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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΣΤΟ

Τα «Παρασκήνια» μ' Ιδιαίτερη χα 
ρά δημοσιεύουν τό άρθρο τοϋ 
καθηγητοΰ τής Μεοελληνικής 
φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο 
τής Γενεύης κ. Σαμουέλ Μπό- 
Μπα! γράφηκε επίτηδες 

γι' αύτά.
Ο κ. Μπό Μπαι είνε γνωστός

Άπολλιναρίου να βάλουν τό νέο 
κρασί τοΰ χριστιανικού λόγου 
στούς ποβλιούς άσκούς τής όμηρι- 
κής η τής εύριπιδικής στιχουρ 
Υίας. Ή προσπάθειά τους αύτή 

| μας δείχνει δμως τόσο Ισχυρή ή- 
ί ταν κι άπό τότε ή προσήλωση στά 
περασμένα καί πόσο άπαραίτητο

στήν 'Ελλάδα άπό τις έργα· j ήταν νά είσαχθοϋν «καινά δαιμό- 
σίες καί ιδιαίτερα άπό τίς τε- ! νια» στήν έλληνική διανόηση, 
λευταΐδς του συλλογές Δωδε- j Τέτοια «καινά δαιμόνια» £(}>tps 
νησιακών τραγουδιών πού έ- ! κι  ̂ κορυφαίος τών δυζαντινών 
ξέδωσε μέ τήν συνεργασία τής i ποιητών, ό Ρ ω μ α ν ό ς  ό 
κ. Μερλιέ. Μ ε λ ω δ ό ς. Αύτός οΰτε κάν

j "Ελληνας ήταν γεννήθηκε στην 
Ζωηρή συζήτηση άνοοκινήϋηκε ί "Εμεσα τής Συρίας' μερικοί μά· 

Τίλευτάΐα στήν Έ'λλάδα γιά τό ' λίστα τόν έχουν γιά Έδραιο που 
ζήτημα τής έλίληνικότη,τας στή άσπάστηκε τά χριστιανισμό. Δέν 
λογοτεχνία, στήν τέχνη, καί γένι- τόν δάραινοτν λοιπόν τά δεσμά 
κά σ' δλες τίς έκδηλώσεις τίς μιάς κακώς ένναουμένης παράδο- 
πνευματικές. Τήν καλύτερη άπάν- σης καί εφάρμοσε στήν έλληνική 
τη,ση σ' έκείνους ποϋ προποογανόί- [ γλώσσα τους κα-νόνες πού είχε δη- 
ζουν τήν άποκλειστική προσήλω- | μιουρ<γήσει ή συριακή θρησκευτι- 
ση σέ έλληνικά πρωτότυπα καί κή ποίηση ένός Βαριδησάνη ή> έ- 
άποκηρύττουν κάθε έπικοινωνία | νός Έφραίμ.
μέ τούς «Κσυτόφριχγκους», θά τήν ’Ά ν  προχωρήσωμε στήν έξέτα- 
έ5ινε μιά δστω καί γρήγορη έπι- | οή μας, θά συναντήσΌυμε τόν 
σκόπηση τής εξέλιξης τής έλληνι- j ά κ ρ ι τ ι κ ό κ ύ κ λ ο ,  μέ τίς 
κής μετ;-κλασσικής λοιγοτεχ-νίας. ; διάφορες παραλλαγές τοθ έπους 

Ένω ό άττίικισμός, πού στάθηκε τοΰ γραπτού καί τά λαμπρά άπο- 
τό πρώτο σοβαρό κρούσμα προγο- μεινάρια τού προφορικού, έπους, 
νοπληξίας στήν 'Ελλάδα, δέ μάς ι πού άπάρτιζαν τά άκριτι,κά τρα- 
άφησε κανένα σημαντικό Εργο, | ζούδια. Καί δίλη αύτή ή θαυμάσια 
βλέπουμε τή λογοτεχνία ν’ άνθίζη j ποιητική δημιουργία δέν εΐναι 
κάθε φορά πού τό έλλη,νικό πνεϋ-1 παρά ένα συγκέρασμα τ»ΰ έλλη- 
μα άναζωογονεϊται άπό τήν έπα-! νικοΰ καί τοϋ άραβικοΰ πολιτι- 
ψή μέ ξένους πολιτισμούς. | ομοΰ, δπου ύπερέχει άσφαλώς τό

χ Π ρώτη καί τρανή άπόδειξη ή ί- ' έλληνικό στοιχείο, μά πού, καθώς 
δια ή Κ α ι ν ή Δ ι α θ ή κ η ' ό  ϊδιος ό «Διγενής» εΐχε πατέρα 
πού σφραγίζει τή συμφιλίωση δχι j τόν άμηρά τής Συρίας, έτσι χρω- 
μόνο. τοΰ θ^οΰ μέ τήν άνθρω- j στάει κι έ,κείνη πολλά στό μπροΰ- 
πότητοε, παρά καί χοΰ έβρ,α'ίκοΰ μέ ί σκο αίμα τό άραδικό.
τον έλλη,νικό πολιτισιμό. "Αν τά 
ρο»υμε τά Ευαγγέλια κι άπό στε
νή φιλολογική άποψη, παραμέ
νουν ένα άπό τά λαμπρότερα μνη
μεία πού έχει νά έπιδείξη ή έλλη
νική γλώσσα. Καί δμως ή διδα
σκαλία τοΰ Χρίστου ήταν κάτι τό j ρα»

ΓΜ *  η ■ r , V  Η t> n A ·*·,·.

πνεΰμα, χόσο μάλιστα που καί σή
μερα τήν άρινοΰνται fy τήν ύποτι- 
μοΟν δσοι κόπτονται γιά τήν άπο- 
κλειστική έλληνικότητα τοΰ έλ- 
ληνισμοΰ.

'Αστεία μάς φαίνεται σήμερα ή 
προσπάθεια ένός Νόννου ή ένός

Ή έπαφή τοθ ‘Ελληνισμού μέ 
ιόν Δυτικό πολιτισμό δέ στάθηκε 
στήν άρχή τόσο εύεργετική, γιατί 
βέβαια κοπείς δέ θεωρεί άρ,ι- 
στουργηματικά μυθιστορήματα 
σάν τό «Φλώριο καί Πλατζιαφλώ- 

ή τό «Ίμπέριο καί Μαρ'γα-

τήν ποιητική άνθ*ση, τήν έΗτικολυ- 
ρική, πού σημειώθηκε στά φραγ- 
κοκρατούμενα νησιά σάν τή Ρόδο 
καί τήν Κύπρο έκείνη τήν έποχή, 
δέν μποροΰμε νά ποΰμε πώς έμει
νε άκαρπη ή έπικοινωνία τοΰ Ρω- 
( Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

ΤΟ -ΜΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ
ΤΟ Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Θ ’ Α Ν Ε Β Η  Σ Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Α Η
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ κ. Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ

* 0  συγγραφέας κ. θ .  Συναδι- 
νός δραστήριο καί ηγετικό ,στελε- 
χος τοϋ Έλληνικοΰ θεάτρου, είχε 
τήν καλωσύνη νά μοϋ πρρσφέρη 
τις στήλες τών «Παρασκηνίων» 
γιά νά γράψω σχετικά μέ τό έργο 
μου «Τό Μεράκι τοϋ "Αρχοντα», 
πού άνεβάζει τό θέοπρο Κοτοπού
λη. -Ένα νέο έλληνικό έργο, εΐναι 
πάντα μία ένδιαφέρουσα ύπόθεση 
καί μάλιστα τήν έποχή αυτή, πού 
ή θετική ένίοχυση τοϋ  ̂Κράτους, 
μηνάει μιά καινούργια άνοιξη στό 
θέατρό μας, πού στάθηκε πάντα 
βασικό Θεμέλιο τοϋ Έλληνικοΰ 
πολιτισμού. Γι’ αύτό καί ή προδιά
θεση τοΰ κοινοΰ μπό τούς συγ
γραφείς, πάνου στό τί δίνουν, χω
ρίς νά εΐναι αύτοδιαφήμιση, εΐναι 
αναγκαία γιά τήν άμοιβαία κατα
νόηση κοινοΰ καί συγγραφέων, κα
τανόηση άπαραίτητη γιά ένα θέα
τρο μέ άνώτερους έκπολιτιστικούς 
σκοπούς.

**
“ Ενας τσιγκούνης, εΐναι πρόσω- 

τγο λίγο πολύ άστεΐο, λίγο πολύ 
τραγικό. Αυτό τό πρόσωπο παρου
σιάζω οτό έργο μου, μέ τόν τύπο 
τοϋ Λάμπη Ιί.τρατή. Ώ ς τόσο, 
δέν πρόκειται γιά ένά τσιγκούνη 
στατικής, άς ποϋμε, μορφής. Αύτός 
εΐναι ένας παράγοντας ζωντοτνός, 
μέσα στό έμπόριο τής έπαρχίας 
του. μέ έντονη οικονομική δράστμ 
Γ  ι’ αύτό καί δέν κάνω μιάν άπλή 
«ανάλυση» τοΰ πάθους του, άντί
θετα, τόν τοποθετώ στό κέντρο 
μιδς πολύπλευρης δράσης, προσώ
πων πού έχουνε άμεση σχέση μέ 
τή ζωή του. Καί κείνο, που, κα
θώς νομίζω, δίνει ένα (Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον στήν προσωπικότητά 
του, μιά πρωτοτυπία, είναι πώς 
τόν αρπάζω σέ μιά κρίσιμη, στι
γμή τής «σταδιοδρομίας» του» Ή  
στιγμή αύτή, εΐναι κείνη πού, ϋ
στερα άπό τριάντα χρονώ δράση, 
τοΰ δημιουργεΐται μιά καινούργια 
πραγματικότητα, άπό τήν ακατα
μάχητη φύση τών προτ/μάτων. Εί
ναι υποχρεωμένος, ή ν’ άνοιγνωρί- 
ση αύτή τή νέα κατάσταση καί νά 
κράτηση τήν ψυχική του ισορρο
πία μέ τήν προσαρμογή, ή νά τήν 
πολεμική, χάνοντας καί τήν ισορ
ροπία του. Οί παράγοντες, πού 
τοϋ φέρνουν μιά νέα πραγματικό
τητα. προέρχονται, άλλοι άπό τόν 
έαυτό του, δπως, οί κόρες του κι’ 
ό γυιός του, πού μεγάλωσαν, χω
ρίς αύτός νά τό καταλάβη καί τοΰ 
δηλητηριάζουν τή ζωή μέ τούς έ
ρωτές τους καί τήν ύποχρέωσή 

του νά δώση προίκα στά κορίτσια 
κΓ άλλοι άπό τήν κοινωνία, πού

ναγωνισμός, πού τοΰ κάνει ή έ- 
ταιρία, μπλέκονται καί σχηματί
ζουν μιά μοναδική κατάσταση, 

•πού τόν μάχεται. Στήν κρίσιμη 
αύτή περίσταση, ό τύπος μου, έχει 
τήν ικανότητά νά σωθή άπό τήν 
οικονομική άποψη, άν συνθηκολο
γήσω μέ τήν έταιρία. Άρκεΐ νά 
δεχτή τήν άντιπ5ροσωπεία της, νά 
δουλεύπ αέ ποσοστά V ii  λογ.«ρια-

Κατηφόρηί

σμό της. Αύτός, δμως, είναι ένας 
τσιγκούνης, πού ό ιδεαλισμός τής 
φυλής, έχει έζιδανικέψει τό πάθος 
του. Πραγματικά, στήν κρίσιμη 
στιγμή, πού παίζει δλη του τή 
σταδιοδρομία, άποκαλύπτεται, πως 
μέσα του,, πλά'ί στόν τσιγκούνη, 
υπάρχει ό φιλόδοξος. Ό  άνθρω
πος αύτός, πού φαινότανε νά μή 
γνοιάζεται. παρά γιά τά λεφτά έ
χει ένα «μεράκι». Νά εΐναι «πρώ
τος» στόν τόπο, ν’ άκούγεται, νά 
διευθύνη. Τώρα. τοϋ ζητοϋν νά πάη 
δεύτερος, κάτι περισσότερο, νά 
δουλεύη γι’ άλλους, μέ «ποσοστά- 
κια». Εΐναι βέβαια λογικό νά δε
χτή τκαι σ’ αύτό τό σημείο χωρί
ζεται μέ τό γυιό του. Ά ν  δεχτή, 
αύτό είναι ή άναγνώριση τής νέας 
πραγματικότητας. Μά δχι Ε κ ε ί 
νος. άφοΰ δέν εΐναι πρώτος, προ
τιμάει νά πάη τελευταίος. ‘Ο ώρ- 
κισμένος αϋτός τσιγκούνης, προ
τιμάει νά τά χάση δλα σ’ ένα 
τρελλό συναγωνισμό. Δυστυχώς, 
'οί έρωτες τών παιδιών του, τοΰ 
κόβουν τά χέρια, τόν εξουθενώ
νουν. Δέ μπορεί νά συνεχίκη 
άγώνα. Άφίνοντας έλεΰθερο τό

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΠΡΠΤΑΙ

J  m i ivpizr
(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ - 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ (ΘΕΛΤΡΙΚΑΙ ΕΠΙ

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λ. ΜΑΚΕΔΟΥ)
Ένιαχι>μέν«$ μέ νέχ καλλιτε- 

χνικ* ζταχειχ (κυρία Κίύλα Γκι 
cu^έπε, κ. Ετυλιανβπβυλοξ, κ. 
ϊιμέαβυλος, κ. Πλατήξ, κ. Pcji- 
τα Pcjn, κ. ’Ά ννα  Φοΰλμζν) ο 
Siaoc; τών δεατρικών ειτιχειρπαί 
ων κ. Α. Μίΐνιεώου, eij τβ κομψβν 
3εατράκι της έίοΰ Γ ' Εεπτεμ£ρι 
ου «Λυρικόν» έόωκε την Πέμπτην 
τβ έράίυ τήν πρώτη τής νέχς έτ~ 
πιδεωρή^εοίξ τβΰ κ. Δημ. Γιαννβυ 
κάκη (μβυβική Παπαόβιτβύλβυ) 
«Ή αφχϊρχ γυρίζει» (5κηνβγρα- 
ψία τβΰ κ. 1. Άμιτελά, χβρβγρα
φία τβύ κ. I. Φλερύ).

Ή  νέα έπιδεώρποι;. <κατα την 
«ιτρώτην» τη?, μβιραίϋξ ήτβ... α
τελείωτη. Ή  πχρχαχχαχς όιήρκε- 
αεν Swj τά; τρεΐ; <:χε6βν τβ πρωΐ. 
'C  λβγβξ ήτβ βτι: Πρώτον είχε— 
ακο.-ιίμϋί — νβύμερα πβλύ περια- 
αβτερα άπβ βαα κανβνικά δάπρε- 
πε. Τβύτβ ίιά νά κβπβΰν μετά 
τήν «πρώτην» esa κατ’ αύτήν 5’ 
άπεόεικνύβντβ ώς βλιγώτερβν ε
πιτυχή... εΐ; τήν πράξιν. Καί δτι, 
ίεύτερβν, ιμβλβνότι ή παράτααι; 
τής παραοτάαεκς ήτβ πλέβν κα
ταφανώς ύπερδβλική (πβλλβί δεα 
ταί ήρχι^αν νά φεύγβυν όιά τβν 
φβδβν μή χάοβυν τά λεωφβρεϊα 
τι>ν) toi ήδβπβιβί καιί μετά τίς 
δύβ άκόμη δέν έννββΰσαν νά πα- 
ραιτηδβϋν ^.ανενβς άπβ τά μπίς 
τά βπβία τβΐς έ$ητβΰντβ άπβ τά 
χειρβκρβτήματα τβΰ κβινβϋ, έοτιο 
καί βταν ένίβτε τά χειρβκρβτήμα 
Τα αύτά ήααν μάλλβν άραιά.

‘Οπωαδήπβτε αύτβ τβ μειβνέκτη 
μα βΐνε μειβνάκτημα «πρώτης» 
περίπβυ κανβνικβν δι’ <>λας τάς 
έπιβεωρησιακάς πρώτας. Έπίσης 
καί τά π;:ρατηρη3έντα σχετικά 
τράκ μερικών εκτελεστών καί κά 
πβια «διακύμανοις» ή «κβιλιά» 
εις τήν δευτέραν πράξιν τβύ έρ
γου, βφειλβμένη εις τβ άναπβφεύ- 
κτως βχι τελείως «δεμένε» τβύ ά- 
νεδάβματβς. Πρόκειται περί πραγ

ν- λ ' ν,' -.-
νβνα καί μβιραίως Λίς βπωσδή- 
πβτε 6ιαστικές «πρώτες». Γ ι ’ «ύτβ 
άλλως τε είς βλα τβ μέρη τβύ κβ 
σμβυ αί κυρίως «πρώται» λέγβν- 
ται καί είνε βχι πρώται άλλά 
γενικαί ικαί αύταί δβκιμα!. Συμ- 
έαίνει μέ τά δεατρικά έργα δ,τι 
καί μέ τάς πρωτβεκδιδομένας ε
φημερίδας. Πραγματική «πρώτη» 
ένός νέου έργβυ καί πραγματικό 
πρώτβ — πβιβτικώς, — φύλλο νέ
ας έφημερίδβς, είνβ ή1., δεύτερη 
παράστασις τβΰ έργου καί τό δεύ 
τερβ χρβνβλβγικώς φύλλο τής ε
φημερίδες.

Διά τή «Σφαϊρα γυρίζει» αί πα 
ραπάνω παρατηρήσεις έχβυνΓ μβ- 
vrov' ’Ακαδημαϊκό λβγβ. Διβτι τά 
σχετικά μειβνεκτήματα 8ά έχβυν 
σίγβυρα λείΦει άπό τήν δευτέραν 
της παράστασιν.' ’Απομένει λοι
πόν νά γραφούν μερικές γραμμές 
διά τά πραγματικά, τά ουσιαστικά 
καί μόνιμα χαρακτηριστικά της.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Α Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Κνας ομιλβς ήδβπβιών τβύ Βασιλικού Φεάτρβυ μέ τβν Γενικόν' Διε υδυντήν τών Κρατικών ©εάτρων 
κ. hr Μπαστιάν είς τό μέσβν, φω τβγραφούμενος στήν πλατεία τού Θεάτρου τής Φραγκφβύρτης «Ρέ- 

μερσμπεργκ» βπβυ έπρβκειτβ νά παιχδΓι ή «Ήλέκτρα». 
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Τρεις ιστορικές μέρες 
γιά τό έ λ λ η ν ι κ ό  θέατρο

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  κ. Θ Α Ν Ο Υ  Κ Ω Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

*Η έν'αρξίς της είνε... στόν βύ- 
ρανό. Ό  Διογένης άπό ένα πλα
νήτην’ τά λέει έξ άπβστάσεως μέ 
τόν' Σωκράτη έπί τής Σελήνης· 
©έμα τής κβυέέντας ή Γή |καί τά 
χάλια της. 'C  «κυν ι̂κός» έλέπει 
στή Γη άνησυχίες έξ αίτιας κά
ποιου «διαδρόμου». Ό  «Σβφώτα- 
τβς» τρέμει 'δτι ένας καινούριες 
πόλεμος δά ξεκληρίση τήν άνδρω- 
πβτητα. Ό  ’Έρωτας (δίς Ντέντυ 
Φιλοσόφου) r.-ρβ?άλλων απρόοπτα 
πίσω άπό τήν' νέαν' περιστρεφβμέ 
νην είς τό μέσον της σκηνής άπα 
στράπτουσαν' και πελωρίαν υδρό
γειον, πληροφορεί τόν Κυν'ΐκόν 
καί τβν Σβφώτατεν έτι δέν ξέ
ρουν τί τβύς γίνεται μέ τβύς φό- 
£>βυς των'. "Οσο υπάρχει ό ’Έρωτας 
στή Γή άρκεΐ ‘<χ\ ένα ίευγάρι άν 
δρώπων διά ν'ά πρβληφδή ή έκμη- 
δένισις τβΰ άνδρωπίνβυ γένους. Τβ 
μπαλλέττβ έν συνεχεία άναλαμδά 
νει νά μάς πληροφβρήση χβρεύβν 
τας καί τραγουδώντας οτι «ή σφαΐ 
ρα γυρίζει». Σκηνικό πβλύ καλό, 
έκτέλεσις τό ϊδιο. μπαλλέτβ πα- 
ρβυσια^όμενβ άψογα.

Έπακβλουδεϊ ένα έξυπνο νβύ- 
μερβ «Σήματα γιά τβύς πε$βύς» 
(δίδες Ζ. Γκιουϊέππε, Γιβύξβέα, 
Σιμόπουλος, Πλατής) καί ένα 
σκέτς «Εξετάσεις νομικής» βπευ 
άν ό κ. Κβκκίν:,ς εμφανίζει άρι
στα τόν γνωστόν κωμικώτατον 
Φραντ$έθ/*Λ'Λ·. τύτβν τοΰ «Αιωνί
ου φβιτητβύ», ο κ. Μανέλλης είνε 
βχι όλιγώτερον καλός καδιιγητής 
έξεταστής. 'C  κ. Μανέλλης άλ
λως τε γενικά βπβυ ένεφανίαβη 
προεΜάλεσε τά ζωηρότατα χειρο
κροτήματα τβΰ ακροατηρίου καί 
είνε δίκαια βοον καί γενική ή ά- 
ναγνώρισις οτι ό καλός αύτός καλ 
λιτέχνης πρέπει νά βεωρήται πλέ 

i βν άπβτελών ένα άπό τά ώφελι- 
μώτερα στοιχεία τού έπιδεωρησια 
κοΰ μας δεάτρβυ. άσυγκρίτως πε
ρισσότερη· ώφέλιμβν άπό μερικά 
άρσενΗ'ά η δηλυκά «αστρα», τινά 

τον ! τών όποίων άλλως τε εινε λαμ-
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| λίτεχνικό έπιτελείο τού Ηασιλι- | μέ τό συν'αίσδημα πού γιόμι^ε δ- 
'Ιουνίου.— Ή  : κού, μά είνε πιό πβλύ ή δική μας ! λους άνεξαίεετα τοις ηδβποούς 

<ι Ηλέκτρα» καί ό « Αμλετ», όπως ψυχική κάδαρση καί δικαίωση μι- 
δά είν'ε πιά γν'ωστο στήν' Αθήνα j άς άδιάσπαστης πίστης στό έργο 
άπο τά επίσημα τηλεγραφήματα | πβύ υψώνει αέ γερά δεμέλια μιά 
τής γενικής διευδύνσεως τβΰ δεά ςοφή διεύδυνση καΐ μιά λεπταισδη
τρβυ, τής έλληνική: 
καί ελων έκείνων

ηρεα&είχς 
υ μέ άγωνία■ ' iw

τρίδα τό χαρμόσυνε \J.a — τό νεβ 
μιάς ελληνικής νίκης εις τβ έξω- 
τερικβ βπως τήν' έχαρακτήρισε ό 
Γενικός Διευθυντής κ. Κωστής 
Μπαστιάς — τά δυό αύτά έργα 
πβύ σάν έπιστέγασμα μιάς πβλύ- 
μβχδης έργασίας καί παράδοσης 
πβύ έφιαξε μέσα σέ λίγα χρόνια 
τβ Βασιλικό, διαλέχτηκαν γιά νά 
παιχδβΰν στά πιό μεγάλα ευρω
παϊκά κέντρα, έδόδηκαν στό Λβν- 
δϊν'ο καί ή έπιτυχία τβυς στάδηκε 
ιστορική. Δέν είνε μονάχα ολό
κληρος ό έπίσημβς άγγλικός Τύ
πος πβύ γέμισε μέ έξαιρετικές κ’ 
ένδβυσιώδεις κριτικές τίς στήλες 
τβυ γιά τίς δυό αύτές παραστάσεις 
πβύ ή έλληνική ψυχή έδωσε στήν 
’Οξφόρδη, στό Καΐμπριτ^ καί στό 
Λβνδϊνβ μ’ έναν παλμό άνείπωτης 
συγκίνησης μπρεστά στόν έδνικό 
σκβπό, πβύ έπιτελβΰσε, δέν είνε 
ή άκράτητη χαρά κι’ ό άμετρβς 
ένδβυσίΛσμός βσων' παρακολβύδη- 
σαν' αύτές τίς παραστάσεις πβύ 
χειροκρότησαν μέ άδβλη λαχτά
ρα τβύς ήδβπβιεύς κι’ βλβ τβ καλ-

τη σκπνβϊετικπ μπαγκέτα που με 
μιάν όμβιβγένεια στίς όργανωτι-

3ti;V -"V.'sj ’ λί,ς Λ,χ.Ζυχί:Γ' b'
πνευματικό ύπόδαδρο άξιβ τής 
κλασσικής Έλλάύας, διατρανώ- 
νβυν τήν έφάμιλλη μέ τά μεγάλα 
ευρωπαϊκά κράτη κβυλτβύρα τής 
σύγχρβνης Ελλάδας. Γιατί είνε 
νά δαυμά$η? καί νά ρτέκεσαι πε- 
ρήφανβς μπρβστά σ’ αύτή τήν ίσό 
έαδμη Αναγνώριση τήΐς κριτικής 
καί τβΰ διεδν’βΰς κειν’εΰ πεύ δλέ 
πει στό μεγαλείο μιάς παράστα
σης τό μεγαλείο τής Ελλάδας καί 
τό άγκαλιά^ει σάν δικό τβυ. Αύ
τό είν'ε νίκη. Αύτό είν'ε άπόδειξη 
τήςαίώνιας κι’ άκατάδλητης φο
ράς τής ελληνικής φυλής πού τεί 
νει πάντα πρός τίς άπώτατες κβ- 
ρυφές τής τέχνης μέ σεμνότητα, 
δέες καί μβχδο πβύ αύτός μονάχα 
στεφανώνει κάδε έσώτατη παρόρ 
μηση. Ό  έλληνικός αύτός 8ρη· 
σκευτισμός — μεταχειρίζομαι τού 
τη τή λέξη άντίς νά πώ πειδαρ- 
χία — είνε άπαύγασμα χρέους καί 
περιωπής, δόσιμο ψυχής καί κορ- 
μιεΰ. Γιατί τό συναίσδημα τβΰτε 
δάπαιρν'ε ό πιό οξύς παρατηρητής. 
53υν'αίσδημα συγκλονιστικό, ϊσο

_ in im m
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Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Θ ΕΑ
ΜΑΤΩΝ

Α ϊ εισπράξεις τοθ Φόρου Δη
μοσίων θεαμάτων καΐ Κέν
τρων Διασκεδάσεως καί Πο

λυτελείας ύπερέβησαν κατά τήν 
χρήσιν τοΰ έτους 1938—39 κατά 
26.836.824 Δρ. τίς εισπράξεις πού 
έπραγματοποιήθησαν κατά τήν 
χρήσιν 1932—1933. Δηλαδή ή -ί- 
πόδοσις τής φορολογίας τών δη
μοσίων θεαμάτων άνήλθεν άπό 27 
497.951 δραχ. τό 1932 είς 54.334. 
775 τό 1938. Δηλαδή έδιπλασιά- 
σθη μέσα σ’ έπτά χρόνια καί πα- 
ρουσίασεν αΰξησιν 15 έκατομμ. 
περίπου έν συγκρίσει μέ τήν χρή
σιν 1936-1937.

Κατά τήν Έκθεσιν τής 'Υπη
ρεσίας Φόρου Δημοσίων θεαμά
των πρός τό Ύπουργεϊον τών Οι
κονομικών ή αυξησις πού παρετη- 
ρήθη όφείλεται έν μέρει μέν στήν 
αΰξησιν τής φορολογίας γιά τή 
δημιουργία τών «Αρμάτων τοθ 
θέσπιδος» καΐ τοΰ «Λυρικοΰ θεά
τρου».

«Διαπιστοΰται δμως, δτι έκτός 
άπ’ αυτό ύπάρχουν «πραγματι
κά» αίτια, πού εΐνε: α) Ή  σταθε- 
ρώς κατ’ έτος παρατηρουμένη πύ- 
κνωσις τοΰ άριθμοΰ τών θεατών, 
όφειλομένη εις λόγους δημογρα
φ. κούς καί οικονομικούς, άλλά 
καί εις τό όγκούμενον ρεΰμα τών 
φίλων τοΰ κινηματογράφου τό 
προκαλούμενον έκ τών τεχνικών 
τελειοποιήσεων, β) Είς τόν χα
ρακτηρισμόν τών κέντρων «”Όα- 
σις» καΐ «ΠεΟκα» ώς δημοσίων 
θεαμάτων καΐ δχι κέντρων δια- 
σκεδάσεως καί είς τήν έπιβολήν 
εισιτηρίου είς τούς θαμώνας. γ ) 
Είς τήν παρακολούθησιν τών επο
πτών σ’ δλα τά στάδια τής έκτε» 
λέσεως τών καθηκόντων τους καί 
δ) Είς τόν πολλαπλασιασμόν τών 
χορευτών τών δημοσίων χορών».

Στήν περίπτωση μάλιστα αύτή 
παρατηρειται τό έξής περίεργο. 
"Οτι ένω οΐ χοροί του 1937—39 ή
σαν λιγώτεροι κατά 40 άπ’ αύ- 
T9HC; δόθησαν τό 1935- 36 ,κα\ 
κατά 52 άπ1 αύτοΰς τοϋ 1936 -37, 
τά εισιτήρια πού διετέθησοτν ήσαν 
άπό 16—26 χιλ. περισσότερα τήν 
τελευταία χορευτική περίοδο.

9
ΟΙ ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ

Ι δού, λοιπόν, δτι καί οΐ τζα
μπατζήδες τοΰ θεάτρου άποτε- 
λοΰν πλουτοφόρον πηγήν γιά 

τό έλληνικό δέατρο — πρώτη τ°  Δημόσιον Ταμειον.
«Ήλέκτρα», δεύτερη «Άμλετ» ά 1 _Στί'ν " Ε κ ®εση πού ή ύπηρεσία 
πόγευμα έράδυ καί τρίτη «Ήλέκ-ίτ^ν Δημοε’ίων θεαμάτων ύπέδαλε 
τρα» κατά τήν όπβία παρευρέδη ," ΙΙΒΙΙΒ1ι" ΜΒΙΙ·,ι·ιι·ι,* ιι·||·|··ιι·ιι*ιι·ιι*ι
καί ή A. Β . Υ. ή Δούκισσα τού ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣI
Κέντ — πέρασαν χαράζοντας ά-1 , 
ξέχαστες σελίδες στή δί€λο τβΰ 
άδάνατβυ έλληνικβΰ δεάτρβυ και 
τής έλληνικής ίωής γενικά.

Φεύγοντας άπό τό Λβνδϊνβ γιά - 
τήν Γερμανία έναν πόδε έκφρά-j 
ξευμε: Νά σταδεΰμε στό ϊδιβ υ·: 
ψος τηις καλλιτεχνικής πρβσφβ j 
ράς κΓ αν δέλη ό θεός νά τηνί 
ξ,επεράσουμε.

ΟΑΝΟΣ ΚΩ ΤΣΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ

i-r.c τβ ν  npc.:rc ισ «,ιε  το ν  τε/.ευ- 
- ι> ό . Σ υ ν α ίο ίο μ χ  πού κορυφώδη· 
κε στβύς πρω τα γω νιστές ..;:ι τ ίυ ς  
έ κ ? ν ε  νά  δαυμκτί.υργησβυν. ί  ΐνε  
δύσκβλε νά  φαντασδη κα νείς  αύ
τή τ ή ν  άπροσδόκητη μεγέδυνση 
.•Vi ·ί:Λ -rf.-e· ιψυ#χΓίς*
προσφερας. ΚΓ βμως τούτη ή έκ-1 
φράση πήρε τ’ αποτυπώματα της I 
στίς αμερόληπτες κριτικές τών ί 
πιό σπόυδαίων ’Άγγλων κριτι- ! 
κών. Καί τίς κριτικές αύτές είμαι! 
δέδαιβς πώς δά τίς δει άτόφιες τβ j 
έλληνικό κοινό στίς έφημερίδες i 
Έγώ περιβρί^βμαι νά πώ πώς βί I 
τρεΐς ίστβρικές τβΰτες μέρες γιά

ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΑΣ 
Τ Ο Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΠΩΣ ΤΗΝ 
ΒΛΕΠΟΥΝ, ΤΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.-ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.-Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.-0 ΣΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΞΙΝ !-ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ.-ΤΟΥ κ. ΧΡ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ

Ο ΑΓΑΠΙΤΙΚΙΣ
I I I!  Β Ο ί Κ Μ Ο Μ Ι
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΕΡΟΚΕ - ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

Πολλοί ήθοποιοί, νοσταλγοί, τό 
λέγανε πάντα καΐ τό ξαναλέγανε 
πώς θά έκανε δουλειά σπουδαία 
ένας θίασος πού θά τδβαζε πρό
γραμμα νά παίξη τό παληό δρα
ματολόγιο.

Τό πρόγραμμα τούτο άναλάβα- 
νε νά τό πραγματοποιήσου^ οΐ 
καλλιτέχνες τ ή ς  «Λαϊκής Σκηνής» 
πού οί περισσότεροί τους δέν προ 
ταγωνιστήσανε άλλοτε σέ διαρκή

έφερε ώς τή μακρυνή έπαρχία του πεδίο  ̂στήν έταιρία.  ̂ χάνει όριστι- 
τό κΰ>μα τής προόδου μέ τήν ΐδρυ- i κά: τά πρωτεία, πού εΐχε και λα- 
ση ένός έργοστασίου' άπό τήν έ- , χτάροΰσε. Μά ό, φιλόδοξος, πού 
ταίρια πού Θά τόν άφανίση. Οΐ̂ -έ-'"*!>&'. (ίέσα του, κινείται μανιακός, 
ρωτες τών · παιδιών του κΓ ό συ- ■ (Συ^'έ^εια είς τήν 4ην σελίδα)

-ρότητβ; λίαν ά)νφισδητησίμβυ.
Ή  δίς Ντιριντάουα, ώς «Πόλε- 

-ς», ή δίς Φωφώ Χαρμπή ή νέα 
xf’Tft κο ιψβτάτη σβυμπρέτα μέ την 

(Συνέχεια εις τήν 2ocv σελίδα)

Καί νά λοιπόν! Βρισκόμαστε ά
νάμεσα στά νειάτα τοΰ Πανεπιστη
μίου. Τί παλμός, τί ζωή έκεΐ μέ
σα ! . Περνοϋν τώρα μιά δύσκολη 
περίοδο, τήν περίοδο τών έξετά- 
σεών τους καί δμως τίποτε δέ στέ
κεται ικανό νά τούς χαλάση τή 
χαρά καί τό κέφι πού λάμπει στό 
πρόσωπό τους. Ή  αύστηιρότητα 
γίνεται ένα εύτράπελο εΐδος πού 
ποικίλλει τή μονοτονία της φοιτη
τικής ζωής. 'Ίσως καί γι' αύτό 
ό φοιτητής otccv τόν περίλαδε ή 
λογοτεχνία, τόν έκοτνε ευθυμογρά
φημα. Καί πραγματικά ό φοιτητής 
άπό τήν ίδρυση τών μεσαιωνικών 
τρίβιουμ καί κατρίδιουμ μέχρι σή
μερα έδωσε πλούσια θέματα στήν 
πέννα τών συγγραφέων τής παγ
κόσμιας διοινοήσεως.

Άπό τούς φοιτητάς τής Χαϊδελ- 
δέργης» μέχρι τούς «φοιτητάς» 
τοϋ δικοϋ μας Ξενόπουλου τό θέ
μα δέν παραλλάσσει καί πολύ. 
"Ενας συναγωνισμός, θάλεγε κα
νείς, παρατηρειται μεταξύ τών 
συγγραφέων πού καταπιάνονται 
μέ τέτοια μοτίβα . στό νά ποικίλουν 
μέ περισσότερες κωμίκότητές καΐ 
στό νά φορτώσουν περισσότερα ε
λαττώματα — άφέλεια, κούφιοι έν- 
ερυσιασμοί, άνερματισμό — στούς 
ώμους τών φοιτητών. "Οσο γιά τόν 
έρωτα, αύτό τό πιό εύτράπελο καί 
καμμιά φορά τό πιό τραγικό μέ

λος τοϋ δωδεκοτθέου παίζει τόν 
πρώτο ρόλο στίς φοιτητικές ιστο
ρίες. Πάντοτε δμως είτε θεατρικό 
έργο είναι είτε πραγματικότης, έρ
χεται ό έξιλασμός. Δείγμα πού 
θά μας συγ κινη είναι τά δσα θαυ
μάσια άναφέρει ό Ούγκώ στά σχε
τικά κεφάλαια τών «Άθλιων» του.

Γενικά ο φοιτητής δταν άπασχο
λή τήν λογοτεχνία καί τή φιλολο
γία εΐναι σάν τόν δάσκαλο πού 
τόν δέχονται ίδιο χωρίς καμμιά 
διαφορά σ’ δλα τά γεωγραφικά 
πλάτη καί μήκη. Τώρα θά τοπο
θετήσουμε τή λογοτεχνία καί γε
νικά τήν πνευμοαική μας ζωή άπέ- 
ναντι στόν φοιτητή καί θά ζητή
σουμε τή γνώμη του γι’ αύτήν. Νά 
δοΰμε αύτός πώς τήν βλέπει.

Αύτό τό σκοπό έχει ή νέα έρευ
να τών «Παρακηνίων». θά γί
νη μεταξύ τών φοιτητών δ
λων των σχολών, άπό τόν φιλόλο
γο μέχρι τόν χημικό. Καί πολύ 
πιθανό νά έπεκταθή καί στούς 
σπουδαστές τών. άλλων άνωτέρων 
σχολών. ’Εκλογή δέ'θά γίνη καμ- 

μιά σχετικά μέ .τούς φοιτητάς, πού 
θά μιλήσουν, ώστε τ’ άποτελέσμα
τα τής έρευνας νά είναι δσο τό 
δυνατό άοφαλτα. θ ’ άρχίσουμε ά
πό τή φιλολογική σχολή πού κα
τά παράδοση ,. δέχονται δτι στέκε
ται πιό κοντά στίς πνευματικές ά
σχολίες. Πράγμα συζητήσιμο.

— Σάς ενδιαφέρει ή πνευματική 
πό τό πιλήθΌς τοϋ φιλολογικού 
τμήματος τόν κ. Ε. Ζαχαριάδη. 
Τον τοποθετώ άπέναντι μου καί 
δέχεται ν’ άπαντήοη στά έρωτή- 
ματα μόνον δταν πεισδη δτι δέν 
έχουν σχέση μέ τίς έξετάσεις 
του...

— Σας ένδιαφέρει ή πνευματική 
ζωή ή κινεΐσθε έντελώς άδιάφορα 
πρός αύτήν;

Τήν άπάντηση στό·έρώτημά σας 
αυτό ττι δίνει άμέσως ή έπιστήμη Κόκα Δεσχλέρμο π»Β μέ τό*
πού παρακολουθώ, οϋτως ώστε νά j ° Ί  επιτυχία έπαιξε τήν Κυρά- 
μή χρειάζεται νά άπαντήσω κι’ έ- j Στάδαινα στόν “Άγαπητικβν τής 
γώ. Κατέφυγα σ’ αύτήν δχι άπλώς j Ββσκοπούλας».
άπό ένα ένδιαφέρον γιά τήν πνευ
ματική παραγωγή, άλλά γιά νά 
κινηθώ έντελώς ένσυνείδητα στήν 
παρακολούθηση αύτή τοΰ πνεύμα
τος τοΰ άν&ρώπου δταν άπό τά 
σκότη τής άδρανείας άνυψώνεται 
στά φωτισμένα έδάφη τής συλλή- 
Ψεώς τής ούσίας του καί τής κα- 
τανοήσεως τών μεγάλων προβλη
μάτων τοϋ σύμπαντος, ή δταν μέ 
τά φτερά τής φανασίας ζυγιάζεται

περίοδο σχήν Αθήνα —τούς εύχο
μαι νά πολυκαιρίσουν γιά νά έξα- 

| γνισθή καί τό Περοκέ, πού όμο- 
λογουμένως είνε καθαρό, κομψό 
μαρμάρινο καί λουλουδοστόλιστο’ 
άπό κάτι άτυχίες του πού τό κλεί 
νανε δυστυχώς κάθε χρονιά καί 
πιό γρήγορα.

Τό κύριο προσόν τών πρωταγω
νιστών αύτών τοϋ θιάσου εΐνε δτι 
μπορούνε νά παίξουνε τό παληό

στις σφαίρες τής αρμονίας καί τών τό δραματολόγιο, κρατώντας άρ- 
ρυθμών τής ποήσεως. Παρακολου- κ,ετά τήν παράδοση, νά εΐνε δη- 
θωνταςτοκανε.ίς' άνίδαινε κΓ;άύτ0£, λαδή μέσα π ό  πνεΰμα τών έρ- 
μ-αζί του, τό συντρέχει στόν άγω- γων κΓ έτσι, σήμερα, έπειδή λεί- 
να του' σέ' κάθέ στιγμή κάτι και- πει ό σκηνοθέτης πού θά χρεία- 
νούργιό εΐναι έτοιμο νά ξεπροβά- ζότανε γιά μιά τέτοια δουλειΛ 
λη μέσα άπό τό σκοτάδι πού τδ- άπό τή «Λαϊκή Σκηνή», αύτή ή 

(Συνέχεια εϊς τήν δην σελίδα) | (Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)



^ΛΑΑΑΑ» ^ ^^ΑΛΛ^Λ^ΑΛΛΛΛΑΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛ^ΛΛΛΛ^ΛΛΛΛΛ^ΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛ^^ ιΛί̂

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δ ρ χ . 5
Διά θεατρικός, κ ινη μ α τογρ α  
ψικάς καί καλλιτεχνικός δια 
φημίσεις Ιδιαίτερόν συμφω- 
νίαι.

Πάσα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή Φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΟ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΟ περιοδικού εί- 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ Κ Α ΤΣΑ Ν Η Σ 
Δαμάρεως 4.

0 ΙΩΝ ΣΤΑΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
‘Η  τρα γω δ ία  « ’Ί ω ν »  τβΰ Ε ύ ρ ι- 

η ίδου, τής όποιας ή  άναδίδασις 
* ίχ ε ν  όρισδη δ ιά  τάς 16 ’ Ιουνίου  
« ίς  τ ή ν  Σ φ ε ν δ ό ν η ν  τβΰ Στα δ ίβ υ  
κ α ί ά νεδλη θη λ έ γω  τή? κ α κ οκ α ι
ρίας πβύ ήμπόδισε τ ή ν  ά νέ γε ρ σ ιν  
τβΰ  μ εγα λοπρεπούς σ κηνικού , άνα  
6 ιδά£εται τ ή ν  13ην Ίβ υ λ ίβ υ  ή μ έ - 
ρα ν Π έ μ π τη ν , είς τ ή ν  Σ φ ε ν δ ό ν η ν  
Τβΰ Σ τα δ ίβ υ  μέ β λ η ν  τ ή ν  μ ε γά λο  
π ρ έ π ε ια ν  κοΰ τβ ν  μ υ σ τα γω γικ ό ν  
χ α ρ α κ τή ρ α  πού ή δ ιδασκαλία  τβΰ 
* . Λ ίν β υ  Κ αρξή έχε» ήδη καθιε
ρώσει. Ό  κ . Λ ίν ο ς  Καρ£ής δ ηλβί 
δ τ ι τ*  δ ια τεθέντα  ε ισ ιτή ρ ια  ίσχύ- 
e u v  όπως έχ ο υ ν  ά νευ  βύδεμιας 
α λ λ α γή ς  διά τ η ν  π ρ ώ τη ν παρά- 
ο τα σ ιν  τβΰ «* Ίω νβ ς ».
lllt M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

σ τό  Ύ π ο υ ρ γ ε ίο ν  τώ ν  Ο ικ ο νο μ ικ ώ ν  
ά να φ έρ ετα ι ώς σ υ ντε λε σ τή ς  τής 
α ΰ ζή σ εω ς τώ ν  έσόδω ν ή «κ α θ ιέ - 
ρω σ ις ε ισ ιτη ρ ίο υ  ά π λοΰ  φ όρου ». 
Δ η λ α δ ή  π ρ ό κ ε ιτα ι π ε ρ ί το ΰ  φό
ρου, ποϋ π λη ρ ώ νου ν οί τ ζ α μ π α 
τζή δ ε ς  π α ρα κολου θ οΰντες  τ ίς  π α 
ρ α σ τά σ ε ις  τώ ν  θεάτρω ν.

"Ο π ο υ  γ ιά  μ ιά  ά κόμη φορά έ- 
π α λη θ εύ ε ι τό  ά ρ χ α ιο  ρ η τό : « Ο ύ 
δ έν κα κόν ά μ ιγ έ ς  κ α λ ο ΰ » .

Ο ΥΔ ΕΝ  ΚΑΛΟΝ

Νά άκόμη τί γράφει ή "Εκθε
ση τής 'Υπηρεσίας τών Δη
μοσίων θεαμάτων.

Τά έσοδα θά ήσαν άκόμη με
γαλύτερα, άν δέν όπηρχαν αΐ 
παραστάσεις τών ξένων θιάσων, 
β ί  όποΐαι, καίτοι ούδέν άπέδω- 
σαν είς φορολογίαν, ώς άπαλλα- 
γεΐσαι ταύτης, έν τοότάις λόγω 
*ής παρατηρηθείσης έξαιρετικής 
συρροής θεατών καί τών υψηλών 
τιμών τών εισιτηρίων, άπερρόφη- 
σαν σημαντικόν ποσόν έκ τοϋ δι- 
ατιθεμένου ύπό τοΰ κοινοΰ πρός 
ψυχαγωγύτν, δπερ άπέβη είς βά
ρος τών έγχωρίων θεαμάτων καί 
τών έσόδων τής φορολογίας.·

Αύτή τή φορά διαπιστοΰται ή 
άλήθεια τοΰ Ιδιου άρχαίου ρητοΰ 
πού άναφέραμε παραπάνω, άντί- 
οτροφα δμως λεγόμενον: «Ούδέν 
Καλόν άμιγές κακοΰ>.

