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Ό  κ. Δ. Ροντήρης

Τ ό  Βοισιλικό δέατρβ γιόρτασί τά 
ίίκβσάχρονα τής καλλιτεχνικής έρ
γασίας τβύ πρώτου σκηνοθέτη τβυ 
κ. Δημ. Ρβντήρη. Ό  'κ. Ροντήρης 
ειΜυχΐ^ς γι’, αύτόν καί γιά τβ δέατρβ 
είνε νέβς άκόμί. Ά λ λ ά  καί ή σκη- 
νβδετική τβυ έργασία οτό βχσιλικβ 
δέατρβ δέν είνε μακροχρόνια.“ Ετσι 
δέν τβΰ δόδηκε ή εύκαιρία νά έλβ- 
κληρώση τβ έργβ τβυ. Ή  γιβρτή, 
λβιπβν, πού δόθηκε πρός τιμήν τβυ 
τήν περασμένη Τετάρτη πρέπει 
νά δεωρηδή βάν ν*'ά αναγνώριση 
τών ήρωϊκών καί τίμιων αγώνων 
τβυ, πβύ μέ τόσβ ίκανβπβιητικά ά- 
πβτελέσματα διεξάγει άπό τη σκη
νή τοϋ πρώτου καί μεγαλύτερου 
δεάτρου τή ; Ελλάδας.

"Α ν  ή δέληση δημιουργεί τή δύ
ναμη καί ή δύναμη όδηγεϊ στήν α

πόλυτη έπιτυχία, γιά τόν Ροντήρη 
μπβρβϋμε νά πβΰμε άπό τώρα, πώς 
ή άπόλυτη έπιτυχία είναι ζήτημα 
καιρβΰ. Γιατί έ κ. Ρβντήρης δ έ- 
λ ε ι. "Υστερία π ι σ τ ε ύ ε ι  στή 
δβυλειά τβυ. Κατόπιν τά δημιουρ
γικά έξαιρετικά αύτά χαρίσματά 
του τά έχει πλαισιωμένα μέ μιά 
παρδενική σεμνότητα. Ό  δόρυδος, 
πβύ γι’ άλλου; άποτελεΐ τά 2)3 
τβΰ έργβυ τβυς. γιά τόν νεαρό σκη- 
νβδέτη είναι άγνωστος παράγων. 
Ά ν  τώρα. σ’ βλες αύτές τίς άρε
τές τβυ πρβσδέσουιιε τήν άφάντα- 
στη εργατικότητα του μπορούμε 
νά έξηγ'ίσβυμε τό πώς ό κ. Ροντή 
ρης μέσα σέ λίγα χρόνια πέτυχε 
νά κερδίση βχι μόνβ μέ διβρισμούς 
άλλά καί μέ τό σπαίί τβυ τόν τί- 
τλβ τβΰ Α ’ σκηνοδέτη στήν Ε λ 
λάδα.

Τριάντα πέντε έργα σκηνβδέτη- 
σε β κ. Ροντήρης 'ίσαμε τώρα στό 
Βασιλικό δέατρβ. Καί άν άκόμη ύ- 
πβτεδή πώς καί τά 35 αύτά έργα 
δέν είχανε τήν Ιδια έπιτυχία, β- 
μως τό καδένα άπ' αύτά γίνηκε ά- 
φβρμή ν ’ άπβκαλυφδή καί μιά και- 
νβύργια πλευρά τβΰ έξαιρετικβύ 
καί πβλύμβρφβυ ταλέντου του, β- 
λ *  δέ μαζί μαρτυρβΰν πώς έκείνβ 
πβύ λέγεται «σκηνβδετικό δαιμβ- 
νιβυ καί πβύ δέν είναι παρά ή ουνι 
σταμένη πβλλών παραγόντων, ό
πως είναι ό ένδουσιασμός. ή φαν
τασία, ή πβιητική διάδεση, ή γνώση, 
ή εργατικότητα, ή πίστη καί τόσα 
άλλα. ένυπάρχει πλβύσιβ σέ ποσό
τητα κ ι’ άπόδοση στόν καλλιτέχνη, 
πβύ μέ τόσες δίκαιες ενδείξεις ά- 
γάπης κ Γ  εκτίμησης περιέδαλε τήν 
περασμένη Τετάρτη ό καλλιτεχνι
κός καί πνευματικός κόσμβς τής 
Ελλάδας.

<3. Ν . 2 Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Ε

Τέχνες καί γράμματα στη Φινλανδία

Ο I. ΙΙΜΠΕΛΙΟΥΣ
και η Φινλανδική μουσική
Αύο άρθρα τοϋ Ο. ’Άντερσον

Τ ά  τελευταία πβλεμικά γεγβνότα κ ι’ ή ήρωί'κή άμυνα 
τών Φινλανδώ ν κάνβυν έπίκαιρη τή δημοσίευση μιάς Σειράς 
άρδρων γιά τίς «Τ έχνες  κα ί τά Γράμματα» στήν ηρωική αϋτή 
χώρα πβύ είναι γραμμένα άπό τβύς πιο άντιπροσωπευτικβύς 
συγγραφείς καί λογβτέχνε ς της.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τό πρώτο μέρος τβΰ άρδρου γιά 
τόν πιό μεγάλβ σύγχρβνβ συνδέτη τής Φινλανδίας τόν Σιμ- 
μπέλιους.

ΤΟ ΕΡΓΟ  ΠΟΥ ΟΑ ΠΑΙΧΤΗ ΣΤ ΙΣ  16 ΤΟΥ 
ΦΛΕΒΑΡΗ  ΣΤΟ «ΡΕΞ»

,Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ'
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τοΟ Μαρσέλ Άσσάρ
Πί?Σ ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΖΟΥΒΕ

’Επ’ εύκαιρίςι τής προσεχούς ά- 
ναβιβάσεως τοΰ «Κουρσάρου», στάς 
’Αθήνας, παραθέτομεν μίαν έντύπω- 
σιν άπό τήν παράστασιν τοΰ έρ
γου τοΰ Μαρσέλ Άσσάρ, στήν Παρι 
σινή καλλιτεχνική σκηνή «Άθήναι- 
ον», τοϋ μεγάλου ήθοποιοΰ-σκηνο
θέτου Λουΐ Ζου6έ.

Ό  σογγραφεΰς τοΰ «Ζάν ντέ λά 
Λύν», έγραψε καί τόν «Κουρσάρο», 
πάνω σέ μιά περίφημη ποιητική 
Ιδέα. Μά καί δύσκολη στή θεατρι
κή έκμετάλλευσί της : γιατί τό 
δισυπόστατο τών ήρώων Όχάρα 
καί Γεωργίας, άναγκάζει τόν κ. 
Μαρσέλ Άσσάρ νά έπαναλαμβάνε- 
ται κουραστικά στό εργο του. ’Ά ς  
δώσω δμως τό θέμα τοΰ «Κουρσά
ρου». "Ενας κινηματογραφιστής, 
προτείνει στόν άστέρα Φράνκ Όχά- 
ρα (Λουΐ Ζουβέ) νά παίξη σέ μιά 
ιστορική ταινία, ποΰ έκτυλίσσεται 
στά 1716 τό ρόλο τοΰ κουρσάρου 
Κίντ Ζάκσον. Ό  Όχάρα ποΰ θυ
μάται πόσο τόν έγοήτευσε στά παι 
δικά του χρόνια, ή φυσιογνωμία 
τοΰ κουρσάρου, περί τοΰ όποιου δια 
6ασε τόσα άναγνώσματα, δέν άο- 
γεΐ νά δεχθή. Γ ιά τό ρόλο τής αιχ
μαλώτου τοϋ κουρσάρου, τής Εύαγ- 
γελινής, τήν όποία ά Κίντ εΐχε τό
σο άγαπήσει, ώστε τήν έσκότωσε 
πριν παραδοθή στούς δημίους του, 
έξελέγη ή ντίβα τοΰ κινηματογρά
φου Γεωργία. Ή  πρότασις αύτή, α
ναστατώνει τήν ήθοποιό: Ή  Γεωρ
γία, κατά παράδοξη σύμπτωσι έχει 
ίδή στό όνειρό της, όλόκληρη τήν 
περιπέτεια τοΰ φίλμ, σάν νά ήτανε 
δική της. Μέ άλλες λέξεις, ή πρω
ταγωνίστρια εΐνε πεπεισμένη, πώς 
δέν πρόκειται νά έρμηνεύση :Jva 
ρόλο κοντά στάν Όχάρα, άλλ’ δτι 
θά ξαναζήση τήν ιδία της έρωτική 
Ιστορία, σάν ένα μεγάλο ειδύλλιο 
κάποιας άλλης περασμένης ζωής. 
Μήπως ό Κίντ Ζάκσον δέν τό λέει 
στήν Εύαγγελινή ; «Καμμία άγάπη 
δέν χάνεται. "Ολες ξαναζούνε μία 
μέρα !»

Ό  Όχάρα καί ή Γεωργία «μπαί
νουνε τόσο στό πετσί τών ρόλων» 
τοΰ κουρσάρου καί τής Εύαγγελι- 
νής, ώστε, μετά τήν περάτωσι τού 
φίλμ, θά ζήσουν στ’ άλήθεια τή με
γάλη άγάπη τών περασμένων, τήν 
όποία μία κινηματογραφική περι
πέτεια ή’ρκεσε νά άναστήση στίς 
όνειροπαρμένες ψυχές τους.

Ό  συγγραφεΰς κ. Μαρσέλ Ά σ 
σάρ, δίδει μαύτό τό θέμα, μία φαν
ταιζί, στήν όποία τό όνειρο συγ- 
χέεται μέ τήν πραγματικότητα, ό 
ρωμαντισμός έναλλάσσεται μέ τήν 
περιπέτεια, τό δράμα μέ τή σάτυ
ρα, ή μελαγχολία μέ τήν ευθυμία.

«Ό  Κουρσάρος», δέν εΐνε τό πιό 
δυνατό έργο τοΰ Μαρσέλ Άσσάρ, 
φέρει δμως άναμφισβήτητα τήν 
σφραγίδα τής δεξιοτεχνίας του. 
Προσθέτως είχε τή μέγάλη τήν τύχη 
νά παιχθή καί νά σκηνοθετηθή άπό 
τόν Λουΐ Ζουβέ, (χάρις είς τόν ό
ποιον κυρίως έγνώρισε τήν τερα- 
στίαν έπιτυχίαν πού είχε τό 1938 
καί κατά τήν έπανάληψιν του τό 
1939).

Ό  «Κουρσάρος», έκτυλίσσεται α

κέραιος στό πειρατικό καράβι τοΰ 
Κίντ Ζάκσον. ‘Η σκηνή τοΰ Παρι
σινού «Αθηναίου» εΐνε περιωρισμέ- 
νων διαστάσεων καί μειονεκτεί άπό 
άπόψεως τεχνικής έξαρτήσεως. Ό  
δαιμόνιος Ζουβέ ύπερενίκησε τάς 
άντιξοότητας αύτάς, αί όποϊαι διά 
κάθε άλλον σκηνοθέτην θά καθιστοΰ 
σαν άδύνατο τά άνέβασμα ένός τέ
τοιου έργου —  σ’ ένα θέατρο σάν 
τό «Αθηναίο» τοΰ Παρισιού. Ό  
Ζουβέ, διήρεσε τό σκηνικό τού κα
ραβιού, σέ δυό πατώματα. Τά έ-

Α '
Τό έργο τοΰ Σιμπέλ&υς εΐνε τό 

πρίώτο ώριμο φρούτο στήν έξέλιξη τής 
μουσικής στή Φινλανδία. Γιατί πρέ
πει νά δή .κανένας σάν μιά προπαρα- 
σκευή στό έργο τοΰ Σιμπέλιους καί 
τών συγχρόνων του, 
τή μουσική ζωή πού 
άρχισε όταν στό τέ
λος τοΰ 18ου αιώνα 
άκούστηκε ή μουσική 
γιά όρχήστρα στήν 
Φινλανδία άπ’ τή 
Μουσική Εταιρεία 
τού Άμπο. Τή προκο 
ταρτική έργασία, γιά 
νά τήν πή κανένας· έ
τσι, πού συμπληρώθη
κε στό διάστημα αύ
τής τής περιόδου, 
τήν διευθύνανε έξαι- 
ρετικοί άνθρωποι. Δέν 
έχω παρά νά θυμηθώ 
τ’ όνομα τού Φρειδερί 
κου Πάκιους (1809—
1891), άλλά μή έχον 
τας άρκετή άνεξαρ'-η 
σία οϋτε πρωτοτυπία 
ή μουσική του δέν 
μπορεί νά θεωρηθή 
σάν πρότυπο γιά τη 
δημιουργία μιάς νέ- , 
ας Φινλανδικής μοο- 
σικής τέχνης. Γερμσ-, . 
νός άπό γένος, ά Πά iSsSS&r ... isi.
κιους, άφωσιωμένος · 
θαυμαστής τού Σπόο 
καί τού Μέντελσον, δέν μποροΰσε νά 
καταλάβη καί νά έρμηνεύση τή φύση, 
τή λαϊκή ψυχή καί τό φινλανδικό δη
μοτικό τραγούδι οπως θά τόκανε ένα 
άληθινά παιδί αύτής τής χώρας. Ή  
Φινλανδία ήτανε καί τοϋμεινε σά δεύτε
ρη πατρίδα, πού δμως τήν ύπηρέτησε 
μέ τέτοιες πράξεις άγάπης κι’ ένθου- 
σιασμοΰ, ώστε κανένας δέν θά μπο
ρέσω' K a fo 'r i i  (Ιέλλο. ‘νίΓτιΛ' rf&jln π'ϊατέ 
τόν τίτλο τοΰ πατέρα τής Φινλανδικής

μουσικής τέχνης.
Οΐ Φινλανδοί συνθέτες, τού μέσου 

τού 19ου αιώνα, δέν μπορούσανε οϋτε 
αύτοί, νά δημιουργήσουνε μιά έθνική 
τέχνη. ’Ίσως νά τούς έλειπαν, λιγώ- 
τερο τά φυσικά χαρίσματα, παρά ή

Ό  I. Ξιμπ  έλιους

βαθειά γνώση τών διαφόρων νόμων τής 
μουσικής. Έχτός ocv οί έξωτερικές συν
θήκες ήτανε έλάχιστα ευμενείς έκείνι, 
τήν έποχή, γιά τή γέννηση μιάς Φιν
λανδικής μουσικής τέχνης, μέ τήν βα- 
θειά δμως σημασία τής λέξης. Ή  πα
τρίδα δέν διέθετε κανένα σχολείο, πού 
νά γίνεται μιά σο5αρή διδασκαλία. ‘Η 
όρχήστρα τής τϊ^ιτ^ύουσας, πάλι, 
itivi.' -μιιΐ(5η κ'α^ί’ ft'* ατ:ί)Γμ', ι '  ο  ι -y
μεγαλείτερο μέρος της, έρασιτέχνες

Τό κοινό άπ’ τήν άλλη μεριά ή'τανε έ
λάχιστα μορφωμένο. Ό  19ος αιώνας 
δμως εΐχε μιά μεγάλη σπουδαιότητα. 
Σ ’ αύτή τήν έποχή πραγματικά σπεί
ρανε τή σπορά άπ’ δπου βγήκε ή μον
τέρνα τέχνη πού θαυμάζουμε τώρα τήν 
άνθησή Της καί πού έπιστέγασμά της
εΐνε ή έμφάνιση τοΰ Σιμπέλιους. Μ’ 
αύτόν άρχινάει μιά νέα περίοδος, χα- 
ραχτηριστική, άπ’ τό γεγονός δτι αυ
τοί πού διευθΰνουνε κι’ είσάγουνε τήν 
μοντέρνα μουσική δέν εΐνε ξένοι, δπως' 
πρώτα, άλλά ντόπιοι. Σωίττό είνε νά 
πή κανένας δτι αύτή ή περίοδος έγκα- 
θιδρύθηκε άπ’ τόν Ριχάρδο Φαλτέν (γεν 

νήθηκε στά 1835) 
ποΰ διεύθυνε τή μου
σική ζωή τής πρω
τεύουσας άνάμεσα 
στά 1870 καί 1880, 
καί πού διεύθυνε ίρ- 
•γο γιά χορωδία κι’ 
όρχήστρα, τόσα νέα 
δσα καί παληά Ό  
δάσκαλος τού Σιμπέ- 
λιους, ό Μαρτίνος 
Βεγκέλιους (1846—  
1906) κι’ ό άμεσος 
προκάτοχός του, σάν 
ιυνθέτης, Ροβέρτος 
Λαγιάνους, πού γεννή 
ίηκε στά 1856, ή'τα
νε οί πρώτοι ντόπιοι 
Αντιπρόσωποι τής νέ
ας περιόδου.

Στό 1822 σχηματί 
σανε ό πρώτος τό 
Μουσικό Ινστιτούτο 
τού Χέλσινγκφορς, πε 
ρίφημο σχολείο άπό 
3που άποφοιτήσανε 6- 
λοι οί νέοι συνθέτες, 
κΓ ά δεύτερος τήν 'Ε 
ταιρεία τής Ό ρχή
στρας, πού άργότερα 

δνομάσθηκε Φιλαρμονική 'Εταιρεία —  
ίδρυμα πού μέ τή δημιουργία μιάς με
γάλης μόνιμης όρχήστρας έκανε προ
σιτή στό κοινό -yfi κλασσική μουσική 
γιά όρχήστρα, άλλά μαζί καί τή μον
τέρνα. Μέ τίς συνθέσεις του, γιά όρχή
στρα, έμπνευσμένες άπ’ τό λαϊκό Φιν- 
λανδικό δημοτικό τραγούδι καί τή λαϊ
κή Φινλανδική μουσική, ό Καγιάνους 

7 Λ'-'4-&θη/τ,ι̂  "Trjy ,<ίνη0 ») πρύ άο- 
( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Τά ζητήματα
της εβ δ ο μ ά δ α ς
Ο κ. ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ Σ ΙΣΜ Α Ν Ω Φ

Ο  πρεσβευτής τής Βουλγαρί
ας κ. Δημήτρης Σισμάνωφ 
δέν είναι άγνωστος στό ά- 

ναγνωστικό κοινό τών «Παρα
σκηνίων» καί σάν άνδρωπος 
τών Γραμμάτων. Δ έν  πέρασε 
πολύς καιρός,πού άπό τίς στήλες 
αύτές ό ξεχωριστός Ββύλγαρβς 
διπλωμάτης μίλησε γιά τά λβγβ- 
τεχνικά  κια/ί καλλιτεχνικά  ζη
τήματα τής χώρας τβυ, πβύ τό
σον άξια τήν άντιπρβσωπεύει, 
μέ μιάν άπόλυτη γνώση πρα
γμάτων καί προσώπων καί μέ 
μιάν αντικειμενικότητα, πβύ εί
ναι τό χαρακτηριστικό γνώρι
σμα τών έξαιρετικών άνθρώπων 
τβΰ πνεύματβς.

'Ο  Ββύλγαρβς διπλωμάτης καί 
λογοτέχνης, πού μιλάει καί γρά
φει ώραιότατα τή ν  έλληνική  
γλώσσα, προλογίζοντας τόν τό
μο τών βουλγαρικών διηγημά
των πού έκδβδήκανε τελευταία 
σ’ έλληνική  άπόδοση άπό τόν κ. 
"Α ρ γ η  Κόρακα γράφει κ ι’ αύ
τά: «Δέν υπάρχει τίποτε τό 
συντελεστικώτε,ρο για τή συνεν
νόηση μεταξύ τών λαών άπό την 
άμβιδαία καί δίκαιη έκτίμηση 
τών πνευματικών των δησαυ- 
ρών. Κα ί τίποτε δέν  αποκαλύ
πτει τόσο τό πνεύμα καί τήν ά
ξια ένός λαβΰ οσο ή τέχνη  τβυ, 
είδικώτερα ή λβγβτεχνία  τβυ. 
Γ ι ’ ιαύτό τό λόγο ή έργασία τβΰ 
κ. Κόρακα ώς μεταφραστή, πρέ
πει νά χαίιρετιστή μέ ένδουσια- 
σμό τόσο άπό τούς Βουλγάρους, 
οσο κ ι’ άπό τβύς "Ελληνες . Γ ι ’ 
αύτό είμαι παρά πβλύ Ικανοπβι- 
ημένβς κ ι’ έγώ, θερμός διασώ- 
της τής πνευματικής συνεννόη
ση? μεταξύ τών λαών, πού μοΰ 
γίνεται ή τιμή ν ’ ανοίξω τίς 
σελίδες αύτές τής πολύτιμης 
συλλογής».

Ε ίνα ι άπό τίς σπάνιες φορές 
πβύ ή διπλωματία ύψώνεται στή 
δέση τής λβγβτεχνίας καί ή λβ- 
γβτεχνία στή δέση τής διπλωμα
τίας. Μαζί όμως ό κ. Σισμάνωφ 
διδάσκει πώς πρέπει νά έργάζε- 
ται ένας διπλωμάτης βταν , δέ- 
λει νά έξυπηρετήση θετικά καί 
πραγματικά τά συμφέροντα τοΰ 
τόπου, πβύ άντιπρβσωπεύει, άλ
λά καί τβΰ τόπου πβύ είναι δια
πιστευμένος.

Β Ρ Ε Θ Η Κ Ε  ΣΤΗΝ  ΑΝ ΑΓΚΗ

Τό Σωματείο ήθοποιών κάνει 
μερικές φορές κάτι έπικίνδυνα 
παραστρατήματα,πού καλείται 

νά τά πληρώση άμέσως μέ μείωση 
τοΰ κύρους του. Τή σκέψη αύτή μάς 
έφερε ή τελευταία ένέργειά του νά 
υπόδειξη δυό άριστους μέν καθ’ δ
λα τά άλλα καλλιτέχνες του θεά
τρου, δμως δχι καί άπόλυτα ένδε- 
δειγμένους γιά νά συμμετάσχουν 
στό Δ. Συμβούλιο τής ’Επιτροπής 
Άδειας. "Ετσι ή Γεν. Διεύθυνση 
τών Γραμμάτων καί Τεχνών βρέθηκε 
στήν άνάγκη νά υπόδειξη στό Σω
ματείο ηθοποιών πώς ή ιδιότητα 
τοΰ Συμβούλου δέν άποτελεΐ εισιτή
ριο εισόδου καί σέ μερικές θεατρι
κές όργανώσεις, οπφς είνε ή ’Επι
τροπή Άδειας καί τό Σωματείο 
ήθοποιών ν’ άποδεχθή χωρίς συζή
τηση τήν υπόδειξη τής Γεν. Διεύ
θυνσης Γραμμάτων καί Τεχνών καί 
ν’ άναθεωρήση τήν άρχική του άπό- 
φαση ! '

ΟΡΘΗ Κ Ι ’ Ο ΡΘ Ο ΤΕΡΗ

Η σύσταση τής Γεν. Διεύθυν
σης Γραμμάτων καί Τεχνών νά 
υποδειχτούνε άπό τό Σωμα

τείο ήθοποιών γιά τή θέση τοΰ Συμ 
δούλου τοΰ Δ. Συμβουλίου τής ’Ε 
πιτροπής Άδειας δυό συνταξιούχοι 
ήθοποιοί, καί όρθή και δίκαιη εΐνε. 
Κ ι’ άκόμη ή άπόφαση τού Δ. Συμ
βουλίου τοΰ Σωματείου ηθοποιών 
νά υποδειχτούνε γιά τή θέση αύτή 
οί κ. κ. Α. Νίκας καί Ε. Δαμάσκος 
κι’ όρθότερη καί δικαιότερη είνε.

Μιά ιστορική μουσική σελίδα

Ο ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ 
στήν Πόλη
’Άρδρο τοϋ κ. ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Είνα ι γνωστό πώς, ώς πρ’ιν ένα 
διάστημα ή ΠόΛΐ| άποτελούσε τό 
σημαντικώτερο καί πιό προσοδο
φόρο κέντρο γιά  τούς μεγάλους 
μαιτρ τής μουσικής. Μου δόθηκε 
κι’ άλλοτε ή εύκαιρία στά «Πα
ρασκήνια» νά γράψω πλατύτε
ρα γιά  τούς διάφορους ξέ
νους καί δικούς μας μουσι
κούς, πού κατά καιρούς, έδωσαν 
δείγματα τής τέχνης τους, στό 
κοινό, τουρκικό καί άλλο, τής Πό 
λης, κι* έδρεψαν δάφνες καί θη
σαυρούς. ‘Ωστόσο, ’ίσως ιά  φαν?; 
παράξενο, άν πώ πώς ό πρώτες 
μεγάλος σολίστας, πού θέλησε νά 
ιέ-πισκεφθή τήν Πόλη καί νά έμ- 
φανισθή μάλιστα στό σουλτοο/ικό 
ανάκτορο, ήτάν ό μεγάλος Λίστ.

σουλτάνο ’Απτουλμετζίτ. Ά ρ γ ό τ ε 
ρα, στίς 13 ΙοΛΌυαρίου 1847 Μδωσε 
μιά δεύτερη συναυλία μέ είσοδο 
10 0  Λίροσιών, πού γ ιά  τήν έποχήν 
έκείνη ήταν υπέρογκο ποσό. Σ τό  
έντυπο πρόγραμμα της συναυ- 
Λίας αύτής τοΰ Λίστ, άναγράφε
ται καί μιά ραψωδία του, χωρίς, 
δυστυχώς, ν ’ άναφέρεται κα ί ή 
αίθουσα στήν όποία δόθηκε.

Ό  τότε μέγας Βέζύρης Μ ουοτ« 
q>a Ρεισίτ πασάς, άνθρωπος έξαι- 
ρετυκά μορφωμένος καί μέ τιλα- 
τειάν άντίληψη, ένθερμος ύποστη- 
ριικτής τοϋ άνακαινιστικοΰ κινή
ματος τών άνακτόρων, ήταν σέ 
θέση νά έκτιμήοη τό ταλέντο καί 
τήν άξία τοΰ Λίστ. Περιποιήθηκε

Δημήτρης
Μοσχονάς

Ό  Δημήτρης Μοσχβνάς, πβύ 
βί φίλβι τβυ μέ πραγματική λύ
πη τόν κηδεύσανε τήν περασμέ
νη Δευτέρα άνεξάρτητα γιά τήν 
άλλη του δράση, μονάχα γιατί 
συνέλαβε τήν ιδ έ α  κ α ί  τήν ί-

Ή  Μ α ν τ λ έν  Ό ζρα ί πού κρεά ρπ σ ε 
μαζί μ έ  τ ό ν  Ζ ο υ β έ  τό ν  (Κ ο υ ρ 

σάρο»

πάνω, παριστςι ενα τμήμα τής γέφυ
ρας τού πειρατικού, τό κάτω, τό 
έσωτερικό τής καμπίνας τοΰ κουρ
σάρου. Ό  Ζουβέ, έτρύπησε τό πά
τωμα τής σκηνής τοΰ θεάτρου, είς 
τρόπον ώστε αί έπιβαλλόμεναι ύ
πό το£ έ'ργου λεπτομερειακοί μετ,<- 
βολαί τοΰ σκηνικού, νά έπι^ρων- 
ται τάχιστα μέ τό άνεβοκατέβασμά 
του, δεδομένου άλλως τε, δτι καί 
τό ίίψος τού ντεκόρ ύπεδείκνυε ώς 
μοναδικήν αύτήν τήν λύσιν.

‘Ο χώρος δέν μού έπιτρέπει νά 
έπεκταθώ περισσότερο σέ λεπτομέ
ρειες γύρω άπό τή σκηνοθεσία τοΰ 
έργου καί τήν έρμηνεία τοΰ ρόλου 
Όχάρα —  Ζάκσον άπό τόν μεγάλο 
Ζουβέ, τόν όποιο άλλως τε καί είχε 
ϋπ’ δψιν του ό Άσσάρ, γράφοντας 
τόν «Κουρσάρο». Θά προσθέσω οτι 
ή τέχνη μέ τήν όποία παίζει ό πε
ρίφημος αύτός ήθοποιός, τή δραμα 
τική σκηνή τοΰ φόνου τής Εΰαγγε- 
λινής άπό τόν Ζάκσον καί τήν κω
μική σκηνή τής έρωτικής έξομολο- 
γήσεως τοΰ Όχάρα στήν Γεωργία, 
εΐνε άπό τίς καλλιτεχνικές άπολαύ- 
σεις, πού μένουν άλησμόνητες στό 
θεατή.

'Όσο γιά τό ρόλο τής Γεωργίας 
Εύαγγελινής, έπαίχθη άπό τήν Μαν 
τλέν Όζραί, τήν γνωστήν εις τούς 
Αθηναίους πρωταγωνίστριαν τής 
«Ντάμας Πίκας» κ ά. φίλμ.

Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

„  , , , „  ,  , , δσο μποροΰσε τόν συνθέτη καί. δέν
Κατα την δασιλεια του σουλτα-1 £όν άλο του θαυμασμό
j Μαχμουτ, αναμεσα στους αλ- ν /'Τ· ,τήυ. 0 ί λοντ„ Γ W  κι- i L t v o cνου

λους νεωτερισμούς πού έγκαινία- 
σεν ή αύλή, άποφασίσθηκε καί ή 
συγκρότηση μιας άνακτορικής φι
λαρμονικής. Γιά  διοργανωτή καί 
πρώτο ρυθμιστή τής μουσικής αύ
τής κίνησης τών άνακτόρων, ή Υ 
ψηλή Πύλη κάλεσε άπό τήν Ι τ α 
λία τόν γνωστό τότε μαέστρο καί 
συνθέτη Γκιουζέπε Ντονιζέτι — Λ 
αδελφός του Γκαετάνο, ήταν διευ 
θυντήςτης όρχήστρας τών άνακτό
ρων τής Βιέννης —  ό όποιος έφθα- 
σε στήν πρωτεύουσα στίς 17 Σ ε 
πτεμβρίου 1828. Ά π ό  τά άπομνη- 
μονεύματα λοιπόν, τοΰ Ντονιζέτι 
αύτοΰ μαθαίνομε πώς στά 1843 ό 
αδελφός του , μέ γρά μμα  του 
τόν πληροφορούσε πώς σύντομα 
κάποιος μεγάλος πιανίστας θά έ- 
πισκέπτονταν τήν Πόλη καί τόν πα 
ρακαλούσε νά φροντίση γιά  τήν έ- 
κεΐ υιαμονή του καί γ ιά  τήν ό- 
πωσδήποτε άνάλογη πρός τήν ά 
ξια του ύποδοχή του έικ μέρους 
τών Τούρκων.

Πράγματι, τρία χρόνια άργότε
ρα, ό Φράνζ Λίστ είχε τό εύτύχη- 
μα νά άντικρύση τά μαγευτικά  ά- 
κρογυάλια τοΰ Βοσπόρου. ’Ή τα ν 
τότε μόλις 35 χρόνων καί τ ’ δνο- 
>ιά του ήταν ήδη γνωστό σ’ δλην 
τήν Τουρκία. Μιά είδηση ποΰχε δη 
μοσιευθή τίς μέρες έκεΐνες στήν έ 
φημερίδα  «Τοοκδίμι - Εα κα γή»  
κυκλοφορούσε άπό στόμα σέ στό
μα. « Ό  γνωστός σ’ δλα τά διεθνή 
κέντρα τής μουσικής καλλιτέχνης 
τοΰ πιάνου Κ . Λίστ, πρόκειται νά 
έπισκεφθή τήν πόλι μας».

Έ δδ ο μ ά δες  όλόκληρβς περίμε- 
νεν ό κόσμος τήν άφιξη τοΰ καλ
λιτέχνη. Ό λά κερο  τό Πέρα έτοι- 
ααζόταν ν ’ άκούση καί νά χειρο
κρότηση τόν μεγάλο καλλιτέχνη 
καί συνθέτη, πού ένα φθίνοπωρι- 
* u k o  δείλι ήλθε. "Υστερα άπό 
λίγες ήμερες, στίς 16 Οκτωβρίου 
1846, έδωσε τό πρώτο του ρεσι
τάλ rrr^  AArtf , ΓΓ'τΛν

γ ι ’ αύτόν. Θέλοντας δέ κι' έκεΐνος 
νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του 
'ίσως καί τίς εύχαριστίες του, έπε- 
ξεργάστηκε τό έμδατήριο ποΰ 
προγενέστερέ εΐχεν άφιερώσει ό 
Ντονιζέτι στόν σουλτάνο. Τήν σύν
θεσή του αύτήν, ό μεγάλος συνθέ
της έστειλε στήν Υψ ηλή  Πύλη μέ 
τήν παράκληση νά ύποδληθή στόν 
άνακτα, έλ.πίζοντας έτσι νάχη ώς 
άντάλανιια ένα όποιοδήποτε τουρ 
κικό παράσημο.

Τήν κρυφήν αύτήν έπιθυμία τοΰ 
Λίστ μεταδίδοοσεν, άνεπίσημα, δέ· 
u « ta , στόν τότε ύπουργό τών έξω- 
τερικών Ά λ ή  πασά, ό πρεσβευτής 
τής Αυστρίας. "Ο ταν δέ κ ι’ έκεΐ
νος, μέ τή σειρά του, άνάφερε τήν 
ίπιθυμία το " συνθέτη στόν μέγα  
°.-^ύο.η. αύτός εύχαρίστως δέ
χθηκε νά τοΰ άπονεμηθη τό «ύπ' 
Αριθμόν 4 παράσηιμον τής τουρκι
κής αύλής», κ ι’ έγραψε τήν 'ίδια 
κ ι’ δλας μέρα, τό παρακάτω έγ
γραφο στόν σουλτάνο:

«Έξοχώ τατε ·"*' μεγαλειότατε 
οώθέντη ιιου: Έ γ ώ , ό  ταπεινότα
τος δοΰλος σας, πέονω τό θάρρος 
νά σας άναΦέοω δτι, δπως ξέρετε 
δέδαια, άπό μεοικές μέρες τώρα 
δρίσκεται στήν «εύτυχοΰσα» πόλι 
μας, ό γνωστός καί διάσημος πια
νίστας, Κύριος Λίστ, πού είχε τό 
μεγάλο εύτύχημα νά γίνη δεκτός 
άπό τήν μεγαλοποέπειά σας καί 
νά έ/κτελέση μπροστά σας άρκε- 
τές συνθέσεις. Μαγεύιμένος άπό 
τήν ύποδοχή πού τοΰ έγινεν κι’ ά
πό "ήν καλωσύνη πού τοΰ δείξατε, 
έγραψε ένα νέο «σκοπό» ηάνω 
στό σουλτανικό σας «μάρςς, καί 
τόν έστειλε στήν ’Υψηλή Πύλη 
γ ιά  νά ύποδληθή στήν μενσλειό- 
τητά σας. Έ π ειδή  δέ, δπως άνε- 
πίσημα κάπως μάς άνέφερεν ό  πρε 
σιδβυτής τής Αυστρίας, ό  προα- 
ναφερθείς πιανίστας έπιθυμεΐ νά

(Τ ιινέγειρτ 6 η σ ε λ ίδ α )

Η ΣΑΤΙΡΑ
Τρία αρθρα του κ. XPCNH ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ
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Δ .  Μ ο σ χονα ς

δέα αύτή τήν έπραγματβποίησε, 
νά έκόώση τά «Παρασκήνια» εί
χε αναφαίρετα δικαιώματα στήν 
εκτίμηση καί τήν άγάπη όλων 
τών άνδρώπων, πβύ τάξανε τον 
έαυτό τβυς υπηρέτη στήν ιδέα 
τβύ Καλού.

Φτωχός ό Δ. Μοσχονάς ώνει- 
ρεύτηκε νά πραγματβποιήσιΐ μιά 
πλβύσια ιδέα. Γιατί ή έκδοση 
ένός δημοσιβγραφικβΰ —  λβγβ- 
τεχνικού όργάνβυ, βπως τά «Πα
ρασκήνια», κάδε άλλο παρά εϋ- 
κβλη ύπόδεση ήταν. Κ ι ’ ομως τό 
πέτυχε. Κεφάλαιά τβυ λίγες χι- 
χιλιάδες δραχμές πβύ ένας Θεός 
ξέρει πώς μπόρεσε νά τίς συγ- 
κεντρώσΐ), ό άγέραστβς και άνε- 
ξάντλητβς ένδουσιασμός του καί 
ή άπέρ*ντη αίσιοδβξία τβυ,

"Ολβι βί πιό άντιπρβσωπευτι- 
κβί άνδρωπβι τών Γραμμάτων 
καί τών Τ εχνώ ν, δεχτήκανε μ’ 
ένδβυσιασμβ τήν έκδβση τών 
«Παρασκηνίων». Κ ’ ήταν φυσικό 
νά γίνη αύτό, άφβΰ συγγραφείς, 
ήδοπβιβί, λογοτέχνες, ζωγράφοι, 
ποιητές, γλύπτες, μουσικβί, φίλβι 
τβΰ κινηματβγράφου στά «Πα
ρασκήνια» άναγνωρισανε άπό 
μιάς άρχής τόν συμπαραστάτη 
τβυς καί συμπολεμιστή τους γιά 
τή δημιουργία κ ’ έπικράτηση έ
νός άνώτερου καί πιό πνευμα- 
τικβύ κόσμου.

’Από τό 18ο φύλλο τών «Πα
ρασκηνίων» ό Δ. Μοσχονάς ά- 
ποσύρδηκε άπό τήν  διεύβυνσή 
τβυς. 'Όμως τά «Παρασκήνια» 
βπως στό παρελδόν έτσι καί στό 
μέλλβν δά στρέφουν μέ σεβασμό 
κ ’ εύλάδεια τή δύμησή τβυς πρός 
τόν άνδρωπο, πού σ’ αύτόν οφεί
λουνε τήν έκδοσή τους.

