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ό μ ιλε! στά «Παρασκήνια»
γιά τά πενήντα χρονιά
τ η ς «ΚΑΒΑΑΑ1ΡΙ ΑΣ ΡΟΥΣΤΙΚ ΑΝΑΣ»ΤΟΥ

Τοΰ συνεργάτη μας στή Ρώμη κ. Ε. Μαγκλιβέρα
Ρ Ω Μ Η . ’Απρίλης. — Στίς 5 toC 

Μάρτη δόβηκε οτή Βασιλική δπε- 
ρ« τής Ρώμης μιά ξέχωρη παρά- 
ίταοι τής «Καδαλλερίας Ρουτσικά- 
να». ΤΗτ*ν ή πανηγυρική, ό γιβρ- 
τασμός τών πενήντα της χρόνων, 
γιατί σ’ αύτό τβ ίδιο δέατρβ δόδηκε 
ή πρώτη τής δπερας κύτής στίς 17 
τβΰ Μάη τβΰ 1890.

Πρίν άπό πενήντα χρόνια 4 ΐ- 
διβς β Μασκάνι διεύδυνε τήν πρώ
τη τής όπεράς τβυ. Ό  ένδουσια- 
ομβς τβύ κβινβΰ ήταν άφάντα- 
βτος. Δεκαεφτά συνεχείς παραοτά- 
σεις δβδήκανε τότε μέσα σ' εν* μή
να μέ διαρκή καί ολοένα αύςανό- 
μενβ ένδβυσιαομό τβϋ Ρωμαϊκοΰ 
κβινβΰ... καί σήμερα β ϊδιβς β 
Μασκάνι διεύδυνε πάλι μπρός στό 
Ρωμαϊκό κβινβ τήν «Καδαλλερία» 
τβυ. Ή  ύπβδβχή καί έ ένδουσι*.- 
σμός πβύ έδειξε τβ κβινβ οτβ μαέ- 
στρβ, δέν μπβρεί παρά νά τβύ δύ- 
μησαν τήν πρώτη παράσταση, τά 
περασμένα εκείνα χρόνια καί εΐ
ναι ίσως γι’ αύτό πβύ κρατώντας 
χπ" τβ χέρι τήν πρώτη έκτελέστρια 
τής Σαντβΰτσας τήν Τζέμμα Μπε- 
λιτσιβνι. παρουσιάστηκε στή σκη
νή γιβμάτβς συγκίνηση γιά νά 
Εύχαρίστηση τό κβινβ.

Τά χρόνια περνάνε, 6 Μασκάνι 
δέν είναι πιά ό νεαρός συνδέτης 
τβύ 1890. Τά χρβνια δά περάσβυν 
άκόμη πιό πβλύ μά έ Μασκάνι δά 
ζή — βί όπερές τβυ «Καδαλλερία». 
ιι-ανέτβ», «Πίκβλβ Μάρα», «Ράτ- 
κλιφ». «’Ίρις», «Ίζαμπό» «Άμίκβ 
Χρίτσι» δά διαλαλβύν παντβτεινάτ’ 
όνβμά τβυ, γιατί βί όπερες αΰτές 
δά ζήσουν αιώνια, γιατί έχβυν γρα 
φή γιά τό κβινβ γιατί β Μασκάνι 
άπευδύνεται στό κοινό.

Ή  Φασιστική ίδεολβγία. τό ’Ιτα
λικό Κράτος τβΰ Μβυσσβλίνι. δέν 
άγνβεί τίς ιδιοφυίες τβυ, δέν ά- 
~ivr ι ν *  HjsicMi . j  Λ7£*,τΐ!κρ*Υ·εΰ- 
καιρία χωρίς ν' απόδειξη τήν εύ- 
γνωμοοσύνη τής Πατρίδας πρός 
αύτές. "Ετσι καί τά πενήντα χρό
νια τής «Καδαλλερίας» γιβρταοτή- 
κανε επίσημα άπό τό Κράτος πα- 
ρβυσία τής A. Ε. τβΰ Ύπβυργβΰ 
τής Λαϊκής Μβρφώσεως κ. Λ-αδο- 
λίνι πού καί άπένειμε εν* έξαιρε- 
τικό άναμνηστικό μετάλλιο στό 
Μασκάνι

Τά πενήντα χρόνια τής «Καδαλ
λερίας» 6ά γιβρτασδβΰνε σ’ όλα τά 
Λυρικά δέατρα τής ’ Ιταλίας σ’ όλη 
τήν ηερίβδβ τβύ 1940.

Ο Μ ΙΛ Ε Ι  Ο Μ Α Σ Κ Α Ν Ι

Μέ συγκίνησι παρεκάλεσα τόν 
μεγάλβ μαέστρο νά μβΰ πή μερικά 
λόγια γιά τό έργβ τβυ. Είχα τήν

βύτνχία νά «εράσβ» μιά δρα μαζί 
τβυ καί ν’ ακούσω τήν τόοο ευχά
ριστη διήγησι τής Ιστορίας τής 
«Καδαλλερία».-..

Ή  «Καδαλλερία» ρβυ—-μβδ β!πβ 
—είναι πενήντα χρόνων. ’Εγώ εί
μαι πιό μεγάλος της, είμαστε σύμ- 

" " ...

Ό  κ. Μασκάνι σέ ήλικία ποΰ Ε
γραψε τή «Καδαλλερία Ρουστί

κ άνα»

Φωνβι. Ά λ λ ά  ή διαρκής νεότης 
πβύ διατηρεί ή όπερά μβυ, μπβρώ 
νά πώ ότι μετεμβσχεύδη καί σέ 
μένα, καί έτσι εΐναι εύκολβνόητο 
πβύ κι’ έγώ μιλάω ύστερα άπό πε
νήντα χρόνιος, μέ τήν ϊδια συγκί- 
νησι πβύ ένοιωσα όταν τήν είδα 
νά πρωτβπαίζεται τήν βρα/δυά τής 
17 Μαϊου τού 1890 στό δέατρβ «Κβ- 
βτάντζι» τής Ρώμης (ήδη Βασιλι
κόν).

— ..Π«Κ !j£3S&*A- 
λερία», μαέσίρβ’;

— Νά πώ πώς συνέδεοα τήν «Κα- 
δαλλερία»; είναι κάτι πού έχω έ- 
παναλάδει άμέτρητες φορές στή 
ζωή μου, καί πβύ πβλλοφ έγράψανε 
ενα κόσμβ άπό άνακρίδειες καί μά 
λίστα μέ πβλλές λεπτομέρειες.

»’Εγώ είχα τήν άπόφασι νά μήν 
γιβρτάσω αύτήν τήν πεντηκβνταε- 
τηρίδα., νά μήν ξανάρβω στό παρελ 
δόν καί έτσι νά μήν ξαναγράψβυ- 
νε γιά τήν ’Όπερα αύτή, γιατί 
πραγματικά έχβυν γραφή πολλά. 
’Αλλά ή έπιμβνή τόσο τβΰ Ύπβυρ- 
γείβυ. τών φίλων μβυ όσον καί 
τών συναδέλφων μου, μέ κάνανε 
νά δεχδώ καί δέχδηκα άκόμη πιό
τερο γιατί σχημάτισα τή γνώμη: 
πώς ίσως αύτή η κίνησις, αύτός ό

πανηγυρισμός μιδς βπερας κι’ ένός 
συνδέτη πβύ ζή, μπβρεί νά εΐναι 
χρήσιμο σ’ όλους τούς νέους πβύ ί· 
χβυνε ένα Ιδανικό, καί μπβρβΰνε 
νά νβιώσουνε τό πόσο ή πίστη, ή 
βέληση. και ή έπιμβνή στή μελέτη 
καί έργασία, γιά σκοπό τής έπιτυ
χίας καί τής δόξας, μπορεί νά ήταν 
χρήσιμα σέ κάτι, έστω καί μέσα; 
στή σημερινή τρικυμισμένη ζωή.

— Γιά πολλούς ή «Καδαλλερία» 
—συνέχισε ό τιμημένος δάσκαλβς— 
είναι μιά όπερα πού γράφτηκε μέ 
βία. πού παρουσιάστηκε χάρις στήν 
βοήδεια τής τύχης καί τού βύρα- 
νβΰ. ’Εγώ πάντα ευχαρίστησα τόν 
βύρανό. πβύ μού έδωσε τήν έμπνευ 
σι. όμως δέν μπορώ παρά νά ομο
λογήσω πώς ή «Καδαλλερία» μοΰ 
έδωσε κόπους ή μάλλον τής έδωσα 
δλες μου τίς γνώσεις, δλα έκείν* 
πβύ είχα μάθει άπό τό σοφό καί 
μεγάλβ δάσκαλό μβυ Σαντίνο. Καί 
σχετικά μέ τίς γνώσεις πβύ είχα 
τήν έπβχή έκείνη σάς δίνω ένα πα
ράδειγμα: Θυμάμαι πάντα μέ ένα 
κρυφό έγωϊσμό τά λόγια πβύ μβΰ εί 
πε έν» άπό τά μέλη τής έπιτρβ- 
πής πβύ βράδευσε τή «Καδαλλε
ρία» ό μεγαλύτερβς κβντραπβντί- 
στας τής έπβχής ό μαέστρβς Πλαι- 

( Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

ΠΕΘΛΝΕ
ΟΚΩΣΤΗΖ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ό  Λνβρωιτος πβΐ> περισσότερο 
άπό κάδε άλλο έκανε τή 
ζωή τ$υ τραγούδι καί τό τραγβΰ 
δι ζωή του, έπαψε πιά νά ζή· 
"Ησυχα, ήρεμα, ώραία, δπως ή
συχη, ήρεμη κι’ ώραία ύπήρξεν 
δλτ> του ή ζωή, είπε πρβχτές τή

Κ.

Ή Έθνική Πινακοθήκη
κι’ ό νέος της Διευθυντής

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
Τί ειπε στό συνεργάτη μας κ. Α. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α

Ό  Κυστϋς ΝικοΛαου

νύχτα τό τελευταίβ πρός τή ζωή 
τραγβύδι. Ό  Κωστής Νικβλάβυ, 
ό άνθρωπος πού τό είχε τιμή καί 
περηφάνεια τό «ώς ξεκίνη* ε ένα 
άσημο φτωχόπαιδο άπό τήν ’Α 
λεξάνδρεια, γιά νά καταχτήσω 
μέσα σέ λίγα χρόνια τή λυρική 
σκηνή όλόκληρης τής Εύρώπης 
καί τής ’Αμερικής, ό Κωστής

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Α '.
Τά «Παρασκήνια» στό τκρασμένο 

τους φύλλο Αναγγείλανε τόν διορισμό 
τοΰ καλλιτέχνη κ. Γ. Στρατηγού, στή 
θέση τοΰ Διευθυντή τής ’Εθνικής Πι
νακοθήκης.τΗταν φυσικό γιά ένα τέτοιο 
άξίωμα νά βρεθή Ενας άνθρωπος πού 
■προέρχεται άπό τήν τάξη τών καλλιτε
χνών ζωγράφων καί ποΰ είδικεύτηκε με
λετώντας καί πλουτίζοντας τίς γνώ
σεις του στις μεγαλείτερες ξένες βι
βλιοθήκες. Τά «Παρασκήνια» άπευ- 
θΰνθηκαν σ’ αύτόν καί ζήτησαν 
τίς γνώμες του καί τίς άπόψεις του 
γιά τόν τρόπο ποΰ μ’ αυτόν, θ’ Αντι
μετώπιση τόν πλόυτισμό καί τήν τα
ξινόμηση τών πινάκων που βρίσκονται 
μέσα στήν Έθνική Πινακοθήκη.

Τό πρώτο έρώτημα πού θέσαμε στόν 
κ. Στρατηγό ήταν τό παρακάτω :

— Ποιός εΤνε ό σκοπός ένός καλλι
τεχνικού μουσείου. Ή  πινακοθήκη εΐνε 
σάν τά άλλα μουσεία ;

— "Ολα τά μουσεία έχουνε Ιστορικό 
σκοπό. Τά μουσεία δμως ποΰ φυλάνε 
έργα τέχνης έχουνε άλλους σκοπούς. 
Χρειάζονται καθοδηγητές. Σ ’ αύτό συγ 
κεντρώνεται δ,τι καλύτερο έχει νά δει - 
ξη ή άνθρωπότης. Γιατί άπάνω στήν 
τέχνη φαίνεται δλος ό πολιτισμός κι’ 
ή έξέλιξη τοΰ άνθρώπου. Μέσα στίς πι
νακοθήκες βλέπουμε ποιό δρόμο άκο- 
λοΰθησε τό καλλιτεχνικό αίσθημα του 
άνθρώπου, πώς Αντιλαμβάνεται καί 
ποιά συγκίνηση δέχεται άπό τό περι
βάλλον. Έκτός δμως άπό τό ένδιαφέ
ρον πού θά έχη γιά τούς Ανθρώπους 
τής τέχνης, μιά πινακοθήκη πρέπει νά

(Tvt καί γιά τόν πολύ κόσμο. Νά βείξη 
σ’ αϋτό τό ώραίο γιά νά μπορή νά ξε
χωρίζη τό καλό άπό τό άσχημο. Νά 
λεπτύνη τό γούστο τοΟ κοινού καί νά 
τό μορφώση αισθητικά.

— Ή  έδώ πινακοθήκη ϊχ»ι τίς δυνα
τότητες νά σταθή Αντάξια σ' (να τέ
τοιο σκοπό ;

— Δέν έχουμε βέβαια τή δύναμη γιά 
πινακοθήκη τέτοιας όλκής. Ή  Αλήθεια 
εΐνε Βτι έχουμε άρκετά έργα.

•Ο κ. Γ. Στρατηγός

πού ύπάρχουνε θά μελετηθούνε κα! θά 
ξανακυτταχθοΰνε. Άπό έκεΐ καί πέρα 
θά σχηματίσουμε έναν πυρήνα, μέ κα
λά έργα.

— Ύπάρχουνε άλλα καλά έργα στήν 
Πινακοθήκη σήμερα ;

— ’Αρκετά. Ή  Πινακοθήκη έχει ά
φθονο ύλικό καί τό περισσότερο Ανε
ξέλεγκτο. Υπάρχουνε διάφορα καλά έρ 
γα. Δέν Αποκλείεται δμως νά άποκτή-

Φ«-' ϊχουν ϊργα Αξιώτατα γιά νά μπού
νε στήν Πινακοθήκη. Περισσότερο θά 
πάρουμε έργα νεωτέρων Ελλήνων ζω
γράφων. Κ ι’ άπ’ τόν καθένα τό καλύ
τερό του. Ή  Πινακοθήκη θά ταιριάζη 
νά λέγεται Έθνική δχι τυπικά άλλά 
άπό τά έργα πού θά περιλαμβάνη.

»Δηλαδή δέν θέλουμε νά δείξουμε 3- 
τι μαζέψαμε παληά έργα καί κρεμάσα
με μόνο κάντρα στούς τοίχους, οχι θά 

Αυταΐίγίνεται μιά διαρκής παρακολούθηση 
τής έλληνικής τέχνης, καί ένα ε,Τδος 
μιάς μόνιμης έκθεσης, γιά νά πετύχη 
τόν διαπαιδαγωγικό σκοπό της. 
Κάθε έργο πού θά έχη σοβαρές καί στα 
θερές άξιώσεις θά βρίσκη τή θέση του.

«Διατυπώνω καί τήν ευχή παροδικά 
κι’ έλπίζω νά πραγματοποιηθή ή υπό
σχεση γιά μιά δωρεά ένός πραγματι
κού πατριώτη καί φιλοτέχνη τοΰ κ. 
Τζιρακόπουλου άπό τά Βερολίνο. Είνε 
μιά περίφημη συλλογή μαέστρων ιού 
18ου αιώνα Βενετσιάνων τοΰ Γκουάρ- 
ντι, τών «ίρναλλέτων, τοϋ Τιέπολο, 
Μπιαντσέττο καί άλλων. Πραγματικά 
έργα άξιας. Γ  ιατί ό 18ος αιώνας ττή 
Βενετσιάνικη τέχνη εΐνε ένας σπου
δαίος σταθμός στήν ιστορία τής τέ
χνης γ ι' αύτό καί εΤνε περιζήτητα τά 
έργα του. Ή  ϊδια συλλογή περιλαμβά
νει δ,τι καλύτερο έχει ό Γκίζης. Τά 
έργα πού ύπάρχουν τώρα τοϋ Γκιζη 
στήν Πινακοθήκη δέν εΐνε άντιπροσωπευ 
τικά του.

»Περιμένοντας λοιπόν ό εϋεργέτης 
αύτός νά συμπληρώση τίς εύεργεσίες 
του στό έλληνικό κοινό μαζί μέ τις τό
σες άλλες πού έχει κάνει, έλπίζουμε 
πολύ στίς δωρεές, άλλά καί δ,τι έχει 
άποκτήσει ή Πινακοθήκη εΐνε εύγενεϊς 
προσφοραί διαφόρων φιλοτέχνων.

— ’Έχετε τή. γνώμη πώς μιά Πινα
κοθήκη πρέπει νά άκολουθή μιά ώρι- 
σμένη σχολή ;

— Πρός Θεού, δχι. Εΐνε Απαραίτη
το, &ν εΐνε δυνατό, νά άντιπροσωιτίύ-

σωμεν καί άλλα έξ άνακαλύψεως. 0 „  ^ τ α ι άνεξαίρετα δλες οί σχολές καί

Τό εργοτρν Μπέρκαΐ Β ερ νέΐ/ ...

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ 
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

...πού οί άδηνοΤοι δά ίδοΰνε τό Πάσχα
Τό Πάσχα θά άνεβασθή στάς ’Α 

θήνας ή κωμεντί τών Ζώρζ Μπέρ καί 
Λουΐ Βερνέϊγ «Τό τραίνο τής Βενε
τίας». Τό έργον παρεστάθη στό Πα
ρίσι κατά τήν Διεθνή "Εκθεσιν του 
1937. Μετά τήν έπιτυχία του στό 
θέατρο, έκινηματογραψήθη. Έ κ  των 
πρώτων διδαξάντων έπαιξαν είς τό 
φιλμ, μόνον ή Οΰγκέτ Ντυφλώ (τόν 
ρόλον τής Καρολίνας) καί ό Λουΐ 
Βερνέϊγ (τόν ρόλον τοϋ συζύγου 
τής Καρολίνας). Τόν ρόλον τοϋ έ- 
ραστού Έτιέν, Αντί τού Άρμοντέλ, 
πού τόν ύπεκρίθη σ;τά θέατρο, έπαι- 
ξεν είς τόν κινηματογράφον, ό πε
ρίφημος Βίκτωρ Μπουσέ, τόν δέ πε
θερόν, άντί τού Ρομπέρ Σελλέρ, ύ
πεκρίθη είς τό φιλμ, ό Αμίμητος 
Μάξ ΝτΕρλύ.

"Ας δώσωμε δμως τό θέμα τοϋ 
«Τραίνου τής Βενετίας».

Ή  Καρολίνα καί ό Έτιέν βρί
σκονται στή Νίκαια. Έκείνη καί 
αύτός Αγαπιούνται Αλλ’ ή Καρολί
να είνε παντρεμμένη καί διστάζει 
νά γίνη μαιτρέσσα τού Έτιέν. Οί 
δύο υποψήφιοι έρασταί άποφασί- 
ζουν νά άπαλλαγούν τοϋ συζύγου 
τής Καρολίνας. Ελπίζουν δηλαδή, 
ν« τόν πείσουνβφι ξαναδώση τήν έ- 
λευθερία της στήν Καρολίνα. Λαμ
βάνουν άλλως τε τήν προκαταβολι
κή συγκατάθεσιν είς τούτο, ένός πε
θερού, πολύ ιδιορρύθμου, όμολογου- 
μένως.

Άλλ' ό άνεπιθύμητος. σύζυγος έν- 
σκήπτει, τή στιγμή άκριβώς πού ή 
Καρολίνα καί ό Έτιέν έτοιμάζονται 
νά... μνηστ^υθούν. Μπροστά στή νέα 
τροπή τών πραγμάτων, ό πεθερός 
τούς προτείνει νά γίνουν κρυφά έ
ρασταί. Γιά νά τούς πείση μάλιστα 
τήν Καρολίνα καί τόν Έτιέν, τούς 
κάνει μιάν Αρκετά κυνικήν Απολο
γίαν αύτής τής Αμαρτίας, «πού έ- 
φευρέθη άπό τούς φιλανθρώπους 
γιά τήν άνακούφισι τής άνθρωπότη- 
τος !»

’Πστόσο, ol ήρωές μας θέλουν καί 
καλά νά πετύχουνε τό σκοπό τους. 
Ή  σύζυγος, έπιθυμεΐ νά χωρίση.* 0  
Έτιέν, θέλει νά νυμφευθή. Ό  Μι- 
σέλ, νά κρατήση τή γυναίκα του. 
Κ ι’ ό πεθερός, έχει άνάγκην χρη-

Άπ β τ’ άριστερά στά δεξιά : Ό  τενόρος Γκαλιάνο Μαζίνι στό ρό λα τοΰ Τουριντόν, ή σοπράνο Λ ί
να — Μπρβΰνχ Ράζα, (Σαντοΰζα ), ό δαρύτβνος Τζίνο Μπέκκι, (Ά λ φ ιβ ) ,  ή πρώτη έκτελέστρια 
τής «Καδαλλερία», διάσημος υψίφωνος Τζέμμα Μπελιτσιόννι, ό άκαδημαϊκός Πιέτ,ρβ Μασκάνι, ή 

μεσόφωνος ’Αμαλία Πιβΰϊ (Ά σ λ α ) ,  ή μεσόφωνος Μιαμαρίνι (Μαμά Λβυκία) .
 ......  ·ι.·ί·ν···.·— ....... ί.............. π............. ;..·ί.·;·;:;·...·..··..···..·ίί. ■■■■■■■..........·ί.„

Τί είπαν οί βραβευμένοι τής
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Ή  Οΰγκέτ Ντυφλώ, πβΰ κρεά- 
ρησε στό δέατρβ κ Γ  έπανέ- 
λαδε στόν κινηματογράφο τό 
ρόλο τής Καρολίνας ατό 

«Τραίνο τής Βενετίας»

μάτων γιά τό χαρτοπαίγνιο. Ό  Μι- 
σέλ, ό σύζυγος, εΐνε ένας φρόνι
μος άνθρωπος πού ξέρει καλά τό 
χαρακτήρα τής Καρολίνας. Μπρο
στά στόν κίνδυνο νά τή χάση, Απο
φασίζει νά μή έγκαταλείψη πλέον 
τή γυναίκα του. Άλλά καί ή Κα
ρολίνα, αποφασίζει νά τό σκάση γιά 
τή Βενετία μέ τόν Έτιέν. Ό  Μι* 
σέλ δμως, πού δέν κοιμάται, φρον
τίζει καί τούς κάνει νά χάσουνε τό 
τραίνο.

Τέλος ό Μισέλ κατακτά πάλι τή 
γυναίκα του καί Αποφασίζει νά τήν 
πάη αύτός στή Βενετία.

Θ ΕΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Σ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
■—Λ—ί·—       ί·-.'- . 1    -.  ■■ -  '

στό συνεργάτη μας κ. ΧΡΟΝΗ ΕΝΕΠΕΚΙΛΗ
Όμιλοϋν οί κ. κ. Ν. Λάσκαρης, Ζ. Μυριβήλης,

Ή . Βενέζης και Α. Τερζάκης
Ή  Ά.ίαδπμΙα ΑθΓ.νΟν μέ τήν είβι- 

κήν έπιτροπήν της μοίρασε τά Ρρα- 
βεια καί τούς ίηαΐνους σέ δ,τι καλύ
τερο, κοτά τήν κρίση της, είχε νά βεί- 
ζΠ ή πνευματικ,ι παραγωγή τής χρο
νιάς.

Ή  έρευνο αύτή σκοπό έχει νά έ- 
ζακριβώσρ τή /νώμη τών Ρραβευθέν- 
των, ή καλύτερη τίς έντυπώσεις τους 
άπο τήν άκαδημαική αύτή διάκριση. 
Γ  ιατί θά ήταν λ·γο ιαράζενο άν έκα
ναν κριτική τής επιτροπής πού τούς 
έβράβευσε. Καί ·ιολύ πιά παράζενο άν 
ή κριτική οιύτή -,ών βραβευμένων μι
λούσε κάπως πειραχτικά γιά τήν Ικα
νότητα τής έπιτροπής μιά καί ή τελευ 
ταία Θεωρήθηκε ικανή γιά μιά τέτοια 
δουλειά άπό τή οτιγμή πού ά συγγρα
φέας ύπέβαλε "-ό έργο οτήν κριοη της.

Έκτος ’άν ή έπιτροπή γιά τήν άζιο- 
λάγηση τών έ^νων δέν χρησιμοποίησε 
μόνο αισθητικά κριτήρια, άλλά καί άλ 
λους ποράγοντες πού βάρυναν οτίς ά· 
ποράοεις της.

Τά πρώτο λογοτεχνικό βραβείο τών 
17.000 δραχμών τό ιήρε, όπως είνα. 
γνωστό, ό Γενικός Διευθυντής τού Βα
σιλικού θεάτρου καί Γεν, Διευθυντής 
τής τάξεως Γ  ρ 3μμάτων καί Τεχνών κ. 
Κωστής Μπαστιάς, μέ τά έργο ■ τόυ 
«Μήνας ό Ρέμπελος». Θά έπρεπε λοι
πόν ν* άρχίσου;-»ε άπό τόν κ. Μπαστιά. 
Άλλά  οί πολλές του άσχολίες δέν έ 
δωσαν τήν εύκτρία  γιά τή συνέντευ
ζη·

Γτόν Ιστορικό τοϋ νεοελληνικού θεά
τρου κ. Ν. Λάσκαρη δόθηκε άπό τήν 
Κρατική έπιτρσι-τι γιά τήν άπονομή 
τών λογοτεχνκώ ν βραβείων τό βρβ- 
βεϊο κριτικής (δραχ. 25.000).

σχολήσω λίγο γιατί ζέρω τή ζημιά πα
θαίνουν οί άνθρωποι πού άφιερώνουν.

τόν καιρό τους σέ τόσο πολύτιμες έρ- 
γαοίες.

'Αλλά θά τοϋ ύποβάλω μιά έρώτησι 
πού Ισως θά ίκ,ινοποιήση πολλούς:

— Τί ήταν έχεϊνο, κύριε Λάοκορη,
Ό  κ. Λάσκαρης βρίσκίται στό γρα- ι πού σας έκανε να άσχοληθήτε μέ τήν 

φείο του όπου νράψει τώρα τόν τρίτο I Ιστορία -ού νεοελληνικού θεάτρου! 
τόμο Γή* ISTOji.a# »ew. τόν άηη-J — ΟΙ Λνοκρίδειες, οί ψι,γπύς καί οί

κωμικότητες πού ϊγραψαν γι’ αύτό δι
κοί μας καί ξένοι μελετηταί. Ό  Ά . 
Ραγκαβής στήν «Ιστορία τής νεοελλη
νικής φιλολογίας» Αναφέρει τού κόσμου 
τίς Ανακρίβειες. Τόν Κυριάκό Άριστία 
(πού πρώτος ώνόμασε τούς θεατρίνους 
ήθοποιούς) τόν διαιρεί σέ δύο πρόσω
πα καί γράφει: ό Κυριάκός έγραψε ή 
έκανε αύτό κι’ αύτό, ό Άριστίας, δμως 
έκανε έκεΐνο. Οί δέ ξένοι πού Ασχολή
θηκαν μέ τό νεοελληνικό θέατρο εΐνε 
περισσότερο κωμικοί γιατί Αντέγραψαν 
δλες τίς Ανοησίες τών έγκυκλοπαιδειών 
καί τού Α. Ραγκαβή. "Ενας Γάλλος, ό 
Abel Grace γράψει δτι είδε στή 
Σύρο νά παίζεται ένα έργο μέ τόν τί
τλο... ή Μάρκα Μπότσαρη κι’ δτι στήν 
Αθήνα έχει έπιτυχία ένα έλληνικά έρ
γο μέ τόν τίτλο... soixante aiqiies. 
Οί soixante αύτές aiqiies δέν 
εΐνε παρά ό «Φιλάργυρος» τού Μο
λιέρου μέ τήν έλληνική μετάφραση πού 
τού έδωσε πρώτος ό Οικονόμου έξ Οι
κονόμων ό «Εξηνταβελόνης». Ό  περί
φημος λοιπόν αύτός Γάλλος οϋτε κάν 
κατάλαβε δτι πρόκειται γιά γαλλικό 
έργο. Τόν ξεπέρασε δμως ό άνταποκρι- 
τής τού «Figaro» Bourdon πού έ
γραψε σέ 15 ήμέρες τό «Σύγχρονο έλ
ληνικό θέατρο».

Καί συνεχίζει ό κ. Λάσκαρης τά χα- 
ριέστατα Ανέκδοτά του, τούς κόπους 
καί τίς χρηματικές θυσίες πού Απαιτεί 
ή σοβαρή του δουλειά. Εντοπίζομαι Ο
μως στό βραβείο του :

— Τί είπατε, κ. Λάσκαρη, δτο;ν σάς 
ι (Συνέχεια artfiv 4n σελίδα)

πως πρό καιρού Ανεκάλυψα έναν περί 
φημο πίν·«<α τοΰ Κορέτζιο.

»Στό. ζήτημα αύτό τών άνακαλυπτο· 
μένων έργων εΐνε μιά δύσκολη καί κο- ι στον - 
τϊιάστική δουλειά. Πολλά έργα μέ <I crir 
πέρασμα τού χρόνου πάθανε διάφ'ί^τΚΗ' 
φθορές, έπιζωγραφήσεις, λερω>μ®ρμά- 
καί ένώ μπορεί άπόξω νά.Φαίνεί Vise

^  :r y v f .T 7 rc r  Τορνά
ρει νά κρύβεται ένας γνησιώτατιτί Κο
ρέτζιο, Βάν Ντάϊκ κι’ άλλοι. Μάλιστα, 
στό ζήτημα αύτό καθιερώσαμε καί τό μέ 
σον τών άκτινογραφήσεων γιά νά πι- 
στοποιηθή άν ό πίνακας εΐνε άπ’ εύ- 
θείας Από τόν ζωγράφο ή άν κρύβε
ται τίποτ’ άλλο άπό κάτω.

»Σήμερα μπορούμε νά έλπίζουμε γιά 
τήν Πινακοθήκη καί γενικά γιά τίς κα
λές τέχνες άπό τό ένδιαφέρον τής Κυ
βέρνησης. Μάλιστα γιά τήν Πινακοθή
κη έχει παρθή ειδική Απόφαση νά τήν 
ένισχύσουνε.

»Δέν θά περιορισθή μόνο στά έργα 
τής ζωγραφικής. Καί ή γλυπτική κι' 
ή χαραχτική κι’ άλλες έκδηλώσεις θά 
περιληφθούν».

— Θά συλλέγετε μόνο παλαιούς ζω
γράφους μ’ άναγνωρισμένη άξία, ή καί 
νεώτερους ;

— Βεβαιότατα. Πολλοί νέοι ζωγρά-

δλες οί έποχές. Τοΰτο έξ άλλου είνε 
καί ή βασική ιδιότητα μιάς Πινακοθή
κης γ·ά νά δείξη στόν μελετητή καί 

*  - - σέ πλήρη κι’ Αδιάσπασ-ιη
■ ν ... διάφορες έκφράσεις τών του , .συγκινήσεων. Και ο κα- 
'  ' ϊρ^νεται διαφορετικά 

T W t

Ακολουδή1 ά λ λ ^ 'λ ή .
■ί ι πρέπει νά συγκεντρώνη ένα έρ-

απο
τό λέε
!νσ'θΛθ-

γο γιά νά θεωρήται καλό
— Καθένας ζωγράφος έχει διάφορες 

περιόδους στήν έξέλιξη του ταλέντου. 
Θά κυττάξουμε νά πάρουμε έργα άπό 
τήν ωριμότητα τοΰ ζωγράφου πού εΐνε 
και ή πιό ένδιαφέρουσα. Σ ’ αύτήν τήν 
περίοδο ό καλλιτέχνης έκδηλώνεται πιό 
δυνατά καί πιό άρτια. “ Εχει πάρει πιά 
φόρμα ή συγκίνησή του καί τήν μεταδί
δει μέ άπόδοση. Περισσότερο εΐνε κα
λό ένα έργο δταν μπορεί νά λέη έκεινο 
πού ήθελε νά πή ό δημιουργός του. 
Ναχη ειλικρίνεια καί έκφραση. "Αν 
δμως έχουμε μιά όλόκληρη σειρά τών 
έργων ένός ζωγράφου, τότες μπορούν 
νά μποΰν εργα άπό δλες τις περιόδους 
του. ’Έτσ ι ή μελέτη τής τέχνης του

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Π α ρ ι σ ι ν ά  θ ε ά μ α τ α
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΕΡΑΤΑ»
τοΰ Ζάν Κοκτώ

ΤοΟ συνεργάτη μας στό Παρίσι
Π Α ΡΤ Σ Τ . ’Απρίλης. — Τ ό  και

νούργιο εργο τοΰ Ζάν Κοκτώ, 
«Τά  Ιερά τέρατα», πρβκάλεσε

Ό  Ζ . Κοκτώ

ζωηρό ένδιαφέρον, σάν δλα, τά 
δράματα τβΰ πβιητβΰ, άλλά καί 
πβλλές αντιρρήσεις τής γαλλικής 
κριτικής. Οί άντιγνωμίες δμως, 
αύτές, δέν έμποδίζευτε τό κοινό 
νά σ»ρρέη άδρόβ ατό Τεάτρ Μισέλ. 
Νομίζω, δτι τό γεγονός πρέπει ν ’ 
άπβδοδή·'σέ δυβ λόγους: Τ β  έρ
γβ παίζ-εται άπό εξαιρετικούς ήδβ- 
πβιβΰί.ι. έπί κκφαλής τών όποιων 

, είναι ή μεγάλη Υ β ό ν  ντέ Λίπραί

καί ό περίφημος ’Αντρέ Μπρυλέ. 
Έ ξ  άλλου, έ διαπρεπής, κριτικός 
κ. ’Εντμόν Σ έ , άποδίδει αύτή τήν 
κοσμοσυρροή στό δέατροο πβΰ παί
ζεται τό έργο τβΰ Κβκτώ, είς τό 
δτι ό ποιητής, είναι τό είδωλο ώ- 
ρισμένης μερίδος τοΰ γαλλικού 
κβινβΰ, στήν όποία πρέπει νά ά- 
ποδβδτί κάπβιος σνομπισμός. Τ ό  βέ
βαιο είναι, πώς ol δαυμαβταί αυ
τοί τβΰ πβιητβΰ, είναι βί μόνοι 
πβύ έχειρβκρότησαν ένδουσιωδώς 
τά « Ιερ ά  τέρατα». Ή  Παρισινή 
κριτική .διατυπώνει σβδαρώτατες 
έπιφυλάξεις ώς πρός τήν άξίαν τβΰ 
έργου. Ό  ’Εντμόν Σ έ , τάς διατυ
πώνει καΐ δσον άφβρ ί̂ τήν πρωτο
τυπίαν τβυ. Μεταξύ άλλων ό Σ έ  
γράφει: «Τά ίερά τέρατα» άπέ-
χβυ·νε πολΰ τβΰ νά άξίζουνε τβύς 
«Τρβμερβύς γονείς». Νομίζω, ότι 
αύτή τή φορά ό Κοκτώ, έδιάλεξεν 
ένα δέμα πού δέν είναι κατάλληλο 
γιά νά άναδείξη τά χαρίσματα τοΰ 
πβιητβΰ. Τ ό  δέμα αύτό, πρβσδέτως, 
είναι πολύ έξηντλημένβ. Στή  δευ- 
τέρα πράξι του, τό έργβ δυμίζει τή 
«Μαρία», τβΰ μακαρίτη ’Αλφρέντ 
Σαδβυάρ (πβύ είχε παιχδή άπό τήν 
Σ ιμ ό ν ). ’Ίσως νά πρόκειται περί 
άπλής συμπτώσεως. Πιδανόν ό κ. 
Κοκτώ, νά άγνοβΰοε τή «Μαρία» 
τβΰ Σαδβυάρ. Γιά δοους όμως ξέ
ρουνε τό έργβ. ή άναλβγία, ή ύφι- 
σταμένη μεταξύ αύτοΰ καί τών « 'Ι 
ερών τεράτων», είναι πάρα ποίί 
κτυπητή. ’Ε ν  τβύτοις, ή βραδυά ά? 
χισε εύχάριστα. Γράφω ή βρβκδυά, 
ένώ δά έπρεπε νά γράψω ή κωμω
δία. Γι«τ1 πρίν άνοιξη ή αύλαία, 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδο·..
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"Η καλλιτεχνική κίνηση

ΣΤΗ ΠΟΛΗ
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Η ΑΦίΞΗ ΤΗΣ 'ΚΩΜΕΝΤΪ ΦΡΑΝΣΑΙΖ, 
και οι εντυπώσεις τής κ. MAPI ΜΠΕΛ 

άπό τήν 'Ελλάδα
ΤοΟ συνεργάτη μας στη Πόλη κ. Φ. Νοζλόγλου

Μέ 4 <5ρες καθυστέρηση Ιφθασε χθές ή τα
χεία Αμαξοστοιχία πού έφερε άπ’ τό Βελιγρά
δι τούς ήθοποιούς τής «Κωμεντΐ Φρανσαίζ* μέ 
έπί κεφαλής τήν Μαρί Μπέλλ, Ζερμαίν Ρουέρ 
καί &λλους.