•
Ο ΠΟ ΙΗΤΗΣ ΤΟΥ «ΜΠΑΤΑΡΊΑ»»·

Ο ποιητής καί Πρόεδρος τής 
Ένώ  σε ως τών Λογοτεχνών 
κ. Μ. Μαλακάσης μας πλη

ροφορεί πώς στό πορτραϊτο του, 
πού δημοσιεύτηκε στό περασμένο 
φύλλο τών «Παρασκηνίων», ό 
συντάκτης του κ. Μ . "Αδραστος 
ιταρέλειψε νά γράψη πώς έκτός 
άπό τήν ποίηση έχει καλλιεργή
σει καί τόν πεζό λόγο ό κ. Μα
λακάσης. Κι’ άκόμα πώς πολλά 
άπό τά Ιργα  του μεταφράστηκαν 
ικαί ’Αγγλικά καί Ρωσσικά καί 
'Ιταλικά.

ΕΤνε τόσο γνωστός ό ποιητής 
ιοΰ «Μπαταρία» στό άναγνωστι- 
κό κοινό τών «Παρασκηνίων» ώ
στε ή παράλειψη αύτή νά μή μει
ώνει καθόλου οΰτε τήν άξία καί 
σοβαρότητα τοΰ δλου έργου του, 
οΰτε τό πραγματικά ώραΐο &pJ 
θρο, πού άφιέρωσε σ’ αύτόν ό συ
νεργάτης μας κ. ’Άδραστος.

•
Γ ΙΑ Τ Ι ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΚΤΑΘΗ

Τ ά «Παρασκήνια» στό περα- 
ρασμένο τους φύλλο έδη
μοσίευσαν ϊνα κατάλογο 

ξενικών όνομάτων ήθοποιών, κα- 
λοΰσαν δέ τούς άναγνώστας τους 
νά όρίσουν σέ ποιό θέοττρο τοϋ 
κόσμου παίζουν οι ήθοποιοί αύ
τοί.

Λοιπόν τά όνόματα αύτά εΐνε 
ψευδώνυμα "Ελλήνων ήθοποιών 
πού παίζουν στό έλληνικά θέα
τρο. 'Υπάρχει, νομίζουμε κάποιος 
νόμος, πού έπιβάλλει βαρύτατη 
φορολογία στίς ξενόγλωσσες έπι- 
Υραφές. Γ ιατί νά μήν έπεκταθή ό 
νόμος αύτός καί στά ξενόγλωσσα 
αυΧά ψευδώνυμα τών Ελλήνων 
ήθοποιών; Έκτός αν θεωρηθη ώς 
άρκετή τιμωρία γι’ αύτοϋς πού 
τά φέρουν ή άνοησία καί ή ήλι- 
θιότης ποϋ διακρίνει τά περισσό
τερα άπ’ αύτά.

— 25 ’ Ιουνίου. Πονσόν δέ Τε- 
ράϊγ: «Ροκαμβόλ», τό είχε μετα
φράσει ό Δ. Ταβουλάρης στή Σμύρ 
νη άπό τά 1869, πού είχε μέ τόν Π· 
Σοΰτσα τό θίασο «Αισχύλο». Τό 
παίζει συχνά καί πολύν «αιρόν άρ 
γότερα, στά 1886, τοΰ πρόσθεσε 
καί ένα «βακχικόν άσμα» μέ τήν 
έπιγραφή: «Ό  έλεύθερος ναύτης» 
στή δεύτερη πράξη.

— 28 Ιουνίου. Βίκτωρος Σεζούρ 
«Βελέϊλ, ό υιός τής νυκτός»· τό 
παίζανιι συχνά καί δλοι οί θίασοι 
κι’ αύτό εΐνε άπό τά πιό παλαιό 
έργα τοΰ έπαγγελματικοΰ ρεπερ
τορίου. Εΐνε όμολογουμένως ώ
ραΐο έργο, θεαματικό καί μέ φλο 
γερά αισθήματα. Παίζεται σ’ ένα 
Ιστορικό πλαίσιο στήν κάτω ’ Ιτα
λία.

— 29 ’ Ιουνίου. Τρεις κωμωδίες.
— 30 Ιουνίου. Δελακούρ καί Τι- 

μπούστ «Ό διάδολος ή ό κόμης 
τοΰ Άγιου Γερμανοΰ», μετάφραση 
τών ή|θοπουών Πιπίνας Βονασέρα 
καί Δημοσθ. Άλεξιάδη, τυπώθηκε 
στήν Πόλη στά 1875 καί παίχθηκε 
έκεϊ τήν προηγούμενη χρονιά νιά 
πρώτη φορά. 1 ό έργο αύτό εΐνε ύ- 
ραιάτατο στό είδος του — περίερ
γο πώς δέν τό κάνανε ώς τά τώρα 
σενάριο — καί παιζότανε ώς τά 
1919 π. χ. στή Λάρισα, θίασος Ζα
φειριού καί (πιό άργά τελευταία, 
νέος ήθοποιός, ό κ. Α. Μπούμπης, 
τό έχει παίξει στή Μυτιλήνη. Μαζί 
μέ τό δράμα τοΰτο τήν ϊδια δοα- 
δυά καί ή κωμωδία «Τό ροχαλητό*.

— 1 ’ Ιουλίου. Στήν «’Εφημερίδα» 
τοϋ Κορομηλά δημοσιεύετα·. "ίρβοο 
γεμάτο έπαίνους γιά τό θίαοο «Μέ 
νανδρο», πού έπαιζε, ώς γνωστό, 
στό παριλίσσιο θέατρο «’Απόλλων» 
καί πού δικές του εΐνε οί παραστά 
σεις βέβαια, πού σημειώσαμε πιό 
πάνω.

— Κ ι' έπειδή αύτήν άκριβώς την 
#3δομάδα παίζομαι σέ κεντρικό 
θέατρο τής ’Αθήνας αΐ ·?Δύο Ό >  
φαναί», δέν εΐνε, νομίζω, άτοπο 
νά σημειώσουμε τά Ιστορικό τοΰ 
έργου μιά φορά πού πρωιοιταίχδη 
κ ε  Ο 'Γ χ ί ίώ ς  πρίν άπό έξήντα χρό
νια, στά 1879, δηλ. στίς 4 Αΰγού- 
j t -ju . "Ξ· σι κάνουμε μιά προσφορά 
οτήν έπικαιροτητα.

—Τό άνέδασε ό θίασος «Μέναν
δρος» καί τό είχε μεταφράσει ό Π· 
Δ. Λάμπρος. Τίς δυό άδελφές τίς 
κάνοενε ή Σοφία Ταδουλάρη καί ή 
Έστέλλα Σιλιβάκου (Λουΐζα), 
Τούς δυό άδελφούς ό Δ. Ταβουλά 
ρης, τόν καλό φυσικά, καί τόν κα 
κόν ό Τσίντσς, ειδικός γιά ραδι
ούργους, τή Φροσάρ ή Ελένη Κ ρ  
τρπρύλη, πρύ ήταν άπαράμιλλη, τό 
Ρργήρρ ό Δ. Κρτρπρύλης, τόν Πι 
κάρ ό Π. Λαζαρίδης καί τόν κόμη 
ό Βρύλγαρης.

— Ή  έπιτυχία ήτανε μεγάλη καί 
παιζότανε πρλύ συχνά. “Υστερα 
άπό' έπτά χρόνια στό θέατρα τών 
’Ολυμπίων ό Μένανδρος πάλι άνέ 
δασε τή συνέχεαν τών δύρ Όρφα 
νών, μέ τήν Ελένη Κοταπρύλη 
διά Φρρσάρ, τόν Δ. Ταδουλάρη Πέ
τρο, Ίάκωδο τόν Σπ. Ταδουλάρη, 
Λαυΐζα τή Λαζαρίδρυ καί Φρεναλό 
γρ — νέο πρόσωπο — τόν Πετρίδη. 
Ή  έπιγραφή τσΰ έργου ήταν «Με
τά πέντε έτη ή τά κατά Πέτρον καί 
Λουΐζοτν».

— Τόν ’Απρίλη τοΰ 1918 γίνηκε 
όπερέττα στό «Μοντιάλ» σέ δια
σκευή τοΰ Ζ. θάνου μέ ιμουσική 
τών κ. κ. Ριτσάρδη καί Καντιώτη, 
ώς γνωρτόν. Ό  θίασσς εΐχε ένι- 
σχυθή καί άπό τό ζεΰγρς Παλαιο- 
λόγου. Στή διασκευή τό ρόλο τής 
τυφλής τόν έπαιξε ή δίς Καίτη Br. 
ρώνη μέ άσυνήθιστη γιά σουμπρέτ 
τα ταΰ έλφαρρΰ θιάτρου ήθρπριΐα 
καί δραματικότητα. Φρρσάρ ή κ. 
Μαντινειρΰ.

— ΑΙ «Δύο Όρφοτναί» άνήκουν 
στά θεατρικά έκεΐνα έργα, πού λέ 
γονται περιπετειώδη, πού ή τεχνι
κή τους εΐνε άφθαστη καί πού τήν 
κατάκτησή τους τή σχετική μέ τήν 
καθαρή σκηνικήν οίκρνρμία τήν ώ- 
φελήθηκε τό παγκόσμιο θέατρο κι’ 
έτσι καί στή Γαλλία καί στόν άλλο 
κόσμο βγήκανε άργότερα μεγάλαι 
συγγραφείς, πού τά περιπετειώδη 
αύτά έργα τρύς προετοιμάσανε 
μιά πολύ έξελιγμένη φόρμα, έτοι
μη νά δεχθή τίς βαθειές τους ιδέ
ες. Καί στό δικό μας θέοαρο είχα
νε μιά έπίδραση, διαφορετική, άλ
λά πάλι ώφέλιμη. "Ομως αύτό εΐνε 
μεγάλο ζήτημα. "Αλλοτε.

ΓΙΑΝ . Σ ΙΔ .

Ό  κ . Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς
Α Π Η Λ Λ Α Γ Η  Τ Η Σ  
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ
ΤΟΥ Ω Δ Ε ΙΟ Υ  ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορούμεθα δτι συνεπεία 
άνωμαλιών πού διεπιστώθησαν 
είς τό Ώδεΐον Αθηνών, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον αύτοΰ διή- 
ρεσε τήν Διεύθυνσιν τοΰ Μουσι- 
κοΰ αύτοΰ ιδρύματος είς δύο. Καί 
είς ,μέν τήν διεύθυνσιν τών Συμ
φωνικών Συναυλιών περιώρισε 
τόν μέχρι τοΰδε Διευθυντήν τοΰ 
Ώδείου κ. Φ· Οίκονομίδην, άπαλ-

λάξασα αύτόν τών καθηκόντων 
τής δλης διευθύνσεως τοΰ Ω 
δείου, διώρισε δέ ύποδιευθυντήν 
τοΰ Μουσικοΰ ιδρύματος τόν κ. 
θρ. Γεωργιάδην.

Ή  δλη έποπτεία τοϋ Ώδείου 
άνετέθη ύπό τοΰ αύτοΰ Δ. Συμ
βουλίου είς τόν Διευθύνοντα 
Σύμβουλον κ. Γ. Ζαρίφην.

0 ΑΠΟΜΑΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΙ 0 ..ΘΙΑΣΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ”

Έ ν ώ π ιβ ν  τής Ε π ιτρ ο π ή ς  Ά δ ε ί  
ας προσήλθε τ ή ν  περασμένη Δ ευ 
τέ ρ α ν  β ύπό τ β ν  κ . Κ ο λυ δ ά ν  συ
νετα ιρ ικός  δίασος Π ο ικ ιλ ιώ ν , κ α 
τ ό π ιν  κ α τα γ γ ε λ ία ς  τ ώ ν  περισσό* 
■τέραν μ ε λ ώ ν  τβΰ έ ν  λό γ ω  διάαβυ 
έ ν α ν τ ίβ ν  τβΰ άπβμάχου ήδβπβιβΰ 
κ . Πβύλβυ, β έπβΤβξ, (έν ά γν β ί*  
α υτώ ν κα ί έ ν  ου νεννβ ή δ ε ι μέ δύβ 

άπβ τβύ$ ά πβτελβΰντα ξ τ έ ν  8ία - 

οβν, εύρέθη διευβυντήξ κ α ί δ ια - 

χ ε ιρ ιο τ ή ί (τβΰ βλβυ ο υ γκ ρ β τή μ * · 

τ β { .

Ή  ίστβρία  ά ρκετά  οκα νδα λώ δηί 

έ χ ε ι ώς έξής :

Ό  α υ νετα ιρ ικβ ; δίασβξ Π β ικ ιλ ι-  

ώ ν  άπβτελβύμενβξ άηέ> δέκα έ ν  

ένεργεία ήββπβιβύς ύ π έδ α λεν α ϊ- 

τη α ιν  πρός τό  Τ α μ ε ΐβ ν  Έ ρ γα ο ία ς  
περί ένιαχύαεώξ τβυ. Π ρ ά γ μ α τι 

τβ  έ ν  λβ γω  τα μ ε ΐβ ν  ένίαχυαε μέ 
δ ά νε ιβ ν  εΐκβαι χ ιλ ιά δ ω ν  δρα χ

μ ώ ν  τ ό ν  άνΜτέρΜ βίαοβν, 6 όπβϊ- 

β ;  α τή ν  α ίτησή τβυ άνέφερε β τι 
κ α λ λ ιτ ε χ ν ι/ ό ν  μ έ ν  δ ιευ β υ ντή ν ό-
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ρί^ει τ ό ν  κ . ΐΚ β λυδ ά ν, δ ια χ ε ιρ ι
σ τή ν  τ ό ν  κ. Χ ρ ιστβφ β ρίδην κα ί 
ώς π ρώ τη ν π β λ ιν  μεταδάσεως τό ν  
Καρδασαράν. Τ ά  χρ ή μ α τα  παρεδέ 
8ησαν παρά τβΰ διευδυντβΰ καί 
ταμίβυ τβΰ Τ α μ ε ίβ υ  Ε ρ γα σ ία ς  κ . 
Α ε π ε ν ιώ τη  σ τόν  κ . Χ ρ ιστβ φ β ρίδην 
ό βπβΐβς βμως i v  ά γνβ ία  τώ ν  ά λ 
λ ω ν  συναδέλφ ω ν τβυ, έκτός τβΰ 
κ . Κ βλυδά  πβύ παρίστα τβ κατά  
τ ή ν  πα ρα λα β ήν, παρέδωοε όλβ - 
κ λη ρ β ν  τό  πβσβν τώ ν  20 χ ιλ ιά δ ω ν  
α τόν έπίσης π α ρ ισ τά μ ενβ ν κατά  
τ ή ν  πα ρα λα β ήν άπβμα χβν ή 2βπβι- 
β ν  κ . Π β ΰ λβ ν, πβύ ι—  κα τά  τβ ν  ι 
σχυρισμόν τβΰ κ . Χριστβφ βρίδη —  
τβΰ έ π έ δ ε ιξε ν  έγγρα φ β ν τβΰ Τ α -  
μείβυ ’Εργασίας, διά τβΰ όπβίβυ 
ά νεγνω ρ ί$ ετβ  αύτός ώς διευ&υν- 
τής κα ί δ ια χειρ ισ τή ς  τβΰ διάσβυ.

Ό  κ. Πβΰλβς, σύμφωνα μέ τά 
κ α τα γγ ε λ δ έ ν τα  ύπό τ ώ ν  ήββπβιών, 
άφβΰ έδωσε μέρβς τώ ν  20 χ ιλ .  δρ. 
ώς π ρβκα τα δβλήν στβύς ήδβπβιβύς 
ώ δήγησε τβν’ δίασβν β χ ι σ τό ν  Καρ 
δασαράν, βπως άνεφ έρετβ σ τή ν  
πρός τό  Τ α μ ε ΐβ ν  Έ ρ γα σ ία ς  α ΐτη  
σή της, ά λ λ ά  στβ Μ αρκόπβυλβ, β 
πβυ κ α ί έδωσε τρεΐς έ ν  βλω  πα 
ραστάσεις, πβύ έπρα γμα τβπβ ίησα ν 
συνβ λικά  εισπράξεις δύβ χ ιλ ιά δ ω ν  
δρα χμ ώ ν. ’Έ κ τ β τ ε  ό δίασβς δ ιε - 
λύδη.

Ο ί  ήδβπβιβί κ α τα γ γ έ λ λ β υ ν  τ ό ν  
άπβμα χβν συνάδελφ όν τβυς κ . Πβΰ 
λ β ν  έκφρά^βντας τ ή ν  άπβρία τβυς 
πώς αύτός ά νεμ ίχδ η  σέ μ ιά ν  ύπβ- 
δεση δέκα ά λ λ ω ν  ήββπβιών, πβύ 
άπβτελβΰσαν σ υ νε τα ιρ ικ ό ν  δίασβν 
καί πβύ ε ΐν ε  ύπβλβ γβι γ ιά  τό  πβ- 
οό ν  τώ ν  20 χ ιλ ιά δ ω ν  δρ α χμ ώ ν α 
π έ ν α ν τ ι τβΰ Τα μ ε ίβ υ  Έ ρ γα σ ία ς , 

άκβμη δέ γ ια τ ί  άςρβΰ μ έ ν ε ι ατά 
χέρ ια  τβυ άδιάδετβν τό  πβσόν τώ ν  

έ ν νέ α  χ ιλ ιά δ ω ν  δρα χμώ ν, αύτός 

έκήρυξε δ ια λε λυ μ έ νβ ν  τ ό ν  δία
σβν. Ό  κ. Πβδλβς δ ικ α ιβ λβ γώ ν 

τή ν  διάβεσιν τώ ν  έ ν νέ α  χ ιλ ιά δ ω ν  

ίσ χ υ ρ ίϊε τα ι β τι τ ίς  ^δα πά νησε γ ια  
τ α ξ ίδ ι»  τβυ ώς πρβπβμπός σ τόν  

Καρδασαρά, Πάτρας κ τ λ .  βί ή®β- 

πβιβί βμως άπβδεικνύβυν β τ ι έ  

έ ν  λβ γω  κύριβς βύτε τό  έκβύνησε 

πβτέ τβυ άπό τάς Ά δ ή ν α ς .

Ή  έπ ιτρβπή έπεφυλάχδη νά  

λά δη άπβφααη κα τά  τ ή ν  συνεδρία 

τής έρχβμένης Δευτέρας.
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ
Έσωτερικοΰ έτησία Δρχ. 140 

> έξάμηνος > 70
Ιουρκίας έτησία Λ. Τ. 2
Αίγυπτου > Γρ. Δ. 50

Αμερικής » Δολλ. 3 
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ· 300 

Υπεύθυνος Συντάξεως 

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Παπαρρηγοπούλου 4

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

Τ’ .ΑΡΡΑΒΟΝΙΑΣΜΑΤΑ' 
ΗΗΝ

Μιά όμάδα άπό φιλότιμα παιδιά ι»ού 
παράλληλα μέ τό μόχθο τής βιοπάλης 
τούς τράβηξε ^νας ζήλος γιά τ̂ | θεατρική 
τέχνη, συγκροτήθηκαν σ’ ^να θίασο έρα- 
σιτεχνών καί μάς παρουσίασαν τ* Λποτε. 
λέσματα ιής έργασίας τους <*ιιό τή σκη. 
νή τοΰ κινηματοθεάτρου «Ό ρφ εΰ» Μέας 
Κοκκινιάς τό περασ·ιένο Σάββατο. Πράε. 
γματικά ό κ. Μπόγρης, άν βρισκόταν 
στήν παράσταση τής βραδείας έκείνης, θά 
δοκίμαζε στιγμές συγκινητικές, βλέπον. 
τας νά έμψυχώνουν τά πρόσωπα τοΟ Ιρ- 
γου του παιδιά^ πού έντελώς αύθόρμητα 
άνέλαβαν νά δείξουν τό τί καταφέρνουν 
τά νειάτα δταν δέν σπαταλοανται τά πιά 
γόνιμα χρόνια τους στό καφενείο ή σέ άλ
λες άνώφελες καί έπιβλαβεϊς (Ιριιασχολή, 
σεις.

•Έτσι μ* £να ξεχωριστό ένδιαφέρον πα- 
ρσδίδουμε στή δημοσιότητα τά όνόματσ 
τών παιδιών τής όμάδας αύτής ποΟ μπο
ρούν νά σταθούν σάν ένα πρότυπο καλ. 
λιτεχνικής έξορμήσεως: Μ. Τζισμετζό.
γλου^ Π. Λαζουμάνης( Α. Τρανός, Μ. 
Λιάπης, Π. Χατζή£ao^Eiouf Β # Χαραλαμ. 
πίδου> Νίτσα Όρφανίδου, I* Κεσίσογλσυ 
καί Γ. Φρόνιμος.

‘Η παράσταση, παρ* δλους τους δυν<$ 
ιούς τύπους που κλείνει τό έργο άπεδόθ* 
μέ ζηλευτή έπιτυχία. Σ  * αύτό, βέβαια 
συνετέλεσε καί ή φωτισμένη καθοδήγηση 
τοΰ παλαιμάχου ήθοποιοϋ κ. Δ. Σημηριώ 
τη. Τό νά δώσουμε συγχαρητήρια στην 
όμάδα αύτή εΤνε πράγμα κοινό. "Ομως 
ένώνουμε μαζύ μ* αύτά καί τήν «ύχή 
μας νά συνεχίσοιν τό δύσκολο δρόμο της 
τέχνης, πού τόσο ένθουσιασμένοι άρχισαν 
μέ τήν πεποίθηση ότι τό έργο τους είνβ 
μία συμβολή, που θά έκτιμηθφ δπως πρ£, 
πει.

Π, ΕΨ ΙΛ Ο Γ Ι

*Η έπταέτις Νινή Ζάχα πού παίζει 
στοΰ Ά ττικ  τή «Μάντρα» άπέκτησε δλα 
τά έλαττώματα τών μεγάλων πρωαγωνι. 
στριών.

—  "Ετσι τήν περασμένη* Κυριακή άπτεί- 
λησε τόν Ά ττίκ  δτι θα έγκαταλείψτ) τό 
θέατρό του και θ’ άναλάβη έργασία στήν 
«’Όασι» άν προσελαμδάνετο στό συγκρό
τημα τής «Μάντρας» νεαρά χορεύτρια μ* 
έξαιρετικό ταλέντο.

— Σημειωτέον δτι ή μικρά Ζάχα δέν 
δύναται νά έξασκήση τό έπάγγελμα τής 
ήθοποιού σέ κανένα θέατρο, γιατί δέν {?- 
χει άδεια ήθοποιοϋ.

— Ό  έκ τών παλαιοτέρων συνεργατών 
τής «Μάντρας» Ζαζάς ΰπέβαλε πρός τήν 
'Επιτροπήν Άδείας αΐτησιν δπως του 
δοθή άδεια έξασκήσεως τοΟ έΊιαγγέλμα- 
τος του ήθοποιοϋ,

— Τό κοινόν τών Αθηνών δέν φαίνεται 
νά συγκινήται μέ τά παλαιά έργα πού 
δταν πρωτοπαίχτηικαν *ρό 40 και 50 έ
τών άφήκαν έποχή.

—  Αύτό τούλάχιστον τό συμπέρασμα 
βγαίνει άπό τΐ£ είσπράξεις πού έπραγμα- 
τοποίησε ό «Άγαπητικός τής Βοσχοπού- 
λας» πού παίχθηκε ώς πρώτον έργον άπό 
τή «Λα^κή Σ κηνή λ στό «Περοκέ».

—  Σημειωτέον δτι ή παράσταση του 
*Άγαπητικου τής Βοσκοπούλας» ύπήρξε 
άπό κάθε άποψη πολύ καλή, ό δέ θόρυβος 
τών τράμ καί τών αύτοκινήτων μετά τήν 
άφαίρεση της τσίγκινης στέγης άπό τό 
θέατρο} έμετριάσθη είς βαθμόν, ώστε νά 
μήν ένοχλή καθόλου τόν θεατή στήν πα
ρακολούθηση του έργου.

— Άπό τήν περασμένη Τετάρτη τόν «Ά- 
γαπητικό τής Βοσκοπούλας» διεδέχθησαν 
«Ο Ι δυό ’Ορφανές».

— Χθές άνεχώρησε γιά τάς Πάτρας κά
νει δέ έναρξη τών παραστάσεών του άπό
ψε στό έκεϊ θερινό θέατρο του κ. Λοβέρ. 
δου «Λυρικόν» ό μουσικός θίασος τών κυ
ριών Καίτης Βερώνη και Μαρίκας Νέζερ.

—  Σ  τόν άνωτέρω θίασο συμμετέχουν 
ol κυρίες Πέρσα Βλάχου καί Σφήκα καί 
ol κ. κ. Χρυσοχόος, Σ  ίλβιος, Βελισσά.

ριος, Μαυρόπουλος κ.λ.π. τό δέ μπαλλέτο 
άποτελεΐται άπό δέκα χορεύτριες.

—  Τό Ταμεΐον ’ Εργασίας άπέρριψε αΐ- 
τησιν περί παροχής δάνειού στόν συνεται
ρικό θίασο Μαίρης Μαρή γιατί ό θεατρώ. 
νης Ζακύνθου, δπου έπρόκειτο νά μεταβή 
ό θίασος, σ’ έπιστολή του πρός ένα μέ
λος του θιάσου, ή όποία συνυπεβλήθη 
μαζύ μέ τήν αΐτησιν άπό T0y έν λόγω 
θίασο στό Διοικητικό Σ υμβούλιο του 
Γαμείου, συνιστουσε νά φροντίσγ] ώστε 
«οΐ γυναίκες του θιάσου νά εΐνε εύμορ
φες»...

— — *Η έπισ^>λή έτελείωνε έτσι: 
«Φέρε σύ εύμορφες γυναίκες (ή λέξη εύ
μορφες ήταγ ΤΡείς φορές ύπογραμμισμέ- 
νη) καί θά δούλεψης φίνα».

—  Μέ κοσμοσυρροή συνεχίζονται ol 
παραστάσεις του «Πυγμαΐίωνος» στό θέ
ατρο τής κ. Άνδρεάδη.

—  *Η «μέντια» τών είσπράξεων ύπολο
γίζεται σέ 25 χιλ. δραχμ,

— Μετά δεκαήμερον ένταυθα διαμονήν
άνεχώρησε χθές άεροπορικόκ έπιστρέφων στί 
Θεσσαλονίκη ό Γεν. Διευθυντής του ήμΐ- 
κρατικοΟ θεάτρου Κοτοπούλη κ. Γ. Χέλ- 
μης·

— Ή  ένταυθα παραμονή του κ. Χέλμη 
ήτο σχετική μέ τόν καταρτισμό του χει
μερινού δραματολογίου τού ύπό τήν δι. 
εύθυνσή του θεάτρου.

— Καθώς μάς γράφουν άπό τή θεσσα. ! 
λονίκη ol παραστάσεις του ήμικρατικοϋ | 
θεάτρου Κοτοπούλη συνεχίζονται μέ πολύ 
Ικανοποιητικές είσπράξεις.

  Σ  τήν Αλεξάνδρεια ή όπερέττα Φι
λιππίδη έπαιξε γιά πρώτη φορά τή νέα 
όπερέττα του κ. Σ  ακελλαρίδη «Φερνάν- * 
τα». ί

—  Στούς θεατρικούς κύκλους έγνώσθη 
δτι ό Ιδιοκτήτης τού «Λυρικού» κ. Φ ρ α ν -  

τζής πρόκειται νά καταρτίση θίασο γιά 
τή χειμερινή περίοδο.

— Ό  άνωτέρω θίασος λέγεται δτι θά 
έγκατασταθή στό θέατρο «Μοντιάλ» τοΟ 
κ. Μακέδου, δηλώσαντος παραίτηση γιά 
ένα χρονικό διάστημα άπό κάθε θεατρι

κήν έπιχείρηση.
— ‘Ο κ. Μακέδος δμως άνακοινοί δτι 

δέν πρόκειται νά διακόψη έξ όλοκλήρου 
τήν θεατρική του έργασία καί δτι έπειδή 
έκουράσθη τόσα χρόνια έργαζόμενος γιά 
τό θέατρο, θά ζητήση τόν χειμώνα γιά 
τό «Μοντιάλ» μιά συνεργασία^ πού θά του 
έπιτρέι^ «νά περιορίση όλίγον τήν προ
σωπικήν. του άπαιχόληση μέ τήν άναβί- 
βαση τών έργων».

— Μετά τέσσερις παραστάσεις στή Μυ- 
τιλήνη, πού κάθε άλλο παρά Ικανοποιη. 
τικές υπήρξαν άπό τήν άποψη, είσπράξεων 
ό θίασος του κ. Παλαιολόγου άνεχώρη
σε γιά τή Λήμνο.

—  Ό  ύπό τήν διεύθυνση του κ. Κου
κούλα συνεταιρικός θίασος άνεχώρησε 
τήν περασμένη Πέμπτη γιά τή Λαμία.

—  Ό  Πρόεδρος τής ’ Επιτροπής Ά 
δείας κ. Μ. Μαντούδης, άσθενών άπό ό- 
ξεΐαν άμυγδαλίτιδα δέν προσήλθε κατά 
τήν τελευταία συνεδρία του Διοικητικού 

Σ  ι  μβουλίου αύτής.
— *0 θίασος Ζέρβα στό Περιστέρι έρ- 

γάζεται πολύ καλά άπό ε Ισπρακτικής ά
πόψεως.

— Τήν περασμένη Κυριακή έπραγματο. 
ποίησε είσπραξη δέκα χιλιάδων δραχμών, 
ποσόν, δηλαδή, πολύ μεγάλο, λαμβανο- 
μένου ύπ’ δψει τής τιμής τοϋ εισιτηρίου 
καί τοϋ άριθμοϋ τών κατοίκων τοϋ συνοι
κισμού.

 Μετά τόν «Άγαπητικό τής Βοσκο-
πούλλας» καί ή «Λαϊκή Σ κηνή» άνέβασε 
στό «Περοκέ» τίς «Διό όρφανές» πού τίς 
διεδέχθησαν χθές «Ο Ι άθλιοι».

—  Τήν Δευτέραν στό αύτό θέατρο έμ- 

νίφαζεται έξαιρετικά στήν «Άγνωστο» ή 

κ. Ροζαλία Νίκα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΣ

«Η ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΡΙΖΕΙ»
(Συνέχεια έκ της .1ης ελίδος) 

ά ρκετά  $ε3τη  φωνή ώς «fc ip n vn », 
εϊξ τβ  έμώ νυμο νβΰμερβ, πβλύ κα 
λές ercu$ χ «1 & κ . £ταυρί£η$ ώς 
δ ιπλω μάτης έ χ ω ν  «μ ιτο τ ιλ λ ια ρ ι- 
αμένο τβ ν  π όλεμο καί τ ή ν  ε ιρ ή νη  
καI κα τά  τάς περιατάαεις 6γά$ων 
είς τ ή ν  έπ ιφ ά νεια ν έ κ ε ϊνβ ν  η αύ
τή  ν .

« Ό  κβομβς δ έν  ε ίνβ  ε ό γε νή ς » 
(Ρ β ^ ίτα  P e jn ,  Μ ε σ β λβ γνίτη ς , Μ α  
ν έ λ λ η ί )  «Π ρ α κτβ ρ ε ϊα  ίτα ξειδ ίω ν» 
(Ρ ίτ α  Δ η μ η τρ ίβ υ , Μ α ύ ρ ης, Στι>- 
λ ια νβ π β ο λβ ς) «Κ ά 8ε τ ι  έ γ ιν ε  γ ιά  
κ ά τ ι»  Γκιοι>$έππε, Κ β κ κ ί-
ν η $ ),  «Δ ιαφ ημήβειςχ (Στα υ ρ ίδ η ς , 
Ν τ ιρ ιν τά β υ α ), κ τ λ .  νβυμεράκια εύ 
χά ρια τα .

Π β λϋ  κ*λέ> ι—  καί περίφημα £κ- 
τελεσ δ έν —  τβ  νβώμερβ «Τ η λ ε φ ω  
νή μ α τα » ς έ ; -  (>, 54? ώ ίέ * ί . ,ϋ « ά ϋ λ ι · 
(Λ  έπβία μάλ'ιατα ο’ αύτβ φβρββοε 
ενα  ^ιβμψότκτβ ά λη δ ινά  φ ο«5τα νά  
κ ι  τέ  έπ ο ϊβν 8ά Ικ π λ α γ ώ  πβλΰ αν 
μβΰ πβΰν β τ ι ε ίν ε ...  ν τβ π ιβ ).

Λέν μπορώ νά  πώ £ τι μοΰ άρεαε 
ξεχω ριστά  τβ  νούμερο «Ν τ ιν τ η ς »  
( Στυλια νβπ βυλβ ς, Γκβ ιυ^έιτπε, Π ο  
$ έ λ λ ι)  μ ’ βλη τ ή ν  πρβοπάδεια κίςί 
τ ή ν  τ έ χ ν η  τώ ν  έ κ τε λε β τώ ν . Π ι -  
οτεύω έπίσης ο τ ι  τ 6 «Μ π ο λ λ ε ρ β » 
(χβρβς άπβ τάς κυρίας Ρο$ίτα  Ρβ 
Jn κα ί " Α ν ν α  Φ β ύ λ μ α ν ) πρέπει 
νά  έ κ τε λ ή τα ι άπό χορ ευ ιρ ία ^  πρά 
γ μ α τ ι έξα ίρετικάς.

Τ ό  «Σ κ έ τ ς »  (Γκ ιο υ ^ έ π π ε  πλβυ- 
βία έ λλη νβ α μ ε ρ ι^ α ν ίς  ^ητβοσα σύ 
j y y o v  'Έ λ λ η ν α  και δ ιαλέγουσα 
τ ό ν  Κ β κ κ ίν η  τ ό ν  όπβίβν σπάε: 
στις... γρβδιές ώς μ ο ντέ ρ να  λα τρ εύ  
ουαα τά  σπόρ ) βά ή τα ν  περίφημο 
ά ν  ή τα ν  συντβμώ τερο. Μ έ  κάποια 
συντόμεοσι κ α ί άφαίρεσι δ ύβ -τρ ι· 
ώ ν  «ξα να ε ιπ ω μ έ νω ν» π ρ α γμ ά τω ν 
θά ά π έ£ α ινε  ξεκαρδιστΛκώ τατβ. 
Ο ί  δύο μεθυσμένοι (ό  άμίμητβς 
εί$ π ά ντα  κ. Μ ακρης, ικαί ό 
Σ ΐυ λ ια ν β π ο υ λ ο ς ) ποΰ Ε μ φ α νίζον
τα ι εϊς τβ  τα μ ι^ ^ τή ρ ιβ ν  διά ν ά  
ι·τρα δήξουν», έ κ τα κ το ι. Μ έ  μ ία ν  
έπ ιφ ύλα ξιν  β τι —  το ύ λά χ ισ το ν  προ 
ίω π ικώ ς —  θ* ήθελα τώ ν κ. Σ τ υ  
λ ια νέ π β υ λο ν  λ ί> ί. π ε ρ ισ ·’ ερο 
μ ικ β ν  κα ί πβλύ λ ιγώ τε ρ ο  «γ κ ρ ο - 
τέσ κ ». Π ο λ ύ  κ α λή  ή «Τ ρ ιφ ω ν ία » 
(Γκ ιβ υ$ έπ π ε , Δ η μ η τρ ίο υ , Σ τ α υ ρ ί- 
δης) κα ί περίφημο νούμερο έ 
« Δ ο ν  Ζ β υά ν» μέ μπέμπη ά μ ίμ ητο  
τ ό ν  κ .  Μ α ν 'έ λλη  καί μπ εμπέκες... 
μ οντέρ νες  τίς  δεσποινίδες Ζαφ είρι 
ν η  Γκιου$έππε, Φιλοσόφου, Κ α λ ή  
Κ α λ ό  κα ί Β ά λ δ η · 'Η  τε λε υ τα ία  
παρβυσιά$εται γεν ικ ώ ς κ α λ λ ίτε ρ η  
αύτή τή  φορά καί έ χ ε ι τβ  σ π ά νιον  
μ ά λ λ ο ν  είς τό  έλαφ ρόν μας μβυσι 
κ ό ν  θέατρον χάρισμα νά  τρα γου
δά π ρ α γμ α τικά , δ ιό τ ι κα ί φ ω νή ν 
έ χ ε ι, κα ί νά  τραγουδήση ξέρει. 'Η  
ώρα φοίίνετΜ ΐ δ έ ν  έπέτρεψ ε νά  
γ ίν ι ι  τό  νβύμερβ «Τ $ ά ρ ν τ «ς χ . Έ ν  
τβύτβις μοΰ έ μ ε ιν ε  ή έντύπω σις 
άπό τ ή ν  πρόδα ο τ ι ε ίν ε  πολύ κα 
λ ό . Έ π ίσ η ς  ά μ ίμ η το  ε ίνε  τβ νβύ
μερβ «Ν ά τ α ν  βί άνδρες Ρ β μ π ό τ» 
μέ τ ό ν  κ . Κ β κ κ ίν η  ρομπότ άνδρα - 
ίδ ιβκτη α ία ν μιάς μαγείρισσας ( JC  
ρέστης Μ α κ ρ ή ς ). Τ β  φ ινά λε  ( ε λ 
λ η ν ικ ά  π ρ ο ϊό ντα ) μέ Κ ρ η τικ ιά  
μυί'ίβρα τ ή ν  κυρίαν Γκ ιου$έππ ε, 
Κ α π ν ό  τ ή ν  δίδα Π ο ζ έ λ λ ι, Σ τ α φ ί
δα τ ή ν  δίδα Δ η μ η τρ ίβυ, συνοδευο 
μένα ς άπβ τούς κ. κ . M a V p n v  (Κ ρ η  
τ ικ ό ν  $ ρ α κ ά ν ), Σ τυ λ ια νό π β υ λο ν  
( Ά γ ρ ιν ιώ τ η  φ ο υ σ τα νε λλά ), 5 τ «υ  
ρίδη (Μ ω ρ α ϊτη  σταφ ιδβκτημα- 
τ ί α ) .  Ό  κ . Κ ό κ κ ινη ς  λαθρεπιβάτης 
τβΰ vg oy ύπερω κεανείβυ μας «Ν έ α  
Ε λ λ ά ς »  έπάνω είς τό  καράβι (ν α ΰ  
τα ι τό  μ π α λ λ έ το ) προκαλεΐ τ ή ν  
έ π ίδ ε ιξ ιν  τώ ν  έ λ λ η ν ικ ώ ν  π ροϊόν 
τω ν  μετα φ ερομένω ν εϊς τ ή ν  " Ε κ -  
8ε: ιν  τής Νέας Ύ ό ρ κ η ;  άπό τό ν  
Ά $ ώ ρ  (κ .  Σ ιμ ό π ο υ λ β ν ) ώς έ κ δ έ .

ι τ η ν .  ’Ά λ λ α  προϊόντα  ε ίνε  re  «Σ α  
| π ο ΰ »Ί»  τής Μ υ τιλ ή ν η ς  (Χ τ ιρ ιν τ ά -  

ου κ ) έπ ιδ ε ικ νυ ό μ ενο ν  άπό τ « ν  κ. 
Μ α ν έ λ λ η ν  ώς Μ η τ υ λ η ν ί ν  τα 
κρασιά (ή  Ρ ε τσ ίν α , δίς Γ κ ιο υ ίε π  
πε καί τό  Μπροΰσκβ Ά ρ α χ ω δ ίτ ι -  
κο, δίς Κ α λή  Κ α λό , συνοδευόμεν* 
άπό τβ ν  Ά δ η ν α ίο  παλληικαρά -  
Μ ε σ ο λ ο γ γ ίτ η ) τά  Μ α ντβ υ λά ττα  
(δ ίδες Φ ιλοσόφου καί Β ά λ δ η ) ου 
νβδευόμενα άπό τό ν  Ζα κυνδινό  
Ν ιό ν ιο  (κ .  Π λ ά τ η ς ) ,  ο ί Έ λ η έ ς  
(© ρβΰμπα Φωφώ Χ α ρ μ π η , Κ α λα  
ματιαν'ή  Ο β ϋ λ μ κ ν ν  Σ α λ ω ν ίτ ικ η  
Ζβύκβδα, Ξυ δ ά τη  Ρ ο^ίτα  Ρ©5η) 
κ τλ .

V
Α ί  δύο ρωμάν'τ^ες της δίδος Δη 

μ ητρ ιού  (μ ία  στό α ϊώ ν ιο  π λ έο ν  
«δ λ ά χ ικ ο » στύλ, μ ίμησις έ ν  πάση 

/τςρ.ιτχ&αει, τ^^ ί 
νη τες  έκεΐνο ς  «Μ ά ρω ς» τβυ κ. 
Σ α κ ε λλα ρ ίδ η  (Viai αί δύο τής δε- 
σπβινίδβς Π β 5έ λ λ ι  έξετελέσδησαν 
πβλύ καλά. ’ Ιδ ια ιτέρω ς ή π ετα χτή  
«Π ά ρ τβ  άπόφασι». Τ ό  νη σ ιώ τικο  
σκέτς φτωχό. *

Ά π β μ έ ν β υ ν  τά  μ π α λλέ τα  : Ή  
έντύπω σις μπορεί νά  συνοψισδή 
σέ λ ίγ ε ς  λ έ ξε ις : Περίφ ημα ώς ίδ* 
ες, ώς «δ ά λσ ιμ β », ώς κβστβύμια, ώς 
έκτέλεσ ις. Ο ί  «κ ά κ το ι»  (Π ο ζ έ λ λ ι—  
Φ λερύ, μ π α λ λ έ το ) έχορεύθησαν α 
ρ ιστβυργημα τικά . 'Ο  «Π β λω νέ^ικος  
γάμβς» (χ β ρ ε υ τικ ό  σκέτς μέ τή ν  
δίδα Π β ^ έ λλ ι Π βλω νέξα  νύφ η, τό ν  
κ . Φ λερύ γαμπρό, τ ό ν  κ. Μ α ν έ λ - 
λ η  πατέρα τής νύφης, τ ή ν  διδα 
Β ά λδη  καί τό  μ π α λλέ το  Πολω νούς 
κα ί Π β λω νίδ ες  π ροσκεκλημένους) 
προεκάλεσε θ ύ ελλα ν χ ε ιρ ο κ ρ ο τη 
μ ά τω ν ένα  μ ε γά λο  μέρος άπβ τά  
όποια έ π ή γα ιν ε  σ τόν κ. Μ α ν έ λ λ η  
χάρις εϊς τό  μπρίο του, χωρίς αύ
τβ  νά  βέλη ν'ά πή β τι δ έν  ήσαν 
π ρ ά γμ α τι περίφημη ή ί ίς  Π β$ έλλι 
καί γεμάτβς ευ κινη σ ία  ώς παρτε
να ίρ  της ό κ. Φ λερύ .

V
Β α σίλισσα  τής δραδυάς έ ν  πάση 

περιπτώ σει ή κ. Κ ούλα  Γκ ιβ υ^έπ - ■ 
πε τής όποιας α ύτή ν τ ή ν  φοράν \ 
ή ο λη  έμφάνισις ήτο  άψογος. Είς 
τβ  μ π α λλέ το  «Σ κ ά λ λ ε ς »  ή κυρία 
Γκ ιου^έππ ε ήτβ ώς κοστούμι (φ ο 
ρούσε ένα  περίφημο φράκο λ α μ έ ) 
κα ί ώς έκτέλεσ ις  χωρίς ύπερ δολήν 
περίφημη. Τ β  βλβ άλλω ς τε  μπα λ 
λέ τβ  αύτό ή τα ν  έκτα κτβ . Έ ν τ ε 
λώς λ β ιπ ό ν  δ ικα ιολο γημ ένος  ό έν' 
θουσιασμός μέ τβ ν  όπ ο ιον  τό  κο ι
ν ό ν  τ ή ν  έχειρβκρότησε όσον τ ή ν  
έχειροκρότησε ά να κα λέσα ν α ύ τή ν 
έπ α νειλη μ μ ένω ς εϊς τ ή ν  ιίκ η ν ή ν . 
" Ο λ α ι της αΑ εμφ ανίσεις άλλω ς 
τε  έχα ιρετίσδησα ν μέ $ωηράν β- 
σβν κα ί δ ικ α ία ν  ίκα ν'βπβίηοιν.

Γ ε ν ικ ώ ς  ή έπιβεώρησις έ χ ε ι πε
ρίφημα μ π α λλέ τα , β κ . Ά μ π ε λ ά ς  
ώς σκηνβγράφος έ χ ε ι έργάσθη μέ 
γούστο, τβ  έ ρ γο ν  έ χ ε ι βλα  τά  στβι 
χ ε ία  διά ν ’ άρέση. Φ υσικά  πρέπει 
ν ’ ά παλλαχθή άπό μερικές μικρβ 
αδυναμίες του καί νά  καταδληθή 
μ ε γα λε ιτέ ρ α  προσοχή είς τ ή ν  σύν 
τα ξ ιν  τβΰ « 'Ο δ η γ β ΰ » πράγματα 
πού δεδαίως θά έχουν' ήδη γ ίν η  
άφ’ έαυτώ ν μετά  τ ή ν  π ρώ τη ν καί 
τ ή ν  έξ αύτής π είρ α ν. Ή  έ νο ρ χ ή - 
στρωσις τής μβυσικής (κ .  K e u v n - 
νό ς ) τε χ ν ικ ω τά τη , κα τά  τό  λ έ - 
γ ε ιν  τώ ν  ειδικών'.

