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Τό θέατρο, άποτέλεσμα ψυχικής 
καΐ πνευματικής άνάγκης, γεννήθη- 1 
κε άπό τή στιγμή ποΰ ό άνθρωπος, 
νοιώθοντας μιά συγκίνηση, έχοντας 
μ:άν εικόνα έντυπωμένη στό μυαλό 
του, ή παρακολουθώντας τή φαν
τασία του, θέλησε νά έκφραστή. Γιά 
νά έκφραστή μίλησε, έκλαψε, γέλα 
σε, μόρφασε, περπάτησε, μέ μιά λέ
ξη έ ζ η  σ ε  μπροστά σ’ άλλους άν
θρώπους.

Γιά νά δοΟμε πώς γεννήθηκε τό 
θέατρο, δέν εΐνε άνάγκη νά γυρί- 
σωμε στά προϊστορικά χρόνια: έ 
χουμε μπροστά μας τό παιδί.

Ή «θεατρική άνάγκη» γίνεται έκ- 
δηλη στό παιδί, άπό τά πρώτα χρό 
νια τής ζωής του. Τό κάνει νά μιμή 
ται τά πρόσωπα τοϋ κύκλου του, 
νά έπαναλαμβάνη τΙς πράξεις που 
γίνη kocv μπροστά του, * νά ξαναλέη 
τίς έκφράσεις πού άκουσε. Μετα
χειρίζεται έπιπλα κι’ άντικείμενα 
τοϋ σπιτιού, φτιάχνει έναν άπλοι κό 
διάκοσμο καί—ακολουθώντας τό 
θεατρικό του ένστικτο—βγαίνει ά- 
πό τόν έαυτό του γιά  νά ντυθή τό 
φόρεμα καί τήν προσωπικότητα έ
νός άλλου. Άργότερα έκδηλώνει τή 
θεατρικό του ένστικτο μιλώντας ή 
κάνοντας νά μιλάη τήν κούκλα του 
•πού ύλοποιεΐ τήν φαντασία του, ή 
τοΰ φασουλή του πού, μέ τή μηχα
νική κίνησι, ζωντανεύει περισσότερο 
τό θεατρικό του όνειρο.

Ώ ς  τό σημείο αύτό εΐνε ή πρώτη 
βαθμίδα τής έξελίξεως τοϋ θεατρι
κού ένστικτου στό παιδ*, σέ ήλικια 
άπό 2 μέχρι 6 έτών. Σ ’ αύτή τή βα
θμίδα, τό παιδί, γ ιά  νά έξελιχτή 
αρμονικά μέ τίς πνευματικές του 
ΙκοΓνότητες, πρέπει νά βλέπη δχι 
θέατρο μέ ζωντανούς ήθοποιούς άλ
λά κουκλοθέοαρο.

Ά πό τά 6  δμως χρόνια του κι* 
άπάνω, τό παιδί—τό φυσιολογικά 
άρτιο παιδί—πρέπει νάχη τό θέα
τρό του: Τό «Παιδικό θέατρο» πού 
Εά'ε άνάπαυλα χαράς, πού εΐνε δυό 
ώρες πλατειοΰ γέλιου καί ξεκούρα 
στης καλλιτεχνικής μόρφωσης.

«Παιδικό θέατρο», δμως, δέ θά 
■πή—δπως θέλουν τά συμφέροντα 
μερικών,—θέατρο, δπου παίζουν άν
τί ήθοποιών παιδιά, άλλά θέατοο 
ΟΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕ 
Ε ΙΔ ΙΚ Ο  ΤΡΟΠΟ, Ε ΙΔ ΙΚ Α  Ε Ρ 
ΓΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ Α Π Ο ΚΛΕΙΣΤΙ

Κ Α  ΓΙΑ ΤΟ Π Α ΙΔ Ι .
★

"Αν έξαιρέσωμε τις έσωσχολικές 
Γοραστάσεις πού θά μποροΰσον νά 
έξοκολουθήσ.-υν μόν;ν ύπό ώρ·σμέ 
,rr προϋ.τ^θίσεις καί ιόν α ’ ίκ'ίρό- 
Torrov έλεγχο, πού άναφέρομε στό 
■προλογικό σημείωμά μας, δλες ο! 
άλλες ποικιλώνυμες έπιχειρήσεις— 
γιατί περί έπιχειρήσεων πρόκειται— 
πού μεταχειρίζονται παιδάκια γιά 
ήθοποιούς δέν κάνουν τίποτ’ άλλο 
παρά νά διαστρέφουν τήν ψυχή, νά 
θολώνουν τόν νοΰ καί νά στρεβλώ
νουν τό σώμα μερικών παιδιών, πού 
ol γονείς τους δέν έχουν τήν κρίση 
ή τήν δύναμη νά τ' άποτραβήξουν 
άπό τά νύχια τών έκμεταλλευτών 
τους:

Είδα, σέ τέτοιες πσιραστάσεις, 
παιδάκια άπλυτα κι’ άχτένιστα, ντυ 
μένα και βαμμένα άκαλαίσθητα, νό 
χορεύουν στρεβλό -Όντας τά ποδα- 
ράκ:α τους γ ιά  νά μιμηθοΰν τό < 
βηματισμό τοΰ Σαρλώ.

Είδα κοριτσάκια 10—16 χρόνων 
νά «κάνουν νούμερα», δηλ. νά κορ- 
6 ακίζωνται σχεδόν γυμνά καί ν’ ά- 
ποσποΰν τά χειροκροτήματα τοΰ 
κατά τά τέσσερα πέμπτα ένη'λίκσυ 
καί παρηλίκου κοινοΰ, μέ πιπεράτα 
σκέρτσα, μέ λόγια διφορούμενα,πού 
διδάχτηκαν μάλιστα νά τά ύπογραμ 
μίζουν μέ άνάλογη μιμική καί χει- 
ρορνομίες.

Είδα παιδάκια, άπό καλά σπίτια, 
μ’ έξαίρετην ανατροφή, ν’ άποκτοΟι, 
μέ τήν πρώτη πρόβα, δλα τά έλατ- 
τώμοαα τοϋ «μπουλουξή», νά τρα- 
βομαλλιοϋνται, ν’ άλληλοϋβρίζονται
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Τό Παιδί, τβ αύριο τβΰ Έθνους, δέν έπιτρέπεται ν ’ άφίνεται
στήν τύχη,
-ητκμ ε άπβ την Έθνική Κυβέρνηση, πβύ θεμ .λιώσε κι’ υψώνει τβ 
οικοδόμημα τβΰ Τρίτβυ Έλληνικβΰ Πβλιτισμβύ, νά θέση κάτω άπβ 
τόν αύστηρό — βχι μόνο παιδαγωγικό μά καί «θεατρικόν»—έλεγ 
χα τβΰ Διευθυντοΰ Γραμμάτων καί Τεχνώ ν, τίς έσωσχολικές παρα
στάσεις. Ζητάμε άκόμ* νά καθιερωθη ένα άληθινβ «Παιδικό ©έα- 
τρβ» καί νά λείψβυν βί δήθεν θεατρικές επιδείξεις π ιΰ  στρεδλώ- 
νβυν ψυχικά καί σωματικά τβ Παιδί.

ν-ά μισοί-νται Θανάσιμα.
Ποορτ κολούθησα «παιδικές» πα'>α 

στάσεις μέ άκοσμα «έπιθεωρησια- 
κά» νούμερα καί μέ έργα χωρίς 
ήθικό περιεχόμενο, μέ πλοκή δύσκο 
λοχώνευτη, μέ φανερά ύπ/νούμενα. 
έργα πού μ’ δλον δτι είχαν ψαλιδί
σει τίς έρώτικές τους σκηνές, άφι- 
ναν—σατοηΊκά—τήν παιδική φαντα
σία νά τίς συμπληρώνη.

Γνώρισα άρκετά παιδάκια, πού έ
μειναν ένα καί δυό χρόνια στήν ϊδια 
τάξη γιατί άφιέρωσαν τόν καιρό 
τής μελέτης τους σέ πρόδες καί πα
ραστάσεις.

Ύπάρχουν, τέλος, κοριτσάκια 
κάτω τών δεκατεσσάρων πού, έπε,.- 
δή έπαιξαν σέ τέτοιες παραστάσιες, 
πήραν τά μυαλά τους άέρα, παρά
τησαν τά σχολικά θρανία καί ζη
τούν νά πάρουν άδεια άσκήσεως έ- 
ποτγγέλματος τοΰ ήθοποιοΰ ώς έξαι 
ρετικά ταλέντα, ένώ δέν έχουν τί
ποτα τό έξαιρετικό έκτός άπό τη 
μεγαλομανία τους, πού, δυστυχώς, 
υποστηρίζεται κι’ άπό τούς γονείς 
τους.

"Ολα τά παραπάνω εΐνε μέχρι 
κεραίας σωστά καί πολύ λιγώτερο 
παρ’ δτι θάπρεπε χρωματισμένα 
Πρόκειται — χωρίς περιστροφές — 
γιά ένα πρωτότυπο έμπόριο τής τρυ 
φ·;ρής σάρκας πού σπιλώνει τόν πο
λιτισμό μας.

Αύτό τό άτοπο πρέπει κι* είμα- I 
στε δέδαιοι πώς θά λείψη. Μιά α
παγορευτική διαταγή τοϋ κ. Κ. 
Μπαστιά εΐνε άρκετή γιά  νά μάς ά- 
παλλάξη άπό τό στίγμα αύτό. Καί 
θά μάς άπαλλάξη.

★
Μά, δέ φτάνει νά γκρεμίσωμε δ,τι 

εΐνε σάπιο. Πρέπει στή θέση του νά

θεμελ'ώσωμε τό Αληθινό, τ’ Ώ  
ραίο καί τό Καλό.

Νομίζομε πώς στήν περίπτωση 
τοϋ «Παιδικοΰ Θεάιρου» δέν εΐνε 
δύσκολη ή θεμ'.λ'ωση σι’ τή. Μόνο 
λιγη καλή θέληση καί λίγος κόπος 
φτάνουν:

"Αν πρός τά παρόν δέν εΐνε βολε
τό νά διατεθοϋν χρήματα γιά  τήι 
ίδρυση ένός είδικοΰ θιάσου, τό Βα
σιλικό μας Θέατρο, τόσο πλούσιο 
σ’ έμψυχο ύλικό, θά μπορούσε νά 
μάς δίνη (σέ δυό άπογευματινές 
τήν έβδομάδα, σέ πρωινές τίς Κυ
ριακές καί τίς γιορτές) άληθ^ό 
παιδικό θέατρο· δηλαδή καλοδιαλε- 
γμένα παιδικά έργα, άνεδασμένα 
κάί παιγμένα μέ τρόπο πού νά χα
ρίζουν τή χαρά καί τήν άκοπη μόρ
φωση στό Παιδί.

Εΐνε πολύ, τάχα, αύτό πού ζητά
με;

Ό  Γεν. Διευθυντής τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου τόδειξε πώς δέ φοβά
ται τούς κόπους, τά ξενύχτια και 
τήν περισσή δουλειά, otocv πρόκει 
ται νά προσφέρη μιά καλλιτεχνική 
νίκη στόν τόπο μας. Καί, κάτω ά
πό τήν έμψυχωτική διεύθυνσή του 
δλοι, άπό τόν πρώτο σκηνοθέτη ώς 
τόν τελευταίο μακ'νίστα δουλεύουν 
δλοι άκούοαστα γιά  τήν έξύψωση 
τής θεατρικής στάθμης τής χώρας.

Πώς, λοιπόν, νά μήν πιστέψωμε 
πώς, δταν πρόκειται γιά  τό Παιδί, 
τήν έλπίδα τοΰ αϋριο, θ’ άψηφιστοϋν 
λίγοι κόποι παραπάνω;

Ή  νέα αύτή προσπάθεια τοϋ Βα
σιλικού θεάτρου θ’ άποφέρη γρήγο 
ρα τούς καρπούς της, θ' άποδειξη 
πώς ή ύπαρξη ένός Παιδικοΰ θεά
τρου εΐνε άπαραίτητη. Κι’ ή Πολι
τεία 6ά  τό ίδρύση.

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)
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Λ Η Ν ΙΚ Ο  Θ ΕΑ Τ ΡΟ .  Μελέτη τοϋ
κ. Γιαν. Σιδέρη.
Ο Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Ι Κ Ω Μ ΙΚ Ο Ι.  —  Με
λέτη τοΟ κ. Λ. Καραχάση.
Δ ΙΑ  ΤΗ Ν  Α Ν Α Σ  ΥΓΚ Ρ Ο Τ Η Σ  ΙΝ  
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στόλου.
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ΜΗ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Άρθρον τοϋ κ.
Δ. ’ Ιωαννοπούλου.
ΕΝ Α  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ . 

 ’Άρθρον του κ. Γ. Άνεμογιάννη.

Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ  :

  ‘Η Δραματική Σχολή του Βα 
σιλικού θεάτρου.
—  Μιά πρόδα του «θά μ* άγαπή. 
σης» στό θέατρο Άργυροπούλου.
  Πώς γράφονται ol έ-ττιθεωρή-
σεις. **
  Μέσ’ στά καμαρίνια.
Σ Χ Ο Λ ΙΑ , Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ,  κ.λ.π.

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ
Μ ΙΑ  Ώ ΡΑ  Μ Ε ΤΟΝ κ. Γ. ΠΩΠ 
ΤοΟ κ. Ό λ . Περάνθη.
Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  ΤΟΥ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .  _  
Κριτικές.

Ε ΙΚ Α Σ Τ .  ΤΕ Χ Ν ΕΣ
ΣΤ Ο  Α Τ Ε Λ ΙΕ  ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

κ. Β . Γ Ε  ΡΜ ΕΝ Η .  Του κ. Σπ.
Παναγιωτοπούλου.

ΤΟ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Α Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Τ Η Σ  κ.  Ε Λ Ε Ν Η Σ  Μ Α Λ Α Φ Ε Κ Α
Τά μικρά της τραγούδια έδημιβύργησαν τή μεγάλη Γερμανία. Ε ί- j τρόπο τής παρακολουθήσεις καί

νε λόγια τού Χέρντερ αύτά, πού φυσικά δέν ειπωθήκανε έτσι γιά 
νά ειπωθούν, άλλά γιά νά τονίσουν μιά μεγάλη άλήθεια. Μικρά 
τραγούδια, δέδαια, είνε τά δημοτικά καί λαϊκά κάθε τόπου. Μι
κρά τραγούδια δμως είνε κ’ εκείνα, πού τά παιδάκια στά πρώτα 
σκιρτήματα τής ψυχούλας τους, μαθαίνουν στά σχολεία καί πού μ’ 
ολη τήν συντομία τους φέρνουν τό παιδί σ’ επικοινωνία μέ τή χα
ρά, τό κέφι, .ήν αλήθεια.
Ξεκινώντας, λοιπόν, άπό τή μεγάλη αύτή καί άκλβνητη αλήθεια, 
είμαστε ύποχρεωμένοι βλοι μας, επίσημοι καί άπλβϊ ιδιώτες, να 
προσέξουμε τβ παρακάτω άρθρο τής δίδος Μαλαφέκα, πού έκανε ε ι
δικές σπουδές στή Β ιέννη  γιά το £ήτημα αύτό, καί πού είνε άφιε- 
ρωμένο στό παιδαγωγικό τραγούδι, δηλαδή στά τραγούδια που 
μαθαίνουν τά παιδιά μας στά σχολεία τους.

"Οταν μιλάμε γιά  σχολικό παι- Κανένας βέβαια άπό δσους άσχο 
δαγωγικό τραγοΰδι, πρέπει νά τό λοϋνται μέ τή σχολική μουσική δέν 
έξετάσουμε άπό δυό πλευρές: Πρώ άγνοεΐ τή δασική έλλειψι πού μάς 
τον αύτό καθ’ έαυτό τό τραγούδι έμποδίζει έπί τοΰ παρόντος ν ’ άπο
ώς ύπάρχουσα ϋλη, ώς φιλολογία 
σχολικοϋ τραγουδιοΰ, καί δεύτερον 
τό τραγοΰδι ώς μέσον μουσικής 
διαπαιδαγωγήσεως. Άπό δποια 5ε 
πλευρά καί άν τό έξετάσουμε, θά 
διαπιστώσουμε πώς στήν Ελλάδα 

I δέν έσημείωσε τήν πρόοδο πού έ- 
ί πρεπε.
ί Καί εΐνε μέν άληθές, δτι άπό δε

κάδων έτών καταβάλλεται προσπά-

βλέψουμε μέ αισιοδοξία σέ μιά οί- 
αδήποτε λύσι τοΰ προβλήματος αύ
τοΰ. Ή έλλειψι αύτή εΐνε ή ειδική 
καί μέ ένιαΐο τρόπο παιδαγωγική 
κατάρτισι, έκείνων πού προορίζον
ται νά διδάξουν τό μάθημα τής μου 
σικής στά σχολεία.

Πρέπει νά γνωρίζουμε, δτι τύ 
τραγούδι δέν εΐνε ό κύριος καί ά- 
ποκλειστικός σκοπός τοΰ μαθήμα
τος τής ’Ωδικής.

Μάθημα δηλ. Ωδικής στά σχο
λεία δέν θά πή να έχουμε ώρισαέ- 
νον άριθμό άσμάτων μέ τό α ή β 
παιδαγωγικόν καί μουσικόν περιε- 
χόμενον, τά όποια θά πρέπει νά μα
θαίνουν τά παιδιά μηχανικά μέ τό

ί
Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η

ΣΤ Ο  Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Ο  ΣΤΛΘ /Ίυ
Α θΗ  Ν Ω Ν .  "Ερευνα.
ΤΟ Ρ ΑΔ IΟΦΩ N O N .  Κριτική.
ΤΟ ΓΡΑ Μ Μ Ο φ Ω Ν Ο Ν  Κριτική.
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  κ.λ.π.

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Σ   — \\

Μ ΙΑ  Ο ΛΟ Κ ΛΗ ΡΗ  Σ Ε Λ ΙΔ Α  Ε . ft) 
Ρ Ε Υ Ν Ε Σ ,  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  κ.λ.π. 
Παγκόσμιον ρεπορτάζ.
‘Ελληνικόν ρεπορτάζ.

ι θεια καί έκ μέρους τοΰ 'Υπουργείου 
μέ τήν κοίθιέρωση διαγωνισμών καί 
βραδειών καί έκ μέρους φιλότιμων 
μουσικών γιά  νά δημιουργηθη έλλη
νική φιλολογία σχολικοϋ τραγου
διού, άλλά στά λίγα αύτά χρόνια 
ζωής πού άριθμεΐ ή σχολική μας 
μουσική καί άν δάζαιμε δλη μας τή αύχί.
θέλησι καί τίς δυνάμεις μας δέν θά Τ - οδι έπει νά τό
μπορούσαμε νά δημιουργήσουμε φ·. -
λολογία τέτοια πού νά ΐκανοποιήση 
τίς άνάγκες τοΰ σχολείου

"Εχουμε λοιπόν άνεπάρκεια σχο- 
λικοΰ τροτγουδιοϋ, άνεπάρκεια, δχι 
μόνον ποσοτική, άλλά καί ποιοτική.

Μπορούμε νά θεραπεύσουμε τήν 
άνάγκη αύτή;

‘ Η άπάντηση δέν εΐνε καί τόσον 
εΟκολη, έάν προηγουμένως δέν τα
κτοποιήσουαε τό μεγαλύτερον ά 
κόμη πρόδλημα. Τό πώς θά διδά-

μετα-
χειριζώμεθα κυρίως ώς μέσον γενι
κής μουσικής·διοσ(αιδαγωγήσεως.

’ Εξηγούμαι: Μέ τό τραγοΰδι καί 
μέσα στά χρονικά δρια πού μάς έ- 
πιτρέπει τό πρόγραμμα τής διδα
σκαλίας τών άλλων μαθημάτων, θά 
διδάξουμε στούς μαθητάς τών σχο
λείων τήν άπαραίτητη θεωρία τής 
μουσικής, θά τούς καλλιεργήσουμε 
καί θά διοττηρήσουιιε ώραΐες φονές 
θά άναπτύξουμε τήν άγάπη τους 
καί τό ένδιαφέρον τους γ ιά  τήν ά-

σκεται τό τραγούδι καί διά τοΰ ι ληθινή μουσική τέχνη. Τέλος μετα- 
τραγουδιοΰ ή μουσική στά σχολεία χειριζόμενοι τό τραγούδι ώς μέσον, 
μας. ' θά εισαγάγουμε τά παιδιά είς τόν
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ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΛΑΤΕ Ή Λ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ  ©. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Β ’ ,

Τό έπεισόδιον πβύ S’ άφηγη&ίΰ- 
με καί πβύ ήρωάς του ύπήρξε ό 
©οδωράκης Γρίδας, είνε χαρακτη
ριστικό τών άντιλήψεων πού έπι-

ρίσει άπβ τήν Ευρώπη κ’ έγνώρι$ε 
νά χορεύη καί τβύς εύρωπαϊκούς 
χορούς, έπλησίασε τήν γυναίκα τού 
Γρίδα, έκανε τήν σχετική ύπβκλι- 
σι πρό παντός καί τήν πρβσεκάλε-

κρατουσαν σέ μιά μερίδα—τήν καί σε vs> χορεύσβυν μα$ί μιά πόλκα.

Μετάδασις στό θέατρο, (σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

τής τότε έλληνικήςμεγαλύτερη 
κβινωνίας.

Σ έ  μιά χορευτική έσπερίδα πβύ 
είχε δώσει ό Ν. Σκούφος ήταν προ 
σκεκλημένος κι' ό θοδωράκης β 
Γρίδας μέ τή γυναίκα τβυ. Έ να ς  
άπβ τβύς νέβυς, πού μόλις είχε γυ- 
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΏΔΕΙΟΝ

"Αρθρον τοΰ συνθέτου κ. Θ ΕΟ Δ . Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η
θ ά  Επρεπε νά είναι κοτνείς συ

ζητητής κακής πίστεως γ ιά  νά 
άμφισδητήση τήν αξιόλογη συμ
βολή τοΰ ’Ωδείου Α θηνώ ν στήν έ- 
ξέλ ιξι τής μουσικής μας ζωής κα
τά  τήν τελευταία εΐκοσιπενταε- 
τία. Μέ τήν συμφωνική του όρχή
στρα, πού άποτέλεσε τόν κυριώτε-

μειωθή πώς τό παίξιμο έλληνικοΰ 
έργου έθεωρεϊτο γεγονός και έ- 
συζητεΐτο πολλούς μήνες πριν· 
Κ ι' όμως ένώ τό Ώ δεΐον ’Αθηνών 
είχε τά μέσα, άλλά καί τήν ύπο- 
χρέωσιν καί τά έργα  τών παληών 
καί δοκιμασμένων συνθετών μας νά 
γνωρίση στό εύρύτερο κοινό, και

ρο παράγοντα τής μουσικής κινή- | τά νέα άκόμα ταλέντα νά ύποστη
σεως τοΰ τόπου, μάς έφερε σέ έ- 
παφή μέ τίς μεγαλύτερες μουσι
κές κορυφές τής σύγχρονης έπο
χής, καί μάς έγνώρισε έργα  τής 
παγκόσμιας μουσικής δημιουργί

α ς  κλασσικά καί σύγχρονα. Δ ια— 
παιδαγώγησε ένα κοινό, έδημι- 
ούργησε φανατικούς φίλους, καί 
πρό παντός μουσική συνείδησι. 
Δέν πρόκειται φυσικά, στό σύντο
μο αύτό σημείωμα νά έξιστορή- 
σουμε τήν ευεργετική δράσι τοΰ 
Ω δείου ’Αθηνών, γ ιά  τήν όποία 
ή ιστορία τής νεοελληνικής μουσι
κής, θά άφιερώση άσφαλώς τιμη- 
τικώτατες σελίδες.

Περιορίζοντας δμως τό 'Ωδείο 
’Αθηνών τήν δράσι του πρός αύ
τήν μόνο τήν κατεύθυνσι, άμέλησε 
■γιά νά μήν είπώ άδιαφόρησε γ ιά  
τήν καθαρώς έλληνική καλλιτεχνι 
κή δημιουργία. Ό  άπολογισμός 
τών έλαχίστων κατά τό παρελθόν 
έκτελέσεων 'Ελληνικών έργων α 
πό τήν συμφωνικήν όρχήστρα, εί
ναι αληθινά άποκαρδιωτικός γ ιά

ρίξη. προτίμησε πολλές φορές νά 
κάνη γνωστά έργα άγνώοτων ξέ
νων, πού μερικά δέν παρουσιά
ζουν κανένα μουσικό ένδιαφέρον. 
"Ενας δυνατός αέρας ξενομοτνίας 
φυσοΰσε στό ίδρυμα τής όδοΰΠει- 
ραιώς, πού έμπόδιζε ίσως νά φθά- 
σουν ώς έκεί ol ώραΐες έλληνικές 
μελωδίες. "Ε τσ ι δέν άκούσαμε 
—άν δέν μ' άπατγ ή μνήμη—οΰτ& 
μιά έκτέλεσι άπό τή συμφωνική 
όρχήστρα τής συμφωνίας τής Λε- 
δεντιας τοΰ Καλομοίρη. Οΰτε τό 
καπρίτσιο γ ιά  διολοντσέλλο τοΰ 
Βάρδογλη, ή άριστουργηματική 
στό είδος της μουσική αύτή σελί
δα, μέ τήν ευγενική πηγαία  έμ- 
πνευσι, άξιώθηκε μιάς δεύτερης 
έκτελέσεως άπό τούς "Ελληνας 
σολίστ. Ά λ λ ά  μήπως άκούσαμε, έ
κτός άπό σπάνιες περιπτώσεις έρ
γο  τοΰ Σαμύρα, τοΰ Λαυράγκα, 
τοΰ Πετρίδη κ. ά . Καί οί νέοι; ό 
Εϋαγνελάτος, ό Νεζερίδης, ό 
Σκλακώτας κ. ά. μέ τόσο ένδια- 
φέρουσα έρ γα σ ία ; Ά λ λ ά  ίσως ά-

Ό  Γρίδας παρακβλβυθώντας βλη 
αύτή τή σκηνή καί δλέπβντας πώς 
βί άλλοι καδαλλιέροι πβύ χβρεύα- 
νε είχανε μέ τβ ένα χέρι τους σφί 
ξει τή μέση τής ντάμας τβυς, έ- 
θεώρησε τήν πρόσκλησι τβΰ αύθά
δους νέβυ σάν πρβσδολή κατά τής 
τιμής του. Ποιος ήταν αύτός, που 
ένώ μόλις δώ καί λίγο έγνώρισε 
γιά  πρώτη φορά τή γυναίκα του, 
έτβλμησε νά σκεφθή πώς θά μπβ- 
ρβύσε νά τήν σφίξη στήν άγκαλια 
τβυ καί νά χβ(-εύση μα$ί της! Έ- 
σηκώθη λοιπόν «πύρ πνέων», βπως 
λέει ό Α. Ραγκαδής, καί φόρα τβ 
γιαταγάνι άπειλώντας νά κατα- 
κβμματιάση τόν άτυχή νέον. «Μό
λις δέ τβν άναχαίτισαν — μάς πλη
ροφορεί ό αύτός Α. Ραγκαδής — οί 
οίκοδεσπβται καί ή άπβχή τών χβ- 
ρευτών άπβ τής κυρίας Γρίδα, ήτις 
άλλως τε καί δέν ήξευρε νά χβ- 
ρεύη».

Γιά τήν αύτή κυρία Γρίδα ό αύ-

τβς Α. Ραγκαδής διηγείται κι’ άλ
λβ έπεισβδιο, πβύ χαρακτηρίζει 
πιό πβλύ τήν άντίληψι τών ήρώων 
τής ελληνικής έπαναστάσεως περί 
τιμής. Σέ μίαν έκδροιμή πού είχε 
κάνει μεγάλη συντροφιά, ή κυρία 
Γρίδα, πβύ μα$ί μέ τόν άντρα της 
συγκατελέγβντβ στβύς εκδρομείς, 
αίσθάνθηκε τόν ΰπνβ νά δαραίνη 
τά μάτια της. Ξαπλώθηκε, λοιπόν, 
κάτω άπό ένα δαθύσκιο δεντρβ καί 
σέ λίγο παρεδό&ηκε στίς άγκάλες 
τού Μβρφέως, βπόταν έξυπνησε 
«μετά φρίκης», αίσθανθείσα βτι ένα 
φίδι είχε χωθη κάτω άπβ τά μα
κρυά φβρέματά της καί «άνήρχετο 
είς τό σκέλος της». Κ ι’ βμως κανέ
νας δέν έτβλμησε, άλλά καί σέ κα
νένα δέν έπέτρεψε ή κυρία Γρίδα 
νά τής πρβσφέρη τήν δβήθειά του. 
Μιά τίτοια  έπέιμδασις θ' άπεκάλυ- 
πτε τίς γάμπες της. Ή  τιμή τού 
©εβδωράκη Γρίδα έτσι θά πρβσε- 
δάλλετβ. Καί ή αγωνία τής δυστυ
χισμένης γυναίκας καί τών παρα- 

[ κβλβυθβύντων τήν άγρια αύτή σκη·
' νη συνεκδρομέων της θά παρε- 

τείνετο έπί πβλύ, αν ό άντρας της. 
πβύ τόν ειδοποίησαν στό άναμετα- 
ξύ, δέν έσπευδε ν ’ άναλλάξη «ύ- 
τήν «τβΰ φαρμακερβΰ έραστβΰ».

τι βλες βί κυρίες καί δεσποινίδες 
τοΰ Ναυπλίου έσπευσαν νά δηλώ
σουν πρβκαταδβλικώς στόν συγ
γραφέα ότι μέ κανένα τρόπον δέν 
ήσαν διατεθειμέναι νά «έκτεθώσιν 
είς τήν σκηνήν καίτβι έντος Ιδιω-

μ* αύτόν ήρθαν στό Ναύπλιβ καί 
πολλοί Βαυαρβί έπίσημοι καί ά- 
ξιωματικβί, γίνεται άφβρμή νά δο- 
θή νέα ώθησις στήν κβινωνική $ωή 
τής τότε έλληνικής πρωτεύουσας. 
Έδώ είμαστε ύπβχρεωμένοι νά δώ-

τούς "Ελληνες συνθέτες, άλλά καί ι ™ ντησουν πως μια φορα το χρο- 
γ ιά  δσους πονοΰν καί ένδιαφέ- | νο παίζονται καί έλληνικά έργα. 
ρονται γ ιά  κάθε έκδήλωσι έλληνι- j Παίζονται φυσικά, άλλά ό συνει- 
κής δημιουργίας. 'Αρκεί νά ση- 1 (Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Ό  τότε πρεσβευτής της Τουρκι-JC 
(1 337) πηγαίνει μέ τόν άκόλουθό τοι 

στόν χορό του Άρμανσπιργκ.
(Αντίγραφο άπό σκίτσο, πού υ

πάρχει στό Εθνολογικό Μουσείο 
τοΟΒαυαροΟ άξιω''ατικοΰ Kvellen- 
fcerouer)

©ά ήτο μεγάλη άφέλειά μας ύ
στερα άπ’ όλα αύτά ν’ άξιώσουμε 
άπό τβύς Έ λληνες τβύ 1830, νά ξΐ- 
ρβυν τί είναι θέατρβ καί πβια ή ά- 
πβστολή του. Αύτοί ένα Θέατρβ μο
νάχα ξέρανε. Τό θέατρο τοΰ πολέ
μου. Πέραν άπ’ αύτό ήταν έντελώς 
άνύπβπτβι γιά  τήν ύπαρξι κάθε άλ
λου θεάτρου. Φυσικώτατβ, λοιπόν, 
ήταν, βταν βί δέσπβινες πβύ άπο- 
τελβύσαν τήν έκλεκτή μερίδα τής 
Ναυπλιακής κβινωνίας πρβσεκλή- 
θησαν σέ μιά θεατρική παρ ιτασι, 
πβύ θά δινόταν χάριν άπλής δια- 
σκεδάσεως στό σπίτι τού Καλλέργη 
ν ' άρνηθοΰν βλες νά πρβσέλθουν. 
’Αλλά καί κάτι άλλο συνέδη τότε, 
πού μαρτυρεί έκτοτε τήν άναξιο- 
πρέπεια τβΰ Έ λ λη να  νά περιφρο- 
νή τά δικά τβυ καί ν ’ άνβίγη μέ 
θαυμασμό τό στόμα τβυ μπροστά σέ 
κάθε τι πού είναι ξένο. Τά πρώτα 
συμπτώματα τής ξενομανίας τά ε ί 
δαμε νά έκδηλώνωνται στή συνα
ναστροφή τοΰ Σπ. Τρικβύπη, πού 
δόθηκε στήν Α ίγ ινα  τό 182S. ”Ας 
δβΰ'αε τώρα τί έγ ινε στό Ναύπλιο.

Προκειμένου β Καλλέργης να 
δώση μιά θεατρική παράστασι στό 
σπίτι του, άπετάθη φυσικά πρός 
τούς νέους καί τίς νέες τής έπβχής 
του γιά νά παίξβυν τβύς δια
φόρους ρόλους. Καί βί μέν νέοι, 
πβύ βί περισσότερβι άπ’ αύτούς μό
λις είχαν κατέλθει στό Ναύπλιβ, ά
πό τήν Εύρώπη, βπβυ διέμεναν οί 
γονείς τους, έπρόδαλαν τήν άξίω- 
σι τβ έργο πού θά παιζότανε νά 
ήτο γαλλικόν καί νά παιχθή καί 
στήγαλλική γλώσσα. Έ να ντίον τής 
άνβητης αύτής άξιώσεως άντετά- 
χθη β Ά λ . Ραγκαδής. πού γιά ν ’ 
άντικρούση καί τό τελευταίβ τβυς 
επιχείρημα βτι δέν ύπήρχαν ελ
ληνικά έργα, άναγκάστηκε να 
γράψη αύτός μιά κωμωδία μέ τόν 

I τίτλο «Γάμος άνευ νύμφης». Στήν 
ι κωμωδία αύτή δέν ύπήρχε κ^νέ- 
1 νας γυναικείβε ρόλος κ ι’ αύτό για-

Ο Ι καφετζηδες στό θέατρο (σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

τικής αιθούσης μέλλουσαν νά στη- 
θή». Ή  κωμωδία γράφηκε, διαδά- 
στηκε καί «έχειροκροτήθη πρός πα
ράσταση'» κατά τόν τότε χρβνβ- 
γράφβν, τήν έπβμένην όμως ένα 
άπό τά πρόσωπα, πβύ έπρόκειτβ νά 
συμμετάσχη στή διδασκαλία τού 
έργβυ, ό Μουρού$ης, έδήλωσε πώς 
άπβσύρει τήν συγκατάθεσί του( 
προβάλλοντας σάν δικαιολογία πώς 
ύπήρχε φόδβς νά θεωρη&ή ή κωμω
δία ώς θίγουσα γνωστή κυρία, ποϋ 
μόλις πρό όλίγου είχεν  έρθει άπβ 
τήν ’Οδησσό καί εύθύς άμέσως έπή- 
ρε μιά άπβ τίς καλύτερες θέσεις 
μέσα στήν άνώτερη κβινωνική τά
ξι τβΰ Ναυπλίβυ. ’Έ τσι βχι μόνβν 
β γαμπρός έμεινε χωρίς νύφη. άλ
λά καί ή νύφη χωρίς γαμπρό, για
τί ή κωμωδία δέν παίχτηκε, στή 
θέσι της δέ δόθηκε μιά παντομίμα 
«προχείρως ύφ’ όλων συντ^θείια». 
Έπειδή δέ βί κυρίες έπέμεναν 
νά μήν έμφανισθβύν οΰτε στήν 
παντομίμα, τβ γυναικείον πρόσωπο 
τοΰ έργου τό έπαιξε ό ’Αλέξανδρος 
Ραγκαδής «έχων ώς έραστήν τόν 
Μβυρβύ£ην».

Ή  άφιξι τβΰ ’'Οθωνος, πού μαΐμ

σουμε μιάν ή καλύτερα δύβ εξη
γήσεις . ’Ά ν  έπιμένουμε στήν έξι- 
στόρησι γεγονότων πβύ άφορίύν 
τήν άνώτερη νά ποΰμε τότε κοινω
νική τάξι τής Έλλάδβς, τό κάνου
με γιατί αύτή ήγήθηκε σέ κάθε 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

κατανοήσεως της τέχνης αυτής
Γίνεται αύτή ή έργασία σήμερα 

στά σχολεία μας; ’Όχι, ό ^όγ*ς 
δέ ευνόητος. Γ ιά νά διδαχθούν δλ’ 
αύτά είς τούς μαθητάς τών -χολεί- 
ων, άπαιτεΐται έμψυχο υλικό κα
τάλληλο νά τά διδάχο. Δυστυχώς— 
—έάν εξαιρέσουμε, λίγους καλούς 
δασκάλους τής σχολικής μουσικής, 
πού καί αύτοί ώς καλοί μουσικοί έκ- 
τελοϋν εύσυνείδητα τό καθήκον τους 
άπέχουν δμως πολύ άπό τοϋ νά φέ
ρουν τό άποτέλεσμα πού πρέπει νά 
έχη ή σχολική μουσική—σιερούμε- 
θα τοΰ έμψύχου αύτοΰ υλικού. Ά 
νάγκη λοιπόν άπαραίτητη γιά  τή 
λύσι τοΰ προβλήματος αύτοΰ, Ε Ι
ΝΕ ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΧΟ
ΛΗ «Παιδαγωγική Ακαδημία Σχο
λικής Μουσικής.?·, δπως θά μπορού· 
σαμε νά τήν ονομάσουμε, είς τήν 
όποίαν κατόπιν έξετάσεων νά είσέρ 
χωνται άπόφοι'οι Ωδείων έχον- 
τες καί άπολυτήριον Γυμνασίου καί 
σχετική κλίσι πρός τό έπάγγελμα 
τοΰ σχολικοπαιδαγωγοϋ.

Οΰτοι μετά διετή ή τριετή, άνα
λόγως, φοίτησιν θά παίρνουν τήν 
ειδική παιδαγωγική κατάρτισι, είς 
τρόπον, ώστε νά έξασφαλισθή γιος 
τό μέλλον ένιαΐος τρόπος διΟασκα- 
λίας τοϋ μαθήματος αύτοΰ είς τα 
σχολεία.

Ώ ς πρός τήν ΐδρυσιν τής Σχολής 
αύτής δυνατόν νά ύπάρξουν δύο ά- 
πόψεις, ή μία δτι ύά πρέπει νά ίδρο 
θή καί νά τεθή ύπό τήν άμεσον έπο- 
πτείαν τοϋ ύπουργείου, ή άλλη ν' ά- 
νατεθή ή σύστασίς της σέ Ώδεΐον.

Ά πό τίς δυό αύτές άπόψεις νομί
ζω, πώς ή πρώτη συγκεντρώνει πε
ρισσότερα πλεονεκτήματα, γιατί 
εΐνε άνάγκη νά δημιουργηθή άτμό- 
σφαιρα καί παράδοσις, Ιδιαιτέρα 
γιά  τή Σχολική Μουσική άπό έκεί- 
νην πού δίνουν τά Ώδεΐα. Μουσικός 
παιδαγωγός σχολείου καί καλλιτέ
χνης εΐνε δύο ιδιότητες πού πρέπει 
νά ξεχωρίζουν τελείως ή μιά άπό 
τήν άλλη. Ό  ένας καλός μουσικός, 
σεμνός καί απλός μέ μόνον ΙδοοΊκό 
τήν άγάπη καί τό ένδιαφέρον για 
τό όμαδικό παιδί καί τήν ψυχολογία 
του. Ό  άλλος έξαίρετος μουσικός 
μέ άνεπτυγμένη τή φιλοδοξία γιά  
τήν τέχνη καί τήν έξυπηρέτησί ης.

Τέτοιου είδους χωρισμός, δημι
ουργία δηλ. χωριστής συνειδήσεως 
ποοηριπιιοϋ ίκάστοι* θά ?ταν δύ
σκολο νά ύπάρξη σέ Ώδεΐον, ύπό 
τήν αύτήν στέγην, νοοτροπίαν, διδα
σκάλους, μαθήματα κλπ. ’Ά ς  μή 
άγνοοΰμεν δτι 6 μουι κός τοΰ οχο* 
λείου ώς πρός τή μόρφωσι και 'ή ι 
παιδοςγωγική του Ικανότητα, πρέπδΐ 
νά πλησιάση περισσότερον τόν συ- 
νάδελφόν του τών άλλων μάθημά· 
των' εΐνε δηλαδή άνάγκη νά ύπάο- 
ξη συνεννόησι καί συνεργασία τών 
δύο αύτών παραγόντων τοΰ σχο
λείου γ ιά  νά έπιτύχη ή άποστολή 
τους.

Σ ’ δλες τίς χώρες, δπου ή Σχολκ 
κή Μουσική άπό άπόψεως ένδιαφέι 
ροντος έκ μέρους τοΰ Κράτους καί 
προόδου εύρίσκεται σέ άνεπτυγμέ- 
νον έπίπεδον, ό χωρισμός αύτός τη 
ρεΐται μέ μεγάλη περίσκεψι. Ή Σχο. 
λές τής ^Σχολικής Μουσικής καίτοι ’ 
άποτελοϋν ' τμήματα τών Κρατικών 
Μουσικών Άκαδημιών, έν τούτοις 
στεγάζονται διευθύνονται καί λει 
τουργροϋν τελείάς χωριστά άχρι 
δώς, διότι άποδίδεται δαθύτερη ση 
μασία στήν Οπαρξι χωριστής κα 
τευθύνσεως τών Σχολών αύτών. ’Υ
ποστηρίζοντας τήν άποψ, αύτή δέν 
άποκλείο βέβαια άπόλυτα τή δεύ
τερη—καθόσον μάλιστα αύτή θά 
μπορούσε νά μάς δο;σ;ι συντομώτε· 
ρα τή λύσι τής ίδρύσεως μιάς τε* 
τοιας Σχολής,—άρκεϊ τό Ώδεΐον νά 
μή .παραγνώριση τή σημασία τής χω 
ριστής αύτής κατευθύνσεως καί νά 
μπορέση νά τήν δημιουργήση συνει 
δητά στήν Σχολήν του.

Τό προσωπικόν τής Σχολής καί
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Άρχόιτισσα τών ψαρρών φέρουσσ τήν έν- 
Ουμασία της πατρίδος της πού έπροκάλε- 
9ε τά ειρωνικά σχόλια τής εΰρωπομαθη. 
μένης ξενομαθοΟς ‘Ελληνίδος στάν χορόν 

του Τρικούπη.
(Ανέκδοτο σκίτσο τοΰ 
περιηγητου Leeve)·

Ά γγλου

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

"Αρθρον του σκηνοθέτου τοϋ Βασ. Θεάτρου κ. Τ. Μ Ο Υ Ζ Ε Ν ΙΔ Η
Ά π ' έδώ κι’ ένα χρόνο, άπ’ τή μέ

ρα δηλαδή πού άναλάβαμε τά μά
θημα τής ορθοφωνίας καί άρθρω
σης στή Δραματική Σχολή τοΰ Βα
σιλικού θεάτρου, άπειρες φορές 
μάς τέθηκαν έρωτήσεις άπό άμεσα 
ένδιαφερόμενους καλλιτέχνες καί 
μή, σχετικές μέ τή σημασία καί τν 
περιεχόμενο τής τέχνης τοΰ λόγου 
στό θέοα-ρο.

Στίς δικαιολογημένες αύτές άπο- 
ρίες είμεθα ύποχρεωμένοι ν ’ άπαν- 
τοΰμε σύντομα, μ’ δλο πού νοιώθα
με τήν άνάγκη’ μιάι, πληρέστερης 
καί συγκεκριμένης κατατόπισης. 
Παράλληλα, δμως δουλεύαμε ένα 
πρακτικής χρήσεως σύστημα ορθο
φωνίας μέ τήν έλπίδα πώς θά προσ- 
φέραμε στό έλληνικό θέατρο ύπη- 
ρεσία γόνιμη.

Αντιμετωπίζοντας μέ δέος καί μέ 
πλήρη έπίγνωση τής εύθύνης μιά τέ
τοιας φύσης έργασία, καί στήν προσ 
πάθειά μας νά έξαντλήσουμε τό θέ
μα μας, δέ μπορέσαμε άκόμα νά 
δώσουμε στή δημοσιότητά τούς καρ
πούς τής τελειομένης μελέτης καί 
παρατήρησής μας. Δημοσιεύσαμε 
μονάχα μιά περιεκτική εισαγωγή 
στό πλατύ θέμα τής τέχνης τοΰ λό 
γου, στό περιοδικό «Νέα Εστία» (1 
Μαΐου 1938).

Γ ιά τά «Παρασκήνια» νομίσαμε υ
ποχρέωσή μας νά μεταφέρουμε τή 
σύντομή μας αύτή εισήγηση μέ τήν 
έλπίδα πώς θά ξυπνήσουμε τό ένδια- 
φέρο καί τών δοκιμασμένων πιά ά
πό τό πέρασμα τού χρόνου, καλλι
τεχνών τής σκηνής.

Σ ’ ένα περιοδικό τοΰ θεάτρου πού 
δέν έχει μοναδικό σκοπό του τήν έ* 
νημερότητα γύρω άπό καλλιτεχνικά 
ζητήματα, ή έπιστημονική άνάλυ- 
ση θεμάτων πού ένδιαφέρουν φυσι» 
κά τούς έργάτας τής σκηνής, εΐναι 
ύποχρέωση καί καθήκον. ’Έτσι ή 
συμβολή του στήν άνάπτυξη τής 
Δραματικής τέχνης γίνεται ούσια- 
στικώτερη' καί θετική μαζί.

Άνατρέχοντας στή γέννηση τοϋ 
δράμοιτος, διαπιστώνουμε τήν κα
ταγωγή του άπ' τή μουσική καί τό 
χορό (δηλαδή τή ρυθμική κίνηση 
που έκφράζει έσωτερικές διαθέ
σεις).

Μέ τό πέρασμα δμως τοϋ χρόνοι», 
ένας καινούργιος παράγοντας, ό λό> 
γος, μπήκε, δειλά στήν άρχή, γ ιά  
ν’ άποτελέση πιό Οστερα τή μιά άπό 
τίς δυό βάσεις τοΰ δράματος. Ή  
άλλη είναι ή μιμική, πού έκληρο- 
νόμησε τή ρυθμική κίνηση, καΐ πού 
αύτή, μαζί μέ τό λόγο, στάθηκαν 
τά κύρια στοιχεία τής δραματικής 
τέχνη'ς.

”Η μιμική κίνηση πού προηγείται: 
τοΰ λόγου, πού τόν προετοιμάζει 
γιά  νά τόν συμπλήρωσή άργότερα 
καί νά τόν έπεκτείνη δίνοντας στόν 
ήχο έκεινο πού χρειάζεται γιά  νά 
γίνη ζωντοα/ή έκφραση, εΐναι θέμα 
πολύ ένδιαφέρον, πού θά άποτελέση 
τό περιεχόμενο ένός άλλου άρθρου 
μας.

Ό  λόγος έμφανίζεται μέ δυό uop- 
φές, τή γραμμική καί τήν έκφραση 
τοΰ ζωντανού λόγου. Στήν πρώτη

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)



ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Μιά θεατρική 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

που εγινε 
ένας κινηματογραφικός

ΘΡΙΑΜΒΟΣ

S re rd  •wUfOe
·ν*ν ' ·*?£*.> : · ·■· ·-,- - ; ’'·■·■*· .;.·**;<·.*.·' · ν/Ν

f d i n t d v t y x u
Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Δ1ΑΦΗΜ1 Σ Ε ΙΣ  
Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κίνηματογρα 
φικάς και καλλιτεχνικάς" δια
φήμισε ς ίδιαίτεραι συμφω
νία ι.

Πάσα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουοα πλήν τής υ
πογραφής τοΰ Οίκον. Διευ- 
θυντοΰ καί τήν σφραγίδα τοΰ 
,Περιοδικού εΐνε άκυρος.
I Ιροϊστάμειος Τυπονραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεως 4.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜ Α1 

’ Εσωτερικού έτησία Δρχ. 100 
» έξάμηνος » 50

Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
Αίγυπτου > Γρ. Δ. 50
’Αμερικής » Δολλ. 2

Πασα άπόδειξις πληρωμής 
δέον νά φέρη πλήν τής υπο
γραφής τοϋ Οίκον. Διευθυν- 
τοΰ καί τήν σφραγίδα τοΰ πε
ριοδικού:

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ ΣΤΗ Σ ΒΕΛΜ ΥΡΑΣ 

Οικία: Βεΐκου 33.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
"Η Δ )ν ίς  Μίρβα Δ. Μοσχονα καί 

ύ  κ. Μ. Νικολέτης έμνηστεύθησαν. 
«Τά Παρασκήνια» ιούς εύχονται δ
λες τίς εύτυχίες καί όλες τίς χα 
ρές.

ΕΠΙΣΤΟΛΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
« Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α »
ΤΟ Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  ΤΟΥ κ. ΑΛ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η  
I 'Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά,

Σ τ ό  προηγούμενο φύλλο τών «Παρα. 
σκηνίων» φιλόξενήσατε, ύπό τόπον άρθρου 
την τελευταία όμιλία που έδωσα στό ρα
διοφωνικό σταθμό τοΰ Μπάρι, σχετικώς 
μέ τό θέατρο.

Δέν άνεφέρθη δμως πουθενά δτι έπρό- 
Κειτο περί: όμιλίας. Κι* έτσι οΐ άναγνώ. 
σται σας άσφαλώς θά ένοιωσαν κάποια 
Εκπληξί άν πρόσεξαν μέσα στό άρθρο 
αύτό τήν παοάγραφο: «Τώρα τήν όμιλία 
μου τή μικρή πού χρονικά περιορίζεται σέ 
ϊνα τέταρτο τής ώρας... κ.λ.π.»

“ Ας γίνη αύτή ή διευκρίνισι, λοιπόν 
καί άς σημειωθή άκόμα δτι μέσα σέ διά
φορα άλλα μικρολαθάκια τυπογραφικά, ύ. 
’•'ήΡΧε κι* ένα πειό σημαντικό; «Τό παρα
μύθι —  έλεγα κάπου   πού κατοπτρίζει
ισχνότατα τή ζωϊκή πραγματικότητα...». 
Τό «Ισχνότατα» έγινε «Ισχυρώτατα», πρά
γμα  πού, φυσικά, άλλάζει έντελώς tTjV 
ίννοια τοΟ κειμένου.

Εύχαριστώ διά τήν φιλοξενία 
Μέ άγάπη καί έκτίμησι.

ν  Α Λ Ε Κ Ο Σ  ΙΛ. Λ ΙΔ Ω Ρ 1 Κ Η Σ

Η Κ Ρ Η Τ ΙΚ Η  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  Σ Τ Ο  Ρ Α Δ Ι .
ΟΦΩΝΟΝ

ί Κύριε Διευθυντά,
Κατά μιά πολύ πρόσφατη έπίσκεψη 

οτήν ιδιαίτερη μου πατρίδα τήν Κρήτη, 
άκουσα πάμπολλα καί δυσμενέστατα σχό
λια κατά του κ. Καραδίτη, ή λύρα του 
ύποίου μεταδίδεται διά τοΰ Ραδιοφωνικού 
.Στάθμου 'Αθηνών, ώς Κρητική μουσική.

Δέν ξέρω κατά πόσο τά παράπονα καί 
τά σχόλια εΐνε δικαιολογημένα μέχριςαύ- 
τοΟ τοΰ σημείου, ώστόσο δμως τό γεγο
νός δτι προέρχονται άπό έπιστήμονές καί 
έπαγγελματίες πού ζουν καθημερινά μέ 
τό Κρητικό Λαό καί ποβχουν πολλές φο
ρές τήν εύκαιρία ν' άπολαμδάνουν τή πη
γαία Κρητική μουσική, μέ κάνει νά πι. 
οτεύω πώς τά παράπονα είναι βάσιμα.

‘Ο Καραδίτης σέ παληότερα χρόνια Ι 
σως νάταν καλός λυράρης, μέ τή μακ(>ό- 
χρονη δμως παραμονή του στή 'Αθήνα, ή

*εχνη του ύπέστη τήν έπίδρααη τοΟ πρω-
τευουσιάνικου έκ μοντερνισμού, έγινε νό. 
βος, κ Γ  αύτό είναι κυρία άφορμή παρα
πόνων.
 ̂ Νομίζω λοιπόν, πώς ό Ραδιοφωνικός 
ΓΣ  ταθμός θάπρεπε νά προσκαλή κοπτά δια 
στη ματα ντόπιους διαλεχτούς λυράρηδες, 
πού ή λύρα τους χωρίς ψυμίθια θάταν Αν
τίλαλος γνήσιος, δπως τήν γνώρισαν χρό
νια τά Κρητικά βουνά καί οΐ κάμποι καί 
πού μέ τή δύναμή της κάθε φορά ό Κρη
τικός έκδηλώνει τή χαρά καί τόν πόνο, τόν 
Τρωτά καΤ τή θλίψη του.

