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Πώς ανεβαίνουν:
«Τά δημιουργηθεντα 

συμφέροντα»
ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝ. Σ ΙΛΕΡΗ  μέ τούς κ.κ.

Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ, Ζάσα Μάχωφ και Γ. Πονηοίδη

Τά ζητήματα
τής

έβδομάδος
ΕΝ Α ΓΡ Α Μ Μ Α

Λ
Δέν εΐνε πολλά τώ Ισπανικά θεατρι

κά έργα πού έχουνε παιχθρ στά θέα
τρό μας. Μέ ύπόθεσι Ισπανική άπό συγ 
γραφείς ξένους καί ντόπιους έχουνε ά 
νεβρ περισσότερα- οτάν καιρό τοΰ Τα- 
βουλάρη ήξερε Ισπανικά, καθώς λένε, 
6 διευθυντής τής «Νέας Έφημερίδος», 
ό κ. I. Καμπούρογλους καί έχει μετα
φράσει Κάλντερον, έν’ άλλο δίπρακτο 
τό παίζανε τότε, πού τό είχε γράφει 
ένας 'Ισπανός διπλωμάτης πού έμενε 
οτήν ’Αθήνα, πού τώρα μοϋ διαφεύ
γουν τά όνόματα κι’ έν' άλλο έχει 
παίζει ό Βεάκης, τοϋ Ντιθέντα, καί τό 
ταΐζουν συχνά πολλοί νέοι πρωταγωνι 
οτές στίς περιοδείες’ λέγεται γι’ αύτό 
πώς τό έχει μεταφράσει ένας γνωστό
τατος δημοσιογράφος καί κριτικός, άλ
λά γραμμένο δέν τό είδα πουθενά καί 
Βέν μπορώ φυσικά νά τό βεβαιώσω’ ό 
κ. Ούράνης έχει μεταφράσει ένα Ισπα 
νικό έργο γύρω άπό τό Δόν Ζουάν καί 
6 κ. Πρεβελάκης έν' άλλο στή φετεινή 
«Νέα ΈστΙα», πού έπιγράφεται ί(,Η 
ζωή είνε όνειρο».

"Αν εΐνε τίποτε άλλο, λυπούμαι πού 
δέν τό άναφέρω’ είδικώτερα δέν μοϋ 
έτυχε ν ’ άοχοληθω μέ τήν Ίσπονολο- 
γία στό θέατρό μας.

Τά «Δημιουργηθέντα συμφέροντα», 
πού τό έχει μεταφράσει ό κ. Πρεβελά
κης, εΐνε έργο τού Υ. Μπενεβέντε, πού 
πέθανε πρίν άπό πολύ λίγα χρόνια. "Ε  
ζησε ζωή, γεμάτη περιπέτειες καί ύ
πήρζε διευθυντής ‘Ιπποδρομίου, ήθο
ποιός, έγραφε διηγήματα, μυθιστορή
ματα καί μελέτες’ ύπήρζε πρωτοπόρος 
γιά τήν έποχή του καί τά θεατρικά του 
έργα εΐνε περισσότερα άπό μιά έκατον 
Τάδα.

Ό γνωστός μας Μαρτινέθ Σιέρρα σέ 
μιά μελέτη του, πού είχε τήν πρόθυμη 
καλωσύνη νά μοΟ δείζρ ό κ. ΜουζενΙ- 
δης «Τά δημιουργηθέντα συμφέροντα» 
τό θεωρεί έν’ άπό τ’ άριστουργήματά 
του καί τό χαρακτηρίζει ώς : ^σάτυρα 
ντυμένη τά ρούχα τοΰ καρναβαλιού».

'Ρ  *ΥΛκιν$or; ( f̂ v/ε ,τό
βραβείο Νόμ πελ τόΰ 1922.

Έορτή λοιπόν γιά τό θέατρό μας γε
νικά εΐνε τά νά μδς πρωτογνωρίορ ένα 
τέτοιο συγγραφέα μέ παγκόσμια έπι- 
βολή καί σωστό εΐνε τά «Παρασκήνια» 
νά τόν προϋπαντήσουν καί νά τόν πα
ρουσιάσουν στούς άναγνώστες τους 
πρίν άπό τήν πρώτη παράστασή του.

Γραμμή λοιπόν γιά τόν κ. ΜουζενΙ- 
  .

δη, τό νεώτερο σκηνοθέτη τού Βασι
λικού, π^ύ δίδαξε τό έργο.

Τόν βρίσκω τήν ώρα τήν συμφωνημέ- 
νη οτή Βιβλιοθήκη τού θεάτρου, πού 
εΐνε ένα κομψότατο δαιμέρισμα μέ ά
φθονα βιβλία" θά είχα πολλή περιέρ
γεια νά τά περιεργασθώ, μά ή δου
λειά εΐνε βιαστική, ό κ. Μουζενίδης 
πρέπει νά κατεβρ στήν πρόβα, οΐ τυπο 
γράφοι τού περιοδικού μας δέν περι
μένουν, άλλά κι’ έγώ πρέπει νά σπεύ- 
σω νά καταγράψω δσα θά μοΰ np ό έκ
λεκτός συνομιλητής μου.

—ΤΙ σδς συγκίνησή φίλε κ. Μου-

Τ . Μβυζενιδης

ζενίδη, στό νά δουλέψετε τό Ισπα
νικό αύτδ έργο ;

—Μόλις άν έλαβα τή σκηνοθεσία 
τών «Δημιουργηθέντων συμφερόν
των», υστερ' άπό μιά εύτυχή έκλο- 
γή τοϋ έργου έκ μέρους τοϋ Γενι
κού Διευθυντοΰ τοΰ Βασιλικοΰ θεά 
τρου, κ. IjT. ^Μπαστιά,, άμέσως διαι- 
οβάνθηκά'-Μος &*«> -μηροσια μυο 
τήν εύκαιρία νά δημιουργήσω ένα 
θέαμα μέ τόν τρόπο, πού έγώ τού
λάχιστον άντιλαμβάνομαι τό θέα
τρο.

—Δηλαδή ;
—Πιστεύω δτι ή τελειότερη μορ

φή, πού πήρε τό θέατρο μέσα στήν 
ίστοο-ική του έξέλιξη, εΐνε ή

μέντια ντέ Κ  άρτε. Καί νομίζω 
,δτι γιά νά έκφρασθοΰμε πλήρως 
θεατρικά εΐνε άπαραίτητο νά χρη
σιμοποιήσουμε άλληλοσυμπληρού- 
μενη τήν τέχνη τοΰ λόγου, τοΰ 
χοιροΰ (στήν πλατύτερη καί τή στε 
νότερη έννοια) καί τή μουσική. 
"Αλλως τε ή άποψή μας αύτή άνά 
γεται στήν κλασική έλληνική έπο
χή καί δέν πρόκειται έπομένως πα
ρά γιά μιά έπιστροφή στίς αιώνιες 
άρχές.

—Μοΰ έτυχε καί άλλοτε νά μιλήσω 
μαζί σας γι’ αύτό τό ζήτημα’ ζέρω 
τΙς μελέτες πού έχετε κάνει σ’ αύτή 
τήν περιοχή καί βεβαίως αισθάνομαι 
πολλή εύχαρίστηση,πού θά κινηθήτε σέ 
μιά άποψη τής τέχνης, πού άγαπάτε 
ξεχωριστά.

—'Εννοείται δτι ή άγάπη μου δί
νεται στήν αίσθηση τής κομέντια 
ντέ λ’ άρτε οτήν έξελιγμένη τής 
μορφή. Γι’ αύτό λοιπόν καταπιάσθη 
κα μέ ξεχωριστό ένδιαφέρον μ’ 
αύτό τό έργο, πού παρέχει μιά τέ
τοιαν εύκαιρία.

—Κάτι τι νέο φυσικά πρόκειται νά 
μάς παρουσιάσει αύτή ή σκηνοθεσία 
σας' πώς φανταζόσαστε ότι θά τοποθε
τηθώ μέσα στίς καλλιτεχνικές έκφρά- 
σεις, πού ύπάρχουν ώς τά τώρα στό θέ
ατρό μας ;

—"Εχω συνείδηση τοΰ δτι κάθε 
καινούργιο πράγμα στήν άρχή ξε- 
νίζει, άλλά πιστεύω δτι δ θεατής 
πού έρχεται χωρίς προκατάληψη, 
μπορεί πίσω άπό καθένα έκφραστι- 
κό τρόπο, ν ’ φνακαλύψρ καί νά χα- 
pfi τήν άληθινή τέχνη.

—Τό εύχομαι, άγαπητέ φίλε τούτο, 
πιό πολύ στούς θεατές ασς.

—"Υστερα μήν ζεχνάτε πώς γι’ 
(Συνέχεια άπό τή 4η σελίδα)

α βαίνουμε και δημοσιεύουμε 
άσχβλίαστ© στίς στήλες αύτές, 
τό έξής γράμμα, πού φέρνει 

τήν ύπογραφή ένός άπό τούς πιό 
γνωστούς λογοτέχνες καϊ ποιητές: 

‘Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Στό τελευταίο σας φύλλο μοΰ έτυχε 

νά διαβάσω μιάν άπάντηση τού κ. Γ. 
Ζώρα πού ύπογράφεται «Καθηγητής 
τής Νεοελληνικής Γλώσσης καί Φιλολο
γίας είς τό Β. Πανεπιστήμιον Ρώμης». 
Ό έπιστολογράφος, άπαντώντας σέ έ- 
πικρίσεις τού περιοδικού σας πού δέν 
τίς είδα, γράφει μεταξύ άλλων μέσα 
σέ παρένθεση τή φράση : «δστις χαί
ρει διεθνοΰς φήμης- ώς έ ν ό ς  τών 
σοφωτέρων καί έ γ - κ υ κ λ ο π α ι δ ε -  
σ τ έ ρ ω ν καθηγητών Πανεπιστημί
ου». Λοιπόν μέσα σ’ αύτή τή φράση 
σκοντάφτει κανείς σέ δυό όλοφάνερα 
λάθη, τό πρώτο συντακτικό, τό δεύτε
ρο γραμματικό. Τό «ένός» εΐνε γενι
κή... ξεκρέμαστη καί άδικαιολόγητη, 
γιατί δέν έξαρτάται φυσικά άπ τό «διε
θνοΰς φήμης», παρά άπό τό «δστις», 
μέ τό όποϊο καί πρέπει νά συμφωνήσρ 
πτωτικά. Τό άλλο σφάλμα, σφάλμα ά
κόμα πιό άπίστευτο, εΐνε τό αύθαίρετο 
κατασκεύασμα «έγκυκλοπαιδεοτέρων», 
πού δέ θά είχε θέση παρά μονάχα 
άν ύπαρχε στή γλώσσα μας τό έπίθε- 
το... έγκυκλοπαιδής ! Τί νά πρ κανείς 
έπειτ’ άπ' αύτό καί τί δικαιολογίες 
μπορεί τάχα νά σοφιστρ ό κ. Ζώρας ; 
Τέτοια λοιπόν ελληνικά μαθαίνουν άπό 
τόν καθηγητή τους οί νεαροί Ρωμαίοι 
τής έποχής μας ;

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ

ΚΑΤΑΚΑΗ Μ ΕΝΗ  ΗΠΕΙΡΟΣ

όμογενής Νικ. ΠΙχτος άπό τό 
Μέτσοβο τής ’Ηπείρου, πού πέ

ΡΩΜΑΝΤΖΟ
ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΥ

0:θανε στά ξένα, μέ τή διαθήκη 
πού άφήκε διαλαλεϊ γιά μιάν άκό
μη φορά πώς ή "Ηπειρος έξακο- 
λουθεΐ νά εΐνε ή πατρίδα τών με
γάλων άλλά καί Έλληναπρεπεστέ- 

(Συνέχεια στή 2α σελίδα)

Τά έλληνικά γράμματα
στήν ’Άπω ’Ανατολή
Χίδενακα ό Τάνακα. Ό  πρώτος καθηγητής τής άρ
χαίας 'Ελληνικής Φιλολονίας στό Πανεπιστήμιο του 
Κυότο. Αί έργασίαι του γύρω άπό τήν άρχαία Ελλά
δα. Συνέντευζίς μέ τόν καθηγητήν τής Λατινικής 
Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστη μίου ’Αθηνών κ. Ερρίκον 
Σκάσση προτάσει του όποίου άνεκηρύχθη διδάκτωρ 

τής Φιλοσοφικής σχολής
Τοθ συνεργάτου μας κ. ΧΡ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ

Προλαμβάνω μιά άπορία σας. Οΰτε σεις ένθουσιασμοΰ χωρίς τίποτε τό
Μάπων είμαι οΟτε καί Ίαπωνομαθής. 
Είς τήν "Απω Ανατολήν έταξίδεψα 
μέ τήν φαντασίαν μου μόνον συμπλη- 
ρώνων έτσι τά δσα έδιάβαζα είς τάν 
μάγον τής παιδικής ψυχής ’Ιουλίου 
Βέρν ή τά βσα έβλεπα εις τήν όθό· 
νην τοΰ κινηματογράφου, δταν μάλι-

ούσιαστικόν νά αισθάνεται ό άνθρωπος 
δταν τά προφέρη. Τό Ιαπωνικόν έκεί- 
νο βιβλίον πού ήνωσε διά τοϋ πνεύμα 
τος τήν "Απω μέ τήν Εγγύς ’Ανατο
λήν μέ έκανε νά συλλάβω μέσα μου, 
δσον λίγες άλλες φορές, άκέραιον μέ 
δλην τήν ζωήν teal τόν παλμόν του
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
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Τό έξώφυλλ© τοΰ βιβλίου τού χ. Χίδενακα ό Τάνακα

i t

στα αύτός δέν ήταν τόσον φλύαρος 
δσον ό σημερινός.

Προχθές όμως, πώς τό έφερεν ή τύ
χη, έταζίδεψε ή ’Ιαπωνία κοντά μου 
Είς τό τραπέζι τοΰ Φιλολογικού Σπου
δαστηρίου διέκρινα άπό τόν σωρόν 
τών νέων βιβλίων τών άοχολουμένων 
μέ τήν άρχσιότητα, τήν Ελληνικήν 
καί Λατινικήν, άπό τήν περίεργον έ· 
ξϋοτερικήν του έμφάνισιν προδιδόμε 
νον, νέον έργον τό όποίον θά έκρά 
τει τήν ταυτότητά του μυστικήν διά 
παντός, έάν ό συγγραφεύς δέν είχε 
τήν πρόνοιαν καί τήν καλωσύνην ν ’ ά 
ναγράΨη έλληνιστί τήν άφιέρωσίν του 
έπί τοϋ έσωφύλλου.

«Άθήνησιν άγλαφ Πανεπιστημίιρ τήν 
δι’ Ιστορίαν Ελλήνων Φιλολογίας, 
ευλαβές δώοον προσάγει ό ζυγγρα· 
φεύς, Χίδενακα ά Τάνακα». MoC 
έκίνησε πραγματικά τήν περιέργειαν 
άλλά καί τήν ύπερηφάνειαν. Υπερη
φάνειαν έθνικήν πού έζεπήγαζε άπο 
τήν συναίσθησιν ότι τό έλληνίκόν 
πνεΰμα είχε γίνει κοινή ύπόθεσις τής 
διανοουμένης άνθρωπότητος. Πολλές 
φορές τά λόγια τής λατρείας δι’ ένά 
πρόσωπον ή δι’ ένα πράγμα χάνουν 
σιγά - σιγά τήν δύναμίν των διά νά 
καταντήσουν είς τό τέλος τυπικοί φρά-

αύτό τό όποίον συνήθως λέγεται: τό 
έλληνίκόν παρελθόν μέ τήν άπαρά- 
μιλλον πνευματικήν του παραγωγήν 
δέν άνήκει μόνον εϊς τήν Ελλάδα, 
άλλά είναι κτήμα όλης τής πολιτισμέ
νης άνθρωπότητος.

’Από τό τραπέζι έκεΐνο τοϋ Σπου
δαστηρίου, δπου ουνηντήθησαν αί σκέ 
ψεις δλων - ών φυλών γύρω άπό τό 
αύτό θέμα, θά πάρω τό Ιαπωνικόν βι- 
βλίον διά νά σδς τό παρουσιάσω ώς 
θέαμα καί ώς περιεχόμενον.

Τό πρώτον είναι εϋκολον, άλλά τό 
δεύτερον;

Μιά καλαίσθητος όγκώδης έκδοσις 
800 σελίδων τής όποίας τήν άρχήν 
εύρίσκετε όδηγούμενοι μόνον άπό τήν 
ελληνικήν χειρόγραφον άφιέρωσίν. 
Ακολουθεί τό ιαπωνικόν κείμενον τό 
όποιον διακόπτεται έδώ καί έκεί άπό 
έλληνικές λέξεις λατινικούς όρους 
καί ένίοτε άγγλικάς έπεζηγήσεις. Καί 
πλανάοθε είς τό άτελείωτον καί αι
νιγματώδες Κείμενον τό άποτελούμε- 
νον άπό τά πολυποίκιλα οχήματα τού 
Ιαπωνικού άλφαβήτου πού σας μεταδί
δουν κάτι άπό τό μυστυριακόν καί τήν 
γοητείαν τής Ανατολής. Στίγματα, 
σύρματα, τετραγωνάκια, σπίτια, άν· 

(Συνέχεια βτή 6η οελίδα)

Ο Γάλλος συγγραφεύς Ά ντρέ Ζίντ πού ολόκληρος ό πνευματι
κός κόσμος γιορτάζει τά έδδβμήντα χρόνια καΐ πβΰ γιά τό έρ
γο τβυ 8ά δημοσιεύουμε ατό ερχόμενο φύλλο άρθρο τβΰ κ. Ή- 

λία Βου τιερίδη
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Παραδέχονται σήμερα πώς ό έρωτας είνε ένας ©εός χιρεωκβπημένβς. Ή έποχή μας χαρακτηρίζεται 
έποχή Ολης- έποχή πού άπεκβρύφωσε τόν «πάνδημο» έρωτα, αύτόν πβύ άρχίζει ένα δειλινό γιά νά 
σδύση την έπομένη. Οί συγγραφείς μας βταν θέλβυν νά δώσβυν γνήοιβ αισθηματικό περιεχόμενο 
στά βιβλία τβυς άνατ,ρέχβνν στίς Ιστβρίες τβΰ ρωμαντισμοΰ. Πίσω άπό τό σημερινό έρωτα τβπβθε- 
τοΰν τόν πόθο ή τόν ύπβλβγισμό.

Έ ν  τβύτβις ή έπβχή μας εύτύχησε, σάν οέ παραμύθι, νά γνωρίση τόν άγνότερ© έρωτα, αύτόν 
πβύ άναγκάζβι οχι ένα κοινό θνητό άλλά έναν έοτεμμένο ν’ άφήση τά «αλάτια τβυ, γιά ν ’ άγαπή· 
ori μιά γυναίκα. Αύτή εΐνε ή ύ πόθεση πβύ έχει τό

ΡΩΜΑΝΤΖΟ ΕΝΟΣ ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΥ
( ’Ερωτική φλόγα)

φναλμέν© ά$ό ?ν« σΰνγζ§νο /ειδύλλιο πού ^ήν 1στ©»ικότητ<£ του μαρτυρεί 6 παγκ. Τύπβς τβΰ 1936 
Τό «Ρωμάντζβ ένός έστεμμένβυ» έγινε ·κινημάτβγράφνκή τ«ινίά άπό τήν έτάιρία wVOMHiS)· μέ τβν 
IK O Y S T A B  Φ Ρ Α ΙΛ ΙΧ καϊ τήν Τ Ζ Ε Ν Ν Υ  ΓΟ ΥΓΚΟ . ©ά προβληθ η δέ προσεχώς στό νέβ πολυτελέ

στατο κινηματογράφε «ΕΣΠ ΕΡΟ  Σ»
Τό δραματικό αύτό κινηματογραφικό Ρωμάντζβ κατά λογβτεχνικ ή διασκευή τβΰ συνεργάτβυ μας 
κ. ΧΡΟΝΗ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ θ’ άρχίση νά δημοσιεύεται άπό τό έρχό μεν© φύλλο τών «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗ- 
ΝΙΑΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ -

Πώς ή κ. Ντυσσάν 
«έξήλθε» τής Κω
μεντί Φρανσαίζ

ΘΥΜΑ ΤΟΝ «ΝΕΟΤΕΡ ΙΣΤΟΝ» ΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ =

Π Α Ρ ΙΣ Ι, Νοέμβριος. — Ή έπι- 
βληθείσα είς τήν κ. Ντυσάν, άπο- 
μάκ,ρυνσ\ς έκ τής Κωμεντί Φραν- 
σαΐζ, έξακβλβυθεί νά εΐνε τό γενι
κόν θέμα τών γαλλικών θεατρικών 
παρασκηνίων,

'ί2ς γνωστόν ή κ. Ντυσάν, ύπεί- 
γετβ μεταξύ τών Χοσιεταίρ τοΰ 
Οϊκβυ τ©ΰ Μβλιέρου, άπό εικοσαε
τίας. Έρμηνεύτριά τ?υ είς τό Τ ε 
άτρ Φρανσαί, ή καλλιτέχνις ύπη- 
ρέτηβε τόν μεγάλβ πβιηιτή καί ύπό 
τρεις άλλας Ιδιότητας πλήν της ή- 
θβπβιβΰ : Ώ ς καθηγήτρια τής Δρα
ματικής τβΰ Κβνσερβατβυάρ, ώς 

(Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Τό ’Εθνικό ’Ωδείο  
Παρισίων

Πώς λειτουργεί τό μεγάλ ο ίδρυμα. — Ποιές δόξες 
έβγήκαν άπό κεί. — Τό περίφημο Μουσείο καί ή πλου 
σιώτατη βιβλιοθήκη τοΰ Κονσερβατουάρ. — Βραβεία 
ήθοποιών πού θυμίζουν τα δράματα ή τούς θριάμβους

τής ζω ής των
Τής συνεργάτιδός μας δίδος IP. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

ΤΙ είναι τό Κονσερβατουάρ τού 
Παρισιού; Τό μεγάλο εθνικό γαλ
λικό Ιδρυμα οτό όποιο σπουδάζουν 
τόοαι καλλιτεχνικοί έλπίδες, άπό 
κάθε χώρα; Τό εξαιρετικό σχολείο

Ο Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
όμιλεΐ γιά τά καλλιτεχνικά ζητήματα

Μιά συνομιλία του μέ τόν συνεργάτη μας κ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ
Λιγοστοί εΐνε κείνοι πούχουνε μιά 

γενική όλοκλήρωση μέσα στήν τέχνη. 
Νά σμίξουνε τέχνη καί σκέψη μαζί οέ 
άρμονιομένο δρόμο καί ν ’ άρμενίσουνε 
μ’ όλόνοιχτα πανιά γιά δλες τίς έκδη 
λώσεις της. Κι’ αύτοί οί λίγοι μιλάνε 
δασκαλίστικα σκεπασμένα, άπό ύψος 
πού ζαλίζεσαι νά τούς άκοϋς καί νά 
τούς βλέπεις...Όλότελα διαφορετικός, 
κείνος πού βρίσκεται στ’ άλήθεια μέσα 
στό νόημα τής τέχνης ό Φώτης Κόντο- 
γλου.

Θά τόν βρρς άνεβασμένο σέ μιά σκα 
λωσιά ψηλά στό ταβάνι. Μέ μιά βαθυ
κόκκινη φορεσιά.

Μπόρεσε μέσα σέ τέσσαρες τοίχους 
μιάς κάμαρας νά φτιάσρ δλη τήν Ε λ 
ληνική ’ Ιστορία. ’Απ’ τόν Ίαπετο 
τόν Άρκάδα ισομε τό Σολωμό καί r6\ 
Παπαφλέσσα. Στήν έπάνω μερ ά τοϋ 
τοίχου εΐνε τά πρόσωπα κι’ άπό κάτω 
οΐ άνάλογες ιστορικές παρασταπ?. ς.

Δέ μίλησε βαρειά μήτε πήρε ΰφος.
—Ίσως νά μήν είμαι κείνος πού γυ 

ρεύεις, μοΟπε, ή γνώμη όποια κι’ άν 
εΐνε, δέν νομίζω νάχρ πολύ ένδιαφέ
ρο. Κι’ άκόμα δέ ζέρω γώ πολλά, .ιά 
νά στ’ άραδιάσω. Είμαι κλεισμένος πε 
ρισσότερο στόν έαυτό μου. Νά, έρημί- 
της περισσότερο.

—Τοϋτο θέλω. Νά κάνω τή φιλολογία 
νά μήν εΐνε φιλολογία. Κι’ όλα δοα λέω 
εΐνε άπλά πραματάκια, μά δέ μέ πολυ 
καταλαβαίνουνε, ή δέ θέλουνε. Αύτό 
δέ μέ πειράζει διόλου. Θέλω μόνο ό

καλλιτέχνης νά βγρ λίγο πιό όζω, ν ’ 
άφήσρ τις ματαιοδοξίες καί νά παρατή 
σρ τις μεγαλόστομες ρητορικότητες.

Κεφαλή τοΰ Βορρά 
(κομμάτι άπό τοιχογραφία τοΰ 

Δημαρχείου ’Αθηνών)
"Εργο τοΰ κ. Φ. Κόντογλου

Οί έξυπνόκηδες δέν έχουνε πέραση 
στήν τέχνη.

Μ' όλο πού ή ράτσα μας εΐν’ άπ’ τίς 
πιό γερές, ποΟχε κάποτε δικό της προ 
σωπικό δυναμισμό, σήμερα πάει νά ,, 
τονέ χάσρ. Γυρίζουμε κατακούτελα καί j

γουρλώνουμε τά μάτια μας οτό τί θά 
δούμε άπ’ όξω. Ένφ μιά άνεξάρτητη 
μονάδα πρέπει νάχρ ύψος. Προσωπικό
τητα, άλλοιώς δέν ύπάρχει. Εΐνε, τό
τες ένα παρακλάδι μιάς ξένης φόρμας 
πού πασχίζει ν ’ άντιγράψρ.

Σάν θέλει ένας νά δείξρ τήν άξία 
του θάχρ γιά στολίδια δικά του χα
ρίσματα, θάχρ έτσι χαραχτήρα. "Αν 
μποροΰμε νά δοϋμε καί νά μετρήσουμε 
πάνω σ’ ένα εΐνε ή προσωπικότητα. 
Αύτή ή προσωπικότητα μάς λείπει, γυρ 
νάμε ψαχουλευτά νά βροϋμε μιά, κι’ 
άς εΐνε ότι νδναι. "Ετσι παίρνουμε τόν 
κατήφορο τοϋ χαμού. Καταντάμε στό 
χάλι τής μοδιστρούλας. Βάζουμε μπρός 
μας ένα συμβατικό πρότυπο, τή φωτο
γραφία τής Γκάρμπο καί δτι έχει άπά 
νω της τά ζωγραφίζουμε στά δικά μας 
μοΰτρα. "Εται γινόμαστε πρώτης τά
ξης μαϊμουδάκια. Λέμε : .«Δέ μάς άρέ 
σει ό Παπαδιαμάντης γιατί εΐνε τα
πεινός... ένψ ό Προύστ». "Οτι δέν έχει 
μέσα του λίγο Προύστ, Ζολά, Γκύ ντέ 
Μωπασάν, Βαλερύ δέν μάς άρέσει. Μά 
αύτοί όλοι γεννηθήκανε καί γράψανε 
άλλα πράματα ξένα γιά μάς. "Αν τούς 
έφερνες έδώ ϊσως νά μή φτιάνανε τί
ποτα, ή πολύ διαφορετικά. Τό ίδιο μάς 
έκανε τό Μόναχο. "Ηρθανε οί Βαβα- 
ρέζθ[ τότες, μάς φέραμε καί τή ζω
γραφική τους. Στήνουνε ξένες άξιες 
καί τίς άκολουθάμε. Ψάχνουμε παντοΰ 
νά βροϋμε τό τραγί νά μας τραβήζρ, 

(Συνέχεια στή 3η σελίδα)

Ή δις Ρουμπώ, φετεινβ δρα
βεΐο της Σχολής Μπαλλαρι- 
νών τοΰ Έθνικοΰ Ωδείου Πα

ρισίων

άπό τό όποιον έβγήκαν ό Μπερλι- 
όζ, ό Γκουνώ, ό Μπιζέ, ό Ντεμπυ
σύ, σχεδόν δλοι οΐ μεγαλύτεροι 
μουσουργοί, τραγουδιστοί και ήθο
ποίοι τής Γαλλίας κατά τόν τελευ- 
ταίον αιώνα, καθώς έπίσης, πολλοί 
ζένει μεγάλοι καλλιτέχναι: λ.χ. ό 
Κράϊσλερ, ό Καζέλλα, ό Ένέσκο, 
κ. ά.
Τό Κονσερβατουάρ δμως, εΐνε συ 

νάμα, τό σχολείο τό όποϊο οί Γάλ
λοι έπικρίνουν περισσότερο κι’ δ
που, έν τούτοις. άγωνίζονται να 
μποΰν δσο τό δυνατόν πιό πολλοί 
άπ’ αύτούς νιά τις σπουδές τους. 
Τό έξαιρετικό τοΰτο ενδιαφέρον 
τοΰ γαλλικού κοινοΰ ύπέρ τοΰ Έθ-

νικοΰ Όδείου τής χώρας του, προ
έρχεται άπό τή μεγάλη άγάπη πού 
τρέφει αύτός ό λαός στό θέατρο 
καί στή μουσική. Ό Γάλλος, φύσει 
μεμψίμοιρος, δέν εΐνε ποτέ του 
εύχαριστημένος άπό τίποτε. Αύ
τός, ό όποιος κόπτεται τόσον ύπέρ 
τής παραδόσεως, είς τήν περίπτω- 
σιν τοΰ Κονσερβατουάρ, κάποτε 
μέμφεται τό ίδρυμα ώς προσηλω- 
μένον εις πεπαλαιωμένα συστήμα
τα διδασκαλίας! Δέν έχω καμμίαν 
ειδικότητα νά κρίνω περί αύτοΰ 
"Ενα ξεύρω: δτι άπό κεΐ μέσα βγή 
καν καί βγαίνουν οΐ τελειότερα 
«φορμαρισμένοι» καλλιτέχναι έζ  
δσων ήρθαν νά μορφωθοΰν οτό 
σημαντικώτερο πνευματικοκαλλι- 
τεχνικό κέντρο τής Εύρώπης, τήν 
παγκόσμια πρωτεύουσα τής αισθη
τικής, πού λέγεται Παρίσι.

Μιά ματιά στόν κανονισμό τοϋ 
Έθνικοΰ Όδείου τής Γαλλίας, εί
ναι άρκετή γιά νά πείσρ τόν καθέ 
να, δτι δέν ύπάρχει τίποτε ύπέρ 
τών τελειοτέρων σπουδών τών μα
θητών, γιά τό όποϊο νά μή έχρ 
προνοήσει τό Ιδρυμα. Αύστηρότη*.; 
άλλά καί άμεροληψία. Δικαιοσύντ 
μά καί πειθαρχία καί εύπρέπεια έ· 
πιθεβλημένη στούς μαθητάς. Στορ 
γικωτάτη μέριμνα τοΰ Ιδρύματος 
πρός διευκόλυνσιν τών σπουδών 
των είς τούς πτωχοτέιρους. Νά μέ 
λίγες λέξεις, τά κύρια χαρακτηρι
στικά πού διακρίνουν τήν έκπαιδευ 
τικήν μέθοδον τοΰ 'Εθνικού Όδεί
ου τής Γαλλίας. "Αν θέλετε περισ 
σότερες λεπτομέρειες, θά τίς πα
ραθέσω άμέσως.

Ιδού τό τί προσφέρεται στούς 
μαθητάς, τό τί έπιτρέπεται καί τό 
τί άπαγορεύεται εις τούς σπουδα 
στάς τής καθε σχολής ή τάξεως 
τοΰ Κονσερβατουάρ.

Πρός διευκόλυνσιν τών συνθη 
κών τών σπουδών καί τής ζωής τώ\ 
μαθητών, έχουν είς τήν διάθεσίν 
των τήν «καντίνα» τοΰ Ιδρύματος, 
δπου τρώγουν κατά 50 % φθην/ότε 
ρα παιρά είς τά λοιπά έστιατόρια 
Έπίσης, δανειστικήν βιβλιοθήκην 
καί τό δικαίωμα, έπισκέψεως δω
ρεάν εις τό Μουσείο τοΰ Κονσερ
βατουάρ, τήν Δευτέραν και τήν 

.(Συνέχεια οτή δη οελίδα)
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» ΠΑΡΑ IK H N IA
Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1 
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 180 

» έζάμηνος » 90
Τουρκίας έτηοΐα Λ. Τ. 2 
ΑΙγύπτου » Γρ. Δ. 75 
Αμερικής » Δολλ. 3

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ. 300

Υπεύθυνος Συντάξεως 
Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπούλου 4

SABBATON, S>5 Λθε’·;βρίΰυ 1939 sm*

- j ρεσιτάλ 
Ν κολς - Βλαστοϋ

Στίς 10 Δεκεμδρίβυ καί ώρα 11 
Λ.μ. έπαναλαμέάνεται στό θέατρβ 
«Ρέξ» τό ρεσιτάλ χορβΰ τβϋ κ, 
Κλάρκ Νίκολς καί τής διδβς Ντό- 
ρ>*'5 Βλαστβΰ, πβύ σημείωσε τόβη 
μεγάλη έπιτυχία τήν περασμένη 
έδδομάδα ατό Ιδιο θέατρβ,
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΣΙΣ |

Ξ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ
Κ Ο Κ Κ Ι Ν Η Σ

Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Δ Η Σ  !

Η ΛΟΥ-Ι'ΖΑ ΠΟΖΕΛΛΙ 
Σέ ν έες  δημιουργίες

Ιοι τρεις!
I » » « [ !  1

'Αθηναϊκή Ήθογραφία Ξ
S  01 θεατρόφιλοι έχουν πολλά χρό- S  
Έ  νια ν6 Ιδοΰν έργον μέ τόσην με- — 
5  γάλην έπιτυχίαν —mm mm

2 Ό  ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ό ΚΟΚΚΙΝΗΣ, 6 ΙΑ- Ξ 
i  ΤΡ ΙΔΗΣ εΐνε

t—| ΟI ί Τ R Ε IΣ  |
ϊ  Σ Ο Μ Λ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ  |

τής ΠΟΖΕΛΛΙ

= Ό ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ «κορόίδο ϊ 
■* δέν πιάνεται οτίς χορτορίχτρες» ΕΞ
■5 Ή  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ οέ τραγούδια Ξ  
55 μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν Ξ

ΕΞ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ -  ΠΕΜΓΠΗΝ Ξ 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ξ  ΜΕΓΑΛΗ ΛΑ Ί ΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Ξ
Μ  Μ ·

ΖΖ Όραι ένάρξεως : Άπογευματι- S  
ΖΖ ναί 6.15 μ. μ. ΒραδυναΙ 9.45 μ.μ. = 

άκριβώς

ν Άριθ. τηλεφ, 23.727

Α
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«Οι Τρεΐς Σωμα
τοφύλακες »
Στό δέατρο «Μο

ντιάλ»
"Ενα πολύ εύχάριοτο βράδυ περνάει 

κανείς βλέποντας τούς «Τρεις Σωματο
φύλακες)). Τό έργο αύτό, πού ή πρώτη 
του πράξι εΐνε άληθινά πολύ καλή, πο
λύ έξυπνη, καλογραμμένη μέ μιά λέ
ξι καί πού ή δεύτερή του πέφτει πάρα 
πολύ, είχε τήν έξαιρετική τύχη νά παι- 
χτρ άπό καλούς ήθοποιούς καί νά σκη- 
νοθετηθή άπό ένα ζεχωριοτό σκηνοθέ
τη, μέ πολύ ταλέντο, τό γνωστό θεατρι 
κό συγγραφέα κ. Δ. Μωαννόπουλο.

Πώς φάνηκε άλήθεια ή σκηνοθετική έ- 
πίδρασή του. Δέν άντιλέγει κανείς δτι 
όλοι οί έκλεκτοί ήθοποιοί πού άπαρτί- 
ξουν τό θίασο τοϋ «Μοντιάλ» είχαν πάν 
τα έπιτυχίες. ’Αλλά δέν μπορεί καί νά 
μή θυμηθρ ότι πολλές άπ’ αύτές ώφεί- 
λοντο σέ κάποιες ύπερβολές, σέ μερι
κές ύποχωρήσεις άπέναντι στή τέχνη.

Ή δίς Ζβύγκβδα

Ηταν παίξιμο γιά εύκολα χειροκροτή1 
ματα. ΚΓ έπειτα, έπαιξαν ό καθένας, 
έχοντας γιά μοναδικό όδηγό του τό 
ταλέντο του.

Δέν ύπήρχε σύνολο. "Ομοιογένεια. 
Νά τί εΐνε ή παράστασι τών «Τριών Σω 
ματοφυλάκων». Μέ τή σκηνοθετική μαε 
οτρία τοΟ κ. Δ. Ίωαννοπούλου, πα
ρουσιάστηκε μιά πολύ έπιμελημένη, ά- 
ληθινά καθαρή καί καλλιτεχνική παρά 
οταοι μέ έξυπνότατα σκηνοθετικά 
τρικ.