Στόν σταθμό τοΰς ύποδέχτηκε ό Πρόξενος 
τής Γαλλίας, οΐ υπάλληλοι τού Γαλλικού Προ
ξενείου, ή Γαλλική παροικία, οΐ άρχές του 
τόττου μας, οΐ ήθοποιοί τοΰ Δημοτικού θεάτρου 
έν σώματι, άντιπρόσωποι τοΰ Τύπου καί πο-

ϊύχαριστημένη πού βρίσκεται πάλι στην ώραία 
πόλη πού τόσο άγαπάει. Μετά είπε δτι ή 
τουρνέ αύτή είχε μεγάλη έπιτυχία παντού. X* 
έρώτησή μου γιά την 'Ελλάδα, μού είπε οτι 
μέσψ τού άνταποκριτού τών «Παρασκηνίων» ευ
χαριστεί τό άγοτπητό έλληνικό κοινό για τήν 
ύποδοχή καί γιά τήν φιλοξενία του καθώς καί 
τό θεατρόφιλο Αθηναϊκό κοινό πού Ισ- 
πευσε νά χειροκρότηση δλους τούς συναδέλ
φους της. «01 μέρες αύτές θ« μού μείνουνε

*Η Μαρί Μπέλ μαζί μέ τβν ου ν«ργάτι> μας στή πόλη χ. Φ . Να- 
ζλόγλβυ (άρι στερά της)

λύς κόσμος. Προσφερθήκαν* πολλές άνθοδέ- 
συες κι* ήταν? τόσος 6 κόσμος πού *«» δυσκο
λία μπόρεσαν οΐ ήθοποιοί νά μπούνε στά αυ
τοκίνητά τους πού τούς μεταφέρανε στό ξενο
δοχείου «Πάρκ— Ότέλ» όπου καταλύσανε.

Στίς 5 μ.μ. στήν Γαλλική "Ενωση παρετέ- 
θηκε τσάϊ. Προσκεκλημένη ήτανε μόνο ή Γαλ- 
νική παροικία καί κανένας δημοσιογράφος. 
Σάν άντοπτοκριτής ξένων έφημερίδων καί γνω
στός άπό προηγουμένη φοράν μέ τή Μαρί 
Μπέλλ καί Ζερμαίν Ρουέρ ήμουνα ό μόνος πού 
ττροσεκλήθηκα κ ι’ έλαβα συνέντευξη μαζί τους. 
*Η κ. Μαρί Μπέλλ μού είπε δτι εΐνε πολύ

Αξέχαστες. Ευχαριστώ άκόμα τόν έλληνικό Τύ
πο Ιδιαίτερα δέ τήν Δίδα Σκαραβαίου τήν 
εύγενικιά αύτή δημοσιογράφο.» Τά Τδια μού 
είπε καί κ. Ζερμαίν Ρουέρ πού Εμεινε πολύ 
εύχαριστημένη άπό τήν 'Ελλάδα.

Τό Τδιο βράδυ άρχισαν* οΐ παραστάσεις 
στό Δημοτικό θέατρο μέ τήν «Ανδρομάχη». 
Τό θέατρο ήτανε γεμάτο. *Ολο τό διπλωματι
κό Σώμα καί οΐ άρχές τού τόπου, καί ό "Ε λ 
ληνας πρόξενος κ. Γκούστας. Τή Δευτέρα ά- 
ναχωρούν γιά τήν "Αγκυρα. .

Φ Α ΙΔ Ω Ν  Ν Λ ΖΛ Ο ΓΑ Ο Υ

Ή αυτοβιογραφία τοϋ
Κωστή Νικολάου

39® (Τελευταίβ)
Τό  σύστημ* τβΰ να διβικεϊτί 

ν *  βέατρβ άπβ εν* ίμπρεζά^·* 
πιχειρηματια ύέν iiv a t  άρ-,ο j  Γ
* . ·ύ ! Γ
ζάριβς έπιχειρημα'τίας η έ| 
τηςύπβγράψη τβ χαρτί τών 
νών τβυ 8* πρβσπαδήση πάντβτε έ- 
χτός άπό τβ έπίδβμα πβΰ βά πάρη 
από κάπβυ νά χρηματοδοτηβή κι’ 
άπό άλλβυς πλαγιαστιχβύς πόρους 
χάνοντας 5ζίλ«ες δυό υποχωρήσεις 
κι' άίαριες μέ τήν καλλιεχνική τβυ 
συνείδηση — «ν  εχη ένα τέτβιβ 
γνώρισμα — κι’ αύτό γιατί άν 
δέν κερδήβη τουλάχιστο νά μή 
Χ*3Γ|·

"Ο.τι συνέβη καί μέ τήν Ρώσο* 
χορεύτρια τβ ϊδιβ πρόκειται νά 
ουμβή μέ τήν πανώρηα ναπβλιτά- 
νικη ώραιότητα τής έπβχής πβύ 
γράφομε τήν Λίνα Καβαλιέρι.

Δυό θηλυκές ώμβρφιές μοιραζόν- 
Γβυοαν τήν έποχή έκείνη τβν θαυ
μασμό τοΰ κόσμβυ. Ή  Μπέλλ— " ©- 
τερό 1η χορεύτρια τής Γκράντ δ- 
τερα πρβστατευομένη τοΰ Γέρω Λε 
επόλδου βασιλέως τβΰ Βελγίβυ καί 
ή Λίνα Καβαλιέρι, πβΰ έμφανί- 
οτηχε μέ μιά παρέα άπβ μανδβλι- 
νιστέ; καί κιδαριστές στά μεγαλεί- 
τερα διεδνή νυκτόβια κέντρα καί 
αύτή σάν χορεύτρια κοΛ τραγβυδί- 
3τρα αρχίζοντας άπ’ τή Νεάπβλη.

Σ έ  κάποιο άπ’ αύτά τά κέντρα 
έγράπωσε κάπβιβ ρώσσβ πρίγκηπα 
καί μαζί μ’ αύτόν τά ρβύβλια τβυ. 
Γόν έκαμε έρωμένβ της καί χρημα
τοδότη της. οέρνοντάς τβν δεξιά 
κι’ άριστερά μέ τή φιλοδοξία νά 
γίνη μιά πριμαντόνα τών πρώτων 
βεάτρων τής Εύρώπης μέ μιά φω
νή σχεδόν φτωχή γιά ένα τέτβιβ 
προορισμό. Μιά πβΰ λύδηκε πλβυ- 
σιβπάρβχα τό πβυγγί τβΰ πρίγκηπα 
ή Λίνα μας άγκαζάρισε τήν περί
φημη καλλιτέχνιδα καί δασκάλα 
Μαρδάνι— Μάζι μέ όλβ τβ σπιτικό 
της ν ’ άφίση τή Σχβλή της καί 
νά τήν παρακολουβήση στίς περιπέ 
τειές της. Καί έτσι νάτους βλβι αυ
τοί στά πρόδυρα τβΰ Σά ν  Κάρλβ 
ζητώντας νά παρουσιαστώ σέ μιά 
«Μπβέμ» ή Λίνα ώς «Μιμή» μαζί 
μέ τον περίφημο ελαφρό τενόρο 
Μπόντσι ποΰ τήν έποχή έκείνη ή
τανε μέλος τού διάσβυ μβυ.

Ό  ίμπρεζάριός μας Μουζέλλα μυ 
ρίζοντας λαρδί στό τηγάνι γιά μιά 
τέτοια ανέλπιστη εύκαιρία, άρχισε 
διαπραγματεύσεις μέ τον τενόμβ 
μας Μπόντσι πβύ ήδελε βπωσδή- 
πβτε νά τόνε άγοράση ό πρίγκη
πας μέ τά ρβύβλια τβυ, γιά νά παί- 
ξη τβ ρόλβ τβΰ Ροδόλφου κοντά 
στήν Λίνα του πβύ δάκανε τή Μ ι
μή· Ά λ λά  β Μπόντσι φαινότανε ά- 
νένδβτβς. Ά λ λά  έλα ντέ πού άρ
χισε νά μιλάει τό χρήμα, τ’ άτιμβ 
τό χρήμα μέ τή βελκτική τβυ καί 
ακαταγώνιστη του γλώσσα! Ή  β- 
ξυφωνική μεγαλειότητα τβΰ Μ πόν
τοι τέλος έκαβατζάρισε, ύπέκυψε 
καί ή παράσταση τής «Μπβέμ» ά- 
πβφασίστηκε νά δβδή τβ γληγβρώ- 
τερβ.

Δυό κόμματα άμέσως χωρισδή- I 
κανε στή νέα αύτή περιπέτεια: β 
β πρίγκηπας άπ’ τή μιά μεριά μέ 
τά ρούβλια τβυ πβΰ είχε άγοράση 
ιην πλατεία καί τά θεωρεία τβύ

δεάτ υ γιά νά έγκαταστήση τήν 
αριστοκρατία τής Νεάπολης 
fh v  άλλη τή μεριά ό φτω- 

τή^,Γαλλαςιίας καί τοΰ ύ- 
r r r  r f i r  

νεχί^Ιμέσα στβ Σά ν  Κάρλβ τβυ 
όσα πανώρια έταΤρα καί άν ήτβ. 
Καί μέσα στβ Τζιώτικβ πανηγύρι 
κι’ έμεϊς.

Ό  Μουζέλλα έβλεπε τό ένδια- 
φέρβ πβύ βά προκαλοΰσε μιά τέτοια 
βραδυά γιά τβ ταμεΐβ τβΰ δεάτρβυ 
καί έτριβε τά χέρια του περιμέ- 
νβντας τή βραδυά αύτή, μέ τήν ά- 
νυπβμβνησία τού μαστρωπβΰ τής 
τέχνης. ΤΗρδε πειά καί ή στιγμή 
πβύ βί δυό αύτές παρατάξεις άντι- 
κρυστήκανε γιά νά διεξαχδη βπως 
φαντάζεσδε ή όλη παράσταση μέσα 
σέ σφυρίγματα άπβ τίς γαλαρίες 
καί τβ ύπερώβ καί στά άγβρασμένα 
χειροκροτήματα της πλατείας -καί 
τών δεωρείων. Εύτυχώς ποΰ ήτο β 
Μπόντσι έκεϊ γιά νά ύπερασπίση 
τήν βλη ύπόδεση.

Σ ’ έμένα συνέβησαν δύβ άξιβ- 
μνημόνευτα έκείνη τή βραδυά καί 
πρώτβ τό άναδεματισμένβ πέσιμβ 
τής άπβ στβυπί ρέγκας άπό τή τσέ
πη τοΰ παλτβΰ μβυ,ένώ στήν τελευ 
ταία πράξη βπως είναι γνωστό μέ
σα σ' ένα απροσπέλαστο λυρισμό 
τβΰ δίνω τβν τελευταίο άπβχαιρετι- 
σμό. Στό  πέσιμό τβυ αύτό τβ βρω- 
μόψαρβ έκαμε ένα τέτοιο γδούπο 
πού σάς όμολογώ πώς κατώρδωσα 
νά συγκρατηδώ ήτανε δαΰμα. Τή  
ρέγκα αύτή τήν αξιομνημόνευτη 
μοΰ τήν έβαλαν στή τσέπη τβΰ παλ 
τοΰ μου ό Μπόντσι καί βί άλλβι 
σύντροφοι βί μασκα.ράδες πβύ σέ 
μιά γωνιά στή παρασκήνια παρακβ 
λουδούσανε σκασμένοι στά γέλβια! 
μ’ αύτό τβ κάζβ. Τό  κρίμα μβυ νά 
τβύς εΰρη έκεΐ πού βρίσκονται ό
λοι αύτή τή στιγμή! γι’αύτή τβυς τή 
φάρσα! Ά π ’ αύτό φαντάζεσδε πώς 
διεξήχδη κΓ  όλη ή παράσταση.

Τβ  δεύτερβ κάζο υπήρξε τό ξύ
ρισμα τοΰ μουστακιού μβυ."Ενα μου 
στκκάκι άβρό! ευγενικό! καλβα- 
ναδρεμμένο πού μόνο ή μιλιά τβΰ 
έλε ιπ ε !... κι' αύτό γιατί ή άλοιφή 
πβύ έβαλα έπάνω γιά νά τβ κρύψη 
δέν έπιανε καλά. Γ Γ  αύτό καί γώ 
γιά νά ξενευριάσω προσκάλεσα τόν 
μπαρμπέρη γιά νά προβη στήν εγ
χείρηση. Τ ί νά σάς πώ, τβ πρώτβ 
έκείνβ κράτς τοΰ ξυραφιού μβΰ έ
δωσε ένα άπερίγραπτο ψυχικό δβ- 
νισμό! ένόμιζα βτι όλη ή άνδρβ- 
πρέπειά μβυ χανότανε, έξαφανιζό- 
τα νε!! Τ ί κρίμα στό άγκίστρωμα 
τέτβιβυ μουστακιβΰ πού τόσα' έ
λεγε στίς χαριτωμένες κόρες καί 
γυναίκες τής έποχής.

θυμάμαι πώς ή μακαρίτισσα ή 
μάννα μου άμα μέ πρωτόειδε ξουρι 
σμένβ φώναξε «ΚαϋμένεΚωστή μου 
σάν ναπολιτάνος άμαξας μβΰ φαί
νεσαι. ’Άφησε παιδί μβυ τό μβυ- 
στάκι σβυ σέ παρακαλώ β>σβ είσαι 
κβντά μ β υ !.. .  καί ό πατέρας σβυ 
μουστάκι εΐχε. ..».

Καί ό μΰδος δηλβί πώς τβ μβυ- 
στάκι είναι κάτι στή φυσιογνωμία 
τοΰ άνδρός!

Τ Ε Λ Ο Σ  
Αύτά εΐνε τά τελευταία χειρό

γραφα τού Κωστή Νικολάου κι’ έ
δώ τελειώνει αναγκαστικά ή αύτβ- 
βιογραφί* τοι*.

Ή  «Νυχτερίδα» τοϋ Στράους, ττοΰ 
παίζεται μέ καταπληκτικές εισπράξεις 
στό Βασιλικό θέατρο, θά παιχθή καί 
αϋριο σέ δυό παραστάσεις.

— Τήν Δευτέρα καί Τρίτη θά γίνουν 
γενικές δοκιμές τοΰ «Παπαψλέσσα» τοΰ 
κ. Σπ. Μελά, τήν Τετάρτη δέ θ’ άνε- 
6αστή γιά πρώτη φορά άπό τή σκηνή 
τοϋ πρώτου κρατικού θεάτρου.

— Ό  «Παπαφλέσσας» θά παιχθή ί
σαμε καΐ τήν Κυριακή τών Βαΐων, άπό 
τήν Κυριακή δέ τοϋ Πάσχα θά έπανα- 
ληφθοΰν οί παραστάσεις τής «Νυχτε
ρίδας».

-—Τήν Πέμπτη άρχίζουν ο! δοκιμές 
τής « ’Αντιγόνης» τοΰ Σοφοκλέους στό 
Βασιλικό θέατρο.

— Τό κύρια πρόσωπα τής τραγωδίας 
θά παίξουν ο ί : ’Αντιγόνη δίς 'Ελένη, 
Παπαδάκη, Κρέοντας ό κ. Αϊμ. Βεάκης, 
Αιμονας & κ. Κατράκης, Τηρεσίας ό κ. 
Ν. Ροζάν, ’ Ισμήνη ή κ. Ζαφειριού και 
δίς "Ελσα  Βεργή, Φύλακας ό κ. Ν. Πα 
ρασκευάς, "Αγγελος ό κ. Κωτσόπου- 
λος, α ' κορυφαίος 6 κ. Ή λ. Δεστού- 
νης καί κορυφαίοι ο! κ. κ. Ί .  Αύλωνί- 
της, Γ. Ταλάνος, Σ. Βόκοδιτς, Μπινιά- 
ρης, Χατζΐσκος καΐ Παππάς.

— Ό  χορός θ’ άποτελεσθή άπό 24 
πρόσωπα.

— Τή μουσική θά συνβέση 6 κ. Πονη
ρίδης.

— τΣτό ήμικρατικό θέατρο τής κ. Κο
τοπούλη συνεχίζονται οί παραστάσεις 
τοΰ « ’ Ισραήλ», ποΰ τήν έρχόμενη έβδο
μάδα θά τόν διαδεχθή « Ή  Ιερή φλόγα».

——’ Αν δέν έπικρατήσουν νεώτερες ά- 
ποφάσεις τό νέο έργο ποΰ θ' άνεδάση 
τό θέατρο Κοτοπούλης θά είνε μιά <ω- 
μωδία τοΰ Βερνέϊγ «Τραίνο τής Βενε
τίας» πού τή μετάφρασή της έκανε ό 
κ. Τοτός Μυράτ.

—  Στό άναμεταξύ ό σκηνογράφος κ. 
Γ. Άνεμογιάννης προσελήφθηκε σάν 
τακτικός συνεργάτης τοΰ θεάτρου Κο
τοπούλη, άρχισε δέ αύτός νά έργάζεται 
γιά τά σκηνικά τών «Μερών τεράτων» 
τοΰ Κοκτώ ποΰ μ’ αύτά, δπως εΤνε 

— λ. θ’ άρχίση τις παραστάσεις 
του στό «Aupnw- καλοκαιρινή πε
ρίοδο ό θίασος Κοτοπούλη.

— Συνεχίζονται στό θέατρο « ’Αλί
κης» οί δοκιμές τής νέας κωμωδίας τοΰ 
κ. Θ. Ν. Συναδινού « ’Εσύ κ’ έμεΐς» πού 
ή πρώτη της ώρίστηκε γιά τήν Κυριακή 
τοΰ Πάσχα.

— Στά παραπάνω ίργο ϊγιναν μερι
κές άλλαγές προσώπων, έτσι άντί τής 
κ. Στεφανίδου θά παίξη τό ρόλο τής 
μητέρας ή κ. Νόρα Μπαστιέ, άντί τοΰ 
κ. Κ. Μουσούρη τό ρόλο τοΰ γυιού ό κ. 
Σπΰρος Μουσούρης κΓ  άντί τής κ. Φρό
σως Κοκόλα τό ρόλο τής υπηρέτριας ή 
δίς Λου'ί'ζα Ποδηματά.

— Μεταξύ τών συγγραφέων κ. κ. 
Γιαννακοπούλου καί Σακελλαρίου και 
τοΰ θεατρικού έπιχειρηματία κ. Φώτη 
Σαμαρτζή έκλεισε συμφωνία γιά τό ά-

νέδασμα μιάς έπιθεώρησης τών πρώ
των στό καλοκαιρινό θέατρο Σαμαρτζή 
μέ τήν έναρξη τής θερινής θεατρικής 
περιόδου.

— 'Ό σο  γιά τούς τέως συνεργάτες 
τού κ. Σαμαρτζή κ. κ. Σπυρόπουλον, 
Παπαδούκαν καΐ Γιαννίδην μαθαίνου
με πώς ή καινούργια έπιθεώρησή τους 
τό φετεινό καλοκαίρι θά παιχθή άπό 
τό θίασο τού κ. Μακέδου, στό θέατρο 
« ’Αθηναίο».

-—01 δίδες Μαρία κςκΐ Ά ν να  Καλού 
τά άνανεώσανε τό συμβόλαιό τους μέ 
τόν θίασο Μηλιάδη —  Μαυρέα.

— Φαίνεται πώς οί έπιθεωρησιακοι 
θίασοι δέν θά ύποστοΰνε καμμιά ση
μαντική μεταβολή καΐ πώς θά συνε- 
χίσουνε τις παραστάσεις τους στά θε
ρινά θέατρα μέ τά ϊδια σχεδόν καλλι
τεχνικά στελέχη πού διαθέτουν Kaj σή
μερα.

— Τόν άντίχτυπο τής αιφνίδιας με
ταβολής τοΰ καιρού τόν δοκιμάσανε 
περισσότερο άπό κάθε άλλην έπιχείρη- 
ση τά θέατρα.

— “ Ενα μικρό παράδειγμα: Τήν πε
ρασμένη Κυριακή τό άπόγευμα ό «Κομ
μωτής τών κυριών», πού έρχεται ίσαμε 
τώρα πρώτος στίς εισπράξεις, έπραγ- 
,ιατοποίησε είσπραξη 30 χιλ. δρχ.

— Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας μέ τό 
φοβερό κρύο πού επιασε πρός τό βρα- 
δάκι, ή βραδυνή είσπραξη μόλις έφτασε 
τις 12 χιλ. δρχ.

— Ή  Επιτροπή Άδείας άσκήσεως 
τοΰ έπαγγέλματος τοΰ ήθοποιου έδω
σε τήν άδεια στούς κ. κ. Ό δ . Λάπιτα 
καΐ Μίμη Άποστολίδη νά χρησιμοποι 
ήσουν καΐ μή έπαγγελματίας χορωδούς 
ή τελειόφοιτους τών ’Ωδείων, γιά τίς 
μελοδραματικές παραστάσεις, πού όρ- 
γανώνουν γιά τόν ερχόμενο Μάϊο.

— Στις  παραστάσεις αυτές θά λά
βουν μέρος έρχόμενοι έπίτηδες άπά τήν 
Γερμανία ή δίς Αίδαλή κ Γ  ό κ. Μπα
ξεβάνης.

— Σχετικά μέ τόν κ. Μπαξεβάνη μάς 
γράφει ό άνταποκριτής μας άπό τή 
Βιέννη πώς υπόγραψε συμβόλαιο μέ 
τήν έκεΐ Κρατική ’Όπερα γιά δυό χρό
νια μέ 32 χιλ. μάρκα τόν χρόνο.

— Στή σειρά τών μελοδραματικών 
παραστάσεων πού γ Γ  αύτές γράφουμε 
παραπάνω, έκτός άπό τή «Μποέμ» κα! 
τούς «Παλιάτσους» θά παιχτή γιά πρώ
τη φορά στήν Ελλάδα καΐ τό μονόπρα
κτο μελόδραμα τοΰ Πουτσίνι «Γιάννης 
Σκίκ ι» , πού τό λιμπρέττο του τό μετέ
φρασε άριστουργηματικά στ ι̂ν έλληνι
κή ό γνωστός λογοτέχνης κ. Ν. Ποριώ
της.

— Ό  κ. Αάππας δέν θό λάβη μέρος 
στις παραστάσεις αύτές, θά έμφανιστή 
δμως τόν έρχόμενο ’Οκτώβριο στόν 
«,Αντρέα Σενιέ», ποΰ είνε μιά άπό τις 
πιό μεγάλες δημιουργίες του.

— Ό  κ. Μήτσος Μυράτ, πού δπως 
είχαμε γράψει στό περασμένο φύλλο,

ΰπέβαλε παραίτηση άπό τό άξίωμα τού 
προέδρου τού σωματείου ήθοποιών, εγ
καταστάθηκε καΐ πάλι στή θέση του, 
ύστερα άπό τις ίξηγήσεις πού δοθήκα
νε σχετικά μέ τά έκτροπα, πού σημει
ωθήκανε στά χορό τοΰ σωματείου ηθο
ποιών.

— Ό  Πρόεδρος τής 'Εταιρείας τών 
Θεατρικών Συγγραφέων κ. Θ. Ν. Συνα- 
δινός φεύγει σήμερα γιά τήν Κέρκυρα, 
δπου θά δώση μιά διάλεξη μέ θέμα 
«Τό έπτανησιακό τραγούδι».

— Τήν διάλεξη τήν οργανώνει 6 έκεΐ 
«Δραματικός Σύλλογος», πού κ’ έκάλε- 
σε τόν κ. Συναδινό, θά τήν ποικίλουν 
δέ τά πιό χαρακτηριστικά τραγούδια 
τών Έπτανήσιων μουσουργών, ένώ ή 
«Φιλαρμονική Κερκύρας» θά έκτελέση 
άποσπάσματα άπό μελοδράματα τών 
Σαμάρα, Λαυράγκα κτλ.

— Ή  διάλεξη θά γίντ) τό άπόγευμα 
τής άλλης Κυριακής 14ης τρέχοντος 
μηνός στό Δημοτικό θέατρο, τρ δέ βρά 
δυ τής ίδιας ήμέρας θά παιχτή στό ί
διο θέατρο άπό μέλη τού «Δραματικού 
Συλλόγου» τό θεατρικό έργο τοΰ κ. Θ. 
Συναδινού « Ό  Καραγκιόζης».

— Ή  «Βάσω» τά ώραϊο καΐ χαριτω
μένο τραγουδάκι τού κ. Θ. Σακελλαρί
δη πού σκορπίζει τόση χαρά καΐ κέφι 
κάθε βράδυ στό θέατρο «Ίντεάλ» πού 
παίζεται ή μουσική κωμωδία «Κομμω
τής κυριών», έκυκλοφόρησε σέ ωραιό
τατη έκδοση άφιερωμένο στόν τενόρο κ. 
Κ. Μανιατάκη.

— Χτές βράδυ δόθηκε στό θέατρο 
«Μοντιάλ» ή πρώτη τής μουσικής νη- 
σιώτικης ηθογραφίας τών κ. κ. Γιαν- 
νουκάκη καΐ Εύαγγελίδη μέ μουσική 
τοΰ κ. Ριτσιάρδη «Τό άκρογιάλι τής 
άγάπης».

— Τό θέατρο τό βράδυ τής περασμέ
νης Πέμπτης δέν έργάστηκε, γιά νά 
ξεκουραστούν οί ήθοποιοί, ή γενική 5έ 
δοκιμή του έγινε χθές στις δέκα τό 
πρωΐ.

— Ό  θίασος Άνδρεάδη αύτές τις ή- 
μέρες βρίσκεται στά Γιάννενα, άπ’ δ
που θά πάη στήν Κέρκυρα γιά μιά 
σειρά παραστάσεων ίσαμε καΐ τήν Κυ
ριακή τών Βαΐων.

— Ή  όπερέττα Ριτσιάρδη —  Καν- 
τιώτου —  Πρινέα έργάζεται ήδη στή 
Καβάλλα άπ’ δπου μεθαύριο άναχωρεϊ 
γιά τις Σέρρες.

— Γ  ιά τό θέατρο «Μέγας Αλέξαν
δρος» τής Θεσσαλονίκης λέγεται πώς 
θά σχηματίση θίασον ό κ. Β. Αύλωνί-
της.

— ’Επίσης θά λειτουργήση καί τό 
θέατρο «"Εσπερος» δπου δπως λέγεται 
θά μεταβή ή όπερέττα Οικονόμου.

— Τις σχετικές συνεννοήσεις κάνει ό 
κ. Καρατζάς, πού ήρθε γ ι’ αύτό τό 
λόγο άπό τήν Θεσσαλονίκη.

—  Η όπερέττα Πατρικίου πιθανόν 
τό Πάσχα νά κάμη έναρξη στήν «Ά- 
λάμπρα» τής Αλεξάνδρειάς.

Όμιλε? ό Π. ΜΑΣΚΑΝ!

Π ΕΘ Α Ν Ε
ό Κ. Νι κολάου

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
Νικβλάβυ. Γ[βΰ όμοια μέ τή Τέχνη  

■jfateu*- w a v p jc „ τ β υ , * Έ ίη χ ώ τ β τ ο . ;
ποΰ με \ τΒΡΐμια έργασία της, τόν *— --- ’ *7-—'
έββήδησε στβ ώραΐβ ξεκίνημά του, 
δέν υπήρξε μονάχα ό καλλιτέχνης, 
πβύ είχε πρβικισδη μέ τβ δείκό δω 
ρο τής φωνής, δέν ήταν μόνβ β 
τραγβυδιστής, πβύ μέ τήν τέχνη 
τβυ καί τήν πανώρηα την ψυχή του 
χάριζε χρόνια καί χρόνια τή χαρά 
καί τή συγκίνηση, δέν περιωρίστη- 
κε στό νά πβλλαπλασιάζη κάδε βρά 
δυ άπβ τίς σκηνές τών μεγαλύτε
ρων λυρικών δεάτρων τβ ώραίο, άλ
λά μαζί ήταν κι’ ό έμπνευστής κι’ 
ό έμψυχωτής κι’ ό δάσκαλος. Κ Γ  
ήταν φυσικό αύτό, άφοΰ τό τραγού
δι δέν τό άντιλήφβηκε σάν έπάγ
γελμα άλλά σάν πίστη καί σάν δρη 
σκεία. Πίστεψε στήν Τέχνη  του μέ 
φανατισμό, αγάπησε τήν Τέχνη  
του σάν ερωμένη τβυ, δούλεψε γιά 
τήν Τέχν.ι> του, μέ μοναδικό βνει- 
ρβ τήν προαγωγή της καί τήν πρό
οδό της.

Κ Γ  έτσι σέ ήλικία, ποΰ άκόμη 
ούτε ή φωνή τβν είχεν έγκαταλεί- 
ψει, βύτε ό ένδβυσιασμός του είχε 
στό παραμικρότερβ έλαττωδή, βΰτε 
οΐ ωραίοι όραματισμοί πάψανε νά 
καδοδηγοΰν τίς σκέψες του καί τίς 
πράξες του, άρχισε νά χαρίζη τόν 
πλούτο τών γνώσεών τβυ στή νεό
τητα πού ερχότανε, κχί ποΰ τήν 
αγάπησε καί ποΰ στό τραγούδι τό 
δικό της έβλεπε νά ξανανβιώνη καί 
νά διαιωνίζεται τό τραγοΰδι τό δι
κό τβυ.

Ό  Κωστής Νικβλάου πέδανε. Ό 
μως τό βνβμά τβυ δά γραφή μέ με
γάλα γράμματα στήν ίστβρία τής 
νεοελληνικής μβυσικής.

Ίπποδοομισκά
Τά προγνωστικά μας γιά τίς σημε

ρινές καΐ τής Κυριακής τις ιπποδρο
μίες είνε:

Σ α β β ά τ ο υ

1) ΗΑΝΘΗ— Κύκνος
2) Φ Λ Ω Ρ Α — Φενακόδους.
3 ) Κ Ο Υ Μ Π Α  Ι Σ Α Ν — Χεζράν.
4) Α ΙΟ Λ Ο Σ — Καταιγίδα.
5) Σ Π Α Ρ Τ Ι B E N T  Ο— Φιόρ.
6) Μ Α Λ Ε Κ  Ε Λ  Μ Π Α Ν Τ ΙΑ -Τ ουφ -

Φ«χ.
7) Π ΙΠ Η Σ — Φήμη.

Κ υ ρ ι α κ ή ς

1) Χ Α Ρ Α — Λούης.
2) Χ Α Κ Ε Μ — Μέφρεχ.
3 ) Π Ε Λ Ε Ρ Ε Ν — Σαόφι.
4) Σ Α Ρ Π Η Δ Ω Ν — Ταρτοΰφος.
5) Μ Ο Υ Χ Α Ν Α Ν Τ — Νταρντάρ.
6) Ε Β Ρ Ο Σ — "Εττος.

1. Γ ΑΟΥίΤΑΜΠΑΗΗί
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται 4 — 8 μ. u.
και £πι συνεντεύξει

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53 55b

Γιά τή καλλιτέρευση  
τών συντάξεων των 
ηθοποιών

Τό Σωματείο Ηθοποιών άπέστειλ* πρός ό
λους τούς ήθοποιούς τήν παρακάτω έγκύκλιο:

Άνακοινούται πρός .δλους τούς >ι,0οποιού·
, .-G.r ^ 'VmkhC  ̂Κ U- 

βερνήσεως κ. I. Μεταξας/ Ιδωκεν έντ^λήν νά 
μελετηθή τό ζήτημα τή£ αύξήσεως πόρων 
τού Ταμείου Συντάξεων ήθοποιών κλπ. διά νά 
κατορθωθή έν καιρφ αυξησις τής παοεχομένης 
σήμερον συντάξεως είς τούς άπομάχους τοΟ 
θεάτρου.

Ό  Γενικός Διευθυντής Γραμμάτων καί Κα
λών Τεχνών καί τών Κρατικών Σκηνών κ. Κω
στής Μπαστιάς, μέ τό ένδιαφέρον γο όποιον 
έπέδειξε πάντοτε διά τό θέατρον καί τούς 
έργάτας του, κατήρτισεν άμέσως συνίργίΐον έξ 
ειδικών προσώπων τά όποία ήρχισαν Γ,δη άνα- 
λογιστικήν μελέτην έπί τού ζωτικωτάτου τούτου 
ζητήματος.

Διά νά στηριχθή δμως τό ϊργον των έπί 
στερεών βάσεων, έκρίθη σκόπιμον καί άηαραί 
τητον, νά γίνη άπογραφή 5λων έν γένει τώ 
δικαιουμένων νά άσφαλισθούν είς τό Ταμείου 
Συντάξεως, ήτοι ήθοποιών, συγγραφέων, μου 
σουργών, μουσικών τεχνικών θεάτρων καί κι 
νηματογράψων, ώς καί τών τυχόν υικαιούχω· 
αύτών, συζύγων, τέκνων άπορων γονέων κλπ.

Ή  άπογραφή τών ήθοποιών ποϋ ά\·ήκου 
e«c θιάσους θά γίνη άπό τούς άντιπρ3σώπους 
τοΟ Σωματείου, πρός τούς όποιους άποστέλ- 
λονται σχετικαί ίντυποι δηλώσεις ποός συμ- 
πλήρωσιν.

Παρακαλούνται οΐ κ. κ. Λντιπρόσωirοι τοΰ 
τού Σωματείου νά προσκομίσουν ένα ϊκαστο^ 
έκ τών μελών τού θιάσου των, (ήθοποιόν, σκη
νοθέτην, χορευτήν, χορεύτριαν, κορίσταν, ύπο- 
6ο\έα κλπ. είτε εΐναι μέλη τού Σωμα’εΙου εϊ- 
τε μή) νά συμπληρώση τήν 2ντυπον δήλωσιν 
τήν όποιαν θά ύπογράψη 5 άπογραφόμενος.

Ό σ ο ι δέν άνήκουν ίίς θιάσους, αλΛά έρ- 
γάζονται σποραδικώς ή εΐναι Ανεργοι, προσ
καλούνται νά προσέλθουν ε Ις .τά  γραφεία τού 
Σωματείου συντομώτατα, νά συμπληρώσουν 
τήν δήλωσίν των.

"Ολοι οί ήθοποιοί κλπ. πού £χουν άδειαν ά- 
σκήσεως τού έπαγγέλματος, καθώς καί τών 
λοιπών ειδικοτήτων τών όποιων ή ΐργασία είς

’ίπιτροπή άδείας  
έξασκήσεως έπαγγέλ~ 
ματος ηθοποιών

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 'Επ ι
τροπής Άδείας έξασκήσεως έπαγγέλ- 
ματ^ς «έξεδωκ€ τή τταρακατω
'έγκύκλιο :

Πρός τούς κ. κ. ήθοποιούς. 
Καθίσταται γνωστόν πρός απαντας 

άνεξαιρέτως τους χ. κ. ήθοποιούς τούς 
δινενεργούντας μεμονωμένας έκτακτους 
παραστάσεις πρός όφελος των, δτι ά- 
ποψάσει τής ’Επιτροπής αί αιτήσεις 
αύτών πρός εγκρισιν και χορήγησιν 
τής άπαιτουμένης άδείας θά γίνωνται 
δεκται ενα μήνα πρό τής όριζομένης 
έν τή αιτήσει ημερομηνίας διά τήν τε- 
λεσιν τής παραστάσεως ταύτης, ή δέ 
αίτουμένη άδεια Οά χορηγήται έντος 
δέκα (1 0 ) ήμερων άπό τής υποβολής 
τής αΐτήσεως, δεδομένου, δτι κατά την 
'«ρίσιν τής Επιτροπής τό χρονικόν διά
στημα των είκοσι ήμερων είνε άρκετόν 
διά τήν ένέργειαν καί προετοιμασίαν 
•/ίασδήποτε δοθησομένης έκτακτου πα
ραστάσεως.

Ή  Έπιτροπή Άδείας 
Ό  Πρόεδρος 

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Σ Τ Α Μ Α Τ Ε Λ Α Τ Ο Σ

τό θέατρον εΐναι συντάξιμος, θεωρούνται άπό 
τόν Νόμον δικαιωματικώς ήσφαλισμέ'οι είς 
τό Ταμεΐον, ύποχρεούμενοι νά δώσουν τα στοι
χεία πού ζητούνται διά τής ένεργουμ/νης ά- 
Γτογραφής.

Έπίσης πρέπει νά γνωρίζουν δλοι 5τι, δσοι 
δέν σπεύσουν νά δώσουν τά στοιχεία ο^πλη- 
ρώνοντες τάς άποστελλομένας δηλώσεις, δέν 
θά ληφθούν ύπ’ 6ψιν είς τόν πίνακα τών μετό
χων τοΰ Ταμείου Συντάξεων, συνεπώς έάν, με
τά μεγάλας δυσκολίας έγγραφούν κατόπιν, θά 
χάσουν δλην τήν προϋπηρεσίαν των.

