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Μέσα στίς πιό μακρυνές παιδι
κές μου θύμησες, έκεϊ-κάτω, στή 
γριά, όχυρή δενετσάνικη πολιτεία, 
στό παλιό τό σπίτι μέ τό χαγιάτι, 
καί τά φούλια, βρίσκεται κι’ ένσ 
γραμμόφωνο. Λέγανε πώς είναι τό 
πρώτο ϊσως γραμμόφωνο μέ δί
σκους πού ήρθε στήν 'Ελλάδα 
‘Ίσ α μ ε τότε ξέρανε μονάχα τ’ άλ 
λα, μέ τόν κύλιντρο. ΤΗταν ή έπο
χή ποϋ ή άνθρωπότητα άνοιγε 
έκστατική τά μάτια της μπροστά 
στις πρώτες μεγάλες άνακαλύ- 
ψεις τοΟ αίώνα, τίς προπολεμικές 
κι’ άνώδυνες. Μέ χαμόγελα ά- 
πλοίκής αυταρέσκειας τίς κουβεν
τιάζανε στά καφφενεΐα καί τίς 
δεγγέρες οί άνθρωποι, ό Μπλέριό 
σφιγγότανε νά περάση μέ τ’ άε- 
ροπλάνο τή Μάγχη κι’ ό κινημα
τογράφος, ποϋ κρεμούσε στήν 
πλατεία μας γαλάζια καί κόκκι
να λαμπιόνια, έπαιζε σπασμωδι
κές ταινίες μ ’ άτέλειωτες συγκο- 
πές.

Γ  ιά τούς γεροντότερους, τό κα
τόπι τόσο περιλάλητο έπιστημονι- 
κό πνεΰμα τοΰ είκοστοΰ αίώνα, 
μόλις άρχιζε, θαμπά, νά ζεχωρί- 
ζη άπό τούς όραΐ-ατισμούς τοϋ 
’Αγαθάγγελου.

Τό γραμμόφωνο, λοιπόν, είχε 
μαζί κι’ ένα κουτί δίσκους, " ό  
περες μοΰ τίς είποτν, «όπερες» τίς 
έλεγα. Τά δράδυα έρχονταν οΐ 
συγγενείς νά τίς ακούσουν. Οί 
μορφωμένοι έκαναν τόν έξυπνο:

—Αύτό είναι «Λουτσία», το€ ··> 
«Τραδιάτα», λέγοα*? δίχως νά 
κοιτάζουνε τήν έπιγραφή, κα\ τίς 
έσφύριζαν έπιδειχτικά, προλα
βαίνοντας δυσάρεστα τή μελωδία, 
καθώς μουρμουρίζουνε, πρίν άπό 
τόν ψάλτη, οι φοτνατικοί τής έ- 
νορίας, τόν έσπερινό. Ό ιιως, έμέ 
να δυό δίσκοι είχανε κάνει τότε 
ξεχωριστήν έντύπώση: Στόν ένα. 
κάποια στιγμή, ακουγες νά ξε- 
σπάη ένα δαρύφωνο κι* ά λλόκ '- 
το γέλιο. Άργότερα έιιαθα πώ  ̂
εΐναι ή σερενάτα τοΰ Σατανά στΛ 
«Φάουστ». Στόν άλλο, τραγουδού
σε κάποιος έλληνικά, ένα ρωμέ*- 
κο λεβέντικο τοαγοΰδι. Τό τρα
γούδι τομαθα άμέσως καί μαζί 
τδνομα τοΰ τραγουδιστή. Τδλεγε 
μόνος του, μέ φωνή απάσσα, μό 
λι- άκο^ποΰσεΓ τή βελόνα:* . -* γ. ■. · - . * h * —

« Ο Γεοο-Δήμος, παρά τοΟ Νικο 
λάου»!

Νικολάου. — Τό πρώτο δνο’ΐα 
τραγουδιστή ποΟμαθα στή ζωή 
μου.

Πολλά χρόνια πέρασαν άπό τό
τε. Γ ε γονότα μεσολάβησαν πού άλ

ΤοΟ κ. ΑΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ
λάζκνε τήν δψη το·" κόσμυ-j καί 
τοΰ ύποφαινόμενου... Τό κακόμοι- 
ρο τό γραμμόφωνο πάλιωσε, Sp·*;- 
χνιασσν οΐ δίσκοι. Τό τεράστιο 
χωνί έχασκε τώρα μέ θαυμασμό 
μπροστά στά τελειοποιημένα, κομ 
ψά κι’ άβόρυδα μηχανήματα 
τών συναδέλφων του. Σάν τδδα- 
ζες νά τραγουδήση, άκουγες στά 
έγκατά του νά χτυπάη άνησυχα- 
στικά, μέ γδούπους, κάτι σάν κου 
ρασμένη κι’ άρρωστη καρδιά. Βου 
δάθηκε. “ Εμαθε κι’ ό παλιός του, 
ό τελευταίος, ακροατής, νά σφυ- 
ΡίζΤΙ τ'ΐς δπερες, μέ τούς «μορφω
μένους». Μαθητής τοϋ Γυμνασίου 
στήν 'Αθήνα, κ' ϋστερα φοιτητής, 
είχε μεταφέρει τή μουσοπληξίσ 
του στή γαλαρία τών « Ολυμπίων". 
"Ενα  τάλλη,ρο χάρτινο ή θέση, 
πάνω στό σνιδένιο πάγκο πού χω
ρούσε είκοσι ή καί διακόσιους ά- 
κροατές. Μιά παρέα φοτνατική, 
παρωδία βρεφική μελοδραματικού 
θιάσου, μέ τούς τενόρους της, 
τούς βαρύτονους καί τούς μπάσ- 
σους, κουβαλιόταν έκεΐ κάθε κυ
ριακάτικο άπόγεμα. Πηγαίναμε 
τουλάχιστον δυό ώρες πρίν άπό 
τήν παράσταση καί παίρναμε μα
ζί καί τό κολατσιό μας. "Οταν έ
κανε ζέστη, δγάζαμε τά σακκά- 
κια μας και κοβόμασταν πάνω, 
γιά νά βλέπουμε πιό καλά. Φω
νάζαμε τούς ήρωες τής βραδυάς 
μέ όνάματα οίκεϊα, σάν παλιοί 1 
γνώριμοι.

«Γειάσου, μαέστρο!»
’Ανέβαινε μπροστά στ’ άναλό- 

γιο ό Λαυράγκας.
«Μπράβο, Μ ιχάλη!»
Στό Βλαχόπουλο δτοτν τέλειωνε 

τή σερενάτα τοΰ «Μεφιστοφελή», 
τό τραγούδι τοΰ παλιοΰ μου δί
σκου.

«Μπράβο, Ν ίκο !»  Στό Μωραΐ- 
τη.

«Γειά σου, Ή λ ίο ! Στόν Οίκο- 
ναμίδη...

Εΐμασταν σά στό σπίτι μας. Έ-  
φτιάνοομε μέ άλλοι.'Γ όμοιοπαΟίΐ.- 
τής ήρωϊκής γαλαρίας, τις έπιτυ- 
χίες ή τίς άποτυχίες. Μένει άκό
μα άγραφο τό ρομάντζο τής γα 
λαρίας τών «‘Ολυμπίων», τής μι
κροαστικής καί λαϊκής αύτής τά
ξης τών παιδιών πού, δσο κι* 6ν 
τήν περιφρόνησαν, διατράνωσε δ-
90 <̂acv£v<Mj»> * ί ' Τ  1
αύθόρμητο μουσικό αίσθημα τής 
ρωμιοσύνης.

"Οταν ξοτνάρθε άπό τήν ’ Ιταλία 
ό Άγγελόπουλος, πήγαμε νά πε
ριμένουμε στό σανιδένιο πάνκο 
άπό τίς τί τσερες τ άπόγεμα, κ ’ ή 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)
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Μιά σκηνή άπβ τήν τρίτη εΐκβνατής πρώτη5 πράξην τβΰ «Πχιπαφλέσοκ» τβΰ κ. Σπ.Μελά πβΰ παίζεται 
στβ «Βασιλικό θέατρβ». Α π ' τ' αριστερά στά δεξιά : Ό  κ. Κωτσβπβυλβς, έ κ. Γ

Δυό ωφέλιμοι πνευματικοί οργανισμοί

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
τών Γάλλον συγγραφέων 

ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΚΟΝΦΕΡΑΝΣΙΕ

Της συνεργάτιδός μας δίδος Ίρ . Σκαραβαίου

τπί,
» Ι» · Ι Ι ΙΜ Ι Ι Ι ΙΙ·Μ « ΙΙΜ Μ ΙΙΙ·Μ ·.Ι

ύ κ. Κατράκης
Κωτσβπβυλβς, 

β κ. Εϋβυμίβυ,
Γληνβς, 6 κ. Μινω-

Δέν μπορώ νά Αρχίσω τό άρθρο 
αύτό περί τής 'Εταιρίας τών Γάλλων 
Συγγραφέων, χωρίς νά υπενθυμίσω τό 
Ιστορικό τής δημιουργίαςτης. Δεδομέ
νου δμως, δτι δ σοβαρώτατος αύτός 
πνευματικός όργανισμός τής Γαλλίας, 
αριθμεί βίον.,.έκατόν δύο έτών, καλόν 
εΐνε νά διευκρινίσω, δτι ήντλησα τά 
σχετικά προς τήν ϊδρυσίν του στοι
χεία, είς τό Άρχεΐον τής Εταιρίας, 
τοΰ όποιου τήν μελέτην εΐχε τήν ύπο 
χ,οεωτικότητα νά μοΰ έπιτρέψη ό περι- 
σινός Γενικός Γραμματεΰς τού ιδρύ
ματος.

Λοιπόν, ας κάμομε μιά Αναδρομή 
στά 1838. "Οταν »ρό αίώνος, ό γαλ
λικός τύπος καθιέρωσε τή δημοσίευσι

δεκάδας Αγωγών έναντίον λογοκλόπων 
η άρνουμένων νά καταβάλλουν συγγρα 
φικά δικαιώματα, ήλθεν δμως ήμέρα 
κατά τήν όποιαν έμηνύθη καί αύτή, ϋ- 
πά μέλους της μάλιστα. Ή  Γεωργία 
Σάνδη, διεξεδίκησε άποζημίωσιν τριών 
χιλιάδων φράγκων, ποσόν, ύπέρογκον 
διά τήν έποχήν τής συγγραφέως τής 
«Λίμνης τού Διαβόλου», έπειδή τό τό
τε Συμβούλιον τής Εταιρίας, δέν εΐ- 
χεν άντιληφθή, δτι μία έφημερΐς άνε· 
δημοσίευσε τό εργον αύτό τής Σάνδη, 
άνευ τής άδείας της.

Τό συμβούλιο κατεδικάσθη νά κατα· 
βάλη τίς τρεις χιλιάδες είς τήν συγ. 
γραφέα. Ταύτοχρόνως δμως είς τί 
Δελτίον τής Εταιρείας, έστιγμάτισ*

Καινούρνια κ ι ’ έπ ’καιρα έρνα

Τί είπε ό κ. A Α. ΑΙΛΩΡΙΚΗΣ
γιά τό πολεμικό του έργο

«ΦΥΛΑΚΙΟ 14»
στό συνεργάτη μας κ. Πάνο Λαγδά

στην, cccv  
a c u js  τις εφημερι

‘Η πρώτη τοϋ « Βασιλικού»

Ο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ,,
(Τού κ. Σ. ΜΕΛΑ)

Κριτικό σημείωμα τού κ. Π. ΜΟΖΧΟΒΙΤΗ
Ό  «Παπαφλέσσας», τοΰ κ. Σπ. 

Μελά, τόν όποιον ή Κρατική μας 
Σκηνή άνεβίβασε τήν Τετάρτην τό 
βράδυ, εΐνε εργον παλαιόν καί γνω- 
στότατον. Έδόθη διά πρώτην φοράν 
άπό τόν θίασον ’Αλίκης— Μουσού- 
ρη, πρό τρισήμισυ περίπου έτών, 
έπαίχθη δέ τότε άρκετές βραδυές. 
Λόγφ τοΰ ιστορικού τής ΰποθέσ*.ώς 
του, συνεκέντρωσε πολύν κόσμον, όο- 
θέν καΐ είς σειράν παραστάσεων διά 
διαφόρους όμάδας, κατά πρωτοβου 
λίαν άξίαν παντός έπαίνου καί χο
ρηγίαν τοΰ ύπουργείου Πρωτευού- 
σης.

Δέν πρόκειται συνεπώς περί έρ
γου νέου. Δέν συντρέχει δθεν περι- 
πτωσις κριτικής, δεδομένου δτι τοτε 
έλέχθη δ,τι επρεπε δΓ αύτό.

Τό μόνον ποΰ επρεπε σήμερα νά 
παρατηρηθή είνε δτι φυσικά τώρα 
τό άνέβασμα υπήρξε πολύ καλλίτε- 
ρον άφ’ ο,τι τότε. σύμφωνα άλλως 
τε μέ τήν (παράδοσιν πλέον άπο- 
βάσαν) άρτιότητα καί πολυτέλειαν 
τοΰ άνεβάσματος τών Μργων τής 
Εθνικής μας Σκηνής. Τά σκηνικά 

τοΰ κ. Κλώνη, μέ δλας τάς σχετι
κός έπιφυλάξεις δσον άφορφ τό σκη 
νικόν τής προτελευταίας είκόνος (τά 
μετερίζι) πολύ καλά. Εύτυχώς, αύ
τήν τήν φοράν ήταν καί άπηλλζγ- 
μένα φόρτων. Τά κοστούμια τού κ. 
Φωκά, έπίσης άριστα. Ή  σκηνοθε
σία τοΰ κ. Ροντήρη πράγματι άντα- 
ξία τής δλης έργασίας τοΰ μοναδι
κού αΰτοΰ —  άληθινά καί τούλά
χιστον σήμερον —  σκηνοθέτου τής 
έλληνικής σκηνής, διά τόν όποιον 
τόσον δικαίως ό διευθυντής τοΰ Βα
σιλικού θεάτρου συνηθίζει νά λέγη 
δτι εΐνε «εύρωπαΐος σκηνοθέτης». 
Ό  κ. Ροντήρης έπέτυχε πράγματι 
ευφυέστατα καί τεχνικώτατα νά ύ- 
περβή τήν φοβερόν δυσκολίαν τής 
προτελευταίας είκόνος μέ τις του- 
φεκιές καί την μάχην. Πάντοτε δύ
σκολα ήταν ιδιαιτέρως διά το ΰπ’ 
δψιν έ'ργον έπικίνδυνα. Έπρόκειτο 
νά δοθούν θεατρικώς αί σχετικά! έν 
τυπώσεις χωρίς νά κινδυνεύση νά 
ΰπομνησθούν εις τόν θεατήν έντυπώ- 
σεις Μόλλα μάλλαν ή δραματικής 
συγκινήσεως. Είς παρομοίας, πρό 
πάντων, περιστάσεις τό γελοϊον ά
πό τά τραγικόν χωρίζεται άπρ μίαν 
τρίχα. Ό  κ. Ροντήρης έπέτυχε τό 
πραγματικόν κατόρθωμα αύτή ή τρί
χα νά μήν ύπερβληθή. Λίγες τουφε- 
κιές στό βάθος μέ απόλυτον σκοτά
δι στή σκηνή δίνουν τήν έντύππσιν

τού άγώνος καί άμέσως ή αύλαια 
τερματίζει τήν εικόνα διά νά έμφα- 
νισθή εύθύς ή αλλη —  ή τελευταία 
είκών —  τού έργου, μέ τόν Παπα- 
φλέσσαν νεκρόν δταν πλέον ή μάχη 
εχει άπό ώρας τελειώσει. Τό μόνον 
πού θά είχα νά παρατηρήσω είς τόν 
κ. Ροντήρην εΐνε δτι ϊσως θ’ έπρεπε 
νά έξαντλήση κάθε φιλικήν έπίδρα- 
σιν έπί τού συγγραφέως διά νά τόν 
πείση ν’ άποφύγη τήν γελοίαν έ- 
κείνην.... άραβιστί κουβένταν τού 
Ίμβραήμ (τά δύο άτυχή παλληκάρια 
ΰπεχρεώθησαν νά κάνουν τό δραγου- 
μάνο κατά τρόπον Αντιθεατρικόν, &- 
τεχνον καί... πανηγυριώτικον), δ
πως θά έπρεπε ν’ άποφευχθή είς τήν 
σκηνήν τού καφενείου, είς τό όποιον 
συνωμοτούν οί φιλικοί, ή παρεμβολή 
(διά λόγους έκζητήσεως τοΰ γέλοι- 
ου τής πλατείας μέ τέτοια έντελώς 
άγοραία μέσα) τού... μπουγατσο- 
φάγου, τόν όποιον άνετέθη είς τόν 
κ. Εύθυμίου ή ΰποχρέωσις νά δημι- 
ουργήση, καί ό όποιος δέν έχει καμ- 
μίαν θέσιν πρό πάντων σέ μιά τέ
τοια στιγμή καΐ σκηνή ιού έονου.

Τό ίδιον πρέπει νά παρατηρη3ή 
καί διά την άνυποφόρωε καί μέχρι 
μονοτονίας συστηματικήν έπανάλη- 
ψιν Από δλον τόν κόσμον καί πρό 
πάντων Από τόν Παπαφλέσσαν τής 
λέξεως «’Ορέ». Γιατί όρέ... Τί εί
πες όρέ... Γιά μένα όρέ... "Ακου 
όρέ... Ποδσαι όρέ... κτλ. Πάντοτε 
«όρέ» τέλος πάντων, τοσον ώστε νά 
μή μπορή κανείς ν’ άποφύγη τόν 
πειρασμόν νά έρωτήση τόν συγγρα
φέα :

— Γ  ιατί όρέ Σπυράκη μάς τώκα- 
νες —  ή μάλλον καί άφοΰ δέν εί^ε 
ή πρώτη φορά πού δίδεται ό Παπα
φλέσσας —  γιατί μάς ro ξανάκανες 
αύτό ;

Ό σον άφορφ τήν έκτέλεσιν άπό 
τόν θίασον τού Βασιλικού μας θεά
τρου (χωρίς νά πρόκειται μέ κα'έ
να τρόπον νά γίνη σύγκρισις μέ τόν 
τρόπον καθ’ δν αύτά έδόθη τό 1936 
δτε άλλως τε πάλιν χ^λά έδόθη δ
σον καί αν πτωχότερα άνεβιβάσθη 
λόγφ καί τοΰ δτι ή μικρή σκηνή τού 
θεάτρου τής πλατείας ‘Αγίου Γε 
ωργίου —  Καρύτση δέν προσεφέρε- 
το καλά) πρέπει νά έξαρθή τούτο: 
Γενικά ή ερμηνεία ύπήρξεν περίπου 
άψογος. "Εξω άπό μερικούς δισταγ 
μούς πού έσημειώθησαν ένίοτε ( ju - 
νεπείςι φαίνεται άλλαγών ήθοποι- 

( Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Μέσα σέ μιά πβλεμικη άτμόσφαι 
ρα γεμάτη άπβ πβλεμικέξ ειδήσεις 
άπειρες, βρήκα πρβχδέ; τήν Τρίτη 
τβ μεσημέρι τβν κ. Ά λ έκβ  Λιόω- 
ρίκη στά γραφεία τβΰ «Άσυρμά- 
τβυ».

—  Τ&μαδες, μβΰ λέει, σάν μπήκα 
μέσα, βί Γερμανβί πάλι τήν έκα
ναν τή δβυλειά τβυς.

Ό  έφημεριδβπώλης άπό κάτω 
Πϊ’νεπίότημίβυ Αιαλα- 
ρημεριίες'! ' "  "

Ρίχνβυμε μιά ματιά άπό τβ πα- 
ρά8υρβ. Ό  έφημεριίοπώλης δέν 
πρβκάνει νά δώση έφημερίδες. Κ Γ  
ό καδένας βιαστικές ρίχνει μιά μα
τιά στήν πρώτη, στήν τελευταία 
σελίδα. Πβΰ περπατάει δέν πρβσέ 
χει. Δέν έχβυν σημασία τά καρφιά.

— Ψωμί έγινε ή εφημερίδα, ά- 
κβύω νά μβυ λέει έ κ. Λιδωρίκης. 
"Ορδιβι κΓ έμεΐς τώρα ρίχνβυμε 
διαστικές δημβσιβγραφικές ματιές 
στήν τελευταία σελίδα πβΰ μυρίζει 
άκέμα μελάνι τυπβγραφικβ. Οί δη- 
μοσιβγράφβι πβικιλβτρβπα σχβλιά 
ζβυν τήν κατάληψι τής Δανίας, 
τβν πόλεμβ πβΰ κήρυξε ή NepSnyi* 
τά άλλα ξαφνικά πβλεμικά γεγβνβ- 
τα. Οί ειδήσεις έρχβνται ή μιά 
κβντά στήν άλλη, τά τηλέφωνα δι
αρκώς χτυπβΰν, δεύτερες καί τρίτες 
έκδβσεις τής έφημερίδας έτβιμά- 
ζβνται.

Μέσα σ’ αύτήν την άτμόσφαιρα 
στρωνόμαστε μέ τβν κ. Λιδωρίκη 
γιά νά τβυ πάρω μιά συνέντευξι 
γιά τβ καινβύργιβ τβυ έργβ «Φυλά
κιο 14». "Εχβυμε ουνεννβηδή άπβ 
τήν πρβηγβϋμενη μέρα γΓ αύτό.

'Όπως είναι γνωστό, άπβ τίς 9ε-

ατρικές στήλες τών καδημερινών έ 
φημερίδων, ό συγγραφέας τής «Μ ε
γάλης Ζτιγμής», τβΰ «Λόρδβυ Βύ
ρωνα» καί τόσων άλλων δεατρικών 
έπιτυχιών διάδασε στήν κ. Μαρί
κα Κβτβπβύλη τβ τελευταίε τβυ έρ 
γβ πρίν άπβ λίγες μέρες.

Ή  μεγάλη μ*ς καλλιτέχνιδα ύ-

Ό  κ. Ά .  Λιδωρίκης

πβδέχτηκε μέ ένδβυσιασμβ τήν και 
νβύργια δημιβυργία τβΰ κ. Λιδωρί- 
κη· Χάρηκε μάλιστα έξαιρετικά γι
ατί .βρήκε ένα έπίκαιρβ έργβ, ένα 
πβλεμικβ έργβ, μέσα σ’ αύτές τίς 
άνησυχες στιγμές πβύ περνάει ή 
άνδρωπότητα. Τβ  «Φυλάκιο 14» εί
ναι ένα έργβ χδεσινβ πβύ γεννή-

δηκε μέ τβύς καπνβΰς τβΰ μπαρβυ- 
τιβΰ πβΰ τώρα άνά£ει περισσότε- 
ρβ. Μά γΓ αύτβ άς άφήββυμε τβ 
συγγραφέα τβυ νά μιλήση.

— Άπ β πβύ όρμηδήκατε, ρωτάω 
τβν κ. Λιδωρίκη γιά νά γράψετε τβ 
«Φυλάκιο 14»;

— Τβν Δεκέμδρη τβΰ περασμέ 
νβυ χρβνβυ, άκβύω νά μβΰ λέει, έ
φυγα. γιά μιά μεγάλη δημβσιβγραφι

-••Ί  IV -. Κ  H U '  a .

ρακβλβυδήσω τά γεγονότα έκεϊ καί 
γιά νά στείλω σχετικές άνταπβκρί 
σεις. ’Έζησα στή Γαλλία δυβ μήνες 
μές τήν άτμόσφαιρα τβΰ πβλέμβυ 
κ*ί έξη μέρες άπάνω στβ Δυτικό 
Μέτωπβ, πότε σ’ ένα όχυρβ τής 
Γραμμής Μαζινώ, πότε κβντά σ’ έ
να στρατιωτικό σύνταγμα άνάμεσα 
σέ στρατιώτες καί άξιωματικβΰς καί 
πότε πάλι σ ενα προκεχωρημένβ 
φυλάκιβ πβύ άσφαλώς ή ζωή τβυ, 
ή κίνησή τβυ δίνει ζωντανότερη 
τήν εικόνα τβύ πβλέμβυ.

ΤΗταν λβιπόν, φυοικό νά αίσβαν 
δω κάπβια β«δύτερη συγκίνηση, νά 
νβιώαω ουναισδήματα πβύ τά δοκί
μαζα πρώτη φορά καί νά ύποστώ 
τήν έπίδραση αύτής τής άτμβσφαι- 
ρας πβΰ έκλεινε βλη τήν άνησυ
χία ζωντανβΰ έμπ&λέμβυ λαβΰ. ” Α ν  
πρέπει νά πιστέψβυμε πώς τά έξω- 
τερικά φαινόμενα καμμιά φβρά 
δημιβυργβΰν μέσα μχ.ς ώρισμένες 
δονήσεις πβΰ μάς όδηγβΰν πρός τήν 
έμπνευση τότε δέν είναι αφύσικο 
τβ βτι ή ζωή πβύ έζησα έκεΐ γιά 
δυβ μήνες, μβΰ έπέέαλε τήν άνάγ
κη νά έκδηλώσω τίς έντυπώσεις 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Ή  κυριώτερη σκηνη τών « Ιερ ώ ν  τεράτων» δταν ή Ύ δόν ντέ 
Μπρχΐ (Έσ δήρ ) καί ή Τζέννυ ’Ό λ τ  (Λ ιά να ) έρχβντι-ται αντιμετωπες

μυθιστορημάτων κατά συνεχείας, έξε- 
δόθη στό Παρίσι, μία έφημερίς ΰπό 
τόν τίτλον...«Ό Κλέπτης». Τίτλον.... 
συμβολικόν, έφόσον οί έκδόται αύτοΰ
τοΰ «Κλέπτου», είχαν τήν περίεργον _ ____
Αντίληψιν, δτι τούς έπετρέπετο νά ά-1 παθούντων μελών^του». 

οσ'fuejifo?'·  ”** ‘ * * ", , , .  ;οοη)·>«-
τα ήθελαν, άνευ νής' καταβολής συγ
γραφικών δικαιωμάτων καΐ δίχως κάν 
νά ζητοΰν προηγουμένως τήν άδειαν 
τών ένδιαφερομένων μυθιστοριογρά- 
φων.

Τότε, μέ τό φόβο δτι τό παράδειγ
μα τών έκδοτών τού «Κλέπτου», θά είί- 
ρισκε μιμητάς, ό Λουΐ Ντενουαγιέ, δι
απρεπής δημοσιογράφος καΐ συγγρα
φεύς τής έποχής έκείνης, έκάλεσεν είς 
σύσκεψιν πενήντα τέσσερις συναδέλ
φους του καί τούς έπρότεινε νά ιδρύ
σουν μίαν έταιρία^, διά τήν προστα
σίαν τών πνευματικών των δικαιωμά
των. "Ετσι έδημιουργήθη κατά τά 
1838 ή Έταιρία τών Γάλλων Συγγρα
φέων, (τής όποιας Πρόεδρος εΐνε σή
μερον ό κ. Ζάν Βινιώ).

Έάν ή Έταιρία, άπό τών πρώτων 
έβδομάδων τής ύπάρξεώς της ήγειρε

την μυθιστοριογράφον μέ τήν μομφήν 
«δτι ή εύπορος συγγραφεύς Γεωργία 
Σάνδη, κατεδέχθη νά στέρηση τόν πτω
χόν όργανισμόν ένός ποσού προοριζο- 
μένου διά τήν περίθαλψιν τών Αναξιο-

Η 'cTC ijjiij γ«ν /δνΫρ^ίέων/ 
(ή όποία εΐνε Ανεξάρτητος τής Ετα ι
ρίας των Γάλλων θεατρικών συγγρα
φέων) στεγάζεται εις πολυτελέστατον 
ιδιόκτητον μέγαρον. Ό  οργανισμός αύ 
τος, έκδίδει μηνιαίον πολυσέλιδον δελ
τίον, τό όποιον εΐνε ό καθρέπτης τής 
πνευματικής κινήσεως τής Γαλλίας. Κά 
θε τέτοιο τεύχος, περιλαμβάνει μετα
ξύ άλλων, τάς νέας δηλώσεις συγγρα
φέων πού επιτρέπουν ή άπαγορευουν 
μέχρις ώρισμένης ήμερομηνίας τήν Α- 
ναδημοσίευσιν καΐ μετάφρασιν τών έ’ρ- 
γων των. Τό δελτίον περιέχει τούς 
τίτλους πού καταθέτουν οί συγγραφείς 
νέων έργων των τά όποια είναι ύπό έ- 
κτύπωσιν. Έπίσης, τάς δηλώσεις και
νούργιων φιλολογικών ψευδωνύμων, τάς 
άπονομάς βραβείων τού μηνάς, τάς έ- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)
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Οί γείτονές μας
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Μιά συνομιλία τοϋ κ. ΙΊ ΑΝ. ΣΙΑΕΡΗ μέ τόν κ. ΑΒΡ. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
Ό  κ. Ά θρ . Παπάζογλου εΐνε πολύ 

γνωστός έρευνητής της τουρκικής ‘ Ι
στορίας και Λογοτεχνίας' γράφει οτόν 
έλληνικό τύπο καί μάς διαφωτίζει γιό 
διάφορα θέματα τών έρευνων του καί 
μάλιστα γιά δσα έχουν σχέση μέ τήν 
Ελλάδα. Παράλληλα γράψει στόν τουρ 
κικό τύπο γιά τήν έλληνική λογοτεχνία 
καί τό τουρκικό κοινό τόν διαβάζει μέ 
τό θερμό ένδιαφέρον πού τόν παρα
κολουθεί καί τό δικό μας.

Zf> στήν Πόλη. Ή ρ θ ε  γιά λίγες μέ
ρες στήν Άδήνα καί, φίλος τού θεάτρου 
μας, θεώρησε καλό νά έπισκεφθρ καί 
τό θεατρικό Μουσείο, πού γι’ αύτό εΐχε 
ζητήσει πέριου πολλές πληροφορίες ώ- 
πό τόν έφορό του.

Φυσικά μοιραίο ήτανε τό νά μέ ου- 
ναντήσρ. Τόν ήζερα καί άπό πρίν άπό 
τ’ άρθρα του" πολλές φορές έτυχε νά 
συνεργαστοΰμε οτό Ιδιο περιοδικό. 
Μπροστά οτά έκθέματα τοΰ θεατρικού 
Μουσείου είπαμε πολλά γιά τίς περι
πέτειες τοΰ θεάτρου μας' μοϋ δίνει 
τήν υπόσχεση, βλέποντας τό φερμάνι 
που έχουμε κρεμάσει, πού μέ αύτό 
πήρε παράσημο ό Ταβουλάρης, πώς θά 
μάς στείλρ άντίγραφα καί άλλων φερ- 
μανιών παρασημοφορίας καί άλλων ή- 
θοποιών μας, καί 6 ,τι άλλο σχετικό βρε 
θρ οτά πλουσιώτατα όθωμανικά άρχεια.

( ’Ακριβώς σέ μιά τελευταία όμιλία 
πού είχα μέ τήν δοζασμένη παλαίμα
χο, τήν Αικατερίνη Βερώνη—Γεννάδη, 
μοϋ έλεγε ή πολυσέβαοτη πρωταγωνί
στρια τοΰ Βερναρδάκη πώς τά διπλώ
ματα τών παρασήμων πού τής είχε ά- 
πονείμει ή τουρκική Κυβέρνησις άλλο
τε, χαθήκανε* Ιδού καΐ μία συγκεκρ:- 
μένη κατεύθυνση έρευνας γιά τόν κ. 
Παπάζογλου).

Σχηματίζω τήν Ιδέα πώς δέ θά έπρε
πε ν ’ άφήσω άνεκμετάλλευτη τήν έπί- 
σκεψη αύτή καί, φυσικά, δίνω τήν προ 
οοχή μου όλόκληρη, μόλις άρχισε ή 
συζήτηση γιά τό τουρκικό θέατρο' έπι- 
θυμώ νά μάθω κι’ έγώ περισσότερα καί 
νά τά προσφέρω στούς άναγνώστες 
τών «Παρασκηνίων» γιά τή θεατρική 
ζωή τών φίλων μας.

Ή  συνομιλία μας γίνεται πιό ένθου- 
οιασμένη κι’ άνάμεσα στά ένθυμήματα 
τών ήθοποιών μας τών παλαιών, πού 
είχανε δεϊ τιμές καί δόζες στίς άκτές 
τοϋ Βοσπόρου, ταχτοποιούμε τά δσα 
είπαμε ώς έζής :

—Τί θεατρικά γεγονότα στολίζουν τίς 
βραδυές τής Πόλης ; Ξέρουμε καλά έ- 
μεϊς έδώ, οτήν 'Ελλάδα, πώς ύπάρχει 
έκεϊ ένα περίφημο θέατρο, τό Ντα- 
ρουλμπενταί, πού πολλοί "Ελληνες  ή
θοποιοί, πού είδανε, σέ περιοδείες τους 
παραστάσεις του, μιλούν γι' αύτό μέ 
πολύ θαυμασμό γιά τήν καλλιτεχνική 
του τήν άζία.

— Τό θέατρο νομίζω δτι πρέπει νά 
συμβαδίζη μέ τήν ψυχολογική κατάστα 
ση τού Ανθρώπου, π. χ. Απόψε εΐμαι 
στενοχωρημένος καΐ γιά νά ξεσκάσω, 
θέλω νά δώ ένα έλαψρό θέαμα. Τήν άλ
λη βραδυά λαχταρώ κάτι τι σοβαρό. 
Τυχαίνουν δμως καΐ φορές πού θέλω 
νά γελάσω. Καΐ στις τρείς αύτές πε
ριστάσεις ή Πόλη, εύτυχώς, μπορεί νά 
μέ ίκανοποιήση: Τό Νταρουλμπεντα'ι 
είνε χωρισμένο σέ τρία τμήματα, στό 
σοβαρό δραματικό, στό θέατρο τού 
βουλεβάρτου και στήν όπερέττα. Τά 
δύο πρώτα τμήματα στεγάζονται στό 
Δημοτικό θέατρο καΐ ή όπερέττα στό 
γνωστό στούς "Ελληνες ώς «Γαλλικό 
θέατοο»· κυρίως δμως ή όπερέττα κάνει

περιοδείες πολύ συχνά στά περίχωρα. 
Καί τά τρία τμήματα τά ύποστηρίζει 
πάρα πολυ το κοινο καί μάλιστα, δπως 
γίνεται καΐ έδώ, τήν όπερέττα.

-Τί έργα παίζει τό σοβαρό τμήμα ;
_ — Ανέβηκαν ώς τώρα πολλά έργα 

τέχνης, πού ίσως νά μήν έχουν άνεβή 
στήν ’Αθήνα· π. χ. ό «Φάουστ» καΐ ή 
«Στέλλα» τού Γκαϊτε, τό «'Όταν θά 
ξυπνήσουμε Ανάμεσα στούς νεκρούς» 
τοΰ "Ιψεν, ένα έ'ργο τοΰ Πιραντέλλο 
μέ τόν τίτλο «Άπτάλ», δηλ. ό «’Ηλί
θιος», τό «Θέμα γιά μυθιστόρημα» τοϋ 
Σασά Γκιτρύ και άλλα. Έπίσης έχουν 
παιχθή ό «Οίδίπους Τύραννος», ό «Ό- 
θέλλος», ό «'Άμλετ», ό «Μάκβεθ», ό 
«Πέρ Γκύντ», ό «Ταξιδιώτης χωρίς Α
ποσκευές», ό «Βολπόνε»...

—Ποιός δίνει τήν κατεύθυνση τοΰ θεά 
τρου στήν Τουρκία ;

— ’Ασφαλώς ή Διεύθυνση Γραμμάτων 
καΐ Τεχνών τού ύπουργείου τής Παι
δείας, άλλά τί τά θέλετε ; Μιλώντας 
κανείς γιά τουρκικό θέατρο, δέν μπορεί 
παρά ένα δνομα νά εχη στό νοΰ του, τόν 
γνωστό κα! στό έλληνικό κοινό σκηνο
θέτη Έρτογρούλ. Μουχσίν, πού μόνος 
του, χρόνια τώρα, Ανεβάζει δλα τά έρ
γα καΐ στά τρία τμήματα, γιατί καΐ 
τά τρία τμήματα διευθύνονται άπά αύ- 
τον. Καΐ οί ήθοποιοί εΐνε πραγματικοί 
δημόσιοι ύπάλληλοι.

—Τά άλλα τμήματα τί παίζουν ;
— Στό βουλεβάρτο θά δήτε λ. χ. τή 

«Δικηγορίνα» τού Βερνέϊγ καΐ άλλα 
τέτοια, στήν όπερέττα πάλι τ ροτιμούν 
τά ντόπια έργα, πού τά λιμπρέττα τους 
καΐ ή μουσική τους εΐνε γραμμένα άπό 
Τούρκους. Θυμάμαι τήν πρώτη τουρκι
κή όπερέττα, τις «Τρεις ώρες», πού κρά

(Σ υ ν έχ ε ια  στήν 6η σελίδα )

Τό έργο πού δό π αίξηό  dicooq  
Κοτοπούλη στό «Λυρικό»

ΤΑ « ΙΕΡΑ  ΤΕΡΑΤΑ»
ΤοΟ Ζάν Κοκτώ

Μερικές άκόμα κριτικές
Συνεχίζουμε καί σ' αύτό τό φύλ

λο τή δημοσίευση κριτικών γιά τά 
«'Ιερά τέρατα» τοΰ Κοκτώ πού μ’ 
αύτά θά κάνη έ’ναρξη τών παραστά- 
σεών του τό Μάή τμήμα τοΰ θεάτρου 
Κοτοπούλη στό θέατρο «Λυρικό».

