρο; Τούς άπο- 
νεμήθηκε ποτέ ένας έπίσημος έ
παινος; Τούς δόθηκε μιά ήθική ά- 
μοιβή ; Απεναντίας, μερικοί άπό 
αύτούς καί κάποιοι άλλοι πού Ισως 
παρέλειψα, μέ τό νά παραμελούν 
τό κύριό τους έργο χάριν τών 
Γοαμμάτων. καί νά έξοδεύουν τίς 

’οικονομίες τους γιά τήν έκδοση βι
βλίων καί περιοδικών, αΰτοεξορί- 
σθ, κ̂αν στά πλέον άπομεμακρυσμέ- 
να τής Αίγυπτου χωριά καί περ- 
νοΰν σκληρά γεράματα.

Οί γράφοντες λόγιοι τής Αθή
νας, ή Ακαδημία, καί αύτό άκόμα 
τό έπίσημο Κράτος, τόν έξω Ε λ 
ληνισμό τόν πρόσεξαν μόνον ώς 
καταναλωτικό κέντρο καί στοιχείο 
πλουτοπαραγωγό. Τίποτε άλλο. Έν 
τούτοις, παρ’ δλο τό άπογοητευτι- 
κό αύτό παράδειγμα, δέν παύουν 
νά έμφανίζωνται άξιόλογα βιβλία, 
καί νά έρχωνται στή δημοσιότητα 
καθημερινώς καί νέα όνόματα. ’Ά λ  
λοι μέ ποιήματα, άλλοι μέ διηγή
ματα καί μυθιστορήματα, καί άλ
λοι μέ δράματα καί κριτικές μελέ
τες. Θ. Καβούρ, Άντώνης Ίννΐνος. 
Ντϊνος Κουτσούμης, Μάκης Ανταί
ος, Τάκης Τσάκ&>νας, Παναγιώτης 
Βρισιμιτσάκης, Στρατής Τσίρκας· 
Γιώργος Αλκαίος, Φύλλας, Παΰλος 
Γούναρης, Θ. Περίδης, Καρακάσης, 
Βάσος Χιωτάκης· Νάσος Καλαϊτζό 
πουλος, Νικόλας Τσιτσές, γιά ν’ ά- 
ναφέρω τούς έπικρατεστέρους.

Έπίσης στά Γράμματα δρά σή
μερα καί μιά μεγάλη μερίδα γυναι
κών. "Οπως ή Καίτη Σεληνιώτου, 
άρχαιολόγος, κριτικό?, διηγηματο- 
γράφος. ή Κούλα Μερωνυμίδου, δυ 
νατή μουσικοκριτικός πού παρόμοιά 
της δέν έχει ίσως κι’ ή Αθήνα, ή 
Μαρία Ρουσιά, φιλόσοφος καί κοι
νωνιολόγος, ή Λουκία Μάρβα, κρι
τικός καί διηγηματογράφος, ή 'Ε 
λισάβετ Ψαρά, ποιήτρια, διαλέ-

Ό  θάνατος τοΰ άγαπημένου μου

κτρια, διηγηματογράφος, κριτικός 
ή διηγηματογράφος Δέσποινα Σε- j 
δαστοπούλου, — Κοκόνη, ή Εύφη |
Άποστολίδου, γνωστή μεταφρά
στρια τοΰ Ταγκόρ, ή διηγηματο
γράφος Καίτη Καγκελλάρη, ή ά-! _________  _____
φταστη σέ γνώσεις καί στύλ ”ΑΡτε; j φίλου""προστάτη χάί διδασκάλου 
μις Ψυχα, και τόσες άλλες, πού τά̂  ^  λύπησε τόσο πολύ πού θαρ- 
όνόματά τους μοΰ διαφεύγουν αύ- j ρο0σ1(χ π(̂ ς δέν θά ξανάβρισκα 
τή τήν ώρα. "Ολες τους μελετημέ-1 πιά τί) δύναμι νά ξαναπαίξω στή 
νες, γερες, δυνατές. j σκη νή. Μά δέν τό τό κατώρθωσα,

Μεγάλην έπίσης ύπηρεσίαν προσ-ι y l0CX'L άθελά μου ξαναπαρουσιά- 
έψεραν καί προσφέρουν στά έλλη-, οττηκο: ύστερα άπό δεκαπέντε μέ- 
νικά γράμματα οί άδελφοί Σταυ-1 ρες πρό τοΰ κοινοΰ καί τά συμ- 
ρινοί μέ τό περιοδικό πού έκδίδει | βόλαια αύτοΰ τοΰ άγκαζαμέντου 
ό είς έξ αύτών, ό Σταΰρος, μέ j τα εΐχε κάνει ό άξέχαστος Στά- 
τίτλο «Λά Σεμαίν Έζυπσιέν» κα-, νκ0.

ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΙ

θώς καί τό διεθνούς φήμης φιλο
λογικό τους σαλόνι πού δέν υπάρ
χει έξοχότης στά γράμμοιτα καί 
τίς τέχνες ευρωπαϊκή, πού πέραζε 
άπό τό Κάϊρο καί δέν τό έπεσκέ- 
φθη. Ύτιηρεσίοα/ έπίσης μεγάλην

Ντεμπουτάρισα στό θέατρο 
«Πολυθέαμα» τής Γένοδας μέ τήν 
«Καβαλλα,ρία Ρουστικάνα» καί 
τά άγαπημένο μου Γενοβέζιχο 
κοινό πού πάντα μέ χειροκροτού
σε έκείνη τή βραδυά έδειξε δλη

στά έλλί νικά γράμματα προσφέρει ι τή συμπάθειά του, εξωτερίκευσή 
ή aocpufoa καί μέ πολλή! μ έ τ ρ ο - ,  τά ευγενικά του αισθήματα πού 
φροσύντ έργαζομένη κ. Άθηνά I- έτοεΛΕ νιά αένα καί κυριολε

άλλοτε Τά πολυφημισμέ-ί σίας, τής 'Ολλανδίας καί παντοΰ
' V  , -1. ,Ω  „  . . —  ί —̂  Υ  ~  r-*r r +  -ΤΑ V  Γ\ I Λ/n

I.
Παππά, μέ τίς έπιτυχημένες μετα
φράσεις της έλληνικών έίγων στά 
γαλλικα. Παρ' δλη τήν άντίθετη 
ιδέα τί.ν έδώ, μπορώ νά πώ δτι τό 
φιλολογικό όργασμό πού έχει σή
μερα ή Αλεξάνδρεια, δέν τόν εί
χε ποτέ
να της περιοδικά «Νέα Ζωή» και 
«Γράμματα», έξω άπό ένα «Σερά- 
πειο», δέν περιείχαν παρά συνερ
γασία ώς έπί τό πλεΐστον Αθηναί
ων λογιών, άδρά πληρωνομένων.

Αύτός εΐνε καί ό λόγος πού τό 
πάψιμο τής έκ'δόσεώς των ήταν αι
σθητό γιά τήν Αθήνα.

—Τί έργασίαν έτοιμάζετε γιά νά 
έμφο:νίσετε έφέτος;

—Έργασίαν έχω πολλήν. Παρά- 
δες μόνον δέν έχω πρός τό παρόν 
γιά πέταγμα. "Αλλως τε, άς προ- 
σεχθή αύτό πού έξέδωκα, καί εΐνε 
αρκετό.

-Πώς ζή ό έλληνισμός σήμερα 
στήν Αίγυπτο ; Ποιες οί σχέσεις 
του μέ τό ντόπιο στοιχείο ; Ποιοι 
οί δεσμοί τους ;

—Οί σχέσεις μας μέ τό ντόπιο 
στοιχείο πάντοτε ήσαν καί εΐνε κα
λές. Στίς έργασίες μας δμως πάμε 
πίσω. Σήμερα στήν Αίγυπτο γιά 
νά όρθοποδήση κανείς, πρέπει νά- 
ναι κατάστημα μέ κεφάλαιον μισό 
έκατομμύριο λίρες καί άνω. Τά μι- 
κροκεφάλαια εΐνε καταδικασμένα 
σέ έκμηδένισι. Γι’ αύτό καί ό πολύς 
έλληνισμός υποφέρει έκεΐ κάτω. 
‘Ύστερα, πάνε καί κεΐνα πού ξέρα
με. Οί ντόπιοι ξύπνησαν... Τό έλ- 
ληνικό δαιμόνιο άπέδρα...

Έδώ τελειώνει ή έκτάκτως έν- 
διαφέρουσα συνομιλία μας μέ τόν 
Αίγυπτιώτην "Ελληνα καί έκλεκτόν 
ποιητήν.

Μ Α Ρ ΙΟ Σ  Β Α ΊΆ Ν Ο Σ

έτρεφε γιά μένα καί κυριολεκτικά 
μ’ άπεθέωσε...

Άφοΰ τελείωσαν στή Γένοβα αί 
παραστάσεις μου, άρχισα τά 
Τουρνέ στό έξωτερικό. ’Έπαιξα 
στά μεγαλύτερα θέατρα τής Αυ
στρίας. τής Γερμανίας, τής Ρωσ

ΤΑ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ
ΖΟΖΕΦΙΝΑΣ ΜΠΑΙΚΕΡ
ΟΠΩΖ ΤΑ ΑΙΗΓΗΟΗΚΕ ΣΤΟΝ ΓΑ ΛΛΟ  ΣΥΓΓΡΑ 
ΦΕΑ ΚΑΙ ΛΗΜ ΟΖΙΟΓΡΑΦΟ Μ ΑΡΣΕΛ ΙΩ ΒΑ ζ

! μα τοΰ ποταμιοΰ, ένφ τό μάτι του5ον
Μέσα στό δικό μου καμπαρέ άρ 

χισα νά διασκεδάζω μέ τόν δικό 
μου τρόπο. "Εκοίνα δ,τι μου κατέ· 
δαινε στό κεφάλι μου καί δέν πα- 
ρεξηγοΰμαι καθόλου, πρώτον για· 
τί είμαι- γυναίκα καί δεύτερον για 
τί κοσά δάθος έχω καλή καρδιά. 
’Έτσι σ’ ένα κύριο σοδαρώτατο 
πού τήν ή μέρα δποιος τόν συναν- 
τήση στό δρόμο του κάνει τεμενά
δες κι’ αύτός μόλις καταδέχεται 
νά στρίψη τό κεφάλι του, έγώ τόν 
κάνω παίγνιο, τού τραδάω τίς ά· 
ραιές τρίχες τής φαλάκρας του κί 
αύτός άντί διαμαρτυρίας μοΰ φι· 
λάει τά χέρια καί παραγγέλλει 
σαμπάνιες. "Ενας άλλος πού έχε 
μιά γενειάδα κάτασπρη, σάν άκού 
ρευτο τραγί καί πού μπορεί μιά 
χαρά νά μέ είχε έγγονάκι, σαλια· 
ρίζει μαζί μου, περιμένοντας ώρες 
όλόκληρες στό μπάρ γιά νά βρώ 
μιά στιγμή νά τόν πλησιάσω καί 
νά πλέξω κοτσιδάκια μέ τά μα· 
κρυά του γένεια...

Έγώ  χορεύω, διαρκώς χορεύω 
καί ίδίως τσάρλεστον καί ή γιά νά 
νεωτερίσουν ή γιά νά μέ μιμηθοΰν 
μαζί μου χορεύει κι’ δλο τό έτερό 
κλητό προσωπικότοΟ καμπαρέ μου, 
καταναλωταί νεαροί, μεσόκοποι γέ 
ραι, εΰγενεϊς καί άστοί, σοδαρο 
καί άστεΐοι, γκαρσόνια, μαέστροι, 
μουσικοί, μπάρμοίν, μαιτρ ντ’ ότέλ, 
λαντσέρη|δες...

Στίς πέντε τό πρωΐ τελειώνει τό 
γλέντι - άλλοφροσύνη, τρώω κανέ· 
να μπιφτέκι ά-λά άγγλαί, άφθονα 
φρούτα, δυό ποτήρια σαμπάνια καί 
πέφτω ξερή άπό κούρασι στό κρεδ 
δάτι μου...

’Ά ν  μέ ρωτήσετε άπό θαυμα
στός ; Οΰ! άλλο τίποτε, μέ τή σέ
σουλα, μέτό τσουβάλι...Κάθε μέρα 
τό γραφείο μου γέμιζε άπό γράμ 
ματα καί άπασχολούμην πολλές ώ 
ρες νά διαβάζω τίς κουταμάρες 
τοΰ κ. Α.< τίς έξυπνάδες τοΰ κυρίου 
Γ., τίς μελαγχολίες τοΰ κ. Λ., τούς 
έξωφρενισμούς τοΰ κ. Κ. Ξ., τά·οτι- 
χάκια τοΰ κ. Υ., τίς βρωμιές τού 
κ. X...

Μερικά γράμματα μ’ έκαναν νά 
γελώ, άλλα νά κλαίω, άλλα νά μέ
νω αδιάφορη κι’ άλλα νά συχαίνου· 
με τόν έαυτό μου κι’ δλο τό αν
δρικό φύλο...

* * *
Συχνά μοΰ έρχόντουσαν δελεα

στικές προτάσεις γιά νά κάνω διά
φορα τουρνέ μέ δελεαστικές άπο- 
λαδές, μά ποτέ δέν δέχθηκα καί 
γιατί νά πάω, χρήματα είχα δσα 
ήθελα κι’ άλλως τε δέν μποροΰσα 
νά φύγω άπό τό Παρίσι που τόσο 
στοργικά μ’ άγκάλιασε καί ιόσο 
τό είχα συνηθίσει.·.

*  *  *

Άπ’ δλα τά τραγούδια περισσό
τερο μέ συγκινοΰν τά τραγούδια 
τών Νέγρων, δχι γιατί εινε πατρι
ώτες μου, μά γιατί κχε'.νοΰν μέσα 
τους μιά άφάνταστη γοητάα πού 
κανείς δέν μπορεί νά τήν καταλά
βη έκτός άπό έκεΐνον πού έζησε 
γύρω άπ' τό Μισσισιπή ή μέσα σ’ 
ένα ποταμόπλοιό του πού νά τόν 
τραντάζη, νά τόν λικνίζω τό ρεΰ-

νά ξαπλώνεται, νά χάνεται στά ·>ϋ 
ρω άπέραντα δάση άπό λογιών - 
λογιών δένδρα καί φυτείες καί στά 
ατέλειωτα ϊλη άπάνω άπ’ τά oicoia 
χοροπηδούν οί τεράστιες φλόγες 
τού πετρελαίου πού τ’ άνάδουν έ- 
πίτηυες γιά νά οκοτώσουν τ.* έκα- 
τομμύρια τών κουνουπιών, "Ολ’ 
αύτά τά θεάματα σέ κάνουν άθελά 
σου ποιητή, σκεπτικό, μοιρολάτρη, 
καί γεμίζουν τήν ψυχή σου μ’ ένα 
αίσθημα άνάμικτο μέ πόθο άνία, δ- 
νειρα καί χιμαιρικές έλπίδες...

"Ο,τι κοιί νάμαι κι’ δ,τι καί νά 
κάνω έχω πάντοτε πίστη. Πιστεύω 
στό θεό μέ τόν τρόπο τόν δικό μου 
καί κάνω τήν προσευχή μου κάθε 
βράδυ, πρίν πέσω στό κρεββάτι 
μου, πάλι μέ τόν δικό μου τρόπο. 
Κάνω τήν προσευχή μου τραγουδι
στά... Μή γελάτε·.. Γιατί δ χ ι ;... .  
‘Όπως καί νά κάνη κανείς τήν προ
σευχή του δέν έχει καμμιά σχέσι 
φθάνει νά πιστεύη, αύτό εΐνε τό 
ούσιώδες...

Πολλές φορές είδα νά γκρεμί- 
ζωνται, νά σβύνουν γιά πάντα τά 
όνειρά μου, μά ποτέ δέν τάβαλα 
μέ τό θεό- ποτέ δέν άπελπίστηκα, 
γιατί νομίζω καί πιστεύω πώς ή ά
πελπισία εΐνε θάνατος...

"Οσο καί νά ήμουν μιά άπλή χο
ρεύτρια, μιά θεατρίνα, αίσθάνθηκα 
πολλές φορές τό αίσθημα νά μοΰ 
τριγυρίζη, νά μοΰ κεντά τήν καρ
διά μου... Μήπως νομίζετε πώς έ- 
πειδη παίζω, άστειεύομαι, πειρά
ζω, γλυκοκυττάζω, κορτάρω μ’ δ
λο τόν κόσμο, δέν έχω κι’ έγώ τίς 
προτιμήσεις μου;... ’Όχι, γελιέσθε. 
Αγάπησα πολύ καί πολλές φορές 
έκλαψα »γιά κείνον πού άγά- 
πησα, μά τί σάς ένδιαφέρει έσάς 
τώρα νά μάθετε τήν περιπέτειά 
μου γι’ αύτό καί τήν κρατάω μυ- 
στΐ]κή κλείνοντάς την μέσα στήν 
καρδιά μου...

