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Μιά άπό τίς άφορμές της κα
κοδαιμονίας τής Ε λ λ ά δ α ς  ήταν 
καί ή άδιαφορία πού' μ’ αύτήν 
οχεδόν πάντοτε τό επίσημο Κρά- 
τ . ;  άντιμετώπιζε τά μεγάλα ζη
τήματα τών έπαρχιών. Ό  ουρ
μπανισμός, πού έκανε τήν ‘ Ελλά
δα ύδροκέφαλη, ήταν μιά άπό τίς 
συνέπειες τοΰ κακοΰ αύτοΰ·

Κ ι’ δμως άν ή ’Αθήνα σάν πρω
τεύουσα, είνα ι ό έγκέφαλος, πού 
μ’ αύτόν σκέπτεται ή δλη Ε λ λ ά 
δα, ή επαρχία άποτελεΐ τό μυϊκό 
σύστημα τής δλης Ε λ λ ά δα ς. Καί 
είνα ι γνωστό τό σοφό γνω μικό: 
«Νους ύγιής, έν σώματι ύγιεΐ». 
"Οταν ol έπαρχίες ασθενούν, μοι 
ραϊα άτονεΐ καί τό κεφάλι, ή πρω 
τεύουσα. Κ ι’ άντίθετα: "Οταν ή 
πρωτεύουσα σκέπτεται άσχημα, 
τόν άντίκτυπο θά δοκιμάση ή έ- 
τιαρχία.

Τό θέατρο στίς έπαρχίες θ’ ά 
ποτελέση τό θέμα τοΰ σημερινού 
μου άρθρου. Προβάλλει δμως εύ 
θύς άμέσως άφ’ έαυτοΰ τό έρώτη 
μ α : 'Υπάρχει θέατρο στήν έπαρ- 

■; "Α ν θεατρική κίνηση θεωρή
σουμε τήν συχνή έπίσκεψη θιάσων 
στίς έπαρχιακές πόλεις, τότε εί
μαστε άναγκασμένοι ν ’ άπαντήσου 
με, χτυπόντας μ’ ένθουσιασμό τά 
χέρια , καταφατικά. Ναί, υπάρ
χ ε ι. Γιατί έδώ καί μερικά χρό
ν ια  είναι τόσοι πολλοί οί θίασοι 
πού έπισκέπτονται τήν υπαιθρη 
"Ελλάδα, ώστε ol δυστυχισμένες 
έπαρχιακές πόλεις νά μή προφτά 
νουν ν’ άναπνέουν. Τόν ενα θίασο 
διαδέχεται ό άλλος, τόν ενα πρω
ταγωνιστή ό άλλος, τή μ ιά  βεντέτ 
τα  ή άλλη, τή μιά σουμπρέττα ή 
άλλη. "Ομως, δυστυχώς, τή θεα 
τρική κίνηση σ’ ένα τόπο δέν τήν 
άποτελοΰν οί λ ίγο ι ή πολλοί θία
σοι, ποΰ θά τόν έπισκεφθοΰν, άλλ' 
ή ποιότητα τών θιάσων αύτών. ι\ΐ" 
δταν λέμε ποιότητα έννοοΰμε τό 
σέ δημιουργικές δυνάμεις, πνευ
ματικές καί καλλιτεχνικές, περιε
χόμενο τών θιάσων αύτών.

Προκειμένου νά μποΰμε στήν έ- 
ξέταση τοΰ ζητήματος μας, άνάγ 
κη νά μιλήσουμε τή γλώ σσα τής 
αλήθειας. Γ ιατί μονάχα ή άλή-

μάς άπαντήσουν: Είμαστε τά νει
άτα. Ά ρ α τ ε  πύλας άνεώξατε, γ ιά  
νά περάσουμε. ’ Ερχόμαστε νά 
σάς πάρουμε τή θέση σσς. Γιατί 
μάς άνήκει. Γιατί ή θεατρική ίδέα 
δέν απαιτεί μονάχα θυσίες άπ 
αύτούς πού έρχονται, άλλά κι’ άπ’ 
αύτούς πού υ.ιαρχουν. Κ ι’ οΰτε 
μποροΰμε νά προδάλλουμε τό έπι 
χείρη μα : Είμαστε πολλοί έμεΐς. 
Γιατί θά μάς άπαντήσουν: Μάς εί 
ναι άδιάφορο. Ό  νικητής δικαιοΰ 
ται νά μείνη, θέλει νέος είναι, Θέ
λει ώριμος, θέλει υπερώριμος.

Είναι άνήθικο τό νά σκεφτοΰμε 
καί μόνο πως γ ιά  νά κρατήσουμε 
τή μικρή ή μεγάλη θέση πού έ
χουμε στό θέατρο θά τό έπιτύχου 
με κλείνοντας τήν πόρτα σ’ αύ
τούς, πού μέ τό κεφάλι ψηλά καί 
μέ τό στήθος προταμένο, έρχονται 
νά μας τήν πάρουν. "Α ν άπέμει 
νε κάτι καλό άκόμη στό Έ ληνικό 
θέατρο, είναι ό ένθουσιασμός τής 
νεότητας πού έρχεται γ ιά  νά τό 
ύπηρετήση. Ά ρ α τ ε  λοιπόν πύλας 
άνεώξατε γ ιά  νά περάσουν τά έλ 
πιδοφόρα κι’ όλόδροσα νειάτα, ά 
φοΰ αύτά άποτελοΰν τήν μεγάλη 
ύπόσχεση πώς ή θεατρική ίδέα 
δέν θά πεθάνη στόν τόπο ποΰ γεν 
νήθηκε.

Μάς άρέσει νά διαβλέπουμε 
στόν κινηματογράφο ένocv άπό 
τούς μεγαλύτερους έχθρούς τού 
θεάτρου. Κ ι' έτσι εΐναι. Ύπέρ ο(ύ· 
τόν δμως, γ ιά  τίς έπαρχίες προ-· 
δάλλει σάν φοδερός έχθρός τοΰ 
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Σ τό γεμάτο άπό εξαιρετικό έν- 
5ιαφέρον άρθρο τοϋ έν Βερο- 
λίνω συνεργάτου μα; κ- Πε- 

λου Κατσέλη,πού δημοσιεύτηκε στο 
περασμένο φύλλο τών «Παρασκη
νίων» έξαίρεται ιδιαίτερα τό γεγο
νός πώς ή ίδέα τοΰ δεάτρου εΐνε 
τόσο δαδειά ριγωμένη στή συνεί
δηση τοϋ Γερμανικού λαοΰ, ώστε 
κι’ αύτές άκόμη οί υπηρέτριες καί 
οί κελλερίνες είνε κατατοπισμέ
νες γιά όλα τά έργα ποϋ παίζονται 
στά γερμανικά Θέατρα καδώς καί 
γιά τούς ήδοποιούς ποϋ παί$ο«ν σ’ 
αύτά. Καί β κ. Κατσέλης εκφρά
ζοντας την κατάπληξή του προσ
θέτει;

«Μέιν-ουμε κατάπληκτοι γ ια τ ί 
δέ θά ξεχάσουμε ποτέ ένα χα 
ρακτηριστικό τής πατρίδος μας. 
Κοσμική κυρία, 'Αθηναία, πού 
έπροσποιεΐτο τήν μορφωμένη, 
ποΰ μιλοΰσε ϊσως δυό—τρεις ί,έ 
νες γλώσσες καί πού άνήκε σέ 
μιά πνευματική παληά φαμίλια 
τοΰ τόπου μας είχε προσκληθή 
κάποτε σέ μιά δεξίωσι τοΰ Βα- 
σιλικοΰ θεάτρου καί ρωτοΰσε 
έναν γνωστό μας θεατρικό συγ 
γραφέα νά τής διηγηθή μερικά 
πράγματα γ ιά  τό Βασιλικό θ έ 
ατρο—γ ιά  τά έργα πού έπαιξαν 
στήν περίοδο έκείνη, γ ιά  τούς 
ήθοποιούς—μά ον καί μόνον γ ιά  
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νά μπορή νά άρθρώση ένα δυό 
φράσεις μέσα στή συντροφιά 
πού θά παρευρίσκονταν».

Πληροφορούμε τον εκλεκτό 
συνεργάτη μας πώς καί κάποιος 
μεγαλόσχημος κριτικός ρώτησε 
τόν αύτόν συγγραφγέα κάποτε,καί 
συγκεκριμένα σάν πρωτοπαίχτηκε 
άπό τήν «’Επαγγελματική Σχολή 
4?εάτρου» τό Κρητικό «μυστήριο» 
ή «Ουσία τοΰ Αβραάμ», ποιος με
τέφρασε τό έργο καί ποϊος είνε ά 

I συγγραφέας το υ !!!
Καί ή μέν κοσμική κυρία έπρό- 

κειτο νά πληροφορηδή μερικά 
πράγματα γιά νά μπορέση άπλώς 
ν ’ άρδρώση δύο λέξεις, μέσα στή 
συντροφιά, πού δ:, παρευρίσ/ετο, 
ένώ ό μεγαλόσχημος κριτικός,πού 
άγνοοΰσε πώς ή «Ουσία τοΰ Ά *  
δραάμ» ήταν ελληνικό έργο γραμ
μένο στήν Κρητική διάλεκτο, έ- 
«ομένως δέν είχε άνάγκη άπό με
τάφραση, έπρόκειτο νά γράψη κρι
τική τήν άλλην ήμέρα στήν εφη
μερίδα του. Καί τήν σκάρωσε ό 
έρίφης παρατάσσοντας γιά κριτι
κή τίς πληροφορίες πού έπήρε ά™β 
τόν συγγραφέα.
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Ε ' .
λόγοΈξακβΛουΒεΐ να sv;r; τον 

ό χρονογράφος τής έποχής:
«Τέλος πάντων, έν τώ μέσω τοι 

ούτου δορύδου — πρόκειται γιά
βεια θά σώση τήν κατάσταση. Καΐ I Τήν’ πρώτη μελοδραματική παρά- 
ή < * * * * γ μ χ  *Γνα« «*Λτή. n 'hc ό _  Α.-νή3τβ« τ ΐ ί ~ 5 « ν κ « ι ι ι β ν ηή ά > , ε ί ν α ι  <*Λτή. 'Ιό ς  ό 
σχυρισμός μερικών έπιπολαίων 
μελετητών ένός τόσο θεμελιώ
δους ζητήματος, πώς τάχα ό πλη
θωρισμός τών ήθοποιών εΐναι τό 
μοναδικό αίτιο τής όλοκληρωτι- 
κής σχεδόν χρεωκοπίας τής θεα 
τρικής ιδέας— δλέπετε δέν λέω τοϋ 
βεάτρου — στίς έπαρχίες. κι’ δτι ή 
άποσυμφόρηση τοΰ ϋπεραιματώ- 
δους σώματος τών ήθοποιών μέ 
τήν έθελουσία έξοδο ένός άριθ- 
μοΰ ήθοποιών, ένδείκνυται ώς τό 
μόνο άποτελεσματικό φάρμακο θε 
ραπείας όλου τοΰ κακοΰ, κάθε άλ 
λο παρά σοδαρός εΐναι. Β έδα ια  
δπως έχουν σήμερα τά  πράγματα  
ή έλάττωση τοΰ άριθμοΰ τών ή- 
βοποιών κατά 200 ή 300 στόματα 
•-μ ιλάμε έντελώς πεζά—θά φέρη 
κάποια μικρή άνακούφιση στόν 
άρρωστημένο όργανισμό τοΰ ήθο 
ποιϊκοΰ σώματος. "Ο μως δέν φι
λοδοξούμε νά έφευρουμε θεραπευ 
τικά μέσα, ποΰ θ’ Ανακουφίσουν 
πρόσκαιρα τό θέατρο, άλλά νά  πι 
στοποιήσουμε τά  βαθύτερα α ί
τ ια  τοΰ κακοΰ καί νά  έπιδιώξου- 
με τή ριζική του θεραπεία, άν 
μποροΰμε μόνοι μας, μόνοι μας, 
άν δχι ζητόντας τήν ένίσχυση κ ι’ 
άλλων. Γ ιατί σέ λ ίγο  μέ τήν θε
ατρική κρίση, πού δσο πηγαίνει 
καί γ ίνετα ι πιό μεγάλη, θά χρει- 
στή νά γίνη νέα άποσυμφόρηση 
στό ήθοποίίκό σώμα, άργότερα 
άλλη, ’ίσαμε πού νά  έπέλθη τό 
μοιραίο- Ό  θάνατος τοΰ θεάτρου. 
Κ ι’ οϋτε μποροΰμε νά κλείσουμε 
τήν πόρτα τοΰ θεάτρου στούς νέ
ους πού έρχονται, ρωτόντας τους:

ta-n  — βρχήατρα τι;~?υγκΕΐιιένπ
έξ 9  ή 10 οργάνων, μεταξύ τών ο
ποίων δύο μόνον διολία εύρίσκον 
το, ήρχιοε νά έκτελή τήν μουσι
κήν συμφωνίαν, ητις προμηνύει 
τήν έναρξιν τής δεατρικής παρα
στάσεως (Ούδερτούρ). ’Ά ς  μή νο
μίση τις ότι ώς είς τά εύρωπαϊκά 
δέατρα, άμα ή προκαταρκτική αϋ- 
τη συμφωνία ηρχιοεν, ή δαδυτέρα 
σιωπή κατέλαδε τό άκρβατήριον. 
’Ό χ ι!  Είς τό δέατρον τοΰ κ. Μ έ
λη ήτο έξαίρεσις κατά τοΰτο, κα- 
δώς καί καδ’ ολα σχεδόν τά άλλα 
μέρη· Ό  θόρυβος έξηΜολούδει καί

, ή ώραία μουσική τής όρχήσιρας 
έξετέλει τήν προκαταρκτικήν συμ 
φωνίαν έν τώ μιέοω τούτου άπα- 
βέστατα».

«Ή προκαταρκτική συμφωνία έ- 
τελείωσε τέλος πάντων καΐ τό πα 
ρχπέγ?όμχ  ύώώθη. Τότε τ^ πλή- 
2ος έξέφερε συμφώνως έλαφράν 
τινα  φωνήν ε^χαριστήσεως, και 
έστρεφαν άπαντες τά πρόσωπά 
των πρός τήν σκηνήν. Πρώτον εϊ- 
δον σκύλον τινά  διαδαίνοντα ή- 
σύχως έκ τών άριστερών πρός τό 
δεξιόν μέρος αύτής, τινές τών δε- 
ατών ένόμισαν κατ’ άρχάς οτι καί 
ό σκύλος άπετέλει μέρος τής πα
ραστάσεως, άλλ’ άκούσαντες μετ’ 
όλίγον τον' γέλωτα τών λοιπών 
εννόησαν τό γελοίον τοϋ πράγμα 
τος καί ήρχισαν καί αύτοί νά γε- 
λώσι. Μ ετά τήν διάβκαιν τοΰ σκύ

“ΕτραγουδοΟσε συνοδευή μένος Λη δ τά γαυγίσματα (Σ κ ίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)
"Ε , σεις ποΰ πηγαίνετε; Γ ιατί θά

Ποιά προσόντα πρέπει 
νά έχη έ ν α ς  κριτικός

Α Ρ Ο Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Σ  κ.  Π Α Ν Τ Ε Λ Η  Χ Ο Ρ Ν
Πρόκειται νά μιλήσω γ ιά  τά 

■προσόντα τοΰ κριτικοΰ. μά μή νο
μίσετε πώς ζητώντας προσόντα 
άπό τόν κριτικόν, έννοώ νά έμπο- 
δισθή ή έλευθερία τής κριτικής,ώ
στε νά μή μπορή ό καθένας νά 
λέη έλεύθερα τή γνώμη του διά 
τά" έρ γα  μας, εϊτε πληρώνει είσι 
τήριο, εϊτε εΐνε, δπως συμδαίνει 
τ ίς  περισσότερες φορές, καί τζαμ 
πατζής. Ά ς  άνέβη έπί τέλους σέ 
κ α μ μ ιά  καρέκλα στήν πλατεία 
τοΰ Σ υντάγματος καί άς άρχίση 
νά  δημηγορή έναντίον μας, έναν
τίον τών ήθοποιών· σας δεδαιώ 
πώς κανένας δέν θά τόν έμποδί- 
ση. Μά μοΰ φαίνεται πώς μερικές 
έφημερίδες καί περιοδικά μέ κΰ- 
ρος, μέ Ιστορία, μέ φίρμα καΐ μέ 
δνομα, πόΰ δσα γράφουν στίς 
στήλες τους υποτίθεται πώς εΐνε 
εξακριβωμένα, δέν μποροΰν νά 
έχουν παραπεταμένη τή στήλη 
τής κριτικής καί. ν ’ άφίνουν νά όρ 
γ ιά ζη  σ’ αύτήν ό κάθε συ τακτά 
κος, πού μπορεί νά γράφη περίφη 
μα· μέ Οφος καί μέ στύλ τήν εϊδη 
σ ι, πώς αύτοκίνητον μέ έξωφρε- 
νικήν ταχύτητα παρέσυρεν είς τήν 
λεωφόρον Σ υγγροΰ μίαν όγδοη 
κοντούτιδα γραίαν, μά δέν έχει 
εϊδησι άπό θέατρο, οϋτε τήν πεί

ρα, οϋτε τά έφόδια, πού έχει κι’ δ πούμπας. Λοιπόν αύτός ό κύριος 
τελευταίος άκόμη άντιγραφεύς θε| Βαρδαλαμπούμπας μάθαινε, π. 
άτρων Κ α ί γ ιά  νά γίνω  σαφέστε 
ρος άς φέρω ένα ζωντοτνό παρά
δ ε ιγ μ α  άπό τήν άνεκδοτολογία 
τοΰ θεάτρου. ’Αντί νά μιλήσω δη
λαδή άφηρημένα. άς φέρω έπί 
σκηνής τά  πρόσωπα νά δράσουν, 
άφοΰ είμ α ι άνθρωπος τοΰ ,  θεά
τρου καί μιλάω καί σ’ άνθρώπους 
τοΰ θεάτρου. Κάποτε ένας πού 
δέν εΐχε άλλη δουλειά στό θέα
τρο παρά νά παριστάνη, στά πα 
ρασκήνια έννοεΐται, τόν έραστή 
τοΰ θεάτρου... δηλαδή ήθελα νά 
πώ τόν άνθρωπο πού ήτανε έρω- 
τευμένος μέχρι μανίας μέ τό θέα 
τρο, γ ιά  >νά πουλήση δούλεψι στίς 
έφημερίδες ώστε νά μή τοΰ άρ- 
νοΰνται στά φύλλα μιά ρεκλάμα 
γ ιά  τούς ήθοποιούς ή τις θεατρί
νες τής άρεσκείας του, άρχισε νά 
κάνη ερασιτεχνικό ρεπορτάζ καί 
νά  στέλνη σ’ αύτές διάφορες θεα
τρικές ειδήσεις, πού είχε τήν εύ
καιρία νά μαθαίνη άφοΰ άπό το 
πρωΐ έως τό δράδυ έδοσκε στά 
παρασκήνια.

Στόν κύριον αύτόν πού άντιπρο 
σωπεύει ένα γνωστό θεατρικό τύ 
πο καί συμδολίζει τόν θεατρικό 
παρασιτισμό, άς δώσουμε γ ιά  τήν 
ευκολία μας τό δνομα Βαρδαλαμ

χ. πώς άνταλλάσσονται σκέψεις, 
μεταξύ άνθρώπων τοΰ θεάτρου 
περί όργανώσεως πανθεατρικοΰ 
συνεδρίου. "Εστελνε λοιπόν σέ 
δυό, τρεις, φιλικές του έφημερί
δες τήν έξής εϊδησι: Συνηντήθη- 
σαν χθές είς τό καφενείο ν Γορτυ 
νίας οΐ κ.κ. Ξεΐνόπουλος, Συναδι 
νός, Βεάκης καί Βαρδαλαμπούμ 
πας· γ ιά  νά θέσουν τάς πρώτας 
βάσεις περί όργανώσεως πανθεα 
τρικοΰ συνεδρίου. "Ε β α ζε δλέπε
τε δίπλα στ’ άλλα καί τ ’ όνομα
τάκι του γ ιά  νά πάρη ά ξ ία  καΐ νά 
κάνη τό κομμάτι του. Ή  εϊδησι έμ 
παινε τήν άλλη μέρα φαρδειά — 
πλατειά στίς έφημερίδες, μέ τή 
διαφορά πώς ό διευθυντής ή ό 
άρχισυντάκτης έσδυναν τ’ δνομα 
τοΰ καί άποστείλαντος τήν εϊδησι 
γ ιά  νά  μή χάση αύτή τή σοδαρό- 
τητά της.

Βλέπετε, ό κ. Βαρδαλαμπούμ
πας ήταν γνωστός εις τό Πανελ
λήνιον ώς φαιδρόν πρόσωπον. ’Έ 
τσι γνωρίστηκε μέ τίς έφημερίδες 
τίς ύποχρέωσε μάλιστα μέ τό 
τζαμπηδόν ρεπορτάζ, ώστε μιά 
μέρα πήρε τό θάρρος νά στείλη 
καί μιά κριτική, δπου άπό κάτω 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

λου έφάνη ώ ύπηρέτης τοΰ κίμη- 
τος Άλμαβίδα, άλλά μόλις ήνοιξε 
τό στόμα του διά νά έκφέρη τάς 
πρώτας τής μουσικής φωνάς, ό- 
πόταν ό διαβάς σκύλος ήρχισεν ε
πίσης νά ψάχη γαυγί$ων είς τό δά- 
8ος τοϋ δεάτρου, καΐ βέλων, φαί- 
f K i i f f t  χρΛΤ^ΐίϊ vtfC'i '>”ϊ;·Λ
τοϋ ύπηρέτου τοΰ Ά λμαβίδα. Έ - 
τελείωσεν ό ύπηρέτης τήν μουσι
κήν του καΐ ό κόμης κύριός του 
έφάνη μετ’ αύτόν. ΤΗτο καλή ή 
ενδυμασία του, τό άνάστημά του 
ώραίον, τό πρόσωπόν του ζωηρόν, 
καί ένόμισαν μίαν στιγμήν ότι έ
βλεπαν τόν Δαυίδ ή τόν Ρουδίνην, 
άλλά τό στόμα του ήνοιξεν άμε- 
σως, ήρχιοε νά τραγωδή, καί ή 
φαντασία μου συνήλδε πάραυτα εις 
τόν εαυτόν της. Δέν ήτο μ’ ολα 
ταΰτα αξιοκαταφρόνητος ό παρι- 
στάνων τό πρόσωπον τοΰ Ά λ μ α δ ί
δα. Ή  φωνή του ήταν άρκετά ευ
λύγιστος καί τεχνική, άλλα μικρά 
είς άκρον, έξατμι£ομένη είς 6 έα- 
τρον ξύλινον, έκ τής στέγης τοΰ 
όποίου έ&λέπαμεν τόν ούρανον μέ 
τούς άστέρας του, καί συνοδευβμέ 
νη πολλάκις άπό τά γαυγίσηατα 
τών σκύλων, οΐτινες έξηκολούδουν 
νά διαδαίνωσιν άπό καιροΰ εις 
καιρόν έπί τής σκηνής, καδίστατο 
έτι μάλλον μικρά καί άίύνατος. 
'Ο Ά λμαδίδας άνεχώρηβε καί έ- 
περιμέναμεν είς τήν σκηνήν τήν 
έμφάνισιν τοΰ κουρέως Φιγαροϋ. 
'Ο Φίγαρος έφάνη μετ’ όλίγον ό
λος ζωηρός, όλος εϋδυμος, μέ τήν 
κιδάραν είς τάς χείρας, μέ τήν μι- 
κράν σκούφιαν είς τήν κεφαλήν, 
μέ τόν πίλον του δεμένον οπισδεν 
ηρχισε νά πηδά, νά χορεύη, νά 
μάς κινή τόν γέλωτα, διά τών 
σχημάτων τοΰ προσώπου του, άλλ’ 
ή φωνή του! "Ώ  Τ... ή φωνή του! 
ήτο βραχνή! ’Ελαφρ»ά!... ’Ελα
φρά τοσοΰτον, ώστε κατεπνίγετο 
άπό τήν άδύνατον' αύτήν μουσικήν 
τής όρχήστρας. ΤΗτ© όμως εντελής 
κατά τά άλλα ό Φίγαρος. ’Εκινεϊ- 
το μέ έπιδεξιότητα, ιέ^όρευεν έπι- 
δεξίως, καί έγνώριξε τήν δύναμιν 
δλην καί τήν ιδιότητα τοΰ προ
σώπου τό όποιον ύπεκρίνετο. "Ε- 
φδασε μετά ταΰτα ό χορός, ήτον 
άσυνάρτητος καί είς πολλά μέρη 
άσύμφωνος, μ ’ όλα ταϋτκ. ό χορός 
έφάνη είς τό κοινόν τό καλλίτε- 
ρον μέρος άφ’ όσα έκ τής πρώτης 
πράξεως παρεστάδηοαν».

Καί ό κριτικογράφος έξακολου- 
δεί: t

«Είχε πληοιάσει τότε ή στιγμή 
καδ’ ήν έπρεπε νά’ φανη είς τήν 
σκηνήν καί ή P o jiva . Τ ή ν  ώραί
αν, τή ν  δελκτικήν, τήν πνευμα
τώδη, τήν ίδιότροπον αύτήν Ρο$ί 
ναν, τίς έμελλε νά ύποκριδη;.... 
’Επεριμέναμεν άνυπομόνως νά ί
δωμεν τό πρόσωπον αύτό, τό ό
ποιον έστόλι$ε ποτέ ή Μαλιδράν, 
είς τό όποιον ή γλυκύφωνος αύτή 
σειρήν προσέθετε τοσαύτας 'χάρι- 
τας, τοσαΰτα θέλγητρα, όσα ό 
συγγραφεύς αύτός τοΰ μελοδράμα 
τος δέν έφαντάσθη ποτέ είς τήν 
P e jiv a v  του, έπεριμέναμεν,· λέγω, 
νά ίδωμεν πόσον τό πρόσωπον αύ
τό έμελλε ν ’ άμαυρωδη εις τό ξύ
λινον δέατρον τοΰ κ. Μέλη».

«Ά λλά τίποτε δέν ε’ίδαμεν. Κατ’ 
εύτυχίαν τό μέρος τοΰτο ε ίχ εν  ά- 
φαιρεδή όλον άπό τήν πρώτην πρα 
ξι ν’. Ό  κ. Μέλης έπραξε κατά τοΰ 
το καλώς καί δέν δυνάμεδα εί μή 
νά έκφράσωμεν είς αύτόν τήν εύ- 
γνωμοσύνην μας. Ούτως έτελείω- 
σε τό περίφημον μελόδραμα».

Μ’ όλα ταΰτα τό κοινόν ένδου-

διάστηκε άπό τήν έκτέλεσιν τή ς , μη αύτή παράστασι έφδασαν 
πρώτης πράξεως τοϋ «Κουρέως 5CC δίστηλα, 
της Σεβιλλίας», έκάλεσε δέ πολ
λές φορές τούς,.δράστας στή σκη
νή καί τούς έχειροκρτησε μέ έν- 
δουσιασμό καί τούς έπευφήμησε.
Σημειωτέον ότι οί σχοινο&ατοαοι- 

LC-ΰ κ ' Γ'ϊίλί), ό, *λπρν» :χΖλη· 
ταί», όπως γράφανε τότε οί εφημε
ρίδες, δυσκολευδήκανε πολύ ν'ά 
παρουσιαστούν στή σκηνή, γιατί 
φοβόντουσαν μήπως τά χειροκρο
τήματα δέν ήσαν ειλικρινή. 'Ύστε 
ρα όμως άπό τήν επιμονή τοΰ κοι 
νοΰ έπρόδαλαν δειλά στή σκηνή 
καί γεμάτοι άπό συγκίνησι ύπ>  
κλιδήκανε. Άφοΰ έτελείωσε τό 
μελοδραματικό αύτό πραξικόπημα, 
ηρδαν στό θέατρο οί βασιλείς, nsc 
γιά  τιμή τους παρεστάθηοαν «δυό 
παντομιμικαί παραστάσεις».

Οί εισπράξεις &πβ τήν περίφη-

Τ ό άρθρο τοΰ καδηγητοΰ ατύ 
Πανεπιστήμιο τής Οεσσαλονί- 

κης κ. Γρ. Κασιμάτη, πού δη
μοσιεύτηκε στό περασμένο φύλλβ 
τών «Παρασκηνίων» τιμά όχι μό
νον τόν συγγραφέα αύτοΰ, γιά τ ΐ; 
πρωτότυπες, σωστές, σοφές καί μέ; 
τόση φωτεινότητα καί διαύγεια δι 
ατυπούμενες ιδέες του, άλλά κι* 
όλόκληρο τό Πανεπιστήμιο ©εσ* 

\σαλονίκης.
Δέν περάσανε καί πολλά χρώ* 

via άπό τήν έποχή, πού ενας συ 
νάδελφος τοΰ κ. Γρ. Κασιμάτη στο 
Πανεπιστήμιο Α θηνών άπαντών·» 
τας στήν παράκληση κάποιου φοι* 
τητοϋ νά τούς μιλήση γιά,τόν «Τολ 
στόί», έκεΐνος άπάντησε:

— Μήν ανοηταίνετε, κύριε.
Ό  κ. Κασιμάτης δέν έσπούδασ*

\ φ ιλ ο λ ο γ ία ν ,ά λ Χ ά  ν ο μ ν κ ά .Μ ε  -cfe ν «  
αυτούς ι,οχι r.xi τρεϊς V'»-'j κ /ε ίν ?7 όμως μέσα του προοΟο καί

πολιτισμό καΐ μέ τό ν ’ αντιλαμ
βάνεται, μελετά καΐ σκέπτεται ά- 
ποδεικνύει όχι μέ λόγια, άλλΛ 
μ’ έπιχειρήματα τετραγωνικά πώ; 
τό θέατρο είνε «παραγωγικό στοι
χείο τοΰ δικαίου, δηλαδή, τώ\ζ 
κανόνων πού έπιδάλλει ή Πολι
τεία γιά  νά ρυθμική τήν ομαλή 
κοινωνική συμβίωση τών άνδρώ» 
πων».

Κ ’ έτσι είνβί

Δυό μήνες άργότερα ή «συνο
δεία» τοΰ Μέλη, που σαό μεταξύ 
συμπληρώθηκε μέ τήν μετάκλησι 
άπό τήν ’ Ιταλία άοιδών, πού άνά
μεσα ο
ναϊκες, παίξανε όλόκληρο τόν 
«Κουρέα τής Σεβίλλης». Τό μου
σικό αύτό γεγονός, πού έδωκε τήν 
εύκαιρία στίς τότε έφημερίδες νά 
έξάρουνε τήν αποστολή τοΰ θεά
τρου, γίνηκε στίς 9 Αύγούστου τοΰ 
1837. 'Η έπιτυχία τής παραστάσε
ως ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι ά- 
κροαταί, όπως μάς πληροφοροΰν 
οί εφημερίδες, χειροκροτήσανε 
τούς έκτελεστές «μ’ ένδόμυχον δ’ 
εύχαρίστησιν ξωγραφισμένην είς 
τά πρόσωπά των ήκουσαν τήν ή- 
(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Πρώτα είδόν σκύλ ον τινά διαδαίνοντα. (  Σ  κ ίτ σ ο  Ν .  £ωγρ<5£φου)

EM EI2J Π ΙΣ Τ ΕΥ Ο Υ Μ Β
ί

Ε ξαιρετικά ένδιαφέρουσες ol 
γνώμες τοΰ Τούρκου μουσικο- 
λόγου κ. Μαχμούτ Ραγήπ Κ η 

οσεμιχάλ, πού ό καθηγητής τή$ 
Νεοελληνικής στό Πανεπιστήμιο 
τήβ Άγκύρας κ. Α βραάμ Παπά- 
$ογλου είχε τήν ώραία Ιδέα νίι 
διατύπωση στό άρδρο του, ποΰ δη
μοσιεύτηκε στό περασμένο φύλλβ 
τών «Παρασκηνίων».

Αύτό όμως δέν σημαίνει καί πώ} 
συμφωνούμε άπόλυτα μέ τίς γνώ« 
μες τβΰ σοφοΰ Τούρκου μουσικο- 
λόγου. Γιατί έμεΐς πιστεύουμε ρώ} 
οί συνδέσεις τών περισσοτέρων συν 
δετών μας άντέχουνε ν ’ άκου* 
στοΰν καί β’ εύρύτερο εύρωπαϊκ.4 
κοινό κΓ άκόμη πώς ό κ. Καλο* 
μοίρης δέν εΐνε περισσότερο «άκα*| 
δημα<κός» καί λιγώτερο έμπνευ-' 
σμένος, άλλά περισσότερο έμπνευ-
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Τί κάνουν όσοι φεύγουν 
δΓ άνωτέρας σπουδάς;

Α Ρ Ο Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ  Μ Α Ε Σ Τ Ρ Ο Υ  κ.  Α Ι Ο Ν .  Λ Α Υ Ρ Α Γ Κ Α
"Ε χω  τήν τιμήν ν' άποτελώ μέ

λος τών κατ’ έτος εξεταστικών έ
πιτροπών τών διαφόρων ’Ωδείων, 
διά τήν άπονο μήν διπλωμάτων, 
βραβείων, αριστείων καί άλλων 
τιμητικών διακρίσεων καΐ περ- 
νοΰν δλοι καί δλες, πιανίστες, 
τραγουδιστές, βιολιστές κλπ. άπό 
τά αύτιά  μου. Καλοί, κακοί, τα
λαντούχοι καί μή, έρχονται έκεΐ 
άπαξάπαντες ένώπιον τής Έπιτρο
πής ινά διεκδικήσουν τήν δάφνην στασυν

σπουδάς. Πρός έπιτυχίαν τής ώνει- 
ρεμένης άποδημίας, ήτις ύπόσχε- 
τα ι τόσα καί τόσα, μ ι ο υ ζ ι - 
κ ε λ τ ε .  τό τ α μ π ε ρ α -  
μ ά ν ,  ή δ ι ρ τ ο υ ο ζ ι τ έ  καί 
τά λοιπά διακοσμητικά καΐ άκα
τανόητα ιερογλυφικά, πού κατά 
κανόνα καταλλήλως διοαυμπανι- 
ζόμενα άποτελοΰν τά κύρια έφό
δια τοΰ ύποψηφίου, παίζουν τόν 
πρωτεύοντα ρολον διά τήν περί-

τοΰ πρώτου βραβείου, τόν κότινον 
τοΰ άριστείου — ένα χαρτί — περ
γαμηνή. τό όποιον στοιχίζει δρ. 
2.000—2.500, ϊνα  κατόπιν, ώπλι- 
σμένοι μέ αύτό δυνηθοΰν νά πραγ 
ματοποιήσουν τόν ιερόν πόθον, 
δστις τούς κρατεί έν συνεχεΐ διε- 
γέρσει, τήν είς Εύρώπην άποδη- 
μίαν δαπάναις τρίτου, δι’ ά ν ω - 
τ έ ρ α ς  σ π ο υ δ ά ς .  Διότι 
πρέπει νά γνωρίζετε δτι τό μόνον 
δνειραν,ή μόνη έπιθυμία πού γα ρ 
γα λ ίζε ι κάθε νεαρόν καί πρό πολ
τός κάθε θηλυκό διά νά άποκτήση 
ένα δίπλωμα 'Ωδείου εΐνε Παρίσι, 
Βερολίνο, Βιέννη, δπερα, όπερά

Γύρω άπό κάθε τραγουδιστή ή 
άλλον βιρτουόζον, πού έρχεται 
κατ’ έτος σ?ήν έπιφάνεια καί συ
νεπώς προαλείφεται, κατά τά εί- 
ωθότα, διά τήν δόλια υποτροφία, 
συσπειροΰνται, οί βλάκες, οΐ χα 
ζοί, οΐ άφιονισμένοι. μαζί μέ τους 
συγγενείς, τούς φίλους καί τούς 
όπωσδήποτε ένδιαφερομένους.Καί 
σέ κάθε σί μπεμόλ σωστό ή φάλ
τσο κρώζουν έν χορφ, μέ οστεοι- 
κές κραυγές: «θαΰμα, άριστούρ- 
γημα, νά πάη έξω, νά πάη έξω !, 
έδώ θά χαθή» καΐ τά παρόμοια 

! χωρίς <νά συλλογίζωνται δλοι ό 
j μοΰ. οΐ γρανκασίστες τοΰ «νά πάη

κωμίκ, γαλλικά, γερμανικά, αΐ- έξω» δτι ή έλληνική Τέχνη, ή ό- 
σθηματικαΐ περιπέτειαι, πιθαναί ποια ένδιαφέρει περισσότερον ά- 
άποκαταστάσεις κλπ.· πράγματα πό κάθε πρόσωπον, καί ή όποία 
πού κατά βάθος άποτελοΰν ούσια- έκόπιασε γ ιά  νά καλλιεργήσ"ή ένα 
στικώς γ ι ’ αύτούς τάς άνω τέρας, τάλαντον, νά τό άναδείξη καί τό

φέρη στο σημείο πο6  τοΰ δίδε» 
κάθε δικαίωμα νά έχη άξιώσεις 
στή|ν μουσική κίνησι καί παραγω
γή τοΰ τόπου μας, δέν έχει νά 
ώφεληθή τίποτε, δχι μόνον, άλλά 
ϊσως έχει καί νά χάση, άπό τά 
νά «πάη έξω». Γ ιατί οΐ περισσότε
ροι. τών δαπάναις τοΰ Κράτους, 
τών Δήμων, τών Κοινοτήτων, τοΰ 
άλφα ή βήτα κληροδοτήματος 
καί πάει λέοντας μεταδαίνοντες 
είς Εύρώπας δι’ ά ν ω τ έ ρ α ς  
σ π ο υ δ ά ς ,  άν μέν άφοσιωθοΰν 
σοδαρώς πρός τελειοποίησιν τών 
μουσικών κεφαλαίων των καί δι- 
απρέψουν όπως δήποτε ή άπλώς, 
κατορθώσουν νά βγάλουν έκεΐ ά- 
νέτα τόν έπιούσιον, ματαίως θσί 
τούς περιμένωμεν νά γυρίσουν π ί
σω διά νά χρησιμοποιήσουν τάς 
γνώσεις των καί τό τάλαντόν των 
είς υπηρεσίαν τής τέχνης τής πα* 
τρίδος των, ή όποία τούς έχορή- 
γησε τά οικονομικά μέσα τής 
έξελίξεώς των.

Τό πολύ, πολύ μετά πάροδοι» 
καΐ κυρίως, δταν άρζίζη ή δύσις, 
νά καταδεχθούν νά έπιστρέψουν 
στόν τόπο τής γεννήσεώς των, ό
πότε καί δίνουν έπειτα άπό πολ
λά νάζια  καί παρακάλια τά υπο
λείμματα τής φωνής καί τοΰ τα«

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα),
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Τ Α Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
’ Ιδρυτής ; Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜ Α!
'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 100 

> έζάμηνος > 50
I συρκίας έτησία Λ. Τ. I  
Αίγύτπου » Γρ. Δ. 50 
’Αμερικής » Δολλ. 2 

Πάσα άπόδειξις πληρωμής 
δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
τοϋ Διευθυντοΰ r.al τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ Σ ΓΗΣ ΒΕΛΜ ΥΡΑΣ 

Οίκία: Βεΐκου 33.

ομένβς χαί λιγώτερο «άκκίημαϊ- 
χέξ».

Π Α ΕΙ ΚΙ* Ο Λ Η Ρ

Rgijei ν *  μεταφέρουμε έδώ 
ένα κομμάτι άπό μιά κριτική, 
πβύ γράφηκε γιά  τβν «Βασι

λέα Λήρ» α’ ένα άπό τά «ιό αο- 
6 αρά κΓ άξιβλβγα λογοτεχνικά 
περιοδικά, ιτού έκδίδονται στήν 
‘ Ελλάδα.

Καλά εΐνε καί τά Θέατρα καί τά 
γλέντια καί οί χοροί καί οί διασκε
δάσεις. Καλό δμως εΐνε νά μή ξε
χνάμε πώς είμαστε καί Χριστιανοί 
καί πώς σάν τέτοιοι, πρέπει νά πη
γαίνουμε καί στήν Εκκλησία γ ιά  
νά έκτελοΰμε τά Θρησκευτικά μας 
καθήκοντα.

"Ετσι, τήν περασμένη Κυριακή έ- 
πήρα τά έγγονάκια μου κι’ έπήγα- 
με νά λειτουργηθούμε σέ μιάν 
’ Εκκλησιά. Τό παραδέχομαι πώς 
πρέπει νά ύμνοΰμε τόν Κύριο έν 
χορδαϊς καί όργάνοις. "Οχι δμως 
καί νά μεταβάλλουμε τις ώραΐες 
ψαλμωδίες σέ καντάδες.

"Οσο κι' άν είμαι γρηά, παραδέ- 
Γράφει, λοιπόν, ό καί ή κριτι- χ0 μαι πώς οί Βυζαντινές μελωδίες

δσο κι’ «ν κρύβουνε μέσα τους τήν 
«Ό  Βασιλεύς Λήρ» άκριδώς ΚΟΓΓάνυζη Ka-L Τήν εύλάβεια, εΐνβ

έπειδή είνε μέσα στήν δλη πα 
ραγω γή  τοΰ Σ αίξπηρ ένα έρ
γ ο  άρκετά διαφορετικό άπ’ δ
λα  τ’ άλλα, ένα έργο ποΰ ώς 
ο ΰ  θεσις, ώς σύνολο δέ συγκι- 
νεϊ, προκαλεϊ μόνο στιγμές έ- 
ξω τερικά τή φρίκη, άλλά σέ ά- 
φίνει άδιάφορο, ενα Εργο τοΰ 
όποίου μόνον oi λεπτομέρειες 
ένδιαφέρουν, ένθουσιάζουν καί 
χαρίζουν πνευματική και καλ
λιτεχνική άπόλαυση. έπρεπε ν ’ 
άποκαλυψθή στό έλληνικό κοι
νό, άλλά σύγχρονα αύτή άκρ ι
βώς ή άνισότητά του τό καθι
στά δυσκολώταττο νά Ικανοποι- 
ήση στή σκηνή».
Πάει, λοιπόν, κι’ δ «Βασιλεύ; 

Λήρ». "Ο χι παίζουμε! "Η είμαστε 
ft δέν είμαστε κριτικοί!

Αύτό μάξ θυμίζει έναν άλλον 
κριτικέ, πού κρίνοντας τό «'Όπως 
Αγαπάτε» τοΰ Σαίξπηρ, πο\ έπαι
ξε δώ καί δύο χρόνια ή κ. Κοτο- 
ιιούλη στό Θέατρό της, έγραφε 
Χβντά στ’ άλλα:

Τό «“Cn«g άγαπάτε» εΐνε ήμι- 
^λασσικόν έργον.

"Ε να  είδος ήμιγυμνασίου, δη-
λ«δή.

Κ ’ έπειτα σβΰ λένε πώς ή 'Ελ
λάδα δέν ε ίνε ή Χώρα, πού έκτός 
τής φαιδράς πορτοκαλλέας, άν&ί- 
$ei καί ή πιό φαιδρά κριτική.

κατάνυξη καί τήν εύλάβεια, εΐνβ 
γυμνές άπό ν',ν άποψη τής Αρμο
νίας. "Ετσι—τό όρκίζομαι στό Θεό 
πού πιστεύω—'ποτέ μου δέν δοκί
μασα τήν πιό μικρή άγοτνάκτηση μέ 
τό ν ’ άκούω στίς έκκλησίες τά 
τροπάρια καί τή λειτουργία νά τά 
ψάλλουν σέ τετράφωνη' μουσική. 
"Αλλο δμως Βυζαντινό τροπάριο 
τετράφανο καί άλλο κανταδα!

Θυμάμαι στή δική μου έποχή’ Θά 
περάσοινε άπό τότε 68  χρόνια. Βέ
βαια τόσα περάσανε μιά κι* αύτό 
πού Θά σας διηγηθω γένηκε στά 
1870. Γιά πρώτη φορά έμπήκε τότε 
ή τετράφωνη μουσική στήν ’ Εκκλη
σία. Σέ ποιάν ’ Εκκλησία; Στή Ζω- 
οδόχο Πηγή, παιδιά μου. Τό Α "μά- 
μαι σάν καί τώρα. ’Ηλία Σταθάκη 
τόν λέγανε τόν μουσικοδιδάσκαλο,

, πού μέ τούς μαθητές του πρωτάρ
χισε νά ψέλνουν μέ τό σύστη'μα τής 
τετράφωνης μουσικής στήν Έκκλη-
Ι · Ι Ι · Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι 1 · Η · Ι

ΤΛ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  
Β Ρ Α Β Ε Ι Α

σία αύτή τίς Κυριακές καί τίς άλ
λες έπίσημες ήμέρες. Τί ήταν δ
μως οί Ψαλμοί; θυμοΰμαι πώς τό
σος ήταν ό ένθουσισαμός τοΰ κό
σμου, καί τόση χαρά χάριζε στό 
έκκλησίασμά του, ό καημένος ό 
Σταθάκης μέ τό χορό του, ώστε ξε
κινήσομε καί άπό τόν Πειραια και 
ήρθαν νά ' τόν παρακοίλέσουν νά 
ψάλη καί στή δική τους 'Αγιοι 
Τριάδα. Καί πήγε ό άνθρωπος. Καί 
οί Πειραιώτες ένθουσιάσθηκα(ν κι’ 
αύτοί. Γιατί νοιώσανε τί θά είπή 
λειτουργία καί τί θ ρ η σ κ εία ....

Σήμερα μαζεύονται μερικοί πού έ- 
τυχε νάχουνε μιά καλή φωνή κι’ 
άρχίζουνε νά τραγουδάνε μέσα 
στίς ’ Ζκκλησίες, δπως τούς £ρθη, 
χωρίς νά σκεφθοΰν πώς ή μουσική 
πρέπει νά μάς άνεβάζη στούς ού- 
ρανούς καί δχι νά μάς πηγαίνη στίς 
ταβέρνες.

Τί τά θέλετε, παιδάκια μ ο υ ! . . . .
Χάλασε ό κόσμος, χάλασε-----

Η ΓΙΑ ΓΙΑ

ΜΙΑ ΣΟ  ΒΑ  Ρ Ω Τ Α  Τ Η  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

'Κύριε Διευθυντά,

* 0  διαγωνισμός ύποτροφίας τής 
’Ακαδημίας διά τήν άποστολήν δύο 
ύποτρόφων είς Ε υρώπην, δι ά- 
νωτέρας ηπουδάς, είνε μία χειρο
νομία πού τιμά τό άνώτατον αΰτό 
ϊδρυιμα καί τόν χορηγόν. ’Αλλά 
δυστυχώς κυκλοφορεί εύρύτατα ή 
εϊδησις οτι έχει ήδη προαποφασι- 
σβή ποιοι πρόκειται νά άποστα- 
λοΰν καί έπομένως ό διαγωνισμός 
δέν έχει παρά τυπικήν μόνον ση
μασίαν. Ή  πληροφορία αύτή προ
ερχόμενη άπό μέλη τής ’Επιτρο
πής είνε φυσικόν νά άποκαρδιώση 
τούς νέους ή νέας, οί όποιοι 
μέ μόνα έιφόδια τά προσόντα των 
είνε έτοιμοι νά ύποστοΰν μίαν ά- 
κριβοδικαίαν δοκιμασίαν. Νομίξο- 
μεν δτι τά Αγαπητά «Παρασκήνια» 
καί μείς προσωπικώς, κύριε Διευ- 
8υντά, πρέπει νά ένδιαφερί'ήτε 
διά νά άποφευχδή ένα άτοπον, τό 
όποιον έάν παρ’ έλπίδα συμβή ®ά 
έχη άφαντάστους ήθικάς συνεπείας 
δΓ έκείνους, βί όποιοι δά δοκιμά
σουν τήν' πιχρίαν μιάς άδικίας.

Τ

ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙ Σ ΕΙ Σ

Κατά στίχον Δρχ. 3
Διά θεατρικάς, κίνηματογρσ 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φήμισε ς ίδιαίτεραι συμφω 
νίαι.

Πάσα άπόδειξις είσπράξε· 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοίικοϋ εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεως 4.