Πολύς γίνεται λόγος στόν καιρό 
μας γιά σάτιρα. Γράφονται βιβλία 
σατιρικά, άκούονται σατιρικοί στίχοι 
βλέπουμε «σατιρικές» επιθεωρήσεις, μι
λάμε γιά σατιρικές διαθέσεις κριτι
κών, μ’ άλλα λόγια σατιρίζουμε καί 
σατιριζόμαστε. 'Η έννοια τής σάτιρας 
στήν έποχή μας συμπίπτει σχεδόν μέ 
τήν έννοια τής «έξυπνάδας». Κ ι’ δμως 
αύτές οί «έξυπνάδες» εΐχαν γίνει κά
ποτε λογοτεχνικό είδος μέ τή πνοή πού 
έδωσαν στις «κουβέντες» αύτές μεγά
λοι τεχνίτες τοΰ έμμετρου λόγου.

Ποΰ γεννήθηκε ή σάτιρα ; Ποιοι τήν 
καλλιέργησαν καί τήν άνέβασαν σέ λο
γοτεχνικό είδος ; Πώς ήταν ή πρώτη 
της μορφή ;

Όρϊστε μερικά έρωτήματα. Τά ση
μειώματα αύτά δέ θά έξαντλήσουν τό 
θέμα. Οΰτε έχουν αύτό τό σκοπό. Θά 
δώσουν, θά προσπαθήσουν νά δώσουν, 
ένα γενικό έξέτασμά της. Θά σταμα
τήσουν λίγο περισσότερο στίς πρώτες 
άρχές τής σάτιρας καί θά παρουσιά
σουν μερικά δείγματά της.

'Η βιβλιογραφία γιά τό θέμα τοΰτο. 
ξενόγλωσση φυσικά —  ώς πότε θά 
τρέχουμε στά ξένα γραψίματα ; —  εΐνε 
πλούσια. Μά δέ θ’ άναφέρω παρά τά 
πιό σημαντικά καί πρόχειρα βιβλία 
γιατί άλλοιώς θά κουραστούμε μέ τις 
παραπομπές δικαιώνοντας τόν Βάκωνα 
άλλη μιά φορά πώ-ς έπιστήμη κατάντη
σε νά εΐνε ή γνώ σ Γ  καί ή άναγραφή 
τής βιβλιογραφίας.

ίί
Γ  ιά τό γενέθλιο τόπο τής σάτιρας 

δέ συμφωνούν πέρα γιά πέρα δλοι οί 
έρευνητές. ’Άλλοι πιστεύουν δτι εΐνε 
ή πατρίδα πού γέννησε κάθε ώραίο : 
βρίσκουν τις πρώτες άρχές της στήν 
άρχαία 'Ελλάδα. Άπό τήν άλλη φωνά
ζει ό Κοϊντιλιανός πώς ή σάτιρα ά- 
νήκει στούς Ρωμαίους. Satura tota 
/iostra est (Inst. Orat).

Φιλολογικό λοιπόν ζήτημα. Πόσο πο 
λύτιμες καί πιό θετικές θά ήσαν οί υ
πηρεσίες τών νέων τής έποχής μας αν 
μοχθούσαν περισσότερο γιά τήν έπι
στήμη και λιγώτερο γιά τήν λογοτε
χνία πού θά άνασάνη λίγο αν άπαλλα- 
γή άπό τά φορτώματα τοΰ πνευματικού 
μας φτωχοττροδομισμοΰ ; Ξέρω πώς κα
κοκαρδίζω πολλούς. Κ ι’ ό κ. Σπΰρος 
Μελάς μοΰ είχε τότε πή πώς τό νά 
γράφουν οί νέοι συνέχεια κάνουν παρά
δοση πού εΐνε κι* αυτή μιά πνευματι
κή άξία. Κ ι’ δμως χρειάζεται μιά πε
ρίοδο σιωπής στόν πνευματικό άνθρω
πο καί στήν πνευματική παραγωγή.

Γ  ιά νά βρεθοΰμε, λοιπόν, στήν άλή- 
θεια πρέπει ν’ άδράξουμε τή λέξη σά
τιρα άπό τήν έτυμολογία της. Αύτή θά 
μάς όδηγήση καί στόν τόπο τής κατα
γωγής της. Μά καί σ’ αύτήν ύπάρχουν 
διαφωνίες. Ό  Διομήδης ό Γραμματικός 
(πού τόν βρίσκουμε στους Grammatiei 
Latini τού Keil) μάς δίνει πο
λύτιμες πληροφορίες γιά τή Ρωμαϊκή 
σάτιρα. Αναφέρει πώς γεννήθηκε ή 
satura άπό τούς Σατύρους πού δπως 
τά λόγια κι’ οί τρόποι έκείνων ήσαν 
σκώμματα, άστεία καί αισχρολογίες έ
τσι καί τό περιχόμενο τών saturae εΐχε 
σκοπό τήν προσωπική δηκτική μέ κά
θε λόγο πού θά έρχόταν στά στόμα. 
Μά τήν άποψη αύτή δέν τήν υιοθετούν 
σήμερα.

Έκεΐ πού συμψωνοΰν οί περισσότεροι 
εΐνε τ’ δτι ή σάτυρα προέρχεται άπό 
τό λατινικό έπίθετο satur, a, um 
(=γειιάτος, κεκορεσμένος). Άλλά

ποιά σχέση υπάρχει άνάμεσα στό 
γραμματειακό είδος καί στό έπίθετο ;

Λένε δτι πήρε τή σημασία της ή 
satura άπό τό satura lanx πού έσή- 
μαινε τή λωπάδα, τή γεμάτη άπό τίς 
άπαρχές τών καρπών καί πού τήν προσ- 
έφεραν οί Ρωμαίοι στούς θεούς της 
τους (^ετικούς μέ τή γονιμότητα τής 
γής δηλ. τή Δήμητρα καί τόν Βάκχο.

’Ίσως, δπως λέει ό Varro στά Ζη
τήματα τού Πλούτου, άπό τό saturum 
farcimen (λουκάνικο), άλλοι άπό ένα 
πλακούντα πού άπετελεΐτο άπό σταφύ
λια, άλφιτα, καί ψύχα κουκουναριού 
ζυμωμένα μέ οίνόμελι.

Τό πιθανώτερο εΐνε νά προήλθε άπό 
τό satura lex πού ήταν ένας νόμος μέ 
διάφορες διατάξεις (ένα εΐδος εφημε
ρίδας Κυβερνήσεως).

Ό  ιστορικός Τίτος Λίβιος (7,2) 
μιλώντας γιά τήν έξέλιξη τής δραμα
τικής ποίησης τών Λατίνων μάς δίνει 
μιά πολύτιμη πληροφορία. Λέει δ)ΐλ. 
δτι οΐ ΰποκριτκαί (histriones) άπήγ- 
γελλαν άσεμνους στίχους καί άλλαζαν 
μεταξύ τους έμμετρες saturas σέ γραμ* 
μένο ρυθμό μουσικής. Στή συνήθεια 
αύτή μπορούμε νά διακρίνουμε τά ίχνη 
τής σημερινής έπιθεωρήσεως.

Υπάρχει καί ή γνώμη πώς βγήκε ή 
satura άπό τούς σατύρους. Άλλά αύτό 
τό έφτιαξαν οί λόγιοι πού δέν μπο
ρούσαν νά βροΰν τήν άληθινή ρίζα τής 
λέξης. Ούτε έχει καμμιά σχέση μέ ιό 
έλληνικό σατυρικό δράμα πού άκολου- 
θοΰσε τήν τριλογία.

'Ώστε τό συμπέρασμα: ‘Η σάτυρα
είνε καθαρά ρωμαϊκό εύρημα πού ση
μαίνει τό άνάμικτο λογοτεχνικό είδος 
μέ τούς διαλόγους, τά αστεία, τίς βρι
σιές καί τά σκώμματά του.

Δέ συγγενεύει οΰτε έτυμολογικώς μέ 
τό άρχαίο σατυρικό δράμα. Εΐνε μιά 
άπλή φθογγολογική σύμπτωση. Γ ι’ αύ 
τά καί πρέπει νά γράφεται σάτιρα μέ ι 
καί δχι υ. Χωρίς ή μεταγραφή αύτή 
σάτιρα νά εΐνε ή σωστότερη. Ή  σω
στότερη εΐνε αύτή πού άναφέρει ά κ. 
Λάσκαρης σάτουρα (1 ). Άλλά μάς έ
μεινε ή μεταγραφή τοΰ Γρατσιάτου 
σάτυρα κατ’ άναλογία τοΰ trux 
φρύγ— ς. 'Η μετάφραση στά έλληνικά 
θά ήταν περισσότερο μέσα στό νόημα 
τών Ρωμαϊκών saturae αν λέγαμε άτα
κτα ή σείμμεικτα. Μ’ αύτήν άκριβώς 
τήν έννοια τών άτάκτων έδωσε τό όνο
μα satura ό Έννιος στά ποιήματά του 
'Η σάτιρα αύτοτελές λογοτεχνικό είδος 
έγινε άπό τούς Ρωμαίους ποιητές. Ά λ 
λά πέρασε δυό κύρια στάδια γιά νά 
φτάση στήν τελική της μορφή δπως 
τή βρίσκουμε στούς τελέυταίους Αντι
προσώπους της, τόν Πέρσιο καί τόν 
Ίουβενάλη.

Τό πρώτο στάδιο είνε έκεΐνο πού τή 
βρίσκουμε νά έχη τή διαλογική μορφή 
καί τά σκώμματα τής άρχαίας κωμω
δίας. Στό δεύτερο φαίνεται καθαρά νά 
έχη άπαλλαχθή άπό τό φόρτο τής ποι
κιλίας καί νά έχη καταντήσει πιά προ 
σωπική δηκτική. Ά ν  σκεφθοΰμε μάλι
στα πώς ή δηκτική αύτή άπέβλεπε συ
χνά σέ λογοτεχνικά έργα τότε έχουμε 
τούς προγόνους τών σημερινών κριτι
κών τοΰ βιβλίου, τοΰ θεάτρου τής τέ
χνης γενικά. Θά δώσουμε δμως σέ άλ
λο σημείωμα ένα δείγμα ή καλλίτερα 
τήν πρώτη λογοτεχνική κριτική πού ϊ-

( 1 )  Ν . I . ,  Λάσκαρη : Ιστορία τβΰ 
Ρωμαϊκού θεάτρου σελ. 265.
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Ή αυτοβιογραφία τού
Κωστή Νικολάου

31ο
'C  Τβσκανινι γεννήθηκε στήν 

Πάρμα στά 1867 οπβυ καί σπβύδαοε 
a rc  έκεΐ κβνσερβατόριβ τό διβλβν- 

©τβέλλβ καί τήν σύνθεση. " Α ν  καί 
δγήκε δι>νατός στό μάδημα τής σύν 
θέσης πβτέ τβυ δέν κα τέγ ινεσ τ ή  
δημιουργία μβυσβυργημάτων βπως 
τόσβι άλλβι συνάδελφβί τβυ, άλλά 
άρκέσθηκε στή δημιβυργία πάνω 
στί; δημιουργίες τών άλλων κ ’ αώ
του όιαγράφηχε και διαγράφεται β 
φωτβστέψανβς τβυ.

Κ ι ’ αύτός β γίγας Βέρδης στά τε
λευταία τβυ καί στό έπιθανάτιβ τβυ 
κρεέδάτι ζήτησε νά γνωρίση άπβ 
κβντά τβν νέβ αύτό μαέστρο πβύ 
δά διεΰδυνε τβν «Φάλσταφ» τβυ 
στή δεύτερή τβυ έκδοση στή Σ κ ά 
λα. Κ ' άφβΰ τβν γνώρισε, συχνά έ
λεγε στόν Μπβϊτβ πβύ έκαμε τό 
άφθαστβ λιμπρέττβ αϋτήξ της όπε- 
ριχς. Ά ρρ ϊγες  τί φαινόμενβ είναι 
αύτό; ό άνθρωπβς! δλέπει καί δια
κρίνει πράγματα πβύ έγώ ό ΐδιβς 
πού τάγραψα δέν διέκρινα οϋτε τά 
φαΛ’τάσδηκα!

Τ ί  μεγαλείτερβς έπαινβς άπ' αύ
τόν γιά ένα διευδυντή όρχήστρα;;

’Ά ρ χ ισ ε  τό πολύμβχδβ του στά
διο λαμπρά. Μ ά  έκεΐ πβύ άμέσως 
διαλαλήδηκε τβ άφάνταστό τβυ τα
λέντο καί ή μεγάλη τβυ άϊία ήτανε 
στό Ρ ίο— Τζανέϊρβ στά ISSfc πού άν 
καί πρώτο; βιολοντσελίστας στην 
όρχήστρα βρέθηκε ατήν άνάγκη νά 
πάρη τήν μπαγκέτα στό χέρι καί 
νά διευθύνη τβύς συναδέλφους τβυ 
σέμιά ολόκληρη παράσταση τής Ά -  
ΐντας! . . .

Αύτό άρκεσε! Ό  δρία.μδός του έ 
κείνη τη βραδυά έγινε γνωστός α’

> όλο τό μουσικό κόσμο.
Ε ίνα ι αύτός πβύ γιά πρώτη φο

ρά έδωσε στό Τβυρίνβ τό «Λυκόφως 
τών Θεών» τοΰ Βά γνερ  πβύ μαζί 
μέ τβύς «Άρχιτραγβυδιστάδες τής 
Νυρεμβέργης» τίς «Βαλκυρίες» καί 
τό «Σίγκφρηδ» στη Σκά λα  τβν 
φέρνανε πιά πλησίοτιβν αύτόν 
τβν ’Ι τ α λ ό !  βτό Μπάϋρόϋτ ο
πβυ δίδαξε την λεγβμένη παράδο
ση καί σ’ αύτβύς τβύς 'ίδιβυς τβύς 
Γερμανβύς πβύ έρχόντβυσαν νά 
λβυσδβώνε στό Βαγνειρισμό μέσα 
στή Σκά λα  τοΰ Μ ιλάγου!

Γ  ι’ αύτό έγραφα προχτές πώς τήν 
παράδοση τήν κλείνει ό πρβνβμι- 
βϋχβς άνθρωπβς μέσα τβυ καδώς 
καί τό έργβ πβύ έχει νά έρμηνεύ- 
σ η !Γ Γ  αύτά όλα ό Τβσκανινι είναι 
καί δά μείνη σάν ένα πολύπλευρο 
καί πολύτιμο μπριλλάντι πβύ δέν 
έχει καμμιά σχισμή καί γ ι’ αύτό ό 
ραδιασμός τβυ είναι άπαράδλητβς 
καί ή λάμψη του μοναδική! ’Αλλά 
κιχΓι πβιά ή φιλεργία τβυ ; ! . .  Ά π β  
τό πρωΐ ώς τίς δυό καί δυόμιση με
τά τά μεσάνυχτα στό .πόδι, πότε μέ 
τά κόρα, πότε μέ τήν όρχήστρα, 
άλλοτε μέ τβύς σβλίστες καί άλλβτε 
μέ τβύς σκηνβγράφβυς, σκηνβδέ- 
τες, τεχνικούς καί ήλεκτρβλόγβυς 
γιά νά τά ξέριι ολα καί νά κρατάη 
σ’ ολα τά χαλινάρια στά χέρια τβυ

καί νά δώση τίς απαραίτητες σχε
τικές διαταγές.

θρησκεία τβυ είναι ή καδαριότη- 
τα στό κάβε τι σάν μιά καλή Όλ- 
λανδέζα νοικβκυρά! Ή  μνήμη του 
όπως είπαμε φαινόμενβ. "Οπερες 
όλόκληρες καί Συμφωνικές διαδέ
χονται η μιά τήν άλλη μέ τό βι- 
δλίβ κλ ε ισ τό !. . .  Κ ' άλλβι πβύ καί 
πβύ τά καταφέρνβυνε, άλλά στά δια 
λείμματα τρώνε ξεφυλλίζοντας τήν 
επόμενη πράξη η τή συνέχεια τής 
Συμφωνικής. Αύτός δμως τίποτε! 
αμέριμνος περιμένει τήν ώρα πού 
δά συνέχιση. Τέσσαρες η πέν
τε τό πβλύ μέρες άρκβΰνε γιά 
νά ξέρη μιά νέα βπερα μέ τίς λε- 
πτβμέρειές της άπ’ έξω καί νά τήν 
παίξη στό πιάνβ μέ τή μνήμη. Μ ιά  
φβρά κέρδισε ένα δείπνβ πβύ τβύ 
πρβσφέρχνε βί θαυμαστές τβυ άφοΰ 
τόν κλείσανε καί τβΰ δώσανε γιά 
δέμα νά γράψη τήν παρτιτβύρα τής 
ένβσχήτρωσης τβΰ προλόγου τοΰ 
Λόεγκριν.

Τ ό  σκυλί! τήν έγραψε μέ δλες 
της τίς λεπτομέρειες!

Σ τ ή ν  όρχήστρα τβΰ άρεσε πάν
τα νά είναι άναλυτικός. Παίρνει 
χωριστά τήν κάδε συνομοταξία τών 
όργάνων γιά νάναι σίγουρος πώς 
δέν βά τβύ φάνε νότες κ Γ  έπειτα' 
τίς ένώνει μαζί καί έτσι βγαίνει έ
να παίξιμβ τίμιβ, στεριλιζαρισμέ- 
νο, λαμπικαρισμένβ καί διαυγέ
στατο!

Ε ίνα ι ένας άπό τβύς μβναδικβύς 
πβύ δέν έρωτροπεί μέ τό όργανο 
πού παίξανε καί ποΰ δέν τά περι- 
ποιβΰνται ιδιαίτερα, δηλαδή σω
στός βδβστρωτήρας τής όρχήστρας!

Φαντάζβμαι τί δα κάνε άν ερχό
τανε έδώ κ ’ έδλε.πε νά παίζβυνε 
τρεις καί τέσσαρες άπό ένα σπαρ- 
τίτο πιάνβυ ιαύτβσχεδιάζβντες τά 
μέρη τους, δηλ. δτι πιάσουν κ ι’ δ,τι 
άφίσβυνε άρκεί νά τελείωση ή ό
περα. Ό  Ί ’οσκανίνι πβτέ δέν έσ-,-.υ- 
ψε μπρβς σ’ δ,τι ή κα λλιτεχνική  
του συνείδηση δέν αποδέχεται.

Μ αχητής άκαταμάχητος όργωσε 
τβ δαφνοστεφανωμέ νο δρόμο τβυ β- 
σβ σπανιώτατα μπορεί κανείς νά 
αυναντήση. ’Έ φ ερ ε  σέ φώς μελο
δράματα καί τβύς ξανάδωσε ζωντά
νια καί ψυχή! μελοδράματα κατα
τσαλακωμένα άπ’ τήν κακή χρήση 
καί άπ’ τό κακό γβΰστβ μέτριων 
μαέστρων καί πρό πάντων άτιθάσ- 
σων καί δβξβμανών καί φτηνών 
τραγβυδιστάδων. Δ έν  έκανε πβτέ 
καλό χωριό μέ τραγουδιστάδες φη
μισμένους.

Μ ά  όσβι τβν άκβλβυδήσανε δέν 
χάσανε γιατί μάβανε νά σέδβνται 
τή μβυσική σάν θρησκεία κι' δτι τό 
θυμιατό κ » ί δυμίαμα τβυς είναι ή 
Τ έ χ ν η  *αί μβνβν η Τ έ χ ν η ! . . .

Τέλος ό Τβσκανινι είνε ό άν- 
δρωπβς πβύ ξέρει τί δέλει καί πβΰ 
τείνει καί πρό πάντων στήν Τ έχ ν η  
του τή δε ία Μβυσική σ’ αύτό τό με- 
γάλβ δισκοπότηρο τής κάδε πολιτι
σμένης γής καί άνδρώπινης πολιτι
σμένης όμάδας.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  : Η συνέχεια '

Οί παραστάσεις τοΟ «"ΑμΧετ» στό 
Βασιλικό θέατοο 0ά συνεχιστούνε <Γ 
αΰοιο, άπ’ την έρχόμενη δέ Τετάοτη θά 
έπαναληφθη 6 «Βασιλεύς‘Αήρ» ποΰ βά 
κραττίση τό πρόγοαιιμα τοΰ Κρατικού 
μας θεάτρου ϊσαιιε καί την Κυριακή.

-—Την τταοαττάνΜ Το ί τη -π-ρώτη μέ τό

χει γραφή άπό ποιητή γιά ττοιητικό
έργο.

'Αντιπρόσωποι τοΰ πρώτου σταδίου 
τής ρωμαϊκής σάτιρας εΐνε ό "Εννιος 
καί ά ανεψιός του Πακούβιος. Τοΰ δευ- 
τερου, ό Λουκίλιος, ό ‘Οράτιος καί 6 
Πέρσιος. '

Προτοΰ ν’ άναφέρω σύντομα 6 ιογρα 
φικά γιά τόν καθένα χωριστά καΐ^για 
τό έ'ργο του θά ήθελα νά τονίσω τό έ- 
ξής : Ή  σάτιρα, δπως τήν καταλα
βαίνουμε σήμερα διαμορφώθηκε πάνω 
σέ ρωμαϊκό έδαφος. Τά σπέρματά της 
δμως θά τά βρούμε πάλι μέσα στά 
πνευματικά γεννήματα τής άρχαίας 
'Ελλάδας. Φαίνεται εΐνε ή μοίρα τού 
τόπου αύτοΰ νά εχη συγκινηθή άπό τήν 
μητρότητα κάθε ώραίου καί καλού.

Ό  Γάλλος κριτικός Brunetiere πού 
μάς χάρισε τά ωραιότατα βιβλία του 
ήταν σέ πολλές του άντιλήψεις δογμα
τικός. Τόν διέψευσε ό καιρός πού φθεί
ρει σάν τό νερό καί τίς πιό ρωμαλέες 
γνώμίς. "Ομως έκανε καί θαυμάσιες 
παρατηρήσεις δπως αύτή έδώ πού θά 
έπ^καλεσθοΰμε. Μιλώντας γιά τή σάτι
ρα λέει πώς αύτή εΐνε μιά ξεχωριστή 
μορφή τής λυρικής ποίησης. Ή  καρδιά 
τοΰ λυρικού ποιητή μέ τρεΐς τρόπους 
πάλλει απέναντι στά γεγονότα πού 
συγκροτούν τήν ανθρώπινη ζωή. ’Ή  τόν 
γεμίζουν αύτά χαρά καί ένθουσιασμό 
καί άδειάζει τήν καρδιά του στό μεθύ
σι τής ώδής ή πάλι κυριεύεται άπά 
στεναγμούς καί όδύνες όπότε άνακου- 
φίζεται στήν πικρία τής έλεγείας ή 
συνηθέστερα αισθάνεται τό φτΰσμα ν’ 
άναβαίνη στά χείλη του καί νά έκκε- 
νώνεται άπά τή χλεύη καί τήν αγανά
κτηση στούς νευρώδεις τής σάτιρας 
στίχους.

’Ά ν  τά πάρουμε έτσι τά πράγματα 
τότε πρόγονος τής Ρωμαϊκής σάτιρας 
εΐνε ή ιαμβική ποίηση, τά ίαμβίζειν

Τ ”αρχαίατών άρχαίων Ελλήνων. Μέσα στους 
πικρόχολους στίχους τοΰ ’Αρχίλοχου 
βρίσκουμε έν σπέρματι τήν σάτιρα 
τοΰ Όρατίου πού άκόμη καί στά τρα
γούδια του άπειλει τίς έρωμένες του μέ 
τούς «ΰβριστήρες Ιάμβους».

Μά καί τά μέτρα τής Ρωμαϊκής σά
τιρας μάς ξαναφέρνουν πίσω στήν 'Ελ 
λάδα. Πρό παντός στόν πρώτο της αν
τιπρόσωπο τόν ’Έννιο βρίσκουμε ιαμ
βικό τρίμετρο πού μάς θυμίζει Σιμω
νίδη, 'Ιππώνακτα, ’Αρχίλοχο γενικά 
ιαμβογράφους. "Επειτα βρίσκουμε σά- 
τιρές του σέ τροχαϊκό τετράμετρο πού 
μάς θυμίζουν ’Αριστοφάνη καί γενικά 
τήν αττική κωμωδία. Κ Γ  αύτό τό έπος 
δάνεισε τό ρυθμό του στή σάτιρα γιά 
νά κλείνη τούς στίχους της στή γορ- 
γότητα τοΰ δακτυλικού έξαμέτρου. ’Ε 
κείνος ό Θερσίτης τής Ίλιάδας πού ή 
περιγραφή του τανύζει τό στόμα άπό 
τό γέλοιο ή ή άλλη εικόνα τών μνη
στήρων στήν ’Οδύσσεια πού προσπα
θούν νά σκαρφαλώσουν στήν καρδιά 
τής Πηνελόπης καί στό θρόνο τού πα- 
λατιοΰ τί εΐνε παρά σκηνές έ’ξυπνης 
σημερινής σατιρικής έπιθεώρησης ; 
Μέ την ϊδια άσφάλεια μπορούμε νά 
ποΰμε οτι τά σπουδαιογέλοια τών άρ- 
χαίων καί οί σίλλοι πού θυμίζουν τά 
«έ'ξυπνα καί κουτά» τών σαλονιών τής 
άριστοκρατίας, περισσότερο τοΰ χρή
ματος και λιγώτερο τοΰ πνεύματος, ή
σαν τά σπέρματα τής ρωμαϊκής σάτι
ρας. Μ’ άλλα λόγια ή απαλότητα τοΰ 
άττικοΰ πνεύματος έτοίμασε τή δριμύ- 
τητα τοΰ ιταλικού δξους.

Χ ΡΟ Ν Η Σ  Ε Ν Ε Π Ε Κ ΙΔ Η Σ  
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Τό β ' άρθρο.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
14-18 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ
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,ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΗΡ”
Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ Σ ΙΣ  : Β. ΡΠΤΑ 
ΣΚΗΝΟΘ ΕΣΙΑ : Δ. ΡΟΝΤΗΡΗ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Ι: ΚΑ. ΚΛΠΝΗ 
ΕΝΛΥΜΑΣΙΑΙ : Α. ΦΑΚΑ *
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Ό  διάσημος βαθύφωνος τής 
Σκάλας τοΰ Μ ιλάνου κ. Κώ
στας Πέρσης— δπως είναι στό 
ρόλβ τβΰ Βόταν στίς «Βαλκυρί- 
ες» τβΰ Βάγκνε.ρ— πβύ έδωσε 
χτές τ ’ άπόγεμα στά «’Ολύμ
πια», κάτω άπ’ τή προστασία 
τοΰ ύπουργβΰ —  Διβικητή τής 
Πρωτεύουσας κ. Κ . Κοτζιά ένα 

πβλύ ενδιαφέρον ρεσιτάλ.

«'Ένα ποτήρι κρασί» τοΟ Σκρίμπ μέ 
σκηνοθεσία τοΰ κ. Τ. Μουζενίδη.

— Τό «'Άρμα Θέσπιδος» έκανε χρυ
σές δουλειές στήν Κέρκυρα, δπου ίχ- 
τός άπό άλλα έργα, πού περιελάμβανε 
τό δραματολόγιό του έπαιξε καί τήν 
κωμωδία τού κ. Θ. Ν. Συναδινού «Εύ
τυχώς έπτωχεύσαμεν».

— Ό  περιοδεύων θίασος τού Βασιλι
κού θεάτρου έφυγε άπ’ τήν Κέρκυρα 
τό άπόγιομα τής Πέμπτης, άπό σήμε
ρα δέ άρχίζει σειρά παραστάσεων 
στή Ζάκυνθο.

— Στό ήμικρατικό θέατρο τής κ. Μα 
ρίκας Κοτοπούλη συνεχίζονται οί πα
ραστάσεις τού δράματος τοΰ Γκαλσγου 
όρθυ «Αγώνας γιά τό τομάρι».

— Στό άναμεταξύ γίνονται έντατικές 
οί δοκιμές γιά τό άνέβασμα τοΰ «Κουρ 
σάρου» τού Άσσάρ πού, καθώς φαίνε

ται, θ’ άνεβασθή γιά πρώτη φορά τήν 
έρχόμενη Παρασκευή.

— Τήν άλλη έβδομάδα έπίσης πιθα- 
νώτατα θ’ άνέβη καί τό «Μούβιτον» 
τών κ. κ. Γιαννουκάκη— Εύαγγελίξη—  
Ριτσιάρδη στό θέατρο «Άλικης» πού 
οπως εΐνε γνωστό παίζει τμήμα τού 
θιάσου Κοτοπούλη.

—-Άπό χτές τό ταμείο τού Βασιλι
κού θεάτρου έπλημμύρισε άπό κόσμο, 
γιατί άρχισε ή πώληση τών εισιτηρίων 
γιά τίς παραστάσεις τής «Νυχτερίδας» 
τοΰ Στράους, πού ή πρώτη της θά δοθή 
στό πρώτο δεκαήμερο τού έρχόμενου 
μήνα.

— Ό  θίασος τής κ. Άνδρεάδη συνε
χίζοντας τήν περιοδεία του στή Μακε
δονία καί Θράκη, βρίσκεται τώρα στήν 
Κομοτινή, οπου θά δώση έπτά παρα
στάσεις.

— Μετά τήν Κομοτινή ό θίασος θά 
έπισκεφθή τήν Αλεξανδρούπολη, Δρσ· 
μα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίκκαλα, Γιάν
νενα καί Κέρκυρα.

— Οί παραστάσεις στήν τελευταία 
πόλη πού θά έπισκεφθή θά τελειώσουν 
τήν Κυριακή τών Βαίων, όπόταν ά θία
σος θά έρθη στάς Αθήνας, οπου καί 
θά μείνη ίσαμε τήν Μ. Παρασκευή.

— Τό Μ. Σάββατο ό θίασος Άνδρίά 
δη θά φύγη γιά τή Θεσσαλονίκη, δπου 
θά μείνη όλόκληρο τόν Μάιο, στίς άρ
χές δέ τοΰ Ίούνη θά βρίσκεται στή^ 
Αθήνα γιά νά κάνη έναρξη τών παρα- 
στάσεών του στό θερινό θέατρό του.

— Τά υπουργεία Παιδείας καί 
’Εργασίας ένέκριναν τόν διορισμό τών 
κ. κ. Ήλ. Θεοδώρου καί Έμμ . Καντιώ- 
τη σάν συμβούλων άντιπροσώπων τού 
Σωματείου ήθοποιών στό ταμείο ’Ερ
γασίας.

— Ένεκρίθη άκόμα ό διορισμός τών 
συνταξιούχων ήθοποιών κ. κ. Α. Νικα 
καί Ε. Δαμάσκου ώς Συμβούλων στήν 
’Επιτροπή Άδείας.

— Οί κ. κ. Νίκας καί Δαμάσκος ύπο 
δειχθήκανε άπό τό Σωματείο ηθοποιών 
άφοΰ προηγουμένως ή Γεν. Διεύθυνση 
Γραμμάτων καί Τεχνών άρνήθηκε νά έγ- 
κρίνη τούς πρωτοϋπόδειχθέντας κ.κ. 
Ί .  Αύλωνίτην καί Μίμην Καντιώτην.

— Ό  χορός τών ήθοποιών άπεφασί- 
σθη νά δοθή στό «Μαξίμ» τήν Κυριακή 
3 τού Μάρτη.
— Ό  θίασος Άργυροπούλου δίνει ocu- 
ριον τίς δύο τελευταίες παραστάσεις 
του καί τήν Τρίτη τό πρωΐ φεύγει γιά 
τή Λαμία καί κατόπιν γιά τή Χαλκίδα 
καί Κόρινθο.

— Στήν Αθήνα θά έπιστρέψη πάλι 
καί θ’ άρχίση τίς παραστάσεις του στο 
χειμερινό θέατρό τοικ τήν πρώτη έβδο· 
μάδα τής Σαρακοστής.

— ΤΗρθε γιά λίγες ήμερες άπό τήν 
Αλεξανδρούπολη ό προπομπός τού θ:ά 
σου Άνδρεάδη κ. Θ. Κρήτας.

— Στίς Καλάμες άπά προχθές παί
ζουνε έκεΐ δυό θίασοι. Ή  όπερέττα Ξυ- 
δη και ό θίασος Παλαιολόγου.

— "Οπως ήταν φυσικό ό συναγωνι
σμός πού δημιουργήθηκε άνάμεσα στούς 
δυό θιάσους είχε σάν συνέπεια νά μήν 
εργάζονται κΓ οί δυό θίασοι.

— -Ήρθε άπ’ τό Αίγιο γιατί στό μ-:

ταξύ άρρώστησε ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ θιάσου Σύλβα κ. Ροζιέ.

—  'Επειτα άπ’ αυτό ό κ. Σύλβας 
συνεννοείται γιά νά προσλάβη σάν 
πρωταγωνίστρια τήν κ. Δράκου.

— Φέτος δέν θά δοθούν χοροί στό 
«Κεντρικόν» κΓ ί-'τσι θά παραμείνη ή

Ή «Νυχτερίδα» τοΰ 
Στράους στό Β. θέατρο

Ό  έκλεκτόε ve*.j βιβλιστής κ.
Γ . Χωραφάς πβ\ι σημείωσε με
γάλη έπιτυχία σάν σολίστας 
στήν Συμφωνική Συναυλία τής 
περασμένης Κυριακής καί πβύ 
γιά τβ ξεχωριστό ταλέντβ του 
γράφει στήν Κριτική τής Μ ου
σικής ό συνεργάτης μας κ. Ο.

Καρυωτάκης

όπερέττα Οικονόμου πού θά άνεβάση 
άποκρηάτικη έπιθεώρηση τών κ. κ. Σπ 
Μεταξά και Γ. Άσημακοπούλου.

— "Υστερα άπό πολύμηνο περιοδεία 
στήν Μακεδονία έπέστΟ,εψε χθές τό έλ
ληνικό βαριετέ ώτομοτρίς Τζέννης καί 
Πέτρου Γιαννακοΰ.

— Τό παραπάνω συγκρότημα πρόκει 
ται νά παίξη στά προάστεια τών Α 
θηνών καί τού Πειραιώς.

— Μάς γράφει ό άνταποκριτής μας 
άπό τόν Πύργο δτι οί έργασίες τοΟ 
θιάσου Ξύδη έκεϊ δέν ύπήρξαν καθόλου 
καλές, γιατί συνάντησε πολλές άντιδρά 
σεις άπ’ άφορμή τής άναγγελίας τοΰ 
έρχομοΟ τοΰ θεστρικοΰ συγκροτήματος 
Ίατρίδου —  Μαντινειοΰ.,

— Τήν τελευταία δμως στιγμή ό τε
λευταίος θίασος υποχώρησε κ’ έπήγε 
στήν Τρίπολη, τό κακό δμως στό άνα
μεταξύ έγινε.

— Τήν περασμένη Κυριακή δόθηκε 
στήν αίθουσα «Τριών Ιεραρχών» μου- 
σικοφιλολογική συναυλία άπ’ τό καλ
λιτεχνικό συγκρότημα τυφλών.

— Οΐ συμπαθείς καλλιτέχνες που κα 
ταχειροκροτηθήκανε άπ’ τό έκλεχτό α
κροατήριο, εΐνε οί κ. κ. Άθ. Παπαδο
πούλας, Δ. Ζουλοβίτης, Κ. Λάβδας καί 
Ν. Βίτσας.

'Όπως καί σ’ άλλη στήλη γράφου 
με άρχισε ή πώλησι τών εισιτηρί
ων τής «Νυχτερίδας» τβΰ Στράβυς, 
πβύ δά δοδη στό Βασιλικό δέατρβ 
στίς άρχές τβΰ ερχόμενου μήνα.

Τ ή ν  έρχόμενη Δευτέρα δά γίνη 
ένα είδβς γενικής δβκιμής τβΰ έρ
γου πού σ’ αύτό λαδαίνουνε μέρος 
150 έν όλω πρόσωπα.

— Μ έ τήν «Νυχτερίδα» τοΰ Στρά  
βυς δά έγκαινιασδή κ ι’ ή περιστρβ-

φική σκηνή πβύ έγκαταστάδηκε βτό 
Βασιλικό δέιατρβ καί πβύ δά έπι- 
τρέψη στην πράξι πβύ γίνεται στά 
άνάκτβρα τβΰ Δβΰκια νά παρβυσια- 
στβύν στό κοινό, στή σκηνή τοΰ χο
ρού, δλες οί μεγαλβπρεπεϊς α'ίδου- 
σες. Καδώς λέει ό σκηνβδέτης κ. 
Μ όρντο καί ό διευδυντής της όρχη- 
στρας κ. Πφέφνερ, γιά πρώτη φο
ρά δ’ άνεδαστή μέ τόση μεγαλβ- 
πρέπεια, πλβΰτο καί τόσα πρόσωπα 
ή «Νυχτερίδα» τού Στράβυς.