Μετά τιμής 
Κ .  Μ ΕΛ Ι Σ  Σ Ο Υ Ρ Γ Α Κ Η  Σ 

Πείρα ιεύς 10 10 38

Κύριε Διευθυντά,
Παρακοςλώ δπως κοττοτχωρήσετε 

£ίς τό έγκριτον φύλλον σας τήν 
κατωτέρω έπιστολήν μου ώς ά- 
πάντησιν είς προηγοΰμενον δημο
σ ίευμά σας.

Πρώτον: Ούδέποτε ύπέγραψαώς 
πρόεδρος διάφορα έγγραφ α. Ή  
άλήθεια εΐνε δτι ώς γραμματεύς 
τοΰ Σωματείου ύπέγραψα κατό
πιν αίτήσεως τών ήθοποιών κ. Λύ- 
δη καί δίδος Σφήκα,, διά νά πι
στοποιήσω τό ακριβές τής υπο
γραφής τών συμβαλλομένων ηθο
ποιών.

Δεύτερον: Δ ιά  τής έκστομηθεί
σης φράσεώς μου «δέν πιστεύω» 
ε ίς  τήν πραγματοποίησιν τοΰ γι- 
γαντια ίου θεατρικού προβλήμα
τος, οϋτε κάν διενοήθην ν’ άσεβή- 
σω πρός τό πρόσωπον τοϋ κ. Μπα- 
τσ ιά  τοΰ όποίου άνοτγνωρίζω τάς 
μ εγά λ α ς καί άοκνους προσπαθεί
ας ύπέρ τοΰ θεάτρου.

Τά α ϊτ ια  δυστυχώς τής παρα- 
νάμου διαγραφ ής μου, είναι άλλα. 
Καί Ιον) Διότι άντιδροΰσα είς τάς 
ύπ’ αύτών παραβάσεις τοΰ κατα
στατικού. 2ον) Διότι έζήτησα νά 
μή δοθούν εις τόν κ. Κλώνη 125 
χ ιλ . δραχ. άνευ μειοδοτικής δη—

Τίς προάλλες χτύπησε τό κουδοΰ 
νι τής έζώπορτάς μας σέ μιάν ώραν 
άκα^άλληλη. Μιάμιση ή ώρα τό με
σημέρι, ποΰ δ κόσμος τρώει, ποι
ός καθώς πρέπει άνθρωπος πηγαί
νει νά ένοχλήση τόν άλλο. Νά δμως 
πού έγινε κι' αύτό. “Οταν ό γυιός 
μου ρώτησε τήν καμαριέρα ποιος 
είναι, τοΟδωσε τήν άπάντησι:

—Δυό κοπέλλες σάς ζητάνε.
—Πές τους νάρθουν.
’Όμορφα κορίτσια καί τά δυό 

καί καλοντυμένα. Έκεΐνο δμως ποΰ 
μοΰ έκανε έντύπωσι ήταν τό μάτι 
καί τών δυονώνε. Πονηρό μάτι. Κι’ 
ΰστερα καί κάτι άλλο. Φωταγωγη- 
μένα τά πρόσωπα καί τών δυό. Τί 
μπογιά ήτοτν έκείνη, παιδιά μου!

Τέλος πάντων, δικά τους είναι 
καί τά μοΰτρα καί τά μάτια κι’ άς 
τά κάνουνε δ,τι θέλουνε. Φανταζό
σαστε τώρα τό ξαφνικό πού μοΰ 
ήρθε σάν άκουσ» νά λένε πώς εί
ναι θεατρίνες καί πώς ήρθανε γιά  
νά παρακαλέσουνε τό γυιό μου νά 
πάρη εισιτήρια γ ιά  μιά παράσταση 
πού θά γινότανε πρός τΐιμή τους. 
Κύριε τών Δυνάμεων μεθ’ ήμών γε- 
νοΰ ! Δέν ύπάρχουν μανάδες νά 
όρμηνέψουνε τά κορίτσια αύτά πώς 
δέν είναι καλό πράμα νά γυρίζουνε 
τούς δρόμους καί νά χτυπάνε τίς 
πόρτες τών ξένων σπιτιών γ ιά  νά 
πουλήσουνε εισιτήρια ! Καλά ό γυι-
! · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι Β Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

μοπρασίας διά  την διακόσμησιν 
τής έορτής καί χωρίς κάν νά λη- 
φβοΰν ύπ’ δψιν ο ΐ άλλοι καλλιτέ- 
χνα ι τοΰ είδους καί πρό πάντων 
τό άδελφόν Σωματείον Τεχνητών 
θεάτρου. 3ον) Διότι άντέδρασα 
είς τό νά μή δοθή ή διαφήμισις 
άνευ μειοδοτικής δημοπρασίας εις 
τόν άδελφόν τού Δ. Συμδούλου κ· 
Συράκον. 4ον) Διότι άντέδρασα 
είς τήν παραλαβήν τών διαφόρων 
προσφερθέντων δώρων ύπό τού κ. 
Συράκου άνευ υπογραφής, τήν ό
ποίαν έπί τριήμερον ήρνεϊτο. 5ον) 
Δ ιότι άντέδρασα είς τό νά μή τε- 
θή ή φωτογραφία τής κ. Μ. Κοτο
πούλη είς τό πανηγυρικόν φύλλον 
τού Σωματείου καί τοΰτο διότι έκ 
τής μέχρι τοΰδε στάσεώς της, ήτις 
διαφαίνεται καί έκ τινων άρθρων 
δημοσιευθέντων είς τήν «Βραόυ- 
νήν» τής 27)5)37  ύπό τοΰ συζύγου 
της καί διευθυντοΰ τής έπιχειρή- 
σεώς της κ. Χέλμη, όμιλούντων 
δχι έποικοδομητικώς διά τά συμ
φέροντα τών ηθοποιών τοΰ έλευ- 
θέρου θεάτρου, μελών δμως τοΰ 
Σωματείου ’ Ηθοποιών, άποδεικνύε 
τα ι δτι ή κ. Κοτοπούλη δέν δια- 
πνέεται ύπό θερμού ένδιαφέροντος 
δ ι’ αύτούς. 'Ό σον άφορά τήν δ ια 
γραφήν μου, είναι παράνομος διό
τι τό δικαίωμα αύτό έχει μόνον ή 
γενική συνέλευσίς κατά τόν νόμον 
2 15 1 περί Σωματείων. Τό άρθρον 

35 τοΰ κο.ταστατικοΰ, τό όποιον έ- 
πικαλοΰνται έν τή άποφάσει των οί 
συνάδελφοί μου, δέν δύναται νά 
εύσταθήση καθ’ δτι είς ούδεμίοτν 
παράβασιν προβλεπομενην ύπ’αύ- 
τοΰ ύπέπεσα.

’Εκ τών άνωτέρω συνάγεται 
δ τ ι: Ή διαγραφή μου εΐνε παρά
νομος καί ούχί έν τή έννοια τοΰ 
νόμου 2 151 καί τοϋ άρθρου 35. άλ
λά διά νά Ικανοποιηθή άπλή «άξί- 
ωσις» τής μεγάλης μας τρ α γω 
δού κ. Μαρίκας Κοτοπούλη ώς ά- 
ποδεικνύεται άλλως τε άπό τά  
πρακτικά τού διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Σωματείου, τής 23ης Σε
πτεμβρίου έ. έ. πιστόν άντίγρα- 
Φ ον τών όποίων θέτω είς τήν διά- 
θεσίν σας Διατελώ μετά τιμής 

ΜΗΤΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κυρίες μου 
Μία Περμανάντ δική μας διαφέρει έντελώς 
άπό κάθε άλλη γιατί μέ τήν δική μας Περ
μανάντ εΐσθε πάντα ώραία κτενισμένες.

Χ Α Μ Α ΡΑ Κ Η Σ
(Πανεπιστημίου 71)

I
ος μου είναι φρόνιμος κι’ άφωσιω- I 
ιιένος στή γυναίκα του. Μά άν τύ- 
».* ,ινε κανένας μπερμπαντάκος καί 
τίς έλεγε κανένα άσχημο λόγο, j 
πο;ά θά ήτ<χν ή θέση τών κοριτσι- 
ών αύτών;

”Ας είναι. Ό  γυιός μου έβγαλε 
δύο εκατοστάρικα τά έδωσε στίς 
κοπέλλες, έκεΐνες τά πήρανε χαμο
γελώντας, άφήσανε δυό εισιτήρια 
καί φύγανε.

"Ακου πράματα ! Δίνανε καί 
στόν δικό μας τόν καιρό τιμητικές 
παραστάσεις οί θεατρίνες, μά δέν 
παίρνανε σβάρνα τά ξένα σπίτια 
γ ιά  νά πουλάνε εισιτήρια. Είχανε
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τήν άςιοπρέπειά τους. Βάνανε ένα 
τραπέζι στήν είσοδο τοΰ θεάτρου κι’ 
άπάνου σ’ αύτό έναν άσημένιο δί
σκο. "Ετσι οποίος έμπαινε άνοιγε 
τό πορτοφόλι του κι’ έρριχνε μέσα 
σ’ αύτόν δ,τι προαιρείτο. Καί ή θε
ατρίνα πού έδινε τήν τιμητική της 
καθισμένη πίσω άπό τό τραπέζι, 
προσέφερε σ’ δλους, άρσενικούς καί 
θηλυκούς, άπό ϊνα  λουλοΰδι, γιά  τό 
καλό τής βραδυάς νά ποϋμε. Έ τ τ ι  
ό καθένας έκτός άπό τό εισιτήριό 
του, έρριχνε καί κάτι στό δίσκο, ά- 
νάλογα μέ τίς δυνάμεις του. Ό  
φτωχό; ύπάλληλος τή σφάτζικά του 
κι’ ό πλούσιος τή λίρα του, Καί ή 
θεατρίνα, δλο άξιοπρέπεια, μέ τήκ 
ίδια ευχαρίστηση χάριζε τό χαμό
γελό της καί τά εύχαριστώ σ’ δ 
λους, φτωχούς καί πλούσιους.

Τώρα, άρπάζουνε ένα μάτσο ει
σιτήρια καί άνεβοκοπεβαίνουνε τά 
ξένα γραφεία καί σπίτια. Ά λ λ ’ αυ
τό δέν πρέπει νά λέγεται τιμητική 
παράσταση, άλλά ζητιανιά. Κι’ ΰ 
στερα σοΰ λένε πώς δέν χάλασε ό 
κόσμος.

Χάλασε, παιδιά του, χάλασε!
Η Π Α ΓΙΑ

ιι ι · ι ι · ι ι ·

Τό άοθρον τοΰ κ. Γ. Άνεμογιάν 
νη, πού δημοσιεύουμε σ’ άλλη στή- 
/νη ένέχει κατά τοΰτο έξαιρετική 
σημασία. ‘Ό τι ό συντάκτης του έ- 
σπούδασε έπί τρία χρόνια τήν σκη
νογραφία στή Βιέννη καί δτι με
ταξύ τών συμμαθητών του δ εκρί- 
νετο πάντοτε γ ιά  τό ταλέντο του, 
τήν άντίληψί τοϋ, τήν φαντασία του 
καί τήν μόρφωσι του, άπεφοίτησε 
δέ άπό τό Κολλέγιο Ραΐγχαρτ, ά- 
ποσπάτας τά συγχαρητήρια τών 
καθηγητών του.

Τό άρθρο τοΰ κ. Άνεμόγιάννη 
είναι άψ'ερωμένο στό θεατρικό 
μας Μουσείο, εΐδικώτερον δέ πραγ
ματεύεται τό ζήτημα της πλασιι 
κής άναπαραστάσεως τών ήθο· 
ποιών, ύποδεικνύων τί γίνεται στή

ιι·ιι·ιι·ιια ιι·ιι·ιι·ιι·ιια ιι·ιι·ιι·ιΐΒΐι·ιι·ιι·ι

—  Α Ι δοκιμαί διά τήν άναδίδασίν του 
«Βαισιλέως Λήρ» είς τό «Βασιλικόν» εύ- 
ρίσκονται είς τό τέρμα των.

 *Η πρεμιέρα τοΰ μεγαλειώδους έργου
του Σαίξπηρ, ώρίσθη διά τήν μεταπροσε. 
χή Δευτέραν 24 τρέχοντος.

 Ή  «Χρυσή βραδυά», ή έπιθεώρησις
τών κ. κ. Μεταξά καί Άσημακοπούλου 4*

μέχρι καί πέραν της προσεχούς έδδομά. 
δος.

 Έ ν  τφ μεταξύ άπό τάς έπιχειρήσεις
Μακέδου άποχωροΰν άπό αΰριον αί κσλ. 
λιτέχνιδες Μαρίκα ΜαντινειοΟ, φωφώ Λου
κά, Καίτη Βερώνη καί τό Ήλεκτράκι, Τό 
όποιον προσεχώρησε είς τό συγκρότημα 
Σ αμαρτζή.

 ’Αντ’ αύτών προσελήφθησαν αί δε
σποινίδες Ποζέλλι, Λίτσα Λαζαρίδου, ΤΗρα 
Μαρκοπούλου καί "Αλδα. Γενικός καλλιτε_ 
χνικός διευθυντής του θιάσου εΐνε ώς γνω* 
στόν ό κ. Δ. Κοκκίνης.

—  ’Αποχώρησιν άκόμη άπειλοΟν 
καί ή δεσποινίς Ρίτα Δημητρίου.

 ’Επί τής ύποθέσεως της τσάντας κλπ.
της κ. Πάολας Νικολέσκο, ή ’Επιτροπή <*. 
νέδαλε ν’ άσχοληθη μέχρι λήψεως πληοο. 
φοριών άπό τήν 'Αστυνομίαν θεσ)νίκης έκ 
τών όποίων θ' άποδειχθ^ άν δντως ή Πάο-

έργου, δγαλμένη άπό ένα ρομάντζο τής 
παρελθούσης πεντηκονταετίας, πού ή θά 
χαλάση κόσμο καί θά σημειώση μαχοάν 
σειράν παραστάσεων ή θά μεταφερθοΟν ά
πό τούς θεατάς, εύθύς άπό τήν πρώτη 
δραδυά έπί σκηνης δλοι 01... πάγχοι της 
πλατείας του θεάτρου.

_  Αύτό δά τό έχει ύπ* δψιν του ό άγα
πητός ποιητής.

—  Ό  Πρόεδρος της ’Επιτροπής Άδείας

*Η κ. Σωτηρία Ίατρίδου, πού Εγκαινιά
ζει έκθεσιν κ Ρακογρσ.φίας»

τοιμάζεται πυρετωδώς ύπό τού θιάσου Μη- 
λιάδου - Κυριάκού είς τό «Ίντεάλ».

  Τά σκηνικά κατασκευάζονται άπο
τόν κ. Σπαχήν, λέγεται δέ άπό τούς πα- 
ρακολουθοΰντας, δτι θά παρουσιάσουν 
σκηνογραΦικάο έκπλήξεις.ΑΙ οώταί εύνο\- 
καί κρίσεις t,κυκλοφορούν καί διά τ6 9ύνρ- 
λον του έργου, φ

 ‘Η πρεμιέρα τής «Χρυσής δραδυάς»
θά δοθή, κατά πάσαν πιθανότητα τήν 
προσεχή Πέμπτην ή τό δραδύτερον μέχρι 
τού Σ  αδδάτου.

—  Σήμερον καί αύριον ό θίασος θά 
κατέλθη εις Πειραιά, δπου θά δώση τήν 
« Σ  ιλουέττα» του είς τέσσαρας παραστά
σεις άπογευματινάς καί δραδυνάς.

to> *

Ή  δεσποινίς φωφώ Λουκά, φεύγει καί 
αύτή άπό τό συγκρότημα Μακέδου.

 "Εντονα έπίσης συνεχίζονται ή πρό.
δες τών «Χεληδονιών», της έπιθεωρήσεως 
τών κ. κ. Μαμάκη - Γιοκαρίνη.

 ‘Ο θίασος θά παίξη καί αύριον είς
τό «Κεντρικόν» καί θά μετασταθμεύση ά
πό μεθαύριον είς τό έπισκευαζόμενον 
«Μοντιάλ», δπου καί θά δοθή ή πρεμιέρα 
τών «Χεληδονιών» τήν προσεχή Τετάρτην, 
κατά πληροφορίαν τοΟ ένός έκ τών δύο 
συγγραφέων.

_  "Αλλοι, έν τούτοις, πληροφορίαι έξ 
Ισου έγκυροι, παραπέμπουν τήν πρεμιέρα

*Η Ρίτα Δημητρίου, ή ρομανσιέρ τοΰ συγ
κροτήματος Μακέδου, πού ζητεί καί αύ’ή

ν’ άποχωρήπ'η.

κλέπτριαν.
 Ευχαρίστως πληροφορούμεθα δτι ό

Πρόεδρος της ’ Επιτροπής κ. Ματούδης, ο. 
στις ύπέστη έπιτυχή έγχείρησιν είς τό νο. 
σοκομεΐον του «Κυανοΰ Σταυρού», είσήλ- 
θεν είς τό στάδιον της άνσρρώσεως.

 Έπανήλθεν άπό προχθές έκ Θεσσα
λονίκης καί έτέθη ύπό διάλυσιν ό θίασος 
Κρεδδατά - Πατρικίου.

 Άνεχώρησεν εις Βόλον ό θίασος I.
Ροισσου καί έκαμεν έκεϊ χθές τό δράδυ 
έναρξιν τών παραστάσεών του μέ τό 
«Αύτός είμαι» τοΰ κ. Σ  υναδινοΰ.

_  ‘Ο έκλί>^ός κωμικός tc. Φώτης ’Αρ- 
γυρόπουλος, άποχωρήσας τοΰ συγχροτήμα- 
τος Σαμαρτζή, άναχωρεΐ κατά τά τέλη 
τοΰ μηνός είς ’Αμερικήν. Μαζύ του φεύγει 
ένα άτιό τά καλλίτερα στελέχη της Ε λ λ η 
νικής όπερέττας. ή δίς Ξένη Δράμαλη.

—  Ο Ι δύο καλοί μας άρτίστες μεταδαί- 
νουν είς Σ  ικάγον πρός ένίσχυσιν * Ελληνι
κού θιάσου, παίζοντος έκεϊ Έλλη  νικάς ή- 
θογραφίας καί είς τόν όποιον μετέχουν ή 
κ. Βρυσοΰλα ΠαντοποΟλου καί ό κ. Γ. 
Κουρούκλης.

 Μετά σειράν παραστάσεων είς τό
Σ ικάγον, ό θίασος θά μεταδ^ εις Νέαν 

Ύόρκην, δπου θά ποτραμείντ) καθ’ δλον τόν 
χειμώνα.

—  *0 Οικονόμου... ναυπηγεί ότερεττικόν 
θίασον έν κρυπτώ καί παραδύστφ. θ ’ άρ
χίση άπό τάς Πάτρας καί θά κάμη έπιδοο- 
μάς κατά τής Έπτανήοου, μέ πρώτην ά. 
πόπειραν εις τήν Κέρκυραν.

 Ό  Όρέστης Λάσκος έτοιμάζει... ό
περέττα μέ μουσικήν τοΰ ’Α τ 'ίκ .

—■ Λεπτομερείας τοΰ λιμπρέττου γνωρί
ζομεν, άλλά δέν τάς άναγράφομεν, έφ' 
δσον ό Λάσκος μάς τάς ένεπιστεύθη ώς ά. 
πόρρητον.

* __ Είνε δμως τέτοια ή ύπόθεσις τοΰ

Ή  Λουΐζα Ποζέλλι, ή πέτρα του νέου
σκανδάλου.

άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος Ήθοποιοΰ κ. 
Μαντούδης, ύπέστη έπιτυχή χειρουργικήν 
έπέμδασιν, λόγω τής όποίας δέν προσέρ
χεται είς τάς συνεδριάσεις.

—  *0 έκ τών μελών τής Έπιτροπής Ά 
δειας κ. Καρδαμίτσης, ύπέδαλε διά λό
γους ύγείας τήν παραίτησίν του, μή γε- 
νομένην άποδεκτήν.

—  Χθές άνεχώρησε .μεταδρίνων είς Βό . 
λον ό Πρόεδρος της Εταιρίας τών θεα
τρικών Συγγραφέων κ. Σ  πανόύδης, δπως 
παραστή είς τήν παράστασιν τοΰ έργου 
του «Αύτός είμαι», τό όποϊον θά παιχθη 
άπό τόν θίασον Γαϊτανάκη - Ρούσσου.

—  *Η Δραματική Σχολή τοΰ Β . θεά
τρου έπλουτίσθη μέ τελειο:άτου συστήμα. 
ος προδολέα, ό όποιος θά χρησιμοποιήται 
διά τό μάθημα τοΰ καΘ»ΐγη"οΰ τής Γεν. Ι 
στορίας τής Τέχνης κ. Πρεδελάκη.
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Ν ε ό δ μ η τ ο ν

Πρότυπον οικογενειακόν είς τό κέντρον τής Λουτροπόλεως. 

Λουτρά ιαματικά έντός. Λουτρά καθαριότητος. Τρεχούμενα νε 

ρά είς δλα τά  δωμάτια.

Τό μόνον ξενοδοχεϊον άνευ τροφής 

Τηλεφωνική σύνδεσις μέ τάς ’Αθήνας 

Τό ξενοδοχεϊον τής τάξεως καί τής ήσυχίας 

θ ά  λειτουργήση έφέτος καθ’ δλον τόν χειμώνα

Τηλεγραφήσατε: Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  - ΑΙΑΗΨΟΝ

*Η δεσποινίς Καίτη Βερώνη, πού άποχω- 
ρεϊ τοΰ θιάσου Μακέδου.

—  Ή  κ. Σωτηρία Ίατρίδου, πολύμορ. 
φον ταλέντο, μάς επιφυλάσσει μίαν έκ- 
πληξιν: τήν έκθεσιν τής «Ρακογραφικής» 
τό δερνισάζ τής όποίας γίνεται αύριον / 
μ. μ. είς τήν έπί της όδοΰ Νίκης 13γ αί
θουσαν έκθέσεων Νικολοπούλου.

 Ή  «Ραχο γραφική» συνίσταται είς
τήν τολμηράν άντικστάστασιν τών χρωμά
των διά τεμαχίων ύφάσματος καταλ/.η 
λα>ς συναρμολογημέιων καί έπικολλημενων 
έπί τοΰ πίνακος.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ :
1) Ρ ΟΖΥ ’Άδωνις.
2) Μ ΙΣ  MAI Ρ Η  ’Άσσος.
3) Α Ν Τ Ι Ν ΕΑ — Δίκομο, πιθ. Τζίμ Λό'πος
4) Χ Α Ρ Α  Πώλος.
5) Ζ ΙΓ Κ ΙΣ Χ Α Ν  Μπάσεκ, πιθ. θελμίς.
6 ) ΑΜΑ Ρ —  Ναρσίς, πιθ. Σααλούκ.
7) Κ Α Λ Λ ΙΡ Ο Η  Σ .Ο. Σ  . πιθ. Μαίανδρος.
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ :
1) Λ Α Κ Ω Ν .
2) Μ Α Ν Τ Σ^ Κ Α Μ . Πίπης, πιθ. Τόνο.
3) Φ Α ΙΔ Ω Ν  — Καλλιστώ, πιθ, Φιόρ.
4 ) ΙΜΠΝ Σ Α Ν Τ Α Ν  — Νίγηρ έλ Ντίν, πιθ 

Μουψίντ.
5) Ε  Σ  ΜΑΧΛΙ__Χιζάρ, πιθ; Έ λ  Γάρμπ.
6) MAr.—  Κρόνος, πιθ. Γκάγκσίερ.

ΑΙΚΙΤΠΒϊΓ.&0¥1ΤΑΜΠλΚυ
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται 4-8  μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΛΑΔΑΣ
Δερματολόγος — Αισθητικός 

Σόλωνος 40 Τηλ. 32.592

Ρ ΕΝ Ε ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΕΒΕΖΟ ΥΛΗ

Χειροϋργος 'Οδοντίατρος t  
ΚατακουζηνοΟ 1 2 . L 

Δευτέρα πάροδος θεμ ι- f 
στοκλέους

Δέχεται 10— 1 καί 5— 8 \

Γερμαινία. ’^χομεν τήν̂  γνώμην 6 
τι ό έκλεκτός καλλιτέχνης κάμει 
κάποια μΐ'κιρά σύγχυσι. Οί μακέτ- 
τες, πού γίνονται στή Γεομανία ά 
φοροΰν τά έργα πού πρό'-'Ρίται ν' 
άναδ δαοθοΰν, ένώ τό θεατρικό 

μας Μουσείο ένδιαφέρεται 5χι τόσο 
γιά  τήν πτυχολογία τών κοστου- 
μιών, δσο γιά  τήν άναποτοάστασι 
τών ηθοποιών, πού τό τέρασμα 
τους έση,αείωσ; ένα σημαντικό 
σταθμό στήν έξέλιξι τοΰ νεοελλη
νικού θεάτρου.

Όπωσδήποτε τά «Παρασκήνια» 
θεωρουν ξεχωριστή τιμή τους τό 
δτι στό έπιτελεΐο των έκλεκιον 
συνεργατών του προσετέθη καί ό 
νεαρός μέν τήν ήλικ(αν, δλκιμος 
δμως σέ ταλέντο καί μόρφωσιν κ. 
κ. Γ. Άνεμογιάννης. ·

Σουτάρω. Είναι λέξις άγνωστη 
μέν στόν πολύ κόσμο, γνωστότατη 
ίμως στούς θεατρικούς κύκλους 
καί ίδ αίτερα του έλαφροΰ μουσι
κού θεάτρου. Ή ρίζα τής πρωΐό 
τυπης αύτής λέξεως, πού άσφαλώς, 
γρήγορα θά πάρη τή θέσ. της στό 
λεξικό τής νεοελληνικής γλώσσης, 
είναι τό «σούτ».

Σουτάρω έπομένως σημαίνει α
ναγκάζω τόν ήθοποιόν πού τραγου
δάει κάτι νά διακόψη ή νά μήν έ- 
παναλάδη τό τραγοΰδι του. Σου- 
τάροντες, έννοεΐται, είναι έγκά- 
θετοι, πλη.ρωνάμενοι άπό τόν ένα 
ήθοποιόν γ ιά  ν’ άποδοκιιιάζουν τόν 
άντίπαλόν τους καί φυσικά νά χει
ροκροτούν αύτόν έμφανιςόμενον ή 
άδοντα.

Μή χειρότερα. 
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Α ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Α Π Ε Ρ Χ Ο Μ Ε 
Ν Ο Υ Σ  Ο Ι Α Σ Ο Υ Σ

Τό ' Υφυπουργείο ν Τύπου καί 
Τουρισμοΰ διά νεωτέρου του έγ- 
γράφου πρός δλας τάς θεοιτρικάς 
όργανώσεις γνω ρίζει ότι άνεξαρ- 
τήτως τών μέτρων, πού έλήφθησαν 
άπό τό ‘Υπουργεϊον θρησκευμά
των καί Έθνικής Παιδείας ώς 
πρός τούς άπερχομένους είς τό ε
ξωτερικόν θιάσους, ίσχύουν και 
τά μέτρα, πού έτέθησαν ήδη είς έ- 
φαρμογήν ύπό τού ώς άνω Υφ υ
πουργείου.

Η Δ ί ς  Μ ΕΛ Π Ω  
Φ Α Φ Α Λ ΙΟ Υ

Κατά πληροφορίας άπό τό Βε- 
οολΐνο ή δίς Μέλπω Φαφαλιοΰ έ
δωσε έξετάσεις στό «Reichs thea
ter kammer» γ ιά  μπαλλέτο, χαρα
κτηριστικούς χορούς καί μοντέρ
νους χορούς καί έθριάμδευσε άπο- 
σπάσασα τά χειροκροτήματα και 
συγχαρητήρια τών καθηγητών καί 
τοΰ κοινοό.

Η δίς Φαφαλιοΰ θά παραμεΐνη 
έπί 3—4 μήνες άκόμη στό Βερο. 
λΐνο, δπου καί 6 ά δώση ρεσιτάλ 
χοροΰ. Πρός τόν σκοπόν'αύτόν θά 
μεταδή κατόπιν στό Παρίσι, όπό- 
θεν καί θά κατέλθη είς τάς ’Αθή
νας.
'!"-™", " , 1ι· " · " ιι" " ιι· ιι* 11· ιι* ||"»*ιι·ιι·ιι

Α Γ Κ Ο Ι Τ Ο Ι
τό άΟάνατο δραματικό άρι- ] 1 

στούργημχ·: τοΰ ΜΠΙΣΟΝ 
ή  άλησμόνητη έπιτυχία 

τής ΚΥΒΕΛΗΣ

ερμηνευμένο τώρα στήν όθό- 
νη άπό τήν μεγαλύτερη τρα 

γωδό τής ’Αμερικής

ΓΚΛΕΝΤΥΣ
ΤΖΩΡΤΖ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

στόν κινηματογράφον 

τών μεγάλων έργων

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Δ Ε ΙΑ Σ

Ή 'Επιτροπή Ά δεια ς ασκησεως 
τοΰ ’ Επαγγέλματος τοϋ 'Ηθοποιού 
κατά τήν συνεδρίαν αυτής τής πα- 
ρελθούσης Πέμπτης έπελήφθη τής 
έκδικάσεως τής καταγγελίας τών 
ήθοποιών τοΰ διαλυθένιος θιάσου 
Πάολας Σικολέσκο — Μανιατάκη, 
κατά τών ώς άνω θιασαρχών.

Κατά τήν καταγγελίαν οι έν 
λόγω θιασάρχαι καίτοι ώφειλαν 
είς αύτούς τό ποσόν τών 43 χι.ν. 
δραχμών έκ καθυστερουμένων μ<· 
σέών, δταν έφθασαν είς τήν θεσ« 
σαλονίκην όχι μόνον δέν κατέ£α- 
λον είς αύτούς τά καθυστερούμε* 
να χρήματα άλλά καί έφρόντισαν 
νά μισθώσουν τούς έαυταύς των 
άντί χιλίων δραχμών τήν ήμέραν 
είς τόν θεατρικόν έπιχειρηματίαν 
κ. Καρατζάν, άδιαφορήσοτντες έν· 
τελώς διά τήν τύχην τών τέως συ
νεργατών των ήθοποιών.

Οί τελευταίοι οϋτοι εύρεθέντες 
πρό τετελεσμένου γεγονότος, ή* 
ναγκάσθησαν μέν νά συνεχίσουν 
τήν έργασίαν των ύπό τόν νέον 
έργοδότην, κατέφυγαν δμως είς 
τό τμήμα Έ ρ γα σ ία ς  τής Γεν. Διοι· 
κήσεως Μακεδονίας άξιοΰντες πα
ρά τών κυρίας Νικολέσκο καί κ. 
Μανιατάκη, τήν καταδολήν τοΰ 
•,ίρός αύτούς ό<φειλομένου ποσοΰ.

Ή  Έπιτροπή Ά δ εια ς  άφοΰ έ· 
κάκισε αύστηρότοιτα τήν δ ια γω 
γήν τών δύο θιασαρχών· οί όποιοι 
χωρίς νά κρατήσουν /η μ έρ ους 
τούς ηθοποιούς, έφρόντισαν διά τά 
’ίδια αύτών μόνον συμφέροντα, συ
νέστησε τήν συμδιδαστικήν έπίλυ- 
σιν τοΰ ζητήματος. Οϋτω ή κ. Νι· 
κολέσκο καί ό κ. Μανιατάκης ά- 
νέλαδον άπέναντι τής Έίιιτροπής 
τήν ύποχρέωσιν νά καταβάλουν 
έντός τριών μηνών άπό τής άνα- 
λήψεως έργασίας τό ήμιου τοΰ πο- 
σοΰ τών καθυστερουμένων προς 
τούς ηθοποιούς χρημάτων.

Ή  Έπιτροπή Ά δειας συνέδριά, 
σαοα εκτάκτως καί τήν παρελθοΰ- 
σαν Τετάρτην ήσχολή£η μέ τό ζή
τημα τής Δδος Ρίτας Δημητρίου, 
ή όποία προσέφυνε είς τήν Ε π ι
τροπήν, καταγγείλασα τόν θεα
τρώνην έπιχειρηματίαν κ. Μα- 
κέδον, ώς μή τηροΰντα τούς όρους 
τοΰ μετ' αύτής συμδολαίου.

Κατά τό συμδόλαιον ή Δνίς Ρι- 
τα Δημητρίου προσελήφθη ώς μό
νη καί άποκλειστική ρωμανσιέρ 
τοΰ θεάτρου, ένφ παραλλήλως τό 
όνομά της θά έτρεπε ν’ άναγράφε- 
ται πρώτον εϊς τά  παντός είδους 
προγράμματα τοϋ θεάτρου.

Άμφότεροι οί δροι αύτοί δέν ' 
τηρήθησαν παρά τοΰ κ. Μακέδου 
κατά τήν Δδα Δημητρίου, διότι 
καί άλλη ήθοποιός τοΰ θιάσου καί 
συγκεκριμένα ή Δνίς Ποζέλλι. 
πρόκειτάι νά τραγουδήση μιά ρω- 
μάντσα στό ύπό μελέτην ήδη έρ
γον, καί είς τάς άναγγελίας τών 
έφημερίδων τό όνομά της άναφέ- 
ρεται μεταξύ τών τελευταίων.

Ή Έπιτροπή συνέστησε είς τήν 
Δίδα Δημητρίου νά έξακολουθήση 
νά προσέρχεται είς τάς δοκιμάς 
τοΰ έργου, έπιφυλαχθεϊσα νά λά. 
δη άπόφασιν, άφοϋ παρακολούθη
ση τήν πρώτην αύτοΰ παράστασιν 
καί διαπιστώση άν πράγματι οΐ 
ισχυρισμοί της, δσον άφορά τό 
τραγοΰδι τής Δίδος Ποζέλλι. εΐνε 
άληθεϊς.
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ΟΙ ΦΑΡΖΕΖ ΤΟΥ  
Α Α Ι Μ Π Ρ Α Ν Τ Η

Έ ά ν  ό μακαρίτης Δημήτριος 
Κοτοπούλης ύπήρξεν ό Δόν Κιχώ- 
της τοϋ Έλληνικοΰ θεάτρου κατ’

I έκείνην τήν έποχήν, ό έπίσης μα- 
| καρίτης Περικλής Άλιμπράντης, 
ί ύπήρξεν ό πολυμήχανος Ό δυσ- 
σ:ύς.

j Εφευρετικός, τολμηρός, δσο κα
ι νείς άλλος, τά κατάφερνε στίς 

δύσκολες στιγμές νά εϋρη διέξο- 
ί δον δχι μόνον διά τόν έαυτόν του,
: άλλά καί διά τούς συναδέλφους 
! του, άν κατά τύχην άποτελοΰσε 
[ μέλος θιάσου· Γιατί ό μακαρίτης 
ί Περικλής Άλιμπράντης, συνήθως 
j περιήρχετο όλομόναχος τό έσωτε- 
ρικόν τής μικρας τότε Ε λ λ ά δο ς 

[καί τής άχανοϋς Τουρκίας καί 
τής Αίγύπτου. Μόνος αύτός, ήτο 
θιασάρχης τοΰ θιάσου του, πρω
ταγωνιστής, προπομπός, έπιχειρη- 

I ματίας... καί πρωταγωνίστρια! ΟΙ 
θίασοι μόνον δταν ναυαγούσαν σέ 

ι καμμιά Τουρκική μεγαλούπολι ά- 
[ πηυθύνοντο πρός αύτόν, διά νά 
j τούς δγάλη άπό τό άδιέξοδο. Αύ
τός καί ό μακαρίτης Θεόδωρος 

j Ποφάντης, ό «Υευτοθόδωρος» τοϋ 
θεάτρου έκείνης τής έποχής, ήσαν 
οί καλλίτεροι προπομποί ναυαγι- 
σμένων θιάσων. Μποροΰσε νά ξε · 
κινήση άπένταρος μέ όλην τήν ση
μασίαν τής λέξεως άπό τάς Α θ ή 
νας διά τό άγνωστον, νά ένεργή- 
ση άμποναμέντο εις τήν Αίγυπτον 
ή τήν Τουρκίαν, νά έξοικονομήσυ 
τά ναΰλα τοΰ θιάσου καί νά στεί- 
λη τά πρώτα του έξοδα.

Ε ίς τό Ά ϊδ α λ ί, μεγαλοδδομα- 
διάτικα, έδγαλε πρόγραμμα... τά 
«Πάθη τοΰ Χριστοΰ»! Τό θέατρον 
έπλημμύρισεν άπό εύσεδεις καί ύ- 
ψώθη ή αύλαία. Φόντο μιά θά
λασσα τής κακιάς ώρας. 'Έ να ς  
ψαρράς έρριχνε τά δίχτυα του. 
ΤΗταν κάποιος άχθοφόρος τοΰ 
Ά ϊδ α λ ί, τόν όποιον ό Ά λιμπράν
της είχε προδιδάσει έπί τή εύκαι
ρία είς.... μαθητήν τοΰ Κυρίου! 
Παρουσιάζεται ώς ΊησοΟς Χρι
στός ό Άλιμπράντης, λέει πρός 
τόν ψαρράν: «Άκολούθει με», 0 
ψαρράς τόν άκολουθεί... κάμνον- 
τας τό σημεϊον τοΰ Σταυροΰ..· 
καί ή παράστασις έτελείωσε! "Ο
ταν οι Ά ϊδαλιώ τες ΰστερα άπδ 
μισή ώρα άρχισαν νά άνυπομο- 
νουν διά τήν συνέχειαν τής παρα
στάσεως, ό ΊησοΟς Χριστός μέ 
τόν μαθητήν του εύρίσκετο μα
κράν καί τοΰ θεάτρου καί τοΟ 
ΆςδαλΙ I
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στάρ Τ η ς  «Οϋφα».
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Βέβαια 
6 έν πρόκειται δώ νά μιλήσουμε γ ιά  
ιά  φλερτάκια τών μελλόντων 6 i\r| 
γόρων τοϋ Πανεπιστημίου μας.

'Ά ς  μή συγχιστοΰν οί «φιλόυο- 
φοι*· εΐνε γνω-ιτό ότι έχουν -ις 
λιγώτερες έπιτυχίες γιατί τά κορί’ 
τσια δέν άγαποΰν τούς δασκάλους 
καί τίς δασκαλίστηκες μεθόδους... 
άπ’ τά μαθητικά τους θρανία άκό
μη. Κι’ οΟτε οί «γιοτροί» έχουν σο
βαρό σέξ άππήλ. Τά πολλά χρόνια 
τής φοιτητικής τους ζωής, κι’ ή πι
θανή γνωριμία τους μέ τίς Γερμανι- 
δοΰλες, δέν άφήνουν έλπίδες γ ιά  ιε
ρό μέλλον.

Ε Ρ Ω Τ ΕΣ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ είναι τό 
τελευταίο φίλμ roO ξεχωριστού σκη 
νοθίτη Τζάκ Κόνγουαίη.

Είναι ό ΪΙιίος που σκηνοθέτησε 
τά: «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητό
μου», «Σαρατόγκα», «Βίβα . βίλ- 
λα» καί τόσα άλλα...

Ό  Ρόμπερτ 'Ταίηλορ κι’ ή Μαί
ρη Ο’ Σούλιβαν εΐναι τά φοιτητά- 
κια ποΰ θά μας διδάξουν πώς οί 
ξένοι φοιτηταί ζοΰν τή φοιτητική 
ζωή, πώς διασκεδάζουν, πώς γλεν- 

"•toGv καί h i διαβάζουν.
Δηλαδή γ ι ’ αύτό τό τελευταίο, 

εΐν’ άλήθεια, πώς έμείς τό ξέρουμε 
άπ’ τήν κούνια μας. Κ ι’ έμεΐς κ.’ οί 
κ.κ. καθηγηταί !

Πλάϊ τους ό Λάϊονελ Μπάρρυ- 
μορ, άντιπροσωπεύει τά χρόνια πού 
φεύγουν καί πραγματοποιεί μιά άπ’ 
τίς καλύτερες δημιουργίες του.

Μ ΑΝΕΚΕΝ στό Παρίσι.
Ποΰ άλλοΰ ; Φυσικά στό «Π<<·ρί- 

ο ι!»  Ή άφρόκρεμα τής παριζιάνι
κης άριστοκρατίας’ δηλαδή οί πιό 
κομψές Παριζιάνες, τύ διπλωματικό 
σώμα, καί κοντά σ’ αύτούς πάρα 
πολλοί καλλιτέχνες καί δκχνοούμε- 
νοι, πρόσωπα ποΰ ένδιαφέρονται, 
ώς γνωστόν, γ ιά  τις κομψές τουα
λέττες καί γ ιά  τίς σιλουέττες που 
τίς φοροΰν καί γ ιά  τίς μιντινέττες 
πού τίς ράβουν...

Παρέστησαν στήν πρεμιέρα τοΰ 
έργου «Μαννεκέν» πού έδόθη στό 
«Παρίσι» τής γαλλικής πρωτεύου
σας γ ιά  νά θαυμάσουν καί νά χει
ροκροτήσουν τήν κομψότητα καί τή 
σιλουέττα τής πρεμιέρας τών μαν
νεκέν τής άσυναγώνιστης Τζόαν 
Κράουφορντ.

‘Ως ζηλότυπος καδαλλιέρος της, 
φέρεται ό Σπένσερ Τρέϊσυ. Καί 
δημιουργός τής επιδείξεως τών και
νούργιων μοντέλων ό δαιμόνιος 
Φράνκ Μπορζέϊτς.

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ... "Ε 
να άεροπλάνο αίωρείται, ταλαντεύ
εται, κλυδωνίζεται, άγωνιά ... καί 
ξαφνικά σά βολίδα πέφτει φλεγό- 
μενο σ’ ενα χωράφι σιταριοΰ, κάπου 
μακρυά στήν άπέραντη πεδιάδα τοΰ 
Κάνσ<τς.

Τί θ’ άπογίνη ό πιλότος του ;

Α Ν Ο ΙΞ ΙΑ Τ ΙΚ Α  Ο Ν ΕΙΡΑ

Ποιός δταν βρέθηκε στήν fivn- 
ξη τής ζωής του δέν έκανε όνειρα 
ώνοιξιάτικα, όνειρα πού άνθίζουν 
μαζί μέ τά μπουμπούκια, καί ποΰ 
ριγούν στό ά γγ ιγμ α  τής πεταλού
δας;

Καί νά πού ή πεταλούδα, ή ά- 
νοιξιάτικη Ντιάνα Ντάρμπιν, θά 
μας θυμίση τίς πρώτες άνησυχίες 
μας, τίς πρώτες άγάπες μας, τ'ς 
πρώτες άπογοητεύσεις μας, μέσα... 
σ’ ενα φίλμ οΰλτρα μοντέρνο, πλημ
μυρισμένο άπό ζωή, κέφι, νειάτα, 
δροσιά, ώμορφιά καί γλυκειά μου
σική.

Τ Ρ ΙΑ  ΜΟΝΤΕΡΝΑ Κ Ο ΡΙΤ ΣΙΑ

... Κι’ εΐνε ή ίδια πού μεσουρανεί 
στά τρία μοντέρνα κορίτσια, μαζί 
μέ τούς Ρέυ Μίλλαν καί Μπίνι 
Μπάρνες.

Ή Ντιάνα Ντάρμπιν δέν εΐνε 
μοιραία, άλλά εΐνε τό χαϊδεμένο 
κοριτσάκι τοΰ Χόλλυγουντ, τό δε- 
καεξάχρονο αηδόνι τοΰ Ραδιοφωνι
κού σταθμοΰ τοΰ Λός ’Άντζελες, 
πού μέ τή γλυκειά της φωνή, τή 
χάρη της, τή τσακτανιά της καί τήν 
ώμορφιά της. κατέκτησε τή καρδια 
δλου τοΰ κόσμου.

ΟΙ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΣ  ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Εΐν’ ή δεύτερη φετεινή έπιτυχία 
τοΰ Φερναντέλ, πού μαζί μέ τόν 
Ραιμύ, έπειτα άπό πολλές ξεκαρ
διστικές περιπέτειες μέ τό σπαθί 
τους, άναδεικνύονται Β α σ ι λ ε ί ς

τ ώ ν  σ π ό ρ .
Στό πλευρό τους, ό Ζυλ Μπερρύ, 

ή Ζιλέτ Λανβέν κι' ή Νίτα Ράγια 
τούς συναγωνίζονται έπικίνδυνα...

Ή σκηνοθεσία καθώς καί τοϋ 
« Ακου... δλέπε:.. σώπα...» όφείλε- 
rai -στόν περίφημο σκηνοθέτη ~ου 
?Βασιλη« τών τζαμπατζήδων» κι' 
)  άλλέγκρα του μουσική στό γνω- 
ττό Γάλλο συνθέτη Ροζέ Ντυμάς.
Ρ ΑΔ I ΟΝ

Τό παντοτεινό ονειρο Τής 
μαντάμ Κιουρί ήταν ν' άποκτήση 
τήν ποσότητα έ ν ό ς  γραμμαρίου 
«ραδίου» γ ιά  νά τής χρησιμεύση 
στά πειράματά της.

Καί νά πού ή Αμερική, συνέλεξε 
σέ παναμερικανικό έρανο τήν άξία 
*·νός γραμμαρίου «ραδίου» γ ιά  νά 
τής τό προσφέρη.

Καί ό Γκέζα φόν Μπόλβαρυ έδα- 
λε δλη του τή δύναμη γ ιά  νά μας 
προσφέρη ένα κινηματογραφικό ά
ριστούργημα, άφιερωμένο στή ζωή 
καί τή θυσία τοΰ ζεύγους Κιουρί, 
τών μεγάλων ευεργετών τής άν- 
θρωπότητος πού άνε κάλυψαν τό 
ράδιον.

’’ Ητάν πραγματική έπιτυχία νά 
πρωταγωνιστήση ή Πάοϋλα Βέτσε- 
λυ, ή τόσον βαθειά άνθρώπινη, που 
τής ταιριάζει τόσο πολύ νά ζωντα- 
νέψη τήν άπλή καί συγκινητική 
μαντάμ Κιουρί, τή μοναδική έπι
στή μονα τοΰ αίώνος μας.

Δυό φωτορεπότερ στά στούντιο 
τής Μέτρο Γκόλντουΐν Μάγερ ,υ- 
νηγώντας νέα καί άστέρας, ανυ
πόμονα καπνίζουν τό ενα τσιγάρο 
πάνω στ’ άλλο.

Μιά πόρτα άνοίγει καί μιά άπό 
τίς πιό διάσημες φυσιογνωμίες τοΰ 
κινηματογράφου προβάλλει. Ό  Χέρ 
μπερτ Μάρσαλ.

—Ό  Χέρμπερτ πρέπει νά ξανα- 
κάνη Μνα καινούργιο τεχνητό πόδι, 
είπε ό Φίνκ, ό ένας άπ’ τούς δυό 
φωτορεπόρτερς.

—Πώς; Ό  Χέρμπερτ φοοεί τε
χνητό πόδι; άναπήδησε έκπληκτος 
ό άλλος άπ’ τούς δυό φωταρεπόρ- 
τερς, ό Χέλμερ. «Δέν τό πρόσεξα 
οϋτε δταν ήταν ό συμπαίκτης τής 
Ντάϊκα Ντάρμπιν, οΰτε δταν ήταν 
παρτεναίρ τής Γ κρέτας Γ κάρμπο, 
ουτε δταν έπαιζε στό πλευρό τής 
Σιμόνης Σιμόν στούς «Κοιτώνες 
κοριτσιών» οϋτε...

Ά λλ ά  νά πού ό Φίνκι τόν φωνά
ζε ι: Άλλό... Χέρμπερτ!!

Ό  Μάρσαλ πλησιάζει κι’ ό Χέλ
μερ γ ιά  πρώτη φορά παρατηρεί 
πώς τό ένα του πόδι κουτσαίνει έ
λαφρά.

—Πές μου Χέρμπυ, δέν εΐνε και
ρός ν' άλλάξης τό πόδι σου; τοΰ 
είπε μέ ΰφος λιγάκι πειραχτικό ό 
Φίνκ.

—’Έχεις δίκηο, γέρο μου, τοΰ 
άπήντησε ό Χέρμπερτ μέ τό γέλιο 
του, τό τόσο προσωπικό πού άπέ- 
κτησε τήν εΰνοια τοΰ κοινοΰ. 
σα-ϊσα χθές μοΰ έλεγε τό ϊδιο κι' 
Τσάρλι Τσάπλιν» καί γυρίζοντας 
στόν Χέλμερ έξηκολούθησε. «Μήν α
πορείτε πού μοΰ μιλοΰν έτσι άπρο- 
κάλυπτα γ ιά  τό πόδι μου. Δέν μέ 
πειράζει αύτό.

Δέ ψαντάζεσθε βέδαια πώς τό έ 
χασα σέ καμμ'ά μονομαχία γ ιά  τό 
χατήρι μ άς οποιοσδήποτε «ώραί- 
ας», τό έχασα στήν Γαλλία στό 
1918*

Κ ι’ άρχισε νά διηγήται:
«...'5Ήταν τό 1918 . 'Ήμουν στό
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μέτωπο πρίν άπό έξη μήνες. Τά χα
ρακώματα τά γαλλικά άπ’ τά γερ
μανικά ήταν 200 μέτρα. "Ημασταν 
στήν Μπιγιανκοΰρ κι’ ήταν μιά ή
μέρα γεμάτη κάλμα... Τά λουλού
δια σκορπισμένα έδώ κι' έκεί κι' 
ή σιωπή πού ήταν απλωμένη παν
τοΰ, σ’ έκανε νά νομίζης πώς ήτα' 
μιά μέρα ειρήνης... ήθελα νά φύ
γω μέ άδεια γ ιά  τρεις - τέσσερις μή 
νες... ή καρδιά μου φτερουγοΰσε ά
πό χαρά... θά ξαναγύριζα έπί τέ 
λους στό Παρίσι.... Παιρίσι.. . .  Πα 
ρ ίσ ι. .. πόλις τών όνείρων. .

Ά π ’ τήν άλλη μεριά έτράδηξαν. 
’ ’Ηταν ένα παληοκανόνι πού κάπου
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άντίκρυ θά τό είχαν μισοκρυμμένο. 
Καί νάμαι χωρίς πόδι... Στήν άρ
χή δέν μποροΰσα νά τό φαντασθώ 
πώς θά ήμουν χωρίς πόδι... έμεινα 
μέρες καί μέρες στό κρεβδάτι... κι* 
δταν σηκώθηκα δέν ήθελα μέ κα
νένα τρόπο νά δοκιμάσω τό τεχνη
τό πόδι.

Τό δοκίμασα κι’ έπέτυ;;ε!
‘Όταν πρωτοβγήκα νόμιζα πώς 

δλος ό κόσμος κυττοΰσε έμένα, πώς 
δλοι ήξεραν δτι είχα τεχνητό πόδι...

Πώς μέ λυπόντουσαν καί μ’ έλεει- 
νολογοΰσαν... έ, κι’ έπειτα συνή
θισα !

—«Συγγνώμην» είπε σιγανά έ
πειτα άπό δαθειά σιωπή ό Χέλ
μερ, πού ώς τήν στιγμή άκουγε ιαέ 
ξεχωριστή βαθειά συγκίνησι. «Εί
πατε πώς αύτό έγινε στήν Μ πιγιον 
κούρ;

—Μάλιστα, κοντά στό Μοντιντιέ.
—Κι’ είπατε πώς ήταν μιά μέρα 

τοΰ 1918 ... τήν άνοιξι...
—Μάλιστα. . .  τήν άνοιξι.
—θυμάστε άκριβώς ποιά μέρα ή

ταν αύτή;
— 15 Απριλίου 1918 . Δέν ξέχα- 

σα ποτέ αύτή τή μέρα...
—Κι’ έγώ έπίσης! είπε ό Χέλ

μερ... κόντευε νά τελειώση ό πό
λεμος... ή νοσταλγία μέ είχε έκ- 
νευρίσει... δέν μποροΰσα οδτε νά 

παίξω, ουτε νά συζητήσω, οΰτε τί
ποτα... Γυρίζοντας άσκοπα στά χα 
ρακώματα τοΰ γερμανικοΰ μετώ
που δρήκα ένα παληό κανόνι... Τό 
βρήκα παιχνίδι νά ρίξω μιά βολή., 
καί τήν έρριξα...

