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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Ο. Η. ΖΥΝΑΑΙΝΟΥ
Στό ζήτημα Δημητρίου - Μανέ

λη, πού μ’ αύτό άσχολήθηκαν τά 
«Παρασκήνια» στό φύλλο τοθ πε
ρασμένου Σαββάτου, ό κ. Μ. Ρό
δας. άφιερώνει ενα σημείωμά του 
στό «’Ελεύθερο Βήμα» τής περα
σμένης Δευτέρας. Καί διατυπώνει 
τήν αυτή μέ τά «Παρασκήνια» ά- 
πορία, πώς ενας ήθοποιός, που ά- 
ποκλειεται άπό τούς λεγομένους 
πρωταγωνιστάς άπό τό νά έμφανί 
ζεται σέ σκηνές έπιθεωρήσεων μα
ζί μ’ αύτούς, είναι δυνατόν νά έ- 
ξελιχθή καλλιτεχνικά- 
. Καί ό κ. Ρόδάς, δικαιότατα ά- 

γανακτημένος κατηγορεί άδικα 
δέβαια, τήν ’Επιτροπή Άδείας Ά- 
ο-κήσεως τοΰ "Επαγγέλματος τοΰ 
Ήθοποιοΰ, πού σ' αύτή προσέφυ- 
γεν ό ήθοποιός κ. Μανέλης, γιατί 
ένήργησε μέν κατά νόμον, όμως ή- 
γνόησε «πώς ύπάρχει καί τό δα- 
€οτερο πνεΰμα τοΰ νόμου, πού τι
μωρεί τήν προγραφή καί τόν διωγ 
μό, δπως συμδαίνει στήν περί
πτωση αύτή».

Καί ή μέν Έπιτροπή Άδείας θά 
έχη δεδαίως νά παραταξη έπι- 
χειρήματα, πού τήν άνάγκασαν νά 
κηρύξη τόν έαυτό της άναρμόδιο 
γιά τήν έπίλυση ένός τέτοιου ζη 
τήματος.

"Ομως τά «Παρασκήνια», σάν 
δημοσιογραφικό;όργανο, πού προ- 
ορισμό τους τάξοτνε τήν μέ κάθε 
τρόπο — τόν κολασμό ή τόν έπαινο 
— ένίσχυση καί έξυπηρέτηση τής 
θεατρικής ιδέας στήν Ελλάδα, 
καθήκον έχουν ν’ άναζητήσουν τόν 
ύπεύθυνο τών άτοπη μάτων αύτών. 
Καί δρίσκουν πώς δημιουργός 
το’υς εΐναι ή ελλειψη πίστης έκ 
μέρους ένός μεγάλου άριθμοΰ ή- 
θοποιών καί δεύτερον ή Ελλειψη 
άλληλέγγύης μεταξύ τής όλότη- 
τας τών ηθοποιών. Κι’ άκόμη ή 
μή καιτανόηση έκ μέρους μερικών 
αύτοχειροτονηθέντων ή εύνοηθέν- 
των άπό τήν τύχη 'πρωταγωνι
στών, πώς θέατρο δέν θά πή άτο- 
μον ή άτομα, άλλά σύνολο.

'Ένας ήθοποιός άξίας δέν έκθέ- 
τει σέ κανένα κίνδυνο τά καλλι
ΤFyuiKdc το υ  κ ε φ ά λ α ια  μ έ  τό  νά  iu-
φονίοΟί] σέ μιά σκηνή οΙουίίήτιοτΕ 
είδους θεατρικού έργου, μέ ήθο
ποιούς κατωτέρους του. Άντίθετα 
μάλιστα· Τοΰ παρέχεται ή εύκαι
ρία άπό τό ένα μέν μέρος νά έ- 
πιδείξη τήν ύπεροχή τής τέχνης 
του κι’ άπά τό άλλο νά συνδράμη

μέ τήν έπιδολή του καί τό κΰρος 
του κ’ ένα ή καί περισσότερους 
συναδέλφους του. Δηλαδή αύτό 
τοΰτο τό θέατρο. Γ ιατί ήθοποιός 
πού δέν έταξε τόν έαυτό του ύπη- 
ρέτη τών άτομικών φιλοδοξιών 
του, άλλά τής θεατρικής ιδέας, ό
χι μόνον καθήκον, άλλά καί συμ
φέρον έχει νά συμδάλ{| στήν Ανά
δειξη όλων τών δυνάμεων, πού δι
αθέτει ένας θίασος, δεδομένου ότι 
έτσι προάγεται τό θέατρο σάν θέ
ατρο. Καί τόν εύχάριστο άντίκτυ- 
πο τής γενικής προόδου τοΰ θεά
τρου, φυσικόν είναι πρώτοι νά δο
κιμάσουν οί άξιοι έργάτες του.

Ήθοποιός πού έφρόντισε νά κα- 
τοχυρώση τήν προνομιακή θέση 
του στό θέατρο μέ συμδόλαια, δέν 
εΤναι πραγματικός καλλιτέχνης. 
Είναι ένας κοινός έπαγγελμα- 
τίας. Κι’ άπό έπαγγελματίες δέν 
έχει άνάγκη τό θέατρο. Γκ/ίϊ τό 
θέατρο πρώτα εΐναι ίδέα. ’ Ιδέα δέ 
καί έπάγγελμα εΐναι δυό παράλ
ληλες γραμμές. Καί μέ παιράλλη. 
λες μόνον γραμμές δέν στηρίζε
ται κανένα οικοδόμημα, περισσό
τερο δέ άπό κάθε άλλο τό θέα
τρο, πού είναι ή συνισταμένη τών 
προσπαθειών, άγώνων, καταλάνω. 
σης ψυχικών καί σωματικών δυ
νάμεων, άγκομαχητών, χαράς, 
διονυσιασμού τραγουδιοΰ, μεθυ
σιού ένός όλόκληρου κόσμου άν
θρώπων. 'Όμως όταν άπό τόν κό
σμο αύτό τών άνθρώπων λείψη ή 
άγάπη, ή άλληλεγγύη, τό άγκά- 
λιασμα, οΐ όραματισμοί γιά ένα 
καλύτερο αϋριο, τό κοινό ξεκίνη 
μα γιά τήν κατάκτηση τής νί
κης, μοιραία τό θέατρο άπό ιδέα 
.καταντά σ’ ένα ταπεινό έπάγγελ
μα καί οί ήθοποιοί άπό καλλιτέ
χνες, κοινοί έπαγγελματίες, πού 
τά ιδανικά τους καί ή φιλοδοξία 
τους ξεκινάνε άπό τόν έαυτούλη 
τους και σταματάνε πάλι στόν έ
αυτούλη τους.

Μέ τιμωρίες, όπως έζήτησεν ό κ. 
Ρόδάς, δέν διορθώνονται κακά 
τόσο δαθειά ριζωμένα. Γ  ιά νά ί- 
σΧ^οτ) τό βαθύτερο πνεΰμα τοΰ 
νόμου, πρέπει νρ  τ.οοϋπάρξ,η άνά- 
μεσώ σχύ^ 'κόσ^9>\ν·ΐ ηΒο.Ηιών (τό 
βαθύτερο νόημα τής θεατρικής 
τέχνης. Κι’ ένα τέτοιο πράγμα, δυ 
στυχώς, δέν φαίνεται νά κατευθύ- 
νη καί νά έμπνέη τά ιδανικά ένός 
όχι μικροΰ άριθμοΰ ήθοποιών.

θ. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ
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Ή  κυ^ία Άνδρεάδη καί ό θία

σός της έκαναν τήν έναρξιν τών 
παραστάσεων τοΰ «’Ανεξαρτήτου 
Καλλιτεχνικού ’Οργανισμού» τής 

'διαλεχτής καλλιτεχνικός, ατό θέα
τρό της τής πλατείας Κυριάκού 
τήν προπερασμένη Παρασκευή 
(μόλις ό ίδ:οτροπώτατος φετ:ΐ- 
νός ’Ιούνιος τό έπέτρεψε) μέ τον 
«Π νμαλίωνα». Είνε ένα άπό τα 
πιό πνευματώδη καί περισσότε
ρο... έγγλέ$»κα έργα τοϋ Μπέρ- 
ναρ J  j j ,  παιχθέν γι-: πρώτη φο
ρά στό Λονδίνο πρό είκοοι έπτά 
έτών κ».ί... (κακοποιηθέν τότε) τό 
πρώτον έν Έλλάδι άπό κάποιο Θί
ασο «νέων» σ’ ένα Θεατράκι τών 
Έξαρχείων, τήν «Άτλαντίδα» κά-

Η Α Φ ΙΞ ΙΣ  ΤΗΣ κ. Κ Ο ΤΟ Π Ο Υ Λ Η  ΣΤΗΝ Θ ΕΣ ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η
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λα μετέχοντος τότε τοΰ θιάσου 
αύτοΰ καί τοϋ κ. Φαρμάκη, πού ά- 
νηκει ήδη και από καιρόν είς τόν' 
θίασον τής κυρίας Άνδρεάδη.
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ΤΟΥ κ. Ο. Δ . Κ Λ Ρ Υ Ω Τ Λ Κ Η
Ψηλό κ’ έπιδλητικό στήν έμφάνι

σι, μέ πλατύ τό μέτωπο, έγκρατή
κι’ αυστηρό στίς κινήσεις, μέ έκ

φραση ήρεμη ποΰ οΰτε στιγμή δέν 
πρόδιδε τής έσωτερικές άνησυχίες 
τοΰ μεγάλου δημιουργού, έτσι κα- 
τώρθωσα νά συγκροτήσω στή μνή
μη μου τόν Ρ ιχάρδο Στράους δταν 

έδώ καί δέκα τρία χρόνια τόνπρω- 
τοεΐδα νά διευθύνη στό Στάδιο δυό 
συμφωνίες τοΰ Μότσαρτ καί δικά 
του έργα.

Σήμερα ποΰ συμπληρώνει τά 75 
χρόνια όλόκληρη ή Γερμανία γιοο- 

ι τάζει μέ πανηγυρικές συναυλίες καί 
διαλέξεις, ένω ό παγκόσμιος Τύπος 
και τά περιοδικά άφιερώνουν άρ
θρα καί μελέτες γιά τό έργο τοϋ 
μεγάλου συνθέτου, ποΰ μαζί μέ τόν 
Πφίτσνερ θεωρείται σήμερα ό θε- 
ματοφύλακας τής Βαγνερικής πα- 
ραδόσεως στή Γερμανία.

Φανατικός όπαδός τών θεωριών 
τοΰ Νίτσε έπεζήτησε νά πραγματο
ποίηση στή μουσική τίς φιλοσοφι
κές των ιδέες, δημιουργώντας τόν 
«Ύπερμουσικό»'ποΰ ό Γερμανός φι
λόσοφος ώνειρεύτηκε στό σύγγρα
μμά του «Πέρα άπό άπό τό καλό καί 
τό κακό». Στό έργο του, ποΰ ά» 
πλίονεται σ’ δλα τά μουσικά είδη 
άπά τά λίντερ καί τήν δπερα ώς 
στήν μουσική δωματίου καί τή συιι- 
φωνια συναντάς τά πιό έτερόκλιτα 
στύλ άπό τόν κλασικισμό ώς στό 
ρωιααντισμό καί τόν ρεαλισμό. Μου 

σικός περιγραφικός καί προγραμ
ματικός στήν «συμφωνία τών 'Ά λ 
πεων», στή φαντασία «άπό τήν Ίτα- 
λ·α» καί τόν «Δόν Κιχώτη», γίνεται 
ύπερρωμαντικός καί ρεαλιστής εις 
τον «Ντόν Ζουάν» καί τόν «Τίλλ 
Οϋλενσπίγκελ» καί μεταφυσικός 
στόν «Θάνατο καί μεταμόρφωση». 
Ά>λοτε πάλι στή «Ζωή ένός η
ρώα» στόν *Ζαρατούστρα» καί στή 

«συμφωνία ντομέστικα» υψώνει τόν 
ίδιο τάν έαυτό του στόν «ούρανΟ 
τών ιιενάλων ήρώων» τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου καί τοΰ Ναπολέοντα.

Ή  έμπνευσή του εΐνε πλούσια καί 
ρωμαλέα, όχι δμως τελείως άπηλ- 
λαγμένη άπό στόμφο καί μακρυ- 
γορίες. Οί αρμονίες του πότντοτε 
κλασικές δέν πρσθέτουν τίποτα και 
νούργιο στό έργο του, άντίθετα μέ 
τήν δλη λάμψη καί χρώμα ένοιοχή- 
στοωση στήν όπο'ά ό Στράους ά- 
ναδεικνύεται μεγάλος τεχνίτης καί 
νεωτεριστής.

Άπ’ δλα τά είδη τής μουσικής 
ποΰ άπασχόλησαν τόν Στράους, 
στό συμφωνικό ποίημα καί στό μου-

σικόδραμα άποκαλύπτεται έντονώ- 
'τερα ή καταπληκτική μεγαλοφυΐα 
τοΰ συνθέτη, γιατί καί στά δυό αύ
τά είδη έχει γράψει άληθινά άρι- 
στουργήματα, παίρνοντας σάν πρό
τυπα τόν Λίστ γιά τό συμφωνικό

Ό  Ριχάρδος Στράους

ποίημα καί τόν Βάγνερ γιά τήν 
όπερα. Άπό ένα του ταξίδι στη 
Ρώμη καί τήν Νεάπολι τφ 1886 
έμπνέεται τη συμφωνική φαντα
σία «άπό τήν ’Ιταλία», στήν ό
ποία άποδίδει μουσικά τίς έντυπώ- 
σεις του άπό τά έ(Λείπια τής Ρώ
μης τίς μαγευτικές άκτές τοΰ 
Σορρέντο καί τή λαϊκή ζωή τής 
Νεαπόλεως. ξνα χρόνο άργότερα 
Υράφει τό πρώτο συμφωνικό του 
ποίημα, τόν Μάκβεθ, καί τώ 1888 
τόν περίφημο Ντόν Ζουάν, έμπνευ- 
σμένο άπό τό ομώνυμο ποίημα τοΰ 
Αέναου· στή σπινθηροβόλο αύτή 
παρτισιόν ό Στράους δίνει άνάγλυ- 
φη τή μορφή τοΰ ϋπερρωμαντικοΰ 
ήρωα του ποΰ ένώ όνειρεύεται ν’ 
άγκαλιάσΠ δλη τήν άνθρώπινη χα
ρά, πεθαίνει νικημένος κι’ άπογοη- 
τευμένος. Τόν ϊδιο χρόνο συνθέτει 
τόν «θάνατο καί τή μεταμόρφωση» 
άπάνω σ’ ένα ποίημα τοΰ Άλεξ. 
Ρίττερ, ποΰ θεωρείται σήμερα άπό 
πολλούς τό άριστούργημα στό εί
δος αύτό τοΰ Στράους. “ Ολο συγ
κίνηση καί μεγαλοπρέπεια, μέ ένό- 
τητα στή μόρφή μοναδική, δίνει στό 
.ποίημα αύτό μέ τίς υποβλητικές 
άρμονίες καί τή πολύχρωμη έγορχή- 

4 Σ υνέχεια είς τήν 6ην σελίδα̂

Ο «Πυγμαλίων» είνε τό έργον 
τοΰ Σόου τό όποιον   δπως γρά
φει ό ίδιος ό συγγραφεύς του στόν 
πρόλογον τοΰ βιβλίου — «είνε ά- 
κατανόητον έξω άπό τό Λονδΐνον 
έφ’ ©σον δέν υπάρχουν τά ξεχω
ριστά εκείνα φωνητικά σύμβολα» 
πού θά έπέτρεπαν ν’ άποδίδεται 
όπως πρέπει ό τρόπος τοΰ προφέ- 
ρειν τ’ άγγλικά τής ήρωΐδος.

’Αληθινά, τόσον τής, Έλικας 
Ντουλίτλε πρό πάντων, όσον και 
τών άλλων έπεισοδιακών ρόλων 
τοΰ έργ>υ ή προφορά καί οί ιδιω
τισμοί είνε απαραίτητοι γιά νά έ- 
ξηγηθοϋν' Τΐό ένδιαφιίρβν τοϋ 

γλωσσολόγου καθηγητοΰ νά τούς 
παρακολουθή σημειώνων τά λόγια 
των. Καί ή ίκανότης του νά κατα- 
λαβαίχ^η άπό τήν προφοράν των 
τή... συνοικία τοΰ χωριοΰ τών Βρε- 
ταννικών Χήσων άπό τό όποιον ό 
καθένας τους κατάγεται. Νά 
δοθή συνεπώς τελικώς ή «τοπική 
ατμόσφαιρα» τοΰ προλόγου καί ό
χι λίγων, οϋτε τών λιγώτερον 
χαρακτηριστικών σκηνών τοΰ έρ
γου παιγμένου, είνε άδύνατο 
σχεδόν χωρίς τήν λήψιν ειδικών, 
εϊδικωτάτων φροντίδων', άπό τόν 
σκηνοθέτην', άκόμα καί «τήν ’Αγ
γλία. Τήν παρατήρησιν τήν κά
νει ϊσα . ϊσα στό τελευταίο φύλλο 
τών «Κυριακάτικων Τάϊμς» ό θεα 
τρικός τους κριτικός. Λα,μβάνει ά- 
φορμή άπό τό γεγονός 'ϋτι σχεδόν 
τήν ϊδια μέρα μέ τήν κ. Άνδρεά
δη έδώ, άνέβα$ε καί στό «Χαίϋ- 
μάρκετ» του Λονδίνου τόν «Πυγ- 
μαλίωνα» τοϋ Σοου ό θίασος τής 
Μάργκαρετ Ρώλιγκς πού έ^ωντά- 
νεψεν έκεΐ τήν Έλί$α (μέ Χίγ- 
κινς τόν Μπά^ιΧ Σίδνεϋ, γέρω 
Ντουλίτλε τόν Γεώργιο Μέριτ, 
συνταγματάρχη Πίκεριν τόν Λι- 
οΰις Κάσσον, κυρίαν Πήρς, οίκονό
μον, τήν Ντόρα Γκρέγκορθ καί 
γρηά κυρία Χίγκινς τήν’ κυρία 
Ελλεν' Χέϋ), Δέν' εΐνε διόλου ύ

περβολική ή παρατήρησις αύτή τοΰ 
Αγγλου κριτικοΰ άν ληφθή ύπ’ ο- 

ψιν ότι ή φράσις πού θέλει, έξα
φνα νά πή «άν κάνατε τό καθήκον' 
σας ώς πρός αύτόν οπως έπρεπε 
σά μητέρ^» προφερομένη σέ τίμια 
άγγλικά άκούεται περίπου : «ϊφ 
γιοΰ χάντ ν'τόν' γιοΰα (ρ) ντιοΰτυ 
μπάϋ χίμ a j αϊ μόδε (ρ ) σούλντ» 
ένώ ή ϊδια φράσις στό έργο πρέπει 
νά προφέρεται άπό τήν Έλί$« 
Ντουλίττλε περίπου ώς <(Φ’ yicu 
’ντάον γιάαρ ντιότυ μπάϋ ’μ’ϊ  αϊ 
μόδα σούν'τ»!!!

©ά έχρειά$ετο συνεπώς ιδιαίτερη 
προσοχή, προσφυγή οτ* διάφορα ι
διώματα τών διαλέκτων τής γλώσ 
σης μας, γλωσσολογική δουλειά με 
γάλη, γιά νά κατορθωθή νά άπο- 
δοθή έλληνιστί ή άτμόσφαιρα τήν 
όποιαν άπαιτεί άπό τής παραπάνω 
πλευράς τό έργβν μεταφρα^όμενον 
καί παι$όμενον έδώ. Αύτή ή ερ
γασία δυστυχώς δέν κατεβλήθη 
οϋτε καν' προσπάθεια νά έπιχειρη- 

( Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα), ι
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ταν δυνατό νά φαντασθής τόν σύγ 
χρονο έλληνικό κόσμο νά ή̂ καί 
νά σπουδά^η κάτω άπό τίς μαρμα- 
ροκολώνες καί τ’ άετώματα τοϋ 
Παρθενώνα καί τών άλλων μνη
μείων τής άρχαίας Ελλάδας, θά
ταν μπορετό νά δής μπροστά σου 
ολοζώντανη τήν εικόνα τών δύο 
πνευματικών κέντρων (άπό τά 
πολλά) τής Αγγλίας, τοϋ Καίμ-
fr.<V vy) rn- ̂   V
τοδεχτηκαν στα μικρά, άίλλά καλ
λιτεχνικά τους θέατρα τή μεγα
λειώδη έλληνική δημιουργία, τήν 
πεμπτουσία τοΰ δραματικού λόγου 
καί τό άπόσταγμα τής μελέτης 
καί τής προσεγμένης έκφρασης 
τών Ελλήνων ύποκριτών πού κά
τω άπό τήν έμπνευσμένη μπακέ- 
τα του σκηνοθέτη τους κ. Δ. Ρον- 
τήρη δώσανε οϋτε περισσότερο, 
ούτε λιγώτερο τόν έαυτό τους.

Γιατί αύτός ό έαυτός μας, ό έλ- 
ληνικός έαυτός μας, ό γεμάτος 
πλούσια χαρίσματα καί περηφά- 
νεια πού δέν κάμπτεται μπροστά 
σέ κανεναν' εθνισμό, ό εαυτός μας 
πού έχει κρυφά τά σημάδια τής ά. 
ξίας του κι’ όλο τόν καταφρονού
με καί δέν τόν προσέχουμε καί 
τόν παραμελούμε καί τόν άδικοϋ- 
με πολλές φορές, τώρα συγεντρω 
μένος στό πρόσταγμα τής άδολης 
αίσθαντικότητάς του, άπέδωσε τό
!,^ϊ Ι!·<ΪΒ1^ίί’. ?v jv  Ay,
ρουσιασε εκείνο πού είναι. Καί 
τά δυό πνευματικά κέντρα τό Καί. 
μπριτζ καί ή ’Οξφόρδη, πού δπως 
είπα καί στήν άρχή είναι κομμά
τια άτόφια τής μεσαιωνικής ’Α γ 
γλίας πού διτηρήθηκαν ανέπαφα 
καί μέσα σ’ αύτά κινούνται οΐ σύγ 
χρόνοι άνθρωποι, τά δυό πνευματι 
κά αύτά άνθη, ξαναλέω, δπου ή 
ί?ωή κυλάει παλμική καί χιλιόχρω 
μη, άνοιξαν' τά ροδοπέταλά τους

καί πήραν μέσα τους τό χυμό τοΰ 
άρχαίου έλληνικοΰ πνεύματος ά
πό τό όποιο είναι ποτισμένες έδώ 
δλες οί μορφωμένες είς τά πανεπι 
στήμια τοΰτα ψυχές. Καί λέω ψυ
χές γιατί δέν μπορείς νάξεχωρί- 
σης ήλικία καί πρόσωπα. Είδα γέ
ρους κθηγητάς, μετά τήν παρά
σταση, σφριγηλούς καί δροσάτους, 
ϊδια παιδιά, χαρούμενα νά μάς 
σφίγγουν τά χέρια καί νά μάς κρα 
τανε τούς ώμους, κυττά^οντάς μας 

e *αλλοιως να μάς ι#υνε τά λόγια 
πού νοιώθαν στήν ψυχή τους. Κ ι’ 
αυτό το φαινόμενο μοϋδωσε νά 
καταλάβω πόσο άπαραίτητη ήταν 
ή άπαρχή αύτή, τής παράστασης 
δηλ. μιάς άρχαίας τραγωδίας, για
τί είμαι βέβαιος πώς μολονότι έ
χουνε δίί πολλούς ξένους καί δι
κούς τους θιάσους νά έρμηνεύ- 
ουν άρχαΐες τραγωδίες _  δπως 

( Σ  υνέχεια είς τήν 6ην σελίδα) ■

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΒΑΟΜΑΑΟ!

Σ ’ Α Υ Γ Ο  Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ο ΥΜ Ε
κ. Μ. Ρόδάς στό άρθρο τοι)

Ο γιά τό έπεισόδιο Δημητρίου— 
Μανέλη, πού έδημοσίευσε στό 

«Ελεύθερο Βήμα» θίγει καί τό $ή 
τημα τών μισθών τών πρωταγωνι
στριών τής έπιθεωρήσεως, ποΰ 
τούς βρίσκει τόσον ηγεμονικούς, 
ώστε νά έπιβάλλεται ή επέμβασή 
τοΰ Κράτους γιά νά ρυθμισθοϋν 
μέ πνεΰμα κάποιας δικαιοσύνης.

Σ ’ αύτό διαφωνοϋμεν άπόλυτα 
μέ τόν κ. Ρόδάν. Καί είμαστε βέ
βαιοι πώς κι’ αύτός θά συμφωνήση 
εκ τών ύστέρων' μα$ί μας, άρκεΐ 
νά λάβη ύπ’ δψιν πώς ή δράση μι. 
άς σουμπρέττας ή μιάς «ντι$έί» 
τής έπιθεωρήσεως είναι πολύ πε* 
ριωρισμένη. Μέ τήν έμφάνισή 
τής πρώτης ρυτίδας στό πρόσωπο 
ή τής πρώτης άσπρης τρίχας στό 
κεφάλι είναι ύποχρεωμένη ν'’ ά- 
ποσυρθή άπό τή σκηνή, ένώ μιά ή
θοποιός τής πρόβας, μπορεί μιά χα
ρά νά δρά καί νά θαυματουργή ά
πάνω στή σκηνή καί στά πενήντα 
της καί στά εξήντα της.

Α Ρ Χ ΙΣ Ε  ΚΑ Ι ΘΑ ΤΕΛ Ε ΙΩ ΣΗ

Γ εμάτος άπό άλήθειες ό χαιρετι
σμός, πού ή κ. Μαρίκα Κοτο-' 
πούλη έκανε -πρός τό κοινό της 

Θεσσαλονίκης μέ τήν ευκαιρίαν τής 
ένάρξεως τών παραστάσεων τοΰ 
θιάσου της.

«“Οταν έκεΐ στό Παρίσι—είπε κον 
στ’ άλλα ή μεγάλη μας καλ'λιτέ- 
χνις — μοΰ ζήτησαν νά μιλήσω 
στόν ραδιοφωνικό σταθμό αίσθάν
θηκα τήν άνάγκη νά πώ αύτά πού 
τόσο καλά ξέρανε καί άναγνώρΐ' 
ζαν οί κύκλοι των διανοουμένων 
της Γαλλίας. “Οτι ή τέχνη καί τά 
γράμματα ιβρήκαν τό μεγάλο καί 
στοργικό προστάτη τους στό πρό
σωπο τοΰ Έθνικοΰ μας Κυδερνή. 
τη. Ποτέ σ’ δλη τή μακρά διαδρο- 
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ΤΟ ΕΡΓ.0 
ΓΟ Υ ΝΙΑΛΑΚΑΣΗ
ΤΟΥ Κ . Μ. Α Δ ΡΑ ΣΤΟ Υ
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  ΤΟ Υ ΕΝ Σ ΙΚ Α ΓΩ  ΣΥ Ν ΕΡΓΑ Τ Ο Υ  Μ Α Σ
ΣΊΚΑΓΟΝ, ’ Ιούνιος. — Τό φαν

τασμαγορικόν θέαμα πού παρουσι- 
άσθη' άπό τής τελείας σκηνής 
τοΰ Σικάγο Σίδικ 'Όπερα, τήν 
έσπέραν τής παρελθρύσης Κυρια
κής κάθε άλλο παρά τό μελόδρα
μα «Μάρκος Μπότσαρης» τοΰ Ζα- 
κυνθίου μουσουργού Παύλου Καρ? 
ρέρη ήτο, κάθε άλλο παρά «Μάρ
κος Μπότσαρης». Δέν μπορεί κα
νείς νά άρνηθή παρ’ δλα αύτά, ότι 
τό εύχάριστον γεγονός τής συγκεν 
τρώσεως διακοσίων περίπου , κορι- 
τσιών καί παιδιών 'τής νέας μας
γενεάς, καί ή πειθαρχημένη πα· 
ρουσίασίς των είς διαφόρους παν- 
τομιμικάς σκηνάς, ή είς άπλάς έν- 
τυπωσιακάς σκηνάς, αύτό καθ’ 
έαυτό ήτο ϊν κατόρθωμα.

Τίποτε άλλο άπό μίαν άνθολογί- 
αν μουσικήν λαμπρώς ένορχηστρώ- 
μένην άπό τόν διευθυντήν τής όρ
χήστρας καί παλαίμαχον μουσικόν 
κ. Νικόλαον Βαρζόν, τίποτε άλλο 
άπό πειθαρχημένην παρουσίασιν 
δύο έκατοντάδων παιδιών καί κορι- 
τσιών, άριστα τοποθετημένων έπί 

τής άχανοΰς σκηνής ύπό τοΰ 
παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτου κ. 
Phillip Fein. Αύτά τά δύο πλεονε
κτήματα, μαζί μέ δύο καλλιτεχνι
κός άποκαλύψεις — γ ιά  τίς όποιες 
θά μιλήσουμε παράκάτω — έν συν 
δυασμώ μέ τήν ύπέροχον σκηνήν, 
άπό τήν όποιαν δέν λείπουν οί πο
λυποίκιλοι χρωματισμοί τών φώ
των, οί πλούσιες, οί πλουσιώτατες 
σπετσάτες τής όπερας τοΰ Σικά
γου, τά χίλια-δυό μικροπράγματα 

τής άτμόσφαιρας τοΰ θαυμασίου 
θεάτρου, δλα αύτά μαζί έδωσαν ώς 
άποτέλεσμα νά «περάσουν μιά ευ
χάριστη βραδυά^ δλοι δσοι έπήγαν 
είς τά μελόδραμα, τήν έξτραδαγ-
κάνζα—δπως θέλετε πέστε την πού

παρουσιάσθη τήν περασμένη Κυ
ριακή τό βράδυ είς τό Σίβικ 'Ό 
περα Χάουζ, ύπό τήν αίγΐδα τών 
δύο Κοινοτήτων «Εύαγγελισμός» 

καί «“Αγιος Δημήτριος» καί ύπό τό 
γενικόν πρόσταγμα τοΰ βαρυτόνου 
κ. Γιάννη Φαρδούλη.

’ Αν καί δσοι έπήγαν νά ίδοΰν 
τόν «Μάρκο Μπότσαρη» καί δέν 
τον εΐδον, άν καί δσοι έπήγαν νά 
ακούσουν τήν μουσικήν τοΰ Παύ
λου Καρρέρη καί δέν τήν ήκουσαν, 
άντί νά δυσάρεστη θοΰν, έφυγαν κα-ι 
τευχαριστημένοι...διότι ε!δον δια
κόσια παυδιά καί κορίτσια ντυμένοι

ώς τσολιάδες καί δλαχοποΰλες, 
διότι ήκουσαν μιά συλλογή άπό 
διάφορα γνωστά καί λεδέντικα 
μουσικά τεμάχια, άριστα συναρμο- 
λογημένα καί δλα αύτά-παρουσια- 
σμένα μέσα σέ ένα άλησμόνητο 
πλοΰτο φωτός, σκηνικών, θεατρι
κών άντικειμένων καί στολών, ιδί
ως στολών.

Τό γιατί τό πολυπρόσωπο έκεΐ
νο γκρούπ, πού προγυμνάζετο δέκα 
έβδομάδες, δέν τραγούδησε έστω 
καί ένα μουσικό κομμάτι, τό γιατί 
πετάχθηκαν μέσα στό έλληνοπρε- 
πεστατο περιβάλλον δύο κορδακί- 
δες, δύο χορεύτριες άκατανόμα- 
στων χορών ένδεδυμέναι μέ στολήν 
της Ευας, τό γιατί έστω καί μέ 
μουσικήν ύπόκρουσιν δέν παρουσι- 
άσθη άπαραίτητο μέρος τοΰ λιμ-

πρέττου σέ πρόζα, αύτά εΐνε οη- 
έμεΐς δέν μποροΰμε νά 

εξηγήσουμε. Ήταν άπαραίτητα γιά 
νά βγή ή δουλειά πέρα, δπως-δ- 
πως;

’EKfrvo πού πρέπει νά σημειωθή 
ιδιαιτέρως εΐνε τό άποκαλυπτικόν 
γεγονός τής παρουσιάσεως δύο νέ- 
ων_ καλλιτεχνικών ταλέντων. Τό 
πρώτον καί μεγαλύτερον ήτο ή 
πρώτη άπό σκηνής έμφάνισις ένός 
νέου, νεωτάτου παιδιοΰ άπό τά 
Ντητρόϊτ, τοΰ βαρυτόνου Γεωργίου 
Μπακιρτζή, έτών 19, υίοΰ τών έκ 
Κωνσταντινουπόλεως κ. Χρήστου 
και Παναγιώτας Μπακιρτζή. ’Άν 
καί ηναγκάσθη ό ί'έος αύτός νά 
τραγουδήση δύο άριες, τοΰ Παλαι

ών Πατρών Γερμανού είς ,νάτες βα
χ Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

*Η άρμοδιότης τής

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΕΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ

Δέν έχω ύπ’ δψει μου καί δέν 
ξέρω τι λέει τό συμβόλαιο πού έ
χει ύπογραφή μεταξύ τής ήθοποιοΰ 

πρωταγωνστρίας («ρωμαντσιέ- 
ρας») δεσποινίδος Ρίτας Δημη
τρίου καί τοΰ κ. Μακέδου, θιασάρ- 
χου τοΰ «Λυρικοΰ».

Δέν ξέρω έπίσης τί λέει τό μί- 
τά^ϋ τού ήθοποιοΰ κ. Μανέλη καΐ 
του αύτοΰ ώς άνω θιασάρχου ύπο- 
γραφέν συμβόλαιο. Δέν ξέρω κάν 
έάν ύπαρχη τέτοιο συμβόλαιο.

Άλλά τό ζήτημα πού μάς απα
σχολεί δεν εινε το προκϋψαν με
ταξύ τοΰ Θιασάρχου καί τής δνίδος 
Δημητρίου. Έκεΐ φυσικά έχει Θέ
σιν τό «συμβόλαιό τους» καί άπο 
τήν όρθήν ερμηνείαν αύτοΰ έ- 
ξαρτάται καί ή όρθή λύσις τής με. 
ταξύ των _  καθαρώς επαγγελμα
τικές— διαφοράς.

Καί βάσει αύτοΰ τοΰ συμβολαίου 
φαίνεται πώς αύτοί — θιασάρχης, 
«ρωμαντσιέρα» — έλΓ σαν τό $ήτη- 
ι̂ά τους κατά τόν τρόπο πού τούς

’Επιτροπής άδείας

ΤΟΪ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
"  U A IIJ I

I. ΑΡΚΕΝΙΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
συνέφερε — φυσικά — έστω κΓ άν 
ή λύση πού έδωκαν άφήκε έκτε- 
θειμένον καί άπροστάτευτον τον 
κ. Μανέλη.

1 ό ζήτημα πού Θά έπιχειρήσω- 
μεν ήμεις ‘νά λύσωμεν έδώ είνε 
τό μεταξύ τών δύο καλλιτεχνών, 
τής δίδος Δημητρίου καί τοϋ κ. 
Μανέλη, προκϋψαν.

Τό ζήτημα «ύτό φυσικά — καί 
κατά τή δική μου γνώμη — δέν έ
πρεπε νά δημιουργηθή μεταξύ δύο 
μορφωμένων καί πολιτισμένων καί 
νέων άνθρώπων, δύο συναδέλφων 
συνεργασμένων, δύο καλλιτεχνών 
τέλος μέ περισσότερες άξιώσεις 
xoci ανώτερες φιλοδοξίες

Κι άν έπί τέλους έδημιουργή. 
θη κάποια διένεξις μεταξύ τους έ
πρεπε βάσει τής συναδελφικής ά- 
βροφροσύνης καί μέ κάποια άνω- 
τερότητ : έξεταξομένη ν’ άπεσοβή- 
το καί νά μή έφθανε στό σημείο 
ποϋ έφθασε, ώστε ν’ άσχοληθή μ’

((Συνέχεια είς.τήν 4tjV σελίδα)

Ό  ποιητής Μιλ. Μαλακάσης 
γεννήθηκε στό Μεσολόγγι τό 
1870. Μικρός, σέ ήλικία 5 χρο
νών, έγκατεστάθη μαζί μέ τήν οί, 
κογένειά του στήν Αθήνα, καί ά
φοΰ τελείωσε τό γυμνάσιο παρη- 
κολούθησε Νομικά στό Πανεπι, 
στήμιο. "Υστερα ταξίδεψε κι’ έ
μεινε άρκετά χρόνια στό Παρίσι, 
Έ κ ε ΐ συνεδέθη στενά μέ τόν με
γάλο Ελληνογάλλο ποιητή, τόν 
Ζάν Μορεάς, κΓ έγινε μέλος τοϋ 
φιλολογικοΰ του κύκλου. 'Όταν 
γύρισε στήν ’Ελλάδα, έμεινε, ό- 
ριστικά πιά, στήν Αθήνα. Τό 1924 
τι.μήθη<κε -μέ τό Αριστείο Γραμ
μάτων καί Τεχνών τοΰ Υπουργεί- 
ου Παιΐδείας καϊ τά τελευταία 
χρόνια εΐνε Πρόεδρος τής ‘Εται< 
ρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Ολο σχείδόν τό ποιητικό του 
έργο -  γιατί ό Μαλακάσης -δέν 
έγραψε παρά μόνο ποιήματα -  
εΐνε συγκεντρωμένο στίς πέντε 
συλλαγές του: Τά «Συντρίμμα
τα», τήν πρώτη του συλλογή πού 
τήν έξέδωοε τό 1898 σέ ήλικία 28 
χρονών, τίς «’Ώρες» πού τίς έξέ- 
δωσε κι’ αύτές τόν ϊδιο χρόνο. Τά 
«πεπρωμένα» τό 1909, τούς «Ά . 
σφάδελους» τό 1918, καί τέλος τά 
«Αντίφωνα» τό 1921. Έξέδω-σε έ
πίσης, -μεταφρασμένες άπό τά 
γαλλικά τίς «Στροφές», τή γνω
στή συλλογή τοθ Ζάν Μορεάς. 
Τραγούδια τοΰ Μοολακάση μετα. 
φράστηκαν στήν γαλλική καί στή 
γερμοτνική γλώσσα.

Η -μικρή πατρίδα τοΰ ποιητοΰ, 
τό Μεσολόγγι, ύπήρξε, όπως πο
λύ όρθά γράφηκε, ή λυρική ά©ε- 
τηρία τοΰ έργου του. ’Ό χι μόνον 
γιατί σ’ αύτήν γεννήθηκε, άλλά 
περισσότερο γιατί τό Μεσολόγ/ι, 
χωρίς νά εΐνε ώς τοπίο -καί ώς 
πολιτεία ώραΐο, έχει ώστόσο ξε. 
χωριστή, δική του προσωπικό
τητα.

Άπ ’ τή μιά -μεριά ή Λιμνοθά
λασσα μέ τ’ άκίνητα νερά της, 
τίς καλύβες τών ψαράδων καί τήν 
άκτή, τή γεμάτη βοΰρκο, θαλασ
σινά χόρτα καί φύκια. Άπό τήν 
άλλη, ολόγυρα, τά ρουμελιώτικα 
βουνά μέ τά ποιμενικά τους χω
ριά. Κι’ άνάμεσα στούς δυό δια
φορετικούς αύτούς κόσμους, τή 
θάλασσα καί τό βουνό, τήν ψαρό
βαρκα καί τή στάνη, τό μικρό 
Μεσολόγγι μέ τά στενά του δρο
μάκια, ψαροχώρι μαζύ καί Βλα- 
χοχώρι.

Τέτοιο τό Μεσολόγγι, μέ τήν 
είδυλλαική, τή γραφική ζωή τών 
χρόνων έκείνων, άφησε ζωηρά χα
ραγμένη τήν εικόνα του στή, εύ- 
αίσθητη ψυχή τοΰ μι-κροΰ Μαλα- 
κάση. Τόσο ζωηρά χαραγμένη, 
πού οϋτε ή ζωή τής Αθήνας, πού 
είχε κι’ αύτή τά χρόνια έκεΐνα τό 
ιδιαίτερο χρώμα της, μπόρεσε νά 
τήν έξαλείψΐ). "Εχει πάντα γυρι. 
σμένα τά μάτια τής ψυχής στήν 
μικρή του πατρίδα, καί γ ι’ αύτό 
σιγά-σιγά άρχίζει νά γεννιέται 
μέσα του ή νοσταλγία γιά τό Με- 
σολόγγι κι’ ό πόθος νά συνεχίστ),
- (Συνέχεια είς τήν 4τ}ν σελίδα)1
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δέον νά ψέρχ) την Οπογραφήν 
του ΔιευθυντοΟ καί τήν 
σφραγίδα τοϋ περιοδικού. 

Ύπεύ^ινος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

μή της δέν πρόιοοψε ή Τέχνη παρά 
μόνο δταν τήν άγκάλιαζε τό Κρά
τος, τήν ύποστήριζε, τήν έξύψωνε. 
Καμμία λαμπρή έποχή θεάτρου δέ 
θά βρεθή πού νά μή φέρη τήν σψρα 
γίδα ένός μεγάλου άρχηγοΰ. Καί 
ή άναγέννησι αύτή πού ζοΰμε θά ά- 
ναφέρεται στήν Ιστορία τής Τέχνης 
σάν έποχή τοΰ Ίωάννου Μεταξά. 
‘Ο έμπνευσμένος ’Εθνικός Κυβερνή 
της ένοιωσε τήν σπουδαία συμδολή 
τοϋ θεάτρου στήν κοινωνική καί 
πνευματική άνάπτυξι τοΰ “ Εθνους. 
ΙΤό έβγαλε άπό τό οικονομικό χάος 
«αί τοΰ έδωσε άκόμη καί τήν κα- 
τευθυνσι. πού Επρεπε νά πάρη, γιά 
νά δημιουργηθη μιά καθαρή'έλλη
νική τέχνη».

Καί ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη ά- 
κολουθώντας τό πρόγραμμα, πού 
χάραξε ό άρχηγός τοΰ σημερινού 
Κράτους άρχισε τίς παραστάσεις 
της μέ δυό έλληνικά έργα καί θά 
τίς τελειώση μέ ένα πρωτότυπο έλ
ληνικό έργο, ποΰ γιά πρώτη φορά 
θά παιχθή στή Μακεδονική πρωτεύ- 
ουσα τό «Μεράκι τοΰ άρχοντα, Το0 

Κ. Ν. Κατηφόρη.

ΕΚΤΟ Σ ΑΝ

Σ υνιστώμεν στούς άναγνώστες 
μας νά μή παραλείψουν νά δι
αβάσουν τήν άνταπόκρισή 

μας άπό τό Σικάγο· πού δημοσιεύ
ουμε σ’ άλλη στήλη.

Από τήν περιγραφή τής παρα- 
στάσεως τοΰ μελοδράματος «Μάρ
κος Μπότσαρης» στό Σικάγο προ
βάλλει έντονη καί έ’κδηλη ή φυσιο- 
γτ«ω.μία τοΰ κ. I. Φαρδούλη, πού 
ήταν Keel όργανωτής τής περίφη
μης αύτής παραστάσεως.

Ό  καλλιτέχνης κ. I. Φαρδούλης 
έκουτσούρεψε σπαρτίτο καί λιμ- 
Ττοέιτο, προσέθεσε μπαλλέττα μέ 
Βλαχοποΰλες, πού άνάμεσα σ’ αύ- 
Γές έξοοτέλυσε «δυό κορδακΐδες,

18 — 25 ’ Ιουνίου 1879 
—19 ’Ιουνίου. Αγγέλλουν οί εφη

μερίδες πώς ό Μ. Άρνιωτάκης θά 
πάη γιά τριάντα παραστάσεις στή 
Σμύρνη μαζί μέ τό Γ· Νικηφόρο, τό 
δημοφιλέστατο κωμικό, καί θά ’έγ- 
καινιάζανε καί ένα καινούργιο θερι 
νό θέοαρο.
—Χτές(18 Ιουνίου)ό «Μένανδρος» 
έπαιξε τ « Απολωλότα πρόβατα» 
τοϋ Τσικκόνι. Ό  Τσικκόνι εΐνε πρώ 
της γραμμής συγγραφέας δραμάτων 
οικογενειακών—κοινωνικών, πού πέ 
ρυσι_ ό «Μένανδρος» πάλι έπαιξε έ
να άλλο δικό του έργο, πιό γνωστό 
στό θέατρό μας, τό «"Ενσαρκον ά- 
γαλμα». Τον κύριο ρόλο τόν είχε 
παίξει ή Σοφία Ταδουλάρη. Στήν 
πρώτη του παράσταση ή Αικατερίνη' 
Βερώνη έπαιξε τήν 'Ερμηνία, μιά 
μικρή άνθοπώλιδα· ρόλο άσήμαντο. 
Τό έργο οιύτό τό έπαιξε άργότερα 
μ’ έπιτυχία ή Ε. Παρασκευοπούλου 
καί τό έπαιξε στά 1930 σέ μιά πα- 
ράστησή της μέ άλλους νεώτερους 
ήθοποιός στό «Κεντρικό» καί μέ 
τόν κ. Αγγελο Προδελέγγιο πού 
εΐχε κάνει τότε μίαν έντύπωση σ 
αυτό τό ̂  ρόλο. Τό έχω δει καί στήν 
Κοκκινιά, πρόπερσυ μέ τή δ. Δόξα 
καί μέ τόν κ. Σάνδη.

Εΐνε άπαραίτητο νά σημειωθή δ- 
τι τή μετάφραση' τήν έχει κάνει' νε
αρός. ό Μπάμπης "Αννινος καί σχε
τικά μέ τούς άλλους μεταφραστές 
της έποχής,  ̂ παρ’ δλη τήν καθα
ρεύουσα, πού τή διατηρούν καί δ
ταν τό παίζουν τώρα, ή μεταφρα
στική του αίσθηση κάνει έντύπωση 
κ« ι «Υωρίζει κανείς τό μελλοντι
κό αξιόλογο έργάτη τής λογοτε
χνίας. ’Αληθινός μεταφραστής, ύ- 
πεύθυνος, δχι άπροσδιόνυσος κα'ι ά
μουσος έρασιτέχνης.

Ιουνίου: «Άμλετ»—Διον.
Ταβουλάρης.

, 21 Ιουνίου: «Ό μυστηριώδης
δήμιος τής̂  Βενετίας», δράμα περι
πετειώδες άπό τά πιό γνήσια^τοΰ 
είδους του.

— 22 ’ Ιουνίου: «Ό Σχοινοβάτης» 
δραμα κωμικοτροτ/ικόν.

— 24 ’Ιουνίου: «Οί έρωτευμένοι» 
τοΰ Γολδονη. Στήν ίδια παράσταση 
δ ήθοποιός Σατγοινόπουλος άπήγ- 
γειλε τό «’ Ιτιά καί Δάφνη» τοΰ Α. 
Παράσχου. 5

— Ωστε σέ μιά έβδομάδα ό «Μέ
νανδρος» παίζει πέντε έργα, δλα έ- 
παναλήψεις.

— Στή Χίο ώς τόσο στίς 21 ’ Ι 
ουνίου δίνει τήν τιμητική του ό 
Άντ. Τασόγλους μέ τόν «Όθέλλο». 
*...μή δυνάμενος άλλως νά εύχαρι- 
στήσω τό εύγενές κιοινόν διά τήν 
πρός έμέ εΰνοιαν, άνέλαβον νά παί
ξω τήν λίαν δΰσκολον ύπόκρισιν 
τοΰ Μαύρου τής Βενετίας...», λέει 
στό τετρασέλιδο πρόγραμμα τής 
τιμητικής. Μετά τόν «Όθέλλο^ θά 
παιζότανε καί ή μονόπραχτη κωμω
δία: «Ό Σκύλος καί ή Γάτα»! 
Φαίνεται πώς τόν «Όθέλλο» τόν 
παίζανε πολύ κομμένο κι’ έτσι πε
ρίσσευε καιρός καί κέφι γιά κωμω
δία̂  στό τέλος. Καί γιά τό έξαιρε- 
τικό τής̂  βραδυας, μιά φορά πού 
ήτοτν καί παράσταση γιά τόν διευ
θυντή τοΰ θιάσου, κοαά τό πρό
γραμμα πάλι. «...τό θέατρον έσεται 
φωτοτγωγημίνον καϊ μυρτοστολι- 
στον!...».