Μ ία  παρατήρησίς: Μ βΰ μ έ ν ε ι ά 
ν ε ξ ή γ η το  δ ια τ ί δ έν  χ ρ η σ ιμ ο π ο ι
ο ύ ντα ι μερικά  σ το ιχε ία  έ π ιδ ε κ τι- 
κά νά  άπβδώσουν π β λλά  πράγμα 
τα , κα ί διατεβειμέ<-·α ούτως η ά λ 
λως άπό τβν' θίασβν. "Ο τα ν ' κα 
νε ίς  εχη  στή δβυλειά τβυ δύβ φ ιν 
τα νά κ ια  σάν /τή μι>κρή Φ ιλβ σ ό - 
φου (ή  όποία, σημειωτέο.ν, χβρεύ 
ει πβλύ κ α λ ά ) κα ί σάν' τή  μικρού

λα  Κ α λή  Κ α λό  (π ού  Α να ντίρ ρ η 
τα  έ χ ε ι ύπό έκκόλαψ ιν ένα  ν ό 
στιμο τ α λ α ν τ ά κ ι) ,  τά  χρησ ιμβ - 
π οιε ί. Δ έ ν  τά  π ν ίγ ε ι δωρεάν. Γ ιά  
τβ συμέρβν τής έπιχειρήσεω ς πρώ 
το ν . Γ ιά  τό συμφέρβν όμως, δεύ
τερον' ι—  κα ί αύτβ ε ίνε  έ κ ε ίνο  πβύ 
μάς ένδιαφ έρει έδώ —  τής προσ 
παθείας πρός ά να νέω σ ιν  τώ ν  θη
λυ κώ ν σ τε λε χ ώ ν  τβΰ έλαφρβΰ μας 
βεάτρου.

V
Δ ιά  τβύς κυρίους τβΰ διάσβυ δέν 

έχω νά  πώ τίπ ο τε . Κ * κ κ ίνη ς , Μ α 
κρής, Στυλια νόπ ου λβ ς, Σταυρίδης, 
Μ ε σ β λο γγ ίτη ς , Σιμόπβυλβς. ό κα 
βένας μέ τά  γνω σ τά  τβυ έφόδια 
καί τάς γνω στοτέρας του δυνατό 
τητας, ε ίχ α ν  τ ή ν  α νά λο γη  μέ αύ* 
τάς καί μέ έκ ε ΐνα  έ π ιτυ χ ία ν  εϊς
τά νιΐύμεηά  Ά ^ ό  ,τά άλλα
άρρέν'α σ τελέχη  τβΰ διάσβυ χρεω 
στώ νά  πώ βτι έκράτησε τ ή ν  πρβ 
σοχή μβυ ώς σωφέρ στό νούμερο 
«Σ ή μ α τα  γ ιά  τβύς πεζούς» καί 
ώς Χ ιό ν ιβ ς  συνβδεύων τά δύβ Μ α ν 
το υ λά ττα  τβΰ φ ινά λε  τής πρώτης 
ό νεβπροσληφδείς εϊς το ν  δίασβν 
κ. Π λά της, τόν’ όποιον' γ ιά  πρώτη 
φορά ,νβμί$ω, δλέπίμ.

Π . Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η Σ

MIA EWiiTHTH HABHIPU
Μιά μικροσκοπική, χαριτωμένη 

καί εύφυεστάτη κοπελλίτσα, ή 
μόλις όκταέτις ’Έλση Μουράτη, 
στίς κατατακτήριους έξετάσεις 
πού £δοσε στή Σχολή Πυχοττού- 
λου έκρίθη άξία νά καταταχθη 
στήν Δ ’ τάξη μέ Ιν  βαθμόν άρι
στα. Συγχαίρουμε τούς ευτυχι
σμένους γονείς της.

ΟΑΣΙΣ
ΕΙΕΙΕ  ΤΑΛΕΝΤΟ;

Η «ΟΑΣΙΣ», ή δποία ε- 
χει παρουσιάσει τόσους καί 
τόσους Ελληνας καί ξέ
νους καλλιτέχνας έπι&υμοΰ- 
σα νά έξυττηρετήση Kdi9t 
ταλέντο τύ ώποίον διά δισ 
φόρους λόγους δέν ήδυνή- 
θη νά παρουσιασθη άπό τής 
σκηνής της, άπεφάσισε νά 
διάθεση έκάστην Παρα
σκευήν μίαν iipocv μεταξύ 
των δυο παραστάσεων πρός 
έζυπηρέτησιν τοΰ ώς άνω 
σκοπού μέ τήν δήλωσιν δτι 
οίοσδήποτε ήθελε κριθη κα
τάλληλος παρά τοΰ κοινοΰ, 
θά τοΰ δοθη συμδόλαιον 
συνεχών έμφανίσεων.

Η  Ο Α Σ Ι Σ
ΣΗΜ— Διά περισσότερος 

πληροφορίας παρακαλοϋν 
ται ol ένδιαψερόμενοι νά 
διέρχωνται άπό τά γρα
φεία τής «ΟΑΣΕΩΣ», ’Ακα
δημίας άρ. 51.

Η «ΦΕΡΝΑΝΓΑ» 
Η Ν ΕΑ Ο Π Ε Ρ Ε Τ Τ Α  '

ΤΟΥκ Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Σχετικώς μέ τήν πρώτη τής νέας 

όπερέττας τοΰ κ. θ. Σακελλαρίδη 
«Φερνάντα» πού παίχτηκε στήν ’Α
λεξάνδρεια, άπό τόν θίασσο Φιλίπ
που καί πού γι’ αύτή γράφουμε λ[ 
γες λέξεις σ' άλλη' στήλη, ό άντα- 

ί πο κριτής μας άπό τήν Άλεξάν- 
Je & a  uac ΥΡάΦ^ά^άκ: ,

! « Η χθεσινή πρώτη τοΰ σιάσου
j  τής «Όάσεως» ύπήρξε πράγμοττι 
| έξαιρετική. Ή  νέα όπερέττα τοΰ κ.
! Σακελλαρίδη «Φερνάντα» εΐνε άπό 
| τά ώραιότερα ϊρ-γα τοϋ “ Ελληνος 

μουσουργού καί συνδυάζει δλα τά 
μουσ'.κά έκεΐνα προτερήματα, πού 
τό κατατάσσουν μεταξύ τών καλυ
τέρων βιεννέζικων έργων. Άλλά 
καί ή ύπόθεσις καί ή πλοκή του 
δέν εΤνε άπό τίς συνηθισμένες καί 
τετριμμένες, μέ τάς όποιας μδς Ε
χει συνηθίσει τό έλαφρό μουσικό 
θέατρο. "Εχει καί όμορφιά καί ψυ
χολογικήν διάθεσιν, ή δέ πρόζα 
του είς πολλά σημεία τοΰ δίδει τή 
μορφή πραγματικού λογοτεχνικού 
έ'ργου.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΑΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 
ΠΤΣΑ Σ Α Λ Β Α Ν Ο Υ

Ή  προχθεσινή έπίδειξη τών τε
λειόφοιτων τοΰ «Έλληνικοΰ Ωδεί
ου» στά ’̂Ολύμπια» εδωσε άφοιρμή 
νά φανη τό σπουδαίο ταλέντο μιδς 
μ-κρής μαθήτριας του — τής δίδος 
Γίτσας Γερ. Σαλβάνου.

Ή  νεαρά καλλιτέχνις έξετέλεσε 
.μέ μοναδική εύχέρεια καί τεχνικές 
συνθέσεις τοΰ Σαίν-Σάνς, πού έπέ- 
συραν τήν γενική πρεσοχή δχι μό
νον τών ειδικών πού ύπήρχαν είς 
τό άκροατήριο (δπως π. χ. ό κ,· 
Καλομοίρης, ό όποίος ϊγραψεν ή
δη είς τό «’Έθνος» τής Τρίτης έν- 
θουσιαστικώτατα, ή κ. Σπανούδη, 
ή κ. Λαλαούνη, ό κ. Σουαζύ, ό κ. 
Ψαρούδας) άλλ’ άκόμα καί αύτοΰ 
τοΰ άκροατηρίου.

Ή  έκτέλεση ύπήρξεν έξοχος ά
πό πάσης άπόψεως καί έξετελέσθη 
σαν και τά τρία κομμάτια τοΰ προ
γράμματος άπό μέρους της μέ κα
ταπληκτική τεχνική, ’Απέδωσε 
δλο τό χρώμα καί δση ζωή χρειά
ζονταν, γιά τήν έπιτυχή παρουσία
σή των, άποσπάσασα τά συγχαρη
τήρια τοΰ άκροατηρίου της.

"Ενα τέτοιο ταλέντο είναι άδικο 
νά χαθή μέσα στή στειρότητα τοδ 
τόπου μας, καί θά ήταν εΰχής έρ
γο ή έπίσημη προστασία της, &icrre 
νά μπορέση νά ταξιδέψη στό έξω
τερικό, ώστε έκεϊ, πλάι ο’ ένα με
γάλο διδάσκαλο νά Sprj τόν έαυτό 
της καί τή μεγάλη δικαίωση τοϋ 
ταλέντου της. Ό  κ. Σαμουρτζής 
ήδη διέθεσε δπου κι’ άν μεταβή ϊνα 
πιάνο τής άντιπροσωπείας πού δια
θέτει, έγραψε δέ κατ εύβεΐαν είς 
τό Εξωτερικόν ένθουσιαστικά σέ 
ειδικούς γιά τήν άνακάλυψή της, 
ή όποία γιά τόν τόπο μας θά είναι 
στοιχείο δυνατό, πού θά τιμήση τή 
μουσική ζωή του — δπως είπε καί 
ό κ. Καλομοίρης.

- Η Τ Ε Ι Τ Ε  Τ Α Κ Τ Ι Κ Α  άπό Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  εϊς τά  περίπτερα καί άπό τους έφημεριδοπώλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Πως έγιναν αστερες—  Η ζωή τ ο υ ς - O l  έρωτές τους κλπ .- ’Εκδόσεις αυτοτελείς καί πρωτότυποι διά τήν Ε λ λ ά δ α -  θα 
αποκτησητε μίαν κινηματογραφικήν βιβλιοθήκην μόνον μέ 3 δραχμάς.- Έ  κυκλοφόρησαν Ντό ροθυ Λαμούρ 2ϊ Βιβι*ν Ρωμ ό^ς
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Χειρόγραφα, εικόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ- 

φονται ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραψεϊα: λεωχάρους 19 
Τηλέφωνον 20 837 

Τυπογραφεία:
Ιτοά Παππού 8

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΛΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΦΤΕΡΟΥΓΑΕΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν Μ , ΠΟΪ ΣΑΝ TPEMA8HKE

Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΣΗΓΗΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ HEM ΤΟ ΡΜΕΙΚΟ ΜΠΑΑΕΤΤΟΟ κ. Sevenβυλβ; ο' ένα τβυ 
άρθρβ πβύ δημβσιεύθηκε στά « Α 
θηναϊκά Νέα» έξετά$βντα; τβυ; 
λάγνος πβύ τβ «ιμερινό έλληνικό 
θέατρο δεν βρίσκεται στην άκμή 
τοΰ βρισκότανε πρό εΐκβσ·. 'άκόμη 
/ρόνων βρίσκει πώ; αϋτβί είνε :

ί )  Τ ' οτι δέν ύπάρχει πιά θε
ρινή θεατρική περίοδο;.

2) Τβ βτι διεφ^άρη τβ Α θη 
ναϊκό θεατρικό κοινό μέ τβ ν’ αύ 
ξήση καταπληκτικά ποσβτικώ; μέ 
τβν έρχβμό χιλιάδων ’Ελλήνων 
άπβ τβ έξωτερικό, πβύ ό κ. Ξενό- 
πβυλβ; τβύ; άπβκαλεϊ «Έπήλυ· 
δε;».

3) Ή  πρώιμη άπβχα>ρηση τή; 
Κυβέλη; άπβ τβ 8έατρβ καί ή 
πρβσχώρηση τίϊξ Μαρίκα; Κβτβ- 
πβύλη σέ άλλες ίδέε;.

4) Τβ άναντίρρητβ γεγβνό; βτι 
δέν έφάνηκαν άκόμη μεγάλε; 
πρωταγωνίστριε;, ικανέ; νά συνε 
χίσβυν τβ έργβ τής Μαρίκα; καί 
τη; Κυβέλη;,

5) Τβ βτι συγγράφει; τη; ακ
μή;, πβύ άλλβι πέβαναν, άλλβι κβυ

Ή  δραματική ύφίςρωνβ; 21; Φανή Άίδαλή πβύ παίξει στήν «Λαϊκή 
Οπερα» τβύ Ηερβλίνβυ καί πβύ γιά τήν έξαιρετική νη; καλλιτεχνι

κή σταδιοδρβμία θά δημοσιεύσβυμε στβ ερχόμενο φύλλβ άρθρο τβύ κ.
Πέλβυ Κ ατσέλη.

ι·ιι·ιι·ιιι·ιι·ιι·ιιαιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιΐ!:ιΐΒΐΐΒΐιαιιηι1 ·ιιΐΒ:ηι·ιιι·ιι·ιι·ι ι·ιι·ιι%ΐΒί

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ 
ΕΦΕΤΕΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΣ

ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ κ. κ. ΣΤ. ΜΥΡίΒΗΛΗΣ, Λ.ΓΕΡΑΑΗ. , 
Μ. ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚ

ΤΟΥ κ. ΚΡ. ΟΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
‘Η Άδήνα καίγεται στβύ; 40 

βαθμού;. Έμπρβ; λβιπόν διαλέξε
τε. Σέ πιό μέρβ; τβϋ κόσμβυ Θέλε- 
τε νά πάτε έφέτος ; Τά «Παρα
σκήνια» σά; κάνβυν τά έξβδα, γιά 
ένα... νοερό ταξίδι ! ’Αλγέρι, 
Σβυηδία, Ρωσσία, Μαρόκο, Κων- 
σταντινούπολι;, Παρίσι, Ρώμη, 

- Νι?ί*- — Tfr- Χ-βνβλβι»λβύ, 
Κίνα. "Οπβυ δέλετε. Μόνβ λίγη 
καλή θέληση καί λίγη φαντασία 
και άπβ τό γραφείβ σα; τβ άτε- 
Αιέ σα; τβ καμαρίνι σα; β καδέ
να; σα; λβγβτέννη;, καλλιτέχνη;, 
ήθβπβιό.; μπβρεϊ νά μεταφερθη 
οτό βνειρεμένβ τβυ μέρβ;.

C κ. Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η Σ  Σ ’ . ΕΝ Α  Λ Ε  
Σ Β ΙΑ Κ Ο  Α Κ Ρ Ο Γ ΙΑ Λ Ι

Μέσα σέ ένα γραφείβ γιβμάτβ 
βιδλία λίγβυ; πίνακε; καί μπιμπε 
λώ, βλέπβυμε σκυμμένβ πάνω στά 
χαρτιά τβυ τβν συγγραφέα τή; 
«Ζωή; έν τάφω». "Οταν τβν ρω. 
τβΰμε σηκώνει άργά τβ κεφάλι 
καί λέει χαμβγελώντα; :

—Τβν κόσμο ολον ; Μά τί νάν 
τβν κάμω έγώ ! Τβ καλβκαΐρι μβυ 
τβ θέλω νά τβ περάσω έδώ. Στήν 
Έλλάδα. Καί πιστεύω πώ; δέν 
είνε δυνατόν νά ύπάρχη στβν κό 
σμβ μιά τβσβ γβητευτική, τβσβ 
γλυκειά, γιά νά ϊεκαλβκατριάση 
κανεί; βσβ είνε ή ελληνική άκρβ 
γιαλιά. Καί ξεχωριστά ή άκρβγια

λιά τβΰ έλληνικβΰ Αίγαίβυ. Δέν 
γυρεύω τίπβτα καλλίτερβ άπβ αύ
τή. Μά μπβρέοω νά τή χαρώ και

Λ. Γεραλης

φέτος άπό κβντά σέ ένα Λεσβιακέ 
ψαραδβχώρι λόγου χάρι. Είνε κά
τι τβπία πβύ είμαστε έρωτικά δε 
μένβι μα$ί τβυ;. ’Άλλω ; τε εϊνε 
καί ■© μοναδικό; πιστό; μβυ έ- 
ρωζ.
Ο κ. Γ Ε Ρ Α Λ Η Σ  Σ Τ Η  Π Α Τ Ρ ΙΔ Α  

Τ Ο Υ  ΣΚΟ Π Α
Ό  Λβυκά; Γεραλη;, γνωστό;

. (Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

k
Γρ. Ξενόπουλος

ράστηκαν, άλλβι άπβγβητεύδησαν, 
δέν άντικατεστάθησαν άπβ ίσάξι- 
βυ; νέβυ; καί

6) Τβ ξεφύτρωμα τβΰ Σκηνβθέ- 
τη. Καί γράφει β κ. Ξενβπβυλβ;: 
«Άπβ τή στιγμή πβύ μπήκαν στβ 
έλληνικό δέατρβ & Οικονόμου, β 
Χρηστβμάνβ; καί πρβ πάντων έ 
Φώτο; Πβλίτη; — τβ καίριβ πλήγ
μα — τβ έλληνικό θέατρβ άρχι
σε νά παρακμάξη. Γιατί έπεκράτη 
σε ή άντεδνική ιδέα πώ; ή δεα
τρική τέχνη εϊνε μβνβ σκηνβθεσία 
καί ηθοποιία, καϊ πώ; β συγγρα
φέα; εϊνε περιττό;, ή μάλλβν πώ; 
είνε άδιάφβρβ άν είνε ξέν 
ντώιιβς καί πάντα 
εϊνε ξένβ;».

Στβ άρθρο αύτό τβΰ κ. Γ. Ξε- 
νβπβύλβυ άπήντησεν β κ. Μ. Ρβ· 
δά; στό «Έλεύθερβ Βήμα». Καί 
είπε :

1) Οί «έπήλυδε;», ή νέα κβινω- 
νία τή; πρωτευβύση;, πρβέρχβνται 
άπβ τήν Ευαγγελική Σχβλή τή; 
Σμύρνη; καί άπό τβν Φιλβλβγικό 
Σύλλβγβ Κων) πόλεω;, πρβτβΰ δέ 
φδάσβυν άναγκαστικά στήν ’Αττι- 
*Π, έψησαν στόν πολιτισμό τή;
Ιωνία; καί τη; Έπταλόφου, κατά 

συνέπειαν δέν έχβυν ανάγκην νά 
περάσβυν χρόνια γιά νά μορφω- 
δβΰν, βπω; έγραψεν ό κ. Γ . Ξε- 
νόπβυλβ;.

2) Παράπλευρα στήν Κυβέλη 
καί στήν Κβτβπβύλη ξεπετάχτη- 
καν η Κατερίνα Άνδρεάδη, f? Ε 
λένη Παπαδάκη, ή Κατίνα Παξι-

ή Βάσω Μανωλίδου, η Μιράν 
τα, ή Άλικη, η Μαίρη Άρώνη, ή 
Ρίτα Μυράτ, πβύ εϊνε τό παρόν 
καί τό μέλλβν τβΰ θεάτρβυ μα;.

και καδαρε; συκβφαντιε; τά βσα 
έγραψεν ό κ. Γ. Ξενβπβυλβ; γιά 
τβύ; Οίκβνβμβυ, Χρηστβμάνβ καί 
Φώτβ Πβλίτη. Καί πρβσδέτει β κ. 
Μ. Ρβδά;: « Ο θωμά; Οίκβνβμβυ 
ήταν ύπέρμαχβ; τη; σκηνβθεσία; 
καί τή; ήθβπβιϊα;, άλλά μέ κλασ
σικά δράματα, βπω; β «Φάβυστ» 
τβΰ Γκαϊτε, μέ τραγωδίε; βπω; β 
«Οΐδίπβυ; Τύραννβ;» τβΰ Σβφβ- 
κλέβυ;, βί «'Ίσαυρβι» τβΰ Ραγκα 
βή καί άλλα μεγάλα έργα. ‘Ο 
Κωνσταντΐνβ; Χρηστβμάνβ; έβγα 
λε νέβυ; ήθβπβιβύ; καί τβύ; άνέ- 
δειξε μέ τήν «Άλκιΐστιν» τβύ Εύ 
ριπίδη, μέ τό «Κράτβ; τβΰ Ζόφου» 
του Τβλστόϊ, μέ τά δράματα τβΰ 
’Ίψεν.

Καί β Φώτβ; Πβλίτη;, β άγώνα; 
τβυ είνε ίστβρικβ; σταθμό; στήν 
άκμή τβΟ νεβελληνικβΰ θεάτρου, 
άρχισε στήν κρατική σκηνή μέ 
τόν «Άγαμέμνβνα» τβΰ Αισχύλου 
καί μέ τό μονόπρακτο «θείο; ’Ό 
νειρο;» τβΰ κ. Ξενβπβύλβυ γιά νά 
δεχεται τώρα τβύ; μυκτηρισμού; 
iso. Ό  άείμνηστβ; εκείνο; ιδεα
λιστή; σκηνβδέτη; έπρέσβευε βτι 
έθνικό είνε β,τι είνε καί άληθινό 
κατά τό κήρυγμα τβΰ έδνικβΰ πβι 
ητή. Καί άγκάλιασε τά μεγάλα 
καί άξιά τβυ έργα τοΰ ξέν'βυ δρα* 
ματβλβγίου, βπω; καί άρκετά έλ
ληνικά. Άπό τήν σκηνβθετική 
πνβή τοϋ Φο^τβυ Πβλίτη βγήκε β 
«Οεΐβ; ’Ό\’ειρβ;», ό «Πβπβλάρβ;» 
βί «Φβιτηταί» τβύ κ. Ξενβπβύλβυ 
καί άπβ τήν σκηνβθετική παράδβ 
σή τβυ μετέπειτα β «Πειρασμό;».

Έπί τή; έπβχή; τβΰ Φώτου Πβ
λίτη παρεστάδησαν στήν κρατική 
σκηνή έργα τή; κ. Γαλάτεια; Κα 
ναντνάκπ. τβΰ κ. Σπύρβυ Μελά, 
ό «Ίβύδα;» τβΰ κ. Άλέκου Λιδω 
ρίκη, τβΰ κ. Παντελή Χόρν τβ 
«Φιντανάκι» καί έπί τών ήμερών 
του εϊχε άποφασισθη ή παράστα 
οι; τή; «Τρισεύγενη;» τβΰ Κωστή 
Παλαμά καϊ «Τ ’ άρραβωνιάσμα 
τα» τοΰ κ. Δ. Μπόγρη. Ποΰ ε»νε 
λβιπόν% τό «καίριβ πλήγμα» καί 
παρακμή ;

Καί ώ κ. Μ . Ρβδά; διατυπώνει 
τήν άκόλβυθη άπβρία :

«Καί άφβΰ είχε αυτή τή γνώμη 
γιά τβν Φώτβ Πβλίτη — τήν' τόσβ 
τρβμερή — γιατί έιιενε στήν καλ 
λιτεχνική έπιτρβπή καί είσέπρατ 
τε, παρά τήν συνείδησή τβυ, 4—3 
χιλιάδε; κατά μήνα ;»

έθνικά ένα σωρό γελβία πράγμα 
τα, ψεύτικα καί κατά τή γλώσσα 
καί κατά τήν ούσία, κΓ είνε δά 
γνωστή ή άντιπάθεια τβΰ πβιητή 
στού; Σβύτσου; καί στή σχβλή τβυ; 
πβύ κυριαρχούσε. Αύτή τή σχβλή, 
αϋτού; τοϋ; ψευτοπβιητέ;, χτυποϋ 
σε καί μέ τβ ρητό τβυ β Σολωμό;».

2) Είνε πιά ίστβρική άλήθεια 
πώ; β Φώτο; Πολίτη; περιφρονβΰ 
σε τήν έλληνική παραγωγή καί, 
έν βνόματι τβύ Σβλωμβύ, δέν θεω 
ροΰσε έθνικά παρά μόνον σχεδόν 
τά ξένα έργα. Καί τί ξένα ; "Αν 
ήταν τβύλάχιστο μόνβ τ’ «άληδι· 
νά». Άλλά πβλλ,έ; φβρέ;, στήν ίε 
νβμανία i :υ, στή γερμανοαανια 
του, προτιμούσε καί πιό «ψεύτικα» 
άπβ μερικά ντόπια. Ώ ;  σκηνβθε- 
τη;, καί κατ’ βύσίαν διευθυντή;, 
πρώτα στβ Θέατρβ τών' Συγγρα
φέων — βπβυ άπέρριψε και τβύ; 
«Φβιτητά;» — κατόπι. στήν ’Επαγ 
γελματική Σχολή θεάτρου, καί τέ 
λβ; στβ Βασιλικό, τό τότε λεγόμε 
νο ’Εθνικό ©έατρβ, τά έλληνικά 
έργα δέν ήθελε βϋτε νά τάκβύση

ΤΡΙΑ ΑΡΟΡΑ ΤΗΣ κ. Μ. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΒΡΥΑΚΟΥ
Α '.

Τό 1909 εγινε άτι’ τή Ρωσσ8α 
μιά παράξενη έξόρ,μησις μέ τόπο

δλα τά μυστικά τής νέας δη,μι. 
ουργΙας. Αύτός είναι ό στρατη· 

_ . γός ·καί πειθαρχημένοι στρατιίΒ-
κατευθύνσεως ολα τά έξευ<γενι- ται του ένα όλόκληρο σμήνος καλ- 
σμένα μέρη. Αύτή τή φορά ή άν- | λιτεχνικών άσσιωιν. ΑΟτ,ός είναι 0 
θ'ρώπί,νη αύτή έΐκ.κίνησις δέν έχει άμαξας ποΰ μέ τά γε,ρά χαλινά·

Ό  κ. Γ. ΞενόπβυλβςΕΐνε ξένο ; ή ,  ' κπαντπαπαντησε, 
τβΰ

I )  Πβτέ ρητό μεγάλβυ άνδρό 
δέν παρεξηγήθηκε τόσο βϊκτρά 
καί τόσο έπφίμια, βσβ αύτό τβΰ 
έδνικβΰ μα; πβιητή. «Τβ "Εθνβ; 
πρέπει νά μάθη νά θεωρη εθνικόν 
β,τι είν'ε άληδέ;». Γιατί πιστεύδη 
κε, καί δυστυχώ; πιστεύεται άκό
μα, πώ; λέγβντα; έτσι, β Σβλω- 
μβ; ηδελε ν'ά μά; μάθη νά θεωρβΰ 
με σά δικά μα; καί τά ξένα όταν 
είνε άληθινά — άξια ώραία, με
γάλα — καί νά μήν κάνβυμε καμ 
μιά διάκρισι άνάμεσα στό ντόπιβ 
καί στό κοσμβπβλίτικβ. Άλλά κά 
θε άλλβ ! Πβτέ ένα; έθνικό; πβιη- 
τή;, πατριώτη; κΓ ‘ΓΕλληνβλά- 
τρο; σάν τό Σβλωμό, δέν' θάκανε 
τέτοια άντεθνική διδασκαλία. "Ο- 
πω; εξήγησα πολλέ; φβρέ;, τό ρη
τό αύτό δέν έχει καμμιά σχέση 
μέ τά ξενα. Τά δικά μα; μόνβ, τά 
ντόπια, χωρίζει σέ άληθινά καί 
σε ψεύτικα, καί μά; διδάσκει νά 
μή θεωροΰμε «έθνικά» παρά μόνβ 
τά «άληθινά». Γιατί στόν' καιρόΟ  \  n  '  r  λ  ·  ,  * w  ·  V  *  Λ Λ

ό) Ιΐω; εινε δλασφημιε; άλλά τβυ, στήν Ελλάδα, περνούσαν γιά
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Ό  κ. Μ. Ρόδας

— «άρλοΰμπε;» τά έλεγε — κι’ έ
παιξε Γερμανβύ;, Νβρβηγβϋ;, Σου 
ηδού;, Ρωσσβυ; βχι πιά κατά πρβ 
τίμησι, άλλά σχεδόν άπβκλει- 
στικά.

3) Πώ; έθεωρβΰσε χρέος τβυ νά 
παραμένη στήν Καλλιτεχνική ’Ε 
πιτρβπή άκριβώ; γιά ν’ άντιδρ^: 
καί ν’ άγωνίξεται γιά τήν «έθνι- 
κότητα» τβϋ ίδρύματβ;, πβύ έκινδύ 
νεύε τότε νά καταντήση παράρ
τημα τβΰ Μπουργκτεάτερ. Ό  Γρυ 
πάρη; συμφων'ότατο; μέ τόν Πβλί
τη δέν έλεγε παρά β,τι αύτό;. Μά 
καί τάλλα μέλη τή; έπιτρβπή; ή 
άδιαφβρβύσαν, η ύπερασπίζουνταν 
'χλιαρα, ϋπΏίς- ό μακαρίτη; β Νιρ- 
βάν'α;, ή συμφωνούσαν κΓ ύπερ- 
θεμάτιξαν, όπω; ό Μελά;. Καί 
μόνβ έγώ — έχβντα; σύμμαχβ καΐ 
τόν Συναδινό, τόν λίγβ καιρό πβύ 
ήταν στήν έπιτρβπή — έφώναξα, 
διαμαρτυρόμβυν', χαλβΰσα τβν κό- 
σμβ, γιά νά παιχδη κΓ ένα έλλη- 
νικό έργβ, πότε παληό καί πότε 
καινβύργιβ. Κ Γ  άν' τά πρώτα έ- 
κείνα χρόνια, έπί Γρυπάρη καί 
Πβλίτη, παίχδηκαν καί μερικά έλ 
ληνικά, αύτό χρωστιέται στϊ; φω 
νέ; )·μβυ, Γβατί ;<άπου-κ.άπβυ —. 
τί διάββλβ ! — άκβυγόμουν. Καί 
λυπβυμαι πού δέν' άκβύσθηκα βταν' 
φώναξα, μόνο; σχεδόν έγώ, ικαί 
γιά τόν «Άντιφωνητή» τβΰ Ση- 
μηριώτη, τή «Φυγή» τβΰ Νικβλβύ 
δη καί τό πρώτβ ιστορικό, ξακυν- 
θιν'β έργο τβΰ Ρώμα.

4) Ό  Φώτβ; Πβλίτη; έκαμε α
ναντίρρητα, ν'ά πρββδεύση τά θέα 
τρό μα; άπό άλλε; άπόψει;, δπω; 
κΓ β Χρηστβιμάνβ; κΓ ό Οίκονό- 
μβυ. Άλλά  βχι κί’ άπό τήν άποψη 

(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

Ό  Νι ξίνσκυ
οΰτε πολ,εμική,ν έξαρσιν μέ κατα- 
κτητικάς διαθέσεις, οϋτιε έδαφι- 
κάς κυριεύίσεις. Είναι μιά ϊδιόρ- 
ρυιθίμτη δώναμις ποΰ έπιβάλλει τήν 
ϋττσρξί της, ένας πρωτότυπος σι- 
μούν πού τό γερό φύσημά του 
δχι μόνο δ'έν φέρνει τήν κατα
στροφή, άλλά απλώνει όλόγυρά 
του τήν γοητ&ία, τήιν γαλήνη, τήν 
ώμθ'ρ*ιά. MJ;a μάχη ποΰ σπέρνει 
στό πεδΐαν τών έπιχειρήσεών της 
τόν σπόρο τών μεγάλων Ιδεών. 
Τό 1909 πρωτοπιαρΌυσιάζεται στόν 
εύρωπαϊκό ορίζοντα τό Ρωσσικό 
μπαλέττο. Μιά καλλιτεχνική άνα- 
γέννησις π·ού άναστατώνει τόν 
κόσμον έκ,πλήττει τό σΰίμπαν.

Οί π,αλαιοί χοροί μένουν στδ πιε- 
ριθώριο, καί τό καινούργιο σύγ- 
γιραμμα αρχίζει θριαμβευτικά 
τήν έ'κτ,ύπωσί του. Κά9ε θεατρι
κή ένέργει'α πού ώς τότε βασί
λευε χάνει άπότομα τό θρόνο της. 
Ή  σκηνογραφία, ή μουσική άκό
μα καί τά κ,οστούμια άλλάζουν 
κάθε τους μορφή. Τό Ρωσσικό 
μπΠαλέττοι παίρινει μαζί του μιά 
τελείως διαφορετική ακέψι δρά- 
οιεως. Καί κάθε μεγάλο εύρωπαϊ- 
'κό θέατρο δέχεται ανεπιφύλακτα 
'νά τό φιλοξενήση, βέβαιον διά τήν 
'άμιέτρητη επιτυχίαν του.

Ψυχή δλης αύτής τής καλ|λιτε- 
X νικής τελειότητας ό Σέργιος 
Διαγκυλέ, αύτός είναι ό δ'ιοργα- 
νωτή ς, ό διευθύνω ν νοΰς πού κ»ρα- 
τ'35 μέσ’ στά στιβαρά του χέριια

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

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

Τά λόγια του αύτά μάς δείχνουν 
καΕαρά πώς ή επιδίωξη τοΰ 
σκοποΰ του δέν είναι καί -;ό.σον 
εΰκολο πράμα δπως φαντάστηκε 
στήν άρχή πρίν σταθμίση ψύχραι
μα τά γεγονότα, άλλά παρουσιά
ζει δυσκολίες πού δέν μποροΰν νά 
ύπερνικηθοΰν άμέσως. Κατόπιν 

, βγάζει τό σημειωματάριό του καί 
γράφει:
«"Οπως γ'-νεται ένας ”ά χαμογελά όλοένα 
κα'ι νάναι άχρεϊος»,

Ή  παρατήρηση αύτή σχετίζεται 
αποκλειστικά μέ τό πρόσωπο τοΰ 
Κλαύδιου καί οφείλεται στήν κα 
τάπληξη πού προξένησε σ’ ένα βα
θύτατα ειλικρινή τύπον ή τερ«- 
στία διαφορά μεταξύ τοΰ «εινα<» 
καί τοΰ «φαίνεται». Ό  Κρέϋφιγκ 

ειρωνευόμενος τόν Ά μλετ  παρα
τηρεί :

«Τρέμει καί άντί νά προΐάλλη 
τό εγχειρίδιο αύτός βγάζει τό ση
μειωματάριο».

Καί δμως σ’ αύτό τούλάχιστο 
τό στάδιο δέν έχουμε κανένα δι
καίωμα νά κατηγορήσουμε τόν 
Ά μ λ ετ  γιατί θάταν άδύνατο να 
ρίψτ) τόν κΰβο καί νά ένεργήση α
ποφασιστικά πρίν ξεκαθαρίορ τό 
έδαφος άπό τ' άγκάβια και τούς 
τριβόλους τής άμφιβολίας πού άρ 
χισε νά τόν βασανίζη σχετικά μέ 
τήν άξιοπιστία τοΰ φάσματος. Καί 
τί μαρτυρική κατάσταση πού εί
ναι ή αμφιβολία.

Έ ν  τω μεταξύ οί φίλοι του έρ
χονται καί ζητοΰν νά μάθουν τί 
συμβαίνει. Άπό φόβο όμως μήπως 
κοινολογήσουν τό μυστικό δέν ι

κανοποιεί τήν περιέργειά τους άρ 
κούμενος νά τούς δηλώση πώς τό 
πνεΰμα δέν είναι πονηρό άλλά ά 
γαθό. Τούς ζητεί δέ ώς χάρη νά 
μήν άναφέρουν σέ κανένα τίποτε

άπ’ αύτά πού είδαν καί τούς βά
ζει νά τοΰ τό ύποσχεθοΰν ένορκα. 
Τό Πνεΰμα άπό κάτω τούς παρο
τρύνει νά όρκιστοΰν, πράμα ποΰ 
ξαφνίζει τόν Όράτιο καί κάνει 
τόν ’Άμλετ νά παρατη ρήση.
Εΐν' κι’ άλλα, 'O pd u t, στά ούράνια καί

(στή γή
που δέν τά όνειρεύτηκε ή φιλοσοφία μας.

Τούς παρακαλεί άκόμα, δσο πα 
ράξενα κι’ άν τόν δοΰν άργότερα 
νά φέρεται νά μήν δείξουν μέ κα- 
νέναν ύπαινιγμό π ώ ς κάτι ξέρουν 
άπό τίς ύποθέσεις του.

Στό μυαλό του άατραψεν Αμέ
σως ή ίδέα νά προσιτοιηθή τόν 
τρελλό. Γιά ποιό λ^/ο δμως; Ό  
ίδιος δέν δίινει κανέναν άπολύ
τως. Στό γερμανικό εργο «Der 
Bestrafte Brudermord», πού πίστευ
αν πρωτεύτερα πώς άπο,δίδει, 
τουλάχιστον στά κύρια σημεία 
τόν αρχικόν "Αμλετ τοΰ Kyd, 
πρΛ y^ta πού δέν παραδέχεται πιά 
ή νεώτερη κριτική, ό "Αμλετ λέει 
άπλώς στόν Όράτιο πώς πήρετν 
αύτή τήν άπόφαση γιά νά βρή 
ευκαιρία νά σκορπίση τό θειο του 
πού περιστοιχίζεται διαρκώς άπό 
σ».ιμο/τοφύλακες.

Πρώτος, έξ όσων τουλάχιστο 
ξέρω. ύ Σ. Τζάνσον ύποστήριξε 
πώς δέν ύπήρχεν άποχρών λόγος 
νά παίξη τόν παοάφρονα καί δέν 
έχει άδικο, γιατί μποροΰσε νά 
προκαλέση τίς ύπόνοιες του θείου 
το·υ.

Ό  ποιητής παρέλαβεν αι>τό τά 
στοιχείο άπό τόν μΰθο καί τί»ν 
άρχικόν "Αμλετ καί τό διατήρη
σε. Πόση δμως ή διαφορά στόν 
τρόπο τής προσποίησης τοΰ Ά μ 
λετ τοΰ Σάξο Γκ,ραμμιάτικους καί 
τοΰ 'Άμλετ τοΰ Σαΐξπηο. ‘Ά ν  fi-

........................................................................

ρια του όδηγεί τήν πελώρια Αν
θρώπινη άμαξα, πού άποτελείται 
άπό μιά ολόκληρη μάζα άπαρ«· 
μίλ'λων χορευτών, σκηνογράφων, 
/μίουσουργων, ζωγρα-ρων, συγ
γραφέων στόν πλατύ δρόμο τοθ 
ιθριάμβσυ. Πρώτιος κινητήριος 
•τροχός τής £νσαρκης άμάξης β 
Νιζίσ κη.

Ό  Δι Λνικυλέ παρηχολούβησ»
τόν Νιζίσκη άπό τάς άρχάς τοθ 
σταδίου τ<ου, άπό τόν καιρό ποο 
ήτο μαθητής άκόμα τής Σχολής 
τοΰ χοροΰ καί αύτό πού έγινε otl- 
τία τόσο νά τόν προσέξη δέν ήτο 
μόηιον ή ώμορφιά κάθε κινήσεώς 
του, άλλά κυρίως ή έλεύιθερη καϊ 
βαίειά του οικέψις. Ό  Νιζίσκη δ'έν 
ήτο άπλ'ώς άρμονιστής, είχε μέσοι 
στίς φλέβες του τό έξερευνητικό 
μικρόβιο, αύτό πού έπιβάλλει στδ 
θνητό νά έμβαθύνη σέ κάθιε είδος 
άνα ζητήσεις καί ό Διαγκυλέ είσε- 
χώρησε στό κέντρο τής φαντα
σίας του. ’Εάν ό Νιζίσκη ζητιοϋσε 
τήν εύκ,οαιρία μιδς καινούργιας 
’κατεύθυνσης του χορού θά τήν εΐ- 
χε. ’Έτσι μιά ήμέρα ό νεαρός Άε- 
τι&εϋς πετοΰσε μ’ ένα άφάνταστσ 
πέταγμα άπό τήν σχολή του μέσ’ 
στήν καλλιτεχνική φωληά τοθ 
Διαγκυλέ. Γρή'γιορα, πολύ γρήγο
ρα, έ̂ γινε τό κ,ύριο πρόσωττο αύ· 
τής Χής φωληάς. Αί προσ’δοκίαι 
τοΰ Διαγκυλέ είχαν μέ τό τιάρα 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

παρχει καί στό φ,έρσκμο ένός ά- 
γροίικου καί άξεστου καί ένός λ£- 
π,τοΰ καί πολιτι,σμίΐνου. Μέ τήν 
προσποιητή τρέίλλα, γιά τό ρόλο 
τής όποιας ύπήρχαν οί άπαραίΐτη- 
τες ψυχολοιγικές προϋποθιέ,σεις, 
<β>α®ειά μελαγχολία πού σέ πολ
λά σημεία συγγενεύει μέ κείνην 
τής παραφροσύνης) ή κλίση του 
σ«τό νά λέη τήιν άλήθια, νά κρίνη 
παι νά έπικρίνη, νά ειρωνεύεται 
καί νά σαρκάζη, βρίσκει θα'υμά- 
σιαν εύκαιρία κΓ έκδηλώνεται έ- 
λεΰθερα.

μοα φ,ορα, σαν νά θ*λη -νά -τή ψυ-, ΓΓ  αύτό καλεΐ δύο παιδικούς φ,Ι 
χολογησίΐ, να πειστη μέ τά μάτια | λους - - -

ΠΡΑΞΗ  Β '.

Ή πρώτη σκ,ηνή τής δεύτερης 
πράξης είναι στό σπίτι Τοΰ Πο
λωνίου πού στέλλει τόν ύπηρέτη 
του Ρ εϋνάλδο στό Παρίσι γιά νά 
π«ΡΠ χρήιματα καί γράμματα 
στό γυιό του, δασικαλεύοντάς τον 
ιμέ πιό τρόπο νά μαζέψη έμμεσα 
πληροφορίες γ'ιά τή διαγωγή καί 
τή ζωή γενίικά πού περνά. Σάν 'ε- 
φιιγεν ό Ρ εύνΛλδος, μπήϋεν ή Ό- 
<ρήλια τρομαγμένη άναγγέλλσν- 
τας στόν πατέρα της πώς ό Ά μ 
λετ ήλθε καί τή βρήκε στό δωμά
τιό της σέ τέτσι/α κατάσταση καί 
σέ τέτοια χάλια, ι πού τρόμαξε.
Ξεσκούφωτος, μέ τό σωκάρι ξε
κούμπωτο, μέ τίς κάλτσες ώς κά
τω στούς άστρο:γάλους. Αρχίζει 
νά β’άζη σ’ ένέργεια έ’&είνο πού 
είπε πρωτύτερα στούς φίλους του 
πώς θά ψερθή παράξενϊκ. «Μά ή 
όψη του ήταν χλωμή σάν τό πανί 
καί τά γόνατά του έτρεμαν». Αύ
τά βέδιαια δέν εΐναι μόνον προσ
ποίηση, άλλά προδίνουν συγχρό
νως καί βαθύτατο πόνο. Ή  ’Οφή- 
λια σύμφωνα μέ τή διαταγή τοΰ 
πατέρα της διέικ,οψεν άπότομα 
τίς σχέσεις μαζί του καί τοΰ έπέ- 
στρεψε καί τίς έπιστολές του, 
πράΐμ,α πού τοΰ γέννησεν άπαγο- 
ήτευαη καί όδύνη. Ό  "Αμλετ ά- 
Υαη<3 τήν Όφήλια καί μέσα του
διεξάγεται τρομερή πάλη μετα-^ __
ξύ τοΰ έρωτα καί τής πλη γ^μέ-1 προαίσθημα, δσο
vnc του Φιλοτιμίας. ΓΓ  αύτό λοι-1 ν'ά

του γ»α Τήν ξαφνική καί ανεξή
γητη r/L’ αύτόν μεταβοίλή πού δέν 
μπορεί νά τή πιστέψη. Τήν παίρ
νει άπό τό χέρι, τής τό σφίγγεΊ 
καί στυλώνει άπάνω της τά μά
τια του. Αμίλητος τήν κοιτάζει 
προσεχτικά κάμποση ώρα σάν νά 
θέλη νά τής κάμη τό πορηρ'αΐτο. 
Ό  ‘Άμλ'ετ δμως ζητεί νά τής πά- 
ρη τό ψυχιικό της πορτραίτο. Σ α 
λεύει λιγάκι τά χέρια του, κου- 
νεΐ τό κεφάλι τοιυ καί βγάζει έ
ναν άνασπ'εναγιμό Χόσο βαθύ πού 
λές μΛχζί ιτΛυ ενχβ^αινε κι’ ή ψυ
χή του. Τί έκφράζόυιν δλ’ αύτά; 
Τά Κιθ*υνήματα τοΰ χεριοΰ, τοΰ κε
φαλιού, ό άναστεναγμός ; είναι 
άρκ,ετά εύγλωττα καί μάς προιδί- 
νουν τις σκέψεις του. Σάν νά θέ- 
λη νά τής πή: Κρίμα νόμιζα πώς 
ήσουν ειλικρινής καί μ ’ άγαποΰ- 
σες, μ άπ?ατήθηκα οίχτ,ρά. Φεύ
γοντας έξακολουθεϊ νά τήν κοι- 
τ'άζη χωρίς νά μπορή νά βγάλη 
άπό πάνωι της τά μιάτια του, φα
νερώνοντας μ’ αύτόν τόν βουβό 
άλλά πόσο συγκινητικό τρόπο τά 
,μύχιά του αισθήματα. Ό  Πολώ- 
νιος δέν έχει διόλου άδικκ> όταν 
ί-'γάζη τό σ'υμπέρασμα πώς τό 
φέρσιμο τοΰ "Αμλετ φανερώνει έ
ρωτα. Υπε,ρβάλλει δμως τά πρά
ματα νομίζοντας πώς είναι πρα
γματικά τρελλός καί δτι μονα
δική αΐτύα τής τρέλλας του είναι 
ό έρωτας. Γιά τόν Πολώνιο δμως 
δέν εχει τήν παραμικρήν ιδέα οΰ
τε γιά τό έγκλημα τοΰ βασιληά 
οΰτε γιά τήν έμφάνισή τοΰ φά
σματος, ώς μόνη πιθανή έξήγηση 
τής κατάστασης τοΰ "Αμλετ, τής 
τρέλλας του, δπως νομίζει, εΐναι 
ο ερωτιας. Γ  ι’ αύτά σπεύδει ν’ ά- 
νακοινώσπ τήν σπουδαίάν, δπως 
πιστεύει, ανακάλυψη στό βασι- 
ληά.