ά «Παρασκήνιά» όφείλσυν τήν Παιδείας, τά έλληνικά γράμματα 
ίδρυσή τους καί τά πρώτα καί Ιδιαίτερα τό έλληνικό θέατρο 
τους βήματα ε ίς  τόν κ. Δ. Μο- ύπέστη μιά μεγάλη απώλεια. Για- 

σ χ ο ν α ν ,  ό όποιος άπό τοΰ προηγου- τί ό Σάρρος δέν ύπήρξεν απλώς 
μένου φύλλου άπειχώρησε κάθε έ- ενας σοφός καθηγητής, άλλά και 
νεργοΰ άναμίξεώς του είς αύτά. μεταφραστές άοναίων έλληνικών 
Ή  νέα διεύθυνσις νομίζει καθή- τραγωδιών, ή Ι ί  μεταφραστική 
κον της νά τονίση πώς ή μέχρι του έργασία οΰτε συνηθισμένη, 
τοΰδε δρίχσις τοΰ*κ. Δ. Μσσχονά άλλ’ οΰτε καί στερούμενη άξίας, 
είς τά «Παρασκήνια» ύπήρξε εύσυνειδησίας κι* έμπγεύσεως ή- 
καρποφόρος koc! δτι ή &μττνευσις tocv.
πού είχε νά έκδώση ενα περιοδικό Δημοτικιστής, μελετηρός, ύπη
τοΰ είδους τών «Παρασκηνίων» ύ- ρέτησε μέ πίστη κ’ ένθουσιασμο -r .. .. Ανανέωση
πήρξε πολύ έπιτυχής, είνα ι δέ ή τά έλληνικά , ράμματα, έκτός δι’ I ̂ ολοΓόοοΓ^ ά θε" βράδυ παρακολουθούν
πρώτη φορά πού ή τετριμμένη έ- άπό τήν πολύτιμη μεταφραστική ίκπομπές ̂ ^ o v :  Έχει γίνει «ολώ
π α γγελ ία  τών διαφόρων έκδοτών Του έργασία, μας χάρισε και μια μονότονο
δτι «τό περιοδικόν μας πληροί ωραιότατη καί φωτεινότατη με- 
ενα μέγιστον κενδν», διαπιστώνει λέτη γ ιά  τό άρχαϊο δράμα· πού 
μιά μεγάλη άλήθεια.  ̂ προτάσσεται στή μετάφραση τής

Τά «Παρασκήνια» έπλήρωσαν «’Αντιγόνης» πού έκυκλοφόρησε 
μέ τήν έκδοσίν τους μιά αίσθη- πρώτη στή σειρά τής μεταφραστι 
τή ελλειψι, άπόδειξις ή έ· θουσιώ- κής του έργασίας. 
δης ύποστήριξις πού βρήκοιν άπό

ά πλοία δέν άραξαν» είναι 
ό τίτλος σειράς διηγημά-

Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Ν
Τό πρόγραμμα τού Ραδιοσταθμού πρε.

Μ ετά πλείστης τιμή?

"Ενας καλλιτέχνηί 

άναγνώστης σας
Μ··...— .- ..- ,.- ..- ..- ,.- ..- .,- !.- ..- .....- ..- ..- !...·.,- ,.-Π .Μ ...·.,.,.- .,...·,,- ...,,.,

τό έλληνικό κοινό.
-¥· Τέ τόν θάνατο τοΰ Δ. Σάρρου,! |  των τοΰ Λεαροΰ συγγραφέ-

Μ πού έπί πολλά χρόνια ύπηρέ-' ως κ. Μ. Λουντέμη. πού ό έκδοτι- 
τησε και ώς Εκπαιδευτικός κός οίκος Γκοβόστη τά έξέδωσε σέ 
Σύμβουλος στό ‘Υπουργείο τής κομψότατο καί ώραιοτυπωμένο

I τεΰχος.
Ό  συγγραφεύς ίσαμε τώρα

© I Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Ι ΣΤΑ Ο Μ Ο Ι

R nb τοΰ παρόντος φύλλου τά 
«Παρασκήνια» S’ άρχίσουν νά 
δημοσιεύουν διάφορα έγγρα

φα ή Προκηρύξεις άπό έκεινες, πού 
βύρίσκονται στό δεατρικό Μουσείο 
j tx rx  χρονολιγικην σειράν.

A t δήμοοιεύ06^  α0τΚ* δά ουν®"
δεύωνται άπό έπεξηγηματικά σχό
λια σύντομα, ώστε νά κατατοπί
ζουν τόν άναγνώστη περί τοΰ έ- 
κάστβτε ζητήματος, νά δίδουν ά- 

. φβρμήν πρός μελέτην τών τόσων 
άπόΨεων, πού μπορεί νά έξετασδή 
ίν α  ντοκουμέντο.

Πρώτον δημοσιεύομε σ’ άλλη 
βελίδ« τήν προκήρυξι τής άρμο- 
δίας έπιτροπής noit άνέλαβε νά 
ββηβήσΐ» τήν έμφάνισί τοΰ Kujsia- 
χοϋ Ά ριστία , πού εΐνε ό πρώτος 
τϊοΟ έπεχείρησε τήν άνακαίνισι, 
τή ν  θεμελίωσι άκριβέστερον, τοΰ 
ίεάτρου μας ώς παράγων σπουδα
σμένος καί είδικευμένος.

"Ε τσ ι συγχρόνως τά «Παρασκή
νια», πού ε ίνε περιοδικόν δεατρι- 
ν,όν,θά προσπαθήσουν νά άνασυνδέ 
βουν τό παρόν μέ τό παρελθόν, νά 
^βνίσβυν τίς φωτεινές στιγμές τής 
Ιστορίας τοϋ θεάτρου μας καί νά 
Ρείξουν τήν συνέχεια τοΰ νέου 
Ιλληνικοΰ πολιτισμού στήν πε
ρ ιοχήν τοϋ θεάτρου, γ ια τί εΐνε έκ 
!Γών πλέον βεβαίων πραγράτω\ν 
|Βτι #ι συνβίδηβι τής Ιστορικής συ- 
νεχεία ς δίδε» στοιχεία πρός τήν 
*ατανόηαι τοΰ παρόντος καί τών 
καθηκόντων τώ ν συγχρόνων πρός 
ίή ν  συνέχισι τοΰ έθνικοΰ πολιτι- 
βτμοΰ, τοΰ όποίου αί βάσεις έτεθη- 
βαν κατά τάς άρχάς τής ϊωής τβΰ 
yeou έλληνικοΰ ’Έθνους.

<0 Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο Σ  ΤΗ Σ  Α Κ Α 
Δ Η Μ ΙΑ Σ

Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ ύπουργεί- 
ου ’ Εθνικής Παιδείας, συνήλθε χθές 
είς τήν πρώτην αύτής συνεδρίαν ή 
κατά τό Βασιλικόν Διάταγμα τής 
8)2)38 συσταθεΐσα ’ Επιτροπή πρός 
άπονομήν λογοτεχνικών βραίβείων.
Α ί άποφάσεις τής ’ Επιτροπής συνο
ψίζονται ώς εξής: Προκηρύσσονται 
τέσσαρα βραβεία έκ δραχμών τρι- \ 
άκοντα χιλιάδων δκαατον διά τά 
ε'ιδη: ποίησις, πεζογραφία, θέα
τρον, κριτική. Δικαίωμα υποβολής 
Ρργου πρός κρίσιν εχει πάς "Ελλην 
λογοτέχνης γράφων είς έλληνικήν 
γλώσσαν καί έκδώσας έργσν κατά 
τό 1948 άνεξαρτήτως τόπου διαμο. j  
νης. Τά βραδεία θ’ άπονεμηθοϋν j 
■κατά τό τέλος τοϋ μηνός Μαρτίου 
1939. Τρόπος ύποβολής: Οί βου- | 
λόμενοι νά περιληφθοΰν είς τήν 
κρίσιν όφείλουν νά καταθέσουν — 
πτά άντίτυπα τοΰ βιβλίου των είς 
τήν διεύθυνσιν Γ ραμμάτων καί Τε
χνών τοΰ ύπουργείου Έθνικής, Παι
δείας μέχρι μέν τής 15ης Δεκεμβρί
ου ένεστώτος έτους έάν τό εργον 
έξεδόθη κατά τό τελευταΐον δίμη- 
νον τοΰ 1938. "Ετος έκθέσεως λογί
ζεται τό άναγραφόμενον έντύπως j 
έπί τής πρώτης έκδόσεως τοΰ β - 
ι3λίου. ’Ελλείψει τοιαύτης άναγρα- 
φής, ό ποοβάλλων πρός κρίσιν τό 
ίργον του όφείλει νά καταθέση ύ- 
πεύθυνον δή|λωσιν τοΰ δκδότου ή 
τοΰ τυπογράφου βεδαιοΰσαν δτι ή j 
έκτύπωσις συνετελέσθη έντός τοΰ 
1938. Προκειμένου περί ύποβολης | 
ύποψηφιότητος διά τό βραβείον τοΰ j 
θεατρικοΰ είδους, γίνονται δεκταί j 
αΐτήσεις ούχί μόνον δι’ έκδεδομένα 
θεατρικά ?ργα, άλλά καί δι* έργα 
διδαχθέντα άπό τής έλληνικής Σκη
νής κατά τό 1938. Έ ν  τη περιπτώ- 
σει ταύτη κατατίθενται μετά τής 
αίτήσεως τρία δακτυλογραφημένα j 
άντίτυπα.

Ή  άσθένεια τοΟ κ. Βεάκη άπεδόθη πε
ρισσότερον είς τήν Οπερκόπωσιν λόγω τοΰ 
ρόλου του. Είς τό μέλλον, λοιπόν, τόν 
ρόλον τοΰ «Βασιλέως Λήρ» θά τόν παίζουν 
έναλλόιξ ό κ. Βεάκης καί ό κ. Ροΐ,όΜ.

Α Ι δοκιμαί τοΟ έργου ποϋ θά διαδεχβη 
τόν «Λήρ» είς τό Βασιλικό « Ό  Ιδανικός 
σύζυγος» συνεχίζονται έν τφ μεταξύ πυ- 
ρετωδώς. Παραλλήλως συνεχίζονται καί οί 
πρόβες τοΟ « Ό  σταυρός καί τό σπαθί» 
τοΰ κ. Τερζάκη, ποϋ κατά τάς πληροφο. 
ρίας μας θά διαδεχβή τόν «Ιδανικό  σύ- 
ζυγο».

Ή μετά&ασις τοΟ κρο:τικοΟ μας θιάσου 
I είς τήν ’Αλεξάνδρεια έχει άποφασισθή τε. 

λικώς, δέν έχει δμως άκόμα καθορισθή ή
χρονολογία τής καθόδου.

Σχετικώς μέ τάς παραστάσεις τοΰ Β α 
σιλικού θεάτρου είς τδν Πειραιά, ή διεύ- 
θυνσις έπεφυλάχθη νά άπαντήστι άφοϋ με
λετηθούν ώρισμέναι τεχνικαί λειττομέ- 
ρειαι.

 Ή  άψιζις τής όπερας τής Φραγκφούρ

ΣΗΜΕΡΟΝ

Ιον

• - B t B I A N  Ρ Ο Μ Α Ν Σ  *
στόν έφετεινό θρίαμβό της

άλλη σελίδα δημοσιεύουμε έ- 
πιστβλή άναγνώστου μας, πού 

1 μάς καταγγέλλει πώς ό δια-

της δέν είναι άκόμη 6ε®αία, φαίνεται δέ 
πώς μάλλον θά ματαιωθή ή κάθοδός της.

Τό ταμεΐον Έργασίας κατά τήν τε- 
λευταίαν αώτου συνεδρίαν ένίσχυσε μέ δά. 
νειον 45.000 δρχ. τόν όπερεττοεπιθεωρη- 
σιακόν θίασον κ. Τούλας Δράκου— Σ ύλ®α.

_Κατόπ ιν προσκλήσεως τοϋ Προέδρου 
τοϋ Σ ωματείου Ηθοποιών έντός τής προ- I 
σεχοΟς έβδομάδος θέλουν συνέλθει είς τό 
γραφεΐον τοΰ διευθυντοΰ των Γραμμάτων 
καί Τεχνών τά προεδρεία δλων τών θεα. 
τρι κών όργονώσίων δπως άπό κοινού έξε- 
τάσουν τά πλέον έπείγοντα θεατρικά ζη
τήματα.

 Ό  θίασος τού Χάρρυ Μπώρ έκτός
άπό τόν Ιδιο, τήν γυναίκα του Ρ ί 
κα Μπώρ καί τόν γυιό του, ποο- 
χει καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σ  εσ^λ 
Γκράν (ό νέος Μπώρ έδήλωσε δτι πήρε 
ψευδώνυμο γιά νά μήν τόν έκμηδενίζη ή 
κολοσσιαία δόξα τού πατρός το-J) άποτε 
λεΐται άπό τίς κυρίες Σολάνζ Μορΐ, ‘Υ του. 
6όνυ Ά ρ τ ίγ κ , Σουζάν Ντέλβ, Ρέϋμόντ 
Σαρτέρ, ΜαρσελΙν Μπρόκ, Ύ 6έτ Κρεσώ, 
Σουζάν Ντολμπουά καί άπό τούς κ. κ.

Πιέρ Σ ιρότα, Μάρκ Βαλμπέλ, Λεόν Ντυρ 
μπέλ, Λου[ Συμόν καί Άντρέ Καρνέζ 
Έ ν  δλω 16 πρόσωπα.

—Τά τρία έργα πού έπαιξε στίς προη 
γούμενες «πιάτσες» καί πού θά παίξη 

! κι· έδώ έχουν τρεις διαφορετικούς ρό 
I λους ποϋ θά δημιουργήση ό Χάρρυ Μπώρ.
1 Τό «Σαμψών» τοΰ. Μπερνστάιν τόσο γνω 
I στό στούς Αθηναίους, πού τό είδαν παιγ.
1. μένο άπό δικούς μας καί ξένους ήθοποι- 
I >ούς (τουρνέ (Ρβμπιν _ ι Άλε^άνκρ κλπ.) 
j άνήκει στή χορεία τών έργων τοΰ μπο'.λε.

®άρ. Τό «άνδρας πού θέλησε» τοϋ Βερυ 
εϊγ εΐναι ένα έλαφρό χαριτωμένο κομμά, 
τι πού θά παιχθή γιά πρώτη φορά έδώ 

| καί θ’ άρέση άσφαλώς. Ή  «Τζάζ» τοΰ

Ποτνιόλ είναι χωρίς άμφίσ&ήτηση τό’ καλ. 
λίτερο άπό τά τρία έργα.

— Ό  θίασος τής κ. Μαρίκας Κ ρε46α.
τά μετέβη τήν 5ην τρέχ. μηνός στή Λα
μία, δπου καί θά δώση έπτά παραστά
σεις.

Ελλην διεθνούς φήμης χορευτής

δέν ήταν πολύ γνωστός ή μάλλον 
δέν ήταν καθόλου γνωστός στό 
πολύ άναγνωστικό κοινό τής Ε λ 
λάδος. Μέ τά διηγήματά του δ
μως αύτά έπήρε μιά άπό τίς πρώ
τες θέσεις μέσα στά έλληνικά 
γράμματα.

«Τά πλοία δέν άραξαν» είναι 
μιά σειρά διηγημάτων πού άπο- 
καλύπτει τόν συγγραφέα της κά
τοχο έξαιρετικοΰ ταλέντου· σμι
λευτή τής ώραίας φράσης, βαθύ 
άνατόμο ψυχών καί καρδιών.

Ή  νεότητα κατακτά έδαφος. 10  4-/W\.l| V ν » * - '  ·  ’'" • ι Τ Ί Γ Ί 1  Λ - *   · »  » * '  ~ ■ I *   ------ I  '

καί διευθυντής καί χορογράφος τοΰ Pou. ! χ αιρετίζουμε τήν έμφάνιση τοΰ κ.
 — Ίϊίτ„„ «\nrnv ν ίκολρ άνέ. /\ουντέμη σάν μιά άνατολή ένός

καινούργιου ήλιου μέσα στα έλ
ληνικά γράμματα, καί συγκεκρι
μένα μέσα στήν έλληνική διηγη- 
ματογραφία.

μανικοΰ μπαλλέτου Κλάρκ Νίκολς άνέ- 
λαίε τήν πρωτοβουλία νά ίδρύση τό έλ. 
ληνικό κλασσικό μπαλλέτο.

— Στίς  21 τρέχοντος θά γίνη *1 έναρξη 
τών δοκιμών στό στούντιο τού κ. Νίκολς, 
στήν όδό Μασσαλίας 16.

 Καλούνται οί ένδιαφερόμενοι νέοι καί
νέες πού έχουν βάσεις κλασσικού μπαλλέ
του νά προσέλθονν στήν πιό πάνω διεύ
θυνση γιά περισσότερες πληροφορίες.

—Τά «Παρασκήνια» στό έρχόμενό τους 
φύλλο θ’ άσχοληθοΰν πιό πλατειά γύρω 
άπό τούς σκοπούς τοϋ έλληνικοΰ μπαλλέ.
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Δ ΙΑ  ΠΡΩΤΗΝ 

ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

— Έπανέκαμψε χθές διά τοΰ «Κά^ρο 
Σ ίτυ» ό συμπαθής ήθοποιός τοΰ θιάσου 

Κοτοπούλη Γ. Παπάς.
 Ό  κ. Κιαν. Σαραντίδης, σκηνοθέ. j

της τού ίδίου θιάσου εύρίσκεται είς Λον- 
δϊνον δπου παρακολουθεί τήν τελευταίοτν 
θεατρικήν παραγωγήν, προκειμένου νά 
έκλέξη δύο ή τρία έργα διά τό ρεπερτό. 
ριον τοΰ θιάσου τής κ. Κοτοπούλη.

 Πέρυσι τό ’ Α θη να κόν κοινόν δέν
ήδυνήθη νά ίδή τήν ταινίαν «Ο ΤΑ ΦΟ Σ 
ΤΟΥ ΙΝ Δ Ο Υ» λόγφ μιάς διαφοράς, πού ύ. 
πηρχε μεταξύ τής ‘Εταιρίας Α. Ζ Ε Ρ Β Ο Σ  
-καί ·ίοϋ «Π Α ΛΛΑ Σ», ήτις άπαιτώϋσε νά 
παίξη μόνη της τήν τοϊινίαν.

 Ή  διαφορά έλύθη εις τό προαύλιον
τοΰ Πρωτοδικείου, πού εΐχον καταφύγει 
δπου άπεφασίσθη μεταξύ τών διευθυντών | 
τών άνωτέρω 'Εταιριών, ή ταινία αύτη ν’ά 
παιχθή έντός όλίγου τσιύτοχρόνως καί ά. 
πό τό «Π Α Λ Λ Α Σ» καί άΜό τό «ΠΑΝ 
Θ ΕΟ Ν ».

ιρωνισμός γ ιά  τήν άποστολή δύο 
6 π«τρβφων έκ μέρους τής Ά καδη- 
jpi5c- οτπν Ευρώπη γιά  ανώτερες 
θεατρικές σπουδές ,θά έχη τυπική 
μόνον σημασία, γιατί αύτά τά ίδια 
τά  μέλη τής ’Επιτροπής δέν άπο- 
^ρύπτουν πώς έχουν ήδη όρισθή

ΘΕΑΤΡΟΝ

mmmmoY
  mini

Κ ά θ ε  βρά δυ  η ν έα  
Ε λ λ η ν ικ ή  κω μω δία  

Π . Κ Α Π Α

m II' M U ! !
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Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  

Λ Α Ι Κ Η  
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Τηλ. 23.723

Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ί· ΙΙ· Ι'· '
τά πρόσωπα πού θά τύχουν τοΰ 
ευεργετήματος αύτοϋ.

©έλουμε νά πιστεύουμε γιά  τό 
γόητρο αυτής τής ’Ακαδημίας πώς 
ένα τέτοιο σκάνδαλο δέν πρόκει
ται νά έκραγή σέ στιγμές μάλιστα 
μιάς έντατικής προσπάθειας έκ μέ
ρους τής σημερινής Κυβερνήσεως 
ν ’ άποκατασταθή ή τάξι τών 
πραγμάτων καί έτσι ή πρόοδος τού 
κάθε άτομου νά μήν έξαρτάται άπό 
τά μέσα πού διαθέτει, άλλ’ ά^ό 
τίς Ικανότητες πού έχει.

Οπως δήποτε έφίστοΰμε έπί τής 
καταγγελίας αύτής τήν προσοχή 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ τών Γραμμάτων 
καί Τ εχνώ ν, ώς άνωτέρου ρυθμι- 
στοΰ καί έπόπτου δλων τών ζητη
μάτων, πού συνδέονται μέ τήν 
πνευματική 1>ωή τοΰ τόπου μας καί 
τοΰ όποίου ή μέχρι τβΰδε δράσι σέ 
τέτοιου είδους ζητήματα ύπήρξεν 
άμεση καί δικαία. 
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 · ι ι · ι

ΣΟΥΙΥ ΙΟΛΙΝΤΟΡ 
καί τό 

«ΚΑΠΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ»
Ή περίφημος Γαλλίς καλλιτέχνις 

τοΰ *σματος δίς Σούζυ Σολιντόρ 
κατά τήν τελευταίαν παραμονήν 
της στάς Αθήνας, τόσο ένθουσιά- 
σθη άπό τό τραγοΰδι τοΰ κ. Γιαν- 
νίδη «Κ&ποιο μυστικό», πού έτρα- 
γούδησεν ή δίς Βέμπο στό θέατρο 
Σαμαρτζή, ώστε έζήτησε τήν άδειαν 
νά τό περιλάδη στό ρεπερτόριό

της.
Πράγματι ή Ετα ιρεία  τών θεα- I 

τρικών Συγγραφέων, πρός τήν ό
ποίαν άπετάθη σχετικώς ή δίς Σο 
λιντόρ έδωσε στήν Γαλλίδα καλλι- 
τέχνιδα τό δικαίωμα νά έκτελή τό 
έν λόγφ τραγοΰδι, ύπό τόν δρον 
τής καταβολής των νομίμων έκτε- 
λεστί'κών δικαιωμάτων καί τής μή 
έντυπου έκδόσεως αυτοΰ στη Γαλ 

λία,

μέ τόν ΙΝ ΚΪΤΣΙΝ Ω Φ  

παρμένο άπό τήν θύελλα τής 
ρωσσικής έποιναστάσεως

3ον

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΓΚΟ
ΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

4ον

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΡΕΑΑΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΙΡΙΣ
ιιι ιιι ιι ιι illlllllllll ιι ιιιιι ιι ιι mi mi *ιιι in ιι ιιιιιιιιι

’Ακαδημίας —Ίπττοκράτους

ΣΗΜΕΡΟΝ 

τό κοινωνικόν άριστούργημα

Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο Ν
ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΜΗΙΜΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ
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μέ τόν ΠΑΟΥΛ ΧΑΡΤΜΑΝ 
καί τήν ΜΑΝΥΑ ΜΠΕΝΕΤ 

Έ π ί πλέον
1 ) Ή  νήσος Σαντορίνη
2) "Ε γχρω μ ες τρελλές συμ

φωνίες.

Τιμαί εισιτηρίων 9—12.50 
Φοιτητικά 8.S0—9

Καθ' έκάστην 
2—4 τιμα ί ήλαττωμέναι

ή έπιθεώρησις πού συγκεν
τρώνει δλας τάς τάξεις

ΧΡΥΣΗ
ΒΡΑΔΥΑ

έπιθεώρησις μέ σκηνικόν 

πλοΰτον 

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στό

ΙΗΤΕΑλ
θίασος 

ΜΗΛΙΑΔΗ _  ΚΥΡΙΑΚΟ Υ 

Σ υνεργασία  Κ. ΜΑΥΡΕΑ 

Τηλέφ. 20.485

•

"Αννα καί Μαρία Καλουτά 
πρωταγωνίστριες τοΰ μου- 
σικοΰ θεάτρου. Ρένα Ντόρ, 
Τοτώ Λιάσκα, Ά λ . Βΐμπο, 
Α. Μιμόζα, Φιλοσόφου. Ή - 
λέκτρα, Κίτυ ’Ά λ μ α , Κ. Πα 

ούρη κ,λ.π:.

Ν Τ Ι Ζ Ε Ζ  Σ .  Β Ε Μ Π Ο
Α ' χορεύτρια 

Ν. Παυλόδσκαγια 

Χορογράφος 

Σ. Σπυρόπουλος 

Διευθ. όρχήστρας 
Γιάννης Κυπαρίσσης

Τρίτη - Πέμπτη -Σ άδδατον 

ΛαϊκαΙ άπογευματιΐναΐ

ΑΗΜΗΤΡΙΟΙΓ.&ΟΥΐΤΑΜΠΑΗΗ!
Χ ΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4—8 μ. μ. 
και έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555
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ΙΠΠΟΑΡΟΜΙΑΚΑ
Πλουσιωτάτη δσον καί έπιτυχής ύιιήρ 

ξεν ή συγκέντρωσις τής παρελβούσης Κυ 
ριακής είς τόν φαληρικόν ’ Μιπιόδρομον.

Η τεχνική διεξαγωγή τού προγράμμα 
τος ύπήρξε λίαν ένδιαφέρουσα. Ό  Μπα 
γιάρντο ΙππευθεΙς ισχυρά άττό τόν Παπα 
δόπουλον ήλωσεν εύκόλως τό πλούσιον έ- 
παθλσν τδν 150.000 δραχμών.

Τά προγνωστικά μας διά τάς σημερι 
νάς καί αύριανάς Ιπποδρομίας, βάσει 
τών τελευταίων πληροφοριών μας έχουν 
ώς κάτωθι:
Σ Α Β Β Α Τ Ο  N t
1) Ρίπ   Λάχος.
2) Νάμπγα — Μουσέλλι, πιθ. Νταρντάρ.
3 )’ Λούης _  “Αδωνις.
4) Κιλκίς —  Μουρίντ, πιθ. Μπικορί.
5) Χαρντάν ___  Ναρσίς.
6 ) Δρυάς ___  Μαίρη, πιθ. "Εντυ.
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Σ  :
1) "Ασσος — Σ τρήτ - Γκέρλ.
2) ‘Ατλαντίς   Τίνα. πιθ. Νορόκ,
3) Μασκούρ —  Ντεντάσλυ, πιθ. Άζέλλο.
4 ) "Ιω ν "Εδρος, πιθ. Μπαρμπαγιάννης.
5) Έσμάχλι ___ Λαμαάν, πιθ. Άμάρ.
G) Μοίρα — Φωτιά, πιθ. ‘ Ιφιγένεια.

W

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
καί μία κινηματογραφική 
δημιουργία πού δέν τής 
χρειάζα .τα ι διαφημίσεις !

ΤΑΡΑΝ-
Τ Ε Λ Λ Α

Μ ΟΥΣΙΚΟ—ΘΑΥΜΑ

πού εΐνε άρκετό τό δνομα 
τής πρωταγωνίστριας του, 

τής άηδονόλαλης

3 Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  3

ΧΑΡΡΥ
Μ Π Ω Ρ

Πέμπτη 17 Νοεμδρίου 
Παρασκευή 18 Νοεμδρίου 
Σάδδατον 19 Νοεμδρίου

Ε Ρ Γ Α :

ΣΑΜΨΩΝ 

Τ Ο Υ  Η , B E R N S T E I N

ΤΖΑΖ

P A G N O LΤ Ο Υ  Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

T O Y  L

ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑ 

V E R N E U I L

ΤΙΜΑΙ Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν  

Πλατεία Δρχ. 300
Άμφιθέατρογ » 225
’ Εξώστης » 125

ΑΙ έναπομένουσαι όλ ίγαι 
θέσεις πωλοΰΐνται καθημερι
νώς άπό 9— 1 π.μ. καί 4— 10  
μ.μ. είς τά  ταμεία τοΰ θεά
τρου Κοτοπούλη (Τηλ. 21 
492).

Ή  εύνοουμένη μεγάλων 
καί μικρών, ή μικρούλα— 

φαινόμενον

Σ1ΡΑΕΥ Τ Ε Μ Π Λ
’ Επανέρχεται στό σπίτι της 
στόν κινηματογράφο πού 
τήν πρωτογνωρίσατε

στό

μονότονο.
‘Υπάρχουν τόσοι κοίλοι καλλι έχνες του 

τρσγουδιοΟ άγαιτητοί στό κοινό (θό: μ·πο- 
ρούσαμε νά γεμίσουμε μισή στήλη μέ ό. 
νόματα) πού δέν έχουν οΰτε μιά φορά 
ίμφανισθή. Έ ν φ  άντιθέτως κάποια 
«συγκροτήματα» άκούγον:αι πολύ πιό συ. 
χνά παρ' δτι θάπρεπε καί σέ κάθε τους 
έμφάνιση έπαλαμίάνουν τά ϊδια καί τά 
Ιδια. Μέ τήν εύκαιρία πού έγινε λογος 
γιά τά συγκροτήματα πρέπει νά τονίσω, 
με πώς δέ θΒίταν άσκοπη μιά έκκαβάριση 
καί σ’ αύτά.

Καλό προχτές τό συγκρότημο τού κ·
Μ. Φιλάνδρου. Παρουσίασαν κάτι τό πει. 
θαρχικόν. Καλή έπίσης στό ρεσιτάλ ®ιο. 
λιοΰ τήν ϊδια μέρα καί ή κ. Ή λ . Άρ- 
γυραπούλου.

Τό συγκρότημα Οίκονομοπούλου στή 
μετάδοση δημοτικού τρσγουδιοΟ άπλοΟστα 
τα κακό: "Ετσι δυσφημίζεται τό δημοτι.
κό τραγούδι μας.

Σ έ  καλή φόρμα τό συγκρότημα Παγώ- 
νη— Χυτηρη. θάπρεπε δμως νά ποικίλη 
τό πρόγραμμά του.

Χωρίς ένδισιφέρον τήν ϊδια μέρα ή έκ. 
πομπή δημοτικής μουσικής άπό τό συγ
κρότημα Κυριακάτου— Ντάδου.

Καλή ή κ. Μπόταση στό ρεσιτάλ τής 
Τρίτης. ‘ Η φωνή της, θερμή, φυσική, δέν 
ήταν προσποιητά μελωμένη, δπως συνηθί
ζεται νά γίνεται τελευταία άπό μερικούς 
κσί μερικές δταιν δρίσκωνται μπροστά στό 
μικρόφωνο.

Έζαιρετική καί σ* αύτή της τήν έμ
φάνιση ή κ. Μαριάνα Λάζου. Ή  στήλη 
αύτή τήν Εχει έττσινέσει και σέ προγενέ
στερες έμφανίσεις. Τής άξίζει. Είναι τό. 
σο κατάλληλη γιά τό μικρόφωνο.

Πολύ καλή στήν έκπομπή της τής Πέμ. 
πτης τής περασμένης έδδομάδος ή δίς Ά  
δαταγγέλου. Τό ρεπερτόριό της δμως ύ. 
στερούσε.

Πειθαρχημένη τήν ϊδια μέρα καί Λ 
Πειρσ^κή χορωδία.

Σ έ άρκετά καλή φόρμα τό συγκροτη 
μα Κ. Κεφαλλωνίτη.

Καμμιά βελτίωση δέν παρουσίασε τό δ* 
περεττικό συγκρότημα του κ. Κοφινιώτη. 
Λίγη περισσότερη προσοχή σέ τέτοιου εί. 
δους έκπομπές δέ 9ά έδλαπτε.

•Επιτυχημένο, τέλος, τό ρεσιτάλ τράγου 
διοΟ του κ. ΜοιΑΑ

Δημ. Σ  ιατ. 
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ΓΡΑΜΜΟΦΩΝ ΟΝ
«Κολούμπια»

6409 «Γλέντα τή ζωή σου» φόξ κ. Σ  α. 
χαροπούλου. ’ Εκτέλεσις Έ Χ  N t t  Ροζέ. 
«Μή μέ λυπάσαι» ταγκό I .  ΤαρτσΙνι. ‘ Εκ . 
τέλεσις ’Αγγέλας —  Ντέ Ροζέ.

6411 «Κράτησέ μου συντροφιά» ταγ.
κό Κώστα Κοφινιώτη Τριανταφυλλίδη.
■Εκτέλεσις Δανάης. «Λησμονιά» ταγκό Κ .
Κοφινιώτη   Τριανταφυλλίδη. ’Εκτέλε.
σις Δανάης —  Π. Βισδάρδη.

6412 «Παληά μου άγάπη» ταγκό I.  Ί *  
ωαννίδη _  Τ. "Ανβα. «Καρδιές πού Λ. 
γαποϋν» Τ. "Ανία . Έκτέλεσις τού τρίο 
Βάμπαρη.

6413 «θά τόν πάρω μάννα μου», φόξ. 
Σακελάριου _  Ζακελλαρίδη «Τά βράδυβ
κοντά σου» Κορίνθιου __  Βλάνκο. Έ κ .
τέλεσις Ν. Γούναρη μέ τήν όρχήστρα Κο . 
ρινΦίου.

Τό «Γλέντα τή ζωή σου» έχει στίχους 
συμπαθητικούς. Ή  μουσική του βχι πρω. 
τότυπη. Τά Ιδια μπορούν νά είπωθοΟ* 
καί γιά τό «Μή μέ λυπάσαι».

Ο Ι στίχοι τοΟ «Κράτησέ μου συντρο. 
φιά» καλοί καί ή μουσική συμπαθητική) 
Εύχάριστο σέ στίχο καί τό «Λησμονιά». 
Έ ξ  Ισου εύχάριστο καί τό «Παληά μου 
’Αγάπη». Μετριώτστο τό «Καρδιές ποΰ 
άγαποΟν». Ή  μουσική κοινότοπη. Χαριτω 
μένο τό «θά τόν πάρω μάννα μου». Τά 
«Βράδυα κοντά σου» έχουν μετριώτατους 
στίχους.

Δημ. Σ  ιατ.

γ ιά  νά δείξη τό τί θαΰμα 
θά ίδήτε

Ι Ν Ν 1 Ε Ι Π Ρ Ι Ν  Η  Τ ΗΚ Ι ί ϊ Τ ί Ρ Μ Ι
στό στό

καί φέρνει μαζί της τό καλ 
λίτερό της φίλμ. Τό κοσμο- 
6 ια 6 ασμένο μυθιστόρημα

ΚΑΘΕ ΒΡΑ ΔΥ 

Ή  σπαρταριστή κωμωδία 

τοΰ Σ Ω Μ ΕΡΣΕΤ ΜΩΜ

Ot ΣΕ 
DAHTPEYTD... 

. . J E H U
ΓΕΛΙΟ !

ΓΕΛΙΟΙ
ΓΕΛΙΟ!

Λ Α Τ Κ Α Ι
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ!

ΔΕΥΤΕΡΑ —T P ΙΤΗ -Π ΕΜ  
ΠΤΗ καί ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

Είς τάς 6.30 μ.μ.

Έκάστην Δευτέραν δράδυ 
τό θέατρον άργεΐ.

Σημ. — Είσιτήρια προπω 
λοΰνται δι’ δλας τάς παρα 
στάσεις είς τό ταμεΐον τοΰ 
θεάτρου «ΑΛΙΚΗΣ» Ε- 
δουάρδου Λώ τηλ. 27.248
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;τλ ηλΡΑίΚΗ "  '

TON Σ Τ Ο Ϊ Η Τ Ι Β
ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Σ Τ Ο ·Χ Ε Ρ Ι i

‘Έ ν α  χαριτωμένο επεισόδιο συ
νέβη τελευταία, κατά τήν διάρ
κεια τοΰ γυρίσματος τής περίφη
μης ταινίας «Στοΰ χοροΰ τόν \ϊ- 
λ ιγγο »  Ό λόκληρο κΰμι. κομπάρ
σοι κατέκλυσε τά καμαρίνια 
των στούντιο, δταν έμαθαν δτι πολ 
λά ζεύγη ,ταπουτσιών, πού τά φό 
ρεσε κατά καιρούς ή Τζίντζερ Ρο 
τζερί', έπρόκειτο νά πουληθούν 
...γ ιά  ν' άοειάστ) ό τόπος.

Τά παπούτσια πού χρησιμοποί
ησε ή Τζίντζερ Ρότζερς στίς δ ιά 
φορες ταινίες της· άρχισαν νά θε
ωρούνται τυχερά άπό τούς κομ 
πάρσους καί τίς γκέρλς άπό τότε 
πού μιά ά ή χορεύτρια, ή Φύλλις 
Κέ εντυ, ειχε πάρει ώς ένθύμιον, 
πρό δύο χρόνων, ένα ζεΰγος, κι’ 
άπό τότε έξελίχθηκε άπό άπλή 
χορεύτρια σέ πρωταγωνίστρια.

Κ ι’ δλοι τώρα έχουν τήν πεποί 
0 ησι πώς κάθε άσημος κομπάρσος 
τού θά κατορθώση ν’ άποκτήση 
ένα ζευγά ρ ι πού φόρεσε ή γοητευ 
τική Τζίντζερ Ρότζετ*·; εΐνε βέ
βαιος, δτι γρήγορα  θά γνωρίση 
τή δόξα καί τόν πλοΰτο.
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ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΗΣΩΜ Ε ΣΟΒΑΡΗίΤΑ 
Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η

ΜΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ Τ Σ Α Κ Ι
ΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ
Ή  Ντόροθυ Χαίηλ^-χήρα Αμε

ρικανού ζωγράφου, πού είχε σκο 
τωθή στήν Καλλιφόρνια σέ αύ 
τυκινητικό δυστύχημα· άστήρ που 
υποσχότανε νά λάμψη στό κίνη
μα ιογραφικό στερέωμα....

Βρέθηκε τσακισμένη στό πεξο- 
δρομιο του σπιτιού της.

Η μαύρη δραδυνή βελουδένια 
της τουαλέττα, ήταν όλάνοιχτη 
γύρω  της καί τά άσημένια της πέ 
διλα πεσμένα πέρα έκεί...

"Ο λα έδειχναν πώς ή άτυχη 
Ντόροθυ είχε πέσει άπό τό παρά
θυρο..

Οί άνακρίσεις πού γίνονται προ 
σι αθοΰν ν’ άνακαλύψουν ά\ ποό 
κείμαι γ ιά  έγκλημα ή γ ι ’ αύτοκτο 
νία  ..

Οί φίλοι της, πού ήταν μαζί. τό 
ίδιο δράδυ πού δρέθηκε σκοτω 
μέ η, σέ ένα κέντρο, λένε πώς πο
τέ δέν ήταν τόσο ζωηρή· ξέγνο ια  
στη κι’ εϋθυμη... δέν έδινε καθό 
λου τήν έντύπωσι μελλοθανάτου...

Λένε άκόμα, πώς ή καλωσύνη 
κι' ή γλύκα της δέν είχε κανένοίν 
έχ θ ο ό .. Καί δέν μπορεί κανένας 
νά λύση τό μυστήριο.

Δέ δρέθηκε τίποτα πού νά μπο- 
pfj νά δοηθήση τήν άνάκρισι στό 
έργο  της. Μονάδα ένα σημείωμα 
σττι παραδουλεύτρα πού συγύριζε 
τδ Γτηίτι:

«’Ά  να δέ θά ,σέ χρειασθώ Ήΐά»
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’Έτυχε, άπο δημοσιογραφικόν, άλ
λα καί καλλιτεχνικόν ένδιαφέρον νά 
παρακολουθήσω άπ’ την άρχη δλες τις 
προσπάθειες πού έγιναν γιά ν ’ άπο- 
κτήσωμε 'Ελληνικό φίλμ. Θυμάμαι 
χήν άρχική έργασία πού σημειώθηκε 
πρό μιάς περίπου δεκαετίας, μέ με
ρικά φίλμ, τά όποια, βεβαίως, θυ
μούνται δλοι οι Αθηναίοι. Ηταν  ̂ο 
«’Έρως καί κύματα», τό «Λιμάνι τών 
δακρύων», ή «Άοτέρω», τά «Γαλάζια 
κεριά», ή «Μπόρα», ό «Κάϊν καί Ά -  
6 ελ» καί μερικά αλλα, πού μού δια
φεύγουν τώρα- Είδα και γνώρισα 
τούς κόπους τών άνθρώπο>ν αύτών 
πού κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για 
τήν δημιουργία Ελληνικού φιλμ: 
Τούς αδελφούς Γαζιάδη, τόν κ. Δημ. 
Τσακίρην, τούς άδελφούίΐ Διρζίκη, τον 
φίλο ποιητή Όρέστη Λάσκο, _ τήν α
λησμόνητη Σαγιάνου, τήν Άλικη, τον 
Κ<;-στα Μουσούρη, τήν Ρίτα Μυρατ, 
άκόμα καί τόν μεγάλο καλλιτέχνη μας 
Βεάκη, πού έλαβε μέρος σέ κάποια
ταινία. , . , ΤΙ

Ή  προσπάθεια έκεινη απετυχε. Μπο- 
οεΐ ένα έκαστο φίλμ νά_ επέτυχε σχε
τικώς, νά είχε κάποια κίνηση, ν άπε- 
δ<οσε κάπως τά έξοδά του, άλλά στήν 
πραγματικότητα ή δλη κίνηση δεν άπε- 
δίοσε τ’ άποτεί έσιιατα πού έπεοί ιεναν 
έπ* αύτήν. Μέ αλλα λόγια δεν ενε- 
θάορυνε τούς έπιχειρηματίας, δέν 
έδτ'ιιούργησε Ελληνικη κινηματογρα 
φ'-ή παοαγωγή.

Γιατί άρα γε: · · . .  Αέν ήταν καλα 
τά φίλμ, δεν ήταν Ικανοποιητικά τα 
σενάοια, οί φωτισιιοι, τα εσωτερικά 
δέν ήξεραν νά παίξουν οί Ελληνες η 
θοποίοι. δέν ύπήργαν κατάλληλα τε
χνικά μέσα, σκηνοθέτες, άφθονο χρή-
μα;  Άκόμα καί αν παραδεχτούμε
δλους αύτούς τούς λογους,  ̂ οί όποιοι 
είνε .βεβαίως, σοβαροί, δέν μπορού
με ν ’ άποδώσουμε σ’ η ντους την άπο- 
τυχία τής ίδρύσεως Ελληνικού κινη
ματογράφου. _

Ό  λόγος ήταν άλλος. Είνε λογος 
βασικώς οικονομικός, άλλ’ έξεοχο'ΐε- 
voj άπό τρ δρια τής αντοχής τών εμ
βρυωδών άλλοιστε, κινηματογραφικών 
έπιχειοήσεοιν. Αφορά το Κ̂ οατος τού 
παρελθόντος, πού κατα τα ετη̂  εκείνα 
δέν έστρεψε κατά κανένα τρόπο̂  τήν 
προσονή' του στήν μικρή, τήν Ασήμαν
τη Έλληνική κινηματογραφική παρα- 
νωγύ Απεναντίας μάλιστα διετηρησε 
τήν ίδια ύψηλή q ορολογία, τήν όποίαν 
έφήρμοίε, δικαιότατα, γώ  τίς ται
νίες πού είσάγονται άπό τό έξωτερι
κό. Καί ή προσπάθεια ναυάγησε, γονά
τισε...

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΟ Υ ΜΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
έγραψα μάλλον εύνοϊκά γιά τό νέο 
αύτό φίλμ, έξαιρέσει μερικών άνευ ύ- 
πογραφής γραμμών, που είδαμε στα 
«Θει τρικά» τής «Καθημερινής». ’Α 
κόμα καί ό άγαπητός μου κ. Δ. Ίω- 
αννόπουλος, μιλώντας στό περασμένο 
φύλλο τών «Παρασκηνίων» καί̂  άπο 
τήν ϊδια θέσι, δέν ύπήρξε σχεδόν κα
θόλου έπιεικής γιά τήν καινούργια 
ταινία πού είδαμε.  ̂ ^

Πρίν προχο)ρήοω στό θεμα, θα ή
θελα νά πώ ειδικά γιά τήν «Προσφυ
γοπούλα» : ή έπίκριση είνε άδικη. Ε 
πειδή έκαλομάθαμε άπό τά άσύγκριτα .̂ 
τά περίφημα, τα θαυμαστα Ευρωπαίκα 
καί Αμερικανικά φίλμ, πρεπει νά κρί
νουμε άρα γε μιά φτωχή Ελληνικη 
ταινία μέ τό ίδιο μέτρο πού κρίναμε  ̂ το 
Σαιξπτοικό «Όνειρο θερινής νυκτός», 
τό «Ήλιοβασίλεμμα» τού Χάουπτμαν ή 
τήν «Κυρία με τάς Καμελίας» τοΰ Δου- 
μά; Θά τό άντιμετωπίσωμε μέ̂  τά μέ
τρα, μέ τά φόντα πού διαθετει ένα 
Ελληνικό rri./ .μ . δέν θά τό συγκρίνωμε 
ιιέ κανένα ξένο καί μονο με τα παλαι- 
ότερα Έληνικό θά κάνωμε παραβολή. 
Τό άντίθετο θά έσήμαινε κακοπιστια 
καί προδ'άθεσι.

Κατά TT>v ίδια λογική θ’ άντιμετω- 
! πίσωιιε την ελλειψι τού σκηνοθέτη, 
τον έλπττωιΐΓ'Ίκό φωτισμό, xw  κακή 
άπόδοση τοϋ ήχου. Οΰτε τόν φιλο μας 
τόν Μπόνοη u-τοροΰ'ΐε νπ κατακοίνου- 
με γιά τίς τυνόν κουτίνάοες πού λενε 
τά πηό<τι··’πα τον αιοού δεν ξε-
Povnp *τ f' ρ γ ι·?ταβολές μεσολάβησαν 
άπ’ τήν διατύπωσή τους στό χαρτί μέ

χρι τού γυρίσματος.
Καί άκόμη δέν μπορούμε νά ζητού

με κινηματογραφική παράδοση, πείρα, 
γνώση, μελέτη άπό τούς Ελληνες η
θοποιούς, πού ξέρουν μέν τήν σκηνή 
άλλά, σχεδόν γιά πρώτη φορά άντιμε- 
ταχπίζουν τόν φακό.

Ά ς  έπανέλθωμε στό θέμα μας: 
Τό ζήτημα είνε οικονομικό, καθαρώς, 
άποκλειστικώς και ολοκληρωτικά οι
κονομικό. Δέν μπορούμε νά έχωμε 
Έλληνικό φίλμ, εγχώριας παραγιο- 
γής χα)ρίς νά συντρέξουν σοβαρές οι
κονομικές προϋποθέσεις.
- Ά ς  τοποθετήσουμε τά πράγματα: 
"Ενα Γερμανικό φίλμ. έκτος τού ότι 
έχει διεθνή κυκλοφορία, άπευθυνεται 
σέ 80 έκατομμύρια Γερμανών. Ενα 
Αγγλικό δέν άπευθύνεται μόνο σέ ο
λόκληρη τήν Αυτοκρατορία και τις 
Κτήσεις (Αύστραλια, Καναδάς κ-λ.π.) 
άλλά καί στήν ’Αμερική. Ένα^Γαλλι
κό, άλλά καί ένα Αμερικανικό ^ίλμ 
έχουν παγκόσμια κατανάλωσή. Άκό
μα καί ένα 'Ισπανικό δέν θά είχε μονο 
τήν Ίβηρική χερσόνησο, άλλά και τις j 
νοτιοαμεοικανικές Δημοκρατίες, πού j
■ u V 'V  τήν 'Ισπανική. ( ;

"Ενα ταλαίπωρο Έλληνικό φίλμ, | 
πού άπευθύνεται: Στά δεκα έκατομ- j
ιιύοια τών Ελλήνων, πού ζούν  ̂ στήν ι 
Ελλάδα. στήν Κονσταντινούπολι, | 
στήν Κύπρο, στήν Ρουμανία, στήν 
Αίγυπτο καί πλέον τίποτε. Καί άπ 
αύτά τά δέκα έκατο'ΐμύρια θ’ άφαιρέ- 
σετε φυσικά τά μισά, τόν άγροτικό.

τόν χωριάτικο πληθυσμό, δλες τίς πο
λίχνες καί τά νησιά, πού δέν έχουν 
κινηματογράφο. Κατά συνέπειαν σέ 
πέντε έκατομμύρια κόσμο—συμπερι
λαμβανομένων τών γυναικοπαιδών 
απευθύνεται τό Έλληνικό φίλμ, άπό 
τά όποια πάλι θά τό δή συνολικώς τό 

; έν πέμπτον ή τό έν τέταρτον.
Συμπέρασμα: Άπόδοσις μηδαμινή,

' φορολογία βαρυτάτη, άγριος άνταγω- 
νισμός τών ξένων έργων, φυσική
δυσπιστία τού κοινού, καμμιά κρατική 
ένίσχυσις.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, πώς θέ- 
I λετε νά «γυρισθή» Έλληνική ταινία, 

δταν άπό τά θετικά δεδομένα άντιμε- 
τωπίζεται ώς καταστρεπτική ύπόθεση 
γιά κάθε επιχειρηματίαν. Άλλά και 
άν βρεθή ό «τρελλός», πού θά διαθέ- 

ι ση μερικά γρήματα, ή «τρέλλα» του 
' σταματά ώς ένα σηιιείο. Προσπαθεί νά 

«γυρίση» ένα φίλμ έκ τών ένόντων, με 
! φτωχά μέσα, χωρίς άληθινό σκηνοθέ

τη, μέ ελαττωματικά μηχανήματα. Ά 
ποτέλεσμα, τά μέχρι σήμερα Ελληνι
κά φίλμ. κ

Απευθύνομαι πρός τό Κράτος. "Η 
καλλίτερα πρός τόν Διευθυντήν των 
Γραμμάτων καί Τεχνών, τόν κ· Κ. 
Μπαστιάν, πού τό καλλιτεχνικό έργο 
του. βεβαίως, θά μείνη Ιστορικό καί 
άναδημιουργικό. Καί έπικαλοϋιιαι τήν 
προσοχή του στό συμπέρασιια αύτό τού 
άρθρου ιιου. πού μόνο μιά ιρυστνή ά
γάπη σέ κάθε καλλιτεχνικό ζήτημα 
προκαλεί:

Τίς σκέψεις αύτές τίς γεννούν όσα 
έγράφησαν τίς τελευταίες αύτες ήμε
ρες, έξ άφορμής τής προβολής ένος 
νέου Ελληνικού φίλμ- πού δεν προ- 
ίρ—~-~ι άτό Έλληνική Εταιρία.