— ‘Υπάρχει δμως μιά αγνότητα; σ’ 
καί ό στολισμός άλήθεια 

μδς δείχνει πώς τή θεατοική χαρά 
τήν αισθανόντουσαν πολύ πιό σω
στά ως πανηγΰρι, ώς Ιερή εύτυχία 
καί στολίζανε τό θέοττρο μέ σμυρ
τιές, δπως ναί τίς έκκληΐσίες, δτοτν 
γιορτάζανε.

Π Α Ν . Σ ΙΔ .

Η «ΑΛ Ι ΚΗ ΣΚΗΝΗ»
ΤΑ ΚΩΜΕΙΛΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΗΑ ΕΡΓΑ

►υό χορεύτριες άκατονομάστων χο
ρών, ένδεδυμένες μέ στολήν τής 
Είίοος», δπως παραστοπτικώτοπα 
γράφει δ άνταποκριτής μας, ένεφά- 
νισε τόν έαυτόν του Κολοκοτρώνην 
κι' έτσι έπαρουσίασε στό Ελληνι
κόν κοινόν τοΰ Σικάγου ένα κοττα- 
Οκευασμα, «πού δέν ήταν οϋτε δπε
ρα, ούτε μπαλλέττο, οΰτε παντομί- 
μα, ούτε -πρόζα· οΟτε έντυπωσιακές 
ίσκηνές, άλλά δλα μαζί άνακατωμέ- 
να μ’ Έλληνική μροσική καί άριστη 
σκηνοθεσία».

Απαλλάσσουμε προκαταδολικώς 
τον κ. 1. Φαρδούλη άπό τόν μάταιο 

, χόπο νά έ̂πικαλε.σθή|).τά yjapoKpof^- 
μδτα του κοίνοΰ ΰτΐέρ τοΰ έρ>¥>υ 
πού έπαρουσίασε. γιατί τά χειρο
κροτήματα δέν άπηυθύνοντο πρός 
τόν όργανωτήν τοΰ περιέργου αύτοΰ 
κατασκευάσματος, άλλά πρός τήν 
'Ελληνικήν φουστανέλλαν.

Εκτός άν ό κ. I. Φαρδούλης έμ· 
φανισθή διεκδικών καί τήν ίδιοκτη'· 
ciccv τής φουστανέλλας 111
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Α πόσπασμα έπιστολή ς ήθοποιοϋ 
πιρός έδώ φίλον συνάδελφόν 
του:

«Είμαι πολύ άπογοητευμένος άπό 
τό ντεμποϋτο μου στήν περιοδείαν 
μπουλουκίου. Καί τοΰτο γιατί έχω 
φθάσει άπό τήν Τρίτη τό άπόγευμα 
στό Μεσολόγγι καί σήμερα Πέμπτη 
άκόμη άγωνίζονται γιά νά κάνουν 
έναρξη, γιατί τό θέατρο στό όποιο 
έπρόκειτο νά παίξ/ουμε έχάθη! Έ  
ξηγοΰμαι:

»Από τή σκηνή έλειπε ή σκεπή, 
τό πάλκο καί ή «μπούκα» ύπήρχε 
δέ μόνο τό ύποδολεΐο. Τά σανίδια 
τής σκηνής είχαν χρησιμοποιηθή γιά 
νά καδουρντίση καφέ ό θεατρώνης, 
ό όποιος έχει καί τό καφενεΐον, ή 
δέ «μπούκα» είχε γίνει βάρκα," για
τί δ θεατρώνης εΐνε καί ψαράς χε 
λίων. Ξέχασα νά σοΰ άναφέρω δτι 
σήμερα τό πρωΐ έφρόντισαν γιά τήν 
ξυλεία καί πώς ένα πρόχειρο όμοί- 
ωμα σκηνής έστήθη. /*Ηρθε τότε ή 
ώρα νά ζητήσουν άπό τόν Χρόνη 
τήν αύλαία, δηλαδή ένα ριντώ δισ- 
σινί πιού έπρόκειτο νά χρησιμοποιη- 
θή γιά αύλαία. τό όποιον ήτο τοΰ 
θεοδωρίδη (Σ . Π.—Πρόκειται γιά 
τόν ήθοποιό θεοδωρίδη) ό όποιος 
θεοδωρίδης τό είχε ένοικιάσει στόν 
Τσάκωνα καί ό Τσάκωνας έπειδή 
ήτο μεγάλο τό έκοψε στά δύο καί 
ένοίκιασε ή έπώλησε σ’ άλλον τό 
ένα άπό τά δύο κομμάτια. "Orav, 
λοιπόν, ό Χρόνη ς άνέσορε τό ένα- 
πομεΐναν έτερον ήμισυ τής λεγομέ- 
νης αύλαίας άπό τίς άποσκευές του, 
εύρέθη δτι δέν έξεπλήρωνε τόν σκο
πόν του. γιαπί μονάχα γιά μονή 
κουρτίνα μποροΰσε νά χρησιμοποι· 
ηθή».

Ό  έπιστολογράφος, πού καθώς 
φαίνεται, δέν στερείται χιοΰμορ, δέν 
μάς πληροφορεί πώς έλΰθη τό ζή
τημα τής αύλαίας. “ Ομως τελειώ
νει τό γράμμα του μέ τήν έξής σύ
σταση:

«Αύτό νά τό διαδάσης πολύ καί 
πολλές φορές γιά νά τό κοοταλά- 
6ης».

Έμεΐς διαβάζοντας τό γράμμα 
αύτό ένα καταλαβαίνουμε: Πώς
αύτά. ώς έπί τό πλεΐστον, εΐνε τά 
θερινά έπαρχιακά θέατρα καί onV 
τοί ώς έπί τό πλεΐστον ρ’νε οί έ- 
παρχιώτες θεατρώνες, j  άφοΰ 
π^'-ιτοκαβουρδίιουν τούς ήθοποιούς 
παίρνοντας 30— 40% άπό τίς γλί- 
σχρες εισπράξεις τους γιά ένοίκιο 
τοΰ λεγομένου θεάτρου τους, μετά 
καβουρδίζουν μέ τά ξΰλα τής  σκη
νής, πού οΐ καημένοι οΐ ήθοποιοί 
τά άγοράσανε μέ τή ζωή τους καί 
τή χαρά τους, τόν καφέ τους.

Άπό σήμερα Αρχίζει ατό «Περο
κέ» τίς πχρχατχαεις του ύ δίχαος 
«Λαϊκή οκηνή», ^οΰ χχδώς γρά
φουμε α’ άλλη στήλη άπετελέσδη 
από παληούξ δοκίμους ήθοποιούξ, 
ποΰ φιλβι5οξήσανε ν’ άναστήσβυν 
τά παληά εργα στην Άδήνα.

Ό  ίιευδυντήξ τοΰ έν λόγω θιά
σου κ. Γιάννης Ροΰσσβξ ώς έξίϊί έ- 
ξέ$εοε τούς σκοπούς τής «Λαϊκής 
Σκηνής» σέ συντάκτη τών «Παρα
σκηνίων»:

—Σκοπός μας εΐνε τό ξαναζων
τάνεμα τοΰ παληοΰ καλοΰ δεάτρου 
μέ δλες του τίς έπιτυχίες. “Ολα τά 
έργα πού άφησαν αναμνήσεις, πβύ 
έσημείωσαν μεγάλες έπιτυχίες 8ά 
τά παρουσιάσουμε στό κοινόν'. Φου 
στανέλλα διαλέξαμε γιά πρώτη 
μας έμφάνιση. Τό έλληνικό κωμει. 
δύλλιο no') τόσον καιρό έχει νά 
έμφανηδή στη cynvn καί τό ό- 
ηοίον.οχ· μόνον ίργον τέχνης 
rai άλλά έβν^κβϋ περιι(χομέ»

H ™ ί Ν Ι κ Γ
n r  M H O If  ifiHNON

‘Η συμφωνική συναυλία τής όρ
χήστρας τβΰ Ώδείου Άδη νών, πού 
θά έόίνετβ τήν έρχβμένη Τετάρτη 
στό Ωδείο Ήρώδβυ τβΰ Άττικοΰ 
ύπό τήν διεύδυνσιν τοΰ κ. d. Μη- 
τροπούλβυ άνεβλήδη γιά την έρχβ I 
μενη Παρασκευή, έκτός άν ό κ. 
Μητροπουλος νβμίση βτι γιά λό- j 
γους πλήρους προετοιμασίας τής όρ 
χήστρας ©ά πρέπει ν’ άναβληδή 
καί πάλιν γιά τήν μεταπροσεχή 
Δευτέράν.

νου, δά πάρη στή «Λαϊκή Σκηνή» 
τή δέση πβύ τβΰ άνήκει.

Η σκηνή μας δ’ αποτείνεται κυ
ρίως στόν έλληνικό λαό. "Οταν βά 
επιτύχουμε δά πρβσπαδήσουμε ν'ά 
δώσουμε τήν ευκαιρία καί στούς 
καινούργιο:.'; "Ελληνες συγγρα
φείς ν'ά φανβΰν.

Τό τονίζουμε οτι ή σκηνή μας 
είν'ε Λαϊκή καί ιδίως Έδνική. Αυ
τός εινε μέ δυό λόγια έ σκοπός 
μας. Συνεργα^ομεδα δέκα πέντε 
παληοί 'ήδοποιοί, μπασμένοι μέσα 
στό παληό ρεπερτόριο. Οχ κουρα- 
σδβΰμε μά έχουμε τήν πεποίβηση 
πώς δά πετύχουμε, γι’ αύτό σάς 
παρακαλοΰμε ν'ά μάς έν'ίσχύσετε.

©ά τό :«άν'ουμε μ’ δλη μας τήν 
καρδιά. 'Έν'α τέτοιο δέατρο,

Ή  πρεμιέρα τής νέας έπιθεωρήσεως
«Σφαίρα εΐνε καί γυρίζει» των κ. κ. 
Γιαννουκάκη—ΠοοίαΟοπούλου Βά δοθ{| στό 
«Λυρικά» μεταξύ τής προσεχούς Τετάρ
τές καί Παρασκευής.

— Μέ Ικανοποιητικότατες είσπράξεις 
έξακολουθοΰν στο θέατρο Άνδρεάδη ol 
παραστάσεις τού «Πυγμαλίωνος».

—  ‘Ο θίασος Σ ύλ®α—Χρυσοχόου ά
νεχώρησε γιά τάς Καλάμας, δπου καί θά 
παραμτίνρ έπί δέκα πέντε ήμέρες.

— Ό  άινωτέρω θίασος μετά τάς Κα
λάμας θά μεταβή είς τάς Πάτρας, δπου 
θά παίξη στό έκεϊ θέατρο «Λυρικόνδ πού 
σ’ αύτό παίζει ήδη 6 δραματικός θίασος 

ιτού κ. Κουνελάκη>

— Ή ρθε τήν περασμένη Τρίτη γιά λΙ· 
y®? ήμίρες άπό τήν Θεσσαλονίκη ό Γ. 
Διευθυντής τού ήμικρατικοϋ θεάτρου Κο 
τοπούλη κ. Γ. Χέλμης.

— Τρεις συγγραφείς, μέλη τής 'Ετα ι
ρίας των ‘ Ελλήνων θεατρικών Συγγρα 
φέων οι κ. κ. X. Χαιρόπουλος, Π. Παπα- 
δούκας καί Δ. Εύαγγελίδης, άνήκοντες είς 
τήν κατηγορίαν τών άγυμνάστων, περιε- 
®λήθησαν τήν στολήν τοΰ στρατιώτου.

—  Χθές άνεχώρησαν γιά τό Μιλάνο ώς 
ύπότροφοι τοΰ Δήμου τό ζεύγος Μαυράκη.

—  Ό κ. Μαυράκης, ύψίφωνος τοϋ Με
λοδράματος, θά συμπληρώση τήν έκπαί- 
δευσίν του στό Μιλάνο, ένώ ή σύζυγός 
του θά παρακολουθήση άνώτερα μαθή
ματα χορού.

— Ή  κ, Μαυράκη πρός τόν αύτόν σκο
πόν θά μεταίή άργότερα καί στό Παρίσι, 
όπου φιλοδοξεί νά διδάξη τούς ρυθμούς 
τών έλληνικών χορών.

— 'Επίσης άνεχώρησε χθές γιά τήν Κ ρε- 
μόνα ά κ. Ν. Μοσχονάς, προκειμένου νά 
τραγουδήση έκεΐ «Τζοκόντα».

Ο κ. Μοσχονας θά έπιστρέψη στήν 
■Ελλάδα έντός τού πρώτου δεκαπενθημέ-

δρχίση τις προετοιμασίες του γιά νά έμ- 
φανισθη σέ μιά μουσική έορτή στό Στά 
διο.

—  ‘Ο θίασος «Λαϊκή Σ  κηνή» πού άρ- 
χίζει σήμερα τΙς παραστάσεις του στό 
«Περοκέ» μέ τόν “ Άγαπητικό της Βοσκο- 
πούλας» άποτελεΐται άπό τίς κυρίες Μα-

.  .  , ματος κ. Μπαλαδήμαν γιατί δέν παρηκο-
Ρ ^ τ ο υ π ρ ο σ ε χ ο υ ς  μηνός, όπότε καί θά | λούθησε τόν θίασον, άναλαίών έργασίαν

Μέ ζωηρότατα χρώματα μάς περιγρά
φουν άπό τή Θεσσαλονίκη τήν ύποδοχή πού 
έγινε στή μεγάλη μας Τραγωδό Μαρίκα 
Κοτοπούλη, πού, γυρίζοντας άπό τό τα
ξίδι της στό Παρίσι, έκανε έναρξη των 
παραστάσεων τοϋ ήμικρατικοϋ θεάτρου 
στή Μακεδονική Πρωτεύουσα μέ τή « Σ  τέλ- 
λα Βιολάντη» τού Γρ. Ξενοπούλου,

—  Ξέχειλη άπό ένθουσιώδεις παριζιά
νικες έντυπώσείς καί μέ πρόσφατες άνα- 
μνήσεις τής έντονης καλλιτεχνικής ζωής 
πού πέρασε έκεϊ, άνάμεσα στούς έπίσης 
μεγάλους Γάλλους συναδέλφους της ήθο
ποιούς καί συγγραφείς!, «πως ol Λενορμάν, 
Χάρυ Μπώρ, Κοκτώ κλπ., άφησε νά ξεχυ- I 
βή ό ένθουσιασμός της πρός τούς δημοοιο- ' 
γράφους καί πρός τό κοινό τής θεσσαλο-

νά μιλάνε στήν καρδιά τοΰ λαοΰ 
καί ιτού νά τά νοιώδη έλειιχε άπ 
τή^·’Αβήν·α. j - - .

ΟΑΣΙΣ

ΑΠΟΨΙΝΗ ΧΟΡίϊΤΙΚΗ ΙΙΡΒΕΣΠΕΡΙΣί 
ΤΟΥ Ι Ί Μ Μ Ί  ΓΥΝΑΙΚΑΝ 
ΠΟ “ ΚΟΛΙΖΕΟΥΜ,, ΨΥΧΙΚΟΥ

£ήμε,5α τ’ άπόγευμα καί ώρ* 7 
δίδεται ή μέ τόση άνυπβμβνησία 
άναμενομένη χορευτική προεσπε- 
ρίς τβΰ Συνδέσμου Γυναικών ύπό | 
τήν' ύψηλήν προστασίαν τοΰ Διαδβ- 
χικβΰ ζεύγους καί μέ τήν συνερ
γασία τού Όμίλβυ Κυριών Ψυχι-1 
κοΰ, στό «Κολι^έου,μ» τβΰ Ψυχι
κού.

Ό  άνωτέρω Σύνδεσμος, ό έπβϊ-1 
ος δέν έχει καμμίαν κρατικήν έ- 
πιχορήγησιν', έχει ιδρύσει σχολάς 
δι’ άμορφώτβυς γυναίκας στήν Και- 
σαραν'ή, Ήλιούπβλι, Π. Φάληρβν| 

τ. λ.
Πάρέχει δέ είς τάς τροφίμους I 

ουσαίτιον, ίματιοδήκη, δβηδεΐ τβύς 
άπβρωτέρους, δίδει φάρμακα καί 
γενικώς πρβσπαδεί νά έκπβλιτίση 
τίς άπβμεμακρυσμένες συνοικίες | 
τών Άδηνών.

Δέν υπάρχει άμφιδολία ότι ό | 
γν'ωστότερβς κόσμος δά δοηδήση [ 
τβν' άνωτέρω Σύνδεσμο, περνώντας 
συγχρόν'ως κι’ έν’α πολύ εύχάριστο 
απόγευμα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στό άρθρον τοΰ κ. Σ. ΠοΓναγιω- 

τοπούλου τοΰ παρελθόντος Σαββά
του «Βαττώ» παρακαλεϊται ό άνοτ 
γνώστης νά διαβάση τά λανθασμέ
να τυπογραφικώς μέρη ώς έξής: 
άντί τοΰ «έγεννήθη στό Βαλανσιένη 
νά διαβασθή τό όρθόν «έγεννήθη 
στή Βαλοτνσιέν». Έπίσης άντί τοΰ 
«πρό πάντων είδε τή ζωή μέ τό ξά
στερο καί παιγνιδιάρικο μάτι ένός 
έπικοόρειου καί τήν άπέδωσε περί- 
τεχνα σέ μεγάλους πολυσύνθετους 
πίνακες πού ?χουν τήν πλαστικότη
τα ιών άρχαίων έλληνικών άναγλύ- 
φων, γάλα μιάς τοπικής χαραυγής 
Καί τούς ιριδισμούς τοϋ γαλλικού 
πνεύματος» νά διαβασθή) » . . .  καί 
τήν άπέδωσε ιτερίτεχνα σέ μεγάλους 
πολυπρόσωπους πίνακες πού έχουν 
τήν πλαστικότητα τών άρχαίων έλ- 
ληνικών άναγλύφων, τήν άτμώδη 
γάζα μιας τροπικήςχαραυ γής καί 
τούς ιριδισμούς τοϋ γοίλλικοϋ ττνεύ- 
α̂το,ς». - ----- <,

Κ Α Θ Ε Β ΡΑ Δ Υ
0  Όρχήστρα μέ σύμπραξιν 

κ. MARCEL 
-) Έλληνικό τραγοΰδι 

ΑΑΚΗ  Β Α Φ Ε ΙΑ  
3) Χιουμοριστικός πρόλογος 

ΤΡΑ-ΓΦΟ ΡΟ Υ
I) .  Χορός Κινέζικος άπό τό 
ΠΟΛΩΝΕΖΙ ΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ

3) Άκροβοττικαί έπιδείξεις 
NORA et JO N SO N  

5) Κλασσικοί χοροί 
Μ Α Ρ I ΑΜ καί ΠΑΠΠΑΣ 

τής Σχολής Γριμάνη 
7) Δυωδίοίΐ άπό τάς

Α Δ ΕΛ Φ Α Σ  Μ Π ΕΛ Λ ΙΝ !
3) Χορός Κογκά 

Η Ρ Α  Μ ΑΡΚΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
9) “ Ερωτες· ·. Μπεμπέδων 
Σ Π Α Ρ  ΙΔ Η Σ -Μ Α Ν Τ ΙΝ Ε ΙΟ Υ
10) Πρελούντιο Ραχμανίνωφ 
Μ ΠΑΛΕΤΟ  Π Ο ΛΩ Ν ΕΖ Ι ΚΟ
I I )  Κύματα Δουνάβεως 
μουσική καί χορευτική ’Α 
τραξιόν

DUO M ARCEL'S
12) Μοντέρνοι χορο1 
Μ Α Ρ ΙΑ Μ  καί ΠΑΠΠΑΣ

13) Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν  Σ Υ Ν Ο Ι
Κ Ε Σ ΙΩ Ν  

Τών <χ>γγραφέ·ων Γιώργου 
Οίκονομΐδη καί Μίμη Τραϊ 

φόρου.
Μουσική Γ . Μυρογιάννη 

Μαντινειου — Σποορίδης — 
Μαρκοπούλου — Μπελλινι 
Τραίφόρος — Πολωνέζικο 

Μπαλέτο.
14) Ή  λαστιχένια χορεύ

τρια
ΛΟ ΥΤ Σ Ι Χ Α Λ ΙΜ Α

15) Σκη ναί τοϋ δρόμου 
ΤΡ Α Ί  ΦΟ ΡΟ Σ-Μ Π ΕΛΛ I Ν !

16) Ό  υπεράνθρωπος 
O KAR I JE W E L O

17) ΟΙ καταπληκτικοί ίσορ- 
ροπισταί 4 GCJIDOS

είς πρώτην των έμφάνισιν.
18) Πρώτη έμφάνισις τής 
δασήμου * I σπανίδος χορεύ

τριας P ILLA R  ARANDA
19) Οί περίφημοι τρίφωνι- 
σταί LO RISO N  et CODY

W ITH , Miss RUTH 
εϊς πρώτην των έμφάνισιν.

τά θερμότερα λόγια,
— Τήν Αληθινά θριαμβευτικήν έναρξη 

τώ>,. ( *σεωι1(Γ Το_ .
θεάτρου μέ τήν «Στέλλα  Βιολάντη» συνε- 
χίζουν ήδη, τό Ιδιο θριαμβευτικά, αί πα
ραστάσεις τών ύπολειπομένων {ρ γων τοΟ 
ρεπερτορίου του.

— Χαρακτηριστικό τής μεγάλης έπιτυ
χίας πού ϊχουν οι παραστάσεις τοΰ ήμι- 
κρατικοΰ μας θεάτρου στή Θεσσαλονίκη 
ε^νε ή παρ' δλες τίς άστατες καιρικές συν
θήκες τοΰ περασμένου Σαββάτου καί τής 
Κυριακής πυκνότατη προσέλευση καί πα· 
ραμονή τοϋ κοινού — σχεδόν ύπό βροχήν -  
στό θέατρον Ήλύσια μέ τό «Καλώς ήρ
θες» τοϋ κ. θ . Σ  υναδινου.

—  Τό Ιδιο ίργο  δόθηκε άκόμα σέ προ- 
πωλημένη παράστασι τό άπόγευμα της Τε
τάρτης.

— "Αλλο χαραχτηριστικό τής έπιτυχίας 
τοο ήμικρατικοϋ μας θεάτρου στή Μα
κεδονική πρωτεύουσα εΐνε ή καταπληκτική 
προπώληση τών είσιτηρίων του. Τά ταμεία 
τοΰ θεάτρου «Ήλύσια» γ ι’ αύτό τό λόγο 
μένουν άνοιχτά ώς τά μεσάνυχτα κάθε 
δράδυ

— Γενικά, ή πρώτη ύποδοχή πού Εκανε 
Τό κοινό στήν πρώτη έπίσκεψη τοΰ θεά
τρου Κοτοπούλη σάν ήμικρατικοϋ όργανι- 
σμοΰ, στάθηκε έξαιρετικά θερμή. Ό  τοπι
κός ραδιοφωνικός σταθμός τής Θεσσαλονί
κης δκχθέτει καθημερινά μιάν ώρα «θεά
τρου Κοτοπούλη», κατά τήν όποιαν έξαγ- 
γέλλονται' καί άναλύονται ol παραστάσεις

Άπό τόν ϊδιο ραδιοφωνικό σταθμό 
μίλησαν ήδη, ϋστερσ άπό πρόσκληση, ή 
Μαρίκα Κοτοπούλη, ό Βασίλης Λογοθετί- 
6ης, ό Δ. Μυράτ. Αύριο, Κυριακή, θά μι- 
λήση καί ό Γιώργος Παππάς μέ θέμα τόν 
«Δόν Ζουάν» τοϋ Όμπέ.

— Τά εργα πού πρόκειται νά δώση ά
κόμα στή Μακεδονική πρωτεύουσα τό ήμι- 
κρατικό θέατρο εΐνε: «*Η διαθήκη μου», 
« Ή  Κάνχιντα», « Ό  Δόν Ζουάν», «-Q κ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κινηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικά? δια
φημίσεις ίδιαίτεροη συμφω- 
νίαι.
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 

\ Πρόσωπα έτησίως δρ· 300 
> Πάσα άπόδειξις είσπράξε- 

ως μή φέρουσα τήν όπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοϋ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 
Δαμάρεως 4.

Ο Ι ΓΝ Ω Μ ΕΣ  ΤΟ Ν  Ξ ΕΝ Ω Μ  
Γ ΙΑ  « Τ ' Α Σ Π Ρ Α  Ν Η Σ ΙΑ »

Διά τό λαμπρόν περί τών Κυκλά 
δων καί Σποράδων βιβλίο τής κ, 
Άθηνάς Ταρσούλη «'Άσπρα Νη
σιά» τό όποιον έκυκλοφόρησε καί 
είς γαλλικήν μετάφρασιν «lies 
Blanches» ό Γάλλος ’Ακαδημαϊ
κός χ. Ζάκ ντέ Λακρετέλ, ό όποι
ος έπεσκέφθη μετ’ άλλων ξένων δι- 
οα'οσυμένων τελευταίως τά έλληνι
κά νησιά, έγραψεν είς τήν συγγρα 
φέα : «Τό διδλίον σας μέ συντρό- 
φευσε στό ταξίδι μου καί μοΰ ζων- 
τάνευσε κατά τόν ποιητικώτερο 
κάι τόν πλέον άληθινό τρόπο τούς 
τόπους πού πάντα άγάπησα...».
• rO κ. Μωρίς Μπεντέλ : «Διάβα
σα μέ άπόλαυσι τό έργο σας καί 
θαύμασα τά σχέδια καί τίς άκουα· 
ρέλλες σας.

C κ. Βιτμέρ, καθηγητής τοΟ Πα
νεπιστημίου τής Λιέγης «  τά
βιβλίο αύτό έχει άπειρα προτερή
ματα. Πρώτον, εΐνε γραμμένο σ’ έ
να πολύ ώραΐο στύλ, πράγμα πού 
ικανοποιεί τήν πρώτη μας άξίωσι. 
Ή  συγγραφεύς του κατορθώνει 
πολλές φορές νά δημιουργη ψυχι
κή άτμόσφαιρα, ένα είδος στιμουν- 
γκουγκμπίλντερ δπως λένε οί Γερ
μανοί, πού μέ τήν συμπύκνωσι τών 
ιδεών καί τών συναισθημάτων, 
ζωντανεύουν όραμοαισμούς κάθε εί 
δους, άκόμη καί όλόκληρων το
πίων.

Τά ώραία σχέδια κάί οί άκουα- 
ρέλλες συντελούν πολύ στήν έπιτυ- 
χιατν' του. Αίσθάνθηκα τήν μυστηρι
ώδη καί δυνατή γοητεία αύτοΰ τοϋ 
διδλίου, τό όποιον μοΰ ηΟξησε τή 
νοσταλγία πού αισθάνομαι δταν 
σκέπτουμαι τήν Ελλάδα. Ποιός 
ξέρει, Ισως κάποια ήμέρα θά λάβω 
τή μεγάλη χαρά νά τήν ξαναεπι- 
σκεφθώ καί τότε τά όνόματα Τή
νος, Μύκονος, Πάρος, ’Αντίπαρος· 
Νάξος. Σαντορίνη, Σ  κΰρος δέν θά 

γιά μένα όνόματα μόνον γε
μάτα άπό δελεαστική μαγεία.

Περιμένοντας τήν πραγμοπΌποίη- 
σι αύτοΰ τοΰ όνείρου άρκοΰμαι στό 
νά διαβάζω καί νά ξαναδιαβάζω 
αύτό τό βιβλίον...».

«  ..........     * ...........  ΣΑΒΒΑ ΤΟ Ν , 24 Τουνΐου 1939

Η χ&θτΐΥητρικ του χοροΰ χ. 
Μαυράκη—Βρυάχου rtoi> άνεχώ- 
ρηοε χ8ές γιχ τό Μιλάνο ώς 
ύηότροφος τοΰ Δήμου Άδηναίων

ρίκαν Φιλιππίδου, Κατίναν ’Αποστολίδου, 
Ρούσσου, Κόκαιν Δισαλέρμο, Γεωργίαν 
Βασιλειάδου καί Δα Γιαννακοπούλου καί 
τούς κ. κ. Γιάννην Ροΰσσον, Κ . Πατταγε- 
ωργίου, Χριστογιαννόπουλον, Βέρδην Πα- 
ρασκευόπουλον, Γ. Σ  αροοντίδην, Χέλλιαν 
κλπ.

— Ό  κ. Κουνελάκης κατήγγειλε στήν 
Επιτροπή Άδείας τόν ήθοποιόν τοϋ ύπό 

τήν διεύθυνσιν του δραματικού συγκροτή-

στόν θίασο Παλαιολόγου.
—  Ή  ’Επιτροπή Άδείας έκάλεσ* σέ 

ά-τολογία τόν άνωτέρω ήθοποιών.

—  Έξεδόθη σέ μουσικά τεμάχια καί 
δίσκους τό τραγοΰδι «Ή  μικρή Μαριώ» 
μέ στίχους τοΰ κ. Π. Κολοτούρου χαί μου
σική τοΰ κ. Γ. Τυρταίου.

— ’Εξαιρετικές πιέννες σημειώνει κάθε 
βράδυ ή «” Οασις» μέ τάς νέας έμφανίσεις
της.

— Ή  χορεύτρια Μάριαμ μέ τόν παρτε
ναίρ της κ. Παππάν τής σχολής Γριμάνη, 
οί καταπληκτικοί ίσορροπισταί 4 Γκουΐν- 
τος, ή διάσημος Ίσπανίς χορεύτρια Πιλ· 
λάρ Άράντα, οι περίφημοι Αμερικανοί 
Λόρισσον καί Κόντι, Γουΐθ Μίςς Ρούθ μέ 
τίς έκλεκτές τριφωνίες των, κάθε βράδυ 
καταχειροκροτούνται.

—  ’ Εντός τής έρχομένης έβδομάδος ά- 
ναχωρεϊ διά Βόλον—Λάρισαν ό ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Κουκούλη καταρτι- 
σθείς δραματικός θίασβς «'Αθηναϊκή 
Σ κηνή», μέ τάς έκλεκτάς καλλιτέχνιδας 
Ρ . Σφήκα, Τζιφοΰ. Μπαλαδήμα, Ζερμέν, 
Γεωργίου καί τούς κυρίους Γ. Κουκού- 
λην, Γ. Πλούτην, Τάσον Λύδην, Γ. Περά- 
κην, Τζιφόν, Στέφ. Μουσούρηηι, Χατζή- 
παυλήν, Βερμάτον κλπ.

Τό ρεπερτόριον τοϋ θιάσου άπαρτί- 
ζεται άπό τάς μεγάλας άθηναϊκάς έπιτυ
χίας: «Μάριος», «Φανή», «Μπουρίνι»,
αφουσκοθαλασΛηές», «Εύτυχώς -έπτωχεύσα- 
μεν»> «Αύτός είμαι», «Καλώς ήλθες» καί 
άπό τά νέα ίρ γα : «Ζητείται έραστής», « Ή  
νεκρά χορεύτρια», «Δασκάλα της μουσι
κής», «Κοντσέρτο στήν έξοχή», « Ό  κ. 
Πρεντώ» κλπ.

— Δέν ύπάρχει άμφιίολία δτι 4 έκλε- 
κτός αύτός θίασος, άπαρτιζόμενος άπό 
παλαιούς γνωστούς ήθοποιούς, άνεβάζον- 
τας νέα έργα μέ καινουργή σκηνικόν διά
κοσμον καί κάθε δυνατήν έπιμέλειαν, θά 
έργάσθη περίφημα.

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είσαγγελεύς», «Ή  Λαίδη Μπέτση», « Ή  αί
θουσα άναμονής» (τοΰ κ. Ά λ .  Λιδωρίκη) 
τό «6ο πάτωμα», ή «Μπλέ άλεποΰ», τό 
«"Οπως άγαπάτε», τό «'Όλα θ’ άλλάξουν» 
(του κ. Δ. Μπόγρη).

—  ’Επίσης τά ήμικρατικό μας θέατρο, 
γιά νά τιμήση τό κοινό τής Θεσσαλονίκης, 
άπεφάσισε νά δώση έκεϊ τήν πρώτη τοΰ 
νέου καί έντελώς έξαιρετικοϋ έργου τοΰ 
κ. Ν. Κατηφόρη «Μεράκι τοΰ "Αρχοντα» 
πού έπρόκειτο νά άνεβάση έδώ μετά τήν 
έπιστροφή του.

— 'Έτσ ι, τό ήμικρατικδ θέατρο 
κλείση τις παραστάσεις τής θερινής του 
έπίσκεψης στή Μακεδονική πρωτεύουσα δί
νοντας καί ένα άκόμη έλληνικό έργο (τό 
τέταρτο στή σειρά) ύστερα άπό τά έργα 
Τών κ. κ. Συναδινοΰ, Λιδωρίκη, Μπόγρη.

— Μαθαίνουμε άκόμα «τι, ύστερα άπό 
τή Θεσσαλονίκη, τό ήμικρατικό μας θέα
τρο βά δώση μερικές παραστάσεις στό 
Βόλο,' μετά τίς όποιες καί θά γυρίση έδδ 
κατά τήν πρώτη έβδομάδα τοϋ Αύγου
στου.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Τ Ο Υ  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Σ Τ Ο  Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο

Ή  παράστασις τοΰ θιάσου τοϋ 
Έλληνικοΰ Βασιλικοϋ θεάτρου ύ- 
πήρξε νέος θρίαμβος. Ή  πλατεία 
κατ' ot έζί*Γraf tdi> θεότ^ου ήοαν 

άσφυκτικώς πλήρεις. Αί έκδηλώσεις 
ήσαν θερμόταται, δπως καί κατά 
τήν παράστασίν τής «Ήλέκτρας».

Ή  άφιξις τής A. Β. Υ. τής Δου- 
κίσσης τοϋ Κέντ, φερούσης λευκήν 
έξωμον έσθί/ra καί μικράν έρμίνοο/ 
προεκαλεσεν ένθουσιωδεστάτας έκ- 
δηλώσεις. Τήν Δούκισσαν ύπεδέχθη- 
σαν ό λόρδος Σνέλ, ό “ Ελλην πρε
σβευτής κ. Σιμόπουλος, ό γενικός 
διευθυντής τοΰ Βασιλικοϋ. θεάτρου 
κ. Μπαστιάς καί' ό διευθυντής τής 
έθιμοτυπίας κ. Λιδωρίκης. Είς τό 
θεωρεΐον τής Δουκίσσης παρεκάθη 
σαν ό λόρδος Σνέλ καί οί κ. κ. Σ 
μόπουλος καί ΑΑπαστιάς.

Μετά τό πέρας τής παραστάσει. 
ό κ, Μπαστιδς, ύπό τά χειροκροτή 
ματα καί τάς έπευφημίας τοΰ άκρο. 
ατηρίου, είπε τά έξής γαλλιστί:

— Σας εύχαριστώ έκ βάθους 
•καρδίας διά τήν υποδοχήν ήν έπε- 
φυλάξατε είς τούς συνεργάτας μου 
καί είς έμέ. ‘Η άποστολή τοΰ Βα
σιλικού θεάτρου τής ’Ελλάδος εΐνε 
πνευματική καί καλλιτεχνική καί ά- 
ποσκοπεΐ νά καταστήστ] γνωστάς 
είς τό έξωτερικόν τάς κατακτήσε'ς 
πού έπέτυχεν ή σημερινή Ελλάς είς 
το εύρύ πεδίον τών Γραμμάτων καί 
τών Τεχνών. Εΐνε συνεπώς άποστολή 
ειρήνης καί προσπάθεια ένός λαοΰ, 
έν τώ. μέσφ τών δυσκολιών τής πα- 
ρούσης βρας, νά κράτηση υψηλά τό 
λαβαρον τής πνευματικής ζωής. Εΐ
νε μέ άλλους λόγους νέος· κλάδος 
έλαίας, τόν όποιον έν έθνος, πτωχόν 
ϊσως είς ύλικά μέσα, άλλά πάμ- 
πλουτο\ ε’ιζ ήρωϊκάς σελίδας ιστο
ρίας καί πολιτισμοΰ, προσφέρει είς 
τά άλ’λα πεπολιτισμένα έθνη. (Τό

ΜΑΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚ
V V V .V .V · 1 "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ΘΕΑΤΡΟΝ «ΔΕΛΦΟί”
ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

Ο ΑΤΤΙΚ
Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Ζ Ε Ι  

Τό 7ετές παιδί θαύμα ΝΙΝΗ ΖΑΧΑ 
καί όλόκληρη τήν ΜΑΝΤΡΑ 1939
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σημεΐον τοΰτο τοΰ λόγου τοΰ κ. 
Μπαστια έχειροκροτήθη ζωηρότατα 
ύπό τοϋ άκροατηρίρυ). Τά χειρο. 
κροτήμβτά νη,ροσέθεσεν ό κ.
Μπαστιάς, καί ό ένθουσιασμός σας 
μάς ένθαρρύνουν είς τό δυσχερές 
έργον, πού ή κυβέρνησις τής χώρας 
μας μάς άνέθεσε καί είς αύτόν τόν 
ένθουσιασμόν σας βλέπομεν δικαιο
σύνην̂  είς τόν σκληρότατον άγώνα 
μας. Επιτρέψατέ μου, -Ύψηλοτάτη, 
κυριαι καί κύριοι, νά σάς εύχαρι- 
στήσω έξ όνόματος δλων διά τήν τι- 
μήν, τήν ένθάρρυνσιν καί τήν δικαι- 
οσύνην μέ τήν όποιαν έκρίνατε τό 
έργον μας.

Οί ηθοποιοί καί ό χορός συνεκεν- 
τρώθησαν μετά τό τέλος τής παρα
στάσεως είς τήν σκηνήν, δπου ό κ. 
Μπαστιάς παρουσίασεν ένα έκαστον 
εις τήν A, Β. τήν δούκισσαν τοΰ 
Κεντ. Ή  ΔοΌκισσα έν προφανεΐ 
συγκινήσει, συνεχάρη δλους διά 
χειραψίας, στρεφόμενη δέ πρός τόν 
γενικόν διευθυντήν κ. Μπαστιάν, λ( 
αν συγκεκινημένη είπε:

— Τί κρίμα, πού δέν ζή ό πατέ 
ρας μου.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν δεξ.- 
ωσιν είς τόν Άγγλοελ'ληνικόν Σύν
δεσμον, παρέστη ή Α. Β. Υ. ή Δού- 
κισσα. Έπηκολού0ησε χορός διαρ- 
Κε.0α(’ ,^ΧΡ1 το  ̂ μεσονυκτίου.

Ό  θίασος άναχωρεΐ σήμερον τήν 
ην πρωινήν μέσω Βελγίου διά 

Φραγκφούρτην.

Εξαντληθείσης τής πρώτης έλ
ληνικής έκδόσεως τά «"Ασπρα νη
σιά» κυκλοφοροϋν σέ δεύτερη έκ
δοση.

ΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΑΕΚΟΣ ΜΟΥΡΕΑΑΤΟΣ
Ένας άκόμη θεατρικός έπιχειρημα. 

τίας τοϋ παλαιού θεάτρου άπέθανε καί 
έκηδεύθη τήν παρελθοΰσαν Τρίτην τά ά- 
πογευμα, ό ’Αλέξανδρος Μουρελάτος.

Επί σειράν έτών συνειργάζετο μέ χόν 
άείμνηστον πρωταγωνιστήν Τοϋ Έ λλ . 
θεάτρου Εύάγγελον Παντόποολον. Είς 
μέν τάς ‘Αθήνας ήτο ένοικιαστής τοϋ 
θεαχρου Σ  υντάγματος> νΟν θέατρον 
«Διονύσια» Κυβέλης> ε(ς δέ τήν Αίγυ

πτον τού θεάτρου «Ζιζίνια» τής ·Αλε- 
ξανδρΒίας καί «-Εσίεκίας» τοϋ Καΐρου.

Τυπας καλοκαγάθου άνθρώπου ήτο 
γνωστότατος Ιδίως είς τόν παλαιόν θε- 
ατρικόν κόσμον. Τελευταίως εΐργά&βη 
μέ τήν -Εταιρίαν τοϋ 'Ελληνικού θεάτρου 
υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Μιλ. Λιδωρίκη 
διατελέσας καί προπομπός τοΰ θιάσου εϊς 
τήν Αίγυπτον.

ΑΝ Δ Ρ. ΑΘ ΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
Λέλα Πασσαλή 
Γ  ιού^ικα 
Μπεχίγκα
Αίς«
Χρωμάτωφ
Ρεπούσης

ΙΛΝΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Όρέστη ς Λάσκος 
θεοδ. Άγγελόπουλος 
Λέανδρος *
2αζάς
Κ. Άλμπέρτης 
Βάγγος Λέρμης 
κ.λ.π.

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

Χορογραψίαι Κ. ΑΛΜΠΕΡΤΗ 
Κα«ε Τρίτην ζούρ - Σίκ 
Κάθε Πέμπτην Φιλολογικός Διαγωνισμός.

Σ υνεργασία

Κ. ΜΑΥΡΕΑ

Τά δύο Παουράκια καί ό συμπαθής 
καλλιτέχνης Πέτρος Γιαννακός, δ
πως έμφανίζονται στήν «Όασι» τοΰ 
Ζαππείου καί καταχειροκροτούνται 

«Κρητικές μαντινάδες».

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-
ΠΛΠΛΔΟΥΚΑ-

ΓΙΑΝΝΙΔΗ
Πρωταγωνιστοϋν

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

HEM0THN - ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
λατκη

ΑΤΤΟΓΕΥΜΑΤΙ Ν Η
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Χειρόγραφα, εικόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ-

φονται ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραφεία: Λεωχάρους 19 
Τηλέφωνον 20 837 

Τυπογραφεία:
Ιτοά Παππού 8

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ”

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΟΝ ΚΜΛΙΤΕΜΜ ΜΑΣ

Ολοι βέβαια Sx έχωμε μιά πε- 1  ή «μπαμπέσσα» καί τά «Λεμβνάδι-

ΔΥΟ
ΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ 
ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ριέργεια δικαιολογημένη : Τί κά
νουν οί συγγραφείς μας οταν δέν 
γράφουν ; Οί μουσικοί μας όταν 
δέν κυριαρχούνται άπό τή μοΰαα 
τους μέ τί ασχολούνται ; Οί ή8ο- 
πι*· -·ας πού κατακουρασμένοι α
φήνουν τή σκηνή ϋστερα άπό τήν 
παράσταση καί τί.ς πρόζες στί; λί

Ό  κ. θ. Σακελλαρίδης

Υ— ' ΤΠ5 άναπκυσεώς τους έ. 
χουν καμμιά άπασχόλησι ξένη πρός 
τό κύρη επάγγελμά τους, κανένα 
«ϊώος προσφιλούς «μανίας»;

>Ιιά τέτοια ερευνά πολλές φο
ρές μάς γνωρίζει τόσα άγνωστα 
πράγματα, τόσο περίεργα έκ πρώ
της όψεως, ώστε νά μποροΰμε νά 
ριγήσουμε πολλές Ιδιοτροπίες πού 
άλλοιωτικα ό κόσμος τις δεωρεΐ 
καδαρά μαν'ίες καταλογίζοντας ά- 
Γ ’ οικά έλλειψι πνευματικής ακε- 
ραιότητος. Εύτυχώς πού οί "Ελλη 
νες συγγραφείς καί καλλιτέχνες 
δέν -αρουσιάίΓουν ούτε έπινοοΰν 
γιά νά έκπλήξουν τέτοιες εκκεν
τρικότατες.

©ί παράπλευρα μέ τό κήοιο ε
πάγγελμά τους άσχολίες είνε λο- 
γικές, φρόνιμες, επιβαλλόμενες 
κχιιμιά φορά. ©ά τούς άκούσετε 
τορα νκ ο ας μιλούν ci ΐ<5ιοι. Αέ 
te  κρατήσουμε ομω; καμμιά τάϊη 
στήν ερευνά μας αύτή. ©ά σας 
t c u c  JiscccuG iaG cuu e  οτι&)ζ τους συ
ναντήσαμε στο δρόμο, στά παρα
σκήνια, στά γραφεία τους. Αύτή ή 
άτ«ξία ίσως νά έχη καί κάποια 
χάρη.
Ο κ. ©.

κα». Εγραψα όμως τό «Τσιγγάνι- 
κο αίμα» καί τό «Σατανερί». Λοι
πόν', φίλε μου, τό άρχαΐο. Αύτό ,ιέ 
κρατά αιχμάλωτο, αύτό ι λατρεύω, 
μ ’ •’“ ι εμψυχώνομαι καί αύτό μέ 
έμπνέει σάν καλλιτέχνη. ” Αν και 
παληό έν τούτοις πολύ πιό ζωντα
νό άπό τό σύγχρονο. Σ ’ αύτό ά- 
φιερώνω τίς ώρες πού μοΰ περισ
σεύουν καί αύτό τό πράγμα κα- 
τήντησε γιά μένα μιά άνάγκη πιά.

—Συνετέλεσε τίποτε στήν άρχαι 
ολατρεία σας αύτή;

—Μή ξεχνάτε ότι ήμουν φοιτη-1 
τής στ’ι φιλολογία καί ϊσως έκεΐ 
νά ήρδε πιό κοντά στόν άρχαΐο πο 
λιτισμό καί νά μοΰ έμεινε τό μι
κρόβιο. Οί άρχαίοι γιά μένα στά- 
8ηκαν τά απαράμιλλα πρότυπα 
Καί τί '̂ έ βρίσκεις έκεί μέσα. Αύ- 
τή εινε ποίπσΐ£. Τί ώραΐο πράγμα 
ακουστέ..

Κα: άρχισε ό κ. Σακελλαρίδης 
νά μοΰ άπαγγέλη άπό μνήιιηί ό- 
’ όνλη' χο;.κ-'· ά-ό τήν «Ήλεκ
τρα» καί τόν «Οίδίποδα έπί Κολω- 
νώ» τοΰ Σοφοκλέους πού τόν προ
τιμά ξεχωριστά άτό τούς άρχαί
ους ποιητάς.
Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  ΓΗΣ Λ δος 

Κ Α Λ Ο Υ Τ Α
Ή  δνίς ’Ά ννα  Καλουτά άπάν

τησε στό ερώτημά μας ώς έξής : 
—Στό δέατρο ή μέ τό παίξιμο ή 

μέ τίς πρόβες άπασχολώ_ τίς πε- 
ρισαοτε, Ζζ ώρες μου. "Οσες μου 
περισσεύουν τί$ ύιαδέτω στόν πλου

τον ΕΝ ΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Ε. Μ ίΓΚ Λ ΙΒ Ε Ρ Α
ΡΩΜΗ, ’Ιούνιος.— Ό  Έρνέ 

στος Σεμπαστιάνι μιά άπό τις
μεγαλύτερες μπαγκέττες της διε 
θνοΰς λυρικής σκηνής, ό μαέ
στρος πού γύρισε όλόκληρη τήν 
ύφήλιο διευθύνοντας τ’ άριστουρ 
γήμάτα δλων τών μεγάλων συν
θετών, άρχισε τήν καρριέρα του 
ώς βοηθός μαέστρος στήν Έλλά  
δα, στήν Κέρκυρα στά 1902 περί 
που. "·Λ φυσιογνωμία εξαιρετι
κή, >’ΐο'.'ό:τη ίδεαλ τμό ό Σεμπα 
στιάνι δόθηκε έξ ολοκλήρου άι:ό

Ό  μαέστρος Βιτσέντσο Μαφινι

Ή  δίς ’Άννα Καλουτά
Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ  ΑΡ- τισμό τής έιδλιοδήκης μου Διαβά- 
Χ Α  ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ  χ »  „ολύ.

Ο μαέστρος στήν οδόν Σατω- 
δριάνδου σταματά κάδε είκοσι βή- 
μχτα άπό γνωστούς του. Αύτό μά 
δίνει τό δάρρος νά ενοχλήσουμε 
τήν μεσημβρινή του έμπνευση. Τό 
έρώτημα ύπαγορεύεται καί άναμέ- 
νεται ή άπάντηση.