'Αλλά τό έργο αύτό πού σημειώνει 
κάθε μέρα μεγάλες είσπράξεις δέν ό- 
φείλει μονάχα τήν έπιτυχία του στόν 
σκηνοθέτη καί στούς ήθοποιούς, άλλά 
καί στόν ξεχωριστό συνθέτη κ. Ριτσιάρ 
δη, πού έγραψε μιά όλότελα καινούρ
για μουσική, χωρίς κλεψίματα καί ρα
ψίματα. Εΐνε μιά μουσική πού μερικά 
άπό τά τραγούδια της, δπως αύτή ή 
χαριτωμένη «Τερέξα» έχουν μοναδική 
έπιτυχία. Πολύ ώραΐο έπίσης καί πρω- 
τοτυπότατο εΤνε τό ριτσιτατίβο τής 
πρώτης πράξης, τοϋ πρωϊνοΟ ξυπνήμα
τος, μέ τϊς φωνές τών κοκκόρων κτλ.

'Επειδή τό έργο παίξεται τόσο καιρό 
καί μέ τόση έπιτυχία ώστε πολύς ό κό 
σμος πού τό είδε νομίξουμε ότι περιτ 
τεύει νά γράψουμε τήν ύπόθεσΐ του 
καί νά περιοριστούμε στήν έκτέλεσι.

Η κ. Κρεββατά, ή μοναδική σουμ- 
πρέττα πού ύπάρχει στόν τόπο μας, μέ 
μεγάλη ξωή καί κέφι, μέ πολύ τέχνη, 
έδωσε τόν τύπο τής Κούλας. Ή  δίς Πο- 
ξέλλι μέ τήν έξαιρετική άρθρωσί της 
(πράγμα Ι^ίγο σπάνιο γιά έλληνικό θέ 
3τρο) έπώξε τό ^£λο τής Τερέξας μέ 
πολύ ViOortotla* 'Ό  κ. Κυριάκός παρου
σιάστηκε γιά πρώτη φορά χωρίς ύπερ
βολές. 'Επίσης πολύ καλοί οΐ κ. κ. 
Κοκώνης καί Ίατρίδης. Μπριόξος δπως 
πάντοτε ό κ. Φιλιππίδης. Πολύ καλή 
στούς χορούς της ή δίς Ζούνγκοβα. 
Γενικά σύνολο, άνέβασμα, μουσική πο
λύ καλά.

ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 13 
Υ. Γ. Πρέπει κανείς άκόμα νά ξεχω

ρίση τήν κ. Βασιλειάδου πού σημειώνει 
μεγάλη καί δίκαιη έπιτυχία στό ρόλο 
τής μητέρας τής Κούλας.

ΛΗΜΗ ί. ΑΟΥΗΑΜϋΑΝΗ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 -  8 μ. μ. 

καί έπί συνεντεύζει * 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 5 3 -5 5 5

Τά ζητήματα 
τής έβδομάδος

(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 
ρων ποσριωτών. Μαζϊ μέ τά άλλα ό 
διαθέτης άφίνει σημαντικό ποσό 
γιά ν ’ άγορασθρ ραδιογραμμόφωνο 
καθώς καί πολλοί φωνογραφικοί δί
σκοι γιά τήν άναψυχή τών κατοί
κων τής Ιδιαίτερης πατρίδος του, 
ένφ παράλληλα όρίζει νά γίνεται 
κάθε χρόνο στό Μέτσοβο μεγάλο 
λαϊκό πανηγύρι, πού σ' αύτό δλοι, 
άν αύτό εΐνε δυνατόν, οί συμπο
λίτες του νά φορούν έθνικές έν- 
δυμασίες καί νά χορεύουν έθνι- 
κούς χορούς. Ή πιό καλή χορεύ
τρια θά βραβεύεται μέ είκοσι χιλ. 
δρ., ό πιό καλός δέ χορευτής μέ 
δέκα. 'Ακόμη θά δίνωνται άνάλογα 
χρηματικά βραβεία στίς γυναίκες 
καί τούς άντρες τοϋ Μετσόβου,πού 
θά φορούν δλο τόν χρόνο τήν πιό 
ώραία τοπικήν ένδυμασία.

Κατακαημένη "Ηπειρος τί παιδιά 
έξακολουθείς νά βγάζηςΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΗΜ ΕΡΟΝ-ΑΥΡΙΟΝ 

Χέρμαν Μπάρ

«ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ»
    ____

Μετάφρασις: Α, ΚΟΥΚΟΥΛΑ 
Σκηνοθεσία: Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ 
Σκηνογραφίαι: Κ. ΚΛίϊΝΗ 
Ένδυμασίαι: ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑ ΚΗ  

ΒΡΑΔΥΝΑΙ QPA 9 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ1 ΏΡΑ 5

ΤΗΝ «ΕΤΑΡίΗ Ν  
Υ. ΜΤΤΕΝΑΒΕΝ ΓΕ

,.τι Homm ιτίΜΕΡίιιιτλ"

Τό ((Κοντσέρτο)) τοΰ Χέρμαν Μπ!ιρ θά 
παιχιθρ καί αύριο σέ δυό τελευταίες πα 
ραστάσεις στό Βασιλικό θέατρο.

—Τήν Τετάρτη πρώτη στό αύτό θέ
ατρο μέ τήν κωμωδία τού Μπε/αΟέν- 
τε ((Τά δημιουργηθέντα συμφέροντα».

— Τήν μετάφραση τοϋ άνωτέρω έρ
γου, έχει φιλοτεχνήσει ό λογοτέχνης 
καί Διευθυντής τών Καλών Τεχνών κ. 
Π. Πρεβελάκης.

— Τό « Αρμα θέσπιδος» τήν περα· 
σμένη Πέμπτη έπαιξε άπό τή σκηνή 
τοϋ θεάτρου Πειραιώς τό έργο τοϋ κ. 
Άλέκου Λιδωρίκη «Ή  μεγάλη στιγ
μή», πού γιά πρώτη φορά είχε παιχθή 
πριν άπό πέντε χρόνια άπό τόν τότε 
θίασο Άλικης.

— Ύπάρχουν πληροφορίες ότι τό 
«Άρμα θέιοπιδος» θά περιλάβρ οτό 
δραματολόγιό του καί τό «Έδώ θά 
μείνουμε γνά πάντα» τοϋ κ. Άλ. Λι- 
δωρίκη.

— Άπό τήν έρχομένη Δευτέρα ό Δι
ευθυντής τοϋ «Α' Άρματος θέσπι- 
δος» κ. Ν. Παρασκυεάς έπανέρχεται 
στή δύναμη τοϋ θιάσου τοϋ Βασιλικού 
θεάτρου, προκειμένου ν ' άρχίοαυν οί 
δοκιμές τοϋ έργου «Βρυκόλακες», 
πού ο’ αύτό παίξει τό πρόσωπο τοΰ 
πάστορα Μάντερς.

— Τήν διεύθυνση τοϋ «Άρμοτος» 
κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως τοΰ Βασιλικού θεάτρου 3’ ά- 
ναιλάβρ προσωρινώς ό σκηνοθέ-ης κ. 
Πέλος Κατσέλης.

— Τήν άπογευματινή παράσταση τής 
περασμένης Τρίτης τοΰ έργου «Τιμό
νι στόν έρωτα» στό θέατρο Αλίκης 
έτίμησαν μέ τήν παρουσία της ή Α. 
Μ. ό Βασιλεύς καί οί A. Α. Υ. Υ. ό 
Διάδοχος Παΰλος μέ τούς πρίγκιπας 
Χριστόφορο καί Αικατερίνη.

— Στό θέατρο «ΆΜκης» συνεχίζον
ται οί δοκιμές τής νέας κωμωδ'ας τού 
κ. θ. Ν. Συναδινοΰ, πού ό τίτλος της 
εΐνε «'Εσύ κ' έμείς».

— Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΟ Σω
ματείου ’Ηθοποιών διώρισε ιόν κ. 
Άλ . Άμπετ Γενικό άντιπρόσωπό του 
στήν Αίγυπτο, Σουδάν, Κύπρο καί Πα 
λαιστίνη μέ τό δικαίωμα νά δηρίξη

ύπό προσωπική του πάντοτε εύθύνη 
άπέναντι τού Σωματείου τοπικούς άν- 
τιπροσώπους του.

— Τήν περασμένη Κυριακή οτό θέ
ατρο «Άλικης» δόθηκε συναυλία έ- 
λαφροϋ τραγουδιού άπό τήν αίδα Σού- 
ξυ Βερνέ μέ τήν συμμετοχή τής κ. 
Στάσος Καλαΐτου, τής δίδας Μαρίνας 
Δεμερτζης καί τών κ.κ. Γ. Σαντου, 
Γιάννη Ζαρκανίδη, Ε. Πίσσα ,αι Πέρα.

— Τό κοινό πού παρηκολούθησε τήν 
άνωτέρω συναυλία έχειροκρότησε μ’ 
ένθουσιασμό τούς έκτελεστάς Ιδιαίτε
ρα δέ τήν δίδα Βερνέ.

— Τήν περασμένη Τρίτη το πρωί 
ήρθε άπό τάς Πάτρας κι' άνεχώρησε 
τό άπόγευμα γιά τήν Αλεξάνδρεια ή 
κ. Κατερίνα Άνδρεάδη μέ τόν θΌσόν 
της άπόψε δέ θά κάνρ έναρξη τών 
παραατάσεών της άπό τό έκεί θέα
τρο «Άλάμπρα» μέ τό έργο τοϋ Ά- 
νουϊγ «Τό άγρίμι».

— Ή  μέση είσπραξη τών παραστά
σεων τού θιάσου Άνδρεάδη στάς Πά
τρας άνήλθε σέ 13 χ«λ. δρακμάς.

— Στό νοσοκομείο «Εύαγγελαμός>> 
νοσηλεύονται δυό άπό τούς π:ο κα
λούς χορευτάς τού έλαφροϋ λυρικό" 
θιάσου οί κ. κ. Φλερύ καί Σπυμόπου- 
λος.

— Ό θίασος 'Ιατρίδου—Μαντεινιοϋ £ 
φυγε γιά τή Λαμία.

— Χθές ήρθε άπό τήν Κρήτη ό θία
σος Γαϊτανάκη—Κουκούλη.

— Μάς γράφουν άπό τά ’Ιωάννινα 
ότι έργάζεται πάρα πολύ καλά έκει 
ό θίασος Ήοϋς Παλαιολόγου.

— Ό θίασος Όρέστη Ράλλη Φεύγει 
έντός τής ήμέρας γιά τόν Πύργο.

— Τό Ταμεΐον 'Εργασίας ένσχυσε 
τόν κατωτέρω θίασο μέ συμπληρωμα
τικό δάνειο πέντε χιλιάδων δραχμών 
πού εΐχεν ένισχυθή άρχικά μέ τό πο
σόν τών 25 χι\ιάδων δραχμών.

— Τό Διοικητικό Συμβούλιο Τνϋ Τα
μείου 'Εργασίας άπέοριψε αΐτησιν τοΰ 
θιάσου Βιτσώρη Προθελεγγίου γ ά νά 
ένισχυθή μέ συμπληρωματικό δάνειο 
15 χ»λιάδων δραχμών.

— Σημειωτέον ότι ό άνωτέρω θία
σος είχε άρχικά ένισχυθή μέ δάνειο·/

35 χιλιάδων δραχμών.
— Τήν έρχομένη Πέμπτη άοχιζει 

σειράν παραστάσεων στό θέατρο Πει
ραιώς ή όπερέττα Παρασκευά Οικονό
μου μέ τόν «Μοσχομάγκα».

— Ή  όπερέττα Οικονόμου θά δώση 
περί τίς δέκα πέντε παραστάσεις οτόν 
Πειραιά κ' ύστερα θά φύγρ γιά τός 
Πάτρας.

— Ό ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Κώ
στα Παπαγεωργίου καλός θίασος ποϋ 
παίζει κάθε Πέμπτη καί έορτή στό 
Ναύσταθμο, θά παίζει κάθε Σ “ι<3δατο 
καί Κυριακή στή Νέα Κοκκινιά ύπό 
τήν προστασίαν τοϋ κ. Δημάρχου Νέ
ας Κοκκινιάς.

— Λέγεται μάλιστα δτι ό θίασος τού 
κ. Κώστα Παπαγεωργίου θ’ άποτελέ- 
σρ τόν πυρήνα τοΰ Δημοτικού θεά
τρου Νέας Κοκκινιάς, όταν μη ίρέση 
νά ίδρυθή.

— Ό θίσοος τής κ. Μαίρης Μυρά με
τά τήν περιοδείαν του στίς κυ ι̂ώτε- 
ρες πόλεις τής Στερεός Έ\λά3ας και 
Θεσσαλίας έκανε τήν περασμένη •‘ β
δομάδα έναρζη τών παραστάοεών του 
στήν Κοζάνη, πρώτον σταιθμόν τής πε
ριοδείας του στήν Δυτική Μακεδονία. 
Μετά τήν Κοζάνην θά μεταβή στή Κπ 
στοριά.

— Σ ’ αύτό τό θίασο μετέχουν οί 
κυρίαι Μ. Μυρά, Φ. Νικολαΐδου, Μ. 
Χαϊλάζη, Καμπίτση, Μ. Δημητρου, Σ. 
Γιαννοπούλου καθώς καί οι κ. κ. Ήλ. 
Καμπίτσης, Τ. Κοντοζής, Γιανναχό'ίου- 
λος, Δελληκατερίνης, Άνθίδης, Μπί- 
κας κλπ., τό δέ ρεπερτόριόν του ά- 
ποτελείτσι άπ’ δ,τι έκλεκτόν έχει νά 
παρουσιάση τόσο τό δικό μας δσο κα'ι 
τό ξένο θέατρο.

— Οί συγγραφείς τής «Μακεδονο- 
πούλας», ή όποια έπαίχθη μέ εξαιρε
τικήν έπιτυχίαν είς Θεσσαλονίκη'/ ύ
πό τοϋ θιάσου Μ. Νέζερ—Κ. Β ;ρώνη, 
έτοιμάζουν νέαν έπιθεώρησιν, ή ό
ποία θά άνεβρ εις τόν Πειραιά. Ό 
τίτλος τής νέος έπιθεωρήσεως ι-ωνκ 
κ. Π. Δ. Πατρικίου—Λ. Β. Λυμπερ·,ά3η- 
Μίμη Κατριβάνου εΐνε: «Λόγιια τοϋ
Λιμανιού».

Ή Επ ιτρο π ή  ‘Ε
λέγχου Κ α λ λ ι τ ε 
χνικής Κινήσεως

Τό Σωματεΐον 'Ηθοποιών έξέδωκε 
τήν κάτωθι έγκύκλιο:

«Ειδοποιούνται όλοι άνεξαιρέτως οί 
ήθοποιοί, ότι συμφώνως πρός τόν ’Α
ναγκαστικόν Νόμον 1779 καί κατόπ.ν 
κοινής άποφάσεως τών υπουργών 
θρησκευμάτων καί Έθνικής Παιδείας 
καί 'Εργασίας, συνεκροτήθη ή προ- 
βλεπομένη ύπό τού άνωτέρω Νόμου 
Μόνιμος 'Επιτροπή Έλέγχου Καλλιτε
χνικής Κινήοεως καί ήρχιοε λειτουρ
γούσα.

Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 16 
τοϋ Ιδίου Νόμου, ειδική άρμοδιότης 
τής έν λόγψ Έπιτροπής εΐνε νά δι- 
κάξρ είς δεύτερον βαθμόν τά ξητή- 
ματα, τά όποία ήθελε κρίνει ή κατά 
Νόμον Επιτροπή Άδειας άσκήσεως έ- 
παγγέλματος τοϋ ήθοποιού, έφ’ δσον 
ήθελε προαφύγει πάς έχων έννομον 
συμφέρον πρός τοϋτο»,

01 προσφεύγοντες εις τήν άνω Ε 
πιτροπήν δέον νά ύποβάλουν τήν 
προσφυγήν αύτών είς τό Ύπουργεϊον 
θρησκευμάτων καί Έθνικής Παιδείας 
Μόνιμον Επιτροπήν Έλέγχου Καλλι
τεχνικής Κινήσεως, έπί τοϋ συνήθους 
χαρτοσήμου αίτήσεως, καταβάλλοντες 
αΐ-ζίτ'χρ̂ /ι̂ ς τό <nv<P(iv*oc
άρθρον Α τοΰ Άναγκ. Νόμου 1621 ό- 
παιτούμενον 15δραχμον ένσπμον τοϋ 
Ταμείου Νομικών.

Κατά τάς συνεδριάσεις τής Μονίμου 
Έπιτροπής Ελέγχου Καλλιτεχνικής 
Κινήσεως καθ’ δς θά δικάξωνται εις 
δεύτερον βαθμόν αΐ ύποθέσεις έφ’ 
ών άπεφάνθη Λ Έπιτροπή Άδειος θά 
εΐνε έλευθέρα ή είσοδος είς πάντα 
ένδιαφερόμενον».

ΘΕΑΤΡΟΝ

Α Λ Ι Κ Η Σ
Πλατ. ’Ay. Γεωργίου Κχρύτση

ΤΜ Η Μ Α ΤΟ Υ Θ ΙΑ ΣΟ Υ  
M A P IK A S  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ  

Εμφανίζεται κάθε βράδυ εις 
τήν νέαν έλληνικήν 

ΚΩΜ ΩΔΙΑΝ  
τβΰ κ. Π. Κ Α Γ ΙΑ

..ΤΙΜΟΝΙ
ΣΤΟΝ EPDTA”

Π Α Ι Ζ Ο Υ Ν
el κ. κ.

©. ’Αρώνης — Κ. Meuoeiipns 
Ά ρ η ς  Βλαχέπβυλβ{ 

αΐ κ. κ.
Μαίρη Άρώνη — Α. Λαλαβύνη 
xai άλλοι έκλεκτοί καλλιτέχν*ι 
τοΰ θεάτρου Κοοιτοΰλη μέ τ6ν κ. 

B A S - ΛΟ ΓΟΟΕΤ ΙΛΗΝ 
έπί κεφαλής

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι;
: Μιά άγάπη άπλή καί ώμμορφη Ε 
: πού γεννιέται στίς καρδιές !  
■ δυό δυστυχισμένων ύπάρζε- Ξ 
:  ων καί ή όποία βασανίζεται ϊ  
:  μέσ’ τήν άγωνία καί τόν κο- Ξ 
: τατρεγμό ώς που νάβρπ στό Ξ 
| τέλος τή δικαίωσι καί τή χαρά ~

Ιν η ς ο ς Ι
=  ένα φίλμ γοητευτικό μέ τό 
Ξ  πιό δυναμικό καλλιτεχνικό 

ζευγάρι τής Γοολλίας

ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
■**

ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

1 ΠΑΛΑΑΣ l
Ξ  ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Ξ  ■ 
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Μαργαριτάρια 
Ή «5η Μαρτίου»

2 τ ίι φιλολογική αελίδ« τήξΔευ- 
τέρα; κάιτοιας έφημερίδα; δημοσι
εύτηκε ίν »  άρθρο γιά τό Γάλλο 
ποιητή καί μυθιστοριογράφο Ά λ -  
φρέντ ντέ Βινώ, μεταφραομέν© ά
πό τά γαλλικά, Στό άρθρο αύτό 
γίνεται λβγβξ πρώτα—πρώτα γιά 
τό μυθιστόρημα τβΰ Βινΰ : «Ή 5η 
Μ ΑΡΤΙΟ Υ». Γαλλικά ό τίτλβςτβϋ 
εργβυ εΐνε «Cinq Mars». Καϊ έπει- 
δή«Οης» θά είπή «πέντεηκαϊ «Mars» 
θά είπή καϊ «Μάρτης» καί «"Αρης» 
(δπως τό λέει καΐ τό 6ιδλίβ«'Η γαλ 
λική άνευ διδασκάλβυ») 6 ’Έλλη
να; μεταφραστής πρβτίμησε τό 
Μάρτη καί έτσι μάς έμαθε, πώς ό 
Βινύ έχει γράψει μυθιστόρημα ή 
«5η Μα,ρτιβυ». Μά ποιά είνε αύτή 
ή «5η Μαρτίβυ» ; Εΐνε ένιας νεα
ρός Γάλλος ει}γενής, ευνοούμενος 
τβΰ Βασιλέως τής Γαλλίας Λουδβ- 
δίκβυ Ι Γ ' πβύ τόν έλεγαν Cinq— 
Mars καϊ πβύ σέ ήλικία 22 χρονών 
σκάρωσε κάπβι* συνωμβσία γιά νά 
ίε κ ά μ η ^ ό γ  π^ρίφ 4^ *·*^δ·νάλι£ 
Ρισελιέ, παντοδύν*|® τότε. Ό  Ρ ^  
σελιέ έμαθε τή συνωμβσία, έπιασε 
τό ζωηρό νεανία καί μέ έναν άλλβ 
σύντροφό τβυ τβύς έστειλε στήν 
κρεμάλα. Τή δραματική αύτή Ιστβ 
ρϊα έπήρε γιά ύπόθεση τβΰ Ιστβρι- 
κβΰ μυθιστβρήματός τβυ ό Βινύ,δί- 
νβντάς τβυ γιά τίτλο τό όνομα τβΰ 
ήρωά τβυς Cinq Mars, πβύ ό Έ λ λ η 
νας μεταφραστής τόν έκαμε...«ή 5η 
Μ α ρ τ ί β υ » .  Αύτή ή πετυχημένη 
μετάφραση τβΰ όνόματβς τβΰ Cinq— 
Mars μπβρεί νά σταθή δίπλα στό 
«ή Κυρία Πηγή» όπως μετάφρασε 
κάπβιβς σέ παλαιότερα χρόνια τό 
βνβμα τβΰ Γάλλβυ μυθβγράφβυ La- 
fontain καϊ ένας άλλος τό Lamartin 
...ή Κυρία Μαρτίντβυ. "Ας μή θχομά 
ζβυμε δμως μόνβ αύτά τά έλληνι
κά μεταφραστικά μαργαριτάρια. 
Μήπως ένας Γάλλβς δέν έκοομε 
τόν Πειραιά (La Piree) ό κ ύ ιρ ι- 
ο ς Π ιρ έ ;

ΤΟ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ

Στό ϊδιο αύτό άρθρβ γιά τό Βννύ 
ό ΐδιβς μεταφραστής γράφει, πώς 
«καί τό δράμα τοΰ Γάλλβυ πβιητή 
τ ό Τ σ ά τ ε ρ τ β ν  κλπ. Τ ί εΐνε 
πάλι αύτό τό «τό Τσάτερτβν»; ΕΙ- 
νε ό δυστυχισμένος ’Εγγλέζος πβιη 
τής Τσάτερτβν πβύ άπό τή δυστυ
χία καί τήν πείνα πέθανε πάρα πβ 
λύ νέβς καί πβύ έδωκε στό Βινύ 
τήν ύπόθεση γιά τό δράμα τβυ «Ό  
Τσάτερτβν». Ό  "Ελληνας μετα
φραστής γιά νά μεγαλώση τίς συ
φορές τβΰ δύστυχβυ Τσάτερτβν ά
πό άρσενικό τόν έκαμεν,.,.βύδέτε- 
ρβ ! Πώς δέν τόν έκαμε «τό Τσάρ
λεστον». Οά δειχνόταν πιό συγχρο
νισμένος στίς φιλβλβγικές γνώμες 
τβυ.

Ο ΔΡΑΓΑΤΗΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 

ΣΤΟ
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ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Α Π Ο  

ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Μέ τό άηδόνι τής Κρατικής 

" Οπερας τής Βιέννης 

ΕΡΝΑ ΣΑΚ 

καί τήν 

ΠΑΟΥΕΛ ΚΕΜΠ 

ΜΟΥΣΙΚΗ :

Ροσσίνι, Βέρντι, Στράους 

Γκέντνερ 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

Παράρτημα Τα
μείου ’Αλληλοβο
ήθειας τών Η θ ο 
ποιών οτήν 
Αίγυπτο

Τό Σωματεΐον ’Ηθοποιών άνέιθεοε 
εις τόν έν Άλεξανδρείρ Γενικόν Α ν 
τιπρόσωπόν του κ. Ά λέξ . “Αμπετ, 
τήν διεύθυνσιν Παραρτήματος τοϋ 
Ταμείου ΆλληΑοβοηθείας τοϋ Σωμα
τείου, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τού 
Καταστατικού κσΐ τού Κανονισμού τού 
Ταμείου Αλληλοβοήθειας τοϋ Σωμα
τείου.

Σκοπός τοΰ Παραρτήματος τούτου 
εΐνε ή ένίσχυσις τοϋ έν Άθήναις 
Κεντρικοϋ Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
τοΰ Σωματείου καί ή παροχή περιθάν 
ψεως είς τά έν Αίγύπτιμ μονίμως κα- 
τοικοϋντα έν τάξει μέλη τού Σωμα
τείου, κατά τούς όρισμούς τού Κανο
νισμού τοΰ Ταμείου καί τοϋ Καταστα
τικού τοϋ Σωματείου.

Πόροι τοΰ Παραρτήματος τούτου εΐ
νε :

Τό προϊόν έκ παραστάσεων διδομέ- 
νων ύπέρ τοΰ Τ. Α. Σ. Ε. Η. ύπό των 
έζ ΑΙγύπτου διερχομένων, Έλληνικών 
θιάσων. Κατά. τάς παραστάίσειςι ταύτας 
θά παρακαλοΰνταί οί Veo^oicSv v #  π'α 
ραιτοΰνται τοϋ ήμερομισθίου των ή 
τούλάχιστον νά μειώνουν αύτό εις το 
έν τρίτον. Έπίσης οί θεατρώναι νό 
μειώνουν τά ποσοστά των άναλόγως 
Ποσοστόν έκ τών παραστάσεων 1 % 
ύπό τοΰ έπιχειρηματίου καί 2 % ύιό 
τοΰ θεατρώνου έπ| τών δικαιωμάτων 
των. ΠΛίοστόν έκ τών εισπράξεων τών 
διαφόρων συναυλιών τάς όποιας διορ- 
γανώνει ό άντιπρόσωπος τοΰ Σωμα
τείου. Άρωγαί, δωρεαί, κληροδοτήμα
τα νομικών Λ φυσικών προσώπων καί 
πάσα οίκςνομική ένίσχυσις όμογενών 
τής ΑΙγύπτου.

Ό διευθύνων τό Παράρτημα θά εί 
σπράττρ άπάσας τάς προσόδους τού 
Ταμείου διά διπλοτύπων άποδείξεων 
τοΰ Σωματείου, 0ά κατεί τοκτικά δι
αχειριστικά βιβλία καί θά ύποβάλρ ε!ο 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Σωμα 
τείου κστάσταοιν κατά τριμηνίαν τών 
έσόδων καί έξόδων τοΰ Παράρτημος 
ε!ς τό τέλος δέ έκάστης έξαμηνίαο 
λεπτομερή λογοδοσίαν τής διαχειρ' 
σεώς του.

Τά χρήματα τοΰ ταμείου τοΰ Πα 
ραρτήματος έξοδεύονται μόνον διά 
τούς σκοπούς πού όρίξει τό Κατα
στατικόν τοΰ Σωματείου. Τά έξοδα 
λειτουργίας καί διοικήοεως τοΰ Πα 
ραρτήματος δέν δύνανται νά ύπεο- 
βαίνουν έτησίως τό έν δέκατον τών 
έσόδων του καί κατόπιν έγκρίσεως 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Ό έλεγχος τοΰ ταμείου τοΰ Πα
ραρτήματος θά ένεργήται ύπό τριμε- 
λοΰς έπιτροπής όριξομένης ύπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου έκ τών έξ Αί 
γύπτου διερχομένων έκάστοτε Έλλη
νικών θιάσων. Ή  έπιτροπή αϋτη θά έ- 
νεργρ διοικητικόν καί οικονομικόν έ
λεγχον καί θά ύποβάλρ έγγράφως τό 
πόρισμά της ε!ς τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Σωματείου.

Ή  άνωτέρω άπόφαοις, δυναμένη νά 
συμπληρωθρ ύπό τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τών μελών τοΰ Σωματείου, έ- 
τέθη εις έφαρμογήν άπό τής 15ης 
τρέχοντος.
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I  ΤΟ Ρ Ε Ξ

Ρεσιτάλ χορού 
τοϋ κ. Κλάρκ Νί
κολς καίτής διδοε 
Ντάρας Βλαστοϋ

Τήν περασμένη Παρασκευή 17 Νο'εμ 
βρίου εις τό θέατρον «Ρέξ» ό κ. Νίκολς 
μέ τήν δίδα Βλαστού άνοιγε τήν αύ
λαία τής χειμωνιάτικης καλλιτεχνικής 
κινήσεως δίνοντας τό πρώτο φετεινό 
χορευτικό ρεσιτάλ. Μέ πρόγραμμα πλού 
σιον οΐ δύο ιερείς τής τέχνης κατά- 
φεραν νά κρατήσουν άμείωτον τό έν
διαφέρον τών θεατών άν καί τίς περισ
σότερες φορές αύτοΰ τοϋ είδους αί έμ- 
φανίσεις πού τις έκτελοϋν ένας ή πε
ρισσότεροι χορευταί δέν εΐνε εύχάρι- 
στοι παρά μόνον διά τούς γνώστας τοΰ 
χοροΰ. Ή  έπιτυχία αύτή στηρίξεται ά- 
ναμφισβήτητα στήν Ικανότητα πού έ
χει ό κ. Νίκολς νά κάμη νοητό κάθε 
χορό, νά παρασύρρ τόν θεατή του στίς 
δικές του καλλιτεχνικές σκέψεις, έτσι 
ώστε καί ό άνίδεος, αύτός πού γιά χο-

=  ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ —

Ξ πού είχε τήν τιμήν νά γνω 
Ξ plop πέρυσι στό 'Αθηναϊκό 

κοινό τήν

ΝΤΙΑΝΑ ΝΤΑΡΜΠΙΝ

Ξ τήν παρουσιάζει καί έφέτος Ξ 
Ξ μέ τήν τσαχπινιά της καί μέ Ξ 
Ξ τή γλυκειά φωνή της, άλλά Ξ 
Ξ αύτή τή φορά....έρωτευμένη! Ξ
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Η Μ
Ή δίς Ντόρα Βλαστβύ καί ό 

κ. Κλάρκ Νίκβλς
ρευτική γνώσι έχει μόνον τήν έμφυτη 
καλαισθησία του μπορεί νά βγάλρ 
συμπεράσματα, νά φύγρ άπό τό 
θέατρο παίρνοντας μαξί του κάτι, μιά 
σκέψι μικρή ή μεγάλη γιά τό χορό. 
Κοντά στόν κ. Νίκολς ή δίς Βλαστού 
δχι μόνον δέν ύστέρησεν άλλά μέ τήν 
χάρι της, τή γυναικεία χάρι, δρόσισε 
τήν δλην έμφάνισιν.

Στό πρώτο μέρος τοϋ προγράμματος 
μπορεί νά σταματήση κανείς κυρίως σέ 
τρία σημεία, στίς Βυξαντινές εικόνες, 
μουσική Εύαγγελάτου, χορευμένο άπό 
τήν δίδα Βλαστοϋ. ΑΙ στάσεις καί αΐ 
κινήσεις τής χορεύτριας πολύ καθαρά 
θυμίζουν παλαιές εικόνες κρεμασμένες 
σέ κάποιο Μουσείο ή σέ μιά πολύτιμη 
Πινακοθήκη. Μόνο πού καμμιά φορά 
λίγο άπομακρύνεται άπό τάς μεταπτώ
σεις τής μουσικής δέν δίδει, δηλαδή 
τόν άπαραίτητο χρωματισμό μέ τό χο
ρό της άν καί φαντάζομαι πώς ή δίς 
Βλαστοϋ θά μάς ίκανοποιήση καλύτερα 
άργότερα άπό τεχνικής άπόψεως. Εΐνε 
δμως πολύ δύσκολο αύτό τό θέμα γιά 
χορό. Ό Αρλεκίνος χορευμένο άπό 
τόν κ. Νίκολς μέ πολύ έλεβασιόν (έ- 
λαψρότητα στό πήδηγμα) καί έζαιρετι 
κά χαρακτηριστικά.

Τό Κονσολασιόν τού Λίστ πού κατά 
τήν γνώμην μου βαστά τά σκήπτρα τής 
δλης παραστάσεως, άΨογο μέ βαθειά 
έννοια. Σ ' αύτό τό χορό ό κ. Νίκολς 
μέ τήν βίδα Βλαστού ενώνουν τάς δυ- 
γάμ.κι<̂ των.όπ6_>̂ .;τα Ιχ^νο^^τιι^άγΣτ^ 
δεύτερο μέρος' πολύ άρμονικο τό 
«Κλαίρ ντέ Λίν» τοϋ Μπετόβεν καθώς 
καί τεχνικώτατο τό «Ρύτμ ΜεκανΙκ» τής 
Τασίας Δημητρέσκου. Σ ' έκείνο δμως 
πού φέρνω άντίρρησι εΐνε στό τελευ
ταίο χορό τό «Άντάτσιο» τοΰ Γκουνό. 
"Οχι ώς χορογραφία γιατί έγινε αισθη
τικά ώραία, άλλά γιατί ατό γνωστότατο 
« Ά β ε  Μαρία», ύπάρχουν τόσα καί τό
σα «Άντάτσιο» ώραιότατα. Σ ’ ένα «Ά- 
βε Μαρία», νομίζω πώς δέν πάνε άνα- 
γλυφικές στάσεις. Στή γενική του γραμ 
μή δμως τό δυσκολώτατο πρόγραμμα έ- 
ξετελέοθη πολύ καλοβαλμένο μέ έπι- 
μέλεια χωρίς προχειρολογήματα. Όσο 
γιά τάς δύο έμφανίσεις τής δίδος Δί- 
της Πάνού εις τό πιάνο δέν μπορώ νά 
τάς κρίνω γιατί ζεφεύγουν άπό τήν ει
δικότητά μου. Λαμπρή δμως ή Ιδέα τοΰ 
κ. Νίκολς νά ξεκουράση καί τόν έαυ- 
τόν του καί τούς θεατάς βάζοντας κάτι 
άλλο μακρυά άπό τό χορό μέσα στό 
πρόγραμμά του.

Τό ρεσιτάλ τοϋ κ. Νίκολς θά τό άκο- 
λουθήσουν καθώς φαίνεται πλήθος άλ
λες χορευτικές έμφανίσεις μερικές άπά 
τΙς όποιες άρχισαν ήδη νά άναγγέλ- 
λωνται μέ τϊς έφημερίδες. Ά ς  έτοιμα 
σθοϋν λοιπόν οΐ λάτρεις τοϋ ώραίου νά 
άπολαύσουν μιά καινούργια ώμορφιά 
πού τώρα μόλις άρχισε νά άνθίξρ στό 
τόπο μας.

ΜΑΙΡΗ ΜΑΥΡΑΚΗ—ΒΡΥΑΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

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

Πάσα άπόδειζις είσπράζε- 
ως μή φέρουοα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικοΰ εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 
Ερυμάνθου 3

—  ΕΙΣ TO K0MMQTHP10N

IΕ Υ Ρ ΙΔ ΙΚ Η !  ΠΙΝΗ
—  Ακαδημίας καί Δημοκρίτου 1 
ΞΕ θά εΰρετε τήν είδικήν Διπλω- 
ΞΞΞ ματοϋχον Πεντικύρ καί Μασ-

σέζ Μ α ί ρ η .  

Τηλέφωνον 29.541

Γράμματα 
πρός τά 
«Παρασκήνιο»

Αγαπητό μου ((Παρασκήνια»,
Σάς παρακαλώ διαθέσατε όλίγον 

χώρον δι' αύτές τις λίγες γραμμές!'
Στό φύλλον τής παρελθούσης Κυρι

ακής ό θεατρικός συγγραφεύς τών 
«Παρασκηνίων», ό ύπογραφόμενος '(ύ 
ίδιος», έγραψε μίαν σπουδαίαν άνα- 
κρίβειαν σχετικώς μέ τόν ρόλον μου 
τόν όποιον ύποδύομαι είς τήν ηαιζο· 
μένην ήθογραφικήν όπερέτταν τού 
κ. Ν. Χατζηαποστόλου έν τώ θεάτριμ 
«Ίντεάλ» «Ή Καρδιά τοΰ Πατέρα» 
(διασκευή έκ τοϋ Γαλλικού «Ό γέρω 
Μαρτέιν») .

Αύτός ό ρόλος τοΰ τοκογλύφου (Συ
μεών Βελόνη» δέν εΐνε προσθήκη ρό· 
λου, ώς άναφέρει ό κριτικός τών «Πα
ρασκηνίων», άλλά εΐνε ό γνήσιος "Η- 
ρως τοΰ Συγγαρφέως τοϋ Γέρω Μαρ
τέν πού τόν προσέθεσε δταν πρωτό- 
γραφε τό έργον του. ΕΙς τό γαλλικόν 
άναφέρεται ώς κ. Σαρανζόν. Επομέ
νως ό τύπος αύτός δέν προοετέθη ά
πό τόν κ. Χατζηαποστόλου.

Αύτά δχι διά τόν θόρυβον άλλά διά 
τήν άκρίβειαν τοϋ πράγματος, διόη 
άνευ τοϋ Σαρανζόν (Συμεών Βελό
νη) , δέν θά ύπήρχε ούδεμία λύσις 
είς τό έργον.

Άθήναι τ* 20)11)1939.
Δέν ξέρω άιν έξηγοΟμα»

Μέ πολλήν άγάπη 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ 

Φό·
Αλεξάνδρεια, 2 'Οκτωβρίου 1939.

Άγαπητά «Παρασκήνια»,
ΕΙς τό φύλλον σας τής 28ης Όκτω- . 