Πρόκειται γιά τήν «Προσφυγόπου
λα», πού έπαίχθη σέ δυό Αθηναϊκούς 
κινηματογράφον;: έπί τή βασει σενα
ρίου διασκευασθέvtoc άπό τόν μριλον 
αυγγοαφέσ κ. Δημήτριον _ Μπόγρην 
Θαρρώ' μάλιστα, πώς υπήρξα ό μο
νός που άπό τών στηλών τοΰ «Τυπου»
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. Άφοϋ άποκτήσαμε Θέατρο, άφοΰ 
βλέπουμε θαυμαστές, άριστουργηματι- 
κές παραστάσεις, πού θά τιμούσαν κά- 

I θε ξένη σκηνή, άφοΰ καί τό Ελεύθερο 
; Θέατρο έξευγενίζεται καί προοδεύει,
I πρέπει νά κάνωμε καί ένα βήμα κινη- 
| ματογραφικό. "Οχι γιά έμπόριο, γιά 
\ εκμετάλλευση, γιά ταπεινή έπιχεί- 
ηση.

| Άλλά κάτι σάν προπαγάνδα, σαν 
! ζωντανή διαφήμιση τού άσύγκριτου 
] τόπου μας, τοΰ Έλληνικοΰ ύπαί- 
ί θρου, τών Έλληνικών μνημείων, τών 
I Έλληνικών εθίμων, 
j Μόνο τό Κράτος θά μποροΰσε νά 
ι ποδηγετήση τήν προσπάθεια αύτή. Νά 
J χρησιμοποιήση, μέ πρόσθετη άμοιβή,
\ δσους ήθοποιούς τοΰ Κρατικοΰ καί τοΰ 

Ελευθέρου Θεάτρου κρίνει δτι "έχουν 
τά φυσικά προσόντα γιά τό φίλμ. Νά 
προσθέση στήν Επαγγελματική Σχο
λή Θεάτρου μιά έδρα κινηματογραφι
κής διαπαιδαγωγήσεως. Νά φέρη άπ’ 
έξω μέ γενναίαν άμοιβή έναν όνομα
στό σκηνοθέτη έπί συμβάσει.

Καί σιγά - σιγά νά δημιουργηθή μιά 
ήμικρατική Εταιρία, ένας Αύτόνομος 
Κινηματογραφικός ’Οργανισμός, ό ό
ποιος ν ’ άρχίση νά παράγη φίλμ—ένα 
η δύο τό χρόνο—μέ σενάριο γνωστού 
"Ελληνος συγγηαφέοις καί κατόπιν έγ- 
κρίσεως τοΰ Υπουργείου Τύπου καί 
Τουρισμού καί ειδικής Επιτροπής. 
Φυσικά τά φίλμς αύτά πρέπει νά είνε 
προπαγανδιστικά γιά τό ν  Τουρισμό 

μας, χιορίς αύτό νά φαίνεται. Θά μπο
ρούσε μάλιστα παρακάτω, μέ βελτίωση 
τών τεχνικών μέσων, τά φίλμ νά 
«ντουμπλάρωνται» σέ ξένες γλώσσες, 
ώστε ν’ άνοιξη γ ι ’ αύτά ή άγορά τοΰ 
έξωτερικοΰ.

Συμπέρασμα: Άπό μιά τέτοια σο
βαρή καί μελετηιιέντι προσπάθεια, πού 
μόνο άπ’ τόν κ. Κ. Μπαστιά μπορούμε 
νά περιιιένωμε, δέν θ’ άποκτήσωμε ά- 
τλώς Έλληνικό φίλμ. Ό  Τουρισμός 
'in'· θά έχη τόν καλλίτερο προπαγανδι- 
στή καί σιγά - σιγά τό Δημόσιο πού 
Ρα καταρνήση γιά κάθε τέτοια ταινία 
τήν Γοορολογία—δπως τήν κατάργησε 
στό Βασιλικό Θέατρο—θά φθάση στό 
σπ"ε"ο νά κερδίσυ χρήιιατα εϊτε άπ* τό 
"ίΐ '̂άλλαγυα πού θά είσρεύση άπό τήν 
αύξηση τ>κ τουριστικής κινήσεως είτε 
άπ' τήν δ'άδοση τών ταινιών στίς ξέ
νες άγορές.

Τελειώνω. Άλλά πρίν τελειώσω, θά 
άπαντήσω στό βασικό έρώτηιια, ποΰ θά 
βρεθούν τά λεπτά γιά νά γίνουν δσα 
•■οάφω. Πρώτον μιά τέτοια προσπά
θεια έξυπονοει μιά γενναία κρατική έ- 
πι,χορύνηση ή ένα δάνειο τής Έθνικϋς 
Τραπέζης τή έγγυήσει τοΰ Κοάτους. 
Λεύτερον καί τελευταΐον. Μιά - δυό 
δεκάρεε σέ κάθε θεατοικό ή κινηματο- 
γοαφίνο είσιτήοιο ύπέρ τοΰ πρανματν- 
κώς Έλληνικοΰ αύτοΰ σκοπού θ' απέ
διδε άρκετά έκατομμύρια.

Φυσικά αύτά δέν μπορούν νά γίνουν 
αύριο. Θά γίνουν παρερχομένου τού

Ή “Εντυ ΛαμΛρ. £νσς Λ-ττί* τοΰς νέους άσιέρας τ ής «Μέτρο».

ΤΟΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΡΥΚ

"Έχετε φαντασθή ποτέ, βλέπον
τας ενα πρωταγωνιστή, μέ μιά 
του γροθιά, νά σπάση ενα τζάμι» 
ή βλέποντας άνθρώπους νά κυνη
γιούνται, παρασύροντας στό διά
βα τους σωρούς άπό γυαλιά, :ό 
ση έργασία  καί πόσοι άγώνες 
χρειάζονται γ ιά  νά σπάσουν αύτά 
τά γυα λ ιά ;

Τό πράγμα δέν είνε οϋτε τόσο 
άπλό· οϋτε τόσο εΰκολο, δσο φαί 
νεται.

Πρώτ’ άπ’ δλα πρέπει νά συλλά 
6 η τό ηχητικό μηχάνημα τούς ή
χους τοΰ σπασίματος Κ ι’ επατα 
πρέπει νά σπάσουν αύτά τά τζά 
μια όλόκληρα, μέ πάταγο. Ά π α ι 
τείται καί μιά δύναμι ύπεράνθρυ 
πη, άν σκεφθή κανείς πώς πρέπει 
ανθρώπινα χέρια νά τά σπάσουν.

Γιατί πολλές φορές, ρίχνοντας 
μιά πέτρα· δέ σχηματίζεται σέ >  
λόκληρο παράθυρο, παρά μιά μι- 
κρί̂  τρύπα καί μερικά άχτινωτά 
ραγίσματα...

Καί βέβαια, δέν εΐν* αύτό ποο 
ζητά οϋτε ό σκηνοθέτης, οϋτε ό 
θεατής.

Σέ μιά σκηνή τού φίλμ «Τάπ- 
περ ταίηξ έ τρίπ» τοΰ σκηνοθέτη 
Χώλ Ρόατς ή Κώνστανς Μπέννετ 
άρχίζει ιά  βομβαρδίζη μέ λάχα
να τίς τζαμένιες πόρτες ένός ξε
νοδοχείου πολυτελείας τής Κυα
νής άκτής, κι’ οί πόρτες πέφτουν 
συντρίμμια μέσα σέ θόρυβο κρυ
σταλλένιων ήχων.

Ξέρετε πώς έγινε αύτή ή σκη
νή; Νά τό μυστικό.

Γιά νά σπάσουν άρμονικά καί 
μουσικά τά τζάμια, κάνουν άπό 
πρίν ένα σωρό μικρές τρυπίτσες 
γύρω—γύρω στά σχήματα πού θέ 
λουν. περνοΰν άνάμεσα σ’ αύτές 
μετάλλινα νήματα πού οί άκρες 
τους φθάνουν έως τά χέρια κά
ποιου τεχνίτη, κατόπιν φράζουν 
αύτές τίς τρυπίτσες μέ μαστίχα 
καί τό τζάμι φαίνεται πάλιν \ερό 
καί διαφανές σάν πρίν....

Τότε, τή μεγάλη στιγμή πού 
ή Κώνστανς Μπέννετ ρίχνει τά 
λάχανα, καί αύτά άγγίζουν τό 
τζάμι, ό τεχνίτης τραβά τά με-

u u y i u .  xyu  v L v u i r v  ν υ υ  t- u u  ι t
“ * jl ' - τάλλινα νήματα καί τά τζάμια υ*καιρόν. Αλλ ή εργασία μπορεί ν αρ- 1  ̂ 1 .

χίση άπό τώρα. ΙποχωροΟν καί συντρίβονται "λα
ΔΗΜ. Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιμαζί...

ΙΙ!·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι!·Π·Ι
Δύο Λιτό τά Γκέρλς τής Γκόλντουϊν ΦολΙ,
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Σ Τ Ρ Ο Β Ι Λ Ι Σ Μ Α
ΣΤΑ ..ΤΡΙΑ ΒΑΛ Σ”

Μ ΑΡΚΟ  ΠΟΛΟ
Μέ πολλήν άνυπομονησίοτν άνα- 

μένεται ή προβολή τοΰ «Μάρκο 
Πόλο» (Ά στόρια  φίλμ), τοΰ Ιστο 
ρικοΰ αύτοΰ φίλμ μέ τίς έξαιρετι 
κές περιπέτειες τοΰ ήρωά του τόν 
όποιον ύποδύεται ό Γκάρυ Κοΰ- 
περ. Ό  γόης αύτός καρδιοκατα- 
κτητής θά έμφανισθή πρός μεγά 
λην χαράν τών Ά τθίδω ν έκΐός 
άπ ’ τόν Μάρκο Πόλο καί σέ μιά 
άλλη ταινία , παραγω γής τοΰ φη 
μισμένου Σ άμ Γκόλντουνυ: «Ο
ΚΑΟΥ ΜΠΟΎ- ΚΑ Ι Η ΛΑΙΔΗ» ;ί£ 
παρτναίρ  του τή γλυκύτατη Μέρλ 
"Ομπερον.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗ-

ΡΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ
"Ο λοι θάχετε διαβάσει ή άκού 

σει γ ιά  τό πασίγνωστο άριστούρ
γη μ α  τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμά «Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ Σ ΙΔ Η Ρ Ά Ν  
ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙΟ Ν, πού εΐνε βγαλμέ- 
νο άπό τή μυστηριώδη καί δραμα 
τική ζωή ένός προσώπου πού έ- 
ζησε δλα του τά  χρόνια φυλακι
σμένος μέ τό πρόσωπο σκεπασμέ 
ινο άπό μιά  μάσκα σιδερένια.

Κανένας δέ μπόρεσε νά έξιχνι- 
άση τό μυστήριο.. ’Ά λλ ο ι λέν δτι 
ήταν δίδυμος, μεγαλύτερος κατά 
μισή ώρα άδελφός τοΰ Λουδοβί
κου 14ου καί δτι τόν έκλεισαν κα 
τά  δ ιατα γήν τοΰ βασιλέως Ή 
λιου· γ ιά  νά μή δη ποτέ κανείς 
τήν καταπληκτική του όμοιότητα.

’Ά λ λ ο ι δτι μιά γ υ  αΐκα ύπήρξί 
ή α ιτία  τής καταδιώξεωο τοΰ 
«ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ».

Ή  ταινία  αΰτίι εΓνε σκηνοθέτη 
μένη άπό τόν Τζέϊμς Γουαίηλ καί

τήν ενσαρκώνει ένας άπ’ τούς πιό 
δυνατούς, δραματικούς καινούρ
γιους καλλιτέχνας τής όθόνης.
Ο ΚΟ ΥΡΣΑΡΟ Σ

Στόν «Κουρσάρο», ένα γεμάτο 
περιπέτειες καί συγκίνησι φίλμ, 
πρωταγωνιστεί ή Ά ρ λ ίν  Γουέλαν, 
τής όποίας ή τύχη μοιάζει λ ιγά κ ι 
μέ παραμΰθι.

Κ α ί γ ι ’ αύτό. πολύ δίκαια τήν 
ώνόμασαν ή «Σταχτοπούτα τής ό
θόνης!»

Π ραγματικά, ή Ά ρ λ ίν  Γουέλοον, 
τό σημερινό γοητευτικό νέο ά- 
στέρι... δέν ήτοκν πρίν λίγον και
ρό παρά ή άπλή μοενικιουρίστα έ 
νός κομμωτηρίου.

Βέβαια , πάντοτε γλυκειά  καί 
πάντοτε ώμορφη άλλά πάντως 
μιά μοτνικιουρίστα πού έσκυβε λ ι
μάροντας καί γυαλίζοντας . τά 
νύχια τών πελατών.

Ποιός είπε δμως πώς σήμερα 
δέν ύπάρχουν μαγεμένα βασιλό 
πουλά;

^Ηρθε στό Λος ’Ά ντζελες ύπό 
τήν μορφήν τοΰ σκην ο θ έ τ ο υ 
Μπρούς Χάμπερστον..

...κι’ έ\ω έκείνη τοΰ περιποιότα 
νε τά νύχια του, ό Χάμπερστον 
θαμπωμένος άπό τήν άπλή της 
χάρι· τής έπρότεινε νά δοκιμάση 
*;αί τόν κινηματογράφο. Δέν θε- 
λει συζήτησι. Δέχτηκε!

Ποιά άπό σάς θά άρνιώταν, Ά  
θη αίεο μου;

ΚΓ ΰστερα άπό μιά έπιτυχή μέ
νη δοκιμή στά στούντιο, ή Ά ρ λ ί' 
Γουέλαν ύπέγραψε τήν ϊδ ια  στι 
γμή ένα περίφημο συιιδόλαιο κι 
άρχισε άιιέσως τό γύρισμα τής 
ταινίας «Ό  Κουρσάρος», τήν ό 
ποια θά δοΰμε ιιολύ γρήγορα.

Ό  κήπος του Σαίν - Κλου, πού 
σήμερα είναι ίτπτόδρομος ,̂ μά ιιε- 
γάλη του έκπληξι είδε ν άνατέλ- 
λουν πάλι γ ι ’ αύτόν ήμερες δόξας 
τής παληάς του καλής έποχής.

Γέμισε άπό κυρίες μέ πολύχρω
μα τούλινα καί μεταξωτά κρινολί
να, άπό βελούδα, φιόγκους καί λου 
λούδια, άπό κυρίους μέ ρεντιγκό- 
τες καί γένεια.

Καί δλοι αύτοί πότε μαζεμένοι 
σέ μιά γωνιά, χωρίς νά φλυαρούν, 
χωρίς νά φωνάζουν και νά στοιχη- 
ματοϋν, άκουαν μέ θρησκευτική 
σιωπή, κυρίους άλλους, πού έμοια
ζαν σά φύλακες βοσκοί κοπαδιού, 
πού έτρεχαν άπό δώ κΓ άπό κεΐ 
καί τούς έμάθαιναν νά κάνουν ύπο- 
κλίσεις! !

'Ή σκορπίζοντοη' ζευγάρια, ζευ
γάρια σέ ίσα διαστήματα καί στρο
βιλίζονταν ρυθμικά σέ ήχους τρελ. 
λών μοιγευτικών βάλς.

Ή  άλήθεια είναι πώς 6  κήπος 
τοΰ Σαίν - Κλού ήταν έτσι πολύ πιό 
γοητευτικός μέ τά ζωντανά του 
λουλούδια. Πραγματικά δλ' αύτά 
τά πολύχρωμα φανταχτερά φορέμα 
τα, έμοιαζαν πάνω στήν κατοπιρά- 
σινη χλόη, σά φωτεινά πέταλλα έ- 
ξωτι·κων φανταστικών λουλουδιών.

Οί κοπέλλες κινούσαν χαριτωμέ
να τά μικροσκοπικά όμπρελλάκια 
τους, πού δέν μποροϋσοτν νά σκιά- 
σουν παρά μισό πρόσωπο.

Τά «Τρία βάλς» rVmnn έπί και- 
30 έδρεψαν δά- 
ρνες ώς έξυπνότα 
το θεατρικό έργο, 
στό τέλος δπως 
ήτοη/ φυσικό, τ 
άγκάλιασε καί ό 
κινηματογράφος. I 

Καί οί βαλσα- 
ρισμένοι έρωτες 
τριών γενεών περ 
νοΰν άπό πατέρα 
σέ γυιό καί μητέ
ρα σέ κόρη, ού
τως ώστε νά κυ
ριαρχούν τά νεια- 
τα μέ τή δροσιά 
καί τή φλόγα 
τους.

Ή  μουσική, κι’ 
αύτή έχει γραφή 
άπό τούς δυό Γιό- 
χαν, πατέρα καί 
γυιό καί τόν Ό - 
σκάρ Στράο υ ς, 
τόν δημιουργό τοϋ 
περίφημο υ «’ Ο 
νειρώδους βάλς».

Οί κοπέλλες σάν 
πεταλούδες π ε .  
τοΰν άπό δώ κι’ 
έκεΐ μέ τά παρα
δείσια φτερά τους ·Η Πόλλα Νέχκρι 
καί τά κομψά

τους καπελλίνα...
Καί ή ‘Υβόνη Πρεντάν (ή Φανή 

Γκραντπρέ στό έργο) μέ τόν Πιέρ 
Φρεναί (τόν μαρκήσιο ντέ Σαλε- 
νοΟ), βαλσάρουν τόσες πολλές φο- 

' ρές γ ιά  νά φτάσουν στό τέλειο βη
ματισμό, δσες είναι τά μαλλιά τής 
κεφαλής σας.

Οί φιγκυράν ξεφεύγουν κάθ>ε 
τόσο τήν προσοχή τοΰ σκηνοθέτη 
γιά  νά παν νά ξεκουρασθοΰν ή νά 
ρεμπελέψουν, καί νά τσιμπολογή- 
σουν σάντουιτς στήν αίθουσα — ρε- 
στωράν.

Ό  σκηνοθέτης Λούντβικ Μπερζέ, 
στά ολόμαυρα, πάνω σ’ ένα έξώ- 
στη, προσπαθεί μ’ έντυπωσιακές 
χειρονομίες καί σταράτα χτυιΐητά 

λόγια, νά ριζώση στό μυαλό τών 
φιγκυράν αύτό πού ζητά.

Ό  Φρεναί καί ή δεσποινίς Πρεν
τάν χορεύουν... ψαρεύουν... χο
ρεύουν. . ·

ΚΓ έσεϊς πού τούς βλέπετε, χο
ρεύετε έπίση'ς, νοιώθετε τά πόδια

ι ροκροτάτε
Σ έμιά στιγμή πού ή Υβόν Πρεν

τάν καί ό Πιέρ Φρεναί ξεκουράζον 
ται, ό φωνολήπτης «παίρνει» τά 
χειροικροτήμοττα τών φιγκυράν πού 
χειροκροτούν άντί τοϋ ζευγαοιοΰ 
πού πρωτοτγωνιστεΐ, τίς άστειότατες 
κινήσεις ένός κωμικού άντικατα- 
στάτη τους, πού κουνά σπ"χσΜ.ωδι- 
κά ένα μαντήλι γ ιά  νά μιμηθή τ'ιζ 
κινήσεις τοϋ χορευτικοΰ ζευγαριού.

"Ωρα φαγητού!
Ό  σκηνοθέτης Λούντβικ Μπερ

ζέ, «σκηνοθέτης — έμπορος» δπως 
λέει ό ίδιος, άλλά πρό πάντων καλ 
λιτέχνης καί πολύ έξυπνος, άφοΰ 
διάλεξε τήν Ύβόνη Πρεντάν, τόσο 
αιθέρια, γλυκειά καί χαριτωμένη 
καί τόν Πιέρ Φρεναί πού ή φινέτσα 
καί ή δύναμί του φτάνουν στήν τε
λειότητα... ό σκηνοθέτης Λούντβικ 
Μπερζέ καί δλοι κάθονται στό 
τραπιέζι...

Ή άλήθεια είναι πώς τρώνε πο
λύ στό στούντιο... άλλά ύπάρχουν

p cu c lc . ClllUl S, V'-'l.wv-'t. «.& ‘ VA Λ ,
1  "r ' ί καί άντιθετες περιπτώσεις,σας πώς άρχιζουν να έλαφρυνουν, . ,
- - . . -, Τά κοττόπουλα περνούν σε πα-νά χοροπηδούν, ν άποκτουν φτερά

καί χορεύετε κι’ έσεις νοερώς μέ
μόνο νά τούς βλέπετε σταματα-

νελατε καί στό τέλος... χει-

Τά «Τρία μοντέρν α Κορίτσια», 
ΙΒΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι!·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·Ι·Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ρέλασι, οί διάφορες λιχουδιές πη
γαινοέρχονται καί ό Πιέρ Φρεναί 
τρώει c*3c λύκος ένα σωρό γλυκά 

άπό σαντιγύ... άλ 
λά. νά πού έκεΐ 
στή γωνιά ένα 
«γκέρλ» μασουλί- 
ζει ένα κομμάτι 
ξεροψημένο ψωμί 
...ίσως παξιμάδι... 
αύτά έχει ή σι. 
λουέττα! !

Μέ βλέπει πού 
τήν παρατηρώ καί 
τραγοινίζοντάς το 
μοΰ λέει:
—«...Τά κοτόπου
λα ήταν θαΰ- 
μα... εύτυχώς γ ια  
τί είχα μιά δρε- 
ξ ι !... καί οί τούρ
τες τοΰ κ. Φρεναί 
έπίσης... πόσο μ’ 
άρέσουν, έμεινα 
άρέσουν^μεινα πο 
κΓ έγώ, δπως κι’ 
έκεϊνος... είχε μιά 
πείνα... (γελςί...) 
πάντως τό γεΰμα 
έτελείωσε! !»

Έ γ ώ  δμως δέν 
κάνω σιλουέττα 
κΓ άπό τήν πείνα 
μου δέν σάς βλέ-

είς τό «Ιερόν ψεϋδος» πού προδόιλλετοα την «ις ™  Ίτω— Κοςλήν δρε-
« Π ά λ  λ α ς χ .  &· ^

ΚΑΡΜΕΝ
Ή  φλογερή Ίσπαΐνία πού αίμα- 

τοκυλίεται άπό πέρυσι μέσασ’ έμ- 
φύλιο πόλεμο, μάς έχει δώσει πολ 
λ ά  θέματα γ ιά  τόν κινηματογρά
φο.

Ποιός δέ θυμάται τήν περσινή 
έπιτυχία «Τό τελευταίο τραίνο 
τής Μαδρίτης»; Νά τώρα ή «Κάρ 
μεν», ή πιό δμορφη τσ ιγγάνα , ή 
πιό άτίθασση άλλά καί ή πιό χα 
ριτωμένη γυναίκα  τής Τριάνα·πού 
έρχεται νά μάς έξιστορήση τή 
θλιμμένη της Ιστορία...

...μ ιά μέρα πηγαίνει νά έπισκε- 
φθή στή,ν φυλακή τό φίλο της ταυ 
ρομάχο, Άντόνιο Βάργκας Χερέ- 
δια,.στήν πόρτα γνω ρίζεται μέ 
τό νεαρό λοχία Χοσέ Ναβάρρο 
πού τά μεγάλα όλόμαυρα μάτια 
της τόν ξετρελλαίνουν...

Λ ίγες μέρες μετά, στό κέντρο 
πού τραγουδά ή Κάρμεν, γ ίνετα ι 
έπεισόδιο κι’ ό Χοσέ διατάσσεται 
άπό τό λοχαγό του νά όδηγήση 
τήν Κάρμεν στή φυλακή...

...τή φυγαδεύει καί ό Χοσέ κα
ταδικάζεται σέ στρατιωτική κα- 
θαίρεσι καί διετή έγκάθειρξι στό 
φρούριο τοΰ Γκιλμπραλφάρο.

Ά λ λ ά  ή Κάρμεν δέν ξεχνά ...μέ 
τήν βοήθεια ένός άλλου φίλου της 
τοΰ λαθρέμπορου Χουόν, σώζει 
τόν Χοσέ πού τόν όδηγοΰν στό 
κρησφύγετό τους.

Ό  Χοσέ εΐνε πληγωμένος άλλά 
καί βαρειά έρωτευμένος μέ τήν 
Κάρμεν πού άντί νά καθίση στό 
προσκεφάλι του, τρέχει ν' άντα- 
μώση τόν Ά ντόνιο Βάργκας...

Ό  Χοσέ άπογοητευμένος φεύ
γε ι, γ ιά  νά πεθάνη κοντά ;τό σύ* 
τα γμ ά  του... Στό δρόμο μαθαίνει 
πώς oi λαθρέμποροι έχουν στήσει 
ένέδρα σέ μιά περίπολο τοΰ λό
χου του-.,μέ τήν ψυχή στό στόμα 
φθάνει στό σύνταγμά του, τήν τε 
λευταία στιγμή άκριβώς, γ ιά  νά

σώση τούς συστρατιώτες του...
Οί λαθρέμποροι δμως έκδικητι· 

κοί, τούς στέλλουν τόν τελευταίο 
τους χαιρετισμό, τήιν χαριστική 
βολή.

Συγχρόνως σέ μιά ταυρομαχία 
ό ταΰρος μαινόμενος καρφώνει
τά κέρατά του στό σώμα τοΰ ά
τυχου Βάργκας... ποΰ πεθαίνει 
μπροστά στά πόδια τής Κάρμεν» 
πετώντας της τό τριαντάφυλλο 
βαμμένο στό αΐμα του...

...ΚΓ ή Κάρμεν άναγκασμένη 
νά τραγουδά...

...Τραγουδά, τροτγουδ&, τό ϊδιο 
βράδυ, τραγουδά πάντα τά τρελ
λά της τραγούδια, έινφ τά δάκρυα 
πλημμυροΰν τό πρόσωπό της.

Αύτό εΐνε τό περίφημο μεγοο* 
λούργημα τοΰ Προσπέρ Μεριμέ, 
ζωντανεμένο άπό τήν μεγαλύτε
ρη άποκάλυψι τοΰ κινηματογρά
φου, τήν περίφημη τραγουδίστρια 
καί χορεύτρια ’ Ιμπέριο Ά ρτζεν
τίνα.

’Ό λο τό έργο γυρίστηκε στή' 
μαγευτική Άνταλοΰζα.
ί ί ΜΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

"Ενα καλλιτεχνικό άριστούργην 
μα!

Τ.1. σκηνοθετικό δαιμόνιο τοΰ Ρ< 
Λέοναρντ, δέ μας έδωσε ώς τώρα 
παρά μονάχα παγκόσμιες έπιτυχί
ες·

Μετά τά «Ρόδα τ’ ’Απρίλη», μετά 
τή «Ταραντέλλα» ή νέα άξιοθαύμα 
στη αύτή δημιουργία του, ι ένα 
μοναδικό σύνολο καλλιτεχνών κα
τατάσσει τόν Λέοναοντ μεταξύ των 
πιό διοτπρεπών καλλιτεχνικών φυσι
ογνωμιών τοΰ «•••ηματογράφου.

Πρωταγωνιστούν στό «Γυμνό Μ'>* 
ντέλο» ό Ούΐλλ.αμ Πάουελ κΓ ή 
Λοΐζα Ράϊνερ. Μαζί κ υ ς  οί: Φράνκ 
Μόργκαν, Μαίντυ Κοίστιανς, Ρετζι 
ναλδ "Οουεν, Βιρττζίνια Μπρούςΐ 
κέα-ουν δ,τι μποροΰν γιά νά Φα
νούν άντάξιοι τών πρωταγωνιστώ Λ
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ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α  Τ Ο Υ  κ . Ο Ε Ο Δ . Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η

“ Ενας νέος στήν τέχνη τΓ,, μπαγ- 
κέττας, ό Άλσατός κ. Κάρολος 
Μύνς, διευθυντής των συμφωνικών 
συνοουλιών τοΰ ’Ωδείου ταν Παρι
σίων, διεδέχθη τόν Μπροΰνο Βάλ- 
τερ στή διεύθυνσι τής Β ' Συμφωνι
κής. Εΐνε δύσκολο νά σχημαΊση ύ 
άκροοσής άσφαλή γνώμη άπό τήν 
πρώτη /νωριμία του μ* έναν καλι- 
τέχνη- ώς τόσο ή προχθεσινή έμφά
νισι τοΰ ξένου άρχιμουσικοΰ πιθα
νώς νά μήν έδικαιολόγησε άπόλυτα 
τή φήμη του. "Εχουμε τήν γνώμη 
τώ ς ό κ. Μύνς, όρμητική καί νευ
ρώδης Ιδιοσυγκρασία, παρασύρεται 
στή διεύθυνσι σέ σημείο τοού πολλές 
φορές νά μήν εΐνε δυνατόν στήν όρ
χήστρα νά  τόν παρακολουθήση. 
Τήν άδυναμία αύτή τής άπόλυτης 
συμφωνίας θά άντελήφθη τό κοινόν 
Τ ης τελευταίας συναυλίας, κα! ά
σφαλώς, πολλές, μά πάρα πολλές 
στιγμές θά ένοστάλγησε τόν Μη'- 
τρόπουλο.

Μέ τή συμφωνία σέ ρέ έλασσον 
βρχιζε τό πρόγραμμα. Τό αυθόρμη
το καί χαρούμενο αύτό έργο γρά
φηκε σέ μιά έποχή εύτυχισμένη τοΰ 
συνθέτη, μακρυνή άκόμα άπό τό 
τραγικό του τέλος. Όλόκληρος ό 
Σοΰμαν περικλείεται στίς ώραϊες 
σελίδες τής συμφωνίας αύτής, μέ τό 
νοσταλγικό τραγοΰδι τών βιολον- 
τσέλλων κα ΐτοϋ κλαρινέττου στήν 
άρχική ψράσι τής ρομάνς, τήν ηΙ- 
δυλλιαική ώμορφιά καΐ γαλήνη τοΟ 
τρίο τοΰ σκέρτσου, καί τή ρυθμική 
όρμή τοΰ πρώτου μέρους. Τώρα 
ποΰ νά άποδαθη ή τόσο πεζή, άν 
ταιοιάζη ή λέξι! έκτέλεσις 'τής ρο
μαντικής αύτής σελίδας; Έκτός ά
πό ~ΐς άατάθειες στις άττάκες, κα'ι 
τα θέματα γενικά δέν «βγή·νσ·\» ο- 
co  θάπρεπε κ α θ α ρ ά π ό  τήν ύρχή- 

itr ' ' ,

j λυτής ώμορφιάς. "Ετσι Ισως έξη· 
γεϊται και τό πώς, ένω γράφηκε σέ 

I έποχή πού ό συνθέτης της κατείχε- 
το άκόμα άπό τΙς ιδέες καί τά προ
βλήματα πού έθεσε ό μεγάλος αύ
τός καταλυτής τοΰ Βαγνερισμοΰ 
στή Γαλλία μέ τόν Πελλεάς του, ή 
θάλασσα ούτε στιγμή δέν θυμίζει 
τήν τεχνοτροπία τοΰ άριστουργή- 
ματος αύτοΰ. Μέ τά τρία μέρη τής 
συμφωνικής αύτής σουίτας, δέν έπι. 
ζητεΐ ό συνθέτης της νά έκφράση 
καμμιά *λλη Ιδέα έκτός άπό τήν ή- 
χηΤική άναπαράστασι τών θαλασ
σογραφιών: «Άπό τήν αύγή ώς τό 
μεσημέρι στή θάλασσα», «Τό παι
χνίδι τών κυμάτων» καί «Διάλογος 
τοΰ άνέμου καί τής θαλάσσης», πού 
ό Ντεμπυσσύ Εντονα καΐ ύποδλητι- 
κά ζωγραφίζει στή γεμάτη τολμη
ρά όρχηστρικά εύρήματα καί περι
έργους άντιστικτικούς συνδυασμούς 
παρτίσιόν του.

Τό πρόγραμμα έκλεινε μέ τήν 
«Βάλς» τοΰ Ροφέλ, πού μέ τις άσύ- 
νηθες διαστάσεις του, γίνεται πρα
γματική χορογραφική συμφωνία. 
"Ενα θέμα άπό βάλς τοΰ Στράους, 
πού άκούγεται στήν άρχή στά βα- 
θειά μΐρη τών πι^υστών καΐ τών 
ξύλινων, περνάει διαδοχικά, άλλο
τε αύτούσιο καΐ — ̂ λοτε παραλλα
γμένο, ϋστερα άπό ϊνα  ώραιότατο 
κρεσέντο σ' δλη τήν όρχήσ—α 
«Σύννεφα πού στριφογυρίζουν καΐ 
πού άφίνουν νά διαφαίνωνται ζευ
γάρια χορευτών. Τά σύννεφα σέ 
λίγο διαλύονται Κ α ΐ παρουσιάζονται 
σέ μιά απέραντη σάλα άπειρα Τι.-.,- 
6η' πού στροβιλίζονται. Ή  σα^α 
φωτίζεται σιγά - σιγά καί τά φώτα 
πλτ μυρίζουν τή σάλα στό με>>/Λθ 
ψορτίσσιμο. * 0  χορός γίνεται τό 
1865 σέ μιά αύτοκιροαορί'κή αύλή...» 
Εΐνε άνάγκη τώρα νά προστεθή 
πώς μ ’ νο ένας άλχημιστής τών ή
χων, μιά έξευγενισμένη φύσι, ένας 
μαέστρος τής όρχηστρικής παλέτ- 
τας, δπως ό Ραβέλ, θά μποροΰσε 
νά ζωντοτνεύση στή παρτισιόν αύτή, 
τούς ρεμδώδεις καΐ λικνιστικούς 
ρυθμούς τών βιεννέζικων βάλς, τής 
ώοαίας καί ίσώς γ ιά  πάντα χαμέ
νης έκείνης έποχής; Τή μουσική 
αύτή σελίδα άπέδωσε ό κ. Μύνς μ’ 
άληθινό μπρίο1 μικρή έπιφύλαξι 
μπορεί νά ύπάρχη μόνο γ ιά  τό γρή
γορο ουθμό π :ύ  δέν ήταν βιεννέζι
κου βάλς, δπως τόν θέλει ό συνθέ
της.

Ή  Δνίς Μοτ/δαληνή Γκρέϋ, μας 
ά~-'σε μέ τό σύντομο πέρασμά της, 
τις ώραιότερες έντυπώσεις. Ή  έ. 
ξαιρετική αύτή καλλιτέχνις πού με
ταχειρίζεται τή φωνή ώς έκφραστι- 
κό μέσο καΐ δχι ώς σκοπό, γοήτευ
σε άληθινά τό άκροατήριό της μέ 
τήν τέλεια μουσικότητα, τή θαυμα
στή της άρθρωσι καΐ τή μοναδική 
εύκολία νά προσαρμόζη τήν προ- 
oc ικότητά της στό ΰφος τοΰ τρα
γούδιοΟ πού έρμηνεύει. Χάρις στά 
σπάνια αύτά προσόντα ή Δνίς 
ΓκρέΟ έρμηνεύει μέ τήν Ιδια πάντοτε 
έπιτυχία τραγούδια κλασσικά, τρα
γούδια μοντέρνα καΐ λαϊκά διαφό
ρων Εθνών, στή δική τους κάθε ε
να γλώσσα. Μέσα στό, πραγμοαι- 
κά, βαβυλωνί'κό ρεπερτόριό της, ή 
καλλιτέχνις δέν λησμόνησε καί τήν 
Ελλάδα, πού τόσο έπαξίως άντι- 
προσωπεύθηκε μέ τραγούδια τοϋ 
Καλομοίρη, τοΰ Ριάδη, τοΰ Πετρι- 
δη καΐ τοΰ Πονηρίδη. Πολύτιμη συ- 
νεργάτις της στάθηκε ή Δνίς Λε- 
κόντ μέ τήν άκρίβεια πού τήν συνώ- 
'δευσε. Ή  Δνίς Γκρέϋ τραγούδησε 
καί τό βράδυ τής περασμένης Κυ
ριακής άπό τό Ραδιοφωνικό μας 
σταθμό πέντε Έλληνικά δημοτικά 
τραγούδια, έναρμονισμένα άπό τόν 
Ραβέλ, τόν 'Ισπανικό χορό τοΰ 
Γκρανάντος, τραγούδια Καλομοίρη, 
Πετρίδη, Πονηρίδη κ. ά,

θ . Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Υ. Γ.— Στό προηγούμενο σημείωμά 
μου γ ιά  τόν Μπροΰνο Βάλτ&ρ, 
ή μοιραία τυπογραφική έπέμβα- 
σι, άλλαξε τό νόημα μερικών 
φράσεων. "Ετσι ή τιτάνια πάλη 
έγινε σπάνια, ή προγραμματική 
μουσική πραγματική μουσική 
καΐ τέλος ή φράσι: πόσο άνά- 
γλυφα έδωσε ό Μπροΰνο Βαλ. 
τ&ρ τήν άτμόσφαιρα τοΰ έργου, 
έγινε: πόσο άνάλαφρα κ.λ.π.

θ . Δ. Κ. ·
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΛΓ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΠΟΥΛΑΣ;

* 0  ΜιλσκΛ'ι’ν (όοβός δ'ίίιΛ) μέ τf>v ίπίσης 
διάσημον συχάδελφόν του Χόρο&πς (όρ- 
θός άριστερά) και τόν διδάσκαλό το* ς 
διάσημο συνβέτη Κλαζοώνωφ (δυσεύρετη 
χ̂ληόι φωτογραφία ΕδγενΟς παροτχωρη. 

θεΐσα ύπό τοΟ κ. Π. Ν.)

οιρα. Έ ξ  *λλου ή ρομάνς θά μπο
ροΰσε νά άποδοθή μέ περισσότερη 
έσωτερικότητα, δπως καί μέ μεγα
λύτερη έκφραστική λιτότητα τό 
τρίο τοΰ σκέρτσου. Μόνον στήν άο. 
χή τοΰ γ '  μέρους, καΐ στό φινάλε, 
ή όρχήστρα ξαναδρήκε τόν έαυτόν 
της.

Ό  βιολιστής κ, Ν. Μίλσταϊν, κα- 
τέπληξε πραγματικά τό άκροατή- 
ριο μέ τήν άπίθανη σχεδόν τελειό- 
τητα τής δεξιοτεχνίας, μέ τήν ό
ποία έξετέλεσε τό δύσκολο κον
σέρτο γ ιά  βιολί τοΰ Τσαϊκόφσκυ. 
Καΐ κοντά στή μαεστρική αύτή διρ- 
τουοζιτέ, ή μουσικότης, τό αίσθημα 
καΐ ή εύγένειά τοΰ ήχου, δικαιολο
γούσαν τέλεια τή φήμη πού τί~ο 
νέος άπέκτησε ό καλλιτέχνης a ib  
διεθνές μουσικό κοινό. Τά ίδια ζη
λευτά προσόντα δόθηκε ή εύκαιρία 
νά διαπιστώσουμε καί στό α ' ρεσι
τάλ τοΰ κ. Μιλστάίν, σ’ ένα δύσκο
λο καί ένδιαφέρον πρόγραμμα μέ 
έργα Μπάχ, Μπράμς καί Παγκανί- 
νι. Ή  άποθέωσι τοΰ κοινοΰ ήταν ά- 
ιτόλυτα δικαιολογημένη.

ό βδ μέρος τοΰ προγράμματος η- 
tocv άφιερωμένο σέ δυό σημαντικά 
6 ργα τής νεώτερης Γαλλικής σχο
λής: Τή «θάλασσα» τοΰ Ντεμπυσσύ 
καΐ τή «Βάλς» τοΰ Ραβέλ. Τό πρώ
το άποτελεΐ μέσα σ’ δλη τή μουσι
κή δημιουργία τό κορύφωμα τής τέ
χνης τοΰ μεγάλου αύτοΰ έμπρεσ- 
σιονιστοΰ τών ήχων. Φύσι άνήσυχη 
6  Ντεμπυσσύ, άναζητοΰσε σέ μιά 
διαρκή άλλαγή τών έκφραστικών 
Του μέσων, τήν κατάκτη'σι τής άπό-

Ν Υ Κ Τ Ε Σ  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Τό « Ί μ π ε ρ ά τ ο ρ »  κα ί ή π λ η κ τ ικ ή  δ ια σ κ έδ α ο ί τ ο υ . - Τ ά  ζα χ α 
ρωτά σώ ζουν τήν κ α τ ά σ τ α σ ι . - Ή  « Β α λ έ ν τ σ ια »  κα ί τό χα ρού
μ εν ο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  τ η ς . - Τ έ σ σ σ ρ ε ς  γ υ ν α ίκ ε ς  συμφ ω νούν  νά 
μ έ  δ ια σ κ εδ ά σ ο υ ν  κα ί μ ιά  νά μέ  π α ρ α δ ι  α σ κ ε δ ά σ η . . .

ΤΟΥ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  M A X  κ. Δ. Π ΑΠ Α Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Μόλις σκοτεινιάσει καλά όλα 

άνάδουν διά μιας, γλεντζέδες καί 
φωτεινές διαφημίσεις, λές καί τό 
γλέντι μετριέται μέ τά κιλοδατ 
καί οι φωτεινές προθήκες τών κα 
ταστημάτων καί διαφόρων δημοσί 
ων κέντρων ύπακούουν σ' ενα γε 
νικό διαρρυθμιστή. Αύτή ή ώς διά 
μαγείας ταυτόχρονη άλλαγή άν 
δέν είνε φυσική· μπορώ νά πώ 
πώς άποτελεΐ τόν θρίαμδο τής 
Γερμανικής σκηνοθεσίας.

Στό ΐιρώτο άναμμα τών ήλεκτρι 
κών λαμπτήρων, στό ξεψύχισμα 
τής ήμέρας, ή άτέλειωτη σειρά 
τών διαφόρων κέντρων πού ξαπλώ 
νεται τρία χιλιόμετρα κατά μήκος 
τοΰ Σπρέχειου, τής πλατείας ’Αλε 
ξά  δρου καί τής όδοΰ Λειψίας, άρ 
χίζε ι τ ίς  προετοιμασίες γ ιά  νά ύ- 
ποδεχθή τόν κόσμο τής νυκτερινής 
ζωής.

Νυχτώνει. Άιντίο ύπολογισμοί, 
προϋπολογισμοί καί φροντίδες. Με 
τά τίς όκτώ τό βράδυ τό Βερολι 
νο άρχίζει νά αισθάνεται τήν 
άνάγκη τής διασκεδάσεως.

Ά π ό  τίς έννηά τό βράδυ ώς τις 
δυό τά μεσάνυχτα ή Φριντριχστρά 
σε μεταδάλλεται σέ παζάρι δια- 
σκαδάσεων.

Διασκεδάζουν στό Βερολίνο;
Νά μιά έρώτησι στήν όποία δέ'ν 

μπορώ εύκολα ν' άπαντήσω, γ ια τ ί 
ή διασκέδασις εΐνε μέν κάτι γ ε ν ι
κό πού άπαντάται σ' δλους τούς 
λαούς πολιτισμένους καί άπολίτι- 
στους, μά ό τρόπος τής διασκεδά 
σεως είνε διαφορετικός σέ κάθε 
τόπο. Ε ιδικά γ ιά  τό Βερολίνο 
μπορώ νά πώ πώς διασκεδάζει σο 
δαρά, μέ τό σταγονόμετρο...

*
Τό καμπαρέ — δαριετέ «Ίμ πε 

ράτορ» εΐνε άπό τά πολυτελέστε 
ρα καί τά άριστσκρατικώτερα τοΰ 
Βερολίνου. /

Ή  πρόσοψί του σκεπασμένη άπό 
πάνω ώς κάτω μέ τίς πολύχρωμες 
φωτεινές διακοσμήσεις πού διαδά 
ζείς όλόκληρο τό πρόγραμμα τής 
δραδυάς, τόν κατάλογο τών φα 
γητών καί δλέπεις τις φωτογραφί 
ες τών νούμερων τοϋ δαριετέ.

Μετά τή μεγαλοπρεπή είσοδο 
πού σάν κέρδεροι τήν φυλάνε τέσ 
σερις θυρωροί μέ τίς χρυσοποίκιλ 
τες λιδρέες τους. v * i υποκλίνον
ται ταπεινά πρό τών είσερχομέ 
νων, μπαίνομε στήν άπέραντη καί 
πανύψηλη σάλα πού στό δάθος 
δρίσκεται μιά πελώρια μισάνοι
χτη άχιδάδα άπό πολύχρωμα κρύ 
σταλλα άπό τήν όποία περνούν δ
λ α  τά νούμερα. Σέ ύψος τριάμιση 
περίπου μέτρων άπό τή σάλα καί 
γύρω γύρω  ύπάρχει μιά ευρύχω
ρη γα λ α ρ ία  πού ύποδαστάζεται 
μέ μαρμάρινες κολώνες μέσα άπ' 
τις όποιες χύνονται πολύχρωμες 
δέσμες φωτός. Στό δάθος τής αΙ· 
θούσης καί πρό τής μισάνοιχτης 
άχιδάδας μιά όρχήστρα άποτελου 
μένη άπό διειννέζους φ υσικούς.

Τά σκορπισμένα στή σάλα τρα
πέζια χρησιμεύουν γ ιά  τούς πελά 
τες πού κάνουν άπλώς κονζομασι 
ό»ν, ένώ ή γα λ α ρ ία  χρησιμεύει γ ιά  
έκείνους πού πρόκειται νά  σουπά 
ρουν.

Κάθομαι σ' £να παράμερο τρα·

πεζάκι, γ ια τ ί ή σάλα έκείνο τό 
δράδυ καί καθώς έμαθα ύστ Ιρώτε 
ρα, καί κάθε δράδυ ήταν άσψυκτι- 
κά γεμάτη.

Ό  μαέστρος χτυπάει τήν μπαν- 
κέττα του στό άναλόγιο. ‘ Ησυχία 
άπόλυτη, θρησκευτική.

Είκοσι δοξάρια χαϊδεύουν απα
λά τά  διολιά, τή διολοντσέλλα, 
τά κόντρα μπάσα,

Τά φώτα τής σάλας σδύνουν 
διά μιάς. ή σκοτεινή άχιδάδα φω
τίζετα ι άπό τό φώς τών προδολέ 
ων καί τά περίφημο μπαλλέτο «Νε 
ράϊ&ες» άπό 20  μπαλλαρΐνες, ή 
μιά ωραιότερη καί κομψότερη ά 
πό τήν άλλη, ντεμπουτάρουν τό 
πρόγραμμα.

Πόδια, χέρια, στήθη, κεφάλια, 
δλα χορεύουν, δλα γελσ&ν. Αύτές 
δέν εΐνε κινήσεις, εΐνε νότες άρ- 
μονικές, εΐνε ή έμψύχωσις τοΰ τέ
λειου, τοΰ πρωτοφανούς, τοΰ κα
ταπληκτικού. Πολύ λ ίγες  φορές 
είδα τέτοια άρμονία μουσικής καί 
χοροΰ. ΤΗταν κάτι μεταξύ όνεί
ρου καί πραγματικότητος.

«Μις Έ ρ τυ » , ή άπαράμιλλη γυ  
ναϊκα—άηδόνι. Τί χάρι, τ ί κορμο
στασιά· τ ί πάθος, τ ί φλόγα, τί 
ζωή, τ ί φωνή! 'Ά χ I  τί φωνή, νο
μίζεις πώς κάποιο πολύτιμο μετα
ξένιο καί χιλιομυρωμένο άεράκι 
σοΰ χαϊδεύει τ' οτύτιά, σοϋ άναζω- 
ογονεΐ τήν ψυχή, σοΰ νανουρίζει 
τή σκέψι...

Διάλειμμα. Ή σάλα λούζεται 
στό φώς. Εϊκοσι χαριτωμένα κο
ριτσάκια μέ μαΰρα μεταξωτά φο
ρέματα καί κάτασπρες λινές κεν 
τητές ποδίτσες, μέ τήν ύπόσχεσι 
στά μάτια καί τή γλύκα στά χε ί
λη σοΰ προσφέρουν κομψές σακ- 
κοΰλες μέ ζοτχαρωτά, σοκολάτες, 
φρουί γλασέ, κτλ. έπί πληρωμή 
δέδαια· μά τί ψυχή έχουν τά 2  
μάρκα δταν πρόκειται νά πάρης 
ώς άντάλλαγμα ένα ζαχαρωτό, 
ένα χαμόγελο κι' ένα «ντάγκε — 
σέν» άπό §να τρισχαριτωμένο πλα 
σματάκι....

12  μεσάνυχτα, Τά νούμερα τε
λειώνουν. Ό  περισσότερος ζευ
γαρωμένος κόσμος φεύγει, λ ίγες 
οϋλτρα — μοντέρν κυρίες παρα
τείνουν τήν παραμονή τους καί 
δέν διστάζουν <νά καλέσουν καί 
τις άρτίστες πού κυκλοφορούν 
τώρα στήν αίθουσα νά καθήσουν 
στό τραπέζι τους καί νά τίς προσ 
φέρουν μιά σαμπάνια.

Ή  άρτίστα, πού μόνον κατόπιν 
προσκλήσεως κάθεται στό τρα
πέζι σου γ ιά  νά σοΰ κάνη συν
τροφιά, πίνει, συζητεϊ, γελάει, κα 
πνίζει· ό καδαλλιέρος της έπί
σης, μά πώς θέλετε νά σάς τό πώ, 
αύτό τό θέαμα μοΰ δίνει τήν έν
τύπωσι Ανδρογύνου πού γλεντάει 
σ' ένα κοσμικό κέντρο τηρώντας 
δλους τούς τύπους.

Κ αί τό γλέιντι έδώ φαίνεται νοι 
κοκυρίστικο, μετρημένο. Είνε σάν 
νά μετρφς τό κέφι μέ τή μεζοϋ- 
ρα καί νά τό μοιράζης όμοιόμορ 
φα στούς γλεντζέδες.