Ό  κριτικός τοΰ Παρισινού «’Αδι
αλλάκτου» έγραψε γιά τό έργο τά
έξής:

«‘Ο ϊδιος ό Κοκτώ, πριν άπό 
τήν παράσταση τών «'Ιερών τερά
των», μάς είπε δτι δέν θέλησε νά 
γράψη ένα δράμα άλλά μιά κωμεντί. 
Άλλά μήπως εΐνε άπαραίτητο νά 
κατατάξωμε τό εργο σ’ ένα ώρι- 
σμένο είδος ; Εκείνο πού έγγίζει 
τήν καρδιά, ή έντύπώση πού μένει, 
εΐνε ένα είδος μοιρολατρείας, πού 
δικαιολογεί τό ψέμα καί θέτει άντι- 
μέτωπες τή δυστυχία κατά τής ευ
τυχίας, γιά ν’ άποκαταστήση τε- 
λικώς τήν εύνοϊκή Ισορροπία γιά τά 
θύματά της. Έ ξ  αύτών, ή μία, ή 
Έσθήρ καταλαβαίνει, δτι ή μοίρα 
τοΰ άνθρώπου, τού έπιβάλλει νά 
μπορή νά προσαρμόζεται σέ κάθε 
περίσταση.

Τό έργο τοΰ κ. Κοκτώ, πλούσιο 
σέ λυρισμό, μάς έπιτρέπει νά τό το- 
ποθετήσωμε σ’ ένα έπίπεδο άνώτερο 
μιάς άπλής διασκεδάσεως. ’ Ιδού ή 
ΰπόθεσις:

‘Η Έσθήρ, μιά καινούργια Ρε- 
ζάν, έχει ώς σύζυγον τόν Φλωράν, 
περίψημον έταΐρον τής Κωμεντΐ 
Φρανσαίζ. Ή  συζυγική των εύτυχία, 
στηρίζεται στήν Αμοιβαία τους ει
λικρίνεια. Τό ζεύγος έχει καΐ ένα 
γυιά εϊκοσιπέντε χρόνων, έγγαμο 
μάλιστα.

Ά λλ ’ ό Φλωράν, δν καΐ μεσόκο
πος, δέν εΐνε άπρόσβλητος άπό τά 
άπρόοπτα τοΰ έρωτος. Αύτό, καθι
στά πιστευτά τό μύθο πού πλάθει 
ή νεαρά τρόφιμος τής Κωμεντΐ Φραν 
σαΐζ, ή Λιάνα, δτι δήθεν εΐνε έρω- 
μένη τού Φλωράν.

Τή βραδυά, πού, μετά τήν πα

ράσταση ή Λιάνα κάνει αυτή τήν 
έξομολόγηση στήν Έσθήρ, δλα 
γκρεμίζονται γύρω στή δύστυχη γυ 
ναϊκα. Ό  Φλωράν φθάνει σέ λίγο 
καΐ δέν δυσκολεύεται νά Απόδειξη 
τό έλεεινά ψέμα τής Λιάνας. 'Ο 
Φλωράν, διώχνει τή νεαρά μυθομα
νή. "Ολα θά διορθωνόντανε. Μά ή 
Έσθήρ, θέλοντας νά δοκιμάση τή 
σταθερότητα τής εύτυχίας της, Α
ποφασίζει νά πάρη τή Λιάνα ώς 
μαθήτρια, στό σπίτι της; γιά νά 
τής καλλιεργήση τά προσόντα της 
γιά τό θέατρο τών όποιων ή Λιάνα 
τής έδωσε ένα τόσο μεγάλο δείγμα.

Συχνά, παρασκευάζομε μόνοι μας 
τή δυστυχία μας. “ Ετσι καί ή Έ- 
σθήρ, μ’ αύτή της τήν Απόφαση, 
καταστρέφει τήν Αρμονία τής συζυ
γικής της ζωής μέ τά Φλωράν.

Στή δευτέρα πράξη, ή Λιάνα καί 
ά Φλωράν, εΐνε έραστές. 'Η Έσθήρ, 
πού προτίμησε νά δή κατά πρόσωπο 
μιά άλήθεια στήν όποία έπίστευε 
δτι δέν θά μπορούσε νά ξεφύγη, εί
χε τό κουράγιο νά χαρίση τή φιλία 
της στήν έρωμένη του άνδρός της. 
"Οταν δμως ή Έσθήρ άντιλαμβάνι- 
ται, δτι ή Λιάνα δέν συναισθάνεται 
τό μέγεθος τής δικής της θυσίας, ή 
σύζυγος τοΰ Φλωράν προτιμφ νά έγ- 
καταλείψη τό σπίτι της. Άλλά τό 
πεπρωμένο, πού κάποτε ρυθμίζει 
καλά τά πράγματα, έπαναφέρει τήν 
Έσθήρ στή συζυγική έστία, καΐ μα
ζί της, τή χαρούμενη είδηση, δτι ό 
γυιός τους άπόκτησε παιδί. Αύτό 
τό έγγόνι, ήρθε την κατάλληλη στιγ 
μή στή ζωή, γιά νά σύνδεση τό πα
ρελθόν μέ τό μέλλον. Ή  Έσθήρ, 
ξαναβρίσκει τόν Φλωράν, τοΰ όποι
ου τά αισθήματα πρός τή Λιάνα, 
έχουν στό μεταξύ μεταβληθή. Αύτή 
φεύγει γιά τά Χόλλυγουντ καΐ τό 
ζεύγος τών μεγάλων καλλιτεχνών, 
ξαναρχίζει τήν όμαλή ζωή του, πε
ριστοιχισμένο άπά μερικά έπεισο- 
διακά πρόσωπα, πού δίνουνε την εύ
θυμη νότα τής βραδυάς.

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ
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Τό θέατρο
στήν έπαρχία

Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΤ Σ Α . 'Απρίλης. —  Όπως καί 
σέ προηγούμενο γράμμα σάς Εγραψα, & Θίασος 
μας έπρόκειτο μετά τήν έπιτυχή περιοδεία του 
στή Β . Δ. Μακεδονία νά κατέβη στήν "Εδεσ
σα. ‘Η άλήθεια εΐναι δτι στήν ώραία αύτή 
πόλι ουδέποτε ύποστηρίχτηκε τδ θέατρο, άνε- 
ξάρτητα άν ό θίασος είναι μεγάλος ή μικρός, 
έτσι ποτέ οΐ ήθοποιοί δέν φεύγουν μέ χαμό
γελο Iκανοποιήσεως άπ αύτήν.

Κ ι ' δμως μέ τήν άφιξί μας σ ’ αύτήν κα- 
τώρθωσα νά έξακριβώσω μιάν άπό t Ic νυρι- 
ώτερες αιτίες, τό δασικό κατά τήν γνώμη 
μου συντελεστή τών άποτυχιών τών θιάσων. 
’Ακούσατε έκεΐνο που συνέβη σέ μάς καί κρί
νετε καί σείς μαζί μας.,

Στήν "Εδεσσα ύπάρχουν δυό αίθουσες κινη
ματογράφου στίς όποιες συνήθως πηγαίνουν 
καί τά θέατρα. "Ομως έγώ άπεφάσισα έπειδή 
τά κινηματοθέατρα αυτά ζητούν 1000 καί 800 
δραχμάς κατ’ άποκοπήν ήμερησίως δηλαδή 40 
καί 50 έπί τοίς έκατόν τών καθαρών εισπρά
ξεων, δεδομένου δτι τό θέατρον δέν υποστη
ρίζεται, νά ένοικιάσω μιά μεγάλη καί ευπρό
σωπον αίθουσα κεντρικού καφενείου δπου καί 
έτοποθετήσαμε τή σκηνή μας. Τό βράδυ ή 
πρεμιέρα μας ύπήρξε πρός άπογοήτεικτη τών 
κινηματογράφων, έξαιρετική. Σπανίως πρεμι
έρες έπι τυγχάνουν έτσι στήν "Εδεσσα. " Ιο  ως 
νά συνετέλεσε σ* αΰτό τό μικρό είσιτήριο 15 
κα! 10 δρο#. Καί έδώ άρχίζει Α περιπέτεια 
Έκλήθην τό πρωί στήν Αστυνομία καί έπλη- 
ροφορήθην δύο πράγματα, πρώτον, δτι δέ>· έ- 
πιτρέπεται νά παίζω στήν αίθουσα τού κα-

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

,Μ Μ Γ
Παρασκευή 19 Άπριλίβυ 

ώρα 7 μ.μ.

Ρ Ε Σ Ι Τ Α Λ  Χ Ο Ρ Ο Υ

Ό  θίασος Χαριτοπούλου στή Γου- 
μενιτσα

φενείου καί δεύτερον, δτι θά μού έχορηγήτο Α
δεια, έφ* δσον θά έπήγαινα είς 2να τών κινη
ματογράφων. *Η άπόφασις ήτο όριστική. Ε?χε 
γίνει δέ κατόπιν διαμαρτυρίας τού διευθυν- 
τού τού κινηματογράφου «Μέγας Αλέξανδρος». 
Φυσικά δέν έπρεπε νά μείνωμεν στόν δρόμον. 
ΓΊαρακαλέσαμε τόν διευθυντή τού θεάτρου 
«Βέρμιον» νά μάς παραχωρήση τήν αιθουσά 
του καί αύτός εύχαρίστως έδέχθη μέ ποσοστά 
25 %  έπί τών εισπράξεων χωρίς άφαίρεσιν ού
τε φόρου ουτε άδείας. Ή  μεταφορά τής σκη
νής γίνεται στό «Βέρμιον», πηγαίνω νά πάρω 
τήν άδειαν, μαθαίνω δτι ούτε έκεΐ θά μπορού
σα νά δώσω παραστάσεις γιατί τό κινηυατο- 
θέατρο αύτό δέν έχει καταβάλει τό ΙΟΟΟδραχ- 
μον παράβολον διά νά περάση ή έπιτροπή νά 
κρίνη αν εΤναι κατάλληλον. Διαμαρτυρηθήκαμε, 
παραπονεθήκαμε, δμως παγερή άδιαφοοία. Κα- 
λέσαμε τόν κ. διευθυντή τού «Μ. Αλεξάνδρου» 
που εΐχε διαμαρτυρηθή γ «̂τ?ϋ δέν πήγαμε στήν 
<̂ 'ιθοασά VtOu άψί\> αύτός τβ
ράβολον κάΐ τού είπαμε νά μάς δώση τήν αΐ- 
θουσά του δσο - δσο.

— "Εχω ταινία που κοστίζει 2.000 καί θά 
τήν δώσω τό Σαββατοκύριακο, καί δέν μπορώ 
ήταν ή άπάντησί του.

—  Τότε δόσατέ μας τήν αίθουσα τήν Δευ
τέραν γιά μιάν έβδομάδά.

—  Δέν εΤναι δυνατόν γιατί ό Αδελφός μου 
άπουσιάζει καί δέν μπορώ μόνος μου νά πα· 
ραχωρήσω τήν αίθουσαν.

Εύσχημος άρνησις, πού έρμηνεύεται διωγμός 
θεάτρου.

Μελαγχολικές σκέψεις μοΰ λένε δτι καί έ
δώ ό κινηματογράφος μάς έκμηδενίζει καί δτι 
βασική αίτια πού τό θέατρο δέν έργάζεται στήν 
"Εδεσσα εΤναι οΐ πανάκριβες αίθουσες τού κι
νηματογράφου.

Μάς έπέτρεψαν νά δώσωμεν στό «Βέρμιον» 
μιάν άκόμη παράστασι. "Εβρεχε καί Ικαμε 
κρύο πολύ κ ι’ δμως ό κόσμος ήρθε!

Τό πρωί τού Σαββάτου ένα μεγάλο αύτο- 
κίνητο μάς έφερνε έβδομήντα χιλιόμετρα μα- 
κρυά τού τόπου τής περιπετείας μας. Στή Γου- 
μένιτσα. "Οπου έχοιμί δώσει μέχρι τώρα 
τρεις παραστάσεις μέ καλές είσπράξεις κα' μέ 
ήθικήν Ικανοποίησιν γιατί έδώ τό θέατρο πο
λύ έκτιμάται. Μετά τήν Γουμένιτσα θά πάμε 
στήν Άξιούπολι καί σέ άλλας κωμοπόλεις ά
πό δπου θά σάς γράψω έυτυπώσεις μου.

Ή  περιπέτεια αύτή είς τήν "Εδεσσαν τού 
θιάσου «Δράμα— Κωμωδία Χρ. Χαριτοπούλου» 
καλόν θά ήτο νά άπασχολήση τόν άξιότιμον 
διευθυντήν Καλών Τεχνών κ. Κ . Μπαστιάν ό 
όποιος εΤναι καί 6 μόνος άρμόδιος νά τακτο
ποίηση ένα τόσον ζωτικόν γιά τούς ηθοποιούς 
ζήτημα.

Μ Η Τ Σ Ο Σ  1. Μ Ο Ν Δ Ε Λ Λ Ο Σ

Σ Τ Η  Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Α

Λ Ω Ρ ΙΝ Α . Απρίλης. —  Ή  Εθνική όργά- 
νωσις 25»ς Περιφ. Διοικήσεως άρρένων Φλω- 
ρίνης 163η φάλαγξ ώργάνωσε θεατρική παρό- 
στασι γιά τή στολή τού άπορου Φαλαγγίτου, 
ύπό τήν προστασίαν τού κ. Νομάρχου Χλωρί
νης, έπαίχθη δέ τό ιστορικό δράμα τοΰ κ. Ν. 
Γρηγοριάδη «Μακεδόνες» κατά διδασκαλία τού 
γυμνασιάρχου κ. Α. Παπαθοτνασοπούλου. Ή  
παράστασι έστέφθη άπό μεγάλη έπιτυχία πού 
περισσότερο όφείλεται στήν συμμετοχή τού 
Χοχίου ήθοποιού Δήμου Αύγεία πού τόν πα- 
οεχώρησε ή Διοίκησις τοΰ 33ου συντάγματος.

Στήν παράστασι έλαβον ένεργόν μέρος καί 
μαθηταί καί μαθήτρια» τού Γυμνασίου καθώς 
καί μή μαθήτριαι δεσποινίδες. Εξαιρετική έ
πιτυχία σημείωσε ή δίς ’ Ιουλία Παπαΐωακείμ 
ώς ’Ολυμπίάς. ΕΤχε πράγματι στιγμές που ή
ταν πολύ δυνατή.

’Επίσης έξαιρετική στό ρόλο τής Ρωξάνης 
ήταν ή δίς Κατίνα Παναγιώτου. Πολύ καλά έ
παιξαν ή δίδες Μαρίκα Μπέλη καί Άθηνά Άρ- 

νέτου. Καθώς καί ή μικρούλα Καίτη Χατζηνά- 

tou. Εξαίρετος στό ρόλο τού Άρχέτα  ό Ά γ -  

/ελος Πασακιστίδης. Καλοί ήσαν ol Ν. Τσά- 

πανος καί Ίω . ΓΊαπαδάκης. Γιά κείνον πού 

ξέχωρα πρέπει νά σημειώσω είναι ό ήθοποιός 

<. Δήμος Αύγείας στό Ρόλο τοΰ Κασσάνδρου.
Δικαίως, λοιπόν, έχειροκροτήθη έπανειλημ- 

μένως άπό τό κοινόν διαρκούσης τής παραστά- 

σεως. "Ομως έκεΐ πού άποθέωσαν τόν κ. Αύ

γεία ήταν δταν άπήγγειλε τή «Χάρη του Βα- 

ηδ» τού Κόκου καΐ τή «Νεολαία τής 

νης τού Π. Ίωάννου. 

παράστασι έτίμησαν 6 κ. Νομάρχης, ό 

άρυος, 6 άρχηγός τής δευτέρας Διοική- 

-̂ ως Μεταξάς ’Αγαμέμνων, 6 διοικητής του 

33ου ^  συντάγματος Παπαγεωργίου Παντε

λής, καθώς καί δλη ή άνωτέρα κοινωνία τής 

ρίνης,
Κ Π Σ Τ Α Τ  Γ ε η Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ

Εισιτήρια πωλ^ΰνται ε\ς το 

ταμείον t c u  δεάτρου 

Τιμαί 100— 50

Θεατρι <έ ς  ττοώτες
( Συνέχεια άττό τήν 1η σελίδα) 

ών) καΐ άττο μερικάς αδυναμίας σημει- 
ωθείσας διά τινας έκτελεστάς ποϋ καϊ 
ττού (σπανίως δμως και ασήμαντους) 
δέν θά είχε κανείς νά πή τίποτε αλλο 
άπό έπαίνους. Πολλοί καλοί ειδικώτερα 
6 κ. Μαμίας, ή νέα ήθοποιός δίς Btp- 
γή —  που έδημιούργησε τόν ρόλον τής 
’Αγγέλας, ό κ. Γληνός ώς Άναγνωστό- 
πουλος, ό κ. Κατράκης ώς ταχυδρόμος, 
ό κ. ΓΙαρασκευάς ώς Ύψηλάντης (ϊοως 
θά έκέρδιζεν ό ρόλος &ν άπεδίδετο κά
πως έντονώτερον), ό κ. Ροζάν (μέ τινας 
έν τούτοις έπιφυλάξεις) ώς Παλαιών 
Πατρών Γερμανός. Μόνον ή ύποδυθεισα 
τήν Μαντώ Μαυρογένους ήθοποιός Πε- 
ρίδου δέν έψάνη σημειώσασα προόδους 
έΐς τήν τέχνην της άπό τότε που —  
πρό έτών —  άποχωρήσασα τοΟ θιάσου 
Κοτοπούλη καί τής σκηνής δέν εΤχεν 
έμψανισθή (τουλάχιστον 6 γράφων έ̂ν 
ένθυμεϊται νά τήν εΤχεν ίδή) είς τό θέα
τρον, μέ τό όποιον τήν συνδέει κυρίως 
ή ίδιότης της ώς θυγατρός, νομίζω, τού 
μακαρίτη Γονίδη.

Ό  νέος θεατρικός συγγραφέας κ. Δ. Ψα
θάς, πού τό έργο του τό «Στραβόξυλο» παί
ζεται μέ μεγάλη έπιτυχία στό θέατρο Άργυ- 
ροπούλου, έκλεισε συμφωνία μέ τόν κ. Δ. 
Ίωαννόπουλο γιά νά γράψουν μαζί μιά κω
μωδία πού θάχη τόν τίτλο «Μαντάμ Σουσού».

— Ή  κωμωδία αύτή θά παραδοθή στό θίασο 
τού κλεκτού κωμικού γιά τή θερινή περίοδο.

—  ‘Ο θίασος τού θεάτρου «Ίντεάλ» άρχί- 
ζει τις παραστάσεις τής καλοκαιρινής περιό
δου στό θέατρο «Σαμαρτζή» τής όδού Κορό
λου, μέ νέα πιθεώρηση πού ό πιθανός της 
τίτλος θάναι «Καινούργιο πράμα» στίς άρ- 
χές τού Μάη.

—  Συγγραφείς της εΤνε οΐ κ.κ. Χρ. Γιαν- 
νακόπουλος καί Ά λ .  Σακελλάριος. Τή μουσι
κή θά γράψουνε οΐ κ.κ. Σουγιούλ καί Κυπα- 
ρίσσης.

— Τά καλλιτεχνικά στελέχη τού θιάσου αύ
τού θά μείνουν σχεδόν δπως έχουν.

—  Έπίσης σημαντική άλλαγή δέν πρόκει
ται νά γίνη ουτε καί στό συγκρότημα τού 
θεάτρου «Μοντιάλ» πού θ ’ άρχίση τίς παρα
στάσεις του στό «Μακέδο» τής όδού Θεμιστο
κλέους, μέ έργο κατά πάσαν πιθανότητα τών 
κ.κ. Σπυροπούλου —  Παπαδούκα —  Γιαννίδη.

—  Τό «Άθήναιον» θά νοικιασθή γιά 60 
χιλιάδες δρ. τό μήνα στόν έπιχειρηματία κ. 
Ζερβό καί θά χρησιμοποιηθή σάν θέατρο Βα
ριετέ, κατά τό υπόδειγμα τής «"Οασης».

—  Πληροφορούμαστε δτι ό γνωστός ήθοποι
ός τής έπιθεώρησης κ. Δούκας, θά ύπογράψη 
συμβόλαιο μέ τό Β . θέατρο γιά νά προσληφθή 
στό λυρικό τμήμα του, άπό τόν έρχόμενο χει
μώνα.

—  Στό θέατρο Κοτοπούλη παίζεται άπό 
τήν περασμένη Τετάρτη ή « Ιερ ή  Φλόγα» τού 
Σώμερσετ Μώμ.

—  Σ τ ’ ά να μεταξύ συνεχίζονται καθηυερινά 
οΐ δοκιμές τής Παριζιάνικης κωμωδίες τού 
Βερνέίγ «Τό τραίνο τής Βενετίας», ποί| ή 
πρώτη θά δοθή τήν Κυριακή τού Πάσχα.

— - Έπίσης συνεχίζονται καί θά παίζω\π·αι 
Τσαμε τήν Κυριακή τών Βαΐων, στό θέατρο 
« ’Αλίκης» οί «Κωμωδίες τής ζωής».

—  Τήν περασμένη Τετάρτη ή πρώτη τού 
«Παπαφλέσσα» στό Βασιλικό Θέατρο. Τή τα- 
ράσταοη παρακολούθησε κ ι’ ό ύφυπουργός τής 
Παιδείας κ. Σπέντζας.

—  Έπειδή σ ’ αψτό τό έργο χρειάζονται 
πολλά πρόσωπα λαμβάνουν μέρος οΐ πεοισσό- 
τεροι άπό τούς ηθοποιούς τού Α ' "Αρματος, 
πού βρίσκεται έδώ άπό τήν περασμένητ ρίτη.

—  Ό  «Παπαφλέσσας» θά κοατήση τό πρό
γραμμα τής κρατικής σκηνής ώς τήν μεταπρο- 
σεχή Κυριακή.

—  Μετά θά ξαναπαιχτή ή «Νυχτερίδα» τού 
Στράους, πού θά κρατήση ώς *τό τέλος τής 
χειμερινής έποχής.

—  "Αρχισαν οί προετοιμασίες τοΰ Α ' "Αρ
ματος τού Θέσπιδος γιά τή μεγάλη περιοδεία 
του στη Μακεδονία.

—  Ά π ό  τήν περασμένη Κυριακή ώς προ
χτές Πέμπτη, ή πρωταγωνίστρια τού θεάτρου 
«Ίντεάλ» δίς "Αννα Καλουτά, δέν έπαιξε για
τί ήταν άρρωστη.

— Καί τήν προηγούμενη έβδομάδα ή καλλι- 
τέχνιδα αύτή ήτανε άδιάθετη, ομως λάβαινε 
μέρος στίς παραστάσεις έχοντας πυρετό.

—  Στό ρόλο της τήν άντι κατέστησε ή άδελ
φή της δίς Μαρίκα Καλουτά κ ι’ αύτή πάλι 
ή δίς Ντιριντάουα.

—  Ά π ό  τή Δευτέρα, κατά πάσα πιθανό
τητα, άρχίζουν στό «Βασιλικό» οΐ δοκιμές τής 
«Αντιγόνης» τοΰ Σοφοκλή, μέ σκηνοθεσία τού 
κ. Τ. Μουζενίδη.
—  ΟΙ συγγραφείς κ.κ. Γιαννουκάκης — Εύαγ- 

γελίδης, μετά τήν έπιτυχία τών «Κωυωδιών 
τής ζωής» άναλάβανε νά γράψουν καί μιά κω
μωδία ήθών γιά τό θίασο Κοτοπούλη.

—  ‘ Η κωμωδία αύτή θά τιτλοφορηθή πιθα
νώς «Κσυαρτέττο» θά παίχτη στό «Λυρι
κό» άπό τό τμήμα τού θιάσου Κοτοπούλη.

—  Τό «Κουαρτέττο» θ’ άνεβή μετά τά «’ Ιε
ρά τέρατα» τού κ. Κοκτώ και τό «Ταξεΐδι τού 
Περισσόν» τού Λαμπί^Γ.

—  Ό  Οικονόμου μέ μικρή τροποποίηση τού 
συγκροτήματος του φίύγει γιά τήν Αίγυπτο, 
ύστερα άπό τήν Κυριακή τών Βαΐων, πού ώς

τότε θά παίζη τό «Βαφτιστικό» στό «Κεν
τρικό».

—  Έ κεΐ θά μείνη τρισήμιση μήνες, μετά 
δέ, θά πάη στην Κύπρο κι’ ύστερα στήν Πα
λαιστίνη.

—  "Εφυγε γιά τό Μιλάνο ό τενόρος κ. 
Ζανής Καμπάνης, μέ υποτροφία τού Δήμου 
Αθηναίων.

—  Σήμερα καί αύριο οΐ τελευταίες παρα
στάσεις τού θιάσου Ριτσιάρδη —  Πρινέα στή 
Δράμα.

—  Τή Δευτέρα ό παραπάνω θίασος φεύγει 
γιά τίς Σέρρες, δπου θά μείνη περίπου 12 
μέρες.

—  Ό  θίασος τής κ. Μαίρης Μυρά τελειώ
νοντας τή γόνιμη περιοδεία του στήν Α. Μα
κεδονία καί Θράκη, άρχισε άπό τήν περα
σμένη Τρίτη τις παραστάσεις του στή Βέρ- 
ροια, άπό τή σκηνή τού θεάτρου «Πάνθεον» μέ 
τήν κωμωδία «Τόπο στά νειάτα».

—  Μετά τή Βέρροια, ό παραπάνω θίασος, 
θά πάη στή Κατερίνη, Λαμία κλπ.

—  Σέ δέκα περίπου μέρες ό συμπαθής θια- 
σάρχης τού θεάτρου «Ίντεάλ» κ. Ν. Μηλιάδης 
θά μιλήση άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό Μπά- 
ρι γιά διάφορα άνέκδοτα τής ζωής του.

—  Στίς 10 τού Μάη χορευτική έμφάνιση 
στό θέατρο Κοτοπούλη («Ρέξ») τών έκλεκτών 
χορογράφων —  χορευτών Λουκίας Σακελλαρί
ου, Αγγέλου Γριμάνη καί Λεωνίδα Βάκουλη.

—  Στό ϊδιο θέατρο καί στίς 6 τοΰ Μάη 
ένα άλλο ρεσιτάλ χορού άπό τό χορευτικό 
ζεύγος Σπυροπούλου —  Πουλοφσκάγια.

—  Αύριο Κυριακή ή τρίτη μελοδραματική 
έμφάνιση τών μαθητών τοΰ Ωδείου Αθηνών 
μέ τήν «Τραβιάτα» τού Βέρντι.

—  Πρωταγωνιστούν ό βαρύτονος κ. Χαρ. 
ΟΙκονομίδης καί ή δις Σισίνα Δημητοιάδου, 
που έμφανίζεται γιά πρώτη φορά.

—  Σκηνοθέτις ή κ. Ά ρτεμ ις  Κυπαρίσση καί 
Δ )  τής όρχήστρας ό κ. Σ . Βαλτετσιώτης.

—  Αύριο Κυριακή στό Δημοτικό θέατρο 
Πειραιώς δίνεται ή τιμητική τού βαρύτονου 
κ. Γ . Άγγελοπούλου μέ τόν «Κουρέα τής Σε
βίλλης».

I ΚΑΛΑ! ίΧΝΙΚΙΜΟίΙ I
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ

Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ
Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

Είδησούλες

'Εκείνος που ύπήρξεν άμίμητος ήτο 
ό κ. Ά λ . Μινωτής ώς Παπαφλέσσας. 
Νευρώδης, άνήσυχος, ορμητικός, θυελ
λώδης «ντελήπ-χπας» και «διαβολόπσ- 
πας» άληθινά 6 κ. Μινωτής ΰττήρξεν πε
ρίφημος είς τον ρόλον αυτόν τοϋ έξαι-

τής μάχης τού Μανιακιού. Τό δλον έρ- 
γον χρεωστεΐ περίπου διά τά 90 έκα- 
τοστά είς τόν κ. Μινωτήν τήν συγκίνη- 
σιν ττοΰ προεκάλεσε καί τά χειροκρο
τήματα ποΰ άπέσπασε άπό τό κοινόν 
είς τήν «πρώτην» καί σίγουρα θά άπο· 
σπφ έν συνεχείς». Βέβαια ό κ. Μινωτής 
εΤχεν είς τήν διάθεσίν του: Κείμενον 
σέ πολλά σημεία θερμότατον. Διάλο
γον συχνά πολΰ καλόν, αν και μέ πο- 
λύν ρητορισμόν. Γενικά τέλος εργον 
«κομμένο καί ραμμένο» διά τέτοια 
«έφφέ». Μόνον αύτά ρμωο δέν θά έφθα
ναν διά νά συγκινήσουν, ιδίως κοινόν 
έκλεπτυσμένον. Ό  «Παπαφλέσσας» 
πράγματι ιστορικόν εργον δέν εΐνε, ά
φοΰ μάλιστα διά τήν εξαρσιν τής φυσιο 
γνωμίας τοΰ ήρωος γίνεται —  συστη
ματικά ένίοτε —  ΰποτίμησις άλλων 
προσωπικοτήτων τοΰ ’Αγώνος. Δράμα 
έσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ τοΰ 
«Θεού» καΐ τοΰ «Διαβόλου» τοΰ καλοΰ 
καί τοΰ κακοΰ Παπαφλέσσα πού 
συνυπάρχουν μέσα στήν ψυχήν τοΰ ή
ρωος, έπίσης δέν εΤνε. Αί συγκρούσεις 
ούταϊ δέν «δίδονται» πουθενά. Μόνον 
«λέγονται» —  συχνά μάλιστα άποκρου 
στικώς ρητορικά! —  μιά-δυό φορές καί 
ιδίως είς τήν άνυπόφορα «φτιαστή» 
σκηνή τής έξομολογήσεως. Καταντςι συ
νεπώς τό εργον νά εΐνε, τελικώς, ένα 
είδος φραστικής χρωμολιθογραφίας πα 
τριωτικοΰ περιεχομένου, μέ ένίοτε ζε
στά χρώματα, μερικά δηλαδή καλά εύ- 
ρήματα, πολλά μεγάλα καί άρκετά ώ
ραΐα λόγια, άλλά καϊ πολύν.,.Θάνο Ζά- 
χο. Εΐνε έπί πλέον κομμένο σέ ταμπλώ 
σύμφωνα μέ τήν γνωστήν μόδαν μιμή- 
σεως κινηματογραφικών σενάριων. Αΰ
τό διίυκολύνει μέν τόν θεατρικόν συγ
γραφέα, γλυτώνοντα ετσι τόν σπου- 
δαΐον μπελάν τής πολύ δυσκολώτερης 
τεχνικώς, άρχιτεκτονικής τοΰ θεατρικοΰ 
έ'ργου σέ πράξεις· δυσκολεύει δμως τρο 
μερά τόν ήθοποιό τοΰ κυρίου ρόλου 
καΐ γενικώτερα τούς έκτελεστάς ολους 
στήν δημιουργίαν καΐ πρό πάντων στήν 
συντήρησι διαρκούς τής ατμόσφαιρας 
τ^ΰ έ'ργου. "Οσο νά τή δημιουργήσουν 
ή είκών τελειώνει. Ή  έντύπωσις πηγαί 
νει παρίπατο. Στή νέα εικόνα πρέπει 
νά ξαναρχίζουν άπό τήν άρχή.

"Ολα αύτά εΐνε μειονεκτήματα. Ά 
πό τήν έξ αύτών έντΰπωσιν μόνον μια 
ήθοποιΐα ξεχωριστά δυνατή μποροΰσε 
ν’ άπαλλάξη το έ'ργον τόσον ώστε νά 
προκαλή πράγματι συγκίνησιν, πού άλ 
λοιώτικα θά τοϋ ήτο άδΰνατον νά προ- 
καλέση μ’ δλη την ειδική του φύσι και 
τήν τεχνικώτατη διά τόν σκοπόν αΰτον 
ύφή του. Ό  κ. Μινωτής έπραγματοποί- 
ησεν αύτήν τήν άληθινά ξεχωριστή ηθο
ποιία. Κατεχειροκροτήθη είς δλας τάς 
εικόνας δικαιότατα δσον καΐ θερμότα
τα. Ό  συγγραφέας άνεκλήθη έπί σκη
νής καΐ δέν υπήρξαν όλίγοι οί θεαταί 
πού φεύγοντες εϋρισκαν τόν «Παπα- 
φλέσσαν» καλλίτερον άπό τόν «’ Ιού
δαν».

Π. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ

Α'Όττως κάθε χρόνο, ϊτσι καΐ. 
φέτος στήν άίθουσο Στρατηγο- 
πούλου, διωργανώνεται ή Πανε). 
λήνια "Εκθεση τών έρασιτεχνών 
καλλιτεχνών τό δεύτερο δεκαή
μερο τοϋ ’Απρίλη.

Α  Στίς  πρώτες μέρες τοΰ Μάη 
γίνεται ανοιξιάτικη γιορτή στό 
υπαίθριο θέοοτρο Ψυχικού, ή «Γιορ 
τή τών Λουλουδιών». Πρόκειται 
γιά χορευτική έτήδειξη τής σχο
λής Μο:τέϊ — Σακελλαρίου για 
τήν Ε.Ο.Ν.

Λ  Ό  ίδώ έπιτετραμμένος της 
Βουλγαρίας έπισκέφθηκε στό 
σπίτι τόν λογοτέχνη κ. Άρ γη  Κό
ρακα, πού εΐνε άρρωστος, καί τοΰ 
εδωσε τό Σταυρό τοΰ Τάγματος 
τοΰ Ά γ .  Αλεξάνδρου κατ’ έντο- 
λή τοΰ Βασιλέα τής Βουλγαρίας.

Α  Συνεχίζεται μέ μεγάλη έπι
τυχία ή πανελλήνια καλλιτεχνική 
εκθεση. Πουληθήκανε ώς τώρα 
περί τά 60 έργα, πού μεταξύ τών 
αγοραστών είναι ή Α. Μ. ό Βα 
σιλέας, αέλ,η τής Β. οικογένειας^

ηρΑ>τ̂ . 4γποοργ̂ εΤ'-Τ1̂ &·τεϋουστ*ι>; ίγ
Δημαρχία ’Αθηνών και άλλοι. Στό 
μεταξύ ή αρμόδια έπιτροπή έδω
σε χάλκινα μετάλλια καϊ τά πα
ρακάτω χρηματικά έπαθλα: Γιά 
τή ζωγραφική στό/ κ. Θεόδωρο 
Λαζαρή 5000 δραγμές καί στόν 
'κ. * Ιω. Μόραλη 5000 δραχμές 
Γ τ ή  γλυπτική στό κ. Γιάννη 
Παπδ 5000 δρ. Γ  ιά τή χαρακτική 
στόν κ. Γ. Βελισαρίδη 2000 δραχ
μές καί στόν κ. Τάσσο Άλεδίζο 
2000 δρ.

Λ  Ξέρετε σήμερα πόσοι διευ
θυντές όρχήστρας ύπάρχουν στή 
Γεμανία; Άκιδώ ς 1000.

—ΟΙ 1000 αυτοΐ διευθυντές εΐ
ναι πολύ άρκετοί γιά τίς 181 έν 
δλω όρχήστρες πού λειτουργοΰνε 
σήμερα στό Τρίτο Ράϊχ. ’Απ’ αυ
τές πάλι τίς 181, οί 132 παίζουν 
μόνο μελοδράματα καί συναυλί
ες πρώτης κατηγορίας. Ο Ι 27 εί
ναι καθαρά συμφωνικές, δπως ή 
Φιλαρμονικές τοΰ Βερολίνου, Β ι 
έννης, ’Αμβούργου καί Μονάχου 
ή-όρχήστρα τοΰ Γκεδαντχάουζ, 
Γκύρτιϊενιχ, τής Λειψίας, Κολωνί
ας κλπ.

—"Οσο γιά τούς μουσικούς, αύ 
τοί είναι 9000.

Ρεσιτάλ χορού
Μέ έξαιρετικό ένδιαφέρον άναμένεται τό 

ρεσιτάλ χορού, πού θά δοθή τήν Παρασκευή 
3 τού Μάη στό θέατρο «Ρέξ» (Κοτοπούλη), 
άπό τόν κ. Κ . Νίκολς καί τή δίδα Ντόρα Βλα
στού μέ τήν εύγενικιά σύμπραξη τής δίδος 
Ήρώς Σισμάνη. Στό πρόγραμμα: « ’Ηχώ τής 
Βιέννης» τού Ζάουερ, «Πρελούντιο» τού Ραχ- 
μανίνωφ, «Σπουδή» καί «Νυχτερίδα» τοΰ 
Σοπέν, «Αρλεκίνος» τής Ντιμιτρέσκου, « ’Εν
τυπώσεις άπό τήν Αμερική» τού Γκέμπχαρτ, 
«Βάλς» τού Μπράμς κτλ.

Τ τό  πιάνο θά σννοδεύσ^ Λ 81* Δ ϊτη  Πά\Γ*ι. £

Ή  κηδεία τού Κωστή 
Νικολάου

Τήν προπερασμένη Παρασκευή στις 
5 τ’ άπόγεμα κηδεύτηκε άπό τήν έκ
κλησία τοΰ Ά γ . Κωνσταντίνου ά Κω- 
στής Νικολάου.

Πλήθος κόσμου καΐ άντιπρόσωποι 
τών Γραμμάτων καΐ τής Τέχνης παρα
κολουθήσανε τήν κηδεία του.

’Επικήδειους είπαν ό προσωπάρχης 
τοΰ Β. Θεάτρου κ. Μιλτ. Λιδωρίκης, ό 
πρόεδρος τής Έταιρ. Θεατρικών Συγ
γραφέων κ. Θ. Συναδινός, ό πρόεδρος 
τοΰ Σωματείου ήθοποιών κ. Δ. Μυρατ, 
ό κ. Ο. Λάππας καΐ ό μαθητής του κ. 
Μ. Ροΰσσος.