—Μά πάνω στό δρόμο;
—Έπί τόπου, μαέστρο, τό καδή- 

vtov βλέπετε.
—Λοιπόν, άρχαιολόγος. Μάλι- 

οτα, τί μέ κυττά$ετε έτσι. Όταν 
μού μένει καιρός διαβάζω κάδε 
νέο βιβλίο σχετικό μέ τήν άρχαιο 
λογία. Δέ μοΰ φεύγ;ι οϋτε ή πα- 
ραμικρότερη επιστημονική μελέ
τη. Οί «νασκαφές μέ τά εύρήματά 
τους κρατούν τό ένδιαφέρον μου. 
’Ανεβαίνω πάνω στήν Ακρόπολη 
γιά νά άναβαπτισδώ σάν καλλι
τέχνης, γιατί τέλος πάντων είμαι 
καλλιτέχνης, νομίζω οτι είμαι ά. 
σχέτω., άς άσχολούμαι μέ τό «Σι
γά τήν άμαξα» καί τά άλλα ρε- 
φραίν τών έπιδεωρήσεων. ’’Ετσι τά 
δέλει ή ’Αθήνα καί δέν χειροκρο
τεί τίποτε όταν δέν τό ποικίλλει

ποιούς συγγραφείς προτι-—Καί 
μάτε ;

—’Ά ,  νά σάς πώ δέν μπορώ νά 
προτιμήσω έναν καί παραμερίσω 
τούς άλλους. Διαβάζω άπό Γκαΐτε 
μέχρι Ματδίλδη Σεράο κ*ί Μπάρ- 
κλε£. Σέ ολους βρίσκω πράγματα 
ένδιαφέροντα, καί όλοι μοΰ αρέ
σουν.

'Όπως άκριβώς άρέσει ή συμπα
θέστατη δνίς ’Ά ννα  Καλουτα και 
ολοι βρίσκουν σ’ αύτήν πράγματα 
ένδιαφέροντα. Μόνο πού κα9’ όλη 
τή συζήτηση δέν έβγαλε τά τρο
μερά έκεΐνα τής μόδας πολυγωνι
κά γυαλιά γιά νά χαροΰμε λιγάκι 
καί τή γοητεία τών ματιών της.
Ο κ. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ  Δ ΙΧ Ω Σ  Ω Ρ Ε Σ  

Άντιδέτως ό κ. Κοκκίνης όχι 
μόνο τά γυαλιά του άλλά καί τά 
μάτια του κάπως παραπάνω άπ’ ο,- 
τι έπρεπε τά παράβγαλε όταν μάς 
είδε στά παρασκήνια τοΰ «Λυρι
κού». Κατατσακισμένος άπό τήν 
κούραση τών δοκιμών εύγενικώτα- 
(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

ιι ιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιι ιι ιιιιιι ιιι ιιι ιι in in minium ιιι κι in in mu in in in in mill ιιιιιιιιιιιιιιι mu in,mm, .

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Ε Σ

Ο Α Μ Λ Ε Τ

παιδί στή μουσική, αρχίζοντας 
τήν καρριέρα του άπό τήν Ε λ 
λάδα καί συγκεκριμένα τό Δημο 
τικό θέατρο Κερκύρας, γυρίζον
τας έν συνεχεία Αίγυπτο, Ί  

Σουμάτρα, Κίνα, Ιαπωνία, 
Φιλιππίνας, Νότιο Αμερική καί 
Βόρειο καί τέλος όλόκληρη τήν 
Εύρώπη. Στήν Ίτ «λ ία  γύρισι: 
στά 1918 γιομάτος άπό δόξες καί 
παράσημα. Δέν ύπάρχει θέατρο 
μελοδράματος πού ό μαέστρος 
δέν διηΰθυνε κάποια μεγάλη όπε 

ρα καί κάποιο μεγάλο τραγουδι
στή. Καροϋζο, ’Αποστόλου, Μπα- 
τιστίνι, Τίτα Ροΰψο, Γκάλι Κοΰρ 
τσι, Γκαζιάρ Ντινταύρ καί τότες 
άλλες δόξες τραγούδησαν κάτω 
άπό τήν άφθαστη μπαγκέττα τοΰ 
Σεμπαστιάνι.

Σήμερα ό έςαπρΓ.τικδς αΟτός 
μαέστρος έλαβε άπό τό Φασιστι
κόν Κράτος τόν τίτλο τοΰ καλλι- 
τεχνικού όργανωτοΰ μεγάλων πα 
ραστάσεων. Γιατί οΐ ώραιότερες 
καί μεγαλοπρεπέστερες μελοδρα 
ματικές ιταλικές τουρνέ στήν Ε(ί 
ρώπη έχουν γίνει άπό τόν Σε- 
μπαστιάνι. Κ ι’ αύτό ήταν μιά άπό 
τίς μεγαλύτερες συστάσεις τοθ 
μαέστρου.

—ΕΓμαι ευτυχής — μΟ0 £λεγε 
ό ξεχωριστός καλλιτέχνης — πού 
κάθε τόσο άκούω τούς “ Ελληνας 
καλλιτέχνας νά θριαμβεύουν. Γι 
ατί σχεδόν δλοι έχουν ώραιόαχ- 
τες φωνές. Δέν ξέρω γιατί άλλά 
νοιώθω ενα είδος ευγνωμοσύνης 
γιά τόν τόπο σας πού μοΰ έφερε 

τύχη, άφοΰ έκεΐ πρωτοντεμπου- 
τάρισα.

Στήν έρώτησή μας όίν εχη διευ 
θύνει "Ελληνας τραγουδιστός, ό

μαέστρος μάς άπήντησε :
—Πρώτα τόν Αποστόλου τήν 

άφθαστη έκείνη φωνή μέ τήν με
γάλην τέχνη. Γ ιατί ό Άποστολου 
ήταν μεγάλος τεχνίτης. Κατώρ- 
θωνε νά συγκινή πιρισσότερο ά
πό άλλους πού είχαν ϊσως ανώ
τερα φωνητικά χαρίσματα. Κα
τόπιν διηύθυνα τόν άριστοκράτη 
τενόρο σας τόν Λάππα, μιά φωνή 
καί μιά φυσιογνωμία μεγάλης 
όλκής. Τόν θυμοΰμαι πάντα 
"Υστερο: έρχονται στή σειρά ό
Αγεγλόπουλος ό βαρύτονος Ρι-
γολέττος πού τόν είχα. σέ δική 
μου μελοδραματική σαιζόν στό 

« Αδριάνειον» τής Ρώμης καί ή 
κ. Λυσιμάχη Άναστασιάδου τά 
τελευταία χρόνια μοΰ άφησε τίς 
πιό εξαιρετικές έντυπώσεις στόν 
«Άντρέα Σενιέ» καί στό «Τροβα 
τόρε» καί μέ χαρά τώρα θά τήν 
Χρησιμοποιήσω στήν μελοδραματι 
κή μου περίοδο τής Σικελίας καί 
Τουραντό.

—’Έχετε άκούσει άλλους "Ε λ 
ληνας ;

—Καί βέβαια έκτός άπό σάς 
είχα τήν ευχαρίστηση ν’ άκού-σω 
τόν Μοσχονά στήν «Άΐντα». Είνε 
μιά άπό τίς έξαιρετικές φωνές 
μπάσσων πού ακόυσα, έπ ίσ ης  
τούς δυό λετζέρες σοπράνο Πα 
παναστασίου καί Νικήτα φωνές
μέ λάμψη καί έξαιρετική ποιό 
τητα.

— Ποΰ άποδίδετε μαέστρο τήν 
ώραιότητα τών έλληνικών φω
νών ;

—Μά θεέ μου ! ποΰ άλλοΰ πα 
ρά στό έξαίρετο κλίμα, στήν ώ
ραιότητα τοΰ τόπου σας καί στό 
δτι άκόμη δέν έχετε φθαρή.

—θά θέλατε νά ξαναβλέπατε 
τήν 'Ελλάδα ;

—Πολύ ! Ιδίως τό καμαρίνι 
τοΰ Δημοτικού θεάτρου Κερκύρας 
πού είχα δταν ντεμπουτάρισα ώς 
γκαρνταρόμπα μου. Είμαι πάντα 
πρόθυμος νά φετνώ χρήσιμος σέ 
κάθε "Ελληνα καί θά είμαι εύ- 
τυΧήζ άν μοΰ δοθί] ή ε,Οκαιρία νά 
διευθύνω γιά τελευταία φορά 
στήν 'Ελλάδα, θά εΓνε ή άφετη- 
Ρία καί τό τέρμα της καρριέρας 
μου.

έλληνική καντάδα» γραμμένη 
γιά μεγάλη συμφωνική όρχήστρα 
τήν διηύθυνα είς ήλικίαν 15 έ
τών στά κλασσικά κονσέρτα μέ ί 
τόση δύναμη καί ένθουσιασμό, 
πού έτυχα τών καλλιτέρων κρι
τικών καί έλαβα τά ώραιότερα 
γράμματα δλων τών φιλελλήνων 

τής έποχής. Στά 18 έγραψα τήν 
δευτέρα «Καντάτα έλλένικα». 
Τήν συνέθεσα στά χαρακώματα 

δπου ήμουν στρατιώτης, εΐνε έμ- 
πνευσμένη άπό μιά ποίηση γραμ 
μένη γιά τήν Αθήνα, ή καντάτα 
αύτή εϊνε γιά χορωδία, μπαλέττα 
καί συμφωνική όρχήστρα.

—'Έχετε έπισκεφθή τήν Έλλά 
δα μαέστρο ;

—Ποτέ ! Μά μοΰ φαίνεται πώς 
τήν ξέρω.

—Τί σάς ένδιαφέρει περισσότε 
ρο στή μουσική μαέστρο ; ή σύν 
θεση ή ή διεύθυνση όρχήστρας 

—Ή  μέν σύνθεσις εϊνε κάτι πο 
λύ μεγάλο άλλ'ά καί ή έρμηνεία 

έπίσης δέν ύστερεΐ. Πρός τό πα
ρόν αισθάνομαι μιά μεγάλη χα
ρά δταν διευθύνω.

—’Όπερα ή συμφωνία ;
—Ή  δπερα εϊνε κάτι πολύ δυ 

νατό, μιά δπερα άξίας συγκεν
τρώνει τά πάντα, συμφωνία, μπα 
λέττα, χορωδία, σκηνοθεσία, τρα

Μία άπό τίς μεγαλύτερες έκδηλώσεις της 
τέχνης σ όλους τούς λαούς πολιτισμένους 
καΐ μή άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέ

χρι σήμερον
Άπό τοΰ παρόντος φύλλου τά δέν εϊνε πιά θέαμα, δπως ήταν τούς 

-«Παρασκήνια», κατόπιν πολλών τελευταίους τούλάχιστον αιώνες 
απαιτήσεων τοΰ άναγνωστικοΰ τής άρχαιότητος, άλλά άπό τοΰ 17 
των κοινού, έγκαινιαζουν ειδικήν αϊώνος καί κυρίως άπό τής έποχής 
στηΛην χορού από τής όποιας θά τοΰ Λουδοβίκου τοΰ 14ου στίς με- 
— -  aow δλοι οί διάσημοι χο- γάλες χορευτικές έπιδείξεις οΐ

Ο ιιαέστρος Έρνέστος Σεμπαστιάνι

Ο Β ΙΤ ΖΕΝ Τ ΣΟ  Μ ΑΦΙΝ Ι

Ενας άλλος μαέστρος νεώτε
ρος τοΰ Σεμπαστιάνι 6 Βιντσέν- 
τζο Μαφίνι μιά άπό τις σημερινές 
δόξες τής ’ Ιταλίας, διευθυντής 
όρχήστρας τής "Οπερας στήν Ά μ  

βέρσα, στή Χάγη, τήν δπερα τών 
Παρισίων, τήν δπερα τοΰ Κάιρου 
καί δλων τών μεγαλυτέρων θεά
τρων τής ’ Ιταλίας, εΐνε έμπνευ- 
σμένος άπό τήν Ελλάδα.

—Ή  άγάπη γιά τήν Ελλάδα 
ύφίσταται άπό τά παιδικά μου 
χρόνια — ήμουν άκόμη πολύ νέ
ος δταν εϊχατε τόν πόλεμο τοΰ 
1912 _  καί Εγραψα τήν πρώτη 
μου σύνθεση άφιερωμένη στήν 
Ελλάδα. Τήν ώνόμασα

άνήγαγον τόν 
χορόν σ’ άληθινή μυσταγωγία.
Ό  χορός ήταν μιά άπ’ τίς πιό 

σημαντικές καί τίς πιό πρωτογόνες 
έκφάνσεις τής τέχνης σ’ δλους ά- 
νεξαιρέτως τούς λαούς. Κατά τήν 
έποχήν τοΰ Όμήιρόυ άκόμη ό χο- 
ρός (δρχησις) βρισκόταν στίς δό
ξες του. ,Σέ πολλά μέρη' τής Όδύ- 
σείας καί τής Ίλιάδος άναφέρον- 
ται περιγραφές σχετικές μέ τόν χο 
ρό καί ιδίως τούς χορούς τών Πε-
λοποννησίων, τών Τρώων καί τών
Κρητών τής προελληνικής έποχής.

,  Αύγουσταίου J J V 0™* τ° ύς χρό-

*-» ·* - * »  * ·

Ή  μεγάλη Ίταλίς χορεύτρια Τ ι λ ι ά ν *  Πέντ£ι, μαδήτρια τής 
Σχολής χορού Ρουσκάγια, πού πήρε τό πρώτο βραβείο στό Διε- 

8νη Διαγωνισμό χοροΰ στις Βρυξέλλες.
ρευταί οί όποιοι

γοΰδι καί δράμα. Σκεφθήτε λοι
πόν τί δυναμισμό πρέπει νάχη έ
νας μαέστρος γιά νά διευθύνη 
τέλεια έ’να τέτοιο έργο.

—Ποιά δπερα προτιμάτε νά 
διευθύνετε ;

Ολες I Δέν κάνω έξαίρεση 
μεταξύ άριστουργημάτων.

Που θά διευθύνετε προσε
χώς ;

—Μιά συμφωνική συναυλία μέ 
τήν όρχήστρα τοΰ

χαριστως ένα συμφωνικό έργο έ
νός ‘Έλληνος συνθέτου, έκφράζον 
τας τήν έπιθυμία νά μοΟ έκτε- 
λοΰσαν στήν Ελλάδα τήν «Έλ- 
ληνική Καντάτα», τό έργο μου, 
■πού άφιέρωσα στήν ώραία σας 
πατρίδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. Σ. ΗΛΙΑΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Γ '
Ή  -σκηνή αύτή άποπνέει τήν ά- 

τμόσφαιρα τοΰ οικογενειακού πε
ριβάλλοντος καί μάς θυμίζει τίς 
ύποθέσεις τής καθημερινής ζωής. 
Τό άντικείμενο τής συνομιλίας 
μεταξύ τοΰ άδελφοΰ καί τής ά- 
δελφής άπό τή μιά, χοΰ πατέρα

βάλλει σ’ άνησυχία καί τούς ύπα- 
γορεύει νά λάβουν χά μέτρα τους 
γιά νά τή-ν προστατεύσουν. Ό  
τρόπος πού μ’ αύτόν χειρίζονται 
τό ζήτημα χαρακτηρίζεται συνή 
θως ώς αύταρχικός, άλλά γιά 
νάμαστε δίκαιοι πρέπει νά τούς 
κρίνουμε μέσο: οτό πλαίσιο τών

καί τής κόρης άπό ,χήν άλλη, εϊ- ιδεών πού έίπι'κρατούσαν τότε πά- 
ναι οί έρωτικές σχέσεις τής Όφή-ί νω σ’ αύτά τά ζητήματα, 
λιας μέ τόν Ά μλετ . Ό  ’Έρωτας, 
σύμφωνα μέ τίς αντιλήψεις τής έ- 
rtoX iii’ δέ θεωρείται σά μιά ύπό-

Ό  Λαέρτης ετοιμάζεται ν’ άνα- 
χωρήση γιά τή Γαλλία καί θεω
ρεί καθί^κο του νά καταστήση

6εση καθαρά άτομική, άλλά καί ί προσεχτική τήν Όφήλια1 στίς έ-
δέν ί Ρωηκές Εκδηλώσεις τού "Αμλετ,οικογενειακή, που .γι’ αΰτή 

μπορούν παρά νά ένδιαφερθοΰν ά 
μεσα ό πατέρας κι’ ό άδερφός, 
Ή  στάση πού τηροϋν άπέναντι 
-σ’ ένα τόσο λεπτό ζήτημα, άττό τά 
ζωτικώ'-τατα τής ψυχικής ζωής 
τοΰ άτόμου, δείχνει έν μικρογρα
φία τήν άντίθεση πού σέ πολλές 
περιπτώσεις ύπάρχει μεταξύ τοΰ ά 
τόμου καί τής κοινωνίας, τών ά- 
τομικών αισθημάτων καί τών κοι
νωνικών άντιλήψεων ή προλήψε
ων. Τόσο ό άδελφός δσο καί ό 
πατέρας ξέρουν πολύ καλά, τού

πού, κατά τήν άντίληψή του, δέν 
εΐναι π'αρά «πρόσκαιρη ιδιοτρο
πία», «ένα παιγνΡδισμα τοΰ αίμά- 
του», «μοο'κοβολιά καί λιγεράδα 
μιάς στιγμής καί τίποτ’ άλλο», «τί 
ποτ, άλλο παρ’ αύτό ; ρωτά ή Ό  
φήλια. Τής έπαναλαμβάνει πώς 
δέν πρέπει νά τό παίρνη γιά τί
ποτε περισσότερο κι’ έκφράζει τή 
δυσπιστία του γιά τήν ειλικρίνεια 
τών αισθημάτων του. Καί στήν 
καλύτερην άκόμα περίπτωση μπο
ρεί νά έλπίζη άπό τό διάδοχο τοΰ 
θρόνου; Στήν έκλογή τής συζύ-

«Πρώτη
  .

Μ«, καλέ άβερφέ μου, 
νά μήν τό κάνεις σάν καμπάσους κολσ-

(σμένους
Ιερωμένους, που σοΟ δείχνει αύτός τό

(άπότομο
κι άγκα&ερό στενό πού πάει στους ού·

(ρανους,
ένώ αύτός σάν φουσκωμένος κι* άσυγ-

(κράτητος
άσωτος, τρέχει στόν πλατύ άνθισμένο

(δρόμο

πρό̂ κ̂ ι»ται (κο;ί του άπκχντα πώς 
εϊνε κάιτι σχετικό μέ τόν 'πρίγ- 
'κηπ-α. Παίρνοντας άφορμή άπό 
τοΰτο τής κάνει κι’ αύτός παρα-

\ ,  ,  , I I ’ » ν , ο ι ν ν  y i |  I  11 ̂
Ακχιστον άπο την ατομική Τους γ0υ του δέ θά συμβουλευθή τίς
πείρα, τό ρόλο πού παίζει ό έρω
τας καί τό σεξουαλιστικόν ένστι
κτο δχι μόνο στή ψυχική, άλλά 
και στήν καθόλου ζωή τοΰ άτό
μου. Ο Ι άντιλήψεις δμως τής έ- 
ϊτοχής δέν τούς έπιτρέπουν νά έ- 
ξετάσουν τό ζήτημα άπ’ -αύτή τήν 
άποψη, μέσα σ’ άτμόσφαιρα οί- 
χειότητας καί συμπάθειας, πού 
μέσα σ’ αύτήν εϊναι δυνατό νά έ- 
«τέλθη τίλήρως καί άμοιβαία συν
εννόηση. Ή ίδέα τής οικογενεια
κής τιμής, ένδεχόμενον νά δια- 
τρέξη κίνδυνο άπό τήν έξακο- 
λούθηση τών σχάσεων τούς έμ-

υπαγορει,’σεις τής καρδιάς του, 
άλλά τό συφέρο τοΰ κράτους.’Ά ς  
σκεφτή λοιπόν τί κίνδυνο διατρέ
χει ή τιμή της άν παροίδοθή ά- 
συλλόγιστα στίς ύποσχέσεις καί 
τούς δρκους του. Ή  Όφήλια ά. 
κουισεν δχι μόνο μέ έπιφυλακτι- 
κότητα, «λλά  κα'ι μέ κάποια 
δυσαρέσκεια τίς συμβουλές τοΰ 
ιά'δελφοΰ της, πού τήν εκφράζει 
κάπως συγ καλυμμένα. Καί ύπό- 
σχεται πώς θά τίς κρατή σά φύ
λακα τής καρδιάς της άλλά 
δμως μέ τή σειρά της τοΰ άντι- 
παρατηρεΐ:

Τό έπίθε'το «ungracious» (άχα- 
Ρ 'ΐς ) που κολνάει στούς πάστο
ρες, πού μ’ αύΐούς παραβάλλει 
τόν άδερφό (της καί τό «άττότομο 
κι άγκαθερόστενό πού πάει στούς 
ούρανούς» είναι άρκετά χαρακτη
ριστικά γιατί μ ά ς  προδίνουν τά 
μύχιά της αισθήματα. Έκεΐνο -πού 
θέλει νά πή, , χωρίς νά ,τολμά βέ
βαια νά τό <ικφ(ρασττ) καθαρά, εϊ- 
ναι οτι κι’ ό άδερφός 'της σ’ αύ. 
τήν τήν περίπτωση εϊναι «ιάχα- 
ρ_ις» ιρπως καί κείνοι καί ζητεί νά 
τής έπιβάλη κάτι τό ’δύσκολο πού 
ό ϊδιος δέν μ'πορεΐ νά 'τό κράτη
ση. Τόν διάλογο Τών δύο άδελ- 
φιών τόν διακόπτει ύ ερχομός τοΰ 
ποίτέρα τους, πού βλέποντας τήν 
άργοίτορία τοΰ Λαέρτη τόν πα
ρακινεί νά πάη γρήγορα στό 
πλοίο ικαί ενώ τοΰ εύχεται ·καλό 
ιταξί'δι τοΰ δίνει μερικές συμβου- 

Υΐά νά τις έχη γιά κανόνα 
τής ζωής του. Πολλοί κριτικοί 
χαρακτηρίζουν ώς σχολαστικές 
αύτές τίς παραγγελίες. ’Έχουν 
δμως δίκηο; Κ ι’ άν άφήσωμεν ά- 
κόμα κατά μέρος ιτήν έπΐδροτση | 
πού εΐχεν ή Μεταρρύθ μιση πάνω | 
στήν Άγγλιική κοινωνία καί τό 
διδαχτικό τόΐνο πού χαράχτηρίζει 
τή λογοτεχνία ιτής άποχής τής Ε 
λισάβετ, εϊναι σχολαστικό νά συμ 
€ουλεύη ένας πάτέρας ποΰ έχει 
μεγαλύτερη πείρα τής ζωής τό 
γυιό του, πού ιά'κόμα εΐν’ άπειρος 
γιά νά ιτόν προφυλάξη άπό ώρι
σμένα κα’κά, -πού σ’ αυτά μπορεί 
νά πέση άπό άγνοια; Τή στιγμή 
πού ό Λαέρτης ά'ποχαιρετά τήν 
Όφήλια, τής τονίζει νά μήν ξε. 
χάση δ,τι τής είπε. Ό  παιτέρας 
της τή ρωτφ γιά ,ποιό ζή-τη μα

τηρήσεις (καί τήν πιέζει νά τοΰ 
όμολογήση ,είλιίκρινά ,τί είδους 
σχέσ-εις έχει 'μαζί του. Τοΰ φανε
ρώνει πώς τελευταία τής έ’δωσιε 
Λτολλές αποδείξεις τής άγάπης 
του. Ο γέρο-Πολώνιος άκούοντάς 
την νά μιλά μέ τόΐτην άφέλεια 
ικουνά-ει χαραχιτηριστικά τά κε- 
φάλιΐ του Όίχτείροντάς την γιά 
τήν άπειρία καί τήν εύπιστία της.

ΤΙ τρέχει μεταξύ σος; Πές μου
(τήν άλήθεια. 

ΟΦ. ΜοΟδωσε, άφέντη, τελευταία κάμ-
(ποσα δείγματα 

γιά τή συμπάθεια πού μουχει.
ΠΟΛ. Συ-μ-πάβεια! Πχά! Μιλβίς σάν κο-

(ριτσόπουλο diyoupo 
κι' άπέραστο άπό τέτοια πράμα-

(τα έπιχίνδυνα. 
Πιστεύεις σύ σ' αύτά τά «δείνμχ- 

(τά» του, δπως τά λές; 
ΟΦ. Δέν ξαίρω, άφέντη μου, τί νά

(σκεφτώ.
ΠΟΛ. "Α χ, θεέ μου, νά σέ μάθω έγώ:

(σκέψου πώς είσαι 
μωρό, πού αύτά τά δείγματα τοϊς

(μετρητοϊς τά πέρνεις, 
μά πού δέν είναι λίρες. Δείξε πιδ

(συμπάθεια 
στόν έαυτό σου, άλλοιώς, —  γιά

(νά μή λαχανιάσου;.:ε: 
τή δόλια φράση, δπως τήν τρέ-

(χουμε, —  θά δείξεις
τρελλόν έμένα.

3Φ. 'Αφέντη, έΜμονα μοΟ μίλησε γ ι’

(άγάπη
μέ τρόπο τίμιο.

ΠΟΛ. Μέ τρόπο ώραΐο νά πεις. "Αιντε,
(άϊντε.

Ο Φ .. Κ ι ’ Εβαλε έγγύηοη σ ' ύλα του
(τά λόγια, άφέντη μου,

τούς πιό Ιερούς ούράνιους δρκους.
ΠΟΛ. Τώρα μάλιστα!

Βρόχια πού πιάνουν τίς μπεκά-
(τσες. Ξαίρω, ξαίρω,

σάν βράζει τό αίμα, πόσο άπλόχερο; 
δανείζει όρκους ή ψυχή στή

(γλώσσα, 
αύτές τίς φλόγες, θυγατέρα, πού

(φωτίζουνε 
μά δέ ζεσταίνουν καϊ πού σδύ-

(νουνε μαζί 
μί τό λαμπρό τους τάξιμο μόλις

υνδυασμός
ρυ'θμοΰ καί άρμονίας γι’ αύτό καί 
χαρίζει στον άνθρωπο τήν χαρά 
καί ̂  τήν ξενοιασιά· Ό  χορός έθε- 
ωρεΐτο δτι ήτο έφεύρεσις τών θεών 
τοΰ Όλύμπου καί καθώς άναφέρει 
ό Λουκιανός πρώτη άπ’ δλους τοός 
θεούς ή Ρέα δίδαξε τόν χορό στή 
Φίρυγία καί τήν Κρήτη,.

Στούς νεωτέρους χρόνους ό χορός

   τ ™ γ  :   -   .............................................................................
νά μήν τούς παίρνεις γιά φωτιά. ^  π,®λΐν νά λύση δμως «ύ-

«_ ι » —  την τή φορά τή σιωπή του. «’Άγ-

Ε. Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ

1 προσκεκλημένοι εύγενεις δέν ήσοπ/ 
άπλοι θεαταί, άλλά έλάμβανον κι' 
αύτοί μέρος στόν χορό.

Άπό τής έποχής έκείνης ό χορός 
γίνηκε μιά άπό τίς πιό εύχάριστες 
άσχολίες δχι μόνον τών κοσμικών 
κύκλων, άλλα καί τών λαϊκών μα 
ζών.

Είς τήν Γαλλίαν άναφαίνονται 
κατά πρώτον οί χοροί κ α ν δ ρ ί λ  
λ ι ε ς , τ ό κ ο τ ι γ γ ι ό ν ,  ή γ κ α  
β ό τ α ,  ή π α β ά ν α ,  τόμ ινου-  
έ τ ο, τό π ά ν τ’ έ σ π ά ν, τό π ά 
ν τ έ κ ά τ ρ κτλ. καί άπό τήν Γαλ 
λίαν διαδόθησαν είς δλον τόν κό- 
σμον.

Αργότερα άπό τούς Άγγλους 
λανσάρεται τό ο ύ ά ν - σ τ έ π.

Οί Ισπανοί λανσάρουν τούς το- 
πικούς χορούς των̂  τό ψ oc ν τ oc- 
γ κ ύ, τήν Υ κ α λ λ ε γ κ ά ' ν τ α ,  
τό θ ε π α τ ε ά ν τ ο κλπ.

Οί Ιταλοί έ'χουν τούς δικούς 
τους χορούς τ ή ν τ α ρ α ν τ έ λ λ α  
τήν σ α λ τ α ρ έ λ λ α, τήν τ ρ ε-
( Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

Τής έπιβάλλειι νά κόψη άμέσως 
■κάθε -σχέση μαζί του καί ύπόσχε- 
<ται νά ύπακούση χωρίς καμμιάν 
άντιλογία. Ή Όφήλια ιεϊναι άπό 
τούς χαροτχτήρες τούς ήρεμους, 
ευγενικούς καί άξιαγάπη'τους πού 
δέχονται ικάτι πΐαθητικά, χωρίς 
νάχουν τήν -δύναμη ν’ άν,τιδρά- 
σουν, νά Επαναστατήσουν και νά 
διεκδι'κήσουν τά 'δικαιώματά 
τους.

Ό  "Αμλετ μέ τόν Όράτιο καί 
τόν Μάρκελλο πηγαίνει στόν προ 
μαχώνα τοΰ φρουρίου διά νά δια 
πιστώση ό ϊδιος αύτό πού τοΰ διη 
γηθήκοενε. σχετικά μέ τό φάσμα 
τοΰ πατέρα του. Άπό μακρυά έρ 
χότο(ν ό ήχος τών σαλπίγγων καί 
τών τυμπάνων καΐ πυροβολισμοί 
δονούσαν τόν άγέρα. Ό  "Αμλετ 
τούς έξηγεΐ δτι ό βασιληάς δίνει 
συμπόσιο χορεύοντας καί γλεντο 
κοπώντας δλη νύχτα καί βρίσκει 
τήν εύκαιρία νά καταδικάση αύ
τό τό έθιμο μέ τά πιό καυστικά 
λόγια έκφράζοντας τήν άποστρο 
φή του γιά τέτοιες χυδαίες άπο- 
λαυσεις. Το μεθοκόπι τούς στιγ
ματίζει στά μάτια τών άλλων λα 
ών άμαυρώνοντας τίς άλλες ά- 
ρετές τους, άπαράλλαχτα δπως 
συμβαίνει καί μέ τ’ άτομα, πού 
δσο καλά προικισμένα κι’ άν εΐ
νε, άν τύχη νάχουν έστω κι’ έ'να 
ελάττωμα χάνουν ,άφάνταστα σ’ 
ύπόληψη, γιατί ό κόσμος άρέ- 
σκεται πιό πολύ νά κοτσομπολεύη 
γιά τά έλαττώματα τών άλλων 
καί τά ειρωνεύεται παρά νά έκ- 
θειάζη τίς άρετές τους. Τή στιγ
μή πού ό βασιληάς ξέγνοιαστος 
διασκεδάζει έπανατταυόμενος στήν 
Φ>έα πώς τά κατάφερε περίφη
μα καΐ τό έγκλημά του δέ θά 
βγή στό φώς τής ήμέρας, τό πνεΰ 
μα τοΰ άδελφοΰ του κουνώντας 
ϊσως τό κεφάλι του έκδικητικά 
σάν νάθελε νά τοΰ πή. ’Έννοια 
σου ικαί «ούδέν κρυπτόν δ οι>κ 
άποκαλυφθήσεται» έμφανίζεται

γελοι κι’ άγιοι τοΰ θεοΰ βοηθά
τε μας» άναφωνεΐ έμβρόντητος ό 
Αμλετ καί τό προσφωνεί ζητών 

τας_ νά τοΰ πή τί συμβαίνει ένώ 
έκεινο τοΰ νεύει νά τό άκολου- 
θήση. Οΐ φίλοι του θέλουν νά τόν 
εμποδίσουν άπό φόβο μήπως εΐνε 
κανένα κακό πνεΰμα πού πήρε τή 
μορφή τοΰ πατέρα του γιά νά 
τόν πλανέψη, νά τοΰ πάρη ϊσως τό 
μυαλό  ̂ και νά τόν γκρεμοτσακί- 
ση άπό τούς βράχους πού ύψώνον 
ται άπότομα πάνω άπό τήν θάλασ 
σαν. Αύτός δμως άσυγ κράτη τος 
ξεφεύγει άπό τά χέρια τους σάν 
οίστρηλατούμενος. Τήν νευρικήν 
Υπερδιέγερση ό ποιητής μάς τή 

δίνει μέ τόν πιό παραστατικό 
τροπο :
Μέ κράζει ή μοίρα μου καί κάνει
καί τήν παραμικρή άρτηρία σ’ αυτό τό

(σωμα
Ίάν νεύρο στέρεη τοθ λιόντα τής Νεμέας.

(Α . 4( 81—83)
Τό πνεΰμα έπί τέλους μιλεΐ. 

Φαντασθήτε τή συγκίνηση τοΰ 
Αμλετ τή στιγμή πού άκουσε τήν 

τρεμάμενη φωνή τοΰ πατέρα του 
νά τοΰ διεκτραγωδή τή φριχτή 
του θέση γιά τήν όποία δέν τοΰ έ- 
πιτρέιπεται νά φανερώση πολλά 
πράματα.
Τό πνέμα τοϋ πατέρα σου είμαι. Κατα

δικασμένο
γιά κάμποσο καιρό τή νύχτα νά γυρίζω 
»αί τήν ήμάοα περιορίζομαι νά κάμω 
τόν κάνονά μου μές στίς φλόγες, ώς που 

(δσά καμα 
κρίματα στίς ήμέρες τής ζωής μΡυ> σχή

1  φωτιά
Ή  ψυχή τοΰ γυιοΰ πλημμυρίζει 

άπό οίκτο καΐ κείνη τή στιγμή τοΰ 
άποκαλύπτει τό άποτρόπαιο έγ
κλημα παρακινώντας τον σ’ έκδί- 
κηση.
T£2 άκουσε, άκουσε άκουσε! 
καθαριστούν.
<5ίν τόν καλό σου κάποτε πατέρα άγάπησες 
ΑΜΛ— ΤΩ 6εέ μου!
ΦΑΝΤ— Νά έκδικηθης τόν άνομο κι' άφύ- 

οικό του φόνο^
ΑΜΛ.—φόνο 1
ΦΑNT.-Φόνο πάρα άνομο σάν τέτοιον, 6·

τά αί- 
συνεχίί-

τιως κι* άν τόν πάρης, 
μά έτοΟτος πάρα εΐν- άνομος, παράξενο^ 

κι’ άφύσικος.

Η ηθική άγανάχτηση τοΰ ’Ά μ 
λετ φτάνει στό ζενίθ της καΐ βια- 
ζεται νά μάθη τό δολοφόνο γιά
νά όρμήση άμέσως στήν έκδίκη. 
ση. 1
Κάμε γοργά νά άμάθω καί γοργόφτερος, 
α0Γν_ συλλογή ή σάν στοχασμοί έρωτικοί 
πετώ γιά έκδίκηση.

Ο πατέρας βλέποντας 
σθήματα τοΰ γυιοΰ· του 
ζει:
Στον κόσμο είπώθη πώς έγώ -μουν κοιμι-

(σμένος
στό περιβόλι μου, μέ δάγκωσε ϊνα φίδι. 
■Ετσι, μέ διάδοση πλαστή γιά τή θανή

(μου.
βούλωσαν δλα τής Δανίας τ’ άψτιά, μ*

(αύτή
τή χοντροκοροϊδία. Πλήν μάθε, νέε καλέ. 
τό ψίδι πού έκοψε τό βίο τοΰ πατέρα σου’ 
τώρα φορεΐ τό στέμμα του.
ΤΩ μάντισσα ψυχή μου, ό θείος μου;
άναφωνεΐ ό ’Άμλετ.

Τό πνεΰμα τόν συμβουλεύει μέ 
όποιονδήποτε τρόπον κι’ άν έπ,δι- 
ώξη τήν έκδίκηση νά μή θίξη τή 
μάνα του, άλλά νά τήν άφήση 

στίς τύψεις τής συνείδησής της 
καΐ έξαφανίζεται.

Οταν ό 'Άμλετ έμεινε μόνος ή 
καρδιά του χτυπούσε δυνατά, τά 
γόνατά του λύγιζαν καί τό κεφά. 
λι του ήταν τόσο ζαλισμένο πού 
το αισθανόταν σά σαλεμένη σφ-αι- 
ρα . "Ολ’ αύτά βέβαια υστέρα άπ’ 
οσα προηγήθηκαν είναι φυσικώ· 
τατα. Τί έκαμεν δ μ ω ς  σάν συνήλ. 
θεν άπό τήν ταραχή του; Πρστήτε 
ρα άνυπομονοΰσε ν' άκούση τδνο- 
μα τοΰ δολοφόνου γιά νά πετάξΐ] 
τήν έκδίκηση κεραυνοβόλος. Τ&3- 
ρα πού τδμαθε; Λέει πώς θά σδύ 
σηάπό τόν πίνακα τής μνήμης του 

κάθε τι πού χάραξεν έκεΐ πάνω 
τό διάβασμα καί ή άτομική του 
πείρα καί μόνον ή έντολή τοΰ πα
τέρα του θά ζή.

Ν ΙΚΟΛΑΣ Σ .  ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ:. Ή  συνέχειβ.

ί



Α^ΛΛΛΛ»

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
TOY Β Ι Β Λ ΙΟ Υ

TOY κ. A.
Μελισσάνθης: Ώσαννά καί Όρα· 

κλειτισμός ( ’Εκδόσεις Άντωνο- 
πούλου Αθήνα 1939 Σελίδες 26 
σχήμα 8ον—Διονυσίου Λαυράγ 
κα: Τά άπομνημονεύματίί ( ’Ε κ 

δόσεις Γ κοβόστη Σελίδες >68 
σχήμα 8ον.
Η κ. Μελισσάνθη, χωρίς νά προσ- 

θέτει μέ τό νέο της βιβλίο άλλα 
νεώτερα χαραχτηριστικά στοιχεία 
άπ' δσα ξέρουν οί άναγνωστες τών 
προηγουμένων συλλογών της, πάν
τως κατορθώνει μέ τήν προσπάθειά 
της τούτη γιά μιά εύρύτερη λυρική 
σύνθεση, νά διατηρήσει ζωηρό τό 
ένδιαφέρον γιά τήν ποιητική παρα
γωγή της.

θ  άποψύγουμε έδώ νά μιλήσουμε 
Λναλυτικωτερα γιά τό «Ώσαννά 
καί τόν Όοαματισμό». Ετοιμάζον
τας μιά σειρά σημειωμάτων γιά 
τούς νεότερους λογοτέχνες μας, 
πού θά δημοσιευτούν τόν Όχτώβρη 
άπό άλλες στήλες, άφίνουμε νά μι- 
λήαουιιε έκεΐ πλατύτερα καί ούσια- 
στικωτερα γιά τήν δλη έργασία τής 
καλής αύτής ποιήτριας.

Σήμερα θά περιοριστούμε στίς 
δυό άκόλουθες παρατηρήσεις: Π ιίό- 
τον δτι ή κ. Μελισσάνθη όφείλει 
πλέον στόν έαυτό της καί γενικά 
στά γράμματά μας νά έπιμεληθή 
περισσότερο τή λυρική της έκφρα
ση· Νά βρεΐ τόν τόνο τόν άπαραί- 
τητο, τή διατύπωση τή μεστή πού 
θά κάμουν άποδοικώτερο τόν συν
αισθηματικό καί πνευματικό τη'ς ΐό- 
σμο. Δεύτερο, δταν έκφράζεται γιά 
τά  ̂μεγάλα προβλήματα τής ζωής 
καί τής μοίρας τών άνθρώπων, 
πρέπει νά ξεκαθαρίζει τήν άνώτερη 
υφή τους, νά φιλοσοφεί, νά ποΰυε- 
τΙς Αντιλήψεις της πάνω σ’ αιϊτά 
κ’ Οστερα νά χρησιμοποιεί τήν ού
σία τους στό λυρικό της συνεπαρμό 
Γ  ιά τόν πόλεμο λ. χ. καί γιά τήν 
είοήνη έκφράζεται μέ τήν άπρονοη- 
σία τών Ανιστόρητων καί τών Αφι
λοσόφητων. τών κοινών άνθρώπων. 
’Ενώ ό ποιητής εΐνε ή άγρυπνη αί
σθηση τής πραγματι κάτητας τών 
θ'λήσεων καί έπιτοτγών τοϋ πεπρω
μένου.

Δέ μπορούμε όποτεδήποτε, μ’ ϊν- 
νοια διάρκειας καί σταθερότητας 
νά καταδικάσουμε τόν πόλεμο, νά 
ένκολπωθοΰμε τήν είρήνη· Εΐνε πε
ρίοδοι πού 6 πόλεμος είνε Απαραί
τητος γιά νά κρατηθεί ή άτομική 
καί συνολική τιμή. τά αισθητά καί 
νοητά συμφέροντα, ή ροή τής προό
δου, ή άνθρώπινη ζωή στήν ίστορι- 
ΚΤ, κίνηση καί Αναδημιουργία της.

Οπως σ’ άλλους καιρούς ή εί- 
ρήνη έρχεται σάν ώριμο καταστά
λαγμα πόθων, έλπίδων. έπιδιώξεων, 
πραγ ματοποιή σεων.

Η άγρυπνη αίσθηση τής Ιστορι
κής πραγματικότητας βά δείξει 
στόν πραγματικό ποιητής, πού εΐνε 
•κυριώτατα όραματιστής έννοιών, 
ένεργειων καί άπστελεσμάτων, τή 
μόνη Μντιμη κ’ έπιταχτικά άναπό- 
φυνη στάση του.
__ Λοιπόν οΐ πρόχειρες έντυπώσ*ις, 

είτε προέρχονται άπό πνευματική ά- 
δαρία ή συναισθηματική Ανεπάρ
κεια, δέ μποροΰν σέ καμιά περί
πτωση νά κινήσουν κρατερά καί γό
νιμα τή λυρική χορδή.

Δέ μποροΰμε νά κλάψουμε τίς 
ζωές πού θά χαιθοΰν στόν αιματοπό
τη κυκλώνα, άν ή ένέργεια τοΰ θα
νάτου θά ύψώσει τίς ρομφαίες τών 
καθαρμών καί τών Αποκαταστά
σεων τΙς πύλες τοΰ παραδείσου 
τής δίκαιης είρήνης.

Μήτε ιμποροΰμε νά ζηλέψουμε 
•ίούς ειρηνικούς άνθρώπους, πού Α
πολαμβάνουν τ' Αγαθά τής ήρεμίας

ΠΑΥΛΙΛΗ
καί τής γαλήνηςι έξαγοράζοντάς τα 
μέ θυσία τών εύγενέστερων ζωικών 
παρορμήσεων, τών στοχαστικώτε- 
ρων ύπολογισμών- 

Ό  πόλεμος δέν κατακρίνεται γε
νικά καί ή ειρήνη δέν άγαπιέται Λ- 
στόχαστα. Καί χωρίς ισόρροπη νόη
ση καί. Αληθινό αίσθημα τής Ανάγ
κης δέν ύπάρχει λυρισμός.

* » «

Τ ’ Απομνημονεύματα τών έξαιρε- 
τικών Ανθρώπων έχουν πολλές φο
ρές μεγαλύτερη σπουδαιότητα, θε- 
τικώτερη χρησιμότητα Από τήν Αν
τικειμενική έξιστόρηση τών γεγονό

Ένφ εκπνέει ή περίοδος τών σχολικών επιδείξεων

01 ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ι Ν Ω Ν  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν  
ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ
Μία ώραία συγκέντρωσι.- Ή  έτησία έπίδειξις του Ελληνικού 
Ώδειου. - Μία ώραία έορτή του Λυκείου κ. Παπαδόδημα.- Ή  
παράστασι τοϋ Λυκείου «Ευαγγελισμός» κ. Εύαγγ. Μάρκου 

ΤΟΥ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΔΡΟΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝIA .ι·,..λ_π_·. ΣΑΒΒΑΤΟ Ν, 24 ’ louvtou 1939

Τό Έλληνικό Ωδείο τοΰ Πειραι 
ώς, παράρτημα τοϋ όμωνύμου 
μουσικού ιδρύματος τής πρωτευ
ούσης» συνεχίζοντας τήν αξιόλο
γη εκπολιτιστική δράσι του, πα
ρουσίασε, τήν παρελθοϋσαν έβδο 
μάδα στό Δημοτικό θέατρο τήν

~  W  έ«οχής tooc. Atroij» μ,άν
έντονώτερη καί παραστατικώτερη 
εικόνα τής σύγχρονής τους ζωής· 
πού διατηρεί στή μνήμη τών μετα
γενεστέρων συμπαθέστερα καί γι’ 
αύτό διαρκέστερα τή συνολική δρα
στηριότητα· Φωτίζοντας μέ τήν Ατο
μική τους ιδιοφυία τό γενικό πνεΰ
μα, χαραχηρίζοντας μέ τή δική 
τους δράση τήν κοινή ένέργεια, ό
λο κληρώνουν τήν εντύπωση πού
παίρνουν δσοι δέν τήν Ιζησαν άμε
σα τή ζωή τοΰ κα'ροΰ τους.

Γι’ αύτό οί ψυχολόγοι καί κριτι
κοί Ιστορικοί άντλοΰν Από τ’ Απο
μνημονεύματα τών πραγματικά με
γάλων άνθρώπων ζωντανές Αποδεί
ξεις, θερμές ύποδείξ&ις γιά τήν Α
κρίβεια τών Αφηγήσεών τους, γιά 
τήν Ασφάλεια τών διεισδύσεών τους 
γιά τήν όρθότητα τών κρίσεών τους.

_ΕΙνε δηλαδή τ’ Απομνημονεύματα 
τών μεγαλοφυών και μεγαλεπηδό 
λων Ανθρώπων ιδιότυπα ύποκειμενι- 
κά ιινημεΐα τής Ατομικής καί συνο
λικής δραστηριότητας, σκέψης δη
λαδή κ' ένέργε'ας, £ργων καί λό
γου. πού δοηθοΰν σημαντικότατα 
τήν Ιστορία στό διευθετητικό έργο 
της.

Άλλά καί τών άλλων άνθρώπων, 
πού εζησαν κάπως διαφορετικώτερα 
καί Αληθινά ανέπτυξαν μιά δρά
ση κάπως γενικώτερη'ς σημασίας, 
εΐνε κι’̂ αύτά χρήσιμα, γιατί μας δί
νουν τήν έννοια τών &ευτε·|)τερων 
παραγόντων. Ικανών νά σταθοΰν 
ΑνΑμεσα τών ήγετικών στελεχών 
καί τών δημιουργικών μαζών ώς 
κρίκοι συνεχτικοί, ώς σκαλοπάτια 
γιά τήν άνοδο καί κάθοδο τής γε- 
λ'ΐκής ένέργειας καί διανόησης.

Μέ λίγη έπιείκεια καί πρόθυμη 
θέληση θά μποροΰσε ή κριτική νά 
καιατάξη στή γραμμή αύτή καί τά 
Απομνημονεύματα τοΰ μαέστρου 
ΛαυρΑγκα, πού βγήκαν τώρα τε
λευταία σέ.μιά κομψή κι’ έπιμελη- 
μένη £κδοση'. Δυστυχώς δμως λέ
γονται σ’ αύτά πολλά περιττά καί 
τά μή περιττά γράφονται σέ Οφος 
προχειρολόγο καί πολλές φορές 
κουραστικό· Γ  ιά δσους ξέρουν τήν 
Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ μελοδράμα
τος, παραλείπονται συχνά τά καί
ρια καί έκθέτονται τά Ιδιόρρυθμα 
καί προσωπικώτερης σημασίας· 

Πάντως τό βιβλίο μπορεί νά δια
βαστεί Από τούς ένδιαφερόμενους 
μέ ώφέλε<α, γιατί, άν δέν βρουν 
σ' οτύτό πράγματα σπουδαία καί 
χαραχτηριστικά, πάντως θ’ άποκο- 
μίσουν ζωηρή τή γενική έντύπωση 
δτι σ’ έμδς δ.τι έγινε στόν τομέα 
Ιδία τής τέχνης έγινε μέ πολύν μό
χθο, έπίμονη πίστη καί σκληρή 
προσπάθεια.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  ΠΑΥΛΙΔΗΣ

νέων μαθητών καϊ σ£ πρόοδο τών 
παλαιοτέρων. Εινε γνωστή, εΰφη 
μη, ή ίστορία τοΰ λαμπροΰ τού
του Ιδρύματος καί ή συμβολή 
του στήν Ανάπτυξι τοΰ μουσικού 
αισθήματος τοϋ Πειραϊκοΰ κοι- 
νοϋ, καί, γενικά, τή διάδοσι τής 
Αγάπης, πρός τή μουσική τέχνη, 
ώστε νά περιτττύη νά έπεκταθή 
κανείς περισσότερο γιά νά τήν 
έξάρη.