Μαθητικό β ε ατ^κό. ρ ε ττορτάζΗ  · » 9
Τήν προπερασμένη Δευτέρα τό άπόγευμα 

29 τοΰ Γεννάρη δόθηκε στό θέατρο «Κεντρι
κόν» άπό τους μαθητές τοΰ Ε ' .  Γυμνασίου άρ- 
ρένων έκτακτη θεατρική παράσταση πού οΐ 
εισπράξεις της θά διατεθούν γιά τούς σεισμο
παθείς μαθητές τής Τουρκίας. Στήν παράστα
ση αύτή, πού θά έπαναληψθή στίς 28 αύτοΰ τοΰ 
μήνα στό «Ίντεάλ» παίχτηκε ή μαθητική σα
τυρική έπιθεώρηση τοΰ κ. Γ . Σταυρολέμη « Ή  
Καζοΰρα μας».Τό θέατρο ήταν γεμάτο όσφυκτι 
κά άπό τόν κόσμο πού £τρεξε νά ΰποστηρίξη 
τή λαμπρή αυτή προσπάθεια, καί νά χειροκρό
τηση τούς νεαρούς έρασιτέχνες ήθοποιούς, πού 
τόσο όμορφα και μέ τόση ευσυνειδησία κρά
τησαν ό καθένας τό ρόλο του. ^

Τήν παράσταση παρηκολουθησε και ό συμπα
θής καλλιτέχνης τής έπιθεωρήσεως κ. Κυρ. 
Μαυρέας πού έμεινε άρκετά Ικανοποιημένος ά
πό τήν δλη έμφάνιση τοΰ έργου.

Ή  «Καζούρα μας» ήταν ένα καλογραμμένο 
θεατρικό έργο, πού γιά τό είδος του, έκανε 
καί μιά σοβαρή καινοτομία στίς θεατρικές μα
θητικές παραστάσεις, άφοΰ ποτέ ϊσαιαε τώρα 
δέν είχε γραφή·καί άνεβή μαθητική έπιθεώοηση.

Άπ ό  τά νούμερά της έξαιρετική έπιτυχία 
σημειώσανε τό Αρμένικο σκέτς «Άγκόπ  Καρ
παζιάν» μέ πρωταγωνιστή τόν κ. Ν. Νανιαχάν 
πού δημιούργησε ένα σπαρταριστό τύπο Άρ- 
μένη καί τούς κ. κ. Η. Σταματίου Γ . Θεοδω- 
ρόπουλο, Α. Γιάννακα, Δ . Σκουζάκην καί Κ. 
Τρούμπη.

Καλογραμμένο καί μέ σπάνιο μπρίο γιά τήν 
μικρή ήλικία τού έκτελεστοΰ του Μ. Κόη, ή
ταν τό νουμεράκι «ά Φυσικοπαθής» που τόσο 
δίκαια καί άνεπιφύλαχτα χειροκροτήθηκε.

Πολύ καλοί οί κ. κ. Ε . Άρφάνης καί Β. 
Παγουλάτος, στό νούμερο «Πάνε 'τά μαλλιά», 
δπως καί ό κ. Ν. Νιανιαχάν καί ό μικροσκο- 
πικός Α. Κουρής, στό νούμερο «Επιστάτες».

Μέ τέχνη καί φυσικότητα, ό μικρός Ν. Ψα- 
χαρόπουλοςκράτησε μαζί μέ τόν Α. Κουρή, τό 
ρόλο των, στό συγκινητικό σκετσάκι «Σκηνή 
τοΰ δρόμου».

Τό φινάλε τής πρώτης πράξης «Ποιητές δ
λων τών έποχών» άρκετά καλό. "Ωμορφα τά

τραγούδια πθύ μέ τό θερμό καί έξαιρέτ'ικό μέ
ταλλο τής φωνής του τραγούδησε *σόλο» ό 
μικρός Κ. Τρούμπης.

Ά π ό  τήν δεύτερη πράξι ξεχωρίζει μιά μου
σική φανταιζί «Αμερική 1940» καί τό έξαι- 
ρετικά καλό σέ έμπνευσι κι’ έκτέλεσι νούμερο 
«Εξετάσεις μέ μουσική» μέ τούς νεαοούς X . 
Άντωνιάδη, Κ . Δαλάκο, Μ. Κόη καί τόν κ. 
Ε . Άρφάνη, πού γιά ώρα έκανε νά άντηχή τό 
θέατρο άπό χειροκροτήματα.

Πολύ καλή έπίσης καί ή μουσική τού κ. 
Κώστα Καπνίση καί σέ πολλά σημεΐα -πρω
τότυπη.

Μέ δυό λόγια « Ή  Καζοΰρα μας» υπήρξε 
μιά έπιτυχημένη θεατρική προσπάθεια, και 
άξίζει έπαινος σ ’ δλους δσους δπως δήποτε 
έργαστήκανε γιά τή δημιουργία της.

Τ. Α. Θ.

Η Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η  

Τ Ο Υ  Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ Υ  Κ Ο Κ Κ ΙΝ ΙΑ Σ

Πόσο συμπαθητικές αύτές οΐ μαθητικές πα
ραστάσεις δταν πετυχαίνουν. Καί πόσο κου
ραστικές δμως δταν παίζωνται μέ τή διδασκα
λία αύτοσχεδίων σκηνοθετών συνήθως καθηγη
τών.

Ό  γυμνασιάρχης Κοκκινιάς κ. Σταυρόπου- 
λος εύτυχώς κατάλαβε δτι σκοπός μιάς μαθη
τικής παράστασης δέν εΤναι μόνο ή είσπραξη 
μερικών χιλιάδων μέ. . . ποινή έκ μέρους τού 
Γυμνασίου στούς θεατές τό προχειρότατο πα- 
ρουσίασμα ένός έργου. Γ  ι* αύτό καί έκάλεσε 
έναν είδικό σκηνοθέτη έμπειρο στά ζητήματα 
πρό παντός τοΰ παιδικοΰ θεάτρου καί τού ά- 
νέθεσε τή διδασκαλία. Πρόκειται γιά τόν κ. 
Στέφανο Νικολαΐδη πρώην ήθοποιό τοΰ Βασι
λικού μας, πού άγάπησε τό θέατρο μέ τό δυ- 
νατωτερο έρωτα.

Τήν περασμένη Τετάρτη, λοιπόν, δόθηκε 
στό Δημοτικό θέατρο Πειραιώς άπό τά παιδιά 
τού Γυμνασίου Κοκκινιάς μέ τή διδασκαλία 
τοΰ κ. Νικολαΐδη ό «Τίμιος Δρόμος» τοΰ Πει
ραιώτη συγγραφέα κ. Νίκου Μαράκη.

Πρόκειται γιά ένα συμπαθές έργάκι μέ μόνο

του έλάττω^ιά τις δύσκολες άλλαγές των εΙκό 
νων του, πού άργοΰσαν τόσο πολύ ώστε νόμι
ζες δτι εΐναι τό «μεγάλο» διάλειμμα άν δέν σέ 
πληροφορούσε τό πρόγραμμα, δτι θ’ άλλάξη 
ή εΙκόνα.

‘Ο κ. Μαράκης εΤναι άπό τούς λίγους πού 
έχουν γράψει καί έργα κατάλληλα γιά παιδιά.

Δυό ώρες εύχάριστες πέρασα μέ τή μσθητι- 
κή αύτή παράσταση ξεχνώντας δτι παίζεται 
άπό έρασιτέχνες πού τήν άλλη μέρα θ’ άντι- 
μετώπιζαν τήν αύστήρότητα τοΰ καθηγητοΰ στά 
διαγωνίσματά τους. Πρό παντός αύτοί καί αύ
τές πού έφερναν στούς τρυφερούς τους ώμους 
τούς. . . πρωτεύοντας ρόλους τά κατάφερα- 
μιά χαρά. (Είχαν δλόι τους παλμό, μαθητική 
διαολιά, κρυφοκοιτάγματα στήν πλατεία α\ 
παρακολουθοΰνται άπό τούς συγγενείς καί πρς 
παντός δρεξη νά υποκλιθοΰν σέ χειροκροτή 
ματα. . . ) .

Καί τώρα άναγνωρίστε τους στά όνόματσ 
πού τ ’ άντιγράφω κρατώντας τή σειρά τού 
προγράμματος, γιατί άλλοιώς. . .

Σ . Εύθ^ίου, Κ. Σωτηριάδου, Β . Κουτρου- 
λίδου, Θ. Σγοΰρος, Γ. Φιλιππίδης, Κ . Τσεμιτε- 
ράκης, Μ. Χαραλαμπίδης, Ο. Κούση, Α. Χα- 
τζηβασιλείου, Ν. Χιονίδης, X . Στυλισνίδης, 
Εύ. Μουσλόγλου, Ε . Μαυρομματοπούλου. Ε. 
Δουκάκη καί άκολουθεϊ τό πλήθος τών. . .τρι
ταγωνιστών: Η. Μυρτζανίδου, Θ. Κυρισκο-
πούλου, Β . Φενερλή, Α. Μυροπούλου, Χσρα- 
λαμπίδοι Μελίκα ( ! ) ,  Άντωνιάδης, Α ., Δ. 
Βασιλειάδης, Β . Χατζηβασιλείου, Γ . Χατζη- 
ευσταθίου, Λ . Κινάκης, Ή λ . , Κούσης.

Ε.

τ ο  «ερωτικό»
ΤΟΥ κ. Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Κυκλοφορεί άπό ήμέρες τό νέο ποιητικό βι
βλίο τού ποιητή κ. Μ. Μαλακάση μέ τόν τί
τλο « ’Ερωτικό». Τό «Ερωτικό» ε^ναι ένα βι
βλίο τετραστίχων πλημμυρισμένο άπό αίσθημα, 
λυρισμό καί μουσικότητα καί συμβολίζει διά
φορες καταστάσεις καί έποχές τής ζωής τού 
ποιητή σ' δλη τήν κλίμακα τής αισθηματικότη
τας. Στό « ’Ερωτικό» περιέχονται πολλά άπ* 
τά τελευταία ποιήματα τού κ. Μαλακάση πού 
τά διακρίνει μιά άπέραντη τρυφερότητα, ένας 
βαθύς στοχασμός καί μιά ρωμαλέα τέχνη, πού 
φέρνει τήν άντιπροσωπευτική σφραγίδα τού ποι
ητή τους. Πωλείται πολυτελέστατα τυπωμένο 
σ ’ δλα τά βιβλιοπωλεία.

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
Σ τό  Τριμελές Πλημμ·:/ειοδικεΐο 

στίς 7 αϋτοΟ τοΰ μηνα δικσ ; θ η κ ε  
μιγνυση της καλλιτέχνιδας Μα ρί
κας Α . Νέζερ έναντίον τοΰ
Ιωσήφ Ποπταδοποΰλου, δερμα- 

τέιμ,πορα, έπί ψευδορκία και
ψευδεΐ καταμηνΟσει, τό δέ Δ ι
καστήριο κατεδίκασε τόν κα τηγο
ρούμενο σέ φυλάκιση έιττά μη
ν ώ ν  μ®τά ~ ',<;τικών συνεπειών 
τής στερήσεως πολιτικών δικαιω
μάτων. Συνήγορος χής κ. Νέζερ 
ήταν ό δικηγόρος κ. I .  Βάθης.

ΤΟ ΡΕΣ ΙΤΑ Λ  
ΤΗΣ κ. ΛΑΛΑΟΥΝΗ

*Η. ξεχωριστή καλλιτέχνιδα τοΰ πιάνου κ. 
Λίλα Λαλαούνη πού θά δώση ένα πολύ ένδια·· 
φέρον ρεσιτάλ τή Τρίτη τ ' άπόγεμα στίς Ιξη

ΟΙ ΕΚ Λ Ο ΓΕΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΟΝ

Στίς έκλογές πού έκανε τό Σωματείο Κα- 
ραγκιοζοπαικτών έκλεγήκανε οι παρακάτω : 

Πρόεδρος Κων. Καράμπαλης, άντιποόεδρος 
Μ. Ξανθός, Γενικός Γραμματεύς Κων. Μάνος, 
ταμίας Θ . Θεοδωρόπουλος, σύμβουλοι I. Ία- 
τρίδης, Τάκης Μελίδης καί Δ. Μανωλόπουλος. 
Επίτιμος δέ πρόεδρος ό Α. Μόλλας. .

|£

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Ξ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
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M A T E  ΠΥΡ’
Νέα Έιτιδεώρησις 

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  — Σ Α  
Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Ο Υ

Μβ'^σική : 
Χ Α ΙΡ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  — ’Κ Υ Π Α -  

Ρ Ι Σ Σ Η

ή Λ Ο Υ - Ι- ΖΑ  Π Ο Ζ Ε Λ Λ Η
σέ νέες δημιβυργίες

..ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΓ
Ε ίνε  δ -ίίτλβ^ τ φ  ,^έ^ς ’Ειτι- f 
βεωρήσεως πβύ 8ά ξετρελλά- 

νει τβύς Ά 6ηναίβυς

ή Σ Ο Φ ΙΑ  Β Ε Μ Π Ο

Σ έ  νέες ρωμάντζες αΐ έπβϊαι 
8ά έκλαϊκευδβϋν άμέσως

,,ΜΟΝΤΙΑΛ”
Τ Ρ Ι Τ Η — Π Ε Μ Π Τ Η  — Σ Α Β 

Β Α Τ Ο Ν

Λαϊκαί άπβγευμχτιναί 

Ά ρ ι 8. τηλ. 23.727.
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.Τ ΙΤΑ Ν ΙΚ  ΒΑΛΣ” I
Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ  =

τ& πρώτβ Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΚ Ο  θεατρικό έργβ πού Ξ ϋ  

άνεβάζεται στην Ελλά δα .
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Γέ λ β ια ....

, Γ έ λ β ια ... .

Γέλβια . · .,

Οί άπβκρηές ά^γβΟν άκόμα 

άλλά

0 ΧΟΝΔΡΟΣ
βιάζεται νά σκβρπίση τήν εύ- 

8υμία στήν ’Αθήνα. Οά έμ- 

φανισθή λβιπβν 

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  

στήν σπαρταριστή κωμω

δία τβυ

f (

Σ Τ Ο Ν

ΟΡΦΕΑ’

στά « ’Ολύμπια». Στό πρόγραμμα περιλαμβά
νει άνάμεσα σ’ άλλα καί τούς χαριτωμένους 
Γερμανικούς χορούς τοΰ ΣοΟμπερτ, πρώτη έ
κτέλεσι στήν Ελλάδα, πού καί στό έξωτερικό 
σπάνια παίζονται. Ή  ζήτηση τών εισιτηρίων 
εΤνε πολύ μεγάλη καί έχουν πουληθή άπό τώρο 
ολα τά θεωρεία.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ
Το προγνωστικά μας γιά τίς συρια

νές ιπποδρομίες ποΰ προβΧέποντσι δτι 
θ&ναι έξαιρετικές έχουνε ϊτσι Γ

1) Μ ΠΑΡΓΟ ΥΤ —  Μέφρεχ.
2) ΝΑΜΠΧΑΝ —  Σιράν.
3) ΝΑΖΧΑΝ —  Ούανφαουάν.
4) ΓΚΟ ΛΝΤ ΣΤΑΝ ΤΑ Ρ— Μίγκ Έ λ  

Ντίν.
5) ΣΦ ΙΓΞ  —  Τορρέρο.
6 ) ΑΘΗΝΑΙΑ  —  Πρσ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Άνα γνώ στρι«ν. Ε .  Κ . —  Τ ά  σκί

τσα σας βρεθήκανε κ ι’ είναι στή 
διάδεσί σ«ς. Περάστε άπ’ τά γρα
φεία μας.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙ

!<ctiN) Π Ο Λ Ι'  Φεβρουάριος. ΓΤ^ύ άνταοκρΓτοιΓ 
μας)^— 'Από τίς 11 τού Ν^^βρη άρχισε τίς 
παραστάσεις του στό «Μαξίμ» τ’ άριστοκρατι
κόν κέντρον τής Πόλης μας τό έλαφρό έλλη
νικό συγκρότημα πού άποτελεΐται άπό τούς κ. 
κ. Β. Μεσολογγίτη καί Ν. Ρουμπέν καί άπό 
τίς δεσποινίδες Κούλα ΝικολαΓδου, Δέσποινα 
Παναγιωτίδου, Ρίτσα Ντάβου, Καίτη Λάσκα- 
ρη. Αύτό τό συγκρότημα έργάζεται πολύ κα
λά καί έχει μεγάλη έπιτυχία.

Πριν άπό λίγες μέρες στό συγκρότημα αύτό 
προστέθηκε καί ή δνίς Ήρώ Χαντά γνωστή 
άπό άλλες φορές πού εΤχε έρθει μέ άλλους 
θίασους.

Φ. Ν ΑΖΛΟ ΓΛΟ Υ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ κ. Ν. ΠΟΡΙΏΤΗ

Πρός τή Σύνταξη των «Παρασκηνίων» 
'Ενταύθα

'Αξιότιμοι Κύριοι,
'Επειδή τώρα τελευταία μερικοί, κάπως άνά- 

γωγα καί άνάλογα μέ τή νοημοσύνη -του ό 
καθένας, μέ φορτώνονται γιά ώρισμένα ψ ε υ 
δ ώ ν υ μ α  γραψόμενά σας (τά «Μαργαρι
τάρια»), παρακαλώ νά δηλωθή &ν έχω γράψει 
έγώ ποτέ ώς τώρα έστω καί μιά λέξη στά 
«Παρασκήνια».

Μέ τούς ταπεινούς χαιρετισμούς μου, 
5—2—1940

Ν. Π Ο Ρ ΙΩ Τ Η Σ  
Κάνουμε τή δήλωση πώς ίσαμε σήμεοα τά 

«Παρασκήνια» δέν εύτυχήσανε νά τιμηθούνε μέ 
τή συνεργασία του κ. Ν. Ποριώτη.

ΤΑ  «Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ »

j | i i : =»IL

ί I. Δ Ο ν ϊ Τ Α Μ Π Α Η Η ϊ
Χ Ε ΙΡΟ Υ Ρ ιΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 - 8 μ. u. 
και £πι ουνεντεύί,ει 

(= ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Ξ  νΑς έτβιμασδοΰν δλβι νά ά- j§ 

πβλαύσβυν άπό

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν

Ξ  τίς θείες μελωδίες τβδ άθά- S  

νατβυ

I ΠΟΥΤΣΙΝΙ I
Ξ  σέ δ,τι ώραιέτερβ έχάρισε 5  

στόν κόσμβ τήν

I ΜΠΑΤΕΡΦΑΑϊ I
ζωντανεμένο άπό τήν §
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Έ ο ω τ Ε ρ ικ ο Ο  180 Op. τό  χ ρ ό ν ο  
Ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ  90 δ ρ .  τό  έζ ά μ . 
Τ ο υ ρ κ ία ς  2 Λ .  Τ .  τό  χ ρ ό ν ο  
Α ίγ υ π το υ  75 Γ ρ .  Δ . ι ό  χ ρ ο ν ο  
• Α μ ερ ική ς  3 Δ ο λ λ . Γό χ ρ ό ν ο

Δ ή μ ο ι, Σ ω μ α τεία , Ν ο μ ικ ό  
Πρόσω πα 300 δ ρ . τό  χ ρ ό ν ο

‘ Ιδ ρ υ τ ή ς :  Δ . Μ Ο Σ Χ Ο Ν Α Σ

'Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  Σ υ ν τ ά κ τ η ς  
θ .  Ν . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  

Π α π α ρ ρ η γ ο η ο ύ λ ο υ  4

Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο υ  
Μ . Σ Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ο Σ  

■ Ερυμ ά νθου  3

τι_ι*π·Αηνι* )  Γρ α φ ε ία  21-774 T H A E O Q N A 5 γ υ π ο γ ρ , 28-622

Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ
S  δ ρ α χ μ έ ς  ό  σ τ ίχο ς

Χ ε ιρ ό γ ρ α φ α , ε Ικ ό ν ε ς ,  σ κίτσ α  
κ .λ .π . δ έ ν  έπ ιο τρ έφ σ ν τα ι

Πώς πρωτοανέβηκε 
τό «Πΐκ-Νίκ» στά 1915
Σημείωμα τοΰ συνθέτη τοΰ έργου κ. Θ. Σακελλ αρίδη

’ Ιούνιος τοΰ 1915. Τό θέατρο 
«Πανελλήνιον» — τωρινό «Μοντι- 
άλ» — έκαίγετο άπό τή ζέστη. 
Ά λ λ ά  και ό θίασος Παπαϊωάν- 
νου, στεγασμένος σ ’ αύτό, έκα ί
γετο άπό τις εισπράξεις.

Τό θέατρο, άν καί υπαίθριο τό 
τε, ήταν ζεστό. ‘Ο κόσμος δέν τό 
πολυσύχναζε. Εισπράξεις 400 δρ.. 
500, 600. Τ ιμές : 3, 2 καί 1 . Ό  
Πα.ταϊωάννου, σάν καλός μηγανο

Ο  ουγγραφεί>ς τβΰ «ιΠίκ Ν ικ» 
κ. Ν . Λάσκαρης

δηγός, δλο καί ερριχνε κάρβουνο 
στή μηχανή του, γ ιά  νά μπορέστ> 
νά περάση τό δύσκολο κανάλι.

Ανεβάζαμε τότε — μαέστρος 
του έγώ καί ό Κυπαρίσσης πατέ
ρας —  Αλλεπάλληλα τά "ογα . "Ο  
λο τό παληό βιεννέζικο ρεπερτό
ριο. Ά νεδά σ α με καί νέα τό «Κο- 
κορικό» τοϋ Γάλλου συνθέτη 
Γκάν καί τή «Βασίλισσα τοΰ κινη
ματογράφου» τοΰ βιεννέζου Ζίλ- 
μπερ.

Τίποτα. Γ  ιά τήν άτυχία μας. 
έφυγε αιφνιδιαστικά καί ή σου- 
μπρέττα τοΰ θιάσου, ή μακαο.τ.σ  
σα Φλώρα Κανδηλάκη. Τήν άντι- 
κατέστησε παλληκαρίασια ή τοτε 
ταλαντούχος κορίστα καί κατό
πιν λαμπρή πρωταγωνίστρια της 
όπερέττας κ. Αφ ροδίτη  Λαουτά- 
ρη. " Ετσι, ό θίασος έμεινε μέ μο
ναδικόν καλλιτεχνικόν κεφάλαιον 
τήν άλλη δόξα λυρικής μας 
σκηνής, τήν κ. ’Ά ρ τ ε μ ιν  Κυπαρίσ? 
ση. Ωστόσο, ή ~ ...ειά έπρεπε 
νά προχωρήση. ’Έπρεπε νά εύοε- 
θίί ενα «άτοϋ». Τό άτού είχε βρε- 
θή. 'ΓΗταν τό «Πίκ-Νίκ» τοΰ Λά- 
σκαρη μέ μουσική δική μου. Ά λ 
λά καί αύτό δέν μπορούσε νά παι 
χθή, διότι ή άλλη σουμπρέττα 
πού θά πρωταγωνιστούσε σ’ αύ
τό, ή κ. “ Ελλη  Άφ εντάκη, ήταν 
έγκυος, στό μήνα της. Ο Ι πρό
βες στό μεταξύ είχαν άρχίσει, τά 
μερη, τά τραγούδια, ή πρόζα, τά 
μπαλέττα—δλα είχαν μαθευτή καί 
άπέμενε μόνο ό ρόλος τής Μί
νας πού θά έκανε ή έτοιμόγεννη 
κ. Άφεντάκη.. ’ Επί τέλους, «έλευ- 
θερώθηκε» καί άρχισαν πιά oi 
πρόβες έντατικά. ’Ά ς  σημειωθώ, 
χάριν τής Ιστορίας, δτι τό νεο- 
γνόν ήταν θηλυκό, ή σημερινή χα 
ριτωμένη κόρη της καί καλή ηθο
ποιός δίς Μίνα Ά φ εντάκη, πού α
κριβώς έλαβε τό δνομα Νίνα έκ 
τού ρόλου τής Μίνας πού θά έπαι
ζε ή μητέρα της στό «Πίκ-Νίκ».

"Ε ν α  πρωί, κατέπλευσε κεφά
τος—καί πότε δέν εΐνε κεφάτος;— 
ό Λάσκαρης. Ε ίχ ε  καταφέρει τόν 
άείιινηστο μεγάλο Πάνο Ά ραβαν- 
τινό νά μάς κάνη τή σκηνογρα
φία καί τά ντεκόρ τής α ' πράξε- 
ως. Μεγάλη τύχη αύτό. Ή  μακέτ- 
τα αύτή τοΰ ΆραβαντινοΟ  κοσμεί 
σήμερα τό Μουσείο τής 'Ετα ιρε ί
ας τών 'Ελλήνω ν θεατρικών σ υ γ 
γραφέων. Ή  όρχήστρα έκοτνε τίς 
πρόβες της, δλα ήσοτν έτοιμα και 
έπρόκειτο νά σταλή τό πρόγραμ
μα  στό τυπογραφείο. «Στα θήτε—

λέει ό Παπαϊωάννου—έχω μιά ι
δέα. Νά  αύξήισω τίς τιμές γ ιά  
τίς τρεις πρώτες παραστάσεις».

Αύτό έμένα δέν μοΰ άρεσε. Κά 
θε υπερτίμηση σημαίνει περισσό
τερες άξιώσεις τοΰ κοινού, παρε- 
κτός τού κινδύνου νά βλέπαμε τό 
θέατρο άδειο. Ή  γνώ μη δμως ό 
λων τών άλλων ύπερίσχυσε καί έ
τσι οΐ τιμές άπό δρ. 3, 2, 1, έγ ι
ναν ,5 4, 2.

Κα ί έρχεται ή έπάρατος γ εν ι
κή δοκιμή, θ εέ  μου τί άποτυχία. 
τί λάθη, τί σύγχισις, τί άπογοη- 
τεύσεις. Έ χρειά ζετο  έγκαρτέρη· 
σις καί... ό θεός βοηθός! Τήν έ- 
ποιμένη ήμέρα, Τρίτη 7 ’ Ιουλίου 
1915, ήταν ή πρεμιέρα τοΟ «Πίκ- 
Νίκ». Ή  έκτέλεσις πήγε «ρολό!», 
διπως λόι/ε στή θεατρική γλώ σ
σα. Τά τραγούδια «Σ φ ιχτά  στήν 
α γκα λιά  σου», ή βαρκαρόλα, b 
κούνια, τό γεροντάκι—δλα σ χε 
δόν άρεσαν πολύ. Κα ί κάτι περί
εργο : Τό «Σ φ ίξε  με» δέν έμπι-

Ό  συνθέτης τής μουσικής τβΰ
«Π ίκ— Νίκ» κ. Ο. 2ακελλα- 

ρίδης

ζαρίαθη ! Κ ι ’ έικεΐνο. έκδικούμε· 
νο, έπεβλήθη υστέρα είς τό κοινό 
καί έγινε πληγή, μάστιξ, θεομη
νία. 'Η  παράστασις έτελείωσε μέ 
καλές έντυπώσεις. Τά προγνωστι
κά έλεγαν δτι τό έργο θά «έπια
νε». Ή  εϊσπραξις τής πρεμιέρας 
άνήλθε είς 1.400 δρ.—ρεκόρ γ ιά  
τήν έποχή έκείνη. Ό  κόσμος δέν 
έβαρυγκόμησε τήν ύπερτίμησι, 
καί τί καλός κόσμος έκε'νο τό 
βρά δυ! Ά π ό  τήν τότε έκδιδομέ- 
νην «Νέαν Η μ έρ α ν»  τής έπομέ- 
νης τής πρεμιέρας, παραθέτω τό 
χρονικόν: «Ε ίς  τό «Π ίκ-Νίκ» έθε- 
άθησαν χθές πλεϊστοι τακτικοί θα 
μώνες τού θεάτρου καί τής πλατεί 
ας τοϋ Νέου Φαλήρου. Μεταξύ άλ
λων, ό κ. “ Εκτω ρ Ρωμάνος, ό κ. 
Σα χά ρα ς  μετά τής κυρίας του, 
οι κ.κ. Ψαρούδας, Ά ρα βα ντινός 
κλπ. Ό  πρίγκηψ Νικόλαος ειδο
ποίησε δτι, λόγω  άπροοϊπτου ‘κω
λύματος, ήδύνάτει νά παρευρεθη 
είς ι.ήν πρώτην τοΰ «Πίκ-Νίκ». θ ά  
τιμήση δμως μεθαύριον, Παρα
σκευήν, τήν παράστασιν».

Φεβρουάριος 1940. Τό «Πίκ-Νίκ» 
παίζεται καί πάλι στό «Κεντρι
κό». Ά π ό  τήν έθη μερίδα «Τύπος* 
τής 2 τρ. παραθέτω τό χρονικόν:

«Ά π ό  τής σκηνής τοϋ «Κεντρ ι
κού», δπου ξανοοιαίζεται μιά άλη- 
σμόνητος παλαιά έπιτυχία, τό 
«Πίκ-Νίκ», ένεφανίσθησαν χθές, 
μεταξύ τών άριστων έκτελεστών 
της όπερέττας Οικονόμου, ό συγ- 
γραφεύς Νικόλαος Λάσκαρης, 6 
μουσουργός θεόφραστος Σακελ- 
λαρίδης κα ί αί πρώται πρωτανω- 
νίστριαι, ή Λαουτάρη καί ή Ά φ εν  
τάκη. Μεταξύ τών θεατών, ήσα^ 
πολλοί— δχι βέβαια νεώτεροι — 
πού ένόμισοτν δτι έξοτναγύρισαν μί 
ocv είκοσιπενταετίαν πίσω. Μόνον 
ό Παπαϊωάννου έλειπε...»

θ . I .  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Άπό τήν πνευματική κίνησι τής Θεσσαλονίκης

Μιά συνομιλία μέ τόν ποιητή

κ .Γ .Β Α Φ Ο Π Ο Υ Λ Ο
Τοΰ συνεργάτη μας στή Θεσ) νίκη κ. Πέτρου ΆΕιώτη

Ή  Θεσσαλονίκη άντιπροσωπεύ- 
εται στήν ποίησι άπό ένα έκλεκτό 
διανοούμενό της, άπό ένα πνευμα
τικό της έργάτη, πού εΐνε σύγ
χρονα κι* έκλεκτός στήν ψυχή καί 
στόν χαρακτήρα : Τόν κ. Γιώ ργο 
Βαφόπουλο. Είνα ι ένας τύπος πού 
ξεχωρίζει άπ’ δλους τούς άλλους, 
πού ή τέχνη του κρύβει κάποτε 
τήν κακία, ένώ αύτός δέν ένοιωσς 
ποτέ τέτοιο αϊσθημο:. Γ  ι* αύτό ίσως 
έχει καί τούς λιγώτερους έχθρούς, 
πού πολλές φορές είναι άναγκα- 
σιμένοι νά όμολογήσουν κι’ αύτοί 
τήν άνώτερότητά του.

Ό  κ. Γ. Βαφόπουλος είναι άπό 
τούς διανοούμενους πού νοιώθουνε 
στό γράψιμο ιδιαίτερο θέλγητρο, 
ένα ξελάφρωμα, μιά άνάγκη μπο 
ρεΐ νά πή κανείς τής ζωής. Ή  
ποίησί του έχει βαθύ καί μεστό 
σέ έμπνευσι τό νόημα κ ι’ έκλε- 
κτή τή φράσι. Δέν μπορεί κανείς 
νά τόν κατατάξη οϋτε στούς ρω- 
μαντικούς, άλλ’ οϋτε καί στούς 
ρεαλιστάς. “ Οπως συνηθίζουνε νά 
χωρίζουνε τούς ποιητές. "Ε χ ε ι  έ
να όλωσδιόλου δικό του τρόπο να 
διατυπώνη τίς ιδέες του, νά τρέ- 
χη έλεύθερος μέ τόν Πήγασό του 
στίς σφαίρες τοϋ ωραίου καί τοϋ 
όληθινοΰ καί νά κατορθώνη νά 
φοριμάρη τίς έμπνεύοεις του σέ 
στίχους, πού κάνουνε τήν έντύπω- 
σι επιβλητικής άρχιτεκτονικής.

Τύπωσε ώς τά τώρα αρκετούς 
τόμους ποιημάτων του, ή τελευ
ταία του μάλιστα συλλογή μέ 
τόν τίτλο «Προσφορά» είναι άφιε- 
ρωιαένη στή γυναίκα  του, τήν Ά ν-  
θοϋλα, πού πρόωρα πέθανε. Τήν 
μνήμη της δμως διατηρεί άλησμό- 
νητη ή Θεσσαλονίκη καί σέ λ ίνο  
καιρό ϊσως θά τής στήση τήν προ 
τομή της στό νέο πάρκο, πού τώ
ρα η γη ματίζεται.

Γ  ιατί ή Ά νθοϋλα  ήτοτν κι* αύ- 
τή μιά διαλεχτή ποιήτρια, μιά φυ 
σιογνωμία έντελώς ξεχωριστή κ ’ I

διότυπη. "Ε γ ρ α Φ *  πάντα μ* feu- 
πνεοσι, μ ί  ρυθιιό κ« 1  μ* αίσθημα. 
Τά βλέπει κανείΓ ούτά διάχυτα
; χ ΐ  ι ι ό ν η ν  η τ Λ  π η ι Λ ι ι α τ Λ  τ η ς  ά λ .

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Α' Μιά ερευνά τών «Παρασκηνίων» 
στό εργοστάσιο «Λιπασμάτων»

Τό έργοστάσιο ττοΰ άπασχολεΐ τούς σύγχρονα έλαφρά τραγούδια. Γουστά-
πιότερους έργάτες εΐνε σίγουρα τό έρ 
γοστάσιο Λιπασμάτων στή Δραπετσώ
να. Πιάνει ενα μεγάλο μέρος τής Πει- 
ραϊκής παραλίας, απλόχωρα ξαπλω
μένο. Δουλεύουνε σ’ αύτό 'ίσαμε 5 χι
λιάδες έργάτες σέ διάφορες ειδικότη
τες. Θόρυβος, καπνός άπ’ τά πολλά 
φουγάρα, κίνηση.

Πάμε λίγο πριν σκολάσουνε γιά τό 
μεσημέρι. Βρίσκουμε τήν δίδα Καίτη 
Πετρέα πού διευθύνει τό 
καλλιτεχνικό τμήμα τού ίρ- 
γοστασίου. Μάς λέει ιτώς 
στό έργοστάσιο αύτό ύπάο 
χει μιά όπωσδήποτε ώργα- 
νωμένη καλλιτεχνική κίνη
ση. ’Έχουνε σχηματισθή άρ 
κετές χορωδίες άπό έργά
τες. Γίνονται και πολύ συ
χνά έκδρομές. Πηγαίνουνε 
σέ διάφορα θεάματα. ’Ά λ 
λα όργανώνει τά έργοστα- 
σιο κΓ άλλα ή ’Εργατική 
‘Εστία. Πολύ συχνά τό »ρ- 
γοστάσιο διαθέτει εισιτήρια 
γιά διάφορες παραστάσεις 
καί τά μοιράζει δωρεάν 
στούς έργάτες. Θεατρική κί 
νηση μέσ’ τό έργοστάσιο 
δέν ύπάρχει. Άλλά, γίνετο:ι 
προσπάθεια νά συσταθή θί 
ασος άπ’ τούς έργάτες. Τό 
έξαιρετικό, καθώς μάς είπε 
ή δ. Πετρέα σ’ αύτό τό ερ
γοστάσιο εΐνε ή βιβλιοθήκη 
πού λειτουργεί. Κάθε έργά 
της τις ώρες πού άναπαύε- 
ται μπορεί νά διαβάση ο- 
ιτοιο βιβλίο θέλει. Υπάρ
χουνε βιβλία έκλαϊκευμένης 
έπιστήμης, διάφορου περιε
χομένου καί τά πιά πολλά 
εΐνε λογοτεχνικά. Βρίσκονται άρκετο! 
"Ελληνες συγγραφείς άπ’ τούς νεώτ£- 
ρους καί μεταφράσεις άπό τούς άρχαί- 
ους. Άκόμα καί μυθιστορήματα 
Γάλλων συγγραφέων.

Ρωτάμε τήν δίδα Πετρέα γιά τή 
δουλειά της.

— Στό καλλιτεχνικό τμήμα πού προ
ΐσταμαι εΐνε 30 έργάτες. Αρκετοί άπ’ 
αύτούς εΐνε καλοί μαστόροι μά περισ
σότερο καλλιτέχνες. Φτιάνουμε διάφο
ρα διακοσμητικά άντικείμενα ποϋχου- 
νε έμπορικό προορισμό. Χώρια δμως 
άπ’ αύτά κάνουμε κι’ άλλα μέ τήν εκ
φραστικότητα καί τό αίσθημα τοΰ δη
μιουργού τους. Αύτά εΐνε άπ’ τά πιό 
καλά κομμάτια πού βγάζουμε. Δου
λεύουμε πάνω σέ βάζα, τζάμια καί 
προσπαθούμε πάντοτε νάχουνε μιά ο
μορφιά.

Τούς έργάτες τούς βρήκαμε σκόρπι
ους εξω άπ’ τό έργοστάσιο ή στά κα
φενεία, νά τρώνε γιά μεσημέρι.

Βγαίνοντας βρίσκουμε ενα έργάτη. 
Εΐνε ό κ. Σταύρος Ίντζεσβένης.

— Τί σάς άρέσει περισσότερο τό 
θέατρο ή ό κινηματογράφος ;

— Ό  κινηματογράφος. Γιατί βλέπει 
κανείς πράματα άγνωστα καί τοπία 
διάφορα πού δέν τά βλέπει άλλου.

— Τί εργα προτιμάτε ;
— Τά κοινωνικά. Τής έποχής μας. 

Νά, τωρινά πράματα.
— Θέλετε νάχουνε ευτυχισμένο τέ· 

λ °ς ;
— ’Απαραίτητο, ενα ευτυχισμένο τέ

λος σέ κάνει καί φεύγεις μ’ εύχαρίστη- 
ση. Στόν κινηματογράφο πάει κανείς 
καί γιά μόρφωση μά καί γιά άπόλαυση

— ’Απ’ τό θέατρο ;
— Ή  έπιθεώρηση. Μ’ άρέσει τό έ- 

λαφρό θέατρο, κι’ αύτοί πού τό παίζου 
νε. Μιά φορά πήγα νά δώ «Όθέλλο» 
μ’ άρεσε, μά δχι τόσο πολύ.