...Μέ τιμώρησαν γιά  τό άσκοπο 
οίξιμο, καί μέ τιμώρησαν ένα χρόνο 
γ ι ’ αύτό.
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Μμπέριο Άρτζεντίνα
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άστέρι τής «Οϋφα». 
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Ν Τ ΙΑ Ν Α  Ν ΤΑΡΜ ΠΥ τδ 16ετές ώηδόνι 
τής Ού. ιίέρσαλ, στό έργο τά «Τρία 

Κορίτσια». 
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θέλετε τό τέλος;
Εΐνε πολύ άπλό.
Ό  Χέρμπερτ Μάρσαλ και ό Χέλ

μερ εΐνε τώρα δύο άχώριστοι φίλοι 
καί τούς συναντρί κανείς τακτικά 
στό Τροκαντερρό.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Νόρμα Σήρερ είς τήν «Μαρία Άντονανέ ττα»,
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ιαν £κθεσιν Βενετίας.
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Οί καλλιτέχνες, ήξεραν πάντοτε 
τή δύναμη πού έχουν στά χέρια 
τους.

Καί γ ι ’ αύτό δέ θά συναντήσετε 
πο:έ καλλιτέχνη πού νά μήν έχη τά 
καπρίτσια του καί τίς ιδιοτροπίες 
του.

Ή Νόρμα Σήρερ θέλει «αύτό» 
κι’ ή Ντανιέλ Νταριέ εΐν’ έτοιμη νά 
διακοψη τό γύρισμα άν δέν τής 
γίνη «έκεινο» τό χατήρι.

Ή Ντίίχνα Ντάρμπιν θέλει ν’ άλ- 
λάξη σκηνοθέτη κι' ή Ντόροθυ Λά- 
μούρ... ντά ντυθή...

Τώρα έρχεται κι’ ό Μαρσέλ Πα 
νιόλ, ό άλλοτε δάσκαλος, ό διά
σημος συγγραφεύς τοΰ «Μαρίου» 
καί τής «Φανής» κι’ ό σημερινός ι
διοκτήτης πολλών στρόντιο παρα
γωγής ταινιών, νά τεθή, στό πλευρό 
τους, λέγοντας :

— «Έ γώ  δέν κάνω παρά δ,τι θέ
λουν οί άρτίστες μου. ‘ Η τεχνική 
δέν είναι παρά μιά άνοησία. Ά λ- 
νοιώς σκέπτεσαι καί δλέπεις μέσ' 
στό μυα/νό σου ένα έργο κι’ άλ- 
λΟιώς καταντά...».

Κάποτε ό Ρ α ι μ ύ  ήθελε νά 
γυριστή μιά σκηνή μέθης στά «έ
ξωτερικά» κι’ ό τεχνίτης έπέμεινε 
νά γυριστή στά «έσωτερικά». Τόν 
έφώναξα καί τοΰ είπα : — Σ άν έσέ- 
να μπορώ νάδρω τριάντα, άλλ’ ό 
Ρ α ι μ ύ  είναι ένας... τόν άντικα-
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ΤΙ Α Π ΕΓΙΝ Α Ν  ΟΙ «ΕΡΑΣΤΑΙ» ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Κάθε φορά πού παίζεται ένα και

νούργιο φίλμ τής Γ κρέτας Γ κάρμπο 
καί κάθε φορά πού έμφανίζεται μ’ 
ένα καινούργιο κινηματογραφικό έ- 
ραστή, άναρωτιέμαι, τί ν ’ άπόγινε 
ό σωρός τών ερωτευμένων πού είχε 
σ' δλη της τήν κοιλλιτεχνική στα 
διοδρομία.

"Αλλοι έξαφανίστηκαν... άπ* τό 
στερέωμα τών στάρ. "Αλλοι μαζί 
καί χάρη στή «θεία» Γ κάρμπο άνα- 
δείχτηκαν κι’ έφτασαν ύψηλά στίς 
πιό άπάτητες κορυφές... "Αλλοι 
παντρεύτηκαν κάνοντάς της έτσι... 
άπιστίες στήν πραγματική ζωή.

Ό  ΡΙΧΑΡΔΟ Σ ΚΟΡΤΕΖ ήταν ό 
πρώτος της παρτεναίρ, κι’ ό μόνος, 
ίσως, πού τή συναγωνίστηκε στό 
πρώτο της φίλμ τόν «Χείμαρρο». ' Ε 
πειτα δμως άπό τόν έπικίνδυνο συ
ναγωνισμό τους, ύπεχώρησε άφοΓ 
γνώρισε άρκετούς .θρ’.άμδους καί 
κα:έληξε νά έκτελή «σκέτς» στό 
ραδιόφωνο.

Ό  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΡΕΝΟ εΐν’ ό 
δεύτερος έραστής της στόν «Πειοα- 
σμό». "Επαιξε έπί άρκετό διάστημα 
μ’ έπ,ιτυχία σ' άλλα φίλμ καί κα
τόπιν... έξαφανίστηκε! Πολλές φή
μες κυκλοφόρησαν· άλλοι έλεγαν

δτι έγινε καμπαλλέρο, άλλοι δτι 
κατάντησε κάου - μπόϋ... Τό βέ- 
δαιο δ;αως εΐναι δτι παρουσιάστηκε 
ξαφνικά σά κομήτης στό Χόλλυ
γουντ, παντρεμένος μέ μιά πλου- 
σιωτάτη χήρα κι’ έχτισε στήν ύψη- 
λότερη κορυφή τής κινηματογρα- 
φουπόλεως μιά θαυμασία βίλλα.

"Ισως γ ιά  νά δλέπη τούς συνα
δέλφους του άφ’ ύψηλοΰ.

Κι’ αύτό δμως κράτησε γ ιά  λίγο 
καιρό καί πάλι έξοοφανίστηκε...

Ποιός δέν έζήλεψε τόν ΤΖΩΝ 
ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ.

Ποιός δέν ένοιωσε τό θαυμάσιο 
ειδύλλιό τους πού έφτασε στόν κο- 
λοφώνα του στό ρομάντζο τής «’Ά ν 
να Καρεννίν» (στή βωβή έκδοσι) 
καθώς καί στά «Σκάνδαλα;»

Κι’ δμως ό Τζών Τζίλμπερτ παν
τρεύτηκε τήν "ϊνα  Κλαίρ...

...Καί ή Γκάρμπο φεύγει γ ιά  πα- 
ξίδι άΛχψυχής στή Σουηδία...

Πηγαίνει στήν πατρίδα της... έχει 
τόσο καιρό νά δή τ’ άγαπημένα της 
μέρη'... θέλει νά ξαναντικρύση - τά 
φιόρδ... νά νοσταλγήση τά παιδικά 
της χρόνια;... Τήν έκούρασε ή έ- 
ξαντλητική δουλειά τών στούντιο·... 
Ή  δόξα; Ό  παγκόσμιος θαυμα

σμός γιά  τό θαυμάσιο παίξιμό της; 
Πάει νά ξεχάση ένα χαμένο δνει- 
ρο; ή ν’ άφεθή σέ μιά καινούργια 
άγάπη ;

Κανείς δέν τό ξέρει : Μένει πάν
τοτε σιωπηλή.

Κι’ δμως μετά, έπιστρέφοντας, 
άπαιτεΐ άπό τήν Μέτρο Γ κόλντουΐν 
Μάγερ νάχη συμπαίκτη της, στή 
«Βασίλισσα Χριστίνα!» τόν Τζών 
Τζίλμπερ...

Καινούργιος θρίαμβος !
Δέν ξέρει κανείς τί νά ύποθέαη 

κι’ ό ξαφνικός θάνατος τοΰ Τζών 
Τζίλμπερ δίνει έκεΐνος τή λύση σ’ 
αύτό τό οά'Ηγμα.

Ή Γκρέτα μένει πάντοτε ή αιώ
νια Σφίγξ πού άναζητάει καν·;ύργιε 
άγαπημένο, πού τόν βρίσκει στό 
πρόσωπο τοΰ ΛΑΡΣ ΧΑΝΣΕΝ, τοΰ 
παρτεναίρ της στή «θεία... γυναί
κα !» ,

Ό  Λάρς Χάνσεν μένει γ ιά  λίγο 
στό Χόλλυγουντ καί έπι στρέφει 
στήν Εύρώπη δπου τό άστρο του 
δύει.

Ό  ΚΟΝ ΡΑΔ ΝΑΓΚΕΛ μέ τόν 
όποιο πρωταγωνίστησε στή «Μυ
στηριώδη κυρία» καί στό «Φίλημα», 
έπειτα άπό άρκετές άμφιταλαντεΰ-

σεις, ξαναγυρίζει στή σκηνή, άν κι’ 
ήταν γ ιά  τά κινηματογραφικά KOt- 
νό, ένας άπ’ τούς πιό άγαπημένους 
στάρ.

Ό  συμπατριώτης της ΝΙΛΣ Α- 
Σ Τ Α ΙΡ , έρχεται νά πάρη τή θέση 
τοΰ Κόνραδ Νάγκελ, στήν καρδιά 
τής Γκρέτας στή «Γή τής ήδονής».

Τελειώνει τό έργο κι’ , ό Νίλς 
’Άσταιρ φεύγει διαστικά, γ ιά  τό 
γΰρο τοΰ κόσμου.

Ό  ΣΑΡΛ ΜΠΥΚΦΟΡ, ό κατά 
σειράν διάδοχος τοΰ ’Άσταιρ, παί
ζει τήν «Ά ννα  Κρίστι», έγχ-είταλεί- 
πει τόν κινηματογράφο καί γίνεται 
... έμπορος.

Τό ϊδιο κι’ ό ΓΚ Α ΒΙΝ  ΓΚΩΡ- 
ΤΟΝ, φεύγει άπ’ τόν κινηματογρά
φο... ξαναγυρίζει... ξοτναφεύγει.. .  
ξαναγυρίζει, άλλά δέν άποδίδει πιά 
μεγάλα πράγματα.

Άντίθετα άπ’ αΰτόν 6 ΡΟΜ- 
ΠΕΡ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ κατακτά 
κάθε μέρα έδαφος καί γίνεται σέ 
λίγο τό είδωλο τών γυναικών.

Τόν συναγωνίζεται ό ΚΛΑΡΚ 
ΓΚΕΊ-ΜΠΛ, μέ τόν ιδιότυπο τύπο, 
πού άποκτά μεγάλη φήμη στήν « Ε 
ταίρα» καί πού άνακηρύσσεται βα
σιλεύς τοΰ κινηματογράφου γιά  τό
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ι 1938.
I Ό  νεαρός άξιωματικός πού τόν 

έρωτεύεται ή κατάσκοπος «Μάτα 
Χάρι» στό όμώνυι.ιο φίλμ εΐν’ ό ΡΑ· 
ΜΟΝ Ν Ο ΒΑΡΡο, πού ή θέση του 
είχε άρχίσει νά κλονίζεται.

Τώρα ξαναγυρίζει στήν όθόνη έ
πειτα άπό μιά μεγάλη τουρνέ συ
ναυλιών στήν Αμερική.

Μετά άπ’ αύτόν ό ΜΕΛΒΙΝ 
ΝΤΟΥΚΛΑΣ στό «"Οπως μέ θέ
λεις!»

Κ ι’ ΰστερα ό ΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡ- 
ΣΑΛ, ό ΦΡΕΝΤΕΡ I Κ ΜΑΡΣ, ό 
ΣΑ ΡΛ ΜΠΟΥΑΓΕ «ι* ό ΡΟΜΠΕΡ 
ΤΑΙΗΛΟΡ στήν «Κυρία μέ τάς Κα- 
μελίας» έχουν συνεχώς θριάμβους.

Στό πλευρό της τόσοι πρωταγω- 
νισταί! Καί στήν καρδιά της τόσοι 
έρασταί...

... Κι’ αύτή μένει πάντοτε νά με- 
σουρανή' πότε έπισκιάζοντας μέ τό 
ταλέντο της τούς θλιβερούς άγα
πη μένους της, πότε βοηθώντας τους, 
καί δανείζοντάς τους άπό τή λάμψι
τ η ζ · · ·<

Καί νομίζεις πώς καινούργια αί
γλη προστίθεται στό άστρο της, 
πού κοα/είς έως τώρα ήθοποιός δέ 
μπόρεσε νά φτάση.
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Μικρά ξύλινα κλουδιά. 01 τοίχοι ντυμέ- 
νοι μ’έφημερίδες. ΚΓάτιάνω άπ’την στερε
ότυπη αύτή ταπετσαρία ένα σωρό φωτογρα 
φίες τής ϊδιας καλλιτέχνιδος πού στεγά
ζεται σ' αύτό> ή, καί φιλικών προσώιων 
της. Δυό καρέκλες. ‘Η μία για κείνη κι’ή
όλλη για κανένα   πολύ δ·κό της και
τακτικό επισκέπτη!... 'Έ να  ξύλινο μπουν_ 
τουάρ φορτωμένο διάφορα καλλυντικά καί 
πρό παντός πούδρες —  διάφορες μάρκες 
διάφορες ποιότητες __ Ρούζ, ρίμμελ, βα
ζελίνες και πάστες του προσώπου σωρός. 
Σ  τόν ξύλινο τοίχο πάνω στήν ταπετσα- 
ρία μ ’ έφημερίδες, σέ καρφιά, τουαλέττες 
χρωματιστές άπό τσίτι, σατέν, κρέπ ντέ 
σίν< κρέπ σατέν, καί κρέπ δέν ξέρω πώς 
λέγεται!...

Άντίκρυ άπ’ τήν καρέκλα πού κάθεται 
ή άρτίστα, £νας καθρέφτης ... σπασμένος, 
θά μοΟ ρωτήσετε, γιατί; Διότι άν καμμία 
φορά ξανσσπάση νά μή είναι κακός... οί- 
ωνός!! Ά !  δλα κι’ δλα στά καμαρίνια 
μαζύ μέ τούς ήθοποιούς ζοΟν κι’ o l προ. 
λήψεις!

‘Υπάρχει £να «γσυρλίδικο» λαγοπόδα
ρο γιά νά ίσιώνονΓαι τά κοκκινάδια, ένα
«πέταλο,;   γιά τήν έπιτυχία  καί, πολ.
λές φορές ένα σκόρδο   γιά τό μάτι —
κρεμασμένο πίσω άπό τήν πόρτα, μιά καρ
φιτσοθήκη σέ σχήμα καρδιάς __  τό αί^θη
ματάκι'._ένα μπιμπελό άλλόκοτο καί πα
ράταιρο ___ ή «μακκώτ»   και συχνότατα,
ύπάρχει ένα σταυρουδάκι κεντημένο με 
κόκκινη κλωστή, μά μικροσκσπικό καί το. 

ποθετημένο σ’ άπόκρυΦη μεριά γιά νά μή 
Φαίνςται,

Μά δέν είναι μόνο τά «γούρια» κι* ol 
«μασκώτ». Χαρτουδες, καφετζοΰδες
και όνειρα παίζουν σπουδαίο ρόλο στη 
ζωή τών καλλιτεχνών τοΰ θεάτρου.

 Είδα χτες τό μεσημέρι ένα όνειρο Λΐ-
λή. Σ έ  καλό νά μοϋδγη.

 Καλό κι’ εύλογημένο ν<5ναι. Τι εί
δες;

 Νά. δτι ήμουν μέσα σ’ ένα ύποδρύ-
χιο καί ταξείδευα γιά τήν... Γουγνέα. Σ τό 
δρόμο, έκεΐ πού περνούσαμε τήν Ε ρ υ 
θ ρ ά !!! θάλασσα< ήρθε κατ' έπάνω μο:ς 
ένας καρχαρίας πιό μεγάλος άπ’ τό ύπο. 
δούχιο μας, καί, μάς κα:άπιε! Άμέσως 
ξύπνησα.

— Μές τό στομάχι του καρχαρία; Πολύ 
κακό τό όνειρό σου. Φοδάμαι ότι θά χω
ρίσης ' Στομάχι καρχαρία σημαίνει χω. 
ρισμό άπό φίλο!

Δίπλα άπ’ τό ξύλινο ένδιαίτημα τών 
δύο αύτών Άτθίδων γκέρλς, στό καμα
ρίνι κάποιου ζωοφίλου άσσου, δλέπει καί 
άκούει κανείς τά έξής καταπληκτικά πρά. 
γματα.

__’Ό χι. *Η «Άελώ» θά έρχότανε «γκα
νιάν» μέ έφτά μήκη μπρός άν δέν τήν 
πείραζε ή ύγρασία στά πόδια... =.έρεις 
οτι πάσχει άπό ρευματισμούς.

 ’Ά ς  πήγαινε στήν Αιδηψό γιά λου.
τρά! Έ γώ  ξέρω ένα πράγμα. ‘Η Άελώ 
μάς πήρε στό λαιμό της.

Σ ιγ ή : ‘Ο «άσσος» δάζει λίγη πάστα 
στή «φαλάκρα» τής μπερούκας του γιά 
νά μή διακρίνεται ή ένωσις.

Σ έ λίγο, μέ μυστηριώδη φωνή ό συ
νομιλητής του άλλάζει θέμα;

r  ’Ά κου  Βαισιλάκη. Ξεκρέμασε έκεϊνο
τό κάδρο μέ τόν Παληάτσον πού κρατά 
τήν σκισμένη μάσκα στά χέρια. Εΐναι 
γουρσουζιά νάχης τέτοια φωτογραφία.

 ’Ά σε τ’ άστεϊα!...
— Μου τώπε ή Νόρα, δτι ό Παληάτσος 

φέρνει γουρσουζιά. Κ ι ’ ή Μόρα είναι ξε. 
φτέρι σέ κάτι τέτοια! Ξέρεις αί σπουδαίο 
καφέ πού κυττάζει ή Νόρα; Έ γώ  λέω τό 
Σ αδδάτο πρωΐ νάρθουμε μισή ώρα πρίν 
άπ’ τήν πρόδα καί νά μάς πη πιά άλογα 
θά κερδίσουν.

— Αύτό θά τώδρει ή ύπηρεσία. Τώρα 
δέν ξεκρεμάς γιά καλό καί γιά κακό τόν 
Παληάτσο...

 Γκρρ! Γκρρ! (Κουδούνια) Τάκ! τάκ!
τάκ \ (δροντοΰν τήν πόρτα του καμαρι
νιού).

 Ποιός χτυπά;
 Κύριε —  έδώ τό δνομα του «άσ.

σου»   Έτοιμασθήτε. Σ έ  πέντε λεπτά
άνοίγουμε. Καί μετά είναι τό νούμερό 
σας.

 Φτου σκουληκομυρμηκότρυπα καί γώ
δέν έχω άλλάξει ουτε πουκάμισο.

Σ τό παρακάτω μεγάλο καί στενόμαχρο 
καμαρίνι του μπαλλέτου «έπί τώ άκού- 
σματι του κώδωνος» έκτυλίσσων:αι κωμι. 
κοτραγικαί σκηναί. Καί άκούει κανείς.

 θά τρελλαθώ, έχασα τή μιά κάλνσσ
μου...

—Λίτσα πού είναι ή πούδρα;
 Αντωνία, κούμπωσέ με σέ παρα

καλώ...
— Ά χ !  Μούψυγε ένας πόντος...

 Κορίτσια... μιά δελόνα ! Δέν έχετε
μιά δελόνα;

 ‘Η Ζώνη μου; Πάει κι' αύτή; Μά δέν
εΐναι κατάστασίς αύτή...

— Φούλα πού είναι τό ρίμμελ;
 Μίτσο τί έγινε τό κραγιόν μου;
 Διόρθωσε τά μαλλιά σου Ζιζή. Μοιά

ζεις σάν σκαντζόχοιρος έτσι.
 Έσ ύ  νά κάνης τή δουλειά σου. Ιά

λές;

μου 

Φταίω *γώ

καί τά όρίζω

καϋμένη πού

μαλλιά εΐναι δικά 
ίγώ.

 ’Έτσι
σοΰ μιλώ!

— Λόλα τ[ κοκκινάδι εΐν* αύτό πού 
φορτώθηκες. Σ κουπίσου παιδί μου. θα 
μάς κάνης ρεζίλι. Τί θά λέη ό κόσμος 
άπ’ τήν Πλατεία !!!

 Έ σ ύ  κύτταξε τά χάλια σου... Δέν θά
μέ μάθης τώρα πώς θά μακιγιάρωμε!... 
Ώρίστε μας!!

 Γιά πρόσεχε πώς μιλάς.·.
 Αύτό πού σου λέω. Τό ξέρεις δτι πα-

ράγινες έδώ μέσα;
— Ξέρεις τί σου κάνω καϋμένη...
 Κύττα τή δουλειά σου. Κυρία...

Τζίμ Λόντο!... Έδώ  είναι θίασος.... Δέν 
εΐναι τό γήπεδον τοΟ Παναθηνα·,·κοΰ... ’Ε 
κείνα πού ήξερες νά τά ξεχάσης!! !

Γκάπ» (ή βούρτσα στό ξανθό κεφάλι 
τής Λόλας). Φάπ! (ή τσάντα τής Λόλας 
στήν πλάτη τής Κοίτης.

_  Σ τάσου νά δής...
— Αφήστε με νά τήν σχίσω.
— Ά χ ! . . .  (έφοδος τής Λιλής. Γάντζω- 

μα νυχιών).
..Παναγία μου νιατοό.

' Γκρ. Γκρ. Κκρ . Ντάκ. Ντάκ. Ντάκ.
— Μπαλλέτο στή σκηνή. Αρχίζουμε.
_ .Άμέσως... Ερχόμαστε....
Καί σέ λίγο, σάμπως νάταν δλες Λπ* 

τήν ίδια μητέρα, άδελφωμένες καί άγ. 
καλιασμένες μέ τό χαμόγελο στά χείλη, 
λουσμένες άπ* τά άμέτρητα λαμπιόνια τής 
μπαταρίας... κλωτσάνε ρυθμικά καί σκορ
πούν τό κέφι στούς θεατάς.

’Ά ! δλα κι’ δλα, δτοτν ol πόρτες τών 
καμαρινιών κλείσουν καί οι ήθοποιοί έγ- 
καταλείψουν τά ξύλινα κλουδιά γιά νά- 
δγουν στό παλκοσένικο, κλείνουν μέσα 
έκεΐ καί δλα τά δάσανα καί καυγαδάκια. 
τους! "Ολες τίς πίκρες τους. Στή σκηνή 
έπάνω δέν έχουν καμμιά διαφορά. Καμ- 
μιά έχθρα. Μόνο στά καμαρίνια συμδαί. 
νουν αύτά. Σ  τά καμαρίνια δέρνωνται ; 
Στήν σκηνή άγκαλιάζονται... Στά  καμα

ρίνια κλαΐνε; Στήν σκηνή γελούν!! Κ ι’ 
δμως στά καμαρίνια δέν φοροΰν τήν ... 
μάσκα τής ψεύτικης χαράς καί τοΰ προσ. 
ποιητοΰ γέλιου οϋτε γίνονται παληάτσοι. 
Έ κ ε ΐ  μέσα στά συμπαθητικά καμαρίνια 
δέν είναι... θεατρίνες! Είναι κάτι άλλο! 
Γιατί, τά καμαρίνια εΐναι τό άληθινό θέ
ατρο τής ζωής των! Αλήθεια, πόσες πί. 
κρες, πόσες χαρές, πόσα 60Kpuat πόσα 
χτυποκάρδια καί πόσες άπογοητεύσεις δο
κιμάζουν οΐ ήθοποιοί στά συμπαθητικά 
κλουβιά πού λέγονται καμαρίνια; ! Να 
μερικά πράγματα πού οί θεαταί δσο κι’ 
σν πληρώσουν δέν θά τά δοΰν καί δέν θά 
τά μάθουν ποτέ.

A IM . Σ  Α Β  Β  ΙΔΗ Σ

τέσ:ησα κι' ή σκηνή γυρίστηκε στά 
«έξωτερικά!..,».

—«Κάθε φορά πού γίνεται ά'τα* 
γωνισμός μεταξύ καλλιτεχνών καί 
τεχνικής, άνεπιφύλακτα παίρνω τό 
μέρος τών καλλιτεχνών.

Στήν τεχνική, ύπάρχουν άνθρω
ποι πού παίρνουν 30 χιλιάδες 
φράγκα γιά νά βλέπουν «τί δέ γ ί
νεται!...».

'Ά ν  τούς άκουα σήμερα Ρ α ι- 
μ ύ δέ θά ύπήρχε.

Στή δοκιμαστική ταινία έπέμε» 
ναν δτι ή φωνή του δέν ήτοτν κα* 
τάΤνληλη γ ιά  τόν κινηματογράφο...

Κ ι1 δμως ό Ρ α ι  μύ... εΐναι σή« 
μ.ερα ένας άπ’ τούς καλύτερους.
'Ο γενναίος Κλάρκ Γ κεΐμπλ...

θ ’ άναγκάση τά ώραία ματάκια 
τών Άτ9ίοων νά δακρύσουν γιά  τά 
θόμα αύτό τοΰ καθήκοντος ;

θ ά  σωβή. . . .  γ ιά  νά πέση στήν 
όρθάνοιχτη άγκαλιά τής Μύρνας 
Λόου πού μέ άγωνια τόν περιμέ·· 
νει ; . . .  γ ιά  ν' άναστενάξουν άνα« 
κουφισμένα άλλά καί ζηλότυπα τά 
στήθη τών θαυμαστριών του ;

Οί άεροπόροι δλου τοΰ κόσμου 
συνενωμένοι έν καιρω ειρήνης, συ
νεργάζονται καί πετοΰν σέ κύκλα 
γύρω άπ’ δλη τή γή.

Ό  Κλάρκ Γκέΰμπλ, ό Σπένσερ 
Τρέϊσυ, ό Λάϋονελ Μπάρρυμορ, εΐ
ναι τά ήρωϊκά πουλιά αύτής τής 
ταινίας...

. . .  Κι’ ή Μύρνα Λόϋ ή γλυκειά 
άρραδωνιαστικιά πού περιμένει στή. 
φωληά της...

Ό  Βικτώρ Φλέμμιν, πού κι’ ό 1·> 
διος εΐν’ ένας πεπειραμένος άεροπό- 
ρος έδαλε δλη του τή δύναμι γ ιά  
νά ξεπεράση τούς «Τιτάνας τ’ ού· 
ρανοΰ» καί τή «Νυκτερινή πτήση» 4

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ. Σ ’ ένα καμ
παρέ... ή όρχήστρα παίζει τρελλά 
φόξ, οί άνδρες πίνουν, οι γυναίκες 
γελοΰν, τά ποτήρια άφήνουν κρυ- 
στάλλινους ήχους, ή σαμπάνια ξε* 
χύνεται...

Ξαφνικά... μιά γυναίκα μπαίνει !|
... Οί νότες τής όρχήστρας άλ- 

λάζουν τό γοργό τους ρυθμό... καί 
διατακτικά άργοπατοΰν στό πεντά
γραμμο, μεταβάλλονται σέ λικνι- 
στικό βάλς άκολουθώντας μέ θαύμα 
σμό τά ίχνη τών βημάτων... Έ κ ε ί
νης πού μπαίνει.

... Τά ποτήρια μένουν μετέωρα..» 
“ Ενα πέφτει... Αύτοκτονεΐ μπρός 
στά πόδια της... Τά μονόκλ στηρί
ζονται, τά θολωμένα βλέμματα ξα
στερώνουν...

... Έκείνη μεγαλόπρεπα περνά..»

... Οί γυναικείες τρίλλιες διακό
πτονται...-

...· Μιά βελούδινη φωνή... ζητΛ 
κάτι.. (Τί σημασία έχει;) Έκείνης 
ή φωνή άκούστηκε γλυκειά, σά νά 
χάίδευε πρόσωπα... παρήγορη σά 
νά δρόσιζε κροτάφους, άπαλή, σά 
νά σέ ξελάφρηνε.

Κι’ δλα σωπαίνουν...- χάνονται μα< 
γικά.

Τίς σκέψεις δλων γεμίζει Α 6- 
τ ή !

... Τό ξεχωριστό της περπάτη* 
μα...

... Ή  μαγευτική της φωνή...

... Ή έξωτική της προσωπικβ· 
της...

Καί οΐ πόθοι σέ πνίγουν.
Τό Ιδιο, δπως έγινε μέ τή Γκο4* 

τα Γκάρμπο...

ΡΟΖΑ ΣΤΡΑΝΤΝΕΡ Ε Σ Υ  I I

Καινούριο φωτερό 
Χόλλυγουντ...

άστρο * . ό 0

ΝΕΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

—«Έάν μιά εύχή σας θά έπρόκειτβ 
νά πραγματοποιηθη, τί θά προτι- 
μούσοπε: Νά ζήσετε νειάτα εύτι>
χισμένα ή καλά καί ήσυχα γηρα
τειά;...». Ρωτοΰν τήν Ντανιέλ 
Νταρριέ.

— «Νειάτα εύτυχισμένα, νειάτα 
ευτυχισμένα, νειάτα εύτυχισμένα!.. 
ξεφωνίζει ή Ντανιέλ Νταρριέ καί 
χωρίς χρονοτριβή γυρίζει τό και
νούργιο της φίλμ: «Νειαχα εύτυ- 
χισμένα» πού βάζοντας σ’ αυτό τά 
όλοζώντοη/α νειάτα της, προσπαθεί 
ν ’ άποδείξη πώς δέν μπορεί νά ύ- 
πάρξη τίποτα καλύτερο στή ζωή, 

j άπό τό ν ά χ η  κανείς τά νειάτα καί 
νά μπορτ] νά τά ζή εύτυχισμένα

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ
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Η Τ Ε Χ Ν Η  Τ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ  Ε Ι Σ  Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

περίπτωση, φανερώνεται γραμμένος, 
κΓ έχουμε τό γραπτό λόγο, καί στή 
δεύτερη σά μέσο έπι κοινωνίας άνά
μεσα στούς άνθρώπους, σάν προφο
ρικός λόγος. 'Η τελευταία αύτή 
μορκρή μιλάει βαθύτερα καί πειστι- 
κώτερα στόν άνθρωπο. Ό  προφορι
κός λόγος είναι τό σύμβολο τής ψυ
χής καί ή τέχνη τοϋ λόγου εΐναι ή 
όλοκλήρωση· τυΰ συμβόλου αύτοΟ.

“ Οπως ή καλλιτεχνική έκφραση 
τοΰ γραπτού λόγου είναι τό στύλ,

σμός έκανε τούς ήθοποιούς νά ξε- 
μάθουν νά μιλούν καθαρά—άν βέ
βαια παραδεχτούμε γ ιά  σωστή τήν 
άποψη πώς ό τραγουδιστός τρό
πος τούς είχε συνηθίσει νά μιλοϋν 
σωστά—καί ή άπαγγελία στίχων 
τούς έγινε τεχνικά άδύνοπη. Ό  να- 
τουραλιστικός τρόπος παιξίματος, 
άλλά κυρίως ή τάση πού τόν συνώ- 
δευσε, νά παίζωνται δηλαδή έργα 
μέ διαλέκτους κλπ., ώδήγησε σέ 
καταστροφή τοϋ άντηχείου τοΟ στό 
ματο£ ΤΗταν ή έποχή —καί αύτόν μ υ π ι ιυ υ  Λ υ ν υ υ  fcivott t.u u iu a .. , Λ « ν '  «

έτσι καΐ ή καλλιτεχνική άπόδοση ^ ? ™ ? ^ ’ ώς «να σημείο, έξακολου- 
τ τ α θει νά γίνεται καί σήμερα —που olτοΰ προφορικού είναι ή τέχνη τοΰ 

λόγου.
Τό δράμα, ριγμένο πάνω στό 

χαρτί, έχει μιά νεκρή όμορφιά, πού 
άνασταίνεται πάνω στή σκηνή μέ 
τήν τέχνη τοΰ λόγου καί τή μιμική 
έκφραση.

Υπάρχει μέσα στό ζωντανό λόγο 
κάτι περισσότερο άπ' τήν ψυχρή 
γραμματική σημασία τών λέξεων, ή 
ψυχή. Αύτή τήν ψυχή, δηλαδή τά αι
σθήματα καί τά συναισθήματα πού 
φλόγιζαν τήν καρδιά του δημιουρ- 
γοΰ ποιητή, ξεθάβει, μέσ’ άπό τή 
νεκρή μηχανική παράταξη τών γραμ 
μάτωι', τών συλλαβών, τών λέξεων 
καί τών φράσεων, ό ήθοποιός μέ τή 
βοήθεια τοΰ σκηνοθέτη. Ό  ήθοποι
ός, στήν προσπάθειά του νά ζων-coc. 
νέψη τό αίσθημα τοΰ ποιητή, βρί
σκει τόν κοπτάλληλο τρόπο τής έκ
φρασης, πού κάνει κατανοητό στό 
κοινό τό πάθος, άνοίγοντας μπρο
στά στά μάτια του τήν καρδιά τοϋ 
δημιουργού.
"  Αύτός είναι καί 6  λόγος πού κά
νει τούς θεατρικούς συγγραφείς νά 
νοσταλγοΰν τή σκηνική έμφάνιαη 
τών έργων τους. Ή γραπτή μορφή 
τών δραμάτων τους δέν τούς Ικανο
ποιεί, καί ζητοΰν τή θέρμη τοΰ ζων- 
τανοΰ λόγου.

Κάθε έθνος έχει τή δική του 
γλώσσα, καί τά πρωτότυπα ή ct 
μεταφράσεις τών έργων πού πρόκει
ται νά διδαχθούν όφείλουν νά συμ
μορφωθούν πρός τούς νόμους τής 
γλώσσας αύτής. ’ Επειδή δμως ό 
προφορικός καί ό γραπτός λόγος 
ένός λαοΰ μέσα στό πέρασμα τοΰ 
χρόνου διαμορφώνεται καί πολλές 
φορές παθαίνει ούσιώδεις μεταβο
λές, θά πρέπει, δταν μιλάμε γ ιά  τό 
λόγο στό θέατρο, νά έννοοΰμε τή 
γλώσσα τής έποχής τής μεγάλης ά- 
νάπτυξης τής λογοτεχνίας ένός λα
ού. Σ ’ αυτή τήν περίοδο ή γλώσσα 
παρουσιάζεται σ' δλη της τήν πλα
στική όμορφιά, αύτήν άκριβώς πού 
χρειάζεται τό θέατρο, δπως έτόνισε 
ό Goethe στούς «Regeln fiir Schaus 
pieler» (1803).

•  ·  *
Στήν καθημερινή ζωή, ol άνθρω

ποι δέν κάνουν καμμιά σχεδόν προσ 
πάδεια, γ ιά  νά μιλήσουν καθαρά. 
■*—άν καί αύτό, σύμφωνα μέ μιά θε
ωρία, θά τούς έξασφάλιζε έπιτυχία 
οτή ζωή,—μά άρκοΰνται νά γίνωνται 
άπλώς άντιληπτοί. Τούς φτάνει νά 
συνεννοοΰνται, καΐ άδιαφοροΰν γ ιά  
δλα τ’ άλλα. ’Απ’ τά νηπιακά τους 
άκόμα χρόνια, στό σπίτι κι* έπειτα 
στό σχολειό, συνηθίζουν νά μή προ
σέχουν στούς στοιχειώδεις κανόνες 
άρθρωσης καί όρθοφωνίας πού πρέ
πει νά κατέχη κάθε πολιτισμένος 
άνθρωπος. 'Εκεί βρίσκεται ή πηγή 
τής κακής άρθρωσης καί πάνω στή 
σκηνή. 'Η ίδια άμέλεια καί άδιαφο- 
ρία πού δείχνει στήν καθημερινή 
του ζωή ό ήθοποιός, συνεχίζεται 
καί τήν ώρα τής παράστασης, είς 
βάρος τής τέχνης.

Καί σά νά μήν έφτανε ή κακή αύ
τή συνήθεια, προστέθηκε μιά άλλη. 
βγαλμένη αύτή τή φορά άπ* τίς αι
σθητικές άντιλήψεις γύρω άπό τήν 
Τέχνη.

Οί παλη’οί ήθοποιοί τών διαφόρων 
βασιλικών αύλών, συνηθισμένοι κα
θώς ήταν, άπό τά πρώτα τους νειά- 
τα άκόμα, στήν άπαγγελία στίχων, 
καί στήν προσπάθειά τους νά έπι- 
βληθοϋν μέσα σέ μεγάλες σάλες, 
δημιούργησαν ένα εΐδος τροτγουδι- 
στοΰ τόνου, ποΰ τόν μεταχειρίζον
ταν δταν βρίσκονταν πάνω στή 
σκηνή, άλλά πολλές φορές τούς έ- 
^ιενε καί στήν Ιδιωτική τους ζωή. 
Ο τρόπος αυτός ξεπήδησε άπ’ τήν 

προσπάθεια τών ήθοποιών νά δώ
σουν στό στίχο πλαστική όμορφιά 
ικαΐ φθεγμοΓΤικότητα.

Ή  νέα γενεά κορόϊδεψε τό παθη
τικό αύτό τραγούδισμα τών λέξεων 
καΐ τό μοντέρνο δραμα τό άπέκλει- 
σε όλότελα. Στή 6·έση του δμως δέ 
μπήκε καλύτερος, μά όρθοφωνικά 
χειρότερος τρόπος άπαγγελίας. 'Ε 
νώ δηλαδή ό τραγουδιστός κάπως 
τρόπος τής άπόδόσης τών λέξεων 
καί τών φράσεων, όίν 6 χι τίποτ’ άλ
λο, έξασφάλιζε τήν άκουστική καί 
ιβοηθοΰσε τά φωνητικά δργανα, ό 
νέος τρόπος πού έγ'καινίασε ό να
τουραλισμός στό θέατρο, έφερε μα
ζ ί του δλα τά κακό. τής ζωής πού 
ήθελε νά μεταφέρη πάνω στή σκη
νή, προσπαθώντας νάναι πιστός στή 
μεταφορά του αύτή. * 0  νατουραλι-

γίνεται καί σήμερα —πού οΐ 
ήθοποιοί δέν ήταν παρά πρόσωπα 
μέ κάποια έξωτερική έμφάνιση ή 
πού τούς πήγαιναν αύτοί ή έκεΐ- 
νοι οί ρόλοι, έπειδή είχαν ωρισμέ- 
νες σωματικές καί γλωσσικές Ιδιό
τητες. ’Αδιαφορούσαν γ ιά  τήν καλ
λιτεχνική μορφή καί κύτταζαν νά 
έξυπηρετήσουν κάποιαν άνύπαρκτη 
οΰσία. Δουλεύοντας τήν τέχνη, άντί 
νά κάνουν σύνθεση, καί νά έπιδιώ- 
κουν τή γενίκευση τοΰ άτομικου, 
προσπαθούσαν νά έξηγήσουν καί 
νά άναλύσουν.

Μονάχα οί πραγματικές νέες μορ 
φές τοΰ θεάτρου έφεραν μαζί τους 
τόν πολύ παληό πολιτισμό τής τέ
χνης τοΰ λόγου, πού τό άρχαίο έλ
ληνικό θέατρο είχε άναγάγει σέ πί
στη τόσο σταθερή, ώστε έφτανε ένα 
μικ,ρό παραστράτημα του ύποκριτή 

γ ιά  νά ξεσηκωθη όλόκληρο τό κοι 
νό μέ Κακές διαθέσεις έναντίον του 

Κι* δταν μιλάμε γ ιά  τέχνη τού 
λόγου, δέν έννοοΰμε μονάχα ένα 
φωνητικό δργανο καλά λαδωμένι 
κΓ οΰτε μιά σχολαστική κατάταί/) 
καί διαμόρφωση, γιατί πολλές φο 
ρές χρειάζονται τόνοι χαρακτηρι· 
στικοΐ γ ιά  τήν άπόδοση κάποιας εί 
δικής έκφρασης. Δέν πρόκειται γιά  
κάτι πού είναι νεκρό, προωρισμένο 
καΐ σχολαστικό, δπως γίνεται στή 
declamation.

Είναι ρυθμός έσωτερικός, ψυχι 
κός. Ρυθμός ύποκειμενικός σέ άν- 
τίθεση μέ τόν έξωτ=ρικό, τόν άντί 
■Κ4.ι>μενικό ρυθμό. Ό  κάθε άνθρωπος 
μέ τόν προσωπικό του ρυθμό έκφρΛ 
ζει τά καθολικά ου\«ισθήματα, 
διάφορο άν γ ι’ αύτό μεταχειρίζετα 
τό σώμα του, όπότε θάχουμε τήν τέ· 
χνη τοΰ χοροΰ, ή τό λόγο μαζί μέ 
τό σώμα, όπότε πάλι έχουμε τή δρα· 
ματική τέχνη. 'Απόδοση δέ θά πή 
δασκαλίστικη έξήγηση ή σχολά* 
στική διαφώτιση, μά έκφραση προ 
σωπική, ξαναζωντάνεμα.

ΚΓ ένφ στήν καθημερινή ζωή 
προσωπικός ρυθμός τοΰ άτόμου 
παίρνει αύτό ή έκεΐνο τό έκφρα 
στικό χαρακτηριστικό, στήν τέχνη 
τοΰ θεάτρου ό προσωπικός αύτός 
ρυθμός πειθαρχεί σ’ ένοη/ άνώτερο 
ρυθμό, πού τάν έκπροσωπεϊ ό συγ 
γραφέας μέ τό έργο του καΐ ό σκη 
νοθέτης μέ τήν προσπάθειά του νά 
συγχωνέψη πολύπτυχες προσωπικό
τητες (τούς ήθοποιούς), μέ σκοπό 
τήν έπιτυχία ένός συνόλου πού θά 
δένεται άπό μιάν ιδέα.

‘Η συμβολή τοΰ σκηνοθέτη είναι 
άκόμα πιό πλατειά. Τό στύλ τοΰ λό
γου ένός έργου βγαίνει άπ’ τήν κεν
τρική ιδέα του, πού ό σκηνοθέτης 
έρχεται νά όλοκληρώση. 'Ο ήθο
ποιός φτάνει κΓ αυτός στήν κεντοι· 
κή ιδέα ξεκινώντας άπό τό ρόλο 
του, δηλαδή μονομερώς. 'Ενώ ό σκη 
νοθέτης είναι έκεΐνος πού άντικειμε- 
νικά καί άμε,ρόληπτα, λυτρωμένος 
άπ’ τήν καταθλιπτική έπίδραση κά
ποιου ρόλου, βρίσκει τήν οΰσία 
καί τή διοχετεύει στούς ήθοποιούς.

Μά άκριβώς γ ι’ αύτό, πρέπει, γιά  
τήν πλέρια έπιτυχία τοΰ σκοποΰ του 
έκτός άπ’ τίς ψυχικές, πνευματικές 
καί φωνητικές ιδιότητες τοΰ ήθοποι- 
οΰ, νά ξέρη καί τήν τεχνική τοΰ λό
γου. "Αν δέν ήξερε τήν τεχνική τοΰ 
λόγου, ό Ράϊγχαρτ δέ θά μποροΰ
σε στό «Πολύς θόρυβός γ ιά  τό τίπο
τα» (Σαίξπηρ) νά Ε#ιμιου,ργή με 
τούς ήθοποιούς του φωνητικές πυ 
ραμίόες στις διάφορες σκηνές, καί 
στό Μαρκήσιο Πόζα («Δόν Κάρ- 
λος* τοΰ Σ ίλλερ) νά δίνη μιάν έκ
φραση σάλο - άριας πού νά φαίνε· 
ται πώς ό λόγος πηγάζει άπό τη 
μουσική. ΚΓ οΰτε ό περίφημος Φΐ· 
λιγκ θά κατάφερνε νά δώση στή δι
ήγηση τοΰ Χάγκεν («Νιμπελοΰγ 
κεν» τοΰ Χέμπελ) τήν άνώτερη μου 
σική έκφραση τοΰ άδάμαστου γό
νου τών Νιμπελοΰγ κεν.

Γ ιά μιάν άκόμα φρρά, θέλουμε νά 
τονίσουμε πώς ή τέχνη τοΰ λόγοι 
δέν περιορίζεται μέσα στά στενά 
πλαίσιά τής καθαρής μά άμορφης 
καί κούφιας έκφώνησης, άλλά εΐναι 
τεχνικά έξασφαλισμένη φόρμα έκ- 
φραστική καί έχει γ ιά  βάση της τόν 
τόνο, δηλαδή τή μουσική τής λέ
ξης-

Τέχνη γίνεται ό λόγος άπό τή 
στιγμή πού ένα ή περισσότερα ά
τομα ξεκινοΰν μέ τόν έναρθρο λόγο 
νά προκαλέσουν συγκινήσεις αισθη
τικές καί νά ζωντανέψουν τά ϊδ'α 
τους Ιδανικά, μά καί τά ίδοο/ικά άλ
λων, πού τή στιγμή αύτή έρμη-

νευουν.
Ό  Albrecht Diirer, θέλοντας ν’ ά- 

ποδείξη σ’ έναν κύκλο συναδέλφων 
του ζωγράφων τήν ίκοα/ότητά του 
καί τήν τεχνική του άνωτερότητα, 
πήρε ένα κομμάτι χαρτί καΐ μέ έ- 
λεύθερο χέρι σχεδίασε έναν κύκλο. 
Ζήτησε κατόπιν νά έλέγξουν τήν Α
κρίβεια τοΰ κύκλου μέ διαβήτη, καΐ 
άποδείχτηκε πώς δέν τοΰ ξέφυγε 
οΰτε ένα χιλιοστό.

Δέν εΐναι βέβαια ή άκρίβεια μό
νη πού δίνει τήν άξία σ’ ένα έργο τέ
χνης. “ Ομως, είναι άποτέλεσμα τε
χνικής κατάρτισης καΐ είναι-δά γνω 
στό πώς δλες οΐ τέχνες έχουν τήν 
τεχ\>υκή τους.

Δέν ΰπήρξοτν μεγάλοι καλλιτέ
χνες πού νά μή είχαν τέλεια τεχνι
κή κατάρτιση. ’Ά σχετα άν ή κα
τάρτισή τους αύτή ήτοτν άποτέλε
σμα άκαδημοΛκών σπουδών ή έμ- 
πειρίας. ΚΓ είναι άλήθεια πώς στή 
μιμική καλλιτεχνία, ή έμπνευσ.·| 
στέκει πάνω άπό τήν τεχνική. Μά 
εΐναι έπίσης άλήθεια, δτι ή τεχνι
κή είναι τό ύπόβαθρο πού πάνω του 
στηρίζεται ή έμπνευση γιά  νά γ ί
νη τέχνη. Ή  κατάκτηση τής τεχνι

κής ρίχνει τά έμπόδια, δλα τά έμ
πόδια, δίνει έλευθερία γ ιά  νά έκ* 
φρασθή ή ψυχή καί κάνει τήν έκ
φραση αύτή αισθηματικά ώραία. 
Δέν εΐναι μόνο ή γνώση πού όδη- 
γε ϊ τόν ήθοποιό στό τέρμα, μά καΐ 
ή άσκηση. Γνώρη σέ συνυδασμό μέ 
άσκηση μεταβάλλονται σέ ένστικτο 
—θάλεγε κανείς— καί καταφέρνουν 
σ’ ένα βαθμό έκείνο πού ή μεγα- 
λοφυία πετυχαίνει δίχως κόπο. ΚΓ 
ένώ μονάχα μέ έπίμοχθη δουλειά 
πετυχαίνουμε τή μεγάλη τέχνη, ώσ
τόσο πρέπει ό κόπος καί ή άσκη
ση' νά κρύβωνται σέ τέτοιο σημείο, 
ώστε νά δίνουν τήν έντύπωση πώς 
δέν έγιναν. Ή  προσπάθεια γιά  τήν 
έπιτυχία τής καλλιτεχνικής έκφρα
σης πρέπει νά μένη μυστικό τών 
καλλιτεχνών. Τό κοινό δέ συγχωρεΐ 
τήν άπεγνωσμένη προσπάθεια τοΰ 
καλλιτέχνη τήν ώρα πού παρουσιά
ζει τό έργο του στή δημοσιότητα, 
μά τόν λυπάται γιά  μιά στιγμή, γιά  
νά τόν καταδικάση άργότερα. Γιά 
νά ξεφύγη ό καλλιτέχνης άπό τή 
φανερή έναγώνια προσπάθεια, ποο- 
πσνεΐται άδιάκοπα τις άτέλειωτες 
ώρες πού προηγούνται τής στιγμής

πού θά άντιμετωπση τή δημοσιότη
τα. Καί ή προπόνηση καΐ ή καθη
μερινή αύτή άσκηση έξασφαλίζουν 
τήν εύκινησία καί τή λεπτότητα τών 
όργάνων έκείνων πού παίζουν ρόλο 
σπουδαίο ή μοναδικό γι,ά τήν καλ
λιτεχνική άπόδοση. Τότε ό άκροα· 
τής ή ό θεατής θέλγεται άπό τήν 
εύκολία αύτή, ξεχνιέται ·καί συγκι- 
νεΐται.

Βάση γ ιά  τήν κατάρτιση τοΰ ή- 
θοποιοΰ εΐναι ή καλλιέργεια τής 
φωνής καί ή τεχνική τοΰ λόγου. 
"Ολα μπορεί νά τά μάθη ό ήθοποι
ός άντλώντας γνώση άπό τήν πεί
ρα καί τό παλκοσένικο, μά τή φω
νή και τό λόγο είναι άναγκασμένος 
καί πρέπει νά τά γυμνάση πρίν πα* 
τήση τό σοτνίδι τής υκηνής. Ή έκ- 
γύμναση αύτή, στά πρώτα της βή
ματα, πρέπει νά γίνεται πάντα κά
τω άπό τήν έπίβλεψη καί τίς όδη>ί- 
ες τοϋ δασκάλου. Καϋμιά περιγρα
φή γραπτή καΐ κανένα διβλίο δέ; 
ώφελεί. Ό  ζωντανός καΐ έμπειρος

φάρων όργάνων, μά καί κάποια Α
νεξήγητη καί μυστηριώδης έκγύ· 
μναση τών νεύρων πού μεταδίδουν 
στά όργανα τοΰ λόγου τίς έντολές 
τοΰ έγκεφάλου. Α>ιή ή καλλιέο- 
γεια γίνεται άσυνείδητα, ραί ή χει
ροπιαστή έξήγησή της σκοντάφτει 
σέ πολλά έμπόδια.

Ύπάρχουν βέρα α κανόνες γεν. 
κοί καί άξιώματα άπόλυτα γιά  τήν 
όρθοφωνία, "Ομως, οΐ άσκήοεις γιά  
τήν έφαρμογή των κανόνων αύτών 
πρέπει νά είναι άνάλογες καί νά 
προσαρμόζωνται στίς Ιδιομορφίες 
πού παρουσιάζει ό κάθε άσκούμε* 
νος. Ό  δάσκαλο,; τής όρθοφωνίας 
είναι ύποχρωμένος να προοαρμόζη 
τούς γενικούς κανόνες στίς φωνητι
κές άπαιτήσεις τοΰ κάθε μαθητή 
του, παίρνοντας ύπ’ δψη τό ώτομο 
πού άσκεΐται, τις ιδιότητες καί τήν 
ένταση τής φωνής του, άλλά καί τά 
έλαττώματά της.

Μας εΐναι δυστυχώς άδύνατο, μέ
σα στά πλαίσια ένός άρθρου, ποίί-
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δάσκαλος γιά  τήν έκγύμναση τών ' χει σκοπό νά δώση μονάχα μιάν ί 
φωνητικών μας όργάνων είναι ά πα-. δέα γενική τοΰ θέματός μας, νά κα- 
ραίτητος. Ά λλά  δέν είναι μόνον αύ· j ταπιαστοΰμε μέ τούς κανόνες τής 
τή ή φανερή προτόνηση •'ών δια | όρθοφωνίας. Θά προσπαθήσουμε
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ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΗΓΟΥΔΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) I —άς μοΰ έπιτροπή ή έκφρασις—διά 
όποιον θά πρέπει νά άπαρτίζεται < ταξι, ώστε οί μαθηταί τραγουδών-Το

άπό άνώτερους παιδαγωγούς γένι· 
κών παιδαγωγικών μαθημάτων, έ- 
πιστήμο^ας μουσικούς καί μουσι- 
ικούς άνωτέρας καταρτίσωες είς τό 
είδος τους, θά μπορρ να χρησιμο- 
ποιηθή καί ώς ένα είδος Μουσικοΰ 
Γνωιιοδοτικοΰ Συμβουλίου.

Είς τό Συμβούλιο·.» οώτό θά εΐνε 
όνατεθειμένη ή με νέτη καί έ·ραμμο 
γή μουσικών παιδαγωγικών συστη 
μάτων. ’ Επίσης ή έπ'βλεΙ'ΐς και πα 
ρακολούθησις τής δημιουργας τοΰ 
σχολικοΰ άσματος ώ.; δ,δακτέας ύ
λης, ή όποία πάλιν θά πρέπει νά 
συνίσταται:

1)  Είς τήν έκκαθάρισι καί τρό
πον τινά στή συστηματική κωδικο- 
ποίησι τών ύπαρχόντων ήδη σχολι
κών άσμάτων.