Α Ι δηλώσεις πρέπει νά γίνουν συντομώτατα 
έντός τεσσάρων - πέντε ήμερών, τό 3ραδύτε- 
ρον, διότι έδόθη προθεσμία νά ύποδληΟούν είς 
τό Ταμεΐον έντός τής Καθαράς Έβδομάδος.
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Α ΡΑ 1 Μ Α  
Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  Τ Ρ Ε Ι Σ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
τανία «πώς συμβαίνει ένας τόσβ 
νέος σάν έσάς νά κατέχη τόσβ βα- 
δειά τήν άντίστιξι;» κΓ έγώ άπήν- 
τησα δυμίζοντάς τβυ τ’ βνβμα τβύ 
δασκάλβυ μου.

— Πώς άπβφασίσατε, μΌέστρβ, νά 
λάβετε μέρβς στβ διαγωνιισμό τβύ 
Σαντζόνιβ;

— Τ ήν  έποχή έκείνη βρισκόμβυ 
να στήν Τσερινιόλα. Είχα κι’ βλας 
συνδέσει τή πρώτη μβυ βπερα «Ράτ 
κλιφ» βταν έντελώς τυχαία ένα 
βράδυ, μή βρίσκοντας τήν άγαπη- 
μένη μου έφημερίδα «Κορριέρε 
ντέλα Σέρα» πήρα τόν «Αιώνα» 
πού σ' αύτόν έδιάδασα τήν προκή- 
ρυξι τού διαγωνισμού. Μ έ λύπη μου 
πρός στιγμήν, είδα πώς ή όπερά 
μβυ άπβκλειότανε γιατί ζητβύσα.νε 
όπερα μβνόπρακτη, άλλά δέν έχα
σα τό δάρρβς μου κΓ άποφάσισα νά 
συνδέσω μιά μβνόπρακτη βπερα μέ 
τβ δράμα τβύ Βάργκα«Καβαλλερία 
Ρβυστικάνα» πβύ πρίν άπό λίγβ εί
χα χειροκρβτήσει. "Εφυγα λβιπόν 
άμέσως γιά τβ Λιδόρνβ, δπου πα- 
ρακάλεσα τόν φίλβ μβυ Ταρτζιόνι 
—Τβζέττι νά μβΰ γράψη τό λιμπέτ 
το. Σ έ  λίγβ καιρό άρχισα νά παίρ
νω τβύς πρώτβυς στίχβυς κΓ άρχι
σα άμέσως νά έργάζωμαι. Είχα μέ
σα μου συνδέσει τήν δπερα κΓ δ- 
λας. τή μβυσική πβύ βά τής έδινα. 
Τελείωσα τό σπαρτίτβ μβυ μέσα σέ 
λίγο καιρό, άλλά όταν τβ παρέ
βαλα μέ τήν πρώτη μου δπερα 
«Ράτκλιφ» μβΰ έκανε μιά περίεργη 
έντύπωσι κι’άπβφάσίσα νά μήτβάπβ 
στείλω στβ διαγωνισμό. Ή  γυναί
κα μβυ ήταν έκείνη πβύ κρυφά άπβ 
στείλε τό σπαρτίτβ στόν Οΐκβ 
Σαντζόνιβ. Πρέπει δμως νά ό- 
μβλβγήσω πώς τβ πεπρωμένβ 
τής «Καβελλερία» ήταν γραμ- 
μένβ. γιατί τήν βραδυά πβύ ή 
γυναίκα μβυ άπβφάσισε νά τό τα
χυδρομήσει έγινε ένας τέτβιβς κα
τακλυσμός καί αίσδάνδηκε τόν έ
αυτό της τόσβ άσχημα πβύ άν τυ
χαία δέν έρχότανε σπίτι ένας άπβ 
τβύς μαδητές μβυ -γιά νά τβΰ έμπι- 
στευδή τήν δπερα ή «Καβαλλερία» 
πβιβς ξέρει &y δά ήτανε σήμερα 
γνωστή. Όπωσδήπβτε τβ έργβ μβυ 
έφδασε μετά τήν λήξι τής διβρίας 
3τβν βίκβ Σαντζόνιβ. Ή  διεύδυν- 
σις μή γνωρίζβντας τόν άπβστβλέα 
(β  διαγωνισμός γινότανε άνώνυ- 
μα) γιά νά έπιστρέψη τό σπαρτίτβ 
αποφάσισε νά τό συμπεριλάβη μαζί 
μέ τις 72 άλλες δπερες.

Η Μ Ε Ρ Ε Σ  Α Γ Ω Ν ΙΑ Σ
— Καμμιά χρονική περίβδβς, 

στή ζωή μβυ — συνεχίζει ό Μασκά- 
νι — δέν μβϋ φάνηκε τόσο μακρυά 
τόσβ άτέλειωτη, δσβν ή άναμονή 
τής έκδβσεως τής άπόφασης της έ- 
πιτρβπής. άπβ τήν ήμέρα πβύ έ- 
μαδα καί έγώ τήν άπβ^τβλή τής 
όπεράς μβυ στόδιαγωνισμόΛΟτανδυ 
μάμαι αύτή τήν έπβχή μβύ φαίνε
ται πώς δλη μβυ ή ζωή συγκεντρώ 
νεται σ’ έκείνη τήν περίοδο. Ή  ά- 
γωνία, τά δνειρα. βί φαντασίες, βί 
φόβοι καί ή άβεβαισττκ των ήμε- 
•ρών «H ttr& V  f c J r p T p 1 'σήμε 
ρα άκόμη τόσο ζωντανά μά καί 
τόσο κοντά στή καρδιά μου.

— Περί τό τέλβς τβΰ 1889 (ή  δ- 
περά μου είχε σταλή στίς 3 Ίβυ- 
νίβυ 18$9) έλΙβα τηλεγράφημα τβΰ 
γραμματέα τής έπιτρβπής πού μέ 
καλβύσε στή Ρώμη. ” Ετρεξα έκεί 
γιομάτος χτυποκάρδια, έλπϊδες καί 
χαρά, ξαναμμένος άπό τίς πιό ά- 
πίδανες φαντασίες. 'Όμως δλ’ αύτά 
διαλυδήκανε βταν έφτασα στήν ’Α 
καδημία τής «Σάντα Τσετσίλια» 
κΓ έμαβα πώς άλλβι όκτώ ύπβψήφι- 
οι είχαν κληδή ταυτόχρονα μέ μένα 
κΓ δταν σέ λίγες μέρες κληδήκα- 
νε άλλβι έννέα, δλες μβυ βί έλπί- 
δες μεταβληδήκανε σέ μάΰρες σκέ
ψεις. Είμαστε λβιπόν, δεκαεπτά! 
Ή  άγωνία μου έκατβνταπλασιάσδη- 
κε, άντίβ όνειρα, άντίβ φαντασίες 
καί έλπϊδες. Καί ή βεβαιότητα τής 
άποτυχίας μβυ μεγάλωσε δται· άνά 
μεσα στούς άλλους ύπβψήφιβυς εί
δα πώς ήταν ό Πίτζι, ό Σπινέλλη. 
ό Μπόσσι καί έ Σεπίλλι, δλοι μβυ- 
σικοί μέ ταλέντβ έξαιρετικό καί 
πβύ είχανε κΓ δλας ένα δνβμα στβ 
μβυσικό κόσμβ.

’Ήμβυνα άπβγβητευμένβς, είχα 
χάσει τβ δάρρβς μβυ περισσότερο δέ

γιατί τώρα ξέρανε όλοι πώς είχα 
λάβει μέρβς στό διαγωνισμό. Μόνη 
μβυ έλπίδα ήταν πώς σ τήν-άνά· 
γνώση της όπεράς μβυ. τά μέλη τής 
έπιτρβπής βά μπορούσανε νά μέ 
νβιώσβυνε, νά νβιώσβυνε δλβ τό 
είναι μου καί τήν ψυχή μβυ, πού 
ήμβυν βέβαιβς πώς τήν είχα βά· 
λει όλάκερη στβ έργβ μβυ.

»'Αλλά καί αύτή δυστυχώς ήταν* 
ένα όνειρβ, γιατί παρβυσιάστηκα 
μπρός στήν έπιτρβπή σέ μιά κατά
σταση άπελπιστική, τόσο πβύ ή έκ* 
τέλεση πβύ έκανα στβ πιάνβ ήτ*» 
νε άτυχη. Τρέμανε τά χέρια μβι» 
κΓ έχασα τή φωνή μβυ, παρ’ βλ* 
αύτά σκεπτβμβυνα πώς ή μβυσική 
καί τεχνική άξία τής δπεράς μβυ, 
μπορούσε νά έπιβληβή στούς κρι
τές μου πβύ ήτανε: ό Φίλιππβς
Μαρκέττη διευδυντής τής Μβυσι» 
κής 'Ακαδημίας τής «Σάντα Τσε- 
τσίλια,» καί συνδέτης τής όπερας 
«Ρβύϊ Μπλάς» ό Πιέτρβ Πλατανία 
έ μεγαλύτερος κβντραπβντίσίας τής 
έπβχής καί διευδυντής τβΰΏδείβυ 
τής Νεάπβλης,όΤζιββάννι Σγκαμ- 
πάτικαδηγητής στήν'Ακαδημία τής 
«Σάντα Τσετσίλια», β Άμίντβρς 
Γκάλλι καβηγητής τβΰ Ώδείβυ Μι- 
λάνβυ έ Μαρκήσιβς ντ’ ’Αρκάϊς έ- 
ξαιρετικός μβυσικόςκαί ιεγάλβς κρι 
τικός τής έφημερίδβς «Γνώμη» καί 
ό έξαιρετικός μαέστρος Μαρτζόττι- 

Α Ρ 1 Σ Τ Η
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Τέλβς σέ λίγες μέρες έμαθα πώ{ 

ή έπιτρβπή έξέλεξε τήν «Καίχλ- 
λερία» γιά έκτέλεση μαζί μέ δυβ 
άλλες όπερες «Ρουντέλλβ», τβΟ 
Φερβνι καί «Λαμβνίλια» τβΰ Σ  πι- 
νέλλη.

Ή  έπιτρβπή στήν έκβεσί της εί
χε γράψει πώς ή δπερα «Καβαλλε
ρία Ρβυστικάνα» άπό τεχνική ά
πβψη. έμπνευση, όρχηστρική όμβιβ- 
γένεια, κατάταξη, χβρωδία κλπ. ή
τανε ή καλλίτερη άπό δλες τίς άλ
λες «λυπηρό όμως πβύ αύτή ή δπε
ρα δέν είναι γιά βέατρβ». Ό  Σβν- 
τζόνιβ είδε ναυαγημένβ τόν σκοπό 
τοΰ διαγωνισμού τβυ. ’Αλλά καί 
έγώ ένβιωβα σάν μειωμένβ τέν έ
αυτό μβυ άπέναντι τβΰ κοινού, άλ
λά στβ κάτω-κάτω σκέφβηκα δέν 
είναι ή έπηρβπή πβύ μπορεί νά 
πρβ>κρίνη τήν γνώμη τβΰ κβινβϋ 
γιά τήν «βεατρικότητα» μιάς δπε- 
ρας. ΤΗταν στό κοινό πβύ άπευδύν 
θηκα συνθέτοντας τήν όπερά μβυ 
καί ύστερα άπβ τήν τεραστία έπι- 
τυχία τής πρώτης, κατώρβωσα νά 
δημοσιευδή ή κρίση τής έπιτρβπής. 
Δέν μπορώ νά μήν προσδέσω πώς 
άπό τίς πρώτες πρόβες τής έρχή- 
στρας ή έπιτρβπή ένβιωσε άμέσως 
τή μεγάλη θεατρικότητα τής «Κα
βαλλερία» καί μάλιστα θυμάμαι 
πώς ένας άπ' αύτβύς μβΰ είπε:

— Μά γιατί τήν έχτέλεσες τόσβ 
άσχημα, στήν έξέτασι; — καί δέν 
είχε άδικβ.

’Έτσ ι ή «Καβαλλερία»πήρε τό 
δρόμβ τής έπιτυχίας—μπβρώ νά πώ 
τβν εύτυχισμένβ δρόμβ δέν εί
μαι έγώ έκείνβς πού πρέπει νά έ- 
πάναλάίη. hoae θριαμβευτική, ή
ταν ή έπιτυχία, και βϋτε βέλω νά 
άνανεώσω τήν άλησμόνητη συγκί
νηση τών ήμερών έκείνων. ’Ακόμη 
θυμάμαι μ’ άτέλειωτη καί αυγκι 
νητική εύγνωμβσύν'η τβύς θαυμασί- 
βυς πρώτβυς έχτελεστές μβυ. Τήν 
Μπελιντσιόνι, τόν Στάνιβ, τόν με 
γάλβ μαέστρβ Μβννιόνε καί κβντά 
σ’ αύτβύς νοιώθω μιά άπειρη εύ- 
γνωμβσύνη γιά όλα τά κβινά, πού 
περνώντας χρόνια, χειρβκρβτήσανε 
καί χειροκρατάνε τβ έργβ μβυ. ’Ε 
γώ νοιώθω τβν έαυτό μβυ εύτυχι- 
σμένβ πβύ κατώρβωσα νά πρβσφέ- 
ρω κάτι στήν τέχνη πβύ πάντα ά- 
γάπησα άπβ τά παιδικά μβυ χρόνια. 
Σ τ ’ δνβμα αύτής τής τέχνης έργά- 
στηκα καί ύπέφερα κι’ άν ή «Κα
βαλλερία Ρβυστικάνα» έξυπηρέτη- 
σε ή πρβσέφερε στήν ’Ιταλική με- 
λβδραματική μβυσική. είναι ή ίστβ
ρία πβύ πρέπει νά κρίνη. ’Εγώ τήν 
έδημιούργησα μ’ αύτό τό σκοπό μ* 
αύτό τό ιδανικό. Ή  άπόλαυσή μβυ 
σήμερα είναι τό νά βλέπω, πόσβ 
ή όπερά μβυ. άρεσε στον κόσμο, δι
ατηρώντας, άγνή καί νικήτρια, υ
στέρα άπό τόσες μάχες, τό λάβαρβ 
Tnc εύγενικής άπβστβλής της.

Ε . Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ

Όμιλεϊ ό κ. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
γίνεται πιό άρτια.

-—Φαντάζεσθε δτι βά Αντιμετωπίσε
τε δυσκολίες στήν όργάνωση καί στόν 

ΙΙΙΙΙΙ καταρτισμό ,;
— Έξαρτάται μέ αύτούς πού θά έ

χω τις περισσότερες συναλλαγές. Γ  ια
τί έδώ στήν Ελλάδα  υπάρχει μιά πο
λύ έπιφανειακή γνώση αύτών τών ζη
τημάτων. "Εχεις  νά κάνης μέ ήμιμα- 
θεΐς. Καθένας πού είδε ενα μουσείο 
περνιέται κριτικός. Οί ήμιμαθεΐς δέν 
γνωρίζουνε τί αγνοούν. Κι* δταν δεν 
ξέρεις τί άγνοεϊς δέν μπορείς νά στη- 
ριχθής σ’ αύτό πού γνωρίζεις.

— "Εχετε τήν γνώμη δτι ή κάθε σχο 
λή, μπορεί νά δώση άριστουργήματα ;

— Βεβαιότατα. Κάθε σχολή Αντι
προσωπεύει καί εναν νέο τρόπο έκφρα
σης, λοιπόν στήν έκδήλωση αύτή τών 
αισθημάτων σου μπορείς νά άκολου- 
θήσης εναν όποιοδήποτε τρόπο. Φθάνει 
στό τέλος μέ την ειλικρίνεια νά άπο- 
δώσης καί στούς άλλους τήν συγκίνη
σή σου αύτή. Τό πώς θά τήν έκδηλω- 
σης εΐνε έντελώς δευτερεύον, μάλλον 
άσήμαντο. "Ολες λοιπόν οί σχολές εΤ
νε άξιες προσοχής καί τής κάθε μιάς 
τό εργο εχει δυνατότητες νά χαρακτη- 
ρισθή πλήρης τέχνη άν έκπληρώνη τά 
πάρα πάνω πουπαμε.

#  X
— Ποιά εΐνε ή διαφορά άνάμεσα στόν 

καλλιτέχνη δημιουργό καί τόν κριτικό; 
— Πρώτα-πρώτα αύτά τά δυό δέν 

■Ξ j ταυτίζονται. 'Ο  κριτικός πρέπει νά ε- 
— I χη άπαλλαγμένο κι* ούδέτερο φακό. 
"  ! Έ ν φ  ό καλλιτέχνης εχει τό δικό του 
Ξ  | μάτι τής προσωπικότητας. ‘Η κριτική 
“  ι δύναμη τού καλλιτέχνη δέν είνε παρά 
Ξ  j πάνω άπό ένός άλλου, πού μπορεί νά 
“  εχη περισσότερο γούστο. Τό νά πής 

«μ ’ άρέσει» ή «δέ μ* άρέσει» δέν είνε 
κριτική. ‘Ο κριτικός δμως μαζί μέ τίς 
άλλες γνώσεις εχει διώξει τήν προ
σωπική του γνώμη. Δέν λέει «μ* άρέ- 
σει, ή όχι» άλλά: είνε ή δέν εΤνε καλό. 
Αναπτύσσει καί τό γιατί. Υπάρχει ή

Ικανότητα στόν κριτικό νά προσαρμό
ζεται σέ κάθε εργο. Ούδετεροποιεΐ τό 
γούστο του καί κρίνει δλες τίς κατευ
θύνσεις.

» Ή  κάθε έποχή πρέπει νά κριθή κα! 
νά κυτταχθή μέ τήν έποχή της. Κι* ή 
κάθε τέχνη μέ τόν σκοπό πού έκπροσω- 
πεΐ. Τό ’ίδιο κι* ό κάθε ζωγράφος. Δέν 
μπορούμε νά συγκρίνουμε λέγοντας 
πώς ή μιά έποχή εΤνε καλύτερη άπ’ τήν 
άλλη.

»Κι* δλα αυτά γιατί ή τέχνη δέν 
εΐνε ενα πράγμα στατικό πού νά μένη 
στό Υδιο έπίπεδο. Είνε ζωντανό πράγ
μα μέ τίς διακυμάνσεις, τίς καταπτώ
σεις καί τίς άνυψώσεις του. Αλλάζει 
καί ή ψυχολογία κι* ή αισθητική αν
τίληψη τοΰ κόσμου. Στά  μέσα τού 1βου 
αιώνα βλέπουμε μιά κατάπτωση στην 
εύρωπαϊκή ζωγραφική. Άβαφη εργα δί
χως ειλικρίνεια. Τότες μάλιστα γινη- 
κανε καΐ πολλές έπιζωγραφήσεις, ερ
γα μέ έκφραση παλαιού πολιτισμού ό 
όποιος πιά δέν τούς άρεσε.. Τό ίδιο 
ήταν καί λίγο καιρό πρίν άπό μάς. 
Τώρα μόνο άρχίζει νά παίρνη λίγο ά
πάνω ή τέχνη. ‘Η «στορία τής τέχνης 
κάνει άναθεωρήσεις κατά καιρούς. "Αλ 
λοτε ήταν περίφημα ^ά έ'ργα τού Μου- 
ρίλλο, σήμερα ξέπεσε άπέναντι στήν 
πρώτη θέση πού πήραν τά εργα τοΰ 
Βελάθσκουεζ, Ριμπέρα, κι* άλλων.

»Τό καλό καί τό ώραιο εΤνε παρά 
πολύ σχετικά. Σ ’ δλα αύτά τά πραγ- 
ματα ύπάρχει μιά άέναη έξέλιξη. Κά
θε τόσο άλλάζει ριζικά τό συναίσθημα 
τοΰ άνθρώπου πού βλέπουμε τεράστιες 
διαφορές στις τέχνες δυό διαφορετι
κών λαών. Τόν πρώτο ρόλο παίζει έδώ 
τό περιβάλλο. Τέχνη είνε ή έκδήλωση 
ένός βαθύτερου συναισθήματος άπό την 
επίδραση τοΰ περιβάλλοντος. Κάθε έ
ποχή άνατρέπει τούς τρόπους πού έμ- 
πνέεται ό καλλιτέχνης. Αλλάζει κι* ή 
έκφραση τής τέχνης του.

Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ Σ  
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Τό β ' μέρος τής

συνέντευξης μέ τόν κ. Στρατηγό.
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Χειρόγραφα, εϊκόνες, οκίτοα 
κ.λ.π. δέν έπιοτρέφονται

Τό γεύμα ποΰ δόθηκε 
πρός τιμήν τοΰ 

κ. Μ. ΚΑΛΟΜ ΟΙΡΗ
Οί προπόσεις και ή απάντηση 

τοΰ συνθέτη
Τήν περασμένη Κυριακή τό βρά

δυ στό ξενοδοχείο «Διεθνίς», ή « 'Έ 
νωση Μουσουργών παρέθεσε γενμο. 
προς τιμήν τοΰ χ. Μανώλη Καλσ 
φοοίρη, γιορτάζοντας $τ j : τό ανέβα- 
σμα τοϋ μελοδράματος τοϋ τελευταί 
ου, τό «ΔαχτυλΙδη τής Μάννας», <n'j 
Βερολίνο.

Στό γευμπ.' αντό παραχαθήσανε πε- 
ρ^σσότεροι άπό εξήντα, έ\πρόσωπο,
ϊών Γραμμάτων ~αι τής Τέχνης. Ό  
Γεγ. Διευθυντής τών Γραμμάτοιν και 
Τεχνών χ. Κ .  Μπαστιας, που έπρόχει 
to νά συ/αμετάσχη στό έορταστιχό αυ
τό γεϋμα, δεν μπόρεσε ya ηαρα>στή, 
έξ Αφορμής τον θανάτου τον πατέρα 
τον.
f'< · y-> ·.· ■ —...------   ̂  ̂  ̂ .

Ιντεχνιχος κόσ^ς.
»Ό  χ. Μπαστιας, ώς Ρχηρόσωπος 

τών Έλληνιχών Γραμμάτων χαι Τε- 
χνών χα'ι ώς είλιχρ\νής φίλος, σάς 
σφίγγει τό χέρι μέ ζωηρόν θαύμα’ 
σμόν χαι μέ θε^μάς εϋχάς παντοτει- 
νών θριάμβων, χαι δι} έμοϋ παραχα- 
λεΐ ολονς τους φίλους που διά τή j 
παρουσίας των τιμοϋν τό αποψινό> 
γεϋ\ΐλα, νά σηχώσουν τό ποτήρι χαι 
νά πιουν είς υγείαν σας».

Ο Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Π Ρ Ο Π Ο Σ Ε ΙΣ

Προπόσεις έπίσης χάνανε £ai£e- 
r ώντας την νίκη τον χ Καλομοίρη, 
οι χ .χ. Ευλάμπιος, Πρόεδρος τον Δ.

Μία φωτογραφία άπό τό γεΰμα πού δόθηκε πρός τιμήν τοϋ κ. Μ. Καλο-
μοί ρη

Κατά τά έπιδόρπια, δ Διεν&νντής 
του πρσσωπιχοϋ τον Β . Θεάτρον, χ. 
Μιλτ. Λιδωρίχης, σάν εχπ*ρόσωπος 
τον Γεν. Διευθυντή τών Γραμμάτων 
χαι Τ  ιχνών χ. Κωστή Μπαστιά, μί 
λησε ετσι;

«κΟ Γεν. Διευθυντής τών Κραπι- 
πών Σκηνών χαι Καλών Τεχνότν χ 
Κωστής Μπαστιας, λόγω σχληροϋ ο\ 
χογενειαχοϋ τον ατυχήματος, Εΐνα 
άναϊγχαασμένος νά μή παρασιή εις τήν 
αποψινήν τόσον έχλεχτήν χαι τ\μητι 
πήν δι* υμάς συγχέντ ρο>ο tv, αγαπητί 
φίλε χ. Καλομοίρη.

•Είμαι ευτυχής διότι δ η .  Μπα 
οΈΐαβς μοϋ εχαμε τήν τΐ/ήν ν ά  μο?ί 
χαρίση μίαν άνέχφραστον χαράν νά 
τόν αντιπροσωπεύσω χαι ν} άναχοινώ 
σω *ίς υμάς οτι ό χ. Πρό:δρος τής 
ΚυβερνήσΕως τον Έχει Αναθέσει τή\ 
εντολήν νά σάς έχφράση τά θερμά 
ϊον ευχαριστήρια διά τήν μεγάλην ε
πιτυχίαν τοϋ θαυμαστόν μουσιχυν 
σας έργου έν Γερμανία χαι οτι τήν 
επιτυχίαν σας ταύτην θεωρεί ενα θρί
αμβον τής Έλληνιχής Μουσιχής δη
μιουργίας διά τήν οποίαν πρέπει νά 
bπερηφανεύεται δ μουσικός χαι χαλ

Ή  πνευματική κίνηση στή Θεσσαλονίκη
Μιά συνομιλία μέ τόν Λογοτέχνη

κ. ΣΤΕΛΙΟ ΞΕΦΛΟΥΛΑ
Του συνεργάτη μας στή Θεσ)νίκη κ. Π. Άξιώτη

"Ενας άπό τούς πιό έκλεκτούς 
διανοουμένους τής Θεσσαλονίκης 
είναι Αναμφισβήτητα καΐ ό καθη
γητής κ. Στέλιος Ηεφλούδας. 
Προικισμένος μέ βαθειά μόρφωσι, 
ιμέ σπάνια παρατηρητικότητα έ
χει γράψει μυθιστορήματα ποΰ έ- 
κρίθηκαν κολακευτικότατα άπό 
τούς ειδικούς κα\ τά όποια έκυ- 
κλοφόρησαν ευρύτατα και τοΰ έ- 
ξησφάλισαν μιά προνομιούχο θέ
σι μεταξύ τών λογοτεχνών μας.

Χωρ’ις προκαταλήψεις καί μερο 
ληψίες, άλλά καΐ μέ τήν εύκρίνια 
έκείνη τής άντιλήψεως ή όποία 
δ ίδ ε ι  τό όρθό μετρον τίς έκτιμή- 
σεως ό κ. Ξεφλοόδοτς εΐναι ό άρ 
μοδιώτερος νά μιλήση, άν καΐ κα
τά πόσο ή ξένη λογοτεχνία έπέ- 
δρασε καί σέ ποιο δαθμό στήν πνευ 
ματική κίνησι τοΰ τόπου μας καί 
ιδιαιτέρως τ ή ς  Θεσσαλονίκης, πού 
άπό κάιιποσα χρόνια έχει νά έπι- 
δείζη έργα άξιοπρόσεκτα στό μυ 
θιστόρημα, στήν ποίησι καί στό 
θέατρο, πού μποροΰν νά ύποστοΰν 
νικητικά καί τήν πιό αυστηρή κρι 
τική. Αΰτό πιστοποιείται άπό τήν 
συνέντευξι πού μοΰ εδωσε. Δέν 
πλανιςτοιι σέ άοριστίες. ’Αναλύει 
τά πράγματα μέ σαφήνεια καΐ θέ 
τει μέ άκρίδεια τό κάθε τί έκεΐ 
πού τού πρέπει.

— Πώς βλέπετε τήν πεζογραφία 
τ^ς Θεσσαλονίκης κ. Ξεφλούδα;

— Είναι άπ’ δλους γνωστό οτι 
ot πεζογράφοι τής Θεσσαλονίκης 
τράβηξαν ένα δρόμο ξεχωοιστό 
πού τόν άρχισαν καΐ τόν έξακο· 
λουθούν οί ϊδιοι. ^έν ζεκίνησοτν 
άπό καμμιά παράδοση καί κατά 
τοΰτο διαφέρουν τά μυθιστόρημα 
τά τους άπό δλη σχεδόν τήν άλλη 
5μοια πνευματική /ταραγωγή τοΰ 
τόπου μας. Όλόκληρο σχεδόν τό 
μεταπολεμικό μυθ.στόρημά μας 
μποροΰμε νά πούμε δτι κατά τόν 
£να ή τόν άλλο τρόπο συνεχίζει 
co προπολεμικό, ζητώντας νά τγ 
ξεπεράσει φυσικά, χωρίς δμως 
τίς πιό πολλξς Φορές νά τό κατορ 
θώνει. Δίχως άλλο πρόσθεσε και
νούργια στοιχεία, πλάτυνε τόν ό- 
ρίζοντά του, μά στήν ούσία άκό
μα θά λέγαμε δέν πραγματοποίη
σε τό όνειρό του.

Γ ι ’ αύτό μοΰ φαίνεται δτι τό πιό 
συγκινητικό στήν τελευταία λογο 
τεχνική παραγωγή, είναι αύτή * 
ίγωνιώδης προσπάθεια πού κάνου 
με νά φτάσουμε τό μεγάλο έργο

— Μπορεί!*, τώοα νά μοΰ n?;Tt

πώς είδε ή κριτική αύτή τήν πε
ζογραφία;

— Είναι άλήθεια δτι ή κριτική, 
έκτός άπό λίγες έξαιρέσεις, κοί
ταζε σ’ αύτά τά πεζογραφήματα 
πολύ περισσότερο τή μορφή, τό 
πολιτισμένο ΰφοΓ, ζήιτηο>. νά 6ρή 
όμοιότητες μέ ευρωπαϊκά πρότυ
πα καί εδωκε ώρισνιένους χαρα
κτηρισμούς, εσωτερικός μονόλο- 
γος, μαγική λογοτεχνία, μουσική 
διάθεση έπΐ’ΐένοντας κυρίως σ ’α ^ . 
τά ώσάν έκτός άπ’ αετούς τούς 
χαρακτηρισμούς, πού είναι σω
στοί Αναντίρρητα, νά μήν ύπήρχε 
σ’ αύτά τά έργα εν« περιεχόμενο 
άνθρώπινο, μιά ποίηση ιδιαίτερη 
κΓ άκόμα μιά πνευματικότητα, 
στοιχεία κάθε άληθ'νής λογοτεχ
νίας. "Ετσ ι αύτά τά δ:£λία θεω
ρήθηκαν άπό πολλούς σάν άνθη 
σχεδόν νεκρωμένα πού μόλις μπο 
ροΰν νά διατηρηθούν σ’' ένα θερ- 
μοκήπιο στερημένα άπό κάθε ζωή, 
κάθε δύναμη, άνιαρά, κουραστι
κά, άποσυνθεμένα. ’Επειδή δέν ύ- 
"ήΡΧε ^ΰθος, δράση. έξωτερικά 
στοιχεία, άλλά ή έκφραση τοΰ '· 
σωτερικοΰ άνθρωποι., αύτό τό Si’· 
θισμα στήν αδιαπέραστη νύχτα 
τής ψυχής, αύτό τό άντίκρυσμα 
τής πιό άληθινηΓ πραγματικότη
τας τοΰ κόσμου καΐ τοΰ Ανθρώπου 
δχι τέτοιοι πού είναι μά τέτοιοι 
πού θά Ηέλαμε νά εϊν .ν , αύτή ή 
ποίηση πού είναι ή κατ’ έξοχήν δη 
μιουργία, γιατί ό αληθινός δημι
ουργός περνά άπ’ αύτό ποΰ υπάρ
χει σ’ αύτό πού δέν ;πάρχει. αί- 
τό τέλος τό πνευματικό ύπόστοω- 
μα πού έκτείνει σέ δάθος τδ έρ
γο , ένα μεγάλο μέρος τής κριτι
κής ανακάλυψε σ’ α,··τά τά 6·£Μο 
σκοτεινότητα, πο\ί· νκρίζ , ψυ- 
νπ Ανία. Αγωνία, ιιοναζιΑ, Απο
σύνθεση. Μά ένα άληθινό έργο, 
νομίζω πώς έχει τή μυστική δύνα 
μη νά μάς φέρνει πιό μακρυά άπ' 
αύτό γιά τό όποιο μάς μιλά, μάο 
άνεδάζει ή ώς τόν ούρανό κοντά 
στή μυστηριώδη Αρμονία τών r 
ναστρων κόσμων ή μάς κατεδά 
ζει ώς τή φριχτή καί σκοτεινή κό 
λαση, δπου τρέμουμε καΐ κλεί
νουμε τά μάτια, ώς τή θύελλα η 
τή γαλήνη ώς την καρδιά τοΰ 
κόσμου καΐ τοΰ Ανθρι που μάς 
Λ'έονει τέλος πέρα Απ’ αύτά ώς τό 
3εό.

—’ ίσχυρίστηκαν πολλοί δτι μιά 
τέτοια πεζογραφία είναι έπηρεα- 

(Συνένεια στήν 6η σελίδα>

Ή χαρά τών παιδιών;
ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
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Τί είπε ό ιδρυτής του καί συγγραφέας του 
κ. ΓΙΏΡΓ. ΡΩΤΑΣ στό συνεργάτη μας κ . Ν. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

Σιψζουλίον τον Έ0νικον Ώδεΐον, Θ. 
Ν. Σννα&ινος, -Π οόιδοο: ιης Έ  ται- 
ρίας τών Θεσιτρίκων Σνγγραφέαίν 
Μάριος Βάρβογλης, K ioocής Νίκολ ·■ 
ον κλπ.

I I  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  κ. Κ Α Λ Ο  
Μ  Ο I P  Η

'Ό κ. Καλομοίρης απ^’ εωντης σι··/ 
ικινιγ.ιιένας στίς έκό ^Ιι^τιις αγάπης 
και 0πλ' ί ααιιον, ηψον ττροντα ενχαυΐ 
στήσε ολονς σσονς μιλήοπνί και ' 
ξέψρασε τή λν π η τον γ.ατί το S αον 
πένθος τον κ. Κ .  M norrid  τον ειι~ 
πόόκτε'- ra frot?a*r<r,~r ΟΤ'Η·-. γι&ρπηοτΓ-
κήν αν τή σνγκέντροοση, ηαρακάλ.σ·· 
τον κ. Λι&ιορίκη σάν εκ·* ρόσαίπο το“ 
Γεν. Διενθνντή τών ΓραΐΜίάτων και 
Τεχνών, νά εκφ,ράση ιιρος ατιτον τις 
ενχαριστίες τον καΐ τήν πιό βαβειί 
ευγνωμοσύνη τον «πρός 'όν Σεβαστό 
και λατρευτά τον κ. Πρό.'ρο τής Κο  
βερνήσεως, γιά ολο τό 9ερμονργό εν  
διαφέρο και τήν άγάπη ποΰ πα
ρακολούθησε τήν καλλιτεχνική τον 
εργασία και Ιδιαίτερα τήν ίκτέλ,εση 

(Συνέχεια στήν 6 η σελίδα)

Ό  κ. Ρώτας μέ τό πανελλήνια 
γνωστό κουκλοθέατρό του, δέν 
προσφέρει μόνο τό γέλιο στό λι- 
λιπουτένιο άκροατήριό του, άλλά 
τοίυτόχρονα τό μορφώνει καί τοΰ 
δείχνει μέ τρόπο έπαγωγό τό δρό 
μο τής άρετής.

Γιατί, τί άλλο είναι, παρακαλώ, 
ή παρακάτω χαριτωμένη Ισνοριοϋ 
λα — ένα άπό τά νέα έργα τοΰ 
ρεπερτορίου τιΰ θεάτρου αύτοΰ 
τών κουκλών—τό «Πώς πλήρωσε ό 
τσιγκούνης», πού μέ τήν εύκαιρία 
άναφέρουμε πώς συγγραφέας τό
σον αύτοΰ δσον καί τών άλλων εί
ναι ό ίδιος ύ κ. Ρώτας;

Μιά εύγενικιά καί πλούσια χή
ρα έχει γιά γειτονά της ένα πλού
σιο έπίσης μά τσιγκούνη κύριο 
πού Αρνιέται νά δώση ϊστω καίμιά 
δεκάρα στόν έρανο γιά τά μαθη
τικά συσσίτια, πράγμα πού έξα- 
γριώνει δλαυς, άκόμα καΐ τόν 
υπηρέτη του Ρεδίθη, πού ό φου 
κσ^άο ούι μόνο δέν πληρώνετσ. 
γιά τίς ύπηρε~ίες πού προσφέρει 
στόν σπαγγορίίμμένο κύριό του 
άλλά καί τρέφεται μόνο μέ ξερό 
ψωμί, ή έστω καΐ μέ λίγο. . .κρεμ
μύδι. Γιά δλους, λοιπόν, αύτούς 
τούς λόγους αποφασίζουν οΐ γεί- 
τονές του νά ’.ου κάνουν μιά κα
ζούρα πού νά τή θυμάται σ' δλη 
του τή ζωή. Καί νά τί τοΰ σκαρώ
νουνε: Τοΰ λένε τάχα πώς ή ώραία 
γειτόνισσά του χήρα κάθε άλλο 
πΓ*οά Θ-V δ· σσο·Ξστιότσν. άν >ήί; vt 
νόταν άπό μέρους του πρόταση 
γάμου. Γεγονος πού ξετρελλαίνει 
άπό χαρά τόν γεροσπαγγοραμμέ- 
νο, Αφοΰ μέ τόν συνδυασμό αύτό 
ΘΑ διπλασίαζε τήν περιουσία του.

