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ΟΤΤΑΒΙΟ ΤΙΜΠΥ
Μια συνομιλία του μέ τόν συνεργάτη μας κ. Πολ. Μοσχοβίτη

Σ τ ό ν  καλλιτεχνικό καί διιανοού- - λεπτότητα, την εύπρβσήγβρβν ά- 
μενο κόσμο τής πρωτευούσης έ μα- ! πλότητα< πβΰ άπβτελβΰν τά δέλγβν
έστρβ Όττάδιο Τίμπυ τίς δυό δια
λέξεις τβϋ όποιου παρηκβλούθησαν 
μέ, τόσον ένδιαφέρον e i άνθρωποι 
τών Γραμμάτων καί τών Τεχνώ ν 
καί ή καλύτερη, γενικά, κοινωνία 
τών ’Αθηνών είς τό Ινστιτούτο ν 
Ιτα λικώ ν Σπουδών, μολονότι άπβ 
ολίγων ημερών φιλοξενούμενος 
μας, είνε όμως ήδη γνωστός και 
πλέον η συμπαθής· Τ ό  πράγμα εΐνε 
άλλως τε φυσικόν καί εύεξήγητον. 
Είμα ι ύποχρεωμένος νά τβ συμπε- 
ράνω άπό τήν εύγενικότητα, τήν

Σ τ ή ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ ΙΔ Α

δημοσιεύεται έντύπώση τβΰ 

κ. Γιά ννη  Σιδέρη άπό τήν 

παρακολούθηση τής παράστα

σης τή?

ΖΚ ΙΛΖ
μέ τήν Κ Α Ρ Ι Κ Α  Κ Ο Τ Ο 

Π Ο Υ Λ Η

Σ τή ν  Τ Ρ Ι Τ Η  Σ Ε Λ ΙΔ Α  

δημοσιεύεται άρθρβ τής βυ-
' Ί ... -

νεργάτιδός μας δίδος I .  Σκα- 

ραδαάου γιά τό έργβ τοΰ 

Μυσσέ «Δ Ε Ν  Π Α ΙΖ Ο Υ Ν  Μ Ε  

Τ Ο Ν  Ε Ρ Ω Τ Α » .

τα τόν συνομιλητήν τβυ χαρακτη·* 
ριοτικά τής συνομιλίας τβΰ κ. Τίμ- 
πυ. Είχα · τήν εύτυχή εύκια'ΐρίαν μι

Ό  ν. Ο. Τίμπν

άς δημοσιογραφικής συνεντεύξεως 
πού χάρις στήν μεσολάδησιν τβύ 
φίλου κ. Οίκονομίδη τβΰ Ωδείου 
’Αθηνών β κ. Τίμπυ θέλησε νά δώ
ση στά «Παρασκήνια» γιά τά όποία 
ό κ. Συναδινός έσκέφθη νά μοϋ ζη 
τήση νά πάω ό ύποφαινόμενβς.

Ό  κ. Τίμπυ μέ^π βμβνήν καί φι
λοφροσύνην διά τήν  όποιαν τβν πα 
,ρακαλώ νά εύρη έδώ τις θερμότε
ρες εύχαριστίες μου, έδέχθη νΓά ύ- 

,πο&ληθή στήν άνάκρισίν μου μιά ό- 
λόκληρη ώ^α, στόί,φιλόξενο σαλόνι 
τής'Κάζα4ντ ’ 'Ίτά λ ια 'χδ ές  τβ- μεση 
μέρι.. Έ χ ω  , μιά δικαιολογία διότι, 
τόσον,πολύ κατεχράβθην τ ή ίώ ρ  a j

καί ύπβμονής του. Είπε τόσον έν- 
διαφέρβντα πράγματα :

—  ©ά θελήσετε —  μβΰ άπήντησε 
στά πρώτη μου έρώτησι γιά τίς 
γνώμες τβυ όσον άφβρά.τή μβυσική 
κίνησι τβΰ τόπου μας ειδικά καί γε
νικότερα  τίς τάσεις τής μουσικής 
στή λυρική σκηνή σήμερα —  νά μβΰ 
έπιτρέψητε νά περιβρισθώ μόνον 
σέ γενικότητες. Προκειμένου περί 
ειδικών λεπτομερειών δά μπορούσα 
μόνον γιά τήν σχετική έργασία ηού 
γίνεται στήν 'Ιταλία νά μιλήσω. 
Έ δώ  δυστυχώς δέν έχω παρά μό.’β 
λίγες μέρες m i  <5έν είμαι κατατο
πισμένες στις λεπτομέρειες ώστε 
νά μπορώ νά έχω γνώμην.

—  "Ως τόσβ θά μπορούσατε πάν 
τως νά μιλήσετε γενικά  έσ-ςω γιά 
τή μουσική έλληνική ζωή··.

—  Μ όνον όσο χρειάζεται γιά νά 
πώ οτι έχετε έδώ όρχήστρα συμφω 
νικών συνάυλιών μέ άπόδοσιν και 
έργασίαν πραγματικά έξαιρετικά 
σημαντική. Ό  κ. Οίκβνομίδης τβΰ 
’Ωδείου ’Αθηνών πού μέ τιμά μέ 
τή φιλική του γνωριμία έχει έπί 
τοΰ σημείου αύτοΰ έργασία άξιόλο- 
γη καί ή Ν έα  Ελ λ ά ς  έχει μουσι
κούς δικαιότατα γνωστά εύφήμως 
καί έξω άπό τά σύνορά της. Και είς 
τήν Θεσσαλονίκην 'άλλως ·τε γ ίνε 
ται πολύ καλή έργασία έν ώ έπί 
πλέον· καί είς τήν μουσικήν δωματί
ου ή χώρα σας έχει συντελέσει προ
όδους καί συνεχίζει πρός τά έμπρός 
δρόμον άξιόλβγα προοδευτικόν'.Είς 
τήν ’Ιταλίαν ορχήστρας συμφωνι
κών συναυλιών έχομεν μόνον σέ ό- 
λίγας σχετικώς μεγάλας πόλεις. 
Άντιθέτωςύπάρχβυν παραπάνωάπό 
100 μβυσικαί ενώσεις συναυλιών 
μουσικής δωματίου.

-i- Έ ά ν  μιλάγαμε είδικώτερον 
διά τό λυρικόν θέατρον καί τήν όρ-

(Συνέχειο στήι ·4η<σελίδαί

Η ΑΛίΚΗ
ΣΤΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μάς γράφουν άπό τή Νέα Ύόρκη 
δτι πρίν άπό εϊκοσιν ήμέρες στό 
Μπροντγουαίη τής Νέας Ύόρκης ή 
κ. Α λ ίκη , ποΰ άπά καιρό βρίσκεται 
έκεΐ, θέλοντας νά ένισχύση τήν τι
μητική παράσταση 8υό Ελλήνων ή- 
θοποιών τής κ. Ελένης  Λουκά καί

ι  ϋ

τοΰ κ. Κώστα Καψή, έλαβε μέρος 
στό «Κουρέλι» τοΰ Νικοντέμι ποΰ 
παίχτηκε τήν ήμέρα έκείνη. Τό έλ
ληνικό κοινό έχειροκρότησε μ’ άνυ- 
πόκριτο ένθουσιασμό τήν ξεχωριστή 
'Ελληνίδα ’ καλλιτέχνιδα, οί δέ έφη- 
μερίδες αφιερώσανε τίς πιό ενθου
σιαστικές κριτικές γιά τήν τέχνη 
της :

Ή  κ. Ά λ ικη , ποΰ —  καθώς μάς 
γράφει ό Ανταποκριτής μας άπά τή 
Νέα Ύόρκη —  «άγωνίζεται σκληρά 
άλλ’ άποτελεσματικά» γιά νά έπι- 
κρατήση άνάμεσα στόν διεθνή καλ
λιτεχνικά κόσμο τής άμερικανικής 
μεγαλούπολης κοντά στ' αλλα παρα
κολουθεί μαθήματα στό Πανεπιστή
μιο Κολόμπια ποΰ μέ τή θεατρική 
του όμάδα τούς «Μόρνινσαΐτ Πλέ- 
γιερς» θά παίξη μέσα στόν μήνα 
αύτά στήν άγγλική γλώσσα, ένώ 
παράλληλα βρίσκεται σ ’ έπαφή μ’ 
δλους τοΰςραδιοφωνικούς ^ταθμούς. 
Ή  έκπομπή πού έ'κανε τελευταία 

σ’ άγγλική γλώσσα σ’ ένα άπ’ αυ
τούς, τόν Ν. Β . C. έσημείωσε άπό- 
λυτην έπιτυχία.

Γράμματα άπό τό Παρίσι

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΡΛΚΙΗΑ
πού τό εργο του « ’Ανδρομάχη» δά παίχτη 
στήν ’Αθήνα άπό τή «Κωμεντΐ Φρανσαίζ»

Τού συνεργάτη μας στό Παρίσι
Ή  Γαλλία  έώρτασε πέρυσι τήν  

300τηρίδα τοΰ Ρα κίνα . Έ π ί τη ευ
καιρία αύτή, έπανελήφ&ησαν είς 
τήν «Κομεντί Φρα,νσαίζ» ή «’Αθά- 
λια», ό «Βρεταννικός», ό «’Ανδρο
μάχη», ή «Βερενίκη» , « Ή  Έσθηρ», 
κ. ά. δράματα τβΰ μεγάλβυ πβιητβΰ. 
Έπίσης, ή «Άθάλια» κ. ά. εργα τβΰ 
Ρα κί να, έ δόθηκαν εις τό «Ό ντεόν» 
—  τό δεύτερβ κρατικό δραματικό 
θέατρο τής Γαλλίας. Πρβσθέτως ά- 
νεδιβάσθη στήν κα λλιτεχνική  σκη
νή τοΰ «Μονπαρνάς», ύπό τβΰ κ. 
Γκαστόν Μπατύ, ή «Φαίδρα», μέ 
τήν Ζαμβυά, χωρίς νά λησμονήσω 
καί τήν ένδιαφέρουσα παιράστασι 
τών «Διαδίκων» τβΰ Ρα κίνα  πού έ- 
δωκεν ό σκηνοθέτης τβΰ «Β ιέ  Κβ- 
λβμπιέ» κ. Ρ ε ν έ  Ρβσέ στό ϋπαιθρβ, 
είς τήν είσοδον τβΰ. . .  Δικαστικού 
Μ εγάρου Παρισίων, μέ σκηνογρα
φίαν καί ένδυμααίας τβΰ Έ λ λ η ν β ς  
καλλιτέχνβυ κ. Γεωργίβυ Βακαλβ- 
πούλου.

Ό  θίασος τής «Κομεντί Φραν
σαίζ» πβύ θά παίξη τη ν  έρχομένη έ- 
βδομάδα στάς ’Αθήνας θά δώση καί 
μία παράστασι της «’Ανδρομάχης», 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Ζερ- 
μαίν Ρουέρ.

Ό  Ρακίνας £ρχεται λοιπόν είς 
την θεατρικήν έπικαιρότητα τής 
πρωτευούσης μας. Ε ίνα ι “6 λόγος 
πβύ μέ κάνει νά άφιερώσω είς τόν 
ποιητήν τήν παρούσα άνταπόκρισι.

Ό  Γάλλος τραγικός, έκαμε την 
έμφάνισί του στό θέατρβ μέ τούς 
«’Λδελςρβύς έχδρβύς». Οί σύγχρβνοι 
τοΰ Ρα κίνα , είχαν παρατηρήσει μέ· 
κάποια είρωνία, αχι%£ ποιητής, έ- 
»Γεπνεύσθη τό πρώτο τβυ δράμα ά
πό τβ άμεσο περιδάλλον του: ’Ε ν 
νοούσαν τίς άντιμαχόμενε^ οικογέ

νειες τής μητέρας του, τό γένος 
δ κβ νέν  καί τβΰ πατέρα τβυ, Ρα- 
κίνα.-

"Ο ταν ό πβιητής άπήγαγε τήν 
ΝτίΛά ρκ, ήταν είκοσιβκτώ χρόνων, 
ένώ έκείνη  ε ίχεν  ύπερδή τά τρι- 
ανταπέντε. Ή  διαφορά τής ήλικί- 
<(ς των, δέν έμπόδιζε τό Ρα κίνα  νά

Έ ν  τώ μεταξύ τά έργα τοΰ με
γάλβυ τραγικβΰ. διαδέχονται τό έ
να τό άλλβ. Ο Ι ήρωες τβΰ Ρακίνα , 
νικώνται άπό τά ίσχϋρά πάθη των, 
άντί νά κατορθώσουν νά τά ύπερνι
κήσουν μέ τήν δύναμιν τής θελή- 
σεώς των, ώς συμδαίνει μέ τούς ή- 
ρωας τβύ Κβρνηλίβυ.

Έ ά ν  —  κατά τβν ισχυρισμόν τής 
Μ αντάμ ντέ Λαφαγιέτ —  ό Ρακί- 
νας ύπεστήριξεν, ότι «ένας καλός 
πβιητής μπβρεί νά συντελέαη ώ
στε νά συγχωρεθοΰν τά μεγαλείτε- 
ρα έγκλήματα, άκόμη καί νά έμ
πνευση τόν οίκτον διά τβύς ήρωας 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Ο  Ρακίνας

Γή ζηλεύη σέ τέτοιο δαθμό, ώστε 
δτανμετά δύο έτη ή Ντυπάρκ δρι- 
οκόταν στά τελευταία της, ό Ρα- 
χίνας άπηγόρευσε σέ κάθβ γνωστό 
Γής έτβιμοθάνατης, νά πλησιάσή 
τό κρεδδάτι τής άγΜ-νίας της.

Μ ετά  τό θάνατο *τής Ντυπάρκ, ό 
-τοιητής συνεδέθη μέ τήν περίφημη 
ήθβποιό Σ α μ ελέ , (Shaam pm esle) 
γιά τήν όπβία, ό Λ ά  Φ βντα Ιν  'έ- 
ΐ>ραφε: «Τ ά  όνόματά μας ένωμένα 
θά διαπεράσβυνε μαζί τή σκιά τής 
αιωνιότητας». Ό  Λ ά  Φονταίν · ή- 
πατάτο: Τ ό  όνομα τής Σα μελέ, έ
μεινε γιά πάντα συνδεδεμένο μέ τό 
όνομα τοΰ Ρα κίνα .

Τά ζητήματα
τής

εβδομάδας
Η Α Ρ Μ Ε Ν ΙΚ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ

Δ ημοσιεύουμε στήν 6η σελίδα 
ενα ευθυμογράφημα τού Α ρ 
μένιου σατιρικού Άγκάπ Μπα 

ρονιάν. Ό  άμοιρος λαός τοΰ Α ρ α 
ράτ πού ή Ιστορία του κόβεται τό
σο συχνά μέ τίς πιά τραγικές πα
ρενθέσεις έ'χει άποστάξει δλη τήν 
τρυφερότητα τής φυλής του οτόν 
τομέα τής λογοτεχνίας. Μιά λογο
τεχνία γεμάτη καϋμούς άναπαλλό- 
μενη άπά τά πιά εύγενικά όνειρα. 
Στήν 'Ελλάδα, δυστυχώς, μάς έχει 
δοθή Ανεπαρκέστατα μιά πλευβά 
τής ποίησής τους. "Ομως τήν πε
ζογραφία τους πού τήν βιαίτρεχει 
ή έντονη ζωή τής έθνικής περιπέ
τειας δέν τήν γνωρίζουμε Μέ τήν 
σημερινή μετάφραση τοΰ κ. Διλδι- 

( Συνέχεια στήν 2α σελίδα)
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Ή αυτοβιογραφία τοϋ
Κωστή Νικολάου

36ο
Κ Γ  £τσι τέλειωβϊ ή ίίερίβ£β>ς τής 

Σκάλας τβΰ 1S99, irep ic ie j άλη^μά 
νητπ γ ι*  μ έν*  πβύ μβΰ avetye  του; 
μίγάλβυς ίρβμβυς καί πβύ 6έν τό 
φανταζόμουν» πβτέ, γιατί xsivn  
τήν έπβχη τβ δέατρβ τής Σκάλας 
ήτανε κ«τι τβ άπρβσπέλαοτβ. Ό- 
ηωοδήποτε, &ν και νόμιξα πώς 8ά 
μ ’ & ve iy « v  βλες βί πόρτες πιά βμως 
δέν αυνέβηκε κΓ  έται, καί 9άπρε- 
πε νά άγωνισδώ άκόμη·

Ή  ευκαιρία αύτη μβΰ παρβυοιά- 
οτηχε μέ τήν άμεοη περίβίβ τβΰ 
1900 ατβ δέατρβ «Σ ά ν  Κάρλβ» τής 
Νεάπβλης όπβυ άπβ τήν Σκάλα  μ' 
£3υ3τή3ανε ατβν ΐμπρεζάριβ Μβυ- 
ίολλα αάν πρώτβ πιά δαδΰφωνβ,καί 
τβΰτβ γιά νά κάνω ρεπερτόριβ καί 
έπβυ έπρεπε νά τραγβυ6ή«ω ατβν 
«Τανχόϋΐερ», οτήν «Τζιβκβντα», 
στη «Μπβέμ», ο τβυς «Πβυριτα- 
νβύς» καί ϊαως οτήν «Ήρώ καί Λέ- 
«ν&ρβ» τβΰ Μαντοινέλλη καί δά 
ίβδμβ παρακάτω γιατί άύτβ...το 
to ως.

Πρίν ξεκβλλήοω άπ' τή Σκάλα 
δαπρεπε νά ένβμάοω έκτβς τβΰ Τα  
μάνιβ καί τβύς άλλβυς ουναύέλφβυς 
μβυ δπως τβύς τενβρβυς Ντέ Μάρ- 
χι, τβν πρώτβ Καβαραίόση τής«Τβ 
οκαςιι, τβν Γκαρπίν, τβύς ίαρύτβ- 
νβυς Σβυλακρβυά, τβν Μποΰτι. τβν 
Σ*/όττ, τβύς δαδύφωνβυς Ναέαρρίνι 
καί Τίαε— Ρβυμπίνι, τήν Δνρκλέ, 
τήν πρώτη Τόοκα,τήν Ντέ λέρμα, 
τήν Παντβλφίνι, τήν Γκβυερρίνι, 
τήν Μπρβύνβ, τή.ν Ντέλλι— Άμπά- 
Tt κλπ. 'Ό λβι ϊνας κ Γ  ένας κ Γ  β
λες μιά καί μιά. Ά π ’ αΰτές τίς γυ 
ναίκες γιά μιά δά μιλήοω ξεχωρι- 
βτά· τήν Χαρίκλεια Ααρακλή ή Λαι?  
κλέ, μιά Ρβύμανβελλήνίδα καλλι- 
τέχν ιία  πρώτης γραμμής καδώς κικί 
μιά ώραιέτατη γυναίκα.

Τ ά  πρήμνιαα πάλι γιά τβ Παριοά 
κι νά μελετιίοω τβύς νέβυς μβυ ρβ- 
λβυς καί ξαναγύριαα στβ Μιλάνβ. 
Ά νέφ ερα  πάρα πά\'ω πώς πιδανώς 
νά έλάμδαν* μέρβς οτή «Ήρώ καί 
Λέαντρβ» οτβ ρόλβ τβΰ πρωδιερέως 
Άριβφάρνη.. Γιά μιά τέτβια ύπόδε- 
οη ήδελα νά μ' άκβύοη οτό ΐ<5ιβ τβ 
Ν ιλά νβ  ή κα Μ α ντο ινέλ^  γυναίκα 
τβΰ ουνδέτη τής «Ήρβΰς καί Λεάν- 
ίρβυ» καί μεγάλβυ μελβίραματικβΰ 
ίιευδυντή βρχήοτρας Λβυ«5β$ίκβυ 
Μ αντοινέλλι. Αϋτό κ Γ  έγινε μέ τήν 
«α ρ ί(μ£»α·3η τβΰ δεατρικβΰ λιμπρΐ- 
τίοτα καί πράκτβρα Ντβρμεδίλ. "Ο 
ταν έγινε κ Γ  αύτό, άφηο* τβοβ 
δίριοτη έντύπωοη σ’ αύτή τή κυρία 
ώοτε οχείόν  νά μέ άγκαζάρη . Ά λ  
λά τότε είχε πρβσληφθη κ Γ  β άρι- 
οτβς 6αρϋτβνβς Λέλιβς Καζίνι κά
ποτε δάοκαλβς τβΰ μεγάλβυ Τ ίτα—  
Ρβύφβυ καί πβύ πιδανώτατα δά ή
τανε αύτός β ένόείειγμένβς γιά 
τβν ρέλβ τβΰ «Άριβφάρνβυ» αάν πιό 
εμπειρβς. Γ Γ  αύτό δά έπρειτ* νά πε 
ρ»οω άπ’ τή Ρώ μη γιά τελευταίες 
ηλη^βφβςίες της. Σ τ ή ν  ώρ* τβυ 
εγ ινε  κ Γ  αύτό, χωρίς έν τβύτβις \ά 
εΐχε νά μβΰ πρβοδέοη κάπβιβ νεώ- 
τερβ.

Ή  έπαγγελματική περηφάνειά

Τά ζητήματα 
της εβδομάδας

(Συνέχεια Aw6 τήν 1η σελίδα)

λιάν τβ «Παρασκήνια» κάνουν τήν 
άτταρχή του παρουσιάσματός της. 
Ό  εΰθυμογράφος Μπαρονιάν ττοΰ αν 
*αι έ’κανε νά γελάσουν ολοι οί συγ
καιρινοί του συμπατριώτες του, ό 'ί
διος πέθανε μέ τήν πικρία καί τόν 
σαρκασμό στά χείλη, είμαστε βέβαι
οι πώς θά χαρίση τά γέλιο καί 
στους σημερινούς "Ελληνες.

Η Ν Ι ΚΟΛΑ· ΙΔ Ο Υ  Θ Ρ ΙΑ Μ Β Ε Υ Ε Ι

Κ αθώς μάς γράψουνε άπό τό 
Βουκουρέστι ενα μεγάλο καλ
λιτεχνικό γεγονός κράτησε γιά 

μιά βδομάδα σέ συγκίνηση τήν πρω 
τεώουσα τής Ρουμανίας κ Γ  ιδιαίτε
ρα τήν έκεΐ έλληνική παροικία: ή 
έπίσκεψη τής μεγάλης μας καλλιτέ- 
χνιδος τής Κρατικής ’Όπερας τής 
Βιέννης κ. ‘Ελένης Νικολαΐδου, πού 
είχε μετακληθή άπό τή Βασιλική 
Όπερα τοΰ Βουκουρεστίου γιά μιά 
σειρά άπό παραστάσεις. Πολλές μέ 
ρες πριν άπό τήν άφιξή της ολες 
οί θέσεις γιά δλες τίς παραστάσεις 
είχαν κλεισθή. Ή  έπιτυχία της ή
ταν πολύ μεγάλη καί οί έκδηλώσεις 
τού κοινού πήρανε διαστάσεις άπο- 
θέωσης.

Ή  διεύθυνση τής "Οπερας, έπει
τα άπό τήν άψάνταστη αύτή έπιτυ
χία πρότεινε στήν κ. Νικολαίδου νά 
παρατείνη τήν διαμονή της έκεί γιά 
νέες έμψανίσεις, πράγμα δμως πού 
γιά τεχνικούς λόγους ήταν έντελώς 
άδύνατο, γιατί είχε άναλάβει τήν 
υποχρέωση νά δώση κοντσέρτο καί 
μελοδραματικές εμφανίσεις στή 
Γερμανία. Έκλεισε δμως συμβόλαια 
γιά έμφανίσεις της στήν "Οπερα 
και σέ κοντσέρτα στή Ρουμανία.

"Οπως άκόμα μάς πληροφορούνε 
οί έφημερίδες τής Βιέννης ή κ. Νι- 
κολαίδου άπ’ άφορμή τής κακοκαι
ρίας μόλις πρόλαβε νά έπιστρέψη 
άπό τό Βουκουρέστι καί νά πάρη 
μέρος στίς 16 τού Φλεβάρη σάν σο
λίστ στό μεγάλο κοντσέρτο τής Φι
λαρμονικής τής Βιέννης κάτω άπό 
τήν διεύθυνση τού Βάϊσμπαχ οπως 
καί στό πανηγυρικό κοντσέρτο τού 
ραδιοφωνικού σταθμού τής Βιέννης, 
πού μεταδώσανε δλοι οί σταμθοί 
τής Γερμανίας.

Χαιρόμαστε είλικρινά παρακολου 
θώντας τή λαμπρή σταδιοδρομία 
τού παιδιού αύτοΰ τού τόπου μας, 
πού είνε πιά μιά άληθινή έλληνική 
6όξ«.

ΕΝ Α  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο  A A Q O I

Τυπογράφος και διορθωτής φαί 
νεται δτι θάναι κατά τών γη
ρατειών καί ϋπέρ τοΰ γέλοιου.

"Ε τσ ι ή λέξη γερασμένος στό άρ
θρο τής έκλεχτής συνεργάτιδός μας 
δίδος I. Σκαραβαίου γίνηκε γελα
σμένος. Κάνουμε τή διόρθωση αύτή 
γιατί αλλάζει ή έννοια ολης τής 
ψράσεως.

μβυ είχε κάπως διχδή μέ κάτι τέ- 
τβιες αμφιταλαντεύσεις τβ βμβλβ- 
γώ· όέν είχα άκόμη τήν πείρα γιά 
νά ίέρω πώς τά δεατρικά είνε τά ά- 
οταδέοτερα πράγματα, αάν κρέμα 
αύτής τής ζωής μας τής άστατης καί 
ά<5ηλης..·Άφβΰ τήνάπβχαιρέτησα μέ 
τβν Πβλωνβεέραίβ τενόρβ Σλά φ ϊμ  
περγ τβ «τρίψαμε γιά τήν πρωτεύβυ 
σα τών μακαρβνιών καί τής πβλέν- 
τας <5ηλ. τήν Νεάπβλη. Διευδυντής 
τότε τής βρχήοτρας τβΰ Σ ά ν  Κάρ
λβ ήτανε β Βιττόριβ Μ ιγγάρύης 
πβύ άργότερα έγινε καί ίιευδυντής 
τής Σκάλας.

’Αφήστε τώρα νά οάς ύιηγηδώ 
καί κάτι άπ’ τή ίική  μα’ς ζωή τήν 
«Μπβέμ» σαν μιά παρένδεση καί 
πρώτα μέ τόν μπάσβ Μαντζάρα τβΰ 
πρώτβυ Έ λληνικβΰ  μελβδράμ;χτβς 
Καραγιάννη— Μπε*!ατώρβυ. Ή  συ
νάντησή μας φυσικά έγινε στή Γα 
λαρία Βιττόριβ —  Έμμανβυέλε.

— Μωρέ Μαντζάρα καί σύ έίώ :
"Οπως καί δλέπεις μβΰ άπαντά· 

("Εδ ω νά  πβύ τά λέμε, έγώμβυνα 
στήν άρχή καί αύτός στά τέλη τής 
καρριέρας ]τ β υ ) .

— Καί πώς τά πάς, τόν ξαναρώ- 
τησα.

— "Οπβυ κακό σβυδέλει ! μβΰ 
άπαντάει.

— Πβΰ μένεις ;
—  Κάπβυ σέ μιά τζαμαρία 

κατβικεί ή βίκβγένειά μβυ μισβαΐ- 
ρωστημένη καί πειναομένη ! ένώ 
έγώ περιφέρβμαι σάν άτσίγγανβς 
δηλ. όπβυ τρεις κ ι’ έγώ τέταρτος... 
Γιά πές μβυ Νικβλάβυ, μβΰ πρβσδί- 
τει, έχεις πιάνβ σπίτι σβυ ; ναρδώ 
νά ξεσκουριάσω τό λαρύγγι μβυ 
γιατί αΰριβ έχω νά παρβυοιαοδώ 
κάπβυ γιά κάπβια δβυλειά καί πρέ 
πει νά μ' άκβύσβυνε.

—  Νά πάμε στή στέγη μβυ Μ α ν
τζάρα, έχω καί πιάνβ στή διάδεσή 
σβυ.

Καί σημειώσατε 4 Μαντζάρας 
δέν ήτανε έ πρώτβς τυχόν !

Σάς τβ έξβμβλβγβΰμαι τώρα πώς 
ένας τέτβιβς διάλβγβς μέδαλε σ' ά
νησυχίες, καί σκεφτόμβυνα τί ήδε- 
λα έγώ μέσα σέ τέτβιβ κόσμβ ! σ' 
ένα τέτβιβ Καιάδα ! . . .

—  Καί ιτόσβυς ρόλους ξέρεις Μ αν 
τζάρα ;

—  ’Απόξω καί άνακατωτά καμμιά 
έκατβνεικβσιπενταριά !...

Κόκκαλβ έγώ ! πβύ δέν ήξερα 
παρά μόνβ μισή ντβυζίνα σ' έκείνη 
τήν έπβχή !

Πήγαμε στήν κάμαρά μβυ καί 
στρώδηκε οτό πιάνβ μέ τβν πρόλο- 
γβ τβΰ Μεφιστόφελε. Περίεργο 5- 
μως ! βσβ προχωρούσε τόοβ ή φωι’ή 
του ή μεγάλη έσδυνε ! Τ ί συνέ&αι- 
ν ε ; 'Ίσως νά τό μαντεύσατε! ΤΗ- 
τβ νηστικός κατά τήν εξομολόγησή 
τβυ μέ τά δάκρυα οτά μάτια άπό 
τρεις μέρες.

— Μ  πάστα, σβΰ λέω, ήτανε καί 
μεσημέρι ! ! Ά να ^έτρηοα  τήν πε- 
ριβυσία' μβυ και είδα πώς μπβρβυσα- 
με νά φάμε καί βί δυό σ' ένα γτηνό 
ξενβδβχεϊβ καί ένα τέτβιβ ύπήρχε 
στή Γαλλαρία γιά τβύς ύπαλλήλβυς. 
Πήγαμε τέλος καί τή γεμίσαμε ό 
Μαντζάρας περισσότερο “ καί έγώ 
λιγώτερο !..,

Τ β  δεύτ^ίβ κάζο ήτανε μέ τόν 
Πολωνβεδραιβ Σλάφεμπεργκ ίίνα 
ψυχβπαδή πνευματιστή καί άλκββ- 
λικό μέ μιά φωνάρα ρβύσικης καμ
πάνας. ©ά ήτανε σαρανταπεντά
ρης κ Γ  άκόμη τόν διατηρούσε ή 
μάννα τβυ. "Ο ταν άργβύσε νά 
τβΰρδη τό μηνιάτικβ έρχότανε καί 
μάς έπαιρνε τά τζβδαερικά μας πβΰ 
μαζί μέ τά δικά του τάστελνε στό 
καρφί μέ μιά τβυ ύπηρέτρια, ντοι- 
σαρισμένη Υιά μιά τέτοια δβυλειά. 
Ά π ό  τβ προϊόν τό &ράδυ μάς πρβ- 
οέφερε κ Γ  ένα λιτό δείπνο ! Μ ό 
λις βμως τού έρχότανε τό τσέκ τά 
τζοδαερικά μας ξεκαρφωνόντβυσαι- 
μ' ένα δείπνο πβλύ πιό πλούσιο άπ' 
τβ πρώτο. Καΰμένα εύτυχισμένα 
χρόνια !, χρόνια τής αμέριμνης νε- 
ότητβς ! πώς νά μή σάς δυμάται κα 
νένας ! καί. πώς νά σάς ξεχάση!.  .

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  : Ή  συνέχεια
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’Λιτό χθες τό ττρωΐ, ττού δρχισε τό ττούΧ,ι- 
ση τών είσιτηρίων διά τίς τταραστάσεις τής 
«Κωμεντί Φροτνσαΐζ» παρατηρήθηκε <4ληθ:νός 
συναγερμός μπροστά άπό τό Βασιλικό θέατρο.

—  Παρά ποΰ είχε όρισθή ώρα άνοίγματτος 
τών ταμείων ή 10 τό πρωΐ, ό κόσμος αρχ.οε 
νά μαζεύεται .άπό τις 5 τό πρωΐ. Ά π ό  τίς 7 
ήρθε αστυνομική δύναμι γιά νά κρατήση την 
τάξη καί οί πολίσμεν μοιράζανε δελτία προ- 
τεραιότητος.

—  Άλλά  ό κόσμος έφθασε σέ τέτοιο «τηυεΓο 
(καί τά δύο πεζοδρόμια τής όδοΟ Ά γιου  
Κωνσταντίνου ήτανε γεμάτα άπό κόσμο) ώστε 
οΐ πολίσμεν άναγκασθήκανε νά σταματησούνε 
τή διανομή τών δελτίων, πού &ς σημειωθή άπ 
ώς τίς τό πρωΐ είχαν ψθάσει τόν άριθυό 300.

—  Τά ταμεία άνοίξανε στίς 10 παοά τέ
ταρτο καί οΐ ταμίες καταβάλανε άληθινά η
ρωικές προσπάθειες γιά ν* άντιμετωπίσουνε τόν 
κό·μο.

