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ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ

ΤΟΥ κ. ΠΟΑ.  ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
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Ε ίς  τό προηγούμενον σημείωμά μου ύπε- 
σχέθην νά άσχοληθώ συστηματικώτερον μέ 
τίς Ιδέες πού, έξ άφορμής τοϋ διεθνούς θ ε α 
τρικού Συνεδρίου τοΰ Λονδίνου, άνέπτυξεν έ- 
νώπιον αύτοΰ ώς άποτελούσας τάς θεατρικός 
προγραμματικός του έπ ιδ ώ ξεις  διά τό έπαρ- 
χιακόν καί λαϊκόν θέατρον έν Γαλλία ό υπουρ
γό ς  τών Καλών Τεχνών καί τής Παιδείας της 
χώ ρας ταύτης. Κρατώ τόν λόγον μου.

Ό  Γάλλος υπουργός εΐπεν δτι συντόμως, 
μέ τάς τεθείσας είς τήν διάθεσίν του πιστώ
σεις 0ά δυνηθή νά παρουσιάση έτοίμην τήν 
ερ γα σ ία ν  διά τήν πλήρη έφαρμογήν τοΰ θεα
τρικού του προγράμματος, έχοντος ώς έξή ς:

Ε ίς κάθε μεγάλην πόλιν τής Γαλλίας (πρω- 
τεύουσαι διαμερισμάτων, εδραι νομαρχιών 
¥| καί ύπονομαρχιών, δπως ή Λυών, ή Μασσα
λ ία , τό Ρουάν, τό Στρασβούργον, ή Λίλλη, ή 
,Ρέμς, ή Ά μ ιένη , ή Σιάρτρ κλπ.) θά ίδρυΟουν 
—έφ’ δσον ύπάρχουν, δπως συμβαίνει κατά 
κανόνα σχεδόν, δημοτικά θέατρα— μόνιμοι 
βίασοι καταρτιζόμενοι άπό στελέχη έπιλεγό- 
μενα δι’ ώρισμένον ρεπερτόριον. ΟΙ θίασοι 
αύτοί θά παίζουν μονίμως είς τήν περιοχήν 
τοΰ διαμερίσματος είς τό όποιον θ’ άνήκουν. 
θ ά  κάνουν δμως καί τουρνέ είς τά γειτονικά 
6',αμερίσματα διά  νά έναλλάσσωνται όμοίως 
μέ τους θιάσους πού θά εΐνε οι κανονικοί τών 
τελευταίων. "Έ τσι τά έρ γα  τών διαφόρων 
περιφερειακών ρεπερτορίων θά διδάσκωνται 
είς  δλας τάς έπαρχίας έκ περιτροπής άπό 
τούς σχετικούς θιάσους, ώστε νά γίνη δυνα
τόν οι θίασοι δλοι νά καταρτισθοΰν άπό στε
λέχη καλλιτεχνικά έπιμελώς διαλεγόμενα 
ύψοΰ διά κάθε θίασον θά χρειάζω νται ήθο
ποιοί διακριθέντες εις διαφόρων δραματολο
γίω ν έρ γα  έκαστος.

ΤΑ Λ Α Ί'Κ Α  ΕΡ Γ ΑΤ Ι ΚΑ  ΘΕΑΤΡΑ

Έ κ  παραλλήλου θά κτισθοΰν είς τά  μεγα- 
λείτερα τών έργατικών περί τό Παρίσι προα- 
στειακών βιομηχανικών κέντρων (Σαίν Ντενί, 
Λίπελβίλ, Ίσ σ ύ  λέ Μουλινώ κ.λ.π.) θέατρα 
μεγάλα  μέ τελειοτάτας σκηνικάς έγκαταστά 
σεις, κτιζόμενα κατά τά τελευταία πορίσμα- 
«  τής θεατρικής άρχιτεκτονικής καί περιέχον 
τα πολλάς θέσεις. Τ-ί οικονομική των όργά- 
νωσις 0ά εΐνε τοιαύτη ώστε νά έπιτρέπηται 
έναντι λίαν μικροΰ είσιτηρίου νά παρακολου- 
εή τάς παραστάσεις των άκριβώς τό οίκονο- 
μικώς άσθενέστερον λαϊκόν στοιχείον. Ε ϊς 
τά  θέατρα αύτά θά παίζουν έκ περιτροπής 
τρεις θίασοι πρόζας κρατικοί. "Εκαστος θά 
είνε κατηρτισμένος διά διαφόρου γενικού χα- 
ρακτήρος δραματολόγιον, έτησίως καθοριζά- 
μενον άπό τήν γενικήν διεύθυνσιν θεάτρων 
τοΰ Υ πουργείου άμέσως ή έμμέσως δι’ ε ιδ ι
κής ύπό τόν έλεγχόν της υπηρεσίας. Οι τρεις 
αυτο ί θίασοι θά καταρτίζωνται άπό τούς καλ 
λιτέρους τών Γάλλων καλλιτεχνών τών επι
σήμων καί έλευθέρων Παρισινών θεάτρων

 βσ λλη ιλ ϊ\ ηr  προσπάθειας _ ώστε νά συμ-
βιδΤχζωνται σ ι απαιτήσεις των Εμφανίσεων ί 
των εις τά διάφορα κρατικά θέατρα, εις τά 
όποια θ’ άνήκουν ή είς τά έλεύθερα τοιαΰτα, 
ποΰ θά τούς άπασχολοΰν, μέ τήν ύποχρέω- 
σίν των νά έμφανίζωνται ώρισμένας έσπερος 
κα ι είς τά  λαΐ-κά θέατρα, τών όποίων θά ένι- 
σχύουν έτσι τούς μονίμους θιάσους, ώστε νά 
εΐνε δυνατόν *> λαός νά βλέπη έρμηνεύον*χς 
τά  διάφορα έργα  πού θά παίζω νται είς τά 
«Λαϊκά θέατρα» τούς άριστεΐς τής γαλλικής 
σκηνής.

Ό  τελικός άντικειμενικός σκοπός τοΰ Γάλ
λου ύπουργοΰ εΐνε —δπως εΐπεν ό ϊδιος— νά 
έπιτΰχη ωστε α ί γα λ λ ικα ί έπαρχίαι καί πε
ρισσότερον ό έργατικός πληθυσμός τής πρω
τευούσης καί τών πολυανθρωποτάτων προα- 
στείων της όχι μόνον νά μπορή μέ φτηνόν εί- 
οιτήριον νά βλέπη τακτικά θέατρον, άλλά καί 
νά βλέπη τό θέο-ΐρον αύτό έρμηνευόμενον άπό 
€ιάσους * συγκαταριθμοΰντας μέσα των τούς 
άριστεις τής γαλλικής σκηνής καί δχι άπό 
θιάσους ιδιωτικών έπιχειρήσεων κάμνοντας 
τάς διαφόρους τουρνέ καί καταρτιζόμενους 
δπως-δπως καί άπό ήθοποιούς δευτέρας, τρ ί

της καί τετάρτης ζώνης.

ΤΟ «ΚΟΜΕΝΤΙ ΕΝ ΝΤΥ ΠΕΠΛ»

Έ ν  τφ μεταξύ διελύθη μέ θλιβερά οικονο
μικά άποτελέσματα τό πρώτον έμβρυον «Λαϊ- 
κοΰ θεάτρου», τοΰ όποιου είνε λίαν ενδιαφέ
ρουσα ή έως τώρα Ιστορία. Ώ ς  γνωστόν τό 
J 336 όταν ήλθεν είς τήν άρχήν τό Λαϊκόν Μέ- 
,τωπον είς τήν Γαλλίαν «Ή Έ ν ω σ ις  τών καλ
λιτεχνών (τό Γαλλικόν Σωματεϊον τών ’Ηθο

ποιών) προσεχώρησεν είς τήν Γενικήν Συνο
μοσπονδίαν Ε ρ γ α σ ία ς . Μέ τήν ύλι\ήν καί ή
θικήν ένθάρρυνσιν τής τελευταίας καί τοϋ 
ύπουργοΰ τών Καλών Τεχνών άλλά καί τοϋ 
πρωθυπουργού κ. Μπλούμ προσωπικώς ή « Έ -  
νωσις τών ήθοποιών» κατήρτισεν ένα δραμα
τικόν θίασον μέ τόν όποιον ένεφανίσθη είς 
τό πρώην «θέατρον Σάρρας Μπερνάρ» (θέα
τρον τοΰ Δήμου Παρισιων). Ό  θίασος έλαβε 
τόν τίτλον «Κομεντιέν ντύ Πέπλ» καί έπί ένά- 
μισυ χρόνον έδωκεν είς τό θέατρόν του έρ
γ α  δυστυχώς προοριζόμενα μάλλον είς τό νά 
κάμουν πολιτικήν καί προπαγάνδαν παρά είς 
καθαρώς καλλιτεχνικού περιεχομένου έπιδι- 
ώξεις. Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν δτι ή προσπά
θεια  άπέτυχεν είς τό θέατρον «Σάρρας Μπερ^ 
νάρ», τό όποιον ή πλειοψηφία τοΰ Δημοτικοΰ 
Συμβουλίου Παρισίων, συντηρητική μάλλον 
οΰσα, δέν έδέχθη νά άφήση περισσότερον χρό
νον είς τόν θίασον αύτόν χαρακτηρισθέντα 
ώς θίασον διαδόσεως ιδεών άριστεριζουσών, 
ώς θίασον «κομματιζομένης όργανώσεως».

Ό  θίασος τότε έστεγάσθη είς τό θέατρον 
Π ιγκάλ, ένα άπό τά τελειότερα τής Εύρώπης 
,(ε!νε τό περίφημον θέατρον, τό όποιον έκτισε 
δαπανήσας δεκάδας έκατομμυρίων φράγκων ό 

πολύς Ρότσιλδ), προσφερθέν άπό τόν ίδιοκτή-, 
την του άνευ ένοικίου, κατόπιν συστάσεως τοΰ 
Γάλλου ύπουργοΰ τής Π αιδείας καί τών Κ α 
λών Τεχνών.

ΟΙ «Κομεντιέν ντύ Πέπλ» (θεατρίνοι τοΰ Λα
οΰ) πρώτον έργον τής νέας των «προσπαθείας» 
άνέβασαν είς τό θέατρον Ρότσιλδ τήν « Ε σ τ ί
αν» τοΰ Μιρμπώ καί Νατανσόν. Τό έργον άνε- 
6ιδάσθη πολύ καλά καί άπεδόθη κάλλιστα, 
ά λ λ ά  ήτο πάλιν έργον «θέσεως», έργον καυ- 
τηριάζον «τήν σκληρότητα καί τόν έγωϊσμόν 
κα ί τήν ήθικήν άναξιότητα τοΰ άστοΰ». Φυ
σ ικά  δέν άρεσε. Δέν άρεσε μάλιστα ούτε κάν 
είς  τά μέλη τών έργατικών σωματείων, τά 
όποια, παρά τήν πίεσιν τών όργανώσεών των, 

έπιμόνως άπέφευγαν νά πατοΰν «είς τό θέα
τρόν των» προτιμώντα άλλα θεάματα φαιδρό
τερα ένφ, φυσικά, ή άστική τάξις τό θέατρον 
τό έμπούκοττάριζε. Μετά πέντε έβδομάδας, κα 

τά  τήν διάρκειαν τών όποίων ή «μέντια» είς 
τό τεράστιον αύτό θέατρον άνήλθεν είς 800 

(όκτακόσια) γα λ λ ικ ά  φράγκα, τό θέατρον έ
κλεισε τάς πύλας του κάί ή προσπάθεια^ έχα- 
ρακτηρίσθη όριστικώς καταδικασμένη. ’Απο
τέλεσμ α : Έ δαπανήθησαν δωρεάν περί τά πέν
τε έκοττομμύρια γαλλικώ ν φράγκων, έπειδή 
δέ κατά τάς τελευταίας πέντε έβδομάδας ή 
ύπεσχημένη έπιχορήγησις δέν κατεβλήθη, οΐ 
ήθοποιοί (κάπου 50) είργάσθησαν τελείως δω
ρεάν μή είσπράξαντες έπί πέντε έβ&'όμάδας

(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Παλαιός θεα
τρικός τύπος

. h i mΤΟ) 9ΡΦΕ0Γ
ΤΟΥ Κ. ΜΙΝΟΥΚ. ΑΝΑΡΟΥΑΙ&ΑΚΗ

Θάχετε δ-.αβάσει ένα χιου
μοριστικό άνέκδοτο κάποιου 
Ε γγλ έζο υ " λ έ γε ι:

«’Ά ν  τρεις "Ελληνες βρε- 
, θοΰν στή Σελήνη, ό ένας θά 
j γράψη χειρόγραφα, ό άλλος 
\ θά τά στοιχειοθετήση καί θά 
I τά τυπώση καί ό τρίτος θά τά 

διαβάση».
Μανιώδεις λοιπόν δημοσιο

γράφοι οι "Ελληνες. Γι’ αύτό 
άλλωστε δέν βρίσκουμε κανέ

να γραμματισμένο δουλικό, 
πού άμα άκούση τό έπάγγελ- 
μά μας, νά μή μάς άπαντήση :

— Κ ι’ έγώ  έγραφα άλλοτε...
"Εγραφ αν, λοιπόν, γράφουν 

καί θά γράφουν οί Έλλ.ηνες — 
διότι τώχσυν είς τό α ίμα  τους. 
Εΐνε άπό τίς μεγάλες άρρώ- 
στειες πού δέν θεραπεύονται 
ποτέ. Καί έξέδιδον καί θά 
έκδίδουν : Εφ ημερίδες, πε
ριοδικά, βιβλία, φυλλάδια, 
δ,τι δήποτε. Τό θεοττρι κ ό ν 
καλλιτεχνικόν, δμως, είδος, 
ώς έκδοσις, περιοδικόν, όφεί- 
λουμε νά τό όμολογήσουμε, 
εΐνε σπάνιον στόν τόπον μας. 
Ά π όδειξις , δτι όλ ίγισ τα ι έκ 
δόσεις τέτοιες είδαμε καί άπό 
τήν κριτική έχουν σημειωθή 
μία τοϋ φίλου κ. Ροδά κτ:1 ή 
σημερινή προσπάθεια τοϋ κ. 
Μοσχονά μέ τά «Παρασκήνια» 
—έκτός τών δσων έχει κάμει ό 
άγαπητός φίλος κ. Ν. Λάσκα- 
ρης, πού συγκαταλέγετα ι εις 
τούς «έκτός συναγωνισμού».

Παλαιότερα ύπήρξαν μερι
κά θεατρικά περιοδικά Φυλλα
ράκια, βέβαια, δίφυλλα, λ ίγο  
μεγαλύτερα άπό βιβλίο. Ά λ 
λά γιομάτα  ζωή καί... ζουμί, 
θυμόμαστε καί μιά καλή έκ
δοσι ποΟγινε στό άνοιγμα  τοΰ 
Β . θεάτρου, τήν πρώτη-πρώτη 
φορά πού έγκαινιάστηκε καί 
δέν ξέρουμε άν συνεχίστηκε, 
γ ια τ ί τό πρώτο φύλλο της μό
νον έχουμε ύπ’ δψιν. "Εχω  δ
μως στά χέρια  μου μεταξύ άλ 
λων, ένα άπό τά παλαιά θεα
τρικά φύλλα. 'Ονομάζεται «Ή 
Λύρα τοΰ Όρφέως» καί φέρει 
χρονολογίαν 30 ’ Ιουνίου 1885. 
Φαίνεται δέ νά έ'ζησε... πολύ. 
Διότι έχει άριθμόν 7. Έ νφ  τά 
'SfptSw itp iJ. ιώ ν  συμτΑίΟΰν 
αύτών φυλλαρακίων —άν έπι- 
τρέπεται— έφυλλορρόησαν είς 
τόν Ιον, τόν 2ον ή τό πολύ στόν 
3ον άριθμόν.

¥
Ά λ λ ’ άς ίδοΰμε καλύτερα 

τήν «Λύραν τοΰ Όρφέως», ή 
όποία στηρίζει τήν έπικεφαλί- 
δα της —πολύ φυσικόν— εις 
μίαν λύραν τοΰ Απόλλωνος.

Δυό καρρεδάκια, δεξιά κετί 
άρ'ιστερά τοϋ τίτλου μάς λένε 
πολλά πράγματα.

Στό άριστερά, πρώτα-πρώ
τα, βλέπουμε δτι ή «Λύρα τοΟ 
Όρφέως» διανύει στίς 30 Ι 
ουνίου 1885 —πρό πενήντα καί 
τριών δηλαδή έτών— τήν «Α * 
Περίοδόν» της— άλλά τήν «θ ε 
ρ ιν  ή ν».

Γ ιατί θερ ινήν; Διότι, ύπο- 
θέτομεν, δέν θά έξωδεύετο 
ιόν  χειμώνα. Ό  άγαπητός φί
λος κ. Νίκος Λάσκαρης θά ξέ 
ρη άκριβώς, γ ια τ ί εΐνε ό μο
ναδικός, ό μόνος πού παρηκο 
λούθησε, έξήτασε καί έγραψε 
γ ιά  τό έλληνικό θέατρο. Πάν
τως τό θέρος ήταν καί είνε 
ή θεατρική σαιζόν τών Α θ η 
νών. Τό ύπαιθρον έλατρεύθη 
άπό τόν "Ελληνα. Οί θεοί ζοϋ- 
c a v  στόν καθαρόν άέρα τοΰ 
Όλύμπου καί α ί συνελεύσεις 
τών προγόνων μας έγίνοντο ύ
πό τό άττικόν φέγγος. Πώς 
δέν θά έκληρονομούσαμε λοι
πόν αύτήν τήν άγάπην πρός τό 
ύπαιθρον καί πώς δέν θά άπε- 
χθανόμαστε τούς κλειστούς 
χώρους, ύποχρεωτικούς —δυσ
τυχώς— διά  τόν χειμώνα, δ 
πως ύποχρεωτική εΐνε καί ή 
βαρειά μυρωδιά τών αιθουσών 
αύτών καί σήμερα άκόμη, πού 
ή Οΰλεν άφήνει άνοικτοΟς 
τούς κρουνούς τοΰ γλυκέος 
καί θαλασσίου Οδατός της — 
μέ τό άζημίωτον βέβαια.

"Ε τσ ι βγάζουμε τό συμπέ
ρασμα δτι ή «Λύρα τοΰ Ό ρφέ
ως» έξεδίδετο μόνο τό θέρος, 
άφοΰ λέει καθαρά στό πρώτο 
καρρεδάκι (Περίοδος Α ' θ ε 
ρινή) καί άφοΰ φέρει χρονο
λογίαν 30 ’ Ιουνίου, άριθμόν 
δέ 7, πού σημαίνει δτι καί τό
τε δπως καί τώρα, τά θέατρα 
άρχιζαν τό Πάσχα —τήν Λαμ
πρή δέ έκείνου τοΰ χρόνου θά 
άνοιξε ή εφημερίδα αύτή, δι
ότι έπτά έβδομάδες είχαν με
σολαβήσει άπό τό Πάσχα τοΰ 
σωτηρίου έτους 1885 μέχρι τέ
λους ’ Ιουνίου.

Περί τής «συνδρομής» θά ά- 
σχοληθοΰμε λίγο. Διότι ήτο 
άλμυρούτσικη. Ή  «Λύρα τοΰ 
Όρφέως» είχε «δραχμάς πέν
τε, έξαμηνια ίαν καί προπλη- 
ρωτέατν συνδρομήν» — άλλη ά- 
πόδειξις τό «έξαμηνιαία», δτι 
έξεδίδετο μόνον τήν θερινήν 
θεατρικήν περίοδον— πού με
ταφράζεται είς δραχμάς ση- 
μερινάς έκατόν εϊκοσι πέντε— 
ούμφωνα μέ τόν τιμάριθμον 
κλπ., άφοΰ τέσσαρες χρυσαϊ 
δραχμαί τής έποχής έκείνης 
κάμνουν, άγαπητοί μου, ένα 
όλόκληρο, κοτζάμ έκατοστά- 
ρικο! ’Ά ν  έβγαινε λοιπόν ή 
«Λύρα τοΰ Όοφέωο» δλον τό 
χρόνο, θά είχε συνδρομήν, μέ 
σημεοινάς δραγμάς, διακοσίαςΙ 
πεντήκοντα καί τό σχήιια της 
εΐνε —γ ιά  νά έννοούμεθα— τό 
u ισ ό  m ac καί μόνης σελίδος 
rcTtv «Παρασκηνίων». Καί Ο
ί  Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

ΑΠΟ ΤΑ Ι Α Ο ΞΑ Ι ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ
Στήν όδόν Α γ ίο υ  Κωνσταν

τίνου, χαμηλά, λίγο πιό κάτω 
άπ’ τό Βασιλικό θέατρο, κάθε
ται μιά παληά άθάνατη δόξα 
τής Ελληνικής Σκηνής, ή Αι
κατερίνη Βερώνη, ή άξέχαστη 
Φαύστα, ή υπέρο
χη Μερόπη, ή ά- , , ,  ν 
συγκριτη Όφηλία ί ν ’ 
καί έκεϊ άκριβώς 
αάς όδηγοϋν τά 
βήματά μας σή
μερα είς άναζή- 
τησιν τής Έλληνί- 
δος Σάρας Μπερ 
νάο, δπως είχε 
πή κάποτε καί ό 
Μαυρογέν η ς, ό γ ' ' 
γιατρός τοϋ σουλ 
τάνου Χαμίτ.

Μδς ύποδέχε- 
ται ευγενικά καί 
καλόκαρδα κ α ί 
πρόθυμα τίθεται 
στή διάθεσί μας 
γιά  νά μάς έξυ- 
πηρετήση.

Ντεμπουτάρισε 
μικρή, παιδί σχε
δόν, στό θέατρο, 
στήν Κωνσταντι- 
νούπολι καί ή 
μακρυά της στα
διοδρομία στάθη
κε μιά άτέλειωτη 
σειρά θριάμβων 
καί έπιτυχιών δ
που δήποτε καί 
άν έπαιξε, στήν 
Ελλάδα είτε καί 
στό έξωτερι κ ό.
Τά μεγαλύτερα 
θέατρα τής ’Ανα
τολής, τής Αίγύ- 
πτου, τής Γαλλί
ας, τής Ρωσσίας 
μποροϋν νά ύπε- 
ρηφανεύωνται γ ι- 
octl τήν φιλοξένη
σαν έστω καί γ ιά  
λίγο καί οί θαυ- 
μασταί της μέ 
συγκίνησι άναθυ- 
μοϋνται τούς θρι
άμβους της καί 
ξαναφέρνουν γ ιά  
μιά στιγμή στό νοΰ τά άτελεΐ- 
ωτα χειροκροτήματα καί ζητω
κραυγές πού συνετάραζαν τά 
θέοαρα άπό τά θεμέλια στήν 
κάθε έμφάνισί τής καλλιτέχνι- 
δος. Στή γαλήνη τής σημερινής 
τη<ϊ ζωής d  ά',·α;·.','ήσ-'ς της-*μό- 
νο τήν ■ παρηγορούν καί τής 
κρατούν συντροφιά στίς άτέ- 
λειωτες ώρες τής ψυχικής της 
μοναξιάς.

Ά λλ ά  καλύτερα δς τήν ά- 
φήσωμε νά μιλήση ή ϊδια..

— θυμάμαι, μάς λέει, τήν 
πρώτη μου έμφάνισί μπρος στό 
έλληνικό κοινόν, ώς φτασμένης 
πιά άρτίστας. Ντεμπουτάρισα 
στήν Πάτρα, άν θυμάμαι καλά, 
μέ τήν «Ευγενία Ντεκουρβέλ»... 
καί αύτή ή παράστασις στάθη
κε ή άρχή τών έπιτυχιών μου. 
Παρουσιάστηκα μέ φόδο μπρός 
στό κοινό τής άγαπημένης μου 
Ελλάδας, γιατί ήθερα πόσο εΤ
νε δύσκολο καί άπαιτητικό, Κι’ 
ή χαρά μου στάθηκε μεγάλη δ
ταν εΤδα τόν ένθουσιασμό του 
καί τήν άγάπη πού μου έδειξε 
καί τότε καί άργότερα. 'Ό ταν 
τελείωσα τίς παραστάσεις στήν 
Πάτρα ξεκίνησα γ ιά  τήν Α θ ή 
να. Τήν ώρα πού έφτασα στόν

Πειραιά είδα συγκεντρωμένο ά- 
μέτρητο πλήθος κόσμου γ ιά  νά 
ύποδεχθή κάποιον πού έπρόκει- 
το, φαίνεται, νά φτάση έκείνη 
τήν ήμέρα. Γιά μιά στιγμή νό
μισα πώς περίμενοη/ τόν Τρι-

κούπή, τόν τότε πρωθυπουργό 
καί βγήκα στό κοαάστρωμα 
τοΰ πλοίου γιά  νά δώ κι’ έγώ 
τί γινότανε,.. Δέν έπρόφθασα δ
μως καλά-καλά νά παρουσια- 
σθώ καί ό κόσμος ξέσπασε σέ 

χ'^ο"ί·ροτήιι<ττ'Λ · χ α ΐ ,  
ζητωκραυγές: «Αικατερίνη Βε
ρώνη!... Ζήτω ή Βερώνη!...» Τί 
είχε συμβή; Άπλούστατα, ό 
Χαιρόπουλος (ό τότε διευθυντής 
τόΰ «Χρόνου») μαθαίνοντας τούς 
θριάμβους μου στήν Πάτρα, μοϋ 
έτοίμασε ύποδοχή πού οΰτε καί 
στή Σάρρα δέν είχε γίνει ποτέ
τέτθΐν;§

Καί οί έπιτυχίες καί οι θρί
αμβοι άκολουθοϋν άδιάκοπα ό 
ένας έπειτ’ άπ’ τόν άλλον. Μέ 
τών Λεκατσά, τούς Ταβουλάρη- 
,ί;ες, τόν Πετρίδη καί άλλους 
ή Βερώνη περιοδεύι σ’ δλη τήν 
Ε λλάδα  καί σκορπςί παντοΰ 
τόν ίδιο ένθουσιασμό.

— Καί φτάνει ϋστερα ή άξέ
χαστη «πρώτη» τής «Φαύστας» 
—συνεχίζει ή Αικατερίνη Βερώ
νη. Τήν κάθε μου έμφάνισί τό 
κοινόν τήν ύποδέχεται μέ δεκά- 
,λεπτα —χωρίς ύπερδολή—χίι- 
ροκροτήματα. Στό τέλος, μήν 
μπορώντας νά συνκρατήση π ιά 1

τόν ένθουσιασμό του μέ παίρνει 
άγκαλιά καί μέ πάει σπίτι μου 
άμάξι πού τώσερνοον δχι άλογα 
άλλά όα/θρωποι.

»Καί ο' τουρνέ έξακολου- 
θοΰν. Στή Ρουμανία, στό Βου

κουρέστι, πρω- 
• τοστόπησα σ’ έ. 

να μικρό θεα
τράκι, δπου έ
παιζαν δλοι οΐ 
έλ.ίηνικοί θία
σοι πού πήγαι
ναν έκεϊ. Τό 
πρώτο βράδυ  
κατά σύμπτωσι 
τελείως μέ είδε 
ή Βαλσαμάκη, 
ή κυρία της Τι
μής τής Κάρμεν 
Σύλβα, καί τό
σο κακό τής έ
κανε τό μετρι- 
ώτατο περιβάλ
λον, ώστε μόνη 
της έ φρόντισε 
καί μετεφέρθην 
στήν «"Οπερα 
Λυρίκ» γιοσί, 
καθώς έλεγε, ή 
ταν ντροπή μιά 
μεγάλη άρτίστα 
νά παίζη σ’ ένα 
τόσο μικρό θέ
ατρο.

»Κι* έτσι, τά 
Ιδια π α ν τ ο ΰ  
Στή Ρωσσία οί 
μεγάλοι δοϋκες 
τής έποχής μέ
νανε μ’ άνοιχτό 
τό στόμα άπό 
τόν θαυμασμό 
καί δέν εΰρι- 
σκαν λόγια καί 
τρόπο γ ιά  νά 
έκδηλώσουν τόν 
ένθο υ σ ι α σ μ ό 
τους».

Στήν Αίγυ
πτο ή Βερώνη 
χαλάει κόσμο. 
Στή Γαλλία τό 
«Φιγκαρώ» γρά
φει άρθρα ειδι

κά γ ι ’ αύτήν, γεμάτα έπαίνους 
καί ή Σάρρα Μπερνάρ τήν έπι- 
σκέπτεται αυτοπροσώπως γιά  
νά τήν συγχαρή.

"Οπου πατήση καί δπου στα- 
θή ή μεγάλη αύτή καλλιτέχνις 
ίποθτοΟία·, κγτ!. κ»τχ’
αύτό τόν τρόπο τόν έλληνικό 
πολιτισμό καί τήν έλληνική τέ- 
Χνη·

Στήν Τουρκία τήν προσκαλεΐ 
ό ίδιος ό Σουλτάνος στό παλάτι 
καί παρακολουθεί μιάν όλόκλη- 
ρη παράστασι μόνος αύτός μέ 
τά πριγκηπόπουλα. Καί στήν 
πρώτη παράστασι τής άπονέμει 
τό μετάλλιον τών Τεχνών καί στή 
δεύτερη, υστέρα άπό χρόνια, τό 
τταράση,μον «σατακάτ», πού μό
νη αύτή καί ή αύτοκράτειρα τής 
Γερμανίας είχαν πάρει, άπό 
τίς γυναίκες, δπως ώμολόγησε 
καί ό Σπανούδης σέ μιά διάλε- 
0ί του περί Άβδούλ Χαμίτ, πρό 
έτών.

Καί φθάνει Οστερα ή έποχή 
τών «κωμειδυλλίων» καί ή τρα
γωδία καί τό δραμα πέφτουν. 
’Απεγνωσμένα ή Βερώνη καί ή 
Παρασκευοπούλου μάχονται γ ιά  
νά κρατήσουν στό δψος της τήν 
(Συνέχεια εις τήν 5ην σελίδα)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

0 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ "Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΑΟΖ.- Η ΕΞΥΓΙΑΗΖΙΖ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
(Αύο άρθρα τοΰ κ. MIX. ΜΑΝΤΟΥΛΗ, Προέδρου 
τής ’Επιτροπής Άδε ιας  A. Ε. Η.)

ΆνεκινήΘη καί πάλιν τελευ
ταίως ένα μεγάλο ζήτημα πού 
άπασχολεί τό έλληνικόν θέα
τρον: Ό  π λ η θ ω ρ ι σ μ ό ς  
ε ί ς  τ ό  θ ε α τ ρ ι κ ό ν  έ- 
π ά γ γ ε λ μ α .

Τά αίτια τοΰ πληθωρισμού 
αύτοϋ εΐνε γνωστά, πολύ δέ έ- 
πίτυχώς τά έκθέτει είς τελευ- 
ταΐον του άρθρον άπό τών στη
λών τών «Παρασκηνίων» ό φί
λος κ. Ρόδάς, ό όποιος ύπο- 
δεικνύει συγχρόνως ώς μέσον 
θεραπείας τοΰ κακοΰ, τήν έξυ- 
γίανσιν τοϋ θεάτρου δ ι ά  τ ή ς  
ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς  έ ξ ό δ ο υ  
τ ο ΰ  π λ ε ο ν ά ζ ο ν τ ο ς  
ά ρ ι θ μ ο ΰ  ή θ ο π ο ι ώ ν .

Τό ζήτημα τοΰτο, τό όποιον 
κατά καιρούς έπανέρχεται έπί 
τάπητος έχει πράγματι γενικώ- 
τερον χαρακτήρα καί ένδιαφέ
ρον διά τήν συμπαθή τάξιν τών 
ήθοποιών. Πολλοί όμιλοΰν καί 
άρθρογραφοϋν περί αύτοΰ, κα
νείς, δμως, έως τώρα δε^ μας 
έδωσε άκριβείς πληροφορίας, 
ποια ή πραγμαική έκτασις τοΰ 
πληθωρισμού αύτοΰ, οΰτε ύπέ- 
δειξε κανείς τά κατάλληλα μέ
σα τής θεραπείας τοΰ κακοΰ 
τούτου. Διά τούς λόγους αύ
τούς θά ήθελα καί λόγω τής 
ίδιότητός μου, νά τρπο&ετήσω 
κατά πρώτον τό ζήτημα αύτό 
είς τήν άκριβή θέσιν του καί νά 
υποδείξω έπειτα λύσιν χωρίς νά 
παραστή άνάγκη νά προσφύγω- 
μεν είς τό άατοχον, άντιοικονο- 
μικόν καί έπικίνδυνον μέτρον, 
δπως θά έκθέσω κατωτέρω, τής 
έθελουσίας ή άναγκαστικής έ- 
t c S o u .

Πρίν, δμως, είσέλθωμεν εις 
τήν έξέτασιν τοΰ προβλήματος, 
πού άπησχόλησε κατά καιρούς

τόσους άρθρογράφους, εΐνε ά
νάγκη, προηγουμένως, νά δού
με μέ άκριδέστατα στοιχεία 
ποια εΐνε ή σημερινή δύναμις

τοΰ προσωπικού τοΰ έλληνικοΰ 
θεάτρου καί γενικά νά έμφοτνί- 
σουμε τήν εικόνα πού παρου
σιάζει τό σημερινόν θέατρον.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΝ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ

Δραματικόν θέατρον  .........
Μουσικόν θέατρον (όπερέττα έπι-

θεώρησις) ..........................· ............
Χορευταί καί Χορεύτριαι ...............
Λυρικόν θέατρον (Μελόδραμα) . .
Χορωδοί Μελοδράματος   ...........
Υποβολείς ......................   · ■ .............

Σύνολον

Ά ν δ ρ ε ς  Γυναίκες Σύνολον
255 205 470

148 146 294
30 114 144
44 37 8ί
36 15 51
23 6 29

546 523 1069

"Εχουμε λοιπόν 1069 ήθοποιούς έν ένεργεία, οί όποιοι ά- 
πασχολοΰνται μονίμως σχεδόν καθ’ όλην τήν διάρκειαν του 
έτους κ α τ ά θ ί α σ ο ν ώ ς  έξής:

1)  Δραματικόν θέατρον.
α ) Βασιλικόν θέατρον .............................................     (35—50)
Ρ ) θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη ......................  (20—30)
γ  ) θέατρον Κατερίνας Ά νδρεάδη  ............... (18 25)
δ ) θέατρον Βασ. Άργυροπούλου ...............................  ( 15 —20)
ε ')  θέατρον Ά )φ ώ ν Μπογράκου, λειτουργούν άπό

Ι2ετίας συνεχώς ....................................................... (12—16)

Μέσος δρος 120
2) Έλαφρόν Μουσικόν θέατρον (όπερέττα—έπιθεώρησις).

α ) Ε π ιχειρ ήσ εις  Ά νδρ. Μακέδου .................................. 30—45
β ) Ε τ α ιρ ία  Κοκκίνη—Μαυρέα ........................................  20—30
γ  ) θ ίασος Φώτη Σαμαρτζή .....................   25—35
δ ) Ό περέττα αδελφών Ηύδη ........................· ................. 25—30
ε ) Χειμερινά καί θερινά κέντρα (Βαριετέ κλπ. έν·

τός καί έκτός τής Ε λλάδος) ........................... · · . . .  70—100

Μέσος δρος 200
3) Λυρικόν θέατρον (Μ ελόδραμα).

α ) 'Ηθοποιοί .....................      81
β ' )  Χορωδοί ...................    · · ·  51

132
4) 'Ηθοποιοί τοϋ λαϊκοϋ θεάτρου.

Πρόκειται περί τών ήθοποιών πού προέρχονται άπό τήν 
παντομίμα τοϋ λαϊιίόϋ θεάτρου μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην, οί 
όπιοίοι εργάζονται συνεχώς είς έμποροπανηγύρεις καί είς κω- 

(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Θεατρικοί ά- 
ναμνήσεις =

HM ΙΜΠΠϋΙ! 
El!  TH N JM T P N H N

0 ΑίΑΓΗΓίΚΟΣ ΙΗΣ ΒΟΣΧΟΠΟΥΛΑΣ
Ά ς  μή θορυβούν οί συνά

δελφοι οί άσχολούμενοι μέ τή 
θεατρική φιλολογία γ ια τ ί δέν 
πρόκειται νά καταπατήσω τά 
οίκόπεδά τους. Μέ τά θεατρι
κά καί καλλιτεχνικά ζητήμα
τα δέν καταπιάστηκα ούτε τήν 
έποχή πού έφοιτοΰσα εις τά 
θέατρα καί τά παρασκήνια 
καί φυσικά δέν πρόκειται νά 
καταπιαστώ ούτε τώρα, όπότε 
οί γεροντικοί ρευματισμοί δέν 
μοΰ έπιτρέπουν νά ξεμυτίσω 
άπό τό σπίτι μου μετά τήν 
δύσιν τοΰ ήλιου.

Εμφ ανίζομα ι σήμερα διά 
πρώτην καί ϊσως διά τελευταί- 
αν φοράν άπό τών στηλών τών 
«Παρασκηνίων» δχι γ ιά  νά 
γράψω καμμιά θεατρική κρι
τική —ό θεός νά μέ φυλάττη 
άπό ένα τέτοιο Αμάρτημα— ή 
γ ιά  νά δώσω καμμιά θεατρι
κή γνώμη, άλλ’ άπλούστατα, 
διά νά άναφέρω μιά άρκετά 
νόστιμη άλλά καί άρκετά χα 
ρακτηριστική θεατρική μου ά- 
νάμνησι.

*
Έ περάσανε άπό τότε άρκε

τά χρόνια. Δηλαδή τρεις δε
κάδες χρόνια. Μόλις είχε κη- 
ρυχθή τό χουριέτ είς τήν τότε 
Όθωμοτνικήν Αύτοκρατορίαν 
καί οι λαοί της δέν ήξεραν μέ 
τί τρόπο νά έκφράσουν τήν 
εύτυχίαν των, διά τό άνέλπι
στό γεγονός καί τήν άλληλεγ- 
γύην των.

Οί Ε β ρ α ίο ι τής Σμύρνης 
γ ιά  νά δείξουν πώς δέν ήσαν 
μισέλληνες, δπως τούς έχαρα- 
κτήριζον. άπεφάσισαν νά δώ
σουν μίαν φιλανθρωπικήν θε
ατρικήν παράστασιν ύπέρ κά
ποιου έλληνικοΰ φιλανθρωπι
κού καταστήματος. Τό έργον 
πού έξέλεξαν νά παίξουν οί 
νεαροί Ίσραηλ ίτα ι έρασιτέ- 
χναι ήτο ό «Άγαπητικός τής 
Βοσκοπούλας».

Τή βοήθεια γλωσσομαθούς 
συναδέλφου τό άθάνατον έρ
γον τοΰ Κορομηλά μετεφράσθη 
είς τήν Ίσποίνικήν, μητρικήν 
γλώσσαν τών Ε β ρ α ίω ν τής 
Σμύρνης, καί τά μέρη διενε-

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΫ Α._ΑΝΤ0ΥΑΝ

ΤΟΥ κ. Γ. Π Ρ Α Τ Ι ΙΚ Α
Πρό όλίγων μηνών έωρτάσθη στό Παρίσι 

ένα γεγονός πού πέρασε άπαρατήρητο ϊσως 
άπό τούς θεατρικούς μας κύκλους, μά ποΰ 
έχει δμως τή σημασία του γ ιά  τήν Ιστορία 
τού θεάτρου γενικώ τερα: Τά όγδόντα χρόνια 
τοΰ Άντουάν. Τό δνομα αυτό στούς νεωτέρους 
ίσως νά μή λέη μεγάλα πράγματα, εΐνε δμως 
ενα δνομα πού έλάμπρυνε μέ τήν αϊγλη του τό 
γαλλικό καλλιτεχνικό στερέωμα καί πού τοΰ 
ά ξίζει κάθε σεβασμός. Ό  Ά ντουάν συνδέεται 
μέ τίς ώραιότερες περιόδους τοΰ γαλλικοΰ θε
άτρου καί σέ μιάν έποχή, πολύ μακρυνή, ύ- 
πήρξε ένας πρόδρομος κι’ ένας άναμορφωτής.

Μέσα στόν περιωρισμένο χώρο ένός περιο
δικού δέν εΐνε δυνατόν νά έπεκταθή κανείς, μά 

δσοι ποθοΰν νά μάθουν λεπτομερείας γ ιά  τήν 
σταδιοδρομία τοΰ έξαιρετικοΰ αυτοΰ άνθρώ
που, πού, παρά τά έμπόδια, στάθηκε πάντα πι
στός στά μεγάλα ιδανικά τής ζωής του, δέν 
έχουν παρά νά διαβάσουν τούς τρεις τόμους 
τών «Άναμνήσεών» του πού έξέδωσε ό Οίκος 
Φαγιάρ. Μία περίοδος πού άρχίζει άπό τά 1887 
καί φθάνει, άν δέ μέ άπατά ή μνήμη, ώς τά 
1914.  Μία περίοδος γεμάτη έλπίίίές, όνειρα, 
νίκες, άλλά καί άπό έμπόδια, πίκρες, άπογοη* 
τεύσεις. Χρόνια δπου τό γαλλικό θέατρο άνε- 
κάλυπτε τόν άληθινό δρόμο της τέχνης, δπου 
καινούργια ταλέντα έβλεπαν τό φώς, *ποι> 
ξένοι συγγραφείς έπολιτογραφούντο κάτω ά- 
πό τόν Παριοινόν ούρανό. Παραστάσεις μέτρι
ες ή καί άσήμαντες, χωρίς έπαύριον, παρα· 
c-τάσεις θριαμβευτικές δπου ή νίκη στεφάνω
νε τίς προσπάθειες καί τούς κόπους τών καλ- 
ιντεχνών, βραδυές θυελλώδεις, δπου σπάζανε 
καθίσματα καί κάποτε κεφάλια κι’ δπου ό 
Παρισινός τύπος καί ή κριτική χώριζαν σέ δύο 
θανάσιμα στρατόπεδα. Μιά έποχή τέλος πού, 
παρ’ δλον τό ρεαλισμό της, έκρυβε μ ίσα της 
έναν ρωμαντισμό ιδιότυπο, γ ια τ ί είχε ώς ό- 
δηγό της τή φιλοδοξία καί τά όνειρα τής έν- 
θουσιώδους νεότητος.

Ό  Ά ντρέ Ά ντουάν γεννήθηκε στό Λιμόζ στά 
1858. Ή άγόοπη του γ ιά  τό θέατρο, δπως διη
γείται ό ίδιος, χρονολογείται άπό τήν παιδι
κήν ήλικία. Τά «μελό» τής έποχής έκείνης έπΐ- 
δρούσαν στή φαντασία του. Καί οί τσέπες του 
δταν άρχιζε νά διαβάζη καί νά καταλαβαίνη 
ήτανε γεμάτες άπό τόμους θεατρικών έργω ν. 
Τό 1870, μετά τήν Κομμούνα, τά θέατρα άρ
χιζαν νά παίζουν τά έργα τοΰ Ούγκώ, μέ τήν 
Σάρρα Μπερνάρ καί τόν Λαφονταίν, Ό  Μουνέ- 

Σουλλύ άρχιζε τή σταδιοδρομία του στήν «Α ν
δρομάχη» τού Ρακίνα. ‘ Ηταν ή χρυσή έπο
χή τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου, δπου τρία άνό- 
ματα κυρίως μεσουρανοϋσαν: ό Ώ ζιέ , ό Δου- 

μας υίός, ό Σαρντού. Ό  Άντουάν, γεμάτος 
δνειρα, παρουσιάζεται γ ιά  είσιτηρίους έξε- 
τάσεις στό Κονσερβατουάρ. Ή  άποτυχία είνε 
παταγώδης. 'Έ τσ ι γ ιά  κάμποσα χρόνια έξα- 
κολουθει τή μονότονην υπαλληλική του ζωή 
στήν έταιρία τοΰ Αεριόφωτος. Τό μικρό&'.ο

μήθησοτν είτ τοΰ-, ίρασιτέχνοχ,16ιιcoc έργαζότ'ΐν μέσα του. Παρακολουθεί τ ίς
πού θά ύπεδύοντο τούς διαφό
ρους ρόλους καί οί όποιοι έ- 
πεδόθησαν μετά ζήλου είς τό 
έργον των.

Μίοον έβδομάδα πρό τής ή
μέρας τής παραστάσεως, δλαι 
αί θέσεις τοϋ θεάτρου «Σπόρ- 
τιν», άπό τής σκηνής τοΰ ό
ποιου θά έδιδάσκετο τό έργον, 
ήγοράσθησαν δχι άπό Ε β ρ α ί
ους άλλά άπό όμογενεΐς, οί ό
ποιοι ήσαν περίεργοι νά ίδοΰν 
τί έντύπωσι θά έκανε νά όμι- 
λοϋν ό μπάρμπα Χρόνης καί ό 
Μήτρος καί οί λοιποί Ρουμε
λιώτες τοΰ έργου... έβραίϊκα.

Τέλος ήλθεν ή ήμέρα τής 
παραστάσεως. Τό θέατρον ύ
περπλήρες. Ή  αύλαία αίρεται 
καί άκούεται τό τσομπάνικο 
τραγούδι είς... άπταιστον έ- 
βραικήν:

Βάμους άλά άκβα...
'Ό λοι οΐ Ρωμηοί θεαταί ά- 

ναγκάσθηκαν νά βγάλουν τά 
μαντήλια των καί νά τά δα γ
κώνουν γ ιά  νά μή ξεσπάσουν 
σέ χάχανα. "'Ήταν έπί τέλους 
ζήτημα λεπτότητος. "Οταν δ-

παραστάσεις κάποιου εραο^χαχνικου ciaoSu. 
Σέ λίγο άναλαμδάνει τή διεΰθυνσί του. Εΐνε 
ό πρώτος πυρήνας τοϋ «'Ελευθέρου θεάτρου» 

πού θά Ιδρύση τόν Μάϊο τοΰ 1887. Οί πρώτες 
παραστάσεις —μιά—δυό φορές τήν έβδομάδα— 
τραβούν τήν προσοχή της κριτικής, του Φουκιέ, 
στό «Φιγκαρό», τοΰ Σαρσαί στό «Χρόνο». Λί
γους μήνες άργότερα, ό Άντουάν στέλνει «στό 
διάβολο» τή θέσι του κι’ έλεύθερος πιά, μέ 

τόλμη κι’ ένθουσιασμό, μαζί μέ τούς φίλους του, 
τούς όπαδούς του, έτοιμάζει τό έπίσημο πρό
γραμμα τών χειμερινών παραστάσεων. Όλη ί| 
νατουραλιστική σχολή άντιπροσωπεύεται στό 

πρόγραμμσ αύτό. Ό  Ζολά, ό Σεάο, ό Έννίκ, ό 
Μαντές, ό Γκρεβίλ, ό Ά λεξίς , κι’ αύτός άκόμα 
ό Τολστόϊ. Ό  Λαβεντάν, στά πρώτα του βήμα
τα τότε, παρακαλεΐ τόν Ά ντουάν νά τοΰ παίξΐ] 

κάποιο έργο. Ό  Μπανβίλ, φθασμένος πιά. δέ
χεται νά τοΰ δώση ένα άπό τά πιό ώραία του 
υονόπρακτα: «Τό Φίλημα». Οί πρώτες παρα
στάσεις εΐνε ένας πραγματικός θρίαμβος. Τό 
κοινό πού τίς παρακολουθεί μέ περιέργεια καί 
συγκατάβασι βλέπει κάτι καινούργιο, ένα παί

ξιμο φυσικό, χωρίς μελοδραματισμούς, άκούει 
οτίχους έμπνευσμένους, ένθουσιάζεται, χειρο
κροτεί.

«Τό «Ελεύθερο θέατρο» εΐνε τής μόδας» γρ ά 
φει τό «Gil Bias» τού 1887. Ό  Πόρτο—Ρις, πού 
έμελλε άργότερα νά πλουτίση τό γαλλικό βέ- 

ένα άριστούργημα: «Ή Έρωτευμέ-

σμονήσας δτι παίζει θέατρον, 
ένόμισεν δτι πρόκειται περί

, , ατρο μ --------------   — . - , -------r -
μως ήλθεν ή σκηνή ^κατα τήν νη;> κο.-ι ακαδημαϊκός, προσφέρει μέ
όποιαν ό Λιάκος όρμά έναντίον £ειχ α £να μονόπρακτο στόν Άντουάν. 
τοΰ Μήτρου καί όταν οί θεα-, Τόν Φεδρουάριο το0 1888 δίδει ό θίασος τή
ται είδαν τον υποδυομενον <<̂ (3ν ο .μ 1 t o q  Σκότους» τοΰ ίολστόϊ. Ή παρά-
άνδρειον Μήτρον να τρεπεται οτ(χσΐς εχνε ενα ς  θρίαμβος. Ή κριτική ύποδέχε- 
είς φυγήν διότι προφανώς, λη- ται gpy0 ^ ς  £νο£ αριστούργημα. Ή περίφη

μη «Έπιθεώρησι τών Δύο Κόσμων» άσχολει- 
- , ται διά μακρών μ’ αύτό καί έξαίρει τό παίξι-

πραγματικής έπιθέσεως, ό κ ό - ,μ 0  τ^ ν ήθοποιών, ιδιαιτέρως τοΰ Άντουότν 
σμος δέν μπόρεσε νά συγκρα- jKOtl τήν σκηνοθεσία.
τηθί) καί ξέσπασε σέ θορυβώ- | ’Από τήν έποχή αύτή ώς τά 1894 πού ζη τό 
δη γέλια , είς τρόπον ώστε ή «’ Ελεύθερο θέατρο» τά κυριώτερα έργα τών 
παράστασις διεκόπη γ ιά  κάμ- δραματικών συγγραφέων, Γάλλων καί ξένων, 
ποσα λεπτά. Όπωσδήποτε δ- I περνοΰν στά προγράμματα τοΰ θιάσου τοΰ Ά ν- 
μως τά πράγματα μέχρις ώ- τουάν. Ό  Μπέκ μέ τήν «Παρισινή» του, ό 
ρας έπήγαιναν σχεδόν καλά Γκονκούρ μέ τήν «Ρενέ Μωπερέν», ό Κλαντέλ, 
καί ή παράστασις θά έτελείω- I Έ ρ μ ά ν, ό Ιτα λ ό ς  Βέργκα, ό Ζάν Αίκάρ μέ 
νε όμαλώς άν δέν έμεσολά- όν «Παπά—Λεμπονάρ», ό Ζολά, ό ίουργκέν- 
βουν καί άπρόοπτα γεγονότα, I ιεφ (πού πρώτη φορά άνεβάζεται έργο του σέ 
τά έξής: , Παρισινή σκηνή), καί πρό πάντων ή μεγάλη

Ή  τουρκική άστυνομία της i άνακάλυψις τοΰ Άντουάν, ό "Ιψεν μέ τούς 
έποχής έκείνης μή έχουσα εί- .<'Βρυκόλακες», πού πρωτοπαίχτηκαν στίς 29 
σέτι άποβάλει τάς χαμητικάς ί.α ΐου  1890. Ή  έντύπωσις υπήρξε βαθειά. Ίό  
συνήθειας της, είχε δια(Λ>ρε- κοινό καί ή κριτική αίσθότνθηκαν ότι ό ξένος 

-- - - αύτός έφερνε μιά «καινούργια πνοή στό θέα-τικάς περί άλληλεγγύης τών 
έθνών καί περί έλευθερίας άν- 
τιλήψεις. Ό  άστυνόμος λοιπόν 
τοΰ τμήματος Φασουλά δέν εί
δε μέ καλό μάτι τό γεγονός 
νά φοροΰν φουστανέλλες οί 
Ε β ρ α ίο ι. Νά τίς φοροΰν οί 
Ρωμηοί ύπομονή. Αύτοί ήσαν 
Γιουνανλήδες. Ά λ λ ά  νά φο
ροΰν καί οί Ε β ρ α ίο ι φουστα
νέλλες έλληνικές αύτό ήτο πά
ρα πολύ. Έ φ ’ ώ καί εις τό τέ
λος τής δευτέρας ή τρίτης 
πράξεως άνελθών είς τήν σκη
νήν διέταξε τούς έρασιτέχνας 
νά βγάλουν τίς φουστανέλλες 
καί νά βάλουν... πολιτικά.

Βασιλικιά διαταγή καί τά 
σκυλιά δεμένα. Οι δυστυχείς 
έρασιτέχναι μή τολμώντες νά 
παραβοΰν τήν άστυνομική έν- 
τολή έβγαλαν τίς φουστανέλ
λες, άντικαταστήσαντες αύτάς 
μέ ρεδιγκόττες καί... σμόκιν. 
Ε ννοείτα ι δτι τό φιλοθεάμον 
κοινόν δέν είχε ιδέαν περί τών 
έν τοίς παρασκηνίοις τεκται- 
νομένων.

Καί τώρα φαντασθήτε τό τί 
έλαβε χώραν είς τήν πλατείαν 
δταν, μετά τήν άρσιν τής α(ι· 
λαίας διά τήν έποιιένην ποά- 
ξιν. ένεφοτνίσθη ό μπάοαπο- 
Χρόνης ι.ιi ρεδιγκόττα. ό Μ5'- 
τρος μέ σμόκιν καί ψηλ* κα- 
πέλλο καί μέ άνάλογον πίοι- 
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

ρο». Κανείς δέν ένθουσιάστηκε, δλοι δμως 
ρήκαν τό έργο ένδιαφέρον καί άνθρώπινο. Ό  
Άντουότν ώς Όσβλαντ είχε μίαν άπό τίς μεγα 
λύτερες έπιτυχίες τής σταδιοδρομίας του. ’Ά ν  
οί «Βρυκόλακες» δέν είχαν τήν άναμενομένη 
μεγάλη έπιτυχία κι’ άν ό κόσμος τότε δέν τούς 
νοιώσε, τό έργο τοΰ Γκονκούρ: «La fille Elisa» 
ροκάλεσε σκάνδαλο πού κατέληξε στίς πιό 
ορυβώδεις δίκες τής έποχής έκείνης. Ό  Ά ν - 
ουάν πρωτόπαιξε τήν «Άγριόπαπια», αυτός 
νεκάλυψε τόν Φρανσουά Ντέ Κυρέλ, τόν Μαρ* 
σέλ Πρε6ό, τόν Μπριέ, τόν Έ μ ίλ  Φάμπρ (ώς 
πρόπερσι Διευθυντή τής Γαλλικής Κωμωδίας), 
τόν Κουρτελίν, τόν Χάουπτμαν καί τόσους άλ* 
λους.
Μά δλες Ρί προσπάθειες έχουν ένα φοβερόν 

έχθρό: τό χρήμα. ’Έ τ σ ι καί τό «Ελεύθερο θέα 
τρο» τού Άντουάν άπό έλλειψιν χρήματος δια
λύεται στά 1894, έπειτα άπό μιά περιοδεία στή 
ερμανία καί στήν Ιτ α λ ία . Ό  Ιδρυτής του ό· 
ως δέν θ’ άπογρητευθή. Ά ργότερα  άπό τά 
896 ώς τά 1906, στό θέατρο «Άντουάν» κι* 
πειτα άπό τά 1906 ώς τά 1914 στό «Ό ντεόν» 
ά θριαμβεύση, θά δώση παραστάσεις άλη- 
σμόνητες, μέ εργα  κλασσικά, έργα Σαίξπηρ, 
έ έργα  νέων, θά γαλουχήση τίς νέες γενεές, 
ά διδάξη καί θ’ άναδείξη ηθοποιούς, θ’ άνοί- 
η καινούργιους δρόμους, θά γίνη ό πρωτοπό- 
ος μιας κινήσεως θαυμαστής γ ιά  τήν άνα- 
γέννησιν τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου. 'Έ π ειτα  έρχε· 
α ι ό Παγκόσμιος Πόλεμος. Καί μετά ή σιωπή.«

Άποτραβηγμένος άπό τήν θεατρική κίνησι, 
άπό τήν δρασι —αύτός πού ήταν πάντα όλος 

(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Ζωζώ Ντα Α μάς Φυσιογνωμίες
Έφυγε γιά τήν Πόλι

Χθές άνεχώρησε σίδηροδρομι- 
ΙΚώς διά Κωνσταντινούπολη/ ή 
ουμπαθής πρωταγωνίστρια τοΰ 
ίλαφρου μουσικοΰ μας Θεάτρου 
He. Ζωζω Νταλμάς συνοδευομέ- 
νη άπό άρκετούς “ Ελληνας 
ίκαλλιτέχνας. Ή κ. Ζωζώ Ντολ
μάς θά έργασθή εις τό άριστο- 
ικρατικό βαριετέ «Πανόραμα» 
ίΓού άνοίγει είδικώς, δπως μάς 
ίΐπ ε , δι’ αυτήν.