"Ετσι Αποφασίζει μέ χαρά νά j 
πάη στό δήθΐν τραπέζι πού θά 
τοΰκανε ή γειτόνισσά του καί μέ 
σπαραγμό ψυχής νά ύποδληθή στή 
Θ μτ'ρ· νή· rrT-ίλη- κατά προτροπή 
των συνομοτών τής φάρσας— μερι
κά τρόφιμα γιά δώρο στήν τε
λευταία.

Φ σικά, τά τρόφιμ,-χ δέν πάνε 
στό πλούσιο απίτι τής άνοικτόχει- 
ρας. . . χήρας, άλλά -'τά Λαϊκά 
συσσίτια γιά τά φτωχά παιδάκια.

"Οσο γιά τον παληοτσιγκούνη 
αύτός άντι γιά φαητά στό τραπέ
ζι τής εύγενικιας κυρίας, έφαγε 
τής χρονιάς του άπό τούς καλούς 
...συνομότες πού τόν κάνανε τοΰ 
άλατιοΰ.

Λοιπόν., αύτή ή μικρή κ«ΐ · Α
πλή Ιστορία δέ νομίζετε πώς χύ
νει σέ ήθικό καλοΰπι τό μέταλλο 
τοΰ χαρακτήρα τών μικρών πλα
σμάτων, άφοΰ μαζί μέ τό γέλιο 
πού τούς χαρίζει—μιά άπαραίτητη 
τροφή—τους δείχνει ταυτόχρονα πό 
σο βλαβερό νιά τόν άνθρωπο καί 
γιά τήν Κοινωνία ολη είναι ή φι- 
λαογυρία;

’’Η μήπως αύτή ή άλλη, τοΰ 
«Δάρτη» πού έπιδεδαιώνει άκόμα 
μιά φορά τό γνωστό ρητό: «Μήν 
σκάφτεις τοΰ άλλου τό λάκκο για
τί θά πέσης ό ίδιος μέοα»;

Πρόκειται γιά κάποιο Αποτυχη
μένο βιοπαλαιστή πού έπειδή έχα
νε σ’ δλες τίς μικροδουλειές πού 
έκανε, άποφασίζει— κατά σύστασι 
κάποιου φίλου του—νά γίνη δάρ- 
τη ς ... έπαγγελ|;ατίας. Καί πρα
γματικά άρχισε νά διαλαλή τή νέα 
έπιχείρησή του δπου καί δέν άργεί

νά παρουσιαστή Λ πρώτος πελά
της, πού άντι προπληρο:»μής δίνει 
έντολή end φίλο μας νά φιλοδωρή- 
ση μέ άρκετές καρπαζές κάποιο 
φαρμακοποιό πού κι’ αύτός έπίσης, 
γιά άλλη αιτία, νά δείρη τόν πρώ
το .. . Ό  Δάρτης οάν εύσυνείδητος 
άνθρωπος έκιελεΐ καί τίς δυό πα
ραγγελίες . . .

Δυστυχώς ό χώρος δέν μ ά ς  έπι- 
τρέπει νά έπει.ταθοΰμε περισσότε
ρο πάνω στίς υποθέσεις τών έργων 
καί καιρός είναι νά παρακαλέσου- 
με τόν κ. Ρώτα νά μιλήση γιά τό 
θέατρό του:

— "Α ν άρχίσουμε, άρχισε 6 κ. 
Ρώτας άπό τήν Ιστορία τοΰ κου-

»Τά έργα πού παίζουμε άρχί- 
ζουν άπό μονόπρακτα ώς πεντά- 
πραχτα καί προσπαθώ πάντοτε — 
σάν συγγραφέας τους — νά συνδυ
άζουν τό τερπνό μέ τέ ώφέλιμο.

»Τά κύρια ποόσωπα είναι ό Φα
σούλης .κι' ό Ρεδίθης, δυό τύποι 
παλλη καράδες μά άγαθοί καΐ λί
γο κουτούτσικοι, ύποστηριχτές τοΰ 
σωστού καΐ δίκαιου. Συνήθως ό 
δεύτερος τίς τρώει άπό τόν πρώτο 
καί τό συνηθέστερο είναι νά είναι 
πάντοτε άδέκκροι.

«Έκτός δμως άπ- αύτούς καί 
άπό τούς άλλους δευτερεύοντες ή- 
ρωες παρουσιάζω στή σκηνή καί

Οί δύο άντιπ&οσωπευτικοΐ ήρωες το 0 Κουκλοθέατρου.
Ρε6ί θης

Οασούλης

κλοθέατρου, πρέπει νά τρέξουμε 
άρκετές δεκάδες. . .αιώνες πίσω 

.. . τά 500 περίπου π.Χ. 
πού τότε πρωτοεμφανίστηκε άπό 
τούς Κινέζους. Στήν Ελλ ά δα  συ
στηματικά καί τακτικά λειτουργεί 
άπό τό 1932. Από τό 1938 ή Διοί- 
κησις Πρωτευούσης χάρις στή ,πρω 
τοδουλία τοΰ ύπουργοϋ γενικού 
Διοικητοΰ τής Πρωτευούσης κ. Κ. 
Κοτζιά πού τόσο ένδιαφέρο δείχνει 
γιά τή διασκεοασι καί μόρφωση 
τοΰ παιδιοΰ, μέ προσέλαδε κι' έτσι 
κάθε καλοκαίρι, άπό τοΰ ’ Ιουνίου 
ως τά μέσα Σ ;.ττ_τεμ8ρίου, δίνω κα 
θημερινά 'παρουσία 3000 περίπου 
θεατών παραστάσεις στίς διάφο
ρες συνοικίες τή ς  Αθήνας, καΐ 
συνήθως όπου ύπάρχουν κέντρα 
παιδικής χαράς, άλλοιώς ο - 
πλατείες.

»Τό χειμώνα είμαι έλεύθερος νά 
έργάζωμαι — δπως καί κάνω 
γιά λογαριασμό μου δ;νοντας κά 
θε Κυριακή στό θέατρο Ά λ ικης , 
ή άλλου, παραστάσεις άπό σκηνής 
τοΰ δικοΰ μου θεάτρου πού είναι 
μικρογραφία μέ τις σκηνογραφίες 
του, κουΐντες κλπ.^ με^/άλου, καί 
πού τό στήνω πάνω στά σανίδια 
τών άλλων.

»Οί διαστάσεις τοΰ θεάτρου μου 
αύτοΰ είνε τό μήκος 1'4 μέτρο 
καί τό ΰψος του 65—70 έκατοστά. 
Ή  ίδιες περίπου καί κείνου πού ρυ- 
μουλκεΐται ά.τό τ' αύτοκίνητο τοΰ 
ύπουργείου τής Διοίκησης.

διάφορες κοΰχλες ζώων (μόνο τά 
κεφάλια έννοΰται) σέ φυσικό μέ
γεθος πού είναι πολύ Αρεστέο στά 
παιδάκια.

»Τό θέατρό μου έχει άγαπηθή 
έξαιρετικά άπό τό κοινό μου πού 
είναι ήλικίας 3 ώς . . 30 χρόνων. 
"Ενα  μικρό παράδειγμα είναι δτι 
πέρσυ έπειδή είχαμε κάποια κα
θυστέρηση στό δρόμο καί άργή- 
σαμε νά π ά μ ε  στή συνοικία πού 
θά παρο;στήναιμε—στοΓ· Γκύζη—τά 
παιδάκια δταν μάς είδαν άπό μα
κρυά, τρελλά άπό τόν ένθουσιασμό 
τους άρχισαν νά φωνάζουν, ένφ έ- 
τρέχάν νά μ ά ς  προϋίίάντήσουν:

— ” Ε —έ— έ—έρχεται!
Έπίσης ό κ. Ρώτας μ ά ς  έδωκε 

κι’ άλλες συμπληρωματικές πληρο
φορίες γιά τόν τρόπο λειτουργίας 
τοΰ κουκλοθέατρου καΐ σέ έρώτησι 
μας άν τό κοινό του γελάει πε
ρισσότερο μέ τις κινήσεις τών ή- 
ρώων, ή μέ ιά  λόγια τους άπάν- 
τησε:

— Εύτυχώς οί μικροί θεατές μου 
είναι πιό προσεχτικοί καΐ παρα
τηρητικοί άπό τούς μεγάλους καΐ 
παρακολουθούν μέ ένδιαφέρο τό
σο τις κινήσεις όσο καί τά λόγια, 
ώστε γελοΰν καί γιά τά δυό. Πο
τέ δέν συμβαίνει ένας Αϊτό τούς r  
κροατές μου άφηρημένος νΑ ρο> 
τήση τό διπλανό του, δπως Ακοΰμε 
τόσο συχνά στά μεγάλα θέατρα:

— Τί είπε; Τί είπε;. . .

Μ ΙΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοΰ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισσας
’Από τό περίφημο βιβλίο τού *£μίλ 
Λοϋντβιχ «Οί τρεΐς Τιτάνες»

15ο |
Περάσοτνε πιά δεκοττέσσαρα χρό 

v ia  ττού κάθουνταν στυ σπίτι αύ
τό, πού θέλησε να κλε'ση τήν εύ
τυχία καΐ πού δέν εί''ε πληρώσει 
ούτε τή μισή του άξία. Ό  πωλη- 
τής ώς τότε έκανε ύπομονή κσ! 
δέν ζητούσε τά ΧΡήΐ1® ■« του οϋτε 
τούς τόκους

’Αλλά βλέπει ότι ό ζωγράφος 
δέν έχει πιά πελατεία κ ι’ αύτός 
έχει χρηματικές στενοχώριες. Ό  
πόλεμος κατά τής Αγγλίας έχει 
άναστάτώσει τή χώρα, καΐ οΐ πιό 
πλούσιοι δέν έχουν ρευστό χρή
μα. Ό  τόκος τών χρεω /ράφων ξέ- 
πεσε, μειώθηκε κατά τό μισό, ή· 
χολέρα θέριζε τό κόσ,Ό, στό 
στερνταμ τρεις χιλιάδτς σπίτια εί 
ι αι άδεια. Ό  πιστωτής ζητάει τά 
χρήιματά του.

Ό  Ρέμπροτντ τή γλύτωσε κι’ α^. 
τή τή φορά, δρίσκει ένα δάνειο 
έννένα χιλιάδες φλορ.’νία μονο
μιάς κ ’ ύπογράφει ένα γραμμάτιο 
ένεχειριά'όντας όλα του τά ύπάρ- 
χοντα. Δέν τόν φοβίζει ή λήζις 
'Γοΰ γραμματίου, οϋτε σκέφτηκε 
τί θά κάνη μέ τό σπ;τι γιατί τό 
ποσόν «,'τό δέν τόν "φθάνε γιά 
ν«  τό ξεχρεώση όλοκληρωτικά.

Πλήρωο; άλλα χρέη. άγόρασ; 
καινούριες εικόνες κα. κοσμήμα
τα; Κανεί<” δέ ξέρει. Τότε άρχισε 
νά δοκίίΐάζη τήν τύχη σέ διάφο
ρες κερδοσκοπικές έ'Ήχειρήσειι·. 
'Αγοράζει ένα δεύτερο σπίτι, ποΰ 
Αναγκάζεται σέ λιγάκ: νά ξανά- 
πουλήση, καί φθάνει στό άδιέξο- 
κο Γιά νά φυλάξη κάτι νιά τόν 
Τίτο, γράφει τό σπίτ; στό όνομα 
τοΰ γυιοΰ του.

Ά λ λ ά  ό πιστωτής του έξαγοιώ- 
θηκε. 'Έχοβσε τήν ύπομονή του 
Ό  Ρέμπροτντ δάν Ρΐζν, ζωγράφος 
στό Μπεστρήτ, κηρύσσεται σέ κα- 
τάστασι πτώχευσης άκριδώς τήν 
μέρα ττού είχε τά γενέθλιά του 
καΐ γίνουντοτν πενηντάρης.

Κοπείς δέ δρίκεται πιά νά τόν 
δοηθήση. Πουλήθηκε τό σπίτι. Τό 
οίικογενειαικό συμβούλιο διορίζει 
άλλο κηδεμόνα.

’Ακριβώς έκεΐνο πού φοδούντοτν 
ό Ρέμπραντ, πού προσπαθούσε νά 
άποφύγη. Τό σπίτι πού έκτισε μ; 
τόσα όνειρα, ό χάρτινος πύργος 
γκρεμίζεται. Σ έ  λιγάκι χτυπού- 
σοα/ε τήν πόρτα του. Στά  μαρμά
ρινα ακοτλιά ΟΒφ θά έπρεπε νά τόν 
ώδηγοΰσαν στήν εύτυχία, περνά
ει ό σύνδικος τών πτωχεύσεων μα
ζύ μέ τό συμβολαιογράφο.

Εΐνε Χριστούγεννα, διό μέρες ό- 
λάκληρες μετοακινοΰνε καΐ κατα
γράφουνε τά έπιπλα καΐ τά καλ

λιτεχνήματα πού ό καλλιτέχνης 
γύιρευε στά μαγαζιά καΐ μάζευε 
έ!δώ καΐ ε'ίκοσι χρόνια. Καθένα 
άπ’ αύτά ήτοτν καΐ μιά άνάμνη- 
ση.

Ό  Ρ έμπροτντ κυττάζει σιωπη
λός. Ή  καρδιά του γίνεται σκλη
ρή γιά κείνους πού έχουν χρήμα
τα. Ζητάει νά τοϋ έπιστρέψουνε 
τό ποσό πού είχε δώσει στήν πα- 
ραμάννα, άλλ' ό άιδελφός της άο- 
<εϊται, καΐ 6 Ρέιμπραντ τόν φυλτ
άζει. Οι πλούσιοι κεφαλαιοΰνοι 
τού τοΰ είχαν δανίσει τόν μάθανε 
τί θά πή σκληρότητα.

Τώρα οί Αντιπρόσωποι τοΰ νό-1

μου δλο καΐ συζητάνε. Πρέπει νά 
ξεικαθαρίσουνε άν θ' άφίσουνε κα
νένα ποσόν γιά τόν Τίτο. Ο Ι βυλ- 
λογές του μονάχα έζετιμήθηκαν 
17.000 φλορίνια.

"ίϊς  που νά τοοκτοποιηθοΰνε δλα 
αύτά, ό Ρ έμπροτντ κάθησε άκόμα 
δυό χρόνια στό μεγαλόπρεπο σπί
τι του πού δέν τοϋ άνήκει ττιά. 
Τήν έποχή αυτή έκανε δυο άπό 
τά ώραιότερά του έργα.

Γ  ιά νά τόν βοηθήση ένας γιατρός 
τοϋ έδωσε μιά παραγγελία μιάς 
καινούργιας « Ανατομίας», ένα ό
μιλο άτό όκτώ πρόσωπα. Τό Αρι
στούργημα αύτό έκάηκε. Ά λ λ ά  τί 
περίεργο! Τί θαϋμα! Σώθηκε ό
λόκληρο τό πτώμα. Ό  θώρακας 
είναι Ανοικτός κάί ι?< y έρι τοΰ 
χειρουργού, μισοκαμένο, έτοιμά- 
ζεται νά έγχειρήση. Στρ,πλάϊ τοΰ 
πτώματος στέκεται κ ι’ ένας ύπη· 
ρέτης. Μαντεύει κανένας ένα δι
άλογο μεταζύ τοΰ γιατρού καί 
τοϋ θατάτου, γιά τήν προσκαιρό- 
τητα τ. c ζωής. Τό δυστύχημα αύ
τό είχε ένα περίεργο άποτέλεσ- 
σμα. Τρ κομμάτι πού σώθηκε έχει 
κάτι τό άγριο καί ώραΐο, κάτι μι
άς μο'χδικής ώμορφιάς. Γιατί 
ό πεθαμένος α^τός. πού δέν άγγι
ξαν οΐ φλόγες, μάς δείχνει πιό 
καθαρά άπό τούς ζωντανούς ποΰ 
κάηκοΓΛ τόν Ανθρώπινο πόνο.

Ή  άλλΓ| εικόνα είναι ή «Εύλο* 
γία τοΰ ! ακώβ». Ή  χειρονομία 
του όταν δάζη τό χέρι του στό 
ξανθό κει>άλι τοΰ τυφλοΰ πατέρα 
του, ή έπληξη τοΰ Ανθρώπου, ή σι
ωπή τής γυναίκας, ή έπιμονή τοΰ 
πατριάρχη, πού πεθαίνει καΐ Φαί
νεται σάν νά άνήκη πιά σέ άλλο 
κόσμο—όλα αύτά, ό Ρέμπράντ ευ
τυχισμένος, δέν θά μποροΰσε νά 
τά νοιώση κα), νά τά άποδώση 
τόσο ώραΐα, Ά ρ κε ϊ άλλως τε νά 
συγκρίνη κανείς μιά άλλη «Εύλο- 
γία τοΰ Ια κώ β », ένα έργο ψυχρό 
πού εΐχε ζωγραφίσει έδώ καί εί
κοσι χρόνια.

Άπ ό αύτή τήν έποχή άκόμα χρο 
νολογεϊται μιά προσωπογραφία 
τοΰ Τίτου, ντυμένου μ ’ ένα θώρα
κα, καΐ βαστώντας μιά άσπίδα 
καΐ μιά λόγχη, Στό κεφάλι του 
φοράει μιά περικεφαλαία, στολι* 
σμένη μ’ ένα δελφίνι, καΐ στ’ αύτί 
του κρέμεται ένα μαργαριτάρι. 
Μοιάζει μέ τόν ιππότη Τριστάνο, 
πληγωμένο στήν καρδιά πού κυτ- 
τάζει μπροστά του σιωπηλά τό 
πεπρωμένο. Ό  νεαρός αύτός πρίγ 
κηπας, μέ τήν πορφύρα, φαίνεται 
σάν φυλακισμένος άπό τίς έσωτε- 
ρικές aou όπτασίες. Σ ά ν νά είχε 
δή τή Γοργόνα, ή σάν ν’ άγαποΰ
σε τή Μέδουσα. Καί οί τρεΐς αύ
τές εικόνες είναι σά φυσικό μέ
γεθος.

Μέσα στίς τετρακόσιες προσω
πογραφίες πού ζωγράφισε ό Ρέμ- 
ιΐραντ δέν τολμάει κανέναί νά πή 
ποιά είναι ή πιό ώραία. Εΐναι δ 
μως μιά πού ή γοητεία της είναι 
μοναδική. Λένε πώς είναι ή εΐκό- 
νο: ένός συγγραφέα, Νικολάου 
ΜπροΟνσν, πού ό Ρέμπραντ ζωγρά 
φισε τήν έποχή έ>κείνη. Κ ι ’ Αλή
θεια ή εικόνα αϋτή είναι έργο μα 
γειας καί μουσικής. Μένει έξ ίσου 
άκάτατνόητο στούς κριτικούς πού 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Η δραματική 
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Α ΥΘ Ο ΡΜ Η ΤΟ Σ Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ
ΤΩΝ Δ ΡΑ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  ΤΥΠΩΝ

Ά λ λ ’ άν δέν είναι άκριβές. ότι 
οι δραματικοί τύποι Γχηματίζον- 
ται Αικαριαίως στό πνεΰμα τοϋ 
δραματουργού, είναι όπως άληθι- 
νό ότι σχηματίζονται α ύ τ ο μ Α- 
τ ω ς ,  α ύ θ ο ρ μ ή τ ω ς .

Ό  δραματουργός δέν κατορθώ
νει νά δημιουργήση ψ :χές μέ τν 
δύναμι τής σκέψεως. Ή  σκέψις 9ά 
προμηθεύση τούς Αφηρημένους, 
τούς γενικούς τύπους, πού μπο
ρούν νά καθορισθοΰν μέ μιά λί- 
ζι: ζ η λ ο τ υ π ί α  j  π ο κ ρ ι- 
σ ί α ,  α λ α ζ ο ν ε ί α ,  φ ι 
λ ο δ ο ξ ί α ,  π α τ ρ ι ω τ ι 
σ μ ό ς .

Στή σκέψι τοΰ άληθινοΰ δρα
ματουργού ή έργασία γίνεται αύ 
τομάτως. Τά πρόσωπα σχηματί
ζονται Αφ’ έαυτών μ’ Εγκεφαλική 
ένέργεια^ μόλις ένσυνείδητη, δπου 
ή θέλησίς προσέχει νά μήν έπεμ- 
δαίνη πολύ... Δ έ ν  Α ρ έ σ ε ι
σ τ ή  φ α ν τ α σ ί α  ν “  έ ρ· 
γ Α ζ ε τ α ι  κ α τ ά  π α ρ α ν ·  
Υ ε λ ί α ν. Τό καλύτερο είναι ν’ 
άπομακρύνωμε κάθε τι, πού θά 
μποροΰσε νά διαταράξη τ’ όνειρό 
της, καΐ νά τήν άφίσωμε στίς ίμ- 
πνεύσείς της.

Ή  φ α ν τ α σ ί α  έ ρ γ ά -  
ζ ε τ α ι  π ρ ό θ υ μ α , ·  ό τ α ν  
π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι ά  ε υ χ ά 
ρ ι σ τ η  σ ί τ η ς .

Στόν περίπατο, στό διάβασμα, 
στό θέατρο, στήν άκμ·ρ τής έογα- 
σίας του, δτοτν νομίζη ι:ώς σκέπτε
ται άλλο ποάγμα ό 5ραματουρ- 
γός όνειροπολεΐ τα πρόσωπά του, 
τά σπρώχνει πρός άπειρες φαντα
στικές περιπέτειες, τά φέρνει σ’ 
άντιπαράστασι. τά κάνει νά συνο 
μιλοϋν.

Ό  Fr. Paulhan στό Εργο του «Ή  
δ ι α ν ο η τ ι κ ή  δ ρ ά σ τ η  
ρ ι ό τ η ς κ α ί  τ ά  σ τ ο ι 
χ ε ί α  τ ο ΰ  π ν ε ύ μ α τ ο  ς», 
ύποστηριζει δτι, καί στήν όμαλή 
καίτάσταοι, έχομε μέσα μας πολ
λές προσωπικότητες ξεχωριστές, 
πού είναι άφ’ έαυτών οιογανωμέ
νε ς κατά τρόπον άνεζάρτητο.

Α υτή ή θεωρία ρίχνει τό φώς 
στή γένεσι τών δραματικών προ
σώπων, στό φανταστικό αύτό κό
σμο, όπου ζοΰν άποκτοΰν συνή
θειες ξεχωριστές, κάνουν σχίσεις 
προσωπικές, άποκτοϋν Ατομικότη
τα... Δέν είναι νευρόσπαστα πού 
κρατεί τά νήματά τους ό ποιη
τής. Είναι ζωντανοί, χαρούμενοι 
ή λυπημένοι, καλοί ή κακοί, οΐ 
όποιοι άπομακρύνονται άπό τόν 
ποιητή γ,ά νά ζήσουν μέ τή δική 
του ζωή, ζωή πού δέν μπορεί πιά 
ό ποιητής νά τήν κά1!] ό,τι S i- 
λει.

'Έ τσ ι σχηματίζονται στό πνεύ
μα τού δραματουργού προσωπικά 
τητες ξεχωριστές, σαφείς, κάπο 
τε πιό ζωντανές, πιό συνεπείς άπό 
τή δική του προσωπικότητα.

Β )  Δ Ρ Α Σ Ι Σ  ΤΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω ”'

Μετά τήν περίοδο τοΰ σχηματι
σμού, ή περίοδος τής ένεργείας

'Υποθέτω τά πρόσωπα τοΰ δρά- 
ιιατος τοποθετημένα τό καθένα μέ 
τόν ξεχωριστό χαρακτήρα του.

Τώρα πρόκειται νά *ά κάνωιιε 
νά μιλήσουν καΐ νά δράσουν. ’Ά -  
Ρα νέο πρόβλημα στό πνεΰμα τοΰ 
δραματουργού.

Στήν έμπνευσι άνήικα νά τό λύ
ση·

Δοθέντος λοιπόν ένός προσώπου 
Μέ τόν τάδε χαρακτήρα, καΐ πού 
έχει περιπλακή στή δ:ϊνα περιπέ
τεια, τί θά γίνη;

Τό καλύτεοο ϋέσον πού fy u

/ιά νά τό μάθω (πρέπει νά σκε- 
>9ή ό ποιητής) είναι νά συνταυ- 
Γίσθώ μαζύ του (δηλ μέ τό πρό- 
τωπο) μέ τή φοτντασία, καί νά 
οωτήσω τόν έαυτό μου, τί θάκα- 
να στήν ίδια περίστασι. Οί σκέ
ψεις πού θά μοΰ έρθουν, θά εΐναι 
κατά πάσοτν πιθανότητα έκεινες 
πού θά έκανε τό πρόσωπο στήν 
ίδια περιπέτεια. Αύτές θά δρή 
στήν παράστασι καί ό θεατής ώς 
φυσικώτερες.

Λάβετε ύπ’ όψι σας τί γίνεται 
στό θέατρο, δταν φθάνη ή κυριώ- 
τερη σκηνή, όπου πρόσωπα, φορ
τωμένα μέ άντίθετο ηλεκτρισμό, 
στό έσχατο δριο τής έντάσεώς 
τους, βρίσκονται έπί τέλους άντι- 
μέτωπα!

Τί περιμένει άπ’ αύτά τά πρό
σωπα ό θεατής; Τήν αυτόματη ?κ  
ρηξι τών αισθημάτων πού έχουν 
συσσωρεοθή μέσα τους Από tic, 
προηγούμενες σκηνές. Σ έ  κάθε 
μιά άπό τις λέξεις, πού διασταυ
ρώνονται σαν άστραπέι , ό θεατής 
αισθάνεται ένα ξέσπασμα... ' Έ 
πρεπε νά λεχθή οτυτό Από τό πρό
σωπο γιά νά ξαλαφρώση ό θεα
τής από τήν ύπερβολική συγκίνη- 
σι πού τόν πιέζει, γ 'στί κατά 
τή διοβδρομή τοΰ έργοι* ό θεατής 
έχει μπή τέλεια στήν ψυχική κά- 
τάστασι τών προσώπων

Τό καλύτερο λοιπόν πού έγει 
νά κάμη ό συγγραφεύς είναι ν'ά- 
Λ'ίστ) νά ποογωρησουν τά πρόσο}- 
πά του. θά  κατορθώσουν νά ξε
μπερδέψουν μόνα τους τήν περι
πέτεια, όπου τά έχει περιπλέξει. 
Σ υνταυτιζόμενος μέ τα πρόσωπά 
του, καί άφινόμένος νά παρασυρ- 
θή μαζύ τους άπό τήν περιπέτεια, 
ό δραματουργός θά βρ^ τά λόγια, 
πού πρέπει νά βάλη ,-̂ τό στόμα 
,τους.

Σ ’ α °τό τό είδος τής έσωτεοι- 
κής κωμωδίας πού πα!ζει ό δρα
ματουργός, μέ τό νά παίρνη διά
φορα πρόσωπα, καί ν  αύτοσχε- 
διάζη τό ρόλο τους. συντελεΐται 
ένα άξιόλογο φαινόμενο: ή ά ν-
τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η ς  τ ή ς  
σ κ έ ψ ε ω ς .

Άπ ό τό κεφάλι του. ό ποιητής 
βγάζει τίς ιδέες, πού δανείζει 
στά ποόσωπά του. Αύτήν τήν άντι 
κειμενική άντικειμενικ^τητα μπο 
ροϋν νά πάρουν καί τ6 αισθήμα
τα. "Ο π ω ς ό ποιητής νομίζει ότι 
αντιλαμβάνεται τή χαΓά ή τή θ) ι 
ψι τών πραγμάτων, ετσι καί ό 
δραματουργός νομίζει ότι Αντι

λαμβάνεται τίς συγκινήσεις καί 
τά πάθη> τών προσώπων του.

Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Η  Υ Π ΕΡΟ Χ Η  ΤΟΥ Α 
Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Τ Ο Υ

Στά  προηγούμενα προσπάθησα 
ν ’άποδείζω, ότι τά προϊόντα τής 
ά σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ  ( ά σ υ ν -  
α ι σ θ ή τ ο υ )  σ κ έ ψ ε ω ς  
εΐναι πράγματι άνώτερα άπό τήτ ι 
έ σ κ ε μ μ έ ν η ς  σ κ έ ψ ε ω ς .  1 
Πώς όμως νά τό έξηγρσωμε καλύ
τερα.

Γ  ιοαί τό ά σ υ ν ε ί δ η τ ο  
είναι καλύτερος δραματουργός ά
πό τή σκέψι;

Νομίζω πώς αύτό όφείλεται σε 
δυό αιτίες.

Πρώτα-πρώτα, πρέπει νά παρα- 
τηρήσωιμε ότι τά πάθη — κύριο 
άντικείμενο τής δραματικής πα- 
ραστάσεως — ά ν ή κ ^ υ ν  π ι ό  
π ο λ ύ  σ τ ή ν  ά σ υ ν α ί -  
σ θ η τ η  έ ν έ ρ γ ε ι α  τ ο ϋ  
π ρ ο σ ώ π ο υ ,  π α ρ ά  σ τ ή ν  
έ σ κ ε μ  μ έ ν η .  Γεννώνται καΐ 
άναπτύσσονται μέσα μας βαθειά, 
έξω άπό τό φωτεινό έγώ μας.

Είπα πρίν ότι ή σκέψις εΐναι κα 
τώτερη άπό τό άσυναίσθητο ή Ασυ 
νείδητο. Τοΰτο όφείλεται στό ότι 
τό άσυνείδητο έχει άπείρως μεγα 
λείτερη πείρα τής Ανθρώπινης 
καρδιάς. Τί ξέρουμε κατηγορη
ματικά γιά τόν άνθρωπο;... Σ χ ε 
δόν τίποτε! Μόλις έχομε παρόν, 
τας στό πνεΰμα μας μερικούς χα
ρακτήρας, τών όποιων έξηνοϋμε 
τή σύνθεσι καί τό μηχανισμό. Ά λ  
λα στή ζωή έπικοινωνοΰμε μέ ά
πειρα πρόσωπα διαφόοων χαρα
κτήρων. ’Ά ρ α  έχρμε άόριστη πεί
ρα τοΰ Ανθρώπου.

Πώς λοιπόν τ ό έ σ κ ε μ μ έ ν ο  
μπορεί νά ύπερτερή τό ά σ υ ν ε ί- 
δ η τ ο 5

’Έπειτα ή έσκεμμένη σκέψις Ε
χει πάντα κάτι τό περίτεχνο, για- j 
τί άπομακρύνομε τις σκέψεις, πού 
δέν θέλουμε νάχουιιε.

Ό  νόμος τής έξελίξεως τών ψυ
χών είναι πολύ περίπλοκος, καΐ 
δέν μπορούμε νά συμπεράνωμε 
άπό τή γνώσι πού Εχομε γιά τόν 
άνθρωπο, τήν προσεχή σειρά τών 
πράξεών του, πού θά επακολουθή
σουν. Ά λ λ ' αύτή τή γραμμή, πού 
δέν μπορούμε νά τήν καθορίσωμε 
λεπτομερώς, τή χαράζομε πολύ 
καλά μέ τό αίσθημα, άφινόμενοι

στό δραματικό ένστικτο καΐ στις 
ύποβολές τού Ασυνειδήτου.

Η Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΕΠ ΙΜ Ο Ν Η  
Σ Κ ιΕ Ψ ΙΣ

Στά  προηγούμενα Εγινε λόγος 
γιά τήν έπίμονη σκέψι τοϋ δραμα
τουργού, πού έργάζεται σάν άθε- 
λά του, πολιορκημένος άπό τά 
πρόσωπα, πού θέλουν νά πάρουν 
θέσι στό έργο του.

Στή γένεσι κάθε Εργου τέχνης 
βρίσκομε μιά άνάλονη έπίμονη 
σκέψι.

’Έ χο υ ν  πή δτι ή Τ-'χνη είναι 
παιγνίδι.

’Ά ν  έξαιρέσωμε τόν εΰκολο αύ· 
τοσχεδιασμένο ή τό ντιλεταντισμό, 
ή Τ έ χ ν η  ε ΐ ν α «  σ κ λ η 
ρ ό ς  μ ό χ θ ο ς .  Τό δύσκο?ο 
δέν είναι νά βρεθη ή πρώτη ιδέα.

Είδαμε στά προηγούμενα ότι 
συνήθως ή πρώτη ιδέα έμφανίζε- 
ται αυτομάτως, αύθορμήτως. Τ 6 
δ ύ σ κ ο λ ο  ε ΐ ν α ι  ν ά  τε- 
θ fj ε ί ς  έ ρ γ ο ν !  Έ δώ  Αρχί
ζει ή έργασία. Πρέπει ό καλλιτέγ 
νης νά βρίσκη νέες ίδέες γιά νά 
συμπληρώση τήν άόριστη είκόνα 
πού είχε συλλάβει στήν άρχή.Πρέ 
πει νά βρη τρόπους ίκφράσεως, 
γιά  νά τήν άποδώση.

Σ  ’ αύτό τό κυνήγι τής ιδέας 
συμδαίνει πολλές φορές ό,τι στό 
παιδί, πού, κροπώντας τήν άνα- 
πνοή του, πάει νά πιάση τήν πε
ταλούδα. Τοΰ ξεφεύγει!

"Οτοτν μάλιστα τό Εργο είναι 
μεγάλο, ή άναζήτησίς τής Ιδέας 
παίρνει χαρακτήρα ά'ηθινά δρα
ματικό. Δοκιμάζει ό καλλιτέχνης 
κρίσεις, άγοτνακτήσεις, άπογνώ- 
σεις, θριάμβους, πάντα μέ τήν έλ- 
πίδα γιά στήριγμά του. Κι* αύτό 
μπορεί νά βαστάξη χρόνια όλό- 
κληρα.

"Οταν φτάση στό σκοπό, θά εΐ- 
νε πιά τσακισμένος.

Μά γιατί τάχα ν’ Αφοσιώνεται 
σ ’ αύτή τήν έξαντλητική έργα- 
σία;... Άπό συμφέρον;

Βέδαια τό συμφέρον είναι g- 
νας λόγος. Ό  καλλιτέννης θά έο- 
γαζότονε λιγώτερο πρόθυμα άυ 
δέν περ’.αενε οδτ« περιουσία ο£>- 
τε ευτυχία, οϋτε δόξα ώς άντα- 
I οιβή τών κόπων τοι- Ά λ λά  δέν 
Αποβλέπει έκεΐ ό σκοπός του 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τέλος,

Μετ Π Λ Ν Ο Σ  Κ Λ Λ Ο Γ Γ .Μ Κ Ο Σ



Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τ Ο Υ  κ. Α. Π Α Υ Λ Ι Δ Η
Ιήαπ Οίκε νόμου: «1CC0» 1. Δ. ή έιτβπβπα rw v εύγε- 

νών μετάλλων, 1934 — Ό  κόαμβς οτή ίύοη τβυ, 1935 — 
'Ανάρρωση. 19·% — Τβπεϊα 1937 — Ή  πρββευχη τήί γή;.
19:58 — Ή  διαμβνή εκείνου ιτοΰ εφυγε, 1938 — Τό ημε
ρολόγιο ένός ζώου, 1939 — Πέρ' απ' τόν παράίειοβ τήξ 
κοινότητοξ, 194C'.

Ό  Ζήσης Οικονόμου, ίχν κ’ ϊ- ρώνουν ή Αποτελειώνουν τα δεδομέ-

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

’Ομιλούν οί βραβευμένοι τής
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

γράψε μεσα σ έξη χρόνια τά βι
βλία, έμμετρα καί πεζά, πού ανα
γράφονται παραπάνω, δέν εΐνε άπό 
τούς συγγραφείς ποΰ τοΰς διαβά
ζεις μόνο γιά νά εύχαριστηθής ή 
νά δυσαρεστηθής καταπώς σοΰ δεί
χνει ή συγγραφική τους. Νά πής 
γιά τό ώραΐο ή τό άσχημο ϋφος 
τους, τήν καλλιεργημένη ή άνώμαλη 
γή τού λόγου τους. Νά ίδής χωρίς 
έκπληξη πώς οί άνθρωποι καΐ τά 
πράγματα κινούνται σέ μιά ισόρρο
πη εμπλοκή συναισθημάτων, έννοι- 
ών καΐ παραστάσεων κα! πώς κα
θορίζονται σάμπως αύθόρμητα κά
τω άπό τό άνεχτό ή απαράδεχτο 
φώς τής παραδομένης τεχνικής. ” Η 
ν’ άπορήσης βλέποντας πώς συνο- 
θούνται καΐ συμπνίγονται πρός τά 
προβλεπόμενο ή απροσδόκητο άδι έ
ξοδο καινούργιων έκφραστικών 
προσπαθειών, γιά νά διαμορφωθούν 
<ιέ τή συγκατάθεσή σου σ’ ένα Α
καθόριστο άλλά πεπρωμένο χώρο 
σήμερα σκιές άκόμη καΐ παραισθή
σεις αϋριο ί σως έπί μονές πλαστι
κές ένσάρκώσεις.