—  Ετσι, μέχρι τό μεσημέρι έξαντληθήκα- 
νε δλα τά εισιτήρια γιά δλες τίς παοαστά- 
σεις τής «Κωμεντί Φρανσαίζ» καί έκατοντάδες 
κόσμος άναγκάσθηκαν νά φύγουνε χωρίς νά 
κατορθώσουνε ν’ άποκτήσουνε μιά θέση.

Χθές μεταξύ τού κ. Θ. Ν. Συναδινοΰ καί 
του κ. Γ. Χέλμη ύπογράφηκε συμβόλαιο y ia  τ ’ 
άνέβασμα τοΰ έργου «Έ σ ύ  ·κι’ έμεΐς» πού 
επροκειτο ν άνέδη στό θέατρο Αλίκης τόν 
περασμένο Δεκέμβρη.

—  Η νέα κωμωδία τού κ. Συναδινοΰ 9’ ά- 
νέδη τό άργότερο τή Κυριακή τού Πάσχα, θά 
λάβουν δέ μέρος σ ’ αύτή έκτός τού κ. Β 
Λογοθετίδη αί κ.κ. Μυράντα Μυράτ, Άρώ>η, 
Στεφανίδου, καί οί κ.κ. Άρωνης, Μουσούρης 
κτλ.

—  Τό «Ά ρμα  θέσπιδος» Εφυγε τήν περα
σμένη Πέμπτη γιά τή Σύρο, δπου θά δώση πε
ρίπου 15 παραστάσεις στό έκεΐ Δημ. θέατρο.
, —  Κατόπι ό περιοδεύων θίασος τοΰ Β . 
Θεάτρου θά έπιστρέψη σι;ήν Αθήνα, γιά νά 
•'ύγη στά τέλη τού Μάη γιά τή Β. Μακεδονία.

Σήμερα καί αύριο οΐ τελευταίες παοα- 
στάσεις τής «Σκιάς» στό ήμικρατικό θέατρο 
Κοτοπούλη.

—  Τή Δευτέρα γενικές δοκιμές τής «Στορ
γής», πού άνεβαίνει τήν Τρίτη.

—  Στό θέατρο «Αλίκης» συνεχίζονται μέ 
πολύ καλές είσπράξεις ol παραστάσεις τών 
«Κωμωδιών τής ζωής».

—  Χτές ή γενική πρόβα τοΰ «Στραβόξυλου» 
τής κωμωδίας τού εύθυμογράφου κ. Δ. Ψαθά, 
στό θέατρο Άργυροπούλου καί άπόψε ή πρε
μιέρα.

—  "Όσοι παρακολουθήσανε τις δοκιμές έκ- 
φράζονται μέ μεγάλο ένθουσιασμό.

—  Τό γεγονός πάντως εΐνε δτι Α κ. Άρ- 
γυρόπουλος δημιουργεί Ινα σπαρταριστό τύπο, 
ένα ά'»θρωπο νευρικό, δύστροπο, μά κατά £ά- 
θος άγαθώτατο.

—  Ή  Γαλλική Κωμωδία» άρχιζε» ▼ίς πα
ραστάσεις της τήν Τρίτη, 19 τού μηνός, στό 
Β. Θέατρον.

— · "Έτσι ή «Νυχτερίδα» του Στράους, γιά 
δλο τό διάστημα πού θά παί£η ή «Γαλλική 
Κωμωδία» διακόπτει τίς παραστάσεις της, 6ά 
τις έπαναλάβη δέ μόλις ό φιλοξενούμενος θία
σος τελειώσει τίς δικές του.

—  Ό  «Παπαφλέσοτς» τού κ. Σπ. ‘Μελά θά 
παιχτή στό πρτ<̂ ο δεκαήμερο τού έρχόμ«νου 
μήνα.

—  Αύριο στά « ’Ολύμπια» δίνεται σέ Απο
γευματινή παράσταση ή «Τραβιάτα» μέ τήν

υψίφωνο κ. Μαίρη Ταμπάση, τόν τενόρο κ. Δ. 
Θάνο καί τόν κ. Δ. Ευστρατίου καί διει^υντήν 
τΠζ άρχήστρας τόν κ. Καραλίβανον.

—  Τήν έρχόμενη Παρασκευή στό θέατρο 
« fΟλύμπια» έκτακτη παράσταση γιά τούς ά- 
ναπήρους πολέμου μέ τό έργο τού κ. Β. Ρώτα 
«Νά ζή τό Μεσολόγγι».

—  Στήν παράσταση αύτή, πού τήν 6pya- 
νώνει h κ. Μ—/Α Π—ττΓ.ΪΓνττ'ΐύλου κρ] πού θά

Ό  "Ελληνα ς τενόρβς κ. Γιώργος 
Λάμπρος πού τραγουδάει στο Πα
ρίσι καί πβύ γΓ αύτόν μάς γράφει 
ό έκεΐ άντιαπβκριτής μας, οτι ση
μειώνει μεγάλη έπιτυχία στήν χα
ριτωμένη όπερέττα «Λ έ κλός ντέ 
Κβρνβίλ» πβύ έπαναλαμδάνεται 
στό «Τεάτρ Μ βγκαντβρ». Ό  κ. 
Λάμπρος, πρόκειται νά τραγβυίή- 
σιι, δυό φβρές τήν έδδβμάδα έλλιΐν’ΐ 
κά τραγούδια στό γαλλικό ραδιο
φωνικό στιζδμό, είς τήν ειδική έκ- 
πομπή γιά τήν 'Ελλάδα, πβύ όπως 
είνε γνωστό μεταδίδεται άπό τό 
Σταδμό Νίκαιας κάβε δράδν οτίς 
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παίξουν έκτός.άπο τούς ©,λους ol δίδίς Έμμα  
νουήλ καί Δανίκα καί οΐ κ.κ. Γ . Βλαχόπου. 
λος, Βανδής καί Σάνδης θά συμμετάσχη καί ή 
χορωδία τής Νεολαίας.

—  Τίς τελευταίες ήμέρες τής περασμένης 
έβδομάδας ύπογράφηκε τό συμβόλαιο υεταξύ 
τού κ. Γ. Χέλμη καί τού κ. Ά π . Μελαχροι- 
νού γιά τή μετάφραση τής τριλογίας τού Αί- 
σχύλου «Όρέστεια», πού θά παιχτή τήν έρ- 
χόυενη χειμερινή περίοδο στό θέατρο Κοτο
πούλη.

—  Ή  πρώτη τής μουσικής κωμωδίας «Κω- 
μωχής κυριών» τών κ.κ. Θ. Συναδινού καί θ . 
Σακελλαρίδη στό θέατρο «Ίντεάλ» ώρίστηκε 
γιά τήν έρχόμενη Τετάρτη.

—  Σήμερα καί αύριο στό «Κεντρικό» οΐ 
δυό τελευταίες παραστάσεις τού θίασου Οικο
νόμου μέ τό Πίκ—1-Νίκ».

— Κατόπι, δπως άναγγείλαμε ήδη, Α θίασος 
αύτός πού άνασυγκροτήθηκε στό άναμεταξύ κ' 
ένισχύθηκε μέ τήν πρόσληψη τής Δος Δημητρί-

bυ θ’ άρχίση στίς 21 τού μηνός νέα σειρά πα 
ραστάσεων μέ τήν παλαιά έπιτυχία τού κ. Θ. 
Σακελλαρίδη ό «Βαφτιστικός».

—  Στό «Μοντιάλ» άρχισοτν ol δοκιύές τής 
νέας ήθογραφίας τών κ. κ. Δ. Γιαννουκάκη, 
Εύαγγελίδη, μουσική Ριτσιάρδη, τό «Ακρο 
γιάλι τής άγάπη ς».

—  Στ* άναμεταξύ δμως στό θέατρο τής Ο
δού Πανεπιστημίου συνεχίζονται μέ μεγάλη κπι- 
τυχία οΐ παραστάσεις τού «Παύσατε ττΟρ!.>, 
πού ένισχύθηκε μ’ έξη νέες σκηνές.

—  Ό  κ. Κόκκινης έξαφνα δημιουργεί ένα 
σπαρταριστό ρόλο στό σκέτς « Ό  Ζαχαοιας 
στήν κλινική».

—  Έπίσης ή «Τροχαία Κίνησις» μέ ιόν 
κ. Μανέλη καί δίδα Ζούντοβα εΐνε ενα πολύ 
χαριτωμένο νούμερο.

—  Έ ξ  άλλου ή διαλεχτή μας ντιζέζ δνίς 
Σοφία Βέμπο θά τραγουδήση νέες ρωιιάντ^ες 
πού γράφτηκαν ειδικά γιά τό ίδιόρυθμ0 ταμιτε- 
ραμέντο της.

—  Ή  δίς Ποζέλλι άπό τήν περασμένη Τε
τάρτη δέν παίζει λόγψ άσθενείας,

—  Τήν ίδια βραδυά γιά τόν αύτό λόγο δέν 
έπαιξε καί ή δνίς Σοφία Βέμπο.

—- Ό  Γάλλος συγγραφεύς κ. Ζάν Κοκτώ έ
γραψε στήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη πώς τό τε
λευταίο του έργο « Ιερ ά  τέρατα» έξακολου^εΐ 
νά παίζεται μέ μεγάλην έπιτυχία στό Παρίσι 
κι’ δτι έπρόκειτο νά φύγη γιά τό Λονδίνο, γιά 
νά σκηνοθετήση τό ίδιο του έργο πού 0ά παί
χτη έκεΐ, κατόπιν δέ θά έρθη στάς Αθήνας.

—  ‘Ο θίασος Νέζερ— Αύλωνίτη υετά τήν 
Κέρκυρα, δπου έργάστηκε πολύ καλά, έφυνε 
γιά τήν Πρέβεζα, δπου κι’ άρχισε νά δίνη 
σειρά παραστάσεων.

— Ό  σκηνοθέτης τού θεάτρου Κοτοπούλη έ- 
τοιμάζει τήν πρώτην έμφάνισι τού Πειραματι
κού θίασου μέ τόν «Γλάρο» τού Τσέχωφ.

—  Αύριο φεύγει γιά τήν Κομογινή ό γοαμ- 
ματεύς τού Β. θεάτρου κ. Ά γ γ .  Τερζάκης, 
γ|ά νά ύποδεχτή τό θίασ0 τής «Κομεντί Οραν- 
σαίζ».

—  Στό Ήδεΐο Βέρντι τού Μιλάνου δώσανε 
έξετάσεις γιά νά πάρουν άδεια νά τραγουδούν 
στό ραδιοφωνικό σταθμό Σ . Ι .Α .Κ .  36 καλλι
τέχνες, άνάμεσα δέ σ ’ αύτούς πού πετύχανε 
είνε κι* ό "Ελληνας τενόρος κ. Λάμποος Μαυ- 
ράκης.

—  Ό  θίασος «Ένωσις καλλιτεχνών» μέ 
πρωταγωνίστρια τήν κ. Γαϊτανάκη συνεχίζει 
τίς παραστάσεις του στό Ναύπλιο.

—  Ό  παραπάνω θίασος έπαιξε τήν περα
σμένη Δευτέρα κ * ί"τ ό  έρΥό' τού κ. Μπόγρη 
« Ολα θ’ άλλάξουν», πού τήν παράστασή του 
παρακολούθησε κι* ό Τδιος ό συγγραφέας.

—  Στόν ίδιο θίασο έδωσε καί ό κ. Λεκό- 
πουλος τό έργο του «"Οταν ή γυναίκα κυ
βερνά» .

—  ΕΤνε βέβαιο πώς τίς «Κωμωδίες τής ζω
ής» πού παίζοντάι στό θέατρο «ΆλίκηΓ» θά 
διαδεχθή ή κωμωδία « 'Ηρόστρατος» τοΰ νε’ου 
συγγραφές «. Τσεκ ούρα.

—- Μάς γράφουνε άπό τάς Καλά μας δτι ό 
«ζέν πρεμιέ» τού θίασου ΠαλαιολόγΟυ κ. Νι- 
κολόπουλος, δταν ό παραπάνω θίασος βρισκό
τανε έκεΐ, έρωτεύθηκε τήν ταξιθέτισσα τού θέα
τρου τήν άπήγαγε καί τήν νυμφεύθηκε.

Χτές ήρθε άπό τήν Κρήτη ή όπερέττα 
Ριτσιάρδη— Πρινέα καί φεύγει άπόψε /ιά τήν 
Κομοτινή.

    —

Τό Βασιλικό θέατρο 
θά έπισκεφβή τήν Τταλία
Θά ερθη Ιταλικός θίασος τραγωδιών

Τ ην ηερααμένη Τετάρτη vgtie άε· 
ροηαριχως άηό τή Ρώ μη ό Γ  
Δνενβνντής τών Κρατ\χών Λ υ η ^ Ζ ν  
Σκηνώ ν τής *Ιταλίας η . Τ ίμλ ’ . Ό  κ 
Τιμτΐί τίς λίγες ήμέρες π ον εμέι/ε 
α»τήν 'Αθήνα, φιλοξενούμενογ τον Βα  
σίλικον Θεάτρου τής Έλλό.δας, εηι 
σχέφθηχε τον Γενιχον Αιευθννχήν τών 
Κρατικών Σκηνώ ν xai σννεργάοθηκε 
μαζύ του το ηρωι χαι το άηόγιυιια. 
"Οπως ανακοινώθηκε, ή </υνερ) αοία 
ηεριεστράφη στο ζήτημα τών λαραοτά 
αεων τοϋ ’Αρχαίου Δράματος. Ό  ’ Ι 
ταλός Γενικός  Διευθυντής εηρό'εινε 
νά πάη τό Βασιλικό Θέατρο τήζ Έ λ - 
λάόος στή Ρώ μη, οπου ή στι^ Θεομες 
τοϋ Καρακάλα ή στό Φόρουμ Ρομάνο 
Θά έόίδαακε δυό ή τρεις αρχαίες τρα
γωδίες καθώς επίσης και στο θέατρο 
τών Συρακουσών. *Έπειτα ό ιτα
λικός θίασος τοϋ αρχαίου δράματο.

τών Συρακουσών θά ίοτισκεφθή ττιν 
'Αθήνα γιά νά παίξη στό Ώ δεϊο  roC 
Ήρώδου τοϋ }Αττικού και κατά t i j v  
υπό τοϋ Βασιλικοΰ Θεάτρου όργ&νου- 
μένην περίοδον τοϋ ’Αρχαίου Δρνμη 
τος, τόν ^Οίδίποδα επί Κολω νώ 1 τον 
Σοφοκλέονς και τήν «Έκά£η>  τ ο»-· 
Εύριπίδου.

Έ ά ν  οί συνομιλίες καταλήξουνε οε 
αποφάσεις, τό Βασιλικό Θέατρο βό 
διδάξη τέοσαρες τραγωδίες; Τοϋ At 
σχΰλου τους *Πέρσες», τοϋ Σο^οκ:.^  
τήν «Ή λεκτρα», τοϋ Ενρυιίδη  τ?, 
•'Μήδεια», με σκηνοθεσία του κ. 15or 
τήοη, και τον Σοφοκλή τήν «’Α ντι
γόνη> με σκηνοθεσία τοϋ κ. Μο^ζί- 
νίδη.

Ό  κ. Τίμπι Ιπρσκειτο ν Ί φύγη 
χθες επιστρέφοντας στήν Ιτα λία , 
συναντιότανε δέ εντός τής ημέρας λ λ - 
λιν με τόν χ. Κ .  Μπαστιάν

'Αλληλογραφία
Ε Ρ Ρ Ο Λ  Φ Λ Υ Ν .  Α Ο Η Ν Α  —  Δυ

στυχώς είνε άδύνατη ή παρακβλβύ- 
δηση μαδημάτων στή Δραματική 
Σ χ ο λ ή  Βασιλικού θεάτρου με αλ
ληλογραφία. Γιά  τβ περιβδικό 
•ιΦίλμ» οάς ξαναπαντήοαμε <5τι δέν 
ξέραμε άν καί πότε δά κυκλβφβρή- 
οη. Γιά  τίς κινηματογραφικές μη
χανές βά σάς άπαντήοωμε β’ έρχό- 
μενο φύλλβ μας.

Ίπποδρομιακά
Οί αυριανές Ιπποδρομίες βα είννι 

ίο Χν ενδιαφέρουσες.
Τά προγνωστικά μας είναι;
1 )  Ρ Α Μ Τ Π Α  —  Σαλλάν.
2 ) Κ Α Σ Τ Α Λ ΙΑ  — Μνοτώ.
3 )  Ν 0 Υ Ρ Ε Α  Σ Α Μ π Α Χ  — "Α· 

μηου "Α ζ χη .
4 )  Ο Υ Ν Φ Α Ο Υ Α Ν  --  Σηιικυύα.
5 )  Α Ν Α Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ —Ταρτούφος
6 )  Φ ΙΟ Ρ  —  "Ηρω ς.
7 ) Γ Ρ Α Ν ΙΚ Ο Σ  -- "Εζρας.

‘Η «Γαλήνη»
Τό μυθιστόρημα τον H A 1 A  ΡΙ7- 

Ν Ε Ζ Η  ηον ή πρώτη έκδοσή τον κηρο· 
κάλεσε αληθινήν έκπληξη χ\* ί^αν- 
τλήβηκε σε 2 5  μέ,ρες, ετοιμάζεται 
και θά χνκλοφορήση σε δεύτερη έκ 
δοση μ ran στό Μάρτη.

ΡΟΜΠΕΡ 
ΚΩΧ

Ο Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ  Π Ο Υ  Ε Σ Ω Σ Ε  

ΤΗ Ν  Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Τ Η Τ Α

Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Ο

Οί νέοι δίσκοι τής
= = H IS  M A S T E R ’S  V O IC E  = =

AO. 2618 «Ό ταν σφυρίζω» (Move to 
whistle) φόξ χαριτωμένο άπό τό φιλμ «Α νοι

ξιάτικα “Ονειρα» μέ έλλ. στίχους Π. Μει·«- 

στρέλ. Μουσική Jifrim y Me Hugh, έκτ^λουμενο 
άπό τή Δανάη καί Μίρκα Στρέη. —  «Πές 

μ ο υ ...  γιατί;» ταγκό ( Σπυροπούλου, Παπα- 

δούκα —  Γιαννίδη. Εκτελεστής Ν. Γούναοης).

ΑΟ . 2619 « Γ Γ  αύτά τά χείλη σου» (Μ. 

Σέμπη. Μέ τή Χρυσούλα Στίνη. «Ποιός σοΰπε 
νάσαι δμορφη» φόξ. Έ λ π . Κοφινιώτη *Ιω. 

Βέλπα. Εκτελεστές Nf Γοΰναρης καί Φωτ. 
Πολυμέρης.

Λαϊκά Δημοτικά:

Π. Τούντα: ΑΟ, 2617 «Μαντελένα μου Τσιγ

γάνα», «Πλανεύτρα ξενητειΑ». Καί τά Ruo μΓ 

τους Στράτο ,καί Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

ΑΟ. 2620 «Κίτρινο σαμαροσκούτι*. Ε . Πα- 

γιουμιτζή —  Κ. Κανούλα. «Σέ  καρτεοοΰσα»,/ 

Φρ. Ζουριδάκη. Καί τά δυό καλά πού έκτι· 

λοΰνται άκόμα καλύτερα άπό τούς κ. κ. Στρά- 

το καί Έ μ μ . Χιώτη.

Α Ο , 2621 « Ή  χωριατοποΟλα» καλααατιανό. 

Κ. Καρίπη. «Κουράστηκα τή ξενητειά» συρτό. 

Δ. Γκόγκου. Μέ τήν Τδια έκτελέστριά δίδα 
Ρίτα Άμπατζή.

ΑΟ . 2622 «Πρίν σέ γνωρίσω Π. Καλλέλη 
—  Στ . Χρυσίνη— Νώτα Καλλέλη καί Παν. 

Καλλέλης. «Χειλάκι μου ‘ μελαχροινό» καλαμα

τιανό: Π. Καλλέλη, Στ. Χρυσίτη —  Νώτα 
Καλλέλη καί Μαίρη Παναγιωτακάκη.

Α Ο . 2623. Δ . Άτραίδη «Μή μέ ρωτάς 
μαννούλα μου», τσάμικο, «Νά ήμουν στήν Ά- 

ράχωβα», καλαματιανός καί τά δυό συμπαθη

τικά μέ τή δίδα Αθανασία Άτραΐδου.

ΑΟ . 2624. « ’Εσένα πάνε τά φλουριά», τσά

μικο. Α . Ρούβα. «Ποιός Ιλατος κρατάει δρο» 

σιά», συρτό στά τρία, του ϊδιου μέ έκτελεστή 
τόν κ. Θ. Παντίδη.

Ά π * τά Κ ρ η τ ιΛ :

ΑΟ . 1090. «Σητειακές κονδυλιές», «Ζυρ- 

τός Μαλεβυζιώίικςς, Γαβ. ίΐαπαδσφραγκάκης 

(Λυρα) καί Έ μ μ . Ιτπν6ακ.ιι$ CAaouro).

W. Β.

Διάφορες είδήοεις
— Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Μ Ο Δ Α

1  Χ Λu  οιαγωνισμος που πφοκη ονχτηχε
amo τό Υφυπουργείο Τύπον και Του 
ρισαοϋ γιά τήν δημιουργία έλλ,,ν.κήτ 
μόδας, που θά είναι εμπνευσιχένΐ] \πε 
καθαρώς έλληνικά πρότυπα τής αρ
χαιότητας, και τής Βυζαντινής επο- 
Χής, κaθώc και τής σύγχρονης Xtύ- 
χής περιζολής, γίνηκε χτες ωρα 10  
π. μ. στό ξενοδοχείο τής Μεγάλης 
Βρε ταννίας.

— Ο Ι  Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Ε Σ  Τ Η Σ  Ο Ρ Χ Η 
Σ Τ Ρ Α Σ

Οι συναυλίες τής Συμφω \\κήτ Ό ο  
νήστρας τοϋ Ώδείον Ά θ ηνώ *, jio l 
ΐχαν διακοπή γιά τις γιορτές ^ών Ά-  

τοκριών, ξαναρχίζουν άπό σνριο 1 }  
·. u. στό θέατρο «Όλνιιπια> μέ τι 
*ς ενσιτηριων λαϊκές. Τήν ποχήστο? 

Ίά διευθύνη, ό κ. Γ .  Λυκονδ.,ς '<u' 
'ας Σολίστ θά λάζη μέρος 6 κ. Μ . A J-  
'χαρης. Τό πρόγοαιίΜα αποτίΛιΐται ά- 
ιό τά έξης εργα; α ')  Μέντελαον Συ>· 
ιοωνία άριθ. 4 ( Ιτ α λ ι κ ή ) ,  % ’)  Συ  
Ίεν Κοντσέρτο διά πιάνο εί~ φά “ 
λ άσσον, καί γ ’ )  Μπράιις ή 4 η Σομ  
φοίνια είς μι ε λ άσσον.

Ό  εξαιρετικός μαέστρος κ. I  Ντο 
ιιορό&ε, που καθώς είχαμε γράψει καί 
σέ προηγούμενο φύλλο τών *Παρη 
σκηνιων», έπρόκειτο νά διευθ ’ινη τήν 
7η και 8η Συμφω νική Συναυλία τή ' 
Ορχήστρας τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών, 

δέν θά ερθη. ’ Αντί αύτοϋ θάρθοΖνε 
δυό Ιτα λοί μαέστροι, πού 6 καθένας 
τους θά διευθύνη κ ι ’ άπό μ\ά συναυ
λία τής όρχήστρας.

— Ε Ν Α Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Γ Α Λ Λ Ο Σ  Π Ι 
Α Ν ΙΣ Τ Α Σ

*Ο μεγάλος δάσκαλος τον ηιάννν 
Λαζάρε Λε$ύ, τακτικός καθηγητής 
στό εθνικό ώδειο τών Παρισίων, περ
νώντας άπό τήν ’Αθήνα στό τέλος 
αύτοϋ τοϋ μήνα, θά δώση γιά τό 19*?- 
ναϊκό κοινό ενα ρεσιτάλ στό θέατρο

Ολύμπια», άφον προηγηθή καί μιά 
διάλεξή τον στήν αίθουσα τοϋ Παρ 
νάσσον»,

— Η  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ  Ε Γ Θ Ε ^ Ι  
Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ιΗ  πανελλήνια εκθεση τών 
νων ερασιτεχνών ζωγράφων. πού ορ 
γανώνεται κάθε χρόνο στήν σίίθ^υοΊ 
Στρατηγοπούλου, θά 2γκαινιασθή στις 
άρχές τον ερχόμενου μήνα. Τά 5ρ 
γα πον πρόκειται νά εκτεθούν · ίνο·ν- 
ται δκκτά στήν αΐθουσν. Στρατηγό 
πούλουψ ξενοδοχείο «Κε\ τριχόν» * 
Σταδίου 2 6 , Ισαμε τις 31  Μα^ιίον 
1 0 ---1 π. μ. καί 6 ---8  μ. μ.

ΡΟΜΠΕΡ 
ΚΩΧ

Ο Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ  Π Ο Υ  Ε Σ Ω Ϊ Ε  

Τ Η Ν  Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Τ Η Τ Α

Η ΜΑΡΙΚΑ 
ΣΤΗ «ΣΚ ΙΑ »

’Εντύπωση τοϋ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΛΕΡΗ
Δέν πρόκειται νά κάνω τώρα κρι

τική γιά τό πώς πςίζει ή Μαρίκα 
τό εργο τοΰ Νικοντέμι.

Τά «Παρασκήνια» έχουν τόν άρ- 
μοδιώτερο κριτικό, που διαφωτίζει 
τους αναγνώστες γιά κάθε καινούρ
για πρεμιέρά.

Μόνο θά προσπαθούσα νά σημει
ώσω έδώ αυτό τό άστείρευτο ταλέν
το, που άνανεώνεται και απάνω στις 
ίδιες του τις παλαιότερες δημιουρ
γίες και νά τονίσω τή σημασία που 
εχει γιά δσους ξέρουν τό τί θά πή 
θέατρο, τό τί θά πή σίγουρη και 
άσψαλής δημιουργία, δταν ή πρω
ταγωνίστρια δέν πλάθει τό ρόλο 
της, πού θέλει δεξιοτεχνία κυρίως, 
μέ τις άπειρες δεξιοτεχνικές Ικανό
τητες πού μπορεί νά διαθέση μιά 
Μαρίκα, παρά μπορεί νά γεμίζη μέ 
τήν ίδια της τήν καλλιτεχνική ά- 
φΟονία, τήν έσώτερη τήν ψυχική, ε
να ρόλο καί νά τόν παρουσιάζη γε
μάτο άπό άληθινή ύπαρξη καί νά 
τόν κάνη πιθανό, άληθινό καί πλά
σμα ποιητικό, δηλαδή πού νά ζή 
μιά ζωή οχι άτομική παρά νά περι- 
έχη δλες τίς πραγματικές άνθρώπι- 
νες ψυχές, πού θά ζούσαν τήν πα
ρόμοια οδύνη πού ζή ή παράλυτη 
αύτή μεγάλη έρωτευμένη, οδύνη τό
σο όλοκληρωμένη στήν έ'κφραση της, 
πού ό συγγραφέας —  κάθε όμοιος 
συγγραφέας —  δέν θά μπορούσε νά 
τή φανταστή ότι θά πλάταινε τόσο 
στή σκηνή καί πού στό βιβλίο, άμα 
τή βλέπει κανείς μέ τά τυπογραφικά 
στοιχεία φαίνεται κατώτερη καί ά- 
σημαντολόγημα.

Νά μήν πή κανείς δτι δέν κάνει 
σοβαρό θέατρο έκείνος ό ήθοποιός 
πού ξεπερνάει μέ τή δύναμή του τις 
πνευματικές προθέσεις του συγγρα
φέα.

Τό βουλεβαρδιέρικο θέατρο, πού 
σ’ αύτό άνήκει καί ή «Σκιά», δέν 
έπιτρέπει άλλο παίξιμο παρά τήν 
άνώτερή του πραγματοποίηση άπά
νω στή σκηνή, πού άλλως τε τούτο 
ήταν καί ή πρόθεση τού συγγραφέα, 
πού δέν τό εκανε φυσικά άπό συμ
βιβασμό* έκείνος αισθανότανε Υσως 
δτι κάνει γνήσια τέχνη4 γράφοντας 
γιά τήν πρωταγωνίστρια καί θά 
πίστευε δτι έξυπηρετεί δχι τόν έαυ
τό του διά τής πρωταγωνίστριας, 
άλλά τήν καθαρή θεατρική τέχνη.

Γ ι ’ αύτό τά τέτοια έργα έχουν δι
καιώματα νά τά σεβώμαστε. Ζούν 
δσο καί οί μεγάλες πρωταγωνίστρι
ες πού τά πλάσανε.

‘Η Μαρίκα λοιπόν μάς ξανάψερε 
μέ τό παίξιμό της σέ μιά σημαντική 
στιγμή τής θεατρικής της ζωής, δ
ταν δηλ. τό πρωτόπαιξε αύτό τό ερ
γο καί είδαμε δτι καί σήμερα άν 
τύχαινε νά τό πρωτοπαίξη δέν θά 
είχε νά προσθέση τίποτα καινούρ
γιο εξωτερικά ώς νέα καλλιτεχνική 
κατάχτηση, γιατί άποτελεί μιά τέ
τοια συνέχεια τό παίξιμό της, πού 
τό ώρίμασμά της είνε ώρίμασμα —  
γνώρισμά της, πού σά γνήσια δη
μιουργική Ικανότητα έργάζεται καί 
τώρα δπως εργαζότανε καί άπό τά 
μιιορά τής χρόνιφ καί ή*θ|αρκής ά- 
νανέωσή της, δήλαδή τό δτι άνα- 
καλύπτει μέσα της κάθε φορά καί

μιά καινούργια φλέβα δέ φαίνεται 
σά μιά ξαφνική καί άπροσδόκητη 
άνανέωση παρά σάν ή έ'κφραση τού 
άμετακίνητου, τού αιώνιου στήν τέ- 
χνη τής ήθοποιΐας.

’Έ τσ ι] γιά μένα, πού ή αίσθησή 
μου φυσικά δέν γοητεύεται άπό έρ
γα ο '•'ν τή «Σκιά», τό παίξιμο αύ
τό υπή* μιά έπαφή μέ τήν ήθοποι- 
ΐα «καθ’ έαυτήν» καί δ,τι λέγεται 
άδιάπτωτο παίξιμο, γραμμή, χωρίς 
καλές στιγμές, άλλά μέ μιά όλοστό· 
ματη έκφραση, τό είδα στή Μαρίκα 
προχτές τό βράδυ.

Καί έξ άλλου τά τέτοια έργα εΤ
νε αύτά, πού στό είδος τής Μαρί- 
κας, στή θεατρική της ιδιοσυστασία, 
πού μοιραία βέβαια πλάθεται άπό 
τό θεατρικό συγγραφικό παρόν, 
καί τά έπαιξε μέ δλη της τήν καλ
λιτεχνική ψυχή τότε καί εΐνε νά θαυ- 
μάση κανείς γιά τό τεράστιο ένστι- 
χτό της πού σέ λίγες πρόβες, γιά 
ένα έργο πού θά τό έπαιζε λίγες φο
ρές —  άκόμη δέν τραβάγανε τά έρ
γα συνέχεια, τούτο συνέβη μετά τό 
1918 —  μπόρεσε νά κάνη τέτοια 
δημιουργία.

Λοιπόν έχουμε ένα παίξιμο, πού 
δέν εΐνε άναζήτηση, προσπάθεια. 'Έ 
χει ξεπεταχθή σέ μιά έποχή φτα
σμένη γιά τή Μαρίκα, πού ένα με
γάλο ταλέντο έδινε τό άσύγκριτα 
πλήρες, τό πιό τέλειο πού μποροΰ
σε νά δώση ή ώρισμένη έκείνη στιγ
μή τοΰ θεάτρου μας καί τοΰ πολιτι
σμού μας.

Δέν έχω πρόθεση ουτε καϊ Ικανό
τητα γιά νά έπιχειρήσω νά κάνω 
στύλ ουτε καί ξέρω νά υφαίνω πεζο
τράγουδα.

Σάν άνθρωπος πού ζώ μοναδικά 
μέσα στήν πνευματική μου ζωή 

τή μελέτη τής Ιστορικής πορείας 
τοΰ θεάτρου μας καί πού ποθώ κά
θε στιγμή νά βρίσκω —  δσο μοΰ 
έπιτρέπει ή φυσική^ου έπάρκεια—- 
τις άνάλογες έξηγησεις, ρίχνω στό 
χαρτί άνεπιτήδέυτα τήν έντύπωσή 
μου αύτή, καί γιά νά ταχτοποιήσω 
καί τίς σκέψεις πού μοΰ γέννησε ή 
παράσταση καί γιά νά μεταδώσω 
τήν αίσθηση τής πληρότητας πού 
μοΰ χάρισε ή Μαρίκα, στούς ανα
γνώστες τής Μαρίκας, γιατί γίνε
ται κανείς συνεργός τών μεγάλων 
καλλιτεχνικών δημιουργιών, δταν φω 
νάζη πρός τούς άλλους τήν Ομορ
φιά πού άντικρύζει.Τό ίδιο θά έκανα 
καί άν δημιουργούσε κάτι τι σπου
δαίο καί έκείνος πού τυχόν θά μέ 
είχε βλάψει τελειωτικά, δχι γιατί 
έχω μέσα μου τόση άγνότητα, άλλά 
γιατί δέν έπιτρέπω τήν καλλιτεχνι
κή χαρά νά μου τή θαμπώση τίποτε 
άλλο, γιατί τό έκλεχτότερο μέρος 
τού έαυτου μας δέν είνε, νομίζω, τό 
άτομικό μας τό συναίσθημα, παρά 
ή χαρά τής τέχνης, πού είνε ήθική 
καί γεμάτη μόνο ώραίους καρπούς 
διά τόν έαυτό μας, ένφ τό άτομικό 
μάς μαραζώνει. Καί δταν πρόκει
ται νά μιλήση κανείς καί νά γίνη 
όλόκληρος ένας διθύραμβος γιά τή 
Μαρίκα ή άρχή μου αύτή γίνεται 
«κατηγορηματική προσταγή».