Νά σάς πώ τήν άλήθεια μου, 
εύχαριστήθηκα σ’ αύτό τό κέντρο 
μά δέν διασκέδασα καθόλου κι’ 
ϊσως καί θά έπληττα ύπερβολικά 

άν βγαίνοντας δέν συναντούσα

στήν έξοδο τή μικρούλα άπ’ τήν 
ποια είχα άγοράσει δυό τρία σακ 
κουλάκια μέ ζαχαρωτά ή όποια 
μέ τή γλύκα στά μάτια καί τή 
ζάχαρι στά χείλια δέν μοΰ έ
λ εγε :

—Νυστάξατε καί πατε νά κοι- 
μηθήτε;

—Δέν νύσταξα καθόλου, τής ά- 
πήντησα, μά δέν ξέρω πού νά 
πάω..

—Ά ν  εΐνε μόνο αύτό, ξέρω έ
γώ , μοΰ είπε, καί πέρασε τό μπρά 
τσο της στό μπράτσο μου.

"Ετσι. σχεδόν σφίχταγκαλιασμέ 
νοι, προχωρούσαμε, συζητώντας 
γαλλογερμανιστί κι' ϋστερα άπό 
άπό gva τέταρτο τής ώρας στα. 
θήκαμε σ’ ένα τετραώροφο σπίτι. 
Μιά μεγάλη πόρτα άπό φέρ — 
φορζέ όδηγεϊ σέ φαρδειές μαρμά 
ρίνες σκάλες πού καταλήγουν σέ 
μιά ύπόγειο αϊθουσα! Έπάνω  ά 
πό τήν πόρτα ή φωτεινή έπιγρα- 
φή: «ΒαλέΙντσια — Καμπαρέ Ά ο- 
τιστίκ».

Στή μικρή σάλα· στύλ ροκοκό, 
μέ τά κομψά θεωρεία πού μοιά
ζουν μέ άνθισμένα καλάθια καί 
πούνε φοδραρισμένα μέσα κι’ έξω 
μέ πολύτιμα βελοΰδα, ένα άνο- 
μοιογενές πλήθος κάθεται, πίνει, 
κοοπνίζει, γελάει, χειρονομεί, ένφ 
ή τζάζ άνακατώνεται στή συζήτη 
σί τους. στά γέλ ια  τους, στό πιο
τό τους.

Έ γ ώ  κι' ή Γκρέττα, εΐνε τό δ
νομα τής ζαχαρένιας κατακτήσε- 
ώς μου, πήραμε θέσι σ' ένα θεω 
ρεϊο κοντά στό πάλκο. Δυό ά- 
θώοι καφέ—φραπέ κι' ένα γιγα ν- 
τιαίων διαστάσεων σάντουιτς ή- 
τοβν ή μεγάλη παραγγελ ία  πού 
χωρίς τή,ν συγκατάθεσί μου έκα. 
va ή ύποχρεωτική γερμανιδούλα 
συνοδός μου.

"Α μα τελείωσε, στίς 2 μετά τά 
μεσάνυχτα, τό πρόγραμμα, βλέπε 
τε έδώ ό κόσμος πάντοτε εΐνε άρ 
γοπορη μένος, οι άρτίστες ξεχύνον 
ται στήν αϊθουσα και χωρίς έρω- 
τήσεις· διατυπώσεις καί «σούπα— 
μοΰπες», κρατοΰν ένα διπλό πο
τήρι μπύρας κι' ένα μιάμιση πήχυ 
σά.του[τς, κάθονται δίπλα σου. 
Χωρίς καμμιά πρειδυποίησι καί 
διαδικασία τό ύποχρεωηκό γκαρ 
σόνι προσθέτει στό λογαριασμό 
σου καί τήν διπλή μπύρα ή τό 
μιάμιση πήχυ σάντουιτς.

Έ δώ , όμολογώ, δτι άλλαξα Ι
δέα γ ιά  τό Βερολίνο γ ια τ ί γνώρι 
σα τόν έαυτό μου· βρέθηκα στό 
στοιχείο μου καί τόσο ένθουσιά- 
στηκα πού μ’ δλη μου τήν καρδιά 
τράταρα καί τίς τρεις γνωστές 
της συνοδοϋ μου άρτίστες πού 
στρογγυλοκάθισαν στό τραπέζι 
μου μέ τά πελώρια σάντου'(τς ι

"Ω ρα έκτη πρωινή, διανέμω 
τό καλλιτεχνικό προσωπικό στ* 
τρία σημεία τοΰ όρίζοντος πού 
είχαν έκλέξει γ ιά  κατοικία τους 
καί στό τέλος τραβώ στό ξετνοδο 
χεΐο μου μέ τή ζαχαρένια συντρο 
φιά μου...

Είστε περίεργοι νά μάθετε τή 
συνέχεια; Μέ σ υγχω ράτε γ ια τ ί 
τώρα διάζομαι. Ώ ρεβουάρ στό 
Παρίσι...

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟι ΐν^ιΛΟΣ
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(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

λέντου τωιν άντί άδράς, άδροτά- 
της πολλάκις άμοιβής. ‘Ά ν  πάλιν 
δέν άποκομίσουν πολλά, διά τόν 
όίλφα ή βήτα λόγον, άπό τό 
περίφημον « έ ξ ω »  έπανέρχονται 
έπιδιωρθωμένοι μέ πασαλείμμα
τα, άλλά μέ μπόλικη πόζα 
κα ί ξιπασιά  διά  νά προσαυξή 
σουν είς δγκον τόν άριθμόν τών 
μετριοτήτων τοϋ είδους των. ’Ό 
χ ι σπανίως καί μερικοί τρέπονται 
είς άλλες άπασχολήσεις ξένας 
παντελώς πρός τό έπάγγελμα είς 
τό όποιον έπρόκειτο νά διακρι- 
θοΰν μέ τά έ£οδα τ £ ν άνωτέρων 
σπουδών. Καί τέτοιο, πλήν όλί- 
γω ν  έπαινετών έξαιρέσεων, εΐνε 
τό ένδοξον τέλος τού «νά πάη έ
ξω» καί τών «άνωτέρων σπου
δών».

'Αλλά άς ποΰμε καί τοΰ στρα
βού τό δίκηο. 'Έ σ τω  καί νά έπι- 
στρέψουν πίσω οι άποστελλόμενοι 
άριστεΐς. μέ τήν πρόθεσιν νά ύ- 
πηρετήσουν τήν τέχνην τής πα
τρίδος των. Σάν τί ύπηρεσίαν κα
λούνται -νά προσφέρουν έπανερχό- 
μενοι; Έ δ ώ  είναι τό ζήτημα. Με
λόδραμα κρατικόν δέν ύπάρχει, 
κωμική δπερα έπίσης, κυβερνητι
κόν κονσερδατόριο οΰτε κατά διά
νοιαν, συμψωνικαί όρ^ήστραι, 
μία μόνη ύπερπλήρης καΤ αύτή 
λοιπόν; Δέν μένουν παρά τά μα
θήματα σέ κανένα άπό τά  ίδιωτι-

κά ’Ωδεία, ή ή έλπίς νά διορι- 
σθοΰν, άν περισσεύουν θέσεις, κα 
θηγηταί τής 'Ωδικής σέ κανένα 
γυμνάσιο πρός 1.800 δρ. κοττά μή 
να. Καί αύτό είναι δλο.

Δέν έχουν λοιπόν άδικο νά παίρ 
νουν τή δουλειά δπου τούς παρου
σιάζεται, έστω καί νά μή φαίνων- 
ται συνεπείς πρός τόν ήθικόν νό
μον πού τούς ύποχρεώνει νά άπο- 
δώσουν εις εΐδος τά ξένα κεφά
λαια, πού έδαπάνησαν διά τήν εις 
Εύρώπην διαμονήν τους.

Οί διάφοροι Μαικήναι, ol ένδι- 
αφερόμενοι πραγματικά διά τήν 
πρόοδον τής έλληνικής μουσικής 
τέχνης, καί τήν μόρφωσίν τών θε
ραπόντων της, άς φροντίσουν,πριν 
άπό τούς ύστερισμούς τοΰ «νά 
πάη έξω» νά δημιουργήσουν μέ 
τά χρήματά τους έδώ, έργασίαν 
μόνιμον, ικανοποιητικήν καί άξιο- 
πρεπή διά τούς 'Έ λληνας καλλι- 
τέχνας. Κάθε άλλη άλτρουϊστική 
χειρονομία τους δέν θ ά  χρησι- 
μεύση παρά διά τόν διαρκή έκ- 
πατρισμόν καί τήν άσκοπον συν- 
τήρησιν είς τό έξωτερικόν δι' έ- 
ξόδων τους, όλοκλήρου έλληνικοϋ 
μελοδραματικόν θιάσου έν άπρα- 
ξία.

Δ. Σ . ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

(Σ υνέχεια  έκ τής 1η ς  σελίδος) 
δυτκτην τοΰ ηεριδόξαυ Ροσαίνι 
μουσικήν». Τό πρόσωπο τής Ρο- 
Jivetj τό ώποκρίδηκε ή ’ Ιταλίδα 
«τραννδίστρια», οπως λεγόντου
σαν τότε οί καλλιτέχνες τοΰ με
λοδράματος, Ρό£α 1 Ι λδόνη Τοξί
νη, πού κατά τού; κριτικογράφους 
της έποχης «κατώρδωσε νά σΰρη 
ύπέρ αύτίϊξ δλων τών θεατών τάς 
λεύκάς ψήφους».

«Ή φωνή τής κ. Βολίονης — 
γράφανε τήν άλλην ήμέρα οί έφη 
μερίδες — εΐνε γλυκεία, άρκετά 
δυνατή καί άρκετά εύστροφος. *Η 
τραγωδίστρια αύτη δέν έδειξε τω 
οντι τήν συμπεριφοράν τήν όποιαν 
ή Ρο$ίνα πρέπει νά έχη, οϋδ’ είς 
τήν παράστασίν της έφαίνετο έ- 
πιδεξιότης καί εΰλυγισία. Ά λ λ ’ 
άφ’ ετέρου έτραγώδησε μέ χάριν 
καί τέχνην, καί άνέπτυξε φωνήν 
τοσοΰτον γλυκείαν καί άρμονικήν, 
οσην τ«ό δντι δέν έπεριμέναμεν 
ποτέ ν ’ άκούσωμεν».

Τό πρόσωπο τοΰ Ά λμαδίδα  το 
έπαιξε ό Σανσόνη, πού καθώς δά 
δούμε παρακάτω έμ εινεν άπό τό
τε στήν Ελλάδα καί 'ίδρυσε τό 
πρώτο έπίσημο Θέατρο στήν ’Αθή
να. "Οσο γιά το κόρο τοΰ μελοδρα 
ματικβΰ θιάσου άπό τίς αύτές έφη 
μερίδες μαθαίνουμε δτι «έψαλλαν 
άρμονικώτατα», γενικά δέ συντε- 
λέσοονε στήν έπιτυχία τού έργου, 
άν καί οί φωνές τους «έξητμί$βν 
τβ άπό τάς ρωγμάς τού ξυλίνβυ 
θεάτρου»

Ή  «συνοδεία» τοΰ Μέλη έξακο- 
λβύθησε νά δίνη παραστάσεις ένα 
μήνα άκόμη, ύστερα δέ έφυγε γιά 
τήν 'Ιταλία παίρνοντας μα$ί της 
καί άρκετές χιλιάδες δίστηλα καί 
τις δάφνες τών επιτυχιών τη ς.Ά 
πό τότε μελοδραματικός θίασος 
πού ν ’ άξί^η δέν έπισκέφθηκε τήν 
Ελλάδα, παρά μόνον μετά δυο 
χρόνια, δταν χτίστηκε τό θέατρο 
Μπούκουρα, πβύ γ ι ’ αύτό θά μιλή- 
σωμε πιό κάτω.

Στό 1836 καί συγκεκριμένα στίς 
25 ’ Ιουλίου, Ιδρύθηκε καί ή Φιλεκ
παιδευτική ’ Εταιρία, δηλαδή, τβ 
σημερινό Αρσάκειο, ένώ στίς 26 
Ίανουαρίου τοΰ 1837 ή Κυδέρνπ- 
σις ίδρυσε τήν πρώτη Ψαλτική 
Σχβλή, «έπί τώ σκοπώ τοΰ κατα- 
στήσαι γενικάς τάς μουσικάς γνώ
σεις καί τελειοπβιήσαι βαθμηδόν 
την ψαλτικήν, ήτις ούσιωδώς συ
νεργεί είς τβν ήθικόν έξευγενι- 
σμόν τών άνθρώπων καί εις τόν 
καλλωπισμόν τβΰ δίβυ».

Τ ά κυριώτερα άρθρα τού Β. Δια 
τάγματος είχαν έτσι:

1)  Συσταίνεται είς Αθήνας 
σχολεϊον ψαλτικής, είς τό όποιον 
ήμποροΰν νά διδάσκωνται άνεςό- 
δως δσβι έχβυν κλίσιν είς τήν ψαλ 
τικήν καί ιδίως είς τήν χορωδίαν.

3) Οί μαθηταί τοΰ σχολείβυ τής 
ψαλτικής είνε ύπβχρεωμένοι νά 
συμπράττωση’ άμισθεί είς τούς γε 
νομένους ψαλμβύς είς τάς έκκλησί 
ας καί είς τάς χορωδίας, έν και-

ρώ έθνικών έορτών.
4) Ή έπί τών ’Εκκλησιαστικών 

καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
Γραμματεία επιφορτίζεται νά έ- 
νεργήση τ*ΐν σύστασιν έθνιχής 
μουσικής έταιρείας προς διάδοσιν 
μουσικών γνώσεων είς τό έσωτε- 
ρικόν, καί έν  ταυτώ προς δελτίω- 
σιν τής είς εύσέδειαν τόσον συν- 
τελούσης έκκλησιαστικής ψαλτι 
κής, ώστε νά άναγεννηθή πάλιν ό 
περί μβυσικης $ηλος τών παλαιών 
Ελλήνω ν.

Ή  Ψ αλτική Σχβλή πβύ στεγά
στηκε στό τότε Βασιλικό Δίδασκα 
λείο άρχισε τά μαθήματά της στίς 
2 Δεκεμβρίου τοΰ ίδιου χρόνβυ, 
καθηγηταί δέ διωριστήκανε ό -α  
φείρης Α. Ζαφειρόπουλος καί ό 
ίερβδιάκονβς θεόκλητες, μέ τήν ύ- 
ποχρέωσι καί τών δυό νά χβρο- 
στατβΰν στίς έπίσημες ήμέρες 
στήν καθεδρική έκκλησία τής πρω 
τευούσης.

Φαίνεται δμως πώς ή Σχολή 
αύτή δέν έξυπηρέτησε τόν σκο
πό, πού γ ι ’ αύτόν ιδρύθηκε, γιατί 
κανένας λόγος πιά δέν γίνεται 
γ ι ’ αύτή, άλλ’ οϋτε κα! καρπβί της 
φανήκανε πουθενά άργότερα.

©. Ν. ΣΥΝ ΑΔΙΝ Ο Σ

ΣΤΟ  Α ΛΛΟ  Φ Υ Λ Λ Ο : Τό πρώ
τβ έπίσημβ θέατρο.— Μιά πρω
τότυπη ίδέα. — ’Ά φ ίξι μελβδρα- 
ματικοΰ ιταλικού θιάσου. — 'Ό 
που τβ θέατρβ συγκλβνίίει τό 
χρηματιστήρια

— πού άφίνει ϊνα  παιδάκι— κλέφτι
κο κι’ αύτό— νά κλέψη, γιά  νά 
νοιώση χαρά ύποχρεώνσντας τήν 
μητέρα του νά τό χαστουκίση. Πού 
αισθάνεται ήδονή, τραβοκοπώντας, 
βρίζοντας, λέγοντας, δείχνοντας 
τά σωματικά έλαττώματα της άλ
λης γεροντοκόρης άδερφής της. 
Πού βοηθάει τή σκέψη τοΰ ξεπορτί
σματος τής άνηψιας της— γυναίκας 
τ’ άνθρώπου πού όρέγεται καΐ πο
θεί— μητέρας μέ παιδιά, γιά  τά 
τόν χαρή αύτή. Μιά γυναίκα πού 
χύνει διαρκώς δηλητήριο. Κι’ έρ
χονται ά*όμα νά προστεθοΰν μιά 
κσκκότα άσχημη έσωτερικά κι’ έ-· 
ξωτερικά, ένας άντρας, άβουλος 
έ'νας <3λλος άντρας κωμικός, άρρω
στη,μένος, νέος πού όρέγεται τό 
ψθ'νόπωρο.

Κι’ άκόμα: Μιά ΜΗΤΕΡΑ, πού 
άκούγοντας τίς πρώτες της λέί'ΐς , 
νοαίζετε 8τι εΐνε τό πνεΰαα τοΰ Κα- 
λοΰ. Ά λλά νά πού κι’ αύτή ποοσ- 
ποθεΐ νά κρατήση την Ισορροπία 
τής κόρης της, έ'ΐπΓδίζοντας τό 

•ξεπόρτισμά τηΓ. Πώς:
Διηγώντας, δτι αύτή σκότο>σε τό 

γέρο πατέρα της, γιά  νά φύγη " ί  
τόν καλό της;

Ποΰ εΐνε ή οίκογένεια, λοιπήν, 
πού ΖΗ, κύριε Μοσχοβίτη; Σείς, 
σάν κριτικός, σάν μεταφραστήc τοΰ 
έογου, ποΰ δλέπετε, τή λέξι ΟΙκο- 
νέν^ια: Δέν αύτοκτονΓΰν. μάς λέτε, 
άλλά ξανανυρνάνε στή ζωή. Καλ
λίτερα ,ν’ αύτοκτονοΰσαν δλοι τους, 
μΓ'δέ τοΰ συγγραφέως έξαισσυ''έ- 
νου, γιατί θδτοτν μιά Υΐά πάντα,ένώ 
αύτΓί, οΐ θεατές, αύτοκτονοΰν κά
θε ώρα.

★
Μ'ά ώμορφη ποάξι, εΙκόνα, σκη

νή, λέξι, μιά άχτϊδα ήλιου ; Λίνο 
φως; Δ'αρκώς σκοτάδι, πεσιμισμός, 
δρωμιά, Α ΡΡΩ Σ ΤΕΙΑ .

★
'Ένω, λοιπόν, άδικο νά λυπάααν 

σάν άν9ρωπος, σάν θεατής, ~ *ν 
ΝΕΟΣ, γ ιά  μιά άκόιαη προσθήκη 
στό άρρωστη μένο πλήθος, πού ξε
κινάει μέ τέτοιες σκοτεινιασιιε- ~ 
μέρες, γιά  τήν κατάκτησι τής ί"ω* 
ής, τής νίκης της, τής νίκης τής 
Ιδέας τοΰ θεάτρου !

’Αλλοίμονο, άν στά πρώτα φτε· 
ρουγίσματά μας ζήσωμε, μέ τό ά
σχημο πριν — καΐ ό γεροντοκοοι- 
σμός εΐνε άσγημο ποΐν— υή παίο- 
νοντας τό ώραΐο, άκρι!?ώς δσο μός 
χρειάζζεται γ ιά  νσ κτίσωμε πάνω 
του δικούς μας κόσ'ίους.

Άλλοίιιονο άν έιιεΐς, τό α^ριο, 
συνκινηθοΰμε, μιλήσουμε νιά τή 
βρωμιά, μΛ θέλοντας ιιέ τό κτύ
πημα πού θά τής κάναμε, ν’ άττ- 
5ι ίξουμε Γιλ,'’ Αραιότητα τής Υ γ ε ί
ας. τή ΠΙΣΤΗ, άλλά μείνου'ΐε μέ
σα της, ήδο· 'Λοιτας τούς ίορ το^ς 
μας στή λά -πη

★
Καί ρωτάο· Καλά αΰτός έν-αψε 

τό έργο, Ά ?λ ά  ί'νσ θίατοο. έλλη· 
ν·κ6  γιατί τ’ άνεβάζει; Έπει'.^ι ή 
πρωταγωνίστριά του, δημιουργΰ 
ϊνα ρόλο;

Εΐνε αύτό λόγος κι’ άφορμή νά 
παίχτη έργο συγγραφέα, πού μπο
ρεί Ισως ό ούρανός τίΐς πατρίδος 
του, τής σκέψης του νάνη υίαρκή 
όιμίχλη, ύποχρεώνοντας δμως νέ. 
ους καί νέες, μεγάλους καΐ μι* 
κρούς, νά τό παρακολουθήσουν, κι* 
έδώ κάτω άπό τό φωτεινό ούρανό 
μας, σέ μιά χώρα ποϋχει καΐ λίγο 
πράσινο, καΐ λίγους γερούς καΐ μ! 
ΠΙΣΤΗ ΝΕΟΥΣ.

Ν. θ . ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
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Η ΓΚΟΑΦΩ...ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Πάει άρκετός καιρός πού θάθελα 
νά μιλήσω γιά  πολλά άρρωστημένα I 
γραψίματα, νέων θεατρικών συγ- | 
γραψέων.

Γύρευα τήν εύκαιρία. Τή βρήκα j 
παρακολουθώντας τό έργο «Φρενϊ- 
τις», πού παίζεται άπό τό θίασο 
Κοτοπούλη. Κι’ εΐνε μιά μεγάλη 
εύκαιρία, γιατί σ’ αύτό τό έργο — 
ένός συγγραφέα, πού μόνο 28 φο
ρές έχει σκαρφαλώσει ό χρόνος 
στή ράχη του, κλείνεται δλη ή άρ- 
ρώστεια πολλών νέων τής έποχής 
μας— δλος ό πεσιμισμός' δλα τά 
σκοΰρα χρώματα.

Φθινοπωριάσμοττα κι' δχι άνοιξες. 
Μαραμένα, κιτρινισμένα φύλλα, κι’ 
δχι μπουμπουκιάσματα.

★
'Έ ργο θεατρικό, νέου συγγραφέα 

καί μάλιστα τό πρώτο του. Ms πό
σες έλπίδες, άνησυχίες κάθεσαι 
μπρός στή κλειστή αυλαία, μέ πό
σες σκέψεις, μέ πόσες χαρές, γ ια 
τί ΝΕΟΣ έσύ, θά παρακολουθήση ς 
έργο ΝΕΟΥ.

Κι’ δμως οί πρώτες κακές έντυ- 
πώσεις. Στό πρόγραμμα γράφεται 
ή ύπόθεση.

Τί λοιπόν νομίζετε δτι συγκίνη- 
σε αύτό τό Νέο; Ποιά ήταν ή πρώ
τη συγκίνησί του; Ό  γεροντοκο
ρισμός. Μοΰχλα, ναφθαλίνη, κλει
σούρα. Νέος. Εύρωπαΐος κι’ δλας 
— διαλέγει τέτοιο θέμα γιά  ξεκί- 
νημα; Γ ιά άνέβασμα, πού ώς σκοπό 
του πρέπει νάχη τδ φτάσιμο.

Καί σκέπτεται κανείς: Σέ ποιά 
συνοικία τοΰ Παρισιοΰ, σέ ποιά έ- 
παρχία τής Γοίλλίας, κάθεται, ώστε 
νά δλέπη στ’ άντικρυνό του σπίτι 
τή γεροντοκόρη, τίς γεροντοκόρες;

Κι' δμως τό πρόγραμμα, οΐ ρε
κλάμες μάς είπαν δτι ταξίδεψε, εί
δε μάλιστα καΐ πόλεμο τροτγικό,δτι 
έχει λεφτά, δτι στό αΐμά του ρέει 
αίμα στραταρχών, πριγκήπων. Τί
ποτα λοιπόν άπ’ δλα αύτά ,τά τα
ξίδια, ό κόσμος πού είδε, πού γνώ
ρισε δέν τόν ένδιέφερε, ώστε νά 
καταλήξη νά κοπαντήση νά. πάρη 
τέτοιο θέμα;

Έκείνη τή μέρα μαυρίλα καί κα
ταχνιά έξω. ’Έβρεχε, τή λεπτή, έκ- 
νευριστική, σιγανή βροχή, πού πει- 
ρουνιάζεζι τά κόκκαλα, φέρνει ύ- 
γρασία. βροχή, δχι μπόρα, ξέσπα
σμα, πλύσιμο τής βρωμιόϊς, άλλά 
δροχή, πού προκαλεΐ λάσπη, μονο
τονία, κούραση, έκνευρισμό, βρω
μιά. Ό  νέος μας, δμως, παρά τό 
σκοτάδι, φόραγε καί μαΰρα σχοΰ- 
ρα γυαλιά, (παρά πού ό όμθαλμο- 
λόγος του θά τοδπε δτι οΐ «ύπε- 
ριώδεις> άχτϊδες μόνο άμΊ.' έχει 
πολύ ήλιο βλάφτουν πέφτοντας πά
νω σ’ άνοιχτοΰ χρώματος— μπλέ, 
πράσινα —γυαλιά).

Τότε φαίνεται, άνοιξε τό παληό 
μπαοΰλο. Τόν μέθυσε ή ναφθαλίνη. 
Βρήκε ένα παληό φόρεμα, κι' έ
γραψε ένα όλάκαιρο. τρίπραχτο 
έργο γ ιά  νά μάς πή ή ήρωΐδα του 
σ' ένα θεατρικό φινάλε, στή τρίτη 
π ρ ά ξι, «δτι πάει ν' άλλάξη φόρε. 
μα*. Καί πιστεύω δτι μάλλον στό 
φουστάνι αύτό,— γιατί δέν θέλω νά 
πιστέψω δτι στό Παρίσι ύπάρχει 
άκόμα στό κέντρο του γεροντοκο
ρισμός — θάταν καρφιτσωμένη' δ
λη αύτή ή ιστορία.

★
Τρεϊς πράξεις, ένα έργο πού μέ

σα σ’ αύτό οΰτε γ ιά  στοιχειώδη άν· 
τίδρασι δέν ύπάρχει ένας άγαθός, 
καλός, ήθικός τύπος.

'Υ γ ι ή ς .  Μόνο σαπίλα καί κα
κία___

Μιά γεροντοκόρη— κυρά Φροσάρ

Νά σοβαρολογήσουμε; Γιά ποιό 
λόγο; Έδώ πρόκειται περί χαράς, 
περί γλεντιοΰ. Ή «Γκόλφω» ϋστερα 
άπό τόσων έτών κλάματα, ϋστερα 
άπό δάκρυα καί κοσάρες μισοΰ 
σχεδόν αιώνα, παντρέφτηκε, έπί τέ
λους, προχτές τό βράδυ, στό Δημο
τικό θέατρο Πειραιώς τόν λοπρευ- 
τό της Τάσσο. Γάμος, χαρά, πανη
γύρι' 'Έτσι μέ βιολιά καί σοη/τού- 
ρια, μέ πίπιζες καί βιολοντσέλα τό 
παληό έργο τοΰ Περεσιάδη έγινε 
όπερέττα. Διασκευαστής: Ό  ποιη
τής κ. Ορ. Λάσκος. Έκτελεσταί : 
Ό  Πρινέας, ή Χαντά’ ό Πατρίκιος, 
ό Ίωοτννίδης, ό Μπάρτσος, ή Δώρα 
Βός ό Ίατροΰ, ή Μερ. Ίωοτννί- 
δαυ κ. * .

Τήν πόθεσή τής «Γκόλφως» καί 
ποιός δέν τήν ξέρει; Δυό γενιές 
όλόκληρες γαλουχηθήκανε μ’ αύτή. 
θ ' άρκεσθοΰμε νά διηγηθοΰμε σύν
τομα τίς όπερεττικές μεταβολές 
πού ύπέστη άπό τόν διασκευαστή.

Λίγο μετά τήν άρση τής αύλαίας 
έμφοτνίζεται ένα.,άμερικάνικο μπαλ 
λέτο. Ή  δικαιολογία του εΐνε όπε- 
ρεττικωτάτη: Πρόκειται γ ιά  έναν 
δμιλο Άμερικοτνών περιηγητών πού 
περνούν άπ’ τό χωριουδάκι τοϋ 
Χελμοΰ στό όποιο έκτυλίσσσνται τά 
δραματικά γεγονότα. Τά κοσμαπο- 
λιτικά τραγουδάκια τών περιηγη
τών άνακατεύονται μέ τά μοτίβα 
τής όρεσιβίας φλογέρας καί τό πα
νηγύρι άρχίζει. Συνεχίζεται στή 
δεύτερη πράξη πού άν καί μεγάλη 
δέν κουράζει γιαπί εΐνε διανθισμένη 
μέ δφθονα κωμικά έναλλάξ ·<αΐ 
δραματικά έπεισόδια γ ιά  νά τελει- 
ώση στήν τρίτη πράξη μέ τήν εύ- 
χάριστη λύση. Έδώ  ή τρελλή Γκόλ- 
φω δέν προφτάνει νά πάρη τό πε
ρίφημο δηλητήριο πού έπαιρνε τό
σα καί τόσα χρόνια. Μόλις φέρνει 
τό φιαλίδιο στό στόμα τήν προλα
βαίνει ό Τάσσος, ό όποιος τής ά- 
ναγγέλλει δτι τά έγκατέλειψε δλα 
κι’ δτι έρχεται νά τήν ποτντρευθή. 
Ή Γ κόλφω ξεχνάει τήν τρέλλα της 
καί ρίχνεται στήν άγκαλιά του, 
φτάνουν έν τώ μεταξύ πολλοί χω- 
piocvoi καΐ χωριανές καί τό γλέντι 
μέ πίπιζες, μέ σφυρίγματα καί μ’ 
άτελείωτο χορό συνεχίζεται.

Ό  Τάσσος παντρεύεται τήν Γ κόλ
φω. Τό κοινό χειροκροτεί, χειρο
κροτεί μέ ένθουσιασμό, μέ παραλή

ρημα σχεδόν. Εΐνε φυσικό. Έ π ί τό
σα χρόνια οΐ ήρωες τής «Γκόλφως» 
έχουν γίνει κάτι δικό μας, δταν 
τούς παρακολουθούμε — ύπάρχουν 
άνθρωποι πού έχουν Ιδή τό έργο 
ο(ύτό δέκα καί είκοσι φορές— νο
μίζουμε πώς ζοϋμε, πώς κινούμεθα 
μεταξύ τους, ή λύπη μας δέ εΐνε 
άφάνταστη δτοτν τούς βλέπουμε 
στό τέλος νά πεθαίνουν τόσο άδι
κα. Εΐνε φυσικό, λοιπόν, τό κοινό 
νά ένθουσιάζεται καί νά χειροκρο- 
τή τό διασκευαστή, ό όποιος έπέ· 
τρεψε στούς άγαπη μένους του ή
ρωες— στήν Γκόλφω καΐ στόν Τάσ
σο— νά πραγματοποιήσουν — έπί 
τέλους 1 — τήν πολυπόθητη ένωσή 
τους, οτύτή, πού τόσο σκληρά τούς 
άρνήθηκε 6  μακαρίτης ό συγγρ®· 
φέας τοϋ έργου Περεσιάδη'ς.

Ή  όπερεττοποιημένη «Γκόλφω», 
(τής όποίας, σημειωτέον, οΐ στίχοι 
έχουν μετατροπή σέ πεζό) μέ τήν 
ώραιότατη μουσική τοΰ μαέστρου 
κ. Βιτάλη θά συγκέντρωνε πολύ πε
ρισσότερα χειροκροτήμοττα άν παι
ζόταν στήν Αθήνα μέ πιό έπιμελη- 
μένο άνέβασμα καΐ μέ πλουσιώτε- 
ρο σκηνικό διάκοσμο. Ό  διασκευα- 
στής μέ βεβαίωσε σέ μιά στιγμή 
κατά τό διάλειμμα δτι «πήρε μέ 
πολύ σεβασμό στά χέρια τό κείμενα 
τοΰ Περεσιάδη». Αύτό εΐνε άλλη 
ίστορία. Ή  άλήθεια εΐνε πώς κοί· 
τώρθωσε νά παρουσιάση μιά «έμ. 
πορικώτατη» διασκευή, μέ τήν ό
ποία στίς τρεϊς παραστάσεις πού 
παίχτηκε στόν Πειραιά χάρισε μ! 
τό χοντρό άλάτι της τό άδιάπτωτ» 
κέφι στούς θεατάς της.

Γενιικώτερα 6  κ. Λάσκος έδειζν 
πώς ξέρει νά χειρίζεται έξ Ισου τό 
θέατρο δπως καί τό στίχο. ΟΙ κά
ποιες αύθαιρεσίες — τόσο «έμπορι. 
κές» άλλως τε — τοΰ συγχωροΰν· 
ται οταν σκεφθή κανείς δτι ό ποι- 
ητής κ. Λάσκος ξεκίνησε άπό τό 
συναίσθημα τό θλιβερό τοΰ θανάτου 
τών δύο ήρώων πού έπί τόσα χρό
νια μάι~ βαραίνει τίς ψυχές. Κάτι 
£πρεπΓ χ γίνη. "Ελειπε τό «χοπτυ - 
εντ» ό γάμος κατώρθωσε καί τά 
έδωσε. Τί άλλο;

Δ . X .
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»

Εΐνε μία πτυχή τής Ιστορίας τοϋ 
^θεάτρου τοΰ Μετώπου», ή ιστορία 
τοΟ θεάτρου μας—τοΰ «θεάτρου 
τών ΕΟζώνων», δπως τό είχαμε ά- 
ποκαλέσει. Γιά τό «θέοπτρο του 
Μετώπου», τήν ώραία φροντίδα ψυ
χαγω γίας τών πολεμιστών στόν 
καιρό τής Μικρασιατικής έκστρα- 
τείας, έχει πληροφορηθή άρκετά τό 
'Ελληνικό κοινό, άπό δσα έχιυν 
γραφή καί έχουν λεχθή κατά και
ρούς. Φόρον τιμής μάλιστα άποτί- 
ουσα ή Πολιτεία στήν προσπάθεια 
c-'''τή, έπειτα άπό μία ώραία διάλε
ξη τοΰ κ. Ροδα στδν «Παρνασσό». 
Απένειμε στό «Σωματείο τών Έλλή- 
ν^ν’ Ηθοποιών» τόν Πολεμικό Σταυ
ρό, ά·*χγνωρίζοντας έτσι καί έπί- 
σηιια τήν συμβολή τών καλλιτε. 
γνών τής σκηνής στήν έκστρ·' τεία 
έκείνη.

“ Οιιως τό «θέατρο τών ΕΟζώνων» 
fn~v κάτι ξεχωριστό. ’ Ακριβέστε
ρα πρόκειται γ (ά δύο θέατρα, τό

"Εχόρευον ταγκό ή βάλς.
(Σκ ίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)

■πρώτο πού έγινε στό Εύζωνοχώρι 
έξω άπό τό Ούσάκ τό χειμώνα τοΰ 
1920—21 καί τό δεύτερο πού έκτί- 
ο θ η —διότι έδώ πρόκειται καί περί 
άοτίου οικοδομήματος πλέον—καί 
έλειτούργησε άρκετόν καιρό στό 
Σαντζάκ, κοντά στό Άφιόν Καρα. 
χισσάρ, τό χειμώνα τοΰ 19 2 1—22.

Ά π ό  τήν άρχή είχε τεθή ή βάσις 
δτι πρώτα άπό δλα έπρεπε νά γ ί
νουν οΐ τεχνικές έ-, καταστάσεις πού 
τϊοοαπαιτοΰνται γ ιά  μιά σοβαρή 
έργασία—γιατί σοβαρή τήν έχαρα- 
κτηρίσαμε έκεΐ έπάνω καί τήν έρ
γασ ία  αύτή. Έφτιάξαμε, λοιπόν, 
τό χειμώνα τοΰ 1919  τό θέατρο μα
κρόστενο, σανδόχτιστο καί σκεπα- 
ouivo u i πισόχαρτο. Τό μήκος θά 
ήταν 40—50 μέτρα καί τό πλάτος 
του 10. Τό έδαφος έζελέγη και διε- 
μορφώθη έπικλινές, ψηλό στό 6 ά· 
θος καί χαμηλό πρός τή σκηνή, έ- 
γινοτν καί «τά καθίσματα» τών θεα
τών — σανίδες καρφωμένες σέ δο
κούς μπηγμένους στό έδαφος, ώστε 
ν' άποτελοΰν πάγκους—καί «ύψώθη» 
καί ή σκηνή, μικρή, άλλά κομψή, 
δσο έπέτρεπαν οί περιστάσεις καί 
τό πεοιβάλλον. Άφοΰ δέ έτελείω- 
οαν δλα τά προκαταρκτικά μετε- 
κλήθη καί ό θίασος: Τό ζεΰγος
Κύρου, ό Παντελής Κλιμοτνιώτης 
καί δύο ή τρεις άκόμη'. "Ισως δέν 
εΐνε άνάγκη νά προστεθή δτι τό 
δραιιοττολόγιο τοΰ θιάσου άπετελεΐ 
το άπό μικρές κωμωδίες, καί δρά
ματα τέτοια ή διαμορφωμένα κατά 
τρόπο, ό όποιος έπέτρεπε νά παί- 
γθοϋν, μέ δσα πρόσωπα διέθετε ό 
θίασος. Ά ς  σημειωθή έδώ δτι ol 
παραστάσεις έγίνονταν λίγο μετά 
τό μεσημέρι, γιατί άφ’ ένός δέν ύ
πήρχε 6  φωτισμός, άφ’ έτέρου δέν 
ήτοτν άδύνατον νά κατεβαίνουμε ot 
στρατιώτες άπ’ τίς έκτεταμένες 
προφυλακές στήν έδρα τοΰ Συντά- 
γματτος καί νά γυρίζουμε στά φυ
λάκια νύχτα. ’ Επί πλέον καί οί ή- 
θοποιοί έπρεπε νά διανυκτερεύουν 
στό Ούσάκ, έως τό όποιο ή άπό- 
στασις άπό τό Σόντατγμα ήταν μιά 
ώρα  περίπου...

Ά λλ ά , δπως κι’  άν είχαν τά 
«ράγματ«, ot μέρες πού είχαμε 
Θέατρο, τρεϊς τή δδομάδα, περνοΰ. 
σαν εύχάριστες καί τό γέλιο στίς 
κωμωδίες άντηχοΰσε αύθόρμητο 
καί ή συγκίνηση, δταν έδινε ό θί
ασος δραμα, έστω καί δπως τό έ
δινε, ήταν ζωηρή καί τά χειροκρο- 
τήματα ζωηρότερα. Ύπήρχε άλλως 
τε στούς θεατάς ή Αναμφισβήτητη 
καλή διάθεση, κανένας δέ δέν έπή- 
γαινβ στό θέατρο γ ιά  νά ψάξη νά 
βρή τά άσχημα καί νά τά κριτικά- 
ρη αύστηρά.

"Ετσι πέρασε δ ένας χρόνος. Τόν 
Αλλο βρεθήκαμε άλλοΰ, στό Σαν. 
τζάκ, δπως άναφέρεται παρά πάνω, 
κοντά στό Άφιόν Καραχισσάρ. "Ε 
πειτα άπό τήν έγκατάσταση, έγινε 
ιτΑλι συζήτηση γ ιά  τό θέατρο, τό 
θέατρό μας, πού εΤχε γίνει πλέον 
άπαραίτητο. Τώρα ύπήρχε πλέον ή 
πείρα τοΰ περυσινοΰ καί προκειμέ
νου ν’ Αρχίση ή δουλειά άπό τήν 
άρχή, έδάλαμε κάτω τίς παρατη
ρήσεις πού έγιναν στήν πρδξι. Καΐ 
ιτρώτα άπ’ δλα τό οικοδόμημα έ
γ ινε λιθόκτιστο. Ή  κλίσις τοΰ έ- 
δάφους δέν έδυσχέραινε τό θεοπή 
ούτε τής τελευταίας σειράς. "Ε γ ι
ναν θεωρεία στό πλάϊ γ ιά  τούς άςι- 
ωματικούς. Ή  σκηνή τοΰ νέου θεά
τρου ήτοα/ περισοότερο εύρύχωρη 
καΐ δέν έλειπαν τά διαμερίσματα - 
καμαρίνια γ ιά  νά ντύνωνται οΐ ήθο- 
irc ιοί. Καί τό σπουδαιότερο, προμη
θευτήκανε ήλεκτροπαραγωγό μη
χάνημα, πού μάς έπέτρεπε νά ήλεκ- 
τροφωτίσουμε τό «μέγαρο». 'Υπήρ
χε άλλως τε ή πρόβλεψη δτι τόν 
καιρό πού γ ιά  όποιοδήποτε λόγο 
δέν θά έδίδοντο θεατρικές παρα- 
οτάσεις, θά έπαιζε κινηματογρά
φος. Γ ιά τό σκοπό δέ αύτό είχαμε 
κρεμασμένο τό πανί καΐ μπορούσα
με νά τό ρίξουμε δποια δήποτε στι
γμή στή θέση τής αύλαίας, καί έ- 
φέραμε καΐ τή μηχανή τοΰ κινημα

τογράφου καθώς καΐ μερικές ται 
νίις.

Μία άκόμη πρόβλεψις πού έγινε, 
ήταν τό νέο μας θέαττρο νά μιτορ^ 
νά χρησιμοπΡιήται καΐ ώς κοσμικό 
κέντρο. "Ετσι ’ιδιαίτερο διαμέρισμα 
διεσκευάσθη γ ιά  καφενείο. ’ Επί 
πλέον μπροστά στή σκηνή έφτιάσα- 
με πίστα, Ισοπεδωμένη καί στίς 
προμήθειες ειδών τοΰ θεάτρου δέν 
έλησμονήθη κα! ή λατέρνα, ύπό 
τούς ήχους τής όποίας, τούς ίδιους 
κάποτε, έχορεύοντο άναμΐξ, πότε ό 
τσάμικος μέ. . . .  τίνοτγμα τοΰ τσα
ρουχιού στόν άέρα καί πότε ταγκό 
ή βάλς I...

Τή φορά αύτή ό θίασος πού με- 
τεκλήθη ήταν πολυμελέστερος καί 
άρτιώτερα συγκροτημένος. θια- 
σάρχης ό Βασίλης Άργυρόπουλος 
—τό δνομα εΐνε γνωστό στούς πα- 
λαιοτέρους τοϋ - -;τρου, δέν πρέπει 
δέ ν« συγχέεται μέ τόν μεγάλο άρ
τίστα πού γνωρίζει ή δική μας γ ε 
νεά—μέ τή γυναίκα του καΐ ένο 
ριτσάκι των, ό Πατνελής Κ 
νιώτης μέ τή γυναίκα του καί 
ακόμη ζέν πρεμιέ, τοϋ όποιου τό δ
νομα δέν έρχεται στή μνήμη τοΰ 

•οντος c ή  στιγμή, μέ τή* 
γυναίκα του έπίση-.

“ Ολα τά μέλη τοΰ θιάσου έγκα- 
τεστάθησαν κοντά στήν έδρα τοϋ 
Συντάγματος, σέ οίκή,ματα πού τά 
άνεγείραμε ειδικά γ ι ’ αύτούς. "Ε 
τσι ήταν εύκολο νά κάνουν και 
καμμιά "-'κιμή, καΐ στίς ώρες τής 
σχολής των νά μαζεύουν ραδίκια, 
δπως Ολλως τε κάναμε πολλοί.

Τή χρονιά αύτή είδαμε ot στρα
τιώτες πολύ θέατρο. Μαζύ δέ μέ τις 
μικρές κωμωδίες καΐ τά όλιγοπρό- 
σωπα δράματα, δέν παρέλειψε ό 
θίασος νά μας δώση καΐ μεγάλα® 
έργα τοΰ διεθνούς δραματολογίου. 
Κάποτε έπί παραδείγμοττι έπαιξε 
Ό θέλλο! Τότε δέ ήταν πού ot θεα. 
ταΐ άντικρύσαμε τό κωμικοτραγικό 
θέαμα τοΰ μαύρου στροαηγοΰ τής 
Βενετίας, κυρτωμένου άπό τά χρό
νια νά ρωτάη, μέ λόγια πού δέν τά 
έκανε άκατάληπτα μονάχα ή Γή- 
λεια πού πρακοίλοΰσε τήν π^μα 
φορά, άλλά καΐ ή έλλειψη τών δον- 
τιών πού είχοτν πέσει πιά, τή Δυ-τ- 
δαιμόνα άν έκανε τήν προσευχή 
της! Έ κ ε ΐ παρακολουθήσαμε τόν 
Παντελή Κλιμανιώτη δταν έπαιζε 
νά περιμένη νά κλείση ό συνομιλη' 
τής του τό στόμα γ ιά  ν’ άρχίση αυ· 
τός \ά  λ.:η τό ρόλο του, γιατί πλέ
ον δέν 5κ >'ΐγε σχεδόν έντελώς1 ‘ F. 
κεΐ πάλι είδαμε τό Γιώργη Νίκολη 
—τόν ά\ ϊπτιτό καί άτυχο συνάδελ
φο πού σκοτώθηκε στήν κατάρρευ- 
σι τοΰ Πανελληνίου πρό δεκαετίας— 
συστρατιώτη μας τότε καΐ άντεπι- 
στέλλον μέλος τοΰ θιάσου, άπό 
τούς δύο - τρεις καλλιτεχνικά Ανε- 
πτυγμένους εύζώνους, πού συνε- 
πλήρωναν τόν θίασον, δταν δέν έ
φθαναν τά πρόσωπά του, νά κάνη 
τό μέγα μάγιστρο στή Κασσιανή. 
Φορούσε, καί έπί σκηνής, τίς πλα- 
τειές του άρδύλλες καί τό φαρδύ 
του άμπέχωνο, πού έπαιρνε άκόμη' 
ένα σάν κι’ αύτόν, ήταν άρκετά 
κοντός καί έκεΐνο άρκετά μεγάλο, 
καΐ γ ιά  χλαμύδα έρριζε στήν πλά
τη του μιά κουβέρτα. "Ετσι δέ δ
πως ήταν, έπήρε ένα χάρτινο δί
σκο, έβαλε έπάνω μιά πέτρα τυλι
γμένη σέ χρυσόχαρτο άπό τά τσι
γάρα, ύπεκλίθη πρό τής Κασσια
νής, έσήκωσε τό δεξί του χέρι εις 
χαιρετισμόν καΐ τήν προσηγόρευσε 
ένώ τό Ακροατήριο έ κάγχαζε πρό 
τοΰ θεάματος κυρίως: —«Χαΐρε ή 
ά ,^αία τών ώραίων, χαΐρε ή μέλ- 
λουσα τοΰ Βυζοτντίου Αύτοκράτει- 
ρα· ό Βασιλεύς καί κύριός μου σοί 
προσφέρει δι’ έμοΰ τόν χρυσοΰν 
τοΰτον άρρσοβώνα».

Καί άφήκε τήν χρυσοτυλιγμένη 
πέτρα, τραπείς είς φυγήν, ύπό τήν 
άγρίαν πρόγκαν, δλων μας:’

Μαζύ δμως μέ τά Ελληνικά έρ
γ α  πού μδς έδωσε καΐ μεταξύ των 
όποιων τό «Ζητείται ύπηρέτης» τοϋ 
Μπάμπη Άννίνου, ήτατν άπό τά συ- 
νι θέστερα, ό θίασός μας δέν ήγνό- 
ησε καί τήν παραγωγήν τών νέων. 
Διότι τό φροΰτο αύτό δέν έλειψε 
ούτε άπό τό εύζωνικό. "Επαιξε, 
λοιπόν, καί ένα έργο φίίλου μας ά- 
ξιωματικοΰ, τοΰ κ. Κατοπόδη, παρ
μένο άπό τή ζωή, άν θυμάμαι κα. 
λά, τών άξιωματικών. Σ ’ αύτό δέ 
τό έργο ήταν πού ύπεδύθη τό ποό- 
σωπο ένός γιατροΰ, άλλος συνά
δελφός μου, δεύτερον άν^πιστέλ- 
λον μέλος τοΰ θιάσου. Φυσικά δέν 
ήταν δυνοττόν νά έμφανισθή μέ τά 
μιποευζωνικά του, δπως Λ αέγας 
Μάγιστρος στήν Κασσιανή. Έφόρε- 
σε, ,'θιπόν, πολιτικά! Τό 9 ‘ αμα δ
μως πού παρουσίασε στή σκηνή ή
ταν άντίοτροφο, διότι σχεδόν αύτός 
κοντός, έφόρεσε τά ροϋχα τοΰ πρω- 
ταγωνιστοΰ, πανύψηλου καί παχυ- 
τάτου! "Ετσι ό γιατρός τοΰ έργου 
έβγήκε—καί στεκόταν ό άθεόφο. 
δος άκαμπτος στή σκηνή, σαν νά 
ήταν σέ στάση συνεχοϋς προσ ~ "ς, 
μέ παητελόνι γυρισμένο σχεδόν τό 
μισό καί σακκάκι μέ περισσευάμενα 
μανίκια καί στο όποιο μποροΰσε νά 
κάνη, δπως λέγαμε μεταδολή! κι’ 
αύτό νά μείνη στή θέση του.

Ομως, παρ’ δ λ' αύτά, ήταν χα
ρά θεοΰ οί ώρες πού περνάγαμε 
στό θέατρό μας. Καΐ τώρα, ϋστερα 
άπό τόσα χρόνια, ό λογισμός στρέ
φεται εύλαβής πρός έκείνους, οί 
όποιοι είχαν τήν καρτεροψυχία νά 
ύποστοϋν, δσες περνούσαμε καί έ
μεΐς ταλαιπω, γ ιά  νά μδς χα
ρίσουν λίγες ώρες χαρδς—τόσο ά- 
νεκτίμητες έκεΐ έπότνω....