Ο δασιληάς βλέποντας τή ξα
φνική μεταμόρφωση τοΰ άνεψιοΰ 
του σάν έξυπνος καί ένοχος πού 
είναι άνησυχεϊ. Κάποιο άόριστ'ο

και συμμαθητές τοΰ "Αμ 
λετ, τούς αύλικούς Ρόζενιγκραντς 
'Κ·αί Γούλδιενστε,ρν κίαί τούς ζητεί 
'ώς χάρη νά κρ»ζτοΰν συντροφιά 
τοΰ πρίίγκηπα καί νά προσπαθή
σουν »̂έ κάθε τρόποι νά τοΰ άπο- 
σπάσουν χό μυστικό πού τόν βα
σανίζει. Τά πρόσωπα αύτά δέν έ
χουν δική τους προσωπικότητα, 
«ίχο*υν δμως ένα τόσο έχτυμώμενο 
προσόν, τήν ίκα\ ότητα ν'ά ύποικλί- 
νωνταί ,μέ σεβασίμό, νά θυμιατί
ζουν μέ διάκριση καί νά τάχουν 
πάντα καλά καί μέ τούς έαυτούς 
τους καί τούς άλλους.

Τή στιγμή πού βγαίνουν αύτοί 
από τή)ν αίθουσα τών άκροάσεων 
έρχεται ό Πολώνιος αναγγέλλον
τας στό βασιιληά τήν έπιστροφή 
τών πρέσβεων Βόλ-τιμαν καί Κορ- 
νέλίους άπό τήν Νορβηγία, άφοΰ 
φέρανε σ' αίσιο πέρας τήν άπο- 
στολήΐν πού τούς άνατέθηκε. Ό  
βασιληάς τής Νορβηγίας, κ>α- 
τώριθωσε ν’ άποτρέψη τόν άνεψιό 
το'υ άπό τήν έπιχείρηση πού σκό
πευε νά κάμη έναντίον τής Δα
νίας, παρακαλεί όμως τόν Κλαύ
διο νά τοΰ έπιτρέψη ύπό ώρισιμέ- 
νες έγγυήσεις νά περάση μέ τό 
στιρατό του άπό τή χώρα'του γιά 
νά πάη έναντίον τής Πολωνίας. 
Ο β'ασιληάς άκούει μ’ ικανοποί

ησή του τά νέα πού είνε γι’ αυ
τόν μιά αξιόλογη διπλωματική 
έ-πιτυ’χία, εύχαριστεΐ τούς πρέ- 
σβίεις και τους καλεΐ <τό βράδυ σέ 
δείπνο.

Σάν άποχώρησιαν οί πρέσβεις, 
ό Πολώνιος τούς άποκάλυ'4 *£ τήν 
αίτια τής παραφροσύνης τοΰ "Α μ 
λετ, πού, >?αθώς πιστεύει, δέν εΐ
ν’ άλλη τΐ'σ,ρά 6 έμίμανής του έ·- 
ρωαας γιά τήν κόρη του ποϋ τής 
επέβαλε νά κόψη κάθε δεσμό μ«- 
ζί του μιά καί ,άνήκαν σέ διαφο- 
ρετικούς κόσμους κι* ό'γάμ^ος με- 
τ̂ οοξύ τους είναι αδύνατος. Πρός 
ένίσχυση τοΰ ίσχυρισιμοΰ του πα
ρουσιάζει ,κΓ ένα έρωτικό του 
γράμμα στήν ’Οφήλια. Γιά νά μήν

οαίσθημα δσο κΓ άν προσπιαθή I χούς μΒίνη «μως καμμιά άμφιβο- 
το απώθηση, αογιζει να σα-1 λία γιά τήν άλήθεια τής διάγνω

σής του προτείνει νά προκαλέση 
συνάιντηση τοΰ "Αμλ^τ μέ τήν κό
ρη του κι’ αύτοί κρυμμένοι πίσω 
άπό τό παραπέτασμα νά παρακο
λουθήσουν τή σκηνή. Βρίσκουν 
ϊιώς είναι καλή δοκιμή καί μένουν 
σύμφωνοι. Ό  κατη γσρηματικός 
«■όνος μέ χόν όποιον μιλά ό Πολώ
νιος σάν νά μήν έπιδέχεται καμ- 
μιάν άπολύτως άντίρρηση ό ίσχυ- 
.ρισμός του, ιό έγω,ϊστικ.ός ,τρόπος 
πού μ,ίλ/ά γιά τόν έάυτόν του, ό 
σχολαστικισμός πού δείχνει τό 
π,ροοήμιο τής ,όμιλ'Οας τοιυ τόν κά- 
νοϋν νά φαίνεται κάπως γ'ελοϊος 
καί δικαιώνο'υ-ν έν μέρΙει τήν άντι- 
πάθεια πού τρέίφ,ει ό "Α μ λ ε Γ  γιά 
τό άτομό του. ’Εν τώ μειταξύ έ'ρ- 
χετιαι ό "Αμλετ διαβάζοντας καί 
ό Πολώνιος κάνοντας τόν έπιτή- 
δ/ειο καλεΐ τούς κυρίους του ν' ά- 
ποσυρθοΰν γιά νά μιλήση αύτός 
μαζί του. Ό  "Αμλετ αμως πού 
δέν χωνεύει τέτοιους πσλυπράγ- 
μανες τύπους δέν έχει καμμιάν 
όρεξη νά πιάση κουβέντα μαζί 
του κΓ άν άπαντά σιτίς έρωτήσεις 
του το κάνει γιά νά χόν είρωνευ- 
τή. Προσποιείται πώς δέν τόν ά· 
ναΐγνωρί'ζει καί χόν πάί'ρνει γιά 
ψαρά, γιά νά τοΰ Θίξη τήν φιλο
τιμίαν. Οί εύστοχες άπαντήσεις 
πού τοΰ δίνει τόΐν άναγκάζουν ν'ά 
παραδεχτή πώς ύπάρχει «λογι
κή» στά λόγια του, δέν κ'ατορ- 
θώνει δ'Λ'-ος νά πάη πιό πέρα για- 
τί είναι π(ροικατειλημ|μένος κιαί 
τοΰ λείπει τά έ'τααιτίίκ,ό βλέμμα 
καί ή δ'ιαίστηση. Βιάζεται νά έ- 
τοιμάση τή συνάντηση μέ τήν Ό 
φήλια, 6-ιοκλινετα ι βαθύτατα καί 
φεύγει. Ο Αμλετ β'γάζοί,τας τή 
μάσκα κι Εκδηλώνοντας τήν άν- 
τιπάθεκα του λείε ι : «βαρ'ετοί γε- 
ροξ&κούτηδες!».

Μόλις έφυγεν ό Πολώνιος, ό 
Ρόζενγκραντς καί ό Γύλδενστ'ερν 
ήλ)3αν νά συναντήσουν τάν πρίγ- 
'κηιπα. Τούς χαιρετά μ,’ έίγκαρδιό- 
τη>τα ένώ λίγη ώρα π;ρίν πρασ- 
πο ιήθηκε πώς δέν άνεγνώιρίΐσε 
τόν Πολώνιο xtoci κουβεντιάζει 
μαζί τους φιλικά ώς τή στιγμή 
πού υποψιάζεται πώς είναι σταλ-
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μένο.ί άπά τ*»ν βασιληά γιά νά 
τάν κατασκοπεύουν. Οί εύπαΐεΐς 
χορδές του πο'ύ βονοΰνται καί 
στόν παραμικρότερον έξωίΓΞρικόν 
έρεθισμόν είναι κυρίως δυο, τής 
τιμ'ιότητος κ*αί τής' ιά;ϊχίοΊ'α.5 3 ξί- 
ας. Μέσα άπό δέκα χιλιάδες, λέ
ει στό Πολώνιο, εβ/αι ζήτημα άν 
'ί3εχ<ο·ρίζη ενας τίμιιος 'κα-ί γ ι’ αύ
τό κάνει καλά νά πΐρασΊχη τήν 
κόρή του. Στόν Ρόζ. καί Γύ,λδεν., 
δταν τοίΰ είπαν πώς δεν έχουν νά 
τοΰ άν^νγείλουν άλλο t l πχοά 
μ,όνον οτ'ι ό κόαμιος έγ'ινε τίμιος, 
άπ'αντά: «Τότε πλιηιτιά^Ξι τό τέ
λος το'ΰ κόσμου». Ή  Δανία καί ό 
κόσμος γενικά τοΰ φαίνεται σά 
φυλακή. Οί φίλοι ταυ πού εΓναι 
'ευχαριστημένοι καί μέ χόν έαυτό 
ιτους καί μέ τόν κόσμον δέν συμ- 
ψωνο'Ον κ·Γ ό "Α«ιλειτ παρ<ατηρεΐ 
πώς δέν ύπάρχει τίποτε τό κά- 
'δ̂ χυτό καλό ήι καικό, άλλ’ δτι ή 
Ό'χέψη μας Τό κάνει νά φαίνεται 
τέτοιο. Τούς ομολογεί δέ δτι νε- 
λευταΐα, χωρίς νά ξέρη κΓ ό ί
διος τό γιατί, τόν κυρίεψε μελαγ
χολία σέ τέτοιο βαθμό πο'ύ ό κό
σμος, παρ’ δλες τίς ώμΟρφ.χς 
καί τά μ«γ ι«  πού κρύ?:', τόν γε
μίζει άνία καί ό άνθρωπος παρ’ 
ολα τά θαυμαστά του προσόντα 
πού τάν φέρνουν σιμά στό θεό 
δέν τόν ευχαριστεί διόλου.

* ...................Φ ελευτα ϊα ,— τό γιατί 6έ<
ξαιρω, —  Εχω χάσει ολο μου τό κέφι, εχω 
άφή σε ι ολες μου τίς συνήθειες· κ ι1 άλή- 
θεια είναι τόσο βαρειά ή διά9ΐσή μου, 
που αύτά τό ωραιότατο συγκρότημα ή γή 
μοϋ φαίνεται σάν ϊνα άγονο ξερό άκρω- 
τή,ρι- αύτός ό εξαίσιος πέπλος, ό αιθέρας, 

κοιτάχτε, —  αύτό τά δυνατό στερέωμα 
ποΰ κρέμεται άπό πάνω μας, αύτή ή με
γαλόπρεπη σκεπή ή κεντημένη μέ χρυσό 

ί, αέ μένα φαίνονται μόνο σάν 
συμπυκνωμένοι άχνοί βρωμεροί καί μολυ- 
σμένοι. Τί άριστούργη,μα ό άνθρωπος! ΤΙ 
εύγενικά τά πνεΰμα του! Τί Απεριόριστη 
ή ικανότητά τοο! ή μορφή του καί ή κί
νηση, τί έκφραση, τι' θαΰμα! στήν πράξη 
τί άγγελικό πλάσμα! στή νόηση τί θεός! 
ή όιμο.ρφιά τοθ κόσμου! τό πρότυπο τών 
ζώων! καί μ· ολα ταϋτα τί είναι γιά μέ
να ή πεμπτουσία αύτή τής σκόνης; Ό  άν
θρωπος, ό άντρας, δέν μ’ ένθουσιάζει’ 
βχι, ουτε ή γυναίκα, κι- άς φαίνεται πώς 
αύτά λέει τό χαμόγελό σας.»
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό Ε ' άοθοο



ΑΑΛΛΑ^ λ̂λλααλλ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΣΑ Β ΒΑΤΟΝ, 1 TO'Û tOU 1939

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μέσα σ’ £να παλιό καλοδιατηρημένο 

τζαμί, πού μένει γνωστό ώς τά σήμερα 
με τό όνομα «Νερατζιές», στενάζεται τό 
παράρτημα του ‘ΕλληνικοΟ ’ίϊδείου Ρέθυ
μνου . Πποτε τό έξαιρετικό δέν υπάρχει 
στό έξωτερικό του, πού νά μαρτυρη στόν 
έπισκέπτη ότι έκεϊ μέσα, κάτω άπό τόν 
τετράγωνο μιναρέ του καί τόν ψτ*λόχτιστο 
βόλο του, πού άλλοτε άκουγόταν δραχνή 
καί μακρόσυρτη ή <|κυνή του γέρο - μουε
ζίνη, άντηχοϋν σήμερον o l χαρούμενοι τό- 
νοι τών τραγουδιών τοΟ Σοΰμπερτ καί 
τών άλλων μεγάλων συνθετών τής Εύρώ* 
ηης. θέλοντας νά θαυμάσω τό θέορμα τής 
πόλεως άπό τά Οψη τοϋ μιναρέ του, καί 
χωρίς καθόλου νά δάζβ ό νους μου τό τΐ 
κρύβει κάτω άπό τό θόλο του, βρέθηκα 
μπροστά στή στενή και μ too ξεβαμμένη 
πόρτα του. Σήκωσα τό χέρι μου καί χτύ
πησα. Καί ένώ περίμενα ν’ άντικρύσω τή 
συμπαθητική μορφή κανενός γεροντάκου 
μέ μακρυά βράκα καί φρεσκοδαμμένα στι
βάλια, πού θάκανε χρέη φύλακα, είδα ξα
φνικά νά ξεπρο&άλη ατό μισάνοιγμα τής 
πόρτας μιά γελαστή κοριτσίστικη μορφή, 
πού μ ’ ένα χαμόγελο μέ ρωτούσε τί θέλω.

—  Μέ συγχωρεΐτε, τραύλισα θαστίζον
τας, τζαμί δέν είναι έδώ;

—  . . . καί Ώδεΐον, κύριε, βοκευσε νά 
συμπληρώση ή γοητευτική συνομιλήτριά 
(μου, πού δέν ήταν άλλη άπό τήν Δίδα 
θεώνην Γρηγορίου, τήν διευθύντριαν τού

θυμνο £χει 15 χιλ. κατοίκους περίπου, τό 
ποσοστό τών μαθητών μου είναι άρκετά 
Ικανοποιητικό. Σ τό  βιολί και στά διά- 
φορα (38λλα λαϊκά όργανα €χω περί τούς 
30 μαθητάς και μαθήτριες. Στή ν  κιθάρα 
καί στό μαντολίνο περί τούς 15

—  Δείχνουν ένδιαφέρον γι* αύτό πού 
μαθαίνουν;

—  Πολύ μεγάλο.
— Κανένα ταλέντο σας;
—  Η Είρήνη Γαλερου. /Ιέ δλο πού στά 

χρόνια είναι άκόμη μ ικρή— δέν £χει συμ- 
πληρώσει τά 16 —  δείχνει πώς έχει μέσα 
της μιά άκατανίκητη δρεξι γιά μάθησι, 
άλλά καί μιά πλούσια φλέβα.

—  Συναυλίες, δίνετε;
—  Βεβαιότατα. Κα ί μάλιστα τακτικά. 

Προχτές άκόμα δώσαμε μέ τό τμήμα τής 
δος Γεωργίου μιά μαθητική συναυλία, πού 
έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία. Ο Ι νεαροί έκ- 
τελεσταί τά κατάφεραν περίφημα. "Εχου
με διοργανώσει μιά όρχήστρα καί μιά 
μαντολινάτα πού μάς βγάζει σέ δλες τίς 
γιορτές άσπροπρόσωττους. ’Έχουν  βλέπετε 
μεγάλο ζήλο o l μαθηταί μας, ώστε καί 
τά δυσκολώτερα  ̂κομμάτια, μέ τήν ύπο
μονή τους, τά μαθαίνουν άμεμπτα.

Παίρνω τά προγράμματα πού μοΟ δίνει 
ό εύγενικός συνομιλητής μου, καί μέ τήν 
πρώτη ματιά καταλαβαίνω δλη τήν έπι-

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α
ΤΟΥ κ ΑΛΚΗ ΤΡΟΠΑΙΑΤΗ

Είναι μιά ιστορία άληθινή άπδ 
τήν άρχή Ισαμε τό τέλος. "Ετσι 
άληθινή καθώς ήταν κι’ ή ίδια— 
ή Χρυσούλα, Χρυσούλα, τή Κέγα- 
νε; Δέν τόξερα, οϋτε καί τδμαθα

πού δέν ήξερα τό δνομά της, μά 
■έγώ τί«ν έλεγα Χρυσοΰλα, γιατί 
δέ μποροΰσε νά τή λέγανε άλ- 
ίλιώς. '

Σκεφτάμουν: θά πήγαινα νά

μελη,μένη έργασία: πού γίνεται &π’ αύτό 
Ώ δείου, Καί βλέποντας πώς δέν Είχα τό Ιδρυμα. Κομψά καί καλοτυ*»μένα. πε- 
ουνέλθει τελείως <ίπ6 τήν ϊχπληξί μου, ριέχουν ένα πλήθος Από περίφημα κομμά- 
ίτιρόσ9εσε: , τια τοϋ Λίστ. τοΰ Μ6ζαρτ καί «λλων με-

— Είναι τό παράρτημα τοϋ Ελληνικού | γάλων μουσικών, χωρίς νά παραλείπουν I ΧΡ^σαφια. Τό 6
Ώ δείου, τής πόλεύς μας, πού. έλλείψει | καί τήν έλληνική μοϋσα. «01 κρητικές με- ν ο μ ά  τ η ς
καταλληλότερου οίκήματος. στεγάζεται j λυδίες» κατέχουν μιά άπό τΙς πρώτες θέ- 
έδώ. Αν θέλετε περάστε μέσα νά τό. . . | σεις στό δεύτερο μέρος τοΟ «ρογρΛμμα-
βαυμάσετε... j τ0ς, πού έκτελεϊται άπό τήν Μαν&ολινάτα.

Μιά άρκετά μεγάλη αίθουσα, μέ ψηλούς ι _  Πότε Ιδρύθηκε τό ’ Ωδείο αύτό; έ· 
καλοασπρισμένους τοίχους, πού άνείαίνον- ! ρωτώ τήν Λα Γεωργίου; 
τας καταλήγουν σ’ ϊνα μεγάλο θόλο, άπο- I _  -Ιδρύθηκε τό 1940. Άπό τότε λει- 
τελεί τό κυρίως τμήιμα -οΟ τζαμιού, καί | τουργεϊ Ανελλιπώς μέ όλονέν αύξανομένην 
τήν αίθουσα τών τελετών τοΟ 'Ωδείου. I έπιτυχία. Είναι, δπως σάς είπα, παράο- 
Στή ν  άνατολική της πλευρά ύπάρχει δεύ. ι χημα Το0 'Ελληνικού Ώ δείου, είς τό 6- 
τερη αίθουσα, μικρότερη άπό τήν πρώτη> , ποιον καί ύπάγεται. Κάθε χρόνο ερχον- 
πού συγκοινωνεί μαζί της μέ ένα πολύ με· j ται καί παρακολουθούν άτό τό Κεντρικό 
γάλο άνοιγμα, καί σέ τρόπο πού νά φαί- j τών Αθηνών ειδικοί κα&ηγηταί τάς έξε- 
νεται πώς καί οί δυό τους άποτελοΰν μία , τάσεις τών διαφόρων σχολών καί δίνουν 
αίθουσα. Σ τό  μέσον τής δευτέρας ύψώ· ι τά σχετικά διπλώματα εύδοκιμήσεως είς 
νεται ένα μεγάλο καί ψηλό 6άθρο, πού τούς έπιτυγχάνοντας.

τό όνομά της ίσαμε σήμερα. Τήν τής μιλήσω αϋριο κι’ δλας. Πρωΐ- 
!δλεπα κ ά θ ε  
πρωΐ, τήν ώρα 
πού έφευγα γιά 
τή δουλειά μου, 
άλλοτε στήν πόμ 
τα τοϋ μικρού 
μαγαζιού — ενα 
μαγαζάκι τόσο 
δά, μιά πόρτα, 
στό συνοικιακό 
δρόμο, πού που
λούσε ψιλικά — 

άλλοτε, πά
λι, καθισμένη τί 
σω άπό τόν πάγ 
κο. Είχε πρόσω
πο λευκό, μάτια 
καστανά, γέλιο 
γλυκό κι’ άπα- 
λό σάν παιδιού, 
μαλλιά ξανθά

οεν
τδξερα. Τό πήρα 
άπό τά μαλλιά 
της. Τήν εΐπ« 
Χρυσοΰλα άπό 
τήν πρώτη φορά 
πού τήν είδα. 
Κι’ οϋτε ρώτησα 
νά μάθω πώς τή 
λέγανε. Πά, έ- 
έτσι, σά νά είχα 
πιστέψει πώς δέ 
μποροΰσε νά τή 
λένε άλλοιώτικα

άπάνω σ' αύτό είναι τοποθετημένο τό πιά- j —  Τί δίδακτρα πληρώνουν οί μαθηταί j άπό Χρυσοΰλα.
νο. καί χρησιμεύει γιά τίς διάφορες γιορ- j σας;
τές και συναυλίες, σάν είδος σκηνής. Ά -  j _  γά 5ίδακτρά μας είναι λίγο άλμυ- 
«έναντι Ακριβώς Λπ αυτό καί στό τέλος j pd,  Ή  άνωτάτη σχολή έχε, 330 δραχ. τό
τής κυρίας αΙθούσης, ύπάρχει μιά πόρτα 
πού όδηγεΐ σέ διάφορα άλλα μικρότερα 
δωμάτια, πού άποτελοΟν τό γραφείο καί 
τΙς αίθουσες τής διδασκαλίας τών άλλων 
Αργάνων. Σ ’ £να τοίχο τής μεγάλης αί- 
βούσης εΤναι άναρτημένη μιά ξύλινη όρ- 
θογώνια πλάκα, πού γράφει τά όνόματα 
τών δωρητών καί εύεργετών τοΰ Ώ δείου. 
Τήν πρώτη θέσι τήν κατέχει ό Δή>μος.

—  "Εχετε έπιχορηγήσεις άπό τό Δήμο; 
ρωτώ τήν συνοδό μου.

—- Τακτικά. Ά λ λ ά  τόν σπουδαιότερο 
ρόλο τόν παίζει ή Ιδιωτική πρωτοβουλία 
καί κυρίως οί πόροι του Ώδείου άπό τά 
δίδακτρα τών μαθητών, μοΟ άπαντφ.

—  "Εχετε πολλούς μαθητάς;
— Στό  δικό μου τμήμα του πιάνου, 

φοιτούν περίπου 20 μαθητές καί μαθή
τριες. Ά λ λ ά  όλοι μαζί o l μαθηταί καί ol 
μαθήτριες τού Ώδείου μας, πού μαθαί
νουν καί άλλα όργανα, φτάνουν τούς 70.

—  Τούς δικούς σας πώς τούς κρίνετε; 
Δείχνουν ένδιαφέρον;

—  Μά σάς πώ. Τά κορίτσια Ιχουν πε
ρισσότερο ζήλο άπό τά άγόρια. Τώρα για
τί; Είναι άλλο ζήτημα. "Εχω  μαθήτριες 
στό τμήμα μου πού είναι πραγματικά τα
λέντα. Π. χ. ή δίς *Ελ. Στραπαττάκη,

μήνα. *Η μέση 270 καί ή κατωτέρα 200 
Τί νά γίνη δμως; Αύτά, όπως σάς είπα, 
άποτελοΰν τόν κυριώτερο πόρο του πα
ραρτήματος. 'Επομένως...

—  Καί μιά τελευταία έρώτησι: "Εχετε 
μήπως μαθητάς πού πρόκειται νά δώσουν 
τώρα κοντά έ-ξετάσεις γιά πτυχίο;

—  Βεβαίως. Ή  δίς Ά δ ρ . Κουνουπά 
τοϋ τμήματός μου καί ή δίς Δρανδάκη 
τοΰ τμήματος τοΟ κ. Τζωρτζάκη, πρόκει
ται νά δώσουν τώρα τόν άλλο μήνα έξε-

Μ’ αύτή τη 
Χρυσοΰλα βάλ.- 
6ηκα νά πλέξω 
ενα ειδύλλιο, ή
μερο, σιωπηλό, 
γεμάτο άπό ρω- 
μαντισμό. Νο:, 
πώς νά τό πώ,

Το πήρα απόφαση νά τη$ μιλήσω...

μου έφτανε μονάχα νά τή 6λέπω πρωΐ, θαμπαινα, καθώς θά κα*τέ-
κάβε πρωί α^τή τήν κοπέλλα, νά 
χαιρουμαι τό γλυκό της γέλιο, νά 
θαιμπώνουμαι καθώς τήν κύτταζα 
στά καστανά της μάτια πού γε-

χία.
Καί άσφαλώς θά έχουν. Ο Ι δύο καθη

γηταί τους τούλάχιστον μποροΰν νά τούς 
τό έγγυηθοΰν. Διότι τόσον ή ΔΙς Γεωρ
γίου όσον καί ό κ. Τζωρτζάικης φαίνονται 
άπό τούς πλέον καλούς είς τό είδος τους. 
Πτυχιουχοι και ol δύο τοΰ Έλλην . Ω 
δείου., αισθάνονται πραγματική άγάπη 
γιά τό έπάγγελμά τους, πού τό ϊχουν 
άναγάγει σέ άληθινή έπιστήμη. Νέοι καί 
ol δύο, μέ σφρίγος καί ένεργη,τικότητα, 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια γιά νά έπι· 
τύχουν στό σκσπό τους. Καί έχοντας στά 

τής άνωτέρας σχολής. Δέν είναι ύπερβο- I χόρια τους τΙς ψυχές τών νεαρών μαθη* 
λή νά σάς πώ ότι μιά μέρα θά τήν κα- | τών τους, δέν παραλείπουν νά έμφυοΌύν 
μαρωσουμε μεγάλη πιανίστα. Ά λλά  καί o l : καί σ’ αύτές τόν ίδιο ένθουσιασμό καί τΙς

τάσεις γιά πτυχίο. -'Ηδη φοιτούν στήν Ά- | λ ο 0 σ α ν ε  κ ι 'σ 0 τ0 ! π ιό  π ο λ ϋ  κ ι · άπ ό
νωτατη Σχολή , καί είναι Αρκετά καλά ι . . c ,
κατη.ρτισμένες. Π,στεύομε νά έχουν έ,ιτυ- I Τ0 (Γ Γ0 ^ α  τ Ι^ '  Τ Πν  ξ«ν < χ δ λ ε π α  το

μεσημέρι που γυιριζα σπίτι, τό ά- 
πογιοματάκι π®ϋ ξανάφευγα. Τά 
δ ράδια πού γύριζα γιά ϋπνο, τό 
μαγαζάκι ήτιχν κατάσειστο καί 
κατασκότεινο. Μά έγώ τήν Εβλε
πα καί τότε άκόμα, στιγτή όλόριθη 
«τήν όξώπορτα κι' επαιζε 6λοένα 
ό ήλιος άνάμεσα στιά ξανθά μαλ
λιά της καί τάΙκανε χρικτοτφιά « ό  
πολύ κι’ άπό τό φυσικό τους.

Γ  ιατί δέτν τής μιλοΰσ»; Τόσιες

μικροΰλες μου δέν πάνε πίσω. Τά δυό μι
κρά μου ταλέντα, ή Φωφώ Ζαμπετάκη καί 
ή *Ελ. Γοτνουδάκη, μοΰ ύπόσχονται πολ
λά. Γενικά, παρατηρώ μεγάλο ένδιαφέρον.

Σείς  πώς βλέπετε τήν κίνησι στό 
τνή'μα σας; έρωτώ τόν κ. Τζωρτζάκη, 
καθηγητή τοΰ βιολιοΰ.

—  ’Ά ν  λάβωμε ύπ’ δψει μας δτι τό Ρέ*

ϊδιες καλλιτεχνικές έπιθυμίες.
Καί μ ’ αύτό τόν τρόπο πετυχαίνουν δυό 

καλά: Άπό τήν μιά μεριά μορφώνουν καί 
δημιουργούν καινούργιους μουσικούς, καί 
άπό τήν άλλη βάζουν κι’ οτύτοί ίνα σπου
δαίο λιθάρι στό δλο πνευματικό καί καλ
λιτεχνικό οίκοδόμημα τοΰ Ρεθύιμνου.

Τ Α Σ Ο Σ  Θ ΕΟ Δ Ο Σ  ΟΠΟ Υ Λ Ο Σ

ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

Ά ν  δέ μπορή νδναι πρώτος, οΰτε 
νά χα&η παλεύοντας, μπορεί δμως 
ν’ ά^ήοη πίσω του £να άλλο δνο
μα : Μέ τήν αύτοκαταστροφή, πού 
καταδικάζει τόν έαυτό του. Μά ό 
τσιγκούνης, δέν επαψε νά ύπάρχη 
ίΐόεα του. Παλεύει μέ τό φιλόδο 
ξο κι’ αυτή ή πάλη, δίνει τή λύ
ση. "Αν ό ήρωάς μου ήτανε βό
ρειος, θά πραγματοποιούσε τή 
πρόθεσή του «νά ξαναγίνη τρατο- 
λόγος». Μά είναι ρωμηός κι’ οί 
άψιθ.ίμιες του διαλύονται μέ τόν 
«ό,:θό λόγο» πού τοΰ έρχεται, δ
ταν τά πράγμοαα τόν ζωρίζουν 
καί βλέπει πώς ή καταστροφή δέν 
είναι πιά λόγια, άλλά άπειλή 
Πραγματική. Τότε, άναγκάζεται νά 
Ττροσαρμοσ&ή στήν πραγματικότη
τα:. 'Ησυχάζει, φεύγοντας, άπό τόν 
κύκλο τών παθών, πού τόνε τάρα
ζαν. Καί παίρνει μιάν άνώτε,ρη ά- 
!*Όλ.ύτρωση, μέοα στήν αναγνώρι
ση τών καθηκόντων, πού τοΰ δάζει 
ή ζωή μέσα στή θέρμη τής άγά- 
ίιης, πού τοϋ άγκαλιάζει τήν ψυ- 
Χ'Ί· ,

Αύτός είναι σέ γενικές γραμμές 
ό τύπος τοΰ Λάμπη Στρατή, πού 
τόνε ρίχνω στή μέση, δχι σάν £να 
ψυχολογικό πρόβλημα, άλλά σάν 
τύπο άντιπροοωπευτικό μιάς κατη
γορίας άνθρώπων, πού δημιουρ- 
γοΟν συφορές γιά τόν έαυτό τους 
καί τούς άλλους, μέ τήν άρνηση 
τους ’·· άνοιγνωρίσουν τήν πραγμα
τικότητα τών πραγμάτων. Παρά 
Τή γενικότητά του, είναι Μνας τύ
πος καθαρά έλληνικός, πού κι
νείται μέσα σέ έλληνικά πλαίσια, 
γι’ αότό και τό έργο μου διεκδι- 
Κί:! τόν τίτλον τής ήθογραφίας, 
μιας ήΕογραφίας τής Λευκάδας, 
δπου ή ύπόθεση του έξελίσσεται.

Δέ θά ήθελα νά τελειώσω αύτό 
τό άοθρο, χωρίς νά έκ θέσω πώς 
άνέδαίνει τό έργο μου, γιατί είναι 
μιά ιστορία διδακτική γιά τούς 
νέους συγγραφείς, δσο καί τιμητι
κή γιά τό θέσχpc Κοτοπούλη. "Ο 
ταν τό παρέδωκα, βρέθηκα άγνω- 
Οτος μεταξύ άγνώστων, γιατί πο
τέ δέ υοΰ δόθηκε ώς τότε εύκαι- 
ρία, νά έ'χω προσωπική γνωριμία, 
μέ τό περιβάλλον του. Ώστόσο, τό 
έοω·:<χ μέ τήν έμπιστοσύνη, πού 
μάς έμπνέουν πράγματα καί πρό
σωπα, πού άγαποΰμε. Καί δέ γε
λάστηκα. Ό  κ. Λογο&ετίδης, πού 
τό είδε πρώτος, έδειξε ένα αληθι
νό ένδιαφέρον καί μοΰ έ’κανε τίς 
πρώτε ς παρατηρήσεις /ιά ενα κα
λύτερο δούλεμα. Άφοΰ τό ξανα- 
δούλεψα,' καί. τό ξανάδωσα, ό κ.

1 φορές τό άπαφάσιζα κι’ άλλες τό
σες τό μετάνιωνα τήν ίδια στι
γμή. Γινόμουν ετισι σάν παιδί καί 
φοβόμουν μήπως έχανα χά λόγια 
μου μιλώντας της. Φαντά σου νά 
έτρεμε ή φωινή μου. Ν'ά μήν ήξε
ρα τί νά π,ώ. Καλύτερα έτισι. Δέν 
είχα πάει οϋτε στό μαίγαζί της. 
ΟΟτε ιμιά φο·ρά. Κι’ ήταν τόσο εύ
κολο—νά μπω μιά μέρα καί νά 
ίζητήσω κάτι, ένα ζευγάρι κορδό- 
ivua, μιά πλϊ»κίτισα σοκολάτα, κά- 
ιτι τέλος πάντων.,
1 — Σά  νά είσαι τσιμπημένος μέ 
Ιτή μυκιρή...
I ΜοΟ λέιει μιά μέρα Κάποιος φί- 
•λος μου Τύχακνε ν’ άνταμώνουιμε

Χέλμης μέ τήν εύρύτητα τής άν- πολλές φορές τά πρωινά, καθώς 
τιληψης καί τήν προδοτική στορ- ; (κοπεβο:1νο]με κι- ο1 δϋό στή 6ου7 
γή, που εχει γιά τά έλληνικά έρ- ε,άSh! . „ c  ̂ 1
γα, τό λογάριασε σοδαρά καί τό|, ,,c 
παρέδωσε γιά μιά ύπειΒυνη είσή-

πόρτα τοΰ μοίγαζιοΰ, οΰτε έστεκε 
πίσω άπό τόν πάγκιΟ της. Τό με
σημέρι, τό 'ίδιο. Δέ μπορεί, κάτι 
&ά συνέβαινε, κάτι πού δέ μπο
ροΰσε νά τώ βάνη μέ κανένα τρό
πο τό μυαλό μου. Γιατί, νά ήταν 

άρρωστη, αύτό 
δέ μπορούσα νά 
τό δεχτώ μέ κα
νένα τρόπο. Τό 
μυαλό μου έτρε
χε όλοένα τό 
κακό — ένα κα
κό πού σφράγιζε 
τό γέλιο στά μά 
τια τής Χρυσού- 
λας, θάμπωνε τό 
χρυσάφι άπό τά 
μαλλιά της.

—Τά μάθατε ; 
— άκούω νά λέη 
ή μητέρα μου 
τήν ώρα πού τρώ 
γαμε — ή κοπέλ 
λα πού είχε τό 
μαγαζάκι πού 
πουλάει ψιλικά, 
έκείνη ή νόστι
μη, ή ξανθούλα, 
πέθανε....

Ξέφυγε τό πη- 
ροΰνι άπό τό
χέρι μας, χτύπη 
σε πάνω στό πιώ 
το κι’ άφησε ε- 
«χ κρότο ξ?ρό, 
σάν πένθιμο.

Κι’ ή μητέρά 
μου συνέχισε:

— Παιδεύτηκε 
δλη τή νύχτα, μά 
δέ μπορέσου νά 
τή γλυτώσουν. 
Τό άπόγιομα θά 
τήν κηδέψουν

ε μαθα υστέ
ρα τις λεπτομέ

ρειες. Ή  κοπέλλα ήταν μπλεγμένη 
μέ κάποιον. Τήν είχε ξεγελάσει 
μέ υποσχέσεις. Τής είχε τάξει 

στεφάνι, μά στό τέλος άντί νά τή 
στεφοίνωθη τήν παράτησε μ’ ένα 
παιδί στήν κοιλιά. Αύτή, ή Χρυ
σού λα πήγε μόνη της, στά κρυ
φά, σέ μιά γυναίκα ινά ρΐξτ) τό 

παιδί. Επαθε μόλυνση καί δέ 
μπόρεσαν μέ κοτνένα τρόπο νά τή 
σώσουν.

— Μά έ'σύ τί έπα&ες, τί έχεις; 
Μου λέει κάποια στιγμή ή μη

τέρα μοο, έκεϊ πού μιλούσε.
Φαίνεται πώς θά είχα χλωιμιά- 

σει. θά τρέιμα,νε τά χέρια μσυ. 
θάτρεμε κι’ ή φωνή μου άν μι
λούσα, μά δέν έβγαλα μιλιά.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ
ΓΕΡΣΙΙΜ Ο Ϊ ΓΡΗΓΟΡΗ : ..ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣ’ ΤΗ ΝΥΧΤΑ”  (ΕΚΑΟ- 

ΖΕΙΣ ΓΚΟΒΑΤΣΗ ΣΕΛΙΑΕΣ 154 ΣΧΗΜΑ 80Ν)
ΤΟΥ κ. Λ. ΠΑΥΛΙΔΗ

γηση στόν κ. Μανώλη' Σκουλούδη 
πού είχε προσληφθη στό μεταξύ 
εισηγητής τοΰ δραματολογίου. Ό  
κ. Σ κουλούδης θεατρικός συγ
γραφέας ό ίδιος, μέ μέλλον εύρύ- 
τοττο, άν κρίνη κανείς άπό τό 
-Σταυροδρόμι» του, πού έδωσε

Εκοίνα νά διαμαρτυρηθώ:
I — ’ΒΙγώ; ”Αει στό καλό σου... 
i Μά ό άλλος έπέμεινε:
! — Βρέ άκου πού σοΰ λέω Δέ σέ 
Ιδ'λέπω πώς άλλάζεις χρώμα κάβε 
Ιπού τή δλέπεις; Κ ι’ έδώ πού τά 
Ιλέιμΐ, δέν έχεις κι’ άδικο. Πρώτης 
Ιτάξεως κομιμάτι...

δαινα γιά τή δουλειά μου, οτό 
■μαγαζί της, θάβρισκα μιά πρό
φαση νά ψωνίσω κάτι — τελευταία 
εΐχεν άρχίσει νά φέρνη κι’ έφη- 
'μερΐδες στό μαγαζί —, θά τής μι- 
λ,οΰσα. Κι’ άς έτρειμε ή φωνή μου 
Ικι* άς δχανα τά λάγια μου.

I Τό μεσηιμέρι ποΰ γύριζα, ή Χρυ- 
ισούλα δέν ή^αν πιά στό μαγαζί.
:Οΰτε τό άπαγιοματάκι πού ξανα- 
ίκατέβαινα. θές νά είχε άρρωστή- 
αει; Μά, γιο3τί νά πηγαίνη ό νους 
μου στό κακό... Αΰιρυο πρωΐ-πρωί 
θά τήν άντίκρυζα ορθή μπροστά 
στήν πόρτα τοΰ μαγαζιού. Kori 
θά σταματούσα, θάμπαινα — χά
χα νά πάρω ,μιάν έφημερίδα — 
καί βά τής μιλούσα.

"Ολη οοότή' fj“ ίσ·^ορϊ« ποϋ Εχίΐ 
μιά συνηθισμένη ύπόθεση, ένα ει
δύλλιο πού πλέχτηκε <8φω<νο, σι
ωπηλό στήν πόρτα ένός συνοικια- 
κοΰ μα*γαζιοΰ, κοντεύει στό τέλος 
της. Καί τό τέλος της δέν έχει τό 
φώς πού είχαν τά μάτια της, τό 
χρυσάφι ποΰ σκαρπιοΰσαν τά μαλ
λιά της. Ή  Ιστορία αύτή έχει ένα 
τέλΌς...

Μά, δς μιλήσουν τά πράγματα ; 
μοναχά τους. Τό άλλο πρωΐ δέν νομά της: Χρυσοΰλα... 
μέ περίμενε ή Χρυσούλα στήν| ΑΛΚΗΣ ΤΡΟ Π Α ΙΑ ΤΗ Σ

0 ,ΑΐΑΠΗΤΙΚΟΖ ΤΗΣ Β Ο ί Κ Ο Μ Α Γ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδοςώ τόν Μήτ,ρο ιππότη Δ ’ ΆρτανιάΊ 

γνώση τής παράδοσης εΐνε ό πιό I Ό  κ. Χριστογιαννόπουλος, πού

’Εδώ καί γενικά σ* δλο τόν έλλη- 
νόφωνο κόσμο ή διηγηματογραφία 
(μαζί μέ τή στιχουργία) εΐνε ή συ
νήθης άσχολία τών έρασιτεχνών τοΰ 
λόγου. Ό  άποτράδεχτος έγκάθετος 
τοΰ φιλολογικού στίβου σκέφτεται 
τροινά (άπρ;νόητα, νά ποΰμε, καί 
κουτοπόνηρα) περίπου ώς έξής: 

«Γράφω ένα διήγημα (τό ίδιο 
σκέφτεται κι’ ό στιχουργός γιά τή 
δική του παραγωγή) πού εΐνε κα
τά τή γνώμη μου άσφαλώς τό πιό 
εύκολο είδος τής λογοτεχνίας καί 
ξεμπερδεύω μέ δαύτη! ’Ά ν  πετύχω 
τή δημοσίευση, γίνομαι άμέσως 
γνωστός, άν δχι άμέσως καί περί
φημος. ’Απέ ξαπλώνω στή νωπή, 
πού ξεφυτρώνει αειθαλής μέ τό κά
θε καινούργιο κατασκεύασμά μου, 
δάφνη».

Κι’ έτσι παραδίνεται ό γεννάδος, 
πού λέγαν καί οί παλαιοί λιβελλο- 
γράφοι, στό έλεος τής φήμης 

Γιαυτό οί διηγηματογράφοι, δ
πως καί οί στιχόυργοί, είνε σήμε
ρα σ’ έμάς (πού βγάλαμε ένα Πα- 
παδιαμάντη,, ένα θεοτόκη, gva 
Καρκαδίτσα, ένα Βλοτχογιάννη, έ
να Χατζόπουλο, ϊνα Παρορίτη, μιά 
Γαλάτεια Καζοτντζάκη, ένα Βουτυ
ρά, ένα Γιώργη Ζάρκο) άφθονοι 
καί ύπεράφβονοι. Τόσο δηλαδή πολ 
λοί καί άσήμαντοι, ώστε άμα τούς 
δο?ή ή εύκαιρία βγαίνουν σάν τά 
σαλιγκάρια στόν άποβροχάρη.

Σέ σχετικό διαγων.σμό μιδς κα 
θημερινης έφημερίδος (τής «Πρωί
ας») στάλθηκοτν στούς κριτές κα
τά τή δήλωσή τους μέσα σέ λίγες 
μέοες τετρακόσια «διηγήματα»!
Γ ιά νά ξεδιαλεχτοΰν σέ λίγες ώρες 
μέ μεγάλους δισταγμούς καί προ
φανώς γιά νά μή ναυαγήση όλό
τελα ή άπόπειρα μόνο £ξη 1 Ό  ύπο 
φαινόμενος κρίνοντας τώρα καί 
τρία σχεδόν χρόνια τήν άποστελλό 
μενη στή σοβαρώτερη φιλολογική 
σελίδα κοτθημεοινής ίφη^μερίδας
συνεργασία ίδϊςχ τών νέων( δέν εύ

Ή  ζωή κινείται μέσα στούς ήλυ- 
σιακούς αύτούς πίνακες μ’ δλη τή 
γοητεία της, μ* δλα τά φανερά καί 
κρύφια θέλγητρά της. Ή  έκφραση 
πλήρως άποδοτική δσο άπλά ή σύν 
θετα ζωντανό εΐνε τό περιεχόμε
νο. Τό Οφος άριστα μέτριο συγκρα 
τεΐ σάν κρούσταλλο τήν δποια λάμ 
ψη τής νόησης, τ’ δποιο άχνισμά 
τοΰ συναισθήματος, τήν δποια ά· 
στραπή τοΰ περιγράμματος. ΤΩ, δ
ταν σκύψη στά ένδότερα, δταν ά- 
σχοληθή μέ τίς έσώτερες καί έξώ- 
τερες ζωντανές άνησυχίες τοΰ σύγ
χρονου άνθρώπου, δταν γίνη φιλο- 
σοφικώτερος καί γευτεί πιό δνετα 
καί πιό άφθονα τό νόημα τής συνο
λικής ζωής, τό Οφος του πόσο θά 
τόν διευκολύνη στή δημιουργία 
τοΰ πληρέστερου, τοΰ δυναμικότε
ρου έργου!

Μά καί τώρα πόσα δέν κατώρθο 
σε! Ή  άγάπη διάχυτη στά βουνά 
καί στούς κάμπους, δίνει στίς μορ 
φές τή δροσιά τής ζωής πού δέ 
δγήκε νοθεμένη ή πληγωμένη άπό 
τήν έπαφή της μέ τά στοιχειά τοΰ 
άκατανόητου πόνου, τής άπειρόκα- 
λης Ικανοποίησης, τής στριφνής 
καί δύσκολης αίσθησης τοΰ πραγ
ματικού.

Στόν Γρηγόρη εΐνε πρίν άπ’ δλα 
άπόρροια άγρυπνης αίσθησης, μι
ας ψυχής πού ζωντατνεύει σάν τόν 
Ανταίο μέ τήν έπαφή της μέ τή 
ζωή, ένός νοΰ φωτισμένου ένδιάθε- 
τα Τό πάθος δέν εΐνε κόλαση, εΐνε 
σάν τίς έαρινές φλόγες στ’ άκρό- 
κλώνα, σάν τήν έκλαμψη τών πη
γαίων νερών, σάν τό άνύποπτο πέ
ταγμα τών πουλιών.

Καί ή αίσθηση τοΰ καίριου πάν
τα νοητή, πάντα ύπαρχτή, πάντα 
εύπρόσδεχτη.