"Οχι, ό Ζήσης Οικονόμου δέν κά
νει εύτυχώς άκόμη πρόωρη φιλολο
γία. θά κάμη άσφαλώς φιλολογία, 
αύτός ή οί έπίγονοί του, άργότερα 
ίταν θά δείξη άνάλλαγο τό πρόσω
πό της ή νέα ζωή, πού γενεσιουργπ- 
ται άκόμη. Σήμερα τό κείμενο τού 
Οικονόμου σκληρό κι’ άνισο, ταραγ 
μένο καΐ βουερό, διαρκώς σκαμμέ
νο άπό τις άνησυχίες του, διάφλο- 
γο άπό τις Αδημονίες του, άπτ^εΐ 
τή ψυχή του, πού εΐνε ή ϊδια ή ψ»χή 
τής έποχής.

Κάποτε, τό παράδοξο αύτό κεί
μενο, χαμόσυρτο σάν τήν έπαφή μέ 
τήν αισθητή πραγματικότητα, συ
χνά ανυψωμένο σάν τή νοητή ή ί- 
φιχτή έπιδοκιμασία του πρός τόν 
άνθρωπο καΐ τά έργα του, πάντοτε 
συνυφασμένο μέ τήν πίστη του στό 
ένιαΐο πεπρωμένο τοΰ Ατόμου καΐ 
τής κοινότητας, παρατείνεται Αέναα 
5ιάστιχτο Από μιάν άγρια λάμψη 
στοχαστή καΐ δικαιοκρίτη, προφή
τη κι' άπόστολου.

Ό  νέος αύτός άνθρωπος —■ εΤνε 
δέν εΐνε τριάντα χρονών —  μέ τήν 
ώραία καΐ γαλήνια μορφή καί τή 
σεμνή κι’ άλύγιστη παράσταση, πού 
ζή μόνος, ταξίδεψε πολύ μέσα κ’ 
έξω τοΰ τόπου του, πού εΐνε πολύ
γλωσσος, πολυδιαβασμένος καΐ πο
λύπειρος, ένα έχει στοχασμό, ένα 
σκοπό: νά αισθάνεται καΐ νά νοή 
άδιάκοπα τήν έποχή του, ν’ Αντιμε- 
τωπίζη διαρκώς μέ τά άτομό του 
τό σύνολο, νά ένσφηνώνη τή ψυχή 
του στό φράγμα πού άνυψώνεται 
σάμπως θεοχάραχτο, νά πή κανείς, 
άνάμεσα στή θετική δημιουργία τοΰ 
ύλικού πολιτισμού καΐ τών άκαθό- 
ριστών πάντα έπιδιώξεων τοΰ πνεύ
ματος.

Σφήνα ή ψυχή μας στό μπετόν, 
λέγει καΐ τά λέγει δλα.

Σ ’ δλη τήν έχταση τής μεγάλης 
οίκουμένης δουλεύουν σήμερα οί Αν
θρώπινες μάζες σκοτεινές καΐ άόρα- 
τες, φανερές καΐ πρόθυμες στις στε
ριές καΐ στις θάλασσες, στά έργο- 
στάσια καΐ στούς κάμπους, στά λι
μάνια καΐ στά πλεούμενα, στά βά
θη καΐ στά Οψη καΐ κατεργάζονται 
τήν ϋλη. ’Αναμοχλεύουν τά έγκατά 
της. Καθορίζουν τά σχήματά της. 
Προβάλλουν τή μορφή της. Συμπλη-

να της. Προεχτείνουν, μέ μιά λέξη, 
τά Οριά της.

Άλλά τό άτομο ; τί γίνεται τό 
άτομο ; Στό σύνολο πώς άπασχο- 
λεΐται ή μονάδα ; Τί γίνεται τού Α
τόμου ή σάρκα, τί γίνεται ή ψυχή 
του, τί γίνεται τά πνεΰμα του ;

Αύτά άπασχολοΰν τήν έποχή μας, 
αύτά καΐ τόν Οικονόμου.

Κ’ ύψώνεται περίτρομη ή δίφλογη 
λάμψη τής άνταρσίας ένάντια στήν 
κοινότητα ή τής έμμονής σ’ αύτή 
καΐ ταύτόχρονα τής περισυλλογής 
ιτήν Ατομικότητα γιά νά ξαναγυρ'· 
ση μ’ αύτοτέλεια στόν πύρινο κύ
κλο τής κοινωνικότητας.

ΚΓ δλα αύτά στό χώρο καΐ στό 
χρόνο. Δίχως οίχτρές παραισθή
σεις. Χωρίς Ανεπιδοκιμαστές ύπερ- 
βατικότητες. "Εξω Από παραχτρεπό- 
μενους συναισθηματισμούς. Πέρ’ Α
πό αύτοσχέδιους ορθολογισμούς. Ο 
λόγος τοΰ Οικονόμου βαρύς κ’ εμ
ψυχωμένος, πεζός ή έμμετρος, φτε
ρωτός ή σερνάμενος δέν καταγίνε
ται νά κλείση τόν άνεμο σέ Ασκιά. 
’Αντιθέτως καταναλίσκεται ή με
στώνει αυτούσιος Απ' τόν πυρετό 
πού κατατρώγει ή ζωοποιεί τόν σύγ
χρονο άνθρωπο. ΚΓ δταν τον βλέ
πεις νά καταβάλλεται καΐ νά έν® ί - 
δη στήν προσπάθεια νά ένσαρκώση 
τήν έποχή του, αισθάνεσαι ένα πό
νο δριμύ, ένα έσώτατο ρίγος βλέπον
τας νά προβάλλη μέσ’ άπ’ τό τρι
κυμισμένο καΐ πολυθόρυβο αύτό κεί
μενο ά ίδιος ό συγγραφέας, όρατό 
φάντασμα πού στά χείλη του έχει 
σφηνωθή τό γαμψότερο νύχι τής 
σφίγγας, τής αιώνιας σφίγγας πού 
έστησε ή άνθρώπινη μοίρα μας κα- 
τάντικρυ στή φύση πού μάς περι
βάλλει, στά ύλικά της πού έβαλε 
στά χέρια μας.

Εΐνε φανερό δτι Α χώρος στενεύει 
καΐ πρέπει νά τερματίσουμε τις 
γραμμές αύτές, πού κυρίως γράφτη
καν γιά νά δείξουμε στούς πολλούς 
καΐ στούς όμότεχνους δτι άνάμεσα 
μας ζή σπουδαίος δέχτης τής έττο- 
χής μας καΐ νά τόν προσέξουμε. 
Αύτός μπορεί ν’ άπαξιοί τήν προ
σοχή τών Αφελών καΐ δυσήνιων, οΐ 
έγκρατεΐς δμως τού θετικού καΐ τοΰ 
σπουδαίου έχουν νά ώφεληθούν Ανυ
πολόγιστα Από τό κείμενο τοΰ Οι
κονόμου. Θά ΐδοΰν μέ τήν καθοδή
γησή του ο,τι τυχόν διαφεύγει τήν 
αίσθησή τους ή κουράζει τή νόησή 
τους καΐ θά καταλάβουν πώς ή νέα 
στόν τόπο μας αύτή ζωντανή καΐ 
πολυμήχανη προσωπικότητα έτάζει 
άγρυπνη τήν κίνηση τής έποχής καΐ 
παρασκευάζει μέ μιά όλοένα άνα- 
πτυσσάμενη τεχνική τά μέσα γιά 
μιά νέα φιλολογία, πού δ&ν θά πα- 
ραπαίη, δέν θά συμπτύσσεται πά
λι μβουλη̂ , δέν θ’ άποστεγνώνεται ά- 
ιίάθ3Γρρ<ιγ ΑλλΑ θά βλέπη' τή ζωή 
στή διπλή της Οψη, τήν ένυλη καί 
τήν δραματική, δπως άκριβώς εΐνε 
κι’ δχι δπως τήν παραποιεί Ακόμη 
ό έμφυτος ρωμαντισμός τής παρά
δοσης.

"Αν έμεΐς έδώ δώσαμε μιά γορ
γότατη στά γενικώτατα στοιχεία 
της είκάνα τοΰ ΟΙκονόμου, ttvt για
τί μάς τό έπιβάλλει ή στενότητα 
τοΰ χώρου καΐ γιατί τά πολλά κΓ 
άναλυτικώτερα θά τά πούμε συντό- 
μως άλλοΰ.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  Π Α ΥΛ ΙΑΗ Σ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
Ανήγγειλαν τό βραβείο ;

— Μόλις μέ ειδοποίησε 4 κ. Μπα- 
στιάς δτι μού έδωσαν 25.000 δρχ. εί
πα στόν έαυτό μου: «Λάσκαρη, εύ
καιρία εΤνε ν’ άγοράσης έπί τέλους ένα 
καπέλλο !» Γιατί ξέρετε έξη χρόνια έ
χω ν’ άγοράσω καπέλλο... "Ολες οΐ θε- 
σεις πού μοΰ είχαν δώσει ήσαν άμι
σθες... Μέ καταλαβαίνετε...

-—Γιά τήν κενή θέση τής 'Ακαδημίας 
τί σκέπτεσθε ;

— Μά κι’ αύτή τί νά τήν κάνη κα
νείς ; ’Άμισθη δέν εΐνε ; ’Εγώ λοιπόν 
θά πάρω δλες τις άμισθες θέσεις ;

— Πώς βλέπετε τήν πνευματική μας 
παραγωγή άπό τά βραβευθέντα βιβλία;

— Ή  λογοτεχνική έργασία άσφαλώς 
πάει μπροστά. Στό θέατρο έχουμε κα
λούς συγγραφείς, δπως π. χ. τόν κ. 
Τερζάκη. Τώρα τελευταία μάς άποκα- 
λύφβηκε καΐ ό κ. Δ. ψαθάς.

— Μά ή κριτική μάλλον τόν κτύπη- 
σε τόν κ. Ψαθά.

— *0 κ. Ψαθάς κτύπησε τήν κριτική

Ό  κ . Σ .  Μ υριβήληί

μέ τό ϊργο του... Στή ζωή μου έχω γε
λάσει δυό φορές. Τή μιά τό 1889 μέ 
μιά γαλλική κωμωδία στό Παρίσι καΐ 
τήν άλλη τό 1^40 μέ τό «Στραβόξυλο» 
τού κ. Ψαθά. 'Ο Απαράμιλλος καλλιτέ
χνης κ. Άργυρόπουλος παραξενεύεται 
πού τού ζητώ γιά τέταρτη φορά θέση 
στό θέατρό του. "Οσους φίλους μου 
συναντώ τούς στέλνω νά τό δούν έπει- 
δή νομίζω δτι έχομε υποχρέωση νά προσ 
φέρωμε στούς φίλους μας τό γέλοιο 
καΐ τή χαρά. ‘Ο κ. Λανίτης πού τόν 
έστειλα κΓ αύτόν μέ τή σειρά του νά 
τό δή μού τηλεφώνησε ένα μεγάλο χτΰ- 
χαριστώ» ώσάν νά έπρόκειτο γιά κα
νένα Ανέλπιστο δώρο πού τού έκανα. 
’Εγώ στό θέατρο ποτέ δέ γελώ καί δ
μως τό «Στραβόξυλο» μ’ έκανε σά μι
κρό παιδί νά τρέχω στό ίδιο θέατρο 
γιά ’ίδιο εργο γιά τέταρτη φορά. Τόν 
κ. Ψαθά ουτε τόν έγνώριζα. Άλλά ΐ· 

,σ·ως προτιμότερο αύτό γιά τόν κ. Ψα
θά γιατί Απ’ δλες τις διακρίσεις καΐ 
τούς έπαίνους καΐ τά βραβεία θεώρη
σα πολυτιμότερο γιά μένα αύτή τή φω
τογραφία τής Κυβέλης μέ τήν φοβερή 
της Αφιέρωση: «Αλλοίμονο του πού σ’ 
έχει φίλο».

Μέ Ασυγκράτητο ένθουσιασμό συνέ
χισε τούς έπαίνους του γιά τό «Στρα
βόξυλο» ό κ. Λάσκαρης. Φαντασθήτε 
μού μιλούσε μέ τόσο κέφι ώστε κάθη
σε καΐ μού Αφηγήθηκε δλο τό έργο μέ 
τά χαριτωμένα του εύρήματα, καΐ τή 
θαυμάσια λύση του. Ενώ έφευγα μέ πα* 
ρακάλεσε νά γράψω τόν ένθουσιασμό 
του κα! μέ προέτρεψε νά μήν τό χάσω...

φή τοϋ Ακαδημαϊκού Σώματος μέ την 
έν γένει πνευματική ζωή τής Ελλάδας. 
Εύτυχώς τό «Γαλάζιο Βιβλίο» εΐχε 
προφτάσει νά έξαντλήση κα! τή δεύ
τερη χιλιάδα του δταν πήρε τόν έπαινο 
τής Ακαδημίας. ’Ά ς  μή μιλάμε ώς 
τόσο δυνατά.

— Σείς προσωπικά τί προτιμάτε , 
Τόν έπαινο τής όλομελείας τής τάξεως 
ή τό ένδιαφέρο τής λαϊκής ψυχής ,

— Βέβαια τό δεύτερο. Ή  ζεστή και 
άμεση έπαφή τής λογοτεχνικής μου 
προσπάθειας μέ τή λαϊκή ψυχή, είνε 
ή μοναδική παρηγόρια καί περηφάνεια 
μου, καΐ μόνο αύτή μοΰ γλυκαίνει τήν 
αύστηρότητα καΐ τόν άνικανοποίητο έ
λεγχο μέ τόν όποιο άντικρύζω προσωπι- 
κώς έγώ αύτή τή λογοτεχνική μου προσ 
πάθεια. "Αμα ένας καλλιτέχνης αίσταν 
θή πόσο άτρύγητος, πόσο άφθονος, πό
σο παρθένος είνε ό κόσμος τής έλληνι- 
κής ώμορφιάς πού μάς τριγυρίζει, δέν 
μπορεί παρά νά δονηθή όλόσωμα καί 
όλόψυχα άπ’ αύτόν τόν έρωτα πρός τή 
γή, πρός τή θάλασσα καΐ πρός τά λαό 
τού τόπου του, πρός τήν ψυχή καΐ τή 
γλώσσα αύτού 1 ού αιώνιου καί ωραίου 
λαού. Τότε κατέχεται άπά τόν καϋμά 
τής έκφράσεως. Θέλει νά τά δωση δλα 
καΐ νά τά κλείση δλα μέσα στή συνθε
τική έρωτική έξομολόγηση, πού είνε κά
θε γνήσιο έργο τέχνης. Καΐ τότε ϊίνε 
πού άνακαλύφτει τή φτώχεια του. Θά- 
δινα κα! γώ δέν ξέρω τί, νά μπορούσα 
■νά διδάξω στούς γελοίους πού κομπά
ζουν γιά τήν ξενομανία τους, πόσο μι
κροί καί άνεπαρκεϊς, πόσο άπλεροι και 
άδύναμοι είμαστε γιά τήν ’Ελλάδα.

ΟΠΟΥ ΤΟ Β Ρ Α Β Ε ΙΟ  Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ε -
Φ ΕΤΑ  I

—Είναι άλήθεια πώς <5:ρνηβήκα
τε νά παραλάδετε τά βραδεία 
τής ’Ακαδημίας καί γ·.ατί;

—Ναί. 'Έγρα ψ α  ένσ γράμμα 
στήν 'Ακαδημία καΐ της ξήγησα 
τό πράμα. Τ^ς είπα πώς ή χαρά 
μου στάθηκε τόσο μεγάλη, νά βλέ
πω πώς άρχισαν τ& κσλογραμμέ 
να βιβλία νά κινούν τήν προσο
χή δλων τών τάξεων τοΟ έλληνι- 
κοϋ λοβοΰ, άκόμα καί κεινών ποΰ 
είναι άκόμα άπροετοίιίαστες γιΛ 
νά τά δεχτούν, ώστε ζέ θέλω νά 
δολώσω αύτή μου τή γαρά μέ τ 1 
χρηματικό βραβείο πο’ι συνώδευε 
τόν έπαινο γιά οίκονομική μου ένί- 
σχυση στή βιοπάλη. Παρακάλεσα 
νά δώσουν αύτά τά λεφτά στούιτ

yo της χρονιάς. Ο Ι ’Ακαδημαϊκοί 
πήραν τίς λίρες, τίς είδαν μέ κα
τάπληξη καί τρομο, και... σάν νά 
έπρόκειτο νά τίς δώσουν άπό τήν 
τσέπη τους, δέν πήγε τό χέρι τους 
νά τίς προσφέρουν. Ή  κ Χωρέμη 
είδε κΓ άπόειδε, θύμωσε καί πή
ρε πίσω τά λεφτά της. Καλά έκα
νε. Εύτυχώς τώρα τελ,ευταΐα τό 
Κράτος άρχισε νά στέκεται μέ Λ- 
ξιοπρέπε’.α άντίκρυ στοΰς καλλι
τέχνες. Προχτές ό κ. Κοτζιάς πή
γε στήν Πανελλήνια ‘Έκθεση κι’ 
άγόρασε, μοΰ είπαν, 800 χιλιά
δων δροίχμών ταμπλώ. θέλω νά 
ίδώ πότε θά γίνη τό ΐ'ΐιο γιά τό 
Έλληνικό βιβλίο. "Ενα  βραβείο 
ποΰ νά άλλάζη άληθινά τήν οικο
νομική κατάσταση τοΰ τυγγραφέα 
καί δχι νά τόν ταπεινόν^.

Ο Μ ΙΛ Ε Ι Ο κ. Β Ε Ν Ε 7 Η Σ

’Αντίθετα ό κ. Βενέζης— έπαι
νος Άΐκαδημίας βραβείο κροτπκήι, 
έπιτροπης — είναι πιό ήρεμος στίς

«ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΕΡΑΤΑ»
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

ό συγγρ*.φεύ; έκρινε καλό νά μάς 
κάνη έν* είδος είο*γωγής, μέ τήν 
έπβία β Κοκτώ ι5ημιβυργβϋ6ε τήν 
έντύπωσι, οτι, αμφέβαλε περί τής 
ίκανότητος μχς νά κατανοήοωμε 
τό έργο του!».

Άλλά  ποιο είναι τό έργβ; Ά ς  
δώσωμε τό λόγο στόν Ακαδημαϊκό 
καί διαπρεπή θεατρικό κριτικό κ. 
Άντρέ Μπελσόρ: «Ή  νεαρά ή8ο- 
ποιός τής Κομεντί Φρανσαίζ, Λιά- 
να, ( Τζέννυ "Ολτ) ήλ8ε νά χειρο 
κροτήση τή μεγάλη καλλιτέχνιδα 
Ίνσδήρ (Ύ δόν  ντέ Μπραί). Ή  Έ- 
σ8ήρ. μ>Κ δόςα τοϋ δεάτρου τών 
βουλεβάρτων, έχει ώς σύζυγον τόν 
Φλωράν, έπίσης ένδοξο, Εταίρο 
τοϋ Οίκου τού Μολιέρου. (Τ ό ν  
Φλωράν υποκρίνεται ό περίφημος 
Άντρέ Μπρυλέ, ό όποιος καί έ- 
σκηνοδέτηοε τό έργο τοΰ Κοκτώ). 
"Οτχν ή Τ.σδήρ μαδαίνει, πώς ή 
Λιάνα παίζει στό ϊδιο δέατρο μέ 
τόν Φλωράν, τής λέει: «Υποθέτω 
ότι είσδε καί σείς έρωτευμένη μέ 
τόν άνδρα μου». Ή  Λιάνα κάνει 
καμώματα. "Υστερα, γονατίζει στά 
πόδια τής Έσδήρ καί τής ζητάει 
νά τήν συγχωρήση· Τό κτύπημα 
εΐναι σκληρό γιά τήν Έσδήρ. ’Έ 
ξαφνα ακούει τά βήματα τοΰ Φλω
ράν. Κρύδει τή Λιάνα πίσω άπό 
ένα παρχβάν καί ρωτά τόν άνδρα 
της: «Σ<ιϋ έτυχε ποτέ νά μοΰ πής 
ψέμματα;». Ο Φλωράν τής άπαν
τά: ((Άπεχδάνομαι τόσο τό ψέμμα 
ώστε διστάζω νά σοΰ άπαντήσω». 
Ή  Έσδήρ φέρνε' τόν άνδρα της 
άντιμέτωπο πρός τή Λιάνα. Άπ ό 
τίς έξηγήσεις πού δίδονται, άποδει- 
κνύεται ότι ή Λιάνα είνάΐ μυδομα
νής. Ή  νέα ήδοποιός ικετεύει πάλι 

Έσδήρ νά τή συγχώρηση- Τότην
κοινό γελά ίτα' 
σδήρ νά λέη γιά 
χει προσόντα γ 'ά  
πει νά δουλέψιι!».

f. / -υε ι την 
Λιά'·α: < 

-ό ν.ατρ·: 
Καί σέ

’Κ 
ι." R- 
π ρέ

λι γο:
«Οάδελα νά τήν πάρωμε στό σπίτι 
μας, στό Σατού».

Άλλά  τά τελευταία λόγια τής 
πρώτης πράξεως τοΰ έργου δέν δη
μιουργούν πολλές έλπίδες γιά τίς 
έπόμενες.

Στή δεύτερα πράξι, μιά φίλη τής 
"  -?ήρ. ή Σαρλίτ. τής λέει: «Δέν 
y:\ifC) νά καταλάβω γιατί φέρατε

τό διάολο μέσα στό σπίτι σας», Κ Γ  
ή Έσδήρ, δίνει την άπάντησι: «Λα 
τρεύω τόν Φλωράν καί τή Λιάνα. 
Ή  κατχστροφή ήταν άναποφευ- 
κτη»· Οί νύχτες είναι τρομερές 
γιά τήν Έσδήρ. Μία βραδυά, έμπη
ξε τίς φωνές άλλά σέ λίγο άξίωοε 
άπό τόν Φλωράν νά άνέδη πάλι 
στό δωμάτιβ τής Λιάνας. Τό  άλλβ 
πρωΐ, ή Έσδήρ ζητάει συγγνώμη 
άπό τόν άνδρα της. γιά τή σκηνή 
ποΰ τοϋκανε. Ό  κριτικός κ. Μπελ
σόρ παρατηρεί έδώ, ότι «τό κοινό 
πού δέν σφυρίζει τέτοιες άδλιότη- 
τες, είναι πάρα πολΰ έπιεικές». Τή  
στιγμή ποΰ ή Έσδήρ έπαναλαμδά- 
νει γιά εικοστή φορά, ότι λατρεύει 
τή Λιάνα. αύτή τής φωνάζει: «Σάς 
μισώ!». Ό  Φλωράν διαμαρτύρε
ται: «Είσαι πολύ ά δικη ... Δέν μι
σείς τήν Έσδήρ». «Ναί, ναί, τήν 
μισώ!» έπιμένει ή Λιάνα.

Ή  τρίτη πράξις έκτυλίσβεται στό 
σπίτι τβΰ Φλωράν. στό Σατβύ. (Ή  
Έσδήρ. έχει ήδη έγκαταλείψει τβ 
σπίτι της στήν πρβηγβυμένη)■ Μία 
συνβμιλία τού Φλωράν καί τής Λ ι
άνας. μάς άποδεικνύει τήν άσυμ- 
φωνία τών δύο εραστών πού έπαυ
σαν ν' άγαπιβΰνται. Ό  Φλωράν 
έπιδυμεί νά τελειβπβιηδή ή Λιάνα 
γιά τβ δέατρο. Έκείνη  φιλοδοξεί 
νά κάνη κινηματογραφική καριέρα 
στό Χόλλυγουντ. Γιατί όμως αυτή 
ή Λιάνα, ή ψεύτρα, ή άχάριστη. 
ή ίίπβυλη. στέλνει ένα τηλεγράφη
μα τής Έσδήρ; Αύτό δέν δά τβ μά- 
δώμε πβτέ. Πάντως ή Έσδήρ, πβύ 
τρέμει γιά τήν ύγεία τβΰ Φλωράν 
σπεύδει κβντά τους. Ξαναβλέπον
ται γιά πρώτη φβρά μετά τό «Σάς 
μισώ!» τής Λιάνας. Οί δύο σύζυγοι 
αγκαλιάζονται καί συμφιλιοΰντχι. 
Ά ρ ά  γε, ή Λιάνα, είχε προδλέψει 
αύτή τή λύσι; "Η  μήηως έπίστευε, 
βτι ή Έσδήρ δά έπειδε τό Φλωράν 
νά άκβλβυδήση τήν ερωμένη του 
στό Χόλλυγβυντ; Τό βέβαιο είναι 
ότι, ή Λιάνα ξεσπάει στά γέλια καί 
έγκαταλείπει τό ζεΰγβς, φωνάζβν- 
τάς τβυ τή λέξι τβΰ ... Καμπρβν.

Ό  κ. Μπελσόρ θεωρεί τβ νέβ 
έργβ τβΰ κ Κοκτώ, ώς πάρα πολύ 
άδύνατβ. Τής Ιδίας γνώμης ίϊναι 
καί ό κ Ρομπέρ Κέμπ, έ διαπρεπής 
κριτικός τού «Χρόνου».

Π Α Γ Λ £ Κ Η Ν 1 Λ Κ Ο £

ΤΟΝ ΛΟ ΓΟ  
ΒΗ ΛΗ Σ

Ε Χ Ε Ι Ο κ. ΣΤ Ρ . Μ Υ Ρ Ι

Ό  κ. Μυριβήλης ττού ιτήρε τόν ϊτται- 
νο Αϊτό τήν Ακαδημία κα! τό βραβείο 
Από τήν κρατική έπιτροπή φαίνεται 
σάν θυμωμένος γιά τόν έπαινο. Ή  συ
ζήτηση άπό δώ κάτω θά εΐνε κάπως λε 
πτομερέστερη στά καθέκαστα τής Α 
καδημίας. "Ετσι θίγουμε μέ κάποια έ- 
πικαιρότητα τόν χιλιοσυζητημένο σκο
πό τών άκαδημαϊκών αύτών διακρίσεων. 
Ά λλ ’ δς πιάσουμε τήν κουβέντα :

— Πώς δεχτήκατε τήν ε’ίδηση τού ί- 
παίνου, ήταν ή πρώτη έρώτησή μας. 
Σάν μιά έκπληξη ή σάν μιά συνέπεια 
τής έργασίας ;

^ Βέβα ια  σά μιάν έκπληξη, μάς ά· 
πάντησε 6 κ. Μυριβήλης. Εΐνε τό δγδοο 
βιβλίο πού βγάζω άπό τό έργο μου 
τά λογοτεχνικό. ’Οχτώ τόμοι έργασ 
ας, πού δλοι είχαν τήν άπήχησή τους 
στήν ψυχή τού έλληνικού λαοΰ, κα! δλοι 
άκούστηκαν πιό έξω άπό τά σύνορα. 
Διδάσκονται σ’ δλα τά ξένα Πανεπι
στήμια πού ύπάρχει έδρα νεοελληνική, 
καΐ μεταφράστηκαν έν δλφ ή έν μέρει, 
Καΐ εΐνε ή πρώτη φορά πού μέ άνακά- 
λυψε ή Ακαδημία, καΐ μοΰ έδωσε τό 
ένα τέταρτο ένός χρηματικού βραβείου 
καΐ ένα έπαινο. Αύτά σημαίνει πως 
γιά τίποτα δέν πρέπει νάμαστε άπελ- 
πισμένοι στή ζωή.

— Ή  κριτική έπιτροπή τής Ακαδη
μίας Αθηνών βγάζοντας τήν απόφασή 
της γιά τά λογοτεχνικά βιβλία τής χρο 
νιάς προσπαθεί νά καθορίση αξιολογι
κά τή λογοτεχνική παραγωγή τοΰ τό
που μόνον έπί τή βάσει τών αισθητι
κών της κριτιρίων ή βαρύνουν καΐ άλ
λοι παράγοντες στις Αποφάσεις της ;

— Βέβαια, μόνο τό αισθητικό κριτή
ριο τών άκαδημαϊκών άποκαλύπτει ή ά- 
ξιολογική κατάταξη τών λογοτεχνικών 
έργων. Κάθε χρόνο εΐνε σά νά δίνουν 
εξετάσεις μπροστά στήν πνευματική 
'Ελλάδα, πού εΐνε καΐ πού βρίσκονται 
αίσθητικώς. Τά λογοτεχνικά βραβεία, 
άλλως τε, βγαίνουν μέ τήν έγκριση τής 
άκαδημαϊκής όλομέλειας, έπομένως μάς 
δείχνουν τόν μέσον δρο τής καλλιτεχνι
κής προόδου δλου τοΰ Σώματος. Είνε 
έκεϊ μέσα τόσοι στρατηγοί, χημικοί, 
έγκριτοι δικηγόροι, έπιστήμονες και 
βιολόγοι. Ή  συνισταμένη τής αισθητι
κής των προαγωγής έκφράζεται κάθε 
χρόνο άπό τά λογοτεχνικά βραβεία που 
δίνουν. Δέν πρέπει νά είμαστε δύσκο
λοι, όφού ύπάρχει μιά μικρή άλλά φα
νερή άνοδος τοΰ πνευματικού έπιπέ- 
δου.

ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ  ΚΑ Ι ΚΟ ΙΝ Ο

— Γιά τό λογοτεχνικό βιβλίο ή ά- 
καδημαϊκή αύτή αναγνώριση σέ ποιά 
σχέση βρίσκεται μέ τήν κοινή έπιδο- 
κιμασία ;

— Ή  Ακαδημαϊκή Αναγνώριση δέν έ
χει καμμιά σχέση μέ τήν έπιδοκιμα- 
σία τού αισθητικά μορφωμένου κοινού, 
οπως δέν ύπάρχει κανενάς είδους έπα-

Ό  κ. Ή λ .  Βενέζης

κλητήρες τής Ακαδημίας ώς μι
κρό φιλοδώρημα.

—Ό  έπαινος τής Ακαδημίας δα 
ρύνει στήν κυκλοφορία του διδλί 
ου; Κ ι’ Λκόμη ποιό συμπέρασμα 
βγάζετε γιά τήν ποι'τητα τΓ;> 
λογοτεχνικής μας -ταρανωγή; 
κρίνοντάς την άπό τά δρα3ευμέ 
να βιβλία τής Άικοίδημίας;

—Ή  ποιότης τής λογοτεχνικής 
μας παραγωγής δέν μπορεί νά 
κριθή άπ’ τά δραδεΐα ποϋ εδωσ' 
ή Άκοοδημία. ’Έ ξω  άπό τήν 'Α 
καδημία καί πέρα άπό τ^ν Ά  
καδημία δημιουργεΐται ή άληθινή 
πνευματική ζωή τής Ελλά δα ς 
Καί α °τή ή ζωή εΐναι γεμάτη χυ 
μούς καί όρμή, γεμάτη κέφι καί 
φρεσκάδα. Τή χαίροι>μσι, καί έκ- 
φράζω αύτή τή χαρά μου δσο μπο 
ρώ πιό έντονα στήν έπιθεώρηση 
τοΰ λογοτεχνικού βιβλίου, ποϋ 
κάνω κάθε Κυριακή άπό τό Ρα  
διοφωνικό Σταθμό.
ΤΑ Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α  B P A B F 1 A

—Πώς άντικρύζετε γενική τά 
Κρατικά δραδεΐα τοΰ 'Υπουργείου 
τής Παιδείας, πού δόθηκαν;

—Πιστεύω πώς αύτά £χουν ττ· 
μεγαλύτερη ήθική σημασία γιά 
τούς λογοτέχνες. Γ  ιατί ή άπονο 
μή τους γίνεται άπό έπ.τρο<πή πάν 
τα πολύ διαλεγμένη. Πολύ μέ συγ 
κινεί ή ιδέα πώς τό έογο μου έ
δωσε τήν αισθητική χαρά σέ άν· 
θρώπους σάν τόν Παναγιωτόπου- 
λο, σάν τόν ΠρεδελάκΓ. σάν τόν 
Λύγέρη καί τούς άλλους ποΰ 
κρίνοτνε τήν άπόδοση τής χρονιάς 
στή πεζογραφία μας. Γ ιατί είναι 
δλοι τους στήν πρώτη σειρά συνα
γωνιστές καί συνάδελφοι στήν 
προσπάθεια πού μάς ένώνει. 'Ό 
μως σάς δεβαιώ πώς δέ θά μ ι
λούσα καθόλου άν τό χρημχτικό 
βραδεΐο έδινόταν όλάκερο καί ά- 
κομμάτιαστο στόν άγαπητό μου 
συνάδελφο μέ τόν όποιον τό μοι
ράστηκα. Τριάντα χιλιάδες, ήδη 
δλες μαζύ δέν φτάνουν γιά νά £« 
ναδγάλω τό «Γαλάζιο διβλίο ) 
Αλλοΰ ύπάρχουν χρηματικά δρα 

δεΐα ποΰ α^τά καθ' ίαυτά ι.ίναι 
ι:.νεπαρική γιά νά άνακουφίσουν 
τόν δραδευόμενο. Ά λ λ ά  έκεΐ ύπάρ 
χει ενα τόσο μεγάλο κύρος στό 
γεγονός τής δραδεύσεως, πού έ- 
■κεΐνος πού θά ττάρη τό Γκονκούρ 
π. χ. ξέρει πώς έξασφάλισε έκα- 
τovτάδεc χιλιάδων τράδηγμα τοιι 
έργου πού δραδεύτηκε. Σ έ  μάς 
λοιπόν τό χρηματικό δραδεΐο τΐρέ- 
πει «ή νάναι ή νά λείπη», πού λέ 
ε τό τραγούδι. Άλλά  ε'ίμαστϊ ,η  
θημένοι άκόμα στή μιζέρια ττς 
πενταροδεκάρας. Πρίν άπό λίνα 
χρόνια ή κ. Χωρέμη θέλησκ νά Sa- 
ηθήση τούς νέους δραματογράφουο 
καί άθλοθέτησε μερικές λίρες 
καί £5αλ' τήν Άκαΰημία  ν^ τίς 
δώση στό καλύτερο Θεατρικό ερ-

Ό  κ . Α .  Τερζάκηί

κρίσεις του. Άπ ό τή στιγμή ποΐ 
6δωσε τό έργο οτήν κρίση τών 
έπιτροπών είναι ύποχρεωμένος νά 
δβχθή τίς πιό πιθοτνές καί άπίθα- 
\ες γνώμες.

Στό  έρώτηιμά μας δν τοΰ προ 
κάλεσε έκπληξη ό έπαινος, μάς 
είπε τά £ζής:

—'Ομολογώ πώς τόσο ή ύποδο
χή ποΰ έκαμε τό κοινό στή «Γα- 
λήνη» δσο καί τώρα c l έπίσημες 
διακρίσεις πού τής έγιναν ήταν 
γιά μένα μιά ευχάριστη έκπληξη 
Είχα  πολΰν καιρό νά ίκδώσω βι
βλίο, είχα σχεδόν σδύσει άπ’ τά 
Γράμματα τοΰ τόπου μας, γ ι’ αύ
τό δ,τι έγινε μέ τή «Γαλήνη» μοΰ 
έδωσε μιά μεγάλη χαρά, γιά τήν 
όποία εύχαριστώ έκείνους πού 
μοΰ τήν έδωσαν.

—Δέν περιμένατε, >οιπόν, τή 
δράδευσή σας;

—Τί ν^ σάς πώ, τό 1939 είχαν 
έικδοθή τόσα ώραία διΡλία πού κα 
νένας δέν μπορούσε νά είναι βέ
βαιος στίς προβλέψεις του γιά τήν 
άπονομή τοΰ δραδείου. 'Μάλιστα 
φαντάζομαι πόσο έφέτος θά είχαν 
νά σκεφτοΰν καί νά ζυγίσουν τή 
γνώμη τους οί κριτές.

—’Έ χετε  τή γνώμη δτι οι κριτι
κές έπιτροπές τώρα δπως είναι, ά- 
ξιολογοΰι/ αισθητικά τά έργα;

—Δηλαδή, θέλετε τώρα μέ τή 
'ειρά μου νά κρίνω έγώ τίς κριτι- 
ές έπιτροπές πού μέ ϊκριναν καί 
ιέ βραβεύσανε; Είναι άτοπο κα 
έν μπορώ νά σάς άπαντήσω. Γε- 
’ικώτερα 6ucoc καί σγ«τικά μέ τά 

κριτή,ρια γιά τήν άπονομή δραδε 
>ν. νομίζω πώς κατ’ άνάγκην ο' 
οιτέα—άν είναι κ' οι Τδιοι συν 
'ραφεΐς. θά κοιτάξουν σέ κάθε έο 
/ο νά δουν τό έργο δπως τούς 
παρουσιάζεται καί δχι δπως θά τό 
ϊγραφαν έκείνοι. 'Έ να ς  συγγρα 
Ί>εύς είναι ένας κόσμος Ιδιότυπος 
-αί ή μορφή τών πραγμάτων καί 
τής Ζωής δπως έκείνος δέχε 
ται, είναι κάτι νέο άποκλειστικά 
δικό του. "Ετσ ι έξηγεΐται γιατί 
στό βάθος, οί περισσότεροι άν 
θρωποι τοΰ πνεύματος είναι μο 
ναχικά πλάσματα, τόσο διάφορε 
τικά άπ’ δ.τι άφήνουν μέ τίς πρά 
ξεΐς τους νά γνωρίσωμε. Τό νά 
πλησιάσης, λοιπόν, έναν τέτοιο 
κόσμο προϋποθέτει νά άποδάλης 
τόν έαυτό σου.