βρίου δημοσιεύεται μία λίαν ένδιαφέ 
ρουσα άνταπόκριοις τοΰ έν Βιέννρ συ
νεργάτου σας κ. I. Βεργωΐή.

Ό κ. Βεργωτής βικαίως θαυμάξει τήν 
πολύπτυχον δράσιν τής Στάατσοπερ. 
Δέν θά έπρεπε έν τούτοις, νομίξω, νά 
έπιτεθρ κατά τρόπον τόσον δριμύν 
κατά τής "Οπερας τών Παρισίων. 01 
πληροφορίες του άλλως τε τυγχάνουν 
άνακριβείς. Τά πράγματα έχουν ώς έ
ξής (είχον μάλλον ώς έξής, έως τήν 
3ην Σεπτεμβρίου, πρώτην ήμέραν τής 
εύρωπαίκής συρράξεως) : Εΐνε μέν άϊ 
ληθές δτι ή Έθνική Μουσική Ακαδημία 
έχει ώς άποστολήν νά προσφέρρ είς 
τό κοινόν τής πρωτευούσης τά άρι- 
στουργήματα τής γαλλικής έμηνεύαε- 
ως άπό τόν Ραμώ ώς τόν Νταριές Μι- 
λέν, άλλά εΐνε έπίσης άληθές δτι άνοί 
γει διάπλατα τήν αύλαία της σέ κάθε 
ξένη δημιουργία. Ή  γερμανική καί Λ 
Ιταλική σχολή άντιπροσωπεύονται έπα- 
ξίως μέ τά πλέον αύθεντικά έργα των. 
Συχνότατα παρηκολούθησα Βάγνερ καί 
Μότσαρτ μέ τούς έκτελεστάς τοΰ Μπά-
ϋριίϋτ yto liToQ  Τ+ *ταπ ουρν·κ. ΒηλαΒΛ-,Μ
μέ Γερμανούς ήθο-ιοιούς* είς αύτάς 
τάς παραστάσεις δέν έλαβε μέρος κα 
νείς άπό τούς Γάλλους «titulaires» 
τών ρόλων, καί φυσικά καί οΐ διευθυν- 
ταΐ τής όρχήστρας ήσαν ξένοι. Άλλά 
καί είς παραστάσεις μέ Γάλλους έκτε
λεστάς δέν εΐνε σπάνιον νά συμπράτ- 
τη ξένος τοιοΰτος, έκ μνήμης άναφέρω 
τούς Λόττε Λέμανν, Λόττε Σένε, όρίν- 
τα Λαίντερ,ΓκραΙης Μούρ, Ζάν Κιεποΰρα 
Λάουρι Βόλπι, Τίτο Σκίπα κ. ά. Περί
φημοι μαέστροι, μή Γάλλοι, οίτινες έ- 
κράτησαν τήν μπαγκέττα είς τήν Ε 
θνικήν Σκηνήν εΐνε ό Ριχάρδος Στρά
ους, ό όουρτβαίνγκελρ, ό ΜπροΟνο 
Βάλτερ, ό Ένέσκο, ό Σέξαρτ ΚούΙ 
καί άλλοι.

Πληροφορώ έπίσης τόν κ. Βεργωτήν 
δτι είς τό Παλαί Γκαρνιέ ύπάρχει έ
πίσης πληθώρα ξένων άοιδών μέ πολυ 
ετές συμβόλαιον, μεταξύ άλλων συγ
καταλέγονται καί ή Σκανδιναυή Έΐντα 
Νορένα, ή Άμερικανίς Μαρτξορύ Λώ
ρενς, ol ’ Ιταλοί Ζοζέ Λουτσιόνι καί 
Τζιούζεππε Λοΰγκο, ό ‘ Ισπανός Βιλ- 
λαμπέλλο κ. ά.

Κατά πόσον δέ εΐνε σωβινιστική Λ 
«Όπερά ντέ Παρί» μπορεί κανείς νά 
τό κρίνρ δταν γνωρίζη δτι κάθε χρόνο 
παραχωροΰσε γιά τέσοαρες καί πέντε 
βραδυές τήν αίθουσά της είς τούς έκα- 
τόν δέκα έκτελεστάς τής Φιλαρμονικής 
Όρχήστρας τοΰ Βερολίνου.

Ό κ. Βεργωτής νομίζει δτι μόνη ή 
Όπερα τής Βιέννης φιλοξένησε καί 
άπεθέωσε τΙς δόξες τοΰ «Μπέλ Κάντο». 
Μολαταΰτα οΐ ΚαροΟξο, Σαλιάπιν, —ίτα 
Ροϋφο, Μέλμπα έγνύρισαν θριάμβους 
καί μάλιστα μνημειώδεις θριάμβους εις 
τήν ράμπαν τοΰ «’Υπερίτου».

θά ήμουν εύτυχής, άν έγώ, πού μέ 
τόσην άγάπη παρηκολούθησα χρόνια 
τις προσπάθειες τής Όπερας τών Πα
ρισίων, μποροΰσα νά συμβάλλω είς τό 
νά έξαλειφθρ ή έντύπωσις δτι Λ Πρώ
τη Λυρική Σκηνή τής Γαλλίας μερολη
πτεί.

Μέ φιλία καί έκτίμησι 
ΙΒΑΝΝΗΣ ΓΑΤΤΑΝΟΣ

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

φόντα» ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΤΙ είναι ό «Μισάνθρωπος)) τοΰ Μολιέρου

ΣΕΛΙΜΕΝ
ή γυναίκα πού εχει γιά 
καθρέφτη της τόν έρωτα
Μιά έξαιρετική μελέτη τής περίφημης Γαλλίδας ή- 
θοποιοΟ τής «Γαλλικής κωμωδίας)) Κας Ντυσσάν
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Τυπογραφεία:
Πλ. 'Αγίων Αναργύρων

Ομιλε? ό κ. Φ. Κόντογλου

(Β ' ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
Πρέπει βγαίνοντας στή σκηνή 

νά εΐνε βέβαιη γιά τήν γοητεία 
της. Ή γοητεία εΐνε δπως τό 
πνεΰμα, ύπάρχει δπου θέλει κι’ 
δχι πάντα στά τελειότερα πρό
σωπα. Ή ’Αρμάνδη δέν ήταν 
κανονικά ώραία. Π’ αύτό καί 
δέν πρέπει νά ζητά Λ «κοκέττα» 
μέσα στό καθρέφτη τήν δύναμι τής 
όμορφιάς *τις, άλλά στά βλέμματα 
τών άνδρών.

Στόν ρόλο τής Σελιμέν, εΐνε 
πολλές οΐ εύκαιρίες δπου ή ήθο
ποιός μπορεί νά παρασυρθρ καί νά 
δείζρ κόποια σκληιρ-ότητα. Ή έρμη 
νεύτρια δμως άς θυμηθρ τά λόγια 
τής κυρίας Σερνΰ : «Νά εΐνε ώ
ραία, νά τήν άγαποΰν» άς θυμηθρ, 
πώς τίποτε δέν πρέπει νά γίνρ ά- 
Φορμή νά χάσρ τήν γοητεία της. 
Ή Σελιμέν δέν έπάλαιψε ποτέ γιά 
ν ’ άποκτήσρ ή νά κρατήσρ κανένα 
θαυμαστή της. Τρέχουν δλοι γύρω 
της. Δέν πρέπει ποτέ νά δείξη 
ύστεροβουλία, ή ύπολογισμό γιά νά 
πάρρ κάτι άπό έναν άνδρα. 01 θαυ 
μασταί τής Σελιμέν κάνουν πάντα 
δ,τι θέλει, πρίν άκόμα τούς ζητή
σει τίποτε. Εΐνε δλο χάρι. Ίέν δέ
χεται νά χαλάορ τό πρόσωπό της, 
οϋτε ένα δευτερόλεπτο υέ μιά ν' 
έκφρασι θυμοΰ, ή μέ μιά αύατηρη 
ρυτίδα άνάμεσα στά φρύδια. Ξέρει 
έπίσης πώς έχει ώραία φωνή. Καί 
δέν χαλά οϋτε στιγμή, τόν χαδιά
ρικο τόνο τής φωνής της.

— Καί οΐ κακολογίες τής σκηνής 
τών πορτραίτων;

— Μά, άκτινοβολοΰν άπό εύτυ
χία τά πορτραίτο I Ή Σελιμέν έχει 
γύρω της δλη τήν αύλή, καί τον 
"Αλκηοτι άκόμα, πού θέληοε νά 
φύγη μά δέν μπόρεσε, καί πού τό 
σκυθρώπιασμά του, κολακεύη πε
ρισσότερο τήν ματαιοδοζία της.

Μεθάει ή Ιδια μέ τόν ήχο τής 
φωνής της καί μέ τήν άντανάκλα- 
ση τοΰ γέλιου της, σάν μέ σαμπά
νια.

"Οσο πιό πειραχτικά είναι τ’ ά- 
οτεϊα της, τόσα περισσότερα επι
φωνήματα Θαυμασμού βγάζουν οί 
μαρκήσιοι, καί τόσο περισσότερο 
θυμώνει ό "Αλκηστις! Καί τότε μό 
νον είναι βέβαιη πώς έπέτυχε τά 
έπιγράμματά της, δταν βλέπει τόν 
ματα αύτά, τά λέει γελώντας, τά 
παίζει σχεδόν, γιατί γραφτήκαν 
άηδ έναν ήθοποιό, γιά μιάν ήθο- 
ποιό. Τά παίζει δμως χωρίς μορ
φασμούς. Τής άρέοη τό πνεΰμα 
τής Σελιμέν, μονάχα δταν ώμορ- 
φαίνει τήν ώμορφιά της. Ξέρει πώς 

s ή πονηρία τοΰ έπιγράμματος ζωη
ρεύει τό βλέμμα, καί οί γρήγορες 
άλλαγές τής έκφράσεως, τής κά
νουν έκατό διαφορετικά πρόσω
πα, πού είναι δλα, τό ίδιο χαριτω
μένα: Ξέρει πώς ή προσπάθεια
νά ύπογραμμίσρ ένα χαριεντισμό, 
ζωγραφίζει θαυμάσια ένα S- 
μορφο χείλη, ζέρει μέ μιά λέξι, 
πώς τό πνεΰμα ζωντανεύει μιά 
κομψή κούκλα, καί, πώς είναι τό 
σκίρτημα τής ζωής, καί δχι ή ψυ
χρή ώμορφιά πού γεννά τόν έρω
τα.

— Καί τά ηειράγματά της στό 
"Αλκηστι ; Τά σκληρά έκεΐνα πει
ράγματα: "Ε, λοιπόν, είναι τόοο 
χαριτπμένα, πού ό "Αλκηστις, δσο 
όζύθυμος κι’ άν είναι, δέν έχει 
τήν δύναμη νά θυμώση άκούοντάς 
τα. Δέν ζέρω γιατί, βρήκα πάντο
τε σ’ αύτή τήν ραφιναρισμένη 
σκληρότητα τής Σελιμέν, κάποιο 
τόνο ξεχωριστής άλήθειας. Μοΰ 
κάνει τήν έντύπωση πώς είναι ή 
σοβαρότερη κατηγορία τοϋ Μολιέ
ρου έναντίον τής Άρμάνδης. Δέν 
θά μάθουμε ποτέ, άν τοϋ ήταν ά
πιστη σύζυγος, είμαστε δμως ■βέ
βαιοι πώς έδειξε μιάν άχαρακτή- 
ριστη σκληρότητα στούς πόνους 
του.

# 9
Καί τίς τρομερές έκεΐνες άπαν· 

τήσεις στήν ’Αρσινόη; Θά μπορέ- 
οη άραγε ή ήθοποιός νά τίς δώση 
χωρίς σκληρότητα; Μέ πόσο ώμορ- 
φο τρόπο ή κυρία Σερνύ δυέλυε 
τό φαρμάκι τους μέσα σέ μέλι έ· 
λεημοσύνης | Δέν έπαυε οϋτε 
στιγμή νά φέρεται στήν ’Αρσινόη 
σάν νά τής προκαλοΰσε ή σεμνό  
τυφη φίλη, έναν απέραντο οίκτο, 
έναν οίκτο ιέτοιον, πού άπό εύ { t  
νεια δέν άφινε νά φανή δλη του 
ή έκταση.

Ό λίγο ζωηρότερος τόνος μιάς 
θριαμβευτικής άπαντήσεώς, θά 
μποροΰσε νά δείξη πώς ηειράχτη- 
κε: γιά κανένα λόγο δέν 8ά S- 
δινε στήν πικρόχολη άντίζηλό της 
αύτήν τήν Ικανοποίηση.

Ή ταν διακριτική κι’ δλο καλο
σύνη, σάν τόν πλούσιο άνθρωπο 
πού έπισκέπτεται έναν φτωχόν I 
Καιί ή άγρια λάμψη τής ματιάς 
της, μόλις ξεπερνοΰσε άνάμεσα 
στίς μεγάλες βλεφαρίδες, πού τίς 
είχε σμίξει ένα γλυκό, έκφραοτκο, 
άπερίγραπτο χαμόγελο. Αύτή ή ά- 
τάραχη ήπιότης, γινόταν σκληρό 
τερη άκόμα δταν, στήν φράση τής 
σεμνότυφης Αρσινόης,: « ’Έχουν
έραστές, δσες θέλουν νά τους έ
χουν» ή κυρία Σερνύ άπαντοΰσε 
μ’ έναν τόνο συμπόνιας ποϋ σχε
δόν έφερνε δάκρυα: «Μά, έχετέ 
τους λοιπόν, κι’ έσεΐς κυρία...»

Ποτέ, ή προσβολήδέν στάθηκε 
η ό  τέλεια ραφιναρισμένη. Ποτέ τό

I μίσος δέν έκφράστηκε μέ περισ- 
[ οότερη εύγένεια, Ή ύπέροχη αύ
τή σκηνή, παιγμένη μέ τέτοιο 
τρόπο, ήταν, δπως άκριβώς καί οί 
Βερσαλλίες, δπως έπίσης καί τό 
κείμενο του Μολιέιρου, τό στερνό 
άνθος ένός πολιτισμού.

&
Καί τί νά πούμε γιά τήν σκηνή 

τής τετάρτης πράξεως; Γιά τό n- 
ραπονιάρικο τό σχεδόν παιδιάστικο 
ύφος, πού μ' αύτό ή Σελιμέν έλε
γε στόν "Αλκηστι, ταπεινωμένο 
γιά μίαν άκόμη φορά:

«'Όχι δέν μ' άγαπάτε δπως ποέ- 
πει ν ' άγαποΰν...» Ό παιδιάστικος 
αύτός τρόπος, ήταν σίγουρα ή με
γάλη παγίδα τής Άρμάνδης. Τής 
Άρμάνδης πού έπαιζε τόσο καλά 
τίς ένζενύ.

"Ας μήν ξεχνούμε, πάνω ρ' αύ-

Ή  κ. Ντυαάν, α’ ένα ρόλβ το£ 
Μολιερικβΰ δραματολογίου

τής άγάπης τοϋ "Αλκηστι, πού θά 
ήθελε νά τά περιμένη δλα άπ' αύ
τόν ή Σελιμέν.'Ονειρεύεται νά τής 
έπιβληθρ προστατεύοντάς της. Ή 
νεαρή ήλικία της τοΰ φαίνεται πώς 
είναι ή πιό μεγάλη της δικαιολο
γία. Θέλει μάλιστα νά διορθώση τά 
έλαττώματά της μέ τήν έπιρροή 
τής άγάπης του.

Ό Μολιέρος ήταν άπό τά δυνα
τά έκεΐνα πλάσματα πού διψοΰν 
νά δίνουν. Δέν θ’ άπορίσουμε λοι
πόν άν στήν δύσκολη έκείνη 5η 
πράξη, τδ παιδιάστικο ϋφος τής 
Σελιμέν είναι τό νικητήριό της δ- 
πλο. "Ολοι οί θαυμαστοί έφυγαν 
μέ λόγια πικρά, προσβλητικά. Μό 
νον ό "Αλκηστις έμεινε. Ή Σελι
μέν άναστενάζει ταπεινά. Δέν 96 
δοκιμάση πιά, τή άνώφελη δικαιο
λογία τής 4ης πράξεως.
Προσέξετε έξ άλλου, πώς, σ’ δλη 
αύτή τήν πάλη τής γυναίκας πρός 
άντρα, έκείνη δέν ζητά νά τόν 
πείση, άλλά νά τδν συγκινήση. 
Στήν τετάρτη πράξη, ό "Αλκηστις 
έχει μιάν άπόδειξη: τό περίφημο 
έκεΐνο γράμμα τοΰ Όρόντη, καί 
έπιμένει σ' αύτό, μ' δλη του τήν 
άντρική λογική. Ή Σελιμέν, άρ- 
κεΐται στό νά τόν κολακεύη μαζύ 
καί νά τόν άποπέρνη, ώς τήν στιγ 
μή, πού οί συγκινήσεις, θά θολώ
σουν τό μυαλό του, καί θά σχορπί 
σουν τίς ύποψίες του, σέ μιάν έκ- 
κριξη τής άναισθησίας του.

Καί στήν 5η πράξη φέρεται με 
τόν Ιδιο τρόπο, Τόν άγοτποΰσε ά
ραγε καθόλου: Δέν τό πιστεύω.

Ξέρω πώς Λιαφωνεί έδώ μ’ δλες 
τήν έρμηνεύτριες τής Σελιυέν. 
Ό λες παρασύρονται καί έχουν 
κάποιο αίσθημα γιά τόν "Αλκηοτι. 
Μά ή κλίση αύτή πού νοιώθουν 
μέσα τους, είναι άραγε, ή κλίση 
τής Σελιμέν γιά τόν "Αλκηστι, ή 
τής ήθοποιοΰ γιά τόν Μολιέρο: Ή 
Σελιμέν φαίνεται πώς δέν θέλει 
νά χάσρ τόν "Αλκηστι, γιατί ό θοτυ 
μασμός τοΰ δύσκολου αύτοϋ χα
ρακτήρος τήν κολακεύη, κι’ άκό 
μα, γιατί αύτός μονάχα τήν άγα
πά είλικρινά. Μιά γυναίκα πού θέ
λει νά κρατήσρ δίπλα της πολλούς 
άντρες, είναι σάν τούς συλλέκτες 
έκείνους πού βιάζονται νά νεμί- 
σουν τίς βιτρίνες τους, καί ποϋ 
μαζεύουν συιχνά καί πράγματα χω 
ρίς άζία. Ή Σελιμέν ξέρει, πώς ό 
"Αλκηστις είναι, άν μπορώ νά πώ 
έτσι, τό μόνο γνήσιο άντικείμενο 
τής συλλογής της καί πώς ό άλη- 
θινός έρωτας, δέν βρίσκεται τόσο 
συχνά πίσω άπδ τά μυρωμένα βή- 
μοττα μιάς «κοκέττας» δσο στή 
σκιά μιάς γυναίκας πού ξέρει ν' 
άγαπά. Ή Σελιμέν δέν θά γνωρί- 
ση άπό τόν έρωτα, παρά μονάχα 
τήν άντανάκλασή του. Ό &pu>rac 
μένει γι’ αύτήν ένας καθρέφτης. 
Μά ξέρει καλά πώς ή άγάπη τοϋ 
"Αλκηστι, είναι ό λαμπρότερος 
άπ’ τούς καθρέφτες της. ΚΓ έπει 
τα, δέν έχει πιά τήν έκλογή. Ό 
"Αλκηστις μόνον τής 3ιχει μείνη. 
'Εκείνος μόνο άφησε νά φανρ στά 

(Συνέχεια οτιΥν 4η οελΏα).

(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 
κΓ έμείς Οάμαστε Αβουλα προβατάκια. 
Μ' αύτόν τόν τρόπο φορτωθήκαμε τοϋ 
Σολωμοΰ νά κουβαλήορ τό φορτίο τοϋ 
Έλληνα Γκαΐτε.

Αρχίζουμε καί βγάζουμε μεγαλό
στομες κραυγές, χαλάμε τούς λαιμούς, 
γράφουμε ψεύτικα, ένώ περνάμε στρα
βοί πλάϊ άπό πράματα ζωντανά γιομά
τα νόημα καί ποίηση άνθρώπινη.

Νά ποΰμε πώς βρισκόμαστε σ’ ένα 
ξερονήσι, τί θά κάνουμε ; θά δοθούμε 
ατούς εαυτούς μας τρέφοντάς τους μέ 
τροφές πού μπορούνε νά μας κάνουνε 
καλό. Νά κυτταχινμε βαθειά γυρεύον 
τας τό τί ζητάει δ έαυτός μας. Νά δώ 
οουμε δηλαδή τήν άληθινή μας δψη. 
Όσο γιά τήν πρωτοτυπία, δέν πρ-ιτοτυ 
ποϋμε κάνοντας παράλογα καί παλαβά 
σκέρτσα. Αύτά δείχνουνε περισσότερο 
μετριότητα. Δέν εΐνε πράμα νά τό φτι 
άζουμε έμεΐς. Θά νοιώσουμε τήν άνά
γκη της βαθειά, θά τό γυρεύουμε. Δέν 
εΐνε έφεύρεση οί μοντέρνες τάσεις. 
Ό Μαρκόνι έδώ δέν έχει πέραση. 'Ε 
μείς θά τά δούμε άλλοιώτικα θά τό 
ζητούσαμε νά ζεφύγουμε γιατί μάς εύ- 
χαριοτρ. Κι' δμως όλα τριγύρω μας 
εΐνε πάντα τά ϊδια. 'Ανθρώπους πάντα 
Φτιάχνουμε μέ δλα τους τά κομμάτια. 
Δέν πιστεύω νά τούς φτιάξουμε μονό 
ποδους, ή άκέφαλους. Ό λο κι' δλο 
εϊνε νά φύγη λίγο άπ* τό πρότυπο πού 
ζωγραφίζει νά τοϋ δώσρ άλλη πνοή 
μιά δημιουργία άνάλογη μέ της φύσης. 
Μπροστά στή δική του έκφραση παρα
μερίζει δλα τά έμπόδια, φτιάχνει κάτι 
πού νά ταιριάζρ μέ αύτό ποϋ νοιώ
θει. Θυσιάζει έκεί καί πραγματικότη
τες προοπτικές άναλογίες κι' άλλα 
πού οοϋ δίνει ή άμεση παρατήρηση 
τοϋ μοντέλου. Στή ζωγραφιά πρέπει 
νά βάζη δλα δσα νοιώθει πέρα γιά 
πέρα, θάναι τό συμπύκνωμα δλου τοϋ 
έαυτοϋ. Πιστεύω πώς κανείς δέν άμφι 
βάλλει πώς ό ούρανός εΐνε γαλάζιος. 
Οί βυζαντινοί τόν βάφουνε χρυσό, 
πράσινο, γκρι, κόκκινο. Γιατί ; Γιατί 
έτσι συμβολίζει τό Βυζάντιο. Μπορού
σαμε εύκολώτατα νά φτιάγνονμε κι δ
πως γίνονται ζωγραφιές πού νομίζεις 
πώς βλέπεις τό ϊδιο τό πράμα. Αύτό 
εϊνε μιά φωτογραφία καί τίποτα πάρα 
πάνω. "Αν πέφτρ λίγο περίσσιο φώς ή 
λιγώτερο, άν ή γραμμή τού ποδιού 
εΐνε στραβή Λ ϊσια άν ή μύτη χοντρή 
δέν μέ ένδιαφέρουν καθόλου. Φτάνει 
νά έξυπηρετρ τήν ιδέα μου κι’ δς έχει 
στραβά κανιά ή χοντρή μύτη. "Αν θέ
λω νά δώ άληθινά λουλούδια πάω καί 
τά βλέπω στό βουνό, γιατί νά τά φτιά 
ξω στό μουσαμά ; Λουλούδια δμως πού 
νάχουνε κάτι άπ’ τόν έαυτό μου νά 
μοΰ λένε κάτι δέ θάβρω πουθενά. Στή 
φύοη τά πράματα έχουνε ένα δικό τους 
ρυθμό μυστικό, έσύ δμως μπορείς νά 
τά βάλεις, έτσι πού νάχουνε μιά άλλη 
άρμονία. Αύτό γίνεται αύθόρμητα. Ή 
βυζαντινή φόρμα είνε ή πιό πλεονε
κτική άπ' τίς πάρα πάνω πλευρές. "Ε 
χει καταργήσει πολλά σχολαστικά έμ
πόδια, κανονίζει τό φώς, τήν προοπτι

κή ,τό σχέδιο, τό χρώμα άνάλογα μέ 
τήν άνάγκη της.

'Επιφανειακά μπορώ νά περάσω γιά 
συντηρητικός ζωγράφος τής άσκητικής 
παράδοσης. Όχι, νεωτερίζω δσο παίρ
νει, μά πάντα μέοα στό νόημα τής τέ
χνης. "Ισως γιατί τήν έκτιμώ καί τή 
σέβουμαι πάρα πολύ. Νά ντύσης τόν 
Μεγαλέζαντρο μέ ροΰχα σταυροφόρου 
αύτό δέν εϊνε νεωτερισμός, μήτε τούς 
άπόστολους υέ βλάχικα. "Αν δμως στήν

Κεφαλή t&noewj 
Κομμάτι άπό τοιχογραφία τοϋ 

Δημαρχείου 
"Εργο τοϋ κ. Φ. Κόντογλου

έποχή του τόν καθένα τόν δείξι-ς άλ
λοιώς μέ τή δική σου έπέμβαση, τότες 
νεωτερίζεις : Ό Γκρέκο εϊνε ένας με
γάλος νεωτεριστής. Μοντέρνος μέοα 
οτό πνεΰμα των πραγμάτων πού ζω
γράφιζε. Ένψ οί άλλοι Ραφαήλος καί 
Τισιάνος κάνανε τούς άγιους καί τή 
Παναγία φραγγοφορεμένους. Ό Γκρέ
κο μ’ δλες του τΙς έπιδράσεις έμεινε 
Ρωμηός πάντα.

Πολλοί γιά νά ξιπάσουνε σοφίζο-ται 
χρόνια τί θαναι πιό έντυπωσιακό. Τούς 
τρομάζει ή μετριότητα. Χάνονται μή 
δέ τούς προσέξουνε. Αύτοί κάνουνε 
λογρς · λογής τρέλλες άτεχνες τοϋ 
δείχνουν πιό τρανά τήν μετριότπτά 
τους. Αύτοί δμως έχουνε πέραση, ξε- 
πέσανε έτσι δλες οί παλιές καλές ά
ξιες. Χάσαμε καί τήν είλικρίνειά μας. 
Πασχίζουμε νά δειχτούμε μέ χίλιες δυό 
Ικανότητες, φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, 
καλλιτέχνες. Οοβόνταν νά ποϋνε <εινο 
πού νοιώθει μή σέ πάρουνε γιά μέ
τριο καί κενότυπο. Ένφ  σάν έκφρα- 
στ(ϊς ϊσια τό τί νοιώθεις κι’ άν έχρς

μέσα σου λίγη συγκίνηση τά πιό χιλι
οειπωμένα πράματα θά τά πρς άλλοι
ώς. ΚΓ ή άντιγραφή δταν γίνεται κα
λά — δταν έχεις έσωτερικό τόνο — πο
τέ δέ θά εϊνε όλόμοια μέ τό προτότυ- 
πο. Κάτι θάχρ άλλάξει, έτσι μέ τίς πολ 
λές φορές μπορείς νά βγρς άπ' τήν 
έπίδρασπ τοϋ προτότυπου καί νά φτιά 
ξρς πράμα όλότελα δικό σου. Τό ϊδιο 
καί στή γλώσσα. Μ' αύτές τίς άλ\π- 
γές φτάσαμε άπό τόν «πατήρ» στόν 
«πατέρα» δέν τό κάναμε δμως «πέρ» ή 
τίποτ' άλλο. Αύτά τά λέω γιά νά δεί
ξω πώς δλα τά πράματα εϊνε ξητήμα- 
τα ψυχικά, πού τά ξήσαμε, πού άνα- 
πτυχθήκαμε μέοα τ' αύτά.

Ή  φυλή μας εϊνε άπ’ τίς πιό γερές. 
Εΐχε κάποτε μεγάλη άφομοιωτική δύ
ναμη. ’Ερχόντουσαν ξένοι ρυθμοί κΓ 
άμέσως τούς έφτιαγνε έλληνικούς, νά 
τό έλληνικό μπαρόκο. Σήμερα έχασε 
αύτή τή δύναμη.

Κάθε τόπος μαρκάρεται πόνου στή 
σφαίρα μας άσάλευτα μέ πλάτος καί 
μήκος. Ό ,τι κι' άν γίνρ στό φλούδι 
τής γής οί δροι τής ζήσης μένουνε ά- 
πείραχτθ| οτό κάθε μέρος. ΓΓ αύτό ά
πό τόπο σέ τόπο άλλάζει τό αίμα δί
χως νά παύουνε νάναι δλοι άνθρώποι.

Ή  διαφορά τής ράτσας τούς δίνει 
τήν έκφραση. ΓΓ αύτό πρέπει να κυτ 
τάζουμε βαθειά ένα κομμάτι άνθρώπων, 
τή ράτσα μας, νά συρθούμε στά βάθια 
της. ΚΓ δταν μπορέοουμε νά θροϋμε 
τό μυστικό τής, τήν άντικρύσουμε δη
λαδή κατάφατσα τότες κάνουμε τέχνη 
πανανθρώπινη. Τέτοια τέχνη κάνανε 
κι* οΐ άρχαίοι πού δλοι βλέπουνε τήν 
όμορφιά τους. Κ ' έμείς μ' αύτή τήν ζων 
τανή παράδοση, μέ θέματα πλούσια, μέ 
πολλές Ιστορίες μποροΰμε νά κάνουμε 
τέχνη δική μας. Νά έκφράσουμε κείνο 
πού λέμε Ρωμιοσύνη. Παίρνουμε τό 
θέμα γιά τέχνη. Ζωγραφίζουμε όμορφα 
λουλούδια, ώρες ρεμβασμών. Φτιάγνου 
νε φουστανελάδες μά μέ τέχνη Τυρο- 
λέζικη. Μπορεί πολύ καλά ένας °ω- 
μιός νά μιλάρ γιά Έσκιμώους κΓ δ
μως νάναι Ρωμιός. Τό θέμα δέν εϊνε 
τέχνη μήτε δείχνει χαραχτήρα.

—έρουμε πώς οι άνθρωποι τής Δύσης 
έχουνε πιό έπιατημονικό πνεΰμα, ένφ 
άντίθετα οί Άναταλιτες εΐνε περ.οσό- 
τερο αισθηματικοί. "Οταν ό εύρωπαϊος 
βοτανολόγος θέλει νά οοϋ πρ γιά --ό 
τριαντάφυλλο τό περισσότερο πούχει 
νά κάνρ εϊνε νά οοϋ γράψρ τό τί θά 
δή κάτω άπ’ τό μικροσκόπιο, δλες του 
τίς λεπτομέρειες. ΚΓ δμως έσύ τίποτα 

(Συνέχεια στή 6η σελίδα)
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ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΑΓΔΑ
Β '.

Δίνουμε σήμερα τό δεύτερο, μαζί καί 
τελευταίο μέρος τής συνέντευξης μέ 
τόν κ. Κορδάτο. Είχαμε σταματήσει στό 
προηγούμενο φύλλο έκεί πού δ συνο
μιλητής μας όμιλεϊ γιά τήν σημερινή 
πνευματική γενεά. Καί σκέφτομαι τώ- 
ρα, υστερ’ ώπ’ δοα μοΰ μίλησε, γιά τή 
ρόλο τοϋ συγγραφέα, τοΰ καλλιτέχνη 
γενικά μέσα οτή σύγχρονη κοινωνία : 
Πρέπει νά ώφελήσρ ό καλλ'τέχνης 
στόν τομέα του ή μήπως άν κάνρ «τέ
χνη γιά τήν τέχνη» θά εϊνε καλύτερα.

—Καταλαβαίνετε, άκούω νά μοΰ 
λέρ δ κ. Κορδάτος σάν τοϋ άνα- 
πτύσω τήν Γ,αραπάνω σκέψι μου, 
πώς δέ μπορώ ν ’ άπαντήσω μέ ένη 
ναί ή ένα όχι. Πρώτα-πρώτα ό κά
θε συγγραφέας καί γενικά ό καλλι 
τέχνης, είτε τδ καταλαβαίνει είτε 
δχι, είτε ιό θέλει είτε δχι, παίζει 
έναν ρόλο μέοα στήν κοινωνία. 0 
πνευματικός άνθρωπος εΐνε κΓ αύ
τός μέλος τής κοινωνίας καί συνε
πώς δρά έστω καί μέ τό δικό του 
τρόπο. Βέβαια ή καλλιτεχνική δηιυι 
ουργία εΐνε φαινόμενο πολύπλοκο 
καί σχετίζεται άμεσα μέ τήν προ
σωπικότητα τοΰ καλλιτέχνη. Χωοίς 
ταλέντο, χωρίς Ιδιοφυία ή μάλλον 
χωρίς μεγαλοφυία, δέν ύπάρχει έρ 
γο τέχνης, δέν μπορεί νά ϋηάρί,ρ 
καλλιτεχνική δημιουργία. Μά καί δ 
μεγαλοφυής συγγραφέας καί καλλι 
τέχνης δέν ζρ καί δέν ύπάρχει νιά 
τόν έαυτό του. "Αμεσα καί έμμεσο 
ύφίσταται τήν έπίδραση τοΰ περί- 
βάλλοντός του. Αύτό φαίνεται κα 
θαρά σέ έποχές άνώμαλες, 'στοοι- 
κές, δταν ή Ιστορική έξέλιξη κοι
λοπονάει. Όταν γίνονται μεγάλες 
μεταβολές σέ μιά χώρα, δηλαδή 
πολιτικοκοινωνικές άλλαγές τότε 
καί ά καλλιτέχνης άκούει τούς πό
θους καί τούς καΰμούς τής νέα.·; 
καί τής παληός κοινωνίας καί ϊνό- 
λογα μέ τή θέση πού παίρνει στά 
Ιστορικά γεγονότα πού ξετυλίγον
ται γύρω του, έρμηνεύει τήν έποχή 
του είτε αέναν πίνακα, είτε σέ μιά 
νουβέλλα, ο ένα έπος κλπ.

—Ποιά εϊνε κ. Κορδάτο τά έλατήρια. 
άπό ποΰ κινούνται νά πιστεύουν πολΛΟί 
οτό δόγμα «ή τέχνη γιά τήν τέχνη» j

—Πρώτα-ποώτα μοΰ άπαντάει, δέν 
ύπάιαχει καλλιτέχνης πού νά κάνη 
«τέχνη γιά τήν τέχνη», δπως δεν 
ύπάρχει έπιστήμονας πού νά κάνρ 
«έπιστήμη γιά τήν έπιστήμη». Ύ
πάρχουν δμως πολλοί πού πιστεύ
ουν στά δόγμα «ή τέχνη γιά τίϊν 
τέχνη». Όσοι άπ’ αύτούς πιστεύ
ουν στά δόγμα αύτό είλικρινά νκπί 
θαρρούν πώς έτσι είνε -  κΓ αύτό 
προέρχεται γιατί δέν ξέρουν οϋτε 
τό άλφα τής κοινωνιολογίας — εΐνε 
συχωρεμένοι. ’Όσοι δμως προθαλ 
λουν σάν σύνθημα τό δόγμα «ή τέ
χνη γιά τήν τέχνη» καί μέ φανατι- 

,σμά τό υποστηρίζουν αύτοί εΐνε οί

καθυστερημένοι, έκείνοι πού άνή- 
κουν στήν αντίδραση.