Κείνη ή «Παινιώ» εΐνε ή άγαπη- 
μένη κόρη τής ζωής, πού τήν άγά
πη σε ό γνήσιος γόνος τής ζωής καί 
τήν έχασε, γιατί τό πεπρωμένο μέ 
τήν πιό τυπική 'ίδιοτιροπία του έγι-

Εΐχαν κολλήσει κάποιο νεκρώ 
•σΐιυ,ο έξω άπδ τήν πόρτα τοΰ μι 
κροΰ μβγαζιοϋ — τό εΐδ,α καθώς 
πειρνοΰσα άργότερα. θάλεγε τό 
νομά της τό πιραγματικό. Δέν 
πλησίασα ίσα με κεί. Γιά ποιό λό 
γο; ’Βγώ τή λέω πάντα Χρυσού 
λα. ’Έτσι τή θυμάμαι — έτσι θ»ί 
λω νά τή βυμάίμαι. Τό πρόσωπό 
της λευκό, τό γέλιο της γλυκό 
κι’ άπιλό σό!ν τοΰ παιδιού καί τά 
μαλλιά της χρησαφιά. Καί τό ο-

τύχησε άκόμη’ ν’ άνασύρη άπό τό νε σκοτεινός άνεμος καί τήν πήρε 
σκοτεινό, τόν άμορφο σωρό, άπό μαζί του. Κείνος ό γέρω καπετά- 
τύ μηρμυγκισμα έκοίτοντάδων όνο- νιος πού ώς τή στερνή του ώρ>α ή- 
μάτων παρά ένα μονάχα άξιο δνο-. χεΐ τό κουδούνι τής αύτοσυγκρότή 
μα̂ : τής Μόνας Μητροπούλου I | σης στό ζωικό πυρήνα, τί θαυμα- 

Επομένως μέ τό δίκηο του ένας στό σύμβολο τοΰ άνθρώπου πού γί 
ομότεχνος (πού κατορθώνει τούλά νεται άθοΛΌΤΓος μέ τόν κραταιό του 
χιστο αυτός να γράφη έργα πολυ- ί πόθο νά πεθάνη μή θέλοντας! 
σέλιδα) χαρακτήρισε τό φα’.νόμενο! Στήν «Παρακμή» (αύτό τό έξοχο 
τής διηγηματογραφικης (καί τής' διήγημα εΐνε άπό τίς σπουδαιότε- 
στιχουργικής έπίσης) ύπεραφθονί-

σάν άρραβώνα στό έλληνικό θέα- ι Μοϋ έφαγε δλη τήν ωρα τδ
τρο κύτταξέ τό έργο μου μέ στορ- ΐμυαλό νά μοΰ μιλάη γιά τή Χρυ-
γή έκπλη,κτική γιά τά έλληνικά κτούλα. ’ Htocv κι* αύτός «τσιμπη-VfXMII νή \η rf-ri urr i raVAi. Kuna,. .  ̂ f̂  lχρονικά, γιατί καί σ’ αύτόν ή μου 
να όλότελα άγνωστος. ’Ακριβώς 
αύτή ή στοργή, έκίνησιε τήν είλι- 
κρίνειά του νά μοΰ κάνη ώ ριγμέ
νες παρατηρήσεις πάνου στήν τε
χνική τοΰ έργου μου(, πού δσο κι’ 
άν μου φάνηκαν πικρές, στήν άρ
χή, άποδείχτηκαν σωστές, δταν -ό 
δούλεψα ξανά, όιύμφωνα μ’ αύτές. 
“ Οταν υστέρα άπό τήν εύνοΐκή ει
σήγησή του, τό έργο μου διαδά-

Ιμέινος», φαίνεται, μαζί της. Κ ι’ δ 
Ιττως μοΰ τό είπε άπόξω - άπόξω, 
ιφατίνεται πώς είχε φάει τή χυλό 
(τιητ«.
I — θαρρώ πώς κάπου εΐναι 
(μπερδειμ^νη ή κυρά...
( ΜοΟ είπε στό τέλος.
* Νά ήξερε τίποτα καί τό έλεγε 
ή τό πέταξε έτσι, γιά νά δίκαιο 
Ιλογήση τή δίκιά του τήν άτυχία; 
<Δέ ζήτησα νά τό έξακριδώσω —

στηκε στή διεύθυνση τοΰ θεάτρου ; (δέν ήθελα νά τοΰ δώσω1 τήν πα-
καί τήν καλλιτεχνική του έπιτρο- j (ροαμικρή άφορμή πώς είχα ένδια-
πή, άποφασίζονταν άμέσοχ;, μέ (φέρον γιά τή μικρή τοΰ συίνοικι-
προθυμία συγκινητικής γιά ένα ιο-κ°ύ  μΟγαζιοΰ. Σ τ ’ άλήθεια, δ-
ουγγραφέα πρωτόβγαλτο στό Θέα- ί μέ, ε1^ε ™ltictrei χτυπο-, .  . . .  . „ , . , , <καρ&ι που δε λέγεται. Νά ήταντρο, τό άνεβασμά του. Κι> ή άπό- ή πληρ.οφορίο: το0 ^
φαση αυτη, είχε τήν πιό λαμπρή | ίμου; Ν’ άγαποΰσε άλλοίν ή Χρυ- 
καί πιό τιμητική γιά μένα έπικύ-! ίσούλΌ; Τότε, γιατί μέ κυττοΰσε 
ρωση, άπό τή μεγάλη μας Μσρί- | ‘κάθ'ε φορά πού περνούσα, γ ιατί
κα, μόλις μέ τό γυρισμό της άπό 
τό ταξίδι της στό Παρίσι, έπαιρνε 
γνώση τοΰ έργου μου, μέ τό διά
βασμά του στό θίασο. Έ ξ  άλλου, 
ό νέος σκηνοθέτης τοΰ θεάτρου κ. 
Κούν, έδειξε τόση κατανόηση καί 
τόση στοργή γιά τό 'έργο μου, 
ώστε ή παρουσία του νά εΐναι έγ

ίμοΰ γελούσε κάθε πρωΐ; Γιατί έ- 
«μοιαζε σά νά περίμενε τό π'έρα- 
ίσ·μά μου; ’Όχι, δέ μποροΰσε νά 
Ιήταν σύμπτωση πού τήν έβρισκα 
<κάθε πρωΐ στήν ϊδι,α θέση — στήν 
♦πόρτα τοΰ μαγαζιού ή πίσω άπό 
(τόν πάγκο. Κι’ ούτε ήταν φάντα- 
*σία μου πώς μοΰ γελοΰσε. "Υστε
ρα, υστέρα... Τί πήγε καί σ»κάρω-

γύηΐ3η γιά τό άρτιο άνέβασμάτου. ί !σε ή Φαντασία μου: δτι είχε δί
Καθώς βλέπει ό άναγνώστης, τί

ποτε άπό τίς προσωπικές έκεΐνες 
εΰνοιες ή άντιδράσεις, δέν εύκόλυ- 
ναν, οΰτε δυσκόλεψαν τό έργο

|κιο ό φίίλος μου δταν έλεγε πώς 
!ή Χρυσούλα ήταν μπερι&εμένη άλ- 
ίλοΰ. Γιατί νά μήν ήμουν έ'γώ αύ- 
»τός ό ά λ λ ο ς - ό  ά λ λ ο ς  
<πού ήταν ένας δειλός, §νας κου-

μου. Ή  άξία του μόνο κρίθηκε, μέ | περνούσε ή εύτυχία στό
αυστηρότητα, πολλές φορές άμεί- 
λιχτη, άλλά καί μέ στοργή. Κι’ 
αύτό εΐ\·αι τό συμπέρασμα, συμπέ- 
pojrpa μ’ έξαιρετική σημασία γιά 
τήν περίοδο ':ού περνάει τό θέατρό 
μας. "Οτι, δηλαδή, μέσα στό ήμι- 
κρατικό μας θέατρο, βασιλεύει έ
να αύστηρό, άλλά άνώτερο καλλι
τεχνικό πνεΰμα, λυτρωμένο άπό κά [

Ιδράμο του καί δέν άπλωνε τό χέρι 
>τσυ νά τήν κρατήση; ” Η μάλλον 
‘περνούσε αύτός μπρός στό δρόμο 
•της, τήν έβλεπε πού τοΰ χαμογε
λούσε, σά φώς /ριχτό μέ χίλιες 
•λάμψεις καί δέν άποφάσιζε νά τή 
ίσταιμοίτήση...
; Τό πήρα άπόφαση νά τής μιλή
σω. Νά βγώ, τέλος πάν4των, άπό 
•τήν άιγωνία. ” Η ναί ή δχι. "Αν ή- 
•ταιν μπερδεμένη άλλου,,  1  , θά μοΰ

bE μικροπρέπεια. Καί δέ μποιρεΰσε j 'στοίχιζε, βέβαια, μά... σλα τά
νά γίνη διαφορετικά, σ’ έναν όρ- | ^παίρνει KOt/έν’ας άπόφαση στή 
γανισμό, πού βρίσκεται κάτου ά- j ;ζωή, δλα . θ ά μ ε ν ε  ικι’ αύτή σίτή 
πό τήν_ καλλιτεχνική _ ήγεσία μιας ' ;ζωή μο,υ σά μ ιά ν έλπ ίδα  άπό ξα- 
καλλιτεχ\·ιδος μέ άσύγκριτη με- ' ρτέρω ιμα  πού χ ά θ η κ ε  πίσω άπ* 
γαλοφυία, δπως ή_ Μαρίκα. I -άναπάντεχη συννείφιά. θ ά  ήταν

Ν. ΚΑΓΗ ΦΟ ΡΗ Σ 1 πάντα ή Χρυσούλα, ft κοντέσσα

σωστός δρόμος, πού εύτυχώς, κα
θώς έ&ειξε ή παράσταση τοΰ «Ά- 
γαπητικοϋ τής Βοσκοπούλας», 
αύτόν άκολουθήσανε οί συιμπαθη 
τικοί έρμηνευτές του. Γι’ αύτό καί 
τό παίξιμό τους τούς δημιούργη
σε μιάν άτμόσφαιρα, δηλαιδή κα
ταφέρανε έξ ένστικτου τό σπου
δαιότερο πράμα, αύτό τούλάχι
στον πού δίνε τό πρόβλημα τής 
καινούργιας θεότητας τοΰ θεά
τρου, τής Σκηνοθετικής Τέχνης." 
Δέ λέω, έννοείται, πώς τό νά δια
τηρήσουν οί θεατρίνοι ώρισμένα 
σκηνικά τών πρεσβύτερων, τοΰτο 

φτάνει, χρειάζεται πρόβα καί με
λέτη συνεχής γιά νά έρθη τό πο- 
θούιμενο, ή θεοπρική δηλαδή αύ- 
ταπάτη καί ή χαρά. Γιατί θά ή
τανε φοβερό, άν βρισκότανε ήθο 
ποιός ποΰ νά παίξη ένα ρόλο άπό 
τό έργο αύτό χωρίς τή συνείδηση 
τής εύθύνης καί μέ κορδακισμούς 
σύγχρονης αύθάδικης σουμπρέ- 
τας τοΰ πολύ έλαφροΰ θεάτρου.

Ό  κ. Βερ. Παρασκευόπουλος 
εΐνε βέβαιο πώς έπλούτισκ τό παί 
ξιμό του μέ δσα έχουν παραδοθή 
γιά τό παίξιμο τοΰ Μπάρμπα - 
Χρόνη, τόν τρόπο πού είπε τό τρα 
γοϋδι τοΰ Πλάτανου π. χ. καί τό 
πώς άνέβηκε νά καλέση τό Μήτρο 
άπό τό π<χράθυρο· τό ϊδιο μοΰ έ
κανε πολύ καλήν έντύπωση, ό κ. 
Χρέλιαρ, πού τόν έβλεπα μέν γιά 
πρώτη φορά, είχε πλάσει δμως τό 
ρόλο τοΰ Κώστα πραγμοτικώς ά
ριστα, στήν έμφάνιση καί στήν ό- 
μιλια, ή φουσταινέλλα τοΰ πήγαι 
νε, σάν ροΰχο γνώριμό του καθώς 
καί ό κ. Καζαντζής. Ό  κ. Σα 
ραντίδης ιεύτύχησε νά παίξη τόν 
τσιγκούνη τό Γκέρλα πολύ θεα- 
τρικά καί τοΰ άξίζει ένας θερμό 
τατος έπαινος, γιατί στάθηκε πε
ρίφημα άπάνω στή Σκηνή. Άνά 
φερα πρώτα τούς κυρίους τοΰ θιά 
σου, γιατί αύτοί κρατηθήκανε στέ 
ρεα στήν παράδοση, ένω ό κ. I. 
Ροΰσος.καί ό κ. Χριστογιαννόπου 
λος, ήθοποιοί πού δουλέψανε πο
λύ σέ «μεγάλους,, θιάσους, κρα
τώντας πάντα δσο μπορούσανε 
περισσότερο τό ρυθμό τοΰ «Άγα  
πητικου», τόν παίξάνε πιά τεχνι
κά μέν, όλλά καί πιό «σύγχρονα» 
χωρίς μέ αύτό ή καλλιτεχνική 
τους έπιτυχία νά εΐνε κατώτερη.
Ό  κ. I. Ροΰσος μάλιστα έκανε 
μιά φάτσα πολύ εύγενική, πολύ 
λεβέντικη καί πολύ ρωμαντική 
καί μοΰ θύμισε τούς πρώτους κρι 
τικους τοΰ έργου ποϋ τρν είπανε

πέρυσι έπαιζε Σαίξπηρ στήν κ. 
Άνδρεάδη, τίς καλύτερες στιγμές 
του τίς είχε στή σκηνή τοΰ μεθυ- 
σιοΰ καί τοΰ χοροΰ' ίδίως μέ πολ 
λή κατανόηση έδειξε τόν πόνο 
τοϋ έρωτευμένου τοΰ Λιάκου δ
ταν χορεύει ό Μήτρος τήν Κρου- 
στάλλω μ’ ένα βωβό παίξιμο καί 
μέ μιά κίνηση τοΰ χεριοΰ απελπι
σμένη, πού είχε πολύ τή θέσι της. 
Επίσης δλος ό θίασος τά κοττά- 

φερε πολύ καλά ώς Λρός τή δύ
σκολη άπαγγελία τοΰ δεκαπεντα 
σύλλαβου, ίδίως στό διασκελι
σμό. Οί κυρίες τοΰ θιάσου παί
ξανε πιό φιλάρεσκα —κυρίες εί
νε!— άλλά μέ σεβασμό πρός τό 
κείμενο. Ή  πρωταγωνίσΓρια, ή κ. 
Κόκα Δεσαλέρμο καί ώς εμφάνι
ση καί ώς παίξιμο καί ώς όμιλία 
ήταν άξιόλογη καί καθώς είχα 
νά τήν δώ πολύν καιρό, μοΰ ά- 
νανέωσε κάποιες άλλες παλαιό
τερες εύχάριστες έντυπώσεις ττού 
μοΰ εΐχεν άφήσει, αρχοντική, σκλη
ρή, λίγο πρίν άπό τήν κοηάρα, 
τρυφερή καί πονεμένη, δταν θυσι- 
άζη τόν έαυτό της γιά τό μέλλον 
τής κόρης της. Κυρά Στάθαινα 
άπό τίς λίγες. Ή  κ. Άποστολίδη 
εύχάριστη, δροσερή καί κομψή 
καί ή άγαπητή μου ή κ. Γεωργ. 
Βασιλειάδη άπέδειξε καί μέ τό 
πάρα πάνω πόσο πραγματική ή
θοποιός εΐνε καί έβλεπε κανείς 
τή σκηνική της πείρα, πού τήν έ
κανε άλλωστε καί στά λίγα της 
λόγια νά έχη’ τόση έπιτυχία τό 
χειμώνα στά «Κορίτσια τής Παν
τρειάς», στό θίασο Μηλιάδη-Κυ- 
ριακου. Κι ή νεαρή δίς Μεταξά 
καλή καί πολύ άφωσιωμένη μέ τό 
'είδος τοΰ έργου.

Η παράσταση στολιζότανε και 
δπό κάμποσα κορίτσια, πού μέσα 
στίς βλάχικες τίς φορεσιές τους 
φαντάζανε δλες ώραΐες καί κα- 
λοδεμένες μαζί μέ 6υό-τρεϊς εό- 
συνείδητους πολύ νεαρούς ήθο
ποιούς,

Παρακολούθησα λοιπήν μέ συγ 
κίνηση τόν «Άγαπητικό τής Βο
σκοπούλας» καί σκεπτόμουνα τί 
ωραίες όπτικές έντυπώσεις δίνει 
τό έθνικό μας ένδυμα. Μά τήν ά- 
λήθεια, θά ποθοΰσα ένα έργο 
φουστανελλάδικο. Σ ’ έργο, άνεδα 
σμένο άπό πλούσιο θίασο, ενας 
σκηνογράφος κι’ ένα μακετίστας 
κουστουμιών θά είχανε νά θαυ
ματουργήσουν. Τά χροάματα καί 
τά σχέδια τοΰ έλληνικοΰ ένδύμα- 
τος έχουν πολλές χρωματικές

ας μας ώς καθαρό σύμπτωμα δια 
νοητικής όκνηρίας.

Καί δμως τό διήγημα εΐνε άπό 
τά πιό δύσκολα, τά πιό άχαρα είδη 
τοΰ λόγου. Χρειάζεται νά βρεθή έ
νας στέρεος καί άποδοτικός μΰ
θος, ϊνας 'μΰθος ’ δυναμικός, πού 
βαθειά ριζωμένος στά μύχια τής 
άνθρίώπινης ψυχολογίας

ρες σελίδες τής νεοελληνικής πεζο
γραφίας) νικδ καί θριαμβεύει τό 
αισθητό κάλλος τών καινούργιων 
δλασταριών τής ζωής τοΰ ίλιγγο 
τής παιραφθαρμένης, τής ύπερβατι 
κής ψυχοδιανοητικής ύπερνόησης 
καί ύπερευαισθησίας.

Και τά ζώα—ό «Μουρκος»^πϊσδ~ 
άγαπημένη πόσο άνθρώπινα ύπο-

vsrnr, ν/νΐ R ->*·>- ν < 5 ? ϋ ψ ω  i  δλΊτική μορφή — μας γίνονται σηνεται καί διακλαδιζεται άνετα | μάδια ψωτει̂  μέ^ ' σ' ό Π
στους φωτεινούς όρίζοντες τής ζω- 1 

ής καί τής φύσης καί ν’ άναδίνη έ- ί 
να ττανεύοσμο καί ώραιόκαλο άν
θος εύαισθησίας, νόησης καί παρα
τήρησης. Τό έπεισόδιο διαπλοττυνό- 
μενο συνετά, έκφραζόμενο περιε-1 
χτικά, σταθερά, άναλλοίωτα νά I 
λάμπη, νά φωτίζη καί νά κα[η, σάν 
τή συμπυκνωμένη, τή φουντωμένη 
κόκκινη φλόγα τοΰ ζωϊκοΰ καί κοι 
νωνικοΰ πάθους.

έρεβος
τοΰ ένστίχτου πού τό έναγώνιο &-.α" 
<(κ:\νισμά του δίνει τή γαλήνια χα
ραυγή τοΰ ήθους μέ τήν άριστοτε- 
λική έννοια.

Κι’ αύτό άκόμη τό τελευταίο «Ό 
Εύσέβιος Δόκος» μέ τό παραζαλι
σμένο άλλά έσώτατα ένψυχωμένο 
παραλήρημά του μδς δίνει σχέδόν 
τον βίαιο νυγμό τοΰ τραγικοΰ.

Ωστε γιά τόν συγγραφέα τής
Τό διήγηιμα δίνει τό καίριο, πού 1 «Πορείας μέσ’στή νύχτα» δέν ύπάρ 

ξεχωρίζει τήν πληθωρική, τήν ά-ί Xs;1 δισταγμός; Γιά τώρα δχι,,γιάτό 
σύνταχτη καί άσυστηματοποίητη I μέλλ°ν  ναί, άν δέν σταθή στέρεα 
ροή τώνσυναισθημάτων, τών στοχα ° 1Του έφθασε κι’ άν δέν βά
σμ.ών, τών παρατηρήσεων. Μδς, ^  δύναμη νά πάη πιό πέρα. Μά 
πλημμυριεΐ σάν άπό άδάσταγο δι- 1  Αυτό εΐνε ή πεποίθησή
πλοκρουνό μέ τή γνήσια συγκίνη- ■ και ή βέβαιη προσδοκία μας. 
ση τοΰ αισθητού καί νοη'τοΰ. Καί ® Γεράσιμος Γρηγόρης έδειξε κα
πού άφήνει μεμιδς καί τό άιτόκρυ- θ“ Ρά μέ τό πρώτο του βιβλία δτι 
φο άκόμη κανάλι τοΰ ύποσυνείδη-1 είνε λογοτέχνης μεγάλων πεπρω- 
του νά φέρη, ρόδο στόν άφρό, ώς' Ηένων· 
τήν όμαλή έπιφάνεια τήν έμπλεη ά-1 
πό τή ζωντανή ούσία τών ιδεών! 
καί τών πραγμάτων μορφή.

Γιαυτό τό διήγημα δέν εΐνε ποτέ 
μιά άπλή, εστω χαραχτηριστική 
σελίδα άπό τό πλοαύ καί διεξοδΓ- j 
κο μυθιστόρημα. Εΐνε ό αύτούσιος,, 
ό_ αυτοδύναμος, ό γενικός παλμός ' 
τής κυοφορίας τοΰ ευρύτερου έρ
γου. Εΐνε ό πιό χρωματικός τόνος 
τοΰ μεγάλου πίνακα. Εΐνε στίς έ-j 
ξαιρετικές μάλιστά περιπτώσεις τό

ΛΕΩ Ν ΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΪΟΤΥΠϋ ΕΡΕΥΝΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

καλλιτέχνης μα$ λέει rtwj βνειρε 
te μέρβξ yidt νά περάση τό /αλο- 
xatipi του είνε ή πατρίδα τού Σκό 
πα.

—Στην ώραία Πάρο είνε το ό
νειρό μο·.ι νά πάω και φέτος. Στό

κέντρο πού γύρω του μπορεί π’εοί-i φωτε'\'® * * *  V 1*  . ν “  V*
φημα νά χαραχτή 6 κύκλος ουνολ, κ ^ ^ / τ ά
κής δημ'ουργίας. | ΚκΤου, τα ύε^τρα ^απ/ωμε.

Αύτός εΐνε ό λόγος πού οί έπ· ! Λ *  ="Χ* ΡίβΤι=μ*.1 «  ? * αϊΧ ε'1 pi τη Υλυκειαν ανασα τηςειοι πού έχουν μόνο κουτοπονη
ριά ή μωροφιλοδοξία, άλλά δέν έ
χουν άγρυπνη τήν αίσθηση τοΰ καί 
ριου την παθαίνουν οίχτρά στή 
συγγραφή διηγημάτων. Πνίγονται 
στά θολά νερά τής Ιδιας τους φλύ-1

εςο-
χής Τοϋ ελληνικού ουρανού καί 
τής ελληνικής θάλασοας. Είνε 
κάτι πράγματα αύτά πού οέ ytc. 
μί£ουν μέ $ωή ή ακριβέστερα πού 
αού εινε ή ϊδια ή Jwn. Και αύτά 
τά πράγματα τά δίνει τό έλληνι-

- ί -
φωνουν. Συγχίζουν τήν έντύπωση ι _ -Κν£; Η ν *  -α . “ “
μέ τήν παρατήρηση, τήν άφηγημα- Άλλά. . CV£,p£ μ θ '
τική ήθογραφία μέ τή ψυχογραφία ,,’Αλλά ·..
τήν περιγραφή, τήν έσώτερη καί έ- αδύνατον.
ξώτερη, μέ τήν μετουσίω^ ! ° “ Τ6 XpCVCS ° υτε Πά''-

Γιαυτό διαβάζοντας ένα διήγη
μα σηνήθως άρωτιέσαι: Ποιος
μοΰ έοερε τό νέο μπέλδ; Καί Ανα
στενάζεις δταν δέν μπορείς ή δέν 
ξέρεις νά θυμώσης καί νά γίνης 
βολή θοτνάτου γιά τόν τολμητία.

Γιαυτό κι’ δταν, δ'.αβάζης ένα 
πραγματικό (πόσο ' σπάνιοι!) διή
γημα δέχεσαι τό θρίαμβο τοΰτο 
τής συμμετρίας ώς ουράνιο δώρο 
πρός τήν έθνική λογοτεχνία ή άπο- 
δοκιμάζεις άδίσταχτα καί άσυγ- 
κράτητα.

Αύτή εΐνε ή περίπτωση (άληθινά 
μακάρια) τοΰ Γεράσιμου Γρηγόρη 
μέ τήν «Πορεία μές τή νύχτα».

Συλλογή άπό ?;ννιά διηγήματα,>-»ι·ι I I |ΙΛνΛ ' »
δλα άπό κάθε άποψη άξιόλογα. Τί |

ς ~ .·.-α ...-____  : - ί ΐ *  που αλ
λάδα!

Ι·Ί·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·||·||·||·||Β ||Μ|,β ||Β ||Β ||Β|,Β |

δυνατότητάς καί άκόμα πιό πολύ 
τά σχέδιο τών γυναικείων φορε
μάτων εΐνε ωραιότατο καί πλού
σιο.

! ί2Σ I ΑΣ Ο ΑΚΤΟΦΥΛΑΞ

, τως έκεί Βέλα νά πάο>, Χά 3αυμά 
σω καί νά άπολαύσω τό σύγχρονο 
πνεύμα. Τό πνεύμα πού άντιπρο 
σωπεύει στήν έποχή μας τό «ω
ραίο τό μεγάλο καί τό αλ^ινό» 
πού λέει καί ό ποιητής. Τό πνεύμα 
τού πολιτισμού. Άλλά ειπα καί 
πάλι δέν μπορώ νά πάω

Ο Α Τ Τ ΙΚ
Ό  «μαντροσκυλβς» ίΐατά η* 

λαιόν καλαμπούρι, ό δημοφιλέ* 
στατβς Άττίκ είνε αδύνατον vs- 
®Ρ£δή. Πάω νά τόν ρωτήσω καί 
φεύγει.

Στό διάλειμμα κατορδώνω κατ 
τόν πλησιάζω γιά δυό λεπτά. Μό. 
λις άκούει τήν έρώτηση μέ κυτ-

άθλος δταν αύτό γίνεται στήν Έλ-ί άλλβ2 8έλετε παρά.lie-.· ι ! —Παρα ;
—... Στή φυλακή !
Τώρα ξαφνιάζουμε καί ‘γώ.
—Στή φυλακή ; Καί γιατί ;

1 ιατί έλληνιστί λέγεται
«Φρέσκο! ! ’Έσκασα συμπληρώνει
κχί φεύγει.

Κ Ρ ΙΣ ,  O tO A ilP C H C Y A O a
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ΑΥΤΗ Η ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΛΑ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΚΥΡΙΑ
Σ Α Σ Α  Γ Κ ΙΤ Ρ Υ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΙ ΤΗΖ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤi v i i u  ε π ι σ κ ε ψ ι ς  σ τ ο  σ π ί τ ι
ΤΗΣ Μ ΕΡ Λ  ΟΜ ΠΕΡΟΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

αα$ y ιά ενα άνβρωιτο ποΰ 8’ Αγα
πούσατε ;

—Θά η8ελα νά είχα καϊ το ενα 
καί τό  άλλο. Ή  ευτυχία μ ι^ ί  γυ 
ναϊκα? είνε ή έπιτυχία της ή8ο- 
ιτοιοΰ. "Ex'··! μπρός ατά μάτια μου 
τό  εξαιρετικό παράδειγμα τής φί

*Η ώραιοτάτη Σουδάν Χ α ιη ου ώ ρ ντ
9
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Η ΞΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ό  οκηνβδέτης τοϋ 'κινημιχτβγρά* 

φου α π ίτι του. 

niiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiririiiriiimiiiiMiiriiiriM·
Η Μέρλ Όμπερόν μο(ζί μέ τόν άν

δρα της ’Αλέξανδρο Κόρντα.

θίασος

Σ υνεργασία

Κ. ΜΑΥΡΕΑ

Πρωταγωνιστούν

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

ΠΕΜΚΤΗΝ -  Ι Α Β Β Α Ι Ο Η
ΛΑΤΚΗ
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ΤΖΕΜΜΑ ΜΠΕΑ1ΤΪΙ0ΝΙ
Τ' AHUNI ΜΙΤΝΠΗΙΙΕ ΙΌλΟΤΟΝΚΟΣΝΟ

ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν

Στή Λισαδώνα ντεμπουτάρισα μέ 
ιήν «Σαπφώ» τοΰ Μασσενέ καί δπως 
•πάντοτε τό κοινό μέ καταχειροκρό
τησε. ·Ό βασιλεύς Κάρολος κι’ ή 
βασίλισσα Αμαλία θερμοί λάτρεις 
τής καλλιτεχνίας καί ύτιοστηρικταί 
τής μουσικής καί θεατρικής κινήσε- 
ως τοϋ τόποο τους δέν έλειψαν οΟτε 
μιά βραδυά άπό τά θέατρο μέ δλη 
τήν πολυμελή άκολουθία τους· "Υστε 
ρα άπό τήν «Σαπφώ» έπαιξα τήν 
*Φαιδώρα» μέ τόν περίφημο τενόρο 
Φερν^ντι Ντέ Λουτσία στο ρόλο τοΰ 
Λώρης. Δέν μπορώ νά κάνω καμμιά 
σύγκριση μεταξύ τοϋ Καροΰζο καί 
Ντέ Λσύτσια. Ό  καθένας άπό τούς 
δυό μεγάλους τεχνίτες τής φωνής, 
ό καθένας είχε τήν προσωπικότητά 
του. δπως ίδια προσωπικότητα είχε 
καΐ. ό Στάνιο, ό Μαρίνι, ό Γκαγιάρ- 
ρε. Πάντως ό Λώρης τοϋ Καροΰζο 
δέν ήταν ό Λώρης τοΰ Ντέ Λουτσία 
καί ό Λώρης τοΰ Ντέ Λουτσία ήταν 
τελείως διαφορετικός τοϋ ρόλου τοϋ 
Καροΰζο· Μετά άπό τήν «Φαιδώρκχ» 
έπαιξα τήν «Τόσκα» τοΰ Πουτσίνι.

Μετά, δπως έκανα κάθε χρόνο, πή 
γαινα γιά δυό τρεΐς μήνες ν' άναπαυ 
θώ καί νά ήσυχάσω τά νεΰρα μου 
στή βίλλα μου, πού εΐχα στό Μον- 
τερντόντο, δπου μάθαινε τούς ρό
λους άπό τις νέες όπερες πού έπρό- 
κειτο νά παίξω.

Τή νέα χειμωνιάτικη τουρνέ άρχι
σα άπό τό Μιλάνο μέ τήν δπερα τοΰ 
Γάλλου μουσουργού Γαβριήλ Ντυ- 
πόν τήν *Καμπρέρα» πού βοαβεύθη 
κε άπό τόν μουσικό έκδοτη Έδουάρ- 
δο Σουτζίνο μέ 50.000 λιρέττες. Καί 
γι’ αύτή τήν δπερα είχα Ιδιαιτέρα 
συμπάθεια, ή μουσική τοΰ νεαροΰ 
Γάλλου μουσουργοΰ ήταν νιομάτη 
άπό, βαθεά μελοτγχολία. καθώί- ή
ταν κι’ ή καρδιά του. ποιός ξέρει 
ίσως γιατί τόν βασάνιζε ή ίδέα τοϋ 
θανάτόυ πού τόν άγκάλιασε ϋστερα 
άπό λίγα χρόνια.

Μετά τό Μιλάνο έπαιξα τήν «Καμ- 
ποέρα» στήν ^Κωμική ’Όπετα» τοΰ 
ΓΙαρισιοΰ. Μαέστρος ήταν ό Καρρέ, 
άληθινός μάγος τής μπαγκέττας, άν 
βρωπος-μέ άνώτερο άρτίστικο γοΰ- 
στο πού έκανε άκόμη χοέη καί σκη 
νο€έτου στόν όποιο δέν διέφευγε οΰ
τε ή παραμικρά λεπτομέρεια πού 
σέ κάθε άλλον ίσως περνοϋσε άπα 
ρατήρητη. Στήν «Κωμική ’Όπερα» 
τραγούδισα γαλλικά πού προσπα
θούσα δσο μποροΰσα νά τή προφέ
ρω καλύτερα. Οί Γάλλοι συνάδελφοί 
μου μέ δέχθηκαν u' άληθινή χαρά 
καί ό ύπουργός τών Καλών Τεχνών 
ρέ παρασημοφόρησε μέ τήν Άκαδη 
μαΐκή Δάφνη.

Στό τέλ ος αύτής τής τουρνέ 
■ftού άρχισε τόν Σεπτέμβριο καί 
τελείωσε τόν ’ Ιούνιο, κουράστηκα 
ύπερβολικά, αίσθάνθηκα τίς δυνά
μεις .τοο νά παραλύουν. "Ολες οί 
φροντίδες, οΐ κακουχίες, οί κόποι 
που διαρκώς υποβάλλονται οί ή- 
θοποισί φοτνερώνονται μονομιάς κι' 
δταν είναι πιά άργά νά γιατρευθή 
τό κακό.

Παρ’ δλα ταΰτα τό έπ&μενο φθι- 
.νόπίρρο έκανα τό τουρνέ μου στή 
Βαρσαίία πού τήν άγάπηοα σά 
δεύτερή μου πατρίδα» γιατί καί 
τό κοινόν της μ' άγάπησε πολύ υ
περβολικά καί ■ σέ κάδε έμφάνιΦί 
μου κυριολεκτικά μέ άπεθέωνε. 
Ημουν τό άνφάν γκατέ τους.
'Ύστερα άπό τό τουρνέ τής Βαρ- 

ο'οβίας έπαιξα άκόμη πέντε χρό
νια καί έκανα τουρνέ στήν Μαδρί
τη,  ̂στάς ’Αθήνας, στήν Βεΐμάρη, 
στήν Πετρούπολι, στήν ’Οδησσό,' 
■καί παντοΰ δπου κι’ άν πήγα καί

παντοΰ δπου κι’ άν γύρισα μέ πε
ριέβαλαν μ’ άλη’θινή άγάπη καί 
θαυμασμό.

Τό τελευταίο έργο πού έπαιξα 
ήταν ή δπερα τοϋ Στράους «Σα 
λώμη». Μέ τό παίξιμό μου ένθου- 
σιάσθη ό μεγάλος μουσουργός, ό 
όποιος είπε χαρακτηριστικά στούς 
δημοσιογράφους καί κριτικούς 
πού τόν περιστοίχισαν στό τέλος 
τής παραστάσεως, δτι: «Στό πρό
σωπο τής Μπελλιτσιόνι, ή Σαλώ
μη έγινε άγνώρυετη, πήρε νέα 
φόρ’μα, αύτή πού άκριβώς τής έ
πρεπε καί τήν είχα φαντασθή... Μέ 
μιά τέτοια πρωταγωνίστρια δέν 
μπορεί παρά νά» θριαμδεύση ένα 
έργο...». Κι’ δταν βγήκα άπ’ τό 
καμαρίνι μου στό τέλος τής παρα
στάσεως μοϋ έπιασε τά δυό μου 
χέρια, μοϋ τ’ άσφιξε δυνατά, μοΰ 
τά φίλησε καί μοΰ είπε : «’Απόψε 
ξαναζωντάνεψε ή παληά Σαλώμη 
τής βίβλου...».

Καί τώρα άρχίζω σιγά-σιγά ν’ 
άραιώνω τίς έμφανίσεις μου στή 
σκηνή γιατί άρχισα νά καταλαδοα 
νω,. πώς άρχίζει νά περνάη ή τέχνη 
μου, καί πρίν κουράσω καί γίν^ 
ένοχλητική στούς θεατάς μου ά- 
ποτραδιέμαι άπό τά σανίδια τοΰ 
θεάτρου καί συμμαζεύτηκα στό 
σπίτι μου. Κι’ δπως δλα έρχοντα; 
σιγά-σιγά ξαναφεύγουν,· μά δυστυ 
χώς, δχι σιγά, άλλά γοργά-γοργά- 
"Ολα περνοΰν, δλα ξεχνιώνται.

"Οταν ό ίδιος ό Στράους ήλθε 
έπίτηδες στό Τουρίνο /ιά νά διευ 
θύνη τή «Σαλώμη» του μέ δρήκε 
σέ κακά χάλια. "Ηαουν κουρασμί 
ν·η, άτονισμένη, άηδιασμένη άπό τίς 
δόξες, τίς τιμές, τάν θόρυβο, τά 
ταξίδια. Τήν προηγούμενη τής πα 
ραστάσεως είχα τέτοια χάλια πού 
ό ίδιος ό Στράους μοϋ συνέστησε 

νά πάω κατ’ εύθείαν ν' άναπαυθώ· 
Κι’ δταν ό ίμπερσάριος τόν ρώτη 
σε: «Πώς πάει μαέστρο ή πρόβα 
τζενεράλε;» Καί δταν ό μεγάλος 
μαέστρος άπήντησε: «'Απόψε ?9ά
τροτγουδήσω έγώ άντί τής κυρίας 
Μπελλιτσιόνι».

Κατάλαβα τςώς δλα τελείωσαν 
πιά γιά μένα κι’ ένα πικρό παρά
πονο μέ κατέλαβε.

Ό  μαέστρος σάν νά κατάλαβε 
τόν πόνο μου ήλθε ό ίδιος σπίτι 
μου, μοϋδωσε κουράγιο καί σχε 
δόν διά τής βίας έλαβα τό δράδυ 
μέρος στή πρεμιέρα. "Υστερα τρα 
γούδησα σ’ δλα σχεδόν τά μεγάλα 
θέατρα τής ’ Ιταλίας.

"Υστερα άπ’ αύτό κατάλαδα πιά 
πώς τίποτε περισσότερο δέν θά 
μποροΰσα νά δώσω στή τέχνη οΰτε 
στό κοινόν κι’ άπεφάσισα ν’ άπο 
τραδηχτώ... Τότε είπα στόν έαυτό 
μου :

— Άρκετά, Τζέμμα. Κλείσε πιά 
τό βιβλίο τής ζωής σου.

1 "Ετσι κι’ έκανα μετά τίς θριαμ 
βευτικές παραστάσεις πού έδωσα 
στήν «’Όπερα» τοΰ Παρισιού μέ 
τήν «Σαλώμη» κατά τό 1911.

Καΐ κλείνοντας τό βιβλίο τής’ 
καλλιτεχνικής μου δράσεως άνοι 
ξα τό βιβλίο τών άναμνήσεων και 
τό παρέδωσα πιά στό πολύ κοινόν, 
δχι άποκλειστικώς στό θεατρικό 
και τά όποιο ευχαριστώ ιδιαιτέρως, 

πού θ’ άπασχοληθή κάμποσες ώρες 
μαζί μου διαβάζοντάς με.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΜΑΣ

ΝΙΖΙΖΚΗ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

«ανω άληθεύσει. Πρώτος χορευ
τής τοΰ Ρωσσικοΰ μπαλΐττου ο 
Νιζίσκη βρήκε τήν άληθινή του 
•κατεύθυνσι καί ό Διοογκυλέ εΐχε 
τήν δίκαια ύπερηφά,νεια μιάς α* 
Κιάμα πολύ μιεγάλης του έπιτυ- 
χίας. 'Η συνεριγιασίια Δια<γκυλέ— 
Νιζίσκη ύπήρξεν ή πιό θριαμβευ
τική μέσα στά βεατρικά χρονυκά, 
άν καί πολλές φορές μεγάλα σύν
νεφα σκιέπασοτν τόν 'κοοτβΐγάλανον 
ουρανό της. Πιοιά ήτο ή αίτιο: τών 
πρόσκαιρων αύτών τρικυμιών, ί 
σως ή μεγάλη καί ριζική διαφο
ρά τοϋ χαρακτήρος των πού ξρ- 
χόταν σέ άμεσον άντίθεσι μέ δλη 
τήν καλλιτεχνική τους όμοιότητα. 
Τό 1914 ό Διαγκυλέ θά πήγαιινίε 
μέ τόν Νιζίσκη γιά μιά σειρά ρε
σιτάλ χορ»οΰ στήν ’Αμερική, τήν 
τελευταία αμ,ως στιγμή άναγ,κΛ- 
στηκε ν σιτείλη στή θέσι του τόν 
Βάρώνο Ζ... καί αύτό χωρίς νά 
είδοΐϊοιήσπ τόν Νιζίσκη. Τό άπρό- 
οπτον αύτό περιστατικό ϋγινε αι
τία νά δ'υσαρεστηθή ό Νιζίσκη 
καί τά δεσμά τής συνεργασίας 
πού ε&εναν τόν Διευθυντήν μέ τόν 
έκτελεστή λύίθηκαν άπότομα.

Τότε_γιά πρώτη φορά ό Νιζί- 
ακη άνέλαβε μόνος του ένα τοιυρ- 
νέ στήν ’Αγγλία. Έπληρωνάτανε 
μέ τό μυθώδες ποσό τών 80.000 
φράγκων τάν μήνα, άλλά οϋτε ή 
παραμυθένια αΰτή (Αμοιβή, ουτϊ 
οι άμέτρητες έπιτυχίες του ήσαν 
Ικανές νά τόν κρατήσουν γιά πο
λύ στή νέα του έργασία. Γρήγο 
ρα μεταξύ αύτ<οΰ καί τοΰ Ά γ 
γλου Σκηνικού Διευθ(υντοϋ μια 
!γε,ρή φίλονικεία ύψώαηκε και ό 
μεγάλος χορευτής έ.γικατέλειψε 
τό Α γγλ ικό  θέατρο. Καί άφου 
δυό δλόκληρα χρόνια έμεινε στήν 
Αύστρία αιχμάλωτος τοϋ πόλε
μου, ξαναγύρισε στό Παρίσι σ'τήν 
πρώτη του θέσι κοντά στό Σέρ- 
γίο Διαγκ'υλέ. ‘Η ψυχρότης των 
ήτο ευτυχώς παροδική και τό ται*. 
ριασιμένο καλλιτεχνικό ζοίΓ/άρι 
άρχισε καί πάλιν ένωμένυ νά Or 
πηρετή τό Βωμό τής Τέχνης.

Πρώτος μεγάλος θρίαμβος τοϋ 
άλησ μονή του Νιζίσκη ήτο τό 
«ιΠαβιιγιόν ντ’ ,Αρ,μΙντ» τοΰ Τσε- 
ρεφνίν, πού ανέβηκε στό Παρίσι 
τό 1907, έκεεΐ κ·οντά στήν τρ ισ- 
χαριτωμένη Παύλοβα θαυμάστη
κε καί τό νεογέννητο ταλέντο 
τοΰ νεαροΰ χορευτικού της συνο- 
δοϋ. Μετά άπό τό «Παβιγιόν ντ’ 
Άριμίντ» τ·οΰ Τσεοεφνίν νέοι θρί
αμβοι ήλθαν νά στερεώσουν τή 
δόξα του. ’Αρκετές δεκάδες χο
ρευτικών δραμάτων άπετέλεσαν

τό σύνολον τών μπάλων έπιτυ- 
χιών.

«Τό άπομεσήμ€ρο ένός Φαύνου», 
πίρύ άνέ,βηκε τό 1912 μέ μο,υσική 
τοΰ Ντεμπυσύ. «Λέ σά γ·κ ρ ντΰ 
πρεντάιιι» πού πρωτανέβηκε τό 
1913 μέ μουσική Στραβίνσκυ. 
«Φωτιές» μέ μουσική Ντεμπυσύ. 
«ΓΗ σκιά τοϋ τριαντάφυλλου» έ· 
π\άνω στήν «Έινβιτασιόν ά λά 
βάλς» τοΰ Βέιμπερ. «Πετρούσκα 
Σιεραζάτ» άπαθανάπσιαν τήν ϋ- 
παρξι τοΰ Ροσσικοΰ μπαλέττου 
κιαί μαζί μ' αύτήν κ:αί τόν πρώ- 
το της χορευτή Νιζίσκη.

Σάν καλός άθλητής ύπερπήδη- 
σεν δλα τά έιμπόδια μέσ' στό στί
βο τών καλλιτεχνικών άιγωνυσμά- 
των κιαί έφερε τό δάφνινο στεφά·- 
νι όλόδροσο μίσα στά χέρια.

*0 Νιζίσικη προικίοιτηοοΕ, άπό τή 
φύσι μέ τό σπάνιο δώρο τής από
λυτης ελευθερίας κινήσ'εως. Ή 
φυσική βαρύτης έχει έκλ-είψει άπό 
τό σίο)μα του. "Ετσι ελαφρός σάν 
έΚ/ α πούιπ'ουλο γ ιο μ ί ζε l ,μί τί]:, ϋ- 
παρξί του όλόκληρη τή σκηνή, ή 
έλαφράδ'α του αϋτη έχει μιά τέ
τοια ύπερφυσική δύναμι, πού πολ.-· 
λές φορές κατορθώνει νά σιταιμα- 
τήση έπί ένα λεπτό μέσ' τόν πήδο 
του στόν άέρα. Στό τελευταίο 
ταμπλώ τής ΣαχραζάΧ έκανε ένα 
τέτοιο πήδημα είς ϋψΌς πού φαι
νότανε σάν ένα άό;ρατο χέρι νά 
τόν κρατούσε στό κενόν. Καί δ
πως ό (μοντέρνος αύτός 'Ίκαρος 
ήτο γ ρα,φ.τό νά πέση άλυασοδειμέ- 
νος μέ τά δεσμά της μοίρας. "Ο- 
λως άπροόπτως τό γόνιμον μυαλό 
τοΰ Νιζίσκη σταμάτησε τή,ν προ
σοδοφόρο έργασία. ’Ανθρώπινο 
ράκος κλείστηκε σέ μιά νευρολο- 
γική κλινική, είχε τρελλαθή. 'Ε 
κεί άνάιμεσα σ' άλλους κοίτε- 
στραιμμένους τής τύχης εξακο
λούθησε, γιά χρόνια τήν καινούρ
για θλιβερή του ζωή.