Μελοδραματική 
παράσταση στό Κιλκίς

Κ ΙΛ Κ ΙΣ .  Απρίλιος. —  Τό μουσικό τμήμα 
τής Δ'σεως Ψυχ«γωγί«ς Ε .Ο .Ν . Κιλκίς τήν 
έρχομένη Κυριακή θ ’ άνεΟάση άπό σκηνής τό 
’Εθνικό μελόδραμα «Μάρκος Μπότσαρης» μέ 
διδασκαλία τού καθηγητή τής μουσικής κ. 
Παπταδημητρίου. Σ ’ αύτό τό έργο έκτός άπό 
τούς έρασιτέχνες καλλιτέχνες, Φαλαγγίτες 
καί Φαλαγγίτισσες, θά λάβουνε μέρος εύγε- 
νώς προσφερθέντες καί οί κ.κ. Γιαννάτος βα
ρύτονος καί Ελληνικού μελοδράματος καί Κο- 
σμόπουλος τενόρος. Ά π ό  τίς δοκιμές πού 
παρακολουθήσαμε προβλέπεταί δτι τό έργο 
αΰτό θάχη έξαιρετική έπιτυχία. Σ* αύτό λαμ
βάνουν μέρος ή Λοχίτισσα Τ. Σωτηριάδου μιά 
γλυκειά, γεμάτη καί συμπαθητική φωνή (σο
πράνο), ή λοχίτισσα Κ . Τσιεροπούλου μιά πο
λύ καλή φωνή (μέτζο σοπράνο) πού παράλλη
λα μέ τό φωνητικό της ταλέντο εΐναι καί κα
λή ήθοποιός. Άκόμα  λαβαίνουνε μέρος 80 
έκτελεστές, έχτός άπά τους μουσικούς πού 
φτάνουνε τους 20.

*Η προσπάθεια που καταβλήθηκε καί κατα
βάλλεται άπό τό καθηγητή τής μουσικής κ. Πα 
παδημητρίου γιά τό άρτιο άπό κάθε άποψη
άνέβασμα τού έργου εΤναι άξια γιά κάθε έ
παινο. Ή  παράσταση αύτή τής Ε .Ο .Ν , Κ ιλ
κίς θά άφίση έποχή στά καλλιτεχνικά χρονι
κά τής πόλης μας.

Νίκ. Γέρ.

*Η «Μελοδραμα
τική ’Αθηνών»
Πριν άπό δυό μήνες ιδρύθηκε μιά έ- 

τερρόρυθμη έταιρεία μέ τόν τίτλο «Με
λοδραματική Αθηνών», πού σκοπός της 
εΐνε νά δίνη δυό φορές τό χρόνο γιά 
λίγες μέρες στήν άρχή τοΰ Μάη καΐ 
τοΰ Όκτώβρη —  σειρά άπό μελοδρα
ματικές παραστάσεις πού θά τις όιευ- 
θύνη καί όργανώνει ό κ. Ό δ. Λάππας.

Οί παραστάσεις αύτές θά εΐνε μιά 
έκπληξη γιά τό Αθηναϊκό κοινό μέ τά 
έντελώς νέα σκηνικά, κοστούμια καΐ 
κόρα πού αύτά τά τελευταία θά άποτε- 
λεσθοΰν άπό μαθητές τών Ωδείων.

Ά π ’ τήν Εύρώπη θά έρθουνε ειδικά 
γιά νά λάβουνε μέρος ό τενόρος κ. Πέ
τρος Μπαξεβάνης κι’ ή δεσποινίδα Φα- 
νή Αίδαλή.

Παίζουν άκόμα οί κύριοι καΐ κυρίες 
Μούλας, Βιτωράτος, Ξηρέλλης, Στάμου 
Ταμπάση κ. &.

Ό  όρχήστρα θά εΐνε άπά 40 όργανα 
καΐ θά δ ι ευθύνετα^άπό τούς κ.κ. Κα- 

ifor Βοόρτιί^. 
Σκηνοθέται ο! κ. κ. Καραντής καΐ Γιαν 
νόπουλος.

"Οσον άφορςί τά έργα πού θά παι
χτούν φέτος εΐνε: οί «Παληάτσοι», οί 
«Μποέμ», «Φρά Διάβολο» καί γιά πρώ 
τη φορά στήν Ελλάδα ή ’Όπερα Κω- 
μίκ «Γιάννης Σκίκι».

Στούς «Μποέμ» καΐ «Παληάτσους» 
πρωταγωνιστεί ό κΐ Μπαξεβάνης, στό 
δέ «Γιάννη Σκίκι» ό κ. Ξηρέλλης κι’ έ 
κ. Μ. Ροΰσσος, ό πρώτος μαθητής τού 
Νικολάου πού λαμβάνει μέρος σέ μελο 
δραματική παράσταση.

Μ:ά ενδιαφέρουσα  
έροσιτεχνική παρά
σταση στό ’Αμερικα
νικό Κολλεγιο ‘ (Ελλη

νικού
Στις 18 τοΰ Απρίλη δίνεται μιά 

πολύ ένδιαφέρουσα έρασιτεχνική παρα- 
σταση, γιά φιλανθρωπικό τκοπό, στό 
Αμερικανικό Κολλέγιο 'Ελληνικού, μέ 
τήν προσασία τής A. Ε. τού πρεσβευ- 
τοΰ τής Αμερικής κ. Μάκ— Βέϋ. Θά 
παιχθή ή δίπρακτη κωμική δπερα τού 
Γκίλμπερτ καΐ Σούλλιβαν «Οί πειρα
τές τοΰ Πενζάνς».

'Ωραιότατα κορίτσια μέ πολύ καλές 
φωνές άποτελοΰνε τό κόρο. Τά κοστού
μια καΐ τά σκηνικά, Βικτωριανής έπο
χής, θά εΐνε έξαίρετα.

Τό έργο τά σκηνοθέτησε ό κ. Ό- 
κάφρεϋ. Πρωταγωνιστές θάναι ή κ. 
Χέλντα Μπούντλεϋ καΐ οί κ.κ. Σάρπ, 
Μπάττενσον καί Γκάουσμαντ. Διευθυν
τής τής όρχήστρας θάναι ό κ. Μάκ —  
Αήρ. Τό παραπάνω έργο θά παιχτή 
στις 15 καί στις 16 αύτοΰ τοΰ μήνα 
γιά μαθητές καΐ μαθήτριες.

Οί τιμές τών εισιτηρίων πού θά που- 
λιώνται στό «Άμέρικαν ’Εξπρές» καΐ 
στό Κολλέγιο 'Ελληνικού, όριστήκανε 
γιά τις 18 τού Απρίλη 200, 150, 100 
καΐ γιά τις δυό άλλες παραστάσεις 
50 δρχ.

Χορευτικό ρεσιτάλ 
σχολής Ποδούλας  
Κανούτα

Ετοιμάζεται ή προσεχής έμφάνιση 
τής σχολής ρυθμικής καΐ μπαλέττου 
τής γνωστής καΐ έξαιρετικής καλλιτέ- 
χνιδός μας Δίδος Ποθούλας Κανούτα. 
Ή  έκλεκτή καλλιέχνιδα πού τήν γνω
ρίζουν τόσο καλά οί φιλότεχνοι Αθη
ναίοι άπό τίς περασμένες έμφανίσεις 
της θά μάς δείξη γιά πρώτη φορά τήν 
έργασία τής σχολής της μέ γκρουπ 
μαθητριών τών τάξεών της, πολύ ένδια- 
φέροντα.

Στή μαθητική αύτή έπίδειξη ή Δΐς 
Κανούτα θά παρουσιασθή σέ δυό χα
ρακτηριστικές νέες συνθέσεις της, πού 
γ ι’ αύτές οί είδικοί έκφράζονται μέ 
Γ*.νωριστή έκτίμηση.

Πρακτορείο 
Πνευματικής 
Συνεργασίας

Άπό μεθαύριο 15 τού Απρίλη άρ- 
χίζει τις έργασίες της ή πρωτότυπη 
όργάνωση, πού άναγγέλθηκε άπό τόν 
τύπο, γιά τήν έξυπηρέτηση τών γραμ
μάτων, τής έπιστήμης καΐ καλλιτεχνί- 
ήας τοΰ τόπου, μέ τόν τίτλο «Πρακτο- 
ρεΐον Πνευματικής Συνεργασίας». Τό 
Πρακτορείο αύτό, άληθινά μοναδική καΐ 
πρωτότυπη όργάνωση στόν τόπο μας, 
εΐνε δ,τι έλειπε γιά τήν έξυπηρέτηση 
τών άνθρώπων τού πνευματικού μας κό 
σμου. Ό  συγγραφέας, 6 καλλιτέχνης, 
ό όμιλητής, ό έπιστήμων, ό νέος λογο
τέχνης ή ποιητής θά βρή σ’ αύτό δ,τι 
τοΰ χρειάζεται γιά νά γνωρίση τό έρ
γο του στά πλατύτερο κοινό καΐ νά τόν 
κατατάξει στήν κατάλληλη κατηγορία. 
Τό «Πρακτορείο Πνευματικής Σ'ΐνεργα- 
σίας» έμφανίζεται άπό μεθαύριο έτοι
μο ν’ Ιάναλάβη Ο,τι ^άφοςφ^κάθε ρ ε υ 
ματικό άνθρωπο. Στό ένδιαφέρο του δέ 
οφείλεται' καΐ ή πλατύτερη γνωριμία 
τού κοινού μέ τά βιβλία πού σημειώ
σανε τήν καταπληκτική κυκλοφορία, δ
πως τοΰ κ. Π. Παλαιολόγου «Στό περι
θώριο τής ζωής», τοΰ Στρατή Μυριβή- 
λη «Τό γαλάζιο βιβλίο», τοΰ Η. Βενε- 
ζη «Γαλήνη», τοΰ Μ. Μαλακάση «Τό 
έρωτικόδ, τοΰ Λ. Κουκούλα «'Ένα 
πρωί», τού Τέλλου ’Άγρα «Κοθημερι- 
νές» κ. ά. Τό «Πρακτορείο Πνευματι
κής Συνεργασίας» καταλέγει στά στε 
λέχη του τά μεγαλύτερα όνόματα τοΟ 
πνευματικού μας κόσμου, μεταξύ δρ 
άλλων καΐ τούς λογοτέχνες Γρηγ. 
Ξενόπουλο, Μ. Μαλακάση, Ν. Λάσκαρη, 
Π. Χόρν, Γ. Άσπρέα, Κ. Ούράνη, Φ. 
Κόντογλου, Ήλ. Βενέζη, Τ. Ά γρ α , Π. 
Λορεντζάτο, Ά γ γ .  Τερζάκη κ. ά. άπο- 
στέλλει δέ σχετικές πληροφορίες, έγ- 
κυκλίους καΐ άγγελίες πού έκυκλοφό- 
ρησε σ’ δποιον γράφει σ’ αύτό στή διεύ 
θυνσή του (Γραμματοθυρίς 320, Α 
θήνα).

Ή μεγό η Συμφω
νική ’Ορχήστρα 

τής Ε. Ο. Ν.
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Απρίλιος.—  Ή  

Θεσσαλονίκη φέτος περισσότερο άπό 
τίς άλλες χρονιές έχει έξαιρετική καλ 
λιτεχνική κίνηση. Στή πόλι μας έχτός 
άπό τά διάφορα ρεσιτάλ έχουμε καί 
τις συμφωνικές συναυλίες τού Βασι 
λικοΰ μας ’Ωδείου. "Ενα έξαιρετικό γε 
γονός πού άσφαλώς θά συντελέση δχι 
λίγο στήν αύξηση τής μουσικής μας κί
νησης καΐ θά χαροποιήση δλους τούς 
φιλόμουσους εΐνε ή προσχώρηση ολο
κλήρου τοΰ Μουσικού Συλλόγου στή 
δύναμη τής Ε. Ο. Ν. Εΐνε περιττό νά 
γράψω γιά τό καλό πού θά προέλθη έ
πειτα άπ’ αύτό. Τό πρώτο εΐνε ή 'ίδρυ
ση συμφωνικής όρχήστρας τής Ε. Ο. Ν. 
ύπό τήν διεύθυνση τοϋ έξαιρετικοϋ 
καΐ άγαπητοΰ καλλιτέχνου κ. Κοτζανί- 
δη. Πρέπει νά έπαινέσουμε καΐ άπό 
τις στήλες τών «Παρασκηνίων» τήν ώ
ραΐα χειρονομία τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου τών μουσικών καί ιδιαιτέρως 
τόν πρόεδρο τοΰ Συλλόγου κ. Ε. Κασ- 
σάρη (ένα νέο έξαιρετικό καλλιτέχνη) 
καθώς καί δλους τούς μουσικούς πού 
αύθόρμητα προσχωρήσανε στά στελέχη 
τής Ε. Ο. Ν.

Τό πρόγραμμα τής μεγάλης όρχή
στρας τής Ε. Ο. Ν. πού θά κάνη τήν 
πρώτη έμφάνισή της σύντομα θά εΐνε 
έκλεκτό. Περιλαμβάνει τή Συμφωνία 
άί,'θ. 3 τού Χάϋδν, τό ’ Ιταλικό Καπρί
τσιο τοΰ Τσαϊκόφσκυ, τή Γιορτή τοΰ 
Λαμπελέτ κτλ.

Προχθές δόθηκε ρεσιτάλ τραγουδιού 
τής δίδος ‘Ελ. Μαλαφέκου στή σάλα 
τών «Ήλυσίων» μέ τήν σύμπραξη τού 
καθηγητή τής πόλης μας κ. Μαργαρί
τη. Κόσμος πολύς κι’ έκλεκτός χειρο
κρότησε τήν έξαιρετική καλλιτέχνιδα 
πού κατώρθωσε μέ τή τέχνη της καΐ τήν 
έξαιρετική της μουσικότητα νά μάς πα 
ρουσιάσιο κάτι έντελώς έξαιρετικό.

Α Χ  ΙΑ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ι ΔΗΣ

I Γ  Α Κ Ρ Ο Π Α Λ  I

I ΪΗΙ α Γ Α Π Η Ι  I
Ή8©γρ*φίχ 

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η  — 
Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  

Μβυαική Ρ ΙΤ Σ ΙΑ Ρ Δ Η  
Ή  Λ Ο Υ Ί ΙΑ  Π Ο ΙΕ Λ Λ Ι  

ίίόει εΙς τβ νέβν εργον 2- 
ν *  τύπβ νηαιωτβπούλας

ΣΤ' ΒΚΡΟΓΙΑΛΙ  
ΤΗΣ Α ΓΑ Π Η Σ
πβύ σημειώνει κ*ταιτληκτι- 

κην επιτυχίαν 
Ή  Μ χρ ίκ* Κρεδέατκ, ή 

'Αλίκη Βέμπβ, ή Ν * ν *  Εκιχ- 
όά, ή Ρβ^ίτα Ρβζη. β Σταΰ- 
ρβ; Ίατρίίης. β Νέζβ;, β Μα 
νέληξ π ρ ω τ α γ ω ν ι 
σ τ ο ύ ν .
ρευτηξ X . Καλβκαιρινβξ έμφχ 
νίζβνται σέ νέου; πρωτοτύ
που; χορού;.
Χορεύτριε; 'Ήρα Ζβύκοδα, 
Λένα  Κβρωνιάόου καί έ Χο
ρευτή; X .  Καλοκαιρινό; £ά 
έμφανισδούν σέ νέου; πρωτο
τύπου; χορού;.

Σ Τ ’ ΑΚΡΟΓ ι ΑΛΙ 
ΤΗΣ Α ΓΑ Π Η Σ
ή Σ Ο Φ ΙΑ  Β Ε Μ Π Ο
ώ; νηοιωτβπβύλα τραγβυίϊει 
τη; ’Α γ ά π η ;  τ’ ’Α 

κ ρ ο γ ι ά λ ι  
Τά  ντεκβρ τβΰ έργου έφεί- 

λβνται εΐ; τβν κ. Μάριον 
Άγγελβπουλβν.
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= Τ Ρ ΙΤ Η ,  Π ΕΜ Π Τ Η , Σ Α Β -  = 
Β Α Τ Ο  

Λαϊκα'ι άπβγευματιναΐ
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Ο  Φ Ω Ν Ό Γ Ρ Α Φ Ο Σ
ΟΙ Ν ΕΟ Ι Δ ΙΣ Κ Ο Ι 

Τ Η Σ  H IS  M A ST ER ’ S  V IO C E
A .Ο. 2619 «Ποιός σούπε νάσαι όμορφη». 

Πολύ καλό τών κ.κ. Ε . Κοφινιώτη— I. Βέλλα, 
πού έκτελεΐται άκόμα καλύτερα άπό τούς κ.κ, 
Ν. Γούναρη— Φ. Πολυμέρη συνοδεία όρχήστρας 
Ίω . Βέλλα. —  « Γ ι’ αύτά τά χείλη σου» Μ^χ. 
Σέμπη. Χρυσούλα Στίνη έκτελέστρια, συνοδ. 
όρχήστρας Μ. Σουγιούλ.

Α .Ο . 265 «Έσ ύ» (My Own) Σλόου— Φόξ 
Ά π ό  τό φίλμ «Τό πρώτο ξύπνημα» μέ έλλη- 

ρεΤτ^πο4ι
ται υπέροχα άπό τή Δανάη, συν. όρχ. Μ. Σου
γιούλ. —  « Σ ί .  . . * ί . . .σ ί. . .  τραγουδώ χωρίς 
έλπίδα». Ταγκό. Π. Μενεστρέλ. —  Mell We- 
ersme πάλι μέ τή Δανάη.

Α .Ο . 2626. Χρ. Γιαννακοπούλου. —  Δ. Κα 
τριβάνου: «Έ λ α  μιά νύχτα ν’ άλητέψουμε».—  
«Θά πουλήσω τή γουρούνα». Φόξ πολύ καλό. 
Τό πρώτο έκτελεΐται άπό τους Φωτζ Πολυμέ
ρη— Χρ. Στίνη, τό δεύτερο μόνο άπό τήν τε
λευταία. Καί τά δυό συνοδεύονται άπό τήν 
καλη όρχήστρα Μ. Σουγιούλ.

Ν. Β — ς

’Αλληλογραφία
Κον M IX . Κ Α Ρ Α Ν  I ΚΟ Λ Α . Άμαρούσιον Ά  

λώνια. —  Γιά νά γίνη κανείς δεκτός σάν μα
θητής στή Δραματική Σχολή τού Βασιλικού 
Θεάτρου πρέπει νά έχη ένδεικτικό τουλάχιστο 
4ης τάξης τετραταξίου γυμνασίου καί ν* ά- 
παγγείλη μ ’ έπιτυχία τό Σεπτέμβρη ένα ποί
ημα τής έκλογής του ή μονόλογο άπό κλασικό 
έργο καί τόν Όκτώβρη άν πετύχη στίς προ
κριματικές αύτές έξετάσεις δ,τι τού ύποδεί. 
ξουν άπό τή Σχολή. Ή  φοίτησις εΤναι τρί
χρονη καί τά δίδακτρα 50 δραχ. τό μήνα καί 
100 έγγοαφή.

Κον Γ ΙΩ Ρ Γ Ο  Φ Ω ΚΑ  Άμαλιάδα. —  Πρόθυ
μα σάς δίνουμε τίς πληροφορίες πού ζητήσα· 
τε. Γιά νά γίνη, λοιπόν, κανείς καθηγητής 
τεχνικών στό Γυμνάσιο χρειάζεται νά έχη βγά
λει τουλάχιστον τήν 5ην τάξη έξαταξίου γυ
μνασίου καί νά έχη κάποιο ταλέντο στή ζω
γραφική. ‘Η φοίτησις είναι πεντάχρονη —  ένα 
χρόνο προκαταρκτικά μαθήματα καί 4 πρακτι
κά στό έργαστήριο. ‘Εξετάσεις δίνουνε τό Σε
πτέμβριο καί τό ’ Ιούνιο, άν κατορθώσετε καϊ 
πάτε κατ’ ευθείαν στά πρακτικά. Τά δίδα
κτρα γιά δλα αύτά τά πέντε χρόνια είναι 5000 
δραχ. πού άναλογούνε 1000 δραχ. τό χρόν0 κ ι’ 
άύτές σέ δυό δόσεις. Χώρια, φυσικά, τά άλλα 

σας έξοδα— μπογιές, πινέλα, τετράδια κ.λ.π.

” Οσο άφορά γιά τό δεύτερο έρώτημά σας 
αν μέν πρόκειται οΐ φίλοι σας νά παίξουννε 

έρασιτεχνικά ή σέ καμπαρέ δέν χρειάζεται κσμ- 

μιά σχετική άδεια. Στήν άντίθετη περίπτωσι 

χρειάζεται έγκρισι τής άδείας έξασκήσεωΓ ί- 

παγγέλματος ’Ηθοπο ών, πράγμα πού κατορ

θώνεται μόνο σάν εΤναι άπόφοιτοι Ωδείου 

(γιά  τραγούδια, σκέτς κλπ.) άνεγνωρισμένης 

Σχολής χορού, γιά χορευτές καί τέλος τής 

Δραματικής Σχολής τού Βασ. Θεάτρου άν 

πρόκειται νά παίξουν σέ θέατρο πρόζας.

Μουσική καΐ καλλι
τεχνική κίνηση στή 
Θεσσαλονίκη  
Ή  δίς Θοϋλα Γεωργίου

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  —  Απρίλης.—  Κατά τά 
τελευταία έτη ή μουσική έπίδοσις στή Θεσσα
λονίκη, είνε καθ’ δλα άξιοπρόσεκτη, δχι μό
νον γιά τό ένδιαφέρον καί τήν άγάπη πού τής 
δείχνει ή νεολαία, πού κάθε χρόνο αύξσνει 

κατά τρόπο ένθαρρυντικό, άλλά καί γιατί ώς 

άποτέλεσμα έχει νά έπιδείξη ταλέντα έκλι- 

κτά, πού τιμούν τά ’Ωδεία μας γιά τήν εύσυ- 

νείδητη καί πολύπλευρη έργασία τους.

Έ ν α  άπό αυτά εΤνε άναμφίσβητήτως καί ή 

δίς Θούλα Γεωργίου. Μαθήτρια τού γνωστού 

καθηγητού κ. Λώρη Μαργαρίτη, μέ Ανώτερες 

σπουδές στή Βιέννη, δπου έλαβε δίπλωμα τής 

Άνωτάτης Μουσικής Σχολής, μετά διακρίσ·-

Ίπποδρομιακά
Τά προγνωστικά μας γιά τίς 

σημερινές καί αυριανές Ιπποδρο
μίες ποϋ προδλέπ'.νται έζαιρετι- 
κές, είναι:

Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ :

1) 'Άμπου Σάμ»:);α —■ Ράσσεμ.
2) Μπαργαζάν — Σενεγκάλ
3) Κουμπαΐσάν — ΣεοΟντ.
4) Χαρζάν — Σ :ράν.
5) Τιχάν — ’Αθηναία.
6) Μουχάνοτν-r — Ταφφάρ.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ  :

1) Αύγή — Πίκα
2) Ναζχάν — Νταρουΐς.
3) Δράκων — Ναϊάς.
4) Μπαγιάρντο ■- Στάμ.
5) Σουνά ς — Μϊλεζέτ.
6) "Εδρος — “ Επος.

*Η ί ί ;  ©βΰλ« ΓεωργΙβι»
ως τής τάξεως τοΟ καθηγητή Βαϊγκοαντι» 

καί ήδη καθηγήτρια τού πιάνου στό*Κρατικ4 

Ωδείο, εΤνε Ιδιαιτέρως συμπαθής στούς θεσ- 

σαλονικείς γιά τήν μεγάλη μουσική της μόρ

φωσι.

Τό ρεσιτάλ που έδωσε πρό ήμιρών βτόν

ένταύθα Κινηματογράφο «Ήλύσια» ύπήρξε Ινβ 

άληθινό σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός γιά τήν 

πόλιν μας, πού πολλές φορές τήν Απογοητεύ

ουν διάφοροι έπιπόλσιοι μέ τις άδέζιες κβΐ 

πρόχειρες συναυλίες τους, κα* γι* αύτό σο- 

νεκέντρωσε τόν καλύτερο κόσμο. Τό πρόγραμ

μά της έκλεκτό καθ’ δλα περιελάμβανε Μπε- 

τόβεν, Σοπέν καί Λίστ, τό έξετέλεσε δέ μέ 

τήν ευχέρεια καί τήν δεξιοτεχνία έκείνη, που 

δείχνει όλοφάνερη τήν Ιδιοφυία καί τήν δυνα

τότητα γιά τήν πιστή καί όλοκληρωμένη' έρ- 

μηνεία καί άπόδοσι τών έργων τών μεγάλων 

μουσουργών.

Καί άλλες φορές ή δΐς Γεωργίου μάς Ιδω- 

σε τήν εύκαιρία νά παρακολουθήσουμε στίς 

διάφορες έμφανίσεις της τή μουσική της Ικα

νότητα, τή φορά δμως αύτή μάς έγέμισε άπέ 

χαρά κι* ένθουσιασμό ή εύγένεια τού παιξί
ματός της καί μάς άπέδειξε συγχρόνως δτι εΤ

νε μιά άρίστη μουσικός, μέ βαθειά κατανόησι 

τών έργων πού έκτελεί.

‘Ο κόσμος πού άθρόος παρακολούθησε τήν 

συναυλία της, τήν έχειροκρότησε μέ ένθουσια- 

σμό καί γέμισε τή σκηνή της μέ λουλούδια, 
έκδηλώνοντας έτσι τήν ιδιαίτερη έκτίμησι καί 
'βγάττι^ ♦ής Ιχεί. 4 * ’  · α

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α Ξ ΙΩ Τ Η Ι

m
Θ Ε Σ )Ν ΙΚ Η .  Απρίλιος. —  Ot ώραΤες mw 

αυλίες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη ατή πόλη 

μας. Πρώτη πραγματική μουσική άπόλαυσι 

μάς δώσανε μέ τό ώραίο τους παίξιμο καί 

τό έκλεκτό τους πρόγραμμα ό κ. καί ή κ. 

Λυκούδη. Ή  αίθουσα τής έμπορικής Λέσχης 

δπου δινότανε ή συναυλία τους ήταν γεμάτη 

άπό τόν έκλεκτό κόσμο πού άνάμεσά του 

διακρίνουμε τό γενικό Πρόξενο τού Βελγίου 

καί τήν κ, Καλλινούς, τόν Πρόξεν0 τής Γερ

μανίας και τήν κ. Σένμπεργκ, τόν κ. τήν κ. 

καί τήν δίδα Λεκκου, τή κ. Καζαντζή, τή κ. 

Καρνατάκη, τήν κ. Λεσσίου, τόν κ. καί τήν 

κ. Μορπούργη, τόν κ. τήν κ. καί τήν δίδα 

Νεχαμά, τήν κ. Τορρές, τήν κ. Μαδρίνου, τήν 

δίδα ΟΙκονόμου, τήν κ. Τσαούσογλου, τήν κ. 

Βούλφερ, τόν κ.' καί τήν κ. Μαργαρίτη, τόν 

κ. Άξιώτη, τόν κ. καί τήν κ. Καλαϊτζή, τόν 

κ. Καζαντζή, τήν δίδα Κυριαζή, τόν κ. Δβ- 

δάκη, τήν κ. Χριστοφή, τήν δίδα Στάλλιου, τήν 

δίδα ΟΙκονόμουυ τόν κ. καί τήν Μοδιάνου καί 

άλλους πολλούς.

m
Μέσα σέ πολύ κόσμο, πού άγαπάει τήν 

τέχνη καί τή ζωγραφική, έγινε τήν Κυριακή 

πρωί στήν άπάνω αίθουσα τού ξενοδοχείου 

«Μεντιτερράνεια» ή "Εκθεση Ζωγραφικής τής 

γνωστής ζωγράφου δίδος Ά ντας Ζέλλη. Τά 
έκτεθειμένα έργα τής συμπαθούς καλλιτέχνι- 

δος, ύπεράρεσαν στούς έπισκέπτες. 01 προ

σωπογραφίες της εΐναι άπαράμιλλες, τά δέ 

τοπεΐα της μέ τους λαμπρούς τους χρωματι

σμούς καί τήν φυσική τους διαύγεια ϋάς πα

ρουσιάσανε μιά έπιμελημένη έργασία, Ργαλ- 

μένη άπό χέρια καλλιτεχνικά. Τήν Έκθεσι ί- 

πισκεφθήκανε ό στρατηγός καί ή κ. Μουτούοη, 

δλοι οΐ καθηγητές τού Πανεπιστημίου Θεσσα

λονίκης, πολλοί έπιστήμονες, άνθρωποι τών 

γραμμάτων καί δλη ή άφρόκρεμμα τής κοι

νωνίας μας.

Κ. 79.

ΕΜΜ. ΓΑΒΑΘΙΩΤΗΖ
"Ενας άκόμη παλαιός ήθοποιός άπεβ'ωσεν 

τήν παρελθούσαν Πέμπτην. Ό  Έ μ μ  Γαβαθ'ώ- 
της. Τύπος καλού καί άγαθοϋ άνθρώπου είχεν 
άποκτήσει δλας τάς συμπαθεί ας τών παλα'ών 
καί νέων συναδέλφων του. Ά π ό  τού 1925 ύ- 
πηρετούσε είς τό Ταμείον Συντάξεων ’Ηθοποι
ών έντίμως καί άόκνως άγαπώμενος άπό 
λους γιά τήν τιμιότητά του καί τήν έογατι- 
κότητά του. "Ηδη είς ήλικίαν 72 έτών έγκα- 
τέλειψεν τήν ζωήν. Θερμά συλλυπητήρια είς τά 
τέκνα του.

Α . Δ. Φ.

Ταμεΐον Συντάξεων
Κατά τόν μήνα Μάρτιον ένεγράφη etc τδ 

ύφ’ ή μάς Ταμείον ό μουσικός κ. Ευάγγελος 
Εύαγγελίου καί κατέστησαν συνταξιούχοι ο! 
ήθοποιοί κ. κ. ΑΙκατερ. Πομόνη, Μελισσιάδου 
Αλεξάνδρα καί αί χήραι μουσικών Άδαα. Πα- 
ξινοπούλου καί Κονδύλω Μαγκουρέα.

' Έ ν  Άθήναις τή 3 Απριλίου F940.

(Ε Κ  ΤΟ Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι0 V  Τ Ο Υ  ΤΑΜΗίΙΟΥ)



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Έβωτιρικοΰ 180 βρ. τό χρόνο 
'ΕοωτερικοΟ 90 δρ. τό έζάυ. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ. τό χρόνο 
Αίγυπτου 75 Γρ. Δ. τό χρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ. rό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Υπεύθυνος Συντάχτης 
Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγο-ιούλου 4

Προΐοτάμενος Τυπογραφείου 
Μ. Σ Α Λ ΙΒ ΕΡΟ Σ  

'Ερυμάνθου 3
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Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕ ΙΣ  
8 δραχμές ό στίχος

Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκίτσα 
κ.λ.π. δέν  έηιστρέφονται

Ό  πιανίστας
Α. ΒΑΣΙΑΑΚΗΙ

καί οί μεγάλες του 
επιτυχίες στήν Ιταλία

Τοΰ συνεργάτη μας στήν 
Ιταλία κ. Ε. Μ Α Γ Κ Λ Β Ε Ρ Α

Ένας "Ελληνας ξενητεμενος ρ ευ
χαρίστηση και ένθουσιασμό διαβάζει 
σέ μιά ξένη εφημερίδα τ’ δνομα ένός 
συμπατριώτη του που έμφανίζεται 
μττρός στά μεγάλα ευρωπαϊκά κοινά, 
πότε σάν διευθυντής όρχήστρας, άλ
λοτε σάν τραγουδιστής κι* άλλοτε σάν 
σολίστας βιολιού, πιάνου ή όποιουδή- 
ποτε άλλου μουσικού όργάνου.

ΕΤνε γεγονός άναμψισβήτητο πώς οί 
"Ελληνες καλλιτέχνες στήν Ιταλία, 
Γαλλία, Γερμανία, ’Αμερική και παν
τού κατέχουνε μιά ξέχωρη θέση. Είνε 
δέ άναμψισβήτητο άκόμα, πώς ενας 
καλλιτέχνης έξαιρετικός που προσελκύ
ει στήν κάθε του έμφάνιση τά μεγάλα 
κοινά, εΐνε ενα είδος πρεσβευτή τής 
πατρίδας του γιά τόν διανοητικό καί 
καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλές ψορές μά
λιστα ενας μεγάλος καλλιτέχνης κα
τορθώνει ν’ άλλάξη τά αισθήματα ένός 
λαου γιά τόν άλλο.

"Ολ* αύτά σκεπτόμουνα παρακολου
θώντας τήν συναυλία του "Ελληνα πια
νίστα "Αθου Βασιλάκη στήν όνομαστή 
και ώραία σάλα συναυλιών «Μπορο- 
μίνι». ‘Η συναυλία αύτή, ήτανε μιά 
συγκέντρωση τής πιό άριστοκρατικής 
κοινωνίας τής Ρώμης μέ έπί κεφαλής 
τό διπλωματικό Σώμα. Ή ταν άρκετή 
μιά μικρή διαφήμιση τής συναυλίας γιά 
νά συγκεντρωθή τό έκλεκτό κοινό πού 
άσφυκτικά γέμισε τήν σάλα.

*0 Βασιλάκης στήν Ιταλία θεωρεί
ται σάν μιά έξαιρετική πιανιστική φυ- ί 
σιογνωμία. Οί κριτικοί γράφουνε πώς 
οί έκτελέσεις του είνε γιομάτες ποίη
ση καί λυρισμό. Καί πραγματικά ό Βα 
σιλάκης ξεχωρίζει άπό κάθε άλλο πια
νίστα. Έχει κάτι τό δικό του καί γι’ 
αύτό μπορούμε νά πούμε δτι εΐνε μιά 
προσωπικότητα. ’Εγώ εΐχα τήν εύκαι
ρία νά τόν χειροκροτήσω καί στό Πα
ρίσι πρίν άπό χρόνια δπου πραγμα
τικά κάθε συναυλία του ήτανε καΐ μιά 
συγκέντρωση τού πιό μουσικού κόσμου.

Στήν Ιταλία ό Βασιλάκης γυρίζει 
άπό πόλη σέ πόλη δίνοντας συναυλίες 
καί ένθουσιάζοντας τά διάφορα κοινά. 
Μουσικά κέντρα δπως του Μιλάνου, 
τής Μπολόνιας, τής Φλωρεντίας, τής 
Βενετίας, τής Πάρμας, τής Πιατσέντας 
καί τής Ρώμης έχουν έπανειλημμένα 
χειροκροτήσει τόν "Ελληνα πιανίστα 
καΐ τόν θεωρούνε σάν μιά αύθεντία τού 
πιάνου.

Οί δυό τελευταίες του συναυλίες στό 
Μιλάνο, καΐ στή Ρώμη ήτανε τό θεμε
λίωμα τής έπιβολής τού Βασιλάκη 
σάν piaste de grande classe. Στή 
συναυλία τού Μιλάνου, στό Ώδειον 
Γκιουζέπε Βέρντι, ό Βασιλάκης άνα- 
γκάσθηκε νά παίξη δέκα συνθέσεις έκ
τος προγράμματος καί τό κοινό εξα
κολουθούσε νά τόν χειροκροτή μ’ έν- 
θουσιασμό. Στή συναυλία τής Ρώμης 
δπου μέ χαρά καΐ συγκίνηση οί "Ε λ 
ληνες είδαμε τόν ένθουσιασμό τού κοι
νού γιά τόν Βασιλάκη, ένθουσιασμό 
πού τόν άνάγκασε νά έκτελέση εξη συν 
θέσεις έκτος προγράμματος. Οί καλ-

Ή «Μελοδραματική ’Ακαδημία» τοϋ

ΚΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Τι είπε ό μαθητής της κ. Μ. ΡΟΥΣΖΟΣ 
σέ συντάκτη τών «Παρασκηνίων»

Ό  κ. Α. Βασιλάκη;

λίτεροι μουσικοί κριτικοί των έφημερί- | 
δων «Τριμπούνα», «Τεβερε», «Πόπολο [ 
ντι Ρώμα» κλπ. γράψανε γιά τόν "Ελ 
ληνα πιανίστα, δπως έχουν γράψει γιά 
τούς μεγάλους.

Ό  Βασιλάκης φεύγει σε λίγες μέ
ρες γιά τήν Φλωρεντία οπου δίνει μιά 
συναυλία στό Ώδειον Λουίτζι Κερου- 
μττίνι καί κατόπιν έπιστρέφοντας στη 
Ρώμη Θά δώση ενα μεγάλο ρεσιτάλ 
γιά τούς Γαριβαλδινοΰς. Ή  έπιτυχία 
του εΤνε βεδαία. Πρέπει νά παραδεχθοΰ 
με πώς έπιτυχίες ένός "Ελληνα είνε 
έπιτυχίες δλων μας πού ζούμε στήν 
ξενητειά, μά κα'ι δλης τής πατρίδας, 
πού μέ κάθε τρόπο προσπαθούμε νά 
τήν δοξάσουμε.

Ε. Μ ΑΓΚΑ Ι Β Ε Ρ Α Σ

Μέ τό θάνατο τοΟ Κωστή Νικο
λάου δημιουργήθη>κε τό πρόβλημα 
άν θά έξοοκολουθήσπ ή λειτουργία 
της Μελοδραματικής Άκαδημίαο 
του καί άπό ποιά έπιτροπή θά 
βροβδευθοΰνε οΐ τελειόφοιτοι της 
σχολής.

Σά ν πιό κατάλληλο γΐά ν’ άπαν 
τήση σ' αύτές τις Ερωτήσεις κρί 
ναμε τόν καλύτερο καΐ παλαιότε- 
ρο άπό τούΓ μαθητές τοΰ Κωστ? 
Νικολάου, τό κ. Μ Ροΰσσο.

.Ο κ. Ροΰσσος άρχισε άπό διά
φορα άνέκδοτα τςΰ δασκάλου του 
τοΰ «δεύτερου του πατέρα», δπως 
άποκαλεϊ τόν Κωστή Νικολάου, 
γεμάτα λεπτό χιούμορ κα'ι ευγέ
νεια.

—"A  I ΤΗτσν σκληρός, πολύ 
άκληρός γιά  μάς τούς μαθητές 
του ό θάνατος τοΰ καλλιτέχνη. Ι 
διαίτερα έμένα μοί. προξένησε, 
άν δχι μεγαλύτερα, τουλάχιστο 
τήν ίδια όδύνη μέ τό χαμό τοΰ 
πατέρα μου. Γ  ιατί κ Γ 'ό  Νικολάου 
ήταν γιά μένα πατέρας. ΤΗταν και 
πατέρας καί φίλος καΐ δάσκαλος.

Τά μαθτ,ιματά τοι> δέν ήταν μα 
θήματα. ΤΗτοτν εί'θυμη Ιστορία, 
διήγηση. Τάλαγε τόσο άπλά καΐ 
χαρούμενα πού ευχαριστιόσουνα 
νά τ ’ άκοΰς κι’ ευχόσουνα ποτέ νά 
μή τελειώσουν.