— Σάς άρέσει ή μουσική ;
— Πάρα πολύ, καί περισσότερο τά

ρω καί τά δημοτικά.
— Παρακολουθείτε καμμιά άλλη καλ 

λιτεχνική κίνηση ;
— "Ο χι, αν και μ’ άρέσει. Πηγαίνω 

ομως ταχτικά σέ έκθέσεις. Προτιμάω 
τίς βιομηχανικές έκθέσεις καί κάθε άλ
λη έκδήλωση ποϋχει σχέση μέ τή μη
χανή. Είμαι τελειόφοιτος τής σχολής 
Μηχανικών καί τώρα μαθαίνω ’Εγγλέ
ζικα.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α
Ο ί οτιγμές ycpyoneTeuve 
μέ τβΰ Ό νείρβυ  τά φτερά 
κ ’ οί κρυφοί πβδοι πειρνβϋνϋ 
μέ τήν  πρόσκαιρη χαρά.

Χιω πηλή καί κονεμένη  
ή ακατάδεχτη ψυχή 
οϋτε άγάπη περιμένει, 
βΰτε 6βξα καρτερεί.

Εύκολόοβηβτεξ έλπιζες 
καί αξεδιάλυτοι καημοί, 
λίγες πλανερές φροντίδες, 
λίγοι ωραίοι στοχασμοί!. . ·

Τίποτε άλλο. Τόσο φτάνει 
νά γεμίσει μιά ζωή.
’'Αστραψε μοιραίο δρεπάνι, 
γιά τήν  ώρα τήν  στερνή.

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ ?

— Τί εχετε γιά όνειρο ;
— Νά ταξιδέψω.
— "Αλλο ;
— Μιά τέλεια τεχνική κατάρτιση.
— Βλέπετε μ’ ένδιαφέρον καί συμπά 

θεια κάθε καινούργιο στή ζωή μας ;
— Ναί, μ’ άπειρη συμπάθεια. Κάθε 

τί τό καινούργιο εΐνε καλό. "Ερχεται νά 
συμπληρώση μιά ελλειψη στό περα
σμένο.

— Μένετε εύχαριστημένος άπ’ τήν έ
ποχή μας ή θά θέλατε νά ζούσατε σ’ 
άλλη έποχή ;

— "Οχι, μ’ άρέσει καί χαίρουμαι πού 
ζώ σέ τούτη τήν έποχή. Εΐνε μιά ζων
τανή έποχή.

"Ερχεται έ'νας ψηλός νέος έργάτης 
πού πάει γιά νά πιάση δουλειά.

— ’Αντώνιος Πλάκωτάρης.
— Τί διαβάζετε.:
— ’Εφημερίδες ΪΛχιΙιτεριοδικά.
— Τίποτ’ άλλο ;
— Πότε-πότε καί κανένα μυθιστόρη

μα. Πάντα δμως σοβαρά.
— Πάτε στό θέατρο ;
— Πάω. Θέλω νά βλέπω κοινωνικά 

εργα. Πάντα βγαίνουμε άπό αύτά μέ 
μιά ιδέα στό μυαλό. "Εχω δή μερικά 
εργα μέ τήν κ. Κοτοπούλη.

— Ό  κινηματογράφος ;
— Σ ’ αύτόν πάμε γιά νά βγάζουμε 

παραδείγματα. Εΐνε σά σχολειό.
— ’Εσείς κ. Πλακωτάρη πού βρισκό

σαστε κοντά στούς έργάτες πώς τούς 
βλέπετε. Διαβάζουνε, θέλουνε νά καλυ
τερέψουνε πνευματικά ;

— Νά σάς πώ, έδώ εΐνε κι’ ή φύση 
τής δουλειάς τέτοια πού δουλεύουνε 
περισσότερο μέ τά χέρια. Δέν νοιάζον
ται γιά τίποτ’ άλλο. Τά 35 %  κάτι δια 
βάζουνε, οί άλλοι εΐνε καθυστερημένοι. 
Σάν σκολάσουνε κυττάνε νά πάνε νά 
πιούνε τά κατοσταράκι στή ταβέρνα 
καί τίποτ’ άλλο.

— Αύτά πού διαβάζετε πώς θέλετε 
νάναι γραμμένα ;

— "Οσο άπλούστερα τόσο καλύτερα.
— Παραδέχεστε κάθε νεωτερισμό ;
— Άνάλογα μέ τόν νεωτερισμό. Μπο 

ρεί ό νεωτερισμός αύτός νάχη άλλες 
συνέπειες κακές πού τότε βέβαια 8ά 
βλάψη.

— Τί σάς ένδιαψέρει πιό πολύ ;
— Ή  θάλασσα κι’ ο! μηχανές.
Τοπε μέ μιά σταθερότητα κι’ εφυγε 

λέγοντας πώς εχει δουλειά.
— ’Εσείς κύριε διαβάζετε, δταν δέν 

εχετε δουλειά ; ρωτάμε κά
ποιον.

— Τίποτε.
— Πώς λέγεσθε ;
— Δέ σάς λέω.
— Θέλω νά σάς ρωτήσω 

λίγα πράματα.
— Δέν θά σάς άπαντήσω 

γιατί εΐνε άμόρφωτος. Δέν 
ξέρω τίποτα άπ’ αύτά πού 
βά μέ ρωτήσετε. Νά μέ συγ 
χωρείτε πού δέν σάς άπαν- 
τάω.

’Εκεί κοντά βρίσκεται ό 
κ. Σ . Γερακιός.

— ’Εσείς κύριε Γερακιέ 
διαβάζετε τίποτ’ έ'ξω άπ’ τή 
δουλειά σας ;

— Πότε-πότε ναί. Γουστά 
ρω καμμιά ιστορία γραμμέ 
νη καλά καί ζωντανή. Σάν 
δέν εΐνε ετσι τήν άφήνω. "Ε 
πειτα θέλω νά βγαίνη κι’ ε
να νόημα, νάχη ζουμί.

— Τί βιβλία διαβάζετε 
άπ’ αύτά πού λένε λογοτε
χνικά ;

— Πολύ λίγες φορές ετυ- 
χε νά πέσουνε στό χέρι 
μου. 'Ένας γείτονάς μου έ
χει ενα παιδί πού διαβάζει 
άπ’ αύτά καί μοΰ δίνει.

— Πώς σάς φανήκανε ;
— Κάτι λέγανε, δέν τά πολυκατάλα- 

βα δμως γιατί ήτανε μπερδεμένα.
— Πώς θελετε νάναι γραμμένο αύτό 

πού διαβάζετε ;
•— Τό θέλω νά διαβάζεται τρεχούμε

να κι’ άπλά.
— Πάτε στό θέατρο ή στόν κινημα- 

τοργάφο ;
— Ποιά πολύ στό θέατρο. Στόν κι

νηματογράφο συχνά βλέπεις σάχλες. 
Θά φιληθούνε καί ξέρεις πώς τελείω 
σε. Αύτά δέν εΐνε πράματα άπ’ τή ζωή 
μας. "Υστερα εχει πολλά ψέματα. “ Ο
λα ξέρεις πώς εΐνε στά ψέματα. Στό 
θέατρο τούς βλέπεις ζωντανούς, άκοΰς 
τή μιλιά τους.

— Είσαστε εύχαριστημένος άπ’ τήν 
έποχή μας ;

— Χμ... ” Ε τ σ ι_  κι’ ε τ σ ι .
— Εσένα, ρωτάμε ενα νεαρό έργάτη 

τόν κ. Α. Τζιφάκη, σ’ άρέσει νά πη- 
γαίνης στό θέατρο ;

— Οϋφ, κι’ έκούνησε ’ίσα πάνω τό 
κεφάλι.

— Στόν κινηματογράφο ;
— Ά μ ε , γουστάρεις, σφυράς, φωνά

ζεις, φχαριστιέσαι.
— Πότε εύχαριστιέσαι ;
— “ Οταν... νά σάν τό γλυτώση τό 

παλληκάρι άπ’ τήν παγίδα πού τού 
στήνουνε. "Η  δταν παντρευτή τό κορί
τσι. Θέλω νάχουνε φασαρίες τά εργα. 
Ξύλο, μπουνιές, άλογα.

— Διαβάζεις ;
— Μέ τά γράμματα πού ξέρω τά κα

ταφέρνω στίς ιστορίες. Πρώτα βάζαμε 
κι’ άλλα παιδιά άπό ϊνα φράγκο καί 
παίρναμε «Μάσκα». Τή διαβάζαμε 
σάν σκολνάγαμε.

— Τώρα τί κάνετε ;
— Τίποτα.
— Τί θές νά γίνης ;
— Θαλασσινός, νά πάω μακρυά. Νά 

άλλάζω τόπο κάθε μήνα. Μά τί σέ νοι- 
( Συνέχεια στήν 6 η σελίδα)

ΜΙΑ ΕΚΚΛ Η ΣΙΑ  
Κ* ΕΝΑΣ ΖΩ ΓΡΑΦ Ο Σ

Μέσα σ’ έ'να θαυμάσιο φυκικά 
περιβάλλον, μιά έξοχική σκηνογρα
φία μέ πεύκα καί κήπο καί άνθο- 
κήπια στό Χολαργό κτίσθηκε μιά 
ώραιοτάτη βυζαντινή έκκλησία Αφι
ερωμένη στήν ’Ανάστασι τού Σωτή- 

+ ί·  — . .
ρος.

Τήν ώραία αύτή έκκλησία τήν 
διακόσμησε κι’ έξακολουθεΐ άκόμη 
νά προσθέτη τήν καλλιτεχνική του 
συμβολή ά γνωστός βυζαντινολόγος 
ζωγράφος κ. Δημ. Πελεκάσης.

Μέ τήν ιδιόρρυθμη άρχιτεκτονική 
της καί τίς άριστουργηματικές τοι
χογραφίες της, άπ’ τόν έξαιρετικά 
καλλιτέχνη κ. Πελεκάσην, ή έκκλη
σία αύτή θυμίζει μιά μικρογρα
φία τού περίφημου Μυστρά.

Άνάμεσα σ’ άλλα εργα έ'χει φιλο 
τεχνήσει μία Πλατυτέραν μία δραμα 
τικώτατη Σταύρωση, μιά θεσπεσία 
Γέννηση καί τήν Βάφτιση πού τήν 
εικόνα της δημοσιεύουμε.

Ό  κ. Δ. Πελεκάσης εΐνε πολύ 
γνωστός σ’ δλους τούς φίλους τής 
τέχνης, έ'χει δέ έργασθή σέ χριστια

νική μ.ημεια δπως τήν εκκλησία 
τής Λωζάννης, τήν έκκλησία τής Κυ 
ψέλης, αύτός δέ εΐνε ό όργανωτής 
καί διακοσμητής τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου τοΰ Λοβέρδου πού γι’ αύ
τό εχει άφιερώσει τήν ψυχή του. Ά 
κόμα στό Βυζα ντινό μας Μουσείο 
έ'χει συμβάλει πολύ γιά νά ταξιθε- 
τηθοΰν τά διάφορα κειμήλια τέχνης, 
μέ τή γνωστή φιλοκαλία του καί 
τήν άπαράμιλλη αισθητική του.

Μέσα στά σεμνό καί λιτό άτελιέ 
του, πού έργάζεται σάν τούς παλη- 
ούς άγιογράφους μ’ δλη τήν πίστη 
καί τήν λατρεία γιά τή τέχνη ό κα
λός μας ζωγράφος δέχεται συχνά 
τήν έπίσκεψη έκλεκτών καί σημαι
νόντων προσώπων καί προσωπικοτή 
των πού έξέχουν στά γράμματα, τίς 
τέχνες καί τήν έκκλησία.

Κ ι’ υποδέχεται δλους ό σεμνός 
δάσκαλος μέ τήν ϊδια έγκαρδιότητα 
καί τήν Επτανησιακή πολιτισμένη 
καλοκαγαθία καί ευγένεια.

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Η Σ

Τό επ ά γγελμ α
τοϋ Αιευθυντή 
τοϋ θεάτρου
Μελέτη τοΰ κ. ΛΟΥΑ. ΖΟΥΒΕ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝΣΑ ΙΖ  -  ΚΑΘΗ
ΓΗΤΗ ΤΟΥ «ΚΟ ΝΣΕΡΒΑΤΟ ΥΑΡ)) = = = = = = = = =

Ό  κ. Γ .  Βαφόπουλος

λά καί στά ώραΐα διηγήματά της 
πού έχουνε έκδοθή πρίν άπό δυό 
χρόνια σ’ ένα τόμο άπό 245 σελί
δες μέ πρόλογο τοϋ κ. Γρ . Ξενο- 
πούλου.

Σ τή ν  τελευταία αύτή συλλογή 
του, πού άποτελεΐ ένα είδος λύ
τρωσής του άπό τόν πόνο, κλαίει 
6 π̂οιητής μέ πολύ λυρισμό τήν 
άχώριστο σύντροφο τής ζωής 
του.

Ό  κ. Βαφόπουλος είναι ένας ά- 
ιϊό τούς διευθυντές της Δημοτι- 

IΣυνέχεια στήν 4η σελίδα)
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Σ έ  μιά έποχή πού ό πρώτος ή- 
θικός νόμος τής κοινωνίας μα " εί 
ναι τό χρήμα, πού δλα γίνονται 
γιά  τό χρήμα, καί μόνον μέ τό 
χρήμα, ό «έπιτήδειος» διευθυντής 
είναι δικαιολογημένος. Ύπόφερε 
καί θά ύποψέρη άρκετά άπ’ αύτό 
τό έπάγγελμα ώστε άξίζει τήν έ- 
πιείκειά μας καί ή γενναιοδωρία 
του, ή άφοσίωσί του, διακρίνονται 
άκόμα καί μέσα στό σωρό τών 
αισχροτήτων του. Εξευτελίζοντας 
τό πνεΰμα του, πουλώντας τή συ- 
νείδησί του, άν ήτοΓνε έφωδιασμέ- 
νος μέ άρχές δέν θά ήξερε νά τίς 
χρησιμοποίηση. Τό νά θέλουμε νά 
γίνουνε ήθικολόγοι οΐ άνθρωποι 
αύτοί, οι βυθισμένοι στό βάροίθρο 
μιάς τέτοιας βιομηχανίας, είναι 
ύπερβολική άπαίτησι.

Κ α ί παρ' δλα τά κοοκά πού λένε 
γ ι ’ αύτούς. καί παρά τις δικές μου 
ι ακολογίες, νοιώθω δτι είμαι πρό 
Ουμος νά τούς συγχωρήσω και νά 
τούς λυπηθώ.

Δέν φταίνε οι παληάνθρωποι άν 
ή κοινωνία πού τούς περιφρονεΐ 
τούς έπιτρέπει κα ί καμμιά  φορά 
τούς ύποχρεώνει νά γίνωνται πα- 
ληάνθρωποι.

* 0  ήθοποιός-διευθυντής είναι αύ 
τός πού παίρνοντας ένα έργο σ-ό 
χέρι, τό διαβάζει, κρατάει γ ιά  τόν 
έαυτό του τόν κυριώτερο ρόλο, καί 
τ' άνεβάζει γ ιά  νά έπιδειχθη.

Αύτός είναι ό όρισμός του. Ά λ 
λά  ή έπαγγελματική παραμόρφω-

σι στόν ήθοποιό-διευθυντή είναι 
ή πιό χαρακτηριστική κ ’ ή σοβα- 
ρώτερη άνάμεσα σ ’ δλους τούς δι
ευθυντές.

Ά π ’ τήν στιγμή πού ό μεγάλος 
ήθοποιός είνοα διευθυντής, ή δια
νομή ένός έργου—-ή πρώτη αύτή 
διερμήνευση τής σκέψης τοϋ ποιη
τή, γίνεται σότν τίς περισσότερες 
μετάφρασες μιά φανερή κ ι’ άπα- 
ραίτητη προδοσία. Ό  μεγάλος ή 
θοποιός μπορεί νάναι* διευθυντής 
τότε μόνον, δταν τό ταλέντο του 
δέν είναι περιωρισμένο στό είδος 
του, οΰτε τόσο μεγάλο, ώστε νά 
παραγκωνίζη τόν ρόλο τοϋ διευθυν 
τή, κα ί ν’ άναγκάζη έτσι τούς συγ 
γράφεις νά φτιάχνουνε έργα  πά
νω στά μέτρα τοϋ ταλένιου του.

Γ  ιατί τοτε ό συγγραφέας καταν 
τάει «κατασκευαστής έπί παραγ
γελία» καί τό θαϋμα τής δραμα
τικής δημιουργίας δέν είναι πιά 
παρά ένα μα γείρεμα  πού κινδυ
νεύει, σάν δλα τά μαγειρέματα , 
νά παρουσιαστή κρύο κα ί παγω
μένο.

Ή  άπόδειξι γ ι ’ αύτά πού λέω/ 
είναι ή καριέρα τών μεγάλω ν ή- 
3οποιών πού ύπήρξανε διευθυντές.

Δέν μπορεί κατνένας ν" άρνηθή, 
λόγου χάριν, δτι ήτοτνε διάσημη ή 
Β ιργ ιν ία  Ντεζαζέ κα ί δένσκοπεόω 
ν' άμφισβητήσω τήν ύπαρξη τοΰ 
θεάτρου πού Ιδρυσε. Ε ίνα ι δμως 
πολύ δύσκολο νά βροΰμε μέσα στά 
έργα πού έπαιξε ένα έργο Ικανό 
νά ένδιαφέρη ένα άναγνώστη τής 
σημερινής έποχής.

Ά κ ό μ α  κ' ή ϊδ ια  ή Σ ά ρ α  Μπερ- 
νάρ μ’ δλο τδνομα π’ άφησε, μό
λις έφυγε άπό τή Γα λλική  Κωμω
δία, γ ιά  νά έικμεταλλευτή τήν ίδιο 
φυΐα της, έχτός άπό λίγες  έξαίρε- 
σες, δέν άνέβασε παρά έργα  συγ
γραφέων πού φοη/ήκοη'ε κατώτεροι 
άπό τούς έαυτούς τους. Γοητευμέ
νοι άπ’ τήν ϊδια της προσωπικότη
τα, ή διευθύντρια κ ’ οι σ υγγρα 
φείς της ζητήσανε νά ζωντανέψου
νε γ ιά  δική της ώφέλεια δλες τίς 
ήρω ΐδες πού ή ιστορία ή ή μυθο
λογ ία  μποροΰσε νά τούς δώση. Ά λ  
λά, δποια κ ι’ άν ήτανε ή Ίζ ό λ δη , 
ή Άδρια νή  Λεκουβρέρ, ή Μάγισσα, 
ή Δαλιδά, ή Α γ ία  θηρεσ ία  ή ή ’ Ι 
ωάννα ντ’ "Α ρ κ , ή Κλεοπάτρα ή ή 
θεοδώ ρα, ή Λαΐς ή ή Φραγκίσκα  
ντά Ρίμινι, δσο κ ι ’ άν άλλαξε ό τί
τλος τό πρόσωπο άλλαζε μονάχα 
ν ιά  νά ποικίλη ή ήθοποιός τό παί
ξιμό της, ή ήρω ίδα δμως ήτανε 
πάντα ή Σ ά ρ α  Μπερνάρ.

Ό  Μωρίς ντέ Φαροομόν, πού σότν 
συγγραφέας ήτανε θϋμα αύτής 
τής «έξόγκωσης τής προσωπικότη
τας», άφησε μιά κωμωδία πού δη- 
μοσιεύθηκε ύστερα άπ’ τό θάνατό 
του, μιά κωμωδία δριμυτάτη μέ 
τίτλο «Pandolphe et Chichilla, ou le 
Trust del’ I deal». Μ άς δείχνει τόν 
μεγάλο ήθοποιό κα ί τήν μεγάλη ή
θοποιό, διευθυντές καί τοϋς δύο, 
στίς σχέσεις τους μέ τόν σ υ γ γ ρ α 
φέα.

Εκείνος έπαιζε μόνο τούς: 
Φραγκίσκο Α ' ,  Α νν ίβ α , Ναπολέ- 
οντα, Βάσιγκτω ν ή τόν Νέγκους. 
Έ κε ίν η  ήτανε ή ιέρεια τών ΰψηλο- 
τέρων ιδανικών τών έπιδεικτικών 
αισθημάτων. Τόν συγγραφέα ό Μω 
ρίς ντέ Φαραμόν τόν όνομάζει στό 
έργο  του La Balue. Γιά  νά δεχθού
νε τό χειρόγραφό του ό La 
Balue εκμεταλλεύεται τήν άδυ- 
ναμία αύτή τών δύο καλλιτεχνών, 
κα ί τούς δείχνει τή σημασία καί 
τό μέγεθος τών ρόλων προσφέρον- 
τας στήν μία ή στόν άλλο τό ρό
λο τοΰ Λουδοβίκου 14ου ή τής Λα- 
βαλιέρ, χωρίς διάκρισι γ ιά  τό φΰ- 
λο τών ήρώων του. Κα ί τό «Τράστ 
τοΰ Ίδ α ν ικο ϋ »  τελειώνει μέ τίς 
συμβουλές τοϋ διευθυντή στόν La 
Balue, πού ένφ δέν τοϋ πέρνει τό

έργο  του, τοϋ λέει νά γράψη ένα 
πιραγματικά μεγά λο  έργο.

— Σ ά ς  μιλάω είλιικρινά, άφήστε 
αύτές τίς κα λλιτεχνικές φαντασί
ες. Γράψτε τώρα ένα ρόλο σοβα
ρό, ένα ρ ό λ ο ! ...—δηλαδή ένα ρό
λο γ ιά  μένα, κα ί μόνο, δχι σάν 
αύτό. ’Εννοώ  ένα ρόλο τής δικής 
μου δύναμης.

—Δηλαδή, ποιόν θά θέλατε νά 
παίξετε; ρωτάει ό συγγραφέας.

Κ α ί τότε, υστέρα άπό λ ίγη  σκέ- 
|>η ό μεγάλος ήθοποιός-διευθυν- 
τής άπαντα άπλά:

—Τόν Θεό.

Ό  συγγραφέας-διευθυντής εΐνε 
ό διευθυντής έκεΐνος πού γράφε; 
μόνος του ένα έργο, τό διαβάζει, 
τό έγκρ ίνει κα ί τό άνεβάζει.

Δέν χρειάζεται πολλή σκέψη ν ιά  
νά καταλάβουμε πώς ένας συγγρα  
φέας πού έχει δλες τίς ευθύνες 
τής έμπνευσής του, κα ί μαζύ μ' 
αύτές τό βάρος δλων τών άναγ- 
κών ένός θεάτρου, κινδυνεύει ν ’ άλ 
λάζη τό έμπόριο τοϋ πνεύματός 
του σέ σωστό έμπόριο, κα ί νά γ ί 
νη ό ϊδιος έμπορος έτσι πού νά με
τα χείρ ιση) τό θέατρό του γ ιά  σκο 
πούς κερδοσκοπικούς.

Κ α ί τώρα μιά περιγραφή τοΓ/ 
διευθυντή-συγγραφέα - έπιχειρη- 
ματία. θ ά  τόν ονομάσουμε κ. X...

Πώς μάς παρουσιάζεται; Σ ά ν  
τήν τελειότερη μετριότητα. Πιό ι
δανική μετριότητα, μέ δλη τή χά
ρι, τήν εύγένεια κα ί τό πνέμα 
πού μπορεί νά βρεθή μέσα σ’ αυ
τή. " Ε χ ε ι  έπινοητικοτητα, δέν έ
χει δμως έφευρετικότητα. " Ε χ ε ι  
τεχνάσματα, δέν χει τέχνη. " Ε 
χει περιέργεια, δεν έχει παρατη- 
ριικότητα. Ξ έρει μέ τί τρόπο θά 
δηιμιουργήση τά πάθη, τούς χαρα
κτήρες κα ί τά τρα γικά  ή κωαικά 
έπεισάδια. Δέν ξέρει δμως τήν ει
λικρίνεια  τοΰ πάθους, τή δύναμη 
τοΰ χαρακτήρα , καί τά κω μικοτρα 
γ ικά  του έιπεισόδια είναι άπλά ά- 
νέκδοτα. “ Οτοτν ό κ. X... ύψώνεται

μέχρι τόν πόνο, τόν έρωτα, τήν α 
ρετή, τόν πατριωτισμό, ή άπλού
στερα μέχρι τήν τιμιότητα, φθάνει 
τόσο ψηλά ώς τό σημείο νά νο- 
μίζη δτι ό Σα ίξπ ηρ όφείλει άσφα 
λώς τήν Ιδιοφυία σέ κάποιο σκη
νοθέτη.

Κ ι ’ ομως, παρ’ δλη τήν σοφό- 
τητα αύτής τής περιγραφής, πα
ρά τήν ταπεινωτική σκιά πού ρί» 
χνει πάνω στό θέατρο ό σ υγγρα 
φέας - έπιχειρη ματίας, πρέπει ν ’ 
αναγνωρίσουμε πώς είναι ό μόνος 
δημιουργός μέσα στό θέατρο κα ί 
πώς μιά διεύθυνση πού θ ’ άνατε- 
θή σ’ αύτόν, είναι ή μόνη. άπόλυ- 
τα δικαιολογημένη.

Ά κ ό μ α  κι’ δταν δέν διευθύνει 
ένα θέατρο, είναι πάλι ό συγγρα 
φέας πού δίνει τό νόημα καί τήν 
κατεύθυνσι στό έπάγγελμα.

Διευθύνει καί πάλι έκεϊνος τό θέ 
ατρο. Γιοίτϊ δποιο κι* άν είναι τό 
ταλέντο του κ ’ ή έμπνευσή του, έ
κεΐνος πού γράφει τό έργο  είναι 
κ ι’ ό πραγματικός άρχηγός. Αύτός 
είναι πού προκαλεΐ, έξυψώνει κα ί 
φροντίζει γ ιά  τις άνάγκες τοϋ ή- 
θοποιοϋ, καί πού μεταρρυθμίζει 
τό θέατρο. Ά π ’ αύτόν ξεκινούνε 
δλες οί άποτελεσματικές έπιρρο
ές : θεωρίες, έπαναστάσεις, σχο
λές ή καινοτομίες στά θεατρικά 
ζητήματα.“ Ο λ ’ αύτά εΐνε άμεσα ή 
έμμεσα έργο  τοϋ συγγραφέα. Ά 
πό τόν Γκό γκο λ  κα ί τόν Τσέχωφ 
στή Ρωσσία, βρήκε ό Στανιλάβ- 
σκι τόν ρεαλισμό του- άπ’ τόν Ζο
λά, τόν Ό σ κά ρ  Μετενιέ κα ί τούς 
Γκονκούρ ό Ά ντουά ν έφάρμοσε τόν 
νατουραλισμό. Α π ’ τόν Σαίξπηρ. 
ό Γκόρντον Κ ρ α ίγ κ  άνοη/έωσε τήν 
έννοια της σκηνοθεσίας καί τής 
διακόσμησης. Ά π ' τόν Βά γνερ , ό 
Ά δό λφ ο ς  "Αππια έπινόησε τήν 
σκηνοθεσία μέ σαφή τή μουαική 
έκφραση.

Στούς σημερινούς μας συγγρα 
φείς όφείλουμε τίς νέες μας άντί- 
ληψες, τις θεωρίες μας καί τίς 
δραματικές μας ιδέες.

(Μετάφρ.)
Μ ΙΝ Α Σ  Π. Σ Η Μ Η Ρ  ΙΩ Τ Η

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.



Η ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ κ. Λ. Π Α Υ Λ Ι Λ Η
Νά 'ου Χρηστίδη: «Εϋτιιχίχ» μυβιστέρπμχ. Ά β ή ν *  — 

1938. c x i e o n  τβϋ συγγρχφέ* οτό τυπογραφείο Sx a tvx if i—  
© ω μ α ι ί η ,  οελίόες 2Cfc, ο χ ίϊμ ιχ  Sc. «Μ ιά  γυναίκα χωρίξ έ
ρωτα» μυδιβτόρημα. Α θήνα  1939, τυπογραφείο Σκα να έή — 
©ωμαΐδη. οελίδεξ 174 σχήμα Sc.

*0 κ. Νόσος Χρηστίδης, δέν πα
ρουσιάστηκε στά γράμματά μας 
για πρώτη φορά πρόπερσυ μέ τά 
μυθιστόρημά του «Εύτυχία» καί λί
γο υστέρα μέ τό έπίσης μυθιστό
ρημα «Μιά γυναίκα χωρίς Ερωτα». 
"Αρχισε νά γράφη καί νά δημοσι- 
εύη διηγήματα άπό τά 1919 καί 
πιό συστηματικά άπό τά 1920. Τό
τε άκριβώς ποΰ έβγαλε καί τή 
«Μούσα». Καϊ μιά κι’ άναφέοθηκε 
τό περιοδικό αύτό, άς προστεθή καϊ 
πώς ή «Μούσα» ήταν ενα καλό λο
γοτεχνικό περιοδικό πού βοήθησε 
τότε πολλούς νέους λογοτέχνες νάρ- 
χίσουν τή σταδιοδρομία τους, δη
μοσίευε σπουδαίες μεταφράσεις ξέ
νων ποιημάτων, ήταν σεμνό στήν 
έμφάνισή του, κινήθηκε προοδευτι
κά καί κράτησε τρία όλόκληρα χρό
νια, πού ήταν γιά τήν περίοδο έ
κείνη ενας πραγματικός άθλος. Γι- 
αυτό τήν ξέρουν καλά τή «Μούσα» 
δσοι άσχολούνται μέ τή γενική πο
ρεία τής λογοτεχνίας μας καί με
λετούν μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
τούς σημαντικώτερους σταθμούς 
της.

Στήν έκδοση τής «Μούσας» ά κ. 
Χρηστίδης, έχτός άπό τούς ταχτι
κούς συνεργάτες, είχε και δυο «’άλ
λους συνεκδότες: Τόν κ. Γιάννη
Παναγιωτόπουλο, πού έ'καμε εχτοτε 
άδιάσπαστη λογοτεχνική σταδιοδρο 
μία και τόν κ. Άντ. Δεληγιάννη, 
πού άφίνοντας τή λογοτεχνία γιά 
τή χημεία έπιδόθηκε κι’ αύτός μέ 
σημαντική έπιτυχία στήν επιστήμη 
του.

’Ά ς  προσθέσω άκόμα πώς τή 
«Μούσα» προσωπικά δέν τήν ξέρω 
μονάχα ώς παληός άναγνώστης της 
καί σημερινός μελετητής της. Τή 
γνώρισα σύγκαιρα κι’ ώς συνεργά
της της. "Εδωσα στό περιοδικό 
αύτό τά πρώτα κεφάλαια ένός αι
σθητικού δοκιμίου μου «Ή  σκέψη 
και οΐ ροπές τής τέχνης», πού οί 
έκδοτες τής «Μούσας» τό δέχτηκαν 
πρόθυμα καί τό σχολίασαν εύνοϊκά. 
Καί σημειώνω τήν εύνοιά τους όχι 
βέβαια, γιά νά ύποβάλω την πολύ 
άμψίβολη άξία δπως κρίνω σήμερα 
πού τήν κρατώ άνέκδοτη καί τήν i- 
πεξεργάζομαι συγχρονίζοντάς την, 
τής έργασίας μου έκείνης, άλλά γιά 
νά δείξω οτι ό κ. Χρηστίδης κ’ οί 
συνεκδότες του έχτός άπό τήν κα
λή λογοτεχνική Ολη εύνοούσαν ξε
χωριστά καί κάθε συμβολή πού 
μποροΰσε οπωσδήποτε νά φανή συν- 
τελεστική στήν αισθητική καί φιλο
σοφική άνάπτυξη τών προβλημάτων 
τής τέχνης στόν τόπο μας,

©έλω άκόμη νά πώ μ’ αύτό πώς 
6 κ. Χρηστίδης —  γιά νά περιορι
στώ πιά σ’ αύτόν —  είχε έξαρχής 
σοβαρή άντίληψη γιά τή λογοτεχνία 
και πώς ή διάνοιά του ήταν έρευ- 
νητική καί φιλοπρόοδη. Συνεπώς 
δέν ήταν δυνατό κι’ δταν ϊπαψε -—- 
*va*i επαψε κάπου δεκαπέντε χρό
νια -—- νά δημοσιεύη νάχε σταματή
σει νά διανοείται εύρύτερο καί νά 
καταγίνεται είδικώτερα στήν τέχνη 
τοΰ λόγου. Γ ι’ αύτό κ ’ έμεΐς πού τόν 
ξέραμε τότε κι’ ας μήν τ4ν βλέπαμε 
εχτοτε νά έμφανίζεται πουθενά —  έ
γώ έ'χω άπό τό 1922 νά τόν δώ 
προσωπικώς —  ώς λογοτέχνης, ό
ταν τόν ξανάίδαμε νά ξαναπαρου- 
σιαστή μέ τή συγκομιδή αύτή τής 
σιωπής, τής μελέτης καί τής δου
λειάς, δοκιμάσαμε μόνο χαρά καί 
διόλου έκπληξη.

Πρίν δμως προχωρήσουμε στήν 
κριτική άνάλυση τών δυό ψυχογρα
φικών συνθέσεων του θά κάμουμε 
μιά γενική παρατήρηση, συνδετική 
τής πριν είκοσι χρόνια καί τής ση
μερινής λογοτεχνικής παραγωγής 
του, καί χρήσιμα προεισαγωγική 
στά παρακάτω. Ό  συγγραφέας αυ
τός καί τότε στά πρωτόλειά του 
καί σήμερα εχει μόνιμο καί ζωηρό 
ένδιαφέρο γι’ άνθρώπινους τύπους 
πού ξεχωρίζουν άπό τήν κοινή στάθ
μη μέ τά μειονεχτήματα τοΰ φυσι
κού τους παρά μέ τις προεξοχές 
τους. ’Ανοίγω τούς τόμους τής «Μού 
σας» καί διαβάζω διηγήματά του. 
Μού φαίνεται πώς εΐνε προπλάσμα
τα τών σελίδων τής «Εύτυχίας» 
καί τής «Μιάς γυναίκας χωρίς έρω- 
τα». Αύτό σημαίνει δτι δέν κάμνει 
φιλολογία, άκολουθεί τή ροπή του 
καί πηγαίνει συστηματικά σ’ έ'να 
σκοπό.

Κατ’ άκολουθία κ’ οί δημιουργί
ες του, καθαρώς ψυχογραφικές, δέ 
μπορούν νά σταθούν σ’ έπίπεδα ό- 
μαλά συνολικής έξελιχτικής κίνησης. 
Παραμένουν άσάλευτες στό ψυχολο
γικό τους υπόβαθρο. Μειονέχτημα, 
βέβαιαΛαύτό γιά εύρύτερες άποδό- 
σεις. 'Η ψυχολογία ομως δταν εΐνε 
φωτισμένη, άντικειμενική καί μέ 
παλμό έσώτατα πηγαίο καταλήγει 
πάντοτε σέ πραγματική άνθρώπινη 
ψυχογραφία. Εΐνε δηλ. πάντοτε 
σπουδαίο άπόχτημα κι’ δταν άκόμη 
υπάρχουν άντιφάσεις κι’ άντινομίες 
άνάμεσα στούς ψυχογραφούμενους

τύπους καί στό περιβάλλον πού διευ 
ρύνεται, μεστώνει καί κυοφορεί 
σπουδαιότερες άποδόσεις, έξελίσσε- 
ται συνθετώτερα καί προβάλλει ζη
τήματα ποικιλώτερα καί ύποβοηθεΐ 
καθολικώτερες έμψυχωμένες πορείες, 
δπου τ’ άτομα τά συσμίγει σέ μιά 
ύπέρτερη σύνθεση ό νόμος τής άνά- 
γκης καί τής κοινωνικής έξομαλυν- 
τικής καί προαγωγικής καταβάδι- 
σης.

01 τύποι τού κ. Χρηστίδη τότε 
μας γίνονται όλότελα ξένοι, μΰς 
φαίνονται ρωμαντικοί καί λιγάκι γε
λοίοι. Καί δμως εΐνε άνθρωποι κι* 
αύτοί, κομμένοι στό δικό τους μέ
τρο, ζούν τή ζωή τους, έ'χουν τήν 
άτμόσφαιρά τους, εΐνε παγιωμένοι 
σ’ ενα ρυθμό, είνε δηλ. άνθρωποι 
κατώτερης ποιότητας, άλλά πραγ
ματικοί. ’Ακριβώς δπως οί μοναξια- 
σμενοι άνθρωποι πού κάθουνται στις 
γωνιές τών συγκεντρώσεων χωρίς έ- 
παφη μέ τό μεγάλο όλοζώντανο πλή- 
θος, άλλά μέ πραγματική κίνηση 
ζωής στίς δικές τους άρτηρίες, στό 
σύθαμπο μυαλό τους, στήν έσώλαλη 
εύαισθησία τους.

Εΐνε νά πούμε οί άνθρωποι τού 
κ. Χρηστίδη έγωκεντρικοί χωρίς ση
μασία, έχτός άπό κείνη πού τούς 
δίνει ό δημιουργός τους. Ή  ζωή 
τους κρέμεται άπό μιά κλωστή, άλ
λά ή κλωστή αύτή εΐνε άτσαλένια, 
γιατί ό πλέχτης της ξέρει καί τό 
ύλικό του καί τήν τέχνη του καλά.

Όσο γιά τά προφανέστατα χά
σματα τοΰ μύθου, αύτό δέν έχουν 
τόση σημασία όση βρήκαν οί κριτι
κοί του. Πολλοί κακοί συγγραφείς 
έ'χουν μύθο περίφημο πού δένεται 
άδιάσπαστος καί συνεπέστατος, 
χωρίς μολαταύτα νά βγαίνη τίποτε 
μ’ αύτό. Ένφ  εΐνε μεγάλοι συγγρα- 
φείς μέ μύθο άπλερο, άνεπαρκή, 
μπατάλικο. Ό  Μπαλζάκ κι’ ά Ντί- 
κενς άπό τήν άποψη τού μύθου συ
χνά έ'φτιαξαν τερατωδίες. Κ ι’ δμως 
αυτό δέν άποτελεΐ τό μέτρο τής με
γάλης άξίας τους. "Ενα έπιδέξιο 
ψυχογραφικό χέρι μπορεί νά γράφη 
τά σχήματά του καί σ’ ενα κουτό 
παραμύθι.

'Ώστε τό μειονέχτημα αύτό τοΰ κ. 
Χρηστίδη δέν εΐνε τό θανάσιμο του. 
"Αλλο εΐνε τό όλέθριο κι’ άς μή φαί
νεται. Είνε ή έλλειψη όλοκληρώσε- 
ων. Οί τύποι του διαγράφουνται μ’ 
ένάργεια, χωρίς δμως κομπιάσματα, 
δπου ή ροή νά πέφτη στόν ίλιγγο 
τοΰ πάθους. 'Η ψυχογραφία του δι
αρκώς άποτελματώνεται σ’ ένα μι
κρό βάθος καί οι άνθρωποί του συμ- 
πνίγονται σέ ρηχό βοΰρκο, μήν άνα- 
πνέοντας, μή παθαινόμενοι, μήν ά- 
ναζητώντας τίποτε ή σχεδόν τίποτα.

Εύκαιρίες γιά νά τούς όδηγήσει 
σέ φωτεινότερα έπίπεδα τοΰ παρου
σιάζονται πολλές, άλλά παραδόξως 
τίς άφίνει ν’ άτονοΰν καί συνεχίζει 
τή μονότονη έξέλιξή τους. Κ ’ έτσι ή 
δύναμη τών άνθρώπων του άπό αυ
θόρμητη κι’ αυτόβουλη, μεταβάλλε
ται σ’ έτεροκίνητη καί κατασταλτι
κή, χωρίς συνέπεια καί χωρίς άνώ- 
τερη αισθητική σκοπιμότητα.

Κ ’ έτσι αύτό πού λέμε φροϋδισμός, 
πού δσοι τό νοούν στήν πραγματική 
σημασία του είνε μιά έσώτατα άν
θρώπινη συγκολλητική Ολη αν οχι 
ή μόνη πηγή τών συναισθημάτων 
μας καί πού ά κ. Χρηστίδης τήν 
πήρε στά χέρια του σάν τό μοναδι
κό έκμεταλλεύσιμο στοιχείο του, 3έν 
τού έπαρκεί γιά τίς όλοκληρώσεις 
καί καθολικεύσεις πού άπαιτεί ή 
τέχνη καί ή μετουσιωτική της έ- 
νέργεια. Τό στοιχείο αύτό παίρνει 
καί στίς δυό συνθέσεις του μιά δό
κιμη εμφάνιση άλλά δέν καταλήγει 
ποτέ σέ πάγιες αισθητικές άποδί- 
σεις. Γ ι’ αύτό καί τά δυό τόσο καλο
γραμμένα έ'ργα του δέν έ'χουν τελικό 
τητα, δέ φτάνουν σέ άποτέλεσμα.

Τί λαμπρή εύκαιρία έξαφνα γι' 
αύτόν τόν Δημήτρη Τάντη νά γίνη 
τύπος σύμβολο, άντί νά περιστρέ
φεται καί νά περιπλέκεται γύρω άπ’ 
τούς ίδιους του ιστούς σάν φάντα
σμα στούς άνέμους πού τού έμψυσά 
ό πλάστης του. Τί λαμπρή, έπίσης, 
εύκαιρία νά ξανασυναντηθούν ό Κώ
στας Λιάρης καί κείνη ή "Ελσα 
ϋστερ’ άπ’ τή φυγή της καί νά τά 
ξαναποΰν καί ν’ αρπαχτούν μέ τά 
χέρια τους τή φορά αύτή στ’ άλη- 
θινά καί ή νά πνιγούν στήν ’ίδια 
τους άποτελμάτωση ή νά δούμε 
ποιός θά πάρη τό δίκιο του. Τίποτε 
άπ’ δλα αύτά. Καμμιά δικαίωση, 
καμμιά κάθαρση καί συνεπώς καμ- 
μιά λύση, καμμιά έπίτευξη αισθητι
κού άποτελέσματος.

'Όσο γιά τό γράψιμο τοΰ κ. Χρη 
στίδη δέν ύπάρχει ζήτημα. Εΐνε 
δ,τι μπορεί νά δώση ένας έπιμελής 
καί σύντονος λογοτέχνης. Μένει δ
μως νά δούμε πώς θά χρησιμοποίη
ση τό έξαίρετο αύτό δργανο στίς 
νέες του συνθέσεις πού τίς περιμέ
νουμε άνυπόμονα θετικώτερες, προσ
γειωμένες καί τελικώτερες.
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Όμιλε! ό κ.
Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

(Συνέχειβ άπό τήν 1 ή σελίδα) 
κής Βιβλιοθήκης, πού μαζί μέ τόν 
κ. Σα για ξή , γνωστόν ποιητή, κ ι' 
αύτόν, τήν ώργανώσανί, τήν τα
κτοπ οιήσου καί. τήν προσφέρανε 
στό κοινό, πού κάθε μ<-ρα κατα
κλύζει τίς αϊθουσές της. Ά λ λ ά  
είναι κ ι’ ϊνας άπό τούς πιό κατάλ 
ληλους γιά  νά μιλήση άπό τά «Πα 
ρο;σκήνια» γιά  τήν πνευματική 
κίνησι τής Θεσσαλονίκης άπαν- 
τώντας στίς έ ρωτήσεις πού τοΰ 
ύπέβαλα:

— Πώς βλέπετε, κ. Βαφόπουλε, 
τήν πνευματική κίνησι τής Θεσσα
λονίκης;

Χωρίς νά κινδυνεύω νά χαρα
κτηριστώ δτι μιλάω pro domo 
mea, γιατί τό ξέρετε καλά πόσο 
άδυσώπητα δεμένη είναι ή μοίρα 
μου μέ τήν πόλι τούτη, σάς ά- 
παντάω άίκστακτα: Η Θεσσαλο
νίκη είναι ένα άξιολογώτατο κέν
τρο άνώτερης πνευμοητικής ζωής. 
" 0 ,m παροίΛσίαοε ή πόλι τούτη 
μέχρι σήμερα, είτε στόν πεζό λό
γο, είτε στή ποίησι, είτε στή κρι
τική, κατά τό μεγαλύτερο ποσο
στό του ήταν άποτέλεοιμα πνεύμα 
τίικά διωμένης ζωής. Βέβαια , δέν 
παρουσίασε άκόμα έργα πού θά 
μποροΰσοτν νά θεωρηθούνε σάν χα 
ροοκτηριστικά μιάς έποχής. Μά 
στήν .Ελλά δα  όλόκληρη, -,τόσα τέ
τοια έργα  ύπάρχόυνε; Ή  άναλο- 
γία  τών κοικών βιβλίων μ,αρός 
στό σύνολο τών βιβλίων πού έκ- 
δίδονται στή Θεσσαλονίκη, είναι 
πολύ μικρή, σχεδόν μηδαμινή. 
Δέν τυπώνονται έδώ παρά 5—10 βι 
ίλ ία  τό χρόνο. Τά μισά τούλάχι- 
στο άπ’ ετύτά είναι άζιολογώτατα. 
Σ τη ν  ’Αθήνα υπολογίζω δτι τυπώ
νονται περισσότερα άπό πεντακό
σια βιβλία τό χρόνο. Γιά  πόσα 
άπ’ αύτά καταδέχεται ν ' άσχολη- 
θή ή κριτική ;

—Δέν νομίζετε δτι ένα βιβλίο ά- 
ξιόλογο, καθώς λέτε, πρέπει νά 
έχη πολλούς άναγνώστες; Πώς 
συμβαίνει ώστε τά βιβλία τών θεσ  
σαλονικέων συγγραφέων νά μήν 
έχουνε ανάλογη κυκλοφορία;

—Μήπως τό ϊδιο δέ συμβαίνει 
ιμέ δλα τά λογοτεχνικά  βιβλία ; 
Τά αίτια βέβαια, δέν είναι δυνα
τόν νά διατυπωθούν σέ μιά άπλή 
συνομιλία. Είνα ι πολλά καί όφεί 
λονται κατά κύριο λόγο σέ μιά 
περίεργη αδιαφορία του κοινού.

^-Μήπως γιά  τήν άδιαφορία αύ 
τή τοΰ κοινού φταίνε οΐ σ υγγρα 
φείς;

—Πιθανό νά φταίνε κι' αύτοί, έ- 
πειδή δέ θελήσανε νά έρθουν σέ 
κάπως άμεσώτερη έπαφή μαζί 
του. Ή  άριστοκρατική δμως στά
ση τοϋ συγγραφέα, πού υψώ
νει γύρω του έλεφάντινα τείχη,

δέν πρέπει νά θεωρΓ',ται σάν έκ- 
δήλωσι περιφρονήυεως πρός τό 
κοινό, άλλά σάν Οσκητική περισυλ 
λογη, πού βρίσκει τήν έικφρασί 
της σέ έργα  πνεύματος κι' άγά- 
πης. Συγχω ρήστε μου νά πιστεύω 
δτι ή Τέχνη δέν ύπηρετεί σκοπι
μότητες, καί κατά μεγαλύτερο λό 
/ο οκοπιιμότητες κοσμικές. Τό άν 

τίθετο θάτανε προδοσία τοΰ ίδίου 
έαυτοΰ της.

—Καθώς βλέπω, είστε όποοδός 
τής άποκλειστικής Τέχνης πού 
δέν ύπηρετεί καμμιά  σκοπιμότη
τα. Τόν τελευταίο καιρό καί στόν 
τόπο μας καλλιεργείται ένα εί
δος άποκλειστικής Τέχνης, ό σου- 
Οεαλισμός. Ποιά γνώμη έχετε γ ιά  
τόν σουρεαλισμό στήν ποίησι;

—Παρακολούθησα δσο μοϋ ήταν 
δυνατό τό σουρεαλιστικό κίνημα 
καί στόν τόπο μας. Διάβασα καί 
πολλά σχόλια ύπέρ καί έναντίον 
του. Χωρίς νά πιστεύω δτι ό σου
ρεαλισμός κάνει άληθινή Τέχνη, 
έχω τή γνώμη δτι ή έκδήλωσί του 
σάν κίνημα αισθητικό, είχε πολύ 
εύεργετίική έπίδρασι στήν ποίη- 
71. ’Ωφελήθηκοτν άπ' αύτόν περισ- 
τότερο οι συντηρητικοί ποιητές, 
παρά οΐ ίδιοι οί σουρεαλιστές. Ό  
σουρεαλισμός έθεσε νέα προβλή- 
μοττα κι' έκοτνε τούς ποιητές νά 
~ο0νε δτι κάτω άπό κείνο πού φαί 
νεται υπάρχει καί κάτι άλλο βαθύ 
τερο, πλησιέστερα πρός τήν ποιη
τική ούσία. Σ έ  μιά άπλή συνο
μιλία, δπως τώρα, δέν είναι βέ
βαια δυνατό νά έξετάζωνται πρό
χειρα ' βασικά αισθητικά προβλή- 

οττα. Κ ι ’ ο σουρεαλισμός δέν πρέ 
πέι νά κρίνεται έπιπόλαια καί μέ 
ειρωνική περιφρόνησι. Πιστεύω 
στήν άξία του σάν αίσθητικοΰ κι-

ι ιατος, χωρίς δμως νά μπορέ
σω νά πιυΐο^ω ώικόμα καί στήν 
έσωτερική του άξία σάν άποτέλε- 
:'μα ΐέχνης . ’Ίσ ω ς  νά μοΰ λεί
πουν τά έφόδια γιά  τήν όλοκλη- 
ρωτική κατο^όησι ένός σουρεαλι 
στικοΰ έργου. "Α ν  πιστέψουμε δ- 
■ως, δπως πιστεύω έγώ, δτι τό 

έργο Τέχνης είναι μιά σύνθεσι ό- 
λοιχληρωμένη, άπό όπου δέν μπο
ρεί κανένας ν ’ άφαιρέση τίποτα, 
οϋτε καί νά προσθέση, χωρίς νά 
καταστρέψη τήν τάξι πού έπικρα- 
τεί μέσα σ' αύτό, πού πειθαρχεί 
άπόλυτα στό νόηιμα τής Τέχνης, 
τότε κρίνοντας κανείς ώρισμένα 
σουρεαλιστικά ποιήματα, δέν μπο 
ρεϊ νά μήν άμφιβάλλη γ ιά  τήν 
καλλιτεχνική τους άλήθεια. Σ ά ς  
είπα: " Ισ ω ς  νάχω άδικο, έπειδή, 
χωρίς νά τό ύπαπτεύωιμαι, μοΰ 
λείπουνε τά έφόδια γ ιά  τήν όλο- 
κληρωτική κατανόησι ένός σουρε
αλιστικού ποιήιματος. Τ ί θά λέ
γατε ομως δτοτν καί οΐ ίδιοι σου

ρεαλιστές ποιητές θά βρισκόντα* 
νε σέ δύτκολη θέσι, προκειμένου 
νά σας δώσουνε τήν αύθεντική έρ 
μηνεία ένός ποιήιματος; Κάποτε 
έγραψ α: Τήν στιγμή πού γίνεται 
ένα σουρεαλιστικό ποίημα, τό ά- 
ληθινό του νόημα τό γνωρίζουνε ό 
θεός καί ό ποιητής του. "Υστερα 
άπό καιρό, τό νόημά του τό γνώ 
ριζα μονάχα ό θεός. Μή σάς φα- 
νη αύτό σάν παραδοξολογία. Τό 
περιστατικό πού θά σάς διηγηθώ 
είναι χαρακτηριστικώ τατο.

Ότοτν κάποτε διεύιθυνα, μέ τή 
σειρά μου, τό περιοδικό «Μ ακε
δονικές Ημέρες»— μέ θλϊψι μου 
σας λέω δτι έπαυσε πιά νά έκ- 
Ήδεται— ένας άξιόλογος σουρεα
λιστής ποιητής μοΰ έστειλε μερι
κά του ποιήματα. Τά δημοσίεψα. 
Ξέρετε δμως τί έγινε; Σ τή  σελι- 
δοποίησι χάλασε μιά φάρμα καί ό 
στοιχειοθέτης, ζανασυνθέτοντάς 
την, άλλαιξε τή σειρά τών στί
χων ένός ποιήματος. "Α ν  τό ποίη- 
ια δέν ήταν σουρεαλιστικό, άλλά 

«κλασσικό», ό άναγνώστης, βέ
βαια μέ τή μετάθεσι τών στίχων 
5έν θάβγαζε κοτνένα νόημα. Ή  
μετάθεσι δμως τών στίχων τοΰ 
σουρεαλιστικού ποιήματοΓ αέρασε 
ίντελώς άπαρατήρητη. Ώ ς  έδώ, 
τό πράγμα δέν έχει τίποτε τό πα 
ράξενο. "Ο λος ό κόσμος, έπί τέ
λους, δέν μπορεί νά καταλαβαίνη 
τά σουρεαλιστικά ποιι'ιματα. Τό 
τααάςενο, ξέρετε ποιό ήταν; "Ο τ ι 
S ποιητής του μ ’ εύχαρίστησε γ ια 
τί είχε τυπωθή άμεμπτα, χωρίς 
κανένα τυπογραφικό λάθος I "Ο 
ταν προσπάθησα νά δικαιολογηθώ

ιά τ*ν "  τΛ(5εσι τβ ν  στίχων, αύ- 
τός μέ έβεβαίωσε τίμια καί είλι- 
κρινά δτι οέν ειχε άντιληφθή τέ
τοιο πράγμα. Ε ίχ α  λοιπόν άδικο 
νά πώ δτι ϋστερ’ άπό καιρό τό 
νόηιιια ένός σουρεαλιστικού ποιή 
ματος τό ξέρει μονάχα ό θεός;

—Μέ τί άοχολείσθε τώρα;
— Καθώς βλέπετε, άσχολοΰμαι 

μέ βιβλία. Μέ τήν ταξινόμησι τών 
βιβλίων τής Δημοτικής Β ιβλ ιο 
θήκης.

— Ηθελα νά πώ, άν έτοιμάζετε 
λογοτεχνική έργασία.

—Ποιά σημασία θά είχε νά μά
θη ό κόσμος τί έτοιμάζω; Μήπως 
ό κόσμος ξέρει τί έχω γράψει ώς 
τά τώρα; 'Ά ν  ήμουνα, παρσ,δείν- 
ματος χάριν, ένας μεγάλος ποιη
τής, θά σάς έλεγα  μέ κάθε λε
πτομέρεια τήν έργασία  πού έτοι
μάζω. Τώρα δμως, πού δέν είμαι 
παρά ένας άπλός βιβλιοθηκάριος, 
ή λογοτεχνική μου έργασία εί
ναι μιά ύπόθεσι, πού δέν μπορεί 
νά ένδιαφέρη κανένοτν άλλο, έκ- 
τό ς ά π ό  μένα τόν ίδιο.
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Τέχνες καί γράμματα
ΣΤΗ ΦΙΝΛΛΝΑΙΑ
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Ή  'Εθνική  Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελει πάαης φύσεως 
τραπεζικός έργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν
ύπό έζαιρετικώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις
είς δραχμός (είς πρώτην ζήτηοιν, έπι προ&εομιο και ταμιευ- 
τηρίφ). μέ λίαν ευνοϊκό έπιτόκια.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
γότερβ έγινε ή ΐβια ή πραγματική μου
σική.

« Ο

Γ  ιά ναρθη δμως ή μουσική Φινλαν
δική τέχνη στή γραμμή πού κατέχει 
σήμερα στήν παγκόσμια μουσική, έ
πρεπε νά βρεθή ένας άνθρωπος προικι
σμένος μέ πλούσιο καί πρωτότυπο τα
λέντο, προικισμένος μ’ άπέραντες γνώ- 
σες. Ό  Σιμπέλιους συγκέντρωνε αύτά 
τά προσόντα μέσα σέ μιά έγκράτεια 
ένός θαυμάσιου καλλιτέχνη, τέτοιου, 
πού ή πατρίδα μας δέν είχε δή άκόμα 
νά γεννιέται.

Γεννημένος καί μεγαλωμένος σέ μιά 
μικρή πόλη τής έπαρχίας, τό νέο παι
δί έμεινε άνεπηρέαστο άπ’ τίς κακές 
έπι δράσεις πού ήταν φυσικό νά ύπο- 
στή άν ζοΰσε στήν πρωτεύουσα. ’Έτσι, 
έχτός άπ’ τήν βαθίιά μελέτη τού κλασ
σικού κουαρτέττου, άπόχτησε άπό πο
λύ νωρίς τήν σωστή γνωριμία τών τρό
πων τής μελοποίησης. Κ ι’ ολα αύτ-i 
μπορεί νά πή κανένας δτι άφομοιωθήκα 
νε μέσα του. Τά πρώτα του δοκίμια 
σύνθεσης μπαίνουνε κι’ αύτά μέσα στήν 
περιοχή τής μουσικής τού δωματίου 
καί συγγενεύουνε στήν μορφή μέ τά 
εργα τών παληών δασκάλων. 'Όμως 
μποροΰσε κανένας άπ’ τήν άρχή νά 
6ρή ϊχνη μιάς παράξενης προσωπικό
τητας.

Κ ι’ δταν στά 1888 παρουσιάστηκε 
σάν συνθέτης σέ μιά έσπερίδα τής Μου 
σικής Εταιρείας τοϋ Χέλσινγκφορς το 
«θέμα κι’ οί δαριατσιόννες του» γιά κου 
αρτέττο άπό έγχορδα έπιδλήθηκε μέ τή 
πρωτοτυπία καί τήν μαστοριά πού μ’ 
αύτήν ά νέος συνθέτης χρησιμοποίησε 
έλάχιστα τήν τεχνική. Τό καινούργιο 
πού άποκαλύφθηκε σ’ αύτόν τόν συνθέ
τη ήτανε στήν άρμονία, στόν μαγευτι
κό τρόπο καί σύγχρονα ίδιότροπον, 
πού μ’ αυτό μεταχειρίστηκε τίς μελω
δίες.

Τό πρώτο παρουσίασμα μπρος σ’ έ
να μεγάλο κοινό τοϋ πρωτότυπου αύ- 
τοϋ συνθέτη, ήτανε γιά τούς φίλους 
τής μουσικής τέχνης τής πατρίδας 
μας, μιά έκπληξη άπ’ τις πιό εύχάρι- 
στες. Μέ τόν καιρό, αύτή ή έκπληξη άλ
λαξε σ’ ένθουσιασμό πού διαρκώς με
γάλωνε καί κατάληγε σ’ ένα θαυμασμό 
χωρίς τέλος, γιά όλες του τίς δημι
ουργίες. ‘Ο Σιμπέλιους ήξερε νά κερ
δίση τήν άγάπη όλου τού άκροατηρίου 
του. Καί πολύ λιγοστοί είνε οί συν
θέτες πού άγαπηθήκανε τόσο γενικά 
στήν πατρίδα τους. Είνε άλήθεια άκό- 
μα δτι κι’ αύτός άνταπόδωσε στήν 
πατρίδα του πολύ πλουσιοπάροχα δλη 
τήν άγάπη πού τού άφιέρωσε.

"Οταν τέλειωσε τίς σπουδές του 
καί βάλθηκε νά βρίσκη μέσα στήν 
«Καλεβάλα» τή περίφημη έθνική έπο- 
ποιΐα τής Φινλανδίας, θέματα γιά τίς 
σύνθεσές του, τοΰ δόθηκε τ’ δνομα τοΰ 
έθνικοΰ συνθέτη. 'Όλα δσα στό πρω- 
τοπαρουσίασμά του είχανε γίνει δεχτά 
σάν έ'κφραση τής πρωτότυπης προσω
πικότητάς του άναγνωρισθήκανε έθνι- 
κές Φινλανδικές γραμμές. Μιά κριτική 
άσχημα πληροφορημένη έπέμενε μέ
χρι σήμερα στό ν’ άναγνωρίζη μέσα σ’ 
αύτά τά έργα τούς τόνους τοΰ λαϊκού 
Φινλανδικοΰ τραγουδιού, ένφ οΰτε ό 
χαρακτήρας τους οΰτε καί ot ρυθμοί 
τους καί οί τρόποι τους δικαιολογούνε 
μιά τέτοιαν άποψη.

Αύτός ό συνθέτης δέν άνήκει, οϋτε 
άνήκε ποτέ στήν έθνοποιητική τάση 
τής μουσικής. Είνε άλήθεια δτι άπό

σύστημα καί χαραχτήρα εΤνε νόμιμο ά- 
ληθινό παιδί τής πατρίδας του. Ή  
φύση κι’ ό Φινλανδικός λαός, άλλά ιδι
αίτερα ή Ιστορία κι’ ή φιλολογία α
σκήσανε μιά σπουδαία έπίδραση άπά
νω (ττή προσωπική καί καλλιτεχνική 
του έξέλιξη. 'Όταν έγραφε τίς πρώτες 
συνθέσεις του, ό ένθουσιασμός γιά τήν 
έθνική έποποιΐα «Καλεβάλα» ή'τανε με
γάλος καί τά πρόσωπά της χρησιμεύα
νε σάν μοντέλλα άκόμα καί γιά τίς 
καλές τέχνες (τέτοιος είνε ό κύκλος τοΰ 
Άϊνώ τού ζωγράφου Γκαλλέν πού δη- 
μιουργήθηκε τόν χρόνο δηλ. στά 1892 
ποΰγινε και τό «Κουλλέρβο» τού Σιμ- 
πέλιους) ήτανε μοιραίο ν’ άφίση ά συ> 
θέτης νά αίχμαλωτισθή άπ’ τό μεγάλο 
λαϊκό ποίημα. ’Αλλά ή έπίδραση τής 
«Καλεβάλα» στήν τέχνη τού Σιμπέλι- 
ους φανερώνεται πολύ περισσότερο άπ’ 
τόν ένθουσιασμό του γιά τά μεγαλει
ώδη πρόσωπα τής ώραίας έποποΓίας, 
παρά άπ’ τήν σωστή μίμησι τών με
λωδιών καί τών ιδεών. Ό  Σιμπέλιους 
ήξερε νά κρατηθή μακρυά άπό τήν πα- 
ρέκκληση, πού σέ μιά ώρισμένη στιγμή 
θέλησε νά κυριαρχήση στήν νέα μου
σική τέχνη μας καί πού πήγαζε άπόνα 
ύπερβολικό έθνικισμό. "Επειτα, κι’ οί 
ήρωες τής «Καλεβάλα» μακρυά άπό τοΰ 
νάναι, δλοι, πλάσματα τής Φινλανδικής 
δημιουργίας θυμίζουνε καί πολλούς άλ
λους λαούς, άπ’ δπου έχουνε έρθει σέ 
μάς. Κ ι’ οΐ τόνοι τού λαϊκού τραγουδι
ού δέν εΐνε πάντοτε ή όλοκληρωμένη 
έκφραση τοϋ Φινλανδικοΰ πνεύματος. 
'Όπως άλλως τε συμβαίνει σ’ δλες τίς 
χώρες, ένα μεγάλο μέρος άπ’ τίς λαϊ
κές μελωδίες ε?νε δανεικές. ’Εκείνη μα 
λίστα που προβάλλει έντονα μέσα άπ’ 
αύτή εΐνε ή έπίδραση τής Λύσης. Κ ι’ 
ιδιαίτερα ή μελωδική γραμμή πού, ώς 
τά τελευταία χρόνια, περνούσε σάν έ
θνική γιά τήν Φινλανδία καί πού σάν 
τέτοια έπρεπε νάναι ένσωματωμένη 
στήν μουσική έπιστήμη, εΐνε ενα φαι
νόμενο έντελώς κοσμοπολίτικο, ύπΰ- 
λειμμα τής παληάς θρησκευτικής μου
σικής, πού πολλαπλασιάζεται άνάμεσα 
στή λαϊκή μουσική σχεδόν σ’ δλα τά 
κράτη. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, ό έλεγεια- 
κός χαραχτήρας τοϋ λαϊκού Φινλανδι- 
κοΰ τραγουδιοΰ, ξανασυναντιέται σ’ ό
λες τις Βόρείφ χώρες. "Επειτα εΐνε 
άδύνατο νά κλειση κανένας τόν Σιμπέ- 
λιους καί τήν τέχνη του μέσα σέ σύνο
ρα γεωγραφικών όρων. Ό  Σιμπέλιους 
εΐνε μιά άπ’ τίς πιά παγκόσμιες προ 
σωπικότητες τής σύγχρονης μουσικής 
τέχνης.

Δέν θέλουμε δμως ν’ άρνηθούμε κα
θόλου δτι ό Σιμπέλιους γενικά δέν 
χρωστάει κάτι στήν λαϊκή μουσική. 
Εύθύνεται έντελώς γιά τήν πελώρια 
έπίδραση ποΰ ή λαϊκή μουσική πάντοτε 
άσκεϊ στήν καλλιτεχνική μουσική. Ά λ λ ’ 
αύτή ή έπίδραση δέν ύπάρχει παρά μό 
νο στό αίσθημα πού βρίσκεται μέσα 
στό έ'ργο. Προσωπικά ό Σιμπέλιους 
εΐνε τής γνώμης, δτι τά περιβάλλον 
παίζει ένα ρόλο πολύ πιό σπουδαίο 
γιά τήν καλλιτεχνική δημιουργία παρά 
ή έθνικότητα πού μερικές φορές δέν 
εΐνε καθόλου άγνή.

Ά π ’ δλους τούς σύγχρονους καλλι
τέχνες 6 Σιμπέλιους εΐνε ίσως ό πιό 
μεγάλος θαυμαστής τής φύσης. Χάρις 
στήν μαστοριά του, πού μ’ αύτή ξέ
ρει νά χρησιμοποιή έλάχιστη τεχνική 
καί χάρις στήν τεράστια ικανότητα 
του στό νά περιγράφη τούς άπαραίτη- 
τους χαραχτήρες, ξέρει τίς «καταστά

σεις τών ψυχών» τοΰ τοπίου μ’ έ'να ιδε
ώδη τρόπο. Περπατάει άνάμεσα στά 
δάση του, στά βουνά του, καί κοντά 
στίς λίμνες δταν μπουμπουκιάζουνε τά 
λουλούδια, μεγαλώνουνε τ’ άμπέλια, δ
ταν τ’ άστραφτερά κύματα παίζουνε 
άπάνω στ’ άκρογιάλι, τό λουσμένο μέ 
καλοκαιρινή λαμπρότητα, δταν τά κι- 
τρινιασμενα φύλλα τού φθινόπωρου 
πέφτουνε στή γή κι' δταν ή χειμωνιά
τικη καταιγίδα δέρνει τό έρημο τοπίο. 
Οί όπτικές εικόνες γίνονται μουσικές. 
Η θαυμάσια λαμπρότητα τής φύσης, ή 

αγριότητά της κι’ ή μεγαλοπρέπειά τη- 
γίνονται κι’ αύτά μουσικοί ήχοι. Μπρός 
στό θάνατο τής μέρας καί μπρός στήν 
άνατολή βρίσκει —  μπορεί νά πή κα
νένας —  πανουργία, χιλιάδες διαφο
ρετικές συγκίνησες. Τήν πρώτη άχτϊνσ 
τής άνατολής, τήν χρυσαφιά λαμπρό
τητα τής γής, ποΰναι λουσμένη στάν 
ήλιο, τό ποίημα τής σκοτεινιασμένης 
ώχρής σελήνης, τό φοβερό μυστικό τής 
νυχτιάς.

Άκόμα ή μεγάλη του άγάπη στή φύ
ση φανερώνεται κάποτε, μέσα στήν εκ
λογή τών θεμάτων, μέσα σέ συνθέσεις 
τραγουδιών του, καί μέσα σέ συμφωνι
κά έργα, έκλογή, πού συχνά, έχει γίνει 
μέσα σ’ ένα δάσος ή σέ μιά λίμνη.

Ή  φιλολογία τής Σουηδικής γλώσ
σας, άσκησε άπάνω στά Σιμπέλιους 
μιά έπίδραση δχι λιγώτερο μεγάλη άιτ’ 
αύτήν τής Φινλανδικής «Καλεβάλα». 
Ά π ’ τά νειάτα του συνήθισε μέ τήν 
σύγχρονη φιλολογία τοΰ Γουσταύου τού 
3ου καί, άπό τότε, τοΰ άφοσιώθηκε μέ 
μεγάλο θαυμασμό. 'Όμως, περισσότε
ρο άπ’ δλες τίς άλλες φιλολογικές προ 
σωπικότητες σεβότανε τόν Ρύνεμπεργκ, 
τόν πιό μεγάλο ποιητή τής πατρίδας, 
πού άπάνω στά ποιήματά του έχει γρά
ψει μουσική μέ μιά άπαράμιλλη τέ
χνη.

‘Η συνθετική έργασία τοΰ Σιμπέλι- 
ους διαφέρει άπ’ ·>λα τά προϊόντα τών 
συγχρόνων συνθετών. Σέ μιά σύνθεση 
ένός Στράους, κι’ ένός Μάλερ, ή με
λωδία εΐνε χτισμένη σάν ένα άριστούρ- 
γημα άρχιτεκτονικής, πού άναπαύεται 
άπάνω στά πιά άσυνήθιστα διαλείμ
ματα. Σέ μιά σύνθεση ένός Ρέγκερ, ή 
μελωδία ξετυλίγεται μ’ ένα χρωματι
σμό θαυμάσια άναπτυγμένο. Άντίθετχ 
στόν Σιμπέλιους, τρέχει άπλά, χωρίς 
έπιτήδευση καί πολύ κομματιασμένη. 
Στά πρώτα του έργα μπορούσανε νά 
ποΰναι γιά τήν φτώχεια τής μελωδίας 
του. Κ ι’ ίσως πρέπει νά όμολογήση 
κανένας δτι ή γραμμή τής μελωδίας 
εΐνε κάπως κρυμμένη, άπ’ τό παράξενο 
παιχνίδι των σκοπών καί τις ρυθμικές 
κι’ άρμονικές ιδιοτροπίες πού δέν >!· 
νουνε στόν άκροατή οϋτε ξεκούραση, 
οϋτε εύχαρίστηση. Σωστό θάτανε νά 
πή κανένας δτι ήθελε νά βάλη στή μου 
σική του ένα έπιδειχτικό, ρητορικό ύ
φος. Καί ποτέ δέν έγκατέλειψε, έντε
λώς, αύτόν τόν τρόπο. Σιγά-σιγά ο
μως έφθασε στό νά δημιουργή ένα κά
ποιο τύπο τής μελωδίας, πού ξανάρχε
ται μέσα σέ πολυάριθμες βαριατσιόν- 
νες, πού άλλάζουνε μέ τούς νέους τύ
πους τής πρωτότυπης καί σαγηνευτι 
κής μελωδίας πού τού χρειάζεται. Εΐνε 
άραγες άνάγκη νά <*'-μ παραδείγματα 
γι’ αύτές τίς δαιμόνιες έμπνεύσεις, σ’ 
έκείνους ποϋχουνε άκούσει έ'στω κι’ ί 
να καί μόνο έ'ργο του, γιά όρχήστρα, 
ή πού ξέρουνε ενα κάποιο άπό τά μαο- 
γαριτάρια τού θαυμασμού, πού άπο- 
τελβΰνε τά τραγούδια του ;
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Τό 6 ' καί τελευ

ταίο μέρος.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ Κ. Θ. ▲. ΚΛΡΥΩΤΑΚΗ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Τά κοινό που χειροκροτεί μέχρις 
ύστερισμού τίς ξένες διασημότητες 
καί καμμιά φορά μέ τόν ί'διο ένθου- 
σιασμό καί τίς μετριότητες, άπέ- 
δειξε μέ τό ένδιαφέρον πού παρακο
λούθησε τή συναυλία τοΰ ’Ωδείο» 
τής Κυριακής ύπό τήν διεύθυνση 
τοϋ κ. Άντιόχου Εύαγγελάτου, πώς 
ξέρει δταν τοΰ δίνεται Α κατάλληλέ 
εύκαιρία νά ίχτιμήση καί τούς καλ
λιτέχνες τοϋ τόπου του. Τέτοιες βέ 
βαια εύκαιρίες δέν παρουσιάστηκαν 
ώς σήμερα συχνά· γιατί δταν είχα
με μαζί μας τόν Μητρόπουλο, ύπνω 
τισμένοι ϊσως κ’ έμεΐς άπό τή γοη
τεία τής μεγάλης τέχνης του ήθέ- 
λαμε νά τόν βλέπουμε μονοπωλια- 
κώς στό άναλόγιο τοΰ διευθυντή. 
"Υστερα πάλι ή άπουσία του στό 
έξωτερικό, ή έλλειψη ίσως άντάξι- 
ου διαδόχου του, έδημιούργησε τήν 
άνάγκη νά μετακληθοΰν γιά τή διευ 
θυνση τών συναυλιών ξένοι μαέ
στροι. Τώρα δμως πού μέ τή γενι
κή άνώμαλη κατάσταση δέν εΐνε καί 
πολύ εύκολη ή μετάκληση καλλιτε
χνών τοΰ έξωτερικοΟ, τό Ώδεϊο σκέ- 
φθηκε, κάλλιο άργά παρά ποτέ, νά 
χρησιμοποίηση καί "Ελληνες μαέ
στρους, δίνοντας έ'τσι τήν εύκαιρία 
καί στά νέα ταλέντα νά δείξουν τί 
μπορούν νά προσφέρουν στή τόσο 
δύσκολη καλλιτεχνική αύτή έκδή- 
λωση.

Άπό τήν έποχή τών συναυλιών 
τοΰ Ελληνικού Ωδείου, δέ βρήκε 
νομίζω ό κ. Εύαγγελάτος πολλές εύ 
καίριες νά διευθύνη δημοσίςτ. Μέ 
τίς συναυλίες δμως που διεύθυνε 
στό ραδιοφωνικό σταθμό, άπέκτησε 
στά διάστημα αύτό τήν άπαιτούμε- 
νη πείρα καί άνεση στό χειρισμό 
τής μπαγκέττας, δπως εύχαρίστως 
διαπιστώσαμε στή προχθεσινή συ
ναυλία. Οί έρμηνεΐες του, μπορεί νά 
μήν φέρνουν τή προσωπική του 
σφραγίδα, ποιός δμως θά άμφισβη 
τήση τήν εύαισθησία καί τό καλό 
γούστο πού διακρίνει τόν έκλεχτό 
αύτό καλλιτέχνη, άρετές πού κατ’ 
έπανάληψη ύπογραμμίσαμε δταν ϊ- 
γράψαμε γιά τό δημιουργικό του 
έργο ;

Ή  παθητική συμφωνία τοΰ Τσαϊ- 
κόφσκυ, μέ τήν όποία άρχιζε τό 
πρόγραμμα άπεδόθη Ικανοποιητικά 
στίς γενικές της γραμμές. Ά ν  τώ
ρα ά κ. Εύαγγελάτος έπέμενε περισ 
σότερο στίς έκφραστικές λεπτομέ
ρειες, ί'σως μάς έ'δινε τό β ' μέρος 
μέ πιό χάρη, πιό τραγουδιστά ά- 
κόιια άπό τά έγχορδα καθώς καί 
πιό ύποβλητική τή φράση τοΰ άντά- 
ζιο καί τό φινάλε δραματικώτερο. 
Γενικά δμως πρέπει νά σημειωθή 
πώς ή όρχήστρα στή συμφωνία αύ
τή δέν ξέφυγε άπό τήν έπιβολή τού 
άρχιμουσικοΰ της καί ή πειθαρχία 
καί ή όμοιογένεια πού παρουσίασε 
εΐνε κάτι πού οφείλεται έξ ολοκλή
ρου στόν κ. Εύαγγελάτο.

Στό 6 '  μέρος δυό συμφωνικά κομ 
ματάκια τοΰ Αμερικανού Μάκ Ντά- 
ονελ «Οί Σαρακηνοί» καί «Ή  ώ
ραία Άλντα» σταματούν ιδιαίτερα 
τή προσοχή τοΰ άκροατοΰ μέ τήν 
ευγενική τους έμπνευση καί τήν ποιη 
τική τους άτμόσφαιρα. Μέ τήν έκλε 
πτυσμένη έρμηνεία τών δυό αύτών

κβμματιών, ό κ. Εύαγγελάτος ίση- 
μείωσε άληθινή έπιτυχία πού εγινε 
άκόμα μεγαλύτερη μέ τή νευρώδη 
καί ρυθμική έκτέλεση τοΰ Ούγγρι- 
κοΰ ’Εμβατήριου άπό τήν «Καταδί
κη τοΰ Φάουστ» τοϋ Μπερλιόζ, υ
στέρα άπό τήν όποία ήταν άπόλυ
τα δικαιολογημένες οΐ θερμές έκ- 
δηλώσεις τών άκροατών πρός τόν 
συμπαθή μαέστρο,πού μέ ξεχωριστή 
χαρά καί εύχαρίστηση ξανάβλεπαν 
στό άναλόγιο τοΰ διευθυντού.

Μέ έξαιρετική δεξιοτεχνική Ικα
νότητα πού συνοδευόνταν άπό Ικα
νή μουσική διάθεση έπαιξε ό νεαρός 
κ. Δημ. Χωραφάς τήν Ισπανική συμ 
φωνία γιά βιολί τού Ααλό. Τό άναμ 
φισβήτητο ταλέντο του θά μάς δώ
ση άσφαλώς πολύ σύντομα άκόμο 
περισσότερο, άρκεΐ ό νέος αύτός 
καλλιτέχνης νά ξεχάση τίς άποθεω- 
τικές έκδηλώσεις τών φίλων καί 
θαυμαστών καί νά έξακολουθήση τή 
μελέτη, μέ τήν όποία θά φθάση ά
σφαλώς στή τεχνική έκείνη καί έ
σωτερική ωριμότητα πού εΐνε άπα- 
ραίτητη σέ κάθε καλλιτέχνη περιω
πής. Μέ τή φιλική αύτή σύσταση 
σφίγγω κι’ έγώ θεομά τό χέρι του 
καί τοΰ εϋχουμαι ’ίδιες καί μεγαλύ
τερες έπιτυχίες στή καλλιτεχνική 
του καρριέρα.

Η Κα Κ Α ΙΤ Η  Μ ΕΛ ΙΣ Σ Η Ν Ο Υ
Άπό τή συναυλία τής κ. Καίτης 

Μελισσηνοΰ έ'φυγα μέ μερικές έπιφυ 
λάξεις, έπιφυλάξεις πού δέν άφοροΰν 
βέβαια τά φωνητικά ή μουσικά προ 
σόντα της, άλλά τό κάπως περίερ
γο καί πρωτότυπο γιά τήν άνομοιο- 
γένεια καταρτισμό τοΰ προγράμμα
τος της. Τί θέση εΐχαν π. χ. τά 
τραγούδια του Ροδίου καί ίδίως τό 
τελευταίο, πού άντικατέστησε τήν 
άρια τής Μάρθας, δίπλα στά τρα
γούδια τοΰ Σοΰμπερτ, τοΰ Σοπέν. 
τοΰ Φωρέ καί τοΰ Σωσσόν ; Μ’ αύ
τό φυσικά δέν θέλω νά ύποτιμήσω 
την άξία τοΰ Ροδίου, πού τόν θεω
ρώ «μαιτρ» στό λαϊκό είδος πού Α
κολουθεί, άντίθετα νομίζω πώς τόν 
άδίκησε ή ίδια ή κ. Μελισσηνοΰ δ
πως άδίκησε καί τό γούστο της μέ 
τό όποιο δέν άμφιβάλλω πώς εΐνε 
προικισμένη. Ά ν  πάλι ή κ. Μελισ- 
σηνοΰ ήθελε νά ποικίλη τό πρόγραμ 
μά της, δπως άλλως τε πρέπει νά 
κάνη κάθε έκτελεστής καί μέ έλλη· 
νικά τραγούδια γιατί δέ προτίμη
σε Καλομοίρη, Ριάδη, Πετρίδη κ. ά. 
πού θά ήσαν μές στό πλαίσιο ένός 
προγράμματος μέ άξιώσεις ;

Άκουσα τό 6 ' μόνο μέρος τού 
προγράμματος τής κ. Μελισσηνοΰ 
καί βρίσκω πώς τό λίντ δέν εΐνε 
ξένο στήν ιδιοσυγκρασία της· θά 
τής συνιστούσα μόνο περισσότερη 
έκφραστική άπλότητα καί αύθορμη- 
τισμό στίς έρμηνεΐες της. Ή  φωνή 
της δέν έ'χει μεγάλη έ'νταση, εΐνε 
δμως διαυγής και μόνο στό κάτω 
ρεζίστρ λίγο τρέμουσα, και ή τε
χνική της πολύ καλή.

Η συναυλία τής κ. Μελισσηνοΰ 
κε μέ προσκλήσεις έμπρός σε 

μιά σάλα άσφυκτικά γεμάτη καί μέ 
έπανειλημμένες θερμές έκδηλώσεις 
τοΰ έκλεχτοϋ άκροατηρίου.

Θ. Δ. ΚΑ ΡΥΩ ΤΑΚΗΣ

Ν^ΐόθηκ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΟΙ «ΕΛΕΥΘ ΕΡΟ Ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ))
Στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς

ΤΟΥ κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙ9Τ0Π0ΥΛ0Υ
Α '

Ή  "Ενωση τών « ’Ελευθέρων Καλ 
λιτεχνών» μάς δίνει μιάν έπιλογή 
άπό τήν τελευταία συγκομιδή τών 
μελών της στό φουαγιέ τοΰ Δημο
τικού θεάτρου Πειραιώς. Ή  άπόφα- 
σή της αύτή, βασισμένη στήν έλπί- 
δα πώς ή προσπάθειά της, πού θά 
συνέχιση καί ή ίδια καί οί άλλϊς 
καλλιτεχνικές όργανώσεις μας, θά 
συντελέση στή διάδοση σ’ όλοένα 
εύρύτερο κύκλο τού ένδιαφέροντος 
γιά τήν νεοελληνική τέχνη, καθώς 
σημειώνει στήν άρχή τοΰ καταλό
γου, εΐνε άξιέπαινη καί θάπρεπε νά 
βρή πρόθυμους μιμητές. Εΐνε άνά
γκη νάρχονται οΐ κάθε λογής καλλι
τέχνες μας σ’ δσο τό δυνατόν στε- 
νώτερη έπικοινωνία μέ τό πολύ κοι
νό καί νά μήν περιορίζουν τά δρια 
τών πνευματικών τους άγώνων στήν 
Αθήνα. Άπό τήν άλλη δμως μεριά 
εΐνε σωστά νά δημιουργηθή άμέσως 
άπό τήν άρχή μιά άτμόσφαιρα θερ
μή πού νά ένθαρρύνη τήν τολμηρή 
αύτή προσπάθεια. Καί στό σημείο 
αύτό έλπίζουμε νά μήν ϋστερήση ά 
Πειραιεύς πού τόν τελευταϊον καιρό 
τόσα θετικά δείγματα πνευματικής 
καλιεργείας καί ένισχύσεως κάθε 
καλλιτεχνικής έπιδόσεως μάς έχει 
δώσει. Ή  πρόθυμη, άλλως τε ύπο- 
στήριξη τής έκθέσεως άπό τό Δή
μαρχό του, τόν Πειραϊκό τύπο καϊ 
τόσους άλλους τοπικούς παράγον
τες έρχεται νά δικαίωση τις έλπίδες 
μας.

Μέ τόν κατάλογο στό χέρι θά ση
μειώσω έδώ σύντομα τίς έντυπώσεις 
μου άπό τήν "Εκθεση. *

Ό  κ. Μ. Άγγελόπουλος (ό Α 
λεξανδρινός) έκθέτει ενα καλό το
πίο άπό τόν Παγασητικό. Τό διακρί
νει ειλικρίνεια καί λιτότητα, νομί
ζω δμως πώς τοΰ λείπει ή άτμό- 
σφαίρα καί πώς ή άνατολίτικη δ
ράση τοΰ ζωγράφου έπρόδωσε τήν 
πρόθεσή του νά δώση έλληνική θά
λασσα. Άπό τά τρία λάδια τοΰ κ. 
Σ. Άξιώτη ξεχωρίζω τήν «Αγορά», 
έργο δουλεμένο μέ κέφι. Τό «Αηομά 
ζωμα» έχει πολλή ζωγραφικότητα 
στό κάτω μέρος, τά φώς εΐνε κα
τασταλαγμένο, οί φιγούρες κινούν
ται μέ άνεση, άλλά άπάνω εΐνε κά 
πως βαρύ καί θολό. Άπό τό «Το
πίο» άριθ. 3 λείπει ή άφαίρεση. Ε ί
νε πολύ «γραμμένο», δπως λένε οί 
ζωγράφοι. Γιά τίς ξυλογραφίες τού 
κ. Σ. Άξιώτη, καθώς καί γιά τά 
χαρακτικά καί γλυπτικά κομμάτια 
πού έχουν ή'δη φιλοξενηθή σ’ άλλες 
έκθέσεις, δέν θά μιλήσω γιατί y ij 
αύτά έ'χω πή τή γνώμη μου άπό τίς 
στήλες αύτές.

Ό  γλύπτης κ. Εύρ. Βαβούρης 
στις δυό τερακόττες του παρουσιά

ζεται κύριος τών έκφραστικών του 
μέσων, ώριμος πιά γιά κατακτήσεις 
σημαντικές.

Άπό τά πέντε λάδια τοΰ κ. Γ. 
Βελισσαρίδη τό «Λιμάνι» άριθ. 12 
το «Πήλιο» καί τ’ «Αντικείμενα» έ
χουν τή γοητεία καί τήν προσωπι
κή σφραγίδα τής τέχνης τοΰ καλού 
αύτοΰ νέου ζωγράφου πού εΐνε προ
ορισμένος γιά μιά ζηλευτή καρριέ
ρα. Στό «Σούρουπο στόν Παγαση
τικό» καί στά «Σκαραμαγκά» υ
πάρχει κάποια σύγχυση, τόσο στή 
φόρμα δσο καί στό χρώμα. Ό  « Υ 
μηττός άπό τά Ψυχικά» τής κ. Θ 
Βουτυρά— Στεφανοπούλου εΐνε ένα 
τοπίο μέ στέρεα άρχιτεκτονική, μ’ 
ένότητα καί μέ άτμόσφαιρα. Ή  
«Νεκρά φύσις» τοϋ κ. Σ . Γιάνναρη 
μοϋ θύμισε πολύ τό Βικάτο. Άπό 
τίς τέσσερες άβρές καί λυρικές έ- 
λαιογραφίες τοϋ κ. Δ. Γιαννουκάκη 
σημειώνω ξεχωριστά τίς «Ανεμώ
νες» πού εΐνε μιά νέα νότα τής τέ
χνης του (τό γκρίζο καί τό κόκκινο 
του έξαίσια) καί τό Λιμάνι άρ. 21

Άπό τά πέντε έκθέματα τοϋ κ. 
Φ. Ζαχαρίου τά καλλίτερα εΐνε τό 
ύπ’ άριθ. 29 «Στήν Άγιάσσο», πού 
δίνει μέ λιτότητα και χρωματική 
δεξιοτεχνία τό χαρακτήρα τοΰ νη- 
σιώτικου τοπίου καί ή νωπογραφία 
του πού έχει έλεύθερη γραμμή κα! 
συνέπεια στή ματιέρα. Ό  «Ταρσα
νάς» 26 εΐνε, πάλι, τό πιό άδύνατο

Δέ νομίζω δτι Αντιπροσωπεύεται 
έπαξια ό κ. ’Επ. Ζέπος μέ τό «Λ ι
μάνι τής Σύρου».

’Εμπρός στά πέντε έκθέματα τοΰ 
κ. Κ. Θετταλοΰ έσταμάτησα μέ Α
ληθινή εύχαρίστηση. Στή νέα του 
αύτή έργασία βλέπει κανείς πραγ
ματική πρόοδο, έξέλιξη σταθερή. Οί 
«Πλύστρες» άριθ. 34 παρουσιάζουν 
μιάν έπαινετή λιτότητα, μιάν άψε· 
γάδιαστη ισορρόπηση τών δγκων, 
μιά γαλήνη βιβλική. Ό  ζωγράφος 
έκεΐ άποφεύγει τή λεπτομερειακή 
περιγραφή, τήν πιστή άπόδοση τοΰ 
άντικειμένου. Αντίθετα, δουλεύον
τας τήν εικόνα μέ άφαίρεση, φτάνει 
σέ ικανοποιητικά άποτελέσματα συν 
θέσεως, δίνει τόν άνθρώπινο παλμό 
ζωντανά. Τόσο αύτός ά πίνακας, δ
σο κι’ δλοι οί άλλοι του, φανερώ
νουν καί στό χρώμα έπίσης καθώς 
καί στό σκιοφωτισμό έπιμέλεια άξιο 
πρόσεχτη. Άλλά πρέπει νά πώ δυό 
λόγια καί γιά τήν «Κολοκυνθοΰ». 
Εΐνε ένα κομμάτι άττικής ομορφιάς 
εμπνευσμένο άπό άγάπη στό τοπίο 
πού έπρόκειτο νά ίστορηθή πού φα
νερώνει τήν εύαισθησία τού ζωγρά
φου στό χρώμα (τό ροζ τοϋ σπιτιού 
ύποδειγματικό) καί τήν ικανότητά 
του στό σχέδιο.

ΣΠ. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο !



H ANN Σ Ε Ρ  ΙΝΤΑΝ τών «Ήνωμ '-t'. Καλλιτεχνών» πού πρωταγωνιστεί 
στό εργο «Χειμωνιάτικο καρναβάλι» ττού θά παίχτη πολύ γρήγορα και 

στήν Αθήνα.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Στά «παρασκήνια»
ένός μεγάλου Μιούζικ-Χώλλ

Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ...

Είσοδος ήθοποιών. Παρασκήνια. 
Καμαρίνια. Πίσω άπ’ τίς σκηνογρα
φίες. Λέξεις πβύ ή μαγείια τβυς πα
ρά τις άδιακρισίες ποΰχουν κάνει, 
μέσα στο κινηματογράφο, τό ραδι
όφωνο, τή φιλολογία, κρατούν τήν 
άξια πβύ είχαν κ ι’ άλλοτε. Τής μα
γείρισσας δέν τής άρέσει κα 8όλβυ.

σίλειβ τών πρωταγωνιστριών καί 
χβρευτριών.

Γιά  τήν ώρα, είναι άδύνατβ νά 
τβλμήση νά σκεφτή κανένας γιά 
κάτι τέτβιβ. Τ ά  κουδούνια χτυπά
νε συνέχεια σ’ όλες τίς μεριές. Καί 
μετά αρχίζει τβ μεγάφωνβ νά δίνη 
μουσική πότε στόνα πότε στ’ άλλο

"Ως που να ογουνε στη σκηνη τα «γκερλς» μέσα στά καμαρίνια δέν ακού
ει κανένας τίποτ’ άλλο παρά ενα εύχάριστο κουβεντολόι, πού ό έρωτας 

είνε τό κυρι ώτερό του θέμα.

τήν ώρα πού προετοιμάζει ενα γεύ
μα νά τήν ένοχλβΰνε.

Ά π ’ τήν ϊδια ψυχβλβγία, βί τε
χνίτες τών θεατρικών παραστάσε
ων διαλέγβυν πάντα ενα άγριωπβ 
θυρωρό καί φυλάει όλα τά μυστικά 
τβυς. Ά π ’ τήν ημέρα πβύ ό θεατής 
παύει νάναι εχτρός τοΰ θυρωρού 
τβύ θέατρου, πάει νά η ή .δτι δέν 
ύπάρχει/ πιά π*ρά«τ*αιν, ή (ΐάΑλ*ν, 
βτι νέός μεμυημένβς στήν θρησκευ
τική τέχνη , ό θεατής τελικά πέρα
σε άπ’ τήν άλλη μεριά τβύ όδοφρά- 
γματβς. Σ τ ό  έξής, ό αντικειμενι
κός του σκοπός δέν θάναι πιά ή 
σκηνή, άλλά ή πλατεία. Δ έν  είνε 
πιά, τό ενδιαφέρον, γ ι’ αύτήν η τήν 
άλλη καλλιτέχνιδα, τβ ενδιαφέρον 
γιά τό σύνολο, ή τούς φωτισμούς 
καί τά χρώματα, άλλά ή άναπνοή 
καί ή ψυχή αύτοΰ τοΰ μυστηριώδους 
καί μαύρου τέρατος, πούχει 2 να ά- 
νώμαλβ χαραχτήρα, καί πβύναι έγ 
κατεστημένο μέσα στήν άσφάλεια 
μιάς έξεταστικής Σφίγγας : τό 
κβινό.

Τ ό  κοινό— ό θεατής γεννήθηκε 
γιά νά βλέπη, παρακολουθεί κάθε 
βράδυ μέ έκατό ζευγάρια μάτια 
κολλημένα καί στή παραμικρή τρύ
πα τοΰ σκηνικού, «τή παραμικρή 
χαραμάδα τής αύλαίας. Κ ι ’ είναι ά
κόμα ή αιώνια έρώτησι, μόλις ένας 
ηθοποιός βγή στή σκηνή : «Πώς εί
ναι ; Κρύος ; Σκληρός ; ’Ή  περί
φημος ;»

Κάποτε ή πλατεία, έχει κ ι' αύτή, 
τή βεντέττα τού βραδυβΰ καί τ ’ β- 
νβμά της τρέχει άπό στόμα σέ στό
μα. «Φαίνεται ότι είναι κ ι’ ό Ρόμ- 
περτ Μ οντγκόμερυ— Α λήθεια  ; —  
Σ έ  ποιβ κάθισμα.— Σ τ ό  τρίτβ θεω- 
ρεϊβ δεξιά. Χθές ήτανε ή Γκρέσυ 
Φίλντες, προχτές ό Ρεϋνώ  ή ό Νβ- 
έλ Κάβυαρντ.

Μπαίνβυμε στό «Καζινό ντε Πα- 
ρί». Μπρός στίς πόρτες άτέλειωτα 
αυτοκίνητα. Ταξί Ιδιωτικά. Σφυρί
γματα τοΰ πολίσμεν. Φωνές. Τ β  
πεζβδρόμιβ γεμίζει κ ι’ αδειάζει,στό 
άνβιγμα καί τό ρυθμικό κλείσιμο 
τής πόρτας, άπό ένα βιαστικό κό
σμε. Σ ’ αύτό τβ διάστημα, μέσα 
στό θεωρείο ό κ. Τζίμ, ό σκηνοθέ
της καί δυό βεστιαρίστιριες τρώνει 
Έ δώ  είν&ι πού πρέπει νάχης μέσα 
καί μέσα, γιά νά πλησιάσης τό 6 α-

πατέρα μέσ’ τήν τρυφερή καρδιά  
τής Λουΐζας.

Δ ίλημμα  τρα γικό  γ ιά  μιά αύ- 
αίσθητη ψυχή...

"Ο λο ι ot μεγάλοι έρωτες δέν 
θά ήταν μεγά λοι, άν μέ τή μοίρα 
τους δέν ήταν συνυψασμένη κα ί ή 
θυσία.

Κα ί ή μεγάλη άγάπη τής Λουΐ
ζας εχει αύτό τό χαρακτηριστι
κό : τής θυσίας τοΰ άγαπημένου 
πατέρα, τής θυσίας τοΰ σπιτιοΰ 
της, τής θυσίας δλων τών Ιερών 
δεσμών μέ τό παρελθόν.

Ή  Λουΐζα, ή μοδιστροΰλα τής 
Μονμάρτρης, τό φτωχοκόριτσο αϋ 
τό πού ό Γουσταΰος Σαρποτντιέ 
τό ττεριέδαλα μέ τό φωτοστέφανο 
τής ήρωΐδας, είχε κλείσει μέσα 
στήν άγνή ψυχή της δλο τό με
γαλείο τής ζωής, ^ί'-ε κλείσει μέ 
σα στήν άδολη καρδιά της τό με
γαλείο τοΰ άληθινοΰ έρωτα.

Ή ρω ϊκή  Λουΐζα! Σ τό  δύσκολο 
δρόμο τοΰ έρωτικοΰ σου Γολγο 
θά δέν βρίσκεσαι μονάχη... "Ο 
λες οΐ εύγενικές καρδιές νοιώ
θουνε τήν ϊδια άληθινή άγάπη 
πού ένοιωσες καί σύ κι' έμπνέ- 
ονται απ' τή μεγάλη σου θυσία, 
πού έχει άποαείνει σάν τό πιό 
ευγενικό σύμβολο τοΰ έρωτα, τοΰ 

1 μεγάλου κι* άληθινοΰ.

καμαρίνι, τρόπος γιά νά ειδοποι
ούνται βί χορεύτριες, βί ήδοπβιβί 
δτι πληγιάζει τό νβύμερό τβυς. ’Έ 
τσι, είναι άδύνατβ, σ’ δλη τη διάρ-

ρες, μητρικές καί καλές συμίβυλά- 
τβρες. Κ Γ  αύτές, παληές ανώνυμες 
καλλιτέχνιδες, δέν 9’ άλλάζαν μέ 
τίποτα στόν κόσμο τό έπάΥΥελμά 
τους. ’Έ χ ο υ ν  τήν  έμπιστβσύνιι, κ Γ  
άκόμα τή φιλία τών πρωταγωνι
στριών, κ ι’ αύτό τβύς φτάνει γιά νά 
παραγεμίζουνε τίς φιλοδοξίες τβυς, 
γιά νά βρίσκουνε τροφή στίς έςω- 
σκηινικές συζήτησές τβυς. Οί ευθύ
νες τβυς είναι μεγάλες. 'Έ ν α  σκι- 
σμένβ κβστβΰμι, ή άσχημα καρφι
τσωμένε, μπβρεί νά . γελβιβποιήση 
κανένα  βράδυ τήν  καλλιτέχνιδα  
πού τβ φβράει. Κάπβτε, μιά άπ’ αύ
τές, άνάγκασε τό θέατρο νά μή δώ
ση παράστασι γιατί μιά άπαραίτητη 
περρούκα στήν πρωταγωνίστρια, 
πβύ έπρεπε νά τήν πάει βτόν κου
ρέα, ξεχάστηκε άπάνω στό καλορι
φέρ.

'Ό σβ γιά τβύς μηχανικούς καί 
τβύς ηλεκτρολόγους πβύ ή δουλειά 
τους είναι δλο αυντβμία κ Γ  άκρί- 
6 εια, δέν μπορεί κανείς νά θαυμά- 
ση καί πβλύ τή ν  φλεγματική στά- 
σι τους μέ τ'ό άδειο βλέμμα πού δι
αρκώς βρίσκεται σέ κίνησι. Γιά  άν- 
ταπόδβσι, είναι βί φύλακες τών 
πατρβπαράδβτων προλήψεων τβΰ 
θεάτρβυ, 6άζβντας πρόστιμβ σέ κα
νένα  πβύ θά πρόφερε τή λέξη «σκβι 
νί», ή νά σφυράη άπάνω στή σκηνή 
καί νά γίνωνται πλανόδιβι πραγμα 
τευτάδες τής εύθυμίας μέ τή διήγη- 
σι τών άπρόσμενων έπεισοδίων, πού 
διακόφτουνε τήν  όμοιομβρφία τών 
παραστάσεων πβύχβυνε έπιτυχία.

Επεισόδια , χωρίς πάντβτε νάνε 
βέβαια, άλλά μερικές φορές πβλύ 
παράξενα, σάν κ Γ  αύτό, πβύ μοιά
ζει δχι άληθινό· κ Γ  δμως είνε αύ- 
θεντικώτατο. 'Έ ν α  βράδυ, μέσα σ’ 
ένα θεωρείο τβΰ π.ροσκήν>ου, κβι- 
μβτανε ένας κύριβς. Μάλιστα, κβι- 
μότανε γιά πεΐσμια;, τής τόσης φα
σαρίας πουκανε ή όρχήστρα καί τή 
λάμψι τών φώτων.

Οϋτε τήν ώρα της προ6ας τά «γκέρλ» δέν χάνουνε τη κοκετταρία τους

κεια τής παράστασης, νά φυγή κα- Ή  £βζεφίν Μ παΐκερ πού ήτανε 
νένας άπ’ αύτή τή φυλακή τοΰ θυ- j στή σκηνή, διέκοψε στή μέση τς 
ρωρείου. Ά λ λ ά  καί ποιός σκέφτε- | τραγβΰδι της καί πήγε νά τόν ξυ-
ται νά φύγη ; 'Ό λα  έδώ μέσα έ- 
χβυνε τβ δηλητήριβ τβΰ θαυμαστού 
έπαγγέλματβς. Γιατί μ ’ δλβ πού ή 
ϊδια δουλειά σέ κάνει νά νομίζης 
δτι είσαι φυλακισμένος ή χαρά πάν 
τα βασιλεύει έ$ώ μέσα. Μπορεί νά 
φαντασθή κανένας τήν άντίδραση 
μιάς χορεύτριας λίγο η έντελώς 
γυμνής μπρός στίς συνεχείς άντιθέ- 
σεις τοΰ κρύου; Τ ί  πειράζει ! λέ
τε. Τώρα κάνει κρϋο. Ά λ λ ά  θά ζε- 
σταθβΰμε σέ λίγο δταν θά παίξουμε 
στήν εικόνα «Τώ ν τροπικών!»

'Ένα ς γιατρός καί μιά νοσβκόμα, 
είναι οί φύλακες —  άγγελοι αύτοΰ 
τοΰ μικρού κράτους τοΰ λέγετοΊ 
«Παρασκήνια» τοΰ «Καζινώ ντέ 
Παρί». Ά λ λ ά  καί βί βεστιαρίστριες 
είναι οί άληθινές έμπιστες, έμπει·^

πνήση, ξύνβντάς τβυ τήν κβρυφή 
τβύ κεφαλιβΰ πού ήτανε φαλχκρή. 
’Ή τα ν ε  κάτι πβύ δέν γραφότανε 
στό πρόγραμμα καί γιά τήν πλα
τεία, άν δχι γιά τόν κύριο πού κοι
μότανε ήτανε ένα περίφημο νού
μερο...

#  =»

Ά φ ίνοντα ς τά σδυσμένα φώτα, 
αύτά τά συγκινητικά άδυτα, πού βί 
τοίχοι άναπνέβυνε μιά περίεργη 
μυρωδιά σκόνης καί φτιασιδιών, οί 
μάγβι, άντρες καί γυναίκες, γυρ
νάνε στήν κανβνική ζωή. Ά λ λ ά , 
πρίν νά φθάσβυν έξω, πρέπει ν ’ ά- 
νοίξουνε ένα δρόμο μέσα σ’ ενα 
πυκνό πλήθβς, πβύ στήν έξβδβ τών 
καλλιτεχνώ ν περιμένει τίς βεντέτ- 
τες ή τίς νέες κβπέλλες».

Κινηματογραφικό νέα
**« ’Ά ρ χ ισ ε  τό γύρισμα τβΰ ·νέβυ 

φίλμ τής Οΰφα «Σ χ β λ ή  Αγάπης». 
Πρωταγωνισταί θάναι ή Λβυΐζα 
Οΰλριχ, β Βίκτω ρ Στά α λ κτλ.

**» Ό  Φρίτς Πέτερ Μ π άχ θάναι 
ό σκηνβθέτης τβΰ φίλμ « Ή  εύθυμη 
νέα κοπέλλα». Τ ό ν  κύριο ανδρικό 
ρόλο, σ’ αύτό τό φίλμ έχει ό συμ
παθέστατος καί πάντοτε νέος Βίλ- 
λυ Φρίτς.

Λ  Ό  Μπροΰνο Βάλτς έγραψε τά 
τραγούδια τής νέας κινηματογρα
φικής κωμωδίας « Ή  θεία μου—  ή 

θεία σου». Πρωταγωνιστούν Ρέλερ  
— Ά ρ θ β υ ρ  Ρόμπερτ, Γιοχάν νες 
Χέεστερς.

Λ  Ό  Κάρλ Φραϊλιχ, άρχισε τή 
σκηνοθεσία τοΰ νέου φίλμ τής Οΰ
φα « Ή  καρδιά μιάς βασίλισσας». 
Πρωταγωνιστεί ή Ζάρα Λεάντερ. 
Ή τόσο ώραία Σουηδή καλλιτέχνι- 
δα έχει σύντροφό της σ’ αύτό τβ 
φίλμ τήν Μαρία Κόπτεν Χέφερ 
στό ρόλβ τής Βασίλισσας Ελ ισ ά βετ  
τής Α γ γ λ ία ς  καί τόν Β ίλλυ  Μπέρ 
γκελ.

Λ  Ή  Οΰφα πήρε γιά όπερατέρ 
τόν Φράντς Βεϊμάρ, πβύ τώρα τε
λευταία γύρι-σί τό τελευταϊβ ςρϊλμ 
τβΰ Κάρλ Φραϊλιχ, μέ τήν Ξαρα 
Λεάντερ, πάλι γιά πρωταγωνίστρια 
καί μέ τόν τίτλβ « Ή τ α ν  ένας βα
ρετός χορός».

Τά έξωφρενικό τρίο τοΟ γέλωτος Ρ1 Τ Σ  Μ Π Ρ Ο Δ Ε Ρ Σ  πού έμφανίζει στή» 
πιό σπαρταριστή δημιουργία του στό αθάνατο έργο τοΰ Ά .  Δουμά «Οί 
τρεις σωματοφύλακες» διασκευασμένο σέ μιά ξεκαρδιστική μουσική 

παρωδία που θά προβάλλη άπό τήν Δευτέρα τό «Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν »

Οί κινηματογράφοι 
τήν άλλη εβδομάδα

£νας πρωτότυπος διαγω νισμός
Π Α ΛΛΑ Σ

«ΗΜ ΟΥΝΑ Μ ΙΑ  Τ Υ Χ Ο Δ ΙΩ Κ Τ ΙΣ »

Πρωταγωνιστεί Ε Ν Τ Β ΙΖ  Φ Ε Γ ΙΕ Ρ

“ Ενα κοινωνικό - ψ ί λ μ πού σκηνοθέ
τησε ό Ραϋμόν Μιτερνάρ.

Ρ ΕΞ

«Λ ’ Ε Ν Τ Ρ Α ΙΝ ΕΖ »  

Πρωταγωνιστεί : Μ ΙΣ Ε Λ  Μ Ο ΡΓΚ Α Ν

'Ένα  δραματικό φίλμ που χώρια άπ’ 
τό ένδιαφέρον τού σενάριου, τού παι
ξίματος τών πρωταγωνιστών θάχη καί 
τήν πρωτοτυπία ότι προκηρύχθηκε δια 
γωνισμός γιά τήν έξεύρεση τού έλλη·>ι 
κού του τίτλου.

Οί οροι τού διαγωνισμού έχουνε 
έτσι :

'Όσοι μπαίνουνε στόν κινηματογρά 
φο τίς δυό πρώτες μέρες τής προβο
λής τού έ'ργου θά παίρνουνε ένα δελ
τίο καί θά συμπληρώνουνε τ’ ονομά 
τους καί τό τίτλο που νομίζουνε δτι 
άρμόζει στό φίλμ. Βγαίνοντας θά τά 
δίνουνε κλεισμένο σ' ένα φάκελλο στό 
ταμείο. Τήν Τετάρτη τό πρωί θά συ- 
νέλθη ή έπιτροπή πού άποτελείται άπ’ 
τόν κ. Θ. Σκούρα, τόν διευθυντή τής 
Εταιρείας Άμολοχίτη —  Βουλγαρίδη 
καί τόν κ. Π. Μενεστρέλ καί θά βρά
βευση τόν καλλίτερο τίτλο. Τό πρώτο 
βραβείο είνε/·3.000 δρχ. Τά δεύτερο ενα 
ύφασμα άπ’ τά καταστήματα Μουρ- 
τζόπουλου, ένα ζεύγος πασουμάκια τού 
καταστήματος Μουριάδη καί ένα διαρ
κές είσιτήριον γιά τά «Ρέξ». Τήν Τε
τάρτη τ’ -άπόγεμα θ’ άνακοινωθούνε τό 
ονόματα έκείνων πού βραβευτήκανε.

Μ ιά  παραστρατημένη γυναί
κα έχει δικαιώματα στόν ά- 
ληθινό έρωτα ή πρέπει νά ζή 
πάντοτε ύπό τό βάρος τβΰ 
παρελθόντβς ;

Αύτό είνε τό θέμα τβΰ δυ- 
νχτβΰ κβινω’νικβύ έργου

ι ’ i m w -

( Λ ’ Α Ν Τ Ρ Α  IN E Z )

μέ τόν ρωμαλέβ ρεαλισμό καί 
τίς μεγάλες άλήθειες τής ζω
ής, στό όπβϊβ ή άφθαστη βεν- 

τέττα τβΰ γαλλικβΰ φίλμ

Μ Ι Σ Ε Λ  Μ Ο Ρ Γ Κ Α Ν

δημιουργεί τόν πιό ζηλευτό 
ρόλο τής καλλιτεχνικής στα

διοδρομίας της

Διά τόν ελληνικόν τίτλβν 
τβΰ έργβυ θά προκηρυχθή έ
νας πρωτότυπβς διαγωνισμός 
μεταξύ τών θεατών, τβΰ β- 
πβίβυ βί δρβι θά άνακβινω- 

θβΰν έντός τών ήμερών.

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν

Ο ΡΦ ΕΑ Σ

« Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ , ΠΑΘΟΣ καί Σ ΙΑ »

Πρωταγωνιστι<Λ :
Ο Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Σ
Μιά κωμωδίά πού θά σκορπίση το 

άβίαστο γέλοιο.

Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν

«Ο Ι Τ Ρ Ε ΙΣ  ΣΩ Μ Α Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ ΕΣ»

Πρωταγωνιστούν *1 :
Ρ ΙΤ Σ  Μ Π ΡΟ Δ ΕΡΣ  
ΝΤΟΝ Α Μ ΙΤ Σ Ι

καί ή
Γ Κ Λ Ο Ρ ΙΑ  Σ Τ Ο Υ Α Ρ Τ

Τό άθάνατο εργο τοϋ Δουμά σέ μιά 
έξωφρενική παρωδία.

ΠΑΝΟΕΟΝ

«Α Π Η ΓΟ ΡΕΥ Μ ΕΝ Ο Σ  Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Σ »

Πρωταγωνιστούν ή :
ΤΖΟΑΝ ΚΡΑ Ο Υ Φ Ο ΡΝ Τ  

καί ή
Τ Ζ Ε ΙΜ Σ  Σ Τ Ο Υ Α Ρ Τ

Μιά ταινία μ’ έξαιρετικά ένδιαφέρο 
χάρις στόν πρωτοφανή σκηνοθετικό 
πλούτο της, τά όνειρώδη μπαλέττα της. 
’Ακόμα έχει ένδιαφέρον καί τό οτι 6ά 
πρωταγωνιστήση ή Τζόαν Κράουφορντ 
πού τόσο καιρό έχουνε νά δούνε οί ’Α 
θηναίοι.

Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ

«Μ Π Α Τ Τ ΕΡΦ Λ Α Ύ »

Πρωταγωνιστεί ή :

Μ Α Ρ ΙΑ  Τ Σ ΕΜ Π Ο Τ Α Ρ Ι

‘Η περίφημη όπερα τού Πουτσίνι μέ 
τίς θείες μελωδίες της.

^ m = ·   —

Ή  γόησσα τοΰ Παρισιβΰ

Ε Ν Τ Β Ι Ζ  Φ Ε Γ Ι Ε Ρ
Ή  πρωταγωνίστρια τβΰ τρισ- 

χαριτωμένου κοινωνικού 
φίλμ τοΰ

Ρ Α .Υ .Μ Ο Ν  Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ

Η Μ Ο Υ Ν
ΜΙΑ

ΤΪΧΒίΙΟΚΤΙΣ
m iiit i if f i iT i i iK
τό βπβϊβν 8ά πρββληθή άπό 
τής Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ  12ης Φ ε 

βρουάριου

είς τό

Συμπρωταγωνιστούν βι:

Ξ Α Ν  Μ Υ Ρ Α  
ί  Α Ν  Μ Α Ξ
Μ Α Ρ Γ Κ Ε Ρ Ι Τ  Μ Ο Ρ Ε Ν Ο  
Μ Ο Ν Α  Γ Κ Ο Γ ΙΑ

"Ε ν α  ώραϊο φίλμ μέ πβλύ έ 
ξυπνη πλβκή μέ σπαρταριστά 
άπρόβπτα καί μέ τή σφραγί
δα τής γοητείας τής

Ε Ν Τ Β Ι Ζ  Φ Ε Γ Ι Ε Ρ
Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  Κ Α Ι  A Y P I C N

ή μνημειώδης μβυοική δημι
ουργία

ΛΟΥΠΑ
μέ τήν Γ Ρ Ε Η Σ  M C Y P

«ΛΟΥΤΖΑ»
Ή  αθάνατη δπερα τοϋ ΣΕΡΠΑΝΤΙ:

Β '
Ή  Λουΐζα έλαμπε άπό ώμορ- 

ψιά καί εύτυχία μέσα στή φαν- 
ταχτερή της τουαλέττα. Μιά τσιγ- 
γάνίκη όρχήστρα σκορπάει στή 
μεγάλη συντροφιά τήν πιό εύθυ
μη διάθεσι. Ή  Λουΐζα μεθυσμένη 
άπ’ τή γοητεία τοΰ περιβάλλον
τος καί ftrrt’ τή δική της εύτυχία, 
άρχίζει νά τραγουδάη μέ τήν όλό- 
γλυκεια  φωνή της τά λόγ ια  ένός 
λικνιστικοΰ βάλς...