Μ«ά μέρα ό Νιζίσκη δραπέτευ
σε άπ ^  φυλακή του μ’ ένα μό
νο γερό πήδημα, πέρασε τά κά)γ- 
ελ« της πού ύψωνόντουσαν γύρω 
άπ’ τό μεγάλο οκοτεινό οίκοδό- 
μηΐμα. Αύτό τό απρόοπτον περι
στατικό γεννοΰσε πολλές ελπίδες 
καλυτερεύσεώς του. ΤΗτο φανερό 
πώς μιά μικρή γωνία τοΰ σκοτει
νιασμένου του νοΰ ®εΐχε γιά λίιγο 
φωτισθή. Γί’ αύτό ό ΣέρΙγιος Δι- 
α·γκυλέ πήρε τόν Νιζίσκη άπό τήν 
Κλυνική, τόν έφερε στήν 'Όπερα 
άνάμεσα άπ' τούς παληοΰς του 
φίλοΐυς, αύτούς πού έσ%άΙ3ηκαν 
ευτυχείς συμμέτοχοι τών τόσων 
θριάμβων του καί έπιτυχιών. Μιά 
ιστορική φωτογραφία είναι ό εϋ-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
κρύβε πρωτήτερα. "Ενας καινούρ
γιος κόσμος ξανοίγεται μπροστά 
στά μάτια σου καί δέν ύπάρχει 
μεγαλύτερη τότε εύχαρίστηση, πα- 

i ρά άπό τήν ψηλή σκοπ:ά του νά 
τό  ̂ ά'^αμετρήσης, νά τόν κατανοή- 
σης καί νά τόν κλείσης μέσα σου 
γιά νά μπόρεσης τότε νά πής δτι 
ύπήρ^ες ένας πνευματικός άνθοω- 
πος. «

Διατυπώνουμε δεύτερη έρώτηση:
— Διαβάζετε τά βιβλία γιά νά 

περνά: ή ώρα σας ή άπό μιά άλλη 
ούσιαστικώτερη απαίτηση, άνάγκη;

— Τό νά διαβάζη κανείς ένα βι
βλίο γιά νά περάση τήν ώρα του, 
μάς άπαντό: ό συνομιλητής μας, εΐ
νε σάν νά θέλη νά χάνη τήν ώρα 
του καί νά τήν ξοδεύη άδικα σέ 
κάτι πού δέν θά τόν ώψελήση σά τί
ποτε. Τά διδλίο εΐνε κι’ αύτό ένα 

άπό τά σπουδαιότερα μέσα γιά νά 
καρδίζη κανείς κάτι άπό τίς ώοες 
πού φεύγουν τόσο γρήγορα. Ή  ζωή 
τοΰ άνθρώπου, άς τό ξαναπώ κι’ έ
γώ, εΐνε τόσο μικρή, ώστε άν περι- 
ωριζότοη'ε στή δική του πείρα γιά 
νά κατανοήση έστω κι’ ένα μικρό 
μέρος άπό τή ζωή, τόν κόσμο, θά 
τελείωνε χωρίς νά κατορθώση νά- 
νέδη παρά μονάχα σέ έλάχιστα ά
πό τά άττειρα <·κοίλοπάτια τής σκά
λας πού όδηγεΐ άν δχι στήν ψη

λή σκοπιά πού άναφέραμε πιό πά
νω, τούλάχιστον σέ μιά χαμηλότε
ρη. Τό διδλίο εΐνε ή συμπυκνωμένη 
πείρα κάι σοφία τών άνθρώπων £- 
κείνων πού έρχονται νά μάς κά
μουν νά ζήσουμε παραλλήλως πράς 
τή δική μας ζωή καί τόσες άλλες, 
πού άλλοιώτικτ οϋτε κάν θά ύπο- 
πτευώμαστε τήν ύπαρξή τους. Γ ιό 
νά τό κατορθώσουμε αύτό πρέπει 
νά κινηθούμε προς τό διδλίο δχι μέ 

τό σκοπό νά περάσουμε άπλώς τήν 
ώρα μας, άλλά σ’ αύτό τό χρονικό 
διάστημα νά ζήσουμε τήν ώρα μας 
«άν μιά όλόκληρη καινούργια κι’ 
άγνωστη ζωή. Αύτό εΐνε ή ούσια
στικώτερη άπαίτηση κι’ άνάγκη 
πού πρέπει νά μάς σπρώχνη πράς 
τό βιβλίο.

— Τί είδους βιβλία διαβάζετε.... 
πεζογράφους, ποιητάς, περιοδικό 
φιλολογικά ή τά κοινά;

— Καί οί πεζογράφοι καί οί ποί- 
ηταί, ό καθένες άπό τή δική του 
άποψη παρουσιάζουν γιά τόν έκλε- 
κτικό άναγνώστη τό ίδιο ένδιαφέ
ρον. Ώς πρός έμένα, δέν ξέρω για
τί, ή ποίησις μέ τραβά περισσότε
ρο. "Ισως αύτό νά προέρχεται άπά 
συγγένεια Ψυχική ή όρμέμφυτη 5ι- 
άθεσι πρός τό έργο τους. "Ισως. 
πάλι γιατί βρίσκω σ’ αύτούς μιά 
πιό αυθόρμητη έκδήλωση τοΰ πνεύ
ματος, πού' εΐνε ίσως καί ή αίτία 
τοϋ νά παρουσιάζεται πρώτη ή 
ποίησις στή λογοτεχνία κάθε λαοΰ. 
Γ ιά τόν λόγο αύτό μ’ άρέσουν οί 
ποιηταί περισσότερο καί τούς δια
βάζω μέ μεγαλύτερη ευχαρίστηση. 
"Οσο γιά τά περιοδικά εΐνε δύσκο
λο νά δρή κανείς στήν 'Ελλάδα 
τέτοια πού νά άνταποκρίνωνται στά 
ϋψος τής άποστολής των! Τά περισ
σότερα άπ’ αΰτά δγαίνουν ψ

πλώς γιά νά ;;άμουν τούς άναγνω-, 
στες τους νά χάσουν τόν καιοό 
τους. Ύπάρχουν. βέβαια κι’ οί 
εξαιρέσεις. Τά περιοδικά τοΰ εί
δους αυτοΰ νομίζω δτι άξίζει ηχί 
μόνο νά τά άνοίγουμε, άλλά καί νά 
τά μελετοϋμε.
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ Π Α ΡΑ 

ΓΩΓΗ
— Πώς [βλέπετε 

μας παραγωγή

τα. Ή  λογοτεχνία μας προχωρεί 
τόν δρόμο της παρ’ δλες τίς άπαι- 
τήσεις τών σοφών, πού καλύτερα 
νά έλειπαν γιατί τήν άπομακρύνουν 
πολλές φορές άπό τόν δρόμο της 
καί τήν τροχιά της γύρω άπό τάν 
ήλιο τής ύπάρξεώς της. Ό  πληθω
ρισμός τών δευτερευόντων βιβλίων 
είνε βέβαια αισθητός' νά μονάχα 
μιά δικαιολογημένη άπαίτηση πού 
δά μπορούσαμε νά έχουμε: δχι τό
σος πληθωρισμός συγγραφέων...'

— Ποιές οί δικές σας άνησυχίες, 
οί φιλολογικές;

— Ανησυχίες! Γ ιά τόν πνευματι
κά νέο δέν μπορεί παρά νά άποτε- 
λοΰν ένα σπουδαίο μέρος τής ζωής

του. Χρειάζεται νά περάση κανείς 
τό πνευματικό αύτό στάδιο γιά ι/ά 
καταπαύση ό σάλος α^τός τών το'λ 
μηρών άνησυχιών καί νά περιοοι- 
σ6ή ό άριθμός των, γιά νά μπορέ
σουν έτσι νά μεταδληθοΰν σέ δημι
ουργικές αίτιες καί δυνάμεις. Οί 
άνησυχίες αύτίς προβάλλουν τώοα 
μπροστά καί σέ μένα. "Ενα σωρό 
φιλολογικές άνησυχίες πού δέν είνε 
άκόμοτ παρά άνησυχίες. Ά ς  μή τ'ς 
άνησυχοΰμε έξετάζοντάς τες. Πράς 
τό παρόν μιά καί μόνη άνησυχία 
κυριαρχεί σ’ δλες, ή φιλολογική ά
νησυχία τής φιλολογίας τοΰ Πανε
πιστημίου, πού πρέπει νά μεταβλη- 
θή σέ πραγματικότητα γιά νά μπο
ρέσουν νά έκδηλωθοΰν οί άλλες 
καλύτερα καί ούσιαστικώτερα.

— Τί άγαπάτε περισσότερο καί 
έπομένως τί παρακολουθείτε' θέα

τρο ή κινηματογράφο;
— Δέν ξέρω τί μπορεί νά άταν- 

τήσουν οί άλλοι στό έρώτημά σος 
αυτά. "Οσο γιά μένα, τό θέατρο ά
ποτελεΐ δχι μόνο μιά άπό τίς κα
λύτερες άπολαύσεις, άλλά καί μιά 
άπό τίς ύψηλότερες φροντίδες μου. 
Εύτυχώς ζοΰμε τόν καιρό τής ζωής 
σέ μιά πόλη σάν τήν Αθήνα πού 
μπορεί νά καυχηθή γιά τήν θεα

τρική της κίνηση. Ό  τόπος πού 
γέννησε τό δράμα καί τό θέατρο 
δέν μποροΰσε παρά ί'ά έρθημιά μέ
ρα πού νά άνθιση άπό θεατρική ά
νοιξη, σάν αύτή πού κατέχει τήν 
Αθήνα τά τελευταία χρόνια χάρις 
στούς κολούς καί σοβαρούς της 
θιάσους. Καί γιά νά είμαι πληρέ
στερος συμπληρώνω τήν άπάντησή 
μου αύτή καί μέ τό δτι προτιμώ τό 
σοβαρό θέατρο άπό τό έλαφρό. Ό
κινηματογράφος έχει κι’ αύτός τά 

προτερήματά του, εχει τά ιδιαίτερα 
προσόντα του. Δέν παύει δμως νά 
άποτελή τήν σκιά τοΰ θεάτρου· κα! 
αύτό νομίζω, δέν εΐνε μικρό.

— Ποιόν "Ελληνα ή Έλληνίδα 
συγγραφέα ή ξένο άγαπάτε ή σας 
άρέσει περισσότερο;

— Ύπάρχουν άρκετά όνόματα 
Νεοελλήνων συγγραφέων πού θα 
μπορούσαν νά άνέδουν στά χείλη 
ένός. "Ενας Σολωμός κι’ ένας Πα- 
λαμάς νομίζω δτι εΐνε πολύ καλοί 
σύντροφοι καί m:ov ijio δύσκολο ά
ναγνώστη. "Οσο γιά τούς ξένους 
τά μεγάλα όνόματα εΐνε πολύ πρό
χειρα στή διάθεση τοΰ καθενός. θά 
μπορούσαμε δμως νά μιλοΰμε γΓ 
αύτούς λιγώτερο καί νά τούς δια
βάζουμε πίρισσότερο. Τότε θά ήμα
στε καί σέ θέση νά άπαντήσου-ιιε 
στό έρώτημά σας. θά μποροΰσα νά 
σάς άναφέρω ένα Σαίξπηρ ή ένα 
Γ καίτε, θέλω δμως πρώτα νά τούς 
γνωρίσω καλύτερα καί κατόπιν νά 
δίνω τέτοιες άπαντήσεις.

Τ  Εχετε διαβάσει συρρεαλιστικά 
ι ποιήματα ; Πώς τά βρίσκετε; 

τήν πνευματική j —Ό  ύπερρεαλισμός εΐνε κι’αύτός 
Ι μιά άπό τίς καινοτομίες πού' ζήτη- 

Τήν πνευματική μας παραγω- j οαν νά έπιβάλουν μερικοί ποιηταί 
γή _ δέν μπορεί κανείς παρά νά τήν ' °τήν Ελλάδα. "Οπως άπεδείχθη 
βλέπη μέ στοργικό μάτι. Τά άβί- j δέν δρήκε έδώ τό κατάλληλο έδα- 
βαιά της βήματα δέν πρέπει νά (Ρ0ζ δπου. θά μποροΰσε νά άναπτυ- 
μάς άφήνουν άδιάφορους. Τής χρ.:ι- ' χθή. ‘Ομολογώ δτι κάτι κρύβει στό 
άζετάι καλή καθοδήγηση, δχι έν- βάθος του κι’ αύτό τό είδος τής 
θουσιασμοί καί λιβανίσματα, οΰτε , ποιήσεως άλλά δέν άποτελεΐ !

ΑΥΓΗ
ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΤΗΙ Α>ΑθΙ

Μ Ο Ν Α Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
δον

Νά βοηθάς στό λουλούδισμα τοΰ 
ταλέντου. Τί ευτυχία, τί μοίρα θεϊ- 
κιά.

Νά νοιώθης δτι άν δέν ήσουν σύ 
ένα φλογερό κόκκινο γκλαγιέλ άπ’ 
τά λίγα πού φυτρώνουν στό λιβάδι 
τής ζωής τό γεμάτο άπό λειχήνες 
καί μολόχες, δέν θά μποροΰσε νά 
ύΨώση περήφανα τό μίσχο του πρός 
τόν ούρανό καί ν’ άνοιξη τήν καρ
διά του στό φώς.

Νά βοηθάς έναν άνθρωπο νά ΰ- 
φάνη τή μεταξωτή σημαία τ' όνεί- 
ρου του, νά τήν στή6η ψιλά καί ν’ 
άνεμίση τρίζοντας χαρούμενα στόν 
άγέρα.

"Οποιο και νάναι τ' δνειρο αύτό5 
δσο μικρό, δσο άσήμαντο καί νά- 

' ναι.
Κι’ άν γελιόταν, άν δέν άξιζαν, 

άν δέν εΐχαν ταλέντο, ήτοτν καλοί, 
ήταν άνθρωποι καί έπρεπε νά 
τούς βοηθήση δχι μόνο νά μείνουν 
τέτοιοι άλλά νά γίνουν καί καλύ
τεροι...

Μόλις τέλειωσε τό δράδυ τό γρα
φείο, έφυγε σά νά τόν κυνηγούσαν 
κ’ ετρεξε νά τούς βρή.

ΤΗταν ένα σπιτάκι συμπαθητικό 
μ’ ένα μικρό κήπο λίγο πρίν άπ’ τό 
τέρμα Πατησίων.

Στό σκοτάδι ξεχώρισε τό μάτι 
του ένα δεντράκι άνθισμένο, κάτι 
σάν μυγδαλιά ποΰκανε τήν καρδιά 
του νά χτυπήση φιλικά καί μπιστε
μένα. Τό λουλοϋδι εΐνε σάν τόν κα
λόν άνθρωπο. "Οπου βρίσκεται φεγ 
γοδολάει, τριγύρω του πίστη καί 
φιλία, σέ τραβάει καί σέ ξαλαφρώ- 
νει.

Τόν ύποδέχτηκαν μέ σφιξίματα 
χεριών, μέ χαμόγελα σάν παληό 
φίλο. Βιαζόταν νά κάμη τήν ποοσ- 
φορά του μά δέν τοΰ δινόταν ή εύ-' 
καιοία. Κάποια στιγμή πού ή Ρίνα 
βγήκε άπ’ τό δωμάτια πλησίασε 
τόν Πάρη καί τόν ρώτησε &ν δέν 
θά τήν πρόσβαλε νά τή βοηθήση νά 
πληρώση τό σπιτονοικοκύρη καί νά 
περάση λίγο καιοόν άνετα. ’Ήταν 
οικονομίες πού είχε δάλει στήν ά
κρη, μικροπράματα 50.000, 53.150 
μάλιστα μέ κάτι τόκους.

Στοΰ άλλου τά μάτια πέρασε 
κάτι σάν λάμψη ειρωνική κι* άρπά- 
χτική μαζί. μά διά&ηκε γοργά σάν 
άστραπή κ’ έιδωσε θέση σ’ ένα συγ
κρατημένο ύγρό κύτταγμα.

ΤΗταν μιά χειρονομία άνεκτίμη- 
τη τοΰ είπε κι’ άπλωσε τό χέρι του 
καί πήοε τό χρηματόδεμα.

Καθώς έμπαινε ή Ρίνα σηκώθηκε 
καί _μέ φωνή γεμάτη παλμό θαυμα- 
σμοΰ καί συγκίνησης τής είπε: ' ό 
■φίλος μας ό καλός σοΰ δίνει τίς 
οικονομίες του, σέ παρακαλεΐ νά 
τίς̂  δεχτής γιά νά ήσυχάσης λίγο 
άπ’ τούς έΦιάλτες.

Κείνη πήρε τό δέμα, προχώρησε 
πρός τό μέρος του Μίλτου καί 
του άπλωσε τό χέρι, π’ αυτός τό 
πήρε̂  τρέμοντας σά νά μή πίστευε 
σέ τέτοιαν εύτυχία—καί τοΰ είπε &· 
κουμπώντας έπάνω του έκεΐ κοντά 
στίς καμάρες τών φρυδιών, τό δλέμ 
μα της πού τώνοιωσε σότν χάδι γα
λάζιων ζουμπουλιών: «Ευχαριστώ, 
εύχαριστώ, Μίλτο».
Τρόμαξε νά βρή τά λόγια του καί 

καί μόνον δταν έκείνη κάθησε μα
κρυά του καί πέρασαν λίγα λεπτά 
μπόρεσε νά τραυλίση: «’Έτσι, Μίλ
το νά μέ λέτε».

Αδικα προσπαθοΰσε άργότερα 
νά θυμηθή τί είπαν πέρ’ άπό κείνα 
μά ή μνήμη του εΐχε σταματήσει 
στό κύτταγμά της.

Γύρισε με τά πόδια σπίτι του— 
ένα δωμάτιο κοντά στή Βάθη.

Εΐχε πιάσει̂  πάλι κρΰο Γεναριά- 
| τικο ψιλό κι’ άμαλάκωτο πού σοϋ 
I περνάει τά κόκκαλα.

Μα έκεϊνος δέν ένοιωθε τήν πα
γωνιά, άντίθετα φλογιζόταν. Μ’ 
άνοιχτό τό παλτό, μέ τό κεφάλι 
ψηλά, κυττάζονταςς τ’ αστέρια περ 
πατοϋσε.

Κι’ άνάμεσα στά φρύδια του έ
νοιωθε νά λάμπη άυ’τοο άσύγκριτο 
ή ματιά της.

Ξενύχτησε σέ μιάν έξαίσια ύ- 
περδιέγειρση.

Σά νάχε άπαλλαχτή άπ’ τό κορ
μί του, άπ’ τό βάρος του, άπ’ τίς 
ανάγκες του τίς φυσικές, ϋπνο δέ 
ζητοΰσε, κούραση δέν ένοιωθε.

"Ενα αίσθημα πρωτόγνωρο καί 
πολύτιμο. '

Τό μυαλό ξεκάθαρο, ή μνήμη ύ·
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Καί τώρα καιρός εΐνε νά ξεκινή
σουμε άπό τήν Αιγυπτιακή γή. Ρί
χτηκε γιά πάντα μιά καί καλή ό 
κύβος...

Στραγγίζω τίς οικονομίες μου ! 
Ελάχιστα κέρματα. Καμμιά πενην- 
ταριά λίρες, βγάλτε 10 γιά τά ναΰ- 
λα ίσαμε νά πάω στό Παρίσι, λο
γαριάστε πόσα έμεναν· Ό  γέρω - 
δάσκαλός μου ό ’Ιταλός άπό τόν 
όποιον έπαιρνα μαθήματα, δέν ή
ταν τής ιδέας νά πάω στή Γαλλία. 
Κοαά τρ ήμισυ ίσως καί νά εΐχε δί
κηο, γιατί στή Γαλλία ή καλλιέρ
γεια τής φωνής εΐνε δχι τόσο συνε
πής δσον ή άπόκτηση μουσικότη
τας. Δίδω προσωπικώς τήν παραί
τησή μου στόν πρόεδρο τής κοινό- 
τητος, στόν μεγάλο Ήπειρώτη Γε- 
ώργ. Άβέρωφ· Κάποιος μοΰ σφύρι,- 
ξε στό αύτί πώς θά μέ βοήθαγε καί 
πάλι σ’ αύτή μου τή νέα περιπέ
τεια ίσως καί πλουσιοπάροχ».

Φροΰδες έλπίδες ! ‘Ο γέρω - Ή- 
πειρώτης δσο καταλάβαινε; καί έ- 
παθαινότανε άπό τά σχολικά, άλ
λο τόσο δέν έσκάμπαζε γρΰ άπό 
τραγούδια· «Πήροτν τά μυαλά σου 
άέρα, μοΰ λέγει, άει πήγαινε καί 
άν άποτύχης μή διστάσης νά γυρί- 
σης πίσω, ή θέση σου θά σέ άναμέ- 
νη». Αύτό μέ πείραξε κατάβαθα. 
ΤΗταν μπηχτή άπό μαυρομάνικο 
στήν καρδιά μου· Γιατί είδα πώς 
μόνον δτοα1 μέ εΐχαν άνάγκη μέ 
βοήθησαν κάπως καί κάποτε.

Καί τότε τοϋ άπάντησα καί έγώ:
—Νά μοΰ εϋχεσθε, κ. Πρόεδρε, 

νά μήν άποτύχω καί νά μήν κατα
φύγω καί πάλι στήν πολύτιμη έ·. 
πιείκειά σας·

—Τότε: πήγαινε στό καλό, μοϋ 
λέγει.

Καί έτσι άποχωριστήκαμε μέ μιά 
πικρή μου άπογοήτευση. Καί σήμε
ρα σκέφτουμε καί λέω σάν Χρυσό
στομος χρεοκοπημένος : «Ποΰ οί 
σημερινές ύποτροφίες ; ! ! Ποΰ τά 
σημερινά ξεφοατώματα ! Ποΰ οί 
φαιδρές λαμπάδες καί τά πανηγύ
ρια! Ποϋ-.. ποΰ! !

Τά μπογαλάκια μου τά έτοίμασε 
μέ περισσή στοργή ή ■ μητερούλα 
μου. Μέ τρεμουλιαστό τά χέρι άπό 
τήν συγκίνησή της. Τό μοναχογυιό 
της, τό μοναδικό της παιδί τής τό 
άρπαξε μιά γιά πάντα ή Λάμια ή 
Τέχνη.·.

Νάσου δμως καί μιά πρόταση 
γάμου, πού εύτυχώς ή δυστυχώς 
ήρθε πολύ άργά γιατί τά άρραβω- 
νιάσματά μου, μέ τήν Τέχνη ήσαν 
πιά γνωστά καί άμετάβλητα.

Γιατί φαντάζεστε όίν γινόμουν πα 
τέρας πολύτεκνος, καμμιανής ντου
ζίνας παιδιών πώς θά άνέβαινα σή
μερα τήν άνηφοριά τής όδοΰ Πινδά
ρου, σε τί χάλια! Καί πώς! καί έ- 
ποτναλαμβάνω πώς; Έκτός άν μοϋ

εΐχε κόψει τό νήμα τής ζωής ή ό- 
δός Άναπαύσεως...

Τί νυχτιά ήταν έκείνη πού θά ξη
μέρωνε ή ήμέρα τοΰ άποχωρισμοϋ 
άπό τή μάννα μσο, τοΰ χωρισμού 
άπό τούς φίλους μου, τοΰ μισεμού 
άπό τόν τόπο πού γιά πρώτη φορά 
άντίκρυσα τόν ήλιο. Ποΰ πήγαινα; 
Τί ζητοϋσα ; Πόσο θά δαστοΰσε αύ 
τή μου ή έξορία, μέσα στόν πολι
τισμένο κόσμο ; Τί νά μοΰ έγραφε 
ή μοίρα; Καί δμως ή ήμέρα άνοι
ξε, καί ή ώρα τής άναχωρήσεώς 
μου σήμοα/ε.

Ποτέ μου δέν θά λησμονήσω τήν 
τελευταία κωδωνοκρουσία τοϋ' πλοί
ου γιά νά βγοΰν δσοι δέν θά ταξί
δευαν. Σάν πολύτιμο καί σεβαστό 
σαράβαλο ξεκόλλησαν τή μάννα 
άπό πάνω μου καί τή βοήθησοα/ οί 
φίλοι μου νά κατεβή τίς σκάλες 
τοΰ βαποριοϋ. Πρίν νά βγοΰν οί 
πρώην συνάδελφοί μου τοΰ σχολείου 
τής κοινότητος διά κοινής συνει
σφοράς μοΰ προσέφεραν ένα ενθύ
μιο άπό ένα ζευγάρι κιάλια... Καΐ 
γιοττί αύτά τά κιάλια;

—’Ίσως γιά νά βλέπω προοπτικά 
τό μέλλον μου. Τά κιάλια αύτά θά 
συμπέσουν μέ άλλα κιάλια πού μοΰ 
δόθηκαν στό τέλος τής καρριέρας 
μου. Μαρτύριο ωστόσο νά ξεκολ* 
λήση τό βαπόρι.

Τί σπαραγμός καρδιάς είνε ό 
ζωντοαος χωρισμός...

Ή  μάννα μου τυλιγμένη άπό τίς 
άκτΐνες τοΰ δύοντος φθινοπωρινού 
ήλίου κουνοΰσε στά τυφλά τό μαν- 
τηλάκι της· ‘Ο φίλος μου ό γιατρός 
πού ώς άλλος ’ Ιωάννης περιμάζευε 
τή μητέρα μου στό σπίτι του γιά 
30 συναπτά χρόνια, έστήριζε: μέ τό 
χέρι του τή γρηούλα μου. Έγώ ξυ
λιασμένος στό τοίχωμα τοΰ πλοίου, 
έβλεπα μέ απλανές καί ξερό μάτιγ 
Ποΰ ; Μά μήπως ήξερα καί γώ 
ποΰ; 'Έβλεπα·.. "Οταν ξεκόλλησα 
άπό τό παραπέτο τοϋ πλοίου καί έ- 
χοτνα άπό μπροστά μου κάθε στορ
γική ζωντοηή σκιά, κατέβηκα τρι
κλίζοντας στήν καμπίνα μου δπου 
ξέσπασε μιά θύελλα άπό λυγμούς 
καί δάκρυα άπερίγραπτη.

"Υστερα άπό αύτό τό ξεθύμασμα 
ξανανέβηκα στό .κατάστρωμα καί 
έρριξα τό βλέμμα μου στήν άπέ· 
ραντη θάλασσα πού άνοιγότανε γύ 
ρω μου καί πού προοιμιανά μέ πλη 
ροφοροϋσε πιά θάταν ή κατόπιν 
μου ζωή. "Ημουν πλέον ό όδοιπό- 
ρος πού θά τραγουδούσε γυρίζον
τας σέ χώρες καί σέ πόλεις, είτε 
άποσταμένος είτε: χαρούμενος, θά- 
λεγα τό μεγάλο καί πανοτνθρώπινο 
τραγοΰδι τής αγωνίας, τοΰ πόνου 
καί τής χαράς τής δλης άνθρώπι- 
νης ζωής.,Καί πάλι κ,ψ.ό μου ig- 
ξίδι.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

ΜΑΡΙΟ ΠΙΤ ΙΓΚΡ ΙΛΛ Ι
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ “ ΦΥΤ0ΦΑΓ0Ι ΤΟΥ ΕΡΩ
ΤΑ,, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ ΓΙΑ ΤΑ “ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ,,ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ

ΤΟΥ Κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

πάλι φρύδια σουφρωμένα κι’ άγέ- | σπουδαίο παράγοντα στή λογοτεχνι 
λαστοι χείλη έκ μέρους τών κριτι· I *ή μας ζωή. "Οπως ήρθε θά περά- 
κων. Ή  πεζογραφία άρχισε ήδη νά [ ση χωρίς νά άφήση σχεδόν οΰτε ϊ- 
όρθοποδή οπωσδήποτε, άλλ’ ή ποί- ΧνΊ·
ησις, ϊδίως στόν τελευταίο καιρά ι Τ Ρ Ε ΙΣ  Μ’ ΕΝΑ ΣΤΟΜΑ 
χρείάζεται μεγάλη προσοχή. Οί κ ,
νεοέλληνες ποιηταί βιάζονται πολύ. ! έΡΧ°με®°: στό ιστορικό τμή , _ .
Κι’ αύτό εΐνε ίσως μιά άπό τις αί-ί τ? ς φιλοσοφικής σχολής. Οί φο - πακουτ1; ή κ“ 0ε μιά αίσθηση όξύ- 
τίες πού τούς κάνει νά μήν άποΉ-I τηταί κ’κ· ρ · Γεωργιάδης, Δ. Ά - ! τατΓ! σάν ξανιωμένη καί πάνω άπ’
δουν ό,ΐι πρέπει νά άποδώσουν, καί ν? στασι«δης ̂ καί Κ. Συριόπουλος j ολα παραπάνω  ̂αίσθηση, κάτ’
νά γράφουν περισσότερους μονάνα ι είΧαν έμπνευση νά άκούσουν; π° υ “ ^ουγε μυστικές φωνές πού
στίχους έχοντας τή φιλοδοξία νά έΡωτήμ“ τα καί ν' άπαντήσουν| τ’ αύτι ^τ“ ν άνίκανο ν’ άρπάξη, 
τούς δοΰν τυπωμένος. ! σ°η; ν̂α στ<ψα κι’ οί τρεΐς παραμε K̂ TL Tt0̂ . ^®λεπε πέρα μακρυά ά-

— Τί άπαιτήσεις έχετε άπό αύ- ! Ρ^οντ<̂  τιζ λεπτομερε ακές τους ^άμεσα άπό θάλασσες καί βουνά,
διαφωνίες. Δέν έπαναλαμβάνω τά άνάμεσα άπό τοίχους κι’ άνάμεσα
ερωτήματα ώστε νά φαίνεται ή ά- j άπ’ τ°  °άρκινο περίβλημα ίσια
πάντηση σάν ένιαΐο σύνολο | στ°  νο  ̂ τ“ ν άλλων ανθρώπων, κά-

- Ή  πνευματική ζωή μ ά ς  ένδια- τι Υ^οντον άμδροσία. π’ άγ- 
φέρει δέδαια καί είδικώτερα ή έλ- ί Γ  Την ,®αθεία ουσια TOV πραγ- 
ληνική άφοΰ είμαστε "Ελληνες. Δε-1 ματων’„π Οσφραίνονταν άρώματα
χόμαστε δτι σ’' αύτό καί τό^π’εοιε- ι;ιαιίΡυνων λο-λουδιών άπό κήπους
χόμενο τής σχολής μας συνετέλ; σ-ν' αμαροίντους·
άφοΰ διδάσκει μιά τόσο στενά συν- ,"."'."·",ι,,,·"·"·"·''·ι'·''·''·"·"·ιι·ιι·ι

ν,,ι*,̂ . δεδεμένη μ’ αύτήν έπιστήμη.
άδύνα- ! λογοτεχνικά μας διαβάσματα

γίνοντ u άπό βύσιαστική

πληθωρισμό

Στά 
πού 

άνάγκη 
καί

τήν; 'Έχει ελλείψεις 
ποοτικά κατώτερο;

Τό νά έχη  κανείς άπαιτήσεις 
άπό̂  μιά λογοτεχνία εΐνε πολλές 
φορές ίδιο μέ τό νά προτρέχη ά
σκοπα τής έποχής του. Εΐνε σάν νά 

ζητόί νά ύφίσταται κάτι πού φαντά
ζεται δτι μπορεί νά ύπάρξη ένφ δέ ν 
έχει φθάσει άκόμη ό καιρός του ή 
κάτι πού δέν θά μπορέση νά ύπάρ
ξη ποτε. Ας μή ζητάμε τά 
ι β ι ι β ι ι β ι ι π ι ι β ι ι ι ι ι β ι ι β ι ι β ι ι η ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι η ι ι ·!
γλωττος ιμάρτυς τής πρωτάκου- ^Ρ0^-100!^ πεζογράφους 
στης αύτής συναδελφιχ,ής συγ- ’ - έπι·σττΐμο;νι'<α περιοδικά. Δυστυ-
κεντρώσ·εως, όπ,ο'υ άνά|μεσα άπό ^ως ? J ° V τόπ? μ,ας τά τελευταία 
τόν Δκαιγκυλέ, τόν χορευτή Λι-! σπανιζ°υν·ι Γιά τήν παραγωγή τήν 
φάρ, τή’ν Καρσαβίνα, τόν Γκριγ- ! πνευμ®τική τών Ελλήνων πρέπει 
κόριεφ στέκεται ό Νιζίσκη, ή &ό- ί ν“  πουμ" ,πώς «ύτή είνε μέτρια. Ύ- 
ξα τής άλλοτε μ,έ τά μάτια ά-! παΡΧ<̂’“ν εΡΥα καλά οχι δμως έξαι- 
πλαΓνή, μέ τό βλέμμα προσηλω-! ΡίΊίκά· ° ° τε βιώσιμα. Αύτό άποδί' 
μένο στό «πείρο. ! ° εται περισσότερο στήν οικονομική

Καί δμως ή συνάντησές τών άνεπάρκεια τών λογοτεχνών μας 
συναδέλφων δ'έν έστά3ηκε ικανή I πεΡΐσσότερο δουλεύουν γιά νά 
κινητήριος δύναίμις γιά νά δώση ζήσουν κρρί δχι γιά νά γράψουν, 
μιά γ'ερή ώθησι στό σταμιατηιμέινο ί ^ ποιότητα δέν παρακολουθεί δυ· 
μυαλό τοθ άφθαστου χορευτού.! οτυχώς τήν ποσότητα πρό παντός 
’Έτσ ι τό άνλ:ο έκεΐνο σώμα έξα- j στήν ποίηση 
κολούθησε τήν άπονέκρωσί του,! -Πώς δικαιολογείτε τόν ποσοτι 
στερημενο απο τη ζωοφόρο λογι- κό πληθωρισμό μας· 
κη. Με τόν πνευματικό θάνατο ( -Τό άποδίδουμε στήν

ΚΠ ττεθΓτνρ κ γτ ι τΑ  Ρ  ΛΥίΤ. ι/ήκ·«»~ C ·\ « »του Νιζίσκη πέθατνε υποκειμώνι·

νε πολύ πλουσιώτερος άπό :ον πε-νατό έκεΐνο στύλο κλονίσθηκε ή ριβάλλοντα ( π ) ·ΧΚΑ„η 
ισορ,ροττια του. Τά στερεά του δή τοΰ νέου -J ’ μη τη ' πΓυ
θΊμέλια άρχισαν νά τρέμουν έπί-1 γό 
φοδα καί δταν ό θάνατος τοΰ. τον

να έμφοτνίση τόν άαυ- 
:cu σέ συντομώτερο χρόνο, ι σ 

Διαιγκυλέ ήλθε σάν μιά β α ρ ε ι ά α α̂δει£·Π κάπως πρόωρα, θ ’ 
πέτρα πάνω άπό τό ετοιμόρροπο' άπαιτούσαμε άπό τήν έλληνική Τέ- 
οάκοδάμημα δέν άργησε νά μετα- Χν1Ί νά ξέφευγε άπό τό καλοΰπι 
τραπή σέ ερείπια. Αύτό είναι τό το  ̂ άφροδιτισμοΰ καί νά μας έδι- 
κσχημο τέλος μιάς τόσο ωριαίας ναν ° ϊ  συγγραφείς μας περισσότε- 
ά'ΡΧής. , po ζωντανούς τύπους άπό τή ζωή

Μ. ΜΑΥΡΑΚΗ—ΒΡΥΑΚΟΥ καί άπό τά προβλήματα πού τήν ά-
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ ΦΥΛΛΟ: ‘Η ‘ I- πασχολοϋν.

(τπ,ανίς χορεύτρια Άρτζεντΐνα. i — ’Έχετε φιλολογικές άνησυχίες i

οΐ ίδιοι;
—Μας τραβάει τό πεζογράφημα·

Αλλά πρέπει νά σάς ποΰμε πώς 
καί οί τρείς γράφουμε ποιήματα 
άλλά. δπως κατήντησε· ή ποίηση, 
συστελλόμεθα λιγάκι νά τό έκφρά- 
σουμε. Γ ι’ αύτό καί μή τό γρά
ψετε.

Τό θέατρο σάν τέχνη στέκεται 
πολύ ψηλότερα άπό τόν κινηματο
γράφο. Είνε παραστατικό γιατί έ
χει μπροστά του κάτι τι ζωντανό· 
Άπό άπόψεως τελειότητος δμως ό 
κινηματογράφος εΐνε άνώτερος διό
τι άπεικονίζει τό τέλειο έπειτα άπό 
μεγάλη διαδικασία. Έ ν  τούτοις 
παρακολουθοΰμε πιό πολύ τόν κι- 
νηματογράφο διά λόγους... φοιτη
τικούς δηλ. οικονομικούς··..

Προτιμούμε άπό τούς παλαιότε- 
ρους ποιητάς τόν Παλαμά καί άπό 
τούς νεώτερους τόν Βάρναλη, Ρί- 
τσο Πεζογράφους Ποοταδιαμάν- 
τη, Ροΐδη, Λασκαράτο, Νιρβά
να, Παπαντωνίου, Τερζάκη Σκα- 
ρίμπα·

Οσο για τόν συρρεαλισμό αύτός 
εΐνε μιά̂  έσκεμμένη καί έξεζητημέ- 
νη μορφή τοΰ έμμετρου λόγου. “ Ε 
νας παρεξηγημένος ρεαλισμός. Ζέ
στη εΐνε καί θά περάση.

Έ ν  τώ μεταξύ δημιουργήθηκε ό 
κύκλος τών περιέργων μέ τίς άπο· 
ρίες καί τίς άντιρρήσεις τους· Στό 

J ερχόμενο θά τίς φιλοξενήσουμε.
ΧΡΟΝ,ΗΣ ΕΝ ΕΠ ΕΚ ΙΔ Η Σ  I

ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΝ 
Ή  0πο|3λητικότητα τών πε

ριπετειών του άρεσε στήν άδελφή 
τής Μπαμποΰ, κοπέλλα ώμορφη, 
προκλητική, καί ρωμαντική. Πε
ριττόν νά ποϋμε δτι σέ λίγο ό 
πρώην «άδελφός ζωγράφος» καί 
ή άδελψούλα τής Μπαμποΰ ήσαν 
έρασταί θερμότατοι. Ό  ζωγρά
φος ένοιωθε μέσα του νά κοχλά
ζουν 'σέ ασυγκράτητη θέρμη δ
λες αί έξαιρετικές..·.έφεδρεΐες, 
πόθων συγκροτημένων στήν έγ- 
καρτέρησι τόσων χρ>όνων καί ή 
μικρούλα, πού έν τώ μεταξύ εΐχε. 
γνωρίσει έραστάς νέους τής επο
χής, πρόωρα γερασμένους, κου- 
ρασμένους-,καί διεφθαρμένους, άν 
ταπεκρίνετο μέ παρόμοια θερμό
τητα στ'ις έπιΟέσεις τοΰ παράξε
νου αύτοΰ φίλου μέ τόν άνεξάν- 
τλητο έρωτα.

Πόσες φορές ό Τζούλιο καί ή 
Μπαμποΰ, έπειτα άπό μακρυά 
καί ατελείωτα έρωτικά άπογεύ- 
ματα έψ τούτοις δταν πιά αύτοί 
ήσαν ήδη έτοιμοι γιά νά πάν γιά 
δείπνο, μέ τούς δύο άλλους στό 
ρεστωράν, βρίσκονταν στήν άνάγ 
κη νά περιμένουν άκόμη ώρα πολ 
λή τό τέλος τών ερωτικών....έκμυ 
στηρεύσεων αύτών τών «παιδιών» 
...Ή άδελφή τής Μπαμποΰ κι’ ό 
ξανθός της φίλος χάνανε τήν αΐ- 
σθησι τής ώρας καί τοϋ μέτρου 
καί πολλές φορές γιά νά συνεχί- 
σουν τά έρωτικά των παιγνίδια 
θά ξέχναγαν ή θάστελναν περίπα 
το τό γεΰμα, άν 6 Τζούλιο δέν 
πήγαινε νά χτυπήση στήν πόρτα 
φωνάζων:

— Αδελφέ πέρασε άκόμα ένα 
τέταρτο τής ώρας τής ζωής σου. 
Ή  Μπαμποΰ πεινάει. Καί πεινάω 
κι’ έγώ.

— Άνάγκη νά φάμε, άπαντοΰσε 
άπό μέσα ό ζωγράφος προσκα- 
λώντας τήν αχόρταγη 2ρωτα 
έρωμένη του νά ντύνεται.

Κι δταν, μετά άλλο ένα τέταρ 
το τής ώρας έμφανίζονταν οί 
δύο τους στήν πόρτα, έτοιμοι,' 6 
Τζούλιο κύτταζα στά μάτια τά 
κουρασμένα καί στό πρόσωπο τό 
κάτωχρο τό φίλο του καί τοϋ- 
λεγε:

— Αδελφέ μου μή ξεχνάς δτι 
θά ΤΓιθάνΤ)ς....άν έξακολουθήσης

ΙΜΠΕΙ-ΜΙΙΕί
Γυναικείες μ=ταξ»τές χωρίς έλαττώματα 
λεπτές, μεγάλης άντοχης «Μάτ» Δρ, 40
Πολύ λεπτές ,  45
’Αράχνη Ζωική μεταξά » 75
Κομπινεζόν Ζερσεϋ μεταξ. φίνα » 85
Κιλόττες » » » » 35
Μπλουξόκια γυν. “  » » 1 to
'Υποκάμισα, —  Φανέλλες — Έοώίρακα 

άν5ρων μεταξωτά ΖέρσεΟ πάμφθηνα 
Προσέξατε τήν Διεύθυνσιν:

Μ. Δ. Λ Ε ΙΒ Α Δ ΙΤ Ο Υ  
Χαδρίου 1 &
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Δέχεται 4-8 μ.μ. 
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ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν , 1 ’Τβυλίου 1939

Η Ν ΕΑ  ΕΡ ΕΥ Ν Α  ΤΩΝ "Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΩ Ν ,,

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΣΧΟΛΙΕΣ Τ Ω Ν  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΣ;
ΟΜΙΛΟΥΝΙΟ I Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Ο κ. Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Η ί.Δ* Β0ΥΤΥΡΑΣ· °  * Μ- ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ,
Η Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Η κ. Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο κ Κ. ΑΟΑΝΑΣΙΑΔΗ2 

ΚΑΙ U κ. Κ. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Ο Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ  ΤΗΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ κ. ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑ
Κ Α Σ Η Σ
Τύχη αύτή έξαιρετική γιά έναν 

συντάκτη νά πηγαίνη νά συναν- 
τήση ένα πρόσωπο ένός Σωμα
τείου καλλιτεχνικού καί νά τούς 
βρίσκη δλους σέ συνεδρίαση, πρα

Υμα  δ χι τα κτικό ,
Ο Πρόεδρος της 'Εταιρείας, 

ποιητής κ. Μαλακάσης, στήν άρ
χή δυσανασχετεί λίγο ν’ άποτντή- 
ση, άλλά στό τέλος δέχεται καί 
μάς λέει:

— Ντιλεντατισμός γιά μένα εί-1 —
ναι ή λογοτεχνία, ή ποίηση. "Ολα γές; 
τά άλλα έξω άπ* αύτά άποτελοΰν — Ναί,

— Ράδω τά φορέματα μου καί 
μαγειρεύω τό φαΐ μου. Άγαπώ 
τόν κινηματογράφο) καί θεωρώ με 
γάλη καλλιτέχνιδα τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο καί μεγάλο καμποτίνο 
τόν Χάρρυ Μπώρ. Άγαπώ δλον 
τόν κόσμοι τό δάσος, τό βουνό, τή 
®Ρ°χή καί τόν συννεφιασμένο ού- 
ροτνό.

— Κάνετε έκδρομές, άφοΰ έχετε 
τέτοια άγάπη πρός τή φύση;

— Δυστυχώς, έμεΐς ποΰ δέν εί- 
μεθα πιά νέοι, αυτό τό στερού- 
μεθα.

— Νά πιστέψουμε, κυρία Καζαν- 
τζάκη, πώς ή καρδιά ποΰ σέ σάς 
έχει ένα τέτοιο παλμό καί μιά τέ
τοια ζωή νικήθηκε άπό τά γόνα
τά σας ώστε νά μήν είστε πιά 
νέα;
Η Κα ΕΛΛΗ Α Λ ΕΞ ΙΟ Υ

Συνεχίζω μέ τήν Κα "Ελλη Α 
λεξίου, τήν άδελφή τής κυρίας Κα- 
ζαντζάκη.

— Ή  μεγαλύτερή μου άγάπη εί. 
ναι τά φυτά. Στόν μεγάλο μου 
κήπο καλλιεργώ μόνη μου τά λα
χανικά, κάνοντας καί τίς πιό άν- 
τρικές έργασίες. Νά, βλέπετε, τό 
σκαλιστήρι καί ή τσάπα τί μου έ
χουν κάνει στά χέρια. (Δυό δάκτυ 
λα ροζιασμένα είδα νά συντρο
φεύουν τά τρυφερά υπόλοιπα.)

