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ΡΙΧΛΡΑΟΣ Γ
Τό εργο πού μ’ούτό αρχίζει τή χειμε
ρινή περίοδο τό Βασιλικό Θέατρο
"Αρθρο τοϋ κ. Κ. ΚΑΡΘ Α ΙΟ Υ

Ή  σκηνογραφία τοΰ κ. Κλ. Κλώνη γιά τήν Αην πράξιν τβΰ «Ριχάρδου 3ου» τοΰ Σαίξπηρ ποϋ δά δοθή
τήν έρχομένη έδδομάδα στό Βασιλικό ©έατρβ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ *

Ό  ακαδημαϊκός κ. Λημήτριος
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓ ΛΟ Υ
όμιλεϊ γιά τά απομνημονεύματά του και γιά τή ζωή του

μος, μέ τόν έναν ώμο πιό ψηλά ά
πό τάν άλλον, έξυπνος καί δολε
ρός, μοχθηρός, γεμάτος φθόνο καί 
όργή καί υποκρισία, σκληρός, μά 
συνάμα γεν, αίος καί άξιος πολεμι
στής. ’Ανάμεσα στά πρόσωπα ποΰ 
ξοϋσαν τριγύρω του, ξεχώριξε 
αύτός μέ τάν πνευματική του υπε
ροχή, τήν Προκοπή του καί τήν άν- 
τρειοσύνη τϋυ. Ή κοίκία του μάς 
φαίνεται σά δίκαιη, θά μπορούσε 
νά πεί κανείς, άντ'.δράση στόν ή- 
θικά ξεπεσμό τών άλλων. Ή φιλο
δοξία του, σά φυσικό άκολούθημα 
τής πνευματικής υπεροχής του καΐ 
τής άξιοσύνης του. Ή  σκληρότητά 
του, σάν άντιστάθμισμα έκείνης 
ποϋεϊχανε πάντα δείξει άπέναντί 
του ή φύση καί οΐ άνθρωποι, δικοί 
του καί ξένοι. Τά κακουργήματά 
του, σάν τιμωρία πού στέλνει ή 
θεία δικαιοσύνη στά κεφάλια ιών 
άνάξιων καΐ των άμαρτωλών.

"Υστερ’ άπ' τάν πόλεμο πού έ
δωσε τή νίκη στόν οίκο τών Γλόρκ 
καί πού άνέβσσε πάλι στό θρόνο 
τόν Έδουάρδο τό Δ ', άδερφό τοΰ 
Ριχάρδου, ό Ριχάρδος πού είχε 
συντελέσει σ’ αύτή τή νίκη, δέν 
μπορεί νά ήσυχάσει. Νοιώθει τόν έ
αυτό του άχρηστο καί παραμερ:- 
σμένον άπό τή ζωή. «Τώρα αύτός;) 
- λέει μέ τόν άδερφό του:
’Αντί νά κουβαλάει τά σιδερόφραχτα

(άτια,
γιά νά σπέρνει τόν τρόμο στις καρδιές 
των φαβερών έχτρών, χοροπηδάει 
στήν κάμαρη μιάς άμορφης κοκόνας 
μέ τούς γλυκούς άχνούς ένός λαγούτου 
κι’ έξακολουθεΐ:
Έγώ  δμως, πού δ έν  πλάστηκα γιά

(τέτοια
τρελλά παιχνίδια, κι' ούτε γιά νά ναρ-

(κισεύομαι
μπροστά σ’ ένα έρωτιάρικο καθρέφτη' 
έγώ πού είμαι έτσι δά κακοφτιαγμένος, 
καί πού μοΰ λείπει τοϋ έρωτα ή μεγά-

(λη χάρη, 
γιά νά μπορώ κΓ  έγώ νά παιχνιδίζω 
μέ καμνιά λυγερή καμωματού νεράιδα" 
’γώ ποΟμα( στερημένος άπό κάθε ώραία 
σνμμρτοΐα, fi,paS«ni*v.ac Λη· τή ®ί»οη... 
πού δ ο λ ερ ί μέ παραμόρφωσε ετσι: — 
άσκημος, άπλερος, βγαλμένος πρίν τής

(ώρας
στόν κόσμο πούάνασαΐνει: έτσι μισο- 

(φτιαγμένος
κι’ έτσι οακάτης καί λειψός 
ώστε καί ol σκύλοι άκόμη όρμοΰν καί 

(μέ  γαβγίζουν 
δταν περνώ κουτσά ίνοντας κοντά

(τους.—
"Ε , έγώ σ' αύτή τή χαύνη
καί μαλθακή έποχή τής εΙρήνης, δέ

(βρίσκω
διασκέδαση άλλη, γιά νά διώχνω τόν 

(καιρό μου, 
(Συνέχεια  στήν 4η σελίδα)

Τά ζητήματα 
τής έβδομάδος

ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΚΑΣ I

Π ερισσότεροι άπό έκατόν άν
θρωποι τών Γραμμάτων και | 
Τεχνών, θεατρικοί συγγρα

φείς, ήθοπβιβί, πέζογράφβι, πβι- 
ηταί, άκαδημαϊκοί, επιστήμονες 
γλύπται, κ. τ. λ. συνεργάζον
ται στό έρχόμεν© φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» ποϋ είναι άφιερω- 

1 μέν© στή Μαρίκα Κβτβπβύλη μέ 
τήν εύκαιρία τβΰ έβρτασμβΰ τών 
τριαντάχρονων τής Θεατρικής της 
ζωής.

Ένα  δημοσιογραφικό οργανβν, 
οπως τά «Παρασκήνια» δέν- ήταν 
δυνατόν παρά νά γιορτάσουν μαζί 
μέ τήν μεγάλη καλλιτέχνιδα ένα 
τόσβ σημαντικό γεγονός τής Θεα
τρικής της σταδιοδρομίας άφοΰ ή 
©λη δράσις τής Μαρίκας Κβτβπβύ
λη είναι συνδεδεμένη μέ τήν πρό- 
βδβ τής βλης Ιστορίας τβΰ νεοελλη
νικού πβλιτισμβΰ.

'C άριθμός τών συνεργατών τών 
«Παρασκηνίων», ή προθυμία πού 
μ’ αύτή δεχτήκανε νά πρβσφέ,ρβυ- 
νε τή συμδβλή τβυς γιά τήν άρτια 
έμφάνισι τβΰ πανηιγ'υριικβΰ μας φύλ 
λβυ κι’ άκόμη τά ώραία λόγια, καί 
οί ένθβυσιασμβί βί άνυποκριτοι πβύ 
άφιερώσανε οτό έργβ τής μεγάλης 
καλλιτέχνιδβς μαρτυρβΰν πώς στή 
συνείδηση όλόκληρης τής Έλλά- 
δβς, ή μορφή τής Μαιρίκας Κοτο
πούλη προδάλλει σάν ένα μεγάλο 
εθνικό κεφάλαιο.

Καί είναι έθνικό κεφάλαιο.

©Q

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΑΥΤΗ

Α ικαιοτάτη ή έπιβράβευσις 
τών καλλιτεχνών πού συνε- 
τέλεσαν στά ν ' άφιερωθοϋν 

ένθουσιώδεις έπαινοι γιά τήν ’Ελ
λάδα, έξ άφορμής τών παραστά
σεων πού δοθήκανε τάν περασμέ
νο χειμώνα οτήν ’Αγγλία καΐ Γερ
μανία, άπό τάν θίασον jqO Βασι
λικού θεάτρου.

Ή  παρασημοφορία τών τιμημέ- 
νων καλλιτεχνών έχει καΐ κατά 
τοΰτο ξεχωριστή σημασία. "Οτι ά- 
ποτελεϊ μίαν άναγνώριση τοϋ ή- 
ΘοποίοΟ καί γενικώτερα άξιου 
έργάτη τοϋ θεάτρου ώς σημαντι
κού παράγοντα πολιτισμού.

Στήν περίπτωση αύτή άξίζει κα
νείς νά συγιχαρρ περισσότερο αύ
τούς πού εΐσηγηθήκανε τήν παρα
σημοφορία παρά τούς Ιδιους τούς

καλλιτέχνες πού παράσημο?opr> 
θήκανε.

ΟΟ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΟΜΗ

Είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό τό 
άτι δύο ήθοποιοί τοΰ έλα- 
φροΰ λυρικού θεάτρου, οΐ 

κυρίες Πάολα Νικολέσκο καί 
Τοΰλα Δράκου συρθήκανε Ισα
με τά δικαστήρια γιά τήν ύ
πόθεση μιάς τσάντας τής πρώ
της, πού έζαφανίστηκε άπά τό 
καμαρίνι της στή Θεσσαλονίκη 
καΐ πού ή έξαφάνισίς της συνεδέ- 
θηκε μέ τό δνομα τής δεύτερης.

Μέ τήν ύπόθεση αύτή δπως θά 
θυμούνται οί άναγνώσται τών 
«Παρασκηνίων)) άσχολήθηκε πρίν 
άπά καιρό καΐ ή ’Επιτροπή Άδείας 
ϋστερα άπό άλληλοκαταγγελίες 
τών δύο άνωτέρω ήθοποιών. Καΐ ή 
’Επιτροπή Άδείας έτιμώρησε μέ 
ένεάμηνο στέρηση τής άδείας της 
τήν κ. Τοΰλα Δράκου, άχι γιατί αύ
τή ήταν ύπεύθυνη γιά τήν έξαφά- 
νιση τής περίφημης τσάντας, άλ
λά γιατί ή τιμωρηθείσα έχειροδί- 
κησε κατά τής συναδέλφου της. 
Καΐ δτι ή τιμωρία της αύτή ήταν 
έντελώς άσχετη μέ τήν κλοπή 
τής τσάντας άποδεικνύεται άπό τό 
γεγονός τής ένεαμήνου μόνο τι
μωρίας, ένώ μία ήθοποιός, πού θ' 
άπεκαλύπτετο δτι δπως δήποτε εί
χε συμβάλει γιά νά έξαφανισθή 
άντ ικείμενο πού άνήκε σ’ άλλη 
συνάδελφό της, κατά τήν ώρα τής 
παραστάσεως, θά έστερείτο όρι- 
στικά τής άδείας της.

Κι' δμως ή κ. Τοΰλα Δράκου έ- 
ξεταζομένη ένώπιον τοΰ Τριμε
λούς Πλημμελειοδικείου κατέθεοε 
πώς ή ’Επιτροπή Άδείας τήν έτι
μώρησε μ’ ένεάμηνο στέρηση τής 
άδείας της δχι γιατί έδειρε τήν 
συνάδελφό της, πράγμα πού είχε 
•rtjv ε^λικρ’ν,εια *6 ΑμοΛογήση 
ή Ιδια μπροστά στό Δικαστήριο, 
άλλ' έπειδή τήν ύπωπτεύθη ώς 
κλέφτραν.

'Οστε ή κ. Τοΰλα Δράκου δέν 
έχειροδίκησε μονάχα έναντίον 
μιάς συναδέλφου της, άλλά καί 
θέλησε νά έμφανίσρ τήν ’Επιτρο
πή ώς έπιβάλλουσα τις τιμωρίες δ- 
χι έπί τρ βάσει συγκεκριμένων 
καί πιστοποιημένων στοιχείων,

Ό  κ. Δ. Καμπούρογλου

συνέντευξη, λέει γελώντας. Τότε 
θά κάψουμε τήν Αθήνα.

Μιά έπίσκεψις 
στό άσυλο
τών απομάχων γάλλων 
ηθοποιών
Τό δωμάτιο δπου πέθανε 6 Κονστάν Κοκλέν. — Τό 
Μουσείο τών καλλιτεχνικών κειμηλίων. — Μία άπό 
τις έρμηνεύτριες τής «Ίφιγενείας» τοΰ Ζάν Μορεας 

στό Στάδιον κ.τ.λ.
Τής σύνεργάτιδός μας δίδος IP . Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Σαράντα πέντε χιλιόμετρα έξω 
άπό τό Παρίσι, μέσα στό γραφικό 
πάιρκο τοΰ χωριού Πόν - τ - ώ - Ντάμ 
είναι τό "Ασυλο τών Γάλλων Απο
μάχων ’Ηθοποιών.

Οί φτωχοί καλλιτέχναι πού περ
νάνε ’κεΐ τά γερατειά τους, πα
ληές δόξες λησμονημένες άπ’ τήν 
άλύπητη ζωηρότητα τής Παρισινής 
ζωής, προφέρουνε μ’ ευγνωμοσύ
νη τό δνομα τοΰ μεγάλου Κονστάν 
Κοκλέν, ό όποιος γιά καλή τους 
τύχη, άπέθανε πλούσιος: Ό πρώ
τος διαπλάσας τό ρόλο τοΰ Συρανό 
ντέ Μπερζεράκ, έπρόσφερε τό 
σπίτι του γιά τή στέγασι τών φτω
χών γέρων ήθοποιών. Τούς άφισε 
μαζή μέ τά ένθύμια τής ένδοξης 
σταδιοδρομίας του καΐ τή ζεστασιά 
τοϋ τζακιού του.

Άπό τόν καιρό αύτής τής δωρε
άς τοϋ Κοστάν Κοκλέν, τό Σωμα- 
τείον τών Γάλλων Ηθοποιών, έ
χτισε μέσα οτό πάρκο καΐ άλλες 
οικοδομές. Σήμερα πιά, τό σπίτι 
τοϋ Κοκλέν χρησιμεύει ώς Μουσείο 
καλλιτεχνικών κειμηλίων τοΰ Ασύ
λου.

Τό ύπνοδωμάτιο τοΰ περιφήμου 
ήθοποιοϋ διατηρείται οπως τό ά
φήκε. Ό κ. Μπερτώ, ό διευθυντής 
τοΰ Ιδρύματος, (έπίσης παλαίμα
χος καλλιτέχνης) είχε τήν καλω- 
σύνρ νά μέ όδηγήσρ σ’ αύτό τό 
δωμάτιο, έντός τοΰ όποίου ό Κο
στάν Κοκλέν άφησε τήν τελευταία 
του πνοή. Είναι ένας κοιτώνας ά- 
πλούστατος, άλλά μέ αΐσθητικώτατη 
διαρρύθμισι. Πάνω άπ’ τό κρε&θά- 
τι, ύπάρχουν άπειρες εικόνες πού 
παριστάνουνε τόν Πτη&φττμτ, &*ο- 
ποιό στις σπουδαιότερες δήμιοι ρ- 
γ*ς του. Πάνω στό κ<%χ>δίν» δια

τηρείται άκόμη τό φλυτζάνι δπου ό 
Κοκλέν ήπιε τόν τελευταίο καφέ 
του. Στά άριστερά ή κομψή βιβλιο
θήκη τοϋ καλλιτέχνου. Τήν ήθελε 
στό ύπνοδωμάτιό του, γιά νά έχρ 
πρόχειρα 'τά προσφιλέστερά του 
βιβλία. Πάνω σ’ ένα τραπεζάκι, αί 
φωτογραφίαι τής Σάρρας Μπερνάρ 
τοΰ Έδμόνζου Ροστάν καΐ τής 
Ροζμόντ Ζεράρ.

"Ολες οΐ άλλες αίθουσες τοΰ 
σπιτιοΰ τοΰ Κονστάν Κοκλέν, χρη 
σιμεύουν ώς καλλιτεχνικό Μου
σείο. Τί κειμήλια ύπάρχουν έκε 
μέσα!...

Πρωτομπήκα στήν «Αίθουσα Ταλ 
μά». Στό κέντρο της είναι κρεμα
σμένος ένας τεράστιος πίνακας 
πού παριστάνει τό μεγάλο τραγω
δό ώς Νέρωνα, στό «Βρεταννικό» 
τοϋ Ρακίνα.

Μέσα σέ μία βιτρίνα, τό μαρμά·! 
ρινο όμοίωμα τών χεριών τής Ρα
χήλ: Δέν είδα ποτέ πιό έκφρα- 
στικά καί ώραιότερα γυναικεία χέ 
ρια άπ’ αύτά: Άκόμη καΐ στήν πέ
τρα μοιάζουνε σά ζωντανά: Τό
ση είναι ή έκφρασίς τους!

Παραπλεύρως, πάνω οέ μιά κού
κλα, ή ένδυμασία καΐ τό καπέλλο 
πού φοροΰσε ό Κονστάν Κοκλέν,| 
δταν έκρέαρε τόν «Συρανό ντέ) 
Μπερζεράκ», (πρό 40 χρόνων) 
Μέσα σέ μικρή βιτρίνα, ή τελευ
ταία τσάντα πού έχρησιμοποίησε 
ή Σάρρα Μπερνάρ. Έπίσης, τό 
χρυσό κλειδί τοΰ χρηματοκιβωτίου 
της, (τό όποίο δμως είχε βρεθή... 
άδειανό μετά τό θάνατο τής μεγά
λης καλλιτέχνιδος). Μεταξύ τών 
κειμηλίων τής Γκαμπριέλ Ρεζάν, 
τό διάδημα πού έφόρεσε δταν έ- 

ίΣυνέχεια στήν 6η σελίδα)

Γνώρισα τόν κ. Καμπούρογλου 
τό καλοκαίρι πού μάς πέρασε ένα 
βραδάκι στήν Κηφισιά. Τόν είχα έ- 
πισκεφθη τότε γιά μιά πολεμική 
καμπάνια πού έκανα σέ άπογευμα- 
τινή έφημερίδα.

Ό σεβαστός Ακαδημαϊκός τότε 
δίστασε στήν άρχή νά μοΰ μιλήσει 
γιά τόν πόλεμο. «Μέ άπασχολοΰν 
μοΰ είπε τότε, τά πνευματικά πε
ρισσότερο άπό τά πολεμικά. Τά α
πομνημονεύματά μου, ή βιβλιογρα- 
φίαμου)).Κουβέντα στήν κουβέντα 
τοΰπήρατήνσυνέντευξη πού ήθελα. 
Καΐ ϋστερα φέραμε τή συζήτηση σέ 
πνευματικά ζητήματα. Μά ή ώρα δέ 
μάς έπερ-νε. Σάν έφευγα τού είπα 
δτι θά τόν ξαναεπισκεφθώ γιά τή 
μισοτελειωμένη συζήτηση. Θά είχε 
νά μιλήσει πολύ γιά τά άπομνημο- 
νεύματά του. Τηρώντας τήν ύπό- 
σχεσή μου αύτή έπήγα ένα βρα
δάκι τήν περασμένη έβδομάδα καί 
τόν βρήκα στό σπίτι του στήν όδό 
Μακεδονίας. Μά τί νά πώ γι’ αύτόν 
τόν άνθρωπο: Τό κέφι δέν τοΰ λεί 
πει ποτέ, τό καλαμπούρι πρόχειρο 
στό στόμα του—γι' αύτό θά δείτε 
παρακάτω — γεμάτος άναμνήσεις, 
άνέκδοτα.

—"Ολο έπεισόδια είναι ή ζωή 
μου, μοΰ λέει, έπεισόδια Ιστορικά. 
Κόμπο-κόμπο τραβάνε αύτά άπ’ 
τήν ήμέρα πού γεννήθηκα ώς τά

Το κρατικό μελόδραμα
τής Βιέννης
Του έν  Β ιέννη  συνεργάτου μας κ. I. Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η

«Ό βασιλεύς Ριχάρδος ό Γ '»  τό 
ϋργο πού είναι γιά νά παιχτεί ϋ- 
στ-έρ’ άπό μερικές μέρες στό Βα
σιλικό Θέατρό μας, είναι ένα άπό 
τά πιό δυνατά καί πιό θεατρικά ά
νάμεσα στά ιστορικά λεγάμενα 
δράματα τοϋ Σαζπηρ, καΐ άποτε- 
λεί τό τελευταίο μέρος τής τετρα
λογίας πού σχηματίζουν μαζί μ’ 
αύτό τά τρία μέρη τοΰ «Βασιλιά 
’Ερρίκου τοϋ ΣΤ '» . Γράφτηκε κα
τά τά 1593 καΐ τυπώθηκε πρώτη 
φορά στά 1597. Ή ύπόθεση τοϋ έρ
γου είνε συγκεντρωμένη μέ θαυ
μαστή συνοχή γύρω άπό τό Ριχάρ
δο, δούκα τοϋ Γκλόστερ, πού άνε- 
βαίνει στό θρόνο

ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ

«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

ΒΙΕΝΝΗ, ’Οκτώβριος. — Περήφα
νο γιά τήν αύστηρή του άρχιτε- 
κτονική, τά περίστυλό του, πού δι-

ίπισκεφθρ κανείς καί ώς μνημείο 
τέχνης άκόμη.

Ή  διάπλατες μαρμαρένιες σκά-

Ή  «Κρατική Ό

ακοσμοΰν τίς τέσσαρες προσόψεις 
του, παλλωπισμένες μέ άγάλματα, 
μποΰστα καί προτομές, άγέρωχο 
γιά τό πραγματικό του μεγαλείο τό 
Μελόδραμα τής Βιέννης, έπιβάλ- 
λει έκ πρώτης δψεως τό σεβασμό, 
δπως καί ή Άγια Σοφία!

Καί γιοτί δχι;!... Μήπως ή μου
σική δέν εΐναι θρησκεία; πού μέ
σα στις πολλές έχει κι' αύτή τούς 
φανατικούς λατρευτές της δπως 
καί τούς αιρετικούς της!... τούς 
μάρτυράς της!... (καί είναι δυστυ
χώς άναρίθμητοι) κοθώς καί τούς 
άγίους της!

Ό Καθεδρικός αύτός ναός, τής 
πιά πλατείας Καλλιτεχνικής έκδη- 
λώσεως, δοξάζει τά τρισυπόστατον 
τής τέχνης (Τραγωδία, ποίηση, 
μουσική), πού όνομάζεται Μελό
δραμα, άναπέμποντας ύμνους μέ 
τήν τελειώτερη έκτέλεσι καί και- 
οντας εύλαβώς τά βαρυτιμότερα 
θυμιάματα. Φυσικά, ή έσωτερική 
του διακόσμησις είναι άνάλογος 
πρός τό μεγαλεϊον τής τέχνης πού 
έχει γιά θεότητα, καΐ άπλώνει ό- 
λόγυρα μιά άφάνταστη αίγλη, σε
βασμό πού άξίζει τόν κόπον νά τό

περα Βιέννης»
λες του στρωμένες μέ πλούσια χα- 
λιάπού τά έχουν πατήση άλλοτε 
πόδια βασιλικά!... καΐ τά βαρειά 
καΐ καλλιτεχνικώτατα έπεξεργα- 
σμένα «καντιλάμπρ» του πού έλου 
σαν μέ τό φώς των σέ περασμένες 
έποχές πριγκηπικά προοωπάκια!.. 
τά άνααυτικά του θεωρεία πού 
έδέχθησαν κατά καιρούς, όχι μό
νον άνίδεους περιηγητάς!... ά\\α 
καΐ τις μεγαλείτερες πολιτικές φυ
σιογνωμίες, κα! ή άπέραντη ποίη
σή του, πού παρουσίασε τις έπιφα- 
νέοτερες αύθεντίεςτοΰ τραγουδιού 
π ά σ η ς  έ θ ν ι κ ό τ η τ ο ς ! . . .  
ή άπαράμιλλη όρχήστρα του, άπό 
διαλλεγμένους καΐ ταλεντούχους 
σολίστες!... πού είχαν διευθύνει 
«βασιλείς τής μπαγγέττας» άσσοι ϊ 
αύθεντίαι!... καΐ έλάμπρυναν τό ά- 
ναλόγιο τοΰ διευθυντοΰ, οί δοξα
σμένες προσωπικότητες τοΰ Ριχ. 
Στράους, Π. Μασκάνι! καΐ άλλων... 
άνοιξε καΐ φέτο, τίς πόρτες του, οέ 
παγκόσμιο προσκύνημα, γιά όλό
κληρη τή χειμερινή περίοδο, άπό 
άρχάς Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους 
Απριλίου, δπως πάντοτε κατά τό 
50 έτη πού έχουν διαρρεύσει άτΑ 

(Συνέχεια  οτήν 4η σελίδα)

Ό  κ. Κ. Καρθαΐος πού μετέφρασε 
τόν «Ριχάρδον τόν Γ -».

μπρός του δλα τά έμπόδια πού έ
φραζαν τό δρόμο του, καΐ ξεκά- 
νοντας δλα τά πρόσωπα πού Θά 
μπορούσαν νά βάλουν σέ κίνδυνο 
τούς σκοπούς του. Ό Ριχάρδος ή
ταν ό τελευταίος, άπό άρσενική 

' γραμμή, γόνος τοϋ οίκου τών Γι- 
όρκ (τής Ύόρκης), τοϋ ένός άπό 
τούς δύο κλάδους στούς όποίους 
είχε χωριστεί ή δυναστεία ιών 
Πλπντανενρτών, καί, πρύ είχανε 
στήοέι μεταξύ τους άδιάκοπο σχε
δόν πόλεμο, γιά τήν κατοχή τοΰ 
άγγΛικοϋ Θρόνου, άπό τά 1455 ώς 
τό Θάνατο τοΰ Ριχάρδου, στά 1485. 
Τόν άλλο κλάδο τόν άποτελοΰσε ό 
οίκος τών Λάνκαστερ. Ό πόλεμος 
αύτός είναι ό γνωστός στήν Ιστο
ρία μέ τ' όνομα «Πόλεμος τών δύο 
Ρόδων».

Ό Ριχάρδος είτανε, κατά τίς πε
ριγραφές πού ύπάρχουνε, άσχη-

σήμερα. Μπήκα, συνεχίζει προχθές 
τά 68.Έσύ βέβαια θά περιμένεις νά 
φτάσω τά έκατό νιά νά μοϋ πάρεις

νος τών έλληνικών γραμμάτων καΐ 
ένας νάνος στό ξεκίνημα — φέρ
νουμε ύστερα τή συζήτηση στό 
σκοπό πού θέλουμε. Γιατί έργάζκ 
ται τώρα, τί διαβάζει, πώς βλέττει 
τήν πνευματική κίνηση τοϋ τόπου 
μας, τί λέει γιά τούς νέους.

’Εργάζεται γιά τή βιβλιογραφία 
του, ταχτοποιεί τήν έργασία τή 
σκορπισμένη σ' έφημερίδες καί 
περιοδικά. Ή  έργασία του αύτή 
σάν έκδοθεί θά είναι σημαντικό βο
ήθημα γιά τούς μελετητές κοϋ 
μέλλοντος.

— Δέ μέ εύχαριστεί — τόν άκούω 
νά λέει σέ λίγο — καθόλου ή ποίη
ση τών τελευταίων χρόνων. Αύτός 
ό συρρεαλισμός αίφνης τί σοϋ λέει. 
Ποίημα πού δέν τραγουδιέται στήν 
κιθάρα, δέν είναι ποίημα φίλε μου. 
Καΐ λέγοντας αύτά άναφέρει στί
χους συρρεαλιστικοϋ ποιήματος καί 
δοκιμάζει άν τραγουδιέται. Τά δε
ξί του χέρι παίζει σάν νά έχει 
μπροστά του κιθάρα. "Οχι συνεχί
ζει γελώντας, δέν τραγουδιέται. 
ΓΓ αύτό δέ μπορεί νά είναι ποίημα. 
Δέν έχουμε νέους ποιητές. Στα
ματάμε στόν Παλαμά, Δροσίνη καΐ 
άλλους τής έποχής τους.

Τοϋ άναφέρω τόν Γιάννη Ρίτσο 
πού γι’ οτύτόν έχει μιλήσει μέ έν 
θουσιασμό καΐ ό Παλαμάς. 

(Συνέχεια  στήν 4η σελίδαί

ΘΑ ΕΙΝΕ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ
ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Τοϋ εύχομαι νά τά ξεπεράσει. 
"Ετσι σ’ αύτόν τόν τόνο τής φι

λικής συνομιλίας — ένας βετερά-
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ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1 
'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

» έζάμηνος » 70
Τουρκίας έτηοία Λ. Τ. 2 
Αίγύπτου » Γρ. Δ. 75 
Αμερικής » Δολλ. 3
Δήμοι, Σωματεία. Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ. 300

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπούλου 4
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6λλ' άπλών ύπονοιών.
"Εχομε τή γνώμη πώς ή ’Επιτρο

πή έχει καί πάλι τό λόγο.

ΟΟ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ

Κ ατά τήν έκδίκαση τής μηνύ- 
οεως πού ύπέ;6αλε ή ή3οποι- 
ός του μουσικού βεάτρου κ. 

Τοΰλα Δράκου εναντίον τής συν
αδέλφου της κ. Πάολας Νικολέσκο, 
τό άκροατήριο τοϋ Α ' Τρ’.μελοϋς 
Πλημμελειοδικείου έλαβε τήν εύ
καιρία άπό τό ένα μέν μέρος ν ’ 
άγανακτήση γιά τό διοουρμό τής 
©ιατρικής ίδέας άπό δύο μέλη αύ
τοΰ πού έμφανίζονται μέ άζιώσεις 
πρωταγωνίστριας κΓ άπό τό άλλο 
νά εύ'θυμήσρ μέ τό περιεκόμενσν 
τής μηνύσεως, πού οϋτε πολύ, οϋ
τε λίγο ένεφάνιζε τήν μηνύτριαν 
πώς... άλλ' άς παραθέσουμε τήν 
περικοπή τής μηνύσεως: «ΕΙοήλ- 
θεν είς τό δωμότιον τής κ. Δρά
κου ό πταισματοδίκης ένφ αυτη έ- 
κοιμάτο, μετά δύο χωροφυλάκων 
•cal άλλωνάνακριτικών υπαλλήλων».

Αύτά είναι τά κατορθώματα των 
δικηγόρων καί τής καθαρευούσης. 
Μεταβάλλουν τούς συνοδεύοντας 
τόν κ. Πταισματοδίκην είς συγχοι- 
μωμένους μέ τήν μηνύτριαν.
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Γράμματα 
πρός τά 
«Παρασκήνια»
Σκηνοθέτης στό 
έλαφρό δέατρο

Φίλε κ. Διευθυντά,

Στό φύλλο τών «Παρασκηνίων» τοθ 
περεσμένου Σαββάτου γράφετε δτι 
«εΐνε ή πρώτη φορά πού στά έλαφρό 
θέατρο άναλομβόνει σκηνοθεσίαν ένας 
σκηνοθέτης». Αύτά έξ άφορμής τοϋ κ. 
Ίωαννοηούλου πού θά σκηνοθετήση 
μίαν ήθογραφίαν είς τά θέατρον Μον
τιάλ.

Έπιτρέφατέ μου νά σάς υπενθυμίσω 
δτι στά έλαφρό θέατρον πολλές φορές 
άνέλαβαν ύηευθΰνως τήν σκηνοθεσίαν, 
έκτός ώρισμένων ήθοποιών κα’ι άνθρω
ποι διανοούμενοι κ-ί αισθητικοί. Ό  κ. 
Μακέδος ό άποϊος πάντοτε έφρόντιζε 
ν ’ άνεβάζρ τά έργα του μέ πολλήν 
καλαισθησίαν, είχε αναθέσει τήν σκη
νοθεσίαν τής «Ιστορίας τής ’Αθήνας» 
— άν δέν μέ άπατςί ή μνήμη — οτάν 
κ. Σπ. Μελά κα] τά κοστούμια στόν Ά ν  
τωνάκη Φωκά. Ό  ύηοφαινάμβνος έκτός 
τών έπιθεωρήσεων ηού έσκηνοθέτησε 
πάντοτε οτό θέατρον Μακέδου, έσκη
νοθέτησε άκόμη τις «Γιαπωνέζικες νύ 
χτες» τοϋ Λεο—Μπάρδ, τόν «Πρίγκηπα 
τής σ-μπάνιας» καί τό <(Ρύδο της Β ιέν 
νης».

Είς τήν Όπερέτταν 'Αθηνών έπίσης 
ώς έηίοημος σκηνοθέτης άνέβισα τό 
«Τσιγγάνικο αίμα» 4ο0 Σακελλαρίδη 
καί τήν «Δούκισσα τϊ>ϋ Μόντε Κάρλο», 
όσάκις δέ παρέδωκα1 έργα εις θιάσους 
εϊτε έν  συνεργασίςι Καρακάαη — Κομνη 
νοϋ, Ριτσιάρδη, Σακελλαρίδη, Κατρι- 
6άνου, Άσημακοπούλου, τήν σκηνοθε
σίαν τήν άνελάμβανα ό Τδιος, έκτός 
άπό τόν θίασον Σαμαρτζή δπου ό κα
λός Ν. Μηλιάδης μέ τήν γνωστή φιτνέ- 
τσα του μέ ζεκούραζε άπό αύτήν τήν 
ευθύνην.

Εΐνε γνωστόν άκόμη δτι ό μακαρί
της Άρντάτωφ, ώς σκηνοθέτης Λρχισε 
τό στάδιό του στήν ’Αθήνα καί άνέβα 
σε άρκετά έργα τοϋ λυρικοΰ έλαφροϋ 
θεάτρου μέ πολιτισμένο γοΰστο.

Μέ φιλία

ΣΥ Λ ΒΙΟ Σ

Οι συγγραφείς 
και τό Ταμείο Συν
τάξεων

Ή Έταιρία τών Θεατρικών Συγ
γραφέων άπαντώντας σέ σχετικό 
έγγραφο τοϋ Ταμείου Συντάξεων 
Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών 
κτλ. έδήλωσε δτι άναλαμβάνει μέ 
τούς κατά τόπους άντιπροσώπους 
της τήν εΐσπραξιν τοΰ ποσοΰ πού 
πρέπει νά καταβάλουν κατά μήνα 
οΐ ήσφαλισμένοι συγγραφείς έφ' 
δσον παίζονται έργα τους είτε έδώ 
εϊτε στίς έπαρχίες.