—Μιλήσατε, διακόπτω τόν συνομιλη
τή μου, παραπάνω ότι πολλοί πιστεύουν 
στό δόγμα «ή τέχνη γιά τήν τέχνη» 
γιατί δέν ξέρουν ούτε τό άλφα τής κο> 
νωνιολογίας. Βρίσκετε πώς ή καλλι. ε- 
χνική δημιουργία έχει σχέση μέ τήν 
δλη έξέλιξη τής κοινωνίας ;

— Καί βέβαια. Θά μοϋ ποΰν 
ίσως πολλοί πώς ή καλλιτεχνι 
κή δημιουργία δέν έχει σχέση μέ 
καμμιά Ιστορική κατάσταση καί κα 
νένα κοινωνικά περιβάλλον, γιατί 
στόν άνθρωπο καί στά ζώα άκόμα 
ύπάρχει έμφυτο τό αίσθημα τής .*>- 
μορφιάς, δέρνουν μάλιστα παοα- 
δείγματα άπό τήν βιολογία γιά νά 
ύποστηρίΓουν τήνάποψή τους αύτή 
Λένε π. χ. πώς στά πουλιά καί στά 
άλλα ζώα τά άρσενικά — μέ τά φτε 
ρά τους, τή φωνή τους. τήν πειρπα 
τησιά τους κλπ. — γυρεύουν νά γοη 
τέψουν τά θηλυκά καί νά τά κατα
κτήσουν. Αύτό εΐνε σωστό. Ός ένα 
βαθμό μποροΰμε φυσικά νά παρα
δεχθούμε Γ·ώς τά ζώα δοκιμάζουν 
αίσθητικές άπολαύσεις’ δτι άπολαμ 
θάνουν τό ώραΐο. Μά ή διαπίστωση 
αύτή δέν εξηγεί τήν καταγωγή, 
τή βάση δηλαδή, άπό τήν όποία γε- 
νιέται ή τάση στό ώραίο καί γενικά 
οί αισθητικές προτιμήσεις. Ά ν  το 
αίσθημα τοΰ ώραίου είχε τίς ρίζες 
του σέ βιολογικές αίτιες, άν δηΛ α- 
δή τό αίσθημα τοΰ ώραίου πήγαζε 
άπό αιτίες πού έχουν άμεση σχέση 
μέ τόν όργανισμό τοΰ άνθρώπου 
ή τοϋ ζώου, τότε τό ένστιχτο αύτό 
θά παρουσιαζότανε μέ μορφή y&vi 
κή καί καθολική άπό τή μιά μειδιά 
καί θά ήταν άνεζέλιχτο, άμετάβ-νη- 
το. ’Εξηγούμαι καλύτερα. Στά ςώο 
γενικά μποιροΰμε νά ποΰμε πως 
μόνο τά άρσενικά καΐ είνε όμορ 
φότερα καί θέλουν νά φαίνεται τέ 
τοια. Στήν άνθρώπινη κοινωνία δέν 
συμβαίνει αάντα καί σ’ δλες τίς έ
ποχές τό ίδιο Ναί μέ τό άρρεν φύ
λο άπό σωματική άποψη είνε γερό 
τερο. Τό /υναικείο φύλο δμως είνε 
τό «ώραίο». Καί ξέρουμε άκόμσ 
πώς στούς άγριους καί άνεξέλι 
χτους λαούς καλλωπίζονται οι αο 
σενικοί δχι τόσο γιά νά άρέσουν 
στό θηλυκό νένος άλλά κυρίως γιό 
νά φαίνωντα1 Ισχυροί καί νά μοιά
ζουν μέ τά θηρία τοΰ περίγυρου 
τους. ’Από -ήν έποχή δμως πού ή 
άνθρωπότητα — ένα ώρισμένο υέ 
ρος της — μπήκε στήν περίοδο τοί 
πολιτισμοϋ, άπό τότε άρχιζαν νά 
καλλωπίζονται οί γυναίκες. Πώς 
πρέπει νά έί,ηγηθοΰν τά φαινόμε
να αύτά ; "Οχι φυσικά μέ τό δόγ
μα δτι τό αίσθημα τοϋ ώραίου z \ jt. 
έμφυτο στόν άνθρωπο καί στά ζ;ρα 
Δέν έχει 3ηλαδή στήν έρευνα τών 
ζητημάτων αύτών σχέση ή βιολο
γία, άλλ’ ή κοινωνιολογία. Άπαντά

Ό Γεώργιος ό πρώτος κατέλαβε 
τή ψυχή τών ύπηκόων του. Ξέρει 
δτι οί "Ελληνες, άν καί διαρκώς 
χειρονομούν καί άγορεύουν, δέν 
ένθουσιάζονται εϋκολα, ή ράτσα 
τών ’Ελλήνων έχει ένα βάθος σκέ 
ψεως καί εΐνε μάλλον ψύχραιμος, 
παρά τά φαινόμενα, ή Ισορροπία 
τοϋ πνεύματος σπανίως ταράσσε
ται καί οί ρήτορες τών καφενείων 
εΐνε περισσότερον σκεπτικισταί 
καί λυρικοί ποιηταί.

Μέ μεγάλη λεπτότητα πνεύματος 
δ Βασιλεύς Γεώργιος σκέφθηκε δτι 
θά ήταν σκληρό νά προσβάλρ τό 
λαό του μέ μιά πολυτέλεια τοΰ πα- 
λατιοΰ του καί τής Αύλής του. "Ο
ταν άντελήφθη δτι ό λαός του πού 
τόν έπευφημοϋσε κάτω άπό τά πα
ράθυρα τοΰ Παλατιού του, ήταν λι 
τός καί άπλοΰς, άπελπίσθηκε δτι 
μποροΰσε νά εΐνε πιό ύπερήφανος 
καί νά ζρ μιά ζωή πιό πολυτελή ά
πό τούς άπογόνους τοΰ ’Αγησι
λάου.

ΓΓ αύτό, δταν γυοίζρ στή πρω- 
τεύουσά του άπό τά ταζίδια πού 
κάνει κάθε καλοκαίρι στίς Αύλές 
τής Εύρώπης, ποτέ δέ ξεχνά νά 
τηλεγραφρ στδ πρωθυπουργό του, 
δτι φθάνει καί δτι εΐνε περιττόν 
νά ριχθοϋν οί σχετικοί κανονιοβο
λισμοί. Έ ν  πάσρ περιπτώσει, δταν 
ποέπει νά άκουσθρ ή φωνή του, 
άνάμεσα στό θόρυβο τών κονσέρ
των τών Ισχυρών τής Εύρώπης, ξέ
ρει πάντοτε νά βρίσκρ τό τόνο, δ
σον άφορά τά συμφέροντα τής Έλ  
λάδος.

Καί γενικά, μέ τήν εύθυκοισία 
του, μέ τό σκεπτικισμό του, μέ -̂ ό 
μειδίαμά του πού τόν έσωζε άπό 
τήν ειρωνεία τών Ελλήνων, πού 
ειρωνεύονται συχνά τό φιλελληνι
σμό δταν ύπερβαίνρ τά δρια, ό 
άνθρωπος μέ τά γαλανά μάτια 
καί τά μακρυά ξανθά μουστάκια 
κατώρθωσε νά κυβερνά τούς με- 
λαχροινούς μέ τά έξυπνα μαϋρα 
μάτια πού τοϋ ένεπιστεύθησαν τά 
συμφέροντά των. Κατώρθωσε νά 
αύζήσρ τό χίντερλαντ τοϋ βασιλεί 
ου του, καί δέν έχει τίποτα νά 
ζηλέψη άπό τά γειτονικά του κρά
τη. Ό Κάρολος τής Ρουμανίας, 
ηού εΐνε σοφός, εΐνε άναγκααμέ- 
νος κάθε λίγο νά καταοτέλλρ έ- 
σωτερικάς έπαναστάσεις. Ό Σέρ- 
καί στό τέλος άφήνει τά ήνία τοΰ 
Κράτους καί έιρχεται στό Παρίσι 
δπου στή Λέσχη τών Βουλεβάρτων 
κάνει παρέα μέ άλλους έζορίοτους 
βασιληάδες. Ό Βούλγαρος νικά τό

Σέρβο, άλλά τόν κατσαδιάζει ή 
Ρωσσία σάν νά ήταν άπλοΰς Νομάρ 
χης. "Αλλος Βούλγαρος τόν διαδέ 
χεται, έζαρίζει, τουφεκίζει χωρίς 
κάν νά άναφέρεται γιά Βασιληάς, 
ούτε στό ήμερο>όγιο τοΰ Γόθα. Ό 
Τοϋρκος Σουλτάνος φοβάται τόν 
ήσκιο του.

Σ’ αύτό τό διάστημα ό Βασιληάς 
τών Ελλήνων, βασιλεύει καί κυ
βερνά τό λαό του, Ιδρύει τή δυνα
στεία του καί τριγυρίζουν τό θρόνο 
του εϋςωοτα καί ώραία παιδιά πού 
τά λατρεύουν οί "Ελληνες.

Αίγες Βασίλισσες στό κόσμο εΐνε 
πιό άγαπητές καί πιό σεβαστές ά
πό τήν Βασίλισσα "Ολγα. Εΐνε ώ
ραία καί εύσπλαχνικιά. "Ολες τίς 
ώρες πού δέν άσχολείται μέ τά 
παιδιά της καί μέ τίς φροντίδες τοϋ 
παλατιοΰ τΙς άφιερώνει στούς πτω
χούς. "Ιδρυσε τό μεγαλείτερο Μο- 
σοκομείο τής ‘Αθήνας τόν «Ευαγ
γελισμό». "Οταν κατεβαίνει τή λε
ωφόρο ’Αλεξάνδρας μαζί μέ τή κό 
ρη της τήν ’Αλεξάνδρα, παραμυθέ
νια πριγκηποπούλα, δέ ξέρει κανείς 
ποιά εΐνε ή μάννα καί ποιά ή κόρη.

Ό Βασιληάς καί ή Βασίλισσα 
τών Ελλήνων π ον άγαποΰν τήν οί 
κογενειακή ζωή εΐνε πολύ κοσμι
κοί καί φιλόξενο'. Μιά άπό τίς με- 
γαλείτερες άπολαύσεις τους εΐνε 
νά πηγαίνουν τή Κυριακή μέ τούς 
φίλους των σέ ένα έξοχικό περί
πτερο στήν είσοδο τοΰ λιμένος 
τοϋ Πειραιώς έκεί πού στήν άρχαι 
ότητα ήταν δ τάφος τοϋ Θεμιστο
κλέους. "Οταν ή βασιλική άτμάκα- 
τος διασχίζει τό λιμένα καί στή 
πλώρη της κυματίζει ή γαλανόλευ 
κη σημαία, στά Εγγλέζικα θωρη- 
κτά παρατάσσεται τό πλήρωμα μέ 
τά κόκκινα άμπέχωνα καί τίς λευ
κές κάσκες, τά γαλλικά θωοηκτά 
ύψώνουν τή τρίχρωμη καί οί μου
σικές παίζουν ?να σκοπό μιάς δα 
νικής καντρίλλιας, πού άρέσει τοΰ 
Βασιληά.

Πόσο δλ’ αύτά εΐνε άπλά καί ώ
ραία I

Τούς χορούς τοϋ Παλατιοΰ τούς 
όργανώνει έδώ καί πολλά χρόνια 
ό συνταγματά-χης Εύθύμιος Χα- 
τζηπέτρος, ύπασπιστής τοΰ Βασι- 
ληά, πού εΐνε τόσο γνωστός στά 
Παρίσι, στό βουλεβάρτο τών Εύγε- 
νών, δσο καί στήν όδό Σταδίου, 
φει στδ βιβλίο του, μέ πόρα πολ- 
λές ύπερθολές.

ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΔ0Π0ΥΛ0Σ. 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Συνέχεια καί τέ

λος.

λοιπόν ή κοινωνιολογία τά έζής : 
Στά ζώα καλλωπίζεται τό άρσενικο 
γένος γιατί ύπάρχει έλλειψη ύ Λ ΐ-  

κοΰ. Τούλάχιστο έτσι εΐνε στά ά
γρια καί δχι στά έζημερωμένα 
ζψο. Στήν ανθρώπινη κοινωνία ύ 
μως, πού έχει άλλη έξέλιξη, άλλα 
ζουν τά ποάγματα. "Οσον καιρό ί’ 
πήρχε ό θεσμός τής γυναικοκ:ατ: 
ας καλλωπίζονταν πιό πολύ ή μά/ 
λον άποκλειστικά οί άντρες. Οί γυ 
ναϊκες τότε ήταν λίγες καί είχαν 
έξαιρετική θέση μέσα στίς πρω^ρ- 
γονες όρδές. ’Από τήν έποχή δ
μως τοΰ πολιτισμοϋ καί τήν έπι 
κράτηση τής άνδροκρατίας καί πο 
ράλληλα καί τής πολυγαμίας γιά 
τούς άνδρες, ή γυναίκα βρίσκεται 
σέ ύποδεέατερη θέση. ’Από τότε έ 
ναντι τών ’ οοσόντων τοϋ άνδρα 
(άνδρεία, κορμοστασιά, πλοϋτος 

κλπ.) άντπάσοει τόν καλλωρι 
σμό της τήν ώμορφιά της. Βέβα.α 
άπό τότε συντελούν καί άλλοι λό
γοι ώστε ή γυναίκα νά θέλρ νά 
βελτιώσρ γενικά καί ήθικά τή θέα λ 
της μέσα στήν κοινωνία. ΚΓ αύτη 
προσπαθεί να τό πετύχρ μέ τό θά
ψιμο μέ τό φκ ασίδωμά της. Μά r.ai 
άν ύπάρχουν καί άλλες αίτίες ή 
πρωταρχική εΐνε αύτή ποϋ είπαμε, 
δηλαδή ή γυναίκα μέ τδ νά δμι- 
σκεται σέ μειονεκτική θέση μέσα 
στήν κοινωνία, γιά τό λόγο τής 
πολυγαμίας πού έπικρατεί γιά τόν 
άνδρα, προσπαθεί νά «άρέση» <αι 
νά κατακτήση τόν άνδρα. Βέβαια 
καί ό άνδρας προσπαθεί νά κατα· 
κτήσρ τό «ώραίο φύλο» άλλά τίς π ό 
πολλές φορέο τό έπιχειρεί μέ μέοα 
άπατηλά. Ό ταν κανείς άπό μιά τέ
τοια σκοπιά άντικρύζει τδ ζήτημο 
αύτό δέν πέφτει στό λάθος πού πε 
φτουν πολλοί μέ τό νά παραδέχον 
ται πώς ή γυναίκα βάφεται καί m  
γαίνει στή μοδίστρα γιατί εΐνε αιχ
μάλωτος τής μόδας. Θυμάμαι πϋς ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου σ’ ένα του 
άρθρο στό « Ελεύθερο Βήμα» έδώ 
καί ένάμιση χρόνο, παίρνοντας τό
σο στενά τό ζήτημα τής μόδας τό
νιζε πώς μιά πού οί γυναίκες κάτω 
άπό διαφορετικά κοινωνικά καθε
στώτα έζακολουθοΰν νά φτιασιίχλ 
νονται θά Γιρ πώς δέν ύπάρχουν 
κοινωνικά ^Ιτια πίσω άπό τδ φα’νό 
μενο αύτό. Ό κ. Παπαντωνίου φυοι 
κά γιά νά καταλήζρ σ’ ένα τόσ^ 
λαθεμένο συμπέρασμα ξεκίνησε ά
πό όλότελα λαθεμένη βάση. Θα^ρώ 
πώς άρκοϋν αϋτά γιά νά κατατ.χι. 
σω έκεΐνον πού μπορεί νά παρα- 
κολουθή τέτοιες συζητήσεις.

—Βρίσκετε Λοιπόν πώς τό αίσθημα 
τής ώμορφιάς δέν παρουσιάζεται με 
ένιαία μορφή, άλλά έξελίοσεται μέσο 
στήν άνθρώπινη κοινωνία ;

—Αύτό τό βλέπουμε στίς πλαστ.- 
κές τέχνες. Καί ή έξέλιξη αύτή 
τής Ιδέας rcQ ώραίου, δείχνει πώς

οί αίτίες τής άλλανής στά αιοθ'ν1 
κά γοΰστα -’ών άνθρώπων, εΐνε αι
τίες κοινωνκές καί δχι βιολογικέ!- 
Σάν τελικό Λοιπόν συμπέρασμα δ
λων αύτών πού είπαμε βγαίνει πώ'· 
ή τέχνη εΐνε φαινόμενο καθαρα 
κοινωνικό. Ο καλλιτέχνης είτε ζω 
γράφος εΐνε. είτε γλύπτης, είτε 
ιοιητής έκφράιζει τίς Ιδέες του δχ 
αέ τή λογική άλλά μέ εΙκόνες. Αό 
τό εΐνε σωστό, δπως εΐνε άλλο τό
σο σωστό δτι κάθε έργο τέχνης έ 
χει ένα περιεχόμενο πού έκφρό
ζει ώρισμένες Ιδέες καί άντιλή- 
ψεις. Τδ καλλιτέχνημα δηλαδή έ 
χει ίδεολογικδ περιεχόμενο. Κα
νένα έργο τέχνης δέν εΐνε μόνο 
φόρμα. Κανένα έργο τέχνης, δσο 
κι’ άν ό τεχνίτης του δίνει μεγάλη 
σημασία στά μορφή, δέν είνε έστε 
ρημένο τέτοιας Ιδέας καλής ή κα
κής, προοδευτικής ή άντιδραστι- 
κής άδιάφορο Βέβαια στήν no'rv 
ση εύκολώτερα μποροΰμε νά ζεχω 
ρίσουμε τίς τάσεις -  τούς Γ-όθου-ς 
καί τούς καύμούς — τοΰ ποιητή. Σ’ 
ένα ζωγραφ κό πίνακα δμως ΠΌ 
πολύ ή άρμον'α τών χρωμάτων είνε 
τό στοιχείο ποϋ μάς έπηρεάζει <αι 
δύσκολα μποροΰμε νά ξεχωρίσου
με ποιός είνε ό συναισθηματικός 
κόσμος τοΰ ζωγράφου ποϋ έκφρά 
ζεται μέσα στόν πίνακα αύτό. 'ιο
νίζω λοιπόν άνεπιφύλακτα πώς ό 
καλλιτέχνης παντού και πάντοτε έ 
πηρεάζεται ηότε άμεσα καί πότε 
έμμεσα άπό τό περιβάλλον του.

Παίρνω τήν εύκαιρία καί φέρνί:' το 
έρώτημα άν ιό σύγχρονα κοινωνική 
ρεύματα έπηρεάζουν τήν τέχνη.

—Τήν έχουν έπηρεάσει, μοϋ ό 
παντάει ό συνομιλητής μου. Μια δ 
μως πού ζοΰμε,συνεχίζει, σέ οεν 
οτή καί μεταβατική έποχή Ρ άρ 
χουσα τάξη -  κι’ άπ' αύτήν κυρί'ο; 
βγαίνουν οι καλλιτέχνες -  αίσ·ίά 
νεται άπογοητεύσεις. άνησυχίες 
συγκινήσεις ποΰ κρατοΰν καί τούς 
καλλιτέχνες σέ μιά ψυχολογκή k c  
τάσταση πού δέν τούς άφήνει νό 
έμπνευσθοΰν καί νά δώσουν διέ
ξοδο στό ταλέντο τους, νά δρα 
σουν καλλιτεχνικά.

Ό συνομ.λητής μου συνεπαρμένος 
άπό τΙς σκέψεις του ζητάει νά τίς γμώ 
ψει στό χαρτί. Σάν τελειώνει τάν ρω 
τάω γιά τό θέατρο πώς τό βλέπει σάν 
έκδήλωση τής ζωής καί γενικώτβρα 
οάν μορφωτικό μέσο.

—Εΐνε <Γ αύτό αού απαντάει, τέ 
χνη θεοαια καί άπά τά παρελθόν 
καί άπό τό παρόν ξέρουμε πολϋ kc 
λά πώς τά θέατρο έπηρεάζεται πιο 
πολύ άπό τά ρεύματα τής έοχης 
του καί πο\λές φορές κάτω άπό ώ 
ρισμένες συνθήκες παίρνει χαρα
χτήρα καθαρά προπαγανδιστ κό — 
ώφελιμιστικό. Ή τραγωδία, τό δρά
μα, ή κωμωδία, εΐνε ό τομέας έκεί 
voc τής τέχνης πού δέ μένει άσ^ν

κινητοςάιπό τό γύρω τουπεριθάλλον.
—Καί γιά τήν κοινωνιολογία, ρωτώ 

καϊ πάλι, τί λέτε. Πώς τή βλέπετε σ*ιν 
έπιστήμη. Νομίζετε θά λάβρ μεγάλη 
έκταση ;

Συγκεντρώνει λίγο τή σκέψη του 
καί μοΰ άπαντς:

—Ή κοινωνιολογία εΐνε νέα έπι
στήμη, αύτό εΐνε σωστό. Μά δπως 
παλαιότερα ή φιλοσοφία άγκάλιαζε 
δλες τίς έποτήμες καί ήταν ή έπι
στήμη τών έπιστημών, δπως έλε
γαν, έτσι καί τώρα ή κοινωνιολογία 
πάει νά γίνρ ή έπιστήμη τών έπί- 
στημών καί ν ’ άντικαταστήσρ τή φι
λοσοφία πού θά παραμείνη σάν 
κλάδος τής κοινωνιολογίας, δηλα
δή θά διαμορφωθρ είς Ιστορίαν 
τών πνευματικών έπιστημών. Όλα 
τά άλλα ποοθλήματα πού βρίσκον
ται σήμερα στόν τομέα τής φίλο,» 
φίας άρχισαν κιόλας νά γίνωνται 
ένδιαφέρον’Ό τής κοινωνιολογίας.

Τό χτύπημα τοϋ τηλεφώνου μδς δια 
κόπτει. Κ' ένφ ταχτοποιώ τά χαρτιά 
μέ τΙς σημειώσεις μου πέφτει τό μάτι 
μου οτήν άπογευματινή έφημερίδα πού 
εϊνε πάνω στό γραφείο. Πολεμικές εΙ- 
δήσεις, θυθίσιαατα πλοίων, γραμμές Μα 
ζινώ καί Ζίγκφρηντ φαίνονται μέ πα- 
χειά μαϋρα νράμματα. Στό νοϋ μου κυ 
λάει ή αίματοχυσία πού γίνεται οέ rpta 
αεγάλα κράτη τής Εύρώπης τούτη τή 
στιγμή. Έκεί οτά φουρτουνιασμένα νε
ρά τοϋ Ρήνου χύνεται αίμα καί οΙ 5ά- 
λαοσες τραΒανε γιά πάντα οτό βυθό 
τους κορμιά ναυτικών πληρωμάτων, 
τραβάνε σίδερα καί μαδέρια τών 6α- 
ποριών... Έ να  έρώτημα έρχεται. 01 
πόλεμοι τί έπίδραση έχουν '•τήν πνευ 
ματική γεν.κά ζωή ένός τόπου, τοϋ κά 
σμου δλου.

—Γιά ν’ όπαντήση κανείς — ά
κούω νά μοϋ λέει ό κ. Κορδάτος — 
σ ένο τέτοιο έρώτημα, χρειάζεται 
πρώτα νό ξεχωρίορ ένα άλ>ο ζήτη 
μα. Γό ζήτημα τί περιεχόμενο ΐ !- 
νει κανείς οτί περιεχόμενο τής λέ 
ξης πόλευος Γ ιά μένα ύπάρχουν 
πόλεμο προοδευτικοί καί πόλεμοι 
άντιδραστικοΐ Ό πόλεμος -  ό κά4ε 
πόλεμος — φυσικά έπηρεάζει πάν
τα τήν πνευματική ζωή ένός τύ
που. Τό ζήτημα είνε πώς τήν έπη- 
οεάζει. ΚΓ ούτό έξαρτάται δπως 
είπαμε άπό τό είδος του. "Αν πρώ 
τα ξεκαθαρίσουμε τό είδος τοΰ πο 
λέμου καί χαρακτηρίσουμε τόν πό 
λεμο σωστά, δηλαδή τόν χαρακτη
ρίσουμε σάν άντιδραστικό ή προ
οδευτικό τότε εϋκολο εΐνε νά έ- 
ξηγήσουμε καί τήν έπίδρασή του 
πάνω οτήν πνευματική ζωή.

Μέ αύτά τά χαρακτηριστικά λόγ'α, 
τοϋ ορθολογισμού και τής θετικής κρι 
σης γιά τό καθε τι κλείνω τή συνέν
τευξη μέ τό σοφό συνομιλητή μου. 
Σφίγγω τό δυνατό χέρι του καί κα
τεβαίνω τίς οκάλες τοΰ γραφείου του.

ΠΑΝΟΣ ΛΑΙ ΔΑ£
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I ,Τλ ΛΗΜΙΟΥΡΓΙΟΕΝΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
η

"Ολα τά Λ.μάνια τοϋ κόσμου, ui· 
κτά ή μεναλα, σιωπηλό ή πολυθο 
ρυβα, ροδαγκαλιές τής γαλήνης Γ> 
μαύρη κόλαση τού σκληρά συνεχού 
μενού μόχ 3ου, δλα τά λιμάνια του 
βορ-ά καί Όύ νότου, τής μεσημβοΙ 
ας καί των τοοπικών έχουν μίαν ι
διότυπη μορφή, μιά ζωή ιδιοσύστα
τη, πού δέν παρουσιάζουν μήτε οι 
πιό Ιδιόρρυθμοι τόποι τής στεριάς 

Τό νερό ο' αύτά φαίνεται στάσιμο 
κΓ όμως κινείται διαρκώς. Ό άγέ
ρας Ιωδιοΰχος κι' άναπαυτικός εΙντ 
ταύτόχρονα άψύς κι' άποπνιχτικός 
Ή έδαφική δ.αμόρφωση στά σημείο 
τούτα τής σφαίρας μέ τήν ποικιλό
μορφη συνήθως διείσδυση τού ένό ; 
στοιχείου όΟ ύγροΰ στό άλλο τή 
στέρεο, δέ μπορεί μόνιμα νά καθ j 
ριστρ, γιατί ιό φώς κ’ οί ριπές τοϋ 
χάους τήν κρατούν σ' άεικίνητπ 
πάντα έναλλαγή. Γι’ αύτό κ' οΐ ανα 
διπλώσεις κ.Γ άνυψώσεις τών σκλη
ρών δγκων στό ζέφωτο καί τ’ ά- 
γναντο ή οί συμπτύζεις καί τά ρο· 
βολητά τους γύρω καί κάτω πάνττ 
πρός τήν άβυσσο τών νερών — ο·- 
μά λερών κα1 μελανιασμένων, ζέ  
μακρα γκι , ι'όλαμπρων ή γαλανο- 
βαμμένων — φαντάζουν ώς άπίθα- 
νες ένέογειες μιάς παιχνιδιάρας 
Ιδιοτροπίας τού κενού καί τ’ άού V 
ληπτου.

Κι’ δλα αύτά δέ δημιουργούν μο 
νάχα μιά ξεχωριστή γεωγραφία στει 
ρας στασιμότητας, μά έπιδτοΰν ά
μεσα καί σταθερά στή ψυχολογία 
τών άνθρώπων, πού ζούν στίς πο
λιτείες λιμάνια. Ή έννοια τής ά- 
στασίας γίνεται στατικό στοιχείο 
έμμονής καί ταύτόχρονα φυγής καί 
συνεπώς αναστατώνει ή συντηοεί 
συντρίβει ’“ι άναστατώνει Ιδιότυπα 
πάντα τούς άνθρώπους τών λιμανι- 
ών. Ό γλυτωμός δέν εΐνε άπλώς 
άπάρνηση τής άναηόφευχτα άλλω
στε θετής πραγματικότητας, άλλά 
συχνά γίνεται σάμπως ένα νοητό 
όνειροφτερούγισμα πρός τό θολό 
ή φωτεινό άχανές. Αύτό, πού ζεκι- 
νά άηροειδοποίητα καί σ’ εύθεία 
γραμμή άπ’ τούς μώλους γιά νά λυ- 
γίσρ πιό πέρα όριζόντειο κι’ άξα
φνα ν ’ άναοχηματιοτρ στά πλάτη 
καί ν' άναλοθρ πρός τά Οψη δλοέ- 
να πιό άπόμοκιρο.

Μά κ' ή ζωή, πού σήμερα προ
πάντων εΐνε παντοΰ σκληρή κ' έ
χει σώμα της όρνιο πού κράζει στή 
μαύρη έχταοη τής βιοπάλης, 
λιμάνια εΐνε άκόμη πιό σκληρή. 
"Οση μαυοίλα στά νειρά τόση καί 
πίκρα στούς άνθρώπους τοΰ λιμανι
ού πού μοχθοΰν. Όσα κατάρτι ι  
οτήν ύγρή ηλατωνιά τόσες έπώδυ- 
νες αΙχμές στή σάρκα καί τή ψυχή 

βιοπαλαιστών. Τό ζεκίνα κα'

γύρνα στούς πλωτούς δρόμους, τ; 
σες λα χι* ες καί τόσες έγνοιε* 
γιά κείνους πού κινούνται όσο καί 
γιά κείνους πού μένουν καί καρ
τερούν.

ΓΓ αύτό κ' ή ψυχολογία τών ά·/· 
θρώπων τοΰ λιμανιού εΐνε διπλή 
καί προπάνη^ν άνάκατη κΓ άντι φα
τική. Ή έμμονή κ’ ή ύπομονή άν 
τούς συγκρατρ στά παραδεδομένο 
ύποταχτικούς, ό ουνεπαρμός κ’ ή 
έζέγεροη τούς συγκλονίζει, τούς 
παιδεύει καί τούς ώθεϊ στό λυτρω
μό. ΚΓ άνάμεσα στά δυό αύτά ά
κρα ταλαντεύεται, ύποχωρεί ή α
νυψώνεται Ο άζονας τής ζωής στα 
λιμάνια.

Πότε ή κολωούνη καί πότε ή 
σκληρόττ,π. Πότε ή άβουλη έγκαρ 
τέρ·ηση καί πότε ή μανιασμένη συν 
ταραχή. Πότε τό φώς τής καντήλας 
μπροστά ο'ό εικόνισμα καί πότε ή 
άκατανόητη βλαστήμια. Πότε ή χο
λή πού διαχύνεται στόν όργανισμό, 
πότε ή φτυσιό πού κάμνει πιό μοΰ 
,ρο τό χώμα τοΰ λιμανιοΰ.

Αύτά καί πολλά άλλα εΐνε τό λι
μάνι, ή ζωή του.

Ό κ. Βασίλης Λαμπρολέσβιος θέ
λησε μέ τά «Επίνειά» του νά '-ΐάς 
δώση πρώτο οτή σειρά τόν Πειραιά 
Τί πέτυχε νά έκφράσρ άπ’ δσα 
χρειάζονταν νά μάς πρ ; Άοφαλ,ός 
όχι τά σπουδαιότερα. Ό στίχος του 
γενικά άτ>\<ος καί συχνά χαλασμέ
νος, ή έκφρσοή του άνεπαιτκής καί 
σχεδόν σ’ όλη τή διαδρομή της <οι 
νή καί στιγμΌτυπη, δέ μάς έδωσαν 
τόν Πείρα.ά ζωντανό καί λυρικά 
αίοθητό.

Εΐνε δμως μιά προσπάθεια, πού 
δείχνει μιά καλή θέληση νά ’δοΰμε 
τή δική μας πραγυατικότητα στή 
ψυχολογική της έζύφανση καί τή 
δυναμική της κίνηση. "Αν ή προσ
πάθεια δέν όλοκληρώθηκε τώ >α. 
μπορεί νά \ετύχη μιάν άλλη φορά, 
γιατί ό κ. Λσμπρολέοβιος έχει πο
λύ αίσθημα καί μιά σημαντική ρ >  
πή στήν καλλιτεχνική διατύπωση, 
πού δσο κΓ όν δέ τόν παίρνει ψηλά 
δέ τόν καταχωνιάζει δμως καί στό 
βάθος τής άποκρουστικής πεζότη
τας.

Ιδού κ' ένα δείγμα χαραχτποιση 
κό τής προσπάθειάς του, γιά νά τε
λειώνουμε :

Άνεύρετη γιό μένα ή κρήνη 
μέ τό άντίλυπο νερό.
Βάστα καρδιά μου τό καμίνι 
θά καίε, c ’ δλο τόν κα ρό. 
Μοιρόγρσφτο'ναι νά τό πίνω 
θολό καί μαΰρο τό νερό, 
κΓ δπου οταθΰ μά κΓ δπου μείν,) 
τό μαθημένο μου φτερό...

ΛΕΟΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

(Συνέχεια άπό τή 1η οελίδα) 
αύτή τή δουλειά έχω συνεργάτες 
πού ή έλληνική θεατρ ική ζωή τούς 
έχει έπιβάλει πιά, γιατί ή καλλιτε
χνική τους προσωπικότητα εΐνε 'ιυ 
νατή καί έλπίζω πώς θά μπορέσω 
'ά φτάσω σ’ ένα καλό άποτέλεσμα. 

"Ισως θά χρειαζότανε πετισσότε- 
ρος καιρός' άλλά όμολογώ δτι δ 
πυρετός μιάς βιαστικής έργασίας 
εΐνε Ικανός νά γεμίση καί νά έ- 
ζαφανίσρ τά τυχόν κενά τοΰ λιγώ- 
τερου χρόνου καί τά έμπόδιά του.

—Ναι' ουμβαίνει αύτό πού λέτε οτι*ιν 
τέχνη γενικά καί πιό πολύ στό θέατρό 
μας.

—01 ήθοποιοί μας εΐνε οί καταλ
ληλότεροι άσφαλώς γιά ν ’ άντιλη- 
φθοΰν καί γιά νά πραγματοποιή
σουν αύτό τό καινούργιο βήμα, δη 
λαδή νά έκφράσουν τήν ούσία τοΰ 
έργου δχι μόνο μέ τό λόγο, άλλά

καί μέ τήν κίνηση, πού εΐνε τό συμ 
πλήρ-ωμα τοΰ λόγου γιά νά έκφρα- 
σθοΰν τά ουναισθήματά μας’ καί 
ή έκφραση αύτή παρουσιάζεται ώς 
κινούμενη πλαστική μορφή. ’Εκτι
μώ βαθύτατα τό πανάρχαιο στήν κα 
ταγωγή του κινέζικο καί Ιαπωνικό 
θέατρο καί. προσπαθώ μέ τούς συ
νεργάτες μου νά φτάσω στό ση
μείο έκεΐνο, πού 6 Κινέζος ήθοποι 
ός φτάνει ΰστεο’ άπό πολύχρονη 
καί συστηματική προπόνηση, πού 
τοΰ τήν ένισχύει μιά παράδοση 
πολλών χρόνων. Τό πλήοες αύτό 
άποτέλεσμα δέν μπορεί νά φανρ 
μέ τήν πρώτη προσπάθεια άλλά 
νομίζω δτι δέν μπορεί νά νοηθή 
τέχνη καί καλλιτέχνης, πού δέν θά 
όρμοΰοε στόν κίνδυνο, άναζητών- 
τας μιά τελειότερη καί ζωντανότε- 
ρη έκφραση.

—ι«Τούς τολμηρούς βοηθεί Λ τύχη»'

m  <

έπιτρέψατε νά οδς θυμίσω αύτό τό λα 
τινικό ρητό.

—Εύχαριστώ' θά έπρεπε δμως έκ 
τός άπό τούς άγαπητούς ήθοποι
ούς τοΰ Βασιλικού θεάτρου, πού 
εΐνε καί οί κύριοι συντελεστές, θά 
ήθελα ν ’ άναφέρω καί τή συμβολή 
τού μουσουργού κ. Πονηρίδη, τού 
Τοέχου χορογράφου καί πρώτου 
χορευτή κ. Σάσα Μάχωφ, τοΰ κ. 
Κλώνη, τοΰ κ. Φωκά, τής δίδος Σα- 
κελλαρΊου καί τοΰ κ. Πρεθελάκη, 
τοΰ έζαίρετου μεταφραστή.

—Επαινώ καί τιμώ τήν εύγνώμονη 
αύτή μνεία I...

—Δέν πρόκειται, βεβαιωθείτε, γιά 
φιλοφροσύνη' πρόκειται γιά τήν πε 
ποίθησή μου πώς ή συμβολή τους 
εΐνε άνεκτίμητη γιά τήν παρά
σταση.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Θ. Δ. ΚΑΡΥΠ ΤΑ ΚΗ
Ή στήλη αΰτή, δπως τούλάχιπ-ον

'Ομιλεΐ ο κ. Μαχωφ
Άφοΰ λοιπόν τόσο «άνεκτίμητη εΐνε 

ή συμβολή» τών συνεργατών τοΰ κ. 
Μουζενίδη γιά τήν παράσταση αύτή, 
πρέπει, στοχάζομαι, νά συνεργαστούν 
καί γ;ά τήν όμιλίαν μας αύτή.

Τόν κ. Κλώνη όλοι τόν ξέρουν' καί 
τά «Παρασκήνια» είχαν τήν εύτυχία νά 
δημοσέψουν μιά συνομιλία μας' ή δίς 
Σακελλαρίου, ό κ. Φωκάς, ό κ. Πρεβε-

χέρεια μδς είνε ό διερμηνέας' ό κ. 
Μάχωφ λέει γερμανικά :

—Ή μεγαλύτερή μου έπιθυμία 
εΐνε νά δημιουργήσω ένα σύνολο 
χορευτών καί χορευτριών, πού νά 
μποτρ ν ’ άντιμετωπίζρ τίς άνάγκες 
καί τοΰ λυρικοΰ καί τοΰ δραματι
κού θεάτρου. Είμαι ύπερήφανος 
πού μδΰ έτυχε ό κλήρος νά πλά-

η  αυτοοιογραφια του
Κωστή Νικολάου

20ό
—Σάς προολαμβάνω, μοΰ λέει, 

δείχνοντάς μου ένα γραφτό του 
γιά τρεις φετεινές συναυλίες. Δέν 
θά σάς δώσω πολλά. Πάντως δέν 
θέλω νά οάς άπασχολήσω γιά τί 
ποτα, γιατί δέν εΐνε ή συνήθειά 
μου. Νά τό κοντράτο σας κΓ εύχο
μαι νά σάς φέρρ τή τύχη πού άζί 
ζετε. 'Απ' αύτή τή στιγμή μπορείτε 
νά φέρετε τό τίτλο τοΰ σολίστα 
τών Συμφωνικών Συναυλιών Λα- 
μουρέ.

«Δόζα τφ άγίψ καί Παναγάθψ 
Θεφ». Τί άλλο ήθελα ; "Ετρεζα λοι 
πόν άμέσως νά συναντήσω έκεϊνες 
τίς άρνητικές γαλιάντρες γ'ά νά 
τούς πώ πεαήφανα τά κατορθώμα- 
τά μου. ΚΓ άπό κείνη τή μέρα, τά 
έπισκεπτήριά μου πού παραγγέλθο 
καν άμέσως έγραφαν φαρδειά-πλα 
τειά «Constantin Nicolaou. Solist de 
qranda Concerts Lamoureux».