»Ποτέ δέν ot κούραζε. Ποτέ δέ 
σέ στενοχωρούσε. Ποτέ δέ σ' έκα
νε νά τά χάσης ή νά μή καταλα 
βαίνης τί έλεγε.

» Έ γ ώ  τούλάχιστ.) λέω δτι σ’ 
αυτόν όφείλεται ή κάποια έπιτυ
χία μου στό ραιδιοφωνικό Σταθμό

'Αθηνών πού παίζω τακτικά. Τό 
δτι μόλις πρίν άπό λίγο μοΰ ένι- 
νε πρόταση — ποΰ τή δέχτηκα — 
άπό μέρους τοϋ χ. Ό δ. Λάππα 
νά λάβω μέρος στίς παραστάσεις 
τής «Μελοδραματικής ’Αθηνών*.

Ό  κ. Μ . PeOooej

πού, διπως είναι γνωστό, δίνεται 
στό «Παλλάς» τόν άλλο μήνα 
στιό έργο τοΰ Πουτσίνι «Γιάννης 
Σκίκ ι»  στό ρόλο τοΰ Μάρκου.

»Τέλος σ’ αύτόν όφείλω τό δτι 
έκλεισα συμβόλαιο μέ μιά μεγάλα 
Αμερικανική Ραδιοφωνική Εται
ρεία στήν Καλλιφόμνια. Πρός τό 
παρόν θά παίρνω 100 δολλάρια 
τήν έβδομάδα, μά άν μείνουν I- 

5 κανοποιημένοι άπό τό ταγοΰδι

μου, μπορεί τό ποσό αύτό ν ’ οτύ. 
ξηβή καί νά φτάση τά 1000 δολ
λάρια τήν έβδομάδα.

’Αλλά ό κ. Ροΰσσος δέ λέει νά 
τελειώση άπαριθμ^ντας τά προ· 
τερήιματα τοΰ δασκάλου του. ’Έ 
τσι, άναγκαζόμαστε νά τόν διακό 
ψουμε άφοΰ τά σ^ενά δρία τοΰ 
χώρου δέν μάς έπιτρέπουν νά έπε 
κταθοΰμε περισσότερο καί νά τόν 
παρακαλέσωμε ν ’ άπαντήση στο 
παρακάτω έρώτημά μας πού εί 
ναι καί ό κύριος οκοπός τής Ε- 
ρευνοος αύτής:

— Πώς θά άντιμετωπισθή τό ζή
τημα τών μαθητών, κ. Ροΰσσο;

—Ό  Γενικός διευθυντής Γραμ
μάτων καί Τεχνών κ Κωστής Μπα 
στιάς έδωσε έντολή νά σχηματ. 
σθή μιά έπιτροπή άπό τούς κ. κ. 
Ο. Λάππα, θ . Συναδινό καί άλ
λους, καθηγητές τής ’Ακαδημίας 
μας Ααυράγκα, Ψαρούλια κλπ., 
γιά νά με^ετήση τ* ζήτημα.

« Έ τ σ ι, οί τέσσαρες άπό τούς 
μαθητές πού θά παίρνανε τό δί
πλωμά τους αύτές τίς μέρεο, δη- 
λαΰή ή κ. Σταματιάδου, Λ δίς 
Πατρέλη κ ’ή δίς Κ άντεράκη κι’ 
έγώ θά δώσουν κανονικές έξετά- 
σεις στά μέσα τοΰ Μάη καί 9ά 
πάρουν τό δίπλωμα ποΰ έ τ η  0ά 
έπισημοποιηθη περιςσότερο καί 
κατά συνέπεια θάχη μεγαλύτερη 
τυπική άξία.

»'Όσον άφορά τούς άλλους μα
θητές, αύτοί θά συνεχίσουν kocvo- 
νικά έπίσης τίς σπουδές τους σ’ 
άλλα ώδεΐα, φοιτώντας στίς άνώ- 
τερες τάζεις.

Ο ΣΥ Ν Τ Α Χ Τ Η Σ

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά και 

τής φουρνάρισσα^
Ά πό τό περίφημο βιβλίο τοϋ Έμίλ 
Αοΰντβιχ «Οί τρεις Τιτάνες»

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  

Ο Ζ Η Τ ΙΑ Ν Ο Σ

Τό πεπρωμένο I Πάντα τό πε
πρωμένο I

Τί έφταιξε ό ζωγράφος στή ζωή 
του; Γεμάτος μεγαλοφυΐα, σκλά
βος τών όραματισμών του, δου
λεύοντας χωρίς νά σταματήση γιά 
μιά ώρα, γιά νά μπόρεση, άπάνω 
στό χαρτί ή στό μουσαμά νά &- 
παθανατίση τά όνε ρά του, ζήτη
σε πάντα νά σώση γιά τών έαυτό 
του ένα μέρ°ς άπό τήν Ώμορφιά 
καί τήν Ηδονή.

’Αλλά άπέτυχε στό μέτρο, ξε- 
πέρασε τό σκοπό του. Αύτό ήταν 
τό πεπρωμένο του πού διψούσε ή 
δυνατή ψυχή του.

Πλήρωσε σά Βασιληάς τό χρέ
ος πού είχε κάνει, σάν άπειρο παι 
δί, άπέναντι τοΰ πλούτου καί τής 
γυναίκας.

’Εν  δσφ άνέδαινε άπό τήν ά- 
φάνεια πρός τό φώς καί ή ζωή 
άνέδαινε κοντά του σέ δυνατά κύ
ματα. ’Αλλά δταν δλα τά μεγα
λεία τόν έγκατέλειψοτν, τότε μο
νάχα δοήκε τίς πιό ώραϊες μορ
φές τή ς  Τέχνης του.

Μέ τήν εύτυχία του πλήρωσε 
τή Τέχνη του.

'Έ να ς  γερασμένοΓ άνθρωπος, 
μέσα σ’ ένα γυμνό δωμάτιο ζε
σταίνει τά μουδιασμένα χέρια 
του άπό τή δουλειά, σέ μιά μι
κρή θερμάστρ·α!

Τί ευτυχία νά βρίσκεσαι άνάμε
σα σέ τέσσερες τοίχους καί νά μήν 
έχϊΐ κανείς τό δικαίωμα νά σέ 
διώξη άπό κεί μέσαΓ Ή  τελευ
ταία αύτή χρονιά είναι πολύ δύ
σκολη, άπένταρος νά μετακομί- 
ζεται άπό πστνδοχεΐο σέ πανδο
χείο άλλά τώρα μπόρεσε νά κα
νονίση τό λογαριασμό του στό 
Καϊζερκοόνε, χάρις στά καλά 
παιδιά πού τοΰ νοίκιασοτν, τέλος 
πάντων ένα διαμέρισμα στό Ρο

ζ ονγκάχτ, σέ ένα δρομίσκο στήν 
άκρη τής πολιτείας έκεΐ πού κά- 
θουνται ή παλιατζήδες ·*αί οι Ε 
δραίοι,

Μά τί ψυχρό ποϋ είναι τό φώς 
άνάμεσα άπό τά μικρά καΐ γυμνά 
παράθυρα I

Περπατάει μ’ ένα βιαστικό βήμα 
καί φθάνει στήν άκρη« τοΰ δρό
μου, στό έξωτερικό βουλεβάρτο 
βρίσκεται ένας ξύλινος μύλος, ψη
λότερος άπό τά άλλα σπίτια.

Ό  γέρος θυμάται I δέν θά ή
τανε καλλίτερο νά έμενε στό άλλο 
βουλεβάρτο πού βρ.σκότανε ό οί 
κογενείαικός μύλος; Γιατί κατά 
βάθος τί τοϋ προσέφερε ή πρω
τεύουσα!

Γυρίζει σπίτι του μιελαγχολι- 
κός. Τό βλέμμα του στρέφε
ται πρός τή Δύσι, στό Σαίν- 
Άντόνυ, πού βρίσκουνταγ τό πα
τρικό του σπίτι, πσω άπό τό 
νεροφράχτη, ό παληός του μύλος 
πού δέν έχει πιά φτερά.

Κολασμένοι νά είναι οί ληστές 
πού γυρεύουν νά πνίξουν τις με- 
γαλοφυΐεςΙΟ Ι ληστές τής έπογής 
έκείνης καί τής σημερινής, δλοι, 
χωρίς οίκτο γιά κανένα!

Σά ν κοπάδι άπό τσακάλια μιά 
συμμορία άπό τοκογλύφους περι- 
κυκλώνεί τό γέρο. Τοϋ καταβρο
χθίσανε δλο τό έχειν του καί τώ
ρα προσπαθούνε νά τοΰ άρπάξου- 
νε καΐ δ,τι άκόμη δημιουργεί τό 
θείο χέρι του. Τά καταραμένα 
μαΰρα πουλιά σκούζουν στή στέ
γη τοϋ σπιτιοΰ. ποΰ δέν τοΰ άνή- 
κει καν, κ ι’ ο(ύτό κρατάει χρό
νια, ίσα μέ τό θάνατό του.

"Ενας πού τόν λέγανε Κατεν- 
μπούρχ, μεγαλέμπορος στά κρα
σιά, έμπορος σέ σπίτια, σπεκουλα
δόρος στά οικόπεδα πού έμπορεύ- 
εται δλα άκόμη καί τή μεγαλοφυ
ΐα. 'Ο Ρέμπροτντ τοϋ είχε δοτνει- 
στή άλλοτε χρήματα καί τοϋ είχε 
δώσει είκόνες γιά ένέχυρο, καί 
τώρα ή σμίλη τοϋ Ρέμπραντ ά-

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

Ό  "ΕΑληνας ποιητής πούτΙέΟανε πριν*άπο 30 χρόνια

Αποσπάσματα άπό την

I «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ»
τοϋ Ζ. Μωρεάς

>1έ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 30 χρόνων άπό τβ 
δάνατβ τβϋ Ζ. Μωρεάς δημοσιεύουμε άπβσπάσματα άπό 
τήν «Ίφιγένειά» του— μετάφραση τοΰ κ. Λεάνδρου Κ. Πα- 
λχμά— ιτού ηρωτοπαίχτηκε άπό την κ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
στό δέντρο της ('Ομόνοια) στίς 7 Αύγούστου τοϋ 1912.

Α '

’ (Ά π ό  την πρώτη πράξη)

'ϋ ϊμέ ! Βαρειά χτυπήματα τοΰ μαύρου πεπρωμένου 
Τό  φέγγος τβΰ ήλιου σδύνεται γιά μέ τβΰ άγαπημένβυ 

Καί τής αύγής τβ φώς.
Μαζί μ’ έμένα χάνεσαι κι’ εσύ, κι’ έσύ, μητέρα·
Τώρα γιά μβιρολόγι μας άς άπλω8ή έόώ πέρα 

Σκβπός δρηνητικός.

Κβρφές τής ” Ι6ης, ώ σπηλιές κι’ όλόχιβνα λαγγάόια. 
Βουνοπλαγιές, δουνβκβρφές, νερβσυρμές, λειβάίια,

Φαράγγια, πβταμβί,
Αύτβΰ πβΰ β Πάν δέν έπαψε νά τριγυρν^ί, — μακάρι 
Πβτέ μου νά μήν τ’ άκουγα γιά τβ δβσκό τβν Πάρΐ)

Πώς είχε ζήσιι έκεΐ.

’ίίϊμέ ! Ή  γυναίκα τβΰ Διός κι’ ή ’ΑΒηνά ή παρδέν*
Καί ή λευκή Κύπρις πβύ κρατεί στόν κόσμο άνταμωμενα,

Τά ταίρια έκστατικά,
Γιατί στά διάφανα νερά, στίς νυμφικές τίς κρήνες,
Τό  ρόδο, τβν ύάκινδβ νάχουνε κόψη έκεΐνες 

Τά χρόνια τά παλιά ;

ΤΩ  Μβΐρες κΓ άκαρδβι ©εβί κΓ άγάπες τρισμεγάλες 
Κ Γ  ώ διάλεγμα πβΰ διάλεξε τήν πιό βμβρφη άπ’ τίς άλλες 

Τής Τρβίας β νιός δβσκός,
Γιά τό χαμό μβυ, άλλβίμβνβ γητεύτηκεν ή Ελένη·
Καί πάω κΓ άφήνω τή ζωή πβλυδασανισμένρ 

Καί τβ γλυκό τό φώς...,

Β '

(Ά π ό  τήν πέμπτη πραςηΐ

ΓΓΓ έβείς. γυναίκες, πάφετε τή μάταιη τή δχρυδυμια 
Καί τά τραγβύδια ή καδεμιά πρεπβύμενα άς ταιριάξη 
Γιά τή ααϊτεύτρα Άρτέμιδα μέ τή μεγάλη τήν καρδιά 
Πού τήν πολύκαρπη γυρνά τήν Κλάρο μέσ’ στ’ άμάξι.

Καί φέρτε, φέρτε τίς χρυσές ύδρίες καί χύστε τίς χβέ;
Κ Γ  άς πάψη ή φλόγα στό δωμό τ’ άμέτρητα τά δώρα.
ΓΩ Άρτέμιδα, βασίλισσα στίς πιο άψηλές βουνβκορφές 
Τ ’ ό,τι ζητβΰσες δίνω σου χωρίς νά τρέμω τώρα.

Νά τά μαλλιά, τ’ άπάρδενα τό μέτωπό μου, νά, κΓ αύτιί 
Κ Γ έλάτε, στεφανώστε με μέ φύλλα κΓ άνδοκλάδια,
Τβ ίσιο κρατήστε τβύ χβρβΰ, ώ κβρασιές, καί τό χαμό 
Γιβρτάστε μβυ, σάν τά λαμπρά μβιρόγραφτα σημάδια.

Νικώ τήν Τρβία καί κατά γής γκρεμίζω καί πβδοπατώ 
Τό δυνατό τό κάστρβ της καί τά παλιά τά τείχη 
Καί οβύνω μέ τβ αίμα μβυ τό μαντικό χρησμό 
κ Γ  βρίζω τβΰ πβλέμβυ έγώ καί τών μαχών τήν τύχη.

ΤΩ  τής Αύλίδβς μοναξιές, κρυψώνες, κβλπβι, άκρβγιαλιές,
’Όλη τή δόξα μβυ χρωστώ σέ σάς-, ’Άργβς, πατρίδα,
Γιά τέτβια κάπβια ριζικά, χάρες δεόσταλες τρανές,
£ τ ’ ’Άργβς γεννήδηκ* * ι’ αύτβΰ τό φώς τό πρώτβ μβυ είδ* !

Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο S  Κ. Π Α Λ Α Μ Α Ε

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

"Αρδρο τοϋ κ. Π. ΖΠΑΝΑΩΝΙΑΗ
Συχνά άκοϋμε γιά  ένα καινούρ

γιο ή παλιό διδλίο: «Μά τοΰτο 
δέν είναι παρά καθαρό ρεπορτάζ» 
ή γιά ένα ένα άρθρο δημοσιογρα
φικό: «Αύτό εΐναι ένα πραγματι
κό λογοτέχνημα».

Ο Ι γνώμες αύτές διατυπώνον
ται μέ εύκολία, μέ τή χάρη καί 
τήν έλαφρότητα τοΰ καθημερινού 
λόγου, χωρίς νά έχουν άξιώσεις 
νά σημάνουν ποτέ κάτι παραπάνω 
άπ’ αύτό, πού έκθέτουν, δηλαδή, 
δέ ζητοΰν νά έκφράσουν μιά ξε
καθαρισμένη καί βαθύτερα έξετα- 
σμένη γνώμη γιά τά δρια άνάμε
σα στή δημοσιογραφία καί τή 
λογοτεχνία γιά τά σημεία έπαφής 
καΐ άντιθέσεως, πού παρουσιά
ζουν. Ώστόσο, οΐ γνώμες αύτές 
έχουν κάποια δόση άλήθειας, δ
πως είναι φυσική άλήθεια αύτή, 
πού έκφράζουμε ώς πρώτη έντύ- 
πωση. Φανερώνουν δηλαδή τοΰτο, 
δτι εΐναι δυνατόν νά συμπαραστή
σουμε καί νά παραλληλίσουμε ίκ  
πρώτης δψεως ένα λογοτέχνημα 
πρός ένα δημοσιογραφικό κείμε
νο.

Τί είναι λοιπόν δημοσιογραφία;
Είναι ή όσφρηση τοϋ νέου μέ

σα άπό τή χαοτική άσυνάρτητη 
καθηιμερινότητα καί ή πρόκληση 
τής προσοχής του κοινοϋ. Είναι 
ή είδηση καί ή έντυπωτική πρό
κληση ένδιαφέροντος πάνω στήν 
είδηση.

Ή  δραστηριότητα αυτοΰ τοϋ εί
δους προϋποθέτει κατ’ άρχήν μιά 
δύνοομη νά ξεχωρίση κοτνείς, νά 
κατατάζη νά έκτιμήση καί νά 
τονίση νά χρωματίση ισχυρά αύ
τό, πού άποτελεΐ τό ένδιαφέρον 
σημείο. ‘Έ ν α  γεγονός λοιπόν, μιά 
είδηση πού έχει καλά διακριθή 
άπό άλλες καΐ έχει τονισθή μέ έ
να έντονο χρωματισμό, ίδού ή ά
πλή γραμμή τής δημοσιογραφί
ας.

’Έ τσ ι, ή δημοσιογραφία άντλεί 
τήν Ολη της άπό τήν καθημερινό
τητα τής ζωής, τήν όποία ταχτο
ποιεί, κατανοεί πιστεύει, έντείνει. 
Εΐναι ένα μήνυμα, μιά έξαγγελία. 
Άπό δώ ξεκινά καΐ ή έντυπωτική 
Γόησεογραφία πρώτα-πρώτα’ καί 
οι έπίτιτλοι καί οί τίτλοι καί οΐ 
ύπότιτλοι δέν είναι παρά στοιχει- 
ώδη άλλά καί είδικά μέσα γ ι ’ 
αύτήν τήν τέχνη, πού ζητεί πρώτα 
άπ' δλα νά προκαλέση τήν προ
σοχή πάνω σέ κάτι. πάνω σ' ένα 
πολιτικό ή κοινωνικό νέο·

"Ο λα  αύτά δμως άκόμη δέν έ
χουν άνάγκη παρά άπό μιά κα- 
πατσωσύνη γιά πρόκληση ένδια
φέροντος, ένώ ύπάρχουν περιπτώ
σεις άλλες, δπου τά γεγονότα εί
ναι συνθετώτερα καΐ δέν άπσιτεΐ- 
ται μονάχα ή δύναμη νά τά κου- 
δουνίζη κανείς ισχυρά, άλλά καί 
ή δύναιμη νά τά τακτοποιήση κα
νείς, νά τά έννοήση, νά μπή στήν 
άλήθειά τους. "Ε ν α  άρθρο πολιτι
κό έχει πάντα α °τή τήν κατεύθυν
ση καί θά μάθουιιε πάντα άπ’ αύ. 
τό κάτι πού έμεΐς άπλώς τό διαι 
σθοονόμαστε καί πού μάς ένδια- 
φέρει άμεσα καί ζωτικά. "Ενα  
άνάγνωσμα πού εΐναι μιά πρόχει
ρη διάρθρωση ένός γεγονότος ζω
ής, είναι έπίσης δημοσιογραφία.

Προχωρώντας άκόμη πρέπει νά 
συμπληρώσωμε δτι: μιά έντυπω
τική τηλεγραφική είδηση, ένα 
κοινωνικό καί πολιτικό νέο, ένα 
άρθρο πολιτικό δέν έξέρχονται ά
πό τά δρια τής δημοσιογραφίας, 
καθόσον άπασκοποϋν σέ μιά έφή- 
μερη έντύπώση. Καί γιά τοΰτο δέν 
είναι άκόμα καθόλου λογοτεχνία.

Ή  λογοτεχνία άρχίζει άπό τή 
στιγμή μονάχα πού τά πράγματα 
κοιτάζονται καΐ έ,κτίθενται sub 
sp'cie aetermitatis . Ά λ λ ’ ένφ κατ' 
αύτόν τόν τρόπο σ ά ν  σ έ  τ ε λ ι  
κ ό λ ό γ ο  συνοοτώνται δλα τά 
λογοτεχνικά έργα κάτω άπό τόν 
κοενόνα τοϋ αιώνιου καί πέρο^ τοϋ 
καθημερινού, σ ά ν  ά φ ε τ η ρ ί σ  
δέ γνωρίζει κοπείς πολλές φορές 
ξεικινώντας άν πάη γιά νά φτάση 
σ’ ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ 
ή πέρ' άπ' αύτό. σ'ένα παροομόνιμο 
πνευματικό κατασκεύασμα.Διότι, ϊ 
σως τίς περισσότερες φορές, ϊσ ω ς  
π ά ν τ ο τ ε ή  δημοσιογραφία 
καί ή λογοτεχνία έχουν τήν ϊδια 
άφετηρία. Καί αυτή ή ϊδια άφετη- 
ρία είναι ή ζωή, δπως αύτή μάς 
τριγυρίζει: ή ζωή, δπως αύτή μάς 
διαθέτει καί μάς προκαλεΐ πνευ
ματικά.

Καί άληθινά, άν τό ρεπορτάζ εί
ναι ένα μήνυμα, ένα άγγελμα, 
θά ήταν πρώτα ένα άγγελμα άπό 
τόν έξωτερικό κόσμο πού τό άπο- 
φέρουμε καθώς αύτός ό κόσμος 
γυρίζει γύρω μας, καθώς κινεί
ται καί ρέει' ή ένα νέο άπό τή 
δική μας κίνηση μέσα στόν κό 
σμο, δπως στήν περίπτωση ένός 
ταξιδιού. Κατ’ ο^τόν τόν τρόπο 
μιά πολιτική ή πολεμική άνταπό- 
κριση, ή ένα ταξίδι, πού εΐναι 
σάν ξεκίνημα καί κατά βάση ένα 
ρεπορτάζ, δέν ξέρει κανείς πώς 
θά μποοεΐ νά μείνη ρεπορτάζ ή 
θά δικαιούται νά έγγίση τά δρια 
της λογοτεχνίας. Καί δέν μπο
ρούσα νά πώ' αύτή τή στιγμή, 6- 
τι φοβούμαι, πώς τίποτε άλλο δέ 
χωρίζει—στή δάση—άπό τό ρεπορ
τάζ τά βιβλία δπως: τό «Ταξίδι 
στήν Ισπανία» τοΰ Καζοιντζάκη, 
ή «Σπιναλόγκα» τοΰ θ. Κορνά^ 
ρου, ή «Ζωή έν τάφω» τοΰ Μυριδή- 
λη, τό «"Αγιον ’Όρος» τοΰ Πα- 
παντωνίου, τό «Sol . y S0mbra» 
τοΰ Κ. Ούράνη—δτι τίποτε άλλο 
δέ χωρίζει λοιπόν τά βιβλία αύ
τά άπό τό ρεπορτάζ, άν δέν εΐναι 
ή κάποια έμφιλοχώρηση, μικρή ή 
μεγάλη, στοιχείων πού ξεπερνούν 
τό άπλό χτυπητό γεγονός, στοιχεί
ων πιό μονίμων ή άπολύτως μονί
μων, στοιχείων πνευματικών, πού 
άφ'νουν πίσω τό «γεγονός» γιά 
νά προχωρήσουν στήν πνευματική 
συγκίνηση, πού αι’τό τό «γεγο 
νός» άποφέρει πέρ’ άπ’ τή δια
ταραχή, τήν όποία προκαλεΐ στό 
συναίσθημα και στή φαντασία.

Μπορεί νά ξεκινάη 6 δημοσιο- 
φράφος κρΛ 6 λογοτέχνης άπό τήν 
Ιδια έντύπώση- δμως, ό δημοσιο
γράφος θ’ άφήση τά πράγματα 
δσο γίνεται στήν άντικειμενική 
τους ύπόσταση, ένώ ό λογοτέχνης 
θά προσθέση σ’ α °τά  τόν έαυτό 
του, τό πνεΰμα του καί άπό έφή- 
μέρα θά πάη νά τά μεταβάλη σέ 
σίίώνια.

Ώστόσο — έδώ τώρα είναι ή 
μ ε γ ά λ η  δ υ σ κ ο λ ί α :  νά 
ζεχωρίση κανείς τό έποχικό, τό 
καιρικό, τό περιστατικό, πού θά 
κάνη έντύπώση σ ή μ ε ρ «  ή 
θά ένδιαφέρη ζωηρά αύτή τήν 
έποχή γιά νά μήν κάνη καμμιά 
έντύπώση α ϋ ρ ι ο καί νά μήν 
ένδιαφέρη καθόλου μιά άλλη έ
ποχή. Δύσκολο εΐναι νά πή κα
νείς δτι: αύτό τό βιδλίο, π.χ., 
μ ’ δλο πού ^)(ει μιά μετότθεση τών

ρο»- τέλος, πώς ό Ντάντε ξεκίνη
σε άπό τό άντίκρυσμα τής Βεα 
τρίκης τών έννέα έτών γιά νά 
γράψη τήν «θεία Κωμωδία». Ό  
«Φάουστ», «Τό Κόκκινο καί τό 
μαϋρο», ή «θεία Κωμωδία», δπως 
καί ό «Ερ ρ ίκο ς  Δ '»  τοΰ λ. Πι- 
ραντέλλο κλπ. εΐνε στή δάση ρε
πορτάζ ιμέ τή μεγάλη διαφορά 
δτι δέν παρέμειναν τέτοια.

Ά λ λ ά  μήπως τάχα ρεπορτάζ 
δέν είναι ή σύνθεση τών άντικει-

στοιχείων άπό τό καθημερινό καί ( μενικών στοιχείων τής κοινωνικο-
έποχικό πρός τό πνευματικό καί 
τό αιώνιο θά ζήση στούς αιώνες, 
γιατί δέ μπορούμε νά έγγυηθοϋ- 
με γιά τήν αίωνιότητα τοϋ πνευ- 
ματιικοΰ κόσμου, τών Ιδεών τών 
άντιλήψεων. Ύπάρχουν δηλαδή δι. 
ολία. πού γηιράακουν καί παρα- 
ένουν ώς δείγμοττα έποχικά, ώς 

ρεπορτάζ δηλαδή μιάς έποχής, δ- 
;ι ιμονάχα λόγφ τοΰ είδους προσ- 
ιορας τοΰ περιεχομένου, άλλά 
χαί έξ αιτίας τοΰ είδους τών ί 
'εών καί τών άντιλήψεων, πού δι 
χτυτττώνουν. Σ  ’ αυτή δμως τήν ά. 
"Οψη πιρέπει νά σπεύσω νά είπώ 
>τι ύπάιρχει μιά φαινομενική 6- 
^άτη, διότι μιλώντας γιά τή θνη- 
ότητα τών πνευματικών δεδομέ- 
'ων πάίμε νά κάνουμε σύγχυση 
τρός τό π ν ε ΰ μ α  κ α  θ’ έ
α υ τ ό ,  πρός α ύ τ ή  τήν ϊδια τήν 
ύπαρξη τού πνεύματος σ' ένα Ερ- 
νο πού τό καθιστά αιώνιο μ· δλη 
τή μεταβλητότητα τών εφήμερων 
ή σχετικών μορφών τοΰ πνεύμα- 
Τος δηλαδή, τών ιδεών καί τών 
άντιλήψεων.

Σύιμφωνα λοιπόν μέ τή δάση, 
άπό τήν όποία ξεκινήσαμε, ενα 
βιβλίο έντυπώσεων, ταξιδιών, 
ένα άνάγνωσμα, ένα χρονογράφη
μα, πλησιάζουν ή άπομακρύνον- 
ται άπό τήν έννοια τής δημοσιο
γραφίας πρός τήν έννοια τής λο
γοτεχνίας καθόσον ύπάρχει σ' έ
να ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρό 
τερο ή παοέιαβαση τών στοιχείων, 
πού πιροσθέτουν κάτι ούσιαστικό 
σ’ ο^τή τή ρευστή καθημερινότη
τα καί τό στοιχείο αύτό εΐναι 
πρώτα ή έκ μετάλλευση τής ίίλης 
γιά σκοπούς πνευματικούς. Κ ι’ έ- 
•̂ ΐ'ΐιδή αύτό τό τελοιταΐο έπιτυ- 
χαίνεται μονάχα μέ τήν παρέμδα 
ση τ ή ς  προσωπικότητας, τού ά ν- 
θ ρ ώ π ο υ, γιά τοΰτο λένε, δτι 
ή δημοσιογραφία θά γίνη λογοτε
χνία, δταν στήν ξερή καί ψυχρή 
ύλη τών πραγμάτων καί τών γε
γονότων θά προστεθή ό ά ν θ ρ ω- 
π ο ς μέ τήν ύψηλή έννοια τής 
λέζεως. Κατά ταΰτα, καλείται έ
να χρονογράφημα, ένα χρονικό, 
ένα ήθογράφημα, νά μάς δείξη 
τόν ά ν θ ρ ω π ο  μέσ* άπό τά 
πράγματα, άν θέλη νά όνομάζε- 
ται λογοτέχνημα. Ό  Ντίκενς, ό 
Παπαδιαμάντης εΐναι ήθογράφοι 
μέ αύτή τήν ύψηλή έννοια τής ή. 
θογροοφίας, πού παύει νά εΐναι 
ρεπορτάζ.

Άπό δώ τώρα θά ήθελα νά ξε
κινήσω πρός δυό δρόμους. Άπό 
τό ένα μέρος πρός τό λογοτέγνη- 
μα. πού είναι μιά πολύ άπλωμέ- 
νη. έστω καί άναπλασμένη άντι- 
γροοφή τών έξωτερικών δρων ζω
ής—δπως στήν ήθογραφία συμβαί
νει—καί άπό τό άλλο μέρος πρός 
τό λογοτέχνημα, που δέ κράτησε 
άπό τήν έξωτερική ζωή, παρά ά
πλώς ένα σημείο άφετηρίας χωρίς 
συνέχιση, άφετηρίας. πού άκολού- 
9ησε μιά νέα, έντελώς διανοητική 
τροχιά. Στή δεύτερη αύτή περί
πτωση θυμάμαι πώς ό Γκαΐτε Ξε
κίνησε άπό ένα άπλό λαϊκό θέα
μα γιά νά γράψη τό «Φάουστ», 
πώς ό Στένταλ ξεκίνησε άπό ένα 
κτυπητό κοινωνικό σκάνδαλο γιά

πολιτικής ζωής σ’ ένα λογοτέχνη
μα; Ή  «Άργώ » τοΰ Γ. Θεοτοκά, 
γιά νά περιορισθοΰμε σ’ ένα άν- 
τιπροσωπευτικό αύτοϋ τοΰ εϊδους 
βιβλίο δέν εΐναι τάχα ένα σύνθε- 
μα άπό ύλικά τής πραγματικότη
τας, ένα ρεπορτάζ; Ά λ λ ά  ή « Ά ρ 
γώ» τοϋ Γ. θεοτοκά, δπως κ’ οι 
-.Γερές καί άδύναμες γενεές» τού 
3. Πετσάλη, ξεφεύγουν άπό τή 
'",ερή δσο κΓ άν είναι έντυπωτική, 
-ή δημοσιογραφική θέλω νά πώ 
:ίκθεση τών στοιχείων ζωής μέ 
τήν παρέμβαση τής προσωπικότη
τας τοΰ συγγραφέα μέ τήν έκμε- 
Τάλλευση δηλαδή τών στοιχείων 
ζωής γιά  σκοπούς πνευματικούς. 
Ορίζω τώρα, δτι οι πνευμάτικοί 
τ υτοί σκοποί θά εΐναι πολύ ό- 
λιγώτερο συνειδητοί παρά δσο 
άσΰνειδοι.

Καΐ τέλος, άν θελήσωμε νά πά. 
με ώς τήν έσχατη άνάλυση: κσΐ 
αυτή ή έσωτερική τέχνη, ή έξομο- 
λόγηση, ό μονόλογος, τά βιβλία 
σέ πρώτο πρόσωπο δέν είναι κ Γ  
αυτά στή βάση παρά ένα ptnop- 
τάζ, μηνύματα καί άγγέλματσ 
τών έσωτερικών γεγονότων τής 
έσωτερικής χώρας, δπου διαδρα
ματίζονται περιστατικά καΐ γΐ- 
νοται συγκρούσεις και πλέκονται 
άγάπες καΐ μίση, τά όποια δέν τά 
βλέπουμε μέ τά μάτια, μέ τις αι
σθήσεις, άλλά τά αισθανόμαστε 
πιό δυνατά, πιό γνήσια, μέ τά μά
τια τής ψυχής, μέ τήν έσωτερική 
μαις δράση. Καί ύπάρχει τάχα πιό 
θετική πραγματικότητα άπό αύτή 
τοΰ έσω άνθρώπου; Ά λ λ ά , έδώ 
είναι τό ζήτημα: ή δημοσιογραφία 
δέν έγγίζει ποτέ τούς άπόκρυφους 
αύτούς χώρους, γιατί θέλει νά κα
ταγίνεται μέ τίς έξωτερικές μόνο 
τύχες τής άνθρώπινης ζωής, Έ δώ  
πιά ή λογοτεχνία έγκαταλείπει τε
λείως κάθε συνάφειά της μέ τή 
δημοσιογραφία, άπό τήν όποία έ
χει ξεκινήσει.

’Ή δη μπορεί νά διατυπωθή εϋ- 
κρινώς, δτι ή δημοσιογραφία παρά 
κολουθώντας τις έξωτερικές τύχει. 
τών πραγμάτων μάς άγει σέ μιά 
ά π ο σ π α σ μ α τ ι κ ή  άντιμε- 
τώπιση τής πραγματικότητας, μάς 
δίνει δηλ. κάτι πού ύπάρχει δ- 
χι σάν ένότητα. σάν ούσία, άλλά 
σάν τύχη, κάτι πού έχει μόνο πα
ρόν καΐ δέν έχει μέλλον φωτισμέ
νο άπό πρίν. 'Η δημοσιογραφία εΐ- 
vat διατομή στή ροή τής πραγμα- 
τικότητοες, δπως αύτή κυλάει μέ 
ί Η ιδιαίτερο, τό απαραλλήλιστο 
νόημα κάθε στιγμής, α^τό πού εΤ
ναι μόνο μιά στιγμή έντατικά δο- 
μένη, χωοίς χτές καΐ χωρίς α ^ ρ ιο , 
χωρίς άλληλεξάρτηση, αίτιες καί 
συνέπειες. Δ η μ ο σ ι ο γ ρ α 
φ ί α  ε ί ν α ι  ή λ α τ ρ ε ί α  
τ ο ϋ  ά π ο σ π α σ μ α τ ι κ ο ϋ  
γ ί γ ν ε σ θ α ι .  ‘Ο λογοτέχνης 
δμως πού παραλαμβάνει τόν κό
σμο γιά νά μάς τόν ξοτναπαρουσι- 
άση μέσ’ άπό τήν προσωπική του 
εύθύνη, α ύ τ ό ς  βάζει μιά τάξη στά 
πράγματα, δημιουργεί μιά ένό
τητα στό χάος καΐ άν δέν προσθέ- 
τη δπως καί δέν πρέπει νά 
προσθέτη σκοπούς, κλεΐ δμως

νά γράψη τό «Κόκκινο καΐ τό μαϋ j καί στρογγυλεύει τήν πραγματι

κότητα, τής δίνει ένα τέρμα, ένα 
δριο, άπό κεί πού αύτή μόνη της 
δέ μπορεί νά τό εύρη. Αύτό εΐναι 
πού λέμε, πώς: χωρίζει αύτό πού 
είναι τώρα σέ χθές καΐ σήμεοα 
καΐ αύριο καί άκόμη σέ «έδώ» 
καΐ ιέκεΐ», δτι δηλαδή μπάζει 
μέσα <?τά πράγματα τήν έννοια 
τής διάρκειας καΐ τοϋ διαστήμα
τος. Ή  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  ε ΐ 
ν α ι  μ ι ά  έ κ φ ρ α σ η  τ ο ϋ  
ε ΐ ν α ι  κ α ί  τ ο ΰ  σ υ ν ε 
χ ο ύ ς  γ ί γ ν ε σ θ α ι .

Ά λ λ ά  θ’ άκούσωμε ϊσως κάποι 
ον δημοσιογράφο νά πιστεύη. πώς, 
έπειδή γράφει ώραία, αύτό εΐναι 
ήδη κάτι άρκετό γιά νά εΐναι λο
γοτέχνης. Έ μ ε ις , δμως τώρα, έπει 
τα άπό τούτα τά παραπάνω, μπο- 
ροΰμε ν ’ άποκριθοϋμε, πώ ς δέν 
άρκεΐ τό ϋφος, ή έντεταμένη ζω
ηρή έκφραση, γιά νά χαρακτηρι- 
σθή ώς λογοτέχνημα ένα κείμενο 
δημοσιογραφικό. Ά λ λ ά  άν ύπάρ- 
<η άνάγκη νά πεισθή κανείς περισ 
σότερο πάνω σ’ αύτό τό έπίμαχο 
σημείο, προχωρούμε: ‘Ο Μισελέ,
ό Δημοσθένης, ό Ρενάν ήσαν- ό 
Μπερ^όν είναι' πνευματικοί άν
θρωποι σπουδαίοι, άλλά λονοτέ- 
χνες δχι, δσο έξαίσια καλ άν 2- 
γραψοτν. Διαπιστώνουμε πώς ή 
μέν ρητορεία, δ π ω ς  κ α ΐ  
ή δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ,  έκ- 
φράζονται μέν ώραία, άντλοΰν δ
μως τό περιεχόμενό τους άπό τή 
ζωντανή ζωή καί έπιστρέφουν σ’ 
αυτή, ένφ ή λογοτεχνία έκφρά- 
ζει τόν άνθρωπο μέσ’ άπό τό πε
ριεχόμενο τής ζω ή ς  καί έπιστρέ- 
φει στόν έαυτό της—άγαπά τόν 
έαυτό της. Ή  δέ ’Επιστήμη, δπως 
καί ή  ’ Ιστορία και ή Φιλοσοφία 
καί ή θεολογία δέν εΐναι, έπί
σης, λογοτεχνία δσο ώραία κι’ 
άν γραφοΰν, γιατί στίς περιοχές 
αύτές ή τέχνη άποτελεΐ τό στο- 
λισματικό μόνο μέρος, ένώ τό 
ούσιαστικό τους μέρος άνήκει άλ 
λοϋ: κατά τήν ούσία, ή -Φιλοσο
φία έργάζεται μέ τίς ιδέες καί 
τίς άξιες- ή Ισ τορ ία  «χει ύπ’ όψη της τή δράση καί τήν κίνηση 
τών άνθρώπινων μαζών καί προ. 
σωπικοτήτων ή θετική έπιστήμη, 
τήν ύλη καί τήν κίνησή της· ή Θε- 
ολονία, τό δέος καί τήν έξάρτηση. 
Καί ή  λογοτεχνία; Ή  λογοτεχνία 
έργάζεται μέ τίς είκόνες, μέ τις λέ- 
ζεις καί τή μουσική τους σύν
θεση σάν έκφράσεις ψυχής, σάν 
έκφράσεις τής άνθρώπινης ζωής 
λοομβοτνόμενης στήν προέκτασή 
της πρός τή χώρα τής Τέχνης καΐ 
δχι λαμδοτνόμενης δπως άκριδώς 
καί πραγματικά είναι.

Γ  ιά νά μιλήσω λοιπόν συγκεν
τρωτικά: ή μέν δημοσιογραφία 
στό σύνολό της καθρεφτίζει τήν 
καθημερινή ζωή στή γενετική, 
τή ρεαλιστική, τήν άσχημάτιστη 
όψη της, είναι ζ ω ή  β ι ω μ έ
ν η, ή δέ λογοτεχνία πλάττει ?- 
ναν άλλον κόσμο άπ’ αϋτόν τόν 
κόσμο, ιιιά ζω?ι δ ^ ι π ^ ύ ά ν τ ι -  
κ ρ ύ ζ ε ι  τ 6 ν  έ α υ τ ό  
τ τ' r άλ/ν.· . i 'v f 'r a i  μέσα
στόν έσ· τό —  - ’ ύ ά γ  α π q: 
τ ό ν  έ α υ τ ό  τ η ς .

Οί άντιλήψεις αύτές οικοδο
μούν τήν έννοια τής δημοσιογρα
φίας, άλλά καί θέλ.ουν νά δείξουν 
δτι οώτή άποτελεΐ τό σκοπό καί 
εΐναι ένας κύκλος πνευματικής 
δράσεως αύτοαρκετός, χωρίς νά 
εχη άνάγκη άπό Επικουρικές Ι 
διότητες νιά νά στκθή καί νά ύ
πάρξη. Ή  δημοσιογραφία πρέπει 
νά έκτιμηθή σάν δημοσιογραφία. 
Νά άπορή νά είναι περήφανη για 
τΐ εΐναι δημοσιογραφία.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ . Σ Π Α Ν Δ Ω Ν  ΙΔ ! (,
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01 πολύ ευαίσθητες γυναίκες, Ο
σες δέν έχουν πώς άλλοιώς νά έκ- 
φραστοϋν καί συγχρόνως μπορούν 
εύκολα νά ξεφύγουν άπ’ τόν κύκλο 
έργων στενών καί συχνά καταθλι- 
πτικών γ ι’ αύτές, αν καί οίκειότε- 
ρων στή φύση τους καί τήν κοινω
νική άποστολή τους, παρουσιάζουν 
σήμερα μαζί μέ τ’ αλλα τους χαρα- 
χτηριστικά καΐ μιά έντονη ροπή 
πρός τήν τέχνη τού λόγου καί μα- 
λιστα τοΰ έμμετρου. Τούς φαίνεται 
πώς ή στιχουργία εΐνε πρόσφορο 
καταφύγιο καί πώς μ’ αύτή εΐνε 
δυνατό νά λένε κάπως άσύδοτα τίς 
διάφορες έντυπώσεις πού τούς προ- 
καλεΐ ή θέα τού φυσικού περιβάλ
λοντος καί ό συχνά άκαθοδήγητ-ς 
συναισθηματικός τους κόσμος.

’Εννοείται πώς θά μπορούσαν οί 
πολύ εύαίσθητες αύτές γυναίκες νά 
έπιδίδωνται καί στή μουσική ή τή 
ζωγραφική. Καί θά τδκαμναν πρό
θυμα, άν καί γιά μιά έρασιτϊχνική 
εστω έπίδοση στίς τέχνες αύτές δέν 
ήταν άπαραίτητη ή τεχνική προπαί 
δεια καί ή συστηματικώτερη ειδί
κευση, πού γιά ν’ άποχτηθούν χρει
άζεται όπωσδήποτε μιά σχετική πο
λυχρόνια κ’ έπίμονη προσπάθεια.

Γ ι’ αύτό, λοιπόν, βλέπουμε σ’ έ- 
μάς καί σ' άλλους τόπους προπάν
των σήμερα πολλές εύαίσθητες καί 
συνήθως άεργες γυναίκες νά γρά
φουν καί μάλιστα στίχους. Κ Γ  όχι 
μόνο νά στιχουργούν, άλλά καί νά 
παρουσιάζουν καί στό κοινό τά έμ
μετρα προϊόντα τους καί μάλιστα οί 
τολμηρότερες, οί πιά φιλόδοξες καί 
κυρίως οί πιό εύκατάστατες νά συγ 
κεντρώνουν τούς στίχους πού γρά
φουν καί σέ διδλία πρός κυκλοφο
ρία ή καί γιά κατανάλωση άκομη. 
Αύτό, βέβαια, δέν είνε απολύτως ά- 
ξιοκατάκριτο, άφοΰ συμβαίνει κά
ποτε ya  διαβάζουμε στίχους γυναι
κών πολύ καλύτερους άπό μερικών 
άντρών, πού αύτοί μάλιστα τούς έ- 
πιδεικνύουν καί τούς πρρβάλλουν μέ 
μεγαλύτερες άξιώσεις στήν κοινή 
έχτίμηση, θυσιάζοντας έπίμορφα δυ 
ναμικότητες πού θάπρεπε νά κατα
βάλλονται γιά τήν έπίτευξη έργων 
υγιέστερων καΐ θετικώτερων.

Όπωσδήποτε εχει καΐ ό τόπος 
μας κάμποσες γυναίκες λόγιες κσΐ, 
γιά τήν είδικώτερη περίπτωση πού 
μάς άπασχολεί, γυναίκες στιχουρ- 
γούς. Καί πρέπει άμέσως νά σημει 
ωθή πώς άπ’ τίς άσχολούμενες μέ 
τή στιχουργία γυναίκες μας, 
άν καί πολύ συμπτωματικά. 
βγαίνουν ώστόσο καί μερικές πραγ
ματικές ποιήτριες. Τέτοιες είχαμε 
καΐ στά προηγούμενα χρόνια τού α
πόλυτου ρωμαντισμού καΐ τής καθα
ρεύουσας κ’ εχουμε κάπως περισσό
τερες σήμερα, πού ή ισόρροπη αί
σθηση έφορεύει πιό άμεσα τή μοίρα 
τής λογοτεχνίας μας καΐ ή ζωντανή 
μας γλώσσα προβάλλεται νόμιμος 
καί στέρεος φραγμός ένάντια στήν 
παραίσθηση καΐ τή φρεναπάτη, πού 
στις γυναίκες, παρ’ δλα δσά διϊσχυ- 
ρίζονται οί έπαγγελματίες ψυχολό- 
γοι, εΐνε άκόμη πολύ όξύτερες παρά 
στους άντρες. Ζήτημα, νά ποΰμε, 
ειλικρίνειας, μυαλοΰ καΐ στάθμισης 
τών πραγματικών περιστάσεων τής 
άτομικής καΐ συνολικής ζωής.

Τώρα, ϋστερ' άπ’ δλα αύτά, θά 
μιλήσουμε άνετώτερα γιά τούς « Ή 
χους κΓ άπόηχους» καί τούς «Ειρ
μούς» τής κυρίας Τίλλας Α. Μπα- 
λή, πού βγήκαν οί πρώτςι στά 1938 
κ’ οί δεύτεροι στά 1940.

Μιά γενική καΐ σωστή μού φαί
νεται παρατήρηση εΐνε τούτη: Γνή
σια εύαισθησία, χωρίς αύστηρή δια
νοητική έποπτεία κ’ έπιδέξια τεχνι
κή κατεργασία. Στίχοι πού συνή
θως κυλούν καί φεύγουν, άφίνοντας 
έ’να ανύποπτο κνισμό καΐ μιά γεύση 
—  πώς νά τήν πώ ; —  στιφή. Στ ί
χοι όμως καί πού σέ κάνουν νά νοι- 
ώθης οτι ή κυρία πού τούς γράφει 
έ'χει πρόθεση άγαθή, καταβάλλει έ- 
παινετή προσπάθεια νά σοΰ δείξη, 
αν οχι νά σοΰ μεταδώση, τή συγκί
νησή της, νά σοϋ φανέρωση, άν όχι 
νά σέ κάμη συμμέτοχο σ’ αύτές, τίς 
έντυπώσεις της άπό τή φύση καΐ 
τή ζωή μέ χαρά καΐ μέ πόνο, μέ κά
ποια αύτοτέλεια καί κάποια οικειό
τητα, πού δλα άποτελούν άναντιρ- 
ρήτως στοιχεία τέχνης έπεξεργά- 
σιμα.
’Απ ’ τοϋ ώκεανοϋ καί τών δρυμών 

τή βοή πού δονεί 
κι’ ώπ’ των ίοώτατων λυγμών

τή βαθειά φωνή 
ήχοι κΓ άπόηχοι άντιλαλοϋνδτ 
καί μέσα οτ’ άπε ρο σκορπούνε.

Αύτό είνε, νά πή κανείς, τό διά
γραμμα τής πρώτης σύλλογής, όπου 
ύπάρχουν καί στίχοι σάν τούς α
κόλουθους :
Γτου (πεπρωμένου τή δίνη 
παραδομένη ή ζωή 
στροβίλιζε:’
σ' έξωτικοϋ χορού υΧιλκε ό θερμήν 

(dyciiKn
στροβιλζει
μέ τ’ άνθινο κι’ άκάνθ νο 
στεφάνι πού φορεϊ.

Δέν είσαι άσφαλής, βέβαια, πώς 
αύτά πού διάβασες θά τό θυμάσαι 
κ’ ίίστερα. Τή στιγμή ομως τούτη 
δέν παραξενεύεσαι πώς βρέθηκε κά
τω άπ’ τά χέρια σου, μήτε θυμώ
νεις πώς τά είδες. Τό διαβάζεις 
γοργά καΐ χωρίς θόρυβο.

"Οταν μάλιστα ξεφυλλίζοντας τή 
συλλογή σταματήσεις καί σέ στί
χους σάν αύτούς :
Θαρθή μιάν άνοιζη σά Θά μοΰ φέρη 
ταξιδεμένο κάποιο περιστέρι 
τά μήνυμα.
Κι’ άνάσταση θά γένη τί θά λίυψρ, 
όλάκαιρπ μαζί μου και θ' άστράψη 
μ ’άν βνο:ζη.
Γιά μένα ή πλάση 9ά ξαναγιορ- 

(τάση...
Μιάν άνοιζη θαρθη σά θά μοϋ φέρη 
ταξιδεμένο κάποιο περιστέρι, 
τό μήνυμα...

'Ικανοποιείσαι κάπως καΐ γι’ άν- 
ταλλαγή εύχεσαι νάρθη τό άναμενο- 
μενο μήνυμα. Καί λές ίσως έρθει 
μαζί του, αν όχι ό άδολος γυρι
σμός, αύτό τά πολύ καΐ μέγα χά
ρισμα, τούλάχιστο ένα θαλερό δά
κρυ σάν αύτό πού ή προσδοκία του 
είνε καλά ύπολογισμένη, γιατί ά
σφαλώς είνε ειλικρινής, όπως φαί
νεται στό «Σπαραγμό».
Βγαίνει τό δάκρυ σιγαλό, βουβό καί 

(φλογισμένο
μέσ’ άπό τήν καρδιά' 
γιά κάτι γοργοπέταχτο, μά σφ.χτο- 

(κρατημενο
σέ θύμηση βαθε'ά.
~ί?ρες κρυφές, έκστατικές, μαζί μέ 

(μιά άγωνία
καί ρίγος στήν ψυχή- 
δέ ζύγωσε γιατί σέ μέ, μήτε στιγμή 

(εύτυχια
νά νοιώσω σάν εύχή' 
καί κουρασμένη άπάνω μου βαραί- 

(νει ιά  θελήσει 
νά με'ντι κ ’ ή χαρά' 
γιά λίγο θ3ρθρ νά σταθρ καί μάτια 

(νά φιλήσρ
σέ βλέφαρα κλειστά.

Κ ’ οί «Ή χοι κ’ άπόηχοι» κοπά
ζουν κατά βούληση τής κ. Μπαλή σέ: 
Σ  βυλλική νύχτα μέ τ' άστρα 
λές πού σφραγίζει άπό ψηλά 
σάν τά κατάκλειστα τά κάστρα 
καί σάν τά χείλη τά βουβά.

Στούς «Ειρμούς» τή νεώτερη συλ 
λογή τής κ. Μπαλή, οι συναισθημα
τικές καταστάσεις διευκρινίζονται 
κάπως σαφέστερα καΐ ό ρυθμός γί
νεται γοργότερος.
Έβράδυασε κι’ ήτανε νά γύρω 
άπάνω σ' άχνοκρέβατο άπό ρόδα 
πού τ' όνειρό μου νάσταζε ένα μΟρο 
καί ν ικά νε  τόν ύπνο μου νά εύώδα..

Κ Γ  άκόμα :
Σάν Αίγυπτία βασίλισσα, θαμμένη 
σέ βάθος τάφου άπόμεινα, μέ δίχως 
καί τή γαλήνη μέσα μου φερμένη...

*0 πρόοδος, ώστε, τών «Ειρμών» 
σχετικά μέ τούς «’Ήχους κ' άποη- 
χους» είνε φανερή καΐ γίνεται άκό
μη φανερώτερη μέ στίχους σάν αύ
τούς όπου σοΰ φαίνεται ν’ άχνοτρε- 
μίζη ή παρουσία μιάς πραγματικής 
εμπνευσης :
Τά αΙθέρια ζοϋνε λίγο κι' όπως

(τώρα
τ’ άγέρι μέ άνάλαφρες ριπές 
στό μέτωπό μου χαϊδεύει τίς κρυφές 
τίς σκέψεις μου, κ ’ ή ώρα 
γιά μιά στιγμή άκροπατά 
καί τή γαλήνη μου κοατά...

Μένει τώρα —  κι’ αύτή είνε ή δύ
σκολη κατακλείδα —  νά ποΰμε πκς 
έλπίζουμε δτι ή προοδευτική τάση 
θά σταθεροποιη6ή καί συνεπώς ή 
καινούργια συλλογή τής κ. Τίλλας 
Μπαλή θά δικαιολογήση πληρέστε
ρα τήν εύγενική έμμονή της στήν 
έμμετρη έκφραση τοΰ γύρω της καί 
είδικώτερα τοΰ συναισθηματικού της 
κόσμου.

Λ ΕΩ Ν IΛ Α Σ  Π Α ΥΛ ΙΔ Η Σ

Πλάι στό Νικολάου
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

παράσταση τοϋ «Ριγκολέττου» 
τίς δέκα. Υπάρχει ενα μικρό έ
πος τής Ιδέας τοΟ Μελοδράματος 
πού τδγραψε καθένας δπως μπο
ρούσε. 01 τραγουδιστές μέ τό 
τραγούδι τους, έμεΐς μέ τίς ξα
νοιγμένες άπό τά χειροκροτήματα 
παλάμες μας καΐ τά πολύπαθα... 
ψαχνά μας. Έκείνη  πάνω-κάτω 
τήν έποχή εΐναι ποΰ διάβασα στό 
«’Ελεύθερο Βήμα» ενα άρθρίδιο 
τοΰ Λαυράγκα: Κατέδαινα χτές
τής λειοφόρο Πανεπιστημίου—έγρα 
φε περίπου ό μαέστρος—δταν σι> 
ναπαντήθηκα μ ’ έναν άνθρωπο 
ποΰ άνέδαινε μ’ έπιδλητικό πα- 
ρουσιοκττικό καί βάδισμα Φανου- 
έλ.

Ό  Φανουέλ είναι 6 άρχιερέας 
τής «Ήοωΰιάί5«ς» το* Μασσενέ, 
κ ι’ αύτός πού τόν έθύμησε στο 
Λαυράγκα, ό Νικολάου.

παθανατίζει σέ μιά χαλκογραφία 
τόν αδελφό τοΰ τοκογλύφου.

Ώ ς  καί τό υπέροχο άριστούρ- 
γημα, ή προσωπογραφία τοΰ Ζάν 
Σίξ, εΐχε δοθή φαίνεται στό έ- 
/εχ υροδανειστή ρ ιο.

"Ενας άλλος, ό Χάρμεν Μπέ- 
«ερ, κάποιος άπό τή Ρίγα, πού 
εμπορεύεται άσημικά, άγάλματα 
καί’ ύψάσματα, άγοράζει ένα 
γραμμάτιο τοΰ Ρέμπροτντ πού έ
ληξε, σέ μισή τιμή καί τοΰ ζητά
ει όλόκληρο τό ποοό. Ό  ζωγρά
φος δέν έχει χρήματα, τοΰ παίρ- 
vei τότες γιά ένέχυρο ένηά εΙ
κόνες καί διάφορα σκίτσα. "Οταν 
ό δάσκαλος άργότερα θέλησε νά 
τόν πληρώση, αυτός άρνήθηκε τά 
χρήματα καί κράτησε τίς εΙκόνες. 
Εΐχε μυριστή τή μέλλουσα άξία 
τών άριστουργημάτων αύτών. Δέ 
θέλησε νά δεχθή τά χρήματα καί 
νά έπιστρέψη τά ένέχυρα παρά ύ- 
τό τόν δρον νά τοΰ κάνη ό Ρέμ- 
πραιντ μιά είκόνα.

Καί ένας τρίτος, ό νεόπλουτος 
Μάρτεν Κρέσζερ, πού ήθελε νά 
παριστάνη τό ζωγράφο (τό μόνο 
πού τού έλειπε ήταν τό ταλέντο) 
ΓΧ°τοναμάζεται « ’Ερασιτέχνης τών 
Καλών Γεχνών μαικήνας τών με
γάλων πνευμάτων)). Πήρε υπάλλη
λο ένα νέο ζωγράφο πού τόν κα- 
τεδίκαζε νά ζωγραφίζη άπό τήν 
αύγή ώς τό ήλιοδασίλεμα δ,τι 
τοΰ ύπε&είκνυε αύτός. 'Ίδρυσε έ
να καλλιτεχνικό σύλλογο πού σ’ 
αύτόν ό Ρέμπραντ δέν εΐναι δε
κτός γιατί τοϋ χρωστάει χίλια 
διακόσια φλορίνια. Ό  καλλιτέ
χνης έργάζεται τρία χρόνια γιά 

νά τόν έξοφλήση.
Καί ό Χορτζμπέκ; Αύτός πλή

ρωσε γιά δλους. Δάνεισε μιά φο· 
ρά 42000 φλορίνια στό Ρέμπραντ 
καί θέλησε νά πληρωθή δταν έ- 
πλειστηριαστήκανε τά πράγματα 
τ&5 καλλιτέχνη. Ό  δικηγόρος δ

μως προέταζε τά δικαιώματα τοΰ 
Τίτου καί ή δίκη βάσταξε δώδε 
κα χρόνια και την κερδίζει 6 
δικηγόρος τοΰ Τίτου. Ό  τοκογλΰ 
φος δέν θά πάρη πενΤάρα καί κα
ταδικάζεται καί οτά δικαστικά 
έξοδα.

Στό διάστημα τής δίκης έμφα- 
νίζονται σάν φαντάσματα μάρτυ
ρες γιά τά περασμένα πλούτη καί 
τά μεγαλεία τοΰ Ρέμπραντ. Μαρ
τυρούνε γιά τή περιουσία τορ Τί
του καί τής Σάσκ.ας. ΜιλοΟνπ 
γιά τά περίφημα μαργαριτάρια 
της, γιά τ ί ς  συλλογές τις περί
φημες τοΰ ζωγράφου.

Ώ ς  καί δσοι έπ.ζοΰσαν άπό 
τούς έθνοφρουρούς πού ποζάρησαν 
τότε στήν εικόνα πού έγινε τόσος 
θόρυβος, τή Νυχτερνή Περιπολία 
ήρ&αν κι’ αύτοί νά πιστοποιήσου
νε τήν άλήθεια.

Μετ. Κ Ω Σ Τ Α  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Γύριζε άπό τό έξωτερικό γιά νά 
έγκατασταθή πιά, όριστικά, στήν 
‘Ελλά Ια . ’Έφερνε δάφνες, θύμη- 
oec, μιάν ιστορία. Εΐχε τραγου- 
δ'ισει στίς μεγαλύτερες σκηνές 
τής Εύρώπης καί τής Αμερικής 
μέ τόν Καροΰζο, τόν Τίτα-Ροΰφο, 
τό Σαλιάπιν, τή Γκάλλι-Γκοΰρτσι. 
"Ωριμος άντρας κΓ δ^'ΐ άκόμα 
γέροντας, διατηρούσε ένα ζηλευτό 
παράστημα, στητό κοριμί, κεφάλι 
ώραίο μέ κατσαρό, τ^ρρό μαλλί, 
δάΰισμα έλασηκό. νέου, καί μα
ζί γειμάτο σταθεοότητα. Στά  χεί
λη του χάραζε ένα άδιόρατο χα
μόγελο καλόβολης είρωνίας. Στή 
φοτντασία μου, πού παοάδερνε ά- 
κό'ΐα άνοοτοψάσιστη άνόνεσα στίς 
διά-Ίο^εΓ Μοΰσες, δέν ξέρω γιατί  ̂
ή θεωρία το··.; t -^ερνε άόριστη τή 
Ρ Ί  ιση ένός Ιψεν πού γνώρισα 
στίς φωτογραφίες. Κάποια όναλο- 
γ(α  στά μαλλιά, στή κόψη τών 
χειλιών... Ένός ’Ίψ εν  δίχως Φα- 
βο τίτες.

Τελευταίος πιστός κΓ ά μ ετανό
η τ η -  ί̂ π* δλη τήν παλιά συντοο- 
Λ>ιά τών ΐ’ουσόπλ'-κτων, πού εΤ'Γ 
^νολο-τθίσει κιόλας ποακτικού'·, 
Ρν>!,ιο.·:ς. ΟΓ'αδυςι'Όυν κάθε τόσο 
άπ’ τά φιλολογικά υπόγεια νιά 
ν- άνέβω τίς σκάλες τών Ωδείων. 
Στά  καφφενεΐα πού συντάσσαιτ 
τά λαθρόβια, περιοδικά μας. πλα
νιόταν άκόμα ιηά καθυστερημένη, 
φθινοπωρινή άνάσα δεκατοι.'ένα- 
του αιώνα. Μπωντελαίρ, Βερλαίν, 
Μαρεάς. Φορούσαμε κ απέλλα πλα 
τύγυρα, γραβάττες λαδαλιέρ, ά- 
φήνοιαε μαλλιά μακουά καί ιιπαρ 
μπέττες. Δέν είναι—δόία τώ Θεω— 
καί πολύ μακρυνή άκόιια αύτή ή 
έπογή. Τό πολύ δεκαπέντε-εΐκοσι 
χρόνια...

Στό Ωδείο Αθηνών, δπου ό Μι- 
κολάου είχε διοοιστή καθηγητής 
τής μονωδίας καί τής μελοδραιια 
τικής, παρουσιάστηκα μιά μέρα 
γεμάτος σκληρές άμφιδολίες γιά 
τή σοβαοότητά μου.

Ή  πρώτη έντύπωση πού μούκα- 
νιε ό μεγάλος καλλιτέχνης καί 
δάσκαλος ήτανε συντριπτική. Τοΰ 
κ ο · _ '6 α \ ο 3 σ α  evcx  κουδάρι ά ξ ε δ ι ά -  
λυτο άπό άόριστες ευαισθησίες, 
παιδικές ματαιοδοξίες, άγάπη σύν 
θετη καί μπερδεμένη γιά τό θέα
τρο καί τή Μουσικήν μαζί. E ly a  
τήν έντύπωση πώς τό Μελόδραμα 
θά σταθή γιά ΐιένα, σ' α 'τό τό 
κεφάλαιο, σανίδα σωτηρία?. Δέν 
ήτανε τό μεταίχμιο, δπου ol δυό 
Τέχνες άγγίζονταν, ταχνίζονταν 
ίσως κΓ ή έπιβίωση μάλιστα 
τής Αττικής Τραγωδίας, δπως 
δογμάτισε 6 Ριχάρδος Ράγ<νερ;

Στήν Ιστορική κάμαρα τής Με
λοδραματικής σχολής τοΰ Ω δ ε ί
ου ’Αθηνών, άπ’ δπου τόσες γενιές 
τραγουδιστών πέρασαν( μεγάλων 
κΓ άφανών, στήν τάξη που βρί
σκεται στό ισόγειο, άριστερά κα
θώς μπαίνεις, διδάχτηκα, τήν ί 
δια αϋτή χρονιά, νά θαυμάζω τόν 
καλλιτέχνη Νικολάου. Καί στήν 
•ξάζη τής μονωδίας μοδχε δοθή ή 
εύκαιρία βέβαια νά έκτιμήσω τήν 
τεχνική του, τή διδασκαλία του, 
τό σύστημά του. Στήν έπιλογή 
πού έκανε άνάμεσα στούς μαθη
τές, τή σκληρή κάποτε, είχα ξε- 
χωρήσει γρήγορα τό κριτήριο της 
άνώτερης δικαιοσύνης πού άκολο>> 
θοϋσε. "Οποιος δέν έκοτνε γιά θέ
ατρο, έμπαινε στ’ άριστερό, καί 
μέ πολύ εύγλωττο τρόπο. Μέ χί- 
λιεο-δυό μεθόδους, πάντοτε δμως 
άνεσες, ό  Νιχολάου τοΰ έδειχνε 
τήν πόρτα. Είχε τή γνώμη — τή 
σωτήρια—πώς ό  αναιμικός έρασι- 
τέχνης κ γ  ό  ματαιόδοξος άνίκα- 
νος εΐναι παράσιτα πού τρώνε τίς 
πολύτιμες ώρες τοΟ γεννημένου 
καλλιτέχνη. Ή  φανατική ψυχή τοΰ 
δασκάλου δέν έστεργε τέτοιο: ς 
περισπασμούς. Τόν έρασιτεχνισιιό 
τόν χτυποΰσε κατακέφαλα καί, 
μ’ αύτό τό τρόπο, εΐχε τήν ιερή 
πεποίθηση πώς έργάζεται άποτ'- 
λεσματικά γιά τήν Ιδέα τοΰ ’Ε 
θνικού Μελοδράματος — σκοποΰ 
πιά τής ζωής του.

Στήν τάξη τής Μέλοδραιιατικής 
σχολής άνακάλυψα έναν άλλο, με 
γαλύτεοο πλατύτερο, βαθύτερο 
καλλιτέχνη.

Τό πολεμικό άλογο τό καταλα
βα ίνει δτοα/ σημαίνη ή σάλπιγγα. 
Τόν ήθοποιό δταν άνεδαίνη στό 
σανίδι. Ό  Νικολάου, δτοτν άρχιζε 
στό πιάνο νά ξετυλίγεται ή πρώ
τη μουσική φράση τοϋ μελοδράμα
τος πού θά δίδασκε, μεγάλωνε ζα 
φνικά, γιγαντωνόταν, όλάκερος 
'Ίνότανε μιά ψυγική προβολή έ
ξω άπό τόν έαυτό του.

Τόσα χρόνια πέρασαν, θά πε
ράσουν άλλα τόσα, άν ζήσω. ’ί
σως καί περισσότερα, καί ποτέ 
^έν θά ξεγάσω τίς δραδυές έκεΐ- 
νες τ ή ς  Μελοδραματικής μέ τό 
Νικολάου. Επρεπε νάσαι γεννη
μένος ούδέτερος, νά μήν τρέχη 

στίς άρτηρίες σου αίμα ζεστό, γιά 
νά μή συνεπαοθής άπό τό σίφουνα 
τής πληθωρικής, της πολλαπλής 
ζωής του. Δέν έδίδασκε άπλά. 
■δέ διεύθυνε; Γινότανε φλόγα ρευ
στή καί περνούσε στίς φλέβες 
σου. Φρουμάζοντας σάν άτι πολε
μικό, πηδούσε άπό τή θέση του 
στό σανιδένιο παλκοσένικο, έπαιζε 
στή θέση σου, κατέβαινε πάλι μ ’ 
ένα σάλτο, διεύ9υνε, τραγουδούσε 
ιΐ’ δλη του τή φωνή τούς ρόλους 
δλων, τή σοπράνο, τόν τενόρο, τό 
βαρύτονο. Ή  δροντερή φωνή του 
σέ τόνωνε δταν λύγιζες μπροστά 
στό έμπό&ι.ο μιας άκροδοτπ*ήΓ( 

νότπτ Τό drTTo«-n*>TFo0 Ιΐάτι του.

πίσω άπό Τά γυαλιά, σέ κάρφωνε 
σάν είχες λαθέψει Κι' άνάμεσα 
σ’ δλην αύτή τή θύελλα, συχνά- 
πυχνά, τό Ιδιότυπο χιούμορ του, 
μιά τρίλλια μεταλλική ειρωνείας, 
έκανε τόν Ιδρώτα σου νά παγώνη 
ξαφνικά πάνω στούς κροτάφους.

Γύρω, άραδιασμένοι στίς καρέ
κλες τών τριών τοίχων, δσοι δέ 
βρικόμασταν πάνω στό παλκοσέ
νικο. μέναμε βουβοί νά τόν κοι
τάζουμε, καθώς άστραφτε καί 
δροντοΰσε. Στίς πλατείς του 
χειρονομίες, στά ξεσπάσματα τοϋ 
στ'βους του, στά μεθυσμένα του 
μάτια, νοιώθαμε νά περνοΰνε κά
ποια άντιφεγγίσματα μακρυνά. 
πυρετικές θύμησες θριάμβων μέ
σα σέ θέατρα τερασιια, κάτω ά
πό φώτα χιμαιρικά, στήν πολύ
χρωμη ζάλη θαι.'-τωτικών θεαμά- 
το>ν. ’Ήταν ό ά'θρωποΓ πού εΐχε 
ίδή πού εΐχε ζη^ει δ,τι έμεΐς μο
νάχα ώνειρΓυόμασταν. Μαντεύα
με στίς θεατρικές άνοοττύζεις του, 
δίπλα στό δικό του δημιουργικό 
όανιόνιο. καί roOc άντίλ,Ό ους με 
γάλων διδασκάλων πού είχανε 
δίπλα του περάσει, φωνών άξέχα
στών πού σώπασαν παντοτεινά. 
Μά ή μεταρσίωσή του δέν ήτανε 
μονάχα άφαίρεση. Ό  σύνδεσμός 
του μέ τήν τωρινή προτγματικότη- 
τα τόν έχέντριζε δσο κ ’ ή ένατέ-

*0 Κωστής Νικολάου

νιοτη τών περασμένων. "Ενοιωθε 
γύρω του νειάτα, συνειδήσεις παρ 
θένες, δειλές φιλοδοξίες άμάλλια- 
γων πουλιών πού τέντωναν άδέ- 
ξια τ \ ς  μουδιασμένες φτεροϋγες 
το'^ς. Ή  α’ίσθηση τούτη τόν μεθοΰ- 
σε. Προσταχτικά, άνυπόμονα, μάς 
έρριχνε πάνω στό σοτνίδι κι’ έμπη
γε πρώτος τήν Ιαχή τοϋ ξεκινή
ματος. Ή  παρακολούθησή του δέν 
ήταν εύκολη, σοΰ πιανότανε 
α’-'Χνά ή άνάσα. Μά δοκίμαζες ά- 
πότομα τόν ίλιγγο τοΰ μεγάλου 
φτεροκοπήμοττος, τή ζάλη τής έξόρ 
μησης γ ι«  τό άνήσύχο μέλλον, τήν 
άδρή γεύση τής πολυτάραχης καί 
συναρπαστικής περιπέτειας πού 
εΐναι ή ζωή τοΰ κοσμοπολίτη καλ
λιτέχνη. Είχε πάρει τό βάφτισμα 
τοΰ μεγάλου ταξιδιού.

"Οπως ό καλλιτέχνης δέν ξε
χνούσε τό δάσκαλο, έτσι κΓ  ό δά
σκαλος δέν ζεχνοΰσε τόν καλλιτέ
χνη. Γράψανε πολλά1 γιά τή μοι
ραία γητειά τής θάλασσας πού άρ 
ραβωνιάζει τούς ναυτικούς καί 
τούς κρατάει δεμένους άλύτρωτα 
ώς τή στιγμή πού θά τούς τρα 
δήζη τελειωτικά στήν άγκαλιά 
της. Δέν βλέπω νά γράψαν£ τί
ποτα τ’ άνάλογο καί γιά τό θ έ 
ατρο. Κ Γ  δμως, δέν ξέρω. άν τά 
δικά του τ<̂  μάγιά, δέν εΐναι βα
ρύτερα κι’ άπό τής θάλασσας. 
"Ο χι πώς δέ βρίσκονται πολλοί 
πού τό άπαρνήθηκαν. Μά τδχω 
γιά σίγουρο πώς, δλοι τους, 
κρατούνε στά χείλη μιά ζάρα πί
κρας, άγιάτρευτης νοσταλγίας, 
πού θά τούς άκολουθήση σ’ όλό· 
κερη τή ζωή. Μιά μικρή, πολλές 
φορές άσήμαντη, άφορμή, άρκεΐ 
γιά νά σέ τινάζη πάλι πάνω στό 
σανίδι. Δίπλα σ’ έμάς, τούς μα
θητές του, ό Νικολάου έπαιξε δυό 
φορές. Πρώτα τον «Οίδίποδα έπί 
Κολωνώ» τοΰ Σακκίνι έπειτα τόν 
άρχιερέα στήν «Άλκηστι» τοΰ 
Γκρούκ. Κ ’ οι δυό αΰτές παρο:στά- 
σεις είχανε δοθή άπό τή σκηνή 
τών «’Ολυμπίων», στή σειρά τών 
μελοδραματικών εμφανίσεων τοΰ 
Ώ δε'ου Αθηνών. ’Έ τσ ι έγινε καί 
σέ μένα ή τιμή νά έμφανιστώ δι
π λ ο ί  στό δάσκαλό μου. Κρατοΰσα,

στόν «Οίδίποδα», τό ρόλο τοΰ άρ- 
χιερέα. Κ Γ  άπό 'ίη γαλαρία τού 
μελοδράιματος, μεταπήδησα στή 
σκηνή.

"Ο λα  σ’ αύτό τό κόσμο, δια
γράφουν έναν κύκλο. Τό τέλος 
πάει νά συναντήση, άπό τήν άντί- 
θετη κατεύθυνση, τήν άρχή. Φεύ
γοντας άπό τό Ώ δεΐο Αθηνών, ό 
Νικολάου, είχε άκολουθηθή άπό 
τούς πιστούς του μαθητές. Στήν 
«Ώ 5ική Ακαδημία», πού ίδρυσε 
σχε&όν άμέσως; πάνω, στό Κολω- 
νόιχι, ξοτνάρχισαν οι μελοδραμα
τικές δραδυές μέ τό ίδιο σύστημα 
καί μέ περισσότερον ϊσως φανοαι- 
σμό. Ό  ΒάσΟς Άργύρης, τώρα 
ένας άπό τούς πρώτους τενόρους 
τής Κρατικής "Οπερας τοϋ Βερο
λίνου κα[ τότε συμμαθητής μας, 
συνεχίζοντας τίς σπουδές του μέ 
τό Νικολάου, έτοι μαζότανε σύγ
καιρα γιά τό ταξίδι του στό έξω
τερικό. Ό  Νικολάου, γιά νά τόν 
διευχολυνη, έτοίμασε μιάν έμφά- 
νιση τής Σχολής του μέ τήν «Τό- 
σκα» στά « ’Ολυμπία».

’Εκείνη τή βραδυά είναι πού 
εΐΐδα, γιά πρώτη καί τελευταία 
φορά, τό Νικολάου νά κλαίη άπό 
τή συγκίνησή του σότν παιδί, κα- 
δώς. μετά τό φινάλε τής πρώτης 
πράξης — τό περίφημο «Τέ Ντέ- 
ουιμ» — βγαίναμε άπό τή σκηνή. 
Μετά τό τέλος τής δεύτερης πρά
ξης, δπου κι’ ό ρόλος τοϋ Σκάρπα 
πού ύποδυόμουν τελειώνει, δέχτη
κα στό καμαρίνι μου τήν πιό ά- 
ναπάντεχη καί πιό συγκινητική 
τής σύντομης καριέρας μου έπί- 
σκεψη. ΤΗταν ένας νέος φτωχοντυ 
μένος κΓ  άγνωστός μου. Ή  έπι- 
εικειά του στάθηκε μακρόθυμη 
ώς τό σημείο νάρθη νά μέ συγ- 
χαρή. «Δέ μέ γνωρίζετε, κύριε, 
μοΰ είπε, μά είμαι... ό άντιπρό- 
σωπος τής γαλαρίας! Καί, νά τό 
ξέρετε, ή δική μας ή γνώμη εί
ναι πού βαραίνει»!

Τώρα πού τό ξαναθυμάμαι μέ
νω έκστατικός, γιατί τό βρίσκω 
περισσότερο ταιριαστό γιά φινάλε 
σ’ ένα διήγημα, σέ κάποιο δηλαδή 
άπο κύημα τής φαντασίας, παρά σέ 
περιστατικό τής πραγματικής ζω
ής. Κ Γ  δμως έγινε καί νά γιατί 
λέω, πώς δλα σ’ αύτό τόν κόσμο 
κάνουν έναν κύκλο. ’Αντιπρόσω
πος της γαλαρίας τάχα δέν ή
μουνα κ Γ  έγώ, πού τό έμψυχωτι- 
κό δαιμόνιο τοϋ Νικολάου, είχε 
χειραγωγήσει, τόσο άν’απάντεχα, 
ώς τή σκηνή; Μέ τή σκέψη μου, 
άφιήρωσα στό μεγάλο δάσκαλο 
τή μικρή μου αύτήν έπιτυχία, φτω
χική προσφορά κ Γ  άντίδωρο στά 
δσα γιά μένα εΐχε κάνει.