“ Εχετε άγάπη στίς συλλο-

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 0ΕΑΤΡ9 Π Η  Ι Ν Μ ι Υ Ρ Π  ελληνικότητα
Ε Ν Θ Ο Υ Σ ΙΩ Δ Ε ΙΣ  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ε Σ  Τ Ο Υ  ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο Υ  Τ Υ Π Ο Υ  ΚΑΙ ΐΕΝΕΣ
ΟΙ πληροφορίες ποϋ διεδιδάσϊη 

σαν τηλεγραφικώς άπό τήν Φρα- 
γκφούρτη σχετικά μέ τίς έκει πα
ραστάσεις τοΰ Οασιλικοΰ θεά
τρου έχουν ώς έξής:

«Ό  άνταποκριτής τοϋ ήμιεπισή- 
μου γερμανικού Πρακτορείου με
ταδίδει ώς άκολούθως τάς έντυ- 
πώσεις του έκ τής πρώτης παρα- 
στάσεως τής «Ήλέκτρας», Οπό 
τοΰ θιάσου τ^ΰ Βασιλικού θεά
τρου τής ‘Ελλάδος άπό τής σκη
νής τοΰ κρατικού θεάτρου τής 
Φραγκφούρτης, δπου ή παράστα- 
σις έδέησε νά γίνη διότι ή κακο
καιρία δέν έπέτρεψε νά λάβη χώ 
ραν είς τήν πλατείαν Ράϊνεν- 
μπεργκ, ώς εΐχεν άρχικώς κανο 
νισθή: «Ή παράστασις τής «Ή 
λέκτρας» — λέγει ό Γερμανός άν- 
ταποκριτής — έσημείωσεν έντε
λώς εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Ή  έ-

του γενικοΰ προξένου κ. Ροΰμφ:
1 «Φραγκφούρτη έζησεν άφθά 
στους στιγμάς μέ άναδίωσιν αι
ωνίου αριστουργήματος «Ήλέκ 
τρας». Λαός επευφήμησε καλλι- 
τέχνας δσον ποτέ. Καί Έλληνική 
σημαία κυματίζουσα κρατικά θέ 
ατρα Φραγκφούρτης έτιμήθη ό
σον ούδέποτε. Επιτρέψατε υπο
βάλω καχασυγκεκινημένος άπει-

δχι δμως έξωφρενικές·
τό έπάγγελμά μου. Χωρίς αύτό νά Μαζεύω κάθε είδους άντικείμενα
Π Π  l l f r i v n  Τ Γ  ($Τ·\ )<ν ^ Τ # Λ  t /  « V I  τ τ λ ι ' ι  μ λ Γ ϊ  Α . . . . ! V ·— . _____  J  rσημαίνη πώς άγαπώ καί μ' ένδι 
αφέρει λιγώτερο άπ’ δποια μου 
όλλη άσχολία ή ποίηση. Είχα δια 
βάσει καί στόν Γκαΐτε δτι δ,τι 
γίνεται σάν έρασιτεχνία αύτό έ
χει έπιτυχία, γιατί γίνεται μέ ει
λικρίνεια. Καί τότε είπα! Μπρέ! 
Αύτό τό πράγμα — δηλαδή τό νά 
γράφω ποιήματα καί πεζά τ  τό Μ 
κανα τόσον καιρό έρασιτεχνικά, 
χωρίς νά ξέρω τί λέει ό Γκαΐτε I ’
Ο κ. Μ. ΑΡΓΥΡΟΠ ΟΥΛΟΣ

— Σάς άπαντώ δι' έρωτήσεως:
— Μπορείτε στούς σημερινούς 

καιρούς καί τόπους νά μοΰ καθο
ρίσετε ποιά δέν είναι τά έρασιτε· 
χνικά;

Δέν ξέρω πώς δ ποιητής μοος μέ 
τόν ττοίνερο.σιτεχνισμό του αύτόν 
τά κοτνονίζει μέ τή ζωή άπό τήν 
πρακτική της πλευρά.
Ο κ. Κ. Κ Α Ρ Θ Α ΙΟ Σ

Ό  ποιητής καί μεταφραστής κ. 
Καρθαΐος. μάς είπε:

— Μ' άρέσει σέ άπίστευτο βα- 
'ffflo fj jiOi.TTrKTjT Λϊνω δλο τδ εΓ
ναι μου γι’ αύτήν. Παλαιότερα εΟ- 
ρισκα εύχαρίστηση στό νά σκιτσά- 
ρω. Τώρα ή ζωή μέ τίς άπαιτή 
σεις της μάς περιώρισε πολύ. Τό 
διάβασμα μοΰ τρώει τις περισ· 
σότερες ώρες. Σημειώστε δτι άν· 
τιπαθώ πολύ δχι τούς συλλογείς, 
άλλά τΙς συλλογές

Άκαθόριστο εΐναι άν αύτό τό 
τελευταίο άναφερεται στίς ποιητι
κές συλλογές!
Ο κ. ΒΟ ΥΤΥΡΑΣ

’Ίσως ή περιεργότερη έρασιτε- 
χνική άσχολία νά εΐναι τοΰ κ.

που μοΰ θυμίζουν άγαπημένα μου 
πρόσωπα ή πράγματα. Καί κάτι 
άλλο. Άγαπώ τά γατιά. ’Έχω  
δυό νενηές γατιών. Φοβάμαι δ
μως μήπως πολλαπλασιασθοΰν. 
Γιατί τώρα τελευταία καί ένας τρί 
τος γάτος έπισκέπτεται τόν κήπο 
μου. ’Έλεγα  στήν Γαλάτεια: Εύ- 
τυχώς πού τά ζώα δέν μιλοΰν ώ
στε νά μποροΰν νά συνεννοηθοΰν 
γιά νά καταφέρουν καί τόν τρίτο 
έπισκέπτη νά έγκατασταθη μαζί 
τους!

'Ο Διευθυντής τών Κρατικών 
θεάτρων κ. Κ. Μπαστιάς

Ο κ· Μ. ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
Ο συγγραφέας τών «πλοίων πού 

δέν άραξαν», μιοεΐ τό γράψιμο.

BcuTupgj
Β ουτυρά .

— Τί κόβατε τόν ρωτάμε, δταν 
δέν γράφετε;

·· Χτυπάω τό κεφάλι μου στόν 
τοίχο γιατί έγραψα στήν Ε λ 
λάδα.

— Μά... νά τό γράψω οώτό;
— Καί βέβαια., .κακό είναι; 

Κακό είναι γι' αύτούς πού θά τό 
διαβάσουν.

— ’Έχετε τή μανία νά μαζεύετε 
τίποτε, καμμιά συλλογή άπό πε 
ρίεργα πράγματα;

— Ναί, νά μαζεύω λεφτά! 
Άποδίδομεν έντελώς φωνογρα·

φικά τά λόγια τοΰ διηγηματογρά· 
φου μας, πού μέσα άπ’ αύτά πη
δά μιά τραγική άλήθεια γιά τή 
θέση τών λογοτεχνών στόν τόπο 
μας.

Η Κα ΓΑ Λ Α Τ Ε ΙΑ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Χαρά θεοΰ ή Κα Γαλάτεια. Μέ 

Τήν χαρακτηριστική Κρητική προ
φορά πού δέν μπόρεσε νά τήν ί- 
οοπεδώση, παραμονή τόσων χρό
νων μακρυά άπ’ τό νησί, έξασκεϊ 
πάνω σου ένα πράγμα πού στέλ
νει περίπατο καί τούς ψεύτικους 
τύπους τής «καλής συμπεριφοράς» 
καί τίς άλλες συστολές.

— Είμαι ι\ολύ έγκροίτής, μάς ά
παντά, Δέν έχω οϋτε πάθη, οϋτε 
μανίες. 'Ο μόνος μου έρωτας εί
ναι ή τέχνη. 'Η  ερασιτεχνία εΐναι 
τό μόνο πού άνέκαθεν άντιπάθη- 
σα. Γιατί είναι μιά νόθα κατά
σταση πού πρέπει νά τήν άποφεύ- 
γουμε τόσο περισσότερο, δσο γί
νεται εις βάρος τής τέχνης πού δέ 
σηκώνει νοθεία·

— Έκτός άπό τό γράψιμο κά
νετε τίποτε άλλο;

Λ ο υ ντέ μ η ς

Ό  κ. Μ. Λουντέμης μάς δέχε
ται στήν Αθηναϊκή Λέσχη, δπου 
έργάζεται τώρα.

"Οταν τόν ρωτάμε ποιά είναι ή 
έρασιτεχνική του άσχολία, μάς ά- 
παντφ μέ τόν σοδαρώχερο τρόπο: 

Τό γράψιμο. Τό εΐδος αύτό τής 
άσχολίας μόνον ώς έρασιτεχνία 
μπορώ νά τό καταλάβω. Τό γρά
ψιμο γιά νά βγάζουμε τό ψωμί 
μας; Μά τότε τί είδους τελετουρ
γία θά ήταν; "Αμα μπή στόν κύ
κλο τοΰ βιοπορισμού, χάνει πιά δ
λη του τήν Ιερότητα καί γίνεται 
δ,τι πής έκτός άπό Τέχνη.

Ολα αύτά δμως είναι μιά άντι- 
κειμενική γνώμη· Γιατί, γιά μένα 
προσωπικώς, δέν είναι οϋτε ερα
σιτεχνία. οϋτε βιοπορισμός, άλλά 
μιά καθαρώς άγγαρεία. Κάθε φο
ρά πού καταντάω νά καταφύγω 
στήν πέννα, έχω τό πιό άξιοθρή- 
νητο ϋφος τοΰ κόσμου.

Φίλε μου, νά μέ πιστέψετε. Δέν 
ύπάρχει πιό άσκοπη σπατάλη χρό
νου άπό τό γράψιμο. Είναι άληθι. 
νή καταισχύνη νά κλειδωνόμαστε 
καί νά φυσάμε μέσα στούς τέσσε 
ρις τοίχους τοΰ γραφείου, τή στι
γμή πού τόση ζωή παφλάζει γύ
ρω μας.

Έγώ  δέ θάγραφα ποτέ, άν στά 
μεγάλα μου παράπονα τύχαινε νά. 
βρισκα ένα πράμμα τόσο φτηνό 
καί πρόχειρο δσο είναι μιά πα- 
ληόκολλα χαρτί κι’ ένα μολύδι. 
’Ά ν  κείνη τήν ώρα είχα χρήματα 
γιά ταξίδια, γιά πολυτέλεια, γιά 
κραιπάλη, άν είχα χρήματα γιά ά
νεση καί γιά τρέλλες, χρήματα 
καί ύπομονή γιά ένα πιόίνο, άν 
είχα θέλγητρο καί σαγήνη γιά έ
ναν έρωτα, ποτέ — μά ποτέ   δέν
θάφτανα στήν κατάντια νά γράφω 
διηγήματα.

Νομίζετε δτι σάς λέω ύπερδο- 
λές; Βρήτε μου έναν άνθρωπο 
πού νά σάς δεβαιώση δτι είπα πο
τέ τό άντίθετο. Κάθε φορά πού μέ 
συνιστοΰνε κάπου καί συμπληρώ
νουν «λογοτέχνης», φουρκίζομαι 
καί μέ πιάνει τό παράπονο. «Για
τί μέ έκθέτεις;» λέω κρυφά στόν 
Φίλο ποϋ κάνει τίς συστάσεις- Μοΰ 
φαίνεται δέ πάντα ή σχεδόν πάν
τα, δτι στά χείλη τοΰ ξένου δια
βάζω ειρωνικά: «Λογοτέχνες; Τό 
ταλαίπωρο τό παιδί!»

Πιστεύω καλά σ' αύτά πού λέω. 
Αν ποτέ ειίχυχήσω καί άποκτήσω 

χρήματα, θά τυπώσω αύτά τά πεν- 
τέξη βιβλιαράκια πού έχω γράψει 
καί θά κυττάξω νά προφτάσω νά 
ζήσω σάν ά ν θ ρ ω π ο ς .

πιτυχία αύτή άποδαίνει άκόμη 
μεγαλύτερα καί περισσότερον ά
ξία λόγου δταν κανείς λάβη ύπ’ 
δψιν δτι ή παράστασις έγένετο 
είς νεοελληνικήν γλώσσαν, τήν ό 
ποίαν έλάχιστοι γνωρίζουν έν 
Γερμανία. Συνεπώς ol Ελληνες 
καλλιτέχναι έσημειώσου τήν ά- 
φάνταστον έπιτυχίαν των, χάρις 
είς τήν ηθοποιίαν καί τάς χειρο
νομίας των. Παρουσίασαν τοιουτο 
τρόπως ol σύγχρονοι "Ελληνες 
τήν άρχαίαν έλληνικήν τραγωδί- 
ocv κατά τρόπον άληθώς άξιομί 
μητον.

Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπραξέ- 
νησεν είς τό γ'ερμανικόν Κοινόν ό 
τρόπος μέ τόν όποιον έλύθη τό 
πρόβλημα τοΰ χοροΰ, δυσχερέ- 
στατον διά κάθε σκηνοθέτην, άν- 
τιμετωπισθέν όμως μέ πλήρη έπι
τυχίαν καί τελείως ίκανοποιητι- 
κώς άπό τούς “ Ελληνας. Ό  χο
ρός, τοποθετημένος δεξιά καί ά- 
ριστερά τής σκηνής, παρηκολού- 
θει δλην τήν δράσιν μέ έκφραστι- 
κάς χειρονομίας. Ή  Κατίνα Πα· 
ξινού παρουσίασεν είς τόν ρόλον 
τής Ήλέκτρας κάτι τό έντελώς έ- 
ξαιρετικόν καί είχε πλείστας στι· 
Υ μ ά ς  κατά τάς όποιας συνεκίνη- 
σε τό άκροατήριον, έξωτερικεύ- 
σασα τήν ύψίστην αίσθησιν τοΰ 
άνθρωπίνου πόνου. Ό  κ. Κωτσό- 
πουλος είς τόν ρόλον τοΰ Όρέ- 
στου ένεσάρκωσε τόν δύσκολον 
ρόλον τοΰ άδελφοΰ ποΰ άγαπά 
καί έκδικεϊται συνάμα καί πού ή 
είμαρμένη τόν βοηθεΐ νά φέρρ 
είς πέρας τήν άποστολήν του. Ή  
Βάσω Μανωλίδου ένεσάρκωσε τόν 
ρόλον τής Χρυσοθέμιδος μέ δλην 
τήν γλυκύτητα τής άδελφικής 
στοργής. Ή  Ελένη Παπαδάκη ύ
πήρξε μία Κλυταιμνήστρα άγρί- 
ως παθητική. Τό γερμανικόν Κοι
νόν — καταλήγει ό Γερμοτνός δη
μοσιογράφος — έθαύμασεν άνεπι- 
φυλάκτως καί έχειροκρότησεν έπί 
μακρόν δλους τους συμμετασχόν- 
τας είς τήν άξιομνημόνευτον αυ
τήν καί μοναδικήν είς τό εΐδος 
της «παράστασίν».
ΣΥ ΓΧ Α ΡΗ Τ Η Ρ ΙΑ  Π ΡΟ Σ  ΤΟΝ κ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

Ή δίς Ελένη  Παπ:χδάκη

ρα συγχαρητήρια διά έλληνικόν 
θρίαμβον».

Ό  κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσε· 
ως άπήντησεν είς τό τηλεγράφη 
μα τοΰτο τοΰ γενικοΰ προξένου 
ώς έξής;

«Ευχαριστώ θερμώς διά συγχα 
ρητήριά σας»

Επίσης ό κ. Μάίσνερ γενικός 
επόπτης τών κρατικών σκηνών έ 
ΓερμοΓνίςί άπηύδυνε τό κάτωθι τη
λεγράφημα:

«Ύπό τήν γοητείοτν τής έξεχού- 
σης δημιουρ άας, ήν τό κλασσι
κόν πνεΰμα τοΰ λαοΰ σας παρήγα 
γε, παρακαλώ τήν ύμετέρατν ε
ξοχότητα νά δ ε χ θ ή  τά έγκάρδια 
συγχαρητήρια έπί τή έπιτυχία 
καί τάς έκ βάθους καρδίας ευχα
ριστίας είς άς προσθέτω τήν ευ
χήν δπως τό Βασιλικόν θέατρον 
κατάδειξη καί είς τό μέλλον 
είς τήν Φραγκφούρτην τήν ύψηλήν 
θεσιν τής Έλληνικής θεατρικής 
Τέχνης ϊνα ή φιλική συνεργασία 
μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου 
καί τής σκηνής τής πόλεως τοΰ 
Γκαιτε δυνηθη νά στερεώση καί 
έμβαβύνη είς τήν έξυπηρέτησιν 
τών ύψηλών ιδανικών άμφοτέρων 
τών λαών».

Ό  κ. Πρόεδρος άπήντησεν εις 
τό τηλεγράφημα ώς έξής:

«Ευχαριστώ πολύ δι’ ύμέτερον 
τηλεγράφημα. Ή  έπιτυχία του 
Βασιλικού Έλληνικοΰ θεάτρου 
είς τήν πατρίδα τοΰ Γκαΐτε πλη
ροί ή μ ά ς  διά τής μεγίστης χα
ράς» .

Έπίσης πρός τόν κ. Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως άπεστάλη έκ 
Φραγκφούρτης χό 'κάτωθι τηλε
γράφημα:

«Εγκάρδια συγχαρηχήρια διά 
τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν τής 
Ήλέκτρας» ύπό τοΰ Βασιλικού 

θεάτρου Αθηνών. Μετ’ άπείρου 
σεδασμοΰ. I. Ραυτόπουλος».
Η ΕΠ ΙΤΥ Χ ΙΑ  ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΑ Σ» 

Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΝ

παντός “ λλου νά προσφύγω είς 
τό έγγύς παρελθόν καί νά φέρω 
είς τήν μνήμην μας άγαπητέΜάί- 
σνερ, τόν άρχετά όγκώδη φάκε>ι 
λον τής άλληλογραφίας μας τής 
σχετικής μέ τήν έλευσιν είς τάς 
Αθήνας τής Όπερας τής Φραγκ
φούρτης. Πόση αισιοδοξία είς τάς 
άρχάς καί πόσαι δυσκολίαι εύ
θύς άμέσως. Ποτέ δέν θά λησμο
νήσω τό τηλεφώνημα πού μοΰ έ
κάματε άπό τήν Σόφιαν. ‘Υ- 
πείκων, δέν γνωρίζω άκόμη είς 
ποια αίτια, είχατε έγκαταλείψει 
τήν ίδέαν νά έλθετε είς τάς Αθή 
νας. Ήτο τόκον κατηγορηματι
κός ό τόνος τής φωνής σας είς έ
κείνο τό τηλεφώνημα, ώστε πι
στεύω άκραδάντως δτι όποιοσδή- 
ποτες άλλος είς τήν θέσιν μου, θά 
έγκαχέλειπεν εύθύς τό ζήτημα. 
Ά λ λ ’ έγώ έπέμεινα διότι έπί-

Κ. Πκξινοΰ

Ο κ ,Κ Ω ΣΤ Α Σ  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η Σ !
- ’Έχετε έρασιτεχνικές άσχο- 

λίες;
— Μάλιστα, τήν λογοτεχνία. Έ-

Πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυ- 
δερνήσεως άπεστάλη έκ Φραγκ
φούρτης τό κάτωθι τηλεγράφημα
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
γώ, ίσως νά σάς εΐναι γνωστό, ή
μουν άξιωματικός στό ναυτικό καί 
τώρα άπόστρατος ναύαρχος. Έξα- 
σκοΰσα δμως καί τήν λογοτεχνία. 
Κι’ έτσι γράφηκαν «τά τραγούδια 
τοΰ σύβαμπου», τά «Ερωτικά τρα 
γούδια» καί τά θεατρικά μου έρ
γα, ή «Τραγωδία τής ζήλειας», 
«Τό παιδί» καί «Τής Ομορφιάς τά 
μάτια». Πολλά έχω γράψει κσ'ι μέ 
ψευδώνυμο Λαέρτης Λάρμης· Τώ
ρα γράφω ένα μυθιστόρημα μέ 
τόν τίτλο «’Έρωτες καί θάλασ
σα». Είμαι καί στό Συμβούλιο τή^ 
Εταιρίας τών Φιλοτέχνων, δπου 
ύποβοηθώ τήν καλλιτεχνικώτερη 
έμφάνιση κάθε έργασίας τής έται. 
ρίας.
Ο κ. ΔΑΜ ΑΣΙΩ ΤΗ Σ

Ό  πρώην βαρύτονος καί ήδη ή
θοποιός στό καλλιτεχνικό συγκρό
τημα Ανδρεάδη, κ. Δαμασιώτης, 
διαμαρτύρεται, δπως καί οί άλλοι 
ήθοποιοί, γιά έλλειψη χρόνου.

— Δέν μάς μένει καθόλου χρό
νος οΰτε νά άναπνεύσωμε. Πώς λοι 
πόν θέλετε νά έχουμε καί έρασι- 
τεχνικές άσχολίες; Πάντως, έχω 
καί έγώ τήν άσχολία μου ή μάλ
λον τή μανία μου. Τραγουδάω, j 
Όπως ξέρετε, ήμουν πρώτα στό ί 
Μελόδραμα· Άλλά τό τραγοΰδι | 
στήν Ελλάδα δέν περνάει. Είναι 
δυστυχώς μόνον χίμαιρα. Δέν μπο 
ρεΐς νά τό έξασκήσης γιά έπάγ
γελμα. Καί γι’ αύτόν τόν λόγον 
έγινα ήθοποιός τής πρόζας. 'Ως 
τόσο τό παληό μου πάθος δέν τό 
αφήνω. Τραγουδάω πάντα. Άλλά 
δυστυχώς μόνον·., έρασιτεχνικώς.

Ο ΡΕΠ Ο ΡΤ ΕΡ

Ή  δευτέρα παράστασις τής «Ή 
λέτρας» έση μείωσε έτι μεγαλυτέ- 
pocv έπιτυχίοτν, ή όποία έλαβε δι
αστάσεις άποθεώσεως. Μετά τήν 
παράστασίν έπηκολούθησε γεΰμα 
τοΰ Κυβερνήτου ε ίς  τό ιστορικόν 
άνάκτορον Ράϊνεμπεργκ, εις τήν 
αίθουσαν τής στέψεως τών Γερ- 
μοονών αύτοκροττόρων. Είς τό γεΰ
μα παρεκάθησαν διακόσια πρό
σωπα, κατά τήν έπακολουθήσα- 
σαν δέ δεξίωσιν ό Δήμαρχος τής 
πόλεως κ. Φρέντερικ Κρέπς ένε- 
χείρισεν είς τόν γενικόν διευθυν
τήν κ. Μπαστιάν τό μετάλλιον τής 
πόλεως Φραγκφούρτης, τό όποιον 
έχουν λάβει μέχρι σήμερον μό
νον είκοσι πρόσωπα καί τόν προ- 
σεφώνησε καταλλήλως. Μετά τόν 
Δήμαρχον προσεφώνησε τόν κ. 
Μπαστιάν καί τούς "Ελληνας καλ 
λιτέχνας ό κ. Μάίσνερ, γενικός 
διευθυντής τών κροαικών σκηνών 
τοΰ Ράϊχ. Ό  γενικός διευθυντής 
κ. Μπαστιάς άποτντών είς τάς 
προσφωνήσεις τών κ. κ. Κρέπς 
καί Μάίσνερ είπε τά έξής: 

«Έξοχώτατε, άγαπητέ μου Γε
νικέ Διευθυντά, Κυρίες, Κύριοι, 

Εύρίσκομαι ύπό τό κράτος τό
σης συγκινηήσεως, ώστε δέν εύρί- 
σκω λόγους νά έκφράσω δ,τι πρά 
γμο£τι αισθάνομαι, δι’ δσα έπρά- 
ξατε καί είπατε ύπέρ τοΰ Βασιλι-

στευα καί τά πράγματα μέ έδι- 
καίωσαν, δτι δίχως τάς παραστά 
σεις τής ’Όπερας τής Φραγκφούρ- 
της είς τάς Αθήνας, ή περιοδεία 
τοΰ Βασιλικού Θεάτρου είς τήν 
Εΰρώπην δέν θά ήτο δυνατή.

Ή  περιοδεία μας είς Γερμανίου 
καί Αγγλαΐαν, εΐνε άπότοκος 
τών παραστάσεών σας τών Αθη
νών. ΟΙ λόγοι πού ήκουσα άπό τό 
στόμα σας δικαιώνουν πλήρως 
τήν έπιμονήν μου καί τό θάρρος 
μου νά άπευθυνθώ τηλεφωνικώς 
είς τό ύψηλόν πρόσωπον τοΰ Βε
ρολίνου, τό όποιον γνωρίζετε καί 
χάρις είς τήν έπέμβασιν τοΰ ό
ποιου σας έσταμάτησα εις ένα 
μικρόν σταθμόν τής Γιουγκο- 
σλαυϊας καί σάς έφερα είς τάς 
Αθήνας. Τό ήμισυ τοΰ παντός εί
χε συντελεσθή. Τώρα, καί ώς 
Έλλην καί ώς καλλιτέχνης, εί
μαι ικανοποιημένος, διότι δέν 
διέψευσα τάς προσδοκίας σας.

Συνεχίζων ό κ. Μπαστιάς, έξέ- 
φρασε τήν συγκίνησιν δλων διά 
τήν ύποδοχή ν, ή όποία έγένετο είς 
τόν θίσαν καί προσέθεσεν: «Άλλ' 
έκτός αύτοΰ, ύπάρχει καί άλλος 
λόγος, πού μάς κάνει νά συγκι- 
νούμεθα: “ Οταν Γερμανοί, άνή- 
κοντες είς τήν οικογένεια τής 
Τέχνης καί τών Γραμμάτων, μάς 
λέγουν δτι μάς άγοσιοΰν ήμεις 
τούς πιστεύομεν. Διότι εΐνε άδύ- 
νατον νά δεχθώμεν δτι τά πνευ
ματικά τέκνα τοΰ Γκαίτε, τοϋ 
Σίλλερ, τοΰ Κλάϊστ, τοΰ Βιλάμο- 
βιτς, τοΰ Ντρέπφελ, πού τόσον έ- 
λάτρευσαν τήν Ελλάδα, ή μπο
ροΰν νά παραμείνουν άδιάφορα ή 
νά εΐνε έχθρικά άπέναντι τής 
Ελλάδος. Πιστεύομεν, λοιπόν, 
βαθύτατα είς δσα μάς είπατε καί 
διόλου δέν κατατάσσομεν τους 
λόγους σας είς τήν κατηγορίαν 
τών άχρώμων, άγεύστων καί άο
σμων έθιμοτυπικών έκφράσεων 
τών έπισήμων γευμάτων. Τούς 
θεωροΰμεν άποτόκους πνευματι
κής συγγενείας καί πιστεύομεν 
δτι τά πνευμματικά αισθήματα 
καί αί πνευματικαί συγγένειαν 
εΐνε αί ίσχυρότεραι καί διαυγέ
στεροι άπό δλας τάς άλλας. Είς 
αύτόν τόν δρόμον άπεδείξατε καί 
άπεδείξαμεν δτι θέλομεν νά βα- 
δίσωμεν. 'Ά ς  εύχηθώμεν μέ τό 
κύπελλον ύψηλά νά έπιτύχωμεν 
πρός τό καλόν τών δύο λαών μας

(Συνέχεια^ έκ της 1ης σελίδος) 
μιοΟ καί του Φράγκου. Πρώτη φο
ρά, ϋστερ’ άπό τόσους αίώ’νες ξε- 
ρο:Γλα, τροίγουδιέται πάλι ή ή ά
γάπη μέ μιάν ειλικρίνεια, μιά 
φρεσκάδα, υού δέ μάς άφίνουν ά- 
συγκίνητους. Καί μή ξεχάσωμε 
πώς κ’ ή ρ ί μ α  άρχϊαε νά καλ- 
λιεργήται άπό χούς "Βλληνες ποι
ητές κατά χά παραδείγματα τά 
δυτιικά. Καί δσο κι άν τήν κατα
κρίνουν ποιητές σάν τόν Κάιλδο, 
&έν έχει κοτνείς παρά νά πάρη στί
χους ομοιοκατάληκτους σάν έκεί
νους τοΰ Βιζυη,νοΰ:

Π ’ άπό τότε πού θρηνώ 
τό ξανθό καί γαλανό 
καί ούράνιο φώς μου 
μετεβλήθη έντός μου 
κι ό ρυθμός τοΰ κόσμου, 

γιά νά εύλοιγήση τίς περιστάσεις 
πού χάρισαν τέτοιο θαυμάσιο έκ- 
φραστικό όργανο στήν έλληνική 
ποίηση.

'Ολόκληρη τή(ν Κ ρ η τ ι κ ή  
ά ν α γ έ ν ν η σ η, ποιός μπο
ρεί νά τήνφανταστή χωρίς τή δε 
νετσιάνικη έπίδρ,αση. Κι ό Σ ο 
λ q  μ ό ς, no£) καθώς τό όμο· 
λογεΐ ό ίδιος, όλη του τή μόρφω 
ση χή χρω»σ>τό· α<τήν Ιταλία, 

ove barbaro giunsi e tal non sono 
δπου βάρβαρος έφτασα καί πιά 

(δέν είμαι.
μήπως άρκέστηκε νά διαβάση τά 
δημοτικά χραιγοΰδια καί τόν Έ- 
ρωτάκριιτιο; Δέν τόν έπηριέασαν, 
χώρια άπό τούς ’ I τοολούς, καί τά 
διδάγματα τοΰ Χαΐγκελ καί τοΰ 
Σ'ίιλλερ τ ° παράδειγμα;
Καί 6 Π α λ α μ ά ς ,  στούς 
τοίχους τοΰ κελλιοΰ του, μή δέν 
κάρφωσε, κοντά στόν Σ ολω'μό 
κ,αί στόν Ψυχάρη, καί του Γκαΐ
τε, καί τοΰ Ντάντε, καί χοΰ Ού'γ- 
κώ καί τους Βύρωνος τίς εικόνες;

Καμμιά φυ(λή, μέ &σα χαρίσμα
τα κι άν xfiv προίκισε ό θεός, πού 
νά μήν έχ η  άνάγκη άπό χίς άλ
λες. Καί δσο πιό ζωντανό ένα έ
θνος, ένα άτ,ομο, χόσο περισσότε
ρα χά στοιχεία πού θά μπορέση 
ν’ άφομοιώση. Πραγματικά, κι 6 
"Ελληνας μπορεί νά καυχάχαι 
γ ι ’ αύτό, τοΰ Ρωίμανοΰ ol ώδές 
στέκονται άπειρα U/ηλότερα άπό 
του ΈφραΙμ τά μονότονα στι
χουργήματα, δπως καί τοΰ Κ ο ρ - 
ν ά ρ ο υ τά έργα έχουν μιά 
ανθρώπινη καί καλλιτεχνική άξία 
άσύγκριτα άνώτερη άπό τήιν ά
ξία τών φράγκικων έργων πού 
τόν έμπνεύσανε.

Μίλησα γιά «τά έργα» τοΰ Κορ- 
νάρου, γίοβτΐ μαιζί μέ τόν Ξανθου- 
δϋδη, τόν κ. Ζώρα καί τόιν κ. Κρι- 
αρά, πού τελευταίος μελέτησε τό
Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ιι·Η·ιι·ιι·ιι·|ΐ·π·ΙΙ·ι|·ι

xoci δά έδνικοποιήαη» τέ &έ*τρβ 
Μ*5· Αύτά lexupijgtoti ατά τελίυ- 
ταίβ κρδρο τβυ. M « j διηγίΐται 
δτι τβν είδε πρβ έτβυξ κ«1 τβΰ 
είπε : «Μeve ϊνα ελληνικό εργ© 
θά πχίξβυμε φέτας»; Κ«ί έκεΐνο; 
«πάντηαε: «Φέτο^ έται ήρδε. ’Αλ
λά πού ξέρετε άν τβΰ χρόνου, άν 
τον άλλο, δέν παίξουμε μόνο έλ
ληνικά».

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ζή τη μ α , π ισ τεύ ω  κ ’ Ι γ ώ  πώς τό σ ο  
ή Θ υ σ ί α  τ ο ΰ  Α β ρ α ά μ  
όσο καί  ό Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς  
ε ίνα ι i p y a  χοΰ Κ ορ νά ρ ου .

Κ α ί Θά ήθ ·ελα  σχό λ ί γ ο  χ ώ ρ ο  
πού διαθέχω  ά κ ό μ α  νά  π α ρ α β ά λω  
ένα  δυό χ ω ρ ία  χ ή ς  θ υ σ ί α ς  
τή ς  Κ ρ η τικ ή ς  κ α ί το ΰ  ίτα λ ιχ ο ΰ  
έ ρ γ ο  πού μ ιμήθηκε ό Κ ορνά ρα ς, 
κ α ί πού, καθώ ς τό  ά π έδειξε  ό *. 
Μ α υρογορδα τος, εΐνε Lo Isach 
το ΰ  Luijifrotto, δ ημοσ ιευμένο οτή 
Β ε νε τ ιά  σ τά  1856.

Α ς  π ά ρω μ ε π ρ ώ τα  τό  θρήνβ 
τή ς  Σ ά ρ ρ α ς  δταιν της  ξε μ ύ σ τη ■ 
ρεύτηκε ό Ά δ ρ α ά μ τ ό τ ί  μ έ λ λ ε τβ ι 
νά  πάθη τό  παιιδί τ ο υ ς ·

Α λ λ ο ί,  v ft ποϋ τθ κ ρ ίμ α  μβο 
(πλ*]ρώΜο^

ώ Κ ύ ρ ιε , Y ic rt l γ έ λ α σ α  τή ν  ώ ρ β  
πού μοΰ προφήτεψ ες πώς βά 

( γε ννήβ« 
ένα ν ύ γ Λ  πβύ ’μ ουνα  γ ρ ιά  χ α ί

(<ηεΐρο^ 
Κ ι ά ν  γ έ λ α σ α , δέν ειΐναι πού ά - 

(ψ η φ οΰ σ « 
τή ν  π α ντο δ υ να μ ία  σ ου ' τό  ξέρω  
δ ,τ ι ε ίνα ι τό  κ α λύ τε ρ ο  τό  κάνβι. 
Μ όνο πού γέ (λα σ α . ώ ϊμ έ, ή 

(γρουσούζας 
άιπ’ τή χ α ρ ά  μου ι*ού ένα  γ ι 6 

(θ ά  κά μω . 
Μά κ ι ά ν έ γ έ λ α σ α  μ ιά  ώ ρ ίτσ α

(τύκβ,
τώ ρ α  μέ θρήνο οΛώαιο τ ό  π λ η -

(ρ ώ νω .„

Ό  Lotto, ό π ο ιη τή ς  χοΰ Isach, βά  
νά  θέλη νά  μάς δείξη έδώ πώς 
ξέρβ ι καίλά χή ν  Α γ ί α  Γραφή κ α ί 
δ ιά βα σε τό  χ ω ρ ίο ν  δπου άναφέ- 
ρ*εται τό  γ έ λ ιο  τή ς  Σ  ά ρ ρας γ ιά  
νά  έτυ μ ο λσ γη θ ή  τ ’ ό νομ ά  της . Ό  
Κ ρ η τικ ό ς  π ο ιητή ς, πού τοΰ ε ίνα ι 
ξένος κάθε λ ο γ ιο το η ισ μ ό ς , π ρ ο τ ι
μ ά ε ι νά  δάλ^ι σ τό  σ τό μ α  τή ς  Σ ο φ 
ράς τά  λ ά γ ια  πού βά φώναζε 6· 
π οια  ά λ λ η  μ η τέ ρ α  ο τή  θέση τη ς »

Λφ ου μ α ντά το , ώφου φωνή, ώ .
(φ ου κοίρδιάς λοςχτάρβ, 

ώφου φ ω τιά  πού μ’ έκαψεν, ώ - 
(φου κ ορ μ ιού  τρ ο μ ά ρ α , 

ώφου μ α χ α ίρ ια  κ α ί σποοβιά πού 
(μ π ή κ α ν σ τή ν κα ρ δ ιά  μου 

κ ’ ΙκοίμοΕν έ κ α τόν π λ η γ έ ς  μέσα  
(σ τ ά  σ ω θ ικ ά  μο»Λ

Α κ ο ύ σ ε τε  π ά λ ι πώ ς ό Κ ρ η τ ι- 
κός, μέ τή  βοοθιά το υ  άνθρω πιά  
κ α ί τή ν  ξεχ ω ρ ισ τή  ά γά π η  πού έ - 
X ci γ ιά  τ ά  μικιρά π α ιδ ιά , π λο ο - 
χ α ίν ε ι χό  δ ιά λ ο γ ο  χοΰ Α β ρ α ά μ  
κ α ί χοΰ Ίσ οβ ά κ, τή σ τ ιγ μ ή  πού 6 
π α τρ ιά ρ χ η ς  ξυ π νά ε ι τό π α ιδ ί tom.

Α Β Ρ Α Α Μ

‘Η  διάψευαίί υπήρξε άμεδος, τρα 
γ ικ ή  καί παταγώδης. Π ρ ώ τον οτή 
δεατρική σ τή λη  τώ ν  « ’Α δ η να ϊκ ώ ν  
Ν έ ω ν » τ ή ν  αυτή ημέρα ά ν α γ γ έ λ  
λ ο ν τ χ ι  τά  ξένα  εργα  πού δά παίξη 
ό βίασος τώ ν  « 'Α ρ μ ά τ ω ν  © έβπι 
δος», « Ό δ έ λ λ ο ; » ,  « ’Ά ν ν α  Κρίστιη 
τό  «Τ ρ α γ ο ΰ δ ι τής Κ βύνια ς», « Έ -  
πιδεωρητής» κα ί τβ έ λ λ η ν ικ β  « Τ ’ 
άρραβω νιάοματα» τβΰ κ . Μ π ό γρ η .

Δεύτερον, τ ή ν  αύτή ήμερα— 25 
’Ιο υ ν ίο υ  α τή ν «Κ α β η μ ε ρ ινή » ά- 
νεδηιμβσιεύδη άρθρο ν  τβΰ κ . Κ .  
Μ π α σ τιά  άπβ τ ή ν  «Ν έα ν’ Β ιε ν  
ν α ία ν  Ε φ η μ ε ρ ίδ α », είς τ ή ν  Οποί
α ν  γράφ ει μεταξύ ά λλω ν, έν  τέ λ ε ι 
τ ά  άκόλουδα χα ρα κτηριβτικά  καί 
ά ντίβ ετα  πρβξ τβ ν  κ. Ξ ε νό π ο υ - 
λ ο ν  :

Ξ ύ π ν ’ ’ Ισ α ά κ , κ α ί κάμ* φώς ν ά

μές στοΰ ^πνου σου τα  σκότη, 
| ΙΜ Κ (Κ· Μ ν «

Π ο ιό ς  μέ κ α λ ε ΐ;
Α Β Ρ Α Α Μ

Γρ ή  γ  afwe ά ς  πάμβ.
I Σ  ΛΑΚ.

Άμίβωβ.
Α Β Ρ Α Α Μ

Σ τ ό  ντύ σ ιμ ο  ν ά  μήν ά ργοπορή -

(<ηκ·
Κ α ί ν ά  τώ ρ α  τό  κ^μετνο χής 

Θ υ σ ί α ς :

κοΰ Θεάτρου καί τής Ελλάδος. I καί γενικώτερον τής άνθρωπότη- 
θά μοΰ έπιτρέψητε δμως πρό τος».

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 
τής έδνικβποίηαής του. Ή  πρόβ-

χεία γιά νά τά περιλάδη ατό αρ
χείο τών «Θεατρικών Χρονικών»

δος αύτή, πού είχε άρχίση σέ παίκαϊ βεβαιώνει έξ αύτών τών πραγ
λαιότερα χρόνια, τελευταία άνα- μάτων, ότι είνε άναληδής ό ίσχυ

ρισμός τοϋ κ. Γ .  Ξενοπούλου ότι
τό δέατρον τής όδοΰ Αγίου Κων
σταντίνου έκινδύνευε νά χάση τήν

ήιμερών

κόπηκε.
5) Πώς τό μόνο εύοίωνο ση

μείο, πού βλέπει γιά τβ μέλλον 
τβΰ δεάτρβυ μας είνε ή έμφανιαη έίνικότητά του έπί τών 
τοΰ κ. Μπαστιά. «Ό άνδρωπος αύ ί τβυ Φώτου Πβλίτη. 
τός είνε μιά διοικητική καί διορ- 2) Πώς δέν είνε άποτέλεσμα 
γανωτική μεγαλοφυϊα. Πηρε τβ : τών «φωνών καί διαμαρτυριών» 
δέατρό μας στά χέρια του καί σ’ ! τ<ρΰ κ. Ξενοπούλου τό βτι τό δέα 
ενα μόλις χρόνο, τό σήκωσε τόσο | τρο τής όδοΰ Άγιου Κωνσταντίνου 
ψηλά, όσο δέν όνειρεύουνταν βΰ-1 άρχισε τίς παραστάσεις του μέ 
τε ol πιό αισιόδοξοι, έκφράζει δέ, τόν «Άγαμέμνονα» τβΰ Αισχύλου
τη ν ' ΐΓΡττΛί&η.'ΐη vori rre.\r τ λ  er. r- __ _ _ ' . .τήν πεπβίδηση καί πώς δά τό έ 
ξελληνίση, δά τό έδνικοποιήση

όπως δέν εΐνε συνέπεια των αύ· 
τών φωνΓών καί διαμαρτυριών τβΰ

ΚΓ αύτβ πάλι σέ βαδμό πβύ κα-1 αύτοΰ κ. Ξενοπούλου ή παράστα 
νένας τώρα δέν φαντάζεται. 'C ! σις τβΰ «Οίδίποδος Τυράννου» τοΰ 
κ. Μπαστιάς κάνει τά πράγματά £βφβκλέους, τών «Περσών» τοΰ 
του en grand». | Αισχύλου, τοΰ «’Ιούδα» τοΰ κ £.

‘Ο κ. Μ. Ρόδάς σέ νεώτερο άρ-1 Μελά, τοΰ «Πλοίου» τής κ. Κα^αν
δρο του, πού δημοσιεύδηκε στό φύλ1 τ^άκη, τής «Βαβυλωνίας» τοΰ Βυ
λ© τής περασμένης Τρίτης στό γαντιού ή τβ «Φιντανάκι» τοΰ κ.
«Έλεύδερο Βήμα», άπαντα καί Χόρν, ή προπαρασκευή τής «Τρι- 
λέει : σεύγενης» τοϋ Κωστή Παλαμά.

1) 'Ότι παρακολουθεί τήν ίστο- 3) «Ό  κ. Ξενόπουλος—γράφει ό 
ρία τοΰ νεοελληνικού δεάτρου, κ. Μ. Ρόδάς — έχει πεπβίδηση 
συγκεντρώνοντας τά Ιστορικά στβι βτι ό κ. Μπαστιάς δά «έξελληνίση

«Διά τήν έλληνικήν δεατρικήν 
παραγωγήν δά μάς δοθή ίσως άλ· 
λβτε εύκαιρία νά κάμωμεν μνείαν. 
Κΐς ό,τι πάντως άφορά τβ δραμα- 
τβλόγιβν είνε σαφές τβΰτβ: βτι

 ̂ δ*εδνής δραματική παραγωγή 
εί; όλα τά μέρη τβΰ κόσμου διέρ
χεται μίαν σοδαράν κρίσιν. Μέ 
άλλα λόγια καί άπλούστερα ή έ- 
πβχή μας δέν' εύρεν άκόμη τβν 
δραματικόν πβιητήν της. Διά τοΰ 
το ενα δέατρον, πβύ έχει χρέος νά 
διαπαιδαγωγή καλλιτεχνικώς καί 
τήν μεγάλην μά$αν καί τήν πνευ 
μοίτικπν νεότπτχ τ©ύ τό/icu clvc 
ύποχρεωμένβν νά ίιδάακη κατά 
πρώτον λόγον τά έργα τών μεγά
λων κλασσικών πβιητών τβΰ δεά 
τρβυ. τά όποια άποτελοΰν πηγήν 
άνεξάντλητον ποιήσεως καί κατά 
δεύτερβν λβγβν7 έκ τής έγχωρίβυ 
παραγωγής τβυ τά σχετικώς καλ 
λίτερα καί παρουσιάσιμα. Τό δέα 
τρον, διά νά ένδυμηθώ μίαν' φρά 
σιν τβΰ έδνικβΰ πβιητβΰ τής Έλ- 
λάδβς Σολωμ«ΰ, έχει ώς δάσιν τοΰ 
εργον τοΐ» πάν ό,τι είνε άληδινόν. 
Οπως βί μεγάλβι νραγικβί τών 

άρχαίων Αθηνών εινε μέν κεφά 
λαια ελληνικά, άλλά είνε καί κτή 
μα όλβκλήρου τής άνθρωπότητος, 
ετσι καί ό Γκαίτε καί ό Εαίξ^ηρ 
καί β Κλάϊστ θεωρούνται έξ ϊσβυ 
κεφαλαία έλληνικά, όσον καί γερ 
μάνικά».

Κι ό κ. Ρόδάς τελειώνει τό άρ
θρο τον :

« Ιδού καί άλλος πού ερμηνεύει 
διαφορετικά άπό τβν κ. Ξενόπβυ 
λον τβ ρητό τοΰ Σβλωμβΰ. Ό  κό
σμος είνε περίεργος νά μάδη πώς 
δά ερμηνεύσει ό κ. Ξενόπβυλβς τά 
όσα είπε ό κ. Μπαστιάς στήν «Νέα 
Βιενναία Εφημερίδα» καί άν δά 
τ ο ν ...  κ ερ & υ ν ο δ ο λ π ^ ϊΐ, ortijg  toy ' 
Φώτο Πολίτη, τόν άνδρα έκείνβν 
τβΰ θάρρους πού έφερε τό νεοελ
ληνικό δέατρο σέ άληθινή καλλι
τεχνική άκμή».

Τά «Παρασκήνια» επιφυλάσσον
ται νά συμπληρώσουν μερικά κε
νά πού ύπάρχουν στήν συζήτηση 
αύτή, πβύ είνε γενικοΰ ένδιαφέ-

Α Β Ρ Α Α Μ

ΤΛ  Ισ α ά κ , ώ ’ Ισ α ά κ , ξύπνησε, 
(τ ό  παιβί. μοο, 

ςύπνησε, γε ίρ ο υ  νά  ντυβχ|ς, τιού 
( νά  ’χ η ς  τή ν  εύχή μβυ. 

