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ΤΟ ΑΙΕΒΝΕΕ ΙΕΑΤΡΙΚΙΗ
Τ Ο Υ  Κ. Π Ο Λ .  Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η

Τ6 σπουδαιότερον θεατρικόν γεγονός της 
περιόδου αύτοΰ τοΰ δεκαπενθημέρου εΐνε χω 
ρίς άμφιβολίαν τό Διεθνές Συνέδριον τοΰ θ ε 
άτρου, τό συνελθόν είς τό Λονδινον άπό 2 -8 
Ιο υ λ ίο υ . Ε ίς τό Συνέδριον αύτό άντεπροσω- 
πεύΘησαν 63 κράτη, μεταξύ τών όποίων τό σύ 
νολον σχεδόν τών χωρών τής Εύρώπης, οί 
δέ σύνεδροι άπησχο λήθη σαν μέ τήν συζήτη- 
σιν, κατόπιν διαφόρωι εισηγήσεων, τών ζωτι- 
κωτέρων γενικών ζητημάτων μέ τά  όποια 
συνδέονται α ί τάσεις, ή άποστολή, α ί πρόοδοι 
τοΰ θεάτρου είς τήν έποχήν μας.

Ό  δούξ τοΰ Κέντ προήδρευσε τοΰ γεύ μ α 
τος τοΰ παρατεθέντος είς τό «Σαβόϊ» έπί τή 
λήξει τών έργασιών τοΰ Συνεδρίου, τό όποι
ον, φυσικά, ήρχιοε τάς έργασίας του μέ έν 
προσκύνημα είς τό Στρά~·ρορντ, τήν πατρίδα 
τοΰ Σαίξπηρ.

Ό  Γάλλος υπουργός τής Παιδείας, παρα- 
στάς έπίσης κατά τάς πρώτας συνεδρίας τοϋ 
Συνεδρίου (είς τό όποιον μαζί μέ τόν γενικόν 
γραμματέα τοΰ διεθνοΰς κομιτάτου τοΰ συνε 
6ρίου καί θεατρικόν συγγραφέα Ά νδρέαν Μω

— 1 » Ι β

Τό τράγου δ ι 
στήν 'Ελλάδα

ΝΕΑ Ν Μ Μ Β Ε Ρ Γ Ι
Τοΰ κ. Κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΛΟΞΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ TO NEON ΕΡίΟΝ ΤΟΥ κ. ΡΟΤΑ

ΡΟΖΛΛΙΛ ΝΙΚΑ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΑΖΙ ΤΗΣ

Ό  Γάλλος ύπουργός τής Παιδείας κ. Ζάν-Ζχί

πρέ, άντεπροσώπευσαν τήν Γαλλικήν Δρα
ματικήν Τέχνην οΐ κ.κ. Αενορμάν, Ζύλ Ρο- 
'Jori’VKQ-i Ερρίκος ΚΑ^ρκ) έθρσε διά  του λό

γο υ  τόν όποιον έπί τή εύκαιρία τάύτη έξεφώ- 
νησε τάς βάσεις τών ώπωτέρων σκοπών τοΰ 
συνεδρίου.

Μεταξύ αύτών-έτόνισε—πρωτίστην θέσιν
κατέχει ή έπιδίω ξις μι«ς συστηματικωτέρας 
θεατρικής έπικοινωνίας μεταξύ τών διαφό
ρων χωρών διότι δέν ύπάρχει καλλίτερον 6ρ- 
γανον διά μίαν πνευματικήν συνεννόησιν με
ταξύ  των άπό τό θέατρον. πεμπτουσίαν τών 
ροπών, τών αισθημάτων απέναντι τής ζωής, 
του συναισθηματικού κόσμου, τής διανοήσε
ι ς  κάθε λαοϋ. Ξέσπασμα καί έκδήλωσις τής 
έθνικής ψυχής καί διανοήσεως τό θέατρον μι
ας χωράς, εΐνε ό καθρέπτης καί τό διδλίον 
πού έπιτρέπει νά ίδοΰμε καί νά γνωρίσωμε 
τόν λαόν αύτόν βλέποντες τό θέατρόν του. 
Δέν ύπάρχει λοιπόν ούτε μέσον δραστικώτε- 
ρον ούτε προϋπόθεσις περισσότερον άπαραί- 
τητος διά  τήν συνεννόησιν μεταξύ τών λαών, 
τήν πνευματικήν, άπό τήν άλλήλογνωριμίαν 
των διά  τοΰ θεάτρου, ευρύτερα καί έκτενέ- 
στερα έξασφαλιζομένην καί όργανουμενην.

*
‘Υπό τό ϊδιον πνεΰμα όμιλών ό κ. Ζύλ Ρο- 

μαίν έχαρακτήρισε καί αύτός τό θέατρον ώς 
•Γι καλλίτε.^ ν τών όργάνων διά τήν διανοητι 
κήν συνεννόησιν μεταξύ τών λαών, ό δέ δούξ 
τοΰ Κέντ προπίνων έτόνισεν δτι «τό έργον τό 
όποιον άφήκαν ό Ρακίνας, ό Σίλλερ, ό "Ιπ- 
σεν ό Ντ Άνούντσιο, ο Σαίξπηρ είνε ένας 
ζωντανός δεσμός μεταξύ δλων τών έθνών».

«Ό  Σαίξπηρ έκαμε διά τήν στερέωσιν τής 
μεταξύ τών έθνών φιλίας περισσότερα άπό 
όλους τούς πολιτικούς καϊ ή συναδελφότης 
τής σκηνής είνε δυνατώτερη από δλα τά  σύ
νορα», υπήρξε τό συμπέρασμα τής συνεντεύ- 
ξεω ς τοΰ κ. Ά νδρ έα  Μωπρέ (γ,ενικοΰ γραμ- 
ματέως τοΰ συνεδρίου) πρός τούς Α γγλους 
δημοσιογράφους άνάλογα δέ πράγματα είπε 
κά ί ό πολύς Μπέρναρ Σώ, ά γγλ ο ς σύνεδρος.

Ό  κ. Μωπρέ έν συνεχεία τών ocvco δηλώσε
ων του έτόνισεν δτι οΰσιώδες διά τό άγγλικόν 
δράμα θά ήτο τό ά γγλ ικόν έθνικόν θέατρον 
καί δτι τό «Έθνικόν θέατρον» είς τό Σάουθ 
Κένσιγκτον θά ύπάρξη θαυιιασία πραγματο- 
ποίησις, έάν, ώς είνε* άποφασισμένον, α ί τι- 
μ α ί τών θέσεων όρισθοΰν χαμηλαί ώστε νά 
ημποροΰν νά βλέπουν τούς μεγίστους τών 
ήθοποιών καί οΐ διαθέτοντες τά πτωχότερα 
πορτοφόλια οίνθρωποι τοΰ λαοΰ.

Ό  άρχηγός άφ* έτέρου τής Ιταλικής Αντι
προσωπείας καί ύπουργός τής Παιδείας κ. 
Πάρι ώμίλησε περί τοΰ θεάτρου ώς μέσου 
προπαγάνδας, ύπήρξε δέ είς έκ τών ρητόρων 
τών όποίων οΐ λόγοι έκαμαν τήν μεγαλειτέ- 
ραν έντύπωσιν είς τούς συνέδρους καί προε- 
κάλεσαν τάς ζωηροτέρας συζητήσεις. *0 κ. 
Πάρι, υΐοθετών τήν άντίληψιν πού διετυπώθη 
ώς άνωτέρω τόσον πειστικώτατα περί τοΰ θε
άτρου ώς τοΰ καλλίστου τών μέσων πνευματι 
κής έπικοινωνίας μεταξύ τών λαών, έθεσεν 
ώς άρχήν δτι κάθε χώρα έχει τό δικαίωμα 
νά  προάγη καί νά άναπτύσση είς τά έργα  πού 
δημιουργούν οΐ συγγράφ εις της, τά πολιτικά 
της Ιδανικά, δεδομένου δτι «ή πολιτική ύπό 
τήν εύρυτέραν της έννοιαν, ώς τέχνη έξασφα 
λίσεω ς τής εύημερίας καί άναπτύξεως ήθικής 
καί διανοητικής όσον καί σωματικής καί ύλι 
κής ένός λαοΰ, εΐνε μία έκ τών ύψηλοτέρων 
έκδηλώσεων τής όμαδικής άνθρωπίνης δρα- 
στηριότητος».

Ή  άποψίς αυτή τής χρησιμοποιήσεως τοΰ 
θεάτρου ώς μέσου πολιτικής προπαγάνδας 
προεκάλεσεν έκ μέρους τών συνέδρων άλλων 
χωρών (πρό πάντων τής ’Α γγλ ία ς  καί τής 
Γαλλίας) ζωηροτάτας άντικρούοεις καί άνα 
λυτικήν άνασκευήν τών έπιχειρημάτων τοΰ ί- 
ταλ;:ΰ άντιπροσώπου.

'Οπωσδήποτε ή ίδέα τοϋ ίτολοΰ άντιπρο- 
οώπΓυ έφάνη ά ξία  ιδιαιτέρας μελέτης καί ή 
Βρεταννική Δραματική Ε τ α ιρ ία  κατήρτισεν 
£ιττ'.επιτροπήν είς τήν όποίαν παρεπέμφθη 
πρός μελέτην καί είσήγησιν διά τό προσεχές 
θεατρικόν κογκρέσσον τό θέμα περί «θεά
τρου περισσότερον «πολιτικού».

*
'Ιδ ια ιτέρω ς ένδιαφέρουσαι έπίσης ύπήρξαν 

pci παρά τοΰ Γάλλου ύπουργοΰ έκτεθεισαι ά-
l("H συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα).

‘Η άθάνατη ψυχούλα τοΰ τι 
τάνα Βάγνερ φαίνεται πώς 
προαισθανότανε τή διαδοχική 
μετατόπισι τής Γερμανικής 
του Νυρεμβέργης. "Ομως δέν 
φανταζότανε ό κολοσσός μα
καρίτης δτι σέ νέα Νυρεμβέρ
γη θά κατέληγε στίς μέρες 
μας καί ή 'Αθήνα μας. Κ α ί έ
τσι πιά θά σταθή αιώ νια ή ά 
φθαστη λυρική του κωμωδία 
μέ τούς άρχιτραγουδιστάδες 
του τής Πάλαι Νυρεμβέργης I

Συνάφια δασκάλων (γ ιά  την 
’Ωδική, γράφω σήμερα) στά 
διάφορα άθηναϊκά Ωδεία καί 
κάποτε παρωδεία δεξιά ! Πυ- 
θαγορίζοντες σοφτάδες καί 
ούλεμάδες άρσενικοΐ καί θη
λυκοί, άριστερά μέ τά σμήνη 
τών νεοφώτων καί νεοφώτι
στων μαθητών τους άντικσθι- 
στοΰν στόν τόπον μας σήμε
ρα (στήν πρωτεύουσά μας θά 
έλεγα καλύτερα) τά άλλοτε 
δοκησίσοφα συνάφια τής πα- 

λα ι«ς και πρώτης Νυρεμβέρ
γης. Μάλιστα, κυρίαι καί κύ
ριοι, μέ μιά διαφορά ριζική, 
οτι έκεΐνοι χωριζότανε σέ συ
νάφια έπαγγελματικά ώς λ. 
χ. σέ ραφτάδες, παπουτσήδες, 
φουρναραίους, χρυσοχόους, 
ρολογάδες, γ ιά  τό καθημερι
νό μπουζοΰρι και μέ τή μου
σική ώς μοναδικό τους άρτυ- 
μα.

Έ δ ώ  δμως ό μόνος σκοπός 
τής φοιτήσεώς τους σέ μουσι
κά σχολεία εΐνε ή καταδίω- 
ξις  καί άνακάλυψις κάποιας 
υποτροφίας γ ιά  λογαριασμό 
του ό καθένας καί γ ιά  νά άρ- 
τιώση τό ξεφωνητό του άνά 
τάς Εύρώπας καί συχνά γ ιά  
ένα διετές ή τριετές άμέρι- 
μνο χουζοΰρι καί υστέρα έχει 
ό ^εός! Τά ’Ολύμπια τοΰ Κα 
ραντινοϋ θά εΐνε πάντοτε στή 
θέσι τους γ ιά  κάποια παρηγο 
ριά μέ κανένα ρεσιταλάκι ή 
καμμιά παροοστασούλα τής 
στιγμής καί κατά τά  άλλα κα 
λά  ύ σ τ ε ρ ν ά.

Σ ’ αύτό τό άναμεταξύ βλέ
πουμε τόν σχολαστικιάδη 
Μπεκμέσερ  νά σκουντοβολιέ- 
τα ι μέ τόν -προφέσσόρα Μα- 
στροκελαϊδήν ή Φόγκελγκε- 
ξανγκ καί αύτούς νά γρονθο 
κοποΰνται πύξ καί λάξ, έπαγ 
γελματικά μέ τήν άηδονόστο- 
μη Ν άχτιγκαλ ή καί μέ τάς 
προφεσορέσσας Γαλινατρίδου 
Κοτσιφίδου καί Σ ία .

Βάλτε τους τώρα δμως «χύ 
τούς καί τόν γράφοντα μαζί 
μέ δλους τούς νεοσσούς φανα 
τικούς όπαδούς των σ’ ένα 
κλουβί τεράστιο καί θά έχετε 
άμέσως τήν εΙκόνα «Ά θήναι 
ίσον Νυρεμβέργη»! πού δσο 
καϊ δν πρίστηκεν ή πρωτεύ
ουσά μας άπό πολυκατοικίες 
πάντα μουσικά θά συνορεύουν 
μέ ένα Χαλάντρι, μ* ένα Μπρα 
χάμι, μ' ένα Μενίδι, μ’ ένα 
Λιόπεσι, μ' ένα Κορωπί, μέ 
κέντρα δηλ. πού δέν μποροΰν 
νά ζήσουν χωρίς Σοΰμπερ, 
Σοΰμαν, Βόλφ καί Ιδία Χού- 
μπερδιγκ! Τί λέτε;

Προσθέσατε σ’ αύτά καί τήν 
έγκατάστασι τοΰ ραδιοφωνι
κού σταθμοΰ καί κάτι περιέρ
γους διαγωνισμούς τής Β ιέν
νης. Προσθέσατε άκόμη καί 
τούς ντόπιους διαγωνισμούς 
πρός άγραν διπλώματος έν 
άναμονή ύποτροφίας ή καί I- 
δρύσεως Έλληνικοΰ Μελοδρά 
ματος καί θά έχετε άρκετά 
φωναλέο σκίτσο τοΰ λυρικοΰ 
παραληρήματος καί παροξυ
σμού τών ήμερών μας άνά τό 
ίοστέφανον ά σ τυ !

Τί τά θέλετε, ό τόπος μας 
άποδεικνύεται μεγαλομανής, 
καί πότε τοΰτο ; δταν ένας 
Τζίλι, ένας Βόλπι, μία Τότι 
ντάλ Μόντε, μία Σίνια, μία 
Καψίρ, μία 'Έ γκερθ , ένας Κε 
ποΰρα άκούονται στήν πανοι- 
κουμένη τήν ίδ ια  βραδυά, μέ
σα σέ μενεξέδες καί Ζακοΰ- 
σκες κινηματογραφικές ρα
διοφωνικές καί γραμμοφωνίι- 
κές, δηλ. μέσα σέ μιά καθό
λου φυσιολογική κατάστασι.

Καί τό συμπέρασμα άπ’ δλα 
αύτά : Τό τραγούδι γ ιά  δποι- 
ον έχει φωνή εΐνε μιά ψυχο- 
θυμική άνάγκη να ί! καί μιά 
δυναμική μόρφωσι να ί! μόρ- 
φωσι πού καλοβαλμένη συμ
πληρώνει τήν δλην άνατροφή 
μας. Τό τραγοΰδι είτε χορω
διακά, είτε σολιστικά εΐνε μιά 
μεγάλη παρηγοριά τής ζωής 
μας ν α ί! ένα μεγάλο στόλι
σμα καί άποκοΰμπι στίς ώρες 
τών αύτοεξομολογήσεών μας. 
Ναί, λοιπόν, νά . τραγουδήσω- 
μεν δλοι έξω καί νεορώς: άν 
δέ στό ξεφωνητό μας έπάνω 
βγή καί ξεχωρίση κανένας 
διαλαλητής ή διαλαλήτρια 
τρανοί, πού νά συγκινοΰν δα- 
θειά καί νά συγκλονοΰν άκόμη 
πιό βαθειά τόν συνάνθρωπό 
τους καλώς νά κοπιάσουν! Ό  
ρόλος καί προορισμός των θά 
εΐνε ένθεοι, θά άποβοΰν δέ ά
σφαλώς συντελεσταί πολύτι
μοι άνακουφίσεως στό πρόσ
καιρο μας τραγικό πέρασμα 
τής κάθε ζωής τοΰ κάθε άν
θρώπου μέσα στό ζωντανό δα 
σίλειο τής δημιουργίας.

Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τό κονδύλι τοϋ χαράσσοντος 
αύτές τίς. γραμμές δέν έστα- 
μάτησεν ίσως ποτέ τόσο διατα
κτικό, τόσο... δειλό κι’ άδέξιο 
προκειμένου νά δώση μιά ει
κόνα, ένα χαρακτηρισμό, μίοτν 
έμφάνισιν σέ πρόσωπα ή σέ 
πράγματα. ΟΟτε πρωτόπειρο 
εΐνε δέ, οΰτε άγύμν^,στο I 'Αλ
λά πώς νά μιλή- 
ση, τί νά ζωγρα
φίση, τί νά δώση 
3πτό ένα κολοσσόν 
τ ή ς  Ελληνικής 
Βεατρίκης τέχνης;
Τί νά πρωτοπάρη 
καί τί νά πρωτο- 
τονίση άπό τό πο 
λύμορφον, τό πο
λυσχιδές, τό κα
ταρρακτώδες τα
λέντο μ;άς άρτί- 
ττας πού έσέμνυ- 
νε τήν έλληνικήν 
τέχνην καί άπετέ- 
λεσε δόξαν καί 
καμάρι τής έ\λη- 
νικής Σκηνής;

Ή  Ροζαλία Νί
κα ! Ή  γυναίκα 
θαϋμα. 'Η άρτί- 
στα δνειρον. ' Η 
τραγωδός, ή δρα
ματική, ή κο'ΐεν- 
τιέν, ή πριμαντό
να στήν όι.ερέττα, 
ή καπιτάλε νουμε 
ρίστα στήν έπιθε- 
ώρησι. Ή  μεγα- 
λείτεοη καί μέχρι 
σήμερον άκό μ η 
ποζίστα τοΰ έλλη 
■ίΐκοΰ θεάτρου. Ή  
άφθαστη Σαλώμη, ή ύπέροχη 
Περουζέ, ή άσύγκριτη Μαμζέλ 
Νιτους, ή άξέχαστη Δικαιοσύ
νη στά Παναθήναια. Πώς νά 
τήν άποδώση λοιπόν σ’ ένα πορ 
τραί’το άσθενικό καί άτονο ό 
γράφων;

Γ ι* αύτότήν άφήνει είς τήν συν- 
τάκτιδα τών «Παρασκηνίων» πού 
τήν έπεσκέφθη καί πού γράφει 
πάρα κάτω μέ άληθινή μαε
στρία. τά δσα ήκουσε καί άπε- 
κόμισε άπό τήν έπίσκεψίν της 
αύτήν.

Μ.
+

Ξεκουράζεται τώρα, ή Ρο- 
ζο.λία Νίκα. Ξεκουράζεται στό 
κομψό καί άναπαυτικό διαμε- 
ρια Μ α τά κι, ιτοή . μιά
μοντέρνα πολυκατοικία, δο
σμένη όλόκληρη στήν οικογε
νειακή ζωή καί άφωοιωμένη 
στήν περιποίησι τοΰ Νίκα καί 
τήν άνατροφή τής χαριτωμένης 
έγγονούλας της, τής Ροζα- 
λ ία ς!

Στό χαριτωμένο παλατάκι 
πού μ δ ς  εισαγάγει τίποτε δέν 
ύπάρχει πού νά θυμίζη τις πα
ληές της δόξες, τήν αίώνιά της 
άγάπη : τό θέατρο . Καί κα
θώς μδς έξηγει και ή ίδια έ

χει κάποιον λόγον πού τύ έπι- 
διώκει αότό:

—Γ ιατί νά βλέπω άδιάκοπα 
πράγματα πού μοΰ θυμίζουν 
τά περασμένα ; ”Ας προσπαθή
σω νά τά ξεχάσω μιά καί it- 
ποτα δέν κερδίζω μέ τό νά τά 
θυμάμαι. Ή  μόνη μου χαρά— 
άπ’ αύτή τήν άποψι δοδαια ~

Κι’ αύτό άρκεϊ γ ιά  νά σχη- 
μοπίση κανείς μιά γνώμη γιά 
τήν Ροζαλία Νίκα.

Οί έξομολογήσεις τη'ς, με
τρημένες καί συγκεκρατημέ- 
νες, άκολουθοϋν ή μιά τήν άλ-

Βγήκα πολύ μικρή, παιδί 
σχεδόν, στό θέατρο μιά καί ά- 

νήκω σέ θεατρι
κή . οικογένεια. 
Τόν πρώτο μου 
ρόλο ; ; ; μά 
μήπως τόν θυμα 
μαι; Τήν ήμέ- 
ρομηνία; Οΰτε 
κι* αύτή... ’Ί 
σως νδτοτν στή 
»Φρύνη» σ τ ό  
ιτλάϊ τής Παρα 
σκευοπούλου .... 
αά δέν εΐμαιπιά 
βέδαιη.. . ’Έ 
χει περάσει τό 
σος καιρός άπό

=  Ρ Η Γ Α Σ  
Β Ε Λ Ε Π 1 Ν Α 1 Σ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡίΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. MIX. ΡΟΑΑ

είνε νά ? ιαίάζω  τά «Παρασκή-1 τε στα καμαρίνια μας δέν έρ 
Vta». Μυρίζουν κουίντα, μέ | χονταν ποτέ γιά  νά μδς συγ 
συγκινοΰν, μέ κατατοπίζουν σέ ι χαροΰν... άπό φόδο μήν άπο- 
ζητήματα πού μοΰ εΐνε δύσκο-1 γοητευθοϋν ή μή χάσουν τήν αύ-

Ό  κ. Βασίλειος Ρώτας εΐνε 
ένας γνήσιος ποιητής καί καλ
λιτέχνης, καί ή άγάπη του στό 
θέατρο άποτελεί μιά πολύτιμη 
συμβολή γιά  τήν άνύψωσί του. 
Τά ίδοτνιικά του γ ιά  τό θέατρο 
τέχνης τά διεκήρυξε πρό έτών 
στό Λαϊκό θέατρο Παγκρατίου 
μέ ένα μνημιώδη λόγο καί μέ 
τήν παράστασιν τοΰ «Κύκλω- 
πος» άδιάφορο δν στό στενό έ- 
κεΐνον κύκλο δέν μπόρεσε νά 
τά πραγματοποιήση πέρα ώς 
πέρα.

Ή πρόθεσίς του ύπήρζε άγια 
άπενοατι τής τέχνης καί αν δέν 
έφθασε σέ θετικά άποτελέσμα- 
τα, τό σφάλμα δέν εΐνε δικό 
του.

Ά λλ ’ άσχετα μέ τήν προσπά 
θεια έιχείνη, έπλούτισε τό νεο
ελληνικό θέατρο μέ τό περίφη
μο μονόπρακτο «Νά ζή τό Με
σολόγγι» πού παρεστάθη άπό 
τήν έθνική μας σκηνή, καί έ
δωσε μεταφράσεις τών τραγω
διών τοΰ Σαίκσπηρ, δπως ό 
«’’Αμλετ» καί ό «Βασιλέας» 
Λήρ», τοΰ Σίλλερ, δπως «‘Η 
Μαρία Στούαρτ».

Μεταφράσεις ύποδειγμαηκές 
(ιέ τήν δημοτική των γλώτ3-ΐ, 
τήν τόσο ζωντοτνή καί ρωμα
λέα. Τώρα ό κ. Β. Ρώτας έ
φερε στήν δημοσιότητα τήν έ- 
θνίική τραγωδία «Ρήγας Βελε- 
στινλής», σέ έλευθέρους στί
χους, μέ πρόλογο καί πέντε 

τιαστο καί άσύλ πράξεις. Ή έθνική φυσιογνω- 
<ηπτο, καί οίπε μία τοΰ Ρήγα, τοΰ πρωτοπόρου 
οισσότεροι ο 0 τής έλληνικής καί γενικώτερα, 

τής Βαλκανικής έλευθερίας. εΐ-

1 1  τότε:.. Έκεΐνο
Γτού θά μοΰ με ί 
νη άζέχαστο, εΤ 
νε ή λατρεία 

είδωλολατρική 
τχεδόν, π ο ύ  
-τρεφε τό κοι- 
ιίόν άλλοτε γ ιά  
τούς ήθοποιούς. 
Μάς θεω ρ ο 0- 
3 αν ήρωες, ύπε 
^ανθρώπους ... 
^ας λάτρευαν ά 
γνά, πλοττω ν ι- 

ά, σάν κάτι ά-

ΕΡΓΟΝ T J L I i r i l l
Τοΰ κ. Γ. Π ΡΑ Τ Ι ΙΚ Α

Ό  Φρανσουά Μωριάκ, ό πασίγνωστος κα
θολικός συγγραφεύς, ό δημιουργός τόσων έ* 
ξαιρετικών τύπων, όπου στή ζωή τους ή μοί
ρα, ή δυστυχία, άλλά καί τό προπατορικόν 
Αμάρτημα, παίζουν τόν κ ίριο ρόλο, έδωσε 
πρό μηνών στή «Γαλλική Κωμωδία» τό πρώτο 
του θεατρικό έργο. Ή κριτική καί τό παρισι
νό κοινό άνέμεναν μέ εύλογη περιέργεια τήν 
πρεμιέρα τόΰ «Άσμοδαίου» καί ό Μωριβκ, 
παρουσιαζόμενος γ ιά  πρώτη φορά ώς δράμα 
τικός συγγραφεύς έδικαίωσε δλες τίς έλπί- 
δες. Δέ μποροΰσε νά ήταν κι’ άλλοιώς. Ό  
διάσημος άκαδημα><κός, πού έπεσκέφθηκε τήν 
Ε λ λ ά δ α  καί μίλησε μέ τόσον ένθουσιασμό 
γ ιά  τή χώρα μας, μέ τή μεγάλη του πείρα 
καί τή βαθειά ψυχολογία, κατώρθωσε νά έ- 
πιβληθή μέ τόν «Άσμοδαιο» καί νά χαρίστ| 
στό γοιλλικό θέατρο ένα άπό τά πιό άνθρώ- 
πινα έργα. Βέβαια ύπάχουν άτέλειες σκηνι
κές, ύπάρχουν ίσως έπαναλήψεις, κάποια α 
πειρία, άλλά είς άντιστάθμισμα τό δράμα αύ 
τό εΐνε γεμάτο άπό συγκρούσεις, πλούσιο σ8 
έσωτερική ζωή και σέ τόνους ένδιαφέροντας.

Ό  τίτλος έξηγει τίς προθέσεις τοΰ ουγγρα

λο νά παρακολουθήσω μόνη 
κάι μέ κάνουν νά ζώ, έστω καί 
γιά λίγο, τήν ώμορφη, τήν ά- 
ξέχσστη γιά μένα αύτή ζωή.

Τά μάτια τής Ροζαλίας δουρ 
κώνουν στά λόγια αύτά, μά· τά 
χείλη της μένουν ικλείστά στίς 
έρωτήσεις πού τής ύποδάλλου- 
με.

— Λεπτομέρειες καί άφηγή- 
σεις ; Τί άξία μπορεί νάχουν; 
Α γάπησα τό θέοαρο, δούλέψα 
μέ τήν ψυχή μου γ ι’ αύτό, τοΰ 
χάρισα δ,τι περισσότερο μπό
ρεσα... Τί χρειάζονται τά πολ-

.λά^Λ-έ;···Γ, · tyi’ty'··--. πρ*π*· Υ *
μοΰ άπονίίμηθουν έπσιι/οι γιατί 
λάτρεψα τή δουλειά πού ξεχώ
ρισα άνάμεσα στίς τόσες άλ
λες ;

Ή  μετριοφροσύνη της δέν 
τήν άφήνει νά πή πολλά, ή 
λάμψις τών ματιών της δμως 
προδίδει πόσες άξέχαστες, ά- 
σύγκριτες στιγμές δέν τής θυ
μίζει ή έπίσκεψίς μας !... καί 
πόσες ικανοποιήσεις καί θριάμ
βους δέν τής χάρισε ή έλληνι-

ταπάτη. θυμοΰμαι μιά τιμητι
κή πού είχα δώσει στήν Κεφαλ 
λωνιά κάποτε. Οί Έπτανησιώ- 
τες έστειλοτν ένα καράδι στή 
Ζάκυνθο γ ιά  νά δροΰν λουλού
δια...

Καί τά μάτια τής Ροζαλίας 
Νίκα στυλώνονται γ ιά  λίγο 
στό κενό, συνεπαρμένα άπ’ τίς 
θύμισες, ένφ τό στήθος της 
φουσκώνει άπό ivocv άναστενα- 
γμό.

—Σήμερα δέν εΐνε πιά τό ί
διο, έξακολουθει. Ό  κόσμος 
άλλαξε άντιλήψεις, έγινε πιό 
7ΤΓ ζή-, -yA, ~pc(’"rj'" !''. Ρ '^Γ Τ '- 
νε τόν αρτίστα σάν avtifAmo 
καί ένθουσιάζονται σπάνια τό
σο έντονα καί έκδηλα άπό τό 
ταλέντο του.

—Ποιοι ρόλοι σάς συγκίνη
σαν περισσότερο άπ* δλους 
τούς άλλους ;

—Νά σας πώ, σπάνια μοΰ 
δόθηκε εύκαιρία νά μπορέσω 
νά μελετήσω μέ τήν_ ήσυχία 
μου κάποιον ρόλο. Ξεπεταγό-
(Συνέχεια είς τήν 7ηνσελίδα)κη Σκηνή...
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. Κ. Μ ΠΑΣΤΡΑ
Ή  σεμνή τελετή τής καταθέσεως τοΰ θεμελίου λίθου του 

θερινοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου, πού έτελέσθη τήν παρελθοΰσαν 
Κυριακήν είς τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν, άποτελεί τό 
σπουδαιότερον ίσως δείγμα  τής πραγματώσεως τών έπαγγε- 
λιών τάς όποιας έξήγγειλ ε πρό τίνος ό έθνικος Κυδερνητης 
διά τήν άνύψωσιν, τήν άναγέννησιν τοΰ θεάτρου και της Τε- 
yvnc Διά τής ανεγέρσεων του νέου Βασιλικού θεάτρου εις 
τήν Θεσσαλονίκην ή σημερινή Κυδέρνησις προσφέρει είς τόν 
έγκαταλελειμμένον μέχρι τοΰδε λαόν τών έπαρχιων την έκλε- 
κτήν πνευματικήν ζωήν πού εΐνε άπαραίτητος διά την διαπαι- 
δανώ νησιν καί την μόρψωσίν του. Και εύλόγως ή μεγάλη προ
σπάθεια, ή τόσον στι6αρώς κατευθυνομένη άπό τόν διευθυντήν 
τοΰ θεάτρου κ, Κ. Μπαστιαν, άρχίζει άπό τήν ιι^ωτεύουσαν της 
Μακεδονίας.

«Ή πνευματική ζωή καί τέχνη δέν εΐνε πολυτέλεια. Είνε 
πρωταρχική καί όργανική άνάγκη τής ζωής ένός λαου», διε- 
κήρυξεν εσχάτως ό κ. I . Μεταξας. Κ αί οί λογοι του ήρχισαν 
ήδη νά λαμδάνουν σάρκα καί όστα. Τό θέατρον θ άναζηση, 
θά ξαναγεννηθή, θά γίνη  πηγή ζωής μορφωτική καί ηθικο
πλαστική.

Θ ΕΣ) ΝΙΚΗ, Ιούλιος. (Τοϋ 
άνταποκριτοΰ μας).— Τήν 10. 
30 ' π.μ. τής παρελθούσης Κυ
ριακής έγινεν είς τήν Θεσσα
λονίκην μετά πάσης μεγαλο- 
πρεπείας ή τελετή τής καταθέ
σεως τοΰ θεμελίου λίθου διά 
τήν άνέγερσιν τοΰ θερινοΰ Βα- 
σΐιλικοΰ θεάτρου είς τήν μακε
δονικήν πρωτεύουσαν.

Συμφώνως πρός τό καταρτι- 
σθέν πρόγραμμα τό διοικητικόν 
καλλιτεχνικόν καί τεχνικόν προ 
σωπικόν τοΰ «Βασιλικοΰ» μέ έ
πί κεφαλής τόν Γεν. Διευθυντήν 
του κ. Κωστή Μπαστιδ μετέβη 
είς τάς 9.30 π.μ. είς τό Μνημεΐ 
ον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου δ
που είχε παραταχθή λόχος φα
λαγγιτών. Ό  Διευθυντής τής 
έθιμδτυπίας κ. Λιδωρίκης κατέ 
θεσε στέφανον είς τό μνήμειον 
τοΰ έθνομάρτυρος Βασιλέως εί 
πών τά έξής:

«Τό Βασιλικόν θέοττρον εύ- 
λαβώς κλίνον γόνυ πρό τοΰ ίε- 
ροΟ Μνημείου Σου, Μεγαλομάρ 
τυρα Βασιλέα, πού έπί τής δο
ξασμένης βασιλείας Σου καί 
τής βασιλείας τοΰ άλησμονήτου 
διαδόχου Σου Κωνσταντίνου 
τοΰ Έλευθερωτοΰ έμεγάλωσεν 
ή Ε λλ ά ς καί πού ή τιμη,μένη 
δυναστεία σου έν άγνοτάτη συν 
εργασία μετά τοΰ Μεγάλου Κυ 
βερνήτου κ. Ίωάννου Μετα£ά 
λαμπρύνει καί έπί βάλλει τά "Ε 
θνος μας, είς Σέ τόν ‘ Ιδρυτήν 
τοϋ πρώτου Βασιλικοΰ θεάτρου 
τόν ύποστηρικτήν τής νεωτέρας

έλληνικής θεατρικής τέχνης, αί 
μεγάλαι έπιτυχίαι τής όποιας 
συνεχίζονται σήμερον είς τό 
Κτίριον, τό όποιον Σύ έθεμελί-

*|·

Ό  κ. Κ. Μπαστιας κατα την 
κατάθεσιν στεφάνου είς τόν 
τάφον τοΰ άειμνήστου Βασι- 

λέως Γεωργίου Α '
•ωσες, προσερχόμενον είς τόν ά- 
γΟον αύτόν τόπον, πού Σύ έβρε 
ξες μέ. τό τιμήμένο αίμα Σου 
καί αγίασες μέ αύτό τά Μακε
δονικά χώματα δημιουργήσας 
άδιαιρρήκτους τούς δεσμούς τής 
Μητρός Ελλάδος μέ τήν ώραί-

αν Μακεδονίαν, καταθέτει στέ
φανον δάφνης δείγμα τής άνα- 
γνωρίσεως δτι ύπήρξες καί θά 
ύπάρχης διά τόν έλληνισμόν ό 
άλησμόνητος Μέγας Βασιλεύς 
τών Ελλήνων».
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩι-

Σ ΕΩ Σ
Μετά ταΰτα τό προσωπικόν 

τοΰ «Βασιλικοΰ» μετέβη είς τόν 
παρά τόν Λ. Πύργου χώιρον, δ
που πρόκειται ν ’ άρχίση άμέ
σως μετά δεκοοπέντε ήμέρας ή 
οίκοδομή τοΰ μονίμου παραρ
τήματος τής Κρατικής μας σκη 
νής συμφώνως πιρός τά καταρ- 
τισθέντα καί έγκριθέντα τελι
κώς σχέδια τοΰ Διευθυντοΰ τής 
Πολεαδαμικής ’Υπηρεσίας τοΰ 
'Υπουργείου Πρωτευούσης κ. 
Δοξιάδου.

Μετά τήν προοέλευσιν τών έ- 
πισήμων έψάλη ό άγιασμός ύ
πό τοΰ παναβιωτόττου Μητροπο 
λίτου Θεσσαλονίκης καί ύπό 
τήν άνάκρουσιν τοΰ Έθνυκιοΰ 
"Υμνου 6 κ. Γεν. Διοικητής κα
τέθεσε τόν θεμέλιον καί άνελ- 
θών έπί τής στηθείσης έξέδρας 
έξεφώνησε λόγον, διά τοΰ όποί 
ου έτόνισε τήν σπουδαιότητα 
τοΰ έχοι/μαζομένου Ιργαυ καί 
έξήρε τάς προσπαθείας τοΰ Κυ 
βερνήτου διά τύν άνύψωσιν τής 
Χώρας καί έπί τοΰ καίλλιτεχνι- 
κοΰ έπιπέδου.

Ο κ. ΛΙΔΩ ΡΙΚΗ Σ
Τό τέλος τοΰ λόγου τοΰ κ. υ

πουργού έκάλυψοιν ζωηρά χει
ροκροτήματα. Ακολούθως ώμί 
λησε δι’ όλίγων ό κ. Μ. Λιδω- 
ρίκης διευθυντής τοΰ προσωπι
κού καί τής έθιμοτυπίας τοΰ 
Βασιλικοΰ θεάτρου τονίσας δ- 
τι τό έλληνικό θέοαρον εύγνω- 
μονεί τόν Μέγαν κυβερνήτην κ. 
Ίωάννην Μεταξδν διότι χάρις 
είς αύτόν καί τούς έκλεκτούς 
συνεργάτας του ύπουργούς κ. 
κ. Κυρίμην καί Γεωργακόπου*- 
λον συντελεΐται σήμερον τό ώ- 
ραΐον καλλιτεχνικόν γεγονός, 
ή θεμελίωσις τής 2ας έθνικής 
Βασιλικής Σκηνής έν θεσσαλο 
νίκη δπως καί είς τόν Γεν. Δι
ευθυντήν τοΰ Βασιλικοΰ θεά
τρου, είς τήν πρωτοβουλίοτν, 
τούς κόπους καί τήν έπιμονήν 
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα).

νε πελώρια άνάμεσα στΛν ιστο
ρία. Καί έπρεπε νά βρεθη ό συν 
θετικός καλλιτεχνικός νοΰς τοΰ 
κ Ρώτα γ ιά  νά γράψη αύτή 
τήν τραγωδία τοΰ τραγούδιστίη 
τοΰ Έ θνο υς  μέ δλες τίς δ ι π 
λώσεις τοΰ άγωνιστή και τοΰ 
άνθοώπου.

Μδς τόν παρουσιάζει άπό τά 
πρώτα νεοαακά του χρόνια μέ 
τό άρχικό του δνομα Άντώνης 
Κυριαζής.

Παιδί 17  έτών νοιώθει τήν 
δαρειά σκλαβιά τοΰ "Εθνους, 
παίζει τήν φλογέρα του στούς 
θεσσαλίκούς κάμπους καί γλυ 
κοτροτγουδάει τό περίφημο:

• Α κ Λ ,,^ . τπι')τ* ,τ^ν^ ^Ρ~~ -
ραγ'ιάδες, 'ραγιαθες— ’ 
καί τοΰτ’ τό καλοκαίρι—■ 
Μωριά καί Ρούμελη, 
καί τοΰτ’ τό καλοκαίρι, 
καϋμένη Ρούμελη.
Γλυτώνει τήν μάννα του άπό 

τό μαχαίρι ένός στρατιώτη, τόν 
ξοπτλώνει νεκρό καί φεύγει μέ 
τήν εύχή της γ ιά  τά ξένα μέ τό 
κήρυγμα «κοΛύτερα μιδς ώρας 
έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα 
χρόνια οικλαδιά καί φυλακή». 
Στήν Βιέννη έγει στήσει τό έ- 
θνικό στρατόπεδό του μέ τό δ
νομα Ρήγας ό Βελεστινλής. 
Έ κ ε ϊ προπαγανδίζει χήν έθνική 
έξέγερσι καί τήν άπολύτρωσι 
τοΰ Γένους άπό τόν ζυγό τής 
σκλαβιάς.

"Εχει συγκεντρώσει γύρω 
του “ Ελληνας μέ φλογερή' πα
τριωτική ψυχή, μά δπως σέ δ
λους τούς καιρούς, σέ δλες τίς 
περιστάσεις καί σέ δλους τούς 
άγώνες, άνάμεσα στούς ποιτριώ 
τες ύπάρχουν καί οί προδότες. 
Ά πό τό ένα μέρος ό τίμιος έμ
πορος τής Βιέννης Άργέντης, 
ό Μαυρογέννης καί ό Καρα- 
τζδς ικαί άπό τό άλλο ό Οικο
νόμου τής Τεργέστης μέ τόν έμ 
πορικό στόλο πού φθάνει ώς 
τήν προδοσία.

Ό  Ρήγας εΐνε έτοιμος νά φύ 
γη άπό τήν Τεργέστη γ ιά  τήν 
Ελλάδα έφωδιασμένος μέ πο 
λεμικά δπλα, μέ τό κήρυγμα 
τής έλευθερίας, μέ τήν περίφη
μη έθνική γεωγραφική «Χάρ
τα». Στήν κρίσιμη καί άποφα· 
σιστική αύτή ώρα ό Οικονόμου 
γ ιά  νά έξοντώση τόν Άργέντη, 
προδίδει τόν Ρήγα στήν Αύ- 
στριακή άστυνομία, τόν πιάνουν 
καί τόν φυλακίζουν, τόν πιέ
ζουν νά μαρτυρήση τά μυστικά 
τοΰ κομιτάτου, έκεΐνος άπαν- 
τάει πότε μέ τήν σιωπή του καί 
πότε μέ τό τραγοΰδι ταυ καί 
στό τέλος τόν παρσδίδουν στήν 
τουρκική άστυνομία καί τόν με 
τάφέρουν μέ τούς συντρόφους 
του, αλυσοδεμένους, στήν Ούγ- 
γαρία και στό φρούριο τοΰ Βε- 
λιγραίδίου, δπου καί συντελεΐ- 
ται τό δρδμα τής θυσίας καί 
τοΰ θανάτου.

Ό  Ρήγας ξεψύχησε μέ τά λό 
γ ια  τοΰτα : «Ωραία, γλυκειά 
ζωή, πώς σ’ έχουν κάμει κόλα 
σι. Πατρίδα, μάννα μου, μαζί 
σας στόν αιώνα. Πράσινοι κά· 
μποι, ώραία δουνά, πλαγιές 
χλοϊσμένες. " Ε ρ χ ο ν τ α ι  μ έ  
τό τραγοΰδι οί θεριστάδες. Χο 
ρεύουν νηές καί νέοι’ λεύτερος 
κόσμος, δμορφος, χαρά θεοΰ». 

Διαβάζοντας κανείς τό «Ρή 
γα  Βελεστινλή» τοΰ κ. Ρώτα, 
άνδρας γίνεται. Καί στά στήθια 
του, δν εΐνε άνδοας γνήσιος, 
πλημμυρίζει τό α'σθημα τοϋ ι
δανικού γ ιά  τά μεγάλα έργα 
πίστεως καί θυσίας. Δέν μπορώ 
νά ξέρω προφητικά τήν τύχη 
τοΰ Ρήγα καί στό θέατρο μέ 
τήν άναπαράστασι τής έθνικής 
ζωής του. Βέβαιο εΐνε δτι ό κ 
Ρώτας έγραψε καί προσέφερε 
στόν Έλληνικό Λαό ένα ίστο· 
ρικό άνάγνωσμα μέ τήν θεοαρι 
κή μορφή, δημιουργία άντάξια 
γιά  τόν ήρωα τής έλευθερίας 
τόν θεσσαλό έθναπόστολο τοΰ 
1798,

Ό  Φρανσουά Μωριάκ μέ στολή ΆκαδημαϊκοΟ

MIX. ΡΟΔΑΣ

φέως. «Άσ'μοδαιος», τό περίφημο πνεΰμα του 
κακοΰ πού συνανταται στόν «Τωδία» τής Πα-
\n i<xc  Α ια θτικπ Γ. πού π οησ π α θει νά  θ α φ θ ε ί*

Ρ ΡΠ tis  J i / i ■.·]%, -u ας αιχμίίΛν)··Χζ, Γ̂ Τ  ι 
νά τίς όδηγήση στήν τελικήν καταστροφή. 
Τόν « Ασμοΰαιο» έκπροσωπει στό δράμα τοϋ 
Μωριάκ ό Μπλαίζ Κουτύρ, παλαιός Ιεροσποι* 
δαστής πού, οί άνώτεροί του, τόν έδιωξαν, 
γ ια τ ί φοδόντανε τήν έπίδρασί του. Μισεί κά
θε Ιερωμένο, κατά δάθος όμως εΐνε εύσεδής. 
Γεμάτος αλαζονεία, χαρακτήρας μελαγχολι
κός, δέν έχει παρά ε ϊα  σκοπό στή ζωή του» 
νά καθοδηγή τούς ανθρώπους, νά έπιδρδ πά
νω στίς ψυχές τους, μέ όποιοδήττοτε μέσο, 
γ ιά  νά τούς φέρη στήν «όδόν τοΰ Κυρίου». 
Ό  ίδιος δμως δέν'έχει άρκετή όύναμι γ ιά  νά 
έπιβληθή στόν έαυτό του καί τό διαβολικό 
πνεΰμα — ό Άσμοδαιος — τόν παραφυλάγει 
γ ιά  νά τόν δοκιμάση κι’ έν άνάγκη νά τόν 
συντρίψη. Ή τύχη όδηγεΐ τόν Κουτύρ στήν έ- 
ξοχική έπαυλι τής Μάρθας Ντέ Μπαρτάς. ‘Η 
γυναίκα αύτή, πού έμεινε χήρα σέ ήλικία εί- 
κοσιοκτώ χρονών, εΐνε ώραία, γεμάτη ένθου 
σιασμούς καί δρασι. Ό  ένθουσιασμός της 
προέρχεται άπό τήν άγάπη, τή στοργή καί τά  
όνειρα πού πλάθει γ ιά  τήν κόρη της Έ μ μ α - 
νουέλα καί ή δρασι της περιορίζεται στό νά 
παρακολουθή τίς κτηματικές ύποθέσεις της, 
Ή  έπαυλί της βρίσκεται μέσα στό άπέραντα 
δάσος οπου βασιλεύει ή μοναξιά. Δέν είνε δ
μως ή μοναξιά τοΰ περιβάλλοντος, τής άτμβ 
σφαίρας, εΐνε άκόμα καί κυριώτερα ή μονα
ξιά  τής κ α ρ δ ι ά ς  καί τής ψυχής. Ά λ λ ά  ό χα
ρακτήρας της Μάρθας εΐνε δυνατός καί τήν 
προφυλάσσει άπό κάθε αίσθημα. Τό πνεΰμά 
δμως τοΰ κακρΰ άγρυπνεΐ. Ό  Κουτύρ, ά π ® 
τή στιγμή πού προσλαμβάνεται στήν έπαυλι 
ώς παιδαγωγός τοΰ μεγαλειτέρου γυιοΰ τής 
Μάρθας—αύτή έχει έν δλω τέσσερα παιδιά— 
προσπαθεί, κάτω άπό τή μάσκα τοΰ «ίεροΰ 
λόγου», κάτω άπό τίς συμδουλές καί τίς πα
ροτρύνσεις, νά «φέρη στά νερά του» τή γ υ 
ναίκα αύτή, τήν τόσο έξυπνη, καί τόσο ώ
ρ α ί α .  Ή σάρκα του—ό δαίμων—ξυπνά. “ Ο
σο ό καιρός πέρνα, ό Κουτύρ έρωτεύεται μ$ 
πάθος τή Μάρθα. Έ ν  τώ μεταξύ κατώρθωσε, 
νά κάνη ερωμένη του τήν παιδαγωγό τής Έ μ  
μανουέλας καί τό δυστυχισμένο κορίτσι πυο 
τοΰ έδόθηκε μ’ δλη τή φλόγα τοΰ έρωτός του» 
μάταια προσπαθεί νά τόν κρατήση κοντά 
του. Σ ά νά μή τοΰ φθάνη ή κατάκτησίς αύτή, 
ό Κουτύρ προσπαθεί νά' μπλέξη στά δίχτυοί 
του τήν άγνή καί άδολη Έμμανουέλα, ποΰ 
έχει όρκισθή νά γίνη καλόγρηα. Αύτή όμως 
θά σωθη άπό τήν τύχη, όπως θα δούμε παρα 
κάτω. 'Η Μάρθα, παρά τήν Ισχυρά της θέ- 
λησι, παρασύρεται σ ιγά—σ ιγά  από τήν έπί- 
δρασι τοΰ διαβολικού αυτοΰ άνθρώπου. Είνε 
ό μοναδικός της, ό άληθινός της φίλος μέσα 
στή μοναξιά της—αύτό τούλάχιστον πιστεύει. 
Δέν μπορεί νά φαντασθή τούς όπτώτερους σκο 
πούς του, ούτε τί μαύρη ψυχή διεφθαρμένου 
κρύβεται κάτω άπό τούς γλυκούς τρόπους 
καί τό σαγηνευτικό του χαμόγελο. Ή  έμπι- 
στοσύνη τής Μάρθας πρός αύτόν εΐνε άπόλυ- 
τη. Νοιώθει—ίσως άπό διαίσθησι—τίς πονηρέ^ 
του προθέσεις καί δέν ύποκύπτει στόν πειρα
σμό.

Μέσα στήν «διαβολική» αύτήν άτμόσφαιροί 
—μέσα στό άποξενωμένο τοΰτο τοπίο δπου οΐ 
ψυχικές συγκρούσεις δλο καί γίνονται έντο* 
νώτερες—έρχονται τά νειατα νά διεκδικήσουν 
τά δικαιώματα τους. Ενας νεαρός Ε γ γ λ έ 
ζος—είκοσι έτών—ό Χάρρυ Φάννινγκ, ξανθός, 
νόστιμος, τίμιος, έρχεται στήν έπαυλι γ ιά  νά 
μείνη εξη έδδομάδες. Εΐνε ή ζωή καί τά νειά  
τα. Ό  Χάρρυ έρωτεύεται τήν Έμμανουέλα, 
*Η Μάρθα όμως, νέα καί ώραία, νοιώθει κά
ποια ζηλοτυπία γ ιά  τόν έρωτα της κόρης της, 
‘Ο Κουτύρ, άντιλαμβάνεται δτι τό πονηρό του 
«έργο» κρημνίζεται. Έ ξ η γ ε ι στήν Μάρθα πό
σο σκανδαλώδης είνε ή παρουσία ένός νέοι> 
άνθρώπου στό σπίτι της. Προσπαθεί νά πείσιγ 
τόν ίδιο τόν Χάρρυ νά μήν ταράξη τήν ήσυχία 
τής οίκογενείας καί πρό πάντων τήν ψυχική 
γαλήνη τής Έμμανουέλας. Οταν βλέπη δ
μως πώς αύτό είν' άκατόρθωτο, τότε χρησκ 
μοποιεϊ κάθε μέσο νά παντρέψη τούς δυό έ- 
ρωτεύμένους. "Ας κάνουν τό γάμο τους κι* 
άς φύγουν. "Ετσ ι ό Κουτύρ θά μείνη κύριος 
τοΰ πεδίου, μόνος κοντά στή Μάρθα, πού ώνει 
ρεύθηκε πρός στιγμήν δτι ό Χάρρυ τήν είχε 

(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα).



Μιά Ο ύγγαρέζα  μέ χαλκό-
vn u n n f > !« .  ..- II iX lei j i t ,  ιΜ ά
άπό τις πρωταγω νίστριες: 

—Κάθε πρωΐ κάνω έναν πε- 
ριπατάκο στό δάσος μέ τό ά 
λογο.

Μιά Γερμανίδα, ή Β έρα Τρό 
σκυ, πού κάνει γυμναστική

j-πολΐτας άνεΐ,αρ.ή'ιως ε.
- wfc

κάθε 6ρα5υ άπο τό εκ*
:οινόν της μεγαλοπόλε- 
οοθίτως ό ραδιοφωνικός 
ν)λεως μεταδίδει έκά.
/ άπό τάς 10— 10.30 τά

τακλι
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Η F  Φ Ρ Μ ,Κ Ο Κ Κ Ο Υ
ΟΙ φίλοι τοΰ πρό όλίγων ά

κόμη έτών έκλεκτοΟ μουσικοϋ 
Θεάτρου τήν ένθυμοΰνται τήν 
έκλεικτήν καλλιτέχνιδα πού έ 
οημεί&χτε τόσας θριαμβευτικός 
έπιτυχίας είς τήν όπερέτταν. 
‘ Υπήρξεν ένα άπό τά καλύτερα 
στοιχεία της, μία άπό τίς άραί- 
στες, στίς όποιες μποροΰσε νά 
έλπίζη τό μουσικόν Θέατρον 
Άπεχώρησε πρό τίνος άπό τήν 
σκνηνή. Ά λλ ά  Θά έπανέλθη διά 
ν ’ άποτελέσρ μαζί μέ όλίγους 
άλλους τόν πυρήνα έπί τοΰ ό
ποιου θά στηριχθή ή άναγέννη 
σις τοΰ έλληνικοΰ λυρικοΰ θκά 
τρου.

— 0 4 0 —

Ό  Μπέζος είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν

Μάς γράφουν άπό τήν Κων)πολιν 
δτι τό μουσικόν συγκρότημα τοΟ γνω 
οτοΰ *a i τόσον συμπαθούς καλλιτέ*

Γράμματα ά- 
πό τό Παρίσ,

Αοκιμές στό 
«Φολί Μπερζέρ*

Π Α Ρ Ι Σ Ι ,  ’ Ιούλιος. (ΤοΟ άν 
ταποκριτοϋ μας). — Ό  σκηνο
θέτης μ«ς έξη γε ι δείχνοντας 
τά κορίτσια τοϋ μπαλλέτου:

’ -Γιά μα ς, αύτό πού βλέπε
τε δέν εινε άνθρώπινη σάρκα. 
Εΐνε χρώματα παλέτιας σέ 
κίνησι. θ ά  τά τοποθετήσουμε 
έτσι, πού ν' άποτελέσουν ένα 
ζωντοτνό ζωγραφικό πίνακα.

Κ αί ή διευθύντρια τοΰ μπαλ
λέτου μέσα στή μαύρη πυτζά 
μα της, δίνει τήν κατεύθυνσι 
τών κινήσεων. Είκοσι δυό 
μπαλλαρίνες, δροσερές, χα ρ ι
τωμένες, καρποί τοΰ παραδεί
σου κάθε χώρας, κινούνται ρυ 
θμικά. Γερμανίδες μέ μαγιώ 
κίτρινο καί μαΰρο τρέχουν 
στό διάλειμμα τής δοκιμή! 
νά ξαπλωθούν, 'Ε γ γλ έζες  μέ 
μαλλιά χρυσόξανθα πουντρώ- 
νουν τή μυτίτσα τους μπροστά 
στόν καθρέφτη, Γαλλίδες πού

Ό  κ. Κ. Μπέζος

yvou κ. Κ . Μπέζου, πού παίζει είς 
τό «Γκάρντεν Μπάρ» έσημείωσε καί 
έί,ακολουθεΐ νά οημειώνη έπιτυχίαν 
πού ύπερδαίνει κάθε άλλην έφετεινην 
(ΐ καί προηγουμένην. Ό  Μπέζος, ό 
γλυκύς καί άγαπητότατος άρτίοτας, 
λατρεύεται κυριολεκτικώς άπό τούς

λίκτότι ραν κο 
ως. Έπιπροοθέτως ό 
οταθμός Κων)λεως 
στην έσπέραν άπό τάς 
τραγούδια καί τάς έκτελέσεις του 
έκλεκτοΟ συγκροτήματος.

—ο<·χ>— _ 
Συνεργασία Έλλή· 
νων Καλλιτεχνών

Τήν προσεχή έβδομάδα άρχίζει 
τά<- παραστάσεις του είς τό δροσό- 
λοοστο θέατρο του Βύρωνος «Ρέξ» 
τό έκλεκτόν θεαιιρικόν συγκρότημα 
ύπό τόν τίτλον «Συνεργασία ‘ Ελλή
νων Καλλιτεχνών».

Του θιάσου μετέχουν αί κ.κ. Λό- 
λα Λεάνδρομ, Γεωργία Βασιλειάδου, 
*ωή Ρίζου, Βεατρίκη Καμηλέρη, 
Φω&έτ Μπούρλου, Λόλα Ζερμαίν και 
Ol κ.κ. Τίμος Βιτσώρης, Κώστας Πα- 
ιταγεωργίου. ΙΑ. Μοσχούτης, θ . Γα. 
βαλάς, I. Ρίτσος, Α. Καμπάνης, Ο 
Χατίηπαυλής, Π. Κατωπόδης κλπ.