Λίγον καιρό άργότερα καί γιά 
λόγους άνεξάρτητους πρός τή θέ
λησή μας, οι δρόμοι μας έχώρι- 
σοτν. Τόν συναντούσα σπάνια 
πιά, μά, κάθε φορά, μου μιλοϋσε 
μέ κάποια νοσταλγία γιά τά πε
ρασμένα. Τόν ξανάδα γιά στερνή 
φορά, δυό-τρεΐς ήμέρες πρίν άπό 
τό θάνατό του, νά μπαίνη ένα 
πρωΐ στά γραφείο μου τοΰ Βασι
λικού θεάτρου. Κάθησε κι’ άνα- 
θυιμήθηκε πάλι τά παλιά. Λές κΓ  
ένα σκοτεινό προαίσθημα τόν ώ- 
δηγοϋσε νάρθη νά τ ’ άποχαιρετή- 
στ|...

Τώρα πού εΐναι νεκρός, ξέρω 
πώς δέν είμαι ό μόνος πού νοιώ
θει νά φεύγη μαζί του άγύριστα 
καί μιά έποχή άπό τις καλλίτε- 
οες, τις πιό τρυφερές, τής ζωής 
ιας. "Ενα  κεφάλαιο κλείνει γιά 
τάντα, πού, ώς χτές άκόμα, ά- 
Όπούσο!με νά τ ’ άφήνο'.με μισα- 
οιχτό, μιά ζωντανή φωνή τής 

νεότης μας, στόμα μελωδικό 
σφαλεί τελειωτικά τά χείλη. Ό  
καιρός τοΰ τροτγουδιοΰ, τής άνοι
ξ η ς  τών νεανικών όνείρων, τής 
δίψας γιά τά ξεκινήματα. Κ Γ  έ
κεΐ, σέ μιά γωνιά κάποιας μ ι 
κρούλας κομαρας, άπομένει τό 
παλιό γραμμόφωνο, μέ τή μετα- 
δοτνάτια φωνή χαραγμένη στό βοα 
χνιασμένο δίσκο: «Ό  Γερο-Δή- 
μος, ποιρά τοϋ Νικολάου»!

■Ήτον ενας άπό τούς άνθρώ- 
πους έκείνους, πού ή Μοίρα τούς 
έχει προικίσει μέ τό θλιβερό προ
νόμιο νά πέρνουνε μαζί τους, 
φεύγοντας, δχι μονάχα τό μυστικό 
τής άλλοτινής κ γ  άζέχαστης νειό- 
της τους, μά καί πολλών άλλων 
άκόμα, πολύ νεώτερων, τό μυστι
κό. Στό  μεγάλο ταξίδι του πη
γαίνει, δπως έδιάδαινε καί στή 
ζωή: Τριγυρισμένος άπό τραγου
διστά, κελαϊδιστά νειάτα...

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Σ
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ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ Ο. Κ Α Ρ ΥΩ ΤΑ Κ Η  
‘Η 7η Συμφωνική— ή Κα Α . Ντέσμοντ

Ό  νέος * Ιταλός μαέστρος κ. Β ίλλυ  
Φερρέρο, ό λαμπρός τεχνίτης τής μπαγ- 
κέττας καί άριστο'ς μουσικός, πού ή πρώ
τη του έμψάνιση τόν περασμένο χειμώνα 
μπροστά στό φιλ<$μουσο κοινό τής πρω
τεύουσας είχε άφήσει ζωηρότατες έντυπώ- 
σεις, διηύθυνε καί, πάλι τήν Δευτέρα τήν 
7ην Συμφωνικήν τού Ω δείου . ΕΤναι περιτ
τό νά προστεθή πώς κ Γ  αύτή τή φορά ό 
έκλεχτός μαέστρος κράτησε άδ ιάπτωτο τό 
ένδιαφέρον τών άκροατών του μέ τίς 1 κα
νοπο ιητικώτατες έρμηνεΐες τών έργων πού 
διηύθυνε άνάμεσα στίς όποιες θά έπρεπε, 
νομίζω, Ιδιαίτερα νά έξαρθή ή γεμάτη ρυθ
μική όρμή καί πλούσια σέ χρώμα άπόδοση 
τού «συμφωνικού έιτεισοδίου» άπό τό λυ
ρικό δράμα «Ρωμαίος καί Ίου λ ιέττα »  τού 
Ζαντονάΐ.

Δέν εΐμαι βέβαιος αν ό Ιτ α λ ό ς  συνθέ
της έπιτυγχάνει εστω καί μέ τήν βοήθεια 
τού προγράμματος, τήν μουσική άναπαρά- 
σταση τών δύο εικόνων —  τού χορού τής 
λαμπάδας καί τού καλπασμού —  πού -πε- 
οικλείει ή σύντομη αύτή παρτισιόν. Α ν ε 
ξάρτητα δμως μέ τό θέμα πού έπι ζητεί τά 
μεταφέρη στό πενίάγραμμο, ή μουσική αύ
τή σελίδα τού Ζαντονάΐ, χωρίς νά διακρί- 
νεται γ ιά  τήν έξαιρετική της πρωτοτυπία, 
εΤναι γεμάτη δραματικό παλμό καί πάθος 
—  υποβλητικό, ολο άπελπισία καί άγωνία 
τό θέμα τού καλπασμού τού Ρω μαίου άπό 
τά χάλκινα —  έπί πλέον δέ καί τεχνικώ- 
τατα ένορχηστρωμένη.

Ά π ό  τά δύο πρελούντια τού Μπάχ —  
τό α ' γ ιά  έκκλησιαστικό δργαν0 καί τό β* 
γιά  σόλο βιολί —  μεταγραμμένα μέ σε
βασμό στό πνεύμα τού Κάντορος τής Λ ε ι
ψίας άπό τόν κ. Ρ ιχ .  Π ίκ— Μαντζιαγκάλλι 
γιά  όρχήστρα έγχορδων, έπροτίμησα ώς 
έρμηνεία τό δεύτερο, πού ό κ, Φερρέρο τό 
άπέδωσε μέ μπρίο καί άκριβέστατο ρυθμό.

Τ ό  πρώτο μέρος τού προγράμματος πε
ριλάμβανε τήν συμφωνία τού «Ν έου  κόσμου» 
τού Νάβορζακ πού κατ’ έπανάληψη έχει παι 
χτή άπό τήν όρχήστρα μας. Ή  προχθεσινή 
έρμηνεία τού κ. Φερρέρο ήταν άπό τίς 
καλύτερες πού ϋχουν άκουστή ώς σήυερα, 
παρ’ δλες τίς  μικρές μας άντιρρήσεις 
πού άφορούν κυριώτερα τήν έπιβράδυνση 
μερικών τέμπι στό α ' μέρος τής συμφω
νίας. 'Αντίθετα  τά υπόλοιπα μέρη καί Ι
δίως τό λάργκο καί τό φινάλε δόθηκαν 
λαμπρά ώς σύνολο, μέ θεματική διαύγεια 
καί άκρίβεια στίς  άποχρώσεις. Ά λ λ ά  δέ 
θάπρεπε νά τελειώσω χωρίς νά τονίσω τήν 
άπόλυτη πειθαρχία πού παρουσίασε ή όρ
χήστρα μας κάτω άπό τήν έμπνευσμένη 
καθοδήγηση τού ά ρχιμουσικού 'της.

Ή  Ά γ γ λ ίδ α  καλλιτέχνις τού τραγου
διού κ. Α .  Ντέσμοντ, γνωστή κ ι ’ άπό 
τήν περσινή της έμφάνιση, τραγούδισε μέ 
μικρή, άλλ* έκφραστική φωνή μέτζο— σο

πράνο καί πλήρη κατανόηση τού Οφους τόν 
«Α π ο χα ιρ ετ ισ μ ό  καί τόν θάνατο τής Δι- 
δούς» άπό τήν όπερα «Διδώ  καί Αινείας» 
τού Πάρσελ, καθώς καί τήν άρια άπό τό 
μελόδραμα «Τ ίτο ς» τού Μ ότσαρτ. Στήν τε
λευταία άρια θά σημειώσω ξεχωριστά τό 
σόλο τού κλαρίνου άπό τόν κ. Σπ . Λά 
ζαρο, πού ό άπαλόςκαί εύγενικός του ή 
χος ήταν θαυμάσια συντονισμένος μέ τό 
τραγούδι τής κ. Ντέσμοντ.

Μεγαλύτερη άκόμα έπιτυχία έσημείωσε 
ή κ. Ντέσμοντ μέ τό ρεσιτάλ της τήν Τε
τάρτη στά «Ό λύ μ π ια »  σ ’ ένα διαλεχτό καί 
π οικίλο πρόγραμμα μέ τραγούδια τού Τζα- 
κόμπ, Πέρι, Ν τέ Λούκα, Μονσινύ, Μςρέ, 
Ρα βέλ , Φωρέ, Σιμπ έλιους , Γκρ ήγκ, Ού- 
ΐλλ ια μς , Μπάξ κ. ά. Έ ξ  αίτιας δυστυχώς 
καί άλλης μου ύποχρεώσεως δέν παρακο
λούθησα όλόκληρο τό πρόγραμμά της. Τά 
τραγούδια δμως πού άκουσα άπεδόθησαν 
άπό τήν έκλεχτή καλλιτέχνιδα μέ εύστρο
φη φωνή, καθαρότατη ντιξιόν —  ή κ. Ν τέ 
σμοντ τραγουδάει στή γλώσσα τού κάθε 
συνθέτη —  μ* έκφραστική άπλότητα καί 
θαυμαστή προσαρμογή στό ύφος τού κάθε 
τραγουδιού.

Ή  κ. Ντέσμοντ εΤναι άναμφισβήτητα 
μιά έξαιρετικά προικισμένη μουσική φύσις, 
πού μέ τό τραγούδι της καί τήν τέχνη 
σκορπίζει πλούσια τήν καλλιτεχνική άπό- 
λαυση στόν άκροατή.

Ό  κ. Μαρής μέ τήν άβρότατη συνοδεία 
στό πιάνο, στάθηκι άξιος συνεργάτης τής 
κ. Ντέσμοντ.

Ν  Κ α  Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ο Υ  —  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Ο Υ

Σύγχρονα  μέ τήν συναυλία τής κ. Ν τέ 
σμοντ έδινόταν στή σάλα τού Ω δ είου  Α 
θηνών καί ή συναυλία τής κ. Κενταύρου—  
ΟΙκονομίδου· κι* αύτής έπομένως μόνο ένα 
μέρος τού προγράμματος μπόρεσα νά πα
ρακολουθήσω. ‘ Η  φωνή τής κ. Ο Ικονομίδου 
είναι διαυγής, τό τέμπρο της δμως δέν μέ 
Ικανοποιεί άπολύτως. Ώ ς  άντ άλλαγμα ή 
έκλεχτή καλλιτέχνις διαθέτει μιά πολύ 
καλή τεχνική πού τής έπιτρέπει νά τραγου- 
δάη μέ πολλή Λνεση, καθαρή προφορά, 
προτέρημα που συναντάται σπάνια δυστυ
χώς σ ’ δσους Ασχολούνται στόν τόπο μας 
μέ τό τραγούδι, καθώς καί μιά έκλεπτυ- 
σμένη μουσική διαίσθηση γ ιά  τό ύφος.

Ά π ό  τό πρόγραμμά της άκουσα μιά 
μούσι κότατη άπόδοση τραγουδιών τού 
Ά ν τά ν , Φ ρ ίμλ , Καζάσογλου, Πετρίδη, Λαμ 
πελέτ, Βάγνερ, Στράους, Γρανάδο καί Ά λ  
βαρέθ, άποδομένα άρι στοτεχνικά στή 
γλώσσα μας άπό τόν κ. I .  Οίκονομίδη.

Σ τ ό  πιάνο συνώδευσε τήν κ. ΟΙκονομίδου 
μέ πολλή λεπτότητα ή κ. Α λ ίκ η  Λυκούδη.

θ. Δ. Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η Σ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

βΗ Γ' Πανελλήνιος
Καλλιτεχνική έχθεσις  

Τοϋ κ. ΖΠ. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΑ Ο Υ

Ξ ΑΓΤΟ ΓΕΥΜ ΑΤΙΝ ΑΙ Ω 3Α 5 Μ. Μ· 
Β Ρ Α Δ Υ Ν Α Ι  Ω Ρ Α  9 Μ Μ
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5w0 άξιόλ^γες έλαιογραφίες μάς προσ

φέρει ό κ. Τ . Έλευθεριάδης, έργα λιτά
κ ι' έκφραστικά. Σημαβτικώτατα θεωρώ τά
δυό έκθέματα τού κ. Ό ρέσ τη  Κανέλλη, ά- 
ποτελέσματα λυρικής διαθέσεως πειθαρχη- 
μένης σ ’ έναν αύστηρό ρυθμό χρωματικών 
τόνων. 01 δυό τοπιογραφίες τής κ. Ά λ ε-  
ξανδρίδου— Στεφανοπούλου άποτελούν μιά 
συνέχεια τής γνωστής έργασίας της. Ή  
«Φανερωμένη» τού κ. Κ .  Α λεξ ίο υ  δέν ξε
περνάει τά σύνορα τής καλής περιγραφής. 
Τού κ. Φ . Ά ρ ιστέω ς ή «Συμβουλή τού 
Παππού» εΐναι μιά εύχάριστη ήθογραφική 
σελίδα χωρίς άξιώσεις. Α ντ ίθετα  ol « Γυ 
ναίκες στή βρύση» τού κ . Ά .  Ά στεριάδη 
παρουσιάζονται άπαιτητικές μέ τήν προσ
πάθεια νά δώσουν στό λαϊκό ύφος μιάν ά- 
νώτερη πνευματικότητα, δέ νομίζω δμως, 
ότι δικαιώνουν άπόλυτα τις προσδοκίες 
τού ζωγράφου. *0  « Ά γ ι ο ς  Διονύσιοςς (1 1 ) 
τού κ. Σ .  Βανδώρου είναι ένα καλοσχεδι- 
ασμένο παστέλ. Τό  «Τοπ ίο» τού κ. Σ .  Βα 
σιλείου, έχει μιά στέρεα άρχιτεκτονική, 
ένα ζεστό φώς καί μιά π ρ ιμιτιβ ιστική  
χάρη —  ή θάλασσά του Ιδίως. Τό  «Μαρ
μαράδικο» τού κ. Α .  Βασιλικιώ τη εΐναι 
μιά τοπική περιγραφική σελίδα. Ά π ό  τά 
τρία έκθέματα τοΰ κ. Γ .  Βελισσαρίδη προ
τιμώ τό «Καρνάγιο» μέ τούς σκούρους τό
νους καί τί^ ζωντανές φιγούρες, &ν καί 
εΐναι πολύ «γραμμένο». Ή  «Νεκρά Φύσις» 
τού κ. Γ .  Βερνάρδου έχει μιά χάρη διακο- 
σμητική. Ή  « ’Ερημ ιά » τού κ. Σ .  Βούλ
γαρη έχει γερό σχέδιο κα'. καλό χρώμα. 
Τής κ. Θεώνης Βουτυρά— Στεφανοπούλου 
τό «Κοριτσάκι μέ τά κόκκινα», ένα κομ
μάτι μέ ζεστούς τόνους καί μέ άτμόσφαι- 
ρα, φανερώνει σταθερήν έξέλιξη. Τά  δυό 
έκθέματα τού κ. Π . Βυζαντίου έχουν όλα 
τά χαρακτηριστικά τής προσωπικής του 
τέχνης. Έ π ίσ η ς  τά δυό έργα τού κ. Ά -  
ποστ. Γεραλή. Σημειώνω ξεχωριστά τήν 
«Πρώτη στό χορό», τήν εύλύγιστη καί κα
λοζυγισμένη. ‘ Ο  κ. Λουκάς Γεραλής έκθέ- 
τει τρία λάδια πού πιστοποιούν τή δεξιο- 
τεχνία του στό χρώμα, στό φώς καί στή 
σύνθετη. Τ ό  «Κουρασμένο παιδί» τού κ. 
Βάσου Γερμενή έχει πολλά συνθετικά καί 
ψυχογραφ'κά χαρίσματα τό ζημιώνει δμως 
τό στεγνό περιβάλλον, ή καταθλιπτική του 
άτμόσφαιρα. ‘ Η  «Πλώρη άντιτορπιλλικού» 
τού ϊδιου ξεχωρίζει γ ιά  τή στερεότητα τού 
σχεδίου καί τή ρευστότητα τής θάλασσας. 
Α δ ρ ο ί  κ ι ’ έκφραστικοί εΐναι οΐ «Δυό φί
λοι» τού κ. Σπ . Γιάνναρη. Τά  δυό λάδια 
τού κ. Δ . Γιαννουκάκη άπό τίς  λυρικώτερες 
σελίδες τής έκθέσεως. Α κ ρ ίβ ε ια  περιγρα
φής καί άτμόσφαιρα έχει τό «Φθινοπωρινό 
τοπίο» τού κ. Δ . Γιολδάση. Πολύ χαρα
κτηρισμένο τό «Πορτραΐτο τής κ. Ε .  X »  
τού κ. Δ . Δάβη, δουλεμένο μέ άσκητική 
λιτότητα και μέ θέρμη. Τό  «Μανδράκι Ά ν  
δρου» τού κ. I. Δαπόντε εΐναι ένα τοπίο 
εύχάριστο, μέ ζεστούς τόνους. Τά  τρία έκ
θέματα τού ρ;. Δ . Δήμα  διακρίνει μιά χα
ρακτηριστική αύστηρότητα τής δέ κ. I. 
Τσίλλερ— Δήμα λεπτότητα καί δροσιά. V '  
«Κ ρ ιτική  Επ ιτρ ο π ή »  τού κ. Φ .  Δημητ^»- 
άδη εΐναι μιά γελοιογραφία άξιόλογη. Τά  
κογχύλια του κ. Α . Διβάρη (άριθ. 59 ) έ
χουν μιά θαυμαστή έπεξεργασία πού θυμί
ζει τούς παληούς δασκάλους τής μουσεια
κής τέχνης. ‘ Ο  κ. Έ μ .  Ζαΐρης προσθέτει 
άλλη μιά σελίδα στίς τόσες άλλες του, 
τίς στεγνές, κατά τή γνώμη μου καί έγ- 
κεφαλικές. Τού κ. Φ . Ζαχαρίου τά δυό το
πία εΐναι άπλώς μιά συνέχεια τής δου
λειάς του, ένφ τά δυό κομμάτια τού κ. 
Έ μ .  Ζέπου φανερώνουν σημαντική πρό
οδο. Ά π ό  τά τρία  έκθέματα τού κάπως 
στάσιμου τελευταία κ. Κ .  Ή λ ιά δη  προτιμώ 
τό ύπ’ άριθ. 70 μέ τό στερεά σχέδιο καί 
τό άρμονικό χρώμα. Τό  «Τοπ ίο» τής δ. 
Μαρ. Θεοτοκά χαρακτηρίζει εύαισθησία καί 
άπλότητα. Γ  ιά τήν τέχνη τού κ. Κ . Θετ- 
ταλού έγραψα τελευταία άπό τις στήλες 
αύτές, μέ τήν εύκαιρία τής έκθέσεως τών 
«Ελευθέρω ν Καλλιτεχνών». Τά  τρία λάδια 
πού έκθέτει τώρα εΐναι άπό τά χαρακτη
ριστικότερα δείγματα τής άξιόλογης αύ
τής τέχνης. Τ ό  «Ξεκούρασμα» τού κ. Εύ- 
Ίω αννίδη εΤναι μιά φωτεινή Ιμπρεσσιονι- 
στική σελίδα, ή «Μονμάρτρη» τού κ. Τ. 
Καζάκου έχει μιά άτμόσφαιρα βαρειά, 
άλλά χαρακτηριστική, τά τρία  λάδια τού 
κ. Α . Κανελλόπουλου σέ λαϊκά μοτίβα έ
χουν μιά άξιοσημείωτη, άπροσποίητη ά- 
φέλεια, Ιδίως τό «Κοντοπήγαδο» πού φα
νερώνει καί σχεδιαστική Ικανότητα, ό « Β α 
σιλεύς Κωνσταντίνος» τού κ. Σ .  Καντζίκη 
έχει ένότητα καί ζωντανό παλμό καί οΐ

δύο έλαιογραφίες τού κ . I .  Καψάλη φρε
σκάδα. Σ τά  δυό έκθέματα τού κ. Λ .  Κογε- 
βίνα βρίσκουμε τά γνώριμα χαρίσματα τής 
γνωστής τέχνης του καί στό  «Έ λ λ η ν ικό  
Πάσχα» τού κ. Γ .  Κομνά μιά συνέχεια τής 
λαϊκής παραδόσεως. Δροσερά καί άρμονι
κά τά δυό λάδια τοϋ κ. Γ .  Κοσμαδοπού- 
λου φανερώνουν μιάν άγνή λυρική διάθεση 
καί έξαίρετη καλαισθησία. Ή  «Νεκρά Φύ
σ ις» τοΰ κ. X .  Κουδούνα εΐναι ένα τυπικό 
δείγμα γερμανικού Ιμπρεσσιονισμού. Ή  

« Α τ τ ικ ή »  τού κ. Κ .  Κουτσούρη ένα άξιό- 
λογο τοπίο μ ’ ένότητα καί μέ άτμσφαιρα. 
Τής δ. Νέλλης Κυριάκού καί τά δύο λάδια 
έχουν εύαισθησία, άπλότητα καί δείχνουν 
πώς ή νέα καλλιτέχνιδα έχει γίνει κάτο
χος τών έκφραστικών της μέσων. “ Εξη «ύ- 
δατογραφίες» έκθέτει ή κ. Ί φ .  Λαγανά—  
Νικολάου: εΐναι δλες πρωτότυπες, ύπο3λη- 
τικές, έντελώς προσωπικές. Ο Ι ύπ’ άριθ. 
99 καί 102 εΐναι ol καλλίτερες. Πολύ ά- 
ξιαπρόσεχτα τά τρία τοπία τού κ. Θ . Λα- 
ζαρή. ‘ Ο  καλλιτέχνης μέ σεμνότητα καί 
ειλικρίνεια, μέ μέσα καθαρά ζωγραφικά, 
περιγράφει γνώριμες όμορφιές τοΰ έλληνι- 
κού ύπαίθρου. Τά  τρία «πεννάκια» τού γλύ
πτη κ. Λ .  Λαμέρα δέν είναι παρά άπλά 
—  καί κοινά —  σχεδιάσματα. Ή  « Α γ ία  
Βαρβάρα» τής κ. Μ . Λύτρα καί τά δύο 
τοπία τής δ. I. Μανούση εΐναι δυνατές σε
λίδες, άντί θετά μέ τήν «Αύλή Μοναστη
ριού» τής κ. Ν . Μακαρώνα, καΐ τό «Γιαν- 
νιώτικο σπ ίτι» τής δ. Έ λ .  Μανιά πού 
προδίνουν φανερές άδυναμίες, τό πρώτο 
μέ τούς άδικαιολόγητα καταθλιπτικούς 
τόνους του καί τό δεύτερο μέ τή σύγχιση 
καί τήν πολυλογία του. Τά  «Περίχωρα τού 
Παρισιού» τού κ. Τ . Μάρθα εΐνε δουλε
μένα μ ' έλευθερία καί μέ άφαίρεση. Φωτό- 
χαρο, πλούσιο σέ καλλιτεχνικές βιτταμίνες 
τό «Τοπίον Α Ιγίνης» τού κ. Μ . Μαρτζου- 
βάνη δείχνει πώς ό ζωγράφος δουλεύει 
πάντα μ ’ άνόθευτη διάθεση. Τά  Τδια πρέ
πει νά πώ καί γ ιά  τ# φλογερό, τόν έκρη- 
κτικό Ματσάκη πού μάς προσφέρει δυό 
σπαρταριστά συνθέματα. Ά ξ ιό λο γη  ή 
«Προσωπογραφία τής A . Β .  Υ .  τού Α·α- 
δόχου» τού κ. Δ . Μεζίκη καί τό «Μαγγανο 
πήγαδο» τοΰ κ. Σ .  Μηλιάδη. Τεσσερες ρω
μαλέες έλαιογραφίες μάς προσφέρει ό κ. 
I. Μηταράκης πού άνάμεσά τους ξεχωρίζει 
τό «Τοπίον ‘Ολυμπίας». Τά  τρία έκθέμα
τα τού κ. Γ .  Μόσχου φανερώνουν μιάν έ
ξέλιξη σταθερή. Τό  «Β ιο λ ί»  τής δ. Κ . Μπε
κιάρη είναι ένα κομμάτι άδρό κ* έκφρα- 
στικό μέ στερεό σχέδιο καί χρωματικά χα
ρίσματα. Ή  «Γ ια γ ιά  κ ' έγγονή» τού κ. Δ . 
Μπενάκη μιά διακοσμητική σύνθεση πολύ 
«γραμμένη». Μέ τά δυό του έκθέματα ό κ. 
Δ . Μπραέσας μάς δίνει ώραία δείγματα 
τής τοπιογρσφικής του δεξιοτεχνίας. ‘ Η  λαϊ 
κή άγορά τού κ. Ν . Νάκη εΐνε ένα εύχά
ριστο ήθογράφημα. Σ τ ό  «Πανηγύρι» τού κ. 
Ν . Ξένου χαιρόμαστε τό θερμό καί παλλό- 
μενο άττικό φώς. Αξιοσημείω τα  εΐνε τό 
«Κ ορ ίτσ ι»  τού κ. Σ .  Ξύδη καί ή «Γυναίκα 
στό μπάρ» τής κ. I. Οίκονομίδη. Τό  «Τ ο 
πίο Ναούσης» καί ή «Προσωπογραφία» 
τής κ. Πην. Οίκονομίδη βρίσκουμε όλα τά 
χαρίσματα τής θερμής κ ι ’ έκφραστικής της 
παλέττας. Γερά στό σχέδιο καί στό χρώ
μα είνε καί τά τρία λάδια τής δ. Ά γ  
Παπά πού χρόνο μέ τό χρόνο παρουσιάζει 
σταθερή πρόοδο. Πυκνά, καλά συγ·<ρστη- 
μένα μέ ζωντανές φιγούρες κ ι ’ άψεγάδ·αστο 
φωτισμό τά δυό λάδια τού κ. Γ .  Πίσκε. 
*0  κ. Κ .  Πλακωτάρης μέ τά τρία  τοπία 
του παρουσιάζεται ώριμος πιά, Κάτοχος 
τών μυστικών τού φωτός καί τού χρώμα
τος κ ι ’ έτοιμος γ ι ’ άνώτερες κατακτήσεις. 
Ά π ό  τά λάδια τού κ. Ά ν .  Πολυκαντριώ- 
τη, άξιόλογα καί τά δυό, προτιμώ « Τ ’ ά
λογα» πού έχουν μιάν ύποβλητική δόναμι, 
δπως καί τό «Σούρουπο» τού κ. Μ. Πομό- 
νη. Ό  κ. Πουλιανός, μάς δίνει ένα γαλανό 
τοπίο μέ κατασταλαγμένο φώς καί μιά 
«Σταύρω ση» γεμάτη πόνο, δουλεμένη σ ’ έ
να σκιερό, βαθυπράσινο φόντο. Ή  «Ά ν ο ι-  
ξι στό Βασ ιλ ικό  Κήπο» τού κ. Γ .  Προ
κοπίου εΐνε μιά δροσερή κ ι’ άρμονική το- 
πιογραφική σελίδα κ ι’ ή «Ά να τολ ίτισ σ α » 
του ένα ζωντανό κι* έκφραστικό κομμάτι. 
Ό  κ. Πολ. Ρέγκος  έκθέτει τρία  κομμάτια 
άπό τά χαρακτηριστικώτερα τής τέχνης 
του, τής έντελώς προσωπικής, ό κ. Βοο  
Σπηλιωτόπουλος ιηά σύνθεση έξαίρετηο i 
πεξεργασίας κι* - κ. Ν . Στρατούλης μ ιά 1 
ώογραψία Βυζαντινό— κρητικής τέχνης που 
τόν παρουσιάζει άρκετά προωδευμένο.

ΣΠ . Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ή παράξενη 
σταδιοδρομία 

ΤΟΥ ΜΙΚΙΡΟΥΚΥ
2ο (τελευταίο)

Έ τσ ι 6 Τζόε ΓιοΟλε Τζιώνορ &λλα- 
ξε σέ Μίκυ Ροΰνυ κσί ό Μίκυ ΡοΟνυ 
ξ αναγύρισε στή σκηνή μ’ ενσ συμβό
λαιο δέκα έδδομάδων.

Δέν εχασε καθόλου τήν έμπιστοσύνη 
του στόν έαυτό του. ’Ανακάλυψε δτι 
τό καινούργιο του δνομα τοΰ εδινε μιά 
κάποια έλευθερία. "Ητανε, ώς τά τώ
ρα σχεδόν σκλάβος, τοΰ προσώπου τοΰ 
Μίκυ Μάκ Γκουίρ. Τώρα ήτανε 6 Μίκυ 
?οΰνι. Μπορούσε ν’ άφήση έλεύθερη τή 
φαντασία του καί νά δημιουργήση νέα 
προσωπικότητα.

01 δέκα βδομάδες περνάν*. Ξανα- 
γυρνάει στό Χόλλυγουντ. Γ ιά Αρκετούς 
μήνες, ό Μίκυ περιοριζότανε στό νά 
γυρίζη μικρούς ρόλους, άλλά ή προσω
πικότητά του καΐ τό κωμικό του ένστι
κτο ήτανε πιό μεγάλο ώστε μετά άπό 
λίγο καιρό τό παρατηρήσανε και οΐ 
παραγωγοί τών ταινιών καί οί σκηνο
θέτες.

Μέσα σέ δεκαοχτώ μήνες παρουσιά
στηκε σέ σαράντα ταινίες. Μετά τήν 
έπιτυχία τοΰ «Hide— out» πού επαιξε 
5ίπλα στή Μ. Ο’Σούλλιβαν, καί τόν 
ι’ όμπερτ Μοντγκόμερυ, υπέγραψε tva 
συμβόλαιο γιά μεγάλη διάρκεια μέ τή 
Μέτρο Γκόλντουϊν.

Μετά ό Μίκυ παρουσιάστηκε στήν 
«'Ορμητική νεότητα», στό «Κατώφλι 
τής ζωής» κΓ επειτα ερχεται τό «Μυ
στικό τής οικογένειας». Μ’ αύτή τήν 
εύκαιρία δημιούργησε ενα νέο είδος 
ρόλου «ζέν πρεμιέ» τό «puppy lover» 
τό νέο έρωτευμένο.

Ο Μίκυ Ροΰνυ εΐνε τώρα δέκα όχτώ 
χρονών κι’ εχει μεγάλες περιουσιακές 
ϊυσκολίες. Ή  Τράπεζά του τοΰ δίνει 
μόνο δέκα πέντε δολλάρια τήν έβδο- 
ιάδα. Είνε καί ό Χυλβέστερ, ό καμα
ριέρης του πού ζητάει αύξηση £«ός 
δολλαρίου τή βδομάδα.

Ό  Μίκυ λύνει τό πρόβλημα τρώγον 
τας 50 σέντς άπό τά κεφάλαιά του και 
50 σέντς άπό τά χρήματα πού ξοδεύει 
γιά τά γεύματα. "Ετσι ό Συλβέστερ 
θάχη τά λεφτά πού θέλει τή βόομαδα, 
καί ό Μίκυ έξασφαλίζει έ'τσι, ενα α
κροατή γιά ν’ άκούη τίς τελευταίες του 
μουσικές συνθέσεις.

«Πρέπει έξάπαντος νά μπορή νά 
βασίζεται κανένας στίς αντιδράσεις 
καποιανοΰ, λέει. Είνε ό μόνος τρόπος 
γιά νά ξέρη αν ένα τραγοΰδι έ'χει ή 
δέν έ'χει «γιάμπφ».

Κ Γ  άν πιστέψη κανένας τόν Συλ
βέστερ δλα τά τραγούδια τοΰ Μίκυ 
έχουν «γιάμπφ». ’Αλλά ό Μίκυ είνε 
βέβαιος δτι αύτή ή γνώμη έχει σχέση 
μέ τήν έβδομαδιαία αύξηση ποΰκανβ 
στόν καμαριέρη του.

Ό  Μίκυ Ροΰνυ έχει πολύ καθυστε
ρημένες ίδέες άπάνω στή ζωή, καί τό 
μέλλον δλων έκείνων πού είνε δέκα 
όχτώ χρονών/ άκόμα καί στόν έρωτα.

«Είμαι άπόλυτα σύμφωνος μέ τόν 
"Αντυ Χάρντυ σ’ δτι λέει γιά τό γά
μο. Γ ιατί διάβολε, ένας άντρας νά 
παντρεύεται πρίν άπό τά είκοσιπέντε 
του χρόνια ; Γιά νά δημιουργήση μιά 
δυστυχισμένη γυναίκα ένώ μποροΰσε 
Αργότερα νά τή κάνη εύτυχισμένη ; Τί 
)ά προτιμούσατε αν έπρεπε νά διαλέ
ξετε άνάμεσα στή Γιάντι Γκάρλαντ, 
στήν "Ανν Ρόττερφορντ καί τή Λά

Ο,ΤΙ Δ ΙΨ Α Ε Ι Ο ΚΟ ΣΜ Ο Σ

Τό φίλμ τής νεότητος, τής φρε
σκάδας, τής χαράς, τής ζωής 

καί τής αισιοδοξίας

"Ολος ό κόσμος τών σκέψεων 
τών κοριτσιών, ή άνησυχίες 
τους, ή ελπίδες τους τήν ώρα 
πού εγκαταλείπουν τά σχολικά 
θρανία γιά νάβγουν ελεύθερα 
στήν κοινωνία, γιά νά πατήσουν

Σ Τ Ο

ΤΗΣ ΖΙΜΙ
(PEN S IO N N A T  D E JE U N E S  

F IL L E S )

Πρωταγωνιστούν:

ANN Σ ΙΡ Α Ε  Υ-
ΝΑΝ Γ Κ Ρ Ε Υ

ΡΑΛΦ ΜΠΕΑΑΜΥ

καί 50 διαλεχτές κοπέλλες τοΰ 
Χόλλυγουντ

Σκηνοθεσία: ΤΖΩΝ ΜΠΡΑΜ

ΤΗΝ Δ ΕΥ Τ ΕΡΑ Ν

15 ΑΠ ΡΙΛ ΙΟ Υ

Τοΰρνερ ; Ρωτάω μήπως έ'νας άντρας 
μπορεί ν’ άγαπήση σύγχρονα τρείς γυ 
ναΐκες.

Ό  Μίκυ δέν συνθέτει μόνο τραγού
δια. ’Οργανώνει καί «μάτς», φούτ- 
μπώλ. Θέλει νά γίνη παραγωγός.

«Τό νάναι κανένας ήθοποιός εΐνε βέ 
βαια μιά πολύ ώραία σταδιοδρομία. 
Άλλά μόνο αν έχη τά ταλέντο τοΰ 
Σπένσερ Τρέϊσυ. Ό  Σπένσερ είνε τό 
είδωλό μου. Ά ν  ήξερα νά γινόμουνα 
τόσο καλός ήθοποιός σάν κΓ αύτόν, θά 
έξακολουθοΰσα νά παίζω στόν κινημα
τογράφο. Άλλά δέν πιστεύω. Γ ι’ αύτό 
θέλω νά γίνω παραγωγός».

Ό  Μίκυ λατρεύει τή μητέρα του. 
Πραγματοποίησε καί τό σχέδιό του. 
Δέν εχει βέβαια αυτοκίνητο πού «ό 
οδηγός του νά δέχεται δλη τή βροχή», 
γιατί δέν ήθελε ή μητέρα του ένα τέ
τοιο. Άλλά έχει ένα μικρό «Καμπριο
λέ» πού τής τό διάλεξε ά ίδιος ό γυιός 
της- ,

«Ή  μητέρα ; ΕΤνε θαυμάσια. Κ Γ  έ
πειτα δέν άνακατεύεται καθόλου στή 
δουλειά μου. Δέν καταλαβαίνω πως 
μπορούνε κΓ έργάζονται οΐ τύποι πού 
δλη τήν ήμέρα έχουν πλάι τους τή μη
τέρα τους γιά νά τούς υπαγορεύει καί 
τή παραμικρή κίνηση. ΚΓ  δταν άκόμα 
έρχεται ή μητέρα μου γιά νά μέ δη νά 
παίζω σέ μιά ταινία, δέν λέει τίποτα. 
Φροντίζει μόνο γιά τά ρούχα μου, γιά 
τή τροφή μου, καί μ’ άφήνει έλεύθερο 
στό έπάγγελμά μου».

"Ετσι σ’ ήλικία δέκα όχτώ χρονών 
4 Μίκυ Ροΰνυ έχει μιά προσωπικότη
τα κι’ ένα ταλέντο πού άλλοι τό φιλο
δοξούν γιά δλη τή ζωή τους. Ξέχασε 
τίς παληές στιγμές, τίς δυσκολίες. 
"Εχει τή χαρά νάναι δεκαοχτώ χρονών 
καΐ νά καταχτάει όλάκαιρο τόν κό
σμο.

« Ά ν  είμαι πα*Γ*γωγό»ί σέ ήλικία 
είκοσιπέντε χρονών θά πραγματοποιή- 
σωμιά μεγάλη μου φιλοδοξία. "Εχω 
φτάσει τώρα σέ μιά ήλικία πού πρέπει 
ν άφήσω δλα δσα παιδικά ύπάρχουνε 
στάν έαυτό μου, καί νά κυττάξω τή 
σοβαρή πλευρά τής ζωής».