0 1  γονείς της δέν είχαν κλείσει 
μάτι. Ά π ’ τό παράθυρό τους, δ
που μέ άγωνία παραμονεύομε, δι
απιστώσανε δτι ό Ζυλιέν ήταν μό 
νος στό άτελιέ του. Δέν ήζεροίν 
τί νά ύποθέσουνε γ ιά  τήν έξαφά- 
νισι τής άγαπημένής τους Λουΐ
ζας. Κ ’ Ιδιαίτερα ό καλόκαρδος 
καί στοργικός πατέρας ήτανε ά- 
ξιολύιιητος...

Μιά κατακλυσμιαία νεροιτοντή 
εδερνε τή γή, ένω τ’ άστροπελέ- 
κια αύλακώνανε πυκνά-πυκνά τόν 
ολοσκότεινο ούρανό.

Ό  Ζυλιέν στέλνει τόν πιστό τοΰ 
Καζιμίρ γ*ά νά καθησυχάση τή 
Λουΐζα.

Τήν ώρα έκείνη ή τσακπίνα Λου 
σιέν φθένει στό άτελιέ τοΰ Ζυλι
έν. (Σ τ ή ν  Εύρώπη, δταν πρόκει
ται νά παντρευθή κανένας, μαζεύ 
ονται τήν παραμονή τοΰ γάμου οΐ 
φίλοι τοΰ γαμπρού καί τόν πέρ- 
νουνε νά κάνουνε ένα τελευταίο 
γλέντι, πού έχει θέσι «κηδείας 
τής έλεύθερης ζωής τοΰ γκαρσο- 
νιοΰ». Γ ι” ένα τέτοιο σκοπό ήρθΓ 
κ ’ ή Λουσιέν στόν Ζυλιέν. Ό  Ζυλιέν 
βρίσκει τή νυκτερινή αύτή έπίσκε 
ψι σκανδαλώδη καί άπειλεϊ νά δι 
ώξη τήν άνεττιθύμητη έπισκέ- 
πτρια...

Τή στιγμή έκείνη φθάνει στο 
σπήτι τοΰ Ζυλιέν καί ό Καζιμίρ 
συνοδεύοντας τή Λουΐζα. Μιά 
κραυγή άπελπισίας ξεφεύγει άπ’ 
τά πονεμένα στήθεια τής Λουΐζας, 
δταν μέσα στό δωμάτιο τοΰ Ζυλι
έν άντικρύζει τή Λουσιέν. ‘Η καρ 
διά της σπαράζει, ή σκέψι της 
θολώνεται...

μάρτρης πρδς τιμήν τής Λουΐζας. 
Ή  Λουΐζα άποθεοΟται.
Μέσα στήν εύθυμία κα ί τήν πα

ραζάλη τής γιορτής, βλέπουμε τή 
μητέρα τής Λουΐζας σκεποκτμένη 
μ’ ένα σάλι, νά πλησιάζη τήν κό
ρη της δειλά...

—‘Ο πατέρας σου είναι άρρω
στος βα ρειά !...

Ό  ίπποτικός Ζυλιέν δέν θέλει 
νά δεσμεύση τήν άγαπημένη το υ : 

—Κάνε τό καθήκον σου, Λουΐζα! 
Κα ί ή Λουΐζοβ μέ τή μητέρα της 

ξεφεύγουνε άπ’ τόν έορταστικό 
χείμαρρο σττεύδοντας πρός τόν 
άρρωστο πατέρα...

Βλέποντας τή Λουΐζα αιθέρια 
μέσα στή φαvταcχτεpή τουαλέττα, 
ό πατέρας της νομίζει δτι ξεγε 
λιέται άπ' τήν ρρωστημένη του 
φαντοβσία. Κ α ί κλαίει άπό χα 
ρά...

— Φτωχέ μου πατέρα, σοϋκατνα 
κακό...

Ή  Λουΐζα τόν περιποιείται, ένω 
στ’ αύτιά της φθάνει ή ήχώ  τής 
γιορτής πού τήν καλοΰσε κοντά 
της.

Ή  Λουΐζα μένει ένόσω διαρκεΐ 
ή άρρώστεια τοΰ πατέρα. Ό  Ζυ
λιέν τής στέλνει κάθε μέρα άτιό 
ένα γράμμα.

Ά λ λ ά  ή σκληρόκαιρδη μητέρα 
κατακρατούσε δλες αύτές τίς έ- 
πιστολές κ Γ  έτσι κατώρθωσε νά 
έμπνευση στήν εύαίσθητη ψυχή 
τής Λουΐζας τό παράπονο καί 
τήν άπογιοήτευσι γ ιά  τήν άδιαφο- 
ρία καί τήν έγκατάλειψι άπ' τόν 
καλό της...

Κα ί ένφ ό στοργικός πατέρας 
ύπέφερε βλέποντας τήν κόρη του 
παραπονεμένη, ή κακιά  μητέρα 
ευοισκε τήν εύκαιρία νά πετάη τά 
ττικρά της λόγ ια :

— Βλέπεις δτι δέν νοιάζεται γ ιά  
σένα. Τώρα θά βρήκε άλλη...

»Δέν θά φύγης άπ' τό σπήτι 
μας!

\Η Λουΐζα βρίισκει τή δύνοομι νά 
διαμαρτυρηθή !

— ’Έ χ ω  δικαίω μα ν’ άγοπτήσω 
καί ν ' άγαπηθώ...

Μέ παράπονο, ό γέρος πατέρας 
έπεμβαίνει:

—Τά παιδιά μας σήμερα δέν 
μ.«ς άκοΰνς κα ί μας φωνάζυυνε: 
άρκετά ζήσατε! Δέν σάς χρειαζό 
μαστέ!...

«Περιμένετε, τούλάχιστο, νά 
μάς πάρη ό θάνατος τή ζωή, αύ
τή τή ζωή πού μέ τόση χαρά θά 
δίναμε έμεϊς οΐ γονείς γ ιά  σάς, 
τά παιδιά μαςί

Καί στό τέλος άρχίζει νά τρα
γουδάς στή Λουΐζα ένα άπ’ τά 
παληά τραγοΟβια, πού μ’ αύτά 
τήν νανούριζε, -δταν άκόμα ήταν 
μ ικρούλα :

«Δέν είμαι πιά ό πατέρας σου; 
Δέν είσαι ή κοροΰλα μου πού 
σέ νανούριζα στήν ά γκα λιά  
μου;

λ'Γιατί θέλεις νά φύγης;
»Ποΰ άλλοΰ θάβρης πιό στορ 

γ ικό  άσυ>ο άπ’ τή καρδιά τοΰ 
πατέρα σου;»
Τέλος ή Λουΐζα πέρνει μέ τά ί

δια της τά χέρια  ένα γρά μ μα  τοΰ 
Ζυλιέν κ Γ  έτσι άντιλαμβάνεται δ
λη τή ψευτιά®*τιού είχε δημιουργή
σει γύρω της ή μητέρα της.

Είνα ι άδΰνατο πιά νά κρατηθή 
ή Λουΐζα. Ή  μεγάλη, ή άκατα- 
γωνιστη φωνή τής άγάσιης τήν 
καλεϊ. Σ τ ό  προσταγμό της καμ- 
μιά  εύγενικιά καρδιά δέν μπορεί 
ν’ άντισ-ιαθή...

"Ο λα  τά έμπόδια παραμερίζου 
νε κ Γ  έξατμίζονται γ ιά  νά μείνη 
έλεύθερος Λ δρόμος τής μεγαλύ
τερης χαράς τής ζωής. Κ ’ ή Λουΐ- 
ζα ξεσπάει στό τρα γούδι:

«Τό Παρίσι μέ κα λεϊ!
Παρίσι, ή αΙώνια γιορτή τής ή- 

(δονής...
Παρίσι, βοήθησέ με...

Γκρέμισέ μου τούς τοίχους τής 
(φυλακής... 

’Ά ς  σημάνη ή καμπάνα τοΰ έ- 
(ρωτα...

’Ά ς  ζήσω άκόμα  μιά ήμέρα έ- 
(ρωτική... 

Ά ς  ξανάρθη ό Ποιητής 
Πού άπό μιά αίχμάλωτη 
Έ δη μ ιού ργη σ ε  μιά Μοΰσα...
Δέν εΐμαι πιά ή φοβισμένη κό- 

(ρη...
Ε ίμ α ι μιά γυναίκα  μέ φλογερή 

(καρδιά ...
Βοήθεια, Ζυλιέν!

’Έ λ α  πάρε με γιά  πάντα!...»
Πληγωμένος στά πιό Ιερά  αί- 

σθήματά του, ό πατέρας άπευθύ- 
νει πρός τή φεύγουσα Λουΐζα τό 
τελευταίο του τραγούδι πόνου κ ι’ 
άγανάκτησης:

«Α χ ά ρ ισ τ η ! Πήγαινε στό πόλι, 
Στή ν  εύκολη ζωή...
Έ κ ε ΐ  μέ τ’ άλλα κορίτσια 
Στούς χορούς καί τά πολύχρω- 

(μ α  λαμπιόνια... 
Φ ύγε ! Δέν θέλω νά σέ ξανα- 

(δώ...
Ώ  Λουΐζα! Ά χ ,  καταοαμένο 

(Π α ρ ίσ ι!»
Πικρά σταλάζουνε τά λόγια  τοΰ

Κα ί ή Λουΐζα φεύγει...
Περνώντας μπροστά άπ’ τό σπη- 

τι της, βλέπει τήν πόρτα μισοα- 
νοιγμένη καί άσυνείδητα φέρνει 
τά βήματά της πρός τά έκεΐ Ξ α 
φνικά, ή πόρτα κλείνει άπότομα. 
Μοιραίο σταμάτημα άπό ένα ρεύ
μα άέρος...

Ή  Λουΐζα, μέσ’ τή μανία τής 
θύελλίχς, πέφτει μισολιπόθυμη, έ- 
νώ μιά κραυγή πόνου άκούγεται 
μέσα στό σκοτάδι 1

«Πατέρα!«...
Ό  Ζυλιέν καί ό Καζιμίρ μετα

φέρουνε τή Λουΐζα στό άτελιέ τοΰ 
Ζυλιέν. Ό  πατέρας της νόμισε 
πώς ακούσε τή φωνή τής Λουΐζας 
καί βγαίνει στό δρόμο. Μή βλέ
ποντας τίποτε, πηγαίνει καί χτυ
πάει τήν πόρτα τοΰ Ζυλιέν. Μέ 
έκπληξί του, βλέπει έκεΐ νά τοΰ 
άνοίγη ή Λουσιέν.

Ή  άπελπισία έρχεται νά προστέ 
θή ιώρα στήν άγω νία τοΰ καλοΰ 
πατέρα...

Σταμάτησε ή θύελλα, ή εύθυμη 
συντροφιά τών φίλων του Ζυλιέν 
μεταφέρνει τά έπιπλά του στή νέα 
του κατοικία. Ή  Λουΐζα έγκαθί- 
σταται πιά έκεΐ μέ τόν άναπημέ- 
νο της.

Α π ’ τή βεράντα της, ή Λουΐζα’ 
μέσα σ’ ένα περιβάλλο άπό λου
λούδια, τραγούδια καί άρώματα, 
άπολαμβάνει μέ έκστασι τήν ώ- 
μορφιά τοΰ νυκτερινού Παρισιοΰ. 
Εύτυχισμένη, άρχίζει νά τράγου 
δάη τό «Γΐτεπουΐ λέ ζουμ ού ζέ 
σουΐ ντοννέ». Αύτό ήταν τό θρι
αμβευτικό ντουέτο τών δύο έρω- 
ρευμένων.

Σ τή  Μονμάρτρη έπικρατεΐ με
γάλη κίνησι." Τό ειδύλλιο τής Λου 
ΐζας συζητεϊται μέ συμπάθεια ά
πό όλους τούς νεαρούς καλλιτέ
χνες. ‘Η εύγενικιά μορφή της έ- 
νέπνεε δλη αύτή τήν Ιδεαλιστική 
κοινωνία. Οί ζωγράφοι έφτιά- 
χνανε τό πορτραιτο της, οι γλύ 
πτες τίς προτομές της, οι ποιητές 
τραγουδοΰσοτν τήν εύτυχία της... 
"Ε ν α ς  τραγουδιστής προτείνει γιά  
μιά στιγμή σέ μιά μεγάλη συν
τροφιά νά έκλέξουνε μιά βασίλισ 
σα, μιά «Μοΰσα τής Μονμάρ
τρης».

Γ  ιό: τέτοιες εύθυμες έκδηλώ- 
σεις καί πραγματοποιήσεις δέν 
χρειάζεται καί πολύς καιρός στή 
συνοικία αύτή τής χαράς τοΰ γλεν 
τιοΰ. Ή  έκλογή σκαρώνεται στή 
στιγμή μέ άποτέλεσμα τήν «παμ- 
ψηφεί έκλογή» τής Λουΐζας ώς 
«Μούσης τής Μονμάρτρης».

—Ζήτω ή «Μοΰσα»! φωνάζουνε 
μέ χαρά τά στόματα δλων. Μ εγά 
λες προετοιμασίες άκολουθοΰνε 
γιά  τήν έορτή τής στέψης τής 
«Μούσης». "Ο λοι οί καλλιτέχνες 
προσφέρουνε τά φώτα τους καί 
τήν έργασία τους γιά νά όργανω- 
θή μιά «μνημειώδης έορταστική 
άνάβασις» πρός τό λόφο τής Μον-
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ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΑΣ 
στό νεοελληνικό δέατρο
'Άρθρο τοΰ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΑΤΟΥ

Ό  σκηνοθέτης * Ρ Χ 'ϊε · τελευ
ταία χρβνιι* νά μποάνη ενεργότερα 
στη ζωή τβΰ νεοελληνικού θεάτρου, 
νά γίνεται ο άναγκαΐος του παρά
γων καί ή σκηνοθεσία τό άπαραί- 
τητο οτοιχείο καί συμπλήρωμά τβυ.

Φυοικά σκηνβδέτεξ δέν έλλειψαν 
άπ’ τβ νεώτερο έλληνικό θέατρο, 
τά πρώτα χρόνια τοϋ αιίώνα πού 
ζοΰμε. Ό  Χρηστβμάνος κ ι’ ύστερα 
ό Οίκβνβμβυ, δυό χωριστές άξιες 
τβύ θεάτρβυ μας, άνέτρεψαν παλη- 
ές παρχ-δόσες, έδωσαν τή ψυχή 
τους καί μιά δική τους πνοή, στά
θηκαν δημιβυργβί καί άναμορφωτές 
του κ ι’ έβαλαν τίς δάσες εκείνου 
πβύ άπό χρόνια άνθιζε καί τώρα δί
νει τβσβ πλβύσιβυς καρπβύς. Ήθβ- 
ποιβί καί δάσκαλβι μαζύ βί δυό με
γάλες αύτές φυσιογνωμίες, μέ τόν 
Λεκατσά, τόν Παντοπουλο κ. ά. 
στάθηκαν οί πρώτβι οικοδόμοι τβΰ 
νεώτερου 'Ελληνικού θέατρου. Ή  
Μαρίκα Κβτβπβύλη μετά, τό δαι
μόνιο αύτό τβΰ θεάτρβυ μας, πβύ 
δέν πρόκειται νά ς?Λ'αδη ό αιώνας 
πού ζβύμε,δέν στάθηκε μονάχα ή ά
φταστη κι' αξεπέραστη καλλιτέχνι- 
δα, καί ή μεγάλη δασκάλα σέ κάθε 
έκδήλωσι στό θέατρβ μά κ Γ  ή 
κλώσα α πβύ έκκόλαψε ήθβπβιβύς, 
συγγραφείς, σκηνοθέτες, σκηνογρά 
φβυς, μβυσικβύς άκόμα, ποιητές κ ι’ 
β,τι άλλ© ζητήσετε. ’Έ γ ιν ε  σταθμός 
στό θέατρβ. "Ενωσε δυό έποχές, αύ 
τό πού άρχιζε νά ύπάρχη στά 1900, 
λίγο πριν καί μετά, κ ι’ αύτό πβύ 
τώρα ύπάρχει. ’Έ γ ιν ε  ή άφετηρία, 
άπό οπβυ ξεκίνησε β,τι τώρα άρχιζε 
νά ύπάρχη στό θέατρβ.

Μ ’ αύτά πβύ γράφβυμε πιό πάνω 
αποδίδουμε τά τοΰ «Καίσαρος . τώ 
Καίσαρι». Θέατρο υπήρξε άξιο κά
θε σεβασμού. Νομίζουμε όμως πώς 
θέατρβ άρχίζει νά ύπάρχη στήν’Ελ- 
λάδα άπβ μιά έπβχή πού β σκηνο
θέτης άρχίζει νά μπαίνη στή ζωή 
του, νά τό έπηρεάζη ομαδικά καί 
νά τοΰ δίνει κάτι άπ’ τή δική του 
ψυχή κι’ άπ’ τό δικό του πνεΰμα. 
Κ Γ  ώς παράδειγμα άναφέρουμε τβ 
«Θέατρβ Τέχνης» καί τήν « 'Ελεύ 
θερα Σκη νή »  μέ τόν κ. Σπ . Μ ελά  
δυό εκδηλώσεις τβΰ νεώτερου θεά
τρου μζς πβύ είχαν βαθύτερο νόη
μα κΓ  έξεπλήρωσαν ενα σκοπό. ’Α 
κολούθησε μετά ή έμφάνισι της ’Ε 
θνικής μας Σκηνής , μέ τή δράσι 
τβΰ Φώτβυ Πβλίτη καί ή τωρινή συ 
στηματβπβίησι τβΰ θεάτρβυ μας, μέ 
τήν ένεργό καί κυρίαρχη πιά συμ
μετοχή τβΰ σκηνοθέτη στό Βασιλι
κό, στό Α '  "Αρμα τοΰ ©έσπι, στόν 
ήμικρατικό οργανισμό τής κ. Κοτβ 
πβύλη καί στόν έλεύθερο καλλιτε
χνικό  οργανισμό τής κ. Άνδρεάδη,.

Σ το  έν τώ μεταξύ διάστημα άπ’ 
τά 1922 καί έδώ δέν έλειψαν σο
βαρές, έρασιτεχνικές καί άτυχείς 
άκόμα έμφανίσες, έκτακτ*{ ομως 
τών θεάτρων, με τήν άπλή συνερ
γασία ή τήν άπόλυτη πρωτοβουλία 
τβΰ σκηνοθέτη πβύ άπβτελβδσε μιά 
άγνή, ευγενική καί καλή πρωτο
βουλία.

Δ έν θάχε κιχμμιά σημασί* νά τίς 
αναφέρουμε. Σημειώνβυμβ μόνον 
πώς μέ παρόμοιες εμφανίσεις πήρε 
τά πρώτα μαθήματα σκηνβθέτη στή 
πράξι & Φώτβς Πολίτης. Καί άκόμα 
πώς μερικά άπ’ αύτά ήταν άτυχή.

Εϊτε  όμως σέ έκτακτη δβυλειά 
έμφανίστηκεν ό σκηνβθέτης στό ελ
ληνικό θέατρβ, εϊτε σέ τακτική 
πρόσδεσε κάτι άπ’ τή δική τβυ 
πνοή, ενωσε όλες τίς πρβσπάθειες, 
έγινε ή συνισταμένη τβυς καί βοη- 
θησε γιά τή μετέπειτα δημιβυργία 
μιάς παστρικής κ ι’ ανώτερης τέ
χνης.

"Ετσ ι άλλωστε τόν νοιώθουμε κ ι’ 
έτσι είνε ό σκηνβθέτης. ’Εκτός άπ’ 
τή πείρα του καί τήν γνώσι τοΰ 
θεάτρβυ πβύ τβ ξέρει, κατέχει μιά 
πλήρη θεωρητική μβρφωσι, πόύ τό 
πιό σημαντικό της μέρβς είνε γε- 
νικώτερη αισθητική γνώσι καί άν- 
τίληψι. (Πώς άλλβιώς θά έρμήνευε 
καί θά μάς έδινε πλαστικά τό έρ
γβ :)

Πρέπει άπό «Ότής τής άπόψεως 
νά όμολβγήσβυμε πώς τό Ε λ λ η ν ι 
κό θέατρο έχει σκηνοθέτες πβύ οτέ 
κβυν σέ ένα ύψβς περιωπής καί δί
νουν μιά δική τους πνοή. Σ ’ ένα 
προηγούμενο άρθρο μας άναφέραμε 
τβύς σκηνβθέτες τβΰ Βασιλικβΰ καί 
τής Άνδρεάδη, κ.κ. Ρβντήρη καί 
Σαραντίδη. Πρβσθέτβυμε σ’ αύτούς 
τόν κ. Μβυζενίδη, τόν κ. Κατσέλη 
καί τόν κ. Κούν, άπό τβύς εύρισκβ- 
μένβυς έν ένεργεία.

Δ έν  είνε όμως μόνον ιαύτβί. Ό  
κ. Μ . Κβυνελάκης, μιά χωριστή ά
ξια μέ θεωρητική καί πρακτική μόρ 
φωσι, μέ δράσι έδώ καί στίς έπαρ- 
χίες, μάς έδωσε δείγματα άξιόλβ- 
γης έργασίας, άν καί τό ύλικό καί 
τά μέσα πού είχε δέν τβν δβηθβΰ- 
σαν. Μ ένε ι άτυχώς στό περιθώριβ, 
άχρηστευμένβς καί παραγκωνισμέ
νος. Τ ό  ϊδιβ καί ό κ. Σω κρ. Κα- 
ραντινός, καθώς καί ό κ. Λίνβς 
Καρζής. Κ Γ  βί δυό τους, μέ* φτωχό 
έμψυχβ ύλικό, μέ άνύπαρκτα ή πε
νιχρά ύλικά μέσα καί μέ τό φρικτό 
μειβνέκτημα τής περιοδικής ή έκ
τακτης έμφανίσεως, κ:ατώρδωσάν 
νά διαλέξουν μέ ζήλο καί νά μάς 
παρουσιάσβυν παραστάσες βχι χει
ρότερες άπβ παρόμβιες τβΰ Φώτη 
Πβλίτη στά πρώτα βήματά τβυ, τβΰ 
άνδρώπβυ αύτοΰ μέ τίς τόσες ά\τι- 
νβμίες, τβΰ άρνητή κάδε δημιουρ
γίας καί κατόπιν πρώτβυ σκηνοδέ- 
τη τβΰ Βασιλικού.

Κάτω άπ’ αύτούς καί κοντά σ’ 
αύτούς ύπάρχουν καί βί άγνωστοι- 
βί άφανεΐς επίδοξοι σκηνβδέτες, πβύ 
τβύς είδαμε καί τβύς μάθαμε πρό 
διόμισυ χρόνων, όταν τό Βασιλικό 
θέατρβ προκήρυξε διαγωνισμόν βο
ηθών σκηνοθετών. ’Ά ν  δέν άπατώ 
μαι παρουσιάσθηκαν τότε 1 0 -1 2  καί 
μεταξύ αύτών βί κ.κ. Ά λ .  Δράκος, 
Γεώργ. Καρακαντάς, Π. Μ ιχαηλί- 
δης κλπ., μέ μετεκπαίδευσι στήν 
Εύρώπη, μέ μόρφωσι αισθητική, μέ 
παρακολβύθπισι τβΰ δεάτρβυ καί πρό 
παντός μέ φλόγα καί δίψα δημι- 
βυργίας. Θά μένουν δέ πάντα ά
γνωστοι γιατί δέν είνε δυνατόν νά 
έμφανισδοϋν όταν άλλβι μέ κάποι
αν επαγγελματικότητα, μένουν στό 
περιδώριο.

’Έ τ σ ι δημιβυργεΐται καί έδώ έ
να πρόβλημα, ή λύσις τβΰ όποιου 
πβλύ δά ββηδήση στήν άνάπτυξι 
τοΰ νεοελληνικβΰ θεάτρβυ. Κα ί 
πιστεύουμε πώς δέν είνε δύακολη, 
άμα ύπάρξει καλή διάθεσι καί θέ- 
λησι. Τ ό  Βασιλικό θέατρβ, μέχρις 
βτβυ_ ιδρύσει τό Β '  'Ά ρ μ α  Οέσπι- 
δος, μπορεί νά προσλάβη ένα σκη
νβθέτη άκόμα πβύ ή έπιβάρυνσί τβυ 
βίκο νομικά ένώ δέν θάχει καμμιά 
άξια γιά τήν όλη ύπόστασί τβυ γιά 
τόν ίδιον τόν σκηνοθέτη δάχει κο
λοσσιαία σημασία, γιά τήν μετέ- 
πειτα έξέλιξί του. Ό  ήμικρατικός 
όργανισμός τής κ. Κβτβπβύλη μιά 
καί διατηρεί δυό διάσβυς, στβύς ό- 
πβίβυς εΐνε αδύνατον νά άνταπβ- 
κριδή ό ένας σκηνοθέτης, έπιβάλ- 
λεται νά προσλάβη καί άλλον. Καί 
ή κ. Ά νδρεά δη  καί ό κ. Σαραντί- 
δης πιστεύβυμε πώς δέν θά έχβυνε 
άντίρρησι νά βοηθήσουν τήν έμφά
νισι άπ’ τό θίασβ τβυς, σέ evw— δυό 
έργα τβ χρόνβ, κάπβιου άπ’ τούς 
ύπάρχβντες σκηνοθέτες.

Δ έν  άρκει βμως αύτό. ΕΤνε % Γ  όί 
νέβι, βί άγνωστβι στό πβλύ κοινόν 
σκηνβδέτες πβύ γ Γ  αύτούς μιλήσα
με. Αύτβί πρέπει νά γίνουν τό νέβ 
αίμα τών θεάτρων. Κα ί δέν είνε 
δύσκβλβ. Ή  κ. Κβτβπβύλη έτβιμά- 
ζει νά μάς έμφάνιση τό Πειραματι
κό της θέατρβ γιά νά δβκιμάση καί 
νέβυς ήδβκβιβύς της σέ ρόλβυς σβ- 
βαρβύς. Γιατί νά μήν έμφανισθβΰν 
έκεΐ καί νέοι σκηνοθέτες ; Τ β  ϊδιβ 
μπβρεί νά συμβή καί μέ τή δραμα
τική σχολή τβΰ Βασιλικβΰ θέατρου.

Ή  συμμετοχή τβΰ σκηνβθέτη, σάν 
παράγοντα ξεχωριστβΰ στό θέατρβ, 
πρέπει νά χαιρετιστή μέ ένθουσια- 
σμό γιατί άπβτελεϊ τήν  άπαρχή μι
άς νέας δημιουργίας, ©ά γίνη ή 
καρδιά κ ι’ ό παλμός τβΰ θιάσβυ. ©ά 
τόν άπαλλάξη άπό τόσες καλλιτε
χνικές φροντίδες καί θά καταστή 
ό σύνδεσμος, ό συνεργάτης κ ι’ ό 
σύντροφβς τβΰ "Ελλ ηνα  συγγραφέα, 
πβύ χωρίς αύτόν, πιστεύβυμε άπβ- 
λυτα, δέν θά ύπάρξη καί δέν θά δη 
μιουργηθή θέατρο βιώσιμο Ε λ λ η 
νικό. ( Τ ί  θά ήταν τό άγγλικό θέ
ατρβ χωρίς Σαίξπηρ, τό γαλλικό 
χωρίς Μβλλιέρβ, τό άμερικανικό 
τελευταία, χωρίς Ό  >ίήλ κ λ π .; )Λ ί 
γο δέ χρόνβ μετά, μαζύ μ’ αύτούς, 
κβντά σ’ αύτβύς, μέσα άπ’ αύτβύς 
τβύς σκηνοθέτες καί κάτω άπ’ αύ
τούς, θά ξεπηδήσουν βί μεγάλοι δη 
μιουργβί, θά γεννηδβΰν βί σχολές 
κιαϊ τά ρεύματα τής Τέχνης , πού 
άπ’ τή σύγκρβυσί τβυς στά άλλα 
μέρη τβΰ κόσμβυ βγαίνει ή φωτιά 
κ Γ  ή φλόγα τής μεγάλης Τ έχνης.

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Σ  Γ Α  ΙΟ Σ

% 1 - ΠΩΣ ΕΩΡΤΑΙΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

ΤΟΥ Α' ΖΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΟΥ Β. ΘΕΑΤΡΟΥ

Ο ΦΡΑΝΤΣ ΑΙΣΤ 
στήν Πόλη

.Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
άπακτήση ενα κάποιο παράσημο 
τής Υψηλής σας αύλής καί έπειδή 
άκόμα είναι άνθρωπος μεγάλης ά 
ξίας καί εχει λάδει ώς τώρα ένα 
πλήθος μεγάλα παράσημα τών δι
άφορων ευρωπαϊκών αύλών, έγώ, 
ό ταπεινός δούλος σας, μαζύ μέ 
τόν έξωχότατο ύπουργό τών εξω
τερικών, σκεψθήκαμε πώς θά ήθε- 
λεν ϊσως ή μεγαλειότης σας, γιά 
νά τιμήση έναν καλλιτέχνη καί νά 
δείξη πώς ξέρομε καί μεΐς νά έκ- 
τιμοΰμε τά γράμματα καί τίς τέ 
χνες, νά τοΟ δοθή τό «ύπ’ άριθ- 
μόν 4 παράσιτο» τήο αύλής σας. 
Κ α ί γιά  νά πάρωμε τήν προσωπι
κή σας έγκριση, γράφω τήν αί
τησή μου αύτήν, μ' δλο μου τόν 
σΐβασ 'ΐό καί τά προσκηνήματά 
μου. 16 Ρετζέπ 1263 (1846)».

Ό  σουλτάνος πάλι, τήν άλλη 
κ Γ  δλας ήμέρα, στίς 17 Ρετζέπ 
1846, ένέκρινε τήν παρασημοφορία 
τοΰ συνθέτη καί μέ σχετικό φερ
μάνι τοΰ γνωστοποίησε τήν από
φασή του, στόν μέγα Βεζΰρη. Κ Γ  
έτσι, ό» μεγάλος Λίστ τιμήθηκε μ ' 
τό «ύπ’ άριθμόν 4 παράσημο» τής 
σουλτανικής αύλής.

Κατά δυστυχία, δέν ξέρομε τί ά-

πόγινε ή σύνθεση τοΰ Λίστ μετά 
τήν ύποβολή της στόν σουλτάνο 
Πάντως, στόν κατάλογο της βι
βλιοθήκης τών άνακτόρων, ιτοί. 
βρίσκεται σήμερα στή βιδλιοθή- 
κη τοΰ Πανεπιστημίου Στοιμπούλ. 
τήν συναντοΰμε μέ γενικόν άριθμό 
9287, ειδικό 24 καί μέ τόν τίτλο: 
«Λίστ: Μάρς Ντονιζέτι». Λέν άπο 
κλείεται νά βρίσκεται ά νά μεσ ι 
στά παληά άρχεΐα της Συμφ ω νι
κής 'Ορχήστρας τοΰ Προέδρου τήι, 
Δημοκρατίας. Τελευταία, Λ άκού- 
ραστος μουσικολόγος τής γειτονι
κής χώρας Μ αχμοΰτ Ραζήπ Κιο- 
σεμινάλ έρεύνησε δλα τά πα
ληά άρχεΐα τών άνακτόρων, μά 
έκτος άπό ένα τετράδιο μέ διάφο 
ρες οημειώσεις τοΰ Λίστ, δέν κα- 
τώρθωσε νά βρή τίποτ’ άλλο σ χε 
τικό μέ τή σύνθεση πού έ'νινεν αι
τία νά τιμηθη 6 μεγάλος συνθέ
της μέ τό παράσημο τής αύλής 
τοΰ ένδόξοτάτου» Πατισάχ.

Α β Ρ . Ί .  Π Α Π Α ΖΟ ΓΛ Ο Υ

Κ. A. ΡΟΝΤΗΡΗ
Τό δράδυ τής περασμένης Τε

τάρτης γιορτάστηκαν στό Βατιλι- 
κό θέατρο τά εικοσάχρονα τής 
καλλιτεχνικής έργασίας τοΰ Α ' 
Σκηνοθέτη τοΰ Β . θεάτρου κ. Δ. 
Ροντήρη. Μ έ τήν εύκαιρία αύτή 
παίχτηκε ό «Ά μλέτος» τοΰ Σαίξ- 
πηρ ιμέ σκηνοθεσία τοΰ κ. Ρον- 
τήρη, ένώ πριν άρχίσει ή παρά
σταση μιλήσοτνε γ ιά  τό £ργο τοϋ 
έορτάζοντος σκηνοθέτη ό Διευθυν
τής τοΰ Προσωπικού τοΰ Β . θ εά 
τρου κ. Μ. Λιδω-ρίκης κΓ  ό Ά κα - 
δ’ιμαϊκός κ. Σπύρος Μελάς. Σ ά ν  
τελείωσε ή παράσταση πού σ’ αύ- 
τή είχαν προσκληθή οι άνθρωποι 
τών Γραμμάτω ν καί τών Τεχνών, 
οι προσκεκλημένοι συγκεντρωθή
κανε στό φουαγιέ τοΰ θεάτρου, δ
που είχε παρατεθή π λο υ σ ιύ κη ο  
κυλικείο. Ο ι προσκεκλημένοι κα 
θώς καί τό διοικητικό καί καλλιτε 
χνικό προσωπικό τοΰ θεάτρου μεί
νανε χορεύοντας ϊσαμε τίς πρωι
νές ώρες.

Ο λόγος πού είπε ό κ. Λιδωρί- 
κης γ ιά  τόν κ. Δ . Ροντήρη έχε ι 
έτσ ι:

Ο  Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  κ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η
Σ ’ αύτά έδώ τά σατνί&ια, ΚυρΙ- 

αι κα ί Κύριοι, δτο^ ένα έργο 
γνωοτό πολύ στό κοινό άπό τήν 
έπιτυχία του, ξαναφωτίζεται πάλι 
μέ τό λαιμπρό φώς τής σκηνής, οΐ 
πρώτοι διδάξαντες αύτό τό 5ργο 
έχουν κάποιο προνόμιο.

Αύτοί προτιμώνται νά τό παρου 
σιάσουν στό κοινόν πού θάρθη νά 
τό 6 rj καί αύτοί νά έρμηνεύσουν 
τά χαρίσματά του.

Αύτό συμδαίνει κ ι’ άπόψε τ'ι 
δράδυ.

Τό πετυχημένο έργο είναι ό Δη- 
μήτρης Ροντήρης καί ό πρώτοα 
διδάξας ό υποφαινόμενος.

Κατά κοκόνα λοιπόν κα ί έθιμον 
έπρεπε έγώ νά προτιμηθώ γιά  νά 
άπευθύνω θερμό συναδελφικό χα ι
ρετισμό στόν Α ’ Σκηνοθέτη μαί, 
τόν αγαπητό Δημήτρη Ροντήρη.

’ Λλλά πώς ένώ παίρουσιάζοιμαι 
μόνος πρώτος διδάξας, άφοΰ πα
ρακολουθώντας καί τά μαθ*"ΐατα 
τοΰ άλησμονήτου Φώτου Πολίτη, 
τοΰ Σπύρου Μελά, τοΰ Α ίμ . Βεά- 
κη, άρχισε τήν καλλιτεχνική τοιι 
σταδιοδρομία;

Γιατί στά 1918, πάνε τώρα εί
κοσι καί δύο χρόνια, πού περνών
τας δέν κούρασαν διόλου τό λιγε- 
ρό καί νεανικό κορμί τοΰ σημερι- 
νοΰ Ροντήρη, βάρυναν δμως τό 
δικό μου, δταν είχα τήν τιμή νά 
διευθύνω τό θέατρο τής Ε τ α ιρ ε ί 
ας τών Συγγραφ έω ν, ·ίΐού άν δέν 
ύπάρχΐ) πλέον, άφησε δμως μιά 
άσβεστη φωτεινή γραμμή στό Ε λ 
ληνικό θεατρικό  στερέωμα, παρου 
σιάσθηκε στό γραφείο μου ένα ώ- 
ραιο παιδί ώς δέκα  όκτώ χρονών.

—Τί θέλεις, νέε μου; τον ρώ τη
σα, καί νά σάς πώ, χωρίς νά τόν 
καλοπροσέξω.

—Θέλω νά έγγραφώ  στή Δρα μα 
τική Σ χο λή  σας: Α γα π ώ  τό θ έα 
τρο καί τίποτε άλλο στή ζωή. θ έ 
λω νά παρακολουθήσω τό Φώτο 
Πολίτη, τό Μελά, τό Βεά κη  καί 
σάς.

"Οπως πρόφερε τά λόγ ια  του, 
πρόδιδε θάρρος, πεποίθησι καί ά- 
ποφασιστικότητα.

Γύρισα καί τόν κύτταξα. ’Α μ έ 
σως έσημείωσα: Εξω τ ερ ικό  άπό- 
λυαα εύγενικό. Τά μάτια του ά- 
στραφτοη/ καί τό νεατνικό πρόσω
πό του χρω ματίστηκε ζωηρότατα

Τόσο νέος κα ί τόσο άποφασι- 
στικός γιά  τή σκηνή καί σ' έκε'- 
νη μάλιστα τήν έποχή, μοΰ έκανε 
έντΰπωσι. Πήρα ένα χαρτί, άπό τό 
μπλόκ γιά  νά  γράψω τδνομά του 
καί νά τόν στείλω στό γραφείο 
τών έγγραψώ ν τής Σχολής .

— Τ ’ δνομά σου;
—Δημήτριος Ροντήρης.
Τό χέρι μου σταμάτησε νά γρά- 

<ΡΪ1·
— Ροντήρης, είπες;
—Μάλιστα, μοΰ άπήντησε.
— Άπό...
—Δέν μ’ άφησε νά έξακολουθή- 

σω.

—Ναί, άπό τή γνωστή σας οικο
γένεια Ροντήρη, μέ διέκοψε.

—’Έ χ ε ις  τήν άδεια τών γονέων 
σου πού ήλθες έδώ άνήλικος καί 
άμούστακος;

Κόκκαλο στήν άρχή ό  συμπαθέ
στατος νέος. Μά σέ λ ίγο , μ' ένα 
μειδίαμα, μοΰ άπήντησε.

— "Ο χι, άκόμα... Μ ά . . .  Ξ έ ρ ε 
τ ε . . .  θ ά . . .  Γ ρ ή γ ο ρ α .. .

—Κατάλαβςκ. θ ά  σέ βοηθήσω, 
τοΰ είπα.

Τόν πήρα μόνος μου καί τόν έ· 
νέγραψα.

Ά π ό  τήν ήμέρα  έκείνη φάνη
κε μέ πόΐοο πόθο, μέ πόση σοβα
ρότητα καί θέλησι πήρε τήν άπό- 
φασί του.

Μά νά πού ένα καλό πρωΐ ό 
Α ρ χ η γ ό ς  τής Α ρχο ντ ική ς  οικο
γένειας του, άπτέστειλεν είς τήν 
Σ γο λή ν  κεραυνούς διαμαρτυρίας.

Ό  Δημήτριος έπρεπε ν’ άποχω- 
ρήση τής Σχο λή ς  καί νά δγάλη 
άπ?' τό νοΰ του δτι θά γίνη  θ:α- 
τρινος.

Ό  απόγονος τών λεδέντηδων 
τής Στερεάς, της ήρω ϊκής φου- 
στανέλλας, τοΰ πά> α, τών σοφών 
ι— στημόνων, ν' άνέδη τά παληοσά 

νιδα;
Π ο τέ !
Κα ί δέν εΐχαν άδικο γ ια τί ώς 

-ιχείνη τήν έποχή κανένας νέος 
πού είχε τελειώσει καλές σπου
δές καί οι γονείς του όνειροπολοΰ 
σαν γ Γ  αύτόν στρατιωτικό, ναυ
τικό ή διπλωματικό σπαθί, ή νέα 
μέ Γα λλικά  καί πιάνο, θά τολμοΰ- 
σε νά ζητήση νά γίνη Ηθοποιός, 
θ ά  συναντοϋσε τείχη άδιάδατα 
καί άπροσπέλαστα.

Ό  Ροντήρης δμως μέ τή θέλησί 
του έσπασε τόν πάγο κα ί έγινεν 
ό πρόδρομος.

Έ τ σ ι  τόν Ροντήρη άκολούθη- 
σαν νέοι καί νέες άρίστων οικο
γενειών καί σήμερον μετά εϊκοσι 
χρόνια, κα μμιά  διάκρισις, κοα'ένα 
έμπόδία γ ιά  νά έμφανισθοΰν στό 
Έ λ λ η ν ικ ό  Θέατρο δσοι καί δσες 
τό άγοητοΰν καί έχουν ταλέντο γ ι ’ 
αύτό.

Τό κατόρθωμα δμως αύτό ά- 
νήκει στή Βασιλική  Δραματική 
Σ χο λή  τοΰ Βασιλικού θεά τρου καί 
στό Βασιλικό  θέατρο.

Ή  πρώτη θαυμαστά σπουδάζει 
τή Νεολαία.

Τό δεύτερο τιμςί κοινωνικώς καί 
καλλιτεχνικω ς όσους τό άποτε
λοΰν.

‘Η άγάπη τοΰ Ροντήρη στό θ ί-  
orrpo, ή α ίσιοδοΗα του, ή κρνμ- 
μένη μέσα στά στήΟτ του φωτι χ, 
ή έργατικότης του, άλλαξαν ιά 
πράγματα.

Οι πραγματικοί άργοντες έχουν 
εύγενικιά καί καλή καρδισ.

’Έ χ ο υ ν  αίσθήυατα δαθειά ριζω
μένα στήν ψυχή τους κα ί άπ' αύ
τά πηγάζει ή ,άληθινή άνηληψ ις 
τής πραγματικό.τητος.

’Έ τ σ ι  -ΐγρήγβ^χ, μι& μέρα δλα 
λησμονήθηκαν καί τό παιδί τής 
Τέχνης άποδόθηάε στήν Τέχνη καί 
σήμεοα δικαίως ύπερήφανη ή οί- 
κογένειά  του παρακολουθεί τήν 
ώραία καί μέ τόσες έπιτυχίες στα
διοδρομία του.

Ό  Ροντήρης άμα έφυγε άπό 
u a c έλαδε μέρος στό θίασο τοϋ 
Ωδείου μέ τόν άλησμόνητο θω μά 

Οικονόμου. Έξηκολούθησ ε μέ τή 
μεγάλη μας καλλιτέχνιδα  Μαοί- 
κα Κοτοπούλη. Ήθοποιός, Καθη- 
ν ήτής τής Σ χ ο λ ή ς  καί Σκηνοθά- 
•^ς της. ’^σκηνοθέτησε δύο μελο
δράματα τοΰ Μανώλη Κα λομοί
ρη, τόν «Πρωτομάστορα» κα ί τό 
«Δακτυλίδι τής Μάννας)). Έ ρω τεύ  
τηκε, παντρεύτηκε καί έφυγε γ ιά  
τήν Εύρώπη μέ μιά πτωχοτάτη ύ- 
ποτροφία τής ’Α καδημίας ’Α θ η 
νών.

Τό δνειρό του είχεν άριχίσει νσ 
πραγμ ατοπο ιή ται.

Σπούδαζε στήν Εύρώπη κοντά 
στους αε'ϊάλους δασκάλους τήο 
Σκηνοθεσίας. Σπούδαζε μέ τά 
νλίσ χρα  μέσα πού τοΰ προσέφεοί 
ή Α κ α δ η μ ία  καί γ ιά  λ ίγο  χρ ό 
νο μαγείρευε καί δειπνούσε Τέγνη

σε — πάντα δμως μέ τή γυναίκα  
του — μή προσέχοντας σέ. τίποτε 
άλλο, παρά στή σπουδή ^ου.

Μ  χ νά πού άπό τήν υλική αύτή 
στενοχώρια ήρθε τότε νά τ^ν δγα- 
λη τό Βα σ ιλ ικό  θέατρο.

"O iocv ό Ροντήρης σπούδαζε στή 
Βιέννη, συνέπεσε νά περάιη άπσ 
κεί ό τότε Οικονομικός Σ ύ μ β ο υ 
λος τοΰ Βασιλικού  Θεάτρου καί 
άγαπητός μας φίλος κ. Γ. Π=..τμα- 
ζόγλου.

Καλή μοίρα, γ ια τί δταν ό κ. 
Πεσμαζόγλου έπέστρεψεν, είσηγή 
θη άμέσως είς τό τότε Δ ιοικητι
κόν Συιιβούλιον, δπως τό Βα σ ιλ ι
κόν θέατρον ένισχύση δ Γ  ειδικής 
ύποτροφίας τόν Ροντήρη, διότι, 
κατά τάς πληροφορίας τάς όποιας 
έλαβεν έκεΐ καί έξ [δίας του άντι- 
λήψεως, έπρόκειτο περί νέου ό ό
ποιος μίαν ήμέραν θά έξυπηρετοΰ 
σε τήν Ε θ ν ικ ή ν  μας Σικηνήν.

Σύμβουλος τότε κα ί έγώ  τοΰ 
Βασιλικοΰ θεάτρου, έπλειοδότησα 
—πρώτος διδάξας, δλέπετε — είς 
δσα ό κ. Πεσμαζόγλου είπε περί 
Ροντήρη κα ί τό Δ ιοικητικόν Σ υ μ  
δούλιον, ζωηρώς ύποστηρίζοντος 
τήν πρότασιν τοΰ τότε Προέδρου 
άγαπητοΰ κ. Η. Λάσικαρη, όμοφώ- 
νως άπεφάσισε νά τοΰ χορηγήση 
τιμητικήν ύποτροφίαν μέχρι τέ
λους τών σπουδών του.

Ο σπουδές του έτελείωσαν.
Ό  Ροντήρης γύρισε καί άρχισε 

δουλειά στό Βασιλικό  θέα τρο κον 
τά οτό μεγάλο κα ί άλησμόνητο 
συνάδελφό μας Φώτο Πολίτη πού 
κ ’ έκείνος μαζύ μου άρχισε τή 
Σκηνοθεσ ία  μέ τόν «Οίδίποδα Τύ 
ραννο» στά 'Ολύμπια.

Κα ί δταν υστέρα άπό δυό χρό
νια, άναπάντεχα χάθηκεν ό Φώ- 
τος, τό Δ ιοικητικόν Συμδούλιον 
τοΰ Βασιλικοΰ  θεάτρου, έκτιμών- 
τας τήν προεργασία τοΰ Ροντήρη, 
τόν περιέδαλεν άμέσως μέ τήν τι 
μή ν ’ άντικαταστήση τόν Φώτο 
Πολίτη.

Ό  Ροντήρης έσκηνοθέτησε πά
νω ο' αύτά τά σανίδια τριάκοντα 
καί πέντε θεατρικά έργά. Δηλα 
δή :

Έ σ χ εδ ία σ ε  κα ί έκτισε τριάκον
τα κα ί πέντε ούρανοξύστες μέ τρι 
άντα πέντε πατώματα καί τριάν
τα πέντε δωμάτια τό κάθε πάτω
μα, τό κάθε δωμάτιο τό ένα δια
φορετικό άπό τό άλλο.

Δουλεύοντας άκούραστα καί 
πολλές φορές υπεράνθρωπα, κέρ
δισε τό θαυμασμό, τήν έκτίμησι 
κα ί τήν καλλιτεχνική έπιτυχία.

Τό Βα σ ιλικό  Θέατρο πάντα καί 
ιδιαιτέρως τά τρία τελευταία χρό 
νια ποϋ τή Γενική Διεύθυνσιν έχει 
ό κ. Κωστής Μπαστιάς, στοργικό: 
παρηκολούθησε καί παρακολουθεί 
τήν έργασία του, παρέχοντας σ’ 
αύτόν άφθονα τά καλλιτεχνικά , 
τά ηθικά καί τά ύλικά  μ έσ α 1 καί 
άνυψώνοντας έτσι τόν άνθρωπο 
καί τόν καλλιτέχνη.

Τό δνομα τοΰ Ροντήρη, χάρις 
στήν μεγάλη καλλιτεχνική Ε θ ν ι 
κή έξόρμησι τοΰ Βασιλικοΰ θ ε ά 
τρου στήν Αίγυπτο, στήν ’Α γ γ λ ία  
καί τήν Γερμοτνία, πού άκούραστα, 
υπερπηδώντας κάθε μεγάλο έμπό 
διο έπρ<χγματοποίησε ό Γενικός 
Διευθυντής τών Κρατικώ ν Σ κ η 
νών κ. Κωστής Μπαστιάς, παρου
σιάζοντας τέλειο τό καλλιτεχνικό 
σύνολο τοΰ Βασιλικοΰ  θεάτρου, 
πού έκΊΐροσωποΰσε μιότν Ε θ ν ικ ή  Ι
δέα κα ί έξυπηρετοΰσε τό σκοπό 
πού μελέτησε, έγινε παγκοσμίως 
γνωστό καί ή τέχνη του έκρίΡη 
’ Φ ά μ ι λ λ η  τής άξίας τών μεγάλων 
ξένων Σκηνοθετώ ν.

Εϊμ εθα  εύτυχεϊς, Κυρία ι κα ί Κύ 
ριοι, δτι γιοοτάζομε σήιιερα 20 
γρόνια νεανικής καί ώραίας κα λ 
λ ιτεχνικής έργασίας άγαπητοΰ συ 
αι^έλ,φου μιάς άπαρΎής μεγάλο' 

καί δημιουργικού καλλιτεχνικού 
μέλλοντος.

Ε ϊμ εθα  εύτυχεϊς κα ! θερμότατα 
εύχαριστοΰμεν τόν έπίση.αο, τόν 
έικλεκτό καί τόν ώραϊο κόσμο πού

Τέχνη άνέπνεε, μέ τήν Τέχνη ζοΰ- έτίμησε άπόψε τήν γιορτήν μας

Μία ερευνά τών «Παρασκηνίων» 
στό εργοστάσιο «Λιπασμάτων»

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά και 

τής φουρνάρισσας
*Λπό τό περίφημο βιβλίο τοϋ Έμιλ 
Λοϋντβιχ «Οι τρεις Τιτάνες»

Σ Α Β Β Α Τ Ο , 10 Φεβρουάριου 1940 t u m m u r
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Τί μπορεί νά κάνη ένας ζωγρά

φος συντροφεύοντας τήν Αρραβω
νιαστικιά του; Τή -πρώτη μέρα, 
τής κάνει ένα σκίτσο. ’Έ χ ε ι  μετά- 
μορφωθή. Δέν ντρέπεται πιά, δέν 
είναι ή κυρία ή στολισιμένη μέ 
πολύτιμα πετράδια κα ί νταντέλ- 
λες, ή πλούσια κληρονόμος. Ε ί 
ναι έ ν «  χαρούμενο παιδί. Γό δλέμ 
μα της πλχχνιέται άπ' τά νειάτο: 
τ η ς  στό μέλλον, πού είναι ά κόμα  
άκχθάριστο, κρατάει στά χέρια  
της ένα λουλοΰδι πού της έδωκε 
έκείνος κα ί τό μεγάλο ψάθινο κα- 
πέλλο της —  πού φοράει στόν κή
πο δταν είναι ήλιος — κυματίζει 
έπάνο στίς ξανθές πλεξούδες της.

"Ο τα ν τελείωσε, τήν πλησίαιοε, 
κα ί ιή ν  αγκάλιασε. Κυττάζουνε 
κ ’ οΐ δυό τήν είικόν« κα ί σκέφτον 
ται χίλια-δυό πράμματα.

Ό  Ρέμπραντ πέρνει ένα κρα γιό  
νι καί σάν νά Θέλη νά δείξη ,τιό 
έπίσημα δτι τό ώραιο κοο·τσι εΤ
ναι δ ικό  του, γράφει κάτ-j άπό τό 
σ κίτσο :

«Αύτή είνα·. ή εικόνα τής άρ- 
ρκχδωνιαστικιάς μου, πο-> είναι εί
κοσι καί ένός χρόνου, τή ζωγρά- 
φησσ: τή τρίτη μέοα τών άρραδώ 
νων μας στίς 8 τοΰ Ίο ύ ν ιο υ  1633».

Έ κ ε ίν η  διαμαρτύρεται, λέει 
πώς δέν είναι άλήθεια. Λείπουνε 
λ ίγες  έδδομάδες ά κόμα  γ ιά  νά 
συμπληρωθούνε τά είκοσι ένα της 
χρόνια.

Τ ' άρρίκβωνιάσματα κρατήσοτνε 
ένα χρόνο, ή κοπέλλα δέ βρισκό
τανε διαρκώς στό "Α μσ τερντα μ . 
'Ό τα ν  ήτανε έκεΐ δπου μπορούσε 
νά τήν άγοπτάη καί νά τή σφ ίγγη 
στήν ά γκα λιά  του, δέ χάνει τήν 
εύκαιρία νά τή ζωγραφίση. Τής 
έκανε ά κόμα  μιά έπίσημη εικό
να, ισάν τήν περσυνή, άλλ.ά κρα 
τάει τώρα στό χέρ ι της, γ ιά  ση
μάδι τών άρραβώνων της,ένα κλ α 
δί δεντρολίβανο.

Τί ά λλα γή  στά χαρακτηριστικά  
της! 'Ό τα ν  ό ζωγράφος δείχνει 
τόν πόθο του στά πρόσωπα, πού 
άγαπάει, λές κ Γ  ό πόθος αύτός τά

κάνει ν’ άνθίζουνε σάν τά  φυτά 
κάτω άπ’ τόν ήλιο τών Τροπικών. 
’Έ π ε ιτα  μαραίνονται δσο γρ ή γο 
ρα άνθίσανε. Ή  Σ ά σ κ ια  είναι τδ 
πρώτο του ΘΟμα.

Σ έ  μιά άλλη εί,κόνα τόν ίδιο 
χρόνο, πού είναι ντυμένη μέ γαλά  
ζιο (οελοΰδο κα ί χρυσοκέντητο πέ
πλο, δείχνει μιά γυνα ίκα  πού, στήν 
άναμονή, ξυπνήσανε οΐ αίσθήσεις 
της. Τά όνειροπόλα μάτια της 
δείχνουνε τό πόθο της. Τό κό κ 
κινο στόμα της προκαλεΐ τήν ή- 
δονή. Ό  Ρέμπραντ τήν άπεικονί- 
ζει τήν έποχή αύτή σάν Φλώρα, 
μιά  γυνα ίκα  πού σκοριΐάει λου
λούδια, μέ τά στήθη ξέσκεπα, τά 
μακρυά της μαλλιά  ξέχυτα στούς 
ώμους της κα ί στή κόκκινη χλα 
μύδα—ένα πλάσμα γεμάτο αίσθη- 
σιακή ζωή.

"Οτ<χν βρίσκεται μόνος του κα\ 
τελείωσε τή δουλειά του, ό Ρέ- 
μπροτντ κυττάζετε στό καθρέφτη. 
Τώ ρα έχει στή διάθεσί του ένα 
μεγά λο  καθρέφτη. Τοΰ άρέσει τώ 
ρα νά παρασταίνη, τόν εύγενή κσ- 
σμικό κύριο, πέρασε ή έποχή πού 
ήτανε κακοντυμένος. Σ ’ δλες της 
αυτοπροσωπογραφίες του φορά
ει μιά άλυσίδα  κ* οικόσημα. Ε ί 
ναι καλοχτενισμένος μέ στριμμένο 
μουστάκι, δαστάει ύ περήφανα ψη
λά  τό κεφάλι του, σέ μιά στάσι 
πού δίνει ζωή στήν εΙκόνα.

Αύτή είναι ή ψυχική του διάθε
σι δτοτν φεύγει γ ιά  τή Φρίζα, πη
γαίνοντας κοντά σ’ έκείνους πού 
τόν διώχνανε πέρσυ. ’Έ ρ χ ε τ α ι 
σάν νικητής νά πάρη τήν άρρα- 
δωνιστικιά του. Ό  πάστορας τής 
ένορίας τής ‘Α γ ία ς  ’Ά ννα ς  γ ρ ά 
φει στό βιβλίο του δτι «πάντρεψε 
τό ζωγράφο Ρέμπραντ δάν Ρ ίζ ; 
άπό τό ’Ά μ σ τερντα μ  μέ τή Σά- 
σκια δάν Οϋλενμπουργκ. κόρη 
τοϋ αακαρίτη δήμαρχου τοΰ Λέϋ- 
δάρντεν».

Ε ΐνα ι μιά καλοκαιριάτικη μέ
ρα όλο φώς καί λάμψι.
Μετάφρ. Κ Ω Σ Τ Α  Λ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο ;  Ή  συνέχεια.

Μουσικά νέα
άπό τη Θεσσαλονίκη
ΤοΟ συνεργάτη μας κ. ΑΧ. ΝΙΚΟΛΑΤΔ.Η

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
όζει έσένα τί γουστάρω έγώ ;

Νά μιά έρωτηση ποΰ όμολογοΰμε 
πώς πρώτη φορά μάς τής έ'καναν σ’ 
ολο το διάστημα αύτής τής καμπάνι- 
ας. Χρειάζεται δμως ποΰ καί πού καί 
τό άναπάντεχο γιά ποικιλία !

Άπό μακρυά βλέπουμε νά πλησιά
ζουν δυό μικρές έργάτριες, μέ τίς 
άσπρες τους φόρμες. Τίς σταματούμε 
καί τίς άνακοινώνουμε τό σκοπό μας. 
Στήν άρχή δέν βέλουνε νά μάς πούνε 
τά όνόματά τους. Ζητάνε ν’ άκούσουνε 
τίς έρωτήσεις μας πρώτα. Φαίνονται 
νάχουνε καί οί δυό τά ϊδια γούστα.

— Μ’ άρέσει τό θέατρο, άρχίζει ή 
μία, κι’ είδικώτερα τό σοβαρό. Τό βοί 
σκω πιό μορφωτικό, πιό συγκινητικό, 
πιό ευχάριστο. Συμπαθώ καί τήν έ
πιθεώρηση βέβαια, μά δέν μπορώ νά 
τήν παραβάλω μέ τό σοβαρό θέατρο. 
’Αλλοιώτικο βλέπεις εΐνε τό έ'να άπό τ’ 
άλλο.

— Έγώ , συμπληρώνει ή δεύτερη, 
προτιμάω τόν κινηματογράφο άπ’ τό 
θέατρο. Έκεϊ τά πράγματα παίρνουνε 
άλλη όψη, άλλη αϊγλη, σέ συναρπά
ζουνε σέ κάνουνε νά δακρύζης καί νά 
κλάψης άκόμη σέ σκηνές αισθηματικών 
έργων που σημειώστε εΤνε ή άδυναμία 
μου καί σέ κάνουνε νά φύγης άπό τόν 
κινηματογράφο μέ μιά γλυκειά εύχαρί- 
στηση.

— Τί γνώμη εχετε γιά τό σουρεαλι
σμό ; ρωτάμε.

— Τί είνε αύτό τό πράγμα. Θρησκεία 
μήπως ;

"Ολα τά είχαμε άκούσει γιά τόν 
σουρεαλισμό. Άλλά ούδέποτε φανταζό 
μαστέ δτι θά έρχότανε στιγμή πού 3ά 
γινότανε λόγος περί... θρησκοποιήσε- 
ώς του.

— Ποιά έποχή καί ποιά τραγούδια 
σάς άρέσουνε. Ή  σύγχρονη ή ή ρω- 
μαντική ;

— Ή  ρωμαντική καί τά ρωμαντικά.

— Τί εΰχεσθε στόν έαυτό σας ;
— Νά άποχτήσω πλούτη πολλά καί 

νάχω τήν ύγεία μου, λέει ή πρώτη.
— Νά γίνω κάτι ποΰ νά μπορέσω 

νά βοηθήσω τοΰς συνανθρώπους μου. 
Νά λ. χ. μιά νοσοκόμα σ’ εναν πό
λεμο, κάτι τέλος πάντων πού θά μπο
ρέσω νά φανώ οπως τά θέλω χρήσιμη.

— Καί τώρα πού άκούσατε τίς έρω- 
τήσεις μας θά μάς πήτε τά όνόματά 
σας ;

— Ευχαρίστως. Ά ννα  Βαστάνολγου 
καί Καλλιόπη Κεραστάρη.

Οί δεσποινίδες ’ Ιουλία Καλάτζο- 
γλου καί Μαρία Σταυρίδη, έργάτριες 
κι’ αύτές τού καλλιτεχνικού τμήματος 
ομως βλέποντας τίς φίλες τους νά μι
λάνε μαζί μας κοντοστέκονται. Ή  δϊς 
Βαστάνογλου τούς έξηγεΐ τά σκοπό 
μας. Δέχονται πρόθυμα ν’ άπαντή- 
σουνε.
* Αγαπάνε κι’ οί δυό πολύ τό θέα

τρο πού δέν τό παρακολουθούν δμως 
ταχτικά κι’ ιδιαίτερα τό σοβαρό. Βρί
σκουνε δτι τό τελευταίο τούς έντυπώ- 
νεται βαθύτερα, τό νοιώθουν καλλίτερα 
καί φεύγοντας άπ’ αύτό παίρνουνε κι’ 
ένα χρήσιμο κοινωνικό δίδαγμα. Άπό 
τά εργα τοΰ κινηματογράφου προτιμά 
νε τά αισθηματικά καί κείνα πού άνα- 
φέρονται σέ ρωμαντικές έποχές, μέ ιπ
πότες, κόμησσες κλπ.

— Δέν ξέρω γιατί ή ρωμαντική έπο
χή μ’ άρέσει περισσότερο άπό τήν σύγ 
χρονη, μάς λέει ή δίς Σταυρίδη. Βέ 
βαια δέν τήν έζησα μά τήν φαντάζομαι 
τόσο όμορφη τόσο γοητευτική, πού θσ- 
θελα νά ζούσα τότε καί δχι τώρα.

Πιό πέρα βρίσκουμε τόν κ. Νικ. Χρι 
στόπουλο, ενα καλοδεμένο νεαρό εργά
τη, πού στό πρόσωπά του ζωγραφίζε
ται ή θέληση καί ή έπιμονή.

— Λίγες φορές παρακολουθώ τό θέα
τρο, μάς άπαντάει στή σχετική μας ε
ρώτηση, κι’ αύτό γιατί δέν μ’ άρέσει, 
δέν τό άγαπάω. Προτιμάω τόν κίνημα

τογράφο πού ξεκουράζει καί μορφώνει, 
ένώ σύγχρονα σέ κάνει καί βλέπεις 
πράγματα καί τοπία πού τό θέατρο 
δέν μπορεί νά στά δώση. Ά π ’ τά εργα 
μ’ άρέσουνε τά περιπετειώδη.

— Διαβάζετε τίποτα ;
— Σοβαρά πράγματα δχι. ’Εφημερί

δες καί περιοδικά, μά νά εΐνε γραμ
μένα στήν καθαρεύουσα γλώσσα. Τά 
βρίσκω ώραιότερα καί πιό εύχάριστα.

Ό  χορός καί τό τραγούδι δέν τόν 
συγκινοΰνε ύπερβολικά. Έκεΐνο δέ πού 
εχει γιά δνειρο καί έλπίζει μιά μέρα 
νά τό κατορθώση είνε νά γίνη ένας κα
λός μηχανικός.

Καθώς ξεκινάμε νά φύγουμε, βλέπου 
με νά έ'ρχεται άπό τήν άντίθετη διεύ
θυνση ένας άλλος έργάτης, ό κ. Λ. Ά- 
δαμόπουλος. Ή  έμφάνιση του χωρίς 
νάχη τίποτα τό έξαιρετικό, μάς κάνει 
νά τόν προσέξουμε. Τόν πλησιάζουμε

— Παρακολουθείτε θέατρο, τόν ρωτά
με.

— ’Έχω άγρια καί θεοσκότεινα με
σάνυχτα, μάς άπαντάει.

— Κινηματογράφο ;
— Αύτό ναί. Μά μόνο δταν παίζε. 

εργα μέ ξύλο δυνατό καί δμορφο. Τότί 
πάω καί θρονιάζουμε στή θέση μου καί 
μπορώ νά τό δώ καί δυό καί τρεΐς φο
ρές τό ίδιο έργο συνέχεια. Δέν μπορώ 
νά σοΰ πώ τό γιατί άλλά, τό ξύλο μοΰ 
άρέσει ύπερβολικά. Θάχω δείρει καί 
έγώ δέν ξέρω πόσους μέχρι τά σήμερα 
Τό ίδιο είνε καί κάτι μου πρώτα ξα- 
δέρφια. Τδχουμε φαίνεται οικογενει
ακό.

Χαιρετάμε λοιπόν  ̂τόν συνομιλητή 
μας καί άπομακρυνόμαστε γρήγορα. 
Ποΰ ξέρεις καμμιά φορά τί γίνεται. 
Μπορεί ξαφνικά νά ξυπνήση ή κληρο
νομικότητα καί τότε...

Α. Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ Σ

Τ. Θ ΕΟ Δ Ο Σ  ΟΠΟΥΛ Ο Τ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η ,  Φεβρουάριος. 
—Μ έ υενάλη άνυπομονησία κι’ ά- 
νυπόκριτη χαρά  όλάκερη ή θεσσα 
λο'νίκη περίμενε τή μέρα πού θά 
δινότανε ή πρώτη Συμφ ω νική  Σ υ 
ναυλία στή πόλι μας. 'Ό λ ο ι πή
γα ν έκεΐ γ ιά  ν ’ άκούσουνε τούς 60 
έκτελεστές τής όρχήστρας πού μέ 
τόσο ένθουσιασμό κ ι’ όρεξη δουλέ- 
ψοτνε γ ιά  νά μάς παρουσιάσουνε 
δ,τι μπορούσαν καλύτερο παρά τίς 
άληθινά μεγά λες δυσκολίες πού 
συναντήσανε, δπως είναι φυσικό 
νά συναντήση κανείς στήν έκτέλε- 
J ,1 συμφωνικών συναυλιών έπειτα 
άπό σταιμάτήμα τριών χρόνων Κ ' 
:ΐναι άλήθεια δτι πολλοί άπ’ αύ- 
:ούς πήγανε. Οϊ πάντοτε μεμψίμοι 
ροι φοδόντουσοον δτι δέν θά πε
τύχαινε αύτή ή Σ  υναυλία κα ί 
;ούς φόβους αύτούς δέν τούς 
ίρύδανε. "Α μ α  δμως παρακολου- 
3ήσανε, ό ένθουσιασιμός τους ή- 
Γοτνε όλοφάνερος.

Ή  Συνα υλία  δόθηκε στήν εύ- 
ρύχωρη αίθουσα τοΰ κινηματοθε
άτρου «Παλλάς» τή περασμένη έ- 
δδομάδα. Ο Ι άρχές της πόλης κ ι’ 
άκλεκτός κόσμος παρηκολούθησαν 
τή συναυλία.

*Η συναυλία άρχισε μέ τήν ει
σαγω γή τοΰ «Ντόν Ζουάν», ένα ά 
πό τά πιό χαρακτηριστικά  έργα  
τοΰ δάσκαλου τοΰ Σάλτσμπ ουργκ.

Ή  έκτέλεση τής εισαγω γής ή
ταν έξαιρετική. Μ εγά λη ακόμα έ
πιτυχία σημείωσε ή έκτέλεση τής 
5ης Συμφ ω νίας τοΰ Μπετόβεν. ’ Ι 
διαίτερα άρεσε τό πρώτο καί δεύ
τερο μέρ»ος τής Συμφω νίας πού 
άπο·σώθηκε μέ μεγάλη άκρίδεια  
κάτω άπ’ τή στιβαρή μπαγκέττα 
τοΰ μαέστρου κ. Φλώραν.

Τά Πρελούντια τοΰ Λίστ εΐναι 
έκεινα ποΰ μέ τήν άψογη έκτέλε- 
σή τους ένθουσιάσανε πιό πολύ

τό κόσμο. Γ  ενικά όλάκερη ή έκτέ
λεση πέτυχε κ ι’ άν παρουσιαστή
κανε μερικές έλλείψεις, αύτό όφεί 
λεται στό δτι γ ιά  πολύ καιρό ά- 
3ελά τους οΐ καλλιτέχνες μας ά- 
ναγκαστήκανε νά μείνουνε μα
κρυά άπ’ τή μουσική.

’Ήτοτνε πολύ συγκινητικό νά βλέ 
πη κοτνένας καί τούς 60 έκλεκτούς 
καλλιτέχνες μας σέ μιά κοινή 
προσπάθεια νά μάς παρουσιάσου
νε δ,τι καλό μπορούσανε καί μέ 
τή πρσσπάθειά τους αύτή νά μάς 
ύπόσχωνται δτι πολύ γρήγορα  ή  
πόλι μας θ’ άποκτήση μιά άξιο- 
ζήλευτη μόνιμη συμφωνητ-.κή όρ- 
χήστρα.

Ή  θερμή ύποδοχή ποΰ ό κόσμος 
επιφύλαξε στήν έκτέλεση κάθε έρ
γου  δείχνει πόσο ή κοινωνία μας 
•διψάει ν ’ άκούση άνώτερες μουσι
κές έκτελέσεις κα ι γ ι ’ αύτό μάς 
δίνει τό δικαίω μα νά έλπίζουμε 
πώς κ* ή δεύτερη συναυλία ποΰ 
θά δοθή στά μέσα τοΰ Μάρτη κά
τω άπ’ τή διεύθυνση τοΰ κ. Καζοτν 
ζή, διευθυντή τοΰ ’Ωδείου, κα ί μέ 

σολίστα τόν ξεχωριστό καλλιτέ
χνη τοΰ πιάνου κ. Μ αργαρίτη, θά- 
■η κι αύτή τήν ϊδια  έπιτυχία.

Δ ό θ η κε ' τή περασμένη έδδομά- 
δα τό ρεσιτάλ τοΰ νεαροΰ Μακε- 
δόνα καλλιτέχνη τοΰ πιάνου κ. 
Τώνη Γεω ργίου στήν αίθουσα τοΰ 
Αμερικάνικου Κολλεγίου. Πολύς 
κόσμος παρακολούθησε αύτή τή 
συναυλία τοΰ καλλιτέχνη πού εΐ
ναι τό άγαπημένο παιδί τής Θεσ
σαλονίκης κα ί ποΰ σ' αύτόν στη
ρίζει μεγάλες έλπίδες. Μέ μεγά 
λη άνυπομονησία περιμένε. τό φι· 
λόμουσο κοινό της πόλης μσΓ τό 
ρεσιτάλ πιάνου τής καλλιτέχνιδος 
Ρένας Κυριακοΰ, ποΰ άπ’ τό πρώ
το ρεσιτάλ της άφησε άριστ^,ς 
έντυπώσεις.

Α . Ν ΙΚ Ο Λ Α Τ Δ Η Σ

Τό δέατρο 
στις επ α ρχίες

Α ΙΓ ΙΟ Ν ,  24 Ίανουαρίου. (Τοΰ άντοπτοκρι- 
τή μας). —  Τό Αΐγιον παληά λογαριαζόταν 
σάν μιά άπό τίς καλύτερες θεατρικές πιάτσες. 
0 1 θίασοι τραβώνταςγιά τήν περιοδεία τής 
Πελοποννήσου σταθμεύαν στό Αΐγιον πάντα καί 
πάντοτε γνώριζαν άγριώτατες πιένες. Ή  Μα
ρίκα Κοτοπούλη, ό Βεάκης, ό Μήταος Μυράτ, 
μιλούσαν πάντοτε μέ τό μεγάλείτερο Ενθουσι
ασμό γιά τό Αΐγιον.

Θά μπορούσε δμως καί σήμερα τάχα νά 
είπεί κανείς πώς τό Αίγιο εΤναι μιά άπό τις 
πιό καλύτερες τής Πελοποννήσου πιάτσες τού 
θεάτρου;

Νά ένα έρώτημα που σ ' αύτό δέν μπορεί 
κανείς ν' άπαντήση μ’ ενα: «ναί» ή ένα «όχι».

Γ  ιατί τό Αΐγιον θά εΤναι πάντα μιά κακή 
θεατρική πιάτσα γιά τους θιάσους τών «μπου- 
λουκιών» καί μιά, πάλι, πιάτσα περίφημη γιά 
τους θιάσους πού άξίζουν.

Ποτέ ένας καλοκαταρτισμένος θίασος τής 
πρόζας ή τής μουσικής σκηνής δέν επεσε έξω 
στό Αΐγιον. Αίτια τής άποτυχίας τών θιάσων 
στίς έπαρχίες στάθηκε πάντα: ή κακή ποιότη- 1 
τα τής συνθέσεως τών θιάσων, που άποτέλε- *... S. —...

πιστή καί τό άκατατόπιστο κοινό νά άμφι- 
6άλη γιά δλες πιά τίς ύποσχέσεις καί γιά 
τίς πιό σοβαρές κι* έκπληρώσιμες έκ μέρους 
άξιων κάθε ύποστηρίξεως καλλιτεχνών.

Αυτό δμως —  άργά κάπως, άλλά «'κάλλιο 
άργά παρά ποτέ» —  άρχισαν νά τό προσέ- 
χουνκαί οΐ θιασάρχαι τών «περιοδειών» καί 
σιγά- σιγά νά δίνουν κάποια προσοχή στά 
συγκροτήματά των. "Α ς  πιστέψουμε δε πώς 
γρήγορα θά καταλάβουν δλοι: δτι ή έπαρχία 
θέλει - ζητάει θέατρο, άλλά θέατρο τής προ
κοπής.

ΚΟ
‘Οθίασος τής Νέλλης Ροζιέ καί Σούλας 

Καραγιώργη που μάς έπεσκέφθηκε αύτή τήν 
έβδομάδα είναι —  πρέπει νά όμολογηθή —  
ένα συγκρότημα μέ προσοχή καταρτισμένο κι* 
άξιο ν' άνεβάση εύχάριστα τά έργα τής μου
σικής μας σκηνής.

Γενικά τό συγκρότημα τής Ροζιέ καί Καρα
γιώργη, πού εΤναι, δπως προαναφέραμε μέ 
πολύ προσοχή καταρτισμένο, άρεσε στούς θε
ατρόφιλους Αίγιεΐς καί κρατήθηκε γιά δεκα
πέντε παραστάσεις.

Α Ρ Η ?  Φ Ο Τ Ε ΪΝ Ο Σ