Σέ μιά γιορτή πού δόθηκε στά 
1926 άπό τόν φιλολογικό σύλλογο 
οί «Φίλοι τής Γαλλίας» γνώ^σα 
τήν δεσποινίδα Σεσίλ Σοοέλ, τήν 
μεγάλη Παρισινή καλλιτέχνιδα 
Οταν μοΰ τήν σύστησαν λίγο έλει- 

ψε’ νά σκάσω στά γέλια γιατί ήταν 
τόσο κορδωμένη καί τόσο φιασιδω- 
μένη πού γελοιοποιούσε δλο τό γυ
ναικείο φύλο... Νά τήν βλέπατε 
πώς χόρεψε τσάρλεστον θά χτυπιώ- 
σαστε κάτω σάν χταπόδι άπό τά 
γέλια.

ένβουσίαζα, ήλέτριζα τό κοινό 
πού μέ παρακολουθούσε παντοΰ 
μέ άληθινή θρησκευτική εύλάβεια 
κα! δπου καί νά πήγαινε μέ φώ
ναζαν: «Ή άχτίδα άπ’ τόν ’ Ιτα
λικόν "Ηλιον!...»

Κάθε φορά πού ό Έδουάρδος 
Σοντζόνο ήθελε νά λανσάρη κά
ποια νέα δπερα έμένα αγκαζάρι
ζε. Τώρα μέ άγκαζάρισε γιά τό 
ρόλο τής Φανής Λεγκράν στήν 
«Σαπφώ» δπερα τού Μασσενέ πού 
έπρόκειτο νά δοθή γιά πρώτη φο
ρά στήν ’ Ιταλία ϋστερα άπό'τήν 
θριαμβευτική έπιτυχία πού εΐχε 
στήν «Κωμική ’Όπερα» τ°ΰ  Πα-

ρισιοΰ μέ πρωταγωνίστρια τήν 
’Έμμα  Καλδέ.

Αύτός ό ρόλος μ ένθουσίαζε 
κα! πήγαινε μιά χαρά στήν ίδιο- 
συγκρασία μου, στό αίσθημά μου. 
Στίς πρόβες πού παρακολουθού
σε πάντα ό μεγάλος μαέστρος, έ- 
γνώρισα κα! τόν Μασσενέ μέ τά 
περίεργα μάτια του πού σκόρπι
ζαν μεταλλικές άνταύγειες, τό 
παντοτεινό μειδίαμά του κα! τήν 
άφθαστη άφέλεια καί τήν καλω- 
σύνη του.

Στήν πρόβα τζενεράλε μέ συ- 
νεχάρη όλόθερμα ό Μασσενέ κα! 
είπε στόν ιμπρεσάριο μου:

«Αγαπητέ μου Σοντζόκο, είσαι 
μάγος... σου όφείλω μεγάλες χά- 
ριτες γι’ αύτή τήν πρωταγωνί
στρια πού εΐνε άληθινό εύρημα...» 
κα! τόν έσφιξε στήν άγ καλιά του 
κα! τόν φίλησε...

Δέν ήξερα πώς έκλεινε τόση κα- 
λωσύνη κα! τόσο ένθουσιασμό ό 
μεγάλος αύτός Γάλος μουσουρ
γός άν καί στ’ άλλα του έργα 
δπως στήν «Μανόν» κα! τόν «Βέρ- 
θερο» έπαιζα μέ τόσο καρδιά κα! 
τόσο τά καταλάβαινα κα! τ’ άγα· 
ποΰσα...

Στή «Σαπφώ» έπαιζα μαζί μέ 
τόν τενόρο Γιάννη Κουσσέν καί 
τόν Δ. Ντελμά τής «Κωμικής ’Ό 
περας», πού έφερε έπίτηδες άπό 
τό Παρίσι.

Στό τέλος τής πρεμιέρας ήλθε 
ό Μασσενέ στό καμαρίνι μου κα! 
γεμάτος χαρά, μέ μάτια δακρυ- 
σμένα άπό συγκίνησι κα! φωνή 
πνιγμένη μέ φίλησε στό μέτωπο 
κα! μοΰ είπε: «Μητράβο' είσαι με
γάλη άρτίστα γιατί καταλαβαί
νεις δαθειά τήν τέχνη...».
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

H i Ε
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)^ 

χνική διάθεση, πού νά τήν δεχθή 
πρόθυμα καί εύχάριστα. Υπάρχει 
— καί στούς ζωγράφους άκόμη — 
ή ιδέα πώς φτάνει ό ζωγραφικός 
•κίνακας γιά νά έκπληρώση τό σκο 
πό της ή τέχνη μας’ δχι βέδαια· δ- 
λοι οί φωτισμένοι τεχνίτες καί στήν 
Αναγέννηση καί στίς μέρες μας τό 
πιστέψανε δαθειά, πώς πρέπει νά 
δίνουν έργα μέ κοινωνική χρησιμό
τητα, πού νά ψυχαγωγούν τό κοι
νό- κι’ έχουν δίκηο· δέ σημαίνει δ
μως τοΰτο πώς αύτή ή κοινωνικά 
χρήσιμη μορφή τής ζωγραφικής, ή 
σκηνογραφία, εΐνε κατώτερη- ίσα - 
ίσα ! Καί ή σκηνογραφία, δπως 
καί ή καθαρή ζωγρφική, ή μον
τέρνα δηλ., έχει τό καθήκον νά πρα 
γματοποιήση τό σκοπό της, άφαι- 
ρώντας τά έξωτερικά νατουραλιστι 
κά γνωρίσματα το3 άντικειμένου 
καί νά φανέρωση πιστά καί καθα
ρά τήν αισθητική διάθεση τοΰ τε
χνίτη, τήν έκφραση δηλ. τής έμ
πνευσής του, πού μέσ’ άπό τήν ψυ
χαγωγία μορφώνει καί πολιτίζει.

θυμάμαι τό σκηνογράφημα τοΰ 
φινάλε τής «Βιολέττας», τό πιεστή
ριο, άναγνωρίζω τίς πηγές πού τό 
έμ.τνεύσοη'ε καί θυμάμαι άκόμα δτι 
ό κ. Σπαχής έχει τήν εύτυχία, έρ- 
γαζόμενος έτσι καλλιτεχνικά, νά 
συγκινή τό «οινό, καθώς, ένδιαφε- 
ρόμενος πάντα γιά τά τέτοια θέμα· 
τα, τό έχω διαπιστώσει άπό συζη
τήσεις μέ άπλοϊκούς θεατές καί 
μπορώ νά τό βεβαιώσω.

Κι’ άκόμα στήν έπιθεώρηση, συ
νεχίζει ό κ. Σπαχής, πρέπει νά ξέ 
ρη κανείς τή μαστοριά, τό πιό πα
ραμικρό ζήτημα τής κατασκευής, 
γιά νά ξέρη τί μπορεί νά έκπληρω- 
θή άπό τή σύλληψή του, νά βαδίση 
στήν πραγματοποίηση συνειδητά 
καί νά μήν πελαγώση μέ τούς τε
χνίτες, πού εΐνε κι’ αύτοί ένα ύλι
κό δύσκολο καί μέ λίγη φοτντασία.

Καί πραγματικά βλέπω σέ τρία 
σχέδια τούς μόχθους, τούς μηχα
νικούς ύπολογισμούς καί τό κάθε 
τι πού χρειάσθηκε γιά νά γίνη τό 
πιεστήριο τής «Βιολέττας» καί πα
ραδέχομαι· σκυμμένος, στό άτελιέ 
τοΰ κ. Σποίχή, άπάνω διά τεκμήρια 
τής προσπαθείας του, πόσος κόπος 
χρειάζεται, δταν κανείς θελήση κά
τι τι τό πιό πνευματικό· τό πιό 
καλλιτεχνικό, πού οδηγεί μόνο τό
τε πιό μπροστά στό θεατή. Καί με
γαλώνει ή πίστη μου στό κοινό, 
πού, ένώ συνήθως του προσφέρανε 
χαλκομοο/ίες στήν έπιθεώρηση· άμέ 
σως, μόλις τό είδε τό καλό, τό ά- 
γάπησε : «’Ά ν  ήμουνα πλούσιος, 
νά έχτιζα ένα σπίτι μέ μιά καμά
ρα στή σάλα μου», μοΰ έλεγε ό 
απλοϊκός θεατής, πού σημείωσα 
πιό πάνω «καί θά έδαζα στό δάθος 
αύτό τό καΐκι»· τό καΐκι δηλ. τής 
«Βιολέττας».

Άλλά στήν τέχνη δέ φτάνει φυ-. 
σικά ή προσωπική άξία τοϋ καλ

λιτέχνη χρειάζονται κι’ έκεΐνοι πού 
θά τήν άγαπήσουν καί πού θά τή 
δοηθήσουν- γι’ αύτό δέν μποροΰμε 
παρά νά τό άναγνωρίσουυμε καί 
νά τό ποΰμε τώρα πόσο ξεχωρι
στός έπαινος όφείλεται στόν κ. Φώ
τη Σαμαρτζή, πού προτιμά γιά 
σκηνογράφο τόν άνθρωπο μέ πνευ
ματικήν όργάνωση τοΰ έαυτοΰ του, 
δπως ό κ. Σπαχής. Τό Ενστιχτο, 
τό ταλέντο του έπιχειρηματία καί 
τά ιδανικά του δέν έχουν προσεχθή- 
συνήθως θαυμάζουμε τούς καλλιτέ
χνες καί άγνοοΰμε τούς άνθρώ
πους έκείνους, πού τούς βλέπουμε 
μονάχα ώς ’Άργους τοΰ ταμείου4 ό 
κ. Σάμαρτζής δμως διαλέγει πάν
τα γιά συνεργάτες του τούς άρί- 
στους σέ κάθε είδος «αί γι’ αύτό 
έπί είκοσι χρόνια δημιουργεί έπι
τυχίες' κι’ άκόμα οί συνεργάτες 
του γίνονται στό θίασό του συμπα
θητικοί καί άποδίδουν, ένώ σέ άλ
λα μουσικά θέατρα γίνονται οί ί- 
δ to,.* άνθρωποι σχεδόν δυσάρεστοι 
καί ζημιάρηδες· ή διάθεση καί ή 
εύγένεια τοΰ έπιχειρηματία φωτίζει 
άνάλογα δλη του τή δουλειά.

Καί· γιά τό καλό τοΰ θεάτρου, 
ευχόμαστε διά τόν κ. Σαμαρτζή νά 
μπορέση, συνεχίζοντας τίς προσπά- 
θειές του νά δή στό θέατρό του τίς 
μεγάλες έκεΐνες έμφανίσεις τών 
προσώπων, πού ήτανε καί. στό πα
ρελθόν μέ τί» έκατοντά\δες. μπαλ
λέτο καί άρτίστες, πού είχαν άλ
λοτε ό έλληνογαλλικός «Παπαγά
λος» (1914) τών Λεζέ—Βώττη καί 
τό άξέχαστο «Ξιφίρ - Φαλέρ» 
(1916), πού εΐχεν έπί κεφαλής έ
ναν Πάνο Άραδαντινό μ’ έκτελε- 
στές του τόν Ζολύ καί τόν Μπουα- 
γέ, καί τόσους ήθοποιούς άξίας.

Ό  θεατής, δταν πηγαίνη στοΰ 
Σαμαρτζή ξέρει δτι δέν θά τόν 
<λέψουν> ξέρει δτι ή έπιχε·ρηματι
κή έντιμότητά του θά τοΰ δώση πί
σω τά λεφτά του καί πώς δέν θά 
τόν ξεγελάσουν.

Στήν Εύρώπη ή έπιθεώρηση είνε 
περισσότερο δαριετέ- γι’ αύτό καί 
οί σκηνογράφοι της δέν εΐνε .πάντα 
δημιουργικοί' στόν τόπο μας ή έ
πιθεώρηση εΐνε ευτυχώς άκόμα 
θέατρο- καί αύτό τό χρωστάει άρ
κετά καί στόν κ. Σαμαρτζή, πού 
ξέρει νά διαλέγη τούς κατάλλη
λους άνθρώπους γιά τήν κατάλλη
λη θέση καί μάλιστα τά τελευταία 
χρ-νια μέ τή συνεργασία καί τήν 
καλλιτεχνική συμβολή τοΰ κ. Νί^ου 
Μηλιάδη, πού ξέρει μέ στοργή καί 
μέ δικαιοσύνη καί μέ γνώση νά κυ- 
δερνάη τά εύθικτα· τά πολεμόχαρα 
κσί διαρκώς φουρτουνιασμένα έσω- 
τερικά ένός θιάσου μεγάλου καί 
μάλιστα μουσικοΰ. Γ ιατί συμβαίνει 
κι’ αύτό τό περίεργο: Ή  καλή καί 
φωτεινή διοίκηση καί πειθαρχία 
βγάζουν καθαρή καί εύχάριστη πα
ράσταση !

ΓΙΑΝ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ
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Σέ μιά γιορτή γιά τά παιδιά χό
ρεψα στήν ξακουσμένη «’Όπερα», 
άνάμεσα άπό χιλιάδες θεατών καί 
ύπό τό έκτυφλωτικό φώς τών 40, 
000 ήλεκτρικών λαμπιονιών -πού 
φωτίζουν τήν σάλα τοΰ θεάτρου καί 
τή σκηνή.

Τραγούδησα σ’ δλο τό Παρίσι 
κι’ έπέταγα τίς άνοικονόμητες γάμ
πες μου στή μύτη δλων τών προ
σωπικοτήτων...
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ:. Ή  συνέχεια.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
γενικό ένδιαφέρον.
Καί πρωτίστως τό έξαιρετικόν συγ 

κράτημα τών χορευτριών της Ροζα- 
λία Κλάντεκ ήταν κάτι τό τέλειο 
άπό άπόψεως άποδόσεως και τε
χνικής.

Ή  σύνθεσ ς τής μουσικής γιά μέν 
τήν τραγωδίαν τού «Αΐαντος» είχε 
άνατεθή στόν διάσημον συνθέτην 
Ριχάρδο Ζαντοναΐ, ό όποιος δμως 
δέν άπέφυγε τά όπερίστικα «έφφέ», 
ξεφεύγοντας έτσι έντελώς άπό τό 
πνεΰμα τής Άρχαίας Έλληνικής 
Τραγωδίας.

Τή σύνθεσι τής μουσικής τής « Ε 
κάβης» εΐχε άναλάβει ό ®powas- 
οκο Μαλιπιέρο, ό όποιος ένοιωσε 
πραγματικά τό πνεΰμα τοΰ συν- 
γραφέως καί πού στή μουσική του 
ύττάρχουν σελίδες άριστουργη'ματι- 
κίς.

Μεταφραστής τής «Εκάβης» (σέ 
μ'ό γλώσσα πολύ καλή) εΐνε δ 
Μούλιο Φαγγέλα τοΰ δέ «Αΐαντος» 
ό ακαδημαϊκός Έττόρε Μπιγνόνε. 
Σ ’ αυτές μου τίς λίγες γραυμές δέν 
θέλω νά κάνω κρίσεις γιά τ’ς με
ταφράσεις, μά ό Μπιγνόνε εΐνε 6

μόνος ίσως πού μπορεί ν’ -άποδώση 
τήν μεγαλοπρέπεια ή τόν λυρισμό 
τής Άρχαίας Έλλ. Τραγωδίας σέ 
μά ποίησι ιταλική γιομάτη δυναμι
σμό καί ζωτικότητα.

Οί έκτελεσταί Αννίβας Νίνκι καί 
Τζοβάνα Σκόττο ξεχωρίζουν άπό 
τούς άλλους, άλλως τε εΐνε διάση
μοι γιά τίς έκτελέσείς πού κάνουν 
τής Άχαίας Τραγωδίας. Κατά σει
ράν έρχονται ό Τζίνο Τσέρδι. Ρίνα 
ΛΑορέλλι, Κάρλο Νίνκι, Παΰλος 
Στόππα, Βιντσέντζο Φιέρι.

Ό  Νίνκι είς τόν ρόλο τοΰ «Αΐαν
τος» καί τόν ρόλον τοΰ Πολυμέν- 
τωρος στήν «Εκάβη» έδικαίωσε τήν 
μεγίτ'Αην του φήμην ώς ήθοποιοϋ 
τής τραγωδίας.

Α γώΤί,ρο ’νθουσιασμΛ Ρ.ο cc'a 
άπό τήν έκτελίστρια τής «Εκάβης» 
ισως γιατί έχω άκόμη νωπή τήν 
έντύπωσι πού μοΰ έ κάνε ή μεγάλη 
μας τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη 
σ’ αύτόν τόν Ιδιον ρόλο.

Τό κοινόν έτρεξε αύθόρμητα άπ’ 
δλα τά μέρη τοΰ κόσμου γιά νά 
παρακολούθηση τίς δύο άρχαΐες 
ελληνικές τραγωδίες στή Σικελία.

Ε. ΜΑΓΚΛΙ Β Ε Ρ Α Σ
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Οί Σπέτσες είνε ϊνα νησί μέ πο
λύ λίγες δέδαια φυσικές όμορφιέο 
—άλλά μέ μιά ξεχωριστή γ ρα φ ικό -  
Γητα Τό μοναδικό στόλισμα πού έ
χει, εΐνε ή Ιδια ή πρωτεύουσά της, 
οί Σπέτσες δηλαδή· πού έκτείνεται 
καταντικρύς στόν ταξιδιώτη, μόλις 
αύτός στρίψτ) τό Πελοποννησιακο 
’Ακροατήριο.

"Ετσι, μέ θέα τήν άραιά ξαπλω
μένη έπί. της χαμηλής παραλίας 
της πολιτεία των Σπετσών, ό ταξι
διώτης πλησιάζει τό ξοίκουστό νη
σί· πού τό καλοκαίρι δημιουργεί 
μιά τόσον ένδιαφέρουσα κοσμική 
κίνησ.| καί μαζεύει άπ’ δλα τά μέ
ρη πλοία καί κόσμο.

έορτές πού μας έφεραν μέχρις έ
κεΐ, κα) πού δέν ήσοα/ άλλο παρά 
ποίηση καί τέχνη.

«Γυμναστικές έπιδείξεις»: άνέφε- 
ραν τά προγράμματα — άλλ’ αύτές

..Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΒΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΡΟΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Μέσα σέ ώκεανό μεταξωτών, μέ
δέν ήσαν οΰτε γυμναστή, οΰτε ά-> &ραϊα χρώματα και μέ τά χαρι-
θλητισμός· οΰτε τίποτε άλλο. Μιά 
διάχυτη όμορφιά ήταν άπλωμένη 
παντού, πού τό μάτι τήν διψούσε 
καί δέν τήν χόρταινε. Έκείνη ή 
θαυμαστή καί διακοσμητικά γραφι
κή παρέλασις τών έφηδικών κορμι
ών μέσα στά λευκά κοστούμια των 
τά όμοιόμορφα, μέ τά γυμνασμένα 
καλλιτεχνικά σώματα, τίς πειθαρ- 
χημένες καί άμεμπτες κινήσεις* 
τούς κανονισμένους χρονομετρικής

*0 Φιλολογικός Σύλλογος τής’Αναργυρείου Σχολής

ι

Τίποτε τό προσωπικό στίς Σπέ
τσες. Οΰτε δική της άρχιτεκτονική, 
οϋτε διαμόρφωση γραφικότητος πού 
νά τής δίνουν προσωπικό τόνο. Ε 
ξαίρεση άποτελοΰν μερικά σπίτια 
παληά, χτισμένα μ' ένα περίεργο 
Αρχιτεκτονικό τόνο, ψηλά τριώρο
φα χτίρια τετράγωνα πού σημειώ
νουν τούς ίσιους τοίχους των μι
κρά παράθυρα καί θολωτές στόές 
στή θέση τών μπαλκονιών, μέ σκά
λες πρός γυμνές λιθόστρωτες ή 
ννματένιες αύλές πού θυμίζουν ό
λίγον τι κτίσματα τής Βυζαντινής 
περιόδου.

Αυτό στό κεφάλαιο τής τέχνης 
καί τής 'Αρχιτεκτονικής. Καί στό 
ικεφάλαιο τής σημερινής πνευματι- 
κότητος; Τίποτα· μηδέν. Κι’ δ 
μόνο μηδέν στό παρόν, άλλά μηδι 
καί στό παρελθόν άκόμα. Γ ιατί οί 
Σπετσιώτες δέν άγάπησαν φαίνεται 
•ποτέ τους τίς τέχνες καί τά Γράμ
ματα, μοναδικός δέ έκπρόσωπος 
τους ύπήρξεν, άν δέν άπατώμαι, δ 
παλαιός ποιητής τους Γιάννης Περ- 
γιαλίτης, πού δλοι μας τόν γνωρί
σαμε άπ’ τά πρώτα δήματά μας 
χάριο στά παιδικά ποιήματα πού έ
γραφε καί πού βρίσκονται σκόρπια 
στ’ άναγνωστικά, στά περιοδικά, 
στά βιδλία, στίς έφημερίδες, καί 
σέ κάθε είδος ήμερολόγια. Τόν ποι
ητή αύτόν ήρθε πέρσυ νά έπιδρα- 
δεύση τό φιλολογικό τμήμα τής 
«Άναργυρείου καί Κοργιαλενείου 
Σχολής Σπετσών», ένός προτ/ματι- 
Γ.ά έθνικά μορφωτικού ιδρύματος, 

τοΰ στόματος τοΰ γνωοτοΰ λο
γοτέχνου καί καθηγητοΰ της κ. Γ. 
ΚαλαματιοαΌΰ.

Ό  ποιητής Γιάννης Περνιαλίτης, 
εΤνε ό μόνος πού έδημιούργησε 
πνευματικό περιβάλλον στίς Σπέ
τσες. Καί σάν νά ένδιεφέρετο ειδι
κά γιά τόν τόπο του, τύπωνε άπα- 
ραίτητα πλάϊ στήν ύπόγραφή του 
καί τ’ όνομα τοΰ νησιοϋ του.

’ Αλλη πνευματική ζωή οί Σπέ
τσες δέν φαίνεται νά έγνώρισαν. 
’Εξαίρεση φανερή μοναχά άπετέλε- 
σεν ή «’Αναργύρειος καί Κοργιαλέ- 
νειος Σχολή» της πού τοποθετημέ
νη έκεΐ άπό μερικά χρόνια χάρις 
■στίς ιδέες καί στό κληροδότημα έ
νός πραγματικά έθνικοΰ άνθρώπου, 
τοϋ Σωτηρίου ‘Αναργύρου, τόν τε- 
λευταίον καιρό δημιουργεί μορφω
τική δράση άξια λόγου.

'Η Σχολή αύτή εΐνε ένα έκπαι- 
δευτικό ίδρυμα, δπως δλα τοΰ Κρά 
τους, άλλά μέ πρωτοβουλίες, άφι- 
σμένες σέ μιά Έπιτροπή, πού πρό
εδρος ε̂ νε ό Διοικητής τής Τραπέ- 
ζης της Ελλάδος κ. Έμμ. Τσουδε- 
ρός, ξεχωριστά διανοούμενος άν
θρωπος (πού τό έδειξε μέ τήν τε
λευταία διάλεξή του περί τοΰ Πα- 
τριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λουκάρε- 
ως, μιά μελετημένη όμιλία γεμάτη 
άπό στοχασμό· ψυχολογία καί πα
ρατηρητικότητα) καί μερικοί άλ
λοι έκλεκτοί τής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας, δπως ό άρχιτέκτων κ. Γ. 
Σούλης, ό καθηγητής τοΰ Ποο/επι- 
οττ,μίου κ. Δυοβουνιώτης, ό άντι- 
πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου κ. Κυ- 
ριλλόπουλος, ό έφοπλιστής κ. Στα- 
θάτος καί ό Γεν. Έπιθ. τοΰ Ύπουρ. 
Παιδείας καί πρώην έκπαιδ. σύμ
βουλος κ. Παρασκιευόπουλος.

Τό Υπουργείο τής Παιδείας τήν 
περιέδαλε μέ στοργή καί μέ προ
νόμια, ώστε νά παίρνη καθηγητάς 
έκείνους πού νομίζει τό Δ. Συμ- 
δούλιό της πώς εΐνε έξυπηρετικοί 
γιά τούς σκοπούς της «,λ.π.

Χάρις στή Σχολή αύτή οί Σπέ
τσες εΐδοα/ μιά πραγματική πνευμα
τική ώθηση. Τά παιδιά πού φοιτοΰν 
έκεΐ έρχονται υστέρα άπό τή δω
δεκαετή φήμη πού άπλωσε ή Σχο
λή παντοΰ, άπό δλα τό μέρη τής 
Εύρώπης πού άνθεΐ έλληνισμός· 
γιά νά μορφωθοΰν έθνικά, καί νά 
πάρουν γνήσιο πολιτισμό έλληνικό, 
άνήκούν δέ στίς καλύτερες οικογέ
νειες τοϋ τόπου, μά καί σ’ δσες έ- 
πιθυμοΰν ιδανική τήν άγωγή τών 
παιδιών τους. Κι’ ή Σχολή πού 
φροντίζει έξ ίσου γιά δλα χωρίς 
καμμιά διάκριση, κοντά στά μαθή 
ματα τοΰ προγράμματος των καλ
λιεργεί μέ τόν ίδιο ζήλο καί τίς ί
διες έπιδόσεις έξωσχολικά πράγμα- 
τα πού σπάνια σνναντα κοπείς σέ 
αλλα ιδιωτικά ή δημόσια σχολεία.

Τήν Άναργύρειο καί Κοργιαλέ- 
νειο Σχολή άποτελοΰν ένα πλήρες 
δημοτικό κι’ ένα πλήρες γυμνάσιο 
Κτισμένη δεξιά καί λίγο έκτός τής 
πόλεως τών Σπετσών, σέ μιά πε
ριοχή πού κυριαρχεί σέ πλατειά έκ- 
τασι· αύτή καί μόνη, ύψώνει τά 
πέντε μεγάλα της κτίρια γιά νά 
στεγάση ύπερήφανα καί χωρίς συμ
βιβασμούς τά 200 παιδιά πού έχει 
έφέτος καί πού οί έπιδόσεις τους 
κοντά στά μαθήματά τους είνε δλο 
πλησιέστερα πρός τίς τέχνες καί 
τήν καλλιτεχνίαν,

'Υπάρχει βέβαια πολύς άθλητι- 
σμός καί έκεί. "Ομως εΐν= ένας άλ· 
λόιώτικος άθλητισμός, ένας άθλητι- 
σμός πού τόν χαίρεσαι καί δέν σοΰ 
κάμνει καρδιά νά τόν άφήσης. Τό  ̂
έδειξαν όλοκάθαρα οί προχθεσινές!

βηματισμούς κλπ.
Χρωστά κανείς χίλιες εύχαριστί- 

ες ατούς καλλιτέχνες γυμναστές 
(κ.κ. Τ. Καρατασάκη καί Γ. Μού
λα) γιά δ,τι παρουσίασαν στά μά
τια μας.

Έφέτος ιδρύθηκε φιλολογικός 
Σύλλογος πού άποτελεϊ άξιόλογο 
δύναμη έκεί μέ τά 35 μέλη του. Ό  
Σύλλογος' άλληλογράφήσε μέ τόν 
Παλαμΰ, ό όποιος άπάντησε μ’ έ
να ξεχωριστά ένθαρρυντικό κι’ έν
διαφέρον γράμμα στά παιδιά τοΰ 
Συλλόγου. ’Έκαμαν κατά τό διά
στημα τής χρονιάς διαλέξεις πολ
λοί μαθηταί τελειόφοιτοι καί μή μέ 
διάφορα θέματα, καθηγηταί καί 
άλλοι έκτός τοϋ νησιοϋ πού έκλή- 
θησαν νά μεταδοϋν έκεΐ ξεπίτηδες. 
Πρώτη καί καλύτερη ή κ. Ίακω- 
δίδη, ό κ. Φωτιάδης, κ. ά. Αναγ
γέλλονται δέ καί άλλοι πού θά έ- 
πισκεφθοϋν τή σχολή έντός τών ή
μερων πρός τόν σκοπόν αύτόν.

Έπί κεφαλής τής Σχολής καί 
τώ\ φιλολόγων καθηγητών της εί
νε ό διευθυντής της κ. Γ. Ζούκης, 
είδικευθείς οτήν φιλολογία καί τά 
παιδαγωγικά πέντε χρόνια στή Γαλ 
λία καί τή Γερμανία. Άκολουθοΰν 
οί καθηγηταί Ν. Χατζηδάκης, Η. 
Μαυροειδής, Κ. Μερεντίτης, Β. 
Φούφας, Κ. Χαραλαμπόπουλος καί 
Κ. Δερδιτσιώτης.

’.Η Σχολή έχει όμοίως «Φιλοτε- 
λικό» ώς καί «Μουσικό Σύλλογο» 
πού διατηρεί μάλιστα καί χορωδίοι, 
διευθυνομένη άπό έναν ξεχωριστό 
καλλιτέχνη χαί καβηγητή, τόν κ. 
Χρ. Μοδινό. Πολυσύνθετος στίς 
καλλιτεχνικές έκδηλώσεις του _ό 
καθηγητής αυτός εΐνε ή ψυχή τής 
μουσικής ζωής τοΰ Σχολείου. Σ ' 
αύτόν χρωστούμε δλοι έμεΐς πού 
πέρυσι κι’ έφέτος έπισκεφθήκαμε 
τή Σχολή γιά τίς έορτές της, άπό 
δυό μουσικά άπογεύματα πού πε
ράσαμε, γεμάτα τέχνη καί μυστα
γωγία. Τή χορωδία αύτή άποτελοΰν 
30—40 παιδιά μέ ξεχωριστές φωνές 
—πού έκλήθησαν μάλιστα έφέτος 
καί έ'καμαν άπό τοϋ ροίδιοφωνικοΰ 
μαπ σταθμοΰ μίαν άξιάλογον έμφά 
νισιν.

Ή  ΣχόλΛ έχει έ'να ταλέντο στό 
πιάνο, τόν X. Λαζάνη καί έρασιτέ- 
χνες υέ άξιόλογη έπίδοση τό μικρό 
Κ Ξανθόπουλο, τόν Α. Ποπταγιαν- 
νόπουλο, τόν Ν. Μπάρδη, !. Γεωρ- 
γιάδη (κι’ άκόμα τούς : Παπαδά- 
κη, Κουλουκουντή, Βαλασόπουλο, 
Λημνιό) ώς καί βιολιστές τούς Μ. 
Κυριλλόπουλο, Μ. Χρυσόπουλο, Ν. 
Κυριακίδη. Έπίσης πολλοί μαθηταί 
έχουν είδικευθή στήν άπαγγελία, τό 
φωτεινό δέ στήν ύπόθεση εΐνε πώς 
ό κ. Μοδινός, συνθέτης ό ίδιος καί 
στοργικός καθηγητής τους καί πα
τέρας τους· μελοποιεί τραγούδια 
δικά τους γιά τίς έμφανίσεις τής 
χορωδίας.

"Αλλο σημείο πού ή Σχολή έδω
σε μεγάλη σημασία εΐνε τό μάθη
μα τών τεχνικών. Τό διδάσκει ό 
καθηγητής κ. Β . Κεσσές, παληός 
μαθητής τοϋ άλησμονήτου μας γλύ
πτου θωμά θωμοπούλου. Οί Ιπι* 
δόσεις τών παιδιών είνε άξιοθαύμα- 
οτες μπορεί νά πή κοα*είς. Στήν έκ
θεση τών έργων τους είδαμε μά
σκες μέ τραγικότητα πού μόνον έ- 
νας δυνατός καλλιτέχνης θά ή μπο
ροΰσε ν’ άποδώση, πλαστική· πει- 
θαρχημένη μ’ άποτελέσμοαα άξιό
λογα. χειροτεχνία, πυρογραφία, 
χαρτογραφία, ξυλογραφία κ.λ.π.

Στήν πρώτη σειρά έδώ στέκουν 
οί μαθηταί Χούλης Ξενάκης, Παπα- 
γιαννόπουλος, Σεϊτανίδ^ς. Παπάς, 
Τυριακίδης, Τριτάς Άγνάντης, Νί
κας κ. ά.

Τώρα έρχεται τό θέοττρο. Πέρσυ 
ή Σχολή μέ τήν διδασκαλία τοΰ κ 
Μοπσούκη ένεφάνισε τόν «“ Ορκο 
τοΰ Πεθαμένου» τοΰ Ζαχ. Ποπταν- 
τωνίου. Τά παιδιά έπαιξαν πολύ 
καλά καί κράτησαν μέ τέχ,νη τούς 
ρόλους των. Έφέτος ό κ. Σωκρ. 
Καραντινός μέ τή συνεργασία τών 
καθηγητών Μοουρόειδή καί Χατζη- 
δάκη παρουσίασαν τό «Τέλος τοΰ 
ταξιδιού» τοΰ 'Άγγλου συγγραφέ
ως Ρ· Σέριφ. Ξεχώρισαν στό παί
ξιμο οί έρασιτέχναι πού άνέλαδαν 
ρόλους, μαθηταί Β. Οικονόμου, Η. 
Βιγγόπουλος, θ. Ίωαννίδης κ. ά. 
Μαζί μέ τό «Τέλος τοΰ ταξιδιού» 
έδόθη καί δνα κομμάτι άπ’ τόν 
«Δόν Ζουάν» τοϋ Μολλιέρου, γαλ
λικά. \

Αύτό εΐνε τό έργο τοΰ μεγάλου 
μορφωτικοΰ κι’ έκπαιδευτικοΰ Ι
δρύματος τών Σπετσών, τής 'Ανάρ
γυρε ίου Σχολής· πού τιμά μέ τήν 
ύπαρξή της τόν τόπο.

Β.

τωμένα άγγελούδια, πού μαζεύ 
τηκαν μέ τό μειδίαμα στα χείλη 
στή σκηνή καί τά παρασκήνια τοϋ 
Δημοτικού θεάτρου, έγινε προ
χθές ή έτησία έπίδειξι τής ,αανι- 
στικής σχολής κ. Ελένης Δανιη 
λίδου· ‘Η διαλεκτή καθηγήτρια 
παρουσίασε έφέτος σημαντική πρό 
οδο τής ύπ’ αύτήν σχολής καί σέ 
μουσική κατάρτισι καί σέ άριθ- 
μών μαθητών των. Τό πρόγραμ
μα, κατηρτισμένο, μέ αύστηρή, 
ώς πάντοτε έκλογή. ήτο διηρημέ 
νο σέ τρία μέρη. Έλαδον δέ μέ
ρος μαθηταί καί μαθήτριαι τής 
προκαταρκτικής, τής κατωτέρας 
καί τής μέσης τάξεως.