θ . ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ

Έμεΐς ot άνθρωποι τών συνχρόνοιν 
πόλεων είνε αναμφισβήτητο πώς αντι
κρίζουμε σέ τεραστία μεγένθυσι τόν 
πυρετό τής ζωής, ποϋ μέρα μέ τήν ή
μέρα μάς μεταβάλλει τά νεϋρα σέ 
σπόγγους. Είνε τόσο φυσικό, λοιπόν, 
νά νοιώθουμε κατ’ άναλογίαν έξ ίσου 
μεγάλη τήν άνάγκη τής γαλήνης, τής 
— έστω καί λιγόστιγμης — άνάταυ- 
λας άπ’ τήν έντα- 
τική κίνησιΠεριφέ 
ρουμε τά βλέμμα
τά μας γεμάτα δέος 
άναζητώντας ε ν α  
καταφΰ γ ι ο .  μιά 
σκιά κάτω άπ’ τήν 
όποία νά «ρνψωμε 
τήν κοΰρασί μας,
Μιά σκιά,έ; Ποιά 
άλλη σκιά είνε καλ 
λίτερη άπ’ τή νύ
χτα; Τήν αγκαλιά
ζουμε, Τή ζοϋμε.
Κάτω άπ’ τή σκο
τεινή της χλαμύδα 
άναζητάμε τήν αυ
ταπάτη τής άμερι- 
μνησίας, τήν ψευ- 
δαίσθησι αυτή τής 
γαλήνης, πού τόσο 
πολύ ποθούμε.

Ή  Αθήνα μας έ
χει κι’ αύτή δπως 
δλα τά κοσμοπολί
τικα κέντρα τήν νυ 
κτερινή της ζωή.
Λένε μάλιστα πώς 
ήμεϊς οί ’Αθηναί
οι, ερχόμαστε στήν
πρώτη γραμμή τών ξενύχτηδων δλου 
τοΰ κόσμου.

Τό έργο τών ξενύχτηδων άρχίζει με
τά τό κλείσιμο καί τοΰ τελευταίου κι
νηματογράφου, μετά τό πέσιμο καί 
τής τελευταίας αύλαίας. Τ ί έργο εΐνε 
δμως; Δράμα; Κωμωδία; Τραγωδία; 
Κομεντί; Φάρσα; Άγνωστο. Ά ζ  τό 
ζήσουμε καί μεϊς άπόψε καί τό πρωΐ 
τά ξαναλέμε άναγνώστες |'ου. Λο·πό· 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σ ’ ένα έστιατόριο ή

Φ Ε Μ I Ν Λ
μένες μεγαλοπρέπειες — κινούνται α
θόρυβα μά έντατικά και τά πρώτα 
προϊόντα πού προαναφέραμε άρχίζουν 
νά έμφανίζωνται. Ή  αύταπάτη, ή χα
ρά κλπ. Είνε βέβαια «σπεσιαλιτέ» τά 
προϊόντα αύτά καί γ ι ’ αύτό είνε κά
πως... άκριβά μά τί σημαίνει; Νά, έ
νας χαριτωμένος «έρως» τοΰ καταστή 
ματος άντΰ'.ρυ m  μιά συντροφιά ώ-

·. ν ί V %  *

Τό έν τρίτον τοΰ τρίο Μπ^ντόρ

γαλακτοπωλείο, ένφ παίρνετε βιαστικά 
τό δείπνο σας κάνετε συμβούλιο. "Αν 
έχετε φίλους μ’ αύτούς, δν είσθε μό
νος μέ τόν εαυτόν σας.

«Ποϋ θά περάσωμε τή βραδυά;» Στε 
ρεότυπη έρώτησις. 'Υπάρχουν τόσα 
κέντρα, κεντράκια, κι’ άπόκεντρα, πού 
περιμένουν θαμώνες κ ι’ δλα — έδώ 
βασίζεται τό έρώτημα — έχουν κάτι 
νά δώσουν, κάτι ξεχωριστό νά προσ
φέρουν. Έμεΐς — έγώ καί ό έαυτός 
μου — συμφωνήσαμε νά πάμε στή 
«Φέμινα». Τ ί λέτε άναγνώστες μου; 
Μή διαφωνήτε: Γιά τό φύλλο αύτό 
τών «Παρασκηνίων» θά πάμε στή «Φέ 
μινα», τήν άλλη έβδομάδα θά πάμε άλ
λοΰ, ποιός ξέρει ποΰ. Σύμφωνοι, έ; I 
Εσπευσμένη πληρωμή τοΰ λογαρια- | 
σμοΰ (ή νύκτα φεύγει τόσο γρήγορα) 
καί άναχώρησις.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ. Τό καμπαρέ. Οί 
φωτεινές του διαφημίσεις διαλαλοΰν 
άπό μακρυά τίς χαρές τού έτιγείου πα 
ραδείσου πού σέ λίγο θ’ άντικρύσουμε.

Καμπαρέ. Κάποιος είπε κάποτε δτι 
είνε τό λιμάνι τών θαλασσοδαρμένων 
■ψυχών. Δέν υπάρχει λόγος νά τά λέμε 
τόσο τραγικά. Τό καμπαρέ δέν είνε 
τίποτε άλλο παρά μιά βιομηχανία πα- 
ραγωγής κεφιού. "Ενα έργοστάσιο μέ
σα στό όποιο κατασκευάζεται μέ διά
φορα συστατικά ή αύταπάτη, τό όνει
ρό καί ή έφήμερη χαρά.

Μέσα στούς ώκεανούς τών πολυχρώ- 
μων λαμπιονιών καί τών ήχων τής 
τζάζ ή πραγματικότης καταποντίζεται, 
πνίγεται, έξαφανίζεται κι’ άρχίζει ή 
αυταπάτη. Οί άφροι τών κρασιών, οί 
πολύχρωμες τρίλλιες τών φώτων πού 
(•ντανακλούν μέσα στά ποικιλώνυμο ή- 
δύποτα, τά άσημένια γέλια τών ώραί
ων γυναικών μέ τίς έξωμες τουαλέτ- 
τες, τά κρυστάλλινα ποτήρια, τοΰ σα
ξοφώνου τό κλάμα, τό ήμίφως, εΐνε 
άρκετά γιά νά οδηγήσουν πάνω στοΰ 
όνείρου τά φτερά τήν κουρασμένη σκέ 
■ψι μας μακρυά. Κ ι’ έκεΐ στήν πίστα 
.τον τά -Λοριιιδ λικνίζονται στό μελαγ
χολικό μοτίδο ένός ’Αργεντινού ταγ
κό, έκεΐ άκριβώς είνε τό τέρμα τής 
χαράς κ’ ή κορο:νίδα. Μέσα στό καμπα 
ρέ παίζεται τό θέατρο τής ζωής άπ’ 
τήν πιό ρωμαντική του πλευρά. Οί 
καρδιές κτυποΰν πιό δυνατά καί τά 
μάτια κλείνουν άπό άνείπωτη ήδυπά- 
θεια.

Ή  «Φέμινα» άπόψε έχει πιέννες. "Ε 
νας «μαίτρ» στήν πόρτα μέ κονσερβα- 
ρισμένο μελιστάλαχτο χαμόγελο ύποδέ- 
χεται τούς  ̂άμφοτέρων τών φύλων θα
μώνες. Οί σερβιτόροι — φρακοφερε-

Ή \ ρ ί [Γ Έρμόν

ρίμων θαμώνο>ν σκύβει κάτι νά πή 
σέ μιά φίλη της. Μέ τήν κίνησι αύτή 
δείχνει τίς ύπέροχες γραμμές της. Ή  
συντροφιά ενθουσιάζεται. Τήν καλεΐ 
στό τραπέζι της. Ή  έξοχότης ένός 
«μαίτρ» σπεύδει, Τό στερεότυπο μει
δίαμα γλυκαίνει περισσότερο.

— Τέσσερα ούΐσκυ.
Ό  καλοπροαίρετος έρως διαφωνεί 

Θέλει «τσέρυ». Κ ι’ άλλο μειδίαμα τοΰ 
«μαίτρ». Ό  ένας άπ’ τούς κυρίους 
εύφυολογεΐ καθώς κυττάζει τόν «μαίτρ»

Άπόψε τό κέφι μου εΐνε... Μέτρ.. 
ίΟ..

Καί τό γλέντι άρχίζει Ό  κ. Ντίκ 
ένας κομψότατα ντυμένος «ντανσέρ» καί 
«κομφερανσιέ» άναγγέλλει τό πρώτο 
νούμερο:

—Μπαλέ ντέ Βουδαπέστ.
Έπτά ήμίγυμνα κορμιά σέ λίγο λυ- 

γοΰν στήν κυκλική πίστα σ’ ένός άρ- 
γοΰ βαλς τό σκοπό. Αποτελούν τό 
«πρελούντιο» τοΰ προγράμματος τοΰ 
κέντρου.

Μετά τό «μπαλλέτο» Βουδαπέστη» άρ- 
χίζει ή παρέλασις τών άλλων ατραξιόν. 
Λουτξενά. Μιά φλογερή Σπανιόλα πού 
παρ’ δλον τοΰ δτι μάς έχει γίνει συνή
θεια δταν μιλάμε γιά Σπανιόλα νά πα
ραθέτουμε καί τή λέξι «φλογερή», ά
πόψε αύτός ό τίτλος τής ταιριάζει έ- 
ξαίρετα, χορεύει, τραγουδάει.

Τρίο Ούντάλια, (δύο Ρωσσίδες κι’ 
ένας Ρώσσος, χορευταί).

Έλβίρα Λοντφίκα. Μιά αλλη δια
βολεμένη Ισπανίδα μέ καστανιέττες.

Τό χορευτικό τρίο Μποντόρ καί 
τέλος ή «ντιζέζ» δίς Ρογκίτα. Φορεί 
ένα λαμέ χρυσαφί φόρεμα πού θαρ
ρείς, καθώς τήν βλέπεις νά σαλεύη 
στή μέση τής πίστας, πώς εΐνε ένα 
ζοτντανό ποτήρι σαμπάνια. Ή  όρχήστρα 
τήν συνοδεύει σ’ ένα ταγκό Γαλλικό. 
Τό σαξόφοτνο κλαθμυρίζει. Ή  Ρογκίτα 
νοσταλγεί. Ή  φωνή της εΐνε τόσο 
μελωδική.

Les plus beau
des tous les tangos du monde
c’ est celui
que jai danse dans vos bras....

Καθώς στέλλει τό λάγνο βλέμμα της 
σ’ ένα άκαθόριστο σημείο τής σάλας 
θαρρείς πώς άληθινά θυμάται ’Εκεί
νον, καί «τό ποιό όμορφο ταγκό τού 
κόσμου, αύτό πού χόρεψε στήν άγκα- 
λιά του». Ποιός ξέρει σέ ποιό άπ’ τά 
τόσα κοσμοπολιτικά κέντρα πού πέρα
σε τόν γνώρισε. "Ετσι εΐνε οί γνωρι
μίες καί τά αισθήματα αύτοϋ τού εί
δους, άρχίζουν μ’ ένα ποτήρι σαμπά
νια καί τελειώνουν μ’ ένα ταγκό. Μετά 
τό τραγούδι τής Ρογκίτα άρχίζει μου
σική χοροΰ. Μία κυρία — δχι τοΰ κέν
τρου — ενθουσιάζεται. Ό  βιολίστας 
καλείται στό τραπέζι ν’ άκομπανιάρη 
τό κέφι της. Πλησιάζει, κι’ ό σαξοφω- 
νίστας. Ή  κυρία ζητςί άπ’ τόν καβαλ- 
λιέρο της νά χορέψουν. Τό σαξόφωνο 
τούς άκολουθεΐ. Μία πολυθόρυβη μικτή 
συντροφιά μπαίνει. Πρόκειται φαίνε
ται γιά τακτικούς θαμώνες. 'Υποκλί
σεις, χαμόγελα, παραγγελίες, άναμμα σι-

βιολίστα. Έκεΐνος τό διαβάζει, καί 
τό φέρνει στά χείλη του, χαμογελών
τας.

Τωρα στήν πίστα χορεύεται ό νέος 
χορός «Λάμπεθ βολτ» πού τόν λανσά
ρει στή «Φέμινα» ό «ντανσέρ» κ· Ντίκ, 
Πρόκειται ·ηα μιά καινούργια ’Αμε
ρικάνικη λόξα σέ ρυθμό φόξ. "Ενας 
γηραιός κύριος μέ άρκετή κοιλίτσα καί 

·™ μέ γυαλιά σέ σκε
λετό ταρ-αρούγας έ 
χει άγκαλιάσει μιά 
μελαχροινή «Ούγ- 
γαρέζα» κουκλίτσα 
καί προσπαθεί νά 
συνηθίση στά βή
ματα τοΰ «Λ ίμπεθ 
βόλι».

Κουνάει κ ι’αύτός 
to δάκτυλό του,.’ί- 
πως ή χαριτωαένη 
ντάμα του.Ή κίνη 
σις αύτή τοΰ δεί
κτη, είνε μιά 4λ ’
τίς πολλές φιγού
ρες τού νέου χοροΰ.

— Ζέ βουζαίμ...
— Δ»ν ξέρω 

Γαλλικά.., εί μ α ι 
Έλλην ίδα.

Τόμπολα!Τώρα ή 
όρχήστρα άρχίζ ε ι 
ένα γνωστό ’Αθη
ναϊκό ταγκό."Ολοι 
έγκαταλείπουν τό 
«Λάμπεθ β ό λ τ». 

Δυό κερασένια χείλη δίπλα μας πα
ραληρούν ένα πεταχτό σκοπό είς πεί
σμα τοϋ δύστυχου άκορντεονίστα πού 
επιμένει στή μέση τής πίστας ϋΐώς:

Ε ίν’ ή άγάπη χίμαιρα 
πού κυβερνάει τά νειάτα 
μέ δνειρα έφήμερα 
χρυσούς καπνούς γεμάτα..,

Ό  χορός σταματάει σε λίγο. Ό  
«κομφερανσιέ» καί πάλι έμφανίζεται.

ΟΙ ΆΣΣΟΙ ΤΗΣ 
ΘΕΑΤΡΟΚΛΟΠΗΣ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΒΑΣ. ΗΛΙΑΔΗ
Σκηνές, σκέτς, στίχοι, τράγου-, γίνη μεγάλος θεατρικός συγγρα*

δάκια, όλόκληρες άριες άπετέλε 
σαν άπό τότε τό θέμα συζητήσεων 
καί κριτικής. ’Εκρίθηκαν ώς κλο
π ιμα ία  καί άνοίχθηκε καυγα ς με
ταξύ τών δραστών καΐ τών έπι- 
κριτιτών των ποΰ είχαν άνακαλύ- 
ψει τήν χλοπή. "Ε να  άλέγκρο 
μουσικό κομμάτι έπιθεωρησιακής 
όπερέττας έπροκάλεσε στάσιν ευ
λαβούς προσοχής Δανών δοκίμων 
έπισκεπτών μας πού άνεγνώρισαν 
είς τό κομμάτι αύτό όλόκληροχ 
τόν δανικόν εθνικόν ϋμνον* Καί έ- 
μεινοτν ένθουσιασμένοι άπό τήν 
όβρότητα |τχλιστα τήν Έ λληνι
κήν. ’Ολίγες τέτοιες ό:βρότητες 
καί δέν θά μείνη άθικτη καμμιά 
ξένη μουσική. Πρό όλίγοο χρό
νου έδημιουργήθηκε έντυπος μονο 
μαχία μεταξύ ένός έπιθεωρησιο-

φεύς άνεστέναζε γεμάτος πόθο 
καί λαχτάρα και έλεγε πάντοτε 
είς τό γραφείο τής έφημερίδος είς 
την όποίαν εϊχαμε συνεργασίαν:

—’Ά ! πόσον άγαπώ τό θέατρον. 
Τό δράμα, τήν κομεντί.

—Μά τό άγαπάς, κύριε συνά
δελφε. Δικαίωμά σου, εΐνε τόσο 
έλκυστικό...

Ό  νεαρός δημοσιογράφος, φοι
τητής έπλεκε δνειρα, δημιουργού
σε θεατρικά σχέδια, ξέπλεε είς 
πελάγη εύτυχίας σκηνικής. Καί 
είς μίαν συζήτησίν πού κατέληξε 
είς έκρηςιν ύπέρ τοϋ δραματικού 
θεάτρου, ό νέος μοΰ έζήτησε κά
ποτε νά τοϋ δώσω νά διαβάση έ
να μονόπρακτον μου, άναφερθέν 
μέν, άλλ’ άπορριφθέν είς ένα θεα 
τρικόν διαγωνισμόν. Ε π ά γγε λ μ ά

γράφου καί ένός σκετσογράφου. τικές άσχολΐες, πολεμικά γεγονό- 
Ο δεύτερος κατηγορούσε τόν πρώ τα καί φασαρίες άπεμάκρυναν 

το δτι ένα νούμερό του εΐνε όλό- τόν ταπεινόν ύποφαινόμενον άπό 
κλήρο ίδικό του παληό σκέτς. Καί τήν Αθήνα. Καί δταν έπέστρεψα 
οί σπαθισμοί έξηκολούθησαν διά έχασα τόν ένθουσιώδη φίλον τοΰ 
νά έκτεθσϋν καί οί δύο. Διότι ά-1 θεάτρου καί μαζί του καί τό μο- 
πεκαλύφθη δτι καί ό σκετσογρά-1 νόπρακτόν μου. Δέν έβράδυνε νά 
φος έλεηλάτησε άγρίω ς Βρεταν- λησμονήση καί φίλον καί έργον
νόν συνάδελφόν του... Κ αί είς τό 
κινηματογραφικόν έργον πού 
προβάλλεται τήν έβδομάδα αύ
τήν είς ενα άνακαινισθέντα κινη
ματογράφον ακούεται τό σπαρτα 
ριστό τραγοΰδι τής «Γαρδένας» 
τής όμωνΰμου Έλληνικής έπιθεω
ρήσεως. Ά λ λ ’ άν δλοι αύτοί οί 
κατηγορούμενοι διά κλοπήν σκη
νών, σκέτς, τοαγουδιών κτλ. συρ
θούν είς τό έδώλιον τοΰ κατηγο
ρουμένου είμαι βέβαιος δτι τό 
δικαστήριον θά έκδώση άθωωτι- 
κήν άπόφασιν δτοτν άκούση τήν 
άφήγησιν τοΰ ύποφαινομένου μάρ 
τυρός τής ύπερασπίσεως.

'Έλλη-ν χορευτής Πάρις Μετούσης καί 
#| πάρτναιρ.

γαρέττων. Μιά δεσποινίς τής συντρο
φιάς κυττάζει έπίμονα τόν βιολίστα. 
Τό τσαντάκι άνοίγει, ένα χαριτωμένο 
στιλό χαράζει κρυ«>ά καί γρήγορα έ- 
πάνω σ’ ένα κουτί γεμάτο τσιγάρα 
τρεις λέξεις. Τό πακέτο δίδεται στόν 
βοηθό κι’ αύτός τό μεταβιβάζει στόν

Τό άλλο τρίτον τοΰ τρίο Μποντόρ

Ή  κ. Έρμόν άνάμεσα στά ξένα τρα
γουδάκια πού τραγουδάει λέει κι’ ένα 
Έλληνικό. Τό κοινό τήν αποθεώνει. 
Μετά τήν κ. Έρμόν ακολουθεί τό ά- 
κροβατικό ντοΰο Λάντωφ, τό χορευτι
κό Φ.ορίνα ι-ί ! πάλι τό μπαλλέτο «Βου 
δαπέστ», πού έκτελεί μιά καινούργια 
του δημιουργία. Μετά τό πρόγραμ
μα άρχίζει πάλι χορός. Διαρκώς χο
ρός. Κ ι’ οί ώρες περνούν...

Είνε ή τετάρτη πρωινή. Οί περισ
σότεροι άπ’ τούς θαμώνες εΐνε στό 
κέφι. Μιά δεσποινίς άπό μιά κοντινή 
συντροφιά θέλει ν ’ άκούση «σόλο» 
βιολί. Ή  νοσταλγία τοΰ κέντρου μέ 
τό βιολί ύπό μάλης πλησιάζει.

Ταγκό;
Τό δοξάρι άνεβοκατεβαίνει δυό - 

τρεις φορές.
—"Οχι αύτό, άλλο.
Τό δοξάρι παίρνει πάλι τό δρόμο 

του.
Ένας παρακαθήμενος «έρως» μέ 

κυττάζει. Τής προσφέριο τσιγάρο. Γι
νόμαστε φίλοι. Προσπαθεί μέ τά δολο
φονημένα Γαλλικά πού ξέρει νά μέ 
διαβεβαίωση δτι στήν Ελλάδα έχου
με ώραιο ούρανό.

’Αποφασίζομε νά έγκαταλείψωμε τίς 
ώραΐες χαρές τοΰ επιγείου παραδεί
σου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Ή  ώρα είνε πέντε, 
πρωΐ. Τά νεύρα βρίσκονται σέ μιά πε
ρίεργη κάλμα. Ρίχνουμε τό κουρασμέ
νο κορμί μας σέ μιά καρέκλα ένός 
«Γαλακτοεστιατορίου». Τό κεφάλι μας 
βουίζει. Στή σκέψι μας περνούν βια
στικά οί τελευταίες εντυπώσεις. Δυό 
χειλάκια πού άργοσάλεψαν λέγοντας 
κάτι. Δυό χειλάκια, δυό χέρια, δυό 
μυστηριώδη μάτια, ή όρχήστρα. ή φρα- 
κοφορεμένη μεγαλοπρέπεια τού σερβι
τόρου.

’Αλήθεια, τί έργο είνε τό έργο τοΰ 
ξενύχτη; Δέν εΐνε ουτε δράμα, οϋτε 
κωμωδία. Είνε φάρσα. Προσπαθούμε 
νά κοροϊδέψουμε τόν έαυτό μας μέ 
τήν αύταπάτη. Τό έπιτυγχάνουμε; Ά 
σφαλώς ναί, δλη τή νύχτα τό έπιτυγ
χάνουμε μιά χαρά. Τήν αυγή δμως 
στό πρώτο ροδοφέγγισμα τής ήμέρας 
τό δνειρο διαλύεται. Ή  χλαμύδα τής 
νύκτας ξεφτάει. Τά ξέφτια είνε άδύ
νατο νά κρυφθούν δπως εΐνε έξ ίσου 
άδύνατο νά κρυφθούν καί τά ξέφτια 
τών κερασένιων χειλιών πού χθέα τό 
βράδυ μάς χαμογελούσαν καθώς σπίθι
ζε στίς άνταύγειες τών ήλεκτρικών ή 
σαμπάνια τοΰ ποτηριού μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κύριοι δικασταί αύτές ot μι- 
κροκλοπές τών άνθρώπων του 
θεάτρου εΐνε μηδαμινές καί Ανά
ξιες λόγου έάν παραβληθούν μέ 
δύο μόνον — διά νά μή σας κου
ράσω — πού συνέβησαν τά τελευ
ταία  χρόνια. Ό  θίασος τής Αικα
τερίνης Βερώνη Ανεδίδασε είς 
τήν Πόλι, τήν έποχήν της θεατρι
κής κινήσεως καί δόξης, ένα δί- 
πρακτον έργον 'Έλληνος συγγρα 
ψέως ύπό τόν τίτλον «Δύναμις τής 
Συνειδήσεως». Τό έργον κατέπλη- 
ξε δχι μόνον διά τήν δύναμιν τής 
συνειδήσεως, άλλά καί δι’ δλην 
τήν δύναμι τής έμπνεύσεως καί 
τής δραματικότητός του. Ό  συγ· 
γραφεύς Απεθεώθη. Ά λ λ ά  κατά 
τήν άποθέωσιν αύτήν ένεφανίσθη- 
σαν καί μερικά σύννεφα: ύποψί- 
ες. Νά ήταν Αραγε γνήσιον τέ- 
κνον τοΰ πρωτόβγαλτου συγγρ α 
φέως τό τόσον δυνατόν έργον; Ό  
συγγραφεύς έκάγχαζε πρό τών 
ύποψιών πού Αρχισαν νά διατυ- 
ποΰνται. Ά λ λ ά  τρομερός άστυνο- 
μικός τοΰ θεάτρου, 6  άείμνηστος 
καλλιτέχνης Γεώργιος Γεννάδης 
δέν έβράδυνε νά άνακαλύψη δτι 
τό έργον τοΰ ‘Έλληνος συγγρα 
φέως ήτο άτόφιο ένα άπό τά δρα 
ματικά έργα -ιΐιΰ Ρουμάνου Κα- 
ραζέολ ή «Συκοφαντία» χωρίς οϋ
τε ή μετάφρασίς του κάν νά ά- 
νήκεν είς τόν χειροκροτηθέντα καί 
άποθεωθέντα "Ελληνα σ υ γγρ α 
φέα. Κ αί τώρα, κύριοι δικασταί, 
μήν καταδικάσετε τόν έπιθεωρη- 
σιογράφο πού έμιμήθη ξένο σκέτς 
ή διεσκεύασε μίαν σκηνήν γα λ λ ι
κής ρεδύ πρίν άκούσετε καί μίαν 
άλληιν έλληνικήν πραξιν. Ό  δρά
στης μαθητευόμενος δημοσιογρά
φος είς τήν άρχήν έξελισσόμενος 
είς δικηγόρον καί φιλοδοξών νά

καί έπέρασε άρκετός χρόνος δταν 
είς τήν Τρίπολιν δπου εύρισκόμε· 
θα έδίδετο «έξαιρετική» παράστα- 
σις είς τό «Μαλλιαρόπούλειον» μέ 
τρία μονόπρακτα. Ή σάλα πλημ
μυρισμένη άπό κόσμο μεταξύ τοΰ 
όποίου καί ήμεϊς. Τό πρώτον μο
νόπρακτον ήταν είδος λεβέ ντέ 
ριντώ. "Ανοιξε καί έπεσε ή αύ- 
λαία, χωρίς νά έννοήσουμε καί 
πολλά πράγματα. Τό δεύτερον έ- 
χαρακτηρίζετο ώς κομεντί δραμα 
τική 'Έλληνος συγγραφέως. "Υ · 
ψ ιστε! Χάρις είς τήν άθλιότητα 
τοΰ μπουλουκιού πού έπαιζε δέν 
έννοούσαμε καί δραματικόν βά
θος άξιόλογον, πάντως δμως άνε· 
•γνωρίσαμε τό τέκνον μας έστω 
καί καχεκτικόν. ΤΗταν τό άτυχές 
άπορριφθέν, μονόπρακτόν μας, 6  

κόσμος τό έχειροκρότησε. Καί μέ 
αύτό τόν συγγραφέα. Φιλαράκο, 
σέ άνακαλύψαμε! Πλησιάζουμε 
διά νά ξαναζεστάνουμε τήν γνω
ρ ιμ ία :

—Καλά τά  κατάφερες, φίλβ 
μου.

Ό  συγγραφεύς μβς ήτένισ% 
βλοσυρώς.

—Ό  κύριος, παρακαλώ;
—Δέν μ’ άναγνωρίζεις, Αγαπη

τέ μου... Τό γραφείο τής έφημερί- 
δος στήν ’Αθήνα, Ή συνεργασία  
μας, ή άγάπη σου στό θέατρο, τό 
άτυχές μου μονόπρακτο πού σάς 
έδάνεισα διά νά διαβάσης!

—Κύριε δέν σ ®ς γνωρίζω. Κά« 
μετε λάθος φοβερό.

Αναγκάσθηκα νά τό παραδε
χθώ γ ιά  νά μή δημιουργήσω σκάν 
δαλον καί νά μήν παραδώσω τόν 
κλέπτη σέ κοινή χλεύη δι' ένα έρ« 
γο μάλιστα πού καθώς τό πα
ρουσίασε ό θίασος ήταν έκτρωμοί 
είς τήν συνείδησί μου. Έ ζήτησα 
συγγνώμην καί άπεμακρύνθην.

Ό  συγγραφεύς έξακολουθοΰσ* 
νά δέχεται συγχαρητήρια. Καί 
τώρα άποφασίσατε, κύριοι δικοο- 
σταί, όίν εΐνε καί τόσον ένοχο* 
καί άξιοι καταδίκης οί μικροτσι· 
μπολόγοι μπροστά είς τούς λη« 
στάς όλοκλήρων έργων πού τά  
έμφανίζουν ώς ίδικά των διά νά 
δρέψουν δάψνας καί ποσοστά. Τού 
λάχιστον τά όλ ίγα  ποσοστά νά 
είσεπράττοντο άπό τούς δημιουρ· 
γούς τών έργω ν! Καί ol δάφνες 
άς χρησίμευαν γ ιά  στεφάνι τών 
άσσων της θεατροκλοπής.

ΒΑΣ. ΗΛΙΑΔΗΣ
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ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
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Μέ τήν τωρινή του έκθεσι στήν 
αίθουσα Στραιτηγοπούλου ό νέος, 
άλλά ώριμος καλλιτέχνης Όρέστης 
Κοτνέλλης έρχεται νά προσφέρη έ
ναν καινούργιο, γοητευτικό τόνο 
δχι μόνο στή δική του, άλλά γενι
κώτερα, στήν έληνική ζωγραφική. 
®Οχι πώς οί νέοι πίνακές του φανε
ρώνουν καμμιά καινούργια στροφή 
τοϋ τεχνίτη: Εΐνε ό ίδιος ό Κανέλ- 
λη’ς τής προηγούμενης έκθέσεώς 
του, άλλά πολύ πιό μεστό καί 
πιό κατασταλαγμένος: Τό ποιητικό 
στοιχείο πού μόλις έμαντεύονταν 
στά παλαιότερα έργα του ξεχείλι
σε τώρα σάν τό νερό μιάς μυσ-^κης 
πηγής πού έσπασε τέλος κάθε 
φραγιιό καί ξεχύθηκε άπάνου άπό 
τή γή σάν πίδακας κρυσταλλένιος. 
Κάποτε τό ξέσπασμα αύτό τοϋ λυ- 
ρισμοϋ παρασέρνει τόν καλλιτέχνη 
σέ τόσο βαθειάν άφαίρεσι, ώστε- ν’ 
άφίνη μερικούς πίνακές του χωρίς 
τό άνάλογο ύλικό βάρος. Ά λλά  ή 
άδυναμία αύτή, πού φανερώνεται 
άλλωστε σέ πολύ λίγα κομμάτια, 
άναπληρώνεται άπό τό θερμό, τό 
παλλόμενο αίσθημα, τή γερή άρχι- 
τεκτονική καί τό χρωματικό πλοΰ- 
το, πού χαρακτηρίζουν δλα του τά 
έργα. Μπροστά σέ μιά συγκομιδή 
τόσο ικανοποιητική καί σέ δγκο 
καί σέ ζωγραφικές άρετές θά έπρε
πε νά είνε κοινεΐς τουλάχιστον στε
νόκαρδος γιά  νά σημειώση μιάν ά
δυναμία πού φανερώνεται άραιό- 
τατα καί νά μή χαρή όλόψυχα τίς 
όμαρφιές πού τήν στολίζουν.

Ό  συναισθηματικός κόσμος τοΟ 
Κοτνέλλη είνε δοτθΰς καί πολύμορ
φος. Τόν βρίσκουμε τρυφερό <πόν 
ύπ’ άριθ. 1 πίνακα μέ τό εύγενικδ 
«Κορίτσι» όλόφωτο άπά άγνότητα 
καί χάρι, φλογισμένο, δονούμενβ 
άπό ένοα/ άσυγκρόαητο διονυσιασμό 
στήν «Κλεοπάτρα», λυγρό στόν π(» 
νακα 26, γαλήνιο στούς έλαιώνες, 
στοχαστικό στούς ύποβλητικούς 
βυθούς καί στό «Πρωινό». Εΐνε έ
νας πολυεδρικός έρμηνευτής τών 
έσωτερικών καταστάσεων, δχι μόνβΙ 
τών άνθρώπων, άλλά καί τών πραγ. 
μάτων. "Ομως τό έργο του θά ήταν! 
λειψό άν πλάι στά πνευμοαικά τοιι 
χαρίσμααα δέν στέκονταν έζ ίσοο 
γερά καί τά καθαρά ζωγραφικά:! 
"Αν έξαιρέση κανείς έλάχιστα 
κομμάτια, πού δέν έδικαίωσοτν άπό
λυτα τίς προσπάθειες τοΰ καλλιτέ
χνη, τό έργο του παρουσιάζεται ρω
μαλέο κι άπ’ αύτή τήν πλευρά. Φτί- 
ρωμένη γραμμή, χρώμα τολμηρό 
καί τόσο άρμονικό στίς συχνές άν· 
τιστίξεις του, διακοσμητικά στοι
χεία άφθονα καί διαλεχτά, σωστή 
διαβάθμισι τοΰ φωτός, άψεγάδιαι. 
στη κασανομή τής Ολης.

Πρόκειται γ ιά  έναν ζωγράφο 
φτασμένο πού ώστόσο βαδίζει διαρ
κώς άνήσυχος πρός κοττακτήσεις 
καινούργιες ώπλισμένος μέ σπάνια 
δύνάμι άνανεώσεως καί πού κοτνέ- 
νας δέν ξέρει τί μ δ ς  επιφυλάσσει 
τό πλούσιο ταλέντο του καί ή άδά- 
μαστη έργατικότητά του.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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(Σ υνέχε ια  έκ αής 1ης σελίδος) 
βέβαια είχε βάλει φαρδειά πλα
τε ία  τήν ύπογραφή του: Γαρύφα 
λος Βαρδαλαμπούμπας. Στήν κρι 
αικη αύτή έργον καί συγγραφεύς 
ξετιναζόντουσαν και εΰρισκε χά 
ρ ι μόνο ή άγαπη μένη τοϋ κ. Βαρ 
δαλαμπούμπα θεατρίνα. Η5ρε ό 
νεοφανής κριτικός τήν ευκαιρία 
νά  τής έκφράση τόν θαυμασμό του 
έγκαίρω ς. Ή  κριτική φιγουράρε- 
,ται τήν άλλη μέρα στήν πρώτη 
σελίδα—τζάμπα πράμα γ ια τ ί νά 
μή μπή;— Έ π ε ιτ α < ϊσ ω ς  δέν τήν 
ευρισκα,, κι’ άσχημη. Ό  αυστη
ρός κριτικός θεωρείται καί κα
λός, δπως ό αυστηρός δάσκαλος 
καί οοφός. Ό  συνάδελφος καί δά 
σκαλος κ. Σιδέρης θά ξέρη καλ
λίτερα άπό μένα πόσοι δασκάλοι 
ζητάνε μέ τό αυστηρό κσί 6 >οου- 
ρο ϋφοΓ ιους νά κρύψουν τήν α- 
μ ά θ ϊΐά  τους ‘Η κριτική δμως c m  
πήρε τάς Τ.μάς τής πρώτης <■/· ί 
δος, δέν είχε άπό κάτω τό δνομα 
τοΰ δράστου της. Ό  άρχισυντά- 
Ί  ΐης τό αντικατέστησε μέ ένα ό- 
ποιοδήποτε ψευδώνυμο. Κανείς 
αναγνώστης δέν θά έπαιρνε στά 
σοδαρά μιά κριτική ποΰ ύπέγρα 
«ρε ό φαιδρός Βαρδαλαμπούμπας.

Ά π ό  τότε δέν άλλαξαν δυστυ
χώ ς καί πολύ τά πράγματα. Β έ
βαια φανερώθηκαν καί φωτισμέ
νοι κάπως κριτικοί., μά δέν μπο
ρούμε ν’ άποφανθουμε >ιώς ή κρι 
,τική βρίσκεται στό ύψος της.

Ή  ύπηρεσία τών έφημερίδων έ- 
£,ακολουθεί νά μή δίνη μεγάλη 
■κροσοχή στή στήλη τής κριτικής, 
οϋτε παρακολουθεί αύτούς πού 
γράφουν τή,ν κριτική, γιυ. νά δή 
« ν  κάνουν κΰσυνείδητα τή δου
λειά  τους. Πρέπει έδώ νά άκου- 
οθή ή άλήθεια δσο κι' άν εΐνε πι
κρή. Πολλοί άπό τούς κριτικούς 
κα ί τούς κάπως φωτισμένους δυ 
στυχώς άκόμη, κοιτάζουν τά μι- 
«ροσυμφεροντάκια τους, μέ άλ- 
>ouc λόγους δαρδαλαμπουπίζουν 
ακόμη λιγάκι. Κ ι’ έπειτα ποιός 
άπ ’ αυτούς" πού γράφ ει κριτικές 
σήμερα γ ιά  τό θέατρο, μάς εχει 
αποδείξει μέ μελέτες του. μέ μο
νογραφίες του, ή έστω μέ άρθρα 
του, μέ τήν έΐγ γένει δηλαδή δρά- 
ο ι του, πώς κατέχει τά πράγματα 
τοΰ θεάτρου;

"Υστερα δπως γράφον c: ι οι κρι 
τικές σπασμωδικά καί διαστικΛ.
Ιμπορεΐ ποτέ νά εΐνε καλές; Ό  
κριτικός βλέπει τό έργο τό βράδυ 
κ α ί πρέπει άμέσως νά δώση στήν 
έφη μερίδα τήν κριτική. Έ γ ώ  πού 
καταγίνομα ι τριάντα χρόνια στό
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ΟΙ Α Ρ Χ Α ΙΟ Ι  ΚΩΜΙΚΟ Ι

θέατρο όμρλογώ πώς δέν θά μπο 
ροΰσα ποικ νά καταλάβω ένα ά- 
ξιον λόγου έργο, χωρίς νά τό έ
χω διαβάσει, μόνο μέ μιά φορά 
πού θά τό έβλεπα. Πώς λοιπόν δ- 
λοι αύτοί πού μετέρχονται τόν 
κριτικό, δχι μόνο δείχνουν πώς 
τό ένοιωσαν, μά ζητάν και νά ττεί 
σουν πώς μπόρεσαν νά παρακολου 
θήσοαν καί τό παίξιμο τών ήθοποι 
ών;

'Υπάρχει βέβαια και ή κριτική 
τών περιοδικών, μά δυστυχώς δέν 
εΐνε καλλίτερη, σάν νά γραφόταν 
κι’ αύτή πρόχειρα καί σπασμωδι 
κά. Φαίνεται πώς αύτοί πού τήν 
γράφουν, έπειδή έγραφαν άλλοτε 
στίς έφημερίδες. συνήθισοον έτσι 
και δέν μποροΰν νά μελετήσουν 
καί νά ζυγιάσουν δπως πρέπει τά 
πράγματα.

"Ε πειτα  τί πονοκεφαλάμε; Πολ 
λοί άπό τούς κριτικούς, τού- κά
πως φωτισμένους μάλιστα, ά  νά 
κρυβώμαστε πίσω άπ’ τό δάκτυλό 
μας, άς ποΰμε τήν άλήθεια, πολ- 
λοί άπ’ αύτούς είχαν φιλοδοξίες 
κ ι’ δνειρα νά γίνουν συγγραφείς 
καί νά χαλάσουν κόσμο στο θέα
τρο, καί επειδή δέν τά κατάφε- 
ραν έγιναν άνώτεροι άπό συγγρα  
φεΐς, μέ τό νά έχουν τό έλεύθερο 
νά τούς κρίνουν καί νά τούς ξετι
νάζουν. Τά έχουν καί μέ τίς πρω
ταγωνίστριες, γ ια τ ί φαίνεται ά- 
πέρριψαν τά έρ γα  τους καί τίς 
προτάσεις τους περί συνεργασίας 
δημιουργικής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ — ’ Εκφράζω εύ 
χήν δπως γίνη προσπάθει : οί κρι 
τικές νά γράφωνται δσο τό δυνα 
τό πιό μελετημένα άπό άνθρώ- 
πους φωτισμένους πού άγαπάνε 
είλικρινά τό θέατρο κ^,ί πού έ 
χουν δείξει μέ τήιν έν γένει πολι 
τεία τους πώς κατέχουν τά πρά 
γμ α τα  τοΰ θεάτρου.

Ίο  θέατρο βρίσκεται σέ κρίσι, 
Τέλος πάντων άν τό Έ λληνικό θέ 
ατρο δέν έχει άξία , εΐνε καλλίτε 
ρα νά πεθάνη. άς πεθάνη... Μά 
άς τό γκρεμίσουνε έπί τέλους άν 
θρωποι μέ ά ξία  κι* ευσυνείδητοι 
έπικριτές καί δχι α ά τό κτυπάνε 
μέ λύσσα καί μέ μίσος άσυνείδη 
τοι καί άμαθεΐς τυχάρπαστοι.’Ά ς  
τό σφίξουν στήν άγκαλ ιά  τους άν 
Θρωποι πού τό άγαπάνε κι’ άν 
δέν μπορέση νά κρατήση σ’ αύτό 
τό σφιχταγκάλιασμα τής άγάπης, 
άς ξεψυχήση, μά δχι νά τό ύπονο 
μεύουν ϋπουλα μερικοί έμπτθεΐς 
έχθροί του.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ©ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΣ
- Α Ρ Ι Σ Τ Ι  ΑΣ  1 8 4 0 -

ΥΠΑΡΧΕ Ι  ΘΕΑΤΡΟ 
Σ ΤΗΝ Ε Π Α Ρ Χ Ι Α ;

ΜΥΡΤΙΛΟΣ

*Ητο αδελφός χοΰ Έρμίππου, δπως 
εΐδαμεν είς το προηγούμενον κεφάλαι- 
ον. Διήγε ατακτσν ζωήν διατριβών 
ώ ις fcjiV τ ο  π λ ε ΐ σ τ ο ν  μ έ σ α  ε ί ς  τ ά  κ α 
πηλεία καί τ ά  οίν- αγειρεϊα.

Άναφέρεται καί αύτός ώς συγγρα
φεύς κωμωδιών έκ τών τίτλων τών ό- 
(ΐοίων γνωρίζομεν μόνον δύο: « 'Ερω 
τες» «αί «Τιτανόπανες».

Ή  σύνθετος λέξις Τιτανόπανες ύ- 
Κεδήλωνε κατά τόν Ησύχιον τούς δι
αφθορείς τής νεολαίας.

’Ελάχιστα άποσπάσματα έργων του 
διεσώθησαν.

ΑΛΚΙΜΕΝΗΣ

Κωμικός ποιητής και αύτός σύγχρο
νος τού άνωτέρω. Δεν γνωρίζομεν εί- 
μή τόν τίχλον μιάς κωμωδίας χου «αί 
Κολυμβώσαι».

' Ισως διά τοΰ έν λόγφ έργου νά έ- 
οαχυρίζετο ή ζωή χών Άτθίδων είς 
τά... μπαίν μίξτ τής Περικλείου έπο-
χή«! , ....................

Ποιος μάς βεβαιώνει οχι δεν υπηρ- 
χον χάχα καί τότε νεωχερίζουσαι Ά - 
βηναίαι at όποΐαι είχαν λανσάρει χήν 
μόδα χής πλάζ;

Εξα ιρετικά  ένδιαφέρον θά ήτο νά 
ήξεύραμεν μέ τί τρόπον ό χορός τής 
Κωμωδίας τούτης έμιμήθη τάς κολυμ
βήτριας είς τήν όρχήστραν τού θεά
τρου.

ΦΙΛΩΝΙΔΗΣ

Ό  Φιλωνίδης, ό όποιος έξη περί τό 
427 π· X. ώς ήθοποιός κωμωδιών,φαί- 
νεχαι όχι ήχο άρχικώς ή ζωγράφος ή... 
«ίργάζετο είς καθαρισχήριον φορεμά
των καί άργόχερα έξειλίχθη είς θεα
τρικόν συγγραφέα άγωνισθείς είς χό 
κλευρόν χοΰ Άρισχοφάνους.

Ό  Άρισχοφάνης, καχά χά πρώχα 
του βήματα, έργαζόμενος διά χό θέα
τρον έκ χοΰ άφανοϋς έδωκε δύο έργα 
Του ύπό χό δνομα τών ήθοποιών Καλ- 
λιστράτου καί Φιλωνίδου, ό τελευταί

Τό δτι παρουσιάσθη ώς κωμωδιο
γράφος χό πρώχον είς ηλικίαν 17 έ
τών, δέν φαίνεχαι άληθές.

Έάν .;αραδεχ6 -̂μεν ώς έχος γεννή- 
σεως χοΰ Άρισχοφάνους χό 450, ήχο 
κατά 2  έτη νεώτερος εκείνου.

Έγεννήθη εϊς τάς ’Αθήνας, κατά δέ 
χό 431 έδόθη φαίνεται είς χόν πατέρα 
χου Σωσίπολιν ύπό χής πολιτείας, 
κτήμα (κλήρος) είς χήν Αίγιναν δπου 
καχώκησε πιθανώς καί ό Εύπολις ώς 
«κληροϋχος»(3).

Περί χής ιδιωτικής χου ζωής έλά- 
χιστα γνωρίζομεν καί αύτά άβέβαια 
καί δχι πιθανοφανή, δπως λχ . το οχι 
καχαδικασθείς είς μίαν δίκην δτου 

I άπ< δείχθη δχι ήχο βαρβαρικής κατα- 
γωγής έπωλήθη δημοσίςι ώς δούλος, 
καί ήγοράσθη κατόπιν ύπό τού Λύκω- 
\ο; -οί' μετέπειτα κατηγόρου χοΰ - ό  
κράτους.

"Οπως έπίσης χό δχι είχε ένα υ
πηρέτην όνομαζόμενον ’Εφιάλτην, ό ό
ποιος έκλεπτε τά χειρόγραφα τών έρ
γων χου καί άπέθανε δηχθείς ύπό χοΰ 
πισχοΰ σκύλου χοΰ κυρίου χου — χοΰ 
Αύγείου — ένφ διέπραχχε κάποχε μί
αν χοιαύχην κλοπήν.

Περί τού Αύγείου λέγεται δχι άπέ
θανε άπό λύπην έπάνω είς χόν χάφον 
χοΰ Εύπόλιδος μεχά χόν θάναχόν χου 
έπισυμβάνχα χό 411)10. (4).

Ό  Εϋπολις ώς κωμωδιογράφος ή
χο άμείλικχος καί άδυσώπηχος είς χήν 
σάχυραν οσάκις έπρόκειτο νά διασυ- 
ρη πρόσωπα (Σωκράτης, Αλκιβιάδης, 
Αύχόλυκος, Δήμος).

Συνεργάτης χοΰ Άρισχοφάνους κα- 
χά χό 424 («Ιππείς»),, παρουσιάζεχαι 
άνχίπαλός χου άπό χοΰ επομένου έχους 
καί έξης.

Ίσ ω ς λόγοι επαγγελματικής άνχι- 
ζηλίας νά ύπήρξαν ή αίχία χής άμοι- 
βαίας δυσαρεσκείας χών ποιηχών καί 
χής διασπάσεως χοΰ δεσμοΰ χής συν
εργασίας χων.

Σχερούμεθα συγκεκριμένων πληρο- 
.. , ιροριών διά νά ήμπορέσωμεν νά σχη- 
7- I ρίξωμεν έπ’ αύχών μίαν οΐανδήποχε

ος μάλιστα έδίδαξε ώς φαίνεχαι καί γνώμην περι χού ποίος χών δυο κω- 
τόν «Προαγώνα» χοΰ ίδίου τό 422 ύπό £ρ>. innHmtn mu irns-μωδιογράφων δέν έπέδειξε τήν πρέ

πουσαν συμπεριφοράν απέναντι τού
συναδέλφου του, ποίος έκ τών δύο
«περιερχόμενος τά γυμνασχήρια έξε-
κόλαπχε σκάνδαλα είς βάρος χής νεο
λαίας χά όποια διεπόμπευε κατόπιν έν ννωσε«ς 
πλήρει θεάχρφ»(5) καί ποιος έκ χών | προτύπων 
δύο ίδιοποιείχο στίχους ή επινοήματα 
χοΰ συναδέλφου του.

Τόν Σωκράτη έσατύρισε ό Εύπολις 
καυστικώτερα παρά ό Αριστοφάνης

το ονομα του.
Τέσσαρας μόνον τίχλους γνωρίζο

μεν άπό χά έργα χοΰ Φιλωνίδου:
Άπήνη ή Απηνής (=σκληρός, μι- 

βάνθρωπος) Κόθορνοι Προαγών καί 
Φιλέχαιρος.

Τήν σχαδιοδρομίαν του ώς κωμικού 
ιιοιηχοΰ ήμπορούμεν νά τήν τοποθετή- 
οωμεν «ατά προσέγγισιν πάντοτε, με
ταξύ τοΰ 427 καί τού 404.

Ώς ήθοποιός, έπαιξε είς τά έργα j ώς πρός τόν Άλκιβιάδην δέ, τόν ε- 
ίϊον Άρισχοφάνους ρόλους προσώπων ι σκιοψε με χοσην δριμυχηχα εις χήν 
γενικής σαχύρας (μή πολιχικών, Εύ- | κωμωδίαν χου «Βαπχαι» (=Ο ί Βα- 
ριπίδου, Σωκράτους κ.τ.λ.) ένώ  ό | πτισταί) ώστε λέγεται δτι έτιμωρήθη 
Καλλίστρατος έπαιξε ρόλους ι δ ι ω τ ώ ν  j αργότερα ύπ’ εκείνου κατά πολύ ά- 
έχόνχιον σχέσιν μέ χήν πολιχικήν. | πάνθρωπον χρόπον.