Κινηματογραφικό
νέα

Λ  Γ  ιά πρώτη φορά στή ζωή 
του θά πρωταγωνιστήσπ σέ ται
νία, στή γνωστή κωμωδία «Γι
ώργος {6 Κουρέας»^ ή γνωστές 
στό κοινό τοΟ ΠαρισιοΟ Pfikraoc 
καλλιτέχνης τοϋ έλαφροΰ τράγου. 
διοΟ Γιούρα Άρδανιτόεφ.

Λ  ’Εννέα δραδεΐα πήρε ώς τά 
τώρα ή ταινία « 'Οσα  παίρνει ό 
άνεμος» της Μίτσελ.

—"Ενα  ή Β  ίδιαν Λέϊν, ώς πρω
ταγωνίστρια, άλλο ή σεναριογρσ 
φος, τρίτο ό σκηνοθέτης, τέταρτο 
ό τεχνικός διευθυντής κλπ.

—Γενικά ή ταινία αύτή κρίθηκε 
ώς ή καλύτερη τής χρονιάς άπό 
τή Παγκόσμια παραγωγή,

Λ  ’Επίσης δραδεΰθηκεν ό μου
σουργός Χέρμπερντ Στόχαρτ γιά 
τή μουσική πού έγραψε γιά τή 
ταινία «Ό  Μαύρος τοΟ ’Ός».

Α Ό  Φρέντ ’Άστα ί' καί Έ λλ ινο ρ  
Πάουερ γυρίζουν τις «Μελωδίες 
καί ρ υ θ μ ο ύ ς  1940».

Α  "Ας ση μειωθη έζ άλλου, δτι 
ό καλλιτέχνης αύτός έκλεισε συ;ι 
δόλαιο μέ τή Μέτρο-Γκόλντουϊν- 
Μάγερ, ύποχρεούμενος έτσι νά γυ 
ρίζη μιά ταινία τί> χρόνο τής 
παραγωγής της.

Ό  Πώλ Μΐοΰνι κσ\ Λ Μπέτ
τυ ΝταΙβις γιά τήν ταινία 

«Δόκτωρ ’Έ ρλ ιχ»
ΟΙ δύο μεγαλύτΓροι σύγχρονοι 

ηθοποιοί τοΰ κινηματογράφου, πού 
παραδρεθήκανε στή θριαμβευτι
κή πρεμιέρα της μεγάλης ταινί
ας τής Γουώτερ «Δόκτωρ ’Έ ρ λ ιχ»  
μέ τό μεγάλο καλλ-τέχνη Έντου- 
αρντ Ρόμπινσον, έκς ραστήκανε έν 
θουσιωδώς καί τήν χαρακτηρίσα
νε ώς τή μεγαλύτερη κινηματο
γραφική έπιτυχία τών τελευταίων 
χρόνων, πού άσφαλώς θά έπισκι- 
άση τήν έπιτυχία καί τοΰ Παστέρ 
καί τοΰ ίο\&.

Συγκεκριμένα, ό Πώλ Μιοΰνι, 
ό άπαράιιλλος έρμηνευτής τών 
δύο αύτών άριστουργημάτων, δή̂  
λωσε δτι ή ήθοποιΐα τοΰ Ρόμπιν
σον είναι κάτι περισσότερο ώπό 
τέλεια κα! δτι εΐναι ζήτημα άν άλ 
λος ήθοποιός Θ& μπορούσε νά έν- 
σαρκώσΐ] τελειότερα τό πρόσωπο 
τοΰ μεγάλου σοφού.

“ Οπως είναι γνωστόν, ό Δόκτωρ
"Ερ λ ιχ  είναι ό διάσημος Γέρμα 

νός καθηγητής, πού άνεκάλυψε 
τόν όρρόν γιά τήν καταπολέμηση 
τής συφίλιδοο

Ή Μσρλενδέν εί- 
’ νε πιά ΜόρΑεν

«Έγκατέλειψα δλ* μβυ τά δικαιώ 
ματχ στή γοητεία, δηλώνει ή Μαρ
λέν. Στό έξής δέν ζητάω π*ρά νά 
διασκεδάζω κΓ οχι νάμαι ενα εργβ 
τέχνης».

Αύτές βί λέξεις —εΐνε παράξενο 
άλήδεια νά λέγωνται άπό τβ στό
μα εκείνης πβύ στό 1930, άπβγβητεύ 
δηκε σάν καινούργια Γκάρμπβ. ! 
Λίγβ άργότερα, αύτό τόν ϊδιβ χρό 
νβ, τβ κοινέ, πβϋχε μιά Λεύτερη 
δόση τβΰ «Μιτλέ ’Αγγέλου» καί 
μιά πρεμιέρα τών «Κομμένων καρ
διών» πήγε άκόμα πιό μακρυά κι’ 
άρχισε νά άπβκαλή τή Γκάρμπβ.. . 
γρηά Ντήτριχ.,.Άλλά στίς τελευ-

Ή  Μάρλεν κα'ι ό παρτεναίρ της Τζέιμς 
Στούαρτ στό «Ντέστρυ»

ταίες της ταινίες ή Μαρλέν δέν έ
δωσε ό,τι περιμέν.κνε απ’ αύτήν. 
Έ τ σ ι στόν «’’Αγγελο» ένα δρ£μα 
πβύ έπαιξε το ρόλο μιάς γυναίκας 
ένός ύπουργβΰ. σημειώδηκε τβ τέ
λος μιάς έποχής γιά τήν Μαρλέν.

Καί τβ κατάλαδε άμέσως γιατί ή 
Μαρλέν είνε πβλύ ρεαλίστρια. Κα- 
τάλαδε οτι ή γοητεία άνήκε στήν 
Γκάρμπβ, κΓ ότι γιά νά ξαναπάρη 
τή δέση της, έπρεπε νά βρή ενα 
δυνατό ρόλο, άρκετά δυναμικό γιά 
νά γκρεμίση τήν έντύπωση πού εί
χε μείνει άπο τίς έφτά ταινίες πού 
παρουσιαζόταν έξω άπό κάδε άλη- 
δοφάνεια.

Ή  τύχη, κάτω άπό τίς γραμμές 
τβύ συγγραφέα Λ. Μπρβόνσφηλντ, 
τής έφερε μπρος της τό τελευταίο 
τβυ όιδλίβ : La Mousson. Ή  Μαρ
λέν τό διάδασε καί φώναξε, άνακα- 
λύπτβντας τβ πρόσωπο τής λαίδης 
,Εντδίνας ’Έβκεδ  : «Νά τί μοΰ 
χρειάζεται !» (Ε ίν ε  γνωστό βτι ό 
ρόλος αύτός παίχτηκε άπό τήν 
Μύρνα Λβϋ κΓ οχι άπό αύτήν) . 
Ό  Ντάρρυλ Ξάνυκ, ύπβσχέδηκε 
στήν Μαρλέν νά τής κάνη μιά ται 
νία. μόλις παρουσιαζόντανε τό κα- 
τάλληλβ σενάριβ. Τβ  «Mousson» ή
ταν άκριδώς αύτό πβύ χρειάζεται. 
Καί τής στάλδηκε τό βυμδέλαιβ γιά 
νά είνε συμπληρωμένβ στήν έπι- 
στρβφή της άπό τήν Εύρώπη. Ό  
Ζάννυκ ώρισε τήν ήμερβμηνία γιά 
ν’ άρχίση ή ταινία, μόλις είδε οτι 
τβ διδλίβ είχε τόση έπιτυχία, τής 
έτβίμασε ένα κατάλογβ άπό τά πιο 
λαμπερά «άστέρι.»'» άπό τβύς πιό έ- 
ξαιρετικβύς ήδοποιούς.

’Αλλά νά πβύ παρουσιάστηκε στή 
τηλεφωνική γραμμή Χόλλυγουντ— 
Παρισιού, ένα πρόσωπο πβύ, ίσαμε 
τότε, δέν είχε λάδει μέρος στή συ 
ζήτηση, ό Τζόε Πάστερνακ, αύτός 
πού ανακάλυψε τή Ντιάνια Ντάρ- 
μπιν. Χωρίς άλλη κουδέντα ρώτη 
σε τή Μαρλέν : «Οά δέλατε νά παί 
ζατε τόν πρώτβ ρόλο σέ μιά ταινία 
τβΰ Φάρ— Ούέστ ;» Κ Γ  ή Ντήτριχ 
τβΰ άπάντησε έτσι : «Εϊσαστε όλό 
τελα κωμικός» καί διέκοψε.

Τ ί Ιδέα, άλήδεια, νά κάνουνε 
μιά τέτοια πρόταση, σέ μιά φημι
σμένη ήδοπβιό. Ά λ λά  έκείνη πβύ 
έδλεπε κι’ δλας τόν έαυτό της νά 
παΐζη τό ρόλβ τής Έντδίνας Έ -  
σκεδ, λβγάριαζε χωρίς τήν ίσχυρβ

γνωμβσύνη τβΰ Παστερνάκ. άποφα- 
σισμένβυ νά μήν τήν άφήση ήσυ
χη. "Ετσι τό τηλέφωνβ τής Μαρλέν 
χτυπβΰσε μέ μιά άφάνταστη μβνβ- 
τβνία. Κ Γ  ήταν πάντβτε ό Παστέρ- 
νάκ πρβσδέτβντας κάτι. Λεπτομέ
ρειες γιά τή μβυσική, γιά τά πλβυ- 
σιώτατα κοστούμια. Καί γιά τελευ 
ταϊβ κτύπημα τής άνήγγειλε ότι βά 
ύπάρχανε κοστβύμια πβύ άρέσανε 
τβΰ «γαλλικβΰ κανκάν» πού φορού
σε στόν «Μπλέ ’Ά γγελο» . "Ητανε 
άπλούστατ» πιά άδύνατβ ν ’ άρνη- 
βή. Παρ’ βλβυς τβύς φόβους της ν' 
άδετήση τήν ύπόσχεσή της απέναν
τι στβ Ζάννυκ, ή Μαρλέν ύποχώρη 
σε μπρος στά ώραία λόγια τβΰ Πα
στερνάκ κι’ άπβφάσισε νά παίξη 
στήν «Ντέστρυ» τβ ρίλβ μιάς κο- 
πέλλας ένός καμπαρέ.

Καί τώρα ή Μαρλέν, εύτυχισμέ- 
νη πβύ δρήκε κάτι καινβύργιο πβύ 
τής πήγαινε, έχει τήν εύκαιρίμ νά 
ξαναπαρβυσιάση όλο της τό ταλάν- ! 
το καί νά ξαναπάρη δέση στήν j 
ίδια γραμμή μέ τή Γκάρμπβ.

ΤΟ Ζ ΕΥ ΓΟ Σ  Φ ΡΕΝ Τ  Α Σ Τ Α ΙΡ  —  Ε- \ 
Λ ΙΝ Ο Ρ  Π Α Ο ΥΕΛ  Θ' ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΣΗ  
ΤΟ Ζ Ε Υ ΓΟ Σ  Φ ΡΕΝ Τ  Α Σ Τ Α ΙΡ  —  

Τ Ζ ΙΝ Τ Ζ ΕΡ  Ρ Ο Τ Ζ Ε Ρ Σ ;
• ι

Παίρνοντας, τή δέση τής Τζίν-1 
τζερ Ρότζερς πλάϊ στόν Φρέντ 'Ά -  
σταιρ, ή "Ελινορ Πάουελ βρίσκεται 
άπότομα μπρός στή μεγάλη δόξα. 
Γιατί β Φρέντ "Ασταιρ κΓ  ή Τζίν- 
τζερ Ρότζερς, ητανε ένα άπό τά 
πιο αγαπητά ζευγάρια τού κινημα
τογράφου.

Οί «Μελωδίες τοΰ Μπρβντγβυ- 
αίη τβΰ 1940» μπορβΰν κάλλιστα νά 
•σημειώσβυν μιά μεγάλη άλλαγή 
στήν καρριέρα τής "Ελινορ Πάβυ- 
ελ καί νά τής ύπβσχεδβΰνε μεγά
λες έπιτυχίες. Γιατί κΓ  ή ’ίδια ή 
Τζίντζερ Ρότζερς, δέν γνώρισε πβ 
τέ τή μεγάλη έπιτυχία προτβύ πα 
ρβυσιασδή μαζύ μέ τόν Φρέντ "Α- 
σταιρ.

'Μπορεί κανείς νά κάνη ένα πα
ραλληλισμό άναμέσα στίς δυό καλ- 
λιτέχνιδες. 'Ήτανε μετά άπό ένα 
διαγωνισμό «Τσάρλεστβν» πού μιά 
κοπέλλα μέ κόκκινα μαλλιά, ή 
Τζίντζερ Ρότζερς, πρωτοπαρβυσιά- 
στηκε σάν χβρεύτρια. Τό  ϊδιο καΑ 
ή "Ελινορ Πάουελ έγινεν φημισμέ 
νη κερδίζοντας σ’ ένα διαγωνισμό 
«μπλάκ — μπόττομ».

Καί γιά τίς δυό ή σκηνή της μβυ 
σικής έπιδεώρησης δέν ήτανε πα
ρά ένας σταδμός στό δρόμβ τβυς γιά 
τβ Χόλλυγουντ. Ούτε ή μιά βΰτε ή 
άλλη δέν γινήκανε δέματα πρωτβ- 
σέλιδβυ άρδρβυ, άπό τό χωρισμό 
τής Τζίντζερ μέ τόν Λιβΰ Ά ϋ ρ ε ;  
καί τή ματαίωση τών άρραδώνων 
τή? "Ελινορ μέ τόν Ά 6 ε  Λίμαν.

Καί νά πβύ β μεγάλος χορευτής

πβύ είχε μιά τβσβ βαβειά έπίδραση 
άπάνω στήν Τζίντζερ Ρότζερς γί
νεται ό «παρτεναίρ» τής "Ελινβρ 
Πάβυελ.

Χάρις στίς διδασκαλίες τβΰΦρέντ 
’Άσταιρ δημιβυργήδηκε ή Τζίντζερ 
Ρότζερς πού ξέρει όλος ό κόσμος. 
Χάρις σ’ αύτόν, ή «Ένζενύ» τής 
μβυσικής κωμωδίας έγινε κάπβτε ή 
περίφημη χβρεύτρια καί ή ήδοπβιβς 
πβύ τβ δραματικό της ταλέντβ ξε- 
πέρασε κΓ αύτό τβΰ συντρόφου της.

»  *

Ή  "Ελινβρ Πάβυελ γιά μιά φβρά 
στίς «Μελωδίες τβΰ Μπρβντγβυ- 
αίη τβΰ 40» δέν παρβυσιάζει πιά τή 
νέα κβπέλλα τή χαμένη μέσα σέ 
μιά μικρή πόλη. πβύ πρβσπαδεϊ νά

Ή  "Ελινορ Πάουελ καί ό Φρέντ "Ασταιρ 
στίς «Μελωδίες τού Μπρουτγουαιη 

τοΰ 1940»

φτάση- Τώρα είνε ή βασίλισσα τής 
μουσικής κωμωδίας τοΰ «Μπρβντ- 
Υβυαίη». Τά φανταχτερά φβρέμα- 
τα, πβύ φοράει σ’ αύτή τήν ταινία, 
άπό τήν άρχή, καί τό ώραΐβ χτένι
σμά της, έξαπατβύν πρβσδέτβντας 
μιά έλαφρηά άλλαγή στίς άληδινά 
εύγενικές γραμμές της, καί άπό β- 
λβ τβ εί\’αι της βγαίνει μιά έντύ
πωση βεβαιότητες γιά τόν έαυτό 
της πού δέν παρουσίασε πβτέ ίσαμε 
τά τώρα. Ά λλά  περισσότερβ άπ’ δ
λα, τβ νά έργαστή μ’ ένα «παρ- 
τναίρ» πβύ αίσδάνεται τό ρυδμό,τήν 
βοήδησε νά βάλη στή περίφημη 
κρύα δμως τεχνική τβυ, τή δερμή 
προσωπικότητά της. ©ά δρικμβεύση 
κΓ  δλας σάν ήδβπβιβς, δπως ή Τζίν
τζερ Pc-',ερς ;

Ή  Τζίντζερ Ρόζερς, δβύλεψί, 
σκληρά γιά νά κερδίση μιά δέση 
στό στερέωμα τβΰ Χόλλυγβυντ. Τώ 
ρα είνε έτβίμη νά πβλεμήση κάδε 
νεόδγαλτη.

Ή  μάχη πΓ^μηνύεται λοιπόν έν- 
διαφέρβυσ», άδιάφβρβ πβιά άπό τίς 
δυό— ή Τζίντζερ ή "Ελινβρ βά πή 
τήν τελευταία λέξη.

Οί τρεΐς μικρβί μεγάλβι ήδβποιβί Φ Ρ Ε Ν Τ Υ  Μ Π Α Ρ Τ Ο Λ Ο Μ Υ
Μ ΙΚ Υ  Ρ Ο Υ Ν Υ  — Τ Ζ Α ΙΚ Υ  Κ Ο Υ Π Ε Ρ ,  πβύ πρωταγωνιστούν στήν 

ταινία « Σ Τ Ο Ν  ΙΣ Κ ΙΟ  Τ Ο Υ  Κ Α Κ Ο Υ »  πού δά παιχτή τήν έρχό- 
μενη έβδομάδα στό « Α Σ Τ Υ »

Ο ί  κ » ν ^ μ € 3 τ ο γ ρ α φ ο ι
τήν α λ λ η  έβδομάΒα

Α Σ Τ Υ
«ΣΤΟ Ν  Ι Σ Κ ΙΟ  ΤΟΥ ΚΑΚΟ Υ»
Μιά ταινία πού έχει γιά πρω

ταγωνιστές τούς μικρούς στά 
χρόνια άλλά μεγάλους στήν τέ
χνη καλλιτέχνες Φ ΡΕΝ Τ1  ΓΛΠΑΡ 
ΤΟ ΛΟ Μ ΙΟ Υ  — Μ ΙΚ Υ  ΡΟ ΥΝ Υ  — 
ΤΖΑΚΥ Κ Ο Υ Π ΕΡ .

Α Τ Τ ΙΚ Ο  -  Ρ Ε Ξ  
«ΤΟ Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι 

ΤΟΥ Χ Ω Ρ ΙΣ Μ Ο Υ »
Σκηνοθέτης ό κ. Φ ΙΝ Ο Σ
Σεναρίστας ό κ ΔΗΜ. ΜΠΟ- 

Γ Ρ Η Σ .
Πρωταγωνιστές 6 κ. Λ. ΚΩΝ- 

Σ Τ Α Ν Τ Α Ρ Α Σ  καΐ ή δΐς Λ. 
Μ ΙΡ Α Ν Τ Α .

Πρόκειται γιά τή νέα Έ λ λ η ν ι
κή ταινία πού γυρίστηκε δλη 
στά Έλληνικά  κινηματογραφικά 
στούντιο καί πού τό θέμα της 
είναι γνωστό στούς άναγνώστες 
μας.

ww
' Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ

θά  ξαναπαίζη τό περίφημο £ρ 
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ΠΑΝΘ ΕΟ  
«Η Μ Ο Ν Ο Μ ΛΧ ΙΑ»

Τό γνωστό έργο τού Ρώσσοο 
ποιητή Π Ο Υ Σ Κ ΙΝ , μέ πρωταγωνί 
στρια τή γοητευτική Μ ΙΡ Ε 'Γ Γ  
Μ ΠΑΛΕΝ.

Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ
« Σ Ε Ρ Ε Ν Λ Τ Α »

"Ενοί άπό τά έργα τής βειρδς 
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Η Εθνική Ιρόπεζο Γής Ελλάδος έκτελει πόσης ιράοεως 
ιραπεζικύς έργασίας εις τό Εσωτερικόν και τό έζωτερικόν 
Οπό έζαιρετικώς ουυφέροντας όρους. Δέχεται δέ καταθέσεις 
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Τό θέατρο
στήν Πόλη
(Συνέχεια άπο τήν 1η σελίδα) 

τησε μιά όλόκληρη περίοδο.
—"Εργα σοβαρότερα γράφουν οΐ 

Τούρκοι συγγραφείς ;
— Γράφουν. Πρέπει ν’ άναφέρω τό 

γνωστά «Κρανίο», τό «Σπίτι ένός νε
κρού», τόν «Τυφλό» τοΰ διευθυντή τοΰ 
Τουρισμού κ. Βεντάτ Νεντΐμ, τόν «Πο
ταμό ποΰ τρέχει πρός τις πηγές του» 
κα'ι τούς «Λύκους» τοΰ πιό νέου θεα
τρικού συγγραφέα Τζεβντέτ Κουντρέτ, 
τήν «Άλήτισσα» τοΰ Μαχμούτ Γεσαρ'ι 
καΐ άλλα πού άπηχοΰν διάφορες ευ
ρωπαϊκές θεατρικές κατευθύνσεις.

( ’Οφείλω τώρα νά προσθέσω κι' έγώ 
πώς ά κ. Παπάζογλου έχει γράφει ένα 
δράμα, πού παίχθπκε μέ μεγάλπν έπ · 
τυχία στήν Πόλη. Λεγότανε «Μουχα- 
ρίρ». Μέ τά πολλά κατώρθωσα νά μοΰ 
τό δώσει καί τό διάβασα έλληνικά. Ξι
νέ  πραγματικά σημαντικό. Τό γράφιυό 
του εΐνε πολύ ευρωπαϊκό καΐ, έπε:δά 
μπορούμε άπό ένα έργο νά κρίνουμε 
καί τό γενικό έπίπεδο, θά είχα δ ’κηο, 
άν έλεγα, πώς οί Τούρκοι δραματικοί 
συγγραφείς έχουν ζεφύγει άπό τήν ή- 
θογραφία καί πώς κινούνται σέ άνώ- 
τερες πνευματικές περιοχές).

—Ελληνικά έργα έχουν παιχθή στό 
θέατρο τό τουρκικό ;

— Τό «Φιντανάκι», πού είχε κολοσ- 
σιαίαν έπιτυχία, τό «Μιά νύχτα, μιά 
ζωή» κα'ι τό «’Ανθρώπινα».

—Θά μπορούσατε νά μάς πήτε τά ό- 
νόματα μερικών Τούρκων ήθοποιών μέ 
κάποιον παραλληλισμό μ’ Έ λ λ η ν ες  Λ- 
θοποιούς γιά νά καταλάβουμε καλύ
τερα ;

— Τόν Έρτογρούλ Μουχσίν, πού πρω 
ταγωνιστεΐ κιόλας και τόν Γκαλήπ θά 
τούς παραλλήλιζα μέ τό Βεάκη. Γό 
νεαρό μας κΓ έλπιδοφόρο Ταλάτ, τη- 
ρουμένων τών άναλογιών θά μπορούσε 
νά τόν παρομοιάσω μέ τό Μινωτή καΐ 
μέ τόν Παππά (έχει παίξει «Πέρ Γκύι/τ» 
καΐ «Ταξιδιώτη» καί «Βρυκόλακες»). 
Γιά τό γέρο Μπεχζάτ θά μπορούσα νά 
πώ δτι εΐνε κάτι σάν Παντόπουλος. Τή 
Νεϊρέ Νεΐρ, πού θέλουμε νά τήν πιστεύ 
ουμε κάτι κοντινό μέ τή μεγάλη μας τή 
Μαρίκα. Τή Μπεντιά τήν ξέρετε...

—Καί τή χειροκροτήσαμε δικαιότατα...
— ’Από τις νεώτερες θάπρεπε ν’ ά

ναφέρω τή Ζεχρά, πού θυμίζει τήν ’Α 
λίκη καΐ τή Φεριχά πού θυμίζει τή Ρι- 
τα τή Μυράτ.

— Εχετε ήθοποιό σάν τήν ’Αλκαίου ;
— Ναί- τή Χαλιντέ, μά πού ή ’Αλ

καίου !
—Οί ήθοποιοί τού έλαφροΰ θεάτρου ;
— Στό τουρκικό θέατρο συμβαίνει 

κάτι τι άσυνήθιστο σχετικά μέ τό έλ
ληνικό. Χάρις είς τόν Έρτογρούλ Μου
χσίν θά δήτε τό Γκαλήπ ενα βράδυ νά 
παίζη τό Σαχλότο Γόμπο καΐ τό άλλο 
βράδυ τόν Όθέλλο· δπως καΐ τή 
Νείρέ Νεΐρ θά τήν δήτε τή μιά βρα
δυά νά πρωταγωνιστή στό «Σιμούν» 
καΐ τήν άλλη νά κάνη μιά ύπηρετριού- 
λα. Τό ϊδιο έφαρμόζεται και γιά τό 
μουσικό θέατρο, πού ό Ταλάτ παίζει 
ρόλους έραστή καΐ στήν όπερέττα.

—Δηλαδή παίζει ρόλους τενόρου, εΐ- 
νε  άο δός ·,

— "Οχι, βέβαια· άλλά έως δτου φθά 
σουν τά νέα τά βλαστάρια, γιά νά δη- 
μιουργηθή μία παράδοση, οΐ Τούρκοι 
δραματικοί ηθοποιοί κάνουν παραχωρή
σεις  KOti .rra iζοι>ν καί--έλαφρό θέατρο.

— Αλλοι θίασοι ύπάρχουν ;
— Δυστυχώς δχι· ή Τουρκία είχε ί- 

ναν κολοσσό, τό Ρασήτ Ριζά, πού εί
δατε στά «’Ολύμπια»....

—Καί πού ζεχωριοτά τόν έκτιμήσαμε.
— ’Αλλά πού τώρα διάλυσε τό θίρισό 

του, δέν παίζει κι’ οϋτε θέλει νά μπή 
στά Νταρουλμπενταΐ, γιατί διαρκώς 
διαφωνεί. "Ετσι χάνουμε τήν ευκαιρία 
νά χαροΰμε ένα δυναμικό ταλέντο. Υ 
πάρχει δμως τά «Όρτά— Όγιουνού», 
πού στηρίζεται στήν παλαιά λαϊκή θε
ατρική παράδοση τής Τουρκίας καΐ πού

σ’ αυτό διαπρέπει ό Νασΐτ καΐ πού γ ι’ 
αύτόν ένας Γερμανός σκηνοθέτης, πού 
μοΰ διαφεύγει τ’ δνομά του, είπε δτι 
εΤνε ό μεγαλύτερος Τούρκος ήθοποιός 
καΐ πού γιά χάρη του τά έπίσημο θέα
τρο κάθε χρόνο διοργανώνει μιά παρά
σταση γιά νά παίξη ειδικά αύτός.

—Τί εΐνε τό «Όρτά—Όγιουνού» ;
— Φαντασθήτε μιά άδεια σκηνή· δυό 

καθίσματα· ένα παραβάν ένα μικρό 
σκαμνί καΐ τίποτε άλλο. Διάφοροι λαϊ
κοί τύποι καΐ άνάμεσά τους ό Νασΐτ—  
ή οί μιμητές του —  πού δίχως πρό
γραμμα, δίχως υποβολέα, δίχως εργο 
σκορπίζει άφθονο γέλιο, μά καΐ στοχα 
σμό μαζί στό κοινό μέ τά άπρόοπτα 
εύρήματά του.

—Πρόκειτα, δηλ. γιά μιά ίδιάζουσα 
κομέντια ντέλ άρτε ;

— Μάλλον. Τό «Όρτά— Όγιουνοΰ» 
προήλθε άπό λαϊκές θεατρικές έκδηλώ- 
σεις, πού γινόντουσαν σέ έορτές καΐ 
ιδιαίτερα στά βαφτίσια, δπου κάτι τέ
τοιοι θίασοι φροντίζανε νά διασκεδά
σουν τό παιδί. ’Εξελίχθηκε μέ τούς 
διαφόρους «Μεντάχ», πού τις νύχτες 
τοΰ Ραμαζανιοΰ άλλοτε στά καφενεία 
χαρίζανε τή χαρά στόν κόσμο. Αύτά 
έσυστηματοποίησε ά Νασίτ.

—Ξένο θέατρο δέν έρχεται στήν 
Πόλη ;

— ’Εδώ καΐ Κάμποσα χρόνια ύπήρχε 
μεγάλη κίνηση. Εϊδαμε τήν Ντυφλός, 
τή Μαρι Μπέλ, τήν Π ιερά, τόν Άλε- 
ξάντρ, τό Σάρλ Μπουαγιέ. Τώρα θά 
εΐνε έκεΐ ή Γαλλική Κωμωδία. ’Αλλά 
τά σκήπτρα άνέκαθεν τά κατείχε τό έλ
ληνικό θέατρο. Ξέρετε καλύτερα άπό 
μένα τήν παλαιότερην ιστορία τού έλ- 
ληνικοΰ θεάτρου στήν Πόλη.

—Καί εύχαρίστως θά ποθούσα νά Υρά 
ψω κάμποσα οχετκά  Αρθρα.

— Τά περιμένω γιά νά τά μεταφρά
σω καΐ νά δημοσιευθούν στά «Βαρλΐκ» 
τής ’Αγκύρας.

—Τόση τιμή ;
— Οί "Ελληνες διανοούμενοι είνε έ- 

ξαιρετικά άγαπητοΐ —  τό έχω διαπι
στώσει —  στό τουρκικό κοινό.

—Καί έμείς κάθε τουρκικό λογοτέ
χνημα τό δ αβάζουμε μέ μοναδικό έν 
διαφέρον. Δέ μού λέτε ώς τόσο μερικά 
σημεία τής σύγχρονης ιστορίας τοΰ έλ- 
ληνικού θεάτρου στήν Πόλη ;

— Κάποτε είχαμε τήν εύτυχία νά 
δούμε μιά Μαρίκα, μιά Κυβέλη, μιάν 
’Αλίκη ! Καΐ μαζί τους τόσους καΐ τό 
σους άξιόλογους ήθοποιούς πού είχανε 
στούς θιάσους τους. Άκόμα χειροκρο
τήσαμε τό ζεύγος Έπιτροπάκη καΐ τήν 
Μ. Ταμπάση. Άπό τό έλαφρό σας θέ
ατρο ξεχωρίσαμε τήν κ. ’Ολυμπία Ρ ι
τσιάρδη, τά Φιλιππίδη καΐ τόν Περδί- 
κη, πού τούς έκτιμήσαμε δχι μόνον ώς 
ήθοποιούς, άλλά καΐ ώς άνθρώπους καί 
μακάρι δλοι τού έλαφροΰ θεάτρου νά 
τούς μοιάζανε· έχω γράψει στά «Παρα 
σκηνια» γι’ αύτό τό ζήτημα τά φθινό
πωρο τοΰ 1938. ’Εννοείται δτι ώς κο
ρύφωμα τών έως τώρα έμφανίσεων τοΰ 
έλληνικού θεάτρου στήν Πόλη, θά πο
θούσαμε δλοι —  Τούρκοι καΐ Ρωμηοΐ 
—  διανοούμενοι και λαός, νά έπισκε
φθή δχι μόνο τήν Πόλη άλλά καΐ την 
’Άγκυρα τά καμάρι κάθε "Ελληνα, τό 
Βασιλικό θέατρο !

Ή  ώρα έχει πιά περάσει. ’Αρχίσαμε 
τήν όμιλία μας, μόλις βασίλευε ό Λ- 
λιο', καί τώρα, πού συνοδεύω έως τήν 
έζω πόρτα τόν πολύτιμο τό συνομιλητή 
μου, εΐνε πιά νύχτα. "Αζιζε δμως. Τό 
θέμα τής συνομιλίας μας τό έπιζητοϋ- 
σε καί ή διάθεσή μου δέν  κουραζότανε 
ν ’ άκούρ τις έζόχως ένδιαφέρουοες 
πληροφορίες, που έχουν κιάλας τό χά
ρισμα νά εΐνε άηολύτως αυθεντικές, 
άφοΰ προέρχονται άπό σοβαρό άνθρω
πο, πού ζή τίς ήμέρες τοϋ τουρκικού 
θεάτρου σάν ένα μέρος της δικής του 
τής ζωής.

ΓΙΑΝ . Γ ΙΔ Ε Ρ Η Γ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
τών Γάλλων συγγραφέων

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
πιβληθείσας κυρώσεις είς συγγραφείς 
πού παρεχώρησαν τά πνευματικά των 
δικαιώματα κάτω τής προσδιωρισμέ- 
νης ύπό τοΰ όργανισμοΰ τιυής. Προσ- 
θέτως, τά δελτίον περιλαμβάνει τάς 
άνακοινώσεις τής Εταιρίας τών Γάλ
λων Συγγραφέων πρός τόν παγκόσμιον 
τύπον, είς τόν όποιον ύπενθυμίζεται 
δτι ούδείς Γάλλος συγγραφεύς ά- 
νήκων είς τήν Εταιρίαν δικαιού
ται νά παραχωρήση δωρεάν τήν 
άδειαν άναδημοσιεύσεως σέ έφη- 
μερίδας γαλλικάς ή ξένας, έρ
γων του κατατεθειμένων είς τόν όρ- 
γανισμόν. Τέλος, τό τεύχος περιέχει 
πίνακας τών νεοεκδοθέντων έργων κα
τά κατηγορίας : Επιστημονικά συγ
γράμματα, ιστορικά, μυθιστορήματα, 
ίπποτικά, περιπετειώδη, άστυνομικά, 
αισθηματικά, ταξιδιωτικάς περιγραφάς 
διηγήματα, ποιητικάς συλλογάς κριτι 
κά σημειώματα κ.τ.λ.

©ά προσθέσω, δτι ή Έταιρία τών 
Γάλλων Συγγραφέων μεριμνά διά τών 
κατά τόπους άντιπροσώπων της μέ 
ίσον ένδιαφέρον ύπέρ τής προστασίας 
τής πνευματικής ιδιοκτησίας τών 
Γάλλων συγγραφέων άλλά καΐ τών 
ξένων μελών της, τά όποια τής άνέθε- 
σαν αύτήν τήν φροντίδα.

"Ενας άλλος ώφελιμώτατος πνευματι 
κός άργανισμός, είνε ή Γαλλική Έτα ι
ρία τών Διαλέξεων, ή όποία άριθμεΐ 
βίον δέκα έτών μόλις. Απαρτίζεται έκ 
τριάντα συνεταίρων, άπό τούς καλλι- 
τέρους κομφερανσιέ τής Γαλλίας καΐ 
έχει ώς πρόεδρον τόν κ. Ζοζέ Ζερμαίν. 
Έάν οί συνεταίροι, ούδέποτε ύπερβαί- 
νουν τούς τριάντα, είς τόν άριθμόν, 
τών άπλών μελών τού όργανισμοΰ, δέν 
έτέθη κανείς περιορισμός. Γίνεται δε
κτός κάθε ύποψήφιος, δταν παρουσιάζη 
ώς ένεργητικόν, τριάντα διαλέξεις, 
τούλάχιστον, γενομένας ένώπιον άκρο- 
ατηρίου καΐ άνευ άναγνώσεως άπό χει
ρογράφων. Δέν άποκλείονται ώς μέλη 
τής Εταιρίας οί ξένοι όμιληταΐ, όσοι 
δίδουν τάς διαλέξεις των είς τήν γαλ
λικήν γλώσσαν. Κάθε χρόνο, τό Μάιο, 
ό οργανισμός έκδίδει ένδιαφέρον δελ
τίον, μέ πλήρη κατάλογον τών όμιλιών 
πού έ'καμαν οί τριάντα «συνεταίροι», 
κα! μέ σημείωσιν τής έποχής κατά 
τήν οποίαν θά τούς ήτο δυνατόν νά 
έπαναλάβουν τάς διαλέξεις των είς τό 
εξωτερικόν, ώστε νά ήμποροΰν νά μετα 
καλέσουν τούς κομφερανσιέ οί τυχόν έν- 
ϋιαψερόμενοι ξένοι πνευματικοί όργαν^ 
σμοΐ. ®ά σημειώσω μερικά θέματ »

παρμένα στήν τύχη, άπό τό τελευταίο 
δελτίο τής Εταιρίας:

«Πνεΰμα καΐ χιούμορ» (ύπό Άντρέ 
Μωρουά). «Είσθε βέβαιοι, δτι έχετε 
καλή άνατροφή;» (ύπό Πώλ Ρεμπού). 
«Οΐ πρώτες φεμινίστριες». «Οΐ σα
ράντα πρώτοι Γάλλοι Ακαδημαϊκοί» 
(ύπό Μωρΐς Ντονναί). «Τά αίνιγμα 
τοΰ Ρακίνα» (ύπό τής καλλιτέχνιδος 
Ντυσάν). «Πώς θά ύπερήσπιζα τή 
Φαίδρα» (ύπό τού διαπρεπούς ποινι- 
κολόγου καί 'Υπουργού τών Ναυτικών 
τής Γαλλίας κ. Σεζάρ Καμπενκί). Πλήν 
τών άνωτέρω έκλεκτών κομφερανσιέ, 
είς τήν Εταιρίαν τών Διαλέξεων, άνή- 
κουν καΐ οΐ Πώλ Βαλερύ, Κλώντ Φαρ- 
ρέρ, Ζώρζ Ντυαμέλ, ή κυρία Κολέτ, ή 
κυρία Μαρσέλ Τιναίρ, ό Ρομαΐν Ρολ- 
λάν κ. ά.

"Ισως θά ένδιέφερε τούς άναγνώ- 
στας τών «Πρασκηνίων», νά προσθέσω 
δσα ακόυσα άπό τόν ίδιο τόν Πρόεδρο 
τής πνευματικής αύτής όργανώσεως, 
τόν καί ιδρυτή της, κ. Ζοζέ Ζερ
μαίν.