# ■»
Αύτό θά -ρ άγαπητοί μου καί νε 

αροί συνάδελφοι πού έπιχείιρείτε 
γιά πρώτη φορά τό πρώτο σας πέ
ταγμα στήν τέχνη σας: ΜΛν άπελ 
πίζεοθε ποτέ στά νειάτα σας /ιατ 
μέ ότι κΓ άν συμβρ, άν άποτελειτε 
μιά πραγματική άλήθεια στό είδος 
σας, άφοΰ έργαοθήτε μέ Ρέλησι, μέ 
π:οσοχή, με έντατικότητα θά φ9ά 
σετε. ΚΓ αύτό θά συμβαίνρ /·ό 
πάντα ατούς μεγάλους κόσμους 
δπου τό σάπιο άναρκ γυένο μέσο 
στό πλήθος δέν θά μπορρ ποτέ νά 
καταοτρέψρ ιό καλό καί τό γόνιυο 
δπου, καί όπως άντιπροσωπεύετα,

Καί εΐνε καιρός νά δοΰμε ποιός 
ήταν αύτός ό Κάρολος Λαμουιρέ, 
πού μού χάρισε τή νέα μου ζωή. 
Ζωή καλλιτέχνου μέοα στίς άγωνί 
<;ς της.

Ό Ααμοορέ ύπήρζε περιώνυμος 
διευθυντήο όρχήστ,ρας καί βιβλι
στής. Τόπος τής γεννήσεώς του ύ
πήρζε τό Μπορντώ. Γεννήθηκε οτό 
1834 καί ηεθανε στό Παρίσι στά 
1899, Μαθήτευοε στό Κονσερβατου 
άρ τοΰ Πα Μοιοΰ, κάτω άπό τόν κα
θηγητή Ζοράρ, κΓ έπαιζε βιολί σττ 
όρχήστρες τού Ζυμνάζ καί τής 
Γκράντ — Όπερά. Τελειοποιήθηκε 
κάτω άπό άλλους καθηγητές, μαζι 
μέ τόν Κολλόν, τόν Άντάμ καί Ρε 
νιώ. Μετά ίδρυσε ένα κουαρτέττο 
μουσικής δωματίου γιά ν' άναλάδη 
κατόπι μόνος του, τή σύστασι μιάς 
όρχήστρας -ού σκοπό είχε νά έκ- 
τελρ μουσική όρατορίων. Εκείνη 
τήν έποχή άρχισε νά έπιβάλλετΛΐ 
σάν χειριστής τής μπαγκέττας καί 
σάν διευθυντής όρχήστρας. "Επει
τα άπό λίγο προσκλήθηκε στό Ροο 
έν γιά νά διευθύνρ τίς συναυλίες 
πού θά δνόντουσαν γιά τό ’ Ιωβη
λαίο τού Γ^οελντιέ. Διορίζεται δ·-

ευθυντής όρχήστρας στήν Όπερά 
-Κωμίκ κα! μετά τής όρχήστρα^ 
τής Γκράντ -  Όπερά. 'Όλες αύ 
τές τίς θέσε ς τίς έγκατέλειψε γιά 
νά Ιδρύσρ τό 1891 τά όμώνυμα κον 
τσέρτα πού κατέληζαν νά γίνουν 
ή μεγαλύτερη Συμφωνική Συναυ
λία τής ΓαλΛικής πρωτεύουσας. 
Διηύθυνε άκόμη καί οτό Μιλάνο και 
αύτός ήταν 6 πρώτος πού είσήγα- 
γε μουσική τςΰ Βάγνεο, διευθύνον 
τας τόν «Λόεγκριν» καί τόν 'Π"ρι- 
στάνο καί ’ ’ζόλδη», στή Γαλλία, μέ 
σα στίς τότε πολιτικές άνωμαλίες, 
όπόταν (μετό τόν πόλεμο τοΰ 70) 
τοΰ άναγνωρίστηκε ότι άγωνίστη- 
κε σάν δράκος γιά τήν τέχνη.

& #
Τή βραδυά πού θά διηύθυνε «Λ.ί 

εγκριν» νιά πρώτη φορά, είχαν φθ ι 
σει οί άντίπολοί του νά τόν άπε ■ 
λήσουν ότι ί,ά βιτριολάοιζαν Γήν 
μοναχοκόρη του πού τόσο άγαποΟ 
οε. Αλλά σύτός έπέμενε καί uioo 
σέ μιά μεγάλη συγκίνησι έδωσε 
τόν «Λόεγκριν» άκλόνητος κι’ άμε 
Γάβλητος.

Μέσα σέ μιά νευρική ύπεοέντο- 
σι, έδωσε αυτή τήν άζιοσημείωτη 
παράστασι — γιά τά μουσικά χρονι
κά έκείνης ής έποχής -  άφοΰ τού 
στοίχισε παραπάνω άπό 200 J0C' 
χρυσά φράγκο 1

Ή έπιμο /ή του καί ή μεγάλη του 
θέληοι τοΰ έδωσε τ’ δνομα ·Τπο- 
τρονας». ΑλΛά καί σάν καλλιτέ
χνης δέν υποχώρησε άπέναντι σέ 
κανένα έμποδιο. Στό τηλέφωνο, 
πολλές φο* ές τόν άκουσα νά συ > 
διαλέγεται έτσι :

—Τί θέλετε ; Ποιός εΐσθε : Ό- 
ρισμένως ΰά είσαστε δημοσιογρά
φος. Μεγάλη η περιέργειά σας Δέν 
έχω νά σάς άνακοινώοω τίποτα Κά 
νετε τή δουλειά σας καί καλημέρο 
σας I

Μ
Βιολιστή-; αύτός, ήθελε δλα τά 

έγχομδα όργανα νά εΐνε δπως λέ 
με, κουρδισμένα οτό καντίνι. Μι* 
φορά, κουρδισμένα άπό τόν ιδιο 
δέν έπέτοεπε άπάνω στή οκηνή 
οί μουσικοί νό μεταχειρισθοΰν τά 
δοζάρια τους πού προκαλοΰν έκει- 
νη τή χασμωδία, πού τόσο άρεσΐ 
σάν μουσικό κομμάτι — δπως λέγε 
ται -  οέ κάποιο σουλτάνο. Τήν Α
κρίβεια τής ένάρζεως δοκιμών καί 
έκτελέσεως τήν κατοχύιρωνε σα 
κέτ·θερος, μέ προστίματα, πού ά- 
μείλικτα πλήρωνε ό καθένας κα-ά 
τή προσωπική του άζία.

—"Αχ, μοΰ έλεγε άνα στενάζον
τας συχνά, τό τί μού στοιχίζουν 
αύτές οί συναυλίες. ’Ανατριχιάζω 
σάν τό σκεφτώ. Νά εϊσαστε βέβαι
οι πώς άν δέν είχα τήν κληρονο
μιά τής γυναίκας μου γιά προίκα, 
άπό τά κέρδη τής όδοντόπαοτας

λάκης πάλι γνωστοί εΐνε1 γιά τόν κ. σω κάτι τι πού δ έ ν  υπήρχε ώς τώ- 
Πονηρίδη τά «Παρασκήνια» δέν ίηιχε 
άλλοτε νά μιλήσουν πλατύτερα καί 
χρωστάνε στούς άναγνώστες τους 
νά τούς τόν παρουσιάσουν. Ό κ. Μά
χωφ, πρωτόφερτος στόν τόπο μας, δέ 
μδς εΐνε φυσ κά γνωστός καί ό ξένιος 
Δ'ας τό διατάζει νά τόν καλωσορί
σουμε.

—Τί θά γίνρ, κ. Μουζενίδη, γι’ αύ
τούς τούς δύο συνεργάτες σας ; Θά 
μποροΰσα νά άηοχτήσω τήν εύχάριστη 
ση νά μιλήσω τώρα μαζί τους ;

Δίπλα άκουγόντουσαν ήχοι πιάνου 
καί ρυθϋοι' άνοίγει τήν πόρτα ό κ.
Μουζενίδης καί σέ λίγο μοΰ χαρίζει 
τήν ώραίαν έκπληξη:

—Ό κ. Σάσα Μάχωφ.
Εΐνε νέος' μέ ώραία έμφάνιση καί 

μέ πολιτισμένη φυσ ογνωμία' μοΰ τεί
νει τό χέρι, ένώ ό κ. Μουζενίδης έζη- 
γεί ποιός είμαι καί τί θέλω.

Παρατηρώ μέ προσοχή τό νεαρό κύ
ριο μέ τό κοστοΰμι τής πρόβας. Γιά 
πρώτη μου φορά βλέπω Τσέχο καί μά 
λίστα βέρο Τσέχο, πού γεννήθηκε 
στήν Πράγα καί πού ήταν χορογράφος 
καί πρώτος χορευτής τής Κρατικής ” 0 
πέρας* στήν Εύρώπη εΐνε πολύ γνω
στός' σπούδασε τό χορό στό Παρίσι 
καί ύστερα οτήν Πράγα έγινε ένας ά
πό τούς Ιδρυτές τοΰ πρωτοπορειακοΰ 
θεάτρου, πού άπό αύτό πέρασαν όλες 
οί καινούργεις μορφές τοϋ εύρωπαϊ- 
κοΰ θεάτρου* έκανε χορογραφία καί 
στό Κρατικό Δραματικό θέατρο καί τόν 
καλέοανε οέ πολλές εύρωπαϊκές πρω
τεύουσες γιά δουλειές θεατρικές - χο
ρευτικές. Στήν Πράγα είχε δ κή του 
άνώτερη ’Ακαδημία χοροΰ. "Εχει όργα- 
νώοει διάφορα χορευτικά σύνολα καί 
έν’ άπό αύτά έμφανίοθηκε στήν έκθεση 
τΛς Νέας Ύόρκης καί τώρα συνεχίζει 
έκεΐ τήν περιοδεία του.

Τόν κ. Μάχωφ τόν έκάλεσε τό Βα
σιλικό θέατρο γιά νά όργανώοει τό 
μπαλλέτο του.
τεϊ{>άόι« καΓ'γραφέι ~ττς χεζέίςΝω’Β'ίί; 
πνεύματα' λέει χαριτωμένα καί καθα 
ρά δυό-τρείς λέξεις.

Ό κ. Μουζενίδης μέ άπρόσκοπτη εύ

'C κ. Σάσα Μάχωφ

ρα έδώ, στή χώ:α σαο, πού τόσα 
τής χρωστάει τό παγκόσμιο θέα
τρο' αισθάνομαι τόν έαυτό μου εύ
τυχή πού είμαι στήν 'Ελλάδα κΓ 
αύτό τό χρ·εωστώ στόν κ. Κ. Μπα- 
στιά, πού γιά τή διορατικοτητά του 
καί γιά τή δραστηριότητά του μπο- 
>-ώ άπό τίς πρώτες μου μέρες νά 
έκφρασθώ μέ θαυμασμό. Τό μεγα- 
λύτετ-ό μου ένδιαφέρον περιστρέ
φεται γύρω άπό τούς λαϊκούς χο 
ρούς καί άτχισα ήδη νά τούς μελε 
τώ γιά νά μπορέσω νά βρώ τή βά 
σπ πού σ' αύτήν νά μπορρ νά στη- 
ριχθρ ένα γνήσιο έλληνικό μπαλ
λέτο. Σ' δποια χώρα κΓ άν βρέθη
κα, τή λαϊκή τέχνη τού λαοΰ έκεί 
νου μελέτησα' γιατί έκεί ύπά'χουν 
οΐ πηγές τής πραγματικής έντεχνης 
δημιουργίας.

—Μ* ένθουσιάζει, καινούργιε μας φι- 
.e-ye. A  ArxewlM .one* Θ«Η o u v o v -eou), που έργάζονται μέ αυτη την κα- 

τύθυνση. θά σάς βοηθήσουν πρόθυμα
Ό κ. Μουζενίδης έξηγεί πώς ύπάρ 

χει έδώ καί θεατρικό μουσείο πού έ

χει άποθησαυρίσει άξιόλογα στοιχεία 
τής λαϊκής θεατρ,κής τέχνης. Ό κ. Μα 
χωφ τό μαθαίνει μ’ εύχαρίστηση καί ο 
σκηνοθέτης βεβαιώνε, πώς θά τόν φέ
ρει ώς τό θεατρικό Μουσείο. Εννοείται 
πώς θά τόν ύποδεχθώ μέ πάρα πολλή 
θερμότητα καί μέ καμάρι θά τοΰ δεί
ξω τήν ευαισθησία τοΰ λαοΰ μας κα’ι 
πώς έργάσθηκαν οί καλλιτέχνες μας 
μέ τά μοτίβα τά λαϊκά στό θέατρο.

—Δέν παραγνωρίζω, συνεχίζει ό 
κ. Μάχωφ, τίς δυσκολίες” ή έργασία 
γίνεται μέ στοιχεία σχεδόν άρχά- 
.-•ια- δμως προσπάθησα μέ δλη μου 
τήν καρδιά, έκλέγοντας τά καλύ
τερα νά προσφέρω δ,τι θά ήτανε 
δυνατό. Εύτυχώς μέ βοηθάει μιά 
πολύ εύγενική συνάδελφός μου, ή 
δίς Λ. Σακελλαρίου καί στίς ποόβες 
καί στή γλώσσα. Προσπαθώ νά δώ
σω τό πνεΰμα τοΰ χοροΰ πού εΐνε 
ή γνωστή λατρεία στήν κίνηση τοΰ 
κορμιού.

—Πώς θά έμφανισθήτε στά «Δημιουρ 
γηθέντα συμφέροντα» ;

—Θά έμφανισθώ ώς ’Αρλεκίνος, 
πού εΐνε Λ κλασσική μορφή, δπως 
ζέρετε, άπό τίς κοπέλλες πού εΐνε 

I ερωτευμένες μαζί του καί πού τόν 
I κυνηγά ή αίωνία ζηλιά?α.
( —Σάς εύχομαι τό «καλώς όρίσατε» 
ί στόν τόπο μας, πού «εΐνε γεννημένος 
γ ά τό θέατρο», καθώς είπε ένας πνευ 
ματικός μας ήγέτης παλαιός, καί μα
κάρι ή έπιτυχία νά σάς άκολουθεΐ 
πάντα.

—’Ελπίζω δτι στήν πρώτη μου έμ
φάνιση θά παρουσιάσω κάτι άπό τίς 
τάσεις μου.

Μέ προσκαλεΐ νά δώ τίς πρόβες τοΰ 
μπαλλέτου. Τόν βεβαιώνω πώς αύτό 
θά εΐνε χαρά μου, τόν εύχαριστώ γιά 
τήν πρόσκλησή του καί μέ ρυθμικό βή
μα, ξαναμπαίνει στήν αίθουσα τής πρό 
θας.

'Ομολογώ πώς οί πρόβες τοΰ χοροΰ 
στό θέατρό μας δέν μοΰ εΐνε άγνω
στες' έχω παρακολουθήσει τήν πληθύν 
έκείνη τών αύτοδίδακτων χορογράφων 
καί τών χορευτών, ξέρω τούς κόπους 
τους, ξέρω άκόμη τί θαυμάσιο γεγο
νός εΐνε τό νά δή κανείς χορό σωστό 
καί έγκάρδια ποθώ αύτή τή στιγμή, 
πού ξαναρχίζει ή ήρεμη πρόβα, νά ξε 
χυθρ άπό έδώ ένα φώς πού νά γεμίση 
καί τό έλαφρό μας θέατρο, χαρά καί
ul’ «ΰτΑ κ-ηΐ νιΑ r / u j i s Α*·λ.
γράφους ό κ. Μάχωφ, που νά εΐνε τό
σο έπιστήμονες στή δουλειά τους, που 
νά διδάσκουν μέ τό χαμόγελο κα\ μέ 
τήν άγάπη.

Όμιλεϊ ό κ. Π ο ν η ρ ίδ η ς

κολοκενενσ νά πιστεύρ, κι’ άς ιής 
έπ Tponf ή πεπαυτολογία αύτή. ή- 
~αν πάντοτε θερμός συνήγορος κά 
θε καινούργιας καλλιτεχνικής έκ 
δηλώοεως ιοϋ τόπου μος. Μέ -ίς μι 
κρές του δυνάμεις ό ύποφσ'νό^ε- 
νος όσες φορές τού δόθηκε ή ευ
καιρία νά γράψη γιά ένα νέο μου
σικό ταλέντο, δέ παρέλειψε νά τό 
κάνη ι,.ε τή μεγαλύτερη xac-a *<Γ 
ει'χαρίο-ησι βρίσκοντας πάντα ν'ό 
τό ο κ ο γ Ο ούτό πρόθυμη τή φίΝοζϊ- 
ν !α τών άγ<·-πητών «Παρασκηνίω /·>. 
"Αλλο τώρα τό ζήτημα άν τέτοιες 
εύχάριστες ευκαιρίες δέ παρουσι
άζονται συχνά, καί γιά τό ζή -π ̂ α 
αύτό σίγουρα θά πρέπει ν ' ά;:χ·> 
ληθώ σ' ft V\o σημείωμα, γιατί άν έ- 
πεκταθώ θά ζεφύγω άπό τό οκοπο 
τοΰ σημερινού μου σημειώματος, 
πού εΐνε άφιερωμένο οέ δυό καλ 
λιτέχνες άπό τά πιό ένδιαφέροντα 
ταλέντα τής νεώτερης μουσικής 
μας γενηάς, καί πού άποτελεΐ έκ- 
πλήρωσι μιάς ζωηρής καί παληάς 
μου έπιθυμιας : τόν κ. Λεων. Ζώ- 
ρα καί τόν Κύπριο συνθέτη κ. Σόλ. 
Μιχαηλίδη.

Μένω άκόμα μέ ζωηρή τήν έντύ
πωσι πού -Γ άφησε ή πρώτη γνωρι
μία μέ τόν κ Ζώρα ώς διευθυντοΰ 
ότχήστρας. Θυμάμαι καλά, έδώ καί 
μερικά χρόνια, τίς έπιφυλάζεις κο1 
τούς δισταγμούς πού είχα πρίν άπό 
τή παράστασι τοΰ «Δαχτυλιδιοΰ τής 
μάννας» τοΰ κ. Καλομοίρη, πού έ- 
ποόκειτο νά διευθύνρ ό κ. Ζώρπς 
ΚΓ οί έπιφυλάζεις αύτές ήταν ά
πόλυτα δικαιολογημένες, άφοΰ άφο 
ιροΰσαν ένα νέο μαέστρο, χωρίς 
άκόμα τή στοιχειώδη πείρα, πού 
άναλάμβανε μέ τή διεύθυνσι μιάς 
τόσο δύσκολης παρτισιόν δλο τό 
βάρος τής εύθύνης όρχήστρας, ή- 
θοποιών καί χοροΰ. Καί τά κατάφε 
ρε τόσο καλά τή βιαδυά έκείνη ό 
κ. Ζήρας, ώστε φεύγοντας άπό τά 
'Ολύμπια, όχι μόνο είχαν διαλυθή 
μέοα μου οί δισταγμοί γιά τό τόλ
μημα αύτό τοΰ νεαροΰ μαέστρου, 
άλλά είχα κΓ δλας σχηματίσει τήν 
πεποίθησι πώς ό κ. Ζώρας συγκέν
τρωνε πολλές Ικανότητες πού σί
γουρα θά τόν άναδείκνυαν μέ τή 
μελέτη ένα λαμπρό διευθυντή όρ- 
χήστρας. (Γ ή πεποίθησί μου αύτή 
ένισχύετο κάθε φορά πού μοΰ έδί- 
δετο ή εύκαιρία νά έκτιμήοω τά 
προσόντα :οΰ νέου μαέστρου, τήν 
άναπτυγμένη δηλαδή καλλιτεχνική 
του διαίσθπσι, τό γούστο καί τό κυ- 
ριώτερο τήν άκειβή άντίληφι τοΰ 
ρυθμοΰ. Εύτυχώς ό κ. Ζώρας σπού
δαζε έδώ κΓ ένα χρόνο στό Βερο
λίνο, οτήν άνώτατη κρατική μουσι
κή ’Ακαδημία, πού εΐνε Ισότιμη μέ 
τό Πανεπιστήμιο, κΓ δπως μαθαίνω 
οί κρίσεις τών δασκάλων του εΐνε 
φιβάλλω δέ πώς γυρίζοντας στή πα 
τρίδα του ϋστερα άπό τή συαπλή 
ρωσι τών σπουδών του, θά έζυπη- 
ρετήσει τή τέχνη, δταν οί καλλιτε 
χνικές άνάγκες τοΰ τόπου μας τόν 
καλέσουν ιωρα μέ τήν Ιδρυσι τής

Όπου ξεπροβάλλει καί μιά γνώριμη 
μορφή μέ χαρακτήρα εύγενικό καί πο- 
λιτιομένο. Έξόχως εύχαριοτημένος χαι 
ρετώ τό μουσουργό κ. Πονηρ δη, πού ή 
συνεργασία του μέ τήν κ. 'Ανδρεάδη 
μάς άφησε τόσο πολύ ώραίες άναμνή- 
σεις. Ό έξαίρετος συμφωνικός συνθέ 
της μδς παρουσιάζει τή δεύτερη θεα
τρική του έργασία.

"Εχει γράψει τή μουσική τοΰ έργου 
(εισαγωγή, μπαλλέτα χορούς κλπ.) 
καί ή μουσική αύτή δέν εΐνε καί λίγη.

—Μήν άργε·τε, μαέστρο μου περιμέ
νω δυό-τρία σύντομα λόγια γ α τή μου 
σική σας.

-Εύχαρίστως' τό είδος τοΰ έρ
γου, πού είνε ή τραγική φάρσα, πα 
ρουσιάζει δλες τίς άηοχ,ρώσεις τών 
άνθρωπίνων συναισθημζ <-ων* κι' αύ
τό γιά τό μουσικό εΐνε άρκετά δύ
σκολο, γιατί πρέπει νά περάσρ γρή 
γορα άπό τή μιά κατάσταση στήν 
άλλη' γι’ αύτό προσπάθησα νά δώ
σω μέ άπλές καί σύντομες γραμ

Ό  μουσουργός κ. Πονηρίόης

μές τήν ψυχολογικήν ύφή τού έρ
γου καί τώρα πού δημιουργείται 
απαλλέτο στό Βασιλικό θέατρο, ά

φοΰ μοΰ έδωσε αύτή τήν τιμητική 
εύκαιρία ό κ. Μπαστιας έγραψα ένα 
μικρό μπαλλέτο, πού έκφράζει αύ
τές τίς διακυμάνσεις. Στή φάι'σα ύ 
πάρχουν δλα τά συναισθήματα* καί 
πρέπει κανείς νά ζυγίσρ δλες τίς 
άναλογίες καί νά φτάσρ σέ μιά πο 
ητική έκφραση τοΰ συνόλου. Στό 
δραματικό θέατρο βεβαίως τά μέ
σα εΐνε περιωρισμένα καί πρέπει 
ν ’ άτκεσθοΰμε σέ μικρή όρχή- 
στρα* οί δυσκολίες λοιπόν αύ ξαί
νουν, άλλά καί γι’ αύτό τό μουσικό 
σύνολο, δταν πραγματοποιπθρ, εΐ
νε κάτι τι ώραΐο καί όλοκληρώνε- 
ται ή σημασία τοΰ έργου καλύτερα 
καί γίνεται άρτια.

Ή  τόση λοιπόν δουλειά καί τόση 
δραστηριότητα πού έχουνε ξοδευθρ 
γιά τήν προσεχή πρώτη τοΰ Βασιλικοΰ, 
είνε βεβαιότατα μιά έγγύηση σημαντι 
κής έπιτυχίας. Ή  Κριτική καί τό Κοινό 
έχουν ιό λόγο.

ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ
ΐΙΙΙΙΙΙΙΙ·»»·ΪΤΐ

Ή κ.Ντισάν καΐ η Κωμεντί Φρανσαίζ
(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) Τά ζητήματα αύτά, ρυδμίζονται I σάν, ή όποία μειδιά. (Ή  καλλιτέ-

σχολιάστρια τού έργου καί διβγρά- Καλλιτεχνικής ’Επιτροπή \ χνις εΐνε σύζυγοζ
φβς τοΰ Μολιέρου καί τέλβς διά 
τών διαλέξεων πού άφιέρωσεν είς 
τόν ,τβιητήν.

Δι’ έφέτος, ηροεδλέποντο δύβ «έ
ξοδοι» καλλιτεχνών έκ της «έται- 
ρείας» τής Κωμεντί Φρανσαίζ: Ή 
άπομάκρυνσις τβΰ πρύτανεως κ. 
Μπρυνώ κατά δεύτερον δέ λβγβν, 
fl άπομάκρυνσις τής κ. Ντυσάν.

τοΰ «Docteur Piere» δηλαδή τού 
πεθεροΰ μου, άλλοίμονο στή 
συμφωνική αουσική μας τέχνη έόώ 
μέσα. Θά είχε πρό πολλοΰ χιρεωκο 
πήσει.

(Β\έπετε πώς ή μουσική δέν έ
θρεψε ποτέ τούς Ιεροφάντες της, 
δπως θάπρεπε. "Απειρα τά θύμα
τά της. 'E ktoc άν βρεθρ κρατικό ή 
δημόσιο Taufio πού νά τούς διατρε 
φει).

Έλευθεοόφρονας, δέν τοΰ άρε
σε ή μισθοδοτούμενη ζωή καί τό 
ζαχαροκάλαμο τοΰ «μήνας μπαίνει, 
μήνας βγαίνει». 'Επιθυμούσε τόν ά 
γώνα, τή συγκίνησι καί τήν άτόφια 
του έπιβλητικότητα χωρίς έποπτεί 
ες καί κυρώσεις. Ήταν ό ηραγμα 
τικός «πάτρονας» τής κυψέλης του. 
Αύτός ύπήρζε ό Κάρολος Λαμουοέ 
στή ζωή. <αί ιό έργο του μένει γνω 
στό καί μετά τό θάνατό του σ' ό
λους Τούς μουσικούς κύκλους, μέ 
τό δνομα «Κονσέρ Λαμουρέ».
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή συνέχεισ

τού Τεάτρ Φρανσαί, τήν όποιχν α
παρτίζουν έταϊροι τοΰ Οϊκου τβΰ 
Μβλιέρου, μέ Πρόεδρβν τόν Γενι
κόν Διευδυντήν τβΰ δεάτρβυ αϋτβΰ, 
κ. Έντουάρ Μιτβυρντέ,

Οί «έτχ'ΐρβι» τβύς όποιους άφβροϋν 
αί άπβφάσεις τής Έπιτρβπής παρί- 
στανται πάντβτε κατά τάς συνε
δριάσεις της.

Έννβεϊται, δτι ή περίπτωσις τβΰ 
κάδε ήδβπβιβΰ, έχει πρβηγβυμένως 
έξετασδή ιδιαιτέρως ύπό τβΰ κ. 
Μπουρντέ, μέ ένα έκαστον έκ τών 
μελών τής Καλλιτεχνικής Έπιτρβ
πής.

Ά λ λ ’ &ς έλβωμεν εις τήν τελευ- 
ταίαν έπίσημβν συνεδρίαοίν της. 
C  Πρβεδρβς τή; Έπιτρβπής καί 
Γενικός Διευβυντής τής Κωαεντί 
Φρανσαίζ κ. Μπουρντέ, έλαδε τόν 
λόγβν :

— Πρβτβΰ είσέλδω είς τό 8έμα 
τής ήμέρας, κρίνω καλόν νά σάς εϊ- 
πω, ότι έλαδα γνώσιν τβΰ έξής : 
Προετοιμάζεται μία δημοσιβγρακρι· 
κή έπίδεσις είς άπάντησιν τών άπβ- 
φάσεων τάς όπβίας δά λάδωμεν σή- 
μερβν. Περιττόν νά ^ιπενδυμίσω, ό
τι δέν είμαι έξ έκείνων πβύ ύπβ- 
κύπτβυν είς τήν δίαν. Σάς «αλώ 
λβιπβν, νά λάδωμεν τάς άπβφάσεις 
μας έχοντες ύπ’ βψιν τβ συμφέρον 
τής Κωμεντί Φρανσαίζ καί μβνβν!

Τά δλέμματα όλων στρέφονται 
πρός τήν πχρευιρισκβιιένην κ. Ντυ-

διαπρεπβΰς καί 
πανισχύρβυ Παρισινού δημβσιβγρά- 
φβυ.) 'Όλοι περιμενβυν κάπβια ά- 
πάντησι τής κ. Ντυσαν, είς τόν ύ- 
παινιγμόν τβύ κ. Μπουρντέ, περι 
έτβιμαζβμένης έπιδέσεως τβύ Τύ- 
πβυ. Ά λ λ ’ ή κ. Ντυσάν σιωπά. Τό
τε ή Έπιτρβπή, έξετάζει μίαν πρός 
μίαν τάς περιπτώσεις τών £.5ϋΐε- 
ταίρ. ’Έ τη ύπηρεσίας, άριδμβν πα
ραστάσεων κατά τήν τελευταιαν 
σαιζόν, άξίαν έρμηνειών και σκη- 
νβδεσιών τάς όπβίας έκαμε ό κάβε 
ήδβπβιός κλπ. κλπ.

Ό τα ν έρχεται ή σειρά τής κ. 
Ντυσάν, (κατά τόν κανβνισμόν, ό 
όπβΐβς έπιδάλλει νά μή παρευρί- 
σκεται ό ήδβπβιός τήν ώραν τής ψη 
φβφβρίας τής άπβφασιστικής 5ιατήν 
τύχην τβυ), ή καλλιτέχνις έξέρχε- 
ται τής αίδβύσης,

Ό  Πρύτανις τών Ζβσιεταίρ κ. 
Μπρυνβ, κηρύσσεται ύπέρ τής πα
ραμονής τής κ. Ντυσάν είς τήν 
Κωμεντί Φρανσαίζ. Ό  κ. Μπρυνό 
άν καί πβλύ γερβντότερος, έμπήκε 
στόν Οίκο τοΰ Μβλιέρβυ τό αύτό 
έτβς μέ τήν κ. Ντυσάν, ένώ έξ άλ- 
λβυ, βί δύβ καλλιτέχναι είνε καί 
συγκαδηγητα/ί είς τήν Δραματικήν 
Σχβλήν τβΰ Κβνοερδατβυάρ. Ό  κ. 
Μπρυνβ έκτιμά καί δαυμάζει δαδύ- 
τατα τήν συνάδελφόν τβυ, ώς καλ- 
λιτέχνιδα καί ώς χαρακτήρα. (Ή  
κ. Ντυσάν, δά άνταπβδώση τά ίσα 
είς τόν κ. Μπρυνό σέ λίγβ, βτ»ν,

λυρικής μας σκηνής, μέ πολύ εύ- 
συνειδησία δπως άλλως τε θά τό 
έπιβάλουν τό ταλέντο του κΓ ή πεί 
ρα πού θάχη έν τψ μεταζύ άποκτή 
σει.

Ός συνθέτης δ κ. Ζώρας ?ίέν έ
χει ώς σήμερα παρουσιάσει μεγά
λη έργασία. Άπό τίς έλάχιστες δ
μως συνθέσεις πού ζέρω έγώ τού
λάχιστον — τραγούδια, σουίτα πιά 
νου — δέ μπορώ νά κρίνω τί μπο
ρεί νά προοφέρη τό ταλέντο του 
στή καλλιτεχνική αύτή έκδήλωσ., 
άφοΰ οΐ συνθέσεις αύτές άντιπρο- 
σωπεύουν ιή νεανική έργασία τοΰ 
κ. Ζώρα. Ός τόσο καί στά μικρά 
αύτά έργα μπορεί νά διακρίνη ό 
καλής πάντα πίστεως άκΓτοατής τή 
δυνατή πάλη πού βρίσκεται ή «έν 
τφ γίγνεσθαι προσωπικότης» τοΰ νέ  
ου συνθέτη γιά νά ζεφύγρ άπό τή 
καταθλιπτική έπήρρεια τοΰ δασκά
λου του, τοΰ κ. Καλομοίρη. Εΐνε <Γ 
αύτό κάτι, πού πρέπει νά σημειω- 
θρ πρός τιμήν τοΰ κ. Ζώρα.

Ό κ. Σόλ. Μιχαηλίδης μάς εΐνε 
γνωστός άπό δυό-τρείς έκτελέσεις 
έργων του γιά όρχήστρα — Βυζαν
τινά σκίτσα. Κυπριακός γάμος — 
στό ραδιοφωνικό σταθμό, πού φανε 
ρώνουν ένα μουσικό εύαίσθητο, μέ 
πρωτοτυπία καί μέ γερές τεχνικές 
γνώσεις, καί μιά ένδιαφέρουσα με
λέτη του νιά τή σύγχρονη άγγλι- 
κή μουσική, μέ τήν όποία άσχολή- 
θηκε πρό μηνών ή στήλη αύτή. Τ έ
λειωσε τίς σπουδές του — σύνθεσι 
καί παιδαγωγική — στό Παρίσι καί 
μένει άπό πολλά χρόνια στή Λεμε
σό, δπου δπως μαθαίνω έχει άνα- 
πτύζει μιά άσυνήθιστη γιά τήν ήλι- 
κία του καλλιτεχνική δράσι. "Ετσι, 
έκτός άπό τό Όδείο Λεμεσοΰ, Ιδρυ 
σε καί τό σύλλογο συναυλιών, πού 
έδωσε πολλές συναυλίες όιοχή- 
στρας καί χορωδίας ύπό τή διεύ
θυνσή του. Αλλά ά κ. Μιχαηλίδης, 
πού έχει νά παρουσιάσρ κΓ ώς συν 
θέτης άζιόλογη έργασία -  έργα 
γιά πιάνο, μελωδίες, τρίο, κουαρ
τέττο — έχει ύπό έκτύπωσι ένα ση
μαντικό βιβλίο μέ τίτλο «Ή άρμονία 
τής σύγχρονης μουσικής» στό δ 
ποιο γίνεται πλήρης έπισττνμονική 
έζέτασι τής άρ·μονικής τέχνης τών 
συγχρόνων συνθετών μέ πολλά πα
ραδείγματα άπό τά άντιπροσωπευτι 
κώτερα έργα τών σχολών. Γιά τό βι 
βλίο αύτό, πού δπως φαντάζοιαπι 
θ’ άποτελρ πολύτιμη συμβολή στή 
κατανόησι* τής σύγχρονης τέχνης, 
θά μοΰ δοθή ή εύκαιρία ν ’ άσχο- 
ληθώ άναλυτικά δταν θά έκδοθή 
Παρ’ δλη δμως αύτή τήν έργασία 
ό κ. Μιχαηλίδης έζακολουθεί νά εΐ
ν ε  ό σεμνός καί μετριόφρων καλλι 
τέχνης, δπως είχα πέρσυ τήν εύχα- 
ρίστησι νά τόν γνωρίσω, άρετές πού 
τόν έζυψώνουν άκόμα περισσότερο
συναντάει κονείς τόσο εύκολα σή 
μερα σέ πολλούς άλλους νέους 
καλλιτέχνες, πού άσφαλώς δέν έ 
χουν τή μόοψωσι καί τό ταλέντο 
τοϋ κ. Μιχαηλίδη.

Θ. Δ. ΚΑΡΥΟΤΑΚΗΣ

Σελιμέν
(Συνέχεια άπά τή 3η σελίδα)

παράπονά του, κάποια έρωτική ά
δυναμία. Αύτόν λοιπόν προσπαθεί 
νά κρατήοη.

'Εκείνο πού ένδιαφέιρει γιά τήν 
έρμηνία τού ρόλου, είναι ό τρό
πος πού μ’ αύτόν ή Σελιμέν θά 
καταφέρη νά προκαλέση, μέ τήν 
μετριοφροσήνη τής όμολογίας της, 
μιάν άρχή άμφιβολίας πρός Λφέ
λος τής άΦωότητάς της... "Εκανε, 
τήν όμολογκχ της μέ τά μάτια χα
μηλωμένα, μέ τό βλέμμα άλλοΰ, 
κοιτάζοντας άόριστα μπροστά Της, 
σά νά βλέπη τό έχθρικό πρόσωπο 
τής μοίρας πού τήν συντρίβει. ΚΓ 
έπειτα, τό ώμορφο καί πολύζερο 
μάτι, σηκώνεται άγνότατο πρός 
τόν "Αλκηστι... γιά νά τοΰ πή, πώς 
άναγνωρίζει τό σφάλμα της, «κΓ 
άς τήν μησήση άν αύτό τόν κύχα- 
ριστεί». ΚΓ είναι τέτιος ό άναστε- 
ναγμός πού έπακολουθεΐ τά τε
λευταία λόγια, ώστε ό "Αλκηστις, 
γιά μιά φορά άκόμα ύποκύπτει.

# *
Είναι ύπερβολικά νέα  ή Σελι

μέν, γι’ αύτό, κΓ ένα λεπτό άργό
τερα καταστρέφει τήν νίκη ττ.ς. 
Γ ιατί άλήθεια νά μήν σκεφθή νά 
ύποκριθή, νά κάνη πώς δέχεται

ή ’Επιτροπή έξετάση τήν καλλιτε
χνικήν περίπτωσιν τβΰ Πρυτά- 
νεως).

Τώρα, τόν λόγον έχει ό ύποπρύ- 
τανις τών ΣβαιεταΙρ, ό όπβΐβς, κη
ρύσσεται έπίσης ύπέρ τής παιαμβ- 
νής τής κ. Ντυσάν εις τήν Κωαεν- 
τί Φρανσαίζ. Τής Ιδίας γνώμης εί
νε καί ό Σβσιεταίρ κ. Ντενί ντ’ 
Ίνές.