2) Είς τήν συμπλήρωσι τών κε
νών τά όποια ύπάρχουν καί τή δη
μιουργία πλήρων συλλογών άσμ*- 
των γ ιά  κάθε μαθητική τάξι. “ Ο
πως έχουμε δηλαδή σέ κάθε τάξι 
τό άντίστοιχο άναγνωυτικό βιβλίο, 
έτσι θά πρέπει νά δημιουργήσουμε 
>'αί τό άντίστοι-,'ο μ·:·υσικό άνοτγνω· 
σματάριο.

3) Είς τήν καθιέρ-, π  συστήματος 
έπί τή βάσει τοϋ όπε ίου θά έργά- 
ζωνται οί ά'χολούμε.οι μέ τή σΟν 
θεσι σχολικών ποιημάτων καΐ ά
σμάτων. Τό σύστημα αύτό δσον ά- 
φορφ τό κείμενον πρέπει ν’ άκολου- 
θή τή γενική παιδαγωγική κατεύ- 
θυνσι, ή όποία ύπάρχει στά άλλα 
μαθήματα τοΰ σχολείου άναλόγως 
ήλικίας καί τάξεως.

"Οσον άφορά τή μελωδία, γ ιά  
μέν τίς πρώτες τάξεις τοΰ δημοτι
κού σχολείου θά πρέπει τά τραγού
δια νά παίρνουν μία σ ο λ φ ε ζ  ι κ ή,

τας πάντοτε νά μποΰν στήν κατανό 
ησι τών πρώτων μουσικών φθόγγων, 
διαστημάτων καί κλιμάκων, στίς δέ 
μεσαίες καί προχωρημένες τάξεις 
βαθμιαία άνάμιξι δυσκολωτέρων 
διαστημάτων, ρυθμών, κλιμάκων, 
μελωδιών μέ πνευματικό μουσικό 
περιεχόμενον άπό δίφωνα, τρίφωνα 
καί τετράφωνα άσματα.

Στις συλλογές, παίρνοντας ώς Α
παρχή τό μουσικό άλφαβητάριο καΐ 
άναλόγως τοΰ προορισμού τής συλ
λογής καί τής τεχνικής δυσκολίας 
τών μελωδιών καί μέ τή διάταξι 
πού πάρα πάνω άνέφερα θά πρέπει 
νά συμπεριληφθή τό λαϊκό παιδικό 
άσμα, βυζαντινές μελωδίες, λαϊκά 
άσματα, ή κατάλληλη νεοελληνική 
παραγωγή άσμάτων, έκλαΐκευμένα 
άσματα μεγάλων ξένων μουσουρ
γών, ώς καί ξένες λαϊκές μελωδίες, 
άρκεί αύτές νά έρμηνεύωνται όρθά 
καί κοαάλληλα είς τούς μοτθητάς 
τάν σχολείων, ώστε νά μαθαίνουν 
τίη κατανόηαι τής διαφοράς πού ύ- 
παρχοει στή μουσική τών διαφόρων 
*. αών.

Μέ τέτοιου είδους έργασία, φρο
νώ δτι θά μπορέσουμε νά δημιουργή 
σουμε τόν κατάλληλο προσανατολι 
σμό στή σχολική μας μουσική καΐ 
νά έξασφαλίσουμε γ ιά  τό μέλλον 
όβθή μουσική διαπαιδαγώγησι 
στούς μαθητάς τών σχολείων, πρά
γμα άπαραίτητο γ ιά  τή δημιουργία 
συνειδητοΰ μουσικοΰ κοινοΰ καΐ 
μουσικοΰ πολιτισμού.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΑΦΕΚΑ
Προϊσταμένη Τμήματος Μουσική; 
Υπουργείου θρησκευμάτων καί ’ Ε 

θνικής Παιδείας

Ε Λ Α Τ Ε  Ν Α  
ΓΝΩΡΙ ΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
προοδευτική κίνησι, αύτή ήρ8ε αί 
πρώτη γνωριμία μέ τήν ευρωπαϊκή

δλ’ αύτλ τά πάρουμε μα$ί. 
μποροΰν νά μχς όλοκληρώοουν τήν 
εικόνα Tfjj έλληνικής κοινωνία;

μορφωοι καί μέοον αύτήξ όιωχε- τών πρώτων χρόνων μετά τήν ά- 
τεΰδηκε ή πρόοδος κΓ ό πολιτισμό; j πελευθέρωσι τή ; Έλλάδο;.
σ’ δλη τήν άλλη 'ϋλλάδα. ’Έ π ειτα  
έφ' δσον ή έλληνική κοινωνία δρέ- 
δηκε — πράγμα πού ήταν φυσικώ- 
τατο άλλω; τε — ανοργάνωτη εύ-

Λ ίγ ε ; ήμερε; μετά τδν έρχομδ 
τοΰ "C 8covo;, ό κ φ η ; ’Ά ρμαν- 
σπεργκ, πβύ έξασκοΰσε καδήκοντα

ι ι β ι ι β ι ι β ι ι κ ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι  λοιπόν νά Θίξουμε μόνο τά σπου- 
1 δαιότερα προβλήματα καΐ νά ύπο- 

γραμμίσουμε τις προϋποθέσεις πού 
άπαιτεΐ ή τέχνη τοΰ λόγου,

Εΐναι γνωστό πώς ή άναπνοή εί
ναι ή̂  πηγή. καί ό ρυθμός τής καλ 
λιλσγίας. Ή  έλαστικότητα καί ή 
έκλέπτυνση τοΰ μηχανισμοΰ τής ά- 
ναπνοής είναι ή βάση τής όρθοφω- 
νιας, σέ τέτοιο σημείο, πού χωρίς 
αύτές τίς προϋποθέσεις δέν είναι 
δυνατό νά γίνη χρήση *τοΰ φωνητι
κού ύλικοΰ γιά τήν τέχνη. Αύτό ποι'; 
λέμε φυσική άναπνοή είναι πολλές 
φορές τό άκριβώς άντίθετο άπό κεΐ- 
\·ο πού χρειάζεται ό ήθοποιός γιά  

j νά έξασκήση μέ έπιτυχία καί δίχως 
εχει δέσει γιά  προορισμέ τή ; £ω ί; δϋοκολίες τό έπάγγελμά του. Ά ρ 
του νά μπή καί μέ δυσία άκομη κ ά -. Κεί νά άναφέρουμε πώς άνάμεσα 
δε άξιβπρεπεία; του στόν λεγόμενο! στ°ύς ήθοποιούς μας, είναι μετρη 
καλό κόσμο, έδηλώδη στήν κυρία Ι^ν0ί οτά δάχτυλα αύτοί πού ξέ- 
Τρικούπη έκ μέρου; δλων τών ο ί · } Ρου  ̂ νά άναπνέουν, ώστε νά νοιώση 
κοίεσποινών, δτι ποτέ του; δέν δά  ̂ ξένος πρός τό ζήτημά μας άνα- 
• ' ’ ' γνώστης τήν έκταση καί τήν ένταση

τής προσπάθειας πού είναι υποχρε
ωμένος νά κάνη ό μαθητευόμενος 
γιά  νά πετύχη τόν ιελικό σκοπό.

Ή έντεχνη καί καλά τοποθετημέ
νη άναπνοή κάνει τήν άρχιτεκτονική

έπήγαιναν αύτέ; κατά περισσότε
ρο δέ λόγο τά κορίτσια του; σέ 
μιά συναναστροφή, πού τήν είχαν 
οργανώσει κύριοι πού δέν είχαν 
τήν τιμή νά γνωρίζουν. Ή κόμησ- 
σα ’Ά ρμανσπεργκ ύστερ’ άπ’ αύτό 
άναγκάστηκε νά έπισκεφδή άμέ- I Φράσης πιό χτυπητή καί πάρέ- 
σω; τ ΐ; οίκογένειε; πού είχε κα- j Χει άπειρες ευχέρειες γιά  πλαστική 
λέσει μέσον τη ; κυρία; Τρικούπη I — τέχνη τοΰ λόγου— άπόδο- 
στό χορό τη ; καΐ νά διατύπωση αύ- ! ΡΠ τΠ5  π0(  ̂ κλείνει μέσα της,
τοπροσώπω; τήν πκράκληαι. Airrift r̂<v α χ.— j .

“ Εκοπνε μ ιά  ύπόκλισι κσί τήν προσεκώλεσϊ νά χορέψουν μβζΐ μιά πόλκα.
( Σ κίτσο Ά λ ίξ η  Σ ολωμοΟ)

δύ; μετά τήν άπελευδέρωσι τη;, σ’ 
δλε; δέ τ ΐ; έκδηλώσει; τη ; βτά 
πρώτα βήματά τη ; ήσαν καταφανή 
τά ίχνη τή ; έπιδράσεω; τή ; τουρ
κική; άμάβεια; κ Γ  όπισδοδρομικό- 
τητα;, είμαστε αναγκασμένοι στά 
μεμονωμένα άλλά καί χαρακτηρι
στικά μα$ί έπεισόδια ν ’ άνα^ητή- 
σουμε νά κάνουμε τήν γνωριμία 
μα; μέ τού; 'Έ λλ ηνε; τή ; έποχή; 
έκείνη ;. Ή δέσι; πού είχε ή Έλ- 
ληνίδα στήν βίκογένεια, τ ί ; συνα- 
νταστροφέ;, τό σπίτι άπ'έναντι τοΰ 
άντρα τη ; καί τών παιδιών τη ; κι’ 
άντίδετα, ό τρόπο; καί ή έκτασι; 
τη ; συμμετοχή; του; στήν κοινωνι
κή $ωή τή ; χώρα;, οί άντιλήψει; 
του; περί τ ιμ η ;, ή έπιμονή του; 
στά ήβη καί τά έδιμα πού έσφυρη- 
λάτησεν ό τουρκικό; δεσποτισμέ;,

Ά ντιδασ ιλέω ; γιατί ό τότε Βασι
λεύ; ήταν άνήλικο;, εδωσε μεγάλο 
χορό, πού σ’ αύτβν προσεκλήδη ή 
έκλεκτότερη μερίδα τή ; Ναυπλι*- 
κή; κβινωνία;. Ή κόμησσα ’Ά ρ -  
μανσπεργκ άνέδεσε στήν κυρία 
Τρικούπη, σύζυγο τοΰ τότε πρωδυ- 
πουργοΰ, νά προσκαλέση έκ μέρου; 
τη ; δσου; ένόμι$ε πώ; είχαν τό δι
καίωμα νά παρευρεδοΰν στόν χορό 
αύτό, πβύ δά τόν έτιμοΰσε μέ τήν 
παρουσία του κι’ ό Βασιλεύ-;. Ή 
κόμησσα ’Ά ρμανσπεργκ φαίνεται 
πώ; στήν περίπτωσι αύτή ένήργη- 
σε χωρί; νά λάβη ύπ’ δψει τήν αύ- 
στηρβτητα τών ήδών πού έρρύδμιζε 
τήν δλη $ωή τή ; τότε έλληνική; 
κοινωνία;, Γιατί, άντίδετα μέ δ,τι 
γίνετα ι σήμερα, πβύ ένα ; κβσμβ; 
όλβκληρβ; άνδρών καί γυναικών,

Δέν πρέπει βέβαια νά νβμισδή 
πώ; έπειδή άρχισαν νά δίνωνται 
μερικοί χοροί στό Ναύπλιο καί ή 
συγκεντρώσει; νά δεωρβΰνται βάν 
άνάγκη γιά τή δημιβυργία μιά; 
πρβωδευμένη; κοινωνική; ξωή;.άλ- 
λα ϊε εύδύ; άμέσω; καί ή δλη κβι- 
νωνική κατάστασι; τή ; Έλλάδο;. 
Πολλά χρόνια καί μετά τόν έρ- 
χβμό τού ’Ό δωνβ; καί τήν μετα 
φορά τή ; πρωτευβύση; άπό τβ Ναύ 
πλιβ στήν Ά δήνα, ή κοινωνική 
£ωή τη ; Έλλάδο; έξακβλβύδησε νά 
κυβερνιέται άπό τά άφελή άλλά 
καί αυστηρά έλληνικά ήδη καΐ έ
διμα.

©. Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ 
Σ τ ό  ά λ λ β  φ ύ λ λ ο ;  Η ΖΩΗ 

Μ ΕΣΑ  Σ Τ Α  Σ Π Ι Τ Ι Α -  ΔΥΟ 
Μ ΈΥΤΟ Π ΡΙΓΚΗ Π ΕΣ, Π Ο Υ  
G O PYBO YN  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑ
Ρ Ο Υ Σ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  ΤΗΝ ΕΛ Λ Η 
ΝΙΚΗ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ - ΤΟ Σ Χ Ε  
ΔΙΟ ΤΗ Σ ΚΟΜΗΣΣΗΣ ΑΡ- 
Μ Α Ν Σ Π ΕΡΓΚ —  ΔΥΟ Α Δ ΕΡ
Φ ΙΑ  Π Α Ν Τ Ρ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι ΔΥΟ 

Α Δ Ε Ρ Φ ΕΣ .— Η Α ΓΑ Ν Α Κ ΤΗ - 
Σ ΙΣ  Τ Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α 
Κ Ρ Υ ΓΙΑ Ν Ν Η .
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Ε Ν Α  Ν Ε Ο  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ
ΑΡΟΡΟΝ Τ Ο Υ  ΣΚΗ Ν Ο ΓΡΑΦ Ο Υ κ. Γ. At  Ε ΜΟΓΙΑΝΝΗ

Μέ χαρά μου μεγάλη, άκόμα 
τότε πού βρισκόμουνα στή Βιέννη, 
διάβασα στ’ «’Αθηναϊκά Νέα» νο
μίζω τήν εϊδησι τής Ιδρύσεως τοΰ 
«Μουσείου θεάτρου», Ιδέα πού ό- 
φείλεται άποκλειστικά στόν κ. 
Συναδινό. Κ αί τώρα, πού μοΰ δ ί
νεται καί ή εύκαιρία νά μιλήσω 
καί δημοσίως γ ιά  τήν ευγενική 
οιύ-τή προσπάθεια πρίν άπ ’ δλα 
πρέπει νά συγχαρώ  τόν κ. Συναδι- 
νό γ ιά  τήν έφαρμογή καί πραγ- 
ματοποίησι αύτής της Ιδέας πού 
συνέλαβε δταν έπεσκέψθηκε καί 
είδε τό 1936 τό όμώνυμο μουσείο 
έργων Μότζαρτ στό Σάλτσ- 
μπουργκ καί τήν έκθ<εσι τής Β ιέν
νης πού έγινε μέ τήν εύκαιρία τοΰ 
θεατρικού Συνεδρίου.

Έπεσκέφτηκα τ ίς  δυό ή τρεις 
αίθουσες πού στεγάζουν τά άντι- 
κείμενα πού άριθμεϊ τό καινούρ
γιο ϊδρυμα, στήν « Ε τα ιρ ε ία  θ ε α 
τρικών Συγγραφέων» κΓ έσχη- 
μάτισα τήν γνώμη πώς γενικά οί 
άνθρωποι τοΰ θεάτρου ένδιαφέρον 
ται γ ιά  τήν διοργάνωσί του άφοΰ 
ήδη έχουν προσφέρει τόσα σχετι
κά πολύτιμα κειμήλια. Δυστυχώς 
γ ιά  τόν άριθμό των ό χώρος πέ
φτει πολύ μικρός, καί θάνε καλά 
άν καί τούτη τή φορά ό κ. Συνα- 
δινός πραγματοποίηση τό γρηγο- 
ρώτερο τήν ιδέα τής μεταφοράς 
τοΰ Μουσείου σέ πιό κατάλληλο 
οϊκημα· δπου καί περισσότερη εύ- 
ρυχωρία θάχη καί μόνιμα πιά θά 
μένουν τά  έκθέματα.

Πάντως άς μή στενοχωριόμα
στε κΓ έτσι ποΰ βρίσκονται. Ά 
κριβώς άπό τήν ϊδ ια  α ιτία  καί τό 
τμήμα τής «Εθνικής βιβλιοθή
κης» τής Βιέννης, ή «θεατρική βι
βλιοθήκη» διευ&υναμένη άπό τόν 
κ. Γκρέγκορ, έχει μαζευμένα τά 
μοντέλλα της σέ αίθουσες πού δέν 
έπιτρέπεται ή είσοδος στό κοινό. 
Εκεΐ ό σπουδαστής — δέν πρόκει 

τα ι γ ιά  μουσείο παρά γ ιά  βιβλιο- 
θήκη — ζητά άπό τόν ειδικό ύπάλ 
ληλο τό έργο πού θέλει καί πού 
καθορίζει μέ τούς σχετικούς ά- 
ριθμούς πού βρίσκει στά εύρετή- 
ρια—καταλόγους, κ ι’ έτσι κατό
πιν παραγγελίας μπορεί νά τό δή 
καί νά τό μελετήση.

Α ντίθετα  τό μουσείο τοΰ Σάλ- 
μπουργκ έχει μαζέψει άπό διάφο
ρες πόλεις καί κράτη άκόμα τίς 
μακέττες καί μοντέλλα ποΰ κατά 
καιρούς έγιναν άπό διαφόρους 
σκηνογράφους γ ιά  έργα  τοΰ Μό
τζαρτ, καί τάχει τοποθετήσει στή 
σειρά, φωτισμένα καί περιποιημέ- 
να. σέ όμάδες συγγενώ ν έργων.

Έ κ ε ί δοκίμασα καί μιά ύπερηφά- 
νεια έθνική, σάν άντίκρυσα τά 
έργα  τοΰ Ά ραβαντινοΰ πού άσφα 
λώς είνε τά αίσθητικώτερα καί 
τήν έργα σία  τοΰ όποίου στόν 
«μαγευμένο Αύλό» μιμήθηκε πο
λύ πιστά ό περυσινός σκηνογρά
φος στό καινούργιο άνέβασμα τοΰ 
ίδιου έργου άπό τόν Τοσκανίνι.

"Α ς έχουμε άπό τό μουσείο, πού 
είνε καί μοναδικό στή Γερμιχνία 
στό εΐδος του, ύπ’ δψιν μας, κι’ 
άς έφαρμόσουμε καί μεΐς τό ίδιο 
σύστηιμα.

Αλλωστε είνε κι’ ό μόνος τρό
πος εύπρεττοΰς παρουσιάσεως, ά- 
ποφεύγοντας τίς διπλές σειρές 
της τοποθετήσεως μοντέλλων, που 
κι’ άβολες είνε γ ιά  τόν έπισκέπτη 
κι’ άντιαισθητικές.

Ά κ ό μ α  μιά παρατήρτ,σι θάχα 
νά κάνω σχετική μέ τίς κοΰχλες 
πού βρίσκονται τοποθετημένες σέ 
μιά βιτρίνα τοΰ μουσείου καί πού 
τώρα κοπασκευάστηκοα/.

Στή Βιέννη, μόνο δυό καλλ,ιτέ- 
χναι έργάζονται σ’ αύτό τό είδος. 
Ό  ένας ό ένδυματολόγος Γκρέτελ 
βρίσκεται στό Λονδίνο άπό τό πε
ρασμένο φθινόπωρο μονίμως έγ- 
κατεστημένος έκεΐ. Οί κούκλες 
πού είχα  κάποτε τήν εύκαιρία νά 
δώ σπίτι του καί στήν έκθεσι θεά
τρου πρόπερσι, είναι τό λιγώτερο 
ύφους 60 πόντων, δηλαδή παρα- 
πότνω άπ ’ τό διπλό άπό κείνες πού 
βρίσκονται στό μουσείο μας. ’Ερ
γά ζετα ι μέ τήν μεγαλύτερη φινέ- 
τσα καί τίς μικρότερες λεπτομέ
ρειες άκόμα, φροντίζοντας ν’ άπο 
δώση πιστά στό μικρό μοντέλλο 
του έκεΐνο πού θά φορέσουν οί 
ρστάρς» έπί σκηνής. Μεταφράζει 
δμως πάντα τήν ματιέρα πού θά 
χρησιμοποιήση στήν πραγματικό
τητα σέ λεπτότερο είδος γ ια τ ί έ
χει ύπ' δψιν του δτι ή κούκλα 
στήν όποία έργάζεται είναι ή μι- 
κρογραφία τοΰ προσώπου, έπομέ- 
νως καί τό Οφασμά της πρέπει 
νάναι καί σέ πάχος άκόμα ή μι
κρογραφία τοΰ ύφάσματος πού θά 
φορεθη, γ ιά  ν ’ άποδίδη τίς ϊδιες 
πτυχές πού θέλει νάχη τό κοστού
μι πού φαντάστηκε.

Ό  δεύτερος ό Γκρόμ . Ροτμα- 
γκέρ, μαθητής τοΰ όποίου ύπήρ- 
ξα  έπί τρία  χρόνια, εργάζεται 
μόνο μέ χαρτί, καί ο ί κοΰκλες 
του μέ συρμάτινο σκελετό, τά πρό
σωπα, χέρ ια  καί πόδια τών όποι
ων γίνονται μέ χαρτί μονοκόμμα
το, ψαλιδισμένο είναι πολύ μι
κρότερες, περί τούς 20 ή 25 πόν
τους. Δ ια λέγει τό χαρτί, θοομπό ή

γυαλιστό, χονδρό ή λεπτό άκρι
βώς γ ιά  τήν ϊδ ια  α ιτ ία  πού καί 
ό προηγούμενος λεπτύνει τό ύλι
κό πού θά μεταχειρισθή. Τά κεν
τήματα καί άλλες λεπτομέρειες 
ζω γραφ ίζει στό χαρτί πάνω κ ι’ έ
χει άκόμα τό προνόμιο δτι μπο
ρεί ν’ άποδώση άκριβώς δπως θέ
λει τίς πτυχές, τσακίζοντας τό 
χαρτί στό ώρισμένο μέρος. Μ’ αύ
τό τόν τρόπο κατορθώνει νά πα- 
ρσυσιάση τά πιό ένδιαφέροντα 
πράγματα γ ια τ ί εΐναι κι’ ό μόνος 
στή Γερμοτνία, ϊσως άκόμα καί 
σήμερα, πού δουλεύει μέ τόν πρω 
τότυπο αύτό τρόπο, άποφεύγοντας 
τίς μιμήσεις. Τό νά φτιάχνωμε δ
μως κοΰκλες μικρού ύψους καί 
ντυμένες μέ πανί, αύτό εΐναι λ ά 
θος κατά τή γνώμη μου.

Δέν άμφιβάλλω δτι ή Παρα
σκευοπούλου ώς «Κυρία μέ τάς 
καμελίας» φορούσε άσπρο μετα
ξωτό φόρεμα καί ϊσως άκριβώς 
καί τής ίδιας ποιότητας μ’ αύτό 
πού τό όμοίωμά της εΐναι ντυμέ
νο, Αύτός είναι δμως ό λόγος πού 
τό φόρεμα στήν κούκλα δέν 
«στρώνει» κι’ άναφέρω ένα πρό
χειρο παράδειγμα πού παρατήρη 
σα τότε, ένα άντιαισθητικό φού
σκωμα στήν ένωσι κορσάζ καί 
φούστας μπροστά, πράγμα πού έ 
κατό τοΐς έκατό δέν θά συνέβαι- 
νε στό φυσικό.

Μ’ αύτά δέν θέλω νά κρίνω οΰ
τε καί νά κατακρίνω κανέναν, 
κι’ άν άνέφερα παραδείγματα ά 
πό έργασίες στό έξωτερικά τονί
ζοντας τ ίς  άτέλειες τίς δικές 
μας, τώκανα μόνο γ ιά  νά δείξω 
τ ί έχει συντελεσθή άλλοϋ σέ πα
ρόμοιες προσπάθειες. Βέβαια ένα 
μουσείο δέν μπορεί νά παρουσία 
σθή άμέσως άπό τήν άρχή τέλειο. 
Πρέπει νά περάση άπό διάφορα 
στάδια γ ιά  νά έξελιχθή καί δέν 
άμφιβάλλω δτι άφοΰ βρίσκεται 
ή διοργάνωσίς του στά χέρια τοΰ 
κ. Συναδινοΰ, πού είναι πραγμα
τικά ό ένδεδειγμένος γ ιά  ν' άνα- 
λάβη μιά τέτοια έργασία  γρήγο
ρα οί τυχόν έλλείψεις θά συμπλη 
ρωθοΰν καί τό άξιόλογο ύλικό 
πού ύπάρχει θά τακτοποιηθή καί 
ταξινομηθή μέ δέουσα προσοχή, 
ώστε ό έπισκέπτης νά βρίσκεται 
μπροστά σ’ ένα συγχρονισμένο 
μουσείο πού θά τοΰ δίνη μιά ίκα  
νοποιητική ιδέα τής θεατρικής 
μας ιστορίας καί ζωής.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΜΗΣ

Αντίθετα, ή κακή καί άρρυϋμη ά
ναπνοή κομματιάζει τό νόημα, τσα
λακώνει τήν πλαστικότητα καί δια
στρεβλώνει τήν άρχιτεκτονική τής 
φράσης.

Τό μέγεθος, τό ποσό δηλαδή τής 
άναπνοής δέν παίζει κανένα ρόλο.
Αύτό πού χρειάζεται εΐναι κανονική 
άναπνοή καί προπαντός προσοχή 
στήν κατανάλωσή της. "Οχι σπατα- 
λη  ̂ μά σύνεση στή διάθεση τής ά 
ναπνοής. Τά αναπνευστικά μας 6 ρ- 
γοα/α μέ τίς άσκήσεις άναπνοής πρέ
πει νά πάρουν τήν έλαστικότητα πού 
χρειάζονται γιά  νά είναι σέ θέση νά 
πειθαρχήσουν, τό ρεγουλάρισμα 
πού οί έκφραστικές άνάγκες έπι* 
βάλλουν.

ΚΓ δλ' αύτά είναι άπαιραΓτητο να 
γίνωνται μέ δεξιοτεχνική εύχέρεια, 
δίχως καμμιά βία, χωρίς φανερή 
προσπάθεια, άλλά έλαφρά, οιγά 
καί εύκολα. Δέ γίνεται μεγαλύτερη 
άσέβεια άπέναντί στήν ώλοκληρω- 
μένη ιδέα τοΰ θεάτρου, παρά όταν 
ή άσθματική, ή άπεγνωσμένη, ή 
καταθλιπτική προσπάθεια Τοΰ ήθο- 
ποιοΰ, πού έκτελεΐ κάποιο γρήγορο 
διάλογο συνοδευόμενο μέ πολλήν 
ποίηση μεταδοθή στό κοινό. Είναι, 
λές, ένας βραχνάς πού πνίγει τήν 
αισθητική, τήν καλλιτεχνική συγκί
νηση, καί στή θέση της Ισάζει τήν 
παρακολούθηση τών βασανιστηρίων 
τοΰ ήθοποιοΰ, σέ σημείο πού ό ά- 
κροατής ξεσπάει σέ χειροκροτήμα
τα γ ιά  νά^έκφράση έτσι τή λύτρω
σή του άπ* τό μαρτύριο και γιά  νά 
δείξη συμπόνια στόν «καϋμένο τόν 
ήθοποιό πού σπαρταροΰσε>.

Γιά νά μπορέσουμε νά 'κατεβά
σουμε τή συνηθισμένη στήν καθημε
ρινή μας στηθική άναπνοή στό διά- 
φραγμα, καί νά τήν κάνουμε ετσι 
διαφραγμοσική, γ ιά  νά δώσουμε 8 - 
λη̂  τήν άκροβατική έλαστικότητα 
στήν τέτοια άναπνοή καί τέλος νά 
γίνουμε άπόλυτοι 'κυρίαρχοί της, 
πρέπει νά κοιταβάλλουμε πολλές 
καΐ πολύχρονες προσπάθειες. Στά 
’Ωδεία μας, γ ιά  τό τραγούδι καί τό 
θέατρο, άλλά καί στά σχολεία μας, 
άκόμα καί στά Πανεπιστήμιά μας, 
έκεΐ δηλαδή πού ή φωνή καί ό λό
γος παίζουν κάποιο ρόλο, τά μα- 
θήμοττα άναπνοής είναι άπαραίτητα.
Μονάχα έκεΐνος πού άντιμετωπίζει 
τις δυσκολίες πού ή πιρακτική δου
λειά του τοΰ παρουσιάζει, εΐναι σέ 
θέση νά έκτιμήση τή μεγάλη χρησι
μότητα τής έκγύμνασης αύτής.

Αλλη προϋπόθεση γιά  τήν τέχνη 
τοΰ λόγου είναι ή καλλιέργεια τής 
φωνής. Ή όρθοφωνία είναι ή έπι- 
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TR Μ Ο ΥΣΙΚΗ ΠΕΗ
νη άπό τή Βενετία τοΰ 18ου αιώνα.

θ . Δ. Κ.
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Ε Ι Σ  ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ^ Τήν έσπέραν της 
παρελβούσης Δευτέρας δ ιά  τοΟ "Εξπρές 
Ό ριά ν άνεχώρησε διά  τήν Λειψίαν ή 
πρώτη ύπό τόν κ. Σπυρίδωνα Κρασσάν 
'Ελληνική ’Ορχήστρα, ώποτελουμένη άτια 
τούς κ. κ. Ά λ έ κ ϊν  Γεωργιάδην, Κουκού
λην, Π όργαν, 'Αντώνιον Μ πόζοίιτς, Σ π ύ . 
ρον Κρασσαν διευθυντήν, Δ. Κρασσάν 
καί Γεώργιον Δρακούλην. Έ ντός τής σή
μερον άναχωροϋν και ot κ. χ. Κατσα- 
ρός καί Κ όλλιας,

ΟΙ ώς άνω "Ελληνες μουσικοί, <vu 
σχυόμενοι καΐ μέ δώδεκα Γερμανούς συ
ναδέλφους των δευτερευούσης άξίας, Βά 
παί£(ουν έπί ί ξ  μέν μήνας είς τήν Γερ. 
μανίοιν και κατόπιν θά έπιχειρήσουν 

τονρνέ άνά τήν Εΰρώπην.

ΕΛΛΗ Ν ΕΣ ΤΡΑΓΟ ΥΔΙ Σ Τ Α 1 .  ·βααύ- 
Τ(·>ς είς τήν έν Γερμανίά εύρισκομένην 
όρχϊστραν τοϋ γνωστού μας · Εντουάρντο 
Μπιάνκο θριαμβεύουν ώς ντιζέζ μέν, ή 
’ Α γγέλ α  Λυκιοορδοπούλου, Koq ώς ντιζέρ 
δ "Ελλην τραγουδιστής Γεώργιος Κου- 
Υίαυμτζόπουλος. Τόσο δέ ήτο τό σουξί 
τοΟ Κουγιουμτζοπούλου έν ‘ Αμβούργο 
κατά τήν θερινήν περίοδον είς τά "Πλ. 
ληνικά τρανούδια , ώστε, κόρη μεγαλο- 
«ισμηχάνου τόν ήράσβη καί πρό ήμερων 
έτέλεσε τούς γάμους της μέ τόν,.,τυχη- 
ρόν Ελληνα καλλιτέχνην ε ίς ... πείσμα 
τών Άρν&ντινών συναδέλφων του. Τά τε
λευταία αύτά γεγονότα 1 (κατόπιν της γ ε 
νικής έπιθέσεως έναντίον των 'Ελληνικών 
έλαφρών τραγουδιών καί Ιδιαιτέρως τών 
τα γκ ό ), Ερχονται νά διαπιστώσουν ότι 
μεταξύ τών Ανοσιουργημάτων ένίων στι
χοπλόκων κ α ί.... φαιδρών στιχουργών 
καΐ συνθετών, ύπάρχουν καΐ προτ/ματικά 
« ξ ιο ι προσοχής "ΕλΑηνες συνθέται καί 
στιχουργοί καθώς καΐ συγγραφείς, ιών 
όποίων τά τραγούδια γίνονται ί ύ-τρν-.,'δε. 
κτα καί μεταφράζονται άκόμη είς τό I- 
ξωτερικόγ,

στή μη πού πλάθει τή φωνή γυμνά
ζοντας καί τονώνοντας τά φωνητι
κά μας δργανα σέ συνδυασμό μέ 
τήν καλή άνοοτνοή. Ό  καλλιτέχνης 
καί σάν άτομο - σολίστας, άλλά σά 
μέλος ένός συνόλου προπαντός, εί
ναι ύποχρεωμένος νά άντιμετωπίσ;ι 
τόσα καί τόσα καθαρά φωνητικά 
προβλήματα πού ή έμπειρία δέν ε ΐ
ναι σέ θέση νά λύση. Τό πολύτιμο 
φωνητικό μας σύστημα εΐναι μιά 
μηχοένή, πού μποροΰμε νά τή χρησι
μοποιήσουμε κατά τόν καλύτερο 
τρόπο τότε μόνο, δταν ξέρουμε κα
λά τις λεπτομέρεις καί Ιδιομορφίες 
πού παρουσιάζει, άλλά καί δταν έ
χουμε τήν εύχέρεια τής έφαρμογής 
στήν πράξη αύτών τών γνώσεών 
μας. Είναι δηλαδή καΐ πάλι ζήτη
μα άσκήσεων. ΚΓ έπειδή τά φωνη
τικά μας δργοτνα εΐναι εύπαθή, ot 
άσκήσεις, αύτές πρέπει νά γίνωνται 
πάντα κάτω άπ’ τή στενή παρακο
λούθηση τοΰ εΐδικοΰ δασκάλου. Αύ
τός ό τελευταίος είναι σέ θέση νά 
διορθώνη τά έλαττώμοττα, νά τοπο- 
θετήση τή φωνή, καΐ νά χαρίση 
στόν άσκούμενο τό πιό πολύτιμο 
δώρο. Ή  άποολότητα τής φωνής, ή 
στρογγυλότητά της, είναι άπό τά 
άκριβώτερα έφόδια γιά  τόν καλλι
τέχνη τοΰ λόγου.

'Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, 
δπου ήθοποιοί κατάφεραν νά δια- 
πρέψουν καί χωρίς νάχουν αύιή 
τήν άπαλότητα στή φωνή. Παρου
σιάστηκαν μέσα στήν ιστορία του 
θεάτρου μεγάλες μορφές καλλιτε
χνών πού εΐχοτν βασικά φωνητικά 
έλαττώματα. Μά έδώ πρόκειται γιά  
έξαιρέσεις) πού ή έπ βολή τους εί
ναι ζήτημα άνωτέρων δυνατοτήτων, 
θ ά  περιοριστώ στό γνωστό φαινό
μενο τοΰ μεγάλου Bassermann, τού 
ήθοπο’οΰ πού εΐχε τό περίφημο δα
κτυλίδι. Ό  Γερμανός αύτός καλλι
τέχνης ήξερε νά μεταβάλη τήν άρ- 
ρώστεια τής φωνής του σέ προσω
πικό τόνο, καί κατάφερε νά έπιτύ
χη,— δπως έπέτυχαν έπίσης ζω
γράφοι, γιατί τά κουρασμένα τους 
μάτια δέν μπορούσαν πιά νά άνε- 
χθοΰν πάνω στό τελάρο κανένα 
/ν  τΓιτό κόκκινο ή πράσινο χρώ
μα-

Τρίτη προϋπόθεση — ή σειρά δέκ 
έχει καμμιά ιδιαίτερη σημασία — 
είναι ή καθαρή άρθρωση. Στή-/ 
άρχή τοΰ άρθρου μας μιλούμε γιά  
τήν άρθρωση καί τις μορφές πού 
πήρε στή ρωμαντική καΐ άργότερα 
στή νατουραλιστική περίοδο, κα
θώς καί στή σύγχρονή της έξέλι- 
ξη. Έδώ θέλουμε μοναχά νά τονί
σουμε πώς ό άκροατής στό θέατρο 
ή όπουδήποτε άλλοΰ έχει τήν Α 
ξίωση νά άκούη καθαρά κάθε λέξη, 
γ ιά  νά μή τοΰ διαφεύγουν τά νοή- 
μααα. Είναι ή μικρότερη άπαίτηση 
πού μπορεί νάχη. "Ομως, πόσες 
φορές δέ βλέπουμε τό κοινό τοΰ 
θεάτρου μας νά τεντώνη τό λαιμό 
καί τ’ αύτ'ά του, γ ιά  νά μπορέση 
\ά παρακολουθήση τόν ήθοπο όπού 
μιλάει «ύπό έχεμύθειαν» ή πού πά
νω στό πάθος του ξεχνάει τή συμ
βατικότητα τής τέχνης καί τρώει 
τά λόγια του ξεφωνίζοντας στή 
διαπασών τής φωνής του; Στό έλ
ληνικό θέατρο ειδικά, ή κοινή άρ
θρωση εΐναι σχεδόν γενκ ά  κακή. 
’ Ελάχιστες εΐναι οΐ έξαιρέσεις. ΚΓ 
αύτό γιατί ποτέ ό "Ελληνας ήθο
ποιός δέ βάλθηκε νά μελετήση 
τούς κανόνες καί τήν τεχνική τής 
άρθρωσης, ’Αγνοεί τό σχηματισμό 
τών γραμμάτων καί περιφρονεΐ τόν 
σύνδεσμο τών συλλαβών καί τών 
λέξεων. ΚΓ δμως ένα περίπλοκο 
σύστημα καθορίζει τή σωστήν έκ- 
φώνηση τών γραμμάτων, σύστημα 
σχετικό μέ τό σχηματισμό τοΰ άν
τηχείου τοΰ στόματος, τήν τοποθέ- 
τηση τής^ γλώσσας, τή χρησιμο
ποίηση τών κοιλοτήτων τήΓ μύτης 
σέ συνδυασμό βέβαια μέ τή χρησι- 
μοποιηση τοΰ άέρα τής εισπνοής 
καί έκπνοής. ΚΓ ένφ σέ κάθε χώρα 
πού ύπάρχει θέατρο, κυκλοφορούν 
πολλά συστήματα καλλιεργείας 
τής άρθρωσης, στόν τόπο μας ώς 
χτές άκόμα δέν ύπήρχαν ούτε δά
σκαλοι ειδικοί, καί δέν άντ^μετω- 
πίστη,κε τό ζήτημα στίς σχολές θεά
τρου. Δέν πρόκειται έδώ νά κάνου
με κριτική τής θεατρικής μας κα
τάστασης, μά άθελά μας έκφρά- 
ζουμε τή στενοχώρια καί τή θλίψη 
μας γιά κάτι πού έπρεπε νά γίνε
ται άπό χρόνια καΐ πού άκόμα καί 
σήμερα μονάχα ώς ένα σημείο γ ί
νεται.

ΤΟ Β ' Μ ΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Α
Εις τό έπόμενον φύλλον.

—Ό  συνθέτης κ. Μάριος Βάρβο- 
γλης, έτελείωσε μιά μικρή παρά- 
στασι σέ παληό στύλ γ ιά  τρίο έγ· 
χόρδων. Αύθόρμητη έμπνευσι, έπι- 
τυχή άρμονικά εύρήματα καί εύγέ· 
νεια ΰφους χαρακτηρίζει τό έργο 
αύτό, δπως άλλωστε καΐ δλη τήν 
έργασία τοΰ “ Ελληνος συνθέτη, θά  
τήν άκούσουμε τούλάχιστον άπό τόν 
ραδιοφωνικό μας σταθμό;

—Στήν έφετεινή μουσική περίο
δο, δέν άναφέρεται στή σχετική προ 
κήρυξι τοΰ Ωδείου ’Αθηνών ούτε 
ένας μεγάλος καλλιτέχνης τοΰ τρα
γουδιού καί τοΰ πιάνου. Άντιθέτως 
τό διευθύνουν τις συμφωνικές πέντε 
μεγάλοι μαέστροι, κΓ έτσι θά πλη- 
ρωθη όπωσδήποτε τό κοινό πού ά
φησε ή άπουσία τοΰ ΜηΤροπούλου.

— Στίς περισσότερες πόλεις τής 
’ Ιταλίας έδόθηκαν δλο τό καλοκαί
ρι, ύπαίθριες συναυλίες μέ Ιταλούς 
μαέστρους.

—Ό  Ρίχαρ Στράους, ό μεγαλύ
τερος σύγχρονος συνθέτης, έξακο- 
λουθεί νά έργάζεται παρά τά 75 
του χρόνια. ‘Η γονιμότης του είναι 
καταπληκτική. Έκτός άπό τήν ό

περα «Ήμέρα Ειρήνης» πού ή πρε
μιέρα της δόθηκε τόν περασμένο 
Ιούλιο στό Μόναχο, έτοιμάζει γιά  
τ ίς .22 'Οκτωβρίου τήν δπερα «Δά
φνη» πού θά δοθή στή Δρέσδη.

—Μεγάλη έπιτυχία έσημείωσε τό 
διεθνές Φεστιβάλ συγχρόνου μουσι
κής στή Βενετία τόν περασμένο Σε 
πτέμβριο. Ώ ς  γνωστόν τήν πρώτη 
συναυλία μέ πρώτες έκτελέσεις νέ
ων διηύθυνε ό μαέστρος μας Μητρό 
πουλος. Έκτός τών συμφωνικών 
κονσέρτων, δόθηκε στό πάρκο τοϋ 
Βασιλικοΰ Πύργου τοΰ Σ.τρά μιά 
χορογραφική παράστασι, έμνευσμέ.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ

Μιά ώρα μέ τόν
Δημόσιος υπάλληλος, δικηγόρος, 

βουλευτής, ύπουργός, δημοσιογρά
φος, έκδοτης καί διευθυντής έφη,με- 
ρίδος. Κωμωδιογράφος, έπιθεωρησι
ογράφος, χρονογράφος. Μεταφρα
στής άρχαιομαθέστατος, άρθρογρά. 
ψος στήν Μ. Έ λ λ . Εγκυκλοπαί
δεια. Γλεντζές καί κοσμικός. Πνευ
ματώδης χαί χαριτολόγος.

Είναι ό κατ’ έξοχήν horn me des 
• lettres μέ τήν πλατειά άρχικήν έν

νοια τοΰ δρου.ΤΗταν ή ζωή σέ κάβε 
φιλολογική-κοσμική παρέα τών τε
λευταίων έτών τοΰ 19 αίώνος.’Αντι
προσωπευτικός τής προπολεμικής έ- 
ποχής.Χαρακτηριστικός τής μεταπο 
λεμικής περιόδου. Καί μέ τό κέφι 
πού δείχνε;, άσφαλώς θά τόν διεκ· 
δικοΰν γ ιά  δικό τους οί νέοι τοΰ 
πρώτου ήμίσεος τοΰ 2 1 ου αίώνος.

Ή παρατήρησίς του πηγαίνει 8 α- 
θειά. Κι’ ή σατυρά του είναι τόσο 
εύγενική δσο καί δηκτική. Δέν στα
ματάει σέ τίποτε, δταν τό βάλη σκσ 
πό.^Γι' αύτό κι* ό Ψυχάρης τόν είχε 
φοΰρκα καί χολοσκάει στά «Ρόδα 
καί μήλα» του. Τήν άποφασιστική 
του όρμητικότητα τήν καταλαβαίνει 
κάνεις άν άναλογισθή πώς ό Πώπ, 
νέος δημοσιογράφος άκόμα, Εδεσε 
κάποιον συνάδελφό του σ’ Ενα δέν
τρο γιά  νά τρέξη πρώτος αύτός καί 
νά δώση στήν έφη μερίδα του κά
ποια σημοιντικήν είδησι.

'Έ χε ι τό χάρισμα νά μιλάη ώρες 
όλόκληρες μέ τόση πνευματώδη ευ
στροφία, πού σέ κρατάει εύχάριστα 
κ-λ^ΡΛωμένσν δσο θέλει. Κάτι άπό 
τή χάρι αύτή βάζει καί στίς δικα
στηριακές του άγορευσεις. Στις με. 
γάλες δίκες φαιδρύνει μέ τά εξυπνά 
του τήν δαρειά άτμόσφαιρα. ΙΙρο- 
καλεί συρροήν Ουληκόκοσμου καί μέ 
τό π ν ε ΰ μ α  του υίνει Ο λ η  στούς 
δημοσιογράφους νά γεμίσουν φαι
δρά δίστηλα μέ τόν στερεότυπο τί
τλο: «Τά πρό τής δίκης».

Τή φιλολογική του καριέρα τήν 
άρχισεν άπό τά περιοδικά τής έπο
χής. Ητανε δημοτικιστής καί δέν 
είχε καμμιά σχέσι μέ τΙς άρρωστες 
Ονειροπολήσεις τών ρωμαντικών.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Ν  Π Ω Π

Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Α Σ  Δ Η  ΡΙ01 ΓΑΥΠΤΑ| και οι ζωγράφο· 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ2 ™  α τελιέ  του

Τρελλή γειτονοπούλα μου, 
τρελλή καί παιγνιδιάρα. 
ποΟχεις καρδιά μυριόφυλλη. 
καρδιά σάν άγγινάρα.

"Έτσι άρχιζε σ’ έ'να ποίημά του 
δημοσιευμένο στόν «Ραμπαγά». ’ h . 
πειδή δμως δτι καί νά γράψη κα
νείς, πάλι πολλά θά παραλείψη (αύ 
τό είναι δουλειά τό^ου κι* δχι δυό 
στηλών), προτιμούμε νάοθουμε 
κατ’ εύθέΐαν στίς έρωταποκρίσεις. 
Ε_ίτε γιατί ό χρόνος είναι χρήμα, 
είτε έπειδή τό λακωνίζειν έστ! φι
λοσοφία, ό κ. Πώπ άπαντ§ άμέσως 
χαί σύντομα.

—Γ ιατί δέν εΐσθε δημοτικιστής; 
—Διότι γνωρίζω τήν έλλπνικήν 

γλώσσαν.
— Βρίσκετε δτι ή κλασσική φιλο

λογία Εχει έπηρεάσει τήν νεοελλη
νική; 1

—Δέν_ τήν Εχει έπηρεάσει καθό
λου. Πώς νά έπηρεάση άλλωστε, 
άφοΰ κανείς έκ τών λεγομένων λο
γοτεχνών δέν τήν έχει μελετήσει;

— Ετοιμάζετε τώρα τίποτε λογο. 
τεχνικό;

— Κάθε ήμέραν καθ’ ήν γράφω 
ή άγορεύω ένώπιον δικαστηρίου, 
μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά συνθέσω 
£ν λογοτέχνημα.

—Νομίζετε πώς ή ποίησις πρέπει 
να γράφεται γ ιά  αισθητικήν άπό- 
λαυσι μόνον, ή μπορεί νά κλείνη 
κι’ άλλους σκοπούς;

—Ή αισθηματική ποίησις μίαν 
μόνον έ'χει άποστολήν ; νά χρησι- 
μεύη ώς άπατεών διά τήν άπόκτη-

f  Σ  κίτ\) τοΟ X. Α . Κορογιοτννάκη)

σιν μιδς άγάπης. "Η ώς προαγω- 
γός, δταν ό αισθηματικός ποιητής 
γηράσκων γράφει έρωτικά ποιήμα
τα διά νά ξελογιάση τάς έκείνας.

—Βρίσκετε έλληνική αύθυπαρξία 
στή λογοτεχνία μας;

—Τόσην, ώστε όλόκληρα κεφά
λαια άπό έλληνικά έργα χρησιμο
ποιούνται ώς λογοτεχνήματα έκεί
νων οί όποιοι σκυλεύουν ξένην έρ
γασίαν.

—Ά πό τούς ρομαντικούς, ποιόν 
προτιμάτε;

—Τόν Ά χιλλέα Παράσχο.
—Ή εύμάρεια ένός λογοτέχνη 

συντελεί στήν καλύτερη ποιοτική ά- 
πόδοσι τοΰ έργου του;

—Έ γ ώ  νομίζω πώς πρώτα πρέπει 
νά έρευνηθη άν εύμάρεια καί λογο
τεχνία συνεδιδάσθησοα/ ποτέ.

—Δέν θά μάς πήτε κανένα άπό 
τ’ άνέκδοτα τής ζωής σας;

—Άνέκδοτα τής ζωής μου είναι 
δσα... δέν έξέδωκα εϊς βιβλίον, ή 
δσα λέγουν οί άλλοι δτι τά ήκου- 
σαν νά τά λέγω έγώ.

Ο1 άλλοι δμως αύτοί φαίνεται νά 
είναι πολλοί. Καί τά δσα λένε είναι 
τόσο χαριτωμένα πού δέν άξιζε— 
οΰτε θά τούς συνέφερε—νά τά κα
τασκευάσουν άπλώς γ ιά  νά τάπο- 
δώσουν σέ άλλον. Μερικά είναι τολ 
μηρά καϊ δέν γράφονται.. 'Ά λλα 
κυκλοφορούν σέ ώρισμένους κύ
κλους πού ξέρουν πρόσωπα καί 
πράγματα. Δικαστικά, κοσιαικά καί 
φιλολογικά. “ Οταν Ενας πη σέ μιά 
παρέα ενα, θά θυμηθοΰν καί οί άλ. 
λοι άπό δοό-τρία. Δέν Εχεις παρά 
νά δγάλης τό μολυβάκι σου καί 
νά σημειώσης. Έπειδή δμως ποτέ 
δέν τ6  σκέφτηκα αύτό, δέν &>μάμαι 
τώρά παρά Ενα καλαμπουράκι.

Ό  κ. Πώπ ήταν κριτής σ’ Εναν 
ποιητικό διαγωνισμό. Κάποιος λοι
πόν νεαρός, Εστειλε ποιήματά του 
που απεκαλύφθησαν δτι ήσαν άντι- 
γραφές άπό στίχους τοΰ Λαααοτί- 
νου. Καϊ άπερρίφθησαν.

 ̂"Επειτα δμως άπό κάμποσον και 
ρό, ό φιλόδοξος στιχοπλόκος, ξα- 
νάστειλε τά ποιητικά του προϊόντα 
σέ ωραΐον ρολό. Ανοίχτηκαν, δια- 
βάστηκοα1, άλλά ή έπιτροπή βρήκε 
καα πάλι ζωηρή τήν συνεργασία 
τοΰ Γάλλου ποιητή.

_—Τό σοφό θέλει νά μας κάνη 
αύτός; άπόρησε κάποιος,

Καϊ ό κ. Πώπ:
, —"Οχι δέδαια. Τό δίς έκ Λαμαρ- 

τινου ούκ άνδρός κλπ.

Γιά τό «κατα- ;**£ 
πληκτικό δέ ο ς, "  
τόν τρόμο καί 
τόν φόβο, τό δ
λο μυστήριο, πού 
πιάνει τόν «άν

θρωπο», καθ ώ ς 
λέει ό έξαίσιος 
μεταφραστής τοΰ 
Λήρ, ό κ. Β. Ρώ
τας, τό έλληνικά 
κοινό πληροφορή 
θηκε γ ιά  πρώτη 
φορά κατά τό 
1870, δτατν ό Σπ. 
Βασιλειάδης, ά
πό τούς λίγους 
«μοντέρνους» νέ
ους τής έποχής,
Εκανε μιά διάλε- 
ξι στάν «Παρνασ 
σό», άκολουθών- 
τας τό καινούρ
γιο  σαιξπηρικό 
πνεΰμα, πού, άν 
καί άργά . ε!γε 
φυσήξει καί στήν 
' ρ λλάδπΕ. καί τό 
εΐχοτν αίσθοτνθή έ 
ξαιρετικοΐ "Ελλη 
νες, ό Βράϊλσς 
Άοιιένης, ό Πο- 
λυλάς, 6  Βερναρ 
δάκης, ό Γαβοι- 
ηλίδης πιό πρίν.
Στά 1874 ή διά- 
λεξι οτΰτή τυπώ
θηκε σέ φυλλά
διο καΐμέσα στόν 
τέταρτο τόμο τών 
« Α τ τ ικ ώ ν  ν υ 
κτών». σ. 469.

"Υστερα περνά, 
νε πολλά χρόνια 
καϊ τό άσύγκρι- 
το άριστούργηιχα 
τοΰ Σαίξπηρ ξε
χνιέται στόν τόπο 
μας έντελώς καί 
ξοτνάονεται στήν 
έπιφάνεια δ τ α ν  
στά 1889 τήν ά- 
νοιξι. πέρασε ά 
πό τήν Α θήνα ό 
Έρνέστος Ρόσ- 
σης κι’ Εδωσε λί- ‘ 
γες θριαμβευτι
κοί'
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συγκίνησι τοΰΒε- 
άκη, δταν έπε- 
σκέφθηκε πρίν ά 
πό λίγεςμέρες τό 
θεατρικό μουσε-ο 
καί στάθηκεμπρο 
στά στή φωτο- 

j Ύραφία τοΰ Πε- 
τρίδη, πού δημο- 

! σ ιεύεται σήμερα 
1 στά «Παρασκή

νια».
Κ αϊ ό κ. Συνα- 

δινός άπειρες φο
ρές ιο υ  Εχει μι
λήσει γ ιά  τόν ύ- 
πέροχον αύτόν ή
θοποιό, πού ευτύ
χησε νά τόν δή 
πριν άπό πολλά 
χ ρ ό ν ια  π ο λ ύ  

: νέος.
< ΟΙ τωρινοί φι- 
* λοθέατροι μπό

ι ρεϊ νά μή ξέρουν 
ί παρά μόνο τ ’ όνο 

μά του.Δέν Εγινε 
θιασάρχης, συνερ 
•γάσθηκε πολλές 
φορές ώς φίρμα 
μόνο μέ τή Βερώ 

'νη σέ περιοδείες, 
δέν ήτοτνε θορυ
βοποιός καί ή σε
μνότητα  του τόν 
ζημίωνε οσο γ ιά  
τή Φήμη.