Ι Σ Α Α Κ

Τ ις  ε ίν ’ έδ ώ ; τ ίς  μοΰ μ ιλ ε ΐ ;  χ ίς  

(μ έ  κ ο υ νε ΐ; άς μ* άφήσ0, 
νυ σ τά ζω  κ α ί ζ α λ ίζ ο μ α ι,  κ ’ήρβε 

(ν ά  μέ ξυπνήσ^.
Α Β Ρ Α Α Μ

Ξύ π νη σ ε , κα να κά ρη  μου, κ’ έ γ ώ

( μ ’ όπου σέ κρ ά ζω » 
δ ο υ λε ιά  σέ Θέλω β ια σ τική , γ ιά

(κ ε ίνο  σέ σπουδάζω . 
1 Σ Α Α Κ

Μή μέ ξυπνήσης κ ι άφες με, 0 · 

(π νο ν  γ λ ·υ κ ύ  κ ο ιμ ο ύ μ α ι, 
νύκ τα  ν ’ π ο λλύ  κα ί άς πέσω-

(μ ε ν , κ α λέ , ν ’ ά να π α γοΰ μ ε. 
Μή μέ ξυπνά ς, ν ά  μέ χοβρ^ς, νά  

(ζή σ η ς , ά φ εντά κη, 
μή μέ π ε ιρ ά ζε ις , ά φ ησ’ με νά  

(κ ο ιμ η θ ώ  λ ιγ ά κ ι .
Λ Β  ΡΑΑΜ

θ ω ρ ώ  κ α ι π λ ε ιά  π α ρ ά  π οτέ ό  

(ύ π νος  τ ό  ζ α λ ίζ ε ι,  
τ ά χ α  γ ρ ο ικ ά  τό  τέλο ς  του, γιαύ* 

(τω ς  π α ρ α μ α ν ίζε ι’ 
ξύπνησε, τό  π α ιδ ά κ ι μου, ν ά  

(π ά μ ’ ε ίς  π ε ρ ιβ ό λ ι, 
θ υσ ία ν θέ νά  κά μ ω μ εν σ ή μ ε ρ ’ 

(όπού ’ να ι σκά λη , 
ΙΣ Α Α Κ

’ β φ ' ά φ εντά κη μου γ λ υ κ ύ , κ σ ΐ 
(& ς ήθελες μ ’ άφήσει, 

κ α ί μέ χήν ώ ρ α ν το ΰ  σ κ ο λε ίο υ  

(έ γ ώ  ’β ε λα  ξυ π νήσ ει.

Κ α ί πόσα &έ βά είχε νά  ixQ κ α 
νε ίς  γ ιά  τή β α θ μ ια ία  έ ξ έ λ ιξ η  τής  
έ λλη ν ικ ό τη τα ς  τοΰ  Σ ο λ ω μ ο ΰ  ώσ- 

πού ν ά  φτάση σ τούς κ λα σ σ ικ ο ύ ς  

δεκα π εντα σύλλα β ους τώ ν  Ε 

λ ε ύ θ ε ρ ω ν  π ο λ ι ο ρ  κ η -  

μ έ ν ο ν  τοΰ  τε λ ε υ τβ ίο υ  σ χ ε 
δ ιά σ μ α το ς ! »

Μα κ ι α ύτά  που είπα με φ τά νουν 

γ ιά  νά  δ είξουν πόσο τά  β υ ζ α ν τ ι
ν ά  κ α ί τ ά  ν ε ο δ λ 'λη ν ικ ά  γ ρ ά μ μ α 
τ α  ώ φ ελήθηκα ν άπό τήιν έτκχφή μέ 

ξένους π ολιτισ ιμ ού ς  κ α ί πόσο λ ΐ γ ·  
o l έπ ιδ ρά σ εις  α ύτές εβλορψαν t i p

ροντος, άφβΰ τελϊΐώσει ή μεταξύ ί  έσωτε·Ρική καί βαθιά έλληνικόττ|ρ 
Ξενοπούλου καί Ροδά άρδρβγρα- | τ<̂  τους.

SAMUEL BAUD-BAYφικη μβνβμαχια.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΛΠΟ 2.400 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΟ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Δ υ ό  κ ο κ κ ά ρ ι α  μ ο ν  ι α  σ  μ  έ  ν α
Ό  μουσικός Στρατόνικος — 

«πάντοτε μέ κέφι και χιοΰμορ είς 
τά πειράγμοαά του — παρευρί- 
σκετο κάποτε είς μίαν συναυλίαν, 
κατά τήν άποίοτν έπρόκειτο νά 
έκτελέστ) σόλο μέ αυλόν ενας α
δέξιος μουσικός γνωστός του. 
Τόν πλησιάζει στά παρασκήνια 
πρό τής έκτελέσεως κα'ι του λέ
γει μέ σπουδαιοφανές ύφος:

— ’Έχω  μιά ίδ'έα: Έσύ νά μή 
παίξης τώρα. Νά παίξης μετά τό 
τέλος τοΰ προγράμματος.

★
"Οταν τόν έρώτησοτν γιατί κά

νει συχνά περιοδείας καλλιτεχνι
κός και δίν μένει είς μίοτν έλλη
νικήν πάλιν μονίμως, άτήντησε:

— ΟΙ Μούσες μοΰ έχουν ανα
θέσει νά γυρίζω τά διάφορα μέ- 
ρη της χώρας καί νά εισπράττω 
ενα τόσο τοις έκατό — φόρο τής 
άφιλομουσίας τών Έλ^.ή’νων.

★
Είς τήν Θράκην κάποτε έπηνε 

ά̂ πάρη τό μπάνιο του είς παρα- 
ίαλάσσια λουτρά. Ένω  έγδΰνε- 
ro, δλέπει τόν Ιδιοκτήτη» τών 
λουτρών ν’ άδειάζη κουβαδ'ες 
Γτηλοΰ στό πλάγι του. Κατόπιν 
tov βλέπει νά μεταφέρτ) θαλάσ
σιο νερό άπό τήν άντί θετόν πλευ
ράν.

— 'Ορίστε μας! φωνάζει τότε. 
Μέ πολιώρκησε ό άθλιος κατά 
γήν καί κατά θάλασσαιν!

★
Ό  λυρικός ποιητής Κινησίας, 

έπιστρέφων μιά βραδυά στό σπί
τι του μέ φίλους, ήσθάνθη ισχυ
ρόν κωλικόπονον καί μή προφθά- 
σας νά εϋρη θιέσιν προχείρο·υ έγ- 
καταστάσεως, έπαθε τό ανεπα
νόρθωτων κοντά είς τό βάθοον 
ένός άγάλματος τής 'Εκάτης, μέ
σα είς τόν δρόμον. Ό  ’Αριστο
φάνης πληροφοιρηθείς τό συμβάν 
έγραψε είς τόν «,Γηρυτάδην» του: 

Καϋμένη Τέχνη! Κλάψε μας, 
έμπνεύσεις τώρα δέν περνάν. 
Πρώτα μεθούσαν κι'έγραφαν 
τώρα μεθάνε καί ξερνάν, 
καί τελευτοίίως, ξαφνικά, 
οι ποιηταί μας δέ βαστοΟν 
χαί άττό τά έντερικά.

Ο Στρατόνικος ήικουσε κά
ποιαν ν’ άποτγγέλλη μέρος άπό 
δράμα τοΰ ποιητοΰ Καρκίνου, καί 
μόλις έτελείωσε, τόν έρώτησε τί
νος ήσα ν ot στίχοι:

— Τοΰ Καρκίνου! άπήντησε ό 
έκτελεστής.

— Α· Μάλιστα! είπε. Κάβου
ρας θά τούς εγραψε. "Ανθρωπος
δέν μποροΰσε νά τούς γράψη 1

***
Είς τήν «Ήλέκτραν» τοϋ Σοφο- 

Κλέους ό διάσημος ήθοποιός Πώ
λος, παίζων τόν ρόλον της θρυλι
κής βασιλοπούνας, γιά νά δώση δ
λην τήν φυσικότητα τοΰ πόνου γιά 
τό χαμό τοϋ Όρέστου, έπήρε είς 
τήν σκηνήν τοϋ θρήνου τήν ύδρίοιν 
μέ τήν στάκτην τοΰ προσφάτως ά- 
ποθανόντρς παιδιοΰ του καί έθρή- 
νη'σε τόν υποθετικόν νεκρόν έκ τοΰ 
φυσικοΰ, πράγμα τό όποιον έμεινε 
παροιμιώδες δείγμα ευσυνειδησίας 
καλλιτέχνου.

Τό άνέκδοτον αύτό, γνωστόν βέ
βαια είς τούς περισσοτέρους τό 
«ϊναφέρω άπλώς γιά νά καταλήξω 
ιίς κάποιαν σύγκρισιν τοϋ Πώλου 
**έ τούς μετέπειτα πρωταγωνιστάς.

Μετά 100 χρόνια — τήν έποχήν

τής παρακμής — κάποιος κωμωδιο 
γράφος λέγει:

Κύττα τοΰ Άγαμέμνονα τό ρόλο 
(ποιός κρυ,τά! 

Τί εΐν* άπό πίσ’ άπ’ τά χρυσά τά 
(ροΰχα ποΰ φορά; 

Είναι ή πρώην φούρναρης ή μά- 
(γερας στήν Άγορά,

“ Ενας μουσικός Κλέων όνομαζό 
μένος καί έπιλεγόμενος σκωπτικως 
τό «βόΐδι» έτραγούδησε κάποτε είς 
τό θέατρον κατά τρόπον άξιοθρήνη 
τον. Μόλις έτελείώσε, ό συνάδελ
φός του Στρατόνικος έξέφρασε τό 
έξής συμπέρασμα:

— Ώ ς τώρα λέγαμε «Ι-καρίζε,. ό 
γάιδαρος». Στό έξής θά λέμε «Γκα 
ρίζει τό δόΐδι».

Κάποτε, οί ’Αθηναίοι λίγο ?/\ει- 
ψε νά πάρουν μέ τίς πέτρες τόν Αι
σχύλο γιά κάποιο έργο του πού 
τούς έφάνη άσεδές. δπως άναφέ- 
ρει δ Αίλιανός. Μεταγενεστέοως, ό 
κωμωδιογράφος Ήγήμων έδγήκε 
μ ά μέρα πρό των θεοττών κρατών
τας πέτρες καί τούς εΐπε χιουμορι- 
στικώτοττα:

— Σας προειδοποιώ δτι οί πέ
τρες εΐν’ έτοιμες. ’Ά ν  σδς ψανη ά
σκημο τό έργο μου πάρτε τις μετά 
τήν παράσταση καί. .. βάρ’τϊ μου.

"Ενας σύγχρονος “ Ελλην θεα
τρικός συγγραφεύς, έχων ύπ’ δψιν 
τά άνωτέρω, ήμπορεΐ νά παρηγο- 

ι ρηθή λέγοντας «Πάλι καλά πού 
σήμερα δέν μάς στρώνουν μπροστά 
καί μέ τίς πέτρες!»

Ό  ποιητής Φιλόξενος ήταν τρο
μερά φαγάς. Πρό πάντων δέ ύπβ- 
ραγοστοΰσε τά χταπόδια. *0 έπι- 
γραμματοποιός Μάχων, γιά νά τόν 
πειράξη έπλασε εις κάποιαν σάτυ- 
ράν του δτι «ό Φιλόξενος έπνεε τά 
λοίσθια άπό στομαχόπονο ένφ έ
τρωγε άπλήστως Ινα πελώριο χτα
πόδι. Δέν έπρόφθασε δμως νά κα- 
ταδροχθίση καί τό κεφάλι, γιατί 
ήσθάνθη δτι ή ζωή του έκινΟυνευε. 
Προσεκλήθη ό γιατρός, ό όποιος 
τοι? εΐπε μέ λύπην του δτι έφθασε 
δυστυχώς πολύ άργά.

«Σέ συμβουλεύω τοΰ λέγει νά 
κάνης τήν διαθήκην σου. Πές τΙς 
τελευταίες θελήσεις σου πρίν κα- 
τεδής στόν Άδη».

Καί ό Φιλόξενος ξεψυχώντας. 
«Μαζί μου δ,τι άγαπώ νά πάρω ή- 

(θελα πολύ... 
Νά τήνε φάω... φέρτε μου... τοΰ 

(χταποδιοϋ τή κεφαλή».
Λ

Ό  Πίνδαρος — ό πασίγνωστος 
λυρικός — πέθανε άπό θάνατο δρα 
ματικό δνομα καί πράγμα.

Γέρος πιά, ένφ παρακολουθούσε 
ένα δράμα είς τό θέατρον τοΰ 
’Άργους, έκλινε τό κεφάλι του έ
πάνω στό στήθος ένός φίλου του 
καί... ξεψύχησε.

Άπό τότε φαίνεται άφήκε τήν 
κατάρα νά μή παίζουν οί 'Ελληνι
κοί θίασοι δράμο(τα Ελλήνων συγ
γραφέων οΰτε στά 1939.

(Άπό τή συλλογή 
ΛΑ ΙΛ ΙΟ Υ  Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η )

— Κύττα τόν Κωσουά! —  
Νάτος! —  ’Εκείνος πού κά
θεται έκεΐ κάτω στήν «Να- 
πολιταίν»—  Δέν θυμάσαι τόν 
Κωσουά ποϋμαστε στόν ϊδιο λό
χο στό Αλγέρ ι; Δέν πάμε νά τόν 
κ^λημερίσωμε;.·. ’Ίσως μας 
προσφέρη καί τίποτε νά βρέξωμε 
τό λαρύγγι μας.
Δέν θέλεις νά 
πάμε;...

- ’Όχι, φίλε 
μου....

— ’Έχεις άδι
κο!-.Ψοφάω τής 
δίψας.... Πάμε, 
κι’ ϊσως μάς 
προσφέρη καμ- 
μιά μπυρίτσα·-.

— Μιά μπυρί- 
τσα!... Νά δε
χθώ έγώ άπ’ αύ. 
τόν μπυρίτσα;·.. 
εΐπε ό Άνδρέας 
Λεσπάρ, έσύ ΐ- 
σως, μά ένω πο
τέ !... ’Ά ν  θέ
λη ς καθόμαστε 
στό... άπέναντι 
μπάρ κι’ έκεΐ 
πίνω δ,τι θέ
λεις...

— Μά τί συμ
βαίνει μεταξύ 
σας τέλος πάν
των;...

— Δίκηο έχεις, 
άπήντησε ό Ά ν 
δρέας Λεσπάρ, 
ένω καϊ οί δυό
τώρα στρογγυλοκαθόντουσαν στό 
άπέναντι μπάρ, δταν έ'φυγες άπό 
τό Αλγέρι δέν τάχαμε τσουγγρί- 
σει·

— Καλά καί τόσο σοβαρό ήταν 
τό ζήτημα γιά νά μαλώσετε;...

— Σέ βάζω δικαστή: Μιά μέρα 
ό Κωσουά παίρνει ένα γράμμα 
άπό τή Γαλλία·.. Αύτό τό γράμ
μα ήταν γυναικείο, φίλε μου, 
ξέρεις σ’ αύτά τά πράγματα δέν 
γελιέμαι, μώβ φακελλάκι, πα-
τσουλί άρωμα και τά λοιπά--
Έ γώ  πού δέν είχα λάβει κανένα 
γράμμα κύτταζα μ’ ανυπομονη
σία νά μαντέψω τί έγραφε αύτό 
τό γράμμα. Ό  Κωσουά άφοΰ τοΰ 
έρριξε μιά ματιά στραβομου
τσούνιασε. Αύτό μεγάλωσε τήν 
περιέργειά μου—  Νά στραβο- 
μουτσουνιάζη ένας άνδρας πού 
λαμβάνει ένα γράμμα άπό κά
ποιο θηλυκό!... Άμέσως χάλα
σαν τά κέφια του καί έγινε περί
λυπος μέχρι θανάτου Τόν πλη-

ΧΟΥ κ. I. ΑΡΖΑΝΤΩ
— Κι’ ό Κωσουά, κακόπεσε;
— 'Υποθέτω, ναί, γιατί μιά μέ

ρα μοΰ εΐπε: «Δέν ξέρεις τί ένο- 
χλητική εΐνε. Σέ κάθε ταχυδρο
μείο λαμβάνω γράμμα της, ένα 
γράμμα σεντόνι, είκοσιπέντε με
γάλες σελίδες πυκνογραμμένες.
Καί πάντοτε μου διηγείται τή

μπήκε στά έξοδα έκείνη τή μέρα. 
Φαινόταν πολύ άνήσυχος. Μ’ αύ
τό δέν μοΰ Ικανέ καμμιά έντύ- 
πωσι Τό ϊδιο βράδυ αυτός πήρε 
τό τραΐνβ γιά τό Παρίσι κι’ έγώ 
κι’ ή φίλη μου θά πηγαίναμε νά 
περάσουμε μερικές μέρες στήν 
Κυανή Ά κτή . Γιά μιά στιγμή

ΦΟΞ M0YBJT0N ■ ΝΙΟΥΣ
’Αγαπητοί συνάνθρωποι, (καί φίλοι μου άναγνωίται 
όλίγην δάσιν σάς $ητΰ καί προσοχήν νά δώστ* 
είς όσα τώρα 8» σάς πω είς τόνον φιλικόν 
όλίγον φιλοπαίγμονα καί... έμπιστευτικόν.

Πιστεύω νά τά μάθατε. Έφέτο άπεφασίσ&η 
ή έορτή τοϋ ήθοποιοΰ νά γίνη στόν 'Ιππόδρομο.
Ci ετοιμασίες άρχισαν. Κ ι’ όπως έκανονίσθη
θάχη γιά «κλοΰ» τον κλασσικόν εκείνον... ποδαρόδρομο.
Διοργανωτήν της έδαλαν τόν Πέτρο Κυριάκό 
άνθρωπο πού τά μέρη αύτά περίφημα τά ξέρει 
κι’ όπως παντοΰ πιστεύεται, κι’ είνε »:αί φυσικό 
τήν έορτή ποΰ άνέλαδε.,.γ κ α ν ι ά ν δά τήνε φερει

πού ή φίλη μου 
πήγε στήν κάμα —7Ηταν γνωστό σέ ολους μας, πώς μιά

μαζί της, 
τόσο στε-

ξε-και

”Η φίλη μου ήταν χαριτωμένη.

ζωή 4ης. ’Ά !  αύτό δέν μπορεί 
πιά νά διαρκέση· ·.. ’Ά !  όχι!·.· 
’Όχι!····».

— Μή τής άπαντάς··
■’Ήταν έξω φρενών

δσο μίλαγε γι’ αύτήν 
νοχωριόταν, φούσκωνε 
φούσκωνε—

— Αύτή δέν εΐνε ξυραφάκι, εΐνε 
ξουράφι δίκοπο.

— Καί τί σκέπτεσαι νά κάνης;
— Δέν ξέρω άκόμα! ..........
Σκέφθηκε γιά μιά στιγμή κι’

υστέρα άρχισε νά γελάη.
— ’Ά ν  ήσουν εύγενικός άντρας 

καί καλός φίλος; · · · ·
— Είμαι--
— Τότε θά της άποΛπτοΰσες ·. · ·
— Τί νά τής άπαντοΰσα;
— “ Ο,τι σοΰ κατέβαινε στό 

κεφάλι! —
— Τί ήθελες νά τής έλεγα;--
— Αύτό μο# εΐνε άδιάφορο, τό 

μόνο πού θέλω εΐνε νά μ’ άφήση
ήσυχο! · ■.. Σέ έξουσιοδοτώ έν 

σίασα καί κτυπώντας τον στούς j λευκφ  ‘Ορκίζεσαι;
ώμους τοΰ είπα:

— Συγκράτησε λίγο τή χαρά 
σου...

— ’Ά !  φίλε μου, τήν κατσίκα...
— Μά τί συμβαίνει τέλος πάν- 

των;.·.
— Τί νά συμβη  Βρέθηκε κά

ποια γυναίκα κι’ άπάντησε στή 
δημοσίευση πού είχα κάνει--

— Καταλαβαίνεις, Βουζιέ· ·.. 
Είμαστε μόνοι έδώ κάτω, στενο
χωριόμαστε, λοιπόν σκέφθηκα νά 
δημοσιεύσω μερικές γραμμές στή 
στήλη τών άγγελιών μιάς εΰθυ- 
μης παριζιάνικης έφημερίδας: 
«Νεαρός άεροπόρος, τελείως μό
νος στό Αλγέρι, ζητάει νά βρή 
μιά άφωσιωμένη γυναικούλα, πρό 
παντός δμορφη. Γράψατε ύπό τά 
στοιχεία X. Ψ- Τ. Πόστ - Ρεστάντ 
—’Αλγέρι». ‘Ύστερα άπό μιά 
βδομάδα δέν ήξερα ποιά νά πρω-
τοδιαλέξω! --- Ξέρεις πώς σ’
αύτά τά γυναικεία ζητήματα 
καμμιά φορά καλοπέφτεις κι* 
άλλη φορά κακοπέφτεις--

— 'Ορκίζομαι
Τό ίδιο βράδυ έγραφα στην ά

γνωστη κυρία. Ό  Κωσουά δέν 
εΐχε τήν περιέργεια νά μάθη τί 
τής έγραψα καί ποτέ πιά δέν κά
ναμε λόγο γι’ οώτήν...

Τέλος έφθασε ή έποχή τών ά
δειων κι’ έγώ μέ τόν Κωσουά 
ταξειδεύαμε μέ τό ϊδιο βαπόρι 
γιά τή Γαλλία. Γιά τή γυναίκα, 
οΰτε κάναμε πιά λόγο. Ό  Κω
σουά μεθυσμένος πιά πού βρι
σκόταν έλεύθερος έπλαθε όνειρα 
εύτυχίας. Έ γ ώ  ήμουν πιό σκε
πτικός, πιό ήσυχος. Ή  φίλη μου, 
μοϋ εΐχε γράψει πώς θάρχόταν 
στή Μασσαλία νά μέ ύποδεχθή 
καί γι’ αύτό δέν πολυασχολούμην 
μέ τόν Κωσουά πού κατέστρωνε 
τά σχέδια τών περιπετειών του.

Άπό λύπη ή άπό επίδειξη, 
πάρτο δπως θέλεις, τόν προσκά- 
λεσα νά φάμε μαζί. Ή  φίλη μου 
ήταν χαριτωμένη, ώμορφη, λεπτή 
καί είχε πολύ καθώς πρέπει τρό

ρη τοϋ ξενοδο
χείου ν’ άλλάξη 
φόρεμα καί τήν 
ώρα πού έγώ 
τόν συνώδευα ώς 
τό σταθμό, μοΰ 
έξωμολογήθη:

— Είσαι τυχε
ρός Λεσπάρ. Ε ΐ
νε δμορφη, κομ
ψή, χαριτωμένη. 
’Έ χε ι δλα τά 
προσόντα γιά νά 
σέ κάνη εύτυχί- 
σμένο. '’Εγώ εί
μαι άτυχος στά 
αίσθημοαικά ζη- 
τήματα.·· Πάντα 
μοΰ τυχαίνουν έ- 
νοχλητικές γυ
ναίκες. θυμάσαι 
έκείνη, στήν ό
ποία έγραψες ά
πό τ’ Α λ γ έ ρ ι ; 
Αύτή τή μεγάλη 
εξυπηρέτηση ποΰ 
μουκανες;·.·

Τόν κύτταξα 
λοξά:

— Καί σύ άκόμα;--
— Δέν καταλαβαίνώ—  Τί θά 

πή κι’ έγώ άκόμα;—  Τί θέλεις 
μ! αύτό νά πής;

Τόν κύτταξα γελαστός:
— Ή  φίλη μου πού τήν βρήκες 

χαριτωμένη εΐνε ή γυναίκα άπ’ 
•η̂ ν όποία μ’ έπεφόρτισες νά σ’ 
άπαλλάξω! --

— Τί άγαρμπα άστεΐα εΐν’ αύ
τά; Καί τώρα μοΰ τήν κουβάλη
σες καί στό βαπόρι!

— Δέν εΐνε καθόλου άστεΐα!.... 
Μέ τή σειρά μου τής έγραψα κι* 
έγώ, άλλάξαμε τίς φωτογραφίες 
μας κι’ άκριβώς έτσι κατορθώ
σαμε νά γνωρισθοΰμε μόλις πρω 
τοειδώθήκαμε στό λιμάνι. Αύτό 
εΐνε δλο!

Ό  Κωσουά δέν πίστευε στ’ αύ
τιά του. Φότνηκε λίγο στενοχωρη
μένος, μά νόμισε πώς θάτοη» προ
τιμότερο νά πάρη στ’ άστεΐα \ο 
πράγμα.

— Λοιπόν, φίλε μου! Τότε ή- 
•Όυν βλάκας, τ ' ~ ξύπνησα!···· 
Μ ’ άρέσει καί τήν παίρνω! · · · ·

— Άδύνατολ  τραύλισα!
— Άδύνατον; Καί γιατί;··..
— Άδύνατον! Καί μασσώντας 

τά λόγια μου: Είσαι πεθαμένος!
— Είμαι πεθαμένος !·'■·· Είμαι 

πεθαμένος! —  Είσαι τρελλός, 
γιά τά σίδερα, φίλε μου··..

— Σοΰ ξαναλέω πώς είσαι πε
θαμένος. Δέν τό πιστεύεις, βέ
βαια, μά δέν μπορεί νά γίνη άλ
λοιώς, πρέπει νά τό πάρης άπό- 
φασι. Καί ποτέ δέν μπορεί £νας 
πεθαμένος νά σηκωθή άπό τόν 
τάφο του γιά νά άρπάξη τή γυ
ναίκα τοΰ φίλου του.

— Πώς τόλμησες νά τής πής··.
— Δυστυχώς, ναί, πώς πέθανες! 

’Ήτοτν τό μόνο μέσο γιά νά σ’ 
άφήση ήσυχο... Δέν μοΰ είχες πη 
δτι μ’ έξουσιοδοτοΰσες έν λευ- 
κώ; · ·. ·

Δέν φάνηκε νά έμεινε εύχαρι- 
στημένος. Κ Γ  ώς τόσο, φίλε μου 
Βουζιέ τοΰ έκανα μιά ώραία κη
δεία! Αύτός γίνηκε έξω Φρενών:

Κ  α μ έ λ ι α πάντα
όλα τά άλλα λοΰλουδα, τά έδα^ε στήν μπάντα 
μά φέτος άποδείχτηκε άπλά καί νέτα-σκέτα 
πώς δέν άξίζει τίποτα μπροστά σέ μιά Β ι ο λ έ τ τ α .

Ή  Ίατρίδου ή φτωχή σκληρά έτιμωρήθηκε 
γιά ένα μήνα όλόκληρο τήν άδεια έστερήθηκε 
χάρις στό πείσμα τοΰ Άττίκ. Καί έμαθε έτσι πλέον 
πώς τά ψευτοκαμώματα δέν τά σηκώνει ό...Κλέων.

Πολύ μάς σκότισαν θαρρώ οί θεατρομαμάδες 
τά νά$ια καί τά κολπα τους στ’ άλήθεια μάς $αλί$ουν 
καινούργιους μάς άνοίξανε μοΰ φαίνεται μπελλάδες 
παντοΰ άνακατεΰονται, κΓ όλα τ’ άνασκαλί^ουν.
Καί λέγοντας τής κόρης τους τό δίκηο ότι πέρνουνε 
πάντοτε ξεφυτρώνουνε έκεΐ πού δέν τίς σπέρνουνε. .
Τά διάφορα ζητήματα αύτές τά κανονίζουν 
Μέ ποιον θά παίξι; ή i>cp.i τους. Τί ρόλο ®ά τής δώσουν 
πώς θάτής γράφουν νούμερα δπου θά τής χαρίζουν 

πόσο θά τήν πληρώσουν 
Πόσες ρωμάντσες καί ταγκό θάχη νά τραγουδήση 
μέ ποιά πρωταγωνίστρια πρέπει... νά τά τσουγκρίση 
μέ ποία νά ξεμαλλιασθή, μέ ποιά... νάρθή στά χέρια, 

μέ ποία... στά μαχαίρια 
μέ ποιά θά παίξουν... ξυραφιές καί θά γενοΰν. . .κιμά. 
γιά ολα αύτά τά πράγματα φροντίζει... ή μαμά.
Γ Γ  αύτί- δέ\. πρέπει ’>·: ναμμιά ήθοποιός μ^ν.'^λη 
τύχη καί παραξηγηθχ ή τσακωϊή μέ μιά άλλη 
μεσόκοπη... νεά^ουσα, ή καί άπλώς... μπεμπέκα 
νά λέμε το περίφημο: Ζητήστε τή γυναίκα 
Άλλά χωρίς ενδοιασμούς καί δίχως μοΰ κάΐ μά 
νά λέμε άκριδέστερα: Ζητήστε τή... μ α μ ά .

Μ ΙΚ Υ
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Σ Τ Ο Ν  Ο Ρ Ε Σ Τ Η  Λ Α ΣΚ Ο
’Έχεις ψυχή ποΰ συγκινεϊ, έχεις καρδούλα μάλαμα 
κΓ οσο γιά γλύκα ξεπερνάς καί τά... ζαχαροκάλαμα.
 Ιδίως οταν' λές <·Ύδέτ» «Τάα—Ρόα» <.Ούατ«νία»
όμως μεγάλε ποιητή πού γράφεις στίχους άριστους
ό τ α ν  το ύ ς  γ ρ ά φ ε ις  >αί το ύ ς  Λ έ ς  π ρ ο χ ε ίρ ω ς  η Γ  ά π ρ ο Ία ρ ισ τ -
νά έχουν θέν’ ο! θεαταΐ, κουδέρτα ή... μπατανία !

Σ Τ Η Ν  Κ Ο Υ Λ Α  ΓΚΙΟΥΖΕΓΤΕ
Το θέατρο τ’ άγάπησες, σ' άγάπησε κΓ αύτό 
κΓ ιέρειά του έγινες — ώς ήτανε γραφτό.
Γ Γ  αύτή σου τήν κατάκτηση καθείς πανηγυρίζει
κι’ οταν τήν έγ/ατέλειψες γιά λίγο τή σκηνή
τό πώς θά ςαναγύριξε ή γνώμη ήταν κοινή
γιατ’ είνε σφαίρα ή £ωή... Καί...«Σφαίρα πού γυρίζει ι»

Σ Τ Η  Ν ΙΝ Η  ΖΑΧΑ
Είσαι άρτίστ’ άληθινή, Νινή κορίτσι—θρίαμδος 
είσ’ ένα ποίημα σωστό, Νινή μου είσαι ΐαμδος ΰ 
κΓ είσαι χωρίς ύπερδολή τ’ «άνφάν'—γκατέ» μας πλέον 
σάν παίζεις πιάνο η τραγουδάς ή παίζεις τήν κιθάρα οοι 
όλο τον κόσμο συγκινεϊ ή φωνούλα ή παθιάρα σου 
μά κύτα μή σ’ έρωτευθή κΓ έσένανε ό Κλαίων !.,.

Π Υ Ρ Ι Ι-
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«Μέ κάνεις έξω φρενών···· Τό νουμε.
κάτω - κάτω τής γραφής είμαι _ Καί Θά τό πιστέψης, φίλε μου
ζωντανός, δέν είμαι πεθαμένος».

— Λάθος έχεις φίλε μου, είσαι 
πεθαμένος, μήν έπιμένης. ’Έπειτα 
θάφτηκες καί μέ μεγάλες τιμές, 
λόγους, στέφανα καί σημαία. Ό  
διοικητής σου, δλοι οί συστρατι- 
ώται σου κΓ έγώ άκόμα κλαίγα- 
με... Καί τά λουλούδια! Τί λου
λούδια ήταν έκεΐνα ποΰ σκέπα
σαν τhv τάφο σου!

"Υστερα ήθελε νά μάθη ποΰ ή
σουν θαμμένος, κΓ έγώ τής έ
στειλα τό σχεδιάγραμμα τοΰ νε
κροταφείου τοΰ Αλγεριού μ’ έ'να 
σταυρό στό μέρος πού σ’ είχαν 
θάψει. “ Εκτος τάφος, δεύτερη 
λεωφόρος άριστερά καθώς μπαί-

Βουζιέ, μ’ έκύτταζε μέ λοξό μά
τι. Φαινόταν πολύ θυμωμένος· ΚΓ 
έγώ ό καϋμένος είχα κάνει θυ
σίες γι’ αύτόν, τοΰ έκανα μιά κα
λή κηδεία μέ στέφανα, -κλάματα, 
σημαίες έπάνω στό φέρετρό του, 
λουλοδια στόν τάφο του... Τί άλ
λο ήθελε;—  Μπήκα σέ τόσα έ
ξοδα—  Καί κατακόκκινος άπ' 
τήν κακία του κούνησε άπειλητι- 
κά τό χέρι t ly  καί μοΰ εΐπε: 

—θά μοΰ τό πληρώσης αυτό! 
ΚΓ έν έπιλόγω ό Λεσπάρ προ

σέθεσε:
— ΚΓ δστερα σοϋ λένε: Κάνε 

καλό στούς άνθρώπους! · ·..
!. ΑΡΖΑΝΤΩπους. Ό  Κωσουά, γιά χατήρι της
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— Πρό ήμερών γιορτάστηκε 
πανηγυρικά στό Παρίσι ή τρια- 
κοσαετηρίς τοΰ μεγάλου Γάλλου 
δραματικοΰ Ρακίνα, πού πέθανε 
τήν 21 η ν Απριλίου τοΰ 1699. ‘Η 
λειτουργία γιά τήν άνάπαυσι τής 
ψυχής τοΰ Ρακίνα έγινε στήν 
’Εκκλησία τοΰ Αγίου  Στεφάνου 
τοΰ δρους, πίσω άπ’ τό Πάνθεο.

— Στό τέλος τοΰ τρέχοντος μη
νός τό Ράΐχ θά πουλήση στή 
Λουκέρνη 125 πίνακες προερχο- 
μένους άπ’ τά μουσεία τοΰ Βερο
λίνου τοΰ Μονάχου, τής Έσσης, 
τής Φραγκψούρτης καί τής Κολω
νίας. Μεταξύ τών έργων αύτών 
φιγουράρουν καί πίνακες τοΰ 
Γκοζέν, τοΰ Πικασσώ, τοΰ Ντε- 
ρέν κ.λ.π. Ό  πίναξ τοΰ Γκοζέν 
«Ταΐτή» διετιμήθη 3-000 λίρες, οί 
«Δύο Αρλεκίνοι» τοΰ Πικασσώ 
5.000 λίρες καί τέλος γιά ιαά 
προσωπογραφία τοΰ Βάν - Ντύκ 
τό Ράΐχ ζητάει 12-000 λίρες 
στερλίνες.

— Μόλις έκυκλοφόρησε τό έρ
γο τοΰ Φρανσουά Πιετρί «Λουκι
ανός Βοναπάρτης» πού άπ’ δλα 
τά πολυπληθή άδέλφια τοΰ Να- 
πολέοντος τοΰ έμοιαζε περισσό
τερο στόν χαρακτήρα καί τήν 
εύφυΐα. Ό  συγγραφεύς του Πιε- 
τρί διάλεξε αύτή τή φορά ένα έν

διαφέρον ιστορικόν θέμα στό δ-' 
ποιο ξεσκεπάζει τόν πέπλο πολ
λών άγνώστων σημείων τής έπο
χής έκείνης καί δίνει μιά ζωντα
νή, ζωηρή εικόνα τής Ναπολεον- 
τείου έποχής. (Έκδοσις Πλύν).

— Ή  έγγονή τής κομήσσης ντέ 
Σεγκύρ, ή Άρλέττα ντέΠιτραί, 
στό Εργο της «Σοφία Ροστόπχιν, 
κόμησσα ντέ Σεγκύρ» μας πα
ρουσιάζει μιά νέα τελείως ά
γνωστη Σεγκύρ σ’ δλα τά έπί- 
πεδα τής αισθηματικής, συζυγι
κής, λογοτεχνικής, κοσμικής 
ζωής της. Τό βιβλίο εΐνε ζωντα
νό, γλαφυρό, γεμάτο μέ λεπτο
μέρειες καί έπεισόδια πού κρα
τοΰν άδιάπτοτο τό ένδιαφέρον 
τοΰ άναγνώστου άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους. ( ’Έκδοσις Άλμπέν Μι
σέλ).

— «Τό άληθινό πρόσωπο τοΰ 
μαρκησίου ντέ Σάδ», εΐνε ό τί
τλος τοΰ νέου έ'ργου τοΰ Ζάν 
Ντεμπόρντ. Ό  συγγραφεύς μας 
φανερώνει ενα νέο τύπο τοΰ Σάντ, 
τελείως άγνωστο, τελείως νέο μέ 
πληροφορίες καί ντοκουμέντα 
πού τά δανείστηκε άπό τό περί
φημο άρχεΐο καί τήν άλληλογρα- 
φία τοΰ ιδιορρύθμου αύτοΰ μαρ
κησίου πού τά κατορθώματά 
του καί οί αισθηματικές ιδιορρυ
θμίες του τόν έκαναν γνωστό σ’

δλον τάν κόσμο. ("Εκδοσις Νου- 
βάλ— Ρεβϋ— Κριτίκ).

— Γιομάτο άπό άδιάπτωτο έν- 
διαφέρο, άφθονες πληροφορίες, 
άγνωστα γεγονότα, ιστορικά 
ντοκουμέντα εΐνε τό έργο τοΰ Σ . 
ντέ λά Ρονσιέρ «Ιστορία τής ά- 
νακαλύψεως τής Γής». Εΐνε τό ι
στορικό έργο τής μυστηριώδους 
γηΐνης σφαίρας, πού άρχισε άπά 
άμνημονεύτων χρόνων καί τε
λειώνει στόν αιώνα μας. ( ’Έκδο- 
σις Λαρούς).

— Στό «Γεΰμα τών τριακοσίων» 
πού δίδεται έξακολουθητικώς 
κάθε χρόνο στό . «Άμπασαντέρ» 
κα! πού θεσπίσθηκε άπό τό 1885, 
δταν γιά πρώτη φορά μαζεύθη- 
καν τριακόσιοι άπ’ τούς γνω
στούς καλοφαγάδες καί βιβέρ 
τής έποχής έκείνης καί ίδρυσαν 
αύτές τίς κοσμικές γαστριμαργο- 
αισθητικές συγκεντρώσεις, φέτος 
δέν παρεκάθησαν τριακόσιοι, μά 
χίλιοι τριακόσιοι σχεδόν καί ό 
πρόεδρος τής Έπιτροπής τών 
Εορτών κοψομεσιάστηκε καί ξε- 
χεριάστηκε άπ’ τ.ς άτέλειωτες 
χαιρετοΰρες κΓ υποκλίσεις. Σ* 
αύτό τό γεΰμα άντιπροσώπευθη- 
κετο κοσμικό, τό θεατρικό, τό κι
νηματογραφικό. τό δημοσιογρα
φικό, τό διπλωαατικό Παρίσι. Με
ταξύ τών προσκεκλημένων δίΣ-

κρίνσντο πολλοί Αντιπρόσωποι
ξένων κρατών, οί καλλιτέχναι 
τοΰ κινηματογράφου καί τοΰ θεά
τρου Μισέλ Μοργάν πού μόλις 
γύρισε άπ’ τό γύρισμα κάποιας 
ταινίας στίς πολικές χώρες, ή Σι
μό νη Σιμόν, ή Μυρέΐγ Μπαλέν, ό 
Τίνο Ρόσσι, ή Μαρσέλ Σαντάλ, 
ή Κυρρίν Λυσσαίρ, ό Ζάν Γκαμ- 
πέν, ό πολύς Σασά Γκυτρύ, ή 
Γκάμπυ Μυρλαί, ό Φερνάντ Γκρα 
βαί κι’ ένα σωρό κοσμικοί τύποι 
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι,, ό- 
περατέρ καί  καί  καί····

— Πρό όλίγων ήμερών γύρισε 
άπό τήν Αμερική πού εΐχε πάει 
γιά νά έπισκεφθή τήν έκθεσι τής 
Νέας 'Υόρκης, ό Γάλλος ύπουρ- 
γός τής Εθνικής Παιδείας κ. 
Ζάν Ζαί. Ή  προσωπικότης του έ
μεινε άπαρατήρητη γιατί εΐχε τήν 
άτυχία ή τήν εύτυχία νά ξεμπαρ- 
κάρη άπό τήν «Νορμανδία» μ’ έ
να σωρό άστέρες τοΰ κινηματο
γράφου, δπως τήν Μάρλεν Ντή- 
τριχ, τήν Μύρνα Λόου, τόν Ζοζέφ 
φόν Στέρνμπεργ καί άλλους 
πολλούς. Άπό τούς άναρρίθμη- 
τους δημοσιογράφους πού περι
τριγύρισαν τό θεώρατο ΰπερωκε- 
άνειο δέν άκουγες τίποτ’ άλλο:

— Ποΰ εΐνε ή καμπίνα τής 
Μάρλ*ν Ντήτριχ; Πο0 μποροϋμι

νά βρούμε τήν Μύρνα Λόου κλπ.
Εύτυχώς πού ήλθαν νά παρα

λάβουν τόν ύπουργός μερικοί άν- 
τιπρόσωποι τοΰ υπουργείου του 
γιατί άλλοιώς θά χανόταν άνά
μεσα άπ’ τούς κινηματογραφι
κούς άστέρας.

— Τό νέο έργο «Φαμπιέν» πού 
άνεβάσθηκε πρό ήμερών άπό τής 
σκηνής τοΰ θεάτρου «’Όντεον» 
στό Παρίσι, όφείλεται στήν συγ
γραφέα κυρία Κλώντ Σόκαρρι 
καί εΐνε τοΰ τύπου τών δραμά
των μέ γοργή δρασι. Τό έργο έ
κτος άπό τήν γοργότητα καί τή 
δράσι πού έχει, εΐνε καλογραμ
μένο, μέ χαριτωμένους, άκούρα- 
στους, » σκεπτικούς διαλόγους 
πού τούς διακρίνει μιά εξαιρετι
κή πρωτοτυπία καί φινέτσα. Οί 
έκτελεσταί του κυρίες Ντυφράν, 
Κορτάρ καί Μπριέ καθώς καί ό 
κύριος Σαμαρά πολύ καλοί 
στούς ρόλους τους. Ή  προχθεσι
νή παράστασις έδειξε πώς ύπάρ- 
χει άκόμη στό Παρίσι, κοινόν πού 
ένδιαφέρεται καί παρακολουθεί 
τό δράμα.

— Ό  λόγος πού γίνεται κάθε 
λίγο καί λιγάκι στόν ήμερήσιο 
τύπο καί τά περιοδικά γιά τήν 
κατάστασι τοΰ διάσημου άλλοτε 
χορευτοΰ καί δημιουργού τών 
Ρωσσικών μπαλλέτων στό Παρί

σι, έδημιούργησε ένα σπουδαίο 
“ ήτημα άνα[ιεταξύ των. Μερικοί 
διατείνονται δτι δέν εΐνε ευχάρι
στο, οΰτε φιλάνθρωπο νά δημο- 
σιεύωνται καθημερινώς διάφορες 
ειδήσεις σχετικές μέ τήν ύγεία 
του, τοΰ άν θά κατορθώση ποτέ 
νά ξαναχορέψη κλπ. σάν νά πρό
κειται γιά δελτίο άσθενοΰς, τοϋ 
όποιου άπό στιγμής σέ στιγμή 
περιμένεται τό τέλος του. ’Άλλοι 
πάλι λένε δτι τό νά γίνεται συ
χνά λόγος γι’ αύτόν καί γιά τό 
έργο του σημαίνει δτι πάντα τόν 
θυμοΰνται κΓ αυτό δίνει έλπίδες, 
έστω καί ψεύτικες στόν άτυχο 
καλλιτέχνη. Νά δοΰμε πού θά 
καταλήξη αύτός ό καυγάς.

—'Πρό ήμερών ό καϋμένος 6 
κύριος Ρίτς, χορευτής τής όπε
ρας πήγε νά παντρευτή,, μέ μιά 
συνάδελφό του στό χωρό και στό 
θέατρο. Μόλις τελείωσε ή θρη
σκευτική τελετή τοΰ γάμου κα
ταφθάνει ό Σέργιος Λεφάρ μέ 
αύτοκίνητσ περιστοιχιζόμενος ά
πό ένα σωρό φωτογράφους. ’Έ 
ψαχνε νά βρή κάποιο θέμα γιά 
τό νέο του μπαλλέτο κΓ αύτός ό 
γάμος τοΰ ήρθε κουτί. Οί φακοί 
εΐνε έτοιμοι, ό Λεψάρ άκουμπα 
θωπευτικά τό χέρι του στούς ώ
μους τών νεονύμφων καί δλα τέ- 
λειωσαν δ Ρίτς δέθηκ^ γιά 
πάντα στό φουστάνι τής γυναικός

του, ό Λεφάρ ένεπνεύσθη τό θέμα 
τοΰ μπαλλέτου του, οί φωτογρά
φοι έκαναν χρυσές δουλιεές κι’ ή 
ρεκλάμα ώργίασε.

—'Η έμφάνισή τοΰ μουσικού 
Στοκόδσκυ στό Παρίσι άκολούθη- 
σε, καί πώς ήτοα/ δυνατόν νά συνέ- 
δαινε διαφορετικά, τήν πρωτότυπη 
ρεκλάμα πού ξέρουν νά λανσάρουν 
τά ΆμερικοΓνικά κινηματογραφικά 
στούντια γιά τούς άστέρες τους. 
'Η μουσική φωτογένεια, άν έπιτρ£- 
πεται ή έκφρασις, δυό χρόνια τώ
ρα έχει ξετρελλάνει τούς Άμερικα 
νους, γι’ αύτό καί τό Παρισινό Kot- 
νό γέμισε ασφυκτικά τήν αίθουσα 
Σαιγγιό γιά νά χε'ροκροτήση, γι
ατί οί Παριζιάνοι δέν σφυρίζουν 
ποτέ, δπως οί 'Αμερικανοί τούς 
καλλιτέχνες καί νά κρίνη τήν δε- 
ξιοτχνία τοΰ Στικόδσκι. Ή  «Φού
γκα» του καί ή ««ικάτα» του έκα
ναν νά δείξη* δλη' τήν έκτίμησι καί 
τόν ένθουσιασμό του τό κοινό στήν 
τέχνη του καί τό άψογο παίξιμ» 
του. Στήν «Πρώτη Συμφωνία τοΰ 
Μπράμς», πόσο καλά καί βαθειά 
εΐχε χωνέψει τό θέμα του. Γενικά 
ό Στικόδσκι έδειξε γιά μιά άκόμη 
φορά πόσο εΐνε ύπέροχος, άφθα
στος, στήν μεταγραφή καί τήν έ- 
νορχήστρωσι τών αριστουργημά
των τών μεγάλων μουσουργών.