—Γιά τό λογοτεχνικό βιβλίο 
άκοίδημαΐκή αύτή διάκριση σέ 
ποιά σχέση βρίσκεται μέ τήν κοι 
νή έπιδοκιμασία;

— Ρωτήστε τούς άναγνώστες 
μας, αύτοί θά σάς Απαντήσουν 
Ά π ’ δ,τι μπορώ νά βλέπω πάντως 
τά διδλία πού είχαν άπήχηση στό 
κοινό δραδευθήκοτνε έφέτος.

— Σείς πιροσωπικά, τί προτιμά 
τε; Τόν έπαινο μιάς όλομελείας 
ή τό ένδιαφέρο τής λαϊκής ψυ
χής:

—Μο'ΐίζω πώς κάθε συγγραφέ
ας έκεΐνο πού έπιθυμεΐ εΐναι νά 
μετοίδώση τή συγκίνησή του στούς 
άνθρώπους καί νά ιιή είναι μιά 
έρηιμη φωνή. ’Ά ν  έρθουν έπειτα 
καί έπίσημες άναγνωρίσεις, τό
σο τό καλύτερο.

—Τά βςαβεΐα βαραίνουν στήν 
κυκλοφορία τοΰ διδλίου;

—’Έ χ ω  τή γνώμη πώς βαραί
νουν.

—Ποιό συμπέρασμα μπορεί νά 
δγάλη κανείς βλέποντας τά βρα
βευμένα διδλία;

—Τό δίχως άλλο καί στήν ποίη 
ση και otbv πι Γ> λόγο σήμερα γί 
νονται προσπάθειες παρόμοιες 
τίς όποιες λίγες φορές είδε ή 
λογοτεχνία μας Δέν εΐναι πιά 
σποραδικά άτοιια πού έπιπλέουν, 
εΐναι μιά όλόκληρη πλειάδα συν
αδέλφων μου πού δηιμιουργο&ν ^α 
ράδοση λογοτεχνική καί ποϋ ή ση
μασία τής έργασίας τους εΐναι 
ανυπολόγιστη.

Ο κ. Α. Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Σ  Π Α  ΤΗ Β Ρ Α  
Β Ε Υ Σ Η  ΤΟΥ
Ό  κ. Τερζάκης βραβευμένος ά 

πό τήν Κρατική Επιτροπή γιά τά 
θεατρικά του έργα, ώς έξής ά 
πάντησε στά σχετικά μας έρωτήμσ 
τα :

— Ούτε σάν έκπληξη δέχτηκα

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Θ. Κ Α ΡΥΩ ΤΑ ΚΗ
Ή  σ υ ν α υ λ ία  το ύ  Ω δ ε ίο υ

Γ  ιά τό Αξιόλογο ταλέντο τού κ. Βαδσ- 
γιάννη έγραψα δτοτν έδώ καί ένα μήνα τόν 
έβλεπα γιά πρώτη φορά νά διευθύνη μέ έ
πιτυχία τήν αυνοτυλία τού Ωδείου. Τήν 
περασμένη Κυριακή σημείωσί ό κ. Βαβα- 
γιάννης άκόμα μεγαλύτερη έπιτυχία, έπι- 
κυρώνοντας μ* αύτό τόν τρόπβ τήν γνώμη 
δλων έκείνων πού πιστέψου στό ταλέντο 
του νέου Έλληνα μαέστρου. Τά δικαιολο
γημένα ένθουσιαστικά χειροκροτήματα πού 
άκούστηκαν στήν σάλα τών « ’Ολυμπίων», 
&ς τοΰ εΤνε μιά ένίσχυση γιά τό λαμπρόν 
μέλλον πού άνοίγεται μπροστά του.

‘Ο κ. Βαδαγιάννης, πού διεύθυνε κι’ αύ
τή τή φορά ολόκληρο τό πρόγραμμα άπό 
μνήμης καΐ μέ άπόλυτη* κυριαρχία στήν 
παρτιτούρα, άπέδωκε Iκανοποιτικώτατα δ- 
χι μόνο στή γενική τους γραμμή άλλά και 
στις μικρότερες λεπτομέρειες τά “ργσ τού 
προγράμματος και ή όρχήστρα κάτω άπό 
τήν ζωντανή διεύθυνση τοΰ νεαρού άρχι μου
σικού της παρουσίασε ένα πειθαρχημένο 
καί όμοιογενές σύνολο.

Ά π ό  τίς έρμηνείες τού κ. Βαβαγιάννη, 
τήν πρώτη γραμμή έπιτυχίας είχε ή «Φ·- 
λανδία», τό συμφωνικό ποίημα τού Γιάν 
Σιμπέλιους, πού γράφτηκε τήν έποχή πού 
ή πατρίδα τού συνθέτη βρισκόταν άκόμα 
κάτω άπό τήν Ρούσσι’κη κυριαρχία. Τό δ
νομα τού ’Εθνικού συνθέτη τής Φινλανδίας, 
πού θεωρείται σήμερα σάν μιά άπό τίς 
μεγαλύτερες φυσιογνωμίες τής. σύγχρονης 
μουσικής τέχνης, έχει ξεπεράσπ πιά τά 
σύνορα τής μικρής του πατρίδας κα? τό 
έργο του έγινε άπό καιρό κτήμα δλου τού 
πολιτισμένου κόσμου.Μαθητής τού Μπράμς, 
τού όποιου ύπέστη τήν έπί δράση στά πρώ
τα του έργα κα\ φανατικός άντιδαγνεριστής, 
έχει γράψει όκτώ συμφωνίες— ή τελευταία 
έμπνευσμένη άπό 4ζωήν τών σπόρ, στά 
όποία μέ τόση άγάπη σάν γνήσιος Φιλαν
δός έπιδίδεται καί σήμερα άκόμα ό πολιός 
συνθέτης, έπρόκειτο νά παιχτή στους ‘Ο
λυμπιακούς άγώνες τοΰ Ελσίνκι —  συμφω
νικά ποιήματα, μεταξύ τών όποιων τόν 
περίφημο «Κύκνο τής ΤοοΛ'έλας* έμπνευ- 
σμένον άπό τήν Καλεδάλα, τό Εθνικό Ε 
πος τής Φιλανδίας, κοντσέρτο γιά βιολί, 
τραγούδια κ. δ. Μιά εύγενικιά μελαγχολία 
άποπνέει ή μουσική τού Σιμπέλιους, μέ 
τίς καταθλιπτικές άρμονίες μέ τις όποιες 
ντύνει ό συνθέτης τις πλούσιες και άπό 
τά δημοτικά τραγούδια έμπνευσμένες Ιδέες 
του καί τήν ύποδλητική καί περίτεχνη έ- 
νορχήστρωση.

Πλατειές καί βαρειές φράσεις άκούγονται 
στήν άρχή τού συμφωνικού ποιήματος άπό 
τά χάλκινα. "Ενα γιορταστικό άργότερα 
μοτίδο μάρς πού συμβολίζει τόν ήρωϊκό 
λαό περνάει σ ’ δλη τήν όρχήστρα, ένφ τά 
σαλπίσματα τών χάλκινων σέ ρυθμοψς 
συγκοπάτι προσδίδουν ένα άκόμα χαρούμε
νο καί παρορμητικό τόνο στό μέρος ckjto 
πού διακόπτεται άπό μιά τρυφερή φράση 
τών ξυλίνων καί άργότερα τών έγχ·ρδων, 
πού συμβολίζει τήν άγάπη στήν πατρίδά 
τούς πόθους καί τις έλπίδες ένός λαού 
κάτω άπό τόν ξένο ζυγό. Τό έργο τελειώ
νει μ* έναν θριαμβευτικό ύμνο.

Ό  κ. Βαβαγιάννης ζωντάνεψα μέ έξαιρέ- 
τική έπιτυχία τήν μουσική αύτή σελίδα, 
τονίζοντας τίς συνθέσεις της δσο μπορούσε 
περισσότερο. ΟΙ ώραϊες χρωματιστές μετα
πτώσεις τής όρχήστρας, ή θαυμαστή όμοιο- 
γένεια τών χάλκινων, ό πλούσιος σέ έκφρα 
ση καί υποβλητικότητα ήχος τών έγχορ
δων, ήσαν τά κυριώτερα σημεΐα τής έπιτυ
χίας, πού τήν έπεκύρωσαν τά άτέλειωτα 
καί θερμότατα χειροκροτήματα γιά τόν μα
έστρο καί γιά τήν όρχήστρα. Καί τά άλλα 
δμως έργα πού συνεπλήρωναν τό πρόγραμ
μα τής συναυλίας, ή σνμφωνία σέ ντό 
μεΐζον τού Μότσαρτ, ή χορευτική σονάτα 
τού Ραμώ, άπό τό μπαλλέτο «Κάστωρ καί 
Πολυδεύκης», καθώς καί τά πρελούντια 
τού Λίστ προσδόθησαν άπό τόν κ. Βαβαγι 
άν-νη μέ σεβασμό πρός τό πνεύμα τού έρ
γου καί κατανόηση.

‘Ο νέος καλλιτέχνης τοΟ πιάνου κ. Πα- 
ρίδης, πού έπαιρνε μέρος στήν αβουλία 
μέ τό κοντσέρτο σέ μ« ύφεση τού Μπετό- 
βεν, εΤχε τήν δικαιολογημένη συγκίνηση τής 
πρώτης έμφάνισης, τό φοβερό έκεΐνο αΤ- 
σθημα πού έννοιωσαν δλοι δσοι γιά πρώτη 
φορά στάθηκαν μπροστά στό τρομερό θεριό 
πού λέγεται κοινό. Κ ι ’ δμως παρ’ δλη τήν 
συγκίνηση αύτή, πού έπηρέασε φυσικά καί 
τό παίξιμό του, βρίσκω πώς ό κ. Παρί- 
δης, δπως τό άπέδειξε περισσότερο στό 
β ' μέρος τού κοντσέρτου, εΐνε προικισμέ
νος μέ πολλά μουσικά χαρίσματα πού δι
καιολογούν τΙς ώραιότερες έλπίδες γιά τήν 
έξέλιξή του σ ’ έναν πρώτης γραμμής πια
νίστα.

Καλύτερη ένθάρρυνση δέν μπορούσε νά 
δοθή σέ νέον καλλιτέχνη άπό τίς θερμές 
έπιδοκιμασιές πού άπέσπασε στό τέλος Α 
κ. Παρίδης άπό τούς πολυπληθείς του φί
λους.

θ .  Δ. Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η !

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

*Η Γ  Πανελλήνιος
στό Ζόππειο μέγαρο

Τοϋ κ. Σπύρου Παναγιωτοπούλου
(2ο)

Μέ τά τέσσερα κομμάτια πού έκθετε ι ό 
κ. Παρθένης στή μεγάλη αίθουσα τού Ζαπ- 
πείου μάς δίνει άναγλυφικά τήν εΙκόνα τών 
τελευταίων του άναζητήσεων. Είνε δλο ζω
γραφισμένα μέ διάθεση καί μέ γνώση. Στό 
« ’Εμπόριο», τό μεγάλο του πίνακα πού έ- 
παινέθηκε στή Βενετία καί τή Νέα Ύόρκη, 
σά βρούμε δλες τις άρετές τού Δασκάλου : 
τή στερεότητα τού σχεδίου, τήν άφαίρεση, 
τό κοττασταλαγμένο φώς> τά πλούσια £*»ακο- 
σμητικά του χαρίσματα. Ή  «Παναγία» έχει 
μιά χάρη πού θέλγει τά μάτια, μ’ δλη τή 
στατικότητα τής ίσιας γραμμής πού κυριαρ
χεί σ' δλο τό έργο, κι’ ή «Λουσμένη» άσκεί 
μιάν έντονη ύποβολή. Πιό άπλή, άλλά δχι 
λιγώτερο άξιόλογη εΐνε ή «Νεκρά φύσις».

Τά τρία έκθέματα τού κ. Γ. Γουναροπού- 
λου φανερώνουν ένα βαθύ καί συγκλονιστικό 
κραδασμό. Διαβάζουμε σ ’ αύτα τήν εξομο
λόγηση ένός όραματιστή πού μορφές έξώκο- 
σμες καί τόποι έδεμικοί φτερώνουν τή φαν
τασία του. Τό λυρικό στοιχείο ξεχύνεται 
σάν άπό μιάν ορμητική, γάργαρη πηγή καί 
μάς γοητεύει, μάς χαρίζει τή λύτρωση πού

• είνε δ,τι τό πολυτιμότερο μπορούμε νά ζητή 
σουμε άπό τήν τέχνη. Γιά τό Γουναρόπουλο 
τό άντικείμενο,πού τόσο φθείρονται συνή
θως γιά νά τό περιγράψουν οΐ ζωγράφοι, 
δέ χρειάζεται παρά σάν μιά άπλή άφορμή 
γιά νά πλάση , τό τεχνούργημά του μέ τήν 
έλευθεοία καί τήν αφαίρεση πού τόσο εΐνε 
γνώριμες στήν παλέττα του. 'Οποιος δέν 
έχει μέσα του τή δύναμη νά έξαρθή άπάνου 
άπό τό στέρεο, τό σκληρό φλούδι τού πρα
γματικού, δποιος γυρεύει νά βρή στή ζωγρα 
φική τήν ύλικότητα τών άντικειμένων, όποι
ος δέν πιστεύει στή δύναμη τού υποσυνεί
δητου καί στήν άξία τού φανταστικού, τού 
άποπνευματωμένου έργου, καλά θά κάνη νά 
μή σταθή μπροστά σ’ αύτούς τούς πίνα
κες πού σίγουρα δέ θά νοιώση τή γλώσσα 
τους —  γιατί άπλούστατα κανείς δέν νοι
ώθει μιά γλώσσα πού δέν τήν ξέρει.

Ό  κ. ’Ανδρέας Γεωργιάδης μέ τά τέσ
σερα έκθέματα του φανερώνει μιά ζηλευτήν 
ώριμότητα. Οί φόρμες του, τό χρώμα του, 
ό σκιοφωτισμός του, μάς προσψέρονται ύ
στερα άπό έπί μονές μελέτες, σάν καρποί 
πού δέχθηκαν δλο τό θερινόν ήλιο. Ή  δι
κή του τέχνη γίνεται μέ τήν πρώτη ματιά 
οικεία, μιλάει κατ’ εύθεΐαν στήν καρδιά 
τού έπισκέπτη. Εΐνε άνάγκη νά σημειώσω 
πώς άγαπώ τό ϊδιο τό άπλό δπως κα| τό 
σύνθετο καΐ πώς καμμιά τάση καί καμμιά 
σχολή δέ μ' έχει κατακτήσει, πώς δέν ά- 
ναζητώ παρά τό άληθινό καλλιτέχνημα ά
δ ι αφορώντας άπό ποιό έργαστήριο βγήκε; 
"Ας μή νομίσετε δμως δτι λέγοντας άπλό 
έννοώ τό εύκολογράφημα, τήν κοινοτυπία, 
τή φωτογραφική περιγραφή. «Τό άπλό εΐνε 
δύσκολο, δταν εΐνε σοφό» είπε ένας φιλό
σοφος. Στόν κ. Γεωργιάδη βρίσκουμε τήν 
αίσθηση τής ύλικότητας τών άντικειμένων, 
τήν άφηγηματική Ικανότητα, τή γνώση τής 
πραγματικότητας, άλλά καί τήν άφαίρεση, 
δπου χρειάζεται, καί τό ποιητικό στοιχείο 
καί τό ντεφορμάρισμα άκόμη τό ηθελημένο

• (πίνακες 36 καί 38) . Καί ξέρω πώς κρύ
βονται άπειράριθμες δυσκολίες πίσω άπό 
μιά τέτοιά άπλότητα. Χρειάζεται μιά 
σκληρή πάλη μέ τήν ύλη.

‘Ο κ. 'Επ . θωμόπουλος μέ τό μ*γάλ€ 
του πίνακα «Καταχνιές καί χιόνια στό 
Χελμό» μάς δίνει μιά δροσερή σελίδα τού 
έλληνικού ύπαίθρου, χωρίς έξάρσεις άλλά 
καί χωρίς άστοχήματα. Τό έργο έχει πυ
κνότητα κι* άτμόσφαιρα, δέν άγνοεΐ τήν 
έλληνική πραγματικότητα —  κι* δλα τούτα 
δέν είνε νομίζω άσήμαντα.

Τά έκθέματα τού κ. Βικάτου έχουν τά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής τέχνης 
του : τή παχε,ιά, χυμώδη πινελιά, τήν πι
στή άπόδοση τού άντικειμένου, τό σίγουρο 
σχέδιο, τό δυνατό χρώμα καί τήν κάποια 
δυσκαμψία πού ή πιστή προσήλωση στό 
άγαπημένο του εΐδος τής ξεπερασμένης ξε
νικής τέχνης τού έκληροδότησε.

Στις δυό έλαιογραφίες του άπό τήν Ύ 
δρα ό κ. Ούμπ. Άργυρός έχει δώσει τόν 
παλμό τής κολορίστικης διαθέσεώς του καί 
τό βαθμό τής καλαισθησίας του, ιδίως 

.στήν «Είσοδο λιμανιού» πού εχει ώραία 
«ρεφλέ», ρευστότητα καί ζεστό φώς. Τά 
λουλούδια τής κ. Τζέννης Λίμπερ — ’Αρ
γυρού έχουν φρεσκάδα, άρμονία καί δια- 
κοσμητική χάρη, ιδίως τά «Κρίνα».

'Εκφραστική καί φωτεινή ή προσωπο
γραφία τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
δουλεμένη άπό τόν κ. Π. Μαθιόπουλο στο 
δύσκολο εΐδος τού παστέλ.

Ό  κ. Β . Σεμερτζίδης άντιπροσωπεύεται 
άπό δυό προσωπογραφίες πού έχουν «Αξιο
σημείωτα ζωγραφικά χαρίσματα. Μ ’ έλεύ- 
θερη πινελιά, μέ δυνατά άλλ’ άρμονικά 
κοντράστα ζωηρών, κραυγαζόντων χρωμά
των οΐ φυσιογνωμίες τών μοντέλων διαγρά
φονται άδρά κ ’ έπιβλητικά. Στό πορτραί- 
το τού κ. Μπαστιά ό καλλιτέχνης μπόρεσε 
νά δώση ένοτν παλμό ζωντανό. Κατώρθωσε 
νά μελετήση βαθειά τόν καλλιτεχνικό του 
χαρακτήρα, τόν τρυφερό κι’ έκρηκτικό μαζί 
καί έπέτυχε νά τόν έκφράση, Ικανοποιη
τικά.

Ό  κ. Ίω . Μόραλης φανερώνει μιά πρώι
μη ώριμότητα. Είνε νέος, πολύ νέος άκό
μα, κι’ δμως τά έργα του έξω άπό τήν 
φλογερή διάθεση πού εΐνε φυσικό νά χαρα- 
κτηρίζη τή δουλειά ένός άξιόλογου καλλι
τέχνη, όποιασδήποτε ήλικίας, φέρνουν ση
μάδια έμπειρίας Ικανοποιητικά. Ώστόσο 
εΐνε σωστό νά σημειώσω πώς στό μεγάλο 
του πίνακα «Πορτραΐτα» ύπάρχει μιά δια
φορά μεταξύ τής μιάς φιγούρας καί τής 
άλλης : ένφ ή αύτοπροσωπογραφία του εί
νε «στυλιζέ» σ ' έντελώς διαφορετικό πνεΰ
μα έχει άποδοθή ή προσωπογραφία τοΰ ζω
γράφου κ. Νικολάου. 'Επίσης στό γυμνό 
υπάρχει ένα ντεφορμάρισμα πού καμμιά 
αισθητική άνάγκη δέ δικαιολογεί ·— ένφ τό 
κεφάλι, τά χέρια, τά πόδια στέκουν γερά 
ύποταγμένα σ' ένα άρμονικό ρυθμό. Άλλά 
τό έργο ένός νέου τεχνίτη δέν πρέπει νά 
κρίνεται άπό τις λεπτομέρειες. Τό ταλέν
το τοΰ κ. Μόραλη εΐνε άπό τά άξιολογώ- 
τερα τής νέας γενεάς —  γ ι ’ αύτό ίσια—  
ίσια σταμάτησα μέ τόση προσοχή στά έκ- 
θέματά του καί νόμισα πώς πρέπει νά το
νίσω δτι, κατά τή γνώμη μου, φανερώνει 
μι' άδύνατη πτυχή— καί είμαι σίγουρος 
πώς πολύ σύντομα θά διεκδικήση μιά άπό 
τίς καλλίτερες θέσεις μέσ’ στήν τάξη τών 
συγχρόνων ζωγράφων μας.

ΣΠ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

τήν είδηση τοΰ βραβείου, οϋτε σά 
φυσική συνέπεια. Κάθε. άνθρωπος 
πού γράφει, πιστεύει — τή στιγμή 
τούλάχιστον ποΰ δουλεύει ή καΐ 
λίγον άκόμα καιρό άργότερα — 
πώς οίύτό πού φτιάνει εΐναι καλό 
Άλλοιώς δέν θά τό παρουσίαζε 
στή δημοσιότητα, ή θάτανε πολύ 
ασυνείδητος καί στερημένος άπό 
κάθε άξιοπρέπειά νά τό παρουσιά 
ση. Ή  άναγνώριση τοΰ έργου του 
λοιπόν 6έ μπορεί νά τόν έκπλήξη, 
άσχετα μέ τό άν τόν χαροποιεί 
περισσότερο ή λιγώτερο. Γιά 
φυσική συνέπεια πάλι, δέν έχει. 
νομίζω, κανένας τό δικαίωμα νά 
θεωρήση τήν έπιβράβευση τοΰ έρ 
γου του. Ό  καλλιτέχνης είναι έ 
να κράμα άξεδιάλυτο άπό πεποι
θήσεις κι* άμφιβολίες. Πιστεύει 
στήν ε ί λ ι κ ρ ί ν ε ι α  oc^toC 
πού γράφει, κ ’ ή τέτοια πίστη δη 
μιουργεΐ γ ι ’ αύτόν μιάν άξία υ
ποκειμενική. Τό άν ή άξία οςύτή 
θάχη άργότερα κι’ άντικειμενικήν 
ύπόσταση ή δχι, εΐναι κάτι πού ζε 
φεύγει άπό τήν άπόλυτη άρμοδι- 
ότητά του. Άπό τή στιγμή πού 
τό έρ'Ό 9ό r"  ή ττό τά y ir· "  τ-· 
τελειωμέ νο. σό ν παιδί έ\ ήλικο

κόίθε έσωτερικός δεσμός μαζύ 
του κόδεται. ‘Ό λα  τά ένδεχό- 
μενα είναι πιά πιθανά. Ή  ψυχή 
πού άγωνίστηκΕ νά πλάση μπορεί 
νά βγή άρτια κ ι’ ώραία καί μπο
ρεί νά δγή άνάπηρη ή κακή. Για
τί λοιπόν ή έπιδράδευση ν’ άποτε- 
λή·γι’ αύτόν φυσική συνέπεια; Κα 
νένας δέν έχει τήν ύποχρέωση ν’ 
αναγνώριση δ τ ι έμεΐς κρίνουμε 
γιά καλό...

— Πιά γνώμη έχετε γιά τήν 
κριτική έπιτροπή;

—Έ ν α  Ακαδημαϊκό Σώμα. μιά 
Έπιτροπή, δτίκν βραβεύει ένα έρ
γο, δέ νομίζω πώς τό κάνει μέ 
τήν άξίωση νά προεξοφλήση τήν 
έτυμηγορία τοΰ Χρόνου. Ή  άπονο- 
μή ένός βραβείου δέν είναι τίπο
τα περισσότερο άπό μιάν έμπρα
κτη κριτική. Επ ιδιώ κει, άπλά 
καί μόνο, νά συγκέντρωση τήν 
προσοχή τοΰ κοινοΰ σ’ ένα ώρι^μέ 
νο έργο καί νά ' ν; τ  ύ η τ^ σ ·γ 
Υρα φ έα  ίου. ’Λ ) λ,' κ ’ ή £ >- α
κτή αυτή κοιτική t'-r.v (yt< τίς ά- 
ξιώσείς κ η τ ι ι ή Γ  «κατευθυντήρι
ο;-» r i\ κάνει συγκεκριμένες ύ-

~Γ ίξ ις, δέν άνασκευάζει, δέν 
δογματίζει, Μιά συμπερασματική
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Ά π ό  τή ζωή ένός μεγάλου
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Α '
«Δύσκολα μπορώ ν* δυμηβώ τήν 

έποχή πβύ δέν έπαιζα στόν κινη
ματογράφο» λέει β Μίκυ Ρούνυ.

Ό  M imu Ρβύνυ η καλύτερα έ 
Τζόε Γιβύλε Τζβύνιβρ (αύτό είνε 
τ’ άληβινό tcu όνομα). γεννήβηκε 
στό Μπρούκλιν (Νέα Ύ όρκη) τό 
Σεπτέμβριο τοΰ 1923.

Oi γβνιβί t c u  ήτανε καλλιτέ
χνες τού «μιούζικ— χώλλ». Παίζα- 
νι μέ τ' όνομα τοϋ Τζόε Γιούλε 
καί Νέλλ Κάρτερ.

"Ετσι ό Μίκυ, πολύ νέος μιμήβιι 
κε τήν εύχάριστο ζωή τών ήβοποι- 
«ν. Γιά κούνια τβυ είχε ένα μπα- 
βύλβ καί τό μπιμπερό τβυ ζεσται
νότανε άπάνω στή φουφού πού ύπη 
ρετβύσε τή μητέρα τβυ γιά νά λυώ- 
νη τί; βαφές της.

Ά λλά  ή Νέλλ Κάρτερ δέν μπο
ρούσε νά φροντίζη γιά τό παιδί της 
καί νά παΐζη σύγχρονα καί στό 8έ- 
ατρο. "Επαδε τότε μιά νευρική κρί-

Αυό έλόκληρ* χρόνια τώρα ί  με
γάλος Γερμανός σκηνβδέτης Κβύρτ 
"Ερτελ  έργάζεται στήν ’Ιταλία μ' 
3να μεγάλο έπιτελεϊβ φωτογράφων 
καί καλλιτεχνών γυρίζοντας ενα 
φίλμ γύρω άπό τή ζωή καί τό έρ
γο ένός τιτάνβς : τβύ Μιχαήλ ’Α γ 
γέλου. Μ έ τήν εύκαιρία τής πρβ- 
σεχβύς προβολής τής ταινίας αύτής 
τής Τόμπις, δημοσιεύομε παρακά
τω μερικές γραμμές γιά τήν έξαι- 
ρετική αύτή καλλιτεχνική φυσιο
γνωμία.

Ό  Μπετόίεν κάπου γράφει ί 
«Δέν ύπάρχει τίποτε τό μεγαλύτε
ρο άπό τοϋ vie πληγιάζει κανένα; 
περισσότερο άπό τούς άλλους τό 
θείο καί άπό κεϊ νά σκ·ρπίζει τΙς 
θεϊκές άχτίνβς άνάμεσα στούς άν- 
9ρώπους».Πκ·:όςστά λόγια αύτά ό 
Μπετόδεν *να σκοπό είχε Θέσει 
στή ζωή του: νά διεισδύσει ώς τ ί; 
βαθύτερες γωνίες τοΟ κόσμου τής 
τέχνης νά σιλ\ό&ει τό μυστικό ·κ>0 
ώραίου καί ν'< μπορέσει νά τό με
ταδώσει στους συνανθρώπους του 
μέ τή ΡοήθΓινΧ 'ής  μουσικής. Τρεις 
όλόκληρους α'.ώνες δμως πριν άπό 
τόν γίγαντα ι.ύτό τής μουσικής 
Ενας άλλος καλλιτέχνης θέλησ' 
καΐ μπόρεσε νά χαρίσει στήν άν- 
θρωττότη ra τή μεγάλη εύτυχία ποΰ 
ένοιωθε μέσα ιου σάν δούλευε μέ
σα στό έργασιήρι του πάνω στό 
«Δαυίδ» καί τΛν «Μωΰσή» του, ύ 
Μιχαήλ Άγγελος.

Ό  Μιχαήλ Ά γ γ ελ ό ς  ήταν 6 δεύ
τερος γυιός τ<\ΰ εύγενοϋς Λουντο- 
•ίκο Μπουον^ρρότι άπό τή Φλω
ρεντία και γεννήθηκε στις 16 τοΰ 
Μάρτη 1475 στη μικρή πόλη Κα- 
πρέζε. *0 Μπονοναρρότι δχι μονα- 
χα ήταν εύγε<ϊΐς, άλλά και συνδε
όταν μέ τόν ανώτατο άρχοντα τής 
Δημοκρατίας τής Φλωρεντίας τόν 
περίφημο Λο^εντζο τών Μεδίκων. 
Σ έ  κείνον πού ό μικρός Μπουοναρ- 
ρότι, πού θά γ·νόταν άργότερα ό 
μεγάλος Μιχαί,λ ’Άγγελος, χρω
στάει τήν πρ^'.η έκδήλωσή του 
γιά τήν τέχνη, ήταν ή τροφός του 
πούκατάγονταν άπό μιά παληά οί- 
κογένεια μαρμαρογλυπτών. "Οσο 
μεγάλωνε τόίο καί περισσότερο 
έδειχνε τήν κλίση του στό σχεδί
ασμα καί τή ζωγραφική έτσι πού 
ό πατέρας του άναγκάστηκε να 
τόν στείλει νά έκπαιδευτεΐ στό 
μεγάλο τότί ζωγράφο Δομένικη 
Γκιρλαντάζη καί στόν άδερφό του 
Δαυΐδ. Στό συμβόλαιο πού ύπο- 
γράφηκε τήν 1 τοΰ Απρίλη 1488. 
ύποχρεωνόταν . ζωγράφος νά πλη
ρώνει στό μο:9>|τευόμενο Μιχαήλ

Ά γ γ ε λ ο  24 δουκάτα τό χρόνο. .
Καί ό ΓκιρμΛντάζιο δπως κα! 

ot άλλοι μαθητές του δέν άργήσα- 
νε νά άντιληΦθυίνε δτι βρίσκονταν 
μπροστά σ' ένα δυνατό ταλέντο, 
σέ μιά καλλιτεχνική Ιδιοφυία. Ό  
θρύλος μάλιστα λέει πώς ό ζω
γράφος μιά μέρα πού παρακολου
θούσε τό Μιχαήλ ’Ά γ γ ελ ο  τή στι- 
γμή πού έσχε*ίαζε ιό κεφάλι έ
νός άλογου, ένθουσιασμένος άνα- 
φώνησε: « Ο  Μπουοναρρότι κατα
λαβαίνει πΟΛ.ίι περισσότερα πρά
γματα άπό ζωγραφική άπό δ,τι κα 
ταλαβαίνομ.ΐ έμεις οΐ άλλοι, μι
κροί καί μεγάλοι, δλοι μαζί».

"Otocv Ciars,/ άπό λίγο διάστη
μα ό Λορέντζο τών Μεδίκων ρώτη
σε τόν Γκιρνατάζιο άν έχει στό έρ- 
γαστήριό του μαθητές ποΰ θά εί
χαν δρεξη νά παρακολουθήσουνε 
καί μαθήματα γλυπτικής στή νέα 
σχολή πούχ.-: ιόρύσει τότε στή 
Φλωρεντία ό ζω-) ράφος δέ δίστασε 
νά συστήσει tc  μικρό άκόμα Μιχα
ήλ "Α γγελο  μέ τήν παρατήρηση 
δτι τοΰ στέλνει ένα άπό τά μεγα
λύτερα ταλέντκπού γνώρισε ώς τώ
ρα ό κόσμος. Τό πρώτο του γλυ
πτικό έργο στή σχολή γλυπτικής 
τής Φλωρεντίας ήταν ένα γυνα.- 
κεΐο κεφάλ: πού καί σήμερα άκό
μα βρίσκεται στό έθνικό μουσείο 
τής πόλης αύτ:|'.. Ό  Λορέντζο Ικα
νοποιημένος άπό *τή ' έργασία τοΟ 
Μιχαήλ Ά γ γ ίλ ο υ  τό.’ πήρε στό ά- 
νάκτορό του. Έ κ ε ΐ  δ Μιχαήλ ’Ά γ 
γελος δχι μό.'υν έπαιρνε μαθήμα
τα άπό τούς ϊο '.υς δασκάλους δ
πως καί τά πα διά ιοΰ άρχοντα 
μά είχε καί το δικαίωμα νά συν- j 
τρώγει μέ τή > οικογένεια. Στή 
συλλογή του υικου Μπουοναρρότι 
στή Φλωρεντία υπάρχουνε δύο άπό 
τά έργα τοϋ κοΛλιτέχνη πούχε κά
μει στήν έποχη έκείνη: μιά Μαν- 
τόννα, πού διακρίνει κανείς τήν έ- 
πίδραση τού Ννονατέλλο καί τόν 
Άγώ να τών Λαπίθων ένάντια 
στούς Κένταυρους.

“ Ετσι ξεκίνησε ό τιτότν αύτός 
τής Αναγεννήσεως γιά νά κατα
χτήσει άργόίύρα τόν κόσμο μέ τό 
πνεΰμα του, τό π'νέλλο καί τή σμί
λη του. Γιατί ό Μιχαήλ Ά γ γ ελ ο ς  
δέν ύπήρξε μόλο ό άντιπροσωπευ- 
τικώτερος ζωγράφος καί γλύπτης 
τής έποχής του πού στέκεται καί 
σήμερα ύπόδε,/μα στούς καλλιτέ
χνες όλου του κόσμου, άλλά ταύτό- 
χρονα κι' ένας άπό τούς μεγαλύ
τερους ποιητές οΰ Τσινκουετσέντχ

διατύπωση «όδηγίας» γιά τήν έ- 
πιτυχία βραβείου νομίζω πώς θά- 
ταν αυθαίρετη καί κάπως... μετα
φυσική. Κοιτά συνέπεια, πώς μπο
ρεί ποτέ ένας άνθρωπος ποΰ γρά
φει νά προσαρμόση — καθώς λέ
τε—τά ψυχιικά του ρεύματα στίς 
απαιτήσεις τής κριτικής έπιτρο- 
πής; Μιλώ γιά συγγραφείς πάν
τα, άνθρώπους δηλαδή πού έχου 
νε πνευματικήν άξιοπρέπεια. Γιά 
τούς άλλους, τούς ικανούς νά γρά
φουν έργα έπί τη δάσει άκροδα- 
τικών προγνωστικών, τούς ποντα
δόρους τής έπιτυχίας, δέν έχω νά 
πώ τίποτα. Νομίζω άλλωστε πώς 
κι* αύτοί καθώς κ Γ  οί συνάδελφοί 
τους τής τράπουλας, άποσύρονται 
στό τέλος τής καριέρας τους κα- 
ραδοτσαικισμένοι.

—Καί ή κοινή έπιδακιμασία;
—Τό κεφάλαιο τής «κοινής έπι- 

δοκιμασίας» — δπως τό λέτε — 
στόν τόπο μας, είναι μεγάλο κι’ 
ανεξερεύνητο, Τί καλούμε κοινήν 
‘πιδοκιμασία; Τό γεγονός πώς έ
να διδλίο πούλησε όλάκερη τήν 
Βκδοσή του, δηλαδή δυό χιλιάδες 
4ντίτυπα; Γιά τό θεό! Αύτό. στήν 
'Ελλάδα, λέγεται έκδοτική άποτυ- 
χία Μά είναι λοιπόν τόσο μικρό 
τό ποσοστό τών γραμματισμένων 
σ’ οπίτό τόν τόπο; Τόσο έλάχιστο 
τό ποσοστό τών άνθρώπων πού έν- 
διαφέρονται γι^  τήν Τέχνη; Τό
σο ασήμαντη ή μειονότητα τών Ι
κανών νά δεχτούν μιά καλλιτεχνι 
κή συγκίνηση; Σκεφθήτε μονάχα 
π'ος — γιά νά περιοριστώ μόνο 
στόν κύκλο τής άλλης μου έπαγ- 
γϋλ,ματικής αρμοδιότητας — κατά 
τή στατιστική τής περασμένης 
(ρονιάς, οι άλ-θρωττοι πού περνούν 
άπό τά καθίσματα τοΰ Βασιλικοί) 
θεάτρου, σέ μιά μέση έπιτυχία, 
φτάνουν τίς έξηνταπέντε χιλιά
δες! Κ Γ  αύτό ώς πέρισυ. Κ Γ  αυ
τό στήν Αθήνα μονάχα. Ποιαν ά· 
ναλογία 6ρίσκετε σείς ιιεταξύ τών 
δυό χιλιάδων αγοραστών τοΰ 6ι- 
5λίου πού κυκλοφορεί πανελλήνια 
(αί τών έξηνταπέντε χιλιάδων θε
ατών τοΰ Βασιλικού θεάτρου; 
Χ Γ  δμως, ένα έλληνικό μυβιστό-

Ό  Μίκυ σ’ ηλικία πεντε χρονϋν

ση καί άναγκάστηκε νά γυρίση 
στήν βίκβγένειά της, στό Κάνσας 
Σίτυ .