Οϋτω ό Καλλ'στρατος έπαιξε τούς ! Λέγεται δηλ. δτι ό Αλκιβιάδης έ- 
«Δαιταλείς» (427) χούς Β α β υ λ ω ν ί ο υ ς  | δωκε διαχαγήν νά συλληφθή ό κωμω- 
(426) χούς Άχαρνεΐς (425) καί χήν ! διογοάφος καί νά ριφθή είς χήν θά- 
Λυσισχράχην (411), ό δέ Φιλωνίδης ! λασσαν αύχοσχεδιάσας χούς καχωχέ- 
έπαιζε κάποιο έργον χοΰ ποιητοΰ δο- j στίχους:
θέν τό 425—πιθανώς τόν Κένταυρον, Ic< Αν με «βαφτίζεις» έσυ μεσ’ στο θε- 
τάς Νεφέλας, χούς Σφήκας (422) χόν ί (αχρο, θά σέ βαφτίσω

Ό  Κωνσταντίνος Κυριάκός, πού 
είχε στό θέατρο τό ψευδώνυμο Ά - 
ριστίας, δλη του τή ζωή τή θυσίασε 
γ ιά  τή θεατρική ιδέα.

Στά 18 17  παίζει στο θίασο τής 
Δομνίτσας Ραλλοΰς, στό Βουκου
ρέστι. Πρωταγωνιστούσε. "Ητανε 
παιδί σχεδόν. Έ κεΐ έπαιζε μέ τόση 
έπιτυχία, πού τόν στείλανε στή 
Γαλλία νά σπουδάση τήν ηθοποιία 
στόν Τάλμα. Στά 1820 πρωταγωνι
στούσε στό θίασο πού είχε όργα- 
νώσει ή Φιλική Έταιρία, στά 1825 
έπαιξε μ’ έρασιτέχνες στήν Κέρκυ
ρα—προηγουμένως είχε πληγωθή
στό Δροτ/ατσάνι—στά 1834 βάζει 
τίς δασείς τοΰ Ρουμανικού θεάτρου 
καί στά 1840 φτάνει στήν ’ Αθήνα 
φλεγάμενος άπό τόν πόθο νά δου. 
λέψη γιά  νά στερεωθή τό νέο Έ λ 
ληνικό θέατρο στήν έλευθερωμένη 
Ποπ-ρίδα.

Χαρακτηριστική εΐνε πώς άμέ
σως τύπωσε καί ’ένα του έργο, μιά 
τραγωδία, τόν «Αρμόδιον καί Ά ρι- 
στογείτονα». "Επαιξε δυό φορές 
καί ΰστερα έφυγε. Οί Βαυαροί τόν 
διώξανε, τόν άνοτγκάσανε νά φύ
γη, (δές: Ν. Λάσκαρη. «Δελτίον 
Συλλόγου Ελλήνων ’Ηθοποιών», 
1906, φ. 1 ) .

Ή  φήμη του καί ή άξία του του 
προετοιμάσανε θερμή ύποδοχή στήν 
’Αθήνα, πού κυριαρχούσε τό Ιταλι
κό μελόδραμα καί πού δσο κι* άν 
άρεσε στό κοινό, οί πιό θερμοί "Ελ
ληνες δέν τό θεωρούσαν χρήσιμο 
γ ιά  νά συντελέση στή μόρφωση' τών 
άνθρώπων τοΰ νεαρού Κράτους.

Αύτοί τόν είδανε τόν Ά ριστία  
σάν προφήτη, πού θά έδειχνε μέ τήν 
έπιστημονική του ύπόσταση τή θεα
τρική, τό σωστό τό δρόμο στά άνύ- 
παρχτο τότε θέατρό μας,/ πού θά 
8π·ρεπε νά τόν άκολουθήση γιά  νά 
φτάση τό μεγάλο του τόν προορι
σμό.

Καί ιδού πώς τό θέλανε τό θέα
τρο: ’Αντιγράφουμε άπό τό σποτνι- 
ώτοσο πρωτότυπο πού βρίσκεται 
στό θεατρικό Μουσείο: (μικρό
σχήμα' όγδοο, σ. 1 1 .  Τυπογραφείο 
Γκαρπολδ):

« . . . . ©έκτρον 'Ελληνικόν i is u -  
δυνόμενον άπο άξιοτίμων 'Ελλή
νων Επιτροπήν, έπ«γρυπνοΰιχν 
νά έπιφυλάττωνται αΰατηρώξ τό 
σέδας πρόξ τά ©εΐα, ή υποταγή εί^ 
τούς νόμους, ή σειμνοπρέπεια είς 
τά ή8η. όπου αύτή ή ’Επιτροπή 
δέλει εκλέγει τάς τραγωδίας,/ποί- 
αι πρέπει νά έγχειρίξωνται είς 
τούς νέους ηθοποιούς καί ποϊαι οχι, 
καί νά παριοτάνωνται μόνον ή5ι- 
καί, άρμό^ουσαι εις τάς ιδέας κα: 
τόν Έλληνικόν χαρακτήρα, καί 
δράματα τοϋ νεωτάτου ήρωϊκοϋ 
τών Ελλ ήνω ν άγώνος. Θέατρον 
5ωγραςρΐ$ον λαμπρότατα τάς ύπέρ 
Πατρίδος 8υαίας, όιδάακ.ον πάντα 
ρήτορα, δικαστήν, δικηγόρον, ποι
ητήν, ήδολόγον, πολίτην, οτρατιώ- 
την, άρχοντα καί άρχόμενον την 
κατά τήν πράξιν τοΰ ύφηλοΰ καί 
ωραίου γνώσιν, έπιστηρίjov τάς 
εϋγενείς φυχάς εϊς αρετής έρωτα 
καί κακίας μίσος, θέατρον παοι- 
στάνον έπαινουμένην καί δραβευ- 
ομένην τήν σωφροσύνην' τών' συζύ
γων, τήν φιλοστοργίαν τών γο
νέων, τήν εΰπείδειαν τών' τέκνων, 
τό φιλόπατρι. . . .  θέατρον είς τό 
όποιον δέλει στηλιτεύεσθαι ή φι- 
λαργυρία, ή άσωτεία, ή όλιγωρία 
.. . . .  τοιοΰτον δέατρβν ήδελεν εΐ- 
σδαι άξιον νά ϊδη είς τάς βαθμίδας 
τβυ καί τόν' Σωκράτην, καδώς ό
ταν' παριστάνοντο τοΰ Εύριπίδου 
αί μελίρρυτοι καί διδακτικαί τρα- 
γωδίαι, τάς όποίας ΰπερηγάπα καί 
έκδεία^εν καί αύτός ό μέγας φω- 
στήρ Χ ΡΥΣ Ο ΣΤΟ Μ Ο Σ, θέατρον 
τοιοΰτον' ήδελε διεγείρει καί σή
μερον' τάς ένδουσιώδεις επευφημή
σεις καί χειροκροτήσεις καθώς καί 
τά πικρά, άλλά σωτήρια, δάκρυα 
τών σημερινών ’Αθηναίων' καί λοι
πών 'Ελλήνων, ώς τών άρχαίων 
έκείνων, όταν ό Αισχύλος παρί- 
στανεν είς τούς Π ΕΡΣΑ Σ  του τήν 
φθοράν τοΰ Εέρξου είς τήν Σαλα
μίνα καί ό Φρύνιχος τήν "Αλω- 
σιν τής Μιλήτου. Ή μέρα, ο
χ ι βέβαια λυπηρά, όχι άδοξος, οχι 
επιζήμιος είς τήν Ελλάδα, θέλει 
άνατείλει έκείνη καθ’ ήν ΗΘΟ
ΠΟΙΟΙ (σέ ύποσημείωση ζητάει 
νά μή γίνετα ι χρήση τού όρου: 
(.υποκριτής», πβύ φαίνεται τόν σύ- 
ντ)δίί>ανε τότε), νέοι, πρβικισμέ- 
μέ γνώσεις άρκετάς, ςρίλβι τής 
ά λ η δ ι ν ή ς  δ ό ς η ς καί  τοΰ 
δ ι κ α ί ο υ ,  νέοι εύαίοθητβι, κά- 
τβχβι ειλικρινούς ενθουσιασμού καί 

τών παριστανομένων 
δ>ίλουν παοιστάν'ει δι’

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡη
έκφλεγβμένου προσώπου καί δι’ 
αισθήματος έγκαρδίβυ καί δι’ ί- 
βτβρικών κβμψών άρχαίων ιματι
σμών, καταλλήλων είς παλαιάς έ- 
πβχάς ή νέας καί διά χειρβγοιιιών

επίσημον περί τά τραγικά, νά δια- 
μείνη έν'ταύθα» όπβυ ό ένθβυσικ- 
ομός του καί ό Ελληνισμός τόν' έ
φεραν είς τάς άγκάλας τών φιλότι
μων όμβγενών τβυ. Νά τόν' κρατή- 
σωμεν, "Ελληνες, νά τόν ένδαρρύ- 
νίΜμεν, ν ’ άνταμείψωμεν τόν πα
τριωτισμόν τβυ. διά νά μείνη καί 
’ ’ά μορφώση είς τήν Ελλάδα τβ 
Κλληνικβν Οέατρβν, νά διδάίη 

νέου; φιλοτέχνους, άίίους τβύ ό-

( Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
Θεάτρου, ή κατωτερότητα τών Θι
άσων πού τίς επισκέπτονται. Έ κ 
τός άπό ελάχιστες, μά πολύ ελά
χιστες εξαιρέσεις, δλοι οί άλλοι 
Θίασοι, πού περιοδεύουν στίς έπαρ 
χίες, εΐναι κακά συγκροτήματα, 
πού ενα δνειρο, μιά ίδέα, ένα ΐδα 
νικό τά έμπνέει: Ή εξασφάλιση
τοΰ μεροκάματου. "Ομως τό Θέ 
ατρο 8 έν εΐναι χειρονακτική έρ
γασία , οϋτε οί εργαζόμενοι σ’αΰ 
τό χειρόνακτες. Ή έπαγγελμα- 
τοποίηση τοΰ Θεάτρου ή άντιμετώ 
πιση δλων τών Θεατρικών ζητημά 
των πίσω άπό τό πρίσμα τοΰ «- 
πλοΰ επαγγέλματος, άποτελεί

νόματβς ή δ ο π β ι β ς· ώστε, j προδοσία τής Θεατρικής ιδέας·
π;.β·όντβς τβύ χρόνβυ, νά στείλω- 1 Καί πρέπει νά έχουμε τό Θάρρος

i usv καί είς τάς λβιπά; Έλλι.νικάς νά τό 8 ροντοφωνήσουμε άπό τή
πόλεις έξ αύτών, διά νά έπιχορη- στήλη αύτή, πώς βρισκόμαστε ά
\ήσωσι :·.αί είς τβύς άδελφβύς μας
βμβγενεις, εϊς τά έκεί συσταδησό- 
ΐ'.ενα δέατρα. τό ήμέτερον έκ τών

πέναντι ένός Θεάτρου χιλιοπροδο 
μένου άπό τούς πιό πολλούς άν- 
Θρώπους, πού ώφείλανε νά τό ΰπη 
ρετήσουνε τίμια κι’ άποφασιστικά.

ημετερων και ταυτης της υψηλης | 0 ^χω είπω πώς άνάμεσα 
j τέχνης ήθικώτατον προϊόν. Νά j στόν κόσμο τών ήθοποιών, πού 4- 
1 συνδράμωμεν 'Έλληνες, ώστε μετ’ , πισκέπτονται τίς έπαρχίες, δέν ύ- 

βύ πολύ νά κατορθώση ό κ. Κ. Ά -  ' πάρχουν καί οί καλοί κι’ άξιοι, τά 
ριστίας νά μάς άνα&ιβάση έπί σκη- ώραία και δυνατά, καί έμπνευσμέ 
νής τάς πρβσφορωτέρας τών κ/.α- να παλληκάοια τήΓ Θεατοικής ί- 
,σικών ποιητών υας. καδώς καί τάς δί α ·̂ ΟΙ δυνάμεις δμως δλων αύ 

. . .  , , των είναι καταμερισμενες σε τοκαλλιτερας, αφ βσας εχβμεν εως - ^ “  >
ΚυμιακΛς—'Λριστίϋ,ς

συμμέτρων' καί διά έλέμματβς δια- 
πύρβυ, καί διά στάσεως εύγενούς... 
καί πβύ; είς τήν Ελλάδα, είς τάς 
πβτέ λαμπράς καί. τώρα πάλιν έ- 
λευδέρας έ ρ α τ ε ι ν ά ς  ΑΘΗ
Ν Α Σ καί ακολούθως έντός τής 
Ελλάδος, είς ένός έκάστβυ κατά 
χώραν εστίαν!

Πόσαι τότε έπευφηιμήσεις, κρό
τοι, αισθήματα γεννα ία , έξάλματα 
λαμπρά θέλουν χαιρετήσει τβύς ά- 
νισταμένβυς στρατηγβύς! Πόσαι 
καρδίαι καί πόσα πρόσωπα θέλβυν 
άναφλέγεσθαι άπό τήν φλόγα τοΰ 
πατριωτισμού! Τότε έργα μεγάλα, 
έργα θαυμαστά, άναπβλβύμενα, ό
πως καί όταν πρέπει, θέλουν ανα
ζωπυρώσει διακαέστερα τον $ήλβν 
καί τήν άμιλλαν τού καλού.. . .

Δ ι’ αύτά, λοιπόν, πάντα, κ’ έ- 
πειδή τό ’ Ιταλικόν δέατρβν είσή- 
χθη πλέον', καί πβλυτελές είσή- 
χδη, είς τήν Ελλάδα τό μέν διά 
νά χαλαρώσωμεν τήν ύπέρμετρβν 
πρός τά φαύλα ροπήν' τών νέων 
μας, άντιταλαντεύοντες τάς τρυ- 
φηλάς μελωδίας τών' ’ Ιταλικών' με
λοδραμάτων μέ τής άξιοτίαιβυ σβ- 
δαράς Ελληνικής τραγωδίας καί 
ύψηλής κωμωδίας τά σύντονα, έ- 
πωφελή καί άρρεν'ωπά βέλγητρα· 
τό δέ, διά νά ίδωμεν τήν μητρι
κήν μας γλώσσαν έξευγενι^βμέ- 
νην καί ώραϊσμένην έπί σκηνής 
απέναντι τβύ Π α ρ δ ε ν ώ ν ο ς  
καί τής Π ν υ κ ό ς μας, είς αύ
τήν' έκείνην τήν’ ίεράν πρωτογενή 
τών' ωραίων’ τεχνώ ν  Ε στίαν, αίω- 
ρβυμένην είς τής άπαγγελίας τάς 
πτέρυγας καί στηριξβμένην εις τής 
μιμήσεως τήν βακτηρίαν” δ ι’ όλ’ 
αύτά κρίνομεν μέγα είς τάς πα
ρούσας περιστάσεις έπωφέλημα, ε
πικαλούμενοι τήν' προστασίαν’, τήν' 
συνδρομήν καί τήν' έμψύχωσιν τοΰ 
Σεδαστοΰ ήμών "Ανακτος, νά πα-

ΠΡΟΣΚΛΙΙΣΙΣ
Π Ε Ρ !

Ε Λ Α ΙΙΝ ΙΚ Ο Υ  Θ ΕΑ Τ ΡΟ Υ

tN \0n\ATi
εί Troori'AHU KatisTiNTi.vor γκαροπαλ
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n im m m w rn
Τό έξώψυλλον τής έκκλήσεως

ρακαλέσωμεν τβύς φιλοκάλβυς ό- 
μβγεν'εϊς μας ν'ά παροτρύν'ωσι, διά 
συνδρβμής, τόν νέον Θ έ σ π ι ν 
τής Ελλάδος, έλθόντα είς τήν πό
λιν μας, κύριον Κωνσταντίνον Κ. 
Ά ριστίαν, διαμορφώσαντα τό έν' 
Βουκουρεστίω δέατρβν', διευδυντήν 
αύτβύ καί διδάσκαλον τής απαγ
γελίας, άγαθόν καί τίμιον συμπο
λίτην μας, άρχαϊβν συναγωνιστήν 
είς τόν' ι ε ρ ό ν '  λ ό χ β ν μας,

τώρα ή δυνάμεδα νΓ’ άποκτήσωμεν, 
τραγωδίας καί ύφηλάς κωμωδίας».

Τρεις δραχμές τό μήνα ή συν
δρομή γιά  νά γίνη ή Σχολή. Καί 
άμα μαζευόντουσαν τά χρειαζού
μενα, Θά γινότανε ή έναρξη τών 
μαθημάτων καί σέ λίγο και ό θία
σος.

« ..■ •Ή  συνδρβμή παύει, άμα τό 
σώμα τών ήδβπβιών', ύπό τήν διδα
σκαλίαν καί διεύδυνσιν τβύ καλβύ 
τραγικού μας κ. Κ. Άριστίου, yi- 
νη ικανόν ν'ά παριστάνη είς τό «ι
ατρόν έντίμως καί έπικερδώς. . , , 
Είνε δέ, έλπίξομεν, τού ΘΕΟΥ εύ- 
δοκοΰντος καί τοΰ Σεβαστβύ ’Ά -  
νακτβς ήμών' έπιτρέπβντος, όχι 
μόν'βν καί Έλληνικά δέατρα ν ’ α- 
ποκτήση ή Ελλάς, άλλά καί τό έξ 
άμνημβνεύτων χρόνων παραχωμέ- 
νβν, παρά τήν Άκρόπβλιν τφν 
Ά δηνώ ν, άρχαίον' Ελληνικόν ©έ- 
ατρον', άνασκαφέν', ν ’ άνακύφη τβύ 
τάφου.

Έν' Άδήναις τήν 25 Σεπτεμβ
ρίου 1840.
Γ. Λ ΕΒΕΝ Τ Η Σ . I. Ρ ΙΙΟ Σ . ΠΑ

Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ  ΣΟ ΥΤΣΟ Σ, ΣΠ. 
Λ. Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Η Σ , Π. Σ. 
ΟΜΗΡΙΔΗΣ, Κ. Ν. ΓΑ Λ Α ΤΗ Σ, 
Λ Ο ΥΚ Α Σ  Π ΥΡΡΟ Σ, Γ. Γ Ε Ν 
ΝΑΔΙΟ Σ. I. ΑΝ. ΣΩΜ ΑΚΗΣ, 
A. Ρ. Ρ Α Γ Κ Α Β Η Σ , Δ. ΔΡΟ
ΣΟΣ. Κ. ΔΟΜΝΑΤΟΣ, Π. Κ. 
ΗΠΙΤΗΣ, Δ. Ν. Φ Ω Τ ΙΛ Α Σ , Κ. 
ΚΟΚ ΙΔΗΣ».
"Οπως είπαμε στήν άρχή, τόν Ά 

ριστία τόν αναγκάσανε νά φύγη.
Ό  Α ριστίας πήγε πάλι στό Βου

κουρέστι, δπου συνέχισε τή δράση 
του γ ιά  τό Ρουμοοηκό θέατρο. Ά 
πό έκεΐ έστειλε τήν έξής έπιστολή: 
«Πρός τήν έν' Ά δήναις Στήν' ’Ε 

πιτροπήν' τής Φιλοδραματικής 
Εταιρίας 

Έ ν  Ββυκουρεστίω τήν' 26 Ίου- 
νίβυ 1841.

Κύριοι,
Έπέστρεφα, 5*?ν  ήλθα, πειθό- 

μενος είς τήν φωνήν τού καθήκον
τος· οί καλοί Δάκες μέ ΰπεδέχδη- 
σαν άσπασίως· μ’ έτίμησε ή Στή 
Κυβέρνησις, ήν' τόσον εύγνωμον'ώ’ 
άλλά καί έ γ ώ . . . .  μίαν' Πατρίδα 
$ητώ· Ή  ειμαρμένη μέ άπεμάκρυ- 
νε άπό τήν' Ελλάδα, οσον περισ
σότερον έπροσπάδησα ν'ά τήν' πλη
σιάσω, «ωραίος καί κατά τήν ψυ
χήν' άκέραιος ό 'Έλλην'! "Αλλο 
μοχθηρόν καί καταχδόνιβν τέρας 
ό βάναυσος καί κερδαλεόφρων δού
λ ο ς ..··»  (ύπόσχεται ότι ευχαρί
στως δά ξαναγυρίση νά συνέχιση 
τή διδασκαλία του). « .. άν πρό
κειται τι άγαδόν έκ τής άπαιτου- 
μέν'ης σοβαράς δραματικής διδα
σκαλίας, τήν' όπβίαν ύμεΐς τ ’μών- 
τες μ’ ένεπιστεύδητε.

Γνωστβποιοΰν'τες, Κύριοι, διά 
τής έφημερίδες καί είς τβύς εταί
ρους τά ειλικρινή μου αίσδήματα, 
συγχωρήσατε τήν τιμήν καί τήν 
τ.αρηγορίαν νά ύποσημειούμαι

τής Στής Έπιτροπής 
τής Φιλοδραματικής Εταιρίας 

Ό  Εύπειδέστατβς 
Κ. Α Ρ ΙΣ Τ Ι  ΑΣ»

"Η έπιστολή δημοσιεύθη'κε στήν 
έφηιαερίδα «Αιών» τής 3 Αύγοΰιτου 
1 "4 1 .

"ΓΖτσι, ό τρώτος σκηνοθέ.··|ς τοΰ 
• έι υ ΈλληνικοΟ θεάτρου, ό ποώ- 
•tor θεμελιωτής του δέν Λξιώθη*ε 
να δή τούς κόπους του νά καοπο- 
ψοροΰν.

Καί θ-j περά Όυν πολλά πάρα 
π.' λλά χρόνια ώς που νά μτορεσ^, 
τύ θέατρό μας νά σταθή στά πόΐια 
του

Γ Ά Ν  Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

σα κομμάτια δσοι καί οί θίασοι, 
ποΰ πεοιέρχονται τίς έπαρχίες. 
’Έ τ σ ι πηγαίνουν κατά τό πλεΐστον 
Υαμένες. Κ ι’ έτσι ή ιδέα τοΰ θε
άτρου κατά τά 9)10  έχρεωκότΛισε 
στίς έπαρχίες έξ άφοομής τοΰ κα 
κοΰ περιεχομένου τών περισσοτέ- 
οων θιό 'ν πού τίς έπισκέπτον- 
ται.

Ε ίναι συκοφαντία τοΰ πιό μεγά 
λου, είδους, δταν λέμε πώς οί έ
παρχίες έπαψαν νά ένδιαφέρον 
ται γ ιά  τό θέατρο. Έ μ εϊς  σκοτώ 
σαμε τό ένδιαφέρον . έπαρχι
ών γ ιά  τό θέατρο. Απόδειξη πό>ς 
καί σήμερα άκόμα οί καλοί θία
σοι βρίσκουν καλήν ύποστήριξτ? 
στίς έπαρχίες. Δέν ύποστηρίζον 
ται οί κακά συγκροτημένοι θία
σοι πού τό θέατρο τό άντίκρυσαν 
πάντοτε, σάν ένα όποιοδήτίοτε έ
πάγγελμα, καί τήν ιερουργία τοϋ 
ήθοποιοΰ άπάνω στό ιερό τής 
σκηνής, σάν έξασφάλιση ένός με
ροκάματου. "Ομως τό θέατρο 
τό ξανσλέμε αύτό — εΐναι πρώτα 
ίδέα κι’ ύστερα έπάγγελμα. Τά 
|ίέσα πού χρησιμοποιεί ό ήθοποι
ός γ ιά  νά έξασκήση τό ύψηλό του 
ύπούργημα δέν είναι ή τίμια καθ’ 
όλρ τά άλλα τσάπα τοΰ σκαφτιά, 
ούτε τό καθυγιασμένο άπό τόν Ι
ερό ιδρώτα τοΰ χτίστη μυστρί· Εί 
ναι ό λόγος, πού σάν λόγος προϋ 
ποθέτει μόρφωση, πνευματικήν ά 
νωτερότητα, πίστη, ένθουσιασμό, 
ευσυνειδησία, ένατένισμα ματιών 
καί ψυχής πάντα πρός τά έμπρός 
καί πρός τά έπάνω. Πράγματα, 
πού θέλετε έξ αφορμής τών συν
θηκών, θέλετε άπό τήν εισβολή 
στό μεγάλο καί έντιμο σώμα τών 
συστρατιωτών μας καί συμπολε· 
μιστών μας ήθοποιών ένός δχι εύ 
καταφρόνητου άριθμοΰ βεβήλων 
πού τό θέατρον ύπήρξε γ ι ’ αύτούς 
καταφύγιον ύστερα άπό τίς άλε· 
πάλληλες άποτυχίες τους γ ιά  τήν 
κατάκτηση τής ζωής, θέλετε άπό 
τήν ύπερτίμηση τών καλλιτεχνι
κών δυνάμεών τους άπό μερικούς 
άπ’ αύτούς, θέλετε άπό τήν έλλει
ψη έπίγνωσης γ ιά  τήν άνώτερη ά 
ποστολή τοΰ θεάτρου, δέν διαθέ
τει δυστυχώς ένας δχι μικρός ά 
ριθμός άπό τούς έργάτες τοΰ θε
άτρου. Κ ι’ άλλοτε μέν, δταν τά 
ζώα φωνήεντα ήν, δταν δηλαδή ή 
μέχρις Αθηνών κάθοδος τών έ- 
παρχιωτών άποτελοΰσε τό άνεκ- 
πλήρωτον δνειρο τών κατοίκων 
τής ύπαίθρου χώρας, ή σύγκριση 
τοΰ έπισκεπτομένου μίαν έπαρχια- 
κή πόλη θιάσου, μέ τούς θιάσους 
τών Αθηνών ήταν δύσκολη. Σ ή
μερα δμΤος, πού τά μέσα τής συγ 
κοινωνίας έξευτελίσοτνε την άπό- 
σταση καί τό ταξίδι ίσαμε τήν Ά  
θήνα εΐναι εύκολο άπόκτημα τοΰ 
καθενός πού διαθέτει ένα δυό έ- 
κατοστάρικα, ό κόσμος τών έπαρ
χιών έχει πιά τήν εύχέρεια ν’ άν- 
τιλαμβάνεται τό παιχνίδι πού παί 
ζεται είς βάρος του, καί νά κάνη 
τήν σύγκριση, πού φυσικά εΐναι 
κατασυντριπτική γ ιά  τά περισσό
τερα θεατρικά συγκροτήματα, πού 
έπισκέπτονται τίς πόλεις τους. Κ ι’ 
έπειδή οί πόρτες τοΰ κινηματογρά 
φου περιμένουν άνοιχτές καί πλού 
σια φωταγωγημένες δίπλα στό θέ 
ατρο, τό κοινό τών έπαρχιών άλ- 
λαθε διεύθυνση κι’ ό κινηματογρά 
φος έκυριάρχησε στή προτίμησή 
του.

θ ά  μεταβαλόμουνα σέ ύπονο 
μευτή τοΰ θεάτρου άν άπήγγειλα 
κατηγορητήριο κταά τών συνα 
δέλφων ήθοποιών. ’Έ π ειτα  δεν 
ύπάρχουν καί κακοί ήθοποιοί, ύ 
πάρχουν καί κακοί συγγραφείς, δ 
πως υπάρχουν κακοί συνθέτες καί 
κακοί κριτικοί. Τά παράσιτα αύ
τά πού άπομιζάνε τή δροσιά, τή
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΑΗΖΜΟΝΗΜΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Τ Η Σ  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν  
ΠΟΥ ΕΝΥΜΦΕΥΟΗ ΤΗΝ ΣΑΡΑ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΤΟΥ κ. ΜΙΜΟΥ Κ. Α Ν Λ Ρ Ο ΥΛ ΙΛ Α Κ Η

Προαγώνα (422) τόν Άμφιάραον 
(414) καί χούς Βαχράχους (405).

Ώς υίός τοϋ Φιλωνίδου άναφέρε- 
ται ό Νικοχάρης — έκ τού δήμου Κυ- 
δαίϊηναίου — ό οποίος συνηγωνίσθη 
KC·', ον Αριστοφάνη δταν έδωκε τόν 
ΤΙλούτον του τό 388. (Ό  Νικοχάρης 
ετνχε 4ου βραβείου μέ τό έργον του 
Ποιητής).

Άπό τούς στίχους τού έν λόγω κω- 
μο διονράφου διεσώθησαν έλάχιστοι 
Καθώς καί ένδεκα τίτλοι έργων του.

ΕΥΠΟΛΙΣ

*0 Εύπολις — ένας «διακεκριμένος 
έπίχι’ Ής καί εύστονος πεοί τά σκώμ
ματα» ποιητής (2 ), εφάμιλλος τοΰ 
Κρατίνο’-J, ένεννήθη 148 ώ- νποτί- 
θεται καί ήρχισε νά διδάσ cri κωμω
δίας είς ηλικίαν 23 έτών δηλ.. πεοί τό 
428.

σ' ενα νερό πού θενάναι γιά σένα πολύ 
(πιό πικρό...»

Κατ’ άλλους, ό Εύπολις έφονεύθη 
πιθανώς διά τεχνάσματος τό όποιον 
είχε σκευωρήσει ό ’Αλκιβιάδης κατά 
τήν μάχην παρά τό Κυνός Σήμα (4Π 
π Χ .) δεδομένου οτι—κατά τόν Σουΐ- 
δαν— «ό Εύπολις άπέθανε μαχόμενος 
πρός τούς Λακεδαιμονίους παρά τόν 
Ελλήσποντον».

ΛΑΙΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

2. Πλατώνιος «περί Κωμωδίας».
3. Κατά τόν Τζέτξην ό ποιητής άπέθα

νε και έτάψη είς τήν Αίγιναν (ϊδ. καί
ί Λίαϊνέκε I σελ. 106).
I 4. Κέρτε. Κατ’ άλλους ό ποιητής άπέ 

6ανε τό 405 κατά "ήν έν Αίγός Ποτα- 
μοϊς μάχην.

5. "Ιδ ε  παρά6ο:σιν (Νέφελ τοϋ Άρι- 
στοφ.).

(Ή  συνέχεια είς τό έπόμενον)

2 5 ο ν
Ή  ζωή περνοΰσε έτσι, μεταξύ 

καυγάδων καί συμφιλιώσεωι», 
έως δτου βαρέθηκαν καί οί δυό.

Τότε καθένας άρχισε τήν ζωήν 
του.

Ή Σάρρα, θυμήθηκε πάλι τά 
σκυλιά της καί άρχισε νά μαζεύη 
ένα κόσμο άπό αύτά—διάφορες 
ράτσες—πού άναστάτωναν τό σπί 
τι μέ τά γα υ γίσ μ α τά  των.

Τό άσημένιο φέρετρό της, οπού 
έκοιμάτο πρίν νά ύπανδρευθή τόν 
Δαμαλά, ξετυλίχτηκε άπό τό 
βαμβακένιο περιτύλιγμά του καί 
έτοπο©ετήθη σέ ένα δωμάτιο πού 
τό μετέβαλε σέ κρεβδατοκά- 
μαρα.

Κ αί στό σπίτι της. άρχισε νά 
δέχεται τόν κόσμο τών γρα μ μ ά 
των καί τών τεχνών, άνθρώπους 
πού ζητοΰσαν τήν ευ οιάν της. νά 
μοιρασθοΰν μαζί μιά ώρα χαράς.

Δέν τό έκρυβαν ούτε στήν ιδίαν. 
'Η φανερά διάρρηξις τών σχέ- 
σεών της μέ τόν Δαμαλάν, τούς 
είχε κάμει ν’ άναθαρρήσουν.

— Γ ιατί δέν ζητάτε τό διαζύγιό 
σας;

—.Αύτό εΐνε δική μου δουλειά...
— Καί δμως σάς περιμένουν 

πολλοί, γ ιά  νά ιΐχς κάμουν εύ- 
τυχή.

— Σωπάτε! . . .Έδοκίκιασα καί 
άπέτυχα. . . .  Φτάνει. . . .

 Τόσο νέα;
 Κοντέψατε νά πήτε καί ώ

ραία  (Σ. Σ.—Ή Σ άρρα δέν ήτο 
ώμορφη καθόλου).

— Γιατί δ χ ι ;   ’Έ χ ετε  κάτι
πού τραβάει. . . .

— Τήν δ ό ξ α .. . .
— ’Ό χι, προσωπικώς σείς . . . 

’Έ ξ ω  άπό τήν καλλιτεχνική σας 
έπιτυχία. . . .

— Τελειώσατε;

—Δ έν άρχισα ά κ ό μ η .. ..
— Τότε φ ύ γ ε τ ε ! . . . .  Καληνύ 

χτα...
Αύτή ή συνομιλία γινότανε, δχι 

μέ ένα ή δυό τών θαυμαστών της, 
πού κατείχαν έξαιρετικήν θέσιν 
στήν Παρισινήν κοινωινίαν. Μέ 
πολλούς. Ά λ λ ’ δλους τούς “ οιω- 
χ ν ε . . . .

Ό  Δαμαλάς δμως, έπειράζετο 
μέ αύτά. . . . Τόν είχαν ιά μ ει άνω 
κάτω. Μέσα του, ή Έλληνική πα
ράδοση ζοΰσε όλόκληρη καί τόν 
είχε σκλάβο της.

Δέν τής' άνταπέδωσε τά ίσια. 
παρά σηκώθηκε κι’ έφυγε-άπό τό 
σπίτι.

★
Δέν έπαυσαΐν δμως νά σ ινεργά- 

ζωνται. "Οταν τής διεμήνυσε τήν 
άπόφασιν του νά παύση έργαζό
μενος στό θέατρό του, ή Σάρρα 
τοΰ ζήτησε νά συναντηθούν:

— θέλεις νά φύγης άπό τό θέα-

ζωή, τή ψυχή τοΰ θεάτρου, πρέπει 
νά έκριζωθοΰνε. Πώς;

Μέ τήν άποσυμφόρηση τοΰ σώ
ματος τών ήθοποιών, μέ τήν κατο 
χείρωση τοΰ συγγραφικοΰ ύπουρ- 
γήματος, μέ τόν άποκλεισμό τών 
άσυνειδήτων μουσικοσυνθετών, 
πού δλη τους ή συνθετική Ικανό
τητα περιορίζεται στό νά σφυρί
ζουν ξένες μελωδίες καί νά τίς 
γράφουν στό πεντάγραμμο έπαγ 
γελματίες μουσικοί, γ ια τ ί αϋτοί 
δέν γνωρίζουν κάν τήν άνάγνωση 
καί τήν γραφή τών έπτά μουσι
κών τόνων, μέ τόν περιορισμό τή ; 
βουλιμίας τών έκμεταλλευτών θε 
ατρωνών καί θιασάρχων, μέ τήν 
βελτίωση τής πενιχρής σύνταξης 
πού πέρνουν οί άπό'ίπνοι τοΰ θε
άτρου, μέ τήν μελετωμένη έπέ- 
κταση τής άντίληψης τοΰ Κράτους 
καί μέχρι τοΰ έπαρχιακοΰ θεά
τρου, μέ τήν ύποκατάσταση τοϋ 
λεγομένου «Ταμείου Έ ρ γα σ ία ς  
’Ηθοποιών» σ’ ένα καινούργιο όρ- 
γανισμό πού άποστολή θά έχη πα 
ράλληλα μέ τήν Vχονομική ένίσχυ 
ση τών περιοδευόντων θιάσων τήν 
έξυπηρέτηση τής θεατρικής ιδέ
ας.

Κατηγορώ τόν θεσμό τού «Τα
μείου Έ ρ γα σ ία ς  ’Ηθοποιών», ώς 
ένα άπό τούς ετέρους ύπευθύ 
νους τήςχρεωκοπίας τήςθεατρικής 
Ιδέας στίς έπαρχίε.ς Ή ύπόθεση 
τοΰ θ . τρου στίς έπαρχίες δέν εί 
ναι ύπόθ;ση λίγων έκατοντάδων 
χιλιάδων δραχμών, πού άποτελούν 
τούς έτήσιους πόρους τοΰ Ταμείου 
Έ ρ γα σ ία ς . Ή  αναβίωση τής θε
ατρικής ιδέας στίς έπαρχίες, δέν 
θά έπιτελεσθή κι' άν άκόμη αύτό 
τό Κράτος θέσει στήν διάθεση τοΰ 
«Ταμείου Έ ργασίας» όλόκληρο 
τό δημόσιο ταμεΐον, άν πρώτα 
δέν άναβαφτισιοΰμε δλοι έμείς, 
πού άποτελοΰμε τή μεγάλη θεατρι 
ν ' οικογένεια μέσα σέ μιά και- 

y ia  κολυμβήβρα τοΰ Σιλωάμ 
και δέν υποχρεωθούν οί Δήμοι καί 
οί Κοινότητες ν’ άρχίσουν νά σκέ- 
πτωνται θ:ατρικά. Δηλαδή νά 
περιλάβουν μέσ3 στό πρόγραμ .χ 
τών έξωραιστικών κΓ έξυπηρεη- 
κών τής προόδου τοΰ τόπου το ς 
έργων καί τό θέατρον. Τό «Τα
μείο Ε ργα σ ία ς» , πού άποστολή έ 
χει νά έπιχορηγή τά θεατρικά 
συγκροτήματα, πού έκστρατεύουν 
έναντίον τών έπαρχιών. δέν διευ- 
οκλύνει μόνο τόν καταμερισμότών 
ήθοποιϊκών δυνάμ:σ>ν σέ τόσους 
μικροθιάσους δσοι καί οίή&οποιοί 
δέν παρέχει μόνο τά μέσα νά έξυ- 
πηρετηθούν πολλές άρρωστημένες 
φιλοδοξίες ήθοποιών, πού ίσως σ ’ 
ένα άλλο θίασο θά ήταν χρησιμό
τατα στοχεΐα, άλλά κι’ έπλημμύ- 
ρισε τήν έλληνική έπαρχία μέ λο 
γιώ ν λογιών θιάσους, σέ σημείο 
ώστε πολλές φορές σέ μιά καί τήν 
αύτή πόλη ή καί κωμόπολη νά δί 
νουν παραστάσεις δύο καί τρεις 
θίασοι μαζύ. Τό «Ταμεΐον Έ ρ γ α 
σίας», άνάγκη νά μεταβληθή σ" 
ένα μεγάλο θεατρικό όργανισμό, 
πού ν’ άποτελέοη τήν συνισταμέ- 
νη δλων τών προσπαθειών, δλων 
τών θεατρικών όργανώσεων, σ’ έ 
να μεγάλο Κορβανά πού σ’ αύτόν 
νά συγκεντρώνονται δλες οί κοι
νές εισφορές τών Δήμων καί τών 
Κοινοτήτων γ ιά  τό θέατρο. Μό
νον έτσι θά έπιτευχθή ό καταρτι
σμός πολυπροσώπων κι’ ευπροσώ
πων θιάσων, πού έπισκεπτόμενοι 
τίς έπαρχίες θά μπορέσουν νά γ ί 
νουν κήρυκες τής μεγάλης άπο
στολή ς τοΰ θεάτρου.

Μόνον έτσι θά μπορέσουμε νά 
δόσουμε μιά βαθύτερηψυχική συγ
κίνηση στό λαό. Τό θέατρο άνα- 
πήδησε άπό τή λαϊκή ψυχή καί 
στή λαϊκή ψυχή πρέπει νά έπι- 
στρέφη. Γιά νά γίνη δμως αύτό 
πρέπει νά τό θελήση καί νά τό έ 
νισχύση κι’ ό λαός, νά τό άντιλη 
φθή σάν καθήκον του. Κ ι’ αύτό 
θά συντελεστή δταν οί έκπρόσω- 
ποί του, οί Δήμαρχοί του καί οί 
Πρόεδροι τών Κοινοτήτων του άν 
τικρύσουν τό θεατρικό ζήτημα μέ 
τήν ϊδ ια  προσοχή καί σοβαρότη
τα, πού άντιμετωπίζουν τήν σ υγ
κοινωνία, τήν ύδρευση καί τόν t- 
ξωραίσμό τών πόλεων καί κωμο- 
πόλεών τους. Πρίν άπό τών έξω 
ραϊσμό τών δρόμων καί τών πλα
τειών προβάλλει ό έξωραίσμός 
τών άνθρωπίνων ψυχών. Πρίν δώ 
σουμε στό λαό νερό άφθονο, πρέ 
πει νά τόν μάθουμε πώς τό νερό 
δέν χρησιμεύει μονάχα γ ιά  πιόσι
μο ή καί γ ιά  πότισμα, άλλά καί 
γ ιά  πλύσιμο. Πρέπει άκόμη ν *  
τόν διδάξουμε πώς ύπάρχει ή χα
ρά, τό γέλιο, ή άγάπη, ή αίσιοδο-' 
ξία, ή συγκίνηση, καί τδ πιό Α
ποτελεσματικό μέσο γ ιά  μιά τέ·· 
τοια μεγάλη διδασκαλία εΐναι τό 
θέατρο, περισσότερο καί άπ’ αύ
τό άκόμη τό σχολείο. Καλοί 0iof- 
σοι πού νά περιοδεύουν τίς έπαρ- 
χίες εΐναι δ,τι καί μιά καλή έσβ 
δία σιταριοΟ καί λαδιοΰ.

θ .  Ν· Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Γ
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τρο;
— KaV β έβ α ια .. . .
— Γ ιατί;
—-Μά νομίζω δτι εΐνε ντροπή 

νά παίζουμε μαζύ.
— Κ αθόλου.. .  . Ποτντρευτήκά

με, δέν τ α ιρ ιά ζ α μ ε ....  χωρίσα
με. Φιλικώς μάλιστα. Ούτε διαζύ
γιο  πήραμε. . . . Ποΰ ξ α ίρ ε ις ;. . . .

— Αύτό νά μήν τό ξαναπής 
Σάρρα. Στόν τόπο μου, δταν χω
ρίσουν δυό άνθρωποι, π ά ε ι . . .Δέν 
βλέπει πιά ό ένας τόν άλλο. . . .

— Μά έδώ, δέ)ν εΐνε τόπος σου...
— ’Έ χ ε ις  δ ίκ η ο ....Μ ά  έγώ δέν 

ξεχνώ τίς συνήθειες τού τόπου 
μου. Τό ξ έ ρ ε ις . . . .  Σοΰ τό είχα 
είπή . . . .

Σώπασαν γ ιά  λίγο.
‘Ύστερα πάλι, ή Σάρρα ξανα

μίλησε:
— Όπωσδήποτε. δέν θά έπρεπε 

νά φύγης άπό τό θέατρό μου. 
Ε ίσαι δημιούργημά μ ο υ .. , .

— Κ αί μ’ α ύ τ ό ; . . . .  Δέν έχω, 
παρά νά σ’ εύχαριστήσω. . . .

— Πάντα είσαι νευρικός. . . . ’Ά 
κουσε. .. . ’Ά ν  φύγης, θά σ ί πά
ρουν στήν άρχή σέ κάποιο θέα
τρο. .. . Ξέρω, έχεις καί π ιιτ.ϊ- 
σεις. Ά λ λ ’ ΰστερα θά σέ άπο<- 
τελματώσουν. θ ά  σέ κρατήσουν 
έπίτηοες δίχως ρόλο, γ ιά  νά ξε- 
χαστής. Αύτό έγώ  δέν τό θέλω. .. 
Δέν πιστεύω νά τό θέλης κΓ έσύ;

Ό  Δαμαλας σκεπτότανε.
★

— Λοιπόν 6 ά μείνω
— Μπράβο, Ν τάριους.'. . . . Θά

παίξουμε τό,ν «Άρχισιδηρουργό», 
θ ά  είσαι ύπέροχος.

— θ ά  τό ίδ ο ΰ μ ε.. . .
— Γιατί; Δέν είσαι καλός ήθο* 

ποιός; Γιατί διστάζεις;
— "Εχασα το κέφι μ ο υ . . . .
— ’Έ λ α . . , .  " Έ λ α . . . .  μήν εί

σαι π α ιδ ί ! . . . .
Λ ίγο άκόμη καί θά ρίχνονταν» 

ό ένας στήν άγκαλ ιά  τοΰ άλλου. 
Ά λ λ ’ ήσοίν καί οί δυό ύπερήφα- 
αοι. Καί ό Δαμαλάς πολύ πεισμα
τάρης.

— Σύμφωνοι Ντάριους; ρώτησ* 
ή Σάρρα.

— Σύμφωνοι, Σάρρα. . . c
— Τότε θ’ άναγγείλω  τήν πρε. 

μ ιέ ρ α . . . .  Αύριο τό πρωΐ στίς δέ
κα, πρόβα. . . .

— Μάλιστα. . . .
Πάλι σώπασαν.
Καί τών δυό ή καρδιά ήταν 

φουσκωμένη.
Ό  ένας παραμόνευε ταν άλλο: 

θ ά  πρότεινε πρώτος τήν συμφι-
λίω σι;

Μά κανείς δέν τό έκαμνε αυτό
Καί σέ λίγο χωρίστηκαν,
— ’Αντίο Σάρρα — άκουσε σάν 

μέσα σέ δνειρο ή Μπερνάρ.
Κι’ δταν αύτή, είπε τό «ά τίο» 

της, ή πόρτα είχε κλείσει. Ό  Δα
μαλάς είχε φύγει.

— Κ ι’ δμως τόν άγαπώ, φιθύρι- 
ζε, μέσα στό κλάμα π’ άρχισε ή 
παράξενη γυναίκα.

(Συνέχεια είς τό έπόμενον)
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Στό ά τ ε λ ι έ  τού
Είς τό ύπ’ άριθμόν 227)13)19)38 

Τεύχος Δεύτερον φύλλον τής 'Εφημε
ρίδας τής Κυβερνήσεως έδημοσιεΰθη 
τό νέον Καταστατικόν τοϋ Τ. Σ. Η. 
Σ- Μ. Τ, 0 . Διά τοϋ νέον Καταστατι
κού έπέρχονται αΐ έξής μεταβολαί : 
*0 τίτλος μεταβάλλεται ώς έξής. Τα
μεΐον Συντάξεων Ηθοποιών Συγγρα
φέων Μουσικών καί Τεχνικών Θεά
τρου. Είς τό Διοικητικόν Συμβού
λιο ν τού Ταμείου προσετέθη «αί ένα
τον μέλος, έκ τών σννταξιούχων ή- 
θοτοιών. Έπίσης προσετέθη καί δεύ
τερος άντιπρόεδρος, αναπληρωτής τού 
πρώτου.