— "Εχω τήν άντίληψι, δτι ένας κα
κός όμιλητής, βλάπτει περισσότερο 
τούς άκροατάς του άπά δσο μπορούν 
νά τούς ωφελήσουν δύο καλοί. Θεωρώ 
έξ άλλου τάς διαλέξεις, ώς τό ζωντα- 
νώτερο στοιχείο προπαγάνδας καΐ σάν 
τέτοιο, νομίζω δτι δέν πρέπει νά πα- 
ραμελήται άλλ’ άπεναντίας νά γίνεται 
πάν τά δυνατόν διά τήν έξύψωσιν τού 
κλάδου. 'Όταν λέγω «διαλέξεις», δέν 
έννοώ τάς όμιλίας άπό ραδιόφωνου.Ώς 
γνοιστόν, οί ραδιοσταθμοί γενικώς, άρ- 
νοΰνται είς τούς όμιλητάς νά «αύτοσχε- 
διάσουν» τήν διάλεξίν των. "Ετσι, ά- 
ναγκάζονται νά γράφουν άπό πριν δ
σα έχουν νά είποΰν. Πολλές φορές, δέν 
τά διαβάζουν οι ίδιοι, άλλ’ ό σπήκερ 
τοΰ σταθμού. Τό σύστημα αύτό, συχνά 
άποβαίνει όλέθριον διά τούς καλούς ό
μιλητάς. Γιατί μερικοί σπήκερ, μέ τόν 
τόνο πού διαβάζουν τό κείμενο μιάς 
διαλέξεως, άλλάζουν έντελώς τό νόημά 
της. Γ ι’ αύτό, δταν κανένας φίλος μου 
μέ ρωτήση, έάν πρέπει ή δχι νά έμπι- 
στευθή τό κείμενο μιάς διαλέξεώς του 
σέ ραδιοσταθμό, τόν συμβουλεύω: «Μή 
τό έμπιστευθής παρά μόνον έάν 6 σπή 
κερ τού σταθμού αύτοΰ έχει τή φήμη... 
δτι ξεύρει νά μιλή ώραία στις γυναί
κες». 'Ένας άνδρας μέ αύτό τό σπάνιο 
χάρισμα, δέν μπορεί παρά νά είναι 
καΐ καλός σπήκερ κατέληξεν ό Ζοζέ 
Ζερμαίν.

Ι Ρ Ι Ι  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Το μεγάλο ερώτημα:
ΠΑΤΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΔΡΑΜ λ ι ΙΚ Ο Υ Σ ;
Τι ε ίπ α ν : Ό  κ. Π. Κυριάκός# οί δίδες Καλουτά, ή κ. Ά ρώ -  
νη, ό κ. Λογοθετίδης, ό κ. A.  c .αννίδης καΐ ή δίς Ποζέλλι.

"Οσοι άπό τούς άναγνώστες 
τών «Παρασκηνίων» διάβασαν πε 
ρασμένες έρευνες μου, θά θυ
μούνται, ίσωςι ότι εϊχαμε ύποσχε- 
θη νά δοΰμε γιατί ol καλλιτέ
χνες καΐ. καλλιτέχ\\δες τοΰ έλα
φροΰ θεάτρου πληρώνονται περι- 
σότερο άπό τούς τοΟ σοδαροΰ.

Κρατώντας σήμερα τήν υπό
σχεσή μας, έξετάζουμε τό ζήτη
μα, αρχίζοντας τίς έρωτήσεις μας 
ά 'ή  χόν καλλιτέχνη καί ένα άπό

Ή  δίς Λ . Ποζέλλι

τούς θιασάρχεο τοϋ «Μοντιάλ» κ 
Πέτρο Κυριάκό, ποΰ μάς εδωκε 
τήν παρακάτω άπάντηση:

—Αύτό συμδαίνει, γιατί, Απλού 
στατα έιμεΐς κουραζόμαστε περισ 
σότερο άτιό τους συναδέλφους τών 
σο®αρών λεγομένωι θεάτρων.

»Γιατί έμεΐς σ’ ένα έργο δημι
ουργούμε 4—5 τύπους, αντίθετα 
μέ τούς συναδέλφους τ ή ς  πρό
ζας.

» Κ Γ  «πειτα γιατί τό είδος τό 
δικό μας εΐναι δυσκολώτερο άπέ 
τ’ άλλο. "Ενας ήθοποιός έπιθεώ- 
ρησης μέ μικρή μελέτη, μπο
ρεί εύκολα νά παίξη στό σοδα- 
ρό. “ Ενας δμως δραματικός δύ
σκολα μττορεΐ νά κάνη τ’ άντί
θετο.

«"Ωστε δίκαιο και σωστό εΐναι 
νά άμειδώμαστε περισσότερο».

Οί δίδες αδελφές  
Κολουτά

Μάς δέχονται στό καμαρίνι 
τ'ους, στό θέατρο «Ίντεάλ». λίγο 
πρ’ιν άπό τήν παράσταση τής μου
σικής κωμωδίας πού παίζεται, 
καί άπαντοΰνε πρόθυμα στό ί- 
ρώτημά μας:

— Επειδή, φωνάζουν κ ’ οΐ δυό 
μαζί, οΐ τουαλέττες ποΰ φοράμε 
στή σκηνή είναι μέ 5ιχά μας 
χρήματα άγορασμένες. Και σκε- 
φτήτε τί γίνεται ο-Όν τό έργο

άπαιτεΐ ν ’ άλλάζοομε τέσσαρες- 
πέντε... "Οταν δέ ύπάρχει άποτυ- 
χία, καί άνεδάζο,ιιιε κάθε μήνα 
καινούργια έπιθεώρηση... τότε...

—Πόσα περίπου χρήματα ξοδεύ 
ετε τό μήνα γιά τις τουαλέττες 
αύτές;

—Τούλάχιστον 20 χιλιάδες, ά
παντάει σκεφτικά ή δεσποινίς Μα 
ρίκα Καλουτά'

—Μόνο; Μά τί λές; Μήν τήν ά· 
κοΰτε. Πολύ περισσότερα, φωνά
ζει ή άδίλφή της.

—Έ ξ  άλλου, προσθέτει ή πρώ
τη, κουραζόμαστε περισσότερο ά
πό τοΰς καί τάς συναδέλφους 
μας τής πρόζας, χωρίς μ ’ αύτό 
V& θέλω νά πώ δτι είμαστε καί 
άνώτερες, μέ τούς πολλούς ρό
λους πού έρμηνεύουμε σέ κάθε 
έργο.

Ή  Κα Άρώ νη
—Μάλλον έπειδή—εΐναι ή γνώ

μη τής κ. Άρώ νη—τό περιθώριο 
χρόνου ποΰ μποροΰν νά ύπηρετή- 
σουν στή σκηνή οι καλλιτέχνες 
γενικά τοΰ έλαφροΰ θεάτρου, εΐ- 
vom  πολύ περιωρισμένο, γ ι ’ αϋ- 
•’■ό πληοώνονται περισσότερο. Δη 
λαδή μιά ήθοποιός τής έπιθεώρη- 
σης μπορεί νά παίζη σ' αύτή δ
σο έχει άκόμα νειάτα. 'Ό ταν τήν 
πάρουν τά χρόνια παύει νά έν
διαφέρη τό κοινό. Έ ν φ  έμεΐς. 
τής πρόζας καί Υ Ρη ές . πού λέει 
ό λόγος μποροΟιμε νάχουμε έπι
τυχία, στόν άνάλογο μέ τά χρό
νια μας ρόλο.

Ό  κ. Λογοθετίδης... 
α γ ν ο ε ί !

—ΜπάΙ Ξαφνιάζειαι στήν έρώ- 
τησή μας ό κ. Λογοθετίδης. "Ω 
στε έτσι; Ο Ι δραμοττικοί ήθοποι
οί πληρώνονται λιγώτερο άπό 
τούς τοΰ έλ-αφροΰ θεάτρου; Δέν 
τδξεοα. Πάντως, άν συμδαίνη κά
τι τέτοιο, αύτό, κατά τή γνώμη 
μου, όφείλεται στήν άξία κ ι’ δ- 
χι στήν είδικότητα. Μ ’άλλα λό
για, εΐναι άρκετοί ol καλοί ήβο- 
ποιοί τής έπιθεώρησης πού έχου
νε μισθό 20 καί 30 χιλιάδες δραχ- 
ιιές, δπως λέτε. Τό άντίθετο, ή 
«ρόζα, φαίνεται, διαθέτει λίγα  
μεγάλα ταλέντα, άφοΰ μετρημέ
νοι στά δάχτυλα τοΰ ένός χερίοΰ 
είναι κείνοι πού παίρνουν παρα
πάνω άπό 20 χιλιάδες δρ. τό 
μήνα.

"Αλλη ή γνώμη τού 
κ. Ά ν τ .  Γιοννίδη

Ό  θαυμάσιος αύτός ήθοποιός 
ό κ. Άντώνης Γιαννίδης, έχει δι
αφορετική γνώμη καί δέ συμφω
νεί μέ κανένα άπό τούς προη
γούμενους.

— Πρώτα-πρώτα, έχω νά πώ δτι 
τέτοιο φαινόμενο παροττηρεΐται 
καί στή Γαλλία καί στή Γερμανία

καί στήν ’Αμερική, πράμα ποΰ 
δέν όφείλεται οϋτε στό ζή
τημα τοΰ κοστουμιών—ψέμμα για 
τί ξοδεύουμε κι’ έμεΐς «ούκ όλί- 
γα» γ ι’ α^τά—οϋτε στό άλλο ζή
τημα τοι> όρ'-ου ήλικίας κλπ.— 
άφοΰ έχουμε τά παραδείγματα 
τών παλαιοτέρων, πού κανένας ά
πό αυτούς δέν εΐναι κάτοχος πε
ριουσίας κινητής ή άκίνητης, ά. 
ποχτημένες στό παλκοσένικο.

«Λοιπόν, τό μόνο πιθανό εΐναι

Οί δίδες Α. καί Μ . Καλουτά

δτι έπειδή τό έλαφρό θέατρο άν- 
ταποκρίνεται σέ πολύ περισσότε
ρο κοινό καί κατά συνέπεια κερ
δίζει καί περισσότερα, οί ήθο
ποιοί τ ή ς  έπιθεώρησης άιταιτοϋνε 
ν’ ' άιιείδωνται μέ μεγαλύτερους 
μισθούς.

Ή  δίδα Ποζέλλι
Μάς δέχεται στό σπίτι της ή 

πρωταγωνίστρια τοΰ θεάτρου 
«Μοντιάλ» ί?ίς Λουΐζα Ποζέλλι, 
καί άφοΰ έμαθε ποιός άνεμος μάς 
ώδήγη-σε έκεΐ άπάντησε λακω
νικά στό έρώτημά μου:

—Γ  ιατί άπλούστατα έχουμε με
γαλύτερες δαπάνες.

Δηλαδή; ’Εννοείτε τ ίς  τουαλέτ 
τες;

—Ναί. Αύτές.

Έ φ τά  ήθοποιοί άμφότερων τών 
φύλων καί κατηγοριών, έλαφροΰ 
καί σοδαροΰ θεάτρου, εΐποτν τή 
γνώμη τους καί μόνο οι τρεΐς, ή 
καλύτερα οι δυο, νιατί οί άδελ- 
φές Καλουτά εΐναι μιά ψηχή σέ 
δυό σώματα, α^τές λοιπόν καί 
δίς Ποζέλλι—δλες γυναίκες, δ
πως δλέπετε, πού άγαποΰν πολύ 
τήν κομψότητα...-- συμφώνησα' 
μεταξύ τους.

Συμπέροβσμα: Τό έρώτημα πα 
ϊαιμένει καί πάλι έρώτημα.

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Όμιλεϊ όκ.’Αλ.Λιδωοίκηε
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

μβυ αύτέ;. Κ κτκ  ένα τρόπβ τίξ 
έξεδήλωαα δημβοιβγςαφικά.

Ά λ λ *  κιοτεύοντας πώ; τό βίμ* 
δέν έκλεινε γιά μέν* μέσα στίς 
λίγες αύτές καδημερινές περιγρα
φές πρβσπάδησα νά τβ ζωντανέψω 
καί σέ ένα είδος βαδύτερβυ λβγου. 
’Αγαπώ τβ θέατρβ, έργάζβμαι σ’ 
*ιύτβ — καλά η άσχημα άλλοι δά 
τβ κρίνβυν — πιστεύω σ’ αύτβ κι’ 
έτσι άκβμα μιά φβρά αύτβ μέ τρά
βηξε νά πώ τβ κάτι πβύ άπέμεινε 
άπ’ τίς πολεμικές μβυ εντυπώσεις.

— Τ ί έχετε νά μοϋ πητε, ρωτάω 
τβ συνβμιλητή μβυ γιά τβ έργβ; 
Γιά τήν ύπόδεσή τβυ δηλαδή, γιά 
τά πρόσωπα πβύ κινούνται σ’ αύτό.

— Ύπόδεση, μβϋ άπαντάει, είναι 
μιά ιστορία ϊσως άπλη, τβπβδετημέ 
νη μέσβ στβ πλαίσιβ της τωρινής 
ζωής της Γαλλίας. Καί αύτβ τβ 
πλαίσια είναι πού ένδιαφέρει πε 
ρισσότερο. 'Όλες βί καταστάσεις 
τών άνδρώπων πάνω στβν πβλεμβ 
πέρνβυν μιά δική τβυς μβρφή, μιά 
καινβύργια μβρφή άν δέλετε, έντβ 
νώτερη άπβ κείνη πβύ ζη καί ύπάρ 
χει στίς ώρες τής εΙρήνης. Και ό 
έρωτας καί ή φιλία καί ή άπιστί» 
καί τό συμφέρβν, βλα μπαίνβυν σ’ 
ένα καλβύπι ζωης πβύ παρακολβυ- 
8εϊ τό γενικό ρεΰμα τής άνηουχίας 
τής άμφιδβλίας γιά τβ αΰριβ. Πρά
γματα πβύ ϊσως δέ δά τά κάναμε, 
πβύ ϊσως δέ δά φθάναμε ώς αύτά 
οέ γαλήνιες ώρες, σέ ώρες ειρή
νης, τά ζούμε αναγκαστικά η θελη
ματικά άπάνω στβν πόλεμο. Μιά 
άπβυσία άνδρώπβυ, μιά υποχρεωτι
κή μβναιξιά, μιά τυχαία σύμπτωσι, 
μιά άναστβλή άδειας, μιά άπομό- 
νωση τοϋ άτόμου μέσα στίς άγωνι 
ώδικες ώρες τού πολέμου δημιουρ
γούν καταστάσεις, γεγονότα δρά
ματα πού σέ έναντία περίπτωση 
φανερά μπορβϋσαν νά μή δημιβυρ- 
γηδούν. Μιά ίσορία άπλή σάς επα
ναλαμβάνω είναι τβ «Φυλάκιο 14» 
μέ τή διαφορά πώς πρβσπάδησα νά 
τή συνοδεύουν αύτή τήν ιστορία 
δλες βί νότες καί βί χαρακτηριστι
κές πλαισιακές άπβχρώσεις ποΰ 
γεννιούνται άπβ τβ δόρυίβ τών β- 
πλων, τον κρότο τβύ κανβνιβΰ, τβ 
τραγικό κελάϊδισμα τβΰ πβλυδό 
λβυ. Πβλλούς άπβ τοΰς άνδρώπβυς 
πβΰ έχω τοποβετήσει μέσα σ' αύτβ 
τβ έργβ τβύς είδα μέ τά μάτια 
μβυ νά ζβΰνε μέσα σέ ένα άμπρί 
τοϋ Δυτικού Μετώπου, ή σ' ένα χα

ρακτηριστικό ξενβδβχεϊβ, fi at μιά 
γραφική ταδέρνα τών μετόπισθεν 
καί μβύ έκανε βαθειά έντύπώση τό 
πώς αύτβί βί ΐδιβ,ι, τόσβ ρωμαντικβί 
τόσο άγνβί, τόσβ *ίσθηματικβί σέ 
μιά στιγμή, μπβρβύααν έπειτα άπβ 
λίγβ νά γίνωνται σκληροί καί κυ- 
νικβί, νά μήν κυττάζβυν τή ζωή, 
παρά μβνάχα μέσα άπό τήν πρβσω 
ρινότητα τού σήμερα, χωρίς τβ αϋ- 
ριβ νά τβύς ένδιαφέρει πιά.

Ή  ϊδια πολεμική άτμόσφαιρα, 
πού έγραφα στήν άρχή, έπικρατε! 
καί τώρα. Τά  τηλέφωνα χτυπούν. 
Ειδήσεις καταφθάνουν.

— Ό  πόλεμος, λβιπόν στρέφω στό 
συνομιλητή μβυ, δίνει άφβρμή κα
τά τή γνώμη β*ς. γιά δημιβυργία, 
παιρά τίς καταστρβφές τβυ.

Ή  πόρτα χτυπάει.
— Καταστρεπτικός καί δημιβυρ- 

γικος μαζί, μού λέει μέ σκεφτικό 
ΰφβς.

Ό  άρχισυντάκτης φαίνεται στήν 
πόρτα. Κάτι κβυδεντιάζει μέ τόν 
κ. Λιδωρίκη κι’ ύστερα φεύγει.

Σά ν μένβυμε πάλι μόνοι τοϋ δά 
ζω άλλο έρώτημα, άφήνβντας γιά 
άπάντηση βτό πρβηγβύμενο έρώτη 
μά μβυ τίς παραπάνω τέσσαρες χα
ρακτηριστικές λέξεις.

— Τό  πολεμικό έργβ, ρωτάω τώ
ρα, τό βλέπετε σάν έργβ τέχνης 
αύτό καθ’ αύτό, ή τό βλέπετε σά 
μιά σειρά πραγματικών γεγβνότων 
σάν ένα ρεπορτάζ δηλαδή.

— ©ά σάς άπαντήσω, μβΰ λέει ϋ- 
στερα άπβ λίγη σκέψη, συμφωνών
τας μέ ένα χρβνβγράφημα έκλε- 
κτοϋ συναδέλφου πρωινής έφημερί 
δας, βτι ή ύπόθεση τβΰ μεγάλβυ 
ρεπβρτάζ πβύ άναγκαστικά κάνει 
άνατβμία πολιτικών γεγονότων 
καί κιαιταστάσεων, ψυχολογικών ρβ 
πών ένός λαού πού βρίσκεται σέ ά- 
γώνα αύτοαυντήρη-ης. κοινωνικών 
φαινομένων πού άρχίζουν άπο τήν 
τελευταία σελίδα τής έφημερίδας, 
άλλά φτάνβυν ώς τήν ψυχή (άπβ 
τήν έπίδραση) καί τβϋ άσημβτέ- 
ρβυ άνδρώπβυ, ή ύπόθεση αύτή δέν 
είναι βϋτε τόσβ άπλή, βϋτε τόσβ 
εύκβλη. Χρειάζεται άσφαλώς κά- 
πβια λογοτεχνική διάθεση, κάποια 
εύρύτερη αντίληψη καί κάπβια δύ
ναμη γιά νά μπβρεϊς νά άναζητή 
σης τβ καλό καί νά τό ξεχωρίσης 
άπβ τβ κακό κχί τβ άχρηστβ.

’Απόδειξη βτι σ’ ολόκληρη τήν 
πολιτισμένη Γύρώπη τά μεγάλα 
ρεπβρτάζ σήμερα έχουν έρθει οτά

χέρια καί στήν πέννα γνωστών γιά 
νά μήν πώ μεγάλων λβγβτεχνικών 
πρβοωπικβτήτων. Έ ν α  πραγματι
κά «κιαλβ» ρεπβρτάζ έμψυχωμένβ 
άπό τβ ταλέντβ τού δημιουργβϋ τβυ 
μπβρεί νά είναι άξιόλβγα ένα πβί- 
ημα, μιά καλλιτεχνική εικόνα, ένα 
έργο τέχνης. Συνεπώς ένα πβλεμι 
κό έργο (πρός θ ε ο ύ !. . .  δέν μιλώ 
γιά τήν άτβμική μβυ προσπάθεια) 
μβρεί νά είναι άπόρρβια ένός εύ- 
συνείδητβυ ρεπβρτάζ, ένός ρεπβρ 
τάζ πβύ άλλβς εξαντλείται δίνβντάς 
το σέ τρείς περιγραφές μιάς έφημε 
ρίδας, ένώ άλλβς— Ρεμάρκ, Ντβρ- 
ζελές, Φράνκ—τβ δίνει σέ βιδλίβ 
κΓ  άλλβς πάλι— Σέρριφ, Σέργβυντ, 
Κυρέλ— τβ δίνει σέ θεατρικό έργβ. 
Νβμίζω πώς θά συμφωνήσετε πώς 
κάτι τέτβια ρεπβρτάζ μπβρβΰν νά 
διεκδικήοβυν κάπβια μικρή θεοβΰ- 
λα κβντά στά μεγαλόδβλα έογα, 
έκείνων πού οπωσδήποτε περιφρβ- 
νβΰν τή δημβσιβγραφία κι’ όταν αύ 
τή άκβμα μπβρεί νά βοηθήση γι’ 
άληθινές, πραγματικές άναζητή- 
σεις στούς κόσμβυς τών άνθρώπων, 
βσβ δέ ββηθάει καμμιά φβρά καί ή 
πιό καλλιεργημένη φαντασία.

Ή  ώρα τραδάει 2 καί. . .ό έφημε 
ριδβπώλης στήν βδό Πανεπιστημί
ου φωνάζει άκόμα...

■—"Εχ ε ι, ρωτάω καί πάλι καμμιά 
όμβιότητα τό «Φυλάκιβ 14» μέ τό 
«Τέλβς τβϋ ταξιδιβΰ» τβϋ Σέρριφ, 
μέ τήν «’Απάνθρωπη γή» τβϋ Κυ- 
ρέλ;

— Εύχαριστώ πάρα πβλύ—άπβ- 
κρίθηκε ό συνβμιλητής μβυ— γιά τό 
εύγενικό σας φιλβφρόνημα. Δέν 
σκέφθηκα νά μιμηθώ τίπβτα άπό 
τά σπβυδαία πρότυπα πβύ άναφέρε 
τε, γιατί πρώτα - πρώταδέν ήμβυν 
καθόλου βέδαιβς πώς δά μπορούσα 
νά πετύχω. Τό «Φυλάκιο 14» είναι 
μιά καδαρή προσωπική προσπά
θεια πβύ ζητάει νά κριθή σάν μιά 
καινούργια πρβσπάθειά μβυ κβντά 
στίς άλλες πβύ μβύ έπέτρεψαν ώς 
σήμερα νά δβκιμάζω. . . καί διαιρ- 
κώς νά δοκιμάζω...

Μβϋ λέει ύστερα πώς τό έργβ έ
χει τρεΐς πράξεις καί πέντε είκό
νες. ’Αρχίζει δέ άπβ τό φυλάκιβ, 
πρώτη εικόνα καί τελειώνει σ' αύ
τό— πέμπτη εικόνα. Οί μεσαίες 
τρεις είκόνες είναι σ' ένα έπαρχι- 
ακό ςενβδβχείβ τών μετόπισθεν 
Είκβσιπέντε είναι βλα τά πρόσωπα

Ή Εθνική Πινακοθήκη
κι’ ό νέος της Διευθυντής
κ. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τί είπε στό συνεργάτη μας κ. Α . Φ ΡΑ ΓΚΙΑ
Β ' .

» ’Εξ άλλου έχβυμε καί τις Αντιδρά
σεις. Ό  μοντερνισμός κΓ ό ττιό τρελ- 
λός άκόμη εΐνε ή αντίδραση ένάντια στό 
συνηθισμένο καί τό άνιαρό. Γ Γ  αυτό ό 
μοντερνισμός οπως παρουσιάζεται δέν 
εΐνε βιώσιμη τάση άλλά θά δημιουρ- 
γήση μιά νέα κατάσταση, ©ά μένη μό
νο δ,τι έχει δικαιολογημένη τή» ύπαρ
ξή του. Τά άλλα θά έξαφανισθοΰ».

»Κάθε καινούργιος καλλιτέχνης θέλει 
ένα νέο ξεκίνημα άλλον έκφραστικό ό- 
ρίζοντα πιό άνοιχτό. Στήν τέχνη πάντα 
άνανεώνονται τά έκφραστικά μέσα.

«Γίνεται δμως κακή χρήση κι’ άπ' 
τις δυό μεριές. Πολλοί λένε πώς μόνο 
ή τέχνη τοΰ Φειδία εΐνε μεγάλη καί τί
ποτα δέν μπορεί νά γίνη καλύτερο. Ό 
χι, αύτό εΐνε λάθος, αυτά εΐνε σχετι
κά. Σήμερα μέ τήν μηχανοποίηση άλ
λαξαν οί άφορμές τής έμπνευσης άκομα 
καί τό γούστο, δέν μπορεί νά μάς ικα
νοποιήσει έκεΐνο ποΰ παρασυνηθίσα
με καί πού δέν έχει δύναμη. Στίς εικα
στικές τέχνες έργο κατά συνθήκη καΐ 
μέ δανικό πνευματικό κεφάλαιο δέν 
μπορεί νά γίνη.

«Παραδείγματα ΐχουμε τούς Βυζαν
τινούς μέ τήν θρησκομανία τους πού 
ζωγραφίζανε άγιους πολύ άσκητικους. 
Σήμερα ό άγιογράφος αν φτιάξη τήν 
Παναγία μέ τόν παληά τρόπο δέν θά 
άρέση, άν τήν φτιάξη μεταγενέστερα 
θάναι φράγκικη κΓ άν τήν φτιάξη μον
τέρνα δέν θάναι τότες εικόνα, δπως τήν 
έχουμε συνηθίσει. "Αν στέκη στήν Ορη 
σκεία, στέκει γιατί κι’ αύτή μένει στά
σιμη, μέ τι ς ’ίδιες πάντοτε παραδόσεις.

» Η δημιουργία λοιπόν μέ τή σκέψη 
τών παλαιοτέρων δέν μπορεί νά γίνη 
γιατί δέν θάχη ειλικρίνεια, ένφ στήν 
τέχνη αύτό εΐνε τό κύριο καΐ πρωταρχι
κό στοιχείο. Ή  άντίληψη κΓ ή συγκίνη
ση σήμερα δέν μπορεί νά περιορισθή 
σέ διάφορες παληές φόρμες.

»Τά περασμένα δμως έργα μάς χρει
άζονται νά τά βλέπουμε καί νά τά με
λετούμε καί νά μάς λένε τίς περισσό
τερες φορές πότε ςεφύγαμε άπ’ τόν 
αισθητικό δρόμο, κι’ άπ’ τήν ειλικρί
νεια.

»Οί πρωτόγονοι δέν έχουνε μόρφωση 
έ'χουνε δμως δριμύτατη αισθητική καί 
τεράστια έκφραση. Αύτό δέ πού τούς 
ξεχωρίζει εΐνε ή κατάνυξη. Καί σ’ έν3 

έργο πρέπει νά κυριαρχή ή κατά'υξη. 
Αύτή ή ειλικρινής άπόδοση τοΰ βαθύ
τερου αισθήματος. Αύτά άφορά θρησκεο 
τικά θέματα. Γ Γ  αύτό κι’ ο! Βυζαντινοί 
είνε καλοί γ ι’ αύτήν τήν έποχή.

ΐΚί
»"Αν άντιγράφης τήν φύση δέν φτιά

νεις μιά φωτογραφία. Κάθε ένας 
βλέπει τό ϊδιο κομμάτι φύσης όλότελα 
διαφορετικά. Καί δέν ζωγραφίζεται πο- 
τές ή φύση άλλά τό συναίσθημα πού 
ϊίνει ή φύση. Στή φύση βλέπουμε μιά 
ίσταμάτητη ζωντάνια. Κ Γ  δμως υπάρ

χουνε φύσεις όλότελα νεκρές κΓ δμως 
λεπτομερέστατα ζωγραφισμένες. Καί 
τ’ άντίθετο νατύρ μόρτ όλοζώντα- 
νες. Αύτό έξαρτάται άπό τήν δύ
ναμη τοΰ ζωγράφου. Κάθε πράγμα άπ' 
τό περιβάλλο σου, σοΰ γεννάει ένα 
συναίσθημα σέ μιά ώρισμένη στιγμή, 
αύτό τό συναίσθημα άποτυπώνεις στό 
έργο σου, άλλά άναγκαστικά θά ττερι- 
ληφθή καΐ τό άντικείμενο πού εΐνε ό 
φορέας τής συγκίνησης.

«Διαφέρει δμως τά άλλο, αν παίρνης 
στοιχεία διάφορα άπά τή φύση καί 
φτιάνεις τόν δικό σου κόσμο. Οί Αρ
χαίοι πού ξέρανε νά κυττάνε τή φύση 
παίρνανε κείνο πού τούς χρειαζόταν. 
Φτάνει νάχης τή δύναμη νά δείξη ς τή 
δική σου άντίληψη καί τήν δημιουργη- 
κότητά σου στόν νέο σου κόσμο.

»Τό θέμα στή σημερινή ζωγραφική 
καΐ πάντοτε παίρνει ένα πολύ δευτερευ- 
οντα ρόλο. Παίζει ρόλο δταν ά
ποδοθή είλικρινώς. Τό θέμα μπορεί «ά 
μή χρειάζεται άλλά άπραραίτητο εΐνε 
ά πίνακας νά δείχνη κάτι. "Ενα χρώ
μα σκέτο ή μπερδεμένα χρώματα δέν 
εΐνε τέχνη. Γιατί κανένα συναίσθημα 
δέ δίνει. Νά μή συγχύζουμε τήν εύαι- 
σθησία πού έχει ή ψυχή άπό τήν Από
χρωση καί τήν έκδήλωση. Ένφ ή τέ
χνη είνε έκδήλωση. Μπορεί νά γίνεται 
καί πιό άφηρημένα άλλά δλο αύτό πρέ 
πει νάναι κάτι γιά νά σοΰ δώση τήν 
συγκίνηση.

»Έ ν α  χρώμα γιά νά άποδώση έ
κεΐνο τό συναίσθημα πού προκαλεΐ δέν 
μπορεί νά έκτεθή μόνο σά χρώμα, καί 
μ’ αύτό καί μόνο νά σοΰ δοθή ή έντύ- 
πωση πρέπει νά έκτεθή μαζί μέ άλλα 
γιά νά δημιουργηθή ή άντίθεση. Αύτό 
είνε συνδυασμός καλής αισθητικής.

» Γ Γ  αύτά τά ζητήματα κυκλοφορού
νε χίλιες δυό θεωρίες άλλά ή τέχνη 
δέν εΐνε έπιδεχτική θεωριών. Δέν χωρά
νε σ’ αύτή γεωμετρικοί υπολογισμοί».

— Πρέπει κάθε ζωγράφος νά προσπα 
θή νά κάνη φυλετική ζωγραφική ;

— Μιά τέχνη εΐνε μεγάλη δταν όρί- 
»κει μιά γενική άνταπόκριση, καί πε
ρισσότερο διεθνής. Μιά τέχνη δμως 
στήν γενική έγκριση πρέπει νάχη it/aj 
τύπο, δπως οί Φλαμανδοί, Γάλλοι, Ι 
ταλοί ζωγράφοι. ’Απέδιδαν τό πώς έ- 
ζούσαν τόν πολιτισμό τους. Καί έφτι
αναν δ,τι τούς ένέπνεε τό περιβάλ
λον. ’Επειδή αύτά τά έργα ήταν ειλι
κρινή βρήκαν γενική δικαίωση. Άλλά 
ό κάθε ζωγράφος δέν πρέπει νά :<ανη 
συνειδητά φυλετική καί τοπική τέχνη. 
Αύτό θά έλθη μόνο του άν αύτός είνε 
ζωντανός, προσωπικός καί ειλικρινής.

«Ξεχωρίζουμε τόν καθένα σάν άπ’ τόν 
γραφολογικό του χαραχτήρα καί τούς 
τοποθετούμε άνάλογα μέ τόν χαραχτή
ρα τής έκφρασής τους. Είνε αύτό τό φυ 
λετικό κάτι πού τούς διακρίνει».

Α. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α Σ
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  : Τό Γ  καί 

τελευταΐβ μέρβς τής συνέντευ
ξης.

Η  ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΗ
Δ Η Μ ΙΟ ΥΡΓΙΑ

τοϋ PAUL SOURlAU
3ο (τελευταίο)

Ποτέ ό άληθινός καλλιτέχνης 
δέν θά κυττάί,η τήν τέχνη του 
σάν ένα άπλό μέσον ίπιτυχίας.

Μά τότε γιατί έργάζεται, άφοΰ 
δέν πρόκειται οϋτε για συμφέρον, 
οϋτε γιά εύχαρίστησ·.;

’Εργάζεται άπό άνάγκη, άπό 
άνάγκη νά παραγάγ{), νά δημι
ουργήσω τίς όπτασίες του. νά τίς 
πραγματοποιήση όλοκληρωτικά. 
Ή  εικόνα πού σχηματισθηκε μέσα 
ic c ,  σχεδόν έν άγνοια του, θέλει 
νά δγή άπό τά δρια τής συνέιδή- 
σεως. καί νά πραγματοποιηθη σ’ 
έργο ύλικό.

Ό  καλλιτέχνης είνα έλεύθερος 
άκόμα κατά τήν περ’οδο τοΰ 6- 
νειροποΑ,ήματος, δταν διάφορες ε'. 
κονες τ^ΰ έμφανίζοντσι, τόν πο- 
λιορκοΰ' μιά στιγμή, καί φεύ
γουν. "C-μως μιά κα) στάθηκε 3 ’ 
ένα θέμ«, ή καλύτερα μιά καί τό 
Κέμα ·· άθηκε JT0 πν· ΰμα του ό 
καλλιτέχνης δέν άνήκει πιά στόν 
έαυτό του, άλλά στ^ν έπίμονη, 
στήν έμμονη ιδέα. "όλες  οί συ
νειδητές ή άσυνείδη ιες προσπά
θειες τής σκέψεώς του έκεΐ τόν 
πηγαίνουν μέ τήν έπιμονή άληθι- 
νής μονοτονίας. ‘Η έγκεφαλική αύ 
τή έργασία είναι τόσο άθελη. ώ
στε κάποτε γίνεται παοά τή θέ- 
λησι τοΰ καλλιτέχνη καί τόν κά
νει ν ’ άσχοληθή γιό ενα θέμα, 
τή στιγμή πού καταγίνεται σ’ άλ- 
Λ ο.

Ό  συντονισμός δλων τών διάνο 
ητικών δυνάμεων πρόι, ίνα σκοπό

άποκλειστικό έχει κα. τίς φυσιο
λογικές άταζίες του. Ό λο τό αί- 
ι.α φέρεται πρός τόν έγκέφαλο, 
ό όποιος ένεκα α^τρί τής πλη
θωρικής συγκεντρώσεις, έργάζε- 
ται πυρετωδώς, ένω τ ’ άλλα 6ρ- 
γοτνα έξασθενοΰν, ή έκτελοΰν ά
σχημα τις λειτουργίες τους.

Συχνά  συγγραφείς *αι καλ,λιτέ- 
,.νες μιλοον γιά τόν π υ ρ ε τ ό  
'  ή ς σ υ ν θ έ ο ε c: t,. Ή  έκ- 
φρασις εΐναι κυριολεκτική. Κάπο
υ  μάλιστα αύτή ή κατάστασις 
φτάνει σέ σημείο νοσηρό. Αλλά 
ή έπίμονη σκέψις καί δταν δέν 
εΐναι νοσηροΰ δαθμοΰ, είναι πάν
τα κατάστασις στενοχώριας, πό
νου. Πολλές φορές φέρνει έκνευ- 
ριστικές άϋπνίες, όπόιε ή σκέψις 
άρνεΐται ν’ άναπαυθή και έπιμέ- 
νει νά έργάζεται στό άποκοιμισμέ 
νο σώμα.

«Είμαι κουρασμένος, είμαι πε
θαμένος! "Αφισέ με! .» λέει 
Βίκτωρ Ούγγώ. ’

Α υτή είναι ή διαρκάς κατάστα- 
σίς τοΰ καλλιτέχνη, δσο οι εΐκό- 
νες, πού τόν πολιορκούν δέ 6ρί· 
σκουν στό άρχινισμένο έργο τί^ 
όριστική έκφρασί τουΓ

Ξεκούοασι θά δρη *ταν τό έρ
γο συντελεσθί)! Ευνόητη τότε ή 
άνακούφισίς καί ή εΰναρίστησις. 
Τότε κυττάει τό έργο του, δπως 
ή μητέρα τό παιδί Τι» θαυμάζει 
γιατί είναι σάρκα κα' αίμα της, 
καΐ νιατί πόνεσε δίνοντάς του τό 
φώς I

Μετ. Π ΑΝ Ο Σ Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ

τβϋ έργβυ άπ’ τά όπβΐα πέντε γυ
ναίκες.

— Καί τώρα τό τελευταΐβ έρώ
τημα. Πώς ύπβδέχθηκε τβ έργβ ή 
κυρία Κβτβπβύλη;

—  Διάδασα, μβΰ λέει, τό έργβ 
στήν κυρία Κβτβπβύλη καί στβν κ. 
Χέλμη καί έμβλβγώ πώς αίσδάν- 
θηκα βαβειά Ικανοπβίηση γιατί ά- 
κβυσα τβοα καλά λόγια άπ’ τή με
γάλη φίλη μβυ γι’ αύτό τό έργβ 
καί γιατί άμέσως τόσβ έκείνη όββ 
καί β κ. Χέλμη ς δέληοαν νά τβϋ δώ 
σβυν μιά θέση μέσα ατό ρεπερτό
ριό τβυς τβύ καλοκαιριού. Ή  ίκανβ 
πβίηοη αύτή θά βρή τήν όλοκλήρω 
σή της άν το «Φυλάκιο 14» κριθεϊ 
ευνοϊκά κΓ  άπβ τβ κβινό.

Μ ’ αύτά τά λόγια τελειώνβυμε^

καί τή συνέντευξη τβύτη πβύ σκοπό 
είχε νά γνωρίοη στβύς αναγνώστες 
τών «Παρασκηνίων» κάμπβοβ πλα
τύτερα— άπβ τά συνηθισμένα ση
μειώματα—τβ «Φυλάκιο 14» πού εί
ναι άλλως τε καί τβ πρώτβ πολε
μικό θεατρικό έργβ οτά τελευταία 
χρόνια κΓ  άκόμα γιατί γεννήθη
κε χδές καί σέ ξένη χώρα. σέ μιά 
χώρα πλασμένη γιά γράμματα καί 
τέχνες, μά πβύ τώρα αίματβκυλιέ- 
ται—δίκαια ή άδικα δέν τβ εξετά
ζω. "Ομως, άφήνβντας τό φίλβ κ. 
Λιδωρίκη—τό μεσημέρι τής Τρίτης 
μές τήν πολεμική άτμόσφαιρα ξέ- 
χασα τίς εύχές μβυ γιά μιάν έπι
τυχία τβύ έργβυ τβυ. Τίς μεταδί^ο 
άπβ δώ τώρα. στό γραμμένο χαρτί.

Π Α Ν Ο Σ  Λ Α Γ Δ Α Σ