’Όταν 6 Τζβε Γιβΰλε Τζβύνιβρ 
έφτασε τήν ηλικία τών δεκαπέντε 
μηνών, τό δρήκανε πολύ απλό νά 
ξανακλβυδήση τή μητέρα τβυ στό 
δέατρβ.

Μβιράστηκε λοιπόν τό καμαρίνι 
τής μητέρας μβυ καί Βαύμαζε τή 
μβυσική.

Έ ν α  δράδυ. δμως, ή Νέλλ Κάρ
τερ ξέχασε νά κλείση τή πόρτα τβΰ 
καμαρινιού της βγαίνοντας. "Οταν 
τ’ Λντελήφτηκε ήτανε πολύ άργά. 
Ό  Τζόε Γιούλε Τζβύνιβρ είχε έξα 
φανιστή.

Ρή'μα. δέν στοιχίζει πολύ περισ
σότερο άπό ένα εισιτήριο δραδυ- 
νής παράστασης τοΰ θεάτρου. Τί 
συμδαίνει;

» Υστερα άπ’ αύτά δέ νομίζω 
πώς χρειάζεται ειδική άπάντηση 
στό έ ρώτημά σας αύτό. ’Ό χ ι για
τί θά προτιμούσα ποτέ — ό Θεός 
νά φυλάξ. — μιά βράβευση άπό 
τή λαϊκή έπ*δοκιμασία. Ά λ λ ά  
γιατί δέν καταλαβαίνω τό λόγο 
πού σάς κάνει νά πιστεύετε πώς 
τά δυό αύτά πράγματα άποκλεί 
ουν τό ένα τό άλλο. Καί γιοττί 
προσπαθώ v<j καταλάβω τό πώς 
έκφράζεται ή λαϊκή έπιδοκιμασία 
ένόσω—καθώς είναι γνωστό — ό 
πληθυσμός τής ’Ελλάδας ύπερβαί- 
νει τούς δύο ή καί τρεΐς χιλιάδες 
άνθρώπους.

—Τί πιστεύετε γιά τό μέλλον 
τοΰ Έλληνικοΰ βιβλίου;

—Πιστεύω σ·*ό μέλλον τοΰ ‘Ελ 
ληνικού βιβλίου δπως πιστεύω στό 
μέλλον κάθε ’Ελληνικής καλλιτε
χνικής έκδήλωσης. Ό  Ρωμέϊκος 
λαός ήτανε πάντα λαός καλλιτέ- 
χνικός. Ποτέ μου δέ μπόρεσα νά 
καταλάβω πώς κατώρθωσε, σ’ δ
λους τούς αιώνες, νά συνδυάση 
τά δυό τους δαιμόνια τό έμπορι- 
κό καί τό καλλιτεχνικό. Ωστόσο  
πρόκειται γιά ένα γεγονός καί 
πρέπει ν& τό δεχτοΰμε δπως δρί 
οικεται. Καί τό βιβλίο μεστώνει 
κ ’ οι γενιές μας σιγά-σιγά λυ
τρώνονται άπό τή μιζέρια καί τήν 
κακομοιριά τής προπολεμικής έ
ποχής. Ό  ραγιαδισμός δσο πάει 
καί σβύνει. Σ έ  βάθος καί σέ πλά
τος βλέπουν οι συγγραφείς διαυ
γέστερα. Τό έλληνικό βιβλίο παρ' 
δλες τίς άντικειμενικές έναν- 
τιότητες, μεστώνει καί προπάντων 
μεστώνουν οί συγγραφείς. Εϊιια- 
στε ένας λαός σέ άνοδο. Αύτό 
πρέπει πολύ νά μάς έγκαρδιώνη. 
γιατί ζοΰμε σέ μιάν έποχή πού οί 
λεγόμενοι μενάλοι λαοί κουρά
στηκαν καί λαγοτνιάζουν.

#=»
Α^τά είπαν όί βραβευμένο 

μας, Εύθυμα, πειραχτικά, ήρι-

ίμα, ιάδιάφαρα. Υπολείπεται ή 
«•κοινή έπιδοκιμασία» πού τήν 
τραμάίζει κανείς περισσότερο άπό 
δλους μαζύ τους αύστηρούς κρι
τικούς. Ό  μεγάλος άντίπαλος εί
ναι ό χρόνος. ’Ά ν  αύτός δέν πε
ριφρόνηση τά έργα καί τίς κρί
σεις, τότε νάμαστε βέβαιοι πώς 
ή ϊδια ή Τέχνη μέ τά χέρια έδαλ' 
τό στεφάνι στό κεφάλι τών άξιων 
έργατών της.

Χ Ρ Ο Ν Η Σ  Ε Ν Ε Π Ε Κ ΙΔ Η Σ

Δυ* πρωταγωνίστριες ή Σ ίντ  
Γκόλντ καί ή Μπόϊμπυ Λά Τβύρ η- 
τανε /ή στιγμή έκείνη στή σκηνή 
καί τραγβυδβύσανε ένα ντβυέττβ, 
όταν, ξαφνικά, ξέσπασε μιά βύελλα 
άπό γέλια στό άκρβατήριβ. 'Έκπλη 
κτες καί ταραγμένες, βί ήβοπβιβί 
έξετάσανε κρυφά τά κοοτβύμιά των. 
Δέν βρήκανε όμως τίπβτα τβ άνώ 
μαλβ. Άλλά  τά γέλια έξακβλβυϊβύ 
σανε. Τότε, ή Γκόλντ, νόμισε οτι 
έβλεπε όλα τά μάτια τών ακροατών 
νά είνε στηλωμένα στ’ άριστερά 
τής σκηνής. Κ ι' έκεί είδε ένα άν- 
δρωπάκι μέ τό κεφάλι κάτω καί [ 
τά ηβδια ψηλά.

Ή  Σ ίντ  καλώντας τον στή μέση 
τής σκηνής τβΰ είπε :

— Αίστάνβμαι βτι μπβρεϊς νά παί- 
ξης καλύτερα άπό μέν*, μικρέ μβυ»

—Βεβαίως, άπήντηβ* ό μέλλβν' 
Μίκυ Ρβύνυ, καί μάλιστα μπβρώ 
νά τραγβυδήσω καλύτερα άπό σένα, 
αύτό τό τραγβΰδι.

— Ή ν  τάξει, είπεν ή Γκόλχτ. 
Πες τβ !

Καί ό Τζόε. άρχισε νά τραγβυδάη 
χωρίς παρατβνίες καί χωρίς ν ’ άλ- 
λάϊη οΰτε μιά λ έ ϊη . Στό τέλος 
γκρεμίστηκε ή αϊθβυσα άπό χειρβ- 
κρβτήματα πβύ εύχαριστήσανε πο
λύ τον Τζβε.

m

Αύτό τό άξιβμνημένευτβ βράδυ 
σημείωνε τήν άρχή τής καρριέρας 
τβυ. Ή  έπιτυχία τβΰ Τζβε ήτανε 
τόσο μεγάλη ώστε ύπέγραψε συμββ 
λαιβ γιά νά παΐζη κάδε βράδυ. Μέ 
σα σέ δυο χρόνια, είχε τόση πείρα, 
ώστε μπορούσε νά δημιβυργήση ο- 
λομόναχος τβυ ένα νούμερο, πού νά 
άποτελήται άπό τραγβύδια. χβρβύς 
καί ίστβριβΰλες τής στιγμής· Γιά 
τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι πέντε 
χρβνών, έκανε τό νούμερό τβυ κά
βε βράδυ.

Ά λλά  ή μητέρα τβυ. έβρισκε ότι 
τό περιβάλλβ ήτανε πβλύ φτωχό 
γιά τό παιδί της. Καί ήτανε καιρός 
πιά νά φρβντϊση πιό σβδαρά γιά 
τήν μόρφωσή του. "Έτσι άπβφασί- 
στηκε νά φύγβυνε μητέρα καί γυιός 
γιά τήν Καλιφβρνια. Έ κε ΐ, ϊσως 
μπβρβύσε νά παίϊη στον κινηματβ- 
γράφβ, πράμα πβύ δά τβύ έπέτρε- 
πε νά πηγαίνη σύγχρονα καί στό 
σχβλειό.

Τό  πρωτβπαρβυσίασμά τους δμως 
ήτανε πβλύ δύσκβλβ γιατί ήτανε ό- 
λότελα άγνωστβι. Ό  Τζόε γράφτη
κε στό παιδικό κήπο καί ή μητέρα 
τβυ άρχισε νά έργάζεται.
, Οί μέρες τών- διακβηών reepveG- 
σαν μέ περιπάτους, άνάμεσα στό 
Μπέβερλυ Χίλλς καί τίς άριστβκρα 
τικές συνβικίες, δπβυ έ Μίκυ έβλε
πε τίς περίφημες ιδιόκτητες έπαύ- 
λεις, μέ τίς μεγάλες πισίνες καί 
τβύς δεώρατβυς κήπους.

Μιά μέρα ή μητέρα του τόν ϊ- 
πιασε νά λέη σ’ ένα επισκέπτη :

— Έ κ ε ΐ  είνε ή μητέρα μβυ, άλ
λά δέν μένβυμε έκεΐ. ’Έχβυμε έ
να ίδιόκτητβ σπίτι στό Μπέβερλυ 
Χίλλς.

Τά βράδυα ό Τζόε διασκέδαζε τή 
μητέρα τβυ μέ τό νά τής διηγιέται 
περίφημες ίστβρίες πβύ τελειώνανε 
πάντα, έτσι :

—Καί δά κερδίσω πολλά λεφτά, 
καί βά σοΰ πάρω ένα μεγάλο αύτβ- 
κίνητο. Ξέρεις, άπ’ αύτά τ’ αύτβκί- 
νητα πβύ β οδηγός μένει άπόξω καί 
δέχεται δλη τή βροχή, ένώ έμεΐς 
βάμαστε άναπαυτικά καδιαμένοι 
μέσα».

Σέ  διάστημα λίγων μηνών, ένας 
φίλβς άπό τή Νέα Ύόρκη. περα
στικός άπό τό Χόλλυγουντ. τβύς έ
δωσε ένα συστατικό γράμμα γιά 
τόν Βίλλ Μορισσέϊ, πβύ άνέβαζε 
μιά έπιδεώρηση σ’ ένα μεγάλβ δέα
τρβ.

Ό  Τζβε άγκαζαρίστηκε άμέσως. 
Ά λλά  ή Νέλλ Κάρτερ, κατάλαβε 
δτι ή όβόνη ύπβσχβτανε περισσότε
ρε μέλλβν στό παιδί της, κι’ δτι βά 
τοΰ άφινε πιότερο καιρό νά διασκε 
δάζη καί νά πάρη μιά πλατύτερη 
μόρφωση, πβύ μέ κάβε τρβπβ ήδελε 
νά τοΰ δώση.

"Ενα  βράδυ, πού περίμενε στά 
παρασκήνια, διάβασε σέ μιά έφη

μερίδα τήν άναγγελία ένός διάγω 
νισμβύ πβύ γινότανε για νά βρεβη 
ό πρωταγωνιστής τβΰ «Μίκυ Μάκ 
Γκβυϊρ».

Ό  Τζόε. σκέφτηκε, δτι μπβρεί 
κάλλιστα νά παΐζη αύτό τό ρβλβ. 
Τό μβνβ άσκημο οτι εΐνε ξανδβς, 
καΐ τό πρόσω,πβ πβύ ζητβύσανε έ
πρεπε νάναι μελαχρβινό. ’Έπρεπε 
νά παρβυαιαστη τήν επόμενη μέρα, 
κι’ έτσι δέν πρβφταίνανε νά τβΰ 
χάνουνε μιά βαφή. Πήρε λοιπόν 
τήν άπόφαση νά πασαλείψη τά μαλ 
λιά τοΰ παιδιού της μέ χαμμένο 
φελλό.

Τ ή ν  έρχόμενη μέρα. άφβΰ περί
μενε κάμπβσο μέ καμμιά έκατοστα- 
ριά άλλα παιδιά, καλέστηκε νά παί 
ξη πρός σέ κινηματογραφική μη- 
χανή.

Τά μαλλιά τβυ τόν έμπβδίζαν* 
λιγάκι, αύτή «Ινε ή άλήδεια, άλλά 
τό πρόσωπο τβΰ Μίκυ— Μάκ Γκου-

Ό  Π ΙΛ Υ  Φ Ο Ρ Σ Τ  κΓ ή Ο Λ Γ Α  Τ Σ Ε Χ Ο Β Α  σέ μιά ώραία βχηνή 
άπό τό φίλμ «Μ Π ΕΛ  Α Μ Ι»  πβύ δά παίχτη τήν έρχόμενη έβδβ 

μάδα στήν « Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ »

Κινηματογραφικά νέα 
άπό τήν ’Αμερική

Λ  Ή  μητέρα της Σίρλεϋ Τέμπλ 
δήλωοε σέ μιά άμερικανίδα δημοσιβ 
γράφο πώς δά φύγη ή διάσημη κό
ρη της άπό τό σινεμά. Ή  μικρή δεν 
τέττα, πβύ είνε ηδη πλβυσιωτάτη,

Ό  Μίκυ δπως είναι τώρα

λϋ καί τόν πρβσλάβανε άμέσως.
Καί τότε ήτανε πβύ ό παραγωγός 

αύτής τής σειράς τών ταινιών,Χάρ- 
ρυ Ντάρμουρ, είχε τήν ίδέα νά τβΰ 
άΧλαΤη τ' βνβμά τβυ καΐ στή ϊώή 
καί νά τόν λένε δπως καί στή ται
νία. Αύτό άρεσε πβλύ στον Τζόε 
πβύ δέν άγαπβΰσε καβόλου νά λέγε 
ται «Τζβύνιβρ». Ά π ’ αύτή τή μέρα 
σέ έξη χρόνια καί μέσα σέ 78 ται
νίες β Μίκυ έκανε τ’ δνβμά του 
γνωστό. Ά λ λά  δταν έφτασε οέ ή- 
λικΐα δώδεκα χρβνών, ή τύχη τόν 
έστειλε στό μιούζικ— χώλλ μ' ένα 
νέβ δνομα: Μίκυ Ρβύνυ. Τόν προσ- 
λάβανε στό Σικάγβ στό δέατρο 
«Πάλλας». Πρίν φύγει είπε στή μη
τέρα του :

— Δέν δέλω νά ξαναρχίσης νά 
εργάζεσαι. 'Αγαπάω τό καινβύργιό 
μβυ δνβμα καΐ δά τό κάνω πιό ξα- 
κβυσμένβ κΓ άπό τβ πρβηγβύμενβ».

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  ; Τβ Β  μέ- 
ρβς.

Έλληνι ά
<ινημοτογραφ.κό νέο

Α  Μόλις χαλυτερέψβυν βί μέρες 
καί ή Α .Β .Υ . ή Πριγκήπισσα Σβ- 
φία τού Δια'δβχικβΰ ζεύγβυς μπβ- 
ρέσει νά βγη στόν κήπβ τών άνα- 
κτβρων της γιά νά χαρη τήν άνβι- 
ξη β όπερατέρ κ. Μεγαλοοικβνόμβυ 
βά γυρίση ταινία αύτά τά πρώτα 
Της βήματα.

Λ  Ό  ζέν πρεμιέ τοΰ δέατρβυ Κβ- 
τοπβύλη κ. Τβτός Μυράτ δά ξανα- 
πάη προσεχώς στή Ρώμη, γιά νά 
γυρίση μιά νέα έλληνική ταινία.

Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Ι  
Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι

ΚΑΙ

έγγυώνται άνεπιφυλάκτως 
γιά τό άριστούργημα τβύ 

Α Λ Ε 3 .  Δ Ο Υ Μ Α
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Πρωταγωνιστούν οί

Τ Ζ Ο Α Ν  Μ Π Ε Ν Ν Ε Τ  
Λ Ο Υ ΙΣ  Χ Α ΙΗ Γ Ο Υ Α Ρ Ν Τ

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν
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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

©  Ε  A  Τ  Ρ Ο  Ν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΡΕΞ —  Τηλέφ. 21-492

Α Ν Ρ Υ  Μ Π Ε Ρ Ν Σ Τ Α . Ι .Ν

I «ΙΣΡΑΗΛ»
=  Μ Ε  ΓΗ Ν  Μ Α Ρ ΙΚ Α  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

Δ Ο Υ Κ ΙΣ Σ Α  Ν Τ Ε  Κ Ρ Ο Υ Σ Σ Υ  
Μ Α Ρ ΙΚ Α  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

Τ ΙΜ Π Λ  : Ό  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Μ Υ Ρ Α Τ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Ξ

ΑΛΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΧΗ.—  TrV 27-248 =

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

λ μ ιε π ο τ  |
Μ Ε  Τ Ο Ν  Β Α Σ .  Λ Ο Γ Ο Ο Ε Τ ΙΔ Η  Ξ

Ετοιμάζεται ή νέα χω μωδία τβΰ χ. ©. Ν. Συ- Ξ  

ναδινοΰ « Ε Σ Υ  Κ ’ Ε Μ Ε ΙΣ »

= ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ ΩΡΑ 6.30 - ΒΡΑΔΥΝΑΙ 9.45 1

Φ Ρ Α Ν Τ Σ Ι Σ Κ Α Γ Κ Α Α Λ

ή γυναίκα μέ τό φλβγερό 
τχμπεραμέντβ καί τό διαβο

λεμένο μπρίο
Α Κ ΙΜ  Τ Α Μ ΙΡ Ω Φ

ό μεγάλος καλλιτέχνης μέ τό 
πολυσύνδετο ταλέντο
Μ Π ΙΝ Γ Κ  Κ Ρ Ο Σ Μ Π Υ

β γοητευτικώτερος βαρύτονος 
της Όδόνης,

Σ Ι Ρ Λ Ε  Ϋ ' Ρ Ο Σ Σ
τώμβρφβ ξανθό άηδόνι μέ τή 

χρυσή φωνή.
Καί ©ί τέσσερις μαζί ξεφαν- 
τώνβυν στήν πιό σπαρταριστή 
μβυσική κβμεντί π-βύ έδωσε 
μέχρι σήμερα ό Κινηματβ- 

γράφος.

Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α
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"Ενας πρωτότυπες μήνας τβΰ 
μέλιτβς μέ....τρεις στό εϋδυ- 

μβ Παρίσι I

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  :

πιβανό νά παίξη άργότερα, βταν 
ένιιλικλωδή, σέ ρόλου; όμως μεγά
λης γυναίκας.

Λ  Ό  Έ ρ ρ β λ  Φλύν γυρίζει τή μι 
γαλύτερη περιπετειώδη ταινία «Ό  
άετός τών βαλαοσών». μέ παρται- 
νέρ τβυ τήν άχώριστη σύντροφό 
τβυ Όλίβια Χάβιλαντ.

Α  Ό  μεγάλβς δραματικός καλλι 
τέχνης Πώλ Μιβΰνι παίζει ατό κοι
νωνικό έργβ «Δέν ήμαστε μόνοι» 
μέ παρταινέρ τή Φίτς Τζέραλτ.

Α  Ή  Γουώρνερ ύστερα άπό τήν 
έπιτυχία πβύ σημειώσανε τά letc- 
ρικά καί βιβγραφικά της φίλμ «Έ- 
μίλ ϊ^ολά» καί «Λουΐ Παβτέρ» »τ*- 
ρβυσίασβ στό άμερικανικό χοινό 
τήν τρίτη δημιουργία του μέ πρω 
τναγωνιστή τόν μεγάλβ Ρόμπινββν, 
τό «Δωρ "Ερλιχ».

Α  Χάρις στήν ύπβστήριξη τού 
Ρόιμπερτ Τέϋλορ ένας νέος σ*ν*ρί- 
στας παρουσιάζεται βτή χώρα τού 
κινηματογράφου : Ό  Τζών Κοντ, 
πβύ βά ντεμπβυτάρει μέ τό φίλμ 
«Σοφία».
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!  ΚΑΑΑΙ fΕΧΝΙΚΙ > W l \ i  |
Ξ  ΚΥ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  =

ΚΟ ΚΚΙΝΗ Σ =
Φ ΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

1 Τ* ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ  1 

I ΪΗΙ Α Γ Α Π Η Σ  1
s  «  ΞΉδβγραφία ε
Ξ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η  — Ξ
= Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  S
= Μβυσική Ρ ΙΤ Σ ΙΑ Ρ Δ Η  = 
Ξ  Η ΛΟ ΥΤ -Α  Π Ο Ζ ΕΛ Λ Ι |  
Ξ βά δώση είς τό νέβν έργβν ί- £ 

να τύπβ νησιωτβπβύλας

1 ΣΤ ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 1 

I ΤΗΣ Α ΓΑ Π Η Σ I
S  πβύ βά σημειώση καταπληκτι- S  
£  κήν έπιτυχίαν ~
£  ’Ή  Μαρίκα Κρεββατά, ή £  
£  Ά λ ικη  Βέμπο, ή Νανά Σκια- £  

δά, ή Ροζίτα Ρόζη. ο Σταύ- £  
Ξ  ρος Ίατρίδης, ό Νέζβς, ό Μα = 
£  νέλης π ρ ω τ α γ ω ν ι - £  
£  σ τ β ΰ ν. £
= Ό  χβρβγράφος καί χορευ- £  
= τής I. Φ Λ Ε Ρ Υ ,  βί Πρώτες £  
= Χβρεύτριες "Ηρα Ιβύκββα, £  
£  Λένα Κορωνιάδου καί ο Χβ- £  
£  ρευτής X .  Καλοκαιρινός βά £  
~  έμφανισβούν σέ νέους πρώτο- £  
= τύπβυς χβρβύς.

1  ΣΤ ’ ΑΚΡϋΓιΑΛΙ 1 

I  ΤΗΣ  Α Γ Α Π Η Σ  1
£  ή Σ Ο Φ ΙΑ  ΒΕΜ Π Ο
£  ώς νησιωτβπβύλα βά τραγβυ- £  
£  δήση τής ’Α γ ά π η ς  τ’ Ά-  £  
~  κ ρ ο γ ι ά λ ι  £

Τά ντεκόρ τβύ έργου όφεί- 5 
λβνται είς τόν κ. Μάριον £  
Άγγελόπβυλβν.

I I  I

= Η

£  Τ Ρ ΙΤ Η ,  Π ΕΜ Π Τ Η , Σ Α Β -  £  
Β Α Τ Ο  =

Λαϊκιαί άπβγευματιναί £
^ Ι ι ι ι ι ι μ ι ι ι μ ι ι ι ι ι ι ι μ ι ι μ η ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γγ

Ό  ειδικός γυναικολόγος  

Ιατρός Μ. ΛΕΒΙΔΗ Σ δέχεται 

Όόός £τονηνά ρα  63α
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TO «ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΛΟΣ» 
ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Μιά κλεισμένη 
εκκλησία άνοιξε

Τού συνεργάτη μας στή Σϋροκ. Γ. Κυπραίου
Σ Υ Ρ Ο Σ , ’Απρίλης. *Όταν &κου-

σα, πώς βάρθη στή Σύρα τό «'Άρμα 
ταϋ Θέσπιδος», σκέφτη*α πώς τί 
θέατρό μας, 6 γέρικος aU a  6οξασ'ΐ*- 
νος «’Απόλλων» παίρνει τό δίκηο 
τον άπ’ τή σημερινή κΕλληνική Τέ 
χνη. Τό Θέατρο αντό, γιά 'όσους τό 
ξέρουν, είναι ενας ά γιος χώρος, πού 
δίνει όση συγκίνηση δίνουν και τό. 
αρχαία θέαιτρα με τά θε?μά άπ’ τήν 
Ιπαφή μιάς πανένδοξης Τέχνης μάρ
μαρά τους. Αυτό προστάτεψε, ύπερα 
σπίστηκε, δυνάμωσε τή Νεοελλην\κ) 
Τέχνη, 'όταν θέλησε νά πάρτ] κ ι’ αύ 
τή τή θέση της στό ελεύθερο μικρό 
κομμάτι τής 'Ελληνικής Γής . Την 
νεογέννητη Τέχνη τήν πήρε τότε τό 
κτίριο τον «Απόλλωνα1’ άπό τά 
σπ ράγανα, φτώχιά, απόκληρη, πείνα 
σμένη, κακομοίρα, άίτσιγ γάνα, που 
κρνβόταν σε τσαντήρια και δερνόταν 
απ’ τή βροχή και τόν άνεμο και τή 
ζέστανε μέσα στήν άρχοναά του. “ Α Ι

ες κ ’ νψώνετεαι σάν σκοτεινός στύ
λος άνάμεσά τονς.

Είπα, πώς πή'γα στόν «Ό'θελλο* 
μέ κάποιο δέος. Πώς θά τ ώδιναν το 
εξαίσιο, ά.λλά χιλιοειπωμένο μεγα
λούργησα; Θά υπήρχε κάτι καινούρ
γιο μέσα σ’ αύτό, κάτι, πού νά μ ί
λή ση στήν υπερφορτωμένη αίσθηση 
τοϋ καιρόν μας; 'Ηξερα, πως ό Κα  
τσέλης, αύτός ό δυνατός καϊ ξεχωρι
στός καλλιτέχνης, είχε δουλέψει καλά 
πριν άπό χρόνια στόν «Όθέλλο». Μοϋ 
είχε κάνει τότε και τήν τιμή νά μον 
χορίση ενα βιβλίο τον, πού μ’ αντό 
τοποθετούσε καινούργιες κι’ αληθινές 
θέσε\ς γιά μιά σωστή έρμηνεία τον 
έργου. Θάταν λοιπόν ή επαλήθεψη; 
,Αύτέίι ήινσν. Σνγκινή\θηκα βσθε\ά. 
Είδα εναν καινούργιο Όθέλλο. Δέν 
ήταν ό ζηλιάρης σύ'ζυγος, πον δέρ 
νεται άπό τό αγρι·ο πάθος τής ζή
λειας, φτηνή, ας τό δμολογήσουιιε. 
ah ia  γιά τή γένεση μιάς τραγχοδίας.

Δυό σκηνές απο το εργο «Ιτ,ιλωιες» τού
γάλη επιτυχία άπο τ

λο θέατρο δεν νηήρχ> ^τήν Έλλα- 
δα ouoio or εύηυ'θμίι 7\εδίον, πλον- 
το, χλιδή καί άνέ . i j .  Δοξασμένο 
τό παλκοσένικο τον ί'α σανίδια του 
άκόμα θυμοϋνται και κρύβουν στούς 
άρμονς τους τό τρονταγ μα, πού ά- 
φ\σεν ή ιερή μανία τώ\ μεγάλων μυ- 
ττών, τών άλησμονήτοίν εκείνων καλ 
Ιιτεχνών, πού έπέ^ασαν.

"Επειτα ήρθαν τά χρόνια δίσεκτα. 
Ή  φτώχεια ύπουλα μάς τά πήρε ο 
Ια. Μάς αφόρισε. Μάς εστειλε θιά
σους, πού ζήτηισαν με βίλασμα προ 
βάτον νά σβύσουν τήν ηχώ άπ’ τήν 
ώρνγή τών λεόντων. Το κτίριο πολ
λές φορές ντράπηκε τόν έαντό τον 
κι} άπό πίκρα άφινε νά σποϋν κομ
μάτια από τούς τοίχονς και τή σκι- 
πή τον και νά ξεφτίζουν τά βελούδα 
τον. Ή ταν γραμμένο ομως νά δοκι- 
μάση μιά παραμνθία. ΤΙ. έγγόνι ήο- 
9ε νά γλνκάνη τόν παππού. Τό 
μα τον Θέσπιδος» ήρ9ε νά ιερόνργήση 
στά άγια σανίδια. ” Οταν έμαθα γ\ά 
τνράχτη φορά τήν είδηση αύτή, δοκ<- 
υασα μιά συγκίνηση, πού άνάλνωνε 
ιή ψνχή μον. E lna , πώς μιά κλει
σμένη έκκλησιά άνοιγε γιά νά λει- 
ίονργηθή πάλι.

00
Τό «'Άρμα τοϋ Θέσπιδος» αρχιοε 

τις παραστάσεις τον θεληματικό και 
μαχητικό. Δι-έταξεν αμέσως νά άνα· 
βλνση ό θαυμασμός και /» κατάπληξη 
τον κοινοϋ μας. Μάς έδωσεν ύπερήφα 
να τή πρώτη μέρα τό πιό αγαπημένο 
Σα\κσπήρειο μεγαλούργημα, τόν *Ό  
θέλλο». *Ό χι κρίση γιά μέτριο πράγ- 
«α. ‘Ό χι συζήτηση γιά ο,τι θάντεχε 
ιέ κουβεντολόΐ. ’Ό χι προσφορά λει- 
'μή, πού ιά ζητή συγκατάβαση. *Ό χι 
ποοσπάθεπ. σ’ εύκολους όρόμους μ ’ο
ρατό τέρμα.

Όμολογώ, πώς πήγα μί κάποιο 
Ιέος τό πρώτο βράδυ. Παρακολούθη
σα πολλές έρμηνεΐες τον άθάνα,τ ον 
ϊργον άπό καλλιτέχνες περιωπής. *Έ  
tava τό αμάρτημα νάχω πή, πώς 6 
( ,Οι θέλλος>, περισσότερο άπ’ όλα τά 
εργα τοϋ Σαίκσπηρ, είναι πιό εύκο* 
λόπιαστος άπ’ τή λαϊκή αίσθηση, απο
τελεί εργο τοποθετημένο σε μ\ά ρω- 
ίίαλέα γραμμή ομαλής έκφρασης, πα
ρουσιάζοντας χαρακτήρες ίσιους, πον 
πάνε γοργά στό τέρμα, τέλεια υποταγ
μένοι στήν Μοίρα. Ό  Ίάγος δου
λεύει στό παράφορο πάθος τής υπο
ψίας, ό Όθέλλο ς νικιέται και συν- 
Τ οίβεται άπ’ τή τρομαχτική έκταση 
τής εύτνχίας του. Κάποιος φοβερός 
Θεός μα,ττιγώνει άλύπητ ι  τούς ήρω·

Άρυένιοι εύθυμονράφοι
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Μετάφραση τού κ. Μαγιάκ Αιλδιλιάν

κ. Α. Τερζάκη, που παίχτηκε μέ με- 
ό Α ' "Αρμα Θέσπιδος.

r Ηταν δνστνχής μέ τήν υψηλήν α
ξιοπρέπεια, πού άντικούζει λεηλατη 
μένο τόν :τλονσιο Ναό τοϋ ιδανικό) 

ου. Ενας, πού θά κά?';) μ\άν επι
βεβλημένη θυσία όσο κ ι’ αν λνπάζα» 
γι’ αύτό. Ό  Αβραάμ δέν θάχε λιγόο 
τερο πόνο ξεκινώντας γ·.ά τή θυσία 
τοϋ παιδιοϋ του. Ό  Γαβριηλίδης, ώς 
Όθε]λ λος, στάθηρε εξαίρετος, άξιος 
τής φψιης του. Ό  Τσαγ^νέας, ώς Ί-  
άγος, άριστονργηματικός. Ή  Καλλι- 
γά, μπράβο στό κορίτσι, ώς Δυσδαι- 
μόνα, ζοιντάνεψε τόν θ$νλο. Δυστυ
χώς, τόσο ώροϊα εδωσε τόν ρόλο της, 
πού μάς ανάγκασε νά πιστέψουμε 
«είς τό δυνατόν τής ά)θωότητος τών 
γυναικών». Ό  Δήαος, ή Β\τσώρη, η 
Χριστοφοριδου, ό ’Ολύμπιος, ό Πλα- 
κούδης, ό Βλαχόπουλος, ' 77αντόπον- 
λος κλπ. μελετημένοι και άψογοι.

Πάνω σ’ όλη τή θαυμαστή προσ
πάθεια νπήρχεν ό Κατσέλης. Ό  Κα- 
τσέλης μέ τή φλογερή πνοή, μέ τή 
σπάνια αϊοθηση. 'Ένας επαναστάτη ς 
σωστός, πού επέβαλε γιχ Ινα Σαικ 
σπήρειο μεγαλούργημα μιά κατάστα
ση. Τόν ήξερα πριν άπό χρόνια κα'. 
τόν σεβόμονν. Άπό τότ.' έζητοϋσε, 
κόπιαζε, μοχθούσε. ’Έβλεπε σέ κά
ποιο ονειρο καί τό ζοϋσε αύτό τό ό
νειρό και τό αισθανόταν σάν πραγμα 
τικότητα. Γεμάτος νεϋρα μαχητικός, 
φούντωνε μέ μιά μεγαλόπνευστη διά
θεση. Έπιστευα, πώς θά φτιάξη, 
πώς θά δημιονργι)ση. Καταλάβαινα, 
πώς είχε τή μερίδα του στόν κόσμο 
τών εξαιρετικών φύσεων. Είμαι τόι 
οα χαρούμενος κ ι’ εύτνχισμένος, πού 
επίστεψα σ’ αύτόν τότε 3Άλλοτε 'έ
βλεπε μονάχα εκείνος. Τώρα μ’ αυ
τόν είδαμε κ ι’ εμείς και τό μάιτι μας 
άναγάλλιασε.

Κάτι εχονμε νά πονμε Ικόμα. Πώς 
ολες τις επιτνχίες, όλους τούς θρι
άμβους αύτούς, ή Σύρα τούς δοκίμα
σε μέ πιότερη συγκίνηση άπό κά3ε 
άλλο τόπο. "Ολα αύτά, πού δείχνουν 
τήν Ελλάδα, πώς πάει μπροστά, 'όλα 
αύτά, πού βεβαιώνουν, ::ώς άρχιοε 
μιά περίοδος πνευαατικνς άφύπνιοη * 
τής δυστυχισμένης επα>ρχίας, είναι 
μέ τήν εμπνευση τοϋ Αρχηγόν εργα 
ένός παιδιοϋ τ^ς Σύρας τοϋ Κω στ~ 
Μπαστιά. Τιμή στόν ’Αρχηγό, no*» 
διάλεξε τόν δννατό κι* άς'ο συνεργά
τη. Τά αποτελέσματα τής έργασίας 
τοϋ Κωστή Μπαστιά λογιάζονται σάν 
ξέχωρα φωτεινά σημάδια στήν ολη 
σωστική προσπάθεια τής 4ης Αύγου
στον.

Γ .  Κ Υ Π Ρ Α ΙΟ Σ

ΒΙΟΓΡΑΟΙΚΌ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε στΛν Πόλη τό 1896 ά· 

πό παλιά άριστοκρατική οικογένεια 
πού έδωσε πολλούς και σπουδαίους 
πολιτικούς στό ’Αρμένικά Εθνος 
καΐ στΛν 'Οθωμανική Αύτοκρατορΐα. 
’Απ’ αύτούς διακρίνεται ό θείος του 
Κιρκόρ Όντιάν (1834 — 1887) πού 
είναι ένος άπό τούς θεμελιωτές τής 
νεοαρμενικής πολιτικής καί φιλολο
γικής ζωής. Γ ’ αύτόν οφείλει ό Γερ· 
βάντ Όντιάν τήν έπίδοσή του στά 
γράμματα καΐ τήν άνάδειζή του στή 
λογοτεχνία. Μετά τις μεγάλες σφα
γές τοϋ 1895)6 ήρθε στήν 'Ελλάδα 
καΐ μέ τόν γνωστό στούς Ελληνες 
λογοτέχνη Ντεκράν Γεργκάτ θεμε
λιώνουν τήν πρώτη Έλληνο-αρμενι- 
κή φιλία. Γιά τή δράση τους έγρα
φαν οί έφημερίδες τής έποχής έκεί- 
νης «Άκροπολις», «'Εστία», «Και
ροί», «Σκρίπ» κτλ.

Επειτα ώπό 12 χρόνια ζωής στό 
έζωτερικό ζαναγυριζει στήν Πόλη 
καΐ μέ νέα όρμή έπιδίδεται στή δη
μοσιογραφία καΐ λογοτεχνία. Τό 
1915 έζορ.ζεται μέ όλους τούς έπι- 
φανείς ’Αρμενίους, άλλά ξεφεύγει 
τό θάνατο πού έγινε ή μοίρα όλων 
τών ύπολοίπων. Μέ τήν μικρασιατική 
καταστροφή άναγκάζεται νά φύγη 
καΐ μακρυά άπό τήν Πόλη πού τόσο 
τήν άγάπησε πεθαίνει στό Παρίσι τό 
1926.

Ή  φιλολογική του παραγωγή εί
ναι σκορπισμένη σέ διάφορα περιο
δικά καΐ έφημερίδες.

Βγήκαν σέ τόμους τά παρσκάτω 
βιβλία του: «Δώδεκα χρόνια μακριά 
άπ’ τήν Πόλη», όπου μάς δίνει ω
ραιότατες σελίδες άπό τή ζωή του 
στήν 'Ελλάδα, «ό Προδότης» κ. ά.

ναι <5τνάγκη. Συμψώνησκ κ ι’ 6 Σ ε 
ραφείμ.

Τό δράδυ άπό τά νέα πολύ δυσ 
αρεστήθηκε ή κυρία Βασιλική. Ή  
μεταδολή τοϋ σιττιοΟ τήν τρόμα
ζε. Άπό τόν καιρό πού παντρεύτη 
καν, δέν είχβ φύγει άπό τή συνοι 
κία της, δπου ζοΟσαν ήσυχα καΐ 
σ’ £να ίδιωτιικό σπιτάκι. Παιδιά 
δέν είχαν καί μόνη εύτυχία ή
ταν οί καθημερινές άλληλοεπισκέ 
ψεις στις γειτόνισσες καΐ τό κου- 
τσομπολιό.’Έ ξω  άπ’ αϋτό, δέν γνώ 
ριζε τίποτε άλλο. Ποτέ δέν εΐχε 
πάει στά νησιά.

—Έ γ ώ  τόξερα πώς ό γιατρός 
θά μάς ϊδγανε δουλειές. Κ ’ ήταν 
άνάγκη νά πάμε στά νησιά; Σ ά 
ματις έδώ νά μήν είχε θάλασσα!

—Ξέρω,,,καΐ γώ ! Γιά τήν άδυ- 
ναμία μου, είπε δτι αύτά τά νερά 
όφελοΰν.

—Κολοκύθια I
—Μά ενας μήνας εΐναι δλος κι’ 

όλος! θέλησε νά τήν παρηγορήση 
ό κύριος Σεραφείμ.

—Μέσα σ' ενα μήνα θά καταζο 
δευτοϋμε. . .

—Τί νά γίντ|, άφοΰ εΐναι γιά 
τήν υγεία μου.

θέλοντα και μή . υποχώρησε ή 
κυρία Βασιλιική γιά τήν άγάπη 
τοΰ άντρα της

Νοίκιασαν ίνα  δωμάτιο άπό ?- 
ναν Ρωιμηό. καΐ μιά ώραία Τε
τάρτη κουβαλήθηκαν στό νησί. Τή 
νύχτα δέχτηκαν όλόκληρα τάγ
ματα άπό κοριούς, ψύλλους καΐ 
κουνούπια, ϊσως γιά τό καλώς ό- 
ρίσατε.

Τό πρωΐ, τδ άντρόγυνο πήγε σ’ 
Ενα παράμερο άικρογυάλι κ ι’ ό κύ

γδύθηκε,

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)

τό μελέτησαν χρόνια όλόκληρα, 
όσο καί σέ κείνους πού τό δλέπουν 
γιά πρώτη φορά. Εΐναι γιά τό 
Βορρά, ένα μυστήριο σάν τήν εΐ- 
κόνα τής Τζοκόντας.

"Α ν  τά δυό αύτά πρόσωπα μπο
ρούσαν νά κυτταχτοΰνε στά μά 
τια, άνάμεσα στούς αιώνας καΐ 
στούς λαούς, θά τούς ενωνε τό 
ίδιο μυστηριώδικο μειδίαμα.

’Αρχίζει κάτω ό πλειστηριασμός. 
Βρέχει, κάνει κρύο, Μοεμδριοτνός 
καιρός καΐ σκοτεινιά. Ό  Ρέμ
πραντ ποζάρει μπροστά στό με
γάλο. δενετσιάνικο καθρέφτη, πού 
W.v τοΰ άνήκει πιά, καΐ αύτοζο- 
νφαφί'εται. Τουλάχιστο ή εικόνα

αύτή θά τοΰ μείνη. Είναι Ιδιοκτη
σία του.

Είναι καθισμένος, μ’ ίνα κίτρι
νο φόρεμα μέ χρυσές έπωμίδες 
μιά κόκκινη ζώνη κι’ άπάνω σ’ δ
λα αύτά ενα μοτνδύα σέ σκοτεινό 
χρώμα. Στό δεί,ί του χέρι, κρατά 
ει ένα μπαστούνι μέ άργυρή λαδή. 
φαίνεται κουρασμένος, άλλά τό 
δλέμμα του λάμπει.

Ό  Ρέιμπροτντ μάγος· ·. μάγος.
"Αλλοτε στό μέτωπό του είχε 

μονάχα δυό ηπτίδει πού εΐχαν σχη 
ματισθή άπό τήν έντονη προσοχή 
τοΰ βλέμματος του Τώρα έχει 
πολλές πού τίς χάραξε ή ζωή. Ή  
σφραγίδα τής Μεγαλοφυΐας καί ή 
σφραγίδα τοϋ Πεπρωμένου ένώ- 
νονται στό μέτωπο τοϋ πενηντάρη

Ό  κύριος Σεραφείμ, περασμέ
νος τά 55, ήταν ένας κοντός, χον
τρός άνθρωπάκος μέ μεγάλα ιιά ριος Σεραφείμ, άφοΰ 
τια καΐ παχειά 
ιιουστάκια. ’Α λ 
λά τώρα τελευ
ταία δέν αίσθα 
νότανε καλά. εΐ 
χε κάτι άόρι- 
σ τ ε ς Ενοχλή
σεις, δέν είχε
όρεξη, εΐχε αϋ
πνίες.
—Βρέ γυναίκα, 
δέν πάμε κα
λά, είπε ένα
πρωΐ. Πρέπει νά 
δώ ενα γιατρό.

Ή  κυρία Βα  
σιλική, ή γυ·
ναΐκα του, σα- 
ρ α ντοητεντάρα, 
ψηλή, παχειά, 
μ έ α ύ σ τ η ρ ό  
δλέμμα, τύπος 
’Αρμένισσας μέ 
χοντρά μπούτια 
καί λαιμό. Μ ’δ
λο πού ήταν 10 
χρόνια μικρότε. 
ρή του, τόν εί

χε ύποδουλώσει χάρι στόν ήσυχο προχώρησε σιγά-σιγώ στή θάλασ- 
καΐ μαλακό χαρακτήρα του, καΐ ή I σα. Τό πρώτο μπάνιο ή rav τρομε-

ος Σεραφείμ, τοΰ τάψσλε γιά κα 
λά καΐ ήσύχασε λίγο.

Τό πρωΐ πήγοτν γιά  το δεύτεοο 
μπάνιο.

— Αλλα 28, σκέφτηκε μέ ευχα
ρίστηση ή γυναίκα του.

Ή  δεύτερη αύτή μέρα τής φά
νηκε άτέλειωτη. Δυό όλόκληρεΓ 
μέρες έλειπε άπό τό σπίτι rnr 
καΐ πρό παντός άπό τή γειτονιά 
της. 'Υπέφερε άπό νοσταλγία.

Τό δράδυ, δήλωσε καθαρά στόν 
σύζυγό της:

—Δέν άντέχω πιά, θά πεθάνω 
άπό τή μοναξιά!

—Νά τ ’ άφήσουμε λοιπόν καΐ 
νά φύγουμε. . .

—"Υστερα άπό τόσα Εζοδα;
—Τότε, σφίξε τά δόντια σου λί- 

Υ °  ■
Τό Σάδδατο πρωΐ, κάνανε άλ

λο ένα μπάνιο.
—Θεό μου I 27 μπάνια άκόμη 

μένουν, άναστέναζε ή κυρία Β α 
σιλική, καί μέχρι τό δ,-'άδυ πάλι 
ώνειοευόταν τό σπίτι της, τή γει
τονιά της καΐ τά πιό άσήμαντα 
πράγματο. δασάνιζαν τή σκέψη 
της. Τώρα πού έλειπε, πόσα πρά
ματα θά εΐχαα/ συμβή στή γειτο
νιά:

Ή  κυρία Α ρετή  δρήκε τήν 
κότα της; Τό συνοικέσιο τής Μα 
ριάνθης τί άπέγινε; Τόν κύριο Έ  
παμεινώνδα τόν ξανά-ττιασε ό κοι
λόπονος; Ή  κυρία Εύδοξία πήρε 
τό κοανούργιο της καπ<=λλο;

Καί χίλια δυό άλλα πού Εμει- 
’** χωρίς άπάντηση.

θά

Όμιλεϊ ό κ. 
Σ. Ξεφλοΰδας

Ξαναέμπα μέσα. Σεραφείμ* διατάζει μέ θυμό.„
(Σκίταο τοΰ κ. Λ. Μαρούλη)

ταν άφέντρα τοΰ σπιτιού καΐ βα
σίλευε, καΐ ό κύριος Σεραφείμ ύ- 
ποχωροΰσε πάντα στά θελήματά 
της-

—Δέν πολυπιστεύω τούς για 
τρούς, σοϋ άνοίγουν μπελάδες. 
’Αλλά πάλι καλά θά κάνης, είπε 
πάς νά κυτταχτης μιά φορά, είπε 
ή κυρία Βασιλική.

Κ ι’ έτσι τήν άλλη μέρα, ώπλι- 
σμένος μέ τό κουράγιο πού τοϋ- 
δινε ή άδεια τής γυναίκας του, 
πήγε στό γιατρό. ’Έπειτα άπό 
προσεχτική έξέταση, τοΰ είπε ό 
γιατρός.

—Δέν έχετε συμπτώματα μιας 
ώρισμένης άσθενείας. Μάλλον έ- 
ξάντλησις. Δέ σάς χρειάζεται κα 
νένα γιατρικό. Είναι άπαραίτητο 
δμως νά κάνετε μερικά θαλασσι
νά μπάνια.

Ό  κύριος Σεραφείμ μόλις τά- 
κουσε αύτό, τάχασε.

—Νά κάνω μπάνια I Μά γιατρέ 
μου, έγώ στή ζωή μου δέν έχω 
μπή στή θάλασσα Καΐ τώρα στά 
γεράματα;

—Τί σημασία έχει ή ήλικία; Δέν 
είστε δά καΐ τόσο γέρος, μπορεί
τε ν’ άντέξετε...

—(Καΐ πόσα μπάνια θά κάνω;
—Τουλάχιστον 30 Ή  άδυναμία 

σου δμως απαιτεί νά πάτε έζω ά
πό τήν Πόλη, στά νησιά

—θά  κάνω έτσι λοιπόν άφοΰ εΐ-

καλλιτέχνη. Μιά φυσιογνωμία υ
περήφανη ένός δασιληά στό θρόνο 
του, ένα θρόνο, πού θά τοΰ πάρουν 
αϋριο, γιατί όλ’ α*>τά, ό καθρέ
φτης, τό μπαστούνι, τά ροΰχα δέν 
τοΰ άνήκουνε πιά.

"Οταν τά κάρα έρχονται γιά νά 
πάρουνε τά έπιπλα, σηκώνεται ά
πό τό θρόνο του, καΐ προχωρεί 
πρώτος. Ή  γυναίκα του καΐ τό 
παυδί του τόν άκολουθοΰνε. Κατε
βαίνει ήρεμα τά τέσσαρα σκαλιά, 
Σφ ίγγει τό χέρι τών δικών του 
πού θά πάνε νά κάτσουν σέ φιλι
κά σπίτια. Έ  κείνος θά πιάσΐ] ένα 
δωμάτιο σ’ ένα φτωχικό ξενοδο- 
χεϊο.

Ό  γέρο Χάριγκ, πού τελευταία 
είχε κάνει τήν είκί,να του, εΐναι 
όρθιος μπροστά σ’ gva τραπέζι 
ώπλισμένος μ’ .σφυρί, εκπλει
στηριάζει κομμάτι, κομμάτι, σέ 
εύτελή τι. ή, ολα ίκεΐνα τά ώραϊα 
πράμμ-τα πού εΐχε άγοράσει τό
σο άκριδά.

Τό σπίτι πού δζησε είκοσι χρό
νια μέ τή Σάσκια καί τήν Χέντρικ- 
ζε τ' άγόρασε ένας ποπτουτσής. 
Οί έμποροι παίρνουν τούς θησαυ
ρούς του καί γιά δλα (χύτά είσέ- 
πραξε ό σιπιδολαιογράφος πέντε 
χιλιάίες φλορίνια άντί είκοσιε- 
φτά.

Ή  Βίβλος τοΰ Ρέμπραντ εΐναι 
τό τελευταίο πράγμα πού πουλή
θηκε στή δημοπρασία.

Σηκώνεται, έγκαταλείπει τήν 
αίθουσα, πηγαίνει στό έργαστή- 
ριό του καΐ ζωγραφίζει ένα γυμνό 
άνθρωπο ξαπλωμένο στό χώμα. 
ΣΤ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  Συνέχεια 

Με,τ. Κ Λ Σ Τ Α  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ρό γιά τόν φουκαρά. Πήγε μέχρι 
τά γόνατα, μά τοΰ φάνηκε τόσο 
κρύα ή εάλασσα, πού αποφάσισε 
νά γυρίση πίσω, άν δέν τόν ένθάρ 
ρυναν ή παρουσία τής κυράς του 
οί φωνές καΐ οί χειρονομίες της. 
Προχώρησε λιγάκι άκόΐιη. * Η θά
λασσα άνέβήικε μέχρι τή μέση 
του. Νόμιζε πώς θά λιγοθυμοΰσε 
καΐ μέ μιάς πετάχτηκε Εξω φω- 
νάζοντας:

—Βοήθεια! Πνίγομαι!
Ή  κυρία Βακτιλική πού κατό 

δάθος δέν είχε μείνει σύμφώνη μί 
τή θεραπεία αύτή, δέν έννοodor 
νά μείνη στή μέση ή δουλειά μιά 
καΐ εΐχε χάσει τή ρένουλά της.

—Ξαναέμπα μέσα, Σεεραφείμ. 
διατάζει μέ θυμό. ’Έ τσ ι λοιπόν ?κ  
γιατρευτής;

—Βρέ γυναίκα, φτάνε! γιά π ρ ί 
τη φορά...

—’Ό χι. δχι, βούτα κα. τό κεφά
λι σου μιά φορά.

—Μά τό νερό εΐναι πολύ κρύο. .
—Λόγια δέ χρειάζονται. "Εμπα, 

σοϋ λέω! Άλλοιώς θά 6άλω τίς 
φωνές!

Ή  άπειλή έφερε τό άποτέλεσ- 
σμα. Ό  κύριος Σεραφείμ, συγ
κεντρώνοντας δλες τΐς δυνάμεις 
του, ξοιναμπήκε μέχρι -τό στήθος, 
δούτηξε τό κεφάλι του καΐ γύρ ι
σε καμαρώνοντας γιά τ ι κατόρθω 
μά του.

—29 άκόμα μένουν!, είπε μέ Ι 
κανοποίηση ή κυρία Βασιλική.

Ό  κύριος Σεραφείμ ντύθηκε 
διαστικα γιά νά προλ.ίβη τό Sa- 
ποράκι. Ή  κυρία άναστέναζε δλη 
τήν υπόλοιπη μέρα. Δέν ήζερ* 
καθόλου Έλληνικά  καΐ οΐ σπιτο- 
νοικοκυραΐοι δέν μιλοΟσαν άλλη 
γλώσσα. Δέν εΐχε καμμιά γνω 
στή. Ποΰ νά πήγαινε;

—’Ά χ !  τί συμφορά πού μάς δρή 
κ ε ! σκεφτότοκν.

Τό βράδυ, σάν γύριοε 6 κύρι-

Ή επίκαιρη ϋλη 
μάς αναγκάζει ν ’ 
αναβάλουμε για τό 
έρχόμενο φ ύ λ λ ο  

τό άρδέο τής 
Ζ. ΜΑΡΙΝΕΑΙ

«ΓΙΑ  ΤΗΝ ΓΚΡέΤΑ  
ΓΚ Α Ρ Μ Π 9 ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ»

VOCV

— Οχι, δέν γίνεται αύτό! 
σκάσω! άποφάσισε.

Καΐ το βράδυ, πάλι σκηνές. 
—Αϋριο είναι Κυριακή, θά μεί- 

'νω  δλη τήν ήμέ 
ρα έδώ είπε μέ 
τόνο συγκατα- 

6ατικ<\ ό κύριος 
Σεραφείμ. Θά 

μπορέσουμε λι
γάκι νά ξεσκά
σουμε.

—Έ γ ώ  θέλω 
τό σπίτι μου! 
Στά  χαρίζω ό
λα τάλλα  
—Βρέ γυναικοϋ 

λα μου! Νά, 
τόν φάγαμε ταν 
μήνα. ’Έ χ ε  λί
γη υπομονή...

’Έ τ σ ι λοιπόν 
τή Κυριακή τό 
πρωΐ ίοΕναπήγαν 
γιά μπάνιο. Ό  
κύριος Σ  ε,ρα- 

φείμ είχε συνει- 
θίσει πιά καί 
χωρίς μεγάλη 
δυσκολία πήρε 
τό τακτικό του 
μπάνιο καΐ βγή 
κε.

Καΐ ή κυρία Βασιλική τό διολί 
της:

—26 μένουν...
’Αλλά τήν ώρα ποΰ ντυνόταν ό 

σύζυγος, ή κυρία Βασιλική φώ
ναζε σά νά εΐχε άνακαλύψει κάτι 
σπουδαίο.

—Δέ μοΰ λές. Σεραφείμ, ό για 
τρός τί ακριβώς σοϋ είπε; Δέ σοΰ 
είπε νά κάνης 30 μπάνια; "Ετσ ι; 

—Ναί!
— Σ έ  πόσες μέρΐς πρέπει, νά κά- 

ης αυτά τά μπάνια;
—Μά!... γιά μέρες δέ μοΰ 6κσ 

ε λόγο. Τό μόνο πού μοΰ διέταξ' 
ΐναι νά κάνω 30 μπάνια.

Κ ι’ ένφ ό κύριος ΣεραφεΙ' 
προσπαθούσε να φορέση τό παντε
λόνι του, ή γυναίκα του φώναξε 
πιταχτικά:
— Στάσου! Μήν τό φορής!
—Μά γιοττί; άτιόρησε έκείνος. 
—Άφοΰ ή παραγγελία τοϋ για- 

τροϋ είναι γιά ώρισμένα μπάνια 
καί δχι γιά μέρες, μπαίνεις σέ 
λίγο ξανά στή θάλασσα καΐ έτσι 
κερδίζουμε μέρες. . .

—Μά τί λές; Γίνεται αύτό; 
—Γίνεται καΐ καλογίνεται. ’Ε μ 

πρός, λοιπόν, βοϋτα άλλη μιά 
φορά. ..

'Η  φωνή τής κυρίας ?;τοτν τόσο 
αυστηρή πού ό φουκαράς ό Σ ε 
ραφείμ συμμορφώθηκε.

—25 μάς μένουν, σκέ^τηκε ή κυ 
ρία Βασιλική.

Κ ι ’ δταν ό κιύριος Σεραφείμ 
άρχισε νά ντύνεται πάλι, τόν έμ- 
πόδισε:

—"Αλλη μιά φορά, ιά  τελειώ
νουμε !

—Γυναίκα, τρελλάθηκες;
—Κάνε νά τελειώσουμε μιά ώ

ρα άρχήτερα. Μή φοΟάσαι. Δέν 
πεθαίνεις. Έμπρός, σοΰ λέω, μή 
μοϋ σηκώνεις τά νεύρα!

Καί τά νεΰρα τής κυρίας ήταν 
τόσο τρομερά γιά τόν κακόμοιρο 
τόν Σεραφείμ, πού άναγκάστη- 
κε νά ξαναμπή στή θάλασσα. 

Κα ί αύτό έζακίολούθησε.
- 2 4 . ..
—2 3 .. .  2 2 . . .  21, μέτραε ή κυ

ρία Βασιλική.
—Είδες; "Επαθες τίποτε; “ Ισα- 

ϊσα, έφτιαξε καΐ τό χοώμα σου! 
’Έ λ α , ξάπλωσε λίγο στόν ήλιο 
καΐ ξοτναρχινάμε. . .

—Γ  ιά δνομα τοΰ θεοϋ ! παρακα 
λοϋσε ό κύριος Σεροοφείμ.

—Μή μέ συγχύζεις —
"Υστερά άπό 2 ώρες, μείνοτνε 

ικόμα 17 μπάνια καί μετά τό 
’ίλιοβασίλεμα, οί άραιοί περαστι
κοί τής άκρογυαλιάς είδαν ένα 
κοντό, χοντρό άνθρωπο πού έβγαι 
νε άπό τή θάλασσα μέ τρεμουλια- 
στά βήματα.

ΤΗταν ό κύριος Σεραφείμ ποΰ 
τελείωνε τό τριακοστό τρυ μπάνιο.

Τήν άλλη μέρα, ή κϋρία Βασι
λική γύρισε στό σπίτι της μέ χαρά 

Καί ή συντομευμένη αύτή θερα- 
Ί-ί.α εφεοε τό αποτέλεσμά της 
ατόν κ. Σεραφείμ, κρεβδατώνον- 
τάς τον μέ κρυολόγημα καΐ ρευ
ματισμούς.

—Μά έγώ άνέκαθεν ϊέν  ήμουν 
σύμφωνη στή θαλασσοθεραπεία 
αυτή! έλεγε καΐ ζοίνάλεγε ή κυ
ρία Βασιλική στις γειτόνισσέΓ 
τ η ς ...

Μετ. Μ Α Γ ΙΑ Κ  Δ ΙΛ Δ ΙΛ ΙΛ Ν

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
σμένη άπ’ τό αγγλικό μυθιστόρπ 
μα. Τι λέτε γ ι ’ οίύτό;

—Δίχως άλλο κάθε πεζογραφία 
πού κλείνει μέσα της μιά άληθινή 
ποίηση συγγενεύει μέ τ2> άγγλικτ 
μυθιστόρημα. Γιατί πραγματικό 
τό άγγλικό μυθιστόρημα "διαφέ
ρει άπό κάθε άλλο μονάχα γι ’αύ
τή άκριδώς τήν ποίηση. Τό νά δι
αβάσω τόν Ντίκενς. γράφει κά
που ό Ζαλού, είναι σά νά έχω ζή- 
σει μιά άλλη ζωή άπ’ τή δική 
μου. Διάβασα τόν Στσντάλ, τόν 
Ρίχτερ, τόν Ντοστογιέβσκι, τόν 
Ντ’ ’Αννούτσιο, εΐναι ένέργειες 
τοϋ πνεύματος. "Ολες οΐ πράξεις 
καί τά πρόσωπα τών έργων τοϋ 
Ντίκενς περνάν σ' ένα άλλο πεδίο 
άπό κείνο τής διανόησης, άποτε
λοΰν μέρος τής δεύτερης ζωής 
μου, δπως τά δνειρά μου καί 61 
αναμνήσεις μου. Δέν άγγισαν τόν 
έγκέφαλό μου, μά τή δική μου 
πραγματικότητα. ’Ακόμα στό άγ- 
γλικό μυθιστόρημα ύπάρχει μιά 
μελαγχολία πού δέν είναι παρά 
αύτή ή μουσική αυτός ό όριζαν 
τας τής όμίχλης πού τυλίγει τδ 
κάθε τι, αύτή ή προέκταση πέρα 
άπ’ τίς ψυχές αύτοΰ «ού έχουν 
πιό προφητικό, πιό παληό, πιό 
θείο, αύτό τό άνθισμα τοϋ πόνου, 
τής τρυφερότητας, τής άνύψωσητ 
ποϋ έπιπλέει γύρω άπό κάποια 
όντα, κάποια τοπία κάποιες συγ 
κινήισεις, κάποιες άναμνήσεις, κά 
ποιες εΙκόνες, δπως ένα άρμα αίχ 
μάλωτο στά γεοατιά τών ρόδων. 
Τώρα άν τέτοια στοιχεία ύπάρ
χουν στήν πεζογραφία τής θεσσα 
λονίικης πού νά την πλησιάΓο·ιν 
στό άγγΑ,ικό μυθιστόρημα δπως 
Ισχυρίστηκαν κάπο.οι, ή πεζογρα 
φί ι αύτή δέν μένει παρά πεζογο-^ 
φία έλληνική.

— Δέν σάς φαίνεται βτι ή άτ·^ί 
σφαίρα τής Θεσσαλονίκης υπάρ
χει πολύ e t a  έργα τών s o y  y e a  
φέων της.

-Δίχω ς άλλο ύπάρχει πολλή 
άπ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα, χωρίς 
νά πιστεύω σ' ένα στενό τοπικι
σμό και νά βάζω περιορισμούς 
στά δρια τοϋ μυθιστορήματος. 
Πραγμοττικά γύρω μας πλοτνιέται 
ένα άκαθόριστο θέλγητρο τοΰ 
γκρίζου κα·( τοΰ παλιού. Κάποια 
φθινοπωρινά πρωΙνά ή όμίχλη με 
ταμορφώνει τούς δρόμους καί κά

ποια δειλινά μιά μαγική δύση ά- 
φίνει στήν ψυχή κάποια μελαγχο 
λία άνεξήγητη. Σ έ  μιά τέτοια 
άτμόσφοαρα ύπάρχει πολλή σιω
πή, πολλή αύτοσυγκέντρωση, πε
ρισσότερη στροφή πρός τά έσω. 
Υπάρχει πολύ ονε.ρο πολλύ <ι.·ί- 
ηση, π->\λύ y jvn

— Τό περιοδικό «Μακεδονικές 
Ήμέρες» έπαιξε ένα σημαη/τικό 
ρόλο σ’ αύτή τήν κίνηση καΐ συγ 
κέντρωσε στόν κύκλο του τΐς να- 
λίτερες λογοτετ/νικές δυνάμεις 
τής Θεσσαλονίκης. Τώρα νομίζω 
σταμάτησε τήν έκδοσή του. Είναι 
άλήθεια;

— Οΐ «Μακεδονικές Ήμέρες», 
π;ρύ ύπηρ<αν σταθμός πνευματι
κός γιά τή Θεσσαλονίκη κι’ αύτ·> 
γιά δλους είναι γνωστό, σταμά- 
τησοτν. "Ισω ς νά μή ευρισκαν καμ 
μιά άπήχηση γύρω τους, ϊσως νά 
είμαστε πολύ μόνοι καΐ ή φωνή 
μας «φωνή βοώντος έν τη έρήμω». 
Κ ι’ δμως στή μοναξιά ποτέ δέν εί
σαι μόνος. Στή  μοναξιά κο^ τή 
σιωπή πραγματοποιείς τή δαθύτβ 
ρη ζωή σου. Είσαι μόνος δχι για
τί βυθίστηκες στόν έαυτό σου δ
πως έγραφα στίς «Μαικεδονικές 
Ήμέρες», και τρομάζεις νά κά- 
νείς έν« δήμα πιό μακρυά, ν’ άν· 
τικρύσης τή γή δπως σοΰ δείχνει 
χίλιες μορφές, τούς άνθρώπους 
πού άδιάκοπα σέ καλοϋν κοντά 
τους, είσαι μόνος γιατί αύτό πού 
δημιουργείς εΐναι σά νά πέφτει 
στό κενό. "Ομως ό καθένας ξέρει 
καλά δτι ένας άληθινός δημιουρ
γός ποτέ δέν προδίδει τό βαθύτε
ρο έαυτό του γυρεύοντας έτσι ή 
φωνή του ν' άκουστή καί τό πνεϋ 
μα δέν παύει νά προχωρή άπ’ αύ
τό πού ύπάρχει σέ κείνο πού δ*.ν 
ύπάρχει, δέν ζητά ποτέ τό εύκο
λο. τό έπίκαιρο. Έ τ σ ι δσο θά δι>- 
θίζεται στόν έαυτό του, στό δικό 
του, θ ’ Αγκαλιάζει όλόκληρη τή? 
απέραντη γή, ή ψυχή του θά γ ε 
μίζει λαχτάρα καΐ άγάπη γιά 
τόν άνθρωπο κι' άπό μέσα του θ’ 
άναπηδά, Μοναδική χαρά, τό έ- 
σωτερικό του τραγούδι πού δέ θέ 
λει νά σωπάση καί θά καταλα
βαίνει καλά δτι δέ μπορεί παρά 
νά εΐναι μόνος, δπως ό άνθρωπο; 
πού προσεύχεται είλικρινά στό 
θεό, δέδαιος δτι θ' άκουστεί ή 
προσευχή του.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α Ξ ΙΩ Τ Η  ΣΙ

Τό γεΟμαποΰ δόθηκε 
πρός τιμήν τού κ.

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
(Συνέχεια άττό τήν 3η σελίδα)

τον «Δ αχτνλίδιον» στο Βεοολϊνο».
Σννεχίζονας ό η . Κακομοίρης, εχ>· 

χαριστεί ακόμα τόν Υπονργό Διοιχίι 
τή Πρωτευούσης χ. Κοτζια καί τό\ 
χ. Ύπονργό Τύπου xai Τονρισιιον χ. 
Νιχολούδη, χαθΐος xai τήν Λ . Ε .  τόν 
7Ίρεσ€εντή τής Γερμανίας, Πρίγκη- 
τα "Εαμπαχ Σένμπεργχ, χαβώς χλ 
ήν 'Ελληνική Πρεσξεία τοϋ Βερο
λίνου yin σσα συνΐξαλον στήν ι'χ 
έΧεση >:α'ι επιτυχία τον εργον τον 
Tat αντη τήν τόσο (όροία στιγμή—
εει δεν μπορώ νά μήν αναπολήσω
ιέ απείρη ενγνα>μοσύνη καί αγάπη 
cv χνριο χαλλιτκχνιχό σνντελε-στή 

νής ειπι,τνχίας αύτής μαέστρο x. " Ε  
■>ιχ "Ορτ.μαν xai τούς άξιους συνερ
γάτες τον, τόν σκηνοθέτη χ. Κάρολο 
Μέλλερ, τό σκηνογράφο Α. Κάμπερ- 
νονς, καΐ τονς λαμπρούς χαλλιτέχνε, 
τής Φόλφσόπερ, πον δόσανε σάρκα καί1 
οστά στήν 'Ελληνική μουοικοθεατρι- 
κή δημιουργία καπά τόν πιό ίδανικΰ 
και ονειρεμενο τρόπο. Συγχωρούσατε 
μου ομως εδώ νσ εύχαριιτήοω δημό
σια καί τήν πιστήν συντροφισσα τνς 
ζωής μου ποΰ πάντα στ, θηκε παρα 
στάτης ,wv σέ κάθε καλή και χακτ; | 
μέρα τής ζωής μον (Oas Treue Weib^ 
τήν πιστή γυναίκα πον τριάντα 
πέντε χρό\·ια, έικούραστη και 
αλύγιστη, ίμοιρασθήκαμε μαζύ τίς- πι 
κρίες, τίς- χαρές και roi/ς άγώνες 
μον, καί μ ' ε&οήθησε I’r  άφιερώο ω 
οσο μον ήτανε δνναιτόν περισσότερέ.; 
δννάιμεις otta καλλιτεχνικά μου Ιδα
νικά.»

Κ ι ’ κ. Καλομοίρης συνεχίζει,
«Τήν επιτυχία τοϋ 'Δ  αχτν.Χιδιοϋ' 

τή 5Χέπω ηολν περισσότερο σάν ίνα 
σύμβολο >ra'i έναν αρραβώνα τον τέλι 
κον θριάμβου τής Ελληνικής μούσι- 
χής ’Ιδέας.. Κ ι ’ άναφέο^ντας τις εκ
τελέσεις μουσικών 'Ελληνικών έργων 
Γ,τίς κνριώτερες πόλεις τής Ευρό) 
ηης, προσθέτει;

* Ή  πρώτη εμφάνιση ΐνός Έλλη- 
νΐχον μελοδραματικόν sovov μέ έμ
πνευση και υπόθεση 'Ελληνική, σ’ ε
να μεγάλο μουσικό κέντρο οπως τό 
Βερολίνο, δέν ύπήρξε κιποιο ξεχάρ- 
φο>το καί μεμονωμένο καλλιτεχνικό 
γεγονός, άλλα τό κορύφωμα άπό μιά 
σειρά άπό 'Ελληνικές μο οικές εκδη
λώσεις, πού έμόρφωσπν τήν αντίλη
ψη στόν ξένο μουσικό η 'ισμο καί ιδι
αίτερα στό Γερμανικό, πώς ή 'Ε λ 
ληνική μουσική παραγωνΐ< αξίζει τόν 
κόπο νά γνωσθή σέ όσο τό δυνατόν 
πιά μεγάλο κοινόν».

Ο Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ  Τ Ο Υ

Κ ι ’ S κ. Καλομοίρης τελειώνει τήν 
rL-ιηντηαή τον ετσι;

«■Σκοπός τής ζο<ής μον ύπήρξε ηάν 
τα και μόνο ή Μουσική δημι-υργία 
Μέσα στους κόπους, τούς «υτνοΰ- 
κα'ι τούς άγώνες τής καθηυερι^ής *ι 
απάλης και τής μιχοόχαηης Έλλαδι 
χής μουιικής ζωής νηήρ^εν ανιή 5

φωτεινός φάρος τής ψνγής μου πού 
μ ωδηγονσε καί μέ συγκροτούσε.

*Σαν τους παληους δυστυχισμένου ς 
Ρώσσους Μουζίκους ποί θεωρούσαν« 
τά όνειρά τονς γ\ά πραγμαιτ ιχότητα 
καί τήν καθημερινή ζωή γιά 'ένα κα- 
κό ονειρο, ετσι κ ι’ έγω εχω φτάσει 
νά ζώ αληθινά μόνο κηνυνώντας τ ’ ό
νειρό μου τής μουσικής δημιουργίας 
καί νά περνώ όλα όοα πέρασα στή 
ζωή πίκρες, πόνους, ά'.ώνες, συκο
φαντίες γιά ενα περαστ^Ζ εφιαλτικά 
όνειρο. Ετσι δε μοϋ στ ΑΛ,άιηοι ποτί 
η πίστη καί ή όρεξη γιά τόν ενα, το 
μοναδικό σκε.πό τής ζωή; μου; νά 
τραγουδήσω τά τραγούδια πού σηκώ 
νανε τά κεφαΧάκια τονς μέσα στή 
φλογέρα μου, και σπαρταρούσανε σάν 
ηουλάκια στό καλύβι, όποις λέει κι’ 3 
τραγουδιστής στόν Προ^ομάστορα.

» Ομως πόσα άϊιό αύτά τά τραγού
δια, Ισως νάταν καί τά καλλίτερα πού 
γλυκοτραγουδούσανε μέσα στή φλογέ
ρα τής ψυχής μου δέν τά επληξαν ol 
μικρόχαρες καλλιτεχνικές μας συνθή
κες χωρίς νά μπορέσουν νά έχδηλι^ 
θονν καΐ νά πετά/.οννε πρός τά γαλά
ζια αίθέο .α τής μουσικής.

»Τό εργο πον εχω δώσει ώς σήμε
ρα δέν εΐνε οΰτε τό μισό ιοως οΰτ* 
τό τέταρτο άπό ο,τι εζησα μέσα στήν 
ονειροφαντασία, μον κ ι’ άπ’ ό,τι θά 
μπορούσα νά δώσω σέ ποιότητα χαλ 
ποιότητα. Καΐ είμαι βέβαιος πώς r i  
ϊδιο συμβαίνει μέ τόν καθένα άπά 
νας, άγαιπητοί φίλοι καί συνάδελφοιf 
στόν καδένα ανάλογα μέ τόν κύκλο 
τής δύναμης καϊ τής καλλιτεχνικής 
τον δράσης. Γ ι ’ αύτό 5- τό πόροι με 
απόφαση, είμαιστε οΐ «Πρόδρομοι* μι
ας νέας μουσικής αύγής. Είμαστε τα 
χελιδόνια πού ξοπίσω μας θά χαράξω 
ή άνοιξη τής 'Ελληνικήν μουσικής. 
Δέν φιλοδοξώ, όπως 6 Γιαννάκης μον 
οπό «Δαχτυλίδι τ-ίίς Μ ,\ , ας*} ν’ ά- 
κούση άπό τήν Νεράιδα·

Μ ήν κλαΐς Τραγουδιστή,
Τήν κορφή κι’ άν ειδής, 
Κανένας άλλος δέν άνέβη ώς j- 

( :to επάνω.

. ’Απ ολη μον τή ψνχή εύχομαι 
κι’ ονειρεύομαι ό νέος : ηερΑαυράγ 
κας, ό νέος ύηε ρΒάρβογΧ η Ζ, ό νέος ύ- 
περΚαλομοίρης μουσικός -Όΐ) θά τοα- 

δρόμο πρός τήν απάτητη κ.ο.)- 
φή, νά r )v  βρή χωρίς ηίγους, χωρίς 
κρούσταλα, χωρίς αγκάθια πον νά τον 
φράζουνε τό διάβα καί φτάση ώς 
έκεΐ, πού δέν φτάσαμε ί;ΐ<~ς, ώς εκεί 
πον ο Ηλιος σύφλογος πεζεύει και 
ν’ άνάψη τή λαμπάδα τής Έλληνική, 
μουσοκής άπο τό Άθάν%-1· φώς τής 
Αιώνιαις, τής Άχατάλντης Θείας Τέ 
XVV?·

*Πινω, αγαπητοί φιλ&>, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτεί καί 
συνεργάτισσες, στήν π η7\οπή, σιό 
θρίαμβο τής ’Ιδέας τή ; 'Ελληνικής 
μονοιχής δημιουργίας».