* Μού εί\4 όποφαντητο V  άγαπώ 
καί νά θαυμάζω.

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

"Ενας τραγικός έρως, ποΰ χλλχ ξε την πορεία τής Ιστορίας !

’έ) πιό πρωτοφανής ρόλος τής μεγαλύτερης σι>γχρονου τραγω
δού τήξ Όδονης

Ν Ι Π Ε Τ Υ  Ν Τ ή ί Β Ι Σ
τβΰ άρρενϋπβΰ καί όρμητιχβΰ

Ε Ρ Ρ Ο Λ  ΦΛ Υ Ν Ν
καί τής πεντάμβρφης

Ο Λ Ι Β Ι Α  Ν Τ Ε  Χ Α Β Ι Λ Λ Α Ν Τ
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ [ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

'Εσωτερικού ) 80 δρ. τό χρόνο 
'Εσωτερικού 90 δρ. τό έξάυ. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ. τό χρόνο 
ΑΙγύπτου 75 Γρ. Δ. τό χρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ. <·ό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

'Υπεύθυνος Συντάκτης 
Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγο-ιούλου Α

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. ΣΑΛ1ΒΕΡ0Σ 

'Ερυμάνθου 3

Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ > Γραφεία 21-774 
ΤΗΛΕΦΟΝA J  Τυπογρ. 2·-622

Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΕΙΣ  
5 βραχμές Α στίχος

Χειρόγραφα, εΙκόνες, οκίτοβ 
κ,λ.π. δέν έπιοτρέφονται

Μιά ιστορική μουσική σελίδα

έργα και ήμερες
τοϋ πρώτου

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΙΑΣΟΥ

πού ίδρύ8η<ε στήν 'Αθήνα
Σημείωμα τοϋ κ. Θ. Ν. Ζυναδινοΰ

ιΗ  [δέα γιά τήν ϊδρυσι μελοδρα
ματικού θιάσου, που νά είχε επαγ
γελματικό χαρακτήρα, δέν άργηοε 
νά γίνη πραγματικότητα. Ό  Σπϋρος 
Μπεκατώρος άν έλαβε τό μουσικό μέ
ρος κι* ό Καραγιάννης τό οικονομι
κό. *Όσο γιά τονς καλλιτέχνες, j i o v  
θ' αποτελούσαν τό θίασο, αυτοί δια- 
λεχτήκανε άνάμεσα στονς καλύτερους 
ν.ανταδώρονς τής εποχής εκείνης, 
ηού είχαν λάβη μέρος και στις ερα- 
σ4τεχνιχές μελοδραματυκές παραστά
σεις κι} άπό ηθοποιούς τον δραματι
κού θεάτρου πον είχαν καί κάποια 
φωνή, γ\ατι ή ιδρυσι παράλληλα και 
όπερέττες άντιμετωπίστι^ε εύθύς άμέ 
σως. "Ετσ ι σάν πρώτος κωμικός τον 
όπερέττας αντιμετωπίστηκε ευθύς άμε 
θοποιός Σπ . Διγμητρακόπονλος. Κ0  
χρώτος Επαγγελματικός μελοδραματι- 
κός θίασος άποτελέστηκε άπό τονς 
παρακάτω. I .  9Απο στόλον τενόρο, Κ .  
Κωστέλλο βαρύτονο, Μ ιχ . Μαντζάρα 
βαθύφωνο, 'Αντ. Λάνδη πρώτο κωιυI- 
Η0, Πέτρ. Ριττσιά\ρδη β ' τενόρο, Β . 
Λ  αλαοννη β ' βαρύτονο, Σπ . Δημη- 
Τρακόπονλο τενόρο τής όπερέττας και 
τίς κυρίες Αίκατ. Λάνδη υψίφωνο, 
*Ολγα Λισπα λνρική υψίφωνο, Με.X 
πομένη Κωνστ αντ οπού λου μετζο σο
πράνο καί τήν ' Ιταλίδα Ρεκανστίνι 
κοντράλτο.

Δνό δοψάτια ενοικιαστήκανε στή 
Στοά Σιμοπούλου (οδός Α έκκα ) ; ιά 
τίς δοκιμές και τίς άλλες προετοιμα
σίες. Στό ένα απ’ αν\ά, οπον και το
ποθετήθηκε τό πιάνο, πον τό πήρανε 
U* ενοίκιο, άρχισε ή προπόνησι τών μο 
νοδιών, ενώ στό άλλο ό Μπεκατώρος 
μέ τό βιολάκι τον καταγινότανε στήν 
έκπαίδενσι τον κόρον. 9Αργότερα, έπεί 
δή ό Μπεκατώρος δέν έπαρκοϋσε γιά

όλες τίς δουλειές, προσελήφθηκε βο
ηθός του και ή δαχτκάλισσα τού πιάνου 
Ελπ ίδα  Κιούκη, πού άργότερα παν
τρεύτηκε τόν Λουδοβίκο Ααμπελέτ, πού 
άπό ενθουσιασμό είχε δεχτή νά κάνη 
τόν υποβολέα τοϋ θιάσου.

Σ '  ενα μήνα μέσα ό θίασος είχε 
μάθει τήν «Βετλή» τοϋ Αονιζέττι, τήν 
χΚΑρπαγή ά'πό τό σεράγι» τοϋ Μό· 
τσαριτ και τήν πρώτη πράξι τοϋ «Μάρ 
κου Μπότσαρη» τοϋ Καρέρ.

Στό αναμεταξύ γύρισε άπό τήν Ι 
ταλία και 6 Διονύσης Μπεκατώρο^, 
πατέρας τοΰ Σπύρου Μπεκατόίρου, ρά 
φτης κ ι9 αυτός, πού είχε σταλή για 
νά προμηθευτή τά σκηνίκά πού ήσαν 
απαραίτητα γιά τό άνέβασμα τών ποο) 
των έργων, και στις 19  τοϋ Δζκέμ- 
βρη 1 8 8 8  δόθηκε στό Δημοτικό θέα
τρο ό «Βετλή» του Αονιζέττι.

Έ ν ώ  διαρκοϋσαν οΐ παραστάσεις 
στήν 'Αθήνα, εφυγε γιά τήν 'Αλε
ξάνδρεια ώς προπομπός ό Λ . Στεφινί-  
δης, πού ήρθε σέ σνεννοήσεις μέ τους 
έκεΐ ομογενείς. Οί Γούσιος και Γ .  Ά -  
βέρωφ δεχτήκανε μ9 ενθουσιασμό τήν 
ειδησι πώς στήν 'Αθήνα ιδρύθηκε ε
παγγελματικός μελοδραματικός θία
σος κ ι ' εργαστήκανε ώστε νά y ίνη σ' 
αύτόν θερμή υποδοχή άπό μέρος τον 
εκεί ελληνικού στοιχείου. Πραγματικά 
τό ελληνικό μελόδραμα, πού επα'ξε 
στό θέατρο «Ζιζίνια», βρήκε ενθουσι- 
ωόέσταστη υποδοχή Από τούς *Έ λ λ η 
νας τής 'Αλεξάνδρειας, εκτός δέ άπό 
τήν *Βετλή» και τήν «'Αρπαγή άπό 
τό Σεράγι», επαιξε καί τόν «Υ π οψ ή 
φιο» πού μ ' αύτόν κ ι ' άρχισε τις πα
ραστάσεις του, τόν ·' Αρχοντοχωριά- 
τη», κωμειάΰλλιο, μέ μουσική τοϋ 
σρατιωτικοϋ άρχιμονσίκον Σαιλερ, τόν 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Αναμνήσεις
ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥΣ

θιάσους στήν Αθήνα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Μ Α Ι Α Σ
19-21 ΜΑΡΤίΟΤ

Β Ρ Α Δ Υ Ν Α Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Τρίτη 19 Μαρτίου :

PAKtNA: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
ΠΡΟΙΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ: Η ΑΜΑΞΑ

Τετάρτη 20 Μαρτίου :

ΜΥΣΣΕ: ΑΕΝ ΜΙΜ ME TON EPQTA 
ΠΩΛ ΜΩΡΑΝ: 0 ΤΑΞΕΗΙΙΤΙΗΑΙ0 ΕΡΟΙ

Πέμπτη 21 Μαρτίου :

ΜΟΛΙΕΡΟΥ: Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ
Μ ΥΣΣΕ : ΠΡΕΠΕΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΚΑΕΙΠΗ
Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Α Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  

Τετάρτη 20 Μαρτίου :

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ: Ν ΓΑΑΑΙΚΗ
Π0ΙΙΗ2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΤΙΟΝ Ε01 ΣΗΜΕΡΑ

Πέμπτη 21 Μαρτίου :

ΜΟΛΙΕΡΟΥ: Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ
« Ρ Α  Ε Ν Α Ρ Ξ Γ Ω Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Β Ρ Α Δ Υ Ν Ω Ν  9 μ.μ. άκριδώς
Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Ω Ν  : 5 μ.μ. άκριδώς

Η Π Ω Λ Η Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν
Λάγψ τής καταπληκτικής ζητήοεως. είσιτηριων ύπό τοΰ κοι

νού καί των άθρόων παραγγελιών τών τακτικών συνδρομητών 
τού θεάτρου ή Γενική Διεύθυνσ;ς τού Βασιλικού θεάτρου έπι- 
θυμουοα ά<ρ' ένός μέν νά ίκανοποιήσρ τό δίκαιον αίσθημα τοΰ 
μεγάλου κοινού έπ.θυμούντος νά παρακολουθήσρ τάς παραατά- 
σε.ς τής Γαλλικής Κωμωδίας, άφ’ έτέρου δέ τήν δικαιολογημέ- 
νην άπαιτησιν τών τακτικών συνδρομητών τοΰ Θεάτρου νά λ«ι- 
φθοΰν ύπ’ όψιν αί παραγγελίαι των, προήλθεν είς τήν άπόφα- 
οιν νά λάβρ ύπ’ όφει τάς γενομένας παραγγελίας διά μόνην 
τήν πρώτην παράοτασιν τής 19 Μαρτίου («ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ») καί 
τήν ιριτην τής 21 Μαρτίου («ΜΙΣΑΝΘΡΟΠΟΣ») καί μόνον διά 
τήν πλατείαν καί τάς θέεσις τού πρώτου άρφ θεάτρου, παρέδω
σε δέ πρός έλευθέραν πώλησιν, κατά σειράν _ προσελεύσε- 
ως, άπό της 9ης πρωινής τής χθές Παρασκευής 15 Μαρ
τίου τά εισιτήρια πλατείας πρώτου καί δευτέρου άμφιθεάτρου 
τής δευτέρας ηαραστάοεως (Μυσσέ : «Δέν παίζουν μέ τόν
έρωτα)) καί Μωράν : «Ό Ταξεδιώτης καί ό Ερως»), τής απο
γευματινής τής Πέμπτης 21 Μαρτίου (Μολιέρου : «Μισάνθρω
πος») καί τής ποιητικής άπογευματινής τής Τετάρτης 20 
Μαρτίου.

Έπίσης τά εισιτήρια τοΰ δευτέρου άμφιθεάτρου δλων τών 
παραστάσεων παρεδόθησαν πρός έλευθέραν πώλησιν.

ΔΓ δλας έπίσης τάς παραστάσεις δέν έκρατήθησαν παρά τά ζη- 
τηθέντα παρά τής ενταύθα Γαλλικης διπλωματικής άποοτολής, τά 
διοτεθέντα διά τό Διπλωματικόν Σωμα, τούς έπ οήμους καί τά 
δημοσιογραφικά, άτινα έν συνόλψ δέν υπερβαίνουν τά έκατόν 
πεντήκοντα.

Τ ΙΜ Η  Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν
Β Ρ Α Δ Υ Ν Α Ι  :

1) Πλατεία
2) Α ’Εξώστης (όλόκληρη ή πρώτη οειρά 

καί αί 4 πρώται του κέντρου)
3) Αί λοιπαί Α ’ Έζώατου
4 ) Αί πλάγισι Α ’ έξώστου
5) Β ' ’Εξώστης

Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Α Ι  :
1) Πλατεία
2) Α ’ ’Εξώστης (όλόκληρη ή πρώτη οειρά 

καί αί 4 πρωται τού κέντρου)
3) Αί λοιπαί Α Έξώστου
4) Αί πλάγιοι Α Εξώστου
5) Β  ’Εξώστης

Δρχ. 300

300
150
100
30

Δρχ. 150

» 150
» 100 
» 75
» 25

Ό σ ο  πιό παλχιέτερα πάμε, πρός 
τήν άρχη τήξ βεατρικης ζωή? τοΰ 
"Εθνους μα;, τόοο δά ουναντοϋμε 
καί αυχνότερα ξένους διάαους, με- 
λοόραματικοΰς αμιγείς, μελοδραμα
τικούς καί δεατρικούς μαζύ καί ·5πα- 
νίως ίραματικούς.

Οί γαλλικοί Stacoi αρχίσανε αρ
γότερα νά μάς έπιακέπτωνται Πρώ 
τοι ίίρδαν ιταλικοί.

Ό  πιό δορυδώίης Γάλλος ήδοποι- 
ός ήταν ό Κοκλέν. "Αρχισε μέ τό 
«Γκρεγκουάρ» στίς 9 Δεκεμβρίου 
1887 καί τίς «Ψευτβσπουδαϊες», παί
ζει την άλλη μέρα ένα άλλο εργο 
καί φεύγει. Τοΰ  γράψανε άρδρχ,μά 
αύτός θύμωσε, γιατί, λέει, περίμενε 
στήν ΆΘ ήνα  περισσότερες τιμές, 
γιατί ήτανε φίλος τοΰ Γαμδέττα.

Ό  δίαβος Λασσάλ, όπερεττικός 
καί κάποτε καί δραματικός μαζί 
ερχότανε συχνότερα στήν Ά δήνα . 
Κυριαρχούσε στήν ’Ανατολή. " Ε 
παιζε στή Οεσσαλονίκη-

Στά  1892, στίς άρχές, ήρδε καί ή 
περίφημη σουμπιρέττα ή "Α ν ν α  
Ζουντίκ.

Άργότερα , χιχτά τό 1896, οί Tt- 
μές τοΰ γαλλικού βιάσου Άσάρ, πού 
είπαμε, είχαν : «'Έδρα  δραχμάς 6, 
δεωρεία δραχμάς 30, 6' σειράς δρ. 
10, γ ' σειράς δύο δρ. κατ’ άτομο ν, 
ύπερώον δρ. 1. Σ τ ό  Δημοτικό 8έα- 
τρο.

Σ τά  1901 ήρδε ή ξακουστή Γα6ρ. 
Ρεζάν. Τ ό ν  ’Οκτώβριον επαιξε ίτό 
«Βασιλικό» «Ζαξά», «Κυρία δέ μέ 
μέλει», «Λαμπαδηφορία», «Σαπφώ» 
καί τήν «’Ερωτευμένη» τού Πόρτο 
Ρίζ.

Σ τά  19C4 πέρβίοε ό Σιλδαίν.Π αί
ζει «’Ιφιγένεια» τβΰ Μωρεάς.

Τ ό ν  ϊδιο χρόνο παίζει «Μόνα 
Βάννα» ό βίασος τβΰ Μ αίτερλιγκ, 
πού πρωταγωνιστούσε ή γυναίκα 
τβυ.

Τ ό ν  Τδιβ χρόνο έρχεται ή Ζάν; Ά -  
δίγκ, πβύ ήτανε, ξεχωριστά, ύροίϊα 
γυναίκα.

Στά  1906 ή πασίγνωστη άπό τόν 
κινηματογράφο, ή διάσημη κοορατε 
ρίστα Μαργαρίτα Μβρενώ, παίζει 
τή «Φαίδρα», εταίρος τής Γαλλικής 
Κωμωδίας. Παίζει άκόμη καί τή 
Ρωξάνη στό «Συρα νό δέ Μπερζε- 
ράκ», τό «Μ ή ν  όρκίζεσδε γιά τίπο
τα» τβύ Μυσσέ.

"Ε ν α  χρόνο πιό πρίν πέρασε, ή

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Φ Υ Λ Λ Ο  
Τ Ω Ν  « Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΩ Ν »

©ά δηιμβσιευδή ή

συνέντευξη πβύ έδωσε κα
θηγητής τβύ Πολυτεχνείου 
τής Τάξης τής ’Α ρχιτεκτονι
κής στό Βερολίνο καί διευ
θυντής τής έκεΐ ειδικής Σκη- 

νογραφικης Σχβλής κ.

Χ Ε Ρ Μ Α Ν  
Γ Κ Ρ Ο Μ -  

ΡΟΤΤ Μ ΑΓΙΕΡ
Σ τ ό ν  συινεργάτη μα^ χ.

Γ. Α ν Ε Μ Ο Π Α Ν ν Η

Καρλότα Β ίε , πβύ βί παραστάσεις 
της θεωρηθήκανε πβλύ άκατάλλη- 
λες διά δεσπβινίδες.

Τ ό  Μάρτη τβΰ 1906 περνάει β πε- 
ρίφημβς γιά τήν κβμψότιιτά του ό 
Λεμπαρζύ καί παίζει τό «Μαρκήσιο 
Πριβλά», τή «Μβνβμαχία» καί άλλα.

Στά  1905 παίζει στο «Βασιλικβ» 
ό Ά λμ π έρ  Λαμπέρ.

’Εκε ίνη  όμως πβύ ήρθε στήν Ά 
δήνα περισσότερες φορές ήταν ή 
Σάρρα Μπερνάρ.

Τ ή ν  πρωτοείδανε βί Ά Θ ηνκϊβ ι 
στά 1893 καί τίς άφιερώσανε μέ όλη 
τβυς τήν καρδιά βί εφημερίδες στή 
λες ολόκληρες.

ΤΗρδε τόν Απρίλη-
Στίς  21 τβΰ Α π ρίλη  π*ίζει «Κυ

ρία μέ τάς καμελίας», στίς 22 «Τό- 
οκα», στίς 23 «Φρβΰ— Φρβΰ», στίς 24 
«Ά δρ ια νή  Λεκβυδρέρ».

Τ ή ν  ήμέρα τής πρώτης δημοσι
εύουν οί έφημερίδες ευρύτατες πε
ριλήψεις τών έργων.

"Υστερα μάς ξανάρθε στά 1896. 
Ντόρος, άγάπες, φιλιά, σβνέττα, 
άνθη, κλάμματα.

Καί τόν άλλβ χρόνο πβύ ξέσπασε 
τό Κρητικό ζήτημα, τόσβ ένδβυσιά- 
στηκε καί συγκινήδηκε, γιατί ητα- 
νε λάτρης της «τρβφβύ» Έλλάδβς, 
πβύ έδωσε στό Παρίσι μία π«ράστα- 
ση μέ είσπραξη δέκα τριών χιλιά
δων φράγκων ύπέρ τής Κρήτης !

Γιά  τρίτη φβρά ήρθε στά 1904.
Δ έν  έγινε βμως έ παληβς ντόρος· 

δέν τής ξεζέψανε τό αμάξι βΰτε τό
σβ τήν υμνήσανε, θύμωσε.

Σχετ ικά  γράφει στά «ΠαΛ·αδή- 
ναια» ό κ. Ξενόπουλβς ϊ ν «  άρθρβ.

Έ ννβ εΐτα ι ότι κ« ί έν τφ μεταξύ 
δέν παύανε βί έφημερίδες νά τήν 
παρακβλβυθβύν καί ν ’ άναγράφβυν 
τβ κάθε τι πβύ ήτανε σχετικό μέ 
αύτήν.

"Ο ταν μάλιστα, στά 1899, έπαιξε 
τόν ’Ά μ λ ε τ  ή Σάρρα, ή «θεία» 
Σάρρα, ό Έπισκβπόπβυλβς δημβ- 
σίεψε στό « ” Αστυ» έ ν «  τβυ άρθρβ 
μέ τή φωτβγραφία της·

’Εμείς βί νεώτερβι εϊδαιμε τήν 
Κόρα Λαπαρσερί νά παΐζη «Λυσι- 
στράτη», τή Β έ ρ *  Σε^ζίν «Σβνάτα  
τβΰ Κρόϋτζερ» μαζύ μέ τόν άξιόλβ- 
γβ Ρβλλάν, τήν Πιερά νά παίζη 
Ζεραντύ, τή Σ ιμ ό ν  στά «Περασμέ
να», τή Σεσ ίλ  Σβρέλ, Σελ ιμ έν , τόν 
Ά λεξά ντρ  καί τή Ρβμπίν στή «Μ β 
νβμαχία», τή Σπ ινελλύ σέ έλαφρά 
έργα τβύ Βολεδάρτβυ, τήν Ποπέ- 
σκβ καί τόν Β ερ νέ ϊγ  στά έιργα του.

Ή  κομεντί τοΰ Μυσσέ πού δά δώσουν οί Γάλλοι καλλιτέχνες

«ΑΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ»

Τής συνεργάτιδός μας δΐδος Ίρ . Σκαραβαίου
ΟΙ καλλιτέχναι τοΰ γαλλικού κρα

τικού Θεάτρου Θά δώσουν τήν Τετάρτη, 
τήν κομεντί τού Μυσσέ «Δέν παίζουν 
μέ τόν έρωτα». ‘Η έκλογή τού έργου 
αυτού, άνάμεσα στήν πλούσια Θεατρι
κή παραγωγή τού ττοιητοΰ, Θά παρά- 
σχΑ τήν εύκαιρία είς τήν μερίδα τού 
κοινού μας πού δέν είδε παιζομένην 
άλλά μόνον έδιάδασε τήν ώραία κο
μεντί τού Μυσσέ, νά παρακολούθηση 
τήν παράστασίν της, μέ τήν Μαρί 
Μπέλ, τήν όποιαν ή γαλλική κριτική 
αναγνωρίζει όμοφώνως, ώς τήν καλ- 
λιτέραν σημερινήν Γαλλίδα έρμηνεύτρι- 
αν τού ρόλου τής Καμίηγ.

Άπό τού 1923, τό εργο τού Μυσσέ, 
δίδεται είς τήν Κομεντί Φρανσαίζ, διη- 
ρημένον σέ σύντομα ταμπλώ, διαδεχό
μενα τό ένα το άλλο μέ γοργότητα, 
άντι νά δίδεται είς τρεΐς πράξεις, ώς 
παριστάνετο άπό τού 1861, μέχρις 
δτου ό Γκρανδάλ έπιφέρη τόν νεωτε
ρισμόν αύτόν είς τόν τρόπον τής σκη
νικής παρουσιάσεως τού «Δέν παίζουν 
μέ τόν έρωτα».

Κατά τήν πρόσφατον έπανάληψιν τού 
I έργου είς τήν Κομεντί Φρανσαίζ, ή έρ- 

μηνεύτρια τής Καμίηγ, έκαμε κάποια 
καινοτομία: Είς τήν τελευταίαν σκηνήν 
τού έργου, μετά τά λόγια τής Καμίηγ: 
«Πέθανε ! (ή Ροζέττα) ’Αντίο Περντι- 
κάν !»  άντι, οπως κάμνουν ολαι αί 
έρμηνεύτριαι τοΰ ρόλου τής Κβμίηγ,

νά άπομακρυνθή τοϋ πτώματος τής 4- 
μογάλακτης άδελφής της Ροζέττας, έγ- 
καταλείποντας κοντά στή νεκρά, τόν 
Περντικάν, ή Μαρί Μπέλ— Καμίηγ, γο
νατίζει συντετριμμένη.

Θά ύπενθυμίσω σύντομα τό θέμα τής 
κομεντί τού Μυσσέ «Δέν παίζουν μέ 
τόν έρωτα». ‘Ο βαρώνος, πατέρας τού 
Περντικάν, θέλει νά τόν παντρέψη μέ 
τήν Καμίηγ, τήν έξαδέλφη τ<*υ. Οί δυό 
νέοι, έχουν νά ιδωθούν δέκα χρόνια. 
Ό  Περντικάν έσπούδαζε καί γλεντού
σε, ένφ ή Καμίηγ, βρισκότανε σέ μο
ναστήρι. Ό  Περντικάν, μέ τόν όποιο πέ 
ρασε τά παιδικά της χρόνια, ήταν ό μό 
νος άνδρας πού είχε γνωρίσει στή ζωή 
της καί αυτόν σκεπτότανε στό μονα
στήρι, οταν ή κοπέλλα νοσταλγούσε κά 
ποια τρυφερή παρουσία. Άλλά τό μο
ναστήρι, ήτανε καταφύγιο άπογοητευ- 
μένων άπό τόν έρωτα. Ή  άδελφή Λουΐ
ζα, γυναίκα πού προδόθηκε καί έπρό- 
δωσε τήν άγάπη, άπελπίζει τήν Κα
μίηγ γιά τή ζωή, πού ή κοπέλλα δέν 
έγνώρισε άκόμη. (Ή  Καμίηγ εΐνε 18 
έτών καί ή Λουΐζα τής δηλητηρίαζε τήν 
ψυχή, έπί τέσσαρα ολόκληρα χρόνια). 
Τό άποτέλεσμα δέν άργησε νά έπέλ- 
θη. "Οταν ό Περντικάν τής έκφράζει 
τόν έρωτά του, ή πίστη τής Καμίηγ 
στήν άγάπη καί τή ζωή, εΐνε κλονι
σμένη. *0 άσκητικός βίος της καί οί 
θρηνωδίες τών καλογραιών πάνω στούς

νεκρούς τους έρωτες τήν έκαναν μι
σάνθρωπο, άγρίμι, τής έσκότωσαν τίς 
έλπίδες της: ή Καμίηγ δέν πιστεύει 
στήν άγάπη τού Περντικάν: τάν ειρω
νεύεται, τόν πληγώνει, τού άρνεΐται νά 
γίνη σύζυγός του. Ό  νέος προσπαθεί 
νά τήν κατακτήση προκαλώνταςτή ζη
λοτυπία της. Παίζει τήν κωμωδία τού 
έρωτευμένου μέ τή Ρρζέττα, τήν όμο- 
γάλακτη άδελφή τής Καμίηγ. Τό άπο
τέλεσμα εΐνε τέτοιο πού τό προέβλεψε 
ό Περντικάν. Ή  Καμίηγ μεταβάλλεται 
απέναντι του, άλλ’ ή κοπέλλα ξαναβρί
σκει τόν έαυτό της καί τήν άγάπη, πο
λύ άργά πιά. Γιατί ή Ροζέττα, πού ά- 
γάπησε τόν Περντικάν μόλη τή δύναμι 
τής ψυχής της, πεθαίνει άπά θλιψι, 
βλέποντας οτι ό Περντικάν τής έπαιξε 
κωμωδία γιά νά κατακτήση μία άλλη. 
Και ή Καμίηγ, μετά τή θυσία τής ά
τυχης Ροζέττας, θά έγκαταλείψη τόν 
Περντικάν.

Τάν ρόλον τοΰ Περντικάν, πιθανόν 
νά ύποκριθή στάς "Αθήνας, ό κ. Ζάν 
Ύοννέλ καί τής Πλύς, τής παιδαγωγού 
τής Καμίηγ, ή κ. Κατρίν Φοντναί (πού 
έρμηνεύει τόν ρόλον καί στό Παρίσι, 
στόν Οίκο τού Μολιέρου). Τήν Ροζέτ
τα, ή δ. Φρανσσυάζ Ντελίλ, ή όποία 
τήν έρμηνεύει έπίσης μέ μεγάλην έπι- 
τυχίαν στή πρώτη γαλλική δραματική 
σκηνή.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Το τραγούδι 
τής μοναξιάς

Ό ν ε ιρ α  δίχως άστρα, 
φωνές δίχως ήχώ . 
Μ οναξιά , μ ο ν α ξιά — .

Ε ίνα ι κάπου κάποιο 
καλάμι,
πβύ τό χτυπβΰν βί άνεμοι, 
καί γέρνει,
λυγά, παραδέρνει μόνβ. 
” Α χ , πώς κρυώνω!

Κλείνω  τά μάτια
κ Γ  ώ! τ ’ άπέραντα πλάτι*
πράσινοι κάμποι,

ίίελάγη γλαυκά, 
γαλανοί βύρανβί.

Μ ιά  έξοδος, κάποια φυγή 
δίχως έπάνβδο 
οτών δακρύων τή γή.

Ε ίνα ι κάπου κάποιο
καλάμι
πού γέρνει,
λυ·γά, παραδέρνει :
κάποιβ καλάμι,
πβύ τβ χτυπούν oi άνεμοι.

Σ Τ Ε Φ .  Μ Π Ο Λ Ε Τ Σ Η Σ

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισσας
’Από τό περίφημο βιβλίο τοΰ Έμιλ 
Λοϋντβιχ «Οί τρεις Τιτάνες»

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ

12ο
Τότε παρουσιάστηκε μιά μεγάλη πα

ραγγελία. Στό  σπήτι όλοι συγκινοϋν- 
ται. Τούς φέρνει τιμές και πλούυιες 
ελπίδες. Ό  ταγματάρ-χης τής εθνο- I 
φρουράς μιάς συνοικίας τοϋ νΑμστερ
νταμ παράγγειλε στό Ρέμπραντ μιά 
εικόνα ένός ομίλου, οπως είχε παραγ- 
γείλεΐ τό Σωματείο τών Γιατρα>ν τήν 
περίφημη «'Ανατομία»' πολύ μεγαλεί
τερη ομως και μέ αμοιβή ηγεμονική. 
Δεκάξη εθνοφύλακες, και καθένας θά 
πλήρωνε εκατό φλορίνια. Μ έ  τό ποσό 
αύτό, χίλια εξακόσια φλορίνια, είχον 
τήν άπαίτηση νά άπαθανατισθοϋν "λα  
σέ μιά σκηνή, σέ μιά μεγάλη εΙκόνα, 
καί ολοι νά μοιάζουν.

Ό  Ρέμπραντ εχει διαρκώς άνάγκη 
Από χρήματα. Τό περασμένο χρόνο 
είχε πεθάνει ή μητέρα του και σέ 
λίγο πούλησε μετοχές πού κληρονό- 
ιιησε, γιά είκοσι πέντε χιλιάδες φλο
ρίνια. Δέ σκέφθηκε τή λήξι τοϋ γραμ 
ματιού του γιά τό σπήτι, προτίμησε 
ν ' άγοράση μαργαριτάρια γιά τή Σ ά - 
σκι<α. Ο οφειλέτης του δέν τοϋ τά 
ζήτησε. Τό ποσό πού τοϋ προσέφερε 
δ ταγματάρχης τόν έδελέασε.

Ά λ λ ά  πάχς νά ζωγραφίση τόν 
λο αύτό τώ δεκάξη εθνοφρουρών πού 
νά εχη κάποιο ενδιαφέρον;  Τά αιώ
νια θέματα νά τούς βάλη νά πίνουν 
τριγύρω σ* ϊνα τραπέζι, κ\9 ενας άπ9 
αύτούς νά σηχώνη τό ποτήρι τσν! ή 
νά ζωγραφίση ίναν άπ9 αύτούς το
ξότη και τούς άλλους τριγύρω του 
νά τόν χειροκροτούν; Κοινοτοπίες ο
λα αύτά. *  ·

Τί διάση·μος ζωγράφος ήταν Αφοΐι 
9έν μπορούσε νά βρή κάτι πρωτότυ
πο; Οί μέρες περνούσαν* δέν πιάνει 
τά πινέλα του κλείνει τά μάτια του 
ia i  περιμένει τήν εμπνευσι.

Κ ι '  έξαφνα όροαματίζεταI οτι βγαί
νουν άπό ϊνα σκοτεινό φόντο, ϊνα εΙ· 
5ος σπηλιάς, δεκάξη άνθρωποι ώπλι- 
σμένοι.

Κ ι 9 άρχίζει τή δουλειά τον.
Ό  Ρέμπραντ ζωγραφίζει, uέσα στή 

νύχτα, ενα ομιλο άνθρώπων πού προ
χωρεί, άν&ρώπων πού ενα πολεμικό 
σύνθημα τούς ξάφνιασε. Παντού λόγ 
χες, κύμβαλα, τουφέκια, σάν φαντά
σματα πού γνοίζουν άσιό ενα άτελείωτο 
πόλεμο. Στό  πρώτο πλάνο δυό πρό- 
σωπα, ενας μαύρος άνθρωπος κ ι ' ενας 
κίτρινος, ό ταγματάρχης κ ι9 ό υπα
σπιστής του. Τριγύρω τους, φα*>τα- 
<*τικά πρόσωπα, κανένα δέ μοιάζει 
μέ τούς εθνοφρουρούς πού ποζάρησαν.