Τήν συναντήσαμε λίγην ώρα 
(Ttplv φύγη κα'ι μάς μίλησε μέ 
μεγάλον ένθουσιασμό γ ιά  τό 
ταξίδι της.

— Είμαι έξαιρετικά εύτυχι- 
βμένη πού πηγαίνω στήν άγα- 
•πημένη μου Κωνσταντινούπολι.

— θ ά  μείνετε πολύ;
—“ Ολο τό καλοκαίρι, θ ά  έρ-

,Υασθώ στό «Πανόραμα» ώς τάς

*Η Ζωζώ Νταλμάς

20 Σεπτεμβρίου. Στάς 22 τοΰ 
Ιδίου μηνός θά έργασθώ στήν 
"Εκθεσι Σμύρνης.

—"Οταν γυρίσετε στήν ’Αθή
να ποΰ σκέπτεσθε νά έρνα- 
οθήτε;

θ ά  σχηματίσω δικό μου δ- 
•περεττικό συγκρότημα. ’ Εκτός 
έάν γίνη ή Κρατική Όπερέττα, 
Λπότε θά γυρίσω άμέσως στήν 
Αθήνα. Αν δμως δέν γίνη 

Κρατική Όπερέττα έδώ, θά έρ
γασθώ στήν Κρατική Τουρκική 
Οπερέττα πού πρόκειται νά ί- 

δρυθη στήν Πόλη στήν όποία μ’ 
έχουν ζητήσει έπανειλημμένως.

— Φημολογεϊται δτι θά παν- 
Τρευθήτε.

— Δέν εΓνε ψέμα. “ Οταν γυ- 
ιρίσω άπό τήν Πόλη θά παντρευ- 
θώ στήν ’Αθήνα. Γιατί, ξέρετε, 
ίϊγοπτω πολυ τούς ’Αθηναίους.

— Καί ποιός θά εΐνε ό εύτυ- 
Χής θνητός;

Η Ζωζώ χαμογέλασε:'
—Ά ,  δέν λέγονται αύτά τά 

ΐτράγματα! Πάντως τό έπίθετό 
^ΡΧίζει άπό Σ . Κουμπάρος 

οέ θά εΓνε ό δικηγόρος μου κ. Γ. Ξηρός.
Μαζί μέ τήν κ. Ζωζώ Νταλ- 

^ας^άνεχώρησαν γ ιά  νά έργα- 
σθοΰν στό ίδιο κέντρον «Πανό- 
ιραμα», που τελεί ύπό τήν διεύ- 
θυνσι τοΰ κ. Σπόνεκ, ή κ. Μερ. 

ίωαννίδου, ή κ. Φλ. Κωνσταν
τίνου, οί ήθοποιοί κ.κ. Φ. Μα- 
νέλης και Πέτρος Γιαννακός 
καί όρχήστρα άποτελουμένη ά- 
ττό τούς κ.κ. Αειδαδίτη, Δραγά- 
τσή, Καλλίνικο, Άραπάκη, Βε- 
νέτα Νάγο, τήν Μαρίκα τήν 
Πολίτισσα καί τήν κ. ’ Ιωάννα 
ΙΣακελλαρίου.

Έλπίζεται δτι ή έπιτυχία τοΰ 
βαριετέ τής κ. Νταλμάς θά εί
νε μεγάλη.

Π.
—OSO—

Έπιστολαί

Ό  Πύρπασος 
διαμαρτύρεται

Μέσα στήν πληθώρα — εΐνε ή 
κυριολεξία — τών βιβλίων πού 
μοΰ έιστάλησοιν τόν τελευταΐον 
αύτόν καιρόν, £να μόνον ξεχω
ρίζει.

Ή «Φυσιογνωμίες» τοΰ κ. 
θέμου Σ . Ποταμιάνου.

Μ’ αύτό δέν θέλω νά είπώ δ- 
τι τ’ άλλα δέν άξίζουν τίποτα. 
Κάθε άλλο. Μερικά ήσαν άξιο- 
πρόσεκτα.

Αλλά τό διδλίο τοΰ κ. Πο- 
ταμ^άνου έχει τήν ξεχωριστήν 
αξία του, διότι έξεδόθη τώρα 
μέ τίς μεγάλες ζέστες. "Εχει 
τόση δροσιά μέσα του, πού 
ουγχωρνας δλα τά πεθαμένα 
τοΰ συγγραφως του.

Τό διαβάζεις καί δέν χορταί
νεις δροσιά.

Κρίμα μόνον πού εΐνε λιγο
στές οί σελίδες του. Τίς ρου- 
Φ?ς σάν γρανίτα σέ μιά ώρα 
μέσα, κ’ έτσι κοττόπιν σέ ξανα
πιάνουν οΐ ζέστες.

Ωστε δεν μένει άλλη θερα
πεία, παρά νά τό ξαναδιαδά- 
σης% δπως έκαμα κι* έγώ.

_ Αύτήν τήν συμβουλή δίδω καί 
είς δσους ύποφέρουν άπό τήν 
ζέστη και είμαι βέβαιος πώς θά 
^υγχωρνοΰν κι’ αύτοί καί τά 
δικά μου τά πεθαμένα.

Καί γ ιά  νά κάμω καί τήν 
σχετικήν ρεκλάμαν — διότι- δ
σα λέω παροπτάνω δέν είνε ρε
κλάμα — σημειώνω δτι τό ώ- 
ραΐο δ ι g λ ι α ρ ά κ ι—τό ύ- 
ποκοριστικόν αύτό εχει χαϊδευ
τικήν σημοτσία — πωλείται είς 
ολα έν γένει τά βιβλιοπωλεία 
αντι δραχμών τριάντα μόνον.

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
—ΟΦΟ—

Ρεσιτάλ ΈΛ. ντέ Ροζέ
Τήν περασμένη Παρασκευή στό

καλλ?τν ΛνβΜ * Ί  *1 συμπαθεστάτη καλλιτέχνις του τραγουδιού κ. 
λενη ντέ Ροζέ — Κοχόρη ίδω- 

ένδιαφέρον ρεσιτάλ μέ σύμ- 
πραςι του γνωστοΟ τενόρου κ. Κ.

οιμίου καί μέ άκομπανιατέρ τόν 
μαέστρο κ. Δουράκη

Ή  κ. Ντέ Ροζέ σ’ «λες τις έμ- 
ψανισεις της άρεσε καί κατενε,ρο- 

Ιδιαιτέραν έντΰπωσιν έ- 
προξενησε τα «Ζαφείρια είν’ τά μά
τια σου»  ̂ καθώς καί ό «Πρωτομάστο
ρας» του ΚτΑομοίρη. ‘Ομοίως ήοε-
τοια κ / ΡΥ“  τών Ταλιοτφέρι Πέ- 
1?  -’ κ °Ρ<“ Χωφ, Φράνκ, Τόστι,
ίη™υν τ1Κ·ο ζ“ Ρτ’ Μπΐζέ Κλπ· Π°ύ ί" τρ? ν υ Β η0ησον άριστοτεχνικά άπό 
την εξαιρετική σοπράνο κ. Ντέ Ρο 
ζέ και τόν κ/λό τενόρο κ. Κ Σ  ά-

«1νε .μα0ητα1 *. Κ. Νικολάου. ΛΙε ωραίο άνσάμπλ

Τ ° Ελληνικόν 
ΘέατρονΝΑΡΑΣΚΝΝΙΑ

Ο θίασος τοΰ «Βασιλικοΰ ροπούλου δίδει αΰριον τήν τε- συνεχίζονται είς τό «Λυρικόν», άν έτρανούδησε ό τενόρος κ. 
Θεοττρου» δίδει αΰριον τήν τε- λευταίαν παράστασίν TOU εΐζ - — Οί «Μ/γηΝί/νΑΐτοΓ» ττλΛ 1Λ _ ..χ _ι   ι_
λευταίαν παράστασίν του είς 
Θεσσαλονίκην.

— Τήν Δευτέραν άναχωρεί έ- 
κεΤθεν καί θά εύρίσκεται είς 
’Αθήνας τήν πρωίαν τής προσε
χούς Τετάρτης.

—Ό  κ. Μπαστιάς παρέστη χθές 
είς γεΰμα πού έδόθη πρός τι
μήν τής Διοικήσεως τοΰ Β .  θ ε 
άτρου. θ ά  εύρίσκεται είς ’Αθή
νας αΰριον τήν έσπέραν.

—'Ό  θίασος τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη έργάζεται καλά είς 
τήν Μυτιλήνην.

— Οί εισπράξεις του είνε ικα
νοποιητικοί. Είς Μυτιλήνην θά 
παιροομείνη έκεΐ μέχρι τής 31 
’ Ιουλίου, άκολούθως δέ θά έ- 
πισκεφθή τήν Χίον καί τήν Σά
μον, δίδων άνά 5 παραστάσεις 
είς έκάστην πόλιν.

—Έλπίζεται δτι ό θίασος τής 
κ. Κοτοπούλη θά εΐνε είς τάς 
’Αθήνας είς τάς 13  ΑύγούστοΟ.

—’Εντός τών ήμεοών ό Έλ- 
ληνογάλ λος ήθοποιός κ. Κων- 
σταντάρας, ό όποιος έλαβε καί 
τήν σχετικήν άδειαν άπό τήν 
Ε.Α.Α.Σ.Η., έμφανίζεται ύπό 
τής  ̂ κ. Κατερίνας Άνδρεάδη 
είς ένα μονόπρακτο τοΰ 'Ά γ 
γλου συγ /ραφέως Μπάρι μέ τόν 
τίτλον «Τά παράσημα τής γρη- 
ούλας».

— Τό έργον αύτό θά διαδεχθή 
τό «’Αγρίμι» τοΰ ’Ανούϊγ.

—Ή _«Μουσική Κωμωδία» 
Κροντηρά στήν Κύπρο δέν είρ- 
γάσθη. καθόλου καλά.

— Καί ό θίασος εύρίσκεται 
ήδη έν άποσυνθέσει.

—Ό  θίασος τοΰ κ. Β. Ά ργυ-

Δράμαν. Ό  θίασος έργάζεται 
άρκετά καλά. Τήν Δευτέραν θά 
εύρίσκεται είς Ξάνθην.

—Ή ύποδληθείσα αΐτησις είς 
τό Ταμεΐον ’Εργασίας ’Ηθοποι
ών ύπό τοΰ συνεταιρικού «θιά
σου Πρωτευούσης», στόν όποιον 
θά συμμετάσχουν οί κ. κ. Βι- 
τσώρης, Μοσχούτης, Ρίτσος, αί 
κυρίαι Λ. Λέανδρου, Φωσέτ 
/Άπούρλου, Βασιλειάδου κλπ., 
άπερρίφθη.

— Τό Ταμεΐον ’ Εργασίας δέν 
έχορήγησε δάνειον είς τόν νέον 
συνεταιρικόν θίασον λόγω τής 
δυσχερούς έξευρέσεως συνοικι
ακών θεάτρων, διότι ήδη ύπάρ· 
χουν 4 περιοδεύοντες ’Αθηναϊ
κοί θίασοι πού άντιμετωπίζουν 
τό πρόβλημα αύτό.

—Ό  μαέστρος κ. Σακελλαρί
δης έπανήλθεν είς τάς έπιχει- 
ρήσεις τοΰ «’Αθηναίου». Ύπέ- 
γραψεν ήδη συμβόλαιον διά τόν 
χειμώνα, θά συνεργασθη δέ με
τά τών νέων έπιθεωρησιογρά- 
φων κ.κ. Μαμάκη καί Γιοκα- 

Ιρίνη.
_—Έ ν τώ μεταξύ οί πρόβες 

Τής νέας θεαματικής ύπερεπι- 
θεωρήσεως τοΰ συνεργάτου μας 
κ. Δ. Γιαννουκάκη «Λουλούδια 
καί I υναΐκες» μέ μουσικήν τών 
κ.κ. Κυπαρίσση και Μα;ρτΐνο συ 
νεχίζονται πυρετωδώς είς τό 
«Άθήναιον».

— Πιστεύεται δτι ή νέα αύτή 
έπιθεώρησις θά σημειώση με
γάλην έπιτυχίαν.

—‘Ομοίως αί δοκιμαί τής νέ
ας έπιθεωρήσεως «Μαργαρίτες» 
πού θά διαδεχθή τή «Γαρδένια»

Οί «Μαργαρίτες» πού γρά
φονται άπό τούς κ.κ. Ρηγόπου- 
λον, Κιούσην καί Παπαδόπου- 
λον, θ’ άνεβοΰν άπό τόν θίασο 
Κόκκινη — Μαυρέα είς τάς 10 
Αύγούστου.

— Φημολογεϊται δτι είς τό 
«Περοκέ» θά έγκαταισταθή θία
σος ύπό τόν κ. Ί .  Πρινέαν μέ 
τάς κ.κ. Μ. Κούρμη, Ν. Άφεν- 
τάκη, τόν τενόρον κ. Νέγρην 
κ.λ.π.

—Ό  θίασος Αί. Οικονόμου άρ· 
χίζει είς τάς 27 τρ. τάς παρα
στάσεις του στό θέατρον «Ή- 

: λύσια» τής Θεσσαλονίκης.
—Ή κ. Ζωζώ Νταλμάς άνε 

χώρησε χθές, δπως καί σ’ άλλη 
οτήλη γράφουμε, γ ιά  τήν Πόλη.

— Προχθές τή νύκτα έθεάθη 
στή «Φέμινα» μέ τόν πληρεξού
σιό της κ. Ξηρό.

—Ή άί'αχώρησίς τής κ. Κού- 
λο?ς Γκιάυζεππε διά Κων) πο- 
λιν άνεδλήθη λόγφ τοΰ δτι ό 
άντιπρόαωπος τοΰ κέντρου εις 
τό όποιον έπρόκειτο νά έργα- 
σθή δέν είχεν έπίσημον προξε
νικόν πληρεξούσιον.

—’Ελπίζεται δτι έντός τής 
προσεχούς έβδομάδος θά προσ- 
κομισθή είς τό ύφυπουργεΐον 
’ Εργασίας τό σχετικόν πληρε
ξούσιον, όπότε θά καταστή δυ
νατή ή άναχώρησις τής καλλι- 
τέχνιδος.

—’Από τόν Ραδιοσταθμόν ’Α
θηνών έτραγούδησε μέ μοναδι
κήν έπιτυχίαν τήν παρελθοΰσαν 
Τετάρτην ή συμπαθής πρωτα
γωνίστρια τοΰ Ά ττίκ  δ. ’Α γ
γέλα Λυκιαρδοπούλου.

—'Ομοίως μέ πολλήν έπιτυχί-

Άθανασιάδης μέ τό συγκρότη
μά του, στό όποιον έλαβε μέ
ρος έπιτυχώς ό μοναδικός σο- 
λίστ κιθαριστής κ. Γ. Κεφαλ- 
λωνίτης.

—Έτραγούδηοοη/ έπίσης μέ 
πολύ σουξέ ή δ. Αδαμαντία 

Άμδράζη, οΐ'κ.κ. Χυτήρης, Πα- 
γώνης κλπ.

— Τήν Τετάρτην είς τόν Βύ
ρωνα άνοίγει μιά πρωτοτυπω- 
τάτη «Μπουάτ» μέ τόν τίτλο 
«Σέξ—Άππήλ», ή όποία θά ση
μείωση πολλήν έπιτυχίοΕν.

Χθές τό πρωΐ, προερχόμε
νη άπό τά Πρίντεζι, έφθασεν είς 
τάς Αθήνας ή διάσημος Παρι
σινή καλλιτέχνις κ. Σουζύ Σο- 
λυντύρ.

Ή Γαλλίς δεντέττα κατέλυ- 
σεν είς τό ξενοδοχεΐον «Βασι
λεύς Γεώργιος».

Άπό τό Παρίσι άνεχώρησε
ον και ε- παΡα&εΧ°Ί·ιένη αύτήν καλλιτέ 

φθασε' μέσω Ρώμης εις Πρίν- X ?  6υν« μ£νην νά παραδλη
τό παρελθόν Σ άββατον ’ κα ί' ’έ

(Πρό 53 έτών)
« Ά  π 6 λ λ ω ν».— Μετά τόν 

δραματικώτοττον «Ίωσίαν», εϊ- 
χρμεν τήν Τρίτην 25 Ιουνίου 
ιόν δημοψιλέστατον «Ρακοσυλ
λέκτην», δστις άν καί τήν Κυ
ριακήν παρέστη έν τφ θεάτρφ 
τών «’Ολυμπίων», προσείλκυσεν 
δμως τό κοινόν, σπεΰσαν άθρό- 
ον δπως ίδη Ρακοσυλλέκτην 
τόν κ. Άλεξιάδην.

Τό πρόσω πον τής Μαρίας Δι- 
διέ ύπεκρίθη ή άρτι άφιχθεΐσα 
έκ Κωνστοντινουπόλεως δ. Αϊ- 
κατίΞρίνη Βερώνη, μετά μεγί- 
Ρτης έπιτυχίας άναπαραστήσα- 
σα τόν τύπον τής πτωχής καί 
τιμίας έργάτιδος. *Η ήθοποιός 
αυτή κέκτηται σπάνια φυσικά 
προτερή,ματα. Φωνή εύηχος, ά- 
παγγελία καΐσαρά, παράστημα 
μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον, 
γλυκύτης περί τήν έκφρασιν, 
οψις συμπαθής καί σεμνή χα
ράκτη ρίζουσι τήν ήθοποιόν ταύ- 
ιην, ήν δικαίως έπήνεσεν ή έν 
Κωνστοοντινουπόλει, Ρουιμανία, 
Βλαχία κλπ. δημοσιογραφία,

"Ενας καλλιτέχνης

TiiiiOpiTHJ
Άπο τίς λαγκαδιές τοϋ χοιριοδ 

του, τά Άχτοϋντα τοϋ Ρέθυμνου 
τής Κρήτης, έξεκίνησε. ’Αγρίμι 
τοΰ 6ουνοΰ καί τού λόγγου, κυ- 
«αρισοόκορμος, λεβέντης, ό Ά 
λέκος Καραβίτης, άφησε πίσω το 
κοπάδι του, άρνήθηκε τό άγνάν· 
τεμα τής Σψακιανής μαδάοας καί 
γεμάτος πόθους κ«ί όνειρα με· 
στός άτό τίς μελωδίες ποΰ πλημ
μύριζαν τά στήθια του, έκυνήγη- 
σε, κυνηγός τοϋ Ωραίου, τήν Ts 
χνη, που χυμένη στίς βουνοκορ
φές τής Κρήτης, έζητοΰσε τόν 
κατακτητή της. Κσί τόν εϋρήκε. 
Καί τόν αγκάλιασε, καί τόν έστε- 
φάνωσε καί τόν άνέδειξε.

Από γενηά τής Κρήτης μεγάλη 
«αι τιμημένη εΐνε ό σημερινός λυ 
ράρης. Φθάνει νά σημειωθή δτι 
είνε άνεψιός τοΰ καπετάν Γιάν- 
νη τοΰ Καραδίτη, τοϋ τίμιου καί

τεζι.
— Είς τάς Αθήνας θά μείνή 

μέχρι τής προσεχούς Τρίτης, ό
πότε θ’  ̂άναχωρήση είς περιο
δείαν άνά τά νησιά τοΰ Αί- 
yaiou.

— θ ά  έπανέλθη είς τάς 5 Αύ
γούστου καί θά δώση είς τάς 
6 καί 7 τοΰ ίδιου μηνός δύο ρε
σιτάλ.

—Άπό τάς Αθήνας θ’ άναχω- 
ρήση διά τό Έ διάν, τήν γαλ
λικήν λουτρόπολιν, μέ τό Κα- 
ίινό τοΰ όποίου έχει κλείσει 
συμβόλαιον.

νουδήθη άπό τούς συ’μπαθε'ϊς καλλί- 
^ίχνας και ή σερενάτα Ξηρέλη κά
τ ο χ ε , ροκροτηθεϊσα. · ο  μαέστρος “ . 
Λουράκης βελούδινος. Σ έ  γενικές
ντέ Po rt ί ' Ρεσ.1τάλ τ5'ς κ· ‘Ελένης ντέ Ροζέ έ σημείωσε, δπως άνεμένε- 
το, μεγάλην έπιτυχίαν.

ιηι· ιι· ιι· ιι· ν· ιι· ιι· ιι· π· η· ιι· μ· ιι· ιι· ιι· μ· ιι· η· μ· ιι· π· μ· ιι· ιι· μ· ιι· ιι· π· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· η· μ· ιι· μ· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιι· ιν· ιι* μ· ι ι« ιι·ιι·ιι·Μ ·ιι·ιι·ιι·ι ΙΒΙΙΒΙ
Τό «Σέξ-Άππήλ»

Μία νέα «Μπουάτ»

Π.

H ..ΑΪΡΑ _Γ0ί_0ΡΦ£!ΙΪ”
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
στερα μιλάμε γ ιά  άκρίδεια 
σήμερα πού —άς φέρουμε ένα 
παράδειγμα τού κύκλου μ α ς -  
ό άγαπητός κ. Μοσχονάς σας 
δίδει μέ έκατόν τέσσαρες 
δραχμές τό χρ ό νο -δυό  δραχ. 
to φύλλο·— δέκα καί έξ φύλ- 
λα μαζεμένα της «Λύρας τοΰ 
Ορφέως» —τόσο χαρτί έχουν 

τά «Παρασκήνια» έναντι της έ- 
φημεριδούλας αύτής— και τίς 
δραχμές αύτές όχι... προπλη
ρωτέας, άλλά κατά δίφραν- 
κον! Υ

★
Ά λ λ ’ ή «Λύρα τοΰ Όρφέως» 

είχε καί μιά άλη άβώντα άπό 
τά θέατρα, άν καί ήταν αύ- 
στηρά είς τήν κριτικήν της, δ
πως θά δήτε άν άπό σήμερα 
παρακολουθήσετε είς τήν 2 αν 
σελίδα τών «Παρασκηνίων» 
τήν στήλη,ν «Τό θέατρον πρό 
53 έτών».

Ποιά ήταν ή «άβάντα» αύτή, 
κατά τήν έκφρασιν τήν γνω 
στήν; Μάς τό λέγει ή ίδια, στό

Τήν προσεχή Πέμπτην σέ μιά κομ
ψή καί τεράστια ταράτσα πού Spl· 
σκεται στην είσοδο του Βύρωνος, 
στάσις Γεψύρας, άρχίζει τάς παρα
στάσεις της μία πρωτοτυπωτάτη φι
λολογική Μπουάτ μέ ταν χαρακτη
ριστικό τίτλο « Σ έξ Άππήλ».

Ή  νέα «Μπούάτ» πού θά διευθύ
νεται άπο τόν ποιητή κ. Γ. Σημη- 
ριώτη μέ κομπέρ τόν ποιητή κ. Χρ. 
Πύρπασο, θά εΐνε τό πιό πικάντικο 1 
άθηναϊκό θέαμα, πού θά σερβίρεται 
μέ πολύ χιούμορ, μέ σάτυρα καί μέ 
ώραία μουσική. Διάφοροι ποιηταί, 
λόγιοι, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, 
μουσυοργοί κ.λ.π. συνειργάσθησαν 
γιά νά παρομοιάσουν κάτι τό πρω-

οθ?\ μέ τόν Θίασον Μηλιάδη — Κ υ ρ ι α κ ή ς ;  
u- ι  % * ~ «. ι .jv Τ Ρ ΙΣ Ε Υ Γ Ε Ν Η  ή Σπαρτιάτης.

κάνα)  ̂ Ναϊάς (Άμερι-
3) Θ Ε Τ ΪΣ  ή "Εδρος.
4 ) ΧΑΡΤΟ ΥΜ  ή "Αντρεξ (Ρουά  

ντυ Ζούρ).
5) Π Α Ν ΙΚ Ο Σ  ή "Εσπερος.
6) ΣΑΑΝΤ1 ή Ρίμ.

Ό  κ. Χρ. Πύρπασος

Τ" Αγαπητά «Παρασκήνια»
* Φίλοι μου μ’ άγανάκτησί τ( t __
ΐμέ πληροφόρησαν δτι ό κ! I πωλείται καθ’ έκάστην sic tf-

Λ°νθέρ \ °ΰ ΡαΡιετέ Τ' σντα τά θέατρα». Γνωρίζετε 
Μακεδο», άπηγγειλε τό γνω- δέ δτι τά καλά παιδιά, οί 

ero σατυρικό ποίημά μου «‘Ά ν- μία ι τών θεάτρων δταν θέ- 
ορες και Ανδρες», πού έδημο- λουν, μπορούν νά έξυπηρετΛ- 
σιευσα πριν δυό μήνες στήν σουν ένα περιοδικόν ή ένα δι- 
ΐ  -Καί πού ^ Υ Υ ε ίλ α  ®λίο. Σήμερα, βέβαια, αύτό
έπανειλημμένως σέ ρεσιτάλ δέν γίνεται, γ ια τ ί εΐνε καί λί- 
ίμου, ως άνέκδοτο σατυρικό ά- νο  βιαστικοί οί πελάται ’Ά λ- 
ριστουργημα τοΰ... Γ. Σο<υρή. λοτε δμως φα'#-ται δτι οί τα- 
Οι φίλοι  ̂ μου άγανακτημένοι μ ία ι τών θεάτρων έβαζαν κά- 
ΙΥιά τήν άσυνειδησία αύτή διέ- τω τό πρακτορεΐον τών έφημε- 
κοψαν τήν άπαγγελία καί τοΰ ρίδων.

Τ0 .ρ°ίη-μα a V· Ψυχολογημένο δέ αύτό. Για-
L t c  ^ έ  πολ' ! Ζ ° ς δ'  Tl ° τά ^αλείμαατα , τί άλλο
μως μέ_ πολυ θράσος έπέμεινε καλλίτεοο νά διαβάση κανέ- 
πως του παρεδοθη από τόν... νας, παρά ένα περιοδικόν θε- 

„τ° υ μακαρίτου μεγάλου... οτρικόν; Καί totc καί τώρα, 
μ°,υ , Κσ1 · δτι ΐσως τά διαλείμματα *σαν μακρύ- 

χ X νΡ*Ψει κι έγω κατι παρ- τατα. Δέν έκνευρίζονταν λοι- 
6μοιο. Τοτε οι̂  φίλοι μου παρε- πόν ό 6:ατπς άναγινώσκοντας 
τηρησαν δτι οι στίχοι μου άνε- κάτι έλα<6ρό. δπως εΐνε τά θέ- 
φεραν την «περμανάντ», ή ό- ματα πού έχουν τά θεατρικά 
*ΤΓθΐα δέν ύπήρχε την έποχήν του πεοιοδικά.
Σουρή. Ά λλ ά  έκεΐνος έπροτί- 
μησε νά σιωπήση καί νά έξα- 
*ολουιθήση τήν άπαγγελία τοΰ 
ΐτοιήματός μου.

Νομίζομε, ά/απητά «Παρα- 
βκήνια», δτι δέν έχουνε τό δι
καίωμα νά έξαπατοΰν τό κοι
νόν. Αύτά γ ιά  τήν τάξι. Πάντως 
ή άγανάκτησί μου μετριάζεται 
μέ τή σκέψι δτι ο1 στίχοι μου 
ίχουν τή δύναμι καί τήν άντο- . . _  ,
χή νά παρουσιάζωνται ώς άρι- υνεχεια κ τής 1ης σελίδος) 
οτουργήματα μεγάλων σατυρι- j λοιποί^ ή^ρωες τοΰ έρ-
κών.

τότυπΟ καί τό έλκυστιχό. Μερικοί 
άπ’ αύτούς θά έμψα'νίζωνται οΐ ίδιοι 
κοΛ θά έκτελουν τά νούμερά τους 
θ’ άπαγγέλλουν τούς στίχοκ; των.

*Η «Μπουάτ» αύτή δέν θά περιο- 
ρίζη τήν δράσι της μόνο στό Βύ 
ρωνα. Τήν Δευτέρα και τήν Παρα
σκευή θά δίδη παραστάσεις στά 
προάστεια.

Σ υνεργάται τοΟ « Σ έξ - Άππήλ» 
πού θά δίδουν δηλαδή νούμερά τους, 
σκέτς, ft μονόπρακτα είνε οί κ. κ. 
Χόρν, Μπόγρης, Τσουκαλάς, Γιαν- 
νούΚάκης, Σ  ύλδιος, Σ ακελλάριος, I — 
Παπαδούκας, Τουτουντζάκης, Μπου- I Γ  
φίδης, Ήλιόπουλος, Σαφαρίκας, j i  
Μαγγανάρης, Άνδρουλιδάκης, Βελ- I 
μύρας, ol μουσουργοί Γρ. Κωνστοτν- 
τίνίδης, Μ. Κατριβάνος, I.  Τσαρτσί- 
νι κλπ.

Μερικά άπό τά νούμερα πού θά | 
παρουσιάζη ό κομπέο κ. Πύρπααος, 
είνε ή ν*ι£έζ κ. Χούλα Σ τηδενς, ή I 
μ>κροσκοπική πρωταγωνίστρια το6 |

‘ΗΈπιτροπή Άδειας
Υπεβλήθη αΐτησις τοΰ θεα

τρικού έπιχειρη.μοΕτίου κ. Σ α 
μαρτζή σχετικώς μέ τήν άνα- 
στολήν τής ποινής τής δ. Ρένας 
Ντόρ. Ό  κ. Σαμαρτζής παρα- 
καλεΐ νά ΰποδειχθή εις τήν καλ- 
λιτέχνιδα δτι έάν δέν συμμετά- 
σχη τελικώς είς τόν θίασον 
Κοκκίνη—Μοουρέα, νά συνεργα-

Κυριακοΰ1, μέ τόν όποιον δε
σμεύεται καί διά σχετικοΰ συμ
βολαίου.

—’Υπεβλήθη έκθεσις τών έν 
Χίω άντιπροσώπων τοΰ Ταμείου 
’Εργασίας καί τής Εταιρείας 
θεατρικών Συγγραφέων, διά 
τής όποιας κοπαγγέλλουν είς 
τήν ’Επιτροπήν Α δειών δτι ό 
διαχειριστής τοΰ έεκΐ θιάσου ή
θοποιός Κιαμενίδης καί ό διευ
θυντής αύτοΰ Κουνελάκης δι’ 
άναρμόστου τρόπου ήρνήθησοο' 
νά καταβάλουν τά συγγραφικά 
δικαιώματα καί τό ποσοστόν 
τοΰ θεάτρου. Οί άνωτέρω θά 
κληθοΰν είς άπολογίαν.

—Ή Έπιροπή ένέκρινε τήν 
αΐτησιν τής κ. Κοπτερίνας Ά ν 
δρεάδη διά τήν χορήγησιν ά
δειας είς τόν Έλληνογάλλον ή- 
θοποιόν κ. Άράς.

— Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής 
δ. Ρένας Ντόρ,^ή ’EittTptrmY κα 
τηνάλωσε καί τήν προχθεσινήν 
συνεδρίασίν της. Πάντως ή άπό- 
φασις θά έκδοθ^ τήν προσεχή 
Δευτέραν.

—Ή ’Επιτροπή Ά δειας έλα
βε γνώσιν τοΰ σχετικοΰ ύπομνή- 
ματος τοΰ θιασάρχου κ. Ν. 
Σύλβα περί διαλύσεως τοΰ θιά
σου του.

—Όμοίως ή ’ Επιτροπή ήσχο- 
λήθη καί μέ τό ζήτημα τοΰ ύπό 
διάλυσιν συνεταιρικού θιάσου 
Περιστεριού ύπό τήν διεύθυνσιν 

Ζέρβα.

Ίπποδρομιακά
Τά προγνωστικά μας διά τάς Ιπ- 

ποδρομίαο Σαββάτου καί Κυο^ακής 
έχ^υν ώς έξής:
Σ α δ δ ά τ ο υ

1) ΛΩΛΟ %! ή Σ συλτάνα ( ’Άδω- νις)
2) Μ Ο ΥΣ ΕΛΑ! ή Ναμπχάν.
3> Α Ι-ΝΤΑ

κόλ) Μ Ο ΥΓίΤ ΙΡ   ̂ Ούαζίρ (Καρα-
5) Μ Α Ν Τ Σ ΙΚ Α Μ  ή Μιμόζα.
6) ΧΑΜΠΙΜΠ ή Λαμαάν ( Έ λ  

Γάρμπ).

—O SO -

Θεατρικά
Ανέκδοτα

Ο διάισηιμος ήθοποιός Λουσιέν 
Γκιτρύ τοΰ κάκου προσπο(θοΰσε 
νά κάνη μιά νεοορά του συνά
δελφο νά παίξη καλά τό ρόλο 
της.

Μά παιδί μου, τής έλεγε,· 
τόσο δύσκολο εΐνε; φαντάσου 
πώς είσαι τρελλά έρωτευμένη. 
Καί ξαφνικά ό άγαπημένος σου 
σ’ έγκαταλείπει. Τί κάνει τότε;

—Έ γ ώ ; Γυρεύω άλλον!
★

: Ο-ταν ό ’©μπέρ ήταν διευ
θυντής τής.· δραματικής σχολής 
οτό Παρίσι, δυό διπλωματούχες 
ήλθάν^ στό γραφείο του γ ιά  νά 
τόν ευχαριστήσουν.

Ό  Ώμπέρ τόύς μίλησε σύμ·

Ίμπρεσσάριοί 
καί συγγραφείς
(Μία έπιστολή τοΰ κ.Συλδίου) 

Κΰριε Διευθυντά,
Είνε παγκοσμίως άνεγνωρισμέ 

νον δτι μεγάλος, ό μεγαλύτερος 
συντελεστής τής έπιτυχίας μιάς 
θεατρικής έπιχειρήσεως είνε τό 
έργον, κατά συνέπειαν τά ποσο 
στά τοΰ συγγραφέως είνε καί πρέ 
πει νά θεωρούνται ή πρώττ> καί ή 
ίερωτέρα ΰποχρέιοσις τών θιασαρ 
χών. Δ-υστυχώς παρ’ ήμϊν έπεκρά 
τηοεν ή ιδέα δτι ό συγγραφεύς 
πληρώνεται κατ’ ανοχήν καί δτι 
εινε τιμή του δτι ένας θίασος παί 

ιό  έργον του. Είνε κι’ αύτό 
ένας σπουδαίος λόγος γιά τήν 
κατάντια τού θεάτρου μας καί 
μερικών θεατρικών επιχειρήσεων, 
αί όποϊαι καρκ.νοβατούν καί κα- 
ταστρέφονται διότι οί θεατρώναι 
θέλοντες νά κάνουν τόν έξυπνο, 
στρατολογούν άκατάρτιστα παιδά
ρια καί άνθρώπους αμόρφωτους 
γιά νά τούς δώσουν ένα έργον 
ιδίως δέ μίαν έπιθεώρησιν, διότι 
έπιθεώρησιν γράφουν σήμερον καί 
οί ύποδηματοκαθαρισταί.

Ένας πληρεξούσιος θεατρικής 
νεοσυστάτου έπιχειρήσεως, ακο
λουθών %ό παράδειγμα δλλών θια- 
σαρχών, έστειλε μίαν έπιστολήν είς 
ένα άτό τούς έκλεκτοτέρους συγ
γραφείς τής Έπιθεωρήσεως καί 
μουσικόν συνάμα ταλέντο είς τόν

%  πρός τάς διασημοτέρας τής 
Ευρώπης.

Συγχαίρομεν τόν κ. Άλεξι- 
δην διά τήν άπόκτηοιν τοιούτου 
προσώπου, δπερ εύνοϊκώτατα 
υπεδέχθη, τό ήμέτερον δημόσι
ον, εΛιδεΐξαν εύθύς έξ άρχής 
τα5ρ ζωτ1;Ράς αύτοΰ συιμποϊθ'είας.

Εν τέλει τής παραστάσεως, 
tc πολυπληθές άκροατήριον έ- 
κάλεσε δίς έπί τής σκηνής τόν 
κ· Αλ,εζιάδην καί τήν δεσποι
νίδα Αίκ. Βερώνη, έπευφημήσα- 
ooc αυτούς ζωηρότοττα.

(Εφημερίδες τής 30 
’ Ιουνίου 18β5)

Αλέκος Καραβίτης

‘Ελληνικός στίχος

φωνα μέ τήν διαφορετική τους όπ.οίον ?“ μει τ“ « Λ Ιής "δωτοφα- 
1 ^ » νεις και σκανδαλώδεις προτα-άξία.

— Παιδιά, τούς είπε, θά έπι- σεις: 
τύχετε καί οί δυό. Έ σύ, μι- Ιον) Νά μάς πήτε έάν εΐσθε δια 
κρούλα ituou, μέ τό θέλγητρο τεθειμένος νά μάς δώσ'ητε μίαν 
της φωνής σου, καί σύ, όμορ- έπιθεώρησιν μετά τοΰ συνεργάτου 
φούλα μού, αέ τή φωνή τών σας... ή όποία δέον νά είνε δλη 
θελγήτρων σου! Μόνο πού τό έτοιμη καί λογοκριμένη! 
δικό μας θέατρο δέν χρέιάζεται 
καμμιά άπ’  τίς δυό φωνές... 2σν) Μουσικόν θα σάς δώσω-

μεν ήμεϊς!

Αλλ’ άρκετά γ ιά  σήμερα. 
Σ έ κάποιο άλλο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» θά συνεχίσω- 
με γ ιά  τόν παληό θεατρικό 
τύπο, ειδικώτερα γ ιά  τή «Λύ
ρα τοΰ Όοφέως».

Μΐϋίΐ ι. i i i m m m ;

Μ Ι Α  Π Α Ρ Α ί ί ί ί Ι Ϊ  ! ΤΗ  ί Μ ' Ρ Η Η

Μ Α Ν Τ Ρ Α
ΑΤ Τ Ι Κ
ΑΠΟΨΕ

ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΜ ΙΓΗ

ΚΑΙ ΤΟ

Φαντασμαγορικό Αίγυπτιακό 

Σκέτξ

Μέ άγάπη 
ΧΡ. ΠΥΡΠΑΣΟΣ

NIK. 1. AA?KflPH

UTOPIA TOY 
ΝΕΟΕλΑΗΝΙ- 
KOVOEATPOY

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Έξεδόθη ύπό τοΰ Έκδοτι 

κοΰ Οίκου της κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι Λ Ρ Α .  100

γου. Ά μέσω ς έξέσπασε μέσα 
εις τήν άπέραντον αίθουσα 
τοΰ «Σπόρτιν» μιά θύελλα 
καγχασμών καί χειροκροτη
μάτων καί σφυριγμάτων καί 
γιουχαϊσμών. Μάτην άνεδοκα- 
τέδαινεν ή αύλαία, μάτην ό 
γλωσσοααθής σινάδελφος ά- 
νελθών είς τήν σκηνήν προσε- 
πάθει νά δώση σχετικάς έξη- 
γήσεις. Ή θύελα δέν έννοοΰσε 
νά Λσυχάσΐ}.

Οί δυστυχείς έρασιτέχναι 
κατόπιν τούτου έδραπέτευσαν 
κακήν κακώς άπό τό θέατοο. 

Ή  παράστασις διεκόπη άδό- 
ξως, άλλά τά γέλ ια  καί τά 
νάχανα τών θεατών έδάστη- 
ξαν άρκετάς ή μέρας.

Π. ΚΑΨΗΣ

Ή δ. Βέττα Σ ακελλαροπούλου
Σ ακελλαροπούλου, ή έπίσης νεαρά 

καλλιτέχνις δίς Μίρκα Στρατηγο- 
πούλου, ή χαριτωμένη Βαρσοδιανή 
χορεύτρια δίς "Εννυ Μπίς, ή σ^μπεί 
θεστάτη νέα ντιζέζ δίς Κορνηλία 
Τσακμάκη, ό άριστος τενόρος κ. 
Βύρων Σημηριώτης, ό νεαρός χο- 
χνερίστας κ. Βάγγος Αίκης. ό κ. Μ. 
Παπαπέτρος κλπ. Σ  τό πιάνο ή δίς 
Λίλη Νικολέσκο. Στό  « Σ έ ξ  - Άπ 
πήλ» θά έμψανίζωνται κάθε δράδυ 
καί ol έξαιρετικές χαβάγιες τοΰ συν 
0έτου κ. Εύαγγ. Γρυπάρη.

Σ  τό « Σ έξ - Άππήλ» ιιιά φορά τήν 
έδδομάδα θά δίδεται ή Τιμητική έ
νός συγγραφέως μέ τήν έκτέλεσιν 
Προγράμματος άποκλειστικά δίκου 
του.

’Άλλη  ήμέρα της έβδομάδος θ’ ά- 
φίερώνεται στήν άναδίβασι μονοπρά- 
κτων.

Μέ λίγα λόγια τό « Σ έ ξ  - Άππήλ» 
θά εΐνε μιά πρωτότυπη φιλολογική 
«Μπουάτ» πού άσφαλώς θά σημείώ- 
ση έπιτυχίαν.

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΪΟ Ν
Τ Ο  “ Π Α Λ Λ Α Δ ΙΟ Ν , ,

Ε Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  IMW ΙΟΙ liHOI HPIM
Τό μοναδικόν έντευκτήρι ον ήθοποιών καί καλλιτεχνών 
Τιμαι ολως συγκαταβατι κ α ί.-  Καθαριότης άπαράμιλ- 

λος— 'Υπηρεσία προθυμοτάτη.— Ντούζ.

h ΜΟΥΜΙΑ!
Μουσική: ΤΖ. ΤΑΡΤΣΙΝΙ

Μέ τήν ΛΕΝΟΤΣΚΑ ΚΟΡΩ 

ΝΙΑΔΟΥ,

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟ 

ΤΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΝΕΟΝ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

_Μιά φορά ί-νας θαυμαστής I 3ον) Κάθε νούμερο ποΰ δέν θά 
τής Αύγουστίνης Μπροχάν, έ- είνε τής άρεσκείας μας, θά εχου- 
πε.?ε γονοττιστός στά πόδια της: [ με τό δικαίωμα νά τό άντικατα· 

— Κυρία μου, σάς ικετεύω: στήσωμεν δι’ άλλου οίουδήποτε
Σας ζήτώ άλλωστε τόσο λ ίγα ! συγγραφέως θελήσωμεν!

λίγου ερωτοςΓ 4>"£Tlti0crt:,vr1 6~ 4ον) Θά σάς πληρώσωμεν ποσο.
—Αδύνατον, *ύριε: άπήντη- I στ“  8 “  τ ο ΰ ς δ ύ ο καί ά-

σεν ή διάσημος ήθοποιός. "Εχω ν ά έ ν τ ο ΐ ς έ κ α τ ό ν δ ι ά  τάς 
τούς φτωχούς μου! άπογευματινάς!

τάληρα το_ χρόνο. "Οταν ό ό- 
πουργός τής Παιδείας τής είπε Αύτές εΐνε οί περίφημες προτά
πώς οΰτε αύτός παίρνει τέτοιο σει5 Τ°ύ πληρεξουσίου, τάς ότοί-
μισθό, τοΰ άπήντησε πειρακτι- φυσικά υιοθέτησαν οί θιασάρ-
κά: χοι, οί όποιοι έπρεπε νά σκε-
_ Τό ξέρω. Μά τούλάχιστον φθοΰν ότι οφείλουν τήν θέσιν των 

είκοσι ύπάλληλοι τοΰ ύπουργεί- καχά μέγα μέρος είς τον έν λόγω 
ου σας μπορούν νά κάνουν τη συγγραφέα καί έπρεπε νά σεβα- 
δουλειά πού κάνετε σείς, ένώ σθοϋν τ ’ δνομα καί τήν έργασία 
δέν βρίσκονται ούτε δέκα άρτι- τσυ· “ ν δέν ήθελαν νά φανοΰν τοΰ 
στες σ’ δλη τή Γερμανία πού Ρ ·“ Χιστον άγνώμονες πρός αύτόν.
κ?°έ|!ένανά τραγ° ϋδιί'σουν σάν /Η  περίφημη έπιστολή κατετέθη 

, Ι είς τήν 'Εταιρίαν Θεατρικών Συγ
j . , γραφέων, τής όποιας ενα σεβα-
ηαποιος παρουσιάζει στόν δι- στόν μέλος προσβάλλε ται κατά τοι 

ευθυντή τόυ θιάσου μιά νέα έ- οΰτον τρόπον και άπετέλεοεν αί5τη 
cpetjpscii. _ θέμα ειδικής συσκέψεως τού Δι-

τ°  συστημά μου, λέει, ή οικητικού Συμβουλίου της. 
σαλλα άδειαζεί σέ πέντε λεπτά: . , ,.

Καί ό διευθυντής θιασάρχης· Ελπιζομεν οτι η Σεβαστή Κυ- 
-  Δέν εχετε κανένα σύστηιμα 6έ°Τησις 4τ>? Αύγούστου ήτις 

πού νά... γεμίζη ■ κανόνισε τοσον άκριβοδικαίως κά-
’ θε έργατικόν καί μισθολογίκόν ζή-

Σ ’ ϊνα  θέατρο στήν έπαρχία τημα’ θ“  κατοΧυ9ώσΤ1 δεόντως καί 
κατά τήν παράστασι: τ°  ποσοστόν τών 10% τού συγγρα-

Ό  πρώτος συνωμότης— Εί- φίκο}’ δικαιώματος, διότι είνε έν- 
μεθα μόνοι; τροπή, άνθρωποι τών γραμμάτων

• Ό  δεύτερος συνωμότης (κυτ- ν“  διασύρωνται καί νά έκβιάξων- 
τάζοντας τή σάλλα).— Σχεδόν! α*χ -λ,.

μεγάλου καπετάνιου, πού ζή άγνο 
ημένος σήμερα. Κ ι' άς άντιλα- 
λούν άκόμη ώς τά τώρα τό δοξα
σμένο του όνομα τά μακεδονικά 
οουνά. Οί προηγούμενοι τής γε- 
ντ)άς τοΰ σημερινού Λοράρη εκο· 
ψαν τά κλαριά τής δό|ας με τις 
σφαίρες τών τουψεκιών τους κι’ 

, . έστόλισαν μ’ αύτά τά τιμημένα 
(άναποΟσες I; τ?υ? , μέτωπα· Αύτός έμάγκωοε 

κι* δτοοί πολλές φορές έδάκρυζα άπ* ί .  ̂ ^ή^η με τή λύρα πού κάτω 
(εύτυχία “ π0 το δοξάρι του έσκόρπισε άπό 
. «— ·. οπου κι’ άν έπέρασε τό τραγούδι 

τής λεβεντιάς, τοΰ πόθου, τής α
γάπης. Οσοι έχουν άκούσει ώς 
τα σήμερα τίς δοξαριές του, μτο- 
ρεΐ και να βρίσκονται μπροστά 
σέ άποκάλυψι. Γιατί καταλαβαί
νουν δτι τούς άντίλαλους

Υποκρισία
Μο0λεγες πώς μ· άγατισς ένώ δέν μ'

μ £οφινγες στό στήθος θερμά
(καί μέ φιλούσες

μ ένα φιλί σου__άλλοίμονο  γιο-
(μάτο ύποκρισία.

Σ έ  μάθαινα Δραματική καί πάσχι- 
(ζα μέ πάθος 

μεταδώσω τή φωτιά της τέχνης 
(στόν έαυτό σου 

μή νοιώθοντας πώς ήσουνα «θεατρί- 
(να» ώς τό βάθος 

άφου έσύ έγέλασες κι’ αύτό τό δά- 
(σχαλό σοο. 

Θ Α Ν Ο Σ  Τ Ρ Α Γ Κ Α Σ  
—ΟΦΟ—

Ιτό  Μπαλλέτο
Μπαλλέτο — ζωγραφιά 
όκτω εΰπλοίστα κορμιά 
κάτ’ άπό τή ράμπα 
μ’ έιξαίσια γάμπα 
χορεύουν σάν τρελλά... 
"Ομορφα κεφαλάκια 
μετάξινα μαλλιά 
μαΰρα ή καί ξανθά 
καί δλα μέ μπουκλάκια.. 
Καρδιές πάντα τρυφερές 
δμορφα ματάκια 
στό στόμα γελάκια 
καί κινήσεις πονηρές. „ 
Σύνολα πολύ γλυκά...
-•—πότε πότε ματιές 
λιγάκι πονηρές iv-" 
πού κλέβουν τήν καρδιά.

Σ . ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ

*
"Ενας θεατρικός σύγγρα- 

είχε μεγάλη έπιτυ
χία τό έργο του δέχτηκε τήν 
έπίσκεψι συναδέλφου του γνω
στού γιά  τό πειρακτικό πνεΰμα 
του καί  ̂τήν ζηλοτυπία του:

— Αύτό ήταν άληθινός θρί
αμβος,_ φώναξε μπαίνοντας στό 
γραφείο τοϋ φίλου του, πού θ’ 
άποστομώση τούς καλοθελη
τές... Τί λές έσύ γ ι ’ αύτό;

— Άκριδώς αύτό ήθελα νά 
σέ ρωτήσω κι’ Ιγώ ’ί....

ται κατά τοιούτον τρότον άπό τόν 
πρώτον τυχόντα θεατρώνην.

ΣΥΛΒΙΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡ0Σ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Ριζική θεραπεία τής ύπερ- 
τριχώσεως.

Δέχεται Νίκης 13 , καθ’ έ
κάστην 4—8 πλήν τοϋ Σαβ

βάτου.

ΠΓ2ΛΕ1ΤΑΙ οίκόπεδον J0U πή· 
χεων κείμενον εν Παγκρατίω 
καί μεταξύ των όδών Δαμάρε- 
ως 4 καί Άρτοτίνης γωνία.Πλη· 
ροφορίαι έντός τοΰ οίκοπέδου 
καί έν τη όδφ θεμιστοκλέουο

M il  ItADfAAA CTOIMA S « «
nno δρ$. 90 κηι mnq
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στοΰ ΚΟΡΩΝΛΚΟΥ
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0
ΙίΛΟΥΕΤΤΑ

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ 

Σπυροπούλου —*

Παπαδούκα —

Γ ιαννίδη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Μέ τόν 

ΊΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Εγ 

ΞΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ

Συγκεντρώνει κάθε βράδυ 

τήν έκλεκτοτέρον κοινω- 

viocv.

210 ΟΡΑΙΟΤΕΡΟΝ 
ΒΕΑΤΡΙΝ ΤΟΚ ΑΟΗΚΠΚ

Σαμ αρτζή
θίασος

ΜΗΑ'ΑΑΗ -  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ώ ρ α ι ένάρξεως παραστά 

σεων άκριβώς άπόγευμα» 

τινή ΠΕΜΠΤΗ καί ΣΑΒ- 

ΒΑΤΟ ώρα 6Vi μ.μ. Έσπε 

ρινή ώρα 10%. 

Πέμπτην καί Σάβδατον

Λ ί Ι Ο Ι  Λ Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Η Α Ι

κρητικών βουνΐον δέν πλημμυρί
ζει μοναχα η βαρειά σάν τήν αν
τάρα τοΰ χειμώνα πολεμική κραυ
γή. Μα̂  και ή νοτα τής χαράς, 
τής άγαπης, τοϋ χαδιοΰ, τής τρυ· 
φερότητος.

Απο τίς Πυραμίδες τής Αίγυ
πτου έως τα Νορβηγικά «φιόρο» 
εχει περιφέρει τήν λύρα καί τίς 
μαντινάδες του ό Καραβίτης. Κ ι’ 
απλώνει και κάνει γνώριμη τήν 
αννωστη ώς τώρα κρητική μουσι
κή και 6oj058i τήν Κρήτη καί τι- 
μ  ̂ τιΊν .t/λλαδα. Οπου καί νά 
τόν καλέσουν  ̂ τρέχει πρόθυμος 
και άφιλοκερδής καί κατακτά καί 
συγκινεΐ με την λεβέντικη κορμο
στασιά του καί τήν άγνωστη, τήν 
περήφανη τέχνη του. 'Έπαιξε τήν 
λυρα του στάς έορτάς τοΰ Άμ- 
οουργου, τού Βερολίνου, τής Β ι
έννης. Ετραγούδησε τίς μαντι
νάδες του σ’ ελληνικές καί ξένες 
εορτές. Παντα έπιτυχημένος, παν 
τού χειροκροτούμενος καί Fjrgiim η 
μουμενος, — δ Κρητικός λυρα-"' 
οης·
„ Οσοι δέν τόν έχουν άκούσει, 
ας προσέξουν τά ραδιόφωνά των.
Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός 

τον εκαλεσε για νά σκορπίση καί 
απο_ αύτόν τίς ώμορφιές τής Κρη
τικής μουσικής.

ΕΓΩ

41b
==■1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Εντός τής προσεχούς έ- 

δδομαδος ό πρώτος τό
μος τοΰ βιδλίου

ΣΤΡΑΤΙΙΕ
ΕΙΣΑΙ DPWTH!

Ο

κατά διασκευήν τοΰ συν
εργάτου τοΰ «Τύπου» κ.

ΑΝΤ. ΣΒΩΚΟΥ 
“ Εκαστος τόμος δρχ. 20.

Είς τάς Αθήνας καί 
τόν Πειραιόί θά κυκλοψο- 
ρήση διά τών περιπτέρων 
καί τών έφημεριδοπώλών, 
θά π&λήται δέ καί είς τά 
Υραψεια τοΰ «Τύπου» δ ι ί  
τούς έγγραφέντας ήδη 
συνδρομητάς.

tic  τάς έπαρχίας θά 
κυλλοφορήση διά τών ύ· 
ποπρακτορείων τής Ft 
ΗΑΛ. ΤΥΠΟΥ.

ΨΥΓΕΙΑ
ΜΕΙΙΜΙΙ* ..Ε Μ Ε Π "

Πρίν προβήτε είς τήν άγοράν 
οιουδηποτε Ψυγείου πάγου Ε- 
ΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟ
ΝΟΜΙΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛ Λ Ι Ν Α  
ΨΥΓΕΙΑ «ΕΜΕΠ>. Εΐνε τά τε
λειότερα ψυγεία τών μέχρι τοΰ* 
δε κατασκευασθέντων 'Ελληνι
κών καί Εύρωπαίκών. Σάς πα
ρέχουν ψΰξιν μεγίστης διάρκει
ας μέ έλαχίστην κατανάλωσιν 
πάγου, κομψήν έμφάνισιν καί 
άπολυτον στερεότητα.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ καί Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  
όδός ΔΩΡΟΥ 1 1  "Ομόνοια. Έ ρ - 
γοστάσια όδός "Αστρους 67. 
Τηλέφ. 52-385.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Πριονοκορδέλλα 
άγγλική είς άρίστην κοπάστα- 
σιν διαστάσεως τροχαλίας 1.20, 
διαστ. πλάκας 1.40 τετραγ. με
τά κυλίνδρων μάρκας SELIC 
SONNENTHAL & Co είς τιμήν 
εύκαιρίας. Πληροφορίαι Έλβ- 
ούσης 3 (Πάροδος Μιαούλη), 
Έρ>οστάσιον Κ. Καρφιού, Ά -
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ΟΙ ΑΦ Α Ν Ε Ι Σ  Ε Ρ Γ Α Τ Α Ι  T O N  ΦΙΛΜ

Είκοσι χιλιάδες ύποδέσεις
γιά νά βρεδή ένα σενάριο!!

Π Ω Σ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΣΕΝ Α ΡΙΑ  ΤΩ Ν  ΦΙΛΜ
μερικής καί της 
Ευρώπης γ  ι ά 
νά κάνουν άκρι
βώς αύτή τήν 
έρ γα σία ! Αύτοί 
οί ύπάλληλοι εΐ
νε οί έπιφορτι- 
σμένοι πράκτο
ρες γ ιά  τήν ά-

___________________νακάλυψι τών έν-
Ή  χαριτωμένη καλλιτέχνις Γιοΰνα Μέρκελ, ή διαψερουσών ά- 
όποία τελευταίως συνέγραψε ενα σενάριο 0- νεκ° ° των υποθε- 
■πό τόν τίτλον «Μιά σκιά στήν καρδιά μου». σεων , και ™ ν 
Τό εργον της Μέρκελ ήγόρασε ή «Μέτρο — καινούργιων ίδε- 
Γκόλντουίν» άντί τοΰ ποσοΰ τών 10.000 δολλ. 'π°ΰ  ΧΡΊ01'

μοΊίοιοϋνται ώς
θ ά  σας άρεσε νά παίρνετε θέματα τών έκατοντάδων φίλμς 

Ivocv καλό μισθό γ ιά  νά διαδά πού γυρίζονται κάθε χρόνο, 
ζετε δλα τά καινούργια^ θεα- Δέν λαμβάνουν μέρος στη
τρικά έργα... νά ̂ άκοΰτε τά δόξα τών άστέρων, στήν διαση 
μουσικά σκέτς τοΰ ραδιοφώ- μότητα τών σκηνοθετών καί

είχαν τήν πιθανότητα νά δώ
σουν τό σενάριο ένός φίλμ I Αύ 
τές οί στατιστικές μή σάς φαί-

«Ή έργασία μας αύξάνει μέ 
καταπληκτικήν ταχύτητα... Πα 
λαίουμε συνεχώς σ* ένα περιω-

νωνται ύπερβολικές, γιατί μας I ρισμένο χρονικό διάστημα, μέ

νου... νά διαβάζετε τά καινούρ 
γ ια  βιβλία τών διασημοτέρων 
συγγραφέων, πριν ώκόμη δο
θούν είς τήν δημοσιότητα... ή 
νά πσρευρίσκεσ&ε καθημεο·ι/ώς 
ικαί σ’ ένα νέο θεατρικό έ jy o ;

Άσφκχλώς θά σας διασκέδα
ζε μιά τέτοια δουλειά!

"Ολα τά στούντιο τοΰ Χόλ
λυγουντ χρησιμοποιούν Ονδρες 
καί γυναίκες, τόσον είς τά γρα

τών συγγραφέων, τών όποίων 
άνακαλύπτουν τά έργα. Ά νή 
κουν στήν άπέραντη αύτή άνώ- 
νυμη  στρατιά τών άθρώπων πού 
χωρίς αύτούς ό κινηματογρά
φος δέν θά έφθοαε στό σημε
ρινόν καταπληκτικόν σημείων 
τής έξαπλώσεώς του.

Συγκεκριμένως μία όμάς εζ 
αύτών, έργαζομένη είς τά στού 
ντιο τής «Παραμάουντ» κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ παρελθόντος I ρίοδον' ’ προβλέπει *' δτι θ’ άνα-

παρεχωρήθησαν εύγενώς ύπό 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ τμήματος 
τώ’ σενάριο τών στούντιο τής 
«Παραμάουντ» κ. Μάξ Φέρ- 
γκουσον. Τό καταπληκτικώτε- 
ρον δμως έξ δλων εΐνε ό έλά- 
χιστος άριθμάς τών ύποθέσεων 
πού έξελέγησαν διά νά τεθοΰν 
ύπ’ δψει τών διαφόρων σκηνο
θετών τών στούντιο. Έ κ  τών 
20 j(X)0 μυθιστορημάτων, βιο
γραφιών ή διηγημάτων πού 
διαβάσθηκαν, άγοράσθηκαν μό 
νον 60, έκ τών όποίων εΐνε ζή
τημα άν θά γυρισθοΰν 40 κατά 
τήν έφετεινήν κινηματογραφι
κήν περίοδον. Διά τά 60 άγο- 
ρασθέντα έργα ή «Παραμά- 
°υντ:> διέθεσε τό μυθώδες πο- 
σον των 6.000.000 δολλαρίων, 
δηλαδή ή άναλογία έκάστης 
άγορασθείσης ύποθέσεως άνέρ 
χεται είς 100.000 δολλάρια!

Ό  κ. Φέργκουσον μας γρά
φει έπιπροσθέτως δτι κατά τήν 
προσεχή κινηματογραφικήν πε-

φεια των, δσον καί είς τάς 

σπουδαιοτέρας πόλεις τής *Α- · σεις, οί όποιες μπορούσαν νά | του πλέον τών 30.000 βιβλίων!*
έτους έδιάβασε 20.000 ύποθέ-1 γνωσθοΰν ύπό τοΰ τμήματός

τίς ήμερομηνίες τής ένάρξεως 
τοΰ γυρίσματος τών έργων, μέ 
τήν έκμετάλλευσι τών φίλμ καί 
I έ πολλούς άλλους παράγον
τας. “Ολα αύτά γιά  τήν ίκανο 
ποίησι τοΰ παγκοσμίου κοι- 
νοΰ!».

Ό  κ. Φέργκουσον δέν άντι- 
μετωπίζει τήν πιθανότητα μιας 
έξαντλήσεως τοΰ ύλικοΰ τών 
φίλμ.

«Είνε άδύνατον νά μήν ύπάρ 
χουν καινοτομίες είς τά ύπο- 
βαλλόμενα φιλολογικά ή θεα
τρικά έργα, έφ’ δσον τά προ- 
σέξη κανείς καταλλήλως».

«Πάντοτε έλεγα δτι δέν μας 
έλειπε τό ύλικό, άλλά ό άπαι- 
τούμενος καιρός γιά  νά τό με
λετήσουμε. Ή μόδα τών ιστο
ρικών καί τών κλασσικών έρ
γων τής παγκοσμίου φιλολογί 
ας, μάς άνοιξε ένα τεράστιο 
πεδίον δράσεως καί ένοτν άστεί 
ρευτο πλοΰτο θαυμασίων ύπο
θέσεων. Πάντως πρέπει νά τη- 
ρούμεθα ένή εροι δλων τών νέ 
ων τάσεων καί τών παγκοσμί- 
ων γεγονότων πού παρουσιά

ζουν κάποιο ένδιαφέρον» σύνε- 
χίζει ό Φέργκουσον.

Τά περισσότερα στούντ ι ο 
χρησιμοποιούν «πράκτορας» είς 
τό Χόλλυγουντ, είς τήν Νέαν 
Ύόρκην καί είς δλες τίς πρω
τεύουσες τής Ευρώπης. Τά 
στούντιο έχουν «γραφεία άνα- 
γνώσεως» τά όποια άποτελοΰν 
ται άπό πολλούς μικρούς θα- 
λάμος, άπομονωμένους άπό τόν 
θόρυβο καί τίς διάφορες άλλες 
έργασίες. Κάθε «άναγνώστης» 
μπαίνει στό θάλαμό του στίς 9 
τό πρωΐ γιά  νά δγή στίς 7 τό 
βράδυ. Καμμιά φορά καί άρ- 
γότερα.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έ
τους αύτή ή όμάς τών άναγνω 
στών εινε ύποχρεωμένη νά δια 
βάζη δλα τά μυθιστορήματα 
καί δλα τά διηγήματα πού δη 
μοσιεύονται στίς άμερικανικές 
εφημερίδες καί περιοδικά κα
θώς έπισης δλα τά βιβλία πού 
έκδίδονται. ’Αφοΰ τελειώσουν 
τήν άνάγνωσι, γράφουν μιά πε 
ρίληψι δέκα περίπου σελίδων 
καί κατόπιν μιά περίληψι μιας 
μόνον σελίδος, σημειώνοντες 
ουγχρόνως τίς προσωπικές των 
έντυπώσεις δσον άφορά τά «κι- 
νημοττογραφικά προτερήματα» 

τοΰ έργου, τό όποιον έδιάδα-

σαν. Αύταί αί περιλήψεις ύπο- 
δάλλονται είς τούς παραγω
γούς τών στούντιο καί είς τούς 
σκηνοθέτας. Ώ ς γνωστόν πρώ 
τα έγκρίνονται ύπό τών παρα
γωγών διά νά παραιδοθοΰν κα
τόπιν είς τούς σκηνοθέτας διά 
τό γύρισμα. ’ Εννοείται δτι πολ 
Λ -ς φορές δημιουργούν ται άτέ- 
λειωτες συζητήσεις καί φιλο
νικίες μεταξύ παραγωγών καί 
σκηνοθετών, έπειδή, δχι 7πά- 
νια, οί σκηνοθέται δέν έγ κρί
νουν τήν πραγματοποίησιν μι- 
ας ύποθέσεως, ή όποία δέν τούς 
άρέσει ή πού δέν ταιριάζει α-’ ήι
καλλιτεχνική 
των.

ίδιοσυγκρα σ ί α

Μία παρομοία περίπ~ωσις εί 
νε καί τοΰ Ζάκ Φέϋντερ, ό ό
ποιος καιτοι έποτνειλημμένως 
μετέβη είς τό Χόλλυγουντ διά 
τό γύρισμα άμερικανικών ται
νιών. δέν κατώρθωσε νά γυρί- 
ση παρά μόνον δύο: «Τό φίλη
μα» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο 
καί «Τό πράσινο φάντασμα» μέ 
τόν 'Αντρέ Λογκέ. Ή  καλλιτε- 
ινική ιδιοσυγκρασία τοΰ έξαι- 
ρετικοΰ αύτοΰ σκηνοθέτου δέν 
προσηρμόζετο είς τήν νοοτρο- 
11100/ τών Αμερικανών παραγω 
γών.

Ο ΐ αύτοί περίπου λόγοι έπέ-

I βαλον καί είς 
I τόν ιάσ η μ ο ν 
Γ ερμανόν Πάμ- 
ποτ ν ’ άρνηθή 
τάς δελεαστικός 
προτάσεις τής 
κίνημα τ ο γ  ρ α- 

φουπόλεως.
Είς ένα άλλο 

μικρό γραφεϊον 
τών στούντιο, έ- · **** 
νας ειδικός ύ- Πολλοί άστέρες τοΰ Χόλλυγουντ όνειροπολί>0ν 
πάλληλος παρα- να Υ ινουν συγγραφείς κινηματογραφικών έρ. 
κολουθεΐ τίς έκ- Υων·, Μεταξύ αυτών ή χαρακτηριστικωτέρα 
ιτουπέΓ τών δια- Ροσωπ °ς εΐνε ή ξανθή γόησσα Μ α ίϊτ Γπομπές τών δια
φόρων Ραδιο
φωνικών σταθμών όλοκλήρου 
τοΰ κόσμου. Ακούει τις διά
φορες δραματικές καί κωμικές 
άπαγγελίες καί σημειώνει δλες 
τίς καινούργιες ίδέες πού ά- 
κούει στό μεγάφωνο.

Αλλοι πάλιν ύπάλληλοι δια 
βάζουν μόνον τίς καθημερινές 
έφη μερίδες. Πολλές φορές ή Ι
δέα ένός σενάριο παίρνεται ά
πό ένα άρθράκι, χωρίς φαινο
μενική σημασία. 'Η σκηνή τοϋ 
έργου «Μοντέρνος γιατρός» κα 
τά τήν όποίοτν ένας Ιατρός έγ- 
χειρίζετα. μόνος του, ύπεβλήθη 
άπό μίαν είδησούλα πού δημο 
οιεύθηκε σέ μιά έπαρχιακή Α 
μερικανική έφημερίδα. Ή ύπό 
θεσις τοΰ φίλμ «Τό μυστικό τοΰ

ή ξανθή γόησσα Μαίϊτζ 
ΤΗδοινς.

γωνιστοΰσαν οί Τζήν Χάρλοου, 
ό Κλάρκ Γκέϋμπλ καί ό Ούάλ 
λας Μπήρρυ, πάρθηκε έπίσης 
άπό μιά γνωστή έφημερίδα τοϋ 
Σικάγου.

Οί «πράκτορες» τών στούν. 
τιο εΐνε έπιφορτισμένοι μέ τήν 
καθημερινή παρακολούθ η σ ι 
των έργων πού παίζονται δχι 
μόνον στις μεγαλουπόλεις τής 
’Αμερικής άλλά καί στά μικρό 
τερα χωριά τών δύο ήπείρων.

Ό  συναγωνισμός μεταξύ 
τών διαφόρων στούντιο εΐνε τε
ράστιος^ δσον άφορςΐ τήν άγο· 
ράν τών πρωτοτύπων έργων 

^ των τμημάτων αύ* 
των έγκειται στήν έπιτυχή έκ- 
λογή τών ύποθέσεων καί είς

_ _ _ _ _

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
—Ό  διάσημος άεροπόρος 

Χάουαρντ Χιούζ πρόκειται νά 
συζευχ&ή τήν έξαιρετικήν κοΛ 
λιτέχν .ν,ϊ κινηματογράφου
Κάθρην Χέπμπουρν. ‘Ο Χιο-'ζ, 
*ίς τόν όποιον όφείλεται ή υ
πέροχος άεροπορική ταινία
«"Α γγελοι της κολάσεως» εΐ
χεν ύποσχεθή είς τήν Χέπ
μπουρν δτι θά τήν ύπανδρεύε- 
το άφοΰ πρώτα πραγματοποι
ούσε τόν γΰρον τοΰ κόσμου δι’ 
όε ροπλάνου.

■Τό Χόλλυγουντ θά πλουτι- 
μέ τό πρώτον «Μουσειον 

Αμφιέσεων». Ή  ίδέα τής ίδρύ- 
σεώς του όφείλεται είς τήν 
Νόρμα Σήρερ, ή όποία σκέπτε 
ται νά δω ρήση είς αύτό τά ύ- 
πέροχα κοστούμια πού φοροΰ- 
σε κοιτά τήν διάρκεια τής κινη 
ματογραψήσεως τής ιστορικής 
ταινίας «Μαρία Άντουοτνέττα» 
καί τά όποια εΐχεν σχεδιάσει ό 
ζωγράφος ’Αντριάν.

—Ή συμπαθής καλλιτέχνις 
Μυσέλ Μοργκάν πρωτοτγωνι- 
οτεϊ μέ έπιτυχίοα/ είς τό φίλμ 
«Γαμπαρέν», τό όποιον γυρίζει 
ό σκηνοθέτης Βολεντίν.

—Ό  σκηνοθέτης τοΰ «Τρέ'ίν 
Τερ Χόρν» Βάν Ντάϊκ, συνοδευ 
όμ:νο., ύφ’ όλοκλήρου κίνημα 
τιογραφικοΰ έπιτελείου, άνεχώ 
ρησεν διά τίς Ίνδιανικές πε- 
ριοχές τ,]ς Μοντάνα, μέ σκοπόν 
τήν άνεύρεσιν τών καταλλήλων 
τύπων, οί όποιοι θά λάβουν μέ 
I i  είς τήν μεγαλο-.,ρεπή καί 
έγχρωμον ταινίοα/ τής «Μέτρο 
Γκόλντου’ίν» : «Πέρασμα τοΰ
Β ο ρ ρ ά » .

Είς τό έν λόγω φίλμ θά πρω 
ταγωνιστήσουν ό Ρόμπερτ Ταί 
ϋ 'ο ρ  μετά τοΰ Σπένσερ 
Τ ράου.

— Ο Φέντορ "Οζεπ, διάσημος 
Ρόσσος σκηνοθέτης, θά γυρί- 
ση τήν ταινίαν « Γ ιβ ρ α 'ίΐρ »  είς 
άπιίιντησιν τής ύπό τής «Φό^» 
πραγματοποιουμένης ταινίας 
«Σουέζ». Είς τούς κυρίους ρό
λους &ά έμφοτνισθοΰν οί Βίβιαν 
Ρομάνς καί "Εριχ  φόν Στρό- 
χαϊμ.

~ Τ ά  γαλλί'κά κινηματογρα 
φικά φύλλα έπιβεδαιώνουν τήν 
είδησιν τ^ΰ γυρίσματος είς τήν 
γαλλικήν πρωτεύουσαν μιάς 
ταινίας μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν γνωστήν καλλιτέχνιδα τοΰ 
αμερικανικοί) κινηματογράφου 

Τζόαν Κράουφορντ. Ώ ς  σκη
νοθέτης αναγράφεται ό Μάρκ 
ΖορκΙν  ύπό τήν έποπτείαν τοΰ 
Πάμποτ.

Αλλαι πάλιν έφη μερίδες 
διαψεύυουν τήν έν λόγω πλη
ροφορίαν γράφουσαι δτι είς 
τήν «Λευκήν σκλάδαν» διότι 
αύτόν τόν τίτλον θά φέρη ή 
ταινία, θά πρωταγωνιστή ση ή 
Γαλλίς καλλιτέχνις Έντδίζ* Φε 
> ιέρ.

Η δημοφιλής Άμερικοη/ίς 
συγγραφεύς ’Αννίτα Λούζ, ύ- 
πέγραψεν μακροχρόνιον συμ-
βόλαιον μετά τής «Μέτρο -  
Γ  κόλντουϊν».

Είς τά μοντέρνα στούντιο 
τής «Μέτρο Γ κόλντουϊν» γυρί 
ζεται μία μουσική ταινία μέ 
θέμα τήν ζωήν καί τούς έρω
τας τοΰ μουσικοσυνθέτου Γ ιό 
X ™  ^τράους. Τό έξαιρετικόν 
αύτό φίλμ πραγματοποιεί ό έ- 
κλεκτός Γάλλος σκηνοθέτης 
Ζυλιέν Ντυδιδιέ μέ πρωταγω
νιστήν τόν δημοφιλή συμπατρι 
ώτην του Φερνάν Γκραβέ.

— Ο ’Αντόλφ Μανζοΰ εύρί- 
σκεται άπό δεκοιημέρου είς Πα 
ρισίους διά νά πρωταγωνιστή 
ση είς ένα φίλμ ιστορικής ύ
ποθέσεως.

—Ή  διάσημος χιονοδρόμος 
καί πρωτοτγωνίστρια τοΰ άμε- 
ρικανικοΰ κινημοσογράφου Σό 
νια Χένιε, θ’ άναχωρήση προσε 
χώς διά τήν Νορβηγίαν δπου 
προτίθεται νά γράψη ένα βιβλί 
ον ύπό τόν τίτλον : «Ή ζωή 
μου». Είς αύτό θά άναφέρων- 
ται δλα τά έρωτικά σκάνδαλα 
τής κινηματογραφουπόλεως.

Κατά τελευταίαν στατιστι
κήν είς τό Χόλλυγουντ καί τά 
περίχωρά του, κατοικοΰν 100. 
000 Κινέζοι, 80.000 "Ιάπωνες 
καί 50.000 μαύροι, οί όποιοι 
χρησιμοποιούνται ώς κομπάρ
σοι ύπό τών παραγωγών τών 
διαφόρων κινηματογραφικών 
Εταιριών.

—Ό  Ζάν ντέ Λιμύρ τελείωσε 
τήν χορογραφικήν ταινίαν του, 
τήν όποίαν έρμηνεύει ή διάση 
μος χορεύτρια Άρτζεντίνα. 
Πρόκειται περί μιας κινηματο
γραφικής προσπαθείας έντε- 
λώς καινούργιας είς τό είδος 
της.

Μέ τήν συνεργασίαν τοϋ ό- 
περατέρ Τοπορκόφ, ό Ζάν ντέ 
Λιμύρ προσεπάθησε νά καινο- 
τομήστ^ καί είς τήν τεχνικήν 
τής λήψεως μέ πρωτότυπα πλά 
να, μέ περιέργους φωτισμούς 
καί μ§ £vocv άξιοθαύμαστο ρυ
θμόν τών εικόνων. Έπίσης είς 
πολλάς οίκόνας παρουσιάζει 
διαφόρους ένδιαφερούσας λε- 
πτομερείας τοΰ περιφήμου χο- 
ροΰ τής Άρτζεντίνα μέ τήν πα 
ρουσίασίν των έν «έπιβρο(δύν- 
σει».

Ό  Ζάν ντέ Λιμύρ εΐνε τόσον 
ίκανοποιημένος άπό τό φίλμ 
αύτό, ώστε σκέπτεται νά γυρί- 
ση καί ώλλας χορευτικάς ται
νίας μέ τήν χορεύτριαν Ά ρ 
τζεντίνα.

—Τό άηδόνι τής όθόνης Ζα- 
νέττ Μάκ Ντόναλντ καί ό Νέλ 
σων Έ ντυ  πρωταγωνιστούν είς 
τήν μουσικήν ταινίαν «Καρδού 
λα μου» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ 
Κλάρενς Μπράουν.

—Ό  διάσημος ’Ά γγλ ος  ήθο
ποιός Ρομπέρ Ντονά ύπέγρα 
ψε μακροχρόνιον συμδόλαιον 
μετά γνωστής Αμερικανικής 
' Εταιρίας τοΰ Χόλλυγουντ, 
σύμφωνα μέ τό όποιον θά πρω 
ταγωνιστήση είς 6 ταινίας.Ώς 
πρώτη ταινία άναφέρεται «Τό 
φρούριον», είς τήν όποίαν τόν 
πρώτον γυναικεΐον ρόλον θά 
ύποδυθη ή Ροζαλίντ Ροΰσσελ.

—Ό  Ούΐλλιαμ Πάουελ άνέρ- 
ρωσεν τελείως, κοιτόπιν μιας 
σοδαρωτάτης έγχειρήσεως τήν 
όποίαν ύπέστη είς μίαν κλινι
κήν τοΰ Χόλλυγουντ.

Μόλις οί θεράποντες ’ατροΐ 
τοΰ έπέτρεψοτν νά έξέλθτ\ ή 
πρώτη του σκέψις ήτο νά έπι- 
σκεφθή τήν άχώριστον φίλην 
του Μύρνα Λόου, είς τήν όποί
αν προσέφερε μίαν θαυμασίαν 
άνθοδέσμην λευκών κρίνων.

—Μεσολαβήσει τής έν Ρώμη 
γαλλικής πρεσβείας έπετεύχθη 
ή έγκρισις τής προβολής τοΰ 
γαλλικού φίλμ «Μεγάλο δνει- 
ρο», τό όποιον άρχικώς εΐχεν 
άπαγορεύσει ή Ιταλική λογο
κρισία. Είς αντάλλαγμα ή κι
νηματογραφική ύπηρεσία τοΰ 
γαλλικοΰ κράτους θά έπιτρέ- 
Ψη τήν προβολήν τής ιταλικής 
παραγωγής «Σκιπίων ό Α φ ρι
κανός», ή όποία προεβλήθη είς 
τόν κινηματογράφον «Πάλλας» 
κατά τήν παρελθοΰσαν χειμε
ρινήν περίοδον.

—Είς τό Βερολΐνον προδάλ 
λεται μέ μεγάλη έπιτυχία τό 
δεύτερον μέρος τής τελευταίας 
κινηαατογραφικής έργασίας 

τής Λένι Ρίφενσταλ ύπό τόν τί·

‘Ο Ρόμπερτ Ταίϋλορ, μιά ά
πό τίς μεγαλύτερες άποκαλύ- 
ψεις τοΰ άμερικανικοΰ κινημα
τογράφου τών τελευταίων έτών, 
εΐνε ένας νέος μάλλον φιλησύ- 
χου χαρακτήρος τόν όποιον δέν 
άλλαξε καθόλου ή άπότομη δό
ξα του. Ζή καί τώρα δπως δταν 
ήτοτν άκόμη φοιτητής στό Πα
νεπιστήμιο Πομόνα τών Ηνω
μένων Πολιτειών, έκεΐ δπου τόν 
άνεκάλυψε ή «Μέτρο-Γκόλντου- 
ϊν-Μάγερ».

«Ή άφιξίς μου στό Χόλλυ
γουντ δέν άλλαξε καβόλου τήν 
ιδιωτική μου ζωή», λέγει ό νε
αρός καλλιτέχνης, «οΟτε, καί τό
τραίνο τής ζωής μου άλλαξε 
τό δρόμο του. 'Οδηγώ τήν ίδια 
μάρκα αυτοκινήτου πού ώδη- 
γοΰσα δταν ήμουνα φοιτητής 
καί δεδομένου δτι ή οίκογένειά 
μου εΐνε πλούσια, είχα καί τό
τε, δπως καί τώρα, δλες τίς 
άνέσεις πού έπιθυμοΰσα.

»Ζώ μοναχός μου άπό τήν έ
ποχή πού τελείωσα τίς γυμνα
σιακές μου σπουδές. Σκέφθη- 
κα δτι αύτή ή κατάστασις τήν 
όποίοτν ένέκρινε ή οίκογένειά 
μου, ήταΐί προτιμότερη γ ιά  μέ
να καί γ ι ’ αύτήν. Άκόμη σή
μερα ίοΰμε χωριστά. Ή μητέ
ρα μου έχει τό Ιδιόκτητο διαμέ
ρισμά της κι’ έγώ τό δικό μου. 
Βλεπόμαστε συχνά καί μ’ αύ
τόν τόν τρόπο ειμεθα άνεξάρ- 
τητοι καί οί δυό.

»Όμολογώ δτι λοττρεύω τή 
μητέρα μου, ή όποία στήν παι
δική μου ήλικία ύπήρξε γ ιά  
μένα δχι μονάχα μιά άξιόλογος 
παιδαγωγός, άλλά καί μιά πο
λύτιμος φίλη. Α γα π ώ  δμως 
καί τήν έλεύθ'ερη ζωή, ή όποία 
γ ιά  μένα εΐνε ή πρωταρχική 
βάσις τής εύτυχίας μου. θέλω 
νά ζώ μέ τή συνεχή σκέψι δτι 
είμαι έλεύθερος νά κάνω δ,τι 
μ’ άρέσει. Μέχρι σήμερα τό 
πέτυχα καί έλπίζω ή ύπόλοιπη 
ζωή μου νά περάση μέ τόν Ιδιο 
τρόπο, όπως μέχρι σήμερα».

τλον «Εορτή τής όμορφιας». 
Είς τάς Βρυξέλλας δπου προ

Η γερή άστική μόρφωσις, 
πού πήρε ό Ρόμπερτ Ταίϋλορ 
άπό τούς γονείς του, ύπήρξε 
γ ι’ αύτόν μιά άνεκτίμητος βο
ήθεια στή μελλοντική του ζωή, 
γιατί_ άναθρεμμένος ύπό άλλας

τα άλλάξανε δψι. Τό στούντιο. γιά?, άν καί ό φακός μοΰ άπέ-

2 * T J S H  ♦ “ • W C  I» *ξένο,  ̂μέσα στό όποιο άναπνέω 
μια άπόλυτα φιλική άτμόσφαι- 
ρα. Πολλές φορές έχω τήν έν  
τύπωσι δτι βρίσκομαι στό κολ-

Vα ^ κατώΡ-|λέγιο , ^πως ' δταν' ήμουνα μα- 
ωνζ να δειξη στο Χόλλυγουντ ] θητής καί δτοα/ άρχίζω ένα και-

Λ Υ% ΥΊ  Κσι, τον Χ “ Ρ « κτή ρ α ; νούργιο φίλμ μοΰ θυμίζει τήν 
που άπεδειξε μέχρι σήμερα. έποχή πού έδινα έξετάσεις Δέν 

Στοχαστικος καί ευαίσθητος, | νοιώθω σάν ξένος στήν κινημα-

Ξβλήθη ή Λένι Ρίφενσταλ άπέ-
σπασε τα συγχαρητήρια του 
Βασιλέως τοΰ Βελγίου.

—Τήν παρελβοΰσοτν έβδομά- 
δα ή χαριτωμένη Ντανιέλ 
Νταρριέ έπεράτωσε τό «γύρι
σμα» είς τήν ταινίαν της «Κά- 
τια», είς τήν όποιαν πρωταγω
νιστεί μετά τοΰ Τζών Λόντερ.

Άφοΰ άναπαυθή έπί ένα πε
ρίπου μήνα ή Νταρριέ θ’ άρχί 
ση τό «γύρισμα» τής δευτέρας 
ταινίας της «Ξετναγύρισμα στήν 
αύγή», ή ύπόθεσις τής όποίας 
εΐνε γραμμένη άπό τόν σύζυ
γόν της Ά νρύ Ντεκουάν.

—"Υστερα άπό μακροχρόνι1-' 
ον άπουσίαν ή Ντίτα Πάρλο θά 
έμφανισθή είς τό έργον «Μιά 
γυναίκα άπρ τό Μόντε Κάρ- 
λο».

Ό  σκηνοθέτης τοΰ έργου 
Ά ντρέ Μπερτομιέ άνεχώρηοε 

δι* ’ Ιταλίαν δπου θά γυρισθοΰν 
δλα τά έξωτερικά τοΰ έργου. 
Τόν πρωτεύοντα άνδοικόν ρό
λον θά κρατήση ό Άλμπέρ 
Πρεζάν.

—Ή γαλλική έπιθεώρησις 
«Νορμανδία» ή όποία έκράτη- 
σε έπί μακρόν χρόνον τό πρό- 

ραμμα τοΰ θεάτρου «Μπούφ 
Παριζιέν» πρόκειται νά κίνημα 
τογραφηθή μέ πρώτα>·ωνίστρι 
αν τήν ώραιοτάτην καλλιτέχνι- 
δα τοΰ θεάτρου Ίρ έν  Χιλ'.τά.

—Ή  «Άτλάντικ Φίλμ» t-coi- 
- άζει ένα ένδιαφέρον φ!>μ μέ 
θέμα τήν ναυτικήν άεοοποοίαν 
ύπό τόν τίτλον «Φρεγάτες τοΰ 
ούροτνοΰ».

Είς τό έν λόγφ  φίλμ θά λά- 
βη μέρος μέγα τμήμα τοΰ άε- 
ροπορι::οΰ γαλλικοΰ στόλου.

Ο Ρόμπερτ Ταίϋλορ κατέκτησε τίς καοδιές δλων τών Α μ ε 
ρικανίδων γ ια τ ί συγκεντρώνει τά προσόντα πού χρειάζεται 
να εχη ένας μοντέρνος «ζέν-πρεμιέ»: Είνε ώμορφος, φίλαθλος 

κομψος καί ειλικρινής.

έφθασε άθόρυβα στό Χόλλυ* τογραφούπολι. 
γουντ καί κράτησε σέ δλους 
τήν ίδια συναδελφική στάσι, άν 
καί σήμερα κατώρθωσε νά φθά- 
ση στό άπόγειον τής κινημοττο- 
γραφικής δόξης.

Οί γυναίκες δλου τοΰ κόσμου 
εΐνε κυριολεκτικά ξετρελλαμέ· 
νες μαζί του καί ιδιαιτέρως ό 
θηλυκόκοσμος τοΰ Νέου Κό
σμου καί τής Α γγλ ία ς. Οί πε
ρισσότερες άπ’ αύτές τόν θεω
ρούν ώς τόν Ιδανικό «ζέν-πρε
μιέ» τής έποχής μοος, γιατί συγ
κεντρώνει δλα έκεΐνα τά τρο- 
σόντα πού χρειάζονται σ’ έναν 
μοντέρν} σύζυγο ή έραστή: Εΐ
νε ώραίο παιδί, εΐνε φίλαθλος, 
εΐνε ειλικρινής καί άπλός στή 
σκέψι καί έξαιρετικά κομψός.
Καί οί θηλυκοί... άστέρες τής 
κινηματογραφουπόλεως εΐνε έ- 
ρωτευμένοι μαζί του ή ένθουσι- 
άίονται στήν παρέα του.

Φυσικά δλες αύτές οί έπιτυ
χίες τοΰ δίδουν μεγάλες έλπί
δες γ ιά  τή ζωή καί μεγαλύτε
ρη αύτοπεποίθησι.

«“ Οταν πρωτομπήκα στά 
στούντιο, ήμουνα έξαιρετικά 
συγ κινη μένος», λέγει ό Ταίϋ
λορ. «Τά μοντέρνα αύτά έργα- 
στήρια τής έβδομης τέχνης έ- 
ξασκοΰσαν έπάνω μου μιά μυ
στηριώδη μαγεία.

»Ή είσοδος έφυλάγετο άπό 
φύλακας ντυμένους μέ πολυτε
λείς στολές. Τά γραφεία ύπο- 
δοχής ήσοα/ κατειλημμένα άπό 
ένα γκρούπ νεαρών άθλητικής 
έμφανίσεως πού παλεύανε μέ 
καμμιά δεκαριά τηλέφωνα. Μέ
σα σ’ δλη αύτή τή φασαρία, 
χανόμουνα σάν κάτι τό άσή- 
μαντο. Τώρα δμως τά πράγμα-

»"Ολοι ' ο1 συνάδελφοί μου, 
ανδρες καί γυναίκες, μοΰ φέ
ρονται μέ μιά ειλικρινή καί ά- 
νυστερόδουλη φιλία, γεγονός 
που μέ κάνει νά τρέφω τά ίδια 
αισθήματα γ ι ’ αύτούς. ’Ό χι 
μονάχα στή ζωή άλλά καί στήν 
έργασία άκόμη μοΰ φέροντοα 
μέ στοργή καί συναδελφοσύνη. 
Ποτέ μου δέν θά ξεχάσω τίς πο
λύτιμες συμβουλές τής Γ κρέτα 
Γ κάρμπο καί τής Τζόαν Κράου
φορντ στά πρώτα μου βήματα. 
Υπήρξαν γ ιά  μένα άνεκτίμητες 

όδηγίες πού θά φωτίζουν όλό
κληρη τή σταδιοδρομία μου.

»Όφείλω νά όμολογήσω δτι 
τρέφω μιάν άπεριόριστη έκτί- 
μησι στόν έξαιρετικά σκηνοθέ
τη Κλάρενς Μπράουν, ό όποι
ος μέ διηύθυνε καλλιτεχνικώς 
στό ρόλο τοΰ Άρμάνδου, στό 
θαυμάσιο έργο τού Δουμά «Ή 
κυρία μέ τάς καμελίας». Ή 
καλλιτεχνική άπόδοσις τοΰ ρό
λου μου οφείλεται έξ όλοκλή
ρου σ’ αύτόν καί τόν θεωρώ 
ώς έναν άπό τούς μεγαλύτερους 
σκηνοθέτας τοΰ κόσμου. Έ π ί
σης τήν καλήν μου φωτογρα
φικήν έμφάνισιν όφείλω είς τόν 
θαυμάσιον όπεροττέρ τής «Μέ- 
τρο-Γκόλντουϊν» Ούΐλλιαμ Ντά- 
νιελς καί στούς μελετημένους 
φωτισμούς του. Στήν άρχή κό
πιασα πολύ ώσπου νά συνηθί
σω στούς έκτυφλωτικούς προ
βολείς τών στούντιο. Τώρα δ
μως πιά συνήθισα τόσο πολύ, 
ώστε νά παίζω στό στούντιο δ
πως στό δωμάτιό μου.

»Έπίσης ό μεγάλος Μάξ Φά
κτορ μοΰ έδίδαξε τά μυστικά 
τοΰ κινηματογραφικού μακι-

εινε έκ φύσεως φωτογενής καί 
δέν χρειάζεται πολύπλοκο μα
κιγιάζ».

'Ά ν  καί ή καρριέρα του εΐνε 
άπόλυτα έξησφαλισμένη, ό 
«Μπόμπ» (έτσι τόν άποκαλοΰν 
χαϊδευτικά οί συνάδελφοί του) 
δέν παρασύρεται άπό μεγάλες 
Ιδέες καί έξωφρενικότητες. ’ Ο
μολογεί δτι πολλές φορές τοΰ 
έρχεται ό πειρασμός νά τίς ά- 
κολουθήση, στό τέλος δμως έ- 
πικρατεΐ ή λογική του.

«Δέν θέλω νά συνηθίσω σέ 
μιά ζωή πού δέν θά μιτορκσω 
νά διατηρήσω τήν ήμέρα πού 
θ’ άρχίση νά δύη ή δόξα μου» 
παρατηρεί, πολύ σωστά.

Πρό μερικών μηνών, έπάνω 
σέ μιά στιγμή ένθουσιασμοΰ, ά- 
πεφάσισε νά νοικιάση μιά πο- 
λυτελεστάτη βίλλα, ‘στά περί
χωρα τοΰ Χόλλυγουντ. ΤΗταν 
μιά θαυμασία κατοικία μέ δλα 
τά κομφόρ, μέ μεγάλον κήπο, 
μέ γκαράζ, μέ σταύλους κτλ... 
Γρήγορα δμως ένοιωσε τόν έ
αυτό του χαμένο καί ξαναπήρε 
τό μικρό διαμέρισμα πού κρα
τοΰσε στήν πόλι... μιά κοιτοικία 
πού άντοπτοκρίνε.ται σ’ δλες τίς 
άνάγκες του.

ΟΙ διασκεδάσεις του έξακο- 
λουθοΰν νά παραμένουν οί ίδι
ες, δπως καί άλλοτε. ’Αγαπςί 
τό χορό καί τά σπόρ. Τένννς, 
κολι^ιβημα καί Ιππασία. Μιά 
άπό τίς μεγαλύτερες άπολαύ- 
σεις τής ζωής του εΐνε καί τό 
διάβασμα. Ή βιβλιοθήκη του 
πλουτίζεται συνεχώς μέ κάθε 
άξιόλογο βιβλίο πού κυκλοφο
ρούν τά βιβλιοπωλεία τής Εύ· 
ρώπης καί τής Αμερικής.

Σέ κάποιον Αμερικανό δη
μοσιογράφο πού τόν ρώτησε 
σχετικά μέ τά μελλοντικά του 
σχέδια καί συγκεκριμένα τί 
σκέπτεται γ ιά  τό γάμο, ό συμ
παθής Ρόμπερτ Ταίϋλορ άπήν- 
τησε τά έξής:

— Πρός τό παρόν δέν σκέπτο
μαι νά παντρευτώ. Αύτό βέβαια 
δέν θά πή δτι άποκλείω αύτή 
τήν πιθανότητα γ ιά  τό μέλλον. 
Φαντάζομαι δτι μιά φορά πού 
μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά έπι- 
τύχω στόν κινηματογράφο, πρέ
πει πρώτα νά σκεφθώ τή σταδι
οδρομία μου.

ΗΓΚΡΕΪΪΜ0ΥΡ1Τ0 ΠΑΡΙΙΙ
Ή  διάσημος ύψίφωνος τής 

«Μετροπόλιταν-’Όπερα» τής Ν. 
Ύόρκης, Γκρέϊς Μούρ, εύρισκο 
μένη άπό δεκαημέρου είς τό 
Παρίσι διά νά γυρίση ένα γαλ
λικό μουσικό φίλμ, προέβη είς 
τίς κάτωθι δηλώσεις πρός τούς 
Γάλλους δημοσιογράφους: 

«Κέρδισα πολλά λεπτά κι’ έ
τσι μπόρεσα νά έκπληρώσω έ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
~ λοΰντα< μηχανήματα λειτουρ. 

γουν με μεγάλην έπιτυχίαν καί 
«Πάρκ».&εΡΐν0ν KtvrlΗθογράφον

να μεγάλο δνειρο. Νά πάρω δη 
λαδή μαθήματα τρ<χγου5ιοΰ 
στήν 'Ιταλία.

»Στήν Αμερική μέ θεωροΰν 
γ ιά  κατσίκα. Γιοιτί αύτό τό 
ζώο, δπως λένε, έπιτίθεται μέ 
σκυμμένο τό κεφά1 ■ Ενάντια σέ 
δλα τά έμπόδια πού τοΰ παρου 
σιάζονται. Μ’ αύτόν τόν τρόπο 
άντέδρασα κι’ έγώ στίς κα\0- 
κεφαλιές τών Αμερικανών πα
ραγωγών, δταν έπραγματοποι- 
εΐτο ή ταινία «Μιά νύχτα έρω
τος».

»Ή άλήθεια εΐνε δτι αύτό 
τό φίλμ ύπήρξεν ή άπαρχή τής 
μόδας τών μουσικών φίλμ. “ Ο
σον άφορόί έμένα, άπό έκείνη 
τήν ήμέρα έγύρισα έξη φίλμ, 
τά όποία θά μποροΰσαν δλα 
νά όνομασθοϋν «Μιά νύχτα έ
ρωτος». Πατί δλα τά κατοπινά 
μου φίλμ γυρίσθηκαν έπάνω 
στήν ίδια βάσι ύποθέσεως μέ 
τήν πρώτη μου ταινία.

»Φαντάζομαι δτι ή κααάστά- 
σις αύτή παρατράβηξε καί γ ι’ 
αύτό άπεφάσισα νά δοκιμάσω

Παράδοξα πράγματα συμβαί
νουν δσον άφοpg τήν έξασφάλι- 
σ.^  της άντιπροσωπείας τών 
« Ηνωμένων Καλλιτεχνών» διά 
τήν Ελλάδα. Ένφ δηλαδή πρό 
μηνός έπεβεβαιοΰτο ή είδησις 
τής άγορδς τής έφετεινής πα- 
ραγωγής τών «Ηνωμένων Καλ
λιτεχνών» ύπό τών κ.κ. Άνα- 
σταοιάδη καί Παποτγεωργίου, 
τωρα πληροφορούμεθα δτι ή 
άντ'προσωπεία τής έν λόγω ά- 
υερικανικής έταιρείας έδόθη ό
ριστικώς είς τόν άρχιλογιστήν 
Της_ «Έλληνικής Κινηματογρα- 
φ κης  Ένώσεως» κ. Γεωργό- 
τουλον, κατόπιν τηλεφωνικής 
έντολής τών κεντρικών γραφεί
ων πρός τήν άντιπροσωπείαν 
των τοΰ Λονδίνου, είς τήν ό- 
ποίαν#ύπάγεται όλόκληρος ή 
Εύρώπη.

Κατά τάς πληροφορίας μας, 
ή_ά’άβεσις τής (ίντιπροσωπείας 
τών «'Ηνωμένων Καλλιτεχνών» 
είς τόν κ. Γεωργόπσυλον εΐνε 
μάλλον τυπική, δεδομένου δτι 
ούσιαστικώς ή έκμετάλλευσις 
τών τοινιων θά εΐνε είς χεΐρας 
τητ^ «Έλληνικής Κινηματογρα- 
φικήΓ Ένώσεως».
Λ Συνεστήθη έταιρεία έκμε- 
ταλλεύσεως κινηυατογραφικών 
ταινιών μεταξύ τών κ.κ. Λεωνί
δα Παπαγεωργίου, διευθυντοΰ 
τοϋ κινηματογράφου «Όρφεύ» 
καί Άναστ. Άναστασιάδη, πρώ 
ην άντιπροσώπου τών «Ηνωμέ
νων Καλλιτεχνών». Άμφότεροι 
προβαίνουν είς τήν άγοράν, 
κατά τό πλεΐστον, γοΛλικών 
ταινιών.
*** Τήν νέαν ύπόγειον αίθουσαν 
τής όδοϋ Κοραή, ή όποία προ
ορίζεται διά τήν προβολήν έ- 
πικαιροτήτων καί μορφωτικών 
φίλμς, κατά τό σύστημα «Σι- 
νεάκ», διοητραγματεύονται τε
λευταίως ό κ. Ίω άν. Στεφανό- 
πουλος, πρώην διευθυντής τοΰ 
κινηματοθεάτρου «Πάλλας» καί 
δ κ. Δημ. Γιαννατος, διευθυντής 
τοΰ θερινού κινηματογράφου 
«Άθηνδ».

Ό  κ. Λάνηέ τοϋ «Σ ινεάκ» 
φαίνεται δτι έγκατέλειψε τήν Ι
δέαν τής έκμεταλλύσεως τοΰ έν 
λόγω κινηματογράφου, διότι έ- 
κρινεν'ώς ύπερβολικόν τό πο
σόν τών 800.000 δραχμών τό ό
ποιον ζητεί ή ίδιοκτήτρια « Έ 
θνική Ασφαλιστική Εταιρεία». 
***_ 'Ο κ. Δημ. Σκούρας άσθε- 
νεΐ βαρύτατα άπό μερικών ή- 
μερών, προσβληθείς ύπό όξυ* 

τάτ^ς κρίσεως. Σχετική εΐνε ή 
έσπευσμένη άφιξις τοΰ μεγαλυ- 
τέρου υίοΰ του κ. Άθαν. Σκού
ρα, ό όποιος προσεκλήθη τη- 
λεγραφικώς διά νά έπισκεφθή 
τόν βαρέως άσθενοΰντα πατέ
ρα του.
Λ  Ύπό τής κινηματογραφικής 
έταιρείας «Λύρα Φίλμ» τών κ.κ. 
Μ. Χρυσικοπούλου καί Γ. Δα- 
σκαλάκη πρόκειται ν ’ άνεγερθη 
προσεχώς καί είς κεντρικήν συ' 
νοικίαν τών Αθηνών πολυτελε· 
στάτη κινηματογραφική αίθου
σα, ή όποία θά περιλαμβάνη 
1.300 θέσεις. Ή μίσθωσις τοϋ 
οικοπέδου πρόκειται νά εΐνε ει
κοσαετής καί έφ’ δσον οί συμ- 
ίληθησόμενοι θά καταλήξουν 
είς συμφοονίαν, ή κοπασκευή θά 
πραγματοποιηθή μέ τα^ύτοττον 
ρυθμόν. Είς τήν έν λόγω κινη
ματογραφικήν αίθουσαν θά το
ποθετηθούν μηχανήμοττα προβο
λής καί φωνητικής άποδόσεως 
κατασκευής «Σινεμεκάνικα» τε 
λευταίου τύπου καί συστήμα
τος διφο^νικοΰ. Παρόμοια όμι-
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΜ ΙΙ· ΙΙΙ· Ι

κάτι τό καινούργιο, μεταφέρον- 
τας μιά δπερα στήν όθόνη.

»Τό φίλμ αύτό πού 9ά ''υρί- 
σω στή Γαλλία, ύπό τήν καλλι
τεχνική διεύθυνσι τοΰ Ά μπελ 
Γκάνς, θά όνομάζεται «Λουΐζα» 
καί θά εΐνε παρμένο άπό τό ο
μώνυμο μουσικό έργο τοΰ ιυν- 
ΐ’έτου Γκυστάδ Κορπαντιέ».

Λ  Ύπό τών γνωστών φωτορε· 
πόρτερς κ.κ. Μεγαλοοικονόμου 
και Κοιρμπέτη έκινηματογρα- 
Φηθη προχθές ή τελετή τής L -
^  Τών ^ς τούς
νεοεξελθόντας άνθυπομοιράρ- 
χους του Σχολείου Χωροφυλα
κής, κατά τήν όποίαν παοέστη- 
σαν δ Πρόεδρος τής Κυ’βερνή-
? ΐ °  ύπουργοί Δημοσίας
Ασφαλείας, Πρωτευούσης, Ε 

σωτερικών, _ Δικάίόσυνης καί 
Στρατιωτικών, οί στρατηγοί κ 
κ.Δεμέστιχας’ Μ πατάς, Βάρσος, 
Μιχαλόπουλος καί Ζήρος, ο1 έν- 
ταΰθα άνώτεροι άξιωμοιτικοΐ 
της _ Χωροφυλακής καί πολλοί 
κατώτεροι.
Α_ Τάς διαφόρους είκόνας έκ 
τοΰ φοδεροΰ σεισμού τοϋ Ώ ρ ο  
ποΰ, ό όποιος έπληξε τά περισ- 
σότερα χωρία τής Αττικής, έ- 
κινηματογράφησαν οί κ.κ. Γα- 
ζιάδης, Μ. Νόβακ, Ζοζέφ Χέπ 
καί Γερ. Δριμαρόπουλος.

Έ ξ  αύτών ό μέν κ. Μ. Γαζιάν 
δης άπέστειλε την ταινίοα» του 
είς τήν «Οϋφα», ό κ. Ζοζέφ Χέπ 
είς τήν «Φόξ Μούβιτον», ό κ. 
Γερ. Δριμαρόπουλος είς τήν 
« Εκλαιρ» καί ό κ. Νόδακ προ
βάλλει τό ζουρνάλ του είς τό 
«Σ ινεάκ».
Α  Προχθές έπέστρεψεν, έρχό- 
μένος έξ Ευρώπης, ό γενικός 
διευθυντής τοΰ ένταυθα ύποκαι 
ταστήμοτΓος τής μεγάλης άμεοι- 
κανικής έταιρείας «Γουώρνΐρ 
ΜπΙρόδερς» κ. Βίκτωρ Μιχαη* 
λίδης. Ό  κ. Μιχαηλίδης μάς έ> 
δηλωσεν δτι εΐνε ένθουσιασμέ· 
νος έκ τής έφετεινής παραγω. 
Υής τής έταιρείας του καί δτι 
έντρέπεται διά τάς περυσινάς 
του ταινίας. ’ Ιδίως τά έφετεινά 
μουσικά «σόρτς» τής «Γουώρι 
νερ» εΐνε άνυπέρβλητα είς ά* 
πόδοσιν.
Λ Τό ύφυπουργείον Τύπου καί 
Τουρισμοΰ, έν τή έπιθυμίοι του 
δπως ένισχύση οίκονομικώς τήν 
δεινοποτθοΰσαν τάξιν τών πε ρισ· 
σοτέρων έλληνικών κινηματο· 
γραφικών έργαστηρίων, άπεφά- 
σισεν δπως άποστείλη άντιπρο- 
σώπους αύτών είς τάς σπουδαι* 
οτέρας πόλεις τής Ελλάδος 
διά τήν κινηματογράφησή το3 
έορτασμοΰ τής δευτέρας έπε- 

τείου τής Έθνικής μας Άνα« 
γεννήσεως. ι

Τόν έορτασμόν τής 4ης Ain 
γούστου είς τάς Αθήνας θά 
κινηματογραφήση ή «Ντάγκ 
Φίλμ» τοϋ κ. Γαζιάδη, είς τήν 
Θεσσαλονίκην οί άδελφοί κ.κ< 
Δριμαρόπουλοι μετά του κ4 
Ά λ. Γκίνη, είς τάς Πάτρας & 
κ. Πρόδρ. Μεραδίδης μετά τοϋ 
κ. Καβουκίδη, είς τόν Βόλον 6! 
κ. Γαβρ. Λόγγος μετά τοΰ ίο 
Χριστοδουλοπούλου, είς τήν Κα 
λαμάταν ό κ. Έμμαν. Τζονε- 
τής, είς τήν Τρίπολιν οί κ. κ4 
Δημητροκάλης καί Ποπαδού- 
κας. Τά έργαστήρια τοΰ κ. Mj 
Νόβακ θά περιορισθοΰν είς τήν 
φωνοληπτικήν έργασίαν τής 
πραγματοποιηθησομένης ται
νίας. |

Ή  έν λόγφ  ταινία, ή όποία 
θά περιλαμβάνη 3000 μέτρα, 
θά προβληθή είς δλας τάς πό· 
λεις τής Ελλάδος καί είς τάς 
σπουδαιοτέρας πρωτευούσας τής 
Εύρώπης καί τοΰ Νέου Κόσμου^

Όλόκληρος ή κινηματογραφι
κή μας σελίς γράφεται καί 
εικονογραφείται ύπό τοΰ εί- 
δικού συνεργάτου μας κ. ΑΝ, 
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ.



Γ  —'Έ ν α , ντύο, τρ ία ... Κέρεμ 
οέϊπεν, ο ουφ πάσεν σιλ-βου- 
πλαΐ.

Μά τΐ γ ίνετα ι έδώ; Μήπως 
βρίσκομαι σέ διεθνές συνέ
δρ ιο ; Ή  τεράστια σάλλοΕ τοΰ 
γκάρντεν μπάρ παρουσιάζει 
6έαμα λίαν έλκυστικόν. Ψηλό- 
σωμες σάν κυπαρίσσια καμ- 
μ ιά  δεκαριά Ο ύγγαρέζες και 
Γερμανίδες τσίτσιδες γυμ νά
ζονται γ ιά  τή βραδυνή έμφά-

κανείς τή ζώνη, μου λέει 
Κρατάω τό ρεκόρ τοΰ πρώτο· 
παλαιστοΰ τοΰ σί μπεμόλ έπί 
δέκα χρόνια.

Ή  περίφημη αυτή ζώνη τού 
Κωνσταντίνου έχει άπ’ τή μιά 
μεριά τή φωτογραφία τοΰ Κα- 
ροΰζο καί άπό τήν άλλη τοϋ 
Φλέτά!... Τό ύπόλοιπο μέρος 
κοσμοΰν άστραφτερές ψεύτι
κες πούλιες, γ ιά  τίς όποιες Ι
σχυρίζεται δ ’ίδιος πώς εΐνε...

- Ά ΐν ,  τσδάϊ, ντράϊ...

νισ ί τους στό θερινό θέατρο 
τοΰ Γκάρντεν. Ό  δάσκαλος 
τοΰ χοροΰ, μέ μιά χοντρή πί- 
n a  στό στόμα, άγω νίζετα ι νά 
τ ίς  φορμάρη μεταχειριζόμενος 
δλες τίς γλώ σσες:

"Α ϊν, τσδάϊ...
Ή  σιλουέττα τοΰ δασκάλου 

δέν μοΰ εΐνε άγνωστη. Ό π ο ς  
εΐνε γυρισμένος μέ τις πλάτες, 
άναγνω ρίζω  μιά παληά χορευ 
τική δόξα, ποΰ είχε άναστα- 
τώσει άλλοτε τήν Αθήνα, τόν 
Β ίλλυ Μπαρκουϊλλέρο. Φαντα- 
οθήτε τόν ένθουσιασμό καί 
τών δυό μας. Ά νταλλάξαμέ 
σταυρωτά φιλιά, πρός μ εγά 
λην έκπληξιν τοΰ μπαλλέτου 
δ ιά  τό... όξύμορον τοΰ σχήμα
τος καί κατόπιν έπηκολούθησε 
κέρασμα καφέ μέ παγωμένο 
μποτιλιαρισμένο νεράκι, ίκ

Ό  Κωνσταντίνοι»

μέρους τοΰ Βίλλυ, πού έν τώ 
μεταξύ δέν έπαυε νά μοΰ έκ- 
θειάζη τό μπαλλέτο,

— Τά δής πράμα τό βράδυ 
*ά  χαλάση ό κόσμος.

— Γιά ποΰ προορίζεται τ& 
μπαλλέτο, άν έπιτρέπεται;

—Γιά τήν όπερέττα τοΰ Φι
λιππίδη...

Σ έ  λ ίγο  καταφθάνουν γνώ 
ριμες καί φιλικές φυσιογνω
μίες τοΰ έλαφροΰ μας μουσι
κού θεάτρου. Ή  Δέσποινα, ύ 
Μπάρτσος, ό Σιμόπουλος, ό 
Τσαγανέας ό άποστάτης και έ- 
πίορκος τής πρόζας, ή Καίτη 
Λάσκαρη, ό Νικολόπουλυς. 
Αύτή εΐνε ή πρώτη φουρνιά. 
Κατόπιν κάνουν τήν έμφάνισί 
τους ό Φιλιππίδης μέ τήν κυ
ρία  του, ή ’Ολυμπία Ριτσιάρ- 
δη, ό Ριτσιάρδης καί τέλος ό 
έκλεκτός τενόρος Μιχάλης 
Κωνσταντινίδης, ό όποιος έκ 
τός τοΰ ώραίου του ταλέντου 
διακρίνεται καϊ γ ιά  τό πνεΰ
μα του. Μιλάει διαρκώς γ ιά  
μ ιά  ζώνη τενόρου τήν όποίαν 
φέρει έπαξίως, δπως οί πρωτ- 
αθληταί τοΰ κόσμου.

— Δέν μοΰ τήν πήρε άκόμη

όλόχρυσες!
— Τή φορείς καί έξω αύτή 

τή ζώνη. Μ ιχαλάκη;
—"Οχι. Μόνον στή σκηνή και 

τήν έπιδεικνύω μόνον δταν υ
πάρχουν άντίπαλοί μου στήν 
πλατεία τοΰ θεάτρου, πού ήρ
θαν γ ιά  νά μέ κοτσομπολέ- 
ψυυν.

— Καί πΟς βρέθηκε ή ζώνη 
στά χέρια σου; Ποιόν συνά
δελφό σου νίκησες καί τήν έ- 
πήρες;

_  K avSvav! Άπλούστατα, 
πήγα σ’ έναν τσαρουχά, έδω
σα 15  δραχμές καί τήν κατέ- 
κτησα!

Δυστυχώς τό γλέντι διακό
πτεται. Ό  Φιλιππίδης χτυπάει 
τά χέρια του.

—"Ετοιμοι γ ιά  πρόβα!
Ό  Ριτσιάρδης άνεδαίνει 

στό πιάνο γ ιά  νά άρχίση τό 
βάσανο τής καταραμένης πρό
βας. Ή  άχανής αίθουσα τοϋ 
Γκάρντεν έχει μεταβληθή σέ 
σωστή Χάδρα, "Ο λα τά νούμε
ρα τοΰ Γκάρντεν κάνουν τις 
πρόβες τους έκεϊ μέσα. Άκρο- 
βάται, μπαλλέτα, καθαρισταί, 
όπερεττα, τραγούδια  και λα
ρυγγισμοί Βίνουν έν τούτοις 
κάποιον ρυθμό μέσα σ ’ αύ'ίό 
τό μπέρδεμα. Δίνουν τό ρυθμό 
τής ζωής τοΰ καλλιτέχνου πού 
έκπατρίζεται νά κερδίση τό 
ψωμί του καί συγχρόνως λίγη 
δόξα. Τούς κυττάζω άρκετή 
ώρα και φιλοσοφώ. Πόσοι ά- 
γώνες καταβάλλονται, άλή- 
θεια, έπ! ώρες, μέ ποτάμι τόν 
Ιδρώτα, γ ιά  νά Ικανοποιηθούν 
οί πελάτες πού θάρθουν τό 
βράδυ φρεσκοξυρισμένοι νά 
καθήσουν στήν πλατεία μέ ά- 
ξιώσεις... «παναγία βοήθα». 
Ώ στόσο ή πρεμιέρα τοΰ Φιλιπ
πίδη ύπήρξε θριαμβευτική καί 
έξακολουθει μέ τήν αύτήν βα
θμολογίαν έπιτυχίας τίς παρα 
στάσεις του στό κομψό καί 
δροσερό θερινό θέατρο τοΰ 
Γ κάρντεν.

Τό βράδυ άνέβηκα στά πα
ρασκήνια. "Οσο νά φθάσω στή 
σκηνή ζαλίστηκα άπό τίς ρα- 
κόντρ πού είχα μέ τίς ώμορ- 
φες άρτίστες. Θέλετε γερμ α νι
κή όμορφιά; Τήν έχετε, θ έλ ε
τε ούγγα ρ έζικη ; Πάρτε την. 
θέλετε βιεννέζικη; Χορτάστε 
την. θέλετε έλληνική; Νά την 
μόλις τώρα περνάει σβέλτη, 
νά πάη ατό καμπαρέ. Γιατί τό 
Γκάρντεν εΐνε συνδικάτο κέν
τρων άναψυχής. Περιλαμβάνει 
τό καμπαρέ, τό θέατρο πού 
παίζει ό Φιλιππίδης καί συνέ
χεια  άλλα δυό κέντρα σάν τήν 
όασι μέ νούμερα καί δυό όρ- 
χήστρες: μιά ούγγαρέζικη
καί μιά άλλη έλληνική άπό 
κιθάρες, χαβάγιες, βιολιά καί 
άκορντεόν μέ έπί κεφαλής τόν 
υποφαινόμενο. 'Η έλληνική

μάλιστα όρχήστρα πού άποτε- 
λεΐται άπό τούς έκλεκτούς καί 
γνωστούς καλλιτέχνας "Ομη
ρον Μαντζαρίδην, Άλέκον 
Παύλου, Ά νδρέαν Σεργίδην, 
Μένιον Μανωλιτσάκην, Τώνην 
Ράϊς, ’Αντώνιον Διαμαντίδην 
(Νταλκσν) καί τήν ντιζέζ Δε- 
λετάρη, κάθε βράδυ άπό τίς 
10 .10 ' εως τίς 10% μεταδίδει 
είς τόν Ραδιοφωνικόν Σ τα 
θμόν τής Σταμπούλ τό καθα- 
ρώς έλληνικόν της πρόγραμ
μα. Έ π ίσ ης καί τό ά^ό'-ευμα 
άπό τίς 7 έως τίς 7'/- -τά- 
δοσις είς τόν P a l  ικόν 
Σταθμόν θά σ υ νέχ ισ ή  υλο τό 
καλοκαίρι. Πώς λοιπόν νά μή 
ζαλισθή ό νούς τοΰ άνθρώπου 
μέσα σ’ αύτόν τόν κολοσσό 
τών κέντρων τοΰ Γ κάρντεν έν 
άντιθέσει μέ τόν διευθυντήν 
τής έπιχειρήσεως, πού εΐνε 
κοντός καί μόλις 36 έτών;

"Οταν άνέβηκα στά παρα
σκήνια βρέθηκα πρό μάχης 
ξένων γλωσσών καί άγρ ιας 
δολοφονίας τών γαλλικών. Ό  
μόνος πού καταφέρνει νά φέρη 
είς έπαφήν πρός συννενόησιν... 
διά τήν έργασίαν τίς ξένες 
άρτίστες τοΰ μπαλλέτου μέ 
τήν Διεύθυνσι καί τούς άλλους 
ήθοποιούς εΐνε ό Μπαρκουϊλ- 
λέρο καί ό Κωνσταντίνου, ό ό
ποιος ξέρει καλά γερμανικά. 
Έ ν  τώ μεταξύ δμως οΐ Ούγ- 
ναρεζοΰλες έξελίσσονται. Μα
θαίνουν ο ιγά -σ ιγά  έλληνικά. 
«Μ' δποιον δάσκαλο καθήσης 
τέτοια γράμματα θά μάθηe», 
λέει ή παροιμία. Τή μόνη λέξι 
πού δέν μπορούν δμως νά μά
θουν εΐνε τό «σ' άγαπώ». Γ ι’ 
αύτήν χρειάζονται μαθήματα 
κατ’ οίκον..,

'Ό ταν τελείωσε ή παράστα- 
σις ύπό καταιγισμόν χειρο
κροτημάτων, ή όρχήστρα τοΰ 
καμπαρέ έβαλε μπρός. Ή  τε
λευταία άρτηρία του Γκάρ
ντεν άρχίζει νά λειτουργή γ ιά  
νά στσματήση τό πρωΐ. ΟΙ 
Ο ύγγαρέζες κατεβαίνουν τρο
χάδην άπό τή σκηνή νά ξαλ- 
λάξουν καί νά πάρουν τήν πο
ζάτη θέσι τους στό καμπαρέ 
μέ τίς δξωμες καί μακρές του- 
αλέττες τους,

"Ε να  «Γκοΰτεν νάχτ» πετά- 
νε γρήγορα στούς "Ελληνας

Ό  Φιλιππίδης

καλλιτέχνας καί γίνονται κα
πνός.

Ό  ρυθμός τής ζωής τών έκ- 
πατρισθέντων καλλιτεχνών συ
νεχίζεται τώρα σ’ ένα μικρό 
γραφειάκι ύπό τούς μεταλλι
κούς ήχους τών άσημένιων λ ι
ρών Τουρκίας, πού τακτοποιεί 
ή δαιμόνια χειρ τοΰ ίμπρεσσα- 
ρίου κ. Τριανταφύλλου μέ τήν 
μονίμως καλυπτομένην στίλ- 
βουσαν φαλάκραν διά λόγους 
εΟνοήτους, τό διαρκές χαμόγε 
λο καί τό διαπεραστικόν βλέμ 
μα συστήματος «έγώ είμαι κι’ 
ν?λλος δέν εΐνε».

"Ώ ρα πληρωμής, στιγμή Ιε
ρά, τέρμ α ! Τήν τελευταίαν λέ- 
ξιν έχει ό Βασιλάκης Τριαντά
φυλλου μέ τίς λίρες. Γκοΰτεν 
\ά χτ1

Κ. ΜΠΕΖΟΣ
( Σ κίτσα τοΰ ίδιου)

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ :  Ή  μουσική κί- 
νησις τής Τουρκίας.— Γνω
ριμίες μέ Τούρκους ήθοποι
ούς.— "Ε να  έλληνοτουρκικό 
καλλιτεχνικό γλέντι. — Τό 
Καφέ ντ’ άρτίστ τών νέων 
Τούρκων ποιητών καί λογί- 
ων.— Σκίτσα καί τύποι 

Τούρκων καλλιτεχνών κλπ.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ_ΓΑΛΛΙΑΝ

(Συνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος) 

ούτε μίαν πεντάραν.
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»

Έ ν  τφ μεταξύ τώρα συνεπήχθη ένας καλλι
τεχνικός όργανισμός μέ τόν τίτλον «θέατρον 
τοΰ Έ θνικοΰ Μετώπου». Είνε όργάνωσις μέ 
στερεά οικονομικά θεμέλια καί λίαν μελετη- 
μένην καλλιτεχνικήν συγκρότησιν μέ σκοπόν 
τήν διδασκαλίαν τών έργων τοΰ κλασσικού 
γαλλικοΰ δραματολογίου καί έκ τών νεωτέ- 
ρων ξένων, έκείνων «πού θά άνταττοκρίνωνται 
είς τόν γενικώτερον καί μόνον έμμέσως καί ά- 
πώτατα πολιτικόν σκοπόν, τόν έθνικόν τοιοϋ- 
τον τής καλλιεργείας είς τάς λαϊκάς μάζας 

τών αισθημάτων πού άπετέλεσαν τήν βασιν 
τοΰ έθνικοΰ γαλλικοΰ ίστορικοΰ ρόλου», δπως 

λέγουν σί δηλώσεις ιό ν  ίδρυτώ·
θ ά  ύπάρξη τυχερώτερη αυτή ή νέα θεατρι

κή προσπάθεια είς τήν I αλλίαν; ’Αμφίβολον. 
Ξεκινά καί αύτή, δπως ή τών «Κομεντιέν ντύ 
Πέπλ») άπό τήν παραγνώρισιν τής αίωνίας ά- 
ληθείας, κατά τήν όποίαν τό θέατρον ώς μέ
σον άποκλειστικώς πολιτικών προπαγανδισμών 

δέν ήμπορεί νά εΐνε παρά μόνον μηχανή κα- 
•κχβροχθίΡ-'ουσα χρήματα καί διώχνουσα τό 
κοινόν, άκόμη καί τό πρεσβεύον τάς ιδέας τών 

όποίων έπιδιώκεται ή καλλιέργεια; 'Αμφίβο
λον. Ό  θ;ατής συγχωρεΐ είς τό θέατρον ΐ"> 
τόν διδάσκη, άλλά μόνον καί άποκλειστικώς 
ύπό ένα όρον: Νά.... μή τό άντιλαμβάνεται 
διότι άμα άντιληφθή δτι πληρώσας διά νά δια
σκεδάσω έμπήκε σέ... σχολείον, δέν ματαβάζει 
τά πόδι του...

ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΫ A. JN T 0 Y A N

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

Ιιιά καιομένη βάτος,— ό ’Αντουάν παρακολου* 
£ει τό σύγχρονο θέατρο μ' ένδιαφέρον, άλλα 
καί μέ κάποιον σκεπτικισμό. Δέν φαίνεται εύ- 
ναριστημένος άπό τή σημερινή παραγωγή. 
Ποΰ εΐνε τά μεγάλα όνόματα; "Ε να ς Ιψεν, 
ί ενας Χάουπτμαν, ένας Κυρέλΐ «Τό θέατρο, τι 
ουτοπία— έλεγε πρό καιροΰ στόν Ρενέ Μπενζα- 
μέν. Καί νά σκέπτωμαι ότι σπατάλησα ολη 
αου τή ζωή άνάμεσα στίς σκονισμένες σκη- 

Γ νογραφίες... Ό  κινηματογράφος μιλήστε μου 
γ ι ’ αυτόν! Τί βαΰμα! Αύτοΰ περνώ όλες μου 
ίτίς βραδυές, ξανανιώνω! Ό  κινηματογρά
φος τά κατορθώνει όλα. Εΐνε ένας μάγος. Ε ί
νε τό θέατρο καί τό μυθιστόρημα, ό διάλογος 
καί ή ζωγραφική. Κ αί ή φύσις, φίλε μου. 
"Ο λα αύτά μαζί...»

Λόγια άνθρώπου πού γνώρισε πολλά, πού 
νίκησε, μά καί πού νοιώθει μέσα  ̂του πόσο 
ακριβά πλήρωσε τή νίκη του αύτή. 'Όνομα 
πού γέμισε μιάν όλόκληρην έποχή. Ήθοποιός 
μεγάλος, καλλιτέχνης γεννημένος, μέ τούς 

ένθουσιασμούς του καί τίς τρέλλες του, μέ 
τήν πίστι του καί τό πάθος του, τό πάθος γ ιά  

τή σκηνή, πού ύπήρξε γ ι ’ αϋτόν ή Έ δ έμ , ή 
πατρίδα του, ή οίκογένειά του, ή έρωμένη 
του. Τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής ζωής. Ό  
Ά ντο υά ν ! Άποκαλυφθήτε μπρός στ’ όνομα 
αύτό καί χαιρετήστε μέ σεβασμό: ή γενεά 
τοΰ θεάτρου πού άνεβαίνει άς τόν έχη ώς πα
ράδειγμά της ΚΓ άν μπορή άς τόν μιμηθή 
κ>' a r  τόν ξεπεράση.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΠΡ ΑΤΣΙ ΚΑ Σ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ 
ΘΕΑΤΡΟΝ

Π α λα ίμ α χ ο ι ή θ οπ ο ιο ί κα ί ή ισ το ρ ία  τω ν.- 
Οί π ρω τοπόροι τή ς  θ εα τ ρ ικ ή ς  τ έχ ν η ς  ε ίς  
τήν νεω τέρ α ν  Ε λ λ ά δ α . - Α η μ . Ά λ ε ξ ιά δ η ς

I ΕΞ ΑΦΟΡΜ ΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
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01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
Π Ρ Ο Β Ε Σ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Κ Α ΡΝ Τ Ε Ν

Ό  Μ π α ρ κ ο υ ϊλ λ έρ ο  κα ί οί Ο ύ γ γ α ρ έζ ε ς .-  Ή  ζώνη τού τ ε ν ό 
ρου Μ ιχάλη  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ .-Δ ιε θ ν ε ίς  ε ύ μ ο ρ φ ιέ ς  στά π α ρ α 
σ κ ή ν ια .- Ή  β α β υ λω ν ία  τοΰ Γ κ ά ρ ν τ εν .-  θ έα τ ρ ο ν  καί κα μ π α 

ρ έ .- Ό  Μ π έζο ς  κα ί τό σ υ γκρ ό τη μ ά  το υ ·
Τ Ο Υ  κ . Ν . I . Λ Α Σ Κ Α Ρ Η
(Έ θνικόν Ά ριστεΐον Γραμμάτων)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Είς έπ τών τριών θεμελιωτών 

(οί δύο άλλοι ήσαν ό Π. Σούτσας 
καί ό Δ. Ταβουλάρης) τής Νεοελ 
ληνικής σκηνής ύπήρξεν 6 Δημο
σθένης Άλεξιάδης.

Ένεννήθη τόν Νοέμβριόν τοΰ 
1839 έν Σύρω οπου διήκουσε τά 
πρώτα αύτοΰ έγκυκλοταιδικά μα
θήματα έν τφ έκεϊ Γυμνασίφ και 
τφ Λυκείω τοΰ αειμνήστου Βασι- 
λειάδη.

Δεκαεξαετής μόλις, παρήτησε 
τά γράμματα καί μοιραίως ήσπα- 
σθη τό ναυτικόν στάδιον, προσλη- 
φθείς ώς μούτσος είς έμτορικόν 
πλοίον, διά τού όποιου διέπλευσε 
τήν Μαύρην Θάλασσαν, μεταβάς 
τδ πρώτον είς Ταγκαρόγ (Ταϊγά- 
νιον) καί έκεϊθεν είς Τεργέστην, 
Μασσαλίαν καί Κωνσταντινούπο
λην.

Έπανελθών μετά τινα χρόνον είς 
Σύρον έστούδασεν έπί τρίμηνον 
τά ναυτικά μεθ’ δ ήλθεν είς Α 
θήνας διά νά λάβη τό δίπλωμα 
έμποροπλοιάρχου. Ά λλ’ ένταΰθα 
άντί τοΰ διπλώματος, ελαβε 
γυναίκα ή όποία έματαίωσε τσ 
ναυτικά του σχέδια, άναγκάσασο 
αύτόν νά παραιτηθή τοΰ ναυτικού 
του σταδίου καί άντί τών έπικιν- 
δύνων θαλασσών νά πλεύσωσιν ό- 
μοΰ τόν τρικυμιώδη τοΰ οίκογενει 
ακού βίου ώκεανόνΤ

Τό ταξίδιον ήρχισεν ύπδ αρι 
στους οιωνούς. *0 πρώτος λιμήν 
είς τδν όποιον προσωρμισθη ήτο 
ή Αστυνομία Αθηνών, δπου JtQo 
σελήφθη ώς γραφεύς παρά τού 
τότε (I860) Διευθυντοΰ τής Α 
στυνομίας μακαρίτου Δημητριά- 
δου, δπου καί έμεινε μέχρι _ τού 
’Οκτωβρίου τής Μεταπολιτεύσεως

Τό θέατρον τότε τδ διηύθυνον 
οί μακαρϊται Πα.ντελής Σούτοας 
καί Αθανάσιος Σίσυφος. Μετ’ 
αύτών έγνωρίσθη ό Άλεξιάδης 
έκ τοΰ έξής περιστατικού- Κατά 
τήν τότε έπικρατοΰσαν μόδαν είχε 
καί ό Άλεξιάδης συστήσει έν τή 
οίκίςι του σύλλογον μετά τών φί
λων του Νικολάου Στρατηγοπού- 
λου, Θεμιστ. Γιαννακοπούλου, ύ- 
πουργικοΰ γραμματέως είς τδ ύ- 
πουργεΐον τών Οίκονομικών, καί 
άλλων τινων γνωρίμων καί γειτό 
νων έν τφ όποίφ κατά τό μέτρον 
τής διανοητικής αύτών άναπτύξε 
ως συνεξήτουν διάφορα κοινωνικά 
καί άλλα ζητήματα, μεταξύ τών 
άλλων καί περί θεάτρου καί τών 
τότε διδασκόμενων έργων.

Έ ν τφ συλλόγω αύτφ ό Ά λε
ξιάδης συνέλαβε τήν Ιδέαν, ήτις 
καί έπέδρασε κατόπιν έπί  ̂ τού 
μέλλοντος του, νά παίξη μετά τών 
φίλων του καί μελών τοΰ συλλο- 
γου κατά τάς άπόκρεω τοΰ 1863 
τήν «Λουκρητίαν Βοργίαν», ήτις 
έπαίζετο τότε άπό τής σκηνής τού 
θεάτρου Μτοΰκουρα ύπδ τής μα- 
καρίτιδος ήθοποιοΰ Άργυρώς Συ 
ψώμου.

Ή  Ιδέα τοΰ Άλεξιάδού ήρεσε 
καί ε.ίς τους άλλους καί πρός πρα 
γματοποίησιν αύτής έζήτησαν τήν 
συνδρομήν τοΰ Σούτσα, δστις τό
σον ηύχαριστήθη άπό τάς δοκιμάς 
τοΰ δράματος, τάς όποιας αύτός 
διηύθυνε, ώστε έλαβε καί 6 ίδιος 
:ιέοος είς τήν παράστασιν, ύποδυ- 
θείς τό πρόσωπον τού Δον- Άλ- 
φόνσου.

Αύτή ήτο ή πρώτη παράστασις 
είς τήν όποίαν έλαβε μέρος ό Ά  
λεξιάδης ώς έρασιτέχνης 
τών Ν. Στρατηγοπούλου, Ιωαν. 
Στρατηγοποΰλου, Θεμ- Γιαννακο
πούλου καί Άγγελ- Σμυρλή, υ- 
ποδυθέντος τοΰ τελευταίου τού
τοι), έλλείψει γυναικών,... την 
Λουκρητίαν Βοργία.

Ή  πρώτη αύτή παραστασις *" 
δόθπ παϊά τινι οίκογενει?, έπανε 
λτ--°η δέ κατόπιν ύτέρ φιλανθρω 
πικοΰ σκοποΰ είς την τότε παρά 
τό Άναβρυτήριον ύπάρχουσαν έμ 
πορικήν λέσχην.

Έπελθούσης τής μεταπολίτευσή 
ως καί δλων τών αστυνομικών υ
παλλήλων άπολυθέντων ώς ’Οθω
νικών, συναπελύθη μετ’ αύτών έκ 
τής υπηρεσίας καί ό Άλεξιάδης, 
δστις άμέσως εσπευσε, παροτρυν- 
θείς ύπό τοΰ μακαρίτου Σισύφου, 
ν ’ άποτελέση μέλος τοΰ έν Άθή- 
ναις τότε παριστάνοντος θιάσου, 
άπαρτιζομένου έκ τών Σισύφου, 
Σούτσα, Κυριακοΰ, Έμ. Χέλμη, 
Ά ντ. Τασσόγλου καί τής πρώτα 
γωνιστρίας κ. Πιπίνας Βονασέρα-

Ό  πρώτος ρόλος ό όποιος τοΰ 
έδόθη νά παίξη ήτο ό τοΰ γέρον- 
τος πατρός τής Λουσίνδης είς τδν 
«Ακούσιον ιατρόν» τοΰ Μολιέ1 
ρου. Ό  έξ άπροόπτου χρισθείς ή
θοποιός, άναλογιξόμενος τήν έπί 
δημοσίας σκηνής έμφάνισιν του, 
δέν έκοιαήθη έ-τί νύκτας όλοκλή- 
οους. Τόσον δέ είχε καταβληθίϊ 
ύπό τής άΰπνίας καί τής συγκινή 
σεως, ώστε αμα ένεφανίσθη έτί 
τίς σκηνής τοΰ θεάτρου Μπσύκου 
ρα, έφάνη φυσικώτατος γέρος, 
χειροκροτηθείς καί διά τοΰτο κατ’ 
έπανάληψιν.

Πλήν τά χειροκροτήματα αύτά 
δέν έπεδρασαν ποσώς έπί τοΰ Ά - 
λεξιάδου, οστις, φαίνεται, δτι εί 
χεν έπανέλθει είς τους πρώτου̂ - 
αύτοΰ έρωτας καί έπόθησε καί 
πάλιν τήν άστυνομίαν. Έπάλαιε 
μεταξύ Θαλείας καί Αστυνομίας!

Έ πί τέλους ήπίστησε πρός τήν 
πρώτην καί τή συστάσει τοΰ μα- 
-.σοίτου Έμμαν. Στρατουδάκη, έ- 
πανήλθεν είς τούς κόλπους τής 
προσφιλούς του άστυνοαίας. ποο-

αχθείς άμα είς ύτογραμματέα τής 
διευθύνσεως ύπδ τοΰ τότε διευθυν 
τοΰ αειμνήστου Δημ. Βρατσάνου- 

Έν τούτοις ή Θαλεια, φθόνησα 
σα τήν τύχην τής άστυνομίας, πα
ρενέβαλλε συχνάκις τήν μουρίτσαν 
τπς μεταξύ τών άστυνομικών έγ 

ucpov τοΰ κυρίου ύπογραμματέ- 
ως, ί)στic. καμφθείς καί πάλιν 
άπό τά θέλγητρα αύτί' έζήτησε 
τηί"τ>νον άναρρωτικήν άδειαν καί 
άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν 
δπου μακράν τών όμμάτων τής 
φίλης του Άστυνομίας άνήλθε 
καί πάλιν τάς σανίδας τής σκηνής.

Είς Κων)πολιν ό Άλεξιάδης 
καθ’ δλον τδν χειμώνα τού 1863

'Ο Δημοσθένης Άλεξιάδης

1864 έπαιξε πλεΐστα δσα ερωτικά 
μέρη δραμάτων καί κωμωδιών.Έν 
τφ μεταξύ, πρός μεγάλην του λύ
πην, έληξεν ή τρίμηνος άδειά του 
καί ήναγκάσθη νά παραιτήση καί 
πάλιν τήν σκηνήν καί νά έπανέλ- 
θη είς Αθήνας ένθα έπανέλαδε 
μέν τά άστυνομικά του καθήκοντα 
άλλά δέν ήννόει νά διακόψη καί 
πάσαν μέ τήν Θάλειαν σχέσιν.

Τδ τοιούτον δμως δέν ήρεσε 
«αί είς τδν τότε διευθυντήν τής 
άστυνομίας ταγματάρχην τής χον 
οοφυλακής Πλέσσαν δστις φρονών 
δτι ή τοιαύτη διγαμία τοΰ Άλε- 
ξιάδου μετά τής Θαλείας καί τής 
Αστυνομίας ήτο καθ’ όλοκληρίαν 
άνάρμοστος πρός τ' άστυνομικά 
του καθήκοντα, τού έπέβαλε νά 
έ^λέξη μίαν έκ τών δύο. Ό  Άλβ 
ξιάδης, μετά μακράν καί ώριμον 
σκέψιν, έπροτίμησε τήν πρώτην 
καί εκτοτε παρέμεινεν όριστικώς 
είς τδ θέατρον.

Καθ’ ήν έποχήν 6 Άλεξιάδης 
ήσπάσθη όριστικώς πλέον τό ε
πάγγελμα τοΰ ηθοποιού, ή έλληνι
κή σκτυή έφυτοζώει έν Άθήναις, 
ιο μέν ενεκα τής άνωμάλου τότε 
πολιτικής καταστάσεως, τδ δέ δι 
ότι οί Αθηναίοι έπροτίμων τό 
(ΐίΛικόν μ-λόδραμα. Τούτου ένε
κα οί ευπρόσωποι όπωσδήποτε θί
ασοι κίχον ί.,.-ιατρι^θή, καταφυ- 
γόντες ό μέν ύπό τόν Σούτσαν είς 
ΚΐΆ'υταντινυνπολ.ν ύ δέ ύπό τόν 
Τ&6ο\:λάρν|ν e if Σιιΐρνην.

Διά νά μή λησμονηθή δέ καθ’ 
όλοκληρίαν καί έν τή πρωτευούση 
τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου τό έλλη 
νικόν θέατρον, οί ένταΰθα παρα 
μείναντες έλάχιστοι ήθοποιοί έ
διδαν ίπο τήν διεύθυνσιν τοϋ Σ- 
Καρτεσίου σποραδικάς τινας παρ of 
στάσεις ιΊς τάς όποιας έλάμβανε 
μέρος καί ό Δ. Άλεξιάδης, δστις 
ΰπεδύθη τότε μετ’ έξαιρετικής έ
πιτυχίας τόν Αυλάρχην είς τήν 
«Λουίζαν Μύλλερ», τού Σίλλερ. 
Τήν αύτήν έπιτυχίαν είχε καί ώς 
Ρικάρδος είς τήν τραγωδίαν τοΰ 
Ζαιιπελίου ό «Ρήγας» ήτις έδόθη 
παρουσίςι τής Α.Μ. τού Βασιλέως 
Γεωργίου τοΰ Α ' τήν 26 Ιουλίου 
1864 έν τφ θεάτρφ Μπούκουρα 
πρός τιμήν τών πρώτοίν έκλεγέν- 
των πληρεξουσίων τής Επτάνη
σου μετά τήν τότε γενομένην ενω 
σιν αύτής μετά τής Ελλάδος.

Τά λοιπά πρόσωπα τής τραγω
δίας, κατά τδ σωξόμενον παρ’ έ- 
μοί έπίσημον πρόγραμμα τής πα
ραστάσεως ύπεδύθησαν οί έξής:

Ό  Άθαν. Σίσυφος τδν Χουσε- 
ήμην, ό Μιχ· Άρνιωτάκης τόν 
Βελήν, ό ΙΊαντ. Σούτσας τδν Ρή
γαν, ή Πιπίνα Βονασέρα τήν α
δελφήν τοΰ Ρήγα Ειρήνην, ό 
Σωτ. Καρτέσιος τόν σύζυγόν της 
Μαυρογένην, ό Έμμ. Χέλμης τόν 
Περραιβόν, ό Ίωάν. Ράμφος τόν 
Φιλητάν, ό Άναστ- Άναστασιά- 
δης τόν Κοσμάν, καί ό Β. Λαλα- 
ούνης τδν Σέργιον.

Άλλά καί αί σποραδικώς διδό
μενοι έν Άθήναις έλληνικ.αί πα
ραστάσεις διεκότησαν έλλεί-ψει 
θεατών καί τό κακομοιριασμένον 
έλληνικόν θέατρον έμεινε κλει
στόν μέχρι τοΰ 1865 δτε, λόγφ 
τού ένθουσιασμοΰ τόν όποιον έ- 
προκάλεσαν αί τότε δοθεισαι πα
ραστάσεις έν τφ θεάτρω τού Μπού 
κουρά ύπδ τής Άδελαΐδος Ριστό 
ρη, συνεκινήθη ή έλληνική κυ- 
βέρνησις καί διώρισεν επιτροπήν, 
ύπό τήν έπίβλεψιν τής όποιας συ- 
νεκροτήθη έλληνικός θίασος έκ 
τών έξεχόντων τότε ήθοποιών, με 
ταξύ τών ^-nfrov συγκατελέχθη 
καί ό Δ. Άλεξιάδης δστις παρα 
δόξως, καθά άναγράφουσιν αί h 
φημερίδες τής έποχής, διεκρίθη 
ώς <λεπτος κωμικός», ένθουσιάσας 
το κοινόν. Επίσης διεκρίθ" είςτήν 
τοτε δοθείσαν κοιμωδίαν τοΰ 
Αγγ. Βλάχου «ή κόρη τοΰ παν

τοπώλου» καί ο')ς στρατιώτης είς 
τήν ιταλικήν φάρσαν «τά κόκκινα 
πανταλόνια».

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
( Ακολουθεί)
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛ ΙΣ

ΟΤΙ  N E O N  ΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΠΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ

Φ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  1

Στίς 20 ’ Ιουλίου συμπληρώ- 
θησαν έκατόν δώδεκα χρόνια 
άπό τήν ήμέρα τοΰ θανάτου 
τοΰ μεγάλου τραγωδού Τάλ- 
μα, τοΰ αχώριστου φίλου τοϋ 
Ναπολέοντος ποΰ τόν έθρήνη- 
σε όλόκληρη ή Ευρώπη καί 
πού τό δνομά του θά μείντ) 
γ ιά  πάντα σάν ενα σύμδολο 
στήν παγκόσμιο Ιστορία τής 
τέχνης.

Ό  Άντουάν, ό Γάλλος συγ- 
γραφεΰς καί καλλιτέχνης, α
σχολήθηκε χρόνια όλόκληρα 
στήν μελέτη τής ψυχοσυνθέσε- 
ως τοΰ μεγάλου αΰτοΰ τραγω 
δοΰ. Πάνω άπ’ δλα δμως ά- 
σχολήθηκε στό νά ξεκαθαρίση 
καί νά προσδιορίση τήν ψυχο'- 
σΰνθεσι τοΰ Τάλμα είς τό κε- 
φάλαιον κυρίως τοΰ ερωτος.

Έ κεΐνο πού τοΟχε κάνει κα- 
τάπληξι ήταν τό βλέμμα του, 
τό βλέμμα πού ή Κυρία Στάελ 
τό παρωμοίαζε μέ «άποθέωσι» 
Ό  ΛΊπερνιέ ντέ Μαλοτνί, £νας 
άπό τούς μαθητάς του, δ ιηγεΐ 
ται στά άπομνημονεϋματά του 
πώς ό Τάλμα παρουσιαζόταν 
στή σκηνή μέ χαμηλωμένα ϊά 
μάτια καί τά σήκωνε σ ιγά  - 
σ ιγά  προχωρώντας καί όρθώ- 
νοντας τό μεγαλοπρεπές παρά 
στημά tc\  συγχρόνως.

Καί έπειτα, έκτός άπό τό 
βλέιιμα καί ή φωνή του.

Ή  φωνή τοΰ Τάλμα είχε τρε 
μουλιάσματα καί διακυμάν
σεις πραγματικά μοναδικές : 
δέν είχε τήν έπαγγελματική, 
νά ποΰμε, προσποίησι, πού συ- 
ναντάται στούς περισσότερους 
ήθοποιούς, οΰτε τό χαρακτηρι
στικό έκείνο τρεμούλιασμα 
πού παίρνουν δλοι οί καλλιτέ
χνες γ ιά  νά επηρεάσουν τό 
κοινό. Ό  ήχος, ή έκφρασις, τό 
χρώμα, θαρρούσες πώς ήσαν 
τοΰ προσώπου τοϋ Ιδιου, τού 
παρίστανε ό ήθοποιός. "Οσοι 
άξιώνονταν ιά  τόν άκούσουν 
γ ιά  μιά £στ6) φορά, δέν ώνει- 
ρευόταν παρά πώς νά τόν ξα 
νακούσουν.

Στόν "Αμλετ, στίς πρώτες 
φράσεις τό κοινό έβλεπε όλο- 
ζώντανο τό φάντασμα... τδόλε 
πε φρικαλέο καί φοβερό μές 
στά μάτια τοϋ Τάλμα. «Ε ίχα
με καί άλλον μεγάλο καλλι
τέχνη, γράφει ό Άντουάν στή 
μελέτη του, σάν τόν Τάλμα, 
πού τό ταλέντο του έπί σαράν
τα όλόκληρα χρόνια έλάμπρυ 
νε τήν Γαλλική σκηνή: είχαμε 
τόν Μουνέ Σελύ... άλλά τί τά 
θέλετε, δσοι τούς θυμούνται 
καί τούς δύο θά παραδεχτούν 
τά λόγια  μου.

Στόν "Αμλετ, στόν Ιδιο ρό
λο, ό Μουνέ προκολοϋσε τά 
γέλ ια  καμμιά φορά μέ τίς 
γκριμάτσες του καί τά δρα
ματικά σκαμπανεβάσματα τής 
φωνής του, ένφ ό Τάλμα δέν 
προκάλεσε π ο τ έ  οΰτε 6να 
χαμόγελο...».

Ό  Μουνέ ήταν συχνά γελοί
ος: ό Τάλμα στάθηκε πάντα 
ό ϊδιος καί ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία μέ τήν ποίησί τών 
βλεμμάτων του, τών κινήσεών 
του, τής φωνής του. Συνεκέν- 
τρωνε μέσα το& τήν άκαταστα 
σία τήν καλλιτεχνική καί τήν 
λογική μαζί... τήν αυτοκυρι
αρχία καί τήν μοιρολατρεία... 
τήν ψυχική ώριμότητα καί 
γλύκα τοΰ Γάλλου μέ τήν ά- 
παραίτητη ένεργητικότητα τοΰ 
ξένου.

Ό  Τάλμα, μέ λ ίγ α  λόγια, 
ήταν ή συνέχεια ένός άφθά- 
στου, άσυγκρίτου ίταλικοΰ τα 
λέντου, γεμάτου πάθος καί 
όρμή, μά έπηρεασμένου άπό 
τίς άπαιτήσεις τοϋ γαλλικού 
κοινού καί άπό Τήν μόρφωσι 
καί τόν πολιτισμό.

' Ητο(ν φυσικό ένας τέτοιος 
άνθρωπος νά γεννήση πολλά 
καί φλογερά πάθη. Γι’ αύτό 
καί τίποτα δέν κατέπληξε πο-

,τ°Υ κόσμο δταν έπρόκειτο 
γ ιά  τόν Τάλτ'α. ’Έπρεπε νά α 
γαπά καί να~αγαπιέται.

Οί 6ρωτες καί ή βαθειά με
λέτη τής περιπετειώδους ζωής 
του άπεκάλυψαν λονδρέζικα 
τρυφερά ειδύλλια, νυχτερινές 
πρόσκαιρες περιπέτειες τοΰ 
Ζαρντέν ντέ Πλάντ καί έφεραν 
είς φώς ώς καί όνόματα άκό
μα: Τζοΰλια Καρώ, Καρλότ- 
τα Βανόβε, Τζιακομίνα Μπου- 
τζίρε, Παυλίνα 5οναπάρτη καί 
πολλά άλλα άκόμα. Μά καλύ
τερα άς τά πάρουμε ένα-ένα 
μέ τή σειρά τους.

Ή Καρώ ήταν μιά όλόγλυ- 
κια αιθέρια ξανθή, πολύ λε
πτή, πραγματική άρτίστα καί 
βέρα Παριζιάνα, Γεμάτη κο
κεταρία, κατώρθωσε νά κερ
δίση γρήγορα τήν συμπάθεια 
τοΰ κοινοΰ καί νά παραβιάση 
τίς πόρτες δλων τών κοσμι
κών σαλονιών τής έποχής. Ό  
ντέ Σεγκύρ, ποδταν νέος καί 
ώραΐος τότε, τής άφιέρωσε 
μιά μέρα- α ϊτούς τούς στί
χους :
Ό  καιρός μας κάνει νά σκο

τώ νουμε τόν έρωτα 
καί ό έρωτας τόν καιρό.

Καί πραγματικά. Τής έστε
καν θαυμάσια αύτοί οί στίχοι 
τής Καρώ.

Παρ’ δλο πού ζοϋσε μέ τόν 
Σεγκύρ δέν άπέκρουε τίς έπι- 
θέσεις οΰτε τοΰ Λουδοβίκου — 
Φιλίππου, Δουκός τής ’Ορλεά
νης, ούτε τοΰ ’Αντώνιο—Μωρίς 
ντέ Σαίν—Λεζέρ, οΰτε άλλων 
εύγενών.

'Ά μ α  δμως έγνώρισε τόν 
Τάλμα δέν δίστασε νά τά ά
φήση δλα καί νά τοΰ πή αυ
θόρμητα, λίγες μέρες μετά τή 
γνω ριμία  τους:

_■—Σ ’ άγαπώ καί θά σ’ ά γ α 
πώ πάντα, άγαπημένε μου.

Καί σέ λίγο ή Τζούλια Κα
ρώ έγινε γυναίκα τού μεγά
λου τραγωδού.

Παντρεμένος, πλούσιος, χω
ρίς στενοχώριες οίκονομικές, 
ό Τάλμα παίρνει τήν σύζυγό 
του καί εγκαθίσταται σ’ ένα 
κομψό διαμερισματάκι τής Ρύ 
Σαντερέν. Στά σαλόνια τής ώ- 
ραίας Τζούλια —έτσι τήν έλε
γαν δλοι— συγκεντρώνεται δ
λη ή άφρόκρεμα τοΰ Παρισι
ού. Οί πολιτικοί, οί καλλιτέ- ] 
Χνες. <?* έπιστήμονες, οί συγ-' 
γραφείς άπό τό σαλόνι της 
πρέπει νά περάσουν άν θέλουν 
νά έπιβληθοΰν. Δυστυχώς δ
μως ή ώραία μά άτυχη Τζού
λια γρήγορα πείθεται πώς ό>

Τάλμα δέν είνε ό Ιδεώδης σύ
ζυγος. Καί πραγματικά έχει 
δίκηο. Στήν κάθε γυναίκα δλέ 
πει καί μιάν άντίζηλο ή φτω
χή Τζούλια καί συνήθως οί πε 
ρισσότερες υποψίες της δέν εί
νε ποτέ άβάσιμες. Τί σημασία 
έ^ει άν ό Τάλμα χρωστάη σ’ 
α ιτήν τή σωτηρία του, δταν 
τον ώδήγησαν σιδεροδέσμΌ 
μπρός στό ’ Επαναστατικό Δ ι
καστήριο; Ό  μεγάλος καλλι
τέχνης δέν τό θυμάται πιά. 
Τ6)( ει ξεχάσει καί δέν σκέφτε-

ψευδώνυμο Μαντεμουαζέλ Σο 
φή, μέσον ένός κάποιου Φε- 
ράν. τοΰ μαιτρ ντ’ ότέλ τής 
πριγκηπίσσης, ό όποιος είχε 
άναλάβει νά έξυπηρετή τούς 
έρωτευμένους. Ή  αύτοκρατορι 
κή άστυνομία δέν έμαθε ποτ§ 
αυτόν τόν σύνδεσμο. Ή έρωτι· 
κή άλληλογραφία τους δέ μάς 
άποκαλύπτει ένοτν Τάλμα ρω* 
μαντικό σάν γυμνασιόπαιδα 
καί εύαίσθητο. Τήν μιά φορά 
τής ζητεί νά τοΰ στείλη ένα 
μαντηλάκι βουτηγμένο στό 4*

Ό  ΤΛΛΜΑ κατά πίνακα τοΰ Πικό

ται παρά πώς νά πείση τόν 
Ναττολεον ,α νά μεσολαβήση 
γ ιά  τό διαζύγιο γ ιά  νά πάρη 
τήν Καρλόττα Βανόβε.

Ό  Ναπολέων εύγνωμονοΰσε 
πάντα τόν Τάλμα γ ιά  τήν βοή 
θεια πού τοΟχε προσφέρει στίς 
δύσκολες σ τ ιγμ ίς  του. Στά Ι
διαίτερα διαμερίσματα τοΰ 
μεγάλου Κορσικανού μόνον ό 
Τάλμα έμπαινε έλεύθερ;: jcai 
χωρίς νά ζητά αδεια τήν κά
θε στιγμή. Τά δυό άστέρια ή- 
arrv ένωμενα μέ τήν ειλικρι
νέστερη καί σταθερώτερη φι
λία.

Καί έπρεπε νά έπέμβη ή 
Παυλίνα Βοναπάρτη, ή όποία 
εί^ε δημιουργήσει καί πριν 
και μετά άπ’ τόν θάνατο τοΰ 
άνδρός της άρκετά σκανδαλά 
κια, γ ιά  νά προκαλέση τό άνε- 
πανόρθωτο άνάμεσα στούς 
δυό άνδρες.

Ή ώραιοτάτη Παυλίνα πού 
είχε άπαθανατισθή άπό τόν 
Κάνοβα, ήταν τότε τριάντα 
δυο έτών καί ό μεγάλος τρα
γωδός είχε περάσει τά πενήν
τα. Παρ’ δλα αύτά ή φυσική 
του καλλονή παρέμενε άμετά- 
βλητη. Καί ό άκαταμάχητος 
γόης έγοήτευσε καί τήν Παυ
λίνα Βοναπάρτη, ή όποία πα- 

! ραθέριζε στό Α ιξ—λέ-Μ παιν 
τοτε μέ τήν κουνιάδα της καί 
τίς άδελφές της.

Ή  Παυλίνα άποτντοϋσε δια
κριτικά στά γεμάτα πάθος 
γράμματα τοΰ Τάλμα μέ τό

ρωμά της γ ιά  νά τδχτ| νά πα· 
ρηγοριέται.

Καί άλλοτε πάλι: «Χωρίσα
με λοιπόν, γλυκειά μου! Ε ί
μαι μακρυά άπό σένα καίποιός 
ξέρει γ ιά  πόσο καιρό! Σέ τρο 
μερί| θυσία μέ ύποβάλλεις 1 
Α ντίο, φίλη μουί Σύ πού ε ί
σαι ό μόνος άνθρωπος πού μέ 
κρατάει στή ζωή. Τό λογικό 
μου δέν λειτουργεί πιά... ή θέ- 
λησίς μου εΐνε μηδενικό. Βοή
θησε με νά ξεφύγω άπό δώ... 
ύποστήρίξέ με!...» .

Πώς φαίνεται καθαρά σ' αί>· 
τά τά λ ίγα  λόγια τί ήταν στήν 
πραγματικότητα οί σχέσεις 
τους. ’ Εκείνη ήτοτν ή Πριγκή- 
πισσα καί αύτός ό "Ηρως. 
"Ηρως στά λόγια, στό στύλ... 
στά αίσθήματα! Δέχεται τό 
μοιραιον καί ύποκύπτει·.., 
Φαινόμενον αύταπαρνήσεως!

Ή Παυλίνα δμως τόν ξεχνφ 
σέ λίγο καί αύτόν μέ τήν ιδια 
εύκολία πού ξέχασε καί τό
σους άλλους έραστάς. Α νώ 
φελα ό Τάλμίχ τήν περιμένει 
στό Παρίσι. Αύτή εΐνε μακρυά 
καί μέ γλυκειά συντροφιά μά
λιστα.

Καί στόν προδομένο έραστή 
δέν ύπολείπεται άλλο παρά νά 
ξαναρχίση τήν ήρεμη ζωή του 
κοντά στήν γυναίκα του, τήν 
δεύτερη έννοεΐται, τήν Καρλότ 
τα Βανόδε, ή όποία δέν μ?τό· 
ρεσε ποτέ νά έξηγήση τόν λό- 
γον_ τής μακρυνής του παρα
μονής τοΰ μεγάλου συντρόφου 
της στό Α ϊξ—λέ—ΜπαίνΙ...

, . , (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
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ποιοι δέν παρεμποδίζουν τήν θεατρικήν κίνησιν 110
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Ό  άνωτέρω άριθμός τών ά- 
έργων ήθοποιών δέν εΐνε πάν
τοτε στοτ&ερός, άλλά κυμαίνε
ται κατά μέν τήν θερινήν περί
οδον μεταξύ 50—75, κατά δέ 
τήν χειμερινήν μεταξύ 150— 
200. θ ά  είπουν ίσως μερικοί, 
δτι είς τόν άριθμόν αύτόν θά 
έπρεπε νά προσθέσωμεν καί 
τούς άνωτέρω 132 ήθοποιούς 
τοΰ μελοδράματος έκ τοΰ δτι 
τό μελόδραμα δέν αποτελεί πα- 
γίαν καί μόνιμον έργασίαν λό- 
Υ Φ  τής περιοδικότητός του. Νο
μίζω, δμως, δτι τοιοϋτος συλλο 
γισμός δέν θά ήτο όρθός, διότι 
οί ήθοποιοί τοΰ Λυρικοΰ θεά
τρου, λόγφ άκριδώς τής ειδι
κότητάς των .καί τών ειδικών 
συνθηκών τοΰ μελοδράματος, 
δέν μπορούν νά συμπράξσυν είς 
κανέν άλλο εΐδος θεατρικής 
έργασίας. Επομένως έάν 6<pr.- 
σταται καί δι’ αύτούς, περιοδι
κή πάντως, άνεργία, τοΰτο ό- 
φείλεται άκριβώς εις τήν π ε 
ρ ι ο δ ι κ ή ν  καί μή μόνι
μον λειτουργίαν τοΰ μελοδρά
ματος.

Ώ ς πρός τούς παραμένοντας 
άνευ έργασίας ήθ'οποιούς, πα- 
ρατηροϋμεν γενικά, δτι οδτοι 
δέν εΐνε πάντοτε τά άκοπαλλη- 
λότερα στοιχεία. Συχνόταττα 
καί καλοί ήθοποιοί μέ προτγμα- 
τικά ταλέντα, μένουν άεργοι 
ένεκα τής έλλείψεως στελεχών, 
λόγω τής άπορροφήσεως τών 
στελεχών ύπό τοΰ Βασιλικοΰ θε
άτρου καί τής κατατμήσεως τών 
θεατρικών δυνάμεων είς μικρο- 
θιάσσυς μέ άσήμαντα καί άκα- 
τάλληλα πρόσωπα ώς πρωτα- 
γωνιστάς, οί όποιοι δέν ήμπο- 
ροΰν νά έπιβληθοΰν καί νά πει
θαρχήσουν τά λοιπά μέλη τοΰ 
θιάσου καί έτσι ιιετά 4 ή 5 θε- 
ατρικάς παραστάσεις βαίνουν 
πρός διάλυσιν. Συχνότατα τοΰ-

Σύλ'ολον έν ένεργεία ήθοποιών 1.069

το παρατη,ρεΐΐαι είς τούς συνε
ταιρικούς θιάσους τούς ένισχυο 
μένους άπό τό Ταμεΐον έργασί
ας ήθοποιών.

— Τί πρέπει λοιπόν νά γίνχ) 
3ιά τούς άέργους ήθοποιούς;

MIX. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

Είς τό έπόμενον φύλλον τό β '1 
καί σπουδαιότερον μέρος 
τοΰ άρθρου.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 100 
» έξάμηνος » 50

Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
Α ίγύπτου » Γρ. Δ. 50 
’Α μερικής » Δολλ. 2

ΕΝΑ Τ Α Ξ ΙΔ Ι  ΣΤΟ. , .ΠΑΡΡΛΘΟΝ

ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ..ΑΛΑΤΙ' 
ΟΙ ΙΑΑΙΕΙ_ΕΠΙΒΕ0Ρ1ΣΕΙΣ

Τά « Π α ν α θ ή ν α ια » , τό « Π α ν ό ρ α μ α »  κα ί 
ό « Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς» .-  Π ώ ς έγρα φ α ν  ό 
" Α ν ν ιν ο ς , ό Τσ οκόττουλος, ό Μ ω ρα ϊτ ί- 

ν η ς  κ α ΐό  Α η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς
ΤΟΥ ΑΔ. Δ. Π/.ΠΑΔΗΜΑ

ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Κατά στίχον Δρχ. 5
Δ ιά  θέατρα καί κινηματο
γράφους Ιδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

Οί μουρμούρηδες, οί προκα- 
ταβολικώς... νοσταιλγοί κάθε 
Ίίαλι,οΰ, θεατρόφιλοι, έχουν νά 
λένε, δα  οί παληές έπιθεωρή- 
σεις είχαν περισσότερο άλάτι, 
άπό τίς σημερινές, ένφ οί ση
μερινές ρεβύ, άπό τότε δπου έ- 
πήραν τό Παριζιάνικο βερνίκι, 
έγινοtv σκηνικά, σκέτς, χορευ
τικά νούμερα, φαντασμαγορία 
καί κοστούμια!

Γιά νά έξηγούμεθα δμως, δ
ταν λέμε παληές έπιθεωρήσεις 
δέν έννοοΰμε καμμιά ύπερπα- 
ραγωγή άπό νούμερα, καλή 
ώρα, δπως γίνεται σήμερα, δ
που πολλά άπό τά νούμερα τών 
έπιθεωρήσεων γράφονται ώς 
γνωστόν, στό καφενεδάκι τοΰ 
θεάτρου, άλλά τίς τρεις (άριθ. 
3 )  στερεότυπες «ρεβύ», πού έ-

191 1 .  Υπαρχούσης λοιπόν τής 
Διπλής ’Αναθεωρητικής Βου
λής, ό "Αννινος καί ό Τσοκό
πουλος έβγαζαν τόν βουλευτήν 
της. μέ τήν άκόλουθη παρω
δία:
—θ ά  γινώ καί ύπουργός 

δπως γίνονται πολλοί, 
άφοΰ δράσω ένεργώς 
μέσα στή Διπλή Βουλή, 
‘Αγορεύω δυνατά 
κι’ είν’ οί κρίσεις μου σοφές 
καί τοΰ κάθε φαφλατά 
δέν μέ φθάνουν οί μομφές. 
Πάνε πιά τά παληά 
τήν άνόρθωσι ζητώ 
καί κορδόνι κι’ έληά 
τά μουντζώνω, τά πετώ. 
Άνόρθωσι, μέ πόνο 
ζητώ καί κυνηγώ 
τό Σύνταγμα μπαλώνω

Η Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Ω Μ Ε Ν Η  Ε Λ Λ Α Σ

Κ ίΡ Α Σ Ι Ι  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΥΟΥΙΗΙ
Η Ε Υ Γ Λ Ω Τ Τ ΙΑ  ΤΩ Ν  Α Ρ ΙΘ Μ Ω Ν

Ή  'Ο λυμπία καί 6 Μίμης Καντιώτης είς τά πρώτα βήματά 
των εις τό θέατρον. (Ά π ό τά «Ιΐαναθήναια τοϋ 1911,> είς τόν 

χορόν τών Άπάχηδων.

γράφοντοη' στά παληά τά χρό 
νια καί πού δταν έβλεπαν τό 
φώς τής ράμπας, άποτελοΰσαν 
τό θεατρικό καί κοσμικό γ ε 
γονός τής σαιζόν. Πρόκειται 
λοιπόν γ ιά  τά «Παναθήναια», 
τό «Πανόραμα» καί τόν «Κινη
ματογράφο». Τά πρώτα τά έ
γραφαν ό "Αννινος καί ό Τσο 
ικόπουλος, τό «Πανόραμα» ό 
Μωραϊτίνης καί τόν «Κινηματο 
γράφον» ό Πολύβιος Δημητρα 
κόπουλος. Α ργότερα  δ Δημη- 
τρακόπουλος έγκατέλειψε τήν 
έν πολλοΐς άτυχήσασαν έπιθε- 
ώρησίν του καί συνειργάσθη 
μέ ^τήν συγγραφικήν δυάδα, 
τόν Ά ννινσν καί τόν Τσοκόπου 
λον.

Περιττόν τώρα νά σημειωθή, 
δτι οί άριστεΐς τοΰ έλληνικοΰ 
παλκοσένικου έζωντάνεψαν τά 
νούμερα τών έν λόγω έπιθεω- 
ρήσεων καί διέπλασσαν τύπους, 
που οΰτε κάν είχαν φαντασθή 
οί συγγραφείς των. Παρ' δλον 
τό κΰρος δμως τών έκλιπόντων 
κορυφαίων εύθυμόγράφων μας 

“ μόνον ό πάντοτε πνευματικώς 
σφριγών Τΐμος άπέμεινεν άπό 
τούς πατέρας τής ρεδύ— άγρια 
■πολεμική διεξήγετο έναντίον 
των, έκ μέρους μερικών σοβα
ροφανών συγγραφέων καί θεα 
τροφίλων, οί όποιοι μυκτηρί- 
ζοντες τήν έπιθεώρησιν, ώς κα
τώτερο θεατρικό είδος, διεκή- 
ρυτταν στεντορείως.· «Κάτω τά 
έξαμβλώματα! Κάτω τά σκα
λαθύρματα!».