Γιά δσους δμως συγγραφείς δέν 
παίζονται 4̂ >γα τρυς ή-Έταιρία δέν 
άναλαμβάνει ύπευθύνως τήν εΐσ- 
πραζιν τών μηνιαίων καταβολών 
της, υποδεικνύει δμως στό Ταμείο 
Συντάξεων δτι δύναται τοΰτο νά 
τήν πραγματοποιήσρ άναθέτοντας 
αύτήν στούς είδικούς ύπαλλήλους 
τής Έταιρίας.
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FBNIKH ΤΡΑΠίίί ΤΙΣ ΕΜΑΙΙΟΙ
ιΔΡΥΘΕΙΣΑ T C 1  1841

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 1.205.000 000 
it*iAC iLZEl£  ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΔΡ. 10.665.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ:

Α Α Ε Ξ .  Γ. K O P I Z H S
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έν Άθήναις.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ είς δλη τήν Έλλάδο. 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ. ΕΙς δλας τάς χώρος τοΰ Έζωτερικοΰ.

*Η Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί πάσης φύσεως 
τραπεζικός έργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν 
Οπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους. Δέχεται δέ καταθέσεις 
είς δραχμάς (είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμιςι καί ταμιευ- 
τηρίψ). μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

—Καί μιά άπροσβόκητη είδηση:
—Ό  συνθέτης κ. Θεόφραστος Σακελ

λαρίδης έγροψε μιά φάρσα, πού ο’ 
ρύτή έδωκε τό δνομα «Ή  κόρη τής 
άμαρτίας)).

—Ό  κ. Σακελλαρίδης έδιάθασε τό έρ 
γο του στόν κ. Άργυρόπουλο, στόν ό
ποιο καί άρεσε ιδιαίτερα.

—Ή  «Κόρη τής άμαρτίας» θά παιχίρ 
στά θέατρο «Άργυροπούλου» μετά τόν 
«Μισάνθρωπο» τοϋ Μολιέρου.

—Ό  κ. Ν. I. Λάσκσιης, συνεχίζοντας 
τίς πολύτιμες δωρεές του, πρόσφερε 
στά θεατρικά Μουσείο νέα άντικε μ ε ν :.

—Μεταζύ αύτών υπάρχει ένα σχεδι
άγραμμα άναλυτικά γιά ένα κοστούμι 
νυχτερίδας άπό τά «Ξιφίρ—Φαλέρ» τοϋ 
Πάνου Άραβαντινοϋ, τρία θεατρικά κα
τάστιχα πού άναγράφουν λεπτομερώς 
τίς καθημερινές η;ραστάσεις τΰν γαλ 
λικών μελοδριματικών θιάσων, καθώς 
τοϋ θιάσου Άλεζιάδη 1874-1875, κα
θώς καί ποΛλά έγγραφα σχετικά μέ τή 
λειτουργία τοϋ θιάσου Άλεζιάδη, άλλη 
λογραφία σχετική μέ άστυνομικάς δια
τάζεις τής έποχής κλπ. καί τό χειρό
γραφον τής παλαιός μεταφράοεως τού 
'•’Ηθοποιού Κών» τοϋ Δουμά δπως παι
ζότανε τότε.

—Τό «Άριμα θέσπιδος» έφτασε άπό 
τάς Καλάμας τήν περτομένη Τετάρτη.

—Μιάν ήμέρα ένωρίτερα εΐχεν έρθει 
μέ τά αύτοκίνητο τοϋ «Άρμα τος» ό 
σκηνοθέτης κ. Π. Κατοέλης.

— Όπως εΐνε γνωστό τό «Ά ρ μ α  θέ- 
σπιδος» θά δώσρ μετά δέκα πέντε ή
μέρας σειράν παραστάσεων στό Δημοτι 
κό θέατρο Πειραιώς, τίς έορτές δέ θά 
μεταβρ στάς Πάτρας.

—Ό  Διευθυντής τοϋ «Άρμα τος» κ. 
Ν. Π^ροοκευάς πρίν άναχωρήση άπό 
τάς Καλάμας έδωσε σ’ ένα άπό τά έκεί 
ζενοδοχεία μαστίχα, πού σ’ αύτή είχε 
καλέσει τάς άρχάς καί έκλεκτά μέλη 
της κοινωνίας Καλαμών.

—01 εισπράξεις τών θεάτρων άρκετά 
Ικανοποιητικές άν κάί τά δύο μουσικά 
θέατρα συνεχίζουν τις παραστάσεις 
τών κελοκοιρινών τους έργων καί τό 
«Ταζιδιώτης χωρίς άποσκευές» παίζε
ται γιά τετάρτη έβδομάδα.

—Οί συνολικές είσπράξεις τών μουσι
κών θεάτρων άπό τήν προπερασμένη 
ίσαμε τήν περασμένη Τετάρτη έχουν 
έτρι: “ Μοντιάλ» 143.767 δρχ. καί « Ί ν 
τεάλ» 122.676 δρχ.

—Δηλαδή ή μέν «μέντια» τοϋ πρώ
του άνέρχεται σέ 20.538 δρχ. τοϋ δέ 
«Ίντεά λ» σέ 17.525 δρχ.

—Ίκανοποιητικώτατες καί οί εισπρά
ξεις τοΰ θεάτρου «Άλικης», δπου τό

τμήμα τού θιάσου τής κ. Μαρίκας Κο
τοπούλη έζοκσλουθεί νά'ποίζρ τό έργο 
του κ. Καγιά «Τιμόνι στόν έρωτα».

—Κατά τό ϊδιο χρονικό διάστημα τό 
«Τιμόνι στόν έρωτα» έπραγματοποίησε 
συνολικώς εισπράξεις 104.887 δρχ.

—Ή  «μέντια» τοϋ άνωτέρω έργου πού

Ή  κ. Μιράντα πβύ πρωταγωνιοτεΐ 
στό έργβ «Τιμόνι στβν ’Έρωτχ» 
ηβύ παίζεται μέ μ^ζ^λη έπιτυχία 

στβ δέατρο ’Αλίκης
φθάνει τΙς 14.983 δρχ. τίρέπει νά θ>εω- 
ρηθρ παρά πολύ καλΙ^>λαμΛανομένου 
ύπ’ δψη τοΰ χώρου πού*δ;αθέτει τό θέ
ατρο «Άλικης».

—Ό  κ. θ. Συναδινός έτελείωσε τό 
έργο του, πού θά ηαραδώσρ στόν θίασο 
Κοτοπούλη.

—Τό έργο τοϋ κ. Συνεδινοϋ είνε κω 
μωδία όνομάζεται δέ «Λάμπεθ—Γουώκ).

—Πρέπει νά σημειωθώ' πώς ή νέα κω
μωδία τοϋ κ. Συναδινοϋ δέν έχει καμ- 
μιά σχέση μέ τόν μοντέρνο χορό.

—’Επίσης ό κ. θ. Συναδινός θά πα- 
ραδώσρ έντάς τής έρχόμενης έβδομά- 
δος μιά δεύτερη κωμωδία του στόν αύ
τό θίασο, πού θά παιχθμ στό θέατρο 
«Άλικης».

—Ή  πρώτη τής όπερέττας τοΰ κ. Χα- 
τζηαηοστόλου «Ή  καρδιά τοϋ πατέρα» 
θά δοθρ τήν μεταπροσεχή Τετάρτη.

—Εν τό ς  τής έρχομένης έθδομάδος 
θά δοθρ κοτά πάσαν πιθανότητα καί ή 
πρώτη τής ήθογραφικής όπερέττας τών 
κ. κ. Γιαννουκάκη καί Ριτσιάρδη στό 
θέατρο «Μοντιάλ».

—Οί παραστάσεις τοΰ έργου «Ταζιδι-

ώτης χωρίς άποσκευές» στό θέατρο Κο
τοπούλη θά συνεχισθοϋν ίσαμε καί τή 
Δευτέρα.

—Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη τό θέα
τρο θ’ άργήσρ λόγφ τών γενικών δο
κιμών τής «Ήλέκτρας» πού, δπως εΐνε 
γνωστή, θά δοθρ τήν έρχομένη Παρα
σκευή.

—Στόν έορταομό τών τριαντάχρονων 
τής θιοσαρχίας τής κ. Μαρίκας Κοτο
πούλη θά λάβουν μέρος καί ό έλληνι- 
σμός τής Αίγύπτου, Κύπρου καί Ρουμα
νίας, όπου έχει δώσει παραστάσεις ή 
κ. Κοτοπούλη.

—Πρός τοΰτο στά άνωτέρω κράτη θά 
δοθοΰν πανηγυρικές παραστάσεις πρός 
τιυήν τής κ. Κοτοπούλη κατά τό διά
στημά τοΰ έορτασμοϋ 3— Νοεμβρίου.

—Ό  Πρόεδρος τής Ένώσεως τώνΤάλ 
λων ήθοποιών κ. Μαρτινέλ: δι’ έπιστο- 
λής του πρός τήν κ. Κοτοπούλη έκφρά- 
ζει τήν ευγνωμοσύνη δλων τών Γάλ
λων ήθοποιών γιά τή συμβολή της, στήν 
άναγέννηση τοΰ Θεάτρου έν γένει καί 
τήν λύπη του γιατί λόγιρ τής κατα- 
στάσεως δέν Θά πραγμετοποιηθρ ή πε
ριοδεία +ης τάν έρχόμενρ Μάρτιο στό 
Παρίσι κ ’ έτσι δέν θά μπορέσουν νά 
τήν χειροκροτήσουν μαζί μέ τό παρι
σινό κοινό.

—Ό  κ. Σπ. Μελάς έντός τών ήμε
ρών παραδίδει στό θίασο τής κ. Κο
τοπούλη νέο θεοτρικό του έργο, κοι
νωνικής ύποθέσεως, που πιθανότατα θά 
φέρη τόν τίτλο «Φλόγες».

—Τό πανηγυρικό λεύκωμα πού θά 
έκδοθή μέ τήν εύκαιρία τοΰ έορτα- 
σμοΰ τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη πΐιθο· 
νώτατα θά κυκλοφορήσρ στις 15 τοΰ 
έρχόμενου μηνός, όπότε καί θά δοθρ 
ή πρώτη τής κωμωδίας τοϋ Όσκάρ Ού- 
άϊλδ «Γυναίκα χωρίς σημασία».

—Ό  θίασος Κουκούλη άνεχώρησε 
τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν διά τό ’Η
ράκλειον Κρήτης.

—Μάς γράφουν άπό τάς Πάτρας πώς 
ύπήρζαν θριαμβευτικές οί πρώτες πα
ραστάσεις τής κ. Ανδρεάδη στό έκεί 
Δημοτικό θέοτρο.

—Ή  πρεμιέρα τής περασμένης Δευ
τέρας είχε εΐσπραξιν 15 χιλ. δρχ. τό 
Σαββατοκύριακον 43 χιλ. δρχ. τή Δευ
τέρα μέ τήν «"Εντα  Γκαμπλέρ» 14 
χ·.\.

—Ό  θίασος τής κ. Ανδρεάδη θά πα
ραμείνη έκεί μέχρι τής 19ης προσε
χούς μηνός Νοεμβρίου.

—Τήν προσεχή έβδομάδα θ' άναχω- 
ρήσρ γιά τά Ιωάννινα ό θίασος τής 
Ήοΰς καί Μάριου Παλοιολόγου.

—Έπίσης στήν Κυπαρισσίαν ό θίασος 
τοϋ κ. θεμ. Χαντά.

Παρασημοφορία καλλι
τεχνών τοθ Β. θεάτρου
Τιμητικά διπλώματα τοϋ Ύπουργείου 

Πρωτευούσης
Τήν περασμένη Τρίτη στό Βα

σιλικό Θέατρο έπανελήφ&ηχε ή 
«Ήλέκτρα» τοΰ Σοφοκλέόυς. Τήν 
πρώτη παράσταση έτίμησε καί ή 
Α. Μ. ό Βαοιλεύς, ή A. Β. Υ. ό Δι
άδοχος καί ή A. Β. Υ. ή πριγκήπισ- 
σα Φρειδερίκη.

Μετά τό τέλος τής παραστάσε- 
ως προσεκλήι&ησαν είς τό ιδιαίτε
ρον διαμέρισμα τοΰ βασιλικού θε

ωρείου ή κ. Κατίνα Παζινοϋ, ή διζ. 
Ελένη  Παπαδάκη, oi κ.κ. Aiu. Βε
άκης, Δ. Ροντήρης, Άλ. Μινωτής, 
Κ. Κλώνης καί Α. Φωκάς. Έκεΐ ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς άφοΰ συνεχάρη 
τόν γενικόν διευθυντήν τοΰ Βασι
λικού Θεάτρου κ. Κ. Μπαστιάν γιά 
τήν λαμπρή έπιτυχία τής Κρατι- 
τικής μας σκηνής στό έξωτερικό 
άπένειμε τήν ύψηλήν του εύορέ- 
σκεια στή δίδα Ελένη  Παπαδάκη 
καί τήν κ. Κατίνα Παξινού.

Ό Ά να ξ  έν συνεχείρ ένεχεί- 
ρισε τά διάσημα τού Χρυσού Σταυ
ρού τού Γεωργίου Α ' στούς κ. κ. 
ΑΙμ. Βεάκην, Δ. Ροντήρην, καί Άλ. 
Μινωτήν, τοΰ δέ Άργυροΰ Σταυ
ρού τοΰ ίδίου τάγματος στούς κ.κ. 
Α. Φωκάν κα! Κ. Κλώνην.

Τό άνωτέρω γεγονός άνήγγειλε 
στό κοινόν άπά σκηνής ό διευθυν
τής τού προσωπικού τού Βασιλικού 
Θεάτρου κ. Μ. Λιδωρίκης.

Τήν έπόμενη παράσταση, δηλο- 
δή τήν περασμένη Τετάρτη ό δι
ευθυντής τού προσωπικού κ. Μ. 
Λιδωρίκης άνέγνωσε άπό σκηνής 
μίαν έπιστολήν τοΰ ύπουργοΰ διοι- 
κητοϋ Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά 
πρός τόν γενικόν διευθυντήν του 
Βασιλικού Θεάτρου κ. Κ. Μπαστιάν 
πού έλεγε δτι ή Διοίκησις Πρω

τευούσης άπένειμε τιμητικά δι
πλώματα στόν Γενικό Διευθυντή 
καί στούς πρωτεργάτας τής περι
οδείας τής Κρατικής μας σκηνής 
στό έξωτερικόν. πού ·μέ τόση έπι
τυχία στεφανωθήκανε.

Τά διπλώματα πολυτελέστατα 
καί καλλιτεχνικώτατα προσφερθή- 
κανε μέσα σέ δερμάτινη θήκη, εί
νε δέ φύλλα παπύρου έντός Βε
λούδινου λ^υκοϋιρρ1 βςτθυ^αΛ,άνου 
πλαισίου μέ ένα θαύμάσιοάσημέ- 
νιο κλάδο δάφνης.

Διπλώματα δοθήκανε στίς πρω
ταγωνίστριες τοΰ Βασιλικού Θεά
τρου κ. Κατίνα Παξινοΰ καί δίδα 
Ελένη  Παπαδάκη, τούς πρωταγω
νιστής κ. κ. Άλ. Μινωτή, καί Αιμί
λιο Βεάκη, τόν σκηνοθέτη κ Δ. 
Ροντήρη, τό σκηνογράφο κ. Κλ. 
Κλώνη καί τόν ένδυματολόγο κ. 
Α. Φωκά.

Ό πρός τόν γενικόν διευθυντήν 
κ. Κ. Μπαστιάν πάπυρος φιλοτε· 
χνημένος μ’ έξαιρετικήν καλαι
σθησίαν περιλαμβάνει τά έξής:

—̂ Έίς τό Βασιλικόν Θέατρον κα’ 
τόν έμπνευσμένον γενικόν διευ 
θυντήν αύτοΰ κ. Κ. Μπαστιάν, 
τούς συντελέσαντας ν' άναγάγουν 
είς περιωπήν τό νέον έλληνικόν 
θέατρον καί άναγνωριοθέντας καί 
πέραν τών όρίων τού έλληνικοΰ 
κράτους καί τούς άναθιώσαντας 
καίκαταστήσαντας κτήμα τού λαοΰ 
τήν άρχαίαν τραγωδίαν, ή Λιοίκη- 
σις Πρωτευούσης τιμώσα άπονέμει 
τό παρόν είς άναγνώρισ'.ν».

Οι διαλέξεις τοΰ 
προτύπου γρα
φείου διαδόσεως 
τού έλλ. βιβλίου

Trhv Τετάρτη τ’ άπόγεμα δόθηκε 
στήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία Λ πρώτη 
απ’ τις διαλέξεις πού όργανώνει τό 
πρότυπο γραφείο διαδόσεως τοΰ βιβλί
ου. Εΐνε άπό τά μέσα ποΰ θό έγκαινιά 
σρ τό γραφείο γιά νά κάνρ τό κοινό 
νά ένδιαφερθρ γιά τό λογοτεχνικό 
βιβλίο, νά τ’ άγαπήση και νά συντε- 
λέσρ στή πλατύτερη διάδοσή του.

Προλόγησε σύντομα ό κ. Πέτρος Χά 
ρης πού τόνισε πιότερο τήν άνάγκη 
τοΰ λογοτεχνικού βιβλίου, σ’ δλες τις 
τάξεις κα'ι σ’ δλους τούς καιρούς. Τήν 
άγαθή έπίδρασή της ή τέχνη μπορεί νά 
δείξρ τώρα τούς δύσκολους καιρούς 
πού περνάμε τπς πνευματικής κρίσπς

ά φ ο ρ - μ π ς  rod f  π ο λ έ μ ο υ .  * ·

Ό  κ. Καραγάτσης άπλώθηκε πιότερο 
στό ζήτημα. "Αρχισε άπό λίγο μακρυά, 
μέ εισαγωγή γιά τά διαδοχικά στάδια 
τής πνευματικότητας τών λαών, σχε
τικά μέ τό βιβλίο καί τό Θέαμα. Άνέ- 
φερε τις δυσκολίες στήν κυκλοφορία 
Kci στή διάδοση τοΰ βιβλίου, έξήτασε 
τό πράμα ύστερα έμπορικά και τέλος 
κηρύχτηκε μ’ ένθουσιασμό γιά τις και
νούργιες προσπάθειες πού γίνονται γιά 
ν ’ άγαπη9ρ τό βιβλίο καΐ νά προσεχτρ 
άπ’ τόν πολύ κόσμο. Ό  Διευθυντής τοϋ 
γραφείου κ. X. Χριστόπουλος έζήτασε 
τό πραγμα κι’ αύτός μέ τό νεανικό 
του ένθουσιασμό κι’ άνέφερε τις μελ
λοντικές ένέργειες τού γραφείου του.

Τ ’ άκροατήριο άπόδειζε πώς άκουσε 
j ’ ένδιαφέρον κι’ άγάπη τά λόγια γιά 
;ό φίλο του, τό βιβλίο, πού γιά χίλιους 
)υό λόγους έχει παραμεριστρ. Καΐ σά· 
/ά συμφώνησε μέ τούς όμιλητές πώς 
)ά συντελέσρ ώστε νά πετύχρ μέχρ· 
τέλους, αύτή ή τόσο καλή προσπάθεια 
τού τώρα φαίνεται νά μπήκε σέ δρόμο 
τραγματοποίησης

Μιά δλιβερή 
δίκη

Πώς διασύρεται 
τό γόητρο τού 
βεάτρου
Ενώπιον τοϋ Α ’ Τριμελοϋς Πλημ

μελειοδικείου έζεδικάοθηκε τήν περα
σμένη Τετάρτη ή μήνυσις τής ήθοποι- 
οΰ κ. Τούλας Δράκου έναντίον τής 
συναδέλφου της κ. Πάολας Νικολέσκο 
έζ άφορμής τής κλοπής μιάς τσάντας 

τής τελευταίος, Λ όποία καί περιείχε 
τά κοσμήματά της.

Τό έδώλιον τής κατηγορουμένης 
κατείχεν ή κ. Νικολέσκο, άσκήσασα ά- 
νακοπήν άποφάσεως κατά τοθ ίδιου 
Πλημμελειοδικείου, τό όποιον τήν εί
χε καταδικάσει έρήμην είς φυλάκισιν 
ένός μηνός έπί συκοφαντική Ουσφημή 
σει καί έζυβρίσει τής κ. Τούλας Δρά
κου.

Έζητάσθη ώς πρώτη μάρτυς ή μη- 
νύτρια κ. Τούλα Δράκου, ή όποία τρέ- 
μουσα άπό τήν ταραχήν, είπε τά έ 
ζής:

—Πέρυσι τόν Αύγουστον έργαζόμε- 
θα καί αί δύο είς τήν Θεσβ(ολονίκην 
μέ τόν θίασον τοϋ κ. Οικονόμου και 
έπαίζαμεν αΰτή ώς πριμαντόνα καί έ- 
γώ ώς σουμπρέ»τα καί μέ κατΛ^γε^εν 
άδικα ώς κλέφτρα καί μέ έκανε ρε- 
ζίλι.

’Επεμβαίνει ό συνήγορος τής κ. Νι- 
κολέσκο κ. Τσουκαλάς, ό όποιος λέ
γει δτι ή κατηγορουμένη υπέβαλε μή- 
νηοιν κατ’ άγνωστων άλλά δημιουρ- 
γεϊται θορυβώδες έπεισόδιον μεταζύ 
αύτοΰ, τοΰ συνηγόρου τής πολιτικής; 
άγωγής, τοϋ προέδρου καί τοΰ κ. εϊ- 
σαγγελέως. Λόγου γενομένου περί άν 
τεγκλήσεων μεταξύ κατηγορουμένης 
καί μηνυτρίας, έρχονται είς άντεγκλή- 
σεις οί συνήγοροί των. Τέλος τό έπει
σόδιον παύει καΐ ή κ. Δράκου συνε
χίζει τήν κατάθεσίν της.

—Ή  κλοπή τής τσάντας έγινε τ6ν 
Αύγουστον καί ή ύπόθεσις εΐχε πλέον 
λησμονηθή. Έγώ  μάλιστα είχα βάλει 
τά κοσμήματά μου ένέχυρο διά νά βο
ηθήσω οίκονομικώς τήν κ. Νικολέσκο, 
όταν αϋτη σέ κάποιο σκέτς πού έπαί- 
ζαμε μοϋ είπε ότι θά μέ κάψρ. ΜοΟ 
χρώσταγε 6.000 δραχμές καί γιά νά 
μέ έκδικηθρ τήν ήμέρα πού θά φεύγα
με μέ τό θίασο, μέ κατήγγειλε ότι έ- 
γώ έκλεψα άπό τό καμαρίνι τήν τσάν
τα της μέ τά κοσμήματα. "Ήλθε στό 
σπίτι μου μέ τόν πταισματοδίκη καί 
μέ χωροφύλακες, μοϋ άνθιζαν τίς βα
λίτσες μου χωρίς νά βροϋν τίποτε καί 
ϋστερα μέ έκουβάλησαν είς τό θέατρο 
δπου έμπρός είς δλο τό θίασο μοϋ ά
νθιζαν τά μπαούλα χωρίς πάλιν νά 
θρεθρ τίποτε. Ή  κατηγορουμένη δμως 
φώναζε δτι τήν έκλεψα έγώ καί μ· έ- 

. Kavet ρε^ίλι. Τότε τήν έδε|ρα^ Κα) ^  
στερα ή έπιτροπή άδειας, δή^εν γιά 
τό έπεισόδιον άλλά πράγματι έπε δή 
μέ ύπωπτεύθη ώς κλέφτρα μέ κατεδι- 
κασεν εις θμηνον άργίαν. ΟΙ έφπμε- 
ρίδες τής οεσσαλονίκης καί των Α
θηνών έβούϊζαν καί μετά μήνας πολ
λούς στήν Θεσσαλονίκη συνελήφθη έ 
νας κλέφτης καί εύρέθηκε ή τσάντα. 
Εΐχε μπή άπ’ έζω, άφοϋ έσπασε τό 
παράθυρο τοϋ καμαρινιού. Τοϋ βρή
καν καί τά κοσμήματα.

Καί ή κ. Δράκου κατέληζεν:
- ’Εγώ δμως τί έγινα ; "Ολοι μέ έ- 

θεώρησαν ώς κλέφτρα έζ αιτίας της. 
Δέν μποροΰσα νά σταθώ στό θέατρο.

Γ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝ ΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατά στίχον Δρχ. 5 
Διά θεατρικάς, κινηματογρα
φικός καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι.

Πάσα άπόδείξις είσπρ-άζε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τού Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοϋ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛΙΒΕΡ0Σ 
'Ερυμάνθου 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
—Έτελέσθησαν προχθές έν Λαυρίω 

οΐ άρραβώνες τής δίδος Κικής Μαυρέα, 
κόρης τοΰ δημοφιλούς καλλιτέχνου 
Κυριάκου Μαυρέα, μετά τοΰ κ. Ί .  Λι- 
δωρίκη.

Ό οδοντίατρος τοΰ Βασιλικοΰ θεά
τρου κ. Ά ντ . Διαμαντίδης μετώκησεν 
είς τήν όδόν Σοφοκλέους άριθ. 45 καΐ 
δέχεται έπισκέψεις 8 ‘/a—12 καΐ 4—6.

■ 1909 Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η  1939 1
Θ έ α τ ρ ο ν  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

=  ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜ ΙΟΥ 40

Π Α ΡΑ Σ Κ ΕΥ Η  3 Ν Ο ΕΜ ΒΡΙΟ Υ
9 μ. μ. άκριβώς

ΕΟ ΡΤ Α Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  30ΕΤΗ ΡΙΔ Ο Σ ΤΟΥ Θ ΙΑΣΟΥ 
Μ Α Ρ ΙΚ Α Σ  ΚΟΤΟΠΟΥΑΗ ΚΑ Ι

„ΠΡΩΤΗ„
της τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέους

«ΗΛΕΚΤΡΑ»
Ζ Ω Ν Ε Σ

.ΙΑ ΚΙΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ: ΚΑΛΤΣΕΣ έλαστικές, νέας παρα 
αβής έντελώς άδιόρατες, καί έπίδεομοι έλαστικοΐ Ideal
e i p i . a u  Κ λ π .
c ίο <οιλα Κρύσταλλο όμματοϋαλίων μάρκας REX pop.ctuel, 
=.ι\.̂  ιά άνώτερα δλων καί εις τιμάς άσυγκριτως εύθηνάς. 

είς τό ΦΟΤΟ - ΟΠΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ τοϋ

Φ »  Π. ΜΠΜΑΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ

TOTO-ΟΠΤΙΚΑ έν γένει, πάσης φύσεως, φωτογραφικοί μη- 
χαναί είς τιμάς εύκαιριας, films, κλπ., έμφανίσεις, έκτυπώσεις 
καί μεγεθύνσεις καλλιτεχνικαΐ. ΕΙδικός τεχνικός είναι είς τήν 
διάθεσίν σας διά πάσαν πληροφορίαν.

Μετάφρασις: 
Μουσική: 
Σκηνοθεσία :ί 
Σκηνογραφία . 

Ένδυμασίαι *

Α. Μ ΕΛΑ ΧΡΙΝ Ο Υ  
Α. ΕΥ Α ΓΓΕΑ Α Τ Ο Υ  
Κ Α ΡΟ Λ Ο Υ  ΚΟΥΝ

Ν. ΕΓΓΟΝΟ ΠΟ ΥΛΟΥ

Ή λ ε κ τ ρ α :
ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Θ ΕΑ ΤΡΟ Ν

ΑΛΙΚΗΣ
Πλ. Καρύτση

Κ Α Θ Ε Μ ΕΡΑ  
Η ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ  
Κ  Q Μ Q Δ I Α 

τοϋ κ. ΠΑΝ. Κ Α Γ ΙΑ

f, ΤΙΜΟΝΙ
ΣΤΟΝ

*Η «Μεγάλη 
στιγμή»

Ε Ι ;  ώ ρ α ία ν  ε χ δ β β ι ν  έ κ υ κ λ β ψ χ έ ρ η *  

σ ε  τ β  γ ν « α τ β τ χ τ ο ν  9 ε * τ ρ ι κ β ν  έρ· 

γ β ν  τ β ΰ  κ .  Ά λ έ κ β υ  Λ ι δ ω ρ ί κ η :  « Μ ε  

γ ά λ η  ο τ ι γ μ ή »  τ β  έ π β ίβ ν  ε ί χ ε  ί ι δ χ -  

χ δ ή  ά π β  ο κ η ν η ς  π,ρβ τ ι ν ω ν  έ τ ώ ν  

μ έ  έ ξ α ιρ ε τ ι ικ ή ν  έ ι τ ι τ υ χ ί κ ν .

Τ β ϋ  έ ρ γ β υ  π ρ β τ ά σ ο ε τ α ι ί>ς ηρέ>- 
λ β γ β ξ  έ ν α  χ α ρ τ ικ τ η ιρ ιο τ ικ & ν  σ η 

μ ε ίω μ α  τ β ΰ  ά ε ιμ ν ή α τ β υ  Φ ώ τ β υ  Π β-  

λ ί τ η ,  α ν α λ υ τ ι κ ό ν  τ η ς  « Μ ε γ ά λ η ;  

Σ τ ι γ μ ή ; »  κ α ί  τ ώ ν  ψ ι λ β λ ο γ ι κ ώ ν  

π ρ β δ έ σ ε ω ν  τ β Ο  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ;  τ η ; .

« Ή  Μ ε γ ά λ η  Σ τ ι γ μ ή »  ιχ Λ ίλ ε ϊτα ι  

ε ΐ ;  β λ α  τ ά  κ ε ν τ ρ ι κ ά  β ι& λ ιβ π ω λ ε ϊα .

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

ΣτΛν Κεφαλληνία -ίου ηΛγα νά παίζω 
μέ φώναζαν άπό τή γαλαρία κλεφτο- 
τοαντοϋ.

—Μήπως έδικαιολογοΟντο αί Οπδ- 
νοισΙ της, έστω καί άδικοι ;

—Ό χι. Τήν ώρα πού έγινεν ή κλο
πή Λταν τό φινάλε. Καί έγώ μέ δλο 
τάν θίαοο ήμουν μαζί της εις τήν 
σκηνή.

Έζετάζονται οί ήθοποιοί κ. κ. Τοουμ 
πρής καί Κουμαριώτης, έπιρρίπτοντες 
τήν ευθύνην εις τήν κ. Νικολέσκο. 'Ε 
ξετάζονται άκόμη ώς μάρτυρες Οπερα- 
σπίσεως ά κ. Κ. Μανιατάκης τενόρος 
καί πολιτικής άγωγής, ά κ. θ. Γα- 
ραντόπουλος τέως ήθοποιός καί Λ3η 
έμπορος, σύζυγος τής κ. Δράκου.

Άναγινώσκεται άκόμη έν μέοφ γε
λώτων ή μήνυσις, ή όποία λόγιρ κα- 
κής διατυπώσεως, γράφει ότι είσήλθεν 
εις τό δωμάτιον τής κ. Δράκου ό πται 
σματοδίκης ένφ αϋτη έκοιμάτο, μετά 
δύο χωροφυλάκων καί άλλων άνακρι- 
τικών ύπαλλήλων. Ή  κ. Δράκου έκοι- 
μότο φυσικά μόνη καί οΐ χωροφύλα
κες καί οί άνακριτικοί ύπάλληλοι άπε- 
τέλουν τήν συνοδείαν τοΰ κ. πταίσμα 

τοδίκου. j —— -C-Μ ΊΓηιηιΓ ~**“ ' ¥
Ή  κ. Νικολέσκο εις τήν άπολογίαν 

της εΐπεν ότι λυπεϊται δι’ αύτό πού έ- . 
γίνε δτι δέν είχε πρόθεσιν, δτι ύπέ- 
βαλε μήνυσιν κατ’ άγνώστων, δτι ά
πλώς άνέφερε μεταζύ τών έργαζομέ- 
νων είς τό θέατρον καί τήν κ. Δράκου 
καί δι’ αύτό ένηργήθη ή έρευνα.

Ό  είσαγγελεύς κ. Χουλιαράς όμι- 
λήοας κατηγόρησε τήν κ. Νικολέοκο 
διότι ένήργησεν έπέλασιν κατά τής κ. 
Δράκου καί κατέληζεν είπών δτι ή τι- 
μή τής κ. Δράκου κείται έκτάδην καί 
πρέπει νά άνορθωθρ.

Ήγόρευσαν καί οί συνήγοροι καί 
τό δικαστήριον μετά διασκέψεις έζέ- 
δωκε τήν 10 % νυκτερινήν τήν άπόφα
σίν του. Έκήρυζεν ένοχον τήν κ. Νικο- 
λέακο δχι δμως συκοφαντικής δυσφη- 
μίσεως, άλλ’ έζυβρίσεως τής κ. Δρά
κου. Ή  κ. Νικολέσκο κατεδικάσθη εις 
20ήμερον φυλάκισιν τήν όποίαν καί έ· 
ζηγόρασε πρός 50 δραχμάς τήν ήμέ- 
ραν. Έπίσης κατεδικάσθη νά πληρώ- 
σρ ώς άποζημίωοιν λάγψ ψυχικής ό- 
δύνης πρός τήν μηνύτριαν 200 δραχ
μάς.