Αύτή ή λεπτή 
ΰπαρξι άνέλαβε 
νά παίξηΛήρ πρώ 
τος μέσα στήν 
Ε λ λ ά δα .

Είχε δή τό Ρόσ 
ση; Πιθοτνόν δχι 
Δέ φαίνεται πώς 
&χ  ήτοίνε στ?ιν 
Α θήνα  τότε. Αύ
τή τή στιγμή μοΰ 
εΐνε κάπως δύ
σκολο νά έξακρι. 
βώσω. άν ήτανε 
μέ τό 9ίασο τοΰ 
ΤαΚουλάρη, πού 
Εκανε τότε μιά

Τό πρόγραμμα τ̂ ς πρεμιίρας τοΟ Λήρ. εύρίσκεται (mb τήν κατοχήν τοΟ θε- πλουσίαπερ'οδεία 
orrpixou Μουσείου έκ δωρεάς τοΟ κ. Χ ρ .  Ταδουλάρη. στίιν Πάτοα καί

-π  c μ . ,  - _Ητανε τσαλακωμένο, σκονισμένο καί κουρελιασμένο μέσα σέ «πείρα ΰλλα η ΐατρα καί
Επαιξε Αμλετ σ ένα κοφίνι πού παροτδόθηκε στό Μουσείο dtid τόν κ. Ταβουλάοτ-, στή Ζάκυνθο. Κ ιΆ ν

Όθέλλο, Δύο λο- ·Κα1 ν? κ,118 σΤί|ν κορνί Σα του ξνΚεύθηκε πολύς κόπος έρευες r av _Λν fTSp τ ·
g.-„VE filA ‘ ,^~Ρ? μΛν° ΟΤώ τώΡ«. Φώρος τιμής καί σεδασμοΰ στόν dcvflva δέν TOV fl5E ’ T0

διά- TOO τήν άληθινή τέχνη ττοτέ του._ Υ μάθανε δμωςστήν
U IU V  « I IUCU- ,Τ _   ? Γ 1     , ιν,γ «1 IU.UU.U

, , .  fX f  «^μειώσει είς τήν περί Β . Λήρ καμπ άνιαν του ό
νασσο» στις 16  ελληνικά ά Λήρ. ' Απαντώ ν δι’ έπι στολή r του ό χ. Ν. Λάσκαάιιο Απέστειλτν clr'-rS , , , ,  -
τοΰ Μάη,κι’ άκό- t e  ης 4 Ρ

Υίες
λεξι στόν «Παο- ”«Πα^σκήνΑίω»:' δ κ. Π. Μοσχοβίτης ' . /  /  ρ /

δτι δεν ήξερε, άν είχε παιχϋ« τουρνέ πο;ς Ο κοσ 
ο χ .  γ1 * 1

. .. -χ - —   — ,ράμμοτ   t______ _ ___  __
μα Επαιξε καί β ^ ^ ο ο '  ι ώ Λ  «ρός . τόν μεγάλον στήν ’Αθήνα θά
Λήρ.

Κάτι γράψανε τότε καϊ οΐ έφη
μερίδες καϊ μάλιστα ή «Ν. Έφη- 
μερϊς» (ψ. 127) Εγραψε άναλυτι-
κά τήν ύπόθεσι, ___
γιοττΐ δέν είχανε 
καμμιά Ιδέα γ ιά  
τό Εργο οί Άθη

πό σήμερα ή. τύχη στή διανομή κι’ 
έτσι προτιμήθηκε δ πιό κατάλλη

ΟΛΜΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
. - . , - , . - , . - „ - „ - „ . „ . „ · 1Ι. ΜΜ,ιβ„ . „ β,ι. , Ιβ|ΙΙ|Ιιβ|ΙΒ1ΙΙβ|ιβι)βιιβ(ιβιιβ(|ιιιιβιιβΐΒΒιβΐΒιβΐΒι

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
π έχ| 1<ΧΑέΩ'τής 1ηΩς. σελίδ°ζ ) ’ I του καϊ μέ τό δακρύγελό του άκό- 
^ σ τΛ ν  τ τ ? ^ ^  λ ? υντ^ έστ1' μ« δ,τι καλό θά τοΰ δίνεται μ’ έ- 

Ρ. ° Ρ!  μ̂ ..^_ς ~Ρ ' κλεκτικότητα, μέ προσονή. u’ εύσυ-
(>υσικά,
γίας ήθοποιών, μουσικών, τεχνιτών, 
θά δημιουργήση μιά καινούργια διέ 
ξοδο γ ιά  τούς συγγραφείς καϊ τούς 
συνβίτας, μά πάνω άπ* δλα θά 
προσφέρη άνυπολόγιστες ύπηρεσίες 
5τή μόρφωση τών παιδιών μας.

Τό παιδί, πού θά πη·γαίνη μ’ Ενα 
μικρό, άτελές είσιτήριο στό θέατρό 
του, δέ θάχη άνάγκη νά προστρέχη 
σέ άλλα ΰποπτα καί, πολλές φο
ρές, καταστρεπτικά γ ιά  τήν ψυχο
σύνθεσή του θεάματα, θ ά  μαθαίνη 
χωρϊς δασκαλισμούς, θά μορφώνε-

κλεκτικότητα, μέ προσοχή, μ’ εύσυ 
νειδησία.

Ή  χαρά τοϋ έλληνόπουλου, τό 
ξεχείλισμα τής ψυχούλας του άπό 
εύχαρίστηση·, ό ένθουσιασμός του, 
ή έλαφρή συγκίνηση πού θά χαοά- 
ξη βαθειά στή συνείδησή του τη/ 
Καλωσύνη καϊ τήν Όμορφιά, θά 
δημιουργήσουν μιά γεννιά μέ ϊδανι 
κά, μιά γεννιά τίμια, πολιτισμένη 
άνώτερη.

Τό Παιδικό θέατρο θά γίνη, άν 
τό θελήσωμε, ή πρωταρχική δύνα
μη, πού πολύ περισσότερο άπό τό

ται χωρίς σχολαστικότητα, θά δλέ- Σχολείο, θά φέρη τήν αύριανή έλ- 
πη ζωντανά έξυψωτικά παραδείγμα ληνική άνθηση, 
τα καί, θ’ άφομοιώνη μέ τό γέλ·ο I ΚΩ ΣΤΗ Σ ΒΕΛΜ ΥΡΑΣ

Ι·» ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Π ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ιΙ·Μ ·ΙΙ·„·Μ ·ΙΙ·Η ·ιι·ιι·„·„·ΝΒ„ Β,βιΒΙΙΒ|ΙΒ||Β|

01 ΣΥΜΘΕΤΗΙ ΜΑΣ
ΚΗΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟΜ ΜΘΗΝΩΝ

ναιοι πού θά τό 
παρακολου θ ο ΰ>- 
σαν άπό τό Ρόσ- 
ση ιταλικά.Κ αί ή 
«Άκρόπολις», 6  
τοΰ Μάη δηιμοεί- 
εψε τήν ύττόθεσι.
Τήν ίδ ια  μέρα Ε
παιξε Λήρ ό Ρόσ- 
σης.
Αύτές τϊς μέρες, 

γράφοντας γένι-, 
κά γ ιά  τϊς πα·οα- 
στάσεις τοΰ Ι 
ταλού πρωταγω 
νιστή στό περιο
δικό «Έβδομάς-», 
μίλησε καί γ ιά  
τό Λήρ i  Λ. Κα- 
κλαμάνος.

Ε λ λ η νικ ά  πρω- 
τοπαίχθηκε σ τ ο  
θέατρον ‘Ομονοί- 
ας ό Λήη άπό τό 
θίασο Μένοτνδρο 
τοΰ Ταβουλάρη 
στϊς 25 Αύγού- 
στου 1889, δηλα^ 
δή τόν ϊδιο χρό
νο, λ ίγους μήνες 
μετά τό Ρόσση.

Λήρ ό Πετρίδης.
Στά θεατρικά ή

θη τοϋ καιρσΰ 
μας,πού ό θιασάρ 
χης, δταν εΐνε ή
θοποιός τά  πα ίζει 
δλα, κάνει έντύ
πωσι, πώς, ένώ 
ό θίασος ήτανε 
τοΰ Ταβουλάρη— Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 6 πρβτος Βασιλεύς Λήρ τοΟ έλληνικοΰ 
συνεταιρικός βέ- το̂  ®ε<χτρικοΟ Μουσείου)
δαια, άλλά μέ τή σιδερένια πει- λος.
θαρχία τοΰ διευθυντοΰ του, —χό 
Λήρ τόν δώσοτνε στόν Πετρίδη.

Δέ νοσταλ/ώ ρωμαντικά τά πε
ρασμένα, δμως πρέπει νά όμολο 
γηθή πώς τά ερ γα  έκείνη τόν έ

.υ και πατέροι τής -Ιστοριογραφίας μας, Τό όποίον έδημοσι- Τχ  α,,Τπτ-ήπΓί ν F 
ευθη εις τό φυλλον τής 20 AOvoOcrroo. OUc,r)Tr|G(X V ε

_ , καί γυρίζοντας,
ποχη^ τα ευνοούσε περισσότερο ά- τό δάλοτνε στό πρόγραμμά τους.

Κυρίως γ ια τ ί παρακινηθήκανε ά
πό τήν παράστασι τοΰ Ρόσση.

„  , Τόν παίξανε μό
νο τρεις φορές 
καί δχι — φεΰ I — 
;γραμμή.

Καύμένοι μεγά
λοι ήρωες τοΰ θε 
άτρου μας! Σπά
σανε στήν πρό
βα γ ιά  τρεις φο
ρές μόνο I "Αν 
συγκρίνουμε τ ό 
πρόγραμμα τόΰ 
1889, πού δημοσι 
εύεται κΓ αύτό 
οί>:ιεοΎ.· μέ τά 
•"οόσωπα, π.χ. τή 
μετάφρασι τ ο ΰ  
Ρώτα, πού παίζει 
τό «Βασιλικόν», 
θά δοΰμε δτι δέν 
έχουν κομμένα 
πρόσωπα.

Παίξανε Παρα
σκευή, ΰστερα 

> « σκευή, ΰστε ρ α 
τήν έπομένη καϊ 
γ ιά  τελευταίαφο- 
ρά στϊς 14 τ ο ΰ  
Σεπτέμβρη! Δέν 
πέτυχε τότε.

Κριτικές δέγρα. 
φτήκανε. Μονά
χα  ή «Ν. Έφ ημε
ρίς». τήν άλλη 
μέρα, γράφ ει: 

«...ό κ. Πετρίδης 
ώς Βασιλεύς Λήρ 

|§||| οϊος διά πρώτην 
S f l  φοράν χθές τήν 

έσπέραν ένεφανί- 
I S  σ&η, δύναται νά 

Β  καυΧηθή δτι προ- 
σέθεσεν είς τό θέ- 

θειίτρου (φωτογραφία ατρόν μας μίαν
έπιτυχίαν τ ή ν

 . , . .  , , όποίαν δέν δύναται νά μειώση ή
Ωστόσο έγω  τουλάχιστον, άπο- ζωηροτέρα έν ήμίν άνάμνησις τή"

έξόχου τραγικότητος τοΰ πολλοΰ 
Ρόοση. Παρά τό τολμηρόν τής

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)' 
θισμένος τρόπος τής όμαδικής έ- 
κτελέσεως, ό έντελώς διεκπεραι· 
ωτικός κατά τήν έπιτυχή εκφρασι 
ένός μουσικοκριτικοΰ δέν νομίζου· 
με πώς είνα ι ό έν&εδειγμένος οϋ
τε γ ιά  τούς συνθέτες, οΰτε γ ιά  τό 
κοινό, πού δέν θά μπορέση άπό 
μιά  τέτοια έκτέλεσι νά μορφώσ^ 
μιά  σαφή κρίσι γ ιά  τήν ά ξ ία  κα- 
θενός Εργου.

Κ αϊ άν θά μποροΰσε τό Ώ δεΐο 
’Αθηνών μέ κάποιο τρόπο νά δ ι
καιολογήσω τήν άδιαφορία του 
αύτή κοντά στό παρελθόν, τώρα 
πού ή όρχήστρα του ένισχύεται 
μέ γεννα ία  κρατική έπιχορήγησι, 
οί ύποχρεώσεις πού άνιχλαμδάνει 
ιό Ώ δεΐο, γίνονται μεγαλύτερες, 
καί είμαστε δέδαιοι πώς τό καλ
λιτεχνικό του συμδούλιο θά θελή- 
arj νά τϊς άναμετρήση καλά· " Ε 
χουμε τήν πεποίθησι πώς ό κ. ΟΙ- 
κονομίδης, πού κατ’ έπανάληψι έ
δωσε δείγματα  τών καλών του δι
αθέσεων γ ιά  τούς “ Ελληνες συν
θέτες, θά δώση στά προγράμματα 
τών συναυλιών τή θέσι πού άξίζε*

στά έλληνικά Εργα, τώρα μάλιστα 
πού ή μουσική περίοδος θά διαρ
κέσω περισσότερους μήνες, κ ι’ δχι 
φυσικά μέ τόν τρόπο πού θά ά- 
κούγαμε ώς σήμερα. "Εχουμε τη 
γνώμη πώς καϊ οϊ ξένοι μαέστροι 
δέν θά είχαν καμμιά άντίρρησι 
νά διευθύνουν καί Ενα έλληνικό 
Εργο, άρκεϊ νά τούς ύποδειχθή μέ 
τόν κατάλληλο τρόπο. Έ ξ  άλλου 
άς δοθή περισσότερη προσοχή 
στούς νέους. ‘Ά ς  παίζωνται τά 
έρ γα  έκείνων, πού μιά έπιτροπή 
άπό ειδικούς θά τά έκρινε κατάλ
ληλα. ’Έ τ σ ι έκτός άπό τήν ήθική 
Ικανοποίησι, θά δίδεται ή εύκαι
ρία  στούς νέους συνθέτες ν’ άκοΰν 
τά Εργα τους, καϊ νά διορθώνουν 
τϊς μοιραίες άτέλειες.

"Ολα αύτά δέν πρέπει π ιά σή
μερα νά φαίνωνται σάν όνειρα ά- 
πραγματοποίητα. Τό ’Ωδείο Α θ η 
νών ΰστερα άπό τήν τελευταία 
γενναιοδωρία, έπαναλαμδάνουμε 
πώς Εχει τήν ύποχρέωσι νά γνω- 
ρίσμ. στό κοινό τά έλληνικά Εργα

θ . Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Ά ϊτ . Β ώ ) . « ζ    Κ ή ρ υ ζ .  Ή  φ ω τ ο γ ρ α φ ία
—του θεατρικού ΛΊ^υσε^υ καί σιύτή __
παρουσιάζει τόν κ. Άπ . Βώλαν δτκος εί* 
νε σήμερον.

Ό  κ. Βώλας —  Μπόλας λέγεται τώ. 
Ρ® —  είνε ό πεθερός τοΟ τωρινοΟ Λϋρ, 
ιο ύ  κ .  Β ε ά κ ι ι *

ρώ άκόμη, γ ια τ ί ό Δ. Ταδουλάρης 
είχε πα ίξει Όθέλλο, πού ώς ρό
λος-, άς ποΰμ5 , εΐνε, χονδρικώς· 
κάτι παρομοιο δηλαδή ώς πρός 
τό εΐδος τοΰ ήθοποιοΰ, πού θά τόν 
παίξη.

Ό  Γ. Πετρίδης ήταν ήθοποιός 
μέ πάρα πολύ μεγάλη άξία.

Επαιξε, ώς τώρα. κατά τά Ερ
γα, πρώτους ρόλους στό θίασο τοΰ 
Ταδουλάρη, τούς ρόλους τών εύ- 
γτνικών γέρων, ένφ ό Ταδουλά 
ρης προτιμοΰσε τούς έραστές. ά- 
κόμη, πιό συχνά. "Ε τσ ι αύτό τό 
καλοκαίρι τ<> βλέπουμε τόν Γ. 
Πετρίδη νά παίζη τόν Κηφέα, τό 
οασιληα οττό «Άν&ρομέδα καϊ Περ 
σεύς» τοΰ Π. Ζάνου, τόν Κύρ Γιάν
νη τό Ρακοσυλλέκτη, στό όμώνυμο 
εργο καί τόν Παγκράτη. τόν κα
λόκαρδο άφεντικό στήν «Τύχη τής 
Μαρούλας». Φαίνεται πώς θά είχε 
κομψότητα στή σκηνή, γ ια τ ί στούς 
«Σ τραγγαλιστάς τών Ινδ ιώ ν»  κα 
νει τόν Αντιδασιλέα, πού εΐνε ά- 
ξιόλογος τύπος κομψοΰ πρεσδύτη. 
Στό «Νέρωνα» τοΰ Κόσσα κάνει 
τό Βαδίλιο τόν άστρολόγο. στη 
«Δήμαρχου έκλογή» ενα μπακάλη· 
"Α ρα θά ήτανε καϊ τυπίστας. Ά ρ  
ί'οτερα Επαιξε μ’ έπιτυχία τόν 
« Ενοχο» τοΰ Φός καϊ ύπάρχει μκχ 
φωτογραφία του σ’ αύτό τό ρόλο 
στό θεατρικό μουσείο.

Ζή στους θεατρικούς κύκλους 
μιά παράδοσι γ ιά  τόν Πετρίδη, 
γεμάτη άπό σεδασμό καί άπό θαυ
μασμό γ ιά  τό πρόσωπό του καϊ 
θά μοΰ μείνΐ] άξέχασΐη  ή φανερή

1‘ ιιγκρίσεως, άνομολογοΰμεν, οτι 
έν πολλοίς Ιδίως έν τή δεύτερα 
πράξει· δτε μετ' άπεγνωσμενης 
ο ρ γή ς  άντί νά κλαύση, πτύει κα
τά πρόσωπον τάς άχαρίστους καί 
σκληράς θυγατέρας του, είχε έ-

( Σ κ ί τ σ ο  τοΟ κ .  Ν .  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ )

Τόν πρωτογνώρισα έδώ καί δέ
κα πέντε χρόνια σέ μιά ταβέρνα 
τής άγοράς πού συχνάζαμεε τά 
βράδυα μέ τόν άλησμόνητο Λάμ
προ Πορφύρα, τό Δημοσθένη Βου
τυρά, τό Γ. Σταυρόπουλο, τό Νι- 
κολαΐδη κι’ άλλους. Είχε πάντα Ε
να ΰφος σεμνό κι’ Ενα δροσερό κέ
φι, πού εύτυχώς τά διατηρεί ώς 
τώρα. Τ’ άρεσε ν’ άκούη τις άλλό- 
κοτες Ιστορίες τοΰ ένός, τ ’ άμί- 
μητα άνέκδοτα τοΰ άλλου, τίς κρί
σεις τών νέων λογογράφων γιά 
τούς παλιούς. Μιλοΰσε λίγο, διη- 
γότανε καμμιά φορά θαλασσινές 
ιστορίες πού τίς ήξερε άπό τόν πα
τέρα του, τόν καπετάνιο.

— Εΐνε γέρος, μο 0 χε πή ό Πορ
φύρας. "Εχεις ίδή τίποτα δικό 
του;

"Οχι, δέν είχα ίδή άκόμα. 
Άργότερα Εκανε μιά Εκθεσι.
— Πήγαινε νά [δής τό Γερμενη, 

μοΰ είπε Ενα βράδυ ό ποιητής τών 
«Σκιών». Τά κιάρα · σκοΰρα του 
εινε περίφημα.

Έ π ή γα  καί θυμάμαι πώς μοΰ- 
k o c v o c v  έντύπωσι ο'ι σκιοφωτισμοί 
καϊ ή κίνησι τών σχεδίων ποδχε 
έκθέσει. Λάδια είχε λίγα. Ά λλά  
τά πρώτα ήταν τά σημαντικώτερα 
καϊ τά πιό άντιπροσωπευτικά τής 
τέχνης του. Ή άτιθάσευτη νειότη 
του ευρισκε τήν καλλίτερη έκδή- 
λωσι οΰ αύθορμητισμοΰ τη'ς στό 
κραγιόνι. Ά λλά  δέν άργησε νά 
λαχταρίση τόν πλοΰ.το καϊ τό βά
ρος τής έλαιοχρωμίας. Ή  κατοπι
νή του Εκθεσι ήταν μεστή άπό Ερ
γα  δουλεμένα μέ λάδι, πίνακες πο
λυπρόσωπους, συνθετικούς, πού 
τόν Εφεραν στήν πρώτη γραμμή 
τών Ελλήνων Ιμπρεσσιονιστών.

Τό Έλληνικό ύπαιθρο, τό γιαλό, 
κι* ή ζωή τής πόλης καϊ τοΰ χω
ριού δρήκαν στό Γερμενη Εναν ά
πό τούς καλλίτερους έρμηνευτές 
τους. Ά πό τότε ή γόνιμη παλέντα 
του μάς έχάρισε πλήθος διαλε
χτών πινάκων, κάθε μέρα καί πιό 
φροντισμένων, πού άνασαίνουν τόν 
έλληνικόν άέρα, πού λούζονται στό 
θερμό, παλλόμενο μεσογειακό φώς.

‘Έ να  άπό τά τελευταία φθινο
πωρινά άπομεσήμερα μέ δέχτηκε 
στό άτελιέ του τής όδοΰ Βεϊκου ό 
Γερμενής, πρόσχαρος δπως πάντα 
καί εύγενικός. 'Η καινούργια του 
συγκομιδή εΐνε σκορπισμένη όλό- 
γυρα στήν εύρύχωρη σάλλα. Κα
τσίκια σκαρφαλωμένα σέ βουνο
κορφές, λιμάνια πού ξεκουράζουν 
θαλασσώδαρτα 'καράβια, νησιώτες 
πού χαζεύουν τό άραγμα ή τό 
σαλπάρισμα ένός βοοιοριοΰ, σπί
τια θαλασσινών πού φεγγοβολάνε 
στά πρώτα ή 'στά στερνά χάδια 
τοΰ ήλιου, άγρότες πού ταξιδεύουν 
μέ άραμπάδες ή μέ μουλάρια, κο
πέλλες πού όνειροπολοΰν ξαπλω
μένες στή χλόη—τ’ άγοπτημένα του 
θέματα, εΐνε δοσμένα μ’ άξεθύμα- 
στην όρμή καί μέ ώριμη γνώσι. ’Α
νάμεσα στήν πλούσια αύτή σειρά 
ξεχωρίζω κάποιες σκηνές άπό τή 
Μακεδονική ζωή τοΰ ύπαίθρου. σέ 
πίνακες μικροσκοπικούς, χαο^τω- 
μένους, μεστούς σέ κίνησι, σέ δια- 
κοσμητική χάρι καί σέ ειλικρίνεια 
έκφράσεως καθώς καί τρία μεγά
λα ταμπλώ άπό τήν "Υδρα καί Ενα 
άπό τή Σαντορίνη πού είνε τά καλ
λίτερα κομμάτια τοΰ Γερμενή, Στά 
8 ργα αύτά ό καλλιτέχνης προωθεί 
τά αισθητικά του όρόσημα, ξεπερ
νάει τόν έαυτό του. Τά ποιητικό 
οτοιχείο κυριαρχεί έδώ, γίνεται τό 
λάϊτ μοτίβο τής συνθέσεως. Τό 
χρώμα είνε άπαλό, άποπνευμ-χτω- 
μένο, τό φώς μελιχρό, διάχυτο, τό

σχέδιο αύστηρό πάντα, κατορ9 ·2 »ει 
νά μήν ύπογραμμίζη τήν παρουσία 
του, άλλά νά έξαφανίζεται πίοο) ά- 
πό έλαφρές άέρινες γραμμές.

Η καινούργια αύτή έργασία τοϋ 
Γερμενή εΐνε δίχως άλλο Ενας ση
μαντικός σταθμός στήν καλλιτέ-. 
χνική του καρριέρα.

— Γενήθηκα στά Φυσκάρδο τής 
Κεφαλλωνιάς, άπό πατέρα ναυτι
κό. Σπούδασα στήν Αθήνα, στά 
Πανεπιστήμιο τά νομικά. "Ενοιωσα 
δμως νωρίς πώς Επρεπε ν’ άφοσι- 
ωθώ στήν τέχνη, πού άπό μικρός 
μέ είχε μαγνητίσει. Έγράφτηκα, 
λοιπόν, στό Πολυτεχνείο στή Σχο
λή τής Γλυπτικής, πού τήν έδιδά- 
χθηκα έπί πέντε χρόνια, άπό τό 
θωμοπουλο καί τής Ζωγραφικής
πού τήν εδγανα Ικανοποιητικά μέ 
καθηγητές τούς Ίακωίβίδη, Ροϊλό, 
Βικάτο καϊ Γερανιώτη. "Οταν τέ· 
λειωσα τό Πολυτεχνείο πήρα τήν 
κασσετίνα καί τράβηξα π ρ ^  τά 
μεγάλο Σχολείο: Τή Φύσι. Αισθα
νόμουν βαθύτατα τήν άνάγκη νά 
τή σπουδάσω, ν ’ άντλήσω άπ’ αύτή 
τό μεγάλο, τό μοναδικό καί τά ά- 
κλόνητο δίδοτγμα. Περιπλανήθηκο: 
στό γιαλό καϊ στό βουνό, δουλεύ
οντας έπίμονα, ώς πού νά μπορέ
σω νά βρώ κάποιαν ΙκοΓνοπ ί̂ησι 
άπό τϊς προσπάθειές μου. Ή έπι·» 
κοινωνία μου μέ τό κοινό Εγ'νε πο
λύ άργότερα, ΰστερα άπό δϊθε.ά  
σπουδή τοΰ ύπαίθρου, πού εΐνε κα
τά τή γνώμη μου, ή πιό γόνιμη κι* 
ή πιό άποτελεσματική άπό κάθε 
άλλη.

— Ποιές εΐνε οι καλΑιτεχν· κές 
σας πεποιθήσεις;

— Είμαι ίμπρεσπιονιστής. Ή  ά« 
πλοποίησι καί τό ξε καθάρισμα τοϋ 
τοπίου, ή ζωντανή άπόδοσι τοΰ άν- 
τικειμένου, στήν καλλίτερη στιγμή 
του, ή διαδάθμισι το3 φωτός, τό 
στέρεο σχέδιο, δλα αύτά δοσμένα 
μέ ειλικρίνεια, άφοϋ περάσουν άπό 
τό ψυχικό διυλιστήριο, εΐνε ικανά 
νά δημιουργήσουν τό καλλιτέχνη
μα, δταν φυσικά, ύπάρχη τό τα
λέντο. 0 1  έγκεφαλικές προσπά
θειες δέν μέ παρέσυραν ποτέ. Συ
χνά μέ σταματάνε Εργα έγκεφαλι- 
κά, κάποτε μάλιστα μέ κάνουν νά 
τά θαυμάζω. Ά λλά, όμολογώ δτι 
ποτέ δέν έσυγκινήθηκα άπ’ αύτά.: 
Καί πιστεύω πώς ή πρώτη καί ά- 
παραίτητη άρετή έ ν ό ς  Εργου τέ
χνης, εΐνε τό αίσθημα. "Οσο καί αν 
εΐνε σοφά έκτελεσμένο Ενα Εργο 
τέχνης, δταν δέν δονείται άπό συγ- 
κίνησι, είνε σάν Ενα άνθος δίχως 
άρωμα.

— Ή  νέα σας τάσις, αύτή ποΰ 
έκ δηλώνεται τόσο Εντονα στο το
πία αύτά τής "Υδρας καί τής 
Σαντορίνης εΐνε άποτέλεσμα ξένων 
έπιδράσεων ή έντελώς προσωπικών 
σας άναζητήσεων;

— ΤΗρθε μόνη της., Ή  άπαλές 
γραμμές τών δαυνών καί τών σπι* 
τιών τής "Υδρας καί ή ύποβλητι- 
κότης τών βράχων τής Σαντορίνης 
μου Εδο3σαν, σέ κατάλληλες στι·» 
Υμές, τό λυρικό παλμό πού 'Spin 
σκετε στούς πίνακες. Ποτέ δέν έπε- 
δίωξα νά ύπερβάλω τις δυνάμεις 
μου. Συνήθισα νά περιμένω δαθ* 
μιαία τήν έξέλιξι, χωρίς νά δοκι* 
μάζω ίπικίνδυνα πετάγματα^

— Κάποτε είχατε έκθέσει μιόί 
έκτενή σειρά άεροπορικών πινά
κων. Συνεχίζετε τήν προσπάθειά 
σας άκόμη;

— Τώρα ζωγραφίζω θαλασσιι 
νούς πίνακες. "Εχω άτελιέ στή' 
Ναύσταθμο καί δουλεύω έκε' συ
χνά σέ θέμοα-α παρμένα άπό τό Ban 
σιλικό μας ναυτικό. Ελπίζω  νΛ 
κάνω σύντομα μιά Εκθεσι στήν δ« 
ποίαν νά συμπεριλάβω καί μερικά 
κοιμμάτια τής σειράς αύτής.

Ή  συνέντευξι κλείνει μέ μιά σι> 
ζήτησι πλατειά γ ιά  τή νεοελληνι* 
κή τέχνη. Ό  καλλιτέχνης έκφρά- 
ζεται μέ θαυμασμό γιά  τό Εργο 
τών παλιών καί μέ άγάπη’ γ ιά  τό 
εργο τών νέων.

— Τό καλλιτεχνικό μας οίκοδό* 
μημα εΐνε στηριγμένο σέ θεμέλια 
γερά. Ή  παράδοσι, τό μεγάλο αύ
τό έφόδιο τών ξένων 'καλλιτεχνι 
κών κύκλων, δηιμιουργείται μέ 
γοργό ρυθμό κι’ είμαι δέδαιος πώς 
τό μέλλον εΐνε εύοίωνο γ ιά  τή νέοζ 
γενεά.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ξαρσιν ώς οΰτε αύτός οΰτος δ Ρόσ Ή  μει^ψρασι πού Επαιξε ό Πε
τρίδης ήτανε τοΰ Βικέλα. Μετά

Ά ν .

σης. Δέν Εχομεν καιρόν νά έπε- 
κταθώμεν περισσότερον, άλλά συγ 
χαίρομεν τω καλλιτέχνη».

Δέν εΓνί κριτική, εΐνε στά ψιλά, 
καϊ τιροφανώς τά έχει γράψει ό δ ι
ευθυντής τής «Ν. Έφημερίδος», ό 
I. Καμπούρογλους.

Τό ρόλο τοΰ Βασιλέα Λήρ τόν 
κράτησε ό Γ. Πετρίδης, άλλος δέν 
τόλμησε νά τόν παίξη καϊ τόν Ε- 
ποαζε κάπου — κάπου άργότερα, 
μάλλον συχνά.

Β έδαια  τό σύνολο δέι^θά ήτανε 
πάντοτε μελετημένο οΰτε φυσικά 
οϊ σκηνογραφίες έν τάξει. Δέ γ ί 
νεται μάλιστα κανείς λόγος γ ιά  

 ___ _______ σκηνικά καί γ ιά  βεστιάριο. θ ά
ΑττίΛΝ/ν./. λ„·ρ - ν  ^  τόν παίζανε έκ τών ένόντων. Πώς 

Δ θ υ ξ · τ5 ς  Κ ο ^ ρ ν ο υ ά λ η ς .  C 0 t  u l x o c o 0 ( T -  ν Α  ν ί ν _
"Η φωτογραφία —  τοΰ Θεατρικού Μου. 
αείου —  δέν άφίσταται χρονολογικως καί 

π ο λ ύ  ά π ό  t o y  χ ρ ό ν ο ν  τ ή ς  π ρ ε μ ιέ ρ α ς .

θά μποροΰσε νά γίνη άλλοιώς;
Και ό Νοδέλι Επαιξε στήν Άθή 

να τό Λήρ (18  Ιανουαρίου 1904).

μεταφράσανε τό Λήρ ό Δαμιρά. 
λης, δ "Α γγελος Βλάχος καϊ τε
λευταία ό Ρώτας.

Εύχομαι στο Βεάκη νά δάλη. 
μέ τό παίξιμό του στό Λήρ, τήν πιό 
λαμπρά κορώνα στην κορυφή τής 
καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας 
καί μακαρίζω τούς ήθοποιούς τοΟ 
«Βασιλικοΰ», πού θά παίξουνε τούς 
ρόλους αύτουνοΰ τοΰ Εργου!

Α λήθεια, άπό τίς πιό μεγάλες 
εύτυχίες, πού θά μποροΰσε νά 
προσφέρη Ενα θέατρο στόν τόπο 
του εΐνε νά παίξη τό «Βασιλέα: 
Λήρ».

θ ά  ξορκιστούν τούλάχιστον γ ιά  
κάμποσον καιρό τά τελώνια τοΰ 
δουλεδάρτου καί ή δλακεία πού 
σταλάζει στά οκνηρά μυαλά ό κι
νηματογράφος.

Γ1ΑΝ . Σ ΙΔ ΕΡ Η Σ
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Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν . 15 ’Οκτωδρίβυ 1938

Νοιώθω πώς εΐνε άρκετά σοβα
ρή ή άπόφσση νά μιλήση κανείς γιά  
τή δημιουργία, γ ιά  τήν έξέλιξη καί 
■γιά τή δράση τής μοναδικής Δρα
ματικής Σχολής πού ύπάρχει στή 
χώρα του.

Εΐνε φυσικό γ ιά  τό νέο νά νοιώ- 
θη μιά δειλία, μιά σχεδόν κατα- 
θλιπτική πίεση, άπό τόν δγκο μιας 
τόσο μεγάλης καί τόσο πλατείας 
δράσεως, σάν αύτή ποΰχει νά έπι· 
δείξη τό άνώτατο αύτό «θεατρικό 
μας Πανεπιστήμιο».
* Είνε τόσα πολλά έκεΐνα πού πρέ
πει νά πή κανείς. Εΐνε τόσα πολλά 
ί  κείνα πού πρέπει νά έξιστορήση, 
ώστε θ<3χε κάθε δίκηο μέ τό μέ
ρος του νά άμφιδάλλη στό άν θά 
Τά δγάλη πέρα αισίως.

Αλλά, άς μοΟ έπιτραπή, πο'ιν 
μιλήσω γ ιά  τή σύγχρονη δρά -η 
τής Σχολής, νά κάμω μιάν ανα
σκόπηση κάπως Ιστορική καί νά 
μιλήσω γιά  τήν παληότερη ΰπαρξή
της.

Ή Δραματική Σχολή Ιδρύθηκε 
στά 1924. Εΐνε κι* αύτή ένα δημι
ούργημα τής μεταπολεμικής ψυχο 
σύνθεσης, ΔημιουργήΘηκε τόν και 
ρό, πού πολλά «καινά δαιμόνια» 
Τψωτοεισήχθησαν στή χώρα μας.

Τότε ώνομαζόταν άπλώς «’ Επαγ
γελματική Σχολή» κι’ ήταν atnb  
νομος όργανισμός Δημοσίου δικαί· 
ου. ’Αθόρυβα, στήν άρχή, δλοι δσοι 
βρισκόνταν στά σπλάχνα της δού 
λεψαν πολύ. Δούλεψαν μέ πραγμα
τική θέρμη καί οί κόποι τους δέν 
πήγ<χν χαμένοι. Τά άποτελέσματα 
φανήκαν γρήγορα. Εΐνε αύτή 1 
« ’Επαγγελματική Σχολή» πού έδω 
σε κείνες τίς· περίφημες έπιδείξεις 
μόνον μέ μαθητάς της, τολμώντας 
νά άνεβάση έργα σάν τόν «Έ μπο 
ρο τής Βενετίας», σάν τήν «Πριγκή· 
πίσσα Μαλένα», σάν τό «Βασιλικό» 
τοΟ Μάτεση καί σάν τά «Κορακί
στικα» τοΰ Ρίζου Νερουλού.

Τέλος δέ δίστασε, ή Σχολή αύ
τή, ν ’ άνεβάση καί τό τόσο δύσκο
λο, άπό κάθε άποψη, μεσαιωνικό 
μυστήριο ,τή «θυσία τοΰ 'Αβραάμ».

Παιδιά της ήταν τόσο ή πολύ- 
κλαυστη Μαίρη Σαγιάνου οσο καΐ 
ή κ. Άνδρεάδη, ό κ. Ε6 θυμίου; ό 
κ. Φαρμάκης, ό κ. Ταλάνος κ. ά.

Σ τά  1930 ή Σχολή ύπήχθη στό 
Βασιλικό θέατρο. Ά π ό  τότε άρχι
σε μιά καινούργια δράση, μιά και
νούργια ζωή.

Ή  Σχολή, τής όποίας Διευθυντής 
εΐνε ό κ. θ . Συναδινός, έχει τρεις 
τάζεις, τρία χρόνια φοιτήσεως—άς 
ποΰμε. Τά δυό πρώτα χρόνια οΐ 
μαθηταί της, παρακολουθούν θεω
ρητικά μαθήματα πού θά τούς βοη
θήσουν στή μελλοντική τους έξέλι
ξη.

νά δημιουργήσουν, δπως έλέχθη 
καί παραπάνω, τεχνική στήν δμι- 
λία. Γενικώτερα, δμως, ή άσκηση 
αποβλέπει καί στήν έξοικείωση το- 
σο τοΰ έσωτερικοΰ διαφράγματος, 
δσο καί των άλλων φωνητικών όο- 
γάνων, στήν έλεύ&ερη λειτουργία, 
στήν έλεύθερη έ^αγωγή δποιου δή
ποτε φθόγγου.

Ο κ. Μουζενίδης εΐνε πάντα 
πρώτος καί ετοιμος νά ξεφωνίση 
τούς φθόγγους μαζί μέ τούς μα
θητάς του, δπως εΐνε Ετοιμος νά ξε
φωνίση καί γ ιά  κάθε σφάλμα.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙ- 
ΚΗΣ τό διδάσκουν έκτός άπό τόν 
κ. Παπαγεωργίου καί οί κ. κ. Βεά- 
κης καί Ροντήρης. Ή παράδοση 
τήν όποία παρηκολούθησα έγινε ά
πό τόν κ. Παπαγεωργίου. Τό μά
θημα αύτό εΐνέ τό βασικό μάθημα 
γ ιά  τό μέλλοντα ήθοποιό. Παρακο
λουθώντας ύποκριτική θά μάθη ό 
νέος, πώς νά μιλάη, πώς νά βαδίζτ) 
πώς να στέκεται, πώς νά κινη τά 
χέρια του μέ λίγα λόγια δλη τήν 
τεχνική τής σκηνής.

Αϋτός εΐνε ό έσωτερικός καταμε- 
οισμός τής έργασίας στή Σχολή 
μέ λίγα λόγια. Δέκα καθηγηταί ά- 
ποτελοΰν τό δι&ακτικό της προσω
πικό, οι έ ξ ή ς :'0  Διευθυντής Γραμ
μάτων, θεάτρου καί Τεχνών κ. Κ. 
Μπαστιάς, διδάσκει Ιστορία του 
θεάτρου, ό Διευθυντής τής Σχολής 
καί Πρόεδρος τής Έταιρίας τών 
θεατρικών Συγγραφέων κ. Συνα- 
δινός διδάσκει δραματολογία, ό κ. 
Ηλίας Βουτιερίδης διδάσκει Νεο

ελληνική Λογοτεχνία, ό κ. Περβε- 
λάκης διδάσκει Γενική Ιστορία 
τής Τέχνης, ό κ. Μουζενίδης όρθο- 
φωνία καί οί κ.κ. Βεάκης, Πα~α- 
γεωργίου, Ροντήρης, διδάσκουν 
τήν Υποκριτική. Τέλος ή δίς Κ. 
Πράτσικα διδάσκει ρυθμική γυμνα
στική καί ή δίς Λ. Σακελλαρίου 
διδάσκει χορό.

Εκείνο πού περισσότερο άπ’ δλα 
κάνει έντύπωση στόν ψυχρό παρα- 
τηρητή εΐνε τό σύστημα πού έπι- 
κρατεϊ μέσα στή Σχολή καθώς καί 

άπόλυτη τάξη. Έκτός άπ’ τό όι 
δακτικό προσωπικό ύπάρχει καί Μ 
να άλλο, τό ύπαλληλικό έπιτελείο, 
Ιδιαίτεροι δέ έπαινοι όφείλονται 

στή γραμματέα τής Σχολής. Στέ 
κει διαρκώς όρθή καί εΐνε πα/τα·

Σ ’ αύτήν ώπευ9ύ
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Κ Α ΡΑ Κ Α ΣΗ Σ

ΠΕΡΙΤΤΑ
ΚΑΙ... ΧΡΗΣΙΜΗ

ΕΡΓΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ

Διδάσκονται ρυθμική γυμναστική, χοΰ παροΰσα. 
χορό, ύποκριτική, δραματολογία, VOVTfTI R .
όρθοφωνία καθώς καί νεοελληνική ,  ° 1’ δώασκομεν° ι καί δι
λογοτεχνία. Τόν τρίτο χρόνο εΐνε ντες’ κι’ αύτή ε ν̂ε πάντα πρό
Οποχρεωμενοι νά λαβαίνουν μέ^ος ν άκούση, νά βρή τήν κατάΥ
στίς παραστάσεις τοΰ Βασιλικοΰ ληλη λύση γιά  νά μή δυσαρεστήση
γ ιά  νά παίρνουν «τόν άέρα» τής 
σκηνής, Εΐνε μ* άλλα λόγια, ή 
πρακτική έξάσ-ηση. Έκτός δμως 
'άπ αυτήν, τόν τρίτο χρόνο διδά-

κανεναν.

Από τή Δραματική Σχολή π ο- 
λυ καινούργιο αίμα ®χει είσρεύσει 

σκονται καί τή Γενική Ιστορία τής I στό σύγχρονο Έλληνικό θέατρο.
TFWnr. WnrflAr w/v5 «t-Α·..  f ____I 1 r

Κατερίνας Ά ν- 
κατά έννέα

Καν ώΛ Τήν- ίστ° ρία τ0ϋ ' °  ^ασος τής κ. η βεατρου. Στό τέλος τής φοιτήσεως R _ , „
•κι* ΰστερα άπό αυστηρότατες εξε- I ρ ε α 1 ’ ά™τελειται
τάσεις, δσοι άριστεύσουν προσ- δέκατα άπό διπλωματούχους τής

Σχολής. Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
έχει έπίσης πάρα πολλούς στό θία
σό της, δπως τίς Κες καί Δδες Ά -  
Ρω νη, Στεφανίδου, Ρίτα Μυράτ κ. 
ά. Ο θίασος τοΰ Άργυροπούλου έ
χει έπίσης πολλούς καί τέλος τό 
Βασιλικό θέατρο άποτελεϊται άπό 
τέτοιους άποφοίτους τής Σχολής

λαμβάνονται ώς ήθοποιοί μόνιμοι 
στήν κρατική σκηνή, οί δέ ύπόλοι- 
ιτοι παίρνουν άμέσως τήν άδεια 
*οΰ έπαγγελματία ήθοποιοΰ καί 
μποροΰν να δουλέψουν δπου δή 
»ιοτε.

Στά τρία άπό τά μαθήματα πού 
διδάσκονται στή Σχολή παρηκο
λούθησα άπό μιά παράδοση. Πα-

C S S S T J ?  I · * * “ " 4  *  * «  Ί * -
βυθυντής κ. θ . Συναδινός, τό μά- Γενικώτερα ή δράση τής Σχολής 
θημα τής όρθοφωνίας, πού τό διδά- εχει καί στήν κοινή γνώμη άκόμα 
σκει 6  β ' σκηνοθέτης τοΰ Βασιλι- πάρει μιά έξέχουσα θέση Ά ρκε“  
κου κ. Μουζενίδης καθώς καί τό ,,α - > ,, 1 Λ Ρκει
■μάθημα τής ύποκριτικής πού τό δι- , " Ί  Καν£1ς δτί υτΓάΡΧουν μαθη-

ται της Σχολής πού εΐνε παιδιά 
θεολόγων, στρατηγών κ. ά. Τόν

δάσκει δ κ. Ν. Παπαγεωργίου.
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Δ ΡΑ Μ Α -  

. ΤΟΛΟΓΙΑΣ γίνεται άνάλυση τών I τελευταίο δέ καιρό χάρις στήν άττο- 
*ργων καί εύρυτάτη συζήτηση πά- τελεσματική έπίμβαση τοΰ κ Κ 
νω στούς ύπάρχον.ας τύπους ή ή
ρωας. Σ τις παραδόσεις τών τελευ
ταίων αύτών ή μερών άναλύεται δ 
«Βασιλεύς τοΰ Λήρ». Καθένας άπ'
Τούς μαθητάς άντιπροσωπεύει κι 
ίνα  ρόλο τοΰ £ργου. Κρατοΰν, λοι
πόν τά κείμενα στά χέρια τους και 
καθένας διαβάζει τά ρόλο του. Με- 
Χά τήν άνάγνωση αύτή, έπακολου- 
θοΰν κρίσεις καί σχόλια τών μαθη
τών. Ή  συζήτηση γενικεύεται καί 
στό τέλος, μέ τήν ύπόδειξη τοΰ δι- 
δάσκοντος πάντοτε βγαίνει τό νε

του κ.
Μπαστιά ή κρατική έπιχορήγηση 
αυξήθηκε σημαντικά. "Ετσι ή Σχο- 

κατώρθωσε νά ξγκατασταθή σ’ 
£να εύρύχωρο κτίριο τής όδοΰ 
Σταΐκου μέ αίθουσες καλές, μέ
φωτισμό άπλετο καί μέ άλλα πολ
λά άπό τά σύγχρονα κομφόρ.

Η Σχολή έχει 29 μαθητάς δλους 
δλους. Κάθε χρόνο προκηρύσσει 

διαγωνισμό, εισαγωγικές—νά ποΰ
με— έξετάσεις. Φέτος ol έξετάσεις 
αύτές έγιναν πρίν άπό έ'να μήνα.

Μάς δέχτηκε μέ πολλήν εύγένεια. 
Πρόσχαρος, σάν μικρό παιδί, δια
τήρησε τήν εύθυμία του ώς τήν ώ
ρα πού τόν άποχαιαετήσαμε. Ό  κ. 
Σύλβιος τοΰ είχε κάνει λόγο γιά 
τήν συνέντευξή μας κι* έ'τσι ~όν 
βρήκαμε προετοιμασμένο καί έ
τοιμο πρός μάχην.

— Δέν πρόκειται—μας λέει—νά 
7θς άπαντήσω σέ έρωτήματα. Δέν 
εΐνε άνάγκη. Κουβέντα, μέ τήν 
κουβέντα έλπίζω πώς θά φτάσωμε 
στό θέμα πού μας ένδιαφέρει. Δέν 
νομίζετε ;

Συμφωνήσαμε.
Ό  κ. Σύλβιος έχει κέφια... Ό  κ. 

Καρακάσης έχει τόν λόγο...
— Τόν καϋμένο τόν Χοντρό.—Γί

νεται... έλαφρό κουτσομπολιό έίς 
...βάρος γνωστοΰ ύφασματεμπόρου. 
Εα/ε δπως σας τά λέω! Χώρισε μέ 
τήν γυναίκα του άπό τραπέζης καί 
κοίτης:

Μειδίαμα Συλβίου. Προμηνύεται 
καλαμπούρι: Ενα, δύο, τρία,
Μπάμ!

— Καί ή γυναίκα του χώρισε ά
πό τραπέζης κα ί... κήτους ! !

’Επακολουθούν γέλια μέ τή σέ
σουλα, καφφές καί τσιγάρο.

Ή συζήτησις έχει άνάψει. Τά θέ
ματα τό_ ένα κατόπιν τοΰ άλλου έ- 
ξαντλοΰνται... περιληπτικώς!

— Καϋμένη έπιθεώρηση !—Εΐνε ό 
κ. Καρακάσης πού τελειώνει τήν 
φράση του άναστενάζοντας.

— Τί σοϋ συμβαίνει, τόν ρωτφ ό 
κ. Σύλβιος.

Τί νά συμβή; θυμήθηκα μιά 
έτοιμοθάνατη συγγένισά μου!

—Ποιόν ; ξαναρωτάει μέ δικαιο
λογημένη άνησυχία ό κ. Σύλβιος.

— Τήν... Έπιθεώρηση...

Ό  κ. Σύλβιος μορφάζει, ένώ ό 
Καρακάσης συνεχίζει μέ Γό ίδιο 
περίλυπο ϋφος:

— "Οπου νάναι πεθαίνει... Τόν 
βγάζει, δέν τόν βγάζει, πού λέει 
λόγος, τόν χειμώνα. Πρέπει άλ 
λωστε. Άρκετά χρόνια μάς τυ 
ραννησε καί τήν τυραννήσαμε. 
Καιρός της ήταν... Κά- ι̂ καινούργιο 
πρέπει νά πάρη τή θέση της.

— Η σημερινή έπιθεώρηση—δια
κόπτει ό...Σύλβιος—άρχισε νά κου 
ράζί) τό κοινόν πού τήν παρακο 
λουθεί άπό συνήθεια πλέον.

Χρειαζεται ένα «ντινέ - ντανσέ» 
συνεχίζει ό κ. Καρακάσης.—"Ε 

χετε ύπ’ δψη σας τίς άμερικανικές 
έπιθεωρήσεις, πού παίζονται σέ αϊ 
θουσες δπου δίδεται καί γεΰμ α ;”Ε 
τσι γίνεται Ενας έπιτυχής συνδυα
σμός θεάματος καί φαγοποτιού 
πράγμα, τό όποιον συντελεί στήν 
έπιτυχία τής έπιθεωρήσεως.

Δέν θέλει πολλή φιλοσοφία γ ιά  
νά καταλάβπ κανείς πώς ό πελά
της,—θεατής, άκροατής—δταν έλθη 
στά κέφια χειροκροτεί δ,τι... γεύε 
ται, δ,τι βλέπει, κι* δ,τι άκούει.

Νά ίδοΰμε ποιός Εξυπνος έϊτιχει- 
ρηματίας θ’ άναλάβη τήν πρωτο
βουλία καί θά είσαγάγη αύτό τό 
είδος στή σύγχρονη Ελλάδα,

— Γιατί στή σύ>χρονη;
— Πατί στήν άρχαία Ελλάδα, 

τουλάχιστον οί συγγραφείς Εγρα
φαν τ’ άριστουργήματά τους... πιω
μένοι. Καί οί θεαταί δμως δέν πή- 
γαιναν πίσω. Τά κοποαΌύσανε πρίν 
πανε στό θέατρο. *Η αποτυχία τών 
«Νεφελών» άποδίδεται στό δτι οί 
θεαταί τίς παρηκολούθησανί.ί νη
φάλιοι !

-Π ώ ς  είπατε; διακόπτει 
Σύλβιος. Νηφάλιοι;

δ  κ .

— "Ετσι θάπρεπε νά πώ, δ.ότι 
εινε πιθανόν τό νερό τών «Νεφε 
λών» νά... ένέρωσε τό κρασί τών.. 
Αθηναίων μπεκρήδων.

Επακολουθούν έκ νέου γέλια μέ 
τήν σέσουλα.

Αίφνης θυμηθήκαμε τούς «πια- 
νολόγους» καί μιλήσαμε σχετικά 
στόν κ. Καρακάση. Χωρίς πολΛά 
παρακάλια κάθησε στό πιάνο κι' 
έπαιξε, ι

Μέ μιά λέξη ήταν περίφημος, 
Ένθουσιασθήκαμε. Έ κεΐ νά ίδήτε 
πνεΰμα! Πνεΰμα γνήσιο πού μέ τήν 
πεταχτή καλοβαλμένη μουσική έ- 
ξασφαλίζει άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
τό γέλιο τοΰ άκροατή.

"Αν άποφάσιζε ό κ. Καρακάσης 
νά δώση ενα ρεσιτάλ μέ «πιανολό
γους3·, θάδινε συγχρόνως ένα μά
θημα πνεύματος σέ μερικούς... 
πνευματώδεις συναδέλφους του!