Ή  μαθήτρια Λέλα Κ. Φερτάκη 
έπαιξε έντελώς άβίαστα. Ή  θ. 
Δουκάτου χαριτωμένη, έπαιξε κι’ 
αύτή μέ εύχέρεια. Ή  'Έλλη Λ. 
Τσιμτσιλή, χαριτωμένη. έπαιζε 
μέ μεγάλη εύχέρεια. *Η ‘Ελένη 
Η. Πετροδολισίμου, έπαιξε, άψο
γα. Ή  Κούλα I. Λαγοΰ. «Ονενι- 
κιά καί γελαστή καταχπροκροτή 
θηκε. Ή  Μπέλα Σπάθαρη, χαρι
τωμένη. άπήγγε'λεν ω^ίαστα, καί 
μέ αίσθημα πολύ.

Στό Β ’ μέρος, ή Χαρίκλεπ Μ· 
Μοτνοσώλα, νελαστή-γελοκττή έ
παιξε καί αυτή άβίαστα καί κα
ταχειροκροτήθηκε. Συμπαθητι
κότατες έμφανίσεις είχαν οί Μαί 
ρη I. ’ Iωαννίδου. Μαρία Φεοτά- 
κη, Μπέλα Ν. Σπάθτρη, Μίμης 
Σ . Σαροτντής, Πίτσα Γ. Μακρή· 
’Αλεξάνδρα Α. Μικρούτσικου, 
Χρυσάνθη I. Γωλέτα καί Κική X. 
Χατζηδά <η.

Τό Β '  μέρος έτελείωσε μέ τήν 
άρια Τόσκας, άπ’ τήν δίδα 
Μαρία Παυλάκη. Έπέδειξεν άρι
στα προσόντα θερμής φωνής κα- 
ταγειροκροτηθεϊσα·

Στό Γ '  μέοος, καί μέ τήν Σο 
νάτα 4 χειρών. μέ συνοδεία άρι- 
στοτεχνική βιολιοϋ άπό τόν κ. Δ. 
Δραγατάκην· ένεφανίσθησαν οί 
δίδες Φίφη Α. Δρίτσα, Εύδοκ. 
Κ. Φέρτακη κι’ άφησαν ώραίανέν 
τύπωσι. Ή  δνίς Καίτη Δ. Βασι
λείου παρουσιάστηκε δεξιοτέχνης 
καί δείχνει, πώρ κάθε φορά, πού 
παρουσιάζεται εΐνε καί καλύτερη. 
'Η δίς Σμαρώ Χατζιδάκη, μέτήν 
πρώτη έπαφή τών δακτύλων της, 
μέ τά πλήκτρα τοϋ κλειδοκυμβά- 
λου έδειξε πώς κατείχε τό «Dou- 
!eur Secrete» -οΰ θ. Έσπέν κι’ εΐχε 
μπή στό πνεΰμά του. Μιά όλόδο."' 
ση έκτέλεσι τοϋ «Έρινάκι» τοϋ 
Ν. Λάδδα. μάς χάρισε, πάλι ή 
δίς Παυλάκη, ή δίς Μαρία Μ. 
Καδοπούλου, έδωσε αιθέρια, λές, 
έρμηνεία τής Φαντασίας 111 τοϋ 
Μότζαοτ, ή δίς Πιπίτσα Χαραμή, 
πρόσθεσε μέ τήν έφετεινή της έμ
φάνισι νέες πλούσιες έντυπ ώ σ κις , 
γιά τό ταλέντο της. Μπράβο της.

Τό τέλος τής έπιδείζεως π̂ε- 
σφράγισεν ή μαντκή έκτέλεσι τής 
Καδατίνας toO Γ'άφ. γιά βιολί, 
άπό τόν κ. Δημ. Δραγατ’άκη.
«Ο Ο ΡΚ Ο Σ  ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ»

Κι’ ό έντονώτερος έρασιτεχνι- 
κός χαρακτηρισμός, γιά τήν καλ 
λιτεχνική παράστασι τοϋ Γ ' Γυ
μνασίου Άρρένων. καί ή λυρικώ- 
τερη έξαρσι τής συμβολής ένός 
έκάστου, θά εΐνε κάτω άπ’ τήν 
πραγματικότητα, καί θέλω νάγί- 
vt) πιστευτό, πώς, στιγμές-στιγ- 
μές, άναρωτιόμουν, άν δέν είχα 
κάνει λάθος στήν ήμερομηνία καί 
παρακολουθούσα, δχι μαθητική έ- 
πίδειξι. Τό λιγώτερο, πού μποοεΐ 
κανείς νά πή. γιά νά μή θεωρηθή 
καί ύπερδολικός, εΐνε πώς έπρό- 
κειτο, γιά μιά έμφάνισι καθιερω
μένη άπό πολύ καιρό, κι’ άπό στε 
λέχη μιάς άνεγνωρισμένης Δρα
ματικής σχολής. Καί ή όργανωτι- 
κή άρτιότης. καί ή άτομική άπό
δοσι καί συμβολή στήν συνολική 
έπιτυχία ήταν υποδειγματικές.

Μέ τό άνοιγμα τής αύλαίας ά- 
κούσαμε τήν ώραία χορωδία, 
στόν «’Ύμνο, πρός τόν θεό» καί 
τόν "Υμνο τής Νεολαίας, ύπό τήν 
διεύθυνσι τοΰ καθηγητοΰ κ. ’Αχ. 
Παντοπούλου. Πρόκειται, γιά ένα 
άρτιο χορωδιακό συγκρότημα μέ 
ώραΐες καί καλοβαλμένες φωνές.

To Β ’ μέρος περιελάμβανε μιά 
σύντομη είσήγησι τοϋ μαθητοΰ 
τής Σ Τ ' τάξεως Ήλία Γαλέτα 
καί τή διδασκαλία τοϋ δράμοαος 
«Ό "Ορκος τοϋ πεθαμένου» τοϋ 
άκαδημαϊκοϋ κ. Ζαχ- Παπαντωνί
ου. πού εΐχε καί τό μεγαλύτερο 
ποσοστό στήν συνολική έπιτυχία. 
Τά φιλότιμα παιδιά, πού μάς χά
ρισαν, αύτή τή βδομάδα τή τόσο 
σπάνια καλλιτεχνική εύχαρίστη- 
σι νά παρακολουθήσουμε καθηλω 
μένοι, λές, θαρρείς, στά καθίσμα
τα, τήν έκτύλιξι τοϋ ποιητικού 
δράματος τοϋ αίσθητικώτερου συγ 
γραφέως μας, εΐνε οώτές: Μ. Ά- 
φυζ·ενίδου (’Αρετή), Σ . Άνδοου- 
λιδάκης (Κωνστοτντής). Γ. Στα- 
μοαόπουλος (Σπϋρος), Ε. Άνεμο 
δουρά (θεία Μαρίτσα, μάννα 
τους), Ν. Πετράκη (Φανούλα).Γ. 
Τερζάκης (Μιχάλης), Η, Γαλέ
τας (Δημήτρης Φλόκας). X' Δα- 
μαλίτης «Μπάρμπα θωμάς) καί 
Ροδάκης, καθηγητής τών τεχνι- 
πών (Πνεΰμα τοϋ δάσους). είς 
τόν όποιον όφείλεται καί ή δλη 
διδασκαλία.

Τίς νεράιδες—δπως καί δλους 
τούς γυναικείους ρόλους — είχαν 
ύπο-δυθή οί μαθήτριες τοΰ Γυμνα
σίου Μοσχάτου Ι· Μάη (κυρά), 
Δ. Βαρδεζόγλου, Μ. ’Αργυροπού
λου, Φ· Παπαχριστοπούλου. Β. 
Μπογδάνου, Α. Γαδαλά, Ρ. Ρούσ- 
σου, τούς χωριάτες οί μαθηταί Ε. 
Τσουλουχόπουλος. Κ . Χονδροκού- 
κης, Α. Τσαμπρόπουλος, Σ . Πολυ 
γρονόπουλος, Η. Ζαχαρίας· τούς 
ξυλοκόπους οί Δ· Τσιτσιλιάνος 
καί Π. Άνδρεάδης, καί τίς 

χωριάτισσες οί μαθήτριες Α. Τσι- 
λιγκίρη καί Β. Μπογδάνου.

Στό Γ '  καί τελευταίο μέρος τοΰ 
προγράμματος ή μαθητική χορω
δία έτραγούδησε καί πάλιν ώ- 
ραιότατα τά «θάλασσοπούλια» καί 
τήν «Στάνην», μέ σολίστ πολύ κα 
λόν· τόν κ. Ζέππον. Τό πυκνότοίτο 
κι’ έκλεκτό άκροατήριο έχειρο- 

I κρότησε θερμά τούς όργοτνωτάς

τής παραστάσεως καί, ιδιαίτερα, 
τόν έπικεφαλής δραστήριο Γυ
μνασιάρχη κ. Γιαννακάκη καί τά 
φιλότιμα παιδιά. ΤΗτο τόσο συγ
κινητική ή προθυμία καί τόσον I- 
κοτνοποιητική ή άπόδοσι τών τε
λευταίων·...

Λ
Ένφ  παρακολουθοΰσα στό Δη

μοτικό θέατρο τήν «Αντιγόνη» άπ’ 
τούς μαθητάς τοΰ Λυκείου «Ελλη
νισμός» κ. Κ. Σταυριανοϋ, μέ συν
είχε ένα αίσθημα έκπλήξεως. Σ ’ 
δλη τήν παράστασι, πρώτα - πρώ
τα, δέν γεννήθηκε, οΰτε στιγμή, ζή
τημα κειμένου. Δέν ύπήρΕεν έκτελε 
στής, πού νά ξέφυγε έστω καί μιά 
λέξι άπ’ τούς στίχους τής ώραίας

χορόν τών Θηβαίων γερόντων ά- 
πήρτιζαν οί μαθηταί· Δάδαρης Σ., 
Ματαράγκας Ν.· Λυριστής Γ., Σα- 
ραγάς Ν., Πέππας Α., Μανωλέσος 
Ν., Τζώρτζης Γ., Σταυρίδης Ε., 
Χορατατζής Η. καί Φιλαδιτάκης Ν. 
Δορυφόροι ήσςχν οί Τριπολιτσιώτης 
Σ.· Μαγιόπουλος Β., Τάσσος Σ., 
Μαραθοδωράκης Γ. καί θεραπαινί
δες οί μαθήτριες Ίγγλέση Κ., Κρί- 
θαρη Β., Φιλιακοϋ Α., Κάλτσου Ε.· 
Πουτοϋ Κ. Ζωραβέλλα Π. καί Βα- 
σιάδου Μ.

Ό  κ. Τράγκας, ποΟχε κι’ δλη τή 
σκηνοθετική δουλειά, δίδαξε τόν 
χορό καλά. Τόν γύμνασε, μάλλον. 
Τόν παρουσίασε άπλό, μέ λιτές κι·

Ομιλούν οί κ.κ. Α. Τερζάκης, Κλ. Παράσχος, 
Τέλλος "Αγρας καί ή Κα Ειρήνη ’Αθηναία

Βρίσκω τόν κ. Τερζάκη στή Γραμ
ματεία τοΰ Βασιλικοϋ μας Θεάτρου 
πολύ άπησχολημένο. Θά τοΰ μείνη 
δμως λίγος καιρός, παραμερίζον
τας δλο τό φόρτο της έργασίας του, 
ν’ άπαντήση στό έρώτημα.

— Τό ρεπορτάζ κατά τή γνώμη 
μου, δέν εΐναι καθαρώς λογοτεχνι
κό εΐδος. Εΐναι ένα μέσο είδος, με
ταξύ λογοτεχνίας καί είδησεογρα- 
φίας. Σάν τό χρονογράφημα δηλ.

Οί μ*8ηταί τβΰ Γ '  Γυμνχοίβΐ) χχί οί μαδήτριε; τοΰ Ε '  Μοβχάτου, 
φωτβγραφβύμενώΐ μέ τούς καθηγητές τοι>ς κ. /. Ά χ .  Γιαννέπβυλβν 
ώιεδυντήν τήξ χβροίίκ; καί Γ. Ρο δάκην τών τεχνικών ποΰ δίδαξε 

καί τό spyo »>Ό δρκος τβΰ πεδ«ιμένου».

μεταφράσεως τοΰ μακρίτη Μάνου, 
πού νά σκόντο(ψε σέ κάτι, πού νά 
μήν ήξερε «άπ’ έξω Kt’ άνακατωτά» 
καί χωρίς ίχνος ύποδολέως τό μέ
ρος του. Δέν εΐνε δέ πώς εΐχοτν ά- 
ποστηθίσει οί μαθηταί τά λόγια 
τους. 'Ήξεραν τή σημασία τους, τά 
κατείχαν, τά λέγαν κολά χρωματι
σμένα, μέ πλήρη κατοτνόησι περιε
χομένου καί έννοιας. Καί μόνο αύ
τό φοτνέρώνε έπιτυχία τής προσπά
θειας. Ά λλ ’ ή παράστασι τής «Άν 
τιγόνης» εΐχε κι’ άλλα στό ένεργη- 
τικό της. Μ=ρικούς έκτελεστάς ά- 
ξιοσημείωτους. Τήν «Αντιγόνη» ύ- 
πεδύθη ή μαθήτρια Ν. Κουτρουφί- 
νη. Απήγγειλε μέ θέρμη, μ’ ένα 
μέταλλο καί τέμπρο φωνής, πού έ- 
ξέπληττε καί κράτησε τόν ρό>ο της 
καί μέ καλλιτεχνικές δυνατότη
τες πού δέν άπαιτιώνται σέ έρα- 
σιτέχνιδα. Κοντά της — άντίθε·.π 
χρωμάτων μέ τήν Αντιγόνη, ή ’ Ι 
σμήνη. Μιά κομψή, καστανόξανθη, 
,μέ δειλή., έμφάνιαι- δπως έπρε· ,̂ μ’ 
άδύνοομη, τρεμάμενη φωνή 'ή ί^ή- 
τρια Λ. Δίζη. Ή  μαθήτρια Α. ίΐαν- 
τοίλέοντος, συνεπλήρωνε, μ’ έπιτυχή 
συμβολή, τό τρίο τών γυναικείων 
έκτελεστριών· ύποδυομένη τήν Εύ- 
ρυδίκη. Τόν Κρέοντα μάς έδωσεν ό 
μαθητής Α. Παπαγρηγοράκης. Εΐ
νε άλήθεια, πώς ύπήρξεν ύπερβολι
κός σ’ ώρισμένες στιγμές καί μό
νο τό ύποβλητικό παράστημα κι’ ή 
ήγεμονική του έμφάνισι τοΰ άνα- 
γνωρίζεται.

Τούς άλλους ρόλους ύπεδύθησοτν 
οί έξής: Τόν Αΐμωνα ό Α. Ρωμαί
ος, τόν Φύλακα Α. Κεραμπός, τόν 
Άγγελιαφόρον ό Δ. Σταυρόπου- 
λος. Πρώτος κορυφαίος ήτο ό Ά λ  
Πατρός, μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, 
δεύτερος κορυφαίος ό Γ. Βώκος, 
τρίτος ό κ. Κοπακάκης καί όδηγός 
τοΰ Τειρεσία ό Γ. Ευσταθίου. Τόν

νήσεις, χωρίς περίπλοκες συνθέ
σεις.

Δέν ήτοτν, λοιπόν, στό σύνολό 
της μιά άπλή, έρασιτεχνική παρά- 
στασι ή χθεσινή. Στεκόταν στό έ- 
πίπεδο μιάς ένδιαφεροΰσης κι’ ά- 
ξιόλογης καλλιτεχνικής δημιουργί
ας — χωρίς νάναι αύτός ό σκοπός 
της. ’’Ήταν, άκιριβώς, τό σημείο αύ 
τό· ή άφορμή, γιά τό αίσθημα πού 
μέ συνείχε. Άπό τήν έκπληξι μ’ έ
βγαλε μιά ματιά, στήν πρόσκλησι. 
ποδχα στά χέρια μου. Διάβασα : 
«Τό άριστοΰργημα τοΰ Σοφοκλέους 
«Αντιγόνη» έδιδάχθη κοαά τό σχο
λικόν έτος 1938—39 είς τήν Σ Τ ' 
τάξιν τών γυμνασίων μας». Δέν έ· 
πιδιωκόνταν, λοιπόν, μέ τήν παρά- 
στασι δάφνες τέχνης. ’Ήταν, ά- 
ΐιλούστατα, πνευμοαική άσκησι τών 
μαθητών στήν φιλολογία τών προ· 
γόνων τους. Μιά γυμναστική πνευ· 
ματική έπίδειξι· πού χάρις στίς 
φροντίδες τίς άμείωτιες τών. διευ- 
θί.ίντών καί τοΰ διδακτικοΰ προσω
πικού έφθασε τά δρια τής κοιλλιτέ- 
χνικής δουλειάς.

Τό α' μέρος τοΰ προγράμματος 
περιελάμβανε έμφοτνίσεις τής χορω 
δίας τοΰ δταξίου Γυμν. θηλέων καί 
τής χορωδίας τών άνωτέρων τάξε 
ων, μέ ξένες «αί δικές μας συνθέ1 
σεις, ύπό τήν διεύθυνσιν καί κατά 
διδασκαλία τοΰ λαμπροΰ. καθηγη· 
τοΰ τής μουσικής κ. ΆΟ. Κοκκί· 
νου· ώς «αί τής μαθητικής όρχή
στρας, άπό τούς μαθητάς Λ. Κερά- 
μπόν, Λ. Σταυριανόν, Άρλώ καί 
τίς μαθήτριες Μ. Μιχαλοπούλου, 
Κ. Σταματάκου Καραμαγκιώλη
καί Μ. Τσακίρη. Έπίσης έπαιξε σό
λο βιολί ό μαθητής τής τάξεως δί· 
δος I. Καλλιγά, Λ. Κεραμπός.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Η ΦΟΤΟΜΦΙΚΙ! E U  ίΡΙίΙΙΕΚΜ 
ΤΗΙ ΙΕΠΙΠΠΙΙΙ! Η

ΣΗ Μ ΕΙΩ Μ Α  ΤΟ Υ  κ. Λ ΕΩ Ν . ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ ΙΑ Λ Η
Δέν περίμενα ποτές πώς θά είχα τήν 

ευτυχίαν νά βαυμάσο τά: τόνσ. ώραϊ^ 
πράγμ<χτα τιού παρουσιάζουν ol Ερασι
τέχνες έκθέται της ‘Ελληνικής Περιηγη
τικής Λέσχης.

Γιατί 6tbc3«v προτο^ντάζετααι κανείς 
ιμΐιά έρασιτεχνική έκθεση, λογαριάζει 
πώς θάδρη έργα μέ φαντασία, μέ πολύ 
γοΟστο 1σως> ή άκόμη μιά έξαιρετική 
καλλιτεχνική σύλληψη ένός αισθητικά 
καλλιεργημένου έκτελεστου, μά ποτ£ς 
δέν μπορεί νά δάλη στό μυαλό του πώς 
θά συναντήστ| έργα μ* άρτια τεχνική έκ- 
τέλεση.

Ά κό μ α  καί ή μέθοδος του Μπρομούλ 
(Κ ο ς  Τσϊφος) πού πρα>το«μ<^α|νίσθηκε 
στήιν Βιέννη πρίν κάμποσα χρόνια και 
Μδωσε μιά στροφή καλλιτεχνικότερη 
στήν μέχρι τότε φωτογραφική — έν τ£> 
μεταξύ πήρε άνώτερες μορφές ή μέθο
δος αύτή — παρουσιάζεται σέ μιά τέ
λεια έκτέλεση στήν έκθεση. Γιά  νά κα- 
τανοηθη τό σημαντικό μιάς τέτοιας προσ 
παθείας πρέπει ν* άναφερθη πώς πολύ 
λίγες φορές κάνουν o l έπαγγελματίες 
μας τέτοιες προσπάθειες καί τά άρΐ- 
στουργήματά τους άκόμα τά παρουσιά
ζουν μέ τήν μέθοδο τής βρωμοαργυρί- 
ούχου έμφανίσεως. Πρέπει άκόμη ν* ά- 
ναφερθ^ καί μιά ώραιότατη φωτογραφία 
του κ. Βαφειαδάκη πού εΐνε δουλευμέ- 
νη μέ τή μέθοδο Άρντιγκό.

"Ενα  άπό τά πολύ καλά έργα τής έκ 
θέσεως ε(|*ε ή «Τσαγφφάδία» τρϋ κ. 
Άπότσου που βέβαια δέν κάνει καμμιά 
τολμηρή πρωτοτυπία^ παρ* δλα αύτά 
έχει ώμορφιά, τετραγώνισμα καί άρμο 
νία. *0 φωτισμένος δρόμος πού όδηγεϊ 
πρός τό χωριό», διασκεδάζει τήν άντί. 
ληψη πώς βρίσκεται κανείς μπρός σέ 
μιά πραγματικότητα, καί φαντάζεται 
πώς πέρα άπό τ^ν φωτισμένο δρόμο, 
άρχίζει ένας καινούργιος κόσμος. Ό  
«Τσοπά^ς» τίου εΐνε ένα «ένσταντοτνέ» 
άς τό πούμε έτσι  ̂ πολύ έπιτυχημένο, 
"Εχει μιά έκφραση προφητική και τό 
σύμπλεγμα τών χεριών του πολύ έπιτυ
χημένο, άλλά αύτά τά ώραΐα κομμάτια 
τής φωτογραφίας έρχονται στό δεύτερο 
πιάνο, λόγω τών περισσοτέρων πραγμά
των ι̂ ού ύπάρχουν στήν φωτογραφία.

"Ενα  έργο του κ. *Ελευθερουδάκη σέ 
ξαφνιάζει. Άπό μακρυά εΐνε ένα φωτο
γραφικό άρισιούργημα μά δταν τό προ 
σέξιι κανείς παρατηρώ πώς τά πρόσω·

πα τής φωτογραφίας ποζάρουν μπρός στόν 
φακό μ* ένα άντιαισθητικό τρόπο.

Τό «Μποϋρτσι» του κ. ,Καλυδίτη εΐνε 
δουλεμένο μέ τήν παληά άντίληψη γιά 
τό ώραΐο στήν φωτογραφία καί δείχνει 
ένα μεγαλοπρεπές θέαμα μέ περισσότε
ρα πράγματα. *Εάν θά τό δούμε μέ τήν 
παληά αίσθητική άντίληψη πού έξακο. 
λουθεί άκόμη νάχη πολλούς όπαδούς εΐνε 
τό άριστοΰργημα _τής έκθέσεως, μά έχει 
τελευτοτίως διοοπιστωθή πώς ol ώραιότεοες 
φωτογραφίες εΐνε κείνες πού ά σχολούν, 
ται μέ τό μοναδικό θέμα πού παρουσιά. 
ζεται δσο μπορεί λιτά κάΐ λακωνικά. Τά 
καλύτερα έργα τών εύρωτταίων φωτογρά 
φων πού προσφέρουν .τήν χαρά τοΰ ω
ραίου εΐνε άπλά χωρίς πολύν φόρτο. Τά 
θέματα μέ τήν έπική σύνθεση ή τά με
γάλα τοπία πού μπορεί στή ζωγραφική 
νάχοΐυν έπιτυχία στήν φωτογραφία κα
ταντούν κουραστικά μέ τΙς πολλές λε.. 
πτομέρειές των. Μέ μιά ματιά ό θεαΐής 
τής ώραίας φωτογραφίας πρέπει νά δή 
ένα καί μοναδικό πράγμα καί νά τό 
χαρή χωρίς νά κουρασθή.

Αύτό άκριδώς τό πράγμα τ& -■ κατορ. 
θώνει. “Ο κ. Φωκάς πού μάς παρουσιά
ζει ένα χωριό τό «Άλεποχώρι» μέ μιά 
στέγη ένός καλυβιού άπ* δπου κρέμονται 
μερικά άσπρόρρουχα. Τό χωριό Γ τδ φαν
τάζεται κάνεις πώς εΐνε άπλωμένο πιό 
πέρα άπ’ τή στέγη καί ·κάτω άπό τόν 
συνεφιασμένο ούρανό του. Μέ τήν λα. 
κωνικότητα πού μας παρουσιάζει τό 
χωριό τ<£) ό κ. Φωκάς δίδει άφορμή στήν 
φαντασία μας, δπως κάνει καί κάθε έρ
γο τέχνης. Κα ί ό άσχολούμενος μέ τήν 
φωτογραφία δπως καί κάθε καλλιτέχνης 
πρέπει ν ' άποφεύγη νά μάς δ Ιδη συγκε
κριμένα πράγματα άλλά τήν παραίσθη
ση μιάς πραγματικότητος. Καί αύτό 
στήν Γφωτογραφία έπιτνγχάνεται άκρι. 
βώ(^ ρέ „ τόν τρόπο πού παρουσίασε τήν 
φωτογραφία του ό κ. Φωκάς καί δπως 
πιό παραπάνω ^έξεθέσαμεν^ *** ^

Τού κ. Μπίστη τό «Σούνιο» εΐνε πολύ- 
πολύ ώραΐο καθώς kqjl ή Βενετία του. 
Λογαριάζω πώς. αύτές, οί πολύ ώραΐες 
φωτογραφίες δέν έγιναν καθόλου άπό 
Ο&μπτωση, άλλά εΐνε ‘αποτέλεσμα αίσθη 
τικής άνάγκης |Cbcl ̂ προϋπόθεσοτν έργασία 
καί άνησυχία. ^  , w *

*0 κ. Τσϊφος δ ι^ έκα με καθόλου έοα 
σιτεχνική 4| *̂·'^Υί^αφική έργοοσία άλλά 
κάτι ποΰ καί έπαΥνελμζχτίας έάν τό |-

*0  κ . * Ά γ γ . T e p ja x t i ;

Είναι δμΟς Μνα πρώτης τάξεως μέ
σο άσκήσεος yi* αύτάν ιτού ττρωτο- 
μπαίνει στά γράμματα. Του δίνεται 
ή εύκαιρία μέ τό ρεπορτάζ νά γνω- 
ρίση πρόσωπα και πράγματα, ν* ά- 
ποκτήση πεΐρα 'κοινωνική. Πρέπει 
5μως γρήγορα νά ψύγη άπό τό 
στάδιο αύτό της άσκήσεως.

— Σεις ό ίδιος έχετε κάνει -ρε
πορτάζ;

— "Οταν κι* έγώ γιά πρώτη φορά 
£κανα τήν έμψάνισή μου στά γράμ
ματα έπεζήτησα πολύ άπό τις τότε 
έφημερίδες ν’ άσκηθώ στό είδος αύ
τό. Δυστυχώς δλες μέ άπέκρουσαν 
κι’ £τσι δέν £χω καί κανένα σχετικό 
Ανέκδοτο νά σάς άναφέρω̂  πού μου 
ζητάτε.

"Εχει σχηιματισθη έν τω μεταξύ 
ή σειρά τών άνθρώπων πού χρειά
ζονται τόν γενικό γραμματέα της 
κρατικής μας σκηνής γιά δουλειές 
«τρεχούσης φύσεως». Τόν άφήνω μέ 
τις εύχαριστίες μου στή ρουτίνα του 
καθήκοντος τής έπαγγελματικής 
ζωής.

Ό  κ. Κλέων Παράσχος πού ί. 
χει τιμηθή μέ τό βραβείο κριτι
κής μάς είπε ιά  έξης:

Δέν νομίζω δτι τό ρεπορτάζ εΐ
νε λογοτεχνία, έκτός έάν χαρα- 
κτηρίσουμε τήν δημοσιογραφία 
ώς λογοτεχνία. Μπορεί ομως βέ
βαια νά γίντ| λογοτεχνικό είδος, 
άν γραφή άπό λογοτέχνη λογο
τεχνικά. Πολλοί ξένοι συγγρά
φεις, οί Γ  άλλοι π.χ., καί σας τα
ξιδιωτικές τους έντυπώσεις καί 
σέ άλλες έκδηλώσεις της ζωής 
άκό'μη καί σέ άπλά γεγονότα τής 
καθημερινής ζωής σέ choses vues 
κάνουν £να εΓδος ρεπορτάζ ποΰ ξε
φεύγει άπό τήν άπλή είδησογρα- 
φία, παίρνει μορφή καί έκφραση 
λογοτεχνική καί διαβάζεται σάν 
ένα λογοτέχνημα. Αύτό εΐνε τό 
grand reportage. Άλλά  τό ρεπορ· 
τάζ αύτό καθ’ έαυτό εΐνε «δημασι 
ογραφικό εΐδος ποΰ στά χέρια έ. 
νός Μπέρναρ Σώ κανενός άλ 
λου τέτοιου συγγραφέα τό χαί
ρεσαι σάν ένα λογοτέχνημα γε
μάτο ζωή, παλμό, δροσιά.

Ή  κ. Ειρήνη ή ’Αθηναία μάς έ- 
δήιλονσε δτι δέν εΐνε είδική ν’ ά 
πστντήση γιατί παρ’ δλον δτι έ’. 
χει γεμίσει τίς έφημερίδες καί τά 
περιοδικά μέ συνεργασία της μέ 
τό εΐδος σΰτό δέν έχει είδ’.κά ά 
σχοληθή.

— "Εχω  τή γνώμη δμως, είπε, 
δτι τό ρεπορτάζ εΐνε πρό παντός 
δημοσιογραφικό είδος, τό κατ’ 
έξοχή ν μάλιστα. Μπορεί δμως, 
δπως και ό κ. Παράσχος έτόνισε, 
νά πάρη μορφή λογοτεχνική δταν 
λογοτεχνικά τό γράφη αύτός πού 
τό άσκεΐ. ’Ακριβώς σ’ αύτή του 
τήν μορφή τό καλλιεργούν πολ· 
λοι ξένοι δχι μόνο άπλοι δημοσι
ογράφοι άλλά και μεγάλοι συγ
γραφείς.

★
Ό  κ. "Αγρας εΐνε άπό τούς δι 

ανοουμένους έκείνους πού υποχρε
ώνουν μέ τήν εύγένειά τους καί 
άσωτεύουν δλη τους τήν καλωσύ 
νη άκόμη καί μέσα στόν πυρετό 
τής έργασίας τους.

Ρεπορτάζ, ό ίδιος δέν έχει 
κάνει, τόν έτράδηξαν άλλοι δρό 
μοι τής τέχνης, βρίσκει δμως με 
γάλη συγγένεια στά δυό είδη.

— Τό ρεπορτάζ εΐνε πά.ρα πολύ 
συμδιίάσιμο μέ τήν φιλολογία. Ό  
Μπαλζάκ μάς λέει: «Άπό τή στι-

κανε θά τό θεωρούσε σάν μεγάλη έπι. 
τυχία του. Τό Μπρομούλ πού τό έργάσθη 
κε μέ μεγάλη έπιτυχία έτσι πού τούς 
ξερούς βράχους τών Μετεώρων νά τούς 
παρουσιάση σ* ένα άλλο ώμορφιάς.

*Η ξερή φωτοχημική έπεξεργασία διά 
της 6ρωμοαργυριούχαυ έ,μφααάσεως δέν 
δίδει εύκαιρία στόν άσχολούμενο μέ τήν 
φωτογραφική νά καταπιασθη μ* ένα έρ
γο πού θάχε κάποιες άξιώσεις νά μάς 
δώση ώμορφιά. Πρέπει νά κατανοηθτ| πώς 
οΐ διάφορες τεχνικές πού βοηθούν μιά 
καλύτερη έμφάνιση της φωτογραφίας δέν 
εΐνε καθόλου άντιφωτογραφικές. Καί ή 
άντιίηψη πώς φωτογραφία σημαίνει ή 
παληά φωτοχημική έπεξεργόσία εΐνε λαν 
θασμένη. "Οπως κάθε καλλιτέχνης έτσι 
καί ό φωτογράφος κτίζει τό οίκοδόμημά 
του δπως τό θέλει αύτός άρκεΐ έκεΐνο 
πού θά μάς παρουσιάση νάναι ώραΐο

Δέν μπορώ νά μή προσέξω τήν «Ό  
λυμπία» του κ. Σουλιώτη πού όπως φαί 
νεται μόνος του τύπωσε τήν ώραία αύτή 
μεγένθυνση καί φωτοσκίασε μ* ένα προ
σωπικό τόνο

Παρά τό πολυ μεταχειρισμένο τού θέ
ματος ή «Δύσις» της δίδος Χρυσάκη μάς 
κάνει νά τό προσέξωμεν χάρις στήν *άρ. 
μονία τών χρωμάτων καί γραμμών της.

‘ Η  «Νεκρά Φύσις» τοΟ κ. Παπαευ,,

Υμή πού βλέπεις τόν κόσμο δχι 
σάν ένα ζήτημα πρός λύσιν, άλλά 
άποκλειστικά καί μόνο σάν ένα 
θέμα γιά ρεπορτάζ, άπό τότε εί
σαι λογοτέχνης».

»Ύπάρχουν δμως ρεπορτάζ καί 
ρεπορτάζ. Τά δσα ταξειδιωτικά έ
χει γράψει λ. χ. ό κ. Ούράνης δέν 
εΐνε παρά λογοτεχνικώτατα ρε
πορτάζ. Έπίσης γιά τό διδλίο τοΰ 
κ. Καζαντζάκη «Ισπανία» είπαν 
δτι εΐνε τό καλλίτερο του. Στέκε
ται μέσα στό έργο του τό διδλίο 
του αύτό καί εΐνε μιά σειρά άπό 
ρεπορτάζ. Πρέπει άκόμη νά ανα
φέρουμε καί τά ρεπορτάζ τών ξέ
νων άνταποκριτών. Μέ μεγάλη 
μου ευχαρίστηση άπελάμδοτνα τά 

δσα έγραφε ό Γουΐλιαμ Στήντ στό 
«’Ελεύθερο Βήμα». Βλέπετε λοι
πόν δτι μπορεί νά τοΰ δοθή λογο
τεχνική μορφή δταν χειρίζεται ά* 
πό αξια πέννα.

*
"Ωστε τί βγαίνει σάν συμπέρα

σμα άπό τήν έρευνα αύτή; ΕΓνε τό 
ρεπορτάζ λογοτεχνικό είδος ή δ· 
χι; 01 γνώμες πού άκούσθηκοτν 
δέν δίνουν δικαίωμα μονιμότητος 
σ’ ένα είδος τοΰ λόγου. Τό θέλουν 
έλαστικό καί ό χαρακτηρισμός έ- 
ξαρτάται άπό τήν θέληση τοΰ γρά 
φοντος. "Αν θέλη τό άφίνει μόνο 
μέσα στήν είδηση γιά τήν έξυπη- 
ρέτηση τής έπικαιρότητος ή πάλι 
τό πλαισιώνει μέ λογοτεχνική 
γαρνιτούρα γιά νά τέρψη έκτός 
άπό τήν περιέργεια καί τήν αί-

Τ έ λ λ ο ξ  ’Ά γ ρ « ς

σθητική τοΰ άναγνώστη. Τώρα δέ- 
δαια, γιά νά έ ί ;α κ ρ ιβ ω θ ή  ποΰ ά- 
νήκει τό διεκδικούμενο είδος πρέ
πει νά καθοριστούν τά δρια τής 
δημοσιογραφίας κα! τής λογοτε
χνίας. Άπό ποΰ άρχίζει ή μιά καί 
ποΰ σταματά νιά ν' άρχίση ή άλ
λη. Μποροΰν νά μποΰν τέτοια δρια 
καί μπορεί νά όρισθή ή κάθε μιά 
Γόσο ̂ δογματικά;
- Μάλλον πρέπει νά πιστέψουμ» 

πώς ol διαφορές τους εΐνε δυσκα- 
θόριστες. Ά ν  μάλιστα παραδε. 
χτοΰμε δτι ή ζωή εΐνε πολύ πλου- 
σιώτερη σέ περιπτώσεις άπό τήν 
φαντασία τοΰ λογοτέχνη πού δέν 
σχεδιάζει πάντοτε έπάνω στό γρα 
φεΐο του, τότε ή διαφορά έντοπί- 
ζεται στή γλωσσική μορφή τοΰ 
κειμένου. Στή λογοτεχνία τά δρώ
μενα χρωματίζονται άπό τίς συ
ναισθηματικές καταστάσεις τοΰ 
γράφοντος. Στή δημοσιογραφία 
φωτογραφίζονται τά γεγονότα 
καί έκφράζόντάι μέ μιά γλώσσα 
πού κινείται μέσα σέ ώρισμένο 
λεξιλόγιο κατά σύμδασιν καθιε
ρωμένο. "Ετσι, λοιπόν, έξηγεΐται 
καί ή έλαστικότητα τοΰ ρεπιρτάζ 
καί γιά τά δύο εϊοη. Εύκολα γλυ- 
στρά κανείς. Φυλάκια δέν ύπάρ
χουν στά σύνορα. Μάς άρέσει καί 
ό μΰθος πού δημιουργούν ot λέ
ξεις. "Οσο κα'ι νά ιζάνουμε δτι 
δέν μάς άρέσουν οί άπιθανότητες 
στό δάθος στέργουμε σ' αύτές 
καί τίς ζητοΰμε προσπαθώντας νά 
καλύψουμε τήν ντροπή πού σέρ
νει μιά τέτοια άγάπη τοΰ άνθρώ
που γιά τά έξω τής πεζής πραγ- 
μοπτικότητος. Ποιός διαβάζει τίς 
ειδήσεις τών αύτοκτονιών καί τών 
δυστυχημάτων τών τροχών ποϋ 
συνωστίζονται στήν τελευταία σε
λίδα μέ μόνο σκοπό νά φέρουν σέ 
γνώση τοΰ κοινοΰ ένα δνομα ένα 
δηλητήριο ή ένα νούμερο ; Καί 
δμως δταν αύτά ένταθοΰν σέ όλο· 
σελίδες περιγραφές χωρίς νά παϋ 
σουν νά δίνουν ειδήσεις διαδάζον- 
ται σάν λίγα λογοτεχνήματα. Δύ
σκολα ξεχωρίζονται τά δυό εϊοη. 
Τά καλά λογοτεχνήματα δέν εΐνε 
παρά καλά ρεπορτάζ. Χωρίς δμως 
και δλα τά ρεπορτάζ νά εΐνε λογο 
τεχνήματα. "Οπως άκριδώς καί ή 
ζωή μας. ’Άλλοτε μοιάζει σάν τίς 
είδησοΰλες πού άναφέραμε καί 
άλλη φορά γράφεται μέ τέτοια 
διάθεση ώστε νά μή εΐνε τίποτε 
άλλο παρά ένα λογοτεχνικό ρε
πορτάζ.

X

στρατιού εΐνε πολύ πρωτότυπος
‘Η «Σκόρος» τοΰ κ, Βυζά πολύ κα- 

λοπσρμένη.
Μά δ,τι ώραιότερο μπορεί νά φαντά, 

σθη κανείς εΐνε τό έργο «Πάρνης» τοϋ κ. 
Βαφειαδάκη μ’ ένα πολύ δύσκολο τρόπο 
έπεξεργασίας πού δέν φαντάζομαι ποτές 
πώς ή σύμπτωσίς έπαιξε κάποιον ρόλο 
Ή  φωτογραφία αύτή έχει καί δεύτερο 
πλάνο», πα θυσιάζει δέ ένα δάσος μ* 
παιγνίδια φωτός.

Δέν είχα τήν πρόθεση νά σημειώσω 
τΙς λίγο αύστηρές αύτές σκέψεις μου γιά 
νά μή δημιουργήσω άπογοητεύσείς στούς 
πολύ καλούς έρασιτέχνες της Περιηγητι. 
κής έάν δέν διαπιστώσω πώς έργάσθη. 
καν σάν καλλιτέχνες φωτογράφοι. Κι* 

άλήθεια πώς όλοι τους σχεδόν εΐνε άν
θρωποι μέ πολύ καλλιεργημένο γούστο^ 
μά ή ύπομονή νά σκύψουν πάνω άπό 
τήν φωτοτέχνη, μέ τόση άγάπη καί στορ 
γή καί νά παρουσιάσουν τά θαυμάσια 
αύτά έργα, μου έδωσε τήν άφορμή νά 
σημειώσω πού καί πού μερικές παρατη. 
ρήσεις μου. "Ετσι (jV/τάσθηκα πώς έ- 
ξυπηρετώ τήν ώραία αύτή προσπάθεια 
τών έρασιτεχνών πού έγνώρισα άπό πιό 
κοντά τό ένδιαφέρον τους γιά τήν φω. 
τοτέχνη.

λ Ε Λ Ν  Ε Λ Ε Υ θ Ε Ρ  ΙΑ Δ Η Σ :
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΒΕΛ ΠΟΥ ΠΕΡΝΕΙ ΤΕΛΟΣ

Τό δτι ό Αισχύλος έδιδε έξαι- 
ρετική σημασία στις ξεθεωτικές 
•πρόδες, μας άποδεικνύει τό έξής 
όνέκδοτό του.

Παρευρίσκετο κάποτε μαζί μέ 
τόν Ttoii ,τή ” ! ωνα είς τούς άγώνας 
των Ίσθμιων, όπόταν Μνας πυγμά 
χος έδέχθη ύπό τοθ άντιπάλου του 
μιά τόσο τρομερή γροθιά πού οί 
θεαταί άφήκαν άθελα μιά_ δυνατή 
κραυγή — δλοι μ’ ενα στόμα, έκ
τός άπό τόν ιχαθόντα.

— Βλέπεις τί θά πη έξάσκησις; 
είπε τότε ό Αισχύλος στόν ’Ίωνα. 
Ό  χτυπημένος δέν μιλςί καί ot θε
αταί φωνάζουν &χ!

',Η μετριοφροσύνη του είναι ά· 
ξιοπρόσεκτη.

*  *  *

Τοΰ έζήτησοο» κάποτε νά συνθέ- 
ση Μ να ϋμνο γιά τόν ’Απόλλωνα 
είς άντικατάστασιν τοΰ παλαιοΰ 
πού έψάλλετο είς τούς Δελφούς.

—Περιττό νά γράψω έγώ νέο δι
κό μου ϋμνο. θά πάθω δ,τι συμ 
βαίνει μέ ένα γλύπτη· πού φτιάνει 
ϊνα νέο άγαλμα γιά νά άντικατα- 
στήση ένα παληό κειμήλιο. Τά πα
ληά άγάλματα, oh> καί είναι χον 
δροειδή ώς τέχνη, _έχουν τό γόητρο 
τής ίερότητος, ένω ένα σημερινό, 
δσο λελπτά καί άν εΐνε δουλεμένο, 
δέν μπορεί νά δώση θρησκευτική 
έντύπωσι. * * *

Ό  Σοφοκλής, κατόπιν της θριαμ 
δευτικής έπιτυχίας τής «’Αντιγόνης» 
του, διωρίσθη τιμής ένεκεν ύπό 
τοΰ Περικλέους στρατηγός κατά 
τόν Σαμιακόν πόλεμον (441 — 
439). ’  . , .

Φαίνεται δμως δτι δέν τά έδγα- 
\ζ πέρα είς τόν στρατόν* δπως εις 
ιό θέατρον.

Ό  Περικλής, άν καί προστάτης 
του, έλεγε χαριτολογών:

— Ώς ποιητήν τόν καταλαβαίνω. 
Όχι δμως καΐ ο'κ στρατιωτικόν.

Διά νά μή τόν ογοητεύση δμως 
έπειδή -  τώλεγε ή καρδιά του — 
τοΰ ανέθεσε ύπηρεσίας διπλωματι
κής φύσεως, άργότερα δμως, διο
ρίζεται πάλιν ό ποιητής μας τιμη- 
τικώς στρατηγός καί 'ότε λέγουν 
δτι είπε χαριτολογών καί αύτός 

είς τόν Νικίαν:
— ’Αναγνωρίζω πώς έγώ είμαι 

πιό παληός άπό σένα στά στρατιω
τικά· μά έσύ είσαι σ’ αύτά πιό γε
ρός άπό μένα.

'Ο 1 Εύρκτ(ίδης κάποτε έφίλονί  ̂
κησε μέ έ'να φαλακρόν, δ όποιος 
χωρίς νά στοχασθή μέ ποιόν είχε 
νά κάνη, τοΰ έσυρε τά σκολιανά 
του καί τά καθημερινά του. Καί ό 
ποιητής δείχνοντας τή φαλάκρα 
τοΰ ύβρίζοντος: _

— Τί νά σοΰ πώI τοϋ λέγει. Συγ
χαίρω τά... μαλλιά σου πο6 elybcv 
τή γνώση νά έγκαταλείψουν ένα 
τέτοιο κεφάλι!

★
Ό  ξακουστός ποιητής καί μου

σικός Τιμόθεος, έκτελών κάποτε 
ένα έργον του είς τό Διονυσιακόν 
θέατρον καί άπαγγέλλων ένα _ ϋ- 
μνον πρός τήν ’ Αρτε'μιν, έπειδή ή· 
το ένας άπό τούς τό λ μ η  ροτέρους 
νεωτεριστάς τής έποχής, τά έψαλ
λε τής θεάς κάπως «σουρρεαλιστι- 
κά». Τά έπίθετα πού τής έδωσε ή
σαν πάνω - κάτω τά έξής:
«Στά δρη, στά βουνά βγαλμένη 

πλανταγμένη, 
μανιασμένη, 
λυσσασμένη!»

_  Τέτοια κι’ ή κόρη σου νά γένη», 
τοΰ έφώναζε κάποιος άπό τό άκρο 
ατήριον.

Αύτός δέ ήταν ό  συνάδελφος του 
ό  Κινησίας άν άγαπδτε

EIvoci γνωστόν είς τούς _πολ- 
λούς τό πάθη μα _ τοϋ ήθοποιοΰ Η- 
γελόχου, ό όποιος» ένω έπαιζε 
τόν «Όρεστην» τοΰ Εύριπίδου,  ̂ έ
πήρε τήν άναπνοή του τόσον αδέ
ξια, ώστε έκαμε ν’ άκουσθή δτι «ε-

Μιά γενική δοκιμή θεατρικής τούς τιμωρήση γιά τήν άσέ-

πόα/ω στά κύματα έβλεπε μιά γά
τα».

Διά νά άποδώσωμεν τό iv λόγφ 
χωρίον είς τήν σημερινήν γλώσσαν 
θά έλέγαμεν:
-  Τά κύματα γαληνεμένα νά κυ-

(λανε
σιγά τά βλέπω πάλι μπρος μου..·

’Επειδή δμως ή άναπνοή ίου έ; 
κόπη είς τήν πρώτην συλλα3ήν τοΰ 
δευτέρου στίχου, ήκούσθη λέγων: 
(σι) — γάτα βλέπω πάλι μπρός

(μου1
καί τό κοινόν έξεκαρδίσθη στά γέ
λια· Ό  κωμφδιογράφος Σαννυ- 
ρίων τόν έσατιϊρισε τότε είς τήν 
κωμωδίαν του «Δανάη» κατά τόν 
έξής τρόπον:

Έπαρουσίασε τόν Δία νά διερω- 
τδται μέ τί μέσον θά κατώρθωνε 
νά είσχωρήση είς τόν πύργον δ
που ήτο διπλό - τριπλό κλειδωμένη 
-ή έρωμένη του Δανάη;

"Αρχιζε νά σκέπτεται μέ ποιαν 
άπό τάς συνηθισμένος του μετα
μορφώσεις θά ήμποροΰσε νά άνοι
ξη κάποια τρύπα είς τόν τοίχο καί 
νά περάση μέσα.
— Μά αύτό έλεγε, πώς μπορώ νά

(τό πετύχω;
νά χωθώ άπό μιά τρύπα 
πού θενάνοιγα στόν τοίχο!
'Άν γινόμουν ξάφνου... γάτα!
Γάτα; Χάθηκα! Σταμάτα.
Τόν Ήγέλοχο φοβάμαι, 
θά φωνάξη σάν όχτρός μου:
«Γάτα δλέπω πάλι μπρός μου!»

★
Ό  μουσικός Στρατόνικος, τοΰ 

όποίου διεσώθησαν μερικά άρκετά 
εϋθυμα άνέκδοτα, δταν έπεσκέφθη 
κάποτε ένα λουτρώνα είς μίαν πό
λιν τής Άνατολής·_ ό ιδιοκτήτης 
τοΰ λοοτρώνος τοΰ είπε . δτι διά 
τούς ξένους τό λουτρόν κοστίζει 
μίαν δεκάρα περισσότερον.

— Μπά! τόν άφιλότιμο! έφωνα- 
ξε. Παρά μιά δεκάρα θά μ’ έκα
νε ’Ανατολίτη!

‘Όταν είς κάποιαν καλλιτεχνι
κήν περιοδείαν του έπεσκέφθη μίαν 
πολύ μικράν πόλιν, είπε μέ τό συ
νηθισμένο του χιούμορ!

-  Αύτή· άδελφέ. δέν εΐναι π ό
λ ι ς. Εΐναι μ ό λ ι ς...

(Έ κ  τής Συλλογής 
ΛΑ ΙΜ Ο Υ Κ Α ΡΑ Κ Α ΣΗ )

παραστάσεως έχει πάντοτε ένδια
φέρον. Μά τό 1 ένδιαφέρον χιλιοπολ- 
λαπλασιάζεται δταν ή γενική δοκι
μή γίνετοα στό θέατρο τοΰ Ατ- 
τίκ, πού οί ιδιότητες τοΰ θεατρώ
νη, οικονομικού διευθυντή, καλλι- 
τεχνικοΰ διευθυντή, άρχιηθοποιοΰ, 
άρχιμουσικοΰ, άρχισυγγραφέα,^ άρ- 
χισκηνοθέτη, άρχιδασκάλου. άρχι- 
τραγουδιστή συγκεντρώνονται σ’ έ
να καί τό αύτό πρόσωπο. Στόν ί
διο τόν Άττίκ

Ό  Άττίκ στό θεατρομουσικό του

Ό  Άττίκ
·■»

εΐδος πέτυχε δ,τι -καί ή Μαρίκα στό 
δραματικό θέατρο.

—Ποΰ θά πδς άπόψ€;
—Στής Μαρίκας.
—Ποΰ πήγες χθές;
—Στοΰ Άττίκ.
Άττίκ λοιπόν δέν εΐνε ένα όπλο 

ψευδώνυμο. Εΐνε ένας όλόκληρος 
θεατρικός κόσμος. 'Ή  καλύτερα έ
να όλόκληρο θεατρικό σύστημα, έ
να καινούργιο θεατρικό εΐδος, πού 
μοιάζει σάν παριζιάνικο καμπαρέ 
κι’ δμως εΐνε άθηναϊκή μάντρα· πού 
θυμίζει Λοντρέζικο Μιοϋζικ - χώλλ 
κι’ δμως Μιοϋζικ - χώλλ δέν εΐνε, 
πού φέρνει στή μνήμη άράπικη Ά- 
λατία κι’ δμως άράπικη Άλατία 
δέν εΐνε, πού σάν θέλη νά μοιάση 
μέ παρισινή «μπουάτ» κι’ δμως πέ
ρασε άπ’ έξω άπό τήν παρισινή 
«μπουάτ» χωρίς καί νά τήν άγγί- 
ξη, πού έχει δλα τά έξωτερικά χα
ρακτηριστικά θερινοΰ θεάτρου κι’ 
δμως θέατρο δέν εΐνε· πού άπάνω 
στή σκηνή του παίζουν ήθοποιοί, 
πού δμως ή Έπιτροπή Άδειας δέν 

, τούς άναγνωρίζει γιά ήθοποιούς- 
1 /  Λ  I 1 /  Δ ττού πολλοί τόν λένε θίασο ποικιλι-
| \ γ λ  * £>ν κι’ δμως θίασος ποικιλιών δέν

εΐνε, γιατ'̂  έκεΐνα πού κυριαρχούν 
στό πρόγραμμά του εΐνε τά τρα
γούδια καί οί χοροί.

Έ κ  κολαπτή ριον ταλέντων. * Ενα 
είδος δηλαδή έκκολαπτηρίου που
λερικών. Άττίκ ό δαιμονισμένος, 
Άττίκ ό άκούραστος, ό πάντα κε-

ΕΞΥΠΝΑ
'Ένας νεοπαντρεμένος Σκώτος 

στά Δουδλΐνο ζητοΰσε ένα σπίτι νόι 
νοικιάοη. Τέλος βρήκε κάποιο καί 
£ Ιδιοκτήτης, θέλοντας νά συντελέ- 
αη στήν αϋξησι τοΰ πληθυσμου· 
τοΰ είπε, πώς θά τοΰ κάνη κάποια 
ίκπτωσι στό νοΐκι κάθε φορά πού 
θά κάνη παιδί

Τό δεύτερο χρόνο κιόλας έκανε 
δυό παιδιά κι’ έτσι τό νοίκι έλατ- 
τώθηκε κατά πολύ·

Τόν τρίτο χρόνο συναντά τόν σπι̂  
τονοικοκύρη του καί μέ χαρά τοΰ 
λέει:

- ’Έκανα δίδυμα!...
'Ύστερα άπό λίγους μήνες έπι- 

σκέφτεται τόν σπιτονοικοκύρη ή 
γυναίκα του μαυροφορεμένη.

Ό  νοικοκύρης τήν ρωτάει:
-Τί σας συνέδη, κυρία μου.̂  κα

νένα δυστύχημα στήν οίκογένειά
σας; ,

—Δέν τό μάθατε, κύριε, πεθοτνε ο
άντρας μου!

—Μά, καλά τί εΐχε;...
Και ή χήρα κοκκινίζουσα: 
—Δυστυχώς, κύριε, ήθελε νά 

πληρώνη καθόλου νοΐκι.

Π Α ΙΔ ΙΚ Η  ΑΦ ΕΛΕΙΑ

μή

βειά τους, κι’ αύθάδειά τους αύ
τή τούς έκανε νά μιλάνε διαφο
ρετικές γλώσσες· ’Έτσι δέν μπο- 
ροϋσοτν πιά νά συνεννοηθοϋν μετα
ξύ τους κι’ ό Πύργος τοΰ Βαβέλ 
έμεινε ήμιτελής.

Πύργος τοΰ Βαβέλ καί ή Μάν
τρα τοΰ Άττίκ. “ Ολες οί γλώσσες 
τοΰ κόσμου μιλοΰνται άπάνω άπό 
τή σκηνή της. Κι’ δμως έτακρατεΐ 
έκεΐ μέσα συνεννόη-σις άπό τή μιάν 
άκρη Ισαμε τήν άλλη. Καί οί πα
ραστάσεις τής Μάντρας βγαίνουν 
όλοκάθαρες, τελειωμένες, ζηλευ
τές.

Είπαμε γενική δοκιμή. Άττίκ έ
δώ, Άττίκ έκεΐ, Άττίκ παντοΰ. Ά ν  
τίθετα μ’ δ,τι γίνεται στά σοβαρά 
θέατρα, ήθοποιοί, ήλεκτρολόγοι, 
σκηνογραφίες, σκηνογράφοι· μηχα- 
νι. οί στίς θέσεις τους. Οί ήθοποιοί 
ντυμένοι καί μακιγιαρισμένοι. Καί 
ή δοκιμή άρχίζει. Τό ένα νούμερο 
διαδέχεται τό άλλο.

—Ποιό εΐνε τό κοπτόπιν νούμερο;
- Ή  Μπεχίγκα.
—Ό χι ή Χίλντα.
—Ό  Άγγελόπσυλος, ό Άγγελό- 

πουλος.
—Ή  Σόνια... Ποΰ εΐνε ή Σόνια
—Βρέ ό Ζαζάς είνε.
—’Όχι ή Τζούλια.
Οί έρωτήσεις ή μιά διαδέχεται 

τήν άλλη καί οί άπαντή-σεις δια
σταυρώνονται άπό τήν πλατεία στή 
σκηνή καί άπό τή σκηνή στό κα
φενείο.

—’Εμπρός, Μπεχίγκα, τό νούμε
ρό σου.

1 Μπεχίγκα εΐνε ώραιόσωμη Αιγύ
πτια μιγάς, πού δμως σέρνει τά 
πόδια της σάν νά μή μπορούν νά 
σηκώσουν τό βάρος δύο παμμέγι- 
στων σκουλαρικιών πού -κρέμονται 
άπό τά οώτιά της. '

—Άμπαχάμπα Σααλαάχα.
—Οί πάρτες, πού είνε οί πάρτες; 

ξεφωνίζει ό διευθυντής τής σκη
νής Μπάρης τό δνομα.

—Άχαμάα άπαντά ή Μπεχίγκα.
—Έγώ  τίς έδωσα στό Ζαχαρό- 

πουλο, λέει ό Άττίκ.
—Ζαχαρόπουλος, Ζαχαρόπουλος, 

τίς πάρτες.
Ό  Ζαχαρόπουλος δαμαρτύρεται. 

Ανεβαίνει στή σκηνή καί ψάχνει 
τίς νότες του.

-Κόψε κεφάλι. Ζαχαρόπουλε.
Ό  τόν άπακεφαλισμόν τοΰ Ζαχα- 

ροπούλου ζητών εΐνε ό σκηνοθέτης 
κ· Άμπελάς, πού στήνει τά σκηνι
κά τοΰ νούμερου τής Μπεχίγκας.

- ’Άναψε φώς... Ηλεκτρολόγος 
φώς, φωνάζει ό Άττίκ βοηθώντας 
τόν Ζαχαρόπουλο στήν έρευνα πρός 
άνεύρεση τών παρτών.-Τό φώς ά- 
νάδ-ει.

Σδύσε τό φώς, διαμαρτύρεται

Η άτμόσφαιρα δονεΐται άπό δ
λων τών είδών τις φωνές καί τίς 
γλώσσες.

Καί ή γενυκή δοκιμή προχωρεί 
ί κανοποιητικώτατα.

—Λάσκος. ,
-Τό ποίημά μου έχει δημοσιευθή. 

Εΐνε γνωστό.
—θά τό πής.
—Νά τό πώ·
Μέ τήν συρνάμενη, τραγουδιστή 

φωνή του ό Λάσκος κλαίει τήν 
Έσμπεκία καί κάποιαν Άροπίνα·

Ή  ώις Σόνια Κουρτίδώυ

/VIΤL Κ U VA L υ ιινΛ1' ΙΙΑ Λ ' , j .
φάτος και σπιρτουόζος παραλαμβά ι άπό τό βάθος του θέατρου δ Αμ-
νει μικρά * κουτσουροειδή, άνθρω 
ποειδή κατασκευάσματα καί μέσα 
σ' ένα - δυό χρόνια τά έξαπολύει 
έτοιμους -καλλιτεχνικούς νεοσσούς 
πρόθυμους νά προσφέρουν τά κα- 
καρίσματά τους στά σοδαρώτερα 
θέατρα.

* * *
Λέει ή Παλαιά Βίβλος πώς δταν 

οί άνθρωποι θελήσανε νά υψώσου
νε ένα πύργο πού ή κορυφή του 
νά φθάνη τόν ούρανό, τόν πύργο 
τοΰ Βαβέλ, ό θεός γιά νά
HlllllllllillllllllllllllHlllllllillllllllilllllllllimiimillllllH
νά πέση στό κρεδδάτι της, τήν ρώ
τησε ή μητέρα της ;

—Πήρες συγχωρησι από την 11α- 
ναγίτα'Χ γιά τίς άταξίες πού έκα
νες σήμερα;  , Ω,

—’Ώ ! μαμά, σκέφθηκα πως̂  θα- 
ταν καλύτερο αύτό τό μυστικό νά3ε τήν άναπνοή του τόσον ά&έ- Τήν Ύδόνη, ποϋ μόλις Τε^είωσε ταν καλύτερο αυτο . -Σκασμός στά παρασκήνια. η ηεΛα. πα̂ ι κ«ι ^  ι—  —     - ■
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πελάς.
-Είπα έγώ ν’ άνάψη τό φώς, πα 

ρατηρεΐ ό Άττίκ.
—Έγώ  τό θέλω σδυστό.
—Έγώ  άνοιχτό·
'—Μαντάμ δούζ άδέ δό μυζίκ;
—Ούΐ. μονσιέ.
Ό  έρωτών εΐνε ό Άττίκ καί ή 

άπαντώσα ή κ. Χίλντα τέως Ρέϊνερ 
καί άπό τριών ήμερών κυρ-ια Αγ- 
γελοπούλου, τοΰ νεαροΰ γνωστ?ΰ 
βαρυτόνου τής Μάντρας.

— Κλειώ· σαντούσκα, χαρασό, 
νιέτ.

—Ντά!·.. ντά!
Ή  κυρία Τριανταφύλλου άπευ- 

θύνει στή ρωσσική κάποια έρώ
τηση στόν σύζυγό της.

—Άμπαχάμπα·.. ά μπ αντ αλαά ρ α.
—Λιού μπλιού χαρασό.
—Μαντάμ δούζ άδέ δό μυζίκ; 

Σκασμός στά παρασκήνια.

πού δέν εΐνε ή Μπεχίγκα. Ή  τελευ
ταία ξαπλωμένη στό άνατολιτικο 
ντιβάνι της έκμυστηρεύεται κατά 
τόν δικό της τρόπο τά μυστικά τής 
άράπικης ψυχής στόν Αλλάχ.

Τό κοινό χειροκροτεί. Ή  ώραιό* 
κορμη Μπεχίγκα μέ τά μεγάλα χρυ 
σά σκουλαρίκια καί τά βαρειά σάν 
μολυβένια καλαμοειδή πόδια της 
ξεπ-ετιέται άπό τό ντιδάνι της καί 
τραγουδάει τώρα τή «Σουσού».

Σουσού ή Μπεχίγκα.
Σουσού καί τό άκροατήριο.
Τό γλέντι γενικεύεται. Τά μάτια 

τοΰ Άττίκ λαμποκοπάνε άπό εΰχα 
ρΐστηση. Οί ένθουσιασμοί έκδηλώ- 
νονται ποικιλογλώσσως.

—Μπράβο·
—Χαρασό.
—'Τρέ μπιέν.
—Μπιοΰτι φούΛ·:
—Ώραΐο εΟνε.
—Άμ-ιαχάα, ντουρταλάοα.
Καί ή γενική δοκιμή συνεχίζεται. 

*  *  *

“ Ενας κορίτσαρος όλόξανθος, 
καλοδεμένος καί μέ τίς καμπύλες 
τοΰ κορμιού του σμυλευμένες άπό 
άγνωστον καλλιτέχνη, πού ή λαγ
γεμένη Ανατολή τοΰ έχει πάρει τά 
συλλοϊκά του, ξεπετιέται στή σκη
νή. Εΐνε ή δνίς Λέλα Πασσαλή, 
μπαλλαρινούλα ίσαμε προχθές, 
προαχθεισα έπαξίως τών καλλιτε
χνικών της προσόντων σέ σουμπρετ- 
τούλα τοΰ μακαρία τη λήξει θεά
τρου «Περοκέ» καί ήδη μεταπηδή- 
σασα στή «Μάντρα». Παρτεναίρ της 
ό μικ-ρομέγας Λέαντρος. Ό  άνθρω
πος - θαΰμα, δ άνθρωπος - μυστή 
ριο» ό Νάνος τό σώμα καΐ Γίγας 
■tf|v ψυχή-ν. Ό  Λέαντρος -κάπου 
ικάπου στονάρει.

—Ντακάπο, λέει στό μαέστρο.
- ’Όχι άλλη φορά, παρατηρεί ό 

Ά γ :!κ» θά ξημερώσουμε.
—Πρέπει νά τό μάθω καλά.
—ΑΟριο τό πρωΐ.
-Τώρα. Πάμε, μαέστρο.
Ό  μαέστρος πάει, πάνε μαζί του 

. καί τά μουσικά όργανα, πάει καί 
' ή Λέλα. πάει καί ή ώρα καί μόνο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ 

ΕΠΙ ΠΗΓΑΣΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ,
ΠΛΗΝ, ΦΕΥ! ΑΝΕΥ... ΗΝΙΩΝ

"UA-ος ό κόσμος κατ’ αύτάς είς τάς όδοΰς φωνάζει 
μέ κίνδυνον νά προσβληθή άπό γερόν πονόλαιμον 
γιά μιάς πρωταγωνίστριας τό πείσμα καί τό νάζι, 
καί παύει πλέον τοΰ λοιποΰ νά συζητά γιά... π ό λ ε μ ο ν .
Ή  Δημητρίου διαρκώς τόν έχει σ’ άγωνία 
καί συζητόί τό γεγονός στής γης κάθε γωνία 
καί στής Εύρώπης πρό παντός τήν κεντρική λεκάνη 
άν τόν Μανέλλη θά δεχτή τό νούμερο νά κάνη.

Καθ' & δέ μάς πληροφορούν ειίδήσεις τοϋ .... Χαβάς
τής Ρίτας συνεχίζεται είσέτι ό χαβάς
γιατί πρωταγωνίστρια μοναδική τυγχάνει
καί μέ Μοτνέλλη δίπλα της, μιά τέτοια φίρμα χάνει.
Γι’ αύτό καί πλείστοι συνιστοϋν στόν συμπαθή Μοτνέλλη 
ν’ άφήσχι πιά διά παντός τήν άδιαλλαξΰχν 

κι’ άν ν’ άποκτήση θέλη 
κι’ έκεϊνος είς τά χρόνια μας τήν δέουσαν άξίοη> 
άς κάνη μιάν έγχείρησιν ν’ άλλάξη άμέσως φύλον 
νά τόν χειροκροτήσουνε κι’ αύτόν δεκάδες.·, φίλων.

Καί φέτος ώς καί πέρυσι, προπέρσυ καί καθ’ έτος 
όριζοντίως γέμισεν ή «Μάντρα» καί καθέτως 
άπό γνωστούς καί θαυμαστάς Άττίκ τοΰ μαντραχάλου 
καί τοΰ μοντέρνου ποιητοΰ τοϋ Λάσκου τοϋ Όρέστη 
ώς καί τοϋ συγκροτήματος τοϋ φετεινοϋ τοΰ άλλου 
ποΰ καλλιτέχνες δέδαια τ’ άποτελοΰνε ρέστοι.

Στήν «Μάντραν» φέτος ετρεξε κοσμάκης γιά νά δή 
τήν έπταέτιδα Ζαχά, τό θαϋμα τό παιδί, 
νά δη Κουρτίδου, Πασσαλή, Άγγελοπούλου, Γιώλικα 
μιότν Αίγυπτίαν καλλονήν κι’ άλλα ταλέντα. . . μπόλικα 
Νά δή τόν Άγγελόπουλο, τόν Λέαντρο τόν:.. άντρα 
τόν Άλιμπέρτη, τόν Ζαζά, Ρε-πούση, Λέρμη Βάγκο 
κι’ άπό νωρίς κατέκλυσαν οί θεαταί τήν «Μάντρα» 
κι’ άπό νωρίς κατέλαβαν τόν τελευταίο πάγκο.

Κι’ οι θεαταί που βρέθηκαν εις τών «Δελφών» τήν πρώτη
άπ’ τήν άρχή δέν άργησαν νά συμπεράνουν δτι
πικρίας δέν ύφίσταται γιά τόν Άττίκ λαγίνι
καί σύντομα μέ τήν... Ζ α χ ά,.,.Ζ α χ ά ρ ω φ ίσως γίνη
έκτός έάν, δπως φρονοϋν γνωστοί του πλείστοι δσοι
ώς εϊθισται, μέ τήν Ζαχά κι’ έφέτος.. . .  Ζ α χ α-ρ ώ σ η.

Στοϋ «Σαμαρτζή» τό θέατρο τήν Κυριακή τό βράδυ 
κάποια Άραπίνα γνήσια και μαύρη σάν τόν "Αδη 
ήθοποιόν άκοϋσασα τ’ άράπικά του ν’ ώδη 
τήν θ έσ ιν  έγκατέλειψε καί τήν ντροπή στήν μπάντα 

κι’ έπευφημοΰσα πάντα. 
τούς ταξιθέτες πέρασε πού πιάσανε τά πόστα 
είς τρόπον μεταβάλλοντα τό στόμα της σέ βρύση
γιατ' είχε γιά τ’ άράπικα τό μάτι της  μαυρίσει
τούς ταξιθέτες πέρασε πού πιάσανε τά πόστα
καί τόν Άράιτη τής σκηνής, τούτέστι τόν Ντεκώστο
γιά μιά στιγμή τόν τάραξε στό.... πεταχτό φιλί
γιατ’ έβγαλε... ά σ π ρ ο π ό σ ω π η  τή... μ α ύ ρ η  τή φυλη.
1 Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ  Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

ΝΕΑ ΦΙΡΜΑ
'Όπως μάς πληροφόρησαν τήν τελευταία ώρα
στοϋ «Σαμαρτζή» τό θέατρον ή Παριζιάνα Δώρα ^
μετά τοθ Φρέντ άρνήθηκε νά βγή σέ μία πρόζα .
διότι λέγεται Ποζάν καί πρέπει νάχη  π ό ζ α
Είς σχετικήν δέ σύστασιν τοϋ Νίκου Μηλιάδη
σάν Δημητρίου ζήτησε νά βγή κι’ έκείνη λάδι
είποϋσα στόν διευθυντήν, μέ σχετικήν αύθάδεια
—«Δέν κάνω πρόζα μέ τόν Φρέντ καί πάτε με στήν “ Α δ ε ι α!

Η ΣΚΝ ΙΠΑ

τό τραγούδι δέν πάει
-Αΰριο θά πάη, λέει ό Άττίκ. 

Δέν ξέρετε πώς δ,τι δέν πηγαίνει 
καλά στή γενική δοκιμή, αύτό έχει 
μεγάλη έπιτυχία στήν πρεμιέρα;

Ό  Λέαντρος παρηγορείται καί ή
γενική δοκιμή συνεχίζεται.

*  * *

—Νά κλείση τό ριντώ.
Άμπελά διαταγή καί τά ριντώ 

ικλεισμένα.
Τό ριντώ κλείνει γιά ν' άνοιξη 

σέ λίγο καί νά παρουσιασθη ή άλ- 
ληγορική σκηνογραφία τοΰ δύον- 
τος ήλιου καί τών έτεροφώτων ά- 
στέρών, πού άνοπέλλουν.

Ό  δύων ήλος εΐνε ό Άττίκ καί 
άνατέλλων άστήρ αύτή τή φορά ή 
έκ τοΰ δύοντος ήλιου τό φώς λαμ-

βάνουσα έπταέτις Νινή Ζάχα. πού 
προβάλλει τό κεφαλάκι της άνά
μεσα άπό ένα άστέρι. ποΰ είνε ζω
γραφισμένο στήν κορυφή τής σκη
νογραφίας. Ό  άνατέλλων αστήρ 
καλείται ύπό τοΰ δύοντος ήλιου νά 
κατέλθη άπό τά ΰψη του. Ό  άστήρ 
ύπάκούει στήν πρόσκληση, κατέρ
χεται στή σκηνή, χορεύει κλακέτ- 
τες, τραγουδάει μερικά «ταγκά» 
καί άποσύρεται γιά νά λάμψη καί 
πάλιν τό πνεΰμα τοΰ Άττίκ σε έ
να έξυπνότατο καί χαριτωμένο νού
μερο πού εΐνε τό φινάλε τής πρώ
της πράξεως. «ή Κέρκυρα».

Ή  ώρα εΐνε δυό μετά τά μεσά
νυχτα καί μονάχα ή πρώτη πράξη 
έπήρε τέλος. Τελειώνουμε καί μεΐς.

Ο ΜΩΜΟΣ

lUMlmun.,

\0 5 6 U £
Ό  γνωστός σεναρίστας Ρασιολ- 

νίικασε πήρε αύτή τή φορά ώς θέ
μα τήν ζωή τοΰ Ροδεσπιέρρου, διά
λεξε άπ’ αύτήν τίς πιό χαρακτηρι
στικές φάσεις τής ζωής του καί έ
δημιούργησε τήν ιστορική ταινία 
«Ροβεσπιέρρος*. Ή  νέα ταινία 
του, χωρίς βέβαια πολλές θεοπρι- 
κές άξιώσεις έχει πολλές χαρακτη 
ριστικές σκηνές καί ένδιαφέρουσες 
εικόνες. Τόσο ό πρωταγωνιστής τοΰ 
έργου Μάρκος Νταρνώ ( Ροβεσπιέρ- 
ρος) δσο καί οί άλλοι έκτελεσταί 
του, δπως 6 Ρολάν Μιλ, ό Ροβέρ
το. Όμμέ καί ή Σσυ-ζάννα θορέλ 
έπαιξαν άριστοτεχνικά τούς ρόλους 
τους. Τά σκηνικά όφειλόμενα είς 
τόν Ούώλτερ Ρεζέ άπ’ αύτή τήν 
πρώτη προσπάθειά του δείχνουν τί 
μπορεί νά άποδώση μελλοντικώς.

*  *  »

Τό νέον έργον τοΰ Πέτρου Κουρ- 
Τΐόν «Ντελακρουά» περιλαμβάνει 
πολλούς χρωματιστούς πίνακας καί 
εΐνε γραμμένο μέ πολύ μαεστρία» 
παραστατικότητα καί δίνει μιά ί
δέα τής πολύμορφης ιδιοφυίας του 
Εύγενίου Ντελακρουά, τοΰ μεγά
λου μαιτρ τοΰ ρωμαντισμοΰ. Σχε- 
τίικώς γιά τό χρώμα γράφει τά έ
ξής χαρακτηριστικά : «Τό χρώμα
γιά τόν Ντελακρουά, δέν εΐνε Ολη, 
δπως στόν Ροΰμπενς, μά εΐνε_ μιά 
ψυχική άνάγκη τοϋ δημιουργού του 
πού τήν έξωτερικεύει άβίαστα, φυ
σικά. δεξιοτεχνικά...».

* ♦ »
Τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής

πέθανε στό Παρίσι καί στό νοσο
κομείο Ζενού, δπου ενοσηλεύετο, ά
πό πνευμονία, ό περίφημος Αύστρι- 
ακός μυθ ιστοριογράφος Ιωσήφ
Ρότ.

Σ ' δλα τά έργα τοΰ Ρότ δλεπει 
κανείς ξοητλωμένη μιά βαθειά νο
σταλγία,λεπτότητα πνεύματος, ζ ^ " 
τανές εικόνες κι’ ένα ξεχωριστό ύ
φος διηγήσεως. Καλύτερο, βαθύτε
ρο. ψυχολογικώτερο θεωρείται το 
μυθιστόρημά του «‘ Ιστορία ένός ά- 
πλοΰ άνθρώπου» στό όποιο περιγρά 
φει τήν ίστορία ένός μικροΰ Ε 
βραίου, τήν Ιστορία δηλαδή δλων 
τών Εβραίων, πού σιγά - σιγά ά
πό ποίημα γίνεται σωστή, άτέλειω- 
τη τραγωδία ή έπί αίώνες όλάκλη- 
ρους περιπλάνησίς τους σ’ δλο τόν 
κόσμο χωρίς ποτέ νά κατορθώσουν 
νά κατασταλάξουν καί νά νοικο- 
κυρευθοΰν σέ μιά γωνιά.

* * »

Πρό ήμερών πέθανε στό Παρίσι 
καί σέ ήλικία 38 χρόνων ό ποιη
τής Ροβέρτος Όννέρ. Μέ τό θάνα- 
aC του σβύνει ένας άπό τούς κα
λύτερους ποιητάς τής μεταπολεμι
κής γενεάς. ,

Μόλις δγήκε άπό τά μαθητικά
θρανία ρίχτηκε άμέσως στή ζωή 
καί πάλαιψε σκληρά γιά νά μήν ζη 
είς βάρος κανενός. Οί στίχο, ̂ του 
εΐνε δαντελλένιοι, άδίαστοι καί φα
νερώνουν μιά έξαιρετική διαύγεια 
πνεύματος καί πολύμορφου ταλέν
του.

Τή στιγμή πού άρχισε νά γίνε

ται γνωστό τ’ δνομά του κι ό ρα
διοφωνικός σταθμός τοΰ Πύργου 
τοΰ 'Άϊφφελ σκόρπιζε τούς στί
χους του στά τέσσαρα σημεΐα τοΰ 
όρίζοντος, τόν θυμήθηκε ό θάνατος 
καί τόν τράδηξε παράκαιρα άπ’ τή 
ζωή. Καλύτερο έργο του θεωρεί
ται ή ποιητική του συλλογή «Επι
θυμίες».

* * *

Ό  γνωστός άκαδημαϊκός Άνδρέ- 
ας Μωρουά πού έκοτνε τριάντα πέν
τε διαλέξεις στίς ‘Ηνωμένες Πολι
τείες τής Αμερικής, έτοιμάίζει τώ
ρα τήν βιογραφία τοΰ Ούΐλσωνος 
καί τοΰ Ντίκενς.

* * *

Τώρα τελευταία παραπονεΐται ό 
κόσμος γιά τήν έλλε-ιψι εύθυμογρά 
φων. Αύτός εΐνε ό σκοπός πού ό 
μακαρίτης Κουρτελίν καί τωρα τε
λευταία ό Άλέξης Φύσσερ ίδρυσαν 
τό δραδείο τοΰ γέλιου. Τό δρα- 
δεΐο γέλιου τοΰ Φύσσερ, δέκα χιλι
άδες φράγκα, θά δοθή έντός ιοΰ 
μηνός είς τόν συγγραφέα τοΰ κα
λύτερου χιουμοριστικού άνοτγνώσμα 
τος ή μικρών εύθυμογραφημάτων. 
Ή  κριτική έπιτροπή άπετελέσθη ά
πό τούς Σάρλ Μπραιμπάν, Σασά 
Γκιτρύ, Σάρ Άνρύ, Πιέριττα Όρ- 
λάν "Υδ Μιράντ, Ρίπ καί τόν Ζάν 
Βινώ.

*  *  *

Τό νέο έργο τοΰ Σεμπαστιάν πού 
παίχθηικε τήν περασμένη έδδομάδα

στό Παρίσι ήταν άπ’ τήν άρχή ώς 
τό τέλος μιά προσπάθεια τοΰ συγ
γραφέως νά προσελκύση τό ένδια
φέρον τών θεατών καί νά τοΰς ξυ- 
πνήση άπό τήν άπάθεια πού τώρα 
τελευταία εΐνε χαρακτηριστική γιά 
κάθε νέο θεοαρικό έργο. Αύτό δέν 
τό κατώρθωσε γιατί ή «Τελευταία 
κωμωδία» του δέν βασιζόταν σε 
μιά κοινή ύπόθεσι χωρίς καμμιά 
δράσι ουτε κανένα τρουβάϊγ.

Ιδού μέ δυό λόγια ή ύπόθεσις 
της : Δύο νέοι κρυφομιλούν, έρω- 
τοτροποΰν- αύτή στό παράθυρο τοΰ 
ισόγειου σπιτιοΰ της κι’ αύτός στό 
δρόμο. Ξαφνικά φαίνεται ή μοιραία 
γυναίκα. Εΐνε ή μαιτρέσσα τοΰ 
νέου, πού άφοΰ δρίζη την ξανθή 
νέα, τήν ξεμαλλιάζει καί στό τέ
λος τήν πυροδολεΐ. Τό πιστόλι δέν 
έκπυρσοκροτεΐ καί ή παρ’ όλίγον 
κακοΰργος. ρίχνει τό πιστόλι χά 
μου καί φωνάζει : «Παΐχτε τώρα 
τήν κωμωδία σας μ’ αύτά τά έργα· 
λεία !..· .»

‘Όσο καταλάβατε έσεΐς πού δια 
βάζετε αύτό τό κατασκεύασμα, τό 
σο κατάλαβαν καί οί δυστυχισμένοι 
θεοπαί πού γιά μιά άκοττάληπτη, ά- 
νόητη, άψυχολόγητη φράσι κάθησαν 
τρεις ώρες καρφωμένοι στήν πολυ
θρόνα τους καί πλήρωσαν καί τό 
δεκάφραγκο. είκοσάφραγκό ή πεν 
τηικοντάφραγκο εισιτήριό τους...

"Ως τώρα οΰτ® τδ θέατρο ουΐε ό 
■/.ινη'Λατογράφος άπεκάλυφοον στ*-

Παρισινο κοινό τδν άρτίστα ποΰ^ό 
περίφημος τραγουδιστής  ̂ Λουσιεί 
Μπουαγιέ παρουσίασε στήν έσπερί
δα πού ώργανώ9·ηκε άπδ τούς «Φί
λους τών διανοητικώς Εργαζομέ
νων» καί στήν δποια παρευρέδ-ησαν 
αρκετοί τύποι τοΰ κοσμικού ΙΙαοι- 
σιοΰ. πολιτικοί, δημοσιογράφοι καί 
άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών.

Αύτός δ αρτίστας ήταν δ κύριος 
Μαφάτσες» άλλά καί στή φυσιογνω
μία του απεικόνιζε άλληλοδιαδόχως 
τόν έγωί’στή. τόν βλάκα» τόν ειρω 
να, τόν άπελπισμένο, τόν Ιρωτευμέ-' 
νο» τόν έκφυλο κ·τ·λ. 'Ύστερα άπο- 
μΐ"ήθηκε τελείως τίς εξαιρετικές 
καί ιδιόρρυθμες φυσιογνωμίες τ̂οΟ 
Κόνραντ Φά^τ καί τοΰ Μπόρις Κάο- 
λωφ καί τόσο πού σέ μερικές στιγ- 
■Λες προκάλεσε τήν φοίκη τών πα- 
ρισταμένων-

— Ό  περίφημος μίμος κύριος 
ΜακαΙ εχει κωμικό καί δραματικό 
συγχρόνως ταλέντο. Είναι (1)ηλός> 
καλοβαλμένος καί παρ’ δλα τά σα
ράντα του χρόνια περασμέ-να. Ιχει 
καταπληκτική ευκινησία ν.’.’ δρ-ε* 
Ει γιά ν’ άρχίση τώρα τήν καρριέ- 
ρα του·

* * *
Ένώπιον τής Επιτροπής τών 

«’Αρχείων τοΰ χοροΰ» δ περίφημος 
ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου Σεσ- 
σού Χαγιακάβα έκανε μιά έπίδειξι 
τής τέννης τοΰ «Κέντυ».

— 0ά ρωτήσετε τί είναι αύτό τό 
«Κέντυ»; 'Απλούστατα είναι ή δρ-

χηστική τέχνη έπάνω στήν δποια 
βασίζονται δλοι οίκλασσικοί ιαπω
νικοί χοροί. Οί διάφορες φιγοΰρες 
έκτελοΰνται μέ σπαθί, κι’ δ Σεσσου 
Χαγιακάβα -πού τούς μελετούσε δι
αρκώς είκο-σιπέντε δλόκληρα χρό
νια θεωρείται ώς δ «μαιτρ» τοΰ 
«Κέντυ»·

Κ ι ’ δταν τελείωσε κάποιος άπό 
τήν έπιτροπή τοΰ είπε:

— Άπό τόν κινηματογράφο βέ
βαια άσκηθήκατε σ’ αύτούς τούς ουθ 
μικούς χορούς;

— ’Ό χι άπήντησε δ Ίάπων άρ- 
τίστας, ή τέχνη τών ρυθμικών Ια
πωνικών χορών ειδε τό φώς μερι
κούς αιώνες πρίν γεννηθή ή κινημα
τογραφική τέχνη·

Στήν παραθαλασσία Νίκαια και 
κοντά στά ερείπια ένδς φτουδαρχι- 
,κοΰ πύργου βρίσκεται τό σπίτι πού 
τήν 27 Μαίου τοΰ 1840.πέθανε δ 
Νικόλαος Παγκανίνι πού ήταν γνω
στός στόν κόσμο μέ τό δνομα « 0  
’Αχιλλεύς τοΰ βιολιοΰ»· Τό σπίτι 
του είναι τό ύπ’ άριθ. 23 τής δδοΰ 
Νομαρχίας κοντά στήν Μητρόπολι 
τής πόλεως. /

— Ό  μεγαλύτερος βιολιστής δ
λων τών χρόνων πέθανε σέ ήλικία 
50 χρόνων καί είναι θαμμένος στδ 
νεκροταφείο τής Πάρμας. Πρίν τα- 
Φχι στήν Πάρμα δ νεκρός του περι

πλανήθηκε άρκετό καιρό άπό τόπο 
σέ τόπο..γιατί πουθενά δέν ήθελαν 
νά θάψουν τό σώμα του γιατί νόμι
ζαν πώς είχε τό διάβολο μέσα του..·

*  *  *

— Χαλασμός κόσμου μέ τόν πί
νακα τοΰ Βαττώ «δ ’Αδιάφορος* 
πού κλάπηκε άπό τό μουσείο τοθ 
Λούβρου·

— Οϊ γαλλικαί έφημερίδες Επιτί
θενται κατά τής διευθύνσεως τοΰ 
μουσείου τοΰ Λούβρου* γιατί I- 
βράδυνε νά άναγγείλη τήν κλοπή 
στήν άστυνομια.

— Πέρασαν 36 ώρες χωρίς νά 
ξέρη κανείς τίποτα, άλλά καί ή ά- 
στυνομία τό Ιμαθε άπό τούς τελευ
ταίους» 24 δηλαδή ώρες άφοΰ δ πί
νακας είχε κλαπ£..

— Ό  Διευθυντής τοΰ μουσείου δι
καιολόγησε αύτή τή σιωπή, του», λέ
γοντας δτι «δέν ειδοποίησε νωρίτε
ρα γιατί Ιγιναν πρίν έρευνες μέσα 
στό Μουσείο»·

— Οί έφημερίδες δμως. βρήκαν 
άφορμή νά ποΰν δτι ή φύλαξις τοΰ 
Μουσείου είναι έντελώς άνεπαρκής, 
γιατί γιά τίς 980 αιθουσές του. ύ
πάρχουν μόνο 405 φύλακες·

— Έ ν  τώ μεταξύ μιά μάρτυς πού 
παρουσιάσθη στόν άνακριτή» κατέ
θεσε βτι άντελήφθη μιά δποπτη γυ
ναίκα, — πιθανώς, είπε Άγγλίδα— 
πού προσπαθοΰσε νά κρύφιο κάτι 
μέσα στά ροΰχα της (;)·  ,