Άπό τά πρώτα έργα που θά παί
ξη ό έκλεκτός θίασος εΐνε τά δ̂ιά 
πρώτην φοράν άναδι<δσζόμενα: «“ Ο*
τοτν ςοτναξή τό παρελθόν», «’Όκκεϋ», 
«Τζάζ», «"Ενας κύριος μέ τό σμό. 
κιν», καί άλλαι γνωσταί έπιτυχίαι 
του διεθνούς καί έλληνικοΰ ρεπερτο
ρίου.

ΜΑΝΤΡΑ
ΑΤΤΙΚ
ΑΠΟΨΕ

ΤΡΙΤΟΝ ΙΡ 1 Γ Ρ Ι Μ Μ Ι  
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΚΑΙ ΤΟ

Φαντασμαγορικό ΑίγυπΉακό 
Σκέτς

Μουσική: ΤΖ. ΤΑΡΤΣΙΝΙ

Μέ τήν ΛΕΝΟΤΣΚΑ ΚΟΡΟ 

ΝΙΑΔΟΥ, ΚΙΜΩΝΑ ΣΠΑ- 

0ΟΠΟΥ- J  κ.λ.π.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟ 

ΤΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΝΕΟΝ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Τά θέατρα διέρχονται τήν 
«μόρτ σαιζόν» τους. ΟΙ μέν- 
αες όλων τών θιάσων έχουν 
κατέλθει σημαντικώς. Πάν- 
ιως ό θίαοος Μηλιάδη— Κυ
ριάκου έρχεται πάντα πρώ
τος.

—Είς τάς 24 τρέχοντος τό 
3ασιλικόν θέατρον τελειώνει 
τήν σειράν τών έν Θεσσαλο
νίκη παραστάσεών του.

—Ό  θίασος τής Κρατικής 
Σκηνής ερχόμενος είς Άθή-

,'ός καί έπήνεσε τήν καταβαλ- 
λομένην ύπό τοΰ κ. Μπαστιά 
προσπάθειαν.

— Ο θίασος τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη έματαίωσε τήν είς

ή μετάβοκής της εις Κωνσταν- 
τινούπολιν.

—Έ ά ν  τής δοθή ή σχετική 
άδεια ή κ. Νταλμάς θ’ άνα- 
χωρήση τήν προσεχή Πέμ-

Κέρκυραν μετάδασίν του, με- j πτην. 
ταβ αίνων είς Μυτιλήνην καί j -Μ έ Ικανοποιητικός είσπρά 
πιθανώς άργότερα είς Θκσ.-1 ξεις καί μέ πολύ σουξέ έρνάτ
σαλονίκην.

—Προχωρούν 
σεις διά τόν καταρτισμόν τής 
Κρατικής Ό περέττας, ή ό
ποία πιθανολογείται ότι θ'άρ- 
χίση τάς έργασίας της τόν 
προσεχή χειμώνα.

—Κατά ποίσαν πιθανότητα, 
διευθυντής τής Κρατικής Ό 
περέττας φέρεται ό κ. Γ. Χέλ-

^ η ς · - - Γί '—Ό  νεος κρατικός βιασος 
έάν τελικώς καταρτισθή, θά

ζεται είς τήν Πόλι ό θίασος 
α ί συνεννοή-1 Ό λ. Ριτσιάρδη — Φιλιππίδη.

—Τό συνεταιρικόν συμβόλαι 
3V τών κ.κ. Φ. Σαμαρτζή, Ν. 
Μηλιάδη καί Π. Κυριάκου ά- 
νενεώθη δι' έν άκόμη έτος, 
δηλαδή μέχρι τής 1ης ’Οκτω
βρίου 1939.

— Εσημειώθησαν καί νέαι 
προστριβαί μεταξύ τοΰ έπιχει 
ρηματίου τοΰ «Άθήναιου» καί 
τής κ. Ζαζας Μπριλλάντη.

Ό  έν λόγω έπιχειρηματί

Μπαλλαρίνες

πετοΰν τό λογάκι τους σάν πο 
νηρά σπουργιτάκια γ ιά  νά 
πειράξουν ή μιά τήν άλλη. Ή 
δουλειά αύτή τών δοκιμών 
κρατάει δύο μήνες τώρα, δυό 
μήνες πού χορεύουν άκατάπαυ 
στα τά ϊδ ια  μπαλλέτα,τραγου
δούν τά ίδ ια  τραγουδάκια 
καί άκοΰνε τις διαταγές τοΰ 
σκηνοθέτη μεταφρασμένες σέ 
δλες τίς γλώσσες.

Ό  καλλιτεχνικός διευθυν
τής (άνύπαρκτο πουλί τής ’ Α
θηναϊκής σκηνής) έγκρίνει, 
συζητεϊ, διορθώνει μαζί μέ 
τούς συγγραφ είς καί διασκευ 
αστάς καί μουσικούς. Καί ή 
δοκιμή ξαναρχίζει.

—ΈμπρόςI Γκό όν, Κόμμεν, 
Ναι, Σ ί, γ ιά , γ ιές  Ντά!

Τά χορευτικά ντουέττα γ ί 
νονται ιδιαιτέρως, τά σκέτς 
μοντάρονται ξεχωριστά, τά 
τραγούδια άλλοΰ. Ή ένωσις 
θά γίνη στό τέλος. Στή σκη
νή ol μηχανικοί προσπαθούν 
νά κρεμάσουν στίς σκάρες, 
τέσσερις τόννους σκηνικών 
καί ό διευθυντής ύποδεικνύει 
στούς ζωγράφους τίς έπιδιορ- 
θώσεις πού έχουν νά κάνουν, 
στούς ήλεκτρολόγους τά φώ
τα πού θά προσθέσουν. ΟΙ γ υ 
ναίκες πού δέν έχουν δοκιμή 
πλέκουν σέ καμμιά γω νιά  ένα 
γελέκο τής μόδας.

Ή  κ. Ζαζά Μπριλλάντη

νας θάρχίση τάς δοκιμάς τοΰ 
«Ιουλ ίου  Καίσαρος». Ε ίς τό 
έργον αύτό θά παίξη προσ
λαμβανόμενος έκτάκτως καί ό 
κ, Περ. Γαβριηλίδης.

—Είς τάς 27 τρ. είς τό ίδ ι
ον θέατρον πού έπαιζεν ό θί
ασος τοΰ Βασιλικοΰ, άρχίζει 
τάς παραστάσεις του ό όπε- 
ρεττικός θίασος τοΰ κ. Π. Οί- 

<ονόμου διά  τόν όποιον γρ ά 
φομε ν καί είς άλλην στήλην.

—Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνή 
σεως κ. Μεταξάς, άπαντών 
είς τηλεγράφημα τοΰ κ. Μπα- 
στιά άγγέλλοντος τήν κατά- 
θεσιν τοΰ θεμελίου λίθου τοΰ 
Β. Θεάτρου, έξήρε τό γεγο-

στεγασεή είςτό θέατρον«Ρέξ» ' ας έθεώρησεν τήν κ. Ζαζα ώς 
όπου θά δίδη έναλλασσομενας j παραιτηδείσαν καί προσεπά- 
παραστάσείς μέ τόν θίασον j θησε νά διαλύση τήν μεταξύ 
πρόζας τής κ. Μαρίκας Κοτο-' “  —'—α
πούλη.

—Ό  θίασος Κοκκίνη —Μαυ
ρέα ιιετά τήν «Γαρδένια» πρό 
κειται ν' άνεβάση τήν νέα έ- 
πιθεώρησι τών κ. κ. Κιούση—
Ρηγοπούλου μέ μουσικήν τοΰ 
κ. Θ. Παπαδοπούλου «Μαργα
ρίτες».

—Πιθανώς ή «Γαρδένια» νά 
τονωθή καί μέ νέας σκηνάς.

—Ό  συνεργάτης μας κ. Δ.
Γιαννουκάκης παρέδωσε τήν 
νέαν έπιθεωρησιν του «Γυνάι- 
κες καί λουλούδια» είς τόν 
θίασον τοΰ «Άθήναιου». ή ό
ποία πρόκειται ν’ άνεδή κατά 
τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τοΰ Αύγουστου. Ή  νέα έπιθε- 
ώρησις κατά τούς ειδικούς, θ’ 
ϊποβή σανίς σωτηρίας διά 
τάς έπιχειρήσεις τής όδοΰΠα- 
τησίων.

—Ή  κ. Κούλα Γκιουζέππε, 
κατόπιν τής διαλύσεως τοΰ 
θιάσου πού έπρόκειτο νά ήγη- 
θή διά νά μεταβη είς «τουρ
νέ», έκλήθη τη ί'γρ α φ ικ ώ ς έκ 
Κων) πόλεως δια νά έργασθή 
είς τό «Ταξίμ».’

—Ή κ. Ζωζώ ^ τα λ μ ά ς δι’ 
αίτήσεώς της είς τήν "Α δει
αν, ζητεί όπως τής έπιτραπή

τών μισθωτικήν σύμβασιν 
—Ή κ. Ζαζα, ή όποία φαί

νεται ότι έχει δ ίκα^ν, κατήγ
γειλε τόν έν λόγω έπιχειρη- 
μίχτίαν είς τήν "Αδειαν, ή ό
ποία έπεφυλάχθη νά έκδώση 
τήν άπόφασίν της.

—Πάντως ή κ. Μπριλλάντη 
εξακολουθεί νά έργάζεται μέ 
έπιτυχίαν είς τό θέατρον τοΰ 
έν λόγω έπιχειρηματίου.

—Ή  «Μάνδρα» τοΰ Ά ττ ίχ  
έφέτος συγκεντρώνει πολύ κό
σμον ιδίως δέ κοςτά τούς έκά- 
στην Πέμπτην ποοκηρυσσομέ- 
νους διαγωνισμούς.

—Ό  προχθεσινός δ ιαγω νι
σμός γάμπας έπροκάλεσεν έ- 
ξαιρετικήν κοσμοσυρροήν 
γαμποφίλων I

—Ή πρωταγωνίστρια τής 
«Μάνδρας» άναχωρεΐ πιθανώς 
διά Μπουένος Ά ϋ ρ ε ς , όπου 
πρόκειται νά τραγουδά είς 
τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν τής 
πόλεως αύτής καί συγχρόνως 
είς ένα τών μεγαλυτέρων θε
άτρων της.

—'Όπως μ ά ς  γράφουν άπό 
τήν Αίγυπτο είς τό καμπαρέ 
«Ζέππελιν» άρέσει καί κατα
χειροκροτείται ή συμπαθής 
ντιζέζ δ. Λέλα Λεουση, καθώς

καί ol κ. κ. Ν. Γούναρης, Γ. 
Μαλλίδης, Λ. Τερζής κ. ά.

—Ό μοίως είς τό καμπαρέ 
«Σρυέζ» τραγουδά μ’ έπιτυχί
αν ό καντσονετίστας κ. Χά
ρης·

—Ή δνίς Λουΐζα Ποζέλλι έ
σημείωσε τό παρελθόν Σάβ
βατον είς τό ραδιόφωνον μίαν 
πρώτης τάξεως έπιτυχίαν.

—Ό μοίως έπιτυχίαν έσημεί- 
ωσοιν αί έκτελέσεις άπό τόν 
ραδιοσταθμό τών δίδων Τοΰ-

Πορτραϊτα νέ 
ων συγγραφέων

Ή έκλεκτή καρατερίστα w j  Θι
άσου Μηλιάδη — Κυριακοΰ κ.

Μαρίκα Θηβαίου

λας Ά μβράζη, "Ιρ μ α ς Κολά- 
ση, Πετρούλας Παπαπέτρου 
καί τοΰ βιολίστα κ. Β. Κο- 
λάση.

—Έντύπωσιν έπροξένησεν ή 
άπό ραδιαφώνου ώραία άπαγ- 
γελ ία  εις τήν γαλλικήν γλώ σ
σαν τής έςαιρετικής καλλιτέ- 
χνιδος καί σπήκερ τοΰ σταθ- 
μοΰ κ. Α γγελ ικ ή ς  Κοτσάλη;

—Ή  συμπαθής σουμπρέττα 
κ. Κατίνα Νέζερ, πρόκειται 
κατά πάσαν πιθανότητα νά 
άναχωρήση δι’ Αίγυπτον.

Ό  θίασος Οικονό
μου εις ©εθνικήν

Είς τάς 27 Ιουλίου θ’ άρχίση 
παραστάσεις είς τό θέατρον 
«’Ηλύσια» τής Θεσσαλονίκης, 
δπου σήμερον εργάζεται ό θ;α

Ή  Κρητική Λύρα

του προ μενού- 
τή γυμναστική

στό μονόζυγο 
άρ, σταματά 
της καί λ έγε ι:

—Κ ι' έγώ  πηγαίνω Ιππασία. 
Στή Γερμανία κέρδισα τό πρώ 
το δραβειο τών Κοζάκων, καί 
κάνει τό μάτι σέ μιάτν άλλη, 
έν<3 μπουκώνεται σοκολάτες.

Στήν καντίνα τής σκηνής ol 
Γερμανίδες τρώνε διαρκώς 
σάνγου'ίτς, μιά Γαλλίδα ρου
φά μέ τό καλαμάκι πορτοκαλ- 
λάδα, καί μιά Ρωσσίδα πίνει 
γά λ α  σάν γάτα.

Ό  ρεζισέρ φωνάζει:
—Στίς θέσεις σας I ’Α ρχί

ζομε.
*Η Σύλβα Χάρδυ έπί τής έ- 

πιβλέψεως τών συνόλων άνη- 
σ υχε ϊ:

—Κάποια λείπει!
Κι* έδώ, όπως σέ δλα τά 

θέατρα τοΰ κόσμου λείπει κά
ποια. Κ αί ξαναρχίζει ή κίνη- 
σις, ό ρυθμός, ή τάξις. Ή δου 
λειά εΐνε θρησκεία γ ιά  όλους. 
Δέν άκοΰς παράπονα, οΰτε 
βλαστήμιες καί βωμολοχίες 
καί βαναυσότητες τών πρώτα

Ό  καλλιτέχνης τής κρητικής λύρας κ. Ά λ . Καραβίτης μο(- 
ζΐ μέ τόν «λαγουθιέρην» πού τόν συνοδεύει είς τάς έκτελέ- 
σεις τών κρητικών μαντινάδων, τάς όποίας άκούομεν συχνά 
άπό τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν ’Αθηνών.

Τό 'Ελληνικόν
Θέατρον

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΙI

«Μ ετά τήν 
τρικυμία. . . »

«Θίασος Νεολαίας>:

«Γιά νά φτιαστή ενα θεατρικό 
έργο δέν φτάνει νάχτ) ό συγγρα
φέας του μιά ύπόθεσι στήν τσέπη 
του. 'Υποθέσεις βρίσκονται δέκα 
στό λεπτό. Γιά νά μποΰν δμως σέ 
σκηνές καί γιά νά ά.-οτελέσουνε 
οί σκηνές πράξεις, κι’ οί πράξεις 
θεατρικό έργο, άπαιτοΰνται κά
ποιοι κανόνες ποΰ πρέ.-ει οι έπι- 
χειροϋντες νά κάνουν θέατρο να 
τούς ξέρουν άτ’ έξω κι’ ανακα
τωτά»·

Τά λόγια αύτά τοΰ κ. Σκίπη 
μσδρθαν στό μυαλό σάν είδα τήν 
πρεμιέρα τοϋ νέου συγγραφέα κ· 
Δημήτρη Γρ. Τσάκωνα που έγινε 
μέ πολλή έπιμέλεια ατό θέατρο 
τής «Άλικης» άπ’ τό «Θίασο Νε
ολαίας». Ό  κ. Δημήτρης Γρ. Τσά 
κωνας δέν μάς είνε άγνωστος. Οί 
περίφημοι τουλάχιστον φιλολογι
κοί του αγώνες ενάντια στό λο- 
γιωτατισμό καί στήν καθαρεύου
σα πού έγιναν άπό τίς στήλες 
τοϋ «Μαθητικού Ξεκινήματος» 
πού διεύθυνε, τόν είχαν κάνει άρ
κετά γνωστό, δπως καί τόν Σκα- 
ρίμπα. Ο κ. Τσάκωνας είνε νέ
ος, κι’ άνήκει στή περήφανη καί 
μεστωμένη πνευματικά γενιά τών 
πεζογράφων τοϋ 1930 πού δέν 
τήν άποτελοΰν παρά οί Μτόγρης, 
Τερζάκης, Σιδέρης, Ίωαννόπου- 
λος, Σκαρίμπας, Καραγάτσης, 
Φιλλύρας κ.τ.λ. Παρά τό νεαρό J- 
μως τής ήλικί,ας του. ή αυτοκρι
τική του τοΰδωσε τό θάρρος ν’ 
άνεβάση τό έργο του, μιά καί ξέ
ρει περίφημα τούς παραπάνω κα
νόνες, τοϋ κ. Σκίπη. Ο συγγρα
φέας στή νέα του έργασία άπέδει 
ξε πώς δούλεψε ολόψυχα, έντα- 
τικά καί μέ συνέχεια γιά νά πε- 
τύχη. "Εδειξε πώς έχει μεγάλη 
δραματική φλέδα. Ξέρει νά τήν 
προσαρμόζω άριστοτεχνικά στήν 
έμπνευσί του πού δέν είνε τυχαία 
Έδώ άκριβώί στέκεται κα'ι ό 
συμβολισμός τής ύτοθέσεως τοΰ 
έργου.. Τό κεντρικό σημείο εΐνε 
ή αυτοθυσία μιάς γυναίκας πού 
σκοτώνει τήν άγάπη της γιά νά 
σώση τή ζωή τού ανθρώπου πού 
λάτρεψε, καί πού κύτος παρασυρ
μένος άπ’ τίς κακές — κοινωνιο
λογικά — σύντροφος επιχείρη
σε ν ’ άνατινάξη τό σπίτι τοΰ 
πλούσιου πατέρα της.

Αψηφώντας τίς κοινωνικές 
συνθήκες καί τούς νόμους, ζη· 
τώνταο με κάθε μέσο νά φτάαη 
στό τέλος τοΰ σκοπού της, δέχε
ται τούς ορούς τοΰ μεγαλοτραπε- 
ζίτη τοΰ πατέρα της μέ τΙς σκουρ 
γιασμένες ιδέες, καί θυσιάζει τήν

*Η δίς Νίνα Άφεντάκη, άρι- 
στοΰχοζ τής Δραματικής Σχο
λής του Βασιλικού Θεάτρου, 
μία άπό τάς έλπίδας τοΰ μούσι 
κοΰ μας θεάτρου. ’Ήδη εύρισκε 
ται εις Καβάλλαν μέ τόν θία
σον Μεσολογγίτη, σημειώνουσσ 
μεγάλην έπιτυχίαν.

—ο « ο —

’Η Επιτροπή άδειας
δραματος κ, Μαγκλιβέρας δι* 
σίτήσεώς του έζήτησεν δπως ή 
Έπι Γοοπή τόν άπαλλάξη τών 
ί'ποχρεώσεών του άπό τό συνε
ταιρικό Μελοδραματικό συγκρό 
τη-μα πού τελεί ύπό τήν διεύθυν 
σιν τοΰ κ. Μελά, διότι ήλθεν 
είς προσωπικός άντεγκλήσεις 
μέ τόν θίασον. Ή Έπιτροπή 
τοΰ έπέστησε τήν προσοχή σχε 
τικώς μέ τήν άθέτησιν των ύ· 
ποχρεώσεών του καί δέν τοΰ έ· 
χορήγηαεν άδειαν.

—'Η κ. Ζαζά Μπριλλάντη ά- 
πησχόλησε κατά τήν παρελθοΟ 
σατν έδδομάδα έπανειλημμένως 
τήν Επιτροπήν Σχετικώς μέ τό 
ζήτημα Μπριλλάντη— Μακέδου 
ό πληρεξούσιος δικηγόρος της 
άνέπτυξεν ένώπιον τής Έπιτρε 
πής τό περιεχόμςνον όποδληθεί 
σης αίτήσεώς της έπικαλουμέ- 
νης τήν έπέμβασιν τής Έπιτρο
πής Άδειας διά τήν έκ μέρους 
τοΰ έπιχειρη-ματίου κ. Άνδρ. 
Μακέδου τής μεταξύ των συνα- 
φθείση,ς μισθωτικής συμβάσεως 
μέ δικαιολογίας άδασίμους καί 
άναληθεϊς κατά τήν γνώμην 

■" ‘ έπε-της. 'Η Έπιτροπή Ά δειας έπε 
άγάτη της γιά νά ξαναγυρίση ! Φ^λάχθη νά έκδωση την απόφα

Ό  κ· Παρασκευάς Οικονόμου

σος του Βασιλικού θεάτρου τό 
νέον όπερεττικόν συγκρότημα 
τοΰ κ. Παρασκευα Οίκονόμου. 
Ό  θίασος άπετελέσθη άπό έ- 
κλεκτά όπερεττικά στοιχεία. 
Μετέχουν αί κυρίοα Πάολα Νι- 
κολέσκου, Τούλα Δράκου, Αέ- 
λα Πασσαλή, Φρόσω Ζαφειριού, 
Ζαφειρίνη Γκιουζέππε καί οί κ. 
κ. Παρ. Οικονόμου, Κ. Μανια- 
τάκης, Ά λ . Άναστασιάδης,

Ίπποδρομιακά
Τά προγνωστικά μας διά τάς Ιπ

ποδρομίας Σαββάτου καί Κυριακής 
έχουν ώς έξής:
Σ  α & β ά τ ο υ :

1) Ρ ΙΠ .
2) Ν Τ Ι Ρ 1 ΝΤΑΟΥΑ ft Κουμποτ'ίσάν 

(Μουσέλλι).
3) Μ Π Α Γ ΙΑ ΡΝ Τ Ο  Π Μάννο:.

4 ) Ν Ε Γ Ρ Ο Σ  ft Σοπιφώ.
5) Χ Α Ρ Α  ft Νατάσα.
6) Κ Α Λ ΙΡ Ρ Ο Η  ft Ζεύς (Κορονέϊ- 

σον).
Κ υ ρ ι α κ ή ς :

1) ΑΜΑΖΩΝ ft Τρισεύγενη,
2» Σ Α Α Ν Τ Ι ft Ρίμ.
i )  Κ Ο Υ Ρ Σ Α Ρ Ο Σ  ft Σμάρω.

4) ΓΚ Α Ζ Ι ft Άνασίρ (Κ ιομέτ),
5> Σ Ο Μ Π ξ Ρ Α Ν Ο  ft Ά λ ’ "Ασίφα 

ί ’Ελ Γάρμπ).
6) ΕΠ Ο Σ  ft Ντολορές (Κηφι- 

πός). —<>®ο—Ά νδρ. Κωνσταντίνου, Χατζή- , , , . ,. , _ .
Κωνσταντίνου καί Άρντάτωφ. ! Καί π ά λ ιν  Π .«Ο . C H ΑΟΠ»'; 
Τό μπαλλέτο άποτελεΐται άπό

(Προ 53 έτών)

Κύριε Διευθυν. ά,
Μοΰ πρρξενρι κατάπληξιν πως 6 

συνεργάτης σας κ· Ν Γ ιοκαρίνης 
δέν άνεκάλυΨε διά νά ξετινάξη μίαν 

πρύ συνέβη εις βάρρς

14 μπαλαρίνες μέ πρίμα χορεύ 
τριοιν τήν Σουλτάνα. Τρεις σο- 

γωνιστών ή διευθυντών. Ε ύ γε- λίσται χορευταί οί κ.κ. Κου μα
νεια μεταξωτή γ ιά  δλους καί | ριώτης, Τζίνης καί Ίαικφβίδης τοΰ έγκριτου ’ φύλλομ σας έκ’ μέρους
σέ κάθε περίστασι. Καϋμένη j συμπληροΰν τόν θίασον, τοΰ ο- «εριοδικοΟ πού Βισρχδς άσχολειχοι
Α θήνα, ίΐού μέ δλη τήν άποί- ποίου σκηνογράφος εΐν ό κ. Ζάν
γόρευσι τής βλαστήμιας ό κ ύ-] Ραμώ. 

ι/οδό

μέ τά λάθη τών άλλων.
Σ  υγκεκριμένως τά πράγματα έ- j 

χουν ώς έξής : Ή  πραγματικά άρι- 
στουργημα:ική σατυρική έμμετρος έ.

ΟΛΥΜΠΙΑ: Τήν παρελΗοΰσαν 
Κυριακήν παρεστάθηπρώτην φοράν 
ένταύθα, ύτό τοϋ θιάσου «Μενάν
δρου» τό ώραίον δράμα τοϋ 
Φίλ. Πυάτ, ό «Ρακοσυλλέκτης», 
έν ώ τό πρωταγωνυτοΰν πρόσω- 
πον, ύπεκρίβη μετά πολλής τέχνης 
καί φυσικότητος ό κ. Γ. Πετρώ
δης.

Μετ' αύτό έδιδάχθη τό δημοφι
λές δράμα, αί «Δύο Όρφαναί», 
οΰ ή επΊτυχία, ώς ήτο έπόμενον υ
πήρξε λαμπρά·

ΑΠΟΛΛΩΝ: Τήν ί—;ελθοΰσαν 
Κυριακήν, έν μέσψ πολυτληθούς 
άκροατηρίου, ό δραματικός θίασος 
τού κ. Άλεξιάδη, έδίδαξ.: τό δήμο 
τικώτατον δράμα «Ίωσίας ό ά- 
στυφύλαξ» έν ώ ώς γνωστόν, ε
πιτυγχάνει μεγάλως ό κ, Άλεξιά 
6ης, ύποκρινόμενος τί.. Ίωσίαν 
μετ’ άμιμήτου χάριτρς καί άφε- 
\ΐίβξ,· ,

Περιττόν νά γράψωμεν κρίσεις 
μεταγενεστέρως, κβθότι το  ̂ δράμα

ριος έργοδότης ή διευθυντής,! θ ά  παιχθούν έκλεκταί έλλη- ^νερ?|τοϋ είνε έκ τών γνωστοτάτων Έ ν τέ-
εννοεί να τα 6αλη μέ τα θεία νικαι καί ςέναι όπερετται, με-1 σ<χς χ. δ . Γιαννουκάκη «θεατρικά'   —------- ω-  άX (ίΛί! f ir/γβ ΛΥΐ /Τ 1/ A I % Λ /V I I C  ̂ΛΎ Λ1 m Λ- _- C Λ — « ■ JL ΜΛ · * · Λ SJ I I /ν>\ . . — .   ■ n rRvi ι ιΛαι Γ /vAw C ί r* Τη Μδταν τάβρη σκοΰρα μέ τ’ άν· 
θρώπινα.

Ή  μέρα της πρεμιέρας πλη 
σιάζει.

★
Ε κ α τό ν  όγδοηντα όκτώ άρ- 

τίστες έπί σκηνής! Τό σκεφθή 
κατε καλά αύτό; Μουσικές 
καί νούμερα διαφόρων. Ά κ ό 
μη καί διασκευές άγγλ ικές 
καί άμερικάνικες.Κοτνένας δέν 
σοκάρετο:ι στήν έπιθεώρησι 
γ ι ’ αύτό. Εΐνε τό είδος πού έ- 
πιδέχεται μόδα, έπικαιρότητα, 
νούμερα, φανταιζίστ.

Τό έργο πρέπει νά κάνη 450 
παραστάσεις τό χρόνο, έξ ών 
104 άπογευματινές, συνεχείς, 
άδιάκοπες άπό τή στιγμή πού 
θά σηκωθη ή αύλαία. Καί ά 
πό τότε κάθε κίνησις, κάθε

ταξυ των όποίων ή «Τζουλισ» μουσειον» που εδημοσιευθη είς το υπ - ' .  ΰ κ  2άνοΌ « Ξ-
Τ „Λ  Π Λ λ  ΥΑπττηοη-ι. καί Μνα άρι9μόν 8 ψύλλον ιών «Παρασκηνί. κωμική σκηνη του κ. ^  του ΙΙωλ χαμπρααρ και ενα παρελήΦβη, διριρκευαα&ασα έ- I ρωτικη Απόπειρα», κα9 ην ό μέν
Λ/crtM Ρ πνΛ>/ τηη  11 γτρ π τηηΐ) X (Ύ- ____—η  ττ ...ι * .  λ  .  Λ λο Sa-

ι λει τοΰ δράματος, τίορεστάθη η 
Ζάνου «Έ-

r it » > w ujv"νεον εργον του μαέστρου Λα- Χαφοώς, παρά του σατυρονο^φου του
τζηαποστόλου, του όποίου ό τ[ έν λόγφ περιοδικού καί έδΓ,ίΛΟΟίεύ.
τ Χπ γ  τηηρΐται uumiKOC θ ά  δο- θη Tflv πρώτην σελίδα του. Καί τλος τηρείται μυστικός ο α  ου Εέν ^  u6vov αύτό_ ~Λγ επαίρνε
σουν δμως και εργα εγχωρίου τοΟλάνιοτον αύχουοίους τούς στίχους
παραγω γής. Κα ί έπί τή ε6και- * δράττης. Ό  άΒεέοοβος --oosGri
n in  rrr  rm iic in flr i Κτι Α 'κ  Ο ίκ ο  Kff'1 είί  κακοποίπσιν τοϋ πο Γαατι- ρια ας σημειωΒη οτι ο κ._ υ ικ ο  ( κρ.  αύ>ο.  ε,αμαντιο0 τΓκ σα ufll^ r
νόμου εινε ό ττρόοτος ττου ενε· μας ποιήσεως πού τόσον άοιστοτΓ- 
θάρρυνε καί έχειραγώ γη σ ε >νικά έχει γράψει Λ κ. Γισ^νουκό. 
τούς θεσσαλονικεΐς  συνγραφεΐς ^  κα1 τόσον ΛΒίε·ίωζ 4ντέΥρα· 
είς τήν συγγραφ ήν έντοκω ν 
μουσικών ^ργων, έκ τών όποι
ων πολλά εΐνε ά£ιοσημείωτα.

— 0 ^ 0 —  *
'EAArlviKoc οτιχοα

Μ. ΚΑ ΛΑΊ-ΤΖΟ Π Ο ΥΛΟ Ν, Καδάλ-
λαν. ___  Γράψετε, έάν θέλετε νά δη-
μοσιεύωντσι αί άν:αποκρίσεις σας, έ. 
πί καλλιτεγνικών θαμάτων καθαρώς 
τοπικών. Α Ι στήλαι τών «Παρασκη
νίων» εΐνε πολύτιμοι ώς χώρος χαΐ 
δέν μπορούν νά δημοσιεύωνται άπ' 
αύτών πράγματα χιλιοειπωμένα ήδη 
είς τόν άθηναϊκόν Τύπον.

Κύριε Διευθυντά, j X. X., Ξάνθην. __  ‘Η άνταπόκρι.
Σ  τό περασιιένο (*>ύλλο τοΟ περιυ- I σίς σας δτμιοσιεύεται, έλαψοώς ψσλ-

ν , , Γ  , y  δικού «Έδδομάς», ό συντάκτης Τίΐ* Χΐ6ισμένη. Γρά^ετέ μας καί θά δη-Σε τραοηςε ή τρχνη απο κοντά στήλης τών σημειωμάτων τοου. έπί’ 1 μοσιεύωμεν ευγαρίστως τό στε.λλό-

Ζηλεύυ

Αιδώς *Αργεΐοι!
Μετά τιμής 

Τακτικός άναγνώστης σας 
—0 ^ 0 —

Καί άλλη επιστολή

κ.Πεταλάς ώς Πέτρος, ή δέ δε 
σποινίς Άλεξιάδου ώς Σόφια 
πρεύΐ'.άλεσαν τόν διαρκή γέλωτα 
τών ακροατών.

( ’Εφημερίδες 1885)
—ο # ο — 

Άλληλονοαφία

Ό  κ. Β. Ρώτας δ συγγραφεύς 
τοΰ «Ρήγα Βελεστινλή» ποΰ 
πρόκειται νά παιχθη στό Βα

σιλικόν θέατρον 
'- O S O —

01 συνθέται μας
Ή  έργασία τοΰ μουσικοσυν

θέτου κ. Γεωργίου Μακρή, εΐνε 
γνωστή είς δλους τούς φιλομού 
οους, Εΐνε ό πρώτος, πού είσή- 
γαγε είς τήν Ελλάδα τίς Χα-

στήν κοινωνία ό αγαπημένος της 
■τού προδόθηκε πρίν πραφτάση νά 
φέρτ) οέ τελεί ομό τό έηγο τον 
άπ’ τόν ϊδιο του τόν πατέρα.

Δυό τύποι έξιδανικευμένοι εί- 
νε μυστήριο στήν έποχή τούτη- 
Κ ι’ είνε μυστήριο γιατί είνε άν- 
θρώπινοι. ’Ανθρώπινοι στά αίσθή 
ματα, άνθρώπινοι στό δράμα 
τους, κ ι’ ανθρώπινοι στην αύτο- 
εγκατάλειψί τους. Ή  θυσία καί 
τό καθήκον είνε μόνα τους άνθρώ 
πινα. Ή  αύτοεγκατάλειψι κάπο- 
ποτε δέν είνε.

Δέν μπορεί νά πή κανείς δτι ό

σίν της κοαά τήν προσεχή της 
συνεδρίασίν.

—Υπεβλήθη αίτησις τοΰ έν 
τφ θεάτρφ «Ζουβέ» τών ΓΊαρι- 
σίων καί ύπό τό ψευδώνυμον 
Κόστ ντ’ Ά ράς Έλληνος ήθο- 
ποιοΰ κ. Λ. Κωνσταντάρα, δπως 
τοΰ χορηγηθή άδεια διά νά συ- 
νεργαοθή μέ τόν θίασον Ά ν 
δρεάδη. Ή άπόφασις θά ληφθή 
κατά τήν προσεχή συνεδρίασίν.

—Ή Έπιτροπή Άδειας κατό 
πιν τών καταγγελιών τοΰ Τύπου 
σχετικώς μέ τήν άπαγγελίοτν 
άσεμνων ποιημάτων ύπό τοΰ ή-

κ. Ταάκωνας β ια σ τ ή  ν’ άνεβά- I X. ΖΟλ Κ α σ τ ό ρ ι^ , έ
θη τό έργο του. Δέν παίζει ρόλο , τόν κατηγορούμενον

- -- - 1 εις άποΛογί<χν Μετα την άπολο
γίοτν τοΰ κ. Καστοριάδη ή Έ π ι 
τροπή τόν έτιμώρησε διά τετρά 
μήνου άφαιρέσεως τής άδειας 
του.

βάγιες κ«ί πού σδς £δωσε τά 
ωραιότερα ταγκό. Οί δίσκοι 
του εΐνε περιζήτητοι καί γυρί
ζει άρκετούς κάθε χρόνο. Με
ταξύ τών τελευταίων του έπιτυ 
χιών εΐνε ή «Λεϊλά» £να παθητι 
κό τραγοΰδι πού κααιχειροκρο 
τεΐται παντοΰ; Τό «θά φύγω μά 
θά κλάψης» αϊσθτ:ιατικό τρα
γουδάκι, πού άρέιίίι πάρα πο
λύ. Ό  κ. Μακρής άπουσίαοεν 
έξ Αθηνών, καθ’ δλον τόν χει
μώνα. Τώρα, μέ τό έξαιρετικό 
συγκρότημά του, πού άποτελεΐ 
ται άπό τόν βαρύτονον κ. Για- 
νόττουλον, τόν καλό τενόρο κ. 
Σάντζο, τόν κιθαρίστα κ. Ά» 
ρώνη, τόν δημοφιλή τζαζμπαν-

αν είνε νέος. 0 1 νέοι καμμιά φο 
ρά δημιουργούν καλλίτερα πράγ
ματα άπ’ τούς παληότερους. Κ ι’ 
αύτό τό λέω μέ υπερηφάνεια γιά 
τό νέο συγγραφέα κ. Δημήτρη 
Γρ. Τσάκωνα, πού ή κριτική τοΰ 
καθημερινού τύπου χαρακτήρισε 
τό έργο του σάν μιά νίκη τής με
ταπολεμικής γενεάς, μιά κι’ ό νε
αρός συγγραφέας κατώρθωσε να 
μάς συγκίνηση τόσο πολύ περιω- 
ρισμένος μέσα στά δρια τής τέ
χνης· Είνε στ’ άλήθεια μεγάλη τι 
μή γιά τόν συγγραφέα νά τόν κα
τατάσσουμε δίπλα στούς μεγαλύ
τερους συγγραφείς τής γενιάς 
του. Μά δμως τοΰ άξίζει δπως 
καί τοΰ σκηνοθέτη κ. Θάνου Τρά- 
γκα πού είνε ένας άξιοπρόσεκτος 
ιερουργός τής Θυμέλης.^

Τό έργο παρεστάθη μέ πραγμα
τική κατανόησι έκ μέρους τών ή- 
θοτοιών τού νέου θιάσου.

Ό  κ. Μίμης Μοσχουτης σάν 
Κυρ-Άντώνης ήταν ό ήρωας τής 
βραδυάς καί έτράδηξε δίκαια τά 
γειροκοοτήματα τοΰ κοινοΰ. Η
δίς Έλλη Πλέσσα είχε στιγμές
περίφημες, μά και τ ’ άντίθετα.
Πολύ συμπαθητικός ό κ· Τ. Βι- 
τσώρης στόν ρόλο τοΰ Γιώργη
Μητρομάρα. Πολύ καλός ό κ. Θά- 
νος Γαβαλάς στό ρόλο τοΰ Γερο- 
Γιάννη. Βοηθήθηκε πολύ άπ’ την 
φωνή του. Ή  δίς ’Ιουλία Σαρι- 
δου είνε μιά μεγάλη καρτερίστα. 
"Επαιξε περίφημα.

Τελειώνοντας κακίζω τόν μαέ
στρο κ· Κ. Χαραλαμπίδη πού δέν 
επ"·ξε τήν μουσική ύπόκρουσι, 
πού είχαν άνα^γείλει τά προ̂  
γράμματα καί οί εφημερίδες, καί 
συγχαίρω τό «Θίασο Νεολαίας», 
καθώς καί τούς έκλεκτούς και
νούργιους άνθρώπους τοΰ θέα
τρου «κ . Θάνον Τράγκαν (σκη
νοθέτη) καί Δημήτρην Γρ. Τσά-1 
κωναν (συγγραφέα), κι’ εύχομαι \ 
νά συνεχισθή μέ τήν ίδια έπιτυ- 
•·ία ή προσπάθεια τού νέου Θιά
σου.

ΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 
ι·ιι·ιι·Μ·ιιαιι·ιι·ιι·ι ι·ιιαιι·ιι·ιι·ι>·ι
κέντρο «Άκροπόλ» (πρώην Ζέ- 
πελιν) έπί τής όδοΰ θ , Δηλι- 
γιάννη, παραπλεύρως στή γέ
φυρα τοΰ Πελοποννησιακοΰ καί 
κατοτχειρρκρρτεϊται άπό τόν κό 
σμο τών θαυμαστών του πού 
συγκεντρώνεται πυκνότα τ ο ς

(μου γείρησε νά κάμη εις 6άοος μου, έΕ 
;οε κινησις, κασέ „αρ0^μενος λυπημένος, <*Φορμης ένός προκριτικοϋ σημειρκα.

χρωματισμός, καθε έκτελεσις ^  |ρωτ(ί μ0υ. «  ί :
Μα μπρος στην τέχνη δεν ειμ ε- σεν, άπλώς, ή φθήνεια καί ή έκζή-

(ρωτεΐ)μένος. τησις τοΟ πνεύματος. ‘Ο .. εύφυέστα
; τος __  νά μη βοτοκαθη __  συντάκτης

, . , , .  , 'αύτός, στόν άκράτητο κατήφορο της
Σ ε  χανω λιγο·λιγο το νοιώοω, το έπιθέσεως του, πεοιέπεσε καί ιέ χ ’->

(κυττάζω ι δαιότητες, στών όποίων τό χααηλδ

θά εΐνε ή ίδια , άπαράλλακτη, 
μέ τήν αύτή ζωή, μέ τό ϊδιο 
άδιάπτωτο κέφι, στόν ϊδιο τό
νο,μέ τόν κατακλυσμό τών φώ 
των άπό τούς προβολείς, μέ 
τήν άρμονία τών τόνων άπό 
τήν όρχήστρα.

Ό  θρίαμβος, τό θαΰμα, δ 
θρΰλος δέν θά γραφή στίς ρε
κλάμες τών έφημερίδων, οΰτε 
θά συζητηθί) ποιός έχει πιό 
μεγάλες εισπράξεις. Ό  κό
σμος πού θά φύγΒ, θά πη τήν 
τελευταία λέξι γ ιά  τό θέαμα, 
γ ιά  νά ξανάρθτ) ένθουσιασμέ- 
νος νά τ’ άπολαύση καί πάλι. 
Α τέλειω τες βραδυές ευθυμίας 
κεφιοΰ μέσα στά πιό χαρούμε
νο θέαμα, άνάμεσα στίς πιό 
κομψές γυναίκες, πού εΐνε 
πάντα νέες είτε Σεσίλ Σορέλ 
καί Μ ιστεγκέτ λέγονται κι’ έ
χουν τά χρονάκια τους, είτε 
Ζοζεφίνες Μπαικερ.

τό βλέπω κάθε στιγμή στήν, δλό-
(γλυκεία μορφή σου θλίβοιιαι, μόνο, καί νιά τήν κστάν 

τίς πιό ήδονικές στι^^ες σου τις τια μερικών διανοουμένων —  άν, έν 
(θαυμάζω j νοεϊται * περισπούδαστος συντάκτηο

τίς έκφράζει ή τέχνη ποΰγινε δ ι - ! ^ ^  στήν τάίΛ αύτήν_και γιά τό 
(κή σου ·Ρ,°^ΙΧ® ’ πο̂  Κσι κα̂ ·̂  ε̂ νε <α̂

Σέ κάθε σου βλέμμα κάθε κίνημά εΙ*ε τήν Τύγτ1 “  μι“  Φ0ρά Κι' ίνα
(σου. KotlP̂  — γνωρίςτη διευθυντής

, , * , , άξιους κορυφές άπ* τίς πρώτες
άκομη και στα τρυφερά σου χάδια Τ-ς έλληνικής διανσήσεως. 
και σ αυτά τα ήδονικα φιλία σου

Μετά τιμής 
Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ  

— ° Φ ° —
«θεατρίνα» τέλε Η Κ . Μ. ΠΟΑΟΙΟΤΙΓ)

(μπροστά  ̂μου ί 'Επσνήλθεν ή κ. Μαρίκα ΠαλαΙ- 
είμαι χαρούμενος καί λυπημένος στη έε Αιδηψού. ‘Η διαπρεπής καλλι,

ζητάς τής τέχνης τά σημάδια.

Ζηλεύω γιατ’ είμαι έρωτευμένος 
βλίπω μιά

φταίω πού σέ χάνω
(μου

ΘΑΝΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ

άπό κον :ά  ' τέχνις Βά τραγουΒήση τήν 21 τ,ν τρέ- 
I χοντοο άπό τοΟ Ραδιοφωνικού Σ τα- 
I θμου Ρωσσικά, Ιτα λ ικά  και Ελλη, 
1 νικά άσματα.

ιιενα, έφ’ δσον έννοεϊται θά κρίνων* 
ται δημοσιεύσιμα.

Δ. ΡΟ ΥΝ ΤΗ Ν , θεσ)νίκην, Τα- 
'^υδοομικώς σάς άπεστείλαμεν τά ζη 
τηθέν:α φύλλα.

Α. Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ , Μυτιλήνην. _  Ή  
άνταπόκρισίς σας δημοσιεύεται, χω
ρίς τούς έν αύτη ναο’α^τηοισμούς, ά* 
παγορευομένους δι’ εύνοήτους λό, 
γους. Άποστείλατε δύο φωτογραφί· 
ας σας διά νά σάς έφοδιάσωμεν μέ 
δελτίον άντιπροσώοπυ

ΔΗ Μ. B P  ETTA Κ Ο Ν , Χαλκίδα___
Α Ι φω:ογραφίαι σας έλήφθησαν. Τ6 
δελτίον θά oac άποσταλίΐ προσάχώς.

Ν. Μ Α Ρ Κ ΙΔ Η Ν , Δράμαν. —  Τα 
άποσταλέντα δέν δημοσιεύονται, δε
δομένου δτι ό άναφερόμενος θί ηος 
εφογεν άπό τήν πόλιν σας, μέ τούς 
ήθοποιούς του δέ ήσχολήθησοτν έπα- 
νειληριμένως τά «Παρασκήνια. Δελ
τίον άνταποκριτοΟ θά σάς άποστείλω. 
μεν.

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Φ ΙΛ Ο Ν , ’ Ενταύθα.  θα
έπαναλάΰωμ^ν τήν δημοσίευσιν τών 
εισπράξεων τών θεάτρων, δταν έπι· 
τύχωμεν, ώς έλπίζομεν, νά έχωμεν 
άπολύτως άκριδεΐς άριθμούς μή άδι· 
κοΰντας κανένα.

τίστα, τόν «Κω στάκι, μέ τ ’ όνο 
μα» παίζει στό δρρσόλουςπΌ κάθε βράδυ στό ώραΐο κέντρο.

Δυο τελευταία κτενίσματα,

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ

Σπυροποΰλου — 

Παπαδούκα

Γ ιαννίδη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΠΟΥ Κ ΑΤΕΚΤΗ Σ Ε  ΤΟΥΣ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Μέ τόν 

ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε

ΞΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ

Συγκεντρώνει κοίθε βράδυ 

τήν έκλεκτοτέραν κοινω

νίαν.

ΙΤΟ QPMOTEPON 
Ο Ε Α Τ Ρ Π Α Β Μ Ν

Σι ι α ρ τ ζ ι
θίασος

ΜΗΑΆΔ1 - KVPIHKGY
Ώ ρ α ι ένάρξεως παραστά 

σεων άκριβώς άπογευμοο- 

τινή ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α Β 

ΒΑΤΟ ώρα 6'Λ μ.μ. Έσπε 

ρινή ώρα ΙΟ1/». 

Πέμπτην καί Σάββατον

MIUI ΙΙΙΓΐΤΜΙΤΙ I II
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Γάμος και σταδιοδρομία
πρό δύο χρόνων 
ή μις Μάκ Ντό- 
ναλντ έπίστευεν 
άκράδαντα δτι 
άλλο πράγμα 
ήταν γιά τή γυ
ναίκα ό γάμος 
καί άλλο πρά
γμα ή καλλιτε
χνική σταδιο
δρομία.

Ά πό τότε δ
μως άλλαξε Ι
δέα καί έμελέ- 
Γησε καλύτερα

Μία άπό τάς σπανίας περιπτώσεις ποΰ μία τ *̂ αύ"
καλλιτέ/νιζ Εγκαταλείπει τήν καλλιτε/νι- , ‘ ' υτταξε τρι
κήν σταδιοδρομίαν της διά ν' άφοσιωθή ό- ϊ ^ ρω ΤΓ' ς ,κο“
λοκληρωτικ'χ στό σύζυγό της, είνε καί τής ^ήτασε τήν κα-
νΑ2Ααν Μ t Κέν, f> όποία είκονίζεται άνωτέ- τάστασι τελείως

ρω μετ’ αύτοΰ. άντικειμεν ι κ 4.
Οί γνώαες δέ

«Γ>ά πολύν καιρό πίστευα δτι πού έσχημάτισε υστέρα άπό 
ήταν άδύνατο μιά γυναίκα νά τήν μελέτη τής καταστάσεως 
έ ώση τό γάμο μέ τήν καλλιτε- αύτής θά μπορούσαν νά πεί- 
χνική σταδιοδρομία. Τά άπειρα σουν τίς γυναίκες πού διστάζουν 
δ α ίύγια  τών άστέρων ,λόγω ά- άκόμη στήν έκλογή μεταξύ γά- 
συμφωνίας τών χαρακτήρων μου καί έπαγγέλματος. 
των. μ' έκαναν νά πιστεύω σ' ■ «Δυστυχώς δλες οί γυναίκες
σ 'τό. Γώρα δμως άλλαξα γνώ
μη».

"Ετσι έκφράζει τή γνώμη της 
ή χαριτωμένη πρωταγωνίστρια 
τώσ «Ρόδων τ ’ Απρίλη». Πρίν 
παντρευθή τόν Τζένε Ράϋμοντ,

δέν μπορούν ν’ άφοσιωθοΟν ό- 
λοκληρωτικά στό σπίτι τους, έ
στω κι* δν αύτό άποτελή τή με
γαλύτερη έπιθυμία της ζωής 
τους», λέγει ή συμπαθής καλ- 
λιτέχνις. «Σήμερα δμως ύπάρ-

χει ένας συνεχώς αυξανόμενος 
άριθμός γυναικών, οι όποιες έ- 
πιζητοΟν νά βρουν μιάν άπασχό 
Χησι έκτός άπό τήν κατοικία 
τους. Λανσάρονται διαρκώς καί 
περισσότερο στίς διάφορες έρ- 
γασίες καί τά δυΟκολώτερα έ- 
ποτγγέλματα. Πολλές φορές, δ
ταν δέχωνται μιά πρότασι γ ά 
μου, διστάζουν ν’ άπαρνηθοϋν 
τήν καρριέρα πού δημιούργη
σαν γ ιά  ν’ άφοσιωθοΟν στίς έ- 
στίες των. Καί άν τό άποφασί- 
σουν, τό κάνουν κατόπιν πολ
λών σκέψεων καί πρός μεγάλην 
λύπην των. Αύτό δμως δέν ση
μαίνει δτι μιά μοντέρνα γυναί
κα δέν μπορεί νά γίνη καί μιά 
έξοτιρετικά τρυφερή καί άφωσι- 
ωμένη σύζυγος. Λέγοντας δέ 
«σύζυγος» δέν έννοώ τήν τυπι
κή σημασία τής λέξεως, πού δ 
περισσότεηος κόσμος ίσως φαν
τάζεται, άλλά τήν κυριολεκτική. 
Δηλαδή ή σύζυγος, κατά τή 
γνώμη μου, δέν πρέπει νά είνε 
άπλώς μιά γυναίκα πού ποη> 
τρευόμαστε γ ιά  νά μάς μαγει- 
ρεύη καί νά μας κάνη παιδιά, 
πρέπει νά εΐνε συγχρόνως ή 
στοργική σύντροφος ή όποία θά 
υδς παρηγορή στίς δύσκολες 
καί άπογοητευτικές στιγμές 
τής ζωής μας καί πολλές φο- 
οέ ή πολύτιμος σύμβουλος στίς I 
ύποθέσεις μας. Γ ιατί πιστεύω I

ΟΜΙΛΕΙ Η ΖΑΝ ΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
| δτι ή γυναικεία διαίσθησις είνε 

σέ θέσι νά δώση πολλές φορές 
τίς πρακτικώτερες λύσεις σέ 
σπουδαία άνδρικά προβλήματα. 
Τόσον ή ιστορία δσον καί ή κα
θημερινή ζωή μας δίδουν τις 
πλέον χειροπιαστές άποδείξεις.

»Όμολογώ δτι ύπήρξε κά
ποια έποχή πού είχα έντελώς 
.ιιαφορετικές γνώμες. Μή θέ
λοντας δμως νά κρίνω έπιπό- 
λαια, έπιδόθηκα στήν προσεκτι
κή παρατήρησι ώρισμένων περι
πτώσεων πού μοΰ παρουσιάσθη- 
κσν γύρω μου.

»Πρέπει δέ άμέσως νά σάς 
πώ, δτι οί παρατηρήσεις μου ή- 
rotv τόσον διαφορετικές, δσον 
καί οί προσωπικότητες πού έ- 
μελέτησα!

»Πρώτ’ άπ' δλα ύπάρχουν 
πολλές γυναίκες οί όποιες είνε 
ά/ικανές νά παλαίψουν γιά  τά 
δικαιώματά των καί επομένως 
δέν μπορούν νά ζήσουν στόν 
κόσμο τών έργασιών καί τών 
έπιχε'ρήσεων. Τό σπίτι τους εί
νε τό βασίλειό τους. Γ ιά τή γυ 
ναίκα δμως πού έχει νά παρου- 
σιάση μιά έπαγγελματική ή 
καλλιτεχνική δράσι πρό τοΰ 
γάμου της, ή όποία είχε μερι- 
• .ς έπιτυχίες, όσονδήποτε μι
κρές, σ’ ένα έπάγγελμα ή σέ 
μιά έπιχείρησι, εΐνε δύσκολο,
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γιά  νά μήν πώ άδύνατο, νά θυ- 
σιάση όλοκληρωτικά τήν στα
διοδρομία της πρός χάριν τοΰ 
γάμου.

»Μιά γυναίκα, ή όποία χάρη- 
κε μέχρι έκείνη τή στιγμή τήν 
άπόλυτη άνεξαρτησία, δέν μπο
ρεί εύκολα ν’ άπαρνηθή τήν έ- 
λευθερία τών κινήσεών της. Έ ξ  
άλλου έιιοτθε νά ύπολογίζη μο
νάχα στόν έαυτό της καί συ
νήθισε νά ξοδεύη τά χρήματά 
της σύιαφωνα μέ τά γοΰστα της 
καί τής εΐνε φοβερά δύσκολο 
νά έξαρτδται έξ όλοκλήρου ά- 
τ.ό^τόν άνδρα της.

»’ Εμένα προσωπικά μ’ άρέ- 
σει νά αίσθάνωμαι τόν έαυτό 
μου έλεύθερο νά συμβάλω σέ 
ιιιά άγαθοεργία, νά κάνω ένα 
δώρο σ’ ένα φίλο αου ή σ’ ένα 
γνωστό μου, ν’ άγοράσω μιά 
τουαλέττα τής άρεσκείας μου 
καί νά ξέρω δτι μ’ αύτό δέν 
πρόκειται νά στερήσω ένα προσ 
φιλές μου πρόσωιΐο.

»Δέν θ?λω βέβαια νά πώ δτι 
δέν ύπάο'Όυν κα! ο! έξαιοέσεις, 
γιοττί κάθε κοτνών έχει καί τίς 
έξαιοέσεις του.

»Συνήντησα μερικές γυναίκες 
οί όποιας, άν κα! προηγουιιέ- 
νως είργάζοντο καί είχαν δη
μιουργήσει άξ'όλογες έπαγγελ- 
ματικές ή καλλιτεχνικές σταδι- ; 
οδρομίες, άπό τή στιγμή πού ■

άπεψάσισαν νά παντρευτούν άλ
λαξαν ριζικά τήν ζωήν των. Εί
νε οί γυναίκες πού ή άγάπη 
των γ ιά  τούς άνδρες των ήταν 
^έτοιας μορφής καί ποιότητος, 
ωστε νά μεταμορφώνη όλοκλη
ρωτικά τήν ϋπαρξί των. Βέβαια 
π^λύ συχνά ή «μεταμόρφωσις» 
αΰτή διαρκοΰσε δσον καί ό έ
ρως των, γιά  ν’ άλλάξουν κα
τόπιν καί νά μεταβληθοΰν στήν 
πρώτη κατηγορία τών γυναι
κών πού περιέγραψα.

»’Έχω  φθάσει στό συμπέρα- 
τμα δτι μ·ά γυναίκα ή ό*οία 
έ'-ει δημιουργήσει μιά ένδιαψέ- 
ρουσα καροιέοα πού τήν συντη
ρεί στή ζωή, όφείλει νά τήν δι- 
ατηρήση καί μετά τόν γάμον 
της, πρός δφελος τοΰ συζύγου 
της καί τής οίκογενείας της. 
Δέν πρόκειται μονάχα γιά  τό 
καθαρώς οικονομικόν μέρος. 
Κάθε γυναίκα πρέπει νά έχη 
μιά άπασχόλησι έκτός άπό τό 
σπίτι της. Τό πνεΰμα της, μ’ αυ
τόν τόν τρόπο, διατηρεί μιά εύ 
χάριστη φρεσκάδα, ή όποία τήν 
καθιστά περισσότερον Ενδιαφέ
ρουσα καί έλκυστική. Συγχρό
νως μιά γυναίκα ή όποία έχει 
αιά άπασχόλησι, δέν άφιερώνει 
τόν πολύτιμο παιρό της στό νά 
σκέπτεται καί νά στενοχωριέται 
γ ιά  μιά άγεενη λέξι, πού σέ μιά 
στιγμή έκνευρισμοΰ, θά μπο

ρούσε να τής 
πή ό σύζυγός 

! της ή νά δημι- 
ουργή φανταστι 
κές Ιστορίες οί 
όποιες δημιουρ
γούν τόσον έπι- 
κίνδυνες παρε
ξηγήσεις σ τ ί ς  
συζυγικές έστί-
ες· .