Ο κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ό  κ. Ρηγόπουλος—κατά τά λε- 
γόμενά του—δέν Εχει κλείσει άκό
μη τά είκοσιπέντε του χρόνια. Κι’ 
δμως δεν μιλάει, δπως θάπρεπε: 
μέ συμπάθεια γ ιά  τούς συνομηλί
κους του.

Δέν θέλει νά παραδεχτή έπ’ ού- 
δενί λόγω πώς ύπάρχουν άρκετοί 
άγνωστοι νέοι, πού μπορούν κάλ- 
λιστα νά προσφέρουν τίς ύπηρε- 
σίες τους στό έλαφρό θέατρο ώς 
συγγραφείς.

— Έκτός—μ«ς έπαναλαμβάνει 
γ ιά  τρίτη φορά—άπό τούς «φιρμα- 
ρισμένους» επιθεωρηοιογράφους, 
κανείς άλλος δέν εΐνε ικανός νά 
γράψπ μιά «ρεβύ»,

— ΜοΟ φαίνεται πώς δέν έχετε 
δίκηο...

— Έμένα μοΰ λέτε;... ,
— Ε σά ς τό λέω...
— Μέχρι σήμερα θά μ* Εχουν έ· 

πισκεφτή καί τριάντα... νεαροί μέ 
χειρόγραφα ύπό μάλης. Λοιπόν, 
πιστέψτε με, μέσα σέ τόσ^ς χιλιά
δες λέξεις πού διάβασα, καμμιά 
δέν μ’ έκανε νά γελάσω. Εΐνε άπί- 
στευτο!

•— Μά—τόν διακόπτουμε—μερι
κοί νέοι γράφουν περίφημα. ’Ά λ 
λο τώρα έάν οί δρόμοι γ ι’ αύτςύς 
είνε κλειστοί... "Αν τούς δινόταν ,ή 
εύκαιρία θά παρουσίαζαν έργασία 
πιό έπιμελημένη καί περισσότερο 
πρωτότυπη άπό τήν έργασία τών 
«φιρμαρισμένων».

Οί καλοί νέοι φίλε μου—άν υ
πάρχουν τέτοιοι, άργά ή γρήγορα 
θά πανε. μπροστά. Εΐνε ανακρί
βεια τό δτι συναντοΰν δυσκολίες έκ 
μέρους τών θιασαρχων. Ό  Σακελ- 
λάριος κι* ό Εύαγγελίδης, δταν 
πρωτόδωσαν έργο στόν κ. Μηλιά
δη, τόν ένθουσιάαανε. 

θιασάρχης εΐνε κι* δ

καλλίτερα πράγματα, φτάνει νά 
τοΰ δοθή πίστωσις χρόνου. Ό  συν
εργάτης εΐνε άπαραίτητος γιατί 
δέν εΐνε εύκολο μέσα σέ λίγες μέ
ρες νά τελειώση ένας μόνο συγ- 
γοαφεύς μιά όλόκληρη έπιθεώ
ρηση.

— Πότε πρωτογράψατε;
— Οταν ήμουν 18 έτών τήν «Λο

βιτούρα». Κι’ έχω άπό τότε γράψει 
24 έπιθεωρήσεις.

— Εχετε τράκ στίς «πρεμιέρες» 
τών Εργων σας;

— Φοβερό... Καί τώρα πού μοΰ 
τίς θυμίσατε... έχω !

— Τί ιδέα έχετε γ ιά  τόν συνερ
γάτη σας, τόν ” . Κιούση;

— Εινε σπουδαίο παιδί γεμάτο 
προτερήματα. Μόνο Ενα έλάττωμα 
εχ£ι.

— ”Αν έπιτράπεται ποιό;
— Τίς... 367 μέρες τοΰ χρόνου 

εΐνε έρωτευμένος. Γ ι’ αύτό καί στις 
ρωμάντζες πού γράφει βάζει διαρ
κώς τόν πόνο τής... ψυχής του. Α 
κουστέ π. χ. Ενα στίχο του: « 'Έ γι
νες φίλη τοΰ πιό στενοΰ μου φί
λου».

— Ό  στενός φίλος είστε σεΐς;
— Ποτέ δέν παίρνω πράγματα 

άπό δεύτερο χέρ ι!

— Δώστε μου τό μυστικό τής έ
πιτυχίας...

— Στίς γυναίκες;
— Οχι, στήν Επιθεώρηση..
— Νά μήν εΐνε δλα τά νούμερά 

της ε ύ χ ά ρ ι σ τ α, άλλά δύο 
ή τό πολύ τρία άπό αύτά νά εΐνε 
π ο λ ύ  κ α λ ά .

Ο κ

ΑΡΘ ΡΟ Ν  ΤΟ Υ  κ . Α .  ΙΩ Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
Κατ’ άρχήν δέν άπαντώ στίς κρι- Νεοελληνικής Σκηνής. Αύτό άφί- 

τικές πού γράφονται γ ιά  τά εργα νει άσυγκίνητη τήν κ. Κριτικό, 
μου. Κάθε θεατής φεύγοντας άπο 
τό θέατρο δικαιούται νά Εχη μιά 
γνώμη. Καί οί περισσότεροι κριτι
κοί δέν είναι παρά θεαταί πού Ε
χουν άπλώς καί μόνο τήν δυνατό
τητα νά διατυπώσουν έγγράφως 
αυ:ή τή γνώμη των. Τό δυσάρεστο 
εΐναι δτι αύτή ή εύχέρεια, νά με
ταβάλλουν τίς άντιλήψεις καί τά 
διανοήματά των σέ τυπωμένες άρά- 
δες, τούς Εκανε νά νομίζουν — οί 
περισσότεροι δυστυχώς — δτι είδαν 
τό φώς αύτοΰ τοΰ μάταιου κόσμου 
μέ κάποιον ψηλότερο προορισμό 
‘ Οτι έχουν τό δικαίωμα νά σέρ
νουν μαζί των δέν ξέρω ποιά άκε- 
φιά ή ποιά δυσαρέσκεια, πού κα- 
λοΰνται νά κάνουν συντροφ ά μέ ί 
τήν ήμιμάθεια καί τήν

κ.
«Μπουλούκι» λέει. Γιατί; Γιοιτί Ε
τσι τής αρέσει; Μήπως Εχει νά δώ
ση λόγο σέ κανένα;

Καί έξακολουθεΐ. Έξακολουθεΐ 
μέ τρόπο πού δύσκολα άναγνωρί· 
ζει κανείς τήν κυρία μέ τό άναμφι- 
σβήτητο τάκτ. Γιατί μιλάει δχι πιά 
γιά  τήν «καλλιτεχνική» μά γιά  τήν 
«κοινωνική» θέσι τής κ. Μιράντας 
Μυράτ, πράγμα πού, άν δχι τίποτα 
ξεφεύγει άπό τά δοια τής κριτι
κής καί τής εύπρεπειας. Γιατί βρί
ζει καί καταδικάζει κοινωνικώς δ
λους τούς ήθοποιούς πού άνήκουν 
στό Βασιλικό μας θέατρο. Τό Βα
σιλικό θέατρο είναι βέβαια άρι· 
στο άπό κάθε όαιοψι, Εδωσε τό κα
λό παράδειγμα τών πολιτισμένων

. , , , πίκρα του παραστάσεων καί ίϊναι πολύ Φυσι-
αποτυχημένου (πού άποτελοϋν χρό- 1 · - - - Φ
νιες καταστάσεις) καί νά ερχωνται
ο^ο' θέατρο μέ μοναδικήν έλπίδα
νά ικανοποιήσουν τή χαιρεκάκιά
των.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέ τόν κ. Άσημακόπουλο τρα

βήξαμε τών παθών μας τόν τά
ραχο.

Ά πό τό γραφεϊό του στό «Ίντε- 
άλ», κι’ άπό κεΐ πρός άγνωστον 
διεύθυνση. Δέν εΐνε πάντα τόσο 
πολυάσχολος. Αύτέ ςτίς μέρες μό
νο, έΐτειδή γίνονται οί πρόβες τής 
νέας του έπιθεωρήσεως, βρίσκεται 
διαρκώς σέ κίνησι. Επείγουσα ύ- 
πόθεση δικηγορικής φύσεως τόν 
καλεΐ στό γραφείο του, Έ κ εΐ δέ
χεται τηλεφώνημα καί σπεύδει 
πρός συνάντησιν τοΰ... «Ίντεάλ»! 
Λίγα λεπτά ξεκουράζεται, παρακο
λουθεί τίς πρόβες καί μέ τά χειρό
γραφα τής έπιθεωρήσεως ύπό μά- 
λης_ τρέχει γ ιά  τήν Λογοκρισία! 
Επι τέλους τόν συναντούμε. Μας 

άκούει πρόθυμος καί εΐνε Ετοιμος

,- ,- - ·-  κι' ό κ. Μηλιά
δης, άλλά δέν δίστασε μόλις τοϋ 
παρουσίασαν κάτι καλό νά κάνη 
κολακευτικώτατη κριτική.

—Μόνο —Ελεγε—Ενας Δημη'τρακό 
πουλος μποροΰσε νά γράψη τέτοια 
πράγματα.

Κάποιος άνοίγει τήν πόρτα, μας 
διακόπτει κι έτσι μοΰ δίνεται ή 
εύκαιρία ν’ άνοίξω νέα συζήτηση 
μέ τήν στερεότυπη έρώτηση:

Πώς γράφεται μιά επιθεώρη
ση;

, ' ° ,  κ· Ρηγόπουλος Εχει έτοιμη 
τήν άπάντηση.

— Χωρίς συνεργάτες.. Διαφωνώ 
με τόν Κιούση', πού μέ θεωρεί άπα- 
ραίτητον. Πρέπει κανείς νά έργά- 
ζεται^μόνος του." Δέν θέλω μ’ αύτό 
νά πώ πώς ό συνεργάτης μου δέν 
εινε καλός. Κάθε άλλο, άπλως νο*

δίνει

νά μας άπαντήση. Παρεμβαίνει Ο
μως ό κ. Σπΰρος Μεταξάς καί μάς 
χαλάίΐ τά σχέδια.

— Τώρα μας περιμένει ό κ. Τμη- 
ματάρχης...

Πρός στιγμήν δ κ. Άσημακό- 
πουλος έδίστασε μεταξύ επαγγελ
ματικού καθήκοντος καί εύγενείας. 
Σύντομα δμως πήρε τήν άπόφασί 
του: Δυστυχώς γιά  μάς ύπερτέ- 
ρησε τό καθήκον κι’ Ετσι μάς άφη. 
σε σύξυλους, μέ τήν ύπόσχεσι πώς 
θάστελνε έγγράφως τίς άπαντήσεις 
του, πού άκόμα τίς περιμένουμε!

Τό μόνο πού άκουσα νά λέη σχε
τικά μέ τήν έπιθεώρηση εΐνε τό έ
ξής:

Τό «σόκιν» δταν εΐνε καλογραμ
μένο δέν... σοκάρει! Έξέφρασε 
τήν γνώμη του συζητώντας μεγα
λοφώνως μέ τόν κ. Τμηματάρχην 
τής Λογοκρισίας, ό όποιος δέν 
συνεφώνησε μαζύ του.

Τίποτε άλλο!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΪΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Οΐ έπιστή μονές ώνόμασαν αύτό 
πού βρίσκεται Εξω άπό τή γηΐνη 
άτμόσφαιρα καί δέν μποροΰν νά τό 
έρευνήσουν, α ι θ έ ρ α .  Οί γιατροί 
τίς άρρώστειες πού δέν ξέρουν ποϋ 
νά τίς άποδώσουν τίς ρίχνουν στά 
«νευρικά». Οί «κριτικοί» σέ δ,τιδέκ 
μποροΰν νά κατηγορήσουν άποφεύ- 
γ ° υν Επιμελέστατα κάθε θετική, ε
πιστημονική συζήτησι καί περιορί
ζονται σέ «πνευματικότητες» καί 
«σεμνούς όρίζοντες» καί «βάθη» 
καί άλλα διάφορα άκαθόοιστα καί 
άφηρημένα πράγματα, δπου δέν 
μπορεί νά τούς πιάση κανείς. Γ ιατί 
0°τε μέτρα ύπάρχουν πού νά με
τράνε τά βάθη καί τούς όρίζοντες, 
ούτε ζυγαριές πού νά ζυγίζουν τήν 
πνευματικότητα.

Ουτε ό χώρος, οϋτε ό σκοπός 
του σημερινού μου αημειώματος 
μοΰ έπιτρέπουν νά έπεκταθώ άπά
νω σ’ αύτό τό θέμα. θ ά  τό κάνω 
άλλη φορά, γιατί εΐναι πολύ ένδια
φέρον καί έξαιρετικά διασκεδαστι- 
κό, ιδίως γιατί οί άνθρωποι αύτοί 
— μιλάω πάντοτε γιά  τήν κακή 
πλειονότητα -  δέν ξέρουν οϋτε τί 
θέλουν, οϋτε τί λένε. Πράσινο τούς 
δείχνετε, δέν είναι κόκκινο! σάς 
λένε. Κόκκινο τούς δείχνετε δέν τό 
βρίσκουν καλό ώς... μπλέ! ;ΑφήσΓ£ 
π ά τό καταπληκτικό συμπέρασμα 
στό όποιο καταλήγουν, δτι δέν 
μπορεί νά είναι καλό Ενα Εργο S- 
τοον... άρέση στό κοινό! Καί δέν 
κάνουν κάν τόν κόπο νά δοΰν σέ 
ποιό κοινό άρέσει : Στή γαλαρία 
η μήπως στούς άλλους θεοτάς πού 
Εχουν τήν ϊδια άν δχι μεγαλύτερη 
μόρφωσι άπό έκείνους καί τό μό<νο 
πού τούς λείπει εΐναι ή χαιρεκά- 
κια καί ή ρατεδωσύνη.

Η έξαίρεσι πού κάνω σήμερα ν' 
άπαντήσω, όφείλεται στήν κριτική 
τοΰ κυρίου ή τής κυρίας (δέν ξέρε. 
κανείς καί πώς νά τήν πή!) Ά λκη  
θρύλου. Σ έ χώρο πού ύπερβαίνει 
τήν μία σελίδα τής «Νέας Ε 
στίας» ό κύριος—α "Αλκής θρύλος 
άφοΰ άναφέρει άρκετά κολακευ
τικά γ ιά  τόν πρωταγωνιστή καί 
γ ιά  τόν συγγραφέα, θυμάται πώς 
ό σκοπός  ̂κάθε κριτικής είναι ή 
άρνησι (σέ ζητήματα, πού δπως 
είπαμε πάρα κά:ω δέν υπάρχουν 
ούτε μέτρα, οϋτε ζυγαριές) καί... 
•^ΡΧίζει : Πρώτα-πρώτα παραλαμ- 
βάνει τόν θίασο. Δέν είδε ή δέν θέ
λησε  ̂νά δή καμμιά βελτίωσι. Τό δ- 
τι αύτή ή ι δ ι ω τ ι κ ή  έπιχείρη- 
σι πού δέν έπιχορηγείται άπό κα
νένα, διπλασιάζει τά έξοδά της γιά  
νά άνεβάση καλά Ενα Ελληνικό 
εργο, παίρνοντας καί γ ιά  τούς μι
κρότερους ρόλους καλούς καί φι
λότιμους έργάτες τής σκηνής, πα- 
ραγγέλνόντας τελείως νέα σκηνικά 
καί — τό σπουδαιότερο — παίρνον
τας καί μιάν άκόμη πρωταγωνί
στρια, άπό τίς καλύτερες

κό νά άποτελή τό πρώτο θέατρο 
τής χώρας. Δέν μπορεί δμως, οϋτε 
καί πρεπει, νά συγκεντρώνη δλα 
τά καλά στοιχεία. Σ έ κανένα μέ
ρος του κόσμου δέν συμβαίνει αύ
τό. Παντοΰ (καί στήν 'Ελλάδα ά
κόμα κ. Αλκη θρϋλε !) ύπάρχουν 
καί Εξω άπό τήν Κρατική Σκηνή 
ήθοποιοί δχι μόνον Εξαιρετικής 
καλλιτεχνικής δυνάμεως, άλλά καί 
άρίστης κοινωνικής θέσεως.

"Οσο ν ά  τό Εργο μου ή κ. Κρι- 
τιΚός, άφοΰ άσχοληθή άρκετά καί 
άφοΰ τοΰ άναγνωρίσει άρκετά προ
τερήματα, στό τέλος καταλήγει ι/ι 
τό βρίσκη... π ερ ιττό !!' Γιατί; 
Αύτό δέν τό θεωρεί άναγκαϊο νά 
μ“ ς τό πή ! Τετριμμένη ή «θέσις» 
του Εργου λέει καί άναφί,ρει γιά 
«θέσι» μιά... περαστική σκηνή, πού 
οϋτε μου χρειάζεται, οϋτε διανοή· 
θηκα νά τή μεταχειρισθώ ώς «θε- 
σιν». Έκτός άπό αύτό οϋτε μια 
λέ£ι άπό τό Εργο μου δέν προδίδει 
πρόθεσι εκ μέρους μου νά παρου
σιάσω ολον αύτόν τόν κόσμο τών 
φρακοφόρων ώς καλή κοινωνική 
τάξι. Σάν τέτοια, φαντάζει μ ό 
ν ο ν  στά μάτια τοϋ άφελέστατου 
Ανα:όλιου. Άλλοΰ ιοποθ:τεΐται τό 

Εργο καί αύτό τό άλλοΰ, ίοβοΰμα'. 
δτι δέν τό έπρόσεξε ΐ  κ. Κριτικός. 
Δέν θέλω νά πώ δτι Εγραψα Εργο 
τής άλφα ή βήτα άξίας.’Ό χι, γιά  ίο 
θεό! Άπλώς νομίζω, δτι δέν ε- 
Υραψα αυτό πού έκείνη νομίζει. 
Δέν έγραψα φάρσα. 'Ά ν  καί μ ^  
φάροα άκόμα, γραμμένη, δπως ή 
ιδία άναγνωρίζει, καλά καΐ χωρίς 
χυδαιότητες, Εχω τή γνώμη δτι κά
τι προσφέρει καί δέν άξίζει τήν π-- 
ριφρόνησι. Πάντως τό «"Ερως είς 
τό 1 ετράγωνον» δέν είναι φάρσα' 
Δέν Εχει ώς έργο κανένα άπό τά 
στο χεια πού χαρακτηρίζουν μ ια
φαρσα, κι’ αύτό όέν χρειάζεται φι
λοσοφία γιά  νά τό δή κανείς. Λίγη 
άντικειμενικότητα μόνο, λίγη 
στοργή γιά  τήν έλληνική παραγω
γή καί πρό παντός... προσγείωσιΐ 
Κριτικής άπό δυό χιλιάδες μέτρα 
υψος δέν μπορεί ποτέ νά έκπλη- 
Ρ°ι τόν προορισμό της.

Αν τωρα ή κ. Κριτικός έπιμένει 
στον χαρακτηρισμό τής φάοσας. δι. 
καιωμά της. Δικό της κακό κάνει, 
γιατί δέν εΐναι ή μόνη _  δόξα σοι 
ό θεός ! _  πού τό είδε καίδιότι δ- 
σ°ι άπό τούς θεατάς μου τυχαίνει 
νά εΐναι άναγνώστες της, 6ά Εχουν 
την εύκαιρία, έκτός άπό τό Εργο 
μου νά κρίνουν καί τήν κριτική

Ισως δμως ή κ. Κριτικός νά έ. 
χη δικούς της όρισμούς γιά τά 
θεατρικά Εργα. Νά λέη φάρσες τίς 
κωμωδίες, όπερέττες τίς φάρσες, 
όπερες τίς τραγωδίες κ.ο.κ. Δι
καίωμά της. “ Οπως καί δικαίωμα 
δικό μας είναι νά χαρακτηρίσωμ* 
τήν κριτική της ώς άθροισμα φρά- 
οεων καί διανοημάτων πού άλλη- 
λογρονθοκοπούνται ή καί ώς... εύ- 
θυμογράφημα.μίζω πώς μόνος του κανείς
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νικό συμπέρασμα. Μέ τή μέθοδο Ε χ̂αν παΡ°υσιασθή έν δλφ έννε-
νήντα Εξ υποψήφιοι· άπ’ αύτούς σέ 
μιά πρώτη έξέταση προεκρίθησαν 
2 2  Ικανοί νά λάβουν μέρος στόν τε
λικό διαγωνισμό κι’ άπ* αύτούς 
μπήκαν έν δλφ 16 γ ιά  νά παρακο
λουθήσουν τά μαθήματα στόν πρώ
το χρόνο.

Τά μαθήματα γίνονται κάθε μέ
ρα καί διαρκοΰν μιά ή δυό ώρες 
άνάλογα μέ τήν ύφή τους.

Δέν νομίζω δτι εΐνε άνάγκη νά 
γράψω διθυράμβους γ ιά  τό Εργο 
τής Δραματικής Σνολής τοΰ Βασι
λικού θεάτρου.

Η σεμνή, ή τελείως άθόρυβη 
δράση τόσων έτών καί τά τεράτια 
άποτελέσματα πού παρουσίασε εΐνε 
ικανά νά μιλήσουν καλύτερα άπό 
κάθε άλλη κούφια ρητορική φρά
ση, καλύτερα άπό κάθε άλλη πομ-

βύτή δέ μένει τίποτε άνεξιχνίαστο.
Η άνάλυση φτάνει ώς τόν τρόπο 

,Τής έμφανίσεως άκόμα τοΰ ήθο- 
ττοιοΰ (μακιγιάζ, ντύσιμο, στάση 
Κ.λ.π.).

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΦΩ-. 
Ν ι α ς  διδάσκεται ό τρόπος μέ τόν 
δποΐο πρέπει νά προφέρη τούς 
φθόγγους ό ήθοποιός, ώστε νά 
μπορή νά μιλήση μέ περισσότερη 
άνεση. Διδάσκεται σάν νά λέμε, ή 
καθαρή τεχνική άποψη τής όμιλίας. 
Έ δώ  οί μαθηταί προφέρουν δυνα
τά διαφόρους άπλοΰς φθόγγους 
στήν άρχή μέ διάφορες άποχρώσεις 
φωνής. Υστερα προφέρουν ύυό 
φθόγγους μαζί, σέ λίγο τρεις κλπ. 
Α ρχίζουν άπό τήν πιό μεγάλη 
Ενταση τής φωνής καί κατεβαίνουν 
λίγο - λίγο. ‘Ό ταν κατέβουν έντε
λώς, άρχίζουν τό άντίθετο, ώς δσο 
μποροΰν δυνατωτερα. Οί φωνητικές 
αύτές «άκροβασίες» Εχουν σκοπό!

πωδη κι’ άμφιβόλου ποιότητος 
ξαρση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ε Ρ ΙΛ Η ψ ΙΣ  Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ Ω Ν . 
Αριστείδης Δαμαλάς, γυιός τοΟ Δη* 

μαρχου Σ  ύρου Δαμαλά καί ^γγΌνος του 
πρώτου Δημάρχου Πειραιώς Λουκά Ράλ
λη, πηγαίνει στό Παρίσι, γιά νά σπουδά. 
«*· Εκεϊ γνωρίζεται μέ τή Σάρα  Μπερ- 

άσυγκριτη ώμορφιά του ωραίου 
Ελληνος, πού γ ι’ αύτό τόν έλεγαν « Α 

πόλλωνα!» στόν Πειραιά ol φίλοι του, γεν. 
ναει ενα φλογερό αίσθημα στήν μεγάλη 
καλλιτέχνιδα. ‘Ο -Αριστείδης Λντοποκοί- 
νεται και τελικώς βγαίνει στδ θέατρο 
κοντά της. Καί μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
αγάπης καί λατρείας, ζοΟν ol δυό έρα- 
σται και συνεργάζονται στό βέατρο. Σ έ  
λιγο φεύγουν γιοι τήν Ιτα λ ία  μέ τόν lu 
πρεσσαριο Σοϋμαν. Ή  Σάρα  υπογράφει 
ενα συμβόλαιό μέ ποινική ρήτρα 50.000 
φράγκων. Παίζουν τώρα στή Νεάπολι. 
Και έκει, ένα βράδυ Αποφασίζει νά φύγη 
μέ τον φίλο της καί νά πάη στήν Λόντοα, 
να στεφανωθούν. ·0 Δαμάλας έκπλήσσε- 
Ι Ζ Ι  μ· .??Τ01 Τ£ν τΡ°μ«ζει ή ποινική οή. 
τρα. Αλλ ή Σαρα  δέν σκοτίζεται γ ι’αύ 

νά φύγΙ1· νά ζήση μόνη μέ τόν 
άγαπημενο της, άδιαφοροΟσα, γιά κάθε 
τι. Στή  Λοντρα, τοΟ λέει, βά εΐνε καλά... 
Και άναγγελλει στόν θιασάρχη Σούμαν 
την άποφασι της. Ό  Σ  οΟμαν τήν παρα-

“ f w 1: ”* ν *  θίασος βάδιαλυθη. Αλλα ή Σ  άρα, του δίδει £· 
να τσεκ 50.000 φράγκων και του λέει · 
ΐελειωσε άγαπητέ μου... θά  παίζω μόνο 
απόψε και αύριο. r

22ον
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—αλαφρωμένη, βγήκε άπό τό 
γραφείο του Σοΰμαν, *fro6  τόν βψη- 
οε κεραυνόπληκτο, μέ τήν άναγγε- 
λία τής άποχωρήσεώς της.

Ετρεξε στό καμαοίνι της, δπου 
τήν περίμενεν ό Δαμαλας.

— Πάει, τελείωσε, του είπε.
Ά λ λ ’ ό Ντάριας, σάν νά μήν ή

θελε νά τό πιστέψη :
— “ Ωστε θά χάσωμε τίς πενήντα 

χιλιάδες;
— Τίς έδωσα κιόλας....
— Τί έδωσες;
— Ναι άγαπημένε μου... "Α λ

λωστε, γ ι ’ αύτό, είχαμε συζητήσε, 
χθές βράδυ... Είμεθα σύμφωνοι...

Τ Ο Υ  Κ. M IN O Y Κ . Α Ν Α Ρ Ο Υ Λ Ι Α Α Κ Η
— Άφοΰ τό θέλεις...
—· Καί τώρα, πρέπει νά έτοιμα- 

στοΰμε...
— Δέν θά παίξουμε άπόψε;
— Άπόψε βέβαια... Δέν μπορού

σα, γ ια  μένα, νά τό κάμω  αύτό... ήσαν έτοιμα.
„τον α<Ρήσω οτά κρύα τοΰ λου- 

τροΰ... Καί αϋριο... Ναι, θά παί- 
ξουμε κι* αϋριο... Ά λ λ ’ αύριο τήν 
νύκτα θά φύγουμε...

— Μά δέν φεύγει τραίνο...
— Τί σέ νοιάζει;... θ ά  φύγη...
— Δηλαδή;
— "Εχει ενα έξτρά... θ ά  μάς δώ 

σουν δυό θέσεις, ελπίζω... Τί διά
βολο; Δέν θ’ άφήσουν εξω τήν Σ ά 
ρα Μπερνάρ καί τόν άγαπημένο 
της;...

— Καλά.
Ό  Σοΰμαν κατέβαλε, άπεγνω- 

σμένες προσπάθειες γ ιά  νά πείση 
τήν Σάρα, νά μείνη.

Κατέφυγε καί στόν Πρόξενο τής 
Γαλλίας στήν Νεάπολι, πού τοΰ π α -! 
ρέστησαν, δτι ή άποχώρησις τής 
Σάρας άπό τόν θίασο, θά τόν ώ- 
δήγει στό ναυάγιο καί έπομένως 
στήν δοσφήμησι τοΰ Γαλλικοΰ θεά
τρου.

χώρησι καί άναχώρησί της μέ τόν 
Δαμαλά, άπό τήν Νεάπολι.

Α ί άποσκευαί έτοιμάσθηκαν καί 
έστάλησαν στό σταθμό. Οί λογα
ριασμοί έξωφλήθησοο/. Τά πάντα

' °  Πρόξενος τής Γαλλίας, Ζάν 
Μπονί, ουνι,ντήθη μέ τήν Σάρα κάί 

μίλησε, εζω άττο τά δόντια, 
Αύτό δμως, έ'καμε τήν Σάρα, νά 

θυμώση περισσότερο καί νά τήν κά. 
μη_ ν’ άπαντήση μέ τά ϊδια λόγια 
στόν Μπονέ, πού στό τέλος, άπε- 
σύρθη, λέγοντας :

Επί τέλους δέν είναι δική μου 
δουλειά, ν’ άνακατεύουμε στά πα
ρασκήνια...

_Καί έτσι ή Σ άρα καί ό Δαμα
λάς. έμειναν ήσυχοι, διά νά έτοι- 
μασθοϋν γ ιά  τήν «δραπέτευσί» 
τους, δπως χαρακτήρισε τήν άπο

Κα: δταν έτελείο)σεν ή παράστα 
οις τής δεύτερης βρ^δυάς, ή Σάρα 
£φυγε άπό τό θέατ.,Ό μέ τόν Δα 
μοιλά, χ.ορ.\ ν ’ άποχαιοετήση κα 
νένα. Ό  Σοΰμαν καί οί συνάδελ 
φοί της δέν ήξεραν τί '.ίχε σκαρώ 
σει,

θ ά  τήν πείσω, έλεγεν ό θια 
^PXIQ οτόν γραμματέα του... Αϋ 
ριο τό πρωΐ θά πάω, θά τής δώσω 
δ,τι ζητήσει... θά τής κάμω ρεκλά
μα κτυπητή καί είμαι βέβαιος, δτ 
θά καθήση.,, Τί διάβολο... Δέν μπο
ρεί ν ’ άγαπάη κι’ έδώ τόν Δαμα 
λά της;.., "Αλλοι έρχονται στήν 

Υ 1®  νά ζήοουν τόν μήνα 
του μέλιτος καί αύτή φεύγει;...

'’Ήταν εύχαριστημένος ό Σοϋ- 
μαν μέ τά σχέδιά του.

Ειχεν άνάψει ε’να χονδρό πούρο, 
έκάπνιζε καί έλεγε στόν γραμμα
τέα του...

"Εκανε μάλιστα καί σχέδια έπί 
σχεδίων.

Σκεπτόταν νά προτείνη στή Σ ά 
ρα, Ενα τουρνέ γ ιά  τήν Ε λ λ ά δα  
τήν Κωνσταντινούπολι....

~  θ ά  τήν πείσω, έπανελάμβανε.

Μιά στιγμή, ό γραμματέας του 
κύτταξε τό ρολόϊ του,

— —εχαστήκαμε κύριε, τοΰ είπε.
— Γιατί;

Γιατί ή ώρα είναι μία μετά τά 
μΕσάνυκτα.

— "Εχεις δίκηο... Πάμε.
Φόρεσαν τά παλτά τους, τά κα

πέλλα τους καί βγήκαν,

Μόλις βγήκαν, έπεσε έπάνω τους, 
ό υποβολεύς τοΰ θιάσου, ένας άν
θρωπος τοΰ Σούμαν, πού ήταν έτοι
μος νά κάμη καί φόνο γ ι ’ αύτόν. 

—Τήν πάθαμε κύριε—φώναξε.
— Π πάθαμε ; ρώτησε σαστισμέ

νος ό Σούμαν, πού προαισθάν&ηκε 
κάποιο κακό.

—Ή Σάρα έφυ^ε..,
—Τί είπες ;
— Έφυγε...
— Εφυγε ; . . .  Μά πώς; . . , 

λ , ~ ^ έ τό τραίνο.. .  Μόλις πρό δ-

—Τρελλάθηκες Ζώρζ ; . .  Τραί
να νυκτερινά δέν έχει άπό τήν Νεά- 
πολι.

— Καί δμως...
—Τί δμως ;...
—Τήν είδα μέ τά μάτια μου...- 

Πα φεύγη μέ τραίνο;
—Μάλιστα.
—tia a i βλάκας.
—Μακάρι νά είμαι βλάκας, άλ

λα εφυγε... s’
Ο Σούμαν πρό τής κατηγ.ορηαα-' 

τικης αυτής διαβεβαιώσεως του ύ- 
ποβολεως του, άρχισε ν’ άμφ.βάλ-

_-Μ ήπως είν’ άλήθεια 
τον γραμματέα του.

— ~έρω  κι* έγώ ,..
—Τότε πάμε στό σταθμό...
Μπήκαν στ’ άμάξι πού τούς περί 

μενε καί τράβηξαν γοργά Ρ 
σταθμό.

Ό  Σούμαν

■ι
, , αύτή; "Οταν

πληρωνη κανένας, δπως ή κ. Σ ά 
ρ α ... -καί δταν ή γραμμή είν’ έ- 
ΛευΗερη, μπορεί καί παραμπορεί... 
απηντησε άτάραχος ό άναπληρώ- 
τής του σταθμάρχου.

Ό  Σούμαν ώχρός, δάγκωνε τά 
χείλη του άπό τήν φούρκα του.

— ιώρα... τώρα... τί θ ά  γίνη; ρώ
τησε τόν γραμματέα του.

- Τ Ι  νά γ ίν η ; . . .  Μιά όδός ΰπάο- 
χ ε ι . . .  Νά . . .

- Ν ά ; . . . ,
“ ■ —  νά τήν κυνηγήσουμί ... 

Σέ κάποιο σταθμό... κάποια δια. 
σταυρωσις θά τήν σταματήση...

Εδώ δμως έπενέβη ό στάθμάο

Δέν είναι δυνατόν κύριοι.
—Γιατί;... Πληρώνουμε...
—Μπορεί νά πληρώνετε... * Α λ ·  

λ α ...

ρώτησε

στον

ίιίπεν άτάραχος 6

Ο κ. Σταθμάρχης ;
—Μόλις πήγε νά κοιμηθή... θά  

ξυπνηση πρωΐ, ξέρετε...
—Ποιός τόν άντικαθιστά·
— Εγώ... ’ .
—Μιλάτε λοιπόν κύριε—φώναξε Λ

με0ιυ ναν’λη0ύ ή ™ V εΙΧε κά
τον. λησμον^  τήν εύγένειά

—Τί θέλετε ;
—Έ χ ε ι νυκτερινό τραίνο;
-  Οχι...
—Τότε... τότε..,
—...Πώς έφυγε ή κ. Σάρα Μπερ- 

να ρ μέ τόν κ. Ντάριας;...
—N o c i.. . αύτό θέλω. . .
—Νοίκιασε μιά μηχανή μ’ ένα βα

γόνι...
—Καί μπορούσε ϊ

Καί έξήταζε κάποια δρομολόγια.
—Λέγετε λοιπόν κύριε...
—Μιά στιγμή 

σιδηροδρομικός.
Κατόπιν σήκωσε τό κεφάλι του 

καί συνέχισε άτάραχα:
—...Ά λ λ ά  ή γραμμή είνε πια· 

ομενη. δσα καί αν δώσςτ* κύριε, 
δέν μπορώ νά σάς έτοιμάσω συρ
μό...  ̂ Αλλωστε <χύτά γίνονται μιά- 
δυά ή μέρες πρωτήτερα. Ή κ. Σά- 
ρα, είχε συμφωνήσει άκριβώς—έ- 
ψαξε πάλι κάποιο βιβλίο καί συνέ
χισε—... άκριβώς πρό 48 ώρών.

— Τήν άτιμη! έβρυχήθη ό Σού- 
μαν.

Ό  σταθμάρχης, πού τόν είχεν 
ενθουσιάσει ή Σάρα, μέ τό παί- 
ξιμό της, έπενέβη έδώ:

— Κύριε... Σ α ς παρακαλώ μήν 
υβρίζετε μιά τέτοια καλλιτέχνιδα 
στο γραφείο μου... Ά ν  έχετε . ια- 
φορές, καταφύγετε στήν Είσαγγε- 
λια...

Ό  Σοΰμαν συνήλθε:
— "Οχι κύριε... δχι... Λέν ?χα 

καμμιά διαφορά μέ τήν κ. Σάρ«... 
Απλώς θά τήν παρακαλουσα νά 

μεινη....

— ΑΟχό μόνον;
— Ναι...

ΛΉ συνέχεια ίΐχ  τό έπόμενον^
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(Σ υνέχεια )
Δ ιά  κολακευτικών έπιθέτων τόν 

χαρακτηρίζουν ol άρχαϊο ι βιο
γράφοι του:

"Αλλοτε άποκαλεϊται «λαμπρός 
τόν χαρακτήρα» δηλ. ζωγραφί- 
ζων μέ κτυπητά χρώ ματα, άλλο
τε «εύστοχος έν τα ϊς έπιβολαΐς 
κα ί διασκευαΐς τών δραμάτων» 
ί~έπιτήδειος ώς πρός τήν προσ

αρμογήν καταλλήλου θέματοςείς 
τάς κωμωδίας του καί ώς πρός 
τήν διάτα ξιν κα'ι τόν πλουτισμόν 
τών σκηνών μέ τά  κατάλληλα νο
ήματα (1 ) καίτοι χαλαρώνων 
κάποτε κα'ι διασπών τήν ένότητα 
τοΟ δράματος-

"Αλλοτε πάλιν χαρακτηρίζεται 
ώς νεωτεριστής είς τήν κωμωδι
κήν τέχνην, αύξήσας τόν άριθμόν 

/ τών έπί σκηνής διαλεγομένων προ 
οώπων μέχρι τριών, διαρρυθμίσας 
κάπως κανονικώτερα τήν μορφήν 
του θεατρικού έργου κα'ι συνενώ 
σας τήν χάριν τής κωμωδίας μέ 
τήν αυστηρότητα τής σατΰρας (2 ) 
«καίτοι δέν έχει τήν χαριτολογίαν 
τοϋ Άριστοφάνους, άλλά «ξέσκε- 
πα» τά πειράγματά  του κατά τών 
σατυριζομένων. (3).

"Αλλοτε παριστάνεταί: 
Ξέλαμπρος, παιγνιδ ιάρης, χω ρι 

(στός μέσ’τοΰς τεχνίτες— 
πού φτέρωσε Ιω ν ικ έ ς  Ιαμβικές

(σαΐτες,
γ ιά  νά κεντήση καί κατάκαρδανά 

(γρατζουνίση (4 ) 
«καθεαυτό ποιητής έχων υφος άν 
τίστοιχον μέ τά του Αίσχύλου»
(5) «αυθάδης είς τόν στίχον του»,
(6 ) «ζηλωτής τών ιάμβων τοΰ Δι- 
χιλόχου» (7 ) ,
«Κρασί, είνα ι γ ιά  τόν σύχαρο τρα- 

(γουδιστή) 
«τό άλογο το φτερωτό του.
«Νερό άν πίνη σκέτο δέν θά σκαρ-

(φιστη
«ποτές καλό τραγοΰδι τά μυαλό
λ · - λ χ (του!»
Αυτα, Διόνυσε, τραγουδαγ’ ό Κρα

(τίνος πάντα 
κι έπινε άπ άσκιά πολλά και πιό 

(τερα πιθάρια 
ΚΓ ήταν τό σπίτι του δλο άνθός 

(κι* δλο γκιρλάντα 
και τά  μαλλιά του δλο κρόκος 

(καί κισσοί) κλωνάρια. 
Μέ τους άνωτέρω στίχους έγ- 

κω μιάζει τόν Κρατϊνον κάποιο έ- 
π ίγραμμα άρχαίου ποιητοϋ. (8 ) 

Τίτλους έργω ν του γνω ρίζομεν 
27 τόν άριθμόν, τούς έξης;

Νέμεσις, Ά ρχίλοχοι (445 π.Χ.) 
Βουσιρις, Βουκόλοι, Σερίφιοι,Πυ
λαία, θράττα ι (445;), Διδασκα- 
λ ια ι, Δραπέτιδες (443)2 ;) Τροφώ 
νιος^ Έμπιμπράμενοι ή Ίδ α ΐο ι,
» ιλοΰτοι (441), Χείρωνες, Εύνεϊ- 
δαι, Κλεοβουλίναι, Λάκωνες, Νό
μοι, Ό δυσσεϊς (4 3 7 ;) , Διονυσαλέ 
ξανδρος (4 32 ;) , Διόνυσοι, Μαλ
θακοί (4 3 1) , Πανόπται. 'Ώ ρ α ι, Δη
λιάδες (426) Χειμαζόμενοι (425) 
Σάτυροι^ (424) Πυτίνη (423).

Ε 711 τή βάσει τών εικασιώ ν τών 
νεωτέρων φιλολόγων σχετικώς μέ 
τάς υποθέσεις τών έργων, θά ήμ- 
πορούσαμεν νά άποδόσωμεν τούς 
άνωτέρω τίτλους κατά τόν άκό- 
λοοθον τρόπον:

«Ό  Ζευς έρω τοτροπεϊ.. .»  (9) 
«Τό Κριτήριον τών ποιητών μας», 
«Ό  Η ρακλής φιλοξενούμενος», 
«ΟΙ Τσομπάνηδες», «Ό  Περσεύς 
στήν Σέριφο» (10) «Τό Πανηγύρι 
τής Πύλου» «Κορίτσια άπό τήν 
Θράκη» «Τί παίζουν τά θέατρά 
μας» «Λιποτάκτηδες» «Τά μυστή
ρια  πού ξεσκεπάζονται» «Ή Άπο- 
τρίχωσις» «Τά πλούτη μας» «ΟΙ 
δασκάλοι μας».

«Μουσικοί άπό ράτσα» «Σοφές 
γυναίκες» «ΟΙ Μανιάτες» «ΟΙ Νό
μοι μας» «Ό  Ό δυσσεύς κ ι’ ol σύν 
τροφοί του» «Ό  Τσομπάνος πού 
έγινε θεός» «Ό  Βάκχος κι'ή πα
ρέα του» «ΟΙ γυναικούληδες» «Ή 
τέχνη νά τά  δλέπης δλα» «Ή συν- 
τρόφισσες τής ’Αφροδίτης» «ΑΙ Έ .  
ορταί τής Δήλου» «ΟΙ θαλασσο
δαρμένοι» «ΟΙ Σάτυροι» «Ή ντα- 
μιτζάνα».

Σχετικώ ς μέ τήν θεατρικήν στα 
διοδρομίαν τοΰ Κρατίνου γνω ρ ί
ζομεν έπίσης δτι έτυχε έννέα φο
ράς πρώτου βραβείου καί ότι 
πρωταγωνιστής του είς ώρισμένα 
έρ γα  ήτο ό κωμικός Κράτης.

"Οσον άφορφ τας πολιτικάςτου 
προτιμήσεις φαίνεται δτι ήτο ύ- 
μνητής τοΰ Κίμωνος καί τών περί 
«ύτόν (τοΰ Μητροφίου κλπ.) : 
. . .Έ γ ώ  ’λεγα  ποτέ νά μή πεθάνη 

(ό Μητρόβιος, 
άρχειοφύλακας τοΰ κράτους νάν’

(ίσόδιος,
κοντά σ’ αύτόν κι* δ λεβεντάνθρω 

(πος ό Κίμωνας

ό άνοιχτόκαρδος στόν ξένο κι’ έλε
(ήμονας,

καί πρώτο παλληκάρι έδώ κάτου, 
«Νά ζήση» έλεγα «καί νά χαρητά 

(γηρατειά  του». 
Μά κύττα ! Πρίν συχάση ό πολιτι- 

(κός μας σάλος, 
ξάφνου, πέθοτν’ ό ένας καί σέ λί- 

(γο πάει κι’ ό άλλος·

Νοσταλγεί τήν έποχήν κατά 
τήν όποίαν έκυδέρνα τήν πατρίδα 
του ό Σόλων, ό Θεμιστοκλής: 
...Καλότυχα τά χρόνια τά παληά

(έκεΐνα
πού γλυκομίλητοι σοφοί μάς κυ

βερνούσαν, 
άδο\οι καί καλόγνωμοι μέσ’ τήν

( ’Αθήνα

καί τά πα ιδιά  μας ξεχω ρίζανε 
(στόν κόσμο 

σάν έπαιζαν άγνά  μέ μήλα μυρω
δ ά τ α

—σέ δείπνα παρθενιά γιόματα  — 
μοσχοβολώντας άνθη, — ρόδο, 

(κρίνο, δυόσμο... 
Τώρα δμως — δπως λέγει είς 

άλλο έργον του;
. . . . • • κ λ α ΐ μ ε  πού στοχαζόμαστε 

δτι τό πνεΰμα τό παληό κι’ ή κε- 
(φαλή τών τωρινών 

δέν συμφωνοΰν μέ τά μυαλά τών 
(νεωτέρων 'Αθηνών... 

Τοΰ κάθονται είς τό στομάχι αί 
καταχρήσεις, ή διαφθορά τής νε
ολαίας, ή ύποκρισία, οί νεωτερι- 
σταί διδάσκαλοι, α ί έξωφρενικαί 
καινοτομίαι τής,μουσικής τοΰ συρ 
μοΰ κ.τ.λ.

Τρεϊς θεότητες, κατά τήν γνώ 
μην του, έκυδέρνων τόν τόπον, ή 
Δωρώ, ή Δεξώ καί Έ μδλεπώ  μέ 
άλλους λόγους ή Θεά-Δωροδοκία

ΤΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑΣ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΪΚ3Υ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ ΙΩ Ι ΚΑΙ ΑΗ Μ Ο ΣΙ3ΓΡΑΦ0Υ κ. Α. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Έ ξ  άφορμήξ της γενομένης ου- Η ΓΕΝ ΙΚΗ  Α ΙΑ Π ΙΣ Τ Ω Σ 1Σ  
(ητηοεωξ έπί τής κοίσεως της έλ-1 , . . ,
ληνι*ης όπερέττας καί τής ένδεχο  1 ,E,VS. ™  «πο τας ανω
μένης άναουγκροτήσεώς της, τα ! TfP CJ τήκεις, το αυμπερχΰμχ 
«Παραοκήνια» είχαν τήν έμ,τνευ-| 5*νε «ν και ^?νβν·. C ti 
α«ν νά διείαγάγουν εύρεϊαν έρευ- ®λα TX ονντρβχουν β-
ναν, μεταξύ ολων τών βοναμίνοιν * αι Κι *««Ρ*»τητοι Γτρουηοϊεσε.ς.

σοβαρά;
Είς τό κάτω — κάτω, τό ζήτημα 

ε ίνε , άν είνε δυνατόν η οχι νά έ- 
χωμεν όπερέτταν. Και επ' αύτοϋ 
δέν  διαφωνεί οϋτε ό κ. Σακελλα-

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Τ Η Σ  ΕΒ Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
Κ. Κ . ΣΤΑΜ ΠΟ ΛΗ: «Ο Ι νεκροί 

ξαναξοΓη1» δράμα. Σ  χ. 8ον, σελ. 56. "Ex . 
δοσις «Κύκλου».

ΦΩΤ. Α ΓΓΕΛ Η : « Ή  8-εατροκριΐική σών 
τόπο μας». Σελ . 62. "Εκδοσις Άντωνο- 
"ούλου.

Κ . Ν. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η : «Κρήνη». 
Ποιήματα. ( Σ χ .  8ον, σελ. 70. "Εκδ . Γρα. 
Φ Γίου Πνευματικών Υπηρεσιών). Είναι 
πλατύτατος ό κύκλος τών ' εμπνεύσεων του 
κ. Κ . Ν. Κωνσταντινίδη. Ή  Ζωή σϊόν

θερμότερη τήν ψυχική έπαφή τοϋ 4ναγ\ώ. 
στη μέ τόν καλλιτέχνη. "Ελλειψη σημαν
τική βέβαια, πού δμως άποτελεϊ χαρακτη. 
ριστικό μιάς Ιδιαίτερης « Σ χολής» πού ή 
άνπκειμενική κριτική δέν εΐναι δυνατόν: 
Απόλυτα νά κοτταδικαση.

Γ ΙΩ Ρ Γ .  Γ Ε Ρ .
Κ . Σ  Κ Α Λ Τ Σ Α : «'Ολυμπία».  "Ο  Ιδι.

ος S συγγραφεύς δέν φαίνεται νάχει Κο. 
γοτεχνικές άξιώσεις άπό τήν «’ Ολυμπία» 
του. Τή χαρακτηρίζει προλογικά σάν £να 
«ρεπορτάζ» χρήσιμο γιά κείνους που δέν

να έχουν υπεύθυνον γνώμην. Ή- 
ρωτήβιισαν είκοσι αχεδον καδηγη- 
ταί καί καδηγήτριαι της φωνητικής 
μουσικής, τής <5ραματικΓ»ς τέχνης, 
τοϋ χοροΰ, συνδέται, ήθοποιοί τής 
όπερέττας κλπ., καί άπό τάς απαν
τήσεις των εξάγεται τό συμπέρα
σμα οτι....

Ά λ λ ά , άς μή σπεύοωμεν νά φ®ά 
σωμεν άμέσως έκεΐ. ’Ά ς  ίίοϋμε 
καλλίτ’ερα τί άπήντησεν ό καδεις, 
λαμδάνοντες τήν κυριωτέραν φρά- 
σιν έκάστης άπαντήσεως.
Α Ι Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ  ΠΟΥ E A C eH -

Σ Α Ν
Είς τό έρώτημα, λοιπόν, άν είνε 

<5υνατόν νά άνασυγκροτηδη ή έλ
ληνική όπερέττα, έδόδηβαν αί έ
ξής απαντήσεις;

Κ. Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ . Στή 
χωρα μας άφδονοϋν τά ειδικά φω
νητικά ταλέντα.

Κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ. Συμφωνεί μέ 
τόν κ. Τριανταφύλλου.

Ν Τ Ε  ΙΝ Τ Α Λ Γ Κ Ο . Στά ώδεία 
μας υπάρχουν πολλές καί δαυμά- 
σιες φωνές.

Σ. ΓΕΝΝΑΑΗ . ’Εφόσον τά ώ-

ώστε νά άνασυγκροτηδή ή Έ λ λη ι ι 
κή Ό περέττα. Καί δά ήμπορούσε 
καν'είς νά δεωρήση ώς εκπληκτι
κήν τήν ομοφωνίαν τών διαφόρων 
παραγόντων πού έξέφρασαν τήν 
γνώμην των, άν δέν είχε νά κάμη 
μερικάς παρατηρήσεις έπί τής γνώ 
μης τριών έκλεκτών συνθετών μας.

Ό  κ. ©. Σακελλαρίδης δέν ευ
ρίσκει πράγματι δυνατήν, εύθύς ά
μέσως, τήν άνασυγκροτησιν τής ό
περέττας. Ζητεί νά ίδρυδή μιχ 
Σχολή καί γενικώτερον, £ητεί τήν 
άμεσον έπέμδασιν τόϋ κράτους.
Φυσικά, δέν πρόκειται άπό τής στή 
λης αύτής, νά άποκρούσωμεν τήν 
καδ’ όλα σεδαστήν αύτήν γνώμην 
τοΰ αγαπητού μαέστρου. Ε ίνε Ο
μως λυπηρόν οτι, άπαξ έκτεδϊίς 
διά τοΰ γνωστοΰ εκείνου χρ^νογρα 
φήματός του είς τό «Ελληνικόν 
0 >:«τρβν», εύρίσκεται είς τήν ά
νάγκην νά ύποστηρίξη καί τώ?α α6ή Ti ,5ίκω ^ λβ t e 3
τήν τοτε διατυπω&εισαν γνώ μ η ν 1 - - ■ - -

ρίδηζ. Βλέπει άδύνατον τπν ό σμένη^ λατρεία του καλλιτέχνη. *Η ΜοΓ,σά 
ηερέτταν «πρόξ τό παρόν». Ά λλα 
μήπως χαί cooi άλλοι ώμίλησαν 
φαντάζονται τάχα την άνασυγκρο- 
τη^ιν τής όπερέττας, μέ μόνην την

πόνο της καί στή χαρά τ^ς, τό ταξίδι καί ί δ.ιαθέτουν καιρό γιά μελέτες ή γιά δσους 
τό όραμα, τά καινούργια και τά παληά. ειτισκέι1Γιί:ς 
Πρό παντός τά παληά. ‘Ο ποιητής άγάιΐη- 
σε τήν άρχαιότητα μέ τήν άφοσίωση τοϋ 
αοφοΰ στοχαστή, άλλά καί μέ τήν έμπνευ.

καί ή Ρουσφετολογία. * .  _ ,
• • . .κ ι ’ ή θεά ή Γοιφλωμάτα ίε ΐα  τΡ®Φ®ίβ τβυν το ξενο δί- 

:άρει τό πουννί u ac  καί ατρβ· ,μπβΡουααν Χ*Ρ* , να(ποΰ φερμάρει το π ουγνί μας καί — 1----- - ν ’Ί Λ '* 1" ’
μδς γδύνει στά γεμάτα) . τρ^οδοτησουν και το ελληνικό.