Ό  Ρέμπραντ ζωγραφίζει κι* ονει
ρεύεται Τόν καίει ό πυρετός, κ 9 ή 
Σάσκια στό πλαϊνό δωμάτιο καίει κ ι9 
αυτή από τόν πυρετό και ονειρεύεται 
... άλλά σιγοπεθαίνει.

Θά παντρευτή;
” Οταν τό βράΐδυ πηγαίνπ μοντά 

της, σκέπτεται, ποιός θά φθάση πΐα 
γρήγορα στό σκοπό του «εγώ ή δ θά- 
να/τος;»

Κάθε πρωΐ, το λυπημένα μάτια τής 
άρρωστης τόν ικετεύουν νά μείνη 
κοντά της, γιατί ϋστερα άπό κάθε νύ
χτα αισθάνεται τόν έαυτό τη ,· πιο ε- 
ξηνλημένο. Τ ή  φιλεϊ και πηγαίνει στό 
εργαστήριό του. Θέλει νά τελείωση 
τήν εικόνα του.

Μ ένει μονάχη της, κυττάζει τό κοι
μισμένο μο)ρό της πού δέ μπορεί πια 
νά θρέψη, και τό βυζαίνει uia χον
τρή παραμάννα. Ή  Σάσκία σκέπτε
ται.

 Ζωγραφίζει, ολο ζωγραφίζει κ ι9
εγώ πεθαίνω.

*0 καλλιτέχνης, όρθιος, εργάζεται 
(ιπροστά στό πελώριο τελλάρο του. Οί

έθνοφρουροι παρακολουθούν με Ανησυ
χία τήν εικόνα. Τ ι θά βγη στό τέλος 
άπ' όλα αύτά;

Κα ι πραγματικά στό τέλος ξεφυτρώ 
νουν τριάντα ενα πρόσωπα σέ φυσικό 
μέγεθος! Μ ά  ποιοι είναι όλοι αύτοι 
οί άνθρωποι;

Ποιά είν9 άρίστερά αύτή ή κούκλα;
Νά  και μιά ζητιάνα πού φοράει 

στό λαιμό της ενα διαμαντένιο περί· 
δέραιο!

Κ α ί τί σημαίνει δ κόκορας αύτός 
πον κρέμεται στή ζώνη της;

Ή  γιγαντιαία εικόνα τ έλειωσε. *0 
ζωγράφος είν9 Εξαντλημένος, κίτρι
νος, άρροχττος κ ι ' αύτός. Δέ θέλεΐ 
κάν ν9 άκοΰση τις κριτικές .

 Μ ά πού είμαστε λοιπόν Ιμεϊς οι
δεκάξη πού πλη ραίνομε; νΟλα είναι 
άνω-κάτω, οί περισσότεροι φαίνουνται 
ouzo τή μέση κ ι9 άπάνω. Αύτός είναι 
ό Άδριανός; Κ 9 οί στολές μας ούτε 
μοιάζουν. Ή  στολή τοϋ υπασπιστή εί
ναι άχαρη κ ι9 εδώ μοιάζε% σάν κανα
ρίνι. 9Από ποϋ ερχεταί ό μάγκας αύ
τός πού τρέμει;  Πυροβολεί άνάμεσά 
μας, φαίνεται και ή λά\ιρψι, καϊ μεϊς 
στεκόμαστε σάν νά κουβεντιάζωμε ή
συχα ενα κυριακάτικο πρωινά οτις 
όχθες τοϋ 9Αμσέλ.

 9Εγ ώ  θά τόδερνα αύτό τό μαγ
κάκι.

 *0 ζωγράφος Β  άν ντϊρ Χέλοτ
ήταν άλλος άνθρωπος. Αύτός σέ ζω
γράφιζε κ ι9 εμοιαζες. Μ άς εκλεψε 6 
Ρέμπραντ τά χρήματά μας. Ο Ι έθνο- 
φρουροι άπό τις άλλες συνοικίες θα 
μάς κοροϊδεύουν. "Ολη ή πολιτεία θα 
λέη;

 Βλέπετε, πάντα αυτός δ άνθρω
πος ήταν παράδοξος' τώρα άποτρελ· 
λάθηκε.

" Ετσ ι σκέφθηκαν 1>λοι ατό ” Αμστεζ
ντοψ καί τρέξανε νά δούνε τήν εΐκό- 
να. *Έμεινα ν κατάπληκτοι, χοροόϊδεν 
αν, και οί ειδικοί άκόμα, πού δε μπο
ρούσαν νά άργηθοϋν τήν άξια της, hot 
νοϋσαν τό κεφάλι τους.

Ό  δαιμονισμένος αύτός κατώρθωσε 
νά ζωγραφιστή δεκάξη πολίτες μαζύ 
μ9 ενα σωρό φανταστικά πρόσωπα. 
Μεταχειρίστηκε τούς εθνοφρουροος 
τοϋ *Άστερνταμ σάν Φαντάσματα, 
τούς άνακάτεψε μέ παράδοξες μορφές 
πού τοϋ ενέπνευσε ή τρελλή ψυχή  
του. Καί παρ9 όλα αύτά, πληρώσαμε 
καδένας εκατό φλορίνια. Κρέμασαν 
τήν εικόνα σ' ένα τοίχο καί μαζύ της 
κρεμάστηκε καί ή φήμη του.

Ό  Ρέμπραντ δέν εβλεπε τίποτε δπ1 
αύτά. ΚΗ  Σάσκια του πέθαινε. *Ητχ· 
νε ' Ιούνιος9 ό μήνας τών άρραβώνων 
του, δ μήνας τοϋ γάμου του.

« Ή  Σάσκια, άναρωτιώνταν, θά ζή· 
ση άρα γε ώς τή μέρα τών γάμων 
μου;»

Φωνάξανε τό συμβολαιογράφο. Σ τ ί  
διαθήκη της ορίζει κληρονόμο τό λλι 
δάκι της, χΐ9 αν αύτό πέθαινε, τόν 
άνδρα της. Τόν δνοιιάζει άπό)υτο κη 
δεμόνα του «γιατί εχει πεποίθηση οτ· 
θά συμμ^ρφωθή μέ ειλικρίνεια ατίι 
τελευταίες επιθυμίες της. Μονάχα ά* 
τό παιδί τους πέθαινε καί αν ξανα· 
παντρευότανε, επρεπε νά έπίστρέψη 
τή μισή κληρονομιά της , στήν άδελ- 
φή της.

Κ α ί πέθανε. *0^ Ρέμπραντ άγόρ(*σι 
ενα τάφο στή παληά έκκλησία τοϋ 
Βεστερκίρχε, κάτω άπό τό όρυόνιο. Σ ι  
ωπηλοί ολοι κατέβηκαν τά σκαλιά τ oi 
ωραίου μεγάρου του.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο ; Ή  συνέχεια.
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Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

*0 νέος αύτός ιτοιητής εχει ψυχή 
άγρυπνη καί χέρια σά φτερά ττου 
τανυουνται έπίμονα πρός τή ζωή, 
τήν όμορφιά της, τή χαρά της καί 
τ ’ όνειρά της. Ή  συλλογή του «Μο
ναξιά μέ φώς και .δίχως παράθυ
ρα», που θά μάς άπασχολήσει, δέν 
εΤνε ή πρώτη του. Γράφει και δη
μοσιεύει ή παρουσιάζει σέ ποιητι
κούς και δραματικούς διαγωνισμούς 
και βραβεύεται άπό τά 1932 κ ’ ε- 
δειξε επανειλημμένος εχτοτε τή λε
πτή ευαισθησία του καί τήν πολυ
μήχανη νοητικότητά του.

Κι* άν τυχόν δέν άκούστηκε δσο 
έπρεπε τό εμψυχωμένο καί συχνά 
μουσικό τραγούδι του* κι* άν τυχόν 
οί πολλοί δέν τόν πρόσεξαν καί δέν 
τόν διαλάλησαν άκόμη γιά ποιητή, 
τούτο δέ σημαίνει απολύτως τίπο
τε. Σημαίνει άπλώς πώς δέ βρήκε 
ή δέ διαθέτει τά έπιδέξια μέσα πού 
χρησιμοποιούν άλλοι πολύ κατώτε
ροί του γιά ν’ ακουστή πλατύτερα 
καί νά έπιβληθή άνεπιφύλαχτα.

Κ* έγώ άκόμη, πού τόν ξέρω και 
προσωπικά κ’ εχω τις συλλογές του 
άπό καιρό στά χέρια μου, τώρα μό
λις γράφω γ ι ’ αύτόν. Περίμενα, 
προσδοκούσα νάναι οί καιροί τέτοι
οι πού νά μπορώ νά μιλήσω άνοι- 
χτά, αρχίζοντας άπό τήν πρώτη συλ 
λογή του. Νά τόν παρουσιάσω όλο- 
κληρωμένο στή γοργή, τήν άνυπό- 
μονη, τήν ταραγμένη σάν τήν έποχή 
μας κίνησή του καί νά τόν δείξω 
στούς πολλούς ετσι δπως περνφ 
σάμπως αόρατος κάτω άπό τά χα
μηλά άκόμη τόξα τών άγνιστικών έμ 
πνεύσεών του, τών έπίμονα λυτρω
τικών σκοπών του. Κ ι ’ είπα σήμε
ρα πώς μιά κι’ αύτό δέν εΐνε ά
κόμη βολετό άς αποφασίσω, άφίνον 
τας πίσω τούς πρώτους ποιητικούς 
του κύκλους, νά μιλήσω γιά τόν τε
λευταίο του τούτον, πού εΤνε άλ
λωστε στό βαθύτερο χάραγμά του 
όμοιος κι’ άπαράλλαχτος μέ τούς 
πρώτους του.

Κ ι’ άρχίζω άμέσως μέ τό προα
νάκρουσμα τής τρίτης συλλογής 
του:
Άπό τό ζεστό φιλί τού Λλιου 
χρυσό τριαντάφυλλο στήν άκρη τών 

(δάχτυλων
κανείς δέ μέ πρόσταζε νά τό δε-

(χτώ*
μιά πεταλούδα που πέταζε 
ϊσως έ ν ’ άηδόνι πού γελάει 
στή μανιασμένη θάλασσα τοϋ Νότου’ 
μά ή  παρθεν ά τής σιωπής του 
βρίσκεται στόν ίσκιο πού καθρε

φτίζει
τό βάθος του νερού.
Κατεβήτε καΐ θά τό δήτε.
Μιά ήλιαχτίδα στό μέτωπο 
Κ ’ οί άσημένιοι καθρέφτες 
θά ζωγραφίσουν τήν άπλή σκιά του. 
"Ενα ν ήλιο μέ λούλουδα.

Εικόνα συμβολική τής δλης διάθε
σής του, γραμμένη σάμπως μ’ αίθε- 
ροκίνητο χέρι άπαλά πάνω στό λευ
κό σμάλτο τοΰ πρώτου κρυφάνοι- 
χτου αύγινου όρίζοντα, πού φάνηκε 
στά μάτια του ποιός ξέρει πότε. 
"Ισως άφότου ή'τανε παιδί καΐ ζού- 
σε ευτυχισμένος μέ τούς δικούς 
του, μέ τόν πατέρα του ενα πρωτο
πόρο έκπαιδευτικό δημοτικιστή, στή 
χρυσή γενέτειρά του, τή Θράκη.

Οί άνθρωποι δμως σήμερα δέν 
τή βλέπουν τήν ωραία, τή χαρούμε^ 
νη εικόνα. Γ  ιατί : 
στό φωτεινό άπειρο περνρ 
Λ σκιά τών μαύρων φερέτρων 
κ* έρεθίζεται ό ποιητής καΐ τούς 
λέει :
Πρί ζήσετε άκόμα 
είσαστε ώριμοι νεκροί. ·
Νεκροί, στό μακάβριο φέρετρο 
τών χερ ών μας.

Καΐ τούς εξηγεί μέ νόημα : 
Πουθενά μιά κραυγή 
νά σάς δείξη τό δρόμο.

Μά καΐ τούς ένδυναμώνει, μέ νόη 
μα έπίσης :

Μιά ήχώ
περιμένει τήν ϊδια ν ’ άκούσρ φωνή

(σας
.απελπισμένος πρόσκαιρα μαζί 
τους:
Κανείς δέν υπάρχει στήν άκρη 
τοΰ άδειου κι’ άπέραντου δρόμου.

Καΐ στή στιγμή προβάλλει ή ζωή 
μέ τήν όμορφιά της, τά χαρά της 
καΐ τ ’ όνειρά της. Κ ι ’ άκούεται μέσ’ 
άπ’ τά λόγια του σταθερή ή υπό
μνησή της:
Τάνυσα τό τόζο πέρ’ άπό τις θά- 

(λασσες
καί τις χαρούμενες πορτοκαλλιές, 
γύρεψα τήν καρδ ά σου στό.ν όρί-

(ζοντα
καί βυθίσου στούς ίσκιους
μέ τά γλυπτά σου σάν ε'ίδωλο μαλ*

(λιά,
τά παιδικά πρόσωπα στή σελήνη 
πού φεύγουν πάντα στήν αιώνια

(τάζη
καΐ στά ούράνια πού δέ σβυέται ή 

(φωτιά.
Καΐ κυριαρχεί παρηγορητικό, έ- 

νισχυτικό τά έρωτικό σείσμα ώς ή 
μόνη καταφυγή στήν κρίσιμη ώρα: 
Χαμόγελο ιλαρό, πληρωμένο στή 

(φλόγα.
Κ ’ ή άδυναμία τών άνθρώπων τε- 

λειώνεται ετσι μέ τήν εφήμερη έλ
λειψη επιθυμητής πληρότητας. "Ο ,τι 
δέν εγινε άκόμη κοινή χαρά εΐνε 
παντοδύναμη προσδοκία. Εΐνε επί
μονη κατάφαση στήν επίμονη άρ
νηση:
Θά μοιραστούμε μαζί τή ματαιότητα
ξεγελώντας τήν έφήμερη πλάνη.

Καΐ τότε τό θάρρος άνεβαίνει άπ’ 
τήν ψυχή στά χείλη έσώλαλο μά φω
τεινό, γυμνασμένο, κραταιό: 
Σταθήκαμε καΐ μείναμε άκ νητοι 
στις ρίζες τών γηραομένων πλατα-

(νιών
κ ’ είχε ή φωνή μας τή θερμότητα 
£νός άρχαίου φυτού πού ζαναζρ 
στις πρόσφατες περιπλανήσεις 
στά χλοϊσυένα δέντρα.

Καΐ τό λαμπρό θάρρος γίνεται 
άκατάλυτη βεβαίωση :
Τίποτε δέν πεθαίνει
κι’ αύτή μου ή κραυγή είνε παντο-

(τεινή.
Κ ’ αισθητοποιεί ό ποιητής τή βε

βαίωσή του, πλαστουργεί νοητικά 
τό φλογερό περιεχόμενό της:
Έδώ όγαπάμε τό φιλί 
τό φλοίσβο πού γυμνώνει τήν προ- 

 ̂ (σευχή
τήν καρδιά πού χαιρετά τόν ήλιο 
καΐ περιστρέφεται σ’ αυτόν.

Καΐ ό τόνος μεστώνει *.
Γιά ποιό σκοπό βρήκαμε τό τρα

γο ύ δ ι ;
Γιά νά μετράμε θρ αμβευτικές πα- 

(ρελάσεις
ρτΐς παγωμένες έκστάσεις τών κρί-

(νων ;
Γιά νά χαράζη ή τέφρα
τά ίχνη τής φθοράς
στό άνθισμένο νεα νκό  στήθος ;

Καΐ ό τόνος υψώνεται:
Στ ’ άνυπόταχτα νησιά 
ή ζωή είνε ώραία.

Καΐ φέρνει ή μνήμη άπ’ τά βάθη 
τών αιώνων παραστάτη του τήν πα
ράδοση, πού αύτός μιά γελά μαζί 
της καΐ μιά λυγίζει τή σεβάσμια 
κεφαλή της στό μέτωπο. ’Εκεί άκρι
βώς άπ’ δπου ξεκίνησαν τά ρωμα
λέα καταβαδίσματά της πρός τό 
τταρόν καΐ πρός τό μέλλον. Ό  ποι
ητής δέν άστοχεΐ στήν έχτίμησή 
του. Ξέρει πώς ο,τι υπήρξε διατη
ρεί τή σημασία του μόνο αν κινή 
ττρός Ιστορική στάση τόν άνθρωπο 
καί διευρύνει τ ’ άναλλοίωτα σχήμα
τά του.
Πουθενά δέν ύπάρχει
γιά μάς καταφύγ ο
μήτε νά καλπάσουμε μπορούμε
πρός* τις άρχαϊες τριήρεις.

Καΐ γιά νά πή τό σπουδαίο πού 
κατέχει παίρνει βαθειά έμπνοή. Καΐ 
λέει σταθερά καΐ μέ φρόνημα υ
ψηλό:
Ά ,  νά μπορούσατε νά πλάσετε 
τόν άνθρωπο στά χέρια σας 
μέ τήν άγάπη πού έζισώνει 
τήν άνήσυχη ψυχή μας...

Καΐ άναπόφευχτο πιά προβάλλει 
σέ πύρινη τροχιά ή χορεία τών ό- 
ραμάτων.
Αχ, ζίόστε μου, δόστε μου τό κα-

(ράβι
καΐ τό μονοπάτι τών ρουμανιών 
γ ά νά ψηλώσω στά βουνά 
καΐ στις νερομάνες.
Κ ’ ή κραυγή έναγώνια πηγαίνει σά 
βέλος στό κέντρο τής ζωής καΐ γυ
ρίζει πίσω στά στήθη τού ποιητή 
σάν φλογάτη καταβολάδα της. 
Ήλιε πορφυρέ ! άντάμωσα στά

(στήθη
γ’ άκρόκλωνα τής βαλανιδιάς 
μέ τις ρίζες κρατώντας 
τά πρόσωπα πού άγάπηοα.

Κ ι ’ ολοκληρώνεται τρισυπόστατη 
ή βεβαίωση στά πυρωμένα χείλη τού 
όραματιστή:

"Ημουν
Είμαι
Θδμαι

Καΐ τώρα τί νά πούμε ; Πώς ό 
σκόρπιος ρυθμός ταλαιπωρεί τήν έλ
λογη έ'κφραση ; Καΐ πώς ή λέξη 
σάν ξετρελλαμένη φεύγει μέ τόν ά
νεμο άκατάληπτη ; Καΐ πώς χτυ
πώντας στό κενό ζητφ νά βρή έκεΐ 
μάταια σταθερό άντίλαλο ; Θά τό 
πούμε, άλλά τί θά κερδίσουμε ; 
’Ασφαλώς τίποτα περισσότερο άπ’ 
δσο μάς εδωσε μέ τά έξαλλα αύ
τά φραστικά του τεχνάσματα ό ζων 
τανός, ό πυρωμένος κι* άκαιρα α
νυπόμονος αύτός μουσοπόλος. Κα
λύτερα νά τόν άκούμε νά λέη καΐ 
νά μάς συνεπαίρνει ό έσώτερος 
παλμός πού κινεί άκατάσχετος τή 
λυρική του διάθεση στά όξύτατα 
χείλη του.

Μπορούμε δμως νά τού προσθέ
σουμε μέ δικαιοσύνη πώς ό έμμε
τρος λόγος εχει τούς νόμους του, 
εχει τήν οικονομία του. Καΐ πώς 
χρειάζεται ή συστολή γιά νά κρα- 
τηθή σ ’ έναρμόνια κίνηση δποια καί 
νάναι ή ροπή του.

Συνεπώς οφείλει ό νέος ποιητής 
νά ίδή τόν έαυτό του άοτιο πριν ά
πό τή λυτρωτική του απογύμνωση. 
Καί νά σταθή μπρος στό μαγικά 
γυαλί τής νοητικότητάς του σέ στά
ση ακέρια, σάν κείνο τόν παλαιστή 

>ιτού ξέρει άπό πρίν τίς κινήσεις 
πού τοΰ χρειάζουνται, πού γενικά 
χρειάζουνται γιά τήν πλαστική νί
κη. Καΐ νά καταλάβη προπάντων 
πώς κάθε ένέργεια στήν τέχνη εχει 
προδιαγραμμένο τό σχήμα της, πού 
δταν στηθή λειψό στό φανέρωμά του 
προδίδει τόν ύπέρτατο σκοπό της.

Συστολή, λοιπόν, χρειάζεται στό 
νέο ποιητή κ ’ ένέργεια ολοκληρωμέ
νη, γιά νά μπορέση να μή σταθή 
στόν καθάριο κύκλο, πού χάραξε μέ 
τήν ευαισθησία του, άπρόθυμη γιά 
τούς άλλους, ακούσια εστω έλλει- 
πτική γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του. 
Καΐ τό σπουδαιότερο νά μή αδικεί 
μέ τήν άκατάληχτη διατύπωσή του 
τούς ωραίους, τούς ανθρώπινους 
σκοπούς του...

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ

Ό  π ρ ώ τ ο ς
μελοδραματικός θίασος

(Συνεχεία άπό τήν 3η σελίδα)
* Μά ρκο Μπότσαρ'})* τον Καρέρ, τήν
* Λουκια*, μεταφρασμένη στήν ελλη
νική από τον Ά θ .  Γερά χη , καί την 
*Σονάμπονλα» μέ μετάφραση τον Α  
Μανούσον*

Τήν εποχή εκείνη σννέπεσε νά βρί
σκεται στήν Αλεξάνδρεια δ ίερεύς τον 
ΒασΆέω ς Γεε&ργίον, πον ήταν κι αν 
Ορωπος τών Γραμμάτων, Γκοσρά  ··', 
ηον μέ ξεχωριστό ενθουσιασμό καί ι- 
κανοηοίησι παρακολούθησε ολες τίς 
παραστάσεις τοϋ ελληνικοί5 μελοδρά 
ματος καί πού έδηιιοσίενσε και κριτι
κές γΐά τήν έκτέλτσι και τή μννοιλ,^ 
ιών ελληνικών μκλοδοαματικάιν έογων 
Φ 'ψ  « 'Ομονοια» τής Άλεξανόρειας.

ΤΊ Ε ρ γ α  0 ά  παίξη ή
ΚΟΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝΣΑΙΖ
καί ποιοι τήν άποτελοΰν

Τήν έρχομένην Τρίτην, φθάνει 
στάς Αθήνας ό θίασος τής Κομι^ντί 
Φρανσαίζ. ό όποιος πρόκειται νά 
κάμη έναρξιν τών παραστάσεων 
του, τό ίδιο δράδυ, στό Βασιλ.ικό 
Θέατρο, θ ά  παιχθή ή πεντάπρακτη 
τραγω δία τοΰ Ρα κίνα , «Α νδ ρ ο μ ά 
χη», μέ πρωταγωνίστρια τήν κ. 
^έρ ’ΐαίν Ρουέρ. θ ά  δοθή δέ στό 
’ίδιο πρόγραμμα καί τό γνωστό μο 
νότρακτο τοϋ Μ εριμέ «Λέ καρός 
ντύ Σα ίν-Σα κρεμά ν».

Τήν Τετάρτην, θά παρασταθή ή 
κομεντί τοΰ Μυσσέ, «Δέν παίζουν 
μέ τόν έρωτα». Τόν ρόλον τής Κα- 
μίηγ, θά έρμηνεύση ή κ. Μαρί 
Μ^έλ. τήο όποιας θεωρείται μία ά 
πό τάς έπιτυχεστέρας δημιουργι 
ας. Τήν Ροζέττα θ^ ϋποκριθή ή 5. 
Φρανσουάζ Ντελίλ, ή όποία έπίσης 
θεωρείται ή καλλιτέρ<χ σημερινή 
έρμηνευτρια τοΰ ρόλου, είς τήν Κο 
μεντί Φρανσαίζ. Τόν Περντικάν, τόν 
κυνικόν διδε.ρ. θά παίξη έδώ ό καλ 
λιτέχνης κ. Ζάν Ύοννέλ, άντί τοΰ 
κ. Ζάν Ντεμπυκούρ πού έρμηνεύει 
τόν ρόλον αύτόν είς τόν Οίκον τοΰ 
Μπλιέρου, δεδομένου δτι ό κ. Ντε
μπυκούρ δέν μετέχει τοΰ τμήματος 
τοΰ γα λλικοΰ κρατικού θιάσου πού 
θά μας έπισκεφθή. ’Αξίωσημείωτον 
εΐνε, δτι ή άριστουργη,ματική αύτή 
κομεντί τοΰ Μυσσέ, τό πιό πολυ 
παιγμένο άπό τά έργα  του στό παγ 
κόσμιο θέατρο, εΙχ ε  γραφή τώ 
1834 άλλά δέν παρεστάθη παρά 
27 όλόκληρα έτη άργότερα. Ά λ λ ’ 
άπό τοΰ 1861 καί πέραν, δέν έπαυ 
σε νά παίζεται λίγο-πολύ παντοΰ. 
Ισως διότι οΐ σκηνοθέται καί οΐ 
ήθοποιοί,. κατανοήσαντες τάς έ- 
ξαιρετικάς δημιουργικός δυνατό

τητας πού παρουσιάζει τό ποιητι
κό αύτό έργο, τό όποιο παρέχει 
κάθε έλευθερίαν είς τόν τρόπον 
τοΰ άνεδάσματός του, έφΟ.οδόξη- 
σαν νά δώσουν ό καθένας τους 
σύμφωνα μέ τήν προσωπικήν του 
άντίληψιν τό άριστούργημα τοΰ 
Μυσσέ. Ε ίς  τό ’ίδιον πρόγραμμα 
θά δοθή τό έργον τοΰ κ Πώλ Μο- 
ράν, «‘Ο ταξιδιώτηςς και ό έρ&>- 
τας».

Κατά τήν φιλολογικήν απογευ
ματινήν τής Τετάρτης, οΐ Γάλλοι 
καλλιτέχνοα θά απαγγείλουν ποιή 
ματα τοΰ Ρτονσαρ, τοΰ Σενιέ., τοΰ 
Λαμαρτίνου, τοΰ Ο ύγγώ , τοΟ Βερ  
λαίν, τοΰ Μπωντελαίρ, τοΰ Ρεμπώ 
τής Μαρσελιν Ντεμπόρντ-Βαλμόρ, 
τής Αννας ντέ Νοά ίγ, τών κ.κ. 
Πώλ Βαλέρύ καί Πώλ Κλωντέλ, 
καθώς έπίσης άποσπάσματς* τοΰ 
« Σ ίν τ »  τοϋ Κορνηλίου, τήν προσευ 
χΛν τής Έ σ θ ή ρ , τοΰ Ρακίνα , τήν 
«Ν ύκτα  τοΰ Μαΐου», τοΰ Μυσσέ 
κ.ά.

ΠρέπεΡΤ>ά· σημειωθή ιδιαιτέρως, 
δτι ή Κομεντί Φρανσαίζ, έν τή έ- 
πιθυμία τών καλλιτεχνώ ν της νά 
άποτίσουν εύλαδή φόρον είς τήν 
μνήμην τοΰ μεγάλου "Ελλ η νο ς  ποι 
ητοΰ Ζάν Μορεάς, θά άφιερώση 
ένα μέρος τής ποιητικής προεσπε- 
ρίδος τής Τετάρτης, είς τόν ιτοιη 
τήν τών «Στροφώ ν».

Τήν Πέμπτην, θά δοθή είς άπο- 
γευματινήν καί έσπερινήν. τό πεν 
τάπρακτον άριστούργημα τοΰ Μο 
λιέοου. « Ό  Μισάνθρωπος», μέ τήν 
κ. Μ αρί Μπέλ είς τόν ρόλον τής 
Σελ ιμέν , κα ί τόν κ. Α ίμ έ  Κλαριόν 
ώς Ά λ σ έττ . Τό έργον θά δοθή κα
τά’ σκηνοθεσίοΓν τοΰ κ. Ζάκ Κοιίώ

(τοΰ κυριωτέρου έκ τών σημερινών 
σκηνοθετών τής Κομεντί Φραν
σαίζ, μεταξύ τών όποίων, ώς γνω 
στόν, περιλαμβάνονται οΐ κ.κ. 
Σ ά ρ λ  Ντυλλέν, Λουΐ Ζουδέ, Γκα- 
στόν Μπατύ καί Ρενέ Ροσσέ ) Μα 
ζί μέ τόν «Μισάνθρωπον» θά παι- 
χθή καί τό μονόπρακτον τοΰ Μυσ 
σέ, «Μ ία πόρτα πρέπει νά εΐνε ά- 
νοικτή ή κλειστή».

Άπεφαοίσθη όπως κάθε π:ιρά- 
στασις t o j  γ α λ ν κ ο ΰ  κρατικού βι 
άσου, άποτελήται άπό έξη πρά
ξεις, έκλεγέντω ν πρός τοΰτο, τών 
καταλλήλων έργων, ώστε νά μ^ 
παρατείνι:ται έπί πολύ ή διάρκεια 
τοΰ δλου θεάματος,

’Ε κ  τοΰ συγκροτήματος τής Κο 
μεντί Φρανσαίζ, μετέχουν τοΰ τμή 
ματος τοΰ θιάσου πού μάς έπι
σκεφθή, αί κυρίαι Μαρί Μπέλ. Ζερ- 
μαίν Ρουέρ, Κατρίν Φοντναί, Ζάν 
Σουλλύ, Φρανσουάζ Ντελίλ καί 
οί κ.κ. Zccv Ύοννέλ, Α ίμέ Κλαριόν, 
Σ σ μ π ρ 'έ ϊγ , ντέ Ρ ιγκού , Ντενένξ, 
Σεν ιέ  καί άλλοι, μεταξύ τών όποί
ων 6 νεώτατος καλλιτέχνης κ. Ζου- 
λιέν Μπερτώ, ό όποιος εΐχε κληβή 
στρατιώτης άλλ’ άπελΰθη προσφά 
τως.

Τόν θίασον θά συνοδεύη όλόκλη- 
ρον έπιτελεΐον καλλιτεχνικώ ν καί 
τεχνικών συνεργατών, δε,δομένου 
δτι κατά τάς έπισήμους περιοδείας 
τοΰ πρώτου δραματυκοΰ κρατικοΰ 
0f άτρου τής Γαλλίας— ώς ή παροΰ 
οσ  μέχρις ’Αθηνών—ό θίασος κομί 
ζει με(9’ έαυτοϋ τά ντεκόρ καΐ λοι 

«άξεσουάρ» τής σκηνής διά κά 
θκ έργον.

© Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ

Κρίνοντας ιή ν «Υπ οψ ήφ ιο», ιϋοι,,ικε 
πως η νονζερτ.ονηη* ήχαν «roriviirati 
ί) μάλλον ιιωπαϊχον από πολλά καί 
ποικίλα μουσικά συνθέματα τής Ιταλι
κής  προ πάντοιν μουσικής, άνεν τής 
ελάχιστης γνώαεως τής μουσικής </υν 
θέαεως και τής σχέσεως μιάς «οναίρ- 
~ηϊ)ο» τυ>ογ τον ϊ.σιατεριχον χαρακιή- 

c ον ΐ!£ΪοδράΛΐΜ,τος, του όποιοι, crjy 
θΰραν S iavo lyci *

Κατά τά Άλλα, νποστήρ\ζε πώς τό 
εργο m ή μουσική του πλοπ?) -και ;ίρι 
σια είναι σνντεθείΜένον και νηό Τ ν  
εποψιν τον μέλους και ύπό τήν εποψιν 
τής ε' κηοοάσι ο)ς .*

"Οσο γιά τό λιμτιρέιτο τοϋ 'Υ π ο ψ ή 
φιον», ό Δανός κληρικός ι'ϋοιβπι πιΰς

Όμιλεϊ ό κ. ΌττάβιοΤίμπυ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

yjtvwotv του καί τάζ τάοεις του ;
. —  Σάς ευχαριστώ <5ιά τήν εύκ,νίΐ- 
ρίαν πβύ μοΰ δίόει ή έρώτησίς s a ; 
νά μιλήσω γιά ένα 8έμα ιτβύ είνε 
ή «ιίβυλειά μου»...

Ό  τόαον ευγενικός βοβν καί συμ 
παβήξ μαέστρος —  ψηλός, μελαγ- 
χροινός, τύπος Μεσογειακός.,.έλλη- 
νικώτατος— είνε Σικελός, άπό τήν 
«Μ εγά λην  Ελλά δα » οπως μοϋ λέ
γει ό ίδιος— διευδύνει τό τμήμα τίΰ  
μουσικού 8εάτρου είς τό υπουργείου 
της «Κουλτούρα Ποπολάρε», επομέ
νως είνε έπί κεφαλής της κρατικής 
ύπηρεσίχς πού διευδύνει τά τής Λ υ 
ρικής Σ κη νή ς  εις τήν ’ Ιταλίαν σή
μερον. Ε ίν ε  λοιπόν ό κατ’ έςοχη·.- 
άρμόδιος νά μιλήση γιά τό ζήτιμαχ 
περί τοϋ όποιου ή έρώτηοις.

—  Ή  έποχή μας —  είπεν άπαρ
των είς τήν έρώτησίν μου ό έπίση- 
μος συνομιλητής μου —  χαρακτηρί
ζεται άπό τήν σχετικήν σπανιότη- 
τα μέ τήν όποιαν παράγει μεγά
λους καλλιτέχνας τοΰ άσματος. ” ί 
σως διότι προηγήβη τής έποχής μας 
μία έποχή κατ’ έξοχήν γόνιμος είς 
αύτοΰ τού είδους τήν παραγωγήν, 
ίσως διότι τό «χούμους» τό καλλιτε
χνικόν. τό έδαφος άπό τήν μεγά
λην παραγωγήν τοϋ παρελθόντος 
έξηντλήβη καί έχει άνάγκην σχετι 
κ ή ς .. άγραναπιαύσεως πρίν ή άρ
χίση πάλιν νά παράγη μεγάλα τα
λέντα, ίσως διότι ή κατάστασις τών 
καιρών μας καί ή σημερινή μορφή 
τού πολιτισμού μας δυσχεραίνει την 
έμφάνισιν μεγάλων καλλιτεχνώ ν 
τού άσματος καί γενικώτερον τή ; 
μουσικής, πάντως γεγονός είνε ότι 
τά μεγάλα ταλέντα αυτού τού εί
δους σπανίζουν μάλλον σήμερον... 
’Ά λλω ς τε άνέκαδεν παρετηρήδη τό 
φαινόμενον μεταξύ περιόδων ^χε- 
τικώς πλούσιας έμφανίσεως τέτοιων 
ταλέντων νά μεσολαδούν περίοδοι 
τρόπον' τινα στειρώσεως...Μόνον 
πού προκειμένου περί τού παρελ
θόντος ή προοπτική τοϋ χρόνου πού 
πέρασε μάς κάνει νά μή προσέχω- 
με αύτάς τάς περιόδους ένώ διά τήν 
γενεάν μας ολα— χρόνος, έλαττώ- 
ματα, μειονεκτικότητες —  όλα τέ
λος πάντω ν.. ,πλήν τών προσόντων 
εμφανίζονται ύπό ■ μεγέβυνσιν...

—  Μ οϋ δίδετε προκαταδολικώς 
τήν άπάντησιν είς μίαν έρώτησιν 
πού 8ά ηδελα νά σάς κάνω έάν είς 
τήν Ιτ α λ ία ν  σήμερον ύπάρχουν 
πολλαί καί μεγάλαι νέαι όπεραι....

—  Χωρίς νά τό σκεφβώ, άπήντη
σε χαμόγελών ό κ. Τίμπυ. Καί προ 
σέδεσε : Νέαι οπεραι ύπάρχουν πο- 
σοτικώς άρκεταί. ‘Όσον άφορά τήν 
ποιοτικήν άποψιν δά σάς πώ έν συ
νεχεία πράγματα μέ τήν παραπάνω 
μου παρατήρησιν, οτι μόνον ό χρό
νος δίδει τήν κύρωσίν του εις έν

*είναι άπεικόνισμα τοϋ Ρω,μηοϋ άπό 
τήν αρχήν εως τό τέλος.» -Είναι ό Γιο
μηός εν τή αρετή του ’έγραψε ό
Ριάμηός εν τώ χωρίφ τον, οπου ό 'νας 
θέλει νά καταβάλγι τόν αλ,λον, διά να 
γινη πρώτος, είναι 6 Ρωμηός έν τή 
οίκογενε ία του, είναι ό Ρωμηός αχάμή 
καί ώς οργανον τής Δ ικαιοσννηχ » 
Προχω ρώ νιας, ύ Δανός κληοικός διε- 
τυπωνε τήν γνώμη πώς ο " Ύ πτημΐιφι- 
ος» είναι τό μόνο έργο πού μποοί* να 
χρησιμεύση ώς άλάνβαστον γνώρισμα 
οτι ή ελληνική γλώσσα καί ή ίλληνιχή 
φρά-τις είς ολα τά διάφορα αυτής u>\- 
μεΐα καί μέ η λ ας τάς πλουσιωτ η τα- ■: ΰ 
τής παραστάσεις, είναι προσδ\άζο'.,υα 
είς βαθμόν άπίστευτ ον διά μουσικήν 
ονν^σιν.»

«Δέν έπαυσα --  επρόσθετε---ιΐο-
χής μέχρι τέλους νά θαυμάζω πώς μέ 
τάς ωραίας έλληνικάς λέξεις εξεφρά- 
ζε-το ίχάχττοτε ή μουσική σύνθεσις».

■SVAv Άλεξάνδοεια δ θίασος ενιαχό- 
β-ηχί με τήν πρόσληψη τοϋ Ινο ιχοΰ  ν ί- 
νάρον Ν . Κ οχκ ίνη , πον ήταν ψάλτης 
στήν εκεί 'Ελληνική  Μητηόπηλι χηί 
τών δεσποινίδων Λ . Βιενέλλιι, α ο 'ιι ή 
χα,τα,γωγή της ήταν άπό τήν Κέρκυρα  
καί Θάλειας Ύψηλάντη,

Θ . /V. Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο ;  Ή  αντέχει α,

έργον τέχνης. Κίμεδα άκόμη πολύ 
κοντά διά νά.μπορούμε άσφαλώς ν ’ 
άποφανδούμί άν τό άλφα ή δητα 
μουσικόν έργον τής έποχής είνε 
άπλώς διώσιμον ή είνε ϊσωςκάτι πβύ 
μελλοντικώς δά -χαρακτηρισβη εν 
δεχομένως καί ώς έργο μεγάλο ή 
ϊσως καί ώς αριστούργημα...

—  Πώς εί,νε ώργανωμένη, κρατι- 
κώς, ή μ ου γκή  ζωή είς τήν φασι
στικήν ’ Ιταλίαν ;

—  Είς τό ύπουργεϊον τής «Κουλ
τούρα Ποπολάρε» ύπάρχει μία γε 
νική διεύδυνσι,ς δεάτρου έχουσα ui 
αν ύποδιεύδυνσιν, διά τήν κωμωδί
αν καί μίαν διά τό λυρικόν δέα- 
τρον. Οά σάς ομιλήσω διά τήν δευ- 
τέραν πού είνε τής άρμοδιότητός 
μου. ’Από αύτή,ν έξαρτάται τό σύ- 
νβλον τής μουσικής κινήσεως τής 
χώρας. Τ ό  fcpSt-ος δέν έπεμδαίνει 
φυσικά διόλου είς τήν καδ’ οϊβνδή- 
ποτε τρόπον κηδεμονίαν τής καλ
λιτεχνικής παραγωγής. Αύτό άλ
λως τε καί δυνατόν έάν ήτο δά ή
το άποφευκτέον. Προστατεύει, ο
δηγεί καί πρό πάντων ένισχύει η- 
δικώς καί ύλικώς τήν κα λλιτεχνι
κήν  καί πρό πάντων τήν μουσικήν 
ζωήν —

—  ’Επί παραδείγματι ;
—  Τ ά  έννέα  μεγάλα λυρικά βέα- 

τρα τής Ιτα λία ς (Σ κ ά λ α  τού Μ ι
λάνου, ’Ό περα τής Ρώμης, Σ ά ν  
Κάρλο τής Νεαπόλεως, μουσικά δέ- 
ατρα τής Φλωρεντίας, τής Β ε ν ε τ ί
ας κλπ .) άποτελοΰν ίδιον «έντε». 
όργανισμόν δημοσίου δικαίου, επι
χορηγούμενων ίσχυρώ.ς καί ένισχυ 
όμενον ήδικώς καί , ύλικώς νίπό τέ 
κράτος...

—  θέλετε νά μοϋ σκιτσάρετε τόν 
τρόπον τής όργανώσεως τοϋ οργανι
σμού αύτοϋ ;

—  Εύχαρίστως : Ά π ό  τήν ίιεύ 
δυνσιν τοϋ μουσικού δεάτρβυ τού υ
πουργείου έξαρτώνται λα-μδάνοντα 
κατευβύνοεις καί τάς γενικάς νραμ 
μάς τής δράσεώς των διά τό καλλι- 
τεχν. μέρος, αύτοδιοικβύμενα ΐμως 
δι’ ο,τι άφορά τήν ολην των διοι
κητικήν καί οικονομικήν δραστήριο 
ότητα, ολα τά δέατρα αύτά. Έ π ί 
κεφαλής όμως έκάστου αύτών ύπάρ 
χει έν τοπικόν συμδούλιον διά την 
καδαρώς διοικητικήν λειτουργίαν, 
προεδρευόμενον άπό τόν δήμαρχον 
(ποντεστά) τού τόπου καί είς γε
νικός διευθυντής διοριζόμενος άπ' 
εύδείας άπό τό κράτος καί έξαρτώ- 
μενος άμέσως άπβ τήν διεύδυνοιν 
δεάτρου τού άρμβδίβυ ύπουργ-ίου. 
Αύτός έχει τήν κυρίαρχον γνώμην 
δι’ ο,τι άφορά τήν διεύδυνσιν, διοι
κητικήν καί κα λλιτεχνικήν τού θε
άτρου Σότι νομίζομεν είς τήν Ίτ α  
λίαν ότι το θέατρον πρέπει νά δι- 
ευδύνεται άπό έν πρόσωπον δια τε 
τό κ,χλλιτεχνικόν καί τό διοικητι
κόν μέρος. Ό  γενικός διευθυντή; 
προσλαμβάνει τόν δίασον ή ώρισμέ- 
νους ήθοποιούς δι’ έκάστην σειράν 
έμφανίσεων καδώς καί τό άλλο προ 
σωπικόν κα λλιτεχνικόν καί τεχνι
κόν τοϋ δεάτρου...

— ’ ί ί στε δέν ύπάρχει μόνιιιοί 
tii acec ;

—  Ό χ ι .  Νομίζομεν ότι αύτός εί
νε ό μόνος τρόπβς διά νά δύνανται 
οί θίασοι νά καταρτίζωνται κατά 
τάς άνάγκας τού έκάστοτε ρεπερτο
ρίου καί πρό πάντων διά νά ύύ- 
νανται βί καλλιτέχναι νά έναλλάσ- 
σωνται κχί νά εύρίσκουν στάδιον 
καί εύκαιρίας πρός χρησιμοποίησα’ 
των καί οί νέοι καλλιτέχναι. Οί 
μόνιμοι θίασοι δημιβυργοϋν κατα
στάσεις άποκρυσταλλώοεως τής καλ 
λιτεχνικής ζωής καί οί νέοι καλλι- 
τέχνα'ι ύπό τοιαύτην κατάστασιν εί- 
νε δΰσκολον νά εϋρβυν ευκαιρίαν 
πρ^ς στα6ιβδρβ·>»ίαν. ’Έπ ειτα  οί 
γνωστοί, παλαιοί καί δεινκιμασμέ- 
νοι καλλιτέχναι οχ; μόνον διο·- 
κούνται δύσκολα καί μέ δυσκολίαν 
δέχονται νά προσαρμοσθοϋν πρός 
τήν διδασκαλίαν τβυ έκάστβτε σκη- 
ν οδένου άλλά δεν είνε πολύ

εύδιάδετοι πρός μελέτην καί άπό- 
δβοιν νέων μελοδραμάτων. ’Επ ιμέ
νουν άνικήτως είς τήν άπόδοσιν ώ- 
ρισμένων ρόλων των κλασσικών ά- 
ριστουργημάτων', άλλά αύτό δέν δι
ευκολύνει διόλου τήν έμφάνισιν 
είς τβ κοινόν, τό παίξιμον τών νέ
ων έργων. Ώ ς  τόσον τά νέα εργα, 
αί νέες όπερες πρέπει ν ’ άκουσδοΰν 
διότι β μουσικός πού έγραψε ένα 
έργον δέν έπιτρέπεται νά κατα^ι- 
κασδή νά τό δλέπη μβνίμως κλει
σμένο στά «καρτβνια» του επειδή 
οί καλλιτέχναι έξ ένστικτου αισθά
νονται άπβστρβφήν είς τήν μελέ
την νέων ρόλων καί τά δέατρα δέν 
άπβφασίζουν νά ριψοκινδυνεύσουν 
τό άνέδασμα νέων έργων επειδή 
τό κοινόν έχει τήν έμφυτον τάσιν 
νά μή δέλη τήν νέαν μουσικήν ή 
τούλάχιστον νά προτιμά τήν ,παλα: 
άν καί γνωστήν άρνούμενβν — όταν 
μπορή— καί πρός δοκιμήν έστω νά 
προτιμήση ένα νέον μελόδραμα ά
γνωστον μάλλον ή ένα γνωστόν 
κλασσικόν έστω καί κακώς έκτελού- 
μενον.

—  Εν α ν τ ίο ν  αύτών τών τάσεων 
καί ύπέρ τών νέων έργων και καλ
λιτεχνώ ν τί κάνει ή κρατική όρ- 
γάνωσις ;

—  Διά τήν άνάδειξιν νέων καλ
λιτεχνών πρώτον, ιδού τί γίνεται 
είς τήν 'Ιταλίαν. Μεταξύ τών νέ
ων γίνεται άπαξ τοϋ έτους διαγω
νισμός πρώτον κατά έπαρχίας η 
διαμερίσματα. Οί άναδεικνυόμενοι 
καλύτεροι μετέχουν τοΰ έδνικοΰ γε 
νικβύ διαγωνισμού. "Οσοι κατ’ αύ· 
rev άπιδειχδή ότι έχουν φωνητ:- 
<όν τάλαντον έάν μέν γνωρίζουν 
/.αί τήν τεχν ική ν  τού τραγουδιού 
ιετεκπαιδεύονται ώς ύπότροφοι toC 
Κιράτου; μεδ- ό, καλλιτέχναι πλέ- 
βν, άφίνονται είς τάς δυνάμεις 
των διά τήν καριέραν των. ’Όσοι 
έχουν φωνητικόν τάλαντον άλλά 
δέν έχβυν σπουδάσει μουσικήν.βπού 
5άζβυν πάλιν ώς τρόφιμβι τβύ Κοά 
τβυς καί διπλωματβύχοι πλέον θ' 
άνα'δειχθούν σταδιοδρομούντες έ- 
λευθέρως.

—  Αύτά διά τούς καλλιτέχνας. 
Διά τά έργα ;

— Τ ό  κράτος είνε ό Μ έγας Μ αι
κήνας τής μουσικής κινήσεως καί 
ζωής. Δ ι’ έπιχορηγήσεων άναλίγων 
πρός τόν σκοπόν καί τήν σημασίαν 
τής έπιχορηγουμένης όργανώσεως 
καί προσπα&είας τβ Κράτβς ενισχύ
ει πάσαν μουσικήν έκδήλωσιν άξί- 
αν ύποστηρίξεως άναλόγως τβύ γε- 
νικωτέρβυ καλλιτεχνικού της ένδια 
φέροντος. Α Ι μεγάλαι θεατρικκι 
μβυσικαί «σαιζόν» —  ιδίως αί δερι- 
ναί ύπαίθριαι τοιαύται αί όργανού- 
μεναι είς διαφόρους πόλεις...

—  Είχα  τήν τύχην νά άκβύσω 
καί νά ίδώ τήν «Τόσκα» στήν υπαί
θρια σκηνή τού Καστέλλο Σφορ- 
τσέ·σκο τού Μ ιλάνου καί δέν τήν 
ξεχνώ ποτέ...

 Σ τή  Φλωρεντία καί ποό πάν·
των στες Θέρμες τον Καρακάλα cr-ς 
Ρώαης αί σχετικαί παραστάσίΐ^ εΐνε 
πέριφημΜ τϊαι άχόιιη... Τό κ^ύτο. 
φυσικά επιχορηγεί άφθόνω: 5,ά νά 
πραγματοποιηθούν τέτοιες παραστά
σεις που άλλως τε ποοκολοϋν τή rvo- 
ροή ξένιον άπό υλον τόν κΰσιιον ίο- 
χαιιένιον διά νά δοκιμάσουν αλησμό
νητες ojτως λέγουν μουσικές άπολού 
σεις. Τό Κράιτος άλλως τε ϊπ,νοοηγεΐ 
καί τήν παοαιακροτέραν Ρ εατ ριχην 
σαιζόν» επαρχιακής πόλεως υπό Cj V 

αηα,ραβητον 'όμως ορον οτι Γ h 1 σαι
ζόν θά τήν οργανο»τη καταβάλλν.ν 
ιιέρος τών σχετικών δαπανών ό σχε
τικός δήιιρς. Φυσικά τό Κράνος δίι 
ένδιαφέρεται διά τό εργον ποϋ θά £■*· 
λέξη τό θέατρον, διά τόν θίασον ;■ οΐ 
θά τό παίξη ίΐά τόν άλφα η β ήτα 
καλλιτέχνην πού θά κριθή απαραίτη
τον νά προσληφθή διά τήν τιίδε ί) δε~· 
V3 παράστατιν. Τό Κράτος δι’ “ Ια 
ΊV" τά προσωπικόν χαρακτήρας ζη· 
ζήματα εΐνε ''άννοΗττικόν». Λ έ"  τα 
γνοιρίζει, Δέν άναιιιγννεται. ’Επ ιχο
ρηγεί ιιόνον περισσότερον έάν παίζε
ται «νέα οηερα» ρύνχρονος και ιοϋτο 
διά νά ίξαναγκοζη έτσι τά 9* οτ jn  r  \ 
διδονν καί τίς νέες n'rrrttc. ΔημιουΡ- 
γεϊ to vcAwki» παν in irg in t t  i i ;

ΑΠΟ ΛΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ
θά ύπογράφωνται ομοιόμορφα

ουμβόλαια μεταξύ επιχειρηματιών
καί ηθοποιών

Μέτρα της Γενικής Αιευθύνσης 
Γραμμάτων καί Τεχνών

Ή  Γ * ν . Διεύθυνση Γραμμάτων 
και Τεχνώ ν εστειλε πρός ολόυς τους 
θΑαιτρικούς έπιχειρηματίες και 
ποιούς τον έλενΰέρον θεάτρου τήν 
παρακάτω διαταγή.

«Σννεχίζοντες τήν λήψιν διοικητι
κών μέτρων πρός παγίαχτιν σταθερω- 
τέρας τάξεως πραγμάτων είς τό ελεύ
θερον θέατρον, μέχρι τής οριστικής 
ρυΰμίσεως αυτών διά νόμου, ήχθημεν 
είς τήν άπόφαοιν οπως ύπανά/ωμεν 
είς κοινόν τύπον τήν μίσ^ιοοιν τής καλ 
λιτεχνικής έργασίας είς τά θέατρα.

Ή  μίσθωσις αύτη είναι έλενθέ$α, 
εντός τών ορίων τών διαγεγραιτμέ- 
v o j v  ύπό τών θεατρικών έθίιιων, Θ1 
έξακολουθήσ-η δέ και είς τ·? μέλλον 
νά παραιιένη αδέσμευτος. " Ιν α  άρωιιεν 
ΜΛως τήν γεννεοιουργόν αιτία*· τον σν· 
νόλον τών επαγγελματικών διε
νέξεων και τών περίπλοκων διαφο 
*>ών τών άναφνοιιένίων μεταξύ τών 
θεατρικών Επιχειρηματιών και τών 
μισθαπών καλλιτεχνών τοϋ ελευθέρου 
θεάτ.ρρου, παραγγέλλ&ιιεν πρός vu a : 
οπως οι οροι τής μισθώσεως τής θε- 
α·τρικής καλλιτεχνικής εργασίας διο- 
τυποϋνται λεπτοαερώς και έγγράφως 
είς συυφωνητικδν μεταξύ έργοδοτΖν 
και μισθωτών. Πρός έξασφάλ\σιν δε 
τής απαραιτήτου όιιοιοιιοοφίας ώς 
πρός τόν τύπ··ν το ν  %ρο)ν, και οΐγ'. J. 
ποός τό περιχόΐΑενον αύτών, κοινοποι- 
οϋμεν πρός νιιάς νπόδειγιια τοιούτον 
σνμφωνητικοϋ, τοϋ όποιον η τηοησις 
*ίς τό μέλλον θά είναι επιβεβλη mj 
νη.

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ  
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Μ ΙΣ Θ Ω Τ Ο Υ
Έ ν  *Αθήναις, σήμερον τή ν ..· · ^ .

.............................  οι κάτωθοι νπο-
γεγραμμένοι, άφ* ένός ό θεατρικός έ 
πιχειρηματίας κ ι . ·.·> 1
....................... ύπό τήν ιδιότητά τον ώς
διευθυντοϋ τοϋ θιάσον
........................... και άφ’ έτερον ό κ.
.................................. · · ..# . συνεψώνη
σαν τά εξής;

1 )  Ό  Θεαπρικός επιχειρηματίας 
προσλαμβάνει είς τήν ύπ* αντον ^ιεν 
θννοιιένην έπιχείρηοιν τόν μιοθοn,)v

τήν νεαν, τήν μοντερναν μον7ΐκήν ν 
ακούεται,

 Κ α ι ή σκηνοθεοία; Ό  σκηνοθέ
της na i αυτός δεν εΐνε μόν'.αο·/ ε*.ς 
τά μεγάλα θέατρα περί τών οποίων 
ννρίως πρόκειται;

 Ε ίς  τά μουσικά θέατρα, οχι. Ον
τε ό σκηνοθέτης δέν είναι μόνυιοτ. 
Προσλαμβάνεται άπό τό θέατρον δ άλ
φα η βήτα διά τό τάδε η δείνα ερ
γον, άναλόγως τών ικανοτήτων nah 
αναγνωρίζονται είς έκαστον άπό τήν 
προεργασίαν τον, άλλά δέν ύπάρχει 
μόνιμος ρεζισσέρ. Νομίζομεν οτι τό 
σύστημα αύτό* τοϋ έναλλασσομτνον κ<Λ 
λιτεχνικοϋ προσωπικόν τών θεάτρα'.ν 
επιτρέπει μεγαλειτέραν εύκαμψίάνί έ
ξη σφαλίζει τάς δυνατότητας τών νέ
ων νά χρησιμοποιώναι καί αντοί. κα
θιστά δυνατήν τήν άλληλεπίδρασιν ·»έ 
ων και παλαιών είς τήν καλλιτεχνι 
κην δραστηριότητα... 1

 Δεν νο-μ Γετι ομως οτι τό ίύστη
μα μαζύ μέ τά άναντίρρητα αυτά πλεο 
νεκτηματά τον εχει καί μειονέκτημα 
τα μεγάλα εν έκ τών όποιων εΐνε οτι 
καθιστά αδύνατον τήν δημιουργίαν τον 
ηολυτιμοτέρου στοιχείου ένός θεάΤρον, 
τής καλλιτεχνικής ·παραδόσεως ώς 
πρός τήν άπόδοσιν τούλάχιστον μερι
κών μεγάλων άρκχτονργημάτων;

 ’Ασφαλώς... }Αλλά τό μειονέκτη
μα δέν είνε μικρότερον άπό τά πλεο 
νεκτήματα; Παράδοσις δέν θά εΐπ-fl 
καί ολίγον στασιμότης;

 Σίγονρα. Μ έ τήν διαφοράν οτι
u* όλα τά σχετικά μειονεκτήματα αΐ- 
τής τής στασιμστηος ή 10περά Κ*- 
μίκ, η *Οπερά καί πρό πάντων ή Κ ο 
μεντί τής Γ  αλλίας, είναι πάντοτε τ* 
1 α\μπρότερα καί δικαίως περιφημότε 
>α θέατρα τοϋ κόσμον...

 Κανείς δέν θά ήδννατο νά τ'.
Λ \ μ φ ι σ β η τ ή σ η . . .

 Δεν τό χρεωο ιονν πρό 7ΐάντω·'
είς τό γεγονός ότι ή μονιμότης τών 
/ισσων καί πρό πάντων τών σκηνο 
Ίετών έδημιονργησαν τήν παράδ οο*.ν 
ιού είναι τό καλλίτερων το>ν προσόν 
5ίά την θέσιν των είς τήν πρώτην
'•ρημμήν κατά την γνώμην μου ά-
>,οΙύτως είς τήν κορυφήν---τής θεα
rρικής ζωής τοϋ κόσμου;

 Σά ς  είπα. Είνα ι σνζητήσιμον έ
άν τά προσόντα τής παραδόσεως εί
ναι μεγάλείτερα ή όχι άπό τά προσόν
τα τοϋ άλλον σνστήματος, τοϋ δίκοΖ 
μας, τό όποιον άλλως τε είναι *.α'. 
αύτό παράδοσις δϊά τό Ιταλικόν θέα* 
τ gov...

 Είχα τε τήν εύκαιρίαν νά δήτ*
τό ελληνικόν θέατρον τώρα καί j v y *
κεκρ'μένως τήν «Νυκτερίδα» στό «Βα  
σιλικόν» ;

'— Βεβαίως, καί θά σάς πώ διχ 
τήν «Νυχτερίδα» ο,τι είπα καί είς τόν 
κ. Κ .  Μπαστιά. Έπετύχατε έδ£ 
κάτι πού θά ήτο Ισως αδύνατον νά ε- 
πιτύχωμε στήν ’Ιταλία. Θά ήτο άδΑ 
νατον έκεϊ όπου ξέρομε δπερα και ό
περα καί πάλιν δπερα νά συγκεντρώ* 
σωμε τόσες φω νές’ όσες σννεκεντυ ή· 
σατε έδώ διά τήν «Νυχτερίδα». Τό 
άνέβασμα έπίσης μοϋ έφάνη πολύ κα
λό, ’ Ισω ς ό χορός νά μή ή to *σον 
ιά άλλα τέλειος.

— Οί ήθοποιοί;
 Ή  καλλιτέχνις πού εκανε γ*/

σουμπρέττα εχει φωνητικό ταλέντο 
καί ξέρει νά τραγονδ%. *Έ χει δυνατά· 
τητες που στήν ’Ιταλία θά τήν ώθϊυν 
νά πηδήση στήν *Όπε$α.»· ' Η  «πρί· 
μα» εΐνε είς άρ»κετά ικανοποιητικόν J* 
ριπεδον καί εύρήκα πολύ καλόν τόν 
τενόρον τής τρίτης πράξεως. Γενικά ,
) παράσταοις ήτο περίφημη.

-— Παραστάσεις πρόζας είδατε;
 Είδα  τήν χνρίαν Κοτοπούλη ΐΐς

ιήν  τΣκιάν» τοϋ Νικοντέμι. Είναι Λ* 
πλούσταιτα μεγάλη, πολύ μεγάλη <κυ- 
ι·εντιέν» καί τό)ρα πού τήν ύδα ανι* 
Ιαμβάνομηΐ πόσον είναι δίκαια η φήμη 
της καί ώς μεγάλης, πολύ μεγ 
«τραζεντιέν»...

Έ δ ώ  τελείωσε ή σννέντενξις. Έ  
πηκολούθησε κουβεντολόγι γιχ ro vt 
τόσονς δ- σμούς πού σννδέουν τις δυο 
παιτρίδες μας, γιά τήν Σΐχελία  —  
πατρίδα ιδιαίτερη ν ον σννομιλήτον 
νον——χαΧ Ιδι,χώτζρα γιά τό ααγιυτ\χέ> 
Παλέρμο, τή «βασιλική» πόλι τνς 
Σικελίας, που συμβαίνει νά «*
nuy-nvv καλά ό νποφαινόιιενοί, γ·η 
τήν όνο. ο* η τα τών δύο κλιμάτοΊ, για 
όλα οοα τέλος πάντων κά,νονν τοίς  
δύα λααι>ς νά εΐνηι τόσον κοντά uni 
ιόσον φίλοι.

{1 0 Α . Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ

ο,ς

2 )  Διάρκεια τής παρούσης σνμβά·
σεως ορίζεται άπό τής .................  ,
μέχρι τή ς  -

3 )  Ό  μηνιαίος μισθός τον προσ 
Ια\μβαναμ.’}νου ορίζεται είς δραχμάς
................· · . . καταβλητέας νπ>) του
έπιχείρηματίον είς τόν μισθωτόν εις 
τό τέλος έκάστης δεδονλε<υμένη$ δεκα 
μέριας.

4 )  ’Ένα ντι τής ώς άνω ά.ι.ο·β';Γ 
ό μοσθωτός ύποχρζοϋται νά τηρη :i\L- 
σας τας έκ τής άσκήσεως τής θεαιςι 
κής αύτοϋ ειδικότητας έπιβαΧλομίνας 
νποχρεώσεις, άποδεχόμενος ιούς ρό 
λους τούς όποιους έχάστοτε άνα'βέ
τη είς αύτόν ό θεατρικός επιχείρημα 
τ ίας.

5 )  Ό  έν παραγράφω 3  τοϋ παρόν 
τος οριζόμενος μισθός καλύπτει ενδε- 
χα, έν σννόλφ απογευματινός καί ε
σπερινός παραστάσεις καθ’ έβδομό3α 
Δι’ έκάστην πέραν τον άριθμεν τούτον 
παράυστασιν ό μισθωτός δικα.οϋτα* c.- 
νά έν τριακοστόν τοϋ συμπεφωνημ 1- 
νον μηνιαίου μισθόν.

6 )  Ό  μισθωπός ύποχρεοϋται νά π<* 
ρακολουθή τόν θίασον μέ τούς συνή
θεις ορου<· προκειμένου νά έπιχειρν- 
ση ούτος καλλιτεχνίκάς ηεριοδήα.ς 
είς τάς έπαρχίας.

7 )  Ή  παράβασης ένός fj πλειόνων 
όρων τής παρούσης συμβάσεως υπό 
τοϋ ενός τών συμβαλλαμένων δημι- 
ονργεί διά τόν έτερον δικαίθ)μα αιτή- 
ιεω ς μονομερούς καί άζημίας δι* έαν 
τόν λύσεως τής παρούσης, ένω 4 Μ  
ραβάτης, έξ ύπαιτιότητος τον όποιον 
καί π ροή λθ εν ή jιρόωρΦς λύσις, *πο- 
χρεουται νά πλήρωσή είς τόν έτερον 
τών συμβαλλομένων ώς ποινικήν ρή
τραν ποσόν κνμαινόμενον άπό <ον 
ένός τρίτον τον Ιν  παραγράφω 3  τ ϊς  
παρούσης συμπεφωνημένον μηνιαίου 
μιοθον, μέχρι τοϋ έξαπλασίον τοϋ μη 
νιαίον μίσθον τούτον.

8 )  Ή  διάγνωσις τανν έκ τής έφαο- 
μογής τής παρονσης σναβάσεως άνη- 
φνομένων διαφορών, ώς και ή κρί- 
σις τοϋ νπευθννον διά τήν πρόα^ρον 
αύτής λύειν, ετι δέ καί ή έπιβοϊη 
τής κατά τήν προηγονμένην παρά
γραφον πληρατ\υής τής ποινικής ρή
τρας, άν·ντίθεται εις τήν κατά τον 
νόμον 5 7 3 6  Επ ιτροπ ήν Άδειας y- 
σχήσεως τον παγγέλματος τοϋ ήΟο· 
ποιοϋ.

9 )  Ε ίς  τήν αντήν ώς ανω Ε π ι 
τροπήν ’Αδειας ανατίθεται να καίνη 
καί νά άποφασίζη περί τής ανάγκης 
προώρον λύσεως τής παοούση«,· σύ£ 
βάσεως, κατά τά έν τή 7η παραγρά
φω αντής όριζόμενα, άπανορευομ 1 
νης απολύτως τής μονομερούς λύστο-,ς 
αντήτ. άνεν ποοηνρυ'μένης ιγκρίσεως 
τής Έ π ιτ  οοπής Ά δεια ς.

*Η παρούσα συνετάγη είς roiu αν
τίτυπα ύπογοαφέντα ύπ’ άμφοτέρων 
τών συβαλλ ομένων. Έ κ  τούτων τό 
μέν έν κατετέθη είς τό Γραφεΐον Έ -  
λένχου Καλλιτεχνικής Κινήσεως τεν 
Ύπουργεϊον Παιδείας, έκ δε τών' ε 
τέρων δύο έλαβεν άνά έν έκάτεροζ 
τών σχψ'βαλλομένων.

Οι συμβαλλόμενοι
W

0 1  Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Ι  Θ ΙΑ Σ Ο Ι
Έ π ίσ ης  ή Γεν ική  Διεύθυνση 

Γραμμάτων καί Τεχνών έστειλε Λοος 
όλονς τούς Διε*υθνντάς συνεταιρικών 
θιάσων καί τούς σννεταίρονς ηθοποι
ούς τήν παρακάτω διαταγή;

Παρακολονθοϋντες τήν ονγκρότη 
σιν καί τήν έξέλιξιν τής λειτουργία., 
τών συνεταιρικών θιάσα>ν καί δή ιών 
ένισχνομένων διά δανείων Jiaoa τον 
Ταμείου εργασίας ηθοποιών δίεγ-vJ;- 
σαμεν πλείστας άτελείας τοϋ σήμερον 
ίσχύοντος συστήματος καί κατελήςα- 

, μεν είς συγκεκριμένα συμπεράσματα 
περί ληπτέων μέτρων πρός άρτίωυΐν 
αύτοϋ.

Άποδίδοντες όλως ίδιάζουσαν ση* 
Ίοοσίαν είς τήν προσωπικότητα του 
διευθυντοϋ θεάτρον, έκ τής γμπειρία, 
καί τής ίκανότητος τοϋ οποίου έξαρ 
τάται ή ομαλή ζωή καί ή καλλιτε^νι 
κή άπόδοσις τοϋ θιάσου, έπιθνμοΖ- 
μεν νά τονώοωμεν οπωσδήποτε την 
ιδιότητα τοϋ διενθυντοϋ συνεταιρικού 
θιάσου.