» Εννοείται δ- 
τι δσα σδς εί
πα, άναφέρονται 
στίς γυναίκες οί
οποίες άγαποΰν 'Q  κύριος καί ή  κυρία Τζένε Ράϋμοντ (Ζαν· 
πραγματικά τήν νέτ Μάκ Ντόναλντ), ή  όποια έχει τήν γνώ« 
έργασίαν των, μην δτι, μέ όλιγην καλήν θέλησιν. μιά γυ- 
διότι, στήν άν- ναΐκα μπορεί νά συνδυάση τόν γάμον μδ 
τίθετη περίπτω- τήν ><αλλιτεχν1κήν ή έπαγγελματικήν καρ-
σι, τά πράγματα 
αλλάζουν ριζικά.

»Μοΰ φαίνεται δτι κανένας 
σύζυγος δέν μπορεί νά έναντι- 
ωθή άπόλυτα στή συνέχισι τής 
καλλιτεχνικής ή έπαγγελματι- 
κής σταδιοδρομίας τής συζύγου 
του, έφ’ δσον καταλαβαίνει δτι 
σ’ αύτήν βρίσκει αύτή μιά προ1 
σωπική ίκανοποίησι καί μιά εύ- 
χαρίστησι συγχρόνως. "Αν ή 
στάσις του δμως πρόκειται νά 
είνε διαφορετική, τότε πρέπει 
νά κανονίση τά πράγματα μέ

ριέραν της.

τέτοιον τρόπο, ώστε ν’ άποδώση 
μιά πλήρη οικονομική άνεξαρ- 
τησία στή γυναίκα του».

Βοηθουμένη μ’ αύτές τίς σκέ
ψεις ή Ζανέττ Μάκ Ντόναλντ 
μδς ύπόσχεται δτι θά καταφέ- 
ρη νά συνδυάση τό γάμο μέ τήν 
καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Κα 
τά τή γνώμη της, ό πρώτος 
μπορεί νά συμπληρώνη τήν δει> 
τέραν, έάν καί οί δύο σύζυγοι 
τό έπιθύμοϋν.

' Ι· ,'· " · |Ι· Ι|· Ι|· ,Ι· Ι,· Ι,· ,>·,Ι· ΙΙ· ΙΙ· |Ι· ΙΙ· ΙΙ· ,Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· |Ι· ||*||· |,«||·ΙΙ· ΙΙ*ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ||· ||· |Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· |

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠοΡΤΑΖ

Είς τό Παρίσι προβάλλεται 
με μεγάλην έπιτυχίαν ή ύπέρο- 
χος ταινία τών ’Ολυμπιακών ά- 
γώνων τοΰ Βερολίνου, κατά 
οκηνοθεσίαν τής Λένι Ρίφεν- 
σταλ καί ϋπό τόν έπιδλητικόν 
τίτλον «Οί θεοί τοΰ Σταδίου».

Γά γαλλικά κινηματογραφι
κά φύλλα έκφράζονται ευμενέ
στατα διά τό έξαιρετικόν αύτό 
φιλμ, τό όποιον χαρακτηρίζουν 
ως μοναδικόν είς τό είδος του.

Τό περιοδικόν «Σινεμόντ» με 
ταξύ τών άλλων γράφει καί τά 
έξης _: «Ο1 άθλητικές εικόνες 
ποΰ μδς παρουσιάζουν «οί θεοί 
τοϋ Σταδίου» είνε οί ώραιότε- 
ρες πού μ δ ς  ένεφάνισεν ποτέ 
ή όθόνη. Ή τελΉΪτης τής πρα- 
γμαιτοποιήσεως, ή τεχνική μαε
στρία καί ή έξαιρετικά φροντι
σμένη έπεξεργασία τοΰ φίλμ, 
προκαλοΰν τό συνεχές ένδιαφέ- 
ρον καί τών μή φιλάθλων θεα
τών. Οί δοκιμές καί οί ,τροσπά

ρόν θριαμβεύει είς τό ρωμαντι- 
κόν έργον «Κόκκινα τριαντά
φυλλα».

ΠΩΣ ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ Α ΣΤΕΡΕΣ
Καλοκαίρι. Ή  έποχή τών δια- 

;·.ι·πών, τής άναταύσεως, τοϋ άλ
—Ώ ς γνωστόν τήν σκηνοθεσί , πινισμοΰ, τών θαλασσίων λου 

ocv τοΰ μεγαλειώδους φίλμ τής τρών «αί τής έξοχης. Αύτά γιά 
«Μέτρο - Γκόλντουϊν», «Μαρία ολο τόν υπόλοιπο κόσμο. Γιατί, οί
Άντουανέττα» έπραγματοπυίη- 

υεν ό Βάν Ντάϊκ, μέ π ρ ω τα γο  
νίστριαν τήν Νόρμα Σήρερ, τήν 
σκηνήν δμως τοΰ άπαγχονι- 
σμοΰ τοΰ Βασιλέως Λουδοβίκου 
16ου, έσκηνοθέτησεν έξ όλο-

αστερες του κινηματογράφου, κα 
νουν τό έντελώς άντί3ετο. Τό κα
λοκαίρι είνε ή έποχή πού μένουν 
στά σπίτια τους.

Τό χειμώνα, οί διασημότητες 
τής όϋόνης πηγαίνουν όμαδικώς

θείες τών πρωτοεθλητών άναλύ- /^αροψάουντ» κατά σκηνο-

κλήρου ό Γάλλος σκηνοθέτης I στ0ο<ίΙΙ“ λμ Μ^ιγκς» για ν_ ανα 
Ζυλιέν Ντνβιβιέ, γρησιμοποιή- ί 7“ υθ?υν. ^ η ν  ηλιολουοτη έρημο, 
σας 3.000 κομπάρσους. I η στ°> * Αρροουχεντ» για τα χει·

- Ή  Έ.λδίρα Ποπέσκο πρώτα 1 ^ ορ· ·0τ?,ν ο1. ηλι-
γωνιστεί είς τό έργσν «Άνατρο ί αΜ* ■ “ ίίτΐνΕ? α6 ^ ουν να γινων- 
φή πρίγκηπος» τοΰ όποίου ή ύ° ' Τ“ 1 πΐ°- .χα^στ^ >  καλλιτέχνες 
πόθεσίς εΐνε παρμένη άπό τό 
όμώνυμον μυθιστόρημα τ ο ΰ  
Μωρίς Ντοννέ. Συ·μμετέχουν οί 
καλλιτέχναι Λουί Ζουβέ, Μάξ 
Ντέρλυ καί Ρομπέρ Λύννεν.
Τό έν λόγω φίλμ πραγματοποι
είται είς τά γαλλικά στούντιο

ονται στίς μικρότερες λεπτομέ· 
ρειες. Οί φίλαθλοι θά SpoCv 
μιά  έξαιρετική άπόλαυσι καί 
οί άλλοι θά μείνουν έκπληκτοι 
μπροστά στήν ώμορφιά τών εί- 
κόνων. Προσθέσετε σέ δλα αύ
τά χίλιες χαριτωμένες λεπτομέ 
ρειες, διασκεδαστικές άπόψεις 
τοΰ κοινοΰ πού έναλλάξ ένθου 
σιάζεται καί άπογοητεύεται, ά- 
τίς όποιες άνήκουν οί άγωνιζό 
μενοι πρωταθληταί καί μερικά 
ναλόγως τών έθΐ'ΐκοτήτων είς 
άξιθαύμαστα «γκρό-πλάν» τοΰ 
Κίτλερ καί τοΰ Γκαίριγκ.

»“ Ενα «κομμάτι» δμως, συν
εχίζει τό «Σινεμόντ» θά προκα- 
λέση άφθαστη συγκίνησι σέ δ- 
λους γενικώς τούς θεατάς: «Ό 
Μαραθώνειος» τών 42 χιλιομέ
τρων, πραγματοποιημένος μ’ 
έναν καταπληκτικόν ρυΟιιόν. 
Ύποφέρομεν μαζί μέ τούς δρο
μείς καί συμμεριζόμαστε τις 
έλπίδες των καί τις άγωνιώ- 
δεις στιγμές πού περνούν, σάν 
νά είμαστε οί Ιδιοι I»

—Ή Λιλή Νταμιτά μέ τόν Ζάκ 
Καπελαίν πρωταγωνιστούν στή 

'άεροπορική ταινία «Ό στολί
σκος τής εύτοχίας».

—Ό  άφθαστος καρατερίστας 
Μπορίς Καρλώφ, έμφοτνίζεται 
ΰστερα άπό μακροχρόνιον ά- 
πουσίαν στό έργον «Σ τά  δυτι
κά τής Σαγκάης» τό όποιον εί
νε κινεζικής ύποθέσεως.
—Μέ σημαντικήν έπιτυχίαν προ 
βάλλεται είς τό «Ρόξυ» τής Ν. 
Υόρκης ή μοντέρνα ταινία «"Ε 

τσι είνε οί γυναίκες» είς τήν ό
ποιαν πρωτοτ/ωνιστούν μέ έπι
τυχίαν ή Καίϊς Φράνσίς καί δ 
Πάτ Ό  Μπράϊεν. Πρόκειται πε 
ρί παραγωγής τής «Γουώρνερ 
Μπρόδερς».
—Κατάπληξιν προεκάλεσεν είς 
τούς κινημοαογραφικούς κύ
κλους τοΰ Λονδίνου ή Σ κωτσέ- 
ζικη παραγωγή «Στή γωνία 
τοΰ κόσμου» λόγω τών ύπερό- 
χων θαλασσινών εικόνων πού 
παρουσιάζει τό φίλμ, καθώς 
καί τής άξισθαυμάστου έρμη- 
νείας τών πρωτοτγωνιστών του. 
Σκηνοθέτης ό Μιχαέλ Πάουελ.

—Ή σύζυγος τοΰ διααήμου 
Γάλλου σκην νέτου Ζάκ Γουρ-

θεσίοτν τοΰ Άλεξάντρ "Εσγου- 
αιη.

—Ό  σκηνοθέτης Ζάν ντέ Λι- 
μούρ έγύρισε μίαν θαυμασίαν 
μουσικήν καί χορευτικήν τ ιι-  
viocv μέ πρωτοτγωνίστριαν τή^ 
διάσημον 'Ισπανίδα χορεύτρ'^ν 
Άρτζεντίνα.

—Ό  πρώην σύζυγος τής 'Άννυ

καυστικές 
καί καλλιτέχνιδες καταφεύγουν 
στίς ιδιόκτητες κατοικίες των, 
στέλνοντας συγχρόνως προσκλή
σεις είς τούς φίλους των καί 
προετοιμαζόμενοι νά περάσουν έ
να ευχάριστο καλοκαίρι άνάμεσα 
στή συντροφιά τών συναδέλφων 
τους.

Αύτή ή καινούργια μόδα οφεί
λεται πρωτίστως στήν Τζώαν 
Κράουφορντ, ή όποία προτιμά ν’ 
άτολαμδάνη τό καλοκαίρι τήν 
δροσιά καί τήν ήσυχία τοΰ ιδιό
κτητου πάρκου της, άπό δλες τίς 
κοσμικές λουτροπόλεις. Κατά τήν 
διάρκεια τοϋ καλοκαιριού καί δ
λες τίς Κυριακές ή Τζώαν Κρά
ουφορντ μέ τόν σύζυγό ιης Φράν 

το σπίτι των"Οντρα, Κάρλ Λαμάκ, θά σκη- ; τ° οτ Τόν. κρατούν 
νοθετήση μίαν κωμικήν ταινίαν ] ανοικτό μέρα καί νύκτα. Πολλοί 
ύπό τόν τίτλον «Πλατεία Όμο- | φίλοι των πηγαινοέρχονται όλό-
νοίας» μέ πρωταγωνιστάς τόν 
Άλμπέρ. Πρεζάν καί τόν άφθα- 
στρν κωμικόν Άρμόίν Μπερ- ! 
νάρ.
—«Τραγικοί έρασταί» εΐνε δ τί
τλος τής νέας ταινίας τήν δ- I 
ποίοτν θά πραγματοποιήση δ |
γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης 
Ραϋμόν Μπερνάρ. Ώ ς πιθανός ( 
πρωταγωνιστής άναφέρεται ό 
Ά ντρέ Λογκέ τής «Κομεντί 
Φροπ’σαίζ».

—Ό  π αλ α ίμ^ος δραμοττικός 
Ηθοποιός Κόνραντ Φάϊντ πρω- 
τοτνωνιστεί υετά τής Έντμόντ 
Γκύ είς τό έργον «Ό  σκακι
στής».

—Τά έξωτερικά τή- πρώτης 
γαλλικής ταινίας πού θά πρω- 
τοτγωνιστήση ή Ντανιέλ Ντασ- 
ριέ, κατόπιν τής έπιστ",φής 
της άπό τό Χόλλυνουντ. θά γυ 
ρισθοΰν εις τόν ΒοοντπέστΓν. 
Τό έν λόγω Φιλμ τό όπρ"ον 9ά 
φέοη τόν τίτλ-yv «Ξανανύοισμα 
στήν αύγό» θά σκηνοθετ-ήση ό 
πύζυνες τής Νταρριέ, Ά νρύ 
Ντειχουάν.

—'Ο έξαίρετος Γάλλος ήΟο- 
ποιός τοΰ θεάτρου καί τοΰ κι
νηματογράφου Λρυΐ Ζουδέ πρό 
κειται νά γυρίση δύο φίλμ. Τό 
πρώτον θά φέρη τόν τίτλον «*Η 
ζωή τοΰ Ρουσσέ» τό δέ δεύτε
ρον θά φέρη τήν ύπογραφήν 
τοΰ Zdcv Ζιρωντού.

—Είς ένα προκηρυχθέντα δια 
γωνισμόν διά τήν άνάδειξιν τής 
καλυτέρας σωσίου τής Σιμόνης 
Σιμόν, έβραβεύθη ή "Ιρμα  Βι- 
νογκραντόδα, ή όποία προσελή 
φθη άμέσως ύπό μιάς κινημα
τογραφικής Έ ταιρίας διά νά 
πρωτοτ/ωνιστήση είς τό έργον 
«Δραμα στή Σαγκάη».

—Ό  περίφημος όπερατέρ Σύ 
φταν, ό όποιος πρό κσιρρΰ εΐ-

κληρη τήν ήμέρα καί διασκεδάζουν 
κολυμβώντες στή θαυμασία «πι
σίνα» των καί παίζοντας τέννις- 
Οταν άρχίζη νά δύη ό ήλιος, έ

να κούο φαγητό σερβίρεται στήν 
ταράτσα.

Ή  ήμέρα τελειώνει μέ τήν προ
βολή μιάς ή δύο ταινιών, στόν ι
διόκτητο κινηματογράφο τού καλ
λιτεχνικού ζεύγους.

Τά δείπνα πού προσφέρει, κά
θε Σαββατόβραδο, ή χαριτωμένη 
καλλιτέχνις Γιοϋνα Μέρκελ, τά ό
ποια μαγειρεύονται στόν ωραιό
τατο κήπο της μέ ξύλα, έχουν γ ί
νει παροιμιώδη μέ τήν πρωτοτυ
πία tco v . Κανένας καλλιτέχνης 
τού Χόλλυγουντ δέν λείτει άπ’ 
αΐίτά Οί έσπερίδες αύτές είνε ά- 
πτιλλαγμένες άπό κάθε τύπον καί 
οί ποοσκεκλημένοι έ ρ χ ο ν τ α ι  ντυμέ 
νοι μέ τά περιεργότερα φορέμα
τα. Τό δεΐπνον μαγειρεύεται μέ 
ξύλα καί ώς μάγειροι χρησιμοποι-

Φώς, θάλασσα, άέρας, εΤνε τά στοιχεία μέσα στά δποία ή ώ- 
ραιοτάτη στάρ Πατρίτσια 'Έ λ  λις πέρνα τίς διακσπές της, ύ

στερα άπό τήν κοπιώδη έργασία τών στούντιο.

οϋνται οί ίδιοι οί προσκεκλημέ
νοι, οί όποιοι κατόπιν τό σερβί
ρουν πάνω σέ μακρυά τραπέζια, 
κάτω άπό πέργολες καί τό σκέπα
σμα, τά πιάτα, τά πηρούνια, τά 
κουτάλια καί τά μαχαίρια άκόμη 
είνε.. .ξύλινα.

Έφέτος καί ό Ρόμτερτ Ταίϋ- 
λορ περνά τό καλοκαίρι του στό 
Χόλλυγουντ. Τελευταίως ό δημο 
φιλής «ζέν πρεμιέ» άγόρασε ένα 
Ραυαάσιο “ράντς» δ~ου θά περά- 
ση τίς διακοπές του, ύστερα άπο 
τήν έξαιρετικά κοτιώδη καί έντα 
τική έργασία τών στούντιο. Τήν 
Κυριακή μαζεύει δλους τούς φί
λους του καί μεΤά τό δεΐπνον συ

νηθίζουν νά κάνουν ρωμαντικούς 
περιπάτους μέ τό άλογο, στίς 
γραφικές τοποθεσίες τών περιχώ-
QCOV·

Η Έλίζα Λάντι λατρεύει τήν 
ιππασία καί έπιδίδεται μέ , πάθος 
σ’ αύτό τό σπόρ· Κάθε Κυριακή 
τό πρωΐ μαζεύει τούς γνωστούς 
της, στίς έξη το πρωΐ, δπου ένα 
σελλωμένο άλογο περιμένει κάθε 
προσκεκλημένο. Άφοΰ περάσουν 
δύο έοίς τρεις ώρες συνεχούς ιπ
πασίας, ή συντροφιά σταματά σ’ 
ένα δάσος δπου τρώγει, μέ μεγά
λη OffSi, αύγά, τυρί. σαρδέλλες 
καί πΙ./r.L eve, θαυμάσιο γλυκό 
κοασί, πού τό μυστικό τής κατα

γωγής του, κρατεί μέ ζηλοτυπία 
r  Έ !  ίζα Λάντι. Κατόπιν τό
νκοούπ έπιστρέφει στό σπίτι τής 
Λάντι, γιά νά περάση τήν ύπόλρι- 
.“ ϊ- μέρα. μέ μρυσική, μέ φλέρτ 
καί μέ χορό.

Οσον αφορά τήν Μωρήν θ ' 
Σούλλιβαν μέ τόν σύζυγό της,
περνούν συνήθως τίς διακοπές 
των στό Μαλιμπού, πού άπέχει 
μονάχα τέσσερα χιλιόμετρα άπό τό 
Χόλλυγουντ. Έκεΐ έχουν νοικια- 
σιιένη μιά θαυμασία βίλλα, ή ό
ποια βλέπει πρός τή θάλασσα.
Είνε ένα άπό τά σπάνια καλλιτε
χνικά ζευγάρια ποΰ άπεχθάνεται 
τήν κοσμική κίνησι καί πού προ- 
τιιιά νά ξεκουράζεται σ’ ίς ειρη
νικές άκτές τοΰ Μαλιμπού.

Πολλοί άλλοι άστέρες, δπως ή 
Λορέττα Γιούγκ, ή Σιμόνη Σιμόν, 
ή Κλ(οντέΐ, Κ π λμίΕβ  κ ε ί  ή Μάριον 
Νταιδις Γερνούν τις καλοκαιρι
νές νύχτες Των στό άνοιχτό πέλα
γος, μέσα στίς ιδιόκτητες θαλα
μηγούς των·

Οί φιλόμουσοι πάλι τής κινη- 
ιιρτογοαφουπόλεως, δπως ή Ζα- 
νέτ Μάκ Ντόναλντ, ό σύζυγός 
της Νέλσον Έ ντυ, ή Μαίτζ "Η- 
βανς καί ή Ρουσσέλ Χοΰντσον, 
συγκεντρώνονται, τά βράδυα στό 
θέατοον «Μιοΰζικ-Μπόουλ», δπου 
παρακολουθούν μέ εξαιρετικήν 
" ’’•■αρίστησι συμφωνικές συναυ
λίες.

Έκτος δμως άπό τούς μεγά
λους αστέρας, ύπάρχουν καί οί 
μικροί: Ή  Σίρλεϋ Τέπλ, ό Φρέν- 
τυ Μπαρτολομιοΰ, ό Μίκεϋ Ρού- 
νεΰ καί άλλοι, οί όποιοι δέν έξην 
τλησαν άκόμη τίς χαρές πού τούς 
προσφέρουν τά διάφορα «παιδικά 
κέντρα χαράς» πού ύπάρχουν στά 
προίχωρα τοΰ Χόλλυγουντ.

Γ ι’ αύΤούς καλοκαιρινές διακο
πές σημαίνουν παιχνίδια, τρεχά
ματα καί ξεφωνητά.

Πολλοί άπό αύτούς περνούν τις 
παύσεις των κινηματογραφοΰντες 
μέ ερασιτεχνικές μηχανές, διάφο
ρα φίλμ, τά όποια γράφουν, γυ
ρίζουν καί συνθέτουν οί ίδιοι.

Η μεγαλυτέρα άπ^λαυσίς των 
είνε ή παρακολοίιθησις τών παιδί 
κών δημιουργημάτων τους, τών 
όποιων ή προβολή γίνεται σέ μι- 
κροσκοπικές αίθουσες πού έχουν 
στά σπίτια τους ή πολλές φορές 
καί στό ϋταιθρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

*0 κ. Άλβίζε άνεχώρησε τήν ποίου οί στίχοι θά γραφοϋν ύπό
παρελθοΰσαν Δευτέραν δι’ ’Α
λεξάνδρειαν δπου προτίθεται 
νά προβή είς δλας τάς άπαιτου- 
μένας προετοιμασίας διά τήν 
μεταφοράν τών κινηματογραφι
κών του μηχανημάτων καί λοι
πών έξαρτημάτων τών Α λεξαν
δρινών στούντιο, διά τήν όριστι- 
κήν έγκατάστασψ των είς τό ί- 
δρυθησόμενον πρός τούτο έλλη- 
νικόν στούντιο.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών 
προπαρασκευαστικών του έργα
σιών ό κ. Άλβίζε θά έπανέλθη 
μετά δεκαήμερον, συνοδευόμε- 
νος ύπό τής κυρίας του καί πο
λυτίμου συνεργάτιδός του, ή ό
ποία, σημειωτέον, εΐνε καί νο
μομαθής, διά νά έξετάσουν καί 
μελετήσουν άπό κοινοΰ τούς δ- 
ρους τοΰ συντάχθέντος ήδη προ
συμφώνου μετά γνωστοΰ "Ελ- 
ληνος κινηματογραφικού έπιχει- 
ρη ματιού. Κατόπιν θά έπακρ- 
λουθήση ή όριστική ύπογραφή 
τών συμβολαίων, μέ τήν προϋ- 
πόθεσιν, βέβαια, δτι τήν τελευ
ταίαν στιγμήν δέν θά παρουσι- 
ασθοΰν άπρόβλεπτρι άντιρρή- 
σεις μεταξύ τών συμβληθησομέ 
νων, πρΠγμσ συνηθέστατον είς 
παρομρίας . έπιχειρήσεις. Είς
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Πληροφορούμεθα δτι ή Έλληνι- δτι τά σενάρια τών έργων των θά 
κή κινηματογραφική παραγωγική ύποβάλλωνται προηγουμένως πρός

νέτ, Ύβέττ Τουρνέρ «ντουμπλά χεν γυρίσει είς τάς Αθήνας
ρισε» τήν γαλλικήν έ,κδσσιν τής 
τελευταίας δημιουργίας τ ο ΰ  
Γουώλτ ΝτίσνεΟ «Ή χιολ'άιη 
καί οί έπτά νάνοι».
—Ή χαριτωμένη Γαλλίς καλλι- 
•τέχνις Άνναμπέλλα έξακολου- 
θεί τό γύρισμα τής ταινίας 
«Σουέζ», ή όποία θά μδς πα- 
ρουσιάση τήν δραμοαικήν καί 
πεοιπετειώδη ζωήν τοΰ μηχανι
κού Λεσσέπς. Ώρισμένας σκη- 
νάς τοϋ έρνου παοηκολούθη- 
σεν μέ μεγάλο ένδιαφέοον ή 
σύζυγος τοϋ Προέδρου τών Η 
νωμένων Πρλιτειών κυρία Ραΰζ 
δελτ.

Τόν ρόλον τοΰ Λεσσέπς ύπο- 
δύεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν ό 
Γάίΐρον Πάουερ.

—Ή  Άμεοικανική Ε τα ιρεία  
ΓΦόξ» λοα/σάρει τελευταίως πα 
Γαγωδώς ένοτν καινούργιο ά- 
στέρα. Ποόκειται γ ιά  τήν νεα- 
ράν καλλιτέχνιδα Μάοτζορυ 
Γουίδεο. ή όποία πρός τό πα-

καί είς τήν Θεσσαλονίκην τάς 
έξωτεοικάς σκηνάς τοΰ έργου 
«Φροϋλάϊν Ντόκτορ» μέ πρώτα 
γωνίστριαν τήν Ντίτα Πάρλο, 
πρόκειται ν' άρχίση προσεγώ'", 
τό γύρισμα τής ταινίας «Κοττα 
σκήνωσις άοιθ. 13» ’ Τήν σκηνο 
θεσίοπ' τοΰ έργου θ’ άναλάβη ό 
Ζάκ Κωοτάν.

—Είς τά ςττούντιο τής «Γκω- 
υόν» γυοίζεται τό έργον τοΰ 
Μπέν Τίόνσον «Βολπόνε», τοΰ 
όποίου τό σενάριο έγράΛη άπό 
τούς Ζύλ Ρομαίν καί Στέφαν 
Τσβάϊγκ.

—Τόν ρόλον τοΰ Βολπόνε ύ- 
ποδύετσι ό Χάρρυ Μπώρ, τοΰ 
Μόσκα ό Λουΐ Ζουβέ καί τοΰ 
Κοοαπάτσιο ό ΣΛολ Ντυλλέν. 
Τό έονον θά είνε έτοιμον κατά 
τά τέλη Σεπτεμδοίου.

—Ό  τίτλοη τής ποοπεγοΰς 
ταινίας τήτ Γκοέτα Γκάουπο, 
τήν όποίοα/ ή «Μέτοο Γκόλντου 
ϊν» έτοιιιάζει δ'ά νά γυρίση δ- 
ua Λ Γκάρμπο έπιστρέψη είς τό

Εταιρία «Ντάγκ Φίλμ» τών αδελ
φών Γαζιάδη έπέτυχε τήν σύναψιν 
δανείου I -500.000 δρχ. μετά τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
μέ σκοπόν τήν ϊδρυσιν ένός άρτι
ου στούντιο παραγωγής καθαρώς 
Ελληνικών όμιλουσών ταινιών.

Σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν πρό 
γραμμα έργασίας ύπό τής «Ντάγκ 
Φίλμ», τό έν λόγιρ στούντιο θά εί
νε έτοιμον τήν Ιην Μαρτίου 1939 
πρός λειουργίαν.

Έ ν τφ μεταξύ οί άδείφοί Γα
ζιάδη θά προβοϋν είς τήν άγοράν 
καταλλήλου οίκοπέδου, διά τήν ά- 
γερσιν τού στούντιο καί είς τήν 
παραγγελίαν τών άπαραιτήτων συμ 
πληρωματικών μηχανημάτων διά 
τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν του.

Συγκεκριμένως ή «Ντάγκ Φίλμ» 
θά προβή είς τήν άγοράν μιάς κι
νηματογραφικής μηχανής λήψεως, 
τελευταίου τύπου, ένός φωνοληπτι 
κοΰ μηχανήματος, μιάς αύτομάτου 
έμφανιστικής μηχανής, μιάς αύτο- 
μάτου έκτυπωτικής μηχανής ήχου, 
καί είκόνος, διαφόρων φωτιστι
κοί ν σωμάτων καί άλλων άπαραιτή 
των έξαρτημάτων.

Είς τό ίδρυθησόμενον 'Ελληνι
κόν στούντιο, πλήν τών ύπό τής 
«Ντάγκ Φίλμ» πραγματοποιηθησο- 
μένων ταινιών, θά δύνανται νά γυ 
ρίζουν Ελληνικά φίλμ καί άλλοι 
"Ελληνες κεφαλαιούχοι καί κινη- 
ματογραφίσταί. μέ τήν προϋπόθεσι 
ι κ ι ι · ι ι · ι ι · π · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι π π · ι ; π ι ι · ι ι  

Χόλλυγουντ θά φέρη τόν τίτλον 
«Νινότσκα». Ώ ς  πιθανοί παρτε 
ναίρ της άναφέρονται ό Ούΐλλι 
αμ Πάουελ καϊ 6 Γ κάρυ 
Γ κράντ.

εγκρισιν εις τήν 
εύθυνσιν τών στούντιο. ‘Υπάρχει 
μάλιστα καί ή πιθανότης οτι θά έ- 
πιχορηγοΰνται οίκονομικώς ύπό 
τής έπιχειρήσεως, ένα-'τι παραχω- 
ρήσεως ώρισμένου ποσοστού έπί 
τών άκαθαρίστων κερδών.

Τήν Γενικήν καί οικονομικήν δι- 
εύθυνσιν τών στούντιρ τής «Ντάγκ 
Φίλμ» θά έχη ό κ. Κ. Γαζιάδης, 
τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν καί 
τήν σκηνοθεσίαν τών έργων ό κ· 
Δημήτριος Γαζιάδηι: καί τήν δι,εύ 
θυνσιν τοΰ τεχνικού μέρους ό όπε
ρατέρ κ. Μιχαήλ Γαζιάδης.

Πλήν τοΰ ύτάργοντος προσωπι
κού ή «Ντάγκ Φίλμ» σκέπτεται νά 
προσλάβη καί μερικούς έκ τών ίκα 
νωτέρων Έλλήνοιν ,.ινηματογραφι 
στών, τούς οποίους θά χρησιμο- 
ποιήση ώς βοηθητικόν προσωπι
κόν είς τήν κινηματΓ-γράαιησιν τών 
έργων της καί τών διαφόρων του
ριστικών, κουλτουριστικών και 
προπαγανδιστικών κρατικών ται
νιών·

Σχετική μέ τήν δλην αύτήν ύπό-j 
θεσιν είνε καί ή προσεχής άφιξις1 
έξ Αίγύπτου τοϋ καλλιτεχνικού δι. 
ευθυντοΰ τής «Ντάγκ Φίλμ», ό ό
ποιος έργάζεται άπό έτών έκεΐ ώς 
τεχνικός διευθυντής τοΰ 'Υποκα
ταστήματος τής «Κόντακ».

τί μιςιιιλ ι ι  βμητγμιη; T E i i i a s
QI ΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Τό έγράψαμεν καί άλλοτε. | νοικιάζωνται είς τά διάφορα 
‘Ό ,τι δλέπομεν είς τό έκράν ■ στούντιο πρός... κατασκευήν 

δέν εΐνε «γκρό-πλάν».
Θά έλθη δρά  γε ποτέ ή ήμέ

ρα αύτή; θ ’ άποφασίση ή τύ
χη νά τούς μειδιήση καί ή δό-

καλλιτεχνικήν δι-1 τοΰ κινηματογράφου

Όλόκληρος ή κινηματργραφική 
μας σελίς γράφεται κα! εικο
νογραφείται άπό τόν ειδικόν 
συνεργάτην μας:

κ. Τ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ

πάντοτε πραγματικότης. Καί 
διά νά έξηγηθίμεν καλύτερα. 
Είς τά λεγόαενα «γκρό-πλάν»
δλέπομεν π ο λ ----
λάκις έπιβλη- 
τικά χαρακτη 
ριστικά ή δύο 
καλλίγραμ μ α 
πόδια ή μαλ
λιά κυματιστά 
fj δύο μάτια 
πού κλαίουν ή 
γελοΰν, άνα- 
λ ό γ ω ς  τ ή ς  
σκηνής πού ά 
ποδίδουν, δυο 
μάτια πανέ
μορφα, σκλη
ρά ή όνειρο- 
παρμένα, γε
μάτα άγάπη, 

ρέμβη, γ  ο η- 
τεία... κατά 
τάς περιστάσεις.

Λοιπόν. Τά έμφανιζόμενα δ-^ 
εΐνε ποτέ ή σχεδόν ποτέ τών 
παιζόντων εις τό φίλμ άσ:έ- 
ρων. Άνήκουν συνήθως είς α
φανείς καλλιτέχνας, οί όποιοι, 
ε ΪΓ  τό Χόλλυγουντ κυρίως έξα- 
ck c D v  αύτό  τό έπάγγελμα. Να 
δανείζουν δηλ. είς τάς δόξας 
τής όθόνης δ,τι αύτο! έχουν κα 
λόν καί ώραίον, παραμένοντες 
οί δυστυχείς είς τήν άφάνειαν 
καί περιμένοντες μέ ύπομονήν 
τήν ή μέραν πού ή τύχη θά τούς 
αειδιάση καί θά τούς άναδεί-
ξη·

Είς τήν εικόνα μας δύο θαυ- 
αάπια ιαάτια πού ζοΰν διά υά 4-

I ία  νά τούς θίξη μέ τά πτερά 
της; Μέ αύτό τό άγωνιώδες έ- 
ρώτημα ζοΰν χιλιάδες άνθρω
ποι είς τήν Μέκκαν τοΰ κίνημα 
τογράφου. Ά ρ χει νά σημειωθη 
οτι πέντε χιλιάδες γυναίκες, ό
νειρα εύμρρφιάς ζοΰν έκεΐ, πε- 
ριμένουσαι τόν άπό μηχανής 
θεόν, πού θά τίς άρπάση, θά 
τάς περιδάλη μέ τήν εύνοιΑν 
του, μέ τήν ίσχύν του καί θά 
τάς φέρη μέχρι ιών ποδών τοΰ 
θρόνου πού κάθε σκαλοπάτι 
του εΐνε γεμάτο άπό πλοΰτον, 
θριάμβους καί φήμην.

τήν έν λόγω κινηματογραφική 
έπιχείρησιν θά συμμετέχη καί 
σημαίνουσα προσωπικότης τής 
γείτονος πόλεως.

Σύμφωνα μέ τούς δρους τοΰ 
συμβολαίου, αί τεχνικαί καί μη- 
χανικαί έγκαταστάσεις τοΰ κ. 
Ά λβίζε θ’ άνήκουν είς τήν έ- 
ταιρείαν, ή όποία θά χαρακτη
ρίζεται ως έλληνική, δεδομένου 
δτι ή̂  γενική διεύθυνσις καί ή 
διαχείρισις τής δλης έπιχειρή
σεως θά εΐνε είς χεΐρας τοΰ

Ελληνος κινηματογραφικού έ- 
πιχειρηματίου. Ό  κ. Ά λβίζε θά 
περιορισθή εις τήν καθαρώς 
καλλιτεχνικήν καί τεχνικήν δι- 
εύθυνσιν τών στούντιο, καθώς 
καί είς συμμετοχήν έπί τών κα
θαρών κερδών, άνάλογον πρός 
τήν άξίαν τών μηχανικών έγκα- 
ταστασεων του, αί όποίαι πρρσ- 
φέρρνται ώς κεφάλαιον είς τήν 
έπιχείρησιν.

Πρό τής άναχωρήσεώς του, ό 
κ. Άλβίζε μάς έξέφρασε τήν έ- 
πιθυμίαν του νά γυρίση καί ένα 
φίλμ καθαρώς έλληνικοϋ χρώ
ματος, τό όποιον νά περιλαμ- 
βάνη κατά τό μεγαλύτερον μέ
ρος έξωτερικάς σκηνάς έκτυ- 
λισσομένας είς γραφικάς έλλη- 
νικάς τοποθεσίας. Τήν συγγρα
φήν της έν λόγω ύποθέσεως 
σκεπτεται ν* άναθέση εις τόν κ. 
Δ. Μπόγρην. Έπίσης έπέδειξεν 
έξαιρετικόν ένδιαφέρον διά τό 
'  '.ατρικόν έργον «Άρραβωνιά- 
σματα» τοΰ αύτοΰ συγγραφέως. 
Α  Πληροφορούμεθα δτι ό κ. 
Νικ. Παπαδόπουλρς, τών κινη
ματογραφικών γραφείων Σαι^ 
τίγκου, έλοίβε παραγγελίοη/ έξ 
Αμερικής νά πραγματοποιήση 
έν Άθήναις ένα κινηματογραφι
κόν «σόρτς», είς τό όποιον νά 
τραγουδήση ή δημοφιλής ντιζέζ 
δ. Σοφία Βέμπο.

Γενομένης είς αύτήν σχετικής 
προτάσεως, ή δ. Βέμπο έδήλω- 
otv είς τόν κ. Παπαδόπουλον 
δτι δεσμεύεται έκ τοΰ συμβο
λαίου της μετά τοΰ κ. Τόκο Μι- 
ζράχι είς τήν πραγμοαοπρίησιν 
τής έπιθυμίας του καί δτι όφεί- 
λει προηγουμένως νά ζητήση 
σχετικήν άδειαν παρ’ αύτοΰ.

Πάντως τήν όριστικήν λύσιν 
είς τό ζήτημα αύτό, κατά τά 
φαινόμενα πρόκειται νά δώση ό 
κατ' ευτυχή σύμπτωσιν διερχό- 
μενος έκ Πειραιώς, τήν προσεχή 
Κυριακήν, καί μεταβαίνων είς 
Ρώμην πρός συνάντησιν τρΰ έ- 
κεϊ εύρισκομένου κ. Μιζράχι, κ. 
Μπένχα, χρηματοδότης τής έπι
χειρήσεως. Τόν κ. Μπένχα πρό
κειται νά έπισκεφθή ή δ. Βέμ
πο έπί τοΰ άτμοπλ,οίου, συνο- 
' ’ευομέΐΊ ύπό τοΰ κ. Παπαδο- 
πούλου. Άμφότεροι θά τόν πα- 
Ίακαλέσουν διά τήν χορήγησιν 
τής σχετικής άδείας.

Τό έν λόγω «σόρτς», τοΰ ό-

τοϋ κ. Χρ. Πύρπασου, θά προ- 
βληθη είς έκείνους τούς κινη
ματογράφους τής Αμερικής είς 
τούς όποιους συχνάζει τό έλλη- 
νικόν στοιχεΐον καί τήν πρα- 
νματοποίησίν του θ’ άναλάβουν 
τά κινηματογραφικά έργαστή» 
ρια τοΰ κ. Νόβακ.
Λ Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
έφθασεν έκ Παρισίων, διά ιά  δι« 
έλθη τάς θερινάς διακοπάς του 
είς Αθήνας, ό νεαρός “ Ελλην 
καλλιτέχνης κ. Κωνσταντώρας, 
ό οποίος πρόκειται νά παοα- 
μείνη ένταΰθα έπί δίμηνον. Ό  
κ. Κωνσταντάρας μένει άπό έ- 
ξαετίας στό Παρίσι, δπου εΐνε 
γνωστός ύπό τό καλλιτεχνικόν 
ψευδώνυμν Κωνστάν Νταρράς 
και έρνάζς TgKjvic... τόν ^ίαοον 
τοΰ περίφημου Ζουβε, του' h· 
ποίου ύπήρξε κατ’ άρχάς μαθη-< 
τής. "Ηδη ό νέος καλλιτέχνης 
εχει καταλάιβει μίαν τών καλυ
τέρων θέσεων είς τό γαλλικόν 
θέατρον, χάρις είς τήν θαυμα
στήν του έξέλιξιν, καί είχε τε
λευταίως μίαν μεγάλην έπιτυ
χίαν είς τόν «Κουρσάρον» τοΰ 
Μαρσέλ Ά σάρ, πού έπαίχθη είς 
τό θέατρον «Άτενέ» άπό τόν θί
ασον Ζουβέ.

Έ ξ  άλλου παίζει ένοτν. άπν 
τούς καλυτέρους ρόλους είς τό 
τελευταΐον φίλμ τοΰ Σασσά 
Γκιτρύ «Ανεβαίνοντας τά Ή - 
λύσια», ύποδυόμενος τόν ρόλον 
τοΰ άββδ Ντυμπουδ, ατό όποι
ον, σημειωτέον, συμμετέχουν ot 
Μεγαλύτεροι ήθοποιοί τής Γαλ
λίας.

Ό  κ. Κωνστανάρας πρό της 
έπιστροφής του στό Παρίσι θά 
έμφανισθή πιθανώτατα είς ένα 
ή δύο έργα τά όποια θ’ άνεβά« 
ση προσεχώς ό θίασος τής κ, 
Άνδρεάδη.

Σημειωτέον δτι δ κ. Κων· 
σταντάρας είχεν έπιχειρήσει τό 
1930, πρό τής άναχωρήσεώς 
του γιά  τό Παρίσι, νά παίξη είς 
έλληνικάς βωβάς ταινίας έκεί- 
νης τής έποχής.
Λ Ό  ώραιότατος θερινός κι
νηματογράφος «θησείον» ή ρχί
σε λειτουργών ύπό τούς καλυ
τέρους οιωνούς. Αί κινηματο
γραφικοί έπιχειρήσεις τοΰ κ< 
Άργύρη, στάς όποιας άνήκει δ  
έν λόγφ κινηματογράφος, εΐνε 
άπολύτως ίκοτνοποιημέναι έκ 
τ",; μέχρι σήμερον λειτουργίας 
του, προιβλέπουσαι σημοατικήν 
αΟξησιν τών εισιτηρίων του διά 
τό μέλλον.
Λ  Πληροφορούμεθα δτι δ συγ
γραφεύς τρΰ έπαινεθέντος κα» 
τά τόν έφετεινόν Καλοκαιρίνει- 
ον δκχγωνισμόν έργου «Άνασ
σα στόν κάμπο» κ. θδνος Τρότ/ 
κας, ήλθεν είς διοτττρατ/ματεύ- 
σεις μετά τοΰ κ. Νόβακ διά τήν 
κινηματογράφησιν τοΰ έργοο 
του. ι
Λ Ό  συμποτθής “ Ελλην καλλι
τέχνης τοΰ κινηματογράφου καί 
μιμητής τοΰ Σαρλώ κ. Κίμων 
Σπαθόπουλος, έμφανίζεται είς 
ένα ώραιότοαον νούμερο τής 
«Μάντρας» ύπό τόν τίτλον «Τά 
χέρια πού μιλοΰν». Ό  κ. Σπα
θόπουλος πρόκειται νά προσλη· 
φθή άργότερον ύπό τοΰ κ. Ά λ* 
βίζε ώς μακιγιέρ τών ίδρυθη- 
σομένων έλληνικών κινημοττο» 
γραφικών στούντιο. (
Α Τό κινηματογραφικόν τμτ̂ ·< 
μα τής Γεωγραφικής Υπηρεσί
ας τοΰ Α ’ Σώματος Στροττοΰ, 
διευθυνόμενον ύπό τοϋ ύπολο- 
χαγοΰ κ. Ντάλα, πρόκειται νά 
έγκοααστήση τελειότατον έργα:- 
στήριον έπεξεργασίας κινημοττο- 
γραφικών ταινιών. Πρός τοΰτο 
θά προβή είς τήν παραγγελίαν 
άρτιων μηχανημάτων λήψεως 
καί έργαστηριακών έξαρτημά
των.
Α Ο κ. Κολλάρος έλαβεν έκ 
Κωνσταντινουπόλεως τρεϊς εί* 
δικάς μηχανάς «συρεμπρεσιόν* 
τίτλων, τάς όποίας θά χρησιμο- 
ποιήση διά τήν άποτύπωσιν τώ» 
ελληνικών διαλόγων έπί τών 
ξένων φίλμς.

ΖΩΗ ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Η
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Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ 
ΕΙΝΕΗΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Του κ. Ο. Ιακελλαριδη
(Συνέχϊΐα έκ τοϋ προηγουμένου)

"Α ς πάρουμε τώρα τούς φι- 
λομούσους. Δηλ. τά δήθεν θύ 
ματα τής μουσικής. "Αλλοι 
πάλι έκνευριστικοί τ ύ π ο ι .  
Τούς βλέπετε νά τρέχουν, νά 
μπαίνουν μέσα στάς αίθού- 
σας τών συναυλιών καί τών 
ρεσιτάλ κατά άγέλας. "Ολοι 
αύτοί, άρά γ ε, καταλαβαί
νουν άπό μουσική; Κ αταλα
βαίνουν δτι ένα άκόρντο εχει 
πρόπαρασκευήν καί λύσιν ; 
Καταλαβαίνουν άπό «κεκρυμ 
μένας πέμπτας»; Καταλα&αί 
νουν άπό παραφωνίαν τής «έν 
δεκάτης»; Φαντάζοιιαι όχι.

Κ α ί όμως πηγαίνουν καί 
μάλιστα  τρέχοντας. Έ κ ε ι 6».ε 
πετε τόν έπιστήμονα, τόν γ ια 
τρό σας, τόν έδωδιμοπώλη 
σας, τήν κόρη τής μαμμής,πού 
έκεϊ μέν λ ιγώ νετα ι μέ τήν έν- 
νάτην Συμφωνίαν καί στό 
οπ ίτ ι της μελωδεί τό «θέλω 
μ α μ α έναν άντρούλη», έκει 
βλέπετε καί τόν ψάλτην τής 
ένορίας σας, ό όποιος έγκα- 
τέλειψε τό «Κατευθυνθήτω» 
τοΰ Πέτρου τοΰ Πελοποννησί- 
ου, δ ιά  νά κατευθυνΟή είς τόν 
άλλον ναόν τής τέχνης, όπως 
ξεστραβωθή άκούοντας τόν 
Στραβίνσκυ.

Ν ά! Ν ά! Ν ά! Μπαίνουν οΐ 
κριτικοί, άλύγιστοι, άκαμπτοι 
άτσαλάκωτοι, στυγνοί, βλο
συροί. Αύτοί θά «κρίνουν». 
Αύτούς όμως ποιός θά τούς 
κρίνη; Κανείς. Κ ι’ όμως κά

ποτε είπε ό Χριστός: «Μή κρί 
νετε *να μή κριθήτε». Αύτοί 
λένε: «Κρίνομεν ϊνα  μή κρι-
θώμεν». Καί έπειδή δέν κρί- 
νονται, δηλαδή εΐνε «άκριτοι» 
μα ς πληροφορούν περιεργό- 
τατα  πράγματα, ότι π. χ. ό 
Β ά γνερ  εΐνε μεγαλοφυΐα (σάν 
νά  μήν τό ξέρουμε), θά άνα- 
λύσουν τό έργο του —τί με
γά λ ο  κουράγιο, άλήθεια— θά 
άνακαλύψουν στή μουσική του 
πότε τρεχούμενα ρυάκια, πότε 
χοτχανητά Τιτάνων, πότε δά
κρυα καναρινιών, πότε έρω τίς 
βρυκολάκων, τήν στιγμήν πού 
ιό προαναφερθεϊς έδωδιμοπώ- 
λης, μή άνακαλύπτων τίποτε 
ά π ’ αύτά, θά γείρη στό κάθι
σμά του καί «θά τόν πάρη» 
λ ιγ ά κ ι, κουρασμένος άπό τό 
άκρόαμα καί άπό τάς άσχο- 
λ ία ς τοΰ μπεζαχτ®. Θυμ“ μαι 
κάποτε, εύρέθηκα τυχαίω ς σ’ 
ένα σαλόνι γνωστού έργοστα 
clou γυναικείω ν πίλων. Ή  δι
ευθύντρια, ή καπελλοΰ, ήταν 
σέ έξαιρετική νευρικότητα. 
Ε ίχε πέσει πολλή δουλειά, 
πολλή κίνησις, πολλή πελα
τεία . Νεΰρα, θυμοί, παράπονα 
πελατισσών, καπρίτσια, ζή 
λειες, .γλώσσες, γλωσσάρες, 
γλωσσίτσες, έλληνικά, γα λ λ ι
r ~  ~  | nr Μ ία
πελάτις δοκιμΙ··,1.3013, ! ^  φόρ
μα.

— θ ά  σόίς παρακαλέσω νά 
τό έχω τήν Κυριακή.

— Εννοια σας, κυρία, θά τό 
ϊχετε.

"Α λλ η :
—Κυττάξτε νά μοΰ _τό προ- 

φτάσετε. Τό θέλω γ ιά  τήν Κυ 
ριακή. Τ’ άκοΰτε;

—Πολύ καλά, θά τό προφτά 
σουμε.

Μπαίνουν δύο δεσποινίδες.
—Τί έπιθυμοΰν αί δεσποινί

δες;
—Δύο καπέλλα. Ά λ λ ά  θά 

τά  έχουμε ώς τήν Κυριακή;
ΕΙσέρχεται καί μία γερον

τοκόρη :
—θέλω  έ'να καπέλλο έτσι... 

έτσι... έτσι...
—Δέν άφίνετε καλύτερα ά 

πό βδομάδα —διακόπτει ή κα- 
πελλού— για τ ί ώς τήν Κ υρια
κή είμαστε πνιγμένες...

—Τί έκανε λέει! Μά κι’ έγώ  
άκριβώς γ ιά  τήν Κυριακή τό 
θέλω.

Και μέσα σ' αύτόν τόν διαρ 
κή κυκεώνα, ή ύποχρεωτική 
καπελλοΰ έπανελάμβανε σέ 
κάθε μιά πελάτισσα, σάν λά- 
ϊτ  μοτίβ τάς φράσεις:

—Μά πώς νά σας προφτά- 
αω, άφοϋ όλες τά θέλετε γ ιά  
τήν Κυριακή...

"Οταν κάπως άραίωσε ή 
κίνησις, έπλησίασα τήν καπελ 
λοϋ καί τή ρώτησα γ ια τ ί ή έ- 
ξαιρετική αύτή φούρια καί εί 
δικώς γ ιά  τήν Κυριακή.

—Τί πρόκειται, κυρία μου, 
νά συμβή τήν Κυριακή;

—"Α χ, κύριε, μοΰ λέει, τήν 
Κυριακή εΐνε ή μεγάλη συναυ 
λ ία  τής συμφωνικής όρχή- 
οτρας μέ έρ γα  άποκλειστι- 
κως τοΰ Μπετόβεν. Κοντεύου 
με νά τρελλαθοΰμε στή δου
λειά . "Οπότε άρχίζουν αύτές 
οι συναυλίες, μας βγα ίνει ή 
πίστι άνάποδα. Ά λ λ ά  μέ συγ. 
χωρεΐτε, μοΰ λέει καί χάθηκε 
βιαστική μέσα στούς διαδρό
μους τοΰ έργοστασίου.

Χωρίς νά θέλη, τήν Κυριακή 
έκείνη, ό Μπετόβεν είχε γ ίνε ι 
βιτρίνα άπό τόκες, καστόρια, 
φιόγκους, σειρήτια καί α ίγκ- 
ρέττες. Ή  μουσική του ήταν 
πρόφασις. Ή  βάσις ήταν ή έ- 
π ίδειξ ις  καπέλλων. Ποΰ νά 
φανταζόταν ό μέγας μοιχτουρ 
γό ς  ότι γ ιά  νά έχη στήν Α θ ή 
να  άκροατήριον πρέπει νά πε- 
ράση πρώτα άπό τήν καπελ
λοΰ. Πρέπει νά τόν προφτάση 
ή καπελλοΰ, άλλοιώς χάθηκε. 
Εύτυχώς ότι ύπάρχουν πολλά 
καπελλάδικα. Δέν εΐνε καί 
τοΰτο ένα σημειον χαρακτηρι 
στικόν καί άρκετό νά σοΰ έμ- 
πνεύση μίαν άηδίαν καί έχθρό 
τητα πρός τήν μουσικήν;

Ά λ λ ά , άγαπητοί μου άι/α- 
γνώ σται, σοίς είπα άρκετά... 
Καταλαβαίνω  ότι πολλοί άπό 
σ<*ς θά μέ νομίσουν λ ίγο  ύ
περβολικό, γκρινιάρη ή καί 
νευρασθενικό. Είστε μαθημέ
νοι ν’ άκοϋτε γ ιά  τή μουσική 
μόνο ϋμνους καί έπαίνους καί j 
άκούσατε τώρα καί μάλιστα | 
άπό μένα τό μουσικό, άντίθε- j 
τους καί παράξενους χαραχτη 
ρισμούς. Ά λ λ ά  νά σ«ς πώ. Μέ , 
άλλο αύτί άκού'ΐ τή μουσική 
Ινας μουσικός καί μέ άλλο

αύτί ένας άλλος κοινός άκρο- 
ατής, όπως καί μέ άλο μάτι 
ένας άλλος θεατής. Μέσα στό 
αύτί τοΰ μουσικοΰ έμφωλεύει 
ή ίδ ια  ή Τέχνη μέ όλον τόν 
κόσμον τών κανόνων της, μέ 
όλους τούς όρίζοντάς της, μέ 
όλα τά προβλήματά της, μέ 
τήν Ιστορίαν της, μέ τάς έπο- 
χάς της, μέ τήν έξέλ ιξίν  της. 
Κάθε μπατοΰτα πού μπαίνει 
μέσα στ’ αύτί τοΰ μουσικοΰ, 
άντανακλα κατ’ εύθεϊαν στό 
μυαλό του. Μεταξύ αύτιοΰ 
καί μυαλού άρχίζε ι τότε μία 
συνεργασία, μία μελέτη. Ή  
φαιά ούσία άρ χίζε ι άμέσως 
νά καταναλίσκεται καί τά νεΰ 
ρα τίθενται είς κίνησιν. Παύει 
ή μουσική. "Ε ρ χετα ι κατόπιν 
ή σκέψις πού θά τήν σχολι0£ση 
καί θά τήν ρετουσάρη. θ ά  μεί 
νη μέσα στ’ αύτί τό μοτίβο, ό
πως μένει είς τόν σκοτεινόν 
θάλαμον ή φωτογραφία. Πάν 
τα ή σκέψις θά θέλη νά τήν 
έμφανίση. Γι' αύτό, ένας έπαγ 
γελματίας μουσικός, όταν θε- 
λήση νά βρή μιά ψ υχα γω γία  
καί μιά πνευματική του άνά- 
παυσι, θά τήν βρή όπουδήπο- 
τε άλλοΰ, έκτός άπό τή μου
σική. θ ά  τήν βρή μακρυά ά 
πό τόνους καί ήχητικούς συν
δυασμούς, άπαράλλακτα ό
πως καί ένας σιδηρουργός 
δρίσκει τήν άνάπαυσί του μα 
κρυά άπό χτύπους, σφυριά 
καί άμώνια, ή ένας θαλασσι
νός, μακρυά άπό πέλαγα, κύ 
ματα, άνέμους καί θύελλες.

Νά, γ ια τ ί τόν μουσικό τόν 
κουράζει ή μουσική.

Διότι τόν φθείρει, τοϋ θυμί
ζει τήν πάλη. τόν άγώ να τής 
ζωής του, τόν πόνο του, τόν 
άπο-/θητεύει, όταν συλλογίζε 
ται ότι πρέπει νά λατρεύση 
αύτήν γ ιά  νά μπόρεση νά πλη 
ρώι·η τό νοίκι του, τό μπακά
λη, τό χασάπη, τό γιατρό τοΰ 
παιδιοΰ του. Διότι κάθε έπάγ 
γελμα, όσο εύχάριστο κι' άν 
εΐνε, παύει νά εΐνε τέτοιο, άπό 
τή στιγμή πού θά άρχίση νά 
γίνη  βιοποριστικό. Ά π ό  τή 
στιγμή πού θ’ άρχίση τό έπάγ 
γελ μ α  νά παλαίψη μέ τό έπαγ 
γελματία , θά γίνη δ έχθρός 
του. Διότι ή μουσική τόν τα
ράζει τόν μουσικό έπ α γγελμ α  
τία. Δέν τόν άφίνει νά γελά- 
ση, άλλά οΰτε καί νά κλάψη.

Σ έ  δραματικές, σέ τ ρ α γ ι
κές στιγμές τής ζωής του, σέ 
θανάτους άγαπημένων του υ
πάρξεων, ή φύσις τοΰ έδωσε 
τά δάκρυα, "Ε , λοιπόν, καί 
αύτά τά δάκρυα τοΰ άφαιρεΐ 
ή μουσική. Κ αί σ’ αύτές άκό
μα τίς στιγμές τοΰ έπιβάλλει 
νά τραγουδά ή καρδιά του, 
διότι πρέπει νά έργασθή, πρά 
γ μ α  πού δέν συμβαίνει σέ άλ
λα έπαγγέΧματα, διότι ΰπάρ 
χουν έπα γγέλμα τα πού μπο
ρεί νά έξασκοΰνται μέ δάκρυα 
καί μέ ψυχή θλιμμένη, ένφ τό 
μουσικό έπ ά γγελμα  καί τό 
τραγοΰδι, ίδίως, δέν θέλει δά 
κρυα.