• rr-— '  I Κ. ΠΙ’ Α Ί Σ ΙΚ Α . Υ π α ρ χ ο υ ν
στόν τόπο μας πολλά χορευτικά 
στοιχεία.

Εκείνος δμως τόν όποιον 6 £rv 
χωνεύει κατ’ άρχήν είνα ι ό Περί- 
κλης.

'Ακούσατε πώς περιγράφει τήν 
πολιτικήν κοσμογονίαν τής έπο
χής του:
Η Φ αγωμάρα και ό Χρόνος ό μα-

(χρης
γεννήσανε γ ιά  τόν άκέφαλό μας

(τόπο,
μια Κεφαλή (1 1 ) πού τήν κυττά- 

(ζεις κι* απορείς, 
(ποΰ φέρνει τις διχόνοιες μέ κά- 

(θε τρόπο), 
• • . . κ ι ’ έγέννησαν μιά "Ηρα, του 

(Όλύμπου μάνα, 
τήν ’Ασπασία τήν ξετσίπωτη 

πού ή ξαδιαντροπιά της εΐν’ άνεί-
(πωτη....

Ομιλεΐ άκόμη καί είρωνικώς 
διά τά μεγάλα έρ γα  τής Περι- 
κλείου έμπνεύσεως διά  νά σατυ- 
ρίστ) τούς καταχραστάς έργολά- 
δους των. Ε ίς κάποιαν κωμωδίαν 
του έμφανίζει τόν πανίσχυρον πο
λιτικόν φοροΰντα τήν κωνοειδή 
στέγην του Ω δείου του ώς προ
στατευτικόν κράνος:
...Νά κι’ ό Περικλής πού ήρβε σέ 

(θεού περιωπή, 
Ζευς μέ τό γερό κρανίο—μακρου- 

(λό σάν τό κοεμμύδι (1 1 ). 
Αντί κράνους έχει δάλει τοΰ ’£ -  

(δείου τή σκεπή 
(Δίχως τούτη θά τούρχόνταν στό 

(κεφάλι κεραμίδι). 
Ε ίς τόν «Διονυσαλέξανδρόν» 

του παρουσιάζει μιάν άλληγορί- 
κήν κρίσιν τοϋ Πάριδος. Ή  'Αθή
να διά  νά δελεάση τόν κριτήν 
της, τόν έρωτά άν θέλη νά τοΰ 
χαρίση καί gva μέρος τών... έξω- 
ραίστικών έργων τής Άκροπό- 

λεως:
θ ές  καΐ κολώνες καΐ Προπύ

λαια  λογιώ -λογιώ ;
’Αξιοσημείωτοι είναι καί ol στί

χοι μέ τούς όποιους σατυρίζει 
κάποιον προστατΗυόμενον τοΰ Πε- 
ρικλέους — τόν Μητίοχον — πανί
σχυρον τότε είς τάς ’Αθήνας.· 
Μητίοχος έμπήκε στόν στρατό, 
Μητίοχος καί στήν όδοποιΐα, 
Μητίοχος στόν έπισιτισμό 
Μητίοχος στήν άλευροποιΐα, 
Μητίοχος τοϋ κράτους ό ήνίοχος, 
’" vi νά θυμάσαι: κακό ψόφο θά-

(ΧΠ ό Μητίοχος. 
(Λ. Καρακάσης)

και

1. Μαϊνέκε.
? '  νώνυμ °ζ "·ερΙ κωμωδίας X X X II.

• Πλατωνιος περί Κωμωδίας χ χ Υ Ι Ι .
4. Χριστοδώρ. *Ηχφρ. 357.
5. Άνώνυμ. περί κωμωδ. χ χ ΐχ .
6. Πέρσιος.
7. Πλατώνιος.
S. Άθήναιος I I  39.
9. Άλληγορική σάτυρα ώς φαίνεται 

κάποιου ί'ρωτος τοΰ «’Ολυμπίου» Περι
κλεούς.

Ε Μ Υ  ΣΠ ΕΚ —Μ Ε Λ ΙΣ Σ Ι ΝΟΥ. 
Ε ίνε  δυνατόν νά συγκροτηδη έν-* 
μπαλλέτο άρτιώτατο.

Λ Ο Υ Κ ΙΑ  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ . Τα 
λέντα ύπάρχουν πολλά,

Μ Ο ΡΙΑ Ν Ω Β . Υπάρχει ύλικό 
καλό καί πολύ καί εΐνε εύκολο νά 
καταρτισδη ένα μπαλλέτο εφάμιλ
λο τών εύρωπαϊκών.

Ν. ΧΑ Τ ΖΗ Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Υ. Δια- 
δέτομεν πλούσιον έμψυχον, γνω
στόν καί άγνωστον, ύλικόν. Ήμ- 
πορεί μέ καλάς δάσεις, οίκονομι- 
κάς καί καλλιτεχνικάς καί μέ μίαν 
αύστηράν διεύθυνσιν καί πειδαρχί- 
αν, νά γίνουν θαύματα.

©. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ . Πρός τό 
παρόν δέν ε ίνε δυνατή ή αναδη
μιουργία τής όπερέττας. Μάς λ ε ί
πουν τά στοιχεία. Μπορεί ομως 
νά γίνη  μία σχολή. Γενικώτερα, 
μόνον μέ τήν κρατικήν έπέμδασιν, 
δά ήμπορούσε νά έπιτύχη μία τέ
τοια προσπάδεια.

Β ΙΤ Α Λ Η Σ . Ύπάρχουν στβιχεΐα, 
ύπερυπάρχουν.

I. Ρ ΙΤ Σ ΙΑ Ρ Δ Η Σ . Ύπάρχουν 
στοιχεία, έργα, συνθέτες καί συγ
γραφείς. 'Όλα ύπάρχουν.

ΚΟΜΝΗΝΟΣ. Ε ίνε δυνατή ή 
άνασυγκροτησις, άν γινόταν μιά ά· 
παρχή μέ τά ύπάρχοντα στοιχεία 
καί συγχρόνως, μιά έρευνα γιά 
τήν άχακάλυψι νέων.

Χ Α ΙΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ . Στοιχεία ύ
πάρχουν.

Π ΡΙΝ ΕΑ Σ . Ύ λ ικό  ύπάρχει, τό
σο μέσα στό θέατρο, δσο καί έξω 
απ αυτο.

Δ ΡΑ Μ Α Λ Η Σ . Υ π ά ρ χουν καί 
καλλιτεχνικά στοιχεία καί φωνές 
ύπάρχουν.

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ . Ύ πάρχουν στοι 
χεία  πολλά καί έκλεκτά καί φω
νές έχουμε καλές.
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι | · Ι Ι · Ι Ι · | Ι · Μ · | | · | | · | | Β Ι | Β Ι Ι Β | | Β „ > | | Β Μ Β | | Β Μ | | | | Β | | Β Μ Β | !

του. Ε ίνε λυπηρόν, διότι έξουδετί- 
Ρώνει συλλήδδην τούς καλλιτέ- 
χνας τής όπερέττας μας. Παρ’ έλα 
αύτά, ό ύποφαινόμ.-νος φρονεί ποο- 
σωπικώς ότι ό λαοφιλής ΐι^ιέστρος 
είνε άδύνατον νά έχη πραγματι 
χάσει έντελώς την έμπιστοσύνην 
του. Ε ίνε μάλλον πιθανόν οτι τό 
αΐσδηοια τής άπογοητεύσεως πού ίο  
κιμά$ει διά τήν κατάντιαν της ό
περέττας τόν πικραίνει τόσον, ώ
στε νά γίνετα ι καί ό ϊδιος πικρός.

Αντιδέτως, ό άδελφός μου κ. Ν. 
Χατϊηαποστόλου, εκδηλώνει νεανι 
κήν όρμητικότητα καί ένθουσια- 
σμόν. Δέν σταματά πρό ούδενός. 
"Ολα ύπάρχουν. 'Όλα ήμπορούν ν’ά 
γίνουν. Ριζική δηλαδή διαφωνία 
μέ τον κ. Σακελλαρίδη ν, μετά τού 
όποιου έπί 39 σχεδόν έτη, ύπηρέτη 
σαν τήν' όπερέτταν. Ζητεί όμως ό 
άδελφός μου δάσεις καλλιτεχνικάς 
καί οίκονομικάς. Καί $ητεΐ άκόμη 
αύστηράν' διεύθυνσιν' καί πειδαρχί- 
αν. "Όσοι συνειργάσδησαν μα'$ί 
του, είνε είς δέσιν, φεύ ! νά άντι- 
ληφδούν πόσην κεφαλαιώδη σημα
σίαν αποδίδει είς τά τελευταία αύ
τά, τήν αύστηράν διεύθυνσιν και 
πειθαρχίαν.

Καί έρχεται τρίτος ό άγαπητόί, 
έπίσης μαέστρος κ. Κομνηνός ό ο
ποίος καθορίζει την μέσην r/o- 
λουθητέαν οδόν. Ήμπορτΐ—λένει— 
νά γίνη  Π  άπαιχή μέ τά ύπάρχον- 
τα στοιχεία, άλλά .αρΐ.',λήλως νά 
γίνη  έρευνα διά την άνακάλυψιν 
νέων. Εΐνε έντελώς άμφίδολον,άν 
δά ύπάρξη κανείς διαφωνών είς 
τήν γνώμην αύτήν. Οϋτε ό άδελ
φός μου εινε δυνατόν νά άποκρού- 
ση τήν' παράλληλον προσπάθειαν 
πού ϊη τε ΐ ό κ. Κομνηνός, οϋτε ό 
κ. Σακελλαρίδης νά μή παραδεχδη 
τήν λογικότητα τής γνώμης, άλλά 
καί τήν δυνατότητα τής έκτελέσε- 
ώς της.
Τ Ι  Α ΛΛΟ  Π ΡΕΠ ΕΙ Ν Α ΓΙΝΗ

’Ά ν  ίϊροεξώφλήσα κάπως τήν 
συμφωνίαν7 των έπιφανειακώς δια- 
φωνούντων, τούτο έγιν’ε διότι πι
στεύω άκραδάντως οτι καί οί τρεϊς 
άνωτέρω συνβέται πιστεύουν' επί
σης άκραδάντως εις τήν όπερέτταν 
καί την τέιχνην των. Πώς λοιπόν 
είνε δυνατόν νά χωρέση διαφωνία

έξεύρεσιν ολίγων' ή πολλών χρη
μάτων; μέ τόν καταρτισμόν ένός 
θιάσου οίουδήποτε; καί μέ τήν δη- 
μοσίευσιν ένός πομπώδους μανιφέ
στου; Κάθε άλλο.

Σημειοΰται καί έδώ μία όμοφω 
via έκπληκτική. ’Έ χοντες όλοι 
συναίσθησιν' τοϋ έγχειρήματος, Jn- 
τοΰν όλοι σχεδόν μεγάλην προ
καταρκτικήν έργασίαν. Προετοιμα 
σίαν τού άρτιου μπαλλέτου, π?ο- 
παρασκευήν τών νέων φωνητι ών 
στοιχείων, γενικήν καλλιτεχν ι/ή ν  
προεργασίαν.

Καί τό πράγμα έ γ α  άληδινά έ 
τσι. Κανείς δέν έφαντάσδη ώς π̂ ,ο 
χειρότητα τήν άνασυγκροτησιν 
της όπερέττας. ’Εκτος τής άλλη; 
προκαταρκτικής έργα^ί»ς δά χρεία.. .. ξ ,
καταλλήλου θεάτρου, ή , κλογη τών ,. _ Τ__, _____
καταλλήλων έργων, ή προσληψις Λταν σκορπ̂  τό^δεϊλΓ'τά κοράλλια! 
τοϋ παντός είδους προσωπικού, ή 1 χ, .  ■
σύνδεσις τής όρχήστρα,. Οα χρεία- τ* ^άκισμΤ^λάζΓ,70̂  κ ^  του 
σδη ακόμη περιοσότϊρον ν *' 1 -------

της "Αλτεως θέλουν νά σχη
ματίσουν ζεκούραστα μιά ζωντανή Ιδηα 
τοΠ ’Ολυμπιακού πολιτισμού. «Ή  άρχ&Τα 
'Ολυμπία, δπως την είδε όχι 2νας άρχαίο· 
λόγος, δχι ένας Ιστορικός, οΰτ* ένας Αο. 
γοτέχνης κάν. ‘Όπως τήν είδε καί τήν έ- 
μρλέτησε ένας δημοϋιογράφος». Κ ι’ έπει.του. άναπνέει πάντοτε μέσα στή διά(^οτνην

άτμόσφαιρα τοΰ ‘Ελληνικού ούρανοϋ, καί, ,. · . ·· · -
ή μορφές πού άγκαλιάζει άπέριττες καί ' 0,1 «δημοσιογράφος» προοποθετει έπιφα- 
«σεμνές» έχουν τήν καθαρότητα καί τήν : νε,ιακιΊ προχειρότητα, σπεύδουμε νά έξη- 
σαφήνεια τοΰ κλο:σσικοΰ. Παρνασαιακός 1 Ί 'Ί0Γ(* ,!ιεΛ πω<; καινούργια έργασία τοϋ 
στήν άντίληψι της φόρμας έκφράίεται στή ! κ: Σ  *αΧτσ& φερνει, άντιθίτως, τά γνω-
δύσκολη μορφή τοΰ σονέ-ίτου μέ δεΕιοτε- i Ρ ι.σμ“ ™  ·νσϊ  yJ P a  μελετημενης έργασίας. 
χνία γενικώς Αναγνωρισμένη. Καί στή νέα ! ^ v0 8rv ftvai Αρχαιολόγος, ϊχει δμως τήν 
του συλλογή πού σέ κομψότατο τόμον έ ί <χίσθη:ϊ< του ωραίου και ξερει νά γράφη 
κυκλοφόρησε', άπαντοΟμε τά ϊδια προτεοή- τοσα K0S‘ 7 ™ '“  βαυμβ?«·«ή έντυ.
ματα τών προηγουμένων, γνωστών στό Τ ' " 1 w  ίλυζ“  “ ®ι0<σΤ“  γρήγορη. Δεν π— --- » ~ 1 είναι, λέει, καί Ιστορικός. Έ ν  τούτοις,Πανελλήνιο κοινό, έργασιών του, στίχος vLV τοοχοιν>·

παλλαγμένος άπό όμοιοκαταληκτικές έκ. 
ζητήσεις, πού κατορθώνει νά ρέη a'·’*:τα 
στήν περιωρισμένη του κοίτη, χωρίς νά 
στερ^ΐτοΜ οΐ>τε τό βάθος οϋτε τήν έκταση. 
"Από τά 54 ποιήματα τοΰ βιβλίου ξεχω
ρίζουμε ιδιαίτερα τά: «Μυροφόδες» (σελ. 
10) «Στήν Κοιμωμένη τοϋ Χαλεπά» (σελ. 
36 ), «Στήν  Πειρήνη Κρήνη» (σελ. 32) 
«Νοσταλγίες» (σελ. 52) «Μέσ1 στό Αί.’ 
γαϊο» (σελ. 61).

’Αστράφτουν τοϋ νησιού τά ροδοκάλλια, 
δελφίνια πάιχνιδίζόυν πρός τή Σύμη 
τό πέλαγο, σάν τό λυωμένο άστ’-ιι 
“ Εχετε, γειά, Ροδίτικα άκρογιαΛίαι

Σ φίγγοϋν ol κόλποι βάρκες μέσ’ στ’ ά.
ο , .  (γκάλια.

μος ψιθυρίζουν ζέφυροι στήν πρύμη
χ ΐίί01 _ ίλ ° - ? ώ5, Χαϊδεύουνε τή μιτίμη

η οικονο
μική έ,ασφάλισις της κανονικής 
λειτουργίας τής όπερέττας. Καί έ
πάνω άπό όλα αύτά, βά χρειασδή ή 
στιέαρά καλλιτεχνική δικύδυνσις, 
■ή όποία μαΐμ μέ τήν σκηνοδετικήν 
ίιεύδυνσιν άποτελοΰν, κατά τόν 
υποφαινόμενον τουλάχιστον, τό <5υ 
σκολώτερον πρόδλημχ.

"Ολα αύτά εινε ίυσκολίαι μεγά 
λαι, άλλ’ όχι άκατόρβωτοι. Οϋτε 
πρέπει νά μάς άποβχρρύνουν. Πα
ρόμοια άπογοητευ;ικά έλέγον'το 
καί πρό τής ίόρύσεως τού Βασιλι
κού θεάτρου. Πολλοί έδεώρουν τήν 
προσπάδειαν προκαταδολικώς ά- 
ποτυχούσαν. Καί όμως σήμερον τό 
Βασιλικόν Οέατρόν μας άπεκτησε 

I φήμην ίιεδνή.
’Έστω, λοιπόν'. Νά γίνουν' όλα 

αύτά. Ά λλά  ποιος δά τά κάμη; Ε 
δώ πλέον αί άτομικαί προσπαδειαι 
εις τίποτε δέν έχουν  νά ώφελή- 
σουν. Είς τό σημεϊον πού εύρίσκε- 
ται ή όπερέττα, μόνον τό κράτος 
ήμπορεΐ νά δράση άποτελεσματι- 
κώς. Καί διά τούτο, όλοι είς το 
κράτος σήμερον άποδλέπουν. Ή 
σημερινή κυ&έρνησις, άναδέσασα 
είς τόν κ. Μπαστιάν τήν ρύδμισιν 
τών δεατρικών ζητημάτων, παρέ
χει είς πάντας τήν έλπίδα, οτι 
δέν δά παρέλβη πολύς χρόνος δια 
τήν πραγματοποίησιν τοϋ πόδου 
των πον'ούν'των τό μουσικόν' δέα
τρον, άλλά καί τού πόδου τού λαού 
ν *  έχη τήν ίδικήν του όπερέτταν, 
ν’ά ϊδη ζωντανήν καί πάλιν τήν 
Ε λ λ ηνικήν Όπερέτταν', τήν όποι
αν τόσον ήγάπησε καί άπό τήν ό
ποιαν' τόσον ώφελήδη, τόσον' έμβρ- 
φώδη δεατρικώς καί μουσικώς.

'Εφόσον', λοιπόν, όλοι ©I δυνά- 
μενοι νά έχουν γνώμην άποφαίνον 
ται ότι είνε ή δυνατή ή άνα&ίω- 
σις της έλληνικης όπερέττας καί 
έςοόσον', έπί κεφα/ής τοΰ καδόλου 
έλλην'ΐκοΰ δεάτρου εύρίσκεται ό 
κατάλληλος άν'δρ(.>πος, τό μόνον 
ποϋ έχομεν νά κώμωμεν είνε να 
προετοιμα^ώμεδα καί νά περιμένω

Έ να ς  Κασιώτης τραγουδά στή λύρα 
τ τσάκισμα σταλάζει τόν καϋμό του; 
«τήν πίκρα σου μαζή μου τήν έπήρα».

Στά  βράχια τους κουρνιάσαν τ* άγριο.
Τ , , (πούλια,
ιο Λΐ^'αιο στο δαθύν άναισααμό του... 
ΤοΟ * ΕλληνικοΟ οΰραΛΌΰ προδάλλά’ ή

βούλια...

Μοναδική άδυ-ναμία στήν ποίηση του κ. 
Κωνσταντινίδη> ή άπουσία της άτμοσφαί- 
Ρ«ς έκείνης, που θά μποροΰσε νά κάνη 
Ι · Ι Ι · Ι ! · Ι Ι · Ι [ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι Β | | · „ · | , Β Ι |

πασχολήσει καί είναι γνωστός ώς συγ. 
i γραφεύς της Ιστορίας της Καδάλλας. I ι* 
αι'ιτό καί διακρίνει κανείς στό βιβλίο του 
τό σύστΓμα. Οί πληροφορίες φυσικά και 

χρονολογική τάξι παρεμβλημένες. μί 
μυθολογικά στοιχεία, διαπιστώσεις πεοιη- 
γητών, συμπεράσματα ιστορικών, ιταρατη. 
οήσεις άοχαιολόγων. Μνημεία, ναοί, στά
διο, άγωνίσματα, μουσείο, δλα έξσν. 
τλοΰνηται διαφωτιστικά. Κλείνοντας τίς 
σελίδες του Βιβλίου^ δχι μόνο μένεις 
χ<οοίς άπορίες, άλλά καί πλουτίζεται μβ 
τόσες νέες γνώσεις πού δέν υποψιαζόσουν. 
’Η άρχαία 'Ολυμπία, δχι δπως τήν είδβ 
μάτι λογοτεχνικό, μάς λέει ό συγγραφεύς 
στόν πρόλογό του. Κ ι' έν τούτοις ol πρώ- 
T€cL σε^ίδες ο1 περιγραφικές τρΟ όλυμπια- 
κοΟ κάλλoυc, μαζί μέ τήν άπλουστευμένη 
ιστορικήν άνασκόπησι, άποτελοΰν γλαφυ- 
οές σελίδες λογοτεχνικής έκφράσεως, πού 
θυμίζουν στόν παληό έπισκίπτη γελαστές 
μέοες^ έκεΐ κάτω στήν Όλυαπία. δίπλα 
c ’ov Αλφειό, πλάη στά έρείπια, μές τίς 
έληέο καί τ·ς δάφνες. ‘Ή  σπέονουν στον 
ΓωμΓό πού δέν μετακινήθηκε άπ’ τή στ^. 
νή λουοίδα της γενέθλιας γ η ς  ζωηρό τ3ν 
πόΡο της ταξιδιωτικής περιπλανήσεως ως 
έκεΐ.

Ό  κ. Σ κάλτσας μέ τήν «’Ολυμπιακού 
εγκαινιάζει £να νέο είδος τουριστικής φι
λολογίας, πού έπεκτεινόμενο θά μάς ά. 
παλλάδα τή νέκρα τών άρχαιολογι-
κων όδηνών.^ μέ τή σχολαστική περιτττο^ 
λογία κσί τήν κατεψυγμένη έκφρασι.
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10. ’Αλληγορική σάτυρα.
11 · ‘ Υπαινίσσεται τό άκανόνιστον σχη. 
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Ρ Α Λ Ι Ο Φ  Ω Ν Ο Ν
Πρίν Αρχίσουμε τό σημερινό σημείω.

μα, θεωρούμε ύποχρέωση νά συγχαρούμε 
θερμότατα τόσο τόν κ. Εύαγγελάτο όσο 
καί τά μέλη τής συμφωνικής όρχήστρας 
τοί) Ραδιοσταθμού. Τούς άξίζει κάθε έ 
παινος. Μέ φιλότιμες προσπάθεείς κατά. 
φεραν νά παρουσιάσουν ένα σύνολο, πού 
σπάνια ποιρουσιάζεται μπροστά σέ μικρο- 
^κονα, καί τών μεγαλυτέρων σταθμών τής 
Εύρώπης άκόμα. "Οσοι παρακολουθήσουν 
drrxo τήν άρχή τήν έξέλιξη τοΰ συγκροτή. 
ματος αύτοΰ, είναι σέ θέση νά ξέρουν 
πόσο έλάχιστοι είναι οί έπαινοι τούτοι 
μπροστά στό μεγάλο έργο της όρχή
στρας.

Καί τώρα στήν έβδομαδιαία μας Α
νασκόπηση.

Άρκετά  καλή ή προχτεσινή (του Σ α β . 
6άτου) έκπομπή δημοτικού τραγουδιού 
&η' τό συγκρότημα Ποπτασπυροπούλου. 
Χωρίς νά μάς ένθουσιάση, δέδαια, μάς 
Ικανοποίησε.

Μετριώτατο τήν ϊδια μέρα τό χαδανέζι. 
κο συγκρόημα «γαλάζιες κιθάρες». Τί πάί- 
ζοτν αύτοί οί άνθρωποί; Δέν μπορούσε νά 
ξέχωρη ση τίποτα ό άκροα ιής. Καλή άν. 
τίθεται ή δνίς Πετρέλη. *Η φωνή της ήταν 
τόσο φυσική.

Μέτριο τήν Κυριακή τό συγκρότημα 
Πα γώνη Χυτή ρη.

Πολλή καλή# στό διάλειμμα τής συμ- 
φ<υνικής, ή άποτγγελία του κ. Η . Δεστού. 
νη (τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου) στό ποίημα 
του Πολέμη «Καθένας τό λιθάρι του».

Καλό έπίσης μά μέ μέτρια έκτέλεση 
τό «σκέτς» «Μιά νύχτα στό τσοΛ'τήρι».

θερμότατα συγχαρητήρια στό σαξοφω- 
νίστα κ. Σ  αχινίδη. Μέ τά δυό δάλς πού 
έξετέλεσε (σόλο) προχτές έδειξε πώς έ* 
χει £να «τιτάνιο ταλέντο.

Πολλή καλές τήν ίδια μέρα ή δνίς Ρ Ι .  
τα Δημητρίου καί ή κ. Σούλα Ντέμη. 
Τραγούδησαν μέ σπουδαία έπιτυχία πολ-

. τΡανρυδάκια, άνάμεσα στά όποία καί 
δυό ώραία ταγκό τό «Μήν κλαΐς γιά κά
τι παληό, ποΰχει σδύσει...» τοΰ κ. Κώ . 
στα Κιούση, καθώς καί τό «Χτύπα καμ
πάνα» τοΰ κ. Κ . Κοφινιώτη. Στό  σημείο 
αύτό θά ξανακάμουμε τήν ίδια παρατή
ρηση που κάναμε κι* άλλοτε. Γιατί ή σπη. 
κερ δέν άναφέρει τά όνόματα τών στι- 
χουργών δταν άναγγέλει τέτοιου είδους 
τραγουδάχια; Δέν λογίζεται μόνο ό μου
σικοσυνθέτης δημιουργός. Ο Ι κόποι κα. 
θώς καί ol τόσο εύγενικές φιλοδοξίες 
είναι μοιρασμένες.

Πολύ καλό τό συγκρότημα τοΰ κ. Κε- 
φαλωνίτη. Περισσότερο μάς ένθουσίασε 
τό παίξιμο τοΰ ίδίου. Καλό έπίσης καί 
τό συγκρότημα τοΰ κ. Α. ’Αθανασιάδη καί 
Εξαιρετικός ό Τδιος ό κ. Άθανασιάδης, 
στά έλαφρά τραγουδάκια πού τραγού
δησε.

‘Ο λογοτέχνης κ. Σ  ύλδιος ώμίλησε οτό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό ’Αθηνών ιιέ χιου* 
αοριστικόν θέμα : «Τά κωμικά της ζωίίς».
Ή  όμιλία του είχε πολύ γέλιο καί κέώι.

Μετρία ή έμφάνιση τοΰ κ. Α. Παπα.

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝ ΟΝ
«ΚΟ ΛΟ ΥΜ ΠΙΑ»

6389 «Κιατί μοΰ άρνιέσαι» ταγκό. Σ .
Βιαρόπουλου, έκτέλεση X. Στίνη.   φ.

Πολυμερή. «~Αχ Νίτσα» φόξ. Σ .  Βιαρό.
πουλου. ’Εκτέλεση X .  Στίνη __  Φ .  Πολυ-
μέρη.

6390 «Μήν τό νερώνεις τό κρασί» τρα
γουδάκι, θ . Ποτήρι —  Ζ. Κορινθίου. Έ .  
κτέλεση Π. Βισδάρδη —  Ρέ/νου Τάλμα.
« Σ  ’ Αγάπησα πρίν σέ γνωρίσω» ταγκό Κ. 
Κοφινιώτη —  Ζ. Κορινθίου. Έκτέλίεση 11. 
Βισδάρδη _  Ρ .  Τάλμα.

6392 «θά μέ πεθάνης μέ τό νάζι σου», 
τραγουδάκι Α. Διαμαντίδη. Έκτέλεση χ. 
Στίνη. «Ψεύτικα φιλάς» φόξ Α . Διαμαν. 

τίδη. Έκτέλεση X. Στίνη.
6395. «Μαριω» Λαϊκό. Έκτέλση !. 

Μπερνιδάκη. «’Άσπρο περιστέρι μου» λοτ. 
κό. Έκτέλεση I.  Μπερνιδάκη.

6^96 «*Έχω άλλάξει γνώμη» Λαϊκό.
Εκτέλεση Κ . Τσανάκου __  Ρ . Άμπάτζη.

«Δέν θέλω πλούτη Βαγγελιώ» λα·.·κό. 'Ε 
κτέλεση τών ιδίων.

Τό «μή μοΰ άρνιέσαι» συμπαθητικό σί 
μουσική. Οι στίχοι μέτριοι. 'Όσο γιά το 
φόξ « Αχ Ν ίτσα» μόνο γιά τήν έκτέλεση 
θα μιλήσουμε. Είνα περίφημη.

Σ  τό «Μήν τό νερώνεις τό κρασί» συμ
παθητική ή μουσική, οί στίχοι μετριώτα. 
τοι. *Η έκτέλεση δχι σπουδαία. ‘Ωραίοι 
οι στίχοι τοΰ « Σ  * Αγάπησα τρίν σέ γνω
ρίσω» καλή καί ή μουσική.

Τό «θά μέ πεθάνης μέ τό νάζι σου» με. 
τριωτατο. Τόσο σέ στίχο δσο καί σέ μου
σική. Τά ίδια καί χειρότερα έχουμε νά 
ποΰμε καί γιά τό «ψεύτικα φιλάς». Έ .  
κείνο πού μάς ένθουσίασε δμως ήταν ή έ
κτέλεση τής κ. Στίνη. 1

Τέλος πάντων άς προσέξουν λιγάκι ol 
εταιρείες μας αύτό τό περίλαμπρο ζήτη
μα των στίχων. Δέ,ν είναι πάντοτε «έμ- 
ποριο» το έλαφρό τραγοΰδι. Καί νά πήτε 
πως δέν υπάρχουν σΓήν πιάτσα καλογρσμ
τ ί π ο τ α πΡαμαΤάΚΙα; Δόξ^ τώ θεώ, άλλο

ΔΗΜ. Σ Ι  AT. 
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι Β | | Β | | Β | | Β | | Β |

κωσταντίνου στά δημοτικά τραγούδια ϊ- 
σως νάφταιγε καί ή λαϊκή του «όρχη. 
στρα» στήν δλη Ατυχία.

"Οχι δπως περιμέναμε ή δίς Σ  όνια 
Κουρτίδου. Νά ύποθέσουμε «τράκ» μπρο
στά στό μικρόφωνο;

Πρίν κλείσουμε τό σημείωμα τοΰτο θά. 
πρεπε νά τονίσουμε πώς δέ θάταν καθό
λου άστοχη ή Ιδέα τής πλουτίσεως Ίοΰ 
προγράμματος τών έκπομπών, μέ κάποιες 
Απεγγελίες ποιημάτων τόσο σατυρικών 
δσο καί λυρικών. Καί σ' άλλα σημειώ
ματα θίξαμε τό ζήτημα τοΰτο. ‘Η πλου. 
σια έλληνική ποίηση είναι ή μόνη που 
δεν άντιπροσωπεύεται στό πρόγραμμα δσο 
τής άξίζει. ’Ά ς  προσέξη αύτή τή μικρή 
υπόδειξη ό Ραδιοσταθμός.

ΔΗΜ. Σ  I AT. 1

ΜΙΛΠΡΟΒΗΤΟΥ ,0RM'RrRriHZHZ'
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

»  ο  sgrss·

“ Οταν κατά τό 1840 at Άθηναι 
ήσαν άκόμα £να χωριό, ή Κων)τιο- 
λ ς ήτο μία τιόλις μέ χιλιάδας κα
τοίκων. Αί Άθηναι ήσαν νέά πρω
τεύουσα, ένφ ή Κων)πολις παλ.αιά. 
’ Ητο φυσικόν νά εχη καί μεγοΛει- 
τέροιν κίνησιν θεατρ'κιήν, μουσικήν 
καί φιλολογικήν. ΕΤναι ή άλήθεια 
οτι ή γενική κατάστασις δέν ηύνόει 
τήν άνάπτυξιν τών γραμμάτων, τοϋ 
θεάτρου καί τής μουσικής.

Ό  Καραγκιόζης δμως, ό όποιος 
ήτο τό Εθνικόν Τουρκικόν θέα
τρον, συνετέλεσε κατά πολύ, μέ 
τήν άβυροσταμία του, νά ποοραίβλέ- 
πωνται καί πολλαί έθνικαί αινήσεις 
τών Ρωμιών.

Επίτρεπαν τήν φουστανέλλοτν 
έπί τής σκηνής, μή δίδοντες σημα- 
σ.αν, έπειδη ήτο ενα £νδυμα το ό
ποιον έφορεΐτο άκόμη είς Τουρκο- 
κροττούμενα μέρη,. Ά λλά γ ιά  τόν 
Κωνσταντινουπολίτην, ή φουστανέλ- 
λα άντικαθιστοΰσε τήν έλληνικήν 
σημαίαν. Τόσο ήτο τό έθνικόν φρό
νημα άνεπτυγμένον είς αύτούς, ώ
στε όταν εβλεπαν έπί τής σκηνής 
φουστανελλαν, νά δακρύζουν καί 
νά βλέπουν ψυχικώς τόν Μάρκον 
Μπότσαρην, ή τόν Κολοκοτρώνη, 
μέσα εις τήν Πόλην.

Κατά τό 1850 άρχ!ζει μία θεα
τρική κίνησις είς τό Σταυροδρόμι, 
είς τό ξύλινο θέατρο τοΰ Ναίνμ, τό 
όποιον δέν ύπάρχει τώρα, έπειδή 
έκάη. Οί θίασοι δμως οί όποιοι g- 
παιζαν έκεΐ, ήσαν ξένοι καί πρό 
παντος μελοδραματικοί. ’Αργότερα 
κοττά το 1860 άρχίζουν νά παριστά- 
νωνται^ καί εργα Ελλήνων συγγρα 
φεων υπο 'Ελλήνων ήθοποιών. Τά 
θέατρα είς τό Σταυροδρόμι πληθαί 
νουν, έν τφ μεταξύ.

Είς τά 1862, Ιδρύεται είς τό Φα
νάρι ή Λέσχη «Μνημοσύνων». Τό Ι
σόγειον γίνεται θέατρον.

Οί Φαναριώται δμως άκόμη δέν 
έμφανίζονταν έπί τής σκηνής. Δέν 
τολμούν. Δίδουν παραστάσεις στό 
σπίτι. Αρκετά κωμική ήτο μιά πα- 
ράστασις, πού έδόθη κατά τό 1865.,,, 

Ώ γ   '____  >

πως στήν Χαλκηδόνα, είς τό Μακρο 
χώρι, στά Ψωμαθειά, δπου ύπήρ- 
χαν ώραία ̂  καί κομψά θέατρα. Ό  
θίασος αύτός δέν έκρόαησεν καίπο- 
λύ. Είς τοΰτο συνετέλεσεν καΐ Ο 
Χαλκιόπουλος. Περνώντας άπ’ τήν

Γ

Πόλιν κατό τό 1885 έγνωρίσθη’ μ ί 
τόν Χριστ. Μισαηλίδην, τόν όποιον 
καί κοττώρθωσε νά προσλάβη ώς 
πρωτ<χγωνιστήν του εις τόν θίασόν 
του καί νά άναχωρήσουν δι* Όδυσ· 
σόν.

’ Ο Χρ. Μισαηλίδης δταν μετά ποΧ 
λούς θριάμβους έπέστρεψε άπό τήν 
’Οδησσόν, ήκσυσε έπιπλήξεις άπά 
τόν γέροντα πατέρα του, άν καί ό 
ίδιος ήτ<χν πατέρας μέ πέντε παι
διά, έπειδή έφυγε κρυφά άπ’ αύ« 
τήν.

Ό  Χριστόφορος Μισαηλίδης Trap* 
δλας αύτάς τάς άντιλήψεις τής τό« 
τε κοινωνίας, έδωσε μιά ζωή στή 
θεοπρική κίνησι τής πόλεως, γ ιά  νά 
δημιουργηθϋ μιά Αικατερίνη Βε« 
ρώνη.

Έ κτός ταν «γώνων του ototovj 
συνέγραψε καί άρκετά θεατρικά έρ
γα.

*
Είδικως θά Αθελα νά δμιλήσ®

μεγάλο «ντουλάπι» κοιτώνος.

Μετά τόν ενα νέο συγγραφέοτ— 
τόν Ίωαννόπουλο — έρχεται άλ
λος. ΕΓνε ό κ. Π. Κ αγια ς, πού πρό 
κειται νά διαδεχθή τόν Ίο α ννό - 
πουλο, μόλις τό έργο τοΰ τελευ
ταίου εϋδοκήση νά έγκαταλείψη 
τήν σκηνή τοΰ «Άργυροπουλείου». 
Π ράγμα πού. δπως φαίνεται, δέν 
θά γίνη πολύ σύντομα, γ ια τ ί κα
τά  τίς πιό πιθανές προβλέψεις, τό 
«’Έ ρ ω ς είς τό τετράγωνον» έχει 
σκοπό νά φάτ] δλον τόν ’Οκτώβριο. 
Χαλάλι του.

Ετσι ό κ. Κ α γ ια ς  εΐνε ύποχρε· 
ωμένος νά περιμένη. Αύτό δμως 
δέν έ μποδίζει καθόλου νά προετοι ι 
μάζεται καί νά μήν παραμελη κα-1 
6 όλου τίς πρόβες του ό θίασοςΆ ρ. 
γυροπούλου.

Ό  συγγραφεύς δέν έμφανίζεται 
γ ιά  πρώτη φορά. Πρωτοεμφανίσθη 
κε άπό τή σκηνή τοϋ «Πειραματι- 
κοΰ θεάτρου» τοΰ Παγκρατίου,·μέ 
ένα δράμα, ό «Ναυαγημένος», πού 
τ,αιχτηκε μέ άρκετή έπιτυχία. ” £ · 
τ.ΐΐτα είχε δώσε; κάποια σάτυοα 
στούς «Δελφούς», μέ τό θίασο τοϋ 
>ατζηχρήστοΊ. Τό τελευταίο αύιύ  
δέν είχε τύχη γ'.ατί ol περιπέτειας 
τοΰ θιάσου έ κ ε ίν η  έγιναν άφορμ'ΐ 
νά κάνΓ) τά tp y ο πολύ λ ίγες  πα
ραστάσεις. Τέλος δυό έρ γα  του 
βραβεύτηκαν άπό τόν «Παρνασσό»

Ο Ά ργυρόπουλος διάβασε τό 
έ'ργο του. τό βρήκε καλό, καί τό 
ανεβάζει χωρίς πολλές κουβέντες. 
Στόν Αργυρόπουλο δέν συνοτντά 
κανείς έκείνο τό «περάστέ μετα 
δέκα μέρες». Σάς λέει άπλώς «πε. 
ράστε αϋριο» άλλά έκεΐνο τό αύ
ριο είνε πραγματική διορία καί 
όχι άναδοΛι’; έπ’ αόριστον. "Οταν» 
θα πατε νά πάρετε τήν άπάντησι, 
τό έργο σας θά είνε δ ι a  β α  σ μ έ 
ν ο, καί θά σάς ποϋν τή γνώμη 
τους καθαρά καί είλικρινά.Δέν γ ί 
νεται διάκρισι μεταξύ γνωστοϋ ή 
άγνώστου συγγραφέως.

— Ό λα  αύτά είνε συγκινητικά, 
λέει ό κ. Κ αγιας. Είνε έκδηλώσεις 
άγάπης καί συμπαθείας πρός τά 
έλληνικά έρ γα  καί τούς νέους συγ 
γραφείς. Γι’ αύτό καί μόνο πρέπει

χρ,ωστοϋμε εύγνωμοσύνη στόν 
Α ργυρόπουλο.

p i  πρόβες τοΰ έργου...«βαίνουν 
—δπως θά έλεγε ό Άνοαόλιος—μέ 
ταχύτητα όμαλώς έπιταχυνομένην. 
Προβάρουν τά δύο χαμπλώ τής

πιτυχώς έπίσης άναμιχθείς στό 
έμπόριο πουλερικών, πού τόν έκα
νε νά έχη δοσοληψίες μέ τήν Ά λ- 
Sorvia δπου διέθετε τίς πουλακίδες 
του, τά  κοτόπουλά του καί τά κο-

“Ο κ. Π. Καγιας 
(Σ κ ίτσ ο  του κ. Μ. Ζωγράφου)

κορόπουλά του, καί δπου έκανε τό 
«Μόνον τής ζωής του ταξίδιον» 
στό έξωτερικό, φέρεται ώς ύπο- 
ψήφιος γαμπρός μ ιά ς  κόρης προι
κισμένης μέ πολλά μέν χρήματα, 
άλλά λίγο  μυαλό... Ό  κύριος Σ α γ 
κρής ή Άργυρόπουλος άπορε!· 
πώς μιά τόσο πολύφερνη νύφη τήν 
θυσιάζουν σ’ έναν άνισο γάμο. Τό- 
σο^ πού ψάχνει τίς δημόσιες βιβλι
οθήκες γ ιά  νά δή μήπως μεταξύ 
τών χρόνων 19 10 -19 2 0  γεννήθηκε 
κανένα δικέφαλο τέρας, όπότε σ ί
γουρα αύτό θά είνε ή νύφη. Ή έμ
φάνισι δμως της νύφης (Γιώτα Λά 
σκαρη) τόν καθησυχάζει πρός στι 
Υμήν, γ ιά  νά τόν κατατρομάξη σέ 
λίγο. δταν βρίσκεται πρό μ ια ς 'μ α . 
νιακής, άριστοκρατικής, μουσικο- 
πλήκτου, φιλολογοπλήκτου, σ υγ
χρόνου δεσποινίδος, καί κλασσι
κής «πρεσιέζ». Προηγουμένως ό κ. 
Σαγκρής μδλις πρόφτασε νά πε. 
ριγράψπ στή μέλλουσα πεθερά 
του (Ροΰσσου) πού τόν άκουγε μέ

τήν πίστι του στήν «εύδαι 
μονία τοΰ ϋπνου» καί στά έξαρτή. 

ματά του, πού εΐνε ένα ήχηρό χα
σμούρημα, ένα δυνατό άνακλάδι- 
σμα κλπ. κλπ. Α ποτέλεσμα: Κά. 
νει χειριστή έντύπωσι άφοΰ μάλι
στα δέν έχει πάρει κοο-ένα άθλητι- 
κό βραβείο, δέν «κάνει» άλογο, 
σπαθί, 6 έν παίζει μπρίτζ, καί ένα 
σωρό «δέν».

... Εν τα> μεταξύ ή ύπέρτατη 
φροντίδα τής Μ αντί νας είνε νά 
άιτοφασίση ποιό φόρεμα θά φ->- 
ρέση άι:όψε. Αποφασίζει νά φο. 
ρέσν τή χθεσινής τουαλέττα. άλλα 
ή μητέρα της τής παρατηρεί: 

—Δέν μπορείς νά βάλης τό ϊδιο 
φόρεμα, γ ια τ ί θά φέρης σέ δύσ
κολη θέσι τήν Μονταίν πού δέν θά 

ξέρη τ ί νά γράψη...
Κ α ί άς μεταφερθοΰμε στίς άλ- 

λ ίς  πράξεις: Ό  κ. Σαγκρής ύπο- 
φέρει άπό φοβερή ίσχυαλγία  έξ 
α ιτίας ένός πεσίματος άπό άλο
γο, καί δταν περπατάει κουτσαί
νει. Ό  άθεράπευτος ύποβολεύς γυ  
ρ ίζει καί μοΰ ψιθυρίζει έμπιστευ- 
τ ικά :
,  "“ Ε ίνα ι τό μόνο σημείο δπου χω 
λαινει... τό έργο !

("Ομως δέν πρόκειται νά τά ξα 
ναβάλω μέ τόν ύποβολέα. Δέν ξέ
ρω γ ια τ ί ή φωνή του δέν ( ί έκνευ- 
ρ ίζει σήμερα. ’Ίσ ω ς  έπειδή αίσθά- 
νουμαι μιά άκατανίκητη συμπά
θεια γ ι ’ αύτόν τόν είλωτα τοΰ θε. 
άτρου. πού έχει στή ράχη του τήν 
πιό άχάριστη δουλειά).

Ή  κυρία Σαγκρή, τέως δεσποι
νίς Ναντίνα, εισβάλλει στό μέγαρό 
της δπου ό άντρας της παίρνει 
τήν εύκαιρία νά διαπιστώση δτι ό 
έρως δέν είναι πιά τής Μόδας, δτι 
ό έρως μοιάζει σάν κρεασιόν τοΰ 
Πατοΰ, δτι δποΐα σύγχρονη γυνα ί
κα κάνει τό σφάλμα νά έρωτευθή 
καταδικάζεται... είς τόν διά πελέ- 
κεως θάνατον καί δτι ό άνθρωπος 
πού αισθάνεται έρωτικούς νυγ. 
μούς, πρέπει νά διοχετεύη αύτή 
τήν περίσσεια έρωτικής ένεργητι- 
κότητος άλλοΰ. π.χ. στήν ΐδρυσι έ
νός σωματείου ύπέρ τών άδικημέ- 
νων βατράχων...

Αύτά καί άλλα πολλά μαθαίνει 
ό δυστυχισμένος σύζυγος πού τσι- 
τσιρίζεται άπό έρωτα, πού εΐναι

^Πολλές γρηές πού κατάλαβαν τι
μής ένεκεν τό προ τής σκηνής μέ- 
ρος, χωρίς νά τό καταλάβουν, ά
πό τόν πολυ συνωστισμό, σιγά-σιγά,
|Γκή καν μέσα στή σκηνή καί δταν 
έπεσε αύλαια, μερικές άπ’ αύτές 

ΥΡηές, μαζύ μέ τούς ήθοποιούς 
έδέχοντο τά χειροκροτήματα τών 
παρευ ρ ισ κομένω ν.

Είς τά θέοττρον τής Λέσχης Μνη
μοσύνης έκτός τών έρασιτεχνών έ
παιζαν καί μεγάλοι θίασοι. Τής Α ι
κατερίνης Βερώνη, τοΰ Χαλκιοπού- 
λου, τοΰ Άλεξιάφου, ό Ταβουλά- 
ρης, ό Παντόπουλος.

Είς τά 1880, ιδρύεται άπό τόν 
Χριστόφορον Μισαηλίδην, ό «Μου
σικός καί δραματικός Σύλλογος 
Κων) πόλεως, μέ θιασάρχην καί 
πρωταγωνιστήν τόν ίδιον. Ό  θία
σος αύτός έδιδε παραστάσεις ώς 
έπί τό πλεΐστον είς τό Σταυροδρό
μι, άλλα και είς τά προάστεια δ-

και που λογαριάζεται άπό δλους ’ ι-ιι-ιι·ι»·ιι·ιιι

ναριων.
Οί ΦαναριΟται ήσαν ττύλΟ αΰ- 

στηροί. Οί ήθοποιοί έτρεμαν σ τ ί 
άνοιγμα τής αύλαίας. Τά χειροκρο 
τήματα ήσαν πολύ άκριβά. Είς ό-> 
σους δμως έδίδοντο, ήσαν δίπλωμα 
παντοτεινόν.ΤΗτο άλλη Κέρκυρα έ-1 
κεϊ. Καί τώρα πολλοί θιασάρχαι γβ 
ροντάκια, δπως ό Δημητράκης' <> 
Βερώνη ς, δταν θυμούνται τήν Πόλι,' 
θυμούνται καί μέ εύχαρίστησι τή 
σκηνή τής Λέσχης Μνημοσύνης.

Τό θέατρο αύτό, τό γκρέμισαν 
κατά τό διάστημα τοϋ Εύρωπαΐκοο 
πολέμου καί μαζύ του γκρέμισαν 
καί δλα τά Φαναριώτικα μεγαλεία, 
Εσβυσε έκεΐνος ό κόσμος, πού €« 

τρεχε στήν έποχή έκείνη, μ’ ένα πε« 
λωριο φανάρι, πού ήσαν ύποχρεω« 
μένοι άπό τήν άστυνομία νά άνά» 
φτουν,  ̂οί ύπηρέται τών Φαναριωτών 
γιά  νά όδηγοΰν τούς κυρίους των, 
στούς χορούς, στά θέοαρα καί στίς 
βεγγέρες,
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σάν ύπάλληλος, πού προσελήφθη- 
κε γ ιά  νά έκτελη χρέη συζύγου 
στήν κοινωνία καί τόν «καλό κό
σμο»... Ε ίνα ι υποχρεωμένος νά 

συντάξη τό πρόγραμμα τής αύρια- 
νης ήμέρας τής κυρίας συζύγου 
^του. Κ α ί δταν τής παρατηρή δει-

—Μέ συγχωρε!τε, άλλά έδώ 
βλέπω δτι ξεχάσαμε νά φ ά μ ε ... 
αΰριο I

Ή  γυναίκα του τόν καθησυχάζει 
πώς τό γεϋμα  μπορεί ν ’ άναπλη- 
ρωθή μέ κανένα σάντουιτς φαγω
μένο στά πεταχτά. 'Ό ταν τής έ- 
ξομολογήται τόν έρωτά του τόν έ- 
παναφέρει στήν τάξι καί τοϋ διδά
σκει : «“Οτι οί καλοί τρόποι, τό 
σέλφ - κοντρόλ, ή τυπικότης, είναι 
έργο κοινωνικής προνοίας ν ια τ ί
 ,-ν r ,  « .  —  ’  1.VA/VVA V I C C / t  t u n  U U V  K O C -
προφυλάγουν τόν άνθρωπο άπο τ ο ! ρυδότσουψΛο — άδύνατος δπως ε ϊ· 
μικρόβιό του έρωτα » | ναι ! -  μέσα στίς τρικυμίες τών

μι,κΡ °δίο !. Τ«  «έρωτοκτό. | συζυγικών καυγάδων καί τών δι- 
να » ! Οπως το κατολ γ ια  τα κών του καί τοΰ γαμπροΰ του Ή  
κουνουπια ! φωνάζει ό σύζυγος, j Ρούσσου έχει σ ο ν ^ ε ι  σύμφωνο 
. . ° , * '  Σ α Υ^Ρης i] Αργυροπου-1 συμμαχίας καί έπιμαχίας μέ τήν 
λος ερωτευμένος. Α, μά είναι | κόρη της. Ό  μαίτρ - ντ’ .  ότέλ 
χαρμα! Και με ποιον; Μέ τή γυ- f (Άνακτορίδης), ό Χέλμης καί ό  

ναικα του. Μάλιστα ό Αργυροπου ' Άργυρόπουλος άπό τήν άλλη αε-
σκαοεΓ . τευμεν° ς μέ Τη Πώτα Λά' Ρ ίά· εινοα τό άντίθετο μέτωπο1 Κ α ί 

α · Λ ' Ί  · -  I ° n S κυρίες, λόγω φύλου κ α ί. I.
νάζει ή v Z r ^ - ^ 0συγκρ? σίας gPX°VT« ‘ ήβικοΐ έ.

άντρός της.
Σ τή ν έπανάληψι τής πρόβας 6  η. 

Σαγκρής μάς άπαγγέλλει τόν 6 n 
θύραμβο ένός παστίτσιου. Έ κ θ ε ι. 

αζει τό άξάν τής κουτάλας τής 
μαγείρισσάς του καί λυπάται ποΰ 
οί άρχαϊοι δέν είχαν έφεύρει καί 
μιά δεκάτη Μοΰσα, τή Μοΰσα τής 

Μαγειρικής.
Κ αί... οί πρόβες προχωρούν, 

θαυμάζουμε κάτι ώραΐες «άττά» 
κες» τού έργου στή σκηνή τοϋ δεί« 
πνου τοϋ ζεύγους Σαγκρή. Ό  Ά ρ . 
γυρόπουλος έχει ένα ρόλο λεπτό, 
συγκρατημένο, καθόλου μπουφφο- 
νικο καί τό κωμικό πηγάζει κυρί-. 

ως άπό τά γεγονότα, τις καταστά» 
σεις καί τίς συγκρούσεις τών προ· 
σώπων παρά άπό τά καμώματα 
μόνο τοΰ ήρωα. Ό  Χέλμης τό «αί. 
ώνιο θΰμα» ταλαντεύεται σάν koc.

μ- d v j  - ν Τ Τ  tOU· ’ΑκοΡς ν“ ! πίκουροι ή καμαρΓέρα (Μαλαίνα 
μ γαπαη ό άντρας μου ! Δέ | Χριστοπούλου) καί ή τραπεζιέοα 
λείπει παρα να τον άγαπήσω κι’ έ-, (Γιαννακοπούλου). Πλήρες σχέδιον

Στό διάλειμμα δμως δέν έ χ ε ι1

πιό δοΰλος άπό τούς Οτηρέτες του| νά θ7 ωρΒ έ γ κ λ η ^ ’ ί ϊ ο  j

ηιτυχιων καί μέ συνέχεια... έπί 
τήν ϊδ ια  γνώμη] Τότε βέβαια 'δέν τ^ς όθόνης, ή καλύτερα, έπί σκη- 
ύπάρχει ύποβολεύς, οΰτε έργο, γ ιά  ν’ΐ<»·

ΚΙΜΛΝ ΛΩΛΟΧ
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τά θέατρα κι’ οί θίασοι έντόνως έτοιμώςονται 
γ ιά  τήν καινούργια τή σαιζόν τού φετεινοΟ χειμώνος 
στίς πρόβες των οΐ ηθοποιοί ξημεροδραδυάζονται 
κα ί σκηνογράφοι, συγγραφείς έργάζονται έπιμόνως.