Ή  κ. Νικολέσκο πληρώσασα 1.000
β ρ α χ μ ά ς  ά φ έ β η  < £ λ ε ν θ έ ρ α .  ** ♦

Ή χθεσινή σύσκε- 
ψις τΟν θεατρι

κών οργανώσεων
Χθές στάς 5 'Λ μ. μ. συνήλθαν στή 

Στέγη Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών 
κατόπιν προακλήσεως τού Γεν. Διευ- 
θυντοϋ Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών 
κ. Κ. Μπαστιά καί ύπό τήν προεδρίαν 
του τά Διοικητικά Συμβούλια τοϋ Σω
ματείου ’Ηθοποιών καί Τεχνιτών Θεά
τρου καθώς καί τοΰ Ταμείου ’Εργασίας 
καί Συντάζεων ήθοποιών καί τής Έ 
πιτροπής άδειας άοκήοεως τοϋ έπαγ- 
γέλματος τοϋ ήθοποιοΰ.

Σ ’ αύ·π*ι συνεζητήθησαν τά έζής ζη
τήματα: 1) Σύνταζις ήθοποιών. 2)
Ενιαία συμβόλαια έργασίας καί 3) 
Πρόνοια καί περίθαλψις ήθοποιών.

Λ ΣΑ ΙΞ Π Η Ρ

1909 -  1939 = 1909 -  1939

ΕΡΩΤΑ
Μιά έξαιρετική 
παράστασις 
τοΰ Θ ΙΑΣΟΥ

Μαρίκα

ΚΟΤΟ ΠΟΥΑΗ

ΗΑΕΚΤΡΑ
3 - 1 2

Ν Ο ΕΜ ΒΡΙΟ Υ

S3 Ε
Ξ  1909 -  1939 = 1909 -  1939
=  ιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Ο Β Α Σ Ι Λ Ι Α Σ  
ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο Γ-

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: κ. ΚΑΡΘΑΙΟΫ 

ΣΕΛΙΔΕΣ 165 δρχ. 50

Στά Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Α  
Β ΙΒΛ ΙΟ Π Ω ΛΕΙΑ

—  Μ Ο Ν Ο Ν

s s  ε ΐ ;  r i  ν έ β ν  κ β μ μ ω τ ή ρ ι β ν

1  H I  ΠΙΗΗ
τζζ ( Ά κ α δ π μ ί * ;  - Δ η μ β κ ρ ί τ β υ  1 )  
=  θά ε ϋ ρ η τ ε  τ ή ν  τ ελ ε ιβ τ έρ α ι>  
=  Π ε ρ μ α ν ά ν τ  κ α ί  σ τ έ γ ν ω μ α
a s  μ ι ;  ά ν  π λ ί έ ν τ ό ;  20 λ ε η τ β ν
=  μ έ  τ ά  ν έ α  μ η χ α ν ή μ α τ α  
SSS Τ Ρ Ο Π Ι Κ

{«ΜΗΤΡΙΟΙ ί. ίΟϊίΙΑΜΙΙΑΜ!
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 -  8 μ. μ. 
καί έπί ουνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 1

I !  M i l  Ρ Μ Ι !  ΚΑΙ Μ ΙΜ Ε ΙΤ Ο )
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΙΜΑΝ Η

Τό περίφημον έργον τοΰ Άνούϊγ «ΤΑ Ξ ΙΔ ΙΩ ΤΗ Σ  Χ Ω Ρ ΙΣ  Α Π Ο ΣΚΕΥΕΣ )) 
Θά παίζεται μέχρι τής Δευτέρας βράδυ 30 τρ. = = = = = = = = = = =

I

Σ Ι Ν Α  38
Έ ν α ρ ξ ι ;  τ ω ν  μ α δ η μ ά τ ω ν  ρ υ δ μ ι κ ή ;  γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ;  κ α ί  κ λ ζ α α ι-  

κ β ΰ  χ β ρ β ΰ  κ α δ ώ ;  κ α ι  c o u r s  Ιδ ια ιτ έ ρ ω ν  έ ρ α σ ι τ ε χ 1'  ι κ ώ ;  κ α ί  π α ιδ ι 
κ ώ ν  ε ΐ ;  τ ή ν  έ π ι τ ή ;  β ί β ΰ  £ ί ν α  ν έ α ν  ο χ β λ ή ν .

η



Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ· 

ψονται

m

W

C Α ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραφεία: 
Παπαρρηγοποΰλου 4 
Τηλέφωνο ν 21-774 

Τυπογραφεία :ι 
Πλ. 'Αγίων ’Αναργύρων

I f .......M ilt '

T o  μελόδραμα
ohv κοινωνική ζωή
Δύο άρθρα του κ. ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

Ή πρώτη μεγάλη σύνθεσι τής δίδος

ΡΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
γιά πιάνο και ορχήστρα
Μία συνομιλία της μέ τόν κ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ

Τβ έξώφυλλβ τβΰ άναμνηβτικβϋ τ  εΰχβυ; πβΰ 8ά κυκλοφβρή 3η μέ 
τήν εύκαιρία τβύ έβρτασμβΰ τών 3 0 χρέν«ν τήξ Μαρίκα; Κβτβπβύλη

οάν ©ιασ αρχίνα;

Η Αθήνα
πριν απο πενήντα χρονιά
ΤΟ Θ Ε Α Τ Ρ Ο .-  Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τ Η Σ .-  ΤΟ Π Α ΛΑ Τ Ι.-  ΟΙ 

Χ Ο ΡΟ Ι.-  Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΗ .-  ΟΙ Φ ΙΛ ΕΛ Λ Η Ν ΕΣ
’Από τό ένδιαφέρο παληό βιβλίο τοΰ Γάστον Ντεσάμ 
«Ή  'Ελλάδα τής σήμερον» βραβευμένο άπό τή Γαλ

λική ’Ακαδημία

ι
"Όταν σέ μιά πολιτισμένη κοινω

νία έμφανίζεται τό πρόβλημα τής 
άντ:καταστάσεως μιάς άγνώστου — 
άς ποΰμε καλύτερα μιάς άγνώστου 
οέ ευρύτερο κύκλο — μορφής τής 
τέχνης δι’ Ιδρύματος συντηρουμέ- 
νου μέ κρατικούς πόρους, έμφανί- 
ζεται άναγκαστικά καί τό έρώτημα, 
άν ή μορφή αύτή τής τέχνης, τό 
μελόδραμα οτή δική μας περίπτωσι
- έχει ά-κετή βιωσιμότητα γιά τήν 
έποχή μας καΐ φυσικά καί γιά τό 
μέλλον, έτσι ώστε νά άποτελέσρ 
άπόκτημα γιά όλο τό ’Έθνος. Τό 
έρώτημα αύτό είναι διπλής φύσε
ως: πνευματικής καί ύλικής. Καί ή 
ύλική πλευρά τοΰ ζητήματος βρί
σκεται σέ κάποια έζάρτησι άπό τήν 
πνευματική, έπειδή τά μεγάλα έ
ξοδα Ιδρύσεως καί συντηρήσεώς 
του δέν θά μποροΰσαν νά δικαιο
λογηθούν παρά μόνον άπό τό πνευ 
ματικό καί καλλιτεχνικό κέρδος 
τοΰ συνόλου. ΓΓ αύτό έπι τρέψτε 
μου νά σάς άναλύσω μέ λίγα λό
για τό μελόδραμα στις γενικώτε- 
ρές του μορφές.

Τό μελόδραμα είναι μιά μορφή 
τής τέχνης, άφάνταστα πολύπλο
κη, πολυσύνθετη καΐ μεγαλοπρε
πής, δπως μόνον άπό τήν μεγαλό
πνοη Άναγέννησι μποροΰσε νά 
προέλθη. "Ας σκεφθή κανείς μόνο 
δτ" τό θέατρο εύρύνθηκε κατά υιά 
διαστασι άκόμη: τήν τής μουσικής, 
ή ή μουσική κατά τήν τοΰ θεάτρου, 
δπως θέλει κανείς. Δύο άμετάβλη- 
τα καί περιωρισμένα σχήματα πλαι 
σιώνουν τό δλον χωρικώς καΐ χρο- 
νικώς: χωρικώς ή σκηνή, χρονικώς 
ή διάρκεια τής παραστάσεως. X’ 
αύτά μέσα κινείται χωρικώς τό παί
ξιμο καΐ χρονικώς ή μουσική καί ή 
έζέλιξις τής ύποθέσεως. Προστίθε
ται έπίσης πλοΰτος όπτικών καί ά- 
κουοτικών έντυπώσεων ύπό μορφήν 
φωτός, χιρώματος καί μουσικής, ό- 
φειλομένων στό σύνθετον ήχο τής 
όρχήστρας, συνδυασμένης μέ άν- 
θρώπινες φωνές. Στό κέντρον τοΰ 
όλου βρίσκεται δ ύποκρινόμενος 
άνθρωπος, ό όποιος ύπό τήν όδη- 
γία τρίτου γεννά αίσθήματα καΐ 
σκέψεις πού μολαταΰτα προέρχον
ται άπό τό βαθύτειρό του είναι. Αύ
τός πάλι πρέπει νά άντιδρά πρός 
δύο κατευθύνσεις, δηλ. πρός τό 
κοινόν καΐ πρός τούς συμπαΐκτας 
του. Φαίνεται, άλλά κατ’ ούσίαν, 
είναι. Παίζει κωμωδία, άλλά αίσθά- 
νεται κατά βάθος δσα λέγει καί πί
σω άπ’ όλα αύτά στέκεται ό Δημι
ουργός πού συχνά διακρίνεται στά 
πρόσωπα τσΰ μουσουργού καί τοΰ 
ποιητοΰ, οΐ όποιοι διά τής υεταζύ 
τους πνευματικής καί αισθηματικής 
άρμονίας, έμφυσοΰν τήν ψυχή στό 
"Ειογον.

ΤΙ μεγαλειώδης μορφή τής Τέχ
νης! Σ ’ αύτήν δοκιμάσθηκε νά συλ 
ληφθή ό κόσμος σά σέ μικρό κα
θρέφτη. Καΐ έτσι δικαιολογείται εύ
κολα τό δτι μέ τήν πολλαπλότητα 
τών δυνατοτήτων πού παρουσιάζει 
τό μελόδραμα, σχηματίσθηκαν καί 
πολυάριθμες, -  συνήθως άντίθετες
— κατευθύνσεις. Κυρίως δμως ύ- 
πήρζαν δύο σχολές πού υπερεί
χαν πότε ή μία, πότε ή άλλη. Ή 
μιά έτόνιζε μάλλον τήν καθαρά 
μουσική μορ«φή, παραμελώντας με
ρικώς τή δραματική έξέλιξι, ένώ ή 
άλλη ύπογράμμιζε περισσότερο τό 
δραματικό μέρος τής "Οπερας, θε
ωρώντας τή μουσική άπλώς μέσον 
δραματικής έκφράσεως καί δχι αύ- 
τοτελή παράγοντα. "Ηδη κατά τόν 
πρώτο αίώνα τής Ιστορίας τοΰ με
λοδράματος ύπήρχε όζεΐα ή άντί- 
θεσις αύτή: ’Από τή μιά μεριά ή 
Βενετσιάνικη σχολή μέ τόν κυριώ- 
τερό της άντιπρόσωπο Μοντεβέιο- 
ντη, μιά δραματική μεγαλοφυΐα, ώς 
τόν κορυφαίον τής κλασικής σχο
λής Γκλύκ. Καί άπό τήν άλλη ή 
Ναπολιτάνικη, πού δημιούργησε 
διά τής «όπερα μπούφα» ένα άντίρ 
ροπο πρός τήν «κομέντια ντετ’ άρ- 
τέ» τήν όποία μπορούμε νά άκο- 
λουθήσωμε μέχρι Μότζαρτ καΐ με
τά στήν ’Ιταλία, άνεζάρτητα πιά, 
μέχρι τοΰ Ροσσίνι τοϋ Μπελλίνι άν 
θέλωμε, καί μέχρι τοΰ νέου Βέρντι 
άκόμη. Φυσικά ή έξωτερική μορφή 
έχει ήδη άλλάξει πολύ, άλλά ή βα
σική ίδέα, ή τής έλευθέρας μουσι
κής είναι ή Ιδία. Άπό τόν Μότζαρτ 
ξεκινάει ή έθνική γερμανική σχο
λή, περνάει άπό τόν Βέμπερ καί 
τούς ρωμαντικούς γιά νά καταλή- 
ξρ στόν Βάγνερ, στόν όποιον δπως 
καί στό έργο τοΰ Νίτσε ί(ή άναγέν 
νησις τής άρχαίας τραγωδίας διά 
τοϋ πνεύματος τής μουσικής» συγ
κεντρώνεται δλο τό πνεΰμα τοΰ 
19ου αίώνος σά σέ έστία φακοΰ. 
01 «άρχιτραγ^υδισταΐ», ώς σύμβολο 
τής νέας πρός τά άνω τεινούσης έ
ποχής καΐ τοΰ έφευρετικοΰ πνεύμα 
τος, ό «Τριοτάνος», μέ τήν λίγο 
έκφυλισμένη ήμεροφοβία του κα! 
ό «Λόενγκρίν», ό καθαρά γερμανι
κός, ρωμαντο - χριστιανό - βαρβα- 
ρικός μύθος, είναι οί δυνατώτερες 
έκφράσεις τοΰ βαθυτέρου είναι τοΰ 
Βάγνερ καί γι’ αύτό καί τά σπου- 
δαιότερά του έργα. Ό Βάγνερ ό 
άνήσυχος, δ πολυπράγμων, ό ζών 
σέ κόσμο μυθικό καί οέ Ινδικά 6- 
νειρα γιά τήν ψυχή τοΰ σύμπαντος, 
ό ένθουσιώδης καΐ έπιπόλαιος έπη- 
ρέασε μέ τήν προσωπικότητά του, 
δ,τι δήποτε έργάζονταν καλλιτεχνι 
κά στήν έποχή του. Κανείς δέν 
μποροΰσε νά ξεφύγρ τά μάγια του 
καί άκόμη λιγώτερο οί έχθροί του, 
πού άλλοι ώχριοΰσαν μπροστά t c u  
καί άλλοι κέρδιζαν άπό τήν άντί- 
θεσί τους πρός αύτόν. Τό όνειρο 
του: νά δηυιουργήσρ ένα θεατρικό

συνολικό έργο τέχνης δέν πραγμα 
τοποιείται λόγω τής έξαιρετικής 
δραματικότητός του καί μόνον ή 
Ιδέα έξακολουθεΐ νά ύπάρχη μέχρι 
τής πραγματοποιήσεώς της άπό τόν 
Ριχάρδο Στράους, άφ’ ένός στήν 
«Ήλέκτρα» καΐ άφ’ έτέιρου στήν 
«Αριάδνη έν Νάξω». Ή  Γαλλική 
σχολή, οΙ ’Ιταλοί «Βερΐστ» άποτε- 
λοϋν μόνο άναγκαία γέφυρα πρός 
αύτά τά δύο έργα πού φέρνουν τή 
Δραματική τής " Οπερας σέ άπώγειο 
άλλά συγχρόνως καί σέ τέρμα. 
"Ο,τι έρχεται τώρα είναι άπλή έπο 
νάληψις ήδη λεχθέντων καί έτσι 
μένει άνοικτό τό μεγάλο έρώτημα: 
τΐ έρχεται τώρα; καΐ θά έλθη τίπο
τε πιά;

Γιά νά άπαντήσω εύσυνείδητα θά 
βασισθώ στή θεωρία τοΰ Λίμπουργ. 
Ό ’Ελβετός δραματικός πραγμα
τεύεται στόν έπίλογο τοΰ βιβλίου 
του «Πάθη τοΰ Ί. Σ. Μπάχ» τήν Ι

Ο κ. Ντΐνβ; Σ . Γιαννόπβυλο; 
Σκηνβ8έτη$ μελβίράματβ;. Αιπλω- 

ματβΟχβ; Κρατικής ’Όπερα;
Βιέννη;

στοιρία τής έξελίξεως τοΰ θεάτρου 
καΐ μαζύ του φυσικά καί τής "Οπε
ρας πού άποτελεΐ ύπό τήν πραγμα
τική της άρχαία μορφή τήν πεμ- 
μτουσίωσι τοΰ θεάτρου. Καταλήγει 
στό συμπέρασμα δτι τό θέατρο εί
ναι πάντα ό καθρέφτης μιάς κοσμο 
θεωρίας καΐ γι’ αύτό διακρίνει δύο 
μεγάλες μορφές τοΰ θεάτρου: τό 
άρχαΐο καΐ τό χριστιανικό. Τό πρώ
το όνσμάζει θέατρο μιας διαστάσε- 
ως, έπειδή κυριαρχεί σ’ αύτό ή έ- 
νότης. Άκριβώς δπως τά κλασικά 
άγάλΰατα έχουν μιά ήρεμία πού 

'δείχνρ 6τι δέν ύπάρχει ψυχικός ά
γων, έτσι καί τό δράμα έπηρεάζε- 
ται άπό μιά βασική Ιδέα, τήν τής 
έκ τών προτέρων καθωρισμένης 
μοίρας, στήν όποΐα δέν μπορεί νά 
άντιτασθρ κανείς. Έπίσης καί ή δι- 
άταξις τοΰ θεάτρου ύπογραμμίζει 
τήν ένότητα μεταζύ θεάματος καΐ 
κοινοΰ. Εντελώς άλλιώτικα δηλ. ά
πό τήν χριστιανική κοσμοθεωρία 
πού χαρακτηρίζει ό Λίμπουργ ώς 
δύο διαστάσεων. Έδώ ζωτικόν νεΰ 
ρον είναι ή έντασις μεταζύ δύο πό 
λων: τό Καλό καΐ τό Κακό, ό Θεός 
καί ό Διάβολος, ό Ούρανός καΐ ή 
Κόλασις, ή Λογική καΐ τό Συναισθη 
ματικόν, δλη ή ζωή είναι άγών με
ταξύ τών δύο αύτών άντιρρόπων 
δυνάμεων. Ό Δυασμός αύτός κα
θρεφτίζεται καθαρά στά καλλιτεχ
νήματα τής Χριστιανής μας άπο- 
χής: π. χ. τά γοτθικά γλυπτικά έρ
γα προδίδουν σαφώς τόν έσωτερι- 
κό ψυχικό άγώνα άντίθετα πρός τό 
έξωτερικό τους. 01 Χριστιανικές 
έκκλησίες, άντίθετα μέ τούς άρ
χαίους ναούς, άφίνουν νά μπαίνρ 
φώς στό σκοτεινό έσωτερικό τους 
κατά τήν διάρκειατής ήμέρας καί 
μετά φωτίζουν μέ τά φώτα τοΰ έ- 
σωτερικοΰ τους τή σκοτεινή νύκτα. 
Τό θέατρο τής έποχής αύτής χωρί
ζει φανερά τό κοινό άπό τό δρά
μα. Καί αύτό δέν έζελίσσεται πιά 
διά μ ι άς  θείας θουλήοεως, άλλά 
μόνο του διά τοΰ άγώνος μεταζύ 
δύο άγτιθέτων δυνάμεων. Έξέχον- 
τα σημεία τοΰ θεάτρου αύτοϋ ήταν 
τά «Πάθη» τοΰ Μπάχ,ό «Φάουστ» τοΰ 
Γκαΐτε (Φάουστ - Μεφιστοφελής, ό 
Δυασμός) καί σταθμούς άποτελοΰν 
τά δύο έργα τοΰ Στράους πού ά- 
νέφερβ πιό πάνω. Άλλά έδώ διά 
τής έζαντλήσεως τών δυνατοτήτων 
τοΰ Χριστιανικού δράματος (έννοώ 
φυσικά τήν βασική Ιδέα ώς καθρέ
φτην τής ζωής καΐ δχι τό θέυα έ
νός έργου) μάς παρουσιάζεται ή
δη τό σημεΐον άπό δπου διαβλέπο
με μιά ύψηλότερη βαθμίδα έξελί
ξεως τοΰ θεάτρου.

ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό δεύτερο καί 
τελευταίο άρθρο.
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Έ ν α  βροχερό άπόγεμα τΐ άλλο μπο 
ρεί νά δώσρ παρά θλιβερές σκέψεις. 
Κι' δμως έκεΐνο τώ άπόγεμα, είχα τή 
μεγάλη χαρά ν ' άκούω τή Ρένα Κυοι- 
ακοΰ, νά μιλάρ μέ τό παιδί της, πιάνο.

ΤΙ έπαιζε [ Μπετόβεν, Σοπέν, μον
τέρνους συνθέτες, δικά της κομμάτια. 
Εΐνε κάτι ν ’ άκοϋς μόνο σύ, ένα θλι
βερό ήσυχο άπόγεμα, μελωδίες τιτά
νων, πονεμένων, σημερινών ανήσυχαν 
συνθέτων, παιγμένες άπό χέρια σάν 
τήο Ρένας κα! άπό άνθρωπο μέ τό δι
κό της μεγάλο καλλι ;·ί:χνικό κόομο. 
Μοιάζεις μεγάλος ή κολλίτερα, αίσθά 
νποαι πολύ μικρός.

Είχα καιρό ν ' άκχυοω τή Ρέ,/α, νά 
μιλάρ μ’ άνθρώπινη γλώσσα. Κι’ όχι 
μέ θείκιά. Νά μιλάρ γιά τούς θεούς' 
της, -ή πίστη της, τγ< Μουσική. Είχε τε
λειώσει πρίν λίγη ώρα τίς «cloches» 
της, και κάτι «ΠοελΟ/τ». "Ας άρ* σου- 
με λοιπόν άπ’ ούτήν.

—Τί φτιάχνεις Ρένα, τιίρα ; Γράφεις 
τίΓοτα ;

—ΝαΙ.
Μονο/ εκτη άπάντττι.

—Δηλαδή τί ;
—Σχεδιάζω ή άφοϋ έπιμένεις έχω 

γράψει τό πρώτο καΐ τόδεύτερο μέ 
ρος ένός κοντσέρτου γιά πιάνο κΓ 
όρχήστρα. Σχεδιασμένο εΐνε δλο. 
Μόνο τό τελευταίο μέρος θέλει 
δούλεμα.

—Εΐνε νοαμμένο οέ μοντέρνα φίρ 
μα ;

—Εξωτερικά δχι. Γιατί τδχα χω
ρίσει σέ τρία μέρη τό πρώτο, 
«allegro», τό δεύτερο «Adante» καΐ 
τό τρίτο «Presto». Η ' « u

Δέν ύπακούει δμως στήν ννω- 
στή φόρμα τοΰ Κοντσέρτου.

—Είσαι εύχοριστημένη ;
— Θά σοΰ άπαντήσω μέ τις γνώ

μες τοΰ Μπυσσέ καΐ τοΰ Ραμπώ 
πού δταν τ’ άκουσαν σχεδιασμένο 
στό Παρίσι τούς άρεσε πολύ.

—Γράφεις τίποτ’ άλλο ;
—Κάτι τραγούδια έχω σχεδια

σμένα άπάνω σέ ποιήματα τοΰ 
Ρίλκε.

—Βρίσκεις πώς ή μοντέρνα μουσ κή 
έχει γίνει άντιληπτή, ή καλλίτερα ά- 
γαπηθήκανε οΙ σκέψεις, οί άνήσυχες 
μερικές φορές, σέ βάρβαρες φόρμες ή 
ρυθμούς γραμμένες, τών σημερινών 
ξένων καί δικών μας συνθετών i

—Στό έξωτερικό... ναί. ’Ιδιαίτερα 
στή Γαλλία. Καΐ στήν Αμερική δέν 
λέω, άλλά έκεί λατρεύεται μιά μου 
σική όλότελα 6άρ·βαρη, πού γιά τήν 
γνώμη μου δέν έχει καμμιά προο
πτική. Ένφ  συνθέσεις τοΰ με
γάλου μέσα στούς μεγάλους 
Ραβέλ, κλασσικοποιηθήκανε — 
άν έπιτρέπεται ή λέξη. Μπή
καν πλάϊ στούς άλλους. Θά ζή- 
σουν. Φύγαμε δμως άπό τήν κου
βέντα μας. Μέ ρώταγες γενικά άν 
ή μοντέρνα μουσική μπήκε στό πε
τσί τοΰ άκροατή. Ά ν  τόν συγκίνη- 
σε. Ή  μοστέρνα μουσική έπειδή ά
κόμη είναι σύγχρονη καΐ δέν μπο
ρεί νά κατανοηθεΐ άπό τό σημερι
νό Κοινό. Πράγμα πού θά συμθεί

Δίνουμε σήμερα τό τρίτο μέρος τής 
συνομιλίας μας μέ τόν κ. Μελά. Σχετί
ζεται μέ τή σημερινή μας πνευματική 
πραγματικότητα. "Ομως οί πολλές ά- 
σχολίες τοϋ κ. Μελά δέν μάς έδωσαν 
τόν καιρό ν ' άσχοληθοϋμε κάπως πλα
τύτερα δπως θ’ άζιζε, γιά ενα τόσο σο 
βαρό ζήτημα. 'Ελπίζουμε όμως πώς μέ
σα άπό τήν συμπυκνωμένη συζήτηση 
βγαίνουν καθαρά τά κύρια γνωρίσματα 
τής έποχής μας. Ή  τάση γιά τή δια
φυγή άπό τά καλούπια τής ήθογραφίας, 
ή δημιουργία μιας κομεντί ποϋ νά δίνη 
ζωντανά τις λεπτότερες πτυχές τής 
κοινωνικής μας ζωής ή καλλιέργεια μ’ 
άλλο λόγια τοϋ πεζοΰ λόγου εΐνε τό 
χρώμα τής έποχής μας. Άλλά  άς υ
ποβάλλουμε μέ τή σειρά τους τά έρω- 
τήματα.

— Ή σημερινή πνευματική γενηά 
έχει δώσει έργα βιώσιμα ;

—Βεβαιότατα. Κυρίως στό μυθι
στόρημα, γενικώτερα στόν πεζό 
λόγο. Κυττάξτε τόν Καραγάταη, 
τόν Θεοτοκά, τόν Πετσάλη,τόν Τερ 
ζάκη, τόν Βενέζη, τόν Κόντογλου. 
Εΐνε λίγοι ; Καΐ κοντά στήν ποσό
τητα θά δήτε καΐ τήν ποιότητα. "Ο
λα τά είδη τοΰ μυθιστορήματος δο
κιμάζονται, άπό τό «μυθιστόρημα— 
ποτάμι» ώς τή νουβέλα καί άπό τό 
Ιστορικό μυθιστόρημα ώς τό έπί- 
καιρο. Άγώνας δυνατός νά βγά
λουν αύτό τό είδος άπό τήν ,ια- 
λαιά καθυστερημένη μορφή τής ή- 
θογραφίας καί νά τό μπάοουν στήν 
περιοχή τοϋ άνθρώπινου καί τοΰ 
άπόλυτου. Ή Ακαδημία μάλιστα 
είχε τήν εύκαιρία νά βραβεύσρ μιά

μετά άπό 20 χρόνια. Αύτό άλλως 
τε είναι καί Ιστορικά άποδειγμένο.

—'Εσένα, σάν άπλή άκροάτρια, σέ 
συγκινεϊ ;

—’Όχι μόνο μέ συγκινεϊ, άλλά κι’ 
αύτή εΐνε ή γλώσσα μου. Μ’ αύτήν

Ή  δις Ρένα Κυριακβδ

μιλάω. Μ' αύτήν σκέφτουμαι. Σάν 
συνθέτρια.

—Ά ν  ό Θεός ήθελε νά σοΟ πίρρ 
ένα άπό τά δυό δώρα πού σοϋχει χα
ρίσει — τό συνθετικό καί τό έρμηνευτι- 
κό — καί σέ ρώταγε πρίν : «ΤΙ δίνεις 
πίσω γιατί σέ βλέπω πολύ εύτυχισμένη, 
πολύ γιομάτη* άή#^ ώραίοίίς κόσμους», 
τί θάδινες σύ ;

—Τίποτα I "Η, στήν άνάγκη θά 
γύριζα πίσω καΐ τά δυό. ΑΙστάνομαι 
δτι τδνα δέν έμποδίζει τ’ άλλο. Τό 
βοηθάει μάλιστα...

—Στίς συνθέσεις σου, παρατήρησα 
ώς τά τώρα δτι ύπάρχουν τόσες καί 
τόσες σκέψεις σου, μά καθάριες έλ
ληνικές, χρωματισμένες άπό μοτίβα 
δικά μας ή τραγούδια μας, δέν  είδα. 
Ποιός ό λόγος ;

—"Εχω νά πώ τόσα δικά μου. ΚΓ 
έτσι καταλαβαίνω τόν συνθέτη. Νά 
διηγηθρ πρώτα τά δικά του, μικρά 
ή μεγάλα, άδιάφοιρο, κΓ άμα αϊ- 
οτανθρ συγκίνησι (γιατί σύνθεση 
θά πρ άνάγκη, συγκίνησι) νά μιλή- 
σρ καί μέ τής χώρας του τή γλώσ
σα — άν έπιτρέπεται νά λέγεται 
κάτι τέτοιο — άφοΰ ή μουσική εΐνε 
διεθνής γλώσσα. Μά έτσι στά καλά 
καθούμενα, γιά νά Θελήσρς ν ’ άπο

άπ’ αύτές τΙς προσπάθειες στό ποό 
σωπο τοΰ κ. Θεοτοκά. Επιτυχημέ
νες ή άποτυχημένες μεγάλες ή μέ 
τριες άνοίγουν διάπλατα τό δρόμο 
γιά μιά καινούργια παραγωγή. Ή 
συγκομιδή δέν εινε κι’ δλας μι
κρή άλλά προμηνύεται άκόμη πιό 
άφθονη στό μέλλον γιατί τά ση
μερινά έργα λιπαίνουν γερά τό 
έδαφος. 'Έτσι φαίνεται, δτι ή έπο
χή αύτή πρόκειται νά είνε έποχή 
τοΰ πεζοϋ λόγου, ένώ ή περασμέ- 
νη γενεά δίνει δλο τό βάρος της 
στή λυρική ποίηση. Δέ θέλω νά 
πώ μ' αύτό πώς καί ή σημερινή γε
νεά δέν έχει ποιητές. Άλλά τό 
κύριο γνώρισμά της δέν εΐνε ό 
λυρισμός. Πρέπει άκόμα νά ση
μειώσω τήν έξαιρετική — καί Ισως 
ύπερβολική - καλλιέργεια τής κρι 
τικής ή όποΐα μάς έδωσε τύπους 
νέων άξιολόγων κριτικών δπως ό 
Καραντώνης καΐ άλλοι.

—Καΐ τό θέατρο κ. Μελά ;
—Έδώ οΐ προσπάθειες εΐνε άρ

κετά Ικανοποιητικές. Τό θέατρο 
τοΰ πεζοϋ λόγου έγνώρισε τά τε
λευταία χρόνια, χάρις σ’ αύτές 
περίοδο άκμής άξιοσημείωτη. Τό 
θέατρο τέχνης, ή έλευθέρα οκηνη 
καί τά σημερινά κρατικά θέατρα 
τοΰ πεζοϋ λόγου σημειώνουν με
γάλους σταθμούς στήν Ιστορία τοΰ 
νεο-έλληνικοϋ θεάτρου. Κοντά 
στίς εκτελέσεις τών μεγάλων κλασ 
οικίαν έργων έμπήκε στήν Ελλάδα

δεξρς δτι είσαι Έλληνας, ν ’ άρπά 
ζεις μελωδίες καΐ μετά μέ νόμους 
πού μαθήτεψες σέ σχολειά φοΰγ- 
γες καί κοντραπούντο, νά γράφρς 
μουσική, αύτό, δχι, δέν τό καταλα
βαίνω. Σύνθεσι δέν θά πρ παραγ
γελία.

—Τήν έγχώρια μουσική μας παραγω
γή πώς τή βρίσκεις ;

—Δυστυχώς δέν έχω άκούοει 
πολλά πράμματα. "Ελειπα στό έξω 
τερικό. Καΐ άπό τότες πού έγκα- 
ταστάθηκα μόνιμα στήν Ελλάδα τα 
ζδευα πάντα γιά τρείς-τέσσαρες 
μήνες τό χειμώνα στό έξωτερικό. 
"Ετσι στίς συμφωνικές συναυλίες 
λιγοστές φορές φτάααν στ’ αύπά 
μου ήχοι έλληνικοΙ. Δέν παίζονται 
οΙ "Ελληνες συνθέτες στήν Ελλά
δα. Γιά δλα τοΰτα δέν μπορώ νά 
έχω γνώμη.