"Ε τσ ι, τό «ρίντι παληάτσο» 
θά συιιβαίνη τακτικά στόν έ- 
π ανγελμ α τία  μουσικό. Τή στι 
γμή έκείνη ή μουσική ύποκα- 
θιστά τήν φύσιν, καταλύει τά 
δικαιώ ματά της καί μεθάει 
στή σληρότητα, γελά ει άδερ- 
φωμένη μέ τήν άναισθησία, 
κλωτσάει τόν άνθρωπισμό, πο 
δοπατεϊ στορνές καί φίλτρα, 
σδύνει άναμνήσεις καί ξεφαν 
τώνει άπάνω σέ έρείπια καρ
διών καί ψυχικά συντρίμμια.

Ά λ λ ά  καί μ’ όλ’ αύτά, ό 
δύστυχος μουσικός δέν τήν ά- 
φίνει, διότι τοΰ έχει γ ίνε ι ό
πως ό χιτών τοΰ Η ρακλή, πού 
όταν θά τόν βγάλη, θά βγάλη 
μαζί καί τίς σάρκες του. " Ε 
τσι καί ό έχων τώρα τήν τιμή 
νά σας ιχιλή πολύ φοβάται ό
τι δέν θά κατορθώση νά κατα 
βάλη ποτέ τόν μελωδικόν έ- 
χθρόν του καί άγκαλιασμένος 
πάντα μαζί το>> θά τρέχη στό 
δ ιάβα τής ζωής.

Ά λ λ ά  παρ’ όλίγο νά λησμο 
νήσω τό μεγαλύτερο κακό πού 
έκανε fi μουσική. Αύτό δμως 
δέν τό έκανε σέ μένα, άλλά 
σέ σ^ς. "Ε γ ιν ε  δηλαδή ή ά- 
φορμή νά εύρεθή αύτό τό θέ
μα καί νά έξαντλήσω τήν κα
λωσύνη σας καί τήν ύπομονή 
σας, μέ τό νά μέ διαβάσετε. 
Σόίς ζητώ συγγνώμην, σας 
εύχαριστώ καί σάς ύπόσχο- 
μαι άλλη φορά νά μήν τό ξα 
νακάνω.

θ . ί .  ΣΑΚΕΛΛΑ Ρ ΙΔΗ Σ

ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Ό  φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

Ζ Υ Β Ε Σ Ϊ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο Ν  -  Μ Π Α Ρ
Η ί ί Κ Υ Ψ Ε Λ Η ”

Διευθυντής :
I, ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 

Μέσα στό μαγευτικό δά
σος τής Μαγκουφάνας. 
παρά τό Ά μαρούσιον, κά
θε Πέμπτην, Σάββατον 
καί Κυριακήν, χορός μέ
χρι πρωίας.
ΤΖΑΖ -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ — 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ 
ΤΙΜΑ!  ΛΟ ΓΙΚΑΙ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ WM El i  ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ
ΒΙΑΙΟΙ. Μ Β ΪΣ ΙΚ Α Ι  Ε ί ί Μ Ι Ξ Ε Ι Ι  ΒΕΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Κ.Τ.Α.

ΤΩΝ ΕΝ ΘΡΑΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑ, 'Ιούλιος. (Τοϋ άν 

ταποκριτοΰ μας).— Τήν περα
σμένη Δευτέρα τό βράδυ, τό 
δροσόλουστο θεατράκι «Τιτά- 

·■> - \-~ν- στίς δόξες του.
Παίχτηκε ένα έργο καλό —ΐ-ρ-

Ό  κ. Β. Άργυρόπουλος

γο έλληνικό— χειροκροτήθηκε 
ό συγγραφέας καί μαζί μ’ αύ
τόν ό έμψυχωτής τοϋ έργου ό 
κ. Άργυρόπουλος, μ' δλο του 
τό θίασο. Τήν άλλη μέρα, τό ά
πόγευμα, ύστερα άπό αύτή τήν 
ένθΐρμη ύποδοχή τοϋ κοινοΰ, έ- 
πανελήφθη τό έργο, πού δέν εινε 
αλλο άπό τό «“ Οταν ή σύζυγος 
κυβερνά», τοΰ κ. Λεκοπούλου, 
τήν γνωστήν περυσινήν έπιτυχί
αν τοΰ κ. Άργυροπούλου.

Ό  κ. Άργυρόπουλος, πού έ- 
ζήτησα νά ίδώ, εΰγενέστατος, 
δπως πάντα, μέ δέχτηκε μέ με
γάλη εύχαρίστησι καί μέ μεγα
λύτερη ύποχρεωτικότητα μοΰ 
μίλησε μέ τήν άρμονική καί ί- 
διάζουσα προφοράν του, πολ
λά. Μοΰ είπε γ ιά  τήν έφετεινή 
τουρνέ του, μοΰ μίλησε γ ιά  τήν 
έντοπίαν παραγωγήν, 5 μοϋ έξέ- 
ψρασε τή γνώμη του γ ιά  τό θε
ατρικό είδος πού άντιπροσω- 
πεύει.

— θάθελα πρώτα-πρώτα, κ. 
Άργυρόπουλε, νά μοΰ λέγατε 
λίγα λόγια σχετικά μέ τήν ύ
ποδοχή ν πού σάς έπιφυλάσσει 
τό έπαρχιακό κοινόν σέ κάθε 
σας έμφάνισί, καίτοι ή γνώμη 
μας εΐνε άποκρυσταλλωμένη.

—Σ ’ δλα τά χρόνια της πε
ριοδείας μου —μοΰ άπήντησεν 
εύγενέστατα ό κ. Ά ργυρόπου
λος— ή ύποδοχή πού μοΰ έπι- 
φυλάσσει τό έπαρχιακό κοινόν 
εΐνε πάντα έγκαρδιωτάτη. Μέ 
αΰτό διαπιστώνω πώς τό κοινόν 
άρέσκεται πολύ καί υποστηρί
ζει περισσότερο τό εΐδος αύτό 
τής τέχνης, άνεπηρεαστο άπό 
τά διάφορα καλλιτεχνικά ή θε- 
ατρικομουσινά1 συγκροτήιματα 
καί έπιθεωρήσεις, άρκεϊ νά ύ- 
πάρχη ή έκλεκτικότης τοΰ έρ
γου. Μέ αύτό δέν θέλω νά πώ 
δτι άπαζιοί νά παρακολουδήση

H UM .  r. Α Ο Υ Η Α Μ Π Α Ν Η Σ
Χ ΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  ΟΔΟΝ ΤΙ Λ 
ΤΡΟ Σ, ΑΡΙΣΤΟ ΥΧΟ Σ Ε
ΘΝΙΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗ 
ΜΙΟΥ, Ο ΔΟ Ν ΤΙΑΤΡΟ Ι 
εΩΜ ΑΤΕΙΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

Δέχεται 3—8 μ. μ. 
ΜΑΡΝΗ 5. Τηλ. 53-555

________________________ I

Ό  κ. Ε . Χέλμης

μιά καλή έπιθεώρησι, γιοσΐ τό 
εΐδος αύτό τής λεγομένης «μ ι
κρής τέχνης» ύπήρξε άνέκαθεν, 
ύπάρχει καί θά ύπάρχη μέχρι 
τής συντελείας τοϋ κόσμου. Πα
ράλληλα έχω τή γνώ μη πώς τό 
κοινόν πρέπει νά  ύποστηρίζη αΰ 
τό τά είδος γ ιά  νά μαθ«ίνη σι- 
γά-σιγά νά  «βγα ίνη», νά  συνη- 
Οίση τά θέοττρο — «σ χετου  εί
δους—  καί βθ(θμηδσν νά  πλησι- 
άζη στά έπίπεδα τής «μεγά λης  
τέχνης», νά  παίρνη, ούτως εί
πε ιν, «τό βάπτισμα τοϋ... θεά
τρου» (έ κ  τοϋ: «βάπτισμα τοϋ 
πυρός ή τοΰ άέρος», δπως έ- 
π ιθυμεϊτε).

— Δέν έχετε τή γνώμη, κ. 
Άργυρόπουλε, δτι ή έπυθεώρη- 
σις μπορεί μιά μέρα νά φέρη 
άντίκτυπο στήν πρόζα;

— Τό έναντίον! μοΰ άπαντα 
ό εύγενέστατος συνομιλητής 
μου. Τό «σύστημα» γ ιά  τό ό
ποιον σάς μίλησα προηγουμέ
νως πρέπει νά τό πάρωμε σο- 
βαρώς ύπ’ δψιν. Καί άπόδειξις 
δτι, καίτοι στάς Αθήνας ύφί- 
σταται μεγάλος άριθμός θεα
τρικών έπιθεωρήσεων—βαριετ- 
τέ, νά πη κανείς, δέν παύει ή 
πρόζα νά άνθη. Μάς τό έγγυ- 
ώνται άλλωστε ή σωρεία τών 
παραστάσεων τοΰ «Βασιλικοΰ 
Θεάτρου», τής «Κοτοπούλη», 
τής « Ανδρεάδου», καίτοι συ
στηματικά μπορεί νά πή κανείς, 
σερβίρουν στό «.πολύ κοινόν» 
Σαίξπηρ, Σαίξπηρ καί Σ α ίξ
πη ρ ! ! !  Δέν παραγνωρίζω τόν 
μεγάλο δραματουργό, μά έχω 
τή γνώμη’ πώς ύπάρχουν καί 
άλλοι συγγραφείς πιό νοητοί, 
πιό σύγχρονοι, γ ιά  νά μή υπο
χρεώνεται τό «πολύ κοινόν» νά 
σπδί τό κεφάλι του νά άναλύση 
τό έργο γ ιά  νά μπή στό νόημα.

Παρεκάλεσα τάν κ. Ά ργυρό- 
πουλον νά μοΰ πή τή γνώμη του 
γιά  τήν έλληνική θεατρική πα

ραγωγή καί ίδία τών έπαρ- 
χιών.

— Από τήν έπαρχία δέν βλέ
πω καμμιά προσπάθεια. Σ χε
δόν τίποτα, μπορώ νά σας πώ, 
γιατί προσπάθειες μπορεί νά 
υπάρχουν, χωρίς βαθύτερη ού- 
σία. Στήν ’Αθήνα μονάχα πα
ρουσίασα πρώτος τόν νέο συγ
γραφέα Λεκόπουλο μέ τήν κω

μωδία του «"Οτατν ή σύζυγος 
κυβέρνα». Εΐνε νέος, έγραψε 
καλά καί τόν έξετίμησα δπως 
τοΰ άξίζει. Τώρα έχω ύπ’ δψιν 
μου νά άνεπάσω μιά καινούρ- j 
γ ια  του κωμωδία, πού περιστρέ j 
φεται γύρω άπό τίς άπόκρυψες 
επιστήμες, «Τό Μέντιουμ». Ά ς  
γράψουν κι’ άλλοι καλά νά Αχ- 
μειφθοΰν δπως τούς άξίζει.

Μ. ΚΑΛΑ· 1 -ΤΖΟΠΟΥΛΟ Σ

ΕΙΣ Τ Η Ν  Ξ Α Ν Θ Η Ν
ΞΑΝΘΗ, Ιούλιος.— Μεγαλύ 

τερο μειονέκτημα ήμών τών έ- 
παρχιωτών έναντι τών πρωτευ
ουσιάνων εΐνε άναμφιβόλως δτι 
στερούμεθα σχεδόν παντελώς 
τών μεγάλων τοΰ θεάτρου ά- 
πολαύσεων. Εΐμεθα καταδικα
σμένοι νά περιορισθώμεν εϊς τά 
κινηματογραφικά έργα (ιδιαι
τέρως δέ ήμείς οί Ξανθιώται, 
είς τά, χειρότερα δημιουργήμα
τα τής έβδόμης τέχνης, διότι, 
δυστυχώς, δέν ύπάρχει καί δεύ
τερος έπιχειρηματίας ταινιών) 
καί αύτά άποδιδόμενα άπό βρα 
χνά ή έκκωφαντικά μηχανήμα
τα, διατρέξαγτα διαδοχικώς 
κατά τήν νεαράν todv ηλικίαν 
πλείστας αίθουσας Αθηναϊκών 
κινηματογράφων καί άποκεκ- 
μηκότα ήδη έτράπησαν άνά τάς 
έπαρχίας γ ιά  νά καταστήσουν 
ή μάς νευρασθενικούς.

Αύτός εΐνε ό λόγος πού δτοτν 
έρθη κανένας θίασος τρέχομε δ- 
λοι σύν γυναιξί καί τέκνοις στό 
θέατρο, σάν καταδιψασμένοι 
περιπατηταί τής Σεκχάρας, πού 
μέ λαχτάρα περιμένουν καί μέ 
άνακούφισιν άντικρύζουν μιά 
δασι δροσόλουστη .

"Ετσι έδώ καί κάμποσες ή- 
μέρες είχαμε τό εύτύχημα ν’ ά- 
κούσωμε τήν άηδονόλαλη Πα- 
ολα σέ σειρά παραστάσεων. Ή

φωνή καί τό παίξιμό της μας 
κατεμΟγευσαν. Παρ’ δλες τίς 
εύχάριστες βραδυές πού μάς 
χάρισε μέ τ’ άνεκτίμητο φωνητι
κό της ταλέντο ή συμπαθέστατη 
αύτή άρτίστα, ό θίασός της ά
πό άπόψεως συνόλου ήταν λίαν 
έλλιπής. ” Αν έξαιρέση κανείς 
τόν τενόρο Μανιατάκη καί τή 
σουμπρέττα Τούλα Δράκου, τά 
λοιπά πρόσωπα μόνον γ ιά  τής 
σκηνής τό γέμισμα ήσαν Ικανά.

'Ελαφρός μουσικός θίασος 
δέν συγκροτείται δυστυχώς μό
νον άπό μίαν άνεγνωρισμένης 
άξίας άρτίστα καί άπό ένοα/ τε
νόρον. Προσαπαιτείται άπαραι- 
τήτως ένας ώξιος τοΰ όνόματος 
κωμικός καί κάποια υποφερτή 
όρχήστρα, καθώς έπίσηο καϊ 
μερικά σκηνικά λιγώτερο ξεθω
ριασμένα καί περισσότερο άν̂  
θεκτικά στό έλαφρό φύσηαα ά
πό τό βραδυνό άεράκι. Τήν ά· 
δυναμίαν αύτήν καί ό ΐδ ος ό 
θίασοζ συναισθάνθηκε, άναγκα- 
σθεΐς νά προβή είς υποχωρήσεις 
τινάς πρός τήν πρόζαν καί είς 
καθημερινός «λαίκωτάτας» ά- 
πογευματινάς.

Ά π ό  τόν εΐρημένον θίασον 
λαμβάνομεν άφΟΌΐιήν νά διατυ- 
πώσωιιεν τήν £ξής παρατήρη- 
σιν: Πολύ σπάνια τιμούν τάς έ
παρχίας άρτια ή όπωσδήποτε 
καλά θεατρικά συγκροτήμοιτα. 
Τά πλείστα τούτων ύστεροΰν 
μεγάλως άπό άπόψεως στελε
χών. Διότι ένας ή δύο θεατρι
κοί άσσοι μέ λίαν ήχηρά όνό- 
ματα, άφοΰ έπιτύχουν άπό τό 
σχετικό ταμείο των κάποιαν έ- 
νίσχυσιν, προ-βαίνουν εϊς τήν 
συγκρότησιν θιάσου άπό τυ- 
χόντας τοΰ «Στέμματος» άνερ
γους θαμώνας, όδηγούμενοι ά
πό τήν άστήρικτη γνώμην δτι 
οί έπαρχιώται νοοϋσιν ώς θέα
τρον τήν έν τή σκηνή παρουσί-
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Ό. Κόστας Χαμαράκης
’Αληθής Σουλτάνος είς τό χαρέ

μι του! Αύτή τήν έντύπωσι δίνει 
ό Χαμαράκης σέ δτοιον τόν άντι- 
κρΐση ξαφνικά στά ιδιαίτερα τοϋ 
άνω ορόφου τοϋ μεγαλοπρεπούς 
κομμωτηρίου του!

Γύρω του, βράζει τό θηλυκό. 
Κορίτσια, κοριτσόπουλα, κομμώ
τριες, μανικιουρίστες, πελάτιδες, 
μικρές, μεγάλες, γρηές, παχειές, 
άδύνατες, άσχημες, ομορφες, κα
θισμένες στ’ άναπαυτικά του καθί 
σματα μέ τά μηχανήματα έκεΐνα 
τής Περμανάντ στό κεφάλι, ή μέ 
έκεΐνα τά περίεργα φουσκωμένα 
λευκά τσουβαλάκια, παραδίδονται 
στά χέρια τουί

Τρομερός άνθρωπος. Παντοΰ κά 
τι εχει νά πή, κάτι νά βάλη, κάτι 
νά πρόσθεση, κάτι νά διόρθωση. 
Αεικίνητος δέ καί άκούραστος. 
Μιά στιγμή τής ήμέρας δέν κάθε
ται. "Ορθιος διαρκώς δέν στέκει 
κάν σέ μιά μεριά. Τρέχει. Άπό 
τήν περμανάντ, στό τηλέφωνο, ά
πό τό τηλέφωνο στην μίζ-αν-πλί, 
άπό τήν μίζ-αν-πλί, στά τραπεζά
κια τής μανικύρ, στό ινστιτούτο 
καλλονής, στ’ αποδυτήρια, στά δω 
μάτια κομμώσεων, στό λούσιμο,
στό στέγνωμα, στό στό...στό·.·
καί πού δέν τρέχει.

Τό αντρον του είνε μυστηριώ
δες. Περίεργα μηχανήματα μέ 
κουμπιά ήλεκτρικά, κουδούνια 
στούς τοίχους, πού ειδοποιούν τό 
S.O.S. τού κινδύνο'J τοΰ καψίμα
τος τών μαλλιών τής ώραίας πε- 
λάτιδος, άλλα μηχανήματα γιά τήν 
μίζ-αν-πλί, μηχανήματα, μηχάνημα 
τα, μηχανήματα. Άσφαλώς ό Χα
μαράκης είνε γιά τίς γυναίκες ό 
άπό -.μηχανών Θεός!

Τόν ζητάμε· Κάποιος άγρυπνος 
Κέρβερος μάς άπαγορεύει τήν άνο
δον είς τόν παράδεισον τής περμα
νάντ. Δικαίως.

"Αν έμεϊς δέν έπιτρέπομε στίς 
γυναίκες νά πατήσουν χό χώμα τοΰ 
Α γίου "Ορους, εκείνες μάς απα
γορεύουν νά τίς ίδοΰμε τήν ώρα 
τής έπεξεργασίας τής καλλονής 
των. Οί γυναίκες καί ό Χαμαρά· 
κης μάς έκδικοΰνται γιά τό "Αγιον 
Όρος. , ,,

Άπροσπέλαστον λοιπόν το αν
τρον. ’Αληθινό καταφύγιον τών 
γυναικών δπου πονηρός καί βά
σκανος ανδρικός οφθαλμός δέν είσ 
χωρεί.

Έ ν  τούτοις, έπειδή καθε <τορτα 
κλειστή, έχει παραπλείιως ένα πα 
ράθυρο άνοικτό, άπό τό παράθυρον 
είσερχόμεθα, άδεία τοΰ σουλτάνου 
Χαμαράκη καί εύρισκόμεθα είς τά 
άδυτα τών άδυτων, είς τόν βωμόν 
τής γυναικείας πίστεως, είς τόν 
ναόν τής περμανάντ·

Αποθαυμάζομεν καί σιωπώμεν. 
Σιωπώμεν καί αποθαυμάζομεν. 
Γύρω-τριγύρω, τό πάν άποπνέει 
κομψότητα, άνεσιν, εύμάρειαν καί 
άρωμα... γυναίκας. Είνε ή Έ- 
δέμ; Είνε ή Κόλασις; Καί τά δύο. 
Τό άθώον καί τό πονηρόν άναμε- 
μιγμένον!

Φωνές, λεπτές γυναικείες φω- 
νοΰλες διασταυροΰνται δεξιά καί 
άριστερά.

—Κυρία Κούλα. τό τσιμπιδάκι.
—Μαρίκα, δός μου ένα ψαλίδι.
—Γιατί, μαντάμ; Θά σάς πηγαί 

νουν ώραία. . .
—Κάτι μέ καίει, έδώ ··. κύριε 

Χαμαράκη..
—Κλείστε τδν διακόττη.
-Μάλιστα...  ήρθα γιά μίζ-αν- 

πλί.
— Κύριε Κώστα, στό τηλέφω

νο- · .
' —Μιά παγωμένη πορτοκαλλάδα 

τής κυρίας·
—Καθήστε λίγο στό μπάρ, κυ

ρία.
’Αλήθεια, πολυτελέστατο τό 

μπάρ τοΰ άντρου τής κομμώσεως. 
Κυττάζομε γύρω μας. Δεκάδες χα 
ριτωμένων γυναικείων κεφαλιών 
παραδίδονται μέ πό^η έμπιστοσύ- 
νη στά νέρια τού Χαμαράκη, τής 
κυρίας Χαμαράκη καί τών σοφών 
του ύπαλλήλων. Κεφαλάκια ομορ- 
φα, μικρά, μεγάλα, μελαχροινά, 
ξανθά, πλατινέ,, άκα^ΰ, κεφαλά 
κια γεμάτα ή αδεια — αδιάφορο—

../Εξομολογείται
χουν: Νά γίνουν όμορφα·

Δεκάδες χεράκια, μέ λεπτά μα
κρουλά, κομψά δάκτυλα, παραδί- 
δονται μέ πόση πίστι στήν μανι- 
κιουρίστα, πού θά τά περιποιηθή 
καί Οά τά μεταβάλη άπό δάκτυλα 
πού έγνώρισαν τίς δουλειές τού 
σπιτιού, σέ δακτυλάκια μέ τά ά· 
κρα τους ρόζ-περλέ, έτοιμα γιά 
χειροφίλημα.

Καί δλα αύτά τά κατορθώνει, ό 
Χαμαράκης!

Δέν είμαστε απαιτητικοί. Δέν έ
χομε τήν άξίωσι νά καθήσωμε 
στά άδυτα τών άδύτων. Μάς φτά
νει νά παρακσλουθήσωμε άπό τό 
μπάρ τήν γυναικεία αύτή μυρμη- 
κοφωληά!

Άλλά ό Χαμαράκης σπρώχνει 
τήν εύγένεια καί τήν έξυπηρετησι 
ίσα με έκεϊ πού δέν παίρνει·

—"Ελα άπ’ έδώ, μοϋ λέει. Θά 
καθήσης μέσα στό ιδιαίτερο πηΧο. 
νάκι πού γίνεται ή περμανάντ.

—Μ ά!. . .  ’Επιτρέπεται;
—Δέν έπιτρέπεται βέβαια, γιατί 

δέν θέλουν οί κυρίες νά τής βλέ- 
πτί ένας άντρας, ένφ ψτιάνονται, 
άλλά θά τά μπαλώσουμε τά πράγ
ματα.

Μπάλωμα δέν είνε ή··.μεταμφί- 
εσις· Ό  Χαμαράκης μοϋ φορά μιά 
λευκή μπλούζα κομμωτοΰ, μοΰ δί
νει ένα ψαλίδι στά χέρια καί μέ 
οπλίζει μέ άναίδεια.

—Θά σέ περνούν γιά βοηθό 
μου, μοϋ λέγει.

'Ως «βοηθός» παρακολουθώ τά 
πάντα· Μία κυρία, άνοίξεων δχι 
φεύ ■ · . άλλά φθινοπώρων αρκε
τών προσταθεί μέ τά τεχνικά μέσα 
τοΰ μεγάλου Χαμαράκη, νά έπα- 
νέλθη είς τό νηπιαγωγεΐον. Τό 
θαΰμα συντελείται έ,ίτός δύο ώ- 
ρών. Άπό τό μηχάνημα βγαίνει έ
να κεφάλι, πού μπορεί άκόμη νά 
κάψη άνδρικές καρδιές.

Μεφιστόφελε λοιπόν ό Χαμαρά
κης μέ έκατοντάδες Φαουστίνες· 
Τό έλιξήριον τής νεότητος, έδώ 
είνε!

Μία άλλη, νέα καϊ. δμορφη, ήρ 
θε καστανή καί φεύγει ξανθή.

Μία άλλη, μέ μαλλιά σάν τής 
τρελλής, δταν φεύγη έχει τά μαλ
λιά της, τελείως ύπητεταγμένα.

Αθάνατε Χαμαράκη.
Εν τφ μεταξύ, ό σουλτάνος αύ 

τός, ό μάγος χειριστής τού ψαλι
διού, μάς κάνει καί μάθημα ιστο
ρίας :

—Τήν περμανάντ, τήν έπενόησε, 
διηγείται, τό 1928, ένας ‘Ελβετός 
κομμωτής ό Εύγένιος Σούτερ. "Ε 
φυγε άπό τήν 'Ελβετία, έπήγε στήν 
’Αμερική, δπου έξεμεταλλεύθη τήν 
έφεύρεσί του καί σήμερα είνε ό κυ 
ριώτερος μέτοχος στά έργοστάσια 
πού φτιάνουν μηχανήματα περμα
νάντ.

—Στήν ’Ελλάδα; ερωτώ σάν μα 
θητής πού διψά ν ’ άποκτήση γνώ 
σεις.

“ Στήν 'Ελλάδα, πρώτος έφερε 
μηχάνημα περμανάντ ό,.,φωτογρά 
φος Εύαγγελίδης στά 1930. "Εφε-( 
ρε μάλιστα καί μία Φραντζέζα κομ 
μώτρια μαζί του, τήν Ύβόννη, ή 
όποία δμως δέν τά κατάφερνε κα
λά.

—Δηλαδή;
—Ν ά...  έκαψε κάμποσα μαλλιά 

κυριών καί ό Εύαγγελίδης, άναγ- 
κάσθηκε νά τήν στείλη πίσω στήν 
πατρίδα της.

—Μετά τόν Εύαγγελίδη;
—"Ερχομαι έγό, μοΰ λέγει ό 

Χαμαράκης. "Εφερα τά πρώτα μη
χανήματα περμανάντ, άλλά πρώτα 
έσπούδασα ολα τά μυστικά τής τέ
χνης στό Παρίσι, καί έπεδόθηκα 
μέ πίστι καί άφοσίωσι στήν έξυ- 
πηρέτησι τής γυναικείας ομορ
φιάς·

Αύτά είδαμε στοΰ Χαμαράκη, 
αύτά μάς είπε ό Χαμαράκης, ό 
βασιλεύς τής περμανάντ. Γ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκόπεδον 300 πή· 
χεων κείμενον εν ΠαγκρατΙω 
καί μεταξύ τών όδών Δαμάρε 
ως 4 καί Άρτοτίνης γωνία.I Ιλη- 
ροφορίαι έντός τοϋ οικοπέδου 
καϊ έν ιή όδω θεμιστοκλέουί 
V7.

αν διοολεγομένων άνθρώπων καί 
ίδία τήν παρέλαοιν καλλιγάμ- 
πων καί έν άδαμιαία περιβολη 
μπαλλαρινών. 'Η πραγματικό- 
τη'ς δμως εΐνε άλλοία. Δέν δυ- 
νάμεθα βεβαίως ν’ άρνηθωμεν

Ό  κ. Β. ΑΊεσολογγίτης

τήν ϋπαρξιν ικανών τής γαμπο
λατρείας ένθέρμων θιασωτών, 
οί όποιοι άλλωστε δέν λείπουν 
ούτε άπό τά μεγαλύτερα κέν
τρα, πρέπει δμως νά ληφθη ύπ' 
δψιν δτι μέσα στό έπαρχιακό 
κοινόν ξεχωρίζουν όλοκάθαρα 
πλείστοι διανοούμενοι καί διά
φοροι έπιστήμονες πού έζησαν 
άρκετά χρόνια στήν Αθήνα ή 
καί στό έξωτερικό καί πού έ
χουν ύπολογίσιμον, άν μή άλά- 
θητον, περί τών καλών τεχνών 
κριτήριον.

★

Μιά έβδομάδα μετά τήν άνα- 
χώρησιν τής Πάολας μάς ήρθε 
τό «’ Εξπρές Μεσολογγίτη», τό 
όποιον μέ σημοτνηκές πιέννες 
συνεχίζει τίς παραστάσεις του. 
Συμμετέχουν ή τσαχπίνα κι’ ά- 
φρόπλαστη Νίνα ’Αφεντάκη, δ 
μικροσκοπικός Λέανδρος, ό τε
νόρος Νέγρης, ό χορευτής Πα- 
πάς, ή άφθαστη χορεύτοια Σό
νια Μπάκερ καί οί Ρουμπέν 
καί Κωνσταντίνου. Συμπράτ
τουν έπίσης τό εύρωπαΐκό ά- 
κροβατι.-.ό ντουέτο ΛΕΖΕΝ καί 
ό πρωτότυπος θίασος σκύλων 
καί πιθήκων ΒΑ-Ι-ΣΜΑΝ. Τό 
συγκρότημα αύτό μας χαρίζει 
εύχάριστες βραδυές. Ό  συμπα
θής θιασάρχης μέ τά έξυπνα 
καλαμπούρια του καί τ ’ άνε- 
ξάντλητα άνέκδοτα σκορπ§ γ έ 
λια άκράτητα. Ό  αύτός, στό 
εΐδος του, εΐνε άρκετά έπιτυχη- 
μένος, γ ι ’ αύτό κι’ ό άλάνθα- 
στος άνώνυμος κριτής, τό κοι
νόν, τόν ύπεστήριξε μέ μεγάλον 
ένθουσιασμό. Δέν ήρθε μέ άξι- 
ώσεις ούτ? όπερας ούτε όπε
ρέττας. Ή ρθε μέ τό έξπρές ό- 
ριοτντάλ σάν έξπρές καί θά φύ- 
γη μέ τό ΐδ'ο έξπρές μιάς τών 
έπομένχ»ν ήμερων, άφήνοντας 
πίσω του μιά άξέχαστη άνάμνη- 
σι κοιί ΓΛινοδευόμενο μέ τήν εύ- 
γνώμονα καί φιλόξενη τών Ξαν* 
θιωτών εύχήν «γρήγορα νά μάς 
ξανάρθης».

ΜΙΧΑΛΗΣ Ρ Α Σ Σ Α Σ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Σ Ε Ρ Ρ Α Ι ,  ’ Ιούλιος. (Τοΰ άν- 

ταποκριτοϋ μας).— Στάς Σέρ- 
ρας, πού δίκαια λογίζονται ώς 
μία άπό τάς πιό άνεπτυγμένας 
πόλεις τής 'Ελλάδος, ή καλλι
τεχνική κίνησις (μουσική, θέα
τρον, κινηματογράφος) εΐνε πο
λύ άνεπτυγμένη'. Καί πρώτα - 
πρώτα ή μουσική.

Ή  μουσική κίνησις στάς Σέρ- 
ρας εύρίσκεται, δπως πάντα, είς 
καλήν άνθησιν. "Ετσι βλέπομε 
νά διατηρή ένα άπό τά καλύ
τερα ’Ωδεία τής 'Ελλάδος, μέ 
διευθυντήν τόν περίφηιμον Γερ
μανόν βιολίσταν κ. Α. Μπλενώβ 
καί μέ καθηγητάς: στό πιάνο 
τόν γνωστόν συνθέτην κ. Γ. Γε- 
ωργιάδην. ό όποιος έδρεψε πέ
ρυσι χειροκροτήματα στό Παρί
σι, τόν γνωστόν (βιλοίσταν) καί 
εις τήν Θεσσαλονίκην κ. Σ. Κα- 
σάροτν καί τόν έπίσης πολύ κα
λόν είς τήν θεωρίαν κ. X. Στα- 
ματίου.

Οί συχνά γενόμενες ύπό τών 
μαθητών τοΰ Ωδείου συναυλίες 
εύχαριστοΰν έξαιρετικά τό φι- 
-όιιουσοτν κοινόν τών Σερρών, 

μεγάλην δέ έντύπωσιν προξε
νούν τά κονσέρτα κλπ. τών κ. 
κ. καθηγητών τοΰ ’Ωδείου.

Ά λ λ ά  έκτός τοΰ ’Ωδείου καί 
τό πλήθος τών μαθητών του, έ- 
χομεν. τήν φιλαρμονικήν τοϋ 
«Όρφέως» ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ καθηγητοΰ τής μουσικής κ. 
Βαΐου, τήν άναδημιουργουμένην 
μουσικήν τοϋ Δήμου. Έτκός δ- 
ι 'ΐς  τών τοπικών όρχηστρών 6- 
χομεν καϊ διαφόρους άλλας, 
άρκετά καλάς, αί όπρΐαι κυρι- 
ρλεκτικώς έξημερώνουν (όχι ή- 
μερώνρυν) τούς Σερραίρυς. ’ Ε
πίσης μ ά ς  έπισκέπτονται συχνά 
και διάσημοι είς τήν 'Ελλάδα 
καλλιτέχναι, δπως π.χ. έφέτος 
ό κ. ’ Επιτορπάκης καί άλλοι.

Στό έρχόμενο φύλλο (γιά  νά 
ιιή θυμώση τώοα ό κ. άρχισυν- 
τάκτης τών «Παρασκηνίων») θά 
ν.ρυβεντιάσωμε λιγάκι γ ιά  τό 
θέατρο, τόν κινημοαογράφο καί 
τά κοσμικά κέντρα.

Πρό ήμερων εις τήν αϊθουσοτν 
“■'Κρονιού» έγιναν αί έξετάσεις 
βιολιού τών μαθητών τοΰ κ. Α. 
Μπλενώβ μέ τούς κ.κ. Γ. Γεωρ- 
νιάδην κςχΐ X. Σταματίου (κο^ 
θηγητάς τοϋ ’Ωδείου) είς τό 
πιάνο.

Από τό πολύ ώοαΐον ρεπερ- 
τόριον τών μουσικών τεικχχίων 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμοτν 
ιιέ τό παίξιμό τους οί δεσποινί
δες Ε. Τζίμου, A. X ''Α π ο σ τό 
λου καϊ Ε. Φωκά, άπό δέ τούς 
μαθητάς οί άδελφοί Β. καί Γ. 
Σχοινάς.

Γ.ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ZHMEIQMRTR

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ 
ΘΕΑΤΡΟΝ

Π α λ α ίμ α χ ο ι ή θ οπ ο ιο ί κα ί ή ίο το ρ ία  τω ν.- 
Οί πρω τοπ όρο ι τή ς  θ εα τ ρ ικ ή ς  τ έχ ν η ς  ε ίς  
την νεω τέρ α ν  'Ε λλ ά δ α . - Ν . I . Κ υ ρ ιά κ ό ς

ΤΟ Υ  κ . Ν. I . Λ Α Σ Κ Α Ρ Η
{ ’ Εθνικόν Ά ριστεΐον Γραμμάτων)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό  Ν. I. Κυριάκός, υιός τοΰ 

προαναφερθέντος, καίτοι είχε 
κληρονομήσει πάσαν τήν πρός 
τό ελληνικόν θέατρον στοργήν 
τοΰ πατρός αύτοΰ, διά της βί
ας ήναγκάσθη νά δεχθή έν, νεα
ρά άκόμη ήλικία θέσιν έν τφ 
Δημαρχείφ Αθηνών ΐνα έξυπη- 
ρετήση τάς κομματικάς άξιώ- 
σεις τών φίλων τοΰ κόμματος 
Κυριακρϋ. “ Εν δμως πρλιτικόν 
αύτοϋ πραξικόπημα τόν έρρι- 
ψεν ένωρίτατα είς τάς άγκόιλας 
τής θαλείας ό πρός τήν όποίοτν 
έρως άπό πολλοΰ κοαέκαιε τά 
σπλάγχνα του.'

Υποδειχθείς ύπό τών φίλων 
τής οίκογενείας Κυριακοΰ ώς 
ύποψήφΌς Δήμαρχος Αθηναί
ων καί θεωρών έξησφαλισαένην 
τήν έπιτυχίαν αύτοΰ προέδη μέ 
χρι τοσαύτης τόλμης, ώστε ύ- 
πάλληλος τής Δημαρχίας ών, 
συνεννοήθη μετά τοΰ έτέρου ύ- 
παλλήλου Σαχοινά, καί άφο,ϋ 
έκλεισε τό Δημοτικόν κοπάστη 
μα, ήρνεΐτο έπιμόνως νά παρα 
δώση τάς κλείδας αύτοΰ είς 
τόν προσωρινώο Δημαρχεύον^α 
Ζαναρίτσαν, ό όποιος, έπικαλε 
σθεΐς τήν συνδροιαήν ένόπλου 
δυνάαεως, διέρρηξε τάς θύρας 
τοΰ Δημαρχείου καί έγκατεστά 
θη έν αύτώ.

Κατόπιν τούτου, ό Ν. I. Κυ
ριάκός, παοητήθη. της έν τώ 
Δημαρχείφ θέσεώς του, έκήρυ- 
ξε σΦοδρότατον πόλειιον κατά 
τοϋ 6'είου του Ποτναγή Σ. Κυ
ριάκου, ύποκαταστήσαντος αύ
τόν έν τή ύποψηφιότητι τοϋ Δη
μάρχου Αθηναίων, καί άκολου 
θών τό παράδειγμα τοΰ πατρός 
του, κατετάχθη είς τάς τάξεις ί 
τών όλίγων τότε 'Ελλήνων ή- | 
θοποιών, μεθ’ δ, άπό τοϋ 1856 j 
—1866 τόν συνοτντώιαεν δίδονται 
παραστάσεεις έν Άθήναις μετά 
τής Πσλυξ,ένπς Σμυρλή (εΐτα 
Σρύτσα). Έ λ . Ξαδερίρυ, Ά λε 
ξιάδρυ, Χέλμη κλπ.

Άπό τής έποχής έκείνης ό Ν. 
I. Κυριάκός ουνεγώς καϊ ά- 
διαλείπτως, είργάζετο εϊς τό 
θέατοον. Τό 1870, συνέστη όρι- 
στικώς ό θίασος «Μένοτνόρος» 
ένω πρρσελήφθη καϊ ό Ν. Κυ
ριάκός. Τόν Ίοτνουάριον τοΰ 
1373, ί·!ιρίσκετο έν Σμύρνη με
τά τοΰ θιάσου Άλεξιάδού με
τά τοΰ όποιου καϊ συνειργάσθη 
τό πλεΐστον. Διότι μέχρι τοΰ 
1?80 φαίνεται άποτελών μέρος 
τοΰ θιάσου Άλεξιάδού καί δί- 
δων παραστάσεις εϊς τόν 'Α
πόλλωνα.

Ό  Ν. I. Κυριάκός, έπαιζε 
μέν δροοματικούς ρόλους, άλλ’ 
ίδίως διεκρίνετο είς ρόλους κω 
μικούς. Ως «Καϊδαμάς» είς χάν 
«Μοονιώδη» έθεωρεΐτο μοναδι
κός. Φιλότιμος, φιλόπονος, έν- 
θουσιώδης καί φοινατικός έρ- 
γάτης τής έλληνικής σκηνης 
ήτσ μοναδικόν διά πάντα θία
σον, άπόκτημα. Κατά τά τελευ 
ταία έτη τοϋ θεατρικοΰ του βί
ου, περιστάσεις άτυχείς έρρι- 
ψαν αύτόν άνευ έργασίας εις 
Σμύρνην. Ή  έν Άθήναις ο*κο- 
γένειά του, έσπευσε τότε ν ’ ώ- 
ποσύοη αύτόν τοϋ θεάτρου καί 
νά τόν μετακαλέση είς Α θή
νας, δπου έζησεν ίδιωτεύων, μέ 
χρι τοϋ 1891 δτε καί άπεβίω- 
σεν.

Οί θιασάρχαι τής τότε, έθρή 
νησαν είλικρινώς τόν θάνατον ! 
τοΰ Κυριακοΰ. Έ ν  τφ Ναφ τής | 
Ά γ . Ειρήνης, ό Δ.' Ταβόυλά- I 
ρης έξεφώνησε μακρόν έπική- 
δειον. Ό  Μ. Άρνιωτάκης, ώμί- 
λησε καί αύτός. Ό  κόσμος δέ 
τών ήθοποιών, άπεχαιρέτησε 
δακρύων, τόν μεταστάντα συν
άδελφον, εϊς τούς μακρούς ά- ' 
γώνας τοΰ όποιου, θυσιάσαντος J 
μέλλον εΰελπι, όφείλεται έν μέ ' 
ρει, τοϋ θεάτρου ή άναγέννη- ] 
σις.

Ό  Ν. I. Κυριοα<ός, άπεσύρθη 
τοϋ θεάτρου μέ τήν πικρίαν καί 
τήν άπογοήτευσιν είς τήν ψυ- 1 
χήν. Νέοι ήθοποιοί είσχωροΰν- 
τες είς τό θέατρον κατελάμβα 
νον τήν θέσιν τών παλαιοτέρων I 
περί τών όποίων ώμίλουν μετά 
τίνος περιφρονήσεως. Ό  Κυρία 
κός βλέπων παραγνωρισμένους 
τούς άγώνας αύτοΰ τε καί τών 
παλαιοτέρων συναγωνιστών του 
δέν μετέβαινεν, ούτε ώς θεατής 
κάν, είς θέατρον. Ά λ λ ’ έπασχε 
διότι ήγάπα τήν σκηνήν. ‘Ο υι
ός του, ό κ. Ά ριστ. Κυριάκός, 
γνωρίζων τήν ψυχικήν τοϋ πα
τρός λύπην, παρεκίνει αύτόν 
νά παρακολουθή τάς θεοπτρικάς 
παραστάσεις. Ά λ λ ’ άπαξ μετά

δάς εϊς τι τών έαρινών θεάτρων 
άπεδιώχθη ύπό τών θυρωρών, 
οί όποιοι δέν έγνώριζον αύτόν. 

Ό  Κυριάκός τότε έψιθύρισε:ι 
—'Τό περίμενα κι’ αύτό. 
Άπήλθε καί εκτοτε δέν ένε··

φοινίσθη πλέον είς τό θέατρον.
★

Περί τό 1880, έγένετο άπό· 
πείρα νά παιχθή άπό τής σκη
νής τοϋ θεάτρου «Απόλλωνος» 
μονόπρακτός τις κωμωδία ύπό 
τόν τίτλον «Οί ξεβράκωτοι» έ- 
λευ&εριάζουσα καί εις τόν διά
λογον καϊ είς τάς σκηνάς. Είς 
τόν Κυριάκόν είχε δοθή ό ρό- 
λρς τρϋ πρωταγωνιστοΰ.

Ά λλά τό κοινόν τής έποχής 
έκείνης, δέν ήνείχετο τοιούτου 
είδους έργα. Ό  Κυριάκός άπε- 
δοκιμάσθη ναί ή δημοσιογρα
φία έπετέθη λαύρως κατ’ αύ- 
τοΰ, ώς δεχθέντος νά λάβη υέ- 
ρος είς έργον, χαρακτηρισθέν 
ώς έλευθεριάζον.

Ό  μακαρίτης μάλιστα Κλε
άνθης Τριαντάφυλλος, διευθυν
τής τοΰ «Ραμπαγά», τολμηρό
τερος καί καυστικώτερος είς 
τάς κρίσεις του, έγροτψεν έν 
ογέσει πρός τό έρνον καί τούς 
ήεοποιρύς: «Καί τφ όντι. Ήξι- 
ώθημεν μετ’ όλίγρν νά εΐδω- 
μεν τά έσώβρακα τρΰ Κυρια- 
κοΰ, έφ’ ών, διά καλοΰ τηλε
σκοπίου, δίΕκρίνοντο ένδοξα ί
χνη μυριοψύλλου διαβάσεως 
στρατιάς καί άποξηρο^θείσης 
Κωπαΐδος...».

Ή φράσις αύτή παρώργισε 
τόν Κυριάκόν, δστις κρατών 
εϊς χεΐρας τό φύλλον τοΰ Ρα- 
μποτγά, έσπευσεν εϊς ά \’σ ζ ή τ η -  
σιν τοϋ Τριανταφύλλου. Τόν εδ 
ρεν εις τι έπί τής όδοΰ Αιόλου 
έστιοττόριον καί ένώπιον έκα- 
τοντάδος θαμώνων:

—Κλεάνθη’ τόν ήρώτησεν. Έ  
σύ τάγραψες αύτά;

—Μάλιστα, άπήντησεν ό μα
καρίτης Τριαντάφυλλος.

—Τό τηλεσκόπιόν σου, είπε 
τότε 6 ήθοποιός είς τόν δημο
σιογράφον, δέν έβλεπε καλά. 
Τά σώβρακά μου ήσαν καθα
ρά. Κύτταξε.

Καί ό φαιδρός ήθοποιός ύ- 
πέδαλε τόν σοβαρόν δημοσιο
γράφον, εϊς καταναγκαστικήν 
έπιτόπιον αυτοψίαν, ύπό τούς 
γέλωτας καί τά χειροκροτήμα
τα τών παρισταμίνων.

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

’HI
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!

Φ ΟΤΟΓΡ ΑΦ ΙΑ Ι
ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ 

ΠΑΣΤΕΛ 

Μ ΕΓΕΝΘΥΣΕΙΣ

X. Β Λ Α Ν Τ ΙΚ Α Σ
7 ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛΕΦ. 29-153

ΛΟΥΤΡΟΠΟΑΙΣ ΜΜΕΤΤΜ
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

Ή  'Ετα ιρεία  Λουτροπόλε ως «ΚΙΝ ΕΤΤΑ Σ» πρό μηνός 
ήρξατο πωλοΰσα οικόπεδα είς τήν μαγευτικήν άκροθα- 
λασσιαν τής γνωστής Κινέττας. Ια τ ρ ο ί, δικηγόροι, δη
μόσιοι ύπάλληλρι, τραπεζιτικοί ύπάλληλοι, άξιωματικοί, 
σιδηροδρομικοί ύπάλληλοι, έμποροι κ.λ.π. ήγόρασαν καί 
έξακολουθοΰν ν’ άγοράζουν τά έξαιρετικά ταΰτα οικό
πεδα.

Τά οικόπεδα ταΰτα άποτελοϋντα τό γνωστόν παραθα
λάσσιον πευκοδάσος τής Κινέττας, διασχίζονται διά τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου καί τής έθνικής 
άσψαλτοστρωμένης όδοΰ Αθηνών — Λουτρακίου — Λου- 
τρακίου Κορίνθου, καί συνεπώς έχουσιν έξησφαλισμέ- 
νην καί σταθεράν συγκοινωνίαν.

Τά πρώτα 300 οικόπεδα πωλοΰνται είς συμφέρουσαν 
τιμήν καί μέ μεγάλας εύκολίας, μετά τήν συμπλήρωσή 
όμως τοΰ άριθμοΰ τούτου θά ίσχύσωσιν άλλοι όροι.

Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε τής πραγματικής ταύτης 
εύκαιρίας, ϊνα δι' άνεπαισθήτων άτόκων μηνιαίων δόσε
ων έξασφαλίσητε είς τόν έαυτόν σας καί τήν οίκογέ- 
νειάν σας τήν δροσιά, τό £ξυγόνον καί τό ίώδιον. Κάθε 
καλοκαίρι θά άποτελή τήν πραγματικήν έξοχήν σας. Λί
αν προσεχώς τακτική συγ κοινωνία άπ’ εύθείας Ά θήναι— 
Κινέττα.

Από τοΰ προσεχούς θέρους θά λειτουργήση στήν μα
γευτική άκροθαλασσιά τής Κινέττας Πλάζ.

Πληροφορίαι καί έγ γ ρ  αψαί είς τά γραφεία τής έ- 
ταιρείας, Α γ ίο υ  Κωνσταντίνου 4 β (’Ομόνοια).

Ά ριθμός τηλεφώνου 53-581
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Η Μ Ο Υ Σ Ι  Κ Μ  Μ  ΆΣ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ

ΕΝ ΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΛ ΩΔΕΙΗ ΜΗΣ

Η  *‘ M R M A O A i r i R T R  Η Θ Η Μ Ω Μ ”

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Κατά στίχον . . .  · · ____ Δρχ. 5
Διά θέατρα καί κινηματο
γράφους ίδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

-Ί!α δμάς άπό φιλοτίμους καί 
Φίλομοόσους νέους πού έκ·.νοϋν· 
το άπό άληθινή άγάπη γιά  τώ 
λσ:\ ιιά_δργανα καί οί όποιοι ά- 
οχολοΰνται έρασιτεχνικά μέ 
τήν μουσική, άπεφάσισαν τήν ί- 
δρυσι μιας νέας Μανδολιν χ’χις 
τής έρασιτεχνικής «Μανδολινα- 
τας ’Αθηνών», ή όποία )(ωοίς 
τήν ύποστήριξι κανενός προ- 
ώδευσε σ’ ένα τόσο μικρό χρο
νικό διάστημα καί μας έδωσε 
καμμιά δεκαπενταριά συναυλί
ες καί έπιδείξεις άξιες προσο
χής·

Διευθυντές τής «Μανδολινά- 
τας 'Αθηνών» εΐνε ένας όριστος 
ίρασιτέχνης μουσικός, ό κ. Ά ν

ματεΐα τής πρωτευούσης. Δι
αρκώς δέ έξελισσομένη θά μδς 
παρουσιασθή άρτία άπ’ δλας 
τάς άπόψεις.

Μέ τήν ευκαιρίαν αύτή δέν 
θά ήταν άσκοπο νά γράψουν 
καί δυό λόγια γ ιά  τήν τελευ
ταία συναυλία τής Μοαδολινά- 
τας πού έδόθη πρό μηνός είς 
τό «Κεντρικόν» καί ή όποία έ- 
σημείωσεν άφάνταστη έπιτυ- 
χίσν.

Στή υναυλία αύτή, πού έ- 
ξετελέσθησαν καί πλήθος έλλη 
νικών συνθέσεων, έλαβε μέρος 
καταχειροκροτηθείς ό συμπα
θέστατος τενόρος τοϋ μελο
δράματος καί καλός συνθέτης

β ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΙ ΤΟΥ Ο Ε Ρ ΙΝ Ο Υ  ΜΙΣ. ΘΕΑΤΡΟΥ
HTEAETH THE ΚΑΤΑΒΕΣΕΚΙ. - 01 ΕΚ ΦΑΝ ΜΕΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ

ΕΡΤΟΓΡΟΥΛ ΜΟΥΧΣΙΝ
ο  ί ύ χ ι  ιο ν  t e m iK o r  γ ο υ ρ κ ικ π υ  θ έ α τ ρ ο υ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ .  Κ. ΜΠΑΣΤΙΑ
τοΰ όποιου θά όφείλεται τό κτί 
ριον τό όποιον μετά μικρόν χρό 
νον θά στολίζη -η̂ ν δευτέραν έλ 
ληνικήν πρωτεύουσοτν.

Μετά τόν κ. Λιδωρίκην έξήρε 
τό συντελούμενον έργον ό Πρό 
εδρος τών Ελλήνων θεατρι
κών Συγγραφέων κ. Συναδι- 
νός.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 
ΦΑ

κ. ΜΑΝΤΖΟΥ-

Τά μέλη τής μαν δολινάτας Α θηνώ ν

Τωνης Φίλιππας, τοϋ όποιου ό 
ζήλος καί ή άγάπη γιά  τήν 
μουσική εΐνε ό σκοπός τής ζω
ής του.

’Η νεαρά «Μανδολινάτα Α 
θηνών δέν έχει ούτε δικά της 
γραφεία άκόμη. Φιλοξενείται 
δμως στά γραφεία τής «Έλλη
νικής Χορωδίας», του άρίστου 
αύτοΰ μουσικοϋ σωματείου, 
τοΰ όποιου ή δράσις εΐνε άξιο- 
ζήλευτος.

Εκεί, λοιπόν, συναντήσαμε 
τόν καλό διευθυντή τής «Μαν 
δολινάτας Αθηνών» κ. Φίλιπ- 
πα, ό όποιος μάς μίλησε μέ πο
λύ ένθουσιασμό γ ιά  τό σωμα 
τεϊο του.

—ΕΙμεθα, μα ς  εΐπεν ό κ. Φί 
λιππας^ μία όμάς έρασιτεχνών 
μουσικών πού ξεκινήσαμε μέ 
μόνο έφόδιο τήν άγάπη μας 
> ·ά  τήν μουσική κι’ Ιδρύσαμε 
τήν «Μανδολινάτα Αθηνών».

—θ ά  μπορούσαμε νά μαθαί
ναμε τά όνόματα τών ίδρυ 
τών;
. —Εύχαρίστως. Τό Δ. Συμδοί
λιο πού άποτελεΐται καί άπο 
Ιδρυτικά μέλη έχει ώς έξής ; 
Πρόεδρος Κ. Χαριτάκης, άντι 
■πρόεδρος Ν. Κιτωνάκης, γεν. 
γραμματεύς Μελισσουργός, τα
μίας I. Σταθόπουλος, σύμδου 
λοι : Γ. Ροΰσσος καί I. Δια 
μαντάρας. Ίδ ρ υτα ί όμοίως εΐ
νε καί οί κ.κ, Δ. Σκούρας, Π 
Παλούμπας, Π. Ρηγόπουλος, 
Ν. θερμός, Β. Παλαιοπάνος, Γ. 
Μωραΐτης, Δ. Παπαδόπουλος, 
Ε . Καρέλλας, Γ. Ζαμπέλης, Δ. 
Μάνδρακας, Α. Λυκουργιας, 
Π. Παπαδόπουλος, Α. Μελισ- 
σουργός καί Α. Αίγινίτης.

—Πόσα μέλη έχει ή Μανδο- 
λινάτα σας;

—Περί τά 50. Διαρκώς δμως 
καί έγγράφονται νέα μέλη.

—Τί έτοιμάζετε γ ιά  τό χειμώ
να ;

—Πάντα μελετάμε καί έτοι- 
μάζουμε κομμάτια γ ιά  τίς προ 
σεχείς μας έμφανίσεις. Σας 
παρακαλώ νά σημειωθή δτι 
στίς έκτελέσεις μας συμπερι- 
λαμβάνομε κατά 90% έλληνικές 
συνθέσεις.

'Λτ
Ή  «Μανδολινάτα Αθηνών» 

Ιδρύθη μόλις πέρυσι. Κι’ εΐνε 
Ενα άπό τά καλά μουσικά σω-

κ. ’ Ιγνάτιος Μαγουλάς, χοΰ ό
ποιου ή ώραία φωνή άρεσε καί 
κατεχειροκροτήθη. Ό μοίως έ- 
ζαιρετική ύπήρξε καί ή συνο- 
δεύσασα είς τό πιάνο τόν κ. 
Μαγουλά διαλεχτή πιανίστα δίς 
Μ. Πολύχρονη, θ ά  ήταν παρά- 
λειψις άν δέν άνεφέραμε καί τά 
ίνόματα τών δεξιοτεχνών τοΰ 
μανδολίνου δίδος Μ. Νικολο- 
πούλου, κ. κ. Δ. Άντύπα, Γ. 
Μελισσουργοΰ καί Ν. Κιτωνά- 
κη (σολίστ).

Οί ένορχηστρώσεις καί οί 
διασκευές τών συνθέσεων πού 
έξετελέρθησοιν είχαν άριστοτε- 
χνικά γραφή άπό τόν κ. Α. Φί
λιππον, ό όποιος διεκρίθη καί 
είς τήν διεύθυνσιν τής όρχή- 
στρας.

Πάντως ή συναυλία αύτή εί
χε μίαν* πρώτης τάξεως έπιτυ- 
χίοτν άνευ^ προηγουμένου, θ ά  
ήτο δέ εύχής έργον

Ακολούθως ώμίλησεν έκ μέ 
ρους τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ Βα 
σιλικοΰ θεάτρου ό κ. Μαντζού 
<j>ac είπών τά έξής:

Ή σημασία τήν όποίαν έχει 
ή θεμελίωσις ένός έργου σάν 
τό σημερινό, εΐνε μεγάλη. Ή 
πρωτεύουσα τής Βορείου Ε λ 
λάδος θ’ άποκτήση ένα κτίριο 
πού θά συντελέση στόν καλλω
πισμό της καί τοϋ όποιου ή ά
νάγκη έχει καταστή αισθητή. 
Τό θέατρο. Ιδιαίτερα τό Βασι
λικό θέατρο, πού τόσο στοργι
κά τό έπροστάτευσε τό Νέον 
Κράτος, θά εΰρη τόν κατάλλη
λο χώρο γιά  νά διδάξη.

Έ κ  μέρους τοΰ Δ. Σ . τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου τοΰ όποιου 
εχω τήν τιμήν νά μετέχω, έπι- 
θυμώ νά έκφράσω τίς θερμότε
ρες εύχαριστίες πρός τόν κ. υ
πουργόν Διοικητήν Μακεδονίας 
καί πρός δλους έκεί νους πού 
βοήθησαν γιά  νά μπορέση ν' άρ 
χίση ή έργασία. ’ Ιδιαίτερα πρέ 
πει νά συγχαρώ καί νά εύχα- 
ριστήσω έπισήμως έκ μέρους 
τοϋ Συμβουλίου τόν Γεν. Διευ
θυντήν τοϋ Β. θεάτρου κ. Μπα 
στιάν, στήν ένεογητικότητα καί 
τούς κόπους τοΰ όποιου όφείλε- 
ται καί Λ άνοδος τής καλλιτε
χνικής στάθμης τοΰ Βασιλ. θε
άτρου καί τό θεμελιούμενον κτί 
ριον.

Τό Δ. Συμβούλιον τοϋ Β. 
θεάτρου πού έποπτεύεί στήν 
λειτουργία τοΰ ιδρύματος, έχει 
τήν φιλοδοξία νά πιστεύη δτι 
άποτελεΐ τό δργανο έκεινο πού 
πρέπει στόν τομέα τοΰ θεάτρου 
νά φροντίζη, νά κατευθύνη τήν 
κοινή γνώμη, ή όποία έξ άλλου 
έκφράζουσα τήν έπιδοκιμασία 
της πρός τάς θεατρικάς παρα
στάσεις, άποδεικνύει δτι αύτές

γός τής Μακεδονίας δέν θά με- 
ταχειρισθώ πομπώδη έπίθετα, 
λέγοντας πώς έθεμελιώσαμε έ
ναν άκόμη ναόν άφειρωμένον 
στήν  ̂λατρεία τής τέχνης, άλλά 
θά άπλώσω έμπρός στά μάτια 
σας μιά είκόνα τοΰ θεάτρου, 
κατά τή μακρά προ-Αύγουστι- 
ανή έποχή καί θά σάς θυμίσω 
άκόμη μερικούς χαρακτηριστι
κούς σταθμούς πού έζησαν καί 
έπέρασαν τά γράμματα καί οί 
τέχνές κατά τή μακρά αύτή 
νεοελληνική περίοδο. Ή σύγ- 
κρισις άνάμεσα σέ δ,τι έπραξε 
τό προ-Αύγουστιοινό κράτος, τό 
τάχα δημοκρατούμενο καί τάχα 
φιλελεύθερο, καί σέ δ,τι έπρα- 
ξε τό κυρίαρχο κι όλοκληρω- 
τικό κράτος τής 4ης Αύγούστου 
στόν τομέα τών ’ Γ ραμμάτων 
καί τής Τέχνης, δείχνει τήν ού- 
σιαστική διαφορά, σέ προθέσεις 
πράξεις καί άποτελέσματα καί 
χαρακτηρίζει τόν βαθμό τής 
πνευματικότητος καθώς έπίσης 
δίνει τό μέτρο τοΰ πολιτισμοΰ 
τής προ-Αύγουστιανής καί τής 
μετα-Αύγουστιοαης 'Ελλάδος.

Καί άφοΰ θεμελιώσουμε θέ
ατρο’ άς δοΰμε τί συνέβαινε 
καί τί σ„υμβαίνει στό μεγαλύ
τερο τοϋχο πεδίο τής Τέχνης.

Ελλάδα. Γιατί στήν Ελλάδα  
δέν είχαμ^ ποτέ κοινοβουλευτι
σμό. Είχαμε πάντα τήν κωμω
δία του. Ό  κοινοβουλευτισμός 
μας στάθηκε πάντα κοινοβου
λευτισμός μετημφιεσμένος, μιά 
κωμωδία μέ τραγικώτατο φι
νάλε γιά τόν τόπο. Είχαμε μιά 
βουλευτοκρατία, πού στήν ού- 
σία :ης δέν εΐνε τίποτε άλλο 
παρά μία άναρχουμένη όλιγαρ- 
χία, πού δάζει στή θέσι τών 
συμφερόντων τοΰ συνόλου τά 
μεμονωμένα συμφέροντα τών 6- 
λίνων άτόικ·>ν, τών κοαματι- 
κών στελεχών. Ποΰ καιρός λοι 
πόν καί ποΰ μυαλό γ ιά  νά άν- 
τιληφθή τό Κοάτος δτι πλάι 
στίς ύλικές άνάγκες του ό άν
θρωπος έχει καί ζωτικές πνευ
ματικές ανάγκες καί δτι τά 
Γράμματα καί οί Τέχνες εΐνε ή 
πνευιιοτική τροφή ένθ£ λαοΰ 
πού θέλει νά ύψωθή σέ άνώτε- 
ρες σφαίρες ζωής. Κανείς λοι
πόν δέν μποοεΐ νά κατηγορήση 
τήν ιδιωτική πρωτοδουλία γ ιά  
τά πολλά ή όλίγα λάθη της στά 
χρόνια έκεΐνα, άφοΰ ή ιδιωτι
κή αύτή πρωτοβουλία δέν είχε 
καμμιά ύλική ύπΓστι'ΐιΟίξι, άλλ'

πό έκείνους πού κρατοΰσαν

ευχής εργον έάν ή 
«Μανδολινάτα Αθηνών» έτύγνα , ,
νε τής ήθικής καί ύλικής ύπο- Yiyov ôa τ6σον άπό άπόψεως έ- 
στηρίξεως τοΰ κοινού ν ιά  νά I πιλογής έργων δσον καί συν-

Ό  διευθυντής τοΰ Βασιλικού
είς τό Γρ αφείον του

κοινού γ ια  νά 
προχωρήστ, στόν

στηρίξεως 
μπορέση νά 
σκοπό της.

Τώρα ^τελειώνοντας πρέπει νά 
σημειωθή δτι τούς έκτελεστάς 
πού χρησιμοποιεί ή «Μανδολι 
νάτα Αθηνών γ ιά  τίς συναυλί
ες της  ̂ εΐνε πάντοτε ένεργά μέ 
λη καί δχι έκτελεσταί άλλων 
μουσικών συγκροτημάτων,

’ Ιδού καί τά μέλη πού άπο- 
τελοΰν τήν όρχήστρα της : I. 
Αλεξίου, θ . Γουρζής, Γ. Δερ- 
διτζόγλου, I . Διαμαντάρας, 
Ελευθ. Εύαγγελίου, Ά νδρ. 

θεοδώρου, Στ. Κελέκος, Αίμ. 
Κουδαράς, Ν. Κρίσιλας, Ν. 
Κιτωνάκης, Δημ. Κωνσταντί
νου, I. ΑουκόπουλοςΛ Δ. Μαν- 
δρακός, Γ. Γεωργίου, Κ. Μά- 
νος, I. Μελισσουργός, Δ. Πα
παδόπουλος, Α. Πουλιανός, Δ. 
Σκούρας, Σ π. Σταματόπου- 
λυς, Μιχ. Τσιμπόγλου, I. Σοϊ- 
λεμέζης, Στ. Γαλανός, Εύάγγ. 
Γκίκας, Γαρ. Δακόπουλος, Ά ρ . 
^ενουδάκης, I . Σταθόπουλος, 
Χρ. Σταύρου, I. Δαμίγος, Γ. 
Ζαμπέλης, Ε ύάγγ. Καρέλλας, 
Μ. Κουδας, Σ . Κωνσταντινί- 
δης, Ά θ. Λυκουργιας, Π. Παπα 
δόπουλος, Π. Ρηγόπουλος, Π. 
Τέκος, Σ τ. Άφεντάκης, Β. 
Χριστόπουλος, Ν, θερμός.

X. ΠΥΡΠ.

ΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Ιούλιος. (Τοΰ 
άντοπτοκριτοϋ μας). — Ό  θία
σος τής «Νέας Σκηνής» έκανε 
έναρξι τών παραστάσεών του 
μέ μιά καινούργια ρουμανική 
κωμωδία τοΰ Μοσατέσκου τό 
«Τιτάνικ βάλς».

Τό έργο αύτό παρουσιάζεται 
γιά  πρώτη φορά στήν Ελλάδα . 
Πρέπει συνεπώς νά θεωρηθή 
σάν μιά όλότελα άτομική δημι
ουργία τών συμπαθών στελε
χών τής «Νέας Σκηνής» καί 
σάν πρώτη, μέ τά σφάλματα 
καί τις άτέλειές της βέβαια, 
άρκετά Ικανοποιητική.

Ό  Μοσατέσκου, έξ δσων έν- 
θυμοΰμαι τούλάχιστον, εΐνε ή 
πρώτη φορά πού διδάσκεται ά
πό σκηνής έλληνικοΰ θεάτρου. 
Δέν θέλω νά πώ βέβαια πώς 
εΐνε κανένας νεώτερος Σαίξπηρ 
ή έστω καί άπλώς καλός θεα
τρικός συγγραφεύς. Μιά μετρι- 
ότης καί τίποτε παραπάνω, άν 
κρίνουμε τουλάχιστον άπό τήν 
κομωδίιτ του πού παίχτηκε.

Παρ’ *8λα αύτά τό «Τιτάνικ 
βάλς» στήν Μυτιλήνη εΐχεν άρ- 
κετή έπιτυχία. Μάζεψε άρκετόν 
κόσμο, άρεσε καί καταχειρο
κροτήθηκε.

Οί ΛθοποιοΙ τής «Νέας Σκη
νής» 6βαλοτν δλα τά δυνατά 
τους γ ιά  νά τό παρουσιάσουν 
δσο τό δυνατόν άρτιώτερα. "Αν 
καί δέν μποροΰμε νά ποΰμε 
πώς ή έκτέλεσις ύπήρξεν άψο
γη  άπό πάσης άπόψεως. Δέν 
πρέπει δμως νάχη κανείς μεγά
λες άπαιτήσεις άπό ένα έργο 
πού παίζεται σέ έπαρχία.

Ή  ύπόθεσις τοΰ έργου ύπο- 
στηρίζει τήν Ιδια «τέζ» μέ τό 
«Εύτυχώς έπτωχεύσαμεν» τοϋ 
κ. θ . Συναδινοΰ. Τήν κακή έ- 
πίδρασι τοΰ άποτόμου πλουτι

σμού. Πρέπει νά τό σημειώσω- 
με δέ έδώ, πρός τιμήν τοΰ έκλε 
κτοΰ μας κωμωδιογράφου, πώς 
ό̂  κ. Συναδινός μετοιχειρίστηκε 
το φιλοσοφικό αύτό άξίωμα 
πολύ πιό έπιτήδεια άπό τόν 
Ρουμάνο συνάδελφό του.·

Η άπόδοσις τών ήθοποιών 
ύπήρξεν άρκετά ικανοποιητική. 
Καί ή δίς Εμμανουήλ καί ό κ.
Ζερβός καί ό κ. Γιάννης Δού
κας καί ή δίς Σημηριώτου έ- 
παιξαν άρκετά ικανοποιητικά.
Η κ. Λίτσα Δούκα διέπλασυε 

μέ̂  έξαιρετική έπιτυχία τόν τύπο 
ενός κακομαθημένου άγοριοΰ. 
Καί φαίνεται πώς οι ρόλοι αύ
τοΰ τοΰ είδους εΐνε ή είδικό- 
της της.

Εκτός άπό τήν κωμωδία αύ- 
τΛ έχουν τταιχθίΐ ώς τώρα ό 
«Πειρασμός» τοϋ Ξενοπούλου, 
«Μιά νύχτα, μιά ζωή» τοΰ Με
λά, <?Σάν τά φύλλα» τοΰ Τζια- 
κόία, πού άποδόθηκε έξαιρετι- 
τικώς ικανοποιητικά καί τό 
«Κοτέτσι» τοΰ Τριστάν Μπερ

νάρ.

Σ ' δλες τ'ις παραστάσεις τής
«Νέας Σκηνής» διακοίνεται πρό 
παντός ή Οπαρξις τοΰ σκηνο
θέτη.

Έξαιρετικώς στήν Ελλάδα  
ό σκηνοθέτης σ’ ένα θίασο θε
ωρείτο» πολυτέλεια. Καί πολ
λές φοοές παραλείπεται όλό- 
τ Λα σάν κάτι δχι άπολύτως ά- 
π α ^ ίτητο . Καί δταν αύτά 
συμβαίνουν στήν πρωτεύουσα, 
μπορεί νά φαιντασθή κανείς τό 
τί γίνεται στήν έπαρχία. Ή  ά- 
νωμαλία αύτή δέν ύπάρχει στήν 
«Νέα Σκηνή». Κ ι’ αύτό εΤνε ό 
κυριώτερος συντελεστής τής έ- 
πιτι χίας της.
>  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

θέσεως προσωπικού κατά τρό
πον όρθόν. Ή  έπιτυχία τών πα 
ραστάσεων στό πρόχειρο φετει 
νό θέατρο, πιστοποιουμένη άπό 
τήν άθρόα προσέλευσι τοΰ κό
σμου καί μάλιστα ένός άκροα- 
τη’ρίου πού δέν φημίζεται δτι ύ- 
στερεί σέ αύστηρότητα μά ς  ί- 
κοτνοποιεί καί μας πείθει, δτι οί 
κατευθύνσεις οί τωρινές τοΰ 
Βοκπλικοΰ θεάτρου εΐνε έκεΐ- 
νες πού πρέπει νά εΐνε.

θέλω έξ άλλου νά διαπιστώ 
σω καί νά ύπενθυμίσω δτι τό 
Κράτος τής 4ης Αύγούστου, έ
να άπό τά κυριώτερα θέματα 
καί έναν άπό τούς μάλλον σο
βαρούς σκοπούς τούς όποιους 
έταξεν εΐνε ή άποσυμφόρησις 
τής πρωτευούσης. “ Οτι είς τό 
παρελθόν τά jt iv ra  ήσαν στήν 
πρωτεύουσα καί έγένοντο δι’ 
αυτήν, δέν σάς εΐνε άγνωστο. 
"Ηδη τά πράγματα άλλαξαν. 
Προκειμένου μάλιστα , περί τής 
Θεσσαλονίκης, τής Δευτέρας 
Πρωτευούσης τής Ελλάδος, άρ 
κεϊ νά σημειώσω δτι πρίν άκό
μη θεμελιωθη τό θερινόν λαϊ
κόν θέατρον τών Αθηνών, άρ- 
χιίζουν αί έργασίαι τοϋ θεάτρου 
τής πόλεώς σας, πού σέ διάστη 
μα όλιγώτερο τοΰ έτους θά έ
χουν περοττωθή. Μή νομίσετε 
δτι αύτό εΐνε τυχαίον. Άπεναν 
τίας εΐνε χαρακτηριστικόν.

Η πνευματική κίνησις τής Β. 
Ελλάδος πού γ ιά  λόγους ξε
χωριστούς εΐνε πιό αύθόρμητη 
άπό τήν τής Παλαιάς Ε λ λ ά 
δος, δέν μποροΰσε παρά νά κι- 
νήση τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
τοΰ Νέου Κράτους. Κοττά τόν 
τρόπον δέ κατά τόν όποιον είς 
τάς ύπολοίπους χώρας τής Εύ- 
ρώπης, -ή πνευμοττική καί καλ- 
λιτεχνική κίνησις δέν εΐνε συγ
κεντρωμένη μόνο στίς πρωτεύ
ουσες, άλλά διοαηρεϊται ζωντα 
νή καί ζωηρή στίς έπαρχιακές 
πόλεις, έτσι καί έδώ στήν Ε λ 
λάδα τό νέον Κράτος θέλει νά 
δώση μίαν ώθησι γ ιά  τήν δημι- 
οαργίά κινήσεως έκτός τής πρω 
τευούσης. Επειδή δέ κατά σει 
ράν ή Θεσσαλονίκη έχει τήν 
πρώτη θέσι μετά τάς Αθήνας 
είμαι βέβαιος δτι άπό έδώ θά 
άρχίση ή πνευματική κίνησις 
KOtL δημιουργία καλλιτεχνίας 
σέ  ̂δλους έν γένει τούς τομείς 
καί κατ αύτόν τόν τρόπον ή 
Θεσσαλονίκη θά πρωτοστατήση 
στό δρόμο πρός τόν τρίτον Ε λ 
ληνικό πολιτισμό τό Ιδεώδες 
πού συνέλαιβεν ή φωτισμένη διά 
νοια τοΰ άρχηγοΰ τής Κυβερνή 
σεως κ. I. Μεταξά.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΠΑΣΤΙΑ

Ακολούθως ώμίλησεν ό Γε
νικός Διευθυντής τοϋ Βασιλι
κού θεάτρου κ. Μπαστιάς, 6α- 
τις είπε τά έξής:

Εξοχώτοττε, Πανιερώτοττε, 
Κυρίες, Κύριοι,
Νοιώθω έξαιρετική συγκίνη- 

σι γιατί, σέ στιγμή τόσο ιερή δ
πως αύτή  πού ζοϋμε σήμερα 
βρίσκομαι έπί κεφαλής τής 
Κροαικής σκηνής. Αύτό πού 
συντελεϊται σήμερα εΐνε ένα έρ 
γο ιστορικό πού χαρακτηρίζει 
εύγλωττα τό κράτος τής 4ης 
Αύγούστου πού τό δημιουργεί. 
Γιά νά κατανοήσετε τή σημασία 
τ" ; οικοδομής πού έθεμελίωσε 
σήμερα δ έξοχώτατος ύπουρ-

Όλόκληρο τό θέατρο τοΰ πε
ρασμένου αιώνα σφραγίζει ή 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδ ιώ 
τες εΐνε οί δημιουργοί του, ι
διώτες ot έκτελεσταί τού, ’ιδι
ώτες οί όργανωταί του, ιδιώ
τες οί πρωτοπόροι του. Τό 
Κράτος άπουσιάζει όλοκληρω 
τικά καί δέν τό άναίκαλύπτει 
κανείς οΰτε ώς άπλοΰν θεα
τήν. Δέν πρόκειται αύτήν τήν 
ώρα νά σάς κουράσω ίσιτομών 
τας τή ζωή αύτοϋ τοΰ θεά
τρου, οΰτε ή στιγμή εΐνε κα
τάλληλη γ ιά  νά τό κρίνω άπό 
τήν πλευρά του τήν καλλιτε
χνική, τήν δραματουργική ή 
καν τήν έπαγγελματική. Φτά
νει μόνο νά σημειώσω καί νά

τιμόνι τοΰ έλληνικοΰ σκάφους 
στά χέρια τους.

Ή συνέπεια ήταν φυσική καί 
μοιραία. Ναυάγια έπί ναυαγί- 
ον. Αλλ’ έρχεται, κυρίες καί 
κύριοι, ό 20ός αιών καί έκεΐνοι 
πού πιστεύουν ίσως πώς ή kcc- 
τάστασις χοωστοΰσε τήν 5παρ- 
ξί της σέ κάποια γενικώτερη ά- 
νωριμότητα καί πώς μέ τό πέ
ρασμα τοϋ καιροΰ ή κρατική 
νόησι θά ώρίμαζε καί τό κρα
τικόν ένδιαφέρον ζωηρό θά άν- 
Θοΰσε στόν τομέα τών Γραμμά
των καί Τεχνών έπλανήθηκαν. 
Περνάει όλόκληρο τό τρίτο τοΰ 
20οΰ αίώνα καί μόνη ή ιδιω
τική πρωτοβουλία ένεργεί, δη
μιουργεί, έργάζεται γ ιά  τήν

ύπογραμμίσω πώς jot άπροστά πνευματική τροφή τοΰ έλληνι-
τευτοι μύστες τοΰ θεάτρου, 
είχαν περισσότερη συνείδησι 
τοΰ έθνικοΰ τους χρέους παρά 
δ,τι είχε τό Κράτος: Oi Tce- 
βουλάρηδες, οί Άλεξ/κίοδηδες,, 
οί Παντόπουλοι, ή Εύαγγελία 
Παρασκευοπούλου καί ή Α ι
κατερίνη Βερώνη δέν δίσταζοτν 
τήν ώρα τοΰ δαρυτάτου χει
μώνας νά έγκαταλείπουν τήν 
καλοζωΐαν τοΰ άθηναϊκοϋ σπι- 
τιοΰ, νά βγαίνουν έξω άπό τό 
δριον τής μικοής έλληνικής έ- 
πικρατείας τότε καί νά περιέρ
χονται τάς πόλεις καί τάς κο
μοπόλε ις τοΰ ύποδούλου Ε λ 
ληνισμού άπό τίς παραδουνά
βιες πολιτείες, τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν, τήν Ανατολικήν Ρω
μυλίαν, τήν ύπόδουλη Μακεδο
νία, τήν Θράκη καί τή Μικρα- 
σΐα, ώς κάτω στίς άνόοϋσες 

παροικίες τής άφρικανικής ά- 
κτής. Δέν έφΐιβοΰντο οΰτε τόν 
χειμώνα, οΰτε τά πανάθλια 
συγκοινωνιακά μέσα τοΰ και- 
ροΰ έκείνου, οΟτε τά κακά γυ
ρίσματα τής δούλε'άς πού εί
χαν ώς άποτέλεσμα τήν κα- 
κουχία, τήν πείνα, τήν ταπεί- 
νωσι...

Αδιαφορούσαν πρός δλα αύ 
τα και μέ ένα πείσμα άπο σχο
λικό έφερναν τά γεννήματα 
τής φαντασίας τής έλεύθεοης 
Ελλάδος στόν ύπόδουλο Ε λ 

ληνισμό. Καλά ή κακά, πρωτό
τυπα ή άπομιμήσεις τά έργα 
τοΰ Βερναδάκη, τών Σούτσων, 
τοΰ Βάσιλειάδη, τοϋ Κορόμη
λα καί δλης τής πλειάδος τών 
δράματονράφων τοΰ 19ου αίώ
νος έπαίζοντο είς τά πιό άπίθα- 
να σημεία τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου καί τής Μικρασίας. 
Δέν ξεύοω πώς νά σάς τό πώ, 
άλλ’ αύτά τά ταξίδια τών ή- 
θοποιών μας τοΰ 19ου αίώνος 
είχαν μέσα τους ένα στοιχείο 
ήρωϊκό, ένα στοιχείο πού θυμί
ζει τήν έπική ώμορφιά τής 
Σταυροφορίας. Καί τό Κρά
τος; Τό Κράτος σ’ δλη αύτή 
τήν προσπάθεια τήν άγωνιώδη, 
τήν ι  ατεινή έδώ κι' έκεί άλλά 
Μαιλοπροαίρετη άπουσίαζεν

Αλλ’ άς μή τό αδικήσουμε. 
Μπορεί κατά τό ίδιο διάστημα 
τό Κράτος νά ήταν άπορροφη- 
μενο στήν όργάνωσι άλλων το
μέων, μπορεί νά τό άποροοφοΰ 
σεν ή όργάνωσις τοΰ έθνικοΰ 
στρατοΰ τοΰ έθνικοΰ στόλου, 
τών όργάνων τής κρατικής μη
χανής.

Η μελέτη δμως τών πραγ- 
ιιάτο^ν καί προσώπων διόλου 
δέν δικαιώνει τήν τιμητική αΰ- 
τή ύποψία. Τό Κράτος μία καί 
μόνη μέριμνα άπορροφοΰσε : 
πώς νά όργανώση ή καλλίτερα 
πώς νά χορίση κομματικά τήν ,

κοΰ λαοΰ. Ό  Χριστομάνος προσ
παθεί μέ τούς μύστας τής έλ
ληνικής σκηνής ν’ άνοιξη νέους 
δρόμους καί τό Κράτος ψύχραι
μο, άδιάφορο, άνάλγητο τόν 
παρακολουθεί μέ χαμόγελο πι
θανής ειρωνείας στόν άγώνα 
του καί τόν άφίνει νά πέση σάν 
νά μή στάθηκε τίποτε. Ό  μόνος 
πού συνειδητοποιεί στήν ψυχή 
του τήν άνάγκη τοΰ θεάτρου 
καί τή σημασία τής στέγης του, 
εΐνε ό Έθνομάρτυς Βασιλεύς 
Γεώργιος. Δέν εΐνε τό κομμα
τικό Κράτος, εΐνε ένας Βασι
λεύς. Αύτός έκτισε τό θέατρο 
τής όδοϋ Ά γιο υ  Κωνστοτντίνου 
καί μέ ίδικά του χρήμοπτα τό 
συντηροΰσεν έπί μιά όλόκληρη 
δεκαετία. Καί δταν ή άντοχή 
τοΰ Άνακτορικοΰ Ταμείου δέν 
ήταν τόση, ώστε νά έξακολου 
θή νά έπιχορηγή τό θέατρο, τό 
κομματικό Κράτος έμεινε καί 
πάλιν άδιάφορο. Άφήκε τό θέ 
ατρο νά κλείση καί τόν έλληνι
κό λαό νά στερηθή μιάς σπου
δαίας καί μοναδικής πνευμοοτι- 
κής του τροφής.

Καί άκολουθεί ή περίοδος 
τής 20ετίας, κατά τήν όποίαν 
ή πλέιάς τών ήθοποιών πού 
προήλθαν άπό τό πρώτο Βασι
λικό θέατρο καί τήν Νέαν Σκη 
νήν μέ έπί κεφαλής δύο μεγά
λες Έλληνίδες ήθοποιούς τήν 
Μαοίκα Κοτοπούλη καί τήν 
Κυβέλη, συνεχίζει τόν σκληρό 
δρόμο τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου. 
Καί ιδρύθη μέν τό Έθνικόν θ έ 
ατρον είς τά 1930, άλλ’ ή ΐδρυ- 
σίς του δέν ύπήρξε μέγας ά- 
θλος άν σκεφθή κανείς δτι ύ- 
πήρχεν ή βάσις: Τό κτίριο τό ό
ποιο έκτισεν ό άλησμόνητος 
Βασιλεύς Γεώργί'ος. Χωρίς αύ
τό ν, τό θέατρο δέν θά ύπήρχε. 
Ά λλ  άν τόση' άντιπνευματική 
έστάθη ή Πολιτεία τοΰ 'Ελληνι
κού Κράτους στόν τομέα τοΰ 
θεάτρου καί στούς άλλους το
μείς τών Γραμμάτων καί τής 
Τέχνης, δέν έστάθη κε λιγώτερο 
άντιπνευματική. Φθάνει νά σάς 
θυμίσω πώς τά καλλίτερα έρ
γα  τών μεγάλων ζωγράφων 
μας τοΰ περασμένου αίώνος, 
δπως λ. χ. τοϋ Γκίζη, βρίσκον
ται σέ ξένες ιδιωτικές συλλο
γές καί σέ ξένα μουσεία. Στό 
μόνο δέ πνευμοπτικό κίνημα πού 
στάθηκε στόν τόπο μας βαθύ 
καί ζωντανό, στό κίνημα τοΰ 
δημοτικισμού, τής δημοτικής 
λοά'κής μας γλώσσης, στήν ό
ποία ό λαός εγραψε τά άθάνα- 
τα λαϊκά του τραγούδια καί ό 
μεγάλος μας Σολομός τόν Ε
θνικό μας Ύ μνο, τό Κράτος 
στάθηκε άντίθετο καί βρέθηκε 
fro πλευρό τοΰ καθαρεύουσα-

νικου άρτηριοσκληρωτισμοϋ.

“ Οσο γιά  ιιή μουσική, καλλί
τερα νά μή γίνεται λόγος.

Τέτοια κατάστασις, κυρίες 
καί κύριοι, στόν τομέα τοΰτον 
έκληρονόμησε καί παρέλαβε τό 
Κράτος τής _4ης Αύγούστου.

Πνευμοαική φύσις άπό τις 
σπάνιες ό άρχηγός τής Κυβερ
νήσεις, θρεμμένος μέ τά με
γάλα άριστουργήματα τών ’ Ι
ταλών, τών Γάλλων, τών ’Ά γ 
γλων, τών Γερμανών κλασσι
κών, έχοντας ζήσει κάτω άπό 
τό πλατύφυλλο δένδρο τοΰ Δάν 
τη καί τοΰ Σαίξπη,ρ, πού τούς 
γνωρίζει στίχο πρός στίχο δσο 
οί πιό έπίσημοι σχολιαστές 
τους, είχε τό θάορος νά διακή
ρυξή έπίσημα πώς ή πνευματι
κή ζωή καί ή τέχνη δέν εΐνε πο
λυτέλεια, άλλά πρωταρχική 
καί όργανική άνάγκη τής ζωής 
ένός λαοΰ.

Πάνω σ' αύτό τό μνημειώδες 
άξίωμα βασίζεται όλόκληρη ή 
πνευματική καί καλλιτεχνική 
πολιτική τοΰ Ίωάννου Μεταξά. 
Πρωταοχική, είπε, καί όργανω- 
τική άνάγκη τοΰ λοαΰ καί δχι 
άπόλαυσι πολυτελείας τής λε- 
νομένης άνώτερης κοινωνίας. 
Σέ κάθε παράστασι κλασσικοΰ 
άριστουργήματος τοϋ Σαίξπηρ, 
παρακολουθεί στό τέλος κάθε 
είκόνος τίς ε κοπ:οντάδες θεα
τών τοΰ ύπερώου καί δταν βλέ- 
πη άκράτητος νά ξεσπά ό έν- 
θουσιασμός καί τά χειροκρο
τήματα τοΰ λαΊκοΰ άκροατηρί- 
ου, στή φυσιογνωμία του άπλώ 
νετο ένα χαμόγελο Βαθύτεοης 
ικανοποίησης καί άδιαφορών- 
τας γ ιά  τίς έπιψυλάξεις τάχα 
καί τό λεπτεπίλεπτον χειροκρό
τημα τής πλατείας, χαίρεται 
τούς αυθόρμητους καί ειλικρι
νείς αύτούς θεατές καί λέγει: 
Ά ύ το ΐ έκεί έπάνω εΐνε τό σί
γουρο καί άνόθευτο κριτήριο 
πού καθιερώνει ένοιν άληθινό 
ποιητή. Καί έχει όλότελα δί
καιο. Γicrri δλοι οί μεγάλοι 
ποιητές στάθη.καν λαϊκοί ποιη
τές πού μίλησαν καί συνεπή porv 
τίς ψυχές τών μεγάλων μαζών. 
Συνέπεια τής άρχής του αύτής 
εΐνε ή άπόφασίς του νά κτισθίή 
τό μέγα θέατρο τών 10,000 θε
ατών κάτω άπό τό Μνημείο τοΰ 
Φιλοπάππου, δπου θά μπορή 
μέ 10  δρχ. μέσον δρον εισιτη
ρίου νά παρακολουθή ό έργα- 
ζόμενος πολίτης τοΰ Νέου Κρά 
τους τά άθάνατα άριστουργή
ματα τών μεγάλων, ποιητών 
τοϋ θεάτρου.

“ Εως χθές δ έλληνικός 
λαός, ό βιοπαλαίων, ό έργαζό- 
μενος, έστιβάζετο ε’ις τά υπε
ρώα άθλιων θεάτρων τής Έ π ι
θεωρήσεως καί έστρέφετο μέ 
τίς πνευματικές τοξίνες πού έ- 
ξέβραζαν νοσηροί έγκέφαλοι, ot 
όποιοι εΟρισκαν πολύ κατάλλη
λη τροφή γιά  τόν ελληνικό λαό 
νά του σεοβίρουν δλες τίς αι
σχρολογίες τών καταγωγίων 
καί δλες τίς άηδέστοαε,ς σκη
νές τής βδελυρδς όμοφυλοφιλί- 
ας. Καί θά μοΰ πήτε ίσως μερι
κοί άπό σας δτι ό έλληνικός 
λαός μποροΰσε μέ τήν άποχή 
του ή τήν άποδοκιμασία του νά 
άνοτγκάση τούς δημιουργούς 
τέτοιων έργων νά τραποΰνπρός 
εύπρεπέστερα καί τιμιώτερα 
θάματα. Πρός θεοΰ, κυρίες καί 
κύριοι, άς μή διατυπώνη κα
νείς τέτοιους άσυλλογίστους 
στοχασμούς. Τό γεγονός δτι ό 
λαός δέν τό έπραξε σημαίνε’. δ- 
τι δέν μποροΰσε νά τό πράξη 
καί σημαίνει άκόμη δτι οί με
γάλες γραμμές δέν δίδονται έκ 
τών κάτω, άλλά δίδονται έκ 
τών άνω. Οί λόγοι διά τούς ό
ποιους ό λαός δέν μποροΰσε νά 
τό πράξη εινε πολλοί. Πρώτα- 
πρώτα ό δρόμος πρός τήν ά- 
μορτία καί τό κακό έχει μιά ι
διαίτερη γοητεία. "Αν πάρετε 
όποιονδήποτε τοξικομανή Ιδι
αιτέρως καί άπευθυνόμενοι 
πρός τήν λογική του καί μόνον 
τοΰ συζητήσετε τό πάθος του 
θά διαπιστώσετε πώς ό άιθρω- 
πος αύτός πού παίρνει τήν μορ
φίνην καί τήν κο·καΐνην γνωρί
ζει άριστα τόν δλεθρον πρός τόν 
όποιον βαδίζει.

Καί δμως ή ήδσνή τοϋ φαρ
μάκου σ:ήν άρχή τόν γοητεύει 
τόσο καί ή πλανερά πεποίθη- 
σις δτι θά έχη τή δύναμι τοϋ 
χαρακτήρος νά σταματήση τό 
κακό τήν ώρα πού τό θελήση, 
τόν παρασύρουν καί σιγά-σιγά 
ή ήδονή γίνεται έξις καί ή έξις 
δεύτερη φύσις.

"Ετσι γίνεται καί μέ τή δια
φθορά τήν πνευματική καί τήν 
ύλική. Ά λ λ ’ έκτός άπό τόν ύ- 
ποκειμενικό αύτό λόγο ύπήρχε 
καί ό άντικειμεν,κός. "Ας ύπο- 
θέσωμεν δτι ένας θεατής ή καί 
περισσότεροι άπό έναν διεμαρ 
τύροντο, έπήγαιναν στίς Ά ρ· 
χές, έγραψον στίς έφημερίδες 
καί τέλος έκοτναν άγώνα νά κο
πούν τά θεάματα τής διαφθο
ράς καί νά τεθή ένας φραγμός.
Νά άσκηθή μέ άλλα λόγια μιά 
λογοκρισία. Νομίζετε δτι θά έ- 
φερναν κανένα άποτέλεσμα ; 
Απολύτως κανένα. Στ’ δνομά 

της καί κάτω άπό τή σκέπη της 
μποροϋσαν λίγοι άνθρωποι ν ’ 
άσχημονοΰν, ν’ άπλώνουν άπά
νω στή σκηνή τά κοινωνικά έλ
κη, νά τά έμπορεύωνται, νά δι
ασύρουν ύπολήψεις, χωρίς κα
νείς νά μπορή νά έμποδίση αύ
τό τό κακό .

Μά τί άγαθό μπορεί νά εΐ
νε αύτή ή έλευθερία τής σκέ- 
Ψεως, δταν σέ τέτοια ποτνά- 
θλια όδηγεί άποτελέσμοττα; Ή 
άφιλοσόφητη δμως άριστερή 
διανόη'σι ε!γε κηρύξει πώς αύ
τή ή έλευθεοία εΐνε τό μεγα
λύτερο άγαθό. Κανένας &νθρω·

Τό Τουρκικόν Θέατρον βίρί- 
σκεται έν πλήρει δράσει. Ή 
*Νταρούλ Μπενταή» κατότιν 
θριαμβευτικής περιοδείας μόλις 
προχθές έπέστρεψεν άπό τήν 'Α 
νατολήν.

Αύτάς τάς ήμέρας αναμένεται 
έκ Λονδίνου δπου πήγε ν ’ άντι- 
προσωπεύσΉ τά Τουρκικά καλλι
τεχνικά χρώματα ό διάσημος ήθο
ποιός - ρεζισέρ (διευθυντής τοϋ 
Έθνικοΰ Θεάτρου) κ· Έρτο- 
γρούλ Μουχσίν.

Ό  Έρτογρούλ Μουχσίν κατά 
γενικήν ομολογίαν, εΐ . ϊ  ή μεγα- 
λυτέρα σύγχρονη θεατρική φυσιο
γνωμία τής Νέας Τουρκίας. "Αν
θρωπος άνωτέρας μορφώσεως, 
πλουτίσας τάς γνώσεις του είς 
τήν Ευρώπην καί ιδιαιτέρως είς 
Βερολίνον, άπό έτών τώρα, έπε- 
δόθη μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυ

Θεάτρου εΐνε αξιοσημείωτος. Ή  
πειθαρχία καί ή μελετηρότης τών 
Τούρκων ήθοποιών αποτελούν ά* 
ληθές πρότυπον. Ή  «Νταρούλ 
Μπενταή», δπως τό Ελληνικόν 
Βασιλικόν Θέατρον εν τφ προσώ* 
πφ τοϋ Διευθυντοΰ τών Καλών 
Τεχνών κ. Κωστή Μ-αστιά, εί\>* 
τόν Ιδεώδη διευθυντήν του· Αύτά 
τά όποία ό υποφαινόμενος γρά
φει είς τά «Παρασκήνια» δέν ε ί· 
νε παρά μία άπλή σκιαγραφία τοΰ 
καθ’ δλα άξιου καλλιτέχνου, διά 
τόν όποιον πλειστάκις ήσχολήθη ό 
Ευρωπαϊκός Τύπος, Δέν θά έ* 
πεκταθώ περισσότερον διά τόν κ. 
Έρτογρούλ Μουχσίν, τού όποιον 
τήν άφιξιν έκ Λονδίνου άναμένα» 
άπό ήμέρας είς ήμέρ-ν. Μόλις 
φθάση έδώ θά τόν έπισκεφθώ 
και θά τού ζητήσω έν γενικαίς

χής του, διά την 
ϋ Θε

αναδημιουργίαν Υραμμαις τας _γνωμας του

ον καί εξύψωσε· Σήμερον αί καλ 
λιτέχνιδες καί οί καλλιτέχναι τής

διά
τήν έξέλιξιν τής J-αγκ.οσμίου θεα 
τρικής τέχνης. Έπίσης θά τόν 
παρακαλέσω νά μοΰ άνακοινώση

«Νταροΰλ Μπενταή» ύπό τήν κα- j τα συζητηθεντα εις το εν Λονδί- 
θοδήγησιν τοΰ κ. Έρτογρούλ νφ συνελθόν θεατρικόν Συνέδριον 
Μουχσίν, εΐνε είς θέσιν νά παρου ! καί τάς ληφθείσας έκεϊ άποφά* 
σιασθώσι καί πρό τών πλέον ά-( σεις. ίνα, τΰς μεταδώσω έγκαί* 
παιτητικών θεατών καί είς τά με- j ρως άπό τών στηλών τών «ΙΙαρα- 
γαλύτερα Εύρωπαϊκά θέατρα ά- | σκηνίων» είς τούς άναγνώστας 
κόμη. Η μόρφωσις τών νέων στε 1 μας.
λεχών τοΰ Έθνικοΰ Τουρκικού I AIM. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

πος, κυρίες καί κύριοι, φιλοσο
φικά καταρτισμένος δέν μπορεί 
νά ύποστηρίξη παρόμοιες άνο- 
ησίες. Μόνο ρωμαντικοί τής κα
κής ώρας ή κακόβουλοι άνα- 
τροπείς μποροΰν νά ύποστηρί- 
ξουν τέτοιου είδους κοινωνιο- 
λογία τοΰ έλληνικοΰ καφενεί
ου. Πατί φιλοσοφικά ή έλευθε
ρία δέν εΐνε γενική άξία, οΰτε 
ύπάρχει ή έλευθερία, ύπάρχουν 
οί έλευθερίες. 'Υπάρχουν τόσες 
έλευθερίες, δσοι καί άνθρωποι. 
Ή έλευθερία τοΰ τρελλοΰ εΐνε 
ή τρέλλα, ή έλευθερία τοΰ κα
κούργου εΐνε τό έγκλημα, ή έ- 
ευθερία τής πόρνης εΐνε ή πορ
νεία, ή έλευθερία τοΰ άπατεώ- 
νος εΐνε ή άπάτη, ή έλευθερία 
τοΰ μαστροποΰ εΐνε ή σωματεμ
πορία. Ή έλευθερία τοΰ κλέφτη 
εΐνε ή κλοπή. Νά προχορήσο; 
Μιά τέτοια στατιστική Θά σάς 
έδειχνε όλοφάνερα πώς οί κακές 
έλευθερίες, αύτές πού εΐνε καρ
ποί καί γεννήματα άδυνάτων 
θελήσεων, κακών ροπών, δια
στροφών ή έλαττομάτων, κοι
νωνικού μίσους ή έπιπολαιότη- 
τος, καθώς καί άωριμότητος εΐ
νε πολύ περισσότερες άπό τίς 
έλευθερίες έκείνες πού πηγά
ζουν άπό τήν άγάπη, τήν φρό- 
νησι καί τόν γάνιμο πόθο γιά  
τό γενικό καλό.

Ποιές λοιπόν άπό τίς δύο, ά
φοΰ έτσι άντικρύσοπε τό πρό
βλημα, νά κυριαρχήσουν; Μά 
θά μοΰ πήτε: δλα αύτά πού 
ειπώθηκαν καί γράφηκοιν γιά  
τήν έλευθερία ήσαν λιβάνι πού 
έκαίετο μπροστά σέ μιά άνύ- 
παρκτη θεότητα; ‘Υπάρχει μιά 
έλευθερία. Ό χ ι τοΰ τύπου τών 
ριωμαντικών άριστερών κοινο- 
νιολόγον. Ά λλ ά  μιά έιλευθε- 
ρία πού τήν είκόνα της άνά- 
γλυψο μας δίνει ή φύσις στό 
πρώτο δέντρο πού θά άνπκρύ- 
σομε στόν δρόμο μας. Ή  έλευ
θερία τών άνο καί δχι ή έλευ
θερία τών κάτο. Γιά νά ζοϋν 
καί νά άνεμίζουν έλεύθεοοι ot 
κλώνοι ένός δένδρου πειθαρ
χεί ή ρίζα του.

Γιά νά τελειωθή τό δέντρο 
καί έλεύθεροι νά άνεμίσουν οί 
κλώνοι του φορτωμένοι πολύ
χυμο καρπό πρέπει άοκνα νά 
δυυλέψη ή ρίζα του. Πρέπει βα- 
θεκχ νά ποτιοθή άπό ούσίες κα 
λές καί νά τραφή μέ λίπασμα, 
καλά νά κυβερνηθή ή γή του 
καί έπιδέξια νά στηριχθή ό κορ 
μός του. Χωοίς αύτές τίς προϋ
ποθέσεις έλεύθερος κλώνο; καί 
καρπός δέν Ρά σταθή ποτέ γιά 
νά φιληθή μέ τίς πρωινέ; καί 
βραδυνές αΰρες.

Γι’ αύτό τόν λόγο 6 κυβερ
νήτης τοΰ νέου Κράτους ϊ>έν έ- 
σεβάσθηκε αύτό τό ξόανο τής 
τάχα πνευματικής έλευθερίας 
μετά χτιν 4ην Αύγούστου καί 
σάν νέος Ήοακλής έκαθάο’σε 
τήν κόπρον τοΰ Αύγείου πού μέ 
σα της είχε βουτηχθή τό λεγό
μενο έλαφρό μουσικό θέατρο. 
Καί γ ι ’ αύτό καλλιτέχνες πού 
διευθύνουν σήμερα αύτά τά
θέατρα ήλθον στό γραφεΐον
μου καί μοΰ έδήλωσαν δτι με
τά τήν έφαρμογή τής λογοκρι
σίας έπί τών έπιθεωρήσεων καί 
τήν άπαλλαγή τους άπό τίς 
αισχρότητες, οί έπιθεωρήσεις έ
γιναν καλλίτερες, πνευματικώ- 
τερες καί ή λαϊκή τους έπιτυ
χία μεγαλύτερη. Τί έζημίωσε
λοιπόν ό παρεμβατισμός αύτός 
τοΰ Κράτους τής 4ης Αύγού
στου; Αντίθετα ώφέλησε τούς 
ήθοποιούς, ώφέλη’σε τό κοινόν, 
ώφέλησε τούς συγγραφείς.

Έ ά ν  θελήσω μάλιστα νά με- 
τοτχειρισθώ τήν ιστορία ώς συ
νήγορο τών άπόψεων πού δια
τυπώνω, θά θυμήσω σέ δλους 
σας δτι τά μεγαλύτερα άρι
στουργήματα τής τέχνης έγεν- 
νήθηκαν σέ περιβάλλοντα κυρί
αρχα καί όλοκληρωτικά. Ούτε 
ή θεία Κωμωδία τοΰ Δάντε, ου 
τε τά άθάνατα άριστουργήμα
τα τ<·ΰ Σαίξπηρ, οΰτε ό Δόν 
Κιχώτης τοΰ θερβάντες, οΰτε 
τά άθάνατα έργα τοΰ Καλντε- 
ρόν, οΰτε ot κωμωδίες τοϋ Κορ 
νηλίου καί τοΰ Ρακίνα έγράφη- 
καν ύπό τόν θολόν ούρανόν τής 
κοινοβουλευτικής κραιπάλης.

Τό έπιχείρημα λοιπόν τών δήθεν 
διανοητικών έλευθεριών εΐνε 
άπλό πρόσχημα. Κανένας φιλο
σοφημένος νοΰς, κανένας πρα
γματικός καλλιτέχνης, κανένας 
πνευματπκός σωστός άνθρωπος 
δέν πιστεύει είς αύτό.

Αλλ* δ κυβερνήτης τοΰ νέου 
Κράτους σάν άληθινός ποιητής 
ξέρει πώς μετά τήν άρνησιν 
χρειάζεται ή θέσις. Γι’ αύτόν 
τόν λαόν πού άποτράβηξεν άπό ,

τά κακά θεάματα, χτίζει τό μέ· 
γα  θέατρον τών 10,000 θεατών 
μέ τό ΙΟδραχμον εισιτήριο, γ ι ' 
αύτόν τόν λαόν χτίζει τό ' θέα· 
τρον τής Θεσσαλονίκης, πού 
σήμερα ό έξοχώτατος ϋπουρ- 
νος τής Μακεδονίας έβαλεν έ· 
πί παρουσία σας τόν θεμέλιον 
λίθον του. Γ ι' αύτόν τόν λαόν 
δίνει τά μέσα στό Βασιλικόν 
Θέατρον νά όργανώση τρία πε- 
ριοδεύοντα θέατρα μέ φορητές 
σκηνές καί μέ άρτιο τεχνικό ό- 
πλισμό, ώστε καί τό τελευταία 
μέρος τής Έπικρατείτς νά μπο 
ρή νά χαίρεται τήν καλή τέ
χνη. Γ ι’ αύτόν τόν λαόν ένίσχυ* 
σε τό θέατρον τής μεγάλης καλ 
λιτέχνιδος Μαρίκας Κοτοπούλη' 
καί σέ λίγο τό καθιστά ήμικρα- 
τικό, ώστε νά μήν άναγκα^θή 
ή καλλιτέχνις αύτή νά έγκατα- 
λείψη τήν σκηνή, ένφ έχει πολ· 
λά νά τής προσφέρη άκόμα ή 
νά ύποχρεωθή σέ συμβιβασμούς 
πού τήν είχαν ύποχρεώσει άλ
λοτε νά κάμη ή άδιαφορία καί 
άναλγησία τοΰ κοινοβουλευτίτ 
κοΰ Κράτους. Γι’ αύτόν τόν 
λαόν έδημιούργησε τήν Πανελ
λήνιο Καλ>ιτεχνική "Εκθεσι, ι
κανοποιώντας τούς διηρη μένους 
καλλιτέχνες καί πειθαρχώντας 
τήν καλλιτεχνική τους έμφάνι- 
σιν. Γ ι’ αύτόν τόν λαόν ένίσχυ- 
σε τήν Συμφωνική Όρχήστρα 
τοΰ Ωδείου Αθηνών καί μελε
τά τ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  τητ- μόνιμο»*, 
ποιήσεώς της .

Γι’ αύτόν τόν λαόν αύξησε πέ 
ρυσι κατά 200,000 τήν έπιχορή- 
γησι τοΰ Κρατικοΰ 'Ωδείου θεσ 
σαλονίκης, ώστε νά σχηματισθη 
σιγά-σιγά καί έδώ ό πυρήνας 
τής Συμφωνικής 'Ορχήστρας 
στή Θεσσαλονίκη. Άκόμη γ ι' 
«ύχόν τόν λαόν καί γ ιά  νά ένι* 
σχύση τούς καλλιτέχνας άγό* 
ρασε καί πέρυσι καί έφέτος έρ
γα  ζωγραφικής δίνοντας 1,500, 
000 είς τούς έργαζομένους ζω
γράφους καί γλύπτας. Κάθε τί 
μιος άνθρωπος θά άναρωτηθή 
πώς σ’ ένα καί μόνο τομέα, στά 
Γράμματα καί στίς Τέχνες τό
σα έπραξε καί πράττει ό κυβερ 
νήτης; Μήπως ή Ε λλάς σήμε
ρα εΐνέ πλουσιωτέρα άπό χθές; 
Μήπως Μαικήνες παρουσιάσθη 
καν πού δέν τούς έγνώρισεν ή 
χθεσινή Ε λ λ ά ς; Τίποτε άπό δ
λα αύτά. Τό σημερινό Κράτος 
εινε οικονομικά πιό βεβαρυμέ· 
νο άπό τό χθεσινό. Γιατί σήμε- 
ρα̂  εΐνε ύποχρεωμένο σέ τρίοί 
και τέσσαρα χρόνια τό νέον 
Κράτος νά κάμη στό κεφάλαιο 
τής στρατιωτικής παρασκευής 
δσα δέν εΚαμεν έπί δώδεκα έ
τη ή κοινοβουλευτική Δημοκρα
τία.

Παρ’ δλα αύτά τά βάρη, έ·* 
πειδή λείπουν οί μεσάζοντες, έ* 
πειδή λείπουν οί κλέφτες τοϋ 
δημοσίου θησαυροΰ καί έπειδή 
άγρυπνο τό μάτι τοϋ κυβερνή
του έφορεύει τούς πάντας καί 
τά πάντα, κατορθώνει καί τήν 
'Ελλάδα νά όπλίζη καί νά τήν 
κάνη ισχυρή καί τήν ύλική ει> 
ημερία τοϋ λαοΰ της νά άσφα* 
λίζη κατά τό μέτρον τοΰ δυνα
τού καί τίς ήθικές άρχές τής 
ιεραρχίας, τοΰ σεβασμοΰ, τής 
τάξης καί. τής πειθαρχίας νά ά- 
ποκαθιστα καί τήν πνευματική 
καί καλλιτεχνική τροφή τοΰ 
λαοΰ νά παρέχη άφθονη καί 
νά έχη δώσει τόση σέ δύο χρό
νια πού κυβερνά δσην δέν έδω
σαν τά 100 τελευταία χρόνιο 
τής έλληνικής ζωής.

Αύτά, κυρίες καί κύριοι, <χ* 
νετελέσθησαν στόν τομέα τόν 
πνευματικό καί καλλιτεχνικό 
τής χώρας μας τά δύο τελευ
ταία χρόνια. Τά δσα έπραξεν 6 
κυβερνήτης εΐνε μία εΰγλωττη 
έγγύησις τοΰ τί θά πράξνι. *Η 
προθυμία, ή στοργή καί ύ φα
νατισμός θά έλεγα άκόμα μέ 
τόν όποιον περιβάλατε τάς πα
ραστάσεις τοΰ Βασιλικού Θεά
τρου στή Θεσσαλονίκη καί ό έν- 
θουσιαμός σας γ ιά  τό χτίσιμο 
τοΰ θερινοΰ θεάτρου, πού ή θε- 
μελίωσις έγινε σήμερα καί ή 
οικοδομή άρχίζει αΰριο, τό έν
διαφέρον πού δείχνει ή κοινω
νία τής Θεσσαλονίκης γ ιά  δλα 
τά πνευματικά καί καλλιτεχνι
κά ζητήμοττα άποτελοΰν τήν 
καλλίτερη έγγύησι δτι μέ βάοι 
αύτήν τήν έμπιστοσύνη σας 
ό κυβερνήτης θά καταστήση τή 
Θεσσαλονίκη μεγάλο καλλιτε
χνικό καί πνευματικό κέντρο 
άντάξιο τής ιστορίας της καί 
του Ιστορικού ρόλου πού έχει 
νά παίξη στήν Ελλάδα ή μακε
δονική πρωτεύουσα».

Τόν λόγον τοϋ κ. Μπαστιά έ- 
κάλυψαν ζωηρότατα χειροκρο
τήματα.

,----

χ
Λ

*>«
U
)·
α
ΙΤ
α
Ά

iy

ς
■ι



/

2Τ?11 6  99?9SQg33QQgQ299QQg2QQQQ9322Q993923Q293Q2QQD2SQS2Q5QQQ2SQQQggQQggQgQQggg Τ λ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ  s952092QQ9QSQQQ22Q22g2Q9222Q2552gQQ2202Q222000ogoDQ5QQQgggQ5QQQOogogooooi

T O  Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν Ο Ν Κ Α Θ ’ Ο Λ  Η Ν Τ Η Ν  ΕΒΔΟΜ ΑΔΑ
(Κυριακή 17 Ιουλίου - Σάββατον 2 3 ’Ιουλίου 1938)

Ε Κυριακή Ί
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (40 18 μ .) 9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί. 10 Λαϊκά τραγού. 
6 ijx.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.89 —
19.74 _  25.43  31.38 —  49.83
μ .) 10.30 Συναυλία, 11 Πνευστά,
11.45 Συμφ. συναυλία, 1 Έλαφρά 
μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά 
μουσική. 4.15 ^ουσ. δωματίου, 5 

Πνευστά, 5.30 Ευθυμη μουσική, 5. 
45 ΕΟθυμη μουσική, 6.50 Ευθυμη 
μουσική, 7.15 Πνευστά, 8 Συναυ
λία, 9 Είδήσεις, 9.15 Μουσική καί 
ποίησις, 10 Βιεννέζ. τραγούδια, 11 
Είδήσεις, 12 15, ΛΊοοσ. δωματίου, 
3.15 Σ  υναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 _ _  16.86 
19.82 —  25.53— 31.55 μ.) 1 Ελα
φρά μουσική, 2 Φοιτητ. τραγούδια,
2.30 Δίσκοι, 3 30 Είδήσεις, 4 'Ο ρ 
χήστρα Μότσαρτ, 5.20 Καλοκαιρι
νά τραγούδια, 5.45 Είδήσεις, .720 
£1δήσεις, 7.40 θέατρο, 10.05 θέα 
τρο, 10.45 Βιολί, 11.15 Είδήσεις,

1.11.35 Έλαφρά μουσική, 12.20 Τρα
γούδι βαρυτόνου, 2 10 Μουσ. δωμα. 
,Τίου Μέντελσον.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68__ 25.24__  31.
41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3 
30 Μετάδοσις, 5.15 Ειδήσεις, 6 Σ  υ.! 
ναυλία, 7 Είδήσεις, 7.15 Δίσκοι, 8 
Δίσκοι, 8.30 Είδήσεις, 8.40 Δίσκοι,
9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδή
σεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 —  31.13 μ .) 12
Είδήσεις, Λαϊκή μουσική, 1 Είδή* 
σείς άγγλιστί, Ποικίλη μουσική, 2. 
30 Σ  υμφ. μουσική, 5 Είδήσεις, Με
λόδραμα, 6.30 Μουσ. δωματίου, 9. 
15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 ΒΧ. με. 
*ταϊα, 12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν , 
έλληνιστί, 1 Ειδήσεις, Έλαφρά μου
σική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν  (004 κχ. 332 μ.)
7.45 Έλαφρά μουσική, 9.15 Μούσι. 
Κή. 9 15 Μουσική καί χορός, 11.30 
'Ελαφρά μουσική και χορός, 1 Έ *

, λαφρά μουσική, τραγούδια καί χο
ρός.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ.)
7 «Δυό καρδιές σ* ένα βάλς» όπερέτ- 
*τα τοΟ Σ  τόλτς, 9.05 ’Έ ρ γ α  Λίστ 
Vide πιάνο, 10 Ευθυμη βραδυά, 11 
Εύθυμη μουσική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
9 Πνευστά, 10.30 Λαϊκά τραγούδια, 
11.20 Έλαφρά μουσική.
9.10 Μουσ. άκρόαμα, 11.30 Έλαφρά 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ 1571 μ.) 
μουσική καί χορός, 2 — 3 Ωραίες 
μελωδίες.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8 20 Ούβερτουρες καί χοροί, 9.10 
Παλαιοί σκοποί, 11.30 Έλαφρά μου 
σική καί χορός, 2 _ 4  Βλ . ‘ΑμβοΟρ. 
yov.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8.50 Βιολί, 10.30 Συναυλία, 12 Χο 
ρός, 9.10 Συναυλία, 10.30 Χορωδία, 
1115 Άπό ταινίες καί όπερέττες, 1 
Δίσκοι

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 8.10 
Δίσκοι, 8.15 «Σό λο  φλάουτο», μουσ. 
£ργον του Άλμπέρ. Έ ρ γ α  Σοΰμ- 
περτ, 11.30 Έλαφρά μουσική καί 
χορός, 1— 4 Βλ . 'Αμβουργον.

Μ Ο Ν Α ΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 8. 
20 Λαϊκή μουσική, 9.10 Άπό ιταλι
κά μελοδράιιατα, 11.30 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ .) Βλ. 
Ρώμη, 9.10 Ελληνικόν πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8
(Σ  υναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Με* 
τάδοσις, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ .) 8 Είδήσεις, Δίσκοι, 9 30 
Ά γ γ λ ο  γαλλική συναυλία, 10.30 Σ υμ 
ψωνική συναυλία, 11.40 Είδήσεις, 
12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Έ .  
λαφρά_ μουσική, 8.30 Σονάτες, 9 
Τραγούδι, 9.55 Άπό όπερέττες, 10. 
55 Έλαφρά μουσική καί χορός.

Δευτέρα |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18) δ «Αί ά- 
κταί τής Άδριατικής» διάλεξις έλ- 
ληνιστί, 9 Ειδήσεις ελληνιστί, 10
Λα^κά τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 __  16.84__
10.74 —  25.49 __  31.38 —  49.83
μ.) 10.30 Μουσ. δωματίου, 11 Δί
σκοι, 12 Συναυλία, 1 Έλαφρά μου
σική, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μου. 
σική, 4.30 Μουσική καί ποίησις. 5.
15 Βιεννέζ. χορωδία, 5.45 Συναυ
λία, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Εύθυμη μου
σική, 8 Τσίμπαλλο, 9 Είδήσεις, 9.
30 Συναυλία, 11 Είδήσεις, 12.15 
Γσίμπαλλο, 1 Συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 __  16.86 _
19.82 _  25.53 _  31.55 μ .) 12 45 
Ελαφρά μουσική, 1.30 Χορωδία καί 

όρχήστρα, 2.10 Σερενάτες, 2.45 Πιά 
νο, 3.15 Δίσκοι της Γκάλι Κοΰρτσι, 
3.30 Ειδήσεις, 4 Έλαφρά μουσική,
4 30 "Οργοονο, 5.30 Σονάτα Μπε
τόβεν, 6 .Είδήσεις, 6.20 Στρατ. μου 

7.20 Ειδήσεις, 8 Εύθυμία, 8. j

σικη.
μ.) 7 .5 ° Μουσική δωματίου. 9 Σ  υ· λία. 12 Χορός, 1 _ 3  
ναυλία, 9.35 Ισπανική μουσική, 10.
10 Τραγούδι, 10.45 Έλαφρά μου
σική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Δί
σκοι Καρουζο, 9.10 Μεγάλη συναυ
λία μέ τραγούδι, Τομάς, Ντελίμπ,
Βέρδι, Γκουνώ, Στράους κτλ., 11.
30 Έλαφρά μουσική καί χορός, 1 _
4 Ποικίλη μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 8.
15 Συναυλία, 9.10 Χορός, 10.10 
’Έ ρ γ α  Μπάχ. 11.30— 4 Ποικίλη μου
σική καί χορός

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ.
Ρώμη, 9.10 Έλλην. πρόνραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία, 8.30 Ειδήσεις, 9 30 θέα
τρο, 11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ.
432 μ .) 8 Είδήσεις, 9 Τραγούδι, 9.
30 Συμφ. συναυλία Πιερνέ μέ χορω
δίαν, 11 30 Ειδήσεις, 11.45 Εσ π ε
ράντο, 12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Ε 
λαφρά μουσική, 7.30 Λαϊκά τραγού
δια, 8.15 Τοαγοΰδι, 8.45 Συμφ. συ
ναυλία, 9.55 Συνέχεια, 11 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

Ποικίλη μου-

Τρίτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49 18 μ .) 9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγού- 

, δια.
σικη, νοήσεις, ο tzutn/μια, ο. \ Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99 16 89
45 Φοιτητ. τραγούδια, 10 Σ  υμφ. | ! 9.74 25 49 _  31.38 - 4 9  83
συναυλία, 11.15 Είδήσεις, 11.50 Δί
σκοι, 12 Έλαφρά τραγούδια, 1.20 
Έλαφρά μουσική, 2 30 Πιάνο, 3 
Τραγούδι.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 __  25.24 __
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 12.45 Έλλην.
όμιλία, 1.15 Συναυλία, 1.45 Είδή. 
σεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ειδήσεις, 3. 
20 Δίσκοι, 3.30 Έλαφρά μουσική, 
5.15 Ειδήσεις, 6 Συναυλία, 7 Ε ι
δήσεις, 7.15 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 
Είδήσεις, 8.40 Δίσκοι* 9.30 Μετά- 
δοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις

ΡΩ Μ Η  (25.40— 31.13 μ.)' 12 Ε ί. 
δήσεις. Ποικίλη μουσική, 1 Ειδήσεις 
άγγλιστί, Μουσική δωματίου, 2.40 
Μουσ. ποικιλία, 5 Ειδήσεις, Ελαφρά 
ιουσική, 6.30 Μελόδραμα, 9.15 Ει

δήσεις, 8.40 Δίσκοι, 9.30 Μετάδο- 
σις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδήσεις

ΡΩ Μ Η  (25.40— 31.13 μ .) 12 Ε ί. 
δήσεις. Ποικίλη μουσική, 1 Ειδήσεις 

δωματίου, 2.40άγγλιστί, Μουσική

μ.) 11.45 Πνευστά, 12 Έλαφρά μου
σική, 4.45 Τσίμπαλλο, 5.45 Ευθυμη 
ιιουσική, 6.50 Ευθυμη μουσική, 7.15 
Συναυλία, 8 Έλαφρά μουσική, 9 
Είδήσεις, 9.30 « Ό  παράδεισος τών 
γυναικών», όπερέττα τού Μπούρκ- ί 
χαρτ, 10.45 Μουσ. δωματίου, 1 Με
λωδίες.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 __  16 86 __
19.82 _  25.52 —  31.55 μ .) '  12.45 
Μικοά συναυλία, 2.15 Τραγούδι βα
ρυτόνου, 2.45 Πιάνο, 3 Τραγούδι νέ- 
νρων, 3.30 Είδήσεις, 4 Δίσκοι Σ  α- 
λιάπιν, 5 20 Χορός, 6 Είδήσεις, 6. 
20 Ευθυμο άπόνευμα, 7.20 Είδήσεις, 
7.40 Τραγούδι όξυφώνου, 8 Έλαφρά 
μουσική, 8.45 Συναυλία Κεοουμπίνι, 
Σουμαν, 10.30 Συναυλία. 11.15 Εί 
δήσεις, 11.50 Χορός, 12.45 Έ ρ γ α  
Γκρήνκ, 1.40 Σ  υνσυλίσ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19 68 —  25.24 —  
31.41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8 Έλαφρά μουσική, 9.10 «Δόν Καΐ- 
σαρ», όπερέττα τού Ντελλίγκερ, 11. 
30 Έλαφρά μουσική καί χορός, 1 —  
4 Ποικίλη καί λαι'κή ιιουσι>;η.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (516 κχ. 550 u.) 
7.55 Ούγγρική μουσική, 9.30 Πιάνο 
Σοϋμπερτ, Σουμαν, 10.35 Συναυλία 
11.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ 1875 
μ .) 7.17 Δίσκοι, 8 Βάγνερ, 8.30 Δί
σκοι Μενουχίν, 8.50 Ρουμαν. τοα- 
γούδια, 9.30 Συναυλία, 10.45 Ε λ α 
φρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ )  9.10 
Συναυλία Μπάχ, Χάϋδν, Βεμπέρ, 
Ρέγκερ, Λίστ, 11.50 Έλαφρά μου
σική καί χορός, 1— 4 Ποικίλη μου
σική.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8 
Τραγούδια, 9.10 «Ταξίδι στό Παρί
σι», όπεοέττα του Κοΰσε, 10.40 Δί
σκοι του Πρίχοντα, 11.30 Έλαφρά
μουσική καί χορός, 1 __  4 Ποικίλη
ιιουσική έκ Βιέννης

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ.
Ρώμη, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ )  8 
Μελωδίες, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Συ ν 
αυλία έκ Παρισίων Τ. Τ. Τ., 11.30 
Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (615 κχ. 432 
μ .) 8 Είδήσεις, 9 Δίσκοι, 9.30 Άπό 
άγγλικές όπερέττες, 10.30 Έλαφοά 
τραγούδια, 11.30 Ειδήσεις, 11.45 
Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7
Στρατ. μουσική, 7.50 Λαϊκά τραγού
δια, 8.30 Πιάνο, 0 Δίσκοι, 9.55 Ρωσ- 
σικές ρομάντσες, 10.55 Έλαφρά 
μουσική. 11 ΈλαΦηά ιιλιμ- 
χορός.

uoua, .“ T V ,?·  5 Είδησής, Έλαφρά | Ϊ Γ Ε Ι β ή ^ Τ ί ο *  Δ ί ™ *  
μουσική, 6.30 Μελόδραμα, 9.15 Εί- χρο, 5.15 Εδήσεις, 6 Συναυλία, 7 

U  ι  ι Ρώμη· 12· Ειδήσεις, 7.15 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8. 
I f .  Ε  δΊ,σε̂  tOTrav·· Λληνι- 30 Είδήσεις, 8 40 Δίσκοι, 9.30 Με.
Μ Ε Σ  A lA  kA I1' Μ Α Κ Ρ Α  συν™ λΐ“ ’ τάδοσιο 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις. / n c iA lA  Κ Α Ι ΛΊΑ Κ κ Α ΡΩΜΗ (25 40 31 1^ ιι ΐ 17 FI-
β ; Τ ° ΥΡΓΤ λ  !.904 Κ*· 332, Λ *  δήσε,ς Μελ“ ' 4 ~  1 Ε,είσεις ly -8 Μελωδίες, 9 Λαικη μουσική, 10.10 νλ;στ( Ελαφ ρό μουσική, 2.45 fta<-

, ί °- Ε1 ί ΐλη μουσική κή μουσική, ,  Ειδήσεις Μελόδραμα,
R A P r n k  / ^ 7 ΦΡ μ? ^ ο η· * 6-30 Συμφ. συναυλία, 9.15 Είδήσεις,

„  Α, ( 4· ΚΧ· V339· M  'ναλλιστί. 10 Βλ. μεσαία, 12 15 El·
I r X  0iK0Y ' VT C , f  τΡ « °υ ς. ] δήσεις άγγλ., Ισπαν., έλληνιστί, 1 

^ ά ς Ε ^ ι κ ή μς°.ϋσΙΚή' 11 “  Ειδήσεις, Λαϊκή μουσική,
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) ί Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

9 Χορωδία, 9.40 ΟΠιάνο, 10 Μελό-1 Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
δραμα (δίσκοι). |8 Έλαφρα μουσική, 9.10 Σ υναυ-

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .) Ιλ ία  μέ τραγούδι, 10.20 Μαντολίνα,
8.15 Ευθυμη βραδυά, 9.10 Ά π ό ! 11.30 Έλαφρά μουσικά καί χορός,

νιστί, 1 Ειδήσεις, Λα κή μουσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  <904 κχ. 332 μ.)
8.15 Πνευστά, 9.10 Δίσκοι, 10 Έ ρ-
κα Τσαϊκόφσκυ __  Ζίμπελιους, 11 30
Έλαφρά μουσική, 1__4 Ποικίλη μου
σική καί δίσκοι.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
8 Έλαφρά μουσική, 10.10 ’Έ ρ γα  
Σοπέν, 11 Δίσκοι Ι.ούμπερτ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
9 Διάφορα τραγούδια, 9.30 Εύθυμία, 
10.30 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (J91  κχ. 1571 μ.)
8.15 Ευθυμη βραδυά, 9.10 Έλαφρά 
μουσική, 11.30 Σονάτα Μότσαρτ,
12 Έλαφρά μουσική, 1__ 3 Λαϊκή καί
έλαφρά μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8 Μουσ. ποικιλία, 9.10 Τραγούδια, 
10.20 «Έποχαί τού έτους», μπαλλέτο 
τού Γκλαζούγωφ, 11.30 Μελωδίες 
καί ρυθμοί, 1 — 4 Έλαφρά μουσική 
καί δίσκοι

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8 Τραγούδι, 10.45 Συναυλία Μασ- 
σενέ, Ο. Στράους, Κάλμαν κτλ. 12.
10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
u ) 8.30 Μαντολίνα ναί κιθάρες. 9. 
25 Τραγούδι, 9.50 Χορός, 10.4.1 Ε 
λαφρά αουσίκή.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Έ 
λαφρά μουσική, 9.10 Χορωδία, 9.45 | 
Μουσικόν άκρόαμα, 11.30 Ε\σφρά 
μουσική έκ Βιέννης, 1— 4 Ποικίλη 
μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ ) 8.
15 Συναυλία u£ τραΌ>*ι, 10 Λαϊ.
κή  ̂μουσική, 11.30 Έλχ-ρ^α ιιουσική
1 Έλαφρά μουσική, 2__4 Δίσκοι.

uni jm κή 11 ^ ' > Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ .) Βλ.μουσική, 11 Ελαφρα μουσική κα. P (iu i)i 910  ·Ελλην. πρόγοαμμα.
I Ν ΙΚ Α ΙΑ  Μ 185 κχ 253 u .) 8 

Συναυλία, 8.30 Είδόσε.ς, 9.30 Μέ- 
ταδοσις, 11.30 Ή  ΰτιοδο/ή τών 
’Άγγλω ν Βασιλέων, 12 Είδ··σεις.

Π Α Ρ I Σ  ΙΟ Ι Τ. Τ. Τ. <695 κχ. 
432 μ.) 8 Ειδήσεις, 9 Αγγλικές  
μελωδίες καί ΰμνοι νέγρων,  ̂ 30 Δί. 
σκοι, 9.45 Συναυλία ναλλικης μου
σικής έκ Λονδίνου, 10 45 Μεγάλη 
π^οάστασις είς τήν «Όπερά» "tpoc 
τιι ήν τώ; Ά ννλω ν  Βα ϊλέω *, 12 10 
Ε'δήσεΐΓ, 12.40 Χοοός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.45
«Τροβατόοε» μελόδρ τού Βέρδι, 11. 
10 Γιά δλους, 11 40 Χορός.

λία, 1.45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μουσ. 
δωματίου μέ τραγούδι, 3.15 Είδή - 
σεις, 6 Συναυλία, 7 Ειδήσεις. 7.15 
Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 9. 
30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις, 

ΡΩ Μ Η (25.40 —  31.13 μ.) 12
Ειδήσεις, Έλαφρά μουσική, 1 Ειδή
σεις άγγλιστί, Συμφ. μουσική, 2.45 
Μελόδραμα, 5 Ειδήσεις, Λαϊκή μου
σική, 6.30 Μελόδραμα, 9 15 Γαλλι 
κή μουσική, 10 Βλ. μεσαία,' 12.15 Εί 
δήσεις άγγλιστί, Ισπαν., έλληνιστί. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
δ Δίσκοι άπό όπερέττες, 10 Ελα
φρά μουσική, 11.30 Έλαφρά κ ι  
λαϊκή μουσική, 1— 4 Ποικίλη μου
σική,

1(1'45 Ρ ιολ!· ,11·15,. Είδήσεις, | 4 30 Χορός, 5.45 Εΰθνμη μουσική, 
11.j Q Συναυλία, 1.40 Εύθυμη μου. | 6.15 Λαϊκή μουσική, 6 50 Ευθυμη 
σιΊ Ρ : ______ | μ ο υ σ ικ ή 8 Εύθυμη βραδυά. 9 ΕΙδή-

σεις, 9.30 Βιεννέζικη μουσική χο. 
ρού, 11 Είδήσεις, 12 Εμβατήρια, 
12.15 Λαϊκοί χοροί, 1 Χορός, 2 Χο
ρός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 
19.82 _  25.53 —  31.55 μ.) 2 Τρα. 
' Ό δ ι βαρυτόνου, 2 45 Δίσκοι, 3.30

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68   25.24 __
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Σ υ
ναυλία,  ̂ 2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι,
3.30 « Ή  μαύρη κόττα», κωμ. μελό. 
δραμα τού Ρόζενταλ καί «Α. Ε. Τ.
Μ. Κ.® κωμ. μελόδρ. του Μπέννς, 5.
15 Ειδήσεις, 6 Συναυλία, 7 Είδή- Είδήσεις, 4 Τραγοΰδι, 4.50 Έπιθε- 
S i f  ι  ι » Τ ' ’ ι; Δίσκοι, 8.30 Εί- | ώοησις, 6 Ειδήσεις, 7.10 'Αρμονίας. 8 

Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδήσεις, 8.25 Τραγούδι Κοντράλτο,
ρηΩΜΗ 0 5  4η „ „  * , ,  9 Ποικιλία, 10.10 ΤραγοΟδ. κονΡΩΜΗ (25.40 —  31.13 μ.) 12 Ε ι. τραλτο. 11.15 Είδήσεις, 1.55 Ναυ. 

δη σεις, Συμφ. μουσική, 1 Ειδήσεις τιχά τραγούδια. 2.40 Ειδήσεις 3.05 
άγγλιστί, Μελόδραμα, 2.45 Μουσ. Βιολί.
δωματίου, 5 Είδήσεις, Ποικίλη μου| Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  25 24 _  
σικη, 6.30 Λαϊκή μουσική, 9.15 Γαλ- 31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ- 

Β Λ Ρ Σ Ο Β Ι Α  ΰ.24 κχ. 1339 μ ) | , « ησειςΙ  \ °  Β,λ ' μεσαία 12 | λία, 1.45 Δίσκοι. 2 Συναυλία, 2.30
8 Έλαφρά μουσική, 10.10 Έλαφ οά ! ' , ΥΥλ·, ισπαν., ίλληνι-| Ειδήσεις, 3.30 Μουσ. άκρόαμα, 4.30nni wii νή Vrvtrc,. u η ---^ ·οτΐ, 12 Ειδήσεις,

τίου.υουσική Σοπέν, Κράϊσλερ, Παντερέφ. ι 
σκι κτλ. 11 Μουσ. δωματίου, 11.35 
Δίσκοι.

Μουσική

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) I Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (304 κχ 332 μ.)

9 Ρωσσικες μελωδίες, 10 Τραγού-; 8.15 «Δόν Κάρλος», μελόδρ. τού c , , .  -  -----
δια, 10.30 Διχκοι. . Βέρδι, 11.30 Ευθυμη μουσική, 1 _ 1  Ε 'δ1σεις. Μελόδραμα, 1 Ειδήσεις c

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) | Ποικίλη μουσική. γλιστί, γαλλιστί, Λαϊκή jou jik^ . >.

δωμα- j Μελωδίες, 5.15 Ειδήσεις. Η Σ υνοτυ- 
λία, 7 Είδήσεις, 7 15 Δίσκοι, 8 Δ ί. 
σκοι. 8.30 Ειδήσεις, 8.40 Δίσκοι, 9. 
30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδήσεις. 

ΡΩΜΗ (25.40 ___  31.13 μ.) 12

8.15 Ευθυμη δραδυά, 9.10 Σ  υναυ- j Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α '  (224 κχ 1339 μ.) 
λία μέ τραγοΰδι, 9.45 Μουσ. δωμα- 8 Πόλων, τραγούδια. 8.30 Έλαφοά<ΓΙ ΙΜ 1 \  ΛΓιΚιι Μ Λ·τ/τ/ν ΛΓ 1 / λ Λλ  γ  _______  - 4 η .  n — - , ..μουσική, 10.10 Παλαιά τραγούδια, 

11 Μουσ. δωματίου.
Κ Γ Μ Γ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 

μ ) 9 Έ κ  Ζάγκοεμπ. 10 Συναι λία, 
11.15 ^έατρο, 11.45 Διάφορα τρα. 
γούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ 1571 μ.Ι

γλιστί, γαλλιστί, Λαϊκή jo o j ik ·1*
45 Μελόδραμα, 5 Είδήσεις, Μου", 
δωματίου. 6.30 Ποικίλη μουσική. 9 
15 Ειδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. με. 
σαϊα. 12.15 Είδήσεις ά γ γ λ , Ισπαν., 
έλληνιστί, 12 Είδήσεις, Μελόδραμα.

| Τετάρτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Εί- 
δήσεις, 10 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 __  16 89__
19-74 —  25.49 __  31.38 _  49.83
μ. ) 10 «‘Ο παράδεισος τ /  γυναΓ.
κών», όπερέττα τού Μπούρκχαρτ, 11. 
15 Μουσική δωματίου, 12 Χορός, 1

γερμαν. μελοδράματα, 1130 Συν 
αυλία, 12 Ευθυμη μουσική, 1 __  3ί
Έλαφρά ιιουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8 Μουσική ποικιλία, 9.10 Σ υ·ναυλία 
μέ τραγούδι, 11.30 Έλαφρά μούσι, 
κή κσί χορός, 1 4 Έλαφρά μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 α.) 
8.40 Ποικίλη μουσική μέ τρανουδι,
9 50 Δίσκοι. 11 Συναυλία Χάϋδν, 
Σοϋμπερτ, 12.10 Τσιγγάνοι

4 Βιεννέζ καί λαϊκ^ μουσική. 
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κν. 1339 μ.) 

8.35 Έλαφρά μουσική, 10.10 Έ λ α  
φρά μουσική, 11 Συναυλία Ροσσίνι. 
Βέρδι, Τομάς, Μάγιερμπερ, Γκουνώ 
κ.τ.λ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
9 Δίσκοι, 10 40 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  <191 κχ. 1571 μ )  
8 Ευθυμη βραδυά 9 .ι0  Συναυλία 
Σοΰμπερ^ Μότσαρτ, Λίστ, Ντβοράκ

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 κτλ. 10.15 Συνέχεια, 11.30 Σ  υναυ.

Ελαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2 15 
Έλαφρά μουσική, 3.15 Συναυλία,
4.30 Δίσκοι, 4.45 Συναυλία, 5.45 
Εύθυμη μουσική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 
Ευθυμη μουσική, 7.15 Χορός, 8 Σ υ 
ναυλία, 9 Είδήσεις, 9.45 Εύθυμη 
μουσική, 10 30 Πιάνο, 11 Ειδήσεις,
12.30 Δίσκοι Γκρτ»νκ, 1.15 Χορός. 

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 — 16.86 —
19.82 —  25.53 —  31.55 μ ) 1.05 
Έλαφρά μουσική έκ Σουηδίας, 1.30 
Πιάνο, 2.15 Δίσκοι, 2.30 Έλαφρά 
μουσική, 3.30 Ειδήσεις, 6 Συναυ
λία Λέχαρ, Σοϋμπερτ, Μπράμς, Χά. 
ϋδν κτλ. 5.15 Ποικιλία, 6 Είδήσεις, 
6.20 Χορός. 7.20 Γτ'οή^εις, 7.40 Σ υ 
ναυλία, 8.20 Στρατ. μουσική, 9 Γλυ
κά όνειρα, 11 ί5 !_1£ήσει,\ 11.35 Συ  
ναυλία Μότσαρτ, Γκλινκά, 12.10 
Ούαλ. μουσική, 1.40 Ά ρμο  Ίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 __  25 24 _
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκο·, 3.30 
Συμφ. συναυλία α\ τρανοΓ^ι. 5.15 
Είδήσεις, 6 Συναυλία, 7 Ρίδήσεις,
7.15 Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 8.Ό0 Δί
σκοι, 9.30 'Ί-ΓΓάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 —  31.13 μ.) 12
Ειδήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσιις 

άγγλιστί, Έλαφρά μουσική 2 45 
Λαϊκή μουσική. 5 Ειδήσεις, Μελό. 
δραμα, 6.30 Συμφ συναυλία, ί/. 15 
Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία,
12.15 Ειδήσεις άγγλ., Ισπαν.. έλλη-

Πέμπτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μΛ  9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί, 10 Λα>ά τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__  16.89 _
19.74 _  25.49 —  31.38 —  49.83 
μ.) 10.30 Έλοφρά μουσική, 12 Σ υ 
ναυλία, 1 Έλαφοά μουσική, 2 Είδρ 
σεις, 2.30 Έλαφρά μουσική, 3.15 
Γερμ. χοοός, 4.30 Δίσκοι, 5 Συναυ
λία, 5.45 Μουσ 1̂ ;· δωματίοου, 6.30 
Τραγούδια, 6.50 ειΰθυιιη μουσική, 7. 
15 Δίσκοι, 8.15 Στρατ μουσική, * 
Είδήσεις, 9.45 Ακρόαμα μέ ιιουσική, 
11 Ειδήσεις, 12 Πιάνο, 12.30 Τρα
γούδια.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.85 —  
19.82 —  25.53 —  31.55 μ.) 1.3Λ 
Τριό, 2.30 Βικτωριανές μελωδίες, 3. 
30 Είδήσεις, 4 Φοιτητ. τοαγούδια, 
Ποικιλία, 6 Ειδήσεις, 6.35 Συναυ
λία Μπράμς, Σοΰμαν, Ντεμπυσσύ 
κλπ., 7.20 Ειδήσεις, 7 40 Δίσκοι, 8 
Ποικιλία, 8.30 ’Όργανό, 930 Σ υν. 
ο:νλία Τσαϊκόφσκυ, Γκλύκ κτλ. 10.30 
Χορός, 11.15 Ειδήσεις, 11.35 Λαϊκοί 
χοροί, 12.10 Χορός, 12.30 Πιάνο Μό- 
τσαοτ, Μέντελσον, Λίστ, 1 40 Πιάνο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 —  25.24 __ 
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Σ  υναυ

τίου Χάϋδν, Μότσαρτ, 10.40 Σ υναυ 
λία, 11.30 Συναυλία, 12 Έλαφρά
μουσική, 1— 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 8 
Άπό τή «Μαργαοίτα» τού Γκουνώ, 9.
10 Χορός,' 11.30 Λα{κή καί έλαφρά
μουσική, 1 — 4 Ποικίλη ιιουσική. , - . Λ _ . . r _____  ____  ^ ̂  ^

Ν ηΒΛ? γΔ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κν. 550 f 8.15 Ευθυμη μουσική, 9?10 Μπαλλέ-1 9.10 Ποικίλη μουσική, 1 f.30 Έλα-
ιι.) 9.05 Συναυλία. 10.10 «Ριγολέτ- το, 11.30 Σονάτα Κορέλλι, 12 Έ- Φρά μουσική καί χορός, 1—4 ΠοικΙ-
τθζο . ί λαφοά μουσική καί χορός μέ τρα. λη ιιη,,π' νΛ

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 [γουδί, 1__3 Άπό · όπερέττες 
•ι.) 8.25 Μελωδίες Τόσκ, 8.50 Σ ιΊ '- Ι  Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
γρονη μουσική, 9.30 Συναυλία, 10. j 8 Δίσκοι, 9.10 Συναυλία, 11.30 Έ-

. μ °υσική· ί λαφρά μουσική καί χορός, 1 4 Ποι-
Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Δί. κίλπ μουσική, 

σκοι, 9.10 Συναυλία μέ τραγούδι Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ '
Σουμαν, Μότσαρτ, Τσσικόφσκυ, Ρε· 8 Τσιγγάνοι, 9.35 Τραγούδι, 10.20 15 β α. -----Γ  Γ;λ 'Τ Χ '^ ’
γκερ κτλ., 11.30 Ποικίλη μουσική,! Συναυλία, 11.40 Συναυλία 1 Ελαφρά μουσική, 12 10 Χορός.

· Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
8  ̂ Δίσκοι, 9.10 Συναυλία καί χοροί· 
δία, 11.30 Συναυλία, 12 Χορός, ι 
3 Έλαφρά μουσ’κή καί χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Υ  (841 κχ. 357 ν )
8 Δίσκοι, 9.10 « Ή  άφίλητη γυνσΐ· 
κα», όπερέττα τοΰ Κολλό, 11.30 Ε 
λαφρά μουσι-ή καί χορός, 3__4 Ποι.
κίλη μουσική

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α
Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κγ. 332 μ.) 

8 Συναυλία Χαΐντελ, Βέμπερ κτλ..

λη μουσική.
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)

8 Κλαρίνο, 8.30 Λα(κή μουσική, 10. 
10 Λαϊκή μουσική, 11 Εκπλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
9 Λαϊκά τραγούδια, 10 -Από όπε. 
ρεττες, 11.15 Λαϊκαί μελωδίαι, 11,

1— 4 Ποικίλη μουσική. I Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 3. j μ .) 8.15 Άπό ρωσσικά μελοδράϋ,α.

15 Α^ά όπερεττες, 10 Σ'.ναυλία μέ ! τα. 8.40 «Καδαλλερία ρο,.χτικάνα».
τραγοΰδι, 11.30 Λα κή καί έλαφρά ' άπό δίσκους, 10.15 «Παληάτσοι» ά
μουσική, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ.
Ρώμη, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1 185 κχ. 253 μ ) 8
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 θέα
τρο, 11 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ.) 8 Ειδήσεις, 9 Μελωδίες, 9. 
30 «Δαυΐδ Κόπερφιλντ», θέατρον, 11 
30 Ειδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  <850 κχ. 353 μ.) 7
Στρατ. μουσική, 8 Έλαφρά μουσι
κή, 8.15 Πιάνο, 9 Λα-κή μουσική, 9. 
55 Δίσκοι, 11 Έλαφρά μουσική καί 
χορός.

| Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  <49.18 μ .) 9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγού. 
δια

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 —  16.89—  
19.74 _  25.40 —  31.38 —  49.83 
μ.) 10.15 Άκρόαμα μέ μουσική, 11. 
45 Μελωδίες, 1 Έλαφρά μουσική, 
2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 
3.15 Πιάνο, 4.30 Άκρόαμα μέ μου
σικήν, 5.45 Εύθυμη μουσική, 6,15 
Κουαρτέτο, 6.50 Εύθυμη μουσική, 8 
Συμφ. συναυλία, 9 Είδήσεις, 9.45 
Έλαφρά μουσική, 11 Ειδήσεις, 12 
Μουσική δωματίου.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93   16.86 __
19.82 —  25.53 —  31.55 μ.) 12.40 
Ποικιλία, 1.40 Έλαφρά μουσική έζ 
Ελβετίας, 3.30 Ειδήσεις. 4 ’Ό ργα . 
νο, 6 Ειδήσεις, 6.40 Χορός, 8 Ε ι
δήσεις, 8.30 Ποικιλία, 9.20 Σ  υναυ

πό δίσκους
Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 

Στρατ. μουσική, 9.10 Δίσκοι, 11.30
.Ελαφρά μουσική καί χορός. 1__4
Ποικίλη μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8. 
15 Πιάνο Μότσαρτ. Μπράμς, 8 45 
Γερμαν. μπαλλάντες, 9,10 Δ ' συμ
φωνία Μπράας, 11.30 Έλαφοά μου. 
σική καί χορός, 1— 4 Ποικίλη μου 
σική.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ .) Βλ, 
Ρωιιτι, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κν. 253 μ.) 7.30 
Συναυλία. 8 Συναυλία, 8.30 Ειδή

σεις, 9.30 Μετάδοσις, 11.30 Είδή. 
σεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ.) 8 Ειδήσεις, 9 Δίσκοι. 9.30 
Σ υμφ. συναυλία Μπετόβεν, Φωρέ, 
Σα ίν - Σάνς, Σ τραδίνσκυ κτλ. 11. 
30 Ειδήσεις, 11.45 Δίσκοι

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ 
λαφρά μουσική, 7.45 Μαντολίνα, 3 
30 «Νόομσ», μελόδρ. τοΰ Μπελνι! 
10.15 Χορός.

| Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8.30
Έ&δομαδιαιαι Βαλκαν,καί ειδήσεις 
30 Λα κά έιιβατήρια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99 __  16.89__
έλληνιστί, 9 Ειδήσεις έλληνιστί, 10. 
19.74 —  25.49 —  S1.38 —  49.83 
μ.) 10 Χορός, 12 Ευθυμη μουσική,
1 Ελαφρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2. 
15 Έλαφρά μουσική, 3.3'8 Δίσκοι,

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (516 κχ. 550 ιι.) 
7.45 Συναυλία, 9 «Γκέϊσσα», όπε
ρέττα τοΰ Τζόνς, 11.10 Τσιγγάνοι. 
12.10 Δίσκοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
μ.) 8 Τραγούδι, 8.25 Δίσκοι, 9.15 
Τζαζ, 10 45 Έλαφρά μουσική, 1 Έ .  
λαφρά μουσική.

μ  Λ£ ,ψ ,£ (785 κ ·̂ 382 Μ  9 1 0/Μεγάλη έσπερις μέ τραγούδια καί
χορό, 11.30 Χορός, 1—  4 Ποικίλη 
μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ .) 8
Μελωδίες καί ουθαοί, 9.10 Συναυ
λία μέ τραγούδι, 11.30 Χορός 1__ 4
Ποικίλη μουσική καί χορός.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ. 
Ρώιιη, 9.10 Έλλην. τ^ΡΦΥΡαμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ )  8
Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Ε ι
δήσεις, 9.30 Συναυλία μέ τραγούδι 
Βεμπερ, Βάγνερ, Σα ίν .  Σάνς κτλ. 
11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ
*32 μ .) 8 Είδήσεις, Σ  υμφ*
συναυλία, 10.10 θέατρο, «Γάμος μέ 
τή βία», τοΰ Μολιέρου, 10.50 Ποι
κιλίες. 11.30 Ειδήσεις, 11.45 Δί- 
σκοιο

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Έ .
λαφρά μουσική, 7.30 Τζάζ, 7.45 
Λαϊκή μουσική, 8.30 Συναυλία, 9 
Τραγοΰδι, 9.55 Δίσκοι, 10 .45 'Ελα 
φρά μουσική καί χορός, 11 Γιά δ. 
λοις, 11.30 Χορός.

Τ Ι  ΕΡΓΟΝ TOV MQPIAK I I I T K E U I M  Τ Ο Ϊ A 0 IU H B T
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

έρωτευθή καί πού, τώρα, βλέπει ότι ή μοίρα 
της τής έπιδάλλει νά ζήστ) πλάι στόν άνθρω- 
ιιο πού κατά βάθος μισεί, μά καί φοβάται, 
/.ΟτοΟ τελειώνει τό έργο καί ό άναγνοιστης— 
V) 6 θεατής—διερωτΡ.το» χί θ“ dcucvivfl ΓΛάρ- 
€ α : θ ά  ΰποκύψί) στίς σαρκικές έηιθυμίες τοϋ 
Κ ουτΰρ; θ ά  λυτρωθή άπό τήν φθοροποιό του 
έπίδρασι; ή θά ζήσΐ) μιά ζωή μαρτυρική; γ ιά  
ν ό  σώσί) τήν ψυχή της; Ε ρ ω τή μ α τα  σκληρά, 
«αδυσώπητα, στά όποια ό συγγραφ εύς δέν ά 
παντα.

"Ολο τό δραμα εΐνε δραμα ψυχών καί συ
νειδήσεων. Βαθύτατα ό:νθρώπινο, γραμμένο 
σ έ  θαυμασία γλώσσα, στό ύφος έκείνο πού 
^μόνο ό Μωριάκ γνω ρίζει νά χρησιμοποιή, τό 
γεμάτο  άπηχήσεις καί προεκτάσεις, άποχρώ- 
σεις καί φιλοσοφική οόσία.

Ο «Άσμοδαίος» σκηνοθετήθηκε στή «Γαλ
λική Κωμωδία» ό:πό τόν μεγάλο καλλιτέχνη 
Ζάκ Κοπώ καί ή έπιτυχία του ύπήρξε, παρ’ 
δλες τίς επιφυλάξεις—έλάχιστες άλλως τε— 
τής κριτικής, θριαμβευτική, θ ά  εχωμε άρα 
γ ε  τήν εϋχυχία τό χειμώνα νά χειροκροτήσω 
•με τό δρ&μα αύτό στό «Βασιλικό» ή στής 
«Μ αρίκας»; Έ ν  τώ μεταξύ όσοι θέλουν νά 
έντρυφήσουν στήν άνάγνω σί του, μπορούν νά 
τό προμηθευθοϋν στήν έκδοσι τού Μπερνάρ 
μ α η κήν άπόλαυσι.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ Ι Κ Α Σ

(Σ υνέχε ια  έκ τής 1η ς  σελίδος)

πόψεις περί τών σχεδίων του διά τήν όργάνω jg 
σιν του «έπαρχιακοΰ θεάτρου» (μονίμων θεα- j ^  
τρικών δργανώσεων είς τάς πρωτευούσας £  
τών γαλλικώ ν νομών) καί τοΰ «λαϊκού θεά
τρου» εις τήν «περιφέρειαν» τών Παρισίων 
(μεγάλω ν θεάτρων παιζόντων τά  καλλίτερα 
έρ γα  τοΰ γαλλικού δαματολόγίου μέ τούς 
καλλιτέρους καλλιτέχνας καί φθηνότατα ε ι
σιτήρια) δ ιά  νά δύνανται καί οΐ έργατικοΐ 
πληθυσμοί νά βλέπουν ό:κριβώς τό θέατρον 
πού βλέπουν καί α ί άνώταται τάξεις. "Ισω ς 
είς ένα άλλο σημείωμα (ό χώρος, τύραννος 
άνηλεής, δέν τό έπιτρέπει σήμερον), νά δώ- 
σωμεν εύρυτέραν τήν έκθεσιν τών προγραμ
ματικών αύτών δ ιά  τό γαλλικόν θέατρον ά- 
πόψεων καί σχεδίων τού Γάλλου αρμοδίου ύ- 
πουργού.

Παρουσιάζουν όντως αΰται καί διά τό ίδι- 
κόν μας θέατρον, καθ’ όσον άφορςί τό έπαρ- 
χιακόν καί ιδιαιτέρως λαϊκόν τοιοϋτον, τόσον 
ένδιαφέρον I

ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

Ευζητησε ι ς

* 0  ρ ε α λ ι σ μ ό ς  
ε ι ς  τ ό  δ έ α τ ρ ο ν

Πάνω στό θέμα πού στά ση- 
μειώματά του καταπιάστηκε ό 
άγοπχητός κ .Μοσχοβίτης μοΰ 
φαίνεται πώς δέν χωρεί καμ- 
,/μιά διαφορετική λύσις. Ό  κό
σμος πού παρακολουθεί £να 
έργο νοιώθει τήν μεγαλύτερη 

; εύχαρίστησι δταν αύτό εΐνε 
«ιταρμένο μέσα άπό τήν ίδια τήν 
ζωήν του, δταν άποτεΝ,ή ϊνα  
κομμάτι της... Εόρισκόμενος ό 

.κόσμος ψυχικά καί πνευματικά 
•πολύ κοντά μέ τούς πρωταγω 
νιοτάς τών έργων καί ζών κΛ 
•τω άπό τίς ίδιες κοινωνικές 
συμβατικότητες, κινούμενος μέ
σα στό χώρο δπου κινοΰνται 
καί τά δρώντα πρόσωπα, τά 
•παρακολουθεί άσκόπα καί στίς 
■ηιό λεπτές κινήσεις των, σφίγ 

ί,γεται, ύποφέρει, πάσχει μαζ 
,των δτοτν αύτά ύποδΰωνται δρα 
φατικούς ρόλους, κλαίει, συγκι 
νεΐται, τρεμουλιάζει σέ στιγμές 
δραματικής έζάρσεως... Γ ιατί 
Ιίποιός ξέρει άν δέν έζησε τίς 
'στιγμές αυτές άληθινά στή ζωή 
του, ή άν δέν παρακολούθησε 
Κανένα παρόμοιο δραμα φίλου 
.του;

’ Αντίθετα χαίρεται, γελδ μα
ζ ί μ' αυτούς μέ ενα γέλιο πη
γαίο, άβίαστο, γιατί τό γέλιο 
αύτό άναβλύζει μέσα άπό τήν 
Ιδια τήν ζωή του.

* Χωρίς άμψιβολία, σκοπός 
Τοϋ ήθοποιοΰ πού ύποδύεται Μ- 
να ρόλο εΐνε νά παρουσίαση 
στόν θεατή άτόφιο τά πρόσω
πο, τοΰ όποίου τόν ρόλο ύπο- 
δύεται μ’ δλα τά πνευματικά ή 
ψυχικά προτερήματα ή έλαττώ- 
μοπά του. Αύτό κοτταβάλλον- 
τας μιά έξαιρετική προσπάθεια 
ϊσως τό πετύχη. Ά λ λ ά  θά κα- 
'τορθώση ποτέ νά δώση στόν 
θεατή νά κοττσλάβη κάτω άπό 
ττοιές κοινωνικές συνθήκες κα! 
ποιά έπονή ζοΰσε τό πρόσωπο 
πού ύποδύεται; ’Ασφαλώς δχι. 
θ ά  χρειασθή λοιπόν ό θεατής— 
δν θέλη νά καταλάβη τό εργο 

καί νά μή γελάση σέ μερικές 
κινήσεις τών προσώπων άπό...

γο ή καλλίτερα νά μελετήση 
τά πρόσωπα. Πόσος κόπος! Πό 
ση κοΰρασις καί τίς περισσότε
ρες φορές χωρίς άποτέλεσμα. 
Γ ιατί άπό δσους τό κάνουν αύ
τό — καί αύτοί εΐνε μετρημέ
νοι — πολύ λίγοι 6χουν τήν ι
κανότητα γ ιά  μιά τέτοια ψυχι
κή άνάτασι καί ίσως μόνο 
οί... έρμηνευταί! Οί άλλοι τό 
παρακολουθούν γιατί τό άπαι- 
τεΐ ή κοσμικότης, ό... σνομπι- 
σμός.

Εΐνε δύσκολο νά μεταφερθή 
κανένας νοερά στήν έποχή πού 
ζούσανε τά δρώντα πρόσωπα 
καί πιό δύσκολα νά γεννηθούν 
μέσα του τά ίδια συναισθήματα 
ποΰ γεννιώντουσοτν σέ κείνα. Γ ι 
ι τ ί  κατά τήν γνώμην μου, τά ί
δια συναισθήματα θά γεννη
θούν δταν ύπάρχουν οί ίδιοι έ- 
ξωτερικοί έρεθισμοί. Ά λ λ ά  μή
πως ή φαντασία £χει τόση δύ- 
ναμι γ ιά  νά γεννήση τούς έρε- 
θισιαούς αύτούς;...

Ό  κόσμος λοιπόν θάλει νά 
βλέπη νά παίζωνται πάνω στήν 
σκηνή κομμάτια άπό τήν σύγ
χρονη ζωή του, θέλει νά βλέπη

Τ Α  Q A Ε  I Α Τ Ω Ν  Ε Π Α Ρ Χ ΙΩ Ν

E m  ΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ D1EI0IR0M0IIN!

Γ ’ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ - Α Β Ε Ρ Ω Φ

ΚΟΜΟΤΙΝΗ, ’Ιούλιος- (Τοϋ^ 
άνταποκριχοϋ μας). — Έφετος εί- 
νε_ ό τρίτος χρόνος, πού λειτουρ
γεί τό Ώδεΐον Κομοτινής, Πα
ράρτημα τού ’Εθνικού ’Ωδείου ’Α 
θηνών, κάτω άπό τήν καλλιτεχνι
κήν έποπτεία τού όποίου διατελεί
καί ό δεύτερος χρόνος πού κάνει __  „„
έτίδειξι τής τόσο εύδοκίμου έργα’ Έθν- ’Ωδείου.

μιά μεγαλύτερη άκόμα πρόοδο, 
πού τήν έγγυώνται τόσο ό κ. Για 
παλάκης, πολύτιμος συνεργάτης 
του, δπως έτόνισε και πού τον 
στερήθηκε μέ θυσία γιά τό Ώδεΐο 
Κομοτινής, οσο καί ή καθηγήτρια 
τού πιάνου κ. Βούλα Κατσίνη, μία 
άπό τίς καλύτερες άπόφοιτες τού

Τ Η Λ Ε Φ Π Ν Ο Ν  ] Ταμείου 54716 
Δ)σεως 52214

η ΓΑΡΔΕΝΙΑ
Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

έξασκοΰσαν στόν πρώτο άνθρω
πο, έξασκοΰν καί στόν τωρινό.

Ε ! Λοιπόν δποιος συγγραφέ
ας κατώρθωσε νά άπαθανατίση 
τά συναισθήμοττα καί τίς ^ Χ 1* 
κες αύτές ροπές, δποιος αέσα j =  
άπό τίς γραμμές τοΰ έργου του 1= 
κατώρθωσε νά ξεπετάξιι τόν αί- J  
ώνιο ό:νθρωπο, αΰτουνοΰ τά =  
έργα θά έπιζήσουν, άρέοουν 
πάντοτε, γιοττί θάχουν πάντα 
κάτι τό καινούργιο, θά δεί
χνουν πάντα κότπως πτωχά 
τόν σύγχρονον άνθρωπον. Τά 
άλλα μπορεί νά εΐνε ώραία, ύ- 
πέροχα ώς μυθιστορήμοιτα, άλ
λά ώς θεατρικά έργα θά κά
μουν μονάχα γ ιά  τίς ώμορφες... 
βιτρίνες. Έκτός άν οί άποδε- I J  
δειγμένως... καλλιτέχναι —καί g  
αύτοί είνε οί σνομπισταί — έξα- ι %  
κολουθοΰν νά θέλουν νά τά j  
βλέπουν στή σκηνή, γιατί εΐνε §| 
έργα τοΰ Σαίξπηρ ή τοΰ Γκαϊ- Ί

£ « £ & · ν°' I  *■·■ °ύ τ ό  τό  « Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν »  ά π ο τ ε λ ε ΐ τό
~ κ εν τ ρ ο ν  του  ε κ λ ε κ τ ο τ έ ρ ο υ  κό σ μ ου

κα ί τό  λ ο ιπ ό ν  σ υ γκρ ό τη μ α  ε ιν ε  ή κ ο 
ρ υ φ α ία  τών π α ίζό μ εν ω ν  επ ιθ εω ρ ή 
σεω ν .

Θ α ύμα  δ έ έμ φ α ν ΐσ εω ς  κα ί χ ά ρ ιτ ο ς

ΤΟ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΜΠΑΛΛΕΤΟ
ώς... άμαθεϊς!

Πρέπει πιά νά τό νοιώσοομε 
καλά πώς πρέπει νά λυτρωθοΰ- 

τήν τέχνη νά έξωτερικεύη πρά- | άπό τήν άσθένεια τής άρχαι- 
γμοττα πού βλέπει, πού ζή, πού ολ® τΡειας καί τής άδιαφορίας 
αισθάνεται, θέλει Τέχνη—Ζωή τιί ν.  πραγμοπτική τέχνη. _
καί δχι Τέχνη—νεκρανάστασι. Μπορεί νά συγκινη ένα έρ- J
Μοΰ φαίνεται πώς αύτό εΐνε καί I X? περιγράφει τους έρωτας — 

έηηΜ τϊίγ ΤένΐΉΓ N/iry-ri ιιπ. *̂ 1̂ ζ Λιλικας στα 1810 παρα uo-

j  Ε Κ Α Σ Τ Η Ν  Τ Ρ Ι Ι Η Ν - Π Ε Κ Π Τ Η Ν - Σ Λ Β Β Λ Τ Ο Ν
ΛΑ’ ΓΚΑ Ι  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ !

συμφέρον τής Τέχνης, γιατί μο
νάχα στήν περίπτωσι αύτή θά 
έχη τούς προτγματικούς κριτι
κούς της.

"Οπως δμως θέσαμε τά πρά
γματα, γενναται τό έρώτημα : 

Δέν άξίζουν λριπόν τίποτε τά 
μεγαλουργήμαιτα τόσων δια- 
σήμων συγγραφέων; “ Οποιος 
τό ύπέθεσεν αύτό άπστήθηκε. 
Ό . άνθρωπος, δπως λέγει καί ό 
Μπελλσόρ, εΐνε παλαιός δ-

1810 παρά μο
νάχα σέ μερικούς.

Ας έλευθ'ερωθοΰμε καί μεϊς 
άπό τό παρελθόν, άς γράψουμε 
έργα πού θά περιγράφουν πε
ρισσότερο τήν ζωή πού ζοΰμε 
παρά τήν ζωή πού ζοΰσε... ή 
Λσις ή ό... Ναβουχοδονόσωρ.

Ας έλθουμε σέ ψυχική καί 
πνευματική έπαφή μέ τόν κό
σμο πού παρακολουθεί τά έρ
γα  μας, άς σφυγμομετρήσουμε 1

σιας του
Οπως πέρυσι, ετσι καί έφέτο 

έπώπτευσε τάς εξετάσεις του ό 
μουσουργός καί γενικός καλλιτε
χνικός Δ)τής τοΰ Έθν. Ωδείου 
’Αθηνών κ. Μανώλης Καλομοίρης 
καί έπηκολούθησαν στήν ευρύχω
ρη σάλα τής Λέσχης Κομοτινής, 
αί έτήσιαι επιδείξεις τών μαθη
τών των καί ή άνακοίνωσις τών 
αποτελεσμάτων τών εξετάσεων.

Έκτός άπό τίς έτήσιες αύτές έ
π! δείξεις πού σκοπούν νά φέρουν 
σέ στενώτερη έπαφή τό ίδρυμα 
μέ τούς γονείς τών φοιτώντων μα 
θητών καί γενικώτερα μέ τό πλα
τύτερο κοινό τής Κομοτινής κατά 
τη δ άρκεια τής χρονιάς καί γιά 
τόν ίδιο σκοπό έγιναν τρεις μαθη 
τικές άσκπσεις μέ άκροατήριο ά
πό τούς γονείς τών μαθητών κατά 
τήν 13 Μαρτίου, τήν 2 8 η ν  τού Ι
διου καί ιην 30ήν Μαΐου.

Γενικά ιό Ώδεΐο Κομοτινής, 
'-άτω άπό ττι κα? λιτεννική διεύθυν 
σι τής κ. ’ Ιδας Γιόσσα κατά τά 
δύο πρώτα ncvια τής λειτουργί
ας του, τοΰ κ. Βασ. Γιαπαλάκη έ
φέτος, πού τόν διακοίνει όχι μονά 
χα μιά έξαιρετική όρεξι γιά δου
λειά, άλλά έκείνο άκριβώς πού 
χρειάζεται σέ προκειμένη περίπτω 
σι, ή καλλιτεχνική ψυχή, κατα
βάλλει κάθε ποοσπάθεια γιά τήν 
τόνωσι καί έξύψωσι τοΰ μουσι
κού καί γενικώτερα τού καλλιτε
χνικού αισθήματος στήν πόλι μας.

Ο κ. Μανώλης Καλομοίρης μέ 
λίγα καί αδρά λόγια στό τέλος 
"ής γιορτής έξέφρασε τήν ίκανο- 
ποΐησί του γιά τάς προόδους τών 
παθητών καί έδήλωσεν δτι τό ’Ε 
θνικό Ώδεΐο θά συνδράμη δπως 
μπορεί τό Ώδεΐο Κομοτινής γιά

Κατά τό σύντομο άπολογισμό 
τής χρονιάς πού έκαμε ό Γενικός 
Γραμματεύς _ κ· Συρόπουλος, έφοί- 
τησαν στό Ωδείο μαθηταί καί μα- 
θήτριαι συνολικά 141 καί άπ' αύ
τούς στή Σχολή Πιάνου 33, Βιο
λιού 26, Φωνητικής 4, Μανδολίνου 
10, Κιθάρας 9, Βυζαντινής 9 καί 
Χορωδίας 5C.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ Ε Ξ Ε 

ΤΑΣΕΩΝ
Σ' χ ο λ ή π ι ά ν ο υ (Κα Β. 

Κατσίνη). Κΐ'Κή Μπασμπα, 
προάγεται άπό κατοτέραν εις 
μέσην σχολήν μέ άριστα (10— 
10),  Ύδ. Σοφιοτνοπούλου, άπό 
προκαταρκτικήν είς κατώτερον 
μέ άριστα (10—10 ), ΚαΙτη Νά 
σου (κατωτέρας σχολής) άρι
στα μετα διακρίσεεως, Σμ. Χα 
τζηθΈοδώρου (κατώτερα σχο
λή), ’Αν. Καρακοτσιάν, Ά θ . 
Λαλαγκά, Σ . Δημητριάδου Ε. 
Αγγουριδάκη, Α. Ποαταδοπού- 

λου, Β. Εϋαγγελίδου, Νίτσα 
Μιλάνου, θεοψ. Κ'ακίδης (προ 
καταρκτική σχολή) άριστα (10 
- 1 0 ) ,  Β. Κο κκίνου, Β. Λούπη, 
Ν. Γραμμενίδου, Α. Εύσταθιά- 
δου, Ν. Ά γγελίδου, Β. Μπα- 
κάλμπαση, Κ. Βοϊκόγλου, Α. 
Βάτσου (προκαταρκτική σχο
λή) λίοτν καλώς (8—9).

Σ χ ο λ ή β ι ο λ ι ο ΰ ( κ .  Γ. 
Γιαπαλάκη).— Προάγονται άπό 
τήν προκαταρκτικήν είς τήν μέ 
σην σχολήν Ν. Μαζοκοπάκης, 
Γ. Πανοΰτσος μέ άριστα (10— 
10 ). Μ. Πεσεξίδου μέ λίοτν κα
λώς (8 — 9), Κ. Άλεξιάδης 
(προκαταρκτική σχολή) άρι
στα (10 10 ), Λ. Μπασμπάς 
(κατωτέρα σχολή), Μ. Μιχαη-

λίδης, Π. Φυγκάς, Β. ’Αγγούρι- 
δάκης,^Ε. Κουμουθανάσης, φ. 
•σλακής, Γ. Μουράτωφ, X. 

Μπυρτζής, θ . Σπαρτόπουλος, 
Α. Εμμανουηλίδου (προκοααρ 
κτική σχολή) λίοη- καλώς (9— 
8 ) .

Σ χ ο λ ή μ α ν δ ο λ ί ν ο υ  
(κ. Β. Γιαπαλάκη).— Σ . Κουν 
τούρης, προάγεται άπό προκα
ταρκτικήν είς κατώτερον σχο
λήν μέ άριστα ΡΟ-ΙΟ) καί με 
τα διακρίσεως, Ε. Άβραμίδου 
(προκαταρκτική σχολή) άρισια 
(10 10),  Δ. Πατσιούρας, 
Καρταλίδου, Ο. Φυγκάς, Γ. φυ 
γκας (ποοκοτταρκτική σχολή) 
λίαν καλώς.

Σ χ ο λ ή  κ ι θ ά ρ α ς  (κ. 
Β. Γιαπαλάκη).— Προάγονται 
Μ. Παγωνόγλου, Μ. Άτζεμιάν, 
Τ_· Σεμιζιάν καί Κ. Κουντουρη 
τής προκαταρκτικής σχολής είς 
κατωτέραν μέ άριστα '(10—10)

Σ χ ο λ ή τ ρ α γ ο υ δ ι ο α  
(κ. Β. Κατσίνη)— Κ. Κιναλής 
άριστα (10—10 ),

Σ χ ο λ ή  Β ο ζ α ν τ ι « 
ν ή ς  Μ ο υ σ ι κ ή ς  (κ. Μ. 
Μυλαράκη). — Π. Σταυρίδης 
καί Κ. Σταματίου άριστα (10— 
10).

ΧΡ. Β Ρ Υ Σ Ι Ν Ο Σ

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
X ρυσοί—ή γγυη μένοι 

Κ 18  Δραμ. 2 Δραχ. 7?
Κ 14 > 2  > 590
Κ 12 > 2  » 520
Κ 10  > 2  » 450
Κ 8 > 2 » 390
Κ  6 » 2 > 2 5 0

KPYP0X0E1CN ΑίΑΜΑΝΤΟΠΠΛΕΙΟΝ
Ο  Ι Ω Σ Η Φ  Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ
"Αγοράζονται κοσμήματα. 
Απελλοΰ 3,’Αριθ. τηλ. 27-404

σον καί ό κόσμος. ’Ά ς  μήν ξε- I τόν σφυγμό του προσφέροντες
χναμε δμως πώς καί ό πόλε 
μος εΐνε παλαιός δσον καί ό 
κόσμος... Καί ό μέν καί ό δέ 
έξειλίχθηκαν. Καί ό μέν πρώ
τος ψυχικά καί πνευματικά, δ 
δέ δεύτερος τεχνικά. ’ Αλλά ό 
δι-ύτερος, παρ’ δλα ταΰτα στη
ρίζεται πάλιν στίς ίδιες άργές 
δπως καί παλαιά. Μήπως δέν 
συμβαίνει τό ίδιο καί στόν άν- 
θοωπο; Μήπως ό τωρινός άν
θρωπος διαφέρει δλότελα άπό 
τόν πρώτο; ’Ό χι. Ύπάρχουν 
κάτι συναισθήματα, κάτι ψυχι-

ώμάθειαΙ — νά διαβάση τό έρ-1 κές ροπές, πού δποια έπίδρασι

έτσι κάποια θετική ώφέλεια 
στήν κοινωνία, σ’ αύτούς, γ ια 
τί ψέγοντες στό έργο μερικές 
άνορθρνραφίες τής σύγχρσνης 
ίωϊης γινόυαστε αιτία νά διορ
θωθούν. θαροώντες λοιπόν τήν 
Τέννην ώς δηιιιούργηιια τής 
ζωής. ώς καθρέπτη κάθε έπο- 
' ηο, άς προσπαθήσωαεν νά τήν 
άνεβάσωαεν έκεΐ πού άξίζει γιά  
τήν έποχή μας.

Θεσσαλονίκη, ’ Ιούλιος.

Α. ι ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙ ΟΥ 
, Δημοσιογράφος.

ΟΤΙ  Ν Ε Ο Ν  Ε ΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Υ Ν  Ο Π ί ί Σ  Π Α Ν Τ Ο Τ Ε
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ΕΙΣΤλ ΕΛΛΗΝΙΚΑ —  
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΊ'ΡΟΥ

Ε Π Ι Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ  Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Μ Ο ΥΣ ΙΚ ΗΣ
ΚΑ Ι ΡΟΝ, Ι ο ύ λ ιο ς -  Προ

τού έκθέσω τά  θέματα τής 
παρούσης μου άνταποκρίσεως 
όφείλω νά ευχαριστήσω τήν 
φίλην Διεύθυνσιν τών «Παρα
σκηνίων» ή όποία μέ τόσην 
ευγένειαν μοΰ παρεχώρησεν 
αυτές τΙς στήλες. Δηλώ κατη 
γορηματικώ ς δτι άπό αύτές 
τ ίς  στήλες δέν θά στηλιτευθή 
ποτέ κανείς. Τούναντίον θά ά- 
πονέμεται ό δίκαιος έπαινος 
είς  κάθε άξιον καί θά ύπο- 
γρα μ μ ίζω ντα ι τά παράδοξα 
π ράγματα . Σήμερα θά γράψω 
δ ιά  τά Ε κπ α ιδευτ ικ ά  ‘ Ιδρύμα 
τα  τοϋ Κα'ίρου.

‘Ο Ελληνισμός τοΰ Καΐρου 
έχει νά έπιδείξη λαμπρά έκ- 
παιδευτικά Ιδρύματα. Ή  έλ
ληνική φιλοτιμία άμιλλάται 
κι' έδώ, είς τρόπον ώστε τά 
σχολεία μας νά μήν ύστεροΰν 
καθόλου είς όργάνωσιν ά ι»  
τά  έκπσιδευτήρια τών Ευρω
παίω ν παροίκων τής Α ίγύ- 
πτου.

Ή  γη ρ α ιά  ΑΜ ΠΕΤΕΙΟ Σ 
ΣΧΟΛΗ, ή όποία διευθύνεται 
άπό τόν Γυμνασιάρχην κ. Π. 
Παϊδούσην περιλαμβάνει δη
μοτικόν σχολείον, Γυμνάσιον 
καί ’ Εμπορικόν. Μαθηταί καί 
εϊς τά  τρ ία  τμήματά της 919. 
Διδάσκουν 27 καθηγηταί καί 
διδάσκαλοι.

Χάρις είς τήν πρόνοιαν καί 
προσπάθειαν τοΰ φιλοτίμου 
Διευθυντοΰ έλύθη έ'να σπου- 
δαίον πρόβλημα, τό όποιον ά- 
φηνεν άδιάφορον τήν προϊστα 
μένην άρχήν έπί σειράν έτών.

Ή  έλλειψις τής π α ιδ α γ ω γ ι
κής μουσικής άπό τήν σχολήν 
αύτην ήτο είς βάρος τοΰ ψυ- 
χικοΰ κάλλους τής παιδευο- 
μένης νεολαίας. Ε ίσή γα γεν  έ
φέτος τήν διδασκαλίαν τής 
θεωρητικής καί πρακτικ ή ς 
μουσικής δχι δυστυχώς είς δ
λας, τούλάχιστον, τάς τάξεις 
τοΰ Γυμνασίου. Προσελήφθη 
ώς καθηγητής τής πα ιδα γω 
γ ικ ή ς  μουσικής ό ταλαντοΰ- 
χος βιολιστής κ. Κλεάνθης 
Κουμαριανός, έλλείψει άλλου 
—έκτός τοΰ υποφαινομένου— 
είδικοΰ καί προσοντούχου μου 
οικοδιδασκάλου. Ή  χορωδία 
τής Σ γο λ ίκ , άποτελουμένη ά 
πό Ε Ι Κ Ο Σ Α Δ Α  καλλιφώνων 
μαθητών, έξετέλεσε τό μουσι
κόν μέρος τοΰ προγράμματος 
τής λήξεως τών μαθημάτων 
μετ’ έπιτυχίας, άποσπάσασα 
τά  θερμά χε ιρ ο κ ρ ο τή μ α τα  
τών πολυπληθών άκροατών.

Τό ΠΑΡΘ ΕΝΑΓΩΓΕ I Ο Ν 
της έλληνικής κοινότητος Κα 
ΐρου, διευθύνεται άπό τήν έλ- 
ληνοπρεπ#ή δ ίδα  Πηνελόπην 
Χριστάκου διδάκτρρα τής Φι
λολογίας. Π εριλαμβάνει δη
μοτικόν σχολείον καί άνώτε- 
ρον τετρατάξιον παρθεναγω- 
Υειον. Μ αθήτριαι 10 18  έκ τών 
όποίων α ί 139  είς τό Ά νώ τε- 
ρον. Διδάσκουν 25 καθηγή- 
τρ ια ι, καθηγηταί κα ί δίδασκά 
λισσαι. Κ α ί τό Ά νώ τερον Παρ 
θενα γω γεϊον ύστεροΰσεν είς 
τ-)ν π α ιδα γω γικήν μουσικήν. 
"Ο χι βέβαια άπό άδιαφορίαν, 
ά λ λ ’ άπό έλλειψιν καταλλή
λου καί είδικοΰ προσώπου.

Φροντίδι τής Διευθύντριας, 
βιωρίσθη άπό έξαετίας ό ύπο 
φαινόμενος, ό όποιος διδάσκει 
θεωρητικώς τήν ώδικήν.

Αί μαθήτριαι τοΰ Ά νω τέ- 
ρου Π αρθεναγω γείου έπιδίδον 
τα ι δχι μόνον είς τήν σπουδήν 
τών γραμμάτω ν, άλλά καί 
είς τάς ω ραίας τέχνας συστη- 
ματικώτερον. ίδίω ς δέ είς τήν 
μουσικήν. ’Αποτέλεσμα τής 
συστηματικής έπιδόσεως τών 
μαθητριών είς τήν μουσικήν, 
ε ίν : ή έτησία μουσική έορτή 
τοΰ Κοινοτικού Π αρθεναγω
γείου  έπί τ?| λήξει τών μαθη
μάτων.

*Η Χορωδία τοϋ Παρθεναγω 
γε ίο υ  —δηλ. δλαι α ί μαθήτρι- 
α ι τοΰ Ά νω τέρου πού μανθά
νουν θΞωρητικώς τήν ώδικήν 
κα ί είς τάς τέσσαρας τάξεις 
—έόωσεν άρτίαν π α ιδ α γ ω γ ι
κήν συναυλίαν ένώπιον τής 
κοινοτικής άρχής, τών γο νέ
ων, κηδεμόνων καί άλλων φι- 
λομούσων.

Μέ συνοδείαν πιάνου έτρα- 
γούδησεν έφέτος, μέ άπαρά- 
μιλλον έπιτυχίαν, έκτός τών 
άλλων πού ύπερήρεσαν καί τά 
δημώδη : «Σ τήν κεντημένη
σου ποδιά», τό «Ό  κόσμος μέ 
τά  βάσανα» τόν τραγουδιστόν 
μπάλλον τής Σ μύρνης «’Ά ν  
πεθάνω» καί τό σουξάτο δη- 
μοτικ.φανές τραγοΰδι τ ο ΰ  
Παπασταθοπούλου «Σ τό  τρα
πέζι τοΰ γάμου».

Τό άκροατήριον άνεχώρησεν 
Ικανοποιημένον πληρέστατα έκ 
τής μουσικής πανδαισίας. Σ υ 
νεχάρη θερμότατα τήν Διευ- 
θύντριοτν, τής όποιας ή έγνω- 
σμένη ίκοα/ότης καί ή άγνή 
ύπέρ τών πατρίων δεδοκιμα- 
σμένη πρόθεσις, ή έμπράκτως 
έπιδειχθεΐσα παντοΰ δπου είρ 
γάσθη, εΐνε έχ έγ γυ α  τής πα- 
ρατηρουαένης έπιτυχίας.

Τήν Ξ ΕΝ Α Κ ΕΙΟ Ν  Α Σ Τ Ι 
ΚΗΝ τήν διευθύνει ό φιλόπο
νος καί ένθουσιώδης κ. Γ. Ά - 
θανασιάδης.

Π εριλαμβάνει δ η μ ο τ ι κ ό ν  
σχολείον καί Α ' τάξιν Ά νω - 
τέρας ίδιοτύπου, ή όποία διά 
πρώτην φοοάν έλειτούργησε. 
Μαθηταί 688 έκ τών όποίων 
38 είς τήν Α ' τάξιν  τοΰ Ά νω 
τέρου. Διδάσκουν 19 διδάσκα 
λοι.

Ή  όλιγομελής Χορωδία τής

Α στική ς έτραγούδησε κατά 
τήν έφετεινήν λήξιν διάφορα 
ένθουσιώδη άσματα. Οί παρα 
στάντες θερμώς συνεχάρησαν 
τόν Διευθυντήν, τό διδάσκον 
προσωπικόν, ιδιαιτέρω ς δ έ 
τόν έλλόγιμον διδασκαλιστήν 
κ. Ξενοφώντα Ίωοτννίδχν διά 
τήν έπιμελή έκλογήν καί έπι- 
τυχή έκγύμνασιν τών άσμά- 
των.

Ή  Μ ΕΛΑΓΧΡΟ ΙΝΕ I Ο Σ 
ΣΧΟΛΗ διευθύνεται άπό τόν 

ίκανώτατον καί λαμπρόν κ. 
Χρ, Οίκονόμου. Είνε έξατά- 
ξιος μικτή δημοτική σχολή μέ 
152  μαθητας καί μ -- ., 
Διδάσκουν 6 διδάσκαλοι Κ’ιΊ 
ένας μουσικοδιδάσκαλος ό ύ- 
ποφαινόμενος. Εΐνε τό μόνον 
δημοτικόν σχολείον — ά τ ’ Ο
λα τά δημοτικά σχολεία της 
Αίγύτιτου— ποϋ έπίστευσε καί 
έθεσεν είς έφαρμογήν τά όσα 
ό καλός μρυσικοπαιδαγωγός 
κ. Ά θα ν. Ά ργυρόπουλος λέ
γ ε ι είς κάποιον πρόλογον έ 
νός μεθοδικού μουσικοΰ του 
βιβλίου:

«Ή συστηματική θεωρητική 
διδασκαλία τής ώδικής, άρχο 
μένη στοιχειωδώς άπό τής Γ ' 
τάξεως τοΰ δημοτικού σχολεί 
ου καί συνεχιζομένη μεθοδι- 
κώς είς δλας τάς τόξεις τών 
Ά νω τέρω ν σχολείων, έξοικει- 
ώνει βαθμιαίω ς είς τήν μούσι 
κήν άνάγνω σιν καί γραφήν, 
ένισχύει τήν παρατήρησιν, κρί 
σιν, αύτενέργειαν καί έν γέ- 
νει συμβάλλει είς τήν ειδολο
γικήν μόρφωσιν διά τής έπι- 
σταμένης έρεύνης τών στοι
χείων τής μουσικής, έκλεπτύ- 
νει δέ τό μουσικόν αίσθημα 
καί καλλ ιεργεί άσφαλώς τήν 
άντίληψιν τοΰ δντως ώραίου».

Διδάσκονται οί μαθηταί 
καί α ί μαθήτριαι τής Μελαγ- 
χροινείου θεωρητικώς τήν ώ
δικήν άπό τήν Γ ' τάξιν. Εϊχο 
μεν καί έφέτος θαυμάσια, μου 
σικά άποτελέσματα κατά τήν 
λήξιν τοΰ σχολ. έτους. Μουσι
κήν πειθαρχίαν είς  τούς ρυθ
μούς καί τίς τονικότητες. Τά 
σχολικά άσματα τοΰ Λαμπε- 
λέτ πού έτραγούδησαν μέ συ 
νοδείαν πιάνου ρί μαθηταί 
καί α ί μαθήτριαι, πού άποτε- 
λοΰν τίς τρεις Χορωδίες τοϋ 
ώδικοΰ χοροΰ τής Σχολής, κα 
τενεθουσίασαν τόν κόσμον. 
Ά λ λ ’ δ,τι προύκάλεσε τόν γε  
νικόν θαυμασμόν καί έκορύ- 
φωσε τήν εύχάριστον έντύπω- 
σιν του κόσμου έκ τής πα ιδα
γω γικ ή ς  αύτής συναυλίας ή
το ή έκτέλεσις τριών άσμάτων 
τά όποια συνώδευσεν ή Σ χο 
λική Ό ρχήσρα μέ Φυσαρμόνι 
κες HOHNER. Έ κ α μ ε ν  έντύ- 
πωσιν ό ρυθμός καί τό σ ύ γ
χρονον τής έκτελέσεώς μέ τοι 
αύτην είς χρώ μα άπόδοσιν, ά- 
κρίδειαν καί ταχύτητα, ώστε 
όλόκληρον τό έκλεκτόν άκρο
ατήριον κατεχειροκρότησε Χο
ρωδίαν καί όρχήστραν.

Τό Σ Π ΕΤ Σ  ΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΝ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕ ΙΟΝ διευθύ
νεται άπό τόν κατηχητήν κ. 
’ Ιωάννην Παπαδόπουλον. Στε 
γ ά ζ ε ι 255 όρφανά, τά όποία 
μανθάνουν γρά μ μ α τα  είς τό 
έξατάξιον μικτόν δημοτικόν 
σχολείον καί έπαγγέλματα 
διάφορα.

Κ ατά τήν λήξιν ό Διευθυν
τής έποιήσατο ώραίοτν είσή- 
γησιν περί Σχολικών έορτών, 
ζω γραφίσας ζωηρώς τό θεα
τρικόν έργον τοΰ Α σύλου.

Ήκολούθησε τό πρόγραμμα 
τό όποιον άπετέλεσαν ζωντα- 
να ί ήθογραφικαί εικόνες παρ 
μένες άπό τήν καθημερινήν 
ζωήν τών όρφανών. «Ή ζωή 
τών όρφανών —δπως έ'γραφε 
κάποια έφημερίς— άπό τό ξύ 
πνημά των μέχρι τής κατα- 
κλίσεώς των παρουσιάσθη έ
πί σκηνής μέ πολλήν τέχνην 
καί παραστατικότητα άπό σύ 
τά τά  ίδ ια  τά όρφανά».

Ή  καινοτομία αύτή τοΰ Δι 
ευθυντοΰ άπέκλεισεν δλως δι
όλου τήν π α ιδαγω γικήν καί 
ήθοπλαστικήν μουσικήν. Κ αί 
τήν ώ ραίαν τής θεατρικής ποί- 
ραστάσεως έντύπωσϊν, έπεσκί 
ασε κάπως ή έκ τοΰ προγράμ 
ματος παντελής έλλειψις σχο- 
λικοΰ άσματος.

Εϊμεθα δμως είς θέσιν νά 
διαβεβαιώσωμεν δτι τό τοιοΰ- 
τον προήλθεν έκ λόγων δλως 
άνεξαρτήτων τής Διευθύνσεκ 
ως —ή  καινοτομία π τα ίε ι— ή 
όποία μετά οοΰ φιλοτίμου προ 
σωπικοΰ φροντίζει πάντοτε ύ
πέρ τής δσον ένεστι Έλληνο- 
πρεπεστέρας μορφώσεως τών 
τροφίμων τοΰ Α σύλου, περι- 
σώζρυσα αύτούς ίδίως άπό 
τών κινδύνων τών προπαγαν 
διστικών Σχολών.

Κλείων τήν παρούσαν μου 
άνταπόκρισιν, εύχομαι δπως 

έξακολουθή νά συγκινή ή μου 
σική διδάσκοντας καί διδα- 
σκομένους ο^τως ώστε νά μήν 
παραμελήται ό σκοπός τής δι 
δασκαλίας τής Ώ δικής καί 
α ί μέλλουσαι κοινωνίαι νά μή 
έχουν είς τούς κόλπους των 
πολλούς άμούσικομς καί άντι 
καλλιτεχνικούς τύπους, Τ ό 
πάν έξα ρ ταται άπό τό σχο- 
λεϊον.

Οί κατηρτισμένοι καί καλ
λιεργημένοι διδάσκαλοι θά δί 
δουν πάντοτε τήν εύκαιρίαν 
καί θά παρέχουν τά μέσα είς 
τάς τυχόν ΰπαρχούσας μουσι- 
κάς Ιδιοφυίας νά κάμνουν τήν 
έμφάνισιν των.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ίΟ Ο  U K M  ΕΤΟΙΜΑ 500
nno δρ?<. 90 κηι rmq 

MOMTEAR TQM ΔΡ^. 800 ΔΡ}(. 575
στοΰ ΚΟΡΩΝΑΚΟΥ
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Ο ANTONIO ΣΤΡΑΝΤΙΒΑΡΙ
και τό μυστικόν της περίφημου τέχνης του

ΜΙΑ ΛΙΑΦΩΤΙΖΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ά ν  ληφθή δέ ύπ* δψιν δτι δ 

άριθμός αύτός δίδει, στά ό- 
γδόντα δημιουργικά χρόνια 
τοΰ καλλιτέχνη (τό τελευταίο 
βιολί του τό τέλειωσε στά 
1736 είς ήλικίαν ένενήντα δύο 
έτών) κΐχτά μέσον δρον δεκα- 
έξ όργανα τό χρόνο, πρέπει 
νά όμολσγηθή δτι αύτό ξεπερ 
νά τά δρια τής άνθρωπίνης I- 
κοτνότητος. Τόσο πού νά φτά- 
ση κανείς νά πιστεύση τόν θρΰ 
λο, ό όποιος άποδίδει είς τόν 
Σ τραντιβάρι Ικανότητας μά
γου καί δτι τά δημιουργήμα- 
τά του όφείλονται σ’ ένα μυ
στικό πού μόνο σ’ αύτόν, άπό 
κάποια ύπερφυσική δύναμι, ε ί
χε άποκαλυφθή καί γ ι ’ αύτό 
τό πήρε μαζί του στόν τάφο.

Ή  φήιιη αύτή, διασχίσασα 
τούς αιώνας, έπέζησε μέχρις 
ώμών καί ένέβαλε είς μερι
κούς εύκολοπίστους τήν ιδέα 
νά προσπαθήσουν νά μάθουν 
τό μυστικό, καταστρέφοντας, 
έστω, μερικά άπ' τά πολύτιμα 
δργανα, γ ιά  νά βροΰν τή συν 
τανή τής κατασκευής.

Τά πειράματα έγιναν άλλά 
δέν κατέληξαν πουθενά. Καί 
δχι μόνο αύτό, άλλά δημιούρ 
γησαν καί κακό άντί καλοΰ. 
Γ ιατί πολλοί άρχαιολόγοι, έ- 
πωφελήθησαν καί παρουσία
σαν μερικάς έπιτυχεστάτας 
απομιμήσεις είς τούς μανιώ
δεις συλλέκτας αύτογράφων 
καί τούς κατασκευαστάς έ γ 
χορδων όργάνων γ ιά  νά τούς 
έκμεταλλευθοϋν.

Τό σκάνδαλον τοΰ 1929 εΐ
νε πρόσφατο άκόμα, άλλά ά- 
ξ ίζε ι νά άναφερθή καί νά ά- 
νανραφή μιά φορά κόμα.

Δύο άρχαιολόγοι έκμεταλ- 
λευταί ανήγγειλαν δτι βρή
καν τήν συνταγή τοΰ δερνι- 
κιοΰ, είς τό όποιον άπεδίδοντο 
οί άρετές τών άρμονικωτάτων 
καί γλυκών όργάνων. Παρου 
σίασαν μ’ ένα σωρό άποστο- 
μωτικές άποδείξεις, άγνώ- 
στους έως τότε (καθώς έλε
γαν) έπιστολάς τοΰ βασιλέ- 
ως 'Ιακώ βου τής Α γ γ λ ία ς  
καί τοΰ Φιλίππου 5ου τής ‘ Ι 
σπανίας, άπευθυνομένας στόν 
Στραντιβάρι. Συγχρόνω ς μέ 
τάς έπιστολάς έτέθησαν είς 
κυκλοφορίαν δύο τετράδια, 
τό πρώτον τιτλοφορούμενον 
«Τό βιολί καί ή κατασκευή 
του, σύμφωνα μέ τίς μελέτες 
καί τά μυστικά μου, γρ α μ μ έ
νο δ ι’ άτομική μου χρήσιν μο

νάχα στά 17 15 . Ά ντόνιο Σ τρα  
ντιδάρι ντά Κρεμόνα» καί τό 
άλλο λίγο  καιρό άργότερα, 
μέ τίτλο «Ισ το ρ ία  τής ζωής 
τοΰ Ά ντόνιο Στροτντιβάρι, 
γραμμένη άπ’ τόν έξομολογη- 
τή καί φίλο του Πάτερ Τ. 
Μπονατέντι ντί Τσ. ντί Τζ. 
ντά Κρεμόνα, 1745».

Τώρα, τό πώς άνακαλύφθη- 
κε ή άπάτη, αύτό εΐνε άλλο 
ζήτημα, γ ι ’ αύτό έπιστρέφου- 
με στό θέμα μας.

Μυστικό ύπήρχε δέδαια  είς 
τήν κατασκευή τών περιφή- 
μων βιολιών τοΰ Στραντιδά- 
ρι, άλλά αύτό δέν εΐν' άλλο 
άπ’ τό θαυμαστό ταλέντο τοΰ 
μεγάλου καλλιτέχνη.

Τό περίφημο βερνίκι του τό 
έτοίμαζε κατά ένα τρόπο τε
λείως άγνωστο σέ μ«ς. Μέ τό 
βερνίκι άπεκρυσταλλοΰντο οί 
ϊνες, άπεμονοΰντο α ί έσωτερι- 
κές διακυμάνσεις καί ήμποδί 
ζετο ή διασπορά καί διαστρο 
φή τών ήχων ένφ συγχρόνως 
καθιστούσε άδύνατον τήν εϊσ 
χιόρησιν άέρος. Έ κτός αύτοΰ, 
στό μυστικό τής κατασκευής 
τοΰ βερνικιοΰ όφείλεται ϊσως 
καί τό δτι τά δργανά του έ
μειναν άνέπαφα καί οί ήχοι 
πάντα γλυκοί παρ' δλα τά 
χρόνια πού πέρασαν.

ΓΗ άναζήτησις τ^ς συμμε- 
τρίας, ή έκλογή των βάσεων 
καί ή μελέτη τών διαφόρων 
μορφών συνετέλεοαν κατά πο
λύ είς τήν τελειότητα τών όρ
γάνων καί είς τήν χαρακτηρι- 
σικήν ποιότητα τοΰ ήχου.

Καί άκριβώς στή δημιουρ
γ ία  τοΰ χαρακτηριστικού αύ
τοΰ ήχου έγκειτα ι δλο τό μυ
στικό.

Ό  Ά ντόνιο Στροτντιβάρι 
είχε άπ' τή φύσι ένα σπανιώ- 
τατο χάρισμα πάρει : άντε- 
λαμδάνετο τόν φυσικόν ήχον 
άπό τήν ξυλώδη ούσία τήν ί 
δια, χάρις στή μεγάλη του 
άκουστική εύαισθησία.

Μέ τόν ίδιον τρόπον πού κα 
τασκευάζονται τά  νεώτατα 
δργανα Τερεμίν καί Μαρτενό 
(διά  τών αίθερίων κυμάτων) 
καί ό κρεμονέζος τεχνίτης δη 
ίΛίουργοΰσε διακόσια πενήν
τα χρόνια πιό πρίν, τά  δικά 
του άριστουργήματα τέχνης. 
Κατεσκεύαζε άλλοιώτικην βά 
σιν διά τήν κάθε ποιότητα ξύ
λου σέ τρόπο πού νά μποροΰν 
οί φυσικοί καί οί δημιουργού- 
μενοι ήχοι, νά συγχωνεύωνται

σέ μίοτν μόνην διακύμανσιν 
καί νά γενν«τα ι μουσικός 
φθόγγος αύθεντικός στό κάθε 
δργανο, τό ίδιο άρμονικός 
πάντα, δυνατός καί ήχηρός.

Ά πό τήν φ άλαγγα  τών άρι- 
στουργημάτων του, μερικά, 
στά χέρια ένδόξων βιρτουό
ζων, διέσχισαν τόν κόσμο ό
λόκληρον καί συνεκίνησαν 
καί ένεθουσίασαν τά πλήθη 
τών μεγαλύτερων αίθουσών 
γ ιά  κονσέρτα. Ά π ’ αύτά άρ- 
κεί νά άναφέρωμε τό περίφη
μο βιολί τοΰ Παγκανίνι, πού 
άπεθανατίσθη μαζί μέ τό δ
νομα τοΰ κατόχου του καί δρί 
σκεται σήμερα στό μουσείο 
τής Τζένοβα, καί πού ύπήρξε 
δχι μόνο ό άχώριστος σύντρο 
φος τοΰ άφθάστου βιολονίστα 
στά χρόνια τών θριάμβων του 
άλλά καί ό έμπνευστής τών ύ- 
περόχων μουσικών δημιουρ
γιώ ν του.

Πολλά άλλα δργανα τοΰ 
Στραντιβάρι κατ^στράφησαν 

ή έχάθησαν. ’Ά λλ α , έξόριστα 
σέ μακρυνούς τόπους βρίσκον 
ται στήν κατοχή έκατομμυρι- 
ούχων, πού τά φυλάνε, σάν 
πολύτιμους θησαυρούς, σέ τρι 
πλοκλειδωμένα μπαοΰλα, κα
ταδικασμένα άπ’ τόν έγωϊσμό 
τών κατόχων τους στή σιωπή. 
Στή σιωπή καί στή φθορά μα 
ζί. Γιατί είνε παρατηρημένο 
δτι ή μακρά άχρήστευσις βλά 
πτει τήν ήχητικήν τους δύνα- 
μι. Οί ντελικάτοι αύτοί όργα- 

νισμοί, δταν δέν καλλιεργούν 
ται, χάνουν τό ζηλευτό σμάλ
το τής φωνής τους. Καί σιγά- 
σ ιγά  καταλήγει νά γίνωνται 
οί ήχοι τους, σάν νά άγωνί- 
ζωνται γ ιά  τελευταία ■ φορά 
νά άναπνεύσουν λ ιγά κ ι πρίν 
ξεψυχήσουν.

Πέρσι, διακόσια χρόνια ύ
στερα άπ’ τό θάνατο τοϋ μο
ναδικού στό είδος του τίχνί- 
τη, ό Σ τραντιδάρι έγινε πάλι 
ό άνθρωπος τής ήμέρας.

Γιατί γιωρτάστηκαν * στήν 
Κρεμόνα τά έγκα ίν ια  τοΰ Μου 
σείου Στραντιβάρι.

Μέ τήν δοήθεια τοΰ Λονδι- 
νέζου Φιορίνι,ι <τυνεκεντρώθϊ|- 
σαν γ ιά  νά δωρηθοΰν στό Μου 
σείο καμμιά  έκατοστή κειμή
λια, αύτόγραφα, τραπέζια, 
σχεδιάσματα καί μουσικά δρ
γανα.

Ή  τύχη δέν έπέτρεψε νά δια 
σωθοΰν κειμήλια πού νά δεί
χνουν ποιά ήταν ή ζωή τοΰ

μεγάλου καλλιτέχνη ώς άν
θρώπου.

Ά π ’ τό σπίτι στό όποιον έ· 
ζησε έβδομήντα χρόνια, δέν 
σώζεται, άπ’ τά τόσα άγαπη- 
τά του πράγματα πού τόν εί
χαν περιστοιχίσει τόσο καιρό, 
παρά ένα μικρό όχτόγωνο σκέ 
πασμα πηγαδιού άπό μάρμα
ρο πού τό χάρισαν στό Μου
σείο οί σημερινοί Ιδιοκτήτες 
τοΰ σπιτιοΰ.

Κανένα ένθύμιο δέν σώζε
ται τών τελευταίων ή μερών 
τής ζωής του... Δέν ύπάρχει 
τίποτα πού νά θυμίζη ούτε τόν 
θάνατό του κάν.

Ά π ’ τό τάφο του πού κατα
στράφηκε μαζί μέ τόν θόλο 
τής έκκλησίας τοΰ Σ άν Ντο- 
μίνικο στά 1869 δέν ύπάρχει 
παρά ή πλάκα. Τά τρία κρα
νία (τό δικό του καί τών παι
διών του) πού είχαν βρεθή ά 
νάμεσα στά έρείπια στό διά
στημα άνασκαφών (δπως λέ
ει καί ή κόμησσα Τέρνι ντί 
Γκρεγκόρι σέ μιά π ραγμα
τεία  της) διατηρήθηκαν γ ιά  
κάμποσο καιρό σέ ιδιαίτερο 
όστεοφυλάκιο, άλλά ύστερα 
άνακατεύτηκαν μαζί μέ τά 
άλλα καί χάθηκαν.

Κανένα σημάδι τής γεννή- 
σβώς του... κανένα τοΰ θανά
του του...

Οί τραγικές αύτές συμπτώ 
σεις διιως πού άπομόνωσαν 
άπ’ τούς μεταγενεστέρους του 
τόν διαλεχτό τεχνίτη καί τόν 
κάνουν νά φαντάζη σάν θρύ
λος, δημιουργούν γύρω άπ’ τή 
ζωή τρυ μιάν γλυκειά  γρητεία 
τή γοητεία  τής άνυπαρξίας 
άπ’ δπου άναδλύζει ή ποίησις 
καί τό μυστήριο.

Τ’ δνομά του σήμερα εΐνε ό 
ήχος τών διολιών του καί ή 
ζωή του ξαναζή στό άκουσμα 
τής φωνής του.

"Αφθαστος, γεννη μένη άπ’ 
τήν πηγή τής Ιδιοφυίας, ή έκ- 
φρασις αύτή τής ώραιότητος, 
πού έδωσε φτερά καί δύναμι 
στίς μελωδίες τών κορυφαίων 
μουσικών, άπ’ τόν Μπετόβεν 
στόν Ντεμπυσύ καί πού ένώ- 
θηκε σέ λαμπρό γάμο μέ τίς 
ψυχές μεγάλων βιρτουόζων, 
ξεκινώντας άπ’ τόν Παγκανίνι 
καί τελειώνοντας στόν ΟΟμπερ 
μαν, ξαναγεννιέται σήμερα 
καί θά ξαναζήση άκόμα στούς 
αιώνες πού θάρθουν, ή δόξα 
τοΰ μεγάλου, τοΰ ζηλευτού 
παιδιοΰ τής Κρεμόνας.

ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ
(Σ υνέχεια  έκ τής Ιηςσελίδος)

μουν πάντα άπ’ τήν όττ-.ρέττα 
στήν τραγωδία, καί άπ’ τήν 
τραγωδία στήν έπιθεώρησι, άπ’ 
τή^μιά μέρα στήν άλλη. Α γ α 
πούσα δλους τούς ρόλους μρυ 
καί τούς δημιουργρΰσα πάντα 
μέ άγάπη καί στοργή. Ξεχω
ρίζω δμως τσύς ρόλρυς πού 
κράτησε στό «Ίσραέλ» καί 
στήν «'Άγνωστο». Ό  δεύτερος 
ικυρίως μέ συγκινρϋσε πάντα, 
δσες φορές τόν έπαιζα... παρ’ 
δλο ττοδναι άπλός καί χωρίς ά- 
•ξιώσεις... Τόν βρίσκω πάντα 
νυχολογημένο καί πραγματι
κό.

—Τώρα πού δέν παίζετε πιά, 
λαχταρήσατε ποτέ νά μπορού
σατε νά παίξετε κάποιον άπ’ 
τούς ρόλους πού άλλες συνά
δελφοί σας κρατούν στή σκηνή;

—Πολλές φορές... Κ ι’ ύστε
ρα σάν γυρίσω σπίτι φαντάζο
μαι τί θά μπορούσα τάχα νά 
προσθέσω, ή νά διορθώσω, τί 
καινούργιο νά δώσω σέ σημεία 
πού μοϋ χτύπησαν περισσότερο.

Δειλά διατυπώνουμε τήν έ- 
ρώτησι πού μάς καίει τά χεί
λη.

—Γ ιατί άποσυρθήκατε τόσο
νωρίς άπό τό θέατρο;

—Γ ιατί θέλησα νά φύγω έ
γώ  μόνη μου πρίν μέ διώξη αύ 
τό, Στήν Ελλάδα  τό κοινόν εί
νε... μάλλον άχάριστο μπρρεί 
νά πή κανείς, θυμάμαι τό τε
λευταίο μου ταξίδι στό Παρί
σι. Είχα πάει οέ κάποιο μικρό

Στήν πρώτη πρδξι, στό άνοιγ
μα, μιά γρηούλα καθόταν καί 
Γυζητοΰσε μέ τήν πρωταγωνί
στρια. Σέ λίγο σηκώθηκε νά 
φυγή. Λόγια μέτρια, ouvj^v 
σμένα... κινήσεις άπλές... ρό
λος χωρίς άπαιτήσεις. Πρίν 
προφθάση καλά - καλά ή ήθο
ποιός νά έξαφανισθή στίς κ,?υ· 
ΐντες ό_ κόσμος ξέσπασε σέ χει
ροκροτήματα. ’Έμεινα: κατά
πληκτη. Γιατί τόσος ένθουσια- 
σμός ; ρώτησα... Καί μοΰ ά- 
πήντησαν κατάπληκτοι, γ ιά  τό 
θράσος ίσως πού είχα νά δια
τυπώσω μιά τέτοια έρώτησι ? 
«Μά είνε παληά άρτίστα, κυρία 
μου.,.χ Λέτε νάγινε ή νά γί- 
νη ποτέ αύτό στήν Ελλάδα  γιά  
παληούς, συνταξιούχους ήθο
ποιούς πού έμφανίζονται γ ιά  
μιάν άκόμη φορά στή σκηνή ; 
Άμφιδάλλω.

—Μιλήσατε γ ιά  σύνταξι λίγο 
παραπάνω. Δέν μοϋ λέτε, τώ
ρα τελευταία γίνηκε εύρεΐα ρυ 
ζήτησις γ ιά  τό ποΰ θάπρεπε νά 
άπονεμηθή ή τιμητική σύντα
ξις, πού τήν έπαιρνε πρίν πε- 
θάνη ή Παρασκευοπούλου. Πώς 
δέν τήν διαδεχθήκατε έσείς σ ’ 
αύτό ;

— Νά σδς πώ. Οί φίλοι υου 
ένήργησαν δέδαια , παρ’ ολο 
πού είχα, έγώ άτομικά, τήν 
γνώμη, δτι θάπρεπε νά τήν πά· 
ΡΠ ή Κυβέλη. Δέν κατωρθώθη- 
κε. Στό σωματείο μας έδωσαν 
κακή έξήγησι τοΰ πράγματος. 
Τήν τιμητική σύνταξι τήν νόμι-

λανθρωπική» καί έκαμαν όλό
κληρο έπεισόδιο γ ιά  τό άν θά
πρεπε νά δοθή στόν περισσότε
ρον άναξιοπαθρΰντα παλαιόν 
ήθρποιόν ή σύνταξις ή σέ κά
ποιον πού νά έδωσε πολλά 
στήν ^λληνική σκηνή. Τώρα πώς 
κανονίστηκε τά ζήτημα δέν ξέ
ρω... οΰτε παρηκολούθησα.

Καί ή συζήτησις μας στρέ- 
φεται σέ άλλο θέμα τώρα. Ή 
Ροζαλία Νίκα μάς μιλςί γ ιά  
τήν _ τωρινή ζωή της. Ά π ’ τά 
καθίσματα τής πλατείας παρα
κολουθεί τώρα τά έργα πού έ
παιζε κάποτε ή πού είχε όνει- 
νευθή νά παίξτ]. Ή  κάθε προσ. 
πάθεια τήν συγκινεΐ, ή κάθε έ
πιτυχία.

—Έ|ΐείς οί παλαιότερρι, μας 
έξηγει, είμαστε οί περισσότε- 
ρσι δημιρυργήματα — καλά ή 
Ήακά, άδιάφορο — τρΰ έαυτοΰ 
μας μονάχα. Δέν είχαμε δα
σκάλους, ούτε σχολές. “ Ο,τι 
γινόμαστε, γινόμαστε γιατί τό 
θέλαμε, δ,τι κερδίζαμε τό παίρ 
ναμε μέ τό σπαθί μας. Δημι
ουργήσαμε παράδοσι, άνοίξααε 
δρόμους,.. Ή  Παρασκευοπού
λου, ή μεγαλύτερη Έλληνίς ή
θοποιός, ήτοα/ άγράμματη σχε
δόν καί δμως έπεδλήθη καί έ- 
θριάμβευσε γιατί είχε τή φλό
γα  τοϋ ταλέντου μέσα της. Σή
μερα δέν είνε τό ίδιο. Οί νέοι 
ήθοποιοί έλάχιστα έχουν νά δη
μιουργήσουν, νά κερδίσουν καί 
περισσότερο νά συνεχίσουν. Γ ι 
αύτό έχω περισσότερες άπαΐι 
τήσεις. Ελάχιστοι είνε έκείνοι 
πού ρ έ ΐκαινοποιοϋν. Ά π ’ τίς 
γυναίκες ειδικά ή Μανωλίδου 
καί ή Μυράτ φαίνονται νά ύ- 
πόσχωνται πολλά. Ή Παπαδά-

κη μέ συγκινεΐ έξαιρετικά. Ή  
ΠαξινοΟ μέ άφήνει κοττάπληκτη 
κάβίε φορά πού θά τήν δώ. Δη
μιούργησε κάτι καινούργιο, κά
τι δικό της άποκλειστικά καί εί
χε τή δύναμι νά τό έπιβάλη. 
Στή «Ζακυνθινή Σερενάτα» — 

τήν χαριτωμένη ήθογραφία τού 
κ. Ρώμα — μοΰ προξένησε μιάν 
έντύπωσι, πού είνε άδύνατο νά 
σας τήν περιγράφω. Τό ίδιο 
καί στήν «Βεντάλια τής Λαί
δης Γορίντερμηρ».

Καί ή συζήτησις έξοοκολου- 
θεΐ.

Ή Ροζαλία Νίκα μας λέγει 
γ ιά  τόν γνιό της πού πρόκειται 
νάρθή άπ’ τήν ’Αφρική αύτές 
τίς μέρες, γ ιά  τόν Νίκα πού ύ- 
ποφέρει πολύ τόν τελευταίο και 
ρό, γ ιά  τήν έγγονούλα της πού 
Ονειρεύεται νά τήν κάνη διάδο
χό της (γ ι’ αύτό τής έδωσε καί 
τό δνομά της), γ ιά  τήν άπλή, 
νοικοκυρίστικη ζωή της...

Καί μάς άφήνει... Τό ψητό 
κάηκε, γιατί ή «νταντά» τή£ 
μικρούλας δέν ξέρει νά κλείσε 
τό κουμπί τής ήλεκτρικής κου
ζίνας... ‘Η Ροζαλία, β' έκδο- 
σις, έρχεται καί τό άναγγέλλει 
τρομαγμένη.

Στό δρόμο πιά ρίχνουμε μιά 
ματιά σ’ ένα ρολόι. Μία ή ώ
ρα! Τήν άθεόφοδη ! Τρεις ώ
ρες μάς κράτησε μέ τήν γεμά 
τη ένδιαφέρον συζήτησί της 
πάνω σέ κάθε λογής θέμα. ’Ά 
ξιζε τόν κόπο. Γιατί ή Ροζα
λία Νίκα εΐνε έξαιρετικά μορ
φωμένη, δυνατή «κωζέζ» καί 
είνε μιά πραγματική εύχαρίστη 
αις «αί άπόλαυσις νά συζητάς 
κανείς μαζί της.

ΧΡΙ Σ ΤΙ ΝΑ
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θέοίτρο νά δώ τήν «Γκαρσόν», σαν κάτι παρόμοιο μέ τό «φι
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χρονικό διάστημα χρειάζεται 
ένας βόας γ ιά  νά χωνεύση. Χω
νεύει τίς σάρκες ώστόσο μονά
χα καί δχι τά κόκκαλα. Τά κόκ 
καλα τά χωνεύει ύστερα άπό 
παίρέλευσιυ τριών μηνών. Τά 
είδατε στό στομάχι το υ ! Καί 
τώρα σ<2ς έρωτώ: Δέν σδς φαί
νεται παράδοξο τό δτι ό διευ
θυντής τοΰ καζίνου πληροφο 
ρήθηκε μέρος τής άληθείας, δ
ταν ό βόας είχε πιά χωνεύσει 
καί ίβγή άπό δώ μέσα;

Καί άποτεινόμενος άγρια 
πρός τόν έμβρόντητο διευθυντή 
τοΰ καζίνου:

— Καί τώρα λέγε μας τί ά- 
πόγινε ή χορεύτρια Ρακελή!

— ” Ε ;

Γιά νά μιλήσω, γιά τό έργο, 
ποΰ εχει συντελεσθή, στόν Ιίει- 
ραιά, μετά τήν καθεστωτικήν με
ταβολήν τής 4ης Αύγουστου, δέν 
έχω, παρά νά συγκεντρώσω ολα 
μου τά σημειώματα τοϋ καθημερι
νού ρεπορτάζ. Άλλ’ αύτά, ίσως 
πούν οί αναγνώστες, τά ξέρουμε, 
γιατί τάχομε διαβάσει. ’&(; άλ
λου έχομε, καθημερινώς, στά μά
τια μας, τό κάθε τι, πού έχει γ ί
νει κι.’ απολαμβάνομε τών ώψε- 
λειών του· Μά, δπως συμβαίνει 
σΤί> πνευματικό έπίπεδο, πού κά
ποτε, κάθε έργάτης τής πέννας 
συγκεντρώνει σ’ ένα τόμο τήν, 
διασπαρμένη έδώ κ ι’ έκεί, ο’ έφη 
μερίδες καί περιοδικά, πνευματι
κή έργασία του, γιατί έτσι καί 
δέν ξεχνιέται ή παραγωγή, μά 
καί πιό εύκολη άποβαίνει καί ή 
λεπτομερειακή σύγκρισι καί ή συ 
νολική συγκράτησι τού έργου, 
γιά τήν μόρφωσι τής απαραίτητης 
συνολικής ποιοτικής γνώμης, έ
τσι καί σέ κάθε άλλη δημιουργική 
«κδήλωσι, είνε έπιτακτική ή συ
νοδική έντυπη προσφορά της. 
Θά είπωθή, ίσως, καί πάλι, πως 
δταν ή πρωτοβουλία, γιά τήν 
προσφορά αύτή άνήκη στόν ίδιο 
τόν εργάτη της, τόν άρμοδιώτερο, 
τόν άμεσα ύπεύθυνο, ή, έκεΐνον, 
τέλος, πού, ώς έκ τής θέσεώς του, 
τού ανήκει, δικαιωματικά ό έπαι
νος ή όποιαδήποτε άλλη κρίσι, 
προδίδει, ίσως, ή διαφημιστικήν 
διάθεσιν, ή, έγωίστικήν έκδήλω- 
σι. Καί, δμως, προκειμένου, γιά 
ένα άναμνηστικό βιβλίο — λευκω 
μα, πού κυκλοφόρησε τήν έβδομό 
δα αύτή, δχι τέτοια πρόθεσι Βεν 
ήμπορεί νά καταλογισθή στόν έκ
δοτη του, μ’ άντίστροφα, πρέπει 
νά τοϋ αναγνωρίσουμε ικανή δόσι 
μετριοφροσύνης. Μέ τήν βεβαιό
τητα αύτή, έξ άλλου, επιχειρώ » ι’ 
άπό τίς στήλες τών «Παρασκηνί
ων», νά άσχοληθώ, μέ τήν Πειραϊ 
κήν άναδημιουργίαν. Ποΰ στηρί
ζεται, τώρα, ή μετριοφροσύνη ; 
Πρώτα-πρώτα, στήν φυσική Ιδιό
τητα τοΰ έκδοτου καί ύστερα στό 
δτι, μέσα σέ 32 σελίδες, πού τόν 
περισσότερο χώρο, πιάνο})ν ώραι- 
ότατα καί καλλιτεχνικώτατα κλι
σέ, δέν κλείνεται μιά όλόκληρη
δημιουργία. Ποιά έπί τέλους;
Καί ποιό τό λεύκωμα; Στό πρώτο 
έρώτημα, ή άπάντησι ύπάρχει 
στήν άρχή τοΰ σημειώματος. Ή  
άναμόρφωσι, διοικητική, έκπολιτι 
στική, άνθρωπινή, μέ μιά λέξι
τοΰ Πειραιώς Τοΰ δευτέρου, ο
ρίστε: «Ό Πειραιεύς, μετά τήν 
4ην Αύγούστου», τιτλοφορείται 
τό λεύκωμα κι’ έκδοτης του ό Γε
νικός Γραμματεύς τοΰ Δήμου κ. 
Άνγελος Παπαναστασίου.

Σ ενα σύντομο πρόλογο τονίζε
ται ή ένθουσιώδης προσπάθεια, 
πού καταβάλλεται άπ’ τή Δημοτι
κή Άρχή, δπως άνταποκριθή στό 
θερμουγό πνεΰμα τής 4ης Αύγου
στου καί στίς ύπόλοιπες σελίδες 
του ζωγραφίζονται τα άριστα ά
ποτελέσματα τής προσπαθείας. 
γιά τήν έκπλήρωσι τής μεγάλης
άποστολής τοΰ Δήμου Πειραιώς,

ΝΕ0Ν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙ0Ν

ώς όργανισμοΰ τής Τοπικής Αύ* 
τοδιοικήσεως στήν έργ3.ική μη* 
τρόπολι. · *

Ανάγλυφος, παρά τήν συνοπτί" 
κήν περιγραφή, περν® στίς Υραμ* 
μες τού βιβλίου ή αναδημιουργία, 
πού συνετελέσθη καί πού άνάμεσα 
της προεξάρχει ή μέ ζήλο καί δρα 
στηριότητα, έπίδοσι δλων τών Δη 
μοτικών ύπηρεσιών, γιά τήν πρα- 
γματοποίησι τοΰ χαςαχθέντος ύ» 
πό τοΰ Υπουργείου Διοικήσεως 
προγράμματος ριζικής καί πλή
ρους δημοτικής άνακαινίσεως 
«διά σειράς μέτρων οικονομικής 
άνορθώσεως καί έκτελέσεώς μεγά 
λων έργων κοινής ώφελείας είς 
ΟΛας τας σφαίρας τών αναγκών 
καί τών έλλεί ψεο)ν τού Πειραιώς, 
ώς πόλεως μέ εύρύτατον μέλλον 
καί ώς προωδευμένης κοινωνίας».

Γιά δλα αύτά καί άντί άτό κά·· 
θε άλλη άριθμησι καί περιγραφή, 
μαρτυρούν οι φωτογραφικές άπει 
κονίσεις, πού παρεντίθενται, δχι 
μόνο τών διαφόρων έξωραϊστικών 
καί έξυγιαντικών έργων, άλλά; 
καί άξιομνημονεύτων συγκεντρώ
σεων καί γεγονότων, πού έχουν 
σχέσι, μέ τήν γενική προσπάθεια, 
πού ήσκησεν ό Δήμος. ’Ανάγεται 
δέ ή προσπάθεια αύτή, μέ τίς πο
λύτιμες θετικές Εκδηλώσεις, έκτός 
ι<πό τά οίκονομ ^ά καί τεχνικά ζη 
τήματα καί σ’ άλλους εύρείς κύ
κλους άνώτερους δημοτικού ένδια 
φέροντος, ήθικοΰ περιεχομένου 
καί σκοπών πνευματικών. Έλαχι- 
στότατα παραδείγματα, ή διοργά- 
νωσι Λαϊκών συναυλιών, ζωγρα· 
φικών έκθέσεων καί θεατρικών πα 
ραστάσεων, γιά τήν ψυχαγωγικήν 
τέρψιν καί τήν πνευματικήν καί 
καλλιτεχνικήν άνύψωσι τοΰ κοι- 
νοΰ, ή συντήρησι τής Παιδαγωγι* 
κής ’Ακαδημίας καί τών άλλων 
δημοσυντηρήτων Εκπαιδευτηρίων 
καί τής Επαγγελματικής καί Οί* 
κοκυρικής Σχολής, γιά τήν διαπαι 
δαγώγησι καί μόρφωσι τών παι
διών τοΰ Πειραϊκοϋ λαοΰ καί τέ* 
λος ή σημαντική συμβολή στούς 
υψηλούς σκοπούς τοΰ νέου ’Εθνι
κού Κράτους, γιά τήν τόνωσι τών 
φρονημάτο>ν, τήν έξαρσι τών πα
τρικών καί θρησκευτικών αίσθημά 
των τής νεολαίας καί τών πολι
τών, στίς άθλητικές κι’ έθνικες 
γιορτές, πού διεξήχθησαν καί τίς 
θρησκευτικές τελετές καί πανηγύ-
0εις.

”Ολα αύτά, πού δέν εΐνε, δπο>ί 
είπα, πιό πάνω, παρά ένα μέρος, 
άπό δ,τι έγινε στόν Πειραιά, πού* 
χε έγκαταλειφθή άπ’ τόν άναρχου, 
μενο κομματισμό, μολονότι οί Πει 
ραιώτες — ό καθείς στόν κύκλσ 
τών έτιδιώξεων καί τών άσχολιών 
του, έννοεΐται — τά βλέπουν καί 
απολαμβάνουν τών εύεργετικών ά. 
Γτοτελεσμάτων των, θά μπορέσουν, 
τώρα, νά τά έκτιμήσουν στό σύνο
λό τους. Καί δέν πρέπει κανείς 
Πειραιώτης νά μείνη, χα̂ ρις νά 
πάρη τόν μικρό, μά παραστατικά)' 
τατα ϊ'αθρέφτη αύτό, στά χέρια 
του. /

ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ!
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(Συνέχεια καί τέλρς).
— Περάστε, κύριοι I έκαμεν 

ό Μάρτεν Ντάλ (ΰλις φθάσανε 
στό τραγικό δωμίταο. Περάστε 
δσοι χωρέσετε. θ ά  σάς  τά έξη- 
γήσω δλα κάμνρντάς σας κάτι 
ράν άναπαράστασι τρΰ φρικια- 
στικοΟ θανάτσυ τοΰ άτυχου ξέ
νου.

Τό τραγικό δωμάτιο πλημμύ- 
ριεν άπό περιέργους καί ό άλ- 
τρουϊστής άριστοκράτης όλό- 
τελα ψύχραιμος πιά άρχισεν έ- 
ξηγώντας;

—Ό  δόας μπήκε βέβαια ά
πό τήν όπή αύτή τοΰ άερισμοϋ. 
Ό  άτυχος ξένος είχεν ήδη γδυ- 
θή καί είχε ξαπλωθή στό κρεβ- 
βάτι, άφοΰ πρρηγρυμένως άμ- 
ηάρωσε τήν πόρτα καί τοποθέ
τησε μπρός σ ’ αύτήν τάν νιπτή
ρα γ ιά  περισσότερη άσφάλεια. 
Πως νά φανταζόταν ό άτυγος 
δτι άπό τήν τρύπα έκείνη θάμ- 
παινεν ό δήμιός του! Είχε κερ
δίσει στό πράσινο τραπέζι πο
σά πού δέν βρέθηκαν στίς τσέ
πες του. θ ά  σάς έξηγήσω καί 
τόν τρόπο μέ τόν όποιον τά 
χαρτονομίσματα έκαμαν φτερά

άπό δώ μέσα, χωρίς νά πατήση 
άνθρωπος τό πόδι του έδώ με
τά τήν τραγωδία ή καί πρίν ά
πό αύτήν. Ό  βόας μπήκε άθό- 
ρυβα, άνέβηκε στό κρεββάτι 
καί πρίν ό ξένος καταλάιβτ] τό 
παραμικρό, ενοιωσε τό κεφάλι 
του νά ρρυφιέται! Μάλιστα, κύ
ριοι ! Νά ρρυφιέται! Είνε ή λέ
ξις ! Ό  βόας άπό τό κεφάλι άρ- 
χίζρντας καταπίνει πάντοτε τό 
θύμα το υ ! Έσπάραξεν όλίγα 
δευτεοόλεπτα καί πέθανεν άπό 
άσφυξία. Βλέπετε τήν κολώνα 
ο,ϋτή, κάτω άπό τήν όποία ύ- 
πάρχει μιά λιμνούλα παγωμέ
νου ahi'rroc; Σ ’ αυτήν τόν 
σφιξεν ό βόας κουλουριάζρν- 
τάς τον καΐ τοΰ συνέτριψε τά 
κόκκαλα γ ιά  νά μπορέση νά 
τόν καταπιή, Καί τώρα άς έλ
θουμε στά άνθοώπινα άποτυ·· 
πώματα πού βλέπετε στόν τοί
χο καί στό ταβάνι. Τά βλέπετε 
δλοι τώρα όλοκάθαρα. Δέν εί
νε έτσι; θ ά  σδς έξηγήσω πώς 
έγιναν. Ό  βόας δέν καταπίνει 
όλότελα τό θΰμα τσυ δταν αύ. 
τό είνε μεγάλο. Δέν τό τεμοτχί- 
ζει δμως. Τό καταπίνει ώς τήν 
υέση κο4 σχεδόν άμέσως Αρχί
ζει ή πέψις I Τά πτώμα, δ

σο βρίσκεται καταβροχθισμένο, 
σκεπάζεται άπό ένα άποσυνθε- 
τικό ύγρό, 'Έ τσι ό βόας χω
νεύει καί ταυτοχρόνως οιγά- 
ρ ιγά καταπίνει δ,τι έξακολου- 
θεΐ νά παραμένη έξω άπό τό 
στόματ. Έ ξ ω  άπό τό στόμα πα- 
μένουν τά κάτω άκρα, δταν τό 
θΰμα εΐνε άνθρωπος. 'Έ τσι έγ ι
νε μέ τόν ξένρ. Ό  μιοός χω
νευόταν καί ό μισός, άπό τόν 
κορμό καί κάτω, πα,ρέμενεν έ
ξω. Ά πό τήν τρύπα αύτή όβό- 
ας μποροΰσε νά μπή νηστικός, 
άλλά δέν ήτο δυνατό καί νά 
βγή δπως ήταν παραγεαισμέ- 
νος μέ έναν όλόκληρο άνθρω
πο. Προσπάθησε, άλλά δέν τό 
κοαώρθωσε. ’Ανέβηκε στόν τοί
χο, προσπάθησε νά βγή άπό τήν 
τρύπα, δέν τό κατώρθωσε, έ
κανε μιά βόλτα στό ταβάνι, 
κατέβηκε στό πάτωμα. 'Έτσι τά 
αίμόφυρτα πόδ'α τσΰ θύματρς 
χτυπρΰσαν στρύΓ τοίχους καί 
στό ταβάνι καί άφιναν τά άπο- 
τυπώματά τους. θέλοντας καί 
μή, τό έρπε^ό μεγαθήριο παρέ- 
μεινε μέρα σ' αύτό τό δωμάτιρ 
γ ιά  νά χωνεύση τό θΰμα τρυ. 
"Ενα όλόκληρο μήνα! Αύτό τό ,

—Τί άπόγινε; Αύτήν δέν τήν 
κοττάπιεν ό βόας, γιατί στήν 
περίπτωσι αύτή θά βρίσκαμε 
τά κρανίσ της τρύλάχιστσν μέ
σα στά στομάχι του. Μέ τί θά- 
vorro ι;έθανε άν είνε πεθαμένη 
καί ποΰ τήν έχετε φυλακισμένη 
άν ζή άκόμη; Λέγετε! ’Ά ν  δέν 
μιλήσετε, δλοι αυτοί πού μέ ά- 
κοΰν καί πού μέ βλέπουν, δέν 
0ά μπορέσουν νά μέ έμποδί- 
σουν νά σδς στραγγοιλίσω 
μπροστά τους μ’ αύτά μου τά 
χέρια!

— Εμένα;
—Έ σ δ ς ! Νομίζετε δτι θάχω 

τήν ύπομονήν νά πφίμένω τήν 
δίκη σας; Έμπρός! Μιλήστε !

’’Ήταν τρομερός ό Μάρτεν 
Ντάλ έκείνη τή στιγμή. Τόν φο
βήθηκε ώς καί αύτός ό Σοϋ- 
μερ!

'Ο διευθυντής τοϋ καζίνου έ- 
χλώμιασε:

—Πιστευτέ, κύριρι, δτι περισ
σότερο δλων έγώ μένω κατά
πληκτος! Δέν έχω ιδέαν. Τό 
καζίνο τό διευθύνω μόλις πρό 
τριών μηνών καί οί πρώτες έ-

Γιά δσους έξ  ίδιρσυγκρασί- 
ας ή πικρής πείρας κρίνρυν 
ψυχρά τά  γεγρνότα ή ίδρυσι 
ένός νέρυ καλλιτεχνικαύ σω- 
ματείρυ, — πρύ πρόκειται νά 
μας άπασχολήση στό φύλλο 
αύτό — άσφαλώς, δέν παρσυ- 
σ ιάζει καί έξαιρετικόν ένδι
αφέρον. Κ α ί δέν θάνε άδικαι- 
ολόγητη, έκ πρώτης δψεως, ή 
κρίσι τρυς αύτή. "Εχρυν ά- 
ναγγελθή τόσαι Ιδρύσεις κι’ 
έχσυν δημοσιευθη τόσα προ
γράμματα καί σκοπόν, πού,άν 
πρρστεθή ένα άκόμα, δέν θά 
πή, πώς πρόκειται νά μεταβά 
λη τήν στάθμη τής πνευματι
κής θέσεως μιας πόλεως —α 
φού, έξ άλλου τά  περισσότε
ρα σωματεία θνησιγενή, ή έ 
χοντας τήν άτυχία ν’ άνήκη 
ή πρωτρβρυλία τής ίδρύσεώς 
των σ’ άδύναμα κι’ άκατάλ- 
ληλα πρόσωπα.

Τά πράγματα, δλως, διαφέ
ρουν, προκειμένου, περί τοΰ 
νέου Πειραϊκοϋ σωματείου, 
γ ιά  τό όποΐρν γράφρνται ρί 
γραμμές αύτές.

Τό σωματειρ αύτό Ιδρύθηκε 
άπό έγνωσμένως φιλσπρρό- 
δους νέους, φέρει δέ τόν τί
τλο : «Εθνικός Πειραϊκός "Ο 
μιλος Νέων Καλλιτεχνών». 
Δέν εΐνε άνάγκη νά άναφέ- 
ρουμε τήν προσωματειακή 
δρασι τών Ιδρυτών του. "Ε- 

·ΙΙ·ΙΙ·Ι1·ΙΙ·ΙΙ·Μ ·ΙΙ·ΙΙ·Ι ι·ιι· ιια ιι·ιι·ιι·
ξαφανίσεις καί αύτοκτονίες έ
γιναν πρό έτους!

—Ό  βόας ύπήρχεν δταν ά- 
ναλάβατε τήν διεύθυνσι;

—Μάλιστα.
—Σέ ποιόν άνήκει;
—Στόν Ίνδό φακίρη’ πού κά

νει κάθε βράδυ πειράματα ύ- 
πνωτισμοΰ καί μαγνητισμού.

— Κατοικεί στό κοβζΐνσ αύτός 
ό Φακίρης;

—Μάλιστα.
—Ε ργά ζετα ι μόνος του;
—'Έ χει τό μέντιουμ του.
—Πηγαίνετε μας στά δωμά

τιό του...
Ό  διευθυντής τοΰ καζίνου 

προχώοησε πρός τό δωμάτιρ 
τοΰ Ίνδαΰ φακίρη άκολουθού- 
ιιενας άπό δλους κατά πόδας. 
'Έφθασε στήν πόρτα καί χτύ
πησε. Καμμιά άπάντησις δέν 
δόθη'κε άπό τό έσωτερικό. Ξα· 
νοτχτύπησε. Αύτή τή φορά άκρύ 
σθηκε άττό τό έσωτερικό κάτι 
σάν πνινμένη διαμαρτυρία, σάν 
ρόγχος θοτνάτρυ.

Ό  Μάρτεν Ντάλ έκιτρίνισε 
καί άνυπόμονος έδωσε μιά στήν 
πόρτα μέ τήν ράχη του. 'Η 
πόρτα άνοιξε διάπλατη. Άπο- 
λιθώθηκοτν δλοι άπό τό θέαμα 
πού άντίκρυσοτν. Μισόγυμνη ή 
Κόρα Στίλλμαν, μέ τό κοστου- 
μάκι πού φοροΰσε στήν σκηνή 
λίγο πρίν άπό τήν έξαφάνισί 
της, κοιτόταν ξαπλωμένη σέ έ
να ντιβάνι, σφιχτοδεμένη καί 
Φιμωμένη. Πάνω άπό αύτήν ό 
’ Ινδός φακίρης τήν έκύτταζεν 
άκίνητος σάν άγαλμα.

Γιά λίγα μόνο δευτερόλεπτα 
'ίράτησεν ή άπολίθωσις του 
Μάρτεν Ντάλ! ’Ακράτητος, ά- 
Ορίζοντας, ώρμησεν έναντίον 
τοΰ Ίνδοΰ φακίρη καί μέ μιά 
:ο<:μερή γροθιά τόν έξαπ^ωσε 
σ’ άπόστασι βημάτων. Τήν ίδια 
στιγμή ό ίνσπέκτωρ Σοϋμερ έ- >

χοντας ό καθείς ώς έφόδια, 
πρώτον μίαν ειδικότητα καλ
λιτεχνικήν ή πνευματικήν καί' 
δεύτερο τόν διάπυρρ ζήλο κ α ί1 
τήν εύδιάθετη θέλησι, γ ιά  
δρασι, συναπσφάσισαν νά έ«! 
νώσρυν τίς δυνάμεις τους, γ ιά  
τό γενικό καλό. Τό γεγονός 
αύτό δέν ήμπορεί, παρά νά 
χαροποιήση δσους ένδιαφέ- 
ρονται, πραγματικά γ ιά  τόν 
Πειραιά. Κ ι’ αυτό γ ιά  δυό λό 
λρυς. Πρώτον, γ ια τ ί βλέπου*, 
με ν’ αύξάνη, συνεχώς ή προ-' 
σπάθεια Πειραιωτών διανοου-| 
μένων καί καλλιτεχνών, μέ 
σκοπό νά δημιουργήσουν κά·  ̂
τι καί δεύτερο, γ ια τ ί ό σκο« 
πός κι’ οί έπιδιώξεις τοΰ σω< 
ιιατείου εΐνε νά δημιουργή* 
σουν μιά καλλιτεχνική κίνησ( 
στήν πόλι μας.

Ά π ό  τρύς πρώτρυς, πού έν4 
γράφησαν στό άρτισύστοττο 
σωματείο εΐνε οί, κ. Σταυρά*| 
κος, πρόεδρος, δνίς Σδολοπού] 
λου, άντιπρόεδρος, κ. Μερκοι? 
διάδης, γεν. γραμματεύς, δ)< 
νίς Μητροπούλρυ ταμίας, Άθ«! 
Κόκκινος σύμβουλος καί καλ*, 
λιτεχνικός διευθυντής δίδε<} 
Λαγού, Μανουσοπούλου, Κα^' 
λοστύπη, Μ. καί Κ. Τοτγκοποιϊ 
λου, κ. κ. Γραμματικάκης^ 
Κοκκίνης, Καλοστύπης, Καρα* 
μήτσης, Κατσαμπάτης, Τσα< 
ρής, Μακρής καίΠαπαμιχαήλ^
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κοβε τά δεσμά της Κόρα^ 
Στίλλμαν.

—Περάστε του τις χειροπέΗ
δες I διέταξεν ό Σοΰμερ άπο^ 
τεινόμενος πρός τούς άστυνομυ4 
κούς. ' /

Ό  Ινδός φακίρης δέν TCpW 
μενε νά τόν πλησιάσουν. Σηκώ< 
θηκε καί έτεινε τά χέρια τοθ! 
στούς άστυνομικούς, οί όποϊο#| 
τοΰ έπέρασαν τίς χειροπέδες. 4 

—Έ μπρός! διέταξεν ό Σο0«' 
μερ. Εξηγήσεις θά δώσης στά! 
τμήμα. J

Ά λλ ά  ό 'Ινδός φακίρης οθ4 
τε κινήθηκε κάν άπό τήν θέσϊ 
τιυ. Έ μ εινε καρφωμένος σ’ αύ« 
τήν, μέ τά χέρια τεταμένα, λέ<}' 
καί είχεν άπολιθωθή.

—Έμπρός! διέταξε γ ιά  δεύ
τερη1 φορά ό Σοΰμερ σπρώ» 
χνοντάς τον έλαφρά. '

Αύτή τή φορά ό Ινδό ς  φακ[<. 
ρης έπεσε μονοκόμματος.

Άφίνοντας τήν Κόρα Στ (λ* 
λμαν, ό Μάρτεν Ντάλ ετρεξε 
καί τοΰ έπιασε τό χέρι:] , 

—Πεθαμένος I 
—"Αν είνε δυνατόν!; \
—Εΐνε!
—Τόν σκότωσε ή γροθιά οτπτ

ίσως; (
—Κάθε άλλο. Αύτοκτόνησί, 
—Πώς; ι
—Σταματώντας τούς χτύπους 

τής καρδιάς τουΙ “Ωστε αύ. 
τός ήταν ό δολοφόνος... .’ ί 

—Καί τώρα τί γίνεται;
— Τώρα; ’Αδιαφορώ γ ιά  IU  

λα μιά καί σώθηκε ή Κόρα. Ή  
συνέχεια ένδιαφέρει μόνον τήν 
«Σκώτλαντ-Γυάρδ». Σοΰμερ, σέ 
περιμένω στό σπίτι.

—Ναί. Πές στόν Μπίλανγκ 
νά βάλη τά δυνατά του...

ΤΕΛΟΣ
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Τύποι
του θεάτρου 

μας
Κ .  Α .

Κι’  αύτή μάς ήρθε άπό τή Γερμανία 
Και μέ άφάνταστη άγάπη καί μανία 
Έ πάτησε τίς άστικές προλήψεις,
Γ ιατί άκουγε μέσα της, καποια φωνή 
Ποΰ πάντοτε τής έλ εγε : Ά λ λ ο ί σου, δέν θά

(λείψης
Ά π ’ τήν Σκηνή 1...

ΤΗταν μανία. Πάθος ήτανε πραγματικό 
Κι* δταν τήν πρωτοειδαν στό Βασιλικό 
Μεΐναν ol περισσότεροι, βουβοί, χωρίς φωνή: 

"Ητανε άποκάλυψη άληθινή 1

Μαθήτρια τοΟ Ρά>·νχαρτ στό Βερολΐνον 
Ή ρθεν έδώ, στήν χώρα τών ‘ Ελλήνων 
Ολη τή δύναμί της νά προσφέρη... 

«Συνάδελφοι» τής έδωσαν τό χέρι 
Μά μέσ’ τό χέρ ι... — ήτοτνε γραμμένο νά τό

(πάθη -
Κρυβόταν έν’ ά γκ ά θ ιΐ...

Κ ι’ έφυγε άπ’ τό Βασιλικό, άπ’ τήν Μαρικα, 
—Πίκρα δέν κράτησε καμμιά, ή τόση της ή

(γλύκα
Κ ι' άρχησε τόν άγώ να  τόν σκληρό 
Ά γ ώ ν α  δύσκολο, δαπανηρό, αιματηρό 
Ά γ ώ ν α  μέ άληθινή άνησυχία 
"Ε κτισ ε θέατρο, είς τήν Α θήνα, θερινό 
Κ αί τόν χειμώνα, άπό έπαρχία σ’ έπαρχία 

Κ ι’ άπό βουνό, σ’ <*λλο 6ουνό,
Έ  μόχθησε κι’έπάλαιψε τό γόητρό της κράτησε 

καί τέλος έπεκράτησε!...

Ξ έρει νά  παίζη καί νά συγκινή 
και στής πλατείας Κυριάκου τή̂ ν θερινή 

τής καλλιτέχνιδος, Σκηνή 
Νά τήν θαυμάσουν τρέχουνε, οι θαυμασταί oi

(τόσοι..
δτι θά δώση τέλειο, κι' άρτιο θά τό δώση. 

Δ ιδάσκει μέ μιά χάρι ζηλευτή 
Σκηνοθεσία κάνει αύτή... μόνον αύτή 

Κι* δταν μιλήση, κι’ όταν γράψη κι’ δταν θέ-
(λη νά σκεφτή

"Η μόρφωσί της ή άπέραντη, δέν κρύβεται
(Πώς νά κρυφτεί

Εΐνε σύζυγος καλή καί καθένας τό πιστεύει 
Πώς τόν άντρα της λατρεύει 

Τήν μαντεύετε ποιά εΐνε... "Ολη, όλόκληρ’ ή
(Αθήνα

Τήν χειροκροτεί μέ άγάπη, κάθε δράδυ, κά
(θε δράδυ

Εΐν' άπλώς ή Κατερίνα 
Κατερίνα Ά νδ ρ εά δ η !

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Ε Σ

Σ A ΙΖΟΝ - ΜΟΡΤ

'Επιγράμματα

Στή Λανάη
"Ε β γα  Δανάη στή σκηνή 
ίΜέ τή γλυκειά σου τή φωνή 
Πού τΙς καρδιές τυλίγει - ·
Μέ δυό τραγούδια σου άπαλά 
Άλλοιώτικα ή ζωή -κυλά 
ΙΚαΙ άλλα νοιώθει ρίγη I

 —

Έ β γ α  γλυκόλαλο πουλί 
Εΐν’ ή φωνή σου άπαλή 
Κι' οί τόσοι σου ot πόθοι,
Δέν θ’ άκουστοΰν στή σιγαλιά.. 
Τέτοια γλυκόλαλα πουλιά 
Μόνο πουλί τά νοιώθει!

Ξένα θεατρικά άνέκδοτα
Τ ό  1853, ό  Φρ,ΐντερίκ Λε» 

ίιαίτρ, ό διάσημος Γάλλος ήθο
ποιός έπαιζε σ’ ένα μπουλούκι 
|)ΐΓθύ έπαιρνε σδάρνα τήν έπαρ- 
Ιχία. Μιά βραδυά πού έπαιξαν 
, τήν «Ταβέρνα τών Άδρενών» 
ίβγήκε στό προσκήνιο έντεταλ- 
μένος άπό τήν διεύθυνσι καί εΐ- 
?τε έπί λέξει τά έξής;
’ — Κύριοι, φπόψε δυστυχώς 
στό έργο δέν θά σκοτωθή ό χω
ροφύλακας, γιατί αύτός πού 6- 
ίία ιζε τόν ρόλο του εΐνε άρρω
στος, Ά λ λ ά  δπως ή διεύθυνσις 

'Κάνει δ,τι μπορεί γ ιά  νά σας 
Εύχαριστήση, έχει τήν τιμήν νά 
σας κάνη γνωστό δτι αΰριο θά 
σκοτωθούν δυό χωροφύλακες! 
,ιΜά μή λείψη κανείς!

+
/ !0  Γκιτρύ είχε μιά ήλίκιώμέ* 
VH φιλενάδα πού είχε άρχίσει 
νά  τόν ένοχλή.

Μιά μέρα τόν συνέκρινε μέ 
(fr0v Δάντε, γ ιά  νά συγκρίνη τόν 
ΐα υτό  της μέ τήν Βεατρίκη'.

Κ —0 1 πραγματικές Βεατρί- 
!Κες, άγαπητή μου, τής είπε ό

Γκιτρύ, πεθαίνουν δεκαοχτώ 
χρόνων I

4r
Μπροστά σέ μιά καλλιτέχνι- 

δα τοΰ έλαφροΰ θεάτρου (δνο
μα καί μή χωριό) διηγόνταν 
γ ιά  μιά μεγάλη κυρία πού μιά 
φορά πού ταξίδευε μέ σιδηρό
δρομο, κάποιος τήν ρώτησε μή
πως τήν ένοχλεϊ ό καπνός.

—Δέν ξέρω, άπάντη'σε ή με
γάλη κυρία. Κανείς δέν κάπνι
σε ποτέ μπροστά μου!

—Φίνα άπάντησις I σκέφθηκε 
ή «καλλιτέχνις». "Οταν μ’ έρω- 
τήσουν καί μένα δν μ’ ένοχλή ό 
καπνός, θ’ άπαντήσω τό Ιδιο
πράγμα.

Υστερα άπό λίγες μέρες, 
βρέθηκε κάποιος νά τήν ρωτή- 
ση :

—Μήπως σας ένοχλεϊ ό κα
πνός, μαμζέλ;

Καί ή «καλλιτέχνις» άπάντη- 
σε μέ τό μεγαλοπρεπέστερο υ- 
φος της : ^

—Δέν ξέρω, κύριε I Κανείς 
ποτέ δέν μ’ έρώτησε I

Λίδας μ ά ς  έπεσκέφθηκε. Λίδας, σιμούν, χαμψίνι 
Ό  ήλιος, άδυσώπητος άπ’_ τό πρωΐ μ α ς  ψήνει 
Κ ι’ ol Α θηναίοι οί άτυχεΐς, γ ιά  νά δροΰνε δροσιά 
Μετά συζύγων καί παιδιών, άφήνουν τήν Α θήνα,
Κ αί τρέχουνε σ’ ένα βουνό, ή σ’ άκροθαλασσιά 
Γιά νά περάσουν δροσερά τόν φλογερό τόν μήνα!...

Τί γ ίνετα ι δέν λέγεται...
Ό  ’Αθηναίος έξαλλος, μέσα στήν πόλιν φλέγεται 

Καί. υδριν έκστομεΐ σκαιάν 
Διότι — κι’ εΐνε ήρως —
Σαράντα δυό ύπό σκιάν 
Δείχνει ό... Ρεωμΰρος!

Μέ άραμπαδες φεύγουνε, μέ κούρσες, μέ τα ξί 
Ά πλώ ς γ ιά  νά μην ψήνωνται 

Κ α ί τώρα άς κυττάξωμε, στό άναμεταξύ 
Τά θέατρα τί γίνοντα ι;

Σοβαρέυθώμεν άδελφοί. Α ρ χ ίζε ι ή άγω νία  
0 1 θεαταί εΐν’ άραιοί. Κατήφεια, πενία 
Ά ρχ ίζ" ή τρέλλα... "Εχομεν άνάγκην φρενιάτρον 
Στά θέατρά μας, έρημος Σαχάρα, έπικρατεϊ 
Κ αί μοναχά ό καφετζής τοΰ καθ' ένός θεάτρου 
Κάθιδρως ό κακόμοιρος, άπλώς χειροκροτεί!
Δέν πανε πιά στά θέατρα, κι’ ol «άραιοί», έκ γούστον
Ή γαλαρία , δέν όρμά, ώς πρίν μέ ίαχάς
Καί δλοι περιμένουνε, τόν μήνα τοΰ Αύγούστου,
Πού έπιστρέφουν άρκετοί άπό τάς έξοχά ςί...
0 1 θιασάρχαι στέκονται, χλωμοί κι’ άπελπισμένοι 
Τό μάτι τους, γ ιά  θέατρο γεμάτο, κάνει « ι# ρ ά »
Καί εΐν’ αύτή ή έποχή, ή τρις δυστυχισμένη 
Ή  καλουμένη «σαιζόν - μόρτ» ή έποχή νεκράI

Στοΰ Σαμαρτζή τό θέατρον, τό σύμπαν πυρακτοΰτα. 
Τοϋ Μ ηλιάδη: ουφ καί πούφ! νά λέγη, τόν άκοΰτε 
Μ’ ένα μαντήλι κάθιδρως ό τάλας — τί νά γίνη — 
Γιά νά ψευτοδροσίζεται, γκαζόζες καταπίνει!
Ό  Γαβριηλίδης, έξαλλος ό “ νθρωπος, ώρύεται 

—"Ε χει καί άμοιδάδες —
Έ φ ’ φ τοΰ έπιβάλλονται, φύσεως πάσης, δίαιται 
Καί τοΰ άπαγορεύεται νά πίνη λεμονάδες!...
Ή  Βέμπο ή γλυκόλαλη, πού 'χει φωνή θ ε ρ μ ή  

Χάνει τήν πρώτη της όρμή 
Κ ι’ έχει καί δίκηο, ή φτωχή,
Μέσα σ’ αύτήν τήν έποχή,

Τουτέστι :
θερμός καιρός, θερμή φωνή, νοιώθει διπλή' τή ζέστη!. 
Ό  δέ Γιαννίδης, ό γνωστός συνθέτης τών ταγκό 
Ό  δόλιος δλο ξεψυσα καί διαρκώς άγκο-
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Λόγια μεγάλων
άνδρών καί μή

Βρεκεκές κοάξ κοάξ.
Ά ν τ .  Β ώ τ τ η ς  

Τό δνειρό μου εΐνε νά χτίσω 
ένα θέατρο στόν... Βοτανικό 
Κήπο. I. Π ρ ιν  έ α  ς

Ή Ζαζά Μπριλλάντη μετά 
τήν κακοπΌίησι τοΰ χοροΰ άρ
χισε νά κακοποιή καί τίς... νό
τες! Ν ό τ α  Κ ο ν τ ο ν ή

Μυστήριον: Τό Παγκράτι δέν 
μέ συγκαταλέγει στό ρεπερτου- 
άρ του. Ανησυχώ... |

Π ο ν σ ό ν  ν τ έ  Τ ρ ρ ά ϊ γ  
Άποστείλατε έργον!

Π α μ φ ί λ η Ά  ρ- 
γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  

Χρόνου φείδου I Μαύρου... 
φείδου καί κολοβοΰ πού μάς  έ- 
φκχγε!

Δ. Μ π ό γ ρ η ς  
Τάρωμα τής... «μαργαρίτας 

θά ξεπεράση σέ μυρωδιά τό τής 
...«γαρδένιας».

Κ ι ο ύ σ η ς - Ρ η γ ό π ο υ λ ο ς  
Φέτο δέν σέ θέλω γ ιά  πρω

ταγωνίστρια. Μπά σέ Καλό σου 
παιδί μου!

Ά τ τ ί κ
Είμαι συγγραφεύς.
Τ ά σ σ ο ς Ρ α φ τ ό π ο υ λ ο ς  
Κούλα, Κούλα. 

άδειασε ή... σακκούλα.
Μ. Ν ι κ ο λ έ ρ η ς  

,, "Οποιοι έχουν γένεια έχουν 
καί χτένια.

Β. Ρ ώ τ α ς
Τό μεγαλύτερο πέρασμα που

λιών εΐνε ή άγορά.
Ν. Χ α τ ζ η α π ο σ τ ό λ ο υ  

θ ά  παίξω τόν «'Ιούλιο Καί- 
σαρα» δπως άκριβώς μοΰ τόν 
έδίδαξε δταν ήμουν μικρός ό 
Σ αίξπη ρ.

Π ε ρ. Γ α  β ρ ι η λ ί δ,η ς 
Έ ά ν εΐνε δικό μας τό φινάλε 

θά τό δείξη τό... φινάλε της ύ- 
ποθέσεως αύτής...

Κ. Κ α π ε τ α ν ά κ η ς  
"Οταν έχω άϋπνίες κοιμάμαι 

μόνον μέ μεγάλη δόσι... Βερο- 
νάλ.

’Ά  γ  γ . Μ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς 
"Αδικα πήγαν τά νειάτα μου.

Κ ο υ ά ρ τ ο  Π ο ζ έ λ λ ι  
Γκαρσόν! Μιά παγωμένη.

’Ά  γ  γ. Δ ό ξ α ς  
"Εχω τό γλυκύτερο χαμόγε

λο τής Ελλάδος!
Τ. Τ α  ρ τ σ ί ν ι

Αποφεύγετε "τάς... άπομιμή- 
σεις.

Μ α ρ ί κ α  Ν έ ζ ε ρ  
Ποΰ εΐνε ό ΕΰάγΥελίδης;

Γ κέο — γκέο — γκ έο !
Μήν εΐνε στό... Λουτράκι;

Γ κέο — γκέο — γκ έο !
Μ ί μ ή ς  Κ ό κ κ ι ν η ς

· Ι Ι · Ι Ι · Π · Ι Ι · Ι Ι · Ι ! ϋ Π · Ι Ι· Μ · Ι Ι · Ι  Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι Ι

Σ τ ίχ ο ι τού Κά ρρου

Οί δεατρικοι περιλούζονται!
Στοΰ Φαλήρου τά λουτρά μέσα στήν όχλοδοη 
Λούζονται κ’ ot συγγραφείς δπως κ’ ot ήθοποιοί.
Πήραν τών όμματιών τους
Κ ’ ήρθαν έδώ νά πλύνουνε τόν ρΰπο τών άμαρτιών τουςι

Κάποιος έκεϊ στήν άμμουδιά σάν β ά τ ρ α χ ο ς  κοιμαται 
Καί τις δραδυές τοΰ «Περροκέ» ό έρημος θυμάται 

"ΐ)μως δέν άπελπίζεται ποσώς 
Ό  Βώττης ό χρυσός!

Ξάφνου ol γυναίκες έβαλαν φωνές άπροσδοκήτως:;
—Μιά φάλαινα, μιά φάλαινα, ένα μεγάλο κήτος I 
Μά δταν έπλησίασε ήσύχασαν λιγάκι,
Γ ιατί γ ιά  κήτος πήρανε τό Μίμη Γιαννουκάκη I

Τρεϊς σ ι λ ο υ έ τ τ ε ς  παρακίΐ κολύμπαγαν μαζν\
Μέσα σ’ όλόχρυσα νερά μέ κρόουλ διαλεχτό 
Μηλιάδης καί Κυριάκός μετά τοΰ Σαμαρτζή 
Καί μέ κομψό μαγιό λαμέ ή Λιάσκα ή Τοτώ 
Ή Ποζέλλι παραπέρα γράφει όνόματα στήν άμμο 
W  ό Κονάρτο ό μπαμποίς της πονηρά κυττάζει χάμω 

Κι* ή Βέμπο ή Σοφία 
μέ τήν Α λ ίκη  ξάπλωσε γ ιά  ήλιοθεραπεία.

Στό περιγιάλ ι κάθεται ή Κούλα ή Γκιουζέππε 
Κι’ ό Νικολέρης πλάϊ της φωνάζει: Κόσμε βλέπε 
Πώς τά ναυάγια  τής ξηρ“ ς εΐνε πιό φοβερά 
'Ά ν  θέτε έρωτήσετε τό... Σώτο τόν Π ετράi 

Κ ι’ έπάνω σέ μιά βάρκα 
Ή Δημητρίου κι’ ό Μακρής κάνουν έκεϊ μιά τσάρκα 
Μέ μιά σημαία παρδαλή πού εΐνε ν’ άπορήσης 
Πού γράφει έπάνω στόπανί: Μακέδου έπιχειρήσειςΐ

Σέ μιά έξέδρα ό Μεσσαλάς μέ ύφος λυρικόν 
Μέ τόν Κοκκίνη πλάϊ του τόν λίαν κωμικόν 
Κ αί τό Μαυρέα μέ μαγιό άπό κομψή νταντέλλα 

Σάν νάτανε μπάκ - φις 
μέ κυάλι μέσα στά νερά ζητάνε... συγγραφείς.
Καλούνε τό Ρηγόπουλο, τό θ ό δ ω ^ , τόν Κιούση 
Νάρθοΰν μέ τή β ε ν τ ά λ ι α  τους φρεσκαρισμένη—μοΰσι 1 
Κ ι’ ό Μακέδος παραπέρα
Παίζει μέ πόνο στά νερά μπουζούκι ή φ λ ο y  έ ρ <χ 
Κ α ί τρέχουν νά συμπράξουνε στή μουσική του άριαΤ 

δλα έκεΐ τά..» ψάρ.«α!
Νά κι’ ό Άσημακόπουλος μ’ άνέκφραστη τρομάρα 
Κ αί μέ κανιά π’ άνοίγουνε σάν νατανε καμάρα 
Κ αί πλάϊ ό συνεργάτης του μέ μιά κουδούνα τόση 
Μέ φασαρία προσπαθεί κόσμο νά συγκέντρωση.
Πιό πέρα νά κι’ ό Σύλδιος μετά τοΰ Καρακάση,

Μά τούρχεται νά σκάση,
Πού τό Νίκο Κονταρίνη δέν τόν βλέπει έκεΐ, νά τρέξη 
Μέ κάνα κρύο τενεκέ νά τόνε καταδρέξη...
Κ αί τής έπιθεώρησης άλλο πιό κεϊ στολίδι 
Σ’ έ'να παλούκι καθιστό τόν Μίμη Εύαγγελίδη 
Δέν κάνει μπάνιο, έμπνέεται, γράφει—Χριστέ βοήθα!
Γράφει τό νέο έργο του τήν Ν ε ρ ο κ ο λ ο κ ύ θ α  1 

Μά νά άκούονται φωνές 
μεγάλες, φοβερές, τρανές.

—Κύρ πόλισμαν μέ κλέψανε, μοΰ κλέψαν τό βρακάκι 1 
*0 Γιοκαρίνης ήτανε μέ πλάϊ τό Μαμάκη 
Κ ι’ εΐπεν ή πλύστρα τών λουτρών—Δέν τοχουνε κλεμμένο 
Τό πήρα νά τό πλύνω έγώ  γ ια τ ’ ήταν λερωμένο!

(Συνέχεια στό προσεχές).
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύβη τήν Σάρα Μπερνάρ

Τοΰ κ. Μ I NO V Κ. ΑΝΑΡΟΥΛ1ΔΑΚΗ

μαχα, σάν νά τοΰ σχίζουνε τ' αύτιά νότες φάλτσες,
Καί τρ ιγυρ ίζει θερινός : τούπίκλην... άνευ κάλτσες!...

ΟΙ έρωτες δέν βρίσκονται, δπως καί πριν στό φόρτε των 
Λόγω τής ζέστης, ol πολλοί, άνέστειλαν τό κόρτε των 
Κ ι’ ό χορευτής Σπυρόπουλος, ό γόης τοΰ θιάσου 
Μέ ύφος περισπούδαστον, έρωτιδέως άσσου 
Εύρίσκει πιά πολύ ψ υ χ ρ ή  τήν κάθε του ερωμένη 

Μά μέσ’ τή ζέστη τή φριχτή 
Οΰτε τολμάει ν’ άνοιχτη 

Καί νοιώθει τήν ψ υ χ ρ ό τ η τ ά ,  δικαιολογημένη·...

ΣΤΟ ΛΥΡΙΚΟΝ, τί γ ίνετα ι αύτήν τήν έποχήν;
Ό  μέν Μαυρέας δρίσκεται άπλώς στήν έξοχήν 

Ά λ λ ά , τάς ώρας τάς θερμάς 
Είς τήν Α θήνα έρχεται καί κάνει δοκιμάς,

Κ ι’ άγρίως... δ ο κ  ι μ ά ζ ε τ α ι  
Ό μ ω ς  δέν πολυνοιάζεται 
Διότι, έχει πείραν 

Δροσίζεται σάν καταπιή, ένα βαρέλι... μπύράνΐ 
Ό  Μ ε σ σ α λ α ς ,  άπό σκοπού, κάθε θερμήν ήμέραν,

Τάς Ο ύγγαρίδας έρευνα 
Κ ι’ έχει σκοπόν, τρόπον τινά 
Νά δρή τήν... ψ υ χ ρ ο τ έ ρ α ν  

Γιά νά περάση ό «νθρωπος, άνέτως καί ήσύχως 
Ό π ερ  καί τοΰ εύχόμεθα βεβαίως... δ λ ο . . .  ψ ύ χ ω ς .

Ή  μόνη πού δέν νοιάζεται καί διαρκώς πηδά 
Εΐνε ή μικρά Νανά Σκιαδά 

Τό δνομά της τήν βοηθά πολύ δπως μας φαίνεται 
Εύρίσκεται ύπό σκιάν, έφ’ φ καί δέν ζεσταίνεται.
Ό  δέ Κοκκίνης άσφαλώς θερμαίνεται πολύ 

Κ ι’ δλο παραμιλεΐ 
Κάθε βραδάκι τακτικά πηγαίνει στό Μουσειον 
Καί, προφανώς όρμώμενος έξ οΙωνών αίσιων,
Φωνάζει, άντιστάσεως πρός τό παρόν, μή οϋσης 
—Καί κάθε λίγο, φαίνςται, τό λέει καί λ ιγάκ ι—
—Βρέ σείς; "Ενας Ρηγόπουλος καί «λλος ένας ΚιοΐΛ»ης,
Δέν κάνουνε... ένάμισυ καί πλέον Γιαννουκάκη;

Ά λ λ ά  βεβαίως, δλ’ αύτά,
Εΐνε τής ζέστης φαίνεται τά παραμιλητά!...

Ζέστη λοιπόν άγαπητοί. Ίδρώ νομεν στάς χεΐρας,
Τής ζέστης καταρώμενοι τάς ώρας τάς μοιραίας.,w 
’Ά ς  δαπτισθώμεν δλοι. μας σ’ ένα βαρέλι μπύρας 

Ώ ς  πράττει κι’ ό Μαυρέας 
Κ α ί δλοι άς περιμένωμε τόν μήνα τοΰ Αύγούστου 
Πού θά δρή καί τό θέατρο, ξανά τούς όπαδούς του!

ΠΑΡΑΣΚΗ Ν ΙΑΚΟ Σ 
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Ευσεβείς πόθοι 
Φίλων

καί Μή
Έξακολουθώμεν νά συγκεν- 

τρώνωμεν μετά μανίας τάς έπι- 
Θυμίας καί τούς εύσειβεΐς πό
θους τών έχθρών καί φίλων. 
Σύμφωνα πρός τάς πληροφορί
ας μας:

— ΟΙ θεατρικοί συγγραφείς 
κ.κ. Σακελλάριοε καί Ει!«γγε- 
λίδης έπιθυμοΰν νά εύρεθή τρό
πος νά εΐνε στήν Αθήνα καί νά 
τηλεφωνούν άπό τό... Λουτράκι.

—‘Ο κ. -Χέλμης έπιθυμεΐ νά άλ 
λάξη πάλιν γνώμην καί νά μή 
ξεκινήση γ ιά  τήν Μυτιλήνην άλ
λά γιά  τήν Άγουλινίτσα!

— Ό  κ. Συναδινός έπιθυμεΐ 
νά μήν τελειώση ποτέ ή περιο
δεία τοϋ θιάσου Κοτοπούλη, δι
ότι δέν έπιθυμεΐ νά ίδή τό νέον 
έργον του.

—Ή δ, Ρέννα Ντόρ έπιθυμεΐ 
τάς κεφαλάς τής Επιτροπής 
Άδειας έπί πίνακι!

—Ό  κ. Ν. Γιοκαρίνής έπιθυ
μεΐ νά έχη ένα πειρασμόν ή μί
αν... τ α ν τ α σ ι ό ν !

— Οί κ.κ. Γ. Παπάς καί Το- 
τός Μυράτ έπιθυμοϋν νά κάμουν 
καμμίαν άπαγωγήν διά νά έ- 
πανέλθουν ε’ις τήν έπιφάνειαν.

—Ό  κ. Δ. Γιαννουκάκης έπι
θυμεΐ νά άγοράση δώδεκα μα
γιό, διά νά τά ένώση καί νά 
κατασκευάση ένα, είς τά μέτρα 
του.

—Ό  κ. "Αγγελος Δόξας έπι
θυμεΐ νά μάθτι ποια τόν έπιθυ
μεΐ!

—Ό  κ. Ν. Σταυρίδης έπιθυ
μεΐ νά τρώγη «ορντινα»!

—Ό  κ. Μίμης Ρηγόπουλος 
δέν έπιθυμεΐ νά συμφιλιωθή με
τά τοΰ κ. Κοκκίνη. Τό όρκιζε- 
ται I

—Ό  κ. Μίμης Κοκκίνης δέν 
έπιθυμεΐ νά συμφιλιωθή μέ τόν 
κ. Ρηγόπουλον. Τό όρκίζεται!

— Οί κ.κ. Μίιμής καί Μίμης 
Ρηγόπουλος καί Κοκκίνης έπι- 
θυμοΰν νά συμφιλιωθούν Τό όρ- 
κίζονται!ΤΟ ΚΕΝ ΤΡΙ

Τύποι
τοΰ θεάτρου 

μας
Β .  Α .

Εΐν’ ό άρτιστας δ άληθινός,
Κ ι’ δταν μας ήλθε πρό έτών άπ» τή Γερμανία 

"Ετσι ψηλός, πάντα κομψός, μελαχροινός 
Εΐν’ ό άρτίστας ό άληθινός,

"Ισω ς νά τόν έκύτταξαν μέ κάποιαν ειρωνεία 
Κι’ ίσως μεμψίμοιρα νά είπε καί κανείς :
—Μ μμ!... "Αλλο ένα θύμα τής σκηνήςΐ

Εκείνος δμως δέν τά πρόσεζεν αύτά 
—Είχε προσόντα ζηλευτά —

Κι’ έπεσε στή δουλειά. Μέ τόση άγάπη,
Μέ τόση άληθινήν αύτοθυσία 

Κατάπιε κάθε πίκρα, κάθε χάπι 
Κ ι’ έφτιαξεν ένα δνομα καί μιά περιουσία*...

Τούς συνεδέλφους του, τούς ύπερέδη δλους 
Εΐν’ ό μεγάλος ό άρτίστας, πού μπορεί 
Νά έρμηνεύη καί νά διαπλαττη ρόλους...
Καί ώπλισμένος μέ φωτιά τής Τέχνης, Ιερεύς 
Ηέρει νά όδηγη καί νά διδάσκη ξέρει!... 
"Ολοι τόν έσεδάσθηκαν. Κι'οΙ νέοι καί ol γέροι 

Ώ ς θιασάρχης εΐνε ύποδειγματικός 
Ώ ς  σύζυγος καλός καί στοργικός 

Κι’ ώς κωμικός....

Ώ ς κωμικός, εΐνε ό μόνος. Εΐνε ό λέων 
τό «νόν πλους οϋλτρα» πλέον,

Καί μπρός του άλλοι κωμικοί, παραμερίζουν 
Κ ι’ άν ένα του έλάττωμα βρίσκουν καί ψι

θυρίζουν
—Κ ι' δχι δλες — μερικές 
Ά π ό  τίς γλώσσες τις κακές,

Καί λένε πιά, μέ τήν κακή, ένδόμυχή τους, 
„ (σκέψι

Πώς ίσως στόν « Φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο »  μπορεί νά
(διοιπρέψη 

Παίζοντας έκ τοΰ φυσικοΰ,
'Ά ς  τονισθή κι’αύτό καλοΰ-κακοΰ. 

Δέν εΐνε δά έλάττωμα μεγάλο καί βαρύ 
Τό νά μήν κάνης μιά ζωή κουτά δαπανηρή ! ...

Μέ τ’αύτοκινητάκι του γυρίζει. Έ χ ε ι  μαζί του 
Πάντα τή σύζυγο τήν λατρευτή του 
Κ ι’ εΐνε τό σπίτι του, έρωτική φωληά...
Γλέντι δέν ξέρει τ ί θά πη. Δουλειά, μόνο

(δουλειά
Καί εΐνε λέξις «γνωστός yt’αύτόν, ή τεμπελιά, 
Καί τήν «δουλειά» τήν θεωρεί σάν λέξι μαγική.

ί
‘Η όμιλία του, ή τόσο εύγενική,
Μέ κάποιο «ρό» πού τήν χαρακτηρίζει 
"Ισω ς άκόμα πιό πολύ έξευγενΓζει,

"Οπως θά καταλάβανε κι’ οι φίλοι 
τόν Άργυρόπουλο, τόν φίλτατο Βασίλη I

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Τηλεγραφήματα
άπό τάς ’Επαρχίας

Ρ Ε ΡΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ.— Ό  Αριστείδης 
Δαμαλάς, γυιός τοΰ Α μβρο
σίου Δαμαλά, δημάρχου Σύ
ρου καί τής κόρης τοΰ έκ τών 
πρώτων δημάρχων τοΰ Πει
ραιώς Λουκά Ράλλη, έρχεται 
στό Παρίσι γ ιά  εύρύτερες 
σπουδές. Έ κ ε ϊ γνωρίζεται μέ 
μήν Σάρρα Μπερνάρ, πού 
βρισκότανε στό ζενίθ τής κολ- 
λιτεχνικής καρριέρας της κι' 
άρχίζει ένα ειδύλλιο μεταξύ 
τους. Μά ή Σάρρα, πού τόν 
άγαπά πολύ, τοΰ πο3τείνει 
νά τόν κάνη ήθοποιό κι’ έκεΐ- 
νος δέχεται μέ χαρά. "Ετσι 

ιτρολειαίνει τό έδαφος ή Σάρ 
ρα στό θέοπτρό της καί ό δι
ευθυντής δέχεται νά προσλη- 
φθή ό Δαμαλάς, πού τόν ό- 
δηγεΐ ή φίλη του νά τής φέ- 
'ρεται κατά τέτοιον τρόπο ώ- 
σε νά μήν καταλάβω κανένας 
τό δεσμό τους.

ΙΟον
*0 νέος, άπειρος άπό τά πα

ρασκήνια, παραξενευότοοε μ’ δ
λες αύτές τίς συμβουλές. Μά 
πάλι δέν άντέτεινε.

Δέχτηκε τίς όδηγίες τής Σάρ 
ρας μέ ύπακοή «μαθητευομέ- 
νου». Καί γελώντας τής έΐπε:

— Σ ’ άρέσει ο$τό τό υφος, κ. 
καθηγήτρια;

Ή  καλλιτέχνις δέν μποροΰσε 
νά μή γελάση. Άκόμη, παρα
συρμένη άπό τήν άγάπη' πού 
γ ι ’ αύτόν είχε, άνεκάλυψε ένα 
σπάνιο τάλαντον στόν φίλο της:

— Γιά έπανάλαβέ του αύτό, 
Αριστείδη... Σ έ  παρακολώ... 
Κάτι θέλω νά ίδώ.

‘Ο  Δ α μ α λ ά ς , πού κατάλαβε 
τί ήθελε νά ίδή ή Σάρρα, έπα- 
νέλαβε τή φράσι του. Μά τώ
ρα είχε πάρει ένα ΰφος πρα
γματικού μαθητοΰ, πού δέν ά
ρεσε καθόλου στήν καλλιτέ- 
χνιδα. ' --------

—“Οχι έτσι... φώναξε, δχι έ
τσι... Πάρε τό υφος πού είχες 
πρώτα... τό κοροϊδευτικό...

Μά ό νέος τώρα είχε πεισμώ
σει καί φώναξε κι’ αύτός μέ τή 
σειρά του:

— Κυρία... δέν μπορώ νά κά
νω αύτό πού ζητάτε... Άκού- 
σοττε;

Κι’ άλήθεια ήταν τόσον ύπέ- 
ροχος ό Δαμαλάς, πού ή Σάρ
ρα λησμόνησε τί ζητούσε καί 
σάν νάβρισκε κάτι πολύ καλό 
αύτό ποΟ ζητοΰσε, τοΰ είπε έν- 
θουσιασμένη:

—Αριστείδη, θά γίνης ένας 
καλός, πολύ καλός ήθοποιός.

—Αλήθεια; ρώτησε τώρα έν- 
θουσιασμένος ό νέος, ποδχε 
λησμόνήσει τό θυμό του.

—Αλήθεια ρωτάς, μικρούλη 
μοό; Αλήθεια... Μά μπορώ έ
γώ νά σοΰ είπώ ψέματα, μικρέ 
μου... Δέν μέ πιστεύεις;

Καί Ιρελλή άπό άγάπη, λη-
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σμονώντας τό ρόλο ητς, έγινε 
πάλι ή γλυκειά έρωμένη κι’ άγ- 
κάλιασε τόν Απόλλωνά της κι’ 
έζησε μαζί του ώρες εύτυχισμέ- 
νες.-

★
’’ ’Ηλθε καί ή ήμέρα πού θά 

έμφανιζότανε ό Δαμαλάς στόν 
διευθυντή.

Κάποιες πληροφορίες, πού εί
χε ζητήσει μέ τρόπο άπό τήν 
Ελληνική Πρεσβεία, δπου ό 
Δαμαλάς έγνωρίζετο, γιατί 
κρατοΰσε άπό τήν Αθήνα ένα 
συστατικό γράμμα στόν πρέσβυ 
καί συνεδέετο καί μέ τόν Καλ- 
λέργη, τόν γραμμοαέα, τόν έ
καμαν νά ένθουσιασθή. Σ κέφτη- 
κε καί τό έμπορικό μέρος τής 
ύποθέσεως καί δρήκε δτι ένας 
εύγενής καί ωραίος νέος, πού 
καταγότανε άπό τή χώρα τών 
θεών, θάκανε τεράστια έντύπω- 
σι στούς Παριινούς.

Χωρίς νά είπή λοιπόν στή 
Σάρρα τό παραμικρό, διοιργά- 
νωσε μιά μικρή δεξίωσι στό 
φουαγιέ τοΰ θεάτρου, δπου βρι
σκότανε, δταν ό Δαμαλάς μπή
κε συνσδευόμενος άπό τή Σάρ
ρα. Ο,τι έκλεκτόν είχε νά πα- 
ρουσιάση τό Παρίσι είς τά γράμ 
ματα καί τήν τέχνην, ώς καί ό 
γραμματεύς της Έλληνικής 
Πρεσβείας Καλλέργης —πού
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Έ ά ν τυχόν καττέχεσθε 
Ύπό άνησυχίας 
Περί τοΰ πώς ot θίασοι
Περνούν στάς έπαρχίας 
’ Ιδού τηλεγραφήματα 
Πού χθές, τό μεσονύκτιοι 
Ήνώχλησοιν τό εύπαθές 
Τοΰ ράδιό μας δίκτυον

Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.— Φαίνεται
Πώς θάρθη ό Οίκονόμου 
Αισίως άναμένεται 
Καί θάρθη τελικώς 
Τοιχοκολλήσεις άφθονες 
Στούς τοίχους κάθε δρόμοΜ 
Ειδοποιούν πώς έρχεται 
Ό  φίλος κωμικός.
'Επίσης σάς πληροφορώ 
Γιά νάμαστε κι' έν τάξει 
Πρόκειται μέ τόν θίασον 
Πάολας νά συμπράξηI

ΣΤΑΜΠΟΥΛ.— "Οπως έμάθανε 
Οί πλεΐστοι συμπολΐται 
Κούλα Γκιουζέππε, προσεχώς 
Στήν πόλιν άφικνεΐται. 
θ ά  δράση μέ τόν θίασον 
Πού θά μάς φέρη, καί 
θ ά  λησμονήση πιθοτνώε 
Τό δόλιο «Περοκέ» I

ΠΑΤΡΑ Γ.— Φαίνεται αβρίον 
"Οτι άναχωροΰμεν 
Καί πάμε, δχι στήν Κέρκυρα 
Ά λλά στήν Μυτιλήνη...
Κι’ έμείς έδώ ειλικρινώς 
Ολοι μας άποροΰμεν 

Ά λλά  τάς άπορίας μας 
'Ο Χέλμης δέν τάς λύνει.., 

Ομως έδώ στόν θίασον 
θρυλεΐται πρό πολλοΰ:
Τήν Κέρκυρ’ άν άφήσαμβ

Καί πάμε κάπου άλλοΰ,
"Ενα καί μόνον έχομε <
Παρηγοριάς σημείον: ·
Ή  Κέρκυρα —εΐνε γνοστόν- 
"Εχει φρενοκσμεΐον 
Καί μέ τή ζέστη τή φρικτή 
Τό λέμε Ιδιαιτέρως, 
θ ά  ήτοτν προτιμότερον 
Νά πάμε σ’ άλλο μέρος 1

ΚΑΒΑΛΛΑ.— Έ δώ  κατέώθοΜϊ 
Εξπρές Μεσολογγίτη 
Καί παραστάσεις ήρχι^ί 
Τήν περασμένη Τρίτη.
’Έτσι γλεντάμε ώμορφα 
Έδώ  κάθε βραδάκι.
Εΐνε πρωταγωνίστρια 
Ή  Νίνα ή Άφεντάκη.
Στό θέατρο μαζεύεται 
Ή  καλυτέρα τάξις 
Καί κάνει τό συγκρότημα 
Περίφημες εισπράξεις I

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Αλεξάνδρεια)'.-»
Σταμάτησαν ot γκίνιες 
Καί, δπερ σπουδαιότερον, 
Έπάψανε κι' ot γκρίνιες.
Ό  Γιάννης Στυλιανόπουλος 
Κι’ ό Γιάννης Ίοττροΰ 
Κ ι’ οί δυό άνάγκην είχανε 
Κάποιου ψυχροΰ λουτροΰ. 
"Οπερ, τούς έδωσε ή Χαντ3 
έφ’ δσον τό έπόθησαν 
καί δώσανε τά χέρια τους 
Καί., συνεφιλιώθησαν!.»
Αύτά εΐνε τά νέα μας 
έκ τών έπαρχιών 
Πρός άρσιν άμφιβολιών 
Καί άνησυχιών
Ειδήσεις τέτοιες σάν κι' αύτ« 
Δέν είχατε ποτέ σας 
Καί μένομεν ύμέτεροι*
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μή πιστεύοντας σ’ δ,τι διάβασε 
στήν πρόσκλησι— πήγε άπό πε
ριέργεια γ ιά  νά έξακριβώση άν 
πράγματι ό Αριστείδης Δαμα
λάς, ό πλούσιος Συριανός, ό 
Απόλλωνας αύτός πού μποροΰ

σε νά σταδιοδρομήση στήν ίδια  
τήν καρριέρα πού κι’ αύτός είχε 
διαλέξει, άποφάσισε νά τά μουν- 
τζώση δλα καί νά γίνη «θεα
τρίνος».

Ή Σάρρα μπαίνοντας στή σά
λα, μόνο πού δέν έβαλε τίς φω
νές. Ά λλά συγκρατήθηκε μπρο
στά σ’ αύτούς τούς πρίγκηπες 
τής διανοήσεως, πού τήν έκτι- 
μοΰσαν καί τήν ύπεστήριζοτν.

Ά λ λ ’ έκεϊνος πού έπαθε τράκ 
μεγάλο ήταν ό Δαμαλάς.

Κοντοστάθηκε καί σέ μιά στι
γμή —δπως ό νέος έλεγε κα
τόπιν— σκέφτηκε νά τό σκάση 
καί νά μή ξαναφανή δχι μόνο 
άπό τό θέατρο αύτό άλλά άπό 
κανένα θέατρο.

Μά δέν πρόφτασε.
Ό  Καλλέργης, πού τώρα εί

χε πιστέψει τ ’ άπίστευτο, προ
χώρησε καί τόν έπιασε άπό τό
Χέρι*„

—"Ωστε εΐνε’ άλήθεια; τοΰ 
ίΐπε.

Ό  νέος δέν μπόρεσε νά τοΰ 
Ι.αντήση.

Κι’ ό διπλωμάτης ίιαρεπονέ-

θηκε:
— Καί δέν μοΰ είπες λέξι...
Μά βλέποντας τά χάλια τοΰ

φίλου του καί νοιώθοντας δτι 
είχε άνάγκην άπό ήθική ένίσχυ- 
σι άίφησε τά παράπονα καί τοΰ 
ψιθύρισε:
• — Κουράγιο... Ά ς  τούς δεί
ξουμε δλων έδώ, τί εΐνε ol "Ελ
ληνες...

Καί βάδισε, έχοντας περα
σμένο τό χέρι του κάτω άπό τό 
χέρι τοΰ νέου, πού τόν ένοιωθε 
νά  ̂ τρέμη, έως τόν διευθυντή, 
πού γύρω του είχε δλον αύτόν 
τόν κόσμο, καί τόν παρουσίασε.

— Κύριοι, είπε, θά μοΰ έπι- 
τρέψετε νά σάς παρουσιάσω τόν 
κ. Αριστείδη Δαμαλαν, άπόγο- 
νον μιάς τών καλυτέρων οικο
γενειών τής πατρίδος μου.

Ψίθυρος θαυμασμού άκούστη- 
κε. Κι’ αύτό είχεν αίτια δχι τά 
λόγια τοΰ Καλλέργη, δσο τήν 
όμορφιά τοΰ νέου.

Οί κύριοι τόν κύτταζαν έκ
πληκτοι καί μερικές κυρίες έ- 
πλησίασαιν τόσο κοντά του καί 
τόν έκύτταζαν έτσι, σάν νά ή
θελαν νά πεισθοΰν άν ήτο άν
θρωπος μέ σό:ρκα καί όστά αύ
τάς ό νέος ή ήταν κάποιος θεός 
τής Ελλάδος, πούφτασε ξαφνι
κά στό Παρίσι γιά  νά ξετρελ- 
λάνη τίς Γαλλίδες —δπως έπι- 
γβαμμάτισε άργότερα.
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Ή  πρώτη έντύπωσις λοιπόν 

ήτο άρίστη.
Ή Σάρρα έμεινε ΙκοηΌποιη- 

μένη γιά  τήν έντύπωσι αύτή, πού 
άντανακλοΰσε καί στήν ίδια ή 
όποία άνεκάλυψε τό «εϋρημα».

Μά τώρα θά ήρχετο τό δεύτε
ρο κεφάλαιον. θ ά  έξητάζετο 
καί θά έκρίνετο ή έξυπνάδα τοΰ 
Δαμαλα,

Καί ή Σάρρα περίμενε μέ 
καρδιοχτύπι...

Ά λλά δέν περίμενε πσλύ. 
Γιατί σχεδόν άμέσως ό νέος, ά- 
φοΰ ύποκλίθηΐκε μέ τήν εύγένεια 
έκείνη πού τοΰ εΐχοτν δώσει οί 
γονείς του καί πού αύτός ήξερε 
τόσον άξιολάτρευτα νά τήν έμ- 
φανίζη, έστρεψε στόν διευθυντή 
τοΰ θεάτρου καί τόν εύχαρίστη- 
σε γ ιά  τήν τιμή πού τοΰ είχε 
κάμει νά τόν δεχθή ύπό δοκι
μήν, τιμήν πού τήν ένοιωθε βα
θύτατα καί θά φρόντιζε ιιέ κάθε 
τρόπο ν’ άνταποκριθή, δσο μπο
ροΰσε σύντομα.

Αμέσως υστέρα στράφηκε 
πρός τούς άλλους. Είχε άκού- 
σει τά όνόματά τους καί τούς 
τίτλους των καί είχε κααλάβει 
αμέσως, με τό σβέ.λτο πνεύμα 
που είχε, τί ρόλο θάπαιζαν στή 
νέα του £ωή αύτοί οί άνθρω
πο ι. Στράφηκε λοιπόν πρός αΰ- 
τούς καί τούς ευχαρίστησε μέ 
μιά θερμή μ' ώραία λό

για, χωρίς νά ξεχάση νά μιλή- 
ση γιά  τή Γαλλία καί γ ιά  τήν 
πόλι τοΰ φωτός πού τήν παρου-1 
σίασε σάν διάδοχο τής πόλεως 
τής Άθηνάς, πού κρατοΰσε ψη· 
λά τή λαμπάδα τοΰ πολιτισμού 
καί τών έπιστήμών.

Ή  εύγλωττία του, ή φωνή 
του, ή όμορφιά του, οί κολα
κείες του έπιασαν. Καί δταν τε
λείωσε δέν πρόφταινε νά δέχε
ται συγχαρητήρια καί φιλιά.

Ή  Σάρρα ήταν εύχαριοτη- 
μένη άπόλυτα.

^Τόσον εύχαριστημένη, ώστε 
δέν μπόρεσε νά μήν πειράξη 
τόν συνάδελφό της Μποντρύ.

— Δέν πιστεύω νάχετε άκόμη 
άντιρρήσεις, Ζάν;... τοΰ είπε μέ 
μιά φωνή εΙρωνική.

—Έ γ ώ ;... καμμιά, κυρία. Ό  
προστατευόμενός σας εΐνε τόσο 
πνευματώδης δσο καί ώραΐος. 
Άλλά...

,—’Αλλά;... ρώτησε ή Σάρρα 
μέ μιά φωνή περισσότερο ειρω
νική

— Αλλά φοβούμαι, δτι αύτό 
εΐνε δλο...

— Φίδι... σφύριξε ή Σάρρα.
Ο Ζάν Μποντρύ, μέ τό ίδιο 

κακεντρεχές μειδίαμα, συνέ
χισε:

—'Έ ν τούτοις έγώ δέν σφο- 
ρ'ζω...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο έτιό^2νο/.