Πρός τούτο παραγγέλλομεν δπως, 
παραλλήλως Ttaclr τό συμφοινητικόν 
τό συναπτόμενον μεταξύ τοϋ Ταμείου 
Έργασίας 'Ηθοποιών καί του ένισχν 
ουένον σννεταΐρικοϋ θιάσον, ζό καθο- 
οίζον τάς χρεοοστικάς σχέσεις μεταξ·> 
Ταμείον καί συνεταίρων, καταρτίζε
ται λεπτομερώς καί έγγράφ<ος καί 
έτερον σνμφωνητικόν μεταξύ τον δι- 
ενθνντοϋ τοϋ θιάσον καί έκαοτο·) 
ποοσλαμβανΟμένον σννεταίρον, είς τό 
οποίον νά καθορίζωνται αί Υποχρεώ
σεις τού ουνεταίρου έναντι τοϋ διευ 
θυντοϋ τοϋ θιάσον.

Πρός έξασφάλισιν τής απαραιτήτου 
ομοιομορφίας πρός τόν τύπον τών 
όρων κοινοποιοϋμεν ύπόδειγμα τοίον· 
τον σνμφαρνητικού, τοϋ οποίου ή τή- 
ρησις είς τό έξής θά είναι νποχρεωτ*■ 
κή.

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ  
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ο Υ

Έ ν  Άθήναις  σήμερον τήν  ν
. . * ·· ..· . . οί κάτωθι νπο'η γβαμμέ
νοι, άφ’ Ινός ό θεατρικός επιχ*ιρη
ματίας κ .................. *
ύπό τήν ιδιότητά τον ώς διενθυντον 
τοϋ συνεταιρικού θιάσου
....................  καί άφ’ ετέρου δ συνε
ταίρος τοϋ αύτοϋ θιάσου κ. · · .. .· ·
 .................. σννεφώνησαν ra
εξής.

1 )  Ό  θεατρικός επιχειρηματίας κ.
. . .   ..............................  θά χρηνί'
μο-ποιή είς τόν ύπ’ αύτόν διενθννόμ*· 
',ον σννετ αιρικόν θίασον τόν σννετ σι 
ρον κ. ··*· »· ..· · ....................... . ώς

2 )  Ή  διάρκεια τής παρούσης συμ
βάσεως ορίζεται άπό τής
μέχρι τής  ........................· ητοι ή έν
τή παραγράφω 1 τοϋ άπό · · . . .

σννεταιρικοϋ συμφωνη
τικού, δι’ ον τό Ταμεϊον έργασίας η 
θοποιών έχορήγησε τό έν αντώ άνο 
φερόμενον δάνε'Όν.

3 )  Ά ,κοιβή τοϋ προσλαμβανόμενου 
οννεταίρον ορίζεται τό έν παραγράφω 
7 τοΰ ίδιον συμφωνητικού σννεται· 
ρυκον δανείου άναφερόμενον μεοίδί
διον .................... ..

4 )  *Εναντι τής ώς &νω άμ&ιβης 
δ προσλαμβανόμενος συνεταίρος »πο 
χρεοϋται νά τηηή πάσας τος έκ κής 
άσκήσεως τής θεατρικής του είδικό- 
τητος έπιβαλλομένας υποχρεώσεις. ά- 
'ΐοδεχόμενος τούς πόλους τούς όποιοι}; 
θά dvafih tf έκάστοτε είς αύ^όν ό Of·
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Η μεγάλη χβρεύτρια Λ Α  Γ ΙΑ Ν Α ,  πού όπως γραφωμε και παρα
κάτω πέβανε την περασμένη Τετάρτη άπο πνευμονία, σε μιά τε
λευταία φωτογραφία τη ; άπο τή ταινία «’Αστέρι τοΰ Ρίο»

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
Ρ Ρ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο η π π π η O O O D G O O O

ΛΑ ΠΑΝΑ
Π μεγάλη χορεύτρια

πού πέδανε τήν Τετάρτη τό βράδυ
Λίγο λόγια γιά τή ζωή της καΐ γιά τή τελευταία 

της ταινία «Τό αστέρι του Ρίο»
"Οπως Αναγγέλθηκε τή περασμένη Τετάρτη τό βράδυ πέθανε 

Από πνευμονία ή μεγάλη χορεύτρια καΐ ξεχωριστό κινηματογραφικό 
αστέρι Λά Γιάνα ποΰ οι Αθηναίοι τή θαύμασαν'στό «Τάφο τοΰ 
Ινδού». Δημοσιεύουμε παρακάτω λίγα λόγια γιά τή ζωή της καΐ 
τό τελευταίο της φιλμ «Τ ’ ά στέρι τοΰ Ρίο».

Είναι έντελώς περιττά σήμερα νά 
γτπρονσιασωμε Ιδιαίτερα τη χορενιοια 
Λά Γιάνα άφού οί τελευταίες της με
γάλες επιτυχίες στο φιλμ «ΤροΖ-ξα* 
καί στον «Τάφο τον ’7νδοΰ* ίίναι α
κόμα ολοζώντανες στό μπαλό ιιας. Ή  
φήμη της, ϋστερ’ άπό τις ίυό αυτ}ς 
ταινίες εφθασε Ισαμε τά πέρατα τής 
οικουμένης. Δύσκολα μπορεί κανέ
νας νά ξεχάση τή γυναίκα αυτή μέ 
το λεπτό καί καλοδεμένο κοραί καί ιά 
έβένινα μαλλιά της. Τό οτί ομtv ; ή 
καλλιτέχνιδα αύτή συγκαταλέγεται σ', 
μερα άνάμεσα στίς γνωστότερες yia\- 
λ\τέχνιδες τοϋ διεθνούς κινηυοτογρ.ί- 
φου δέν to οφείλει μονάχα στήν ε
ξαιρετική της ώμορφιά καί τή γοη
τεία της, αλλά καί στή σκληρή καί 
άκατάπανστη εργασία της. Ποτέ ό θζ- 
α<τής τοϋ κινηματογράφου δεν UUOO'-' 
νά άχηματίση μιά σαφή γνώμη γιά 
τή δουλειά και τήν ατσαλένια ύπομο- 
νή πον χρειάστηκε ή γυναίκα αύτή 
γιά νά φθάση ατό σημερινό σημείο 
τελειότητάς.

Μόλις ήταν οκτώ χρόνων ΐιαν πα
ρουσιάστηκε στό χρονογράφο τής "Ο 
περας τής Φραγκφούρτης γιά νά τήν 
προσλάβη στό παιδικό τον μπαλΧέτο. 
Ό  καθένας μπορεί νά φαντανθή τήν 
έκπληξη τού χρονογράφου, 'όταν ά «ou
tfit \ήν παράκληση τής μίκμούλας, 
πον είχεν έλθει χωρίς τή οννοδεία 
των γονέων της πον δέν ξέρανε τίποτε 
γιά τούς πόθους της. Θεώρηοε λοι 
πον καλό να τούς ειδοποιήσει καί ν .1 

τούς ρωτήση αν είχαν αντιρρήσεις.
Υστερ’ άπό πολλές παρακλήσεις, \- 

πογοητεύσεις και δάκρυα, οι γονείς 
αναγκαστήκανε νά πούνε το «ναί», 
βλέποντας τήν επιμονή καί τήν εΛφν- 
τη κλίση τής κόρης τονς. "Ετσ ι, ή μι
κρή Λά  Γιάνα μπήκε στό παιδικό 
μπαλέττο τον θεάτρου.

Από τότε περάσανε αρκετά χρό
νια. Η  μικρονλα μπαλλαρίνα εγ'.ν, 
πια χορεύτρια. Δέν μνιοροϋσε νά μεί- 
νη. οπως ήταν φυσικό, στή Φραγκ- 
φούρτη σάν άπλό μέλος τον μπα)IX:· 
τον. Αποφάσισε λοιπόν νά χάνη μιά 
τουρνέ μόνη της με δικές της χυρεν- 
τι,κές δημιουργίες, αρχίζοντας άπο

τ'ις μεγάλες γερμανικές λοπτροπόλεις. 
Παρ’ όλη τήν καλή ύποδοχή ποιι είχε 
παντού, κατά ξάίίος δέν ήταν καθόλου 
εύχαρισ τημένη. ’Ακόμα ήταν ή «»j- 
λή» χορεύτρια κάί τίποτε παραπά
νω.

Η  τύχη 'όμως δέν μπορούσε παρά. 
νά χαμογελάση στή νεαρή όΛ.Ιά ί|αι- 
ρετικά φιλόδοξη Λά Γιάνα "Ενα  
πρωί, ο ιa r άκόμα ήταν στό Μπάντεν- 
Μπάντεν, ήλθε ενα τηλεγράφημα άπό 
τη Δρέσδη, οπου τή καληύσονε , 1 1 άν- 
τικηταστή,οπ τή σόλο-μπαλλαρ'να ιτιάς 
μεγάλης ί'πιθεώρησης. Ή  ,'μφάνισή 
~ης στή Δρέσδη ήταν ενας 'ληθινύς 
θρίαμβος ή καλλίτερα ή χρχή τΖν  
θριάμβων της. Μετά τή Δρέσδη ήρθε 
tro Βερολίνο, τό Λονδίνο. ίο  Ήαρί«ι. γ. 
Ράψη. Παντού επιτυχίες, παντοΰ 
χειροκροτήματα.

Ο κινηματογράφος, Ηπο>ς οπ μΐ’,ν- 
νει σχεδόν πάντα μέ τέτοιες 'ξαιρετ.- 
κές καλλιτεχνικές εμφανίσεις, δ 'ν  
άργη·σε νά τήν άποσπάση άηό ιό θέ
ατρο. Μετά τίς πρώτες της έμψανί 
σεις στήν οθόνη, πού γι’ αύ'ές μιλ,'<- 
σαμε ηα\ρα·πάνω, τώρα ερχετα.·, ιό ηρώ 
το της μεγάλο φιλμ οτιον jioMzayco- 
νιστεϊ. Ό  τίτλος του είναι «Το &στρΐ 
τοϋ Γ ιο * , μέ υπόθεση παρμένη από 
τή διεθνή ζωή τοϋ εμπορίου no'.int- 
μα>ν λίθων, πού εκτυλίσσεται στή Νό
τιο ’Αμερική. Τό φίλμ μας iStijyelrcil 
τή ζο>ή καΐ τήν άνοδο u ti-  άγνω- 
στης ξραζηλισνής χορεύτριας π*ν 
φθάνει στόν κολοφώνα τής δόξης χο'ι 
γιά μιά στιγμή κινδυνεύει νά τά χάι/η 
ολα έξ αιτίας τής μυστηριώδους κλο
πής ένός μεγάλου διαμαντιοΐ, γο»· 
ιτεγαλύτερου τοΰ κόσμου. Χάρις στην 
ώραία και περιπετειώδη αύτή ίπόθε- 
οη, ή Λά  Γιάνα εχει τήν εύκαιρία 
όχι μονάχα νά μάς δείξπ τήν έξαινε- 
τική χορευτική της ικανότητα, μ ί 
τόν ρυθμό τής ρούμπας καΐ roif τα)1- 
κό, είΛΛά ταυτόχρονα νά μάς ά,ιβκαλά- 
ψη καί τό δυνατό της καλλιτεχνικό 
ταλέντο σάν ήθοπύιός. "Ετσ ι, τό «" 4* 
στρο τοΰ Ρ ίο » θ’ άποτελέση ενα από 
κείνα τά φίλμ πού μάς δίνουνε αρμο
νικό συνδυασμό μουσικής, χοοον καί 
περιπετειών.
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Στήν ύπηρεσία τοϋ Γαλλικού κινηματογράφου

Ο ΖΑΝ ΜΥΡΑ
εφυγε γιά τή Νότιο ’Αμερική

Πού βρίοκεται, λοιπόν,, οήμερα 
ό Ζάν Μυρά; Τ ί κάνει άφοΰ. ό πό
λεμο; ματαίωαε τό γύρισμα τήξ ται 
νίαξ « Σ τ ή ν  ύππιρεοία τής Αύτοκρα- 
τορίας» οπου, κάτω άπό τή διεύ- 
δυνσΐ) τοΰ Πιέρ Λίπιγιόν δά ξανα
γινότανε , λοχαγό; Μπενουά, οτήν 
Ινδ ο κ ίνα ,

Έπ ειδή δέν έπιατρατεύεται καί 
δέλοντα; νά ύπηρετηαη τόν γαλλι
κό κινηματογράφο πού δρίσκεται 
οέ λήδαργο μέοα οτην έμπολεμη 
Γαλλία, ό Ζάν Μυρά άκολουδών- 
τας τήν προσωπική του κλίση πού 
τόν κάνει νά ταξιδεύει άδιάκοπα. 
δά ύπηρετήση ταξιδεύοντας,

’Επιχειρηματίας προσεκτικός καί 
μετρημένος, δέν ξέχασε πώς τό τέ
λος τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου τόν 
βρήκε στήν Νέα Ύ όρκη νά πουλάει 
αύτοκίνητα. Γ ι ’ αύτό σκέφδηκε νά 
πάει τώρα στίς μεγάλες πόλεις, πού 
είναι «μικροί πελάτες» τού κινημα
τογράφου τής Γαλλίας, καί νά 
προσπαδήση νά τούς κάνει νά γνω- 
ρίαουν καί ν ’ αγαπήσουν τήν Γαλ
λική παραγωγή- 

Μέσα σέ λίγες έδδομάδες, το αχέ 
διο αύτό γίνηκε πραγματικότητα, 
O i παραγωγοί νοιώδοντας πώς δά 
είχαν πολλά νά κερδίσουν άπό μια 
προπαγάνδα &μεση, πού δά γινόταν 
μ ’ έπιδεξιότητα κ* ΐ άναλογιζόμε νοι 
πόσο δά χαροΰν οί μακρυνοί αγο
ραστές, βλέποντας τόν Ζάν Μυρά,

ενα άστέρι άπό τά μεγαλύτερα, νά 
κάνει όλόκληιρο ταξίδι γιά νά πα
ρουσιάσει ό ίδιος ταινίες, τοΰ έμπι- 
στευδήκανε πολλά φίλμ.

Ό  Μυρά τότε, άρχισε νά ξανχ-

*0 Ζάν Μυρά

φρεσκάρει στό μυαλό του τά λίγα 
Ισπ ανικά  πού ήξερε, καί γιά νά 
γνωρίση καλλίτερα τά έργα πού ά- 
ναλάμδαινε νά λανσάρη, ζήτησε 
νά προδληδοΰν καί τά είδε πολλές

φβρές τβ κάβε t v * .
Σ τ ό ν  συντάκτη πβύ πήγε τό τόν 

συνάντηση γιά νά μάδη σχετικά μέ 
το ταξίδι του β Ζάν Μυρά *1π«:

—  Γνώριζα» καλά τήν ’Αμερική, 
τήν Κεντρική  ’Α μερική , άλλά όχι 
τήν Νότιο. Διάδασα βμως σχετικά 
καί είμαι σέ δέσι νά πώ πώς τό 
Μπουένος ’Ά ϊρ ε ς  έχει 2.2fe8.CC0 κα
τοίκους καί S42 κινηματογράφους. 
Καδώς βλέπετε ύπάρχουν έλπίδες. 
Δ έν  γνωρίζω έπίσης κα δόλου τήν 
Άριγεντινή , ’Έ χ ω  όμως πληροφο
ρίες γιά τήν Βραζιλία. Τ ό  Ρίο , έ
χει περίπου 1.SCC.C00 κατοίκους καί 
το Σ ά ν  Πάολο, πού είναι πολύ πιό 
εύρωπαϊκή πόλις1, ξεπερνά τό εκα
τομμύριο. ’Όπως μοΰ είπαν οί δυό 
πόλεις άλληλοσυγκρούονται.

’’Α ν  είναι άλήδεια, πρέπει ό 
άνταγωνισμός αύτός νά χρησιμεύ- 
ση στόν γαλλικό κινηματογράφο.

Κ Γ  όταν τον ρώτησε ό συντάκτης 
άν αύτή ή τόσο χρήσιμη προπαγάν
δα δά τόν άναγκάση νά έγκαταλεί- 
ψη τό γύρισμα, ό Ζάν Μυρά άπάν- 
τησε.

—  Ποτέ! Δ έν  έγκαταλείπω τόν- 
κινηματογράφο. Πρός τό παρόν, ε
κείνος μή μπορώντας νά κάνει άλ- 
λοιώς, έγκαταλείπει έλον τόν κό
σμον. Πιστεύω νά έπιστρέψω την 
άνοίξιν καί τότε δά γυρίσω και- 
νούργια φίλμ.

’Αθηναϊκά απρόοπτα

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΤΝ 
ΙΤΟΥΣ...ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!

Μήν σάς φαίνεται παράξενο... Μήν 
νομίσετε δτι σάς Χέω ψέματα... Σάς 
βεβαιώνω δτι τό είδα μέ τά μάτια μου. 
Τό περίφημο τέρας του Φρανκεστάϊν, τό 
είδα όλοζώντανο νά περπατφ μέσα στήν 
πλατεία Ομονοίας καϊ στήν οδόν Στα 
δίου και νά συνοδεύεται μάλιστα κι* 
άπό τόν .. προσωπικό του φίλο τόν ά- 
παίσιο έκεΐνο άγριάνθρωπο τόν Ίγκόρ.

κτήμα δτι δέν ήταν σέ δλους γνωστή. 
Κ ι ’ ϋστερα άπό σκέψη κατέληξαν στήν 
άπόφαση νά μασκαρευθοϋνε, ό μέν πρώ 
τος σέ τέρας του Φρανκεστάϊν, ό δε 
δεύτερος σέ Ίγκόρ , πού παρουσιάζεται 
μαζί μέ τό τέρα< στό γνωστό κινημα
τογραφικό φίλμ πού πρίν λίγες εβδο
μάδες επαιξε τό ΓΙάνθεον.

Τό πράγμα δπως καί σεις θα όμο-

Τ ό  τέρας τβυ Φρανκενστάϊν μα£ύ μέ τόν' ’Ιγ κόρ  στού$ «5ρ<έμβυς 
τη$ Άδιίνα ς

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Σ Α Β Β Α Τ Ο  - Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η

1 Γ Ι Ο Χ Α Ν  Σ Τ Ρ Α Ο Υ Σ  I

!Η «ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ»!
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Τί Φρίκη, άλήθεια, και τί τρόμο αίσθάν
θηκα !...·

Ψηλό, άγριο, άποκρουστικό, μέ τό 
μονοκόματο καί Αλύγιστο περπάτημά 
του διέσχιζε τούς ’Αθηναϊκούς δρόμους, 
μή δίνοντας καμμιά σημασία στίς δια
τάξεις τής τροχαίας καϊ στίς έπανει- 
λημμένες υποδείξεις τών πόλισμαν ποΰ 
τοΰ έλεγαν νά περνάη μέσα άπό τά... 
καρφιά !

Γΐοΰ και ποΰ άφηνε και κανένα μουγ- 
κρητό... *0 Ίγ κό ρ  δίπλα του, μέ τήν 
παράξενη έκείνη καραμούζα του καΐ 
τό στραβό κορμί του, τό συνώδευε πι
στά.

Μήν φαντασθήτε πώς δλα αύτά ή- 
■*ανε όνειρο. Άντίκρυσα τήν πραγματι
κότητα. Άφοΰ μάλιστα τούς πήρα καί 
συνέντευξη.

Κ Γ  άμέσως θά σάς έξηγήσω, καΐ 
θά βάλω τά πράγματα στή θέση τους.

— Τόσο γρήγορα λοιπόν ξεχάσατε, 
ότι μέχρι τά προχτές άκόμη είχαμε 
Άπόκρηες

Δυό νεαροί, Απόφοιτοι τοΰ γυμνα- 
στ,ου, οί κ. κ. Γ ιώργος Κότσιρας καί 
Βαγγέλης Μοντεσάντος Αποφάσισαν 
σύμφωνα μέ τά παλιό έθιμο τού καρνσ- 
βαλλιοΰ νά μασκαρευθοΰν. Στήν άρχή, 
σκέφτηκαν νά άναπαραστήσουν τόν 
Χουαρέζ καΐ τόν Μαξιμιλιανό, άπό τά 
ομώνυμο έργο, πού πρό καιρού παίξα
νε. οί ’Αθηναϊκοί κινηματογράφοι. Ή  
μεταμφίεση ομως αύτή είχε τό μειονέ-

λογήσετε ήταν πολύ πρωτότυπο, ένδια
φέρον καΐ άπό τήν πρώτη στιγμή θά 
έκανε έντύπωση στόν κόσμο. Ό  κ. Μον 
τεσάντος, πού έχει καί ειδικές γνώσεις 
σχετικά, έφτιαξε μιά περίφημη μάσκα 
τού τέρατος, ένώ συγχρόνως άνέλαβε 
καί τό υπόλοιπο συμπληρωματικό μα
κιγιάζ. "Ενα  ζευγάρι ψηλές μπότες μαΰ 
ρες, πού τούς προστέθηκαν δυό-τρεϊς 
φελοΐ χοντροί, σάν κόθωρνοι άποτελέ- 
σανε μαζί μέ μιά δασύμαλλη προβιά, 
κ Γ  ένα παλιό κοστούμι τήν όλη άμφίε- 
ση τοΰ τέρατος. "Ο σο γιά τάν Ίγκό ρ  
αύτός μέ μιά περοΰκα κΓ ένα προσεχτι

κό μακιγιάρισμα, ήταν έτοιμος.
Και οι δυο πρωτοτυποι μασκαράδες 

βγήκανε στούς δρόμους τής ’Αθήνας.
Ή  μεταμφίεση ήταν κάτι πάρα πά

νω άπό έπιτυχημένη. Παντοΰ, άπό όπου 
περνούσαν, ό κόσμος στεκόταν καΐ 
τούς κύτταζε κάί μαζευόταν περίεργος 
γυρω τους, ένώ πολλοί καθώς τούς 
πρωτοαντίκρυσαν ξαφνικά, δέν μπόρε
σαν ώς που νά καταλάβουν περί τίνος 
πρόκειται, νά συγκρατήσουν ένα έπι- 
φώνημα Αγωνίας καΐ τρόμου. Γιά νά 
καταλάβετε τήν έπιτυχία πού ε!χε ή 
μεταμφίεση αύτή οάς λέμε ότι ό κ. 
Χέπ -~i~ πού όπως θά ξέρετε μαζί (. ε 
τόν κ. Μεγαλοοικονόμου γυρίζουν τά 
έλληνικά έπίκαιρα τών κινηματογράφων 
—  τούς συνήντησε στήν 'Ομόνοια kai 
τόσο τού άρεσαν, ώστε τούς έβαλε καΐ 
πόζαραν μπροστά στή μηχανή του, κα! 
τήν σχετική ταινία τήν έδωσε μαζί μέ 
άλλα έπίκαιρα στούς κινηματογράφους 
Πάλλας καί Ρέξ όπου προβάλλεται αυ
τή τήν έβδομάδα.

Έκεΐ, μέσα σ’ αύτή τή φασαρία καί 
τό θόρυβο τών περιέργων τούς πλησία
σα κα! τούς ζήτησα νά μοΰ πούνε δυό 
λόγια γ ι ’ αυτή τήν έμφάνιση τους. Μά 
έπειδή, τά τέρας, ήταν άδύνατο νά μοΰ 
μιλήση μέ κείνη τή μάσκα πού φορού
σε ( ! )  κλείσαμε ένα ραντεβού μιάν 
άλλη ώρα, όπου μοΰ δόθηκε καΐ ή εύ
καιρία νά γνωρίσω τούς δυό μεταμφιε
σμένους μέ τήν πραγματική τους μορ- 
Ψ0·

— Είχαμε καΐ έχουμε κατά νού, μοΓ 
είπε ό κ. Κότσιρας νά δημιουργήσου 
με μιά μέρα, ένα έλληνικό «Βιταφον>· 
μέ έκτελεστάς πέρα γιά πέρα "Ελλη 
νες. Τά προσόντα δέν λείπουν. Κείνο 
πού μάς λείπει είνε τό χρήμα καί τό 
μέσα, γ ι ’ αύτό τά σκοπό. Πιστεύουμε 
όμως πώς σύντομα θά υπερνικήσουμε 
αύτά τά έμπόδια και θά πραγματοποι
ήσουμε τόν πόθο μας.

— ’Απ ’ αύτό ξεκινώντας, συμπληρώ
νει 4 κ. Μοντεσάντος, δημιουργήσαμε 
αύτές τίς δυό μεταμφιέσεις πού χωρίς 
νά περιαυτολογήσουμε είχαν πολύ με
γάλη επιτυχία. "Α ν κρίνουμε τώρα άπό 
τό πρώτο μας αύτό βήμος, πρέπει νά 
είμαστε άρκετά αισιόδοξοι γιά τό μέλ. 
λον.

Δέν ξέρω τώρα, τί Αποτέλεσμα θά· 
χη αΰτή ή σκέψη τους γιά τό έλληνικό 
«Βιταφόν». Πάντως ώς ίδέα είν* πολύ 
καλή φτάνει να μήν μπή στήν πράξη 
μέ τήν προχειρότητα κβϊ τήν έιτιπο- 
λαιότητα πού διακρίνει κάτι κέτοιες 
προσπάθειες.

Τ Α Χ Ο Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ή  Σ Ο Φ ΙΑ  Β Ε Ρ Ω Ν Η  καί ό κ. Κ . Μ Α Ν ΙΑ Τ Α Κ Η Σ  σέ μιά σκη
νή τής έλληνικής ταινίας «Νύχτα χωρίς ξημέρωμα» πού γυρί
στηκε άπό τή Κινηματογραφική Ετα ιρ ία  « Α Ο Η Ν Α Ι Φ ΙΛ Μ  Σ η 
καί πού σχετικά μέ τήν παρακολούδηση μ.άς 5κηνής δά γράψωμε 

στό έρχόμενο φύλλο μας

Κινηματογραφικό νέα

ΡΟΜΠΕΡ
ΚΩΧ

Ο Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ  Π Ο Υ  Ε Σ Ω Σ Ε

ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Λ  Πρίν άπό ενα μην* αρχίσανε 
στό στούντιο Γκρουνείάλντ τής Τόμ 
πις οί εργασίες γιά τό γύρισμα τοΰ 
φίλμ «Οί 3 Κοντόνας» πού δά είν αι 
μιά υπερπαραγωγή- Τ ή  σκηνοδεοία 
της ταινίας άνέλα6ε ό ” Αρτό’>*ρ 
Μαρία Ράμπεναλτ, Τ ό  σενάριο 
γράφτηκε άπό τούς δραματουργούς 
Γιοάχιμ Μπρέμπερ καί Λότάρ Μά* 
ϋρινγκ.

Λ  Γιά  τό φίλμ «Οί 3 Κοντά- 
νας» ύπογραφτηκανε κ Γ  όλας Τά 
συμβόλαια μέ τούς γνωστούς καλ
λιτέχνες τής γερμανικής όδό- 
νης Χάραλντ Πάουλζεν καί Λέβ- 
πολντ φόν Λέντεμπουρ πού δά παί
ξουνε δύο άπό. τούς πρώτους ρό
λους της νέας αύτης ταινίας.

Λ  Μ ετά  άπ’ τή μεγάλη έπιτυχία 
τοΰ φιλί «Γκέρλς» πού παίζεται κ Γ  
ολας άπό πολλές έδδομάδες στό Β ε 
ρολίνο καί τίς άλλες μεγάλες γερ
μανικές πόλεις, τού δόδηκε άπό τή 
γερμανική κυβέρνηση ό τιμητικός 
χαρακτηριιομός σάν ταινίας «άψο
γου άπό καλλιτεχνικής άποψεως». 
■Όπως είναι γνωοτό, ο οκηνοδέτης 
τοΰ έργου είναι έ  Κάρλ "Α ντο ν , 
πού συγκαταλέγεται σήμερα άνά
μεσα στούς καλύτερους σκηνοδέτες 
τής Εύρώπης.

Λ  Ή  ταινία «Ρόμπερτ Κώχ» ί- 
ξακολουδεί νά παίζεται δριαμδευτι- 
κά σ' όλόκληρη σχεδόν την Εύι&ω· 
n il. £ t n  Ζ υ ρ ίχη  τβ φιλμ x p x n w j

το πρόγραμμα τοΰ κινηματογράφου 
πβύ τό πρωτόπαιξε γιά 9 έ6δβμάδ:ς 
καί στή Στοκχόλμη  γιά τρεις σχε
δόν μήνες. Ό  ’Έ μ ιλ  Γιάννιγκς έ
φυγε πρίν άπό λίγες μέρες γιά τίς 
Βρυξέλλες όπου δά πχραστεϊ στήν 
έκεΐ πρεμιέρα τοϋ έργου του.

Α  Δυό μεγάλα φίλμ ντβχυμαν- 
ταίρ τής Τέμπις τραδήξανβ τελευ
ταία τήν προσοχή καϊ τά ένβουσιώ- 
δη σχόλια τού τύπου: τό «Βασιλείς 
τών αύτβκινητοδρόμων» καί μιά 
ταινία παρμένη άπό τή ζωή τών ά
λογων, πού μάς δείχνει τήν ώμβρ- 
φιά καί τήν άφβσίωση τοΰ εύγενι- 
κβΰ αύτβΰ ζώου.

Ή  Σ π έ ία  Φίλιβυς ϋστερα άπό 
την μεγάλη έπιτυχία τβΰ έργβυ : 
«Παγίδες» ύπέγραψε μέ τόν Μωρίς 
Σεδαλιέ καινούργιο συμδβλαιβ.

I. I. ΑΙΠΤΑΜΠΑΝΙΙ
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται 4 -  8 μ. υ. 
και έπι συνεντεύζβι

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53 · 555

’Από τά μυστικά τοϋ στούντιο

ΠΩΣ ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ

Οταν j i αραχολουθη κανένας ενα 
ωραίο ffi’ Ενδιαφέρον φιλμ άπό την 
αναπαυτική πολυθρόνα της κινηματο
γραφικής αίθουσας, σπάνια, γιά νά 
μή πούμε ποτέ, σκέπτεται τις άπει
ρες όνισΜολίες που χρειάστηκε νά ύ- 
περπηδηθοΰνε ώς τή στιγμή που τό 
φίλμ εγινε έτοιμο γιά προβολή. Μ ε 
ρικοί βέβαια που ασχοληθήκανε πε
ρισσότερο με τόν κινηματογραφικό 
κλάδο ξέρουνε πώς οί δυσκολίες που 
συναντάει ό παραγωγός κ ι* 6 σκηνοθέ
της είναι μεγάλες. Π α ρ ’ αυτά ο-
μως και στήν περίπτωση (χυτή άφοΰ
δεν πρόκειται γιά άνθρωπο πον χει 
στενή Επαφή με τό στούντιο— ή γνώ
μη που μπορεί νά σχηματίση άπέχελ 
πολύ άπό τήν πραγματικότητα. *'Ο 
ταν κανένας εισχώρηση γιά πρώ^η 
φορά σπόν κόσμο τοϋ κινηματογρά
φου, παρακολούθηση τό γύρισμα ιμας 
ταινίας καί τήν κατοπινή λεπτή ερ
γασία μέσα στό σκοτεινό θάλαμο καί 
το εργαστήριο οπου γίνεται ή συναρ
μολόγηση, Ίσως νά νοιώση κάποια α
πογοήτευση γιατί χάνει ολο Εκείνο τό 
παραμυθένιο καί φανταστικό περιβάλ 
λον οπου ώς τότε είχε τοποθετήσει 
τους ήρωες καί τίς ήρωΐδες τής οθό- 
νης. Σ τή  θέση ωστόσο τής φαντασί
ας μπαίνει ετσι ή πραγματικότητα <ηϊ 
ro φωτοστέφανο αντικαθιστά ο αληθι
νός θαυμασμός, ό θαυμασμός γιά τή 
νέα αύτή τέχνη πού εχει πιά γίνει 
Απαραίτητη στή ζωή μας.

ΛύτΕς ολες οί σκέψεις με κάνανε 
πρίν ά,πό λίγες μέρες νά επισκεφθώ 
τό στούντιο τής Τόμπις στό Γιοχάν- 
νισταλ τοϋ Βερολι.νου μέ τόν άποκλει- 
στιπό σκοπό νά δώσωκστους αναγνώ
στες μου μερικές λεπτομέρειες, ά
γνωστες ϊσως στούς περισσότερους; 
γ\α τό γύρισμα καί τήν Εργαστηρια
κή επεξεργασία ενός φίλμ.

’Εκείνο  πού χωρίς αμφιβολία κά
νει τή μεγαλύτερη εντύπωση οτόν 
α2χά4>ιο εΐνε τά γύρισμα τών. οκ>,νών 
εκείνων πού γίνεται με τή βοήθεια 
ώρισμένω ντεχνασμάτων (τρ υκ )  με 
σκοπό νά δημιουργήσουνε στό θιατή 
μιά ατμόσφαιρα ή νά τόν μεταφέουυ- 
νε σ} ενα περιβάλλον πού μονάχο στό 
στούντιο υπάρχει, πολλές φορές ιιά- 
Ιιστα ούτε κ ι ’ Εκεί. Τελευταία π. χ 
ένα μεγάλο αμερικανικό φίλμ μάς έ
δειχνε μ\ά μεγάλη θύελλα πον είχε ά- 
ττοτελεσματt πληκουρών yeti κατακλν 
•τιιοϋ όλοκλήiOO)v πόλεων. "Οπο)ς αο- 
γότενα διηγήθηκε ό σκηνοθέτης </ ε
να άρθρο του, όλες αύτές r% σκηντ.? 
γυρίστηκαν μέσα στό στούντιο, αάνω 
*έ ξύλιζα μοντέλλα. Πρός τιμήν βέ
βαια τοϋ σκηνοθέτη αύτοϋ πρέπει νη 
' ’ΐοΧογήσω πώς κανένας άπό τούς θε
ατές. μπόρεσε νά νποθέση ότι οί υπέ
ροχες Εκείνες στιγμές γυριστήκανε μέ

σα στό στούντιο. Ά κόμ α  καί στό 
φιλμ τής Τόμπις «Ταξίδι στό Τιλ- 
σιτ» υπάρχουνε πολλές σκηνές τρικυ
μίας πού γυριστήκανε πάνω σέ μι- 
κρές τεχνητές λίμνες πού είχανε κα- 
τ ασκευασθή γ\ά τό σκοπό αν τό στό 
Γ  ιοχάννισταλ.

Ί ό  γύρισμα όμως μιάς ταινίας δεν 
εΐνε παρά μόνο ή μισή έργασία ώς 
ότου το φιλμ παραδοθή στό κοινό. Ή  
*πεξερ>γασία στό εργαστήριο εκτυηό>- 
σεως, κοψίματος καί σνγχρονισμοΖ ει
κόνων, φωνής καί μουσικής άπαιτεΐ 
μπορούμε νά ποϋμε τόση τέχνη καί 
τόσο καιρό όσο κ ’ ή καθαρά φωιο- 
γραφίκή δουλειά. Τό φίλμ, όπως 
όλοι, ποιός λίγο ποιός πολύ, γνωοί- 
ζουν, δέ γυρίζεσαι όπως τό βλέπομε 
στήν οθόνη, δηλαδή στήν ίδια σειρά 
εικόνων. Ή  κάθε σκηνή γυρίζεται χω 
ριστά κ ι* άνάλογα μέ τις ανάγκες tic  
διακοσμητικές καί τεχνικές πού α
παιτεί, Πολλές φορές αρχίζουνε 
γυρίζωνται σκηνές άπό τή υέση καί 
το τέλος τοϋ έργου, άργότερα ή 
<*<>χή %ή οί σκηνές τοϋ εξωτερικού 
Πάντως' μιά ώρισυίνη μέθοδος ή σει
ρά δεν υπάρχει. *Ύιτερα ή κάθε σ*η- 
νή γυρίζεται τούλάχιστον τρεΐς &ς 
εφτά φορές. *Έ τσ ι στό τέλος έρχε- 
τα\ τό ξεκαθάρισιμα τών χιλιάδων α ϊ
τών μέτρων φιλιι π ον γυριστήκανε 
νιά νά μείνη στό τς\ο~ τό «πραγματι
κό φιλμ» πού δέν ξετ.ιρνάει τίς .?,·5 
χιλιάδες μέτρα jicoh,c^. Τό φ',λμ 
τών ’Ολνμπιοκών Αγώ νω ν τοϋ Β ε 
ρολίνου είχε ένα συνολικό μήκος άπό
4 0 0 .0 0 0  μέτρα, στό τέλος όμως στήν 
οθόνη δέν προεβληθήκανε παρά μόλις 
4 χ\λιάδες μέτρα φίλα. Τό φίλμ όπου 
είχε έκτυπωθή δ ήχος είχε μήκος
5 0 .0 0 0  μέτρων.

Μετά τό ξεκαθάρισμα τής ταινίας, 
ερχεται ή προσαρμογή είκόνοη· Xui 
ήχου, πού είναι μιά από τίς δυσ*.ο- 
λώτερες καί λεπτότερες εργασίες, ηού 
τις περισσότερες φορές εχουνε βασι
κή σημασία γιά τήν ολη ει·φάνιογ,. 
Τέλος τό συναριιολογημένο κ ι* έτοιμο 
φίλμ Εξετάζεται προσεκτικά μέ ώρι- 
σμένα μηχανήματα ώς ποός τό ζήτημα 
τής προβο'λής κ ι’ απόδοσης τοϋ ήχου 
καί τής φωνής. *Όταν πιά κ } ή τε
λευταία αύτή εξέταση έχε\ ευνοϊκό α
ποτέλεσμα, τότε πιά παραδίδεται ή ται 
via στή δημοσιότητα.

Βέβαια στό μικρό αύτό σημείωμαο 
δέν μπόρεσα νά δώσω παρά μόνο οέ 
πολύ γενικές γραμμές μιά εικόνα τής 
σκληρής καΐ κοπιαο» ικής έργασίας 
πού χρειάζεται τό γύρισμα ένός φίλμ 
Σ τή ν  πραγι/ατικότιρτα καί στίς λεπτό 
/ΐιίσει,ές της ή Εργασία αύτή είναι 
Ίολύ πΐό περίπλοκη καί πολλές φορές 
'.άλιστα κ ι’ άχαρη.

Κ Ο Υ Ρ Τ  Ζ Ο Υ Ε Ν Ε Μ Λ Ν Ν

3ί κινηματογράφοι
τήν αλλη έβδουά5α

Α Τ Τ Ι Κ Ο Ρ Ε Ξ

Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α  Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ  Κ Γ  Ο 
Ι Π Π Ο Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Σ Σ Ε Ζ »

’ Υπερπαραγωγή τής Γ 0 Υ Ω Ρ Ν * Ύ  
ur πρωταγωνιστές τούς Ε Γ Ρ Ο Λ  
Φ Λ Υ Ν ,  Μ Π Ε Τ Τ Υ  Ν Τ Α ΪΒ Τ Σ  —  
Ο Λ ΙΒ ΙΑ  Ντέ Χ Α Λ Ι  Β  Α Ν Τ . Σκηνυ  
θέτης i  Μ ΙΧ Α Η Λ  Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΣ .

Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ

*Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ  Κ Ο Χ »
Μ έ τούς Ε Μ Ι Λ  Γ Ι Α Ν  IN K  Σ  —  

Β Ε Ρ Ν Ε Ρ  Κ Ρ Α Ο Υ Σ  —  Β Ι Κ Τ Ω Ρ Ι Α  
Φ Ο Ν  Μ Π Α Λ Α Σ Ε Ρ .

Τό βογο έσχηνοθέτησε 6 Χ Α Ν  5 
Σ Τ Α Γ Ν Χ Ο Φ .

Π Α Λ Λ Α Σ

Θά σπνεχίση γιά δεύτερη ίζδΛΐιά-

δα τό κοινωνικό εργο X  Ω.Γ / 3' Κ  Γ! Λ Υ  
Ρ ΙΟ Ν » μέ τήν Ε Ν Β Ι Ζ  Φ Ε Γ Ι Κ Ρ

.Ο Γ Φ Ε Α Σ

Σ Τ Α  Φ Τ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Α ΓΑ Π Η .Τ ·

Ρωμάντζο πού παίζουν οί Ρ Ο Υ Μ Τ Ϊ Ι
Ν Τ Α Λ Μ Α ,  Τ Ζ ΙΝ Ο  Τ Σ Ε Γ Ρ Ι .  

Π Α Ν Θ Ε Ο  

*Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Χ Ω Ρ ΙΣ  Ε Ν Ο Χ Ο .
‘Αστυνομική ταινία π·ού πρωταγα.

νιστούν οί Χ Ω Μ Φ Ρ Ε Ύ ’ Μ Π Ο Γ Κ Α Ρ Γ  
— Γ Κ Ε Η Λ  Π Α Ί  Τ Ζ .

Τ  I T T Α Ν ΙΑ  

*Π Ε Θ Α ΙΝ Ω  Κ Α Θ Ε  Α Υ Γ Η . 

Πρωταγωνιστεί 6 Τ Ζ Α ΙΗ Μ Σ  Κ Α Γ  
Ν Ε Υ ' .

Γιά νά μάθετε!
— Στη  Τόκιο γεννήθηκε ή Ό Ι ί ί .ο 

ντά Χάβιλλαντ.
—- Ο  π\& αγαπημένος άστέρας r iv ?t 

ί  "Ερρολ Φλύνν,
 Τό πρώτο φίλμ τον Τ ξ ίκ ι ι Κοϋγ

ηού είναι 6 'Μ ορτα κος. μέ τόν Σαρ 
λώ.

 Ό  Τξίμμυ Σέρς γύρισε τδ «Νέ
ρωνα* το 1 9 2 3  γιά πρώτη φορά.

•-- *0  σκηνοθίτης τής «Μεγάλης
Παρέλασις» είνα« ό Μιχαήλ Κούρ- 
τις.

 Σ τ ή ν  ’Ελλάδα γεννήθηκε ή " E u
μν Φλαμπέρ,

Σωστές απαντήσεις έστειλαν οΐ κ  κ . 
Γ .  Φικιώρης, Σπάρτη Πανος Β λ χΛτ 
'Α θήνα, καί οί δίδες Ρένα Πουιαγΐ- 
ωργακοπούλου 'Αθήνα , ka i Σόφ η Ά -  
ναεηασάκη ’Αθήνα.

Ό βίδιπός γυναικολόγος
•Ιατοος W . Α Ε Β ΙΛ Η Σ  

Ό ό ό ζ  2 τ ο ν ρ ν ά ρ α  6 3 α
Τ η Χ . 5 4 * 3 2 3

Μήπως ξέρετε;
 Π  ον γεννήθηκε ό Ζάν ΙΙίρ ο ά κ ;
— -Ποιός είναι ό πιό αγαπημένος 

άστέρας στήν ’Αγγλία ;
 Ποιά μεγάλη ήθοποιός τον T JX

λυγονντ γεννήθηκε στή Υονηόία,
•̂— Ποιό ρανσσικό ΐργο ιιηοε ι ό Ί  j  to 

ro io a S  ίο;
 Ποιό είναι τό άλλϊ 5 .OU ο τον

,Τσάρλν Τσάπλ'.ν;
—Ποιό ήταν τό πρώτο έλληνικά 

φίλμ, πού τήν πρεμιέρα τον παρακο
λούθησε δ τότε Πρόεδρος τής Κ ν ί’ ίρ- 
νησης ’Ελ . Βενιζέλος;

α
ΡΟΜΠΕΡ

ΚΩΧ
Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Π Ο Υ  Ε Σ Ω Ζ Ε

ΤΗΝ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο ΤΗ Τ Α
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Μιά ενδιαφέρουσα ερευνά

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΗ
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μέ τήν έρευνα αύτή — - μάλλον 
τή στατιστική—ό φιλότεχνος άνα 
■γνώστης τών «Παρασκήνιών» Οά 
ξέρτ| τά μυστικά, άν είναι μυστι
κά, τοϋ θεάτρου, καλά δσο κ ’ ol 
άνθρωποι ποΰ ύπηρετοΰνε σ’ αϋ
τό έπαγγελματικά.

’Αλήθεια. Ή  διάφορες πληροφο 
ρίες ποΰ μαζέψαμε άπό τις Αρ
μόδιες έταιρίες, ενώσεις καί καλ 
λιτεχνικά σωματεία, δίνουνε στόν 
Αναγνώστη τή δυνατότητα νά εί
ναι ένήμερος στά θεατρικά ζ ΊΤή 
ματα",

’Έξαφνα, μοοθαίνει — γιά  ν ’ άρ 
χίσουμε άπό τούς ήθοποιούς — '5τι 
γενικά δλοι οί συνάδελφοι τοΰ 
Θέσπιδος μαζί μέ τους σκηνοθέ
τες, χορευτές κλπ., τής Ελλά δα ς , 
είναι— χώρια άπό τούς παλαίμα 
χους — 1083, πού άπ’ αυτούς οί 
μισοί περίπου (συγκεκριμένα ο'. 
544) άντρες. 504 δουλεύουνε σέ 
θέατρα πρόζας (286 άντρες, 218 
γυναίκες), 275 σέ έπιθεωρήσεις 
καί όπερέττες (119 άντρες, 155 
γυναίκες) καί 81 στό μελόδραιισ 
(43 άντρες, 38 γυναίκες). Έ 5 6  
ομως πρέπει νά σημειώσουμε πώς 
οί περισσότεροι άπ' αύτούς τούς 
τελευταίους, είναι στό έξωτερικό 
‘Ε ξ  άλλου, 138 (30 άντρες, 108 
γυναίκες) έργάζονται σάν χορευ 
τές, 48 σέ χορωδίες (33 άντρες 
15 γυναίκες), 30 είναι ύποδολεΐΓ. 
(24 άντρες, 6 γυναίκες) καί 7 
σκηνοθέτες (6 άντρες, 1 γυναΐ 
κ α ) .
Οί καλλιτέχνες αύτοί εΐναι δια 
σκορπισμένοι σέ 31 θιάσους, πού 
άπ. αύτούς οί 21 δραματικοί (πρό
ζα), 4 έπιθεωρήισεις καί όπερέτ 
τες καί 5 διάφοροι (περιπλανώμε- 
νοι μικροθίασοι πού παίζουνε πό 
τε έπιθεώρηση, πότε δράμα, πό
τε... μελό5ραμα καί κάποτε κά 
νουνε καί τούς... άκροδάτες!)
Τό νεοϊύοτατο κρατικό Μελόδρα 

ιμα καί τό περιοδικό τών « Ολυμ
πίων», χώρια.

Άπό τούς 22 δραματικούς θιά
σους, οί τρεις τακτικοί στήν 'Αθή
να—  «Βασιλικόν», «Κοτοπούλη» 
(Rex) καί «Κοτοπούλη» ('Αλίκης) 
-καί δυό σχεδόν τακτικοί — « Ά ρ  
γυρόπουλος» καί «Άνδρεάδη».

Άπό τούς 4 έπιθεωρησιακούς 
καί όπερεττικούς, οί 7 πάντοτε 
ττήν 'Αθήνα — «Μακέδου», «Σα- 
ιμαρτζή»— ό ένας στή χάση καί 
στή φέξη — «Οικονόμου»— κι' ό 
άλλος μόνο στήν έπαρχία. Επί
σης συγκροτούνται άρκετοί έλα 
φροί θίασοι — τό καλοκαίρι ιδί
ως _  άλλ' αύτοί έχουνε ζωή, τό 
πολύ, μιάς σαιζόν καί διαλύον- 
ται.

Οι παλαίμαχοι καί συνταξιού
χοι ήθοποιοί είναι 470. Ή  σύνταξη 
πού παίρνουν άρχίζει άπό... 300 
δρχ. τό μήνα καί φτάνει ώς τίς 
1500, πού τίς παίρνει S ν <χ ς 
μόνο! Πάντως, ό μέσος όρος εΐνε 
1000 δραχμές τό μήνα.

Οί συνταξιούχοι συγγραφείς εΐ
ναι 23 χώρια οί χήρες καί τά όρ- 
ψανά πού είναι 10. Οί μουσικο
συνθέτες 8, καί δύο οί χήρες.

Τό καλύτερο μισθολόγιο ένός έ- 
Καφροΰ θεάτρου εΐναι αύτό:

"Ενα ς  πρωταγωνιστής επιθεώ
ρησης παίρνει, κατά μέσο>4 ορο, 
τό μήνα <*3-28 χιλ. δραχμές. Μιά 
πρωταγωνίστρια ^5— 30.000. Οί 
«δεύτεροι» δχι παραπάνω άπό 10 
χιλιάδες. Οί «τρίτοι» δσο κι' ενας 
είσπράκτορας στ^ λεωφορεία τής 
Πάουερ... Αναντίρρητα δμωε οί 
πιό αδικημένες εΐναι οί μπαλαρί- 
νες. Τά φ τ ω χ  ά αύτά πλάσμα
τα πού διατάζονται άπ’ δλους καί 
άπό δλες, παίρνουν 60— 80 δρ τή 
μέρα καί κάτι παραπάνω σαν ύ- 
ΓΓ^ογουν άπογευματινές παραστά 
σεις.

Τό καλύτερο καί πλουσιώτερο μι 
ίτθολόγιο δραματικού θιάσου εΐνε

πάντοτε κατώτερο έλαφροϋ, τέ
τοιου. Γιατί; Δέ ξέρουιμε... Γ ι ’ αύ
τό άκριβώς θά κάνουμε, πολύ σύν 
τομα, μιά σχετική ερευνά. 
όΛοιπόν: .Ο πρωταγωνιστής ένός 
«σσδαοοΰ» θεάτρου πληρώνεται, 
τό πολύ μέ 20.000. ’Εξαίρεση κά
νει ένας δημοφιλής κωμικός πού 
παίρνει 30.000. Οί «δεύτεροι» σπα 
νιώτατα περισσότερο άπό 8 000. Οί 
σκηνοθέτες δσο κ ι’ ένας... παρα
πονεμένος πρωταγωνιστής, ή κατ’ 
άπο κοπή. Οί ύποδολεΐς πού οί τα
λαίπωροι φθείρουνε πραγματικά 
τή ζωή τους άνοπινέοντες τή σκό
νη τής σκηνής μέσα στό «κλουδά- 
κι» τουζ, μόνο 3—4000 δραχμές 
τό μήνα.

θεατρικούς συγγραφείς καί 
μουσουργούς έχουμε 150 μαζί μέ 
τούς συνταξιούχους, πού εΐναι 24.

Τό γυναικείο φύλο δέν λείπει 
κι' άπ' έδώ! ’Έ χ ε ι  ένα ποσοστό 
άναλσγίας 10% άκριδώς δσα καί 
τά... συγγραφικά δικαιώματα.

Πραγματικά  ένας συγγραφέας 
παίονει ποσοστά 10% άπό τίς άκα 
θάριστες εισπράξεις, otocv δμωο 
ύπάρχει στή μέση καί μουσουρ
γός, τότε τά πράγματα διαφέρουν 
καί κατά κανόνα μοιράζονται στή 
μέση τά ποσοστά.

"Οσον άφορά γιά  τά έλληνικά 
έργα  πού είδανε τό φώς τοΰ προ
σκηνίου τόν περασμένο χρόνο 
1939, αύτά εΐναι άκριδώς 20, κι' 
άπ’ αύτά μόνο τά 6 πρόζας καί 
τά υπόλοιπά 14 έπιθεώρησης καί 
όπερέττας. Τά  20 αύτά £pY« 
πραγματοποιήσανε συνολική είσ
πραξη 14.215 945 δρ.

Τή μεγαλύτερη έπιτυχία, άπό 
άποψης κέρδους τούλάχιστον, άπ’ 
τά μέν έλαφρά εΐχε ή «Βιολέττα» 
των κ.κ. Σπυροπούλου, Παπαδοΰ 
κα—ΓιοΛ/νίδη, στό θέατρο Σανιαρ 
τζή γιά  τρεις μήνες, μέ 1.774 - 
953 περίπου δρ., άπό δέ τά «σο
βαρά» πρώτο κ ι’ ασυναγώνιστο 
τό «Τιμόνι στόν ’Έ ρ ω τα » τού κ. 
Παν. Καγιά , στά θέατρα Α λ ίκ η ς  
καί Ρέ/ξ (18 ,Οκτώδρη 1939—^3 
Γενάρη 1940) μέ τό ποσό τών δρ. 
1.272.720.

Σκηνογράφους έχουμε 6. Έ ν δ υ  
ματολόγους 2.

Τεχνικούς τοΰ θεάτρου 264. Ε ί  
δικώτερα διαθέτουμε 25 μηχανι- 
κούς σκηνής μέ 37 βοηθούς, 33 
ήλεκτρολόγους μέ 50 δοηθούς, 14 
φροντιστές μέ άκριδώς άλλους τό 
σους δοηθούς, 33 ταμίες, 40 θυ
ρωρούς, 12 δεστιαρίστες (δλες  γυ  
ναΐκες, μοναδικές άλλωστε, μέσα 
στούς τεχνικούς), 5 κομμωτές καί 
1 ίματιοφύλακα.

‘Ο μισθός τους, άπό 3— 7.000 
δρχ. τό μήνα. Ή  σύνταξή τους 
άπό 600 δρχ. ώς τά διπλά, πού 
τήν εισπράττουν 20... ζωντανοί δι
καιούχοι καί 50 κληρονόμοι. Δη
λαδή τό δλο 70.

"Οσον άφορά τούς μουσυκούς, 
αύτοί, σ’ δλη τήν Ε λ λ ά δ α , είναι 
πάνω-κάτω 2.500, σχεδόν δλοι άν 
τρες (οί γυναίκες έχουνε μιά άνα 
λογία  10% στό σύνολο), πού οί 
1650, περίπου, βρίσκονται στήν Ά  
θήνα καί στά προάστια, άποσπα- 
σμένοι: 300 στή Διοίκηση Πρω
τεύουσας (μόνο οί "Ελλ η νες  ίν- 
νοεΐται., γιατί ύπάρχουν καί πολ 
νοί ξένοι) , 550 στό «Πανελλήνιο 
Μουσικό Σύλλογο», 200 στά θέα
τρα, κέντρα Ραδιοφωνικούς Σταθ 
μοΰς κλπ., 100 εΐναι οί Στρατιω 
τικοί, 50 οί Ναυτικρί καί 450 πρα
κτικοί (μάλλον όργανοπαΐκτες).

Ττελικά σημειώνουμε μέ πολύ 
εύχαρίστηση πώς καί γ ιά  τά δυσ- 
κολώτερα άκόμα όργανα (δμποε, 
«Α γ γ λ ικ ό ν  Κέρας», φαγγότο, 
Κόντρα Φαγγότο, "Αρπα, Κλαρί
νο, Φλάντο κλπ.) έχουμε "Ε λ λ η 
νες έκτελεστές.

Μ IΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Σκίτσα γνωστών ηθοποιών έμμετρες πσροβέτομεν 
πού είναι αμερόληπτα, πολύ, ώς ύποδέτομεν

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καί τώρα μέ τβν τβν τρόπβ μας, έτβΰτβν τβν

(δεινόν
πβύ είναι κ ι’ 6 καλλίτερος —· πβιός άιρανε’άμ-

(φιδάλλει; —
&ς πδμε οτ’ άλλα δπλα μας κ Γ  εύ8ύς τβ πεδινόν 
ας βάλωμεν νά β ά λ λ η !. . .

Ό  πρώτβς καί καλλίτερος τβΰ δπλβυ τούτου τ’
(άτιμου

νά ξέρεται «φίλτατβι μβυ»
πώς ε ίν ’ ό ’Αργυρβπουλβς, i  όίασος, & γλυκύς
δστις αύτή τή θέσι τβυ πβύν’ άρκετά δυοά-

(λωτος
κατέκτηαε μαχόμενος σάν ήρως τ ή ς .. φακής 
ατό Γκέρλιτς καί οτ’ Αβΰοτερλιτς πβύ πιάστη-

(κ ε ν  αίχμάλωτβς.
« Φ Φ·

’Ε κ ε ί  άντί νά κάθεται, «κυμμένος, κατηφής 
ύπβδαυλίζΜν, τό βαρύ, τού γυρισμού μαράζι 
φροντίζει καί γνωρίζεται μέ πλείβτους ουγ-

(  γραφείς
καί άρχιοε τά εργα τβυς εΰθΰς νά μεταφράζη.

* 0
Σ ά ν  γύρια’ άπ' τό μέτωπο, χωρίς πολλά έμ-

( πόδια
κ ι’ εχβντας τόσα έφβδια
άμέοως μ’ ένα θίασο τό παίξιμο άρχίζει
καί ούτω πως κατώρθωσε τά πλήθη έπιμόνως
ό τέως 6 αίχμάλωτβς, νά τά αίχμαλωτίζη
. .  .είοπράττων ταυτβχρβνως.

i'fO
'Έ κ τ β τ ε  παίζει πάντοτε έδώ κ ι’ έκεί άράδα 
καιρούς δέν έφβδήδηκε ψυχρούς ή μετ’ ανέμων 
άλλά γυρίζει πάντοτε βργώνων τήν Ελλά δα  
καί γέλιβ δ ια νέμ ω ν !...

Ώ ς  άτβμον, ύπέρβχβς, τό γάντι τό λευκό 
Τβν ουνβδεύει πάντβτε οτό γέλιο ή μίλημά του 
καί είναι —  νά τβ ξέρετε —  καλό κ Γ  ευγενικό 
κ Γ  αύτό τ ό . . .  δάγκωμά τβυ.

# 0
Τ ό  μόνο τβυ έλάττωμα κ Γ  έλάττωμα πβύ

(θάβει τβν
πράγμα πβύ κ ι’ άλλοι τώδανε καί τώπαν π,ρώ

τα - πρώτα, 
είναι δτι δέν Ιμαθε άκόμη τό άλφάδητον 
άλλά οκβντάφτη πάντβτε οτβ «ρο» μά καί οτό

( . .  -Γιώτα.

Κ Γ  αϋτό τό βλέπουν πάντβτε βί θεαταί του βί 
k (άπειροι

όλόκληρβυ τβΰ κράτους
κ ι’ αύτοί πβύ ε ίν ’ όράσεως καί άκοής άνά- 

* - (πηρβι
κιαδώς καί τβΰ βεάτρου τβυ τβΰ τής όδβΰ Ίπ-

(πβκράτβυς
πβύ ένώ παίζει έλβύδερ» καί διρίακεται οτά

(νέφη
σκορπώντας... τβνβυς γέλωτβς μέ λέξεις καί

. . (ψηφία
οτό Γ ι ώ τ α  δταν μπλέκεται εύδύς χαλά τό

(κέφ ι
γιατί άποκαλύι»τεται ή . . .  άνβρδβγραφία!

$ 6
Ά λ λ ά  αύτό νά ξέρετε δέν Εχει σημασία
κι’ άν πβΰμε τά οωατά
κι’ άν μπούμε οτήν ούαΐα
πολλά σ’ αύτόν τό δέατρβ κ Γ  ή Τ έ χ ν η  μας,

(χρωστά

Είνα ι ό μόνος "Ελληνα ς πβύ αγαπά τούς "Ελ-
(ληνες

τβύς συγγραφείς, πού μοιάζουνε μ έ . . .  νύχτες
( —  φεΰ —  άσέληνες

*t*i πάντοτε συντείνει
οτβύς νέους λβγβτέχνας μας Λ”’ άνάδη πυρκα-

(γ ιά
διότι πλάϊ οτόν Ά ρ ν ό λ δ  καΊ στόν Μω,,ϊαίτίνη 
οβϋ παίζ’ Ίωιαννβπουλβ, Τοουμπρή καί Πί Ιία-

(γιά .
* 0

Κα ί τώρα μάς άνήγγβιλε πώς σάν γυρίοη δά 
μάς παίξη τό «Χτραδόξυλβ» τβΰ φίλτατου

( ιΓα2ά.
Κ Γ  αύτό τό κάνει ήσυχος χωρίς νά φοδηδή 
τό, πώς βί παραστάσεις τβΰ «Στραβόξυλου» δά

(λήξουνε
καί θά συλλβγιαδή
μήπως —  μιά κ ι’ είναι τβΰ ΨαΘά —  στήν. . .

(ψάθα καταλήξουνε! 
Ά κ ό μ ’ ένα έλάττωμα, μεγάλο, τβΰ Βασίλη 
(πράγμα πβύ ίσως κάπβτε τβ ’δή καί κάνας

(άλλος
ώς έπί παιραδείγματί, ό χρόνβς ό άλλοίωτος) 
είναι πού τόσβ γρήγβρα τελείωσεν ή στήλη 
ίνώ  αύτός —  νάξέρετε —  είναι τόσβ μεγάλβς 
πβύ μ έ ν ε ι . . .  ατελείω τος!. . .

©άνος Π Α — Ρ Η Σ

Ή Κα Άνδρεάδη
στήν ελληνική έπαρχία

ΜΙΑ ΓΟΝΙΜΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙ0ΛΕΙΑ
...Και τόν Μάιο στή Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 
τοΟ Ρακίνα

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
τών έγκλημάτων τούτων», τοτϊ τά 
λόγια αύτά τού ποιητού, εξηγούν 
τήν γένεσιν τής «Φαίδρας».

Είναι γνωστή ή παταγώδης άπο- 
τυχία τών πρώτων παραστάσεων 
τής τραγωδίας του αύτής. Λ ίγο  άρ- 
γοτερα, καί μετά πολλάς προδο
σίας τής φίλης του Σαμελέ, ό ποι
ητής διέκοψε τάς σχέσεις του με 
τήν ήδοποιό. Ό  Ρακίνας αποφασί
ζει νά νυμφευφδή- Ή  σύντροφος 
τήν όποιαν έδιάλεξε —  πλούσια, 
καλή νοικοκυρά, αμόρφωτη καί μέ
τριας εύφυϊας —  ήτο έντελώς άν- 
τίδετη τών γυναικών πού είχεν α
γαπήσει προηγουμένως ό Ρακινας 
καί οί όποιες, τόν έν,αναν τόσο νά 
ύποφέρη. Ή  σύζυγος τού μεγάλου 
πβιητού, δέν έδιάβασε πβτέ κανέ
να στίχο του: Τ ό  νοικοκυριό της 
τήν' ένδιέφερε πολύ περισσότερο 
άπό τήν δραματικήν παραιγωγήν 
τβΰ ιδιοφυούς συντρόφου της·

Έ ν  τώ μεταξύ, ή εύνοια τού Λου
δοβίκου 14ου πού τόν έδιάλεξε ώς 
Ιστοριογράφον του, μετριάζει τήν 
πικρία τού Ρακίνα  γιά τίς αποτυχί
ες του στό δέατρβ, οταν μία καταγ
γελία τής Ιϊουαζέν, σχετικά μέ τό 
δάνατο τής φίλης τού ποιιιτοΰ Χτυ- 
πάρκ, παρ' ολίγο νά καταστρέψη 
τόν μεγάλο δραματογράφο.

ί:=Οι
Τ ό  τμήμα τής αλληλογραφίας 

τού Ρακίνα, τό όποιον διεσώθη. εί
ναι αποκαλυπτικόν τοΰ χαραχτή;ος 
τού πβιητβΰ. Τ ά  γράμματά του αύ- 
Γά ούν τοϊς άλλοις, μ«ρτυρούν καί 
τήν αγάπην του διά τβ χρήμα, τό 
ίποίο ήρνεϊτο στήν πάμπτωχη ji- 
κβγένειά του άκόμη καί όταν ό Ρα- 
κίν/ς τό έκέρδιζε άφδονο. Άπό. τάς 
3ωζομένας αύτάς έπιοτολάς τοΰ 
(ΐοιητού, πληροφορούμεδα έπίσης, 
ηί»ν άγανάκτησιν τήν όποιαν έδο-

κίμαζεν, είς τήν οκέψιν, δτι 6 γυιός 
του Ζάν— Μπατίοτ, δά μποροΰσε 
νά πάη στό δέατρβ». Έ ν  τούτοις, ό 
ίδιος άνθρωπος πβύ κρίνει τό δέα- 
τρον ώς τόπον απώλειας γιά τό παι
δί τβυ, κάμνει αύτβπρο·σώπως καί έ- 
πιμελέστατα τίς διορδώσεις τών έ- 
πανεκδόσεων τών δραμάτων του. 
Ά λ λ ’ αύτή δέν ύπήρξε ή μόνη άνα- 
κολουδία πού παρουσίαζεν ό Ρα κί
νας. Ιδ ο ύ  καί μία άλλη άσυνέπεια 
τβυ πού είχε κατκπλήξει τούς συγ
χρόνους τβυ: Έ νώ  άπό τβ ένα μέ
ρος άπέτιε εύλαβή φόρβν δαυμα- 
σμού είς τήν ΐδιβφυΐαντοΰ Κορνη- 
λίου, (οτή Γαλλική Α κ α δ η μ ία ), ό 
Ρακίνας, έξ άλλου προσέβαλε τήν 
μνήμην τβΰ πβιητβΰ τβΰ «Σ ίν τ»  έ- 
νώπιβν τβΰ νεκρού τβΰ Κβρνηλίου.

Σ ’ ένα γράμμα τβυ πρός τό γυιό 
του, Ζάν— Μπατίοτ, ό Ρακίνας ά- 
ναφέρει δτι «ή Σα μελέ, άν καί έ- 
τοιμοδάνατη πλέον, άρνεΐται νά ά- 
ποουρδή τής δεατρικής οκηνής».Καί 
πιο κάτω, ό ποιητής, προσθέτει μέ 
κάποια μνησικακία άπέναντι αύτής 
πού τόν είχε κάνει τόσο νά ύποφέ- 
ρη: « "Α ς  έλπίσωμε πώς, δταν ή 
Σαμελέ ίδή τό δάνατο άπό πιό κον
τά, δά άλλάϊη Ιδέαν». Ή  έπιστολή 
αύτή τοΰ Ρακίνα  έγράφη τήν 16ην 
Μαΐου. l-'ίς τάς 24 ’Ιουλίου, ό ποι
ητής έγραφε πάλι στό γυιό του: 
«’Οφείλω μιά έπανόρδωσι άπέναντι 
τής μνήμης τής Σαμελέ, ή όποία 
πέδανε, μετανοημένη γιά τόν τρό
πο τής περασμένης ζωής της. Μ βΰ 
τβ είπε ό Μπβυαλώ, πβύ τό εμαδε 
άπό τόν έφΓ,ιμ&ριβ τβΰ Ώ τέϊγ».

Είς τβ Μουσεΐον τής «Κομεντί 
Φρανσαίζ», μεταξύ άναριθμήτων 
κειμηλίων, φυλάσσεται καί ή Ιδιό
χειρος διαδήκη τού ποιητού τής 
«Φαίδρας».

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Μ Α Κ Ο Σ

'Αρμένιοι εύθυμογράφοι

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙ
τοΰ Άγκόπ Μπαρονιάν

Μετάφραση τού κ. Μαγιάκ Διλδ λισν
Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο  ΣΗΜ ΕΙΩ Μ Α

Γεννήθηκε στήν ’Αδριβνούττολη τό 1840 
καϊ ττέθανε στήν Πόλη τό 1891 σέ δθλια 
οικονομική κατάσταση. Σάν σατιρικός δέν 
ΐίχει άκόμη ξεττεραστή στήν ‘Αρμένική Λο
γοτεχνία. ΕΤχε τή δύναμη νά βλέττη τά 
έλαττώματα καϊ τίς άδυναμίες τών συγ
χρόνων και νά τά καυτηριάζη. "Εχει ύ- 
ττοστή έπίδραση άττό τήν άρχαία Έλληνι
κή κωμωδία. Λτ* ξεχωριστή άγάπη 3ιά6αζε 
τόν ‘Αριστοφάνη. Έξέδιδε στήν Πόλη δυό 
σατιρικά φύλλα. "Εργα του τυπώθηκαν τά 
έξης: « ’Αξιότιμοι ζητιάνοι», « ’Εθνικοί
εΰεργέται», Τό σημειωματάριο ένός 
τρελλοϋ», «01 ζημίες τής καλής συμπερι
φοράς» κ. ά. Τό ευθυμογράφημα που μετα- 
φράζωμε παρακάτω άκολουθεΐ τό γνωστό 
τύπο τών μύθων. Σκοπό έχει νά καυτηριά- 
ση μιά κακή συνήθεια τών διευθυντών τών 
έφημερίδων τής έποχής του, ή ΐσως και., 
τής έποχής μας. Γ ιά τήν κατανόηση τής 
σάτιράς του σημειώνουμε δτι στόν κααρό 
τοΟ συγγραφέα ή έκδοση τών έψημερίδων 
στηριζόταν άποκλειστικά στους συνδρο
μητές καί δχι στήν έλεύθερη κυκλοφοοία. 
"Ετσι γινόταν £νας άγώναςγιά τίν έξα- 
σφάλισι συνδρομητών άνάμεσα στίς1 έφη
μερίδες μέ μέσα πού πολλές φορές δέν 
ταίριαζαν στήν άξιοπρέπεια του Γύιτου, 
Αυτά τά μέσα καυτηριάζει ό Μπαρονιάν 
μ* 2να τρόπο που ίσως νά μή προκαλή τό 
πλατύ γέλοιο άλλά πάντως φαίνεται άνα- 
τολική θυμοσοφία μέ τό σαρκασμό της ιτού 
τρυπάει.

Τό εύθυμογράφημα τελειώνει μ* 2να άρ- 
μενικό λογοπαίγνιο. Φροντίσαμε νά τό Λπσ- 
δώσουμε στά έλληνικά μέ έλαφρή σημα- 
σιολογική παρέκκλιση.

Πρόσωπα: Τό Γέλοιο, ό Θεός τοΰ 
Γέλοιου, Λ Βδέλλα καί τό Κανάρι.

Τ ο  Γ έ λ ο ι ο :  Θεέ τοΟ Γέλοιου, 
άκου κάτι που θά σοΰ πώβ γιά νά γε- 
λάσης.

‘Ο Θ ε ό ς  τ ο υ  Γ έ λ ο ι ο υ :  
Μ1 ευχαρίστηση σ* άκούω.

Τ ό C ε λ ο ι ο: Μιά μέρα δημο- 
σίεψε ή Βδέλλα στήν έφημερίδα της 
δτι τό Κανάρι τρελλάθηκε και πνίγηκε 
στό ποτάμι.

"Υστερα άπό μερικές βδομάδες τό 
τρελλό καϊ πνιγμένο αυτό κανάρι πα
ρουσιάστηκε σέ μένα.

— Μά πώς ; απορώ έγώ. Συ δέν εί
χες χάσει τά μυαλά σου ; Δέν εΤχες 
πέσει στόν ποταμό ; Δέν είχες πνιγή;

— Έγώ  ; "Οχι ! Ουτε τά εχω χαμέ
να ουτε είμαι πεθαμένο.,.

— Μά ή Βδέλλα ετσι δημοσίεψε. Τί 
σημασία £χει πού είσαι ζωντανό. Ύ 
πάρχουν άνθρωποι πού άκόμη καί άν 
σέ δουν δέ θά πιστέψουν δτι είσαι στή 
ζωή γιατί χάβουν δ,τι γράψουν οί έ-

ψημερίδες. "Επειτα δέν ξέρεις... μπο
ρεί νά χρειαστή κανείς τή μουσική σου 
και νομίζοντας δτι αύτοκτόνησες νά 
πάρη κανένα άλλον. Γρήγορα τρέξε 
στά γραψεία τής Βδέλλας... πές της 
πώς δέν πέθανες καί παρακάλεσέ την 
νά διαψεύση τήν είδηση.

Καί μέ περιέργεια ρωτφ 6 Θεός του 
Γέλοιου :

— "Υστερα ;
— Κάθησε ν* άκούση ς. Τρέχει τό άη-

" ....

-■·· · ^r |1; I

«©«έ τοΰ γέλοιου άκου κάτι 
πού θά σοΰ πώ γιά νά γελάσης»

οΐ Ακόλουθες δια- 

δοΟλος, κυρία

δόνι κοϊ Αρχίζουν 
πραγματεύαεις.

— Ό  ταπεινός σας 
Βδέλλα.

— Ώς εΟ ττοίρέστης ! Δέν -ττέφτω 
εξω αν νομίζω δτι ήρθες νά γραφτής 
συνδρομητής. Λέει ή Βδέλλα.

— ’Ό χι, πέφτεις εξω. Ήρθα γιο νά 
διάψευσης μιά Ανακρίβεια.

— Τί ανακρίβεια ;
— Είχατε γράψει γιά μένα 8τι έπε

σα στό ποτάμι καί πνίγηκα.
— Ναί, τογραψα !
— Μά... λάθος είνε... δν δέν κάνω λά 

θος.
— Άδύνατο νά εΤνε λάθος ! Έγώ  

τις ειδήσεις μου τίς παίρνω Απο Ασφα
λείς πηγές.

— Μά Αψού είμαι ζωντανό ;
— Αύτό δέ μέ μέλλει. Γιά μένα έσύ 

είσαι πεθαμένο.
— ’Εμέ ομως μέ μέλει γιατί βλάπτει 

τά συμφέροντά μου. Έγώ  ζώ μέ τή 
φωνή μου καί &ν μάθουν πώς πέθανα 
φυσικά δέ θά μέ καλέσουν γιά νά τούς 
τραγουδήσω.

— Καί μ’ αύτό ; Έγώ  δέ μπορώ νά 
διαψεύσω καμμιά είδηση. Αύτό βλά
πτει τήν τιμή τής έφημερίδος μου. Καί 
στό κάτω-κάτω τής γραφής δέν είσαι 
καί συνδρομητής...

— Μά...

— Μά ξεμά δέν εχει. Αύτό εΐνε.
— Τότε νά γραφώ συνδρομητής.
— Μά... δέν ή'θελα νά πώ αύτό. "Η 

θελα νά πώ νά βρούμε κανένα τρόπο 
διαψεύσεως που δέ θά θίγη ουτε τά δι
κά σου οϋτε τά δικά μου συμφέροντα.

— Ά ,  κατάλαβα...
— Γ  ιά πόσο καιρό θά γραφήτε συν

δρομητής ;
— Γ ιά έ'να χρόνο.
— Πολύ καλά. Θά έπανορθώσω λοι

πόν τήν άνακρίβεια. Ά ,  ξέρετε ή συν
δρομή εΐνε προπληρωτέα.

— ’Ορίστε τό ποσόν.
— Πηγαίνετε καί μείνετε ήσυχος. Θά 

τακτοποιήσω τό ζήτημά σας δπως α
ξίζει σέ Ανθρώπους πού πληρώνουν μιά 
έτησίο ;̂ συνδρομή...

' Τήν-αλλη^μέρα τό κανάρι διαβάζει 
στήν έφημερίδα τής Βδέλλας τά έξης: 
«Δημοσιεύσαμεν πρό όλίγων ημερών 
δτι τό κανάρι έπεσε είς τόν ποταμόν 
καί έπνίγη. Άλλά πληροφορούμεθα μέ 
χαράν έξ έγκυρου πηγής;; δτι ,,τό . κα
νάρι άνεστήθη καί έπέστρεψε*είςξτήν
πρωτεύουσαν».

"Οταν“ διάβασε τό κανάρι αύτές τίς 
γραμμές, πού φυσικά', κανείς|δέν$Γπς 
πίστεψε, τρέχει θυμωμένρνστά .γραφεία 
τής Βδέλλας και ξανάρχίζουν’ϊοίΛ,δια- 
πραγματεύσεις. ^ ‘r ‘

— Τί εΤνε αύτά πού έγραψες ;
— Είδες μέ τί μαστοριά γράφτηκε ; 

Δέ ζημίωσα κανέναν άπό τούς δυό 
μας.

— Μά τί μαστοριά εΤνε αυτή Αφού 
δέν τήν πιστεύει κανείς καί γιά δλους 
είμαι Ακόμη πεθαμένο.

— Τί νά σοΰ κάνω, δέν ύπάρχει άλ
λος τρόπος.

— Πώς δέν ύπάρχει ; Νά έγραφες 
δτι ή πρώτη σου είδηση ήταν άβάσιμη 
καί δτι τό κανάρι δέν τρελλάθηκε οϋτε 
πνίγηκε.

— ’Αδύνατον των Αδυνάτων. Θά μέ 
παίρνανε στό ψητό. Άλλά... σταθήτε ! 
Υπάρχει ένας άλλος τρόπος άν πλη
ρώσετε μιά συνδρομή άκόμη.

— Πληρώνω... ’Ορίστε...
— Πολύ καλά !
Καί τήν αλλη μέρα διάβαζε έκπλη

κτος ό κόσμος στήν έφημερίδα τής 
Βδέλλας.

«Έδημοσιεύσαμεν είς προηγούμενα 
μας φύλλα δτι παρεφρόνησε καί έπνίγη 
τό κανάρι. Είς τήν πραγματικότητα 
παρεφρόνησε καί έπνίγη τό Φ α ν ά ρ ι 
καί έκ τυπογραφικού λάθους έγράφη 
τό «Κ α ν ά ρ ι».

Μετ. Μ. Δ ΙΛ Δ ΙΛ ΙΑ Ν

Μετά τήν πρώτη της φετεινή καλλι
τεχνική Αποστολή στήν Αίγυπτο ή κ. 
Κατερίνα Άνδρεάδη, συνέχισε, δπως 
εΐνε γνωστό, τή χειμερινή της περιο
δεία στίς πόλεις τής Β. Ελλάδος.

Άπό τήν Αίγυπτο 6 «Ελεύθερος 
καλλιτεχνικός όργανισμός» τής διαλε
χτής καί τόσον Αγαπητής Έλληνίδος 
πρωταγωνίστριας τού θεάτρου τής πρό 
ζας, έπέστρεψε στίς 20 τοΰ Γεννάρη 
καί συνέχισε τήν ίδια μέρα τό ταξίδι 
του γιά τήν Καβάλλα δπου καί έδωσε 
μιά σειρά άπό 12 παραστάσεις, πού 
ό απολογισμός τους ύπήρξε πλούσιος 
σέ ενθουσιώδεις έκδηλώσεις κι’ έντυ- 
πώσεις.

Στήν φετεινή του περιοδεία συνο
δεύουν τόν θίασο τής κ. Άνδρεάδη 27 
συνεργάτες μ’ έπί κεφαλής τόν διακε
κριμένο σκηνοθέτη Γίαννούλη Σαραντί- 
δη, πού μέ τήν συνεργασία του ή Α
κούραστη πρωταγωνίστριά μας έτοιμά 
ζει τά έργα πού θά μάς παρουσίαση 
φέτος τό καλοκαίρι στό θέατρο τής 
πλατείας Κυριάκου. Φυσικά σέ στενω- 
τάτη έπαφή βρίσκεται πάντοτε μέ τόν 
θίασο κι’ ό σκηνογράφος Γ. Βακαλό, 
πού άπό τό Παρίσι δπου βρίσκεται τώ
ρα συνεργαζόμενος μέ τόν Σάρλ Ντυλ- 
λέν στό «’Ατελιέ», έτοιμάζει τίς «μα- 
κέττες» τού καλοκαιρινού δραματολογί
ου τού «Ελευθέρου καλλιτεχνικού ορ
γανισμού».

Μετά τήν Καβάλλα ή κ. Άνδρεάδη 
συνέχισε τό ταξίδι της στίς άλλες πό
λεις τής Μακεδονίας καί Θράκης μέ 
τήν παρακάτω σειρά: Επ τά  παραστά 
σεις στήν Ξάνθη, έπτά παραστάσεις 
στήν Κομοτινή, τέσσαρες παραστάσεις 
στήν Άλεξανδρούπολι, έννέα παραστά
σεις στήν Δράμα, έννέα παραστάσεις 
στίς Σέρρες καί δέκα παραστάσεις 
στήν Λάρισσα πού τελειώνουν αύριο 
Κυριακή.

Περιττό νά Αναφέρουμε δτι παντού 
ά θίασος Άνδρεάδη έργάστηκε πολύ 
καλά. Στίς περισσότερες πόλεις κα- 
τέρριψε κάθε προηγούμενα ρεκόρ έπι
τυχίας θιάσου, γενικά δέ συνάντησε σ’ 
δλη του τήν περιοδεία τήν πιό έγκάρ- 
Sia ύποδοχή Από μέρους τού κοινού.

Είνε ή τρίτη φορά πού έπισκέπτεται 
ά θίασος Άνδρεάδη τήν έλληνική έπαρ- 
χια, αύτή τή φορά δμως ή έπιτυχία 
του.παντού πήρε πανηγυρικό χαρακτή
ρα. Τώρα, μετά τήν Λάρισα, τά δρο
μολόγιο τού θιάσου άκολουθεΐ τήν πα
ρακάτω κατεύθυνση: Τήν Δευτέρα 18 
Μαρτίου έναρξη στό « ’Αχίλλειο» τού 
Βόλου γιά 4 ήμέρες, μέ δύο παραστά
σεις την ήμέρα. Δηλαδή στό Βόλο ή κ. 
Κατερίνα Άνδρεάδη θά παρουσιάση 8 
νέα έργα. Μετά τό Βόλο θά δώση 4 
παραστάσεις στά Τρίκκαλα.

Στό σημείο αύτό τό άρχικό δρο-

Μέτρα τπ<: Γενικής Λιευδύνσεως Γραμμάτων καί Τεχνών
** (Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα)
ητρίικός εηιχειρημαίΐίας. ( Έ ά ν  ίοχνη 
διάφορος σνιμφωνία i n ’ a v rov δέον 
νά διαιτνπωθή εγγράφως).

5 )  Ή  Ιν  rfj παραγ,ράφφ 3  τον πα· 
ρόντος όριζομένη άμουοή χαλνη·τει 
δέκα εν σννόλω απογευματινά* και l· 
σπερινάς παραστάσεις καϋ* (βδομάδα.

6 )  Ό  σννεταίρος ίτποχρεονται ν'ι 
παοακολονθή ταν θίασον είς τάς· άνα 
τάς επαοχίας περιοδείας του.

7 )  ΚΗ  πα,ράζασις ένός η πλειόνωι 
ο-ρων της παρονσης συμπάθειας υπό 
τιον ένός τών συμβαλλόμενων δημι
ουργεί διά τόν έτερον τό διχαιωμα 
%ίτήσεως μονομερούς καϊ άζημίας <5ΐ’ 
εαυτόν λύσεως της παρονσηςί ενώ ό 
παραβάτης, έξ νπαιτιστιγτος τον ο
ποίον προήλθεν ή πρόωρος λύοις 
ποχρεονται νά. πλήρωσή είς τον 'έτε
ρον τών συμβαλλόμενων ώς ποιν <ίι: 
ρήτραν, ποσόν κυ'ίίαινόμτνον άπό ’<"v 
ένός τρίτον τής κατά μέσον

νιαίως planρηττομκνης ύηό τον συνε
ταίρον ααοι6η<ς, €ά>αει τοΰ χατά τΐ*ν 
παράγραφον 3  τον παρόντος καιθό^ι 
ζομένον ποσαστον, μέχρι τοϋ έξαπλζ- 
αίον ολοκλήρου τής μηνιαίας αντον 
αμοιβής.

8 )  Ή  διά)γνωσις τών fh  τής εφαρ
μογής τής παροναης σνμβάσεως αν η ■ 
φννμένων δ\αφορών, ώς καί η 
κρίσις περί τον νπευθννον διΑ τή " 
πρόωρον αύτής λνσιν, ετι δέ «οί Α 
επιβολή τής καπά τήν προηγον,μίνηί 
παράγραφον πληρωμής τής ποινικής 
ρήτρας α-ναιτ&θεταΛ είς τήν κα.τά τόν 
νόμον 5 7 3 6  ’E m itροπήν ’ Αδειας ά· 
σχήσεως τον επαγγέλιιαπος τον ηβο- 
ποιοϋ.

9 )  Ε ις  τήν αύτήν ώς ανω Έπίτρο- 
ι ήν Ά δεια ς  ανατίθεται νά χρίνη καί 
να αποφασίζη περί τής ανάγκης προ
ώρου λνα^εως τής παρονοης j  ν μ r- ά 
*τεως, κατά τά έν τή 7η παραγράφω 
ηνιής οριζόμενη, απαγορευόμενης α

πολύτως τής μονομερούς λύοειος αν 
τ^ς, άνεν προηγούμενης έγκρίοεω^ 
τής Έπ α ροπ ής Ά δεια ς.

Ή  παροναα σννετάγη είς τρία άν· 
τίίιυπα νπογραφέντα παρ’ ά,μψυιέ 
ornv τών συμβαλλόμενων. Έ κ  τού
των τό μεν εν κατετέ!0η εις τό Γρο  
φεϊον ’Ελέγχου ΚαλλιΧεχνικής Ktvv-  
σεοις τον Υπουργείου Θρησκενμά- 
το>ν καί ’Εθν ική ς  Παίλείας, έκ δέ 
ιών ετέρων δύο ελα,ζον άνα εν έκάτε 
ρος τών ουμβαλλαμένων.

Οί avp Sαλλάμενοι 

A t  παράγραφοι 1 , 2 , 3 , 4 , S ,  καί 
θ  εΐναι πραοηφμοαμέναι προς τό συ μ 
φωνητικόν τον δανειιοιμοΰ και άπορρέ 
ιυν εξ όλοκΧήρον εξ αύτοϋ

Ό  Γενικός  Διεν·θνντής 
Γραμιμάτων καί Καλών Τεχνώ ν 

Κ .  Μπαοτιάς.

μολόγιο τροποποιείται, γιατί 6 και
νούργιος δρόμος Τρικκάλων —  Ί«αν- 
νίνων π^ύ άπ’ αύτόν πρόκειται νά 
περάση ό θίασος Άνδρεάδη γιά τά 
Γιάννενα έχει τόσα πολλά χιόνια άκό
μη, πού δέν έπιτρέπουν τό πέρασμα. 
Κ ι’ έτσι, μετά τό Τρίκκαλα ή κ. Ά ν 
δρεάδη καί ό θίασός της θά πάνε στό 
Αγρίνιο, μέσον Πειραιώς, γιά 5 παρα
στάσεις κι’ άπό έκεΐ στά Γ  ιάννενα δ
που καί θά φθάσουν τήν 1η Απριλίου 
καί θά παραμείνουν ώς τις 9. Στήν 
Κέρκυρα, τελικά, ή κ. Κατερίνα Άνδρε
άδη θά άρχίση τάς παραστάσεις της 
στό Δημοτικό θέατρο στίς 10 Απριλί
ου καί θά μείνη ώς τίς 21 Κυριακή 
τών Βαΐων.

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία δτι 
καί τό ύπόλοιπο τμήμα τής φετεινής 
χειμερινής περιοδείας τού θιάσου Ά ν 
δρεάδη, στις πόλεις τής Θεσσαλίας, 
τής ’Ηπείρου καί στήν Κέρκυρα θά ση- 
μειώση τήν ίδια μεγάλη έπιτυχία πού 
παρακολούθησε τόν Αθηναϊκό θίασο 
παντοΰ ώς τώρα.

Τελικός φετεινός σταθμός τής πε
ριοδείας της θά εΐνε ή Θεσσαλονίκη. 
Ή  Μακεδονική πρωτεύουσα φιλοξένησε 
πέρυσι γιά πρώτη φορά τόν «Ελεύθε
ρο καλλιτεχνικό Οργανισμό» στό κινη
ματοθέατρο «Παλλάς». Φέτος ή κ. Ά ν 
δρεάδη θά δώση τάς παραστάσεις της 
στό ίδιο θέατρο καί θά κάνη έναρξη 
τήν ήμέρα τού Πάσχα 28 ’Απριλίου γιά 
νά μείνη όλόκληρο τόν μήνα Μάιο.

Στήν Θεσσαλονίκη ή κ. Άνδρεάδη 
θ’ άρχίση τάς παραστάσεις της καί 
θά τάς τελειώση μέ έλληνικό έργο !

Ή  έναρξη θά γίνη μέ τό «Ποπολά
ρο», τήν Ζακυνθινή ηθογραφική κωμω
δία τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου, καί τελευ
ταίο έργο θά παίχτη ή καινούργια κω
μωδία τοΰ κ. Θ. Συναδινοΰ πού γρά
φτηκε ειδικά γιά τόν θίασο τής κ. 
Κατερίνας Άνδρεάδη καί πού —  κα
τά πάσαν πιθανότητα —  μ’ αύτήν θά 
γίνη ή φετεινή πανηγυρική πρεμιέρα 
τοΰ θερινοΰ θεάτρου τής πλατείας Κυ
ριάκού.

Στήν Θεσσαλονίκη 6 θίασος Άνδρεά 
δη θά παρουσιάση έπίσης τόν «Πυγμα 
λίωνα» τοΰ Μπερνάρ Σώ, τήν «Πηνελό
πη» τοΰ Μώμ, «Τά καπρίτσια τής Μα- 
ριάνας» τοΰ Μύσσέ, τόν «Γιώργη Νταν- 
τέν» τοΰ Μολιέρου, τήν «Κυρά τής θά
λασσας» τοΰ 'Ίψεν, τόν «Φίλο άπό τήν 
Αργεντινή» τού Τριστάν Μπερνάρ, 

τούς «Νοικάρηδες τής κυρίας Σάρπ» 
τοΰ Τζέρομ Κ. Τζέρομ, τίς «’Αθώες» 
τής Λίλιαν Χέλμαν, τίς «Κυρίες μέ τά 
πράσινα καπέλλα» τοΰ Άκκρεμόν καί 
άλλα, δλα δέ γιά πρώτη φορά στήι 

! Θεσσαλονίκη.

Τό "Αρμα στά ‘Επτάνησα

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΑΙ

Οί παραστάσεις τοϋ *Ά ρ μ α τ ο ς  στό 
Αργοστόλι, σημείωσαν την "δια μ ε -  

γάλην έπιτυχία πον είχαν και ο λ & ς
οί προηγούμενες στ’ αλλα νησιά στν
Ζάκυνθο καΧ στη Κέρκυρα. Τό 'Άρ-  
• α, παρά την έπιθυμία τον Ζακννθι- 
Όϋ κοινον, που ζητονσεν έπιμόνως 
νά παραμείνη πε\ρισσόχτερο ατό νησί 
ου, έπιγόμενο έγκαίρως νά φθάση 

■<αι στήν Κεφαλληνία, όπου τά πάν
α είχαν προετοιμαστή γιά την υπο

δοχή τον, άφίχΰηχε στήν πόλη τοΰ 
’Αργοστολιού^ άκρ\βώς τήν όρισΰεισαν 
ήμέρα. ·

Λέγω  ακριβώς, γιαπί μποοονο£ vu. 
μήν ήταν κι* ετσι, γιατί 6 καιρός 
τής ημέρας τοϋ απόπλου (2 1  Φεβρου
άριου) άπό τή Ζάκυνθο, καθώς έγινε 
γνωστό άπό τις εφημερίδες, ήταν τό
σον άσχημος, ώστε νά δικαιολογη α
πολύτως μιά καθυστέρηση. * Ωστόσο ' 
ό περιοδεύων θίασος τοϋ Βασιλικόν 
Θεάτρου, πραγμα/τοποίησεν αντό τό
ταξείδι κ ι ϊ  τό βράδυ τής 2 1 ---2 2 ,
έφθασε στό * Αργοστόλι.

Οί παραστάσεις άρχισαν τήν επο· 
βένη, στις 2 3 , με τον «Όθέλλο» τον 
Σαίξπηρ .

Τό Θέατρο ’Αργοστολιού «Κεφαλος» 
που χτίστηκε στά 1 8 6 4 , μ\κρό βί 
βαιαt και δίχως ιδιαίτερο άρχιτεκττο 
νικό ένδιαφέρον (όπως αίφνης είναι 
τά Θέατρα Ζακύνθου και Κ έρκυρα ς), 
είχεν ήλεκτροφωτισθ’ή καταλλήλως, 
κ ι’ ojιοΤς πάντοτε, ή πρεμιέρα τών 
παρασάσεων τοϋ ‘Άρματος, πή@ε έ
ναν πανηγυρικό χαρακτήρα. ‘Ό λες  
οί τάξεις αντιπροσωπεύτηκαν σ* ολες 
τις παραστάσεις, και ή ζήιησις τών 
εισιτηρίων ύπήρξε μεγάλη.

Τό κοινό τον ’Αργοστολιού, χειροκρό 
τ7]σε τονς έκτελεστές, ίδίως κατά τα 
τέλος τών έργων, γιαπί πράγματι, μι x 
κάποια έπιφυλακτικότης χαρακτηρ’- 
ζει τό θεατρόφιλο κοινό τής Κεφ αλ
ληνίας.

Κ0  *Αργοστολιώτης πρέπει νά πει 
σθή προηγουμένως γιά νά Ιπιδοκιμσ-
ση τουλάχιστον αύτό έδειξε. ’Αλλ*
'όταν πεισθή, άφήνετα\ νά ςεσπάυη. 
Σ } ώρισμένα εργα, πρό πάντων ατβ, 
κλασσικά, στά όποια δείχνουν μιάν Τ· 
διαίτερη προτίμηση οί ΚΕφτανήσιο*% 
τά χειροκροτήματα ήταν οχι μ:>- 
νον παοατεταμένα, άλλά ,καί Θερμότα
τα. *Έ τ σ ι, οί έκδηλόίσεις τοΰ κοινού, 
υπήρξαν τόνες και τέτοιες, ώστε οί 
καλλιτέχνες τοϋ *Άρματος, νά γίνουν 
αντικείμενο ιδιαιτέρων περιποιήοεων.

Ο ί άρχές τοϋ τόπου, και πρό -ιά̂ - 
των ό Δήμαρχος ’Αργοστολιού κ . Κ . 
Γεράκης, ο Πρόεδρος τής Επιτροπής 
Δημοτικού Θεάτρου «Κ έ φ α λ ο κ .  Ν ι
κόλαος Γερά κης , ό Πρόεδρος τής Φι- 
λαρμονικής κ. Μεμάγγελος ΆλιβιζΒ.- 
τος και άλλοι, έκαμαν τό πά\ για. να 
ycurαστήσουν τήν παραιιονή τον περι
οδεύοντας Βασιλικοΰ Θεάτρου, οιο
τό δυνατόν πιό εύχάριστη πρχγμ χ
πον έπετεύχθη.

'Ομοίως .συνετέλεσεν στήν έπιτυχία 
τών παραστάσεων τοϋ *Άρ*μαζνς δ μα
έστρος κ. Ρανταμές Μανιόνι, πον ώο- 
γάνωσε μιά μικρήν όρχήστρα για τον 
« Έμπο^ν τής Βενετίας· τοΰ Σαίξ;

Τοΰ κ. Ήλία Ζιώγα
πη.ρ, τόσο καλή, ώστε τό αποτέλε
σμα νά γίνη κάτι περισσότερο άπό 
ικανοποιητικό.

Ό  καιρός, καθ’ ολη σχεδόν τή δι· 
άρ·κεια τής παραμονής τον "Αρμα το ' 
ατό ’Αργοστόλι, ήταν καλός, κ ?  ετσι 
δσθηικεν ή εύκαιρία ατό προσωπικό 
τον "Αρματος νά γνρίση τήν ώραία 
μοντέρνα πολιτειονλα, καθώς κα ί' τίς 
γύρο) εξοχές της πον είναι onaoaui)- 
λες σέ ποικίλη καί μάλλον 'σκΧηοη*  
ώμορψιά.

Μ ιά από τις εκδηλώσεις ?γχαηδι ’- 
τητος τοϋ Δήμου ’Αργοστολίον, v n r r  
ξε καί ή μεγάλη εκδρομή που ώργά· 
νώθηκε πρός τιμήν τοϋ " Αρματος, στό 
περίπτερο τουρισμού, επάνω οτόν Α ί  
νο. Ο Αίνος είναι ενα θαυμάσιο βου
νό, Ιβ Ο Ο  μέτρα νψος, τό ίνδιαφέροτ 
του δέ ‘έγκειται οχι μονάχα α’ εκείνα 
πον ύπόσχείαι άπΛ άπόημεως θέας 
(μ ε  καλό καιρό φαίνονται οί Π α ξη  
στό βάθος τον ορίζοντας), ζλΧά κ ι ϊ  
στήν ειδική ελάτη άπό τήν όποία εί
ναι κατασκεπασμένο. 'Υπάρχει Ολό
κληρο δάσος άπ’ αύτό τό εξαίσιο αι
ωνόβιο δέντρο πού είναι πράγματι μο· 
ναδικό στόν κόσμο, γιατί καί δ \Χα· 
δισμός καί τό φύλλωμά του είναι διά
φορο.

Ά λ λ ’ δ καιρός ‘ήταν κακός, φυσάν· 
σεν ενας οφοδρός χιονιάς, ύπήρχεν ί- 
μ^χλη, τό δέ κρύο πον έπικρατοΰσβ 
σ* αντό τό ϋψος, δέν μας έπέτ^εψε 
νά παραμείνουμε έπι πολύ έκεΖ έπάνι*
 κι* έτσι τό γεν μα, γεμάτο έγκάο·
διότητα, έγινε στόν ξενώνα τον Μ.& 
ναστηριον τοϋ 1 Αγίου Γεράσιμον, ποί 
βρίσκεται κάνω στόν κάμπο.

"Αλλες εκδηλώσεις υπήρξα» οι Ss 
ξ\ώσεις στό φιλόξενο σπίτι τοϋ Δη
μάρχου κ. Γερά κη και στή Λέσχι, «K t  
φαλληνία», οπου οι καλλιτέχνες rot? 
*Άρματος πέρασαν ευχάριστες ώρες.

Στούς δρόμονc , στά δηιιόιια κέν 
τρα, στους διαδρόμους τοϋ ^εάτοο-υ, 
στις συγκεντρώσεις πού εν*ναν ποόη 
τιμήν τον *Άρματος , και άλλου, κνρί 
ως ένα θέμα συνεξητείτο —  τό στι 
πρέπει νά παραμείνη περισσότερο στό 
Αργοστόλι, δ περιοδεύων» θίασος τοϊ' 
Βασιλικού Θεάτρου.

Ά π ό  τή μιά αέριά φανέρωναν τή 
χαρά των γι’ αύτό πού τούς προόέφε 
ρεν δ θίασος τοϋ 'Άριιατος με τ*< 
άρτιες παοαστάσε\ς του, και άπό τν% 
άλλη δέν έκρυβαν τή θλϊψι των ποϊ 
γρήγορα τούς εγκαταλείπει rc καλλι
τεχνικό αύτό συγκρότημα, τό Α '  *Άρ· 
μα Θέσπιδος, πού τόσον άγαήήθηκε 1 
πό τόν έλληνικό Λαό .

Τό *Ά ρμ α  έπέστρεψε στάς 'Α θ ή 
νας- τό περασμένο Σάββατο, ^νε^ώ^η 
ττε δέ γιά τή Σϋρο προχθές ζ*>ν IT ij*  
πτη, οπου θά παραμείνη ώς τό τέλος 
Μαρτίου. Ά λ λ ά  γι* αυτές τΙς παρί· 
στάσεις θά χρειασθή ν’ άπασχολήοου/ii 
ιδιαιτέρως τίς φιλόξενες στήλες τών 
άιγαπητών 'Παραακηνίων*.
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