Τό «Μοντιάλ» πού ριζικώς φέτος άνακαινίζεται 
θ' άνοίξτ) πανηγυρικώς κοντά είς τήν 'Ομόνοια 
καί σημαιοστολίζεται 
γ ιά  ν' άνεδάσή τά πρώην «Χεληδόνια»
Οί δοκιμές των γίνονται μέσα οτό «Κεντρικόν» 
μέ άκραν έχεμύ&ειαν καί τρόπον μυστικόν 
νά μήν άκούση ξένος τις ή στίχον ή κομμάτι 
κα ί έπιδλέπει αύστηρά 
— δπερ τά  πανθ’ όρα — 
τό τοΰ Κοκκίνη άγριο  καί γουρλωμένο μάτι.

Πλήν τά ένδοθιασικά κι’ έκεΐ ποσώς δέν λείπουν 
ύπάρχει άνταγωνισμός Ποζέλλι—Δημητρίου 
στό τής ρομάντσας ζήτημα, δπου δέν παραλείπουν 
τό δίκηο νά διεκδικοΰν δι’ ϋφους κάπως άγριου-
Ι · Ι ! · Ι Ι · Π · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι !

Γιατί έχει συμβόλαιον χώρια ή κάθε μία 
νά τραγουδά μόνον αύτή τοΰ έργου τή ρομάτζα 
δικαίως δέ ύφίσταται αύτή ή άντιγνω μία 
καί ποΰ θά γείρη άγνωστον στό τέλος ή παλάτζρς,

Μέ άλλα λόγια  δηλαδή καί μέ τό 'ίδιο τέμπο 
έπαναρχίζει ό καυγάς σέ στύλ Ποζέλλι—Βέμπο.

’Απέναντι στό «Ίντεάλ» καί νύχτα καί ήμέρα 
οί πρόβες έξακολουθοΰν γ ιά  τή «Χρυσή βραδυά» 
πού τήν Τετάρτη, λέγετα ι, θά έχη τήν πρεμιέρα 
έκτός—τό ξαναείπαμε—άν τύχη άναποδιά.

Ή δέ Βαλέφσκα έλεύθερα χορούς θά έκτελ?) 
χωρίς άνταγωνίστρια νά τήν παρενοχλ§.

Τής τσάντας τό περίφημον τό ζήτημα καί πάλι 
προσήχθη πρός έξέτασιν είς τήν έπιτροπήν άδειας 
πού ήσχολήθη αύστηρώς—μπελά ποΰ εχει δάλει— 
μετά μεγάλης προσοχής καί περισσής άηδίας. 
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Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

I ΐΛ,ην ομως το μυστήριον την τσώνταν την κάλυπτε’ 
καί άγνωστον εΐνε έπ’ αύτοΰ τί ή άλήθεια κρύπτει, 
Ή  μηνυθεΐσα, φυσικόν ώς ήτο, άπαλλάσσεται 
καί ή μηνύτρια δεινώς καί πάλιν συνταράσσεται 
καί δέν χωνεύει πώς μπορεί νά τήν έπήρεν #λ\η 
άπό αύτήν πού έχουνε άντιζηλία μεγάλη 
δμως τό πολυθρύλητον ζήτημα περατοΰται 
ένώ τό τών ηθοποιών γόητρον έλαττοΰται.Η

Άφίκετο προχθές έδώ έκ τής Θεσσαλονίκης 
ό θίασος Πατρικίου—Μαρίκας Κ ρ ε δ δ α τ α  
χωρίς νά φέρη δυστυχώς τόν κότινον τής νίκης 
καί οΰτε καί λεπτά...
Οί λόγοι έχουν πρό παντός σχέσιν μέ τόν καιρό. 
Οϋτ’ ένα βράδυ έκεΐ ψηλά δέν ήταν βροχερό, 
Έ δ ρ ε χ ε  δσο ό θίασος έπαιζε σ' άνοιχτό 
καί καλοκαίρι έπιασε σάν μπήκαν σέ κλειστά,
Κατά τό τέλος τής σαιζόν δμως έσημειώθη 
έν γεγονός πανευτυχές είς τοΰ θιάσου μέλος 
Αιγύπτιός τις πλούσιος άνίατα έτρώθη

κΛποια δραδυά έξαφνικά μ’ ένα τοΰ έρωτος βέλος 
Κι’ ή δεσποινίς Φωφώ Χαρμπή χωρίς νάχη άπαίτηοιν 
άπ’ τόν Αιγύπτιο έλαβε πρός γάμον μίαν αϊτησιν. 
Καί ήδη μας άφήνει γε ιά  καί παντρεμένη πιά 
πηγαίνει μέ τόν σύζυγον γραμμή στήν ’Αραπιά.

Καί άν ένδιαφέρεσθε καί γ ι ’ a f k a  λ ίγ α  ν4»
ή δεσποινίς Ήρώ Χαντά
πού χρόνια διόμισυ κοντά
έπαψε πιά ήθοποιός νά εΐνε ’Αθηναία
κατασκευάζει θίασον μέ Φιλιππίδη Μώνο
κι’ είς Πόλιν μετά δίμηνον μαζύ του άναχωρεΐ,
Τή χειμωνιάτικη σαιζόν θά παίξουν έκεΐ πάνω 
κι’ ϊσως έκεϊ ή Ήρώ Χαντά νάνε πιό τυχερή 
Γιατί τό Μ“ νο ώς γνωστό άπό καιρό στήν Πόλι 
τόν άγαποΰνε τρομερά καί τόν λατρεύουν δλοι.

Αύτά τά νέα έχουμε αύτήν τήν έβδομάδα 
πού θά τά μάθη μιά χαρα όλόκληρη ή Ελλάδα .
Ελπίζουμε στό προσεχές νά έχουμε νεώτερα 

κι άπό πρεμιέρες μερικά άκόμη σπουδαιότερα.,

ΤΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ

AM’ ΕΓΩ!

Στάς δόκιμός κβποιας όπερέτ
τας ή πρωταγωνίστρια—ενα ψάρι— 
έλεγε στό μαέστρο καί συνθέτη τοΟ 
έργου κατά τήν δοκιμήν μιάς με
γάλης ρωμάντσας:

— "Α χ ! πώς φοβούμαι μαέστρο 
μου...

— Ά μ ’ έ γ ώ 1 άπήντησεν έκεΐνος. 

ΜΟΔΑ ΚΑ! ΘΕΑΤΡΟ

Ό  ρεζισέρ ένός άπό τά θέατρΛ 
μας στήν πρωταγωνίστρια:

— Δέν πιστεύω νΰχης παράπονο 
πάλι μέ τόν ρόλο σου; Εΐνε σπου
δαίος.

— Σπουδαίο ρόλο τόν λέτε αύ- 
!>ν άφοΰ σέ τρεις όλόκληρες πρά-

,εις είμαι μέ τό ίδιο φουστάνι;

Κ Α Κ ΙΕ Σ

— Ξέρεις, ή Λιλή έχει τόν πρώ
το ρόλο στήν έπιθεώρηση τοΰ Γιο- 
καρίνη.

— ’Αλήθεια;
— Βέδαια, δναίνει πρώτη - πρώ

τη μέ τό... μπαλλέτο...

ΜΟΝΗ!

Οί συγγραφείς τών «Χεληδον.ών» 
Μαμάκης, Σακελλαρίδης, Γιοκαρί
νης, συνεδριάζουν:

Γ ι ο κ α ρ ί ν η  ς: ’Έ χω  μιά ι
δέα σήμερα περίφημη μέσα στό κε
φάλι μου...

Σ α κ ε λ λ α ρ ί δ η ς :  Ή  ΚαΟ- 
μένη! Φαντάζομαι πόσο θά στει ο- 
χωρήται μόνη της έκεΐ μέσα!

(Τό ζήτημα τής Δδος Ρίτας Δη
μητρίου καί Λουίζας Ποζέλλι έκ- 
δικάζεται.—Ό  Πρόεδρος, ά σθε
νών, άντικαθίσταται ύπό τού 
’Αντιπροέδρου κ. θεοφρ. Σα'.-.ε.ν- 
λαρίδη).
ΑΝΤΙ Π Ρ.—"Ας προσέλθουν οί

ένδιαφερόμενοι.
(Εισέρχονται ή Ρίτα Δημητρίου 

μέ τή μαμά Δημητρίου, ή Λουΐζα 
Ποζέλλι μέ τόν μπαμπά Ποζέλλι, ό 
κ. Μακέδος καί οί συγγραφείς τών 
«Χεληδονιών» κ. κ. ’Αχ. Μαμάκης 
καί Ν. Γιοκαρίνης).

ΑΝΤΙΠΡ.—Δίς Δημητρίου £χετε 
τόν λόγον.

ΡΙΤΑ .—Κύριε Πρόεδρε. Έ γ ώ
προσελήφθηκα στό θίασο ώς άπό
λυτη Ρωμαντσιέρα, γιατί τό άξί- 
ζω καί τό ξέρετε καλά έσεΐς, άφοϋ 
σόίς έλανσάρισα μέ τήν περίφημη 
Μάρω. Δέν θέλω νά ύπερηφανευθώ 
μά άν δέν ήμουν έγώ, κύριε Σα- 
κελλαρίδη, νά, τραγουδήσω έκεΐνο 
τό άσήμαντο τραγουδάκι σας, οέν

θά είχατε τόσο μεγάλο σουξέ, οϋ^ε 
θά σάς γνώριζε κάν κεχνείς ώς... 
συνθέτη. Ρωτήστε τόν κ. Ντάντζε- 
λη πόσο τόν άδαντάρισα στήν Σπα- 
νίόλικη ’Αγάπη ώς πρωταγωνί
στρια. "Αν ή έπιχείρηση δέν πέτυ
χε τό λάθος εΐνε σ’ δλους τούς άλ
λους συναδέλφους. Βλέπετε δέν έ
χω καθόλου έγωϊσμόν έγώ, ρωτή
στε καί τή μαμά νά σόίς τό πη.

ΜΗΤΕΡΑ (δακρυσμένη). — Εΐνε 
παιδί κ. Πρόεδρε, έ'να άθώο παιδί. 
Δέν πρέπει δμως νά τήν έκμεταλ- 
λευθοΰν γ ιά  τήν άθωότητά της. Τί 
σχέσι έχει ή Δίς Ποζέλλι μέ τίς ρω- 
μάντσες καί ζητά νά μας καδαλήση 
άφοϋ έχουμε συμβόλαιο ώς άπόλυ- 
τες ρωμαντσιέρες;

ΑΝΤΙΠΡ.—Τί λέγει ή άντίδικος;
ΠΟΖΕΛΛΙ.— Κύριε Πρόεδρε, δ 

μπαμπάς ύπέγραψε συμβόλαιο γ ιά  
ρωμάντσες, τραγούδια, χορούς, 
νούμερα...

ΑΝΤΙΠΡ.—Συγγνώμην. Ό  μπα
μπάς θά τά κάνη δλ’ αύτά;

ΠΟΖΕΛΛΙ. — "Οχι... Έ γώ , κ. 
Πρόεδρε. Οί συγγραφείς, λοιπόν, 
μοΰ εδωκαν ένα τραγουδάκι, δχι 
ρωμάντσα πού τό τραγουδώ στό 
μπαλλέτο μπροστά...

ΑΝΤΙΠΡ. " Α ! Τότες εΐνε μπρο- 
στάντσα...

ΠΟΖΕΛΛΙ.—Σήμερα δέν μοΰ έ- 
πιτρέπει λέει ή Δίς Ρίτα νά τρα
γουδήσω γιατί έχει άποκλειστικό- 
τητα. Ό  μπαμπάς ,λοιπόν, διαμαρ- 
τυρήθηκε...

ΑΝΤΙΠΡ.—"Ας μιλήσουν οί μάρ
τυρες.

Μ ΑΚΕΔΟΣ.—Έ γ ώ  ύπογρΛφω
συμβόλαια μέ δλους καί μέ δλες. 
Δίνω ύποσχέσεις, παραχωρω απο
κλειστικότητες μά στό κάτω - κάτω 
τής γραφής,· τήν ώρα πού θέλω νά 
κάνω έκεΐνο πού θέλω, δέν άνα- 
γνωρίζω ειδικότητες καί άποκλει- 
στικότητες. θέατρό μου εΐνε κι’ <*ν 
θέλω βάζω φωτιά καί τό καίω.

ΑΝΤΙΠΡ. (άπό μέσα του).—Νά 
δοΰμε τί λέει ό Φιξ. (Δυνατά): 
"Ας μιλήσουν οί συγγραφείς. Ξινέ 
ρωμάντσα τό τραγουδάκι τής Δδος 
Ποζέλλι;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ.—Έσεΐς τό ξέρετε 
αύτό κ. Σακελλαρίδη...

ΑΝΤΙΠΡ.—Έ γ ώ  είμαι Πρόεδρος
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Ζ Κ Η Ν Α Ι  
Ε Π Ι  Ζ Κ Η Ν Η Ζ

Τελευταίως μέσα στους κύκλους τδν κ Λ -  
(λιτεχνών Λκοϋς 

νά μιλοΰν γιά τούς Αγώνες τούς πυγμαχι-
( κοΟς.

Πρόκειται γιά τούς καυγάδες μερικών 
( καλλιτεχνών

πού διαπρέπουν ώς πυγμάχοι, 
κι* δταν δίνουν μεταξύ τους—χάριν γοΰ.

(στου— καμμιά... μάχη 
έπιτίθενται μέ λύσσα καί βαράνε στό...

( ψαχνό»' |

Κι* £τσι φίλτατοι άναγνώστες οΐ θεατρι- 
( κοΐ λεδίντες

μετατρέπουνε τήν ράμπα τοΰ θεάτρου 
(τους σέ «ρίγκ» 

καί χωρίς πολλές κουβέντες 
ώρχινδνε μεταξύ τους τά «ντιρέκτ» καί τά

«σουΤγκ».
Είναι qraivETai τής μόδας 
κάθε μικροδιαφορά τους νά την λύνουν 

(μέ... μπουνιές, 
μέ τσιμπήματα φρικώδη πού χαρίζουν....

( μελανιές
κι* έν άνάγκη μέ τούς... πόδας 
"Ωστε
φίλτατοι άαγνώσται, 
κρίνω κάπως περιττόν 
σέ πυγμαχικούς άγώνες νά συχνάζουμε..,

( αολητων·
αφοΓ ύπάρχει πιθανότης 
είς τά μέσα κάποιος «πρώτης» 
μ* δλη μας τήν ήσυχία 
ν* άπολαύσωμε συγχρόνως θέατρο καί...

(πυγμαχία I 
Γ. Ο.
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καί έξαιροΰμαι.
Γ ΙΟ Κ Α Ρ ΙΝ Η Σ .-Έ μ εΐς  τί θέλε

τε νά ξέρουμε άπό στίχους; Τούς 
στίχους τούς έγραψαν ό Μαλακά
σης, ό Άργυρόπουλος, ό Σκίπης, ό 
Παλαμας.

ΑΝΤΙΠΡ.—ΕΤνε ρωμάντσα τό 
τραγοΰδι τής Δδος Ποζέλλι;

Α Χ ΙΛ Λ Ε Α Σ .— Νά ρωτήσουμε 
τούς ποιητάς, κ. Πρόεδρε.

Λ ΝΤΙ Π Ρ.—Μά καλά τέλος πάν
των. Δέν ξέρετε τό έργο σ ις ;

ΓΙΟ ΚΑΡ.—Στό πεζό μάλιστα, 
άλλά οί στίχοι είνε συνεργεχσία 
πολλών λογιών... καί...

ΡΙΤΑ.— ’Ά ν  δέν μοΰ άναγνωρί- 
σουν τό συμβόλαιό μου, κ. Πρόε
δρε, παραιτούμαι.

ΠΟΖΕΛΛΙ.—"Αν δέν τραγουδή
σω, κ. Πρόεδρε, παραιτούμαι...

ΜΗΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.—Έ γώ  
δέν παραιτοΰμαι καθόλου...

Π ΑΤΕΡΑΣ ΠΟΖΕΛΛΙ— Οϋτ’ έ
γώ... θ ά  τραγουδήσουμε, κ. Πρόε
δρε. Τό Λουΐζα έχει συμβόλαιο στό 
χέρι του καί θά τό σεβασθ.ιΰν.

ΜΗΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡ IΟΥ.—Κι’ ή 
Ρίτα εχει Αποκλειστικότητα, μου- 
σιοϋ Ποζέλλι...

Π ΑΤΕΡΑΣ ΠΟΖΕΛΛΙ.—Δ ί ι ξέ
ρω τίποτα... Επιμένω... θ ά  τρα-
Ι 1 · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι Β Ι Ι Β | Ι · Ι Ι Β 1|Β | | Β | | Β | | Β Ι | Β | Ι Β π

-Έ μ εϊς
γουδήσωμε.

ΜΗΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
θά τραγουδήσουμε...

Π ΑΤΕΡΑΣ ΠΟΖΕΛΛΙ.-'Όχι, 6 - 
χι... έμεϊς...

ΛΟΥ* I ’ΖΑ.—Μπαμπά...
Ρ ΙΤΑ.—Μαμα!...

(Φωνές, θόρυβος καί στό τέλος 
ή μέθοδος τοΰ κ. Κουάρτο Ποζέλλι 
είς έφαρμογήν. Ή μητέρα Δημη
τρίου μεταφέρεται μέ φορεΐον στό 
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Οί 
συγγραφείς τών Χεληδονιών άκο- 
λουθοΰν θλιμμένοι).

Ή  θεατρική στήλη τών «Αθηναϊ
κών Νέων» γράφει τήν άλλη μέρα:

— Αί δοκιμαί τών «Χεληδονιών» 
έξακολουθοΰν. έντατικά. "Ολος ό 
θίασος προθυμοποιείται νά συμδά- 
λη είς τήν έπιτυχίαν τής μέ dfcιώ
σεις έπιθεωρήσεως τών κ. κ. Μα
μάκη - Γιοκαρίνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σ Τ Ο  Μ Α Ρ ΙΟ  Β Α Γ ΙΑ Ν Ο  

•Όσοι Αίγύπτιοι έλάβαν μέρος 
στό προχθεσινό σου γεύμα, 

έφαγαν τήν μαγιονέζα
καί παρέδωσαν τό... πνεύμα^

Μεταξύ τόσων λογίων
πού είχανε πσ.ρακαθήσει 
ρόν0 σύ έχεις... έπιζήσειΙ

*Όχι πώς δέν είχες ϊδια
μέ τών άλλονών τίς... τύχες»

Δέν παρέδωσες τό πνεύμα
Μάοιε, γιατί... δέν είχες!

Γ. Ο.
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«Οι τρε ίς  τό γύρο» ανακαλύπτουν πώς υπάρχει
*0 κ. Καιχπούρονλου κάποτε είγε πλά- - , '  W  wΌ  κ. Καμπούρογλου κάποτε είχε πλά

θει μιά λέξι, πού ύποδήλωνε τό Αντικεί
μενο δπου φυλάγονται άναμνήσεις φίλων; 
«Τή φιλοθήκη». Δηλαδή κατά τό... πιστό, 
θήκη κτλ... Δανείζομαι αύτή τήν έκφραση 
προκειμένου νά χαρακτηρίσω μέ ένα σύν 
€ε ο ούσαιστικό τόν ραδιοφωνικό σταθμό. 
•Ηχοθήκη!... Τό «Σπ ίτι τών ήχων», ή «Πη 
γη τών ήχων», τό «Βαισίλειο τών ήχων», ή 
ποια άλλη άντονομασία θέλετε, δέν είναι 
μιά μεγάλη θήκη άπό όπου διαλέγουν κά
βα δράδυ ήχους και μάς τούς σερβίρουν 
σέ πιάτο πορσελάνινο μέ χρυσή μπορν
τούρα; ,

"Ομως έγώ θ* άρχίσω άπό τό . πρωΐ 
δίαν δέν γίνονται έκπομπές παρά μόνο 
«άκροάσεις», δπου ή ύπέρτατη καλλιτε
χνική έπιτροπή, ό Άρειος  Πάγος του 
Σ  ταθμοΟ, άκούει τούς ύποψήφιους και 

τούς^ κρίνει. Άπό τήν καμπίνα της έπι- 
τροπής βλέπω μέσα άπό τό γυάλινο στε_ 
γανό χώρισμα, τήν αϊθουσα τών έκπομπών 
No I I I .  Ο Ι Άρεοπαγΐται συνοφρυώνον

ται δπως άρμόζει στό άξίωμά τους. ‘ Η ά- 
τμόσφαιρα έκεΐ μέσα είναι πολύ δικαστι. 
κή καί δέν είναι τόσο εύθυιμο πράγμα ν’ 
ότκούει κανείς μηδενισμούς και άπορρί- 
ψεις άποτυχόντων.

Σ  τήν αίθουσα No I I I  τά πράγματα εί- 
νια άλλοιώτικα. θά  περίμενε κοπείς πε
ρισσότερη ψυχρότητα άπό τήν πανύψηλη 
έκείνη αίθουσα μέ τό σχήμα τετράγω. 
νου χωνιοΰ. μέ τις άλληλοδιάδοχες ραβ
δώσεις τών πνιγέων καί τών ήχείων στούς 
Τοίχους καί τήν όροφή. Καί όμως ύπάρ_ 
χει ένα είδος θαλπωρής> φιλικότητος, 
πράγμα πού έπιτρέπει σιούς έξεταζομέ* 
νους νά έχουν λιγώτερο τράκ. Νοιώθει 
κανείς τόν έαυτό του άπομονωμένο έκεΐ 
μέσα άλλά γι* αύτό ϊσως κυρίαρχο. Ίό  
μόνο δυσάρεστο σημείο είναι τό γυάλινο 
μάτι τής καμπίνας τών δικαστών πού κα

τασκοπεύει κάθε κίνησί μας. Ή  αίθουσα 
φαίνεται σάν έγκαταλελειμένη άπό καιρό.

Σ  υστοιχίες άναλογίων πού στέκομαι 
όρθια μοιάζουν σάν έφιαλτικοί καί άκαμ
πτοι φρουροί του νεκρού, θαρρείς, «Ηα- 
σιλείου τών ήχων». Μπασσαβιόλες καί Φιό- 
λες είναι ξαπλωμένες κάτω στό ραβδωτό 
παρκέτο καί μοιάζουν σά ζώα παράξενα 
μέκαοτανόξανθες ράχες,κεφάλια σπειροειόή 
χαί λαιμούς δυσανάλογα λεπτούς. Ο Ι χο ρ. 
δές τους άπό έντερα ζώων, είναι σά νεύ
ρα τεντωμένα άπό τήν ακαμψία τοϋ θανά
του. Τά ρείθρα του τοίχου εΐναι σκεπα. 
σμένα άπό κυψελωτούς μονωτήρες. Μι
κρόφωνα στέκονται όρθια σάν κατάπλη
κτα μακρυλαίμικα πουλιά. Κι* ένα θαυ
μάσιο πιάνο «ΜπλύτνΓρ» μέ άστραφτ^ρό 
τό κατάμαυρο μαόνι του, μοιάζει σά φρα- 
κοφορεμένος άριστοκράτης πού έχει άπλώ- 
σι<£ τήν... «ούρά» τ γΟ φράκου του πάνω 
στόν καναπέ.

Μέσα σέ κείνη τήν έπισημότητα του 
θανάτου παρελαύνουν οι ύποψήφιοι. Ιο  
πιό άπίθανο ^ό-πουρρί, τό πιό άπρόσμενο 
συνοθύλευμα τόνων, ρυθμών, μελωδιών, 

τεχνοτροπιών. Άπό τόν σύγχρονο χορό ώς 
τις καντσονέττες τοΰ Μόζαρτ. Άπό τή 
Χά·,*δω στό «Λοέγκριν» κι’ άπό τό;

I've got the tune 
I’ve got the w ords... 

coG ΛμερικανικοΟ σλόσυ ώς τό}
Scrivi mi, scrivi mi!

τής ναπολιτάνικης καντσονέττας. Ουδέπο
τε έχει ξανακουστεί τέτοια ρωσική σαλά
τα. "Ομως όλοι οι ήχοι εϊναι άπαλοί κα
θώς χτυπουν στούς πνιγείς καί τούς μονω
τήρες τών τοίχων. Έ κ ε ΐ  μέσα μπορείς ν* 
άκους μουσική χωρίς νά κουράζεσαι χι’ο- 
ταν άκόμη χτυπούν οΐ γκράν-κάσσες, τά 
τύμποτνα πού θυμίζουν μαρμίτες μαγει
ριών, καί τά κύμβαλα καί τά σείστρα τοΰ 
τζαζμπανίστα.

Τήν ώρα τής δραδυνής έκπομπής ή 
σκηνοθεσία είναι άλλοιώτικη. Δέν ξέρω 
γιατί υπάρχει μία άτμόσφαιρα μυστηρίου 
μέσα στό παλάτι τών ήχων. Κάτι σάν 
τήν άτμόσφαιρα τών φίλμ μέ έπιστημονική 
υπόθεση, θαρρείς ότι γίνεται κάποια λε. 
πτοτάτη έγχείρησι ή δοκιμάζεται μιά σα
τανική έφεύρεση. Ά λλά  μήπως δέν είναι 
σατανική ή έφεύρεση τοΰ ραδιοφώνου;

Δέν μπορούμε όμως αύτή τή φορά νά 
ΐ'.ποΰμε στίς αΐθοι.σες τών έκπομπών. Ο Ι 
ξένοι θόρυβοι άποκλείονται. Μέσα στήν 
καμπίνα τοΰ έλέγχου βλέπουμε τίς πλάτες 
τοΰ Τόν.Μάϊστερ, πού είναι σκυμμένος 
πάνω άπ’ τό ταμπλώ τοΰ έλέγχου τοΰ ή
χου. Μιά βελόνα δείχνει τούς κραδασμούς. 
Κάποιος δυνατώτερος κραδασμός κάνει 

τόν έλεγκτή νά πει;
 Αύτό τό λά τοΰ κοντραμπάσσου μ’έ.

νοχλεΐ...
Στήν αίθουσα No I I I  παίζει ή όρχή

στρα τοΰ σταθμοΰ τόν «Κορυδαλλό» τοΰ 
Λέχαρ. Ο Ι βελόνες καί τά κοντραμπάσσα 
έχουν ζωντανέψει στά χέρια τών μουσι
κών. Καί ή πρω·,·νή έκείνη έντύπωση τής 
έρημιάς καί τής έγκατολείψεως έχει χα* 
θή. Αριστερά καί δεξιά οί αίθουσες I χαί

11 είναι φωτισμένες, έρημες καί σιωπη
λές σά μοισεΐα. Δέν ήρθε άκόμα ή ώρα 
νά χρησιμοποιηθούν για έκπομπές δίσκων 
ή μιά, καί γιά άναγγελίες τώβν σπήκερς ή 
άλλη. Φωτεινά σήματα πράσινα καί κόκ
κινα δείχνουν τήν κατάσταση κάθε αίθού- 
σης, άν γίνεται δηλαδή έκπομπή άπό κεΐ 
ή άν έχη άπομονωσ^ ή αίθουσα κσί μπο
ροΰν επομένως νά έλευθοκοινωνήσουν οί 
σπήκερς, νά βήξουν, νά φυσήξουν τή μύτη 
τους... *0 Τόν_»Μάϊστερ, ό κ. Άλμπέρ- 
της, ό συνθέτης τοΰ «Ερωτόκριτου», ό εγ
κέφαλος τοΰ Σ ταθμοΰ, κροττάει κάτω από 
τά δάχτυλά του τούς «ρυθμιστάς», δμως 
τό «άτιμο τό λά» τοΰ κοντραμπάσσου φαί
νεται νά τόν ένοχλή άκόμη, γιατί ή βελό
να τραντάζεται σά σεισμογράφος σέ ώρα . 
τεκτονικοΰ σεισμοΰ. Καί ό «Κορυδαλλός»! 
τιτιβίζει τά βιεννέζικα μοτίβα του μέσα 
στή μεγάλη αίθουσα...

Σ  τόν προθάλαμο εΐναι συγκεντρωμένες 
οί σπήκερς. "Ολοι ^ηλυκοί. Ο Ι άοσενικοί 
έχουν άποκλεισθή πρός τό παρόν άπό τόν 
Σταθμό, άν καί ύπάρχουν καί άντρες πού 
έχουν πετύχει στό διαγωνισμό ύποψηφιων 
σπήκερ. Δέν προσελήφθησαν όμως γιατί 
δέν είναι άπαραίτητοι άκόμα.

Ο Ι θηλυκοί σπήκερς διηγούνται τά 
«βάσανα τοΰ έπαγγέλματος». 'Υπάρχουν 
κι* έδώ δπως σέ κάθε έπάγγελμα. Καί 
πρώτα: «’Έχουν μπουχτίσει άπό μουσι
κή... Τό πολύ κύριε έλέησαν τό βαριέται 
κι' ό παππάς...» ‘Ομολογώ πώς δέν έχουν 
άδικο. ’Έπειτα είναι ή άκατοτνίκητη νύστα 
πού τούς πιάνει περιμένοντας τό τέλος τοΰ 
προγράμματος. "Επειτα είναι ή... μυωπία 
πού έχουν οί κυρίες Λαουτάρη καί Κοντα- 
ράτου καί έξ αίτιας τής όποίας παθαίνουν 
γκάφες στήν άναγγελία τής ώρας. Ή  κυ
ρία Κοτσάλη δμως έπεμβαίνει ζωηρά;

—  Σημειώστε, παρακαλώ, δτι έγώ δέν 
είμαι καθόλου μύωψ. Αύτό τό ελάττωμα 
είναι άποκλειστικότης τών συναδέλφων 
μου...

‘Η χυρία Κονταράτου μοΰ διηγείται 
μιά μεγαλπορεπή γκάφα της πρό τοΰ μι
κροφώνου;

— Κάποιο βράδυ, μετά τό «καλυνύχτα 
σας», νομίζοντας πώς ή αϊθουσά μου είχε 
άπομονωθή καί πφς μπορούσα νά κάνω 
δ,τι θέλω, φώναξα; «Καί τώρα allez-VOUS 
-en. ouste·' Λέν είχε γίνει ή άπσμόνωοις 
όμως καί φυσικά μ’ άκουσε όλη ή Ε λ 
λάδα...

_ ’Ά ν  συναχωθήτε δλες σας, τίς ρωτώ 
ποιός, θά σάς άναπληρώση;

— Αύτό είναι πολύ σπάνιο άλλά κι’άν 
συ11®ή’ ξέρουμε τόν τρόπο νά μή μάς κα
ταλαβαίνει ό άκροατής δτι είμαστε συνα- 
μένες.

— Ποιός είναι αύτός δ τρόπος;
— Ά ,  αύτό εΐναι έπαγγελματικό μυ

στικό...
‘Ο κλαυσίγελως ένός σαξοφώνου άχοι> 

γεται μέσα άπό τό ραδιόφωνο τοΰ σταθ. 
μοΰ πού βρίσκεται τοποθετημένο στήν αί
θουσα τής άναμονής. *Ό  σαξοφωνιίστας 
φαίνεται νά εΐναι δεξιοτέχνης γιοττί αύτό 
τό βάλς-έζιτασιόν είναι καλά παιγμένο, 
παρ’ όλα τά κοντραπούντο καί τά κοντρα- 
τέμπο του. Διοπτιστώνουμε μέ ρωμαντική 
μελαυχολία ότι καί τό σαξόφωνο έχει τήν 
ποίησή του. Μιά ποίηση μισοθλιβερή, μι. 
σοσατυρική, μισοσαρκαστική, μισοκωμική, 
μισοτραγική. "Ενα  όργανο γεμάτο άντιφα- 
τικότητες, όπως ή μαύρη ράτσα τής Α 
μερικής... Πολλές φορές θυμίζει βιολον. 
τσέλλο ή βιόλα.

...Ο Ι έντυπώσείς μου άπό τήν «Ήχο- 
θήκη» ϊσως νά είναι πάρα πολλές άκόμη. 
‘Υπάρχει όμως φόβος νά κουράσουν. Γι’ 
αύτό ό άλλος... σπήκερ άς άναλάβει νά 
μεταδώση τίς υπόλοιπες λεπτομέρειες κά
τω άπό περισσότερο εύθυμο πρίσμα.

Λ
Ο κ. Παπαδόπουλος είναι ένας άπό 

τούς «άκομπανιατέρ» τοΰ σταθμοΰ μας. 
"Εχει πάρει τή θέσι του στό πιάνο καί 
περιμένει τίς... φωνές!

Έντός όλίγου ύποχωρεΐ ή πόρτα καϊ 
δειλά.δειλά έμφανίζεται ή πρώτη ύπό δο

κιμήν «ντιζέζ». Έ χ ε ι  φοβερό τράκ. Ποοχω 
ρεΐ παραπαίνουσα. Σοΰ δίνει τήν έντύπω. 
ση μεθυσμένου πού ψάχνει στά τυφλά γιά 
στήριγμα.‘Η στήλη τοΰ μικροφώνου...κινδυ 
νεύει! ‘Ο ένας μορφασμός διαδέχεται τόν 
άλλο. 4Ο κ. Παπαδόπουλος τίς δίνει κου
ράγιο. Γλυκαίνει τό βλέμμα της καί τρ?. 
μουν τά χείλη της, Χαμογελά, καί τά βλέ
φαρά της,., πεταλουδίζουν! Έ π ί τέλους 
δίδεται τό σύνθημα καί άρχίζει.. τά κλάμ- 
ματα! Μιά πινακίδα μ’ ένα «Άρκετά» 
γραμμένο μέ κεφαλαία γράμματα τής έ. 
πιβάλλει σιγή. Συνέρχεται γρήγορα. Κα
θώς βγαίνει μάλιστα τήν άκοΰμε πού καυ
χιέται στόν κλητήρα:

— Δέν έχω πάθει ποτέ., τράκ!
*0 δυστυχής κλητήρ πού δέν πιστεύει 

στ’ αύτιά του, τήν κυττάζει σάν χαζός 
καί’ σωπαίνει!

*Η δεύτερα ύπό δοκιμήν δεσποινίς., ντι. 
ζέζ. ήταν τό άκρον άντίθετον τής πρώτης. 
ΕΙ.οέ&αλε σάν σίφουνας... Έκεραυνοβόλη. 
σε τούς πάντας, μέ βλέμματα πύρινα.Δέν 
μιλούσε. "Εδινε διαταγές.

— Ψιτ! Κύριε... αΰτέ! Ποΰ νά σταθώ;
 Έ κ ε ΐ  ιιαμζέλ!
 Δέν κάνει κοντήτερα;
—  Σάς εΐπα μιά φορά; "Οχι.
— Καλά ντέ! Μή θυμώνεις! Δέν σ* εί

παμε καί... καμβούρη !
Τοΰ έρριξε ένα βλέμμα έσχάτης περι. 

φρονήσεως καί κατόπιν άνοιξε τά πόδια 
της σάν βέρος ναυτικός γιά νά στερεωθ^ 
καλλίτερα. Τελευταία έφερε τά χέρια 
της στή μέση σάν τά λαδικά πού είναι έ
τοιμα νά... καυγαδίσουν! Κάποιος τής έ

πιτροπής έκώλεσε τόν κλητήρα. Σ  έ λίγο 
όταν ήρθε παρεκάλεσε τήν δεσποι
νίδα... ντιζέζ νά μή μεταχινητα άπιό τή 
θέσπ της.

— Τρίζουν τά σκαρπίνια σας καί τά μέ
λη τής έπιτροπής... άνατριχιάζουν!

Ή  δεσποινίς συμμορφώνεται, άλλά τό 
κακό i f  ακολουθεί. "Οπου ό κλητήρ άντι- 
λαμβάι^ται πώς δέν εΐναι τά σκαρπίνια 
πού τρίζουν, άλλά, ό... κορσές της!

— Δεσποινίς είναι ό ...κορσές σας! Δε
σποινίς.

— Εύτυχώς γι* αύτόν δέν τόν άκούει. 
"Εχει άρχίσει τό τραγοΰδι καί μέ τή φω
νή της πού μπορεί νά σκεπάση εύκολα τόν 
θόρυβο ένός σμήνους άεροπλάνων σκεπά
ζει καί τά λόγια του.. Τό «Άρκετά» δέν 
τήν σταμάτησε. "Ηθελε καλά καί σώνει 
νά τελεί (όση τό τραγούδι της. Έ ν  τώ με
ταξύ όμως είχε σηκωθή άπό τό πιάνο ό 
άχομπανιατέρ κι’ έτσι άναγκάστηκε νά 
παραχώρηση τή θέση της στόν τρίτο ύπο- 
ψήφιο πού βιαζόταν... νά άποτύχη!

Τήν ώρα πού έφευγε φαινόταν συνε. 
τριμένη...

—."Αχ κύριε κλητήρ! Είμαι μιά άδύνα- 
τη ύπαρξούλα καί παθαίνω... τράκ χωρίς 
λόγο. Κ ι’ έφυγε άναστενάζοντας.

‘Ο δυστυχής κλητήρ πού δέν περίμενε ν* 
άκούση τέτοια λόγια άπό αύτό τό τέρας, 
έμεινε μ’ άνοιχτό τό στόμα!

"Οταν συνήλθε όλίγον έλειψε νά Οπο- 
βάλη... παραίτηση!

— Αφήστε με βρέ παιδιά —  μάς έκλι. 
παροΰσε —  θά πάρω καί διπλή σύνταξη 
ώς... παθών έν υπηρεσία! Μόλις καί μετά

βίας,τον μεναπείσαμ*.
‘Ο έπόμενος όπως είπαμε βιαζότανε V  

άποτύχη.
— Ξέρετε, κύριε, είμαι βραχνός. Πειρά

ζει;
Ζητούσε τήν γνώμη μας καί μεΐς τόν... 

ένθαρρύναμε.
 Δέν βαρυέστε τό μικρόφωνο άλλο'ώ-

νει τή... φωνή!.
—  Ατυχία, Κύριε, κρύωσα!
-— Κρΐμα!
*—Πώς;
— Κρΐμα   λέω γιατί θά πετυχαίνα.

τε... εύκολώτερα.
— Λέτε νά πετύχω;
.—θέλει καί ρο)τημα!
Νέα έμφάνισις. Δυό χεράκια έλαφρώς 

τρέμολ / jc προσπαθούν νά συγκρατήσουν 
ένα ύπό διάλυσιν άντίτυπο τών «έκατομ- 
μυρίων τοΰ Αρλεκίνου». *0 κ. Παπαδό
πουλος «μετά φόβου θεοΰ» τό παραλαμ- 
βάνει, τό συναρμολογεί καί μέ άφάντα- 
στη προσοχή τό τοποθετεί στό άναλόγιο 
τοΰ̂  πιάνου. Πρέπει νάναι ένα άπό foe 
πρώτα άντίτυπα τής «πρώτης έκδόσεως» 
τοΰ τραγουδιού. ‘Υπόθεσις πρό Χριστοΰ!

*Η σειρά τοΰ κ. Β ακόντιου.
Κάνει δυό βήματα καί σκοντάφτει.
—."Οποιος βιάζεται τοΰ ψιθυρίζουμε.
—  ΣκοντΓ^τει, συμπληρώνει.
Απαθής, άπαθέστατος. τοποθετείται πρό

Τοΰ μικροφώνου. Παρ’ όλον του τό... συ
νάχι τά καταφέρνει μιά χαρά.

Ό  «Τόν Μά;στερ» ένας θαυμάσιος κύ
ριος, είναι ό καλός άγγελος τών ύποψηφί 
ων! Δίπλα στόν κ Βακόντιον παρακολου
θεί μέ συγκινητικό ένδιαφέρον τό τρα:-
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Σ Ν Ο Μ  Π Α Ρ Ι Α

— Τρία ’σιτπρια διακριμένη περικαλώΐ (Τοΰ κ. Νίκου Ζωνοάωου)

γούδι του Στις κορώνες __  έπειδή δέν .
πρεπει νά πηγαίνη άπ* εύθείας ή φωνή 
στό μικρόφωνο — τοΰ κάνει νόημα ν' αλ_ | 
λάξη τήν στάση τοΰ κεφαλιοΰ του. κι’ έ- 
πειδή έκεΐνος δέν προσέχει τά νοήματα 
καί πάει καί £άνει τοΰ.. κεφαλιού του, ό j 
συμπαθής μαέστρος άδίσταχτα άπλώνει τά 
χέρια καί γυρίζει τό κεφάλι τοΰ καλού 
μας βαρύτονου πού όμολογσυμένως είναι.. } 
άγύριστο! !

’Έχουμε καί κλασσική μουσική.
Έκτελεΐται ένα άπόσπασμα τοΰ Μό

ζαρτ καί κάποιος έπωφελεΐ:αι γιά νά κα
λαμπουρίση ιμυχρότατα!

Δημιουργεΐται άτμόσφαιρα παγερά καί 
ή επομένη δεσποινίς εύρίσκεται στό στοι
χείο της. Τραγουδά μ* έπιτυχία διάφορα..
Ρωσσικά τραγούδια! Είναι μιά γνωστή... 
ξενογλωσσομανής ντιζέζ. "Εχει μανία μέ 
τά ξένα τραγούδια τά όποία στό στόμα 
της παίρνουν... έλληνική προφορά!

‘Η δνίς Έλενίτσα Λάμπρου είναι μιά 
έξαιρετική σοπράνο. Μέ τίς πρώτες νότες 
ή κριτική έπιτροπή έχει άποφασίσει άλλά 
δέν τήν διακόπτει.

Κάνουμε τή σκέψη πώς πρέπει νάχουν 
πολύ γερά νεΰρα τά μέλη τής έπιτροπής, 
άφου άνθεξαν στόν πειρασμό καί δέν τήν 
...μπίζαραν!

•Ένας ρωμαλέος χύριος εισέβαλε είς 
τήν αίθουσαν κραδαίνων τεράστιον... 
πριόνι!

— Τί δουλειά έχει έδώ μέσα ό... μοο- 
ραγκος;

— Μάς άκούει καί κοντοστέκεται. Κάτι 
Μουρμουρίζει. Έμεΐς  χαμογελάμε... άπαί. 
σιαι Έκεΐνος γίνεται... βαπόρι!

— Γ!;.σω μου σ’ έχω... σατανά·.
Πλησίασε μιά καρέκλα κι’ άντί νά τήν

...πριονίση —  δπως φανταοθήκαμε στρογ
γυλοκάθησε καί περίμενε. Τί νά περίμενε;

Σ τά παραμύθια γίνεται λόγος γιάμαγι 
κά χτένια καί μαγικά δακτυλίδια. Σ  τήν 
προκειμένη τυ;ρίτ>τωση —  δπως άπεδείχθη 
έκ τών ύστερων — είχαμε νά κάνωμε μ’ 
ένα μαγικό... πριόνι!

Δεξιόχνης ό Ιδιοκτήτης του τό έθώπευε 
μέ μια., μαγική ράβδο καί ; r . o  έβγαζε 
γλυκύτατους τόνους... Κ ι’ έτσι κατάπλη. 
κτοι ώκούσαμε ένα τραγοΰδι γεμάτο... 
φάλτσα!

Ή  έπιτροπή τόν έκρινε μετεξεταστέον!
—̂ ’Ά μ ΐ θά ξαναγίνω... μαραγκός, ά- 

πείλησε... φεύγοντας!
Λές καί είχε άλλάξει έστω καί προς 

στιγμήν Ιδιότητα!
Δοκιμές κι’ έχουν δλοι σχεδόν τράκ. 

φαγτασθήτε αύτούς τούς άνθρώπους, τήν 
ήμέρα τής έκπομπής. Έδώ  δόκιμοι καλλι. 
τεχναι καί δέν ξέρουν τί τούς γίνεται. ‘Ο 
«Τόν Μάνστερ» μάς άναφέρει ένα σπαρ
ταριστό έπεισόδιο μέ ήρωΐδες τήν κ. Μα
ρίκα Κούρμη καί τήν δεσποινίδα Ρίτα Αη 
μητριού. Τραγούδησαν «ντουέττο» κι’ ά
φοΰ τελείωσαν τό τραγοΰδι τους ύπεκλί- 
θησαν εύγενικώτατα πρό τοΰ... μικροφώ
νου !
ρ τ * ° Κ: ^ εΦαλωνίτης μέ τήν κιθάρα του. 
Είναι άνταξιος τής φήμης του. Τό παί?ι- 
μο του είναι γοητευτικό. Πέτυχε μέ τον 
βαθμό «άριστα». Χαμογελάει ίκανοποιη. 
μένος στόν κ. Άνδρέα Άθανασιάδη, πού 
έχει σειρά ύστερα άπ’ αύτόν... *Η γλυ
κεία φωνή τοΰ τελευταίου εΐναι φτιαγμέ- 
νη γιά τό μικρόφωνο. Μέ θλίψη διαπιστώ
νουμε πως τά εύθυμα στιγμίοτυπα πήραν 
τέλος. 01 υπόλοιποι καλλιτέχναι εΐναι δο
κιμασμένοι κι’ άπό άλλους σταθμούς κι’ 
έτσι είναι βέβαιον πώς θά σταθούν χ·τλα 
μπρός  ̂στον μαγικό κύκλο τοΰ μικροφώ

νου καί δέν θά μάς δώσουν άφορμή για 
voc συνεχίσωμε τήν καμπάνια μας στόν 
ιοίο εύθυμο τόνο.

—  Αλλό! Ά λ λ ό ! Έδώ  σπήκερ No 2··· 
Παρακαλεΐται ό 3ος σπήκερ νά άναλάβη 
καθήκοντα... 11

Πρόθυμος πάντα ό καλός συνάδελφος 
καί τώρα φροντιστής τοΰ Σταθμοΰ κ .Ά γ . ' j:

γελόπουΑ,ος, μβς ίκανοποίησ* χαί τις πιο 
παράτολμες έρωτήσεις:

— Πώς τά καταφέρνετε μέ ώρισμένους 
ένοχλητικούς πιύ «πιστεύουν άκραοαντα 
σιό ύπέροχο ταλένττο τους;

— Ανάλογα μέ αίς περιστάσεις ή μάλ
λον άνάλογα μέ τή φόρα πού θάχουν αύ
τοί πού άναφέρατε...

— Έντέλλεσθε ποτέ τήν έπέμβασι τοί) 
κλητήρα;

— Σπάνια, άλλά κι’ αύτό έχει γίνει. 
‘Υπάρχουν πολλοί πού έπιμένουν νά μοϋ 
άποδείξουν άμέσως τό ταλέντο τους. Ά ρ .  
χίζουν, λοιπόν, τό τραγοΰδι, άκόμα και 
μέσα στό γραφείο μου...

— Έκτέλεσίς.. έπί τόπου, νά ποΰμε;
— Κάτι τέτοιο, μόνο πού τό... έκτελε* 

στικόν άπόσπασμα τό άποτελούν συχνά 
ωραιότατα προσωπάκια....

Προχωρούμε στήν σάλα τής άναμονής 
αύτών, πού μέλλουν νά δοκιμασθοΰν μπρος 
σιό μικρόφωνο.

Νέοι, νεάζοντες, γέροι καί τών δυο 
φύλων, κρατοΰν στά χέρια διάφορα μου
σικά κομμάτια ή όργανα.

"Ενας φίλος μάς πλησιάζει. Μάς δεί. 
χνει μέ τό μάτι τά τελευταία.

— Τά όπλα τους...
_ Γ ια τ ί «όπλα τους».
— Μ’ αύτά... σκοτώνουν τά τραγούδια. 

Τό άρνεΐσαί;
Στή  γωνιά ένα «συγκρότημα» προβά. 

ρει κάτι. "Ενας γνωστός τοΰ «συγκροτη. 
υατάρχτι» (κατά τό «άποσπασματάρχην κ. 
λ.π.) πλησιάζει.

— Μά τί; Αμανέ παίζετε;
‘Ο σαξοφωνίστας τής παρέας έπεμβαΐ. 

νει:
— Γιά νά ξεμουδιάσουν τά δάχτυλα.
— Χάθηκε κάτι άλλο, άδερφέ μου; Κάν

τε τους λιγάκι γυμναστική. "Ετσι κάνω 
κι* έγώ.

Κ ι ’ άρχισε νά κινή τά δάχτυλα νά 
στρίβη καί νά «κάμπτει» τόν κορπό.

Ό  συγκροτη ματάρχης παρεξηγεΐ τή γυ 
μναστική καί τήν παίρνει γιά χειρονομία 
εκφραστική τοΰ «κλιυφτω, κλιέφτεις, κλιέ- 
φτει...»

Κ  ου μπώνεται συνοφρυωμένος;
— Δέν τδξερα πώς είσαι «πορτοφολάς».
Μπαίνουμε μέσα στήν αίθουσα τής έκ

πομπής. Σ τή μέση βρίσκεται τό μικρό
φωνο. "Ενας Κιεπούρα έχει μπρός του λι- 
γωθή.

«Τό τελευταίο ταγκό μήν άρνιέσαι...».
Τό μικρόφωνο συγκινεΐται. χορεύει..,
Σ έ λίγο μιά άλλη __  «ντιζέζ» αύτή __

άναλύεται σάν ζαχαρωτό στόν ήλιο. Τό 
χαλύβδινο μικρόφωνο συγκινημένο άπ’τον 
προηγούμενο τώρα κυριολεκτικά ζωντα
νεύει. Σάς διαβεβαιώ πώς ζωντάνεψε. 
ΤΗταν άδύνατο άλλως τε νά μή ζωνατνέ- 
ψη ύστερα άπ’ τά τόσο προκλητικές μα
τιές καί τόσο μέλωμα στή φωνή.

« 'Ένα  μυστικό θέλω νά σοΰ πώ...»
Είπαμε ότι τό μικρόφωνο έχει ζωντανέ, 

ψει. 1 κύβει λοιπόν ν’ άκούση τό μυστι
κό. Καί σείς νά εϊσαστε, τό' ίδιο δέν θά 
κάνατε;

Μάς πιάνει μιά τρελλή έπιθυμία ν’ άγ- 
γίξουμε τό χέρι έπάνω στίς καρδιές αύ
τών τών άνθρώτων. "Εχουν τόσο «τρακ» 
πού άσφαλΟς ή θάχουν οΐ καρδιές τους 
σταματήσει ή θ ' χουν σπάσει άπό τό 
χτύπο.

Μιά ύγχωδέ^ιατη *\ι Γέζ> έμφανίζεται 
τώρα.

Εΐναι άγριε μένη. Σφ ίγγει τά δόντια 
καί σμίγει τά φρύδια.

Μόλις όμως φτάνει μπρός στό μικρό
φωνο τά φρύδια της παίρνουν τήν καμπύ
λη τοΰ ούράνιου τόξου καί τά χείλη της 
τό οχήμα τής καρδιάς.

«Γύρνα μιά στιγμή στά περασμένα».
Σ τή θέση τοΰ μικροφώνου βλέπει ά. 

σφαλώς τόν «έκεΐνον» της.
Τό μικρόφωνο όμως άσυγκίνητο, κου

νάει έλαφρά τό κεφάλι του σάν νά τήν 
οίκτείρη.

Σ έ  λίγο ή αίθουσα μεταβάλλεται είς 
Καρπενισιώτικη χαρά. 'Ένας μαντράχα
λος ίσαμε κεΐ πάνω έχει τό χέρι στή μέ. 
ση (όπως άκριβώς θά τώχε στό σελάχι) 
καί άτενίζει ψηλά.
« Σ τήν κεντισμένη σου ποδιά μωρή 6λά-

(XGC'*"Ενας «άρειμάνιος» — μουστάκι τσιγκε. 
λι_πού μ’ όλα τά «φράγκικα» πού φο
ράει δίνει τήν έντύπωση πώς έχει ζωσμέ- 
νη στή μέση του τήν φουστανέλλα φ ΐ̂). 
σκώνει τά μάγουλά του σάν βάτραχος καί 
φυσάει μέσα στήν πίπιζα ολο τό θυμαρο. 
μυρωμένο άγέρι τοΰ βουνοΰ.

Ό  ένας συνάδελφος βγάζει τό μαντή
λι του. Τό ίδιο κάνουμε καί μεΐς καθώς 
πιάνουμε τό χορό καί... άποχωροΰμε κυ
ριολεκτικά... έν χορώ άπ’ τήν πίσω π5ρ. 
τα τής αιθούσης.

ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΓΥΡΟ


