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©Α Σ Ε  ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΤΕΡΑ Σ
Θίασος Κατερίνας Ά νδρεάδη)

Μιά πλούσια χήρα, ϊδιοκτήτρια 
έργοστασίου μπύρας, ώμορφη, 
κοκέττα, έξυπνη, κάλτσα τοΰ 
διαβόλου· ή Ντόντ Γουώρθυ 
(Κ ατερίνα Ά νδρεάδη) εχει βάλει 
στό νοΰ της νά παντρευθή όπωσδή 
ποτε τόν εύγενή άλλά καταστρε- 
ψόμενον οϊκονομικώς Τζέραλντ 
Χάλστείν (κ. Μορίδης) τόν όποιον 
ά γα π ά  καί ό όποιος έξαφνα ξανα 
βρίσκεται πλούσιος καί λόρδος- 
συνεπεία ένός τελευταίου λίαν ε
πικαίρου, ώστε νά μπορη νά 
ιχαρθη ώς τίποτε άλλο παρά 
θεατρικόν κατασκεύασμα, θανά
του συγγενούς του μακρυνοΰ.

Ό  Τζέραλντ όγαπά τήν Ντόντ. 
εΐνε όμως άρραβωνιασμένος μέ 
μιά νέα κοπέλλα, τήν Νέλλη Σέλ· 
λεντζερ (κυρία "Αννα Λώρη) κό 
ρη μιάς χήρας λαίδης (κυρία Ή- 
σαΐα) έξαιρετικά πρακτικής καί 
συνεπώς μή έννοοόσης μέ κανένα 
τρόπον νά άποδώση τό λόγο του 
Τζέραλντ τώρα πού βρέθηκε πλοΰ 
σιος καί λόρδος. Ή  Ντόντ τότε 
σπρώχνει διά τής μεθόδου τ ώ ν ...  
άντιθέτων καί τών άπαγσρευσεων, 
τόν νεαρόν άνεψιόν καί γρ α μ μ α 
τέα  της Πέρκινς(κ. Φαρμάκης) νά 
τά  φτιάση μέ τή Νέλλη μέ τήν ό
ποίαν τεχνικά τόν βάζει νά φύγη 
γ ιά  νά παντρευτοΰν ένφ αύτή ή ί 
δ ια  έν τώ μεταξύ παίζει τήν κω
μωδία τοΰ έρωτος καί τοΰ προσε
χούς γάμου μ’ ένα φίλο της αμε
τανόητο γεροντοπα.νλήκαρο, τόν 
Τζαίημς Μπέλκινσον (κ. Ά ποστο. 
λίδης) κάπως συνεργοόσης καί 
τής έντελώς έπεισοδιακά έμφανιζο 
μένης θείας της γεροντοκορ-nc 
Έ λ σ α ς  Γκρέγκορ (Ά νθή Μηλιά 
δ η ). Ό  κ. Δαμασιώτης κό^ει τόν 
ρόλον ένός ά γγλο υ  καμαριέρη λ ί
αν ^ξεζητημένως, ά γγλ ο υ  υπηρέ
του εις τόν χιουμοριστικόν του 
ρόλον, δπως τόν θέλησεν ό συγ- 
^/ραφεύς.

*
Αύτό εΓνε τό έργον  τοΰ Σόμερς 

Μώμ « Ή  Ντόντ» τό όποιον μέ τόν
. « β ά  σέ παντρευτώ τέρας»

διεδέχθη τό «Φεγγοβόλημα» άπό 
τήν περασμένη Δευτέρα εις τό πρό 
^ρα μμα  τού θεάτρου ^ής κ. Κατε 
p lvac Ά νδρε^δου ^είς τήν πλατεΐ 
αν Α γ ίο υ  Γεωργίου Καρύτση). 
Σκηνικά πολύ καλά τού κ. Νίκου 
Ζωγράφου, κοστούμια τής κ. Ά ν- 
δρεάδου έπίσης.

Ή  κυρία Ά νδρεάδου έδημιούρ- 
γη σ ε μέ πολύ κέφι τό ρόλο τής 
Ντόντ. Ό  κ. Μορίδης πάλι έβασα 
νίσθη άπό τήν προσπάθεια νά κρύ
ψη τήν τραχύτητα πού σκιάζει τίς 
άναντίρρητες άλλες πλευρές τού 
καλού του ταλέντου. Ό  κ. Φαρμά
κης τή φορά αύτή πολύ, πολύ κα
λός. Ή κυρία Λώρη ευχάριστη καί 
ή κυρία Ή σαία καλή. Άντιθέτως 
ό κ. Δαμασιώτης κάθε άλλο παρά 
αύτό πού έπρεπε d>c ύπηρέτης καί 
ό κ. Άποστολίδης μας παρουσία
σε τήν άπίστευτη διά τή δική του 
εύσυνειδησία έξα ίρ ΐσ ι δτι δέν ή
ταν προετοιμασμένος καί κρεμό. 
ταν άπό τόν ύποβολέα.

★
"Οσον άφορα τό έργον εΐνε εύ

χάριστο, εΐνε μιά λαίντυ Φρέντε- 
ρυκ άπό..τήν άνάποδη καί έπέτυ- 
χε πολύ, πάρα πολύ άκριβώς έ- 
πειδή άνήκει στήν κατηγορίαν έ
κείνην τών έργω ν τοΰ Μώμ πού ό 
κ. Ντοτέν χαρακτηρίζει ώς «κωμω 
δίες τερπνές, εύχάριστες, φαιδρές»,

Ο  « Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Λ Η Ρ »  Ε Ι Σ  Τ Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

οΐ δέ ’Ά ,  γλοι μεταχειρίζονται 
πρός χαρακτηρισμόν τής αισθητι
κής των τήν παροιμιώδη φράσιν 
«άντ οό τού μπέντ» πού θά πή «κι’ 
ύστερα στό κρεββάτι», καλός ύ 
πνος δηλαδή μετά τήν χώνευσιν 
διευκολυνθείσαν από τό έργον. Ή 
κυρία Ντόντ ή^τό «θά σέ παντρευ
τώ.τέρας» δπως (*ετεσκευάσθη ό 
τίτλος (άκριβώς καθ’ όν «ρόπον 
είς τής κυρίας Κοτοπούλη είχε γ ί 
νει «Λαίδη Μπέτσυ έξοφλει» ή «λα 
δη Φρέντερικ») ε1ν~ πάντως έργο 
χαριτωμένο, με κέφι, μέ νόστιμες 
παραδοξολογίες στόν διάλογο 
συμπαθητικώτατα ψεύτικο καί μέ 
εύτυχισμένο τέλος. Τί άλλο μπορεί 
νά ζητήση κανείς προκειμένου νά 
περάση μιά ευχάριστη βραδυά; Ή 
«Ντόντ» ξεκουράζει.

Β '.
ΕΠ ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  «ΧΡΥΣΗ ΒΡΑ- 

ΔΥΑ» (θίασος Μηλιάδη — Κ υρι
άκου. συνεργασία Κ. Μαυρέα. 
έπιχείρησις Φ. Σ αμαρτζή).— θ έ  
ατρον «Ίντεάλ».

Είς τό θέατρον «Ίντεάλ» τής 
όδοΰ Πανεπιστημίου, ό θ'Ι:σος Ν.
Μηλιάδη — Π. Κυριάκού μέ συνερ 
γασ ίαν τοΰ κ. Κ. Μαυρέα (θεατρι 
κή έπιχείρησις τού κ. Φώτη Σα 
ματζή) άρχισε τή χειμερινή περίο 
δο τών παραστάσεών του, μετά 
τό θριαμβευτικό καλοκαίρι μέ τήν 
«Σιλουέτταν» τό περασμένο Σάβ 
βατο. Α νέβασε μίαν έπιθεώρησιν 
τών γνωστών άπό σημαντικάς προ 
ηγουμένας έπιθεωρησιακάς των έ
πιτυχίας συγγραφέων κ.κ. Σπύ 
ρου Μεταξά (τοΰ διευθυντοΰ τοΕ

(Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα) Η σ κ η  κ η  τ η ς
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Τ Ο  ΟΕΑΤΡΟ Σ Τ Ι  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ
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ΕΚΑΤΟ
ΕΛΑΤΕ

Ιον

Έ ν  άρχή είναι ό ήδοποιος! Ξ ε
κινώντας προσεκτικά άπό τήν άρ
χή αύτή 8ά κάνουμε ιδιαίτερα τή 
γνωριμία μας μέ τό Γερμανικό δέ
ατρο γράφοντας διεξοδικά τίς εν
τυπώσεις μας γιά τίς δημιουργίες 
ώρισμένων ήδοποιών. Κ ι’ άν άκό
μα όέν πιστεύαμε οτι έκεΐ μόνον 
ύπάρχει ζωντανό 8έατρο ©που 
ξοϋν καί ενεργούν μεγάλες ή ά- 
γνές ήδοποιϊκές δυνάμεις, ειδικά 
γιά τήν περίοδο αύτή ποΰ διατρέ
χει τό Γερμανικό δέατρο δά ήμα
σταν ύποχρεωμένοι νά μιλήσουμε 
μόνον γιά τούς ήδοποιούς πού γνω
ρίσαμε. Στή Γερμανία σήμερα δέν 
ύπάρχουν, ούτε οί συγγραφείς, οϋ
τε οί σκηνοδέται έκεϊνοι πού μέ 
τήν προσωπικότητά τους καί μέ τό 
έργο τους χαράζουν νέους δρό
μους, σφραγίζουν μιά έποχή καί 
αιχμαλωτίζουν τό κοινόν. Στή 
Γερμανία σήμερα δμως ύπάρχει 
θέατρο. Οποιος δά τό άρνηδή αυ
τό κακομεταχειρίζεται τήν r"n - 
δεια. Καί ύπάρχει γιά δύο λόγους. 
Πρώτα, γιατί ύπάρχουν ήδοποιβί 
καί δεύτερον ή Κυβέρνηοις τοΰ 
Γ ' Ρά ϊχ  έταξε τό θέατρο ώς τόν 
ύΦηλότερο έκπολιτιστικό παρά
γοντα τοΰ ’Έδνους. Τή χαρά καί 
τή μόρφωση τοΰ Γερμανικού λαοΰ 
τήνΓ έμπιστεύεται στά χέρια τών 
καλλιτεχνών. Ξοδεύει έκατοντά
δες εκατομμυρίων μάρκων δημι
ουργώντας σέ κάδε τόπο, κάδε τό
σο, καλλιτεχνικές γιορτές, στέλ
νοντας καί στά πιό άπομακρυσμέ- 
να χωρία περιοδεύοντας κρατικούς 
διάσους η όρχήστρες καί έξαγγέλ- 
λοντας κάδε τόσβ πώς «καδήκον

ιι·π · ιι· ιι· ι:· ιΐίΐιι· ιι· ι«· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· π ·ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι·Η ·ιι· ιι· ιι· ιι· ιιΒ ιι·ιι·ιιΒ ,ιΒ ι,Β Ι

Διακοσμ. σύνθεση; Νικ. Ζωγράφου

κάδε Γερμανού καί κάδε γνήσιβυ 
έδνικοσοσιαλιστή είνα ι δυό φορές 
τό μήνα τουλάχιστον νά λειτουρ- 
^ηδή μέσα σ’ ένα δέατρο». "Οποιος 
πίστεψε στήν ιδέα τού δεάτρου— 
τοΰ γνησίου δεάτρου, νά έξηγούμε- 
δα— στή μεγάλη άποστολή, ποί> 
δέν είναι καμμιά άλλη παρά ν x 
προσφέρη μιά άγνή πνευματική 
γιορτή στίς μεγάλες μοχδούσες Ερ
γαζόμενες μά$ες γ ι' ϊ®τό ν , τό έπα» 
νω Σύνδημα— τών ύπευδύνων τοΰ 
Γερμανικού Κράτους — είναι μιά 
χαρά, μιά λύτρωση. "Οποιες ιδεο
λογίες, άντιδέσεις κι’ άν έχη, νά 
σταδη οέ προσοχή καί νά δαυμά- 
ση! ΚΓ άν έτυχε κάτω άπό σκλη
ρές άντιτιδέμενες άχαρες συνδή- 
κες νά δυσίασε πολύτιμα άγαδά 
τού έαυτοΰ του ύπηρετώντας κά
που, κάποια φορά, τήν ιδέα τοΰ 
δεάτρου, τότες στό άκουααια τών έ
πάνω λόγων, άναπνέων ευφρόσυ
να, γιορτάζει τήν άναγέννηση τοϋ 
δεάτρου, νή στήν πραγματικότητα 
τό όραμά του καί άποτέλεσμα ξε
χνάει, όσες πικρές άπογοητεύσεις 
εχει ώς τώρα, αιματηρά ^ήσει α
νανεώνοντας δυνάμεις καί πίστη 
γιά μιά καινούργια έκστρατεία. 
Μόνον γιά τήν ανανέωση αύτίι 
γιά τό ψυχικό αύτό λουτρό, δά έ
πρεπε γιά ένα χρονικό διάστημα 
οί άπογοητευμένοι ’Εργάτες τής 
Σκηνής μας νά κάνουν ένα ταΕεϊ- 
δι ώς τήν Γερμανία. Ναι, τό δέα-

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Ο. Ν. ΥΝΑΔΪΝΟΥ

-.ρο έδώ εΐναι έκπληκτικά ύψηλό 
λειτούργημα γιά οποίον τό ύπΓ5 ε- 
τεΐ. .Μιά όμως πού φδάσαμε τόσο 
Ψηλά. ας έϊηγηδοΰμε καλλίτερα, 
προσγειώνοντας τόν ένδουσιασμό 
μας. Τό έπάνω σύνδημα δέν είνα ι 
κενός λόγος. Ε ίναι ή ζωντανή 
πραγματικότης. Τήν ^ούμε κάδε 
ήμέρα περιφερόμενοι άπό πόλη σέ 
πόλη. άπό κωμοπόλεις σέ χωριά, 
μπαίνοντας στό ύπουργεϊο τής 
Προπαγάνδας, παρακολουδώντας 
τό δέατρο, τίς διαλέξεις καί τά 
συχνά συνέδρια, συναναστρεφόμε- 
νοι μέ ήδοποιούς, μελετώντας τήν 
δαυμαστή οργάνωση τής «Κράφτ 

I ντούρχ Φροϋντε» (Ή  δύναμις

"Ενας χορός ποΰ δόδηκε τόν 
καί πού σ’ αύτόν οί προσκεκλημέ- 
ανουάριο τού 1839 στ’ ’Ανάκτορα, 
νες κυρίες ώρίσβηκε νά φέρουν 
«πολύτιμα φορέματα άπολήγοντα 
εις ούράς» γίνεται άφορμή άγριας 
δημοσιογραφικής έκστρατείας έ
ναντίον τής καινοτομίας αύτής. 
Ά π ό  τό περιεχόμενο όλων έκεί-

ίτων μά τήν μακριά ούρ:: | κόμη νά ■ γαρκ&ϊ a i
κτηρίστηκε άπό οΛες τίς έφημερί- j Αύλάς τής Εύρώπης κατά τάς" έπι-

κυρίίΐι ε!ς)τ:;ς σ·ίίς ι.ςξι,Βιωτίκές του αναμνήσεις χί'.ίνι'ζ:

δες πού έβγαιναν τότε σάν «έπι-1 σήμους τελετάς. Εϊμεδα περίεργοι 
δημία άντιβαίνουσα είς τήν ήδι- νά ίδωμεν τίνι τρέπω δά οίκονο 
κήν καί τάς Ά ρχάς τών

δίνει μια χαριτωμένη εικόνα Teu, καταγινόμενος είς τό νά έξα-

διά μέσου τής χαράς), τήν σέ y.i- 
τ&· ftnxppiyeSe* I de y e n c . f f iy i t j»  « Έ ϊλ .-

Ε λ λ ή 
νων». Ή έφημερίς μάλιστα «Άδη- 
νάιι άφιέρωσε όλόκληρο κύριο άρ 
δρο έπάνω στό σκάνδαλο αύτί. 
Παραδέτομε έδώ μερικά άποσπάσμα 
■ψ. του>

νων πού γραφήκανε ya i πού εΐνε 
χαρακτηριστικά τών ήθών καί αν
τιλήψεων τής έποχής έκείνης, μα
θαίνουμε καί τόν αριθμό τώ άμα- 
ξιών πού ύπήρχαν τότε στήν ’Α 
θήνα. Ή  καθιέρωση τών φορεμά-

ουρα·

«Διαδίδεται — έγραφε—ότι αι 
κυρίαι αί παρουσια$όμεναι είς τήν 
Λύλήν μέλλουν νά φορούν είς τ ΐ  
έξής τόν μακρόν έκεϊνον έπενδύ- 
την, φουστάνια, τά όποια ώς λεί
ψανα τοΰ μεσαιώνος συνηθίζουν ά-
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΝ,  ΚΟ ΙΝΩΝΙΑ ,  Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΣΣ)Ν!ΚΗΣ

Ποιάν έπίδρασιν μπορεί νά έχει σιν τό νοιώθει πρίν άπ’ δλους δ
τό θέατρον στούς κανόνες τοΰ δι
καίου, στόν νόμον; Τό ζήτημα 
παίρνει πρώτα μ^άν άλλην, πλατύ- 
τερην μορφή : Ποιές είναι οί σχέ
σεις τοΰ θεάτρου μέ τήν κοινωνική 
ζωή. Γιατί, στό βάθος, γ ιά  νά φθά- 
σουμε στό δίκαιον θά περάσουμε 
ώπό τήν κοινωνία) τήν σύνθεσίν 
της, τίς Ιδέες της, τήν άναγνώρι- 
σίν της. θ ά  προχωρήσουμε δμως 
ιχιό πέρα καί θά ζητήσουμε πώς 
μέσα άπό τήν έπίσημον έμφάνισιν 
τής σκηνής είναι δυνατόν νά δη- 
ιμιουργηθοΰν τά γενικά ρεύματα 
τών ιδεών καί τών πεποιθήσεων 
τών κοινωνικών πού θά έπι βληθούν 
μιά μέρα, μέ τόν ένα ή τόν άλλον 
τρόπον είς τούς κοτνόνας του δι
καίου. Τότε θά ίδοϋμε δτι τό θέα
τρον δέν είναι μόνον ίίιδακτικώτε- 
ρον άπό τά βιβλία, δπως έλεγεν ό 
Βολταϊρος, μά είναι άκόμα τίς πε
ρισσότερον φορές καί οτοιχεϊον 
παραγωγικόν του δικαίου, δηλαδή, 
τών κανόνων πού έπιβάλλει ή Πο
λιτεία γ ιά  νά ρυθμίζει τήν ομαλή 
κοινωνικήν συμβίωσιν τών άνθρώ
πων.

Ά ς  δούμε λίγο πλησιέστέρα τά 
Γράγματα. Ό  νόμος δέν βγαίνει 

μόνον άπό τό κεφάλι τοΰ νομοθέ- 
του. ‘Όποιος τό πιστεύει αύτό, άν 
μέν είναι πολίτης είναι άφελής, άν 
δέ εΐναι ό νομοθέτης ό ίδιος είναι 
έπικίνδυνος. Τό δίκαιον μορφώνε
ται σιγά-σιγά μέσα στήν κοινωνία. 
Τί πρέπει νά γίνεται γ ιά  κάθε ζή
τημα καί γ ιά  κάθε βιοτικήν σχέ-

ένδιαφερόμενος κι’ οι γύρω χου 
καί μέ τόν καιρό άρχίζουν νά τό 
καταλαβαίνουν καί δλοι οί άλλοι 
πού ζοΟν μέσα στό κοινωνικόν 
πλαίσιον καί κινούνται άπό ώρι- 
σμένα διαμορφωμένα χωρίς καμ- 
μιά πίεσιν ρεύματα. "Ετσι άρχιζε 
νά δημιουργεϊται μιά κοινωνική 

ψυχολογία πού έξαρτάται άπό τήν 
άξίαν καί τήν ικανότητα τοΰ νο- 
μοθέτη ν’ άνακαλύψει καΐ νά ξε
χωρίσει πραγματικά κι’ δχι μόνον 
έπιφανε^ακά τήν ψυχολογία αύτή 
καί νά τής δόσει τόν νομικόν τύ
πον πού καί τίς πραγματικές τά- 
σεις τής κοινωνίας νάπηχεϊ κα! ύ 
πό τήν πνευματικήν καί πολιτιστι
κήν παράδοσιν τού τόπου νά μη 
άπομακρύνεται άπότομα καί χτυ 
πητά. Αύτό είναι τό πρόβλημα τή> 
καλής νομοθεσίας.

Τό θέατρον έχει ρόλον προέχον. 
τα είς τήν έκδήΛωσιν καί άκόμ^ 
εις τήν διαμόρφωσιν τής κοινωνι 
κής ψυχολογίας. Ό  μεγάλος τε
χνίτης κάνει δ,τι περίπου καί c 
νομοθέτης, άλλά μέ τόν δικό το·, 
τρόπο. Γ Γ αύτό προηγείται άπΓ 

έκείνον. Σκύβει πάνω είς τήν ψυ 
χήν του κοινωνικού όρ>ανισμοι 
καΐ άπό το δυσδιάκριτον θρόι’σμ.' 
τών άρμών του βγάζε, τίς ζωτικά 
ανάγκες πού κατευθύνουν τό σύνο 
λ.ον στίς λύσεις πού θά πιστέψε 
αύριο. "Οταν ό Σοφοκ\ής βάζ;· 
στό στόμα τής Αντιγόνης πού ά 
ψηφδ τήν άπαγορευτικήν διάταξιν 
τοϋ Κρίο^τος γ ιά  τόν ένταφιασμόΐ'*

του Πολυνΐίκη τήν περίφημη δια- 
κήρυξιν τοΰ άνωτέρου ήθικοΰ νό
μου πού «οΰδείς οίδεν έζ δτου έ- 
φάνη» δέν θεμελιώνει ίσως, δπως 
συνήθως υποστηρίζεται τήν έννοια 
του φυσικου δικαίου, μά τονίζει 
κάτι ά\Λο πολύ σπουδαιότεροι1, 
τήν άντίληψιν τής κοινωνίας της 
έποχής του γ ιά  τά δικαιώματα τών 
άρχόντων καΐ τούς περιορισμούς 
(Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

μησουν τα συρτοφουστανα αύτα αι 
κυρίαι τής πόλεώς μας, άφοΰ γνω
στόν τυγχάνει ότι οϋτε τόσας ά
μαξας εχει ή πόλις μας, ώστε πά
σα μία κυρία νά έχη τήν άμαξάν 
της, καδώς οϋτε τόσα πλούτη είς 
τούς Έ λληνας εΐνε, ώστε δΓ ένα 
χορόν νά πληρώσουν μόνον είς 
τάς άμάξας τρία καί τέσσερα τάλ- 
ληρα».

★
Λ,ίγον καιρό άπό τήν ήμέρα πβύ 

ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος μετά 
φέρδηκε άπό τό Ναύπλιο, ή Ά δή- 
να άρχισε νά γίνετα ι πόλη μέ ά- 
παιτήσεις ψυχαγωγικού κέντρου. 
’Έ τσ ι τόν Μάϊον τοΰ 1SS5 ό έργο 
λάβος Άδανάσιος Σκοτ^όπουλος ά- [ 
νήγειρε τό πρώτο ύπαίδριο θέα
τρο, έκεί πού σήμερα εΐνε τό κεν 
τρικό κατάστημα τής ’Εθνικής 
Τραπε^ης. Τό θέατρον αύτό, πού 
ήτο ξύλινο παράπηγμα, έκτός άπό 
τά καθίσματα τής πλατείας είχε 
καί μερικά θεωρεία «διά τά επί
σημα πρόσωπα τής κοινωνίας».

Χρονογράφος τής έποχής εκεί
νης, έτσι περιγράφει .τό θέατρο 
αύτό:

«Τετράπλευρον σανίδωμα προ- 
χείρως συιρπεπηγμένον, ϋπαιδρον. 
έχον στέγην τόν άττικόν ούρανόν, 
όποιον κανέν Ώ δεΐον ποτέ. Εί- 
σήρχεσο καΐ έπάτεις τό κατάχω- 
μα, ένδα έλευθίρως περιεφέροντο 
άνδρες διάφοροι. Εις μίαν γωνίαν' 
έπώλουν ζαχαρωτά. Πλησίον ϊσταν 
το οί κρατούντες τά φανάρια τι- 
νών έκ τών’ δεατών. Δεξιά καί α
ριστερά τοΰ έδάφους ήσαν καδίσμα 
τα άνεβατά. Ή  σκηνή κατέναντι 
τής εισόδου, άπέναντί τής σκηνής 
τό δεωρείον τοΰ Βασιλέως, ύψηλόν 
καί' μεμονωμένον ώς περιστερεών, 
είς τάς τρεις δέ πλευράς τοΰ δεά
τρου σειρά θεωρείων διά τούς πλτι 
ρώνοντας 1.50 δρ. Φώτα άιιυδδά 
δυσώδη καί δυσωδεστέραν καδιστών 
τα τήν ατμόσφαιραν έξ αιτίας τοϋ 
πνέοντος άνεμου. Οί δεαταί καδή- 
μενοι μέ τούς πίλους είς τάς κε- 
φαλάς, συνωμίλουν, έβόμβουν, έ>.ά 
nvijav , έχειροκρότουν, έκραύγα- 
$©ν ποικίλα έπίδετα παράδοξα».

Ό  Γερμανός περιηγητής Χέρμαν

τοΰ πρώτου άδηναϊκοΰ θεάτρου, 
° I πού σ’ αύτή κοντά στ’ άλλα παρα-

στατικωτατα περιγράφει την' τά
ξη καί τόν σανφασονισμό, πού ε
πικρατούσε μέσα σ’ αύτό.

«Είς ένα άπό τά δεωρεΐα—γρά 
φει—διεκρίνετο ή χαριεστέρα γυ
νή τών Α θηνώ ν, ήτις στηρίζου-

κοντί£η τολύπας καπνού είς τό πρό 
σωπον τής δεσποίνης του, ή όπο α 
ούδόλως έφαίνετο δυσανασχετού
σα οϋτε άπό τήν παρουσίαν τοΰ ’υ
πηρέτου, οϋτε άπό τόν άπόξοντα 
καπνόν τοΰ τουμπεκίου, μέ τόν ό
ποιον πάν άλλο ή σεβασμού θυ
μιάματα έκαμεν».

Είς μίαν γωνιάν ίιτώλουν ζαχαρωτά. . _

σα τήν ώραίαν της κεφαλήν έπί 
τής χειρός της έρέμβα$εν, ένώ είς 
τό παραπλεύρως δεωρείον ό κλη- 
τρ τοΰ κ. ύπουργού φέρων ύπερή- 
φαν'α τό έρυδρόν του φέσιον καί 
,μέ ήθος Άσιάτου μεγιστάνος, έ-

Τό θέατρον αύτό τό έγκαινίασε 
θίασος «συνοδεία» όπως λεγότανε 
τότε, ’ Ιταλών σαλτιμπάγκων πού 
έκαμε διάφορα γυμνάσματα μπρο- 
(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ρεία κουλτούρας τών κοινοτήτων» 
τις διάφορες «'Οργανώσεις τής Τέ·< 
χνης», τά τεράστια ξοδευόμενα κον 
τύλια γιά τις επιχορηγήσεις -ών 
έκατον'τάδων θεάτρων καί πάνα» 
άπ’ όλα αυτά, κύρια καΐ πρώτα, 
τίς πλημμυρισμένες άπό θεατά; 
σάλες τών θεάτρων’, ©έαμα μονα
δικό καί δαυμαστό! "Ενα εύφρόσυ» 
νο γεγονός γιά  κείνον πού τόν 
συνοδεύουν περιώδυνα: οί πένδιμε; 
δλιβερές εικόνες τής έπαίσχυντχ 
ίρημωμένης αίθουσας τοΰ δεάτρου* 
Γιά τήν Γερμανία είναι άκατανό
ητο αύτό. Σέ κανένα δέατρο δέν 
δά άπαντήση κανένας, σέ όποια» 
δήποτε περίπτωση, καΐ σέ κατα;α» 
νή άποτυχία τοΰ έργου άκόμα, έ
να όλιγάριδμο άκροατήριο. Πλήδπ 
πυκνά, πλήδη χαρούμενα, μέ α< 
πληστα μάτια καί άχόρταγη άκοή, 
άφιερωμένα καΐ δοσμένα όλόψυχ* 
στό μεγάλο γεγονός, στήν ιεροτε
λεστία τοΰ άνοίγματος τής αυλ 'ί-  
ας. Πρόσφερε σ’ έναν Γερμανό ή’ 
σέ μιά Γερμανίά μιά βραδυά δεά
τρου καί τούς αιχμαλωτίζεις. Ό  
κινηματογράφος είναι βέβαια γι* 
αύτόν ή συχνότερη άπόλαυσή του, 
άλλά τό ίεατρο είναι ό κρυφός πό- 
δος του καΐ μα$ί μιά ύψηλή κοινω
νική λειτουργία. Μιλώντας φανείς 

(Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)]
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Ο  « Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Λ Η Ρ »  Ε Ι Σ  Τ

Ό  Τοΰρκος μουσικολόγος Μα. 
χμούτ Ραγήπ Κιοσεμιχάλ, δέν εί
νε άγνωστος, νομίζω, στό έλληνι
κό κοινό. Οί με νέτες του γ ιά  τήν 
μουσική λαογραφία τών Βαλκανί 
ων καί τίς αλληλοεπιδράσεις τής 
έλληνικής καί τουρκικής μουσι
κής, οί δημοσιευμένες σέ διάφορα 
άθηνα^κά περιοδικά, τόν έφεραν σ' 
έπαφή μέ τούς ‘Έ λληνες μουσικο-
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λόγους καί τό έξαιρετικά ένδιαφέ 
ρον βιβλίο του γ ια  τή «Μουσική 
Κίνηση τών Βαλκανίων», πού κυ
κλοφόρησε πρίν ένα χρόνο, άπλω
σε τ’ δνομα καί τή φήμη του, πολύ 
έξω άπό τά σύνορα τής πατρίδας 
του καί στερέωσε τήν αναμφισβή
τητη μουσικολογικήν ά ξία  του.

Γεννήθηκε στήν Πόλη στά 1900 
κι’ είνε γόνος μιας άπό τίς τρεϊς 
μεγάλες παληες οικογένειες τής 
Τουρκίας, πού έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στήν ίστορία του τουρκισμοΰ 
Αρχηγός τής οίκογενείας του, εί
νε ό γνωστός ώς «άποστάτης» στή 
βυζαντινή ίστορία, Μιχαήλ ό Ό ξυ 
γένειος ή Σπανομιχάλης, αύτός 
πού στά 1335 είχε παραδώσει στόν 
Ό σμάν Γαζή τό φρούριο τής ΒιΡυ 
νίας. Μετά τίς γυμνασιακές σπου- 
ί έο στήν Πόλη, φοίτησε στό τουρκι 
κό Ώδεΐον, άπ“ δπου παίρνοντας 
δίπλωμα βιρτουόζου βιολιστή, πα- 
ρηκολούθησεν άνώτερα μαθήματα 
στήν Σκόλα Καντόρουμ τοΰ Παρι
σιού, μέ καθηγητή του τόν διάση
μο Ευγένιο Μπουαρέλ κι’ύστερώτε 
ρα στό Βερολίνο, τή Βιέννη καί τή 
Ρώμη. Παράλληλα μέ τό βιολί 
του, κατέγινε καί σέ μουσικολογι 
\ές μελέτες κι’ή Έρρυντισιόν κι'ή 
συνεχής έργασία  του, τόν στρέψαν 
τερισσότερο στή μουσική λαογρα 
ρία καί τήν ιστορία τής μουσικής. 
Ζτό Παρίσι δντας άκόμη, δημοσί- 
"υσεν άξιόλογες μελέτες στά σο- 
βαρώτερα μουσικά περιοδικά τής 
Εύρώπης, πράγμα ποϋγινεν αιτία  
νά όνομασθί) στά 1927. έπίτιμον

μέλος τής «Γαλλικής Μουσικολογι 
κής 'Εταιρείας». Μέ τήν έπιστρο- 
φή του στήν πατρίδα, άρχισε voc 
δημοσιεύη πλήθος λαογραφικές με 
λέτες, δντας συνάμα κι' ό έμψυχοι 
τής κάθε μουσικής κίνησης τής 
Πόλης. Στά 1932, συγκεντρώνον, 
τας γύρω του ένα πλήθος μούσι, 
κούς τοΰ τόπου καί μέ τή συνερ; 
γα σ ία  τοΰ μαέστρο Καποτσέλι. ΐ .  
δρυσε τόν «Μελοδραματικό Σύνδζ 
σμό» του, πού οί λιγοστές παρα
στάσεις του στήν Πόλη, σημείωσαν 
έξαιρετικήν έπιτυχία. Τήν ϊδ ια  χρο 
νιά, κλήθηκε στήν 'Ά γκυρα , γ ιά  
νά συμμετάσχη στήν έπιτροπή ει
δικών, γ ιά  τήν ίδρυσιν έκεΐ Κρα
τικού Ω δείου καί 'Εθνικού Μελο 
δράματος, στά όποια καί έξακο. 
λουθεί νά μένη ώς καθηγητής άρ . 
μονιάς—Ιστορίας μουσικής καί θε 
ωρίας, δντας παράλληλα καί διευ 
θυντής τού μουσικού λαογραφικοΰ 
άρχείου Ά γκύρ α ς. Στά 1935 —
36 έκδίδει μαζί μέ τόν Νουρεντίν 
Σαζή Κιοσεμιχάλ, πρωτεξάδελφ6  
του, τό μηνιαίο περιοδικό «Μουσι
κή», πού είνε καί τό μοναδικό μου 
σικό δργανο τής γειτονικής χώ . 
ρας, καί τό όποιο, δυστυχώο παύει 
νά  έκδίδεται γ ιά  λόγους άνεξαρ 
τήτους τής θελήσεως τών έκδο. 
τών του.

Ε ίχα  τό εύτυχημα νά συγκατοι
κήσω μαζί του, γ ιά  ένα ώρισμάνο 
χρονικό διάστημα, σ’ ένα ώραίο, 
μικρό κι’ άνοικτόκαρδο διαμέρι-

( Η συνέχεια είς τήν έην σελίδα)
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ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ

’ Εσωτερικού έτησία Δρχ. 100 
» έζάμηνος » 50

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

Πάσα άπόδειζις πληρωμής 
δέον νά φέρη τήν ύπογραφήν 
τοΰ Διευθυντοΰ r.ai τήν 
σφροιγΐδα τοΰ περιοδικοΰ.

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ ΣΤΗ Σ ΒΕΑΜ ΥΡΑΣ 

Ο ικία :' Βεΐκου 33.

Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  
Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Υ

Ο Διευθυντής τών Γραμμάτων 
καί Τεχνών κ. Μπαστιάς έπεσκέ- 
φθη τό Θεατρικόν Μουσειον, έκ- 
ψρασθεΐς ένθοοσιωδώς διά  τήν 
γινομένην μέχρι τοΰδε έργασίαν.

Ο κ. Μπαστιάς ϋπεσχέθη δτι 
θά δώση έντολήν είς τόν σκιτσο- 
γράφον ·ο ΐ L’ . θ ε ά τ ρ ο ; κ. Κ\^> 
νην νά £ ιοιμάι π διά c0 Μουσειον 
μικρογραφίας σκηνογραφιών τών 
κυριωτέρων Οπό του Β . θεάτρου 
άναδιδαοθέντων ϋργων.

— Τό Ύ πουργεΐον Παιδείας 
προσέφερεν_ έπίσης εις τό θεατρι 
κόν Μουσειον έπτά νέας μικρο
γραφ ίας σκηνογραφιών τοΰ Πά
νου Ά ραδαντινοΰ.

—Ό  θεατρώνης Π αίρών κ. Λο 
βέρδος προσέφερεν όμοίως είς τό 
θεατρικόν Μουσειον εξ ώραιοτά- 
τα ς  φωτογραφίας άναπαριστώ- 
σας^ τά θέατρα Πατρών.

—Ό  κ. Μπαστιάς ϋπεσχέθη ά
κόμη ν ’ άποστείλη είς τό θεατρι 
κόν Μουσειον δυο γύψ ινα πλαστι 
κά θεατρίδια  άναπαριστώντα τά 
μέλλοντα ν' άνεγερθοΰν έν Άθή- 
ναις καί Θεσσαλονίκη νέα θέα
τρα.

Τί ήταν πάλι αΟτό ποΰ γίνηκε 
μέ τόν ΜπροΟνο Βάλτερ. Ά ναστα  
τώθηκε δλη ή ’Αθήνα, δχι τόσο 
γ ιά  νά τόν ακούσουνε δσο γ ιά  
νά τόν δοΰνε. Καί μήπως ήταν 
καί κανένας νέος κι’ δμορφος άν
τρας. "Ε να ς μπασμένος στά χρό 
v ia  ασκημομούρης. Διευθύνει, 
λέει, καλά τήν όρχήστρα! ’Έ , 
κ α ί; Νά τόν χειροκροτήσω καί 
νά πάη κι' αύτός στό σπιτάκι 
του κ’ έγώ  στό δικό μου- ’ Εκεί
να δμως τά ξεφωνητά καί τά ξε 
λ ιγώ μ α τα  καί τά  τρεχάματα τών 
κοριτσιών γ ιά  νά τόν γνωρίσουνε 
δέν ήταν καλά πράματα.

Ε ίχαμε καί μεϊς στήν έποχή 
μας τοΰς θαυμασμούς μας γ ιά  
τούς καλλιτέχνες. Μ’ άξίζανε δ
μως δχι μονάχα σάν ξεχωριστοί 
έργάτες χής τέχνης, άλλά καί 
σάν άντρες.

θ υ μ α μαι — νά δήτε τί χρόνος 
ήταν τό 75 τό 76 δχι τό 76 ήταν- 
πού ήρθε στήν ’Αθήνα Μνας Γάλ 
λος καλλιτέχνης, πού τόν λέγανε 
Ν τιάζ ντέ Σόρια . Τραγουδιστής 
ήταν ό άνθρωπος, βαρύτονος άν 
θυμα μαι καλά, άλλά τί άντρας! 
Τ ί όμορφιά ήταν έκείνη, τ ί νειά- 
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Ι Τ Ο  Ν Ε Ο Ν  « Π Α Ν Θ Ε Ο Ν »  
Ε Ν Α Ι  Γ ΥΡ Ο Σ  ΣΤΟ Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  ΤΟΥ

τ6ν νίθν ναών I Covrai μέ v ia  μορφή χλιδής, άνέσεων καί 
^ήζ τέχνης καί του κινηματογράφου, που | λαμπερού πολιτισμού.
Οπως πληροφορηθηκαμε πολύ σύντομα θά
μά0 κσλέση γιά τά έγκαίνιά του. Κυττάξτε τό ταβάνι — έπεξηγεΐ ό συ.

Πρόκειται νιά τό «Πάνθεον», τό κινη I μ  ?ς μας ·παντα, Γ  ® ηο «σιλοτέ \̂·τοθέαιρον tBc όδοΰ Παν™,ατη„(„., 1 ^ .τ ή ν  κομψότητα του συνδυάζει καιμοττοθέαιρον τής δδοΟ Πανεπιστημίου γιά 
Τό όποιον γοργόπτερη ή φήμη μάς είπε 
πράγματα πολλά : γιά μιά άλλαγή του 
ριζική, γιά μιά κοσμογον α οικοδομικήν 
ηού έγινε στό κτΓριό του.

Εγινε ριζική μεταδολή; ρωτούμε τόν 
τύγενικό μας συνοδός Δέν βλέπετε 
|ΐάς άπαντά. Σ τήν είσοδο λαμποκοπάνε 
νέα σώματα φωτιστικά πού δίνουν κάποια 
αίγλη Ιδιαίτερη στήν πρόσοψι τοΟ κινη
ματογράφου

Πραγματικά. Ή  τελευταία λέξις τών 
ηνεκτρομηχανικών είναι μπροστά στά 
μάτια μου. ’Αλλά καί δλεΓ o l άλλες λε
πτομέρειες τής εΙσόδου του «Πανθέου» 
Έχουν ρυθμισθή είς τό ζενίθ του πιό πο. 
λιτισμένου τόνου.

Δέν πιρόκειται να δήτε μας λέει 6 
συνοδός μας, τίποτα ποΰ νά σάς θυμίζη 
Τό «Πάνθεο» τό περυσινό, δλα έκ δάθρων 
Αλλαγμένα. Ό  Φοΐνιξ άνεγεννήθη άπό 
*ήν τέφρα του I Καί έτσι έχει γίνει. 
Γκρειιίστηκε τό «Πάνθεον» πού ξέρατε 
κ ι ’ έχει άνυψωθη στή θέσι του ενα πολυ
τελέστατο. χαρούμενο σ’ έμφάνισι. όλό- 
*ελα  ̂ μοντέρνο, κέντοο κινηματογοαφικό.

Εύχάριστες έκπλήξεις ποό“δάλλουν 
Ιιπρός στά μάτια μας. δσο διασνίζομε 
τόν διάδρομο γιά νά βρεθοΟιιε. έπειτα 
Από λίγο. μεσ’ τήν κυρίως αίθουσα 

Τί μεταμόρφωσι! Τί ώμορφιά I Τί λάμ, 
ψι!

Καθίσματα βελούδινα πρόσγαρα, γοη
τευτικά άπλών^τσι σ’ δλη^ τήν αίθουσα 
πού έχει τώρα απλωθη, γιατί τής' άπε- 

-'μάκρυναν τά θεωρεία, πού άλλοτε τήν 
έπνιγαν στενόχωρα. "Ολα μδς παρουσιά.

ΕΝ Α Σ  Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ Σ  
Ναός τής Έ δδόμ η ς Τέχνης

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑΙ ΙΥ Α Α Ϊ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΡΟΝ

ΤΟ ΝΕΟ Κ Α Ι Α ΓΝ Ω ΡΙΣ ΤΟ  
έπειτα άπό τόν έκ βάθρων 

ΕΞΩ ΡΑΤ-ΣΜ Ο Ν  ΤΟΥ

μέ τό πραγματικό 
ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑ:

» B U M  ί Υ ί Υ Γ Ο !
ΤΟΥ

Κ Υ Α Η Ο Π Π Γ Π Μ Ο Σ
τό υπέροχο εργο του 

ΦΡ'ΕΝΤ ΣΐΑΒΟΥΑΡ. 
σκηνοθέτη μένο άπό τόν 
Ε Ρ Ν Ε Σ Τ  ΛΙΟΥΜΠΙΤΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ

λειτουργία τών έξαεριστήρων πού θ’ ά. 
παλλάσσουν διαρκώς τήν αίθουσαν άπ’ 
τόν κακό άέρα και ταυτοχρόνως έχει τό 
προνόμιο ν’ άπομονώνΐ] όλότελα τόν ήχο.

Μάς παρουσιάζουν τόν νέο φωτισμό τοϋ 
τωρινού «Ποτνθέου» Γλυκός, χαϊδευτικός 
τό ϋάτι,_ ευχάριστος, θυμίζει τούς φωτι
σμούς τών πιό γνωστών μεγάλων κίνημα, 
τογράφων τής Εύρώπης καί ’Αμερικής. 
«Διακριτικό» τόν λένε ol Γάλλοι. Καί οί 
Αγγλοι «συμπαθητικόν». Έ μ ε ίς  αύτό τόν 

φωτισμό τόν λέιιε καί ύγιεινό καί άπαλό 
καί μέ μια διάθεσι ρομαντισμοί) έκλεπτυ- 
σμένον πού τόσο άρέσει στόν "Ελληνα 
θεατή.

Καί τό μεταξωτό άκόμα σέ χρώματα 
ώρσ^α έχει τή θέσι του στό νέο «Πάν
θεον». Αύλαία καί «κουβερτούρα» τοΟ έ- 
ξώστου είναι σέ χοώμα Βαλτιμόρης κα. 
ναρί, χρώμα πσύ δίνει έπίσης τόν τόνο 
του συγχρονισμένου κέντρου. Τά θεω- 
ρεΐα πού έχουν τώρα μαζευτή στό τέλος 
τής αιθούσης είναι πραγματΑκώς βασιλικά 
μέ τίς πολυτελέοτατες μεγάλες πολυθρό. 
νες τους.,

Μά έσεϊς έδώ λέγω στόν όδηγό μου £- 
χετε κάνει θαύμαια!

Πεοάστε τώρα καί στό μπάρ ..
"Αλλη κοσμογονία!... Μενάλο, εύρύχω- 

ρο, ευάερο τό νέο κοπτνιστήριο _ μπάρ 
δέν μάς θυμίζει τίποτε άπ’ τό παληό έ- 
κεΐνο. . καφεκούτι είς τό όποιον έσ·ΐόΐ- 

(δάζοντο,, ol  ̂θεαταί τον παλαιού «Ρ1αν_ 
θέου» στήν ώρα του διαλείμματος.

"Ολα μοντέονα καί τοποθετημένα έκεϊ 
πού πρέπει. Ή  τουαλέττα σέ καλοφωτι. 
σιαένα ύπόγεια. Ή  θέρμανσίς εύχάριστη. 
*0 έξαεοισμόζ τελειότατος.

Ο Ι έξώσται τών φτηνών είσιτηρίων εΤ.. 
ναι καί αύτοί σέ πρόοδο καί σέ θαλπωοή 
YUx τόν θεατήν, δπως καί ή πλατεία. Κ ι ’ 
έκεΐ νέα καθίσματα καί μπάρ ξεχωριστό 
καί ύπηρεσία ρυθμισμένη σάν ρολό'ί.

‘Η νέα έπιχείρησις πού άνέλαβε νό πα. 
ρουσιάση Μνα καινούργιο «Πάνθεον» εχει 
προβλέψει δλα. Ξώδεψε άλύπητα καί πα
ρουσιάζει κάτι πού σίγουρα θά κατακτή- 
ση τό Αθηναϊκό κοινό καί θά καταπλήξη 
δπωΓ κατέπληξε κι* έμάς. πού τό όμο. 
λονοΟμε. πώς πήνάμε μέ κάποια δυσπι
στία νά δούμε τά δσα «θαύματα» είχαν 
έξαγγελθή.

Μά ή δυσπιστία ?γινε γ'ρήγοοα γαοά 
Χαοά, γιατί a t Άθήναι άποκτοΰν άκόυα 
έναν κινη ware γοάφο αξΐο νά ουγ^ριθή 
μέ τούς τελειοτέρους τής Εύρώπης.

Ο Θ ΕΑ Τ Η Σ

Ε Π Ι  Τ Ε Λ Ο Υ Σ !

τό μεγαλειώδες σέ δλα

Φ ΙΛ Μ -Κ Ο Λ Ο ΣΣΟ Σ 

της Γαλλικής

κινη ματογ ραψ Ιας

D ΠΥΡΓΟΙ

τα, τί μάτια, τί στόμα 1 Γιά έ'ναν 
τέτοιον άντρα νά ξεσηκωθούν ol 
γυναίκες, παντρεμένες καί κο
ρίτσια, τό καταλαβαίνω. Κ’ £τσι 
κ’ έγινε. "Ολες ol γυναίκες βρε
θήκανε έρωτευμένες μαζί του. 
Τοΰ ά ξιζε δμως τοΰ παλληκαρά! 
θ υ μ α μαι τι έγραφε μιά άπό τίς 
έφημερίδες: «Ό  Σ όρ ια  έπραγμα 
τοποίησε τόν άρχαΐον μΰθον τοΰ 
κινοΰντος τοΰς λίθους Όρφέως», 
ένφ μιά άλλη έδινε τή συμβου
λή — φτοΰ, παιδάκια μου, νά μή 
βασκάνω τό μνημονικό μου — νά 
τόν διώξη ή άστυνομία μιάν ώρα 
άρχήτερα άπό τήν Α θήνα γ ια τ ί 
υπήρχε κίνδυνος — θυμα μαι τά ί 

δ ια  λ ό για  της — «μήπως ή άθηΓ 
ναΐκή κοινωνία εϋρεθη πρό καμ- 
μ ιας νέας άπαγω γής cbaotv έκεί- 
νην τής ‘ Ελένης!»

Χί, χί, χί, χί. ΤΙ νομίζετε πώς 
θυμήθηκα αύτή τή στιγμή καί μέ 
πιάσανε τά γέλ ια ; Τόν καημένο 
τόν Ροΐδη- Τοΰ κακοφάνηκε, κα
τά πώς φάνηκε, γ ια τ ί ol γυναΐ 
κες νά ξετρελλαθοΰν μέ τόν Σ ό 
ρια κι’ έγραψε ένα άρθρο πΰρ 
καί μανία κατά τοΰ καημένου 
τοΰ άνθοώπου.

—Τί εΐν’ α ύτά ;— έγραφε κοντά 
στ’ άλλα ;. ‘Ο Όρφέας μέ τή λύ
ρα του έκανε βέβαια τά λιθάρια 
νά πηδάνε, δμως έγώ  δέν είδα 
κανένα τοίχο καί κανένα λιθάρι 
νά πηδάη στό άκουσμα τοΰ τρα
γουδιού τοΰ Σόρια . Έ κτός άν 
δσοι γράφουν καί λένε τέτοια πρά 
ματα έννοοΰν «τούς μέχρι δακρύ 
ων κα'ι θραύσεως τεσσάρων ριπι- 
δίων συγκινηθέντας άκροατάς».

Σήμερα έρχεται ένας Πενην
τάρης κι’ άναστατώνεται δλος 
ό γυναικόκοσμος! Χάλασε, παι
διά μου, ό κόσμος, χάλασε.

Η ΓΙΑ ΓΙΑ

R Tto λ ό γ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ α ς  δ ία ς  
τά  « Π α ρ α σ κ ή ν ια »  δ έ ν  έ- 
κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ α ν  τό  π α ρ ε λ 

θόν  Σ ά β δ α τ ο ν .Ζ η τ ο Ο μ ε ν  σ υ γ 
γ ν ώ μ η ν  άπό τό  α ν α γ ν ω σ τ ι
κ ό ν  μ α ς  κ ο ιν ό ν  κ α ι  έκφ ρά ζο-  
μ εν  τά ς  ε υ χ α ρ ισ τ ία ς  μ α ς  
π ρός  δ λ ο υ ς  έ κ ε ίνο υ ς , ο ι ό 
π οιοι δ ι ’ έπ ισ το λ ώ ν  λ ία ν  κ ο 
λ α κ ε υ τ ικ ώ ν . έσ π ευ σ α ν  νά  
μ ά ς  ζ η τή σ ο υ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  
γ ιά  τή ν  α ν ω μ α λ ία  α ύ τή , ή ό 
π οία  έ λ ή φ θ η σ α ν  δ λ α  τά  μ έ 
τρα , ώ σ τε  νά  μ ή ν  έπαναλη- 
φ θη σ τό  μ έλ λ ο ν .

νας ύπερπολιτισμένος, εύγε 
νής, άνώτερος άνθρωπος. Ό  
Ντίνο μπέης ποΰ ξαφνικά

Ποιητής σκιτσογράφος. Ή  γραμ 
μή του λεπτή, ή σάτυρά του εύγε- 
νική, ή σύνθεσίς του αριστοτεχνι
κή, ή μετριοφροσύνη του παραδειγ 
ματική. ’Άλλος στή θέσι του καί 
μέ τά προσόντα του θά είχε δημι
ουργήσει μεγάλο θόρυβο — δίκαιο 
άλλως τε — γύρω στό δνοηά του. 
Ό  Ντΐνο μπέης, έζησε άθόρυβα 
καΐ σεμνά, δηλαδή σάν άληθινός 
καλλιτέχνης.

0

διαβάσαμε ένα πρωΐ στις έφημερί
δες τόν θάνατό του.
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ΠΙΕΡ Ρ EM0YRP

ποϋ άνυπόμονα περιμένει 

δυό χρόνια ή ’Αθήνα 

ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
στούς δυό Κινηματογράφους

ΡΕ
Κ A I

Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν

θά μεταδη εΐς θεσσοελονίκην προκειμένου 
νά παραστή είς τήν έναρξιν τών έργασιών 
του άνεγειρομένου έκεΐ θεάτρου.

 Ό  Γερμο:νός μουσικοσυνθέτης κ. Λέ
χαρ, δστις, ώς γνωστόν, προσεκλήθη παρά 
του Γεν. Διευθυντοΰ τοϋ Δημοτικού θεά. 
τρου κ. Μπαστια,· δπως έπισκεφθϊΙ τό-ς *Α. 
θήνοτς, δί’ έπιστολης του πρός τδν ένταυ. 
θα άντιπρόσωπον τών Γερμανών μουσικοσυν 
θετών γνωρίζει δτι προκειμένου νά διευθύ- 
ντ) τήν έκτέλεσιν £ργου του κατά τήν έν 
Άθήναις παραμονήν του, ζητεί ή ιιέν όρ. 
χήστρα νά είναι τούλάχιστον έθηκονταμε. 
λής, ol δέ έκτελεσταί νά έκλεγοΟν μεταξύ 
τών άριστέων του Μελοδράματος^

— *0 Ανταγωνισμός μεταξύ τών δύο μου 
σικών θιάσων έ'φθασε σέ σημείο ώστε ol 
δυσμενείς κριτικές, πού γραφήκανε γιά τή 
«Σταχτοπούτα» νά τοιχοκολληθουν στήν 
είσοδο τοΟ θεάτρου, πού παίζεται ή «Χρυσή 
Βραδυά».

— Ο Ι συνολικές είσπράξεις τοΟ «Βασι- 
λέως Λήρ» πού παίζεται στό Β . θέατρο 
άπό τής 21—30 παρελθόντος μηνός άνήλ- 
θον είς 273.645 δραχμάς.

— Δεύτερον £ργον τής τρεχούσης περιό
δου έξελέγη τελικώς ό Ίδοτνικός σύζυγος» 
τοΟ "Οσκαρ Οΰά’[λδ. Είς τό έργον αύτό 
προτωγαγέΣέρ 7— ημΒ ήΓιύφψΜ θαμρ ρφ 
πρωταγωνιστούν αΐ κ. κ. Κ . ΠαξινοΟ, ‘Ε 
λένη Παπαδάκη, Βάσω Μανωλίδου, ol κ. 
κ. Μιχ. Ίακωδίδης, Ά λ # Μινωτής, Ν. 
Δενδραμής, "Αρης Μαλλιαγρός, Μ. Κατρά 
κης καί άλλοι.

— Τό Ταμεΐον ‘Εργασίας έστεγάσθη είς 
ίδιον γραφάον έπί τής όδοΟ Βίκτωρος 
Ούγκώ άρ. 19Α, δπου καί συνήλθεν είς πρώ 
την συνεδρίασίν τό Δ. Συμδούλιον αύτοί 
τήν παρελθοϋσαν Τρίτην.

— Korc* αύτήν ένεκρίθη ή παροχή δανεί
ων στούς έξής θιάσους: Όπερέττα Κρεδ 
δατά δρ. 50.000, θίασος πρόζας Τσαγανέα 
— Λάμπρου δρ. 40.000 καί Χριστοφορίδου 
— Ραυτοπούλου δρ. 30.000.

 Ό  θίασος Τσαγανέα— Λάμπρου κάνει
έναρξιν τής περιοδείας του μέ πρώτον σταθ 
μόν τήν Τρίπολιν#

— Ό  θίασος Χρίστεφορίδου— Ραυτοπού
λου άναχωρει διά Χίον, Μιτυλήνην, ’Ανατο
λικήν Μακεδονίαν καΐ Βόλον.

— Τό Δ. Συμδούλιον του Ταμείου Συ ν 
τάξεων συνεπληρώθη διά του διορισμού 
ώς δευτέρου άντιπροσώπου τών Σ υνταξιού- 
χων ήθοποιών τοΰ κ. Δ. Βενιέρη.

 Τό Δ. Συμδούλιον Ταμείου Συντάξε
ων συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίασίν χθές 
Παρασκευήν καί ελαδε διαρόρους άποφά- 
σεις έπί τή δάσει του νέου Καταστατικού 
αύτού.

—Ό  Βούλγαρος λόγιος καί Ιστορικός 
κ. Μπουρνατζιέφ δι’ έπιστολής του πρός τήν 
‘Εταιρείαν τών θεατρικών Συγγραφέων 
γνωρίζει δτι είνε πρόθυμος νά κατέλβη 
είς 'Αθήνας γιά νά δώση τρεις διαλέξεις.

— ‘Ο κ. Μπουρνατζίεφ ζητεΐ για κάθε 
διάλεξιν 500 λέδι καί τά έξοδα τοΟ ταξι. 
δ ίου του μετ’ έπιστροφής.

 Ή  Ετα ιρία  τών Συγγραφέων διε.
δίδασε τήν έπιστολήν τοΟ Βουλγάρου Ι 
στορικού καί λογίου πρός τήν «'Ένωσιν 
Λογοτεχνών» ώς περισσότερον άρμοδίου γιά 
νά συζητήση τάς προτάσεις αύτο0#

—Τήν 17ην Νοεμδρίου άφικνεΐται ό θία
σος, ή όρχήστρα καΐ τεχνικόν προσωπι 
κόν τής Κρατικής “ Οπερας τής Φραγκφούρ 
της. Α Ι παραστάσεις τής δπερας τής Φραγ_ 
κφούρτης θά δοθούν ύπό τήν αίγίδα του 
Βασιλικού θεάτρου είς τό θέατρον Κ ο 
τοπούλη ώς άκολούθως: 21ην τρέχοντος

χρυσός του Ρήνου», !2αν «Δαλκυρέα», 
^4ην «Σίγκφ οιδ» καί 27ην «Τό λυκόφως

ή όρχήστρα τής δπερας Φραγκφούρτης θά 
δώση μίαν συναυλίαν συνφωνικήν#

"Οπως μάς έπληροφόρησαν τήν *ΦρενΙ- 
τιδα», ή όποία με τόσην έπιτυχίοα/ παίζε
ται είς τό θέατρον τής κ. Μαρίκας Κοτο
πούλη θά διαδεχθή ένα ’ Ιταλικόν έργον κα
τά μετάφρασιν τού κ ^ Γ ..  Πράτσικα.

Τό έν λογφ έργον θα άνέδη βεδαίως με. 
τά τάς παραστάσεις (17 ,18, 19 τρέχοντ.) 
του κ. Χάρυ Μπώρ καί τής δπερας τής 
Φραγκφούρτης πού προαναφέραμε.

Τό έργον τό όποιον θά διαδεχθή τήν 
«Χρυσή δραδυά» είς τό θέατρον Σ  αμαρ. 
τζή εΐνε μιά μουσική ήθογραφία τών κ. κ. 
Εύαγγελίδη— Σακελλάριου. Τήν μουσι
κήν ώς πληροφορούμενα έγράφη άπό τόν 
κ . Κ . Γιαννίδην. Τό νέον αύτό έργον γιά 
τό όποιον τόσα καλά ψιθυρίζονται έκτυλίσ 
σεται σέ μιά Πλακιώτικη γειτονιά.

Μετά τήν «’Άγνωστον», τάς «Δύο 
Όρφανάς» κ.λ.π. έγινε καί ή «Γκόλφω» 
όπερέττα καί έπαίχθη προχθές τό δράδυ 
είς τό Δημ. θέατρον Πειραιώς, άπό τόν
θίασον «Ή ρ. Χαντά Πατρικίου Πρινέα»,
είς τόν όποιον συμμετέχουν οί κυρίες Ντό- 
ρα Βός, Μ. Ίωαννίδου καί οί κ. κ. Ι α 
τρού, Γιαν. Ίωαννίδης, Μπάρτσος κ.λ.π.

—  Διασκευαστής τής «Γκόλφως» είς 
λιμπρέττο όπερέττας ό γνωστός ποιητής 
Όρέστης Λάσκος, συνθέτης δέ τής μουσι
κής, ό μαέστρος κ. Γ. Βιτάλης.

—  Ό  κ. Λάσκος, 0cv καί ποιητής, μετέ
τρεψε τούς στίχους τού πρωτοτύπου είς 
πεζόν λόγον, έδωσε ένα «χάπυ έντ» παν
τρεύοντας τήν Γκόλφω (πού, σημειωτέον,
δέν τρελλαίνεται) μέ τόν Τάσσο καί κα.
τώρθωσε νά παρεμδάλη κι’ ένα άμερικά- 
νικο μπαλλέτο, τό όποιον τραγουδά καί 
χορεύει ένα εύθυμότατο φοξάκι.

—  Πρό τής παραστάσεως ό διασκευα- 
στής, έμίλησε είς τό κοινόν τής πρώτης.

—  Διά τήν όπερεττοποιημένην «Γκόλ- 
Φ·ω», ή όποία έπαίχθη τό καλοκαίρι εΓς 
τήν Αλεξάνδρειαν, παρουσία τοΟ Πρε. 
σδευτοΰ μας καί τοΟ έκεϊ Προξένου μας, 
ό Τύπος τής Αίγύπτου έγραψε ένθουσιώ- 
δείς κριτικές. Έπιφυλασσάμεθα νά γρά- 
ψωμεν καί ήμεϊς τήν γνώμην μας είς τό 
προσεχές ψύλλον μας.

—  Ή  «Γ κόλφω» έπαναλαμδάνεται καί 
σήμερον καί αΰριον είς άπογευματινήν 
καί δραδννήν.

_  Πολλοί θίασοι πρόζας κοττο:ρτίζονται 
διά τάς έπαρχίας.

—  Τήν παρελθοϋσαν έδδομάδα έφυγαν
δύο: ό θίασος «’Άννας Χριστοφορίδου__
Κίμη Ραυτοπούλου» καί ό θίασος νΕλευ- 
θέρας Σ κηνής».

—  Ό  πρώτος άποτελεϊται άπό τίς κυ
ρίες "Ανναν Ραυτοπούλου, Λίτσα Δούκα,

ύπό τήν προεδρίαν του' ‘Υπουργού 
Πρωτευούσης κ. Κ . Κοτζιά.

—  Μοναδικόν θέμα τής έν λόγφ συνε. 
δριάσεως θά εΐναι ό τρόπος Ιδρύσεως 
λυρικού θιάσου, ύπό τήν έπωνυμίαν «’Α 
θηναϊκή Όπερέττα», τήν όποίαν ύπεσχέθη 
νά έπιχορηγήση γενναίως ό κ. ‘Υπουργός 
τής Πρωτευούσης.

' __  Κ α θ *  ύ π ε ύ θ υ ν ο ν  ά ν α κ ο ίν ω σ ιν  το ϋ

θεοττρικου έπιχειρηματίου κ. Β . Tpiocvta- 
φυλλου, ό θίασος πού θά μεταδή κατά τήν 
χειμερινήν σαιζόν είς τήν Κωνσταντινού
πολή συνεκροτήθη ήδη όριστικώς.

 Μετέχουν αί κυρίαι *Ηρώ Χοτντά,
Μ. Νέζερ, Κ . Βερώνη, Μαίρη Φιλιππίδου, 
Δώρα Βός καί Φρόσω Ζαφειριού. Καί οι 
κ.κ. Φιλιππίδης, Μαυρόπουλος, ΊωαννΙ- 
δης, Μανιατάκης. Πλέσσας, Κωνσταντινί. 
δης, Βροντάκης καί Μπαρκου'ιλλέρο.

—  Τό ρεπερτόριο τοϋ θιάσου θ’ άποτε- 
λέσουν μουσικαί κωμωδίαι καί νούμερα έ- 
πιθεωρήσεων. Ό  θίασος θά κάμη έναρξιν 
τών παραστάσεων του είς Κ ωνοταντινού- 
πολιν τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ Ίανου- 
αρίου.

 Διά τήν Πελοπόννησον, έκτός τοϋ
θιάσου Τσάγανέα, άνσχωρεΐ καί άλλο, 
μουσικόν αύτό, καλλιτεχνικόν συγκρότη
μα, μέ τήν κ. Κούλαν Γκισυζέππε καί 
τόν κ. Σ  τυλιοτνόπουλον έπί κεφαλής. Με
τέχουν αί κυρίαι Μαίρη Μεταξά, Ά λ . 
Δέλτα καί οι κ.κ. Μπέρτσος καί άλλοι, θ ’ 
άρχίσουν παραστάσεις άπό τάς Καλάμας.

—  Διά τήν Μακεδονίαν καταρτίζεται 
άλλο μουσικόν συγκρότημα μέ τάς κυρίας 
Σωτηρίαν Ίατρίδου, Πέρσαν Βλάχου, 

Μερόπην Ίωαννίδου. Χρύσαν καί Καλήν 
Καλό καί Ζαζά Μπριλλάντη πιθανώς. Καί 
τούς κ. κ. Χρυσοχόσν, Σ  παρίδην, Ζαψει-

j ρόπουλον, Πέννοτν, Γρηγορίου, Σ  υράκον 
καί μπαλλέτο έξ όκ:ώ χορευτριών. Ό  
θίασος πού θά παίξη όπερέττας καί έπι. 
θεωρήσείς συνοδεύεται καί άπό όρχή
στραν έκ πέντε όργάνων.

  *Η δευτέρα σ-ναυλία τών Συνδρο
μητών τοϋ Ωδείου δίδεται τήν προσεχή 
Δευτέραν είς τό «Παλλάς» καί ή γενική 
δοκιμή, όπως πάντα, αΰριον.

  Τήν όρχήστραν θά διευθύνη ό Γάλ
λος άρχιμουσικός κ. Σ  άρλ Μύνς, διευθυν- 
ιής τής Σ  υμφωνικής όρχήτρας τοΰ ’ϋ- 
δείου καί τής Φιλαρμονικής τών Παρισίων, 
θά λάδη δέ μέρος ώς σολίστ ό Νάθαν 
Μιλστάϊν, διάσημος διρ:ουόζος τοΰ διο. 
λιοϋ.

—  Ό  κ. Μιλστά\ν θά δώση καί δύο Ι
διωτικά ρεσιτάλ έντός τής έδδομάδος, μέ 
έξαίρετον πρόγραμμα.

—  Μετά τό προχθεσινόν ρεσιτάλ της 
τό όποιον είχε θριαμβευτικήν έπιτυχίαν, ή 
Γαλλίς καλλιτέχνις Μαντελέν Γκρέϋ, ά- 
πεφάσισε νά δώση καί δεύτερον αυριον 
είς τό «Ρέξ». Εύθύς μετά τό ρεσιτάλ θ’ 
άναχωρήση είς Παρισίους.

  Τό έργον τό όποιον θά διαδεχθη τό
«θά σέ ποτντρευτώ, τέρας» είς τό θέατρον 
τής Κατερίνας Άνδρεάδη είναι, ώς πλη
ροφορούμεθα, ένα ρεαλιστικό δράμα τής 
Ά γγλίδος συγγραφέως κ. Κένεντυ καί θά

ά πρέπει τό πάθημα τών 
συγγραφέων τής «Σταχτο 
πούτας» νά γίνη μάθηαα 6 - 

X I  μόνον πρός τόν έτερον έξ αύ 
των, ά λ λ ά  καί πρός to u c  περισσό 
τέρους άπό τους κραδαίνοντας 
τόν κονδυλοψόρον του κριτικού.

Τό κρίνειν εΐνε εύκολο και μά
λιστα στήν Ελλάδα. Τό δημιουρ 
γεΐν  εΐνε δύσκολο. Και δταν κα
νείς δέν εΐνε σέ θέση νά δημι- 
ουργήοη κάτι τό άπλώς ανεκτό, 
οϋτε μιά σκηνή μκ5χ έπιθεωοή- 
σεως άκόμη, παίρνει τόν κονδυλο- 
φόρον του κριτικού, τόν κλειδώ 
νει στό συρτάρι τοΟ γραφείου 
του καί άργίζει νά κάνη κάποια 
άλλη έργασία.

Τ Ι εΐνε μεζές;
Ακούσατε τόν ποιητήν τής 

_ β Σ ταχτοποΟτας»:
Εΐν’ ol μεζέδες ol καλοί 

νάστιμ' άφρατθι καΐ στεγνοί. 
Εΐνε ιιεζές καΐ τό φιλί 
σάν τή δαγκάνεις καί πονεϊ. 
Σοϋρριξε πάλι μιά ματιά 
έχε τό νοΰ σου βρέ χαλέ 
γ ια τ ' ή μικρή δαγκωματιά 
τόν νοστιμεύει τό μεζέ.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες λέγανε 

«έξ δνυχος τόν λέοντα» καί έ
μείς ιιποροΰμε νά ποΰμε: έκ τοΰ 

«μεζέ» τήν «Σταχτοπούτα».
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Ρ Α Λ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Ν
Αποτυχημένη ή άπόπειρα —  γιατί 

μόνον άπόπειρα έμεινε —  έκπομπής παι
δικού προγράμματος, άπό τό «θίασο»τής 
κ. Έφροσύνης Λόντου — Δμητρακοπού- 
λου τήν περασμένην Τετάρτην. ’ Εκείνα 
πού συνέδησαν μπροστά στό μικρόφωνο 
ήταν τόσο θλιδερά καί τόσο κωμικά μα., 
ζί πού μ’ έκαμο:ν πρός στιγμήν νά ντρα. 
πώ. "Ενας κύριος (μικρός ή μεγάλος 
δέν μπόρεσα νά ξεχωρίσω) Απευθύνθηκε 
πρώτα στά παιδιά. Τί άσυναρτησίες έλε
γε, θεέ μου. «’Έτσ ι πού λέτε, παιδιά ό 
Βίκτωρας Ούγκώς» άλλά σάν νά μήν i .  
φτάνε αύτό σέ λίγο μπέρδεΨε έντελώς τά 
λόγια του καί διέκοΨε τήν έκπομπή. 'Α 
μέσως μπρός στό μικρόφωνο παρουσία
σαν μιά μικρούλα (φαινόταν άπ* τή φω_ 
νή). Δέν κατώρθωσε νά πή ούτε τό κλασ
σικό «καλησπέρα μικροί μου φίλοι...» 
Επαθε κι* αύτή τό ΐδιο μέ τόν προηγού

μενο: Τά μπέρδεψε. Μάταια προσπάθησαν 
νά τής ύποδάλουν μεγαλόφωνα τί έπρε. 
πε νά πή. Ή  έκπομπή διεκόπη καί ol ύ.
ποτιθέμενοι μικροχ άκροαταί __  άφοϋ σ’
αύτούς άπευθυνόταν τό παιδικό πρόγραμ
μά —  άκουσοτν έν συνεχεία ένα πεταχτό 
άμερικάνικο φοξάκι άπό τήν φωνοταινία 
«Τόπ,Χάτ»...

Πρέπει νά τό νοιώσουμε μιά γιά πάν
τα: Τό παιδικό πρόγραμμα (έχω κι’ άλ
λες φορές μιλήσει άπ’ τή στήλη αύτή), 
δέν πρέπει νά έκτελήται άπό παιδιά. Τό 
παιδικό πρόγραμμα έκπέμπεται γιά νά 
άκούη τό παιδί κι' δχι νά έπιδεικνύουμε 
μπροστά σ’ δλον τόν κόσμο τά άνΰπαρ. 
κτα παιδικά ταλέντα ένός κάποιου θιά
σου μας, καί νά δημιουργούμε άφορμές, 
γιά γέλ’ο σ’ δλους αύτούς πού μάς ά. 
κοϋνε έξω άπ’ τά δρια τής χώρσς μας. 
Σ έ  κ α ν έ ν α ν  ραδιοσταθμό τοϋ κό. 
σμου δέν γίνεται αύτό.

Μετριώτοπο τήν Πέμπτη τής περασμέ
νης έδδομάδος τό «ντουέτο» Βισδάρδη —  
Σε'ίτανίδη. Γιατί τόσος στόμφος στή φω_ 
νή;

Καλή σχετικά ή κ. Γαδριοπούλου παρά 
τό «τράκ» της.

Πολύ καλό τό συγκρότημα τοϋ κ. Κε- 
φαλ.ωνίτη. Πολλές φορές αύτή ή στήλη 
τόν έχει έπαινέσει. Τοϋ άξίζει. Τά ίδια 
έχω νά πώ καί γιά τό συγκρότημα τοϋ 
κ. Άθανασιάδη.

Φαδερή ή «χαδανέζικη όρχήστρα» Κ ό 
κα —  Κρεμέζη. Τί παίζαν;

Πολύ έξεζητημένη στή φωνή ή δίς Λ. 
Λεούση άντίθετα έξαιρετικό τό ντουέτο 
Σ .  Κουρτίδου — Σ .  Ντέμη μέ τή «ρα- 

διό.τζάζ» τοϋ κ. ντ’ "Ανζελις.
Καλό αύτή τή φορά τό συγκρότημα

τών κ. κ. Παγώνη __  Χυτήρη.
Πολύ πειθαρχημένο έπίσης τό συγκρό

τημα τοϋ κ. 1. Βέλλα, μέ τό ντουέτο τών 
δεσποινίδων Μπελίνι. *Η έμφάνισις τής 
δίδος Τούλας Άμδράζη έξ άλλου τή φο-

ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
ΔΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕΙΣ

Κοττά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κινηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσες ΐδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.

Πάσα άπόδειζις είσπράξε· 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοί,ικοΰ εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεως 4.

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Α Α Ε Ι Α Σ
Ή  Επιτροπή Ά δ ΐία ς  κατά τήν 

τελευταίαν αύτής συνεδρίαν έτι- 
μώρησε μέ τήν ποινήν τής άΛαι 
οέσεως τής άδείας του έπί ένα 
έξάαηνον τόν ήθοποιόν κ. Κρον- 
τηράν, διά παρεκτροπάς διαπρα- 
χ&είσας ύπ’ αύτοΰ έν Κύπρφ.

Λόγω τής συνεχιζομένης άαθε- 
νείας τοΰ Προέδοου τής Έπιτοο 
πής κ. Μ. Μαντούδη τό Συμβούλ»- 
ον δέν έπελήφθη οϋτε κατά τήν 
συνεδρίαν τής παρελθούσης Δευ
τέρας τής έναντίον τής Ρίτας 
Δημητρίου προσφυγής τοΰ ®:α - 
τρώνου κ. Μακέδου.

Επί τών άλληλοκαταγγελιΰν 
τών ήθοποιών κ. κ. Πάολας Νι- 
κολέσκο καί Τούλας Δράκου ή 
'Επιτροπή έπεψυλάχθπ νά λάδη 
άπόφασιν έν άναμονη συγκεν- 
τρώσεως νέων διαφωτιστικών 
στοιχείων.
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ΓΡΑΜΜΟ ΦΏΝ ΟΝ
«ΚΟΛΟΥΜ ΠΙΑ»

6407 «Ό  Γιάννος κι’ ή Παγώνα» τρα 
γοΰδι έλληνικό. Διασκευή Κ . Γιαννίδη. 
Έκτέλεσις Σοφίας Βέμπο. «Άπόψε σέ
θυμάμαι», ταγκό Σπυροπούλου   Παπα.
δούκα —  Γιαννίδη. Έκτέλεσις Σοφίας 
Βέμπο.

6408. «'Ό λα ξεχνιούνται» ταγκό. Μ. 
Σαδδίδη —  Μ. Πουζόλ. Έκτέλεσις Δα. 
νάης — Βισδάρδη, μέ τήν όρχήστρα Μπ·. 
άνκο. «Δέ σέ λησμονώ» ταγκό. Μ. Γαϊτά. 
νου —  Μπιάνκο. ’£κτέλεσις Δανάης _  
Μένδρη μέ τήν όρχήστρα Μπιάνκο.

6421 «’Άδικα  πήγαν τά νειάτα μου», 
δάλς. Άττίκ. Έκτέλεσις Κ . Μένδρη. 
«Τόσοι σούπαν σ’ άγαπώ» ταγκό— καντά. 
δα. Άττίκ. Έκτέλεσις Βισδάρδη— Τάλμα.

6410 (Ταμπού» Ρούμπα. Μενεστρέλ — 
Λέσκοδα. Έκτέλεσις Βισδάρδη _  Τάλμα.
« Ά ν  ξανάρθης» ταγκό. Μενεστρέλ  Ρισ-
χέπιν. Έκτέλεσις Βισδάρδη.

6414. «Μαρίτσα μου» Λαϊκό. Τούντα. 
Έκτέλεσις Ρ . Άμπατζή _ . Στελλακη. 
«Μσνωλιός καί Δημητρούλα» λαϊκό.Τούν. 
τα. Έκτέλεσνς Άμπατζή — Στελλάκη.

Μεγάλη πληγή τέλος πάντων κατάντη. 
σαν αύτές οι διασκεές τών δημοτικών 
τραγουδιών. Δέ λέω πώς δέν ύπάρχουν 
καί έπιτυχημένες τέτοιες, άλλά τοΟ 
«Γιάννου» κι* αν δέν γινόταν δέ θά Ιχ α . 
νε τό χαριτωμένο δημοτικό τραγουδάκι. 
Μιά διασκευή έλληνικοΰ δημοτικού τρα
γούδι c0 νομίζω πώς πρέπει νά θεωρήται 
άποτυχημένη δταν μελοδρσματοποιη τό 
τραγοΰδι.

Τό «άπόψε σέ θυμάμαι» πολύ καλό ά
πό κάθε άποψη.

Καλό έπίσης σέ στίχο, τό «δέ σέ λη. 
σμονώ» καί ή έκτέλεση άρκετά έμφανί, 
σιμη.

Τό «δλα ξεχνιούνται» καλό σέ στίχο ή 
μουσική του μετριωτάτη. Μοτίδο χιλιο- 
γραμμένο. Ή  έκτέλεσι καλή.

*Ένα καλό τραγουδάκι μά μ έκ φ*(<υχή 
έκτέλεσι είναι τό «"Αδικα πήγαν τά νει
άτα μου». Άντίθετα πολύ έμφοτνίσιμο σέ 
έκτέλεσι τό «Τόσοι σούπαν σ’ άγαπώ».

Τό «Ταμπού» καθώς καί τό «"Αν ξα. 
νάρθης» μέ έπιτυχή μετάφραση. *Η έκτέ. 
λεσή τους άρκετά καλή.

ΔΗΜ. Σ ΙΛ Τ .
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ρά αύτή πολύ Ικανοποιητική.
Η Ελληνική καντάδα τήν Κυριακή 

τής περασμένης έδδομάδος πειθαρχημέ- 
νη. θά μπορούσε νά έχη δμως πλουσιώ. 
τερο ρεπερτόριο.

"Ατυχη πάλι ή έκπομπή δημοτικού τρα. 
γουδιοϋ άπό τόν κ. Παπακωνσταντίνου 
καί τήν κ. Κοκόλα. "Εφταιγε τάχα  ̂ όρ. 
χήστρα-

Εξαιρετική έμφάνιση τής δίδος Δα„
νάης Σ  τρατηγοπούλου. Ή  φωνή της ήταν 
τόσο θερμή, τόσο άπαλή. Περίφημη ύπήρ. 
ξε στό «Αντίο Γρενάδα».

Καλός σχετικά ό κ. Βλαχόπουλος.
‘Ο κ. Πύρος δέν άπέδοσε τίποτε. *Η

φωνή του ήταν τόσο προσποιητή.
Άπό τό πρόγραμμα τής έδδομάδος

αύτής σημειώνω τήν «όμιλία τοϋ κ. Μπό. 
γρη «περί θεάτρου καί κινηματογράφου».

Έπίσης άξίζει νά έπαινεθή ή κ. Λυσι. 
μάχη Αναστασιάδου γιά τό προχτεσινδ 
ρεσιτάλ της τραγουδιοΰ.

Πολύ καλή, τέλος, ύπήρξε ή χορωδία 
τοϋ προσωπικού τών Τ.Τ.Τ. ύπό τήν διεύ
θυνσι τοϋ κ. Γ. Άθανασιάδη.

Έπίσης τήν περασμένη Κυριακή τρ«# 
γούδησε ή δίς Μίνα Κυριάκού μέ έξαι. 
ρετική έπιτυχία άρκετά κομμάτια. Ά ν ά . 
μεσα σ’ αύτά άκούσαμε καί τή μεγάλη 
άρια τής μοναξιάς άπ’ τήν όπερα « Σ απ- 
φώ» τοϋ Μασσενέ. Καλλιτέχνιδες δπως ή 
δίς Κυριακοΰ, πρέπει νά προσέχωνται άπ* 
τό ραδιοστοοθμό καί πρέπει συχνότερα νά 
τούς δίδεται ή εύκαιρία νά παρουσιάζον
ται μπροστά στό Έλληνικό μικρόφωνο.

ΔΗΜ. Σ ΙΑ Τ .
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Δώραν Φαρμάκη, Τασίαν Κάλφα καί τούς I εχη τόν τίτλο «Τέσα». Πρός τό παρόν τό
κυρίους Περ. Χριστοφορίδην, Κ . Ραυτό- 
πουλον, Γιαν. Δούκατν, Τ. Μαικρίδην, Μ. 
Ντονινάκην, Τ. Χριστοφορίδην, Ή  λ. Κου. 
ρίτσην κλπ.

—  ‘Ο δεύτερος κατηρτίσθη άπό τάς κυ
ρίας Μαίρην Μυράι Κατ. Άποστολίδου, 
Ν. Παπά, "Εφην Πάλμη, Κ . Προδελεγ- 
γίου καί τούς κυρίους Κ . Κροντηράν, Α. 
Προδελέγγιον, Τ. Κονιαξήν, Α. Εύστα- 
θίου, Τ. Άνθίδην, Α. Πέτροδιτς, Γ. Οίκο- 
νομίδην, Τζαμάκον κ.λ.π.

Πληροφορούμεθα δτι δέν πρόκειται __
δπως είχε διοδοθή _  νά άναδληθή τελι. 
κώς ή κάθοδος τοϋ κ. Χάρυ Μπώρ είς Α 
θήνας. Κληθείς διό? σειράν παραστάσεων 
τόσον είς τήν Σόφιαν δσον καί εις τήν 
"Αγκυραν, έζήτησε προχθές τηλεφωνικως 
ν’ άναδληθή ή έμφάνισις του ένταϋθα. Έ .  
πειδή δμως τό θέατρον τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη έχει κλεισθή άπό τήν όπερα 
Φραγκφούρτης μετά τάς παραστάσεις τοϋ 
κ. Μπώρ, ή διεύθυνσις ήρνήθη τήν προθε
σμίαν.

—  Προσεχώς, ϊσως έντός τής .έρχομέ- 
νης έδδομάδος τό Σ υμδούλιον τοϋ Σ  ω.

«9ά σέ παντρευτώ, τέρας» σημειώνει 
είπρακτικές έπιτυχίες, 0ΐ όποιες, όπως 
λέγεται, ύπερδαίνουν καί τάς τοϋ «Φεγ- 
γοδολήματος».
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ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ

1) Ναρσίς   Μπάντρ έλ Σ αμπάχ.
2) Ντουχάμ — Γκάγκα.
3) Τζίμ Λόντος   Λώλος.
4) Καλλιρρόη —  Περσεύς πιθ. Σάν 

Ρέμο.
"Λ

5) Ντιάνα Βερνόν __  Άντινέα.
6) Μταχάμ   Ταφφά^

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
1) Ρ ίπ —  Λάκων.
2) Σ  φίγξ —  Άδάμας.
3) Χάρης __  Ζενεράλ.
4) Νταρντάρ   Φάρες πιθ. Ναμπχάν.
5) Μάννα   Μπαμπέτ πιθ. Πρά.
6) Έσμάχλι __  Ντεντάσλυ πιθ. Μου.

γάναν»*

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

Χ Α Μ Α ΡΑ Κ Η Σ  
(Πανεπιστημίου 71)
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IQN Σ Τ Ο Υ Ν Τ Ι Ο
Η -Α Χ Ε Τ  Μ Α Κ Ν Τ Ο Ν Α Λ Ν Τ 

Χ Α Ν ΕΙ ΤΗ «Ν ΤΙΞΙΟ Ν » Τ Η Σ!

Ή  Ζχνέτ  Μάκ Ντόναλντ, η ά- 
ςρηρημένη δέν χά νει μόν© τά 
μάτια της.

’Έ χασε καί.,.τή ντιξιόν της. Στο 
φί?μ ή «” Ω μ β ρ φ η  τ α  δ ε ρ- 
ν  ι ά ρ ι a σ χ» έχει συμπαίκτορας 
άπό χίλια μέρη τοΰ κόσμου. Τόν 
Νέλσον ’Έ ντυ , ποΰ έρχεται άπ’ τό 
Ίλ λ ινό ϊς , τόν Βάλτερ Πίτ$ον π' 
τή  Β ιργιν ία . τόν Λέο Καρίλλο 
άπ' τό Μεξικό, τόν Μπούντυ ’Έ π - 
σεν άπ’ τήν Άλαμπάμα, τή# Πρι- 
σίλλα Λάουσαν άπ' τήν 'Ισπανία, 
τόν Μπίλ Μπέδανς άπ' τό Λονδί- 
νον καί μέσα στή τόση Βαβυλωνία
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Α Ι Δ Α

Ν ΕΑ  « Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η »  ΤΑΙΝΙΛϊΤί
ΤΟΝ Σ Τ Ο Υ Ν Τ Ι ΟΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ» ΥΠΟ ΑΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

"Οταν έ'να θεατρικό εργο δέν εί-1 κή παραγωγή), παρουσιάζεται σάν 
νε καλό, ύφίσταται αυτομάτως τ ίς . μιά σοβαρώτερηπροσπάθεια καίγιά 
σννέπειες τής ποιότητάς του. Ό  κό- τόν λόγο αύτό άκριβώς πρέπει νά
ομος δέν πάει νά τό &rj καί ό 9 ια- 
αάρχης διάζεται νά τό κατεβά-?η 
καί νά τό έξαφανίση στά βάθη τών 
μπαούλων του.

Δυστυχώς δέν συμβαίνει τό ίδιο 
καί μέ μιά κινηματογραφική ταινία. 
Μ ιό ταινία δσο κακή καί άν εΐνε, 
έγινε, γυρίστηκε, ετοιμάστηκε ! Ό  
έπιχειρηματίας πρίν άπό τήν πρώΓη 
της τ.ροβολή πλήρωσε δσο είχε νά 
πληρώση. Φυσικό λοιπόν είνε νά 
φμοντίση νά τήν έκμεταλλει.θή δ-!θ 
μποριϊ περισσότερο. Νά- τήν δώση 
σέ κεντρικούς καί άπόκεντρους κι 
νημαιογράφους, νά τήν στείλη στίς 
επαρχίας καί νά τήν πλασάρη (αι’>-

ή γλυκειά Ξανέτ πελάνωσε κ ι’ ή ι τό άκοι8ΰς εΤνε κσί τό πιό Φοδερό) 
«ντι,ιον» της άρχισε ν άχη κι>μα- οτ  ̂ ίξωτεοικό. "Εχω ύπ’ δψει uou 
τισμους, π^υ ανήκουν s ’ όλες αύ-τισμούς, π^ύ άνήκουν σ’ όλες α 
τcr τ . , 'ιαλλέκτους.

Τ4 κ~κό τό βταμάτησε ένας εί
se γλν>3θολόνο? πού τής έκαμνε I

τίς ά νεκδιήγητες ταινίες τοΰ Μ σδρά 
πού θά μείνουν ιστορικές καί έσχα 
τον δοιον καταπτώσεως, καί πού 
καί αυτές ά κόμα  κατάφεραν νά 

V “ S ,  _ 1(j παιχθοΰν καί έξω άπό τήν Ε λ λ ά δ α .
\i η -~νε> ου κινδύνευε ν ά κσκών λοιπόν στόν κινηματο-

V  ■ '’• ο α π Π  ·ί  Ρ ρ γ ιν ε ία  ,α ι ’άγι- γράφο παρουσιάζεται μέ πολύ σο. 
\ ε  η κοπελλΐ άπ τή Μ ισσουρί με βο-οώτερη μορφή καί έχει πλευρές j

κριθη λεπτομερέστερα καί αύστηρό- 
τερα. Μιά άπολύτως «μαδρίζουσα» 
ταινία δέν εΐνε δυνατόν νά θεωρηθή 
άπό κάθε λογικώς σκεπτόμενον άν 
θρωπο, ώς «Έλληνική παραγωγή» 
Μιά ταινία δμως συζητήσιμη σάν 
τήν «Προσφυγοπούλα» μπορεί πολύ 
εϋκολα νά χαρακτηρίση δχι μόνον 
τήν παραγωγή τής Ελληνικής κινη
ματογραφίας, άλλά καί τά έλληνι
κά έθιμα καί τήν νοοτοοπία μας καί 
τόν πολιτισμό μας άκόμα.

Βέβαια άν θέλαμε νά κρίνωμε 
τήν «Προσφυγοπούλα·*· έχοντας ύπ 
δψει μας τίς ποοηγούμενες προσπά
θειες τής ίδιας έταιρείας, θά έπρε. 
πε νά ποΰμε δτι ή ταινία αύτή πα
ρουσιάζει μιά σγετική βελτίωσι. Έ . 
πειδή δμως ή έτα'ρεία αύτή οϋτε 
έλληνική εΐνε, οΰτε στήν 'Ελλάδα 
έρνάζεται (έκτός άπό τά έξωτερι- 
κά) δέν υποοεΐ έπομένως νά κρι5·ή 
ώς έλληνική έταιρεία πού βοίσκε. 
ται στά ποώτα της βήματα, οΟτε ά
κόμα κανέναν άνώτερο σκοπό έξυ-

καί τό κοριτσάκι του ευτυχισμένος 
στά κτήματά του. Μιά μέρα, στή 
γιορτή άκριβώς τής γυναίκας του.

τή ξάστερη ντ.Ί cv.

Η ΚΑΛΗ Τ Υ Χ Η  
ΚΟΝ PA N T .

Τ Ο Υ  Ε Ν Τ Υ

πηρετεΐ (έκτός άπό τό εΰκολο κέρ- 
πού θά έπρεπε νά έξετασθοΰν μέ I δος) ώστε ν’ άξίζη γ ι' αύτό κάθε 
περισσότερη προσοχή. Γιατί οί ται- στοργή καί κότθε έπιείκεια, θά τήν

Κατά τό γύρισιια τής «Μαρ<ας 
Ά  ντο >Γ:νέττας»,τοΰ φίλμ πούέχουν 
ίΣαιρετικήν επιτυχίαν, ό ευτυχέ
στερος άπ’ τούς ήδοποιούς ή- ν 
χ 5·>'ΐς άνιφιδολία έ "Ε ντυ  Κόν- 
ραντ, γνωστάς ήθοποιός τβΰ δεά- 
T o eu  καί τοΰ ραδίβυ τής Ν έας·'Υ - 
ορκης.

Στό ρόλο του τοΰ Σάντβο, δέν 
ε ίχ ε  παρά ν ’ άποσττ3 ση τρεις - 
τέσσερις γραμιιές, άλλά έπρεπε 
νά ςριλήση τήν βασίλισσα.

Καί χρειάστηκε νά έπαναλάδη 
αύτή τή σκηνή δώδεκα φορές πρίν 
νά δώση 6 Πάν Ντάΐκ τό σημείο, 
ότι ή σκηνή γυ-'-ιτηκε καλά.

Λ έν  σύμφωνε' πώς ήταν ό πιό 
τυχερός νά φιλήση τήν τρισχαρι- 
τωιιένη Νόρμα Σήρερ. δώδεκα φο- 
ρές:

| νίες πού λίγο ή πολύ «μαδρίζουν 
δέν βλάπτουν μόνον τόν έαυτό τους. 
Βλάπτουν γενικώτερα δλη τήν έλ
ληνική κινηματογραφική παραγω
γή, ποίφτώρα έπιχειρεΐ νά κάνη τά 
πρώτα της δήιαατα. Βλάπτουν άκό
μα καί τήν ‘ Ελλάδα πού τήν πα
ρουσιάζουν ώς χώροτν άγριων, κα
κομούτσουνων καί βοώμικων άν- 
θοώπων. μέ φοβερά ήθη καί έθιαα. 
Γ ι* αύτό ίσως νά μήν εΐνε άσκοπος 
έ'νας κάποιος αύστηοότεοος έλεγχος 
άπό τό·' Κράτος, διά τοϋ Υφυπουρ
γείου Τύπου κα! Τουρισμοΰ πού θά 
?ποεπε άν μή τι άλλο νά άπαγορεύ- 
ση τούλάχιστον τήν προβολή των 
στό ίζωτερικό.%

*Η νέα έλληνική ταινία πού παί
ζεται σέ δυό μεγάλους άθηνοτίκούς 
κινηαατογράφους μέ μεγάλη συρ- 
οοή θεατών (πραγαα πολύ ευχάρι
στο γιατί δείχνει τήν προθυμία τοΰ 
κόσμου νά ύποστηρίξη τήν έλληνί-

κρίνωμε άπλώς καί μόνο άπό τά 
άποτελέσματά της.

Λοιπόν ή έταιρεία τοΰ κ. Τόγκο 
Μιζοαχή παρουσίασε τήν ταινία 
«Προσφυγοπούλα» μέ σκηνοθεσία— 
σενάριο τοΰ ίδίου, διασκευή ( ;)  ύ
ποθέσεως καί συνεργασία Δ. Μπό
γρη. Μουσική Γιαννίδη καί στίχους 
Σ αίδιδη. Γιά τήν μουσική θά ποΰμε 
άπλώς δτι ήτοη/ άρκετά καλή (τό 
κεντρικό της μοτίβο θυμίζει, χωρίς 
νά τήν φβάνη, υιάν άλλην έπιτυχία' 
τοΰ ίδίου συνθέτου) καί γ ιά  τούς 
στίχους δτι ήσοιν καλά δουλεμέ
νοι. Τό σενάριο ψοβερώτατα κοινό
τοπο ώς θέμα, ήταν τόσο άψυχολό- 
Υητα έρνασμένο ώστε νά διερωτά- 
ται κανε’ ς πώς, ουνγραφεύς τής 
άζίας τοΰ φίλτατου Δημήτρη Μπό
γρη, δέντηκε νά συνδέση τό δνομά 
του μέ ro έξάυβλωμα αύτό: Ώ  με- 
Υαλοεπινειοηματίας Λουκάς ίή  μέ 
τήν γυναίκα του πού τή λατρεύει

*0 κ. Μάνος Φιλιππίδης

φθάνει άπό τήν ’ Αθήνα μιά παρέα 
χαρτοπαικτών καί κοκσττών. Ό  
Λουκάς ερωτεύεσαι άμέσως μιά ά
πό αύτές, σπάει στό ξύλο τή γυναί
κα του πού προσπαθεί νά υπερά
σπιση τή συζυγική της εύτυχία καί 
έν συνεχεία τήν πετάει έξω άπό τό 
σπίτι! Ξοδεύει σέ λίγες μέρες δλη 
του τήν περιουσία μέ τήν άλλη, καί 
...εΐνε ποΛ/ευτυχής. "Ενα βράδυ 
φεύγει γ ιά  τό Βόλο. Στό δρόμο δ
μως, θυμάται πώς ξέχασε τά «σπου
δαιότερα» χαρτιά του, γυρίζει και 
τήν βρίσκει—φυσικά—στό κρεββάτι 
μαζί μέ τόν φίλο της, πού τοΰ εΐχε 'ρ ιο : 'Ο κ. Πλ,έσσας κάτω άπό έναν

παρουσιάστ) γ ιά  άδελφό της. Τήν 
τραυματίζει μέ τήν καραμπίνα του, 
τηλεφωνεί στήν άστυνομία καί με
τανοεί γ ιά  τό διώξιμο τής γυναίκας 
του, τήν όποία άπό έκείνη τήν στι
γμή...· ξαναγαπάει τρελλά. Έ ν  τώ 
μεταξύ βρίσκονται χρήματα, ή πλη
γωμένη κι’ ό «άδελφός» της άποζη- 
μιώνονται, τό σκάνδαλο άποσοβεΐ- 
ται καί ό Λουκάς πηγαίνει στήν ’ Α
θήνα νά βρη τήν κόρη του καί τή 
γυναίκα του πού έν τώ μεταξύέγινε 
ντιζέζ.

Μέ τήν ίδια αύτή συνηθισμένη ύ- 
πό&εσι θά· μποροΰσε ίσως ένας κα
λός σκηνοθέτης, μέ τήν βοήθεια έ
νός καλοΰ ίτεναρίστα νά δώσουν 
μιάν ύποφερτή ταινία. Δυστυχώς 
οϋτε καλός σκηνοθέτης οϋτε καλός 
σεναρίστας ύπάρχει.

Τό τεχνικό μέρος τής ταινίας με- 
τριώτατο γενικά καταντάει άφόρη- 
τα κακό σέ μερικά σημεία. 'Ο φω
τισμός άνεπαρκής, πολλά πλάνα 
κακά παραένα καί άφύσικα καί τό 
παίξιμο τών ηθοποιών, στά σημεία 
πού φθάνει ή δικαιοδοσία και ή ευ
θύνη τοΰ σκηνοθέτη, κακό κι’ άντι. 
παθητικό μέ τά έξωφρενικά τυπο
ποιημένα μουστάκια, τίς άχαρες ύ 
περβολικές χειρονομίες καί τόν έ- 
λοπτωματικό χρωματισμό τών φρά. 
"ίεων, πού μετέβαλε τούς ήθοποιούς 
7έ παιδάκια τοΰ σχολείου πού λένε 
τό ιιαθηματάκι τους.

Οί ίδιοι οί ήθοποιοί κατέβαλοα/ 
(αύτό εΐνε δίκαιο νά τό άναγνωρί- 
->η κανείς) κάθε φιλότιμη προσπά
θεια. *0 κ. Φιλιππίδης προσπάθησε 
νά δώση έναν καλό τύπο, καί ίσως 
νά τό κατάφεονε, παο’ δλο πού δέν 
*ταν στό στύλ του. άν ό ρόλος του 
δέν ήταν τόσο άψυχολόγητος. Ή  κ. 
Σοφία Βέμπο, συμπαθητική έμφάνι- 
σις (παρ’ ολον δτι τά χαρακτηρι
στικά της δέν τήν βοηθοΰν έξαιρε- 
τικά στά «νκοό πλάν») έπαιξε με- 
τοηιιένα καί σόκετά Ικανοποιητικά, 
^κτός άπό την δροσιστική σκηνή πού 
=.ΐνε μέ τόν Λουκά. ’ ρ κεΐ όπως δέν 
•Ίταίει μόνον αύτή. Πώς νά τίς πή ή 
ταλαίπωρος αύτές τίς άπελπιστικές

κ<χλό σκηνοθέτη θά μποροΰσε νά 
δημιουργήση κάτι άξιόλογο, καθώς 
καί ό άλλος ήθοποιός (δέν ξέρω τό 
δνομά του) πού παίζει τόν χοντρου- 
λη κολίγα (τόν φίλο τής ύπηρετρί- 
ας). Ή μικρή, καλή άλλά δχι γιά  
τόν ρόλο πού έπαιξε. Γιά τόν ρόλο 
αύτό χρειαζότανε κοριτσάκι 3 δία 
4 έτών. ‘Η δίς Άλικη Βέμπο σχεδόν 
άψογη, νομίζω δτι θά σημειώση κα
λή καρριέρα στό φίλμ. Γιά τσύς άλ
λους ήθοποιούς προτιμώ νά μή μι
λήσω.

Τό ’ Αθηναϊκό κοινό έκανε άρκε
τά καλήν ύποδοχή στήν «Προσφυγο 
πούλα». Τήν έκρινε μέ συμπάθεια, 
μέ έπιείκεια καί μέ ίκανοποίησι γιά  
τήν μικρή πρόοδο πού διεπίστωσε, 
έν συγκρίσει μέ τίς προηγούμενες 
ταινίες.

Γεννάται δμως τώοα τό έρώτημα· 
Ένδείκνυται ή έπιείκεια αύτή γ ιά  
μιά ταινία κακίστου γούστου, δπως 
δυστυχώς εΐνε ή «Προσφυγοπούλα» 
πού ώς μόνο σκοπό έχει νά προσπο- 
ρίση μερικά έκατομμύρια στήν έ- 
ταιρεία πού τήν «γύρισε»; Σέ μιά 
ξένη έταιρεία πού άποδλέποντας 
στό εϋκολο κέρδος δέν ένδιαφέρεται 
άν μέ τήν ταινία αύτή θά παρουσια. 
σθοϋν οί “ Ελληνες στό έξωτερικό 
ώς λαός χαρτοπαικτών, σωματέμπο
ρων, άπατεώνων ή τό λιγώτερο σάν 
άγρια, άπολίτιστη φάσα χωρίς Ι
χνος άνθοωπισμοΰ καί χωρίς εύ- 
γενικά αισθήματα;

Γ ιατί δέν μποροΰν,. οϋτε οί κύοι. 
οι αύτοί, οϋτε καμμιά άλλη κερδο
σκοπική όμάς, νά διαφημίζουν δτι 
παρουσιάζουν ήθη καί έθιμα τής 
έλληνικής ζωής μέ μόνο άποτέλε- 
σμα νά δημιουργοΰν τό συμπέοα- 
σμα δτι στήν πρωτεύουσα όργιάζει 
ή διαφθσρά καί δτι στήν υπαιθοο, 
πού φέρνουν ώς φωτεινή άντίθεσι, 
κσί οί καλοί άκόμη νοικοκυοαιοι 
εΐνε άγροΐκοι κι’ έγωνσταί, τυραν
νίσκοι, ανθρώπινα κτήνη πού μόνο 
στά παληά ρωσσικά μυθιστορήμα
τα συναντά κανείς, καί δτι οί μόνοι 
καλοκάγαθοι τύποι τοΰ έργου νά 
εΐνε ένας πρόσφυξ άπό ·τή Ρωσσία

Ανοησίες πού τής ύπέΒτλε τό σ=νά- καί μιά ’ Ιταλίδα σαντέζα
n i n  ·  * 0  Γ Π  cnrrryn  ν Α ~ γ λ ·\  Λ-τγΑ ' ΛΤ-ΤΜ  I  Π  Δ  Ν Ν Π

Ο ΡΟ Μ Π ΕΡΤ ΓΙΑ Ν Κ  Κ Γ  Ο
Φ ΡΑΝ ΣΟ Τ ΤΟΝ. «ΤΣΑΜ ΠΙ-
ΟΝ» ΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ
Ε Ρ Α Σ Τ Α Ι.

Γυριζόταν ή ταινία «Τ ρ ε ΐ ς 
σ υ μ μ α δ η τ α ί» κ ι' οί τέσσε
ρις πρω -αγωνισταί στό όιάλειμμχ 
συζητούσαν.

Ξ α φ ν ι κ ά  ή  σ υ ^ ή τ η 3 ΐ ά ν α ψ ε  κ α ί  
ο έ  λ ί γ ο  έ γ ι ν ε  ά κ ό μ η  π ιό  $ ω η ?ή  
ά λ λ ά  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  κ α ί  π ο λ ύ  δ ια σ κ ε »  
ό α σ τ ικ ή .

ΙίΓ ό Ρόμπερτ Γιάν·< κι’ ό Φράν- 
οοτ Τόν, στήν τ? x αύτή, μέ
νουν - ί έγκΛταλβΛίίμμένοι έρα
σταί γιατί ή τρισχαριτωμένη Μαρ- 

2 ούλλα'6»αν προτίμηβε t jv  
τρίτο, τόν Ρόμπερ Ταίηλορ.

Ή  6 ι.;μάχη πού είχε άρχίσει στό 
φίλμ έξακολουδούσε κΓ ό Φράνσοτ 
Τόν έρριχνε μέ πείσμα κατάμου
τρα στόν Ρόμπερ Γιάνκ, τούς 
τλους τών έργων πού ο’ αύτούς 6  

δεύτερος είχε φάει τήν χυλό» 
πηττα . . .

"Ολοι γελούσαν.. .  κ ι’ έ πει- 
σμ μένος Ρόμπερ άπαντούσε κι’ 
αύτός μ i  τχ  όνόματα τών έργων 
πού ό Φράνσοτ έμενε σ’ αύτά, ά- 
πογιητευμένος νά θρηνή τά όνει
ρά τ ο υ .. . .  λίγο άκόμη καί 8sc 
γινόταν .-αδλητής τών δυστυ
χισμένων έρώτων», άν μέ μιά φα
εινή εμπνευση σ’ ένα έπιχείρημα - 
καταπέλτη, δέν έδα$ε τά πράγ
ματα r ι δέση τους.

Συνήθως στά φίλμ αύτά έπαιζε 
μέ πάρτναιρ τήν T Joav Κράου- 
φορν'τ. , . κ ι’ όμως ολοι ξέρουν ότι 
ή T Joav  Κράουφορντ στήν πρ: y- 
ματικότητα είναι κυρία ΦράνββΤ 
Τ έν .

Κ ι’ έτβι μέ τόν τίτλο τοΰ «Τσάμ- 
ι.ιον των δυστυχισμένων έρώτων» 
έμεινεν ό Ρόμπερτ Γιάνκ πού..*

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1 τό φυσί καί δέν κρυώνει
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Μιλίτικ Κόργκιους, τό άστέρι της Μέτρο __ Γκόλντουϊν πού Ανατέλλει —
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΟΥΕΖ

Σκεφτή'κατε ποτέ, ποΰ 6 ά εΐχε 
σταματήσει ό παγκόσμιος πολιτι
σμός άν δέν πραγ ματοπο ιόνταν ή 
διώρυξ τοΰ Σουέζ;

Εμπνευσμένοι άπ’ τή μεγαλοφυ- 
ΐα  τοΰ Φερδινάνδου Λεσσέψ κατα
σκεύασαν τήν ταινία «Σουέζ».

Τό κοινόν καί όλόκληρος ό ’Α 
μερικανικός τύπος περιμένουν μέ 
άνυπομονησία τήν προβολή τοΰ κο
λοσσιαίου. αύτοΰ φίλμ τοΰ όποιου 
τό γύρισμα άπήτησε τεράστιες 
προσπάθειες.

Γυρίστη'κε, στήν ’Αμερικήν καί 
θεωρείται ή μεγαλειτέρα ταινία τής 
έφετεινής παγκοσμίου παραγωγής.

Τελευταίως ή Άναμπέλλα (ή 
μιά πρωταγωνίστρια) έδήλωσε σέ 
δημοσιογράφους δτι ποΐέ δέν είδε 
ώς σήμερα ένα τέτοιο κολοσσιαίο 
δημιούργημα τής κινηματογραφίας.

Μαζί μέ τήν Άναμπέλλα, παί
ζουν καί ή Λωρέττα Γιούγκ ώς Αύ 

. τοκράτειρα Εύγενία, κι’ ό Τάϋρον 
Πάουερ ώς ντέ Λεσσάψ.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΛΟΥΠΕΝ

ΤΟΥ Α Ρ Σ Ε Ν

* 0  πρίγκηψ τών λωποδυτών δέν 
ύπάρχει.

Τούλάχιστον τό λέει ή αστυνο
μία;

Ά λλ ά  δλοι πού τόν ξέρουν καί 
τόν άγαποΰν Ιλπίζουν πώς θά ξα- 
ναφανή πιό γερός, πιό ζωηρός, ά- 
νίκητος πάντοτε, ' διασκεδαστικός 
καί δσο ποτέ «σίκ».

Τί νά έγινεν αύτός πού άκόμα 
καί οί έχθ,οοί του τόν λένε: «τζέν
τλεμαν» ;

Εΐναι ντέτεκτιδ; στά κάτεργα; 
καλλιτέχνης; έπιχειρηματίας; δισε- 
κατομμυριοΰχος; ή αλήτης; Ξαίρει 
κανείς;

"Εξαφνα ποης γενικήν κατάπλη
ξη υιά κλοπή Ακούστηκε. Τό θοτυ 
μάσιο σμαράγδι τοΰ δο '»^" ντέ 
Μττριττάκ έξαφανίστηκε καί βρέθη

κε ή ύπογραφή τοΰ Ά ρσέν Λουπέν. 
Ή  δημοσιογραφία μένει κατάπλη
κτος καί τό κοινόν συγκ^νεΐται.

'Έ νας άμείλςκτος διώκτης έμ- 
φανίζεται καί ή μάχη έκτυλίσσεται 
δλο καί πιό σφικτά.

Μιά κοπέλλα κάνει νά κτυποΰν 
γ ι ’ αύτήν δυό καρδιές έχθρών...

Τά πράγματα δμως έξακολου- 
θαΰν νά μπερδεύωνται

Γίνεται ένα έγκλημα καί φέρει 
κι’ αύτό τήν ύπογραφή: Ά ρσέν Λου 
πέν.

Ή  ύπόθεσις έκτυλίσσεται μέσα 
σέ μιά άτμόσφαιρα γεμάτη μυστή
ριο, κίνηση, δραματικότητα, γοη
τεία, αίσθημα, συγκίνηση.

Πρωταγωνστοΰν οί:
Μέλβιν Ντούγκλας, Βιρτζίνια 

Μπρούς καί Γουΐλλιαμ...

Κι’ ό ΣΠΕΝ Σ Ε Ρ  Τ Ρ Ε ·Ι ·Σ Υ σ κ ά · 
νει άπ’ τά γέλια, μ’ αύτούς πού 
θέλουν νά παίξουν στό κινηματο
γράφο.

«...Νομίζουν...» λέει, «. , .πώς η
θοποιός θά πή νά συνοδεύης καί νά 
φιλάς ώραΐες γυναίκες, νά πίνης 
καί νά φλ.ερτάρης σέ κοσμικά σα
λόνια καί κέντρα, νά τριγυρνάς- 
ντυμένος σά πρίγκιπας καί νά βλέ 
πης τά· μοΰτρα σου τοιχοκολλημέ- 
να arditcf δρόμους τής πόλεως..

Τό έπάγγελμα τοΰ ήθοποιοΰ εΐνε 
δύσκολο γιατί δέν άπαιτεΐ μονάχα 
θέλησι άλλά πρέπει νά ΜΠΟΡΗΣ 
ΚΑ! ΝΑ Σ Τ Ε Κ Ε Σ Α Ι. Νά μπορής 
ν’ άλλάζης ρόλους... νά τούς άπο·· 
στηθίζης κάθε βράδυ., νά μαθαίνης 
κάθε γραμμή. . . κάθε λέξη. . .  κά
θε κίνηση.

. . . Νά οίκονομιέσαι στόν ϋπνο 
καί νά τόν οίνονομάς.. .  νά τρώς 
στό πόδι, , . καί νά κάνης ένα σω
ρό πτάγμστο ένοχλητικά.

Κι’ άν μέσα σου δέν αισθάνεσαι 
σά φωτιά τόν ένθουπ'ασμό τοΰ ντε 
μπούτου. να>ι'·τιρα είναι νά μή γί- 
νης ποτέ στάρ.

C ΡΟ Μ Π ΕΡ Τ Α ΙΗ Λ Ο Ρ  Ε Π Α Ι
Ξ Ε  Κ Α Λ Α  ! ! !

Σ έ μιά σκηνή τών «Τριών συμ- 
μαδητών», πού δείχνει μιά «στά
ση» ό Φράνσοτ Τόν' κΓ ό Ρόμπερ 
Γιάνκ γιά  νά γλυτώσουν' ένα πα
τριώτη τους, άνοίγουν δίοδο μέ
σα στό κόσμο μέ μπουνιές καί 
κλωτσιές καί μέ χίλια δάσανα τόν 
χώνουν' μέσα σέ μιά άποδήκη.

Ό  Ρόμπερ Ταίηλορ καταφδάνει 
έπίσης γιά  δοήδεια. Ή άποδήκη 
έχει κυκλωδή... γρονδοκοπήματα 
πέφτουν βροχή, μπαστούνια, μα- 
στίγια σπάνουν κεφάλια, συντρί
βουν ώ μ ου ς..· οπότε ό Ταίηλορ 
εξαφανίζεται.

Ή  μάχη είνα ι κορωμένη καί πο
λύ άληδινή, κανείς δέν σκέφτεται 
τί μπορεί νά γινε ό Τ α ίη λορ .. .  κι’ 
οί φιγκυράν τόν ποδοπατούν'...

’Αναφαίνεται ΰστερα άπ’ όλίγο 
κατασχισμένος, καταπληγωμένος, 
κ α ί. . -μισογελώντας (έτσι μοιάζει 
ή γκριμάτσα του), ψάχνεται νά δή 
άν’ είνα ι γερός.

Ό  σκηνοδέτης ε ίν ’ ένδουσιασμέ- 
νο ς .. .  .

— «Μπράβο Ρόμπερ, έχεις δαυ- 
μάσιο μακιγιάζ» καί έκτακτο παί
ξιμο! !».

...Τό γύρισμα έξακολουδεΐ, κι’ ό
ταν τελειώνη, ό σκηνοδέτης πα
ρατηρώντας τό πρισμένο μάτι τοΰ 
Ρόμπερ μ’ έκπληξή του άντιλαμ-
δάνεται ότι δέν ε ΐν α ι μακι-

ιά $ !!
ΓΚ Α Ν Γ Κ Α  Ν Τ ΙΝ , Η ΠΟΛΙΣ 

Μ Α Ν ΙΤ Α Ρ Ι
Στίς άπότομες πλαγιές τής Σιέρ- 

ρα Νεδάδα φύτρωσε μιά πολιτεία. 
'Α πέχει 135 χιλιόμετρα άπό κάδε 
πολιτισμένο κέντρο.

Είναι μιά πολιτεία παράξενη. 
Δέν' έχει νόμους γραπτούς. Καί 
δέν τής παρουσιάζονται προβλή
ματα άνεργίας, γάιιων καί γεννή 
σεων', οΰτε τήν άπειλοΰν γκάγ- 
κστερς.

’Επικρατεί άπόλυτη τάξις σ’ αύ
τί' τήν' πόλι πού τό ένα της τρίτο 
είνα ι γεμάτο άπό σπιτάκια «μπαν- 
ν αλώ» καί τό υπόλοιπο άναπαρι- 
στά δυό ινδικά χωριά «Μποχάρα» 
καί «Μοΰρι».

Καταλαβαίνετε, δέδαια, πώς 
πρόκειται γιά  μιά καλλιτεχνική 
πολιτεία, πού κτίστηκε γιά τήν 
κινηματογράφη3η τής περίφημης 
μπαλάντας τοΰ Ρίντυαρ Κ ίπλιν.

Δυό χιλιάδες άνδρωπβι δά ψή
σουν έκεί έπί 2 μήνες. Κ ι’ άφοΰ ή 
πόλις 8ά εχη τήν Τράπε^ά της, έ
να έσττ ·τόριο καί ταχυδρομείο, 
πρέπει νάχη καί ονομα έπίσημο. 

«Γκάνγκα Ντίν» τήν ώνόμασαν. 
Εκτός τών πρωταγωνιστών τής 

ταινίας πού είνα ι ; Ό  Κάρυ 
I ρράντ. ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς 
υιός κΓ ό Πίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, 
δά λάβουν μέρος άκόμη, 1.500 ή- 
δοποιβί, 20 ελέφαντες καί 150 ά
λογα.

Ή  Γκάνγκα Ν τίν δέν’ κτίστηκε 
τυχαία.

Ά π ό  ένός ήδη χρόνου ό καλλι
τεχνικός διευδυντής Β ά ν Νέβτ 
Πόλνκλ^Γ μα^ί μέ τό πρώτο του 
δοηδό Πέρρυ Φέργκυβον κατα- 
στρώναν σχέδια γιά τήν ανέγερσή 
της.

Περιλαμ$άν?ι έκτος άπ’ τά δυό 
χωριά, κ ι’ ένα άγγλικό φυλάκιο 
πού ύποτίδεται πώς δρί3κεται στά 
σύν'ορα τοΰ ©ιδέτ, κι’ έχει γήπεδο 
άσκήσεων καδώς οί στρατώνες.

Υ π ά ρ χ ε ι κατάστημα άγοράς ει
δών πρώτης άνάγκης, τσιγάρων', 
καπνού, ρούχων κι’ άκόμα κέν- 
τρον διασκεδάσεως καί χοροΰ.

«Γιά τό φωτισμό καί τή δέρμαν- 
ση, είμαστε υποχρεωμένοι νά πα
ράγουμε έμεϊς οί ίδιοι τό ήλεκτρι- 
κό ρεΰμα», έδήλωσε σέ δημοσιο
γράφους ό Πόλγκλε^, «...χρηοιμο- 
πιοΰντες ειδικές «γεννήτριες» έ- 
πάν'ω σέ καμιόνια.

«Πρέπει άκόμα νά προμη&ευό- 
μαστε διαρκώς μεγάλες ποσότητες 
ποσίμου νερού. Ή  άρρώστεια ένός 
πρωταγωνιστοΰ σημαίνει γιά  μάς 
μεγάλες ζημίες. Κάδε δυό μέρες 
τά φορτηγά μάς φέρνουν μέ τά 
ψυγεία κρέας, γάλα καί λοιπά 
τρόφιμα».

’Εν' τούτοις ό Πόλγκλε$ όμολο- 
γε ΐ ότι δλ’ αύτά δέν είνα ι τίποτα 
μπροστά στίς δυσχέρειες πού 8ά 
συναντήσουν γιά νά διακοσμήσουν 
τά διάφορα καταστήματα τών ιν
δικών χωρών' «Μποχάρα» καί 
«Μοΰρι».

»Δέν ξέρω κΓ έγώ, πώς δά μετα
φέρουμε τά πανάκριβα έπιπλα, 
γιά  τήν έσωτερική έπίπλωσι τοΰ 
παλατιού τοΰ Μ αχαραγιά. Οί δρό
μοι εϊν'αι φοβερά άνώμαλοι, '·ιά  
νά φτάση κανείς ώς τή πολιτεία 
καί μετά πρέπει ν ’ άνέδης έπάνω 
σέ λόφο γιά  νά πλησιάσης στό 
παλάτι».

Τό γύρισμα τής ταινίας πού ε ί
ναι όμώνυμη μέ τήν πολιτεία 
«Γκάνγκα Ντίν» έχει ήδη άρχίσει 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ -ώρ$ Στή- 
β ε ν ς .. .

'Ό ταν τελειώση τό φίλμ κ ι’ δλος 
αΰτός j  κόσμος έγκαταλείψη τήν 
έφήμερη πόλι, δά έ χ η  προστεδή 
μιά άκόμη στίς τόσες «πολιτείες- 
φαντάσματα» πού δημιουργήδπκαν 
κατά τήν έποχή τής έξορμήσεως 
τοΰ χρυσοΰ.

ΚΓ δταν άργότερα κατασκευα- 
σδοΰν άμαξιτοί δρόμοι στή Σιέρρα 
Νεδάδα, οί περιηγηταί δά συναν
τούν έκπληκτοι τά ύπολείμματα 
μιάς πόλεως πού έ^ησε μόνο cjc  
μήνες.
ΟΙ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  ΔΥΟ ΣΟΛΟΜΩΝ...

• •■Πρόλογος στή ταινία «Μπρο
στά στόν άνεμο».

Ό  Γκόρντον Τ$ένιγκς πού διευ- 
δΰνει μέ μεγάλη δεξιοτεχνία τήν 
ύπηρεσία «Ειδικών κινηματογρα
φικών' λήψεων καί τρύκ» στά 
στούντιο ί.αραμάουντ τοΰ Χόλλυ
γουντ, μάς παρουσίασε μιά άπ'τίς 
δυσκολώτερες πλευρές τής * -y s-  
σίας τβυ στή ταινία «Μπροτσά στόν 

Αν'εμο», στήν όποία πρωταγωνι
στεί ή «γυμνή κοπέλλα» Ντοροδυ 
Λαμούρ κΓ οί Τξών Μπάρρυμορ, 
-ώρ£ Ράφτ, Ά κ ίμ  Ταμίρωφ, Ά ν 
ρύ Φόντα.

Ή  ύπόδεσίς της, πού ήταν ή ά- 
ρισνουργηματική περιγραφή μιάς 
τρυφερής ιστορίας έρωτος καί πε
ριπετειών άνάμεσα στούς ψαράδες 
τής Αλάσκας, τοΰ φαινόταν’ ··">- 
μνή καί άδεια κι’ άναίητοΰσε άπό 
καιρό ένα έντυπωσιακό πρόλογο.

Τόν δοήκε μιά μέρα ψαρεύον

τας.
Σκέ'ρτηκε ν'ά κιν'ηματογραφήση 

εν'α φλέρτ σολομών.
Γιά τή σκηνή αύτή άν'αγκάστηκε 

νά πάη στή κομητεία τοΰ Ίνό γκ  
πιό μακρυά κι’ άπ’ τό Βαν'κοΰδ^ρ 
(Καναδάς), δπου βρίσκονταν τά 
κρατικά ιχθυοτροφεία.

'Ό ταν έφτασε έκεϊ, έξωπλίστη- 
κε μέ μιά κινηματογραφική μηχα
νή Υποβρυχίων λήψεων καί μέ 
ιώβειο ύπομονή κατέστρωσε τά 
πιό μακκιαβελικά σχέδια γιά  ν'ά 
έπιτύχη τό σκοπό του.

Ό  έπιμένων νικά. Τ ό  κατώρ- 
δωβε!

Ή  ΰποδρύχιος σκηνή, πού μάς 
παρουσιάζεται στήν άρχή τής ται
νίας είνα ι πολύ σύντομη, άλλα 
πλήρης καί χωρίς «τρύκ».

Έ π ί τρείς μήνες ένας δμιλος ό
περατέρ καί μηχανικών κόπιασε 
έξαιρετικά στήν άγονη αύτή χώρα 
γιά νά κινηματογραφήση τά άλ
ματα τών σολομών δταν' άνεδαί- 
νουν τό ρεΰμα καί τούς άπειρους 
κινδύνους πού τούς άπειλοΰν’ .

Συνήδως είνα ι $ώα, πεινασμένες 
άρκοΰδες, φώκες, άλά καί πουλιά, 
αύτοί πού κατεβαίνουν καί καρα
δοκούν... άκόμα κ ι’ οί άνβρωποι, 
οί φοδερώτεροι άπ’ δλους, πβυ 
στήνουν τίς παγίδες τους κατά 
τήν έποχή τής γινομοποιήσεως.

Ό  θηλυκός βολομός σκάβει τήν 
άμμο γ ιά ’ νά τοποθετήση τ ’ α'ϋγά 
του, ένώ ό άρσενικός περνά κατό
πιν γιά  νά τά γονιμοποίηση. « ο 
μητρικό ένστικτο είναι έξαιρετικά 
άνεπτυγμ-ένο σ’ αύτά τά $ώα. ’Έ 
τσι βλέπουμε τό δηλυκό σολομό να 
έπιβλέπη τήν έπώαση τών' αύγών 
του, μ λις δέ τά μικρά γεννηθούν, 
πεθαίνει ήσυχος κοντά τους γιά νά 
μπορέσουν ναΰρουν τήν π;.-, .η 
τους τροφή στό ιδιό του τό σώμα.

Ή  >τ;ωτότυπη αύτή σκηνή, \ χ 
τήν όποία τόσο κόπιασε ό Γκόρ- 
ντον Τ^ένιγκς ,δέν διαρκεί παρά 
λίγα μόλις λεπτά καί χρησιμεύει, 
δπως είπαμε πιό έπάνω, γιά πρό
λογος στό «Μπροστά στόν ’Ά ν ε 
μο», τό φίλμ πού σκηνοδέτησε ό 
περίφημος δημιουργός τών «Λογ 
χοφόρων τής Βεγγάλης» Ά νρ ύ  
Χάτταΐ.
ΤΟ Κ Ο ΥΡΑ ΓΙΟ  Τ Ο Υ Μ ΠΗ ΡΥ

Σέ μιά στιγμή, γυρίζοντας μιά 
σκηνή τής «Άρι$όνας - Μπίλ» ό 
Γουάλας Μπήρυ έπεσε κι’ έκτύπη- 
σε σοβαρά στ’ άριστερό του πόδι. 
Αλλά μέ πολύ κουράγιο θέλησε 

ν'ά έξακολουδήση τό ρόλο του.
Προβπάδησε νά σηκωθή, άλλά 

ηταν άδύνατβ.
Μά κι’ ό Γουάλας εΐναι πεισμα

τάρης <αί παρ’ όλους τούς πόνους, 
μετά δυό - τρεις μέρες, σηκώθηκε 
άπ’ τό κρεββάτι κι’ έξακολούθησε 
τό παίξιμο.

Βλέποντάς τον οτή ταινία, δέν 
δά μποροΰσε κανείς νά φανταστή, 
όταν τόσο άνετα τριγυρίξη άνά
μεσα στούς φιγκ<υράν, πώς είναι 
καΡισμένος σ’ ένα είδος ποδήλα
του καί κ ινείται μέ νήν δ^ήβεια 
ένός μίταστουνιοϋ πού στήν άκρη 
του έχει καρούλια,

Φυσικά δλ’ αύτά έγιναν, μέ τήν 
θαυμαστή βοήθεια τού όπερατέρ. 
Ά λλ ά  κυρίως όφε’λονται στήν εύ- 
συνειδησία τοΰ Μπήσυ.

Ά ρ λ ί ν  Γ ο υ έ λ ο ν  σ τό  φ ιλ μ  « .Κ ο υ ρ ο ά ρ ο ς »  ά-τό τό  « ρ ι π ε τ ε ι ω δ ί ς  ίργο τοΰ Στήίενοον 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗ

Ή θαυμαστή έπιδεξιότης μέ τήν 
όποία μετεφέοθη στόν κινηματογρά 
φο τό δραβευθέν σενάριο τοΰ Έ ρ ικ  
φόν Στρόχαϊμ, ή συναρπαστική έρ- 
μηνεία τών διοΛεχτών πρωταγωνι
στών του, καί ή άπό κάθε άποψ( 
τελεία τεχνική του έμφάνιση, άπο- 
τελοΰν τή θετικώτερη έγγύηση γιά  
τήν έπιτυχία του καί στήν Ελλάδα.

Φλογερό, όλοζώντανο, γεμάτο 
νειάτα, τό αισθηματικό αύτό άρι
στούργημα άναλύει μέ άνεπιτήδευ- 
το ρεαλισμό ένα πολύπτυχο έρωτι- 
κό πρόβλημα άπό τήν έλεύθερη' 
ζωή τής σημερινής νεολαίας.

Πρωταγωνιστούν μόνο νειάτα:
Μώρην Ο’ Σούλλιδαν, Βιρτζίνια 

Μπρούς, Φοάνσοτ Τόν μέ σκηνοθε
σία τοΰ Τζώρτζ Ζάϋτς.

Δίς ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ

Μιά έντελώς καινούργια Σίρλεϋ 
Τέμπλ μάς παοουπιάζεται στή ται
νία μέ τό τίτλο αύτό.

Ή περίφημη πρωταγωνίστοια 
μεγαλώνει σιγά-σιγά καί τελειοποι 
εΐται συνεχώς.

“ Ενα λαμπρόν μέλλον άνοίγεται 
έμπρός της.

Τώρα τελευταία, έχει είδικευθή 
στό χορό. Καί τά καταφέρνει πε- 
ρίφημα.

Μέ τή βοήθεια πολλών καλών ή- 
θοποιών άσφαλώς έχει πραγματο
ποιήσει στό κα'νούργιο τη'ς φίλμ 
μιά άπ” τίς λαμπρότερες δημιουρ
γίες της.

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

... Δέν είναι κανένα φυλακτό I 
Εΐναι ή γλυκεία, χαριτωμένη, παγ
κόσμιος πρωταθλήτρια τοΰ πατι- 
νάζ καί περίφημη πρωταγωνίστρια 
τής όθόνης Σόνια Χένυ πού έμφανί- 
ζεται στό ρόλο τής Άλικης, στήν 
Χώρα τών θαυμάτων, στό γνωστό 
θρΰλο τών βορείων λαών.

Τά φαντασμαγορικά μπαλλέτα τής 
Άλικης εΐναι άπ’ τίς δημιουργίες 
πού μένουν αξέχαστες, "Οσο γ ιά  
τή Σόνια, μδς παρουσιάζεται γοη
τευτική, έλκυστική καί παραμυθέ
νια. δπως ποτέ άλλοτε

...ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ

Ξέρετε δτι:
*Η Νόρμα Σήρερ, πρίν νά γίνη 

βεντέττα ήτοτν πωλήτρία μουσυκών 
κομματιών καί πιανίστα;

Ξέρετε δτι:
Τό παιδάκι πού έμφανίζεται στή 

ταινία ή «"Αγνωστη τοΰ Πάλλας> 
εΐναι ή τρίχρονη’ άνεψιά τής Τζόαν 
Κράουφορντ;

Ξέρετε δτι:-
Ό  Ντένις Ο’ Κήφ εΐνε τυχοδιώ

κτης άπό... κούνια γιατί γεννήθηκί 
σ’ ένα βαγόνι σέ μιά τουρνέ κι* 
ή πρώτη του κούνια ήτοτν ένα μπα* 
οΰλο;

Ξέρετε δτι:'
Ό  Γουάλας Μπήρυ κτίζει ϊν<Λ 

γυάλινο σπίτι καί θά κατοίκηση μέ
σα σ’ αύτό;

Ξέρετε δτι
Ή  Λουΐζα Ράϋνερ εΐναι δεινή 

γραφολόγος καί κατέπληξε μέ τις 
γνώσεις της τόν Ρόμπερτ Γιάνκ, 
τήν Μέλβιν Ντούγκλας καί τόν σκη 
νοθέτη της; *

Ξέρετε δτι:'
Ό  Μέλδιν Ντούγκλας είναι λά

τρης τής μουσικής καί σοβορός συν 
θέτης;

Ξέρετε δτι:
Τό σπίτι τής Μώρην Ο’ Σούλλι- 

βοτν στά γενέθλιά της, ήταν σωστό 
άνθοπωλεΐο, άπ’ τά λουλουδένια 
δώρα πού τής έστειλοτν;

Ξέρετε δτι*
Ή  Μύρνα Λόου γυρίζοντας στά 

σπίτι της.τραγουδά ή σφυρίζει; Ng| 
ναι άρα γε άπό εύθυμία ή άπό φό- 
δο;
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(Συνέχεια έκ τής 1η ς σελίδος) πέρ Γαβριηλίδην και γυναίκες α ΐίάσσους, ώστε καί τό Σάδδατον 
(2-υνεχεια εκ της ης s ;  δε^ οιν[δες ΚαλουΤά, περισ&ότερο καί σ τις  δυο παραστασεις της Κυ

«Χρόνου») καί Γ. Άσημακοπούλου 
μέ μουσικήν τοΰ κ. Γιαννίδη, πού 
εΐνε είς τήν άναμφισδήτητα πρώ
την γραμμήν τών νέων μας μούσι 
κών καΐ έχει στό ένεργητικόν του 
τόσας έπιτυχίας, και τίτλον «Χρυ
σή Βραδυά». Τά σκηνικά όφείλον. 
τα ι είς τόν καλλιτέιχνην κ. Σπαχήν 
α ί μακέττες τών κοστουμιών στόν 
κ. Συρϊγον καί η χορογραφία στό 
χορευτή κ. Σπυρόπουλον.

Εύθύς έξ άρχής χρεωστώ νά 
ιιώ δτι τό άνέβασμα, τά σκηνικά 
καΐ τά μπαλλέτα τής έπιθεωρήσε-

μπριόζες π α ρ ά  π ο τ έ ,  Σοφία καί Ά -  ριακής τό θέατρον ήναγκάσθη νά
' . ~ _ ΤΛ . . . r y   f  trrvi ίυ/ΛΓίΐτ/ΎΤη· TrAnTCf' ΤΠΜλίκη Βέμπο, Ρένα Ντόρ, Μιμόζα, 
Λιάσκα καΐ α ΐ «μικρέ» Κίτυ Α λ
μα τοΰ Ά ττ ίκ  καί Ή λέκτρα Κ. 
πού όμως δέ χρησιμοποιείται ούτε 
όπως οϋτε όσον θά έπρεπε) πρέπει 
νά πώ τοϋτο:

Κανένα δέν εΐνε δυσάρεστο, με
ρικά εΐνε πολύ νόστιμα καΐ ένα— 
δύο εΐνε πολύ καλά. Κανένα δμως 
δέν εΐνε άπό τά  νούμερα πού — 
κατά τή θεατρική φρασεολογία — 
«κάνουν μπούμ», χαλοϋν κόσιιο

κλείση ένωρΐτατα τις πόρτες του 
καΐ νά «διώξη» φαίνεται πολλούς 
πάρα πολλούς θεατάς.

Γ '.
«ΦΡΕΝΙΤΙΣ» (3 πράξεις τοϋ Σ. 

Περέ ντέ Σ ιαππουΐ) θέατρον 
«ΡΕΞ », θίασος Μαρίκας Κοτο
πούλη.
Πρόκειται γ ιά  ένα έργο πού ή 

γαλλική κριτική τό έχει κατατά 
ξε ι μεταξύ τών καλλιτέρων τής 
συγχρόνου παραγωγήν; καΐ διά τό 
όποιον τό κοινόν παατοϋ όπου τό 
έργον έδόθη, έπεκύρωσε μέ τό πα
ραπάνω τήν άντίληψιν αύτήν τής 
κριτικής. Ε ίς τό Παρίσι αίφνης τό 
έργον αύτό παίζεται συνεχώς άπό 
τόν... Δεκέμβριο^ τοΰ 1937.

Εΐνε, σημειωτέον, τό πρώτον έρ
γον ένός συγγραφέως νέου — εΐνε 
σήμερον μόλις 28 έτών — ό όποι
ος πρίν άπό αύτό δέν είχε γράψει 
παρά μόνον μερικά κριτικά άρ
θρα καΐ ένα ή δύο βιβλία... πολι
τικού μάλλον περιειχομένου 
δεόμενα μέ 
πόλεμον, τόν όποιον είχε παρακο
λουθήσει έπί τόπου.

κόμη καΐ μπορεί άριστα ν’ άγαπη- 
θή. Ή  ϊδ ια  άγαπά μ- όλη τή φο
βερή δύναμι ένός άπελπισμένου 
όνείρου, τόν άνδρα τής ξαδέλφης 
της. Κλεισμένη μέσα σ' ένα σπίτι 
νεκροταφείο, γυναίκα δυνατή καΐ 
έξυπνη, κρύβει τό αίσθημά της 
βαθειά καΐ ή άπελπισία της γ ίν ε 
ται κακία. Έ π ί τέλους μιά μέρα 
ή ξαδέρφη της, μία γυναικούλα ά- 
σήμάντη, τό σκάζει μέ τόν έκαστη 
της. Ή  Έσθήρ άλλως τε (ή γ ε 
ροντοκόρη — κ. Μαρίκα Κοτοπού
λη) σπρώχνει τ^χνικώταια, δ ια 
βολικά, τή Μάρθα (τήν ξαδέρφη 
της, κυρίαν Ρίταν Μυράτ) νά φύ
γη . "Ε τσ ι δ άνδρας της, ό Στέφα
νος (Μήτσος Μυράτ), ό άναπημέ- 
νος, θά μείινη εις τήν διάθεσιν της. 
Τόν κατακτά, άλλά διά νά δεχθή 
τόν έρωτά του. πρέπει προηγουμέ
νως νά πεισθή ότι μπορεί άληθινά 
ν' άγαπηθή. Ή  ξαφνική έρωτική 
έξομολόγησίς ένός νεαροΰ (κ.Γα
λανός) θά τής δώση αύτή τήν ά- 
πόδειξι. Τότε θ’ άποφασίση νά δε- 
χθή τό βράδυ στό δωμάτιό της τό 
Στέφανο, θ ά  φορέση μάλιστα ένα

(τόπερίφημο παληό φουστάνι
,  I πρώτο πού τήν εΐχε κάνει πρότόν ίταλο - αίθιοπικόν I * , , 1 , Λ„ ,χρόνων να νοιωση δτι είνε ωμορ-

φη) γ ιά  νά τόν όεχθή. Τό πάθος
της, τρομερό διότι εΐνε πάθος,

Ή  ύπόθεσις εΐνε παρά πολυ | τρ0μερώχερο διότι έπί τόσα χρό- 
γνωστή (αΐ καθημερινοί έφημερί- νι0£ συνετινίγετο, ξεσπά άκράτητο,
δες έδημοσίευσαν πλατειές περιλή 
ψεις τοΰ έργου αύτοΰ τό όποιον 
ό θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη άνε- 
βίβασε τήν Παρασκευήν 28 'Οκτω
βρίου τό βράδυ) ώστε παρέλκει 
νά τήν έκθέσωμεν — δπως θά έπρε 
πεν άναλυτικώς — άλλην μίαν φο
ράν έδώ, τόσω μάλλον καθ' δσον 
σήμερον ή στήλη αύτή τής θεα
τρικής κριτικής παρά εΐνε φορτω
μένη. θ ά  περιορισθώμεν λοιπόν σ' 
ένα σύντομο σκιτσάρισμά της, ώς 
έξής:
* Ή  «Φ ΡΕΝ ΙΤΙΣ» εΐνε τό περι

στατικό μιάς γεροντοκόρης πού 
δέν υποπτεύεται κάν δτι μέ δλα

γ ίνετα ι ξεφρένιασμα. Ή  Έσθήρ 
δέν εΐνε πλέον πλάσμα άνθρώπινο· 
εΐνε μιά τυφλή δύναμις, εΐνε «φρε- 
ν ΐτις» : Σέ δυό σκηνές τρομερές 
μία μέ τή μητέρα της (κυρία Στε 
φανίδου) μία μέ τήν μεγαλείτερη 
της άδελφή — δνίς Φρόσω Κοκό
λα — (γεροντοκόρη, άσχημη, τής 
όποίας ή ψυχή έχει πλέον δια- 
στραφή άνεποτνόρθωτα) ό θεατής 
έχει τήν εύκαιρίαν νά πάρη μίαν 
Ιδέαν αύτής τής φρενίτιδας.

της τά 42 χρόνια εΐνε ώμορφη ά
,· ,Ι- ,Ι. , Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ.1Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι,· ΙΙ· 1Ι·Μ ·|Ι· ΙΙ· |Ι· Ι|·Μ·|Ι·Μ ·1Ι· ,|· Ι

ώραιο παληό φουστάνι, τό Στέφα 
νο, μία φίλη της· ή άσχημη καΐ 
έκδοτη στήν ήδονή, παράξενη καΐ 
ξεπεσμένη φίλη (Έ λ ε ν α  Χαλκού
ση) τήν πληροφορεί δτι ξαναγύρι- 
σεν ή Μάρθα καΐ σέ λίγο ή Μάρθα 
έμφανίζεται, άρρωστη, άπέυταρη 
έγκαταλελειμμένη άπό τόν έρα- 
στή της, έρείπιο και κουρέλι, στό 
δωμάτιο τής Έ σθήρ. Ζητεί τήν έ· 
τέμβασι της στό Στέφανο γ ιά  νά 
τή συγχώρηση καΐ νά τήν ξανα- 
πάρη. Ή  σκηνή μεταξύ Έ σθήρ 
καΐ Μάρθας εΐνε περίφημη : Τήν 
ίδια στιγμή έμφα ίζεται ό Στέ
φανος κυττάζει τή γυναίκα του 
πού γυρ ίζε ι μετανοιωμένη. άρρω
στη, άδύνατη, και... σωπαίνει! Ή 
Έ σθήρ έχει καταλάβει. Εΐνε ν ι
κημένη. Ή  άσήμάντη γυναικούλα 
τήν ένίκησε, αύτή, τή δυνατή καί 
θεληματική γυναίκα. Τήν ήττα 
της ή Έσθήρ τή βλέπει σά μιά ά- 
δικία άκατανόητη καΐ τήν έννοεΐ 
ώς έκεΐνο πού εΐνε π ρ ά γμ α τ ι: Κη
δεία όχι μά'.ον τοΰ όνείρου πού 
ά γ γ ιζε  κι’ δλας τήν πραγμάτωσί 
του. άλλά καΐ κάθε πλέον έλπί- 
δας. Τοΰ λοιποΰ ή ζωή της θά 
περάση μέσα στό «σπίτι-νεκροτα- 
φεΐο» χωρίς καμμία ούτε έλπίδα 
πιά νά τή φωτίση λίγη άγάπη, 
λίγη εΰτυχία. Τότε. φρενιτιώσα 
πολύ περισσότερο άπ’ ό,τι καΐ 
στή δεύτερη άκόμα πράξι σαρκά
ζει, δηλητηριάζει είς τό διηνεκές 
τή ζωή τοΰ Στέφανου καΐ τήςΜάρ- 
θας καί τούς διώχνει. Αύτή; Ώ  
εΐνε πάρα πολύ δυνατή καί περή- 
φαινη. Συνεπώς δέν γίνετα ι σκέ- 
ψις νά κάμη καμμία τρέλλα.Τί θά 
κάμη; Μά άπλούστατα... «θ’ άλ- 
λάξη φουστάνι», θ ά  βγάνη τό 
λαμπρό φανταχτερό παληό φόρε
μα πού τήν εΐχε κάμει ν’ άντιλη- 
φθή τήν ώμορφιά της καΐ πού τώ- 
χε φορέσει γ ιά  νά δεχθή τό Στέ
φανο στήν πρώτη — καΐ τελευταία 
κι- άποτυχημένη έρωτική συ\άντη- 
σι, ή όποία θά τής άπεκάλυπτε τό 
μέγα μυστικό — καΐ θά ξαναφορέ-

ση,τό  σταχτόμαυρο φουστάνι τής 
πένθιμης, τής θλιβερής, τής χωρίς 
καμμιά πλέον έλπίδα διαφυγής 
άπό τήν φρικτή ζωή της, γεροντο
κόρης.

Αύτό εΐνε τό έργο. Χωρίς άλλο 
εΐνε «γκρίζο». Εΐνε δμως άφ’ έτέ- 
ρου πολύ άνθρώπινο. Οί χαρα
κτήρες του διαγράφονται περίφη
μα. Βέβαια πολύ λεπτομερειακά 
καί διά τινας αύτό εΐνε σφάλμα 
όφειλόμενον είς τήν λίαν εύσυνεί- 
δητον (άπό άπειρίαν έν προκειμέ- 
νω) τεχνοτροπίαν τοϋ συγγραφέ 
ως. Ό  ρόλος τής γεροντοκόρης

γου. Ά φ ’ έτέρου δμως πρέπε 
πίσης νά όμολογηθή δτι δέν ύπάρ- 
χει καμμία «ρεπλίκα» πού νά μήν 
έχη τόν λόγον καί τήν θέσιν της. 
Ό  διάλογος δέν εΐνε κουβεντολό* 
γ ι  χωρίς περιεχόμενον ή άνάλα* 
φρο. ’Ά λλο έλάττωμα πού άπε- 
δόθη είς τό έργον, εΐνε δτι παρά 
εΐνε «σκοΰρο», δτι δέν έχει «έναν 
καλόν άνθρωπο, μία ευθυμη νό
τα», δτι καΐ ένα παιδάκι άκόμα 
πού έμφανίζεται έπεισοδιακά σ’ 
αύτό τό σπίτι κι’ αύτό «εΐ ε κλέ* 
φτικο». Έ ν  τούτοις ή ζωή δέν έ
χει καμμία ύποχρέωσι νά εΐνε εΰ·

Τελικώς ή Έσθήρ ναυαγεί στό 
λιμάνι. 'Ό ταν άκριδώς περιμένει 
φρίττουσα άπό πόθο μαζί καί 
παρθενική συστολή, ντυμένη μέ τό

Ι·ΙΙ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ ·ΙΙ·1Ι·ΙΙ·Π·ΙΙ·ΙΙ*ΙΙ·ΙΙ·Η·μ·»·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

Άπό τή «Φρενίτιδα»: Ή  κ. Κοτοπούλη, ή δίς Χαλκούση, 6 κ. Δ. Μυράτ, 4 κ. 
Γαλανός, ή κ. ΣτεφανΙ δη καί (| κ. Ρ .  Μυράτ.

ως αύτής εΐνε τέτοια, ώστε μέ τήίδηλαδή, άρέσουν έξαιρετικά, μέ 
«Χρυσή Βραδυά», άπό τής άπόψε- χρις ένθουσιασμών, κανουν καί τα
ως αύτής, πραγματικά  καΐ χωρίς 
ύπερδολή, νά σημειώνεται πρόο
δος είς τό θέατρόν μας καί είς τό 
έπιθεωρησιακόν είδος. Τά σκηνικά 
τοΰ κ. Σπαχή, ό φωτισμός, εΐνε ά- 
•πλούστατα περίφημα, τά δέ μπαλ- 
λέτα πολύ καλά (ή δίς Παυλόσκα 
γ ια  καΐ ό κ. Σπυρόπουλος καθώς 
άλλως τε καΐ ό δεύτερος χορευ
τής κ. Μάγκρε εΐνε έκτακτοι), δ
λα  περιλαμβάνουν καΐ ένα, τό Ί ν  
διάνικο, πού θά μποροΰσε περίφη 
μα ναϋρη τή θέσι του καί σέ έπΐ- 
θεωρησιακό θέατρο ξένο άπό τά 
καλλίτερα.

Τά κοστούμια παστρικά, κομ
ψά, ώμορφα, πολυτελή. Ή  μουσι
κή περίφημη (αΐ δύο ρωμάντσες 
«Μή μέ λησμονάς» καί «ή Κρινι-Λ», 
« ν  καί θυμίζουσα λ ίγο  Μάρω, γλυ 
κύτατες). 'Ό σο γ ιά  τά  διάφορα 
νούμερα πού δημιουργοΰν ol άσ- 
οο ι τοΰ έπιθεωρησιακοϋ θεάτρου 
(Μαυρέας, Κυριάκός, Δούκας, Ν. 
Μηλιάδης, Χατζηχρήστος, μέ κομ.

πιό σφιγμένα χείλη νά σκάσουν σέ 
χαμόγελο, άν σχι σέ πλατύ γέ- 
λοιο.

Πρόκειται γ ιά  μιά έπιθεώρησι 
σπάνια ώς άνέδασμα, σκηνικά, κο 
στούμια, μπαλλέτα, παστρική κα' 
φροντισμένη ώς νούμερα, χωρίς 
χοντροκοπιές καΐ άνοστιές, άλλα 
καί χωρίς τό ένα μεγάλο, έντυπω 
σιακό, άνεξάντλητο νούμερο πού 
εΐνε σπουδαίος συντελεστής γ ιά  
κάθε έπιθεώρησι, δσον άφορά τή 
μ ι·:·,··(Ί0τητά  της. Σημειωτέον ό
τι τήν είδα μόνον στήν πρεμιέρα 
καί ώς γνωστόν είς αύτάς τάς πε
ριστάσεις πρώτη τοϋ έργου εΐνε ή 
...δευτέρα του παράστασις, φαί
νεται δέ ότι είς τήν δευτέραν ή 
έπιθεώρησις ένεφανίσθη πολύ καλ 
λίτερη άπό δ,τι — φυσικά _  στήν 
πρώτη. Σημειωτέον άκόμα δτι τό 
κοινόν τήν δρίσκει τόσο τοϋ γού
στου του καΐ έχει τέοια συμπάθεια 
γ ιά  τους έμφανιζομένους είς αύ 
τήν άπό τούς έπιθεωρησιακούς μας

Ε Λ Α Τ Ε  Ν Α  
ΓΝΩΡΙ ΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(Συνέχεια έκ τής 1η ς σελίδος)

στά σέ πυκνότατο ακροατήριο.
Δέν πρόκειται, βέδπα, νά κατα 

πατήσουμε έμεΐς οικόπεδα, ποΰ ό
χ ι μόνον άνήκουν, άλλά και ξέ
ρει νά τά φυλάη πολύ καλά, ό εκ
λεκτές μου φίλος και σοφός Ιστβρι 
κός τοΰ θεάτρου κ. Ν. Λάσκαρης. 
’Έ τσ ι περιοριζόμαστε στό ν ’ άνα- 
φέρουμε άπλά τό πώς στό &έατρο 
Σκοντζοπούλου δοθήκανε καί άρ
κετές θεατρικές παραστάσεις άπό 
'Έλληνες έρασιτέχνες καί πώς οί 
έπιτυχίες τοΰ Σκοντζοπούλου προ 
καλέσανε τήν προσοχή κι’ άνοίξα- 
νε τήν όρεξη ένός άλλου έπιχειρη 
ματία, Ίταλοϋ τήν έθνικότητα, 
ποΰ ένάμιση χρόνο άργότερα, ά- 
νήγειρε τό δεύτερο θέατρο στήν Ά  
θήνα μεταξύ τής πλατείας τοΰ Ι 
ερού Λόχου καί τϊΐς όδοΰ Αίολου 

προορισμένου — καθώς έλεγε —

ήμέρα τοΰ Πάσχα, έξακολουθοΰσε 
%'ά συγκεντρώνω πολύ κόσμο έπί 
ένά;πσυ σχεδόν μήνα, όπόταν τό 
κοινό άρχισε νά κουράζεται άν κι’ 
ό θίασος «ανέπτυσσε τήν αύτήν έ- 
πιδεξιότητα είς τάς σχοινοβασίας, 
τήν αύτήν δύναμιν είς τάς σωματι 
κάς έξασκήσεις, τήν αύτήν κομψό
τητα καί τήν αύτήν παντομιμικίΐν 
δεινότητα». Ό  Μέλης! πού φαίνε-

έθνων, έξ όλων των τάξεων άνθρω 
ποι εύρίσκοντο, καί ή ποικιλία αυ
τή ήτις είς κανέν τοΰ κόσμου μέ
ρος δέν παρουσιάζεται, ώς είς συ- 
νέλευαιν έλληνικήν, ήτο έξαισία» 

Τό πλήθος άρχισε νά συγκεντρώ 
νεται δυό ώρες πρίν άπό τήν ώρα 
πού είχεν  όρισθή για  τήν έναρξι 
τής παραστάσεως. Σ ’ δλο αύτό τό 
δίωρο διάστημ*, μπορεί ό καθένας

Απ* τό «θά σέ παντρευτώ... τέρας»: *0 Κ. Οίκονομίδης, ή κ. 
δρεάδου, ή κ. Ήσαία, ό κ. Άιτοστολίδ ης, ό κ. Φσρμάκης, f| κ.

Μορίδης, ή κ. Μηλιάδ η καί ό κ. Δαμασιώτης

Κατερ. Ά ν .  
Λώρη, 6 κ.

(Συνέχεια έκ της 1η ς σελίδος)

y a l μέ ;.ιά ΰπηρέτρια, μέ μιά κελ- 
νερίνα  ή μ’ έναν έργάτη, δά άντι- 
ληφθ? άμέσως, πόσο δαβειά είναι 
ριγωμένη ή Ιδέα τοΰ θεάτρου /.αί 
πόσ® έμπράγματα Jri τό σύνθημα: 
»τής άνάγκης τοΰ θεάτρου» γιά 
«αδέναν πού θά Βέλη νά λέγεται 
πολιτισμένος. Καί τήν άνάγκη «ύ- 
τή τήν νοιώθει καί ό τελευταίος 
προλετάριος τής Γερμανίας. Γι’ 
*ύτό καί δέν ύπάρχει φόβος νά ί~ 
ρωτήσΐις ένα ν  όποιονδήποτε Γερ
μανό ποΰ κείται Ενα θέατρό του— 
β’ δπο'.α πόλη μεγάλη « ι’ άν κά
τοικό *α ί δεκάδες έστω βεάτρων 
νι* #ν ύπάρχουν — καί νά μή σάς 
πληροφορήση άμέσως καί γιά  τήν 
4δό, καί γ ιά  τό έργο πού παίζεται 
καί πολλές φβρές μάλιστα καί γιά 
τούς ήθοποιούς πού άνήκουν στό 
βίασο.

Πολλές φβρές ψήσαμε τέτοια ά- 
ξέχάστα περιστατικά. Σ άν άπί- 
βτευτοι μάλιστα ©ωμάδες πολλές 
φβρές τά προκαλούσαμε. Ξεπίτη- 
ίε ς  ρωτβύσαμε θέτοντας σέ δοκι
μασία τον άγνωστό μας συνομιλη
τή· Καί πάντα κατάπληκτοι μέ
ναμε μπρός στήν ένημερότητά 
τβυ. Κατάπληκτοι γιατί δέ δά ξε- 
χάσβυμε πβτέ ένα χαρακτηριστικό 
τής πατρίδβς μας. Κβσμική κυρία, 
Α θηναία , πού έπροσπβιείτβ τήν 
μβρφωμένη, πβύ μιλούσε Ισως δυό- 
τρείς γλώσσες ξένες καί πβύ άνή- 
κε σέ μιά πνευματική παλτιά φα
μίλια τβΰ τβπβυ μας είχε πρβσκλη- 
6ή κάποτε σέ μιά δεξίωση τβΰ Πα- 
σιλικβΰ θεάτρου καί ρωτούσε έ
ναν γνωστό μας θεατρικό συγγρα
φέα νά τής διηγηθή μερικά πράγ
ματα γιά τό Βασιλικό θέατρο — 
γιά  τά έργα πβύ έπαιξαν στήν πε- 
ρίβδβ έκείνη, γιά  τούς ήδοποιούς 
—μόνον καί μόνον γιά  νά uacpn 
νά άρθρώση ένα δύο φράσεις μίΰΛ  
βτή συντροφιά Γβύ δά παρ:υίί- 
οκονταν. Δέν θυμού·μεθα μάλιστα 
* ν  δέν ήρώτηίε τό φίλο συγγρα

φέα καί σέ ποιά όδό κείται τό Βα
σιλικό ©έατρο. Τό δέδαιον πάν
τως είνα ι ότι ή άξιότιμη καί ή 
κατά τά άλλα «πολιτισμένη» αύτή 
κυρία δέν είχε πατήσει ούτε μιά 
φορά τό πόδι της μέσα στό ίδρυμα 
αύτό. Ούτε κάν άπό περιέργεια.

"Ας μάς συγχωρεθή ή παρέ,κδα- 
σις αύτή. "Οταν ^ούσαμε στήν 'Ελ
λάδα είχαμε ξεχάσει, δυστυχώς, 
τό έπεισόδιβ αύτό, γιατί καθημε
ρινά $βύσαμε, άλλα παρόμοια. ’Ε 
δώ όμως στή Γερμανία οί ύπηρέ- 
τριες τών σπιτιών πού κατβικοΰμε 
μάς τό στήνουν πάντα γιά  καται
σχύνη μας μπροστά μας, όταν έκ
θαμβοι τίς άκοΰμε νά μάς μιλάνε 
μέ χίλιες δυό λεπτβμέρειες γύρω 
άπό τά παυόμενα έργα, γύρω - ί  
τ^ύς ήδοποιβύς, γιά  τή σκηνοθεσία 
καί γιά  τόσα άλλα.

Ή  ύπηρέτρια αύτή ίσως βέβαια 
νά μήν είχε παρακολβυθήσει ένα 
παυόμενο έργο. Οί συνθήκες τής 
$ωής της δυνατόν νά μή τής έπέ· 
τρεψαν τήν ίκανβποίηση τής λα
χτάρας της αύτής, άλλά μιά κ ι’ έ
τσι αισθανότανε τό θέατρο, σάν 
λαχτάρα, σάν άνάγκη τής ί>ωής 
της, είχε διαβάσει ή πληροφορηθή 
όλα τί: καθέκαστα. Παρόμβια ξέ
ρει νά σάς πληροφορήση καί 
πβιός -γάλβς Γερμανός ήθοποιός 
£ή σέ μιάν άλλη γερμανική πόλη 
καί πβιός ρόλος του είνα ι ή μεγα
λύτερη έπίδοσή του.

Σ έ μιά τέτοια στενή επικοινωνία 
$ή ό λαός έδώ μέ τό θέατρο. Καί 
γιά τόν φτωχότερο άκόμα έργάτη 
είνα ι άδύνατο νά μήν έξευρεθή 
τρ έ-ϊς  — άπό τίς ειδικές όργαν 
σεις, πού ύπάρχουν — νά παρα 
κβλουδήση δυό φβρές τβυ.'.:';;·-το 
τβ μήνα δέατρβ. «Φαϊραμπόΰντ» 
καλβύν τίς διοργανούμενες αύτέ; 
παραστάσεις γ ιά  τίς μεγάλες μά 
ΐες. Καί πραγματικά «βράδυα 
■γιβρτής» είνα ι. ΚΓ άς μή νομίση 
κανένας, ότι στενβι πρβπαγανδι· 
στικοί λόγοι ώδοΰν τήν Κυβέρνηση 
τού 3ου Ρ ά ·χ  στην έκπβλιτιστική

ιά την άριστοκρατιαν.
Τό θέατρον τοΰ Γαϊτάνου Μ έ— 

αύτό ήταν τό όνομα τοΰ ’ Ιτα
λού έπιχειρηματία — ήταν έτβιμβ 
στό τέλος Δεκεμβρίου 1836, όπως 
δέ καί τό πρώτβ, έτσι κ ι’ αύτό ή
ταν ξύλινο, συγκρινόμενο όμως μέ 
τό πρώτβ παρουσίαζε δυό πλεβνε 
κτήματα. Ε ίχε  ύπββολείβ καί στέ
γη ν.

Χρονογράφος τής έπβχής έκεί- 
ης έγραφε γιά  τό θέατρο Μ έλη: 

«Πρέπει νά τό όμβλογήσωμεν ό
τι μεταξύ τών άναφανέντων μέ
χρι τούδε είς τάς πόλεις μας θεά 
τρων, τό τοΰ κ. Μέλη είνε άναν- 
τιρρήτως τό έντελέστερον. Τίπβτε 
δέν λείπει είς αύτό άφ’ όσα καθι- 
στώσι τά μεγαλείτερα τών Παρι
σίων καί τής ’ Ιταλίας θέατρα, σκη 
ναί διάφοροι, όρχήστρα, έιτιδάφιος 
α'ίθουσαι, στοαί, δωμάτια, άμφι- 
θέατρον, τά.βπάντα ώς τά λοιπά 
τής Εύρώπης μέρη».

Στό δέατρο τβΰ Μέλη, πού παρά 
βγαίνε μπροστά σ” όλα τά Παρισι
νά καί ιταλικά θέατρα, πρωτόπαι 
ξε «συνοδεία» Ιταλών σχοινοβατών, 
πού σ’ αύτήν έλαβε μέρβς κι’ αύτός 
ό ϊδιβς ό Μέλης «ούτινβς — κατά 
τόν τότε χρονογράφο — έθαυμά- 
σθη ή άθλητική δύναμις, δι’ ό τό 
φιλέκαλον τής Έλλάδβς κβινόν έ
τρεχε σωρηδόν είς τάς παραστά
σεις του καί έθαύμα^εν αύτόν».

Τό θέατρβ τοΰ Μέλη, πού άρχι-

άριστουργηματικά πράγματι ζω 
γραφισμένος, θά έλεγε kosi είς δτι 
έχει γραφή έπίτηδες διά τήν κυ
ρίαν Κοτοπούλη, ή όποία είς τήν 
δημιουργία του ύπήρξεν άμίμητη. 
0 1  συνεργάται της έπέτυχαν έπί
σης γενικά πολύ καλά. ’Ά ριστα  
άρχιτεκτονημένον τό έργον. εύρή- 
κε τήν ύποδοχήν πού τοϋ άξιζεν 
άπό τήν πρώτη βραδειά έκ μέρους 
τοϋ κοινοΰ, τό όποιον έκτοτε ά- 
θρόον (τούλάχιστον κατά τάς τέσ 
σαρας παραστάσεις τοΰ Σαββά
του καΐ τής Κυριακής κατά τήν ό
ποίαν ήδυνήθημεν νά έχωμεν τά 
άποτελέσματα άπβ άπόψεως είσ- 
πράξεων), συρρέον, χειροκροτεί 
μ’ ένθουσιασμόν την περίφημη ά- 
πόδοσι. Βέβαια έλαττώματα έχει 
τό έργον καΐ ή ύπερβολική λεπτο
μέρεια είς τήν διαγραφήν τών χα 
ρακτήρων μέ τήν φυσικήν της συ. 
νέπειαν, τόν λεπτολόγον διάλογον 
δέν εΐνε πάντοτε προσόν τοΰ έρ· 
ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι« · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι> · ι ι · ι ι · ι ι ·

θυμη κΓ άν έχη τις έκδηλώσεις 
της σέ μία οικογένεια μπορεί πε
ρίφημα νά τίς σκεπάζη ένα κακό 
σύννεφο δλες. Ό  συγγραφεύς τής 
«Φρενίτιδος» έδωκε ένα κομμάτι 
ζωής καί τό έδωκε πιστά. Έ π ί 
πλέον τό ένεφάνισε θεατρικωτατα 
καί τό συμπέρασμά του διά τόν 
θεατήν εΐνε λύπη μάλλον πσυά 
ψόγος διά τήν Έ σθήρ πρό πάντων 
άλλά καί διά τό περιβάλλον της 
έπίσης. Οϋτε μία στιγμή ό θεατής 
δέν αισθάνεται τήν άνάγκην νά 
πή μέσα του «τί άηδή πλάσματα-), 
Ή φρενΐτις ένός πάθους τόσον βί
αιου σπάζει τελικώς έμπρός στήν 
«οίκογένεια» πού μένει νικήτρια. 
Ήττημένη δέ, τέλος έγκαρτερεΐ. 
Δέν αύτοκτοιεί άλλά., βγάζει τό 
«λαμπρό φουστάνι» τών έλπί- 
δων.

Πολύ καλά σκηνικά καΐ λαμ
πρόν τό άνέβασμα.

Π. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
·ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ·Π·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ’

ΘΕΑΤΡΟΝ,  KOIHDNIA,  ΑΙΚΑΙΟΝ

•ο κλητήρας τοΟ Κ. Cmoi'pyoG π αραπλεύρως τής συζύγου αύτοϋ.

ται πώς δέν ήταν μονάχα δεινός 
σχοινοβάτης άλλά καί καλός έπι- 
χειρηματίας, σκέφθηκε τότε νά με 
τατρέψη τούς σχοινοβάτες, πού ά- 
ποτελβΰσαν τό θίασό τβυ, σέ άοι- 
δούς. Έ ν α  ώραίβ, λβιπόν, πρωΐ 
τβΰ 1837 τό νβήμβν κβινό*ν καί ή 
γεννα ία  φρουρά τής πρωτευβύσης 
είδοπβιείτβ διά τβΰ ντελάλη καί 
τών έφημερίδων ότι «τήν έσπέραν 
τής 4 ης Ιουλίου ό σχοινοβατικός 
Θίασος τοΰ Μέλη θά έξετελει τήν 
πρώτην πράξιν τβΰ «Κβυρέως τής 
Σεβίλλης», ένός τώ ν άριστουργη- 
μάτων τοΰ περιδόξου ’ Ιταλού μου- 
σικογράφου Ρβσσίνι».

Ε ΐνε πβλλά τά φαιδρά πβύ έση- 
μειώθησαν τήν βραδυά τής πρώ
της παραστσάεως.

Μ ιά άπό τίς τότε έκδιδέμενες έ
φημερίδες έγραφε: «Ή έσπέρα αυ
τή έφθασε τέλος πάντων, ήταν ώ
ραία καί ή ήμίτομος καί καθαρά 
Σελήνη τήν έστόλι^εν- ήταν άπει 
ρον τό συρρεΰσαν πλήθος.

Ποτέ είς τοΰ Μέλη τό θέατρον 
τβσαύτη πληθύς δέν έφάνη. Ξένοι,

νά φανταστή τήν κίνησι καί τόν θό 
ρυδο πού έπικρατβΰσε μέσα στό 
θέατρο. «Τβ πλήθος ήρχ«σε νά συρ- 
ρέη έκ τής έβδομης ώρας — μάς 
πληροφορεί ό τότε χρονβγράφος 
καί τό παροοΓίέτασμα τής σκηνής 
τοΰ θεάτρου δέν ύψώθη εΐμή περί 
τήν ένάτην. Καθ' όλβν τό διάστη
μα τούτο έκαστος δύναται νά φ-αν- 
τασθή όποία κίνησις, όποία ταρα
χή έγένετο μεταξύ τβΰ πλήθους. 
Πότε μέν λβγβμαχίαι διά τάς θέ
σεις, πότε δέ φόβος, μήπως τό θέα
τρον κρημνισδή, πότε δέ καί ξύλα 
άποσπώμενα έκ τών στηλών καί πί 
πτοντα έπί τών κεφαλών τών είς 
τήν έπιδάφιβν αίθουσαν εύρισκομε 
νων θεατών, έπέφερβν φωνάς καί 
σαρκασμβύς».

©. Ν. ΣΥΝ ΑΔ ΙΝ Ο Σ

ΣΤΟ  ΑΛΛΟ  Φ Υ Λ Λ Ο : Ή παρά-
στασις τοΰ «Κουρέως τής Σεβίλ
λης». — 'Όπβυ ελλείψει γυναικβς 
τό πρόσωπον τής Ρβ^ίτας άπβ- 
κόπτεται καί είς πύρ βάλλεται— 
Όρχήστρα άπό δέκα όργανα συ 
νβδεύει τβύς Ίταλβύς σχοινοδά- 
τας νά τραγουδή σουν.— Ή  πρώ
τη Έλληνίδα πού έτραγούδησε 
μέ νότες.

ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Η·ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι

Ελληνες, στρατιωτικβι, έμποροι, 
σε τίς· παραστάσεις του τή δεύτερη I χωρικοί, Όθωμανβί, έξ όλων τώ -
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αύτή προσπάθειά της. Τά έργα ποϋ I καλλίτερα όπως οί Γερμανοί τό ό- έργα πού έπαιξαν ώς τώρα οί η=·
νομά^ουν; «ένα βράδυ γιορτ».,).   a:-
Μόνβν ό τίτλβς α^τβς άρκ&. γιά  
νά φανέρωση άπβκαλυπτικά το νό
ημα καί τό περιεχόμενο πού πρέ
πει νά έχη ή παράσταση. Ή  πΟΛί- 
τική πάει στήν μπάντα. Παραμε
ρίζει μπρός στό χρέος τής γιορ
τής! Καί ποιό άλλο εΐναι τό νόη
μα τοΰ Θεάτρου; Σέ προσεχείς άν- 
ταποκρίσεις μας Θά μιλήσουμε δι
εξοδικά γιά  τούς περιοδεύοντας 
αύτούς κρατικούς λαϊκούς θιάσους, 
πού λειτβυΒγοΰν σ’ όλες τίς έπαρ- 
;ίε ς  τής Γερμανίας.

Σήμερα μόνον γιά  νά συμπλη
ρώσουμε τόν έπάνω συλλογισμό 
μας θά άναφέρουμε μερικά άπό τά

παίζονται δέν έχβυν καμμιά σχέση 
μέ τήν έθνικβσβσιαλιστική κίνη
ση. Τ ά  περισσότερα βέβαια είναι 
Γερμανών συγγραφέων— κλασσι
κών είτε νεωτέρων — άλλά δέν 
άπβκλείεται διόλβυ νάναι καί ξέ
να. Τόν καιρόν αύτόν παρακβλβυ- 
θώ τήν όργάνωση καί τή λειτουρ
γία  τής «Σάχσεν Λάρντες», πού 
έ«5ρεύει στή Δρέσδη καί πού 
μέ τούς δυό θιάσους της περιόδευ
ε: άνά τά χωρία, κω'μοπβλεις χ.αί 
πόλεις τής Σαξωνίας πρβσφέρβν- 
τας στήν άγρβτική καί έργατική 
τάξη τήν χαρά μιάς παράστασης ίί

ριοδεύοντες θίασβι τής Σ,α, -:ς 
γιά νά καταδειχθή άκόμα πώς βί 
ίθύνβντες είνα ι πιστά άφιερωμε- 
νοι στήν ιδέα τής «γιορτής», πού 
πρί:: νά δ ώ ;;υ ν  στό λαό. Ά ν ά 
μεσα στά τρία - τέσσερα γερμανικά 
έργα παίχθηκαν μέ μεγάλη λαϊκή 
έπιτυχία δύβ έργα τβΰ Σαίξπηρ: 
«Τό όνειρο τής θερινής νυχτιάς» 
καί ή «Δωδεκάτη νύχτα», έτοιμά- 
(εται δέ ό «Επιθεωρητής» τβΰ 
Γκόγγολ.

Ά λ λ ά  γιά όλα αύτά σέ πρβσε- 
χή μας ανταπόκριση.

•Έ Λ Ο Σ  Κ Α Τ Σ Ε Λ Η Σ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

τους. Καί δταν ό Σαίξπηρ μαστι
γώνει τήν άντίθεσι,ν ιών Καπουλέ- 
των καί τών Μοντεκίων, δλέπει 
τήν κοινωνικήν ζύμωσιν τοϋ 16ου 
αίώνος καί φωτίζει τό κοινωνικό 
ξέφτισμα τής φεσοδαρχικής μορ
φής τής οίκογενειακής συνοχής, 
πού γενικεύεται σέ λίγο. Τά πα
ραδείγματα είναι άπειρα. Σ ’ δλα 
τά μεγάλα έργα βρίσκονται. ’Α
κόμα ή τετραλογία τοΰ Βάγνερ, 
τό έπαναστατικώτερον δημιούργη- 
μα τοϋ τελευταίου αίώνος, περισ. 
σότερο άπό όποιοδήποτε άλλο, 
καθαρά θεατρικό ιέργο, έχει τήν 
σφραγιοα τής συγκρούσεως τής έ
ποχής του μέ τούς δεσμούς. Καί 
γ ιά  να φί'άσουμε στό σύγχρονον' 
ή σχεδόν, ρεπερτόριον τό έργον 
τοΰ Λιπριώ «'Η δικαστική τήβεν
νος» (Λά Ρόμπ Ρούζ) άπηχεΐ τήν 
κοινωνικήν άντίληψιν περί τοϋ δε- 
σμοΰ τής Ισοβίου προόδου καί, εύ- 
ρύτερα, περί τής ψυχολογίας τών 
Γάλλων δικαστών.

Δέν ύποστηρίζω πώς μόνο τά έρ
γα  πού παρασκευάζουν έτσι τήν 
διαμόρφωσα τοΰ δικαίου εΐναι με
γάλα κι’ ώφέλιμα. Καί τά άλλα 
δσα στηρίζονται στήν ψυχολογία 
τών άτόμων καί άτέλειες τών ή
θών έχουν πολλές φορές μεγάλην 
έπίδρασιν. Μά καί ή ψυχολογία 
τών άτόμων καί ή σάτυρα τών ή
θών παίρνουν μεγαλύτερην άξίαν 
κι’ έπιζοϋν πραγματικά δτοτν άπη 
χοϋν καί βοηθοϋν στήν έκδήλωσίν 
τους τά ύπόκωφα ρεύματα τής 
κοινής γνώμης γ ιά  τά διάφορα 
προβλήματα. Τά έργα τοϋ "Ιψεν 
είναι τό τρανώτερο παράδειγμα, 
πού δέν διαψεύδεται άπό τήν συνε- 
χή έπιτυχία\ τών κφμωδιων, γύρω 
άπό τίς όποιες καί σήμερα μέ άλ
λες μορφές δημιουργοΰνται άνα- 
ταραχές τής κοινωνικής ψυχολο, 
γίας. ΚΓ άς μή νομισθεΐ, πώς τά 
προβλήματα έςαντλοΰνται. Είναι 

τόσον πολύτροπες οί δψεις τους.

Οί κοινωνικές άντιλήψεις μοιά 

ι ζουν jai ϊά  κύματα. Επιφέρουν ά

μεσες μεταρρυθμίσεις δταν εΐναι 
δυνατές, δτοτν έχουν τήν όρμή νά 
παρασύρουν τις άντιστάσεις καί τά 
παληά χτίσματα. "Οταν είναι ύ- 
πόκωφες κΓ άπλές, πρέπει δπως 
τά μικρά κΓ άσήμαντα κύματα, νά 
κρατήσουν πολύ γ ιά  νά σκάψουν 
τά θεμέλια. Μά ή κοινωνική ψυ. 
χολογία δέν άντέχει στήν μονοτο, 
νία τής συνεχείας. ΓΓ αύτό τό θέα. 
τρο κυρίως βοηθάει γ ιά  νά έξαπο 
λύει τά μεγάλα κύματα. Εΐναι πο. 
λύ πιό δύσκολο νά τροφοδοτεί τά 
μικρά.

Καί κάποτε έρχεται ή ζωή έπά» 
νω είς τά έρείπια πού ίσώρευσε 

πάλη τοϋ μέλλοντος μέ τό 
παρελθόν καΐ χτίζονται τά ίδανι. 
κά πού διησθάνθη ή κοινωνία καί 
πού έξεδήλωσε τό θέατρον. Γ ιά τό 
χτίσιμο προσκαλείται ό \*>μοθέ. 
της. Ποιάν μεγάλη δύναμιν λοιπόν 
άποτελεΐ στά χέρια ένός καλοΟ 
νομοθέτη ένα καλό θέατρον... Γ ι’ 
αύτό πόσες φορές διαβάζοντας τίς 
κριτικές δέν ξαφνιαζόμαστε ̂ Κ έ .  
ποντας πώς έ^ετάζεται άν ή μιά 
ή ή άλλη σκηνή τοϋ έργου είναι 
άληθινή ή άπίθανη σύμφωνα μέ τις 
ήσυχες κΓ έπεισοδιακές άντιλή- 
ψεις τοΰ γράφοντος, αίρομένου 
κατά τήν γνώμην του μέχρι τοο 
αυνόλου καί δέν άναζητεϊται άν 
τό έργον άπηχεΐ καλά ή κακά τήν 
ζωή πού ό ίδιος ό κριτικός πρέπει 
νά προσπαθήση νά νοιώση.

Είναι προφανές δτι οΐ σκέψεις 
αύτές δέν άποτελοΰν άπολογίαν 
τών έργων μέ «θέσιν». Εις αύτά ό 
συγγραφεύς θέλει νά φωτίσει τήν 
προσωπικήν του πίστιν. Είς τό 
πραγματικόν θεατρικόν έργον — 
πού δέν άποκλείεται νά είναι καί 
έργον μέ «&έσιν» — ό συγγραφεύς 
άναζητεΐ τήν κατεύθυνσιν τής κοι
νωνικής ψυχολογίας καί δρίσκον. 
τάς την τήν τονίζει, τήν φώτιζες 
τήν μάχεται ή τήν δυναμώνει. Δέν 

νομ . j  πώς μπορεί χαλϋτερα νά 

γίνει νοηχόι στό θέατρον δ,τι ό 

Ούάϊλν-t ώνόμασε «παρακμήν τοϋ. 

ι ψεύδους*
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Στό ά τ ε λ ι έ  τοϋ
Η Κ Ρ ΙΣ ΙΣ  ΤΗ Σ  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ

*0 Νικόλαος Ό θωναΐος (1879) 
εΐναι ϊνα ς ζωγράφος μέ άληθινό 
ταμπεραμέντο, μέ άκατάδλητη 
θέλησι καί μέ διαρκώς άνανεού- 
μενες άνησυχίες. Πιστεύω πώς 
στις τελευταίες όφείλει καί την 
καλλιτεχνική του έξέλ ιξι καί τήν 
άπολύτρωσί του άπό τά  δ ιδ ά γ
ματα τοΰ Σχολείου, θεω ρώ  τή 
μακαριότητα ώς τό μεγαλύτερο 
ϊχθρό κάθε προόδου καί πρό πάν
των κάθε ταλέντου. "Οσο δυνατός 
κι' άν είνα ι ενας τεχνίτης, καΐ με- 
γαλοφυΐα άκόμη, θ' άφηση £ργο 
μονόπλευρο, λειψό, στερη μένο 
βάθους, άν σταματήστ) τις άν χζη- 
τήσεις του, άν προσβληθη άπό τόν 
ναρκισσισμό καί νομίσει πώς έ- 
σει φτάσει. Γ ιά τόν Ό θωναΐο 
κάθε ήμέρα χωρίς άναζήτησι 
εΐνε ήμέρα χαμένη. Φανα
τικός φίλος ;ο ΰ  ύπαίθρου περ 
νάει τούς καλοκαιρινούς μήνες 
στά νησιά τών Κυκλάδων, ι 
δίως στή Μύκονο, τήν "Υδρα και 
τή Σαντορίνη άντλώντας άπό κει 
τις πλούσιες έμπνεύσεις του. Ή 
θαλασσολατρεία του μα ς έδωσε 
ώς τώρα μιά Ικανοποιητική ποσο
τικά καΐ ποιοτικά σειρά έλα·.ο- 
γραφιών ποΰ τις χαρακτηρίζει έ- 
ξαιρετική εύαισθησία, χρωματική 
άρμονία, ρεοστάτης καΐ σωστή 
διαδάθμισι τοΰ φωτός. Ε ίναι ένας 
άπό τούς καλύτερους "Ελληνες 
θαλασσογράφους κι' δλες του oi 
έκθέσεις έσημείωσαν έπιτυχία λ ' 
έκίνησαν ζωηρό τό ένδιαφέρον

ΝΙ Κ .  Ο Θ Ω Ν Α Ι Ο Υ
φική. Τέλειωσα τό Πολυτεχνείο 
μέσα σέ δυό χρόνια κι' έπήγα στή 
Γερμανία νά  συμπληρώσω τις 
σπουδές μου. Έ κ ε ΐ μέ περίμενε 
μιά σκληρή δοκιμασία : ό καθη
γητής Τσοΰγκελ, γνωστός ζω 
γράφος «άνιμαλιέ» καΐ σπου
δαίος δάσκαλος, άρνήθηκε νά μέ 
δεχθή στή Σχολή του. Βρήκε τά 
έρ γα  πού τοΰ παρουσίασα «παι
δαριώδη». Κ αΐ γώ  πήγαινα γε- 
ματος αύτοπεποίθησι — είχα  βλέ
πετε θριαμβεύσει στις έξετάσεις 
τοΰ Πολυτεχνείου μας, είχα  μά
λιστα κερδίσει καΐ τά  δυό του 
βραβεία! νΕφ υγα άπό τόν Τσοΰγ- 
κελ πικραμένος, άλλ ’ δχ ι άπο- 
γοητευμένος- Έ πέμεινα , έδούλε- 
ψα σκληρά καΐ μετά ένα χρόνο 
ξαναπήγα. Τοΰ έδειξα  τις νέες 
μου προσπάθειες, ικανοποιήθηκε 
καΐ μέ κράτησε. ‘Ό ταν έτίλειω- 
η<χ, έσπούδασα στά μουσεία τής 
Γερμανίας τήν τέχνη τών μεγά
λων δασκάλων. "Υστερα έπήγα 
στήν ’Α γ γ λ ία  δπου συνέχισα τις 
σπουδές μου κι’ έργάσθηκα ώς 
τήν έποχή τοΰ Βαλκανικοΰ πολέ
μου. Ά πό τότε έγκατεστάθτρ.α 
στήν ’Αθήνα.
Η Μ ΕΤΡΙΟ ΦΡΟΣΥΝΗ Τ Ο Υ -  ΤΑ 

ΓΟ ΥΣΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

— Ποιό άπό τά έ'ργα σας εΐναι 
έκεινο πού σ«ς Ικανοποιεί άπόλυ
τα ; ρωτώ τόν καλλιτέχνη. Ή  ά- 
πάντησί του όμολογώ πώς μέ ξά 
φνιασε, δπως θά ξαφνιάση καΐ τόν 
άναγνώστη : δέν έχουμε συνηθί
σει έδώ πέρα σέ τόση μετριοφρο
σύνη καΐ τόσο αύστηρή αύτοκρι- 
τική.

—Κανένα. Πρέπει νά σάς πώ 
πώς ποτέ μου δέν έμεινα άπόλυ
τα ικανοποιημένος άπό τόν έαυτό 
μου· "Ε χω  δέδαια σχετικά Ι κ ο ο ό -  
ποιηθή άπό μερικά έρ γα  μου, μ ι
κρά Ιδίως. Σ τ ις  μινιατούρες ή 
συγκίνησι εΐναι άδιάπτωτη. Ή  
γοργότητα τής έκτελέσεως κι* ή 
άποφυγή τής λεπτομέρειας δέν 
διακόπτουν τήν έμπνευσι.

Μοΰ δείχνει μιά έκτενή σειρά: 
τοπίων σέ μικρό σχήμα πού είναι 
άληθινά άριστοτεχνήματα.

— Πώς δέν σ ά ς  τά πήραν αύτά; 
Τά κρύβετε μήπως ζηλότυπα γ ιά  
τόν έαυτό σας;

— "Οχι, φίλε μου. Τά είχα  έκθέ- 
σει, τά  είχα  μάλιστα, διατιμήο<ει 
πολύ φθηνά. ’Αλλ’ άν έξαιρέση 
κανείς λίγους, έλάχιστους μεμυη- 
μένους, ό κόσμος θέλει π ράγμα
τα  γλυκά καί χορταστικά, θ έλ ει 
πρό πάντων θέμα. Παραγνωρίζει 
τήν ζωγραφική ά ξ ία  τών έργων, 
τή σημασία τοΰ σχεδίου, τοΰ χρώ
ματος, τής άτμοσφαίρας· Ποτι
σμένος άπό τό δηλητήριο τής κα- 
κής τέχνης ρέπει στά έργα  τά 
θεαματικά, τά έργα  τής φανφά- 
ρας.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ Τ ΙΣ  ΑΠΟΤΥ

Χ ΙΕ Σ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
— Πώς βλέπετε τή σύγχρονη 

τέχνη;
— Ή  τέχνη εΐναι μία γ ιά  μένα. 

Ζωγράφισε δπως θέλεις, μ’ όποιο- 
δήποτε πνεΰμα. Μπορείς. Φθάνει 
νά ύπάρχουν οΐ δάσεις. Κ ι’ οΐ οά
σεις δέν περιορίζονται μόνο στό 
ταλέντο. Χρειάζεται έπίμονη έρ
γασ ία , μόχθος σκληρός γ ιά  νά 
κατακτήσης τήν τέχνη. Δυστυχώς 
στούς νέους, τούς πιό πολλούς 
τούλάχιστον, δέν ύπάρχουν δό 
σεις. Οΐ παληοΐ δέκα-δώ&εκα ό
λόκληρα χρόνια παιδεύονταν ώσ
που νά παρουσιάσουν έρ γα  τους 
στό κοινό. Έ σχεδίαζαν, έσχιζαν, 
έχρωμάτιζαν, έσδυνοον, δοκίμα
ζαν μ' έπιμονή καΐ ύπομονή γ ιά  
νά δαμάσουν τήν τέχνη. Οΐ νέοι 
πιστεύουν πώς σπουδή ένός-ίκ'ό 
έτών είναι άρκετή νά τούς κανη 
ζωγράφους, νά τούς άνοιξη τις 
πύλες τών σαλόν.

"Οσο γ ιά  τίς τάσεις τής σ ύγ
χρονης ζωγραφικής, τής δικής 
μας δηλαδή, δλέπω πώς άκολου- 
θοΰμε τις άποτυχίες τών τελευ
ταίων έτών τής Εύρώπης. ’Έ ξ ω  ή 
τέχνη καθορίζεται. Έ δ ώ  εΐναι 
άκαθόριστος. Ή  μόδα τών κσκο- 
σχεδιασμένων, κακοχρωματισμέ- 
νων, ειδεχθών κατασκευασμάτων 
τής μοντέρνας τάχα τέχνης έπέ- 
ρασε έκεΐ. Έ δ ώ  ρίζωσε. Χρειάζε
ται μεθοδική κι’ έπίμονη διαπαι- 
δαγώ γησ ι τοΰ κοινοΰ γ ιά  νά δη- 
μιουργηθή ή άντίδρασι ποΰ θά 
μας άπαλλάξη άπό τό μίασμα τών 
κακότεχνων αύτών προχειρολογη

μάτων, νά καλλιεργηθώ ή ά γ ά 
πη του σέ κάθε τ ί γνήσια  έλληνι
κό καΐ νά ξερριζωθή ή ξενομα
νία. Δέν είμα ι μισονεϊστής καί 
συχνά χαίρομαι έρ γα  τής πιό μον 
τέρνας τεχνοτροπίας. "O to c v  συμ- 
βαίνη αύτά νά είναι άληθινά καλ
λιτεχνήματα έχει σημασία. "Οχι
λοπόν τό τ ί θά ζωγραφίση κα
νείς άλλά τό πώς έχει σημασία. 
ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ

Υ Δ Ρ Α Σ
Γιά τά  νέα του καθήκοντα ώς 

όργανωσοΰ καΐ διευθυντοΰ τών
παραρτημάτων τής Σχολής Κ α 
λών Τεχνών Δελφών καΐ "Υδρας 
μοΰ μιλάει μ’ ένθουσιασμό.

Στούς Δελφούς έκτίσαμε ένα 
ώραίο μέγαρο, κρυμμένο μέσ’
στούς βράχους γ ιά  νά μήν έρχε
ται σέ σύγκρουσι μέ τούς άρχαιο- 
λογικούς χώρους πού θά χρησι- 
μεύση γ ι ’ άτελιέ καΐ ξένων περα
στικών καλλιτεχνών, δικών μας 
καΐ ξένων καΐ γ ιά  διαρκείς Εκθέ
σεις λαϊκής τέχνης. Εύρήκαμε 
πρόθυμη τήν έγκρισ ι τοΰ Προέ
δρου τής Κυδερνήσεως κ. I. Με
ταξά θερμή καΐ τήν ένίσχυσι τοΰ 
ύπουργοΰ Καλών Τεχνών κ. Γεωρ- 
γακοπούλου. Ό  σπουδαίος αύτός 
σταθμός τοΰ πολιτισμού μας ε ί
μαι βέδαιος πώς θά έχη ικανο
ποιητική άπόδοσι. θ ά  προσφέρη 
δωρεάν κατοικία καΐ έργαστήριο 
σέ ξένους γλύπτες, ζωγράφους 
καΐ άρχαιολόγους ποΰ θά έρχων- 
τα ι μ' έπίσημες συστάσεις. Επί

«Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Α Σ  ΛΗΡ»  
Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Σ Η Μ ΕΙΩ Μ Α  Τ Ο Υ  κ . Β . Ρ Ω ΤΑ

Υ Δ Ρ Α : Εξώστης Παραρτήματος Σχολής
.Κ αλώ Τεχνών.

τής κριτικής καΐ τών φιλοτέχνων, 
πρό πάντων γ ιά  τήν έπιτυχία τών 
θαλασσογραφιών.

Τό έργο του έγινε κι’ εύρύτε- 
ρα γνωστό καΐ πολλοί πίνακές 
του κοσμοΰν ξένες αίθουσες, Μιά 
«Μύκονός» του άγοράστηκε τε
λευταία άπό ένα μεγάλο ’Α μερι
κανικό σύλλογο φιλοτέχνων πού 
μαζεύει δυό-τρία έρ γα  άπό κάβε 
χώρα, τά πιό αντιπροσωπευτικά, 
γ ιά  νά πλουτίση τή συλλογή του.

Ά πό πέρυσι ό κ. Όθωναΐος 
διωρίσθη καθηγητής τής Σχολής 
Καλών Τεχνών κοΛ τοΰ άνετέθη 
άπό τό Υπουργείο τής Παιδείας 
ή κατάρτισι τών πρωτοτύπων πα
ραρτημάτων της Δελφών καΐ “Υ
δρας. Γιά τά παραρτήματα αύτά, 
πού μαζί μέ τό άλλο, τής Μυκό 
νου (μέ Διευθυντή τό ^coypiipo 

Ζαΐρη), άποτελοϋν ένα σημαν
τικό σταθμό πολιτισμού, πού ί 
δρυσε ή Έ θνική Κυδέρνησις ίσως 

άσχοληθοΰμε σέ ειδικό άρθοο- 
Ό  καλλιτέχνης μέ δέχθηκε στό 

άτελιά του τής όδοΰ Φλέσσα ένα 
άπό τά τελευταία πρωινά μέ τή 
θέρμη ένός καλόκαρδου άνθρώ- 
που καί τήν εύγένεια  ένός «χυ- 
ρίου». Στήν εύρύχωρη σάλλα, τή 
στολισμένη μέ βυζαντινές είκό
νες, μεσαιωνικά έπιπλα καΐ κομ
ψοτεχνήματα λαϊκής τέχνης, τή 
στρωμένη μέ έλληνικώτατες ψά
θες, καμαρώνω στημένα άπάνου 
σέ καβαλέτα καΐ κρεμασμένα ή 
άκουμπισμένα γύρω στούς τοί- 
τους τά νεώτερα έργα  του. Κομ
μάτια άπό τή Μύκονο κι’ άπό τήν 
"Υδρα, δουλεμένα μέ κέφι άληθι- 
νό, πού άνασαίι/ουν τόν έλληνικό'' 
άέρα, ποΰ φωτίζονται άπό ενα 
θερμό, παλλόμενο φώς, πού τά 
χρώματά τους εΐναι αρμονίες σέ 
γαλαζοπράσινο.

— Έσπούδασα τά νομικά, ά- 
παντάει σέ σχετική έρώτησί μου.
Ό  Νικηφόρος Λύτρας μέ παρε- 
κίνησε ν' άφοσιωθώ στή ζωγρα-
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Υ Δ Ρ Α ; ’Εσωτερικόν Παραρτήματος Σχο- 
λής Καλών Τεχνών.

σης σέ δικούς μας καλλιτέχνες 
πού θά ήθελαν νά έργασβοΰν γ ιά  
λίγον καιρό στό ύποδλητικό πε
ριβάλλον τών Δελφών. Έ κ ε ΐ θά 
στεγασθή κι’ ή διαρκής έκθεσις 
λαϊκής τέχνης μ’ έκθέματα δ ιά
φορα, χειροτεχνήματα τής Ά ρά - 
χωβας καΐ άλλων χωριών τήςπε- 
ριφερείας, τάπητες, ταγάρια , 
προσκέφαλά, ύφαντά ποικίλα κλπ. 
θ ά  γίνετα ι ειδική διδασκαλία 
τών χωρικών γ ια  τή διατήρησι 
τής παραδόσεως, γ ιά  τό ξεκαθά- 
ρισμα τών χειροτεχνημάτων άπό 
τις ξένες έπιδράσεις, κι’ άπό τήν 
στρέβλωσι καΐ τήν προχειρολογία 
πού είσεχώρησαν γ ιά  λόγους κερ
δοσκοπικούς.

Έ π ίσης στό παράρτημα τής "Υ 
δρας πού έγκατεστάθη στό περί
φημο οττίτι τοΰ Τομπάζη, χτισμέ
νο άπό ειδικούς τεχνίτες, 'Έ λ λ η 
νες ώς έπί τό πλεΐστον τής Βενε
τίας, μέ μοναδικό γοΰστο, θά 
φιλοξενούνται δικοί μας καί ξένοι 
καλλιτέχναι γ ιά  νά μποροΰν μέ 
άνεσι νά έργασθοΰν, έμπνεόμενοι 
άπό τή θαυμαστή γύρω φύσι.

Τώρα τελειώνει ή έπισκευή ' j  
κτιρίου πού άγοράσθηκε πρόθυμα 
άπό τό Κράτος, 'ι ά παραρτήμα
τα αύτά θ’ άποφέρουν στήν Ε λ 
λάδα σημαντική καλλιτεχνική καί 
τουριστική ώφέλεια κ ί  έλπίζω 
πώς στό προσεχές μέλλον θά ΐ- 
δρυθοΰν παρόμοια καί σ' άλλα 
μέρη.

Έ λπ ίζω , καταλήγει ό καλλιτέ
χνης, νά συγκεντρώσω με σιγά-σι- 
γ ά  διαπρεπείς ξένους πού μέ τή 
γραφ ίδα καΐ τό χρωστήρα τους 
θά γίνουν ένθουσιώδεις ύμνηταί 
τοΰ πολιτισμοΰ καί τοΰ κάλλους 
τής άρχαίας καΐ τής νέας Ε λ 
λάδος-

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

,'Η κρίση πού περνάει έ  κόσμος 
βασανίζει βέβαια καί τ© βέατρο, ά 
φοΰ κ ι’ ««τό είνα ι μέσα στον κό
σμο. Μόνβν ή κριτική <5έν έχει 
καμμιά κρίση. Ή κριτική είνα ι έ 
ξω άπό τβν κόσμο, άλλιώς πώ; δά 
μποροΰσε νά κρίνει τά εγκόσμια; 
Καΐ δμως* ή παγκόσμια κρίση δέ 
μποροΰσε νά μην έπιδράσει καί 
στήν κριτική,—ποσοτικά τούλάχι
στον &ν  δχι ποιοτικά,— άφοΰ' ό χώ 
ρβς πού διαβέτβυν οί έφημερίδες 
γιά κριτικέ; είνα ι τόσο περιωρισμέ 
νβς. "Ετσι ό κριτικός, άναγκασμέ 
voj νά συμμαζευτεί μέ μιά η δύβ 
τό πολύ στενές στήλες τοΰ καβημε 
ρινοΰ τύπου, σφίγγεται ό. δυστυχής 
καί παδαίνει ο,τι παδαίνει κανείς 
δταν σφίγγεται. "Αλλοτε πάλι δβ 
κιμά$ει τήν περιποίηση που έκανε 
στους ξενβυς του ό Προκρούστης. 
Κοντά στό νοΰ λοιπόν πώς κ’ ή 
κριτική, πού <5έν έπρεπε νά έχει 
κρίση, μολαταύτα έχει!

Η παράσταση τοΰ «Βασιλέα 
Λήρ» στό Βασιλικό ©έατρο στάδη- 
κε άφορμή νά σφιχτούν περισσότε
ρο από κάδε άλλη φορά οί κ. κ. 
κριτικοί τής χώρας τούτης. "Ολοι 
σχεδόν παραπονέδηκαν γιά τή στε 
ιότητα τοΰ χώρου πού είχαν στή 
διάδεσή τους; ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΤΗ 
ΛΩΝ ΤΟ ΥΤΩ Ν  ΔΕΝ Ε ΙΝ Α Ι GY- 
ι Ε  ΔΥΝ ΑΤΟ Ν  Ο Υ Τ ’ Ε Φ Ι
ΚΤΟΝ... άρχίσουν πανομοιότυπα 
τα, σι>νωφρυωμένα ή κατσουφια
σμένα κριτικά τους άρδρα οι πε
ρισσότεροι. Ε ίναι όμως καί Λίγο 
περίεργη ή έπιμονή τους νά πέ
φτουν μέ τά μούτρα σ’ αύτή τή 
δουλειά, ένώ, ώς γνωστόν, οί ί\5ι- 
οι κανουν συνάμα καί χίλιες δυό 
*λλες δουλείες καί ποτέ δέν πα
ραπονέδηκαν γιά  στενότητα χώ
ρου· μόνον όταν γράφουν κριτική 
σελουν απλοχωριά. "Εχουν δίκηο· 
τ: νά πρωτβαπλώσβυν σέ μιά τόσο 
στενή διτρίνα σάν τή στήλη μιάς 
εφημερίδας; Ούτε ή εξυπνάδα κα- 
λά-καλά δέν χωρεϊ, πβύ ή έξυπνα 
δα είναι τό κυριώτερο σέ μιά κρι 
τική. Ά μ ’ ό μύδβς τοΰ έργου; Ά μ ’ 
ή πλοκή; άμ’ ό διάλογος; άμ' ή 
περιπέτεια, ή δράση, τό δαδύτερο 
ν βήμα, τ© δρησκευτικό συναίσδημα, 
τό δέος, τά τάρταρα, ό θεός; Ά μ ’ 
ή σκηνβδεσία η ρε$ί, το παίξιμο 
τωνήδοπβιων,οι σκηνβγραφείες, τά 
ένδύματα, η κοστούμια; Ά μ ’ ή 
μετάφρασις τβύ έργου; Ά μ ’ τβ 
κβινόν; Γιατί κι’ αύτό πρέπει μέ 
τή σειρά του νά κριβεί. Καί δέν 
είνα ι μόνον ή στενότητα τοϋ χώ
ρου, παρά καί τού χρόνου: ό ρυδ- 
μός τής £ωής είναι γοργότατες, μό 
λις προφταίνει κανείς νά διασκε
δάσει λαχανιασμένος κ’ ή κριτ;κή 
γράφεται Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Υ Ρ Ο Υ  Κ Α Ι 
Α Χ Λ Α Δ ΙΟ Υ , στό γόνατο καί μέ 
τή δοήδεια τού έγκυκλοπαιδικβύ 
λεξικού. (Κοσμοσωτήρια, άλήβεια, 
τά έγκυκλβπαιδικά λεξικά).

Ή σκηνβδεσία έπίσης ή ρε$ί ά- 
πασχβλεϊ σοβαρά την κριτική τό
σβν ή έξωτερική οσον καί ή έσωτε 
ρική. ’Ενδιαφέρει νά χαρακτηρι
στεί κατά πόσον ή έξωτερική σκη
νοδεσία είνε έξωτερική ή έ- 
οωτερική καί άν ή έσωτερική σκη
νοδεσία είνα ι έσωτερική ή έξωτε

ρική. Γιατί μπορεί κι' ή έξωτερι
κή σκηνβδεσία νά εκφραστεί έσωτβ 
ρικά καί τάνάπαλιν' κι' άν & ρεα
λισμός είνα ι τέτοιος ή μήπως εί
ναι Ιδεαλισμός. Γιατί μπορεί μιά; 
ρεαλιστική σκηνή νχ  έκφραστεί t 
δεαλιστικά καί τάνάπαλιν. Στό 
τέλος τέλος λύνει τό ζήτημα μιά 
μπβύρδα κι’ είσαι μέσα, δηλαδή δέ 
βγαίνει τίπβτα έξω. Αύτό λέγεται 
συρρεαλιστική κριτική ή άνεμβ- 
γκάστρι.

Ό  Λήρ ώστόσβ χτυπάει τό κεφ£ 
λι τβυ καί φωνάζει;
Ώ  Λήρ, Λήρ, Λήρ! Χτύπα αύτή 

(τήν πόρτα 
πβύ άφιαε νά μπει ή τρέλλα σοι» 
καί νάβγει ή κρίση ή άκριδή σβυ!

©ά μπβρβΰσε κανείς νά τού ά- 
παντήσει: ΤΟ Μ ΥΑΛΟ  ΣΟ Υ Κ Α Ι 
Μ ΙΑ  Λ ΙΡ Α , μά τό καλαμπούρι 
πάληωσε πιά. ΚΓ ομ&ς κάτι τέτοια 
ίητήματα είναι σάν Λ Υ Δ ΙΑ  Λ Ι
ΘΟΣ γιά κάδε μυαλό καί τή Τ?*- 
ση: «Τό μυαλό σβυ κι’ ένας Λήρ» 
δά μπβρβΰσε νά μεταχειρ’ιστεΐ κα
νείς σέ πβλλές περιστάσεις.

Ή  μετάφραση πάλι είναι' ένδια
φέρον δέμα. Μπορεί νά είναι πε
ρίφημη κ’ έμπνευσμένη· αύτό βμω; 
ίέ ν  άρκεΐ. Πρέπει νάχει καί λέ
ξεις πβύ νά μή πληγώνβυν τήν κα 
λαισδησία τής κριτικής· κι’ ώς γνω 
στόν, μόνον ή κριτική έχει καλαι- 
σδησία. Τώρα ένας κοινός νούς 
ξαίρει πώς ένα λβγβτέχνημα ή εί
ναι έμπνευσμένβ ή δέν είναι καί 
πώς μιά γλώσσα δέν είνα ι λέξεις, 
παρά όλόκληρες ζωντανές- φράσεις, 
βπως έξαφνα κι’ ένας άνδρωπβς 
(καί κριτικός άν είνα ι), δέν είνα ι 
κρέας ή κόκκαλα παρά όλόκληρο 
πλάσμα ζωντανό. "Ο χι, σοΰ λέει 
ή κριτική μπορεί «‘ϋτό νά είναι δ
σο Θελει λογοτέχνημα έμπνευσμέ- 
νο, καί δμως οί λέξεις του νά είναι 
άκαλαίαδητες, ή αισχρές, ή λέξεις 
άγνωστες στήν κριτική· κι’ έπειδή, 
ώς γνωστόν, ή κριτική τά ξαίρει 
βλα, αύτές βί άγνωστες της λέξεις 
άπλούστατα δέν ύπάρχβυν. Ε ίνα ι 
ΤΕΧΝ Η ΤΟ Σ Μ Α Λ ΙΑ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ ! 
Τά ϊδια κατηγβρούσε καί τβν Α ί- 
σχύλβ (τόν γνωστόν πατέρα τή» 
τραγωδίας) ή κριτική τού καιρού 
του! Άκβύς έκεΐ, λέει, ΔΥΝ Α- 
Μ ΕΣ! Τώρα, γιατί τό ΔΥΝ Α Μ ΕΣ 
είναι άσκημο, άκαλαίσδητβ καί τό 
Π ΕΡΔΙΚΕΣ δέν ε ίνα ι; Καί γιατί, 
λέει, τό δάρδαρβ καί άκαλαίσδητο 
ΜΑ ΓΣ Ο ΥΚ Ι κι’ δχι τό ευγενικό 
Μ Α Σ Γ ΙΓ ΙΟ ; Τδ ξήτημα είνα ι μέ 
ποιά άπβ τίς δυό αΐσδησες τό πέρ- 
νει κανείς, μέ τήν άκβή ή μέ τήν 
άφή. Στό αύτί βέβαια κάτι παραλ
λάζει τό πράμα. Ά ν  είναι δμως 
νά τό νβιώσει κανείς μέ τή ράχη 
του ή άλλο καταλληλότερο μέρος 
τού σώματβς, φαντάζομαι πώς δέ 
δά ξέρει ποιό άπό τά δυό νά προ
τιμήσει. Τότε βί δεατές δά άδια- 
φβρβύν &ν αύτό τβ δέαμα (ή καί 
ακρόαμα, γιατί δπβιβς πβνεΐ φωνά* 
$ει), λέγεται ματσβύκωμα ή μαστί 
γωμα καί μόνον δά συμπβνβϋν ft 
δα διασκεδάζουν. Τβ ϊδιο κχνβυν 
κι’ οί τόσοι καί τόσοι δεατές τοΰ 
«Βασιλέα Λήρ».
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ΟΙ ΑΡΧΑ ΙΟ Ι ΚΩΜΙΚΟΙ

«Τά Παρασκήνια» είνα ι περή
φανα πού άνεκίνησαν τό ζήτημα 
τβΰ «Παιδικβΰ θεάτρβυ» (φύλλον 
τής 15—10—38) κ ί’ έδωσαν τήν εύ
καιρία στό Κράτος νά δείξη γ ι ’&λ- 
λη μιά φορά πώς ξέρει νά δίνη τα
χύτατα τίς όρδές λύσεις στά ζωτι
κά ζητήματα, εύδύς μόλις γεννη- 
δβύν.

'Π επίσημη αναγγελία  πώς ό 
Υπουργός τής Πρωτευβύσης κ. Ι ί. 
Κοτζιάς καί ό Διευδυντής Γραμμά
των, θεάτρου καί Τ εχνώ ν κ. Κω
στής Μπαστιάς άπεφάσισαν νά όρ- 
γανώσουν μέ τόν δίασο τής κ. Κα
τ ε ρ ίν ή  Ά νδρεάδη «Παιδικές πα
ραστάσεις», δπου βά παίξουν Μ Ε
Γ Α Λ Ο Ι έ ρ γ α  κ α τ ά λ λ η λ α  
γ ι ά  π α ι δ ι ά ,  (άσφαλώς κα- 
λβδιαλεγμένα καί καλβπαιγμένα, 
άφβϋ δ' άνεβά^ωνται μέ τήν επι
τήρηση καί τβν αΰοτηρό παιδαγω
γικό καί δεατρικόν έλεγχο τβΰ 
Κράτους), γέμισε αγαλλίαση δ- 
σβυς άγαπβύν τό Παιδί, τήν έλπίδα 
τοΰ Αύριο.

Ά π ό  τήν στήλη αύτή «τά Παρα
σκήνια» δέν έκφρά$ουν μόνο τόν 
δικό τβυς ένδβυσιασμό. Ά πηχούν 
τήν εύγνωμβσύνη δλων δσβι πιστεύ 
ουν, πώς, δ , τ ι  π ρ β σ φ έ ρ ε -  
τ α ι σ τ ό Π α ι δ ί  μ ι ά ς  Χ ώ 
ρ α ς ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  σ τ ό ν  
Π ο λ ι τ ι σ μ ό  τ η ς .

★
Ή  έπίσημη δικαίωση τών Από

ψεων πβύ άναπτύξαμε στό άρδρο 
μα ς,γ ιά  τό «Παιδικό ©έατρο» ήρδε 
μα$ί μ’ ένα πλήδος ένδουσιαστικα 
γράμματα γεμάτα έπαίνους καί 
συγχαρητήρια. Ά νάμεσα  σ’ αΰτά 
τά γράμματα ύπάρχουν άρκετά 
πβύ βά μπορούσαν νά δημβσιευ- 
6ούν γ ια τί έπεξηγουν η άναπτύσ- 
σβυν τά έπιχειρήματα τβΰ άρδρβυ 
έκείνβυ ’Έ π ε ιτα  δμως άπό τήν 
πραγμάτωση τής Ιδέας τβΰ «Παιδι- 
χού ©εάτρου», δέν νβμί^βμεν δτι 
ή δημοσίευσί τους είνα ι άπαραίτη
τη . Ά ντ ίδ ετα  βεωροΰμε ύποχρέω- 
σή μας \·ά δημοσιεύσουμε τά μονα
δικά γράμματα πού διατυπώνουν 
σχετικές άντιρρήσεις.

Ή  Κα Α ν τ ιγ ό ν η  Μεταξά, μάς 
γράφει μεταξύ «λων καί τά &§ής; 

Σχετικά μέ τόν τρόπο μέ τόν 
όποιον άντιλαμβάνεσθε τό «Παι
δικό θέατρο» δπου νά παίζουν ή 
θοποιοί μέ ειδικό τρόπο, ειδικά 
έργα  γραμμένα άποκλειστικά γ ιά  
τό Παιδί, έχο  νά συμπληρώσω 
τά έξής, άν μοΰ τό έπιτρέπετε.

Καθώς είχα τήν ευχαρίστηση νά 
σάς έκθέσω σέ κάποια συνεδρία
ση, στό σπίτι μου, ώς μέλη πού 
είμεθα τότε μιάς είδυκής έπιτρο- 
Trrjς συσταθείσης γ ιά  τόν ίδιο 
σκοπό άπό τό 'Υπουργείο τής 
Παιδείας (μέ τόν κ. Γιοκαρίνη 
καί τήν κ. Κ. Κακούρη) δέν δι
αφωνώ καθόλου μέ τήν Ιδ έ α  δτι 
τό Παιδικό θέατρο πρέπει νά 
παίζεται άπό μεγάλους καί δχι 
άπό παιδιά. "Αλλωστε είς τάς 
παραστάσεις τοΰ «θεάτρου τοΰ 
Παιδιοΰ» τά παιδιά τά έχρησιμο- 
ποίησα, δταν δέν ήτο δυνατόν νά 
γίνη διαφορετικά, δπως έπίσης 
δέν παρέλειψα νά μεταχείιρισθώ 
μεγάλους καί μάλιστα ήθοποιούς 
έκεΐ δπου τό έπέδαλλαν τά έργα. 
Τοΰτο εΐνε ζήτημο ρεπερτορί
ου.

Καί τά παιδικά έργα είναι ά 
δύνατον νά μή περιλαμβάνουν 
άρκετούς ρόλους παιδικούς. Πώς 
θά παιχθοΰν τότε ή Κοκκινοσκου 
φίτσα, ό Κοντορεβυθούλης, ή Χι
ονάτη μέ τούς έπτά Νάνους, δ 
Γκιούλι'βερ, ό Δαυΐδ Κόπερφιλντ, 
ό "Ολιιβερ Τουίστ, ό Πέτερ Πάν,
6  Δόμβεϋ καΐ υιός, ό Πλούσιος 
καί ό Φτωχός κλπ., άν δέν λά
βουν μέρος παιδιά; Γιά τοΰτο 
νομίζω πώς εΐναι άδύνατον νά μή 
λαμβάνουν μέρος καθόλου παι
διά στό Παιδικό θέατρο.

Καί δέν εΐναι μόνον αύτή ή 
τεχνική, άς ποΰμε, δυσχέρεια. Τό 
παιδί δέχεται μέ περισσότερη έμ- 
πιστοσύνη τό έμμεσο παιδαγωγι- 
κό δίδαγμα πού πρέπει νά κρύ- 
δη κάθε παιδική παράσταση δ
ταν τοΰτο προέρχεται άπό όμήλι 
κά του παιδιά παρά δταν τοΰτο 
ηαρουσιάζουν μεγάλοι, σέ άτμό- 
σφαιρα ξένη πού δέν τήν νοιώθει 
δική του. Τώρα μάλιστα θυμά
μαι πώς καί ή δική Σας ή «Βι- 
ολαντώ» πού τόσο άρεσε, άπό 
παιδιά παίζονταν. Έκτός αύτοΰ 
ξέρετε πόσο δύσκολο είναι νά 
γράφουν ειδικά έργα γ ιά  παιδιά 
άφοΰ καί ή Παγκόσμιος Παιδική 
θεατρική ' Φιλολογία πολύ λίγα 
έργα τοΰ είδους έχει νά παρουσι- 
άση καί πόσο άκόμη δυσκβλώτε- 
ρο είναι νά παίζουν οί ήθοποιοί 
κατά «ειδικό τρόπο» πού νά μι- 
λή άμεσώτερα στίς ψυχές τών 
παιδιών.
Πάντως δά μοΰ έπιτρέψετε νά έ- 
νώσω κι’ έγώ τή φωνή μου μέ τή 
δική Σ ας καί νά ευχηθώ μαζύ 
σας νά προτ'/ματοποιηθοΰν τό τα 
χύτερο τά δσα έγράψατε κατά 
τόν καλλίτερο δυνατό τρόπο.

Μέ τίς ευχαριστίες μου γ ιά  τή 
φιλοξενία πού είμαι δέβαιη πώς 
θά μοΰ παραχωρήσετε στά «Πα
ρασκήνια»

Σάς χαιρετώ, μέ τιμή 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

Τό μόνον μέρος άπό την επι
στολήν τής κ. Ά ν τ . Μεταξά, είς 
τό όποιον διαφωνούμε δασικά εί
ναι δτι τδ παιδί δέχεται μέ περισ
σότερη έμπιστβσύνη τδ έμμεσο παι 
δαγωγικδ δίδαγμα πού πρέπει νά 
κρύδη κάδε παιδική παράσταση, 
δταν τούτο προέρχεται άπό βμήλι- 
κά του παιδιά, πα?ά δταν τοΰ τό 
«αρβυσιά^ουν μεγάλβι*.

Ά ς  μάς έπιτρέψη ή έπιστβλβ- 
γράφος μας νά τήν βεβαιώσουμε, 
δτι τό παιδί πού γνωρί5ει τούς ό- 
μηλίκβυς του ήδβποιούς καί παίζει 
καί συμπλέκεται μα$ί τβυς στήν κα 
δημερινή $ωη δέν μπβρεΐ νά δε- 
χδη άπ’ αύτβύς κανένα δίδαγμα. 
'Εκτός άπ’ αύτό, ένα παιδί, δσο 
ταλέντο καί άν έχη δέν' μπορεί να 
μεταδώσω τό «ρίγος τής Τέχνης» 
μ’ άλλα λόγια δέν μπορεί νά έπι- 
δράση διά τής Τέχνης στά άλλα 
παιδιά.

Φυσικά, συμφωνβΰμε, δπως συμ
βαίνει καί στό δέατρο τών μεγά
λων δταν ύπάρχη ένας παιδικός 
ρόλβς νά παίζεται άπβ παιδί, χω- | 
ρίς μ ’ α^τό νά δεχόμαστε πώς εί
ναι άπαραίτητο νά ύπάρχβυν πβλ- 
λβι παιδικβί ρόλοι σ’ ένα παιδικό 
βεατρικσ έργο. ©ά μπορβύσαμε είς 
τά όλίγα έργα παύ άναφέρει ν ’ 
άντιπαρατάξωμε δεκάδες έργων 
πβύ δέν έχβυν ούτε έναν παιδικό 
ρόλβ.

"Οσο  γιά  τήν «Βιβλαντώ» έγράφη 
άπό τόν ύποφαινόμενο σέ συνεργα
σία μέ τούς κ. κ. Α ιμίλιον Βελιμέ- 
Jnv καί ©εόδ. Βελιμέ^ην μόνον 
γιά νά παιχθη άπό μεγάλους. ’Ά λ 
λο τώρα άν τό «Λύκειον των Έ λ 
λη νίδων» (τβΰ όπβίβυ ή «Βιβλαν- 
τώ» διά τής βραβεύσεώς της έγ ινε  
προσωρινή ίδιβκτησία) τβ άνέβασε 
παρά τάς άντιρρήσεις μας μ : παι
διά. Καί έμείς διαμαρτυρηδήκαμε 
τότε έντβνώτατα καί τό Λύκειον 
τών Έ λληνίδω ν άνεγνώρισεν έκ 
τών ύστερων τό δίκαιόν μας: Είς 
τό Α  Πανελλήνιβν Πανβεατρι- 
κόν Συνέδριον ή άντιπρόσωπος 
τβύ Λυκείβυ δχι μόνον συνεφώνη- 
σε μέ τάς απόψεις μας, άλλά καί 
ύπερεβεμάτισε $ητήσασα νά διατυ- 
σωβη ή γνώμη της είς τά πβρίσμα 
τα τβΰ Συνεδρίου.

Ή  κ. Α ν τ ιγ ό ν η  Μεταξά, ή ό
ποία τόσβν προσέχει τάς παιδικάς 
παραστάσεις τάς όποίας σκηνοδετεΐ 
είμεδα βέβαιοι δτι βά συμφωνήση 
κατόπιν· τών' άνωτέρω μέ τάς ά- 
ιΛΨεις μας άπολύτως.

Ο κ. Γ. Κούρτης, βεατρικός συγ- 
γραφεύς καί καβηγητής έπί σειράν' 
έτών μάς γράφει;

Α γαπητέ κ. Διευθυντά τών 
«Παρασκηνίων».

"Ας έπιτραπή καί σέ μένα, δ 
όποιος πολλά χρόνια τής ζωής 
μου έπέρασα φροντίζοντας γ ιά  τή 
μόρψωσι τών Έλληνοπαίδων, καί 
ό όποιος τοΰτο μόνον έκέρδισα, 
δτι έχω ήρεμον τήν συνείδησιν, 
δτι έξετελεσα τό καθήκον μου 
καί συνετέλεσα καί έγώ είς*τήν 
μόρφωσίν τής γενεάς τοΰ 19 12  καί 

νά έχω κάποιαν γνώμην γιά  
τό Παιδικό θέατρον.

Γ ιά τό παιδικό θέατρο, δπως 
θέλετε ϊδει άπό τό μικρόν ποίημα 
τό όποιον σάς άποστέλλω, είρ- 
γάσθην άπό τό 1907. Τότε βε
βαίως άλλαι άρχαί, άλλαι νοο- 
τροπίαι, άλλαι βλέψεις, άλλα ι
δανικά έπεκράτουν καί έπί τη 
βασει έκείνων κατά τό πλεΐστον 
συνέγραψα τό περί ο δ ό λόγος 
ποίημά μου.

Ό  σκοπός δμως, πρός δν άπο- 
βλέπει τό παιδικόν θέατρον, δέν 
είνε νομίζω μόνον άπλώς ψυχα
γωγικός. Δέν είνε, δπως, θέλει 
ό φίλτατος καί άγαπητός μου Κώ 
στας Βελμύρας, άνάπαυλα χα
ρας καί πλατειοΰ γέλιου, γιατί 
τότε θά ήτο δχι άρκετός, άλλ’ έ- 
πιίβεβλημένος ό Φασουλής καί 
Περικλέτος καί ό Καραγκιόζης, 
είνε έκεϊνος ό όποιος έτάχθη άπό 
τούς άρχαίους προγόνους, όΐ ό
ποιοι πρώτοι έδήμιούργησαν τό 
θέατρον.

Τά παιδί, δπως καΐ κάθε θεα- 
τριζόμενος, πολύ δέ περισσότερον 
τό παιδί, πρέπει άπο έκεινο πού 
θά ίδή πα ζόμενον είς τό θέατρον 
καί μέ τό όποιον βεβαίως ή θά 
γελάση, καί πρέπει τοιούτου πε
ριεχομένου ώς έπί τό πολύ έργα 
νά δλέπη, ή θά θαυμάση, ή καί 
θά δακρύση άκόμη, άλλά τό παι
δί πάντοτε άπό χαράν, ένθουσια- 
σμόν καί ύπερηφάνειαν, νά άπο- 
κομίση καί κάποιαν ψυχικήν ώ- 
ψέλειαν.

Ώ ς  πρός τά χάλια τοΰ παιδι- 
κοΰ θεάτρου τό όποιον σήμερον 
δυσχερώς λειτουργεί, συμφωνώ 
πληρέστατα μέ τόν φίλον κύριον 
Βελμύραν. ' Εχω δμως τήν γνώ
μην, δτι δπως οί μικροί δέν είνε 
δυνατόν νά ύποδύωνται ρόλους 
προσώπων μεγάλων, άκόμη πε
ρισσότερον οί μεγάλοι δέν εΐνε 
δυνατόν νά ύποδύωνται ρόλους 
μικρών, έάν τοΰτο Ήλ/'-η λένωι 
οί ΗΘΟΠΠΟIΟΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 
ΜΕ ΕΙΔ ΙΚ Ο  ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ 
Π Α ΙΔΙΑ.

ΕΧΩ τήν γνώμην δτι τά παι
διά πρέπει νά παίζουν γ ιά  τά παι
διά. Νά ύποδύωνται ρόλους παι
διών.

Δέν θά διατρέχουν δέ τόν κίν
δυνον νά παραμελήσουν τά μα- 

ι θήματά των έπιδιδόμενα είς τήν 
έκμάθησιν δ.αφόρων ρόλων, έάν 
καί δι’ αύτούς όρισθοΰν ώρισμέ- 
ναι ώραι διδασκαλίας καθ’ έ
βδομάδα, δπως καί διά τά διά
φορα τεχνικά μαθήματα. Μέ 
τοΰτο δέ θά προέλθη καί τό άλ
λο μεγάλο καλό, δτι θά συνηθί
σουν νά άπαγγέλλουν καί νά χρω
ματίζουν έκεινο πού διαβάζουν.

Έκεΐνο τό όποιον πρέπει νά 
μδς άπασχολήση πρό παντός, εί
νε τό τί θά παίζουν. Αύτό ίσως 
δέν ύπάρχει καί πεοί αύτοΰ νο
μίζω δτι πρέπει πρώτον νά φρον
τίσω μεν.

Ε κ είνα  τά όποια σήμερον, δυ
στυχώς, παίζονται δπως καί ό

κύριος Βελμύρας, είς τό άρ
θρον του τής 15 ) 10 )19 3 8  πολύ 
όρθώς άναφέρει, διαφ&είρουν καί 
στρεβλώνουν τά παιδάκια ήθι- 
κώς, σωματικώς καί ψυχικώς, 
καί έπιβάλλεται ν ’ άπαγορευ· 
θοΰν.

Έ ά ν ό Εθνικός μας Κυβερ
νήτης έ'χει θέσει, πολύ όρθώς, ώς 
βάσιν τής άναδημιουργίας τοΰ 
"Εθνους, τήν Ελληνοπρεπή δια- 
μόρφώσιν τής νεολαίας, εΐνε ά
νάγκη ό άξιότιμος κ. Κωστής 
Μπαστιάς, ό όποιος άπέδειξε, δτι 
λίαν έπαξίως έτάχθη άπ’ αύτόν 
έκεΐ δπου έτάχθη, νά μεριμνήση 
και συντόμως διά τό Παιδικόν 
θέατρον. Καί δλοι έλπίζΟ'μεν δτι 
θά τό πράξη.

Μέ πολλήν άγόπην 
Γ. ΚΟΥΡΤΗΣ

Είς τβν' σεβαστόν μας κ. Γ. Κούρ 
την β όπβΐος καταφανέστατα παρε- 
ξήνησε τό άρδρβν μας, έχομεν νά 
άπαντήσωμεν τά έξής ι.

α ')  Δ έν ύπεστηρίξαμεν πβτέ δ 
τι τό Παιδικόν ©έατρβν εχει μό
νβν ψυχαγωγικόν σκβπον, Ή  πά- 
ρακάτω φράσις τοΰ άρδρβυ μας ό- 
μιλεί καβαρά περί τοΰ εναντίου;

«©ά μαδαίνει (τό παιδί) χωρίς 
δασκαλισμούς, δά μορφώνεται χω
ρίς σχολαστικότητα, βά δλέπη $ων 
τανά έξυψωτικά παραδείγματα καί 
θ’ άφομοιώνη μέ τό γέλιο του καί 
μέ τό δακρύγελό του άκόμα, δ,τι 
κ α λ ό  δά τοΰ δίνεται μέ έκλεκτι- 
κότητα, μέ πρβσοχή, μ’ ευσυνειδη
σία».

β ')  Σχετικά μέ τάς έσωσχολικάς 
παραστάσεις τάς όπβίας ύπενίσσε- 
ται ό κ. Κ. δέν βλέπω πώς άλλοι- 
ώς μπορεί νά γίνω ντα ι: Βέβαια τά 
παιδιά διδάσκβνται καί «παίξουν» 
ένα σχολικό παιδαγωγικό έργο. 
Μά έμείς δέν μιλήσαμε γιά  τάς 
σχολικάς παραστάσεις παρά μόνο 
γιά vc: τβνίσωμε δτι πρέπ(ει νά έ- 
ξακβλβυβήσβυν, άλλά ύπό αϋατηρό 
τατον δχι μόνον παιδαγωγικό άλ
λά καί θεατρικόν έλεγχο. Τό άρ I

δρο μας άνεφέρετο όλόκληρο στό 
έλεύβερο παιδικό βέατρο. Καί έ
κεΐ έξακολουβοΰμε νά ύπβστηρίξω 
με δτι τά παιδιά μόνο ώς άκρβατή 
ριο μπορβύν νά ύπάρχουν.

Καΐ γιά  ν'ά ύπάρξη καί ό εϋδυ- 
μος έπίλβγβς μιάς σοβαράς συ$ητή- 
σεως πού ή Κρατική άπόφασις τερ 
μάτισε τόσο σοφά καί τόσο δίκαια, 
πρέπει ν'’ άναφέρωμεν χρονβγρα- 
φικά, πώς μα]μ μέ τά γράμματα 
λάβαμε καί μίαν έξώδικον πρόσ- 
κλησιν διά δικαστικού κλητήρβς ή 

όποια ούτε λίγο ούτε πολύ ζητού

σε νά καταχωρήσωμεν είς τά «Πα 
ρασκήνια» μίαν μακρβσκελή διαφη 

μιστικήν διατριβήν' έξ άφορμής τοΰ 
άρδρβυ μας.

Ό  περί Τύπου Νόμος, δμως, τόν 

όποιον έπεκαλεΐτο ή έν'διαφερομέ 

νη, δέν ύπβχρεώνει, φυσικά, καμ- 

μίαν έφημερίδα νά δημβσιεύη δω 
ρεάν διαφημίσεις.

ΚΩ ΣΤΗ Σ Β Ε Λ Μ Υ Ρ Α Σ

ΦΕΡΕΚΡΑΤΗΣ
’Αθηναίος τήν καταγωγήν, ενας ά

πό τοΰς έξοχωτέρους κωμικούς τής 
προαριστοφανείου έποχής.

Φαίνεται δτι έπαιξε ώς ήθοποιός 
είς εργα τοΰ Κράτητος καΐ μιμηθείς 
κατόπιν αύτόν, ήσχολήθη μέ τήν συγ
γραφήν κωμωδιών, άγνωστον άκριβώς 
άπό πότε, πάντως δμως κατά τό 438 
συνέθετε ήδη εργα διά τό θέατρον.

Κατά τόν άνώνυμον βιογράφον του 
είχε τό προσόν «νά άποφεύγη τήν τρα 
χεϊαν προσωπικήν σάτυραν».

Άπό τά έργα του γνωρίζομεν τοΰς 
έξής τίτλους:

’Αγαθοί (= 0 1 καλοκάγαθοι) "Αγρι
οι, Αύτόμολοι — Γράες (= ή  Γρηές) 
Δουλοδιδάσκαλος, Έπιλήσμων, Ίπνός 
(= ή  Κουζίνα), Κοριαννώ (όνομα έ-- 
τι '̂ρας) Κραπάταλοι (χιουμοριστικός 
τίτλος τοΰ όποίου ή έννοια είναι «Τί 
λεπτά κυκλοφορούν στόν άλλο κόσμο») 
Λήροι (=Κουτσομπολιά), Μεταλλεΐς 
Μέτοικοι — Μυρμηκάνθρωποι — Πέρ- 
σαι — Πετάλη (όνομα γυναικός) Τυ- 
ραννΐς ( = Ή  Γυναικοκρατία) — Ό 
Χείρων — Άνθρωφηρακλής (— Ο 
ψεύτικος Ηρακλής).

Ή  περίοδος τής άκμής τοΰ Φερε- 
κράτους — κατά προσέγγισιν όριζομέ- 
νη — ήοχισε περί τό 438 καΐ διήρκε- 
σε μέχ<Η τοΰ 421. Έ ν τούτοις ό «Χεί
ρων» του φαίνεται γραφείς τό 400 
περίπου, (—κατά τόν Πίκαρδ ή γνη- 
σιότης τής έν λόγφ κωμωδίας είναι 
αμφίβολος).

Το χιοΰμορ τών στίχιον του δέν 
στερείται ένδιαφέροντος:
—« Έ ! Νά μοΰ ζήσης τής Αθήνας νε-

(ολαία!)
Πόση δουλειά βγάνεις όλημερής σπου

(δα ία!
Πρωΐ, άντί γιά μπάνιο μόλις φέξη 
στ’ ανθοπωλεία γιά κορίτσια δπου 

(τρέξη-τρέξη) 
Κ ι’ ΰστερα στό μυροπωλείο πάντα 
κουβέντα περί γιασουμΐ καΐ μόσκο καΐ

(λαβάντα.

Έσεϊς κάνετε καΐ τσιμπούσια τώρα
(πρωϊνά,

καΐ πριν τό μεσημέρι γίνεσθε στουπί
(συχνά...

Κάποιος έτοιμοθάνατος ’Αθηναίος 
έπιθεωρεϊ τάς άποσκευάς του διά τό 
ταξίδι τοΰ Κάτω κόσμου:
Α. Στόν "Αδη τί λεφτά περνοΰν;
Β.— Δραχμές θά δώσης
καΐ οί σαράφηδες σέ «ψίχουλα» θά 

(στις άλλάξουν· 
Δραχμές έκεΐ δσες καΐ νά πλήρωσης 
«δνειρο ήταν κι’ εσβυσαν» καΐ θά ρη-

(μάξουν-

...Α.—Μοΰβαλες καΐ μαχαίρι μέσ’ τά 
(σάβανά μου;

Β.—"Οχι.
Β.—...Βρέ πώς θά φάω «ρέας έκεΐ

(χάμου;
Αν ήναι βωδινό πώς θά τό κομματιά-

(σα>
άφοϋ δέν έχω δόντια νά δαγκάσω; 
...Δίχως νά ήναι δνδρας ό Άλκιβιά^ 
7 , ,  „  .  (δης, τώρα,

εΐν ανορας ο λων μας τών νυναικών

Εγεννήθη είς τάς ’Αθήνας καίεζησ* 
κατά τήν περίοδον τής άκμής τοΰΚρα» 
τίνου καΐ τοΰ Κράτητος, δηλ. προχεί. 
ρως, ΰπολογίζοντες, ήμποροΰμεν νά 
τοτοθετήσωμεν τήν ακμήν του άπό τοΰ 
440 μέχρι τοΰ 425 περίπου. ^

Ή το ενας άπό τοΰς φανατικούς άν* 
τιπάλους τής πολιτικής τοϋ Ιίερικλέ*
ους' , IΠρός τόν Νικίαν — ό όποιος εΰρί· 
σκέτο έπίσης τότε είς τά πράγματα 
διέκειτο εύμενώς συμμεριζόμενος ώς 
φαίνεται τάς άπόψεις ένός φιλειρηνι· 
κοΰ καΐ συντηρητικού πολιτικού δπως 
έκεϊνος.

Έκ τών τίτλων τών έργων τοί) 
μάς είναι γνωστοί οΐ έξής πέντε:

Ήσιοδοι (431 π. X .;) Άμφικτύο- 
νες (δηλ. ή Κοινωνία τών Εθνών 
τής τότε έποχής — 429;) Οί ’Αψευ
δείς (=«Οί άνθρωποι πού δέν λένβ 
ψέμματα»), Οί Πρυτάνεις καΐ ot 

j Στερροΐ (=Ο Ϊ Στέρφοι),

ΕΡΜΙΠΠΟΣ

Καΐ αύτός δπως καΐ ό Τηλεκλείδηί 
ήτο ’Αθηναίος, κωμικός τής Περι- 
κλείου έποχής.

«ΤΗτο έτερόφθαλμος, άδελφός τοΰ 
Μυρτίλου (ποιητοΰ έπίσης) διδάξας40 
έργα» δπως αναφέρει ό Σουΐδας.

Διεξήγαγε δριμείαν πολεμικήν κατά 
το Περικλεούς καΐ έφθασε μέχρι τοΰ 
νά κινήση καΐ άγωγήν κατά τής ’Α
σπασίας «έπί άσεβείςι» κατηγορήσας 
αύτήν δτι έδέχετο είς τό σπίτι της 
γυναίκας τής καλής τάξεως τών ’Αθη
νών τάς όποίας διέφθειρε ό Περικλής.

Η σχετική δίκη θά έλαβε χώραν πε
ρί το 433, όπως ύπολογίζει ό Μαϊνέκε.

Καΐ ό Έρμιππος, δπως καΐ ό Τη- 
λεκλείδης, ήτο θερμός συνήγορος τής 
ειρηνοφίλου πολιτικής.

Είς τά έργα του έχρησιμοποίησε ώς 
πρωταγωνιστήν τόν Σιμέρμωνα. (I)

Δέκα τίτλους κωμωδιών του γνωρί- 
ζομεν, τούς έξής:

Άθηνάς γοναΐ ( = Ή  γέννησις τής 
Άθηνάς), Άρτοπώλιδες, Δημόται 
(= ο ί Χωριάτες), Εύρώτη, Οί Θεοί— 
Κέρκωπες, Μοΐραι, Στρατιώται φορ- 
μοφόροι (ή έννοια τοΰ τίτλου είναι : 
Τ ’ άγαθά μέ τό ζεμπίλι) "Ιαμβοι (;)

ΛΑΙΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
Η Σ ΥΝ ΕΧ ΕΙΑ : Ε ίς τό έρχόμενον.
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Μ Α Χ Μ Ι Ϊ Τ  ΡΑΓ1Π ΚΙ Ο Ζ Ε ΜΙ ΧΑλ
(Συνέχεια έκ ιή ς  1η ς  σελίδος)

σμα τοΰ Γενή—Σεχήρ τής Ά γ κ υ 
ρας. Σεμνός, ειλικρινής καϊ μ’ α 
νοιχτή καρδιά, μοΰ φέρεται σάν 
άδελφός καί ξεχνά, θαρρείς, πως 
μετά τόν περίφημο Ραούφ Γεκλά, 
εινε ό μόνος σύγχρονος Τούρκος 
μουσικολόγος καϊ λαογράφος. Ό  
ένθουσιασμός του γρήγορα μεταδί 
δεται στόν συνομιλητή του κι' εΐνε 
γ ι '  αύτό ό άγαπητότατος καθηγη
τής τού Ω δείου Ά γκύρ α ς. Μελε 
τηρός πολύ, καταγίνεται ώρες ό
λόκληρες πάνω σέ κείμενα, τιεριο- 
^ιύΓΐ^τήν Α ·α ιο>ή , μαζεύοντας 
πολύτιμο λαογραφικό Ολικό— μ’ 
άλλα λόγια· είνε ένας μελετητής 
εμπνευσμένος, άκούραστος, μέ 
γρανιτένια  θέλησι.

Καθόμασταν έ>α βράδυ στό γρα  
φειο του, κΓ ένω τό ραδιόφωνο 
μοΰ μετέδιδε τις νότες κάποιου έλ 
ληνικοΰ τραγουδιού, άπ’ τήν Άθή 
να· ξεχώρισα τό ένδιαφέρον του 
γ ιά  τήν έλληνικ | μουσική καί ή 
€ύμησή μου έτρεξε στό τελευταίο 
του βιβλίο. θέλησα νά μάθω γ ια τ ί 
τώ βγαλε. Ποιοι λόγοι τόν κίνησαν 
νά καταπιαστή μέ μιά τόσο έπίπο 
νην έργασία, μιάν έργα σία  δίχως 
προηγουμένη της.

—Πίστευα, μοΰ είπε, πώς β γά 
ζοντας μιά τέτοια δουλειά, θά κα- 
τετόπιζα πρώτα τούς νέους Τούρ
κους μουσικούς, γ ιά  τή μουσική 
κί ηση τών γειτονικών μας χω
ρών, γ ιά  τ'ις προόδους τής μουσι
κής στις συγγενικές μας άλλες 
χώρες. ’Έ τ σ ι θά μπορούσα, δίνον 
τάς τους μιάν εικόνα τής μουσικής 
ζωής τών Βαλκανίων, νά τούς δεί
ξω  τόν τρόπον έργασίας τους· τ'ις 
οχολές καί τήν νοοτροπία τους. 
Λόγου χάριν, πόση καί τ ί είδους 
έρ γα σ ία  έγινε σ’ ένα ώρισμένο 
χρονικό διάστημα, με τί μέσα έ· 
πετεύχθηκεν ή έπιτυχία — κΓ άν 
ύπάρχο αποτυχία — ποιά είνε τά 
α ίτ ιά  της. Οί νέοι μουσικοί μιάς 
χώρας, π ά .τα  πρέπει στίς μελέτες 
τους, νάχουν ύπ’ δψι τους. τίς ά- 
νάλογες προσπάθειες άλλων χω 
ρών. Καί τό φυσικώτερο γ ιά  τούς 
τούρκους σπουδαστές, ήταν νά 
γνωρίσουν τή μουσική τών βαλκα
νικών χωρών—μέ τίς όποιες τόσα 
χρόνια ζήσαμε μαζί, μορφωθήκα
με παράλληλα, είχαμε τόσες άλλη 
λοεπιδράσεις, τόσα κοινά πεπρωμέ 
ν α !... Τούς έδειξα  καί τίς καλές 
καί τ ί ς  κακές πλευρές τής μουσι
κής τών χωρών αύτών, γ ιά  νά τούς 
δώσω έτσι τήν άφορμή νά ·>««- 
«ρθοΰν καί λ.ά κρίνουν μόνοι τους· 
τόσο τις έπιτυχίες, δσο καί τίς ά 
ττοτυχίες. θέλω νάσαι βέβαιος »ώς 
τό βιβλίο αύτό δέν τώβγαλ/·* γ’ΐά 
κερδοσκοπικούς λόγους. Δέν τώ- 
καμα γ ιά  έπιχείρησι. Άπλσόστα- 
τα  ήταν έ'νας καρπός τής καινούρ 
γ ια ς  ειρηνικής περιόδου ποϋ άρ- 
χ ίζε ι νά μεσουρανή στό στερέωμα 
τώ ν βαλκανικών χωρών. Ά σφ α 
λώς, γ ιά  νά στερεώσωμε τή φιλία 
αύτήν, πρέπει ν’ άλληλογνωριζώ- 
μεθα. Κ αί τό βιβλίο μου, τ ί άλλο 
ήταν άπό έ'να μέσον άλληλογνω- 
ρ ιμ ίας μας;

—Φυσικά, γ ιά  τήν έργα σία  σας 
αύτή μελετήσατε τή μουσική ζωή 
δλων τών Βαλκανίων. Κατά τήν 
γνώ μη σας, ποιά βαλκανική χώρα 
εΐνε περισσότερο προωδευμένη στό 
κεφάλαιον αύτό;

—Μέτρο γ ιά  τήν πρόοδο τής μου 
σικής σέ μιά χώρα, άσφαλώς, δέν 
εΐνε ό χρόνος. Έ πειδή δηλαδή 
τάδε χώρα, άρχισε νάχ-η μουσική 
ζωή νωρίτερα άτό μιάν άλλη, αύ 
τό δέν σημαίνει δτι πρέπει νά εΐνε 
κ α ί περισσότερο προηγμένη. ’Ά ς  
πάρουμε ύπ’ δψι μας τό Β ουλγαρι
κό μελόδραμα. Παρ’ δλα τά  45 
του χρόνια, ϊσως έπειδή διω ργα 
νώθηκε χωρίς σύστημα, χωρίς τήν 
ύλικήν ένίσχυση του κράτους — 
μονάχα άπό 15  τώρα χρόνια, άρ
χισε νά τό έπιχορηγή ή βουλγαρι 
κή κυβέρνησις — κΓ άκόμα, βασι
κά  καϊ πρόχειρα, έξακολουθει ά 
κόμα νά μή μπορή νά θεωρήται 
ώ ς τό καλλίτερο μελοδραματικό 
συγκρότημα μέσα στά Βαλκάνια 
Δ έ ν  διαφέρει καθόλου άπό ένα 
πρώτο τυχόν συγκρότημα μιας μι 
κρής γερμανικής πόλης. ’Ά ν , λοι
πόν, θελήσουμε νά συγκρίνουμε έ
τσι τή μουσική ζωή τών Βαλκανί 
cov, θά διαπιστώσουμε πώς παντοΰ
αύτή εΐνε άνοργάνωτη   δίχως
πρόγραμμα καί πρό παντός στε
ρ είτα ι μιάς σοβαρής υλικής ένίσχυ 
«της άπό μέρους τοΰ κράτους. Γιά 
τήν ώρα, μονάχα στή χώρα μας, 
την Τουρκία, τό κράτος Υποστηρί
ζε ι πολύ τή μουσική. Ή  μόρφωση 
οί συναΟλίες,οίμελοδραματικές έμ 
φανίοεις, δλα, γίνονται δωρεάν, 
ύ  XT ποΰ δέν πρέπει, φρονώ, νά 
παραβλέπουμε.
■ Ά ν  τώρα συγκρίνουμε τις χώ- 
|ρες μας άπό άποψιν άτόμων, μου 

σικών προσωπικοτήτων, άσφα
λώς, στήν πρώτη γραμμή πρέπει 
νά  βάλουμε τήν Ρουμανία, έπειτα 
τήν Ε λ λ ά δ α  καί τρίτη τή Σερβία. 
"Όσον άφορά τήν Τουρκία, βέβαια 
ύπάρχουν καί σέ μάς μουσικοί κά
ποιας άξίας, κάποιας όντότητας 
δμως αύτοί δέ φθάσαν άκόμα 
στό μέστωμά τους, στήν όλοκλή 
ρωσή τους.Κανείς άκόμα άπό τούς 
συνθέτες μας δέν έδωσεν ένα μ ε
γά λ ο έργο. Ώστόσο, δλοι τους εί 
νε νέοι καλλιτέχνες μέ πίστι καί 
περιμένουμε πολλά άπ’ αύτούς. 
Ά νά μ εσ ά  τους πρέπει νά σημειώ
σουμε τόν Ά χμ έτ  Ά ντνάν, τόν Τζε 
μάλ Ρεσίτ, τόν Ούλβή Τζεμάλ, 
μορφωμένοι στό Παρίσι, άκόμα 
τόν Χασάν Φερίτ τοΰ Ω δείου τής 
Βιέννης καί τόν Ν ετζίλ Κιαζήμ 
τής Πράγας. 'Ωστόσο, δέ σοΰ κρύ 
βω, πώς σέ καμμιά άπό τίς βαλκα 
νικές χώρες, δέν ύπάρχει ένας Πε
τρίδης, ένας Μητρόπουλος κΓ έ
νας /Μαργαρίτης. Αύτοί, άσφαλώς 
άποτελούν μιά δόξα γ ιά  τήν φιλι
κή μου Ε λλ ά δα ...

—Είπατε παραπάνω, πώς ό καλ 
λίτερος παράγων γ ιά  τήν ένίσχυ
ση τών μεταξύ τών Βαλκανίων 
σχέσεων εινε ή πνευματική καί 
καλλιτεχνική τους άλληλογνωρι 
μία. Πώς νομίζετε δτι μπορούμε 
νά τό έπιτύ/ουμε αύτό; Κατά τή 
γνώμη σας, ποιός εΐνε ό πιό ένδε- 
δειγμέιος τρόπος έργασίας;

Ο ΜΠΡΟΥΝΟ ΒΑΛΤΕΡ
—Έπειδή πιστεύω, είμαι πεπει

σμένος, δτι ή πιά άνθρώπινη. ή πιό 
διαδεδομένη τέχνη εΐνε ή μούσι 
κή, είμαι τής γνώμης δτι περισσό
τερο άπό τίς φιλολογικές μετα
φράσεις κα. τά φιλολογικά άρθρα 
μή θυμώνεις, έ ; πρέπει, γ ιά  τήν 
άλληλογνωριμία μας, νά δώσου, 
με προσοχή καί σημασία στήν άν- 
ταλλαγή μουσικών. ’Ά ν  έξαιρέ- 
σουμε τόν Μ αργαρίτη, τόν Μητρό 
πουλο καί τόν Ρωμαίο Χάνσεν, κα 
νείς άλλος άπό τούς τόσους άρϊ- 
στους βαλκανικούς μουσικούς, ε ί
τε γ ιά  οικονομικούς λόγους, είτε 
γ ιά ...αξιολογικούς άν θέλης, δέν 
μπορεί νά βγή σέ περιοδεία στήν 
Εύρώπη. ’Ίσ ω ς  σ’ αύτό νά συντε- 
λή καί τό γεγονός δτι μουσικές 
προσωπικότητες σάν τούς Γ άλ
λους Κορτω καί Τιμπω, όντας 
παντρεμένοι μ’ έβραΐες γυναίκες, 
βρίσκονται πάντα στή διάθεσι έ- 
βραίων ιμπρεσάριων, πού, δπως 
ξέρεις, έχουν άγκαλιάοει δλη τή 
γή. Αύτοί, δυστυχώς, κρατούν σή. 
μερα τό τιμό ι τής ΰιεθνους μου
σικής ζωής. Βέβαια, μέ τέτοιες 
προϋποθέσεις εΐνε δύσκολο ν’ άνοί 
γω νται οί πόρες τής Εύρώπης 
στούς μουσικούς τών Βαλκανίων, 
πού γ ιά  μας, τούς βαλκανικούς λα 
ούς, έν συγκρίσει μέ τούς Εύρω- 
παοίυς καλλιτέχνες, είνε πιό έν- 
διαφέρο.τες καί περισσότερο ση
μαντικοί. Αύτοί δλοι, άν άποφάσι 
ζαν νά κάμουν μιά περιοδεία στά 
Βαλκάνια, άσφαλώς» θά γνώ ρι
ζαν τήν έπιτυχία, τή δόξα. Μέ κα
ταλαβαίνεις, νομίζω. Ό  "Ελληνας 
μουσικός, άσφαλώς, θάχη πΓριοσό 
τερην άπήχησι στήν Τουρκία, εϊτε 
τή Ρουμανία, πο·ρά στήν Ίτα/Λο., 
νά ποΰμε. "Ομως, λέγοντας "Ε λ 
ληνες μουσικοί, έννοώ καί τούς 
"Ελληνες συνθέτες. Πρό παντός, 
πρέπει νά γνωρίσουμε αύτούς. Ή  
έθνική μουσική κάθε βαλκανικής 
χώρας, έχει βασικό μοτίβο τή λαο 
γραφ ία τής χώρας αύτής κι’ δπως 
ή βαλκανική λαογραφία εΐνε ώς έ
πί τό πλεΐστον κοινή σ’ δλες τίς 
χώρες αύτές, δέν χωρά άμψιΰο- 
λ ία  πώς μιά τουρκική σύνθεση 
στήν Ε λ λ ά δ α  ή μιά έλληνική στή 
Τουρκία, θάχουν περισσότερη καί 
μεγαλείτερην άπήχησι, παρά στή 
Γαλλία ή τήν Ιτ α λ ία ... Δέν ξέρω, 
μπορεί καί νά γελιέμαι.... "Οπως 
καί νάνε, είμαι τής γνώμης πώς 
πρέπει νά ιδρυθοΰν διαβαλκανικά 
ινστιτούτα πνευματικής καί καλλι 
τεχνικής συνεργασίας, πού αύτά 
νά φροντίζουν γ ιά  τήν άνταλλαγή 
καλλιτεχνών. Κ ι’ άκόμα, άν κάτι 
τέτοιο εΐνε δύσκολο, τ ί μάς έμπο- 
δ ίζει νά ιδρύσουμε ειδικά γ ρ α 
φεία σέ κάθε ραδιοφωνικό σταθμό 
τών Βαλκανίων, πού νά φροντί
ζουν, τουλάχιστον, οί διάφορες συ 
ναυλίες τών σταθμών, νά γίνωνται 
άπό βαλκανικούς, δικούς μαΓ καλ 
λιτέχνες... Νά, λόγου χάρι^, έ- 
μεΐς, σ’ ένα—δυό μέρες, θά καλέ- 
.ουμε στόν σταθμόν Ά γκ υρ α ς τό 

Cr.0 x -\ r  Μαργαρίτη καί τόν Ρουμ·χ 
νο Ένέσεν. Γιατί κι’ ή ’ Ελλάδα νά 
μήν καλέση τόν Τζελάλ Ρεσίτ ή 
ή Ρουμανία τή,ν Βαχνέτ Νουρή, νά 
ποΰμε;...

—Γνωρίσατε μήπως, έρ γα  Ε λ 
λήνων μουσουργών; Κ α ί ποιά γνώ 
μη έχετε γ ι ’ αύτά ;

—Πώς; Οί εκδόσεις Σέουαρτ τοΰ 
Παρισιού, είχαν τήν καλωσύνη νά 
μοΰ στείλουν μιά σειρά συνθέσε
ων τοΰ Πετρίδη καί τοΰ Ριάδη. Ά 
κόμα κι* ένα τρίο τοΰ Καλομοίρη.
Μελετήσαμε, τόσο έγώ, δσο κι’ οι 
άλλοι συνάδελφοί μου τοΰ ’Ω δεί
ου, τίς συνθέσεις αύτές, μάλιστα 
δέ τίς έκτελέσαμε καί σέ ιδ ια ίτε
ρες συναυλίες τής όρχήστρας 
μ«ς. ’Έ χ ω  τήν έντύπωση πώς με
γάλε ίτερος δυνατώτερος καί καλ
λίτερος συνθέτης τής Ε λλ ά δα ς, 
τόσον άπό άποψη τεχνικής, δσο 
κι’ αισθήματος είνε ό Πετρίδης.
Αποτελεί πραγματικά μιά δόξα 

γ ιά  τή σύγχρονη Ε λ λ ά δ α . Ό  Ρι- 
άδης — ό θάνατός του είχε λυπή
σει εξαιρετικά τήν τουρκική μούσι 
κή—είνε εύαίσθητος, λεπτός, πο>ύ 
ανθρώπινος. "Οσο γ ιά  τόν Καλο. 
μοίρη, χωρίς ν’ ά ρ ,ιέμ α ι τήν ά ξία  
του, τόν βρίσκω περισσότερον '«α
καδημαϊκό», λιγώτερο έαπνευσμέ- 
νο...

...Πάντως, καί οί τρεις αύτοί 
Ελληνες συνθέτες πού γνώρισα, 

εΐνε· άξιοπρόσεχτοι πολύ. Ε ίμα ι 
κάτι· παραπάνω άπό βέβαιος, πώς 
μουσουργοί σάν τόν Πετρίδη—γ ιά  
τόν όποιον δικαιούμαστε καί μεΐς 
νά περηφανευώμαστε — μιά κι’ 
εΐνε συμπατριώτης μας — άς μήν 
ξεχνάμε ό Πετρίδης εΐνε άνατολί- 
της — δύσκολα θά μπορούσαν νά 
φαινοΟν στά άλλα Βαλκάνια...

Στό ραδιόφωνο άρχισε ν’ άκοΰε- 
τα ι τή στιγμήν έκείνη, ένα λαϊκό 
έλληνικό τραγοΰδι. Ό  συνομιλη
τής μου στάθηκε μιά στιγμή, πρό. 
σεξε τόν σκοπό του τραγουδιού καί 
χαμ ογέλασ ε:

Ά κ ο ΰς τό τραγούδι αύτό; ’Έ 
χει καμμιά διαφορά μ- ένα όποιο- 
δήποτε δικό μας λαϊκό τραγούδι;
Τί τά θέλεις, φίλε μου: Τά δυό έ
θνη είνε τόσο σιηδεδεμένα τό ένα 
μέ τ ’ άλλο, οι ττι) >ές έμπνεύσεώς 
τους εΐνε τόσο κοινές... ’Ανάμεσα 
στά άλλα Βαλκανικά κράτη, λό
γου χάρι ή Ρουμανία, ή Βουλγα
ρία, έχουν πολλά μοτίβα δικά μας 
ή δμοιά τους. "Ομως πάλι ή μουσι
κή τους εΐνε κάπως διαφορετική.
Δέν μοιάζει δσον ή δική μας μέ 
τήν έλληνική... Τώρα τελευταία, 
καταγίνομαι μέ τήν μελέτη τών 
σχέσεων τής άνατολικής μουσικής 
μέ τήν έκκλησιαστίκή, καί τά  κοι- 
ά μοτίβα καί πηγές έμπνεύσεως 

τής λαϊκής έλληνικής μουσικής καί Παοά ταΰτα, τρέχει στό σταθμό, ζητά 'ίλη 
τής τουρκικής... ’Έ τσ ι, φίλε μου.
Τι VOC y iV T ] ; Πρέπει, ττρωτ (ΧΤΙ 6 λ.(Χ, * τραίνο». Πιστεύει δτι θά την μεταπείση. 
έμέΐς οί διανοούμενοι νά έρ γα ζώ -1 ’Αλν άκοώει τόν σταθμάρχη νά τοϋ λέ- 

αστε μέ πίστι γ ιά  τήν άλληλογνω 
ριμ ία  μας. Τότε θά επιτύχουμε και 
τήν ολοκληρωτική ειρήνη μεταξύ 
μας. Αύτός εΐνε ό προορισμός του 
διανοουμένου. Ό  πολιτισμός ανοί
γ ε ι τό δρόμο τής συνεννόησης. Ή 
έπιτυχία κι’ ή όλοκλήρωσή τους, 

έξαρτάται πρό παν ός, άπό μας...
Συμφώνησα κι’ έγώ...

ARP. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Ε Σ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. Θ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Ή μεγάλη σάλα τοΰ κινηματο
γράφου «Πάλλας» άπεδείχθη πολύ 
μικρή γιά  νά περιλάβη δσους θά 
ήθελαν—κι’ ήταν πλήθος άκόμη — 
νά παρακολουθήσουν τήν λαμπρή 
έναρξι τών συμφωνικών συναυλιών 
τοΰ Ωδείου Αθηνών. Διεύθυνε ό 
Μπροΰνο Βάλτερ!

Μεγάλη καλλιτεχνική φυσιογνω
μία, βαθυστόχαστος έρμηνευτής 
τών έργων πού διευθύνει, ιεροφάν
της άληθινός τής τέχνης, ό Μπροΰ
νο Βάλτερ συμπληρώνει μέ τ’ δνομά 
του τήν περίφημη τριάδα τών με
γάλων μαέστρων τής έποχής μας. 
Σεμνός καί άπέριττος στήν έμφάνι- 
σι, μέ συγκρατημένες καί αύστηρές 
κινήσεις δταν διευθύνη, χωρίς τί
ποτα τό περιττό, τίποτα τό έξεζητη- 
μένο ή τό έξωτερικό. Σκοπός του 
μόνο ή έξυπηρέτησι τής μεγάλης τέ 
χνης, σκοπό πού τόν πραγματοποι
εί ό Μπροΰνο Βάλτερ, κατά τρόπο 
πού ξεπερνάει πιά τά δρια τοΰ άν- 
θοωπίνου δυνατοΰ. Ποιά ή άνάγκη 
νά προστεθή τώρα πόσο ένας τέ
τοιος μαέστρος έπιδάλλεται μέ τήν 
προσωπικότητά του στούς μουσι
κούς τής όρχήστρας, πόσο τούς 
πειθαρχεί καί τούς συνεπαίρνει; Κά
τω άπό τήν λιτή κίνησι τής μπαγ- 
κέττας τοΰ δέν ξεφεύγει καί ή πιό 
λεπτή άπόχρωσι τοΰ έργου,ν χωρίς 
άπό τίς έρμηνείες τόυ νά λείψη οΰ
τε στιγμή ή μεγάλη πνοή, ό παλμός 
τής συγκινήσεως πού τόν νοιώθει 
κι’ ό πιό ανίδεος άκροατής.

Τό πρόγραμμα άρχιζε μέ τήν ει
σαγωγή τοΰ Όμπερόν, τήν άριστουρ 
γηματική αύτή σελίδα τοΰ Βέμπερ, 
πού δόθηκε άπό τόν μεγάλο μαέ
στρο, μέ τήν πρέπουσα ρομαντική ’ 
διάθεσι καί ποίησι. Ά λλ ά  τί θαΰ- 
μα 'ΚΌμψότητος καί άριστοκρατικής 
εύγενείας ή συμφωνία σέ ρέ μεΐζον 
τοΰ Μότσαρτ; Ά ν  ή μουσική τοΰ 
Μότσαρτ άποτελεί τό «άκρον άω- 
τον» τής χάριτος καί τής ψυχικής 
λεπτότητος, μποροΰσε κανείς νά ζη 
τήση καλύτερο έρμηνευτή της άπό 
τόν Μπροΰνο Βάλτερ; Μέ πόση α
βρότητα άπεδόΟη ή τρυφερή φράσι 
τοΰ Άντάτε καί πόσο άνάλ.αφρα 
παίχτηκε τό φινάλε τής συμφωνί
ας; ’Ίσω ς ή όρχήστρα μας γιά 
πρώτη φορά ά γγ ιζε  τήν τελειότη
τα. Τό πρώτο μέρος τοΰ προγράμ
ματος τέλειωνε μέ τό κονσέρτο γ ιά  
πιάνο τοΰ Γκρήκ. "Ενας νέος πια
νίστας, ό Νορβηγός κ. Ρ. Ρίφλιγκ, 
πού είχε τήν έξαιρετική εύτυχία νά 
τόν συνοδεύση ό Μπροΰνο Βάλτερ, 
τό έρμήνευσε κατά τρόπο ίκοινοποι- 
ητικό. Εύαισθησία, εύχάριστος ή
χος, ώραία πιανίσσιμα, έν άντιθέ- 
σει πρός τά φόρτε, πού έπρόδιδοιν 
σέ ώρισμένες στιγμές—πρώτο καί 
τελευταίο μέρος—κάποια δυναμική 
ανεπάρκεια τοΰ έκτελεστοΰ, πού ί
σως νά ώφείλετο καί στήν δχι τό
σο κατάλληλη άκουστική τοϋ «Πάλ 
λας», διέκριναν τήν έρμηνείαν τοΰ 
νέου πιανίστα Καί ή συγκίνησι 
τών άκροατών άπό τίς' "άπαράμιλ- 
λες έρμηνείες τοΰ άρχιμουσικοΟ, 
προχωροΰσε κρεσέντο Τί νά πή κα 
νείς γ ιά  τήν 7ην συμφωνία τοΰ Μπε 
τόβεν, τήν συμφωνία αύτή πού ό 
ίδιος ό Μπετόβεν έΟεωροΰσε άπό 
τά καλύτερά του έργα, καί ό Βάγ- 
νερ άποκαλοΰσε «άπΰθέωσι χο- 

Ή  έρμηνεία της ήταν αληθι

νά συγκινητική. Τί θαυμάσια ήχη- 
τικά έφφέ έπέτυχε ό Μπροΰνο Βάλ
τερ στό β ' μέρος; Πόσο ώραια τρα 
γουδήθηκε ή γεμάτη δραματικό πά
θος φράσις πού άπό τίς βιόλες, περ 
νάει II καί 1 βιολιά; Τό πρώτο μέ
ρος τοΰ πρέστο δόθηκε άπό τόν με 
γάλο μαέστρο μέ τήν πρέπουσα 
ρυθμική βιαιότητα, έν άντιθέσει μ · 
τό γεμάτο ειδυλλιακή ώμορφιά 
τρίο, πού τό έκτελοΰν τά κλαρινέτ- 
τα μέ τό φαγκόττα, άπάνω σέ μιά 
κρατημένη άρμονία τών βιολών. "Υ 
στερα τό φινάλε, ή γεμάτη διονυσι
ακό μεθΰσι καί χαρά αύτή σελίδα 
τοΰ μεγάλου Διδασκάλου, πού μέ 
τό γρήγορο ρυθμό καί τήν όρμή 
πού παίχτηκε ήταν σωστή άποθέω- 
σι τοΰ χοροΰ. Νά τέλος τό «πρε
λούντιο καί ό θάνατος τής Ίζόλ- 
δης», ή δραματική αύτή μουσική σε
λίδα τοΰ γίγαντος τοΰ Μπανρέϊντ, 
πού ή έκτέλεσι άπό τήν όρχήστρα 
ήταν άληθινά συγκλονιστική. Πό
σο ανάλαφρα έδωσε ό Μπροΰνο 
Βάλτερ τήν ατμόσφαιρα τόΰ έργου, 
καί μέ πόσο συγκρατημένο πάθος 
χρωμάτισε τήν άπελπισία τών δύο 
έραστών, πού ένωμένοι τραδοΰνε 
πρός τόν θάνατο; Τά τρία μοτίδα 
τοΰ θανάτου, τοϋ πόθου καί του 
πεπρωμένου, πού κυριαρχούν στήν 
άρχή τοΰ πρελούντιο, περνώντας δι 
αδοχικά άπά τό ξύλινα στά έγχορ
δα τής όρχήστρας, έξελίσσονται σέ 
μιά φράσι πλατειά καί γαλήνια, τό 
μοτίβο τής έκστάσεως—̂ τού μέ ένα 
μεγάλα κρεσέντο—πρώτη φορά ί
σως τ’ ακούσαμε χωρίς ρυθμική έ- 
πιτάχυνσι — φθάνει σέ θριαμβευτι
κό φορτίσσιμο γ ιά  νά σβύση πάλι 
άργά καί γαλήνια στά ψηλά μέρη 
τής όρχήστρας. Ή  Ίζόλδη πεθαί
νει κοντά στόν πολυαγαπη μένο της. 
"Ενας στεναγμός άκούγεται γ ιά  
τελευταία φορά άπό τήν όρχήστρα. 
Είναι ή φράσι τοΰ πόθου, πού έχει 
πιά ίκανοπΌΐηθή μέ τό θάνατο.

"Υστερα άπό μιά μυσταγωγία, δ 
σοι πιστοί πήραν μέρος σ’ αύτή, 
φεύγοντας άπό τό «Πάλλας» θά 
μποροΰσοιν νά έπαναλάβουν τό 
«νΰν άπολύοις τόν δοΰλό σου Δέ
σποτα»....

★
"Αγνωστο ποιός λόγος άνότγκα- 

σε τόν μεγάλο άρχιμουσικό νά άν- 
τικαταστήση τήν 4η συμφωνία του 
Μπράμς, μέ τήν συμφωνία τοΰ Δι- 
ός τοΰ Μότσαρτ Ά λλά  καί γενικώ 
τερα πώς μπορεί νά δικαιολογηθή 
ό κάπως συμβατικός τρόπος μέ τόν 
όποιο καταρτίζονται ώς έπί τό πλεΐ 
στον τά προγράμματα τών συμφω
νικών συναυλιών; Δέν ύποστη'ρίζομε 
φυσικά, οΰτε διανοούμεθα, πώς μιά 
συμφωνία τοΰ Μότσαρτ, ή τοΰ Μπε
τόβεν δέν άκούγεται πάντοτε μέ 
τήν ΐδια άπληστία, ή πώς ή ψυχή 
μας χορτάτη άπό τίς ώμορφιές πού 
μας δίνουν οί μεγάλες αύτές μου
σικές δημιουργίες άναζητά καινούρ 
γιες συγκινήσεις σέ άλλα έργα. "Ο 
μως έφ’ δσον ή ποτγκόσμια μουσι- 
■κή φιλολογία είναι τόσο μεγάλη 
καί πλούσια σέ άριστουργήματα, 
μιά πλατύτερη γνώσι της άπό ά- 
κροατάς άρκετά μουσικά έξελιγμέ- 
νους είναι άπαραίτητη. Έ ν  πάση 
πέριπτώσ^ καί μέ τήν σύνθεσι τοΰ 
προγράμματος τής τελευταίας συμ
φωνικής πόσες καινούργιες καί δυ

νατές συγκινήσεις δέν μάς χάρισε 
ό μεγάλος αρχιμουσικός; ‘Η Λεο- 
νώρα άριθ. 3, ή ώραιότερη εισάγω 
γή άπό τίς τέσσερες πού έγραψε 
ό Μπετόβεν γ ιά  τόν Φιντέλιο, άπε- 
δόθη άπό τόν Μπροΰνο Βάλτερ «α
τά τρόπο άληθινά μαεστρικό, τό
σο ύπό έποψι χρωματικών μεταπτώ 
σεων δσο καί έκφραστικοΰ πλού
του. Εΐναι γνωστό πώς στίς λίγες 
αύτές σελίδες του διδασκάλου, συ
νοψίζονται οί κυριώτερες ψυχικές 
καταστάσεις τών ήρώων τοΰ έρ
γου, πού ό Μπροΰνο Βάλτερ τίς πα 
ρουσίασε τόσο έντονα άνάγλυφες, 
ώστε νά συμπονέσουμε τόν Φλορε- 
στύν πού ύποφέρει πίσω άπό τά ·κάγ 
γελα τής σκοτεινής φυλακής, καί 
νά άγωνιοΰμε μαζί μ.έ τήν γυναίκα 
του, τή Λεονώρα, πού τόσο ήρωϊκά 
αγωνίζεται γ ιά  νά τόν λευθερώση.

Ή  συμφωνία σέ ντό μεΐζον «τοΰ 
Δ ιός» τοΰ Μότσαρτ, τό τελευταίο 
στό εΐδος αύτό έργο τοΰ συνθέτη, 
διακρίνεται μέ τήν έκφραστική δύ- 
ναμι καί τήν μαεστρική χρησιμο- 
ποίησι τών μοτίβων. Μέ μεγαλο
φυή άληθινά πνοή έπεξεργάζεται ό 
Μότσαρτ <τή φράσι τοΰ τελευταίου 
μέρους τής συμ(| ωνίας, άπάνω σέ 
τέσσερες φθόγγους, πού περνώντας 
άπό τά βιολιά, έξελίσσετα,ι άργότε
ρα σέ φούγκα, ΰστερα άπό διάφο 
ρους άντιστικτικούς συνδυασμούς. 
Ή  όρχήστρα καί στή συμφωνία αύ
τή, προσπάθησε δσο τής ήταν δυνα
τό νά ύψωθή ώς στόν άρχιμουσικό 
της, πού άσφάλώς θά Ικανοποιήθη
κε μέ τή θαυμαστή άκρίβεια «αί δι
αύγεια τής έκτελέσεώς του φινάλε.

Τό γεμάτο δύναμι καί μεγαλο
πρέπεια συμφωνικό ποίημα τοΰ 
Στράους «θάνατος καί έξαΰλωσι» 
είναι άπό τίς προνομιοΰχες σελίδες 
τής πραγματικής μουσικής, πού θά 
σεβαστή τό πέρασμα τοΰ χρόνου. 
Στό ποίημα αύτό περιγράφεται ά 
πό τόν συνθέτην ή Σπάνια πάλη τοΰ 
ίσχυροΰ άνθρώπου γ ιά  τήν έκπλή- 
ρωσι τοΰ ίδανικ.οΰ του. Μέ τή γνω 
στή του όρχηστρική τέχνη καί μέ 
θεματικό πλούτο, κατοθώνει ό Στρά 
ους νά δηιμιουργήση δυνατή δρα
ματική άτμόσφαιρα, πού ό Μπροΰ
νο Βάλτερ ζωγράφισε μέ έμπνευ- 
σιιένη διάθεσι. Στό πρελούντιο δμως 
τής α ’ πράξεως τοΰ Λοέγκριν νοιώ 
σαμε πιό έντονη τήν μεγαλοφυά 
πνοή τοΰ μεγάλου μαέστρου. Ή  
δύσκολη αύτή σέ χρωματικές ά- 
ποχρώσεις μουσική σελίδα, μέ τή 
σεραφί’Κή γλυκύτητα καί γαλήνη 
της, άπεδόθη μ.έ τρόπο πού σέ ά- 
©ινε σέ έκτασι άνάλογη' μ’ έκείνη 
πού θά δοκίμαζαν οί ιππότες τοΰ 
Γκραάλ, βλέποντας τούς αγγέλους 
νά κατεβαίνουν άπό τούς άνοιγμέ- 
νους ουρανούς, θαΰμα τρυφερότη- 
τος καί έκφραστικής λιτότητος τό 
ειδύλλιο τοΰ Σίγκφριντ τοΰ Βάγ- 
νερ, έν άντιθέσει πρός τήν μεγαλει
ώδη καί επιβλητική έρμηνεία τής 
εισαγωγής τών άρχιτραγουδιστών 
τής Νυρεμβέργης, μέ τήν όποία 
έκλεισε τό πρόγραμμα.

Τό κοινό μέ τά άτελείωτα χειρο- 
κροτήμοττα, έδειξε τήν εύγνωμοσύ- 
νη του γ ιά  τήν άνώτερη καλλιτεχνι 
κή συγκίνησι πού τοΰ έδωσε ό μεγά 
λος άοχιμόυσυκός στίς δύο αύτές 
συναυλίες.

θ . Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι ι ι ι β ι ι β ι ι β ι ι β ι ι μ ι ι β μ μ ι β ι ι β μ β ι ι β ι ι β ι ι μ ι ι β ι ι β ι ι β ι ι ι μ β ν ι ι ,μ ι ιβ ι ι β ι ι β μ β μ β ,ι μ μ η β ,ι κ ,ι ,ι ι ,ι ι ,,β , ,^ , ι , , , μ, ' , ι ,,ι ,,ι ,,ι ι

ΜΙΛ ΠΛΛΗΛ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Τ Η Σ  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν  
ΠΟΥ ΕΝΥΜΦΕΥΘΗ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΠΕΡΝΑΡ
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ΤΟ ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ  κ.  Δ .  Σ Ι Α Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Μιά μεγάλη συζήτηση άνοιξε τίς τατη. 
μέρες αύτές. κάποια χέρια ύψώθη- 
καν πρός τόν ούρανόι κάποιες ά- 
ρές έξεπέμφθησαν κ’ ό όρίζοντας 
πυκνώθηκε γ ιά  καλά.

θέμα ; Τό έλαφρό Έλληνικό 
τραγοΰδι.

Συζητηταί: Πολλοί καί διά
φοροι. Γνώμες; «Τό ταγκό καί 
δλα τά παρόμοια δημιουργήματα 
εΐνε έξαμβλώματα καί πρέπει νά 
λείψοον.» «Τό ταγκό καί δλα τά 
παρόμοια δημιουργήματα δέν εΐναι 
έξαμβ/νωματα καί πρέπει νά καλ
λιεργηθούν.» Προχτές μάλιστα μιά 
άπ’ τίς σοβαρώτερες άπογευματι. 
νές έφημερίδες άνέσπασε τρίστηλο 
ξίφος — κύριο άρθρο — . γ ιά  νά 
μπη κ’ αύτή στή μάχη. Τά «Πα
ρασκήνια» σέ μιά ερευνά τους, με 
θέμα «γιατί έπιασε τό ταγκό» έ
φεραν σέ φώς τίς γνώμες τών κυ
ρ ωτέρων έκπροσώπων τπς μούσι, 
κής, κ ’ ή συζήτηση κόρωσε.

Αποφάσισα νά γράψω τό σημείω
μα αύτό μόνο καί μόνο γιατί θεώρη 
σα ώς άνάγκη νά μάθη τό κοινόν
μερικές άλήθειες πού λέγονται μό- | φράσεις» μ’ άλλα λόγια νά εΐνε 
νο ψιθυρισία στούς ένδιαφερομέ- 
νους κύκλους. ’Ίσως μ’ αύτό τόν 
τρόπο ο'ευκολυνθή σημοίντικά τό 
εργο μιάς άνακαθάρσεως πραγμα
τικής τοΰ έλαφροΰ . ‘Ελληνικού 
τραγουδιού.

Δέ θά με άπασχολήση τό ζήτημα 
τής μουσικής. Αύτή όποιαδήποτε 
καί νάναι — τή μουσική τοΰ ταγμό 
κυρίως έννοώ. — είναι πάντα μιά 
μελαγχολ'κή μουσικΟύλα, ένας άρ- υποθέσεις. Ά ν  τώρα ένα τραγούδι

Είπαμε εμπόρευμα ναί, μά δχι 
καί έμπόρευμα κακής ποιότητος. 
Στή χώρα μας οί «έμποροι τοϋ 
τραγουόιοΰ» νομίζουν πώς δσο πιο 
κακό εΐναι τό έμπόρευμα που 
προσφέρουν, τόσο καλύτερα τροί- 
δάει τόν αγοραστή.

Δέν μπορεί ό άναγνώστης μου 
νά νοιώση μέ πόση πίκρα γράφω 
αύτά τά λόγια. Δυστυχώς δμως 
αύτή είναι ή καθαρή άλήθεια. Η 
κυκλοφορία ονός τραγουδιου έ- 
ζαρτάται άπό τήν κακώς έννοου. 
μένη έμποριχότητά του καί μόνο. 
Καταλαβαίνετε τώρα τί γίνεται 
ρφοΰ γιά  νά δή τό φώς τής ή μέ
ρας τό τραγοΰδι πρέπει νά εΐναι 
άπαραιτήτως «’ Εμπορικό» (τό «έμ. 
πορικό» πού σημαίνει γραμμένο 
στό γόνατο εΐνε δρος συνηθέστατος 
στούς περί τό έλαφρά τραγούδι 
κύκλους). Δουλεύει συνταγή. Πρώ. 
τον. Οί στίχοι «πρέπει νά είναι εύ
κολοι στό στόμα», δηλαδή κοινό
τυποι. Δεύτερον δέν πρέπει νά ύ
πάρχουν «δαρειές λογοτεχνικές

ρ η χ ° ι ,  
ΧΡ τό 
Τώρα 
τίτλοι

χωρίς ειρμό. Τρίτον νά έ. 
τραγοΰδι «εμπορικό τίτλο», 
ποιοι εΐναι οί έμπορικοϊ 

τούς ξέρετε δλοι, τούς ά- 
κοϋτε κάθε μέρα.

Γιά X i κατορθώση, ^οιπόν, ό 
δόλ ος ό ποιητής — οί έκδότ:ςτόν 
θέλουν «στιχουργό» — νά δή τό 
τραγοΰδι του νά κυκλοφορή πρε- 
πει νά δεχθή δλες αύτές τίς ποο.

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ Ω Ν . _  
Ό  Αριστείδης Δαμαλάς, γυιός τοΟ Δη
μάρχου Σ ύρου Δαμαλά καί έγγονος τού 
πρώτου Δημάρχου Πειραιώς Λουκά Ρ άλ
λη, πηγαίνει στό Παρίσι, γιά νά σπουδά. 
ση. ’Εκεί γνωρίζεται μέ τή Σάρα Μπερ
νάρ. Ή  άσύγκριτη ώμορφιά τοϋ ωραίου 
"Ελληνος, που γι’ αύτό τόν έλεγαν «’Α 
πόλλωνα» στόν Πειραιά οί φίλοι του, γεν. 
νάει ενα φλογερό αίσθημα στήν μεγάλη 
καλλιτέχνιδα. Ό  Αριστείδης άνταποκοί- 
νεται καί τελικώς βγαίνει στό θέατρο 
κοντά της. Kcri μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
άγάπης καί λατρείας, ζοΰν οϊ δυό έρα
σταί καί συνεργάζονται στό θέατρο. Σ  έ 

| λίγο φεύγουν γιά τήν ’ Ιταλία μέ τόν ίμ.
1 πρεσσάριο Σοΰμαν. Ή  Σάρα ύπογράφει 

ενα συμβόλαιο μέ ποινική ρήτρα 50.0U0 
φράγκων. Παίζουν τώρα στή Νεάπολι. 
Καί έκεΐ. ενα βράδυ άποφασίζει νά φύγη 
μέ τόν φίλο της καί νά πάη στήν Λόντοα, 
νά στεφανωθούν. Ό  Δαμαλάς έκπλήσσε- 
ται μ’ αύτό. Τόν τρομάζει ή ποινική ρή
τρα. Ά λ λ ’ ή Σάρα δέν σκοτίζεται γ ι’αύ_ 
τύ. θέλει νά φύγη, νά ζήση μόνη μέ ιόν 
άγαπημένο της, αδιαφορούσα, γιά κάθε 
τι. Στή  Λόντρα, τοϋ λέει, θά εΐνε καλά... 
Καί άναγγέλλει στόν θιασάρχη Σ ο-ιααν 
τήν άπόφασι της. Ό  Σοΰμαν τήν παρα-| 
καλεϊ νά μείνη. ’Ά ν  φύγη ό θίασος θά 
διαλυθή. Ά λλά  ή Σάρα, τοΰ δίδει έ
να τσέκ 50.000 φράγκων καί τοΰ λέει : 
Τελείωσε άγαπητέ μου... θά  παίξω μόνο 
άπόψε καί αύριο.

Κσί πράγματι έτσι έκαμε. Ά λ λ ’ έκαμε 
και κάτι άλλο: Νοίκιασε όλόκληρο τραίνο 
γιά νά φύγη, την ώρα ποΰ τήν περίμενε ό 
Σ  οΰμαν, πού τό πληροφορήθηκε άργά.

Αλλ’
Υη:

24ον
’Έδωσε μιά συνέντευξι στόν άν- 

ταποκριτή μιάς μεγάλης άμερικα- 
νικής έφημερίδας, πού περνοΰσε 
γενεές δεκατέσσερις έκείνους πού 
έγραψαν τίς «κακοήθειες αύτές». 
Καί έψαλε επαίνους, γ ιά  τόν «η
θοποιόν» Ντάριους.

Άμέσως οί άμεσα ένδιαφερόμε- 
νες γαΛλικές έφημερίδες, χωρίστη

καν σέ δυό στρατόπεδα. Καί και
ρό τά γλέντι έτράβηξε, έως δτου 
μιά ήμέρα, άλλο γεγονός ήρθε 
γιά  νά σκεπάση τό πρώτο.

Άνηγγέλθη στό Παρίσι, δτι ή 
Σάρα Μπερνάρ καί ό Ντάριους θά 
ένεφανίζοντο έντός τοΰ Μαΐου— του 
1882—ενα μήνα μετά τό γάμο τους 
σχεδόν, είς τό Βωντεδίλ τών Πα
ρισίων.

Συζητήσεις έπί συζητήσεων άρ
χισαν. Καί τώρα είχε καλμάρει ό 
θόρυβος γύρω άπό τό γάμο, γιατί 
άνεμένετο ένα άπό τά μεγαλύτερα 
θεατρικά καί κοσμικά γεγονότα, 
δπως ήτο ή έμφό^Ίσις τοΰ νέου 
ζεύγους.

Έντύπωσιν μάλιστα προύξένησε 
τό γεγονός, δτι ό μέγας κριτικός 
τοΰ Παρισινοΰ «ί^ιγκαρώ», ό Βόλφ, 
έγραψε πρό τής έμφανίσεως τοΰ 
ζεύγους, καί διά τόν Δαμαλά.·' 
συγκεκριμένως, είς τήν έφημεριδα 
του, μεταξύ άλλων καί τά έξή ς :

«Ύπάρχουν στιγμές στή ζωή, πού 
δέν μπορεί κανένας, μήτε νά τίς 
προσδιορίση, άλλ’ οϋτε νά τίς έξη. 
γήση. Σ ’ αύτές τις στιγμές, τό Ι
δεώδες προσεγγίζει στόν καλλι
τέχνη ξαφνικά. Καί έκεΐ πού χθές 
ήταν άγνωστος άκόμη, σήμερα μέ 
τό άναπάντεχο γεγονός, εμφανίζε
ται kocI καταπλήσσει τήν άνθρωπό- 
τητα»...

Περιττόν εΐναι νά σημειώσουμε, 
δτι ή θριαμβευτική έμφάνισις τών 
δύο καλλιτεχνών, ύπήρξεν άφορ
μή, δχι μόνον νά λησμονηθή ή έγ- 
κατάλειψις τοΰ θιάσου Σοΰμαν 
στήν Νεάπολι, τήν όποίαν έςεμε- 
ταλλεύθηοαν άρκετά οί έχθροίτής

Σάρας, δχι μόνον τά πικρόχολα 
σχόλιά των γ  ά τόν γάμο, άΛλά νά 
άρχίση νέα περίοδος καλλιτεχνική 
διά τό ζεΰγος, πού βροχή ήρχοντο 
αί προτάσεις άπό τά πέρατα τού 
κόσμου.

Δέν ήθελε ν ’ άπομακρυνθή άπό 
τήν άγαπη μένη του πόλι, πού νό
μιζε δτι τουδωσε τήν εύτυχία.

Καί ή Σάρα ήταν σύμφωνη.
Νά μείνουμε έδώ, άφού τόσο 

σ’ άρέσει!...
— Εύχαριστώ Σάρα.
— "Αλλωστε έργαζόμεθα κα. 

λά... Καί νέα έργα μάς περιμέ
νουν. θ ά  παίξουμε έργα τοϋ Δου- 
μά, τοΰ Όνέ, τοΰ Μαντές.... θ ά  τά 
δ αβάσουμε καί θά διαλέξουμε... 
θά  δημιουργήσης καί σύ νέους ρό
λους καί θά έχΠς νέους θριάμ
βους...

— Μαζί σου 
γνωρίζω.

— Μά είσαι καί άξιος γ ι ’ αυ
τούς... θ ά  ίδ ή ς .·. θ ά  Ιδης··.

Ετσι ή ζωή έπερνοϋσε χαρού
μενη, μέσα στήν έργασία καί στόν 
έρωτα.

Ό  Δαμαλάς είχε γίνει, έφ’ δσον 
έγνωρίζετο περισσότερο μέ τό με- 
Υ'άλο γαλλικό κοινόν, ό άγαπημέ- 
νος του. Είς τοΰτο συνετέλει. βέ
βαια καί ή έξαιρετική όμορφιά του, 
διότι τώρα πού είχε γίνει άντρας, 
είχε άνθίσει όλόκληρος ή άντρική 
καλλονή του.

’Ά ν  λάδωμεν ύπ’ δψει καί τήν 
έμφυτον έξυπνάδα του, μαζί μέ τήν 
μόρφωσιν, τήν όποίαν ηΰξανε κάθε 
ήμέρα, μελετώντας άρκετές ώρες, 
είχε καταστή τό δημοφιλέστεροι/

γός ρυθμός, πού, δπως πολύ σω
στά είπε κ ’ ό μαέστρος κ. Λυκού- 
δης, εΐναι προωρισμένος άπ’ τήν 
Ιδια του τή φόρμα τήν κάπως άνα- 
τολίτικη νά συνεπάρη τήν Έλλη
νική ψυχή.

’Ίσως περισσότερο γιατί συνται
ριάζεται μέ τήν γεμάτη νοσταλγία 
καί πάθος ψυχή τοΰ κατοίκου τών 
μεσημβρινών χωρών. (Ή ’Αργεντι
νή άπ* τήν όποία ξεκίνησε τό τ_τγ 
κό είναι τέτοια, δπως τέτοια είναι 
καί ή Ελλάδα.) Τοΰ άνθρώπου 
πού είναι έτοιμος νά κλάψη στό 
πρώτο συννεφάκι πού θά παρου- 
σιαστή στόν καταγάλοο/ο ούρανο 
τών ματιών τής Έκείνης του. Έδώ 
θ’ άπασχοληθώ μόνο μέ τά ζήτημα 
τοΰ στίχου — τόσο τοΰ ταγμό δσο 
καί γενικώτερα του έλαφροΰ τρα
γουδιού- Αύτός μοΰ φαίνεται είναι 
ό μεγαλύτερος αίτιος τής διαμά
χη

Είναι κακός, λοιπόν, ό στίχος 
τοΰ έλαφροΰ τραγουόιοΰ; Δέ θά- 
μουν μέ τή συνείδησή μου έν τάζει 
άν έλεγα ναί, άπολύτως. ».ατά 
κανόνα ό στίχος αύτός είναι κα
κός — πολλές φορές κάκ'στος — 
ύπάρχουν δμως καί έξαιρέσεις. 
Βέδαια οί έξαιρέσεις αύτές σέ 
σύγκριση μέ τόν άριθμό τών κυ- 
κλοφορούντων τραγουδιών είναι έ- 
λάχιστες, πάντως ύπάρχουν. Αύτό 
*.σως είναι τό παρήγορο σημείο 
γιά  μιά μελλοντική άνακάθαρση.

Ή κυρία αίτια τής καταστάσεως 
•αύτής δέν είναι καθόλου δύσκολο 
νά έζακριδωθή.

Συμϋαίνει μιίά φοβερή παρεξή
γ η σ η ·  .

Τό τραγοΰδι στή χώρα μας τόν 
τελευταίο καιρό πήρε έντελώς τή 
μορφή τοΰ κακώς έννοουμένου έμ- 
πορίου. Βέδαια σ' δλο τόν κόσμο 
τό τραγοΰδι ΰστερα άπό τή βιομη
χανοποίηση πού τοϋδωκαν οί τε
λευταίες έφευρέσεις, πήρε μορφή 
έντελώς έμπορϊύματος. (Τοποϊ?’ ή
θη κε στίς φωτεινές προθήκες των 
διαφόρων καταστημάτων νεωτερι
σμών μαζί μέ τίς κάλτσες «Έταμ» 
καί τά καπέλλα «Μπορσαλίνο», έ χ ε ι  
έγχρωμη πινακίδα μέ μιά τιμή 
καί πουλιέται δπως άκριβώς 
πουλιέται ένα ζευγάρι παπού
τσια, μιά πιατέλα «Τζόνσον» κι’ 
ϊσως - ίσως άκόμα δπως κι’ έ'
να σωληνάριο όδοντόκρεμας). Ά λ 
λά στήν Ελλάδα τό κακό έχει πα- 
ραγίνει.

Παρεξήγησι θλιβερή, θλιβερό-

εΐναι λιγάκι ποίημα, άν είναι κά. 
πως ύποφερτό χαρακτηρίζεται «φ - 
λολογικόν» καί άπορρίπτεται. Κα. 
νείς δέ δέχεται νά έκδώση ή να 
μόνο πού ζητάει τά τέτοια δημιουρ
γήματα.

Πρέπέι νά σημειωθή δτι «φ Κο. 
λογικά» σημαίνει στιχουργήματα 
πού έχουν ειρμό, καλές εικόνες 
καί δέν είναι έξαμβλώματα.

Τά «έμπορικά» λοιπόν καί’ τά 
«φιλολογικά» τραγούδια.

Ό  δύστυχος ό ποιητής ή «στι. 
χουργός» — δπως τόν θέλετε -  ύ- 
ποτάσσεται καί γράφει άνοησίες, 
γράφει βλακείες, γιατί πρέπει κα
τά έναν τρόπο νά ζήση κι’ αυτός. 
'Έτσι τό κανό συνήθισε — είναι 
άρκετός καιρός πού τοϋ προσφέ- 
ρεται αύτή ή τροφή — καί τώρα 
μόνο του ζητάει τά τέτοια δη. 
μιουργήματα.

Οί στατιστικές άποδεικνύουν — 
μήν έκπλάγεΐτε παρακαλώ — ότι 
ένώ τό «Σκότωσε με» έκαμε όκτώ 
χ λιάδες (άριθ. 8000) δίσκους, ή 
«Λατέρνα» τού Μωραϊτίνη δέν πε- 
ρασε τούς. τρακόσιους. Είναι «άν. 
τιποιητική» ή έποχή μας. "Οσο κι’ 
άν μερικοί πασχίζουν νά τήν πα
ρουσιάσουν τέτοια δέν τό πιστεύω. 
Τό Έλληνικό κοινό κάθε άλλο πα
ρά άντιποιητικό είναι. Έκεΐνο πού 
έχει είναι δτι κακοσυνήθισε στό 
κακό είδος. Γρήγορα όμως μπορεί 
νά ξεσυνηθίση. Λίγη καλή θέληοη 
χρειάζεται. Λίγη καλή θέληση άπο 
τίς έχαιρίες μας τίς φωνογραφι
κές, λίγη καλή θέληση άπό τούς 
οίκους τούς μουσικούς καί τό κρα
τικό ένδιαφέρον.

Τί πρέπει νά γίνη λοιπόν; Συμ
πέρασμα.

"Ενας τρόπος ύπάρχει. Ή  αύ- 
στηρότερη έπέμδαση τής ύπαρχου, 
σης λογοκρισίας. Ή  λογοκρισία 
πού άποτελεΐται άπό επίλεκτους 
διανοουμένους δπως είναι ό ποιη. 
τής ό κ. Τέλος 'Άγρας, ό μου. 
σουργός κ. I. Ψαρούδας, ό κριτι. 
κός κ. Πράτσικας, ό κ. Μπεράτης 
κ. ά. πρέπει νά έφαρμόση πιό ά . 
ποτελεσματικά μέτρα.

"Ολοι αύτοί οί «έμπορικοϊ τίτλοι» 
δλα αύτά τά κακώς έννοούμενα 
«έμπορικά» τραγούδια μέ τούς ά , 
συνάρτητους τίς περισσότερες φο. 
ρές στίχους πρέπει νά πάψουν νά 
κυκλοφορούν. "Ετσι θά μπορέσου, 
με σιγά-σιγά νά έξυγιάνρυμε τό 
τραγοΰδι,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

πάντα θριάμβους

— Ή  έφετεινή κίνησις στήν περιοχή τών 
εικαστικών τεχνών προμηνύεται ένδιαφέ- 
ρουσα.

— Άρκετές άτομικές έκθέσεις θά λά.
®ουν χώραν καί τέσσαρες όμαδικές, δπως 
τούλάχιστον έχει γνωσθη μέχρις τής στι.
γμης.

—Τ6 σημαντικώτερο γεγονός τής χρο
νιάς θά εΐναι ή Β ' Πανελλήνιος "Εκθε. 
σις πού θά γίνη και πάλι στό Ζάππειον, 
άλλ’ αύτή τή φορά σέ διπλάσιο χώρο. 
θά χρησιμοποιηθούν κι’ οί έξη αίθουσες 
τοΰ μεγάρου, είς τρόπον ώστε νά περιλη, 
φθοΰν περισσότερα έργα νά γίνη δέ ή 
κατάταξις άπό πάσης άπόψεως άρτια.

-— Στή Στέγη Γραμμάτων κα’ι Τεχνών 
θά φιλοξενηθούν κατά σειράν οΐ "Ελλη 
νες Χαράκτες, πού έσχάτως συνέπηξαν 
σωματείο καί θά κάνουν τήν πρώτη τους 
έμφάνισιν έντός μηνός, ot Σ  κιτσογράφοι 
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πρόσωπον τών Παρισίων.
Α ί λαϊκαί τάξεις τόν έλάτρευον.

Τά σαλόνια τής άριστοκρατίας ή
σαν άνοιχτά διά τόν μεγάλον καλ
λιτέχνην. Πρόσωπα κατέχονΐα ύ-

καί οΐ ‘Ελεύθεροι Καλλιτέχνες. Ή  όμάς 
Τέχνη δέν πρόκειται νά κάνη έκθεσιν ί .
φέτος.

—  Στήν αίθουσα Στρατηγοπούλου, ποίι 
έστέγασε ήδη τά κατάλοιπα τοΟ μακαρί. 
τη βυζαντινολόγοο Ζωγράφου κα| φιλο. 
ξενεί άπό προχθές τή νέα συγκομιδή τοΟ 
πρωτοπόρου νέου ζωγράφου κ. Ό ρ . Κ α . 
νέλλη, θά λά®ουν χώραν οι έξής άτομι. 
κές έκθέσεις κατά σειράν; Βιτσώρη, Β | .  
στφαλ, Μπραέσσα, δίδος Φαραντάτου καί 
Άνεμογιάννη.

Στήν ίδια αίθουσα τήν άνοιξι θά γί. 
νη ή Πανελλήνιος ’Έκθεσις Έρασιτε. 
χνών Φωτογράφων, τής όποιας ή περισυ. 
νή πρώτη έμφάνισις άφήκε άριστες έντυ. 
πώσεις.

Σ τήν αίθουσα τοϋ «Παρνασσού» δέν 
έ γνώστη άκόμη άν θά γίνουν έφέτος έκ. 
θέσεις καί ποιές.
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έζήλευε έπειδή έγινε έξαιρετικά δη. 
μοφιλής, έπειδή τόν άγαποϋσαν 
δλοι.

Ένόμιζε δηλαδή δτι έχανε άπά
ψηλάς δημοσίας θέσεις, ηύχαρι- τήν καλλιτεχνικήν της δόξα τήν ό.
στουντο είς τήν συντροφιά του.

Ή  Σάρα στήν άρχή ηύχαριστεΐ- 
το μέ αύτή τήν έγκάρδιον ύποδο
χή πού έτύχαινε ό σύζυγός της, 
τόσον μεταξύ τών θεατρικών δσον 
καί των κοσμικών κύκλων.

Έπειόή δμως αί σχέσεις αύταί 
τού Δαμαλά, ήτο φυσικόν νά τόν 
άπομακρύνουν άπό αύτήν, ήρχισε 
άρχικά νά παραπονήται διά 
τήν έγκατάλειψίν της, άργότερον 
δέ νά τοΰ δημιουργή σκηνάς πού 
ή βιαιότης των έφθανε μέχρι του 
άπροχωρήτου.

Συχνά μετά τάς σκηνάς αύτάς ή 
Σάρα μετανοούσα, έπεφτε στήν 
άγκαλιά του καί τόν παρακαλου. 
σε νά τήν συγχωρήση.

Ό  Δαμαλάς φύσις λεπτή καί ι
σορροπημένη, άπέδιδε τήν ζήλειαν 
αύτήν τής μεγάλης καλΛιι-έχνιδος 
είς τήν φλογερή της άγάπη.

’Αργότερα δμως άντελήφθη δτι 
δέν έπρόκειτο περί έρωτικης γα- 
λήνης, άλλ’ δτι ή σύζυγός του τόν

ποιαν έκέρδιζεν ό άντρας της.
"Οταν τό διεπίστωσεν αύτό 6 

Δαμαλάς, ήρχισε νά φέρεται άπέ. 
ναντί της, δχι τόσον θερμά, δπως 
πρώτα.

Δέν τής έσυγχωροΰσΓ, τίς σκη, 
νές τής ζηλοτυπίας πού έδημιουρ. 
γοΰσε καί σέ κάθε τέτοια περί. 
πτωσι έφευγε άπό τό σπίτι καί έ
κανε νά έπιστρέψη δυό καί τρεις ή. 
μέρες.

ΛΑ όνον δταν ή Σάρα, είς τίς πρό. 
βες τοϋ θεάτρου των, τόν παρεκά- 
λει, πάρα πολύ, τότε καί μόνον έ- 
δέχετο νά γυρίση στό σπίτι τους 
και αφοΰ τοΰ έδινε τήν διαδεδαίω- 
σιν δτι θά ξαναρχίσουν τήν προ. 
τερινή τους ζωή, τήν ήσυχη καί 
πού έταράσσετο μόνον άπό τίς έ. 
ρωτικές παραφορές τους.

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ ;. Στό ποοσεΥέ€·
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0 ΒΙΑΪΟί ΜΕΗΑΝΑΡΟΪ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ Κ.

Μ ιά χ*ρά  μεγάλη πραγματικά 
>ιά τον ερευνητή, τβν έπιατήμο- 
να είνε. άλήβει», το νά τοΰ τΰχει 
νά έπαληίέψουν ιι νά φωτίοβυν τίς 
ύποδέοείξ του ft τίς λίγες του ιτλη 
ροφορίες γιά  ένα ζήτημα καινούρ
για ντοκουμέντα.

Σ έ μιά τέτια εΰτυχιαμένη περί- 
στααη τό ενοτιχτο τής άλήδειας 
ηοϋ βρίσκεται μέσα στον άνδρυπο 
ποΰ «φύσει τοΰ ε ΐ ίέ ν α ι έρέγεται» 
ζωντανεύει τήν υηαρξή μας ολό
κληρη, γιατί ιτιά δέν είχ'ε ή  ι*
βεια «έν 0υ8φ».

Τό θεατρικέ μας Μουσείο ε .,^ ι 
άπ οτά πιό καλότυχα ιδρύματα Γ?ΰ 
γινήκανε στόν τ πο μας· καλότυ
χο γιατί αύτός πού είχε τήν πρώ
την ίόέα ήταν ό κ. Συναδινός πού 
ούγχρον.: ήταν όπλισμένος μέ όλη 
το θερμότητα πού χρειάζεται .ιά  
νά γ ίνε ι πραγματικότητα ενας πό
θος τόσο μεγάλος' καλότυχο γιατί 
άπό τήν πρώτη δωρεά τοΰ κ. Μπα- 
στιά, πού χωρίς δεύτερο λόγο το 
έοήθησ τό Μουσείο δάσιμα και 
γιά  πάντα· καλότυχο γιατί τό φρόν 
τισε ό κ. Κοτ^ιάς· καλότυχο γιατί 
τό αγαπήσανε οί δωρητές κληρανό 
μοι τών παλαιών ήθοποιών του ά
πό τίς μεγάλες δωρεές τοΰ κ. 
Φύρστ καί τοΰ Χρ. Ταδουλάρη έως 
τίς τελευταίες τών θυγατέρων τής 
Πιπίνας Βονασέρα καί τής Καίτΐ’ ς 
Άστεριάδη.

Οί άρχαϊοι μας πρόγονοι θεωροΰ 
οαν οτι ή πολλή εύτυχία είνε κα
κό καί γ ι’ αύτό εύχόντουσαν, στίς 
χαρές τους, νά τούς συμδεί ένα δυ- 
οτύχημα μικρό καί άσήμαντο γιά  
νά ξορκιστεί έτσι ό φόδος νά έρθει 
κάτι τι πιό μεγάλο. Τό δυστύχη
μα λοιπόν τοΰ θεατρικού μας τοΰ 
Μουσείου είνε δέδαια ό ύποφαινό- 
μενος (Sv καί ώς δυστύχημα --λ' 
είμα ι καθόλου μικρός καί ασήμαν
τος).

’Έ τσ ι μελετώντας μέσα στίς πα 
λιές έ-ρημερίδες τής Εθνικής μας 
Βιβλιοθήκης καί τής Βουλής, που 
ε ίνε  θησαυρός άληθινός, είχα <3ρει 
μιά είδηση πώς έ θίασος «Μ έναν 
δρος», πού κυρίως τον διοικούσε ό 
Διον. Ταδουλάρης, θά πήγαινε νά 
παίξει στή Β ιέννη  στά 1873 πού γι 
νότανε μιά διεθνής "Εκθεση. Τ ή ν 
Γ.ληροφορίαν αύτή τήν είχε ή πε
ρίφημη εφημερίδα τής Πόλης, ό 
«Νεολόγος» στίς 10 ’ Ιουνίου.

Οί σύγχρονες έφημερίδες τής 
’Αθήνας, πού, οσο καί νά ήταν, εί
χα νε καί θεατρικές ειδήσεις μέσα 
στά ποικίλα «ψιλά» τους, δεν .-ή 
μάθανε αύτή τήν είδηση: Ή  «Έ - 
ψημερίς», τό «Μέλλον», ή «Παλλιγ 
γενεσία», ή «Έφημερίς τών Συ$η 
τήβεων» δέν' λένε τίποτα έντελώς. 
Τ ό  ίδιο καί ό Δ. Ταδουλάρης δέ 
λέει τίποτε στ’ «’Απομνημονεύμα
τά» του.

"Οπου έ φίλος κ. Χρ. Ταδουλά- 
ρης, άφοΰ μάς είχε παραδώσει τό
σα πράγματα, ένα πρωΐ τοϋ περα 
δμένου καλοκαιριού, έξω άπό τό 
Βασιλικό ©έατρο μοΰ δίνει κι’ ένα 
γράμμα γραμμένο άπό τόν πατέρα 
του, έπειδή πολύ $ωηρά τόν είχα 
παρακαλέσει νά μή μείνει ούτε τό 
πιό μικρό χαρτάκι πού νά μή τό 
μελετήσει τό Μουσείο. Φυσικά, μό 
λις 6  άνοιχτοχέρης δωρητής άνέ- 
δηκε στό θέατρό του ψηλά στή σο 
ςρίτα οπού έπιμελείται τό βεστιά
ριο—ετοιμαζότανε ό θίασος γιά  τή 
Οεσσαλονίκη — τή διάδασα τήν έ- 
η:ατολή αυτή στό δρόμο yr-τω άπό 
τόν ήλιο τής όδοΰ 'Αγίου Κωνσταν 
αίνου, κατά σύμπτωση, μπροστά 
οτήν πόρτα τής Αικατερίνης Βερώ
νη .

Τά περίχωρα τοΰ Βασιλικού θ ε 
άτρου είνε ή πιό θεατρική γωνία 
τής Βαλκανικής άσφαλώς,καί πά
ρα πολλές πίκρες καί χαρές μοΰ εί 
χα νε χαρίσει, όπως γ ίνετα ι για 
κάθε στιγμή στό θέατρο πού είνε 
Λλόκληρ© ένα σύνολο γιά  τόν κά
βε άνθρωπό του άπό πίκρες καί ά
πό φαρμάκια καί άπό χαρές λιγό- 
β τ ιγ μ ;; καί άδέcαιες.

Μά ό ένθουσιασμός μβυ γιά  την 
έπιστολήν αύτήν ήταν άνώτερβς 
άπό >*χθε άλλη μβυ θεατρική ευ
δαιμονία: 'Γήν κυτά$ω, τήν ξανα- 
ν.υτά^ω!—’Έ γραφ ε γιά  τήν περιο- 
δεία στή Β ιέννη . "Ωστε, νά ενα 
φώς· θά μάθουμε περισσότερα γιά 
τό ξήτημα τό σπουδαίο αύτό, άν' 
καί γιά  τον' ερευνητή τόν' έπιστή- 
μβνα δέν ύπάρχει ζήτημα πβύ δέν 
« ίνε σπουδαΐβ.

Ή έ.-ιστβλή ήταν πυκνβγραμ- 
μέν'η σέ χαρτί κρέμ—μπβρεΐ νά ή 
τανε κάτασπρο τότε, πρίν άπό ε
ξήντα πέντε χρόνια,— τό μελάνι 
τρβφανώς μαΰρο, μάλλον' σέ μικρό 
κανονικό σχήμα χαρτιβΰ τβΰ γρα
ψίματος. ’Αριστερά, ψηλά, κοντά 
οτήν προσφώνηση, ήταν τυπωμέ
νο μέ γαλάζιο χρώμα, σάν οικό
σημο, ένα χεΛίδόνι ταξιδιάρικο 
βάν τίς έπιστολές, μέ τά φτεράκια 
τβυ άνβιγμένα στό άπειρο, καί μέ 
ζωντανή τήν έκφρασή τβυ. Τό φύλ 
λβ είχ·: τέσσερες σελίδες καί δύο 
ξεχωριστά. 'Υπογραφή δέν ύπάρ 
χει, γιατί τό τ-λο; ε ίνε  χαμένο, 
άλλά όλόκληρος ό Δ. Ταδουλάρης 
λάμπει μέσα στό γραφικό τβυ χα
ρακτήρα καί μέσα στήν άφθβνία 
τών γραφόμενων, ένώ ρητώς δη
λώνει οτι δέν έχει καιρό στή δια 
8ton τβυ. ’Ή τανε τόσβ πρόθυμος 
ό μακαρίτης γιά  κουβέντες! ’Α ρι
στερά ψηλά όμως, άν καί δυσδιάκρι 
τη, ύπάρχει ή μβνογραφή τβυ 
Ταδβυλ.

Ό  Ταδβυλάρης μέ τόν' Σούτσα 
είχανε φιλίες καί &>νεργ»$όντου- 
σαν πβλύ συχνά μέ άγάπη. Τ ή ν 
άνοιξι τβΰ 1S73 β «Μένανδρβς», ό 
θίασός τβυ βρισκότανε στήν Πόλη. 
Ό  Σούτσας ητανε στήν ’Αθήνα 
προφανώς γιά  νά κανονίσει τήν 
ύπβθεση τής περιοδείας. Ποιός τήν 
πρωτβσκέφθηκε αύτή τήν περιο
δεία: Δέν τβ ξέρουμε.

Καί τώρα πού έ θίασος τοΰ Β α
σιλικοί θεάτρου, όπως γράφτη/Ε. 
πρόκειται νά πάει στήν Κεντρική 
Εύρώπη, ξεχωριστήν έπικαιρότητα 
παίρνει τό νά δβύ,^ε τί γίνηκε σέ 
κάπως τ^ρόμοια στιγμή στά περα
σμένα.

Ε ίνε χαρακτηριστικό τό βτι, κα

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ
θώς μάς πληρβφβρεϊ ή έπιστολή, 
στίς όχτώ παραστάσεις πού θά δί
νανε στή Β ιέννη , θά παίζανε μονο 
έλληνικά έργα όσο κι’ άν οί “ Ε λ -  

ληνες συγγραφείς δέν είχανε προ 
φ-άσει ν’ά γράψβυν άκόμη. Ξένο 
έ»'α.

Ή έπιστολή σημειώνει έπτά : 
«Γαλάτεια», «Μερόπη», «Χριστί
να» καί «Μάρκος Μπότσαρη;» τού 
-αμπελιού, ό «Λεωνίδας έν Οερμο 
πύλαιςί- τοΰ Πισά, τό μόνο ξένο, 
άλλά μέ ύπβθεση έλληνική, π-ύ 
τόν είχε παίξει ό Τάλμας στό Πα
ρίσι κατά τήν ελληνική έπανάστα- 
ση, μεταφρασμέΛ'βς άπβ τόν Α . 
Βλάχβ, άν δέν κάνω λάθίς, ή 
«Μαρία Δβξαπατρή» καί ή «Χίος 
Δούλη», διασκευασμένη άπό τ ’ 6 - 
μώνυμο έπβς τβΰ Ο. Όρφανίδη, που 
τό είχε διασκευάσει σέ θεατρικό 
έργβ άπβ τά 1869 ό γιατρός τής 
Πόλης Σταματιάδης—άπό τίς πρώ
τες διασκευές τίς έλληνικές — τό 
ογδοβ 'ργο  δέν τβ άναφέρει, πιό 
κάτω βμως φαίνεται πώς θά ήταν 
ή «Σκύλλα» τβΰ Βασιλειάδη.

Ό  Ταδβυλάρης καί ol σύνεργά 
τες του τό είχανε πάρει στά σόδα 
ρά καί τό θεωρούσαν υπόθεση έθνι 
κ ή : «... Συλλογίσου ότι ε ίν?  παρά 
τβλμον καί σπβυδαίβν τό δήμα...» 
γράφει.

'Επιχειρηματίας φαίνεται πώς
ήτανε κάπβιβς Κωστής ----- ; Ά -
ναφέρεται έπίσπς καί κάποιος B ay
γέλης ---- ! καί ό κ. Πβλυχρονόπου
λβ,· ——;

Ό  σεβαστός μβυ φίλβς καί διδά
σκαλός μβυ ό κ. Ν. Λάσκαρης μού 
έχει πει πβλλές φορές βτι δημοσι
εύει κάτι γιά  νά τόν διαφωτίσουν 
γιά κάτι τι άλλο πού κατά τύχη 
ξέρουν μία σχετική πληροφβρία. 
Τόν άκ^λβυθώ κΓ έγώ μέ χαρά γ ι
ατί τόν' έχω κ ι’ έδώ γιά παράδειγ 
μα καί μακάρι νά έχει τό συμπλή 
ρωμά μβυ αύτό μιά παρόμοια τύχη 
στά έρωτηματικά του.

Ξέρουμε δυστυχώς οτι τό νά συγ 
κρβτηθή ένας θίασβς είνε μία μεγά 
λη άφορμή γιά  γκρίνιες, βσβ τβύ 
λάχιστςν γιά τά πρόσωπα πβύ θά 
τβν σχηματίσβυν· σήμερα τό πράγ
μα είνε άπλοπβιημένβ τελείως, ι
δίως στό μβυσικό θέατρο- ή καρδιά 
τής πρωταγωνίστριας καί ή άκρι- 
σία τβΰ αγράμματου έπιχειρηματία 
κανονίζουν τβ πράγμα. Ό  Ταδου 
λάρης βμως βρίσκεται σέ μεγάλες 
σκέψει; καί δέ δίστασε, γιά  τβ κα
λό τής δβυλειάς στήν άρχή ν ’ ά- 
πβκλείση καί τή γυναίκα τοΰ Σού
τσα, τήν Πολυξένη. Αύτό τό ηρό- 
βΛημα λύθηκε· θά έρχότανε ή Πο 
λυξένη, γιατί χρειαζότανε καί άλ 
λη μία γυναίκα, έκτός άπό τήν ά- 
ναγνωρισμένη πιά πρωταγωνίστρια 
τβΰ «Μενάνδρου», τή Σοφία Τα- 
ββυλάρη’ όλα τά έργα είχανε δύβ 
γυναίκες κυρίως—πρώτες.

Τό μτγαλύτερο πρόβλημα όμως 
κατά τήν έπιστβλήν, ε ΐνε τό £ή 
τημα τοΰ Μ ιχαήλ Ά ρνιω τάκη, τβΰ 
ήθοποιοΰ, πβύ τβΰ είχανε, φαίνε
ται, κάνει λόγβ πιό πρίν. Ό  Τα- 
δβυλάρης γράφει γεμάτβς μέ σεβα 
σμό καί μ ’ έχτίμηση μεγάλη γιά 
τόν’ Ά ρνιω τάκη, πβύ έκανε τβύς 
ραδιούργβυς. βμως είχανε κλείσει 
τβν' Τασόγλβυ, πβύ έκανε κι’ αύ
τός τβύς ϊδιβυς ρόλους, πβύ, άν 
καί ήταν' ήθοποιός όχι τόσο καλός 
ore ό Άρνιωτάκης, μέ τά έργα 
πβύ διαλέξανε, ήταν έ  πιό κατάλ
ληλες, καί έ Άρνιωτάκης είχε τήν' 
απαίτηση νά πέρνει καί τή γυναί
κα τβυ, κι’ αύτό δέ συνέφερε στό 
θίασο νά κουβαλήσει τόσον κόσμο 
γιά  όχτώ παραστάσεις. Τά λεπτά 
δέ φτάνανε. Α να θ έτει λοιπόν στό 
Σβύτσα ν’ά κανονίσει τό ζήτημα μέ 
τόν Ά ρνιω τάκη καί νά κάνει καί 
μιά αίτηση νά τβύς ββηθήσει λίγβ 
τό Κράτος γιά  τά ναΰλα τους. Λο
γαριάζανε μετά τήν Πόλη νά πη
γα ίνα νε στήν' ’Οδησσό (Σμύρνη— 
Πόλη — Ρουμανία — Ρωσσία ήταν 
τβ τοπικό δρβμβλόγιβ), άλλά τώ 
ρα δέν θά πηγαίνανε, γιατί πρβτι 
μβύσανε νά θυσιάσουνε τίς βέβαιες 
εισπράξεις τής Όδησσβΰ γιά νά τι- 
μήσβυν τό έλληνικό όνομα στή Β ι
έννη ,δείχνοντας τά έλληνικά έρ
γα καί τό έλληνικό παίξιμο στά μέ 
ρη έκεΐνα τά περισσότερβ πολιτι
σμένα.

"Ομως—καϋμένβ ©έατρβ καί κα 
ϋμένβι αιώνια αίσιόδβξβι θεατρί
νο ι!—ή δουλειά χάλασε.Ό  «Μέναν 
ίρβς» δ ίν  π.ιγε στή Β ιέννη . Κακή 
διάθεση προσώπων πού ήταν' *σχε· 
τα μέ τβ θίασο ματαίωσε τβν' θερ
μό τους τόν’ πόθο. Τοΰτβ τβ μαθαί 
νβμε άπό μιά έπιστβλή, πού δημβ- 
οίεψε ό Ταββυλάρης στό «Νεβλό- 
γβ» πβύ άνάφερα στήν άρχή καί 
μ' αυτή τήν έπιστβλή έπιστρέφει 
τά λεπτά, πβύ τβΰ είχανε δώσει έν 
τώ μεταξύ καμμιά είκβσαριά Πολί
τες γιά νά τβν ββηθήσβυν στήν πα 
τριωτική τβυ πρόθεση.

©υμάμαι βτι ό «Νεβλόγβς» έχει 
καί τά όνόματα τών πλουσίων αύ 
τών' Ε λ λ ή νω ν τής Πόλης, πβύ ς?λε 
γόμενβι άπό φιλβπατρία, δώσανε 
πβλλές λίρες- όμως ή εντολή τών 
«Παρασκηνίων» είνα ι βιαστική καί 
οί δουλειές μου οί έπαγελματικές 
καί τβΰ θεατρικβΰ Μβυσείβυ - -ν  
μβΰ, επιτρέπουν νά πεταχτώ ώς τή 
Βιβλιοθήκη ν’’ άντιγράψω τά όνο- 
ματά τβυς τά σεδασμια. Στβύς τί 
μιβυς βμως αετούς Μαικήνες τβΰ 

j στρατευβμένβυ Ελληνισμού τής 
j  Πόλης, πβύ άδιαφβρβΰσαν γ ιά  τό 
κάθε τι γιά  νά δβηθήσβυνε τήν' έλ 
ληνικήν ιδέα, σκύδει ό σεβασμός 

ί  μβυ ολόκληρος, πβύ τβν' αίσθάνβμαι 
βεβαιότατα μα$ί μέ τβύς ευγενι
κούς μου άναγνώστες καί ώς Έ λ  
λην καί ώς άνθρωπος τβΰ θεάτρου.

Μακάρι στά 1939 ό θίασβς τβΰ Βα- 
σιλικοΰ θεάτρου νά δρει μβνβ ρό
δα στό δρόμβ τβυ πρός τήν Εΰρώ 
πη καί νά παίξει έκεΐ πβύ δέν  ά- 
φισε r  Τύχη τό «Μένανδρο» νά 
φτάσει καί νά βρει έκεί τβν' έπαι
νον όχι μβν'άχα γιά τά θεατρικά 
μας ταλέντα, άλλά καί γιά  τό θε
ατρικό μας πολιτισμό, πβύ έκφρά 
$ει ένα μέρος τβΰ νέου έλληνικοϋ 
πολιτισμού, πού άλύγιστβι στρατι
ώτες του είμαστε καί πρέπει νά ε ί
μαστε j;.o i μας.

«ΤΑΝ. Σ ΙΔ ΕΡΗ Σ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ NRTOYPRAIZMOY

Α Γ Γ .  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η
Ό  νατουραλισμός εΐνε προγε- 

γραμμένος. Πο.ό εΐνε τό έγκλη
μά του; Ό  αναχρονισμός; Μιά 
«σχολή» παύει ν’ άποτελη τό σύν 
θημα τής πνευματικής μόδας κσί 
μαζί, θαρρείς, χάνει καί τήν α ι
σθητική ά ξία  της. Παράδοξη τιμω
ρία καί δίκαιη. Γιατί, δλα μποροΰ 
νε νά γίνω νται θέματα τοΰ συρ- 
μοΰ έκτός άπό τό πνεΰμα Τό πνεΰ
μα, ύποτασσόμενο στό συρμό, χά 
νει τό πιό άπόλυτο χαρακτηριστι
κό του, τήν αιωνιότητα. Ζαρώνει, 
μαραίνεται καί γερνάει τό ϊδιο 
δπως κι’ οί ώραϊες κυρίες.

Κ ι’ δμως, τό αμάρτημα τοΰ να
τουραλισμού δέν εΐνε ό άναχρονι- 
σμός του. ’Ή , τουλάχιστον, δέν 
είνε τό μόνο, οϋτε καί τό κυριώτε- 
ρο. ’Ά ν  τά αισθητικά δόγματα ε- 
χουνε μίαν ά ξία  έσωτερική, άσχε 
τη μέ τόν παράγοντα τοΰ χρόνου, 
καί σάν τέτοια δέν ϋπόκεινται στό 
καταλυτικόν ελεγχο τών νεωτέρων 
πειραμάτων, δπως ol επιστημονι
κές θεωρίες,συμβαίνει δμως καμ- 
μιά φορόι—καί τώρα τελευταία συ 
χνότατα—νά γεννιώνται μέ την 
θανατηφόρα άρρώστεια τους στό 
αίμα. Ή  άρρώστεια τούτη εΐνε κά 
ποια δυσαρμονία, ενα αμάρτημα 
ένάντια στό ά γ ιο  πνεΰμα τής ζω 
ής. Ό  νατουραλισμός έπεσε σέ 
τέτοιο σφάλμα. Δογματίζοντας ά- 
στόχαστα, έπικίνδυνα κι’ άπλο^κά, 
άξίω οε νά ξεγράψτι όλάκερο τόν 
ένα λοβό τοΰ κοσμικοΰ έγκεφά- 
λου, καί τόν καλύτερο: Τήν φαν
τασία.

Δέν ξέρω τί άκριδώς θ’ άπομεί 
νη άπό τόν ’’ Ιψεν τής μεσαίας πε
ριόδου. άπό τόν Χάουπτμαν κι’ ά
πό τόν Στρίντμπεργκ. Μπορώ δ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ
χους τής δορεινής κάμαρας τοΰ 
«Πατέρα», κι’ άνάμεσα στό φώς 
τής λάμπας καί τή σκιά τής όρο- 
φής, υπάρχει ένα άδέδαιο ού.ορο· 
καί στό τρομαχτικό τοΰτο μισο
σκόταδο φτερουγίζουνε μουγκά 
τεράστιες νυχτερίδες. Ή  π ραγμα
τικότητα δέν εΐ/ε οϋτε ώραία οϋτν. 
άπαίσια. Εΐνε άπλούστατα ένα α ί
νιγμα , κι’ ή θεότητα τής Τέχνης 
ζή στήν άνησυχαστική σκιά του.

Ό  νατουραλισμός ξεπέφτοντας 
σά μέθοδος αυθεντικής έρμηνείας 
τής «άλήθειας», παρέσυρε μαζί 
του καί, μ ιά ν όλάκερη έποχή, τήν 
έποχή μας. Γ ιατί εΐνε μάταιο νά 
φορτώνουμε τήν ήττα τοΰ νατου
ραλισμού στό παθητικό τής περα- 
σμένης γενεάς. Τά πόδια μας σκον 
τάβουνε καί τά βήματά μας μπλέ 
κουνε στά σκόρπια έρείπιά του. 
Ά πό τότε πού ό Πήγασος έκοψε 
τά  φτερά του γ ιά  νά προσγειωθή 
καί νά ύπηρετήση όργώνοντας τή 
γή, έγινε ένα κοινό άλογο χρή- 
σιμο γ ιά  νά σέρνη κάρρα. θυσ ία  
μάταιη. Υπάρχουνε τόσα υποζύ
γ ια  στόν κόσμο 1 Ή  άποστολή του 
άνάμεσά μας δέν ήταν «ήθική» κι’ 
ol θεο ί δέν τόν έγέννησαν γ ιά  νά 
μάς διδάξη τήν τέχνη τής μέτριο 
φροσύνης. Τό ήρωνκό ιδανικό εΐνε 
τόσο άπαραίτητο γ ιά  τή ζωή δσο 
καί ή χειρωνακτική έργασία. Μό-

δες σοφιστές, άντικατέστησε τήν 
ποιητική πυκνότητα μέ μιά πυρο
τεχνική δεξιοτεχνία καί τέλος έ- 
χώνεψε σέ στάχτη πνιγηρή. Μιά 
λαϊκή παροιμία λέει: συνηθίσαμε 
γυμνοί καί τώρα ντρεπόμαστε ντυ 
μένοι! Εΐνε ά Λνατο στό μέτριο 
μυαλό μας νά φανταστή—δίχως τό 
μορφασμό πού προκαλεΐ τό γ ε 
λοίο—ένα σύγχρονον «ήρωα» νά 
μιλάη σέ τόνο λόγου τραγικοΰ.Κ ι 
δμως, ό καθημερινός, ό «φυσικός» 
διάλογος, δέν εΐνε ό λόγος πού 
άκούγεται άπό τά ;.είλη ένός Γιάν 
νη—Γαδριήλ Μπόρκμαν I . . .

‘Υπήρξε ώστόσο μιά στιγμή πού 
ό ρεαλισμός (έξομοιώνεται σχε
δόν μέ τό νατουραλισμό στό θέα
τρο), ξεστράτισε, καί στό γλύ- 
στρημά του αύτό άκούμπησε τό 
πόδι του στό ανηφορικό μονοπάτι 
τής Ποιητικής Αλήθειας. Κ ι’ εΐνε 
παράδοξο πώς. τή στιγμή αύτή τής 
έμπνευσμένης ζάλης του, δέ δρέθη 
κε κανείς σχεδόν νά τήν άρπάξη 
στό κενό καί νά τήν καθηλώση σέ 
μορφή στέρεα. Εΐνε ή στιγμή πού 
ό "Ιψεν, ύπερώριμος καί στό κα
τώφλι τοΰ θανάτου σχεδόν, ξανα
βλέπει σ’ ένα τελευταίο δραμα τή 
μεγαλόπνοη νιότη του. ’Ά ν  δέν έ
χει πιά τούς εύρωστους μυώνες 
πού πελέκησαν σε μάρμαρο τό 
μνημείο τών «Μνηστήρων τοΰ θρό.

ΕΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ

Μ Ι Α  ΗΡΑ ΜΕ Τ Ο Ν  ΑΑΙΡΠΕΑΑ
Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ

νο πού δέν πρέπει νά παρατάη κα νου», εΐνε Ικανός οχ τόσο νά δώση 
νείς τό ρόλο του γ ιά  νά παίζη τό τήν «Κυρά τής θά/.ασσας» καί κά 
ρόλο τοΰ διπλανοΰ του, Ό  Τολ- ποιες—άλλοίμονο, έλάχιστες— στι 
στόϊ, άφήνοντας τό γραφείο του γμ ές τοΰ «Μικροΰ Έ γ ιο λ ψ » . ΚΓ 
γ ιά  νά ι.όψτ) κούτσουρα, στό δά ε{νε ή στιγμή πού ζή καί όραμα- 
σος τής Γιασνάνας Πολιάνας. δέν | τίζεται τήν «πραγματική» ζωή ό 
άνακουφίζει γ ιά  τοΰτο τήν άνθρω j «ρεαλιστής» Άντώνης Τσέχωφ.
πότητα περισσότερο. Ή  «’Ά ννα  
Καρένινα» ήταν άρκετή, γ ιά

μως νά προμαντέψω ποιό εΐνε κεϊ | το  ̂ δώση τήν ψυχική γαλήνη τοΰ
> λ  « Λ  , ,  ,  I / I . i Q / s / . m m ,  » / μ \  r f r i r r ' i  « Λ / v r r c  rrr £  r\  ■ fVνο τό στοιχείο ποϋ θά τούς σώση 

άπό τή φθορά. Κάποιος Γάλλος 
κριτικός—νομίζω ό Ά ντρ έ Μπιγύ 
—έγραψε κάποτε πώς δ,τι ά ξίζει 
περισσότερο στό Ζολά εΐνε οί ρω- 
μαντικές του σελίδες. ’Έ τ σ ι κ ι’ 
άπό δλη τή θεωρία τής κληρονομι 
κότητας, στούς «Βρυκόλακες», ά- 
ξ ίζε ι περισσότερο τό θείο θέμα 
τής δροχής, καί τό αιώνιο στοι
χείο τοΰ «Πατέρα» δέν εΐνε βέβαια 
ό....μισογυνισμός του. Οί μεγάλοι 
ξέρουνε — ή νοιώθουν άθελά τους 
—πώς στή μέση κάθε θεωρητικού 
τείχους πρέπει ν’ αφήνουμε ένα 
ψηλό παράθυρο άπ’ δπου τό βλέα 
μα θα φεύγη πρός τόν αίθριο ή 
τό βαρυγνεφιασμένον ούρανό. Πά

άνθρώπου πού εξεπλήρωσε πλέρια 
τόν προορισμό του.

Ό  νατουραλισμός, φεύγοντας 
άπό τή σκηνή, μάς άφησε άχειρα- 
γώγητους κι’ όρφανεμένους. Γ ια 
τ ί εΐχε στενά συνδέσει τήν ύπαρξή 
του μέ τήν έποχή καί γ ια τ ί άπορ 
ρόφησε δλες τίς ύστατες μεγαλο- 
φυΐες τοΰ 19ου αίωνα. Ό  δεκατι. 
σμός πού προκάλεσε μέσα στήν 
τέχνη τοΰ λόγου εΐνε άποφασιστι 
κός. Εξομοιώνοντας τόν ποιητικό 
λόγο, τόν «τραγικό», μέ τόν καθη 
μερινό διάλογο, δέν έτόνωσε γ ιά  
τοΰτο περισσότερο καί τήν είλικρί 
νεια ή τήν δύναμη τών συναισθη
μάτων. Έ ξέπληξε εύχάριστα στήν 
άρχή, δημιούργησε μιά καινούρ.

νω άπό τούς καταθλιπτικούς τοί- γ ια  άκροδατική τέχνη γ ιά  μπλαζέ

Ω ! Πρό πάντων ό τελευταίος αύ
τ ό ς ! . . .  Ό  ρεαλισμός είχε μιά 
μονάχα παρθενική στιγμή. μιά 
μονάχα λυρική ώρα. Εΐνε τό έω- 
βινό τραγούδι τοΰ κορυδαλλού ύ
στερα άπό τήν άσφυχτική νύχτα. 
Ό  Τσέχωφ έδίδαξε μιά νέα έπΐ- 
στήμη. "Ο ,τι εΐχε χαθή σ’ ένταση 
πλαστική άπό τόν τραγικό λόγο, 
δ,τι είχε ξεπέσει σέ άνάστημα κα 
τεβαίνοντας άπό τούς κοθόρνους, 
έβρισκε ξαφνικά μιά νέα κι’ άνα- 
πάντείχη διέξοδο: Πρός τά μέσα. 
Γ ιατί ύπάρχουν δυό τρόποι νά γ ι 
γαντώνεται κατνείς. Σέ ύψος ή σέ 
βάθος. ΚΓ άφοΰ πιά εΐχε χαθή τό 
μονοπάτι πού όδηγεΐ στίς κορυ
φές, μποροΰσε τουλάχιστον νά καλ 
λιεργηθή ό δρόμος πού φέρνει ί 
σια πρός τή μουσική καρδιά τοΰ 
κόσμου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
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0  κ. ΒΒΣ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΧΙΖΕΙ  
ΤΟ ΗΜΕΒΗΣΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π. ΚΒΓΙΗ: 0R Μ' ΗΓΑΓΙΗΣΗΣ
Ή προχθεσινή πρεμιέρα τοΰ 

θεάτρου τής όδοΰ Ίπποκράτους 
ήταν ο τρίτος κατά σειράν πρό
σφατος θρίαμβος τών έλληνικών 
έργων, μετά τις προηγηθεΐσες έπι
τυχίες τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη μέ 
τό «Καλώς Ή λθες» τοΰ κ. θ .  Ν. 
Συναδινοΰ καί τοΰ θεάτρου Ά ρ γ υ 
ροπούλου μέ τό «’Έ ρ ω ς είς τό τε
τράγωνον» τοΰ κ. Δ. ’ 1 ωαννοπού- 
λου κΓ ή παταγωδέστερη διάψευ- 
σις εκείνων πού επιμένουν νά τρο
φοδοτούν τό κοινό μέ τίς «μεγά
λες έπιτυχίες» τών συγχρόνων ξέ
νων θεάτρων μεταφρασμένες πρό
χειρα  καί άντιθεατρικά στή γλώσ 
σα μας. Τό έκλεκτό κοινό τήςπρώ- 
της έγέλασε μέ τήν καρδιά του κ’ 
έχειροκρότησε ένθουσιωδώς τήν 
τρίπρακτη κωμωδία τοΰ νέου συγ- 
γραφέως κ. Π. Κ α γ ιά  πού κατώρ
θωσε νά  πλέξη σ’ έναν ώραιο 
καμβά τό χαριτωμένο μύθο του 
καί νά σκιτσάρη άδρά τύπους πού 
ζοΰν καί κινούνται μέσα στό έλλη 
νικό περιβάλλον.

Ή  ύπόθεσις έχει ώς έξής : Ό  
Ά νδρέας Σ α γγρ ή ς (Ά ργυρόπου
λος), καλοφτιασμένος ^έος δικη
γόρος χωρίς πελατεία, παντρεύε
τα ι ϋστερα άπό σειρά κωμικών έ- 
πεισοδίων τή Ναντίν φλαντή (κ. 
Γιώτα Λάσκαρη)’ πολυεκατομμυ- 
ριοϋχο νέα τής άνωτάτης κοινωνι
κής τάξεως· ένόίν τύπο κοσμικό, υ
περοπτικό, γεμάτο φαντασιοπλη
ξίες καί φούμαρα, πού «κάνει» δ 
λων τών ειδών τά σπόρ, παραλη
ρεί άπό τήν έκτέλεσι ένός κοντσέρ 
του, άπεχθάνεται τή μητρικήγλώσ 
σα καί ύποστηρίζει πώς ό «’Έ ρ ω ς 
δέν εΐναι πιά τής μόδας» κΓ δτι 
μόνο τό πόπολο έρωτεύεται γ ια τ ί

άδυνατεΐ νά έντρυφήση στίς Ανώ
τερες και λεπτές άπολαύσεις τών 
συγχρόνων «έστέτ». Ό  σύζυγος

Ό  κ. Άργυρόπουλος, ή κ. Άργυροτίού- 
λου καί 6 συγγραφεύς κ. Καγιας.

προσπαθεί νά συμπληρώση τίς έλ- 
λείψεις του και ρίχνεται μέ τά 
μούτρα στήν άποστήθισι βιογρα
φιών μεγάλων μουσουργών, μαέ
στρων κΓ έκτελεστών, παίρνει δα
σκάλους γ ιά  τά σπόρ, παρακολου
θεί χασμώμενος τό έτερον ήμισυ 
σ’ δλα τά κοντσέρτα καί σ’ δΧες 
τίς κοσμικές συγκεντρώσεις. Παρ’ 
δλες δμως τίς φιλότιμες προσπά- 
θειές του ή κ. Σ α γγρ ή  έννοεί νά 
διατηρήση άλώδητη τήν Ανεξαρ
τησία της καί νά μείνη έντελώς

ξένη πρός τόν άντρα της πού τόν 
θεωρεί σάν ένα άκριβοπληρωμένο 
καβαλλιέρο. Ά λ λ ά  έκεΐνος τήν ά. 
γαπά. Προσπαθεί νά τήν κατακτή- 
στ| μέ κάθε θυσία, τής κάνει δλα 
τά γοΰστα, τής στέλνει έρωτικά 
γράμματα, τήν ικετεύει νά τόν ά- 
κούαη καί στό τέλος παίρνοντας 
μαθήματα άπό τό Μαίτρ τοΰ σπι- 
τιοΰ καταφεύγει στή^ παλιά κΓά- 
λάνθαστη μέθοδο τοΰ χαστουκιού. 
Τό κόλπο αύτό τής άπελπισίας 
θαυματουργεί: έκείνη νοιώθει τήν 
ύπεροχή του, φοβάται πώς θά τόν 
χάση άπό τήν έπιμονή τής μαμάς 
της νά τόν χωρίση καί πέφτει 
στήν άγκαλ ιά  του.

Ό  κ. Κ α γ ιά ς  έχειρΐσθη τό θέμα 
του μέ άληθινή δεξιοτεχνία. Δ ιά
λογος δροσερός, σκηνική οίκονο- 
μία άρτία, εύρήματα χαριτωμένα. 
’Έ γρ α ψ ε ένα έργο πού άρέσει ύ
περβολικά στό κοινό καί πού θά 
σημειώση χωρίς άμφιβολία μακρά 
σειρά παραστάσεων.

Τό «θά  μ’ άγαπήσης» άνεδά- 
στηκε μ’ έξαιρετικήν φροντίδα ά 
πό τό θίασο. Ό  κ. Άργυρόπουλος 
άπέδωσε μέ μοναδική τέχνη τό 
ρόλο τρΰ Σ α γγρ ή  καί ή κ. Γ ιώτα 
Άργυροπούλου βρήκε τήν εύκαι
ρία νά δείξη τή δύναμη τού 
ταλέντου της στούς ρόλους τών 
βιτσιόζων γυναικών. Πολύ καλή 
ή κ. Ρούσου ώς κ. Φλαντή καί ό κ. 
Χέλμης άψογος στό ρόλο τοΰ ά- 
δύνατου, τοΰ ρατέ συζύγου της. 
Οι κυρίες Χριστοπούλου, Γιοτννακο- 
πούλου, Ν. Σκούρα καί ό κ. Ά να- 
κτορίδης άρκετά καλοί στούς δευ- 
τερεύοντας ρόλους τους.

Ο ΘΕΑΤΗΣ
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Η Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  Τ ΟΥ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

“ Οταν τό 1931 οί ’Αμερικανοί 
ξανάρχιζαν τίς άνασκαφές είς τήν> 
’Αγοράν τών ’Αθηνών, γ ιά  νά φέ
ρουν είς φώς δσα μνημΐία ή σκα
πάνη τοΰ Δαΐρπφελδ καί τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας είχεν 
άφήσει θαμμένα κάτω άπό τήν άτ. 
τική γή , κανείς δέν θά περίμενε 
ποτέ πώς οι νέοι αύτοί έρευνηταί 
θά άκολουθοΰσαν νέας κατευθύν
σεις καί θά έβάσιζαν τό έργον των1 
έπί νέων σχεδίων.

Μέ τίς έρευνες πού έπακολούθη- 
σαν άνεκαλόφθησαν πολλά, άλλά 
καί πολλαί διαφοραί ήγέρθησαν 
μεταξύ τών ’Αμερικανών καί του 
Δαΐρπφελδ, ό όποιος έξηκολοΟθει 
νά ϋποστηρίζη δτι ή όνομαζομένη 
ύπό τών ’Αμερικανών «Νοτία 
Στοά» δέν είναι παρά ή «Ποικίλη 
Στοά», έντός τής όποίας συνεζή- 
τουν καί άπό τήν όποία πήραν τό 
δνομά τους οί Στωίκοί φιλόσοφοι,

Δέν είναι δμως μόνον αύτό τό 
σημεΐον δπου συγκρούονται αί 
γνώμαι τών ’Αμερικανών καί τοΰ 
Δαΐρπφελδ.

Τά ζητήματα άνεκινήθησαν πολ
λές φορές καί άπέκτησαν πρό έ
τών τό ένδιαφέρον τοΰ «μεγάλου 
κοινοΰ», άλλά γλήγορα παρεμελή- 
θησαν δπως άλλωστε ήτο φυσικόν. 
Μέ τήν εύκαιρίβν τής έορτής τής 
’Αρχαιολογικής Έταιρίας, τά ζη
τήματα πού άπασχολοΰν τούς άρ- 
χαιολόγους ξαναμπαίνουν στήν 
πρώτη γραμμή τής έπικαιρότητος. 
Ένομίσαμε σκόπιμον καί άρκετά 
ένδιαφέρον νά άπευθυνθώμεν στόν 
κ. Δαΐρπφελδ, ό όποιος λόγω τών 
έορτών εύρίσκεται έδώ διά νά μδς 
διαφώτιση πληρέστερον έπί τήςδη- 
μιουργηθείσης καταστάσεως.

Γέρος, άλλά πάντα μέ τήν ψυ
χήν διψασμένην γ ιά  τήν άλήθεια, 
έξακολουθεί άκόμη τώρα νά έργά. 
ζεται άκούραστος γ ιά  νά ρίξη φως 
είς τά σκοτεινά προβλήματα. Προ
βλήματα πού δέν λύει κάποτε οϋ
τε αύτή ή άρχαιολογική σκαπάνη.

Ό  συνομιλητής μας είναι πρό
θυμος νά μάς φωτίση :

— Πρώτην φορότν έπεσκέφθην 
τήν Ελλάδα τό 1887 ώς τεχνικός 
διευθυντής είς τάς άνασκαφάς τής 
’ Ολυμπίας. Δέν ήμουν κατ’ άρχάς 
παρά ένας άπλός άρχιτέκτων, άρ
γότερα δμως έξειλίχθην είς άρ. 
χαιολόγον. Τό μυστύριο πού έ
κρυβαν οί άρχαΐοι κόσμοι άσκοϋ- 
σε μιά παράξενη γοητεία άπάνω 
μου, ώστε άπεφάσισα νά άφοσιώ- 
σω δλη μου τή ζωή σ’ αύτούς.

Τάς άνασκαφάς συνέχισα μέχρι 
τοΰ 1881 όπότε άνέλαβα ώς άρ- 
χιτέκνων νέας άνασκαφάς είς τήν 
’ Επίδαυρον καί τήν Άκρόπολιν μέ 
τόν κ. Καββαδία καί είς τήν ’Ε 
λευσίνα μέ τόν κ. Φίλιο. Τό 1887 
έγινα πρώτος διευθυντής τοΰ Γερ
μανικού ’ Ινστιτούτου καί έμεινα 
διευθυντής μέχρι τοΰ 19 12 . "Ελα
βα μέρος εις τάς άνασκαφάς τής 
Τροίας καί ύπήρξα συνεργάτης 
τοΰ Σλή,μαν. "Οταν δέ αύτός τό 
1890 άπέθανε, συνέχισα μόνος μου 
τήν έρευνα μέ χρήματα τοΰ Κάϊ- 
ζερ, καί άπεκάλυψα τελείως τήν 
Τροίαν.

(Τότε έξέδωκ« τό περίψημον βι- 
βλίον του).

“ Υστερα εις τάς ’Αθήνας έργάσθη- 
κα έπίμονα μέχρι τοϋ 1896 διά νά 
προσδιορίσω τήν τοποθεσία τής 
’Αρχαίας άγοράς, ή όποία μέχρι 
τότε ήγνοεΐτο παντελώς.»

Ό  συνομιλητής μου σωπαίνει καί 
φαίνεται άναπολή τόν περασμέ
νο καιρό. Διακόπτω τήν άναπόλη- 
σή του :

— Καί τώρα σέ τί έργάζεσθε;
— Τώρα γράφω τόν δεύτερο τό

μο τοΰ έργου μου: τ,Αρχαΐαι Ά 
δη ναι καί ή Ά γο ρ ά  των» μέ 
σχεδιαγραφήμοττα τής Ά γοράς, δ
πως έγώ τήν φαντάζομαι, καί τής 
Άκροπόλεως.

Τό 1896 άνεκάλυψα έκεΐ τήν κρή
νη' «Καλλιρρόη» είς τήν όποιαν έ
φερε άφθονο νερό ό Πεισίστρατος 
καί τήν έκαμε «έννεάκρουνον» Τάς 
έρευνας συνέχισε ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία  άλλ’ ήναγκάσθη νά τάς 
διακόψη μέ τούς πολέμους. Τό 
1931 άνέλαβον οί ’Αμερικανοί τήν 
περάτωσιν τοΰ έργου καί άπό τότε 
άρχίζει ό καυγάς μου μ’ αύτούς. 
Τά λάθη των είναι πολλά, πρώτον 
διότι θεωροΰν καί όνομάζουν τόν 
Ναόν τοϋ Απόλλωνος ώς Βασιλι
κή αίθουσα, δεύτερον διότι ψά
χνουν νά εϋρουν άκόμη τήν «Ποι-

Α Λ ΕΚ Ο Υ  ΙΑ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η :  «Καινούργι
οι "Ανθρωποι». Διηγήματα. (Πυρσός 
A. Ε . ) .

Ό  κ. Άλέκος Λιδωρίκης, ό συγγραψέ_ 
ας τοΟ διδλίου «Καινούργιοι ’Άνθρωποι» 
είναι γνωστότατος τόσο στό πλατύτερο 
κοινόν δσο και οτούς κύκλους τών δια
νοουμένων. Τό μέχρι σήμερα έργο του, 
πολύμορφο κα  ̂ πλούσιο, δίκαια τόν κα
τατάσσει στήν πρώτη σειρά τών νέων μας 
συγγραφέων. Μολονότι τόσο νέος, ό κ.

I Λιδωρίκης, μάς έχει δωρήσει κιόλας δυό 
μυθιστορήματα, πολλά και διαλεχτά θεα_

I τρικά εργα, κι’ ένα πρώτο διδλίο μέ διη
γήματα, στά 19^7.

Σήμερα μάς χαρίζει καί δεύτερο 6ι. 
δλίο μέ διηγήματα. Καλοτυπωμένο στόν 
«Πυρσό», μέ καλλιτεχνικό έξώφυλλο του 
κ. Map. Άγγελοπούλου — καί, προπάν
των, μέ άξιόλογο περιεχόμενο, τό τε
λευταίο του διδλίο, -θά ήτανε λαμπρό 
στολίδι γιά κάθε βιβλιοθήκη. Πρέπει νά 
τονισθή: ‘Ο κ. Λιδωρίκης είναι έξαιρε.
τικός τεχνίτης στό δύσκολο τοΰτο είδος 
τής πεζογραφίας, τό διήγημα. *Η πυκνό- 
της, τό δάθος καί τό πλάτος του στοχα
σμού, τό κοινωνικό περιεχόμενο, τό λυ. 
ρικό στοιχείο, μέ μιά λέξη ή ποιητική 
διάθεση, είναι διάχυτα σ’ δλες τις σε
λίδες. Τό βλέπεις καθαρά. Φτάνουν έλά
χιστες σελίδες, λίγες γραμμές γιά νά 
δεις όλοζώντανα μπροστά σου τά πρό. 
σωπα, τά τοπεΐα, τά πράγματα, τό κάθε

τΐ πού περιγράφει ό συγγραφέας. Κα ί 
τά περιγράφει δλα τούτα μέ ϋφος γλα
φυρό, μέ γλώσσα καλλιεργημένη καΐ 
πλούσια, μέ άπέραντη άγάπη καί στοργή.

Ναί, τό σημερινό διδλίο του κ. Λιδω- 
ρίκη είναι ϊνα έργο δαθύτατης άγάπης. 
Μέ τί γλυκειά, μητρική θάλεγες, συμπό. 
νοια, μέ πόση καλωσύνη κυττάζει τοΰς 
άνθρώπους, δλους έκείνους τούς δυστυ
χισμένους, τούς ακληρους, πού ζητούνε__
κι* έχουν κάθε δικαίωμα νά γευτούν __
λίγη χαρά, λίγη εύτυχία!

Τά δεκατέσσερα διηγήματα τής συλλο. 
γήζ· γραμμένα μέσα σέ μιά δεκαετία, 
άπό τό 1928 ϊσαμε φέτος, μάς άφήνουν 
νά δούμε τήν έξέλιξη τοΟ συγγραφέα 
τους —  μιάν έξέλιξη πραγματικά άξιό. 
λογη καί άξιοζήλευτη.

Τί θαυμάσιο, έξαφνα, εΐναι τό πρώτο- 
πρώτο διήγημα, πού δίνει τόν τίτλο του 
σ’ δλη τή συλλογή. Εΐναι λεπτότατα ψυ-
λοχογημένο καί διδακτικό —  καθώς άλ.
λωστε κι* δλα.

'Εξαιρετικά δυνατές έντυπώσείς μάς ά. 
φήνοιν καί τό «Κάρρο μέ τά σκουπίδια»
καί τό «Πτώση τής θεάς» καί τό «"Ενα
ψεύτικο χαμόγελο» και τό «Μιά άληθινή 
γυναίκα» πού, κατά τή γνώμη μας, εΐναι 
τό καλλίτερο τής συλλογής.

Τό ξαναγράφω: Πρόκειται γιά £να δι. 
δλίο πυκνό, πού κάθε άπόπειρα σύντομης 
άνάλυσής του τό ζημιώνει. Είναι ταμένη 
στήν άποτυχία. ‘Ο καθένας πρέπει νά τό

διαδάση κα\ νά τό ξαναδιαδάση, νά γευ. 
τή μέ τήν ψυχή του, νά χαρή δαθειά 
τήν ώριμη πιά τέχνη του κ. Λιδωρίκη.

'Εγώ  δέν έχω νά κάμω τίποτες άλλο, 
παρά νά τό συστήσω θερμά σ' δλους 
τούς άναγνώστες τών «Παρασκηνίων» — 
κι’ έλπίζω νά μέ δικαιώσουν.

Π. Α. Δ.

Α Δ Ε Λ Α Σ  Μ Ε Ρ Λ ΙΝ :  «"Ησκιοι στά νερά», 
μυθιστόρη μα.

Στό  μυθιστόρημα τής κ. Άδέλας Μέρ- 
λιν χρωμοετίζεταΛ ή σύγχρονη άριστοκρα- 
τία τής Κερκύρας, πού δέν έχει τίποτε τό 
κοινό μέ τίς άρχοντικές οικογένειες πού 
μάς έγραψεν ό Ξενόπουλος, μέ τίς αύ* 
στηρές άρχές πού μένουν άτεγκτες έστω 
κι* άν πρόκειται νά όδηγήσσυν σέ δρα
ματικές λύσεις. *Εδώ πρόκειται περισσό
τερο γιά μιά σνομπαρίζουσα πλουτοκρα
τία πού άναπλάθεται άλήθεια γραφικά σ’ 
δλη τήν κενότητα του προορισμού της. Τό 
μυθιστόρημα, χωρίς νά μένη στή χαμηλή 
συνομοταξία τών έμπορικών ρομάντσων, 
δέν παρουσιάζει καί τίποτε άπό τήν πνοή 
τής άληθινής τέχνης. Μιά ίστορία πού θά 
μπορουσεν άριστα νά τή διηγηθή μέ κα
κεντρεχή διάθεσι κάποια κυρία ήλικίας 

περασμένων Μαΐων σ* έ'να σαλόνι «κοσμι
κό».

"Ενα  καλοκαίρι στήν Κέρκυρα. Ντό
πιοι άριστοκράτες καί φιλοξενούμενοι Ά-

κίλη Στοά», έ ν φ  ή δ η  τ ή ν ϊ ·  
χ ο υ ν  ά ν α κ α λ ύ ψ ε ι .  Είς 
τήν στοά είναι γνωστόν ύπήρχα^
8 μεγάλα ζωγραφικά έργα τών ό. 
ποιων ίχνη εύρίσκομε σήμερον, καί 
τά όποια άπεικόνιζον νίκας μεγά. 
λας τοΰ Έλληνισμοϋ έναντίον τής 
’Ανατολής. Τά τρία έξ αύτών είναι 
προγενέστερα : ’Αμαζόνες, βασι.
λεύς Μινισθεύς, καί Μάχη Μαρα. 
θώνος, άκολουθοΰν μεταγενέστεροir| 
Μάχη Σαλαμΐνος, Μάχη Πλα· 
ταιών, Ναυμαχία Μυκάλης καί 
Εύρυμέδσντος. Προπαντός ή τελευ. 
ταία είκονίζουσα τήν μεγάλην νί« 
κην τοΰ Κίμωνος (467 π. X.) καί 
συγκαταλεγομένη μεταξύ τών με. 
ταγενεστέρων, άποτελεΐ τό θεμέ. 
λιον τοΰ έπ χειρήματος δτι δηλ. ή 
στοά συνεπληρώθη έπί Κίμωνος.

Έκεΐνο τό όποιον εύρίσκεται είς 
τό κέντρον καί τό όποιον θεωρεί, 
ται ύπό τών Άμερικοτνών ώς θέα. 
τρον Ρωμαϊκής έποχής (έπί Ά .  
■γρίππα) δέν εΐναι τίποτε άλλο είμή 
τό ήρώον τοϋ Θησέως έντός τοί) 
όποίου ύπήρχαν θαμμένα τό όστδ 
του. (Ώ ς γνωστόν τά όστά αύτά 
■μετέφερε ό Κίμων έκ τής νήσου 
Σκύρου).

Τοϋτο δέ, δύναται ν’ άποδειχθή 
διά τών άνασκαφών. 'Ά ν  δηλ. είς 
τό μέρος δπου υποδεικνύω ή σκα
πάνη φέρη είς φώς τάφον, τό 
πράγμα θά εΐναι πλέον ή φανερόν. 
Ά λλ ’ οι ’Αμερικανοί παρ’ δλας 
τάς προτροπάς μου| δέν σκάβουι/ 
σ’ αύτό τό σημείο».

— Καί τότε πώς έξηγεΐτε τάς 
κερκίδας πού υπάρχουν στό μέρος 
αύτό καί τάς όποίας οί ’Αμερικα
νοί θεωροΰν άνηκούσας είς τό ύ . 
ποτιθέμενον ρωμαϊκόν θέατρον;

— Αί κερκίδες αύταί έχρειάζον. 
το διά νά κάθωνιαι οι πεντακόσιοι 
τής Βουλής «κατά τόν θουκυδ.)| 
κατά τάς έορτάς.

— “Ωστε εΐσθε βέβαιος δτι δέκ 
πρόκειται περί θεάτρου;

— Βεβαιότατος.
Ό  τόνος του είναι κατηγόρημα, 

τικός. Ποιός νάχη τάχα τό δίκαιο 
μέ τό μέρος του; ο  Γερμανός σο. 
φός ή οι νέοι ’Αμερικανοί συνά. 
δελφοί του μεταξύ τών όποιαν μά. 
λίστα ύπάρχουν καί έννέα γυναΐ* 
κες άρχαιολόγοι;

’Αποφασίζω ν ’ άλλάξω θέμα ό. 
μιλιάς :

— Ποιοι νομίζετε δτι ύπήρξαν οϊ 
πρώτοι κάτοικοι τής ’Αττικής;

Ό  Γερμανός, σοφός πήρε τόν ϊδιο 
κατηγορηματικό τόνο γ ιά  νά μ’ ά. 
παιντήση :

— Οί πρώτοι κάτοικοι άσφαλώς 
δέν ήσαν "Ελληνες οϋτε ώμίλουν 
τήν Ελληνικήν, ’Αργότερα δταν 
κατήλθον άπό Βορρά (άπό τόν 
Μέσον Δούνοφιν πιθανώς) αί κα* 
θαρώς Έλληνικαί φυλαί τότβ 
άντήχησε διά πρώτην φοράν ή 
Έλληνική γλώσσα είς τήν χώραν, 
ή όποία Εμελλε νά ϊ>οξασ&ή καί 
λαμπρυνθη άπό τούς νέους κατοί. 
κους της. Πάντως άπό τοϋ 2000— 
1300 ή ’Αττική κοσφκήθη άπ’ Έ -  
προύσκους. Τοϋτο μαρτυροΰν τά 
τείχη τά όποια περιεβαλλον τήν μι« 
κ,ράν έτρουσκικήν πόλιν πρός Ν, 
τής Άκροπόλεως.

Καί τό τελευταίο μου έρώτημα :1
— Ποια νήσος νομίζετε δτι ύ

πήρξε ή όμηρική ’ Ιθάκη;
— Άναμφιβόλως ή Λεύκάς. Έ κ ε ΐ 

έχω κάνει τεραστίας έργασίας διά 
νά καταδείξω δτι αύτή είναι ή πο. 
λυύμνητος πατρίς τοΰ Όδυσσέως,

  --γκατέλειψα μέ κάποια λύ.
πη τόν άνθρωπον αύτόν γιά  τόν ό . 
ποιον έπί σειράν έτών όμιλεΐ δλος 
ό διοηΌούμενος κόσμος καί θά ό. 
μιλή, διότι ό Δαΐρπφελδ μ’ δλο τό 
βάρος πού τοϋ έφόρτωσεν φ χρό
νος, έξακολουθεί νά έργάζεται 
άκούραστος, ύπαγορεύων τά έργα 
του στήν άνηψιά του, διότι τελευ
ταίως έχουν προσδληθή άπό άσθέ. 
νεια τά μόιτια του

Τί δμως άν τό φώς *τών ματιών 
του λιγόστεψε, ή φλόγα τής π ί· 
στεως στό άρχαίο μεγαλείο καίει 
περισσότερο τώρα άπό κάθε άλλη 
φορά μέσα του έτοιμη νά φώτισή 
καί νά παραδειγματίση δσους θά 
θελήσουν ν’ άκολουθήσουν. τό με. 
γάλο παράδειγμά του, νά συνεχί. 
σουν τόν δρόμο πού άργά, άλλ' ά . 
σφαλώς θά τούς φέρή έκεΐ δπου 
κάθε άνθρωπος πρέπει νά έπιδιώ-. 
κη νά φθάση :. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ,

Β. Γ. Β.
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Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ
— Ή  Πράγα, πού γύρω άπό τό δνομά 

της τόσος θόρυδος έγινε μέ τά τελευταία 
διεθνή γεγονότα, έχει μουσική ιστορία έ. 
ξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Ά ρκεί μόνο νά 
σημειωθη δτι έκεΐ ό Μότσαρτ έτελείωσε 
τήν δπερά του Δόν Ζουάν, ποΰ ή πρώτη 
δόθηκε ύπό τήν διεύθυνσι του συνθέτη 
στό θέατρο Νόστικ στίς 29 Όκτωδρίου 
17#7 μέ πρωτοφανή έπιτυχία. Στήν Πρά
γα έπίσης παίχτηκαν οι πρώτες του δπε_ 
ρεςβ ‘Η έπιτυχία μάλιστα τών Γάμων του 
Φιγκαρώ ήταν τόσο μεγάλη, πού ύποχρε. 
ώθηκε ό Μότσαρτ άπό τήν διεύθυνσι του 
θεάτρου νά γράψη μιά καινούργια δπε
ρα γιά τήν Πράγα πριν έπιστρέψει στή 
Βιέννη. Τό συμβόλαιο ύπογράφηκε, ή ά. 
μοιδή ώρίσθηκε σέ 100 δουκάτα καί τά 
ποσοστά έπί τών εισπράξεων καί σέ λί
γους μήνες ήταν έτοιμος ό Ντόν Τζιο. 
δάννι του.

— Στό  Παρίσι Ιδρύθηκε τελευταία τό 
Εθνικό Αύτόνομο Ταμείο Μουσικής, πού 

σκοπός του είναι ή διάδοσι τής μουσικής 
Ι · Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Η · Ι Ι |

στίς λαϊκές τάξεις καί Ιδίως στή νεο. 
λαία, μέ λα][κώτατες τιμές (6 καί 4 
Γαλλ. φράγκα). Ο Ι συναυλίες δίδονται 
άπό έ·να μικρό έκλεχτό δμιλο καλλιτί. 
χ*ών, ποΰ περχδεύει δλες τής πόλεις 
τής Γαλλίας μέ φορτηγό αύτοκίνητο.

Δέν μπορεί νά γίνη κάτι παρόμοιο καί 
γιά τή δική μας τήν έπαρχία, πού έχβΐ 
τόση άνάγκη άπό λίγη καλή μουσική;

— Μεταξύ τών έργων πού παίχτηκοίν 
έφέτος στό άρχαίο θέατρο τής Όράγγης 
μέ τή σύμπραξι τής Γαλλικής κωμωδίας 
καί τής δπερας, Ka*t έσημείωσαν μεγάλη 
έπιτυχία, άναφέρουμε τήν Αντιγόνη τοΟ 
Σ οφοκλέους μέ μουσική του Σ αίν. Σ  άνς 

τήν χορευτική σουίτα τοΟ Σοπέν, τήν 
άλωσι τής Τροίας του Μπερλιόζ καί τήν 
"Αλκηστι χού Γκλούκ.

—Τελευταία ή μοοσική φιλολογία 6- 
πλουτίσθηκε μέ ένδιαφέρουσες διογραφι* 
ες του Μότσαρτ, του Βάγνερ, του Σοπέν, 
τοΟ Παγκανίνι, του Ραδέλ, τοΟ Ρουσ- 
σέλ κ.λ.π,

θ. Δ. Κ.
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θνναΐοι. Κουτοί σύζυγοι καί άπιστες γυ
ναίκες. 'Ονοματεπώνυμα δευτερευόντων 
προσώπων πού ξεφυτρώνουν κουραστικά 
κάθε λίγο. φιλολογία πολλή καί άπιστία
τό ίδιο. Μέσα άτι* αύτή τή δοή καλούμεθα 
νά παρακολουθήσωμε Ιδιαιτέρως τό φλέρτ, 
τόν έρωτα καί τήν ψυχολογία τής Λώρας 
καί το0 Οϋγου. Σ υνηθισμένη άπιστία έ
νός καλοκαιριού. Νομίζουν τόν δεσμό τους 
άπό τά δυνατά έκεΐνα αισθήματα πού μιά 
φορά μόνον έμφανίζονται στή ζωή μας. 
"Ωσπου πλησιάζει τό φθινόπωρο καί στα
ματούνε τά μπάνια. Ή  στιγμή τοΰ χωρι
σμού, πού άναρριγοΟσαν σιή σκέψι της, 
έρχεται μ’ ένα κοινό τέλος καί μέ μιά 
διαδοχή καταστάσεων πού δέν ήταν δΰ' 
σκολο νά μαντευθή. Καμμιά έξαρσι, καμ- 
μιά γενναία άπόφασί, τίποτε πού θά μπο

ρούσε νά στήση έναν τύπο, ένα σύμβολο. 
‘Ο πλουτοκρατικός σνομπισμός θά δεχτή 
τή διήγησι ώς έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. 
θά δρή τήν ψυχολογία του. Έμεΐς, εΙ· 
παμε, βρίσκομαι τήν κενότητα τοΰ προο
ρισμού του. Καί δέν φαίνεται άν άκριίίως 
αύτό ήθελε νά δείξη καί ή συγγραφεύς· 
’Ίσως ή τάσι της νά προσδιορίση άκρι· 
δώς άληθινά γεγονότα, έκανε τήν κ.Μέρ. 
λίν νά περιοριστή στό στενό κύκλο ποι> 
σταμάτησε. Πάνω άπό σκόρπιες σελίδες 
καί άπό τήν τοποθέτησι μερικών είλικρινά 
ζωντανών τύπων παρακατινής σημασίας 
(Ρόδας. Ριρίκα) δείχνεται ή δύναμι της 
ίκανότητός της, άρκετή γιά νά έλπίση κατ' 
νείς μελλοντικά στερεώτεοες δημιουργίες* 

ΟΛ. Π ΕΡ«
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T O Y A  T  F O Y
ΓΓό θέατρο στόν τόπο μας έχει 6 ε6 αΙως φίλους 
■ποΰ τ' άγαποΰν π ρ αγματική ς καί τό υποστηρίζουν 
φίλους πολλούς κι' είλικρινεϊς καΐ φίλους πασίδηλους 
■πού τακτικά τά  θέατρα άσφυκτικώς γεμίζουν.

Πλήν δμως, άν τό θέατρον, φίλους σπουδαίους εχ^ 
ώ ς εΐνε άναπόφευκτον, δέν λείτίουν κι ol έχθροί 
κα ί είνε θαΰμα άληθινό πώς ήμπορεί κι' αντέχει 
κα'ι στής προόδου τήν όδόν συντόνως προχωρεί.

Κ ι ’ εΐν’ ol έχθροί του άληθινές πληγές τοϋ Φαραώ 
— κι' άς λένε δτι άγαποΰν τής τέχνης τό ναό _
■ποΰ δέν ή μπόρεσε κανείς ώς τώρα νά τούς θίξη...
Πρώτη π λ η γή : ό Τζαμπατζής, μάρκα σπουδαία όντως.· 
Πάντοτε είν’ ό τζαμπατζής γερός στ’ άλήθεια πόντοο 
■πού άντέχει είς τόν πόλεμον σάν τοΰχουνε κηρύξη.

Τών τζαμπατζήδων τόν έσμόν, τόν παμπολυπληθέστατο" 
y ιλ ιά δες τόν άποτελοϋν, πού τόχουνε γ ιά  τάμα 
ττοτέ νά  μήν πληρώνουνε. Κ αί τδχουν συνηθέστατον 
τζάμπα νά βλέπουν μιά ρεδύ, μιά κομεντί, ενα δράμα.

ι μέ κοΰρσες Ιδιόκτητες—καί μήν άλλοιθωρίζετε — 
πού γ ιά  τό θέατρο κλειστή έχουν πάντα τήν τσέπη.

Χαλοΰν πεντακοσάρικα, χιλ ιάρικα  άκόμη
γ ιά  ένα τρελλό καπρίτσιο τους. γ ιά  μιά στραδή τους γνώμη 

μά γ ιά  νά πάν στό θέατρον, ήμέρας έπιμένουν 
νά δροΰνε μία πρόσκλησι, κι’ άν δέν τήν δροΰν δέν μπαίνουν.

Αύτοί πού θέλουν πρόσκλησι κι άς είν* πολυπληθείς 
είνε συγκαταβατικοί καί μετριοπαθείς.
Μά ύπάρχουν κι’ άλλοι άρκετοί πού κάνουν μέγα \τόρο 
γ ιά  νά πετύχουν πρόσκλησι μέ τό «μικρό τό φόρο».
Κ αί άλλοι άδιάλλακτοι καί άπαιτητικώτεροι

 αύτοί εΐνε ol χειρότεροι—
πού θέλουν τζάμπα έντελώς νά μπούνε, καί ε’ισέτι 
καί φράγκο νά μή δώσουνε ουτε στόν ταξιθέτη.

Ό  τζαμπατζής δέν θά φοονή ποτέ καμμιά Δευτέρα 
Τετάρτη, ή Παρασκευή, ή άλλη μέρα στείρα, 
άλλά θά σοΰ έμφανισθή άφεύκτως στήν πρεμιέρα 
γ ια τ ί πάντα ό τζαμπατζής θέλει κοσμοπλημμύρα.

ΙΛέν εΐνε άποροι ποσώς, δπως ίσως νομίζετε 
μ ά  παραλήδες -  δυστυχώς — κύριοι καθώς πρέπει,
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΕΣ
Μετά τίς έκατονταετηρίδες τ ο ΰ !

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ καί τής Α Ρ Χ Α Ι
ΟΛΟΓΙΚΗΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ  πρόκειται 
κατ’ αύτάς νά  γιορτάσουν τήν 
έκατονταετηρίδα τους: /

Ό  συγγραφ εύς κ. ΔΑΡΑΛΕ- 
ΕΗΣ.

Ό  ήθοποιός κ. ΝΩΝΤΑΣ ΧΕΛ- 
ΜΗΣ.

Ή Κ υρία  Μ Α ΡΙΚ Α  ΠΑΛΑΙΣΤΗ.
Ό  κ. Π ΕΡΙΚΛΗ Σ ΓΑ Β Ρ1Η Λ Ι- 

ΔΗΣ.

[ θ έλ ει νά δλέπη κίνησι, γεμάτη τήν πλατεία,
1 καί δλέποντας πολυπληθή στή σάλα πελατεία

I νά σκέπτεται χαμόγελώ ν: —ΤΩI τών κορόϊδων φάρρς 
άπό πενήντα σκάσατε κι’ έγώ οϋτε δεκάρα....

Ό  τζαμπατζής θάρθη άκριδώς ένδεκα παρά είκοσι 
καί θέλει θέσι διαλεχτή καί στή σειρά τήν πρώτη
-  όλες οί θέσεις μέσα κεΐ θαρρείς πώς τοΰ άνήκωσι ·. 
καί άν οί θέσεις είν’ κομπλέ καί τοΰ δηλώσεις δτι 
«άπόψε είν’ άδύνατον» καί.,.νά σέ συγχωρή 
αποχωρεί έπιδεικτικώς καί κάνει τό δαρύ
Μά γ ιά  νά δάλη μιά στιγμή χέρι στήν τσέπη; "Α μτα  
έκεϊνος οπωσδήποτε θέλει νά έμπη τζάμπα.

Τό δέ περιεργότερον μ’ αύτούς τούς τζαμπατζήδες
— δι’ οΰς άπη σχολή θη σα ν συχνά κι' οί έφημερίδες --  
εΐνε πώς πάντα παίρνουνε ϋφος τής τ ’ χνης λάτρου 
καί συνεχώς ποζάρουνε γ ί *  φίλοι τοϋ θεάτρου.

Μά πρέπει νά γνω ρίζετε άκόμα κι' ένα έτερο' 
πώς τό χαρακτηριστικόν τό κάπως Ιδιαίτεροί 
εΐνε πώς εΐν’ ό τζαμπατζής δύσκολος θεατής 
καί έτι δυσκολώτερος καί δύστροπος κριτής.

Κανένα έργο δέν μπορεί ποτέ νά τοΰ άρέση,
Βρίσκει πώς εΐν’ άνόητο, δτι δέν έχει «θέσι»

πώς εΐν’ κακοί οί ήθοποιοί, δέν παίζουνε μέ κέφι 
καί τή δραδυά του άδικα κανείς τήν καταστρέφει. 
Κατόπιν δέ ό τζαμπατζής στό τέλος, ό καϋμένος 
φεύγει δαρύς κι’ άμίλητος καί...δυσαρεστημένος...

Αύτός εΐν’ τοΰ θεάτρου μας έχθρός No 1 /
πού ώς τώρα δέν νικήθηκε ποτέ, άπό κανένα...
Πόλεμο τοΰ κηρύξανε μεγάλο οί θιασάρχαι 
πού τόν καταδιώκουνε ώς άποσπασματάρχαι 
Κ αί πού πολύ τούς μάχεται ό Φώτης Σαμαρτζής 
πού άγριεύει σάν δρεθή μπροστά του τζαμπατζής.
Μά δλες οί προσπάθειες καί πάντα έ\αυάγησαν 
οί τζαμπατζήδες ούδαμώς κι’ ούδέποτε ύπετάγησαν... 
Φαίνεται πώς ό τζαμπατζής πάντα θά εΐν' άήττητοΓ 
διότι εΐνε κάποτε, στ’ άλήθεια περιζήτητος.
Στά έργα  πού δέν πιάνουνε—ό διάδολος νά πάρη- 
οί τζαμπατζήδες τότε πιά, ζητοΰνται μέ...φανάρι!

Ά λ λ ά  μ«ς έφαγαν πολύν οί τζαμπατζήδες χώρον 
μέ τάς όρέξεις των αύτάς τάς λίαν άνωμάλους.
Κ ι’ έφ’ δσον ώμιλήσαμεν γ ιά  τούτους κατά κόρον, 
στό φύλλον μας τό προσεχές θά ποΰμε γ ιά  τούς άλλους.

Ο Π ΑΡΑΣΚΗ Ν ΙΑκΟ Σ
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Νά τά  ΧΙΛΙΑΣΟΥΝ...

ΧΡΥΣΗ ΒΡΑΑΥΑ
“Ό λοι ο ί ήθοποιοί καί ο ί πρώτα 

γω νίστρ ιες έπαιξοίν καλά. Διε- 
κρίθηκε δμως ιδιαιτέρω ς γ ιά  τήν 
σεμνότητά του μεταξύ άλλων ό... 
γά ιδα ρο ς πού έκανε τό τρίο μέ 
τόν Κυριάκό καί τήν ’Ά ν ν α  Κ α 
λουτά.

—Κ αί ήταν τόσο καλά σαμαρω 
μένος, είπε κάποιος.

—Μή ξεχνάς πώς ύπάρχει Σα
μαρτζής στό θίασο τοΰ άπήντη- 
σαν.

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  Θ ΙΑ Σ Α Ρ Χ Η
—Βρήκα περίφημους κωμικούς, 

Βαυμάσιες πρίμες, χαριτωμένες 
ρουμπρέττες, έξαιρετικές πρωτα
γωνίστριες. ένα δμως καλόν υπο
βολέα δέν μπόρεσα νά  πετύχω.

—Μιά γυνα ίκα  ποϋ διευθύνει έ- 
να θίασο εΐνε συνήθως σπουδαία, 
μ ιά  δμως πού διευθύνει £ν«... θια. 
σάρχη εΐνε άπαισία.

 Συνήθως γιορτάζουμε τήν έ-
κατοστή παράστασι ένός έργου 
χήν ήμέρα τής όγδοηκοστής ή ό
ποία δέν εΐνε παρά ή έδδομηκοστή 
μόνο...

—Τό θέατρο εΐνε ή τέχνη ή έμπο 
ρική πράξις. ‘Ό ταν άποτυγχάν»] 
εΐνε τέχνη.

 "Ε να  έργο πού άναγγέλλετα ι
πώς έγράφτηκε δέν άνεδαίνει ποτέ.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑ...ΦΕΕΡΙ
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ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ
Ό  κ. Μαυρέας, έπειτα άπό μιά 

άπομίμησι τοΰ Εύχαριστημένου, 
τής κακής ώρας, παρουσιάσθηκε 
ώς εϋθυμη χήρα στό ρόλο τής 
ΑΝΝΑΣ Γκλάβαρη. Ή ΑΝΝΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ μέ ψουστανέλλα ώς 
βασιλεύς τών...'Ωραίων.

Κ' ένας γαλλομαθής πού είδε 
προηγουμένως καί τό ΓΑ'Ι'ΔΟΥ- 
ΡΑΚΙ είπε:

—Trop des Anes dans la troupe. 
(Πολλές 'Ά ννες στό θίασο!)

(Καινούργιο θέατρο, καινούργιο 
έργο, καινούργιος θίασος, και
νούργιοι συγγραφείς, καινούργιο 
κοσκινάκι μ ίυ  καί ποΰ νά σέ 
ικρεμάσω!).
\Η πλοσεΐα γεμάτη κό^μο έκλε- 

κτό, γ ιά  τάς θέσεις τοΰ όποιου, ό 
έκ τών συγγραφέων κ. Γισκαρίνη’ς 
έξώδεψε δλα τά ποσοστά του. No
blesse Oblige! ’Έπρεπε νά τόν ί- 
δοΰνε καί ώς συγγραφέα έπιθεω
ρήσεως, άφοΰ τόν έθαύμασαν ώς

βιβλιοθηκάριον τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Πανεπιστημίου, ώς ύπάλληλον 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας, ώς όρ- 
γανωτήν έορτών καί πανηγύρεων, 
ώς χρονογράφον ( ;)  έφη μερίδων, 
ώς άρμπίτρ τής 'Ελληνικής Μόδας, 
ώς άνδρεικελλοπαίκτην: —Καί τό 
έργον άρχίζει μέ.... ταινία, σκο

τεινά:
— Γ ιατί εύθύς, εύβύς ή ΤΑ I Ν IΑ ; 

ρωτά κάποιος.
— Γιά νά tp<Tvfj πώς ol συγγρα

φείς έχουν ΜΕΓΑΛΗΝ ΟΡΕ^,ΙΝ....
— Μμ! Τά βλέπω μαΰρα καί 

σκοτεινά’ ψιθυρίζει ό κύριος θια- 
σάοχης.

Τό έργο προχωρεί μέ.... Α Ρ Α 
ΠΙΚΑ ΜΠΑΛΛΕΤΑ, μέ χορούς ΝΕ
ΓΡΩ Ν !

— Πολύ μοαιρ^λα πλάκωσε, μαύ
ρη σάν καλισκοΰδα! λέει ένας πιοι- 
ητής.

’ Επακολουθεί ένας μεζές μέ τήν 
κυρίαν Λίτσαν Λαζαρίδου. Ό  κό
σμος άναπνέει μιά στιγμή, δυστυ
χώς έπακολουθοϋν νούμερα τόσο 
κακοχώνευτα, πού τό κοινόν δυτ- 
φο·ρεΐ.

Ό  Σακελλαρίδης μέ τήν μουσι
κή του—χαριτωιμένη—προσπαθεί νά 
καλύψη τά κενα, οί ήθοποιοί πα- 
λαίουν γ ιά  νά χειροκροτηθούν, ό 
Άμπελας (άχ! μπελάς πού τόν 
βρήκε, τόν έρημο!), ασθμαίνει στά 
παρασκήνια, άπειλών θεούς καί 
δαίμονας.

"Ερχεται το έ’κτακτο φινάλα. Πα
ραμύθια! Ή  «Σταχτομποΰτα»' (δχι

τό έργον) μπαίνει κάτω άπό μπου
γαδοκόφινο, γ ιά  νά μήν τή δή μάτι 
ανθρώπου. Καί στό τέλος τής πρώ
της πράξεως ό κ. Γιοκαρίνης χει
ροκροτούμενος βγαίνει στό προ
σκήνιο μέ τό παπούτσι στό χέρι.

— Τοΰ δώσοα/ τά παπούτσια κιό
λας; ρωτά ένας άπό τή γαλαρία.

— ’Ό χι... ρέ ! Εΐνε τό παπούτσι 
τής Σταχτοπούτας «α ΐ1 θά τό πάη...

— Ξαίρω... στό Δημοπρατήριο! 
Μά ποΰ νά βρή καημένε τό ταίρι 
του.

Τό άνδρείκεΧλο—όμιοίωμα τής 
Δίδος Ποζέλι έμεινε γ ιά  νά σταλή

στό θεατρικόν μουσειον γ ιά  τό Ι
στορικόν τής ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΤΥ
Χ ΙΑ Σ  τοΰ έργου μέ άξιώσεις.—Λέ
γεται δτι ό καλλιτέχνης πού τό κα
τασκεύασε ναύτης Διατσέντος, θά 
κάνη καί τά όμοιώματα τών συγ
γραφέων, ΑΠΟ ΧΑΡΤΗΝ ΠΕΠΙΕ- 
ΣΜΕΝΟΝ γιά  νά μή χά&ουμε τ' 
άχνάρια τους. Ό  Σιδέρης παρήγ- 
γειλε ήδη γ ιά  νά τά τοποθετήση 
μέσα στό Μουσείο μιά μ ε γ ά λ η ....  
κλοΰβα!

Διεδόθη δτι τό έργον, τό όποιον 
εΐνε γραμμένο μέ νέα τεχνοτροπία, 
άνευ σόκιν, άνευ Μενιδιοττών, άνευ 
μορταρίας, άνευ άλατος, άνευ πνεύ- 
μοττος, άνευ ούσίας, θά μετοναμα- 
σθή:ή «ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ»!

Ά πό τά νούμερα έπετυχοη» οί 
στίχοι τοΰ κ. Μαλακάση’ καί τοΰ κ. 
Άργυροπούλου, τούς όποιους έτρα- 
γούδησε ή Μένδρη χωρίς Κάκια.

Ή  έπιτυχΰχ έξωτερικεύθηκε άπό 
τήν γενικήν... άγανάκτησιν τοΰ κοι- 
νοΰ, τό όποιον έφώναζε:

— Σ κόρδα!... Σ κόρδα!...
Τό έργο έκρίθηκε άνώτερο... κρι

τικής, γ ι ’ αύτό κοτνένας δέν τό ά- 
νέφερε. Γιά τήν τάξη δμως οί συγ
γραφείς ήγγάρευσοτν άνδρα Άθη- 
ναΐον ϊνα.... έξ .,ά ρ η  τόν σταυρόν 
αύτοΰ. Καί ώς τοιοΰτος προεκρίθη

ό Μπόγρης, του όποίου ή ψυχή πή
γε.... στήν Κούλουρη γ ιά  νά γράψ -| 
λίγες γραμμές.

Οί ήθοποιοί—δσοι δέν έτράπη’σοτν εΐνε... άνώφελα.

ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ
—Τά μισά θεατρικά έργα εΐνε 

βλαβερά στό κοινό, τ ’ άλλα μισά

είς φυγήν άπό τις δοκιμές—έδεσαν 
στό στρώμα άπό τήν συγκίνηση καί 
τάς θερμάς έκδηλώσεις τής πρεμιέ
ρας.

Καί σ’ άνώτερα!
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

—Μιά παντρεμένη άρτίστα μοιά
ζει μέ φωτογραφία. Ό  σύζυγος 
φυλάει καλά τήν πΛ-άκα κι’ οί θαυ. 
μασταί μοιράζουν τ ’ άντίτυπα.

—Ή  ζωή είνε ένα θεατρικό έργο 
πολύ δύσκολο στό παίξιμο. Λίγες 
πράξεις του έπιτυγχάνουν.

—Ό  έρωτας μέ μιάν άρτίστα 
μοιάζει μέ τούς ρευματισμούς. Δέ 
γλυτώνει κανένας εϋκολα.

—’ Εκείνοι πού ζοΰνε εύκολώτε- 
ρα άπό τήν πέννα τους εΐνε οί φοι
τητές. Γράφουν στό μπαμπά τους 
καί τούς στέλνει τό μηνιάτικο τα. 
κτικά.

ΤΡ Α Υ Α Ι Ζ Ε Ι !
"Ενας άπό τούς νεαρούς θεατρι 

κούς μας συγγραφείς πήγε νά δια 
βάση ένα έργο του στόν θεατρι
κό έπιχειρηματία κύριο Χέλμη. ’ Ε 
πειδή δμως ήτοτν τραυλός, δλα 
τά πρόσωπα τά διάβασε μέ τό δι
κό του έλάττωμα.

—Εΐνε πολύ κωμικό καί πρωτό
τυπο, είπε ή Μαρίκα γ ια τ ί δλα 
τά πρόσωπα τραυλίζουν!

—’Ό χι διεμαρτυρήθηκε ό νέος, 
έγώ  έχω αύτό τό έλάττωμα γ ι ’ 
αύτό...

—Μά τότε δέν μ ά ς  ένδιαφέρει 
καθόλου τό έρ γο !
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Οΐ «τρεις τό γύρο» επισκέπτονται τό θέατρον...
β  ... τό Θ·έατοο τοΟ καραγκιόζη διαθέτει κα!

Γιά τή σκηνοθεσία τοΟ «Καραγκιόζη» 
5έν χρειάζεται οΰτε ό Βάν Ν τ ^ κ  οϋτε ό 
Γζάκ Κονγουαίϋ οϋτε 6 Γκέζα φόν Μπόλ- 
*αρυ.

Ποικιλία δέν ύπάρχει σ’ αύτήν. *Ένα 
Κευκό πανί καί σκιές.

'Απ ’ τή μιό. μεριά ή καλύδα τοΟ Κ α . 
^αγκιόζη κι* άπ* τήν άλλη τό σεράχ τοΟ 
Βεζύρη.

Καμμιά  φορά, πότε - πότε, δταν τό κα. 
λή ή περίστασις κι* ή παράστασις προσθέ 
Γοι>ν κανένα φούρνο, 'ή  άλλάζουν τδνομα 
roO σεραγίοΟ, καί άπό σεράχ τό μετατρέ. | 
*ουν σέ... γκαράζ τοΟ δερύρη.

Ά λ λ ά  κι* αύτά δέν εΐνε παρά διάκο, 
ΐμητικά. γιατί δλες τους τις δουλειές ό 
Καραγκιόζης κι’ ή παρέα του τΙς κά. 
ουν... στό δρόμο. Μεταξύ καλύδας καί 
Έραγιου.

Γύρω άπ* τήν σκηνή ρεκλάμες τών και
νούργιων Ιργων ΐοί> Καραγκιόζη.

Μιά πολύχρωμη, δείχνει τόν Καραγκιό
ζη ξυπόλυτο μέ άσπρη μπλούζα γιατρού 
καί ί ψηλό καπέλλο νά βαστά μιά τρό:ιπα 
ποδηλάτου και μέ τάλλο χέρι μιά όμπρέλ- 
λα πού τήν έχει μισοχώσει στό στόμα έ
νός κρεμανταλά. ( ‘Υποτίθεται δτι εΐνε άρ. 
χωστός καί πώς ό Καραγκιόζης τόν για
τρεύει).

Τό κολλητήρι, βαστά τά χέρια του από 
Πίσω κι* ό Καραγκιόζης · έ τά πόδια του 
πιέζει τό στήθος τοΟ Τούρκου. Καί μ·Ίρ 
ταμπέλα άπό πάνω τους γράφει;.

«Ο ΙΔ Ω Π Η .Υ . Σ Ε 1  Σ,
παιλάτε π/\~

^ρόνουν πρήν
«αιθάνουν.»

Παρακάτω Λ Καραγκιόζης δάσκαλος, 
βιδάσκει κάποιους μουστακαλήδες τσολιά
δες οίκογενεισ.κώς καί στόν πίνακα γρά. 
φει τά όνειρά του, είς «άπταιστον καθα- 
οεύουσαν»:

Κεπτέδες... ντουλμάδες... φασουλάδα..^ 
Τό έργο πού παίζεται σήμερα εΐνε ό 

«Καραγκιόζης τρελλός».
Κι* άρχίζει μέ γενναίο ξυλοκόπημα άπ* 

€δ Βεληγκέκα (τήν προσωποποίησι τής ά. 
νωτέρας δίας κατ’ έντολή τοΟ Βεζύρη πού 
εΐνε ή άνωτέρα δύναμις). ‘Ο Καραγκιό
ζης μισολιποθυμισμένος αύτοπαρηγοριέ- 
ται.

« Ά χ !  ψυχή μου, εύχαριστήθηκα. Μου- 
δωσε κι’ έκεϊνος, άλλά έφαγα κι’ έγώ 
της χρονιάς μου...»

’Έρχεται ό Χατζηαδάτης, άσπονδος φί
λος τοΰ Καραγκιόζη μέ τόν όποιο είνε 
άμόνιαστος κι’ άχώριστος, τόν λυπάται 
γιά τά χάλια του και τόν συμβουλεύει νά 
κάνη τόν τρελλό, μιά πού άπ’ τό πολύ ξύ
λο τρελλαίνεται κανείς. Σ  άν τρελλός 
μπορή νά κάνη δ,τι θέλει και χωρίς τι
μωρία μάλιστα.

Ή  Ιδέα φαίνεται καί στούς δυό πε
ρίφημη καί τό γλέντι άρχινα.

‘Ο Καραγκιόζης κάνει παλαδομάρες... 
Αύτές φτάνουν στ’ αύτιά τού Βεζύρη πού

νοιώθοντας τύψεις γιατί νομίζει τόν έαυ
τό του ήθικό αύτουργό, του δίνει ένα φιρ- 
μάνι, σά συγχωροχάρτι, πού λέει πώς «δέν 
πρέπει κανείς νά τόν συνερίζεται γιατ’ 
εΐνε τρελλός».

Μ ’ αύτό τ’ δπλο στήν τσέπη δ Καρα
γκιόζης ξεκινά γιά τήν μεγάλη περιπέ
τεια...

Πρώτα .  πρώτα κλέδει τό Χαχαμΐκο,
•Ύστερα έρχεται ή σειρά του ρολογιού 

τοΟ Βεζύρη, πού άπό καιρό τό «κιάλαρε» 
ό Καραγκιόζης:

Κα ί τελευταίο τό «μεγάλο κόλπο» ή κό
ρη τοΟ Χατζήαδάτη ή Διαμάντω, πού θέ
λοντας μή θέλοντας τοΟ τή δίνει ό Ιδιος 
ό Χατζηαδάτης κατ’ έντολή του Βεζύρη...

..Κ ι* έτσι τιμωρείται ό Χατζηαδάτης, 
πού πρώτος είχε τήν ιδέα νά γελάσουν τόν 
κόσμο.

Ό  Καραγκιόζης δμως εΐνε ένθουσια- 
σμένος. *

Νάτος μονοτχός του στό ποτνΐ πού σινά- 
μενος κουνάμενος, χέρια, πόδια, καί καμ
πούρα, αύτοθαυμάζετσί;

— Έ γώ  είμ* ό άρχοντας!... Μπά! Κ α 
νένας δέν εΐν’ έδώ; Λοιπόν εΐν* ώραία δου
λειά νά είσαι τρελλός. Έ γώ , μιά μέρα 
έκανα τόν παλαδό και δόξα νάχη ό ’Αλ
λάχ δέν έχω παράπονα. Πενήντα λίρες τοΟ 
Χαχαμίκου, τό χρυσό λορό'( του Βεζύρη... 
τώκανα ψιλά κι’ αύτό, δούτηξα καί τήν 
κόρη του Χατζηαδάτη... *Από δσες δου
λειές δοκίμασα αύτή μοΟ στέκει καλύτε
ρα. Πώς νά τό πώ; Μου πηγαίνει! Δουλειά 
άξισαρεπής βρέ άδερφέ! ’Ό χ ι νά κλέδης 

ψωμί καί νά σέ κυνη γά  ή άστυνομία 
Νά κλέδης ένα φούρνο όλόκληρο, νά δεί— 
χνης τό φερμάνι καί νά σοϋ λένε Ά φ εριμ ! 
Αύτή εΐνε δουλειά! ! !»

*Η έξέλιξις δμως άρχίζει νά γίνεται 
δυσάρεστη.

Ό  Χατζηαδάτης δέν τοΟ συχωράει τήν 
...τρέλλα του;

Πιάνει τό γιατρό καί του λέει τήν ά. 
λήθεια. Κ ι ’ o l δυό μαζί κατορθώνουν νά 
τόν γιατρέψουν άπ’ τήν τρέλλα του, φο- 
δερίζοντάς τον μέ τόν ζουρλομανδύα καί 
πρό πάντων άπειλώντας νά τοΟ κλέψουν τό 
μαγικό φιρμάνι... ‘Ο Καραγκιόζης στήν 
άπελπισία του τό... τρώει καί μέ λύπη Λ. 
ναλογίζεται πώς δέ θα μπόρεση πιά νά τό 
χρησιμοποιήση... Γ ι’ αύτό, και γιάτρευε, 
ται άμέσως.

Κ α ί δλα τελειώνουν μέ «χάπυ - έντ». Ό

Καραγκιόζης, πάντοτε στή μέση του δρό
μου δέρνει άλύπητα τόν Χατζηαδάτη φι
λοσοφώντας:

 «...Τώρα πού είμαι γνωστικός, τώρα
πού είμαι γνωστικός, τώρα καταλαδαίνω 
δτι σάν ήμουνα τρελλός δέν έκμεταλλεύ- 
τηκα κατά τήν Ιδιότητά μου κι’ έφαγες 
ίύλο... "Αιντε, δρέ Χατζηαδάτη... δέ θά 
ξανατρελλαθώ;.. τή διαθήκη σου νά κά. 
ντ̂ ς! ! I

★
Ό  θίασος του κ. Καραγκιόζη δέν άπο-

τελεϊται „ .δπως πιστεύουν πολλοί  άπό...
«μπουλουκτζηδες». Τά τακτικά μέλη του 
θιάσου ol κ.κ. Καραγκιόζαινα, Φατμέ *Α- 
\ak καί o l κ.κ. Χατζηαδάτης, Βεληγκέ- 
κας, Μπαρμπαγιώργος μέ τόν θιασάρχη έ. 
πί κεφαλής άποτελοϋν έναν άρτιο θίασο κάί 
κατέχουν... περίδλεπτον θέσιν μεταξύ τών 
...ήθοποιών μας! Κρίνομεν λοιπόν δίκαια 
τά παράπονα του κ. Καραγκιόζη γιά τήν 
προτίμησι πού έδειξε τό περιοδικό μας
στούς άλλους θιάσους παρακολουθώντας 
τίς... πρόδες καί άφιερώνοντσς όλόκληρες 
στήλες γ ι ’ αύτούς!
Λίγα λεπτά μάς 
χωρίζουν άπό τήν
έναρξι τής παραστά 
σεως. Κ ι ’ δμως αύ
τό δέν έμποδίζει τόν 
κ. θιασάρχη νά μάς 
ύποδεχθή εύγενικώ 
τα τα.

Έ νώ  μάς προσ
φέρει ένα στρίπο- 
ποδο... μπουγάδας
γιά νά καθήσωμε, 
κάνουνε νοερά μιά
σύγκρισι του κ ̂
Καραγκιό ζ η μέ
τούς... άλλους θια. 
σάρχας, πού σέ πα- 
ρόμοιες στιγμές θά 
μάς έδειχναν τήν 
πόρτα.

Μάς... ζητά τσι
γάρο. Του... προσ- 
φέρωμε καφέ καί
σάν κοινός θνητός 
συζητεΐ μαζί μας
καταδεκτικώτατα!

—  "Εχω  πολλά 
παράπονα, κ. Δημο
σιογράφε

 Νά τά άκούσουμε!
 Κατ’ άρχήν ένώ άκολουθώ τό σύστη

μα τοΰ κ. Άργυροπούλου, ό όποιος τελευ
ταίως άνεδάζει μόνον έλληνικά έργα, κα
νείς συγγραφεύς δέν ήρθε να μου διαδάση 
κάτι δικό του... Πολλοί άττό αύτούς δμως
 ώς έπί τό πλεΐστον έπιθεωρησιογρ£φοι—
δέν διστάζουν, δπως μαθαίνω, νά οίκειο- 
ποιηθουν δικά μου... άστεϊα!

 Τί άλλο παράπονο έχετε;
 Τάχω καί μέ τόν κ. Λάσκαρη, γιατί

δέν μ’ άναφέρει καθόλου στήν «Ιστορία 
του θεάτρου». Άντιθέτως είμαι ένθουσια- 
σμένος μέ τόν κ. Συναδινό! Μ ’ έκανε θεα
τρικό έργο κι’ αύτό ήταν μεγάλη τιμή γιά 
μένα. Μά μ*)0 τόν φιλήσετε!

Του τό ύποσχεθήκαμε καί συνέχισε;
— Είμαι ένας εύσυνείδητος θιασάρχης.

^Μέχρι σήμερα μπορώ νά καυχηθώ πώς δέν 
καθυστέρησα μισθό μήτε στόν τελευταίο 
μου κομπάρσο...

 Καί πληρώνετε μεγάλους μισθούς;
•Αναλόγως τόν ήθοποιό. Πάντως, ά- 

κριδώτερα άπ’ δλους πληρώνονται οΐ.-.ρο-
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μαντσιέροι. Πανάθεμά τους!
 Γιατί τούς δρίζετε;
— Γιατί μ’ έχουν κάψει, κ. δημοσιογρά

φε. Δέν φτάνει πού τούς πληρώνω μέ χρυ. 
σάφι. Μέ άπειλουν πώς θά διαλύσουν τό 
σομδόλαιο!

__Γιά ποιό λόγο;
 ΜοΟ λέει ό πρώτος, ό Δημητράκης ό

Ρ ίτας:
 «Άδερφάκι ΚαραγΚιόζο, άπαξ καί ύ-

πεγράψαμε συμδόλαιο, θά άδω «σόλος». 
Τό όποιον άμανέ άνευ δεύτερος... ρομαν- 
τζιέρης!

— ΜοΟ λέει ό δεύτερος: ό Τριτσιμπίδας 
Καρπαζέλι όνόματι: ·

 «Καραγκιοζάκο μου, περί τά... γυναι
κεία... ντιζερίσματα έρχομαι... γκοονιάν. 
Δώσε δάσι τό λοιπόν άπαξ διά... παντών! 
"Η  έγώ ή ό Δημητράκης ό Ρ ίτας.

 Τί τούς λές και τών δυονών. Πάω νά
τούς κάνω τόν τσαγκό καί μου δείχνουν 
τό συμδόλαι®. Ό  δεύτερος μάλιστα ό Καρ 
παζέλι, μέ άπειλεΐ πώς θά φέρη τόν μπαμ
πά του τόν.... Σ  κάρτο νά μέ δείρη!

Διακόπτουμε
· ι· !· ιι· ιι· ιια ι

Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ε Μ Ι Ε Ρ Α

Μωρέ έγώ  δέν άψίνω ήθοποιό πού νά μή σκοτώοω 
έπί σκηνής καί δέ θά βράχνιαζα έσένα|_

τόν
συνομιλητή μας και 
άλλάζουμε τό θέμα 
τής συζητήσεως.

  "Ολοι παραδέ
χονται πώς είσθε ̂  
πνευματώδης!

  Κ ι ’ ό Άττίκ·
μάς ρωτά.

  Βεδαίως κι* ό
Ά τ τ ί κ !

—  Σ άς ρώτησα 
έπειδή ξέρω πώς μό. 
νο τον έαυτό του 
θεωρεί έξυπνο! ΜοΟ 
εΐνε πολύ συμπαθή τι 
Κός δμως. Βρίσκω 
μάλιστα πώς σέ 
πολλά σημεία συγ
γενεύουμε !

  Σ  έ ποιά;
  Πρώτα . πρώτα

ό θίασός μας φιλο
ξενείται πάντοτε σέ 
μάντρα». "Υστερα 
κι’ έγώ έχω τά δι
κά του προτερήμα
τα.

_  "Ολα;
ρ—  Έ κ τ ό ς  έ ν ό ς  ;

Δέν παντρεύτηκα πολλές φορές. Έ ξ  ’Ά λ 
λου έχω καί δλα του τά... έλαττώματα, 

πάλι έκτός ένός : Δέν γράφω τραγούδια!
Σ υμφωνήσαμε μαζί του. Μιά λεμονό

κουπα σφύριξε δίπλα μας:
— Τό κοινόν άδημονεΐ, κ. δημοσιογρά

φε. Πρός χάριν σας δμως θά...
Δέν πρόφτασε νά τελειώση τή φράσι 

του. Μιά δεύτερη ντομάτα αύτή τή φορά, 
μάς έκανε... σαλάτα!

 Ανθοδέσμες γιά τήν πρωταγωνίστρια,
μάς έξηγεΐ ό κ. Καραγκιόζης καί συμπλη
ρώνει σκεφτικός...Περίεργο δμως, τήν έ
χουν συνηθίσει μέ πολύ...μεγαλύτερες!’Ε- 
χτές παραδείγματος χάριν, τίς πέταξαν έ
να κουνουπίδι καί δυά λάχανα. Ά λλά  ξέ 
χασα, έχτές ήταν ή έορτή τών άνθέων. 
Είχαμε στή γειτονιά μας... λα|.κή άγορά.

* Επηκολούθησε έσπευσμένη έναρξίς της 
παραστάσεως γιατί τό κοινόν έδειχνε ά
γριες διαθέσεις κι’ άπειλοΟσε άπό στιγμή 
σέ στιγμή ν άκαταστρέψη τό οικοδόμημα 
τής... σκηνής!

★
Στή  μάντρα του Καραγκιόζη συμδαίνει 

έντελώς τό άντίθετο άπ’ δτι συμβαίνει 
στήν αίθουσα ένός θεάτρου. Ένώ  στό θέα
τρο οί σνόμπ προσπαθούν πάντοτε νά δρί- 
σκωνται στά πρώτα καθίσματα, στό θέα
τρο τών σκιών στά πρώτα αύτά καθίσματα 
κάθεται πάντοτε ή... γαλαρία. Εΐνε, δλέ. 
πετε, ισχυρότερη μερίδα, εΐνε ή έπικρα- 
τέστερη. Αύτό τό τελευταίο έχουμε ύπο. 
χρέωσι νά τό τονίσουμε, γιατί δπως θά 
ξέρετε, οί αίθουσες στό θέατρο τών χάρ
τινων ήρώων καταλαμβάνονται πάντοτε έξ 
έφόδου καί μόνον έξ έφόδου.

 Σπΰρο, άπό δώ, ρέ, στήν πρώτη σει
ρά...

 ’Έχω  τό κασέλι, ρέ Παυλάκο, πώς νά
τό βολέψω...

—Φέρτο κι* αύτό καϋμένε... ύπάρχει 
θέσι...

Πρίν άρχίσει ή παράστασις δ Καραγκιό
ζης έμφανίζεται στό προσκήνιο άνεπισή- 
μως καί δηλώνει;

 01... κύριοι κύριοι παρακαλουνται ν’
άφήσουν τά κασελάκια τους άπ’ έξω...

Ο ι «κύριοι κύριοι» δμως έσυνήθισοι σ’ 
αύτό τό παρατσούκλι δέν άκοΟνε κάί τά 
εύτυχή κασελάκια τους παρακολουθούν μέ 
τούς... κυρίους των τήν παράστασι άνενό 
χλητα.

Τ ό  κ λ α ρ ίν ο  κα 'ι τό  μ π ο υ ζ ο ύ κ ι β λ έ π ε τ ε

τό θέατρο τοΟ καραγκιόζη διαθέτει καί 
όρχήστρα καί μάλιστα εΐνε τό μόνο θέα. 
τρο πού περιφρονεΐ τά σαξόφωνα καί τούς
άλλους άμερικανισμούς συγκερίζονται. Μέ
τίς πρώτες δοκιμαστικές πενιές τοΰ μπου
ζουκιού τό κοινόν ένθουσιάζεται. Τά κα
σελάκια άρχίζουν νά χτυπουν τό τσιμεντό- 
στρωτο δάπεδο άκομπανιάροντας τό κέφι 
τών κατόχων τους.

Έ ν  τώ μεταξύ ένα ζεύγος πού ματαίως 
ψάχνει γιά θέσι έτοιμάζεται νά άποχω- 
ρήση Αύτό δέδαια δέ συμφέρει στήν έπι* 
χείρησι κι* ό Καραγκιόζης πάλι έμφανίζε. 
ται στό προσκήνιο;

 ‘Ο κύριος...φαντάρος μετά της έριτί.
μου κυρία ςτου παρακαλεΐται νά μή φύ
γη. Τώρα άμέσως θά στείλω τό βοηθό μου 
μου νά σάς βρή θέσεις.

Πραγματικά άπ’ τήν πόρτα τής «σκηνής» 
έμφανίζεται ένας πιτσιρίκος ό όποίος 
σπρώχνει τούς πάντας καί τά πάντα κι’ ά- 
$οΟ έξοικονομήση μιά κάσα τοΟ πετρελαίου 
τήν τοποθετεί μπροστά . μπροστά καί πα- 
ρακαλεΐ τό «ζεύγος» νά καθήση. Τό θεα- 
τρόφιλον κοινόν δμως διαμαρτύρεται.

— *Έ ! Κύριος, δέν τό ξέρεις δτι άπα. 
γορεύεται άπ’ τήν άστυνομία ή τοποθέτιν 
σις... καρεκλών στό διάδρομο;...

 Κάνε ρόκα σου, ρέ χάπατο...,
’Έ χ ε ι έπέμβει κα'ι πάλι ό Καραγκιόζης. 

Πόση σοβαρότης, θεέ μου. Αύτός ό μέγι
στος τών μποέμ, αύτός πού δλα τά παίρνει 
στό ψιλό νά διαπληκτίζεται σοβαρώτατα μί 
τήν πλατεία, τί άναχρονισμός...

Τό γνωστό μας πλέον κουδοΟνι ξανα
χτυπάει. Ή  παράστασις άρχίζει. Στή σκη
νή έμφανίζεται ό Κολλητήρης.

 Καλησπέλα πέλα γιά πέλα. *Η πα-
λάστασίς άπόψε θά εΐνε πολύ κωμική: «Ό  
Καλαγκιόζης Ιπποκόμος».

Τό πνευματώδες κοινόν έπεμβαίνει ξανά:
 Ίππο-κωμική, σά νά λέμε...
Επακολουθεί ή έμφάνισις τοΟ Καραγκιό 

ζη. Τώρα εΐνε ό γνωστός μας καραγκιό
ζης δπως τόν έχουμε γνωρίσει καί τόν έ
χουμε λατρέψει δλοι μέ τήν παιδική μας 
φαντασία...

 Έπειδή πρόκειται νά πώ μερικά <*.
στεΐα παρακαλουνται ol κ.κ. έπιθεωρησιο- 
γράφοι νά μοΟ άδειάσουν τή γωνιά... ή 
άν δέ φύγουν περικαλώ τούς... ταξιθέτες 
νά τούς ψάξουν καί νά τούς πάρουν δλα 
τά μολύβια καί τά χαρτιά πού έχουν άπά
νω τους... Απαγορεύονται ol άπομιμή- 
σεις...

"Ενας μαντράχαλος ταξιθέτης μέ πλη
σιάζει. Επιμένει νά μοΟ κάνει έρευνα...

— Μά δέν είμαι έπιθεωρησιογράφος...
 Τό ξέρω άλλά πρέπει νά σάς ψάξω

καί σάς γιατί σεΐς δ,τι άκούσετε τό άντι. 
γράφετε καί τό δημοσιεύετε. Ά π ’ τήν έφη
μερίδα σας τ’ άντιγράφουν άλλοι καί κα. 
καταλαβαίνετε πόσο χαλάει τό άστεΐο δ
ταν...περάση σέ τρίτο χέρι...

Πρό τής άπειλής του ψαξίματος άποχω- 
ρώ. Στήν πόρτα βρίσκω και τούς άλλοικ; 
συναδέλφους Είχαν φύγει γιά τόν ϊδιο 
λόγο..» Ι Ρ Ε Ι Σ  ΤΟ ΓΥ Ρ Ο