Στήν ψετεινή του έπιδειξι, ή έ- 
πιδοσι πολλών άπ" τούς μαθητάς 
του παρουσιάσθηκε πιότερο άπό 
ένθαρρυντική. Ή  κ. Τ. Κοτσηρί- 
δου, καθηγήτρια τοΰ πιάνου έ- 
πέδειξε μαθήτριες, πραγματικές. 
Πρόκειται, γιά τίς Δίδες Φραγ- 
κάκη, Μασουρίδου, Γαρίδη, Κα
ρακάση, Κοντού. Καρακώστα, Λι 
βανοΰ καί Βραχνού. Έπίσης Α
ξιοπρόσεκτα ταλέντα εΐνε οί Δί
δες Τραίφόρου καί Ράψιου τής 
τάξεως τής Δίδος Δέδε.-Καί δύο 
πραγματικές Αποκαλύψεις. Ό  δε 
καετής Σ. Μελκονιάν καί ή ένδε- 
καετής Ε . Ιγγλέζου. ΕΓνε κάτο
χοι ταλέντων, πού υπόσχονται 
πολλά. ’Ανήκουν κι’ οΐ δυό στή 
τάθι τής κ. Κοτσιρίδου καί δέν 
ύπάρχει Αμφιβολία, πώς θά τύ- 
χουν τής παρακολουθήσεως ποΰ- 
χουν Ανάγκη, καί πού ξέρει ν’ 
Ασκή ή διαλεκτή καθηγήτρια. 
Μιά συμπαθητική έμφάνισι είχεν 
ή Δνίς θ  . Οντα, μαθήτρια τρα
γουδιού τοΰ κ· Μ. Καρατζά. Στό 
βιολί διεκρίθησαν οί Δίδες Λ. 
Φρονίμου καί Τ. Χιόνη τής τάξε
ως κ. Δρακοντα'ίδή. ’Αρκετά δρο 
σερή κι’ εύχάριστη στό τραγούδι 
ή_ Δνίς Π. Καλλιοντζή, μαθήτρια 
τής κ. Ν. Σπηλιοπούλου.

Αίσθημα κατανοητικό καί τονι- 
κες αποχρώσεις λεπτότατες μας 
εδειξε στήν Απαγγελία ή Δίς Ε. 
Βιντσέτζου, μαθήτρια τοΰ κ. Ν.
Σ .  Νικολαδου καί ή Ιδία μέ 
τούς κ. κ. Διαμοα/τόπουλον, Δη- 
μόπουλον καί Σταματιάδην έρ- 
μήνευσαν πολύ καλά τήν κωμω
δία «Στά στραβά» τοΰ κ. Ν. Λά- 
σκαρη.

Ή  Πειραϊκή κοινωνία, μέ πρα
γματικό θαυμασμό καί ξεχωρι
στή ίκανοποίησι παρακολουθεί τό 
λαμπρό έ'ργο τοΰ Έλληνικοΰ Ω 
δείου. Αύτοί, πού διευθύνουν τό 
μουσικό φυτώριο, άς τό άντιλη- 
ψθοΰν κι’ άς έντείνουν τίς προσ- 
πάθειές τους, γιά ν’ Ανταποκρι 
θοΰν στήν απεριόριστη έκτίμησι, 
πού τοϋ εχει.

τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες 
τό τρίπρακτο δράμα τοϋ κ· Ν. 
Μαράκη «Μαλβίνα». Τό £ργο αύ
τό τοϋ κ. Μαράκη έκαμίι ίδιαίτε 
ρη έντύπωσι, γιά τό παιδαγωγι 
κό του περιεχόμενο καί οί έκλε· 
κτοί κατεχειροκροτήθηοοτν. ’Απ’ 
αύτούς διεκρίθησαν ή Βούλα ’Α 
ναγνοστοπούλου, ώς Μαλβίνα, ό 
Κ. Τράκας, ώς Βαλέρρης κα* ό 
Ά ρ . Λέκκας, ώς Δαργέντης. Έ 
πίσης καλοί ήσαν καί ή Έ λ . Ρε- 
κλήτου, ως Κατερίνα, ό κ. Παπα- 
δήμας, ώς Πέτρος, ό Εύάγ. Κο- 
τρώζος, ώς Άνδρέας, ό Π. Άρά- 
πης, ώς Ιατρόςι ό Έ λ .  Κουζεδά- 
κης, ώς άρχιατσίγγανος, 6 Ή λ . 
Καβατζής, ώς Μπέρκος, καθώς 
κα1 οί Ά θ . Άεκουλακος, Β. Βασι- 
λακος, Άθ . Καζακος καί Π. Τσά 
μης. Άρκετά καλά ήσαν καί τά 
μπαλέττα (τσιγγάνικο καί μον
τέρνο) . Ή  έργασία, πού παρου
σίασε στούς χορούς καί στά μπα 
λέττα ό κ. θ .  Βλάσσης καί στό 
θεατρικό πεδίο 6 κ. Στ. Νικολαΐ- 
δης ήταν πολύ καλός καί δικαι- 
ως άπέσπασε τά θερμά χειροκρα 
τη ματα τοθ πολυπληθούς κοινού. 
Μ ΙΑ  Ω Ρ Α ΙΑ  Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ ΙΣ  

ΤΟΥ Ν Υ Κ Τ ΕΡ ΙΝ Ο Υ  ΓΥΜΝ V  
Σ IΟ Υ  ΤΗΣ Φ. Ε. Ν.

θητάς: Εύάγ. Βάγια, Γ. Γιαπέ- 
που, X. Ζελιώτη, X, Καμπίτση, 
Φ. Λάλα, Α. Πάπα, Π. Καλούδη, 
Π. Δικοπούλοκ Α. Μπούκου, Βά- 
λα, Ε . Τσοπανάκη, Δ. Σώκου, Α. 
Παναγιωτάκη.

Πολλην ευθυμίοΛ/ σκόρπισε τό

H «ΡΜΟΙΙΗί HI! ΟΙΤΗΝ! ΜΕΜ!
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

«Οτό 6 Τύπος κ«1 ή Έιτιτρβηίι Ά- 
ίεί«ξ Άσκήοεως τβΰ Έπ«γγέλμ«- 
τβξ Ή8βιτβιών.

Δυστυχώ; δμως κ«1 τόν Τώηον 
κ«ί τήν Επιτροπήν Άύείοις Ά- 
ακήσεως τβΰ Έιτ«\>γέλμ«τβ5 

’Ηδο-τβιβΰ, άπησχβληοε τβ £ήτημβ· 
«ϋτβ.

Εί; μέν τόν Τύπβν όλβι β! Αρ
μόδιοι, όσοι μέ τό ζήτημα «ύτό ή- 
οχβλή8ηο«ν, έχχυτηρί«σ«ν τή στά 
ση της ίνίδβς Δημητρίβυ, ή όπβί« 
κατά τόσον περιφρονητικόν καί 
ίίκιστ* «ξιοπρεπή συμπεριεφέρδη 
τρόπον πρός τόν' συνάδελφόν της 
κ. Μανέλην, είς τόν όποιον έξ 
αντιθέτου ολβι έχάρησαν την συμ- 
πάδειάν των.

Άντιθέτως ή στάσις τής «5νί<5ος
κωμικό σκέτσο τοΰ Συλβίου «’Ά χ  ! An^nTPictJ< έχαρ*κτηρίσ8η όμβφώ- 
αύτός ό Αθλητισμός», μέ έκτελε- ! VWf ~  κο“  πολ'° έΡ8ώ? — ώς πάρα 
στάς τήν Πατέρα, Κυρίμη Κη,ού- ! "  "στενόκαρδη» καί εγωιστι
κού, Σώκον κ. ά. Ι κη: ™ Ρ εΜ*?Μουσκ τήν πρόοδον

"Οσοι έπιθυμουν νά κριθοΰν τά 
3ιβλία τους πρέπει νά στέλνουν 

Αντίτυπα στά γραφεία τών 
«Παρασκηνίων».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 

&ν ήταν δυνατό, τήν άμορφη ζωή 
τών πρώτων του χρόνων. Ή νο
σταλγία γεννάει τίς πρώτες του 
συγκινήσεις, καί οΐ συγκινήσεις 
αύτές γίνονται στίχοι. Εΐνε τά 
πρώτα τραγούδια τοΰ Μακαλάση 
ποΰ τό Μεσολόγγι παρουσιάζεται 
ζωντανό, σάν νά ζή ό ίδιος σ’ αύ- 
τό. Κάτω Απ’ τή λαμπρή δψη τών 
προτγμάτων πού περιγράφει, μό
λις διαφαίνεται Ανάλαφρος 6 νο- 
σταλγικός τόνος.

Τά χρόνια δμως περνούν. ‘Ο 
ποιητής γνωρίζει τή ζωή, δόκιμά- 
ζει άμετρες χαρές καί λύπες, γ ί
νεται σοφός καί πολύπειρος. Ά λ . 
λά τό καταστάλαγμα κάθε ζωής, 
δσο πλούσια κι’ άν εΐνε σέ συγκι
νήσεις, εΐνε πάντα μιά ποσότης 
πικρίας και λύπης πού δσο πάει 
καί μεγαλώνει, δταν, θωρώντας, 
μέ τό σβύσιμο τών πρώτων νεοΓνι- 
κών ένθουσιασμών, τή ζωή μέ μά- 
τι φιλοσοφικό, βλέπουμε τήν Αση- 
μαντότητά της μέσα στό χάος πού 
μάς περιβάλλει. 'Πστόσο εΐνε Α
νάγκη νά θερμαίνω τή ζωή μας 
μ’ έ'να δνειρο πού μέ τήν μέθη του 
νά μας Αποκοιμίζη τόν πόνο. 
Πλάθουμε τότε ενα" Ιδανικό, κι’ 
όρίζο.υ·με ένα σκοπό κι’ ένα τέρ
μα στή ζωή μας. K l ’ άς είμαστε 
Από πρώτα βέβαιοι πώς στό τέρ
μα αύτό δέν πρόκειται νά φθά- 
σουμε ποτέ.

Τό ϊδιο καί στόν Μαλακάση, μέ 
τό πέρασμα τοΰ χρόνου τό Μεσο. 
λόγγι έξαΟλώνεται, ωραιοποιεί
ται, γίνεται τό σύμβολο τοΰ Α
πραγματοποίητου ’ Ιδανικού του. 
Ξέρει πώς δέν πρέπει, πώς δέν 
μπορεί νά γυρίση στό Μεσολόγ. 
γι. Ξέρει δτι άν γυρίση σ’ αύτό, 
δέι θά τό βρή δπως τό έχει πλάσει 
μέ τή φαντασία του. Γ ι’ αύτό τό 
νοσταλγεί καί ζή μέ χό δνειρο πού 
τού θερμαίνει τή ζωή.

Μαζύ μέ τή νοσταλγία, στό έρ
γο τοΰ Μαλακάση εΐνε διάχυτος 
έν«ς συγκραττ,μένος πόνος καί 
,μιά λεπτή μελαγχολία. Τά αι
σθήματα αύτά δέν 6χουν μο>·αδι- 
κή πηγή συγκεκριμένα περιστα
τικά τής ζωής του πού τόν έκα
μαν νά πονέση καί νά ύποφέρη.
Σέ ίποχές ήρεμες καί- γαλήνιες, 
δπως ή προποΑτμική, τά Ατομικά 
δράματα τά μαλο:κώνει ό Αέρας 
τής αισιοδοξίας πού πνέει παν. 
τοθ. Οφείλονται περισσότερο 
στήν άνάγκη πού αισθάνεται ό 
άνθρωπος σέ ι-έτοιες έποχές ν ά- 
ποζητάη τόν ιτόνο γιά νά τοΰ ίξ- 
ευγενίση καί όμορφήνει τή ζο>ή

του.
Αύτός εΐν* στίς γβνικέ·ς του 

γραμμές ό ψυχικός κόσμος τοϋ 
Μαλακάση δπως προβάλλει μέσα 
Από τό έργο του. "Ομως έκεΐνο 
πού δίνει τήν Αξία στά ποιήματά 
του δέν εΐνε ot Ιδέες καί τά συν
αισθήματα πού περικλείονται μέ
σα σ’ αύτά, δέν εΐνε δηλαδή τό

Ό  κ. Μ. Μαλακάσης

Μ ΙΑ  Ω Ρ Α ΙΑ  ΕΟ ΡΤ Η  ΤΟΥ ΛΥ
Κ Ε ΙΟ Υ  κ. Π ΑΠ ΑΔΟ ΔΗ Μ Α '
Τήν περασμένη Κυριακή τό Α

πόγευμα δόθηκε στό Δημοτικό 
θέοαρο ένώπιον έκλεκτοτάτου 
καί πολυπληθεστάτου κοινού ή 
καλλιτεχνική παράστασι τοΰ Λυ
κείου κ. Μ. Ποπταδόδημα.

Τό Α ' μέρος άρχισε μέ τρία ώ- 
ραΐα τραγουδάκια τοϋ Σοϋμπεοτ 
«'Προσευχή», «Σημαία» καί «Φλα- 
μπουριά». Πολύ ώραΐο ήταν τό 
ρυθμικό παιγνίδι «Ανοιξιάτικο 
τραγοϋδ»» άπό μικρούς μαθητάς 
καί μαθήτριες τής Α ' κα1 Β '  Δη- 
μοτικοϋ, καθώς καί τό παιδικό 
μτταλέττο «Μπιμπελό». Έπιτυ- 
χίοα/ έσημείωσαν οΐ Ελληνικοί 
χοροί, ή Καραγκούνα, στόν δποΐο 
διεκρίθη ή μαθήτρια Μ. Σπαράγ- 
γη, Ροδίτικος στόν όποιο διε
κρίθη ή μαθήτρια Β. Κιαννίτση 
καί ό Καλαματιανός, στόν όποιο 
διεκρίθησαν ot μαθηταί Ν. Γεωρ- 
γόπσυλος καί Π. Στέφας.

Στό Β '  μέρος ώραΐο ήταν τό 
παιδικό μπαλέττο «Παιγνίδια 
στά χιόνια» καί δ χορός τσάμι
κος, στόν όποιο διεκρίθη ό μαθη
τής Λ. Κατσαφάδος.

Έπιτυχία έπίσης είχε τό μονό
πρακτο δραματάκι τοϋ Λ. Καρα- 
νικόλα, σέ τρεις εΙκόνες «Τό ξύ
πνημα τής Ρηνιώς». Οί μικροί 
ποΟλαβαν μέρος άπέδωσαν τό ρό 
λο τους αρκετα καλώ. *Η Μ· 

θέ,μ?· Τά θέμ®τ«  λίγο πολύ εΐνε Σπαράγκη, ώς Πηνιώ, ό Κ. Πέ
τα ϊδια γιατί ό ϊδιος παραμένει τρου, ώς Δημητρός, ή Μουρή, ώς
στόν έσωτερικό του κόσμο ό άν
θρωπος σ’ δλες τις έποχές. Τήν 
Αξία τήν δίνει ό  τρόπος μέ τόν ό. 
ποϊον έχει έκφράσει τίς συγκινή
σεις του ό ποιητής καί ή μορφή 
πού έδωσε σ’ αύτές, μέ τή θεία 
φλόγα πού δέν Αποκτάται μέ τήν 
πείρα ούτε όρίζεται Από κανένα 
έξωτερικό «αϊτιο.

Ό  Μαλακάσης εΐνε λυρική φύ- 
σις Από τίς πιό Αγνές καί ποιη. 
τής Αποκλειστικά συναισθηματι. 
κός. Μέσα σέ στίχους άριστοτε- 
χνικά κατασκευασμένους, έχυσε 
τις συγκινήσεις τής αίσθαντικής 
του ψυχής: Τήν άβρή του μελαγ
χολία, τό λεπτό καί πονε·μένο έ- 
ρωτικό του αίσθημα, τήν ΑγΑπη 
του στή φύσι πού τής δίνει ψυχή 
καί τήν κάνει νά συμπάσχη μαζί 
του, τή νοσταλγία του. Ή  ήρεμη 
καί συγκρατημένη έξωτερίκευση 
τών συγκινήσεων του βρίσκεται 
σέ απόλυτη άρμονία μέ τήν μο,ρ. 
φή τών τραγουδιών του, σάν οί J  
λέξεις πού χρησιμοποιεί νά πλά- j 
στηκαν έπίτηδες δι’ αύτόν. Ή 
γλώσσα του εϊνε πλαστική, γεμά
τη χυμούς καί όμορφιά, όλοζών. 
τανη άλλά καί μέ λεπτότητα πρα
γματικά αριστοκρατική. Δέν έ
χει τή σκληράδα καί τήν έγκε-

Ματίνα, ό Κ. Άνεμοδούρας, ως 
Σπΰρος, ό Τ. Γιανναρακος, στήν 
σκιά τοΰ πατέρα καί 0[ μαθήτριες 
Κ. θεοφυλάκτου, Β . Χαλαράκΐ] 
καί Δ. Χά'-δου, ώς ’Άγγελοι. 

Στό Γ '  μέρος παίχτηκε άπό
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · | | · | | · | | Μ Μ > | | β | | β | | > | | β | | | | |

φοΛικότητα τής γλώσσας τοΰ Πα- 
λαμά, ούτε τήν πολλές φορές έ- 
ξεζητημένη διακοσμητικότητα τοΰ 
Γρυπάρη.

Έκεΐνο δμως πού ξεχωρίζει τόν 
Μαλακάση καί τόν καθιστά μονα. 
δικόν καί Ανυπέρβλητο, εΐνε ή 
μουσικότης του. Κανείς άλλος, 
ούτε ό Πορφύρας ούτε ό Χατζό- 
πουλος — γιά νά θυμηθούμε δυό 
πού έπεδίωξαν τή μουσική στήν 
ποίησή τους — δέν έπέτυχοτν δ,τι 
έχει έπιτύχει ό Μαλακάσης. Τά 
ποιήματά του εΓνε κυριολεκτικά 
τ ρ α γ ο ύ δ ι α ,  μέ μουσική πού 
βγαίνει Απ’ τίς ’ίδιες τίς λέξεις 
νι’ Από τόν τρόπο πού κινούνται

^Στόν Πείρα α λειτουργεί Από 
τώ 1932 Νυκτερινό Γυμνάσιο. Ίό  
ιδρυσεν ή Φιλική Εταιρεία Νέ
ων, τής οποίας δημιουργοί εΐνε 
μία όμάδα άπό εκλεκτούς νέ
ους. μέ τιρόεδρο τόν κ. Γ. Πα· 
ρουτάκη, συμπλήρωσι δέ,τοΰ πο
λυσχιδούς έργου της, είνε ή δη
μιουργία τού νυκτερινού γυμνα
σίου. Τά μαθήματα αύτοΰ συνεχί 
ζονται μέ άξιοθαύμαστα άποτε
λέσματα. Νέοι, πού διψούν, γιά 
μόρψωσι, προσερχόμενοι άπό ό
λες τίς κατοικίες τοΰ Πειραιώς 
καί τούς Δήμους Ταμπουρίων καί 
Κοκ κι νιας, παιδιά έργαζόμενα, 
όλόκληρη τή μέρα, διαπαιδαγω- 
γοϋνται στήν πνευματική αύτή 
κυψέλη καί προικίζονται, μέ τά 
έφόδια έκεΐνα, πού θά τούς όδη- 
γήσουν σέ μιά κάπως πιό έξελι- 
γμένη κοινωνική ζωή.

Τό Γυμνάσιο διευθύνεται άπό 
καβη,γητάς έκ τών Αρίστων φιλο
λόγων, μοοθηματικών καί λοιπών 
έκπαιδευτών τής πόλεώς μας, ή
τοι: Απο τόν Γυμνασιάρχην κ- 
Μάρκου, τόν υποδιευθυντήν κ. 
Δανιήλ, καί τους καθηγητάς κ. 
κ.. Εμμ. Μπαχλιτζανάκην, Ίω . 
Κοπτετανάκην, Άπ. Γκάτσον, Ήρ. 
Γρΐσπον, Φίλιπ. Βρεττάκον, Κυρ. 
Αλωνιάδην, Εύάγγ. Γσυδούρην, 
Κων- Καλλωτίσκην, Ά ντ. Σταθό- 
πουλον, Ίω . Πανόπουλον, Ά γ γ ε λ  
λικήν Βαμβακοπούλου, Ζήση, Ψι- 
ώταν, Ήρ. Μαυροδή, Ίωάν- 
Γκύλαν, Κωνστ. Πίτσιον κ. ά , 

"Ολοι οί παιδαγωγοί αύτοί, μέ 
πατρική στοργή καί μέ Αμείωτο 
ένδιαφέρο φροντίζουν, γιά τήν 
διαπαιδαγώγησι τών μαθητών, 
συνετέλεσαν δέ, στό νά καταστη 
τό Γυμνάσιον ένα άπό τά καλύ
τερα εκπαιδευτήρια τής πόλεώς 
μας. Γι’ αύτό οί μαθηταί της Ε '  
τάξεως του έν λόγω γυμνασίου, 
σέ ένδειξι εύγνωμοσύνης ώργά- 
νωσοίν μίαν ώραίαν συγκέντρω- 
σιν, κατά τήν όποιαν έξεδήλω- 
σαν μέ τά συγκινητικώτερα λό
για τήν χαράν των, γιά τήν πρόο 
δο τού σχολείου τ&?ν καί ηύχαρί- 
στησαν τούς συντελεστάς τοΰ ί- 
πιτυχοΰς τούτου έργου.

Κατ’ αύτήν ώμίλησεν ό μαθη
τής Ίω . Διαμοτντόπουλος, μέ θέ
μα ή «Τελειοποίησις τοΰ έ αυτοϋ 
μας», μετ' αύτόν δέ οί μαθητα» 
Ά ν .  Μενάγιας, Νικ. Παξινός, 
Νικ. Μαλκατέας, Ά λ .  Βαλασά- 
κης καί Φαρασόπουλος.

Έ κ  μέρους τών καθηγητών ά- 
πήντησεν εύχαριστώντας ό Γυ
μνασιάρχης κ. Ε . Μάρκου, καί 
ό καθηγητής κ. I. Καπετανάκης. 
Την ώραίαν συγκέντρωσιν έπε- 
σφράγισεν συγκινητικωτάτη, πρά 
γματι προσλαλιά τοϋ Διευθυντοΰ 
τής Νυκτερινής Σχολής Μηχανι
κών «Αρχιμήδης» κ. Τ. Βουλο
δήμου.
Η Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Η  Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ ΙΣ  

ΤΟΥ Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ  κ. Ε. Μ Α Ρ 
ΚΟΥ

^θαυμάσιο ήτο τό μπαλεττάκι 
τής πεταλούδας τών μικρών ΓΙα- 
ναγιώτου, Κουτρουμπούση, Μω- 
ραίτου, Βαβάκη. Βαλούρδου, θε 
°Χ αΡΤ1, Κουφοπαντελή, Παπακων 
σταντοποΰλου, Σκαναδαλάκη, Με 
θενίτου, Μοτντελένη, Πανταζάτου, 
Ζαχαριάδου, Εύσταθίου, Βασιλεί
ου, Κουνέλη, Κωνσταντάκη, Κο- 
ρομπάτη, Κουλούρα, Μουρμουδά- 
ΚΠ· Λοΐζου, Φυτιλα, Άμανατίδου.

Ωραιότοιτες στίς κλακέττες 
και τον τσιγγάνικο χορό ήσαν οί 
άδελφαί Βάγια, Καλούδη, Παιτα- 
κωνσααντοπουλου, Βαλλιάνου» Σο 
φρά, Μερκούρη, Σίδερη, Δικο- 
πούλου, Λάλα, Γεώρτζου, Πατέ
ρα, Κηρύκου, Βασιλείου, Καταλά 
νου, Καμπίτση* Κι ρύμη κ. ά.

βεαματικώτατος τέλος, ήτο 6 
χορός τών πεπλοφόρων, ό ότοϊ^ς 
άπεδόθη τεχνικώτατος’άπό τάς: 

Καλούδη, αδελφαί Κυρίμη^ Κα- 
βαλλάρη, Γκίκα, Βόγκλη, Σίδε- 
ρη, Μωραΐτου, Κηρύκου, Βαλλιά- 
νου, Βασιλείου,* άδελφαί Μπου- 
κουβάλα, Καμπίτση, Μανωλέσου 
Τσοπανάκη, Δικοπούλου, Παπα- 
κωνσταντοπούλου, Σοφρά. Λάλα 
Πατέρα, Μερκούρη, Γεώρτζου 
κ· ά. Γ

Ή  έορτή, γενικά, ύπήρξε μία 
αληθινή καλλιτεχνική άπόλαυσις 
που άφησε τίς καλύτερες εντυπώ
σεις.

χα ί τ ή ν  έ ξ έ λ ιξ ιν  τώ ν  φ ιλότιμ ω ν 
καί άξιβπρεπών ν έ ω ν  ήθβπβιών, 
ο! όποιοι καί φυσικόν καί λβ γ ικ β ν  

και ό ικα ιο  επ ι τελβυζ ■ εί\’ε νά  
μ ή ν  ά ν έ χ ω ντα ι 9 ραγμβΰς στό δρό
μο τβυς.

Ά λ λ ά  περί α υτώ ν ά λ λ ο ι «ρ μ β - 
ίιω τε ρ ο ι ήμών' Ας κρίνουν.

Υ.
Ο  ήδβποιός κ. ιΜ ανέλης —  κα- 

8ώς πληροφορούμεδα άπό τό ν  Τ ύ 
πβν —  προσέφυγε νβμίμως —  ί ι ά  
πρβσφυγής τβυ εΤς τ ή ν  Ε π ιτ ρ ο π ή ν  
Αδείας Ασκησεως τού *Επαγγέλ- 

ματβς τοΰ Ηδοποιβΰ, ή όπβία, δυσ
τυχώς και ώς ,ιιή ώφειλε —  κατά 
τή  δική^ μας κρίσι —  άπέσχε ν ’ Α- 
πβφανδή ϊν α  μ ετΓ«γε ιρ ισ 6ώ μεν 
τ η ν  γλώ σσ α ν τώ ν  δικαστικώ ν' άπβ- 
φάσεων ,—  έπί τής προκειμένης ύ- 
πβδέσεως, κηρύςασχ έ α υτήν άνα  ρ- 
μβδίαν.

★
Ει\'ε αλήδεια πώς ή σ χετικ ή  νο - 

μβδεσία ε ϊν ε  πολύ ισ χνή . Μ όλις  
στά 1933 έ γ ιν ε  ό Νβμος 5736 «π ερ - 
άσκήσεως τού ε π α γγέλμ α τος  τοΰ 

ίοπβιβΰ».
Πρίν'

<αλύτερες έντυπώ- 

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  T P IΦΥΛΗΣ

Ο ΧΟΡΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

δ ι ζ ι ά ν α κτλ.
Οί Γερμανοί κι’ οί Αύστριακοί 

παραμένουν πιστοί στό πατροπαρά 
Οοτο βάλς,

Οΐ Πολωνοί θεωρούνται οί δημι
ουργοί τής π ο λ ω ν έ ζ α ς, τής 
μ α ζ ο ύ ρ κ α ς ,  τ ή ς  π ό λ κ α ς  
κτλ.

ς, 
τσά-

κι
οί λέξεις αύτές στόν στίχο του 
Εΐνε τόση ή μουσική γοητεία ώ- 
ρισμένων ποιημάτων του ώστε άρ- 
κεΐ νά παρακολουθή κανείς τόν 

ήχο τών λέξεων ;;ωρίς νά προσέχη 
τό νόημά τους.

Μ. Α Δ Ρ Α Σ Τ Ο Σ

Εξαιρετικήν έπιτυχίοτν έσημεί* 
ωσεν ή δοθεΐσα πρό ήμερών στό 
Δημοτικός θέατρο καλλιτεχνική 
έορτή τού Λυκείου «Εύαγγελι- 
σμός» κ. Ε . Μάρκου, μέ συμμετο
χή καί^τοΰ μουσικοϋ του τμήμα
τος τοΰ Έλληνικοΰ ’Ωδείου. Τό 
πρόγραμμα πλουσιώτοττο, π ερι
λάμβανε τό μουσικό μέρος ύπό 
τήν Δίδα Σταθοπούλου, τό δρα
ματικόν μέρος ύπό τόν κ. Στ. 
Νικολαΐδου, τό τμήμα τής χορω
δίας, υπό την Δίδα Λαζάρου καί 
τό τμήμα τών χορών, ύπό τόν 
κ. Κράκαρη.

^Καί τά 4 αύτά τμήματα σοβα- 
ρώς συναρμολογημένα στήν έκτε 
λεσι παρουσίασαν μιά άρτια καλ
λιτεχνική έργασία, άξιαν γιά κά 
θε έπαινο. 'Ωραιότατες ήσαν οί 
μουσικές έκτελέσεις τών μαθητρι 
ών Σ . Λειβαδά, Σ. Καταλάνου, Φ. 
Βάγια, Π. Δικοπούλου, Γ. Κατα
λάνου. Έπίσης στό έργο ή «Μαλ 
βίνα» τοϋ κ. Ν. Μαράκη έθαυμά 
σθη ή άπό κάθε άποψι τεχνική ά- 
πόδοσι τών ρόλων άπό τούς μα-

Η Ούγγαρία φιγουράρει μέ τήν 
τ σ ά ρ ν τ α.

Οί Ρώσσοι παρουσιάζουν τόν 
χ ο ρ ό  τώ ν Κ ο ζ ά κ ω ν ή 
Τουρκία τό ζ ε μ π έ κ ι ’κ ο 
και ή Ελλάς τό γ ε ρ ά ν ι  
(στήν ’Ήπειρο) τήν π ε ν τ ο ζ ά
λ η (Κρήτη) ό χ α σ ά π ι κ ο
“ κ α λ α μ α τ ι α ν ό ς ,  6
μ ι κ ο ς κτλ-

Μετά τόν πόλεμο, δπως δλα τά 
πράγματα άλλαξαν καί τά γοΰστα 
του κόσμου μέ τό χορό. Έ τ σι βλέ
πομε  ̂ νά ύποχωροΰν, νά ξεχνιών- 
ται, δλοι οί παληοί καλοί χοροί 
καί νά τρελλαίνεται ό κόσμος γιά . 
τούς χορούς τών άγριων τής Άμε-1 
ρικής, δπως τό φ ό ξ—r ρ ό τ, τό 
τ α γ κ ό, τό σ ί μ μ υ, τήν ρ ’ο υ- 
ιμπα, τό ιμ π λ ι ο ύ ζ, τό λ ά-
μπ εθ—ο ύ ώ κ, κτλ. Κι’ δλοι αύ- 
τοί οί χοροί συνοδεύονται Από τού'- 
δαιμονισμένους άνρ.ους καί λυσσώ 
δεις ήχους τής τζάζ-μπάντ.

Μά ποορ’ δλα ταΰτα ό άγνός ό 
κλασσικός χορός θά παραμείνη ’ώς 
ή̂  τελειοτέρα έκδήλωσις τής τέχηνς 
είς τήν όποίοτν έπιόίδοντ*'··. οί δρυά- 
δες συνοδευόμεναι Από τόν αύλό 
τοΰ μεγΑλου Πάνο.

Εκτός Απ’ τούς λαούς τής άρ 
χαιότητος, τούς προϊστορικούς καί 
τούς Ιστορικούς, καθώς είδαμε καί 
οί σημερινοί άγριοι λαοί τής Άφρι 
κής καί τής Αμερικής τά περισσό
τερα συναισθήματα τά έκφράζουν 
μέ τό χορό.

Στήν άρχαιότητα ύπήρχαν χοροί 
θρησκευτικοί καί πολεμικοί καί συ 
νήθως έλάμβαναν χώραν στούς να
ούς γιά νά τιμήσουν τούς θεούς 
καί νά ε̂υνοήσουν τίς καλλιέργειές 
τους.  ̂ Έπίσηΐς ύπήρχαν καί χοροί 
γιά νά έξευμενίσουν τόν έρωτα καί 
τήν ύγεία καθώς καί πολεμικοί γιά 
νά ένθαρρύνουν τούς πολεμιστάς·

Κατά τόν μεσαίωνα έδημιουργή- 
θησαν οί δημόσιοι χοροί, οί όποιοι 
έλάμβανον χώραν στά πανηγύρια 
καί στίς θρησκευτικές καί πολιτι
κές γιορτές τών διαφόρων λαών 
τής Δύσεως.

Άπό τούς 17ου αίώνος, καθώς ά
νέφερα καί παραπάνω, είς τούς χο
ρούς λαμβάνουν μέρος κι’ οΐ εύγε 
νεΐς ένώ πρώτα ήσαν άπλοι θεαταΐ.
Ο βασιλεύς "Ηλιος ύπήρξε ένας 

άπο τούς καλυτέρους χορευτάς τής 
έποχής του, άντιθέτως πρός τόν Με 
γάλον Ναπολέοντα, πού παρ’ δλον 
δτι συχνά άφηνε τις άσχολίες του 
γιά νά παρακολουθήση μαθήματα 
χοροΰ ήταν άδέξιος χορευτής.

Δ. Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

απ αυτόν δεν Όπήρχε τί- 
η? τε’, κι ®ιτβι°ς ήδελε μποροΰσε 
νά γίνη ήδοπβιβς. Κι’ έπόμενον ή- 
το νά μή τηρΰται πάντβτε ή άπαι- 
τουμένη άξιβπρέπεια καί ό σεδα- 

,'σμβς πρός τήν τέχνη καί τβύς συ
ναδέλφους καί τήν κβινωνία. Κα. 
δώς καί άπβ τήν κοινωνία πρός 
τβύς ήδβπβιβϋς δέν έδβδη πάντοτε 
ή άρμβ^βυσα ©κτίμησις.

Μέ τόν νβμβν αυτόν έσκοπήδη, 
καδώς τβνί^ε'. ή έπ’ αύτοΰ Εισηγη
τική ’Έκδεσις τών άρμοδίων ’Υ 
πουργών, νά τεδοΰν περιβρισμοί 
στήν άσκησι τοΰ έπαγγέλματός 
τβΰ ήδοπβιβΰ, τό μέν διά ν’ άνυ- 
ψωδη το έπάγγελμα τβΰ ήδβπβιβΰ 
διά τής έπιλβγής τών προσώπων' 
έπί τη βασει ωριομένων πρβσέντων' 
καί περιβρισδη ό ύπερεπαγγελμα- 
τισμός, τό δέ δι«·νά διασφαλισδή 
καλύτερα η έκπλήρωσις τής έκπβ- 
λιτιστικής αποστολής τοΰ δεάτρβυ, 
τό όποιον δεωρεΐται — καί είνε 
άσφαλώς — άπό τβύς συντί'κτας 
τής Εισηγητικής Έκδέσεως ώς ε
νας άπό τβύς σπουι5*ιοτέρο.)ς συν- 
τελεστάς τής πρββδβυ καί τής έξε- 
λίξεως τβΰ πολιτισμού παντός έ- 
δνους.

Μέ τό άρδρ. 3 τοΰ Ν. 5736 συνε- 
στήδ;) ή «’Επιτροπή Άδεί«ς Άσκή 
σεως τοΰ Έπαγγέλμ«τβς τοΰ Ή- 
δοπβιοΰ», έχβυσα καί έκεΐ _  είς 
τον Ν. 5736 —-έπακριβέστερον κα- 
δ^.Ί^ομένην αρμοδιότητα.

Επηκολούδησεν ώς εκτελεστικόν 
τβΰ Χόμβυ αύτοΰ τό Προεδρικόν 
Διάταγμα τής 26)29 ’Οκτωβρίου 
1934, τό όπβϊον έκανόνισε τόν τρό
πον τής λειτουργίας τής έπιτρβ- 
πής.

Χωρίς φυσικά —. νά μεταβά- 
λη, άλλ’ οϋτε νά έπεξηγήση τάς 
βϋσιαστικάς τβΰ νόμου αύτοΰ δια
τάξεις καί πρό παντός τάς ούσια- 
στικάς διατάξεις τών άρδρ. 4 καί 
5 — «ί έπβΐ«ι δά μάς φωτίσουν 
στήν πρ<τ:ειμένη υπόδεσι.

Ά λ λ ’ αί διατάξεις αύταί καϊό- 
λου δέν έτρβποποιήδησαν ή έκτε-

εγιναν άπό τήν Έπιτροπή καί τί
λένε.

Στους κώδικας Νόμων τών Νο
μικών Περιοδικών π»ύ λαβαίνω 
δέν είδ« κ«νέν« τέτοιο κανόνι-, 
σμό.

Άλλά, άφ’ βύ — όπως όρί^ει 6 
Νόμος _  δημοσιεύονται eij τήν 
’Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως, *. 
πρεπε νά γράφωνται καί σ’ αύτά. 

’Ά ς  είνε όμως.
Έκεΐνο πούναι βέβαιο κ«ί μπο

ρώ νά τό γράψω μέ άπολυτη βε
βαιότητα καί άκράδαντβ πεπβίδηβι 
πώς έχω δίκηο είνε τοϋτβ.

Τά δύο «ύτά άρδράκι*   τό 4
καί 5 τ©!, Ν. 5736 — στά χέρικ τής 
«Έπιτροπής Άδείας Άσκήσεως 
τοΰ ’Επαγγέλματος τοΰ Ήθοποιοΰ» 
έπρεπε νά έχβυν τήν' ϊδια «Δικαΐ- 
βπλαστικήη τύχη, πβύχαν οί πρώ
τοι άτελείς — όπως κάδ« άρχάρι- 
ος _  Τρόμοι τοΰ ’Αρχαίου Ρωμαϊ- 
κβΰ Κράτους στά χέρια τών Ρω
μαίων πρακτόρων, άπό τούς όποί- 
ους, χάρις στή δεξιοτεχνί« τους, μέ 
τήν όποία πρβσήρμβ^αν τάς διατά
ξεις τών νόμων' σέ κάδε έμφανι- 
£βμένη νέα περίπτωση καί σέ κάδε 
αυΥΧΡβνισμένη καί τροποποιημένη 
άπό τήν όμοια της πλήν άπηρχαιω 
μένη. άνάγκη τβΰ Ρωμαϊκού λαοΰ, 
βγήκε τό δαυμαστό Ρωμαϊκό Δί
καιο, τό όποιον όχι μονάχα ήμ«ς 
διέπει καί σήμερα άκόμα, άλλ’ ά- 
πετέλεσε τήν' βάσιν όλων σχεδόν’ 
τών συγχρόνων κωδίκων τοΰ ’Α 
στικού Δικαίου.

, ^Ά λ λ ’ όπως κι’ άν έχουν' σήμερα
τά πράγματα.

Κι’ άν' δέν ύπάρχει κανένας 
«Κανονισμός», ποϋ νά ρυδμί$η τά 
τής καλής έν τη κοινωνία καί με
ταξύ των συμπεριφοράς — τών ή- 
δοποιων — καί τής γενικωτέρας Α
ξιοπρεπούς καί ήθικής διαβιώσεώς 
των' καί πβλύ περισσότερο τά τοΰ 
έπαγγελματικοΰ άνταγωνισμβΰ, τής 
έπαγγελματικής άντι^ηλίας καί 
γενικά ής έπαγγελ.ιατικής δεβν- 
τολογίας τών ήθοποιών.

Κι’ άν άκόμα δέν έχει ξανκεμ- 
φκν'ίσδή τέτοιο ζήτημα στήν ’Επι
τροπή, ώστε νάχιι πάρη &έση.

Κ Γ  δηλαδή δέν' ύπάρχη «Νβ- 
ιιολβγία» — βπως λέμε ήμεΐς οΐ 
δικηγόροι— έπί τβΰ ^ητήυατβς αύ 
τβΰ τής «’Επιτροπής Άδειας ά
σκήσεως τοΰ έπαγγέλματός τοΰ ή- 
θοποιοΰ».

Μέ τήΧ }·ειμένη — έστω καί I- 
σχν'ή Νβμβθεσία ή «Έπιτροπή 
Αδειας άσκήσεως τβΰ έπαγγέλμα- 
τβς τοΰ ήδοπβιβύ — ήμεΐς άποφαι- 
νόμεδο- άδιστάκτως βτι _  ε I ν ε 
« ρ μ β δ ί « ,

Κ«ί μ’ αύτά τά δύο άρθρα—τβ 4 
κ«ί 5 τβύ Ν. 5736 _  έγώ _  έκώ 
τβύλάχιστβν — ώς δικηγόρος δέν 
διστάζω καθόλβυ ν’ άποφανθώ πως 
τό νήτημα «ύτό μεταξύ τοΰ κ. Μα
νέλη καί τής δνίδος Δημητρίου 
μπορούσε νά λυθή.

Κακώς δέ καί μή όρδώς ή Έπι. 
τροπή έικηρύχδη άναρμοδία.

Καί νά γιατί.
Ά φ ’ ού ή Επιτροπή είνε άρμο- 

δια κατά τό άρδρ. 4 τοΰ Ν. 5536. 
νά καταρτί$η «Κανονισμούς» ύπο- 
χρεωτικώς καδορί^βντας τά καδή. 
κβντα καί τάς ύπβχρεώσεις τών ή- 
θοποιών.

Ά φ ’ ού κ«τά τό άρδρ. 5 τοΰ ϊ- 
δίβυ Νόμου είνε άρμοδί« η αύτή 
ώς άνω Επιτροπή ν’ άφαιρή πρβ- 
σωρινως η όριστικώς κατόπιν άιιο- 
φάσεώς της τήν άδεια άσκήσεως 
του επαγγέλματος τβύ ήθβποιού»
«δι* άπρεπή καί — τό «καί» έδώ έ
χει τήν έννοιαν καί έτέδη ύπό Γβΰ 
Νβμοδέτβυ άντί τοΰ δια$ευκτικβΰ 
 ̂ — άνήδικβν' συμπεριφοράν' κατά 

τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματός». 
Φυσικά καί άβίαστα μπορεί ό 

'βμικός
μπορεί

νά καταλήξη οτό λβγικό 
συμπέρασμα «ώς ή Έπιτροπή καί 
άρμοδία είνε νά κρίνη έάν «ή κ*. 
τά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματός 
συμπεριφορά» τοΰ ηδοποιβΰ είνε ή 
δέν είνε «άπρεπης».

νεστερβν ήρμηνεύδησαν, καί άπβ Καί ieim Si* ί · r 
τον Αν. Νόμον 329 τής 5)10 Νβεμ-i έπισης εινε να έ·
βρίβυ 1936 «Περί τρβπβποιήσεως τάς άναλόγβυς κυρώσεις
καί συμπληρώσεως τβΰ Ν. 5736 εί? τ®ν πταίσαντα ήδοπβιόν.
«περί άσκήσεως τοΰ επαγγέλματος j Διότι, έφ’ δσον έχει τήν έξουοία

Ζ  -
5736 έχβύσης βϋτω : δ ')  ΔΓ όμο-ι '  06?!αιΡή τήν άδεια τοΰ ήδοπβιβύ, 
λογουμένως άνήδικβν' συμπεριφο- πΡι:5ωΡ'νώς ή όριστικώς, έχει καί 
ράν είς τήν κοινωνίαν προσβάλ- ί τήν έξβυσί« — ώ τινι τό μείϊον 
λουσαν τά χρηστά ήθη. ε ' )  Διά j έξεστι κ«ί τό έλασσβν _  ν’ άρ. 
τ ή ν  ρπ ά σκησ ιν τοθ έπ α γνέλΐΛα - ι  · *
τβς τού ήθβπβιβΰ πλήν τών δύο f  '  TnV επιπ:λ,ΐξιν καί την
έτών «άνευ δεδικαιολογημένης αί- KUaTr'P®tv σύστασιν συμμορφώσεως 
τίας»̂ , έπελθούσης διά τβΰ ά ρ θ ρ . j τβ“  άπρδπώς συμπεριφερομένου ή 
7 τβυ ώς άνω ’Αν. Ν. 319. ι συμπεριφερδέντος ήθοποιοΰ

, τ " ι ί” Μ ’" 1 * ° Λ  s iv  1,55ί « · * ~ ^ ·  » “  « Ν ,  V  4-
η , .  _ , j φαιρέση _  ή Έπιτροπή — τήν ά.

ί ^  ^
είς τήν πρόβλεψη- καί τήν ρΰθμι-1 8α Πδυνατο, εαν εκ τών συν-
σιν τοΰ όποιου ν'ά ύπαγάγωμε τή S TP£XW|3WV' συνδηκών' καί τής έπα-
διαφορά τοΰ κ. Μανέλη καί τής j νειλημμένως, ώς έγένετο ύποδει.
δίδος Δημητρίου. | χθείσης «άπρεπους συμπεριφοράς

Λ  ! της έπείθετο — ή Επιτροπή _  ό
τι ένδείκν'υταιΕίνε αί διατάξεις τι ενώει>ινυται διά τόν σωφρονι- 

ι̂ . τβΰ Ν. 5736, cM0v τή; δν'ίδος Δημητρίου.
άλήδεια πώς 

τών δύο αύτών άρδίρ. 
τβΰ άρδρ. 4 καί τοΰ άρθρ. 5, έχουν 
άνάγκην έρμηνείας γενικωτέρας 
καί ευρυτέρας, άνταποκρινομένης , 
είς τάς συγχρόνους άντιλήψεις λυΰεντοί — καταφατικώς  ̂ ώς έλύ- 
καί έξυπηρετούσης τάς συγχρόνους ι n5tP’ ήμών ώς άνωτέρω — τοΰ 
«νάγκας τής έλληνικής κοινωνίας ί ϊητήμ«τος τής άρμοδιότητος

Καί γενν'άται ήδη τό έρώτημα^

ΙΑΑΠΕΙ-ΦΙΝΝΕί
φίνα

Γυναικείες μεταξωτές χωρίς έλαττώματα 
λειττές, μεγάλης Λντοχης «Ματ» Δρ# 40 
Πολύ λεπτές »*
’Αράχνη Ζωική μέταξα »
Κομπινεζόν Ζέρσεϋ μεταξ.
Κ ιλόττες » »
Μπλουζάκια γυν. *
Υποκάμισα, —  Φανέλλες

οτνδρών μεταξωτά Ζέρσεϋ πάμφθηνα 
Προσέξατε τήν Διεύθυνσιν:

Μ. Δ. Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Τ Ο Υ  
• XaSptou 1 S 

Πάροδος Κολοκοτρών^

45 
75 
85 
35 

140
— Έσώβρακα

—τών ηθοποιών κλπ. _  «πό τήν 
καλουμένην ν'ά τάς έφαρμόση « Ε 
πιτροπήν άδείας άσκήσεως τοΰ έ- 
παγγέλματος τβύ ήθβπβιβΰ».

Κι’ αύτό δέν 
Νόμος.

Δέν' τό άπβκλείουν αί 
άρχ«ί τού Δικαίου.

Απ εναντίας μαλιστα — όπως 
καθαρά φαίνεται άπό τό άρδρ. 4— 
οτή διακριτική έξβυσία τής Έπι-

τό άπβκλείει ό

γενικαι

της
Επιτροπής όπως κατ’ άρχήν κρί- 

V I I  στήν' προκειμένην ύπβδεσιν' καί 
περαιτέρω έρευνήση αύτήν κατ’ 
βύσίαν — τό έρώτημα, είνε «άπρε- 
πής ή συμπεριφορά» τής δνίδος 
Δημητρίβυ «κατά τήν άσκησιν τοΰ 
έπαγγέλματός» καί είς βάρος τ©'* 
κ. Μανέλη;

Αλλά περί αύτοΰ —άπό τής νο
μικής τβυ φυσικά πλευράς—, ωςτροπής άφήκεν ό Νόμβς ν'ά κανβ-

νίση μέ «Κανβνισμοϋς»   έγκρινο-
μένβυς άπό τούς Ύπβυργβύς Παι- j κα1, πεΡ' τ*1? μεδόδβυ, τήν όποιαν 
δείας καί Εθνικής Οικονομίας καί | πρός λύσιν έπρεπε νά άκβλβυδή- 
δρμβσιευομένους είς τήν Έφημε- ση ή «Έπιτροπή Άδείας άσκήσε- 
piuoc τ π $  Κυδερνήσεω ς —  t o c c  ύ τ τ ο -  ί ~  *·»
χρεώσεις καί τά καδήκβντα τών1 ? ® επΚννελμ«τος τοΰ ήδοποι-
κεκτημένων άδειαν άσκήσεως τβύ ί ° ϋ” ι5ιβοτΡαΥΜ*τευδβύμε στο έ . 
έπαγγέλματός τοΰ ήθοποιοΰ.

i Δέν ξέρω άν τέτοιοι κανόv.-uci

πομενβ άρθρο μας.
Γ Ε Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ  A. Α Ρ Κ ΕΝ Τ Η Χ  

Δικηγόρβί
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ΑΝΝΑ ΜΤΤΕΑΑΑ
Τόν ιτρώτο πού συνήντησα μπαί μουν καί ύπηρέτρια άκόμα νά φύ

νοντας στά διαμερίσματα τής Ά- 
λαμπέλλας ήτοτν ό Γκέν, ποϋ είχε 
πάρει τέτοια πόζα, σάν νά έπρό- 
κειτο νά τόν άπαθανατίση ό φω
τογραφικός φακός.