“ Οταν μάλιστα δειλά—άρχι- 
σεν ή^άπό σκηνής έπίδειξις πο 
λυτελών έσωρρούχων μερικών 
άστέρων τής «ρεβύ» —ή βασι
λεία τής γάμπας δέν είχεν άρ 
χίσει άκόμα— τότε ό νΰν διευ 
θυντής μιάς πρωινής έφημερί 
δος, χρονογραφών τήν έποχήν 
έκεινην εις τόν «Χρόνον» τοΰ 
Κωστή Χαιροπούλου, έσκάρω- 
σε τό άκόλουθο τετράστιχο, 
πού έσατύριζε. έπιθεωρησεογρά 
φους, μουσικούς καί πρωταγω 
νιστρίας:
—Παίρνετε λ ίγα  τραγουδάκια 

άπό τοΰ Λεχάρ τήν μουσική 
καί τά βάζετε είς τά χειλά- 

ι (κια 
μιας, πού έχει δαντέλλα στό

( β ·-
Πράγματι δ Λεχάρ ύφίστατο 

ώγρίοτν μουσικήν έπιδρομήν, 
τήν έποχήν έκεινην. Τά περισ
σότερα άπό τά μοτίβα τών δ- 
ιτερεττών του έσερβίροντο είς 
τίς τρεις έπιθεωρήσεις. Καί τά 
νούμερα θά έρωτήσετε, είχαν 
πράγματι περισσότερο άλάτι, 

άπό τά νούμερα τών σημερινών 
έπιθεωρήσεων ; 'Ά ς  ρίξωμε 
μιά ματιά. Καί πρώτα-πρώτα 
£χομε τά «Παναθήναια». 'Ά ς  
δώσωμε τόν λόγον, στήν πολι
τικήν σάτυρα τής ρεδύ, πού ή
τ α ' στίς δόξες της τήν έποχήν 
έκεινην. Βρισκόμαστε σ τ ά

μπαλώνομαι κι’ έγώ .
Καί μοΰ δίνουν γ ιά  καφέ 
ρουσφετάκια ζηλευτά 
τί τά θέλεις, άδελφέ, 
μάς χρειάζονται κι’ αύτά.
Ο ύφιστάμενος δμως... τών 

παθών του τόν τάραχον έκ μέ 
ρους τών παλαιών έπιθεωρησε- 
ογράφων μας ήτοα/ ό πλανόδι
ος καί... Ψευδίζων ποιητής 
Κλεάνθης, τ»ήν μάσκα τοΰ ό
ποιου έπετύγχανον ό Έ μ . Καν 
τιώτης καί ό Τερζάκης. Έφθέγ 
γετο λοιπόν ό άπό σκηνής Κλε 
άνθης:
— Εδώ εΐνε τό ώραΐον Ζάππειον 
δπου έρχεται κάθε παραμάννα 

(ν’ άνταμώση κάποιον 
καί νά θαυμάση τό άγαλμα 

(τοΰ Βαρβάκη 
μαζί μέ κανένα κουτσαβάκη. 
Εδώ έπικροττεϊ ήσυχία άκρα 

καί ό ζέφυρος μοΰ χαϊδεύει τή 
(φαλάκρα

καί ποιητικάς ίδέας μοΰ έμ- 
(πνέει,

καθώς αύτάς τοϋ φίλου μου τοϋ 
(Νέη.

Ό  Νέης, ό άβρός στιχουρ- 
του ωραίου φύλου Τΐτοχν 

στίς δόξες του τότε. "Ας ίδοΰμε 
τώρα καί τούς τύπους τών έ
πιθεωρήσεων τής έποχής έκεί 
νης. Έ ν α ς  έξ αύτών ήταν ό έ- 
παρχιώτης φοιτητής τών «Πα- 
νοτθ'ηναίων», ό όποιος, διεκτρα 
γωδών τά παθήματά του στήν 
πρωτεύουσα, έλεγε: 
-Μ οναχογυιός, μέ δήμαρχο 

(πατέρα 
μ άμπέλια, μέ χωράφια, μέ 

(σταφίδα, 
μέ προκοπή κι’ ύπόληψι, έκεΐ 

(πέρα
πλουσιώτερςς κι’ άπό τόν Τρι- 

, (τσιμπίδα.
Από τήν ^έπαρχία μόλις φθάνω 
γυρίζω δώ κι’ έκεϊ κι’ δλο τά 

(χάνω.
Νά τολμήσω κάτι, δέν μοΰ βα 

(στά
θυμάμαι τόν μπαμπά 
θυμάμαι, τήν μαμμα.

Ύπουργεΐον Πρωτευούσης! 
"Οταν ή Κυβέρνησις τής άλ- 

ματικώς άναγεννωμένης Ε λ λ ά 
δος ίδρυε τό νέον αύτό Ύπουρ- 
γεΐον, όλίγοι, έλάχιστοι ήσαν 
έκεινοι, πού άντελήφθησαν τόν 
σκοπόν τής ίδρύσεώς του καί 
τόν προορισμόν, τόν όποιον έ- 
καλεΐτο νά έπιτελέση. Καί ού- 
δείς έφαντάζετο δτι τό νεότευ- 
κτον αύτό Ύπουργεΐον, θά πα
ρουσίαζε τόν πλούσιον άπολο- 
γ,,σμόν είς έργα καί δράσιν, 
πού έμφανίζει σήμερον καί διά 
τόν πλέον άδαή, τόν πλέον ά- 
διάφορον, πού θά ήθελε νά ρί
ψη άΛλοΰν βλέμμα, έπί τών ά- 
ριθμών καί μόνον έστω, έφ’ δ
σον οί άριθμοί άποτελοϋν τήν 
θετικωτέρ<χν, τήν έιιπραγμοα-ω- 
τέραν άλήθειαν τών γεγονό
των.

Ό  θεσμός ήτο σοφός καί 
σύμφωνος πρός τό δημιουργι
κόν πρόγραμμα τής έθνοσωτη- 
ρίας καταστάσεως. Ά λ λ ά  δέν 
θά ήρκει, βεβαίως, αύτός καί 
μόνος. Οί νόμοι δσον σοφοί καί 
άν εΤνε, άποτελοϋν γράμματα 
ψυχρά καί άψυχα. Διά τήν έ
πιτυχίαν των, διά τήν άπόδοσίν 
των, διά τήν έπιτέλεσιν τοϋ 
προορισμού των, διά τήν έφαρ- 
μογήν καί τήν άποτελεσματι- 
κότητά των, άπαιτοΰνται οί έ- 
φαρμοσταί των. Οί άνδρες έ- 
κεϊνοι πού μέ στιβαράν χεϊρα 
καί μέ άκοίμητον καί άδιάπτω- 
τον προσπάθειαν θά ζητήσουν 
καί θά έπιδιώξουν τήν πραγμά- 
τωσιν τών σκοπών διά τούς ό
ποιους οί νόμοι αύτοί έθεσμο- 
θετήθησαν καί θά έπιτύχουν ν’ 
άποδώσουν δι’ αύτών δ,τι έσκέ- 
φθη νά έπιδίώξη ό έμπνευστής 
καί δημιουργός των.

Καί είς τήν περίπτωσιν αύ
τήν ό Κυβερνήτης έσημείωσεν 
άψογον έπιτυχίαν. "Εθηκεν έπί 
κεφαλής τοΰ άναπλαστικοΰ καί 
δημιουργικοΰ αύτοΰ Υπουργεί
ου, τόν κατάλληλον άνδρα.Τόν 
πρώην Δήιμαοχον Αθηναίων κ. 
Κώσταν Κοτζιαν.

«Άρχή άνδρα δείκνυσι» λέ
γει τό παλαιόν ρητόν. Καί ού- 
δέποτε τό ρητόν αύτό ύπήρξεν 
άληθινώτερον, ούίέποτε έδικαιο 
λογήθη άξιωματικώτερον άπό 
τήν προκειμένην περίπτωσιν.Τό 
λέγομεν, χωρίς φόβον καί χω
ρίς προσπάθειαν κολακείας, εύ- 
θέως Kat μέ τήν άπλότητα πού 
διακρίνει τήν άλήθειαν. Τό λέ
γομεν ήμεϊς, πού παρηκολου- 
θήσαμεν τόν σημερινόν άξιον 
’ Υπουργόν, εύθύς άπό τής άρ- 
χής τής έμφανίσεώς του είς 
τόν πολιτικόν βίον τής χώρας. 
Τό λέγομεν καί μέ ύπερηφ,άνει- 
αν άκόμη, διότι ό κ. Κοτζιάς, 
πρίν άναμιχθή είς τήν πολιτι
κήν, πρίν έπιδιώξη καί έπιτύχη 
τό άξίωαα τοΰ πρώτου πολίτου 
τών Αθηνών, ύπήρξε δημοσιο
γράφος. Δέν κομίζομεν ίσως 
νλαΰκα είς Αθήνας μέ τοΰτο. 
Τό γνωρίζουν ίσως δλοι. Δέν 
γνωρίζουν δμως οί πολλοί, δτι 
ό κ. Κοτζιάς ύπήρξεν έ π α γ -  
γ ε λ α α τ ί α ς  δημοσιογρά
φος. Ά πό είκοσιπενταετίας πε
ρίπου, δταν άπεστάλη ώς άν- 
ταποκριτής τοΰ «Έμπρός» είς 
Ρώμην, δέν έπαυσεν ένασκών 
τήν δημοσιογραφίαν, θυσιάσας 
είς τόν βωμόν τοΰ σκληροΰ έ- 
παγγέλματος καί έργασίαν καί 
κόπους καί περιουσίαν όλόκλη
ρον.

Ώ ς  Δήμαρχος Αθηναίων 'έ- 
θη;κεν έμβλημά του, κάτι πού 
έξένισε τήν άρτηριοσκλήρωσιν

τής μακαρία τή λήξει έποχής. 
«Τόπο στά νειάτα» έφώναζεν δ
ταν είς τούς προεκλογικούς του 
άγώνας ΰψωνε πελώριον τό ά- 
νάστημά του έν μέσφ τής όχλο
βοής τών διαδηλώσεων... «Τόπο 
στά νειάτα» έτόνιζε καί δταν 
λαοπρόβλητος Δήμαρχος έσκόρ 
πιζε τόν άνεμον τής άνακαινί- 
σεως, τής ζωής, τής δράσεως 
είς τά μουχλιασμένα άνώγεια 
καί ύπόγεια του Δήμου. Καί 
έξακολουθεΐ- καί σήμερον, φθα- 
σμένος πλέον είς τόν άγώνα

του. ΟΟτε αρμόδιοι, άλλως τε, 
είμεθα πρός τοΰτο. «Τά Παρα
σκήνια», καθαρώς καλλιτεχνική 
έφημερίς, τήν πλευράν αύτήν 
μόνον δικαιοΰνται καί δύνανται 
νά θίξουν. Καί άπό αύτδ τό 
μέρος, ό άμυττός είνε τόσον 
πλούσιος, ώστε αύτός καί μό
νος νά είνε αρκετός διά νά δεί- 
ξΠ πόσον εύεργετικώς καί άνα- 
πλαστικώς δρά τό 'Υπουργείου.

Ά λ λ ’ άς έλθωμεν είς τούς 
αριθμούς.

Ό  Ύπουργός — Διοικητής τή ς Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς

τής έπιτυχίας καί τής έπικοα- 
τήσεως, νά κράτη τό έμβλημά 
του αύτό καί νά προστατεύη τά 
νειάτα, ύπό ο'ανδήποτε μορφήν 
καί άν έμπίπτουν είς τούς κύ
κλους τής άρμοδιότητός του.

Δέν είμεθα ήμεϊς έκεΐνοι πού 
θά κάμωμεν πλήρη καί λεπτό 
μερή άπολογισμόν τών δσων έ

Πενήντα τέσσαρες ύπότροφοι 
τοϋ Δήμου Αθηναίων σπουδά
ζουν καί μορφώνονται κατά τό 
τρέχον έτος είς διαφόρους καλ 
λιτεχνικάς Σ χολάς. Πενήντα 
τέσσαρες νέοι καί νεάνιδες, νε
οσσοί τής Τέχνης, πού χωρίς 
τήν πτέρυγα πού θερμαίνει τήν 
μέστωσίν των, θά έπήγαιναν ί-

Κατά τό έτος 1936—1937 τό 
Ύπουργεΐον διέθεσε διά τήν σύ- 
στασιν καί όργόα/ωσιν τής Δη
μοτικής Φιλαρμονικής 2.669. 
278 δραχμάς. Καί παρουσίασε 
τήν όργάνωσιν αύτήν, διά τήν 
όποίοα/ εχοι-ν ήδη άσχοληθή τά 
«Παρα.7ΚΓνισ», όργάνωσιν π^ύ 
θά τήν έζήλει αν καί 'αεν^λσ 
εύροοπαϊ'ά κράτη. Καί άκόμη 
έδαπανήΟηση- 948.3f-.4 δραχμαί 
διά τήν έκτέλεσιν συναυλιών 
πού έτερψοιν τάς λαϊκάς μάζας 
καί ένίσχυσαν καί έτόνωσαν τό 
μουσικόν αίσθημα είς τήν λαϊ
κήν ψυχήν. Αύτά δέ χωρίς νά 
ύπολογισθοΰν τά ποσά τά ό
ποια διετέθησαν πρός ένίσχυ- 
σιν πάσης καλλιτεχνικής κινή- 
σεως καί πάσης προσπαθείας 
διά τήν ψυχοτγωγίαν καί τήν 
διαπαιδαγώγησιν τοϋ λαοϋ τής 
πρωτευούσης. Διά τόν παιδα
γωγικόν κινηματογράφον μό
νον σημειώνομεν δτι έδαπανή- 
θησοα/ μέχρι τοΰδε 549.584 δρχ. 
ποόκειται δέ νά δαπανηθοΰν 
700 χιλ. άκόΗη καί διά τήν έ- 
νίσγυσιν άναξιοπαθούντων καλ
λιτεχνών 325.000. "Ας σημειω
θή άκόιιη ή δαπάνη διά τά δρ
γανα παιδικής χαράς, άνερχο- 
μένη είς 1.400.000 δραχ. καί 
πλέον.

Μέγιστον έπίσης άρωγόν καί 
άντιλήπτορα εύρήκεν ή Λογο
τεχνία. Τό βιβλίον ύπό πάσαν 
μορφήν εύρήκε τήν έπιδαλλο- 
μένην προστασίοα/. Διά τήν ά- 
νοράν τυγγρααμάτο-'ν κατά τό 
έτος 1936—1937 διετέθησαν δρ. 
751.458. Καί διά τήν ένίσχυσιν 
καί ένθάρρυνσιν τής Λογοτεχνί
ας περί τάς 650.000 άπό τοΰ 
1936 καί έντεΰθιεν.

Αί στήλαι αύταί δέν είνε δυ
νατόν νά παρακολουθήσουν έν 
λεπτομερεία τήν πολύμορφον 
καί πολυσχιδή ευεργετικήν δρά 
σιν τοΰ Υπουργείου Πρωτευού
σης. Μέ δύο γραμμάς άκόμη 
μόνον δύναται νά προστεθή δτι 
δπως τό θέατρον, ή Καλλιτε
χνία καί τά Γράμματα έν γέ- 
νει εύρήκαν πρόθυμον στηρι- 
κτήν των τόν ρηξικέλευθον ύ- 
πουργόν, έτσι ό Αθλητισμός 
τοΰ όφείλει τήν άναβίωσίν του, 
ή Φιλανθρωπία τά μέσα ν* ά- 
πλωθή καί νά γίνη εύρύτερον 
αίσθημα \ίς τήν κοινωνίαν τών 
πασχόντων Κ;~Λ γενικές πάσα 
άναμορφωτική καί άναχαιν.στι- 
κή προσπάθεια ύπήρξε διά τόν 
κ. Κοτζιάν καί τό Ύπουργεΐον 
του μέλημα σοδαρόν, τεϊνον νά 
συμδάλη είς τήν έπιτυχίαν τής 
ολοκληρωτικής προσπαθείας, 
τήν όποίαν καταβάλλει τό κα
θεστώς τής 4ης Αύγούστου διά

Ή  μ ο υ σ ικ ή  μ α ς  κ ίν η σ ις

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙΙΤΑ ΟΔΕΓΑΜΑΣ
'Η ‘Ωδική Ακαδημία Κ. Ν ΙΚΟΛΑΟΥ

Μία άπό τίς καλύτερες είδι- άπρόσιτο χαμόγελο τής μέλλον· 
κές ώδικές σχολές πού λειτουρ- τικής έπαγγελματικής τους
γουν στάς Αθήνας είνε άναμ- 
φισβητήτως καί ή ’Ωδική καί 
Μελοδραμοττική Ακαδημία του 
σουμπαθοΰς καλλιτέχνου κ. Κω 
στή Νικολάου, πού ιδρύθηκε μέ 
σκοπό νά έξυπηρετήση πρα
γματικά τήν τέχνη. Γιατί, όμο· 
λογουμένως, ή ’Ακαδημία αύ
τή τοΰ κ. Νικολάου εΐνε έξυπη- 
ρετικωτάτη γιά  τούς καλλιτέ- 
χνας μας, πολλοί τών όποίων 
στά χέρια τοΰ άκούραστου δα·

Ό  τενόρος Άργύρης

σκάλου των κ. Νικολάου βρή
καν εύκολα το δρομο τής δό- 
ξης. Ζωντανά παραδείγματα, ό 
Άργύρης, ή Τσάκωνα, ή Τσό
χα, πού δοξάζουν τό δνομά τους 
καί τήν Ελλάδα στό έξωτερι
κό. Πάντως ό κ. Νικολάου, ώς 
καλλιτέχνης μά καί ώς καθη 
γητής άπεδείχθη έξαιρετικός. 
Καί ή σφραγίδα τής άτομικό- 
τητός του, τής διδασκαλίας του 
εΐνε βαθειά χαραγμένη στούς 
μαθητάς του. Ή καλή τοποθέ- 
τησις τής φωνής των, ή τεχνι
κή των κατάρτισις ή άποδοτι- 
κότης των. φέρουν δλα τή σφρα
γίδα τοΰ άρίστου διδασκάλου.

καρριέρας. Μαθηταί μου δια-· 
πρέποντες εΐνε πολλοί.

— Πόσους μαθητάς έχετε, κ. 
Νικολάου;

—’Ό χι περισσοτέρους τών 
τεσσαράκοντα. Εΐνε δηλαδή £· 
νας άριθμός μαθητών πού δέν 
ήμπορώ νά ύπερδώ ώς διδά
σκαλος. Καί διερωτώμαι: Ά ·  
ρά γε ή έργασία μου αύτή καί 
ή άγάπη μου γ ιά  τή μουσική 
θά ληφθή κάποτε ύπ’ δψιν κα'ι 
θά τύχη ή σχολή μου αύτή έν 
δσφ ζφ άκόμη μιάς γενικωτέ· 
ρας προστασίας, έφ’ δσον άπο- 
δεικνύεται δτι έχει αύτή δήμο·* 
σίοιν χρησιμότητα; "Ενας θεός 
τό ξέρει!

Διαβεβαιώνουμε τόν κ. Νικο* 
λάου πώς τό κοινόν τούλάχιστον 
τόν περιβάλλει μέ τήν άγάπη 
του.

—Υπήρξα παλαιστής, συνεχί
ζει ό όμιλητής μας, δχι δμως— 
...Τζίμ Λόντος, γιατί τότε θά εί* 
χα άφθονώτερα τά μέσα τής 
συντηρήσεώς μου— άλλά καί 
θά παλαίψω έφ’ δσον ύπάρχει 
άκόμη κάποια πνοή μέσα μου. 
Τίποτα άλλο 'άγαπητέ μου κύ
ριε. Τά λοιπά δέν πιστεύω νά 
ένδιαφέρουν κανένα.

— Ποιά είνε τά δικά σας τα
λέντα;

— Πολλά καί διάφορα Καί

πετέλεσε τό  ̂Υπουργεΐον Πρω- σο>ς χαμένοι εις τόν άγώνα τής τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος 
τευούσης άπό τής συστάσεώς άναπτύξεως καί συγκρατήσεώς ώς Κράτους καί ώς 'Έθνους.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Δ Ο Λ Λ Α Ρ Ι Α

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΦΙΗΣΜΗΤΗ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ά πό τά δψη τοΰ ξενοδοχείου I στό σκληρόηχο πολυάνθρωπο I σουμε μέ κάποιους περιπλανω- 
της Βρετάννιας άσκητεύοντας J θόρυβο πού ήχεί είς τά κρά- μένους χιτλερικούς Ιουδα ίους’ 
έν συνοικισμώ, παρακολουθεί σπεδά του παρά στούς ίδιους Λ " ’ ’συνοικισμφ, παρακολουθεί 
τά μουσικά μας πράγματα ύ
πέρ ποτε σύνοφρυς, σχεδόν ώς 
άποχωρητής! ΰστερα άπό τούς 
μουσικούς αγιασμούς καί έσπε- 
ρινούς του είς τόν Νέον Κό
σμον ό Μητρόπουλός μας.

Τί &λλο θά πή αύτό παρά
πώς δτι άρέσ'κεται περισσότερο 
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Μία άλλη παρωδία τών ά- 
καθορτσίου ήλικίας ξένων φοι
τητριών πού έπισκέπτονται τά 
άρχαία, ήτοτν κα> τό ντουέττο 
τοΰ Σουζάνου καί τής Σουζά- 
νας, ή όποία... ώλοφύρετο είς 
ένα τραγουδάκι τών «Παναθη- 
ναίων» πού έ.τραγουδήθηκεν δ
σον όλίγα έπιθεωρησιακά τρα
γούδια:
—Ά χ  τό βλέπω τώρα 

είμαι μαγκαφιόρα 
κι’ ό καθείς θά μοΰ τό πή. 

—Λόγος δέν σοΰ πέφτει 
πάρε τόν καθρέφτη 
δές άν είνε προκοπή.

Ά χ  Σουζάννα τώρα ή μπογιά 
(σου δέν περνά. 

Ά χ  Σουζάννα, στό έξής καλά 
(στερνά.

Καί ό δροσερώτατος Μωραϊ 
τίνης, σκιτσάρων έπιθεωρησια 
κώς τόν ελληνικόν σοα/φασονι-

σμόν, έγραφε:
—"Εχομε ψυχή, πού κανείς δέν 

(ξέρει
τί γυρεύει τί καί γιατ’ ύποφέ-

(ρει
θέλει μουσική, ττότε ρουστικάνα 
πότε κλασσική, πότε Άντριά- 

(να !
Ό  λόγος τώρα περί έπιδη- 

μίας αύτοκτονιών. ’ Ιδού δύο 
χαρακτηριστικά νούμερα άπό 
τά «Παναθήναια» τοΰ 191 1 ,  τής 
Τριανταφυλλιάς καί τών μπε- 
μπέδων, πού αύτοκτονοΰν. Στό 
δεύτερο μάλιστα ένεφανίσθη- 
σαν γ ιά  πρώτη φορά τότε τά 
Κοιντιωτάκια, ή ’Ολυμπία καί 
ό Μίμης, πού τραγουδούσαν 
είς ήχον... «Ριγγολέτου».
—Μέ τόν παληόκοσμο είνε νά 

(σκάσης 
κανόνας, θέματα καί έξετάσεις 
πίκρες, μαλώματα, γκρίνιες, 

(άντάρες 
γιατροί καί φάρμακα, μά καί 

(σφαλιάρες. 
Ελα νά φύγωμε μακράν τοΰ 

(κόσμου
ν’ αύτοκτονήσωμε κι’ οί δύο 

(φώς μου. 
Ελα vjc δώσωμε μ’ άγάπης 

(πόθο
χίλια φιλιά 

κι’ έπειτα δίνομε μιά πιστολιά!
★

Τό τραγουδάκι τής Τριαντα
φυλλιάς έξ άλλου, πού έσατύ 
ριζε τήν τριανταφυλλιά τοΰ Νε
κροταφείου, κάτω άπό τήν ό
ποίαν άνέκοψε τόν ροΰν τής 
ζωής του £να έρωτικό ζευγά- 
ρι, είχεν έξαιρετικό σουξέ. ’ Ι
δού ένα άπό τά «κουπλέ» του: 
—Τόν κόσμο θ’ άφήσω 

καί θ’ αύτοκτονήσω 
τήν πλάκα τοΰ τάφου ζητώ. 

—Κορίτσι μου στάσου 
"ί κάνεις στοχάσου, 
δέν εΐνε καθόλου οωστ6ί 

★
Ό  Τΐμος έξ άλλου σατυρί- 

ζων τήν 'καϋσιν τών νεκρών,

πού είχε τεθή έπί τάπητος, τήν 
έποχήν έκεινην, έγραφεν είς τό 
«Πανόραμά» του:
—"Ελα γλυκά νά φιληθοΰμε

προτοΰ στάχτη κι’ οί δυό γ ι  
(νοΰμε

καί πρίν στόν ουρανό άνε* 
(δοΰμε

σάν σπίθα όλόθερμη, χρυσή.
Καί αύτά μέν μάς πληροφο

ρεί μιά ματιά είς τίς παληές 
επιθεωρήσεις. Οί νοσταλγοί 
των δμως δέν παραλείπουν νά 
μάς ποΰν, δτι οί έπιθεωρησεο- 
γράφοι τής έποχής έκείνης, δε 
δομένου δτι έγραφαν μιά δλη- 
δλη έπιθεώρησι τό χρόνο, εί· 
χαν νά σατυρίσουν πληθώραν 
γεγονότων, ’ιδίως πολιτικών, 
καί μέ δλην τήν άνεσίν των.

Νά ένας σπουδαιότατος -.ιυν 
τελεστής τής έπιτυχίας, τήν ό 
ποιαν δμως δέν έβλεπαν πάν
τοτε οί παληές έπιθεωρήσεις, 
άφοΰ κατ’ έπανάληψιν έβομ 
βαρδίσθησαν τά «Παναθήναια» 
μέ άγριο μαξιλάρωμα. Τό μα- 
ξιλαρι τότε ήτοον ή... ψήφος τοϋ 
θεατοΰ. Έδιαβάζατε μάλιστα 
στά θεοπρικά ποογράμματα 
«Τιμαί δραχ. 3.35 διακεκριμέ:- 
νη, 2.25 α ' θέσις καί 1 . 1 5  εΐσο 
δος» (ή καί 75 λεπτά) «μετά 
φόρου καί μαξιλαριού».

"Οσον · άφορα τά μαξιλαρώ- 
μΛτα τών πολεμίων τής έλλη- 
νικής ρεβύ, αύτά έσκαρώνον- 
ταν άπό τών στηλών τών έφη με 
ρίδων. Ό  προαναφερθείς διευ 
θυντής έφημερίδος έγραφε τό
τε, είς ένα χρονογράφημά του, 
σατυρίζων τούς έπιθεωρησεο- 
γράφους, άδοντας έν χορώ:
—Τί εύθυμία καί τί σπιρτάδα 

δπου σκορπάμε είς τήν Έ λ - 
(λάδα

μόλις μιλήσωμε καί μέ τό 
(πρώτο

δλοι ς .νάζουν τόν... καμαρό
τ ο  !

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

άνθρώπους πού τόν προκαλοΰν, 
Σάν νεφεληγερέτης θεός τής 

μπαγκέτας παρακολουθεί όλό- 
γυρά του τά ντόπια συννεφά
κια πού τόν τριγυρίζουνε καί 
πού θά τά διαλύση καί πάλιν 
ώς φαίνεται ό Ατλαντικός!

Κάθε άλλη έποχή παρόμοια 
πρός τήν σημερινή μας είχε συ
νηθίσει στό δροσοβόλημα τοΰ 
έξαιρετικοΰ του ταλέντου άπό 
τήν γούβα τοΰ θεάτρου Ήρώ- 
δου τοΰ Άττικοΰ, ή άπό τίς 
φάραγγες τοΰ Κοκκιναρά ή ά
πό τάς λιτανείας τών άρχαίων 
θεάτρων, καί τά ύψώματα τής 
Δεξαμενής!

Καί τέλος πάντων γιατί δ- 
λος, αύτός ό κότος! καί δλο 
αύτό τό σούφρωμα; Τά γιατί 
άσφαλώς τά ξεύρει καλλίτερα 
άπό τόν καθένα μας αύτός ό 
ίδιος.

Ά λλ ά  άς μας έπιτροπή του
λάχιστον άπό δημοσιογραφικού 
καθήκοντος νά έκφράσωμε τήν 
έκπληξί μας γ ιά  μιά τέτοια 
του άδράνεια. Ά ρ ά  γε νά εΐνε 
έπιθυμητή ή άνεπιθύμητη ;

Τό δνομα τοΰ Μητροπούλου 
έχει πιά ζυμωθή μέ τις μουσι
κές μας όάσεις καί άγάπες καί 
τόσο πού μάς είνε άδύνατο νά 
μείνωμε σέκοι καί άδιάφοροι 
καί σιωπηλοί μπροστά σ’ ένα 
τέτοιο λυπηρό διαζύγιο. Καί 
διερωτόμαστε !... Ά ρ ά  γε νά 
έμειώθη ή άγάπη του καί ή 
προσήλωπί του πρός τήν Α 
θηναϊκή Συμφωνική του ’Ορχή
στρα καί τό μουσικόφιλον κοι
νόν πού μαζύ μέ τό έξαιρετικό 
του ταλέντο τοΰ άνοίξανε τούς 
μεγάλους δρόμους;,... Δέν τό 
πιστεύομεν.

Γιατί έμεϊς μιά καί μόνη καί 
μοναδική διαβλέπομεν αιτία 
καί τήν λέμε άιαέσως..'.,

Εΐνε ή 'κορμοστασιά τοΰ εύ- 
λογημένου ή άναθεματισμένου 
δολλαρίου μέσα στή διεθνή μο
νέδα.

Λογαριάσετε, είκοσι έως τρι
άντα χιλιάδες δολλάρια (ίσως 
καί ̂ παραπάνω) γ ιά  μιά περίο
δο έξ ή έπτά μηνών κάμετέ τα 
δραχμάς γ ιά  νά βγάλετε εΟκο- 
λα τό συιιπέρασμα. Ά λλ ά  καί 
οΰτω άν έχη τό πράγμα, άς 
άρθή είς τά άγαπητά του πνευ- j 
ματικά ύψηλά έπίπεδα καί άς 
μή μάς έγκαταλείψη τελειωτι
κά γ ιά  νά μή θυμώσουμε καί 
μείς I καί τόν άντικαταστή-

..άν εΐνε δυνατόν
Κάποτε ό τέως αύτοκράτωρ 

τής Γερμανίας Γουλιέλμος ό 
Βος διετείνετο πώς δτι ή Α μ ε
ρική μέ τό άφειδές της χρήμα, 
διέφθειρε καί διέλυσε τόν Γα
λαξίαν τών μουσικών άσσων 
τής έπικρατείας του.

Ά λλά : σκεφθήτε! έκεΐνος εϊ- 
χεν όλόκληρον Γαλαξίοτν ένφ 
ήμεϊς "Ενα τόν είχαμε καί αύ
τόν τόν "Ενα τόν χάνομε παρα- 
μένοντες μέ... μηδέν είς τό πη- 
λίκον! "Οντως ώραία λύσις!... 
έν έλλείψει άλλης πρακτικωτέ- 
ρας καί λογικωτέρας!...

Πάντως θά ίδωμεν I... >καί 
γάρ τό μέλλον άδηλ'ον...

ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υ. Γ. Είχε γραφή τό παρόν 
σημείωμα όπότοη' έπληροφορή- 
6η μεν μέ πολλήν μας εύχαρί- 
στησι πώς προσεχώς θά δοθή 
μία καί μόνη άν μή μοναδική 
συναυλία στό θέατρον Ήρώ- 
δου I

Στά γραφεία τής σχολής του 
πού βρίσκονται στήν όδόν Πιν
δάρου, _ μάς έδέχθη μέ προθυ
μία καί καλωσύνη καί μάς μί
λησε μέ πολύ στοργή γιά  τούς 
μαθητάς του, τά «παιδιά» του, 
δπως τούς άπεκάλεσε.

Ά λλά άς δώσωμε τό λόγο 
στόν κ. Νικολάου.

— Τή σχολή μου, μάς εΐπεν δ 
κ. Νικολάου, τήν διατηρώ μέ τά 
φτωχά μου καί πολύ περιορι
σμένα οικονομικά μέσα έως σή
μερα. Ή  σχολή αύτή είνε δλως 
είδική διά τήν ώδικήν μέ τά 
σχετικά της υποχρεωτικά μα
θήματα.

— Πότε Ιδρύθη ή σχολή σας;
— Μετά τήν άποχώρησίν μου 

άπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ ’Ωδείου 
Αθηνών, στά 1931.

— Πότε άνεγνωρίσθη άπό τό 
κράτος;

— Τρία χρόνια μετά τήν ίδρυ- 
σί της. "Ηδη δκχνύομεν τό 8- 
γδοον έτος τής συνεχοΰς έργα
σίας μας. Είμαι δέ εύτυχής γιά  
τά άποτελέσματα τής σχολής 
αύτής μέσα σ’ ένα τόσο βραχύ 
χρονικό διάστημα. Έκτός τών 
οικονομικών μου θυσιών άφιε- 
ρώθηκα όλόκληρος γ ιά  νά φα
νώ περισσότερον χρήσιμος 
στούς νέους καί στίς νέες έ- 
κεΐνες πού ζητούσαν στή σχολή 
μου μιά μόρφωσι φροντισμένη 
καί έξισουμένην πρός πολλάς

Ελένη ντέ Ροζέ

μικρά καί μεγάλα. Πάντως ή 
γωνία αυτή τών όδών Πινδάρου 
καί Σ κουφά έβγαλε έναν Ά ρ- 
γύρη, Svocv Μωαννίδη καί μιάν 
Ηρώ Τσόχα, τήν όποίαν έδίδα- 
ξα και στό ’Ωδεΐον Αθηνών, 
μιάν Εύδοκία Τσάκωνα, ή ό
ποία άποστέλλεται μέ ύποτρο- 
φία στήν ^Ευρώπη, έναν Ό δυο  
σέα Καψή, τόν όποιον προσέ- 
λαδεν δ Ραδιοφωνικός Σ τα
θμός Ρώμης καί μερικούς άλ
λους, οί όποιοι έτοιμάζονται ν* 
άκολουθήσουν τούς πρώτους. 
Εΐνε δέ περιττόν νά σάς πώ 
πώς ή σχολή αύτή εΐνε στή δι- 
άθεσι τών καλλιτεχνών μας, 
γ ιά  δσους δηλαδή θέλουν νά 
μάθουν κάτι παραπάνω. Εύχα- 
ριστώ πολύ καί τ’ άγαπητά μου 
«Παρασκήνια», τών όποίων τό 
φιλόσταργον ένδιαφέρον μοΰ 
εΐνε πολύτιμον.

^Αύτά μάς εΐπεν ό άκούραστος 
αύτός καλλιτέχνης καί διδάσκα 
λος γ ιά  τή σχολή καί τούς μα* 
θητάς του. Τελειώνοντας δέν 
μπορούμε ν’ άπσφύγουμε τόν 
πειρασμό καί ν' άποκαλύψουμε 

άλλας εύρωπαΐκάς σχολάς, θέ- I δτι καί ό γενικός γραμμοαεύς
λησα τά παιδιά μου τά πνεύμα- 1 τοΰ Β. θεάτρου κ. Ά γ γ . Τερ*
τικά πού βγαίνουν άπό τήν κα- 
θοδήγησί μου ν’ άποκτήσουν 
καλλιτεχνική εύαισθησία καί 
τεχνική διαπαιδοτγώγησι. θέλη
σα αύτά τά παιδιά ν’ άποκτή
σουν Ιδέαν τής δυσκόλου καί 
άπαιτητικής ζωής των, είς τό

ζάκης ήταν ένας άπό τούς κ.ο> 
λούς μαθητάς τοΰ κ. Νικολάου 
καί μία μεγάλη έλπίς γ ιά  τά 
μουσικό μας στερέωμα. Ή  λο
γοτεχνία μάς έστέρησε έναν ά
ρ ι στο βαρύτονο.

χ ρ .  π υ ρ π α ς ο ς :

Ιι,,ιΙΙΙ

Ά πό τό σημερινόν μας 
φύλλον άρχίζομεν νά δη- 
μοσιεύωμεν τό περίφημον 
έργον τοΰ Γάλλου θεατρι
κού συγγραφέως Λένορ- 
μαν «Κρυφή Ζωή», δια- 

σκευασμένον είς μυθιστό
ρημα άπό τήν συνεργάτι- 
δά μας κ. Γεωργίαν Δε- 
ληγιάννη.

Η «Κρυφή Ζωή» θά συν- 
αρπάοη τούς άναγνώστας 

τών «Παρασκηνίων» καί θά 
τούς δώση στιγμάς πρα

γματικής πνευματικής ά- 
πολαύσεως.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
παληά σχολή.

— Τίποτα δέν μπορέσαμε νά 
ικάνωμε. τίποτα.., ψιθυρίζει με
λαγχολικά ή Βερώνη. Καί ά- 
ναγκάζομαι, ύποχρεωτικά πιά, 
νά συγχρονισθώ καί έγώ γιά  νά 
μπορέσω νά κρατηθώ.

— Γ ιατί άποσυρθήικατε τόσο 
νωρίς;

—"Επρεπε. Τό έλληνικό κοι
νόν, δπως είπε καί ή Ροζαλία 
Νίκα, δέν μπορεί νά άνάχεται 
τά ίδια πρόσωπα γιά  καιρό, θ έ 
λει άλλοςγή, άνανέωσι. "Επειτα 
εΐνε καιρός ν’ άφήσουμε καί 
τούς άλλους νά δράσουν. "Ο,τι 
είχαμε νά δώσουμε έμεΐς, τό 
δώσαμε. Ά ς  δοΰμε κι’ αύτοί 
τώρα τί θά κάνουν.

τής ή μέρες— άρχισοον τά χειρο» 
κροτήματα καί τίς φωνές καί ά* 
νοίγκάστηκα,' συγκινημένη γ ιά  
τήν αύθόρμητη αύτή έκδήλωσι, 
νά άνεβώ στό βήμα καί νά ά« 
παγγείλω, τυλιγμένη στίς γοΰ- 
νες καί στά χειμωνιάτικα, έναν 
μονόλογο άπό τήν τρίτη πραξι< 

Ή Βερώνη σωπαίνει γ ιά  λί
γο, άναστενάζει καί ΰστερα συ
νεχίζει:

—'Ομολογώ... πώς ήταν αύτή 
μιά άπ’ τίς δυνατώτερες συγκι
νήσεις τής ζωής μου...

— Καί ή πιό δυνατή;
— Μήπως θυμάμαι; "Ισως 

αύτή πού δοκίμασα παίζοντας 
στό θέοαρο τοϋ Χαμίτ. "Επαι
ξα χωρίς κοινόν έμπρός μου, 
ξέροντας πώς ό Χαμίτ καί οί

— Καλά συστηματικά, άλλά I πρ]_γκηπες μέ παρακολουθούσαν
έρασιτεχνικά έστω;

— Νά παίξω, έτσι, γ ιά  νά πε
ράση ή ώρα; "Οχι, δέν μ* Α
ρέσει. Στή Ρουμανία μονάχα, 
στό τελευταίο μου ταξίδι, μέ ά 
νάγκασαν μέ τό στανιό νά παί
ξω κάτι γ ιά  τά σχολεϊα. Κι’ έ
παιξα «Μερόπη». Αργότερα, δ
ταν έγινε ή έκατονταετηρίς τοΰ 
Βερναρδάκη, σκεφθήκααε νά 
δώσουμε μιά γιορτή, άλλά στό 
τέλος τό άφήσαμε στή μέση.

— Ποιό έρνο, πάνω άπ' δλα, 
θά θέλατε νά παίξετε πάλι, έ
στω γ ιά  μιά φορά;

— «Εύγενία Ντεκουρδέλ»... ή
ταν ή συμπάθειά μου καί πάν
τα τό κρατοΰσα γιά  άτοΰ στίς 
έξαιοετικέΓ περιπτώσεις.

— Ποιά ίταν ή τελευταία δη
μοσία έμφάνισίς σας;

— Τίς προάλλες στό 4ο Γυμνά 
σιο... καί νά σάς πώ πώς. Είχα 
πάει σέ μιά διάλεΕι τοΰ κ. Γιάν
νη Σιδέρη γιά  τόν Βερναρδά
κη. Σέ μιά στιγμή, στό τέλος 
σγεδόν, ό κ. Σιδέρης έτοιιιάστη 
κε ν ’ άπαννείλη ένα άπόσπα- 
σμα τής «Φαύστας», άλλά έ- 
σ τ ί'σ ε  ό Λάσκαρης (ήταν κι’ 
αύτ<ν έκεΐ·) κα’ αοΰ Γήτησε νά 
ΉαλάΡϊω έγο). Τά παιδάκια ιιό- 
λις τάκΛυσαν —τούς είχε μιλή
σει ό Σιδέρης γ ιά  μένα έκεΐνες

πίσω άπ’ τά καφάσια. "Οταν 
παρουσιάστηκα στή σκηνή καί 
έκανα τόν άπαραίτητο τεμενά, 
ένοιωσα κάποιο τράκ, άλλά ά
μέσως συνήλθα. Καί στό τέλος, 
δταν μοδπαν ύπασπισταί τοΰ 
Σουλτάνου πώς γ ιά  πρώτη φο
ρά έκείνη τήν ήμέρα, άπ’ δ,τιί 
θυμόντουσοτν τούλάχιστον, ό 
κροααιότατος άφέντης τους είχε 
παραλείψει νά πιή τό άπογευ» 
ματινό του τσάϊ, δέν μπορώ νά 
πώ πώς δέν ένοιωσα κάποιο κα* 
μάρι...

— Τίποτε άλλο;
— Μά... εΐνε τόσα πολλά... 

Θαρρώ πώς αύτά φτάνουν.
Καί ίσως νάχη δίκηο. Τί άλ

λο νά πή κανείς γ ιά  τήν άξέ- 
χαστη Βερώνη, παρά τό νά έ·' 
παναλάβη τούς στίχους τοΟ 
Σμυρνιοΰ λογίου καί μεγάλου 
θαυμαστού τηςΐ Στίλπου Πιτ· 
τακή:

’Ά ν  είχα διαμαντόπετρες 
τοΰ ούρανοΰ τ’ άστέρια 
θά στάκανα διάδημα 
κι’ άς μοΰκοβαν τά χέρια

Άρκέσου τώρα είς αύτό 
τό δάφνινο στεφάνι 
πού δείχνει πώς ή δόξα σοβ 
ποτέ δέν θά πεθάνη !

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α
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TO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘΌΛΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 24 Ιουλίου - Σάββατον 30 Ιουλίου 1938)

Κυριακή
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 _  25.49 _  31.38 —  49.83 
μ .) 10.30 Έλαφρά μουσική, 10.45
Τραγούδια, 11 Πνευστά, 11.45 Σ  υμφ. 
συναυλία, 1 'Ελαφρά μουσική, 2 Εί 
δήσεις, 2.15 ’ Ελαφρά μουσική, 3.30 
’'Εγχορδα, 4.15 Συμφ. συναυλία, 5. 
1 ς Στρατ. μουσική, 5-45 Ευθυμη 
μουσική, 6.15 Εύθυμα τραγούδια, 6. 
50 Ευθυμη μουσική, 7.30 'Εμβατή
ρια, 8 Συναυλία, 9 Είδήσεις, 9.15 
Μουσική και ποίησις, 11 Είδήσεις, 
12 Εύθυμα τραγούδια, 12.30 Σ υ ν 
αυλία, 1.15 Συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 —  
19.81 _  25.52 — 31.5*; μ .) 1.20 
*Ελαφρά μουσική, 2 Πνευστά, 3.30 
Ειδήσεις, 4 Ελαφρά μουσική, 5 ‘Ο- 
μιλεϊ ό Σώ , 5 10 Διάλεξις περί 
Σαίξπηρ, 5.45 Είδήσεις, 7.20 Ε ι 

δήσεις, 7.40 Ευθυμη βραδυά μέ τρα 
γοϋδι, 8.15 Τραγούδι βαρυτόνου, 10. 
05 Ή  μουσική τής γαλλικής «Δημο
κρατικής Φρουράο», 11.15 Είδήσεις, 
11.35 Έ ρ γ α  Μπάχ. 12 Εύθυμη μου- 
οική καί χορός, 2.10 Μουσική δωμα
τίου Μέντελσον.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19 68 _2 5 .2 4__ 31.
41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
I.4 5  Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 Μετάδοσις, 5.15 Είδήσεις, 6 Με- 
τάδοσις, 7 Είδήσεις, 7.30 Δίσκοι, 8 
Δίσκοι, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Μετά- 
δοσις, V Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 —  31.13 μ.) 12 
Είδήσεις, Λαϊκή μουσική. 2 Ειδήσεις 
άγγλιστί, Ποικίλη μουσική, 2.30 
Σ  ιμφ. συναυλία, 5 Είδήσεις, Μελό

δραμα, 6 30 Μουσ. δωματίου, 9.15 
Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 
12.15 Είδήσεις άγγλιστί, Ισπαν., έλ- 
ληνιστί, 1 Είδήσεις, 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  (904 κχ. 332 μ.)
8 Χορός, 9.10 Χορός, 10 Συναυλία,
I I .3 0  Έλαφρά μουσική καί χορός.
1— 4 Ποικίλη μουσική καί χορός. 

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ.)
9.05 Βιολί. 10 Εύθυμη μουσική, 10. 
50 Χορός, 11.15 «Ντίνα», κωμειδύλ* 
λιον.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 
μ .) 6.50 Τραγούδια, 7.20 Δίσκοι, 9 
Λαϊκά τραγούδια καί χοροί, 11.15 
Έλαφ ρά μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
8 Ποικίλη μοισική, 10 Συναυλία, 
11.30 Έλαφρά μουσική καί χορός,
2— 3 Έλαφοά μουσική 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841' κχ. 357 μ.)

μ? τροτγούδι, 10 Συναυλία, 11.30 
Βλ. Βερολινον Α ',  1— 4 Βλ . Άμ-
δοϋογον.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.30 
Συναυλία, 8 Συναυλία, 8.30 Είδή- 

σεις, 9.30 Μετάδοσις, Τέλος έκπομ- 
πής, Είδήσεις

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ .) Είδήσεις, 9 Δίσκοι, 9.30 θέα
τρο, 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι, 
12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Ε 
λαφρά μουσική καί χορός, 8 Λαϊκή 
μουσική, 8.25 Σονάτες, 9 ΤοαγοΟ- 
δι, 9.55 ’Από όπερέττες, 10.55 Ε 
λαφρά μουσική καί χορός.

j Δευτέρα J
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 3 ‘Ο 
Αύτοκράτωρ Ντουσάν, έλλην. δ.άλε- 
ξις, 9 Είδήσεις έλληνιστί, 10 Λ^ϊκά 
τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _  16.89 — 
19.74 _  25.49 —  31.38 —  49.83 
μ.) 12 Σ υναυλία, 1 Έλαφρά μου
σική, 2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μου
σική, 3.15 Πνευστά, 4.15 Λσ'κοΐ χο
ροί, 5.45 Εύθυμη μουσική, β ?0 Σ υ 
ναυλία, 6.50 F “>θο;ΐη μουο·κή, 8 Ε ι
δήσεις, 9.30 Πιάν*>, ΊΟ ‘FXc.<ppa μου
σική, 11 Ειδήσεις, 1.’ Έλαφρά μου
σική, 1 Έλαφοά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 —  
19.82 —  25 52 __ 31 55 μ ) 12 45 
Μουσικό ταξίδι στήν Εύρώπη, 1.40 
Τραγούδι βαρυτόνου, 2.50 Μικρά συ
ναυλία, 3.30 Ειδήσεις, 4 Άπό ταινί
ες, 5 ’Όργανο, 5.35 Σονάτα τοΰ 
Κασσάντο, 6.40 Εύθυμη μουσική καί 
χορός, 8 Είδήσεις, 8.35 Σονάτες 
Μότσαρτ, Μπετόβεν, 9.50 Χορός, 11. 
15 Είδήσεις, 11.50 Πιάνο, 12 Εύθυ
μη ποικιλία, 1.20 Χορός, 1.30 Πιάνο 
Μότσαρτ, 2.05 Ποικιλία, 2.40 Είδή- 
σεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19 68 _2 5 .2 4__ 31.
μ .) 12 Δίσκοι, 12.45 Έλλην. όμι-
λία, 1.15 Συναυλία, 1.45 Ειδήσεις, 
2 Συναυλία, 2.30 Είδήσεις, 3.20 
Δίσκοι, 3.30 Έλαφρά μουσική Λέ
χαρ., Σοΰμαν, Μεσσαζέ κλπ., 5.15 
Είδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 Ειδήσεις, 
7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 Είδή- 
σεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40__ 31.13 μ .) 12 c l-
δήσεις, Ποικίλη μουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μουσ. δωματίου, 2.45 Ποι
κίλη μουσική, 5 Είδήσεις, Έλαφρά 
μουσική, 6.30 Άπό μελοδράματα, 8. 
15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. Με
σαία, 12.15 ΕΙδήσΓ^ς άγγλ., Ισπαν., 
έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Συμφ. συν
αυλία

9.10 Ευθυμη μουσική μέ τραγοΰδι,
11.30 Λαϊκή μουσική τοΰ Ρήνου, 1 
— 4 Έλαφοά μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
91.0 Ούγγρική βραδυά, 11 Δίσκοι,
12.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575
μ .) 7.15 Δίσκοι, 7.45 Δυό πιάνα, 8 
20 Συναυλία, 9.15 Συνέχεια, 10. 
10 Τραγοΰδι, 10.45 Έλαφρά μου

σική.
Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.30 

Δίσκοι, Βάλς καί πόλκες, 9.10 Εύ 
θυμη βραδυά, 11.25 Βιολί Σοΰμαν, 
Ρέγκερ, 12.30 Χορωδία, 1__4 Ποι
κίλη μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 9. 
20 Χορός, 10 30 Μουσ. άκρόαμα, 11. 
30— 4 Ποικίλη μουσική.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία έκ Λυών, 8.30 Είδήσεις,
9.30 «‘ Ιστορία τοΰ στρατιώτη», τοΰ 
Ραμύζ, μουσ. Στραβίνσκυ, 10.15 
θέατρο, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ .) 9 Δίσκοι, 9 30 Τραγούδια, 10
Μουσική δωματίου, 11 Κλαρινέττα,
11.30 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ 
λαφρά μουσική, 7.30 Λαϊκά τραγού
δια, 8.15 Τοαγοΰδι, 8.45 Συμφ. συ
ναυλία* 9 15 Συνέχεια, 11 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

Τρίτη ]

8 Στρατ. μουσική, 9.10 Εύθυμη) Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α ] Μ Α Κ Ρ Α
μουσική, 10 Μεγάλη συναυλία, 11.30
Έλαφρά μουσική, 2 __  4 Ποικίλη
μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
9 10 «Χάρυ Γιάνος» μουσ. έργον.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ .) 7.15 Χορός, 8. Χορός, 8.25 Εύ
θυμία, 8.40 Ισπανικά τραγούδια, 
9.10 Συναυλία, 10 Γαλλική μουκή.
10.20 Συναυλία, 12.15 Δίσκοι, 1__ 2
Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Έ 
λαφρά μουσική ηέ τραγοΰδι, 11.30 
Χορωδία, 12 Έλαφρά μουσική καί 
χορός, 1—  4 Έλαφρά μουσική καί
χορός.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 8.
10 Ποικίλη μουσική, 9.10 Συναυλία

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.30 Συναυλία, 9.10 Εύθυμη βρα
δυά, 11.30 Συναυλία μέ τραγοΰδι, 
1— 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ.) 
8 Τραγούδια, 8.30 Έλαφρά μουσι
κή, 10.10 Γιουγκοσλαυϊκή συναυλία, 
11 Παλαιά μουσική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 
μ .) 7.05 Λαϊκές μελωδίες, 7.30 Σ υ 
ναυλία, 9 Δίσκοι, μελόδραμα.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.30 Εύθυμη μουσική, 9.10 Πνευστά, 
10 Χορωδία, 11.30 Συναυλία, 12
Έλαφρά μουσική καί τραγοΰδι, 1__ 3
Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8 30 «Γαλάζιος Δούναβις», μπαλλέτο,

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 ΕΙ- 

δήσεις έλληνιστί, 10 Δίσκοι.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _  16.89— 

19.74 —  25.49 —  31.38 _ _  49.83 
μ .) 10.30 Πιάνο, 11 Εμβατήρια, 11. 
15 Δίσκοι, 11.45 Έλαφοά μουσική, 
Μουσική καί ποίησις, 5.45 Εύθυμη
1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 5 
μουσική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Εύθυμη 
μουσική, 7.15 Ρόντο τοΰ Μπετόβεν, 
8 Μουσική ποικιλία, 9 Είδήσεις, 9 
30 Συναυλία, 10.45 Μουσική δωμα
τίου, 11 Είδήσεις, 1 Μουσ. πιάνου 
Μπετόβεν, 1.15 Σ  οναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 —  
19.82 —  25.52 _  31.55 μ.) 1.15 
Πιάνο, 1.40 Πιάνο Μπράμς, Σοπέν,
2 35 Ποικιλία, 3.30 Είδήσεις. 4 
Ναυτικά τραγούδια, 4.30 Στρατ. μου 
οική, 6 Είδήσεις, 6.20 Πιάνο, 6 40 
Τραγούδια, 7 Χορός, 8 Είδήσεις, 8. 
20 Δίσκοι, 8.30 Έλαφρά μουσική, 9 
Στρατ. μουσική, 11.15 Είδήσεις, 11. 

50 Χορός. 1.40 Συναυλία.
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _25 .24__31 . 

41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.4ς ‘Η ζωή στό Παοίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 θέατρο, «‘Ο άλκάδης τής θαλα- 
μέας», 5.15 Είδήσεις, 6 Μετάδοσις,
7 Είδήσεις, 7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 
8.30 Είδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 
Δίσκοι Λίστ, Σ  οΰμπερτ, Μέντελσον,
2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40 —  31.13 μ.) 12 
Είδήσεις, Μουσ. δωματίου, 1 ΕΙδή- 
σείς άγγλιστί, Άπό μελοδράματα, 2. 
45 Έλαφρά μουσική, 5 Είδήσεις, 
Συμφ. συναυλία, 6.30 Έλαφρά μου
σική, 9.15 Ειδήσεις γαλλιστί, 10 
Ελ . Μεσαία, 12.15 Είδήσεις άγγλ., 
Ισπαν., έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Μελό
δραμα
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.)

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

8.35 Έλαφρά μουσική, 10.10 Μαν
τολίνα, 11 Άπό μελοδράματα Που- 
τσίνι, Βέρδι, ’Όφφενμπαχ κτλ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ 437 
μ.) 7.35 Συναυλία, 9 Βιολί, 9.30 
Δίσκοι, 10.45 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.30 Ποικίλη μουσική, 9.10 Έλαφρά 
μουσική, 10.30 Συναυλία, 12 Πνευ
στά, 1— 3 Ποικίλη μουσική έκ Βιέν
νης.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 %κχ. 357 μ.)
7.30 Δίσκοι, 9 10 ’Έ ρ γα  Σοπέν, 9. 
30 «Κάρμεν», μελόδρ τοΰ Μπιζέ, 12. 
30 Έλαφρά μουσική καί χορός, 1 
4 Έλαφρά καί ποικίλη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8.05 Δίσκοι, 10.10 Συναυλία άπό ό 
λον τόν κόσμον, 12.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ.) 7 Δίσκοι Ραχμανίνωφ, 8.20
Τζάζ, 9 «Μες» τοΰ Μπάχ

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 8.30
Λαϊκή μουσική, 9.10 Δίσκοι, 9 45
θέατρο, 11.30 Έλαφρά μουσική καί 
χορός, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Μ Ο Ν ΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 9
10 Δίσκοι, 9.30 Έ ρ γ α - Μότσαρτ, 11.
30 Έλαφρά μουσική καί χορός, 1__ 4
Ποικίλη ιιουσική έκ Βιέννης.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 u.) 8
Τραγούδια, 8 .3 ' Είδήσεις, 9.>0 «Φάλ 
σταψ», μελόδρ. τοΰ Βέρδι, έκ Πα
ρισίων, Κατόπιν είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (605 κχ. 432 ιι.) 9 
Δίσκοι, 9 30 Βλ. Νίκαια, 11.30 Ει
δήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7
Στρατ. μουσική, 7.50 Λαϊκά τραγού
δια, 8.30 Δίσκοι, 9 Τραγοΰδι, 9.55 
Ρωσσικά τραγούδια, 10.25 Έλαφρά 
μουσική, 11 Έλαφρά μουσική καί 
Χορός.

I Τετάρτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΎΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (40 18 μ .) 9 ΕΙ- 
δήσείς έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _  16.89—
19.74 __  25.49 __  31.38 __  49.83
μ.) 10 Συναυλία, 11 Συναυλία, 11. 
15 Ρόντο Μπετόβεν, 12 Συναυλία, 
1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2. 
15 Είδήσεις, 3.15 Πιάνο, 4.30 Συ ν 
αυλία, 5.45 Εύθυμη μουσική, 6.30 
Συναυλία, 6.50 Εύθυμη μουσική, 8 
Ναυτική μουσική, 8 30 Συναυλία, 9 
Είδήσεις, 9.45 Χορός, 11 Είδήσεις, 
11.15 Ναυτική μουσική, 1 Χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _  
19.82 _ _  25.52 — 31.55 μ.) 12.45 
Πιάνο, 1 Ποικιλία, 2 Σ  κωτική μου
σική, 2.15 'Έ ρ γα  Μπράμς, 3 30 Ει
δήσεις, 4 Συναυλία, 4.40 Τραγού
δι βαρυτόνου, 6 Είδήσεις, 6.20 Βιο
λί, 6.40 Διεθνής πολιτική ύπό του 
κ Ούΐκαμ Στήντ, 7.20 Ειδήσεις, *8 
Συναυλία Μότσαρτ, Γκλύκ. Χάϋδν. 9 
Ό  κ. Ούΐκαμ Στήντ, 10 Χορός, 10. 
40 Τσέλλο, 11.15 Ειδήσεις, 11.35 
Τραγοΰδι βαρυτόνου, 12.10 Συναυ
λία. 12.40 ‘Ο κ. Ούΐκαμ Στήντ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19 68 _25 .24__31 . 
4! μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 1 
45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συμφ. on- 
ναυλία Μπάχ, Πιερνέ, Λαλό κτλ.

2 Είδήσεις.
ΡΩΜΗ (25.40—  31.13 μ .) 12 ΕΙ- 

δήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσεις άγ- 
γλιστί, Έλάφρά μουσική, 2.45 Λαϊ
κά τραγούδια, 5 Είδήσεις, Μελόδρα
μα, 9.15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. 
Μεσαία, 12 15 Είδήσεις άγγλ., I- 
οπαν., έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Λαϊκή 
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.) 
9.10 Στρατ. μουσική, 11.30 Βιεν
νέζ. μουσική, 1— 4 Βλ. Μόναχον.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) } σκοι, 2 Είδήσεις

μουσική κωμωδία, 11.15 Είδήσεις,
11.35 Μουσική ποικιλία, 12.10 Σ υ 
ναυλία Μπιζέ, Μπράμς, Γκρήγκ κτλ.,
1.35 Μουσικό ταξίδι άνά τήν Εύρώ- 
πην.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _ 2 5 .2 4 _ 3 1 . 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 
1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 
Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μελωδί
ες, 4 Μουσ. δωματίου Φωρέ, Λαλό 
κτλ., 5.15 Ειδήσεις, 6 Ο Ι δίσκοι τής 
έβδομάδος, 7 Είδήσεις, 8 Δίσκοι, 8. 
30 Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δί-

8 Βιολοντσέλλο, 8.30 Έλαφρά μου
σική, 10.10 "Εργα  Σοπέν, 11 Δί
σκοι.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 
μ.) 6.45 Δίσκοι, 7.20 Συναυλία, 9 
Λαϊκά τραγούδια, 9.30 Εύθυμία, 10. 
30 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
9.10 Ποικίλη μουσική, 10 Έλαφρά 
μουσική έκ Βαρσοβίας, 12 Έλαφρά
μουσική, 1__3 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
9 10 Άπό όπερέττες, 11.30 Βάλς,
11.30 Έλαφρά μουσική καί χορός, 
1— 4 Δίσκοι.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8.30 Συναυλία, 9.55 Συναυλία. 11. 
05 Δίσκοι άπό όπερέττες, 12.10 Τσιγ
γάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ.) 7.15 Άπό ναλλ. όπερέττϊ\, 8.05 
Μπαλαλάικες, 8 50 Τραγούδι. 9.15 
Πιάνο, 9.50 Δίσκοι, 10.45 Έλαφρά 
μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 9.10 
Συναυλία, 10 Έλαφρά μουσική, 11. 
15 'Έ ρ γα  Μπάχ, 12 Έλαφρά μουσι
κή ιιέ τραγοΰδι, 1__4 Δίσκοι.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 9.
10 Χορός, 10 Μετάδοσις', 11.40 Βιεν
νέζ. μουσική, 1__4 Δίσκοι.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ. 
Ρώμη, 9 10 Έλλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7 
Συναυλία, 8 Συναυλία. 8.30 Ειδή
σεις, 9.45 Συιιφ. συναυλία, Μπάχ, 
Βεβάλντι, Κορέλλι, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κγ. 432 
μ.) 9 Δίσκοι, 9 30 Συμφ. συναυ
λία Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σ  αίν- Σ  άνς, 
Μασσενέ, 11.30 Ειδήσεις, 11.45 Δί
σκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.15 
«Μαντάμ Μπαττερφλάϋ», μελόδρ. τοΰ 
Πουτσίνι, 11 Γιά δλους, 11.30 Χορός.

ΡΩΜΗ (25.40 —  31.13 μ.) 12
Είδήσεις, Έλαφρά μουσική, 1 Είδή- 
σεις άγγλιστί, Συμφ. συναυλία, 2. 
45 Μελόδραμα, 5 Είδήσεις, Μελό
δραμα, 6 30 Μελόδραμα* 9.15 Ειδή
σεις γαλλιστί, 10 Βλ. Μεσαία, 12. 
15 Είδήσεις άγγλιστί, lonocv., έλλη- 
νιστί, 1 Είδήσεις, Ποικίλη μουσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.>
9.10 Μεγάλη συναυλία Μότσαρτ, 
Γκρήγκ, Σοΰμαν, Βάγνερ κτλ., 10. 
15 Άπό μελοδράματα Μπελλίνι, 
Γκουνό, Βέρδι, Τσαϊκόφσκυ κτλ., 11 
30 Εύθυμη μουσική, 1 - — -
μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
8.10 Συναυλία, 8.40 Έλαφρά μου
σική, 10.10 Τραγοΰδι, 11 Συναυλία.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 
μ.) 6.45 Λαϊκές μελωδίες, 7 20 Σ υ 
ναυλία, 9 Φλάουτο, 9.30 Τραγούδι, 
10 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
6 «Χρυσός τοΰ Ρήνου», μελόδρ. τοΰ 
Βάγνερ, 10 Έλαφρά μουαική, 12
Έλαφρά μουσική lfxi χορός, 1__ 3
Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
9.10 Χορός, 11.30 Λαϊκή καί έλα
φρά μουσική καί τραγοΰδι, 1 — 4 
Ποικίλη μοισικτ» <·

ΒΟ ΥΔ Α Π Ε Σ f  Η (546 κχ. 550 μ.) 
8.25 Τραγοΰδι, 1 (Μ 5 Τσιγγάνοι, 12.
1 0 Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ.) 7.02 Χορός, 8.15 ’Έ ργα  Σ αίν-
Σάνς, 8.45 Τραγοΰδι, 9 20 Συναυ
λία, 10.45 Έλαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 9.10
Πνευστά, 10 Συναυλία, 11.30 Έ λα

κή, 8 Συναυλία, 9 Είδήσεις, 10.30 
Έλαφρά μουσική, 11 Ειδήσεις, 12 
Έλαφρά μουσική, 1 Λαϊκή μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 —  
19.82 _  25.52 —  31 55 μ .) 12.45 
Συναυλία Μότσαρτ, Γκλύκ, Χάϋδν, 
2 Έλαφρά μουσική καί τραγούδια,
2.45 'Όργανο, 3.30 Ειδήσεις, 4 
Μουσική ποικιλία, 5.15 Δίσκοι, 6 ΕΙ- 
δήσεις, 7.20 Ειδήσεις, 7.50 Δίσκοι, 
9.05 Βιολί, 10 Έλαφρά μουσική, 
11.15 Είδήσεις, 11.50 Άπό ταινίες, 
1.40 Συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _2 5 .2 4 __  31. 
41 μ.)  12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Η ζωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 «Ό  κόμης Όρύ», κωμ. μ%\.όδρα- 
μα τοΰ Ροσσίνι, 5.15 Ειδήσεις, 6 Με 
τάδοσις, 7 Είδήσεις, 8 Δίσκοι, 8.30 
Είδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Ποικί
λη μουσική, 2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 —  31 13 μ .) 12 
Ειδήσεις, Συμφ. συναυλία, 1 Είδή- 
σεις άγγλιστί, Μελόδραμα, 2.45 Μου 
σική δωματίου,  ̂ Ειδήσεις, Ποικίλη 
μουσική, 6.30 Λαϊκή μουσική, 9.15 
Ειδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 

4 Ποικίλη) 12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., έλλη- 
νιστί, 1 Ειδήσεις, Μουσ δωματίου. 
ΜΕ Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
9.10 Έλαφρά μουσική μέ τραγούδι, 
12.20 Έλαφρά μουσική καί χορός,
1— 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  Φ3.99  _  16.89— 
19.74 —  25.49 —  31.38 —  49.«3 

μ ) 10.15 Στρατ. τραγούδια, 11.15 
Δίσκοι, 12.15 Αύστρ. τραγούδια, 1 
Έλαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15 
Έλαφρά μουσική, 3.15 ίονάτες τοΟ 
Μπετόβεν, 5 Εύθυμο άπόγευμα, 5-45 
Εύθυμη μουσική, 6.1 ς Δίσκοι, 6.50 
Εύθυμη μουσική. 7.15 Σονάτα Μπάχ, 
8 Εύθυμη βραδυά, 9 Είδήσεις, 11 
Είδήσεις, 12 Λαϊκή μουσική, 1 Ε̂ θι>- 
μγ? μουσική καί χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _  
19.82 —  25.52 —  31 55 μ.) 1.50 
Βιεννέζ. όπερέττες, 3 Τρίο. 3.30 Ει
δήσεις, 4 Σονάτες Σοΰμαν, Ντέλι- 
ους, 5 Δίσκοι Καροΰζο, 5.15 Μουσ, 
ταξίδι στήν Εύρώπη, 6 Είδήσεις, 6. 
25 Χορός, 7.30 Είδήσεις, 6 35 Πιά
νο, 9Πνευστά, 9.30 Τραγού/ια καί 
όργανο, 10.30 Συναυλία, 11.15 ΕΙ- 
Ε-ήσεις, 1.35 Ποικίλη μουσική.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19 68 _ 2 5 .2 4 _  31. 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1 15 Συναυλία,
1.45 Δίσκοι, 2 Συναυλία, 2.30 Ει
δήσεις. 3.30 Ευθυμη μουσική, 4.30 
«Τραγουδώντας», μουσικόν άκρόαμα, 
1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 _  31.13 μ.) 12 
Ειδήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσεις, 
άγγλ., ναλλιστί, 2.45 Μελόδραμα. 5 
Ειδήσεις, Μουσ. δωματίου, 6.30 Ποι
κίλη μουσική, 9,15 Είδήσεις γαλλι
στί, 10 Βλ. μεσαία, 12.15 Ειδήσεις 
άγγλ., Ισπαν., έλληνιστί, 1 Είδή- 
σεις, Μελόδραμα.8 Πιάνο, Πόλων* έογα, 8.30 Έλαφρά M E T / ^ Ια Τ α  Ι Μ Α  κ ρ  α  

μουσική, 10.10 Παλαιά τραγούδια, *  *  Ν Α Κ Ρ Α
11 Μουσ. δωματίου άπό τόν Χάϋδν | . Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ·)
στόν Ραβέλ. j -.10 Εκ τοΟ Σ αλτ·βοόργου, 10

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 > Σ τ Ρ«τ. μουσική, 12.30 Χορός, 1___4
μ.) 6 45 Δίσκοι, 7 Λαϊκά τοοτγού- I Καλοκαιρινή συναυλία μέ τραγούδια.
δια, 7.30 Λαϊκές μελωδίες. 7.45 'Ο 
μοίως, 9 Έ κ  Ζάγκρεμπ, 10 Συναυ
λία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
9.10 Εύθυμη βραδυά μέ χορωδίαν, 
12.30 Ποικίλη μουσική, 2.05 —  3. 
Ποικίλη μουσική

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 νν. 357 μ.)
9.10 Έλαφρά ιιουσική άπό δίσκους, 
10 Κιθάρες, 12.30 Έλαφρά μουσική 
καί χορός, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8 Συναυλία Λέχαρ, Κάλμαν κτλ.

φρά καί λαϊκή μουσική μέ τραγούδι, J £.25 «Όθέλλος» τοΰ Βέρδι, άπό δί
„4 Ποικίλη μουσική.
Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ 405 μ.) 11.

σκους, 12.10 Τσγγάνοι.
Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575

Πέμπτη

__  . .        5.
8.30 Μελωδίες, 9.10 Συναυλία μέ Ι 5 Είδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 ΕΙδή-
τραγοΰδι, 11.30 Έλαφρά μουσική σεις, 7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8 30
καί χορός, 1— 4 Ποικίλη μουσική έκ * Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι,

Ε Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 7.45

Διάλεξις έλληνιστί, 9 Ειδήσεις έλ- 
ληνιστί, 10 Λαϊκά τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _  16.89—
19.74 —  25.49 ___  31.38   49.83
μ.) 10.15 Χορός, 12 Συναυλία, 1
Έλαψρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 
Έλαφρά μουσική, 4.30 Δίσκοι, 5 
Ναυτική μουσική, 5 45 Εύθυμη μου
σική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Εύθυιιη μου
σική, 7.15 ’Όργανο, 8 Στρατ. τρα
γούδια, 9 Ειδήσεις, 10.15 Αύστρια- 
κά τραγούδια, 11 Ειδήσεις, 1 Σ  υν
αυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 _  16.86 _ _  
19.82— 25.52 —  31.55 μ.) 1.15 Ποι 
κιλία, 2 Ό  κ. Ούΐκαμ Στήντ, 2.15 
Συναυλία Σουπέ, Βέμπερ κτλ., 3 
Λαϊκά τραγούδια,3.30 Είδήσεις, 4 
Μελωδίες. 4.15 Έλαφρά τραγούδια, 
5.45 Δίσκοι, 6 Είδήσεις. 6.35 Ε λ α 
φρά μουσική, 7.20 Είδήσεις, 7.40

45 Έλαφρά μουσική, 1— 4 Ποικίλη , μ.) 7.15 Συναυλία. 8.30 Έλαφρά 
μουσική. μουσική, 9.35 «Τραδιάτα» τοϋ Βέρδι

Μ Π Α Ρ Ι (1 059 κχ. 283 μ.) Βλ. άπό δίσκους.
Ρώμη. 9.10 Έλλην. πρόγραμμα 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ 253 μ.) 8
Συναυλία έκ Λίλλης, 8.30 Είδήσεις, 
9.30 Ποικίλη μουσική, 11.30 Είδή- 
σεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 412 
μ.) 9 Δίσκοι, 9.30 θέατρο, 11.30
Είδήσεις. 1 1.4s Δίσκοι

Σ Ο Φ ΙΑ  850 κχ. 353’ μ.) 7 Στρατ. 
μο· σική, 8 Έλαφρά μουσική, 8.15 
Δίσκοι, 9 . Λαϊκή μουσική, 9.55 Δί
σκοι, 11 Έλαφρά μουσική καί χο
ρός.

I Παρασκευή |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ I Γ *

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 El- I  
δήσεις έλληνιστί, 10 Τραγούδια. I

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _  16.89— L  
19.74 —  25.49 __  31.38 __  49.83

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 9.10 
Δίσκοι, 12.20 Έλαφρά μουσική καί 
χορός, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

,Μ Ο Ν Α ΧΟ Ν  740 κχ. 405 μ.) 9. 
10 Ζ ' συμφωνία του Μποοΰκνερ, 12 
30 Έλαφρά μουσική καί χορός μέ 
μαντολίνα, 1— 4 Ποικίλα ιιουσική.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ. 253 μ ) 8
Συναυλία Χαΐντελ, Μέντελσον. %. 30

Ειδήσεις, 9.30 «Ζιρόφλ __  Ζιοοφλά»,
κωιι. μελόδρ. τ ο ΰ ......................
είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ.) 9 Δίσκοι, 9.30 Συμφ. συναυλία 
Μομάς, Μέντελσον, Λαλό, 11.30 ΕΙ- 
δήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΐΐ·ΐΐ·ιι·ιι·π·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιι
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=  ο ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

μ.) 11.45 Συναυλία. 1 Έλαφρά μου 
σική, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μου-

, .  ». ---  σική, 4.45 Στρατ μουσική, 5.451
Λορος, 9.15 Ναυτικα τραγούδια, 9. Εύθυμη μουσική, 6.15 Μουσ. δωμα- 
45 Σ κωτική μουσική, 10 «’Έρω ς»,' τίου Μπετόβεν, 5.50 Εύθυμη μούσι-

Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8.30
Βαλκσιν. είδήσεις έλληνιστί. 9 Είδή- 
σεις έλληνιστί, 10 ‘Από γιουγκοσλ. 
όπερέττες.

μπαλαλάικες καί μαντολίνα.
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ .) 

8 Βιολί, 8.30 Χορός, 10.10 Πόλων,
μουσική, 11 Εκπλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ 437 
μ.) 6.45 Λαϊκές μελωδίες, 7’20 Δί
σκοι. 9 Λαϊκά τραγούδια. 10 Συν 
αυλία, 11,15 Λαϊκές •■ελωδίες, 12 
Ρωσσικά τραγούδια, 12 30 Χορός. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
9.10 Σερενάτες, 10 Σ τρ<χτ. μουσι
κή, 12.30 —  3 Ποικίλη μουσική. Βλ. 
Αμβοΰργον.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
9.10 Συναυλία μέ τραγοΰδι, 10
Στρατ. μουσική, 12.30 Έλαφρά μου 
σική καί χορ<ίς. 1 _ 4  Χορός καί χα-
βάιες.

κ ίΛ ° ϊΔΑΠΕΣΤΗ <546 κ*· 550 μ )S.30 Λαΐκα τραγούδια, 10.35 Συν. 
αυλία, 12.10 Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ.) 7.02 Δίσκοι, 8 10 Χορωδία, 8. 
45 Δίσκοι τοϋ Φλέτα, 9.15 Χορός,
• Si Ελαφρά μουσική, 12 Δίσκοι.
Ελαφρά μουσική καί χορός, 10 

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 9.10 
Στρατ, μουσική, 12.30 Έλαφρά μου 

. . „  ■ , σινη καί χορός, 3— 4 Έλαφρά μου-
Λεκοκ, Κατόπιν , σική.

Μ ΟΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 9. 
10 Σ υναυλία μέ τραγούδι, 10
Στροττ. μουσική, 12.20 Χορός. 1__4 
Β * . Αμβοΰργον

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8 
Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις. 9.30 
ιΚο-.λλερβα», μελόδρ. τοΰ Φινλα-.δοΰ 
Λαουνις. Κατόπιν είδήσεις.

,, 1ΠΑοΡΙ3 Ι° Ι ΤήΤΤ· <695 **· 43*ι.) 9 Δίσκοι. 9.30 Συμφ. συναυ·
λία Γκλυκ, Φωρέ, Ροσσίνι, Στίν ■ 
ί ι ° ΐ « ’ I ?  10 θέατρο. 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι, 12 Χορός.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ’ Ιούλιος, (Του 

Ιάνταποκριτοϋ μι-*·, \.— Συγκί- 
νησις είς τάς τάξεις τών θεα· 
τροψίλων μας. Ή  άφιξις του 
θιάσου Κοτοπούλη θεωρείται 
■πλέον γεγονός τετελεσμένον. 
Οί σχετικές ρεκλάμες άναγ 
yέλλo<JV ώς ήμερον ένάρξεως 
τήν Τετάρτη, 20 Ιουλίου.

Γό έργο τής πρεμιέρας θά 
εΐνε ή γνωστή περυσινή έπιτυ
χία  τοΰ θιάσου Κοτοπούλη «’Ε 
λισάβετ» τοϋ Ζοσέ.

’Ά ς  σημειωθη δτι εΐνε ή πρώ 
τη φορά πού οί Μυτιληναΐοι θά 
θαυμάσουν τήν μεγάλη μας 
τραγωδό σ' £να έργο όλκής.

Ή προχειρότης μέ τήν όποί- 
« ν  έγένοντο αί προηγούμεναι 
τουρνέ δέν έπέτρεψαν κατά τάς 
μέχρι σήμερον διελεύσεις τοΰ 
έκλεκτοΰ θιάσου τής κ. Μαρί
κας άπό τήν Μυτιλήνη νά πα- 
ρουσιάση έργα πού άπαιτοΰσαν 
δυσμετακόμιστα σκηνικά καί 
•πολύπλοκη σκηνοθεσία. Πολ
λάκις δέ ή έκλεκτή μας τρα
γωδός έξέφρασε τήν έπιτυμίαν 
νά παρουσιασθη ένώπιον τοΰ 
Μυτιληναίκοΰ κοινοΰ είς μεγ ά
λας έπιτυχίας της κατά τήν έν- 
ταΰθα παραμονήν της, άνοαβάλ- 
λουσα πά^οτε τήν έκπλήρωσίν 
της δι’ εύ6·ετώτερον χρόνον.

Ιδ ο ύ  λοιπόν δτι ή έπιθυμία 
της, πού εΐνε καί έπιθυμία δ
λων τών θεατρόφιλων τής Μυ
τιλήνης, ίκπληροΰται.

' Ή  σύνθεσις τοΰ θιάσου εΤνε 
γνωστή καί τό ρεπερτουάρ, δ- 
λαι α ί χειμεριναί έπιτυχίαι τοΰ 
θιάσου είς τήν πρωτεύουσοα/.

Ό  θίασος τής «Νέας Σκη
νής» μετά δεκάδα περίπου σχε
τικώς ικανοποιητικών παρα- 

| στάσεων άνεχώρησε κατ’ αύ- 
τάς. ...

Α , ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΓΡΙ ΝΙ ΟΝ,  Ιούλιος. (Τοΰ 
8ντοσιοκριτοΰ μας).— Ή  πόλις

μας άπό ήμερών φιλοξενεί τόν 
άρτίως συγκεκροτημένον θία
σον τής «Καλλιτεχνικής Συν
τροφιάς», πού δίδει συνεχώς 
παραστάσεις στό δροσόλουστο 
θεατράκι τοΟ κ. Λ. Κρίππα.

Ή συγκρότησις τής «Καλλι
τεχνικής συντροφιάς» έχει ικα
νοποιήσει άρκετά τούς θεατρο
φίλους συμπολίτας μας, οΐτινες 
κάθε βράδυ κατακλύζουν τό ά
νω θέατρον. Καλλιτεχνικός δι
ευθυντής τοΰ θιάσου εΐνε ό κα
λός ήθοποιός κ. Νίκος Μπο- 
γράκος, πρωταγωνίστρια ή κ. 
Μερόπη Συριώτου, ντιζέζ ή κ. 
Μαίρη Βασιλειάδου, πιανίστας 
-τροεγουδιστής ό κ. Μίμη/ς Βα- 
σιλειάδης, κωμικοί ό κ. ’Α λ 
κής Προδελέγγιος, ή κ. Λόλα 
Μπογράκου κ.ά. ώς ό κ. Νίκος 
Ποοσχαλίδηις, ό κ. Χρίστος Μπο- 
γράκος, Τασία Προδελεγγίου, 
Ήλίας Καμπίτσης, Σπΰρος Χα- 
ϊλάζης, Νίκος Γιοοννούλης, Ρ ί
τα Κωνσταντίνου, οΐτινες άπο
τελοΰν τόν καλόν οτύτόν θία
σον, πού έχει νέο ρεπερτόριο, 
σκηνικό διάκοσμο καινουργή.

Στό τέλος έκάστης παραστά- 
σεως παίζονται έπιτυχή νούμε-

<Τ/·Μ I ΓΙ ΙΤ/νί^ΜΙ ’ Δ βγίΜΛτ'ΐνΛΛΙ/
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ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΪΜΟΡΦΙΕΪ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΑΠΟ U 2

Ο Ι  Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ι  Ρ Ο Λ Ο Ι  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν

ρα τών τελευταίων 'Αθηναϊκών 
έπιθεωρήσεων. Άνεδίδασε καί 
έδίδαξεν έπιτυχώς τά έργα «’Ά 
θλιοι», «Κόμης Μοντεχρήστος», 
«Δύο Όρφοα/αί», ό «Καραγκιό
ζης» καί τόσα άλλα άριστουρ- 
γήμοαα, θ' άναβιβάση δέ καί 
τάς έπιθεωρήσεις «Πέρδικα», 
«Τρελλή συμφωνία», «Σ ταυρό- 
λεξον», «Κλώσσα» κλπ.

Τό θεατρόφιλον κοινόν τοΟ 
Α γρίνιου εΐνε άπολύτως εύχα- 
ριστημένον άπό τόν θίασον πού 
φιλοξενούμε.

ΑΝ ΔΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ ρ  Φ Ε ΙΔ ΙΑ Σ  Α. ΑΡΦΑΡΑΣ
Παιδίατρος— Παθολόνος

Λέγεται καβ* έκάστην 4— 5 u-u. 
rfl οίκία του όδόο Βουλναρη 118
Πειοαιρύς. Τηλ- 42.636.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
‘Η Ε τ α ιρ ε ία  Λουτροπόλε ως «Κ ΙΝ ΕΤ Τ Α Σ » πρό μηνός 

ήρξατο πωλοΰσα οίκόπεδα είς τήν μαγευτικήν ακροθα
λασσιάν τής γνωστής Κ ινέττας. ’ Ιατροί, δικηγόροι, δη
μόσιοι ύπάλληλοι, τραπεζιτικοί ύπάλληλοι, αξιωματικοί, 
σιδηροδρομικοί ύπάλληλοι, έμποροι κ.λ.π. ήγόρασαν καί 
έξακολουθοΰν ν’ άγοράζουν τά  έξα ιρετικά  ταΰτα οίκό
πεδα.

Τά οικόπεδα ταΰτα άποτελοΰντα τό γνωστόν παραθα
λάσσιον πευκοδάσος τής Κινέττας, διασχίζονται δ ιά  τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου καί τής έθνικής 
άσφαλτοστρωμένης όδοΰ Α θηνώ ν — Λουτρακίου — Λου- 
τρακίου Κορίνθου, καί συνεπώς έχουσιν έξησφαλισμέ- 
νην καί σταθεράν συγκοινωνίοίν.

Τά πρώτα 300 οίκόπεδα πωλοΰνται είς συμφέρουσαν 
τιμήν καί μέ μεγάλας εύκολίας, μετά τήν συμπλήρωσιν 
δμως τοΰ άριθμοΰ τούτου θά ίσχύσωσιν άλλοι δροι.

Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε τής πραγματικής ταύτης 
εΰκαιρίας, ϊνα δ ι’ άνεπαισθήτων άτοκων μηνιαίων δόσε
ων έξασφαλίσητε είς τόν έαυτόν σας καί τήν οίκογέ- 
νειάν σας τήν δροσιά, τό όξυγόνον καί τό Ιώδιον. Κάθε 
καλοκαίρι θά .·*ποτελή τήν πραγματικήν έξοχήν σας. Λί
αν προσεχώς τακτική συγ κοινωνία άπ’ ευθείας Ά θ ή να ι— 
Κινέττα.

Ά πό τοΰ προσεχούς θέρους θά λειτουργήση στήν μα
γευτική άκροθαλασσιά τής Κ ινέττας Πλάζ.

Πληροφορίαι καί έγ γ ρ  αφαί είς τά γραφ εία τής έ- 
ταιρείας, Α γ ίο υ  Κωνσταντίνου 4 β ('Ο μόνοια).

’Αριθμός τηλεφώνο·· 53-581

‘Η ώραιότης εΓνε ενα άπ’τά ΐ στα δμως, γιατ'ι άν πιστέψου- 
πολυτιμότερα δώρα τής φύσε | με τόν ϊδιο τόν συγγραφέα,

ή καλλιτέχνις έκλαιγε κάθε 
δράδυ πρίν δγή στή σκηνή 
κυττάζοντας στόν καθρέφτη 
τήν φρικτή μορφή πού ή ΐ3 ια  
τολμούσε καί έπέδαλλε στό»/ 
έαυτό της. Τής χρειαζόταν ή 
πίστι της στήν τέχνη καί στόν 
προορισμό της, καί δλη της ή 
αυτοκυριαρχία γ ιά  νά έπιδλη 
8fj στόν έαυτό της καί νά πα
ρουσιάζεται στό κοινό μ’ ένα 
πρόσωπο πού ήταν τελείως άν 
τίθετο άπ ’ τό δικό της. Στήν
δευτέρα πράξι — έννοεϊται _
·κ>ΰ ίδίου έργου ή χαριτωμένη 
αρτίστα εμφανιζόταν μ’ δλη 
τή χάρι πού τής εχει δώσει ή 
φυσις. Κ αί τά χειροκροτήμα
τα πού τήν ύπεδέχοντο, τήν 
διαδεδαίωναν γ ιά  τήν χαρά 
τοΰ κοινοΰ γ ια τ ί τήν ξανάβλε
πε δπως ήταν τ»ραγματικώς 
καί συγχρόνως γ ιά  τήν έπιτυ
χ ία  πού είχε στήν προσωρινή 
της μεταμόρφωσι.

Ή  Γκάμπυ Μορλαί δέν εΐνε 
δεδαίως ή μόνη ήθοποιός πού 
παρουσιάστηκε κάτω άπ’ τάφώ 
τα τών προδολέων άσχημη καί 
άποκρουστική.

Ή  "Ε μ μ α  Γκραμάτικα, ή με 
γάλη Ί τ α λ ίς  ήθοποιός δέν δ ί
στασε νά έμψυχωθή κι’ αυτή 
τό ρόλο της στό έργο «Ή 
μεντάλλιες τής γρηάς» Καί νά 
παρουσιάση στό κοινό μιά 
γρηούλα πονεμένη καί ταπει- 
νή, περασμένη πολύ στά χρό- 
νια, διαφορετική τελείως άπ 
δ,τι είνα ι ή ιδ ία  καί στό σώ
μα καί στήν ψυχή.

Κι’ έπειτα, έκτός αύτών, έ
χουμε καί άλλες ήθοποιούς 
π ούά να γκά σ τηκα ν νά ύπο- 
στοΰν μεταμόρφωσι προκειμέ- 
νου νά έκπληρώσουν τόν προ
ορισμό τους. ’Έ χουμε τήν Μα 
ρια Μελάτο στήν «Άμφίσα», 
τήν Τατιάνα Παύλοδα στό 
«Μίρα "Εφρος».

Οί παλαιοί Παριζιάνοι δέν, 
μπορεί παρά νά θυμοΰνται μέ ! 
συγκίνησι άκόμα τήν Α ιμέ Μα 
ρουάλ, τέτοια πού παρουσια
ζόταν, έξηντλημένη καί παρα
μορφωμένη άπ' τήν άρ£ώστεια 
στήν τελευταία πράξι τής Μα 
νας. Σχό δραμα τοΰ Ζολα, ή 
Νανά άγω νια  στό τέλος τοϋ 
έργου, σ’ ένα φτωχικό παν- 
δοχε.ο, λ ιγά κ ι πρίν πεθάνη, 
καί jr| ήθοποιός έπρεπε νά προ 
καλή τή φρίκη καί τόν οίκτο 
σ αυτούς πού τήν έπεσκέπτον- 
το.

ως, αύτό λέγουν καί υποστη
ρίζουν δλοι... Τήν άλήθειαν 
τών λόγων αύτών τήν βλέπου
με κάθε μέρα σέ δλες τίς έκ- 
δηλώσεις τής ζωής, δταν πρό 
κειται γ ιά  γυναίκες ώραϊες,

Ό  Σκαρόν, ό Φλοριάν, ό 
Μιραμπώ, ό Δάντον, ήσο(ν τέ
ρατα άσχημίας, άλλά αύτό 
δέν τούς έμπόδισε νά κυριεύ 
σουν τήν κοινή γνώμη μέ 
τόν άλφα ή δήτα τρόπο.

Γ ιά τίς γυναίκες δμως ή ά- 
σχημία καταντά πραγματικό 
δράμα. 'Ό ταν ό Μπαλζάκ έ
γραφε δτι «ή άσχημία είνεγιά  
τίς γυναίκες ένας πόνος πού 
τίς βασανίζει σέ δλη τους τή 
ζωή» έξεδήλωνιε μέ δυό λό
γ ια  μονάχα τό ποιά εΐνε ή ψυ 
χική κατάστσαις τών γυ ν α ι
κών ποδνε άδικημένες άπ ’ τή 
φύσι, ποΟχουν μΰτες μεγάλες, 
ματάκια μικρά, στόμα στραδό 
καί γενικά  όποιαδήποτ^ άλλη 
δυσμορφία, καί πού στερούν
ται τόν θαυμασμό τών άν- 
δρών καί δέν ελπίζουν ποτέ 
νά προκαλέσουν άλλο άπό φι
λ ία  καί οίκτο. Ή  γυνα ίκα  εΐ- 
νε φτιασμένη άπό τή φύσι γ ιά  
νά άρέση καί δέν ύπάρχει με
γαλύτερα προσδολή άπ’ τό νά 

ή νά τήν κάνης νά κα 
ταλάδη δτι στερείται αύτοΰ 
τοΰ προσόντος.

Γι' αύτό καί χρειάζετα ι με
γάλο θάρρος, σέ μιάν ήθο- 
ποιό, γ ιά  νά άποφασίση νά 
παραμορψωθή καί νά παρου- 
σιασθή φρικτή καί άποκρου
στική μπρός στό κοινό, ένώ 
εΐνε δμορφη καί χαριτωμένη", 
γ ια τ ί αύτό άπαιτεϊ ό ρόλος 
της. θ ά  ΰποκύψη δέδαια, ά λ
λά πόση_ προσπάθεια δέν θά 
χρειασθή  ̂γ ι ' αύτό. Νά πασα- 
λειφθή μέ πάστες καί κρέμες 
νά μπογιατισθή γ ιά  νά άπο- 
κτήστ) ρυτίδες... Σκεφθήκατε 
τάχα ποτέ τί σημαίνει αύτό 
γΐ({ μιά γυνα ίκα  νέα καί ω
ρα ία ; _ θ ά  μοΰ πήτε δέδαια 

I πώς αύτά εΐνε προσωρινά καί 
δτι μ ιά πραγματική άρτίστα 
δέν δειλιάζει ποτέ δταν πρό
κειται γ ιά  τήν τέχνη της. Ναί, 
σωστά...ή τέχνη πάνω άπ’ δ- 
λα, έχετε _ δίκηο,.,έν πάση π>ε- 
ριπτώσει δμως έπιτρέψτε μου 
νά σάς πώ πώς τά  λόγια  σας 
δείχνουν δτι δέν ξέρετε π ρ α γ
ματικά τίς γυναίκες.

Μιά μεγάλη σύγχρονη άρ 
τιστα, πούνε καί χαριτωμένη 
κιόλα, ή Γκάμπυ Μορλαί, ε ί
χε πα ίξει πρό έτών στό Τεάτρ 
ντέζ Ά μπασσαντέρ, πρίν δγή 
στό σινεμά, c'va ερνο του 
Φρανσίς ντέ Κρουασέ, δπου 
έπρεπε στήν π ρ ώ τη ’ πράξι 
να παραμορφωθή σέ τρόπο 
που να θυμίζη τέρας, -  έτσι 
έλεγε άκριδώς ό συγγραφεύς 
Λοιπον, ή Γκάμπυ Μορλαί, πού 
ειιεις την ξέρουμε χαριτωμένη 
και γλυκειά, παρουσιαζόταν 
καμποσα δράδυα συνέχεια, 
μπρος τό κοινό άποκρουστι- 
κη, ρυτιδωμένη, μέ ματιές ά- 
Υριες καί κινήσεις φοδισμέ-

?°-U Υ ιομάτη μπρίο
παριζιάνα που είχαμε συνηθί
σει να θαυμάζουμε; Μείναμε 
κατάπληκτοι μπρός σ’ αύτή 
τη μεταμόρφωσι. Μεταμόρφω 
σι πού ή Γκάμπυ Μορλαί δέν

ναρίθμητα παραδείγματα  ώ
ραίων καί νέων καλλιτέχνι- 
δων πού παρουσιάστηκαν 
άσχημες καί άποκρουστικές 
μπρός στό κοινό, έχοντας συ- 
ναίσθησι τής άποστολής τους 
καί τοΰ προορισμού τους.

Στά 191 1  ή Καρλόττα Λιζέζ 
θυσιάζει τά  ώρα7<:χ μαλλάκια 
της γ ιά  νά ένσαρκώση μίαν 
ήρωΐδα τοΰ Σ ασά  Γκιτρυ. 
Κ ι’ αργότερα άκόμη ή ήθο
ποιός Σιμόν παριστάνει κάπο
τε στό ίδιο έργο, τό ίδιο δρά- 
δυ, δυό ρόλους τελείως δ ια 
φορετικούς, τόν ένα συμπαθή 
καί τόν άλλον άπεχθή.

Ή Τερέζα Ντόρυ στίς έπι- 
θεωρήσείς τοΰ Ρίπ στό Παλαί 
Ρουαγιάλ καί στίς Φολί — 
Βάγκραμ, ένεσάρκωνε ρόλους 
γελοίους γ ιά  νά προκαλη τα 
γέλ ια  τοΰ κοινοΰ.

Στήν Κομεντί Φραοαίζ ή 
Μπέρτα Μπόδυ στήν «I μηά μη 
τέρα» καί ή Κατερίρνα Φον- 
τενέκ στό «Παιδικό Καρναδά 
λι», ύπέστησαν τρομερή με
ταμόρφωσι καί στό σώμα καί 
στό πρόσωπο.

Κ α ί στό σινεμά άκόμα τα 
παραδείγματα άφ&ονοΰν. Ή  
Φαλκονέττι θυσιάζει καί αυτή 
παρόμοια μέ τήν Καρλόττα 
Λιζέζ τήν όλόχρυση κόμη της 
γ ιά  νά ένσαρκώση τήν Ι ω ά ν 
να ντ’ "Αρκ, τήν μεσαιωνική 
ήρωΐδα τής Ρουέν.

Ό  Φρέντερικ Μάρς, ό τε- 
λειώτερος άντιπροσωπευτικός 
τύπος ανδρικής καλλονής, 
προκαλει τή φρίκη καί τόν 
τρόμο στήν μεταμόρφωσί του 
ώς Χύντ στόν «Δόχτορα Τζέ- 
κυλ».

Καί παραδείγματα άλλα έ
να σωρό.

Μά γ ια τ ί νά πηγαίνουμε 
μακρυά, δταν στήν ‘Ελλάδα, 
κοντά μας, έχουμε ζωντανά, 
τρανταχτά παραδείγματα ; 
Τήν Μαρίκα μας πού —καθώς 
Λέει καί ό Συναδινός — πα- 
ρουσιάσθηκε σέ ήλικία ένδεκα 
έτών ώς κυρά Γιάννενα, στόν 
«Ά γαπητικό τής Βοσκοπου- 
λ.ας», στο^ δαρύ καί κατα- 
θλιπτικτό αύτό ρόλο ποΟναι ό
λος άπόγνωσι καί κλάμα, 
Υρηά μαυροφορεμένη κρύδον- 
τας τά νειάτα της καί χαράσ- 
σοντας ρυτίδες στό δροσερό 
ηροσωπάκι της. Δέν ά(. κει τό 
ότι θέλησε ή ϊδ ια  να παίξη 
τόν ρόλο τοϋ Καραγκιόζη, 
καθώς είπε στόν συγγραφ έα 
του κ. Συναδινό, παρ’ δλο πού 
αύτός τόν παρουσίαζε καμ
πούρη, κουτό, άποκρουστικό, 
μέ τό ένα μάτι μεγαλύτερο 
άπ’ τό άλλο καί ,άλλοίθωρο;

Ά λ λ ά  γ ια τ ί νά μας κάνη 
κατάπληξι; Μήπως αυτή δέν 
εΐνε ή άποστολί' τής τέχνης ; 
Αυτό δεν πρέπει νάναι τό 
πρόγραμμα τοΰ κάθε καλλι
τέχνη ; Ή τέχνη πάνω άπ’ δ
λα καί δλα γ ι ’ αύτήν, έστω 
καί μέ θυσία καί του ίδιου τοΰ 
έαυτοΰ μας άκόμη;

.............. Ο ΟΙΑΣΟΣ Ν. ΣΚΗΝΗΣ
ΕΙΣ ΧΙΟΝ Κ Α Ι_Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η Ν

Τύπο καί τούς θεατροφίλους ώς 
κάτι άληθινά καλλιτεχνικόν. 
Ολοι οί ήθοποιοί κατορθώνουν 

νά έπιδείξουν πολλά άπό τά 
προτερήματά των. ’ Εκείνη, δ- 
μως πού καταχειροκροτείται ■ 
καί πολλές φορές έπευφημείται 
εινε ή  ̂ δίς Αννα Έμμοτνουήλ.
Η «Νέα Σκηνή» μετά τήν Μυ

τιλήνην θά παίξη πέντε μόνον 
δραδυές είς Λήμνον καί κατά-, 
πιν θά άναχωρήση διά δέκα 
πάλιν παραστάσεις είς Α λέξαν
δρο ύπολιν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή Σ 1γγερ  
ύποδημάτων. Έ μ β ο λ ο  διπλό. 
Οδός Σκιάθου 8, τέρμα Ά χ α ρ  
νών.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ παραγωγοί ρεκλάμας 
(πλασιέ) διά τήν άγοράν Αθηνών— 
Πειραιώς μέ Ικανοποιητικά ποσοστά 
Οδηγός Αύτοκινητων καί Ιουρισμου 
ί Σ  ωκράτουο 50— α' δροφος).

Στό δροσόλουστο νησί μας 
ήρθε τήν περασμένη έδδαμάδα 
ό θίασος τής «Νέας Σκηνής», 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κου- 
νελάκη. "Ενα καινούργιο άστέ- 
ρι, πού είχε τήν τύχη ό θιασάρ- 
χης νά συμπεριλάδη .στό θίασό 
του τήν δίδα Ά ν ν α  Εμμανου
ήλ, έκοτνε τό θεατρόφιλο κοινόν 
πού παρηκολούθει τάς παραστά 
σεις, νά αίσθανθή τά ίερά ρίγη 
τής τέχνης.

"Ενας ένθουσιασμός άκράτη- 
τος άκολουθοΰσε κάθε παρά- 
στασι πού πρωταγωνιστούσε ή 
’Εμμανουήλ έφθασε δέ νά γίνη 
σωστό παραλήρημα στό «Μιά 
νΰχτα μιά ζωή», τοΰ Μελά, στή 
«Δράκαινα» τοΰ Μπόγρη, καί 
τέλος είς τήν ώς κλοΰ δο&εΐσαν 
«Σκιάν» τοΰ Νικοντέμι, μάς 
κατέπληξε...διότι καμμιά μέχρι 
σήμερον έκ τών διελθόντων 
πρωταγωνιστριών δέν ήρμήνευ- 
σε τό έργον δπως αύτή.

Ά ς  έλπίσωαε λοιπόν, καί 
άς εύχηθώμεν είς τήν νεαράν 
μας καί μέλλουσαν μεγάλην 
καλλιτέχνιδα τοΰ έλληνικοϋ θε- 
άτοου μιά έξέλιξι δπως τής 
άξίζει.

—‘Η «Νέα Σκηνή» τοϋ κ. 
Κουνελάκη άνεχώρησεν ήδη ά 
πό τήν Μυτιλήνην δπου παρέ- 
μεινεν έως τάς 20 τρ. Σ έ κάθε 
«πιάτσα» παραμένει έπί δεκαή
μερον ουτως ώστε νά έχη δυό 
Σαββατοκύριακα είς τήν διάθε- 
σίν της. Είς καμμίοη' πόλιν έως 
τώ ;α  δέν ήναγκάσθη νά συντο- 
μεύση τήν δεκαήμερον διαμονήν 
της, δπερ άποδεικνύει δτι έργά- 
ζεται πολύ καλά. Είς τήν Χίον 
είχεν έως τό τέλος εισπράξεις 
πού τής έπέτρεπαν νά παρατεί- 
νη τήν παραμονήν της, άλλ' ή- 
νοτγκάσ6η νά διακόψη λόγφ 
Ανειλημμένων ύποχρεώσεων είς 
Μυτιλήνην. "Οπου ένεφοηάσθη 
ώς τώρα ή «Νέα Σκηνή» ύπε- 
ρήρεσε πράγματι. Ώ ς σύνολον 
ίθεωρήθη άπό τόν έπαρχιακό

Ή Αίμε Μαρουάλ, λένε, ε ί
χε έπηρεάσει πολύ τό κοινό 
τότε μ' αυτή της τήν μετα- 
μορφωσι. Ά λ λ ά  καί ή ήθο
ποιός Όνορίν θά μείνη άξέ- 
χαστη στό ρόλο τής Φροσάρ 
στίς «Δύο όρφανές».

Η κυρία Σεγκόν Βέμπερ 
πάλι (τής Κομεντί Φροτνσαίζ) 
είχε ενσαρκώσει στά 1902 στό 
έργο «Μπουργκράβ» τόν ρόλο 
τής Γκουανοσμάρα μέ τρόπο 
άξέχαστο καί θαυμαστό. Ή 
μεγάλη τραγωδός, πού ή ώ
μορφιά της ήταν άπό κείνες 
πού σπάνια συναντώνται, άδί- j 
στακτα είχε δεχθή νά φορέση | 
καί καμπούρα άκόμα γ ιά  νά I 
άποδώση πιστά έκεΐνο πού ε ί
χε φοτντασθή ό συγγραφεύς. 

Κ αί σέ δλη τήν Ιστορία τοϋ

HELLENIC BANK TRUST COMPANY

τήν δέχτηκε καθόλου εύχάρι-J θεάτρου γενικά  βρίσκονται ά-

Ν Ε Α  Υ Ο Ρ  Κ Η  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ  ΥΠΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ Ε ΙΜ Α Ο Σ
ΚεφΑΛΑΙΑ... ΔΟΛΛΑΡΙΑ 1.350.000

Δέχεται καταθέσεις και έκτελεϊ πάσης ψύσεως τραπεζιτι- 
κάς εργασίας ύπό λία / ευνοϊκούς όρους.

ΟΙ εχοντες συναλλαγάς καί συμφέροντα έν ’Αμερική δύ- 
νανται νά άποτείνωνται είτε απ’ ευθείας πρός τήν HELLE"
MIC BANK TRUST C°,139 WILLIAM STREET, MEW YORK 
U. S. R., εϊτε πρός τήν ΕΘ Ν ΙΚΗ Ν  ΤΡΑΠ ΕΖΑΝ  ΤΗΣ ΕΛ- 

\ΟΣ, έν Άθήναις μέν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
{ Ύπηρεσκχν Εργασιών ’Αμερικής), έν ταΐς Έπαρχίαις δέ 

είς τά κατά τόπους .Υποκαταστήματα αύτής.

Πώς δύναται νά δι- 
πλασιασθή ή ζωή 
τών οφθαλμών σας

KotrA τούς είδικούς, αί συν- 
θήκαι τής συγχρόνου ζωής έ· 
ρεθίζουν καί άδυνατίζουν τούς 
όφθαλμούς. 'Ισχυρίζονται μά
λιστα οΟτοι δτι δύναται νά έ· 
πέλθη σχεδόν πλήρης άπώ· 
λεια τής κανονικής όράσεως, 
έάν παραμεληθοϋν ol όφθαλ· 
μοί. Ά λ λ ά  έν γεγονός, πλή
ρες έλπίδων, έρχεται νά έξα· 
λείψη τούς φόβους αύτούς. ΐ ί- 
νε ό γνωστός φακός «ΜΠΑΡ· 
ΚΕΡ», 6 όποιος έξέπληξε τούς 
είδικούς τριών ήπείρων μέ τήν 
φωτεινότητά του καί μέ τήν 
δύναμίν του, νά έξουδετερώντ| 
είς μεγάλον βαθμόν τάς 'ύπε- 
ριώδεις άκτίνας, α ί όποϊαι εί
νε ό θανάσιμος έχθρός τών 6- 
φθαλμών.

Δυνάμεθα νά δηλώσωμεν 
δτι ό φακός αύτός ύψώνει τήν 
δύναμιν τής όράσεως. "Οσοι 
έχουν άνάγκην γυαλιών, θά 
εύχαριστηθοϋν δταν θά μά
θουν δτι τό κατάστημα X. 
ΧΡΗΣΤΟΥ, 3ης Σεπτεμβρίου 
5 γ ’ , κατήρτισεν είδικόν όπτι· 
κόν τμήμα, προσλαβύν ώς δι
ευθυντήν τόν κ. Σούλμαν, έπί 
τριακονταετίαν έργασθέν τ α  
είς τά μεγαλύτερα κέντρα τής 
Εύρώπης, τελευταίως 6έ είς 
τό Lido Optical Co, Arcades des 
Champs Elysies, Παρίσιοι.

Ε ίτε εΐσθε μύωψ, είτε έχετί 
κουρασμένους όφθαλμούς, εί
τε έχετε άστιγματισμόν, ή οί- 
ονδήποτε «λλο έλάττωμα τής 
όράσεως, χρησιμοποιήτε τά  
παγκοσμίου φήμης γυα  λ ι *  
«ΜΠΑΡΚΕΡ».

"Οστις έχει τήν έλαχίστην 
άμφίδολίαν διά  τήν κατάστα- 
σιν τών γυαλιώ ν του δέν πρέ
πει ούτε μίοτν στιγμήν νά δι- 
στάση νά έπισκεφθή τό είδ ι· 
κόν όπτικόν τμήμα τοΰ ΦΑΡ
ΜΑΚΕΙΟΥ X. ΧΡΗΣΤΟΥ. 3ης 
ΣΕΓιι ΕΜ ΒΡΙΟ Υ 5 γ ' ,  δπου 0dt 
εΟρη τά  τελειότερα όμματοϋ- 
άλια, τά όποία δύνανται νά 
βελτιώσουν τήν δύναμιν τής 
όράσεως.

Όφθαλμίατςος

Όδός Σαςωνικοΰ II 

Στσαις Χρυσάκη ίΚαλΙιθέα)
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ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
aPftMfl-KOMOilft-ΟΠΕΡΕΤΤΑ

ΤΑ Σ Τ Ο Υ Ν Τ ΙΟ  Κ Μ ) Π Ο Λ Ε Π Σ
ΑΙ πρόοδοι τοΰ τουρκικοΰ 

θεάτρου εΐνε μεγάλαι. Ό  α 
ναμορφωτής τοΰ φίλου κρά
τους δέν έγκατέλειψεν είς τό 
έλεος τοΰ θεοΰ τήν τέχνην. Ή  
στοργή τοΰ Ά ττατοΰρκ διά  τό 
θέαρον όπως καί διά  κάθε ώ- 
ραίον καί ευγενικόν έπάγ γελ 
μα εΐνε πράγματι μεγάλη καί 
αξιοσημείωτος. Ό  ’Αρχηγός 
της Τουρκικής Δημοκρατίας' 
έκαμε καί κάμνει δ,τι μπορεί 
6ta  τήν έξύψωσιν τοΰ θεάτρου. 
Τό σοβαρόν τουρκικόν θέατρον 
έν τφ προσώπω του εΟρεν έ- 
ναν άληθιίνό πατέρα καί συνε- 
πίκούρον διά νά προοδεύση. 
Τά στελέχη τοΰ τουρκικοΰ θε
άτρου ύπό τήν σκέπην τοΰ άρ- 
χηγοΰ καί ύπό τήν άρίστην 
καθοδήγησιν τοΰ διευθυντοΰ 
του, τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου 
Έ ρ το γρούλ  Μουχσίν (τοΰ ό

μοιου τήν σκιαγραφ ίαν έδημο- 
σ ίευσαν τά «Παρασκήνια»), 
εύρίσκεται εις τήν πρός τά 
τ;ρόσω όδόν.

Τό «Ντάρουλ Μπενταΐ», πού 
οήμερον πλέον μετωνομάσθη 
ε ίς  «Ίσταμπούλ Μ πελεντιγιέ 
Σ εχ ίρ  Τέατροσον» (δηλ. θέ- 
«τρον τής πόλεως καί τοΰ δή
μου τής Ίσ τα μ π ούλ ), περι
λαμβάνει τούς κάτωθι καλλι 
τέχνας ot όποιοι εΐνε οΐ καλύ
τεροι τής Τουρκίας ήθοποιοί:

Έρτογρούλ. Μουχσίν (διευ
θυντής - γκρανρολίστας καί ρε 
ζ ισ έρ ).

I. Γκαλίπ (καροττερίστας 
^κρανρολίστ).

Βασφή Ρ ιζά  (τυπίστας κω- 
μ εντιέν).

Μωαμέρ (ζέν πρεμιέ).
Τήν γνωστή μας Μπεντιά 

ψόν Στάτσερ, ή όποία έχειρο- 
κροτήθη καί είς τάς ’Αθήνας 
■πρό έτών καί έπί τής σκηνής 
τοΰ θεάτρου «’Ολύμπια» κα
θώς καί είς τό έξαιρετικά έ- 
ττιτυχημένο τουρκικό φίλμ «Ζη
τιάνο ι τής Ίσταμπούλ».

Τήν Νιηρέ Νιήρ, σύζυγον 
τοΰ Έ ρτογρούλ Μουχσίν, ή ό
ποια εΐνε ή δραματική πρωτα
γω νίστρια.

Τήν περίψημον καρατερίσταν 
Χαλιντέ ΠισκΙν (τήν Μαντι- 
νειοΰ τής Τουρκίας), τάς Τζα- 
χ ιντέ καί Σεσκιέ χοτνου,μίσσας, 
■καθώς καί άπό άλλους κάλλι- 
τέχνας καί τών δύο φύλων 
©:υτερευόντων ρόλων. "Ολοι 
c l  ώς άνω άνήκουν είς τό δρα
ματικόν τμήμα τοΰ Δημοιτικοΰ 
θεά τρ ο υ  Ίσταμπούλ.

Ε ίς τό τμήμα τής «Κωμωδί
ας» (διότι ύπάρχει καί αύτό 
τό τμήμα) πρωαγωνιστοΰν οί 
κ .κ . Ρεσίτ Μπαράν (ρολίστας) 
Χ α ζίμ  (άπόλυτος κω μικός), 
λα μβά νει έπίσης μέρος ή προ- 
άναφερθέΐσα Μπεντιά χανούμ, 
ή δ. Περιχάν κ.λ.π., τών όποί- 
ιων τά  όνόματα μοΰ διαψιεύ- 
γουν. Τό Δημοτικόν Τουρκικόν 
θ έα τρ ο ν δίδει παραστάσεις 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον 
Είς τό θέατρον τοΰ Κήπου τών 
Μνη ματακιών. Τά έρ γα  τά  ό
ποια  επαιξεν ώς έπί τό πλεΐ- 
ρτον ήσαν έμπνεύσεις Τούρκων 
€ραματογοάφων και κωιιωδιο 
■γράφων. Κ ατά τήν λήξασατν 
θεατρικήν περίοδον μεγίστην 
ίπ ιτυ χ ία ν  έσηιιείωσαν τά έξής 
κατά  σειράν έρ γα :

«Μπίρ ’Αντάμ Γ ιαρατμάκ» 
[(Ή  δημ ιουργία  ένός άνθρώ
που) τοΰ συγγραφέως Νετζίπ 
Φ αζίλ (Κ ισακιουρέκ), Τό έρ- 
fyov αύτό εΐνε γραμμένο μέ 
μεγά λ η  δεξιοτεχνία καί άφή- 
νε ι δαθειάν έντύπωσι στόν θε
ατή . Δεύτερον έπιτυχές έργον 
πού έπαίχθη έπί έ βδομάδας 
?)το τό «Μπαΐκούς», ή «Κου
κουβάγια», τοΰ συγγραφέως 
Χαλίτ Φαχρί Ό ζανσόκ. Ε π ί
σης μεγάλην έπιτυχίαν έση- 
μείωσε τό «Ούνουντουλάν 'AV- 
τέμ» (Ό  άνθρωπος πού ξεχά- 
στηκε), τοϋ είς τάς φύλακάς 

Γύρισκομένου συγγραφέως Να 
ζ ίμ  Χικμέτ.

Τό τμήμα τών κωμωδιών £- 
Β ίδαξεν έπιτυχώς άπό σκηνής 
τό «Σοζούν κισασί» (Λ ίγα  λό
γ ια ) ,  τά «Νταλγκά» (Κΰμα) 
κα ί τό «"Αγιον ’Ό ρος Καντι- 
σί» ΓΟ κοντής τοΰ ’ Α γίου "Ο

ρους).
Κ α ί αύτά μ,’ϊν  δ ιά  τό τουρ

κικόν θέατρον τής πρόζας, έκ
τός τοΰ ύπό τόν Ρασήτ Ρ ιζά  
και τής κυρίάς Φεριά Τεφήκ 
θιάσου, ό όπα ΐος πα ίζε ι μονί
μως είς τήν “ *7y*opav καί δσ- 
τις, ώς μου εΐπιαν οί άρμόδιοι, 
διδάσκει τά α<ιτά περίπου έρ
γα . ‘Ό σον άφςρφ δέ τήν τουρ
κικήν λαϊκήν όίπερέτταν (Χάλκ 
όπερεττί), αϋτη, άφοϋ επαιξεν 
είς τό «Γαλλικίον Θέατρον» 
(Theatre Francois ί) τάς όπερέτ
τας «Λουκιούς. Χαγιάτ» (Βίος 
Πολυτελείας) > «Ντελί Ντολού» 
(Γιομάτο τρελλοΐ) κα ί μέ συμ 

μετοχήν τών Ε λ λ ή νω ν  καλλι- 
τεχνών Ζωζώς Μταλμάς καί 
τοΰ τενόρου μ«ς κ. Κοφινιώ- 
τη τά μεταφρΛίι'Βέντα είς τήν 
τουρκικήν «Ριρίίκα», «Πιπίτσα» 
κ.τ.λ., έλλείψει στοιχείων καί 
μετά τήν άπαχ(όρησιν τοΰ τε
νόρου καί της πριμαντόνας 
Μας έπαυσεν ύφκϊταιιένη. ’Α 
ξιόλογοι τής όπερέττΒτς ήθο 
ποιοί ήσαν οί Μογκχμέρ (τενό
ρος), Μονίρ rj c-.)p-VTiv ίτε ’ ό 
ρος), Σ εφ κ ιγ ιέ  και Φεριά Τε 
φήκ.
ΤΟΥΡΚΙ ΚΑ ΦΙ/Ι,Μ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Είς τήν Τουρκίαν σήμερον 
υπάρχουν τρ ία  κινηματογρα
φικά στούντιο, ΐελειότέρον 
έξ δλων εΐνε. *τό στούντιο «Ί- 
πιεκτσή». Τά δύο άλλα, τό μέν 
πρώτον τοΰ, Χαλίλ Κεμάλ, τό 
δέ δεύτερον τής «Μάρμαρα 
Φίλμ», εΐνε νέα  καί άνευ πα
ρ α γω γή ς άκόμη. Μέχρι σήμε
ρον ά ξ ι«  λόγου φίλμς τουρ
κικά έγυρισθησαν τά έξής:

«Ζητιάνος τής Σταμπούλ», 
«Στσυμπούλ Ντιλεντσιλερί», 
«Μπίρ Μιλέτ Ούγ*ιανίορ» ( 'Έ 
νας λαός ξυπνά) καί τό «Σ όζ 
μπϋ:ρ ’Αλλάχ μπίρ» ("Ενας εΙ· 
νε ό λόγος κι* ένας ό θεός», 
μουσικό φίλμ. "Α παντα τά  ώς 
άνω κινημοττογραφικά έρ γα  
εΐνε π α ραγω γή ς τών στούντιο 
«Ίπεκτσή». Ψ ιθυρίζεται έπίσης 
δτι μετά τήν έκ Λονδίνου έπι- 
στροφήν του ό Έ ρτογρούλ 
Μουχσίν θά γυρίση μίαν νέαν 
ταινίαν είς τά στούντιο «Μάρ 
μαρα».

Τά τρ ία  αύτ«  στούντιο δια 
τηρούνται καί κερδίζουν άρ
κετά άπό τά ντουμπλάζ τών 
ξένων ταινιών. ’Από τά ντουμ 
πλάζ είς τήν τουκικήν γλώσ 
σαν τών εύρωπχχϊκών ταινιών 
κερδίζουν άφθονα χρήματα 
καί ot Τοΰρκοι καλλιτέχναι 
τής πρόζας, ot όποιοι ποτέ δέν 
μένον άεργοι. ’Από τά  ντουμ 
πλαρισθέντα έρ γα  πολλές φο
ρές άπολαμδάνει κανείς τό 
περίεργον θέααμα τοΰ νά δλέ 
πη τήν Κάρολ Λομπάρντ νά... 
όμιλή είς άπταιατον τουρκικήν 
γλώσσαν, καθώς καί τόν
Κλάρκ Γκαίημπλ νά γίνετα ι 
τέλειος ’Ανατολίτης!

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Α Λ Η Α  Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Η Σ

ΤΑ ΚΑΦΕ ΣΑΝΤΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΜΠΑΡΕTHUMnDMulnirinfflM 
ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μ ιά ζω ντανή  π ερ ιγρ α φ ή  τή ς  έ π ο χ ή ς .-Κ α φ έ  ααντάν κα ί κ α φ έ-ά μ ά ν .- 'Η  ό δ ό ς ’ Α θ ή 
ν α ς  κα ί οί υ π ό γ ε ιο ι π α ρ ά δ ε ισ ο ί τ η ς .- Ή  κ ο ν σ ο μ α σ ιό ν  κ α ί ή , .κ έ τ α ” .- ,,Τ ό  φ ιλ ό τ ι
μ ο ”  κα ί ή . .π α ρ ε ξ ή γ η σ ις ’*.- Σ τό  Π α τή σ ια  κα ί σ τό ν  Π ε ιρ α ιά .-  Ενα  κ α φ έ σα ντά ν 

στήν Κ ό ρ ιν θ ο .-  Ο δ ά σ κ α λ ο ς  κα ί ό ’ Ε θ ν ικ ό ς  " Υ μ ν ο ς .

Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ Α Σ  κ .  Δ. Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Η  Κ Υ Ρ Ι Α  Σ Ο Φ Ι Κ Α

Έ γκα τα στα βεΐσα  καί πάλιν 
είς τό έπί τής ·όόοΰ Σταδου 2 
κομμωτήριον ,Ή. Κ ΑΒΒ ΑΔ Ι Α,  
μέ τήν διακρίνουσοτν αύτήν 
καλλιτεχνικότηιτα, τήν όποίαν 
έχει άποκτί^σει άπό τήν μα
κράν πείραν της, αναλαμβάνει 
νά έξυπηρετήση μέ τό άφθαστο 
γούστο της κάθε έπιθυμία σας 
καί νά σάς «αρουσ/χση καλ
λιτεχνικά κεφάλια μ ί ζ  — ά— 
μ π λ ί ,  ΟΝΤΟΥΛΑΣ ΙΟΝ MAP 
Σ ΕΛ καθώς καί ΠΕΡΜ Α
ΝΑΝΤ μέ 1S0  δραχμάς, μέ μη
χανήματα γαλλικού καί άμε- 
ρικανικοΰ τόπου, άούγκριτα 
είς διάρκειαν καί φυσικότητα. 
'Έ ν α  καλοχτ!ενισμένο κεφάλι 
πάντα προσδίδει μίοτν ίδιάζου- 
σαν χάριν κχχί γοητείαν είς μ ί
αν γυναίκα . Αύτή τή γοητεία 
κατέχει καί Βίδει μόνον ή κ. 
ΣΟΦΙ ΚΑ μέ τήν μεγάλην της 
πείραν. Ζητήαατε πάντοτε αύ- 
τοπροσώπως Ιήν κ. ΣΟΦΙΚΑ. 
είς τό κομμωτήριον τοΰ κ. 
Κ Α Β Β ΑΔ Ι Α,  Σ ταδίου 2. Τηλ. 
29-380.

Τδν ίδιο χρόνο δφησα τά θρα
νία τοϋ περίφημου Βαρδακείου, 
κ ι’ έκανα τήν γνωριμία μου μ’ Ινα 
κομψό θεατράκι ποΰ βρισκόταν 
στό τέρμα Πατησίων, άκριβώς 
στό μέρος ποΰ είνε σήμερα τό ζα
χαροπλαστείο — κινηματογράφος 
«Κυβέλεια», το «Τριανόν» πού το 
έκτισε 6 μακαρίτης ’ Ιωάννης 
Γκρέκας.

Τό «Τριανόν» ήταν οίκογενει- 
ακό Βαριετέ ποΰ πλημμύριζε άπό 
κόσμο (τήν έποχή έκείνη τά 
Πατήσια ήταν στίς δόξες τους), 
γιά νά θαυιιάση τά διάφορα εύρω

Τό πεοίφημο καί μοναδι
κό καφέ — οαντάν τής Κο- 

ρίνθου.

παϊκά νούμερα. Άπό έκεϊ πέρα
σαν άρτίστες Γαλλίδες, Γερμανί 
δες, Βιεννέζες, ντουέττα, άκρο- 
6άτες, τραγουδίστρες, μεταμορ- 
φωταί, έγκαστρίμυθοι ποΰ πολλοί 
ήταν όχι μόνον, «μπόν πούρ λ’ Ό- 
ριάν»,μάκαί γιά πολλά καλά ευ
ρωπαϊκά βαοιετέ- Μέσα σ’ αυ
τούς, βέβαια, δπως παντοΰ καί 
πάντοτε, ύπήρχαν καί μέτριοι καί 
σκάρτοι, μά ή έλλειψις θαυμαστών 
τής τέχνης τους δέν έμπόδιζε τούς 
θαυιιαστάς τής έμορφιάς τους νά 
μαζεύοινται έκεί γιά νά σαλιαρί
ζουν μετά τήν παράστασι.

Τό γενικό ραντεβού τών δανδή- 
6ων ή φιφτιτού, δπως τούς έλε
γαν έκείνη τήν έποχή καί τών γε- 
ροντοπαλλήκαρων ήταν τό «Τρια- 
νόν» πού μέ λίγες δραχμοϋλες έ
παιρνες τόν άέρα σου, έτρωγες τό 
γλυκό σου, τήν παγωμένη ή τήν 
πάστα σου, έθαύμαζες τά νούμερα 
τοΰ βαριετέ καί έσαλιάριζες «δνευ 
άλλα έξοδα»· Τό «φάτε μάτια ψά
ρια...» έκεί είχε τήν θέσι του.

"Ενας άπό τούς τακτικούς θα- 
μώνας ήμουν κί’ ό ύποφαινόμενος 
πού πήγαινα, δπως καί πολλοί άλ
λοι, δχι τόσο γιά νά θαυμάσω τά 
νούμερα τού βαριετέ, μά γιά νά 
γλυκοκουβεντιάσω γιά μιά στιγμή 
μέ τίς θηλυκές άρτίστες πού με
τά τδ νούμερό τους έβγαιναν μέ 
τό πιατάκι τους καί περιήρχοντο 
τά τραπέζια τών θαμώνων γιά τήν 
περίφημη «κέτα».

Μ’ ένα πενηνταράκι άποσπούσες 
ένα «μερσί» άπό τό διεθνές χαρι
τωμένο στοματάκι, μ’ ένα φράγκο 
ένα «μίλ-μερσί», μ’ ένα δίφραγκο 
μαζί, μέ τό «μίλ-μερσί» καί μιά 
χαριτωμένη ματιά καί μέ τό μέγα 
ποσόν τοΰ ταλλήρου, έκτός τών 
πάρα πάνω λόγων, βλεμμάτων καί 
χαριεντισμάτων κι’ ένα ραντεβού 
πού σοΰ έδινε τήν εύτυχία νά τήν 
τρατάρης μετά την παράστασι καμ 
μιά μπύρα κι’ άν τό ξανθό ποτό 
συνωδεύετο καί μέ κανένα παιδάκι 
τά δικαιώματά σου έπεξετείνονται 
μέχρι τής πόρτας τοΰ ξενοδοχείου 
της πού ή συχνή έπανάληψις σοΰ 
έδινε τό θάρρος καί νά τήν δια- 
σκελίσης γιά νά είσέλθης στά άδυ
τα τών άδύτων τής κάμαρης μιάς 
άρτίστας.

Ισως αύτά σήμερα σάς φαί
νονται γελοία μά τήν έποχή έκείνη 
πού παρακάλαγες νά βρέχη γιά νά 
θαυμάσης στό άνασήκωμα τού φου

στανιοΰ, μιά κομψή γαμπίτσα ή
ταν κάτι, κατόρθωμα τών όλίγων. 
Σήμερα πού σοΰ κάνει μεγάλη έν- 
τύπιοσι αν συνάντησης στό δρόμο 
στά κέντρα ή τίς πλάζ μιά ντυμέ
νη γυναίκα τήν έποχή έκείνη μόνον 
στά βαριετέ καί στά καφέ-σαντάν 
συναντούσες μισόγυμνες γυναίκες.

Στό θεατράκι τών Πατησίων έ
κανα τήν πρώτη γνωριμία μου μέ 
τόν διεθνή κόσμο τοΰ βαριετέ.

Ή Πάουλα ήταν μιά χαριτωμέ
νη Βιεννέζα πού χοροπήδαγε δσο 
τίς έπέτρεπαν τά 20 χρόνια της 
Ή  «κέτα» μάς έκανε γνώριμους, 
ή καθημερινή έπίσκεψις μου μέ φί
λους καί ό κατόπιν στενώτερος 
σύνδεσμός μας μοΰ έδωσε τήν εύ
καιρία νά γνωρισθώ μέ άλλες κομ 
ψές καί χαριτωμένες άρτίστες καί 
νά συχνάζω στά καφωδεία, καφέ 
'  σαντάν καί βαριετέ—καμπαρέ τής 
έποχής έκείνης.

★
Ή  όδός Άθηνίς, πού σήμερα έ 

χει καταληφθή άπό τά περίπτερα, 
τά τραπέζια, τούς μπάγκους, τά 
καροτσάκια τών 3ι net όρων μικρο- 
πωλητών πού ιοΰ εμποδίζουν τήν 
κυκλοφορία καί σέ ξεκουφαίνουν 
μέ τίς φωνές τους δλες τίς ώρες 
τής ήμέρας, τήν έποχή έκείνη — 
πρό είκοσι δύο περίπου χρόνων— 
ήταν στίς νυκτερινές της δόξες. 
Δέν υπήρχε σχεδόν ύπόγειο άπό 
τήν πλνεϊα τί|ς Ομονοίας ώς τήν

δημοΰν,τες στήν ’Αθήνα έπαραιώ-
«ς· , , ,

Ί δ ιο  με το παραπανω ήταν «αι
τό καφέ—σαντάν «Μουλέν Μπλέ», 
πού βρισκόταν στό ύπόγειο τής 
διασταυρώσεως τών όδών Άθη- 
νάς καί Σοφοκλέους καί διιου σή
μερα τό λαϊκό μπί\ρ «’Αράχωβα», 
τοΰ «Ντουρντή» στό ύπόγειο τής 
όδοΰ Άθηνάς καί Κι/ιρη καί τέ
λος τό «Ελλάς» στό &τόγειο Κα- 
ραμάνου δπου σήμερα υΐνε ματαγ- 
«ούδικο. Λ ,

Τά τρία τελευταία ήταν τά πιο 
λαϊκά δπου ή παρεξήγησις «avev 
αίτια», τό πατροπαράδοτο «ελληνι
κό φιλότιμο» καί τό «ένεκα; πού 
τόλμησες ν ’ άστειευθής μέ τό κο
ρίτσι!» γινόντουσαν αιτίες μικβ°' 
καυγάδων πού κάποτε—κάποτε 
προκαλοΰσαν καί τήν έπέμβασι τής 
'Αστυνομίας.

"Αλλα καφέ-σαντάν καί καφω
δεία τήν έποχή έκείνη ήταν τό 
καί σήμερον ύπάρχον «Μπέλ Βυ» 
άτέναντι στή βόρειο πλευρά τοϋ 
δημαρχιακού μεγάρου πού άνεκα- 
θεν άπό έπάνω του φιλοξενούσε 
καί τό σήμερον ύπάρχον «Γρα- 
φεΐον Κηδειών!» Τί Λντίθεσις ά
πό κάτω ή χαρά, έστω και κατ̂  
εύφημισμόν, καί άπό πανω ή( 
πραγματική, ή παντοτεινή λύπη-, 

"Ερωτα Λ

ρα περιγράψει πολλοί καί γ ι ’ αύ
τό είνε περιττή ή δική μου περι- 
γραφή.

ΤΑ ΚΑΦΕ-ΣΑΝΤΑΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΡΑΙΑ

"Οπως δλα τά λιμάνια τοΰ κό
σμου κι’ ό Πειραιεύς είχε τά καφέ 
—σαντάν του.

Σ ’ αύτά τά νυκτερινά κέντρα τής 
γείτονος ή κορνίζα άλλάζει τελεί
ως: Αίθουσα προσωπικό τεχνικό 
καί βοηθητικό, διεύθύνσις, διακό- 
σμησις, θαμώνες, νοοτροπία κατα
στηματάρχου καί θαμώνων καί σχέ 
σεις μεταξύ τούτων. Από τά πολ-

^  « J

Τό θέατρο «Τριανόν» στό 
τέρμα Πατησίων.

Ήταν, σάν νά πούμε, ή σημερινή 
όδός τή§ Εύθυμίας στό Παρίσι 
πού βρίσκεται στό Μονπαρνάς ένα βαφείο καί καθαριστήριο,
καί πού δεξιά κι’ άριστερά δέν 
βλέπεις τίποτ’ άλλο άπό θέατρα, 
βαριετέ, ντάνσιγκ, καμπαρέ, σινε- 
μά κι’ άλλα διάφορα κέντρα δια- 
σκεδάσεως-

Δέν ξέρω κατά ποιον περίερ
γον καί συμπτωματικόν τρόπον εί
χαν μαζευθή δλ* αύτά τα καφω
δεία καί καφέ-σαντάν τής έποχής 
έκείνης στό άριστερό πεζοδρόμιο 
τφ κατερχομένω άπό τήν 'Ομόνοια 
στό Μοναστηράκι.

Έκεϊ ποΰ είνε σήμερα τδ ύπό- 
γειο ζαχαροπλαστείο «ΙΙάγκειο» ή
το άλλοτε τό «αφέ-σαντάν «Μέγας 
'Αλέξανδρος» ποΰ τό διηύθυνε ό 
μακαρίτης καί καλοκάγαθος Θεό
δωρος Βαλσάμης. Κ ι’ αύτό τό κα
φέ σαντάν είδε νύχτες δόξης, Στό 
μικρό παλκοσένικό του πάτησαν 
πολλές Δεσποινίδες, Μαμαζέλ, 
Φροϋλάϊν, Σενιορίνες, Σενιορίτες 
καί Μίς, «άσοι» δπως διεφημίζσν- 
το στά μικρά κόκκινα φέϊγ-βολάν, 
τοΰ τραγουδιού «αί τοΰ χοροΰ. 
Στά σεπαρέ του άντί ένός «σίδε
ρου» ή μιάς μπουκάλας μπύρας, 
(ή σαμπάνια τότε ήταν πολυτέλεια 
πού έπετρέπετο σέ μερικά πλουσιό- 
παιδα ή γεροπαραλήδες) πέρασαν 
δύο γεννεες 'Αθηναίων ποΰ μέ 10, 
πού είχε ή μπύρα, ή 13 δραχμές 
πού είχε τό σίδερο, προσπαθούσαν 
νά συνεννοηθούν μέ τούς θηλυ
κούς αντιπροσώπους τών εύρωπαϊ- 
κών κρατών.

Στό κάτω άπό τόν σημερινό κι
νηματογράφο «Ελλάς» ύπόγειο ή
το άλλοτε τό καλύτερο καί πιό πο
λυσύχναστο καφέ-σαντάν τής έπο
χής έκείνης τό «Μόν Πλαιζίρ» πού 
τό διηύθυνε ό μακαρίτης σήμερα 
Ήλίας Χόκκινος. Κ ι' αύτό έπί 
μία δεκαπενταετία σχεδόν γλέντι- 
σε τούς ’Αθηναίους λάτρεις τοΰ 
ώραίου άλλοεθνούς φύλου.

Στό διπλανό άπό τό «Μόν Πλαι- 
ζιρ» ύπόγειο, δπου σήμερα εΐνε έ
να λαϊκό κατάστημα ανδρικών ει
δών, ήτο τό «Πουπέ» πού έθεωρεί- 
το κατωτέρας τάξεως καί άπό ά- 
πόψεως νούμερων άλλά καί άτό 
άπόψεως συχνάζοντος κόσμου·

Λίγο πάρα κάτω καί στό ύπο- 
γειο τού σημερινού Ταμείου τών 
Πολιτικών Υπαλλήλων, ήτο τό 
καφέ-σαντάν «Άλάμπρα» ποΰ σύ
χναζε ό λαουτζίκος καί οί παρεπι

πάτωμιΛ ξύλινο, παληό, ποντικοφα
γωμένο, κατάτοιχα δεξιά κι’ ά
ριστερά καί καθ’ δλο τό μήκος νής 
αιθούσης μπάγκοι 6α»'ΐένοι μαύροι 
πού έπάνο} είχεν άποθΐίνατήσει η

Από πάνω άπό τόν - , —  -  ^  καφέ_ σαντάν τσ0 Πειραιώς

τΓ«Κρυστάλ» στήν γωνία Ά-ί άναφέροω τό γνωστότερο «αί
παληά πλατεία τοΰ Καραμάνου, γίου Κο^νσταντίνου και Σοίκρά-
που να_ μη φ,λοξενουσε τις ντο- τους άποτελουσε έξαιρεσι Η *  ^  ^ vavtL άπ· τό νέο Τελω-
πιες και διεθνείς ουλφιδες του α* αίθουσα του ήταν f ισόγειός και Η αίθουσοι ήταν στενόμα-
σματος, του χορού και τής χαρας ^  α ν ω γ ε ^  | ^  Ινβ ψει);

καί Σατωβριάνδου, όπου _ σήμερα τοπα*κο «αι δεξιά ό πάγκος, το 
ένα βαφείο καί καθαριστήριο, ύ
πήρχε τό καφέ—άμάν «'Αχίλλει- 
ον», δπου δλα τά νούμερα ήσα>ν 
έντοτίας παραγωγής καί κυριαρ
χούσαν οί άμανέδες, οί χοροί τής 
κοιλιάς καί τά διάφορα ρεμπέ
τικα.

'Αφήνοντας αύτά τά λαϊκά κα
φέ- σαντάν, καφωδεία καί καφε- 
άμάν ερχόμαστε στό Αριστοκρα
τικό καμπαρέ «Γκαιτέ» κατόπιν 
«Έτουάλ» καί τέλος «Κίτ-Κάτ», 
ποΰ κατεστράφη πρό έτών άπό 
πυρκαϊά. Βρισκόταν στήν άρχή 
τής όδοΰ Ιίροαστείου, νΰν Έμ* 
μανουήλ Μπενάκη, δπου σήμερα 
άνηγέρθη τό μέγαρον «Καστό
ρια»·

Έδώ ή σκηνοθεσία άλλάζει* αί
θουσα, γκαρσόνια, έπίπλωσις ευ
πρόσωπα. Πελατεία έκλεκτή, νού
μερα πρώτης τάξεως καί πολυά
ριθμο, τιμαι δχι προσιταί είς δ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, Ί
ούλιος. (Τοΰ άνταποκριτοΰ 
μας).— Είνε τό τρίτον κροΰ- 
σμα είς τήν Πόλη, τρίτον κροΰ 
σμα άδικου παύσεως Ελλήνων 
ήθοποιοών έκ μέρους τών δι
ευθυντών μερικών κέντρων. 
Πρό δεκαπενθημέρου ό κ. Εύ- 
ν^νίδης (διευθυντής τοΰ έδώ 
θερινού κέντρου «Μπέλ-βύ») δ
λως άδικαιολογήτως ήθέτησε 
τάς πρός τόν καλλιτέχνην Πρι- 
νέαν ύποχρεώσεις του καί ή- 
νάγκασε αύτόν νά έγκαταλεί- 
ψη πρό τής λήζεως τοΰ συμ
βολαίου του τήν Κων)πολιν. 
Μετά μερικάς ήμέρας έπαύθη 
είς τόν κήπον «Τζουμχουριέτ» 
ή άοιδός κ. Σ τασινοπούλου. 
Πρό δύο άκριβώς ήμερων καί 
πάλιν ή Διεύθύνσις τοΰ «Μπέλ- 
δύ» επαυσε τάς ήθοποιούς 

Φαίδραν Δρόσου καί Στέλλαν 
Χριστοφορίδου μέ διάφορα δι- 
καιολογητικά. Π.χ. δτι δέν έ
χουν έπιτυχίαν, δτι α ί έργα- 
σ ία ι δέν πάνε καλά καί τά τοι- 
άΰτα. Ό  έδώ άντιπρόσωπος 
καί γενικός γραμματεύς τοΰ 
Σωματείου τών Ελλήνω ν ’ Η
θοποιών κ. Σιμόπουλον παροΟ- 
σιασθείς είς τάς άρχάς ένήρ- 
γησε καταλλήλως ώστε αί 
παυθεϊσαι άνευ λόγου καλλι- 
τέχνιδες νά πληρωθώΟι τά μέ- 
χρι τής ήμέρας τής λήξεως 
τών συμδολαίων των ήμέρομί- 
σ?ιά  κανονικώς. Α ί άρχαί έλ- 
πίζεται δτι θά έπέμέουν καί 
θά έξαναγκάσουν τόν έν λό
γω  καταστηματάρχην δπως
Ι·ΙΙ·!1ΠΙΙ·Ι

έκπληρώση τάς πρός τήν Φαί
δραν Δρόσου καί Στέλλαν 
Χριστοφορίδου ύποχρϊώσεις 
του.

Κατόπιν τών τελευταίων α6- 
τών γεγονότων οί έδώ καλλι- 
τέχναι ήρχισαν νά σκέπτωνται 
σοοαρώς όπως είς τό μέλλον 
τά μετά τών έν τή άλλοδαπη 
καταστηματαρχών' «Ιδιωτικά 
συμφωνητικά» γίνωνται δ ι’ έ· 
πισήμου συμδβλαιβγραψικής 
πράξεως, δεόντως έπικυρου· 
μένης παρά τοΰ ύφυπουργείοα 
Έ ρ γα σ ία ς  τής Ελλάδος καί 
τών έν τφ έξωτερικφ προξε
νείων μας.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

Αί έργασία ι τής όπερέττας 
Φιλιππίδη—Καντιώτου έξακο- 
λουβοΰν μέ τήν αύτήν έπιτυχί
αν. Μέχρι σήμερον έπαίχθησαν 
αί όπερέτται: «Πονεμένη Καρ
διά» τοΰ κ. Χατζή αποστόλου, 
«Τρεις Μαρίκες» τών κ.κ. Ά -' 
ν ισ ίου— Γΐαπαδούκα— Σ π υ ρο  
πούλου, «Τσιγγάνικο αίμα» 
τοΰ μαέστρου Σακελλαρίδη. 
Τό «Τσιγγάνικο αίμα» έσημεί- 
ωσε σωστό θρίαμβο. Ε το ιμ ά 
ζεται έπίσης ή όπερέττα τοΰ 
κ. Σακελλαρίδη «Μοντέρνα 
Κορίτσια».

Είς τό «Μπέλ-6ύ» τά σκή
πτρα κατέχει πάντοτε τό ντου- 
έττο Κάκια Μένδρη—Νίκος 
Περδίκης, τούς όποιους (εύτο  
χώς) ό καταστηματάρχης θά 
κρατήση μέχρι τέλους τής 
σαιζόν.

AIM. Σ A BB ΙΔΗΣ 
■!·ΙΙϋΙ*ιΙΙΙιι·ιιΜιι>ιιΜιΐ3ΐι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι«ιι·ι|||ιιΒΙιΒΙΙΒιΙΒΙΙΒι
τις μεγαλύτερες ε.ιπλη. Καθισμένος σ' ένα : _ ρο τρα

πέζι για ιι. ντρεπόμουν  ,.-^υν ό
μονος έκεϊ μέθα ποϋ φόραγα «ολ- 
λάρο καί σκληρό μάλιστα, έρευνοΰ* 
σα μέ τό βλέμμα μοΐ) τήν έπίπλω- 
σι, την διακόμσησι «αί τό έμψυχο 
περιεχόμενο τού καταστήματος. Σ* 
ένα άσπρο χαρτί μέ κόκκινα καί 
μαύρα γράμματα πού ήταν κολλη
μένα σε περίωπτο θέσι τοϋ τοίχου, 
διαβάζω:

άνθρωπο
ξεις, μέ σκουντάει νά Βρεθώ, μό 
λις πήρα τό δίπλωμά μου άπό τό 
Πανεπιστήμιο, δάσκαλος στήν Κό
ρινθο, Αύτό τό έκανα δχι άπό 
κλίσι στό έπάγγελμα, ούτε άπό 
χρηματικές στενοχώριες, μά ά
πλώς άπό τ ή ν  μανία τής περιπέ
τειας.

Ή  ζωή στήν Κόρινθο δτου άλ
λοτε έτρεχε ό κόσμος άπό παντού 
γιά νά περάση κάμ.τόσες μέρες χα
ράς καί διασκεδάσεων, τήν έποχή 
έκείνη, καί σήμερα ν.:όμη ήταν βα
ρετή, άνιαρά, άπΆπιοτική. Οί μό-1 
νοι περίπατοι ήταν τό άπόγευμα 
στό «Φλοίσβο» κ Vi στό δρόμο

έκλεκτή πελατεία τά δνόματά τηςI στρατώνας καί ή μόνη;
γιά νά μή τύχη καί χαθή τό γενε- *ι«σκεόασις r° κα.,ενειο του Σ ,,, 
«λογικό δένδρο καί πού καί πού
κ(?ί καμμιά καρδιά διατρυπημένη 
μέ δίκοπο μαχαίρι, δείγμα τρυφε
ρός πυνεννοήσεως μεταξύ θαμώνος 
καί άριίστας. Τραπεζώ-ια^ καί κα
ρέκλες μπροστά άπό τούς μπάγ
κους.

Κοντά στό μπάγκο·~μΓ. ^κτά  ή
σαν άραδιαομενες καμμιά τριαντα
ριά «διεθνείς άρτίστες» δπως έ
γραφαν οί σχετικές διαφημίσεις ά- 

τις οποίες τρεις—τέσσο·_ ;ς έ
βγαζαν πέντε—ε§η νότες φάλτσες 
καί ένωναν κατά 0,2 μοίρες τα 
πόδια τους γιά νά χορέψουν κι’ οί 
άλλες έμεναν άκίνητες σάν στήλες 
άνάλατες δμοιες μέ κακής ποιότη-

λους. ’Από τήν κομψή σκηνή του i κοΐκλες 6ιχρίνας «αταστήμα 
πέρασαν ονομαστές  ̂ άρτίστες ρ^ων. τ0- γυναικείων συρμών. Αύτές ά- 
τών έθνικοτητα>ν. Αργότερα εγινε ηοΐεχσϋσαν τδ επικουρικό πρόσω, 
ή  γ ν ω σ τ ή  «Χαραυγή» άριστοκρατι-! πικό τ0- καταστήματος. «Κρά-
κό καμπαρέ—ντάνσιγκ, επάνω άπό 
τό τότε έστιατόριο καί σήμερα κα
φενείο «Πανελλήνιο» καί κατόπιν 
τό «"Εντεν» πού έπειτα έπαιξε _ ό 
αλησμόνητος Γιάννης Παπαγιάν-
νης μέ τήν όπερέττα του καί σήμε
ρα βρίσκονται τά σφαιριστήρια 
τοΰ Μαυροκέφαλου.

Τήν έποχή περίπου έκείνη κτί
στηκε καί τό «Ταρντέν ντέ Παρί» 
άπό τόν Γκρ’κα, οτό τέρμα Πατη
σίων δίπλα άπό τό «Τριανόν» πού 
κατόπιν μετεβλήθη σέ θέατρο. ’Ε 
κεί παίχθηκε σέ σειράν παραστάσε- 
οιν καί ή πρώτη μου έπιθεώρησις 
έν συνεργασία μέ τδν φίλον κ. Γ. 
Άσημακότουλον, άπό τόν θίασον 
Τζέμας Καζαρέτου πού ό δαιμόνι
ος φίλος κ· 'Απόστολος Κονταρά- 
τος είχε φέρει άπό τήν Πόλι για 
σουμπρέττα ιής όπερέττας του καί 
γιά τήν όποία ό πάντοτε χαριτολό- 
γος καί έκλεκτός εύθυμογράφος 
καί άγαπητός φίλος κ. Δημήτρης 
Γιαννουκάκης, είπε πώς ή «Τζέμα 
σέ τζεμάτισε...».

Τά σύγχρχονα «αφέ-σαντάν, «α- 
μπαρέ, μιούζικ χώλ και ντάνσιγκ, 
δπως τήν «Παριζιάνα» τόν «Σατα 
νά», τήν «Στρέλνα» τήν «Φέμινα», 
τό «Άμπασαντέρ», τό «Μαξίμ» καί 
τήν «’Αρζεντίνα» τά έχουν ώς τώ-

κτες» η «ξόβεργες» πού κόλλαγαν 
στόν αφελή πελάτη ποΰ θά τολ
μούσε νά διαστείλη τά χείλη του 
σ’ άόριστο μειδίαμα ή άπό περιέρ 
γεια νά τίς περιεργασθή με τό 
βλέμμα του.

Σ ’ αύτό τό καφέ-σαντάν σύχνα
ζαν κυρίως ναυτάκια, μούτσοι, 
μηχανικοί, θερμασταί καί βαρκάρη 
δες δχι μόνον ντόπιοι μά καί τά 
πληρώματα τών διαφόρων  ̂ ξένων 
καραβιών πού έφθαναν στόν Πει
ραιά γιά φόρτωμα καί ξεφόρ
τωμα.

Ό  στολισμός δι’ έλληνικών ση
μαιών τού έσωτε^ικού τού κατα
στήματος, μετεβάλλετο ώς δια 
μαγείας είς τά χρώματα του άφι- 
κνουμένου ξένου πλοίου.

Στήν άπλή έπιγραφή «Καφέ 
Τζών—Μπούλ»- προσετίθετο στήν 
άρχή, άναλόγως τών περιστάσεα>ν, 
«” Ινγκλις Καφέ—Τζών Μτούλ», 
«Καφέ Φρανσέ Τζών Μπούλ» κλπ. 
δπως άικριβώς καί σήμερα γίνεται 
μέ τήν άφιξι ξένων καραβιών καί 
στά διάφορα κέντρα τής Όμο
νοίας.
ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ή  τύχη, πού έπιφυλάσσει στόν

κα πού βρισκόταν κοντά στό 
«Φλοίσβο» καί τήν έποχή έκείνη 
είχε έγκαταστήσει πρόχειρο πάλκυ ! 
πού έπαιζε ό θίασος τοΰ Πλέσσα. ί 

Ενα βράδυ γυρίζοντας άπ’ τό ; 
θέατρο στό σπίτι μου μερικά κόκ
κινα γλομπάκια καί οί ήχοι πρω
τογόνου μουσικής μ’ ανάγκασαν νά 
πλησιάσω.

Διαβάζω: «Καφενείον μετ’ ά- 
σμάτων». Αύτό ήταν άρκετό. 'Ανε- 
κάλυψε τέλος στήν κλεινή Κόρινθο 
πού διαφήμισε ή Λαίς στά πέρατα 
τού κόσμου, ένα καφέ—σαντάν: ή 
άδυναμία μου.

Ή  αίθουσα, ένα κοινό, κοινό
τατο καφενείο τής κακής ώρας, με 
χίλιομπαλωμένα πατώματα, μισο- 
ξεθωριασμένους τοίχους φωτισμέ
νο άπό τρία γλομπάκια τών 15 κη
ρίων.

Τραγιάσκες, ξεκουμπωμένα που
κάμισα, μισοσερνάμενα ζωνάρια, 
γαρύφαλο ή τσιγάρο στ* αύτί, σακ 
κάκι μισοκρεμασμένο στόν ώμο, ά- 
δερφάκι παρεξήγησις καί τράβα 
κορδέλλα.

Στό βάθος καμμιά δεκαριά τά
βλες άκανόνιστες καί χάσκουσες, 
άποτελούσαν τό περίφημο πάλκο, 
άπάνω στό όποίο οί διάσημες συλ
φίδες κουνούσαν τά άθλιο, πόδια 
τους ύπό τούς ήχους όρχ.|θίρας, 
άποτελουμένης άπό τόν ταμπουρλιέ 
ρη πού συγχρόνως έπαιζε καί πί
πιζα, πρόγονος τής κατόπιν τζάζ - 
μπάντ, τόν φλαουτίστα ..-.ι, τόν βιο 
λονίστα. Ό  ταμπουρλιέρης, δπως 
παντού καί πάντοτε ήρα..’.„ίω» σω 
ματικών διαστάσεων, μετήρχετο 
καί τό προσοδοφόρον έπάγγελμα 
τοΰ πασατεμπά καί συχνά πυκ.ά 
διέκοπτε τό παίξιμό του καί τήν 
άρτίστα μέ μετέωρο ν... στό παλ- 
κοσένικο, γιά νά τρατάρη στόν πε
λάτη του 30 δεκάρες πασατέμπο! 
'Εννοείται δτι ή άγορσπωλτκτία έ- 
γίνετο δυνατά κι’ ό άπαιτητικος 
πελάτης πέταγε καί καμμιΐ «Πανα- 
για» στόν μονσικό-τασ&νεμπά άν 
τΰχαινε ν* άργοπορηστ} παραγ-1 
γελθέν «δρ-ντ’ ε&ρ».

ΤΗΜΟΛΟΓΕΟ

Καφφές Δρχ. 1.20
Ούζο, κονάκι, μέντα Δρ. 1.50 

(τό έκαστον 
Μπεΐρα, τό ποτίρη Δρ. 2 00 
Μπεϊρα μετά γινέκας Δρ. 2.50

Τό άτωμηκό ποτό Ιπωχρεοτικό. 
Τό ποτό μετά γινέκας κατά 

θέλισιν·
Πάν παράπονο στί δηέφθινυ.

Καταλαβαίνετε ποτό μετά γυ
ναίκας έννοούσε δτι τό ποτό πού 
θά τράταρες στή γυναίκα πού θά 
σοΰ κρατούσε συντροφιά είχε 2.50 
δραχμές.

Μόλις είχε προσκΟμισθή ό βα
ρύς γλυκύς μοι) μέ τρία ποτήρια 
νερό σταμπαρισμένα μέ τό κλασ
σικό «Πιέτο δλο» δταν ξαφνικά 
βλέπω τόν καταστηματάρχη μετά 
πολλού κόπου ν’ άνεβαίνη στό παλ 
κοσένικο, νά σταμβτήση άπότομα 
νούμερο καί όρχήστρα καί μέ ~ύ· 
στηρό ύφος καί σχετικ., .. ,;ονο- 
μία νά πή : «’Αγαπητή πελατεία· 
Προσέχετε άπόψε νά μή σας νύγη 
καμμιά αίσχρολογία γιατί άπόψε 
μάς έτίμησε καί ό ,  καθηγη
τής. Ζήτω τό "Εθνος!...».

Ή  όρχήστρα παίζει τΰν Ϊ3νικό 
ύμνο, έγώ κατ’ άνάγκην σηκώνο
μαι γιά νά δείξω τό καλό παρά
δειγμα, ένφ ή έκλεκτή πελατεία, ά. 
κολουθώντας τό παράδειγμά μου,
κάνει τό ίδιο. Δέν πρόςC . 1  τε.
λειώση τό πατερντί καί τοχο. σκά
σει τεχνηέντως.. . Καταλαβαίνετε 
πώς ηταν ή πρώτη κι’ ή τελευ
ταία φορά πού πάταγα σ’ αύτό τό 
κέντρον κατά τό 8μηνο διάστημα 
τής διαμονής μου στήν Κόρινθο.

Μετά δύο χρόνια παραν., ,κα άπό 
δάσκαλος καί έφευγα τή. Ίτα. 
λία γιά εύρύτερες σπουδές, δπου 
καί έμεινα τρία χρόνια, δυό χρό
νια στήν ώραία Νεάπολι καί ένα 
χρόνο γύρισα άπό άκς  ̂ σ' άκρο 
τήν 'Ιταλία, παρακολουθώντας 
μαζί μέ τίς σπουδές μου καί Λ 
διάφορα θεάματα άτό τά όποία θά 
σάς περιγράψω στό έρχόμενο φύλ 
λο τά πιό πρωτότυπα κι’ ένδιαφέ- 
ροντα.
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Κ Ρ Υ Φ Η  Ζ Ω Η
Δ ια σ κ ε υ ή  ά π ό  τό ό μώ νυμο  θ εα τ ρ ικ ό  έργο  τοϋ 
Α Ε Η Ο Ρ Μ Α Ν , ύπό Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ  Α Ε Α Η Γ Ι Α Ν Ν Η

*0 μουσικοσυνθέτης Μισέλ 
Σαρτέρ έγραψε καί τήν τέλευ 
τα ία  μπατούτα. Τράδηξε δυό 
γερές κάθετες γραμμές καί 
πέταξε τήν πέννα του, μέ όρ- 
μή. "Υστερά τεντώθηκε στήν 
πολυθρόνα του κι’ άναστένα- 
ξ ε  μ’ άνακούφιση. Μιά χαρά 
δυνατή άνέέαινε άπό μέσα του 
καί τόν πλημμύριζε όλόκληρο. 
Τοΰ έρχότανε νά φωνάξη, νά 
φωνάξη δυνατά, έτσι που ή 
ψωνή του ν’ άκουστί) μακρυά, 
πολύ μακρυά.

’Έ ρ ρ ιξε  μιά ματιά στό ά- 
νοιχτό του πιάνο. "Υστερα ση
κώθηκε, ίιροχώρησε στό άνοι- 
χτό παράθυρο καί βύθισε τό 
βλέμμα στόν όρίζοντα. ΓΈ ν α  
μαβί κομμάτι ούρανοΰ ξεχώ 
ρ ιζε άνάμεσα στίς ψηλές στέ 
γες , άνάμεσα στσύς δγκους 
τών σπιτιών. Ό  Σαρτέρ συλλο 
γίστηκε τούς άνθρώπους πού 
κατοικούσαν έκεί. Τούς έβλε
πε άπό τώρα κορ δω μένους, μέ 
τό μονόκλ καί μέ τό φράκο 
τους, τίς κυρίες μέ έπίσημη 
τουαλέττα καί μέ τό λαρνιόν 
στό χέρι, νά παρακολουθούν 
ψυχροί, άπαθείς τή συμφωνία 
του.

Γ ι’ αύτούς λοιπόν έγραφε; 
Γ ι' αύτούς προωριζόνταν οί 
θριαμβευτικές Αρμονίες, τά ά- 
κόρντα τοΰ πάθους, ή μέθη 
πού τόν πλημμύριζε. Καί ξ α 
φνικά τόν έπιασε θυμός κΓ άη. 
δ ία  μαζί. "Η ξερε άπό τώρα 
τή γνώ μη τής κριτικής γ ιά  τή 
συμφωνία του. ’Ασυναρτησίες, 
πρόχειρος λιβανωτός άνάμΐ- 
χτος μέ κακόβουλους ύπαινι- 
γμούς.
—Λόγια, λόγια , λ ό γ ια ! μουρ 

μούρισε. Δέν καταλαβαίνουν 
ούτε γρΰ άπό τή μουσική μου.

"Υστερα άπητρΓχί1 'ιχτηκε μέ 
νωχέλεια άπό τό παράθυρο

καί βγήκε άηο  τό γραφείο του. 
Β γαίνοντας, έπεσε πάνω στή 
γυνα ίκα  του.

—Μισέλ! Νά σέ συγχα ρώ ;
—Τό τέλΐ'.ιωσα, Τερέζα, ά- 

πάντησε ό Γ,αρτέρ, άναστενα- 
ζοντας μ’ άνακούφιση.

Ή  Τερέζα χύθηκε στήν άγ- 
καλιά του. Τΐά χε η τών δύο 
συζύγων έσμϋξαν τρυφερά.

— Φαντάζομαι άπό τώρα τό 
θρίαμβό σοϋ, Μισέλ_

— Μπ®. δέ &αρυέσαι! Κ ι’ άν 
μέ σφυρίξουν τό ίδιο μοΰ κά
νει.

— ’Έ λ α , έλα, μήν είσαι ύ
περβολικός. Πάντα έτσι είσαι 
έσύ.

— Δέν ε ίμ α ι ύπερδολικός, 
λέω τήν άλήθεια.

Θά βεδαιωθίίς καί μονάχη 
σου γ ι ’ αύτό, στήν έκτέλεση.

Κ α ί ό μουσικοσυνθέτης άπο 
τραβήχτηκε άΐπό τήν άγκαλ ιά  
τής γυνα ίκας του.

— Φεύγεις,;
— Ναί. Πάω ίσαμε τοΰ Μαέ.
— Εΐν". μιά γρη ά  άλεποΰ 

αύτός ό Μαέ. Σ έ κλέβει.
— Τό ξέρω, μά τί νά κάνης; 

"Α δέν εΐν’ αύτός θάναι ένας 
άλλος. Οί πιό πολλοί έκδότες 
εΐνε Μαέδες. "Οίλο κλαίγονται 
κΓ άπό μέσα τοος τρίβουνε τά 
χέρια τους.

— Θά σοΰ τϋΐίώση τήν και
νούργια σου συμφωνία;

— Μπα , οΰτε καί θά τοΰ τό 
προτείνω πρίν νά  παίχτη. Γειά 
σου.

—Γειά χαρά.·
Καί τό άντρό^υνο άλλαξε 

φιλικό βλέμμα χαιρετισμού.
"Υστερα ή Τ ερέζα  πέραόε 

στό γραφείο τοΰ άντρός της. 
Είχε πιά σουροοίπώσει. Τό 
δωμάτιο τής φάνηκίε σκοτεινό, 
σάμπως μιά βαρειά  άιτμόσφαι 
poc νά τό τύ?.ιγε.

"Αναψε τό ήλεκτρικό καί 
πλησίασε στά χειρόγραφα. Τό 
γράψιμο φανέρωνε όρμή, έ
σωτερικό πυρετό, ταραχή. "Ε 
κλεισε τά μάτια καί προσπά
θησε νά φανταστη τή μουσική 
έκείνην πού ήτανε σκόρπια πά 
νω στό χαρτί καί τής φάνηκε 
σάν άρχαίο, μυστηριακό, α ι
γυπτιακό Ιερογλυφικό πού τό 
βλέπεις μά δέ μπορείς νά τό 
νοιώσης άν δέ σοΰ τό έξηγή- 
σουν. Καί ποιός μπορεί νά πη 
πώς εΐνε σέ θέση νά έξηγήση 
πλέρια ένο̂  παληό Ιερογλυφι
κό; Ποιός μπορεί νά πη πώς 
εΐνε σέ θέση νά νοιώση πλέρια 
τή γραμμένη μουσική άν δέν 
άκούση νά τήν έρμηνεύη ό 
συνθέτης της;

Οί σκέψεις τής Τερέζας κυ- 
λοΰσαν στό μυαλό της άδιάκο 
πα, σάν τό νερό τοΰ ποταμοΰ. 
’Αναλογίστηκε τόν άντρα της, 
τό έργο του. Τί τάχα ν’ άντι- 
προσώπευε κείνη μέσα σ’ αύ- 
ΐό ; Νά πέρασε τίποτα άπό τήν 
ψυχή τή δική της μέσα στήν 
ψυχή τοΰ Μισέλ, τήν ώρα 
π·ου δημιόυργοΰσε; Νά τόν ε ί
χε έμπνεύσει μ ία  άρμονία, έ
να όνειρο γαλάζιο , εΙρηνικό, 
γλυκό κι’ άπαλό, σάν τό φίΜ 
τοΰ ζεφύρου τά δειλινά, πάνω 
στό κΰμα; Νά τόν είχε σπρώ
ξει τάχα, χωρίς νά τό ξέρη. 
καμμιά φορά νά πάρη τήν πέν 
να, νά σκύψη, νά γράψ η;

Ξανακύτταξε τή μουσική.Ό 
πυρετός της τής φάνηκε ξέ 
νος, πολύ ξένος κΓ αύτό τής 
έφερε πόνο. Κάθησε βαρειά 
πάνω στό κάθισμα, στό ϊδιο 
κάθισμα πού πρίν άπό λίγο 
καθόταν ό δημιουργικός σύ
ζυγός της κι’ έγυρε τό κεφάλι 
της στά χαρτιά. Χωρίς νά ξέ 
ρη καλά καλά τό γ ια τ ί, ή Τε
ρέζα Σαρτέρ έκλαψε πικρά,

μ’ άν«£υλλητά, πάνω στά χαρ 
τ ιά  τοΰ άντρός της. Οΰτε καί 
κείνη δέν θάξερε νά πή, άν θά 
τή ρωτοΰσε κανένας πόσην ώ
ρα κράτησε αύτό.

ΕΠ ΕΙΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕ- 
ΛΕΣΗ

Ό  άπογευματινός ήλιος, έ
στελνε τίς χρυσές του άχτίνες 
μέσα στό γραφείο τοΰ Σ αρ
τέρ, κάνοντας άκόμα πιό έξω 
τική τήν έμφάνισή του. "Ο 
λες οί γκάμες τοΰ κίτρινου 
καί τοΰ πράσινου πλανιότανε 
στίς έξωτικές μεταξωτές τα
πετσαρίες, ποΰ παρίσταναν 
τροπικά δάση. Κληματίδες 
φοινικές, φίδια καί τίγρεις, 
πουλιά πού πετούσανε κυνη
γώ ντας τέρατα, δλες οί μορ
φές τοΰ φυτικοΰ καί τοΰ ζωΐ- 
κοΰ βασιλείου μπερδεύονταν, 
καί έδιναν μέ τή φαντασμα
γορία  τους τό κλειδί τοΰ κρυ
φού καί παράξενου κόσμου, 
πού λέγετα ι ζούγκλα. Μιά ψά 
θα σέ χρώμα ώχρας στό πά
τωμα, λ ίγ α  άπλα έπιπλα, κα
ρέκλες άπό μπαμπού, ντιβάνι 
καί στό γραφείο στίβες τά 
χαρτιά, οί έφημερίδες, τά μου 
σικά κομμάτια. Τό πιάνο μέ 
τήν ούρά, φορτωμένο κι’ αύ
τό μέ χειρόγραφα καί παρτι
τούρες. "Ε να ς  μσΰρος ύπηρέ
της. ό Μπιμπί τελείωνε τό ξε· 
οκονισμα. Κάποιος σήμανε. 
Έ τ ρ ε ξ ε  στήν πόρτα τοΰ βά
θους, δγήκε στόν διάδρομο, 
καί άνοιξε. Μιά φτωχοντυμέ
νη γεροντοκόρη, μέ τριμμένο 
τα γιέο  μπήκε μέσα.

— Πέρασε κυρία. Έ γ ώ  γνω 
ρίζω έσένα.

— θ ά  περιμένω τόν κύριο 
Σαρτέρ, άπάντησε ή γεροντο 
κόρη στό μαΰρο. Μόλις έλθει 
νά τοΰ πής πως ή δεσποινίς 
Β ιτσέλι τής Σκάλας τοΰ .Λι- 
λάνου θέλει νά τοΰ μιλήση.

— Ξέρεις... όνόματα γα λ λ ι
κά έγώ  δέν καταλαβαίνω... 
Έ γ ώ  είμα ι «Ή κυρία ποΰ ζη- 
τά θέση». Ό  κύριος καταλά- 
βη άμέσως.. έξήγησε ό Μπιμπί 
στΐ]ν καλλιτέχνιδα, πού ά ρ χι

σε νά διασκεδάζη μέ τό μαΰ
ρο.

— Κ αί ή μαντάμ Σαρτέρ ; 
Δέ γύρισε άκόμα; ρώτησε.

— Κυρία έφυγε μέ κύριο 
στό τά μ ^ ιά μ .

— Πώς;
— Κυριακή σήμερα. Μ εγά

λο τάμ—τάμ. Τάμ—τάμ λα- 
μουρέ. Δέν ξέρεις έσύ; έξήγη
σε ό Μπιμπί χειρονομώντας 
χαραχτηριστικά.

— ” Α ! θέλ εις  νά πής πώς ή 
κυρία πήγε στό κονσέρτο μα
ζ ί μέ τόν κύριο; ’Ήμουνα καί 
έγώ  έκεΐ μά δέν τήν είδα.

— Λοιπόν, ξέρεις καί σύ. 
Ώ ραία . Στό Ά ννάμ , στόν τό
πο μου, έχει ώραΐο τάμ—τάμ. 
Δέν έχει πολλούς μουσικούς... 
Πέντε... έξη... Μά καλούς μου 
σικούς. Κάνει τέτοια φασαρία, 
κλίνεις τ ’ αύτιά σου! Γάλλοι 
μουσικοί ίδιο πραμα, βροντοϋ 
νε, βροντοΰνε.

— Καλά, φίλε μου, άπάντη
σε ή Βιτσέλι, πού άρχισε νά 
βαρυέται τό μοΛρο. Εΰρισκε 
κάπως άναξιοπρεπές νά κάθε
τα ι νά κουβεντιάζω τόσην ώ 
ρα μαζί του. Κ αί με μ ιά  κίνη
ση έπιεικείας πρόσθεσε: «Μπο 
ρεϊς ν’ άποσυρθής». Ό  μαύ
ρος έκανε νά φύγη καί τής 
είπε:

— Μπορείς καθήσης. Μά πρό 
σεχε μή φτύσης στήν ψάθα. 
Αύτό άπαγορεύουν έντώ.

Τό κουδούνι ξαναχτύπησε. 
Ό  Μπιμπί έφυγε σάν άστραπή 
γ ιά  ν’ άνοιξη καί ή Βιτσέλι 
κάθησε σέ ένα κάθισμα. Μπή
κε μέσα ένας γέρος μέ άρνές 
κινήσεις καί μιάν ήλιθιότητα 
στήν έκφραση, πού δέ θά μπο
ροΰσε κανείς νά πή άν ήταν 
άληθινή ή ψεύτικη. Ί  JToao 
ήταν άρκετή γ ιά  νά κουράζη 
τούς συνομιλητές του, νά τούς 
φέρη σ’ άμηχανία. Πολλές φο 
ρές έτσι μερικές ύποθέσεις 
μέναν έκρεμείς, μά δχι καί 
γ ιά  τόν γερο-Μαέ πού ήξερε 
πάντα νά έπωφελήται άπ’ αύ
τή τήν έκκρεμότητα, γ ιά  νά 
όργανώνη μέ περισσότερη ά
νεση τή δουλειά του καί νά 
πετυχαίνη καλύτερους δρους

θέλεις τό κύριο; ρώτησε 
ό Μπιμπί.

— ’Ό χι., δχι... δέ θέλω τόν 
Κύριο... Τήν Κυρία... Σέ ρωτώ 
άν ή μαντάμ Σαρτέρ είνε μέ
σα.

—Κατάλαβα.... Έ γ ώ  κατα
λαβαίνω γαλλικά.

Ώστόσο ό Μαέ χωρίς να  
περιμένη τόν ύπηρέτη νά τοΰ 
πή περάστε μπήκε μέσα στό 
γραφείο, λέγοντας:

— Πρέπει νά τοΰ μιλήσω. 
Νά πής πώς τόν ζητά ό κύρι
ος Μαέ.

—Πώς τό λές;
— Ό  κύριος Μαέ. Ό  έκδό- 

της μουσικής.
Ό  Μπιμπί έφερε τό δάχτυλο 

σιό κεφάλι, καί τά μάτια του 
άστραψαν. Ό  Μαέ τόν κυττοΰ- 
σε μέ περιέργεια, καθώς τόν 
άκουσε νά λ έη :

— ”Α 1 Κατάλαβα. Ξέρεις 
κοΛ σύ μουσική; Ώ ρ α ία . Κ ά
νε λοιπόν τάμ—τάμ μέ τήν κυ
ρία ώς που νάρθη. καί έδειξε 
τήν Βιτσέλι. "Υστερα, καθώς 
περνούσε νά φύγη άνοιξε τό 
πιάνο καί πρόσθεσε:

— Αύτό ίπιτρέπεται σπίτι 
μας.

Στό μεταξύ ή Βιτσέλι άνα- 
σηκώθηκε μέ χάρη άπό τό κά
θισμά της καί χαιρέτησε έλα- 
φρά τό γέρο έκδότη:

— Κύριε Μαέ, μοΰ φαίνεται 
πώς δέ μέ γνωρίζετε. Ε ίμαι ή 
Β ιτσέλι της Σκάλας τοϋ Μι
λάνου.

— ’Ά ! Εϊσαστε στό κονσέρ
το; ρώτησε ό Μαέ καθώς κά- 
θησε σ’ ένα κάθισμα, άπέναντι 
στήν καλλιτέχνιδα.

Έ κείνη άποκρίθηκε μέ έμ
φαση :

— "Οπως δλοι οί φίλοι τοΰ 
κυρίου Σαρτέρ. Δέν άκούσβ- 
τε τή συμφωνία του;

—"Οχι. Τή μουσική τοΰΣαρ 
τέρ τήν άκούω σσο μπορώ λι- 
γώτερο... Ε ΐνε κουραστική... 
Δέν εΐνε γ ιά  την ήλικία μου.

— Τό καινούργιο του έργο 
εΐνε Θαυμάσιο.

— Έ γ ώ , άπάντησε ό Μαέ, 
δεικτικά, δέ θαυμάζω ένα έρ
γο  πρίν μάθω πόσο άξίζει. 
θαυμάζω  κεΐνο πού πουλάω.

— Μά ώστόσο, τά έργα  που 
πουλατε είνε θαυμάσια.

— Σωστά., σωστά, άπάντη
σε κείνος μέ τό ήλίΟιο ύφος 
του. "Ο,τι πουλάει κανείς είνε 
θαυμάσιο. Δυστυχώς, γ ιά  τήν 
ώρα, δέν πουλάμε καί σπου
δαία  πράματα.

— Μά έκόώσατε τίς μελωδί
ες τοΰ κυρίου Σαρτέρ, κύριε 
Μαέ, έπέμενε ή Βιτσέλι.

— Φαίνεται πώς έκανα λά
θος, άποκρίθηκε ό Μαέ.

— Μοΰ μίληοοτν μέ τά καλύ
τερα λόγια  γ ι ’ αύτές.

— Ποιός σάς τώπε;
— Ό  Λωντί, ό τενόρος.
— ’Ά ! Μά αύτό δέν άποδεί- 

χνει τίποτα, άναστέναξε μ’ ά
νακούφιση ό Μαέ.’ Ο Λωντί δέν 
τίς πλήρωσε τίς μελωδίες. Έ 
γώ  θέλω ν’ άκούσω τή γνώμη 
κανενός άγοραστή. Δυστυχώς 
δέν ύπάρχουν πιά άγοραστές.

‘Η Βιτσέλι έξεγέρθηκε.
— Μά δέν εΐνε δυνατόν αύτό 

πού λέτε, κύριε Μαέ. Ό  κύ
ριος Σαρτέρ εΐνε τώρα διάση-
μ°ς·

Ό  Μαέ χτύπησε μέ άνυπο- 
μονησία τό πόδι του στό πά
τωμα.

— Διάσημος... Διάσημος. 
Ποτέ δέ μποροΰμε νά ξέρουμε 
τήν ά ξία  τοΰ έργου ένός συγ
γραφέα πρίν νά πεθάνη. Κυτ- 
ταχτε τόν Σεζάρ Φράνκ, πού 
έχω έκδώσει δλα του τά έρ
γα ... "Οσο ζοΰσε πολύ λ ίγοι 
τόν έγνώριζαν καί μέ δυσκο
λία  κυκλοφορούσανε τά έργα 
του. Εύτυχώς γ ιά  μένα, ό θά
νατός του τόν ώφέλησε κά
πως.

— θ ά  τραγουδήσω εύχαρί- 
στως τίς μελωδίες τοΰ κυρίου 
Σαρτέρ.

—Μπά; είπε μέ ξαφνικό έν- 
διαφέρον ό Μαέ.

Κ α ί ή Βιτσέλι πρόσθεσε:
—’Ά ν  θά μοΰ δώσετε φυσι

κά άπό ένα άντίτυπο.
Έ δώ  ό έκδοτης συννέφιασε.
—Ά !  όχι... δχι,.. Δέν μπο- 

ρώ.
— Τόσο τό χειρότερο γ ιά  

σάς, κύριε Μαέ, γ ια τ ί θά έ
δειχνα ένδιαφέρον γ ι ’ αύτή. 

είπε πεισμωμένη ή καλλιτέ-

χνις.
Ό  ."αέ ένοιωσε τήν άνάγκη 

νά δικαιολογηθή καί έξήγη
σε :

—"Αν δσοι ένδιαφέρονται 
γ ιά  τή μουσική δέν τήν άγο- 
ράζουν, τότε βέδαια θά τήν 
άγοράζουν πολύ λιγώτερο ό
σοι δέν έχουν κανένα ένδια
φέρον γ ι ’ αύτή. Καί τότε, 
ποιός θά εΐνε ό άγοραστής;

— Δέν αγοράζω ποτέ μουσι
κή, κύριε, άπήντησε ψυχρά ή 
Βιτσέλι.

Ό  Μαέ δίστασε.
— θ ά  μποροΰσα νά σάς ^ά· 

νω μιά έκπτωσι...
Δέν ά ξίζει τόν κόπο, κύριβ 

Μαέ, είπε ξερά ή Βιτσέλι κυτ
τάζοντας κατά τήν πόρτα τοϋ 
βάθους μέ άνυπομονησία, γ ια 
τί είχε άκούσει τό κουδούνι 
καί ή καρδιά της χτυποΰσε ά- 
'υπόμονα.

Κ αί πραγματικά, μπήκε μέ
σα ή Τερέζα Σαρτέρ, κομψο- 
τάτη, άστράφτοντας άπό χαρά 
κι' από εύτυχία.

— Καλή μέρα, δεσποινίς.,, 
Μπα, ό κύριος Μαέ.

"Αλλαξαν δλοι βερμή χει
ραψία καί ή Βιτσέλι είπε στήν 
Τερέζα:

— θ ά  έχετε νά μιλήσετε. ’ Ε 
γώ  θά περιμένω τόν άντρα 
σας στήν τραπεζαρία.

— Από στιγμή σέ στιγμή θά 
εΐνε έδώ, άπήντηε ή Τερέζα 
στή Βιτσέλι, όδηγώντας την 
στήν πόρτα της τραπεζαρίας. 
Λ,ε συγχωρειτε, έ ;

Κι’ υστέρα τής ψιθύρισε σι* 
:

— θέλω  νά μάθω τί θέλει έ
δώ πέρα αύτός ό γεροπονη· 
ρός.

Καί καθώς ή καλλιτέχνις έ
βγαινε άπό τήν πόρτα, ό Μαέ 
τής φώναζε μετανοιωμένος:

— Τίς θέλετε γ ιά  δυόμιση 
φράγκα;

Ή Βιτσέλι γύρισε καί τόν 
ρώτησε μέ άπορία:

— Ποιές, κύριε Μαέ;
— Τίς μουσικές.
—’Ό χι, δέν τίς θέλω, άπήν

τησε ή Βιτσέλι καί πέρασβ 
στό άλλο δωμάτιο έπιδεικτικά 
Η ΣΥΝΕΧΕΙ Α:  Στό έρχόμενο.
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Τύποι
του θεάτρου 

μας

Στούς κύκλους τούς θεατρικούς 
Μόνο «μαέστρο» τόν άκοΰς 

- " Ισ ω ς  δέν θέλει έπαινό του πιό μεγάλο — 
Είναι ό «μαέστρος» μοναχά και τίποτ’ άλλο.. 

★
Πρό χρόνων — χρόνων ίσως Ικανών —·

Ή λθε στό άστυ τό κλεινόν,
Άφοϋ έσπούδασε γερά  στήν Γερμανία...

Ή λ θ ε μέ όνειρα πολλά 
ΕΙς τήν άρχή, κάπως δειλά,

Μέ τόση δμως πεποίθησι κι’ άφάνταστη μανία 
Νά κατορθώση 

Τό μουσικό τό θέατρο ν’ άναμορφώση 1 . . .
★

Ή  όπερέττα ή έλληνική 
’Ή τανε άγνωστη άκόμα κι’ ώς Ιδέα 
Καί μόνο κάτι βωντεβίλ φραντσέζικα, χυδαία 

’ Εχάριζαν στόν κόσμο μουσική...
"Ισω ς τόν πέρασοιν τρελλό, μονομανή,
Κ ι' ήτανε ή μανία του, μιά τρέλλα άληθινή 

Τό νά έπιχειρήση 
Γκρεμίζοντας κάθε παληό, μ ιά  Τέχνη νά I 

^  (δρυστ) 1

Τό μπράτσο της ή Τέχνη τοΟ είχε δώσει 
Κα’ι περπατώντας μέ τήν Τέχνη, άγκαζέ,

Μιά νύχτα, είχε κατορθώσει,
Νά γράφουν τά  προγράμματα τή λέξι :

(ΠΕΡΟΥΖΕ
Ή τα ν  ό πρώτος άθλος του ή Περουζέ αύτή 
Κ ι’ ή Τέχνη 'μπρός του έκλινε, καί μίλησε

(σκυφτή
—"Ε τσ ι καλός, έτσι γλυκύς 

ΕΙσ' ό πατέρας της έλληνικής της ΜουσικήςI..

"Α ρχισαν τότε ή έπιτυχίες...
Ε ίς τήν 'Αθήνα καί στίς έπαρχίες 

Ή  μελωδίες του έπικρατοϋνε γενικά 
Τραγούδια εύθυμα, ρωμαντικά, νοσταλγικά, 
Τραγούδια έρωτικά, τραγούδια πόνου... 
Γίνεται καί ό βασιληας, ήχου, ρυθμού καί

(τόνου
Καί είναι τά τραγούδια του, όλάνθιστα λου- 
„  , , ' (λούδια...
Και γράφοντας, καί γράφοντας κάθε φορά 

Δίνει στόν κόσμο τή χαρά 
Χαρίζοντας τραγούδια I...

★
"Αν είναι γέρος άγνοώ... "Ε χε ι τήν δψιν νέου 
Κι έσχάτως μιά έπίσκιεψις πού τοΰ 'γίνε, μας

, u  . . .  (πείθει,
— Η πονηρά έπισκεψις τοΰ Υμεναίου—

Πώς κρύβει μέσ’ στά στήθη 
Καρδια νεανική πολύ 

Π ράγμα πού άπερίφραστα δηλοΐ 
Πως άπ τά στήθη του τά τόσο έρωτευμένα 
Κι άλλα τραγούδια  έρωτικά, θά δγοϋνε, κι’

, , (έμπνευσμένα!
Οπως τό μαντεύετε ήδη, ό μαέστρος ό με-

ΕΓναι ό Σακελλαρίδης μοναχά. Κανένας
(άλλος I 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝ Η Σ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζτόν κ. Γιοκαρίνη
Γράφεις έπιθεώρησι μδς εϊττανε 
μαζί μέ 'Αχιλλέα τόν Μαμάκη 
πού πρόκειται νά παίξη τό Ά - 

(θήναιο
νά... διώξη... δσον τούμεινε κο- 

(σμάκη

Μά μήν ξεχάσης καί τά σκέτς 
(πού έπαιξες 

βτήν Αίγυπτο πρίν δέκα τρία 
(χρόνια!

'Έ τσ ι Κ ο ν σ έ ρ β α  ν ά τ ή
  (δγάλης τή λεγάμενη
γ ιά  νάναι πάντα φρέσκια καί 

(αιώ νια!:

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Θεατρικοί Συγγραφείς

"Ετσι θά πάρης μιά θέσι καί 
(στό θέατρο 

{ιετά τ’ άνδρείκελλα, τοΰ γρκμ- 
(ματέως στήν ’Αλίκη, 

θά βγής στοΰ ’Αθηναίου τό 
(προσκήνιο, 

Jci* £τσι θά δάλης καί στήν Τέ- 
'  Χχνη £να... χαλίκι!

ΚΑΠΟΙΟΣ

l*ccrt στήν τσέπη χαρτζηλίκι
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ

Ευσεβείς πόθοι
φίλων καί μή

Έξακολουθοΰμεν νά συγκεν- 
τρώνωμεν τάς έπιθυμίας καί 
τούς ευσεβείς πόθους διαφόρων 
έχθρών καί φίλων. Κατά ταΰ
τα :

—Ό  κ. Μίμης Κοκκίνης εύ
χεται νά μαδήση μίαν... μ α ρ 
γ α ρ ί τ α ν  διά νά ίδή άν τόν 
άγαπά ή δέν τόν άγαπά ό κ. 
Ρηγόπουλος.

—Οί κ. κ. Καπετανάκης καί 
Άσημακόπσυλος εύχονται νά 
έπισκεφθή ό Βορονώφ τήν Φλο
γέραν διά νά τής δώση παρά- 
τασιν ζωής.

—Ή  δνίς Καίτη Βερώνη εύ
χεται νά μήν βρή τόν διάδολό 
της μέ τόν "Α γγελό της!

—Ό  κ. Ά λ . Σακελλάριος, 
εύχεται νά λανσαρισθή μία μό
δα καί νά μήν ξυρίζωνται ποτέ 
οι άνθρωποι!...

—Ή δνίς Ρέννα Ντόρ, εύχε
ται νά ψηλώση καί νά γίνη · ·. 
κ υ π α ρ ί σ σ ι  1

Φτωχή έπιθεώρησις! Τί σοΰ 'μελλεν, άφ' ής 
Είπαν καί τ’ άποφάσισαν δυό νέοι συγγραφείς 
"Οτι θά δγοΰνε πάνοπλοι, Ιππεύοντες Πηγάσους 
Γιά νά κηρύξουν πόλεμον, είς τής ρεδύ, τούς άσσους 1

Είς μπαλλαρίνας πονηρόν βεβαίως καμαρίνι 
Συνωμοσία έγινε Μαμάκη—Γιοκαρίνη 

Νά κάτσουν νά συνεργασθοΰν 
Κ αί δίχως διόλου *>ά διασθοΰν 

Κ ι' οί δυό, διώκται άμείλικτοι, πάσης λογοκλοπής 
Νά γίνουνε συνένοχοι μικρας παρεκτρο,'πής,
Διότι, δέν τούς φθάνουνε παρεκτροπαί των τόσαι..^ 
Αφού σ’ δλα τά θέατρα, πατείς με καί πατώ σε, 

Συρρέει πάντα τό κοινόν 
Τοΰ «στεος τών Αθηνών,

Γιατί δέν θάπρεπε κι’ έμείς ώς συγγραφείς νά δγοΰμε 
Νά δγοΰμε καί νά δράσωμε 
Κ αί δλους νά τούς βρασωμε 

Κ ι’ ϊσως ένδόξως πίπτοντες, ένδόξως νά χαθοΰμε;

Ταΰτα έλάλησεν ό είς 
Τό άπεδέχθη ό έτεοος άπλώς, διά £>οης 
Κ αί δταν είδαν πώς ψωμί, στό ζήτημα, ύπάρχει 
Πήγαν, τόν άφελέστερο νά εύρουν, θιασάρχη....
Δέν ήταν δά καί δύσκολο... Τόν βρήκαν στό Μουσειον, 
Κι’ εύθύς στό τραπεζάκι του, έζύγωσαν, πλησίον 
Κι* άμέσως τοΰ έξήγησαν, ωμά καί καθαρά 

Τά σχέδια τά πονηρά!...
—Μωρέ παιδιά... έτόλμησεν ό άτυχής, νά πη

Καί παρά τρίχα, είλικρινώς, νά τοϋρθη, συγκοπή, 
Ά λ λ ά  συνήλθε ό άνθρωπος, τούς κύτταξε καλά,
Κ αί είτε ειρωνευόμενος ή συμβουλεύων, είτε 
Παρηγορών τούς φίλους του, έρώτησε δειλά:

—Γιατί δέν π«τε, βρε παιδιά, κάπου νά κυτταχθήτε;

Παρ’ δλα ταΰτα, έπέπρωτο τό πράγμα νά ριζώση 
'Υπήρχαν λόγοι τόσοι 

Καί ύστερ’ άπό στεναγμόν όλίγον έπιπόλαιον
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Ό  θιασάρχης φαίνεται, ύπέγοαψε συμβόλαιον,
Κ ι' άπό χαρά πετ?..’.
Κ α ί δπως φαίνεται, μετά 

Τά «"Ονειρα τών Κορκσιών» Τίμου Μωράίτίνη 
θ ά  εχωμε... «’Ό νειρα Ά γοριώ ν» Μαμάκη—Γιοκαρίνη.

Έ μ πρ ός! έπί τό έργον σας καί «νευ έντροπής...
'Εμπρός διώκται άμείλικτοι πάσης λογοκλοπής... 
Α λλ ά ξτε τό μελάνι σας έν πρώτοις. Δέν σ«ς κάνει,
Τίς κριτικές τίς γράφατε μέ κόκκινο μελάνι...

Τίποτα δέν σάς άρεσε...
Κ ι' άν δέν δρεθή καμμιά ψυχή γ ιά  νά σας συχωρέση, 
"Αϊντε νά ίδοΰμε, βρέ παιδιά, ή τρέλλα που σάς βάρεσε 

Τάχα σ’ έμσς θ' άρέση;
’ Εμπρός έπί τό έργον σας. Αρχίστε αΰθωρεί
Κι’ άνευ τυχόν λογοκλοπής, έν περιπτώσει πάση
Τό έργο είναι έτοιμο. Ά νοιξτε τόν Σουρή
Πάρτε καί στίχους γ ιά  ταγκό ώς πού νά σάς περάση.*
"Αλλως τε σείς τό είπατε: Χωρίς μεγάλους κόπους
θ ά  κλέψετε άνετώτερα, κι’ από τούς λογοκλόπουςΐ

’ Ιδού τά παρασκήνια. Κτήμα σας είναι πλέον... 
θ ά  μπαίνη ό καθένας σας, μετά χαρας κρυφής,
Κ αί δέν θά μπαίνη τώρα πιά, ώς έρωτύλος λέων 

Μά δπου τό βήμα σας περνφ 
"Ολοι θά λέν τρόπον τινά :
—Τόπον!... ΟΙ συγγράφ εις!...

Έ λ βτε1... Περιμένομεν, έσεις νά κατορθώσετε 
Ή Τέχνη μας ν’ άνυψωθη, ή καταπεπτωκυια 
Σεΐς μόνον τήν ανόρθωσιν τής Τέχνης θά μας δώι^ε-ts 
Κ αί θά χειροκροτήσωμε, χωρίς καμμιά κακία,

Σάν τύχη κι’ έπιτύχετε...
Ά λ λ ά  — μήν ξεροβήχετε —

Ά ν  βγήτε, δχι πάνοπλοι καί δή μ' έμπνεύσεις στείρας, 
Καί άν τή μάχη τήν σκληρή, χάσετε κατά κράτος 
Α γαπητοί συνάδελφοι... θά νίψωμεν τάς χείρας 
“ Οπως τάς ένιψε ποτέ κι’ ό Πόντιος Πιλάτος!

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙ ΑΚΟΣ
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Θεατρικός
’Ονειροκρίτης

"Αν δής στόν ύπνο σου ντιζέζ 
καί πλάι τό θοδωράκη 
Μόλις ξυπνήσης βούλωσβ 
τ’ αύτιά σου μέ βαμβάκι.

Ά ν  δής στό δρόμον "Αγγελον 
μονάχος νά πηγαίνη 
Δέν θάνε ό Μαυρόπσυλος 
γιατί μόνος, δέν βγαίνει-

Ά ν  δής καθ’ ύπνους τό χωριό 
Μοα/τοΟδι, τής Εύβοιας 
Περίμενε νά στερηθής 
δυό μήνες τής άδειας,

Ά ν  δής πώς είσαι κάτοχος 
μικράς περιουσίας 
Είς τό Ταμεΐον αίτησιν 
κάνε τής Έ ργασίας

"Αν Βάτραχον όνειρευτής 
πού νά κράτη Βεντάγια 
Περίμενε στοΰ «Περοκέ» 
τή στέγη, κουκουβάγιαI

Έ ά ν  Ιδης στόν ύπνο σου 
δτι κ ρ α τ δ ς  Φ λ ο γ έ ρ α  
Μακέδο Άνδρέα ρώτησε 
διά τά παροοτέρα

Ά ν  δής πώς μ’ ένα φίλο σου 
μιλούσες σιγανά 
θ ά  κρυφακούη ό "Αγγελος 
Φαλλιέρος πουθενά

Κι' άν Κουμαριώτη έτυχε 
νά βλέπης γελαστόν 
Δέν θά τόν δής στόν ξύπνο σου 
ούτε ζωγραφιστόν

Μιά τρίχα άσπρη άν ίδής 
πώς έχει ό Μηλιαδάκος 
’Υπεύθυνος γ ιά  τό κακό 
6έ νάνε ό Μποτσαράκος

Ά ν  δής μεγάλον ποιητή 
τόν δρόμο σου νά κλή 
Άπόφυγε δσο μπορείς 
τόν Νέζερ τόν Φλιφλή.

Έ ά ν ίδής στόν ύπνο σου 
κρεββάτι καί σεντόνι 
θ ά  συνοςντήσης άσφαλώς 
τόν Βώττη τόν Ά ντώ νη!

Έ ά ν ίδής στόν ύπνο σου 
Ξενόπουλο Γρηγόρη 
«Ζήτα» θά σοΰ προσφέρουνε 
τσιγάρα μέ τό ζόρι!

ΟΝ- ΗΡΩΔΗΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ S

Σ τ ίχ ο ι τού κα ρρου

Συγγραφείς και ηθο
ποιοί περιλούζονται

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Είς τοΰ Φαλήρου τά λουτρά συχνάζουν ταχτικά 
έκτός άπ' τούς άρσενικούς κι’ δλα τά θηλυκά.
Καί βλέπεις νά έπιπλέουνε σάν πάπιες τοΰ άφροϋ 
ol ντίβες του θεάτρου μας τοϋ... λίαν έλαφροΰ.
Νά... ή Ζωζώ θΰμα κι’ αύτή, ώς λέγει, τής Ά δ ε ία ς  w 
τις νύχτες όνειρεύεται κάποιας παληοίς... εύδίας 
καί άνυπομονεϊ πολύ νά πάη στήν Πόλι πάλι 
ν' άναίβη σ’ ένα μιναρέ τήν "Α δεια νά... ψάλη I 
Πιό κεί μιά όλοστρόγγυλη μιά σημαδούρα πρώτης 
εΐν’ ή Μαρίκα Μαντεινιοΰ πλάι στόν ποθητό της 
άπό τίς έλαφρότερες τίς ντίβες μας κι’ αύτή 
ζυγ ίζει... τόννους δώδεκα κι* άκόμα κάτι τι,
Ό  Καντιώτης ό υιός μέ κύματα παλαίει *
μά... χάρις στήν κοιλίτσα του μπορεί καί... έπιπλέειΐ 
Πιό πέρα κάποιος κολυμπά μέ ύφος λ ιγάκι ντούρο 
"A  I εΐνε ό Συναδινός κι* έχει στό στόμα πούρο.
Τριγύρω τοΰ φωνάζουνε δλοι μέ φασαρία 
Πρόεδρε, Κ α λ ώ ς ώ ρ ι σ ε ς  μέσ’ στά νερά τά κ ρ ύα ΐ 
Πλάϊ του ένας ψηλόλιγνος γρίζος πού μοιάζει γλάρο 
α^τός παίρνει τό μπάνιο του μέ ύψηλό κολλάρο 
μαΰρες μποτίνες κουμπωτές, ροζέτες καί άξίας...
Εΐνε ό Δαραλέξιος τής έθιμοταξίας!
Κι* ένφ τις ώμορφες κυττα σάν γηραλέα γάτα  
άπ’ τήν άκτή ό θεόφραστος τοΰ τραγούδα στακάτα:

Τάκη, Τάκη μιά φορά 'ν τά νειάτα 
Τώρα πλέον παν πανάθεμά τα !

Στοΰ χρόνου τά γυρίσμοττα κι’ ό Μπόγρης κολυμπάει 
καί βλέπει ένα Μ π ο υ ρ ί ν ι έκει πού πέρασε καί πάει,.. 
Κ ι’ ό Χόρν ό ντελή Παντελής σέ μιάν άκρη μόνος 

όλος καϋμός καί πόνος.
"Ε να  Μ ε λ τ ε μ ά κ ι  θέλει μέ δροσούλα νά φυσήση 
νά σηκώση τά φουστάνια νά μπορέση νά μπανίση ΐ

Νά καί ό Χατζή αποστόλου σέ μιά βάρκα καθισμένος 
κάτι γράφει έμπνευσμένος 

Κ ι’ ό Ζάχος θάνος πίσω του χαμογελφ μέ χάρι 
— "Εχω  λιμπρέττα σπίτι μου, τοΰ λέει, ένα γομάρι 

εύτράπελα, δραματικά, κέφι ποτές δέν χάλασα...
Καί 6 μαέστρος άπαντά:

—Ρίχτα ρέ βάνο στό γιαλό καί... άς τό  φάη ή θάλασσα,
Νά πιό κει κι' ή Ανδρεάδη δηλαδή ή Κατερίνα 

χάρμα ώμορφι«ς καί φίνα 
πού σάν ύψώση τή φωνή μέσα στίς άλλες οΐμοι!

Φαίνεται σάν ά γρ ίμ ι!
Νά κι’ ή Μαρίκα, δηλαδή του Χέλμη ή Κυρία 
Ά π ό  τ ό έ κ τ ο π ά τ ω  μ α  μέσ’ τά νερά τά κρύα 

Ά π ’ τίς περίφημες τουρνέ 
τή σκόνη ήρθε νά πλύνη 
κι’ ό Χέλμης της κι’ έκείνη 
Τρέχει ό Σιδέρης πίσω της 
Καί τής ζητά γενναία 
κάτι γ ιά  τό μουσείο τό θεατρικό 
κι’ έκείνη μέ χαμόγελο:
Ε ίμ α ι άκόμη νέα,
δέν έχω τίποτα μουσειακό!
Στό κΰμα άναδύεται πιό κεί 
δπως ό "Ερως 
ένας ώραίος Ά γγελ ο ς  
ό... ~Α γγελος Φαλλιέρος!
Κ αί τά παπάκια τρέχουνε 
τριγύρω  καί μπροστά.
Μ’ αύτός ήρθε άπ’ τό θέαμα 
νά πάρη... ποσοστά! - .
Κ α ί βιάζεται, δέν παίζει 
άπό ένα γεύμα  έρχεται  ̂
καί πάει σέ... τραπέζι...

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

Λόγια 
μεγάλων άνδρών

μήκαι
— Ή  ή ώ ς δέν 

στήν Κηφισιά!
άνατέλλει

ΜΑΡΙ ΟΣ ΠΑΛΑ ΙΟΛΟΓΟΣ
—Κάνω πάντα δ,τι θέλω. 

Δ έ ν  ά κ ο ύ ω  ποτέ κανένα 1
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΛΙΕΡΟΣ

—Ό  Ρηγόπουλος ; Ε ίναι ό 
καλύτερός μου φίλος!

ΜΙΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

— "Εδω σα άδειαν τής Έ π ι. 
τροπής Ά δ εία ς  1

ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ

—Α γορ άσαμε χαρτί. Καλή 
άρχή!

ΜΑΜΑΚΗΣ—ΓΙΟΚΑΡ ΙΝΗΣ

—θ ά  παίξω στό «Περροκέ» 
έργα Πριν—νέα!

I. ΠΡΙ ΝΕΑΣ

—*Η Θεσσαλονίκη προπαρα- 
σκευάζεται γ ιά  νά μέ οίκονο- 
μήση κι’ έμένα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

—'Ό λοι ol θίασοι έρίζουν 
διά τήν πρόσληψί μου.

ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ.

—Κ αί μετά τις σπουδές μου 
έξακολουθώ καί τρώω τά λε
φτά μου στήν... Εύρώπη!

ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

—Ή ρ θ α  άπό τό Παρίσι γ ιά  
νά είμαι στήν πρεμιέρα τής 
^Μπουάτ» τών συναδέλφων 
μου Σημηριώτη — Πύρπασου. 

ΣΟΥΖΥ ΣΟΛΙΝΤΟΡ.

—’Αγοράσαμε μελάνι! 
ΓΙΟ ΚΑΡΙΝ Η Σ-Μ ΑΜ ΑΚΗ Σ

—Πολλαί τόν πλούτον έμίση. 
σοτν, τόν Δ ό ξ α ν  ούδεμία ! 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

—Μοΰ άρκεΐ μία έ β δ ο - 
μ ά ς  διά νά μεταβάλω τόν 
θ η σ α υ ρ ό ν  εις άνθρακας! 

ΚΩΝΣΤ. ΓΕΡΑΡΔΟ Σ 
—Είμαι νέος! Καί δμως δέν 

μέ έπεσκέφθη ό... Υμέναιος '· 
Τ. ΓΙΟΛ. 

—Δέν μπορώ... δέν μπορώ. 
Ε ίμα ι ούδέτερος!

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΑΒΡΙ ΗΛΙ ΔΗΣ 
—Εκείνον πού δέν άνέχομαι 

άπό τούς "Ελληνας συνθέτας 
εΐνε ό Παπαδόπουλος.

ΣΟΝΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

Τυντοι
τού θεάτρου 

μας
Κ. ΜΤΤ.

Τά» έπροίκισε ή Τέχνη άφειδώς 
Μετι :̂ χάριτος πολλής...

Είναι μέγας- σκιτσογράφος καί πολύς κιθα-
(ρωδός,

Μ’ άλλους λ.όγους, εΐναι μέγας καί πολύς!... 
Πρό ιταντός εΐναι «γκούντ μπόϋ» 
"Ε χ ε ι κι’  ύπερβάλλον... μπόι 

Εΐναι και [χαριτολόγος, λέγει πράγματα
(φαιδρά

ΚαΙέάρέσκεται νά δρά.
"Εστιν δ τ ε ^ ς  σκιτσογράφος, τακτικά ώς κι-

(Θαρίστας
—Ποικιλώνυμος άρτίστας —

Καί συχνά; δταν μιά πέννα, άκονίζει σάν
(ρομφαία

Κ άνει καί τόν συγγραφέα...
Τότε γράφβί. καί τά πάντα. Δέν άφήνει οΰτ’

(ένα είδος.... 
Γράκρει στίχους τρυφερούς,

Κι’ άν τυχρν τόν παρασύρη τοΰ γραψίματος
(ό ρους,

Γίνεται καί Σ υνεργάτης σοβαρά^ έφημερίδος 
—Δέ,ν τοΰ καίγεται καρφί —

Κ αί χω ρίςJκαιρό νά χάνη, δός του καί... άρ-
(θρογραφείΐ...

★
Είναι γλυχά  τά λόγια  του σάν τά ζαχαρο

κ ά λ α μ α
Καί *‘if| καρδιά του μάλαμα.
Καί έ^ναι μάλλον γεγονός 

Πώς τό Ισχνό* του ή παχύ, συνήθως πορτοφόλι 
Ε ΐναι άποκουμπι καθ’ ένός.
Σ ' αύτό προστρέχουν δλοι!
«Όχ^ι» δέν ξέρει τί θά πή...
Καί to αισθάνεται ντροπή.

Τό ν’ άρνηί|ή σέ φίλο του ή καί άπλώς γνω-
(στό του,

Γι’ αύτό, δέν) έχει τίποτα πραγματικά δικό του 
Κ ι’ δ^τι νά του ζητήσετε 

—''Αρκεί μονάχα νά μπορή... — εύθύς θά τό
(άποκτήσετε!

Στό ζήτημαίταΰ έρωτος εΐναι πολύ ποικίλος 
Εΐναι «σορόιιης» γενικώς καί μάλλον έρω-

(τύλος
Κ ι’ άν άλλοτε έρωτεύεται, καμμιά ψηλή

(σάν στέκα
Κ ι’ άλλοτε (μιά κοντόχοντρη, κι’ όλίγον τι 

χ,- . (πιθάρ*,
Τό πρ«γμα « ίνα ι άπλούστατον... λατρεύει

(τήν Γυναίκα...
Καί τόν σκλαβώνει πάντοτε ή γυναικεία

(χάρι!...
Συνήθως έρίωτεύεται «ντιζέζ» πάσης όλκής 

Ε ίναι στόν έρωτα γλυκύς 
Κ αί πνρ«ος καί μειλίχιος 
Κ ι’ όλίγον... ύ π ο  β ρ ύ χ ι ο ς !

Μά ό μεγάλος "Ερως του, κΓ ή μόνη του

Εΐν’ ή ,κ ιθ ά ρ α !... (λαχΤάρα
Ολοι πιά θά τόν μαντεύουν, ποίν τόν πώ

(στούς άναγνώστας
Είναι $  Μπεζος. Ε ίναι ό Κώστας!

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ

Ζυμώσεις
Ά ν  καί δέν εΐνα* βέβαιον,
—Κατά τάς δ ια δ ό σ ε ις_

Γιά θέατρα χειμερινά 
Ή ρχισαν αί ζυγώσεις...
Τό Ίντεάλ , τό Κεντρικόν 
Αύτά τά δυό καί μόνα 
Φαίνεται νάν' έλεύθερα 
Τόν προσεχή χεϊ,μώναΐ...

Λοιπόν άράδα προσφορά! 
Α ρ ά δ α  συζητήσεις,
Οί θεατρώναι, (ΐρχισαν 
Νά έχουν άπαιτήσεις 
Κι* οι θίασοι, Ίΐροβλέπουνε, 
Πλήν μετ’ άνησυχίας,
Τυχόν, τό ένδεχόμενον 
Τουρνέ είς έπαρχίας.

Α νησυχεί ό Σαμαρτζής 
Κι' ό Μαυρεοκοκκίνης 
Κ αί μέσφ τής θεαίτρικής, 
Πάλης αύτής καί δίνης, 
Ελπ ίζουν, άντιστάσεως 
Ά λ λ η ς  τινός μή οΰσης.
Νά τούς θαυμάσει τό κοινόν 
Ξανά τής πρωτευούσης!

Μά εΐναι μάλλον πρόωρος 
Ή  τών θιάσων, πάλη,
Κ ι' δταν θά έλθη,ό καιρός 
Τά ξαναλέμε πά λ ι!

'Επιγράμματα

Ιτήν Μένδρη
Σάν τραγουδούσες στούς «Δελ* 

(φούς»
μέ χίλιους στεναγμούς κρυφούς 
σέ άχουγεν ή «Μάντρα»
Καί σέ ρωτοΰσεν ό κοτθείς 
«ΤΙ είσαι—φτοΰ νά μήν βασκα·

(θτίς1— 
■yuvociKoc η... γοΛιάντρα;»
Στήν Πόλι θέλησες νά π§ς 
Φαίνεται δέν μάς άγαπας 
Κι’ εχει̂ ς μαζί μας κάκια 
Κι’ · έμεΐς, ρωτάμε σάν χαζοί 
«Νά ζή κανείς ή νά μή ζή;» 
χωρίς έσένα, Κάκια!....

Ζτή Λυκιαρδοπούλον
Αγγέλλα, τ’ δνομά σου λέν 
Κι’ οί νότες σου πού σιγοκλαΐιί 
Κι’ οί χαμηλοί σου τόνοι, 
’Αγγελικά εΐνε φιλιά . 
Εΐνε άλάλητα πουλιά 
Κι’ άγγελικοί ’ναι πόνοι!.« 
Είσαι, άέρινη πνοή 
Κι’ άν τραγουδάς μέσ’ στή ζωή' 
Τήν τόσο πιά πεζή σου 
Λόγια τά χείλη σου σάν λέν 
Εΐνε πολλοί πού σιγοκλαΐν
Κοντά σου καί μαζί σου!
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜ ΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ηού ένυμφεύθη τήν Σάρα Μπερνάρ

Τοΰ κ. Μ I NO V Κ. ΑΝΑΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ .ΠΡΟΗ
ΓΟΥΜ ΕΝΩΝ.- Ό  Αριστείδης

Δαμαλάς, γυιός τοΰ δημάρ
χου Σύρου Αμβροσίου Δαμα- 
λά καί έγγονός τοΰ δημάρχου 
Πειραιώς Λουκά Ράλλη, πη
γαίνει στό Παρίσι, διά νά συμ- 
ΐτληρώση τάς σπουδάς τ ο υ .Έ  
ικε*· γνωρίζεται μέ τήν Σάρρα 
Μπερνάρ, καί τήν έρωτεύεται.
Ή  μεγάλη καλλιτέχνις τόν ά- 
γαπα καί αύτή τρελλά, άλλά 
βλέποντας τήν έπιθυμία του ν’ 
όνεδή στήν σκηνή, τόν συνι- 
στά στόν διευθυντή τοΰ θεά- 
τρο υ καί έπιτυγχάνει τήν 
ττρόσληψί του. Ή  παρουσία- 
οίς του γίνεται σέ μιά φιλική 
δεξίωσι, πού παρίσταται καί ό 
Υραμματεύς τής πρεσβείας 
μας στό Παρίσι Καλλέργης 
καί δπου ό ώραίος "Ελλην,
(κατώρθωσε νά άποσπάση τήν 
ουμπάθειαν δλων πού δρισκόν 
τοτνε έκεΐ — κι’ ήτοτν ή άφρό- 
κρεμα τών γραμμάτων καί 
τεχνών τής γαλλικής πρωτευ
ούσης.

1 1  ον
Τήν άλλη ήμέρα, ό Δαμαλάς 

Εΐχεν έπιδληθή. Εΐχεν έπιβλη- 
6ή, πρίν άκόμα δγή στήν 
σκηνή.

Ή  συγκέντρωσις πού είχε 
Τήν έμπνευσι νά δημιουργήση,
6 διευθυντής τοΰ Όντεόν, διά

νά εύχαριστήση τήν Σάρρα, 
άλλά καί διά νά έ.κμεταλλευθή 
καί έπιχειρημοαικώς τό γεγο
νός τής προσλήψεως τοΰ νεα- 
ροΰ "Ελληνος, πού ένδιαφερό- 
ταν μάλιστα καί ή πρεσβεία 
γ ι ’ αύτόν, λόγω τής καταγω
γής του, ιδιαίτερα, δμως, ή 
ώμορφιά καί ή έξυπνάδα 
τοΰ νεαρού Δαμαλά είχαν δημι
ουργήσει τέτοια άτμόσφαιρα, 
πού δέν ήτοτν δυνατόν, παρά 
νά έκδηλωθή τήν άλλη μέρα 
είς τόν Τύπο. "Ολες οί έφημε- 
ρίδες, είχαν τά κολακευτικώτε- 
ρα λόγια, γ ιά  τό «νέο άστρο» 
που άνέτελλε στόν γαλλικό θε
ατρικό ούρανό, γ ιά  τόν « Απόλ
λωνα πού έφθασε άπό την χώ
ραν τών θεών, γ ιά  νά φώτιση 
μέ τήν όμορφιά του καί τό 
πνεΰμα του, τήν παρισινή σκη
νή». Τά καλλιτεχνικά περιοδικά 
άπό τήν άλλη μεριά, ήσαν έν- 
θουσιασμένα. Φωτογραφίες τοϋ 
Δαμαλά, διογραφικές σημειώ
σεις, χαλασμός κόσμου.

Ή  Σάρρα ήταν ένθσυσιασμέ- 
vr, τρελλή άπό χαράν.

Ό  Δαμαλάς, έπίσης. Καί δέν 
ήξερε πώς νά έκδηλώση τόν έν- 
Θουσιασμό του, τήν άγάπη του, 
τήν άφοσίωσί του, στή μεγάλη 
καλλιτέχνιδα.

Τής φιλούσε τά χέρια, έπε
φτε γονατιστός έμπρός της καί

τής άπήγγελλε στίχους — ήταν 
άσυγκράτητος. Καί ή Σάρρα, 
πού τής άρεσαν δλ’ αύτά, τοΰ 
άνταπέδιδε δσο μποροΰσε πολ- 
λαπλασιασμένο τόν τρόπον τής 
έκδηλώσεως τών αισθημάτων 
του.

★
Έζησοτν ήμερες εύτυχίας.
Εΐχοα/ λησμονηθή.
Δέν (ΐποροΰσοτν νά χωρίσουν 

ό ένας άπό τόν δλλον.
Εννοείται δλα αύτά, έξω ά

πό τό θέοιτρο. Στό κομψό δια- 
μερισμοπάκι τοΰ Δαμαλά, πού 
ή Σάρρα πήγαινε τακτικά. 
Στή «φωληά τους» — δπως τήν 
έλεγαν στίς Βερσαλλίες... Πάν
τα σ’ άπόμερες γωνιές, γιομά
τες ποίησι, άλλά καί μα- 
κρυά άπό τά δλέμμοα-α τοΰ κό
σμου.

Ό  Δαμαλάς, δέν εΐχεν άκό
μη νοιώσει τί ήταν οΐ κουΐντες 
καί τό κουτσομπολιό τών φί
λων τοΰ θεάτρου. Μά ή Σ άρ
ρα, ήταν γεννημένη σχεδόν στό 
παλκοσένικο καί είχε δοκιμά
σει. πολλέή φορές, τίς δαγκω- 
ματιές τοΰ δηλητηρίου, πού ά- 
ψίνεται άπό ζήλεια, άπό κα
κία, άπό φθόνο.

Ή  Σάρρα, στή θέσι πού βρι
σκότανε, ήταν φυσικό νά είχε 
πληγή άπό αύτές τις όχιές. Καί 
ήξερε νά προφυλάσσεται. Γ ι*

αύτό τώρα, παρά τήν άγάπη 
της, παρά τόν τρελλό πόθο πού 
τήν είχε κυριεύσει γ ιά  τόν νεα
ρό “ Ελληνα,, παρά τό δτι τρυ- 
γοΰσε τής άγάπης τούς καρ
πούς μέ άσυγκράτητη όρμή, ή
ξερε νά τά κάνη δλα αύτά, 
άλλά στό θέατρο νά εΐνε «έκεί
νη πού διέτασσε». Κι' ό Μαμα- 
λ«ς καλώς κατηχηθείς, φαινό- 
τοτν ώς ό ταπεινότερος μαθη- 
τευόμενός της.

Ή  όμορφιά του, δμως, καί ό 
θόρυβος πού είχε γίνει, γύρω 
άπό τήν καταγωγή του καί τίς 
σχέσεις του, ήτ<χν φυσικό νά κί
νηση τό μίσος τών περισσοτέ
ρων άνδρών, πού χωρίς νά φαί
νεται τούς έικίνει ό Μποντρύ 
καί τήν συμπάθεια τών γυναι
κών τοΰ θιάσου.

Ό  Δαμαλάς, κατώρθωσε μέ 
τούς τρόπους του, τήν γλύκα 
του, νά άφοπλίση τούς περισ
σοτέρους έκ τών μελλόντων συ
ναδέλφων του.

Μά μέ τις γυναίκες τί νά κά
μη; Σ τά  κομπλιμέντα τους, βέ
βαια άπαντοΰσε μ’ εύγένεια. 
Ά λλά οί περισσότερες τοΰ εί
χαν έπιτεθή, μέ τήν έλπίδα τής 
κατακτήσεως. Καί ήτοτν γιομά
τες όρμή, όρμή τέτοια, πού τυ
φλώνει καί δέν άφίνει ίχνος συγ 
κράτησμοΰ στόν έπιτιθέμενο.

Ή  Σάρρα, δσο κι' άν τό πε
ρίμενε αύτό, άρχισε νά ζηλεύη. 
Μrr ό Δαιμαλάς, πού τό κατά
λαβε, τήρησε μιά τέτοια στάσι, 
πού ό ομαδικός έρως, κοττήν- 
τησε όμαδική έ'χθρα.

Καμμιά γυναίκα, άπ’ δσες 
τόν τριγύριζαν δέν τόν χώνευε. 
Καί τούσεονοτν τόν άναβαλ- 
λόμενο. Καί αύτές, δέν μπο
ρούσε νά τις μεταχειρισθή σάν

τούς άντρες.
Ά ν  τούς καλομιλούσε, άν 

φερνότανε άλλοιώτικα, ήτατν 
χαμένος, θ ’ άρχιζε πάλι ή έ- 
πίθεσις, ή ζήλεια, ύστερα τό 
μαλλιοτραβήγματα στό τέλος.

Τώρα οί κουΐντες τόν έτρό- 
μαζοα/. Τόσο τόν έτρόμαζαν, 
πού σκέφτηκε νά παραιτηθή ά
πό τήν μεγάλη του προσπάθεια 

★
Σ ’ αύτό μάλιστα συνέτεινε 

κι’ ένα άλλο γεγονός.
Ό  πατέρας τοΰ Δοομαλά έκ

πληκτος διάβασε στίς γαλλικές 
έφημερίδες, τήν «άποθέωσι» τού 
γυιοΰ του, πού τό χαρακτήρισε 
«ρεζίλεμα».

— Τέτοια ντροπή, δέν θά τήν 
δεχθώ ποτέ.

Ή  μητέρα — σάν μητέρα — 
είπε:

— Μά ’Αμβρόσιε... στήν Γαλ
λία δέν εΐνε έτσι τά πράματα... 
Δέν εΐνε Σύρα τό Παρίσι... Δέν 
βλέπεις τί κόσμος παρουσιά- 
σθηκε στή δεξίωσι, άκόμη κι’ ό 
Καλλέργης πήγε. Κι’ ό γραμ- 
μοττεύς τής άγγλικής πρε
σβείας....

— Σιωπή... Δέν δέχομαι άν- 
τιρρήσεις... "Αν δέν γυρίση πί
σω άμέσως θά τόν άπσκυ- 
ρύξω....

— Αμβρόσιε....
Ά λ λ ’ ό Αμβρόσιος Δαμαλάς 

δέν έδέχετο συζήτησι. Ήτοτν £- 
τοιμος μάλιστα νά έκστρατεύση 
μέχρι Παρισίων διά νά έπανα- 
φέρη είς τήν εύθεΐοον τό άπολω- 
λός πρόβοΓΓον.

— Δέν στέκει — παρετήρησε 
ή γυναίκα του.

— Στέκει δέ στέκει, έγώ, ϊ- 
νας κοτζάμ δήμαρχος, δέ θά 
γίνω ρεζίλι.

— Μή τά λές αύτά...
— Νά μή τά ,λέω ;... Δέν έρ

χεσαι μαζί μου ώς τή Δημαρ- 
χία, νά ίδής τί γίνεται. "Ολοι 
κρυφσμιλοΰν πίσω μου...

— Καί ποΰ τό ξέρουν;
— Δέν διαβάζουν έφημερίδες 

αύτοί;
Ή  κ. Δαμαλά εύρε τό έπι-

χείρημα.
— ’Αμβρόσιε, είσαι ύπερδολι- 

κός... Διαβάζουν βέβαια... Εΐνε 
καί συνδρομηταί άρκετοί... Μά 
τό φύλλο αύτό, ήρθε άπ’ εύθεί- 
ας, σταλμένο άπό τόν Καλλέρ- 
γη ... Τό ταχυδρομείο, δέν ήρθε 
μέ τά ζουρνάλια....

Ό  ’Αμβρόσιος Δαμαλάς έ- 
κύτταξε τήν γυναίκα του, μέ 
προσοχή. Βέβαια είχε δίκηο. 
Ά λλά ποΰ νά τό παραδεχτή.

Κι’ έφώναξε:
— Κι* άν δέν τ&μοτθαν σήμε

ρα, θά τό μάθουν αύριο δυστυ
χισμένη. Καί τότες; Τότες τί 
νά είπω στόν κόσμο αύτόν, πού 
μέ σέβεται καί μέ ψηφάει; Τί 
νά τού πώ; Πώς άφησα τό γυιό 
μου νά γίνη πριμοτντόνος.

Κι’ έτόνισε τήν λέξι «πριμαν- 
τόνος», πού τήν έφτιαξε έπίτη- 
δες, έτσι, γ ιά  περισότερο έμ- 
φαντικό, γ ιά  νά κτυπήση άσχη
μα στ’ αύτί τής γυναίκας του.

Ά λλ ά  δπως γύρισε καί είδε 
δυό δάκρυα νά τρέχουν άπό τά 
μάτια της, μετάνοιωσε. Καλός 
άνθρωπος, ψυχή άγγελική, λυ
πήθηκε. Καί... φώναξε πάλι:

— "Ελα, λοιπόν... Κλάμματα 
θάχουμε.... Αύτές οί δουλειές, 
θέλουν νεΰρα... Κάτσε έσύ, πού 
τόν άγαπάς καί σ’ άγοπτάει νά 
τού γράψης. Πές του πώζ άν 
δέν γυρίση πίσω θά. τόν άπο- 
κληρώσω... Γ loctI  έκτός άπό τήν

ντροπή, δέν θά φάη ό κανακά
ρης σου, τό βιός μου μέ τίς 
μαντινούδες του.... "

Σ ώπασε ένα λεπτό καί θέ
λοντας νά δώση κουράγιο στή 
γυναίκα του πρόσθεσε:

— Ας γλεντή'.η λίγο καιρό... 
'Ά ς  βγάλη τά... μάτια του, μά 
δχι παλκοσένικο... Δέ συαφω- 
νδς μ»τζί μου,

Τάρα ή Δαμαλα ήταν σ6α- 
φωνη. Καί τοϋ τ ό » είπε, είλι- 
κρινά.

—Μά κι’ έγώ, 'Αμβρόσιε, τώ- 
θελα τοϋτο τό κακό; Μά σάν 
ήρθε; "Ας τοΰ γράψω έτσι.... 
Καί νάσαι ήσυχος Αμβρόσιε, 
θ ά  τή βαρεθή αύνή τήν ’Οβρηά 
τή Σάρρα του καί θαρθή πί
σω... Σέ δέκα χρόνια τό πολύ
θάναι δήμαρχος στή Σύρα......
"Αν καί έγώ τόν ήθελα «Δή
μαρχο Πειραιώς*..

Ό  Δαμαλάς δέν άπήντησε. 
Μά δέν μπόρεσε νά μή σκεφθή:

— Μέ τά μυαλά πούχει...
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"Οπως είπε τ’ άγαπημένο 
κεΐνο άνδρόγυνο, έτσι κι’ εγινε.

Ή  μητέρα τοΰ «θριαμδεύον- 
τος "Ελληνος» τούγραψε ένα 
γράμμα πέντε Λώλλες, πού «μέ 
τό γλυκό καί τό ήσυχο, τόν έ
σφαζε, σάν μέ τόν μπαμπάκι, 
πού λένε» — δπως είπε στόν άν
δρα της.

— Πάϊ τό γράμμα;
— Τώστειλα.
— Τώστειλες άπόρησε ό Δα- 

μ α λ ά ς —χωρίς νά τό διαβάσω; 
Μ π ά ς  και τούγραψες άλλ’ άντ’ 
άλλων; ν . '

— Στή ίίοή σου Αμβρόσιέ 
μου — ώρκίσθηκε ή κόρη τοΰ 
Ράλλη.

Κι’ δταν τόν καιρό έκεινο,

ώρκιζόντανε οί γυναίκες «στή 
ζωή» τοΰ άντρούλη τους, δέν έ· 
λεγοτν σάν καί σήμερα ψέμα
τα. Γιατί τότε, ένα άντρα γνώ- 
ριζαν. Καλός, κακός, αύτός ή
ταν ή ζωή των, ό κόσμος δλος,

"Ετσι ήσύχαοε ό Δαμαλας, 
Μά πάλι, σέ λίγο είπε:

— Δέν τό στοχάστηκες καϋ- 
μένη, πώς έπρεπε νά τό διαβά
σω;.... Δέν τό στοχάστηκες;

Οσκε Αμβρόσιε. Πάντα 
ώς τά σήμερα, δτι έκανε ό ένας 
ήταν καλά καμωμένο.

— Δέ σοΰ λέω.... Μά....
— Αί, τώρα τελείωσε οΛτό.., 

Άλλά γιατί σκςίς; "Αν θέλης 
γράψε του κι’ έσύ!.... ξέρεις 
καί πιότερα γράμματα άπό 
μένα.

— Νά τοΰ γράψω;... Ό χι.*  
Λεφτά νά τοϋ στείλω ναι....

— Λεφτά; ρώτησε ή δημαρ
χίνα. ι

Ναι.., Λεφτά... Τώρα δά— 
πρόσθεσε είρωνικώς — μέ τίς 
σχέσεις πού έχει, θά τοΰ χρειά
ζονται. Αν καλά, έγώ, θαρρώ, 
πώς γιά  τά λεφτά τόν θέλουνε...

Η δημαρχίνα δέν άπήντησε.
— Δέ μιλάς; ρώτησε ό Δαμα

λάς.
— Γιά ποιό πράγμα;
— Νά γιά  τά λεφτά;...
Καί τότε, ή Δαμαλα, δέν 

μπόρεσε να κρατήση τό μυστι
κό. Δέν μπόρεσε νά μή όμολο. 
γήση, γιατί έστειλε τόσο 6ice- 
στικά τό γοάμμα.

— Μήν στενοχωριέσαι Άμ- 
δρόσιε.... Κι’ έκαιια έγώ, τό 
χρέος μου.... Δέν θ’ άφηνα τό 
παιδί χωρίς λεφτά σέ ξένο 
τόπο, f

(Είς τό έπόμενο ή συνέχεια)*