Διαφωνοΰν δμως τρεις άλλβι συ- 
νάδελφβίτων : Οί κ.κ. Ίβνέλ.Λεν- 
τβύ καί Ντύξ καδώς καί ό Ποόεδρβς 
τής Καλλιτεχνικής Έπιτρβπής Γε
νικός Διευδυντής τής Κωμεντί 
Φρανσαίζ κ. Μπουρντέ, πβύ είνε 
μέγας νεωτεριστής. "Ετσι διά μίαν 
ψπφβν, ή κ. Ντυσάν, έπαυσε τόσβ 
νωρίς νά άνήκη στόν Οίκβ τβΰ Μβ
λιέρβυ, αύτή πβύ ύπηρέτησε τόν 
ποιητήν, καλλίτερα άπό βίανδήπβ- 
τε άλλη έκ τών σημερινών έρμη- 
νευτριών τβυ, έξαιρουμένης της κ. 
Σεοίλ Σορέλ, ή όπβία, παρά τήν 
ήλικίαν της. έξακβλβυδεΐ νά εΐνε 
ή άρίστη έρμηνεύτρια τβΰ οόλβυ 
τής Σελιμέν έξ βλων τών Γαλλι- 
δων ήδβπβιών πβύ παίζβυν τόνκΜι- 
σάνδρωπο» τβΰ Μβλιέρβυ. (Σβρέλ, 
Μαρί Μπέλ, Μπέρτ Σερνύ, Μαν- 
τλέν Σβρεά, Ά λίς  Κβσεά κ. £.)

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚ0Σ

δήθεν τό σχέδιο τής έζορίας πού 
τής προτείνει ό "Αλκηστις, καί νά 
προσπαθήση άργότερα νά τοΰ άλ- 
λάζη γνώμη: Μά γιατί είναι ένα 
παιδί χαϊδεμένο κΓ εύτυχισμένο, 
πού τίποτε δέν τής άντιοτάθηκε 
ποτέ, καί πού δέν τής χρειάστηκε 
ποτέ νά παλαίψρ μέ μιάν άντρική 
θέληση.

Πάνω στήν άρνηση αύτή, ή Σε
λιμέν «έζαφανίζεται», είναι ή μό
νη λέζη πού ταιριάζει. Ή έζοδος 
αύτή καί μόνη, θά ήταν άρκετή 
ν ’ άπελπίση μιά πρωτόπειρη ήθο- 
ποιό.

Ή Δίς Μάρς, παρέτεινε μιά πο
λύ βαθειά ύπόκλιοη, πού τήν τε
λείωνε μ’ ένα άπότομο κλείσιμο 
τής βεντάλιας, πού έμεινε διάση
μο. ’Αλλά, ύποκλίσεις καί βεντά
λιες, έγιναν πλέον άρχαίκα καί 
μυστηριώδη πράγματα πού τά χει
ρίζεται πολύ δυσκολότερα άπό τό 
βολάν ένός αύτοκινήτου κούρσας, 
ή άθλητική νέα τής έποχής μας.

Πρέπει νά θαυμάσρ κανείς τήν 
έφευρετικότητα τών μεγάλων αύ
τών καλλιτέχνιδων, πού έδημιούρ- 
γησαν τήν έζοδο τής Σελιμέν, ’Ε
νώ ό Μολιέρος μάς άφησε στήν 
άβεβαιότητα: γιά τήν έζοδο αύτή.

"Εχουμε τήν έντύπωσι πώς ή 
Σελιμέν παύει νά ύπάρχη άπό τήν 
στιγμή άκριβώς πού ό "Αλκηστις 
τής λέει δτι τήν έγκαταλείπει. ’Ε
πιθυμούμε νά τήν δοΰμε έκείνη 
τήν στιγμή νά χάνεται οάν τήν 
πρωϊνή όμίχλη.

Δέν θά μάθουμε ποτέ τό μυστι
κό τής Σελιμέν, γιατί ό Μολιέρος 
ό ίδιος δέν γνώρισε ποτέ τό μυ
στικό τής Άρμάνδης, καί δέν ήταν 
δυνατόν νά τό γνωρίση. "Οταν 
τήν ύποπτευόταν, ήταν ψύχρ-αιμη 
χωρίς άλλο, έκτός άν ύπέκυπτε 
σέ ζηλιάρικη φαντασία. "Οταν τήν 
συγχωρούσε,ήταν φρόνησις ίσως.,, 
έκτός άν τό έκανε άπό άζιο3ρή- 
νητη άδυναμία...

Τήν έγνώρισε παιδί, τήν άνέθρε 
ψε καί τήν έμόρφωσε, έζησαν καί 
δούλέψαν μαζύ, έχώρισοτν καί έσ
μιξαν πάλι, τοΰ έδωσε πολλά παι
διά. κΓ έκεϊνος δέν άγκάλιαοε άλ 
λο άπό τά άντιφατικά φαντάσυατο 
πού έπλοτθε γι’ αύτήν καί που έ- 
νεργοΰσαν άπό τήν καρδιά του 
στό πνεΰμα του.

Τί έλειψε λοιπόν, στόν μενάλο 
αύτόν παρατηρητή γιά νά γνωρίσρ 
τήν άδύνατη γυναίκα: Άλλοίϋονο, 
τοΰ έλειψε ή στοργή.

Μετ. Δίδος ΜΙΝΑΣ Π. ΣΗΜΗΡΙ0ΤΗ
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Η Χ ΙΛ Ν Τ Ε  ΒΑ·Ι ΣΝΚΡ  
Γιά πολλά χρόνια άνήκε στό σβδα,ρό θέατρβ. Ά πβ την πατρίδα 
της, μιά πόλη τής Βορείου Γερμανία.;, βπβυ έπαιζε μικρού; ρό
λου; σέ κάποιο Ιδιωτικό θέατρο, ήρθε οτό Βερολίνο, οπου δέν 
άργησε νά γίνη ένα άπό τά καλύτερα μέλη τοΰ Κρατικού θεά
τρου. Πρώτη φορά έμφανίστηκε μαζύ μέ τό Γιάννιγκ; στή ται
νία «Τραούμουλου;». Ά π ό τότε έδάδισε άπό έπιτυχία σέ έπιτυ
χία. Τό τελευταίο τη; «ρίλμ είνε τό «Χρυσή Μάσκα» πβύ θά παι- 

χθή τό\; χειμώνα καί στήν Αθήνα

Κινηματογραφικά νέα
Οί γνωστοί άρχιτέκτβνε; Τσάν- 

Τερ καί Μάχου; τβΰ Βερβλίνου 
ήρχιοαν τί; έργασία; των τό μεγά 
λο στούντιο τή; Τόμπι;, στό Γιο- 
χάννισταλ, γιά τό φίλμ «Τό άστέ- 
:·ρι τβΰ Ρίο». Πρωταγωνιστεί ή Λά 
Γιάννα, ή χορεύτρια μέ τό ωραιό
τερο σώμα τβΰ κόσμβυ.

Ο®
Ό  Πέτερ Κρώϋντερ, ό συνθέτη; 

τη; «Μαζούρκα;» καί τβΰ «Τάνγκβ 
Κοτβΰρνο» άνέλαδε νά γράψη τή 
μβυσική τή; ταινία; «Κινδυνεύει 
τβ ταξείδι τβΰ μέλιτβ;», πού γυρί
ζει ό Πάβυλ Χάϊντεμαν γιά πρώτη 
φορά σάν σκηνβθέτη;.

ΛΣτήν περυσινή θεατρική περίοδο 
ένα άπό τό μεγάλα θέατρα τοΰ Βερο
λίνου είχε άνεβάσει ένα έργο τοϋ 
συγγραφέα Ορίτς Πέτερ Μπούς, μέ 

Μη μεγαΛπ επιτυχία. ΤΟ ιοιο αυτΟ 
θεατρικό έργο μέ τόν τίτλο «"Ενας 
πραγματικός άνδρας» άνέλοβε νά γυ- 
ρίορ ή Τόμπις κάτω άπό, τήν διεύθυν 
σι τοΰ Ιδιου τοΰ συγγραφέα.

Λ Πολύ σύντομα θά δοθρ στ3 Βε 
ρολίνο ή πρεμιέρα τοΰ φίλμ «Ταξείοι 
οτά Τιλοΐτ» μέ πρωταγωνίστρια τή 
Σουηδή καλλιτέχνιδα Χριστίνα Σεν- 
τερμπάουμ. Καί τό φίλμ ούτό εΐνε 
παρμένο άπό τό θέατρο, άπό ένα έρ
γο τοϋ Σούντερμαν. ’Επειδή δέ τό 
θέμα εινε άπό κοινωνική καί ψυχολο
γική άποψη πολύ ένδιαφέρο, τό ίδιο 
αύτό έργο είχε κινηματογραφηθρ καί 
στήν έποχή τοΰ 6ωβοΰ κινηματογρά
φου άπό τούς ’Αμερικανούς. Βέβαια ό 
Φάϊτ Χάρλαν πού σκηνοθέτησε τά νέο 
ούτό φιλμ προσπάθησε νά τό κατα- 
οτήσρ σύγχρονο καί νά τό προσαρμό- 
ση οτίς νέες άνάγκες τοΰ φίλμ και 
στή σημερινή νοοτροπία τοΰ κοινοΰ. 
"Οσοι είχαν τό εύτύχημα νά Ιδοΰν τό 
φίλμ στό στούντιο, έκφράζονται μέ 
πολύ ένθουσιασμό γι’ αύτό καί τό Θε
ωροΟν σάν ένα άπό τά καλλίτερα φίλμ 
πού γυρίστηκαν τόν τελευτοίο και
ρό. _

Λ "Ενα άπό τά πιό ένδιοφέροντα 
μορφωτικά φίλμ πού' είδαμε στήν έ- 
φετεινή παραγωγή εΐνε καί τό «Μι
χαήλ "Αγγελος», πού μδς παρουσιά
ζει μέ πολύ γούστο καί μέ έξαιρετι- 
κή έπιμέλεια τά έργα τοΰ διασήμου 
γλύπτου τής ’Αναγέννησης Σκηνοθέ
της τοΰ μικροϋ αύτοΰ άριστουργήμα- 
τος εΐνε ό Κούρτ "Ερτελ. Τό φίλμ 
αύτό παίχθηκε κσΐ στή διεθνή κινη
ματογραφική έκθεση τής Βενετίας μέ 
έξαιρετική έπιτυχία, ό δέ διεθνής Τύ
πος είχε άφιερώσει σ’ αύτό πολύ εύ- 
μενεϊς κριτικές.

Λ Ή δημοφιλής χορεύτρια τοΰ γεο- 
μανικοΟ μελοδράματος ΟΟρσουλα Ντά- 
ϊνερτ, πού θά έμφανισθρ καί σ’ ένα

άπό τά νέα φιλμ τής Τόμπις διηγεί
ται μιά πολύ νόστιμη ίστορίο άπό μιά 
τουρνέ της στίς έπαρχίες.

Εΐνε καιρός τώρα πού συνέβηκε τό 
έπεισόδιο αύτό, λέει χαμογελώντας. 
Έπρόκειτο νά χορέψω σέ μιά μικρή 
σκηνή μιδς φπαρχικής πόλης, τό χο
ρό της Σαλώμης. Ούτε κουρέα είχα, 
οϋτε καί καμμιά γυναίκα γιά νά μέ 
βοηθήσρ στό ντύσιμο. "Ετσι άναγκά- 
σθηκα νά ντυθώ δπως-δπως. Έπάνω 
στή βία μου όμως, τή στιγμή πού έ
βγαινα στή σκηνή μπλέχτηκα ατά 
σκοινιά τών παρασκηνίων, έπεσα κάτω 
καί όχι μόνο ξέσχισα τό φόρεμά μου, 
άλλά έχασα καί τήν περούκα μου. 
Οανταοοητε τώρα τί έγινε όταν βγή
κα στή σκηνή, γιατί έγώ δέν είχα άν- 
τιληφθρ τίποτε άπό ότι είχα πάθει. Τό 
κοινό πού μέ περίμενε μέ άνυπομο- 
νησία ξέσπασε σέ γέλοια. "Ετσι ή 
παράσταση άπέτυχε. "Οταν γύρισα πά
λι στό καμαρίνι μου συνάντησα ένα 
χονδρό κύριο νά μέ περιμένρ: ηταν
ά μοναδικός κουρέας τοΰ χωριοϋ πού 
μέ είχε λυπηθρ καί ήθελε νά μέ βο
ηθήση. «ΕύτΜΧώς. Δεσποινίς Ντάϊνεοτ. 
που τό κοινό μας καταλαβαίνει», μοΰ 
είπε σοβαρώτατα. Βλέπετε, ιαρ’ ό\ο 
ότι δέν μπορέσατε νά χορέψετε, ώσ
τόσο ή έπιτυχία σας ήταν μεγάλη. Ό 
κόσμος κεξαρδίστηκε στά γέλοια...

Λ "Ενας άπό τούς λίγους Έλληνες 
πού έμφανίζονται στήν όθόνη εΐνε ό 
ΚωνσταντινουπολΙ ιτις τενόρος Χρηστός 
Εύαγγέλου.

Συμμετέχει μέ πολύ έπιτυχία ύπό 
τό καλλιτεχνικόν ψευδύνυμο Τίτο Άν- 
τζέλλο στήν ταινία «Τύψεις Συνειδή- 
σεως».

Λ-Ό Χρηστός Εύαγγέλου ή Τίτο "Αν- 
τζελλο’ έχει σπουδάσει στήν ΊταΜα 
τραγουδάει δέ σέ πολλές γλώσσες και 
θαυμάζεται γιά τό γλυκό τέμπρο και 
τήν έκταση τής φωνής του.

Μαθαίνομε ότι τό χειμώνα θά προ- 
βληθρ σένα άπό τούς μεγαλειτέρους 
κινηματογράφους τής ’Αθήνας.

Λ ’Από τό Στούντιο τοϋ Ντάβιντ 0. 
Σεάζνικ μάς άναγγέλλουν ότι ύπε- 
γράφη συμβόλαιον μέ τήν μεγάλην ή- 
θοποιόν Γιούντιθ "Αντερσον πού 6ά 
πρωταγωνιστήαρ μαζί μέ τόν Λωρένς 
"Ολιβιερ στήν ταινίαν «Ό Γολγοθάς 
μιδς άθώας» παύ ή ύπόθεσις εΐνε παρ
μένο άπ’ τό γνωστό ρομάντζο τοϋ 
Danhue rfu Maurleur «Ρεβέκα».

Λ Ή  δνίς "Αντερσον έλαβε προσ- 
φάτως τό Πρώτο βραβείο τής Δραμα
τικής Κριτικής Επιτροπής, τής Νέας 
Υόρκης ως ή καλλιτέρα ήθοποιός τοΰ 

τρέχοντος έτους. Πληροφορούμεθα ότι 
ή έπομένη ταινία πού θά γυρίσρ ό 
Σάμουελ ΓκολτουΤν όταν τελείωση τό 
γύρισμα τής ταινίας «"Εφοδος Γιγάν
των» καί πού πρωταγωνιστούν ό Γκά
ρυ Κοϋπερ καί ή Άντρέα Λίντζ, θά εΐ
νε ή ταινία «Raffles». Σ ’ αύτή τή ται
νία θά πρωταγωνιστούν ό Ντάβιντ 
Νίβεντ (γνωστός άπό τό «Άερομαχ'αι 
τοϋ Δυτικοΰ Μετώπου») καί ή Όλίβ μ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ν ΕΕΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

Η ΧίλνΐΕ Βάϊσνερ
2ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΜΑΣΚΑ»

Ένας άπό τούς γνωστούς σκηνιθέ- 
τες τοϋ Βερολίνου έλεγε κάποτε·

«Τό μεγαλύτερο προσόν πού πρέπει 
άπαραιτήτως νά έχρ ένας καλλιτέχνης 
τού κινηματογράφου εΐνε ή φυσ'κότη- 
της». "Οσο άπλό κι’ εύκολο φαίνεται 
τό νά μπορέσρ κανείς νά άποφύγρ 
μπροστά στό φακό τήν πόζα καί τίς ά- 
φύσικες κι’ άπότομες κινήσεις, τόσο 
δύσκολο εΐνε στήν πραγματικότητα 
Ποιός λόγο ποιός πολύ, όλοι ol κα\- 
λιτέχνες παθαίνυν τό τράκ, όταν άκού 
σουν τόν ζερό κρότο τοϋ ζύλινου ψα
λιδιού πού μ’ αύτό δίνει ό σκηνοθέ
της τό σύνθημα στόν όπερατέρ γιά ν ’ 
άρχίσρ νά «γυρίζρ". Kci τίς δυσκολίες 
c ύτές δέν τίς συναντάνε οί σκηνοθέ
τες μόνο στούς νέους καλλιτέχνες, μά 
πολλές φορές καί σ’ αύτούς άικόμη 
τούς μεγάλους γνωστούς ήθοποιούς, 
πού έχουν πολυετή πείρα τοϋ φακού.

Μιά δμως άπό τίς νέες καλλιτέχνιδος 
άποτελεϊ πραγματική έζαίροση άπό τόν 
κανόνα αύτό: ή Χίλντε Βάϊσνερ, πού 
ό Σκηνοθέτης της Χάνς Τσέρλεττ όνο- 
μάζει δίκαιο φαινόμενο γιά τήν φυσι
κότητα τοϋ όλου της παιξίματος. Ποτέ 
σχεδόν δέν χρειάστηκε νά έπαναλάβη

μιά σκηνή πού γύρισε μιά φορά. Ακό
μα κι’ αύτοί οί προβολείς τών 100 χι
λιάδων βάτ, πού εΐνε συνήθως τό μαρ
τύριο δλων τών ήθοποιών τοΰ κινημα
τογράφου, δέν τήν έπηρεάζουν καθό
λου όταν γυρίζει.

Τό καινούργιο φίλμ τής γοητευτικής 
αύτής καλλιτέχνιδος εΐνε ή «Χρυσή 
Μάσκα». Καί τή φορά αύτή ό θεατής 
μένει έκθεμθος μπρός στό ώραίο καί 
αινιγματώδες αύτό πρόσωπο, πού εΐνε 
πλαισιωμένο άπό πλούσιες τούφες πυ- 
ρόξανθα μαλλιά. "Οταν κανείς βλέπει 
τή Χίλντε Βάϊσνερ γιά πρώτη φορά 
δέν μπορεί νά συγκρατήσρ ένα άναφώ 
νημα θαυμασμού άνάμικτου μέ έκπλη
ξη καί άπορία. Τά μάτια τής περίερ
γης αύτής γυναίκος έχουν μιά τέτοια 
έλκυστική δύναμη πού χωρίς νά τό θέ- 
λρ προσπαθεί κανείς νά τά έξερευνή- 
σρ καί ν ’ άποκαλύψρ τό μυστικό τής 
γοητείας τους. Ή όλη της έμφάνισι έ 
χει κάτι τό μεγαλοπρεπές καί ύπερή- 
φανο. Τά χαρακτηριστικά τού προσώ
που της εΐνε οΟστηρά καί δείχνουν 
τόν άνθρωπο ποϋ δέν άφίνει εύκολα 
νά έξωτερικευθούν τά αίσθήμοτά του, 
ή λύπη ή ή χαρά, ή εύτυχία ή ό έσω-

τερικός μάρασμός. Μιά περίεργη καί 
άδιαπέραστη μάσκα σκεπάζει τήν πραγ 
ματική Βάϊσνερ...

Πόσο χαρακτηριστική καί έπιτυχημέ- 
νη εΐνε μιά φράση πού τής λέει ό έ
ρωτευμένος ζωγράφος, ό Άλέξάντερ 
όταν ζίναγυρίζει πάλι ο’ ούτόν μετά 
τήν τρελλή έκείνη νύχτα τοϋ καρνα
βαλιού δπου συναντηθήκανε τά μάτια 
τους γιά πρώτη φορά. «Μαρία (εΐνε 
τδνομά της στό φιλμ) γιατί δέν θέλη
σες χθές οτό χορό νά βγάλρς τή χρυ- 
σή σου μάσκα;»

— «Γιά νά μήν είμαι καί έγώ μιά ά
πό τίς τρελλές περιπέτειες, όπως όλες 
ol άλλες, έκείνης της νύχτας...»

Δίπλα οτήν Χίλντε Βάϊσνερ στό ώ 
ραίο ούτό φίλμ στέκεται ένας άλλος 
έπίσης νέος ήθοποιός τοΰ γερμανικοΰ 
κινηματογράφου ό "Αλμπερτ Μάττερ- 
στοκ, μιά άπό τις νέες άνακαλύψεις 
τοΰ σκηνοθέτου Τσέρλεττ. Τό άνδρικό 
καί συμπαθητικό παίξιμό του τόν έχει 
ήδη κάνει δημοφιλή σ’ όλόκληρη τή 
Γερμανία. Εΐνε μία άπό τις μεγάλες 
έλπίδες τού γερμανικού κινηματογρά
φου.

Ο ΑΝΟΡΦΠΟΣ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΑΑΣΩΝ

Μ π έ ν γ κ  Μηέργκ
"Ενας μεγάλος Σουηδός έρευνητής. — "Ενα  κινηματογραφικό άριστούργηιαα 
ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ

"Οποιος συναντά γιά πρώτη φορά 
τό Μπένγκ Μπέργκ έχει τήν έντύπωσι 
πώς βρίσκεται μπροστά σέ κάποιο δι
πλωμάτη ή οέ κάποιο άπόστρατο άξι- 
ωματικό. Οϋτε τό έπιμελημένο ντύσι
μό του οΰτε καί οΐ εύγενικοί του τρό
ποι προδίδουν τήν πραγματική του 1 
διότητα. Κι’ όμως ό κομψός καί φιλό- 
φρων αύτός κύριος εΐνε ένας άπό τούς 
μεγαλυτέρους σοφούς πού γνώρισε ό 
κόσμος. Εΐνε ό άνθρωπος πού άγάπη- 
σε μέ πάθος τή φύση καί άφοσιώθηκε 
στήν έξερεύνηοη των μυστικών της. 
"Οπως καί ό Ιδιος μάς διηγήθηκε όταν 
τόν συναντήσαμε στό χώλ ένός άπό τά 
μεγάλα ξενοδοχεία τοϋ Βερολίνου, τό 
πάθος αύτά γιά τή φύση εΐχεν έκδη- 
λωθρ όταν ήταν άκόμη μικρό παιδάκι. 
"Εφευγε κρυφά άπό τό σχολειό γιά νά 
κυνηγήσρ τίς άγριόπαπιες καί ηά άλ
λα άγρια πουλιά, πού σέ μεγάλα κο
πάδια ξεκινούσαν τό φθινόπωρο γιά 
τις θερμότερες χώρες τού Νότου.

«Έ να ς ύπήρξεν άνέκαθεν ό οκοπός 
τής ζωής μου: Ή  μελέτη τής φύσεως. 
Κι’ άπό δλη αύτή τή μακροχρόνια καί 
πολλές φορές πολύ σκληρή έργασία 
μου ένα εΐνε τό μεγάλο μάθημα, ότι 
οί άνθρωποι θάπρεπε νά έχουν τό θάρ 
ρος νά κυττάζουν τή φύση κατάματα, 
μέ δλη τή δυνατή άφοσίωση καί σεβα
σμό. Μονάχα στή φύση θά μπορέσωμε 
νά ξαναβροϋμε τόν έαυτό μος.»

Ξεφυλλίζοντας αύτά πού έχει ώς σή

μερα δημοσιεύσει ό Μπένγκ Μπέργκ 
νοιώθει κανείς όλη τήν άγάπη τού άν
θρώπου αύτοΰ γιά τά πουλιά καί τά 
ζώα. "Αν καί σέ δύο άπό τά βιβλία του 
αύτά, τό «"Αμπου Μάρκουμπ» καί τό 
«Τίγρις καί άνθρωπος» ό συγγραφεύς 
μάς διηγείται τις περιπέτειές του μέ 
τούς έλέφαντες καί τούς άγριόγατους 
τών ’Ινδιών, ώστόσο έκεί δπου άνα- 
γνωρίζει κανείς τόν πραγματικό άν
θρωπο Μπένγκ Μπέργκ εΐνε τό βιβλίο 
του -ιού περιγράφει τή ζωή των πτη
νών.

« Εκεί έπάνω στά παράλια τής Βαλ
τικής Θάλασσας δπου πέρασα τά παιδι
κά μου χρόνια — συνεχίζει ό ίδιος ό 
Μπένγκ Μπέργκ — όταν κατά τό φθι
νόπωρο έφευγαν ή δταν πάλι κατά 
τήν άνοιξη ξεναγύριζαν κοπαδιαστά, 
άπό τίς χώρες τής Μεσογείου καί τής 
Βορείου ‘Αφρικής, τά μεταναστευτικά 
πτηνά τοΰ Βορρά, οί γονείς μου μέ 
έχαναν όλόκληρες μέρες. Κρυμμένος 
πίσω άπό κάποιο βράχο γιά νά μή μέ 
δοΰν καί φοβηθούν τά πουλιά, ξεχνοϋ- 
σα όλα. Γιά μένα δέν ύπήρχαν πιά 
άλλα πλάσματα στόν κόσμο. "Οταν τά 
κύτταζα νά σχίζουν τόν ούράνιο θό- 
λο μέ τά άσημένια καί ύγρά φτερά 
τους, μοΰ μαίνονταν σάν νά άκουγα 
άπό μακρυά τό τραγούδι κάποιας άό- 
ρατης γυναίκας. Αύτή τή φανταστική 
γυναίκα μέ τή γλυκειά φωνή γυρεύω

νά συναντήσω ο’ δλα μου τά ταξεΙ- 
δια.»

Ό Μπένγκ Μπέργκ διηγείται οάν νά 
μονολογρ. Ή  φωνή του χαμηλώνει 
σιγά - σιγά, σάν νά συνομιλρ μέ τόν 
έαυτό του. Γά μάτια του πέρνουν μιά 
δυνατή λάμψη, πού μάς άποκαλύπτει 
πόσο βαθειά εΐνε ή άγάπη του γιά 
τόν κόσμο τών ζώων καί τών πουλιών. 
Μέ κάποια ά5ιακρισία τόν παρακαλοΰ- 
με νά μας πρ δυό λόγια γιά τό και
νούργιο του φίλμ.

«Πρώτ’ άπ’ όλα — μδς άπαντάει γε
λαστός καί ντροπιασμένος πού ζεχά- 
στηκε τόδο — πρέπει νά όμολογήσω 
πώς είμαι κπτενθουσιασμένος άπό τό 
σκηνοθέτη καί τόν όπερατέρ μου. ’Από 
τόν πραγματικό καί άσχημο Μπένγκ 
Μπέργκ, τό φιλμ παρουσιάζει ένα άρ
κετά συμπαθητικό άνθρωπο. Σκοπός 
τής ταινίας αύτής, δπως καί σκοπός 
κάθε μου βιβλίου είνε πρό παντός νά 
μπορέσω νά μεταδώσω στό θεατή ή 
τόν άναγνώστη αύτό πού όνομάζομε 
φύση. Καί είνε τόσο άγνωστη ή φύ
ση αύτή. Στό φίλμ είμαι ό όμιλητής 
δλων τών φωτογραφιών πού έχω κάμει 
στά διάφορα ταζείδια μου. "Ισως δμως 
στήν περίπτωση αύτή δέν θά ήταν ά
σκοπο νά σδς πώ τόν τίτλο τοΰ φίλμ 
αύτοΰ. Αύτός θά σάς δώσρ Ισως μιά 
άρκετά σαφή ίδέα τοϋ τί περιεχει. Ή 
ταινία λέγεται: «Ή  νοσταλγία γιά τήν 
’Αφρική».

ντέ Χάβιλαντ, ή γνωστή παρτενέρ του 
"Ερρολ Φλύνν.

Λ Έτέλειωσε τό γύρισμα τής ταινίας 
τά «Κούτσουρα τής ’Οξφόρδης» πού εί 
νε ή πρώτη ταινία πού γυρίζουν ό 
Χονδρός καί ό Λιγνός μετά τήν 
νέου συνεργασία τους.

ΛΤά «Κούτσουρα τής ’Οξφόρδης» έ- 
σκηνοθετήθησαν άπό τόν ’Αλφρέντ 
Γκούτινγκ, λέγεται δέ ότι εΐνε ή καλ- 
λιτέρα μέχρι σήμερον ταινία τών δι- 
ασήμων άύτών κωμικών.

Λ Ό παρα-,ωγός Έντουάρντ Σμώ\λ 
άναγγέλλει ότι δσνείαθ'ηκε τόν ήθο
ποιό Τζών Χώλ άπό τόν παραγωγό Σα- 
μουέλ Γκόλντουϊν γιά νά τόν χρησι- 
μοποιήσρ στήν. ταινία του «Ύπό τήν 
άπηιλήν τοϋ ήφαιοτείου».

Λ Ό Τζών Χώλλ εΐνε γνωστός άπό 
τήν πρώτην του μεγάλην έπιτυχίαν Λ 
«Καταιγίς»' στήν όποία πρωταγωνιστοΰ 
σε μέ τήν Ντόροθυ Λαμούρ.

Λ Ό “Εντουάρντ Σμώλλ δοκιμάζει 
τώρα πολλάς πρωταγωνίστριας τοϋ 
Χόλλυγουντ γιά νά διαλέζρ δύο άπ’ 
αύτές πού θά πρωταγωνιστούν μέ τόν 
Τζών Χώλλ. Ή  μία άπό τις πρωταγω
νίστριες θά εΐνε ιθαγενής τών ε
ξωτικών νήσων.

Λ Ή  καταπληκτική έπιτυχία τοϋ Louis 
Hayward οτή ταινία τό «Σιδηροϋν 
Προσωπείον» τοΰ έξησφάλιοε νέον 
συμβόλαιον μέ τόν παραγωγόν "Εν- 
τουαρντ Σμώλλ δημιουργού τοΰ περι- 
φήμου αύτοΰ κλασικοΰ έργου τοϋ 
’Αλεξάνδρου Δουμά. Τό νέον αύτό 
συμβόλαιον προβλέπει ότι ό Hayward 
θά έμφανισθρ σέ δύο προσεχείς ται
νίες τοϋ παραγωγού Σμώλλ.

Λ 'Αντιγράφομε τηλεγράφημα πού 
στάλθηκε άπό τήν Νέα Ύόρκη πρός 
τόν Διευθυντή τών 'Ηνωμένων Καλλι

τεχνών οτό Δονδίνον: «Πρεμιέρα Νε
ανικής Νεολαίας είς Ριβόλι Νέας Ύ- 
όρκης χθές θριαμβευτική ύπερβοΰσα 
κάθε προπγουμένην οτόπ. Κοινόν έ- 
μεινεν άφωνον χειροκροτούν έπανει- 
λημμένως τήν ταινίαν στόπ. Τύπος έν- 
θουσιωδώς άναφέρεται είς έκτέλεσιν 
Χάϊφετς καί ύπόθεσιν έπαινών τό μέ- 
γα κατόρθωμα τοϋ Γκόλντουϊν στόπ. 
Προβλέπεται καταπληκτική έπιτυχία». 
Τό τηλεγράφημα αύτό έξηγεϊται 
έν έκτάσει άπό ένα γράμμα πού ftp-

θε άπό τήν Νέα Ύορκη και πού σ' 
αύτό περιγράφεται λεπτομερέστατα ό 
ένθουσιασμός τοϋ κοινού γιά τήν τα.- 
νία. ’ Ιδιαίτερα δέ, άναφέρεται δτι σέ 
έννέσ διάφορες σκηνές τής ταινίας 
τό κοινόν ξέσπασε σέ χειροκροτήμα
τα. Παραθέτομε μιά παράγραφο τής έ 
πιοτολής αύτής: « ...Π οτέ στήν Ιστο
ρία τοΰ Κινηματογράφου δέν συνέβη 
μιά ταινία νά έχρ έννέα διαφόρους 
σκηνάς πού νά άποοπάσουν τά ένθου- 
σιώδη χειροκροτήματα όλοκλήρου τσϋ 
κοινού».

Τό νέο φίλμ «Δ. I l l  88»
Μέ τό νέβ φίλμ τη; Τόμπι; «Δ 

III 88» άνβίγβνται έντελώ; νέοι 
όρίζβντε; γιά τόν κινηματογράφον. 
Γιατί τό φίλμ έπειδή αποτελεί έ
να άπό τά ισχυρότερα μέο« ύιαπε- 
δαγωγήσεω; τοΰ λαοΰ, έχει οτό ση
μερινό κράτβ; μία πβλύ άνωτέραν 
άπβατβλή άπό έκείνη, πού θέλησαν 
νά τβΰ άναθέσβυν βί έφευρέται τβυ 
πβύ δέν ήσαν τότε οέ θέσι νά φαν- 
τασθβΰν τήν μεταγενεστέραν έξέ· 
λιξι τβΰ κινηματογράφου. Σήμερα 
τό φίλμ έπαυσε νά είνε μόνον μέ
σον ψυχαγωγία; άλλά προσπαθεί 
νά συνδυάση τό ψυχαγωγικό στβι- 
χείο μέ τόν παιδαγωγικό παραγβν- 
τα. Αύτό; είνε ό σκβπό; τβΰ «Δ III 
88». £τό  φίλμ αύτό παρακολουθεί 
κάνει; όλόκληρη τήν έξέλιξη τή; 
άερβπορία; άπό τβΰ Μογκβλφιερου

μέχρι τβΰ τελειοτέρου έπιίατικβΰ 
Γιβύγκερ; καί τβΰ μεγαλυτέρβυ ά- 
ερβπλβίβυ, χωρί; νά αίσθανθή κβύ· 
ρασι καί μάλιστα μέ πβλύ μεγάλί 
ένδιαφέρβν. Ό  σκηινοθέτη; Χέρ· 
μπερτ Μ άϊ; συνδύασε όλόκληρη 
τήν ίστβρία τή; άερβπβρία; με μία 
ύπόθεση παρμένη άπό τή ζωή, πού 
όμω; άλλο σκβπό δέν έχει πχοά νά 
χρησιμεύση σάν μεσάζων μεταξύ 
τή;μεγάλη; μάζα;καίτή;έπιβτήμη;.

Τό φίλμ αύτό πρόκειται άσφαλώς 
νά έπισύρη τήν προσοχή τβΰ διε- 
θνβΰ; κοινού τβΰ κινηματογράφου, 
πρό παντό; σήμερα οπβυ ή πολεμι
κή άεροπορία έχει έπιδειξει προό
δου; γιγαντιαία; έκτάσβω;. Τεχνι- 
κώ; τό φίλμ αύτό είνε ένα άπό τά 
λίγα, πβύ έχβυν έπεξεργασθή μέ 
τόσην προββχή καί έπιμέλεια.

Τ Α  Ν Γ Α  A T T F P I A  
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  i t N  I ΚΙ'ΛίΙΙΑΟΥΜ  
Ή μεγαλύτερη καί νεαρώτερη ήθβπβιβ; πβύ έχει νά έπιδείξη 
σήμερα τό γερμανικό φίλμ. Δέν είνε άκόμη πολλά χρόνια πβύ 
έπαιζε μικρού; ρόλου; στό έπαιρχιακό θέατρο στή Σουηδία. Τό 
όνειρό τη; ήτιαιν ομω; νά παίξη στόν κινηματογράφβ, νά γίνη 
«στάρ», Κι' ή τύχη μπβρεί νά πή κανεί; πώ; τή βοήθησε. Ο 
σκηνοθέτη; ποΰ τήν άνεκάλυψε καί τήν παρουσίασε γιά πρώτη 
φορά στό φίλμ ήταν ό Φάϊτ Χάρλαν', ό σημερινό; τη; άντρα;. 
Ά π ό  τήν πρώτη τη; δημιουργία κατέκτησε τήν άγάπη τβΰ κοι- 
νβΰ. Ά π ό  λίγε; μέρε; δόθηκε στό Βερολίνο μέ άφάνταστη έπι
τυχία τό νέο τη; έργο «Ταξείδι στό Τιλσίτ», παρμένο άπό τήν 

πασίγνωστη νουδέλλα τοΰΣβύδ ερμαν. Σκηνβθέτη; τβΰ φίλμ αύ- 
τβΰ είνε καί πάλιν ό άντρα; τη; Φάϊτ Χάρλαν

Οί κινηματογράφοι
τήν ά λ λ η  έ β δ ο μ ά δ α

Π Α Λ Λ Α Σ  
ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ ΚΟΡΑΛΙΟΝ 

Σέ μιά πόλι τής Αυστραλίας ό 
Τέδ Λέναρτ σκοτώνει κατόπιν φιλονι
κίας τόν γέρω ληστή Μπρούκς. Μάο- 
τυς τοϋ έγκλήματος δέν ύπήρχε κα
νείς. Μιά γυναίκα, όνόματι "Αννα, ή 
όποία άνεκάλυψε τόν φόνο, έφρόντιοε 
νά διευκολύνρ τόν Τέδ γιά νά φύγη.

Ό Τέδ ταξειδεύει μέ τό φορτηγό 
«Πόρτλαντ» πού ό πλοίαρχος Ζολίφ 
έξασκούοε λαθρεμπόριο όπλων. Ό 
πλοίαρχος μύτός προσέλαβε τόν Τέδ 
οτό καράβι του μέ τά δικαίωμα νά τυϋ 
άναθέσρ όποαδήποτε δουλειά, δσο "£■ 
πικίνδυνη κι’ άν ήταν. "Οντως άνετέ- 
θη οτόν Τέδ, δπως, σέ περιπτωαι άνα- 
καλύψεως τοΰ λαθρεμπορίου, παρουσι- 
αοθρ αύτός σαν κυβερνήτης τοϋ «Πόρ 
τλαντ» γιά νά ύποστρ δλες τις συνέ
πειες, μηδέ αυτής τής άγχόνης έξαι- 
ρουμένης.

Ό Τέδ φαίνεται συνεπής. "Αν καί 
τοϋ έδόθη εύκαιρία νά παραμείνρ ό- 
ριστικά σ’ ένα γοητευτικό νησάκι rou 
Ειρηνικού, τήν «Νήσο τών Κοραλίων» 
αύτός προτίμησε νά γυρίσρ στό καρά
βι... Διαρκοΰντος τοϋ ταξειδιοϋ γίνε
ται στό πλοίο μιά κλοπή. Ό Τέδ θεω- 
ρεί«αι ένοχος καί φυλακίζετο.. Ή  άθω- 
ότης του άπο δεικνύεται μόνον δταν τό 
«Πόρτλαντ» έηέοτρεψε στήν Αύατρα- 
λία.

Ό Τέδ γυρίζοντας οτήν ύπαιθοο 
βρίσκει ένα έντελώς άπομεμονωμέ,Ό 
έξοχικό σπήτι πού μέοα σ’ αύτό ζοϋσε 
μιά ώμορφη κοπέλλα, ή Λίλιαν Γου- 
άϊτ. Έ ν α  άγνό είδύλλιο ένώνει τούς 
δύο νέους. Έ,·.εί έμφανίζεται ό άατυ- 
νομικός Άμπόϋ καταζητώντας τήν Λί- 
λιαν, πού κπτηγορείτο γιά φόνο. ‘0 
Τέδ πληροφορείται άπά τόν Άμπόϋ ό
τι ούδεμία κατηγορία τόν έβάρυνε, /ι
ατί ό ληστής Μπρούκς ήτο έπικεκηρυγ 
μένος. Ή  Λίλιαν προφθάνει καί δρα
πετεύει είς Μπριτζτάουν, όπου προσ
βάλλεται ύπό τύφου. Έκεί τήν συναν
τάει σέ λίγο κα; ό Τέδ. Ό άοτυνομικός 
Άμπόύ παραιτεΐται τής διώζεως ένα/ 
τίον τής Λίλιαν, άναγνωρίζοντας ότ> 
αύτή έγκλημάτιοε άθελήτως, εύρεθει 
σα σέ κατάστασι άμύνης.

Συγκαταθέσει τού Άμπόϋ ό Τέδ καί 
ή άναρρώσασα Λίλιαν φεύγουν με το 
«Πόρτλαντ» γιά νά άποβιβαοθοϋν στο

γοητευτικό «Νησί τών Κοραλίων» και 
νά ζεχάσουν τήν τραυματισμένη πα
ληά τους ζωή.

ΟΡΦΕΥΣ

«Τό κρυπτογράφημα L. Β. 17» £- 
να μεγαλειώδες ίργο κατασκοπεί
ας μέ τούς Γερμανούς ΒΙλλυ Μπερ 
γκές καί Βάϊσνερ. Σκηνοθεσία του 
Τουρζάνσκυ.

Τό φίλμ τοΰτο £χει τό χαρακτη 
ριστικόν δτι ή πλοκή του κρατεί μέ 
χρι τοΰ τέλους τήν λύσιν μυστη
ριώδη. Σχετικώς άναφέρεται ιό έ- 
ςής άνέκδοτον :

Τήν ταινίαν παρηκολούθουν ώ^Ι 
θεαταί δύο γνωστοί ντέτεκτιβ οί J5- 
ποίοι διεφώνουν ώς πρός τήν λύ
σιν πού θά άπεκάλυπτε ποιος ήτο 
ό άρχηγός τής μυστικής όργανώσε 
ως. Καί δέκα λεπτά πρό τοΰ τέλους 
τής ταινίας έστοιχημάτιααν σεβα
στόν ποσόν περί τοΰ ποιος είχε δΐ 
καιον. Άλλά παραδάζως τό τέλος 
τής ταινίας, τούς έδειξεν δτι είχον 
καί οΐ δύο άδικον, διότι τήν λύσιν 
δέν είχε μαντεύσρ ούδείς έκ τών 
δύο, παρά τήν διορατπκότητά των 
καί τό στοίχημα δ-ιετέθη είς ιασκέ- 
δασιν είς τήν όποίαν έκάλεσαν 
καί τόν συγγραφέα τοΰ σεναρίου.

ΑΤΤΙΚΟΝ
«Έ ρω ς τής μετρητοίς» μέ τούς 

"Αγγλους Τζών Μπόλς καί Ντόρυς 
Νόλαν. Ή τελευταία εΐνε γνωστή 
άπό τή φετεινή μεγάλη επιτυχία 
πού είχε στό "Αστυ.

ΑΣΤΥ

Θά συνεχισθπ γιά τρίτη έβδομά
δα ή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Σάρλ 
Μπουαγιέ «Ό πόνος τής άγάπης».

ΠΑΝΘΕΟΝ

Θά παίζρ τή γερμανική ταινία 
«Λουλούδια άπό τή Νίκαια» μέ τόν 
γνωστόν ΓΤάουλ Κέμπ.

ΤΙΤΑΝΙΑ

Θά συνεχισθπ καΐ τήν έπομένη 
έβδομάδα ή μεγάλη μουσική ται
νία υέ τήν Ζάρα Λεάντερ πού παί 
ζεται στήν «Ζωή τοΰ Τσαϊκόψακυ».
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(Συνέχεια άπό τή In σελίδα) 
Πέμπτην. Έντός τοΰ μεγάλου αύ

τοΰ μουσείου, έκτίθενται έκατοντά 
δες μουσικών όργάνων διαφόοων 
έποχών, πού παρουσιάζουν έζαιοε 
τικόν ένδιαφέρον άπό τεχνικής καί 
Ιστορικής άπόψεως. Μεταξύ αύτών, 
ή άρπα τής Μαρίας Άντουανέττας, 

ένα βιολί Τ. τραντιβάριους, τό όποίο 
πρ-οσέφειρε 6 Σαραζάτ δταν έσπού 
δαζε οτό Κονσερβατουάρ, ή κιθά
ρα πού προσέφερεν ό Μπερλιόζ 
είς τόν Πανκανίνι καί ή όποία φέ
ρει τάς ύπογραφάς άμφοτέι^νΐν 
κτλ. κτλ. Έ ξ  άλλου, εϊς τήν Βιβλι
οθήκην τοΰ ιδρύματος, οί σπουδα 
στα! έχουν είς τήν διάθεσίν των, 
χιλιάδας μουσικών τόμων καί κλασ
σικών συγ /ρσμάτων καθώς έπίσηί,, 
ένα όλόκληρον θησαυρόν αύτογρά 
φων καί έπ<στολών τών μεγαλύτε
ρων ποιητών καί μουσουργών τοϋ 
κόσμου. Έκεί φυλάσσονται οί α’')- 
τόγΕαφες νότες τών περισσοτέρων 
έργων τοΰ Σαίν - Σάνς. Οί ιδιόχει
ρες νότες τοΰ Μότσαρτ, τοΰ έργου 
του «Ντόν Ζουάν». Άπό τά έργα 
τοΰ Μπιζέ, ή «Κάρμεν» καί ή παρ- 
τισιόν τής «Άρλεζιάνας». Έπίσης, 
τά πρωτότυπο τής «Άπασιονάτας» 
τοΰ Μπετόβεν καθώς καί μερικαί 
σελίδες τής «Ένάτης Συμφωνίας-) 
— αί έλλείπουσαι άπό τήν Βιβλιο
θήκην τού Βερολίνου. Υπάρχουν 
έζ άλλου, τα πρωτότυπα συνθέσε
ων τοΰ Βάγνερ, τοΰ Μπάχ, τοϋ 
Γκλούκ τοΰ Χάϋδν, τοΰ Γκουνώ. 
τοΰ Μπερλιόζ, τοΰ Σοπέν, τοΰ Σοΰ 
μαν, τοΰ Μέντελσον,τοϋ Σοΰμπερτ 
κτλ. Άνέφερα άνευ χρονολογικής 
"cioac. δσα θυμάμαι.) Συνολικά.

Τό ’Εθνικό Ώ δεΐο Παρισίων
τά έργα, Τά αύτόγραφα καί αΐ έπι- 
στολαί πού συγκεντρώνει ή Βιβλι 
οθήκη τοΰ Έθνικοΰ Όδείου Παρι
σίων, ύπερβαίνουν τάς 80.000 τε
μάχια!

01 ύποψήφιοι μαθηταί τοΰ Κον
σερβατουάρ·, δικαιούνται κατά τάς 
είσιτηρίους έξετάσεις των νά προ 
τείνουν ο! ίδιοι τά έργα μέ τήν 
έρμηνείαν ιών όποιων έπιθυμοΰν 
νά διάγωνισθοΰν. Οί βιολισταί <αί 
πιανίσται μποροΰν νά ύηοβάλλουν 
πρός τοΰτο, σημείωσιν τεμαχίων 
τριών συνθετών διαφορετικών si- 
δών καί οί τής Δραματικής σχολής, 
νά έκλέξουν αύτοί άνά δύο σκη
νάς έργων κλασικών καί συγχρό
νων διά τάς είσιτηρίους έξετάσεις 
των. Όσοι μοθηταί τής Δραματικής 
τοΰ Έθνικοΰ Όδείου λάβουν α ’ . 
βραβείον τρ-αγωδίας ή «κωμεντί» 
κατά τάς διπλωματικός έξετάσεις 
των, άν δέν ηροοληφθοΰν είς τήν 
Κωμεντί Φρανσαΐζ, δικαιούνται νά 
είσέλθουν είς τό «Όντεόν», δηλα
δή τό δεύτερον κρατικόν δραμα
τικόν θέατρον τής Γαλλίας, διά μί
αν διετίαν. Ό διευθυντής τής Κω
μεντί Φρανσαΐζ δικαιούται δμως, 
άνά πάσαν στιγμήν, νά τούς μετα 
καλέσρ στήν πρώτη κρατική δρα
ματική σκηνή.

Κανένας μαθητής δέν γίνετα 
δεκτός στό Κονσερβατουάρ χωρίς 
ιατρικήν έξέτασιν. 01 ξένοι, δέν 
πρέπει νά ύπερβαίνουν τούς τρεις 
σέ κάθε τάξι. Κατά τάς διπλωματι

κός έξετάσεις τών μαθητών δλων 
τών σχολών τοΰ Κονσερβατουάρ, 
δέν παρευρίοκεται ποτέ ό καθηγη 
τής τής τάξεως τής όποίας κρίνον 
ται οί μαθηταί. Έπίσης, τά μέλη 
τής έξεταστικής έπιτροπής, όφε:- 
λουν νά βεβαιώσουν, δτι ουδέποτε 
παιρέσχον Ιδιαίτερα μαθήματα είς 
τούς μαθητάς τούς όποιους έκλή- 
θησαν νά κρίνουν. Τήν ηροεδρεί 
αν δλων τών έπιτροπών έχει ό 
Γεν. Διευθυντής τοΰ Κονσερβατου 
άρ καί διάσημος συνθέτης κ. Pau- 
πώ. Μετέχουν έξ άλλου τής έπι
τροπής διά τάς τάξεις τής Ό π ε
ρας καί τής Όπερά - Κωμίκ, ό Γεν. 
Διευθυντής τών δύο αύτών θεά
τρων κ. Ρουσέ καί διά τάς τάξεις 
τής τραγωδίας καί τής «κωμεντί», 
ό Γεν. Διευθυντής τής Κωμεντ 
Φρανσαΐζ κ. Μπουρντέ.

Εις τήν Δραματικήν σχολήν τοΰ 
Κονσερβατουάρ, διδάσκουν ol κ.κ. 
Λεί'ουά καί Μπρυνό τής Κωμεντί 
Φρανσαΐζ, ή κυιρ-ία Ντυσάν, πού έ- 
ξήλθε έφέτος τοΰ θιάσου τής πρώ 
της κρατικής σκηνής καί ό περίφη 
μος ήθοποιός - σκηνοθέτης τοΰ έ- 
λευθέρου θεάτρου κ. Λου! Ζουβέ.

Θά προσθέσω, δτι τά α '.  βρα
βεία χοροΰ τής σχολής μπαλέττου 

τοΰ Κονσερβατουάρ, γίνονται δεκ
τά στή Μεγάλη "Οπερα Παρισίων ή 
είς τήν Όαερά - Κωμΐκ παρ’ δλον 
δτι αΐ δύο κυ^ιώτεραι κιροτικαΐ λυ
ρικά! σκηνα! τής Γαλλίας κυρίως 
άντλοϋν τά είδικά στελέχη των έκ

τής Χορευτικής ’Ακαδημίας τής Με 
γάλης "Οπερας. Έφέτος, τό Κον
σερβατουάρ έβρ·άβευσε μιά έζαι- 
ρετική νέα μπαλλαρίνα, τήν Λ. 
Ρουμπώ, ή όποία ήδη χορεύει στή.· 
Όπερά - ΚωμΙκ.

Μιά μέρα είχα τήν περιέργεια 
νά διεξέλθω τόν πίνακα τών καλ
λιτεχνών πού έβραβεύθησαν κίς 
τό Κονσερβατουάρ. Στόν κατάλο
γο αύτό, που ύπήρξε τό προοίμιο 
τής ένδόξου σταδιοδρομίας τό 
σων κα! τόσων ήθοποιών έδιάβασα: 
Map! Μπέλ, Εέρρα Κορέν, Μαντλέν 
Ρενώ, Έντβιζ Φεγιέιρ (α ' βραβ?.:η 
«κωμεντί»), Σάρλ Μπουαγιέ, Πιέρ 
Μπλανοάρ, ((3' βραβεία «κωμεντί») 
Μαρσέλ Ρομαΐ (α ’ βραβείον ηρα 
γωδίας). Τό δνομά της Ισως σάς 
θυμίσρ τήν μελαγχολική έρμηνεύ- 
Τρια τοϋ φίλμ «Πασχαλινές καρ
διές». Μιά τραγική μοίρα έτερμά- 
τισε τήν ζωή κα! τήν κορριέρα τής 
Μαρσέλ Ρομαΐ μέοα στό Σηκουάν- 
να.

Z aw l Μαρέζ : (πρώτο βραβ'ίο 
«όπερά , - κωμΐκ»). ΚΓ αύτό τό ά
νομα, θά σάς ζωντανέψρ τή θύμιοη 
της χαριτωμένης έρμηνευτρίας 
τής φιλμοπεοέττας «Μαμζέλ Νι- 
τούς» τής όποίας τό τέλος ήταν 

, έπίσης τραγικό. Έκάηκε ζωντανή

κατά τήν άνατροπή καί άνάφλεζι 
τού αύτοκινήτου της. Τό ώδηγοΰ- 
σε ό Ζώρζ Φλαμάν, δ σημερινός 
σύντροφος τής Βιβιάν Ρομάνς. Ό 
Φλαμάν, βαρέως τραυματισμένος 
μετά τήν άνατροπή τοΰ αύτοκινή 
του, δέν μπόρεσε νά δώση βοή
θεια στή Z aw l Μαρέζ. Μετά τό 
θάνατό της, ό άτυχής Φλαμάν πού 
έθεωρείτο ύπαίτιος τοΰ δυστυχήμο 
τος, άπεδοκιμάζετο ε!ς κάθε του 
έμφάνισιν. Μέ τόν καιρό, τό δρά
μα τοΰ φρκτοΰ τέλους τής Μαρέζ 
έλησμονήθη, καΐ ό Ζώρζ Φλαμάν, 
άνέκτηοε πάλι τάς συμπαθεΐας τού 
κοινοΰ.

’Υβόν Ό τεν: 0 ' βραβείον «κω 
μεντί». Ή καλλιτέχνις αύτή πού 
έκρέαρε τό «Τραγοΰδι τοΰ λίκνου» 
στήν Κωμεντ! Φρανσαΐζ, έγκατέ- 
λειψε τό θέατρο, διά νά άπο- 
ουρθρ σέ μοναστήρι.

Κα! ό κατάλογος τών βραβευμέ 
νων τοΰ Κονσερβατουάρ συνεχίζε 
ται, θυμίζοντας τόσα καλλιτεχνικά 
πεπρωμένα, ώραία ή θλιβερά. S i  
σταματήσω στό πιό λαμπρό καί 
συγκινητικό γιά μάς τούς "Ελλη 
νας: Όδέττη Ζυγομαλά (Έλέν  
Ντοζιά) πρώτο βραβείον όπειρ-ά-κω 
μίκ. Σήμερα, ύπέρλαμπρο άστρο 
τής Μεγάλης "Οπερας Παρισίων 
καί τής «Όπερά - Κωμίκ».

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
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I ΛΛΑΜΠΡΑ I
~  ·ΙΙΙΙ·Ι·ΜΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ·Ι·Ι·ΙΙΙΙΙΙ|||||||| =

Τήν προσεχή ΔΕΥΤΕΡΑΝ ζ
Ιον Ξ

S  Η μεγάλη έπιτυχία τοΰ κινηματο Ξ
— νράφου «ΟΡΦΕΥΣ» κατά τήν πα- Ξ  
5  ρελθοΰσαν έβδομάδα

1ΑΛΟΧΑ I1 ιι m  τ»! n n t u i  j
~  Μια έρωτική ιστορία μέ πλαίσιο Ξ  
~  τίς άσύγκριτες φυσικές καλ\θνές Ξ  
~  των νησιών τού Ειρηνικού 

Πρωταγωνιστούν :
~  ΖΑΝ ΜΥΡΑ -  ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑΡΟΛΑ -  Ξ 
jj! Α1Μ0Σ-ΑΡΛΕΤΤΥ καί οί θαγκνείς ΖΖ
— τής Πολυνησίας ΜΑΝΙΚΑ καί Ξ  
Ξ Μ0ΥΠΙΤΙ
Ξ  2ον
~  Μιά χαριτωμένη μουσική κωμωδία S

I ΖΗΤΕΙΤΑΙ I
I  η ΜΙΠΛΜΠΑΣ |
~  γεμάτη ξεκαρδιστικό έπεισόδια “  

μέ τους ™
Η ΧΕΡΜΑΝ ΤΙΜΙΓΚ, ΓΚΟΥΣΤΙ ΒΟΛΟ, Ξ 

ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ Ξ
ΣΗΜΕΡΑ καί ΑΥΡΙΟ Ξ= 1) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ ΣΥΜόΟ- Ξ

~  Ν ΙΕΣ Ξ
= 2) ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΛΑΣΕΟΣ 
Ξ 3) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΗΤΕΣ

■ 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 ιη ·5
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θεατρικά άνέκδοτα
τοΰ περίφημου ιμπρεσάριου

ΣΟΥΡΜ ΑΝ
ΠΐΣί? ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ

Α '.
(Μεταφράζουμε γιά τούς άναγνώοτας 

τών «Παρασκηνίων)) μερικά άποσπά- 
οματα άπό τό βιβλίο ένός περίφη
μου ’ Ιμπρεσάριου τοϋ 19ου αίώνος 
γιό νό δουν ότι τό θέατρο καί οΐ 
άνθρωποι του θεάτρου εΐνε αιωνίως 
οΐ ίδιοι σέ δλες τίς χώρες καί σέ 
δλες τίς έποχές).
...01 όμορφες έποχές πέρασαν.
Μέ πόσα θλίψη μου διαπιστώνω πώς 

άλλαξαν τά ήθη τοϋ θεάτρου καί μέ
νω ό μόνος έπιζών άντιπρόσωπος ά
πό τους τέσσερας σωματοφύλακας τοΰ 
θεατρικού Ιμπρεσαρισμοϋ.

Μόλις τούς θυμοϋνται έκείνους πού 
κροτούσαν τό σκήπτρο τής δραματι
κής τέχνης, τόν Μωρίς Στρακίς, τόν 
Ιμπρεσάριο τής Χριστίνας Νίλσον, τόν 
Οϋλμαν, τόν περίφημον όργανωτήν 
τών μεγάλων κονσέρτων Σιβορί-Μον- 
μπιλί, Παγκανίνι καί τόν Μωρίς Γκρά- 
ουν, έκεΐνον πού άνοιξε τίς πόρτες
τών θεάτρων τής ’Αμερικής σέ δλα
τά δραματικά καί φωνητικά ταλέντα
της Εύρώπης. Πέρασαν κ ’ οι ώραίες 
δικές μου τουρνέ μέ τήιν Άδελίνα 
Πάτι, τήν Σάρα Μπερνάρ, τήν Έλεο- 
νώρα Ντοϋζε κι’ δλες έκεΐνες πού 
χειροκοροτήθηικαν μέ φρενίτιδα τό τε
λευταίο τέταρτο τοΰ 19ου αίώνα. 

Σήμερα όλα άλλάξανε.
Πάει ή γεννεά έκείνη τών όργαν'ο- 

τδ»ν μεγάλων παραστάσεων. Είμαι μό
λις 50 χρονών καί δέν γνωρίζω κανέ
να στό έπιχειρηματικό κόσμο τοϋ θε
άτρου. "Ολα άλλαγμένα, χυδαιοποιη- 
μένα, έζευτελισμένα.

Ό μεγάλος Ιμπρεσάριος δέν ύπάρ- 
χει.

‘Υπάρχουν μικροί έτηχειρηματίαι, 
μπακάληδες του θεάτρου καί τής τέ
χνης.

Ό πιό άσημος καμποτίνος πού έχε 
γύρω του μερικούς συναδέλφους τής 
κακής ώρας, άνεργους κι’ αύτούς 
παίρνει τόν τίτλο τοϋ «θιασάρχη)) και 
κάνει τουρνέ στίς διάφορες πόλεις 
γιά νά ρεζιλέψπ καί τό θέατρο καί 
τόν 4αυτό του.

Καί δμως στά δικά μου χρόνια δέν 
ήταν έτσι.

"Επρεπε νά έχρς μιάν άρτίστα 
μεγάλη ώς βάσιν—πλήρωνα τήν Άδε- 
λίνα Πάτι ένα έκατομμύριο γιά έκα- 
τόιν παραστάσεις — καί μόνον έτσι έ 
κλεινα τΙς μεγάλες Ευρωπαϊκές π ι ά- 
τ σ ε ς.

Δίναμε λίγες παραστάσεις σέ κάθε 
πόλι, άλλά ήσαν παραστάσεις εύσυ- 
νείδητες καί καλλιτεχνικές. "Εφθανε 
τό δνομα τοϋ ’Ιμπρεοαρίου καί τής 
Πρωταγωνίστριας γιά νά συγκέντρωση 
τόν κόσμο. Πήγαιναν μέ πεποίθηση 
δτι θά Ιδοϋν μιά καλλιτεχνική άπόδο- 
ση πρώτης γραμμής μέ άστέρια μονα
δικά τής τέχνης καί όργάνωσιν άμε
μπτη.

Ένα ς δμως τέτοιος θίασος, μέ 
τούς προπομπούς του, τίς ρεκ\άμες 
του, τούς γραμματείς του, τό τεχνικό 
προσωπικόν του, τά καλλιτεχνικά του 
πρόσωπα, στοίχιζε έκατομμύριον, δν 
δχι περισσότερα.

Μιά τουρνέ παρομοία σέ πλούτιζε ή 
οέ κατέστρεφεν οίκονομικώς.

Σήμερα δμως οΙ διάφοροι θιασάρ 
χαι μέ τούς προχειρολόγους ύπολογι- 
σμούς καί τό προσωπικόν τής ρουτί
νας, ζεμάτισαν τίς πιάτοες, έδιωξαν 
τό κοινόν τοΰ θεάτρου, άπογο'Λτεψαν 
Τήν έπαρχία κοί κατάστρεψαν τήν ύ- 
πόληψι τής τέχνης. 

α|> Σέ δλα τά έπαρχιακά κέντρα τε
ράστιες ρεκλάμες άναγγέλουν τήν

Δ ι ά σ η μ ο ν  π ρ ω τ α γ ω ν ί -  
σ τ ρ ι α ν ,  τ ό ν  ά ν υ π έ ρ θ λ  η
τ ο κ ω μ ι κ ό ,  τ ό ά ρ ι σ τ ο υ ρ  
γ η μ α τ ι κ ό ν έ ρ γ ο ν ,  τόν μ ε- 
γ ά λ ο  Π α ρ ι ζ ι ά ν ι κ ο  θ I α- 
σ ο. Όνόματα ήθοποιών τυπωμένα 
μέ γράμματα πιό μεγάλα άπά τούς 
τηλεγραφικούς στύλους καί άποτέλε
σμα, νά φύγρ ό κόομος μέ τήν πιό 
μεγάλη άπογοήτευσι.

"Ετσι κατήντησε νά μήν άπατάται 
πιά ούτε δ χωριάτης άπό δλην αύ
τήν τήν τυμπανοκρουσία τής Τέχνης. 
"Εηαυοαν νά πηγιαίνουν στό θέατρο 
καί προτιμούν νά φυλάττουν τά λε
φτά τους σέ κουμπαρά γιά νά κάνουν 
ένα ταξειδάκι στήν πρωτεύουσα νά 
δούνε μιά παράσταση τής άνθρωπιάς.

"Ετσι άντί νά γίνωνται τουρνέ τών 
ήθοποιών στίς έπαρχίες, γίνονται 
τουρνέ τών θεατών στήν πρωτεύουσα.

"Ετσι έπεσε τό θέατρον οέ άνυπο- 
ληφία.

Στή Ρωοοία, τήν Βιέννη, τήν Βου
δαπέστη δέν δέχονται πιά θεατρικά 
τουρνέ. Στό Βερολίνο ό ίδιος Αε- 
μπαρζύ δέν πέτυχε νά δώσρ 10 πα
ραστάσεις. Στήν Σκανδκναυΐα καί οτή 
Ρουμανία δέν δίνουν πιά σημασία σε 
ξένες τουρνέ. ‘Η Κωνσταντινούπολης 
καί ή ’Αθήνα τό Ιδιο.

Ή  εύκολία τών ταξειδιών σκότωσε 
τήν κόττα μέ τά χρυσά αύγά.

Νόμισαν πώς μέ τό νά πάνε μέ ρε
κλάμες δτι έρχονται άπό τήν πρω
τεύουσαν τής Γαλλίας, μ· ένα ρεοερ- 
τουάρ γελοίο, μέ σκηνικά άθλια καί 
βεστιάριο άξιοθρήνητο καί μέ ήθο
ποιούς τής κακής ώρας γύρω άπό μιά 
γνωστή βεντέτα, έφτανε γιά νά συγ
κέντρωση κόσμο.

Ή  διάψευοις ύπήρξε πικρά.
01 διάφοροι μικροεπιχειρηματίαι, οΐ 

θεατρίνες πού μέ τά λίγα λεφτά τους 
ήθελαν νά αύτοδπμιουργηθοΰν πρω
ταγωνίστριες, οί άγαπητικοί πού έτρο- 
φοδοτοΰσαν ένα θιαοάκο γύρισαν πα
νί μέ πανί.

Καί τίς περισσότερες φορές έπρε
πε νά βοηθήσρ τό Προξενείο καί ή 
Πρεσβεία γιά νά μπαρκάρρ πίσω άνέ- 
ξοδα τούς έγκαταλελειμμένους θεατρί 
νους άπό τούς εύσυνείδητους &ια- 
σάρχας των.

Δέν κατώρθωσα ποτέ νά κερδίσω ε 
κατομμύριο γιατί κοίταζα πρώτα τήν 
καλλιτεχνική έμφάνισή καί κατόπιν 
τό έμπορικό μέρος τοΰ θεάτρου.

’Εξώδεφα πολλά γιά νά λανσάρω 
ταλέντα δταν καταλάβαινα πώς θά 
γίνουν κάτι, μέ τήν έλπίδα νά τά 
κερδίσω κατόπιν.

Ή  Έλεωνώρα Δοϋζε, ό Γιάν Κού- 
μπελικ, ό Μιετσιοταρζόφσκη, ό Κο- 
οάνσκι καί τόσοι άλλοι σ’ έμένα χρω
στούνε τήν φήμη τους.

Καί δμως δλοι μοϋ τό άνταπέδωκαν 
μέ τήν πιό μαύρη άχαριστία.

"Οταν λανσάρρς έναν άρτίστα, άρ- 
χίζουν καί τόν ζητούν δλοι, τοΰ κά
νουν προτάσεις έπικερβείς, άγκαζε- 
μάν μέ μισθούς μυθώδεις καί οπανί- 
ως ό καλλιτέχνης μπορεί ν ’ άντιστρ 
στόν πειρασμό.

θά μπορούσα νά κλείσω συμβόλαιο 
μακροχρόνιο μαζί τους, πρίν τούς 
λανσάρω καί θά τό ύπέγραφαν άλλά 
δέν ήθελα νά έπωφεληθώ άπό τή στι
γμή τής άβυναμίας. "Ηλπιζα στήν εύ- 
γνωμοσύνπ τους. ν

"0 ! ή ευγνωμοσύνη τών Λθσηοιώτν! 
Δέν ύπάρχει πιό άχάριοτο πλάσμα 

δταν έπιτύχρ έκεΐνο πού όνειρεύε- 
ται!

(Μετάφρασις) ΣΥΛΒΙΟΥ

Τά eOduua Παρασκήνιο
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 25 Νοεμβρίου 193?

Εύτυχώς έπτωχεύσανε...
Πολλές άρτίστες τωρινές, χορεύτριες καί δή. 

τίς μπαλλαρίνες γενικώς, έκεΐνες τΙς άνόητες 

δλος ό κόομος σήμερα στόν δρόμο θά τίς δρ 

μέ κάτι λέτσους νεαρούς πού κάνουνε τούς...γάητες 

μόνον καί μόνον έπειδή τά τελευταίο έτη 

καθένας έκ τών νεαρών μιά κοϋρσα διαθέτει 

Μιά κούρο* πού δέν ξέρεις πώς καί πόθεν τοΟάνήκει 

ή άν (τδ πλέον βέβαιον) τήν έχει μέ τδ-ΝΟΙΚΙ

ΟΟ

Πλήν δμως, εύτυχώς, 

γυρίζουνε τά πράγιματα, γυρίζει κ»’ 6...ΤΡΟΧΟΣ 

καί τώρα μέ τήν έλλειψιν βενζίνης, είς τδ άστυ 

βύτδ τά αίσχος τών κουρσών πολύ έμετριάστη 

πρός τέρψιν κΓ άγαλλίασιν παντός τής τέχνης λάτρου 

γιατί αύτό συντείνει 

δν καί ίχωρίς.,.β ε  ν  ζ  I ν  η 

να καθαρίσουν μερικοί...λ ε κ έ δ ε ς  τοθ θέατρου!

Καινοτομία
'Οπως άνέγραψαν έχθές πολλές έφημερίδες, 
τό Σωματεΐον προσεχώς θά δώσρ έσπερίδες 
κα!...«τ σ ά γ  ι α» τακτικώτατα έντός κομψής αίθούσης 

κειμένης έπί κεντρικής όδοΟ τής Πρωτευούσης, 

δπου θά διακρίνεται μέ πόζα καί μ1 έφέ 
έκτός τών άλλων άρτιστών κι’ έκείνη πού κλωτσάει 

καί μερικοί πού είς τήν σκηνήν δέν παίρνανε..κ α φ έ 

νά παίρνουν τώρα.,.ΤΣΑΤ

Γ. ΘΙΣΒΙΟΣ

Χτήν Ντιριντάουα
Στήν Καίτη Ντιριντάουα, δπου γιορτάζει σήμερον 

ένα δωράικι σκέπτομαι ώραΐο νά δωρίσω, 

καί μολονότι σκέπτομαι άπό δεκαπενθήμερον 

άκόμα δέν κατάφερα καί νά τό καθορίσω.

Διότι σκέπτεσαι καί λές : «Μά τί νά τής δωρίσρς 

ά<ρο0 τά δώρα γενικώς τής τάδωσεν ή Φύσις !»

Γ. Α -ς

Μιά παληά περιπέτεια τής
Εύθυμηςχήρας«

-ΜΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΗΣΑΝ Μ ΑΡΑΜ ΕΝ Α!!
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ... ΣΟΦΟΚΛΗ
ΤΙ Λ ΕΕ Ι ΓΙΑ  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ. -  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ζ 9 Η  ΜΑΣ. -  Πί?Σ 

ΒΛΕΠ ΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΒΠ ΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΑΑΗΝίΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

(Συνέχεια άπδ τή 1η σελίδα) 
θρωπάκια, παραστάσεις όλόκληοες έ- 
πιθέσεων, μαχών, σωροί άπό πιθανά 
καί άπίθανα άντικείμενα, μυίγες και 
δ,τι τέλος σχηματίζεται είς τήν φαν
τασίαν σας άπό τήν θέαν τών περιέρ
γων φθόγγων τού Ιαπωνικού άλφαβή- 
του τό ένα κοντά στό άλλο ποιός ξέ
ρει ποιόν σκέψιν, συμπλήρωσιν, έννοι
αν δρά γε παριστάνουν.

Καί έπειτα άπό τό κουραστικόν πα
ρακολούθημα τού ματιού έρχεται ώς 
άνακούφισις καί ώσάν όδόσημον διά 
τά στάδια τής έλληνικής γραμματολι-

Σχολής καί νά άνακηρυχθρ έπίτι- 
μος διδάκτωρ τής Σχολής. Έπειτα  
άπό αύτά θελήσαμε νά συναντή
σουμε τόν κ. Σκάσοη ώστε άπό 
αυθεντικήν πηγήν ν ' άντλήσωμε 
τάς σχετικός πληροφορίας.

ΟΜΙΛΕΙ 0 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΣΚΑΣΣΗΣ

Είς τό αύτό Σπουδαστήριον, τό 
όποιον διευθύνει ό κ. Σκάσσης ά- 
ναμένω τήν άφιξίν του. Ό εύγενέ- 
στατος βοηθός του κ. ΛουίζΙδης μέ
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X  ο Ύοίΐ&κοζ*
Αφιέρωαι τβΰ αοφου lanwvcj καθηγητή πρό; το Πανε

πιστήμιο τών ’Αθηνών

Είχα λοιπόν τήν εύτυχία χωρίς νά 
είμαι ρεπόρτερ νά κάνω μιά κάπω 
έζωφρενική καί άναπάντεχη «καμπά

νια» γιά τά ('Παρασκήνια».
Σκέφθηκα προχθές, ξαφνικά, νά κα 

τεθώ γιά λίγα λεπτά στόν "Αδη καί 
νά πάρω μιά συνέντευξι μέ τόν ποιη
τή τής «Ήλέκτρας».

Είχα δμως δυό σοβαρούς λόγους να 
αισθάνομαι κάποιο άνήουχο δισταγμό, 
Πώς νά πάω στόν "Αδη χωρίς νά πε- 
θάνω (S I τή ζωή τήν άγαπώ άκόμα— 
δ^α κι’ δλα ί—)  καί πώς νά καταφέρω 
νά μέ δεχθρ ό περίφημος «μαιτρ» τοΰ 
άττικού θεάτρου. β

Αφού βασάνισα άρκετή ώρα τό μυ
αλό μου χωρίς άποτέλεσμα, έβαλα μη 
χανικά στή τσέπη τό καρνέ κι’ ένα 
μολύβι καί μπήκα σ’ ένα ταξί γιά βόλ
τα. "Ηταν νύχτα. "Αρχισα νά σκέπτο 
μαι πάλι: "Αν ήτανε ό σωφέρ τώρα 
λιγάΚ[ μεθυσμένος μέ μιά στραβοτι 
μονιά καί μέ λιγάκι καλή θέληση μέ 
πάει στόν ' Αδη μέ δίχως νά γράψρ 
τό ρολόϊ οϋτε δραχμή... ‘Αλλά δχι!.. 
Ή  σκέψη τοϋ μεθυσιού μοϋ γέννησε 
μιά φωτεινή ιδέα. Νά πάω σέ μιά τα 
βέρνα καί άντί νά κατέβω νά ζητώ 
τόν Σοφοκλή, νά φέρω έκεΐνον έδώ 
μέ τήν κλασσική μέθοδο τών άρχαίων 
ελλήνων πού τήν άναφέρει μάλιστα 
καί στήν ('Πολυξένη» του μιλώντας 
γιά τόν Άχ.λλέα πού άνεβαίνει άπό 
τόν "Αδη.

Σταμάτησα στή πρώτη τυχοΰσα τα
βέρνα καί άποφάσισα νά κάνω τό πεί 
ραμα... Γιατί όχι; Τί θά έχανα. Χτυ 
ποϋσαν άκριβώς μεσάνυχτα δταν πα- 
ρήγγειλα νά μοϋ φέρη τό γκαρσόν τό 
έξής κοκτέιλ:

Ν’ άνακατέψρ σ' ένα ποτήρι μέλι 
κρασί καί γάλα νά κόψη μέσα λίγα 
κομμάτια άπό φρούτα τής έποχής νά 
προσθέσρ καί λίγα κουκιά κριθάρι καί 
...νά σερβίρη. Άπεφάσιοα δηλ. νά φέ
ρω άπάνω στήν ’Αθήνα τόν ποιητή μέ 
«κοάς» νά γίνω χοηφόρος, ψυχαγω
γός, δπως θέλετε. Μιά φορά, τό κοκ
τέιλ πού έζήτηαα έγινε, πήγα μέ 
τρόπο έξω στό δρόμο καί σκόρπισα τό 
περιεχόμενο τοΰ ποτηριοϋ κατά γής.

Σύμπτωσις νά βρίσκωμαι κοντά στό 
Ζάππειο, κοντά στό άρχαΐο «χάσμα» 
πού άνεβοκατέβαιναν ή ψυχές τών ά- 
ποθαμένων. Είχα γραμμένη καί μιά 
σχετική έπίκλποη πού άντέγραψα άπό 
τό άρχαΐο κείμενο τοΰ Αισχύλου καί 
τήν έδιάβαοα άμέσως σιγά - οιγά σάν 
προσευχή.

Έγύρισα μέσα στή ταβέρνα κα! πε- 
ρίμενα. "Αν έρθη πάη καλά, άν δέν

Η

ας, αί έλληνικά! λέξεις. Αίσχύλος, Σο 
φοκλής κτλ. Εύρισκόμεθα λοιπόν είς 
τήν περίοδον τών μεγάλων τραγικών. 
’Ακολουθούν όροι τής άρχαίας μετρι
κής — κώλον, σύστημα — άνάπαιστος 
κτλ. μέ μουσικήν κλίμακα. "Ερχονται 
οί ρήτορες. Διακρίνομεν έπειτα τόν 
Πλάτωνα καί οΰτω καθεξής. Είς τό τέ
λος άκολουθει πλουσιωτάτη βιβλιογρα 
φία είς όλας τάς γλώσσας. Ό συγγρα 
φεύς είχεν ύπ” δψιν του καί "Ελλη
νας όπως τόν άλησμόνητον Πέτρον 
Παπσγεωργίου κ.ά. ’Από τούς Βυζαν
τινούς Ιστοριογράφους διακρίνεται ό 
Δ. Χαλκοκονδύλης.

’Αλλά ποιος ό ουγγραφεύς πού 
άνέλαβεν τήν δντως άποστολικήν 
αύτήν διακονίαν είς τό άπέραντον 
Κράτος του; ΤΙ τόν παρεκίνησε 
είς τό έργον του αύτό;

’Αξίζει όποιονδήποτε κόπον —τί 
λέω κόπον καί εύγνωμοσύνην — ό 
κ. Χίδενακα ό Τάνακα. ’Οφείλω teal 
άπ’ έδώ ν ’ άνανεώσω τάς θερμάς 
μου ευχαριστίας πρός τόν διευ
θυντήν τοΰ Φιλολογικού Σπουδα 

στηρίου καΐ Καθηγητήν μας είς 
τήν έδραν τής Λατινικής Φιλολογί
ας είς τό Πανεπιστήμιόν μας κ. 
Ερρίκον Σκάσσην διά τήν καλωού- 
νην μέ τήν οποίαν μοϋ έδάνεισε τό 
βιβλίον. Άκόμη περισσότερον διό
τι μοΰ παρέαχε μ’ ένδιαφέρον τάς 
πληροφορίας γιά τόν συγγραφέα 
καί τό έργον του.

Πρέπει νό σημειώσωμεν άκόμη 
οτι ό καθηγητής κ. Σκάσσης είναι 
ώκείνος είς τόν όποιον άπέστειλε 
(τά ουγγραμματά του δ Ίάπων κα
θηγητής διά νά είσηγηθή είς τήν 
οίκείαν έπινροηήν τής Φιλοσοφικής

κατατοπίζει στά προκαταρκτικά διά 
τόν συγγραφέα, καί άφήνει στή δι
άθεσή μου τ’ άλλα του βιβλία. Εί
ναι ή μετάφρασις ή ή «μεθερμή- 
νευσις» δπως τήν θέλει ό κ. Χίδε
νακα, τής Όδυσσείας τού 'Ομήρου. 
’Ανοίγω τό βιβλίο καί στούς πρώ
τους του ατίχους μαντεύω νά σχη
ματίζεται 6 «πολύπραγος άντρας» 
μέοα στά περίεργα έκεΐνα γράμ
ματα, διά νά πεισθω έπειτα — ξε
φυλλίζοντας τό βιβλίο -  δτι ή άρχή 
εύρίσκετο στό τέλος τοϋ βιβλίου. 
Είναι τό γνωστά σύστημα γραφής 
πού άκολουθοΰν καί οΐ ’Εβραίοι 
Συνεχίζω τήν έκπληξί μου μ' ένα 
άλλο άφιερωμένο στήν Ρωμαϊκή 
ποίησι. "Αλλο, πιθανόν, άν κρίνω 
άπό τάς εΙκόνας καί τά σχετικά ό
νόματα πού είναι γραμμένα εΙς 
τήν Λατινικήν άσχολεϊται μέ τήν 
άρχαίαν τέχνην. Άλλο... Ά λλ’ άς 
μάς τά πή 0 κ. Σκάσσης.

— Ποιός είναι αύτός ό Ίάπων έλλη- 
νολάτρης κ. καθηγητά, πού ένώ ή πα
τρίδα του μπαρουτοκαπνίζετα! άπό τά 
δπλα, αύτός ύπηρετεί μέ τόσην άγά 
πη τίς έλληνικές μοϋοες;

-  Ό κ. Χίδενακα ό Τάνακα, μοϋ 
λέει, είναι ό πρώτος διδάζας άπό 
Πανεπιστημιακής έδρας τήν άρχαί 
αν έλληνικήν καί τήν λατινικήν 
γλώσσαν. Είναι έκδότης πολλών 
συγγραφέων 'Ελλήνων καί Ρωμαί
ων, ποιητών καί πεζογράφων. Δι i  
τά έπιστημονικά του έργα καί τόν 
μεγάλον φιλελληνισμόν του τρ προ 
τάσει μου έγινε τό έτος τοϋτο έ- 
πίτιμος διδώκτωρ τής Φιλοσοφικής 
οχολής τοΰ Πανεπιστημίου Άθη

νών. Σημειώσατε άκόμη δτι ό Βα
σιλεύς τοϋ άπένειμε τόν Άνώτε
ρον Ταξιάρχην τοΰ Φοίνικος.

— Καί πώς άνελύοατε τά έργα του 
είς τήν Είσηγπτικήν σας έκθεσιν; Ή  
μήπως γνωρίζετε τά Ιαπωνικά;

— ’Ιαπωνικά βέβαια δέν γνωρί
ζω, άλλά slxe τήν πρόνοιαν ό έν  
λόγψ καθηγητής νά μοϋ άποστείλη 
δλα τά σχετικά μέ τόν β(ον και 
έργα του είς τήν Λατινικήν γλώσ
σαν.

— θά είχατε τήν καλωούνην νά μοϋ 
πήτε κ. καθηγητή, τΐ είναι έκεΐνο που 
παρεκίνησε τόν άρχαιολάτρην αύτόν 
είς τό νά έπιδοθρ στά κλασικά γράμ
ματα; Μ’ άλλα λόγια καμμιά χαρακτη 
ριοτική περικοπή άπό τό λατινικό ύ- 
πόμνημα πού οάς έστειλε;

— Δυστυχώς τό ύπόμνημα αύτό 
συνήθως είναι πολύ τυπικό. 'Ανα
φέρει πού έσπούδασε τό ένα έζά  
μηνο, ποιούς καθηγητάς ήκουσε, 
κ.ο.κ. Δέν πιστεύω νά σάς ένδια- 
φέρη πώς έλεγαν τόν πατέρα του 
καί πώς τή μητέρα του...

— "Ισως. Ά ν  δέν είχαν γίνει κι'αύ- 
τά τά όνόματα τόσο κοινότυπα καί συ
νηθισμένα άπό τόν τελευταίο πόλεμο.

Άλλά σκέφθηκα, πώς κα! άν ό Ίά 
πων άνέφερε τόν λόγον πού τόν πα
ρεκίνησε νά τεθρ είς τήν ύπηρεσίαν 
τοΰ κλασικού παρελθόντος δέν θά ήτο 
δ λόγος αύτός παρά ένας Ομνος διά 
τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα, ΰμνος πού θά 
προσετίθετο κοντά σέ τόπους άλλους. 
Μέ μιά διαφορά δμως. "Οτι αύτός Λ,α- 
χετο άπό μίαν μακρυνοτέραν γωνίαν 
άπ’ δτι θά υηεθέτομεν.

Ενα βιβλίον είς μίαν γλώσσαν τό
σον άλλόκοτον Οι’ ήμάς καί τόσον μυ- 
στηριακήν είχε κλείσει μέσα είς τήν 
ψυχήν του τήν Ελλάδα. Ή  συνέχεια 
τής σολωμικής μούσας δέν είχεν εΟ 
ρει — όμολογώ άληθινωτέραν έπαλή- 
θευσιν έντός μου τήν ήμέραν έκείνην 
έμπρός είς τό τραπέζι τοϋ Σπουδα
στηρίου όπου έκαμα τήν γνωριμίαν μου 
μέ μίαν νέαν είς τήν ’Ελλάδα πνευ- 
ματικήν προσφοράν.

ΧΡΟΝΗΣ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΘΑ ΜΙΛΗ

ΣΟΥΜΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧ
ΝΕΣ ΙΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΠΟΝΙΑ.

έρθη ή μισή ντροπή δική μου ή μισή 
δική του. Μόλις έπέρασαν λίγα λε
πτά... Τή στιγμή άκριβώς πού έφευγε 
καί ό τελευταίος πελάτης τοΰ νυκτε- 
ρινοΰ κέντρου, νά σου μπροστά μου 
ένας μοντέρνος κύριος, μέ σημερινό 
κοστοΰμι τελευταίας μόδας, γελαστός, 
έμορφος, κάτι μεταξύ είκόνος τοΰ οι- 
νέ - παρλάν καί πραγματικότητος, κά
τι οάν όπτασία άλλά καί σάν ύιόστα- 
οις.

— Πρός ποιον έχω τήν τιμήν... άρχι
σα νά λέω ξαλισμένος προσπαθώντας 
νά μιλήσω είς ύπερκαθαρεύουοαν γιά 
νά μέ καταλέβη.

— Σοφοκλής Σοφίλλου, θεατρικός 
συγγραφεύς. Σείς μ· έχετε καλέσε, 
στό τηλέφωνο; μέ ρώτησε γελώντας 
καί συνέχισε μέ ένα δυό άστεΐα εις 
σημερινήν άπταιστον καθομιλουμένην.

— Δηλαδή... Μέ συγχωρείτε, μαιτρ, 
άν σάς έγινα ένοχλητικός, άλλά ... 
έλεγα... είπα... ήθελα..., Καθήστε,

— Μεροί.
— Βλέπω πώς είσθε δλως διόλου 

συγχρονισμένος!
— "Ενας συγγραφεύς πού κάνει θέ

ατρο πρέπει ν ' άκολουθεΐ τό ρεΰμα 
της έποχής. Μήν άκοΰτε λόγια έγώ 
πού (μεταξύ μας) δέν έχώνευα τούς 
νεωτερισμούς τοϋ Εύριπίδου, στά γη
ρατειά μου τόν μιμήθηκα σέ άρκετά 
πράγματα.

— θά έννοείτε τά «έφφέ» τής τυ· 
φλώσεως τοΰ «ΟΙδίοηδος τυράννου»...

— Μονάχα αύτά; Εμιμήθηκα καί τόν 
«άπό μηχανής θεό του» πού δέν τάν 
έχώνευα στά νειάτα μου 1

— Μ’ άρέσει, μ· ένθουσιάζει, μαίτρ, 
ά άπλός ό καλοδεχτικός τρόπος πού 
μιλάτε...

— Ά !  "Ετσι ήμουν πάντα. Δέν «I- 
ναι δηλαδή αύτό άποτέλεσμα έξελί- 
ξεως Λ σνομπισμοϋ. "Ημουν άνέκαθεν 
άνοιχτόκαρδος. Μ’ άρεζε ή καλή πα
ρέα...

— θά πάρετ’ ένα κραοάκι;
— Εύχαρίστως τό πίνω, άλλά...
— Ξέρω τ! θά πήτε... (τοΰ έδειξα 

τήν ταυτότητα τής 'Εταιρίας θεατρ. 
Συγγραφέων)... Σάν στό σπίτι σας.

— Δέν θέλω νά πώ αύτό. "Ενα πο 
τηράκι τό πίνω. Παραπάνω δχι. Τό έ 
χω γράψε, δν θυμάσθε. Ή  Ιδέα δτι μέ 
τό κρασί «πάνε ή πίκρες κάτω» είναι 
έσφαλμένη. Ζάς βεβαιώ.

— θυμοΰμαι τό σχετικά στίχο σας: 
...Κακός γιατρός στή συμφορά σου

τό μεθύσι...
- Ά  χά! Μ’ έχετε βλέπω παρακο

λουθήσει...
— Γιά νά βεβαιωθήτε πόσο, —ξέοω 

τά γοΰστα σας — θά παραγγείλω νά 
μάς φέρουν μέ τό κρασί ένα μεζεδά
κι πού νομίζω θά οάς κάνω Ιδιαιτέρα 
εύχαρίστηση.

— Δηλαδή τί#
— Παλαμήδα.
— Παλαμήδα;
— Άφοΰ τήν βρήκα καί μέσα στούς 

στίχους μιάς τραγωδίας σας.
— Τούς «Ποιμένας» μου θά λέτε.
— Άκριβώς:

"0  θροφερά σέ ψάρια, τοθ ’Ελλή
σποντου νερά

έκεΐ βαθειά πού μέο· σέ πελαγο- 
δαρμούς κι’ άγέρια, 

ξεχειμωνιάζ’ ή παλαμήδα μέσ’ σέ 
κύματα άρμυρά 

καί βγαίνει ώριμη στό Βόσπορο 
τά καλοκαίριαI... 

θά σάς Λρεζε Ιδιαιτέρως... οτή σκά
ρα;

— Τά ψάρια γενικώς άρέσανε β’ δ
λους τούς γράφοντας τοθ τότε και- 
ροϋ. Τώρα δμως, γιά μένα, δέν έπιμέ- 
νω καί τόσο στίς παληές μου προτι
μήσεις.

Ά Ι  "Ηρθαμε οτόν κύριο σκοπό 
τοθ ραντεβού μας, μαίτρ.

θά ήθελα νά πάρω λίγες γνώμες 
σας γιά τά θεατρικό περιοδικό «Πα
ρασκήνια».... σχετικώς μέ τό άνέβασμα 
τών άρχαίων τραγωδιών...

— ’Επιμένετε;
— Χάριν τής έπικαιρότητος. Γι’ αύ

τά τό ζήτημα έγραψαν τόσοι καί τό
σοι. Γιατί νά μή πάρη κανείς καί τή 
γνώμη τοΰ Ιδιου τοθ Σοφοκλή I

— Έγινα  τής μόδας θέλετε νά πή
τε;

τδ

— Άκοΰς λέει! Σέ βαθμό πού μπο
ρεί νά γείνη ή Ήλέκτρα σας καί όπε 
ρέττα. Αύτό μιά φορά είναι εύχάρι- 
στον. Αλλά θά ήθελα νά άκουα άπό 
τό δικό οας στόμα τΐ φρονείτε λ.χ. 
γιά τό πρόβλημα τών χορικών.

— Δηλαδή;
— Σάς άρέοει τό γερμανικό σύστη

μα πού φωνάζουν μαζύ βλα τά πρό
σωπα τοΰ χοροΰ;

— θά σάς άπαντήσω μέ τό στόμα 
μου δπως λέτε ή μάλλον μέ τό στίχο 
μου:
«Ανεμοστρόβιλου φωνές άγριεμένες.ι 
(άελλάδες φωναί) δέν μοϋ ήρεσαν 
ποτέ, ούτε δμιλος χορευτών ούρλιά* 
ζοντας

«τραγοΰδι β’ ώτραγούδητο σκοπό.

«γιομάτο θόρυβο πού κάνει νά καρδ
οχτυπώ...

«Μέλη βοών άναυλα καί ρακτήρια» 
πως έγραφα τότε.

— Είστε τής γνώμης δτι στόν τωρι 
νό θεατή βά έπρεπε νά οερβίροντα 
μάλλον μοντέρνα φιλοσοφικά έργα 
παρά ή άπλές καί άπέρριττες έλληνι 
κές τραγωδίες;

— «Σέ κείνον πού διψάει δσα άν 
πής σοφά, θαρρώ,

«δέν τόν γλυκαίνει τίποτ’ άλλο 
παρά... τό -'ερό

— Είχα ξεχάσει αύτούς τούς στίχου, 
σας. Κα! ποιόν σκηνοθέτη προτιμάτε

— Δηλαδή «διδάσκαλον» τών τραγω
διών;

— Μάλιστα.
— Μά... Τό λέει καθαρά κι’ αύτό κά

ποιος στίχος μου.
«Σ ’ δλα δασκάλοι δυό ύπάρχουν!

Ή  ήλικία κι’ ή τριβή!»
— Ναί, άγαπητέ μαιτρ, μά τώρα πού 

είναι ή μόδα τοΰ σουρρεαλισμοϋ, 
λέει ό στίχος οας;

— «Αρρώστιες πού ή μοίρα έστει
λε, ύπόφερέ τις...»

— Όστε είσθε συγκαταβατικός βλέ
πω.

— Άνέκαθεν παρακολουθούσα 
ρεΰμα τής έποχής. Σδς τό είπα.

— Τίς παραστάσεις τής «Ήλέκτρας» 
σας τΙς παρακολουθήσατε;

— Σέ βαθμό πού ξεύρω καί τάς είσ 
πράξεις άπ* £ίω tci* Ανακατωτά. Άκό 
μα νά μοΰ φέρε* τά ποσοστά μου έ· 
κείνος ό άφιλότιμος ό δαλιέρος.

— Έ !  βχι δά ό κακομοίρης νά κα- 
τέβη καί στόν "Αδη γιά τά ποσοστά 
σας!

— «Τό κέρδος πάντα’ναι γλυκό κι
άπό ψευτιές σάν βγαίνει» 

Τό λέει κάποιος στίχος μου κι’ αύ
τό , γιά νά ζέρετε, κα! ατούς «Άλεά- 
δας» μου είχα πή έπίσης:

«χρ,ήμα σάν πάρης είναι στή ζωή 
τό μόνο

πού σέ παρηγορά καί σβύνει κάθε
πόνο!

— Είσθε κα! σείς κ. Σοφοκλή μέλος 
τής ‘Εταιρίας θεαρικδν Συγγραφέων

— «Τοίς πολλοΐσι βροτών άπιστος 
έστίν έταιρείας λιμήν...» λέει κάποιος 
στίχος μου.

(Κατάλαβα πώς ήταν πικαρισμένος 
μέ τήν έταιρεία γιατί δέν τοΰ έστειλε 
τό δαλιέρο οτόν κάτω κόσμο νά τού 
κανονίοπ τά ποσοστά. "Εστρεψα άμέ 
σως τό θέμα στό ζήτημα τής σπατά 
λης τοθ χρήματος:)

— Σάς άρέσει νά ξοδεύετε φαίνετα; 
θέλετε νά καλοζήτε νά ποϋμε. Λένε 
πώς άνέκαθεν εΐσαστε μπόν βιβάν. Τό 
λένε μάλιστα κα! κάτι στίχοι σας:

— «Άνθρωπε κάθε μέρα πάσχιζε 
δσο μπορείς γλυκειά ζωή νά ζή

σης.
τυφλή c iv ’ ή αύριο...

— ΤΙ τάχα θά κερδίσης!
Έτσ ι κι* άλλοιώς Λ Μοίρα δλα θά 
σοΰ τά κουρέλιαζε θά τά’ σχίζε. 

*0 Σοφοκλής ό τότε σδς μιλά δπως 
καί ό τωρινός πιστέψτε με».

— ΤΙ μοντέρνος «άρχαίος» πού είσθε 
μαίτρ! Καί Ή ρεαλιστής! Στίς «Κολ- 
χίδες» σας μιλούσατε γιά τΙς άγκινά- 
ρες καί στούς «Φαίακάς» σας γιά 

«σάλτσες τής θροφής παρηγορήστρες!»
— Άμ· τό κραγιόνι πού έβαφε τ!ι 

χείλη της Α... ‘Ελένη στήν Τροία τό 
θυμάστε;

— Σέ ποιά τραγωδία σας μεταχειρι
στήκατε τό χραγιόνι τής ήρωίδος τού 
«Τρωϊκοΰ πολέμου;»

— Στό δράμα μου «‘Ελένης άπαίτη- 
σις». ’Εκεί τής τά λέω άπό τήν καλή:

Διώχτε τηνί Μιά γυναίκα πού μ' 
άδιαντροπια 

τό μαραμένο της ξεθωριασμένο
χείλι

τό βάφει, νά τό ζωντανέψη μέ 
κοντύλι I

— Γόνυν χρώζουοα, έωλον, γραφιδί- 
οις ένημμένους, άν θέλετε νά σάς τό 
πώ καί οτή γλώσσα τής έποχής.

— Όστε ή κοκέτα γυναίκα δέν σάς 
έλκύει μαίτρ;

— Δέν θέλω νά πώ αύτό. Δέν μ’ ά
ρέσουν τέτοια στά γεράματα. ΤΙ θέ
λεις νά τά βάφεις καί νά τά φκιασι- 
δώνης τά γηρατειά! Έ χο υ ν  πού έχουν 
τά χάλια τους. (κα! άρχισε σιγά - σι
γά ν ’ άπαγγέλλη μέ μιά φωνή πού μ 
έκανε ν ' άνατριχιάσω, τό χορικόν τοΰ 
Οίδίποδος έπί Κολωνώ:)

Γηρατειά! Σάν άπόκοσμη άκρη 
οτερηάς, 

πού τή δέρνει όλοΰθε βορηάς 
καί φουρτούνα καί κύμα...

— Ή  γρηά κοκέτα λοιπόν δέν σδς 
λέβι τίποτα. Μιά νέα μιντινέτα δμως, 
έτοι... λίγο εύκολη, πού μ' ένα τραπέ
ζι ζέρω γώ...

— Μπά! "Εγραψα κα! γι’ αύτήν : 
Οορβάς γυνή.

«Γυναίκα πού σέ θέλει φίλο γιά 
τό δείπνο της» 

Δέν ζέρω δν τό άποδίδω σωστά...
— Κι' αύτή μοΰ κάθεται στό στομάχι.
»" Κατάλαβα μαίτρ, Τό μάτι οας έ-

Μάς τήν έφερε στή μνήμη ή κατά 
τήν λήξασαν σαιζόν έκ νέου έμφάνι- 
σ(ς της.

Πέρασαιν άπό τότε τριάντα χρόνια. 
Ή  «Εύθυμη Χήρα» έγέρασε άν καί^δί
α τηρεί άκόμη Ιχνη τής ώμορφιάς της. 
Τότε ήτο άκόμη νέα καί συινειργάζε- 
το μέ τόν άείμνηστο Παπαγιάνννη, 
πού τήν είχε λανσάρει θριαμβευτικά.

Έκεΐνο τό καλοκαίρι είχαν στήσει 
τά άντρο τους στήν «Άλάμπρα» τήν 
παληά, δχι δπως εΐνε σήμερα. "Ολοι 
δσοι τήν περιέβαλλοιν ήσαν νέοι δ
πως ό θιασάρχης τους, μά λίγοι άπ’ 
αύτούς ύπάρχουν σήμερα. Τό κοινό 
τούς παρακολουθούσε μ’ ένθουσιασμό 
καί συμπάθεια.

Ησαν άκόμη οτά σπάργανα. Ή  σαι
ζόν τελείωνε καί άρχιζαν ο! καθιερω
μένες εύεργετικές πού άργότερα έπί 
τό ά/ζιοπρεπέστερον έγιναν τιμητικές.

Η νεαρά πρωταγωνίστρια τοΰ θιά
σου είχε διαλέξει γιά τή/ν εύεργετι- 
κή της, τό φόρτε της. Τήν «Εύθυμη 
Χήρα». Ή  ήμέρα ώρίσθη, ο! συμφωνί
ες μέ τόν μπαμπά τής εύεργετουμένης 
καί τόν θιασάρχη Παπαγιάννη έκλει
σαν. Ό πρώτος καί κυριώτερος δρο; 
ήτο νά μετρηθούν στό θιασάρχη τά έ 
ξοδα τής παραστάσεως δρχ. 450 πρ!ν 
άνοίξρ ή αύλαία. Τό ταμε·ο τό βράδυ 
τής παραστάσεως θά διηύθυνεν ό μπα
μπάς τής εύεργετουμένης ώς πληρε 
ξούοιός της. Α! ένέργειαι άρχισαν, ει
σιτήρια διετέθησαν έπί σειράν ήμερών 
δχι λίγα γιατί ή εύεργετουμένη νεαρά 
είχε πολλές συμπάθειες στή θεατριζο 
μένη κοινωνία. Ή  περιπόθητη ήμέρα 
τής εύεργετικής έφθασε. Ή  πλατεία 
πολύ πρό τής ένάρξεως κατελήφ3η. 
Πλήθος άπό στεφάνια μέ φθινοπωρινά 
άνθη κα! σέ καλάθια άφθονα, έσκέπα- 
ζαν τούς τοίχους τής μάνδρας γύρω, 
γιά νά προσφερθοΰν στήν εύεργετου- 
μένην στό τέλος τής πρώτης πράζεως, 
δτε θά έκαλείτο μέ χειροκροτήματα νά 
έμφανισθή έπί τής σκηνής.

01 τζαμπατζήδες φρέσκοι κα! μπαο- 
μπερισμένοι οτίς θέσεις τους στήν 
πλατεία καί δσοι είχαν σχέσεις μέ τό 
θέατρο, δπως ό ύποφαινόμενος, νά 
ποΰμε, οτά άδυτα τών παρασκηνίων 
παρακολουθώντας τΙς ε τ01μ α α [ε ς  τ ώ ν  

ήθοποιών. Ή  νεαρά χήρα άνυπόμονη 
νά έμφανισθή οτή σκηνή καί νά δρέψα 
τούς καρπούς τών κόπων της, στολισμέ 
νη έπερίμενε τήν άρσιν τής αύλαίας.

Ό  θιασάρχης Παπαγιάννης καί αύτός 
μέ άνυπομονηαίαν έπερίμενε, τόν μπα 
μπά δμως τής εύεργετουμένης, νά τοΰ 
φέρρ κατά τήν συμφωνίαν των τις 450 
δραχμές.

Τ! ώρα εΐνε ; έρωτά Λ πρωταγωνί
στρια τούς γύρω της ξελιγωμένους τζα 
πατζήδες.

Λ ύ κ ο  κα ί δ έ κ α  ΰ εο π ο ιν/<5-
—Δέκα καί δέκα !
Βγαίνει άπό τό καμαρίνι της.
-Κύριε Παπαγιάννη δέκα καί δέκα 
ώρα.
Ό Παπαγιάννης έκύτταζε τήν πλα

τείαν άπό τά παρατηρητήριο τής αύ
λαίας.

-Τό ζέρω, στρέφει καί τής άπαντά 
ξηρά-ξηρά, μέ άπάθειαν δπως συνήθιζε, 
ένψ έφερε τό τσιγάρο στά χείλη του.

—Δέν νομίζετε δτι πρέπει νά κτυπή- 
σουμε τΙς πρώτες ;

-Μά δέν Πρθαν άκόμη τά λεφτά δε
σποινίς. "Αν δέν έρθουν τά λεφτά...

Τή στιγμή αύτή καταφθάνει ό μπα
μπάς πρός τόν όποιον σπεύδει ή θυ
γατέρα καί κάτι τοΰ ψιθυρίζει.

—Μά εΐνε δυνατόν φώς μου I τής 
άπαντά, καί άπευθυνόμενος πρός τον 
Παπαγιάννη.

—Κύριε Παπαγιάννη στό πρώτο διά
λειμμα θά οάς φέρω τά χρήματα.

- Ή  συμφωνία μας εΐνε πρίν οηκωβρ 
τό πανί.

Ε  I καλά δέν έχάθη ό κόομος I 
—Τόν βλέπω, κάθεται στήν πλατεία 

μά δέ βλέπω τά λεφτά, καί οέ λίγο 
άν δέν έρθουν θά διατάζω νά οβύσουν 
τά φώτα κα! κάμε καλά.

Ό μπαμπάς φεύγει γιά τό ταμείο.

Ή  ώρα περν§, ά κόσμος άρχίζει ν* ά- 
δημονρ. Ποΰ καί ποΰ άκούονται χειρο
κροτήματα άδημονίας, καί άπό τά πί
σω καθίσματα, τά λαϊκά νά ποΰμε, ά 
κούονται καί σφυρίγματα. Μόνον ό Πα- 
παγιάννης βηματίζει άπαθής μέ τό 
τσιγάρο στά χείλη, τά χέρια πίσω καί 
τήν κοιλιά προτεταμένη. Τόν παρακο
λουθεί ό μακαρίτης Σπΰρος Μηλιάδης.

Ή  εύεργετουμένη πλησιάζουβα τοϋ 
λέγει :

-Κύριε Παπαγιάννη δέν έχετε έμπι 
στοσύνη οτόν μπαμπά ; ’Εγώ σδς ύπό- 
σχομαι οτό διάλειμμα νά σάς φέρω τά 
χρήματα, ό μπαμπάς άκόμη εΐοπράττει.

-Νά φέρη τά λεφτά γιατί θά πώ να 
οβύσουν τά φώτα.

Άποστέλλεται διαγγελεύς στό ταμεί 
ον ό όποιος φέρει τήν άπάντησιν δη 
στό διάλειμμα θά έλθουν τά χρήματα.

—Μηχανικοοοός άκούεται ή φωνή τοϋ 
Παπαγιάννη μέ στόμφον, σβΰσε τά φώ
τα τής πλατείας.

Τά φώτα σβύνονται. Σούσουρο, δια
μαρτυρίες, σφυρίγματα στήν πλατεία 
γιά τό έπελθόν σκότος, έν© ή άφορμή 
εΐνε άγνωστος οτό κοινό.

Ή  πρωταγωνίστρια κλαίει, ό μπαμπάς 
καταφθάνει &σπευομένως.

—Μά κύριε Παπαγιάννη δέν βίνβ κβρ 
τάστασις αύτή.

—Άκριβώς όφοΰ δέν συμμορφώνεσαι 
μέ τήν συμφωνίαν.

—Μά σάς είπα στό διάλειμμα, νά τ*· 
λειώσρ ή είσπραζι.

—Ή  πλατεία εΐνε ώς τά μπούνια γ*· 
μάτη, δέν πιστεύω δλος αύτός 6 κό* 
σμος νά μπήκ^ έπί πιστώσει ;

Έπομένως είσπράξεις έγιναν, έπομέ
νως τά λεφτά ύπάρχουν, έπομένως φέ 
ρε τά λεφτά.

—θά έλθουν άμέσως.

—Έτσι μάλιστα. Μηχανικός, άναφι 
τά φώτα I 

Είπε καί έγένετο φώς.
Τά λεφτά δμως δέν φαίνονται, ή S- 

ρα προχωρεί, δέκα καί μισή. Ή  άδη- 
μονία έπιτείνεται. ’Αρχίζουν νά άδημο 
νοΰν καί οΐ ήθοποιοί.

-Γιάννη, τολμά νά π(\ δ Μηλιάδης, 
δέν άρχίζομε καί...

—Σπΰρο, θ’ άρχίσουμβ νά γδυνόμα
στε άν οέ δυό λεπτά άκόμη δέν έρθουν 
τά λεφτά άπαντά μέ τό ούνηθες φλεγ 
ματικό του ύφος.

-Μά...
—Δέν έχει μά, τά λεφτά.
Ό Σπΰρος ·ό βουλώνει, ό Παπαγιάν- 

νης περιμένει μέ τό τσιγάρο στό ένα 
χέρι καί στ' άλλο τό ώρολόγι. Περνοΰν 
τά δύο, τά τρία, τά πέντε λεπτά, ό 
ώροδείκτης πλησιάζει στίς ένδεκα. Τ6 
σούσουρο, Λ άΰημονία, τά οφυρΙγ |ΙΓ .Μ 
στήν πλατεία έπιτείνονται, άλλά καϊ ά 
μπαμπάς έπιμένει άγνωστον μέχρ( σή
μερον, έπισήμως γιά ποιό λόγο νά μή 
φέρρ τά συμφωνηθέντα άργύρια στόν 
θιασάρχη πού άναμένει μέ χαρακτηρι
στικήν άπάθειαν,

—Κύριε Παπαγιάννη δέν άρχίζομε 
καί... τολμ$ νά τοΰ nfi νεαρός ήθοποι
ός, έπιθυμών καί αύτός νά έμφανιοθρ 
πρό τοΰ κοινοΰ άδιαφορών γιά τά λε
φτά, μά διακόπτεται καί αύτός άπό τόν 
Παπαγιάννη.

—"Ακουσε τοΰ λόγου σου νεαρέ μου, 
γδύσου ντύσου καί κόψε ρόδα, έμπρός. 
δέν έχει παράστασι. Σπΰρο, έμπρός 
στά καμαρίνια μας νά γδυθοΰμε. Έκρι- 
θη καί άπεφασίσθη. Μηχανικός, σβϋσβ 
τά φώτα.

Τά φώτα σβύνονται. Ή  χήρα οτό κα
μαρίνι λιπόθυμε!. Ό μπαμπάς τό στρί
βει, στήν πλατεία φωνές, γέλοια, βρυ 
σιές, άπειλές καί σέ λίγο οΐ στέφανοι 
κα! τά καλάθια άπαγόμενοι γεμίζουν 
τήν όδόν Πατησίων καί Χαλκοκονδύλη 
ώς έν λιτανείςι καί άκούεται τό τρα
γούδι ι «Μαραμένα τής νειότης μου 
τάνθη».

Ή  εύεργετική έδόθη μετά τινας ή
μέρας σ’ άλλο θέατρον άπό άλλο θίαοο 
μά τά λουλούδια ήσαν μαραμένα.

Π» Κ.

Ομιλεΐ ό κ. Φ. Κόντογλου
(Συνέχεια άπό τή 3η σελίδα)

δέν ένοιωσες άπ’ τή βαθύτερη έννοια 
τοΰ τριαντάφυλλου. Ό  Ανατολίτης δ
μως θά κάνρ έναν ύμνο στό ρόδο καί 
δέ θά οοϋ nfi γιά κύτταρα. ’Εμείς εί
μαστε περισσότερο άπ’ τούς δεύτερους.

Ρωμιοί μπορέσανε μέ λιγώτϊρβς 
λέξεις νά ποΟναι περισσότερα. 
Νά, τό δημοτικό τραγοΰδι. Τέο· 
σερες στίχοι:

άντριωμένου τ’ άρματα δέν πρέπει 
(νά πουλιόντε 

μόν’ πρέπει τους στήν έκκλησιά κι’ έ- 

(κει νά λειτουργιόντβ,

χει μείνη έν «παρθένων μαλακα>ς πα 
ρειαίς...» Καί, άν έπιτρέπετε τόν έ 
ρωτα, πώς τόν φαντάζεσθε;

— Τοΰ τά είπα χΰμα ο’ ένα δράμα 
μου μιά φοοά:

Μάτια τοΰ πόθου! Λόγχη μοιάζει
τό κάθε βλέμμα σας γιά κείνον 

π’ άγαπά.
Γλώσσα πού μέλι καί δροσιά στα

λάζει
Δίκοπο σίδερο πού άλόπητα χτυ

πά!
Γι τά θέλετε δμως, στό κεφάλα ιον 

τοΰ έρωτος, βράστε δλες τ<? φιλοσο
φίες τής τραγωδίας... Έγώ γιό μένα 
(σάς μιλώ σάν Σοφοκλής) στραβοπά
τησα πολλές φορές. Δέν έχει πιώμορ- 
φο στή γή άπ’ τήν άγάπη

— Στίς «Κολχίδες» σας. τήν περιγρο

πρέπει νά κρέμωντ’ άψηλά σέ πύργο
(άραχνιαομένο 

ή οκουργιά νά τρώρ τ’ άρματα κι* ή γής 
(τόν άντριωμένο.

Ούτε περιγραφή, ούτε τίποτα ! Μιά 
έσώτερη ποίηση πού έδιωζε δλα τά πα- 
ραπανιοτά φορτώματα. Πολλοί θά γρά 
ψουνε βιβλίο όλάκερο. Γιά καλύτερα 
άναποδογυρίζουνε τή σειρά τής μιλιάς 
καί χίλια άλλα.

Γιά τούς νέους δρόμους οτήν Εύρώ 
πη στή τέχνη δέν έχω νά πώ πολλά, 
δλα αύτά εΓνε μιά φυσική έξέλιξη, κι' 
ό Πικασό πάει νά κάνρ κάτι, κ· άλλοι 
πολλοί. Μά γιά δώ αύτά δέν στέκον
ται».

ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ

φετε ύπέροχη τήν άθεόφοβη... Καί πό
σα όνόματα τής δίνετε!

Πόθο πού δέ νικήθηκε καί θρήνο 
που δέ σβύνει 

Ολα μαζύ: Καί φρόνηση καί θύ
ελλα καί γαλήνη.

-  Αύτοΰ άπάνω, ένα δεύτερο κρα- 
σάκι δάσκαλε; Έτσι είς ύγείαν τών 
παλαιών οας έρώτων...

-  Μερσί... Σ ’ άλλη εύκαιρία.·.. Στόν 
Ά δ η  άσφαλώς.

-  Εύχαριστώ. Άλλά... άς μένη πρός 
τό παρόν. Δέν έχω τόση δρεξη. "Αλ
λως τε καί οεϊς τό έχετε πή:

«Τών "Λ*-, οϋτ Λ νέρος τόν άπο- 
ζητάει!»

X  αυτα ic. Λογ^α... ι ,υ π ν η ο σ  καί .ή 
ουνέντευξις έλαβ» τέλος.

Λ. ΚΑΡΑΚΑΣΗϊ