-»Ποϋ θάθελες νά πρωτοπαιχτή τό 
δικό σου κοντσέρτο ;

—Μά δέ μοϋ λές συνέντευζι μου 
παίρνεις ;

—Ποιός ζέρει δν  δέν γίνρ κι’ αύτό ;
—Τότε δέν άπαντάω σ’ αύτή τήν 

έρώτησι.
— "Αρα προτιμάς τό έξωτερικό. Εύ- 

χαριοτώ. Άπό τά δυό ταξίδια σου οτή 
Σερβία καί οτήν Ούγγαρία τΐ έντυπώ- 
σεις έχεις γιά τό κοινά άπό μουσικής 
πλευράς ;

—Στήν Ούγγαρία δέν μοϋκανε 
καμμιά έντύπωσι, ή μεγάλη άγάπη, 
τό κριτικό μουσικό πνεΰμα πού 
διακρίνει τούς άκροατές, γιατί ύ- 
πάρχει μιά μουσική παράδοσι αΐώ- 
νων. Άλλά τό κοινό τής Σερβίας 
είναι πολύ μορφωμένο Καί οΐ μούσι 
κοί της ; Περίφημοι. "Εχουν καί 
μια συμφωνική ορχήστρα, πολύ 
καλή.

—Πιστεύω νά κατάλαβες δτι είσαι 
στό έδώλιο τοϋ κατηγορουμένου. Αύ
τά π’ άκούω, παρά τΙς χαρές πού μάς 
δίνουν οΐ συνθέσεις σου καί τά παίξι
μο στό πιάνο, δ έν  μπορεί κανείς νά 
τίς έκψράσρ μέ κανένα άλλο τρόπο 
παρά μέ μουσική — πράγμα δύσκολο — 
θά τά γράψω.

—Συνέντευζι λοιπόν ; Δέν μι
λάω άλλο.
—Κ Γ  αύτά πού είπες μοΰ φτάνουν. 

Άλλά  κάτι άκόμη γιά νά τελειώνου
με : Γιά τό μελόδραμα.

-Τό μελόδραμα...
—Ναί, πώς τό βλέπεις ; Σάν ένα μου

σικό είδος πού θά ζήσρ ; θά έξσκο- 
λουθοΟν άκόμα νά ζητοΰν τήν άγάπη, 
άλλά καί νά βρίζουν ν ’ άπειλοϋν καί 
νά λένε  άνοιξε τήν πόρτα τραγουδι
στά ;

Ή μοντέρνα μουσική «descene» 
τείνει περισσότερο στό μπαλέττο 
παρά στήν δπερα. Παράδειγμα ό 
Στραβίνσκυ καΐ ό Ραβέλ.

Σ έ  λίγο έσβυσε καί πέθανε Α μπό- 
ρα άπόξω καί Λ συζήτηση έσβυσε κΓ 
έμειναν στό νοΰ μου δλα τοΰτα, πού 
χωρίς άρχή καί τέλος, σάν ξέσπασμα 
κουβέντας, σάν μπόρα, εΙπώθηκαν άπό 
τή Ρένα  Κυριάκου.

καΐ τό πιό μοντέρνο δραματολόγιο 
ποϋφερε τήν άναγκαοτική άνανέ- 
ωση σ’ δλη τήν τεχνική καΐ στήν 
ήθοποιΙα.ΟΙ παλαιότεροι ήθοποιοΐμέ 
έπ! κεφαλής τή Μαρίκα καί τόν Βε- 
άκη έκαμαν άποφασιστικά βήματα 
πρός τά έμπρός, όλοκλήρωσαν 
τήν τέχνη τους. Καΐ σύγχρονα φά
νηκαν καινούργια μεγάλα ταλέντα 
δπως ή κ. Παξινοΰ, ή κ. Παπαδά- 
κη, ό κ. Μινωτής καΐ τόσοι άλλοι, 
πού τιμοΰν τό νεοελληνικό θέατρο. 
Καΐ άπό τό άλλο μέρος ή νεοελλη 
νική σκηνή χάρις στίς προσπάθει
ες αύτές, άναγκάστηκε νά ύποτα- 
χθρ στήν πειθαρχία σκηνοθετών. 
Κανένα σοβαρά θέατρο σήμερα 
δέν μπορεί νά δουλέψρ χωρίς σκη 
νοθέτη. "Ετσι έξασφαλίστηκε τό 
όργανωμένο δραματικό θέαμα σύμ 
φωνα μέ καλλιτεχνικές άντιλήψεις 
πού μπορεί, έδώ καί κεΐ, νά εΐνε 
συζητήσιμες, άλλά παρουσιάζουν 
μιά συγκρότηση καί μιά ένότητα. 
Τά ζητήματα τοϋ διακόσμου, τοθ 
Φωτισμού καί τοΰ ρούχου μελετήθη 
καν έπίσης άρκετά. ‘ Ετσι μοιρ·φώ- 
θηκε καί συγχρονίστηκε άπόλυτα 
ώστε νά μπορρ νά κάνρ θριαμβευ
τικές περιοδείες οτήν Εύρώπη σάν 
τήν τελευταία τοϋ Βασιλικοΰ τό 
δργανο τής δραματικής τέχνης 
στήν Ελλάδα.

—Καΐ γιά τά έργα τί λέτε κ. 
Μελά ;

—Σ' αύτό τό διάστημα είδαμε, δ- 
(Συνέχεια ,οτήν 6η σελίδα)

δον
01 πλούσιοι πειράχθηκαν άπό τόν 

περίεργο αύτό έξοστρακισμό άλλά 
δέν έχασαν τό θάρρος των. Σκέ- 
ψθηκαν δτι ό μόνος τρόπος νά έ- 
ξευμενίσουν τούς παληούς Αθη
ναίους ήσαν νά τούς προσφέρουν 
πολυτελή γεύματα καΐ χορούς. Ε 
πίπλωσαν τά μέγαρά τους καί πα
ρέθεσαν πλουσιοπάροχο σουπέ μέ 
χαβιάρι καί κυνήγια καί τά καλλί
τερα, κρασιά τοΰ Μο^ςαθώνος καί 
τής Δεκελείας. Πήγαν ο! πρώτοι 
προσκεκλημένοι, ζήλεψαν οΐ άλ
λοι καΐ έτσι οΙ δυό άντίπαλοι συνε- 
Φίλιώθησαν χορεύοντας καί σουπά- 
ροντας.

ΟΙ Έλληνες εΐνε ένας λαός χο
ρευτών. 01 κοσμικοί Αθηναίοι άφη- 
καν τή φουστανέλλα γιά τό φράκο 
καΐ έπαυσαν νά χορεύουν — τουλά
χιστον μπροστά στούς ξένους - 
τόν έθνικό συρτό χορό πού έχει τό 
ρυθμό τών άρχαίων Ελλήνων — καΐ 
τό λαϊκό μπάλλο, τό Θριαμβευτικό 
χορό τών Καλαματιανών.

Ή  Νέ Ελλάς υΐοθέτπσε τις καν- 
τρίλλιες καΐ τό βάλς πού τόν όνο- 
μάζουν στρόβιλον. Κάθε νεαρός 
'Αθηναίος πρέπει νά φροντίσρ γιά 
δυό πράγματα, γιά ένα καλό φρά
κο καΐ μία έγγραφή, στό χοροδιδά
σκαλο.

Τριγύρω στήν όδό Σόλωνος ύ
πάρχουν τρία-τέσσερα χοροδιδα
σκαλεία, πού οΐ νεαροί θεμιστοπό
λοι τοΰ Άρείου Πάγου μαθαίνουν 
τΙς φιγοϋρες τής καδρίλλιας ένψ 
ό χοροδιδάσκαλος έκφωνεΐ τά προ 
στάγματα στή γλώσσα τοΰ Μολιέ
ρου καί ξελαρυγγίζεται μέ τά 
«Μπαλανσέ βό ντάμ» καΐ «Άν άβάν 
τούς».

01 τραπεζΐται τής όδοΰ Σταδίου 
πού συχνά ταζειδεύουν στό Παρί
σι, άναγράφουν τά ήθη καί έθιμο 
τών παρισινών χορών. Προσκαλοΰν 
εύκολα δλους τούς παρεπιδημοΰν- 
τας ξένους, τούς μηχανικούς, τούς 
άζιωματικούς τών ξένων πλοίων 
πού βρίσκονται στόν Πειραιά, τούς 
καθηγητάς τών ξένων σχολών, φυ
σικά οΐ διπλωμάται εΐνε καλεσμένοι 
πφότοι-πρώτοι. Έξαίρεσι κάνουν 
μονάχα γιά τούς καθηγητάς τής 
Γερμανικής Σχολής πού τούς βρί
σκουν άπολίτιβπους καΐ δχι κομ
ψούς.

Ή  Αθηναϊκή κοινωνία άποτελεϊ- 
ται κυρίως άπό τά μέλη τοΰ διπλω
ματικού σώματος δλων τών χωρών. 
Τό διπλωματικόν σώμα έξασκεΐ μί
αν περίεργον γοητείαν στόν έλλη
νικόν λαόν, γοητείαν τήν όποίαν 
εΰκολον εΐνε νά έξηγήσρ κανείς: 
Πρώτον οΐ Έλληνες φαντάζονται 
δτι γιά νά έπιτύχρ κανείς σ’ αύτό 
τό στάδιον πρέπει νά εΐνε άναπο- 
φεύκτως «πονηρός». Δέν θά ήσαν
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άληθινοί άπόγονοι τού Όδυσσέως 
άν δέν έτρεφαν μεγάλο σεβασμό 
γιά τούς άνθρώπους πού ξέρουν 
φυσικά νά λένε μελίρυτα λόγια 
καί μέ διαφόρους έλιγμούς οτή κου 
βέντα τους μποροΰν νά ξεγελά
σουν τόν άλλο. "Επειτα, νομίζουν 
δτι τά έθνη διαλέγουν τούς διπλω 
μάτες μεταξύ τών ύπηκόων των πού 
εΐνε οΐ πιό πλούσιοι, οΙ πιό έξυ
πνοι, τέλος πάντων άπό τούς πρίγ 
κηπας τού λαοΰ.

ΓΓ αύτό τό μυστικό δνειρο τών 
κοριτσιών τής Αθήνας εΐνε νά παν 
τρευθοϋν ένα ξένο διπλωμάτη. "Ε 
να διπλωμάτη πού φορεΐ χρυσή στο 
λή καΐ τρικαντό. Εΐνε τό δνειρό 
τους νά συνδέσουν τή ζωή τους μέ 
τόν άνθρωπο πού θά τούς δώσρ με
γαλεία πού θά τούς ταξιδέψρ μέσλΙ 
πιν—κάρ και μέ ύπερωκεάνεια, πού 
θά τΙς παίρνει κάθε βράδυ σέ χο
ρούς Πού θά χορεύουν άτέλειωτα 
κοτιγιόν καί τέλος πάντων πού θά 
τούς παρουσιάσρ σέ ξένα παλάτια 
καΐ θά ύποκλίνωνται μπροστά σέ 
βασιληάδες καί σέ βασίλισσες.

Πολλές Άθηναιοποΰλες σπανίας 
καλλονής έπραγματοποίησαν αύτά 
τό δνειρο μιάς χειμερινής νύχτας.

Γνώρισα πρέσβεις καί έπιτετραυ 
μένους, ψυχρούς καί άλύγιστους, 
πού συγκινήθηκαν άπό τά λιγερά 
σώματα καί τά μαϋρα πύρινα μάτια 
τής Αθηναίας. Δέν εΐνε σπάνιο νά 
συναντήσρ κανείς στίς εύρωπαϊκές 
αύλές κορίτσια τών άρματωλών πού 
έγιναν αύστριακές βαρωνέσαες, 
πριγκήπισσες πολωναίοες ή 'Ισπα
νίδες μαρκησίες.

Έ ν  ηάσρ περιπτώσει ή ώμορφιά 
τους, ώμορφιά λίγο άγρια, ή χάρις 
των εΐνε άξια τής φήμης τής καλ
λονής τών άρχαίων Έλληνίδων καί 
εΐνε εύκολο νά καταλάθρ κανείς 
δτι ξετρέλλαναν τόσους ξένους 
πού έμειναν στάς Αθήνας. Ή Έλ- 
ληνίδες έχουν μιά γλυκειά ώμορ
φιά πού δέν τήν βρίσκει κανείς στά 
άλλα μέρη τής Ανατολής. 01 Ρου 
μανίδες εΐνε μεγαλοπρεπείς, άλ
λά τά θαυμάσια μάτια τους έχουν 
ένα βλέμμα μάλλον ψυχρό, καί εΐ
νε μονοκόμματες. Τά κορίτσια τής 
Σμύρνης πού ή ώμορφιά τους εΐνε 
άνατολίτικη, βάφουν πολύ τά μάτια 
τους, καί έπειδή συνηθίζουν νά ξα- 
πλώνωνται ώρες όλόκληρες στά χα 
μάμ, έχουν βαρειά σώματα πού θυ
μίζουν χαρέμι.

Τά κομψά κορίτσια πού βλέπει 
κανείς τό άπόγευμα στό μεγάλο 
δρόμο τής Κωνσταντινουπόλεως, 
σφιγμένα στούς κορσέδες τους, 
βαμμένες καί μέ άφθονη μπριγιαν
τίνη στά μαλλιά τους, εΐνε δυστυ
χώς κορίτσια πού οί φυλές εΐνε άνά 
μικτές, καί δείχνουν δλα τά ση
μεία, δτι διάφοροι κατακτηταί, σέ 
διάφορες έποχές — χωρίς νά λογα 
ριάζωμε τούς Τούρκους — έκυρι- 
άρχησαν σ’ αύτόν τόν τόπο.

01 γυναίκες τής Αθήνας, Λστω 
καΐ άν ύποθέσωμεν δτι δέν κατά
γονται δλες άπό τήν Ασπασία καί 
τόν Περικλή, εΐνε, έν πάσρ περι- 
πτώσει, κορίτσια μιάς ράτσας <;ύγε
νικής, κορίτσια μιάς χώρας γεμά
της φώς καί ήλιο. Καί ένφ ·ιοιά- 
ζουν μέ άρχαία άγάλματα, υοιά- 

ίζουν περισσότερο μέ τίς κομψές 
κοΰκλες τής Τανάγρας παρά μέ 
τήν Αφροδίτη τής Μήλου.

Μετάφραση? Κ. ΛΑΔ0Π0ΥΛ0Υ 

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή συνέχεια.

ΝΙΚΟΣ θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

*0 ακαδημαϊκός
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΛΣ
γιά τή σύγχρονη πνευματική ζωή
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Η ΚΡΙΤ9ΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ κ . Λ. Π Α Υ Λ Ι Α Η
Μολιέρου : Εχολείο sujuyuv (δεατρική βιέλιοδήκη Γχοδό- 

οτη, Έκδόδεις Γκοδόβτη) μεταφραατής Στέφανος Φωτιάδη; 
Σελίδες 95, σχήμα 8ο. — Μολιέρου: Ταρτούφος (δεατρική δι- 
δλιοδήκη Γκβδόοτη, Έκδόσε ις Γκοδόστη) μεταφραβτής Στέ
φανος Φωτιάδης οελίδες 91 όχημα 8ο.

Ό κ. Στέφανος Φωτιάδης, ένας 
νέος καί μορφωμένος ήθοποιός πή 
,ρε τή μεγάλη άπόφαση νά μάς δώ
ση τά σπουδαιότερα έτγα τοϋ Μο
λιέρου σέ συγχρονισμένες λογο
τεχνικές μεταφράσεις, ποΰ νά μπο
ρούν νά διαβαστούν ευχάριστα, άλ
λά ταύτοχρόνως νά μποροΰν καί νά 
παιχτοΰν στό θέατρό μας.

Γιά νά πραγματοποιήσρ ό φιλότι
μος αύτός θεατρικός τόν άζιόλογο 
σκοπό του ρίχτηκε μ’ όρεξη κ ’ έπι- 
μονή στή δουλειά κ ’ έφτασε μ' έ
πιτυχία στίς πρώτες άποδόσεις του.

’Επειδή όμως αύτό δέ θ’ άρκοΰ- 
σε νιά τήν όλοκλήρωση τής προσ
πάθειας του ά μεταφραστής άναζή 

. τησε μ' άζιέπαινη πραχτικότητα κα! 
τόν κατάλληλο έκδότη. "Ετσι βρή
κε πρόθυμο τόν πάντα θαρραλέο 
καΐ φιλοπρόοδο Κώστα Γκοβότση, 
πού δέχτηκε ή γιά νά ποΰμε χα- 
ραχτηριστικώτερα άπετόλμησε στίς 
δύσκολες αύτές μέρες δλων τών 
συναλλαγών καί μάλιστα τοΰ έντυ
που χαρτιού, τήν έκδοση τών μο- 
λιερίκών μεταφράσεων τοΰ κ. Φω
τιάδη.

Κ’ έχουμε τώρα ώταία τυπωμέ
νες, μέ ξώφυλλα καλλιτεχνικά άν 
και λιγάκι φανταχτερά κ’ έξω άπό 
κάδε κερδοσκοπικό υπολογισμό 
προσιτές καί στό πιό φτωχό φιλα
ναγνώστη δυό εργασίες τοϋ νέου 
μεταφραστοϋ κλασσικών έργων, τό 
«Σχολείο συζύγων» καί τόν «Ταρ
τούφο». Άθλος πού άξίζει κάθε έ
παινο κα! κάθε ένίσχυση γιά νά μή 
κοπρ στή μέρη.

Μεταφράσεις καί διασκευές 6> 
γων τοΰ Μολιέροψ έχουμε στή 
γλώσσα μας πολλές καί διάφορες. 
Οί πρώτες χρονολογούνται άπό τά 
τέλη τοΰ 17ου αίώνος άπό τότε 
σχεδόν πού παρουσιάστηκαν στίς 
έλληνικές πριγκηπικές αύλές τής 
Μολδοβλαχίας τά πρωτότυπα. Έκτο 
τε ό Μολιέρος άδιάκοπα μεταφρα
ζόταν ή διασκευαζόταν, παιζόταν 
στά πρωτόγονα καί τά Κατόπιν έ- 
ζελιγμένα θέατρά μας, έπηρέαζε 
τή δική μας σχετική θεατρική πα
ραγωγή καί άνάδειχνε τούς ήθοποι
ούς (δπως ό Χριστόφορος Νέζερ 
και ό Άργυι,-όπουλος γιά νά .περιο
ριστούμε στούς συγχρόνους Ίας) 
πού άποβλέποντες (ό δεύτερος ό
χι πάντοτε) στήν ύψηλή τέχνη καί 
τήν άξια Ικανοποίηση τοϋ κοινοΰ 
έπαιξαν μολιερικά έργα.

Μεταφραστές κα’. διασκευαοτές 
τού Μολιέρου στόν τόπο μας εΐνε 
λογής-λογής άνθρωποι. Φαναριώτες 
λόγιοι, δημοσιογράφοι, ίρασιτέ- 
χνες, θεατρίνοι καί... κληρικοί ! 
Λέ ξεχνούμε πώς κΓ αύτός -κόμη 
ό οΐδεσιμώτατος καί σοφολογιώτα- 
τος καί μεγάλος ρήτορας τής ’Εκ
κλησίας καί τοΰ Γένους Κωνσταν
τίνος ό έξ Οίκονόμων μετέφρασε 
μολιερικό έργο ! Συγκ '.KC-ιμένα 
τόν «’Αστό ευπατρίδη» πού τυπώ
θηκε μέ τόν τίτλο «’Αρχοντοχωριά- 
της» καί προσθέτουμε πώς δσες 
φοράς μεταφραστή τό εργο αύτό 
δέν πρέπει νά χωρίζεται άπό τόν 
εξαίρετα πετυχημένο έλληνικό τοΰ 
τον τίτλο του. 01 μεταφράσεις μά
λιστα καί διασκευές αύτές δέν πα
ρουσιάστηκαν όλες στό κοινό <αΙ

Όμιλεϊ ό κ.
Α. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

λειές τους, τήν άνισότητα καί άνω- 
μαλία αύτές τίς δίνουν έντονα. Ί 
δίως τό κάμνουν αύτό οΐ Φαναρι
ώτες, πού είχαν βαθύτερη αίσθηση 
τής διαφοράς πού ύπήρχε στά χρό
νια τους καί στό έλληνικό έθνος ά
νάμεσα στήν τάξη τους ή τών γε
λοίων μιμητών τους καί τοϋ μεγά
λου άνώνυμου καί άδιαφοροηοίη- 
του άκόμη πλήθους τών όμοεθνών 
τους.

Καί τό λογοτεχνικό νά ποΰμε, 
αύτό μειονέχτημα τοΰ Μολιέρου, 
πού παρουσιάζεται σέ μιά π'ωτοπο 
ριακή νόηση ώς καθρέφτης τής τό
τε έποχής ήταν ταύτοχρόνως καί 
μειονέχτημα ουσίας.

Ό «Ταρτούφος» λ. χ. τέτοιος πού 
μάς δίνεται άπό τό μεγαλοφυή δη
μιουργό του εΐνε πιά γιά μάς ένας 
τύπος σχηματικά διαλυμένος. Είνε 
ένας ψευτοαπατεώνας τής θρήσκο 
ληψίας, πού ξεγελά τούς μωρούς 
καί φυσικά ευκολόπιστους εύλα- 
θείς, τούς άναστατώνει καί τούς 
συγχύζει καί τούς σπρώχνει άκαθέ 
κτως στόν όλεθρο γιά ν ’ άφανισΞρ 
τέλος μονάχα ό ίδιος άπ’ τά γεγο
νότα πού χύμηζαν κατά πάνω του 
καί τόν κατασπάραζαν οάν έριν- 
νύες σκιές τών άνόσιων έργων του

Σήμερα δμως τέτοιος Ταρτούφος 
δέν μπορεί μήτε νά ύπάρζρ, μήτε 
συνεπώς νά μάς συγκινήσρ. ΚΓ ό 
άπλοϊκώτερος χριστιανός μας σή
μερα θά τόν ταράξη τόν τέτοιο 
Ταρτοΰφο στήν κοροϊδία καί 6ά τόν 
μουρλάνει ατά φάσκελα μόλις κά
μει ένα βήμα πρός τά μπρός καί 
πάει νά βάλρ χέρι στή γυναίκα του 
ή στήν κόρη του. Μπορεί ϊσως νά 
τοΰ πάρει τίποτε ψιλά, ή τίποτε πρό 
σφορά, όχι όμως νά βάλη δυνα
μίτη στό σπιτικό του.

Ό «Ταρτοΰφος», μ’ άλλα λόγια, 
τοΰ Μολιέρου, δέν έχει πιά πέ
ραση. Ξέφτισε.

Υπάρχει δμως άκέραιος ό Ταρ
τούφος, πού ένσωματώνεται άκόμη 
σ’ άλλες φορφές τής καταστάσε- 
ως, κοινωνικές, πολιτικές, οεξου- 
αλιστικές καί τίς παρόμοιες. Αύτός 
ό ταρτουφισμός λυμαίνεται τώρα 
τόν δημόσιο καί τόν Ιδιωτικό βίο 
τών λαών. ΚΓ έδώ έγκειται ή διαιώ 
νιση, άν όχι έλπίζουμε ή όριστική 
άθανασία τής μολιε'ΐκής σύλληψης. 
Ό ταρτουφισμός αύτός ύπάρχει καί 
θά τόν φανταζόταν καί θά τόν ά- 
ναπαριστοΰσε τό σατυρικό δαιμό
νιο τοΰ Μολιέρου, ώς άναίσχυντο 
κοινωνικό παραγοντισμό, ώς άφιλό 
τιμο ψευτοπατριωτισμό, ώς φριχτή 
πολιτικοκαηηλίίία, ώς συχαμερή 
φαυλότητα στίς σχέσεις των δύο 
φύλων. Καί θά ξέσκιζε τίς άκατανό
ητες μάσκες τού καί θά τόν έμπό- 
δίζε μέ τή ρομφαία τοΰ λόγου του 
καί θά τόν άφηνε νά μάς σώζει ά
πό άφάνταστα καί φανταστικά 
δεινά.

ΓΓ αύτό τό κοινό τήν ένσά'κωση 
τοΰ τέτοιου σύγχρονου ταρτουφι
σμού καρτερεί νά ίδρ στή σκηνή 
γιά νά φρυάξη, νά σφίξη τά δόντια 
καί τίς γροθιές καί μέ τήν προσ
δοκία αύτή μπορεί άκόμη νά ίκανο- 
ποιηθρ μέ τήν άληθινά τραγική αύ
τή σύλληψη καί σύνθεση τοΰ Μολι

(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα)
— ” Ε, μιά μονάδα, άπαντάει. Ού

τε τό διήγημα σ’ εύχαριστεί. Πέρα
σε ή τέχνη τοΰ Παηαδιαμάντη. Μό
νο τό μυθιστόρημα. Αύτό ζεϊ σή
μερα, ύπήρχε καί άλλοτε καί θά 
ύπάρχει καί στό μέλλον.

Γιά άλλα, γύρω άπό τήν πνευμα
τική κίνηση, δπως γιά τό θέατρο, 
καί γιά πολλά άλλα, ό κ. Καμπού- 
ρογλου δέ θέλει νά μιλήσει. Είμαι 
κουρασμένος μοϋ λέει, άπό τή σύγ 
χρονη ζωή. Σέβομαι τήν έπιθυμ.α 
του. ΚΓ αύτός μέ τή γέρικη χάρη 
του γυρίζει στά παληά τά χρόνια, 
στίς άναμνήσεις του. Βλέπω στά 
μάτια του μιά σκιά άπό νοσταλγία 
καί ένα πόθο γιά τό ξαναγύρισμα 
στά παληά, τό ξαναγύρισμα στήν 
παράδοση.

— Κατέστρεψε, μοΰ λέει σέ λίγο 
ό σύγχρονος πολιτισμός τήν παρά
δοση. Δέν τή σεβάστηκε καθόλου. 
Τό άπλωμα τών άνθρώπων άναγκα- 
στικά τράβηξε γιά τοΰτο. Μά έπρε
πε νά τή σεβασθεί. Αίφνης στήν 
Πεντέλη πάει τώρα ό Πύργος τής 
Δούκισσας τής Πλακεντίας. ΚΓ έδώ 
στήν ’Αθήνα καταατράφηκαν μνη
μεία παράδοσης. Γιά νά χτισθεί ή 
Μητρόπολη γκρ.εμίοθηκαν όλες οί 
γύρω έκκληοίες

Τότε, συνεχίζει ό σεβαστός ’Α
καδημαϊκός, μάλωσα καί μέ τόν άρ- 
χιεπίσκοπο τόν Μελέτιο γιατί δέν 
σέβονταν καθόλου τήν παράδοση.

Πα:ρνω τήν ευκαιρία καί φέρνω 
τό έρώτημα γιά τά άπομνημονεύ- 
ματά του.

— Τελείωσα — μοϋ άποίντάει — 
στήν Κηφισιά τό καλοκαίρι τόν δεύ
τερο τόμο. Αύτός ό τόμος πιάνει 
άπό τά 1862 ώς τά 1872. Είχα σκο
πό νά έβγαζα ένα τόμο γιά κάθε 
10 χρόνια τής ζωής μου. Βλέπω δ
μως πώς τά χρόνια δέν θά μέ πά
ρουν. Γ  Γ αύτό στόν τρίτο τόμο θά 
τραβήξω ώς τά σήμερα.

—Ή  σύγχρονη ζωή, Παρατηρώ, 
τά θέλει δλα σύντομα.

— Δυστυχώς ναί! λέει μέ σκεπτι
κό ϋφος γιά νά συνεχίσει σέ λίγο. 
Ό δεύτερος τόμος άρχίζει άπό τήν 
έπομένη τής έξώσεως 11 ’Οκτω
βρίου 1862, άπό τότε ώς τόν ’Ο
κτώβριο τοϋ 1863 είναι ή μεσοβα- 
σιλεία, κΓ άπό κεί άρχίζει ή νέα 
βασιλεία τοΰ Γεωργίου Α *. Αύτό τό 
διάστημα είναι άπό τίς πα-αδοζό- 
τερες σελίδες τής νεοελληνικής 
Ιστορίας. " Εχουν πολλά γραφτή καί 
θά γραφούν άκόμη. ’Εγώ τά είδα 
χαί τά^ζησα δλ’ αύτά. Δέν έδιά- 
βασα, άλλά είδα μέ τά μάτια μου 
τό ξεχαρβάλωμα τής κοινωνίας ώς 
ένα βαθμό άφάνταστο. “Ακουσα τΙς 
έμμετρες ραδιουργίες τής άντιπο- 
λίτευσης μέ διάφορους ήχους. Εί
δα έπαναστάσεις καί άντεπανσστά- 
σεις κείνον τόν καιρό. Είδα σπα
σίματα κεφαλιών καΐ αίμα στά πε
ζοδρόμια γιά τό τίποτα... Στόν και
ρό τής ’Αμαλίας καί τοϋ Όθωνα 
ήταν ό μοντερνισμός ν ’ άλλάζουν 
τά όνόματα. “Ενας άσχημότατος 
τότε πήρε τό δνομα τοΰ Όρφέα...

Τά μάτια τοΰ σεβαστού συνομι
λητή μου στών άναμνήσεων τόν 
ίλιγγο λάμπουν σπινθηροβόλα. Καί 
συνεχίζει, χαϊδεύοντας τό ψαρό 
μοϋσι του.

—Είδα μέ τά μάτια μου τήνύποδο- 
χή πού έκαναν ol νέοι στήν Πα-

παλεζοπούλου τήν ήρωίδα τής έ-1 δική,του δουλειά. Εΐναι άπ’ τό πε-

στό θέατρο μας ώς έργο τοΰ με- έρου, πού στά χαλαρά έκείνα χρό
γί λου κωμωδιογράφου, άλλά πολ
λές άπ’ αύτές δόθηκαν ώς προϊ
όντα τής ιδιοφυίας τών μεταφρα
στών καί διασκευαστών τους. Πάν
τως όλες τους σήμερα πάληωσαν 
άξιοβρήνητα. Κυττάξαμε άπό πε- 
ριύργεια τώρα μέ τήν εύκαιρία ποϋ 
Θά γραφόταν τό σημείωμα τοϋτο, 
πολλά άπό τά ρωμαίϊκα αύτά κατα
σκευάσματα καί θαυμάσαμε άληθι- 
νά γιά τήν άντοχή τοΰ τότε κοι
νού μας. ’Ανεχόταν τό κακόμοιρο 
τή φριχτή μιξοβάρβαρη έκφραση 
καί τόν ακούσιο άνασχηματισμό 
τών μεγαλοφυών αύτών κωμωδιών, 
πού μολαταύτα στέκονταν άκόμη 
ζωντανές καί σύμφωνες μέ τίς μοο· 
φές τών ηθών, τής διανοητικότητας 
καί τών τρόπων τής τότε έλληνικής 
κοινωνίας.

ΓΓ αύτό ό Μολιέρος γιά νά δια- 
βσσηΐ σήμερα καί νά παιχτρ στά 
θέατρά μας πρέπει χωρίς άλλο νά 
δοθρ σέ καινούργιες μεταφράσεις.

ΚΓ αύτό έκαμε πρόπερσυ ό Βάρ
ναλης δίνοντας έργο τού Μολιέρου 
στό ’Εθνικό καί προσπαθεί νά κά
μρ ό μεταφραστής πού μάς άπασχο 
λεϊ.

Λογοτεχνικά, λοιπόν, τί πέτυχε ό 
κ. Φωτιάόης ; ’Όχι βέβαια, τό τέ
λειο.Άλλά άν δέν έδωσε άκόμηαρ- 
τια τό Μολιέρο κατάφερε μιά μετά 
φράση όΓκετά στρωτή συχνά, πι
στή κάί δσο μποροΰσε ποιό άνετη. 
"Ετσι μπορεί ό Μολιέρος, δσο ό κ. 
Φωτιάδης νά πετύχη τό καλλιτεχνι
κές καλλίτερο, νά διαβαστρ καί ν ’ 
άΓ;ουστρ χωρίς γογγυσμό. Προσθέ
τουμε δμως άμέσως καί ότι ή μεγά 
λη, ή πλήρης ίκανοποίησις άπό τήν 
ολοκληρωμένη έθνολογικά καί μορ 
φολογικά λέξη καί ή τέλεια καταρ 
τιομένη καί παλλομένη άπό ήχητι- 
Κότητα καί μουσικότητα φράσις, δέν 
άποχλεείται νά δοθρ άπ' τόν ίδιο 
τόν κ. Φωτιάδη πού έδειξε μέ τήν 
έλπιδοφόρο προσπάθειά του κάμπο 
cn προεικαστική Ικανότητα.

Έ ξ  άλλου καί τό ΰφος τοϋ Μολιέ 
ρου εΐνε άνισο καί διάφορο γιατί 
στήν έποχή του, έκατόν σαιρ·άντα 
τόσα χρόνια πρίν άπό τήν άνατρε 
πτική, ίσοπεδωτική καί διαφοροποι- 
ητική Γαλλική Επανάσταση, οί 0- 
πάοχουσες κοινωνικές τάξεις είχαν 
κσί ιδιαίτερους τρόπους έκφρασης 
κοι ξεχωρκ^τό άκόμη λεξιλόγιο.

Οί παληές έλληνικές μεταφρά
σεις καί διασκευές, παο' δλες πς 
προμνηυονευόυενεσ ωοβεοές άτέ.

νια τοΰ 17ου αίώνα πήρε τή μάσκα 
τοΰ θρησκοκάπηλου. Γι'αύτό ή μά
σκα αύτή δσο καί νά μάς φαίνεται 
τώρα άπίθανη μάς εΐνε νοητή και 
γελοΰμε μαζί της μέ τήν ύπόμνηση 
τής μάσκας πού φοροΰν οί κληρι
κοί Ταρτούφοι.

'Οπωσδήποτε δμως ό μολιερικός 
Ταρτοΰφος στάθηκε μιά μάσκα Ι
στορική. Ή Έκκλησία τήν είδε τή 
μάσκα τούτη καί τράβηξε. Καί δ
ταν ό άπαράμιλλος κωμωδός πέ
θανε κάποιο βράδυ αίφνίδια πάνω 
στήν άπαγγελία τοΰ περίφημου μο
νόλογου ατό «Κατά φαντασία άρρω 
στο» ή Έκκλησία τοΰ άρνήθηκε καί 
τήνίεροτελεστία άκόμη τής ταφής. 
Ό Λουδοβίκος δμως ό 13ος ζώ·/τος 
τοΰ Μολιέρου τόν ύπεοτήριζε άφοϋ 
μάλιστα ήταν ό γυιός του ταπετσι- 
έρης του καί άδιαφόρησε γιά 6- 
σους πειράζονταν άπό τόν άνιλέ- 
ωτο μαστιγωτή τών κοινωνικών έ- 
λαττωμάτων καί παραπτωμάτων.

Άλλά πολλά είπαμε καί δς γυ
ρίσουμε στό μεταφραστή μας γΑ  
νά τελειώνουμε. Ό κ. Φωτιάδης, 
λοιπόν, άς έξακολουθήσρ τό έργο 
του καί άς μδς δώσει άκόμη λογο- 
τεχνικώτερη άναπαράσταση τούΜο 
λιέρου. ΚΓ δς εΐνε βέβαιος πώς ό
σοι θίασοί μας θά παίξουν τώρα ή 
στό μέλλον Μολιέρο δέν θά βροΰν 
καλύτερες άπό τίς μεταφρ-άσεις 
του, πού όλοένα θά τίς κάμνει, 
προσδβκοΰμε πληρέστερες καί έκ- 
φροστικώτερες.
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παναστάσεως τοΰ Ναυπλίου. .0 Τέ
λος Πετσάλης τών Σκιαδιστών ήταν 
έπιφορτισμένος νά μιλήσει γιά 
τήν ύποδοχή. Μά τά έχασε ό άν
θρωπος τήν τελευταία στιγμή. Τόν 
σήκωσαν στά χέρια καί τού φώνα
ζαν νά έκ φθονήσει τόν λόγο ’Ύ
στερα μέ τό δάσκαλό μου καθήσα- 
με στήν «Νέα Ελλάδα» αύτός πή
ρε καφέ καί έγώ ένα κροκάτο. Η
μουν δέκα χρονών τότε. Καί τά 
έβλεπα δλα μέ τά περίεργο μάτι 
αύτής τής ήλικίας. Στά τελευταία 
χρόνια είδα τήν «Νέα Ελλάδα» τό 
κέντρο τών Σκιαδιστών, νά μετα
βάλλεται σέ καπελλάδικο. Δέ σε
βόμαστε τήν παράδοση. Ή «Ώραϊα 
Ελλάς» άπρεπε νά μείνει δπως ή
ταν, δπως έπρεπε νά μείνει καί 
τό «Πράσινο Δεντρί» τών Βαυα- 
ρών κοντά στήν Ιερά  όδό, πού έ
χει μεταβλΓ.θεΐ τώρα σέ ταχυδρο
μική άπο-θήκη, δπως έπίσης καί τοΰ 
«ΠαυσίλίΓτπου». "Ολα αύτά θυμί
ζουν Ιστορία. Έκεϊ γινότ<3ν ή Ι
στορία κείνου τοϋ καιράΰ. Σ ’ αύτά 
τά κέντρα γίνονταν δλες αΐ σκη
νές τής Α ' καί Β '  βασιλείας, δ
πως καί τής μεσοβαα^ίας. Αύτά 
είναι στοιχεία, είναι ή ψηφιδογρα
φία πού άποτελεϊ τήν Ιστορία ένός 
τόπου. Αύτά είναι ή ζωντανή πα
ράδοση. Μά μεϊς τά άφανίσαυε. 
"Υστερα άπ’ τό 1863 άρχισε τό πο
δοπάτημα τής παράδοσης, 6ρ<χίσα- 
με νά βγάζουμε τίς ψηφίδες. Πώς 
νά μή Θυμη3ώ τό νεωκόρο τοϋ Δα
φνιού πού είχε ένα καλάμι καί τό 
πουλούσε γιά φυλαχτό. Θυμάμαι ά
κόμα πρίν άπό τήν έξωση τοϋ ” Ο
θωνα ένα Βαυαρό ύπολοχαγό άσχη 
μότατο πού τόν έλεγαν... ούρακο- 
τάγικο. Αύτός μιά μέρα μπήκε ι;έ- 
σα στό «Πράσινο Δεντρί» χαρούμε
νος καί γελαστός γιά νά, πεί στόύς 
συναδέλφους του γιά μιά κατάχτη
ση του. Διηγήθηκε πως κατέβαινε 
ή κόρη καί αύτός άκολουθοϋσε έκ- 
φράζοντας τά αίσθήματά του.

— Καί πώς κατάλαβε, τάν ρώτη
σαν τί τής έλεγες;

—Ή γλώσσα τοΰ έρωτα άπάντησε 
ό Βαυαρός, είναι διεθνής. Απόδει
ξη δτι κατάλαβε, εΐνε δτι μοΰ έδυ
σε ραντεβίΰ γιά τίς 10 άπόψε. Δη
λαδή τήν ώρα πού έμπαινε στήν 
πόρτα της γύρισε καί μοΰ σημάδε
ψε μέ τά δάχτυλά της «δέκα».

—Ά μ ’ σέ μούτζωσε δυστυχισμένε 
τοΰ είπε ό "Ελληνας ξεναγός, καί 
άδικα θά τήν περιμένεις νά βγεί 
άπό τήν πόρτα της.

ΚΓ ό κ. Καμπούρογλου γελάει 
δπως γέλασαν καί ol συνάδελφοι 
τοΰ Βαυαροΰ ύπολοχαγοΰ.

Αύτά δλα, συνεχίζει σέ λίγο, el· 
ναι στόν δεύτερο τόμο πού θά έκ- 
δοθεί τώρα κοντά. Εΐναι ή δεκαε
τηρίδα 1862 — 1872. Ό πρώτος τό
μος είναι άπό τά 1852 πού γεννή
θηκα .ώς τά | 862. Σι$. 1872 σταμα
τάει ή παιδιά μου, ή νεανική μου 
ζωή. Κείνη τή χρονιά πήγα στό 
Πανεπιστήμιο. Ό γραμματέας τού 
Πανεπιστημίου Ίατρίδης σάν μέ 
είδε:

— Καί σύ νομικός παιδί μου; μοΰ 
είπε. Άργότερα παρακολούθησα έ- 
ρασιτεχνικά φιλολογία.

Άπό τήν εύχάριοτη συζήτηση, τίς 
άναμνήσεις μαςδιακόπτει ένας συν
άδελφος, πού ήρθε κΓ αύτός γιά

ΡΙΧΑΡΑΟΣ Γ
ριοδικό «θεατής». Γνωριζόμαστε, 
τοϋ λέω δτι είμαι άπό τά «Παρα
σκήνια». Ό κύριος Καμπούρογλου 
έκανε κΓ δλας τό καλαμπούρι του.

— Τό δράμα, λέει γιά τόν έαυτό 
του, ό Θεατής καί τά Παρασκήνια. 
Γελάμε καί οί τρείς μά περισσότε
ρο ό θυμόσοφος Ακαδημαϊκός. Πο- 
τές δέν τοϋ λείπει τό ευφυολόγη
μα άπό τό στόμα. Πάντα διηγείται. 
Πάντα θά έχει κάτι ένδιαφέρον ά
πό τήν παληά ζωή. 88 χρόνια 
ζωής!

— Μά κρατιέμαι άκόμα, μδς λέει 
μέ τό συνάδελφο. Πηγαίνω καί 
στήν Ακαδημία κάθε Πέμπτη... Μέ 
περνάει ένα χρόνο ό Χατζηδάκης 
καί τρία χρόνια ό Νίκος ό Λεβίδης. 
Είναι 91 χρονών έκεΐνος.

Μάς μιλάει ϋστερα πώς είναι ό 
πρωτοπόρος τών έκδρομικών σωμα
τείων: πώς έχει κάνει πολλές ό- 
ρειβασίες. Καί μιά μέρα στοϋ Ζα
χαράτου, τώ:α σ’ αύτήν τήν ήλι
κία, είπε πώς θά άνεβεί ψηλά στόν 
Υμηττό... "Εμειναν δλοι έκθαμβοι, 
γελάει ό σεβαστός Ακαδημαϊκός... 
Μά δέν έχω κουράγιο πιά. Τά γό
νατά μου δέν τό λένε. Πάνε τά 
χρόνια πού άνέβαινα στήν Πεν
τέλη, οτόν ’Υμηττό παντού.

Σέ λίγο φεύγει ό συνάδελφος. 
Ξαναμιλάμε μέ τόν κ. Καμπούρο- 
γλου. ΚΓ αύτός μοΰ λέει, γιά ά- 
νέκδοτα άπό τή ζωή του, γιά άλ
λα πράματα. Καί πάλι στόν άνα
μνήσεων τόν Ιλιγγο, στέκει σκε
πτικός, σ’ ένα ρεμβασμό.

Ρίχνω μιά ματιά γύρω στό γρα
φείο. ’Απ’ τή μιά μεριά του δλο βι
βλία. Βιβλία, βιβλία καί τόμοι πε
ριοδικών. Καθόλου δέν φαίνεται 
τοίχος. Καί δλα ταχτοποιημένα μέ 
σειρά καί άριβμημένα. Σέ γραφο
μηχανή γράφει μιά δεσποινίδα, κό
ρη του, έγγονή του; Δέν τό ρω
τάω. Τό χρόνια της μοΰ δείχνουν 
καί γιά τά δυό. >

— Γιά νά συνηθίσεις καλύτερα, 
πρώτα τά στοιχεία καί ϋστερα τά 
πνεύματα, άκούω νά τής λέει ό κ. 
Καμπούρογλου.

Ξαναγυρίζω σ’ αύτόν.
— Νομίζετε, ρωτάω, πώς τά άπο- 

μνημονεύματα βοηθοΰν τήν Ιστο
ρία. Τί ρόλο παίζουν σ’ αύτήν;

— Ναί, βοηθοΰν — μοϋ άπαντάει 
—βοηθοϋν καί πολύ μάλιστα. Τά ά- 
πομνημονεύματα εΐναι ή ζωντανή 
ιστορία.Γιατί έκεΐνος πού θά γρά
ψει άπομνημονεύματα θά τά έχει 
ζήοει καί ό Ιστορικός πού θά τά 
μελετήσει θά έχει πραγματικά στοι 
χεϊα, γερές βάσεις... ’Άλλως τε αύ
τά τά ίδια τά άπομνημονεύματα εί
ναι τά ίδια Ιστορία.

Ό κ. Καμπούρογλου τό ξέρει αύ
τό πολύ καλά. Ποτισμένος δ Ιδιος 
μέ Ιστορικές γνώσεις καί μέ τό ζή
λο πού έχει γιά τήν Ιστορία, γιά 
τήν πραγματική, τΡ ζωντανή Ιστο
ρία, έχει δώσει στούς δυό τόμους 
δ,τι χρειάζεται: μιά πραγματική Ι
στορία. Πιστεύουμε πώς δέ θά πα
ραλείψει νά κάνει τό ίδιο καί στόν 
τρίτο τόμο. Είναι ό συγγραφέας 
πού ό μεθαυριανός Ιστορικός θά 
στηρίζει τις βάσες του, γιά τίς έ
ποχές πού γράφει, πάνω σ’ αύτόν. 
Θά έχει πλούσιο ύλικό.

ΠΑΝΟΣ ΛΑΓΔΑΣ

(Συνέχεια άπό τή In  σελίδα) 
παρεχτός νά θωρώ τάν Λοκιο μου στ άν

(ήλιο
καί νά γελΟ μονάχος γιά τήν άσκημιά

(μου.
Γιαυτά λοιπόν — οά δέν μπορώ νά γίνω 
κΓ έγώ έραατής, γιά νά χαρώ τούτες 

(τίς δμορφες
γλυκομίλητες μέρες — πήρα άπόφαση 
ναμαι κσκάς καί νά μισώ τίς άνεργες 
καί μάταιες ήδονές τής έποχης μας. 
"Εχω στήσει παγίδες, έχω σπείρει γύρω 
διαβολικά ζιζάνια, γεμάτα κινδύνους...

"Ετσι μάς παορυσιάζεται ό Ρι
χάρδος μέ τό άνοιγμα τής σκηνής. 
Τέτοιος βγαίνει άπό μέσα άπό τό 
δράμα τοϋ Σαίξπηρ καί άπό τίς πε
ριγραφές τών συγχρόνων του. "Αν 
εΐναι άλήθεια, δπως ύποστήριξαν 
άργότερα μερικοί νεώτεροι συγ
γραφείς, πώς αύτή ή εικόνα πού 
δίνουν δέν ήταν άρκετά πιστή, δί
καιη καί άμερόληπτη,τοΰτο ένδια- 
φέρει μόνο τόν Ιστορικό. Γιά μάς, 
πού παρακολουθούμε στό θέατρο 
τά έργατά του καί τά πάθη *ου, ό 
Ριχάρδος είναι τό σύμβολο τής κα
κός καί τής φιλοδοξίας πού δέν 
γνωρίζει κανέναν ήθικό φραγμό. 
Είναι τό δραμα τοΰ «πονηροΰ» μά 
καί τοΰ δυνατού άνθρώπου πού ή 
μοίρα του, ή συνείδηση τής ύπερο- 
χής του καί ή άμετρη φιλοδοξία 
του, κάνοντας νά σιγήσει μέ^α 
του ή ήθική συνείδηση, τόν1 φέρ
νουν στό έγκλημα καί στό χαμό. 
Γιατί ό Ριχάρδος δέν είναι χωρίς 
ήθική συνε δηση. "Ομως, δπως καί 
στή Λαίδη Μάκβεθ, ή συνείδήσή 
του δέν άφήνει τή φωνή της νά ά- 
κουστεΐ, παρά μόνο δταν αύτός 
κοιμάται. Τά φαντάσματα έκείνων 
πού θανάτωσε παρουσιάζονται, 
τήν παραμονή τής μοιραίας γΓ αύ
τόν μάχης, στ<5ν ϋπνο του καί 
τοϋ σείουν τό σπαθί τής τιμωρίας: 

«Απελπίσου καί πέθανε !»
Μά μόλις ξυπνάει καί διαλύεται 

τ’ δνειρο έχουμε πάλι μπροστά μας 
τόν άνθ,-ωπο πού «δέν τόν σκιά- 
ζουν άνόητα όνείρατα» καί πού 
φωνάζει πώς
Συνείδηση εΐνε μονάχο μιά λέζη 
γιά τούς δειλούς..
Συνείδηση γιά μάς εΐνε τά μπράτσα

(μας,
και νόμος τά σπαβιά μας.

Εΐναι τό θαύμα τής τέχνης του 
μεγάλου δραματικού, ό τρόπος μέ 
τόν όποίο παρουσιάζει, θά έλεγα, 
δικαιωμένο τόν ήρωά του. "Ετσι 
πού ό θεατής νά αίστάνεται πε
ρισσότερο δέος παρά χαρά μπρο- 
μπροστά οτήν καταστροφή του, πε- 
ρισσότεροδέος παρά χαρά unpo- 
στά στή νίκη τής άρετής καί τής 
δικαιοσύνης.

Μέ σεβασμό στεκόμαστε μηρός 
στό μοιραίο τέλος τοϋ φαρμακε
ρού κακούργου, πού πηγαίνει στό 
θάνατο φωνάζοντας:
Χίλιες καρδιές θεριεύουν μές στό στή-

(θος μου.
Σηκώστε τίς σημαίες μας !
Όρμήστε στόν έχτρό μας !
Ή άρχαία τοΰ πολέμου άνακραυγή 
«Βοήθα μας, «Αϊ-Γιώργη I»  άς μάς ά 

/ (νάψε
μέ τήν πύρινην δράκα τήν άγριότη !

τη πράξη ύπάρχει μιά σκηνή δπου 
οι τρείς πρώτες θρηνούν καί κατα
ριούνται όμαδικά, κατά τέτοιον 
τρόπο, πού άν αύτή παιχτεί καλά 
ό θεατής άπομένει κατάπληχτος 
καί νικημένος άπό μιά ίερή φρίκη 
πού σπάνια μπορεί νά δώσει τό 
δμοιό της θεατρικό έργο, άν όμως 
ξεφύγει άπό τό μέτρο πού άπαιτεί 
ή τέχνη άκριβώς στίς τέτοιες στι
γμές, μπορεί νά γίνει δσο λ'γες 
δυσάρεστη ή καί άντιπαθητική. ■ 

"Αλλο τόοο σχεδόν δύσκολη καί 
έπικίνδυνη είναι ή δεύτερη σκη
νή στήν πρώτη πράξη, δπου ό Ρι
χάρδος συναντάει τήν πριγκηπέσ- 
σα τήν "Αννα, πού άκολουθεί, \τυ 
μένη πένθιμα καί θρηνώντας, τό 
λείψανο τοΰ πεθεροϋ της βασιλιά 
Ερρίκου τοΰ ΣΤ ' , καί δπου μέ ά
φάνταστο θράσος καΐ διαΰολ.κή 
τέχνη, παίρνει τή συγκατάθεσή 
της γιά νά τόν παντρευτεί. Ένώ ή 
"Αννα ξέρει πώς ό Ριχάρδος ε τα- 
νε ό φονιάς καί τοΰ άντρός της 
πρίγκηπα Έδουάρδου καί έκεινου 
πού αύτή όδηγεΐ νεκρόν στήν τα
φή. "Ετσι πού καί ό ίδιος άπορε: 
γιά τό καττώρβωμά του.
Ζήτησε τήν άγάπη μιάς γυναίκας 
κανείς ποτέ μέ τέτοιον τρόπο ; Κέρ-

(διοε
κανείς ποτέ μέ τέτοιον τρόπο μιά γυ-

( ναΐκα ;

■ΗϋΙ .............. .

Η κρατική όπερα Βιέννης
(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 

τής Ιδρύσεώς του. ΚΓ αύτό γιά τάς 
ήμέρας μας είναι πολύ.

Σέ έποχή πού τό «Μετροπόλι- 
ταν " Οπερα Χάουζ» τής δολλαρ·ι- 
ούχου Νέας 'Υόρκης έχει άπά τρι
ών έτών ψαλλιδίσει τήν «σήζον» του 
καί άπό έξάμηνον τής άφήκε 14 έ- 
βδομάδων δράσιν!... παρ’ δλη τήν 
έκ 150.000 δολλαρίων χρηματικήν 
ύποστήριξι τού Μουσικού καθιδρύ- 
ματος ΤΙζούλιαν Σκούλ καί τή συμ- j 
βολή τών έκατομμυριούχων συν
δρομητών του, πού κατά κανόνα, 
προσέρχωνται μόνον στή Β ' πράξι 
τής πρεμιέρας κάβε περιόδου, δ
πως έκθέσουν τούς βαρύτιμους ά- 
δάμαντάς των καί μεταβάλλουν τό 
θέατρο είς «Χρυσοΰν πέταλλον» δ
πως έηεκράτησε συνήθεια νά άπο- 
καλεΐ ό τύρος, τό κοσμικό αύτό 
περιστατικό.

Σέ έποχή πού τό «Κόσεν Γκάρ- 
τεϋ» τοϋ Λονδίνου, ποϋ έδιδε κΓ 
αύτό τή «σήζον» του κάθε Μάϊον, 
γιά 4 μόνο ζερές έβδαμάδες... καί 
άντιμετωπίζει άπό πέρυσι τό φάν
τασμα τοϋ κλεισίματος!... γιά τόν 
λόγον δτι τά 15 σωματεία πού νό 
χρηματοδοτούν είχαν δηλώσει δτι, 
θ’ άπέσυραν τήν συνδρομή τους!... 
τό Μελόδραμα τής Βιέννης, Ανήγ
γειλε όκτάμηνον περίοδον, μέ 25 
έργα, Γερμανών μουσουρ-γών καί 
π ο λ λ ώ ν  ξέ ν  ω ν ! ...

Δέν θ’ άναφέρω τήν «Γκράντ ” 0- 
πεοα ντέ Παρί» γιατί νομίζω δτι 
κατόπιν τής γλαφυρός καί άκριβε- 
στάτης περιγραφής πού τής έχει 
κάμη συμπτωματικά, μέσα στήν αύ- 
τοβιογραφία του, ό κ. Κωστής Νι
κολάου, δέν μένει τίποτε νά προσ
θέσω: Άλλά καί αύτή νά μήν ήταν 
ή αίτια, πάλι δέν θά έκαμα λόγο 
γιά ένα θέατρο πού δσο καί άν 
φωτοβολεί μέσα στό μεγαλείο του, 
γιά μέ έχει κάτι τό άσυμβίβαστο 
πρός τό σκοπό τής Καλλιτεχνίας. 
Τί τά θέλω τά στολίδια τή στιγμή 
πού μέσα στίς «κουΐντες» του ά
φήκε νά είσχωρήσρ τό άέριον τοΰ 
Σωβινισμού I ... Ό ύπερίτης αύτός 
πού φονεύει κατά κανόνα (έκτός 
έλαχίστων καί σχεδόν μηδαμηνών 
έξαιρέσεων, κΓ αύτών μετά βίας) 
τήν παρουσία έργων ξένων μου
σουργών άπό τό περιορισμένο του 
ρεπερτόριο! καί τήν έμφάνισι ξέ
νων άοιδών άπό τή «Ράμπα του»! 
Σφάλμα μεγάλο κατ’ έμέ!... γιατί 
ώς γνωστόν, ή Καλλιτεχνία δέν έ

χει πατρίδα καί ή τέχνη δέν περι
ορίζεται μέ σύνορα!

Άπόδειζις, δτι άντιθέτως πρός 
τήν «Γκράντ "Οπερα ντέ Παρί» ή 
περίφημη «Σκάλα» τοΰ Μιλάνου!... 
ή κατ’ έξοχήν παγκόσμιος προθήκη 
κάθε έμπνευσμένου μουσουργού 
καί ταλεντσύχου καντάντε είχε ά- 
νέκαθεν τίς πόρτες της άνοικτές 
σέ κάθε άγνωστο ξένο, άρκεί νά 
είχε αύτός κάτι καλό νά παρουσι- 
άση.

«Δεύτε πρός με πάντες ol κο- 
πιώντες».

Ή  «Σκάλα» τοϋ Μιλάνου άνέδει- 
ξε τόν μεγάλο βαθύφωνο Σαλιά,πιν! 
τή Κρουτζενίσκα! τήν Έλληνίδα 
Χαρίκλεια Μαυροκορδάτου (Χαρί- 
κλεια Darciee) καί σ’ αύτή ένεπι- 
στεύθη ό Πούτοίνι νά τρϋ πρωτο- 
τραγουδήσρ τή Τόσκα. Έκεί άκό
μη έδοξάοθη ό άφθαστος "Ελλην 
Λυρικός Τενόρος Ιωάννης Απο
στόλου, τόν όποιον έγνώρισα προ
σωπικώς στή Νεάπολη στά 1904, δ
ταν τραγουδούσε τό «Λοχενγκρ ν» 
στό Σάν Κάρλο καί έγώ διηύθυνα 
στό «Μπελλίνη».

Στή «Σκάλα» δρέπει δάφνας σή
μερον ό "Ελλην βαφύφωνος κ. Μο
σχονάς, τόν όποίο έχειροκρότησα 
σέ μιά παράσταση τής «Άϊδδς» 
στή Νέα Ύόρκη, δταν πρωτοπήγε 
στή «Μετροπόλιταν».

Ποτισμένη μέ τό αύτό πνεΰμα 
καλλιτεχνικής άδελφοσύνης ή 'Ό
περα τής Βιέννης, έφιλοξένησε 
κατά καιρούς τόν ένδοξο Ταμάνιο! 
τόν μεγαλείτερο καί μοναδικό δρο 
ματικό τενόρο! τόν άφθαστο γιά 
τή «μέτζα βότσε» του Άλ. Μπόν- 
τσι!... (τώρα διδάσκει φωνητική 
στή Νέα Ύόρκη πρός 25 δολλάρια 
τό μάθημα!!!) τόν θείο βαρύ
τονο Μπατιστίνι! τή μεγάλη «Άτρί- 
τσε—καντάντε» Τζέμμα Μπελιτσι- 
όνι.,.τής όποίας ή «Τραβιάτα» ήταν 
μοναδική γιά τή διπλή έπιτυχία, 
φωνής καί ήθοποιίας καΐ τήν τελευ
ταία στό είδος της, πραγματική 
δραματική σοπράνο, Καλλιγάρις 
Μάρτη, τής όποίας ή φωνή είχε τό 
διπλό ρετζίντρο τού βαρυτόνούκαί 
τής σοπράνο, δπως πρέπει νά έχη 
μιά άληθινή δραματική ύψίφωνος.

Ή το ή έποχή τού «Μπελκάντο»
Ό χρυσοΰς αιών τής τέχνης τοΰ ά
σματος! Τότε ό κάθε κσντάντες 
τραουγδοΰσε άπό έρωτα πρός τή 
τέχνη I.

Ή σημερινή γενεά, είς δλας 
τάς χώρας έμφορεΐται δυστυχώς ά
πό νέα Ιδανικά! Ό στίβος τών ά 
γωνισμάτων έχει έρημώσει τίς πλα
τείες τών θεάτρων! ! τά σπό:τ, έ- 
δολοφόνησαν τό «Μπελκάντο». Ά- 
πόδειζις δτι καί αύτή άκόμη ή ’Ιτα
λία, ή κοιτίς τοΰ τραγουδιοΰ!... ή 
χώρα πού κατά τήν λαϊκή έκφρασι 
«έφύτευαν πατάτες καί έβγαιναν 
καντάντες!...» σήμερα πάσχει ώς 
φαίνεται άπό έλλειψι άοιδών καί ά- 
πορροφρ δικούς μας.

Τό Μελόδραμα τής Βιέννης, ά- 
πασχολεϊ κι’ αύτό "Ελληνας καΐΈλ- 
ληνίδας άοιδούς.

Πέρυσιν είχε κάμει μιά μοναδική 
έμφάνισι στή Τόσκα, ό "Ελλην τε
νόρος τής δπερας τής Βουδαπέ
στης κ. Κωνστ. Λιώντας. "Ολη σχε
δόν ή μικρή μας παροικία πήγε νά 
τόν χειρΌκροτήση, τρ εύγενρ συ- 
στάσει τοΰ Σεβ. Αρχιμανδρίτου 
μας κ. Τσίττ, δστις πρωτοστατεί 
πάντοτε σέ κάθί τι Έλληνικόν, 
πού χρειάζεται κάποια ύποστήρηξι.

Έπίσης παρ·έστη καί ό Γενικός 
Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Σοφια
νός μετά τής εύγενεστάτης κυρί
ας του.

01 άναγνώσται τών «Παρασκηνί
ων» γνωρίζουν πρό πολλοΟ δτι ό 
καλλιτεχνικός έλεγχος τής "Οπε
ρας τής Βιέννης περιλαμβάνει μο- 
νίμως καί δύο διαικεριμένας Έλλη- 
νίδας τήν κ. Μ. Πέρρα καί τήν κ. 
Έλλένη Νικολαΐδου, πού τιμούν κΓ 
έδώ τό έλληνικό όνομα. Περί τών 
δύο μας άοιδών θά άσχοληθώ έκτε- 
νώς στό προσεχές φύλλον.

Τό ενθαρρυντικόν γεγονός δτι 
"Ελληνες άοιδοί έργάζωνται σέ 
Εύρωπαϊκά θέατρα, συνεπάγεται 
καί τό εύχάριστον δτι τούς δίδεται 
ευκαιρία νά έργασθοΰν οίκοδομη- 
τικά! νά προπονηθούν, νά τελειο
ποιηθούν μέσα σέ έζαρετικά προ
ηγμένα περιβάλλοντα, δπως μιά 
μέρα, έμφανισθοΰν πάνοπλοι καί 
πειθαρχημένοι στήν Ελλάδα.

I. ΒΕΡΓΟΤΗΣ

Υ. Γ. Στή προσεχή μου άνταπό- 
κρισι έχω μιά μου συνέντευξι μέ 
τόν Μάγο τής Όπερέττας ΦΡΑΝΣ 

, ΛΕΧΑ Ρ I I ... .

Πρίν τελειώσω, θά ήθελα νή ά
ναφέρω πώς ένα άπό τά ώξιώοη- 
μείωτα χαρακτηριστικά πού παρου 
σιάζει τό δράμα τού Ριχάρδου τοΰ 
Γ ’ , εΐναι πώς σ’ αύτό παίρνουν 
μέρος τέσσερα, σέ μεγάλο 3αθμό 
δραματικά γυναικεία πρόσωπα: 
Μαργαρίτα, χήρα τού βασιλιά Έρ 
ρίκου τοϋ ΣΤ ’ , ή Δούκισσα τοΰ 
Πόρκ, μητέρα του Ριχάρδου, 
Ελισάβετ βασίλισσα τοϋ Έδουάρ
δου τού Δ' καί ή "Αννα, χήρα τοϋ 
πρίγκηπα Έδουάρδου, γυιοϋ τοΰ 
βασιλιά Ερρίκου του ΣΤ' .  Ίδ  ως 
δραματική καί τρομερή είναι 
πρώτη άπ’ αύτές, ή δαιμόνια Μαρ
γαρίτα, πού είχε λάβει, ώς βασί 
λισσα, μέρος σέ άνταρσίες καί πο
λέμους έναντίον τού ο.κου Γιόρκ 
καί πού παρουσιάζεται τώρα πιά 
νικημένη καί δυστυχισμένη, κατα
δικασμένη σέ έζορία γεμάτη μί
σος, πλούσια σέ κατάρες καί σέ 
άπαίσιες προφητείες. Στήν τέταρ-

•ΤΙώς ! έγώ, πού τής οκότωσα άντρα 
(καί πατέρα,

νά τήν ηιάσω οτά δίχτυα μου, τήν ώρα 
πού ηλημμυροϋσε τό άγριο πάθος τήν 

(καρδιά της!
00

Ελληνικές μεταφράσεις τοΰ «βα
σιλιά Ριχάρδου τοΰ Γ' »,  ύπάρχουν 
σήμερα, δσο ξέρω, μιά γραμμένη 
στήν καθαρεύουσα καί σέ πεζό 
λόγο άπό τό γνωστό μεταφραστή 
πολλών σαιξπηρικών έργων Μιχ. 
Δαμιράλη καί ή δική μου, στή δη
μοτική καί έμμετρη. Ή  δική μου 
γράφτηκε γιά π'ώτη φορά στά 
1924-25 σέ στίχο δεκατρισύλλαβο 
καί παίχτηκε άπό τό θ'ασο τής Κας 
Μαρίκας Κοτοπούλη στά 1925. Αύ
τήν πού είναι νά παιχτεί στό Βα
σιλικό Θέατρο τήν έγραψα τόν πε
ρασμένο χειμώνα, μέ βάση τήν 
παλιά, συμπληρώνοντάς την σέ 
πολά μέρη πού είχανε κοπεί τότε 
καί πού τά είχα άφήσει γι’ αύτό ά- 
μετάφραοτα, καί άντικαταστ.τ νον- 
τας σέ πολλά σημεία τό δεκατρί- 
σύλλαβο μέ τόν έντεκασύλλαβο, 
πού σήμερα τόν νομίζω πιό ευκί
νητο καί πιό κατάλληλο άπό κεί
νον γιά τή σκηνή!

Ή  Κα Κοτοπούλη, στήν πρώτη 
κείνη παράσταση εΐχε παίζει «ρέ 
δύναμη» δπως έγραψε στήν «Πο
λιτεία» ό Φώτος Πολίτης καί «άρι
στα» δπως έγραψε στήν «Εστία» ό 
μακαρίτης Α. Άνδρεάδης, τό πρό
σωπο τής τρομερής βασίλισσας 
Μαργαρίτας. Τόν τρομερά δύσκη/.ο 
καί καταπληχτικά πολύμορφο πρό
σωπο τοΰ Ριχάρδου τόν έπαιξε μέ 
πολλή κατανόηση ό κ. Μήτσος Μυ
ράτ, πού είχε πράγματι έργαστεί 
μέ άφάνταστη έπιμέλεια, μέ ζήλο 
καί ένθουσιασμό.

Κ. ΚΑΡΘΑΪΟΣ
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I ΣΧΟΛΗ — ---------
A. MOPlANOt.

(Ά νβγνω ρχομένη  t n t  τοϋ Κ ρά του ;)

Ε  Ρυδμική Γυμιαβτική και Κλααβικό Μπαλέττβ
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Μικρές ιστορίες 
τοϋ Χόλλυγουντ

Η Μ Π Ρ ΙΓ Κ ΙΤ Τ Ε  Χ Ο Ρ Ν Ε  Υ· καί ό Ν ΕΗ Λ  Χ Α Μ ΙΛ Τ Ω Ν  στήν έξαι- 
ρετικη έφετεινή δημιουργία τους «Σ Τ Η Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ  TO Y  C'Α 
Ν ΑΤΟΥ» πβύ 8ά προδληδή πολύ σύντβμα στον νέβ κινηματογράφο 

τής όδού Σταδίβυ « Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »

* Η  κ ρ ι τ ι κ ή  τ ό ν  φ ι λ μ
Μιά ταινία πού πέρασε 
απαρατήρητη

Εΐνε κοινή ή γνώμη πώς Λ ’Αμερι
κή δέ μας παρουσιάζει παρά μέτρια έρ 
γα : Πλούσιο σκηνικό κα'ι διόλου ύπό· 
θεση. Κι’ ό κόσμος προτιμά νά βλέπρ 
ένα δραματικό έργο τοϋ Βίκτωρ όραν- 
οέν ή μιά «Κάτια» καί προπάντων μιά 
«Κάρμεν». Κι’ είδαμε κάτι τό πρωτο
φανές στά χρονικά τοϋ κινηματογρά
φου: ένα έργο, ή «Κάρμεν» ν ’ άποδώ- 
ο|-ι τίς περισσότερες εισπράξεις άπό 
κάθε άλλο.

Κι’ άκολουθεΐ ή γνώμη γιά τήν Α 
μερικανική παραγ-ιγήι δέ βαριέσαι; 
καϋμένε, τί νά τό κάνΡς έργο χωρίς 
βάθος ! Βλέπετε τό έκλεκτικό γοΰστο 
τους δέν μπορεί νά βλέηρ παρά βαθε.ά 
έργα 1

Δέν θέλω νά κατηγορήσω, μέ τοϋτο, 
τήν άνώτερη πραγματικά γαλλική πα
ραγωγή άλλά θέλω νά δείζω μόνο, 
πώς δέ μάς έπιτρέπεται νά παρασυρό
μαστε σ’εϋκολες κι’ έπιπόλαιες κριτι
κές, πού δέ δείχνουν παρά μόνο ινευ- 
ματική κατωτερότητα.

Ή  'Αμερική μάς έστειλε έργα πού 
άξίζουν νά σταθούν πλάϊ στά καλλίτε
ρα εύρωπαϊκά. Ή  ’Αμερική κατώρθωσε 
άκόμα κάτι άλλο: Νά ζεχωρίορ γιά 
πάντα τό θέατρο άπ’ τόν κινηματογρά
φο. Τούς έβαλε όρια κι’ έτσι ποτέ πιά 
δέν μπορούν νά παραπατήσουν.

Θέλω νά Κάνω άκόμα μιά διάκρισι, 
πώς δηλ. δλρ ή άξία τής άμερικάνικης 
παραγωγής βρίσκεται στά «Μοντέρνα» 
έργα. Έκεί έΐνε ό τόπος τού ποτέ σχε
δόν δέν έπεσε έξω κι’ άκόμα ό δρόμος, 
ό αωστός, πού ϊσως σέ λίγο νά τή φέρε 
σέ; καινούργια εύρήματα.

Μέσα στά πολλά πού είδαμε θά πά 
ρω μόνο ένα τό «Τραγούδι τής νοσταλ
γίας». Τό παίρνω ώς τό πιό άντιπρο 
θωπευτικό τής σύγχρονης νοοτροπίας 
τής 'Αμερικής. Τό έργο πέρασε άπαρα- 
τήρητο, δπως τόσα άλλα. "Ομως αύτό 
δέν μπορεί νά οταθρ γιά κριτήριο τής 
άξίας του. ’Αξίζει πραγματικά νά συγ
χαρούμε τήν έταιρία πού κατώρθωσε έ 
να πραγματικό άθλο. Ή τα ν άπό νείνα 
τά έργα πού όσο τά προσέχεις r ιρισσό 
τερο τόσο άνακαλύπτεις καί καινούργια 
στοιχεία ώμορψιας καί γοητείας.

Εϊνε ένα φίλμ πού δέν έγινε, μπο
ρεί νά nfi κανείς παρά μόνο γιά τή μου 
σική. Εΐνε τό φίλμ πού βασιλεύει πραγ 
ματικά ή τζάζ, ή «μοντέρνα» μουσική 
παραγνωρισμένη δσο καί τά «μοντέρ
να φίλμ». 01 ήθοποιοί “ Βαρβάρα Στάν 
γουϊκ, Τζωελ Μάκ Κρή, Μπάτυ Έμ- 
πσεν) δημιουργούν πραγματικά ύπέρο 
χους ρόλους. Ή  ύπόθεσις, καθώς ήδη 
είπαμε, δέν έχει τίποτα τό Ιδιαίτερο:

. Μιά όμάδα άνθρώπων ζή αέ σπιτάκια φτι 
αγμένα πάνω σέ μεγάλες σχεδίες τού 
Μισισσιπή. Εΐνε οί άνθρωποι τοϋ ποτα
μού. Αισθάνονται τόν έαυτό τους ένα 
μέ τό ποτάμι: πάνω σ’ αύτό γεννιούν
ται καί σ’ αύτό πεθαίνουν.

iiiiimimiiimiimiiiiiimiiiimimiim

Ό λ η  ή κούρασι καί ταλαιπωρία 
τού λαού ξεχύνεται μέσα σ' αύτό κι’ 
δλη ή νοσταλγία γιά τό ποτάμι τους τό 
Μισισσιπή τό τεμπέλικο ποτάμι πού κυ
λά άργά - άργά τά λασπωμένα νερά 
του. 01 βραχνές αύτές φωνές έχουν 
κάτι πού σού δίνουν τήν έντύπωσι πα
λιών ξεθωριασμένων τραγουδιών σκλά
βων.

Μέαα σέ μιά βαρειά όμίχλη κινιοϋν- 
ται οί - κουρασμένες μορψάς τών wow- 
ρων. Πηγαίνουν άργά-άργά ό ένας πί
σω άπ’ τόν άλλο σκυφτοί φορτωμένοι 
μέ σακιά γιά τό πλοίο πού μπαρκάρει. 
Χαμηλά κυλρ όμοιος σάν πάντα ό πο
ταμός μέ τά θολά νερά του. 'Απ’ τή συ 
νοικία τών μαύρων φτάνει ό παραπο
νεμένος τόνος μιας γυναικείας φωνής. 
Τραγουδ^άκουμπισμένη στά σκαλοπά
τια ένός σπιτιού. Εϊνε τό «Σάν Λουϊς 
Μπλούζ» τό τραγούδι των μαύρων. Γά 
μάτια τους γυαλίζουν κάτω άπ* τό 
σκυμένο πρόσωπό τους. Κι' ο! ήχοι τού 
τραγουδιού σά νά μπαίνουν σιγά-σιγά 
μές τά αίμα τους. Τραγουδούν μ ’ αύ
τές τίς άπελπιστικά βραχνές φωνές 
τους πού τϊς σέρνουν μ ’ ένα τέτοιο 
τρόπο πού νομίζεις πώς κλαΐνε. Τά μά
τια τους γιομάτα νοσταλγία κυττάζουν 
τάν λασπωμένο ποταμό μέχρι έκεί πού 
χάνεται στήν άκρη στόν όρίζοντα. Πε
ριμένουν ή κάτι νάρθρ ή κάπου νά 
πάνε.

Ή  'Αμερική μάς έδωσε ένα έργο γιά 
τό όποιο άξιζει πολλά συγχαρητήρια. 
Μάς έδωσε κάτι βγαλμένο άπά τό αί
μα της άπό τή σάρκα της. Γ ι’ αύτό 
δέ μποροΰσε παρά νά πετύχρ.

Τό κοστούμι πού φόρεσε ή Υ
βόν Πρεντάν γιά νά ύποδυθρ τό 
ιρόλο τής «Άδριανής Λεκου&:·έρ» 
ζύγιζε 14 κιλά και τής Φρανσουάζ 
Ροζέ στό ρόλο πού έκανε στό έρ
γο ό «Πακτης τοϋ σκακιοϋ» ζύγιζε 
μόλις 40 κιλά! Τέτοια κοστούμια 
κι’ άκόμη βαρύτερα χρησιμοποι
ούνται μόνο σέ ρόλους ώρισμένων 
έργων καί ώ:·ισμένων έποχών.

—Ή Ντόροθυ Λαμούρ φοράει ’’ό 
έλαφρότερο κοστούμι πού δέν ζυ- 1  

γίζει περισσότερο άπό έκατό γραμ
μάρια. Φαντασθήτε τώρα τΐ βαρειά 
πού θά τής (ραίνεται ή βραδυνή 
τουαλέττα της, γιά άτομική της 
χρήσι, πού εΐνε άπό μετάξι καί 
μπρονταρισμένη μέ άναρίθμητα 
θαλασσινά ποικιλόχρωμα κογχύλια 
καί πού ζυγίζει 9 όκάδες! Καί σέ 
μιά έρώτησι πού τής έκαναν γιά 
τό φόρεμά της άπήντησε: «Εΐνε 
τό βαρύτερο πράγμα, ύστερα άπό 
τήν ήλικία μου, πού σηκώνω στούς 
ώμους μου!....».

—Ή μικρή στάρ Ζάν 'Όϋντερ 
πού συναγωνίζεται τήν Σίιςλεϋ 
Τέμπλ έχει μεταβάλει τό σπίτι της 
σέ σωστό ζωολογικό κήπο. Μιά μέ 
ρα δραπέτευσε άπό τόν περίβολο 
τής αύλής της ένα γαϊδουράκι ποϋ 
τό είχε κλεισμένο, μπήκε στό δω
μάτιο άναποδογύ-Μσε καρέκλες, 
τραπέζια, βάζα, έφαγε όλα τά 
λουλούδια άπό τίς γλάστρες κΓ άπ' 
έκεΐ τράβηξε γιά τό κοντινό πα
ζάρι, άναποδογύρισε τά κοφίνια 
τών πωλητών, σκόρπισε χάμω τά 
λαχανικά, έφαγε ό,τι έπιθυμοΰσε 
ή καρδούλα του καί ξαναγύρισε ή
συχος στό διαμέρισμά του. Γιά ό
λες αύτές τίς ιδιοτροπίες πλήρω
σε ή κυρία τού γαίδάρου 25 δολ 
λάρια πρόστιμο....

—Ό Γκάρυ Κοΰπερ δέν στέκει 
οΰτε μιά στιγμή ήσυχος. Κατά τό 
διάστημα πού τελειώνει μιά σκηνή 
κι’ ώς πού ν ’ άρχίση τό γύρισμα 
τής άλλης άσχολεΐται μέ διάφορα 
μικροπράγματα. Στό γύρισμα μιάς 
τελευταίας του ταινίας χρησιμοποι 
ουσε τόν καιρό του γιά νά μάθρ 
ποδήλατο καί τά κατάφερε μιά χα 
ρά γιατί κατώρθωσε νά πέση μέ 
τόση δύναμι έπάνω στό σκελετό 
κάήοιου σκηνικού, πού γιά νά το 
μοντάρουν δούλευαν μέρες όλό- 
κληρες οΐ μηχανικοί τοϋ στούντιο, 
καί νά τό μεταβάλη σέ μιά στιγιμή 
σέ άχρηστο ύλικό. Κάποτε στό δι
άστημα τοϋ γυρίσματος τής ται
νίας ή «Κυρία καί ό κάου υπόϋς» 
τού θάλθηκε νά φιάζη μόνος του 
ένα κότερο μηδέ τοϋ καζανιοϋ 
του έζαιρουμένου. Γ ι' αύτό δού
λεψε τρεις μήνες καί ρήμαζε όλη 
τήν ξυλεία τοΰ στούντιο. Τό άποτέ
λεσμα ήταν στήν πρώτη δοκιμή 
νά γίνη έκρηξις τοϋ καζανιοϋ καί 
νά πάνε χαμένοι οί κόποι του.

—Μιά περίεργη στατιστική γά- 
μων καί διαζυγίων τοϋ Χόλλυγουντ 
είδε τό φώς πΡ·ό ήμερών. Κατ’ αύ
τήν έπί 474 σκηνοθετών καί τών 
βοηθών τους τών διαφόρων στούν 
τιο τοΰ Χόλλυγουντ, οί 366 εΐνε ή 
ήσαν παντρεμένοι μιά μόνη φορά. 
Έ κ  τών ύπολοίπων 108 οΐ 42 παν
τρεύθηκαν ή χώρισαν μιά φορά, οί 
48 παντρεύθηκαν, χώρισαν καί ξα- 
ναπαντρεύθηκαν, οί 4 παντρεύθη
καν, χώρισαν, ζαναπαντρεύθηκαν 
καί ζαναχώριόαν, οί 6 παντρεύθη
καν γιά τρίτη φορά, οΙ 2 παντρεύ 
θηκαν γιά τετάρτη φορά καί τέλος

οΐ δύο παντρεύθηκαν γιά πέμπτη
φορά  Αιτία τών περισσοτέρων
διαζυγίων εΐνε ή ζήλεια καί ή ε 
ρωτική θέρμη μερικών άστέιρων 
πού έρωτεύονται άμέσως μόλις 
παίζουν μιά έρωτική σκηνή πρό 
τοϋ κινηματογραφικού φακοϋ... Οί 
πεΡΊσσότειΡοι στάρ άποφεύγουν 
τούς κοσμικούς γάμους καί παν
τρεύονται σχεδόν μυστικά καί μα
κρυά άπό τήν  ̂κινηματογραφούπο- 
λι. Έξαίρεσι στά κινηματογραφικά 
χρονικά άπετέλεοαν οί γάμοι τοϋ 
Ρόντ Λά Ρόκ καί τής Βίλνας Μπάν 
κυ, πού έχρηρίίμευσε στόν Σαμου
ήλ Γκόλντουϊν γιά νά γυρίση μιά 
όλόκληρη κινηματογραφική ταινία.

—Έ να  έπάγγελμα πού έχει με
γάλη πέρασι στό Χόλλυγουντ εΐνε 
καί τό έπάγγελμα τών διαφόρου 
τύπου άκροβατών. Στήν έποχή τοΰ 
βωβού κινηματογράφου ύπήρχαν 
πολλοί τέτοιοι έπαγγελματίαι, για- 
τί τότε ο! περισσότερες βωβές 
ταινίες έβασίζοντο περισσότερο 
στήν περιπέτεια. Κατά τά τελευ
ταία χρόνια άρχισε πάλι ή ζήτηοις 
τών άκροβατών στά κινηματογρα
φικά στούντιο. Άπό έτών οΐ 4 ά- 
δελφοί Μετζέττι, ’Ιταλικής κατα
γωγής 'ίδρυσαν μιά ειδική «σχολή 
άκροβατών« πού κάνει χρυσές 5ου

λειές. Στά σπουδαία άκροβατικά 
γυμνάσματα λαμβάνουν μέ.:ος καί 
οί ίδιοι. Ό καλύτερος εϊνε ό με
γαλύτερος άδελφός ό Ριχάρδος, ό 
όποιος άρχισε τίς άκροβασίες άπό 
ήλικίας 8 χρόνων μαζί μέ τόν nc- 
τέρα του π«ύ έργάζεται σ' ένα 
περιπλανωμεΐνο ίπποδ'όμιο. Άπό 
τοΰ 1913 έλάμβανε μέρος σ’ δλες 
τίς έπεισοδιακές ταινίες στίς όποι
ες οι άκροβασίες ήταν άπαροίτη- 
τες. Ό άδελφός του "Οθων έχει 
είδικευθή οτό πήδημα κι’ αύτός αν 
τικαθιστά στά έπικίνδυνα πηδήματα 
τόν Γκάρυ Κοΰπερ δταν πρόκειται 
νά πηδήση στό κενόν. Ό άδελφός 
του Τόννυ είνε είδικός νά πεθαίνη 
άπό βίαιο θάνατο καί δέχεται ευ
χαρίστως μπαστουνιές στό κεφάλι, 
κτυπήματα μαχαιριών, κλπ. Ό τρί
τος άδελφός Αεό έχει περίεργη 
ειδικότητα, δταν πρόκειται νά πέ
σουν πολλά πρόσωπα, αύτός πέ
φτει κατ’ άρχάς στή γή καί συγ
κρατά άπ' έπάνω του τό βάρος εί
κοσι καί τριάντα άνθρώπων πού ό 
ένας πέφτει άπάνω στόν άλλο. Τέ
λος ό τέταρτος άδελφός Βίκτωρ έ
χει ειδικότητα νά πέφτη άπό αύ- 
τοκίνητα καί άεροπλάνα κατά τά 
διάφορα δυστυχήματα τής ζηράς 
η τοϋ άέρος.

Ή άκρι6ώτερη τηλεφωνική 
συνεννόησις

Έπ' εύκαιρίρ τής προβολής τοΰ 
έργου «’Έγκλημα καί τιμωρία» τοΰ 
Ντοστογιέφσκυ στόν «Όρφέα», 
πληροφορούμεθα τό έζής χαρα
κτηριστικό άνέ,κδοτο σχετικά μέ 
τόν πρωταγωνιστή του, Πέτερ 
Λώρ, πού υποδύεται μέ έξαιρετική 
έπιτυχία τόν ρόλο τοΰ Ρασκολνι- 
κώφ.

"OTotv βρισκότανε στήν Αγγλία 
ό έπιφανής παραγωγός κινηματο
γραφικών ταινιών Hal Roach fevc 
βράδυ παρηκολούθησε τήν προ
βολή τοΰ έργου « ’Έγκλημα καί 
Τιμωρία». Είδε τήν έξαιρετική έ- 
πιτυχία πού ό Πέτερ Λώρ δημι
ουργεί στόν ρόΜ^-τοΰ -μεγαλοφυ
ούς έγκληματίου Ρασκολνικώφ οτό 
έργο καί τόσο πολύ ένθουσιιίσθη- 
κε άπό τήν προσωπικότητα καί τήν 
ήθοποιία του ώστε · έσπευσε νά 
μάθρ τήν διεύθυνσίν του. Μετά τό 
τέλος τής παραοτάσεως τόν έκά- 
λεσε άμέσως τηλεφωνικώς. Ή το 3 
ή ώρα μετά τά μεσάνυκτα καί ό 
Πέτερ Λώρ κοιμότανε στό μέγα- 
ρόν του στό Χόλλυγουντ. Τό τη
λέφωνο δμως έξακολουθείνά χτυ

πάει. Εκνευρισμένος ό Πέτερ Λώρ 
άρπάζει τό άκουστικό καί άκούει 
τόν Hal Roach νά τοϋ προτείνη έ
να μυθώδες ποοόν γιά νά πρωτα- 
γωνιστήσρ οέ μιά νέα ταινία του 
Ό Λώρ δμως δέν ήτο διατεθειμέ
νος νά συζητήαη έμπορικές υπο
θέσεις έκείνη τήν ώρα καί μάλιστα 
δπως ήταν νυσταγμένος Λκομη 
Ό Roach έν τούτοις τόσο είχε έν- 
θουσιασθρ άπό τό θαυμάσιο παί
ξιμο τοϋ Λώρ ώστε δέν δίστασε νά 
τόν παρακαλέση νά πάρη πρώτα 
ένα ντούς καί αύτός έν τφ οετα- 
ξύ νά τόν περιμένη στό άκου
στικό κρατώντας τή γραμμή ά- 
νοικτή. <,

Δεδομένου δμως δτι τά τέλη 
τών ύπερατλαντικών τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων μέ τήν Εύρώπη εΐ
ναι πανάκριβα ή συνεννόησις τοϋ 
Άγγλου παραγωγού μέ τόν Λώρ 
στοίχισε 52 λ'ρες, περί τάς 35.000 
δραχ. δηλαδή, πράγμα πού δέν 
έστενσχώρησε καθόλου τόν Roach 
προκειμένου νά έξασφαλίσρ ένα 
τόσον έξαιρετικό καλλιτέχνη γιά 
τή νέα του παραγωγή.

Νέα άπό τό Χόλλυγουντ
Λ  Πρό μηνός ήρχισε στβ Χολλυ

γουντ τβ γύρισμα τβΰ φιλμ «Τό 
Γαλάζιο Πουλί» βγαλμένβ άπβ τβ 
πασίγνωστο έργβ τβΰ Μαίτί,ρλιγκ. 
Ή  ταινία δά είναι έξ όλοκλήρου 
έγχρωμος μέ πρωταγωνίστρια τήν 
Σίρλεϋ Τέμπλ.

—"Οταν ή παραγωγές έταιρία 
άνεκβίνωσε στόν Μαίτερλιγκ τιιν 
άπόφασί της. έ διάσημος συγγρα
φεύς τόσο ενθουσιάστηκε, ώστε έ
στειλε στή μικρή βεντέττα fcvct 
σπάνιο άντίτυπβ τβΰ βιδλίβυ του 
μέ τήν πιό κβλακευτική άφιέρωσι.

Λ  Ό  Ντόν ’Αμίτσι έλαδε τβν 
πρώτβ του δεατρικό ρόλο βταν έ 
πρωταγωνιστής τβΰ «θιάσου I ζάκ- 
σον» έσπασε τβ πόδι του έ ώρες 
πρό τής παραβτάσεως. "Υστεο* άπό 
6 μβνβν ωρών μελέτη, ό Ντβν Ά- 
μίτσι έπαιξε τό ρόλβ αύτό πβύ τβύ 
άνετέβη τό·σβ βιαστικά, χωρίς νά 
κάνει βϋτε ένα λάδος καί μέ με
γάλη ήδβπβιΐα.

**♦ Ή  Σόνια Χένυ έμαδε ι/ά χβ- 
ρεύη πρίν άρχίση νά μαδαίνη πα- 
τιινάζ. Ή  ’Άλις Φαίη έμαδε πατι- 
νάζ πρίν άρχίση νά μαδαίνη χορό.

Ό  ·'’Άγγλος δραματικός καλλιτέχνης Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ  Ν ΤΟ Ν Α  καί ή ύ- 
ραιοτάτη .στάρ τοΰ Χόλλυγουντ Ρ  ΟΖ Α Λ  I Ν Τ  Ρ Ο Υ Σ Ε Λ  πβύ δά δβΰ- 
με προσεχώς στήν ταινία τής Μετρό Γκόλντουϊν « Γ Κ Ρ Ε Μ ΙΣ Μ Ε 

Ν Α  Ε ΙΔ Ω Λ Α »

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ά  ν έ α
Στά στβύντιβ τής «Παραμάβυντ» 

άρχισιΧ'ν νά προετβιμάζωνται πυρε- 
τωδώς γιά τή νέα παραγωγή ται
νιών 1939—1940. Άπό τον κατάλο
γο τών 15 φίλμ πού άνηγγέλδιτσαν 
άναφέρομεν ώρισμένα πβύ ίχουν

Ό κ. Θάνος Σκούρας, πού έξε\έ- 
γη άντιπράεδρος τής «Ένώαεως 
Κινηματογράφων». Συνεντεύξεις 
μέ τόν πρόεδρο τής Ένώσεως κ. 
Γιαννόπουλον καί τόν κ. Σκούραν 
θά δημοσιεύσουμε στό έρχόμενο 

φύλλο
£

πρωταγωνιστάς γνωστούς καί στό 
έλληνικό κοινόν.

«Κ Α Π Ο ΙΑ  Ν Υ Χ Τ Α » . Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ — Φρέντ Μάκ Μουρέη- 
Σκηνβδεοία: Μίτσελ Λέϊσσεν. «ΤΥ 
ΦΩΝ». Ταινία έγχρωμος αέ τούς 
Ντόροδυ Λαμούρ — Ρόμπερτ Πρε- 
στον. Σκηνβδεσία: Λούϊς Κίγκ. 
«ΤΟ Κ Ο Ρ ΙΤ Σ Ι  Τ Η Σ  ΥΠΑΙ- 
©ΡΟΥ». Μέ τήν Μάρδα Ραίη. 
Σκηνβδεσία: Τζέϊμς Χόγκαν. «ΤΟ 
Μ Π Α Ρ  ΤΩ Ν  ΑΠ Ο ΚΛΗ ΡΩ Ν ». Λό- 
ϋντ Νόλαν — Τξάνις Λέγκαν. 
Σκηνοδεσία Ρόμπερτ Φλώρεΰ. «Α- 
Τ ΙΟ Α Σ Ο Σ » . Ταινία έγχρωμος μέ 
τβύς Ράΰ Μίλλαν — Πατρίτσια 
Μόρισσον — Ά κ ίμ  Ταμίρωφ. Σκη-

Η Κ ΙΝΗΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΗ  Ν Ο Υ ΒΕΛ Λ Α

Τ ό αθάνατο βάλς

1909 -  1939 = 1909 -  1939

Μαρίκα

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΗΑΕΚΤΡΑ
3 - 1 2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1909 -  1939 = 1909 -  1939

'Από τά καλύτερα «ρίλμ 
πού 0q δοΰμε τόν χειμώνα

6ον
— Θ6 προτιμοΟσα νά μήν πας... “ Αλ

λωστε έχω παραγγείλει σέ μιό ράφτρα 
νά έρθη γί<ι νά οοΰ έτοιμάση μιά του
αλέττα γιά τήν γιορτή τής κόμησσας 
Λαμποθίσκα... Ε!μεθσ προσκαλεσμένοι.

—Ή  κόμησσα δίνει γιορτή ; Πότε ;
—Αύριο...
—Θά πάω τότε νά τήν 8ώ. Δέν πι

στεύω νά έχετε άντίρρηοι ; Εΐνε τρια 
χρόνια πού δέν τήν έχω δή καί τήν ά- 
γαπώ τόοο...

—Μά θά τήν δης αϋριο...
— Ό χι, θείτσα μου, άφήστε με νά 

πάω τώρα.
Ή  δούκισσα ύπεχώρησε. "Εδωσε έν- 

τολή νά έτοιμάσουν τό άμάξι γιά νά 
μεταφέρρ τήν πρ.γκήπιοσα στήν κόμησ
σα Λαποθίσκα.

ϊί
"Οταν ήπριγκήπισσα μπήκε στό σαλό

νι τής κόμησσας, ή τελευταία ήταν ά- 
-ιηοχολημένη μέτήν διοργάνωσι της 
γιορτής πού θά έδινε οτό μέγαρό της. 
Η νέα κόμησσα τήν στιγμήν έκείνην συ 
ζητούσε μέ τόν Ντιαμηέλλι, τόν γνω
στόν μουσικόν.

Ή  Μαρι—Κλαίρ, δέν άφησε νά τήν ά- 
ναγγείλουν γιατί ήθελε νά κάνη έκπλη- 
ζι στήν κόμησσα. Στάθηκε στή πόρτα

-Μείνετε ήσυχη, έλεγε τή στιγμή έ 
κείνη ό Ντιαμηέλλι, όλη ή Β ιέννη θά 
μιλάρ γιά τήν γιορτή σας...

—’Εμείς οί Ρωοσίδες θέλουμε πάντο
τε κάτι τό έξαιρετικό στίς διασκεδάσεις 
μας. ΤΙ θά είχατε νά μοΰ προτείνετε 
ώς άτραζιόν πού νά προζενήσρ έντύπω 
σι.

—Θέλετε τήν καινούργια σονάταν γιά 
βιολί, τού Μπετόβεν ;

—'Ώραία... Θέλω δμως καί μιά άτρα- 
ζιόν....

Άκριδώς τότε ή πριγκήπισσα μ’ ένα

χαρακτηριστικό γέλοιο, παρουσιάστηκε 
στήν κόμησσα.

—Κυρία κόμησσα.
—Ή  Μαρί-Κλαίρ... μά σύ έγινες όλό

κληρη γυναίκα... Ντιαμηέλλι, θά συνε- 
χίσουμε σέ λίγο. Πιήτε ένα λικέρ καί 
σκεφθήτε... Θέλεις ένα λικέρ Μαρί- 
Κλαίρ ;

—Εύχαριστώ δχι... Θάθελα νά μ' ά 
φήσρς νά σοΰ μιλήσω γιά λίγο.

—Λέγε, λέγε άγαπημένη μου. Είμαι 
ζετρελλαμένη μ' αύτή τή γιορτή. Θάρ 
θρς πιστεύω ;

—Φυσικά καί θάρθω. Άκριβώς γι’ αύ
τό θέλω κάτι νά σοΰ ζητήσω.

Τραβήχτηκαν οέ μιά γωνιά. Ή  πριγ 
κήπιοσα πήρε ύφος σοβαρό :

—Μ' άγαπάς πάντοτε ;
—Μαρί-Κλαίρ, τό ξέρεις. ΤΙ θέλεις ; 

Μά σύ έγινες σοβαρή. Ή  σχολή σ' έ 
χει άλλάξει ;

— Όχι, δέν εΐνε ή σχολή πού μ ’ άλ
λαζε...

-  Α, ά... τώρα καταλαβαίνω... Θά 9έ· 
λρς νά σέ βάλω κοντά σέ κανένα αύ
ριο. Μήπως εΐνε ά κόμης Βαλντστάίν ; 
Ό  κόμης Μόντεν ;

—Ό χι.
-Τότε θδναι κάποιος πού δέν τάν έ- 

κάλεσα άκόμη ;
—Ακριβώς.
—Ποιός είνε ;
—Ό  Πιέρ Κράμερ.
—Πιέρ Κράμερ ;... δ έν  τον γνωρίζω
—Δέν εΐνε οΰτε πρίγκηφ, ούτε κόμης, 

ούτε βαρώνος. ΌΠιέρ Κράμερ είνε μου 
σικοσυνθέτης.

—Μουσικοσυνθέτης ; Τί είδους μου
σικοσυνθέτης ;

—Συνθέτης βάλς...
-Βάλς... Μαρί-Κλαίρ... μά τί μοϋ ζη

τάς

—Ένόμιζα ότι σέ έζυπηρετώ μ ’ αύτό.
—Μ’ έζυπηρετείς ;
—Ναί, θά. εϊνε μιά ώμορφη άτραζ.όν 

γιά τήν θραδυά.
—Άτραζιόν... Ντιαμηέλλι, Ντιαμπέλλι.
—Κυρία κόμησσα.
—Γνωρίζετε τόν μαέστρο Κράμερ ;
—Μα χθές τόν είδατε στό σπίτι μου
—"Α, ναί, πολύ χαριτωμένος. Θάθελα 

νά παίζρ ένα βάλς αύριο. Πηγαίνετε 
άμέσως νά τόν ειδοποιήσετε.

—Μάλιστα, κυρία κόμησσα.
Καί 6 Ντιαμηέλλι πού θαύμαζε κι’ αύ

τός τόν νέο μαέστρο κάί ζητούσε πάν
τοτε ιή ν  εύκαιρία νά τόν λσνσάορ στά 
σαλόνια, έφυγε ένθουσιασμένος γιά νά 
ηάρ νά συναντήσρ τόν Πιέρ Κράμερ.

- Ή τ α ν  μιά θαυμασία Ιδέα, είπε ή 
κυμησοα, σ' εύχαριστώ άγαπημένη μου 
ΜαρΙ-Κλαίρ. Χάρις σ έσένα βρήκα τήν 
άτραζιόν πού ζητούσα.

Ή  πριγκήπισσα γύρισε ένθουσιασμέ- 
νη στόν πύργο. Ό λ η  τήν ήμέρα της, 
τήν πέρασε μέ τό νά σκέπτεται διαρ 
κώς τόν Π έρ. Άνυπομονοΰσε νά έλθη 
ή μέρα πού θά τόν ζανάβλεπε. "Οταν 
όμως κανείς είνε έρωτευμένος καί μά
λιστα έχει τά είκοσι χρόνια πού είχε 
ή Μαρι—Κλαίρ, δέν έχει τήν ύπομονή 
νά -ιεριμένρ δυό μέρες. Τοϋ φαίνονται 
χρόνος όλόκληρος. "Ετσι ή πριγκήπιΟ 
σα εϋρισκε πώς ήτανε μεγάλο τό χρο
νικά διάστημα τών δύο ήμερών. "Ηθελε 
.όοο νά τόνέβλεπε έν  τψ μεταζύ. Μά 
πώς ·, Μήπως ήταν εύκολο ; Γιά τόν 
άτίθασσο δμως χαρακτήρα της καί τήν 
θέλησ' πού τήν διέκριναν, δέν  έπρεπε 
τίποτε νδναι δύσκολο. Σκέφθηκε, σκέ 
φθηκε... Ά λ λ ο ς  τρόπος δέν ϋπϋρχε 
παρά νά τά σκάσρ πάλι τή νύκτα άπά 
τ6ν πύργο. Αύτή τή φορά δμως μόνη 
της. Θά έπερίμενε νά κοιμηθούν όλοι 
καί τότε έκείνη μέ προσοχή θά έφευγε, 
άπό τήν μικρή πορτίτσα τοΰ πύργου, 
πού θ' άφηνε άνοικτή γιά τήν έπιοτρο- 
φή.

"Ετσι κι’ έγινε.
Ό τα ν έφθασε στό "Πράτερ» τήν έπε- 

ρίμενε μιά μικρή άπογοήτευσι. Ό  Πιέρ 
δέν ήταν έκεί. Κύτταζε παντοΰ, άλλα 
δέν τόν είδε πουθενά. Αναγκάσθηκε

τότε ν ’ άηοτανθρ στόν διευθυντή τοϋ 
καταστήματος.

—Ό  κύριος Κράμερ δέν ήλθε ;
—Ό  κύριος Κράμερ έρχεται μέ τήν 

ήσυχία του, άπήντησε ό διευθυντής πει 
αγμένος γιά τήν άργοπορίαν τοΰ μαέ 
οτρου.

Ή  ΜαρΙ—Κλαίρ ήσύχασε κάπως. Ό- 
οτε θά έρχότανε. Είχε φοβηθρ δταν 
δέν τόν βρήκε έκεί, μήπως δέν πρόκει 
ται νά έρθΡ. Πήγε και κάθησε σ’ ένα 
τραπεζάκι καί τόν περίμενε. Πέρασαν 
κάμποοα λεπτά πού γιά τήν πρ γκήιισ- 
αα φάνηκαν άτελείωτα και έπι τέλους 
ό Πιέρ παρουσιάσθηκε. Μόλις έμαθε δτι 
τόν ζητάνε έτρεζε. Περίμενε κι’ έκεί 
νος μέ τόση άγωνία τή στιγμή πού θά 
ζανασυναντούσε τήν άγαπημένη του.

—Σάς περίμενα, τοΰ είπε, δίνοντάς 
του τά χέρι, ή Μαρί-Κλαίρ.

—Έ ζ  αίτιας σας άργησα. Δί-ν άπεφά 
σιζα νά φύγω άπό τά σπίτι. εΠρίμενα 
πώς θά μοΰ στέλνατε έστω καί μιά 
λέζι.

—Προτίμησα, δπως βλέπετε, νάρθω 
ή Ιδια.

—Κι’ έγώ τό προτιμώ αύτό. Είσαστε 
πολύ καλή πού ήρθατε, μοΰ δώσατε τό 
ση χαρά.

Κυττάχθηκαν γιά πολλά λεπτά μές 
στά μάτια χωρίς νά πουν τίποτε... Τό 
βλέμμα τους δμως έλεγε τόσα...

«Κύριες καί κύριοι, θ’ άκούσετε μιά 
καινούργια σύνθεσι τοΰ Πιέρ Κράμερ» 
άκούστηκε ν ’ άναγγέλρ ήφωνή τοΰ δι- 
ευθυντοΰ.

Ή  Μαρί—Κλαίρ κύτταζε έρωτηματικά 
τόνΠ έρ.

-Ε ΐνε  μιά σουρπρίζ, γιά σδς δεσποι
νίς... Πήτε δμως τδνομά σας...

—Μαρί, ψιθύρισε ή πριγκήπισσα.
Ό  κόσμος ζητοΰσε τόν μαέστρο. Ό 

λοι θέλανε νά τόν δοΰνε, δλοι ζητού
σαν νά διευθύνρ κείνος τό καινούργιο 
του βάλς.

Ό  Π έρ άναγκάσθηκε νά σηκωθρ. 'Έ 
πρεπε νά Γύχαριστήσρ τό κοινό.

—Μέ συγχωρείτε Μαρί. Θά έλθω άμέ
σως. Θά1 τό χορέψουμε μαζί.

Τό βάλς αύτό πού ήτανε βγαλμένο 
άπ’ τά βάθη τοΰ «είναι» του, πού ξε

χείλιζε άπό μελωδία καί αίσθημα, είχε 
κείνο τό κάτι, πού δέν μπορεί κανείς 
νά τό προσδιορίσρ, έκεΐνο τό κάτι πού 
ήταν Ισως ή ψυχή τοΰ Πιέρ. Τό άποτέ 
λεσμα ήταν μαγικό γιά τά κοινόν. Μό
λις τελείωσε τό πλήθος πού πλημμύρι
ζε τήν αίθουσα ζέσπασε σέ χειροκρο
τήματα καί έπευφημίες. Ζητοΰσε έηα 
νάληΨι.

«Μπράβο μαέστρο, μπράβο Κράμερ, 
μπίς... μπίς...

Καί μέσα στόν πανζουρλισμό, ένφ ή 
όρχήστρα ζανάρχιζε ά Πιέρ έτρεζε κον 
τά στήν άγαπημένη του. Τήν σήκωσε 
νά χορέψουν. Ό τα ν τά χέρια τους έ- 
νώθηκαν καί τό άθώο βλέμμα τής Μαρί 
—Κλαίρ καρφώθηκε στό δικό του, ή παρ 
θενική συστολή άρχισε νά διαλύεται 
σιγά σιγά καί λόγια γλυκά ζέφυγαν ά 
πό τά χείλη της. Χόρευαν καί κουβέν
τιαζαν, χωρίς νά βλέπουν τί γίνεται 
γύρω τους.

—Εΐνε θαΰμα, εΐνε δνειρο, αύτό τό 
βάλς Πιέρ.

—Εΐνε δικό μας αύτό τό τραγοΰδι 
Μαρί... Μέ κάνεις τόσο εύτυχιομένον. 
Τί περίεργο...

—Ποιό είνε περίεργο...
—Νά, έως τώρα ή μόνη μου άγάπη ή

ταν ή μουσική καί ζαφνικά βλέπω...
—Τί βλέπεις ;
—Άπό χθές δέν σκεφτόμουνα τίποτ 

άλλο άπό σένα.
—Αλήθεια. Κι’ έγώ δλο σένα σκε

φτόμουνα Πιέρ.
—Θά ζσνάρθρς ;
—Μόνον έδώ είμ’ εύτυχισμένη.
—Κι’ έγώ δέν μπορώ νά ζήσω χωοις 

έσένα, θέλω νά βλέπω τά προοωπάκι 
σου, τά μάτια σου. Πές μου πώς θάρχε 
σαι κάθε βράδυ.

—Ναί, θάρχομαι Πιέρ.
Τό βάλς τελείωσε. Ή  πριγκήπισσα 

σκέφθηκε πώς δέν έπρεπε νά μείνη 
άκόμη έκεί. Έπ ρεπε νά γυρίσρ. Σκε 
φτότανε πώς αύτό πού έκανε δέν ήταν 
ζωηρό πράγμα. "Αν γινότανε άντιλη- 
πτή θά κατέστρεφε τό παν.

—Πρέπει νά φύγω Πιέρ, τοΰ είπε.
— ’Ό χι Μαρί, μείνε άκόμη λίγο.

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

νοδεσία: Ζώρζ Άρα»ινμπώ. «ΠΡΩ 
ΤΗ  Ν ΕΟ ΤΗ Σ». Μέ τβν Τζαικυ 
Κβύπερ. Σκηνβδεσία: Λούϊς Κίγκ. 
«ΤΟ Φ Ω Σ  ΠΟΥ Ε Σ Β Υ Σ Ε » .  Ρό- 
ναλτ Κόλμαν — Ά ϊ  τα Λοππίνβ. 
Σκηνβδεσία: Οϋϊλλιαμ Οΰέλμαν. 
« Σ Ο Υ  Χ Α Ρ ΙΖ Ω  ΤΗ Ν  Α ΓΑΠ Η  
ΜΟΥ» Μαντελέν Καρόλ — Φρέντ 
Μάκ Μβυραίη. Σκηνοδεσία: Έ ν  
τουαρντ Γκρίφιδ.

*  &

Οί ήδοπβιβΐ φημίζονται γενικά 
ώς ά'.δρωποι ,έδχιρετικά προληπτι
κοί άλλά ή όμορφη ξανδή Πατρί- 
τσια'Έλλις, άστέρι τής «Πχραμά- 
βυντ» τούς ξεπερνσί όλους μέ ιόν... 
πλούτο τών προλήψεων της. Καί 
τό πιό περίεργο είναι ότι κάδε τό
σο άνακαλύπτει καί νέες... προλή
ψεις. "Οταν δρίσκεται μία καρφί
τσα, λέει, μαζέψτε την καί καρφώ
στε την έπάνω σας. Νά είστε βέ
βαιοι ότι δά σάς έρδουν όλα εύνο- 
ϊκά έκεηη τήν ήμέρα!».

Πρό ήμερών, σ’ ένα άπό τ& 
στούντιο τού Χόλλυγουντ τής έ
σπασε κυριολεκτικά ή μέση γιά νά 
μήν άπαρνηδη αύτά πού πρεσ§;-:ύει. 
Ό  σκηνοδέτης Ούΐλλιαμ Χοουαρντ 
γιά νά τήν άποδαρρύνη άγόραβε 
άρκετά χαρτιά καρφίτσες καί τίς 
σκόρπισε στό πάτωμα. Άλλά ή ξαν 
διά γόησσαδρήκε τόν καιρό νά τίς 
μαζέψη όλες!! ’Έτσι φάνηκε συ
νεπής στίς προλήψεις της...

Ό  «Μίστερ Χβύϊσκερς» ό σκΰλβς 
πού παίξει τβ ρόλο τού πισιοϋ συν
τρόφου τού Ρόναλτ Κόλμαν στήν 
ταινία «Τβ φώς πού έσδυσ·», έφερε 
σέ πολύ ύύσκολη δέσι τό βκη νοδέ- 
τη Ούέλμαν.

Τβ χαριτωμένο αύτό βχυλί πβί> 
δεωρεϊται άπβ τβύς καλλίτερους 
«ήδοποιβύς» τβΰ είδους του, δυσκο
λεύεται πβλύ νά εξωτερίκευσή τά 
αίσδήματά τβυ έξ αιτίας τής Ά ϊν -  
τα Λουπίνο!....

Ή  Μις Λβυπίνβ, δπως είναι 
γνωστό, άγαπά έξαιρετικά τά σκυ
λιά κοα ό «Μίστερ Χβυ'ΐσκερ;» μέ 
τβ άλάδητβ ένστικτό του τό έχει 
άντιληφδεί. Στήν ταινία όμως ύ- 
ποτίβεται ότι μεταξύ τού σκύλου 
καί τής γβητευτικής Λβυπίνβ έχει 
γεννηδή ένα μεγάλο μισβς.

Ό  σκηνβδέτης άρχισε να 
μιά σκηνή στήν όποία ό σκίίλο; 
γρυλίζει καί δείχνε* τά δόιτια του 
στήν ξανδιά βεντεττα. Ό  «Μίστερ 
Χουΐσκερς» χάλασε τέσσερες φο
ρές τή σκηνή. Γιατί, ναι αέν έ- 
γρύλιζε περίφημα, άλλά έκμπδέ>ι- 
ζε τίς φωνητικές τβυ πρβσπαδειε; 
κουνώντας μέ χάρι τήν βύρά του. 
Γήν πέμπτη δμως φορά ή σκη*η 
έπέτυχε περίφημα γιατί ό σκη>β- 
δέτης... έδεσε άπλούστατα {ήν ου
ρά τβϋ σκύλου!

Ό  Μάξ Φλέϊοερ. ό γνωστός δη
μιουργός έγχρωμων ταινιών τύπου 
Σίλλυ Σύμφωνυ πού έργάζεται 
γιά λογαριασμό τής «ΠιχραμαουΛ τ» 
ϋστερα άπό τήν έπιτυχία τή; «Χι
ονάτης» τού Ντίσνεϋ άπεφάσισε 
νά κατασκευάση κι’ αύτός μια ται
νία μεγάλης διαρκείας καί δ αλείε 
γιά δέμα τό πασίγνωστο κ*ί εξαι
ρετικά ένδιαφέρον βιδλιο «Ταςί- 
δια τού Γκιούλιδερ».
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“Ενα ενδιαφέρον ρεπορτάζ...
Μέ τους ρεπόρτερς 
τού αθηναϊκού τύπου
I  4ον

Θυμδοτε τό σημειωματάριο πού οάς 
έλεγα στό προηγούμενο φύλλο ; Θέ
λοντας καί μή κατέφυγα καί πάλι οτή 
βοήθειά του. Τό έβγαλα προσεκτικά ά
πό τήν άριστερή τσέπη τοθ σακακιού 
μου, δπου βρίσκεται μονίμως έγκατε- 
οτημένο, ξεφύλλισα τά μακρόστενα φύλ 
λα του, συμβουλεύτηκα τό περιεχόμενό 
του καί είδα δτι ό κ. Θ. Δράκος είχε... 
σειρά γι’ αύτό τό φύλλο. Καί έτέθην ά
μέσως πρός άναξήτησί του. "Υστερα ά
πό άρκετές περιπλανήσεις, τόν βρίσκω 
στά γραφεία της «Νέας Ελλάδος)). Τόν 
παίρνω παράμερα, κΓ άρχίζω :

—Ποιά ήταν ή πρώτη-πρώτη δημοσιο
γραφική σας συνέντευξις ;

Λίγη σκέψις πρωτίοτως γιά νά φέρρ 
στήν έπιφάνεια τής μνήμης του τάς ά· 
ναμνήσεις του καί κατόπιν έρχεται ή 
άπάντηοις.

— Αύτή πού πήρα μέ τό θείο 
τοϋ Μοσκιοϋ. Ήταν ή έποχή πού 
είχε διαπραχθή τό περίφημο έγ
κλημα τοϋ Χαροκόπου. "Ενα βρά
δυ λοιπόν, βλέπω νά μπαίνη στά 
γραφεία τοϋ «'Ελευθέρου ’Ανθρώ
που» πού έργαζόμουν τότε, ένας 
παράξενος τύπος, μέ ρεντικότες, 
κολλάρα σκληρά κ.τ.λ. καί νά μέ 
πληροφορεί ότι άν 6έλω μπορεί νά 
μέ όδηγήση στό θείο τοϋ Μοσκιοϋ, 
γιά νά τοϋ πάρω συνέντευζι. Τό 
πράγμα ήταν έξαιρετικά ένδιαφέ
ρον. Τόν άκολούθηοα χωρίς πολ
λές συζητήσεις προαισθανόμενος 
σπαρταριστό ρεπορτάζ, καί σέ λί
γο διευθυνόμαστε πρός τά Καμί
νια δπου έμενε ό περίφημος αύτός 
θείος, ένώ γύρω έβρεχε άκατά- 
παυστα.

"Υστερα άπό άτέλειωτες περι
πλανήσεις, μέσα σέ σκοτεινά δρο
μάκια καί άγνωστες γειτονιές, φτά
σαμε στό μαγαζί τοϋ θείου, ένα μι
κρό μπακάλικο. Ό άγνωστός μου 
άνέλαθε νά κάνρ τίς άπαραίτητες 
συστάσεις. Ό θείος τοϋ Μοσκιοϋ 
φάνηκε όμιλητικός. Μοϋ είπε άρ
κετά γιά τόν άνηψιό του, πού τόν 
έβλεπε σάν «άνθρωπο μέ έγκλη- 
ματική τάσι» καί στό τέλος μοϋ ά- 
πεκάλυψε δτι κι’ αύτόν τόν ίδιο 
κάποτε είχε άπειλήσει πώς θά έ- 
σκότωνε μ' ένα περίστροφο. Αύτή 
ήταν ή πρώτη μου συνέντευζι.

—Καί ή ποιό ώμορφη ;
— Αύτή πού πήρα μέ τόν Σίυψων. 

"Ηταν Μεγάλη Παρασκευή, όταν 
πληροφορήθηκα ότι στό ξενοδο
χείο τής «Μ. ΒρεταννΙας» είχε κα- 
ταλύσει, τό ένδιαφέρον αύτό ηρό 
σωπο, συνοδεύοντας μάλιστα καί 
δύο ’Αμερικανίδες. Χωρίς νά χασω 
καιρό έφθασα στό ξενοδοχείο λίγο 
μετά τήν περιφορά τοϋ ΈπιταφΌυ 
καί κεί κατώρθωσα νά τοΰ πάρω 
μερικές κουβέντες. Ό φωτορε
πόρτερ πού είχα μαζί μου, τοϋ πή
ρε καί μία φωτογραφία. Φαντάζε- 
οθε δμως τήν έκπληζί μας ή μάλ
λον τήν άπογοήτευσίν μας, δτοτν 
γυρίζοντας στά γραφεία τής έφη- 
μερίδος μας, διαπιστώσαμε, δτι ή 
φωτογραφία είχε άποτύχει. Έδέ- 
ησε λοιπόν νά πάμε καί δεύτερη 
φορά στή «Μ. Βρεταννία» καί νά 
πάρωμε καί δεύτερη φωτογραφία 
τοϋ ένδιαφέροντος ξένου.

—Σδς έτυχε ποτέ σας νά ξεχάσετε 
τίς έρωτήσεις σας ένψ παίρνετε μιά συ- 
νέντευξι.

— Ποτέ δέν μοΰ συνέβη αύτό. 
Καί τοΰτο, γιατί ποτέ μου δέν προ
ετοιμάζω έρωτηματολόγιο, πρίν 
πάω γιά μιά συνέντευζι. ’Αφήνω νά 
άντλήσω τίς γνώμες τοΰ συνομιλη- 
τοϋ μου άπό τήν συζήτησι πού θά 
κάνω μαζί του, πάνω σέ θέματα

πού βά φανοΰν τή στιγμή έκείνη.
—Ποιό Λταν τό νοστιμώτερο δημοσιο

γραφικό σας κόλπο j
—'Εκείνο πού ντύθηκα έργάτης 

καί έδούλεψα στό έργοστάσιο τής 
Έλληνικής 'Υφαντουργίας μιά όλό
κληρη μέρα γιά νά γράψω σχετικά 
μέ τήν έργατική ζωή των έργο- 
στασίων. Χωρίς νά μέ πάρουνε εϊ- 
δησι καί πολύ, έδούλεψα—ψευτο- 
δούλεψα μάλλον—έφαγα τό μεση
μέρι στό συσσίτιο τή φασουλάδα 
μου καί τό βράδυ σχόλασα μαζί μέ 
τούς άλλους σάν άληθινός έργά
της κι’ έγώ.

—Κανένα ώραΐο άνέκδοτό σας θυμά- 
σθε ;

— Πολλά καΐ καλά. Θά σάς πώ

Τά eOduua Παρασκήνια
ΓΛΕΙΤΙ ΚΕΦΙ M l U P E I Μ Η Ρ Ι Α  M l H i t
im  κόκκινη in i n n  μ ι ςτοτ raw tot it  iinnim
’Ηθοποιοί καΐ συγγραφείς κι’ οί καλλιτέχνες δλοι 
αύτοί πού ζοϋν κι’ εύρίσκονται στών 'Αθηνών τήν

πόλι
νά εύχηθοΰν έπήγανε στόν τοΰ Κοκαΐνη οίκον 
γιά τή δική του τή γιορτή μά καί γιά τά βαπτίσια 
τοΰ γυιοΰ του πού τόν βάπτισε προχθές τήν Πέμπτη

Νίκον
κι’ έπηκολούθησαν μετά τά σχετικά μεθύσια 
μέ γλέντι, κέφι καί χαρά συνάμα ν;α1 συγκίνησιν 
κι’ έγώ σάς μεταφέρω έδώ τήν κοσμικήν τήν κίνησιν

©Ο

Λοιπόν, αύτή τή μέρα 
έκτός τών άλλων πρόσεξα, θά οάς τά πώ δώ πέρα 
Τόν Βέλτσον, Ιδιαίτερον Δημάρχου τοΰ Πλυτά 
τήν έκλεκτήν άρτίστα μας Μαρίκα Κρεθθατά 
Τόν φίλτατον Σπυρόπουλον μετά τοϋ Παπαδοΰκα

καΐ πάρα κεί τόν Δοΰκα 
Χωρίς κι' αύτός σάν τόν Μακρή νά πίνρ νά μεθύη 
κι’ άς λέν πώς στόν... Διόνυσον έσχάτως τώρα θύει.

ΟΟ

ΕΤδα τις Βέμπο καί τις δυό μαζί μέ τήν Ποζέλλι 
Είδα τόν Μήτσο τόν Μυράτ, τήν Ρόζη, τόν Μανέλλη 
καί τόν Όρέστη τόν Μακρή σέ μιά γωνιά τόν είδα 
νά πίνρ καΐ νά γίνεται πραγματικά!... σταφίδα

οο
Μέ τήν σειράν διέκρινα τόν φίλον Γιαννακόπουλον 

τόν Δ. Ίωαννόπουλον

τόν Α. Σακελλάριον, χωρίς Εύαγγελίδη 
διότι... διαζύγιον κι’ οΐ δυό τους πήραν ήδη.

ΟΟ
Σέ μιά γωνιά κατάιφερε τό μάτι μου νά Ιδρ 
(καθ' δτι μικροσκοπικός) τόν Δ. Εύαγγελίδη

καΐ πάρα κεί λιγάκι 
τόν Δ. Γιαννουκάκη 

κατά τι πιό νεώτερον, κοινώς λίγο πιό νειόν 
καί λίγο πιό άδύνατον, τούτέστι πιό... ( Έ  ρ)- ■μ ι-

ν  ι ό ν.
ΟΟ

Οι χορωδίες 
τοϋ Πειραιώς
πού εκπολιτίζουν τούς 
νέους, μέ τό τραγοϋΐι
’Έρευνα  τοθ συνεργάτου μας κ. ΔΡΟΣΟΥ ΤΡ ΙΦ ΥΛΛΗ

Χωρίς πολύ τό μάτι μου γωνιές νά έρευνήσρ 
Είδα χοντρόν, πελώριον τόν...ράπτην τόν...Καπνίση

γιά τόν όποιον μερικοί 
γνωστοί, μοΰ είπαν δτι 
τόν προσεκάλεσαν έκεί 

γιατί τδ... π α ρ α ξ ύ λ ω σ α ν  πολλοί στό... φα
γοπότι

ΟΟ
Καί τέλος είδα γελαστόν, ώς πάντα τόν νονό 
τόν δικηγόρο τόν γνωστό, τόν Χρήστο Άγγελινό 
είς τόν όποιον άσφαλώς παμφίλτατσι σέ λίγο

κι’ έγώ θά καταφύγω 
"Οταν γι' αύτά πού έγραψα στό σημερνό τδ φύλλο 

μέ... σ π ά σ ο υ ν ε  στό ξύλο.

Γ. ΘΙΣΒΙΟΣ

*© κ. Δρ-άκβς

δμως τό καλλίτερο. Πρό πενταε
τίας περίπου είχε γίνει ένα έγκλη
μα. Ό έρωμένος κάποιας γυναί
κας, είχε σκοτώσει τόν άντρα της. 
Ό τελευταίος αύτός, γυρνώντας 
ένα βράδυ σπίτι του βρήκε τήν 
γυναίκα του μέ τό φίλο της. Στή 
φιλονεικία λοιπόν πού έπηκολού- 
θησε, ό έρωμένος τής γυνα'κας 
του τοΰ έπετέθη καί τόν έσκότω- 
σε. Μετά τό έγκλημα δμως αύτή 
έξηφανίσδη. “ Αδικα είχαμε φάει 
τόν κόσμο γιά νά τήν βροΰμε. Έ ν  
τφ μεταξύ έγώ πληροφορήθηκα ό
τι αύτή κρύβεται χέ μιά παράγκα 
— στή Πράσινη παράγκα δπως τήν 
έλεγαν—στή Γούβα. Πέρνω λοιπόν 
κι' έναν ’Ιταλό συνάδελφο μαζί, 
πού έργαζόταν στήν «Τριμποΰνα» 
καΐ δρόμο γιά τή Γούβα. 'Ηταν 
περασμένα μεσάνυχτα, κι’ όταν 
φτάσαμε ξυπνήσαμε τόν παπά, 
τούς άστυνόμους κΓ άλλους πολ
λούς γιά νά μδς δείξουν τό περί
φημο κρυοφύγετο. Τέλος υστέρα 
άπό πολλές άναζητήσεις άνεκαλύ- 
ψαμε τήν Πράσινη παράγκα πίσω 
άπό ένα βουναλάκι. Μπήκαμε μέ
σα, καί πραγματικά βρήκαμε τό 
πρόσωπο πού ζητάγαμε. Τής εί
παμε τό σκοπό μας καί καθήοαμε 
νά τής πάρουμε συνέντευζι. Ε 
γώ έβγαλα τό τσιμπούκι μου, πού 
κάπνιζα τότε, γιά ν ’ άνάψω.

— Μήν βάζεις καπνό μοΰ λέει μό
λις μέ είδε. Στάσου νά σοΰ φέρω 
έγώ ποΰνε καϊ καλή μάρκα.Πραγμα 
τικά σέ λίγο μοΰ έφερε τό καπνό, 
καί τήν ώρα πού μοΰ τόν έδινε 
μοΰ είπε:

— Πάρε, είναι καλός. Άπ’ αύτόν 
κάπνιζε καί ό... μακαρίτης! !!....

Ά κοΰτε φίλοι μου. Καπνό τοΰ... μ α- 
κ  α ρ ίτ η τόν έκέρασε ή άφιλότιμη 1 
Μή χειρότερα δηλαδή.

ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τό άσυλο τών απομά
χων Γάλλων ηθοποιών

ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ Τ Η Σ  ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΛΟΓΙί?Ν  Μ ΑΣ

Μιά βραδυά 
λογοτέχνες

με τους 
μας

Στό... άντροτουε,τήν λογοτεχνική ταβέρνα «λιόπεαι»

(Συνέχεια  άπό τή 1η σελίδα)
κρέαρε τήν «Κυρία δέν μέ μέλ
λει» καί πάνω σέ μία κούκλα, τό 
μαΰρο φόρεμα τής Ρεζάν άπό τόν 
«Ισραήλ».

Στή διπλανή σάλα, μέσ σέ προ
θήκη, ένα στρατιωτικό πηλήκιο 
καί δίπλα ή σημείωσις: «’Ανήκε
στό Ρουμάνο τραγωδό τής «Κω- 
μεντΐ Φρανσαΐζ», ντέ Μάζ, πού 
φοροΰσε τό πηλήκιο αύτό, δταν ύ- 
πηρέτησε στή... Θεσσαλονίκη, ώς 
έθελοντής κατά τόν Εύρωπαϊκό 
πόλεμο».

Λίγο μακρύτερα τό έκμαγείον 
τοΰ προσώπου τοΰ Φιρμέίν Ζεμιέ. 
Πάνω οέ μία κούκλα ό χιτών πού 
φοροΰσε ή άλησμόνητη γνώριμη 
τών 'Αθηναίων Maploc—Τερέζα Πι- 
ερρά, δταν έπαιζε τή «Φαίδρα», 
τοΰ Ρακίνα, ρόλον τόν όποιον εΐ- 
χεν έρμηνεόσει καί έδώ.

Πιό πέρα μέσα σέ μικρή βιτρίνα 
ένα γκρενά μαντήλ ι μέ γκρίζα 
μπορντούρα, μία τσαγιέρα καΐ έ
να φλυτζάνι άπό κοινότατο μέταλ
λο. Δίπλα στά άντικείμενα αύτά, ή 
σημείωσις: ’Ανήκαν στήν Εϋα Λα- 
βαλλιέρ. Έδωρήθησαν άπό τήν κυ
ρίαν Σεσίλ Σορέλ.

Μέσα σέ πλαίσιο, ένα μισακαμ- 
μένο πρόγραμμα τής παραστάοε- 
ως τοϋ «Μέσα στούς κρίνους» τό ό
ποιο βρέθηκε άνάμεσα στά έρεί- 
πια τής πυρκαϊός τής «Κωμεντΐ 
Φρανσαΐζ» στά 1900.

ΐ· =&
Κατά τήν έπίσκεψί μου στούς ά- 

πομάχους καλλιτέχνας μέ συνώ- 
δευσε ή κυρία Ματερτώ,ή σύζυγος 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Ιδρύματος. ‘ Ο
ταν μπήκαμε μαζί οτό μεγάλο σα
λόνι τοϋ ’Ασύλου, βρήκαμε μερι
κές άπάμαχες καλλιτέχνιδες καθι 
ομένες γύρω άπό τό τζάκι, νά ά- 
κοΰνε ραδιόφωνο.

Ή  κυρία Μπερτώ μοΰ ψιθύρισε 
δείχνοντάς μου τες:

—Ή πρώτη, ή χοντρή, έπαιζε τις 
σουμπρέττες τοϋ Μολιερικοϋ δρα
ματολογίου. Ή διπλανή της, 5ΐοΰ 
αύτή τή στιγμή άκούει μέ τόση 
πρααήλωσι τή Μαρΐ Μπέλ ώς Ά-

γριππίνα στό «Βρεταννικό» έπαιζε 
τόν ίδιο ρόλο έπίσης στήν «Κω- 
μεντί Φρανσαίζ».

Μία τρίτη άπόμαχη καλλιτέχνις 
κάνει κριτικήν τής άπαγγελας τής 
Μαρΐ Μπέλ ένψ μία άλλη δίπλα 
της, έντελώς άδιάφορη γιά τό ά- 
κρόαμα τοϋ δράματος δσο καΐ γιά 
τήν κριτική τής παρακαθημένης 
της, πλέκει σιγοτραγουδώντας.

Ή κυρία Μπερτώ είπε μέ εύγέ- 
νεια:

— Ποιά άπό σάς θά έχρ τήν κα- 
λωσύνη νά μάς δείζρ τό δωμάτιό 
της:

Μέ μιάς, δλες οΐ άπάμαχες καλλι- 
τέχνιδες έφάνηκαν πρόθυμες νά 
έγκαταλείψουνε τις άναπαυτικές 
πολυθρόνες τους καΐ τή ζεστασιά 
τους. Απ' αύτή τήν έξαιρετική 
προθυμία τους κατάλαβα πόσο σπά 
via θά δέχωνται έπισκέψεις. Έκεί
νη πού μάς άκολούθησε, σβέλτη 
άκόμη παρά τά 68 της χρόνια μάς 
είπε γεμάτη γαλατική άβρότητα:

— Επιτρέψτε μου νά προηγηθώ 
γιά νά σάς δείξω τό δρόμο.

Πάνω στίς πόρτες τών δωματίων 
είναι γραμμένα δύο όνόματα: Τό 
δνομα τοΰ δωρητοϋ καΐ τό δνομα 
τοΰ ή τής ένοικου.

Έδιάβασα στήν τύχη καθώς περ
νούσα άπ’ τούς διαδρόμους: «Προ 
σφορά: Βικτώρ Μπουοέ, Μιστεγ- 
κέπ, Σασά Γκιτρύ, Λιλής Πόνς 
κ.τ.λ.

Όταν έφθάσαμε στό δωμάτιο 
της άπομάχου ήθοποιοΰ τό γεμά
το ένθύμια άπό τήν χώρα τών 
χρυσανθέμων, ή συνοδός μας μάς 
είπε μέ καμάρι:

—Έγώ πού βλέπετε, έ<χω πάει 
μέχρι Τόκιο! Καταλαβαίνετε τί έ- 
σήμαινε μία τέτοια καλλιτεχνική 
περιοδεία στήν έποχή μου. "Ολα 
ήσαν τόσο πιό δύσκολα τότε!.... 
Κα! τά μεγάλα ταξίδια καΐ'.. τό κοι
νό στίς άξιώσεις του...

—Έπήγατε ποτέ στήν Ελλάδα;
— Πώς όχι! 'Έχω παίξει στό 

Παναθηναϊκό Στάδιο, μέ τόν Συλ- 
βαίν τήν « Ιφιγένεια» τοΰ Ζάν Μο-

Κουκάκι — Τάσσος — «Λιόπεσι». 
Τρία άπαράίτητα στοιχεία γιά νά 
βρρς τήν ταβέρνα πού μαζεύονται 
οΐ πιό έκλεκτοί μας λογοτέχνες καί 
διανοούμενοι. Καΐ «ταβέρνα» εΐ
ναι μεγάλος λόγος. Τό «Λιόπεσι» 
είναι ένα περιποιημένο έστιατό
ριο, μιά κάπως κοσμική ταβέρνα 
μέ κήπο, φώτα, ύπόστεγα κ.τ.λ. Μέ
σα κεί, ή μάλλον έξω κεί - μέσα 
σέ μιά πολιτισμένη άτμόσφα ρα 
ξεκούρασης καΐ σέ άμεμπτη περι
ποίηση μαζεύονται οΐ λογοτέχνες 
μας καΐ διασκεδάζουν, καΐ άστει- 
εύονται καί ξεκουράζονται... ΚΓ 
έκεΐ θά τούς βρούμε καΐ μεΐς...

Ό κ. Τάσσος, ό συμπαθηπκώτα- 
τος κα! πρόσχαρος Ιδιοκτήτης μοΰ 
φάνηκε άλήθεια ένας μεγάλος βο
ηθός στήν περίσταση αύτή. Ά ν έ 
λαθε αύτός νά μέ διαφωτίσρ σ' δ
λες μου τις άπορίες στό διάστημα 
πού περίμενα νά έρθουν οΐ λογο- 
τέιχνες μας.

— Είμαι ένθουσιασμένος — μοΰ 
είπε ένψ έστρωνε τό τραπέζι — ά
πό τούς κ. κ. λογοτέχνες. Είναι οί 
πιό καλοί πελάτες μου. Μακάρι νά 
είχα δλο τέτοιους κΓ άς είχα λι- 
γώτερους άπό δσους έχω τώρα. Τί 
τά θέλετε. Πιστεύω νά καταλαβαί
νετε δτι δέν είναι άνάγκη νά σάς 
πώ πόσο κύριοι είναι... Τούς προτι
μώ άπ’ δλους μου τούς πελάτες. 
Έζ άλλου ώφελοΰμαι κΓ έγώ άπό 
αύτούς. "Ε !  Παίρνει κανείς πιό 
καλές καΐ πιά καινούργιες άντιλή- 
ψεις... Τΐ νά κάνεις...

ΚΓ ένφ τάλεγε αύτά ό άεικίνη- 
τος καΐ φαιδρότατος αύτός άνθρω
πος δέν στεκότανε στιγμή. Έφκι- 
αχνε άπά δώ, έφερνε άπό κεΐ κΓ 
έτοίμαζε τό τραπέζι τής παρέας 
τοΰ κ. Καρθαίου, κάτω άπό ένα 
δμορφο ύπόστεγο στήν άκρη τοϋ 
κήπου (... βλέπετε οΐ λογοτέχνες 
άκόμα καί στήν... ταβέρνα βρί
σκονται πιό έξω καΐ πιό πάνω άπό 
τούς άλλους άνθρώπους...).

Μέ τήν κουβεντοΰλα καΐ τό πη
γαινοέρχομαι πίσω άπ’ τόν άεικινη 
το Τάοσο ή ώρα περνούσε... «τό 
βράδυ τής Τρίτης έκείνης» 9, 9Vi, 
10 παρά είκοσι οί λογοτέχνες μας 
άρχισαν νά καταφθάνουν ένας - έ
νας.

Τό γκαρσόνι—ό ύποχρεωτικωτα- 
τος Σωκράτης λές καΐ τόν είχε βά
λει ή τύχη μου τούς προσφωνούσε 
καλησπερίζοντάς τους.

— Καλησπέρα σας κ. Βάρναλη.
— Καλησπέρα σας κ. Καρθαϊε.
— Καλησπέρα σας κυρία Μοά- 

τσου.
Ή ώρα ίΟ’Λ. "Ολοι ήσαν σέ ά- 

παρτία.

ρεάς!...
Άποχαιρετήσαμε τή συμπαθήόδη- 

γό μας, γιά νά κατευθυνθοϋμε οτό 
δωμάτιο τής Πρυτάνεως τοϋ Ασύ
λου. Ή  κυρία αύτή είναι 98 χρό
νων καί έιθριάμβευσε πάλαι ποτέ 
στή Μεγάλη “ Οπερα τών Παρισιων. 
Τή βρήκαμε μέ τόν πρύτανι τοϋ 
Ασύλου, κατά δέκα χρόνια νεώτε- 
ρό της.

"Ητανε καθισμένος δίπλα της 
καΐ σιγοτραγουδούσανε μέ τή 
σπασμένη γεροντική φωνή τους 
παληές έπιτυχίες τών όποίων εί
χανε μοιρασθή τις δάφνες κατά 
τή μακρυνή τους νεότητα.

Μόλις άντελήφθη τήν είσοδό 
μας ή γρηοΰλα βιάστηκε νά στε- 
ρεώσρ τήν ζανθιά περρούκα της. 
(Ποιός ξέρει ποιας Μαργαρίτας 
κοτσίδες νά προϋπήρζανε τά όλό- 
χρυσα αύτά μαλλιά).

Σάν νά κατάλαβε τήν έκπληξί 
μου άπό τή γεροντική αύτή <οκετ· 
ταρία της, ή Πρύτοτνις τοϋ 'Ασύλου 
άπομάχων ήθοποιών μοΰ είπε:

—'Ό θάνατος πρέπει νά μάς βρρ 
πάντα κομψές!

... ' ΙΡ ΙΣ  ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Βάρναλης, Μοάτσου, Καρθαΐος, 
Λιλή Ίακωβίδη, Καοτανάκης, καΐ κ. 
Καστανάκη.

Τό «τεσσαροτράπεζο» τραπέζι 
δέχτηκε μ’ δλη του τήν εύχαρί- 
στηση — φαντάζουμαι — τό βάρος 
τών φαγιών τους, οί καρέκλες στέ
ναζαν στό βάρος τών κορωών 
τους καί οί τοίχοι άσφαλώς θά ά
νοιξαν περισσότερο τά αύτιά τους 
γιά νά δεχτοΰν τήν σπιρτάδα τών 
ραφιναριομένων άστεϊσμών τους. 
Έ χε τ ε  δεί λογοτέχνες νά διαοκε 
δάζουν. Έγώ ώς τά τώρα δέν είχα 
δεί. Κα! σάς όμολογώ φανταζόμουν 
δτι θά διασκέδαζαν λίγο πιό θορυ
βώδη, πιό έντονα, δτι ένας θ' ά- 
πήγγελλε στίχους, δ άλλος θά 
τραγουδούσε, άλλο^ θά ρητόρευε 
κΓ άλλος θά έκλαιγε στή γωνιά... 
ΚΓ έμεινα κατάπληκτος δταν είδα 
δτι συνέιβαινε τό άντίθετο. 01 λο
γοτέχνες μας διασκέδαζαν βέβαια 
άλλά ήρεμα, χωρίς μεγάλες φωνές 
καί μ- ένα κέφι συγκρατημένο, 
πολιτισμένο. Καί τό έκπληκτικώτε- 
ρο δέν μιλοΰσαν διόλου... γιά φι
λολογία. Θά μποροΰσε νά τό φαν- 
ταστρ κανείς: Απίστευτο. ΚΓ αύ
τό άκριβώς άνέλαθε νά μάς έζη- 
γήσρ ό κ. Καοτανάκης.

—Όλοι μας έρχόμαστε στήν τα
βέρνα γιά νά ξεκουραστούμε... νά 
βρεθούμε δλοι μαζί καΐ νά μιλή
σουμε, νά γελάσουμε, άλλά ποτέ 
νά ποΰμε γιά φιλολογία... £(πατε 
άν πηγαίνω σέ ταβέρνα γιά νό 
βρώ «τύπους»; "Οχι, ποτέ. Μόνο 
γιά νά ξεκουραστώ έρχομαι μέ 
τούς άγαπητούς μου φίλους. Όσο 
γιά «τύπους». "Αμα θέλω νά βρΰ 
πηγαίνω μ ό ν ο ς  μ ο υ... Καί γι 
αύτό δέν...

Άλλά ή κουβέντα έμεινε μόνο 
«Καί γι’ αύτό δέν...», γιατί ή κ. Λι- 
λή Ίακωβίδη—Πατρικίου, έ·σπευσε 
νά μάς διακόψρ...

—Ά χ  αύτοί ο!... σπόροι τοΰ πε
πονιού — άνεστέναζε — ποτέ δέν 
μποροΰν νά είναι τέλειοι... Καί δ
μως τούς άγαπώ...

ΤΙ νά γίνρ....
— Μά μόνο γιά τό καλό φαγητό 

καί γιά τό καλό κρασί έρχεστε 
στήν ταβέρνα: άποτολμοΰμε.

— Θεός φυλάζοι! Παίζετε: "Ερ- 
ιχομαι γιατί άγαπώ τούς φίλους 
μου καί βρίσκω άληθινή εύχαρί- 
στηση νά συζητάω καΐ νά διασκε
δάζω μαζί τους. "Αλλως τε είμαι 
καί ή πιό πιστή σύντροφος... Τό 
λέει μάλιστα κΓ ένα χαρακτηριστι
κό άνέκδοτο...
Άλλά έδώ άγρυπνοϋοε ό κ. Β  ά ρ- 
ν α λ η ς...

— Πρός Θεοΰ, μήν άκοΰτε τά 
άνέκδοτα τής κ. Λιλής. Είναι δλα 
κλεμένα καί μεταφρασμένα μάλι
στα άπό τήν... Τουρκικήν... ΓΓ αύ
τό άλλως τε έχουνε κΓ έπιτυχία... 
Όσο δέν κλέβει στά ποιήματά της 
τόσο κλέβει στά άνέκδοτα... ό Θε
ός νά σέ φυλάρ...

— Ζηλιάρηδες, έκανε μέ κωμικό 
παράπονο ή κ. Λιλή Ίακωβίδη. Τό 
λέτε έπειδή έχουνε έπιτυχία.

—"Αμ βέβαια. Έπειδή έχουνε έ
πιτυχία άνατρέχουμε κΓ έμεις στις 
πηγές πού π η γ a  I . . .ν ε ι ς κοί 
τά βρίσκεις, πετάχτηκε 6 κ. Κ α 
σ τ α ν ό  κ η  ς.

— Καινοί, άς είναι .Όμως έγώ 
πάντα σάς άγαπώ. Καΐ πάντα στίς 
ταθέρνε μόνο άπ’ τούς φίλους 
μου έμπνέομαι. Πότε άπ’ τήν τα
βέρνα...

—Έ μ , βέβαια... πετάχτηκε τό 
αίώνιο πειραχτήριο ό κ. Καστανά- 
κης. Ά η ’ τήν ταβέρνα μόνο 
Βάρναλης έμπνέεται.
«Μές στήν ύπόγεια τήν ταβέρνα 
μές σέ καπνούς καί σέ βρισιές»

—Αλήθεια κ. Βάρναλη, γιατί ό- 
φήσατε αύ~ές τΙς ταβέρνες καί 
ήρθατε a t  κάπως κοσμικές:

- Έ  πα'δάκι μου. Ή ζωή τάφε 
ρε έτοι. Ήρθανε έτσι τά πράγμα

τα καί άπό έκεί ήρθανε έδώ. Στό 
βάθος δμως δέν άνεθήκανε καθό
λου. Έζ άλλου δσο γερνάει κα
νένας θέλει πιό περιποίηση. Έρ- 
χουμαι έδώ τρώω πιό καλά καί ξε
χνάω καί τήν... γυναίκα μου... (κΓ 
έρριζε ένα πονηρούτσικο βλέμμα 
στήν γυναίκα του τήν έκλεκτή 
λογοτέχνιδα κ. Μοάτσου πού κα
θότανε δίπλα του).

—Έ μ  βέβαια, ξεχνάμε λιγάκι... 
Δέν συλλογιούμαστε τό σπίτι μας. 
“Αν καί τί έχουμε νά συλλογιστού
με: Τόν σπιτονοικοκύρη μας καί 
τήν... γάτα μας. (Καΐ έδώ γύρισε 
στόν άντρα της). Αλήθεια, μήν ξε 
χάσουμε τό φαί τής γάτας μας.

Καί έξ άλλου μήπως δέν συγ
κεντρωνόμαστε καί σέ σπίτια: Κά
θε άλλο. Ρωτήστε τόν κ. Καρθαίο 
νά δήτε.

— Λοιπόν, κ. Καρθαίε, τί Ιδιαί
τερο θέλγητρο βρίσκετε οτήν τα
βέρνα περισσότερο άπ’ τΙς συγκεν
τρώσεις σ’ ένα σπίτι:

— Κανένα. Έρχόμαστε έδώ δ
πως τίς άλλες μέρες πηγαίνουμε 
στά σπίτια μας... Τό μόνο καλλί
τερο είναι δτι έχουμε πιό πρόθυ
μη ύπηρεσία, πιό καλά φαγητά 
καΐ... ξεχνάμε τά οικογενειακά 
μας.

»Κα1 τό άλλο, τό μεγάλο Θέλγη
τρο είναι δτι... βρίσκει ό ένας τόν 
άλλον καΐ διασκεδάζουμε.

— Μά — πετάγεται ό κ. Κομνη- 
νός ένας έξαιρετικός άνθρωπος - 
καί μέ μένα τό ίδιο περίπου συμ
βαίνει. Δηλαδή νά, έροοουμαι διότ 
άγαπώ τό κ ο ι ν ό ν  μου. Μή πα 
ραζενεύεσΐ9ε. Κάθε ένας άπό τούς 
άγαπητούς μου συγγραφείς έξω
χει τό κοινόν του. Έδώ συμβαίνει 
τό άντίθετο. Μιά πού δλοι τους εί
ναι συγγραφείς καί έγώ δέν είμαι 
γίνουνται δλοι τους κοινόν δικό 
μου.

Στό διάστημα αύτό οί λογοτέ
χνες, γελοΰσαν, άστειευδντου- 
σαν, έθυαν είς τόν «Βάκχον» καί 
...πείραζαν τήν κ. Ίακωβίδη, ή ό
ποία άκατανίκητη τούς άνταπέδιδε 
τά ίδια.

Ή ρθε ή ώρα γιά νά φύγω. Έ να  
δυνατό «καληνύχτα».

Είπα παραπάνω δτι γλεντούσαν 
μ' ένα κέφι συγκρατημένο. Ναί. 
Μά μ’ ένα κέφι τόοο μεταδοτικό 
ώστε τό κ α λ η ν ύ χ τ α  έφυγε 
σάν ένα μεγάλο «εύχαριστώ» άπ' 
τήν ψυχή μου γιά τήν ώραία βρα
δυά.

Καΐ φεύγοντας δέν ήμουνα διό
λου δυσαρεστημένος πού ή εΐκό- 
να τοΰ γλεντιοΰ δέν ήτανε σύμ
φωνη μέ τΙς προσδοκίες μου.

Τ. ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δέν άρκοΟν τά μέσα, οΐ άνέσεις καί 
τό πλούσιο ύλικό. "Οταν λείπρ ή άκα- 
ΐαδάμαστη θέλησι κΓ ό φλογερός πό
θος τής δημιουργίας τίποτα δέν κα
τορθώνεται. Δέν κομίξω γλαΰκα στήν 
’Αθήνα. Γιά δυό λόγους. Πρώτον γιατί 
άπέβη πιά κοινή ή κοινωνική αύτή ά- 
λήθεια. ΚΓ ύστερα, γιατί ή ηερίπτω- 
σι, πού θά μδς άπαοχολήσρ εΐνε τόσο 
εύφημα γνωστή στήν Πειραϊκή κοινω
νία. Πρόκειται γιά τά χορωδιακά συγ
κροτήματα. Χωρίς καμμιά ένίσχυσι, ή
θική ή ύλική Ιδρύθηκαν κι’ έργάξονται 
συστηματικά, γιά τή διάδοσι τής χο
ρωδιακής Ιδέας. Καί πρέπει νά όμολο- 
γηθρ, προκαταβολικά, πώς πέτυχαν, 
πέρα ώς πέρα, τό σκοπό τους. Ε κ α 
τοντάδες νέων ξέρουν ένα σωρό τρα
γούδια κΓ έχουν μορφωθρ μουσικώς. 
Ά λ λ ’ δς δοΰμε κάθε μιά χωριστά.

Η Π Ε ΙΡΑ 'Ι'Κ Η  ΧΟΡΟΔΙΑ

Ποιός άγνοεΐ τήν «Πειραϊκήν χορω
δία» ; Ποιός δέν τήν άκουσε ρέ δη
μόσιες έμφανίσεις, στις λαϊκές jouvau 
λίες τοϋ Δημοτικού θεάτρου, ή στις ύ- 
παίθριες νά συμπράττρ μέ τήν Φιλαρμο 
νική τής Διοικήσεως Πρωτευούσης ; 
Αλλ’ δ,τι, κυριώτατα δέν πρέπει κα

νείς, δέν εΐνε σωστό νά ξεχνά, εΐνε 
ή πρό τετραετία/; περίπου, θριαμβευτι 
κή έκτέλεσι άπό αύτήν, ώς Παλλάδιον 
χορωδίαν, τότε, τοθ περιφήμου όρατο- 
ρίου «Ό  Ίησοΰς εις τό δρος τών ’Ε 
λαίων». Nil τΐ έγραφα τήν έπομένη, 
πού σημειώθηκεν ό μεγάλος αύτός 
σταθμός στό καλλιτεχνικό έπίπεδο τοΰ 
Πειραιώς : «Τό κύκνειο άσμα μιάς ώ
ραίας προσπαθείας. Ή  Παλλάδιος χο
ρωδία, μετά τήν άποκαλυπτικήν χθεσι
νή  έκτέλεσι, διαλύεται άπ’ τήν έλλειΨι 
στέγης I !»  ΚΓ έτσι έγινε. Ή  ώραία 
προσπάθεια, λύγισε, γονάτισε κΓ έσβυ 
σε ή άνώτερη πνοή τής συγκινητικής 
έκδηλώσεως. Μά έμεναν μερικές ψυ
χές  μέ τήν δημιουργική φλόγα τήν 
άνέσπερη καΐ τήν μεγάλη άγάπη πρός 
τό τραγοΰδι, οάν άνάγκη όργανική. 
Ξανάρχισαν τά πρώτα βήματα, μέ κα
θαρόν Πειραιώτικο, τώρα, τόνο καί χρώ 
μα. Τά βήματα πού συγκρότησαν τήν 
Πειραϊκή χορωδία. ’Επί κεφαλής ό κ. 
Γ. Τσαρής. Εΐνε μέσα στό αίμα τοϋ 
παιδιοΰ αύτοϋ τό τραγοΰδι. Μή κα ΙΛ έν  
εΐνε άποτέλεσμα μιάς άρρώοτειας ψυ
χικής κάθε τι ώραΐο ; Ό τα ν στήν πρώ
τη έμφάνισι τής μεγάλης Οιλαρμονι- 
κής καΐ τής χορωδίας τής Πρωτευού
σης, στόν περίβολο τών Παλαιών 'Ανα
κτόρων, ρώτησα τό συνθέτη τών έλ
ληνικών τραγουδιών, πού δέν είχε τι- 
μηθή, μέ προσωπική πρόσκλησί, γιά 
ν ’ άκούσρ καί τά τραγούδια του, δν 
γράφρ, τίποτα, νά τΐ μοΰ άπήντησε:

—Μοΰ μιλάς γιά τήν άρρώστεια μου...
“ Ετσι καί τό νέο  συγκρότημα, μέσα 

σέ λίγους μήνες, χωρίς στέγη, χωρίς 
πάρτες, χωρίς άλλο μέσο, γιά τήν κα
λή έργασία μιδς χορωδίας, κατώρθω- 
σε, μέ άφάνταστους κόπους καί τ3ολλα 
πλές θυσίες νά κάνρ περί τΙς 15, τ ’ 
όλιγώτερο, έμφανίσεις, σέ ύπαίθριες 
συναυλίες. Κρίθηκεν έηιτακτική άπ’ τό 
τότε διοικητικόν συμβούλιο ή άνάγκη 
συμμετοχής. Μόνο έτσι θά μποροΰσε 
νά ξητηθρ, σάν άντάλλαγμα, ή στήν 
πραγματικότητα, ύποχρέωσι συστατική, 
άπ’ τούς διοικοΰντες τόν Δήμο, στέγα 
σι σένα δημοτικό οίκημα. Παρά δέ τό 
γεγονός τής βιαστικής προετοιμασίας 
καί των περιωρισμένων δοκιμών, πού, 
τότε, άπ’ τήν έλλειψι στέγης, γινόταν 
στήν σκηνή τοΰ Δημοτικού θεάτρου, οί 
πιό πάνω έμφανίσεις, πέρα ώς περα 
άρτιες, έξασφάλισαν έκτός άπ’ τήν συμ 
πάθεια τής Πειραικής κοινωνίας στό 
λότιμο καί προοδευτικό αύτό συγκρό
τημα, καί τήν άρωγή τής δημοτικής 
άρχής, μέ τή στέγασί του σένα δια
μέρισμα εύρύχωρο τοΰ μεγάρου τού 
Δημοτικού θεάτρου.

'Εβδομήντα χορωδούς — άνδρες μό
νο περιέκλειε στούς κόλπους της ή 
Πειραϊκή χορωδία. Παράλληλα δέ πρός 
τίς έκτελέσεις στοργική, έπίπονη κα- 
τεβάλλετο ή φροντίδα γιά τήν μουσι
κή του μόρφωσι. ΤΙ νά τό κάνω, δν 
ξέρρ ένας χορωδός 20—30 τραγούδια. 
Τό βαθύτερο πνεΰμα τής προσπάθειας 
εΐνε μέν ή έξάπλωσι τοΰ τραγουδιοΰ, 
άλλά μιά έξάπλωσι μεθοδική, συστη
ματική.

Νά τΐ έπεδίωκεν ό κ. Τσαρής. Καί 
θδνε κακόπιστος κριτής, έκείνος, πού 
θ’ άρνηθρ, πώς, ώς ένα σημείο δέν τό 
κατώρθωσεν δ δραστήριος νέος.

Ή  άφάνταστη, δμως, αύτή δράσι, 
πρός στιγμήν άνακόπτεται. Γιά λόγους 
άσχετους μέ τό σημείωμα αύτό, περί 
τούς 15 χορωδοί μέ έπί κεφαλής τδν 
κ. Π. Θεοχάρην άποσκιρτοΰν άπ’ τΙς 
τάξεις της καΐ άπαρτίξουν άλλη χορω 
δία. Τήν «Παμπειραϊκήν» γιά τήν όποι
αν θ’ άοχοληθώ άλλοτε.

Τό πλήγμα, έννοεϊται, ήταν βαρύ
τατο, γιά τό νεοσύστατο σωματείο. Μά 
δέν άργησαν ν ’ άντικαταοταθοΰν οΐ 15 
διάφορες φωνές, πού άπεχώρησαν. Τόν 
μήνα Δεκέμβριο τοΰ 1936 έγιναν άρ- 
χαιρεσίες. ’Εξελέγη δέ νέον  διοικητι
κόν συμβούλιον ύπό τόν κ. 1. Μητρό- 
πουλον, δικηγόρον, καί άπό άλλα έγ 
κριτα μέλη τής Πειραικής κοινωνίας. 
Τό νέο διοικητικό συμβούλιο κατέβαλε

κάθε προσπάθεια, γιά τήν οίκονομική 
ένίσχυσι τής χορωδίας κΓ  έπέτυχε, 
πραγματικά, τήν άναγραφή στόν δη
μοτικό προϋπολογισμό δρχ. 26 χιλ. Λό 
γψ δμως, βασικής παρανοήσεως, οΐ τό
τε Ιθύνοντες τά τοϋ Δήμου, έθεώρησαν 
τήν οικονομικήν αύτήν άρωγήν, ώς 
δικαιολογητικόν δημοτικοποιήσεως τοϋ 
συγκροτήματος. “ Ετσι έγιναν πρόχει
ρες καθημερινές έμφανίρεις κΓ  άνα«5 
πηκεν ή προσπάθεια δημιουργίας χοοω 
δών μορφωμένων μουσικώς. ’Εγκατα- 
λείπεται λοιπόν, κάθε προσπάθεια καλ 
λιτεχνική καί ύποχρεώνονται τά μέλη 
νά διδάσκωνται προγράμματα όλοκλή- 
ρων συναυλιών. Πόσες, άκριβώς, συ
ναυλίες δόθηκαν αύτής τής μορφής εΐ
νε  δύσκολο καί νά διαπιστ’ι)3ή· Χωρίς 
ύπερβολή, δμως, πρέπει νδναι παρα
πάνω άπό 50.

Τήν 30 Μαΐου 1937 δόθηκε στό Δη
μοτικό θέατρο ή έπίσημη συναυλία τής 
χορωδίας, γιά τήν ένίσχυσι τοΰ ταμεί
ου της—'γιατί οΐ άλλες δλες έμφανίσεις 
έγιναν δωρεάν — πού έαημείωσαν έ- 
ξαιρετικήν έπιτυχίαν καΐ έπέβαλε τό 
συγκρότημα κΓ ώς μουσικό Ιδρυμα πιά 
στόν Πειραιά. Ή  έπιτυχία τής συναυ
λίας αύτής κΓ ή άνάγκη νά ηαρουσια- 
σθρ ή χορωδία, ώς έργο, καλλιτεχνικό, 
άνώτερο, ώθησαν τόν διευθυντή της κ. 
Τσαρή στήν άπόφασι νά έτοιμάσρ τό 
όρατόριο «Σαμψών» τοΰ Χέντελ. Δυ
στυχώς, γιά λόγους, πού άνάγονται 
οτά τής έσωτερικής διοικήσεως ή ώ
ραία αύτή Ιδέα δέν πραγματοποιήθη
κε. Ά λ λ ’ ή ματαίωοι αύτή είχεν ώς ά
ποτέλεσμα τήν έκλογή νέου Δ. Σ., Ο
πό τόν κ. Ήλ. Μπράϊλαν. Άπό τότε 
μιά νέα τάσι διαχύνεται στήν έκπολι- 
τιστική προσπάθεια. Πραγματοποιείται, 
γιά πρώτη φορά, ό ώραίος δρόμος, πού 
χάραξεν ό κ. Τσαρής. “ Ενας δρόμος 
πού προϋπόθετε, πειθαρχία, έντατική 
μελέτη καΐ πρό πάντων πειθαρχία. Κά 
θε βράδυ ατό διαμέρισμα τής χορωδί
ας συνθέτεται κΓ ένας ύμνος. "Υμνοι 
στό τραγοΰδι πού δπως πιστεύουν πολ
λά έθνη, έδημιουργήθησαν άπ’ αύτό, 
καί οτήν έργασία, στήν πειθαρχική πα 
ρακολούθησι τής διδασκαλίας τών τρα 
γουδιών καί τοΰ σολφέξ. Γιατί, δπως 
έτονίσθη πιό πάνω. Ιδιαίτερη δλως 
φροντίδα δόθηκε στό σημείο αύτό. 01 
περισσότεροι χορωδοί, έχουν ήδη πε
ράσει άπό δυό, άν δχι περισσότερα 
σολφέζ.

Πρίν άπό λίγο χρόνο έξελέγη νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Ή  συνέλευσι τί 
μησε καί πάλι τόν κ. Μπράϊλαν καί ά- 
νέθεσε τήν διεύθυνσι τών τυχών της 
οτά χέρια του. Τά άλλα μέλη εΐνε τά 
έξής: Χαλδαΐος Γ ., Γεν. Γραμματεύς, 
δοΰντος I., ταμίας, Στεργίου 5., έφο
ρος, Μποχώρης θ., Βρεττδκος Κ., Βράϊ 
ξας I., σύμβουλοι.

Τ Ι Π ΡΟ ΚΕΙΤΑ Ι ΝΑ ΓΙΝΗ

Μέ τήν έκλογή τής νέας διοικήοε- 
*ως καθιερώθηκε πρόγραμμα ευρύτεοης “ 
δράσεως. "Ετσι, κατά τή νέα περίοδο, 
έκτός άπ’ τήν συμμετοχή τής χορωδί
ας στίς ύπό τού Δήμου όργανούμενες 
καί φέτος λαϊκές συναυλίες, θά όργα- 
νωθοϋν καί συναυλίες, μέ τραγούδια 
άκαπέλλα.

Ά λ λ ’ δ,τι κυρίως, θά ουντελέσρ στό 
ν ’ άναγνωρισθρ τό έργο της θά εΐνε 
ή κατά τήν έβδομάδα τοϋ Πάσχα δύο 
έκτελέσεις τοϋ όρατορίου «Ό Ίησοϋς 
είς τό δρος τών ’Ελαιών», τοΰ Μπε- 
τόβεν, ύπό τής μικτής, τώρα, χορωδίας 
τά 3 σόλο τοϋ όποιου θ’ άναλάθουν 
γνωστοί Πειραιώτες καλλιτέχνες.

Αξιοσημείωτη, έπίσης άπόφασι εΐνε 
ή Ιδρυσι Μελοδραματικού τμήματος. 
Τοΰ τμήματος τούτου ή διεύθυνσι άνε 
τέθη στόν διακεκριμένο μαέστρο κ. 
Άντίοχον Εύαγγελδτον, ή δέ διδασκα
λία τής Μονωδίας στόν λαμπρό καθη
γητή κ. Μιλτ. Βυθικόν. Ή  λειτουργία 
τοϋ τμήματος τούτου άρχισε άπό τήν 
Ιη ν  ’Οκτωβρίου, έλπίξετσι δέ δτι, πο
λύ σύντομα, θά δώσρ δείγματα τών 
έργασιων του, μέ έκτελέσεις άποσπα- 
σμάτων στόν ραδιοφωνικό σταθμό. 
"Ο,τι άπομένει νά έξαρθρ είνε ή τιμη
τική συμμετοχή τής χορωδίας ώς μονα- 
δικοΰ πειραϊκοΰ συγκροτήματος στίς 
έκπομπές τοθ ραδιοφωνικού σταθμού 
καί ή ύποδειγματική σωματειακή της 
όργάνωσι.

"Εχο υν  βγάλει κακή φήμη, άτυχως, 
οΐ χορωδίες τοθ Πειραιώς άπό τής πλευ 
ράς τής όργανώσεως καί πειθαρχίας. 
Καΐ πραγματικά,έχουν συμβή μερικά 
έκτροπα. Πρός τό παρόν δέν ξέρω τί 
γίνεται στίς άλλες. Ά λ λ ’ άν συμβαίνρ 
δ,τι διαπίστωσα στήν «Πειραϊκή» άν ύ- 
πάρχρ, δηλαδή, ή θαυμαστή τώρα, τά
ξι καί τό πλούσιο ύλικό, γιά τόν μελ 
λοντικό μελετητή τής χορωδιακής Ι
στορίας τού Πειραιώς, άποτελεΐ τ* ό- 
λιγώτερο άδικία, ή διατήρησι άντίθε- 
της γνώμης άπ’ τήν κοινωνία.

01 Πειραιώτες πρέπει νάνε ύπερή- 
φανοι. Παράλληλα πρός τήν εύρείαν 
έξάπλωσι τής έκδρομικής ίϊέας, συν- 
τελείται καί μιά άλλη έκπολιτιστική 
πτυχή, ή χορωδιακή. "Ο,τι δηλαδή, θά 
μποροΰσε νά όνειρευτρ κανείς, γιά 
άπασχόλησι τής νεολαίας.

ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Όμιλεΐ ό κ. ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
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τι ύπάιριχεί καί άρκετά σοβαρή 
δραματική παραγωγή. Τό κοινό 
πού παρακολούθησε μέ μεγάλο έν 
διαφέρον τήν παράσταση τοΰ «Βα
σιλικού» τοΰ Μάτεση, είδε μέ κα- 
τάηληζη, δτι άπό τΙς άρχές τοΰ 
19ου αΙώνα ή μόλις άναγεννημέ- 
νη Ελλάδα ήταν Ικανή νά δίνρ έρ
γα πού μποροΰν νά σταθοΰν χω
ρίς ντροπή — στό είδος τους τό 
καθένα — πλάϊ στά λαμπρά δημι
ουργήματα τοΰ Κρητικού θεάτρου. 
Τό θέατρο είνε ριζωμένο στήν πα 
ράδοσή μας. 01 Φιλικοί τό μεταχει
ρίστηκαν γιά νά καλλιεργήσουν τό 
έθνικό πνεΰμα. Καί είνε γνωστό τό 
έργο τοΰ Λασσάνη «Αρμόδιος καΐ 
Αριστογείτων» καί ή μεγάλη έπι
τυχία πού είχε ή παράστασή του 
οτήν Όδυσσό πρίν άπό τήν έπανά- 
σταση τοϋ 21. Ό «Βασιλικό» τοΰ 
Μάτεση δέν μένει σάν κάτι μονα
δικό καί ξεκάρφωτο στήν θεατοική

μας Ιστορία. Άπό τότε δόθηκαν 
πολλά έργα, πού συνεχίζουν τήν 
παιράδοση τοΰ θεάτρου στήν Ελ 
λάδα. Ό Ξενόπουλος καΐ δ Ρώμας 
γιά ν ’ άναφέρω πρόχειρα δυό όνό
ματα συνεχίζουν ό καθένας μέ 
τόν τρόπο του καί τό βαθμό τής 
έπιτυχίας του τό έργο τοΰ Μάτε
ση. Άπό τό άλλο μέιρος ή σχολή 
τής τραγωδίας καΐ τής καθαρεύου 
σας έδωσε έργα σάν τοΰ Βερναρ- 
δάκη τοΰ Ραγκαβή, τοΰ Καλοστύπη 
καί άλλων. Σ ’ αύτές τίς δυό προ
σπάθειες πρέπει νά προστεθρ μιά 
τρίτη, νεώτερη αύτή, πού άντα ιο- 
κρίνεται σ’ έναν πόθο διαφυγής 
άπό τά τυπικά καΐ ήθογραφικά στοι 
χεία καί πού άντιπροσωπεύετα ά
πό τήν καλλιέργεια τοΰ Ιστορικού 
δράματος άπό έμένα καί τόν Τερ
ζάκη, δπως καί μιά προσπάθεια νά 
πάρη πλατύτερο περιεχόμενο ή 
θεατρική ήθογραφία -  προσπάθεια 
πού άντίποηοωπΓήε-τπι ΑπΑ τή ν  κ.

Άλλά 
δέν ό-

Χόιρν καΐ τόν κ. Μπόγρη. 
θά ήταν άδικος κανείς άν 
νέφερε άξιοσημείωτες προσπάθει
ες γιά τήν άστική κωμωδία τήν ό
ποια άντιπροσωπεύει ό κ. Συναδι- 
νός καΐ τό σύγχρονο λεπτό δράμα 
πού άντιπροσωπεύουν τά έργα με
ρικών νέων δπως ό κ. Λιδωρίκης, ό 
κ. Ίωαννόπουλος καί άλλοι. Βλέ
πετε δτι ή συγκομιδή δέν εϊνε 
μικρή καί πρέπει νά έχρ κάνεις 
πολύ κακή θέληση γιά νά τ' άο 
νηθρ.

Δέ μποροΰσα νά μήν είχο τόν πείρα 
σμό συξητώντας μέ τόν κ. Μελά νά 
τοϋ ύποβάλω τό έρώτημα γιά τό ρόλο 
τής ’Ακαδημίας. Καί δέν εΐνε ή πρώ
τη φορά πού άποφεύγει νά μοΰ άπαν- 
τήσρ. Στήν έπιμονή μου μέ παρέπεμψε 
στό Καταστατικό της όπου μπορώ νά 
πληροφορηθώ τά καθέκοοτα μέ άκρί- 
βεια καί λεπτομέρεια. Σάς παροπέμπω 
κΓ έγώ έκεί άλλά καί σ' όποιοδήποτε 
καταστατικό σωματείου πού κύριο σκο- 

νά μοιράξρ μερικά βραβείαπό έχει 
κάθ*· νηή·
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