Μήν δασοτνίζεσθε νά άνακαλύ- 
ψετε ποιός είνε ό Γ κέν, γιατί δεν 
θά τόν βρήτε δσο καί νά ψάξετε. 
Άπλούστατα εΐνε ό φύλακας κι' 
ό άγαττη μένος σύντροφος τής Ά 
να μπέλλας τής χαριτωμένης πρω 
ταγωνιστρίας τής περίφημης ται
νίας τό «Έκατομμύριον» κι’ άλ
λων ενα σωρό ταινιών. Ό  πολύς 
κύριος Γκέν πού ώς τώρα μ" έκύτ 
ταζε περιφρονητικά μισοκλείνον- 
τας τό ενα μάτι του, μόλις έπε- 
χείρησα νά προχωρήσω, άλλαξε 
βφος:

—« Γ κ ρ ,.,ρ ..»  Σάν νά μοΰ έ
λεγε.

—Τί γυρεύεις έδώ, δημοσιογρά 
φε ! Πώς τόλμησες νά είσχωρή- 
σης στό ήσυχαστήριο τής κυρίας

γω άπό τήν πατρίδα μου και νά 
πάω στήν άλλη άκρη τού κόσμου. 
Δυό πράγματα μέ συγκινοΰσαν ή 
Ιστορία τού Λουδοβίκου τοΰ 17ου 
καί ό κινηματογράφος. Ίδίως ό 
κινηματογράφος μοΰ είχε τελείως 
άναστατώσει τή σκέψη μου καί 
δέν σκεπτόμουν τίποτ’ άλλο παρά 
δχι μόνον νά έπαιζα στόν κινη
ματογράφο μά καί νά γινόμουν ή 
ποοτερνάρ τοΰ γόητος Ροδόλφου 
Βαλεντίνο...

Πέτυχα τήν καμπάνια μου- αύ- 
•Λι κι’ έγώ έπεδίωκα, έκμυοτηρεύ 
σεις τής Άναμπέλλας γιά τά μι
κρά της, τά περασμένα χρόνια, 
που απερίσκεπτη άκόμα πα .δού
λα επαιζε στίς όχθες τοΰ Μάρνη 
στό Σαμπινύ, πού τό περιτριγύρι
ζαν άνθισμενες πασχαλ.ες και τό 
διασκέδαζαν τά περίφημα Κυρια
κάτικα τ.α ,̂ορια του.

Καί ρίχνοντας μιά ματια δια
κρίνω στή βιβλιοθήκη της τό-

Τό μακιγιάρισμα
τίς σπουδαιότερες 
πού εΓνε άπαραίτητη δχι μόν ν 
στούς ήθοττ̂  o6c τοϋ κινημσ;ογο' 
φου, μά καί ιοΰ θεάτρου καί σέ

είνε μιά άπ’ I σωπό τους, 
τέχνες, τέχνη] Τό κλειδί τοΰ μακιγιαρισματος 

βασίζεται στήν άρμονία των χρω
μάτων.

Τά μαδημένα τσίνουρα καί τά

τερη.
Γιά νά κατορθώση' ό Μάξ Φά

κτορ νά παρουσιάση τόν ιδεώδη 
τύπο γυναικός δανείσθηκε τίς γνώ
σεις του άπό τά τέσσερα σημεία

κάβε γυναίκα
Σ ’ δλη τήν Εύρώπη, μά Ιδιαιτέ

ρως στό Χόλλυγουντ έδωσαν ιδι
αίτερη προσοχή στό μακιγιάρισμα 
καί τό άνήγοτγαν σέ άληθινή έπ ι
στήμη. Αύτής τής νέας έπιστήμης - 
τέχνης προΐσταται άπό μιάς είκο- 
σαετίας περίπου ό Μάξ Φάκτορ, ό 
περίφημος καί ξακουστός μακιγίστ 
τών κινηματογραφικών άστέρων.

Κάθε ήθοποιός τοΰ Χόλλυγουντ 
εΓνε πελάτης τοΰ Μάξ Φάκτορ, ό 
όποιος άφοΰ σημειώσει σέ ειδι
κή καρτέλλα τίς λεπτομέρειες 
των χαρακτηριστικών του, τοϋ 
χρώματος κ.λ.π., στέλνει αϋτές τίς 
καρτέλλες στόν περίφημο συνάδελ
φό του Πώλ Κολέν στό Παρίσι, ό 
όποιος φτιάχνει τίς μάσκες τών 
διαφόρων άστέρων διορθώνοντας 
άναλόγως τοΰ γούστου των καί 
τά̂  διάφορα χαρακτηριστικά τους 
πού ΘεωροΟν δτι άδικοΰν τό ιτρό-

βποτριχωιμένα φρύδια δέν εΐνε πιά 
τής μόδας κι’ ετσι παρουσιάζονται 
πάλι οί γυναίκες μέ τσίνουρα καί 
στενά φρύδια·

Τό μακιγιάζ μέ σκοτεινά χρώμα
τα δέν συνηθίζεται πιά κι’ άντικα- 
τεστάθη μέ τά παλαιά _ χρώματα 
π*ού παρουσιάζουν τή γυναίκα νεώ-

γής. "Ετσι Εδωσβ τούς παρα
κάτω όρισμούς γιά νά εΤνε μιά γυ
ναίκα ώραία:

Μάτια σκοτεινά μέ τσίνουρα καί 
φρύδια, δπως έχουν οί μοντέρνοι 
Λατίνοι- Μάγουλα πού νά ύπενθυμί- 
ζουν τήν ’ Ινδική φυλή, ή όποία δι- 
ακρίνεται γιά τά άδρά καί εύγε- 
νικά χαρακτηριστικά της. Μύτη' 
Έλληνική, κλασσικοΟ τύπου. Στό
μα μέ αδρές γραμμές, δπως τό 
στόμα τών Κελτών. Μαλλιά ούτε 
καστανά οΰτε ξανθά, μά ένδιαμέ- 
σου χρώματος, σαταίν μέ χαλκοκε- 
χριμπαρένιες άποχρώσεις- Σώμα 

Αγγλοσαξονικής διαπλάσεως, 
στήθος δρocχύ, πόδια μακρυά.

Τέλος γιά τήν ιδεώδη γυναίκα 
δανείστηκε γραμμές άπ’ δλα τά 
μέρη του κόσμου, έκτός άπό τήν 
Αμερική.

Ή  γοητευτική ΑΝ Ν Α.Μ Π ΕΛΛΑ
μου ; πρόσεχε γιατί παρ’ όλη τή 
συμπάθεια πού τρέφω στούς άν
θρώπους τών γραμμάτων, άν τολ 
μήσης νά περάσης τό κατώφλι τής 
κάμαρης τής κυρίας μου θά σοΰ 
χυμήξω καί θά σέ δαγκώσω γιά 
νά μή ξεχάσης ποτέ σου... Μπας 
καί νόμισες δτι ή Άναμπέλλα μ’ 
έχει έδώ γιά τά μάτια ; ’Όχι, γε
λιέσαι, άγαπητέ μου κύριε... LI- 
μαι ό φύλακάς της, ό σύντροφός 
της, ό συνοδός της, καί μοΰ εμ
πιστεύεται δλα τά μυστικά, νιατί 
είνε βέβαιη πώς έγώ θά τά κρατή 
σω γιά τόν έαυτό μου μόνο ένφ 
σείς θά τά πήτε σ’ δλο τόν κόσμο. 
'Άδικα  λοιπόνκοπίασες γιάνάφθά 
σης ώς έδώ κι’ άδικα περιμένεις 
νά πάρης συνέντευξη άπό τήν κυ 
ρια μου, ή Άναμπέλλα δέν θά 
σάς πή ποτέ τά μυστικά της για
τί δέν ξέρετε νά τά έκτιμήσετε...

Τόν κύτταξα κατάμοετα καί σκέ 
φθηκα πώς δέν είχε κι’ άδικο, μ’ 
αΰτό δέν μ’ έμπόδισε, παρά τίς 
διαμαρτυρίες τοΰ άσπονδου φίλου 
μου Γκέν νά επιμένω νά τήν ύπο- 
δάλω σέ έξαντλητικ© έρωτομα- 
τολόγιο.

Κ ι’ ό τετραπέρατος Γκέν σάν"νά 
μάντεψε τίς σκέψεις μου μέ κύτ- 
ταζε τώρα μέ μισόκλειστα καί 
τά δυό μάτια σάν νά μοΰ έλεγε: 

—Τί σκέπτεσαι, πώς θά τήν κο
λακεύσεις έπαινώντας τήν σβέλτα 
κορμοστασιά της καί θά ξανθά 
μαλλιά της, τό φαρδύ κι’ έξυπνο 
μέτωπό της, τά μάτια της που τά 
μεγαλώνουν οί χίλιες δυό σκέ
ψεις ; Φυλάξου, δημοσιογράφε 
μου, γιατί δέν θά κατορθώσης νά 
τήν καταφέρης μέ τά λιμά σου, 
γιατί έχει κι’ αύτή τά καπρίτσια 
της, τίς Ιδιοτροπίες της, τό σύ
στημά της.

Κ ι’ ένώ έξακολουθοΰσε αύτή ή 
μουγκή συζήτησίς μέ τόν πιστό 
της σύντροφο τόν Γκέν, φαίνεται 
όλόδροση, αιθέρια, χαριτωμένη 
δπως τήν είδαμε στίς ταινίες ή 
«Αύτοΰ Ύψηλότης ό έρως», στό 
«Παρί—Μεντιτεράνε» στό «Έ κα 
τομμύριον» καί σέ τόσες άλλες.

—Γ κέν, κράτησες καλή συντρο 
φιά στόν κύριο άπ’ έδώ...

—Καί βέβαια, άπήντησα σφίγ 
γοντας τό χέρι της, μά έχω με 
ρικά πράγματα νά σάς ρωτήσω 
πού ίσως δέν θά μπορούσε νά μοΰ 
δώση άπάντηση ό κύριος Γκέν 

—Κατάλαβα, μοΰ είπε, θά θέλα 
τε νά μάθετε κάτι γιά τήν άρχή 
τοΰ σταδίου μου.

Καί χωρίς νά τής άποίντήσω, 
έξηκολούθησε :

—Πρίν άπό πολλά χρόνια, δταν 
ήμουν κι’ έγώ μιά χαριτωμένη 
παιδούλα πού μέ φώναζαν Ζέτ, τό 
χαϊδευτικό τής Σουζάννας (Σου- 
ζοςνέτ), διαβάζοντας τά μαθήμα- 
τά μου τό μυαλό μου δέν βρισκό
ταν στά βιβλία μά έτρεχε μακρυά 
πολύ μακρυά, σ' άγνωστους τό
πους. "Οταν πάτησα τά δέκα χρό 
νια άρχισα νά σκέπτομαι πώς θά 
ήτοτν δυνατόν, άδιάφορον μέ 

τράπο, άδιάφορον άν γινό*

μους όλόκληρους τοΟ Ντίκανς 
τοϋ Προύστ, τοΰ Μωγκράν.

—"Ολα αύτά τά βιβλία θά τά 
διαβάζατε πριν γίνετε στάρ.

—Κάθε άλλο, καί τώρα τίς ώ 
ρες πού δέν έχω δουλειά στό 
στούντιο τά διαβάζω, μά τά φυ 
λάω έτσι καινούργια γιατί τά 
προορίζω γιά τήν κοροΰλα μου, 

Αρχίζω σιγά-σιγά νά μαθαί· 
νω τίς προτιμήσεις μιάς στάρ 
τοΰ κινηματογράφου· δ,τι άκρι 
βώς έπεδίωκα. Καί σιγά-σιγά άρ 
χίζουν ol έκμυστηρεύσεις της, μα 
θαίνω τά γούστα της.

—Μ’ άρέσουν οί γυμνοί τοίχοι 
κι’ οί άπλές γραμμές. Δυό τρεΐς 
πίνακες καλοφτιαγμένοι ταιριά· 
ζουν γιά νά παρουσιάζη κάποιο 
κοντράστο ή μονοτονία τής λα 
δομπογιάς τών τοίχων. Μερικά 
μπιμπελώ, κι' ίδίύ,-ς μπρούντζινα 
Κινέζικα μπιμ-Τ'λο καί μερικά ό· 
ϋοιόματα του Βούδδα γιά νά κά 
vco μέσα διάφορα κονσαντρέ άρό: 
^ατα άποτ-Κα',ν τ' άιαραΐτητ χ 
γιά τή διακόσμηση τοΰ μπουν 
τουάρ μου.

Προχωρώ δυό βήματα καί προα 
παθώ άπό τήν άπένοτντι όλάνοιχτη 
πόρτα του κοιτώνος-μπουντουάρ 
τής Άναμπέλλας νά διακρίνω καί 
νά έκτιμήσω τά γούστα της, γιά 
τήν έπίπλωση. θέλησα, μά δέν κά 
τόρθωσα νά προχωρήσω περισσό 
τερο γιατί ό κύριος Γκέν όρθώθη- 
κε άπειλητικός μπροστά μου γιά 
νά προστατεύση τά μυστικά τής 
κυρίας του.

Μά μ’ δλα ταΰτα διέκρινα μιά 
απόλυτη άρμονία καί εξαιρετικό 
γοΰστο στήν έπίπτλωση τοΰ κοιτώ- 
νος-μπουντουάρ τής στάρ. Οί τοΐ 
χοι είχαν μπλέ-πάλ χρώμα ένώ 
τά κάτασπρα λινά κεντητά σεν
τόνια τοΰ κρεββατιοΰ της τά χάϊ 
δευε άπαλά μπλέ-σάξ μεταξωτή 
κουβέρτα, τά έπιπλα άπλά, χωρίς 
πολλά σκαλίσμοαα ήταν φιαγμέ 
να άπό άσπρο κερωμένο ξύλο. 
Στόν άπένο^ι τοΰ κρεββατιοΰ τοΐ 
χο ή όλόσωμη εΙκόνα τής Άνα 
μπέλλας πλαισιωμένη μέ μιά στε 
νή βιέγ-δρ κορνίζα. Βλέποντας 
τήν προσωπογραφία της μέ τό 
θαυμάσιο αύτό χαριτωμένη κεφά 
λι μέ τό σπινθηροδόλο καί άνήσυ 
χο βλέμμα θυμήθηκα τούς στίχους 
κάποιου ποιήματος τοΰ Στεφάνου 
Μαλαρμέ :
«Κι’ ήτοίν τά μάτια της άστραφτε 

(ρά σάν σπίθες 
Κι’ ήταν τά χέρια της λευκά καί 

(άπαλά σάν κρίνα*. 
Τό περιβάλλον τοΰ γραφείου 

της δείχνει πώς περνάει τίς ώρες 
τής σχολής της ή Άναμπέλλα ή 
πρωταγωνίστρια τών φίλμ «Να
πολέων», «Τρεις νεαρές γυμνές 
κοπέλλες», «Ερωτική βαρκαρόλ- 
λα», «Δυό φορές είκοσι χρόνια» 
κτλ.

Στήν^ έρώτησή μου ποιό ρόλο, 
άπ’ οσους έχει παίξει, προτιμά 
μου άπήντησε :

—Ή  άδυναμία μου εΐνε ό ρό
λος τής Μαριέττας στόι φίλμ «” Ε·
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τής Νέας Ύόρκης στά καφενεία 
καί στήν έξοχή

Σέ προηγούμενο φύλλβ γράψα
με για τίς ύιχφημήαεις τών ά
στέρων /oti είχαμε αναφέρει πώς 
γίνετχι εύ*(.λα μεγάλη μιά στάρ. 
Υπάρχουν βμω; στήν ’Αμερική 
χίλιοι άλλβι τρόπβι καί μεταξύ αύ 
τών εΐνε καί έ περίφημος τρόπος 
τών «άν&ρώπων . σάντουιτς».

Οί άνβρωποι αύτβί φέρουν μπρός 
καί πίσω πελώριες ταμπέλες μέ τβ 
βνβμα τβΰ διαφημιζόμενου πράγ
ματος. "Οταν πρόκειται ειδικά γιά 
στάρ δγαίνβυν ολόκληρη παρέα 
άπβ «γκέρλς σάντουιτς» πολύ φαν. 
ταχτερά ντυμένες ή καί πβλύ ά
πλά καμμιά φορά... δηλαδή μέ 
μπανιερό ( ! ! )

Έπάνω τβυς έχουν ταινίες ή πι
νακίδες πού γράφουν γιά τβ νέβ 
έργο τής Γβυώρνερ η γιά τβ και- 
νβύργιβ αστέρι τβύ Χόλλυγουντ.

Αύτές τίς κοπέλλες διαλέγουν 
έλόκληρες μέρες καί μήνες βί δι- 
ευθυνταί τών εταιριών γιά νά εί
νε ομβρφες, έξυπνες, νά έχβυν 
καλό σώμα καί τό κυριώτερο ώ- 
ραίβ χαμόγελο!

Έκτός ομως άπ’ έλα αύτά ξέ. 
ρβυν νά τραγουδάνε καί νά χβ· 
ρεύουν.

Τό περίεργο δέ είνε δτι άνάμε- 
οα άπό s.Cze.c, έγίικαν καί μερικίς 
μεγάλες στάρ. "Οπως ή Τ$έκυ 
£ίαρ πού γράψαμε σέ προηγούμε
νο φύλλβ. Αύτή ήταν γνωστή σέ 
βλα τά αμερικανικά κέντρα καί
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να βράδυ καταιγίδος» καί τής 
Σολότνζ στό φίλμ «Παρί—Μεντι- 
τερανέ». Οί &υό αύτοί ρόλοι είνε 
τελείως διαφορετικοί καί γιά νά 
τούς δημιουργήσω χρειάστηκε 
νά δώσω δλο τόν έαυτό μου. Οί 
διάφορες Άναμπέλλες του κινη
ματογράφου εΐνε δμοιες μέ τίς 
διάφορες Άναμπέλλες τής Ιδιωτι 
κής ζωής μου. Κ ι’ α&τό τό κάνω 
ϊσως άθελά μου, μά έτσι πρέπει 
καί νά γίνεται στίς σκέψεις μας, 
τά πάθη μας, τίς συγκινήσεις μας 
δέν πρέπει νά τίς έξωτερικεύσωμε 
καί νά τίς σερβίρωμε o to c v  πρέπει 
κι* άν πρέπει στό κοινόν. ’Άλλως 
τε μήπως οί διάφορες ήρωΐδες 
τών κινηματογραφικών έργων δέν 
εΐνε καί οί σημερινές, οί αύριανές 
οί παληές γυναίκες της ζωής ;

Καί τελειώνοντας τά παραπά
νω λόγια της ή Άναμπέλλα ξε- 
σπάει σ’ ένα χαριτωμένο γέλιο 
πού έμοιαζε σάν μουσικός ήχος 
πού ταράζει τήν άπόλυτη ήσυχία 
τών στούντιο.

Δέν θά καταλάβαινα τήν σημα 
σία αύτοΰ τοΰ γέλιου άν ό Γκέν 
δέν άρχιζε τό γαύγισμα. Τότε κα 
τάλαβα πώς έπρεπε νά δίακόψω 
τήν συνέντευξή μου κι’ ήταν ώρα 
νά κόψω ρόδα μυρωμένα, δπερ 
καί έποίησα.

ΓΚΥ ΝΤΟ UN ΑΝΤ

μπάρ ώς «σάντουιτς γκέρλ> £ταν 
τήν άνεκάλυψε ό Ντάϊκ στήν Κα- 
λιφορνίαι. Ή  ϊδια διαφήμιζε ένα 
άλλβ άστέρι γυρίζοντας στήν πλά£ 
μέ ένα περίφημο μπανιερό πού εί
χε άπάνω ζωγραφισμένο τό κεφά
λι τής στάρ.

"Οταν τήν είδε ό Ντάϊκ τήν έ
βαλε ν': χορέψη καί κατόπιν τής 
έδωσε ένα ρόλο πού τήν έκαμε 
διάσημη.

Ό  μεγάλος δραματικός, ό περί
φημος Πώλ Μιοΰνι, πού τόν θαυ 
μάσαμε τόσες φβρές, πέρααε καί 
αύτός άπό τήν τάξη τών «άνδρώ- 
πων σάντουιτς». "Επειτα έγινε ε
φημεριδοπώλης καί τέλος μεγάλος 
άστήρ. Λένε μάλιστα ίτι στήν' άρ
χή τβΰ σταδίου του ώς ή&οποιβς 
βγήκε καί β ϊδιος στό δρόμβ... δια- 
φημί^βντας τόν έαυτό του.

Άκόμη καί 6 γνωστός Γάλλος 
κάου - μπόϋ Ζάν Λερσάκ έγινε 
γνωστός καί πρωτόπαιξε σέ έργο 
«κάου - μπόϋ» έπειδή γύρισε σέ 
δλο τό Φάρ — Ούέστ μέ τίς πινα
κίδες στήν πλάτη.

Κ Ρ . ©ΕΟ.

ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ 
ΜΕΓΑΛΟΙ

Μιά τελευταία στατιστική τών 
στούντιο τών Χόλλυγουντ άποδει- 
κνύει δτι πολλοί άστέρες άνεκα· 
λύφβησαν είτε τή στιγμή πού εί
χαν πιά άπελπισθή δτι θά γίνουν 
κάποτε πρωταγωνισταί, εϊτε χω
ρίς κι’ αύτοί ποτέ νά τό περιμέ
νουν. Αύτό όφείλεται έν μέρει 
στό σύστημα έργασίας τών στούν 
τιο πού θέλοντας συνεχώς ν’ άνα- 
νεώνουν τό καλλιτεχνικό προσω
πικό των στέλνοντας πράκτορες 
σ’ δλα τά μέρη τών Ήν. Πολιτει
ών γιά νά |ϊροΰν νέα ταλέντα.

’Έτσι ή γνωστή γόησσα Ντόρο- 
θυ Λαμούρ άνεκαλύφθη δταν έρ- 
γαζότ<χνε ώς «χειριστής» άνελκυ 
στήρος σ’ ένα οΰρανοξύστη. Ή  
"Ελλεν ΝτροΟ πάλι ήταν ύπάλλη
λος σ’ ένα ζαχαροπλαστείο δταν 
τήν είδε ένα λαγωνικό τής Παρα- 
μάουντ. Ό  Φρέντ Μάκ Μουραίη 
έπαιζε σαξόφωνο σέ μιά έπαρχία 
κή όρχήστρα δταν ή θεά Τύχη 
τοΰ μειδίασε. Ό  Μπόμπ Μπέρνς, 
άπογοητευμένος νά περιμένη άδι
κα έπί μήνες στό Χόλλυγουντ, έ- 
πέστρεψε άπένταρος στή Νέα 
Ύόρκη γιά ν’ άνακαλυφθή άπό 
τόν Ροΰντυ Βάλλυ πού τόν έστει
λε πάλι πίσω 'στό Χόλλυγουντ
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ MU
ΤΙ ΙΔΕΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕΙΣ;...

ι
Ή  γενική γνώμη εΐνε σήμερα, δτι ό πολύ νέος <*ν- 

τρας δέν παρουσιάζει άκόμα τό χαρακτήρα τοΰ μυστη
ρίου καί τά ίχνη τής γνώσεως τής ζωής. Ή  ήλικία 
όμορφαίνει τά άτονα χαρακτηριστικά τών νεανικών 
χρόνων. Αύτή τούλά//.στον εΐνε ή γνώμη τών Αμερι
κανίδων θεατών τοΰ κινηματογράφου. Πέστε ιιας σείς 
ποιά γνώμη έχετε ;...

«#>

Ύπήρξε έποχή στό Χόλλυγουντ 
κατά τήν όποία οί ταινίες κάου- 
μπόϋ ήταν οί μόνες πού άνεδεί- 
κνυαν άστέρας. Πολλοί σημερινοί 
πρωταγωνισταί δπως ό Γκάρυ Κοΰ 
περ, ό Μπάκ Τζόνς, ό Τζάκ Χόλτ 
καί τόσοι άλλοι άρχισαν τό στά
διό τους σέ τέτοιες ταινίες. Σήμε 
ρα τόν ρόλο αύτό τόν έχουν άνα· 
λάβει, καθώς φαίνεται, οί άστυ- 
νομικές '.αινίες.

—Μιά άπό τίς ταινίες πού έκανε 
πασίγνωστο τόν Ρόναλντ Κόλμαν 
ήταν ή πρώτη «Μπούλντοκ Ντράμ 
μον». Άργότερα, στην «Έπιστρο 
φή τοϋ Μπούλντοκ Ντράμμον»' έ
παιξε γιά πρώτη φορά καί άνε- 
δείχθη άμέσως ό ΡάΟ Μίλλαν πού 
άπό τότε έγινε άπό τούς πιό γνω 
στούς πρωταγωνιστάς. Ό  πέρυσι 
άποθανών Ούώρνερ ’Όλαντ έγινε 
διάσημος στή γνωστή σειρά άστυ 
νομικών ταινιών «Τσάρλυ Τσόιν» 
καί τέλος ό Ούΐλλιαμ Πάουελ πού 
πρό πολλοΰ μεσουοοΌΰσε έγινε 
άκόμη πιό διάσημος μέ τή μεγά
λη έπιτυχία τής ταινίας «Ή άόρα 
τη σκιά».

*Η Έταιρία Παραμάουντ έγκα- 
τέστησε ένα πομπό βραχέων κυμά 
των πού θά χρησιμοποίησή κατά 
τή διάρκεια τοΰ γυρίσματος τής 
ταινίας «’Άρχοντες τών θαλασ
σών».

—Πρόκειται γιά μιά μεγάλη 
ταινία τοΰ Φράνκ Λόϋντ μέ πρω
ταγωνιστή τόν Ντούγκλας Φαίρ- 
μανξ υΙό πού άναπαριστά τόν πρό 
100 έτών άγώνα γιά νά έπιβλη- 
θοΰν καί τήν έξέλιξη τών άτμοκι- 
νήτων πλοίων.

Έπειδή γιά πολλές έ βδομάδες 
θά γυρίζωνται σκηνές έπάνω στό 
πλοίο «Ντόγκ Στάρ» πού θά βρί
σκεται στ’ άνοικτά τής νήσου Κα- 
ταλίνας, ή έταιρία θά έπικοινωνή 
μέ τόν σκηνοθέτη καί τούς ήθο
ποιούς πού βρίσκονται στό πέλα
γος, έφ· δσον, δέν ύπάρχει άλλος 
τρόπος, διά του πομποΰ βραχέων 
κυμάτων πού είδικώς κατεσκεύ- 
ασε.

—Ό  Τζόελ Μάκ Κρή, ό άδρός 
πρωταγωνιστής τόσων ταινιών έ
χει μιά μεγάλη άγρέπαυλη στό, 
Σάν Φερνάντο τής Καλλιφορνίας, 
δχι πολύ μακρυα άπό τό Χόλλυ 
γουντ, κι’ ένα κοπάδι άπό 1,000 
ζφα. Ή  μόνη του εύχαρίστησις 
όταν δέν έργάζεται στό στούντιο 
εΐνε να όδηγή τό κοπάδι του σέ 
νέες βοσκές μέ τή βοήθεια τών 
20 κάου-μπόϋς πού έχει στήν ύπη 
ρεσία του.

—Πώς λέγεται ή Μύρνα Λόου 
πραγματικά ; Μύρνα Ούλιαμς καί 
γεννήθηκε στήν 2 Αύγούστου τοΰ 
1906 Χέλεκ τής πολιτείας Μοντά 
να. Στίς άρχές προσελήφθη στό 
στούντιο τής Μετρό—Μαϊγερ Γκόλ 
ντουϊν στό Κύλβερ Σίτυ τής Κα- 
λιφορνίας.

Επειδή δέν κάνει πάντα στό 
Χόλλυγουντ ά(·μονς, βροχές, ά- 
στραπές, βροντές, καταιγίδες γι’ 
αύτό καμμιά φορά γιά νά μετα- 
χειρισθοΰν δλ’ αύτά τά στοιχεία 
τής φύσεως πρέπει νά τά άκριβο- 
πληρώσουν. ’Έτσι ή έταιρία 
«Φόξ—Φίλμ» ξόδεψε 100 χιλιάδες 
δολλάρια περίπου γιά νά δημιουρ

γήση μιά καταιγίδα ά μ μ ου  π©6 
τής έχρησίμευσε γιά τήν ταινίβ 
τής Σοίχάρα.

—Τώρα τελευταία σ τό  Χ ό λ λ ι*  
γουντ άρχιζαν νά γυρίζουν πάλη* 
ές ταινίες καταλλήλως δ ια σ κ ε υ α · 
νες γιά τόν όμιλοΰντα κ ινη μ α τβ  
γράφο. Μετά τήν έπιτυχία τή^ 
βωβής ταινίας «Κύριος Μ π ω κ α ίρ » 
πού πρωταγωνίστησε ό περίφ ημος 
Ροδόλφος Βαλεντίνος κ α ί σ τή ν  
τωρινή όμιλοΰσα ταινία π ρ ω τα γω  
νιστεΐ ό Τυρόνε Πάουερ, τά  δ ιά » 
φορα κινηματογραφικά σ το ύ ντ ια  
άνακατεύουν τώρα τίς άποθήκες. 
άρχεΐα τους γιά νά συγχρονίσου» 
δλες τίς παληΐς, ά ξέχα σ τες  έπι* 
τυχίες τοΰ βωβοϋ κ ινημ α τογρά *  
φου.

—Στό Τουρΐνο, πού π α λα ιό τε ρ α  
ύπήρξε ή πατρίδα τοΰ ίτα λ ικ ο ΰ  
κινηματογράφου, ιδρύθηκε τε λε υ  
ταια μιά μεγάλη κινηματογραφία 
κή έταιρία ύπό τόν τίτλον «Ή* 
λέκτρα», ή όποία θ’ άρχίσ^ τό  
γύρισμα πολλών ταινιών μαζί. 
Πρώτη ταινία πού γυρίζει εΐνε ή 
«Κυρία τών κοτσυφιών» πού δι*« 
σκευάσθη άπό τήν όμώνυμο κ ω · 
μωδία τοΰ Ρίνο Ά λ έ ζ ι  κ α ί θά 
πρωταγωνιστή ση ή περίφημος *1) 
ταλίς ήθοποιός "Ιρμα  Γραμμά· 
τικα.

— Στήν κινηματογραφούιηολι 
τής Ρώμης, ή έταιρία « Ρ ώ μ α  
Φίλμ» έτοιμάζει τό γύρισμα τής 
ταινίας «Ή  άφιλόξενη γή» προ» 
τότυπο έργο τοΰ Λουΐτζι Πιραν. 
τέλλο κατά διασκευήν τών Κορ- 
ράντο Άλβάνο καί Στέφανο Λάν 
τι καί σκηνοθέτη τόν Μάριο Μπά 
φικο.

—Τό Βέλγιο εΐνε τό  κράτος

* 4  Ο Υ ΙΛ ΙΑ Μ  ΠΑΟΥΕΛ
Γεννήθηκε στά 18*92. Παίζει ρόλους κακοποιών, γκάγκστερς μά 
καί κοσμικών κυρίων. ’Έ χε ι ήδη τήν πείρα τής $ωής καί τών 
ρόλων του. Παρατηρήστε τβν τώρα πού σάς κυττα είρωνικώς, 
μ’ ένα φιλοσοφικό μειδίαμα. Τ  ώρα έχει μεταέληδή οέ εύγενη 
γκάγκστερ. Τον λατρεύουν βί Αμερικανίδες. Έσεΐς, άναγνώ» 

βτριες τί σκέπτβσθβ|Μ,

0 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
—Δέν μπορώ νά γυρίσω.
—Γιατί;
—Λεία» τβ Αλόη άηο τβ τοα.

« ί * .

Ή  Κ Α Ρ Ο Λ I ΛΟ Μ Π ΑΡ
πού έχει τούς περισσότερους «  
νηματογράφους, γιατί σέ κάθ* 
έκατομμύριο κατοίκων ά ν α λ β · 
γοΰν 137 κινηματογράφοι.

—Ό  Γκάρυ Κ οΰπερ γ ε ν ν ή θ η κ · 
γιά κάου-μπόϋ, ά λλο ιώ ς  δέν έ. 
ξηγεΐται πώς άπ’ αύτοΰ άρχισ· 
τό στάδιό του δτοτν ή τα ν  μ ικρός 
κι' οτ<χν τέλος μ εγά λω σ ε  κ α ί ά - 
πεφάσισε νά παίξη σ τόν κ ινη μ α τβ  
γράφο σέ τέτοιους ρόλους ά ρ έ · 
σκεται νά πρωταγωνιστή.

—Ό  κινη ματογράφος" £χει Α
νάγκη άπό διπλωματία. Άλλοιώς 
δέν έξηγεΐται άφοΰ ό όνομαστός
Αγγλος 'διπλωμάτης Σέρ Ρόμ 

περ Ούάσιταρ ύπέγραψε σ υ μ ίό -  
λαιο μέ τήν κινηματογραφική Α* 
ταίρια «Λόντον — Φίλμ» γ ιά  νά  
συνεργασθή μ* αύτή τή ν  έτα τρ ία  

στό γύρισμα τών φ ίλμ  έπί μ ιά  
τριετία.

— Η «Φοξ—Φίλμ» έτοιμάζει νά  

γυρίση μιά νέα ταινία μέ τό ν  πβ  
ράξενο τίτλο «Ένφ ή Ν έα  Ύ ό ρ .  

κη κοιμάται», θά εΐνε ά να μφ ιδό 

λως πολύ ένδιαφέρουσα αύτή ή 
ταινία γιά νά μάθη ό κόσμος έπί 
τέλους πώς κοιμούνται στή Ν έα  
Ύφρκηι. Ώ ς τώρα Ι ϊχ α μ ε  6$ 

πώς ή Νέα Ύόρκη διασκεδάζει 
καί πώς δέν κοιμάται τή  νύ κ τα  

καί έξ αύτοΰ έσχη μάτισε ό κό* 
σμος τήν έντύπωση πώς σ τή ν Ν . 
Ύόρκη δέν κοιμοΰνται. Τώ ρ α  θά 

δοΰμε πώς δέν εϊχαμε δίκη ο , 
Πρωταγωνισταί τής νέας τ α ιν ί»  

ας εΐνε ό Μιχαήλ Ούάλεν κα ί Ζάν 
Ρότζερς.

—Οί άδελφοί Σκαλέρα, γιά τή ν  

πρωτοτυπία τους πολλά λ έ γ ο ν τ α ι 
καί γράφονται αύτό τό ν  τελευ 

ταίο καιρό έχουν τήν Ιδέα  δ τι 
γιά τό γύρισμα μιάς καλής ται- 
νίας δέν άπαιτοΰνται μόνο χ ρ η . 

ματικά καί τεχνητά μέσα μ ά  κοΗ 
καλοί ήθοποιοί. Γι’ α ύτό γιά τ ίς  
ταινίες πού πρόκειται νά  γ υ ρ ί

σουν δέν προσέλαίαν μόνον π ά λη  

°ύς γνωστούς ήθοποιούς δπως 
τήν Γραμμάτικα, τόν Ρ ο τζέ ρ ρ ι, 
τόν Φαμιόνε, τον Τοφφάνο, τό ν  
Νατζάρρι, τόν Μάλ Καγιάντι καί 

άλλους παρά κι’ άμέτρητο π λ ή 

θος νέων ήθοποιών άνδρώ ν καί 

γυναικών, άποφοίτων τής κ ινη μ ο  

τογραφικής σχολής πού Εχουν Ι 
δρύσει καί πού γιά πρώτη φορά 

θά έμφανισθοΰν στήν όθάνη. Α ύ 

τοί οί τελευταίοι εΐνε, καθώς έ · 
δήλωσαν σέ μιά συνέντευξή τους 
μέ δημοσιογράφους «ό πυρήν τοΟ 
κινηματογράφου τοΰ προσεχοΟν
αάλλοντος»,

)
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ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
15ον.

Ό  μεγάλος πρωθυπουργός Που 
ανκαρέ μέ παρηκολουθησε πολλές 
φορές άποτραδηγ μένος σέ μιά γω
νιά τοΰ θεωρείου του κι' έσκαγε 
στά γέλια, δταν τόν κύτταζα κα
τάματα καί τοΰ έβγαζα τή γλωσ
σά μου...

* * *
Τά Χριστούγεννα τοΰ 1926 έστη

σα μέσα στό θέατρο πού έπαιζα 
ΐό «Χριστουγεννιάτικο δένδρο», έ- 
να πελώριο κλαδί άπό έλατο ποΰ 
τό στόλισα μέ χίλια δυό παιχνίδια 
καί χρήσιμα πράγματα. Είχα προ- 
σ'Όλέσει δλα τά φτωχά παιδάκια 
τής συνοικίας, μά μ’ έπιασε τό ά 
ράπικο μπουρίνι. μόλις μαζί μέ τά 
φτωχόπαιδα πού οί στιγμές τής χα
ράς εΐνε τόσο λίγες ή καμμιά. διέ 
κρίνα καί πλουσιόπαιδα μέ λου
στρίνια παπούτσια, μεταξωτά ροΰ
χα κι’ άλυσίδες μέ χρυσούς σταυ
ρούς νά στολίζουν τούς λαιμούς 
τους... Γι’ αύτό άπεφάσισα τ’ άλλα 
Χριστούγεννα νά γεμίζω ένα αύτο
κίνητο μέ δώρα καί νά τά μοιρά
ζω μόνη μου στίς συνοικίες, στά 
σχολεία, στά νοσοκομεία πού ύ
πάρχουν φτωχά παιδάκια γιά νά 
τούς χαρίσω λίγη έστω καί πρόσ
καιρη χαρά, τό γέλιο, λίγη εύτυ
χία στήν έξαιρετική αύτή ήμέρα...

* * * f
Άπ ' δλες τίς νέες έφευρέσεις έν- 

διαφέρομαι κι' άγαπώ τόν κινημα
τογράφο, τό σκοτάδι του μέ θέλ
γει καί τά πρόσωπα πού ζωντανεύ
ουν έπάνω στό ποτνί μ’ Ενθουσιά
ζουν. Στρογγυλοκάθεσαι σέ μιά 
φωτέϊγ καί βλέπεις νά περνούν ά
πό μπροστά σου δλα τά μέρη καί 
οί πολιτείες τοΰ κόσμου· δλοι οί 
άνθρωποι τής γης μέ τά περίεργα 
ήθη καί έθιμά τους, δλα τά εύχά- 
οιστα ή δυσάρεστα γεγονότα πού

Α Υ Γ Η
ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΤΗΙ Α )Α Ο Ι

Μ Ο Ν Α Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
7ον.

κάθε λεπτό γίνονται σ’ δλες τίς 
γωνιές τής γης. Άκοΰς νά μιλοΰν 
δλες τίς γλώσσες καί νά χαϊδεύ
ουν τ’ αύτιά σςυ δλα τά όργανα 
τοΰ κόσμου τοΰ πολιτισμένου καί 
τοΰ άπολίτιστου· Κι' δλ’ αύτά μέ 
τιποτένιο έξοδο καί τό σπουδαιότε
ρο χωρίς νά κουνηθής ροΰπι άπό τή 
θέσι σου... Σέ μιά ταινία πού γύ
ρισε ό κύριος Ναγπάς, τήν «Ρεδύ 
ντέ Φολί», έλαδα κι’ έγώ μέρος 
καί κυττοΰσα τό φώς τοΰ προδολέ- 
ως κατάμματα, άχόρταστα σάν νά 
έπρόκειτο νά τό καταβροχθίσω.

Μετά τό Μιλάνο τράβηξα γιά τό 
θέατρο «Κολόν» τοΰ Μπουένος "Αύ
ρες δπου είχα ύπογράψει εσυμβό- 
λαιο μαζί μέ τόν Κάροΰτσο γιά νά 
παίξωμε τό μεγάλο σουξέ τής έπο
χής τήν «Φαιδώρα»· "Υστερα άπό 
τήν νότιο Αμερική έφυγα γιά τή 
Λισσαβώνα γιά τίς έκτακτες παρα
στάσεις τοΰ θεάτρου «Σάν Κάρλο».

Τί άναμνήσεις μέ γέμισε τό άντί- 
κρυσμα τοΰ «Σάν Κάρλο». Ξαναγύ- 
ριζα έκεΐ ϋστερα άπό δεκαπέντε 
χρόνια, μικρή παιδοΰλα τότε, μεγά
λη τώρα στήν τέχνη καί στήν ήλι
κία. Γιά μιά στιγμή πέρασε άπό τό 
μυαλό μου, σάν κινηματογραφική 
τά'·'ία. τά παιδιακίστικα χρόνια, οι 
πρώτοι μου γελοίοι έρωτες, οί προσ 
πάθειές μου νά γίνω μιά πρώτης τά 
ξεως θεατρίνα, τά σουξέ μου στά 
μεγαλύτερα θέατρα τοΰ κόσμου, οί 
γνωριμίες μου ιαέ τούς διασημώτε- 
ρους συγγραφείς, μουσουργούς, ua- 
έστρους, άρτίστες, πρίγκηπες. κόμη 
τες, βασιλείς, αύτοκράτορες. ή σιω
πηλή αισθηματική μου ζωή μέ άλη- 
σμόνητο Στέκο...

’Έτριβα τά μάτια μου καί δέν μπο 
ροΰσα νά τό πιστέψω· Αλήθεια, ή- 
μουν έγώ ή Μπελλιτσιόνι ή πρό δε
καπέντε χρόνων· ή ϊδια μέ τήν σημε 
ρινή Μπελιτσιόνι. Οί έποχές άλλα
ξαν, ft καρδιά τοΰ άνθρώπου δυσκο 
λα άλλάζει...
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Τό τέλος.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΣ

“Π Υ  ΓΜ  Α Λ  ΙΩ Ν ”
(Συνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος) 

ϊη «πό τόν ανώνυμον μεταφρα
στήν (ή μεταφράστιαν) τβΰ έργου 
όπως τό άκβύσαμε άπό τήν κυρία 
Άνδρεάίη. Είνε κρίμα γιατί ή 
τόσβν καλή καί εύσυνείδητβς xpci 
ξεχωριστή αΰτή έργάτις τής σκη
νής μ*5 , <5ιά τάς μεταφράσεις τών 
έργων ποΰ άνεβάσει, καταφεύγει— 
σχεδόν κατά κανόνα — σέ μετα- 
φραστάς περισσότερον ή όλιγώτε-

ας Μαρίκας — Κυβέλης).
'Όλα αύτά μα$ί — τό καδένα 

περισσότερβ η λιγώτερο — τά 
«πρόσωπα» τοΰ Σόβυ έχουν δώσει 
κάτι άπό τήν ψυχή τους όπως 0  

συγγραφεύς τό θέλησε γιά νά $ων- 
τανέψη ή Έλί^α Ντβυλίτλε, τό 
«πρόσωπο καί ό τύπος τής καρ
διάς». Δηλαδή τό μόνο πρόσωπο 
ποΰ στόν «Πυγμαλίωνα» β Σόου Α
φήνει άσατύριστο, σύμφωνα μέ τή

ρον άπιδάνβυς ώς_ τοιβύτους. Φυσι-'μέδοδβ καί τόν απαράβατο
κά δέ βέλω νά πώ οτι ή μετάφρα 
οις τοΰ «Πυγμαλίωνος» άπό τόν η 
τήν μυστηριώδη «XI» τβΰ προ
γράμματος εινε γιά πέταμα. ’Όχι. 
θέλω δμως νά πώ ότι μία καλ. 
λιτεχνική έργασία'σάν τής κυρί
ας ’Ανδρεάδη ύποχρεοΰται νά έμ- 
<φανί$η μεταφράσεις καλύτερες, 
πρό πάντων βταν αί παραστάσεις 
πβΰ μάς δίνει είνε τόσβ — κατά 
τά άλλα — καλές, όσβν ύπήρξεν 
τοΰ «Πυγμαλίωνβς».

Γιατί πραγματικά, ό «Πυγμαλί- 
«ν» έπαίχδηκε πβλύ καλά. Μά πά
ρα πβλύ καλά. Δέν πρόκειται νά 
ύώσω σήμερα καί έδώ τήν υπόδεσι 
τβΰ έργβυ. Τήν έδωκαν αί καθ.ι- 
μςριναί έφημερίδες. Οϋτε δά κάνω 
©σω δάπρεπε άναλυτικά τήν «κρι
τική άνάλυσι» τβΰ έργου όπως δά 
ήθελα καί σκόπευα νά τβ κάνω, 
παίρνοντας τήν ευκαιρία νά γρά 
ψω κάπως πλατύτερα γιά τό έργο 
τοΰ Μπέρναρ Σόβυ. Ό  χώρβς καί 
Ιδίως άπασχόλησις άλλη, δέν μοΰ 
τβ έπιτρέπβυν αύτή τή βδομάδα. 
’Ίσως μπβρέσω νά τό έπιχειρήσω 
τήν πρβσεχή. Όπωσδήπβτε σήμε
ρα πρέπει νά περιβρισδώ μβνβν 
«ς  τήν γενικήν έντύπωσίν διά 
τήν άπβδβσιν καί σέ ύπβτυπώδη 
μάλλον κριτική άνάλυσι. Ίδβΰ καί 
τά δύβ, όσο γίνεται συντόμως:

Ή  κυρία Κατερίνα Ανδρεάδη 
ώς Έλί£α — άγριοκβριτσβ τβΰ λα- 
βϋ βρώμικβ, άλλά ψυχικά διαλε
χτό, άπλυτο καί κβυρελήδικο άλ
λά πραγματικά ώμορφότατβ καί έ- 
ξυπνότατβ, ύπήρξε άψογη. Έδημι- 
βύργησεν ένα άπό τβύς καλλίτε- 
ρβυς ρόλους της έως τώρα καί δά 
έδικαιβΰτο εύλβγώτατα νά είνε ύ- 
περήφανη γι’ αύτό. Γιατί ό ρόλβς 
τής Έλικας Ντβυλίτλε στόν «Πυγ
μαλίωνα» τβΰ Μπέρναρ Σόβυ είνε 
ένας άπό τβύς λεπτότερα ψυχβλβ- 
γημένβυς — έπβμένως τβύς δυσκο- 
λ,ώτερα άποδιδομένβυς — σ’ όλο 
σχεδόν τό έργβ τβΰ περίφημου 
συγγραφέως, τό έργο μέσα στό β- 
πβϊβν β «Πυγμαλίων» είνε μία ά
πβ τις χαρακτηριστικότερες τβΰ 
πνεύματβς τβΰ τόσβν πικρβχβλα 
σατυρικβΰ τών κβινωνικών καί άλ 
λων παραξενιών τής χώρας τβυ 
ίρλανδο - άγγλβυ συγγραφέως. Ή  
Έλίί[α Ντβυλίτλε τβΰ «Πυγμαλίω- 
νος» είνε συγχρόνως:

Ό  Ριχάρδβς — β «Ντίκ» —. ό ή- 
ρως τβΰ «Μαδητής τβΰ Διαβόλβυ».

Ό  νεαρός βξφβρδιανός Εύγένιβς 
πβΰ τβσβ ιδανικά έρωτεύεται τήν 
«Κάντιτ«».

Ή  πρωτβτυπώτατη ήρωΐς τβΰ 
έργβυ «Καίσαρ καί Κλεβπάτρα», 
μία Κλεοπάτρα παιδούλα άπραγη 
καί άπειρη πβΰ έξ άπειρίας άσυνεί- 
δητη γιά τβύς κινδύνβυς ένός παι- 
γνιδιβΰ σάν εκείνο στό όπβΐβ έπι- 
δίδεται, παίζει μέ τβν Καίσαρα 
καί τή φβδερή Ρώμη όπως θάπαι- 
ξε μέ τά ματσάκια τών μενεξέ- 
5ων της ή Έλί$α Ντβυλίτλε στόν 
«Πυγμαλίωνα».

Τέλος ή Έλίία τβΰ «Πυγμαλίω
νος» είνε τό πρώτβ σκίτσβ άπβ τήν 
έπεξεργασία τβΰ όπβίβυ μερικά 
χρόνια άργότερα β διάσημβς ’Ιρ 
λανδό; έπρόκειτβ νά δημιβυργήση 
τή δαυμάσια σύνδεσι τβΰ χαρακτή
ρες τής ’Ιωάννας Ντ’ ’Ά ρ κ  στό ο
μώνυμο άριστβύργημά τβυ, όπως 
είνε καί ή... άπόγβνβς τής άφελοΰς 
«Βαρβάρας» καί τής άνύπβπτης β- 
σω καί ψυχικά διαλεχτής κόρης 
τής έπιχειρηματίου τών ύποπτων 
έπιχειρήσεων «Κυρίας Ο ύώρρεν». 
(Εινε τό έργβ πβύ είδαμε παίζό
μενο πρό μερικών έτών άπό τής 
σκηνής τβΰ «Κεντρικβΰ» κατά τήν 
περίοδον τής δεατρικής συνεργαοί*

να τά όπβϊα χαρακτηρί^βυν όλα τά 
έργα τβΰ διασήμβυ σατυρικού μέ 
τήν παραδβξβλόγο άνάποδη σάτυ
ρα καί τό γεμάτβ άπρόβπτα χιοΰ- 
μβρ, σάτυρα καί χιβύμβρ θυμί$βν- 
τα τό γνωστό άνέκδβτο τοΰ άν- 
δρώπβυ β οποίος χάσας τη γυναί- 
κα του καί μαδων βτι είχε πέσει 
στό ποτάμι έψαχνε νά βρή ’ τό 
πτώμα της πηγαίνοντας κατά μή
κος της όχθης τβΰ πβταμιοΰ, πρός 
τίς... πηγές του.

—’Έτσι άνάπβδη καί παράξενη, 
όπως ήταν ή μακαρίτισσα (έξήγη- 
σε σέ κάποιο φίλο του πού τβΰ πα
ρατήρησε ότι πρός τίς έκβολές καί 
τή θάλασσα έπρεπε νά ψάξη γιατί 
πρός νά κάτω κι’ όχι πρός τά έ
πάνω παρασύρει τβ τρεχβύμενβ νε
ρό β,τι «κατεβάζει») έτσι άνάπβ
δη πβύ ήταν, καί στό θάνατό της 
βάταν ικανή νά μήν κάνη β,τι β- 
λβς β άλλβς κόσμβς. Εΐκβσι χρό
νια μέ πιλατεύει καί τήν ξέρω έ- 
γώ καλά. Αύτή σίγβυρα κατά τόν 
ανήφορο πρέπει νά τήν άνα^ητή- 
σω...».

Δέν Ο ι γ  σημαντικά, νομί
ζω, άπό τβν τύπο ποΰ συνοψίζει ή 
παρατήρησις τβΰ άτυχούς συζύγου 
τοΰ άνεκδβτβυ γιά τήν άναπβδιά 
τής γυναίκας τβυ ή παραδοξβλβγβς 
σάτυρα τβΰ Μπέρναρ Σόβυ καί εί
νε γνωστό πόσο καί τί εϊδβυς κα
ρικατούρες, ζωντανές μέν άλλά 
καρικατβΰρες πάντως γελβίες τών 
άναπϊδιών καί τών έλαττωμάτων 
των (ψυχικών άδυναμιών, έλατ
τωμάτων χαρακτήρβς, πρβλήψεων 
κοινωνικών, κυνικοτήτων συνειδή 
σεως κ.τ.τ.) δέτει τβύς τύπβυς τών 
έργων τβυ β περίφημβς συγγρα
φεύς.

Σέ κάθε τβυ έργο έν τβύτβις ύ- 
πάρχει ένα πρόσωπβ γιά τό όπβίβν 
είν'ε γεμάτβς στοργή καί τρυφερά
δα. Υπάρχει ένα — μόνον καί ά- 
ποκλειστικώς Ε Ν Α  — πρόσωπο 
γιά τό όπβίβν ή σάτυρά τβυ άφο- 
πλί£εται. Υπάρχει ένας — μόνον 
ένας — τύπβς γιά τβν όπβίβν δέν 
έχει παρά μβνβν έκτίμησι καί α
γάπη, όλες τίς καλωσύνες καί ό
λους τούς δαυμασμβύς. Είνε τβ πρό 
σωπο τής καρδιάς «ϊλ περσβνάτ^ιβ 
ντέλ κβυόρε» τβϋ Τσε^άρε Τνιού- 
λιο Βιόλα ένός άπό τβύς καλύτε
ρους καί βαδύτερβυς — άπβ βσους 
τούλάχιστον β 'υποφαινόμενος ξέ
ρει κριτικούς τοΰ έργβυ τοΰ 
Μπέρ ·αρ Σόου.

Αύτό τβ «περσβνάτ^ιβ ντέλ Κβυ
όρε» είνε β Εύγένιβς στήν «Κάν. 
τιτα». Η Κλεβπάτρα στόν «Καί
σαρα καί στήν Κλεβπάτρα». Ό  
Ντίκ otvj «Μαθητή τβΰ Διαβόλβυ». 
'Η κβπέλλα στό «’Επάγγελμα τής 
κυρίας Ούώρρεν», ή Παρθένες τής 
Αύρηλίας τέλβς στήν «’Ιωάννα 
Ν τ’ ’Άρκ». Έδώ, στόν' «Πυγμαλί
ωνα», είνε ή Έλί$α Ντβυλίτλε, τό 
συμπαδητικώτατβ, ώμορφβ, γεμά- 
τβ καρδιά, άγριβκβριτσβ τών δρό
μων τβΰ Λβνδίνβυ, μέ τίς χαρι
τωμένες άφέλειες, τά εύγενικά 
ξεσπάσματα, τίς σιωπηλές άφβ- 
σιώσεις.

'Η κυρία ’Ανδρεάδη τό ένεσάρ- 
κο'σε περίφημα.

Πώς δέν θάπρεπε νά είνε περή
φανη γι’ αύτό ; Δίπλα της οί συ- 
νεργάται της έδέησε νά κβυρα- 
σθβΰνΓ πβλύ γιά ν'ά μπβρέσβυν ν'ά 
σταδβΰν' j  τό ϋψβς της. Τβ πέτυχαν' 
λίγβ - πβλύ — μάλλον7 πβλύ παρά 
λίγο — όλβι καί — φυσικά — πε
ρισσότερο άπ’ βλβυς ό κύριβς Ά -  
πβ:.τβλίδης. Έ ν  τβύτβις άν δέν ή
θελα νά μή τβΰ δηλητηριάσω τήν 
φυαική γιά τήν έπιτυχί* τβυ ίκα-

(Μιά μικρή άνακρίβεια μονάχα: 
αύτή τόν εΐχε άφήσει προτιμώντας 
ένα Πειραιώτη γυιό μεγαλοβιομη- 
χίϊνου πού ή μόνη του πνευματική 
άσχολία ήταν νά λύνη ένα σταυρό
λεξο μιά φορά τή βδομάδα κι’ αύτό 
πάλι νά μή τό καταφέρνη παρά μό
νο σάν έλειπαν «οί άρχαίοι συγγρα 
φεΐς»,(«οί "Αγγλοι πολιτικοί»,«οί πό
λεις τής ’Άπω Ανατολής», μά πού 
μποροΰσε νάτή γυρίζη μ’ αύτοκίνητο 
στίς διάφορες ταβέρνες καί νά τήν 
δείχνη τυλιγμένη στό πανάκριβο 
γούνινο παλτό πού τής είχε χα
ρίσει).

Τώρα παιδευόταν μέ παραδόσεις 
Γαλλικών πού τής εϋρισκαν ό Πά
ρης μέ τό Μίμη.

Καί νά μήν έφταναν αύτά, τώρα 
κινδύνευε νά τής κάνουν έξωση άπ’ 
τό σπιτάκι της.

«’Ά  δσο γι’ αύτό, έσύ φταις τής 
ειπ’ ό Πάρης. "Αν δέν είχες τή μα
νία σώνει καί καλά νά κρατας σπί- 
Τι ολόκληρο, θάχες ενα δωμάτιο 
καί θάσουν ήσυχη. Τώρα κάμε δ
πως καταλαβαίνεις».

«Μά τή λιγοστή χαρά νάχω μιά 
γωνιά δική μου μ’ έ'να τόσο δά κή
πο, δέν θέλω νά τή στερηθώ», έκα- 
με̂  έκείνη σάν παραπονεμένο παιδί.

Ο Μίλτος σιωπούσε. Φαινόταν 
μάλιστα σά νά μή τούς άκουγε. 
Κάποτε σά νά ξαναγύριζε άπ’ τή 
μακρυνή χώρα τής συλλογής του, 
τ°ύς __ειπε: «Ά ς  παιιε τώρα κάπου 
να Φαμε καί θα δοΰιιε τί θά γίνη».
 ̂ Τόν πήγαν στοΰ Φιξ καί ποτέ του 

δέν είχε φανταστή δτι θά πλήρωνε 
τέτοιο λογαριασμό.

Κι’ δμως τώκαμε εύχάριστα τό
σο περίφημη ήταν ή συντροφιά 
τους.

Επειτα τούς θεωρούσε πιό φί
λους καί τούς τό είπε σάν έχώρι- 
ζαν και προστεσε δτι δέν έπρεπε 
ν άπελπίζουνται. Ζήτησε νά τούς 
ξεναϊδή τ’ άλλο βράδυ.

θα τον περιμεναν στό σπίτι τής 
Ρίνας.

Μά πολύ πριν άπ’ τήν ώρισμένην 
“ Ρ®. jZn τά ξημερώματα κιόλας 
τήν^εΐχε πάρει τήν άπόφαση.

Εΐχε ξενυχτήσει μέ συντροφιά 
τους τρεις τους καί τίς περιπέτειές 
τους.

Άξιζαν νά τούς βοηθήση κι’ ό 
Πάρης κι’ ό Μίμης, μά πιό πολύ ή 
κοπέλλα ή "Αλμα.

Γιατί αύτή ήταν ή γυναίκα πού 
ονειρευόταν χρόνια τώρα άσυνείδη- 

,αύτήν λαχταροΰσε ασυναίσθητα 
δλη του τή ζωή.

Γι αυτήν ειχε γράψει τούς στοί
χους του.

Γ i’_ αύτήν ήθελε νάνε καλός.
Γι  ̂αύτήν ένοιωθε αύτό τό πνεΰ

μα τής θυσίας νά τόν πλημμυράη 
ή κάθε ϊνα του, τό κάθε του νεΰρο 
σάν χιλιάδες εύαίσθητες κεραίες 
τάν ρχομό τους καρτερούσαν ν’ α
ναγγείλουν στό εΐνε του γιά ν’ α
νοίξουν οί κρουνοί τοΰ πάθους καί 
τής έκστασης.
> Ποιά άλλη θά μποροΰσε νά πάοη 

τ όνομα τ’ αγαπημένο, τ’ δνομα 
τής μούσας, τής ευτυχίας, τ’ όνεί- 
ρου;

Ποιά δλλη μποροΰσε νά εΐνε ή 
Άλμα ή ψυχή του;

"Επρεπε νά τούς βοηθήση, ό Πά- 
ρης ήταν γεννημένος γιά θεατρίνος 
τώβλεπες στό κάθε τι.

Οταν  ̂σοΰ διηγόταν κάτι ή φω
νή του έπαιρνε διαδοχικά τούς τό
νους κάθε προσώπου καί μαζί άλ
λαζε κ ή στάση καί τό φυσικό του 
ολόκληρο. Ή  μητέρα του, ό γλύ
πτης, ό γιατρός, ή γυναίκα του κι' 
ολοι οί άλλοι είχαν μιλήσει οί ϊδιοι 
κείνο τ’ άπόγευμα, είχαν καθήσει 
γιά λίγο  μαζί του στό καψενεδάκι.

Κ επειχα εΐχ’ έκεΐνο τό κάτι 
πού τώχουν μόνον οί πραγματικοί 
ηθοποιοί: Τό μεγάλο προτέρημα 
νά σβύνη τήν απόσταση πού χωρί- 
ζ£ί τή σκηνή άπ’ τό θεατή, νά φέρ- 
νη τόν ήθοποιό τόσο κοντά στό θέα 
τή κ’ αύτός νά ξεχνιέται, νά συνε- 
παίρνεται,̂  νά παύη νά κρίνη μ' ά- 
πάθεια τή ζωή κάποιου άλλου πού 
περνάει στό σανίδι, δπως ■ γίνεται 
τίς περισσότερες φορές, νά ένδια- 
φέρεται άσυναίσθητα τόσο πολύ γιά 
τούς άλλους πού νά μή τούς ξεχω- 
ΡιζΤ) τον έαυτο του, νά παίρνη 1 
πιά προσωπικά τά πάθη τους, νά 
παραιτηθή σα νά πρόκειται γιά 
τή δική του χαρά, τή δική του λα
χτάρα.

Άπό μηχανική βέβαια δέν ένοιω-
α Χρυ,\Τ ιά νά ^π°Ρή νά κρίνη γιά 

το Βαλλιδη. Μά μιλοΰσε μέ'τόσο 
καυμό γιά τούς δρόμους καί τά 
γιοφύρια.
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια

Τ «  Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ
ΖΟΖΕΦΙΝΑΣ ΜΠΑΙΚΕΡ
ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΙΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΣΥΓΓΡΑ
ΦΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΡΣΕΛ ΣΩΒΑΖ

τα,
σ’

(Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ )
Δέν ξέρω τί σκέπτεσθε καί τί νο 

μίζετε σεις οΐ άλλοι άνθρωποι, μά 
έγώ νομίζω πώς γιά νά πετύχης σ' 
δ,τι δήποτε στή ζωή σου χρειάζε
ται τύχη καί μόνη τύχη, γι’ αύτόν 
άκριβώς τό λόγο πρέπει νά κυνη
γάμε τήν τύχη δπου τήν βροΰμε 
καί μ' όποιαδήποτε μορφή κι’ άν 
μάς παρουσιασθή. Έγώ  παραδείγ
ματος χάρ;ν δλη μου τήν τύχη τήν 
οφείλω σ’ ένα λαγοπόδαρο πού μοΰ 
χάρισε μιά βραδειά, δταν άκόμα 
ήμουν φτωχή καί άγνωστη στήν 
Αμερική κι’ έπαιζα σ’ ένα καμπα
ρέ πέμπτης τάξεως στήν όδό Σίτζυ 
Φίφθ-

“ Ενα βράδυ πού έφευγα άπό τό 
καμαρίνι μου μέ συναντά στήν εΐσο 
δο τοΰ θεάτρου ένας κοντόχοντρος 
σάν καρποΰζι άνθρωπάκος καί £α- 
τακόκκινος σάν κοκκινογούλι:

—Λίγο σάς γνωρίζω, δεσποινίς, 
μοΰ είπε, μά πολύ σάς συμπαθώ 
καί γιά νά δείξω αύτή τήν συμπά- 
θειά μου σάς προσφέρω αύτό τό 
δώρο...

Βγάζει άπό τήν τσέπη του ένα 
λαγοπόδαρο καί μοΰ τό δίνει:

—Δέν εΐνε σπουδαίο πράμμα, μά 
φέρνει πάντοτε γοΰρι, γι’ αύτό μήν 
τό έγκαταλείψετε ποτέ. Πάντοτε 
πρέπει νά τό κουβαλάτε μαζί σας.

Τόν εύχαρίστησα γιά νά μήν τόν 
προσβάλω, κι’ δταν πήγα στό σπί
τι μου κι’ έξήτασα προσεκτικά αύ
τό τό τιποτένεοο πραγιματάκι έσκα
σα στά γέλια μέ τήν άφέλεια τών 
άνθρώπων καί μέ τήν κουταμάρα 
πού τούς δέρινει πώς μπορεί παρα- 
δείγμοπος χάριν μ’ ενα τιποτένειο 
πράγμα, ένα λοεγοπόδαρο νά βροΰν 
τή τύχη τους. "Ανοιξα τό παράθυρο 
νά τό πετάξω μά έκείνη τήν ώρα 
αίσθάνθηκα ένα άόρατο χέρι νά μέ 
κρατάη καί μιά μακρυνή, σβυσμένη 
φωνή σάν νά έρχότοα’ άπό μακρυ- 
νό, παράξενο, άπ’ έναν άλλο κόσμο 
νά μιοΰ ψιβυρίζη:

—Μή πετάς τήν τύχη σου... Κρά
τα το γιά φυλακτό.

Αύτό κι’ έκανα άπ’ έκείνη τήν ή
μέρα τό έσουρνα πάντα έπάνω μου. 
Καί δέν μετάνοιωσα γιατί σ’ αύτό 
όφείλω δλες μου τίς έπιτυχίες, τά 
λοΰσα μου, τά πλούτη μου, τήν λα
τρεία πού αισθάνεται γιά μένα τό 
κοινόν, τά πάντα·..

Είμαι έξαιρετικά εύχαριστημένη 
άπ' τή ζωή μου καί τό μόνο πού μέ 
στενοχωρεΐ, μ’ άποκαρδιώνει, μ’ ά- 
πελπίζει, εΐνε τά γεράματα, τά θλιμ

μένα γεράματα πού μδς ρυτιδώ
νουν τό πρόσωπο, μάς αλλοιώνουν 
τά χαρακτηριστικά, μάς ασπρίζουν 
τά μαλλιά, μάς καμπουριάζουν τό 
σώμα, μάς τρεμουλιάζουν τά χέρια 
καί τά πόδια, μάς κάνουν άγνώρι- 
στες στούς γνώριμούς μας, άδιά- 
φορες στούς φίλους μας, άνεπιΦύ- 
μητες στούς νέους.·.

Πώς θάθελα, άν ήταν δυνατόν, 
ποτέ νά μή γεράσω, νά περποττοΰ- 
σα πάντα μέ όλόϊσο κορμί, νά χό- > 
ρευα δπως χορεύω τώρα, νά προ- 
καλοΰσα τά βλέμματα δπως τά προ 
καλώ τώρα, νά επιδιώκουν τήν συν 
τροφιά μου δπως τήν έπιδιώκουν 
τώρα...

Καί τ’ όνειρό μου, τό μεγάλο μου 
δνειρο εΐνε νά μπορώ νά χορεύω σ’ 
δλη μου τή ζωή, μά μήπως κι* ή 
ζωή μας δέν εΐνε έ'νας άτέλειωτος, 
έξαντλητικός χορός; Πώς θάθελα 
νά ξεψυχήσω άπάνω στά σανίδια 
τοΰ καμπαρέ·..

Μά τώρα αισθάνομαι τήν άνάγκη 
ν ’ άναπαυθώ και γ ι’ αύτό πολύ γρή 
γορα σκοπεύω ν’ άφήσω τή σκηνή 
γιά πάντα, ν’ άγοράσω ένα μικρό 
ύποστατικό στήν Πχλλική έπαρχία, 
νά παντρευθώ μ’ ένα νοικοκύρη με
σόκοπο πού νά μ’ άγαπάη, νά μέ 
πονάρ, νά μέ προσέχη καί νά ξέρω 
πώς δλ’ αύτά τά κάνει φυσικά χωρίς 
έπιτήδευσι, διπλοπροσωπία, ύπολο- 
γισμό δπως δλοι αύτοί οί σαχλοί 
άνδρες, νέοι ή γέροι, πλούσιοι ί] 
Φτωχοί πού μ’ άγάπησαν τρελλά, 
παράφορα, κοτθώς έλεγοΕν, μά πού 
στ’ άλήθεια άγάπησαν δχι τό άτο
μό μου, έξετίμη'σαν δχι τήν τέχνη 
μου, μά τό κορμί μου καί τίποτ 
άλλο.

Γ ιά συμπλήρωμα τής ευτυχίας 
μου θά ήθ.ελα καί ένα ή δυό παι
δάκια κι’ ένα μικρό ζωολογικό κή
πο στό κτήμα μου κι’ έτσι θά μοί
ραζα τίς φροντίδες μου μέ τά παι
δάκια μου, πού δέν ξέρει κανείς άν 
θά μοΰ εΐνε εύγνώμονα καί μέ τά 
ζώα πού είμαι βέβαιη,, πώς πάντο
τε κοτταλαδαίνουν τήν εύγνωμοσυνη 
καί προσποβθοΰν νά μή σέ λυπή
σουν καί νά σέ κακοκαρδίσουν δ
πως πολλές φορές τά ίδια σου παι
διά. "Αν τύχαινε κι’ άποκτοΰσα κο 
ρίτσι θά προτιμούσα νά τό πνίξω 
μέ τά ϊδια μου τά χέρια παρά νά 
τό δώ νά παίζη στό ^μιοΰζικ-χώλ...

ΜΑΡΙΟ ΠΙΤ ΙΓΚΡ ΙΛΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ “ ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩ
ΤΑ,, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ ΓΙΑ ΤΑ “ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ,,ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ

ΤΟΥ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
χρησιμεύουν κα’1 οί προσφιλείς 
νεκροί μας σέ κάτι τ(.

Έρωτηθείς άπό τό Τζούλιο για 
τί δέν είχε μείνει στό σπίτι του 
κάνοντας τό ζωγράφο, άφοΰ άλη-

Διασκευή
ποόλου·

ΤΕΛΟΣ
Δ. Ν. Παπαγιαννο-

ΡΙΧΑΡΔ ΣΤΡΑΟΥΣ
(Συνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος) ι τα  μέ μοζάρτειο ΰφος άπό τόν «Άρ- 

στρωση έντονα τίς παραισθήσεις/ χοντοχωριάτη» τοΰ Μολιέρου», τή
τοΰ έτοιμοθανάτου, τήν άπελπισμέ-
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νβπβίησι, θά έπρεπε ϊσως νά τβΰ 
πώ _  γιά τήν... τάξι — μερ,κά 
πράγματα μαλλβν δυσάρεστα ώς 
πρβς τινα σημεία τής έρμηνείας 
τβυ. Ή  κυρία Σωτηρία Ίατρίδη 
(μέ ξεχωριστή χαρά τήν είδαν 
στό παλκοσένικο τβϋ δεάτρβυ πρό

ί ft*! ί ̂  I ΤΛΜ   j '_ί'ας όλοι οί φίλβι τβΰ θεάτρου τήν' 
καλή αυτή άρτίστα πβύ τόσα1 χρό- 
νια είχε... παραστρατήσει στό σα
νίδι τής Έπιδεωρήσεως), ώς οικο
νόμες ή άμίμητη κυρία Μηλιάδη 
στό ρόλο τής γρηάς μητέρας, β κ. 
Δαμασιώτης ώς πατέρας τής Έλί- 

(ήταν αύτή τή φορά όσο ϊσως 
ποτέ άλλοτε καλός) ό κ. Μορί- 
δης ώς συνταγματάρχης Πίκεριν, 
έπέτυχαν νά πλαισιώσβυν πβλύ 
καλά τήν κυρία Ανδρεάδη μέ γε
νικό καί τελικό άποτέλεσμα τήν 
δριαμβευτική έπιτυχία τοΰ συνό- 
λβυ στήν' πρώτη τβΰ έργβυ καί... 
έν' συνεχεία έκτβτε. Τό γεγονός 
ότι τό έργο έπαίχθη χωρίς όπως 
ήταν' μοιραίο καί έπόμεν© νά έχή 
τίπβτε,. μά άπολύτως τίποτε τβ .. . 
έγγλέ^ικο ώς άτμόσφαιρα καί μέ 
την' άνα^ήτησι έν τβύτβις καί με
γάλη έπιτυχία μέ τήν οποίαν' α
ληθινά έπαίχθη, είνε τό καλύτερο 
κομπλιμέντο πού θά μποροΰσε ’ί
σως νά κάμή κανείς στόν καλό 
δίασο καί στήν άκβύραστη βσβ καί 
τβλμηρή καλλιτέχνιδα πβύ μέ τό
ση έπιτυχία τόν διευδύνει. Ή  πάγ
κοινη άναγνώρισι τοΰ κοινβΰ πβύ 
παντοΰ όπου έμφανίζεται, περιβάλ 
λει τό καλό. τό πολύ καλό καί ω
φέλιμο γιά τβ Ελληνικό ©έατρο 
έργο τβΰ καλλιτεχνικβΰ της συγ
κροτήματος τοΰ έμψυχβυιαένου καί 
ιέμπνεομένου άπό τό ταλέντο της 
καί άπό τήν άκβύραστη ' έπιμβνή 
καί πίστι της στό έργο της, είνε 
δικαιότατη. Μετά τήν ©εσσαλβνί- 
κη ή πρωτεύουσα, τής τό άναγνω- 
|>»ί*ι. Π. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ

νη του άγωνία, τήν ύπεράνθρωπη 
προσπάθεια-τής ζωής νά νικήσΠ ΤΟ 
θάνατο. Στή Βαϊμάρη ποΰ διευθύ
νει τά Βαγνερικά δράματα, γράφει 
ύπό τήν έπίδραση τοΰ Βάγνερ τό 
λιμπρέττο τής πρώτης του όπερας 
«Γκοΰντραμ» πού τή μουσική της 

συνέθεσε κατά τό διάστημα μεταξύ 
τοΰ 1892—93. Απογοητευμένος ά
πό τίς συνεχείς διαμαρτυρίες τών 
τραγουδιστών καί τών μουσικών 
τής όρχήστρας ποΰ έβρισκαν τήν 
«Γκούντραμ» άφάνταστα δύσκολη 
στήν έκτέλεση, άφίνει τό θέατρο καί 
ξαναγυρίζει στό συμφωνικό ποίημα. 
Στά 1895 τελειώνει τάν «Τίλλ Ού- 
λενσπίγκελ» αέ φόρμα ρόντο. Στή 
παρτιτούρα αύτή ό Στράους προσ
παθεί νά δώση' μέ άρκετή σαρκαστι
κή διάθεση καί ώμό ρεαλισμό με
ρικά έπεισόδια άπό τή περιπετειώ
δη ζωή τοΰ θρυλικοΰ αύτοΰ λαϊκοΰ 
τύττου^τής Γερμανίας. Γεμάτη με
γαλείο καί πρ>ωτοτυπία ή παρτισιόν 

τοΰ Ζαρατοΰστρα (1896), δπου ό 
συνθέτης έκθέτει δλες τίς άνησυχΐες 
δλες τίς ψυχικές τρικυμίες πού τοΰ 

γεννάει ή ίδέα τοΰ Ύπερανθρώπου 
τοΰ Νίτσε, σπιθηραβόλος σ’ έμπνευ
ση ό Δόν Κιχώτης (1897) «φαντα
στικές δαριασιόν σ’ ένα θέμα ΐππο- 
τικοΰ .χαρακτήρα», ποΰ άποτελεΐ τό 
κορύφωμα τής προγραμματικής 
μουσικής καί τέλος ή«Ζωή ένός "Η
ρώα» (1898) έργο άνισο, πού προ- 
κάλεσε τις πιό βίαιες έπι κρίσεις έξ 

αιτίας τής προσπαθείας ποΰ διέκρι- 
ναν σ’ αύτό τοΰ συνθέτη ν’ αύτο- 
στεφανωθή, κλείνουν τή σειρά τών 
συμφωνικών ποιημάτων τοΰ Στρά
ους. Αλλα συμφωνικά έργα έγρα
ψε τή «συμφωνία ντομέστικα» 
(1903) στήν όποία μέ τή βοήθεια 
τοΰ προγράμματος έπιζητεϊ ό συν
θέτης ν' άναπαραστήση μουσικά με
ρικές εικόνες άπό τήν οικογενεια
κή του ζωή, τή συμφωνία τών "Αλ
πεων (1915) μιά χαριτωμένη’ σουΐ-

Μπυρλέσκα γιά πιάνο καί όρχή
στρα κ. ά.

Έ ν  τώ μεταξύ νοσταλγώντας καί 
πάλι τό θέατρο, δίνει στά 1905 στήν 
δπερα τής Δρέσδης τή Σαλώμη, 
ποΰ προκαλει σάν άλλη «Πελεάς 
καί Μελισάνθη» άληθινή έπανάστα- 
οη μέ τή τολμηρή έμπνευση, τίς 
άφάνταστες φωνητικές δυσκολίες 
καί τή νεωτεριστική ένορχήστρωση 
άς σημειωθή πώς ή Σαλώμη μέ τή 
μεταπολεμική έξέλιξη τών αισθητι
κών άντιλήψεων τής τέχνης, θεω
ρείται σήμερα πιά κλασικό $ργο. 
Στή μονόπρακτη τραγωδία «Ήλε
κτρα», έργο βαθύτατο, - σκοτεινό 
καί άπρόσιτο στά πολύ Κοινό εΐνε 
καταφανέστατη ή Βαγνερική έπί
δραση. *Η χαριτωμένη μουσική κω
μωδία «Ό  ιππότης τών Ρόδων» μέ 
τής άριες καί_ τό περίφημο βάλς, 
άποτελεΐ το εύχάριστο ιντερμέτζο, 
τό ξεκούρασμα, τό μουσικό κομψο- 
τέχνημα μέσα  ̂σ’ δλη τή θεατρική 
παραγωγή τοΰ Στράτους. Ακολου
θούν οί όπερες «Αριάδνη στή 
Νάξο» στήν όποία ό συνθέτης, χει
ρίζεται γιά πρώτη φορά όρχήστρα 
δωματίου . μέ 36 μόνο δργανα, ή 
«Γυναίκα χωρίς σκιά», τό «’ Ιντερ
μέτζο» μουσική κωμωδία μέ συμ
φωνικά ιντερμέτζα. «Ελένη ή Αίγυ 

πτία», ή λυρική τρίπρακτη κωμω
δία «Άραμπέ’λλα», ή «σιωπηλή γυ- 
ναι?*™  ̂ ή «ήμέρα τής Ειρήνης» 
και ή «Δάφνη» ποΰ τήν έγραψε τε
λευταία. Κοντά σ’ αύτά τά έργα. 
τά λτντερ και ή μουσική δωματίου, 
συμπληρώνουν τή^τεραστία δημιουρ 
γικη έργασία του μεγαλοφυή συν
θέτη, ποΰ παρ δλη τήν ήλικία του 
αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο 
γονιμότητος.

Τί θ άπομείνει άπό τό έργο τοΰ 
Στράους; -Εμείς οί ταπεινοί θαυ
μαστές του δεν μποροΰμε νά τό 
κρίνουμε. Τή δύσκολη αύτή άπάν
τηση θά τή δώση ό άδέκαστος κοί
της: ό Χρόνος!

θ. Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

9ον.
Ό  Τζιούλιο καί ό άδελφός 

ζωγράφος εΐχοτν εϋρει στην άμοι- 
βαία τους συνάντησι κάτι σάν 
ξυπνητήρι πού τούς ξύπναγε σι
γά-σιγά άπό τή νάρκη τής ζω 
ής τους.

Ό  Τζούλιο ώς τότε ειχε άπο- 
χαυνωθή άπό τό υπουλο καί γλυ
κά δηλητήριο πού ήταν γι’ αύτόν 
κα1 γιά τή ζωή του ή μικρούλα, 
ή χαριτωμένη Μπαμποΰ.

Δηλητήριο υπουλο, ναρκωτικό, 
άπροσδιόριστο πού έπιδροΰσε στά 
νεΰρα του, στή θέλησί του, στή 
συνείδησι του.

Ό  ζωγράφος πάλι εΐχε ύποστη 
τή νάρκη προχωρώντας πρός μία 
μακαριότητα άνευ πίστεως μέσα 
στήν όποία ή προσευχή, ή ζωγρα 
φική, ή ζωή όλόκληρη γίνονταν 
αύτοματισμοί χωρίς σχεδόν κανέ 
να νόημα καί χωρίς οιγά-σιγά 
κανένα ένδιαφέρον.

— Σέ λίγα χρόνια—ειχε πη μιά 
μέρα στόν Τζούλιο—θάχω καταν
τήσει σάν ένα φυτό που περπα
τάτε. Τό γεγνός δμως ήταν πώς 
ό Τζούλιο ύπήρξε γιά τόν καλό
γερο σάν ένας μαγνήτης πού ά
μέσως τράβηξε άπό τά βάθη τής 
συνειδήσεώς του στήν έπιφάνε^α 
τών τωρινών του σκέψεων έναν 
όλόκληρο κόσμο 'άπο χαρές καί' 
λύπες, άπό έλπίδες κι' άπογοη- 
τεύσεις, άπό όνειρα λαμπρά κ^ί 
πραγματικότητες άθλιες, τή ζωή 
τέλος πάντων, δ,τι άποτελεΐ ή 
ζωή, ώμορφη μ* δλες τΙς ασχήμι
ες της κα'1 ανεκτίμητη μ’ δλες τίς 
λύπες της. 'Όλα αύτά, δλα τά 
περασμένα πού -εΐχαν οιγά-σιγά 
σβύσει, άποκοιμηθή, χαθή μέσα 
στήν ψυχή του, ό Τζούλιο τά ξύ
πναγε, τ’ άκολουθοϋσε στό μυα
λό καί στήν  ̂καρδιά του τάκανε 
ζωντανές αναμνήσεις, τυραννι
κές. "Αλλως τε ό ζωγράφος αύ
τός δέν ήταν άπό τούς ρεμβώδεις 
καί όνειροπόλους τύπους. Τουναν 
τίον ήταν τύπος πρακτικός καί 
τά λόγια του τό άπέδειξαν στόν 
Τζιούλιο μόλις οΐ δυό τους άρχι
σαν νά μιλοΰν περισσότερο άνοι- 
χτά.^

— Ή  συνήθεια — έλεγε — έξα
φνα' τής άντικαταστασεως τών 
χαλασμένων δοντιών μέ ψεύτικα, 
ώς έπί τό πολύ χρυσά, εΐνε τόσο 
διαδεδομένη ώστε μπορεί κανείς 
νά δεχθή δτι σέ κάθε έκατό άν
θρώπους στίς πολιτισμένες χώ
ρες, ύπάρχουν κατά μέσο δ ρον 
δέκα πέντε δόντια βουλωμένα μέ 
χρυσάφι, πού μάς κάνει άπάνω 
κάτω δέκα γραμμάρια χρυσάφι, 
κάθε έκοττό κατοίκους. Σέ μερι
κούς αιώνες τά νεκροταφεία θά- 
χουν καταντήσει χ ρυσοφόρα κοι
τάσματα καί κάποια γαλλική ?] 
βελγική έταιρεία θά σκεφθή νά 
άναλάβη τήν έκμετάλλευσί τους. 
Τελικώς, δηλαδή, θ’ άρχίσουν νά

θινά είχε άρκετά χαρακτηριστι
κό ταλέντο γιά τή ζωγραφική 6 
καλόγερος άπόαπτησε:

— Είμαι άπό τό Πεδεμόντιο· 
καί τό Πεδεμόντιο εΐνε ένας τό
πος δπου μπορείς νά ίδρυση τυ
ροκομία ή έργοστάσιο ύδροηλε- 
κτρικό, μπορείς νά καλλιεργής 
σιτάρι ή αμπέλια, άλλά δέν εΐνε 
δυνοττό νά κάνης τέχνη.

‘Όταν έμαθε δτι δ Τζούλιο ή
ταν καθηγητής τής Γαλλικής Λο
γοτεχνίας σέ ένα Πανεπιστήμιο, 
ό άδελφός ζωγράφος παρετή ρή
σε:
— Ύπάρχουν άνθρωποι πού ζοΰν 

τρυπώντας μ’ ένα μαραφέτι εισι
τήριο στήν είσοδο τών σιδηροδρο
μικών σταθμών. Άνήκουν στήν 
όμοσπονδία τους. Φοροΰν στολή. 
Κάνουν άπεργίες (δηλαδή άρ· 
νοΰνται νά τρυποΰν). Κάνουν άν- 
τίδρασι: (δηλαδή τρυποΓ-ν σιγά 

καΐ αύστηρώς κανονικά, ώσ- 
στε νά δημιουργούν καθυστερή
σεις). Κάνουν σαμποτάζ, (δηλα
δή τρυποΰν έκεΐ πού δέν θάπρε
πε) . Τελικώς καί έν συνάψει γι' 
αύτούς ούτως ή άλλως ή βιοπά
λη συνίσταται στό νά τρυποΰν ή 
νά μή τρυποΰν κάποιο εισιτήριο. 
Αΐ λοιπόν, δταν σκέπτωμαι δτι 
ύπάρχουν καί χριστιανοί πού δέ
χονται σ’ δλη τους τή ζωή νά δι
δάσκουν ίστορία ή νά μιλοΰν γιά 
τό Δάντε καί τή Βεατρίκη του, 
γιά τό Σαίξπηρ καί τόν Άμλέτο 
του, γιά τό Ρακίνα καί τή- Φαί
δρα του, νά διδάσκουν δηλαδή 
φιλολογία ή λογοτεχνία, σέ βε- 
βαιώ, τότε κοσαλαβαίνω πώς μπο
ρεί νά περνούν περίφημα τή ζωή 
τους έκείνοι πού σ’ αύτή δέν κά
νουν τίποτα άλλο παρά μέσα σέ 
κάποιο σταθμό ή σέ κάποιο τρχχΐ- 
νο, νά τρυποΰν μ’ έ'να μαραφέτι 
τετράγωνα κομμάτια χαρτόνι.

"Ενα πρωΐ ό Τζιούλιο καί 6 
ξανθός ζωγράφος μάταια άναζη- 
τήθηκαν παντοΰ κι' άπό δλους 
τούς φίλους τους στό μοναστήρι. 
Εΐχαν έξαφανισθή τήν νύχτα.

Μετά δυο ήμερών ταξίδι φθά- 
σαν στό Παρίσι. Καί στό Παρίσι 
ήταν ή Μπαμποΰ. Κι’ ήταν καί 
μία άδελφούλα τής Μπαμποΰ.

ΟΪ ράφτες κα1 οί κουρεΐς τοΰ 
Παρισιοΰ δέν βρήκοτν δυσκολίες 
νά ντύσουν στή μόδα καί κομψό
τατα κα1 νά χτενίσου μέ τέχνη 
τά ώραΐα μαλλιά τοΰ ζωγράφου 
μέ τά ξανθά γένεια στή φυσιο
γνωμία τοΰ όποίου άπεδείχθη δτι 
ή  μοναστηριακή παρένθεσις δέν  
εΐχε άφήσει κανένα μόνιμο ί
χνος.
ΣΤΟ ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Τό τέλος.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
(Συνεχεία έκ τής 1ης σελίδος), Ικροτήβη καί τό τραγοΰδι τοΰ βα- 

θυφώνου (μπάσσου), έν τούτοις τό Ρ^δνου κ. Μηνά Μπούρα καί τής 
παιδί αΰτό έ'χε,̂  μίαν λάμπρόιν φω- σ° πράνο  ̂ κυρίας Μάριον Μ—  
νήν, μέ μιά θερμότητα καί εύλυγι- 
σίαν σπανίαν. Ό  νέος αύτός τρα
γουδιστής δστις εΐνε μαθητής άκό
μη τοΰ έν Ντητρόϊτ διακεκριμένου 
καθηγητοΰ κ. Max Levy, άσφαλώς 
μίαν ήμέραν θά γίνη ένας πρώτης 
γραμμής καλλιτέχνης, άρκεΐ νά έ- 
ξακολουθήση τήν φοίτησίν του καί 
τήν έκγύμνασιν τής ώραίας φωνής 
του.

Τό̂  άλλο άξιοσημείωτον γεγονός 
ήτο ή πρώτη άπό σκηνής έμφάνισις 
τής νέας σοπράνο Δίδος Ελένης 
Μαξούρη, κόρης Σ μυρναίων γο
νέων, ̂ ήτις έτραγούδησε μαζί μέ τό* 
σεξτέττο τών γυναικών. ‘Η φωνή 
τής Δίδος Μαξούρη ήτο άρκετά ι
σχυρά διά νά φθάνη είς τήν άκοήν 
δλων εύχάριστος. Τά άλλα μέρη 
έτραγούδησαν καί αί καλλιτέχνιδες 
κυρία Μάριον Μπούρα, Δνίς Σοφία 
Μπέξη, Μίςς ’Ελισάβετ Μπράουν, 
ή χαριτωμένη "Αννα Άγριοστάθη 
καί ή Μίςς Καρολάϊν Γουάϊτ.

Ή  έκτέλεσις τής δημοφιλούς ά
ριας «Γέρο Δήμος» είς τήν πρώτην 
ιτράξιν άπό τόν βαρύτονον κ. Γιάν- 
νην Φαρδούλη έχειροκροτήθη άπό 
τά Κοινόν, πού αίσθάνθη ύπ£ρηφά- 
νειαν νά άκούση έλληνικό τραγού
δι κάτω άπό τήν στέγην τοΰ όνο-

,—  Μπούρα
εις την δευτέραν πράξιν. Άπό τά 
γραφόμενά μας φαίνεται δτι μό
νον τρεΐς-τέσοερες άριες έξετελέ- 
σβησαν άπό δλον τόν «Μάρκον 
Μπότσαρη». Καί έτσι εΐνε. Έκεΐνο 
τά περίφημο «Νάνι-Νάνι» δέν έτρα- 
γουδήθηκε, δπως έπρεπε, οϋτε ή 
στιγμή τής συγκολήσεώς του ήτο 
έπιτυχής._ Πάντως, νομίζομεν, δτι 
ύπήρχε ύλικόν νά παρουσιασθή με- 
γαλύτερον μουσικόν μέρος άπό τό 
έργον τοΰ Καρρέρη καί δλιγώτε- 
ρον έντυπωσιακαί σκηναί, αί όποΐ- 
αι άπέσπασαν έπευφημίας καί χει
ροκροτήματα, έπειδή κυριαρχού
σαν χρώματα, φώτα καί συγγένει- 
ες των διακοσίων έκτελεστών καί 
των ακροατών στήν πλατεία καί 
στό μπαλκόνι.
Εκεΐ κάπου, στήν άρχή τής τρίττ-ς 

πράξεως έχορεύθησαν καί Καλα
ματιανός άπό τά κορίτσια τής Γκά- 
πα, Τσάμικο άπό τά κορίτσια τής 
Άχέπα^καί Κρητικός άπό τήν ό- 
μάδα τής Παγκρητικής. Ό  κόσμος 
έσπασε τά χέρια του άπό χειρο
κροτήματα. Έπίσης περί τό τέλος 
παρουσιάσθησαν αί Έλληνοποΰλες 
τοΰ Σικάγου, πού, γιά διαφημι
στικούς σκοπούς έξελέγησαν Βα
σίλισσα τής έποχής τοΰ Περικλε
ούς, τοΰ πνεύματος τοΰ 1821, Έλ-

Τ Ο  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Σ Τ Η Ν  ΑΓΓΛΙΑ

μαστού θεάτρου, Έ π ίσ η ς  έχ ί ,ρο- λάς -  Άμ^ικ^ , καί τοΰ Έλληνα-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
μβΰ εξήγησαν οί καδηγηταΓ τών 
πανεπιστημίων -— ώς τόσο, τώρα 
είδαν γιά πρώτη φορά τήν έλλη
νική καί πιό αύδεντική γιά τβΰτβ 
έρμηνεία. Γιατί, έ δραματικός λό
γος έκφρασμένβς άπό τόν' “Ελλη
να ύπβκριτή, τούλάχιστον στήν 
αρχαία τραγωδία, έχει τέτοιο ρυ
θμό καί έτσι πυκνά άναδείχνει τί 
νόημα τής συγκλονιστικής ύφης 
τής τραγωδίας, χωρίς μάταιες καί 
κούφιες εκδηλώσεις, ώστε τείνου
με νά πιστέψουμε πώς μονάχα ο 
'Έλληνας υποκριτής έχει κι’ άπό 
παράδοση κιόλας τό δικαίωμα νά 
ύιεκδικη τήν' πρώτη θέση.

Άλλά ολ’ αύτά πβύ τόσβ μαδη
ματικά ταξινομήδηκαν, είναι κα
θαρό έργο τβΰ σκηνβδέτη κ. Ρβν- 
τήρη, πβύ πρίν τέσσερα χρόνια ά- 
νέβασε τήν' «Ήλέκτρα». ’Ανέβασε 
δέ θά πη τίπβτα. Ζωντάνεψε κυ- 
ριβλεκτικά μέ τόν πιό λιτό και 
σεμνό τρόπο, άλλά καί μέ μιά δυ
ναμική καθαυτό έκφραση, τό νε
κρό σώμα τής τραγωδίας, άναδεί- 
χνοντας τό πνεΰμα καί τήν τραγί 
κότητά της σ’ όλο τβυς τβ μεγα
λείο. Καί ή δικαίωση της έρμη- 
νείας αύτής στάθηκε όπου δόθηκε 
άναντίρρητη κι’ β ενθουσιασμός 
κ’ τι άναγάλλια τού κβινβΰ είναι 
συνέπεια αύτής τής εύτυχισμένης
Π Ι ΙΙ Ι Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Αμερικανικού στρατού. Μέσα σ’ 
αύτά, παρουσιάσθη μέ ένα λάβα- 
ρον, ένδεδυμένος τά ροΰχα τοΰ 
Κολοκοτρώνη ό κ. Γιάννης Φαρδού
λης,̂  τόν όποιον έδέχθη μέ παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα τό Κοινόν, 
πλήρες συγκινήσεως, διότι άκουε 
τόν γνωστόν βαρύτονο νά τραγου
δά τον ’Εθνικόν μας “Υμνον. Καί ή 
αύλαία έπεσε γρήγορα-γρήγορα, 
χωρίς νά δώση τήν εύκαιρίαν είς 
τούς έκτελεστάς νά χαιρετήσουν τό 
άκροατήριον, τό όποιον καθώς ήτο 
δρθιον άπό τήν άνάκρουσιν τοΰ Ε 
θνικού μας "Υμνου, έξαχολουθουσε 
νά χειροκροτή έπί κάμποσα λεπτά.

Παρ’ δλα αύτά, έπαναλαμβάνο- 
μεν, δτι οΐ περισσότεροι πού έπή- 
γαν είς τήν Οπεραν τήν περασμέ 
νην Κυριακήν διά νά ίδοΰν τόν 
«Μάρκον Μπότσαρην» καί δέν τόν 
είδαν, έμειναν εύχαριστημένοι άπό 
δ,τι είδαν καί άπό δ,τι δέν άκου- 
σαν.^Τώρα, άν άλλοι ήθελαν άλλα, 
άν εΐχαν άπαιτήσεις περί μιάς οο- 
ιβαράς έργασίας καί σοβαρωτέρας 
παρουσιασεως, ουτό δέν σημα
σίαν, φαίνεται, είς τήν κοινωνίαν. 
Ό  κόσμος δέν χειροκροτούσε; Αύ- 
τό έ̂χει  ̂ σημαοίαν, λένε οί πολλοί...

Εμείς, τελειώνομεν λέγοντες δτι 
τό εύχάριστον γεγονός ήτο πού πα- 
ρουσιασθησαν διακόσια κορίτσια 
και άγόρια σέ έ'να κατασκεύασμα, 
πού δέν ήταν ουτε δπερα, οϋτε 
μπαλλέττο, οϋτε παντομίμα, οΰτε 
πρόζα,  ̂οϋτε έντυπωσιακές σκτ>νές, 
άλλά δλα μαζί άνακατωμένα μέ 
έλληνική μουσική καί άριστη σκη 
νοθεσία. Αύτό εΐνε i'“ ' 
δλο
γανώ νουν

έρμηνείας πβύ έχει όλα τά σημά
δια τής άψεγάδιαστης σύνδεσης 
καί πρβββλής στόν' ψυχικό κόσμο 
τβΰ καθενός. Κ ι’ άπβ τήν' πλευρά 
τβύτη, άν ό χορός, μιά θαυμαστά 
στή ρύθμισή της παλλόμενη χορ
δή κι’ άν οί ύπβκριτές, σκαλισμέ
να ύπομβνετικά άγά3νματα άπό 
τβν άγαλματβπβιό τους δώσανε τό 
oc πβλύ ώστε ν'ά ζυγώσουν τό ιδε
ώδες τβϋ δημιβυργβΰ τβυς, αύτό 
είναι έρώτημα πβύ έδωσε τήν ά- 
πάντησή τβυ τό κοινό μέ τά χειρ© 
κροτήματα τβυ πβύ φέρανε στη 
σκηνή τόν σκηνβθέτη, τβύς υπο
κριτές καί τό χορό. Καί σάν γιά 
στεφάνωμα ό κύαμος χειρβκρότη- 
σε καί τβν γενικό διευθυντή κ. Κ. 
Μπαστιά πβύ στίς δικές τβυ πρβσ- 
πάδειες χρωστούσαν' τήν' αιοδητι- 
κή αύτη συγκίνησή τους.

Μά ό ψυχικός συγκερασμός τών 
Ελλήνων ύποκριτών μέ τούς ξέ
νους θεατές των' δέ σταματάει έ
δώ. Συνεχίζεται καί κάτω άπό τή 
σκηνή.

Στό Καίμπριτ!; _  κάτω άπό μιά 
θεόρατη τέντα — βί ’Άγγλοι δε- 
ξιώθηκαν τούς "Ελληνες καλλιτέ
χνες μέ τούς διευδυντές τβυς.

Έπί κεφαλής τών ’Άγγλων, 
μιά χαρούμενη, παιδιάστικη φυσι
ογνωμία, μέ άσπρα χιονάτα μαλ
λιά, ο πρύτανις κ. Σέπερντ ύπβδε 
χεται μ 1 εγκάρδια άγκαλιά τβύς 
Έλληνες καί τβύς συνιστά σ’ β
λβυς τβύς παρευρεδέντας ξένβυς. 
Κι όταν άνταλλά$ονται βί άπβ- 
χαιρετηστήριες χειραψίες άκβύ- 
γεται ό πρύτανις κ. Σέπχερντ κά. 
τω άπό τά χειρβκρβτήματά μας νά 
λέη:

Αύτό πού κάνετε μόνον έσεΐς 
μπορείτε νά τό κάνετε, γιατί εϊ- 
σαατε "Ελληνες.

Στήν Οξφόρδη μάς ύποδέχβν* 
ται σέ μιά αϊθβυσα όπβυ ύπάρχβυν 
στβύς τβίχβυς βί πρβσωπογραφίες 
τών’ πρυτάνεων. Ό  πρύτανις γλυ
κύτατος μάς σφίγγει όλων τ*. χέ
ρια. Καί ό έλληνιστής καθηγητής 
X. Ρίχ  Ντώκινς μβΰ χαρίζει ένα 
αύτόγραφβ, ένώ πρίν' γυρίσωμε μέ 
τβ μπβύση στό Λβνδϊνβ προφταί
νω νά ρίξω μιά ματιά στη γηραιά 
Όξφόρδ ύπό τήν βδηγία τβΰ Έλ- 
ληνβς φβιτητβ.ΰ κ. Πολυχρονιάδου 
πβύ μβΰ δείχνει έναν έπιβλητικό 
πύργο καί μοΰ εξηγεί πώς έκεί έγ 
καδίστανται οί πρίγκηπες όλου τβΰ 
κόσμβυ.

Ή  δρβχή ξεσπάζει καί μάς λού
ζει βλβυς γιά νά συνέλδβυμε άπό 
«ύτά τά οράματα πβύ μάς τυραν- 
νβΰν μέ τήν πρωτβφαντιΐ μαγεία 
τβυς.

Τήν ερχόμενη Δευτέρα 1<f Τββ- 
νίβυ δά δώσβυμε τήν «Ήλέκτρχ» 
γιά πρώτη φβρά στό Λβνδϊνβ, ϋ- 
στερ’ άπβ μιά τόσβ δριαμβευτικήνοθεσία. Αύτό εΐνε άθλος. Μακάριοι

ι. έκείνοι πού μποροΰν καί διορ- I ^ τυ χ ία  στό Καίμπριτ^ καί στήν 
ώνουν τέτοια πράγματα! 1 ’Οξφόρδη.

*· *■ J /  K f t r a Q U Q Y A o a



ΛΤΟΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ **^ΑΑΑΛ·Α»λι\^Α·>»Α> Ι̂ΧΑ>^ΧΑ*ΙΧ^^>^^>^·Α A Α α ι Α.Α.Λ. xhW'y SSiASiS·, Ύ χΛAfuVAf

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

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
“Ας έπιτρέψουν οΐ όναγνώσιες 

τής στήλης αύτής νά μήν κλείσω 
τήν περί Βυζαντινής μουσικής πα- 
ρένθεσίν μου γιατί δέν θά δρω 
μελλοντικά τή σημερινή ευκαιρία: 
όπόταν τό ζήτημα αύτό ύπέρ ποτε 
κοχλάζει.

ΟΙ μεταρρυθμιστές — άς τούς 
πούμε ετσι — τής δυζοτντινής ή 
Εκκλησιαστικής μουσικής μας, έ- 
ξεδήλωσαν στις ξενητεμένες έλ
ληνικές παροικίες κα'ι κοινότητες 
πού έπιθυμοΰσαν τή λατρεία τους 
κάπως έκπροσωπότερη κοντά 
στους άλλους. Μέ τήν πρόθεση νά 
άντικαταστήσουν τόν πατροπαρά- 
£οτο ψάλτη, -.cv συμπαθέστατο '*ό 
τοδημιούργητο ψάλτη κη, προχει- 
ρολόγο ψάλτη, τόν άξεστο καΐ ά- 
γράμματο ψάλτη, τόν άπροσποίη- 
το καΐ χωρίς καμμιά σχολή μέ τή 
μόνη παράδοση τοϋ Άντάμ Πα- 
παντάμ. "Αλλως τε καί ή θέσις 

τοΰ περί οΰ ό λόγος ψάλτη ώς κοι 
νωνικοΰ παρασίτου δέν έβοήθησε 
καθόλου γιά μιά καλλίτερη αΰ- 
ριον.

Η μεταρρύθμισις άνεφάνη πρώ 
τα-πρώτα στή Βιέννη κι" ϋστερα 
πήρε ντουμάνι καί σ’ άλλα μέρη 
τής Εύρώπης. Κι’ έτσι συναντιό
μαστε μέ τά συνοικέσια τοθ Χα- 
βιαρά μέ τά έφτανησιώτικο καν- 
ταδόρικο ϋφος μαζί μέ τόν έξαί- 
Ρετο Γερμανό άρμονιστή Ραδχτάγ 
γερ ή τή σύμπραξη ένός Ιερωμέ
νου διακόνου — ’Ανθίμου νομίζω 
τό δνομα — μέ τόν έπίσης Γερμα
νό άρμονιστή Πράγερ, τόν Μπουρ 
γκών Ντοκουντρέ, μέ τόν άντι- 
αισθητικώτατο ψάλτη Λογοθέτη, 
προσθέσατε σ’ αύτούς τόν Καντα- 
κουζηνό είσάγοντα τό ρωσσικό 
ϋφος τοΰ Ρώσσου άναμορφωτοΰ

λαμπρυνθώμεν τή πανηγύρει» εΐνε 
πένθιμο καί αύτό ;»

Σ ’ αύτό άπάνω μόκο ό εξτρκ 
μελαγχολικός συνομιλητής μου.

’Εξακολουθώ. ΟΙ ψάλται προ
πονούμενοι καταλλήλως νά ψάλ
λουν όρθογραφικά γιά νά συμπί
πτουν συχνά καί μέ τήν μετρικήν

1» ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ” ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥί ΑΝΑΓΝΟίΓΑΣ ΤΟΪΪ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ Τ Ρ Α Γ Ο Π Ι
Ώ ς ορεινή καί ώς πεδινήν’ απαντήσουν στρ έρώτημα:

J E l M K f l N  THE ίϊΡίΙ! ίΡΜ Ο ίΤΛ 01ΧΑΤ1ΒΙ Ηί0Π9Ι0Ι"

Ό ήλι-

Βαρντιάνσκη, εις τόν ναΐσκον των 
άνακτόοων μας καί τέλος τούς ί- 
δικούς μας μ:.- τά λειτουργικά των 
δηλαδή Σπάθην πατέρα καί υΙόν 
μέ τό "Αγιον πνεΰμα άορ.στον, 
τόν Θεμιστοκλή Πολυκράτην. τόν
Ιωάννη Ιιακίλλαρίδη, τόν ύπερ

ε μπνευσμένον καί έλληνοπρεπέστα 
τον, πιθονώς δέ καί τόν Μάυτζα- 
ρον xeK-r καί τόν Ματιολ,έοντα 
Λάμπε1 έτ.

Όλη ίαως αύτή ή έργασία πα 
ρουσίασε άτοπα καί άσυνεπή πρός 
τήν παράδοσιν.

’Άλλη μεγάλη τραγωδία πα 
ρουσιάζεται μέ τήν υπαρξιν τών 
δύο ψαλτών τοΰ δεξιοΰ καί τοΰ 
άριστεροΰ μέσα στό φωνητικό ά- 
νισοζυγισμό τους, καί έξηγοΟμαι: 
Ο ένας βαρύτονος καί ό άλλος 

όξύφωνος. "Η  καί τούνοτντίον.
Τότε εΐνε καί εΐνε πού γουρλώ

νουν μάτια καί πού φουσκώνουν 
φλέβες λαιμικές, σ’ ένα άνεπιθύ- 
μητο συναγωνισμό. Αύτά μέ όλί- 
yor. Μά δέν άρκεΐ νά λέμε αύτά 
καί νά μήν ποΰμε ϊσως τό τί πρέ
πει νά γίνη.

Λοιπόν : πρώτα ν’ άρχίση μιά 
έκκαθάρισις μέσα στήν παράδο
ση πού είπαμε γιά νά μείνη δτι 
καλό καί ζωντοτνό άπό τά καλύ
τερα μαθήματα τών μεγάλων ύ- 
μνωδών, τής παραδόσεως, καΐ με 
>ωδών. Ν ’ άπαλλαγή ό λάρυγγας 
τοΰ ψάλτου τελείως άπό τό Xorv- 
νέντικο καί έρρινο ϋφος του. Μιά 
φοιοά, θυμάμαι, ρώτησα κ̂άποιο 
ψάλ τη: «Γιατί μωρέ, βάζετε τόση 
μύτη οτό μαγείρευμα τών λέξεών 
σας ;»

Κ νί τί νομίζετε δτι μοΰ άπήνιη- 
σε 'ό ά·θεόφο£ος.

—/:ιά τό... πένθιμον (Π  ) τής 
παρα! όσεως.

Καί τόν ξοτναρωτάω: «'Ώστε 
καί τό «’Αναστάσεως ήμέρα καί

Κωστής Ν ικβλά βυ σέ 
κία  25 χρβνώ ν.

τοΰ κειμένου δηλαδή μέ τήν εύλο 
Υημένη, τήν όρθοφωνία ( ! ! )  ”Αχ 
αύτή ή όρθοφωνία — πόσα έχασε 
ή γλώσσα μας μέ τήν έλλειψη 
μελολογικής άποδόσεως.

Νά κατοχυρωθούν οί δυό μας 
λειτουργίες τόσον ή τοΰ Χρυσο^τό 
μου δσο καί τοθ Βασιλείου γιά 
νά έναλλάσσωνται δταν τό καλεΐ 
ή περίστασις.

Νά τεθη «δέττο» στόν κάθε αύ- 
τοχειροτόνητο συνθέτη, νά έγγί- 
ζη τά έκκλησιαστικά χωρίς τήν 
άδεια μιάς μικτής έπιτροπής άπό 
προηγμένους συνοδικούς Ιεράρ- 
χας καί μουσικούς ειδικευμένους 
μέ κλειδοΰχο τής παραδόσεως τόν 
μεταξύ μας ζώντα καί έπιθ^ωρη- 
τήν τής έκκλησιαστικής μας μου
σικής τοΰ ύπουργείου Παιδείας κ. 
Ψάχο.

Ό  Ψάχος έως σήμερα κατέδει- 
ξε δτι εΐνε άνθρωπος τής προό
δου, έφ’ δσον καί δργανο κατα
σκεύασε ώς καταμετρητήν τών 
μελλωδικών διαστημάτων και ή 
σύμπραξίς του μετά τής κυρίας 
Σικελιανοΰ τόν άπέδειξεν έλληνο 
πρεπέστατο στήν μάθησή του. Ή  
συνεργασία του μέ άλλους μου
σικούς μας έπί τοΰ προκειιιένου— 
καί πιστεύω νά τό θελήση — θά 
έπιτύχη τήν μελωδική άναστήλω- 
ση καί τή συνεπή έναρμόνιση, τήν 
έπιδεχομένην τοιαύτην, τών έκκλη 
σιαστικών μας τροπαρίων κ·ιί μέ 
τήν Οπαρζη ένός χορσΰ μικτηΰ μέ1 
βαστακτάς, κατά τήν παράδοση, 
καί πού νά μετατρέπεται «ipso 
facto» αύτός ό χορός, είς τε-, 
τραφωνίαν, όπου μπορε· νά έμ- 
φανισθη. ” έλος νά τεθή σζ συνο
χή σχολειό καί έκκλησία κσί αύ
τό λέγοντας ίνομε ύπ Λψιν τό 
θαΰμα τοΰ Χανιευ μέ τήν παιδική 
του χορωδία.

Τελεία καΐ παύλα, ώς έδώ, ζη
τώντας συγγνώμην γιά τήν σχετι
κή μου φλυαρία άς ευχηθούμε 
στό προσεχές, δλοι, καλό μου τα
ξίδι στά ξένα κλίματα δπου θά 
παρελάσουν οΐ άγώνες μου, οΐ 
περιπέτειές μου, οΐ γνωριμίες μου 
καΐ δλα τά παρεμφερή, μιάς πά
λης σώμα πρός σώμα μέ τό άδη
λο μέλλον.

Ε ΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Τ ά  ονόμα τα  πού δημοσιεύουμε "Η ρ α  Μ ά ρκ 1 Ζα$άς
κατω τέρω  ά ντα π ο κ ρ ίνο ντα ι σέ ίσα- Κ όκα  Δ εσα λέρμο Σα ρ λώ
ρίδμβυς ή ίοποιοϋς πού παίζουν σ’ Πά τσερ Μ ο ύλ .  Π ού λ
ενα  καί τό α ’ τό δέατρβ. Τ ά  « Π α . Ν τ ο λ ά ϊγ  Γκ έρ τυ Μ ά γδ α  Πετρώφ
ρα σ κήνια » > .αλ«ϋν τούς ά ν α γν ώ - Λ υ δ ία Μ π ιά νκ α
στες τ ίυ ς  ν·'< cp iccuv σέ πβιό θέα Μ ιμ όζα Ζ ερ μ α ΐν
τρο τβΰ κβ ΐμβυ παί^βυν «ή ήΟο- Ρ ία  Ρ ά ϊ S a v  Ρ α μ ό ν
πβιβΐ a'.Vxe': Ν τό λ ις Δ β λέ  ’ ,

Μ α ίρη  2 άνδί:ΐ| Λ .  Σ τρ ικώ φ • Ά λέη
Μ α ίρη Λω ρά νς Τα τα υ λ ια νβ ς  (π ρ ό κ ε ιτα ι περί "Α ε ρ μ α ν
Ρ ένβ ς Ββρις γυ να ικ ό ς ) Τα μ π ά ρ
Ν έ λ λ η  Ρβ^ιέ Ρ ο λά νδ η Κ α ρ μ ί ν  Μ π εμπ έ
Σβ ύλα  Κ έ λλε ρ Φ λερύ Ζ ά ν  Μβρ
Λβυι^α  Λ β ύ ν τ “Ε λ λ η  Λώ ρα νς Ρ ίτ α  Μ πβτέστβ
“ ’ ίτσα  Φ ιέρρα "Ε λσ α  Μ ω ρλέ Λ α λ ά
’Ά ν ν α  Β ε ρ ν ό ν P e JiT  P e ji Καρακάς
Σ τ ύ λ  Πάρ Ρ έ ν α  Ν τβ ρ Κβυλτβύρ
Ρ ίτα  Μ  πάστα > Μ αντ^β ΰ Μ ίτο  π Φ ρ ά γκ
Μ π ε ρ λ έ ν Γ ιβ λά νδ α Κ ίτ τυ  ’Ά λ μ α
Μ αίρη Μυρά Φ ίτσ α  Μάς Κ α λή  Κ α λό
Σ α ν τε κ λ α ίρ  i Τ β τός Ρ ε ν έ  Χ α νβ ύμ  η Ρ ε ν έ  Ρ ενά ρ

εμπνευσις ,
APGPON ΤΟΥ κ. Κ. ΦΑΛΤΑΤΤΖ

Τό κλέφτικο δημοτικό τράγου· δέ γίνει δημοτικά τραγούδια « Λ

ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ Π Α Ρ Α ΣΤ Α Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Πρός τόν Πρόεδρον τής Κυδερνή- 
σως κ. Ίωάννην Μεταξάν άπεστά- 
λη έκ Λονδίνου τό κάτωθι τηλεγρά
φημα:

«Άκρως συγκεκινημένοι έπί τή 
θριαμβευτική έπιτυχία πρώτης ιής 
«Ήλέκτρας» ήσθάνθημεν ρίγη έθνι- 
κής ύπερηφοη/είας ένώπιον έξάλλου 
άγγλίκοΰ άκροοττηρ'ίου. Ή  παρά- 
στασις εινε νίκη τοΰ έργου σοκ;. 

Τζίφος, ύφυπουργός 
Σιμόπουλος, πρεσβευτής»

ΟΙ Λ ΕΠ Τ Ο Μ ΕΡ Ε ΙΕΣ
Σχετικά τό «’Αθηναϊκόν Πρακτο- 

ρεΐον» μετεβίβασε τίς έξής λεπτο
μέρειες:

Τό Πρακτορεΐον Ρώϋτερ μεταδί
δει δτι ή πρώτη τής «Ήλέκτρας», 
δοθεΐσα ύπό τοΰ θιάσου τοΰ Βασι
λικού θεάτρου ένώπιον άσφυκτικώς 
πλήρους αιθούσης, έπρΰκάλεσε φρε 
νίτιδα ένθουσιασμοΰ. ’Επί τέταρτον 
τής ώρας τό άκροατήριον έξέσπα-

σε μέ τήν μουσικότητά της τό άγ- 
γλικόν Κοινόν.

Τά μέλη τής έν Λονδίνω έλληνι- 
κής παροικίας κώί δλοι γενικώς οΐ 
έν ’Αγγλία ‘Έλληνες, υπερήφανοι 
διά τόν έλληνικόν θρίαμβον τών ή
μερών αύτών, έκφράζουν τήν εύ- 
γνωμοσύνην των πρός τήν Ελληνι
κήν Κυδέρνησιν, διότι άπέστειλεν 
έν Λονδίνφ τόν θίασον τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου διά νά έπίδειξη — ο
πως έτόνισε καί πρός τούς ’Ά γ 
γλους δημοσιογράφους ό κ. 
Μπαστιάς — μίαν πτυχήν τοΰ συν- 
τελουμένου έπί τοΰ σημερινοΰ Ε 
θνικοί: καθεστώτος έργου έν Έ λ 
λάδι' έντός τοΰ ειρηνικού πλαισίου.

ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ
Νεώτερο τηλεγράφημα άπό τό 

Λονδΐνον άγγέλλει δτι όλόκληρος δ 
Τύπος είνε πλήρης έγκωμιαστικών 
άρθρων διά τήν παράστασιν τής 
Ήλέκτρας», ύπό τοΰ Βασιλικοΰ 

θεάτρου, τήν όποιαν  ̂χαρακτηρίζει
σεν εις χειροκροτήματα καί ζητω- |ώς θρίοβμδον. Οί «Ταίμς», έξοίίρον- 
^ ϊ άΑ ’- έκ«λεσε _ ]5«κις τούς j τες τήν ύπόκρισιν τώνμ κι̂ ρ-ών Πα-

'ξινοΰ, Ποίπαδάκη καί τοΰ κ. Κωτσο- 
πούλου, τήν μουσικήν τοΰ κ. Μη-

ήθοποιούς, τόν σκηνοθέτην καί τόν 
Γενικόν Διευθυντήν κ. Μπαστιάν 
έπί σκηνής. Τό έργον κατεχειροκρο 
τήθη και εις τήν σκηνήν της άνα· 
γνωρίσΗως τοΰ Όρέστου ύπό τής 
Ήλέκτρας, όπότε ή συγκίνησις ?- 
φθασεν είς τό κατακόρυφον. Γην 
παράστασιν παρη κολούθησοα/ ή έκ- 
λεκτοτέρα μερίς τής κοινωνίας τοΰ 
Λονδίνου, οί χαρακτηριστικάίεροι 
έκπρόσωποι τοΰ θεάτρου καί των 
Γραμμάτων Καί' πλήθος Ελλήνων. 
'Ο Ελληνικός Εθνικός ’Ύμνος καί 
ό Αγγλικός κατεχειροκροτήθησαν. 
Αί κρίσεις τοΰ Κοινοΰ εΐνε ένθου- 
σιστικαί. Ή  παράστασις χαρακτη
ρίζεται ώς άποκάλυψις μιάς άγνώ- 
στου άκόμη Έλλάδοξ.

Είς τήν έπακολουθήσασοη/ δεξίωσιν 
ύπό τοΰ. λόρδου καί ' τής λαίδης 
Λόϋδ είς τό μέγαρον τοΰ λόρδου 
καί τής λαίδης Χόδαρτ ντέ Βάλν- 
τεν, είς τήν πλατείαν Μπελγκρέϊδ, 
παρευρέθησοπ' πλεϊστα μέλη τής 
Αγγλικής άριστοκρατία; και τής 
Έλληνικής Κοινότητος.

ΣΧΟ Λ ΙΑ  ΤΩΝ «ΤΑΤΜ Σ»

ΣΤΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥβΕΙΣΑ ΤΩΊ84-Ί

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠ00ΕΜΑΤΙΚ0Ν ΑΡΧ. 1.205.000.000
ΚΑΤΑ0ΕΣΕΙΣ (τή  31 Δ εκ εμ β ρ ίου  1938) ΔΡΧ. 10.800.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΩΑΝ. Α. ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

Πρός ένίσχυσιν τής λαϊκής άποταμιεύσεως ή Έθνική Τρά
πεζα δέχεται καταθέσεις Ταμιευτηρίου (άπό δρχ. 100 καΐ 
άνω) μέ εύνοϊκόν έπιτόκιον, παρέχουσα είς τό κοινόν, πλήν 
τής άπολύτου άσφαλείας καΐ πάσαν εύκολίαν διά τήν τα- 
χεΐαν καΐ ευχερή κατάθεσιν καί άνάληψιν τών χρημάτων. 
Τό Ταμιευτήριον της ’Εθνικής Τραπέζης έργάζεται συνεχώς 
άπό πρωίας μέχρίς έσπέρας. Είσοδος είς τήν γωνίαν τών 
όδών Σταδίου καΐ Γεωργίου Σταύρου.

Η ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ Δ ΕΧ ΕΤ Α Ι Ε Π ΙΣ Η Σ  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  
Ε Ι Σ  ΔΡΑΧΜ ΑΣ Ο ΨΕΩ Σ, Π ΡΟ Θ ΕΣΜ ΙΑ Σ  Κ Α Ι Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΣ

STU D IO
C L A R K  N I C H O L S
Μπαλ λ έτ ο ,  Ρ υ θ μ ι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή
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Οί «Τάϊμς» μέ τήν εΰκαιρίοτν τής 
πρώτης παραστάσεως τή; «Ήλέκ
τρας» άφιέρωσ<χν άληθινά έμπνευ- 
σμένον άρθρον, τονίζοντες τούς δε
σμούς πού συνδέουν τά δύο ’Έθνη. 
Οί πνευματικοί δεσμοί τής Έλλά- 
δοξ καί τής Μεγάλης Βρεττατνίας, 
προσθέτει ή έφημερίς, εΐνε άκατά- 
λυτοι καί ύπάρχει βαθυτέρα έννοια 
είς τήν σοφήν καί φιλόφρονα έκλο-; 
γήν τών έργων «Ήλέκτρας» καί 
«Άμλετ». "Οσοι πρό έτών, συνεχί
ζει ή έφημερίς, παρηκοούθησαν είς 
τούς Δελφούς τήν παράστασιν τών 
« Ί  κέτιδων»τοΰ Αισχύλου, γνωρίζουν 
πόσον οι "Ελληνες έπιμελοΰνται 
τής ποττρικής των κληρονομιάς και 
πόσα δυνάμεθα νά μάθωιμεν έκ τής 
ίδικής των κοπΌνοι!]οεως τών πατρί
ων έργων. Ούδεμία ένέργεια τοΰ 
ΒρεττοηΊκοΰ Συμβουλίου ύπήρξε 
βαθύτερον εύπρόσδε'κτος είς τήν δη
μοσίου άγγλικήν γνώμην δσον ή 
πρόσκλησιξ πρός τό Βασιλικόν θέα
τρον τής Ελλάδος. Πολλάκις έλέ- 
χθη δτι δέν ύφίσταται ευγνωμοσύνη' 
μεταξύ τών Εθνών, τοΰτο ούδαμώς 
άληθεύει άναφορικώς μέ τάς σχέ
σεις τής Ελλάδος καί ’Αγγλίας.

Ώραιότερον φιλοφρόνηιμα οίου- 
δήποτε "Ελληνος πρός "Αγγλον εΐ
νε ό χαιρετισμός πρός τόν συμπα
τριώτην' τοΰ Βύρωνος καί οι ’Ά γ 
γλοι έπισικεπτόμε^Όι τό Αίγαΐον 
φοτντάζονται δτι εύρισκονται μετα
ξύ οικείων των. Κάθε τ[ διά τό ό
ποιον άξίζει νά ζήση καί νά άπο- 
θάνη ό άνθρωπος έγεννήθη είς τήν 
Ελλάδα.

Η ΕΝ Τ Υ Π Ω Σ ΙΣ
Έ ν  συνεχεία τό «Αθηναϊκόν Πρα

κτορεΐον» έλαβε τό κατωτέρω τηλε
γράφημα άπό τό Λονδΐνον:

Άπό τάς γενομένας χθές τό 
έσπέρας κατά τήν πρώτην παράστα- 
σιν τής «Ήλέκτρας» είς τό Λονδΐ
νον, ύπό τοΰ θιάσου τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου τής Ελλάδος, άπιστεύτως 
ένθουσιώδεις καί άληθώς συγκινη- 
τικάς έκδηλώσεις, άπό δσα έλέχθη- 
σοα< κατά τήν έπακολουθήσασαν δε- 
ξίωσιν παρά τώ λόρδω καί τή λαί
δη Λόϋδ καί άπό δσα γράφουν σή
μερον αί *άγγλικαί έφημερίδες, 
προκύπτει δτι ή έπιτυχία τοΰ Βασι
λικού θεάτρου έν Αγγλία άπεδεί- 
χθη ύπιερτέρα έκείνης τήν όποιαν 
προέβλεπον καί οί μάλλον αισιόδο
ξοι.

Οί ’Άγγλοι όμιλοΰν άνεπιφυλά- 
κτως περί τοΰ μεγαλείου καί τής 
έπιβολής τοϋ τρίτου (τοΰ σημερι
νού) Έλληνικοΰ Πολιτισμοΰ καί 
περί τών σημερινών Ελλήνων «δι
δασκάλων» τής Τέχνης. %

Τό γεγονός εινε δτι καί οί αυ
στηρότεροι έκ τών ’Άγγλων θεατρι
κών κριτικών εύρέθησαν, δπως ό- 
μολογοΰν οί ίδιοι, πρό «έκπλήξε- 
ως», διότι δέν άνέμενον τέτοιο «••ταί- 
ξιμο» άπό δλα, καί τά δευτερϊύον- 
τα καί τά τριτεύοντα μέλη τοϋ θιά
σου, ό συντονισμός δέ τών κινήσε
ων καί τής άπαγγελιας τών χωρι
κών τούς έπροξένησεν έντ?λώς έ- 
ξαιρετικήν έντύπωσιν.

Ή  σύγχρονος έλληνική θεοαρική 
γλώσσα — ή δημοτική — κοττέκτη-

τροπούλου, τήν συμβολήν είς την 
έπιτυχίοο/ τοΰ κ. Ροντήρη καί τοΰ 
Γενικοΰ Διευθυλ'οΰ κ. Μπαστια, πα· 
ροαηροΰν δτι ή παράστασι;, κροαή- 
σασα έπί δίωρον είς άφωνον έκστα- 
σιν τό άκροατήριον, κατέπληξε δχι 
μόνον διά τής φυσικής δυναμικότη- 
τος τοΰ έργου, άλλά καί διά τήν 
ζωντανήν έρμηνείαν. 7 Η το μία ά- 
βίαστος, άπλή καί ταυτοχρόνως ώ
ραία παράστασις μέ φλέγουσαν 
ζωντοτνότητα καί μέ τήν Παξινοΰ ώς 
καρδίον φλογός. Εκφράζονται θαυ 
μαστικώς διά τήν όργάνωσιν τοΰ 
χοροΰ, δστις έμφοα/ίζεται δχι ώς
ξεχωριστή όντότης, άλλά ώς καθο- 
δηγός τής «Ήλέκτρας» καί δργα- 
νον ένότητ«ς. Ή  έ<(>ημΕρ1ξ άποκαλεΐ 
τήν_ κ. Παξινοΰ μεγαλοπρεπή ήθο- 
ποιόν, μαγνητίζουσοτν καί συγκρα- 
τοΰσαιν τό Κοινόν είς άδιάπτωτον 
έκστασιν. Έξαίρει τήν δημιουργι-

Μάθετε νά 
σχεδιάζετε
νά σκιτσάρετε 
νά ζωγραφίζετε

«*0  ύποχρεωτικός 
μοριστικό σκίτσο 
Σχο λ ή ς  Α . Β . ς *  
έκτελεσθέν Ιπειτα

ύιτάλληλος». Χι^υ- 
τοΟ μαθητοΰ της 
κ. Μ. ’Αργυράκη, 

άπό όλίγων μηνών
σπουδήν,

χετε ταλέντο; Στή Σχολή A. Β . 
ο  ευρετε τό ιδεώδες Σ ύστη- 

■■■ μα καί τήν καθοδήγησι που ται
ριάζει καλύτερα στά άτομιχά σας χα
ρίσματα, τήν καθοδήγηση που χρειάζε
ται γιά τήν πληρέστερη Ανάπτυξη και 
γιά τήν άρτιώτερη έκδήλωση της προ
σωπικότητάς σας. Μέ τήν Σχολήν Α. 
Β . (\  θά άποψύγετε κάθε χρονοτριβή 
καί κάθε άγονη προσπάθεια. Γιατί ά
μέσως άπό τήν πρώτη μέρα θά Ακο
λουθήσετε τό δρόμο που όδηγεϊ στό πο* 
θούμενο τέρμα.

Μά καί άν νομίζετε πώς δέν έχετε 
καμμιά Ικανότητα γιά τό Σχέδιο, ή 
Σχολή Α Φ Β . Q. θά σάς άποδείξη — 
δπως τό άπέδειξε σέ μυριάδες μαθη
τών της μέ τήν 7ετη παγκόσμιο δράσι 
της —  οτι ή νοημοσύνη σας καί ή άντί- 
ληψίς σας άρκοΟν γιά νά σάς μάθη 
πολύ γρήγορα νά σχεδιάζετε καί σείς 
καί νά σκιτσάρετε ώραία καί έκφρα- 
στικά κάθε τι πού θά δήτε.

Σκεφθητε πόσο ώραΐο θά ζΐνε, καί 
δτι θά τό καταφέρετε χωρίς νά παρα
μελήσετε καθόλου τΙς άλλες σας Ασχο
λίες. ·Επισκεφθητε τή Σχολή A. Β .  Q. 
θά γίνετε προθυμότατα δεκτοί καί θά 
σάς δοθή κάθε πληρο<|κ>ρία μαζί μέ τό 
>ωρεάν παρεχόμενο είκονογραψημένο 
Αναλυτικό Τεύχος τοθ Συστήματος 

και τοθ τρόπου λειτουργίας τής Σ χο
λής. "Α ν  μένετε στίς έπαρχίες, γρά
ψατε καθορίζοντας ήλικία καί άσχολία 
γιά νά λάδετε άμέσως τό έν λόγφ τεύ
χος δωρεάν καί χωρίς καμμιά έκ μέ
ρους σας υποχρέωση. Μή Αναβάλετε νά 
κάμετε αύτό τό πρώτο δήμα, πού θά 
σάς όδηγήση στήν πραγματοποίηση έ
νός ώραίου Ιδανικού σας. Έπισκεφθη- 
τε μας ϊ| γράψατέ μας τό ταχύτερο.

Σ Χ Ο Λ Η Ν  A . B . C .
Σχεδ ίο υ  - Ζωγραφικής 
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κήν έργασίαν τοΰ κ. Μπαστιά, δν 
άποκαλεΐ πρεσβευτήν τής Τέχνης 
τοϋ ’Έθνους του, διότι, λέγει, ού- 
δεμιας Χώρας τό θέατρον όφείλει 
είς ένα άνθρωπον δσα ή έλληνική 
σκηνή είς τόν κ. Μπαστιάν, πρό; 
τόν όποιον τό Λονδΐνον έκφράζει 
τήν εύγνωμοσύνην του.

Ό  ειδικός συνεργάτης τοΰ «ΝταΙ 
ηλυ Τέλεγκραφ» γράφει δτι ούδίπο 
τε είδε μέχρι τοΰδε πλέον έπιβλητι- 
κήν παράστασιν τής «Ήλέκτρας». 
Ή  Παξινοΰ εΐνε τροτ/ωδός μεγά
λης δυνάμεως καί κύρους, δεσπό
ζει δέ τής σκηνής ώς δικαιωμοπτι- 
κώς άνερχομένή είς Οψη τραγικού 
πάθους Ή  Παταδάκη ήριιήνευαε 
τήν Κλυταιμνήστρα μεγαλοπρεπέ
στατα καί 6 Κωτσόπουλος ύπήο- 
ξεν ύδέροχος ώς Όρέστης. Ή  έμ- 
φάνισις καί ή δρασις τοΰ χοροΰ ύ- 
πήρξεν αξιοθαύμαστος καί οί Σα 
κελλορίου καί Ροντήρης χρήζουν 
συγχαρητηρίων διά τό λαμπρόν 
κατόρθωμα.
Η Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  ΤΟΥ «ΑΜΛΕΤ»

ΛΟΝΔΪΝΟΝ, 21 ’Ιουνίου. (Αθη
ναϊκόν Πρακτορεΐον), — Τό Πρα
κτορεΐον Ρώϋτερ μεταδίδει δτι ή 
χθεσινή παράστασις του «’Άμλετ» 
προεκάλεσε κατάπληξιν κατά ko l- 
νήν όμδλογίαν. Ό  έλληνικός «’Ά μ 
λετ» παρεβλήθη πρός τάς μεγαλυ- 
τέρας έκτελέσεις τοΰ άγγλικόΰ 
θεάτρου. Οί' ήθοποιοί Μινωτής, Βε- 
άκης καί Παξινοΰ Αεθεώθησαν· 
Τά χειροκροτήματα καί αί ζητω- 
κραυγαί ήσοεν δπως καί κοπά τήν 
προηγούμενη ν παράστασιν τής «Ή 
λέκτρας». Κοαά τό τέλος τής πα· 
ραστάσεως ή σκηνή κοοτεκλύσθη ά
πό Άγγλους ήθοποιούς, κριτικούς 
καί δημοσιογράφους, Τά μέλη τής 
έλληνικής παροικίας ζοΰν Ημέρας 
έθνικής ύπερηφοοΐίας.

Αί έφημερίδες έδημοσίευσόη' μα- 
κράς άναλυτικάς κριτικάς άποτε- 
λούσας άληθεϊς ύμνους. Οί «Τάϊμς» 
μεταξύ άλλων πολλών γράφουν ότι 
καθ’ δλην τήν διάρκειοτν τής παρα 
στάσεως, ήτις διήρκεσε δύο ώρας, 
οί θεαταΐ παρηκολούθησαν μέ ζώη- 
ρότατον ένδιαφέρον τήν έξέλιξιν 
τού έργου. Ή  έφηιμερίς άναλύει τό 
έξοχον πάίξιμον τών Ελλήνων ή- 
θοποιών καί κοααλήγει, τονιζουσα 
δτι ή έπιτυχία τής παραστάσεως ύ
πήρξε μία άπόδειξις δχι μόνον τής 
τελείας όργανώσεως τοΰ θιάσου, 
άλλά καί ένός καλλιτεχνικού συνό
λου, τό όποιον δφείλεται είς ·;όν 
κ. Μπαστιαν.

δι είναι δρεινό. Τό αισθηματικό 
j δημοτικό τραγοΰδι καμπήσιο καΐ 
| νησιώτικο.

Έλάχιστα δημοτικά τραγού· 
δια μέ περιεχόμενον αίσθηματι 
κόν έβγαλαν οί όρεινοί. Ό  έρως 
άποτελεΐ ύπόθεσιν κατωτέρας 
ποιότητος δι’ αύτούς. Δέν τούς 
Εμπνέει. Δέν ύπήρχεν άλλωστε 
καί πολύς έρως ίίς τά βουνά. Δη 
λαδή δέν έπρολάβαινε νά ύπάρ· 
ξτ). Μόλις τά παιδιά έφθανοΓν σέ 
ήλικία δεκαέξ—δεκαοχτώ χρόνων 
έπρεπε νά παντρευθοΰν. Μάλι
στα έπαιρναν γυναίκα μεγαλεί- 
τερη γιά νά ξεύρη άπό δουλειές 
καί άπό νοικοκυριό. Αύτοί δέ έ
πιαναν τό κλαρί καί έγίνοντο 
κλέφτες, έπρεπε νά ζοΰν έν αί' 
σθηματική νηστεία. Άπηγορευ- 
μένον πράγμα ό έρως καί άνάξι· 
ον τών ήρώων.

Καί ή λαϊκή μοΰσα άκολουθοΰ' 
σα τήν κοινήν όρεινήν γνώμην 
σπανίως έτόλμα νά αίσθηματολο-
νηση ·

"Ενα  δρεινό δημοτικό δίστιχο 
λέγει:
«Ανάθεμα τούς χρυσικούς πού 

(qmdrvouv τά άσήμια 
καί ξεγελιούνται τά παιδιά καί 

(πάνε μέ τούς κλέφτες».

Τά ασημένια στολίσμοιτα τών 
δπλων, καί οί ασημένιες άλυσί- 
δες καί τά άσημένια ,κιουστέκια, 
πού έστόλιζαν τά στήθη καί τή 
μέση καί τά πλευρά τών όρεσιβ' 
ων ήταν άντικείμενον χίλιων τρα 
γουδιών Οί γυναικείοι βόστρυχοι 
καί τά κοράλλινα χείλη τής κό 
ρης, καί τό παχουλό χέρι καί ή 
κυπαρισσένια κορμοστασιά τών 
γυναικών, δέν έδόνισαν τήν όρε 
νήν μοΰσα. Αύτά τά πράγματα ή 
σαν γιά τούς καμπίσιους. Τό έλε 
γε καί το λέγει καί τό τραγοΰδι

εΐνε τά τελευταία κατά χρονολο* 
γικήν σειράν είς τήν δλην αρρα
γή συνέχειαν τοΰ ήρω'κοΰ δημώ
δους τρθΕγουδιοΰ· είς τούς πρό δ· 
λίγων χρόνων δράσαντας ληστάς 
εί,ς τόν Γιαγκούλα, είς τόν Τζα- 
τζα, είς τόν Μπαμπάνη, είς τόν 
Γκανάτσο καί είς άλλους. Τά τρα 
γούδια αυτά δέν άλλάσσουν διό* 
λου άπό τά παληότερα κλέφτι
κα.

Τό τραγοΰδι τοΰ Γιαγκούλα λ| 
γει :

«Γιαγκούλας έλιμέριασε στή ρά" 
(χη τ’ Ά η  Θανάση 

καί τοϋ Γκορ/άτσου έλεγε, καί 
(του Γκανάτσοο λέγει:; 

Γκανάτσο πρόσεχε καλά, καλάτό 
(καραούλι».

ΑΛΛΑΙ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ
ΛΟΝΔΪΝΟΝ, 21 ’ Ιουνίου. -  Αί 

σημεριναί κρίσεις τών άγγλικών έ- 
Φημερίδων διά τήν χθεσινήν παρά- 
στασιν τοΰ «’Άμλετ» τού έλληνι- 
κοΰ θιάσου άποτελοΰν συναυλίαν 
θαυμαστικών έκφράσεων. Οί«Τάϊμς» 
γράφουν δτι τό Βασιλικόν θέατρον 
τής Ελλάδος έτίμησε τό Σαιξπή- 
ρειον έργον διά τής άξιομνημον:ύ- 
του παραστάσεώς του. Ενδεικτικόν 
τής δυναμικής ύπσδύσεως τοϋ Μι- 
νωτή εΐνε δτι τό άγγλικόν Κ πνόν 
παρηίκολούθει τήν έξέλιξιν τοΰ έρ
γου δχι διά τής άνοοτολήσεως τοΰ 
άγγλίκοΰ «ει αίνου, άλλά ώς ζων- 
τοα/ήν έρμηνεί-χν ιοΰ ρόλο-;. Ή  ύπό- 
δυσις τοΰ Πολλωνείου ύπό τοΰ Ία- 
κωδίδου ύπήρξε θαυμασία ώς καί ή 
Παξινοΰ ύπέρο;/>ς ώς Γερτρούδη· 
Ό  ειδικός κριτικός τού «Νταίηλυ 
Τέλεγκραφ» γράφει: «Εΐνε προφα
νές έκ τών δύο παραστάσεων 
τής «Ήλέκτρας» καί τοΰ «Άμλετ» 
δτι τό έλληνικόν θέατρον δέν φοβεί
ται τήν σύγκρισιν μέ οίονδήποτε άλ
λο ευρωπαϊκόν θέαπρον. Έ ξ  δλων 
τών παραστάσεων τοΰ «’Άμλετ» ύπό 
ξένων θιάσων ή έλληνική θά παρα
μείνη πάντοτε είς τήν μνήμην των. 
Έκτός'τού Μινωτή' έτέρα έξαίρετος 
ύπόδυσις ήτο τοΰ Βεάκη. Ούδέποτε 
είδα ίσχυροτέραν έρμηνείθ{ν τοΰ ρό
λου τοΰ Βασιλέως. Άπαξάπαντα τά 
μέλη. τοΰ θαυμασίως ισορροπημένου 
τούτου θιάσου χρήζουν έπαίνων. Ή  
σκηνοθεσία τοΰ Κλώνη εύφυεστάτη. 
Κενικώς ή έπίσκεψις τοΰ έλληνικοΰ 
θεάτρου έσημείωσε περίλαμπρον έ- 
πιτυχίοα/». Ή  «Μάντσεστερ Γκουάρ- 
ντια» είς κριτικήν έξαίρει τό μέγα 
έργον τοΰ Ροντήρη καί λέγει δτι ή 
ύπόδυσις τοΰ Μινωτή έδειξε πρωτο
τυπίας λεπτομερειών καταπληκτι
κές όρθάς καί διαφωτιστικάς, έπαι
νε! δέ τήν χαριτωμένην έκτέλεσιν 
τής Μοα/ωλίδου είς τόν ρόλον τής 
Όφηιλίας* προσθέτων δτι γνωρίζομεν 
ήδη έ̂ κ τών ρόλων τής «Ήλέκτρας 
καί τής Γερτρούδης δτι ή Παξινοΰ 
εΐνε μεγάλη ήθοποιός. Ό  κριτικός 
τών ’ «Νέων Χρονικών» Άντονυ 
Σκουάϊρ γράψει δτι ή παράστασις 
ήτο έφάμιλλος τής παραστάσεως 
τής Κομεντί Φρανσαίζ καί τοΰ θεά
τρου τής Μόσχας, ύπερτερήσασα μά 
λίστα τούτων. Ή  σκηνοθεσία ύπερ- 
βάίνει τά δνειρα τοΰ Ράϊνχαρτ. Ό  
Αμλετ ύψώθη είς τό έπίπεδον έλλη 

νικής τραγωδίας. Ό  Μινωτής συγ
κεντρώνει τά προσόντα πάντων τών 
ήθοποιών, δσοι έπαιξαν είς τόν 
«Άμλετ». Έξαίρει έπίσης τήν ΰπό- 
δυσιν τής Παξινοΰ, τοΰ Βεάκΐ] καί 
τής Μανωλίδου.

«Ό  κάμπος βγάζει τά άλογα 
καί τά βουνά λεβέντες».

Οί δέ λεβέντες δέν ήτο δυνατόν 
νά τραγουδούν τήν γυναίκα. Νά 
τραγουδιούνται άπό τήν γυ\»αϊκα 
μάλιστα. Οί αισθηματικοί στίχοι 
τών δρεινών πληθυσμών, άποτε
λοΰν συνήθως έμπνευσιν τών γυ1 
ναικών καί εινε άφιερωμένοι άτ:ό 
γυναίκα σέ άνδρας. Ό  άνδρας 
ποΰ άγαποΰσε μιά γυναίκα δέν 
είχε τό ιδίωμα νά τήν τραγου
δά. Έπροτιμοΰσε νά τήν κλέψη. 
Έγίνετο ήρω^κή άπαγωγή. "Αν 
δέ συνέβαιναν καί συμπλοκαί κα 
τά τήν άπαγωγήν, τότε έγίνετο 
τραγούδι ή μάχη καί δχι ή αίτια 
τής μάχης.

Αύτή . ή αισθηματική ποιητική 
έλλειψις χαρακτηρίζει άριστα 
τόν έλληνικόν δρεινό χαρακτήρα. 
Μεγίστη ύπόθεσις γιά τούς δρει- 
νούς νά μή έχουν ξένους κατακτη 
τάς στό κεφάλι τωνί Έπειδή δέ 
ήσοα/ πτωχά τά χωριά συνεπλή· 
ρωναν δ,τι τούς έλειπε μέ τήν 
κλοπήν. Οί ήρωές των έπηραν 
συλλήβδην τό δνομα «κλέφτες» 
Τιμητικό δέ πράγμα ή κλοπή καί 
τό κλέπτειν- Οί κλέφτες έκρατοΰ 
σαν έλάχιστα γιά τόν έαυτάν 
των. Τά έ μοίραζαν άδελφικώτα- 
τα είς τήν περιφέρειά των. Δικαί' 
ωμα έθεώρουν οί ορεινοί τό κλέ- 
πτειν... ’’Ήτο ή φορολογία πού έ 
πρεπε οί πεδινοί νά πληρώνουν 
εΤς τούς δρεινούς γιά τό φύλαγ
μά των. Οί όρειτνοί έφύλασσαν 
τούς πεδινούς. ‘Όταν οί πεδινοί 
δέν έδιναν τά φύλαχτρα, ή δέν έ’ 
διναν δσα έζήτουν οί δρεινοί μέ 
τό καλό, οί όρεινοί τά έπαιρναν 
μέ τό ζόρι. Ώνομάζοντο τότε 
«κλέφτες» άπό τούς πεδινούς. Αύ 
τοί δμως άπεκάλουν έ αυτούς «κα 
πεταναίους» καί «παλληχάρια».

Οί λησταί «καπεταναΐοι» προ- 
σηγορεύονται καί έξαιρετικά ά· 
πό τούς δρεινούς, μ,έχρις έσχα
των έτιμώντο.

Κάθε δέ κατόρθωμα τοΰ κλέ' 
φτη ή τού ληστοΰ έγίνετο άντικεί 
μενον έμπνεύσεως ποιητικής. Ή  
έξαρσις τών κατορθωμάτων των 
κλεφτών έπαιρνε τότε έθνικήν 
μορφήν. “ Οταν δέ ήλευθερώθη ό 
Ελληνισμός, ή κλέφτικη παράδο 
ση συνεχίσθη είς τούς ληστάς. Οί 
λησταί κατά τήν άντίληψιν τών 
δρεινών άπετέλουν συνέχειαν 
τών ήρωϊκών κλεφτών καί «κλέ· 
φτες» καί αύτοί έλέγοντο. "Εχουν

Σήμερα δμως πού έπεβλήθη 
πλήρης ασφάλεια καί τάξις είς 
τούς δρεινούς πληθυσμούς, ή λη· 
στεία έξέλιπε, και οί όρεινοί άρ· 
χίζουν νά αίσθάνωνται δτι ή λη
στεία δέν εΐνε καί τόσον ήρω'κι) 
πραξις.
( ’Αποτέλεσμα λοιπόν ήρωϊκωτά 

του αισθηματισμού τό δρεινό δη· 
μοτικό μας τραγούδι, δέν μάς έ
δωσε πολλά δείγμοαα έρωτικού, 
γιά τούς λόγους πού άνέφερα. 
Δέν άποτελεΐ, άλλωστε ή πολύ 
δρεινή γυναίκα κα1 άντικείμενον 
άνδρικοΰ αισθηματισμού. Δέν έ
χει τήν ώμορφιά τής πεδινής. Εΐ
νε άδύγαττη, στεγνή, μέ στήθος 
σχεδόν άνύπαρκτο. Καθώς εΐνε 
δέ ντυμένη μέ βαρύτατα σεγκού· 
νια, καλύπτεται καί ή τυχόν ύ- 
πάρχουσα όλίγη καμπυλότης. Ό  
δρεινός άνδρας τουναντίον εΐνε 
ώραιότατος. ’Υπέροχος λεβεντιά 
καί συνείδησις τής ώμορφιάς. 
Τούς τραγουδούν δέ οί γυναίκες 
αύτούς τούς άνδρες. Ή  ώμορφιά 
δέχεται τραγούδι, δέν κάνει τρα 
γοΰδι. Γι' αύτό οί δρεινοί άνδρες 
στολίζονται καί περισσότερο ά* 
πό τίς γυναίκες.

Τό άντίθετο συμβαίνει στούς 
κάμπους καί στά παράλια. Αί γυ 
ναΐκες εινε ώραιότεραι άπό τοίς 
άνδρας. Καί τό άσχημότερο είδος 
τραγουδά τό πιό ώμορφο. Κα1 ή 
καμπήσια γυναίκα καί ή παραλι 
ακή στολίζεται καλλίτερα άπό 
τόν άνδρα καί γίνεται αύτή άντι- 
κείμενον τραγουδήματος καί ποι· 
ητικής έμπνεύσεως. "Ετσι έδημι- 
ουργήθησαν τά πεδινά καί παρά 
λια δημοτικά τραγούδια, πού εί* 
νε περισσότερον αίσθη.μ<χτικά 
καί δλιγώτερον ήρωϊκά· Φλογε* 
ρώτερος δέ αισθηματικός δ κάμ’ 
πος, άλλά δχι ήρωϊκός. Μέσος 
δέ δρος είς τήν ψυχολογικήν αύ* 
τήν ποιητικήν κλίμακα, πού έχεί 
βιολογικά αίτια εΐνε ή ριζοβου- 
νιώτικη δημώδης μοΰσα. Οί ριζο 
βουνιώται δπως λέγονται αύτοί 
πού κάθονται στίς πλαγιές ή στ'ς 
ποδιές τού βουνού, τραγουδούν 
καί τόν έρωτα καΐ τήν παλληκα* 
ριά. Καί είς τούς πληθυσμούς 
τούς ριζοβουνήσιους, άνδρες καί. 
γυναίκες εΐνε έξ Ισου ώραΐοι ή 
άσχημοι. Δέν συμβαίνει δ,τι μέ 
τό βουνό, -πού καταργεί τδ
χωνευτικώτατο νερό του κα1 
τό δξυγόνο τό λίπος, καί
κάνει τήν γυναίκα ξερακια
νή καί ίδια σάν σοοάδι ·κα!
τόν άνδρα τόν κάνει εύσταλή, κυ
■παρισσένιο καί ώραΐο. "Οπως άν
τίθετα, είς τόν κάμπο, ή γυναίκα 
άποκτά κάποιο  ̂πάχος πού τής 
ταιριάζει καί τήν δμορφαίνει, έ· 
νώ είς τόν άνδρα τό πάχος είνε 
μιά άσχημιά.

Ετσι οί πληθυσμοί ·πού ζοΰν 
είς τά μέσα ύψη. οι ριζοβουνιώ- 
τες, εΐνε σέ ένα μέσον δρον κλι* 
ματολογικόν καί βιολογικόν. Ή  
δημώδης μοΰσα των έχει έμπνευ- 
σθή καί άπό τόν ήρω'(σμό καί άπό 
τό αίσθημα. Πολλά δέ τραγού
δια τών πληθυσμών τού μέσου Ο* 
ψους, δέν έχουν Ιδιαίτερη σφρα
γίδα. Παντοίας εΐνε έμπνεύσεως.

Κ. ΦΑΛΤΑΊ-ΤΣ
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AHMKTPI0! Γ.ΑΟ νίΤΑΜΠΑΝΝ!
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Σ  

Δ έ χ ε τα ι 4— 8 μ .μ . 
κ α ί έπ ί συνεντεύξει 

,Μ ΑΡΜ Η 5 Τ η λ . 53-555

ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

( Σ  υνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
τα μάς παρ#πβνέ8η>ιε:,

Ή  δνίς Κ . Ν τιρ ιντά ου α .

—Τί νά οάς πώ, αγαπητέ μβυ. 
©ins μινβδτβ δέ μβΰ μένει άπί ή| 
δούλε it,; τοΰ βεάτρου. "Επρεπε τέ 
24wpo νάχπ 28 ώρες γιά νά μπο
ρέσω νά (,ίξω <·*ί /.*πβυ άλ.' e ‘ι τό 
}ΐάτι μου. Mnnwj τών δυνβ τβνι

I/.epT3tivM. "Ε Ιη  ώρες μόλις χβιμά» 
μ·»ι Λ<·ηον έ.ιειτ* ά.τ-a αντ» ί- 
έρχαιτεχνισμό νά έχο>. ©ά ϋ&ελ» 

~ δέδ«ικ κΓ έγώ σάν άνδρωπος...
'Ένα κουδούνισμα άνάγκασε τό» 

καλλιτεχνικό διευβυντη νά διακό- 
ψη τά παράπονά του καΐ νά περιο- 
ρισβη σ’ ενα χαιρετισμό γεμάτ· 
έτγκαρ ι̂ότητα καΐ υποχρέωση.
Η Δν.; Ν Τ ΙΡ ΙΝ Τ Α Ο Υ Α ... Ο Ι 
T P C e iE S  Κ Α Ι Τ Α . . .  Α Ρ Χ Α ΙΑ  

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Α
Μάς δέχεται οτό καμαρίνι τη| 

ή Χτιριντάουα.
—Μέ τί άσχολεϊσβε έρασιτεχνι- 

κώς; τήν ρωτώ.
—Μά... μέ τέ νά πηγαίνω στό» 

κινηματογράφο... Καί ξέρετε;
- Τ ί ;
—Μ ’ άρέσουν τά έργα ποϋ fc· 

χουν χορό καί... μποξ... Τρελλαί-
νουμε γιά τίς γροβιές!!

—Έρασιτεχνικώς; 
ι—Μάλιστα ! ’Επίσης &τχν δέΨ 

έργά$ουμε στό δέατρο άσχολοΰμχ 
κάνοντας μάδημα έλληνικών καΐ 
γαλλικών ( ! ! ! )

—Έρασιτεχνικώς:
—Μάλιστα.

X P O X H S  Ε Κ Ε Π Ε Κ ΙΔ Η *
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Ρ Λ Σ Κ Π Ν Ι Λ
■̂-τ-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΦΘΑΣΑΣΑΙ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΜΟΛΙΣ 

ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΛΕΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΚΙ’ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΛΗΣ

Μέ τούς πολλούς ποΰ κ άλεσαν αυτήν τήν έβδομάδαν 
νά πάνε πρός έκγύμνασιν, στόν όρισθέντα λόχον 
καί συγγραφέων μας γνωστών έκάλεσαν όμάδαν 
εϋφυεστάτων καΐ λεπτών άλλά καί δωμολόχων.

★
Κ ι’ εΰθΰς ώς τούς παρέλαδαν, άπό τήν κεφαλή του*, 
μέ μηχανή τούς έκοψαν στή ρίζα τό μαλλί τους, 
άρδύλες τούς έφόρεσαν» στά πόδια τους κουτί 
Ιματισμόν διέταξαν έν τάχει νά τούς ράψουν 
μά μέ παράπονον πικρόν τούς άφησαν, γιατί
τούς έκοψαν τίς.,.τ (3 ί χ ε ς τους καί δέν μποροΰν νά,.,γ ρ ά ψ ο υ ν .

★
Μέ τΙς άσκήσεις τίς γνωστές πού γίνηκαν τίς άλλες 
τό σύμποτν συνεκλόνισαν τών κανονιών οί κρότοι 
σειρήνες στρίγγλιζαν παντοΰ μικρές μά καί μεγάλες 
κι' οί συμπολίτες έτρεχαν γιά νά κρυφτοΰνε πρώτοι s

στό πιό πλησίον μέρος 
σέ κάποιο καταφύγιον, στό σπίτι κι’ όπσυδήποτε 
K t ’ άμέριμνος έγύρΙζε στούς δρόμους ό.,.Φαλιέρος 
γιατί δέν... άκουσε σχεδόν, άλλ’ οϋτε κι’ είδε...τ ί π ο τ ε.

★
’Από προχθές έδράχνιασε τό Ποζελλάκι πάλι
καί τοΰ Μακέδου . τοϋ φτωχοΰ ξανά τό στήθος πάλλει
διότι τά δραχνιάσματα έκεΐνα τά συχνά
νά βλέπη, τόν κατάντησαν τό βράχνιασμα.,.δ ρ α χ ν ν

★
"Οθεν άντίρρησιν καμμιάν κανένας μας δέν θέλει 
πώς έχει τώρα δίκαιον σ' άφάνταστον δαθμόν 
έφ δσον... κλείνει διαρκώς ό λάρυγξ της Ποζέλλι 
καί τής Κορίνθου τρομερά, θυμίζει τόν.,.Ί α β ρ ό ν .

★
*Η Δημητρίου πού μετρά στά δάχτυλα τά θύματα 
καί τίς πρωταγωνίστριες τίς δάζει κάτω σκάλες 
κάνει κατ’ οίκον κατ’ αύτάς κι' ’Εγγλέζικα μαθήματα 
δι' δ και χρησιμοποιεί τρεΐς τέσσαρι*; δασκάλες.

★
Κ ι’ ϊσως νά κάνη προσεχώς τό σπίτι της σχολή 
νά μάθη νά μιλά φαρσί, νά γράφη νά διαδάζη 
ώστε γιά κάθε ζήτημα πού τήνάπασχολεΐ
■«ά προσκαλή τόν,.,Τ σ ά μ π ε ρ λ α ι ν  νά τής τα.,.συμδιδάζη !

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ  '

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΤΟΣΚΑΝΙΝΙ
— Σέ μιά άπό τις τελευταίες τοΟχαν πρωτοχαρίσει — κι' αύτό 

περιοδείες τοΰ Τοσκανίνι στήν έδώ,—καί τοΰ δίνει ένα ρολόι ί- 
Άμερική, οΐ μουσικοί τής όρχή- δίου μεγέθους μέ τ’ άλλο, άλλά 
στρας τοΰ χάρισαν ένα ρολόϊ τήν

ΤΟ ΞΕΝΟ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΝΤΡΟΓΥΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ..
ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΥ0ΥΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

'Απόψε δίνουν στό θέατρο «Λου- γδ στό κοινό καμαρίνι τους. I ιά

μέιρα πού θά κάναν τήν πρώτη 
δοκιμή.

Ό  Τοσκανίνι, δμως, είναι πολύ 
νευρικός, Ιδιαιτέρως δταν γίνων- 
ται λάθη στίς δοκιμές. ’Έ χε ι δέ 
ιτή μανία άμα τά λάθη έπαναλη- 
φθοΰν νά πετάη κατά γής δ,τι έ
χει στά χέρια του. Είχε λοιπόν 
ήδη πετάξει τήν μπαγκέτα του, 
o t o c v  σκέφθηκε δτι έχει κι’ ένα 
ρολόι στήν τσέπη, πού είρήσθω 
έν παρόδω ήταν μεγάλης άξίας.

Δέν χάνει λοιπόν καιρό καί μιά 
καί δυό τό πετάει κι’ οιύτό. Ο Ι 
μουσικοί δέν είπαν τίποτα. Άλλά 
τήν τελευταία μέρα, πού θάφευγε 
ό Τοσκανίνι, τόν πλησίασε ένας 
άπό τούς πιό ήλικιωμένους μουσι
κούς καί δίνοντάς του δυό ρολό- 
για τοΰ είπε :

— Μαέστρο αύτό γιά τήν τσέ
πη,— καί τοΰ έπιστρέφει άκριβώς 
ένα δμοιο ρολόϊ σάν κι' αυτό πού

πολύ κατωτέρας 
τίς.... πρόβες.

άξίας — γιά

"Ενα  άλλο χαριτωμένο ανέκδο
το τοΰ Τοσκανίνι μέ τόν Λεονκα- 
βάλλο, τόν βιολοντσελίστα τής 
«Σκάλας τοΰ Μιλάνου» καί ξά
δερφο τοΰ μεγάλου σκηνοθέτη 
καί μαέστρου.

Ό  Λεονκαβάλλο — πού τό δνο
μά του μεταφρασμένο 'Ελληνικά 
σημαίνει — Λέων καί ’Άλογο — 
εκανε συνεχή λάθη ό δέ Τοσκα
νίνι άναγκαζόταν συνεχώς να τοΰ 
κάνη παρατηρήσεις.

Ό  καημένος 6 Λεονκαβάλλο ά
κουσε μιά, άκουσε δυό, σηκώνε
ται άπάνω καί τοΰ λέει:

— Μαέστρο μήν ξεχνάτε δτι μέ 
λένε Λεονκαβάλλο.

— Σείς δέν εΐσαστε οϋτε Λιον
τ ά ρ ι  (Λεόν) οϋτε άλογο (καβάλ- 
λο), άλλά... γοΛδοΰρι (....).

τέτσια - Φολί» τήν πρεμιέρα τοΰ 
έργου τοΰ διάσημου “ Ελληνος δρα
ματικού συγγραφέως Χριστοφόρου 
Μορταδέλλου «“ Οταν μιλήση ή 
καρδιά». Τούς δύο πρωταγωνιστάς 
τοΰ έ'ργου θά ύπεδύοντο τό ζεΰγος 
Μαλιτούρ πού δέν ήταν πολύς και
ρός πού είχαν πάρει τό δίπλωμά 
τους άπό τήν Δραματική Σχολή.

Ό  Άδόλψος Μαλιτούρ, ό πρωτα
γωνιστής, ήταν ψηλός, κομψός, συμ 
παθητικός καί ή γυναίκα του Χρι
στίνα ήταν ξανθή, ψηλή, χαριτωμέ
νη. Πολλές φορές ό κόσμος πού 
τούς έδλεπε, έλεγε: «Αύτό τό ζευ
γαράκι εΐνε ή ζωντανή εικόνα τής 
εύτυχίαςI»

"Αν τό ζεΰγος Μαλιτούρ φαινό- 
τοcv ένωμένο σάν τήν Δάφνη καί 
τόν Χλόη στίς έξωτερικές τους έμ- 
ψανισεις καί στά μάτια τοΰ κοι
νού, στήν ιδιωτική τους συζυγική 
ζωή ήταν εξωφρενικό. Τό σπιτικό 
τους ήτοτν σωστή κόλασι πού οϋτε 
ό Δάντης δέν μπόρεσε νά μας πα- 
ρουσιάση στόν «"Αδη» του.

Ή  άσυμφωνία τών χαρακτήρων, 
τά πείσμα τοΰ καθενός χωριστά 
καί τών δυό μαζί, ό έγωϊσμός, ή 
παρεξήγησις. καί ή ζήλεια προκα- 
λοΰσαν συχνά δίαιες σκηνές πού 
ώς έπακολούθημα είχαν τό ξύλο, 
τό μαλλιοτράδηγμα καί τό άτε. 
λείωτο βρισίδι. Πότε ή Δάφνη μαύ
ριζε άπ’ τίς μπουνιές τό μάτι τοΰ 
Χλόη καί πότε ό Χλόης ζωγράφι
ζε μέ γρατσουνιές τά μοΰτρα τής 
Δάφνης...

Μά γιά δλο τόν κόσμο — έκτός 
δέδαια άπό τόν διηγηματογράφο 
μας — πού δέν γνώριζε τήν Ιδιωτι
κή ζωή τοϋ καλλιτεχνικού ζεύγους 
Μαλιτούρ, ήτοα/ πάντοτε τό ευτυχι
σμένο καί χαρούμενο ζευγάρι I

ποιό λόγο; Γιά τό τίποτε... Τό ψυλ- 
λοπήδημαI

Σιό έργον πού παριστάν?το γιά 
π; ώτη φορά ό 'Αδόλψος έπαιζε τό 
ρόλο τοΰ άρραδωνιασμένου κι’ ή δ

ουν σάν γλυκό δνειρο τήν ψυχή.... 
(Χαμηλοφώνως): Παληάνθρωπε... 
Γ  καμήλα I . . .

Ό  άρραδωνιαστικός. — Είμαι τό 
σο συγκινημένος πού ήλθατε, δε
σποινίς, πού τά χείλη μου δέν μπο-

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ
Κάποιο πρωί τοθ «ΛυρικοΟ» τ’ άρσενικά τά μέλη 

μέ άλλους λόγους ήτοι,
Κοκκίνης μετά τών Μακρή, Σταυρίδη κ<χή Μανέλλ\ 

καί τοΰ Μεσολογγίτη 
στόν δρόμο τους συνήντη σαν τόν ’Α μπελά τόν Γιάννη 

πού πήγαινε σιργιάνι 
μετά της «κατσαρίδος» του, τής κούρσας τής μικρής του, 
πού τρέχει πάντα στήν ξηρά μονάχα μέ.,.πουνέντε 
Καί πρό πολλοΰ τής έδωσαν τόν τίτλον τής άχρηστου 
καί νά σταθή τοΰ φώναξαν μέ μιά φωνή κι’ οι πέντε.

★
Πλήν οϋτος έπροτίμησε νά κάνη τόν κουφό.

Έφ ' ώ
δτοτν σέ λίγο βρήκανε τήν κούρσα του νά μένη 
λίγο πιό πάνω τών «Δελφών» έγκαταλελειμμένη 
μιά πράξη σοφιστήκανε πραγμοοηκά μπαμπέσσσ 
καί,.,τσουλητή τήν πήγοτνε σ' ένα στενάκι μέσα, 
όπού καί τήν παράτησαν σ' ενα τοΰ δρόμου ρέμα 
διά νά συνεχίσουνε τόν δρόμο τους ήρέμα.

★
Τοιουτοτρόπως έδαλοτν σέ τρομερό μπελά 

τόν δόλιον Ά  μπελά 
πού μ’ έρευνες πολύωρες, άλλά καί δυσκολίαν 
τ ή ς  κούρσας του κοττώρθωσε νά λύση τό μυστήριον 
κι’ δπως μάς πληροφόρησοτν, τήν επομένην λίαν 
τσουλώντας τήν έπήγε|νε είς τό.,.ά π ο λ υ μ α ν τ ή ρ ι ο ν

Γ. θ - ς

ΟΙ θεοτές κρεμόντουσαν άπό τά χείλη τοΰ ήθοποιοΰ 

μορφή Χριστίνα τής άρραδωνιασμέ- ροΰν νά προφέρουν τό γλυκό σας

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑ
"Ενας παραγγελιοδόχος εΐχε 

μιά γυναίκα πολύ άσχημη. Τήν 
έπαιρνε δέ μαζί του άπό πόλι σέ 
πόλι, άπό χωριό σέ χωριό, χωρίς 
νά τήν άφήση ένα λεπτό. Όπόταν 
μιά μέρα οί πελάτες του άναγ- 
κάστηκαν νά τόν ρωτήσουν:

— Μά. γιατί παίρνεις μαζί σου 
δπου πάς μιά γυναίκα τόσο ά-
σχημη;

— Δέν καταλάδοπτε άκόμα δτι 
χάρις σ’ αύτή τή μέθοδο, δέν έχω 
ποτέ άνάγκη οϋτε νά τήν άγκα- 
λιάσω, γιά νά τήν άποχαιρετήσω, 
οϋτε νά τής πώ καλημέρα στήν έ
πιστροφή μου.

**
Μιά μέρα, νευριασμένος ό Μερ-

ΓΙρίν δγοΰν στή σκηνή, τό ζευ
γαράκι εΐχε^ένα τρικούδεοτο καυ-
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

τά χρόνια.
— Τί γίνεσαι; ρωτάει ό ένας 

τους.
— Είμαι, συνεταίρος μ' ένα 

Τραπεζίτη, άπαντάει αύτός. Αύ
τός έχει τά λεπτά κι’ έγώ τήν 
πείρα.

— "Ωστε έχει μιά περίφημη θέ
ση.

— ’Ώ  I δλα γκρεμίστηκοΛ', έ
δώ καί λίγες έβδομάδες.

Γιατί σήμερα ό συνεταιρισμός 
μας δέν έχει πιά λόγο ύπάρ- 
ξεως.

— Πώς;
— Γιατί τώρα έχει αύτός τήν 

πείρα καί έγώ τά λεπτά.

ράν, χαστούκισε τόν ουνεταϊρο

ζ  ·»«*<
Μερράν νά πληρώση 100 φράγκα! ν“ ντας ^  τ<* τέσσερα στήν κά- 
πρόστιμο. ι μαρά του, βρήκε ένα νόμισμα τών

Ο Μερράν, τότε, βγάζει τόπορ· 10 δραχμών καί τό κατάπιε πρίν 
τοφόλι του, καί· δίνει 2 έκατό- j προφτάση ή γκουβερνάντα του νά 
φραγκα. j Τ̂ ν έμποδίση.

νης, τής άθώας καί εύγενικής κό
ρης πού προορίζετο νά γίνη γυναί
κα τοΰ μαρκησίου.

Ή  αύλαία σηκώνεται. Ό  Ά6όλ· 
φος είνε μόνος στή σκηνή. Μόλις 
είχαν ξεκοκκινίσει τά μάτια του ά
πό τόν θυμό καί τόν καυγά μέ τή 
γυναίκα του. Οί θεαταΐ, ένδιαφερό 
μενοι μόνον δι^ τήν τέχνη, κρεμόν- 
τουσαν άπό τά χείλη τοΰ ήθοποιοΰ 
πού τούς ήτ<χν τόσο άγαπητός. Κά 
νετε καί σείς άναγνώσται μου δ,τι 
καί α’;τοί. άκοΰστε τόν παρακάτω 
θαυμάσιο διάλογο·

Ό  άρραδωνιαστικός. — Τέλος 
πάντων έφθασε ή στιγμή πού θά 
μπορώ νά δρίσκωμε κοντά στό ά- 
γαπημένο μου πρόσωπο μόνος, χω
ρίς νά περικυκλώνωμαι άπό μάρτυ
ρας τής άγάπη ς μου... (Μέ χαμη
λή φωνή πού δέν άκουγόταν άπ’ τό 
κοινό). θά σοΰ σπάσω τά μοΰτρα 
σου, παληοκατσίκα πού πάλι μέ 
σύγχυσες... (Δυνατά): Ναί, θά τής 
έκμυστηρευθώ τήν άφοσίωσί μου 
καί μ’ ένα .φίλι>ν -χ στά παρθενικά 
της'* χείλη θά έπισφραγίσω τήν ά
γάπη μου·.. (Μέ χαμηλή φωνή) : 
Μετάνοιωσα πού δέν τής έδωσα 
μιά κλωτσιά στά νεφρά νά τήν με- 
σοκόψω... (Δυνατά): ’ Ιδού, έρχε
ται ή βασίλισσα τών όνείρων μου... 
(Χαμηλοφώνως) : Νά χαθής συχα- 
μένη...

(Ή  άρραδωνιασμένη εισέρχεται 
στήν σκηνή άπό τήν πλαγία θύρα. 
Εΐνε λίγο χλωμή καί φαίνεται συγ
χυσμένη. Οί θεαταΐ τεντώνουν τό 
λαιμό τους γιά νά θαυμάσουν κα
λύτερα τό χαριτωμένο αύτό πλ«- 
σματάκι).

Ό  άρραδωνιαστικός (πλησιάζον
τας αύτήν): Ά· δεσποινίς! σας εύ-

Μά γιατί πληρώνετε 200 ί Ειδοποιούν λοιπόν τόν πατέρα | χαριστώ πού ήλθατε... Αύτή εΐνε ή
φράγκα, τόν ρωτάει ό δικαστής.) του, ένα πολύ πλούσιο Τραπεζίτη 
Ή  τιμωρία σας δέν εΐναι παρά ί  Μετά άπ6 λίγες ώρες, έκείνος 
γιά 100 μόνο. J στέλνει νά'φωνάξουν τόν γιατρό.

— ’Επιτρέψατέ μου, νά πληρώ-1 — ’Έπρεπε κύριέ μου τοΰ λέει
σω άπό πρίν τό χαστοΰκι πού θά ί αύτός νά μ’ είχατε ειδοποιήσει 
έπακολουθήση. j πολύ πιό πρίν.

**« ] — 'Έχετε δίκηο γιατρέ μου,
Δυό παληοί φίλοι Σκωτζέζοι άλλά δέν ήθελα νά νομίσουν ότι 

ξανασυναντώνται μετά άπό άρκε-! έχω τόση άνάγκη.

ευτυχέστερη στιγμή τής ζωής μου. 
(Χαμηλοφώνως) : θά προτιμούσα 
νά σ’ έδλεπα στό νεκροταφείο 
στό σφ'αγείο...

Ή  άρραδωνιασμένη (κοκκινίζου 
σα) : Πίστεψε με, άγαπητέ κύριε, 
δτι αύτά τά λόγια σου μοΰ χαϊδεύ-

δνομα... (Χαμηλοφώνως) : "Ετσι 
μοϋρχεται νά σέ πνίξω, καρακά- 
ξα .. . .

*Η άρραδωνιασμένη— Κι’ έμένα 
τόση εΐνε ή συγκίνησι μου πού δέν 
τολμώ νά σάς δώ κατάμματα... 
(Χαμηλοφώνως) : Σέ συχαίνομαι, 
δλάκα, σάν τΙς άμαρτίες μου...

Ό  άρραδωνιασμέ νος (έρωτι· 
κώς).- Εύτυχισμένες ήμέρες μάς 
περιμένουν, άγάπη μου.·. Μπορώ 
νά σάς προσφέρω αύτά τά λουλού
δια;____

Ή  άρραδωνιασμένη (χαμηλοφώ
νως) : Πέταξέ τα στά σκουπίδια 
τά λουλούδια σου...

Κι’ αύτός ό διάλογος έξηκολού- 
θησε γιά λίγο άκόμα χρονικό διά
στημα καί ή παράστασις πήγαινε 
πρίμα παρ' δλες τίς μισοψιθυρι^πές 
βρισιές πού άντήλλασε τό άντρό- 
γΟνο.

Μά, ξαφνικά, στήν έναρξι τοΰ 
πιό παθητυκοΰ διαλόγου τών έρω- 
τευμένων άρραβωνιασμένων τά 
πράγματα ά λ λ α ξα ν .

Καί ό Άδόλφος καί ή Χριστίνα 
τόσο είχαν έξερεθισθή, ώστε νά 
μήν έχουν έπίγνωσι τοΰ τί κάνουν 
καί ξεχνώντας δτι βρίσκονται μπρο 
στά στό κοινόν άρχίζουν δυνατά τό 
ύδρεολόγιό τους...

Άδόλφος. — Σέ συχάθηκα τόσο. 
άγελάδα, ώστε δέν μοΰ κάνει έν- 
τύπωσι κι’ άν σέ δώ κρεμασμένη...

Χριστίνα (άπαντώσα στόν Ιδιο 
τόνο) : Είσαι γιά τό φρενοκομείο, 
τσαρλατάνε...

Όλόκληρη ή σάλα τοΰ θεάτρου 
άκουσε αύτά τά λόγια, πού καθώς 
καταλαβαίνετε. δέν ύπήρχαν στό 
κείμενο τοθ έργου τοϋ καϋμένου 
Μορταδέλλου. Ή  έκπληξις ύπήρξε 
μεγάλη τόσο στήν πλατεία δσο καί 
στά θεωρεία καί στό ύπερώο.

Γιά νά σταματήση ό καυγάς κα- 
τέβααχν γρήγορα τήν αύλία. Οι 
θεαταΐ νόμισαν πώς παρεφρόνησαν 
ξαφνικά οί δυό άγαπημένοι τους ή
θοποιοί κι’ έτρεξαν δλοι στό ταμείο 

ή έξαργυρώσουν τά εισιτήριά τους. 
Ποτέ σέ θέατρο δέν συνέβη παρό
μοιο σκάνδαλο...

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2.400 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΝ 
ΗΘΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΝ

Ιά οσα ηκουσαν ή δυστυχισμένες ϋφος καί καμώματα πού Επαιρνες
ή γυναίκες άπό τούς θεατρικούς 
συγγραφείς καί ποιητάς τής τότε έ
ποχής οϋτε λέγονται, οϋτε περι- 
γράφονται. "Ας άφήσωμεν τόν Ευ
ριπίδη πού τάς έπέρασε γενεάς δε- 
κατέσσαρας άπό τήν γενεάν τής 
Φαίδρας μέχρι τής γενεάς τής Ε 
λένης. Έ ν  τούτοις... Ό  Σοφοκλής 
είπε κάποτε περί τοΰ Εύριπίδου:

— «Αύτά δλα γιά τήν γυναίκα 
τά λέει μονάχα στό θέατρο. "Οχι 
δμως καί μέσα στήν κάμαρά τ ^ !»

Δέν εΐχε άδικο ό άνθρωπος. ΕΓνε 
πααίγνωστον δτι ό «μισογύνης» 
ποιητής παντρεύτηκε δυό φορές.* * »

Ό  Φιλόξενος πάλι, ποιητής διθυ
ράμβων πολύ τής μόδας τότε, τάς 
παρουσίαζε καί αύτός είς τό θέα
τρον «φαύλας» έν άντιθέσει πρός 
τόν Σοφοκλή πού τάς παρουσίαζε 
«χρηστός». “ Οταν τοΰ έζητήθη ή 
σχετική έξήγησις: Γιατί χρυσέ μου 
Φιλόξενε έσύ τάς παρουσιάζεις πάΐ' 
τα «τοιαύτας» ό ποιητής άπήντησε·

— Έδώ ύπάρχει κάποια διαΟορά 
πού πρέπει νά τήν προσέξετε: Ό
Σοφοκλής παρουσιάζει τίς γυναί

κες δπως θά έπρεπε νά ήναι, ένω
έγώ, δπως εΐνε πραγματικώς.* * *

Ό  δραματικός ήθοποιός Καλλιπ- 
πίδης, έξοχότης δ'ά ιρανικούς ρό
λους—-αύτός καί άν τό παραξύλω- 
σε—κάθε ρόλον γυναικός εις τάς 
τραγωδίας τόν ένεφάνιζε μέ τέτοιο

τήν κάθε ήρωΐδα γιά γυναίκα έλα; 
φρών ήθών καί «δέν συμμαζεύται». 
"Ισως νά τό έκαμε αύτό γιά λό
γους έντυπωσιακούς, διότι ο συνά
δελφός του Μυνίσκος τόν είχε χα
ρακτηρίσει «ύπερβάλλοντα πίθη
κον» μπαλαφάραν δηλ. δπως θά έ-
λέγαμεν έπί τό άκαδημαϊκώτερον.* * *

Ό  'Αριστοφάνης είχε τό άτύχημα 
ν* ήναι φαλακρός εις δαθμόν ώστε 
νά μήν έχη ήσυχία άπό τά πειρά
γματα τοΰ ένός καί τοΰ άλλου ό- 
λόγυρά του. Τό όμολογεί καί ό Ι
διος είς τήν «Ειρήνην» του:

“Υστερ’ άπ’ τή παράσταση 
στό δείπνο τό τιμητικό, 
σέ κάθε κύκλο φιλικό,' 
θάναι ώραΐο, τά φαγιά 
σάν φέρνουν καί τά φροΰτα, 
νά λέν «Στό φαλακρό κι’ αύτά1» 
«Στό φαλακρό καί τοΰτα!»
Ηίς κάποιο άλλο έργον του μά- 

λιστα, βγήκε καί ό Ιδιος έπι σκη- 
νής, με τήν διαφοράν δτι.,.έφόρεσε 
έπίτηδες περρούκα.

Έχουν σωθη άκόμη καί ot σχε
τικοί στίχοι μέσα είς τούς όποιους 
τό δικαιολογεί μέ τό συνηθισμένο 
του χιούμορ:
Έγώ, γιά νά μή φθ5θ' ή κοοοΓδία 

(στ’ <3κοα 
κάθισα  μιά π ερρ ο ύ κα  πάνω  στή φα- 

ίλάκοα.
(Άπό τή συλλογή ΛΑ ΙΛ ΙΟΥ ΚΑ- 

ΡΑ Κ Α Σ Η ).
'» '1 · "· ΙΙ* ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ · ΙΙ· ι ι· ι ι·| ι· ι ι· ι ι· ι, ΙΒ Ιβι-|ΙΒΙ|Β||Β||1||||1||Β1|Β|
Μαλιτούρ διώχτηκε κακήν κακώς Κι’ ό νεαρός άρτίστας άρχισε μέ
άπό τή διεύθυνσι τοΰ θεάτρου «Λου 
τέτσια Φολί». Ό  Άδόλφος καί ή 
Χριστίνα γύρισαν στό σπίτι τους 
μέ κατεδασμένα αύτιά κι’ άμίλη- 
το.. Καταλάβαιναν πώς κατεστρά- 
φη πιά γιά πάντα ή καρριέρα τους. 
Κι' έπειτα τό ρεζιλίκι καί τά λόγια 
τοΰ κόσμου. ’Ήτοα/ τρομερό!...

Τώρα καί οί δυό κλαΐνε άπαρη- 
γόρητα.

-Εΐνε λάθος σου, τέλος είπε, μέ 
γλυκειά φωνή ή Χριστίνα στόν άν
τρα της.

—Δέν έχω καμμιά δρεξι νά ξα
ναρχίσομε τούς κοαιγάδες, άπήντη
σε μέ ήσυχη φωνή ό Άδόλφος.

Κι' έξηκολούθησε μέ μειδίαμα :
— θέλεις νά έπαναλάδωμε γιά 

τόν έαυτό μας τήν πρώτη σκηνή 
τοΰ έργου «“Οταν μιλήση ή καρ
διά» ;

—Καλά, μά πού δέν έχομε τό χει
ρόγραφο
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γλυκεία φωνή ν’ άπαγγέλη σάν νά 
βρισκόταν στό θέατρο :

Αδόλφος. — “ A  I δεσποινίς, σάς 
εύχαριστώ πού ήλθατε... Αύτή εΐνε 
ή ευτυχέστερη στιγμή τής ζωής 
μου... (Χαμηλοφώνως): Σ ’ άγαπώ, 
κακιά·..

Χριστίνα.— Πίστεψέ με, άγοπτητέ 
κύριε, δτι αύτά τά λόγια σου μοΰ 
χαϊδεύουν σάν γλυικό δνειρο τήν 
ψυχή... (Χαμηλοφώνως): Σέ λα
τρεύω, κακέ...

Δέν εΐχοα· πιά τή δύναμι νά έξα- 
κολουθήσουν, τά μάτια τους γιόμι- 
σαν δακρυα κΓ ό ένας έπεσε στήν 
άγκαλιά τοΰ άλλου.

Τό κοινόν πού δέν βαστάει ποτέ 
■"’da καί οί έφημερίδες πού δέν 

εΐνε δήμιοι τούς συγχώρεσαν.
Σήμερα κι’ οί δυό τους ντεμπου- 

τάρουν στήν «Γαλλική Κωμωδία» 
καί τό θέοττρο εΐνε άσφυκτικά γε
μάτο άπό κόσμο..

ΤΡ ΙΣΤΑ Ν  Μ ΠΕΡΝΑΡ
 ...........  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ..........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ! ............. ....................m i l l ......... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·

-θά δοΰμε πώς θά τά καταψέ- 
Καθώς καταλαβαίνετε, τό ζεΰγος ρωμε.

Ο Ι Ν Ε Ε Σ  Τ Α ΙΝ ΙΕ Σ

Ή  «Ήμέρα Ανατέλλει» εινε ό 
τίτλος τής νέας Γαλλικής ταινίας 
τοϋ Ζάκ Πρεβέ, ή όποία διακρίνε 
ται γιά τήν άντίθεσι τών διαλό
γων πού εΐνε κάποτε πολλοί αυ
στηροί καί κάποτε φιλολογικοί, 
τήν ξεχωριστά έντυπωσιακή μου
σική της, ό όποία όφείλεται στόν 
Μαυρίκιο Ζενμπέρ καΐ τήν αρι
στοτεχνική, άξιοθαύμαστη σκηνο 
θεσία τοϋ Μαραέλ Καρνέ. Σ ’ αύ
τή τήν ταινία πρωταγωνιστούν οΐ 
Ζάν Γκαρμπέν στό ρόλο τοθ έρ- 
γάτου, ό Ζύλ Μπερρύ, ώς γυμνα
στής σκύλων, πολυτεχνίτης καί 
γυναικοθήρας καΐ ή Ζακελίν Λω- 
ρεά τό θΰμα τοΰ γυμναστοΰ τών 
σκύλων.

«Ο Θ Ε ΙΟ Σ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡ-
Μ Α Ν Δ ΙΑ »  ή νέα αύτή ταινία τοΰ 
Ζάν Ντρεβίλ, άν καί δέν έχει αε- 
γάλη πρωτοτυπία εΐνε γεμάτη ά
πό χαριτωμένα κωμικά καί αι
σθηματικά έπεισόδια. Κα1 j  τώ- 
τή τήν ταινία ό γνωστός Ζύλ 
Μπερρύ, ώς ύπί|ρέτης-γρα..ιματ'.- 
κός, σωφέρ, άρι ττοκράτης βρίσκε 
ται στό στοιχείο του.

Άπό τούς άλ-οιχ, ’ κ\>.\εστάς 
ξεχωρίζουν οΐ Ζανΐν Νταρόν, 6

Μαρσέλ Βαλλέν κλπ.
Ή  Αμερικανική ταινία «Ο! 

ΕΚ Τ Ο Σ  ΝΟΜΟΥ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο U> 
εΐνε φιαγμένοι σάν δλες τοΰ ίδι
ου είδους έπάνω στά παληά ά- 
χνάρια, μέ γκάγκστερ, κυνηγητό 
αστυνομικών αύτοκινήτων, πυρο
βολισμούς, φωνές, φασαρίες. Ε ΐ
νε άπό τίς έντυπωσιακές άπλές 
ταινίες χωρίς κοα/ένα άπολύτως 
σεβασμό στούς νόμους τής ψυχο
λογίας. 'Ο  Ούμπρέ Μπογκάρ στό 
ρόλο τυΰ άρχιγκάστερ δέν μας 
δίνει τίποτε νεώτερο άπό τίς άλ
λες σχετικές ταινίες του καί ή 
Καίη Φρανσίς στό ρόλο τής χει- 
ρουργοΰ ιατρού δέν ένθουσιάζει 
κι’ άφήνει άσυγκίνητο τό Κοινό 
άπό τότε πού διαρκώς σχεδόν παί 
ζε̂  σέ τέτοιο'; είδους ταινίες.

«Η ΣΥΖΥΓΟ Σ ΕΝ  ΚΙΝΔΥΝΩ» 
εινε ή νέα ’ Ιταλική ταινία τού 
Μάξουμου Νεφέλντ μέ πρωταγω- 
νιστάς Μαίρυ Γκλόρυ, τήν Λάου
ρα Σιλέρι, τήν Σάντρα Ραβέλ 
καί τόν Κάρολο Λομπάρντι. Τό 
έργο λεπτό κα1 καλογραμμένο 
μας δείχνει πώς ή γυναίκα πού 
θέλει νά μείνη πιστή στόν άντρα 
της ξεφεύγει άπό τίς έρωτικές 
δηλώσεις τοϋ αιωνίου φίλου πού

ί γιά ν’ άπαλλαγή άπ’ αύτόν δέχε 
j  ται τό ραντεβού του, μά τήν τε- 
j λευταΐα στιγμή στέλνει τήν κα
ί μαριέρα της στή θέσι της τήν ό- 
1 ποια στά τέλος άνακαλύπτει ό κα 
λός φίλος τοΰ άνδρός της γιατί 
εΐχε δώσει ραντεβού στόν χορό 
μετεμφιεσμένων τής όπερας.

«Ο Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  ΜΠΟΜΠΥ» εΐνε ό 
τίτλος τοΰ νέου έργου τών θεα
τρικών συγγραφέων Πιέρ Πώλ 
Φουρνιέ καί Άνρύ Ζιρπέν. Έ ν  άν 
•τιθέσει πρός τά προηγούμενα έρ
γα τους πού ·=ΐχαν μικρή έπιτυ
χία στό τελευταίο τους έργο τόν 
«Κύριο Μπόμπυ» πού παίχθηκε 
στό θέατρο «Μισέλ» έδειξαν ιό 
τί μπορεί νά κατορθώση ή ύπο
μονή καί ή έπιμονή ένός θεατρι
κού συγγραφέως. Γενικώς τό νέο 
έργο τους εΐνε εύχάριστο μέ γορ
γούς κτυπητούς αισθηματικούς 
διαλόγους καί ζωηρή σκηνική δρδ 
σι. Οΐ πρωταγωνισταί τοΰ Ού- 
γκέτ Ντυφλός καϊ Έδμόνδος Ρέξ 
έδειξαν δλα τά σκηνικά των χα
ρίσματα κι’ έπαιξαν μέ μεγάλο 
μπρίο.

—Διακόσιες κόπιες τής ταινίας 
«Μασοαλίώτης» άπεστάλησαν είς 
τήν Ρωσσίαν γιά νά παιχθοΰν σ’

δλες τίς πόλεις τής άπέραντης 
Εύρωπασιατικής Δημακρατίας. 
Σέ πολλούς κινηματογράφους τής 
Μόσχας προβάλλεται συγχρόνως 
αύτή ή ταινία τοΰ Ζάν Ρενουάρ. 
Μέχρι τοΰδε πολύ λίγες γαλλικές 
ταινίες παίχθηκαν στή Ρωσσία.

—Οί γερμανικές ταινίες σιγά- 
σιγά κατακτούν έδαφος στήν Ί  
σπαν ία.

—Ό  Ερρίκος Ζάκσεν έξηφανί- 
σθη άπό τό Παρίσι. Αδίκως οΐ 
φίλοι του τόν ζητοΰν. ’Άραγε έ
φυγε γιά κανένα μήνα γιά κά
ποιο περίχωρο τοΰ Παρισιοΰ γιά 
νά τελειώση τό σενάριο τ ή ς  ται 
νίας του «Λαίδη Πανάμ»; Ταινία 
πού θά τήν σκηνοθετήση ό ίδιος 
καί πού τό θέμα της έδανείσθη 
άπό τό περίφημο τραγοΰδι καί 
τό σταυροδρόμι τοΰ Αγίου Map 
τίνου.

—Ό  γνωστός δημοσιογράφος 
Ζάν Ζώρζ Όριόλ έδημοσίευσε ΰ- 
ϊγ6 τόν τίτλον «Σιωπή I Γυρίζουν» 
έν μεταφράσει σειράν ένδιαφέρον 
των κινηματογραφικών άρθρων 
όφειλομένων στήν πέννα δεκαέξη 
γνωστών κινηματογραφικών 
στάρ, οπως ό Λυονέλ Μπαρρυ- 
μόρ, ό Οϋντ Στρόμμπεργκ, ή 
Ναταλία Κάλμους, ό Κέντρικ 
Τίδδον, ό Χόβαρν κτλ.

«Ό Κύριος Είσαγγελεύς». ’Ε- 
τελείωσε πρό ολίγων ήμερών τό 
γύρισμα τής νέας δημιουργίας 
τοΰ Χάρρυ Μπώρ.

«Ό  κύριος Είσαγγελεύς» τόν 
όποιον μάς έδωσε άπό τής σκη
νής τοΰ «Ρέξ» μέ πραγματικήν 
έπιτυχίαν ή μεγάλη μας καλλιτέ- 
χνις Μαρίκα Κοτοπούλη κατά τήν 
παρελθοΰσαν χειμερινήν περίο
δον.

Είς τόν «Κύριον Εισαγγελέα» 
έκτός άπό τόν περίφημον Χάρρυ 
Μπώρ ό όποιος υποδύεται τόν ρό 
λον τοΰ Είσαγγελέως. πρωταγωνι 
στεΐ καί ό υιός τοΰ Χάρρυ Μπώρ 
έμφανίζεται διά πρώτην φοράν 
σέ πρωτεύοντα ρόλον ύπό τό καλ 

I λιτεχνικόν ψευδώνυμον Σέσιλ 
Γ κράν.

ΤΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ
Τό 18ον βραβείο τής Ρεναισσάνς 

(Αναγεννήσεως) πήρε ό πλοίαρ
χος Ρκνέρρ γιά τό ναυτικό ρο· 
τοΰμάντζο «Μόνος κυρίαρχος τοϋ 
καταστρώματος». Ό  Γκνέρρ πού 
πρό όλίγου άπεσύρθη άπό τό 
Γαλλικό ναυτ κό καί κατά τό Με
γάλο Πόλεμο ύπηρετοΰσε ώς κυ
βερνήτης υποβρυχίου, στό νέο 
βιβλίο μάς δίνει μιά ζωντανεμέ
νη εικόνα τής ζωής τών άνθρώ
πων πού ζοΰν στά βάθη τής θα
λάσσης κλεισμένοι στό σιδερέ

νιο περίβλημα τοϋ ύποβρυχίου.
Ό  ίδιος στόν πρόλογον τοΰ βι

βλίου του γράφει: Υπήρξα μάρ- 
τυς τόσων ναυτικών δραμάτων 
πού κατά διαφόρους καιρούς πε
ριέγραψα στά έργα μου, δπως 
στήν «Ανδρομέδα» καί σ’ άλλα, 
ώστε στό νέο μου έργο δέν θέλη
σα νά δώσω τό κακό τέλος αύτών 
τών άνθρώπων πού ζοΰν κλεισμέ
νοι μέσα στά ύποβρύχια, καΐ γ ι ’ 
αυτό άκριβώς τό λόγο τοΰ δίνω 
ένα τέλοςχαρούμενο-
Η ΤΕΧΝΗ

Στήν «Γκαλερί ΚονταμπεραΙν», 
δ γνωστός σχεδιαστής Καρζέν 
μάς παρουσιάζεται τώρα καί ώς 
περίφημος κολορίστ. Τό χρώμα 
του λεπτό, άβίαστο, ξεκούραστο 
σκορπίζει ένα παράξενο φώς στά 
έργα του. Οί αισθηματικές παρα
στάσεις του στό μαεστρικό χέρ ι 
του παίρνουν μιά συμβολική μορ- 
φή γιομάτη χάρι καί γοητεία.

Στήν «Γ καλερΐ Μπερκέ», ό
Κρισταν Καιγγιαρ έκθέτει μιά 
σειρά από «ίς «Μαροκινές φιγοΰ 
ρες» του, καθώς τήν όνομάζει, τίς 
όποιες ένεπνεύθη άπό τό ταξίδι 
του στήν Βόρειο ’Αφρική πού £*·

κανε. Στίς «Μαροκινές Φιγοΰρες» 
δίνει μιά έξωτική ώμορφιά πού 
πηγαίνει θαυμάσια μέ τίς παρα- 
δόστις, τά ήθη καί τό κλΐμα τών 
μερών έκείνων.

♦ * *
Στήν «Γκολερΐ Πιττιρέσκ», 6 

ζωγράφος καί αισθητικός Άντρέ 
Λότ μάς δίνει μιά σειρά άπό ά- 
κουαρέλλες κα1 σχεδιάσματα πού 
δλοι φέρουν τήν σφραγίδα τοϋ 
γόνιμου καί εύφάνσταστου πνεύ
ματός του καί τής πρωτότυπης 

ι άφθαστης δεξιοτεχνίας του. Ό  
j Λότ θεωρείται ώς ένας άπό τούς 
j καλύτερους σύγχρονους μαέ
στρους τοϋ χρώματος καΐ τοϋ 
σχεδίου.

Στήν «Γκαλερί Πιέρ», ό ’Ερρί
κος Λωράν, υάς δίνει μιά σειρά 
άπό άριστουργηματικές παραστά 
σεις έπάνω σέ πηλό. Σ ’ δ λ α '  τά 
^Κτΐ^ ^ ενα του διακρίνεται
ή νεωτεριστική προσπάθεια τής
γλυπτικής του χωρίς δμως μ’ αύ
τό ν’ άπομακούνεται άπ’ τούς αυ
στηρούς κλασσικούς κανόνες. Ε ΐ
νε σχεδόν ό μόνος πού ξέρει τό
σο καλα νά συνδυάζη τό κλασσι* 
κό μ.έ τ-ό μοντέρνο*