Ή  άσφάλισις είς τό Ταμεΐον τών 
είς τό Έλληνικόν Θέατρον ή Κίνημα 
τοΟέατρον εργαζομένων Ελλήνων υ
πηκόων έγινεν υποχρεωτική. Ύπάγον 
τα1- δέ είς τήν υποχρεωτικήν άσφάλι-
σιν I ) Οί ήθοποιοί, οί συγγραφείς,
καί μουσικοσυνθέται. 2 ) Οί μουσικοί
κσί οί τεχνίται θεάτρου καί Κινημα
τοθεάτρου έφόσον έχουν διετή άπο- 
δ.'δειγμένην υπηρεσίαν συνεχή ή δια- 
κεκομμένην. Μέ τοΰς ήθοποιούς άφο- 
μοιούνται οί χορευταί θεάτρων, οί 
σκηνοθέται. οί ύποβολεις ώς καί οί 
σκηνογράφοι καί σχεδιασταί άμφιέ- 
<τ'·'” , έφ’ δσον εργάζονται έπ’ ' 
μισθί? παρά θεατρική έπιχειρήσει. 
Μέ τούς τεννίτας θεάτρου καί κίνημα 
τ^θεάτοου έξομοιούνται «αί οί θυρω 
ρηί καί οί εϊσ'τηριοπώλαι. Λ'ά νά ύ- 
παχθή πρόσωτόν τι έ« τών άνωτέρω 
είς τήν άσφάλισιν δέον νά ύποδάλη 
c it ’-'UV «αί νά ποοσα··άγη πιστοποι- 
ητικόν τής οίκείας έπαγγελματικής 
όργανώσεως δτι άσκεί τό έπάγγελμα 
του. Έάν δέν ύποβάλη τήν αϊτησιν 
καί τό πιστοποιητικόν, τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον προβαίνει είς τήν 
έγγραφήν του αύτεπαγγέλτως. Πλήν 
τοϋ πιστοποιητικού έπαγγέλματος, α
παιτούνται καί πιστοποιητικά ίθαγε- 
νείας, οίκογενείας (γάμου, τέκνων 
κ’ π.ΐ «“ ί υγείας. Ό σοι δέν προσα- 
γάγουν πιστοποιητικόν υγείας δέν 
δικαιούνται συντάξεως λόγψ έπαγγελ
ματικής αναπηρίας. Ή  ύπηρεσία τών 
ήπφαλισμένων διακρίνεται είς δύο κα
τηγορίας· είς τήν πραγματικήν συντά
ξιμον ύπηρεσίαν καί είς απλήν συντά- 
ξ·μον· Πραγματική συντάξιμος ΰπηρε 
σία τών ήσφαλισμένων θεωρείται ό ά

Ό  Δημήτριος Πελεκάσης εΐνε S- 
νας καλλιτέχνης πού συνδυάζει σέ 

μέν πρόκειται περί ήσφαλισμένου έρ- 10 α υμαστήν ισορροπία τά δύο κύ- 
γαζομένου έπ’ άντιμισθί?^ βάσει τής στοιχεία τοΰ δημιουργικού
πραγματικής του αντιμισθίας. Ε<* ο- άνθρώπου: τό ταλέντο καί τή θέ- 
σον δε πρόκειται περι ήσφαλισμένου, Η , ,  Τ Λ .
έργαζομένου έπί ποσοστοίς (δπως λό- ί λησι. Το ταλέντο του εΐνε τόσο 
γου χάριν οί συγγραφείς καί οί συνε- , πλούσιο και τοσο πολύμορφο ω- 
ταιρικοί θίασοι) κατόπιν έλευθέρας έ- στε δταν τόν ίδή κανείς τήν ωρα 
πιλογής τοΰ ήσφαλισμένου. Έάν ό ή- Τής δουλειάς, πείθεται πώς εΐνε 
σφαλισμένος κατά τήν 2 αν περίπτωσιν πχ ασμένος άποκλειστικά γ ιά  τήν 
δέν δηλώση τήν κλάσιν είς ην θέλει j χ£ πο  ̂ υπηρετεί: τό πνεΰμα 
νά ύπαχθή, κατατάσσει αύτόν υποχρεω  ̂ ^  , τοι)ι ή ψυχή χου Κυ-
τικώς το Διοικητικον ^υμβουλιον εις , ^ ρ ν ο 0 ν  ^  χ ρ ω σ τ η ρ α , μ ι ά  Ιερή

μ 1 ε !ς Τίσόποσον είσφοράν πρός τούς | μανία  συνέχει δλο του τό εΐνα ιτό  
ήσφαλισμένους ύποχρεούται και ό έρ- ■ χέρι του δουλεύει αλου θσστα. γορ 
γοδότης, δπου ύπάρχει τοιοΰτος. Ό- j γά . σάν ώδηγημένο άπό μιαν ά- 
που δέν ύπάρχει, δπως είς τούς έργο- νώτερη δύναμι. Ή  φιλοπονία του 
δοτικούς θιάσους, είς ίσόποσον είσφο εΐν£ Ανεξάντλητη: συνθέτει άκού- 
ράν ύποχρεοΰται τό συνεταιρικόν τα- σχα μεΤουσιώνει Υπομονητικά 
μεΐον. Δηλαδή θά λογίζεται και θα δοκιμάζει κάθε λογής τε

s r ; ' « S s - ίκρατήται ώς έσπερινόν έξοδον
σόποσος εισφορά τών έργοδοτώ» . ■-- ,  ι
νά κατατίθεται έντός τοΰ 1ου δεκαπεν τιζε ι νά ξιχναδωση ζωη σέ παληές, 
θημέρου έκαστου έπομένου μηνός δια σβυσμένες αγιογραφίες, να συμ- 
τόν προηγούμενον μήνα, είς τήν Εθνι- ! πληρώση τά κατββασμένα μέρη 
κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος και επ ό- παληών άριστουργημάτων, νά σώ 
νόματι τοϋ Ταμείου Συντάξεων Ήθο- άπί) τό χ α μό τοιχογραφίες πού 
imiftw. Συγγραφέων, Μουσικών «αι ,  ί  ...■ j, ,n.-r™πικτ, Λ .ποιων, ,  ̂  ̂ _
Τεχνικών Θεάτρου, και να αποστελ- 
λεται είς τά Γραφεία τού Ταμείου, 
κατάστασις έμφαίνουσα τό δνοματεπω 
νυμον τών. εργαζομένων, το είδος τής 
έκ.τελεσθείσης έργασίας, χο χρονικόν 
διάστημα έάν δέν εΐνε πληρης μην «αι 
τόν μηνιαίον ή ήμερησιον μισθόν ένος 
έκαστου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΓ

Δικαίωμα συντάξεως γήρατος έχουν 
πάντες οί ήσφαλισμένοι μετά 120 μη
νών πραγματικήν συντάξιμον ύτηρε- 
σίαν (δηλαδή άπό τής έ γ γ ρ α φ η ς  των 
καί έφεξής ώς άναφέρεται άνοιτέρω) 
ύπό τάς έξής διακρίσεις: 1) Οί τε- 
χνίται θεάτρου άφοΰ  ̂ συμπληρωσωσι 
τό 60όν έτος τής ήλικίας των καί 300 
μηνών έν συνόλψ συντάξιμον υπηρεσί
αν. 2) Οί άνδρες ήθοποιοί τοΰ δρα- 
ματικοΰ κλάδου και οί μουσικοί έγχορ 
δων «αί κρουστών όργάνων άφοΰ συμ 
πληρώσωσι τό 55ον έτος τής ηλικίας 
των καί 300 μηνών συντάξιμον υπη
ρεσίαν. 3) Αί θήλεις ήθοποιοί του 
δραματικοΰ κλάδου, οι ανδρες ηθο-I U J V  i | u v ^ u i \ i i u | i c v u i v  w c u j y c · ! ,  iu i>  «  »* f  \ ·  «

πο τής έγγραφης των κα! έφεξής γρό- ι ποιοι τοϋ ώδικοΰ κλάδου και ol νπ 
νος έφόσον έργάζονται: 1) είς τό Έλ- | βολείς άφοΰ συμπληρωσωσι το ο 
ληνικόν θέατρον ή τό κινηματοθέατρο·; έτος τής ήλικίας των και 204 μηνών
έν Έλλάδι, 2) είς ξένους θιάσους έρ- 
γαζομένους έν Έλλάδι, 3) είς κινη- 
μαιογράφησιν έργων έν Έλλάδι, 4) 
είς τήν Λιοίκησιν ή υπηρεσίαν τών οι
κείων Σωματείιον των ή άλλων θεα
τρικών οργανισμών, ώς «αί ό χρόνος 
τής άσΡενείας έφ’ δσον δέν ύτερβαινει 
τούς έξ (6 ) μήνας τό έτος «αί ό χρό 
νος τής άνεργίας έφ’ δσον δέν ύπερ- 
(ίαίνει τούς τέσσαρας (4) μήνας τό 
ετος. Άπλή δέ συντάξιμος ύπηρεσία 
θεωρείται ό πρό τής έγγραφής ̂  των 
χρόνος έάν είργάζοντο είς τό έπάγνελ 
μά των, έφ’ δσον έξηγόρασαν ή έξα- 
γοράσουν αύτόν. "Η αΐτησις τής έξα- 
γοράς δέον νά ύποβληθή έντός έξ (6 ) 
μηνών άπό τής έγγραφής. Διά τούς ε
φεξής έγγραφησομένους, έξαγορά χρό 
νου ύτηρεσίας πρό τοϋ 1917 δέν έπι- 
τρέπεται. 2 ) Ό  χρόνος τής έπιστρα- 
τεύιεώς των ώς έφέδρων, 3) ό χρόνος 
τών έπαγγελματικών σπουδών μέχρι 
τριάκοντα εξ (36) κατ’ άνώτατον δ- 
ριον μηνών. 4) Ό  χρόνος τής άσθε- 
νείας των μέχρις είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, κατ’ άνώτατον δριον, 
έντός μιάς πενταετίας έφόσον δέν έ
χει άναγνωρισρή ώς πραγματική συν
τάξιμος. Διά τήν άναγνώρισιν συντα
ξίμου χρόνου άπαιτείται ή υποβολή 
πιστοποιητικών. Τόν τύπον πάντων 
τών πιστοποιητικών όρίζει τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον. Τα πιστοποιητι
κά υπηρεσίας δέον νά ύποβαλλωνται 
έντός τοΰ έπομένου μηνός δι έκαστον 
προηγούμενον μήνα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑ Ι ΜΟΥΣΙΚΟ- 
ΣΥΝΘΕΤΑΙ

Διά τούς συγγραφείς και μουσικο- 
συνθέτας συντάξιμος χρόνος άναγνω- 
ρίζεται έφ’ δσον έντός έ«άστης πεντα
ετίας, ή προκειμένου περί μουσικο
συνθετών μελοδράματος, έντος έκαστης 
δεκαετίας, παρασταθή νέον εργον των 
ή παλαιόν τοιοΰτον είς πέντε (5 ) τού 
λάχιστον παραστάσεις. Δηλαδη, απο 
τής παραστάσεως νέου έργου το>ν ή 
«5πό τής πέμπτης παραστάσεως παλαι
ού έργου των μία δεκαετία διά τούς 
μουσικοσυνθέτας μελοδραμάτων και 
μία πενταετία διά τούς λοιπούς, θεω
ρείται καί άναγνωρίζεται ώς συντά
ξιμος υπηρεσία. Έάν έν τφ μεταξύ 
παιχθή νέον έργον ή πέντε παραστα- 
σεις παλαιού έργου άρχεται νεα πεν
ταετία ή δεκαετία. Δια τους ηδη εγ
γεγραμμένους ή πρώτη πενταετία η δε
καετία άρχεται άπό τής 13ης Όκτωβρι 
ου έ. ε. τών δέ έγγραφηρησομένων ά
πό τής ήμέρας τής έγγραφής των· 
ώς άνω ύπηρεσία πάντων τών ήσφαλι- 
σμένων τόσον ή πραγματική δσον καί 
ή άπλή συντάξιμος, διά νά άναγνω- 
ρισθή, δέον νά ή Γτ α 6  λ η θ ο f'v αί άτομι* 
καί είσφοραί, Ή  άταμική εισφορά 
τών ήσφαλισμένο>ν όρίζεται είς τρία 
τοΐς έκατόν (3 % )  έπί τών μηνιαίων, 
ή ήμερησίων ή κατ’ άποκοπήν άποδο- 
χών ή άποζημιώσεων ή ποσοστών αυ
τών. Διά τόν υπολογισμόν τής μηνιαί 
ας εισφοράς 0ί ήσφαλισμένοι κατατάσ
σονται είς πέντε μισθολογικας κλασεις 
είς τήν I μισθολογικήν κλάσιν ύπάγον- 
ται οί λααβάνοντες μηνιαίον μισθόν 
έκ μισθοΰ ή ήμερομισθίου ή κατ’ άπο
κοπήν άποδοχών ή άποζημιώσεων ή 
ποσοστών μέχρι 2.000 δραχμών. Είς 
τήν ΙΙαν οί λαμβάνοντες ώς άνωτέρο) 
μηνιαίον μισθόν άπό 2.001 μέχρι 3.000 
δρχ. είς τήν I I I  οί λαμβάνοντες μη- 
νιαΐον μισθόν άπό 3.001 μέχρι 4.000, 
είς τήν ΙΥ οί λαμβάνοντες μηνιαίον 
μισθόν ώς άνωτέρω άπό 4.001 ̂  μέχρι 

• 5 .000  καί είς τήν Υ οί λαμβάνοντες 
μηνιαίον μιοθόν ώς ανωτέρω άπο 
5.001 «αί άνω. Οί ήσφαλισμένοι τής
I  κλάσεως θεωρούνται οί λαμβάνοντες 
μισθόν 2 000, οί τής II  3.000, οι τής 
I I I  4.000, οί τής ΙΥ 5 000 καί οί τής 
Υ  6.000 δρχ. Συνεπώς ή άτομική εισ
φορά τής I κλάσεως είνε 60 δρχ. τής
I I  90, τής I I I  120, τής ΙΥ  150 καί 
τής Υ  180. Ή  άτομική εισφορά δέον 
νά καταβάλλεται έντός τοΰ έπομένου 
μηνός δι’ έκαστον προηγούμενον μήνα. 
Έάν δέν καταβληθή έντός τής άνω προ 
θεσμίας, ό άντίστοιχος χρόνος δέν δύ 
ναται νά θεωρηρή συντάξιμος ούτε δύ 
ναται νά έξαγορασθή κατοτιν. Επι
τρέπεται ή «αθυστέρησις _ τών ατομι
κών εισφορών είς τούς άσθενείς και 
ανέργους ύπό τόν δρον νά καταβαλουν 
αύτάς έντός έξ (6 ) μηνών άπό τής 
λήξεως τής άσθενείας ή άνεργείας 
των.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΟ- 
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΔΑΣΕΙΣ

Ή  «ατάταξις είς μίαν τών μισθο- 
ιογικών «λάσεων ένεργειται ύπό τού 
διοικητικού Συμβουλίου και έφοσον

σχιντάξιμον ύπηρεσίαν. 4) Oj. μουσικοί 
πνευστών όργάνων και οι ανδρες χο 
ρευταί άφοΰ συμπληρωσωσι τό 48ον 
έτος τής ήλικίας των «αί 264 μηνων 
συντάξιμον ύπηρεσίαν. 5) Αί θηλεις 
ήθοποιοί τοΰ ώδικοΰ κλάδου και αι 
χορεύτριαι άφού συμπληρωσωσι^ το 
45ον έτος τής ήλικίας των καί 240 
μηνών συντάξιμον ύπηρεσίαν. 6 ) UI 
συγγραφείς και μουσικοσυνθέται άφον 
συμπληρώσωσι τό 60όν έτος τής ήλικι 
ας των καί 300 μηνών συντάξιμον υ
πηρεσίαν καί έφ’ δσον κατά τό χρο
νικόν τοΰτο διάστημα άριθμοΰν  ̂ δεκα 
έργα καί 100 παραστάσεις ή έννεα_ (̂9) 
έργα καί 120 παραστάσεις η 8 έργα 
καί 140 παραστάσεις, ή 7 έργα και 
160 παραστάσεις ή 6 έργα  ̂ και 
180 παραστάσεις ή 5 έργα και 200 
παραστάσεις ή 4 έργα και 220 παρα
στάσεις. Κατά τόν ύπολογισμον των 
έργων καί τών παραστάσεων τών Θεα
τρικών Συγγραφέων τά μονόπρακτα 
καί αί έπιθεωρήσεις ύπολογίζονται εις 
τό 1 )3  καί έν συνεργασί? συγγραφής 
τό τρίτον τοΰτο διανέμεται εις τόσα 
μέρη δσα καί οί συνεργάται. 2) Τα λοι
πά θεατρικά έργα ύπολογίζονται εις 
τό άκέραιον καί έν συνεργασία συγγρα 
φής διατέμνονται είς τόσα μερη οσα 
καί οι συνεργάται. 3) Διά τά σενάριά 
κινηματογραφικού έργου (οι 
γλώσσης) τά μέν έργα είς το ακέραι
ον, ώς μονάς δέ τών παραστασεων αυ 
τών λογίζεται ή έκάστοτε άπό κινημα
τοθεάτρου προβολή τών έργων αδια
κρίτως έπί πόσας ήμέρας

ό χρόνος κι’ ή κακή συντήρησι ό- 
δηγοΰν στήν έκμηδένισι.

Γιά τή,ν έκπλήρωσι τών καλλιτε 
χνικών του σκοπών, πού δέν έχουν 
καμμιά σχέσι μέ τό συμφέρον, έ- 
θυσίασε τά  καλλίτερα χρόνια τής 
ζωής του. Έ κλείστηκε στόν έαυ
τό του, άγνόησε τίς σειρήνες τής 
έφήμερης χαρας καί πιστός ένός 
άνωτέρου, καθαρά πνευματικού ά- 
σκητισμοΰ, πορεύεται τόν δύσβα
το δρόμο τω·/ άτέλειωτων άναζη- 
τήσεων καί τών κατακτήσεων τών 
κάθε μέρα καί πιό ικανοποιητι
κών.

Γυιός τοΰ ζωγράφου Σπύρου Πε 
λεκάση έξοικειώθη άπό μικρός μέ 
τήν τέχνη τών τριών διαστάσεων. 
’Αλλά τό βασικό δ ίδαγμα  τό πή
ρε άπό τή σπουδή τών έργων τών 
μεγάλων δασκάλων τής πατρίδας 
του. τής Ζακύνθου: τών Δοξαρά- 
δων, τών Μόσχων, τοΰ Κουτούζη, 
τοΰ Καντούνη, τών τόσων άλλων 
άκόμη γνωστών καί άγνώστων 
μεταβυζαντινών έπτανησίων καλ
λιτεχνών, καθώς καί τών έργων 
τής αυστηρά βυζαντινής τέχνης 
καί τής κριτικής. Γ ιά νά σπουδάση 
τήν τεχνική τους εύρέθηκε συχνά 
στήν άνάγκη νά τούς άπομιμηθη 
χωρίς δμως ή μίμησι νά γίνη πο
τέ δουλική. Ή δι> ατή προσωπικό
τητά του έπεδλήθηκε καί σ’ αύτά 
άκόμη τ’ άντίγραφα.

’ Ιδιοσυγκρασία ποιητική _  έχει

χνης του, βλέπει κανείς έκεΐ μέσα 
κομμάτια άκαδημα’(κά μουσεια
κά, ίμπρεσσιονιστικά, άκόμη καί 
νεωτεριστικά. Κ ι’ εΐνε δλα έξίσου 
σημαντικά. Ή  πολυεδρική ψυχή j 
τοΰ καλλιτέχνη κατορθώνει νά 
περνάη άπάνου άπό τίς έποχές καί 
τίς σχολές μέ τήν ίδ ια  εύκολία 
καί νά μας φέρνη δμοια ξάστερο 
καί γοητευτικό τόν αντίλαλό τους.

Στίς έρωτήσεις μου άπαντάει 
πρόθυμα, φροντίζοντας νά ποικίλη 
τις απαντήσεις του μέ άνέκδοτα 
καί μέ άνάπτυξι τεχνικών λεπτομε 
ρειών.
 Έσπούδασα στό ’ Εθνικό Μετσό

βιο Πολυτεχνείο, μέ καθηγητές 
τούς Νικηφόρο Λύτρα, Γ. Ία κω β ί- 
δη καί Γ. Ροϊλό. "Οταν πέθανε ό 
μεγάλος μου δάσκαλος, ό Λύτρας, 
μούλαχε ό κλήρος νά άποχαιρετή 
οω τη ocpe του. ’Α πήγγειλα 'ένχ 
ποίημά μου γραμμένο βιαστικά 
ύπό τό κράτος τοΰ σπαραγμού 
γ ιά  τό χαμό ένός σπουδαίου άρτί 
οτα κ’ ένός μοναδικοΰ όδηγητή. 
θυμάμ α ι ένα τετράστιχο:
Μ’ άινοιξες σύ τής Τέχνης τήν ή-

(μέοα
κσί νεκρωμένος τώρα στέκω μπρός

λύτρωσι. Ζώ πάντα άποτραβηγμέ- 
νος, μακρυά άπ’ τόν κόσμο.

—Τή βυζαντινή τέχνη καί τεχνι
κή άπό ποιόν τήν έδιδαχθήκατε;

 Ά π ό  κανένα. Μόνος μου, μέ
μόχθο σκληρό,βρήκα τούς τρόπους 
πού έδούλευαν οί μεγάλοι έ- 
κεϊνοι τεχνίτες. Τήν αύγογραφία, 
τήν άπαλλαγή τοΰ χαλκοϋ άπό τό 
βερντεράμε, τά έγχάρακτα, τήν 
:όση άκόμα ποικιλία τή χρωματι
κή, τόν τρόπο τής άποκαλύψεως 
παληών είκόνων. Στίς έκκλησιές 
τής Ζακύνθου έχω κάνει πολλές έρ 
γασίες διασώσεως καί συμπληρώ- 
σεως βυζαντινών έργων. ’ Επίσης 
στό Μουσείο Λοβέρδου καί στό 
Βυζαντινό Μουσείο.

—Πρωτότυπα έργα  σας ύπάρ
χουν στό έξωτερικό;

—Στή Λωζάννη έχω διακοσμή
σει όλόκληρο τό ναό τοΰ Ά γ ιο υ  
Γερασίμου. Στή Νέα Ύόρκη καί 
σ’ άλλες πόλεις τής Αμερικής, 
στή Γερμανία, στή Γαλλία, στήν 
Ιτ α λ ία , στή Βουλγαρία, στήν Αΐ 
γυπτο, υπάρχουν άρκετά έργα 
μου. ‘ Επίσης στίς πινακοθήκες 
Ντόκειν, ’Έ β αν, Μύλλερ καί Νιήλ.

—Σέ ποιές έκθέσεις έλάβατε μέ 
ρος;

—Τής Ρώμης 1909, Καΐοοο 1914 , 
Βιέννης 19 15 , Κερκύρας 1915, (ά- 
ναδρομικ*-,), Πανελλήνιο 1 °2 1  καί 
1926. Διαρκή 1933 (Ά θη να ι), Βε
νετίας 1934, Συνδέσμου ‘ Ελλήνων 
Καλλιτεχνών 1936, Γεωργική 1937 
καί Α ' Πανελλήνιο (Κρατική) 
1938.

_  Τό καλλιτεχνικό σας «πι
στεύω» ;

 Άφοσίωσι στή βυζαντινή πα-
ράδοσι. Εΐνε μιά τέχνη λιτή, αύ- 
στηρή, θετική, βγαλμένη άπό τό 
πνεΰμα τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ, γ ε 
μάτη προεκτάσεις. Ή  τεχνική της 
εΐνε δύσκολη άλλά σίγουρη. Τό 
αύγό τών βυζαντινών εΐνε στερε- 
ώτερο άπό κάθε άλλη ύλη : κι’ ά 
πό τήιν γκουάς, κι’ άπό τήν τέμπε 
ρα κι’ άπό τό λάδι. Τό μπλέ ή τό 
γκρίζο πού θά γίνη μέ τό αύγό 
θά μείνη άσάλευτο γ ιά  πάντα, δέν 
θ’ άλλοιωθή. Εΐνε δμως δύσκολη 
ή έπεξεργασία του. θέλ ει είκοσι 
φορές πέρασμα. Οί βυζαντινοί λέ 
γανε τεμπέληδες τούς καλλιτέ
χνες τής άναγεννήσεως πού μετα
χειρίζονταν λ Γ/έλαιο.

Πιστεύω πώς πρέπει νά έπιμεί- 
νουμε στή βυζαντινή παράδοσι 
καί νά φροντίσουμε νά τής δώσου

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ Α Σ  κ. Κ Ω Σ Τ Α  Δ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
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τοθεάτρου προβολή τών έργων αδια
κρίτως έπί πόσας ήμέρας θα εξακολου 
θήση αϋτη νά άποτελή μέρος του προ
γράμματος. Διά τβύς μουσικοσυντε- 
τας τών μεν μελοδραματικών έργων ό 
άριθμός ύπολογίζεται είς τό πενταπλα 
σιον, τών δέ παραστάσεων αύτων εις 
τό διπλάσιον. 2) Τών όπερεττων και 
μουσικοδραμάτιον είς το ̂ άκέραιον· ) 
Τών όπερών μουσικών έργων εις το 
1 )3. Έ ν  συνεργασί? συνθέσεως ισχύει 
δ,τι καί διά τούς συγγραφείς.

Τό άνώτατον δριον ήλικίας  ̂ μέχρι 
τοΰ όποίου παρατείνεται ή άπονομή 
τής συντάξεως είς τά όρφανά μετε- 
βλήθη καί ώρίσθη τών μέν άρρενων το 
18ον ετος καί άν συνεχίζουν σπουδάς 
έπαγγελματικής ή γενικής μορφωσεως 
τό 21 ον έτος, τών δέ θηλέων το 30ον 
καί έφ’ δσον παραμένουν άγαμοι· πέ
ραν δέ τών όρίων τούτων έφ’ όσον εί- 
νε ανάπηρα και απορα.

Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Δικαίαιμα συντάξεως άναπηρίας έ_ 
χουν πάντες ot ήσφαλισμένοι μετα 60 
μηνών πραγματικήν συντάξιμον ύπηρε 
σίαν δπως όρίζεται κατα̂  τα άνωτέρω 
καί προκειμένου μέν περί πλήρους ά
ναπηρίας έφ’ δσον συμπληρωσωσι 96 
τουλάχιστον μηνών συντάξιμον υπηρε
σίαν, προκειμένου δέ περί μερικής ΐ\ 
έπαγγελματικής άνικανότητος, έφ’ ο- 
σσν συμπληρώσωσι 144 μηνών συντά
ξιμον ύπηρεσίαν. Διά τούς συγγρα
φείς καί μουσικοσυνθέτας^ έφ’ οσον 
συμπληρώσωσι το ημισυ τής δια την 
άπονομήν συντάξεως γήρατος άπαιτοι 
μένης ύπηρεσίας (χρόνου, έργαητ και 
παραστάσεων).

Δικαίωμα συντάξεως άτυχηματος έ
χουν πάντες οί ήσφαλισμένοι άνεξαρ- 
τήτως ήλικίας, καί πραγματικής η ά- 
πλής συνταξίμου ύπηρεσίας _ έφ’_ δσον 
συνεπείς βιαίου συμβάντος έν τή ένα- 
σκήσει τής ύπηρεσίας to jv  καταστούν 
άνίκανοι πρός άσκησιν τοϋ̂  έπαγγέλ- 
ματός των. Είς πάσαν περίπτωσιν ή 
σύνταξις άπονέμεται έφ δσον διαρκεΐ 
ή άνικανότης πρός έργασίαν.

Ό  καθορισμός τής συντάξεως γίνε-
αι βάσει συντελεστών. Ιυντελεσταΐ 

ώρίσθησεν διά ίήν I ιιισθολογικήν κλα 
σιν 30, διά τήν 1 1  35. διά τήν ΙΙΙ_/0 
διά τήν ΙΥ  45 καί διά τήν Υ 50. Έ 
καστος συντάξιμος μήν πολλαπλασιά- 
ζεται έπί τόν άντίστοιχον συντελεστήν 
τής κλάσεως είς ήν ούτος άνεγνωρί- 
σθή οτι διηνύθη, εις τό άθροισμα τών 
γινομένων προστίθεται και σταθερόν 
ποσόν διά πάσας τάς «λάσεις 3.000 και 
τό σύνολον εΐνε ή έτησία σύνταξις, το 
δέ δωδέκατον αύτής ή μηνιαία. Διά 
τής διατάξεως αύτής καταργούνται αί 
κατηγορίαι καί αί διακρίσεις μεταξύ 
τών διαφόρων κλάδων καί λαμβανουν 
δλοι οί ήσφαλισμένοι τήν ιδίαν συντα 
ξιν άναλόγως τής ύπηρεσίας των. (

Διά μεταβατικών διατάξεων καθορί
ζεται δτι ή ύπηρεσία τών μέχρι τοΰδε 
ήσφαλισμένων θεατρικών συγγραφέων 
ή όποία ύπελογίζετο είς παραστασεις 
μετατρέπεται είς μήνας κατά τόν έξής 
τρόπον: Εύρίσκεται τό ποσόν _ τής 
συντάξεως τό όποιον άναλογεΐ ε ι ς την 
ήδη ύπηρεσίαν των «ατα τας διατάξεις

Άπό τά 1886, πού ό Γερμανός 
Χέρτζ, άνεκάλυψε τά ήλεκτρομαγνη-
τικά κύματα κι’ έμέτρησε, μάλιστα, 
τήν ταχύτητά τους (περί τά 300.000 
χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτο) ώς σήμε
ρα, πού τό ραδιόφωνο άποτελεΐ πρα
γματικήν άνάγκη γιά τόν πολιτισμένο 
άνθρωπο, ή έφεύρεση αύτή, ποΰ άλ
λαξε τήν όψη τού κόσμου μας, πέρα
σε πολλούς σταθμούς, γιά νά φτάση 
στή σύγχρονη τελειότητα.

Θ’ άναφέρωμε τίς κυριώχερες ήμε- 
ρομηνίες:

Στά 1895 ό Μαρκόνι, άφοΰ μελέτη
σε τά πειράματα τοΰ Χέρτζ καί τών 
συνεχιστών του (Λοέτζ, Ριτζι, Μπραν- 
λεΰ) κατώρθωσε νά έπιτύχη τήν πρώ
τη άσύρματη τηλεγραφική συνεννόηση 
άπό μικρήν άπόσταση: Τό δνειρο τού 
άνθρώπου, πού άπό τά προϊστορικά 
χρόνια ζητούσε νά συνεννοήται μέ 
τούς δμοιούς του, καταργώντας τίς 
άποστάσεις1 (φωτιές στά ύψωματα, 
κινητά σήματα σέ ψηλούς̂  πύργους 
κ.λ.π ) είχε γίνει πραγματικότητα.

Στά 1897 ό ίδιος τελειοποίησε τό 
μηχάνημά του καί κατώρθωσε νά στει- 
λη τηλεγράφημα άπό άπόσταση 12 μι
λιών.

Άπό τά 1897 ώς τά 1904 μελετοΰν 
οί σοφοί μά κι’ οί έρασιτέχναι διάφο
ρες έφαρμογές τών έρτζιανών  ̂ κυμά
των καί τέλος ό ίδιος ό Μαρκονι κα
τορθώνει νά μεταδώση μιά συναυλία.

Τό ραδιόφωνο είχε βρεθή πια.
★

Τό πρώτο ραδιόφωνο ήρθε στην 
Ελλάδα στά 1920. 'Ηταν μιά άτελέ- 
στατη συσκευή- πού ούρλιαζε και 
σφύραγε—χωρίς μεγαφίονο, με κοινά 
άκουστικά σάν τοΰ άσυρμάτου τηλε
γράφου.

Μέσα σέ δεκαοχτώ χρονιά ή και
νούργια έφεύρεση κατέκτησε τήν χώ
ρα μας, έξετόπισε σχεδόν τόγραμ- 
μόφιονο καί βρίσκεται και στις πιο 
άπόμερες γωνές της. Ίδιως τα τρια 
τελευταία χρόνια ή έξαπλωση τού ρα- 
διοφώνου έγινε μέ άλματα. _

Τά «Παρασκήνια» θέλησαν να δώ
σουν στούς άναγνώστες τους μια 
ζωντανή εΙκόνα τής έξάπλωσης  ̂ τού 
ραδιόφωνου στην Ελλαδα κατα  ̂τα 
τελευταία χρόνια. Ζωντανή είκόνα, 
στήν περίπτωση που μάς ένδιαφέρει, 
μποροΰν νά δώσουν μόνον οί άριθμοι. 
Καί οι άριθμοι αύτοί—έκτός άπό τόν 
έπίσημο τού ραδιοφωνικού μας στα
θμού — χρειάζονται τρεχάιιατα στίς 
κυριώτερες Εταιρίες πωλησεως ρα- 
διοφώνων.

Πήγαμε, λοιπόν, «αί προσφέρομεν 
τά άποτελέσματα τής έρεύνης μας στό 
φιλοπερίεργον θηρίον, πού λέγεται 
άναγνώστης «αί πού τρέφεται μέ έ- 
νημερότητα.

Ή  Εταιρία ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΕΚ- 
ΤΡΙΚ, πού βρίσκεται στην όδό Πα- 
παρρηγοπούλου, μάς βεβαιώνει πώς ό 
"Ελλην καταναλωτής προτιμ^ τό «’Α
μερικανικόν» ραδιόφωνσν, και άπο τα 
‘Αμερικανικά περισσότερο, δσα παίρ
νουν βραχέα κύματα (πού άκούγονται 
τήν ήμέρα) «αί μεσαία. Πρέπει νά ση- 
μειωθή δτι ή Τζένεραλ Έλεκτρικ είνε 
’Αμερικανική Εταιρία πού άσχολεΐ- 
ται δχι μόνον μέ τήν κατασκευήν ρα
διόφωνων, άλλά καί διαφόρων άλ- 
λο>ν μηχανημάτων έφαρμογής τού ή- 
λεκτρισμοϋ.

Άπό τά 1932 ώς σήμερα, ή άντι- 
προσωπεία τής Τζένεραλ Έλεκτρικ 
διέθεσε περί τά 5.000 ραδιόφωνα.

Ή  Εταιρία ΦΙΛΙΠΣ, πού άρχισε 
τάς έργασίας της είς τήν Ελλάδα ά
πό τοϋ 1924, διέθεσε άνω τών 8.000 
συσκευών.

Ή  ’Εταιρία R.C.A.— VICTOR έ
χει διαθέσει κατά τήν τελευταίαν τρι
ετίαν περί τά 4.000 ραδιόφωνα,

‘Η Εταιρία PILOT, πού άντιπρο- 
σωπεύεται άπό τόν γνωστόν μουσι
κόν οίκον Καζάζη, έώρτασε πρό ήμε
ρών τήν 50ετηρίδα της, στή Νέα Ύόρ

κη. Στήν έορτή αύτή έλαβαν μέρος 
1.500 άντιπρόσωποι άπό 98 χώρες.

Τά ραδιόφοινα Pilot εΐνε άκριβά, 
άλλ’ ό άντιπρόσωπός των μάς βεβαι- 
ο')νει δτι ό "Ελλην καταναλωτής, τά 
προτιμά γιατί έχουν παγκόσμια λήψη. 
Μ’ δλο δέ πού τά ραδιόφωνα αύτά εί- 
σήχθησαν στή χώρα μας μονον προ 
δύο έτών, έχουν, κατά τάς πληροφο
ρίας του. διατεθή άνω τών 3.000.

Ή  Γερμανική Εταιρία TELE· 
FUNKEN, άντ ιπροσωπευαμένη άπό 
τόν «. Λύρα Α Ε·, προσφέρει πολλούς 
τύπους ραδιοφώνων άπο τούς̂  ά«ρι- 
βωτέρους ώς τούς πλέον φθηνούς. Ε ί
νε ή ϊδια ’Εταιρία πού έγκατέστησε 
τόν ραδιοφωνικόν μας σταθμόν. Κα
τά τά 4 τελευταία χρόνια αί πωλή- 
σεις της ύπερβαίνουν τις 4.000.

Μιά άλλη ’Αμερικανική Εταιρία, ή 
FILCO, πού άρχισε τάς έργασίας της 
στή χώρα μας άπό 1929, έχει περισσό
τερες άπό 5-000 πωλησεις. Ό  κντι- 
πρόσωτός της μάς πληροφόρησε δτι ή 
έπισημη στατιστική τών ’Ηνωμένων 
Πολιτειών έφερε τήν «Φιλκο» πρωτην 
είς τήν έκεΐ «ατ:;νάλωσιν, άφού_ συνε- 
κέντρωσε τά 35 %  τής πωλησεως̂ · 
ΠρέπΊι νά σημειωθή δτι αί συσκευαι 
«Φίλκο» είνε πολλών λυχν.ών καί έ· 
πομένως άκριβαι.

Έκτος δμως άπό τίς άντιπροσω- 
πεΤες ζένιον Έτ^ιρκόλ’* ντταο ε̂ι και 
μιά Έλληνική Εταιρία, «ΜΕΤΡΟΝ». 
ή όποία εργάζεται. Ικανοποιητικά μ ο* 
λο πού άρχισε τάς πωλησεις της πρό 
ένός μόνον έτους.

‘Η συνδεσμολογία τών συσκευών 
«ΜΕΤΡΟΝ» όφείλεται είς τόν καθη
γητήν τού Πολυτεχνείου μας κ. Πε- 
τρόπουλον καί έκτελεΐται εις τα ερ
γοστάσια ’Αδελφών Τζοανου. που έρ· 
γάζονται ύπό τήν διεύθυνσιν τοί 4· 
φευρέτου.

★
Ή  τελευταία τελειοποίηση τού ρα- 

διοφώνου — τελευταία χθες, γιατί 
σήμερα μπορεί, νά ύπάρχη άλλη, άφού 
γιά τήν τελειοποίησή του έργάζονται 
όχι μόνον σοφοί σέ ειδικά έπιχορη- 
γούμενα Ίνστιτοΰτα, άλλά καί οί έ- 
ρασιτχναι δλου τού κόσμου, είς τους 
όποιους, κατά κοινήν όμολογιαν όφει- 
λονται οί μεγαλείτερες τελειοποιήσεις 
—εΐνε μιά παράδοξη συσκετ*ή πού φέρ
νει τό δνομα «μυστηριώδης ρυθμι
στής», Ή  συσκευή αύτή χωρίς νά 
συνδέεται μέ σύρματα μέ τό ραδιόφω' 
νον κανονίζει μέ τήν βοήθεια ηλεκτρο- 
μαγνητικών κυμάτων τήν λειτουργία 
του άπό μακρυά, Μέ τόν «μυστηριώδη 
ρυθμιστήν» θέτομεν είς ένέργειαν τό 
ραδιόφωνον, εύρίσκομεν τον σταθμόν 
πού θέλομεν κ.λ.π., τό σταματοΰμεν ά
πό άλλο δωαάτιον ή καί άπό άλλο πά
τωμά τού ίδιου σπιτιού.

Πότε θά μπόρεση τάχα νά βρεθή 
ενας άνάλογος «μυστηριώδης ρυθμι- 
στή»ς γιά τά μυαλά μερικών άνθρώ
πων;

★
Καί τό συμπέρασμα; 
α.—Ύπάρχουν στήν Ελλάδα «έν 

δράσει» περισσότερες άπό 60,000 συ
σκευές ραδιοφώνου,

β,—Τούς τελευταίους μήνες καί Ι
δίως άπό τήν έναρξη τής λειτουργίας 
τοΰ ραδιοφωνικού σταθμού ’Αθηνών, 
παρατηρείται ζωηροτάτη άγοραστι«ή 
κίνησις, Καί στά πιό άπόμερα χωριά, 
δπου δέν ύπάρχει άκόμη ήλεκτρισμός, 
λειτουργούν ραδιόφωνα μέ συσσω- 
ρευτάς.

γ.—Ή  προσπάθεια τών παραγωγι
κών Εταιριών εΐνε νά μικρύνουν όσο 
μποροΰν περισσότερο τίς συσκευές 
τους.

Καί—δπως εΐχε πή ό Μαρκόνι—δέν 
εΐνε πολύ μακρυά ή ήμερα πού θά 
μπορεί κάθε άνθρωπος νά έχη στήν 
τσέπη τοΰ γιλέκου του ενα ραδιοφω- 
νάκι, δχι πολύ μεγαλείτερο άπό ενα 
ρολόι τού παληοϋ καλού καιρού.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΦΩΤΗ Α ΓΓΟ ΥΛΕ: «Μενεξέδες» Ποιήμα | τατη, Αρχιτεκτονικό στήσιμο «μεμπτό, πρ«1

Δ .  Π Ε Λ Ε Κ Α Σ Η :  Η  Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν  (ώ ο γ ρ α φ (α )

γράψει καί στίχους άρμονικούς, 
γεμάτους άπό τρυφερό αίσθημα 
καί λεπτή μελαγχολία — δδωσέ 
στά ταμπλώ του ενα λυρικό παλμό 
βαθύτατα ύποβλητικό.

Τόσο τό καθαρά δημιουργικό 
του εργο δσο Κ',1  τό άλλο, τό ανα 
πλαστικό, άς πούμε, εΐνε μιά πλου 
σία συμβολή στή νεοελληνική τέ
χνη. Βυζαντινολόγος ξεχωριστός, 
άπό τούς λιγοστούς άνάμεσα δχι 
μόνο στούς δικούς μας, άλλά καί 
τούς ξέινους καλλιτέχνες, εΐνε ό 
δημιουργός πλήθους τεχνούργημά 
των πού στολίζουν άξιόλογες έλ- 
ληνικές. εύρωπαϊκές καί άμερικα 
νικές πινακοθήκες τιμώντας καί 
τοΰ καλλιτέχνη τ’ δνομα καί τής 
πατρίδας μας.

Οί έργασίες του στό Μουσείο 
Λοβέρδου καί στά ’ Εθνικό Β υζαν
τινό Μουσείο εΐνε μνημειώδεις.

Ε ίδα  τόν κ. Πελεκάση ενα κυρία 
κάτικο μεσημέρι στό άτελιέ 
τής όδοΰ Δημητρακοπούλου

(σου!
Τά δακρυσμένα μάτια μου,πατέρα 
βλέπουν τή γή , τ’ άστέρια μέ τό 

(φώς σου.
Συνεπλήρωσα τίς σπουδές μου 

στή Ρώμη καί στή Φλωρεντία. 
Στήν Α κ α δη μ ία  τοΰ Ά γ ιο υ  Λου
κά έμελέτησα τό εργο τών άρχη- 
γώ ν τής Α ναγεννήσεως. Υ π ά ρ 
χους έκεΐ άπέραντες αίθουσες μ’ 
έπιγραφές έντυπωτικές: «Οί με
γάλοι άπ’ τούς μικρούς». «Οί πτυ 
χές εΐνε πληγές». «Πλεΐστοι άν
θρωποι κακοί». Ή  τελευταία εΐνε 
γραμμένη έλληνικά.

"Οταν έγύρισα άπό τήν Εύρώ
πη, έμεινα λίγον καιρό στήν ’ Ελ
λάδα, κ’ ϋστερα έπήγα στό Κάί 
ρο. Έ κ ε ΐ μέ προσέλαβε ό λόρδος 
Κ ίτσε.ερ  ώς ρεστωρατέρ τής πι
νακοθήκης του. ΤΗταν ένας μικρός 

τ ο υ ! φιλότεχνος, κι’ ένας άνθρωπος 
πού ί σπουδαίος. Στρατιώτης, διπλωμά-

είνε γεμάτο άπό πίνακες κάθε λο-1 της( αισθητικός, φιλόμουσος. Μέ 
γή ς : τοπία, νοίτύρ—μόρτ, πορτραΐ τ^ν jg i(x ει}κο)άα ξεχώριζε τόν
τα, άγιογραφίες, μινιατούρες, συν 
θέσεις, νωπογραφίες, σχέδια.

Έ κτός άπό τά βυζαντινά καί 
νεοβυζοο.τινά έργα, πού εΐνε καί 
τά πιό άντιπροσωπευτικά τής τέ-

άληθινό καλλιτέχνη καί τόν γεν-

με νέες εμφανίσεις καί καινούρ
γιο  ποελμό. Ή  Ιδιορρυθμία τής 
βυζαντινής τέχνης εΐνε κάτι μονα 
δικό στήν ιστορία τής ζωγραφικής 
ή δέ κρητική τέχνη, πού άποτελεΐ 
μιά θαυμαστήν έξέλ ιξί της, εΐνε 
έκείνη πού νομίζω πώς πρέπει νά 
σταθή τό πρότυπό μας. θ ά  ήταν 
ώστόσο παράλογο νά ζητάμε άπ’ 
δλους τούς 'Έ λληνες ζωγράφους 
νά άκολουθήσουν έναν ώρισμένον 
τρόπο καί μιά έκ τών προτέρων 
καθωρισμένη σχολή. Μιλώ σύμ
φωνα μέ τίς δικές μου κατευθύν
σεις καί τήν ένδιάθετη τάσι μου. 
Ό  καθένας πρέπει ν’ άκολουθή 
τίς υπαγορεύσεις τοΰ ταλέντου 
του. Φτάνει νά τό άφϋνη έλεύθερο 
νά έκδηλωθή χωρίς έγκεφαλική 
προσπάθεια καί χωρίς ψευτιά. ’Ο
πωσδήποτε ή μεΜίτη τής βυζαντι
νής τέχνης εΐνε άπαραίτητη σέ κά 
θε καλλιτέχνη καί πηγή απίστευ
της ώφελείας.

"Υστερα άπό μιά πλατειά συζή-

τρία χρόνια, στό «Μέγαρο τών 
Τεχνών» τοΰ λόρδου, ώσπου ξέσπα

ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιπ ιιη ιΐ!!Μ ·ιι·ι σε ό πόλεμος κι’ έκεΐνος έχάθηκε.
Τίποτα πιά δέν μέ κρατοΰσε στήν 
Αίγυπτο. Γύρισα στήν Ε λ λ ά δ α  γε

κατόπιν εύρίσκεται ό άριθμός των μη
νών ύπηρεσίας, ό όποιος άναλογεΐ, «α 
τά τάς διατάξεις τού παρόντος, είς τό 
ποσόν τής εύρεθείσης συντάξεως. Αί 
όφειλόμεναι μηνιαΐαι είσφοραί τών 
ήδη ήσφαλισμένων έάν κατά τήν ίσχύν 
τοΰ παρόντος ήσαν έμπρόθεσμοι και 
ήδύναντο νά καταβληθώσι τήν 12ην 
Οκτωβρίου έ. έ., θά καταβληθώσιν 

ώς έχουσιν έντός 24 μηνών διά μηνι
αίων δόσεοιν ούχί κατωτέρων τών 40 
δραχμών* έάν δέ ήσαν έκπροθεσμοι 
θά καταβληθώσι βάσει τής I μισθολο- 
γικής κλάσεως, ήτοι πρός 60 δραχμας 
δι’ έκαστον μήνα, καί διά μηνιαίων 
δόσεων όρισθησομένων ύπό τού Διοι
κητικού Συμβουλίου.

"Ολοι οί ήσφαλισμένοι ώς καί οσοι 
έχουν ύποβάλει αΐτησιν μέχρι τής 12ης 
’Οκτωβρίου 1938 δικαιούνται νά εξα- 
γοράσωσιν άπαντα τόν πρό τής έγγρα
φής των χρόνον, έφ’ δσον μέχρι τοΰ
δε δεν τούς έχει άναγνωρισθή, πρός 
60 δραχμάς έκαστον συντάξιμον μήνα.

Άπό τής ίσχύος τοΰ παρόντος άπα- 
σαι αί χορηγηθείσαι συντάξεις προσαρ 
μόζονται πρός τας νέας διαταξεις. 
Κατά τήν προσαρμογήν μείωσις συντά

τοΰ προϊσχύσαντος Καταστατικού καί ξεως δέν έπιτρέπεται.

ια ΐο  πολεμιστή. Έ Ργάσθηκα έκεΐ τησι γ ιά  τούς τρόπους τής έπεξερ
γασ ίας τών χρωμάτων άπό τούς 
παληούς τεχνίτες, πού εΐνε άδύνα
τον νά  μεταφερθή έδώ, έξ αίτίάς 
τοΰ περιωρισμένου χώρου, άφίνο> 
τόν άκούραστο τεχνίτη καί φεύ
γω  μέ τήν ψυχή γεμάτη άπό τό Ι
ερό δέος καί τήν έλπιδοφόρα φεγ 
γοβολή πού άναβλύζει άπό τίς 
άγιογραφ ίες του καί τά  λογής — 
λογής τεχνουργήματά του.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

μάτος νοσταλγία. Ά λ λ ά  ξέσπασε 
άπάνω μου ή άδικη όργή τής Μοί
ρας. ’Έ χ α σ α  τή χαριτωμένη μου 
κορούλα, γνώ ρισα τό φθόνο καί 
τήν άΒιαφορία. Ά πό τότε έδόθηκα 
όλότελα στήν τέχνη ζητώντας τή

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 · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι |· " · ιι· ι,ΒΙΙΒΙ,Β,ΒΙΒΙΙΒ"ΒΙ,ΒΙ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ
*Η έπίσημη εναρξι τών παραστάσεων 

της Σκάλας του Μιλάνου, πού γιορτάζει 
έφέτος καί τήν 160ή έπέτειο της Ιδρύσε. 
ώς της, θά γίνη στίς 26 Δεκεμβρίου μέ 
τόν «Μάκδεθ» το0 Βέρντι.

Στήν δπερα-κωμίκ τών Παρισίων γΐ- 
ωρτάσθηκαν μέ μεγάλη έπισημότητα τά 
100 χρόνια του Μπιζέ, του συνθέτου της 
Κάρμεν καί της Άρλεζιάνας. Στό  ίδιο 
θέατρο καί μέ τήν αύτήν έπισημότητα δό 
θηκε ή 1000ή παράστασι του Βερθέρου 
του Μεσσενέ.

&  Σ τ ή  Β αρσοδία πέθανε πρό ήμερών

ό πιανίστας Μιχαηλόδιτς, άπό τούς καλύ
τερους Σ  οπενιστάς.

Α  Στή  βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου 
του ’Εδιμβούργου εύρέθη μιά Ανέκδοτη 
συμφωνία τού Χάϋδν. ‘Ώς γνωστόν, ό 
πατήρ τής συμφωνίας έγραψε πολλά £ργα 
στήν 'Αγγλία  πού τήν είχε έπισκεφθή 
κατ’ έπο:νάληψι.

Άπέθανε ή ’Ελισάβετ Σούμαν, ή 
ελευταία κόρη του μεγάλοι συνθέτου. *Η 
Σ  ούμαν εΐχε έναντιωθη στήν τελευταία 
δημοσίευσι ένός άνέκδοτου κοντσέρτου γιά 
βιολί του πατέρα της. θ· Δ. Κ .

τα (σχήμα 32ο)— *0 Φώτης Άγγουλίς 
παιδί του λαοΟ, «άσπούδαχτος», όπως χα 
ρακτηρίστηκε δταν πρωτοεμφανίστηκε στά 
1934 μέ τό βιδλιοίράκι του «Άμαβασιά», 
Εχει Αναμφισβήτητα λυρική φλέβα. Στό 
1936 μδς Ιδωσε μιά λαογραφική συλλο
γή μέ τραγούδια τής Ιδιαίτερς πατρίδας 
του, τής Χίου, καί στίς άρχές σύτοΰ τοΰ 
χρόνου άλλο ένα βιβλιαράκι στίχων μέ 
τόν τίτλο «Κραυγή στόν ήλιο». Ο Ι «Με
νεξέδες» του είναι σάν τις άλλες συλλο
γές: ένα μποοκέττο, άπλοι, Ανεπιτήδευτοι 
στίχοι.

Πονεμένος καθώς εΐναι άπό τή ζωή, ζη 
τάει τήν πνευματική λύτρωση:

Τής ροδοδύσης ξαίνοντας 
τά χροσονέφια, φτιάνω 
καράβια καί φτερά!...

Μέσα στά τραγούδια του που π firs l·01 
άζουν σά στεναγμοί πόνου κςά πότε σάν 
άγκολιάσμοττο: χαράς μάταια θά ζητού
σε κανείς νά βρή τό «πενταπόσταγμα της 
σοφίας τών αΙώνων». Τά συναισθήματτα 
πού καθρεφτίζονται στούς στίχους Ιχουν 
μιά πρωτόγονη άπλότητα:

Γύρω μου πιά, δέ βλέπω όχτρούς 
κι* άγρίμια καί συντρίμμια... 
Κόσμε, ή άγάπη μου έντυσε # 

τήν τραγική σου γδύμνια.
Ο Ι εικόνες του είναι λιτές, άφωτοσκια 

στες. Ο ί έννοιές του πιδακίζουν λαγα. 
ρές, χωρίς μαστορικά μπλεξίματα. Ο Ι 
στίχοι του δέν Αντέχουν στό νυστέρι τής 
αυστηρής κριτικής πού ζητάει τήν άμεμ
πτη τεχνική. Κι* δμως ό Φώτης *Αγγου. 
λές μέ τά λιγοστά μέσα πού διαθέτει κα 
τορθώνει νά ύποβάλη, νά συγκιι^.

ΕΙκόνες σάν τήν:
Πάνω, τού πουνέντη τό άστρο 
λάμπει σά ρουμπίνι 

καί παρομοιώσεις σάν τήν:
' '  t δπως κεντά 

τό σκοΐνο ή Χιωτοπούλα 
γιά νά δακρύση τ* Ακριβό, 
τό εύοδιαστό μαστίχι 

δίνουν μιάν άλλόκοτη χάρι στά τραγού. 
δια του. ‘Η «διανόηση» καί τά διάφορα 
«έσώψυχα» του είναι ξένα. "Ισως γ ι’ αύ
τό τά τραγούδια του, γιατί «τραγούδια» 
είναι κι’ δχι ποιήματα, φτάνουν ώς τά 
κατάβαθα τής καρδιάς. Ν· Σ ·

Ο Σ Κ Α Ρ  ΟΥΑ Ι.Λ Δ : «‘Η Δούκισσα τής
Πάδουας» μετάφραση κι' είσαγωγή Στά
θη Σπηλιωτοπούλου. Σκηνογραφίες Μ. 
Ζωγράφου (σχήμα 'ι6ο«_ 'Εκδόσεις Γκο.
β ά σ τ η ) Γλώσσα ζωντανή, «θεατρική»,
στίχοιώδπου εΐναι στίχοι— καλοζυγισμένοι, 
εύκολοι γιά θεατρική άπόδοση, σωστοί. 
“Ο κ. Σ .  Σ .  φαίνεται πώς δούλεψε μέ 
πίστη καί μέ κέφι. Δέν μελέτησε μόνο 
τόν συγγραφέα, τόν άγάπησε κι’ δλας. 
Σ  τήν είσαγωγή μάς δίνει μιά περίληψη 
τής ζωής τού "Αγγλου ποιητή, σύντομη 
μά γλαφυρή. ’Αληθινά τό βιβλίο αύτό 

έχει τή θέση του στή βιβλιοθήκη κάθε μορ 
φωμένου άνθρώπου. Στό  τέλος τού βιβλί 
ου ύπάρχουν πέντε σκηνογραφίες δουλεμ.
μένες άναγκαστικά γιά νά γίνουν κλισέ
 στήν κλίμακα τού μαύρου πρός τό ά
σπρο, περίφημες. Γραμμή λιτή μά άδρο-

τότυπος καταμερισμός τών 6γκων. Ό  
σκηνογράφος κ. Ν. Ζωγράφος έφθασε σ4 
μιά ζηλευτήν ώριμότητα. Ρ.ΓΤ*

ΝΤΙ ΝΟΥ ΛΟ ΥΜ Α Ν Η : «Μελαγχολία»*
ποιήματα.

Εΐναι ν* Απορή κανείς μέ τήν τόλμ^ 
(πρόκειται γιά τόλμη μόνο;) τών νέων* 
πού τυπώνουν βιβλία μέ κακά ποιήματα* 
σέ μιάν έποχή που δέν διαβάζοντοα μήτΐ 
κ’ o l καλύτεροι ποιητές μας. Φτάνουν, 
βλέπετε, κάμποσοι εύκολοι, καί συνήθως 
όνόητοι, στίχοι, κσιμπόσα χρήματα καί 
νά τό βιβλίο! "Ετσι ΑιτοχτοΟν τόν πολίλ. 
πόθητο τίτλο «ποιητής» πού έχει τόση n i 
ραση στά ρωμσντικά δεσποινάρια 1 Ο Ι ν· 
οι, βέβαια, αύτοί δέν έχουν καμμιάν άλ 
λη εύγενικώτερη φιλοδοξία. Μάς έμφα- 
νίζονται— σήμερα πού ή ποίησή μ«ς ?χ«Ι 
νά παρουσιάση θοα/μαστές πραγματοποιή* 
σεις__μέ στιχάκια, πού δέν θά μπορούσαν 
νά συγκινήσουν μήτε τούς θαυμαστάς τοQ 
Πολέμη.

Τούς πικρούς αύτούς στοχασμού; M t  
τούς γράφω ειδικά γιά τόν κ. Λο μάνΐ|« 
Τούς γράφω γιά τούς νέους έκείνους, πο6 
ξοδεύονται νά τυπώνουν Ανόητα βιβλία.

Ό  κ. ΛουμΑνης δέν Ιχει, βέβαια, σιΛ 
λογιστή ποτέ του μήτε τί εΐναι ποίησ?!» 
μήτε καί ποΟθε Αρχίζει.

Λοιπόν ή ποίηση Αρχίζει (εΐναι πσκΚβ 
γνωστό) Από τήν τέλεια έκφραση. Τό W  
σικό τούτο στοιχείο δέν τό κοττέχει 6 κ« 
ΛουμΑνης. Γράφει στίχους χασμωδιακούς, 
άσυνάρτητους, κακόηχους. Γράφει. XU  
λοσπάντων, έτσι γιά νά γράψη κοττιτίς.

Σ  άν θέλεις κλάψε ποιητή | 
μά μήν παραπονιέσαι 
ψυχή άστροπαρμένη, 
τ’ έχεις έσύ τό χάρισμα 
στ’ άγκάθια νά πλανιέσοη 
καί τ' άνθος νά σέ ραίνει!

ΙΠστόσο ύπάρχουν μερικά τετράστνχβ 
πού, χωρίς νά ξεφεύγουν Από τόν κύκλβ 
τής κοινοτοπίας, είναι συμποτβητικά. Δεί* 
χνουν πώς ό νέος αύτός μέ τήν μελέτη 
καί τήν έπιμονή θά μπορέσ^ νά γράφ^ 
κάτι καλό.

Π. Α. Δ.
ΤΑ Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α :  «Βαλκανκιή Λογβ.

τεχνία» Τριμηνιαία έπιθεώρηση. (Άντ<*.
νόπουλος, ’Αθήνα).

Κυκλοφόρησε τό 2ον τεΰχος τής β " 
χρονιάς του καλού τούτου περιοδικού. Ε Ι 
ναι άφιερωμένο στούς συγχρόνους Τούρ. 
κους πεζογράφους. ‘Η ύλη, πού τήν έπι- 
μελήθηκεν ό κ. ’Αβο. Ν. Παπάζογλου, εί. 
ναι διαλεχτή. Σημειώνουμε τό άρθρο τοΟ 
κ. Ποτττάζογλου: «Μιά γενική ματιά στί| 
σημερινή τουρκική λογοτεχνίοο». Τά διη· 
γήματα του κ. Ρουσέν Έσρέπ (πρεσβειι· 
του τής Τουρκίας στήν ’Αθήνα): «Οί ψα· 
ράδες μέ τό πεζόβολο», «άλσύλλιο», κοί! 
«τό κάρρο». Τό διήγημα τού ’Αμπασιγιβ 
νέκ Σα ΐτ Φαΐκ «ό Στυλιανός Χρυσόπου- 
λος» του "Ακα Γκιουντούζ: «Δημοσιογρα
φική μοτνία» τής Χαλιντέ Έντίπ: «Τό ποί. 
ραμύθι τής γενιάς τών λύκων»·



ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ λ λ λ λ λ λ  ̂α α . -S ABBAT 0 \ , 12 Νοεμ6ρί©υ 1938

Κ Α Ι  Κ  Ρ  Ο Τ  II Κ
Στό  περασμένο φύλλο μας περί τών τζαμπατζήδων 
δεόντως ήσχολήθημε,ν καί δή διά μακρών 
κα'ι άπομένει σήμερον καί τών λοιπών μερίδων 

—τών τοΰ θεάτρου έχθρών— 
νά κάμωμεν περιγραφήν χωρίς θυμόν καί πάθη 
ϊνα καί τό εύρύτερον κουνόν μας τούς έκμάθβ.
"Αλλη  πληγή άνίατος, λοιπόν, άγαπητοί 
εΐνε ol περιβόητες καί ξακουστές μαμάδες 
άσήμαντες κι’ άνΰπαρκτες γιά ενα Θεατή, 
άλλά πρωταγωνίστριες σέ δλους τοΰς καυγάδες 
εΐν’ ή μαμά ό άγγελος ό φΰλαξ ό ανεκτίμητος 
κάθε άπλής ήθοποιοΰ καί πρωταγωνίστριας.
Βλέμμα  τοαχύ καί άγριον καί προσοχή άκοίμητος 
ΰφος δέ άπαράλλακτοιν θηριοδαμαστρίας.
Αύτή γιά τά συμφέροντα τής κόρης μεριμνά...
'Αλλά  φροντίζει ή μαμά πρό πάντων γιά  τή δόξα 
φωνάζει καί συμπλέκεται ώραία καί... σεμνά 
κι’ άνέχεται τής κόρης της τήν κάθε μία λόξα.
Αύτή κρίνει τά νούμερα ποΰ έδωσαν στήν κόρη 
κι’ άν δέΐν τά βρή τοΰ γούστου της, γίνεται εύθύς βαπόρι. 
Αύτή στήν πρώτη τή γραμμή τής μάχης θέ νά Syrj 
δταν ό τρυφερός δλαστός όλίγον τι θιγη.
Αύτή θά δρή θαυμάσια τής κόρης της τό ρόλο 
θά κανονίση ποΰ καί πώς θά τής φωνάξουν «δλο»,
Αύτή, έάν τό θέατρον κι’ άλλην χειροκροτήση 
τό σύμποον μ’ ένα δλέμμα της θά κεραυνοδολήση,
ΕΓν’ ή μαμά έκείνη ποΰ χώνει παντοΰ τή μύτη 
αύτή καί τήν έμπόλεμον κατάστασιν κηρύττει

καθ’ δσων τήν κορούλα πού δεινώς συναγωνίζονται 
κι’ άποτολμοΰν έπιτυχώς νά άδουν καί ν’ άκκίζωνται. 
Εΐν ’ ή μαμά. λοιπόν, παντός ό φόδος καί ό τρόμος 
θιασαρχών, ήθοποιών, άλλά καί συγγραφέων 
δέν τήν φοδίζει τίποτα, δέν τήνε πιάνει νόμος 
φιλόστοργος στήν κόρη της καί γιά τούς άλλους λέων.. 
’Εσχάτως δέ—τό εϊπαμεν καί άλλοτε θαρρώ— 
σάν νά μήν φτάναν τής μαμάς οί τρομεροί μπελάδες 
κι’ άλλο στοιχείο δμοιον έμπήκε στό χορό:
Είνε ol πολεμοχαρείς κι’ αήττητοι μπαμτί3Τ3ες.- 
Αύτός. λοιπόν, εΐν’ ό έχθρός ό Νούμερο ό 2 
πού μεταβάλλει τήν σκηνήν σέ θηριοτροφείο:
Ή  φοδερά καί τρομερά, μαχητική μαμά.
Κ ι’ άν έχετε άντίρρησιν σάς ϊκοτνε κιμά.
Καί ήδη στήν άρίθμησιν προδαίνοντες έχθρών 

—μεγάλων καί μικρών — 
καί γιά τόν τρίτον τόν έχθρόν δεόντως θά μιλήσωμεν 
τό άρθρον μας πρι,ν κλείσωμεν.
Είνε ό έξοχώτατος κύριος Κριτικός!
Σπουδαΐον, ϋφος κι’ άτεγκτον καί μάτια toSόλα 
σέ δλους φέρεται καλός καί καταδεκτικός 
καί λέει μέ τό ϋφος του: ’Εγώ  τά ξέρω δλα!
Είς τάς πρεμιέρας τακτικός. Δέν λείπει άπό καμμία 
θέσιν λαμδάνει δέδαια στήν πρώτη τή σειρά 
— μεγάλη, άν λείψη, θεωρεί, τής τέχνης τή ζημία— 
γ ι ’ αύτό άπό τό θέατρον δέν λείπει μιά φορά.
Κυττάζει τούς ήθοποιούς τήν κεφαλήν κυνων 
καί λέει μέ τό ϋφος του: Έ'μΓνίχ νά μέ τρέμετε!

Βέδαιος δέ ό άτυχής εΐνε πώς τό κοινόν 
ή τέχνη καί τό (1 έατρον άπό έκεϊνον κρέμεται 
'Έ χ ε ι  στιγμάς πού μειδιά συγκαταδατικώς 
—γιατί χρειάζεται άσφαλώς καί λίγη καλωσύνη— 
μά εΐνε όπωσδήποτε έπιφυλακτικός 
διότι έτσι προκαλεί καί τή,ν έμπιστοσύνη.
Κ ι’ άφοϋ θά πέση στή σκηνή, στό τέλος, ή αύλα*« 
έκεϊνος πάει στό σπίτι του, δπου χωρίς ντροπή 
σκέπτεται λυσσαλέα
νά δρή τό έργον τής δραδυάς τί ήθελε νά πη.
"Ομως έτοϋτο, κύριοι, ρόλον ποσώς δέν παίζει 
γιατί, σάν κάτση ό κριτικρς νά γράψη στό τραπέζι 
άλλοι πολλοί παράγοντες μπαίνουν εΰθυς στή μέση 
γιά νά τοϋ ποΟνε άν εΐν’ σωστό τό έργο νά τ’ «ρέση. 
’Ήταν καλό, ή μέτριον; ΤΗταν άνοησία; 
δέν έχει σημασία...
Γιατί στά συμπεράσματα αύτά τά κριτικά 
κύριον ρόλον παίζουνε μόνον.... προσωπικά.
’Ίσω ς, λοιπόν, ό κριτικός νά έχη προηγούμενα 
εύκόλως έννοούμενα
μέ συγγραφέα, ήθοποιόν, τόν θίασον κι’ είσέτι 
νά έχη έλθει είς προστριδάς μέ κάποιον ταξιθέτη. 
Μπορεί νά είχε ό κριτικός ϊσως καί κάποια φίλη 
πού παίζει είς τόν θίασον καί που τόιν έχει άφήσει. 
Τότε τό έργον δέδαια νά τό χτυπήση όφείλει.
Μά πρό παντός τήν άπιστον δεινώς θά τή χτυπήση. 

Καί ό ταμίας πιθανόν 
—άφοΰ συρρεύση τό κοινόν - 1
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νά μή τοΰ έδωσε καλή καί θαυμασία θέσι, 
οπότε λόγος σοδαρός τό έργο νά μή τ’ άρέσ,·).
Καί άντιθέτως άν συμδή μ’ όλους καλά νά τάχη 
νά μή τοΰ στέκη δηλαδή κανένας στό οτομάχι.
Τότε τό έργον δέδαια πρέπει καλόν νά είναι 
καί νά τό πληροφορηθοϋν άπασαι αί Άθήναι,
Υπάρχουν ϊσως κάποτε καί τινες έξαιρέσεις 
πού βλέπει τό κοινόν
ιιάρχωνται μέ τών κριτικών τό πλήθος σ’ άντιθεσεις 
μ’ αύτός δέν εΐνε ό κανών.
Μ’ άλλα λόγια, ή άγνοια, τό δξος κι’ ή χολή 
εΐνε έδώ στόν τόπο μας ή Κριτική Σχολή.
Μά εύτυχώς πού τό κοινόν τούς πήρε πιά χαμπάρι 
διαβάζει δέ τάς κριτικάς μόνο γιά νά γουστάρη.
Κ ι’ έτσι τά φέρνει διαρκώς ή μοΐρα ή κακή 
τά έργα πού έχτύπησαν πολύ οι κριτικοί 
νά σημειώνουν πάντοτε τρανή έπιτυχία 
καί νά άποδεικνύωνται σωστά χρυσωρυχεία.
Οί κριτικοί εΐν' ό έχθρός ό Νούμερο ό 3
πού μοιάζουν γιά τό θέατρον τ’ άκίνδυνα πυρεία,
Γιατί καμμία κριτική δέν τό έπηρεάζει
πράγμα πού δλοι οί κριτικοί τώχε^ν κρυφό μ α ρ ά ζ ι.
Πλήν εΐνε άπαραίτητοι δμως οι κριτικοί
στήν έποχή τή σύγχρο.η, τή μελαγχολική,
διότι δσους γράφουνε καί τό χαρτί χαλάνε
οι ’Αθηναίοι τακτικά διαβάζουν καί γελάνε.

Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ Κ Ο Ϊ
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Η ΕΛΑΦ ΡΑ ΜΑΣ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
ΣΕ Σ Τ ΙΧ Ο Υ Σ  ΚΑΙ Η Μ ΙΣ Τ ΙΧ Α  

ΠΟΥ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α Ρ Ε Ι  ΤΑ ΚΑΛ Α
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ.. .  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Α

Μ Ο Ν Τ ΙΑ Λ
Τά νέα τής παρελθούσης έβδομά-

(δος
£ΐναι ποικίλα
Ή  «Σταχτοπούτα» πού άνεβάσθη 

(ΰπό... όμάδος 
ίπήρε όριστικώς τήν...κατρακύλα! 
"Οπου άπεδείχθη πώς ό θόρυβος 

(μπορεί
νά συγκινήση τήν χορείαν τών πε 

(ριέργων 
μά στήν «πρεμιέραν τής ύπέροχης 

(Φεερύ»
λυπούνται πούχασαν τοΰ σινεμά 

(τό έργον...
ΟΙ συγγραφείς μέ τόν Μακέδο ά-

(πό κοινοΰ... 
τήν άποχήν άντιληφθέντες τοΰ κοι

(νοϋ
μετά μεγάλης συγκινήσεως 
κατέφι,γαν στό κόλπο τής «κοσμι 

(κής κινήσεως». 
Ά λ λ ά  τοΰ κάκου προσπαθούν ol 

( δυστυχείς 
νά παρατείνουν τήν ζωή τής «Φε- 

(ερύ (ς ) των 
κι’ άς κάνουν τσάμπα διαφημήσεις 

(συνεχείς 
έφ’ δσον στήλες διαθέτει ή έφη με 

(ρίς των:
«Ή  «Σταχτοπούτα» εΐνε άριστούρ 

(γη  μα. Ποτέ 
δέν συνεκέντρωσε ρεδΰ τά σπάνια 

«άτού» της... 
Δέν λείπει τίποτε πιστέψτε μας» 

( Έ ν  τούτοις, 
τής λείπει κάτι:’ οί θεαταί!...

« ΙΝ Τ Ε Α Λ »

Ό  Σαμαρτζής εΐναι γνωστόν 
Γτώς άνϊβάζει πάντα 
«ρεβύ» μέ πρώτη άβάντα 
τό πνεΰμα τους τό άληθινό 
έργάζεται εύσυνείδητα 
καί λογαριάζει τό κοινό 
Γι’ αύτό καί κείνο προσπαθεί 
τόν Φώτη νά συνδράμη, 
κι’ υπάρχουν Σαμαρτζόφιλοι 
πού δέν τους νοιάζει δράμι 
άν γέμισε τό θέατρο 
καί παρακολουθούν., όρθοί!
Γιά μιας «Ρεβύ» τάνέβασμα 
ξοδεύει ό Σαμαρτζής γραμμή 
γιά νά τά φέρη είς πέρας. 
Ά λ λ ά  ποτέ δέν ηϋξησε 
φίλοι μου, τήν τιμή 
τό βράδυ τής «πρεμιέρας»
Τώρα μέ τήν «Χρυσή βραδειά» 
έχει δπως πάντα πιέννα.
Τρίβει εύτυχής τά χέρια του 
κ ι’ δταν ό Φώτης εύκαιρε! 
πετάγεται ώς τήν ούζερί

νά ... πιΤ) Ι ν α ι

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

III
Iμέ τά τόσα του κομφόρ 
πρόκειται νά παίξη ό γίγας 
τής όθόνης Χάρρυ Μπώρ...
Οί Αθηναίοι δπως συνήθως
προκειμένου
περί ξένου
δέν έφείσθησαν χρημάτων 
καί τό θέατρο τής Μαρίκας 
θάναι άσφυκτικώς γεμάτον!
Έ ν  τώ μεταξύ ή Μαρίκα 
χτές τό βράδυ άπ’ τή σκηνή της 
είδε τήν πλατεία της άδεια 
καί τήν έπιασε «Φρενΐτις>.

ΓΚΟΛΦΩ 
Ό  πνευματικός πατέρας 
τών ωραίων «Άγριοχηνών» 
παρουσίασε τήν «Γκόλφω» 
στό Πειραϊκόν κοινόν.
Ώςγνωστόν πατήρ τής«Γκόλφως» 
είνε ό Περεσιάδης δστις 
δπως ξέρει ό άναγνώστης 
εΐναι πρό πολλοΰ... «έκλιπών». 

Λοιπόν
“Άρεσε πολύ τής «Γκόλφως»

1 τό λιμπρέττο στόν Όρέστη

III
τό διεσκεύασε καλά
κι’ εύχεται στόν Περεσιάδη:
«Τήν ψυχή σου θεός σχωρέστη 
άν δέν έγραφες τήν «Γκόλφω» 
ποιός θά μοΰδινε ψιλά;»

«ΠΡΟ ΣΦΥΓΟ Π Ο ΥΛΑ»

"Ενας συγγραφεύς καλός 
— άσφαλώς — 

έγραψε κάποιο Σενάριο, 
πού τόν παρουσιάζει άρχάριο 
χειριστή τοϋ «Λάψους καλάια» 
Κ ι' δμως τώπαιξαν δυό.. θο  μοι 
γνωστοτάτων σινεμά.
Μά... βεβαίως ύπάρχει μά, 
δέν έπίστευαν ποτέ 
o l θεαταί
πώς θά παρακολουθήσουν, fpyov
κάτω τοϋ μέτριου
ένός Μπόγρη Δημητρίου.,

Λ ΡΓΥΡΟ Π ,Ο ΥΛΕΙΟ Ν  
Ό  δημοφιλής Βασίλης 
Άργυρόπουλος, έφέτος

τόν χειμώνα δέν τόν βρήκε διόλου
(άγονον 

πρώτα-πρώτα μέ τό «‘Έρω ς 
στό τετράγωνον»
έβησαύρισε καί το>ραάνυπερθέτως 
μέ τό νέο έργο έπίσης 
έπιασε καλή μαγιά 
(πρόκειται γιά τοϋ Καγιά 
τό «θά μ- άγαπήσης»)
Κ ι ’ δμως μάς άνήγγειλε δνΐ 
θ’ άνεβάση φάρσα ξένη 
μολονότι
τά έργα τών Ελλήνω ν «πιάσαν» 
Βασιλάκη, τί συμβαίνει;

Γ ΙΏ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΪΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ
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Είς τό θέατρο τής Μαρίκας
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Oi «τρεϊς τό γ ϋ ρ ο »  μ α θ α ί ν ο υ ν  τ ί  σ ό ϊ  είναι
ΓΣτό  ταμείο, μιά πινακίδα γράφε* 

Ιιμές:
Δ ΙΑ Κ Ε Κ Ρ ΙΜ Ε Ν Η  

Ε Ξ Ω Σ Τ Η Σ  Δρ. 10
Α ' Θ Ε Σ Ι Σ  » 8

*Πστε..δέν ύπάρχει έδ& δεύτερη θέση; 
'Έ ,  καϋμένη «"Ιριδα*> πού είσαι, μέ τή 
&ιπλή σου γαλαρία γεμάτη φίσκα...

Προχωρούμε...6 μπερντές μισανοίγει κσί 
*ό σκοτάδι της αίθουσας μας Αγκαλιά
ζει... φυσικά, δέ λείπουν o l μυρωδιές...

Μέ βάζουν σέ μιά θέση, o l «Ιππότες 
μου» δεξιά κι* άριστερά έτοιμοι νά ξε
σπαθώσουν... δέ πιστεύω νά ύπάρξη Α
νάγκη... άλλωστε μοιάζει σά μιά συνηθι
σμένη αίθουσα κινηματογράφου. Τά κα
θίσματα ϊσως είναι κάπως σκληρά... Αλλά 
γυρεύουμε ψύλλους στ’ άχυρα.

Στήν ταινία ό... ΤΙμ— Μάκ Κόϋ , τό
«παλληκάρι», ό έφάμιλλος τοΟ Τόμ ΜΙξ. 
Βέβαια παρελαύνουν κι* άλλοι βοηθητι
κοί στίς δυό άλλες ταινίες, γιατί μέ δέ
κα  δραχμές σου προσφέρονται κινηματο
γράφος μέ τό κουτάλι άλλά τό κλου εΐν*
Φ Τ Ιμ— Μάκ Κόϋ.

Φωτάκια τριγύρω μπλέ, καί ζουγραφιές 
©τό ταβάνι άντικρύζουν τά μάτια μου μό
λις συνήθισαν στό σκοτάδι... Κα ί... τί εί 
πα παραπάνω... πώς τά καθίσματα δέν 
«ίνε Αναπαυτικά; Τό παίρνω πίσω Αμέ
σως. Ξαπλώνω κι* έγώ τά πόδια μου στό 
μπροστινό κάθισμα... έτσι κάθουνται δώ 
βλοι! Τύφλα νάχη τό «Ρέξ». "Ετσι έξα. 
σφαλίζεις καί τό κενό τοΟ μπροστινού σου 
καθίσμοττος, δέν έχεις νά φοβάσαι τή κα. 
ΚελλαδοΟρα τής κυρίας ούτε νοιώθεις τό 
Κειρασμό νά σκούντησες τή ράχη καί *"ά 
πχίς: *Έ , κύριος... κόψε... κ ό ψ ε ν κε. 
φάλι!»

Πίσω μου, ένα έρωτευμένο ζευγάρι... 
βτγκαλιά..* κι" «Αύτός» σοφός.. θάχη 
βγάλη τό δημοτικό, έξηγεΐ στήν «’Εκεί

νη» τί γίνεται στήν όθόνη. . . . . .  δυό τρία
Κ ά θ ισ μ α  τ α  π ά ρ α  κ ε ΐ .

Πλά£ μου, δυό πιτσιρίκοι καί μπρός 
•τους μιά δουλίτσα μέ κοτσίδες. ## μέ τόν 
Απαραίτητο φοτντάρο . β #

Πολύ πιό έμπρός. . .  μέ κιγκλιδάφραγ- 
μα χωρίζεται ή Τη θέση άπ’ τή διακεκρι
μένη *Η διακεκριμένη πίσω  ̂ έμε^ς 
κι* ό έξώστης άπό πάνω μας καί μπροστά 
ή 1η θέση... Τό μυστήριο λύνεται εΟκολσ 
*Ιναι ό φόβος γιά τά «πεντόλιρα».

Μπροστά δέ κατάμεστη ή 1η θέση β β
  Πάμε πιό μπροστά ̂  β ν ' άικοΟμε....

Παρακαλώ τούς Ιππότες. .  β
— Είσαι καλά; διαμαρτύρεται ό «"Ε- 

*ας». θές νά βρούμε τό μπελά μας» β # β 
_ Μ ά  γιατί, θά κάτσουμε φρόνιμα. β.
— 4 β "Ενεκα . . # τά πετούμενα # β έξη

γεΐ ό «’Ά λλος». . . . θά  λούζεσαι μερόνυ
χτα καί δέ θά γλυτώνης. #.

— ’Έννοια μου καί θ’ άκοΟς κι* άπό δώ, 
μονάχα στάσου ν’ άρχίση νά ξετυλίγεται 
ή υπόθεση . #

Καί νά έπιτέλους ό Τίμ Μ ά κ_Κ ό ϋ  πά
νω στ’ άλογο. . .  τρέχει νά γλυτώση τό 
«κορίτσι» πού εΐναι ή βασιλοπούλα του 
παραμυθιού. ‘Η ύπόθεση ϊδια πάντα . 
Τήν εχει άρπάξει ά κακός, ό σάτυρος 
κ ι’ ό ίπποτικός, ό γενναίος Τ Ιμ  μέ τό 
μαύρο του άλογο. . θά τή γλυτώση

«Γειά σου, Τίμ—Μάκ Κόϋ. . Δόσ'
του. . βάρα του » θύελλα χειρκροτη- 
μάτων καί ποδοκροτημάτων ’Αλήθεια 
καθώς £χει ξαπλωμένα τά πόδια σου 
Αθέλητα σούρχετσι νά χειροκροτήσης μέ 
τά τέσσερα. Ό πιτσιρίκος μπροστά μας

σι κι
Αγκομαχάει

 «ΤΑ !. .  ά !.. <*!.. τρέχα, τρέχα. . ».
Χέρια, πόδια, όλόκληρο τό σώμα του κου
νιέται σπασμωδικά, δσο πάει καί πιό γρή
γορα, σά νάναι αύτός ό καβαλλάρης^.

*ΕπΙ τέλους, ό Ιππεύς τής όθόνης 
πρόφτασε τή στιγμή πού ό Σ  άτυρος βρι
σκόταν στό χείλος της άβύσσου κι, έτοι. 
μαζότοτνε νά ρίξχι τήν κοπελλιά...

"Εφτασε
— « ΤΑ !»  Ανακουφίστηκε ό μικρός καί 

μέ δύναμη^ τράβηξε τά φοτντσιστικά γκέ- 
μια. . .

_ « ΤΑ χ !» , ένα ουρλιασμα Απάντησε 
στή θριαμβευτική του κροίυγή # τό κε
φάλι τής δουλίτσας έγυρε πίσω. # . Ό  
φαντάρος ξιφούλκησε κι* ^πεσε μεγάλο-

ΝΗΜα ΤΟ ΓΡΑΟ Ο

*Η πάλη της όθόνης μεταφέρεται 
στήν πλατεία.

(Σ κ ίτσ ο  Ν . Ζωγράφου)

πρεπής καρπαζιά στό σβέρκο του πιτσιρί
κου . . β β πού χώθηκε κάτω Απ’ τήν καρέ
κλα.

Τί είχε συμβεΐ;!
Ό  μικρός μέσ* στήν όρμή του είχε τρα

βήξει. . τΙς κοτσίδες τής δουλίτσας. .
•Απεκατεστάθη ή ήσυχία
Κ α ί στήν όθόνη, έπαιρνε τέλος τό ει

δύλλιο. *Ένα διπλό δέντρο καί σ* αύτό 
μισοξαπλωμένο τό «κορίτσι» κΐ, ό ήρωας 
Τιμ - Μάκ - Κόϋ νά τό φιλα . . .

*Από πίσω μου, δέν άκουα πιά τό 
«γραμματισμένο» νά έξηγφ. γύρ ισ α .., 
είχε σφίξει τήν ντάμα του καί τή φιλού
σε, κι* έκείνη: στάσις καί υφος Τζόαν 
Κράουφορντ. . μόνο τά χέρια της δέν 

τοίχε προσέξει πού κρέμονταν μ* Ανοιχτά 
δάχτυλα..

— «Περισσότερον φώς!» έψιθύρισα (<

*
Τό πρόσφατον παρελθόν * ξαναζή. Δέν 

πάει πολύς καιρός, πού μέ τά τετράδια
στήν πίσω τσέπη του πανταλονιού σκα.
σιάρχες— τρυπώναμε στούς «σχολικούς» αϋ. 
τούς κινηματογράφους.

Μάς έξυπηρετούσοτν μιά χαρά. Τό πρό
γραμμα του Γυμνασίου άρχιζε άπό τάς

βκτΛ. β 9 θρησκευτικά. 9— 10 ’Αρχαία.
Τό πρόγραμμα του κινηματογράφου δμως 
άρχιζε στάς 10, κι* ήτ<χν πολύ πιό ένδια
φέρον. Τά μαθήματα δσο κι’ άν πάσχιζαν 
c l  κύριοι καθηγηταί μας νά μάς τά πα
ρουσιάζουν ώς ώφέλιμα, δέν άντεχοεν οτήν 
σύγκριση μ* ένα συναρπαστικό φίλμ Κάου
 Μπόϋς. Ποιός δέν ίχ ε ι  περάσει ένα
πρωΐ μέ τούς πιό άλλοπρόσαλλους τύπους, 
αύτών τών κινηματογράφων, άπό τόν σκα. 
σιάρχη μαθητή μέχρι τόν συνταξιούχο δά. 
σκαλο, πού θέλει νά σκοτώση ευχάριστα 
τήν ώρα του, κι* Ακόμα Από τόν σνόμπ 
Αριστοκράτη πού κυνηγάει τήν περιπέτεια 
μέχρι τόν συμπαθητικό λουστράκο, Απο- 
τελεΐται τό μωσα κό τής πλατείας τους. 
Όμολογουμένως μέ κάποια συγκίνηση ξα_ 
ναβρεθήκαμε σ τό .. γνώριμο περιβάλλον 
τους. “Η δεσποινίς ταξιθέτρια, δυστυχώς, 
μάς άπσσπα άπό τά όνειροπολήματα. Τό 
φοτναράκι της ρίχνει μιά άδιάκριτη δεσμί. 
δα φωτός στό άδύνατο πορτοφόλι μέ τήν 
γαζέττα. Τις δίνουμε κάτι, άλλά δέν φεύ
γει προτού μάς περιεργασθη—ρίχνοντας 
τό φώς τού φαναριού της μέσ’ στά μάτια 
μας. ‘Ασφαλώς δέν έμεινε Ικανοποιημένη 
άπό τήν ώμορφιά μας. Δέν φταίμε έμεΐς 
δμως. Τό Απροσδόκητο φώς μάς έκανε νά 
μορφάσωμε Αποκρουστικώτατα. Πόσα έρ
γα θά παρακολουθήσω με; *Ά γνωστόν I 
Πάντως, πάνω άπό τρία. Τώρα τό έργο 
δέν μάς ένδιαφέρει. *Άν θέλαμε νά θοτυ. 
μάσωμε τό παίξιμο τής Τζόοτν Κράουφορντ 
πηγαίναμε στό «Πάλλας».

Τούλάχιστον άς έπακολουθήση φίλμ 
Κ άου . Μπόϋς. *Άν γιά κακή μας τύχη τό
περιπετειώδες φίλμ, έχει μπη σάν καλλί.
τερο!— στό τέλος του προγράμματος, δέν 
θά βγούμε άπό δώ μέσα ουτε αύριο. Μ’ 
αύτές τίς σκέψεις παρακολουθήσαμε τό 
τελευταίο φιλί πού έδινε ό Φράνσον Τόν 
στήν Τζόαν. Τό πιοτνίσιμο της μουσικής, μέ 
τήν έξέλιξη τής σκηνής τού φιλιού έγινε 
«κρεσέντο» .κι* ένα πελώριο E N D  άπλωσε 
στήν όθόνη τά τρία κεφαλαία του.

—  Έπηκολούθησε ψίθυρος, έπιφωνήμα. 
τα καί ό μπροστινός λουστράκος Αναστέ
ναξε βαθύτατα. Ο Ι κύριοι τών πίσω 
καθισμάτων δέν εΐνε κοτθόλου εύγενεΐς. 
Μάς ένοχλουν μέ τά χέρια τους πού τά- 
χουν Ακου μπη μένα στό δικό μας κάθι
σμα. Τό έργο έχει άρχίσει. Σωθήκαμε... 
εΐνε Κ άου - Μπόϋς! Σ  έ μιά στιγμή πού 
έγειρα πίσω, έννοιωσα στις πλάτες μου
κάτι σκληρό. Γλύκαινα τήν φωνή μου καί
Αποφάσισα νά... διαμαρτυρηθώ.

—  Σάς παρακαλώ, κύριε Πάρτε 
τό χέρι σας άπ* τό κάθισμά μου

—  Μέ τό συγγνώμη., Αλλά δέ* εΐνε τό 
χέρι μου . .

Τότε τί εΐνε*
^ .Τ ό  πόδι μου!

"Επρεπε νά τώχα πάρη . . .  μυρουδιάI 
Καταραμένο καθήκον! Πρέπει νά τ* Ανε

χθούμε δλα γιά νά φέρωμε εις πέρας τήν 
Αποστολή μας. Έ ν  τώ μεταξύ στήν όθόνη 
τό «παλληκάρι» κινδυνεύει.

Πρίν λίγο έσπευσε πρός βοήθειαν τοΟ 
«κοριτσιού». Νά, ό άντιπαθητικός συμμο
ρίτης. Μορφάζει άπαίσια καί ρίχνεται πά
νω στό «παλληκάρι». Παλεύουν άπεγνωσμέ 
να. ‘ Η Αγωνία τοΟ Χούτ Γύψον—£τσι Ο
νομάζεται τό «παλληκάρι» __  μεταδίδεται
στούς θεατάς. Παροτρύνσεις Λκοϋγσνται: 

—  "Αντε, Χούτ! . . . .
 Κουράγιο και τόν έφαγες!··ββ
Κάποιος δίπλα μου προσεύχεται.
Τό ήθικό του Χούτ τονώνεται μέ τάς. 

παροτρύνσεις καί μιά τελευταία γροθιά 
του στέλνει Αναίσθητο τό συμμορίτη στό 
χώμα...

Τό κορίτσι εΐνε έλεύθερο.’Επακολουθούν 
χειροκροτήματα καί ζητωκραυγές. ‘ Ο ένθου 
σιασμός εΐνε μεγάλος. Αίφνης έπικρατεΐ
σιωπή. “Q συ,μμορίτης πού τό παλληκάρι
μέ τήν κοπέλλα τούχαν στρίψει τήν πλάτη,

ί ,, Λ»..., , J
 Μπράβο! Μπράβο Τ

(Σκ ίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)

συνέρχεται. Δέν προφταίνει δμως νά δρά. 
ση γιατί κάποιος Απ’ τούς < # θεατάς 
σπεύδει ινά είδοποιήση τό «παλληκάρι»:

— Πρόσεχε πίσω σου Χούτ! . .
Καί ό Χούτ. . β . προσέχει πίσω του. Μέ 

δυό γροθιές θέτει τόν Αντίπαλό του έκτός 
μάχης, χαμογελά Ικανοποιημένος καί μό
νο πού δέν. . . . εύχαριστεΐ τοψ σωτηρα 
του.

—  Μπράβο Χούτ \ , .

Κάποιος τίναξε τήν τραγιάσκα του 
στόν Αέρα. Διάλειμμα,

—  Τί Ιχει κατόπιν Πετράκη;
_ _  Τό «Χαμένο "Ονειρο» I "Υπόθεσις 

τρίχες!
 Δηλαδής πληρώνουμε τά λεφτά μας

γιά νά Απολάμψωμε τήν δεσποινίς Κρά- 
βουρθο καί τόν Κ ύ ρ ιο ς .. Πώς τόν 
λένε, ρέ;

— ψΑ ! Παράτα με. β β # Ποϋ θές νά ξέ
ρω; . . .  Μόνο τούς^ . .  καλούς ήθοποι
ούς ξέρω έγώ!

_Μ άλιστα κύριος δέν μπορες νά ξέρη 
τόν Πώλ Μιούνι καί τόν Γκάρυ Κοΰπερ. 
Αύτό έλειπε τώρα νάσχολήται μέ τά όνό
ματα του κάθε ήθοποιΐσκου. .

Μήπως έχετε Αντιρρήσεις; Δέν εΐνε δυ
νατόν νά πιστεύετε πώς μπορεί νά γίνη 
σύγκρισις μεταξύ τοΟ γίγαντος τής όθό
νης Χούτ Γύψον καί ^τής.. # # Γκρέτας 
Γκάρμπο;

Έ ν  τω μεταξύ τό φίλμ έξακολουθεΐ. 
«Νέες περιπέτειες Αφαντάστου πλοκής. 
«Γροθιά, μπουνιά! καί κάτω» *Ένας πε
λώριος πόλισμαν σουλατσάρει στόν διά
δρομο πού χωρίζει τήν πλατεία στά δύο. 
“Η παρουσία του καί μόνο έξασφαλίζει 
τήν τάξι. Τί τά θέλετε δμως, σ’ ένα ση
μείο δέν κσπαφέρνει τίποτε. ‘Η Απαγο
ρευτική πινακίδα πού Απευθύνεται στούς 
καπνιστάς δέν λαμβάνεται ύπ* δψιν. Δυό- 
τρεΐς πυγολαμπίδες μέσα στό σκοτάδι τής 
σάλας άναβοσβύνουν δλο προφύλαξι. Γιά 
μιά στιγμή τό μάτι τοΟ πόλισμαν πέφτει 
σέ μιά Απ* αύτές:

— Έ ! έσύ στό βάθος καπνίζεις;
 "Ο χι, κύριε πολισμάνο τδχω... κό

ψει !
'Εννοείται πώς άψε σβύσε ή γόπα είχε 

πεταχτή τέσσαρα καθίσματα μπρός, καί 
μέχρίς δτου φτάση ή ταξιθέτις γιά νά φω. 
τίση τόν τόπο τοΰ έγκλήματος έχει έξα. 
φοτνισθή τό πειστήριον.

 Μυρίστε με, κύριε πολισμάνο.
—’Τί νά σέ μυρίσω βρέ άφοΟ καπνίζω 

κι* έγώ!
Ή  ταξιθέτρια προθυμοποιείται νά διευ. 

κολύνη τό έργον της άστυνσμίας:
— Νά τόν μυρίσω έγώ πού δέν καπνί. 

ζω j
— Έ σ ύ  δέν καπνίζεις, πουλάκι μου; Α. 

φοϋ ξέρω καΐ τί καπνό φουμάρεις!
Καί ένώ τό μάτι κλείνει γεμάτο ύπο. 

νοούμενα ή ταξιθέτρια έξαφανίζεται
“Η δεσποινίς πού κάθεται στό διπλανό 

κάθισμα έγυρε πρός τό μέρος μου. " Ε 
χει γούστο νά τήν έπηρέασε τό φιλί της 
όθόνης. Μετακινήθηκα δσο μου έπέτρεπε ό 
χώρος τοΟ καθίσματος. *Η «τρίτη στόν γύ 
ρο» έχει ξεκαρδισθή στά γέλια.

*Η άναπνοή τής έρωτόληπτης διπλανής, 
μου χαϊδεύει ρυθμικά τό πρόσωπο! Δέν 
Αντέχω πιά:

 Δεσποινίς I
Τινάζεται Απάνω καί τρίβει τά μάτια 

της.
 Τί συμβαίνει;
'Ώστε κοιμότοοΊ Τήν καϋμενούλα!
—Τό «Χαμένο ’Όνειρο» δέν παίζεται 

μόνο στήν όθόνη.

— ’Άντε Τόμ Μίξ! Δόστου!
(Σκ ίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)

★
"Οταν Αποφασίσαμε μέ τούς ^λους  

δυό νά πάμε στούς κινηματογράφους 
«τρίτης προβολής» νόμισα πώς δέ θάταν 
άσκοπο νά είχα μιά συνομιλία μέ τόν πιό 
γνωστό τους πρωταγωνιστή. Δέν τόν γνω. 
ρίζεται βέβαια. Νά σάς τόν συστήσω; Ό  
κ. Τόμ-Μίξ. Σπουδαίο παιδί. Μιά γροθιά 
καί κάτω, δέν έχει δεύτερη κουβέντα. 

Ποΰ θά μπορούσα δμως νά τόν βρω; Στό  
Χόλλυγουντ. Ποΰ άλλου; Ζήτησα λοιπόν 
μιά τηλεφωνική συνδιάλεξη μαζί του.Πα. 
ρακολουθήστε την:

*0 κύριος Τόμ-Μίξ; *Εδώ ό τρίτος τοΰ 
« γ ύ ρ ο υ » .Ν α ί ,  κ. Τόμ... Λαμβάνω σήμε_ 
ρα τήν έξαιρετική τιμή νά σάς παρουσιά
σω τούς Αναγνώστες μας; Πώς; Λυπάσθε 
πολύ; Γιατί λυπάσθε κύριε; Ποΰ γνωρίσσ_ 
τε τούς άναγνώσ·τες τοΰ «τρεις τό γύρω»; 
Τί είπατε; Γιατί κάθε βδομάδα τούς πι
λατεύουμε; Τούς σταυρώνουμε; Τούς κα_ 
ταντήσαμε πετσί καί κόκκαλο; Κάθε άλ
λο κύριε. Γελάνε ol σνθρωποι. Μάς δια. 
βάζουν κα  ̂ γελάνε, τί θέλετε νά κάμουν; 
Γ ι’ αύτό καί άδυνατίζουν. Τό γέλιο τό 
πολύ... άδυνατίζει, δέν τό ξέρετε ; 'Επ ι
δένετε; Πάτε ψάχνοντας δηλαδή νά μέ έ. 1

ξαγριώσετε ; θέλετε νά σάς σκαρώσω 
καμμιά λαχτάρα; Νά σάς κάμω κωμωδία 

ήθών, νά σάς μεταφράσω στά Πολωνικά 
καί νά σάς ταράξωέ Τί καταλαβαίνετε; 

"Η  μήπως προτιμάτε νά σάς συστήσω στόν 
φίλο μου τοΰ κ. Κ . Ο. νά σάς γράΨΤΙ στά 
καλά καθούμενα καμμιά κριτική; Πώς εί
πατε; Μακάρι; Γιατί μακάρι! Έ ;  Βρ ί. 
σκετε πώς ol κριτικές τοΰ κ. Κ . Ο. είναι 
καλλίτερο εύθυμογράφημα άπ’ τό «Τρεις 
τό γύρω»; Καλά αύτό τό ξέρει δλος ό 
κόσμος. ‘Ο κύριος αύτός έχει περισσότε

ρη πείρα. Πώς είπατε; Είστε μελαγχολι. 
κός καί θέλετε νά σπάσετε κέφι; Γιατί 

δέν πάτε στή «Σταχτοπούτα»; ‘Ά ;  Πήγα, 
τε; Μελαγχολικός καί βγήκατε.:, κλαμέ. 
νος; Τόσο συγκινηθήκατε; "Α , έτσι πέστε 
μου: Κλάψατε... τά λεφτά σας;...

Ο ’ λυγμοί έπνιξαν τόν συνομιλητή μας 
καί έκλεισε τό ύπερπόντειον τηλέφωνον 
Δέν πρέπει δμως νά τόν παρεξηγήσωμε ϊ 
εΐναι φοβερά πολυάσχολος : Πρέπει νά
προπονηθή. Στό  σημερινό φίλμ πρόκειται 
νά δείρη καμμιά πενηνταριά καί δλη αύ. 
τή ή ιστορία προϋποθέτει συστηματική έ. 
ξάσκηση.

Καί ή προβολή στόν κνιηματογράφο 
τρίτης προβολής Αρχίζει.

“ Ενας «συμμορίτης» έχει Απαγάγει τό 
«κορίτσι» καί τρέχει μέ τ’ άλογό του U  
λιγγιωδώς. Ό  Τόμ.Μίξ τόν κυνηγάει πά 
νω σ’ ένα κάτασπρο άλογο Τό κινηματο. 
γραφιζόμενον κοινόν εΐναι δρθιο Απάνω 
στά καθίσματα.

— "Αντε Τόμ.#. Τρέχα ρέ Ταρζάν. 
Ταρζάν λέγεται τό άλογο —  Μπράβο.., 
"Αντε...

~ "Ο χ ι .#. Από δώ στρίψε, ρέ Μπ(λ.„ 
(Μπιλ, είναι τό δνομα τοΰ συμμορίτη _  
ύπάρχουν καί Μπιλισταί, βλέπετε).

— Οχι... Σ ιγά  ρέ... *Εμένα κλωτσάς*
.— "Αντε§.. Μπίλ...
— Νά... Σαχλαμάρα... μέ τό «Μπίλι·

καί «Μπίλι»..#
— "Ω χ! Τι βαράς ρέ φίλε;
— Γιατί κάνεις άβάντα του «Μπίλι*:
—"Ετσι μ’ Αρέσει.
— Νά, λοιπόν! Κα ί μένα μ* άρέσει \Λ 

κάνω έξάσκηση.
’Επεμβαίνει ένας τρίτος.
— Γιατί τό βαράς τό παιδί|
— Μαθαίνω.... ξυλόφωνο...

“ Η πάλη τής όθόνης μεταφέρετβι αίσίως 
καί στήν πλατεία Χαλάει ό τόπος. Ε Ις  
μάτην οί ταξιθέτες προσπαθοΰν νά έπιβά. 
λουν τήν τάξι. Τέλος έπεμβαίνει ή άστυ 
νομία καί τά πράγματα καθησυχάζουν κά
πως. *Η ντάμα μας έχει γίνει.... Εγχρωμη 
άπό τό φόβο της.

— Πάμε νά φύγουμε... Πάμε
— Κάθε άλλο. Μήν ξεχνάς δτι φαγώθη

κες ώσΊΐοΩ νά γίνης μέλος τοΰ «τρεϊς 
γύρω»... θά  ύποστβς τά έπίχειρα... τής 4- 
πιμονής σου

"Ενας θαμών πού άκουσε τή συζήτησι 
μάς πλησιάζει:

— Είσθε τό «τρεις τό γ^3ρω»;
—Μάλιστα.
— Νά, λοιπόν...
Μιά καλοζυγισμένη γροθιά ξεκίνησκ 

γιά νά μοΰ... «χαλάση τήν πρόσοψι». ’Έ .  
σκυψα. Εύτυχώς τό... φιλοφρόνημα πέρασι 
ξυστά.

Μήν βλέπετε πού εΐνε τό μάτι μου μαΟ- 
ρο Δέν έχει σημασία... Μαύρισε τό μάτι 
μου... ώσπου νά βγω άπό κεΐ μέσα. Τί
ποτε άλλο...

ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΓΥΡΛ


