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H ΛΕΥΤΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ 4" ΑΥΓΟΪΪΤΟΪ =

Πέντε ήμέραι άκόμη ύπολείπονται. Πέντε 
Λμέραι μας χωρίζουν άπό τήν μεγάλην ’ Επέ
τειον· πού έτοιμάζετα ι νά έορτάση πανηγυρι- 
κώς ό λαός τής Ε λ λ ά δο ς. Τήν έπέτειον τής 
4ης Αύγούστου, τής Ιστορικής αύτής ήμέρας, 
ft όποία έσημείωσε τήν έναρ^ιν τής μεγάλης 
προσπαθείας πρός διάσωσιν καί άναγέννησιν 
τής έλληνικής πατρίδος.

"Α ς ρίψωμεν ένα γοργόν βλέμμα είς τό 
νωπόν παρελθόν. Καί ας ένθυμηθώμεν τό κα
τάντημα είς τό όποιον ρίχομεν περιέλθει ώς 
"Εθνος καί ώς Κράτος. Μέ πολιτικούς άνδρας 
Αναξίους καί ταπεινούς, έρίζοντας περί τήν 
« « ιά λ η ψ ιν  τής 'Εξουσ ίας διά  παντός θεμιτού 
τύπος καήτου μέσου. Μέ οίκονομικά κοίτερει- 
ίΊ>ημερί?^£ την πίστιν μας έξηυτελισμένην είς 
ιιδι^σιν

ΙΜΙΑ ΤΡΙΛΚΟΣΙΕΤΗΡΙΣ

Ό  ’ Εθνικός Κυβερνήτης

τό ’ Εξωτερικόν- μέ τά σύνορά μας άοπλα και 
Εκτεθειμένα είς τήν πρώτην έχθρικήν κίνησιν 
μ5 τό κοινωνικόν καθεστώς σαλευόμενον έκ 
βάθρων· καί με έλλοχεύοντα καί καραδοκοΰν- 
τα  τήν εύκαιρον στιγμήν, διά νά μεταβάλη 
τήν 'Ελ λά δα  είς έρείπια, τόν μέγαν εχθρόν 
τής πολιτισμένης άνθρωπότητος, τόν κομμου
νισμόν. θ ά  έπίστευε κανείς δτι ό θεός έγκα- 
τέλειψε τήν Χώραν, ή όποία έκρέματο πλέον 
είς τό χείλος τοΰ κρημνού.

-..Λ)*· i\ ■ ^.λΐο'τίχία στιγμή· 54ν ήλθε. Λέν έ-. 
πρόλαβε νά έλθη. Μία μορφή άνεστηλώθη καί 
ηπλωσε στιβαράν χειρα καί άνεχαίτισε τον 
έπερχόμενον έλεγχον. Κ α ί δταν δλοι πλέον, 
μοιρολάτραι καί άδύνατοι, άνεμένομεν μέ φα
κιρικήν μακαριότητα τήν έπερχομένην κατα
στροφήν, μίαν νύκτα τά τύμπανα τής νέας ε
θνεγερσίας έκρότησαν. Σ ιδηρά χειρ καθήλω
σε τόν έπερχόμενον ό/.εθρον καί μεγαλόπνοος 
κραυγή έκάλεσε τόν λαόν είς νέους άγώνας. 
ε ίς  τούς άγώ νας τής προσπαθείας διά  τήν σω
τηρίαν καί τήν αναγέννησιν. Ή  μορφή, ή σ ι
δηρά χείρ, ή μεγαλόπνοος κραυγή τού ’ Εθνι
κού Κυβερνήτου, τοΰ Ίω άννου Μ εταξά.

Αύτή είνε ή μία έίκών. Ή  προαυγουστια- 
ν*. "Α ς έλθω μεν τώρα, μέ γοργόν πάντοτε τό 
βλέμμα, είς τήν α>.λην· τήν μεταυγουστιανήν. 
Κ α ί άς παρα'ίάλωμεν τήν Ελλάδα τής Τετά ρ
της Αύγούστου 1936, μέ τήν Ελλάδα τής τε- 
τάρτης Αύγούστου 193d.

Δύο έτών έντατική προσπάθεια- δύο έτών 
όλοήμέρος καί όλονύκτιος έρ γα σία  τοΰ Κυβερ- 
νήτου kocI των άξιων συνεργατών του. Koci ή 
Ε λ λ ά ς  κατέστη πραγματικώ ς άγνώριστος. Μέ 
τά  σύνορά της κατωχυρωμένα, ώστε νά τήν 
καθιστούν «σεβαστήν είς τοΰς φίλους καί φο- 
βεράν είς τούς έχθρούς της»- μέ τόν οτρατόν 
της πλήρως έξωπλισμένον καί μέ άκμαιον η
θικόν άσχολούμενον μόνον είς τά έρ γα  του' μέ 
τάς θαλασσίας δυνάμεις της άρτιωμένας- μέ 
οίκονομικά ζηλευτώς ακμαία ' μέ τήν τάξιν 
πλήρως έμπεδωμένην καί τόν έπάρατον κομ
μουνισμόν άποσυντεθειμένον' μέ τόν άγρότην 
κύριον πλέον τοΰ άγροΰ του καί αύστηρώς 
προστατευόμενον κατά τοΰ τοκογλύφου πού 
τοΰ άπεμύζα τό α ίμα · μέ προστατευμένην 
τήν βιομηχανίαν, τό έμπόριον, τήν παραγω 
γ ή ν - μέ τήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν άπλουμένην 
ε->εργετικώς καί τελεσφόρως παντοΰ δπου 
χ ρ ειά ζετα ι- μέ λελυμένον τελείως τό άπό εί- 
κοσιπενταετίας άλυτον προσφυγικόν ζήτημα- 
μέ πλήρη άποκατάστασιν τής πίστεώς μας είς 
τό ’ Εξωτερικόν* καί μαζί μέ αύτά δλα καί μέ 
*ά  Γράμματα καί τάς Τέχνας προστατευομέ- 
νας καί ένισχυομένας άπό τήν Πολιτείοτν.

Ε ίς  τά «Παρασκήνια» καθαρώς καλλιτεχνι
κήν έφήμερίδα, έπιβάλλ.εται νά έζάρουν τήν 
συντελουμένην άναγέννησιν είς τό θέατρον. 
Ή  οξυδέρκεια καί ή εύβυκρισία τοΰ Κυβερνή
του εύρε τούς Αρμοδίους πού θά έφερον είς τόν 
καλόν δρόμον καί τήν προσπάθειας αύτήν. Καί 
τό έλληνικόν θέατρον άναγενναται σήμερον. 
Κ ινείτα ι δ ιά  ν’ άνέλθη είς τάς βαθμίδας τής 
Τέχνης πού πρέπει νά ϊσταται. Πνοή έξυγιαν- 
τική τό άναζωπυροι. Ναοί τής Τέχνης άνεγεί- 
ρονται έδώ καί είς τάς Ε π α ρ χ ία ς . ‘Η χώρα 
κ ινείτα ι καί πρός τήν καλλιτεχνικήν της άνα- 
μόρφωσιν ρανδαίως. Ή ίδρυσις καί λειτουρ
γ ία  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ δέν ύπήρχεν 
οΰτε είς τά  όνειρα τής προαυγουστιανής Ε λ 
λάδος. Ή προστασία καί ή δ ιαπαιδαγώ γησις 
ή καλλιτεχνική τοΰ Λαοΰ ήτο χ ίμ α ιρα . " Ε γ ι 
ναν δμως πραγματικότης καί προχωρούν άλ- 
ματωδώς ύπό τήν θερμουργόν πνοήν τοΰ με
γά λ ου Ά νακαινιστοΰ. Καί δέν εΐνε μακράν 
ή ήμέρα πού ή 'Ελλάς, μαζί μέ τά άλλα, θά 
είνε ύπερήφανος, διά  τήν θέσιν τήν όποιαν θά 
κατέχη τό θεατρόν της καί τό δραματικόν καί 
τό λυρικόν, είς τήν παγκόσμιον βαθμολογίαν.

Λ^τά. είς μίαν σύντομον άνασκόπηοιν τής 
παρελθούσης διετίας, συνετελέσθησαν άπό τής 
Ιστορικής ήμέρας τής 4ης Αύγούστου 1936. 
Ιήν έπέτειον εης ήμέρας αύτής έτοιμάζεται 
νά πανηγυρίση έν συναγερμφ ό ‘ Ελληνικός 
Λαός. Κ αί τήν χαραυγήν της θά χαιρετίση ά
πό τάς κατασκηνώσεις τών 'Ακριτών μας μέ- 
yp i τής γαλανής έπ ιφ αν'ίας τοΰ τέρματος τοΰ 
Έλλην·κοΛ ιόντου y , μυριόστομος κραυγή:

—Ζήτω #| τετάρτη Αύνούστου ! Ζήτω ό Έ  
βνΊκός Κυβερνήτης!

0
ΚΑΙ TOJUIPOII

’ Ολόκληρη ή Γαλλία έπανη- 
γύρισε τίς τελευταίες αύτές 
έβδομάδες κατά τόν μεγαλο
πρεπέστερο τρόπο ένα σημαν
τικό γεγονός γ ιά  τήν πνευμα
τικήν έξέλιξη τής άνθρωπότη- 
τρς: Τήν τριακοσιοστήν έπέτειο 
τοΰ Λουδοβίκου I Δ ' , τοΰ «Βα- 
σιλέως—Ήλιου», πού έλάμπρυ 
νε τόν αΙώνα του μέ τήν αϊγλη 
τής βασιλείας του, μέ τίς στρα 
τιωτικές καί πολιτικές του έ
πιτυχίες καί μέ τήν πνευματι
κήν άνθιση, πού ύπήρξε στό 
σύνολό της άπό τίς πιό θαυ
μαστές πού έχει νά έπιδείξη 
ό κόσμος. Ούδέποτε, καμμιά 
χώρα, τήν Ιδίαν έποχή, δέν 
συνεκέντρωσε τόσες πνευματι
κές κορυφές, σ' δλες τίς έκ- 
δηλώσεις τής τέχνης, άπό τήν 
ποίησι ώς τό θέατρο, κι’ άπό 
τό θέατρο ώς τή ζωγραφική 
καί τή μουσική, δσες ή Γαλ
λία. Κ αί τό γεγονός αύτό πα
νηγύρισαν μέ έξαιρετικήν λαμ 
πρότητα στή Σορβόννη καί 
στή «Γαλλική 'Ακαδημία», στά 
θέατρα τής «Γαλλικής Κωμω
δίας» καί τοΰ «Όντεόν», μέ 
έπί κεφαλής τόν Πρόεδρο κ. 
Λεμπρέν καί τίς σύγχρονες 
πολιτικές, διπλωματικές καί 
πνευματικές προσωπικότητες. 
Οί έορτές αύτές δέν ήτανε μιά 
άπλή καί τυπική φιλοφρόνη- 
σις στή μνήμη ένός μεγάλου 
βασιλέως: ήτανε μιά όμόφωνη 
άναγγώρισις, προερχομένη ά 
πό τήν εύγνωμοσύνη καί τό 
θαυμασμό, γ ιά  ένα χρυσοΰν 
αϊώνα πού δόξασε τό γαλλικό 
έθνος καί τό γαλλικό λαό. 
'Η ταν άκόμα ή ώραία καί τό
σο ώφέλιμη διαπίστωσις πώς 
τό αθάνατο πνεΰμα γνω ρίζει 
νά νικά τό χρόνο καί νά δημι- 
ουργή έργα  αιώνια, άπαραί- 
τητα στήν έξέλ ιξι τής σκέψε- 
ως καί τοΰ ανθρωπίνου γ ε ν ι
κά πολιτισμοΰ. Ό  δέκατος έ
βδομος αίών μόνο μέ τόν χρυ 
σοΰν αί.ώνα τοΰ Περικλεούς 
ήιιπορεΐ νά παραβληθή. Ποτέ 
άλλοτε ό κλασσικισμός δέν ύ
πήρξε ό καρπός ένός τόσου 
θαυμαστού συνόλου καί μιάς 
μοναδικής ισορροπίας. Ήμπο- 
ρεΐ νά ίσχυρισθή κανείς πώς 
τήν έποχήν αύτή δλες οί μεγα- 
λοφυΐες γεννήθηκαν μαζί καί 
δτι έπειτα άπ’ αύτές γ ιά  πολ
λούς αιώνες ή άνθρωπότης 3ά 
έπαυε νά παρουσιαζη τόσο ύ- 
πέροχα πνεύματα. Οί μεγα>·> 
φυΐες δμως αύτές δέν θά μπο· 
ρούσάν vw δημΛυ,Λ ''ι°'-’° ·Γ’ νιι? 
δύσουν τ6 αέτρο τής άξίας 
τους. άν ή Γα λΧ ο. χάρις J t i  
Λουδοβίκο 1 Δ ’ , /-πειτα άπό τις 
ποικίλες ταραΝέ-, τΡ.ς βασιλεί
ας τού προκατόχαυ του, δέ·- 
ξανάβρ-τκε τήν :ό ? ι  καί τή > 
πειθαρχία, τήν πολιτική καί 
τήν πνευματικήν ένότητα. Γιά 
νά έπιτευχθή αύτό χρειάστη- 
μιά θέλησι σιδερένια, ήρωϊκή, 
ένός άνθρώπου ίκανοΰ ν’ άντι- 
ληφθή τίς- άνάγκες τής χώρας 
του, ίκανοΰ πρό πάντων νά 
προστατεύση ήγεμονικά τούς 
πνευματικούς έργάτες της, έγ  
γυητάς τού μεγαλείου της καί 
τής παγκόσμιας έπιβολής της. 
Καί ό άνθρωπος αύτός δέν ή- 
fa v  άλλος άπό τόν βασιλέα 
"Ηλιον.

Στήν έποχή του Ιδρύεται ή 
περίφημη «Γαλλική Α κ α δ η 
μία». Τότε οι μεγάλοι τρ α γ ι
κοί Κορνήλιος καί Ρακίνας 
γράφουν τίς άθάνατες τραγω 
δίες τους, τότε, ό Μολιέρος ά- 
ναδημιουργεϊ έκ βάθρων τήν 
κωμωδία. Τότε ό Λαφονταίνος 
συνθέτει τούς μύθους του, ό 
Πασκάλ τ ίς  «ΣκέψΗΐς» του* 
ό Μποσσυέ τούς έκκλησιαστι- 
κούς του λόγους, ή Κυρία Ντέ 
Σεβινιέ τότε γράφει τήν θαυ
μασία άλληλογραφία της καί 
ό Λαμπρυγιέρ τούς «Χαρακτή
ρες» του καί ή Λαφαγιέτ τό 
πρώτο ψυχολογικό μυθιστόρη
μα. Κ αί θά μποροΰσε ν’ άνα- 
φέρη κανείς άκόμα τό Φενε- 
λόν, τό Μασιγιόν, τό Μπουα- 
λώ, τόν περίφημο φιλόσοφο 
Ντεκάρτ (Καρτέσιο), καί τό
σους άλλους.

Τό θέατρο πρό πάντων πού 
κατά τόν δέκατον αϊώνα κι’ 
ώς τή βασιλεία τοΰ Λουδοβί
κου ΙΓ ' δέν είχε γνω ρίσει πα
ρά μιά έφήμερη δόξα μέ έρ
γα  άσήμαντα κατά κανόνα, 
άναδημιουργεϊται. παίρνει ώς 
πρότυπα τούς "Ελληνας καί 
τούς Λατίνους κλασικούς καί 
παρά τούς τρεϊς περίφημους 
κανόνες τής ένότητος, τοΰ τό
που καί τής δράσεως, οί σ υγ
γραφείς, χάρις στό ταλέντο 
τους καί στήν Ιδιοφυία τους 
προικίζουν τό γαλλικό δραμα. 
τολόγιο μέ άριστουργήματα, 
πού πηγάζουν άπό τήν παρα- 
τήρησι καί τήν γνώ σι τής ζω
ής. Ό  Ρακίνας δίνει τήν πε
ρίφημη «Ίφ ιγένειά» του, τήν 
«Ανδρομάχη», τήν «Φαίδρα», 
τήν «’ Εσθήρ», τήν «Ά θαλία», 
ό Κορνήλιος τόν «Όράτιο», 
τό «Σιννά», τόν «Σίντ», τόν 
«Ψεύτη», ό Μολιέρος τόν «Μι
σάνθρωπο», τόν «Ταρτούφο», 
τόν «Δόν Ζουάν», τόν «Φιλάρ
γυρο» καί τόσα άλλα.

Αιώνας πλούσιος σέ μορφές 
τής διανοήσεως καί τού θεά
τρου, αιώνας τής κλασσικής 
ισορροπίας, τοΰ μέτρου, τής 
πειθαρχίας, αιώνας δπου δε
σπόζει ή μεγάλη φυσιογνωμία 
τοΰ Μονάρχου, πού άπηθανά- 
τισε στά «’Απομνημονεύματά» 
του ένας άλλος συγγραφεύς 
τής έποχής του, ό Σαέν — Σ ι
μόν καί δπου ό περίεργος καί 
μελετηρός άναγνώστης μπο
ρεί νά βρη γ ιά  τόν Λουδοβίκο 
ΙΔ ' τίς πιό σπαρταριστές, τίς 
πιό ζωντοτνές καί ώραΐες σε
λίδες πού γράφηκαν ποτέ γ ιά  
τή ζωή του χαί v j  δράση του.

Γ. Π

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΝΙΚ.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ κ. Ο. Ν. ΖΥΝΑΑΙΝΟΥ

θ υμ ά μ α ι — πέ«νε άπάνω ά. 
πό είκοσι πέντε χρόνια άπό 
τότε — ένα χειμωνιάτικο βρά
δυ σέ μιά ταβΕρνούλα, πού 
είχε σκαρφαλώσει στό άνατο- 
λικό μέρος τής Άκροπόλεως. 
Μικρή ή συντρο
φιά, μά έκλεκτή.
Ό  άλησμόνητο ς 
Λάμπρος Πορ
φύρας, ό Νίκος 
ό Π απαγεωργ ί
ου, ό άληθινός 
καί τίμιος καλλι 
τέχνης τής Έ λ 
ληνικής σκηνής 
κι’ ό ύποφαινό- 
μενος. Ό  Πορφύ
ρας σάν έτρα- 
βοΰσε καί τό τρί 
το ποτηράκι, ή
ταν πάντα πρό
θυμος νά εύχαρι 
στήση τούς φί
λους του, άπαγ- 
γέλλοντας τ ά 
ποιήματα τ ο υ .
Πές μας τό «τα
ξίδι» τοΰ είπεν ό 
Π απαγεωργ ί ο - 
Κι' ό ποιητής μας 

μέ τήν σερ\άμε- 
νη τραγουδιστή 
ρωνή του άρχι,σε 
ν’ ά π α γ ' * νλη :

"Ονειρο απίστευ
το ή λιόχαρη ήμε
ρα, « ι’ έγώ « ’ ή 
Άννσυλα.

λίγοι παληοί συν 
τρόφοι μου καί κα 
ποιες κοτέλλες μα-

U. ,
Μπήκαμε με σ α 

σέ μιά γελαστή, 
μεθυσμένη βαρκού
λα.

Μπήκαμε μέ σ α 
καί πάμε μακριά 
στής χαράς τό νησι.

Τό ποίημα τέλειωσε. Τό κε
φάλι τού Πορφύρα ξαναπήρε 
τήν πλαγιαστή θέση του, τά 
ποτήρια τσουγκριστήκανε καί 
γ ι ’ άρκετή ώρα έκυριάρχησε 
μιά άπόλυτη σιωπή, πού ήταν 
ή πιό εύγλωττη έκδήλωση τής 
συγκίνησης πού σκόρπισε μέ 
τούς στίχους του ό ποιητής, 
πού έζησε μέ τόν άνεκπλήρω- 
το πόθο νά βρη μιότν ήμέρα 
κάπου τής «Χαράς τό Νησί».

— θ ά  σας τραγουδήσω ένα 
τραγοΰδι, είπε σέ λ ίγο  ό Πα- 
ϊτσγε6.'?γίο*<. ·■ . » . » · ,*

Καί μέ τή λίγη άλλά «τζιού- 
στα» ζεστή κ’ έκφραστική φω
νή πού διέθετε, άρχι,σε νά σο- 
τοβοτσίζη:

θ ά  κόψω ρόδα μυρωμένα...
— "Εχετε άκούσει εύγενικώ-

τερη μελωδία; μάς ρώτησε 
σάν τέλειωσε τό τραγούδι 
του.

Καί πραγματικά έτσι ήταν. 
Τό τραγούδι άπό τήν άρχή ί
σαμε τό τέλος τό διέκρινε μιά

του όλόκληρος ό Χατζηαπο- 
στόλου. Ό  ρομαντικός καί 
ποιητής — ύπάρχει πιό μεγά
λος ποιητής άπό τόν ψαρα καί 
τον κυνηγό — ό αύστηρός, άλ
λά καί ποόσχαρος μαζί, ό τρα 

νουδιστήο κ α ί 
^εφαντωτ ή ς, ό 
καλλιτέχνης πού 
άναπήδησε μέσα

Η “ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,, ΤΟΥ ΘΕ4ΤΡ0Υ

άπό τή ψυχή μι- | τ0υ
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ΤΟΥ Κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

Μετά δέκα έξ έτών υπηρεσί
αν έπί κεφαλής τής θεατρικής 
λογοκρισίας έν ’Αγγλία —ύπη- 
ρεσίας τήν όποιαν έξετέλει έκ 
παραλλήλου μέ τά άλλα ύψηλά 
του καθήκοντα παμά τω πρω
θυπουργό) καί τή Αύλή— άπε- 
χώρησε πρό τίνος ό λόρδος 
Κρόμερ τών λειτουργημάτων

απαλότητα, μιά ευγένεια καί 
μιά χάρη ξεχωριστή, πού δ
μως δέν ήταν ή απαλότητα, ή 
εΰγένεια καί ή χάρη μιάς σα- 
λονικής ώραίας κοσμοπολίτισ- 
σας δεσποινίδας, άλλά μιας 
βέρας ’Αθηναιοπούλας, ένός 
καλοδεμένου, καλοφτιασμένόυ 
γεμάτου άπό γειά,νειάτα,ζωή 
καί χαρά κοριτσιού τής πα- 
ληας άθηναϊκής Πλάκας.

’Ά ν  έξ δνυχος μπορή κανέ
νας νά διακρίνη τόν λέοντα, ά. 
πό ένα τραγούδι έχει τήν εύ- 
χέρεια νά χαρακτηρίση τό δ- 

. fn*i»i>£*i} ’Λ
κούοντας κανένας τό «θά κό
ψω ρόδα μυρωμένα», πού κα
τά σειρά είνε τό δεύτερο ψυ
χικό ξέσπασμα τοΰ Νίκου τοΰ 
Χατζηαποστόλου, βλέπει άμέ
σως νά ορθώνεται μπροστά

«ς μεγάλης κοι
νωνίας άνθ ρ ώ- 
των,δπιος είνε οί 
πάληοί ’Αθηναίοι 
καί πού έθεσε 
στή δι ά θ ε σ ή 
τους τό ταλέντο 
ίου γ ιά  νά τρα- 
νΌυδήστ) τούς πό 
θους τους, τήν 
πίστη τους, τά Ι
δανικά τους, τις 
άνησυχίες τους, 
τίς χαρές τους 
καί τίς λύπες 
τους, τίς έλπίδες 
τους καί τούς κα 
ημούς τους, τά 
φλερτουρίσματα 
τήςκαρδιας τους 
καί τά σβυσμέ- 
να δνειρά τους.

Ό  ίδιος λέει 
πώς έδημιούργη- 
σε στήν ‘ Ελλά
δα τήν ήθογρα- 
φική όπερέττα, 
Τίποτ’ άπ’ αύτά. 
Δέν έδημιούργη- 
σε καμμιάν ήθο- 
ypa^iKfi όπερέτ- 
τα. Άπλούστατα 
άνεπηρέαστος ά 
πό τά καινά 
• μουσικά δαιμό
νια, πού μας έρ. 
χόντουσαν κάθε 
τόσο άπ’ έξω 

έπιστέγασμά τους 
βάρβαρες κι’ ά- 
κραυγές καί οίμω- 

γές τών σαξοφώνων πού άνέ- 
λαβοΓν νά kocvouv τεχνητά πρω 
τόγονα ξεφωνητά τών μαύρων 
τής Αφρικής, άφήκε τήν ψυχή 
του νά είπή τό τραγούδι της, 
δπως αύτή τό αισθάνεται κι’ 
δπως αύτή ξέρει. Κ αί μιά ψυ
χή πού άναζητάει τή χαρά μέ 
τό δπλο τοΰ κυνηγοΰ στόν ώ
μο, στό άντίκρυσμα μια ς άνοι- 
ξιάτικης άνατολής, εξω, άπά
νω στά βουνά, δπου χρώματα,

δροσιές, κουδουνίσματα προβά 
των, τραγούδια σκαφτιάδων, 
καλημερίσματα μπουμπουκιά, 
σμένων κοριτσιών, σέ μιάν άρ
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

και που 
εΐνε οι 
ναρθρες
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Ο Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ  Π Λ Η Θ Ω Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

H ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΛΟΙ —
IIΕΞΥΓΙΑΗΣΙΪ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τό δ εύ τ ερ ο ν  a p d p o v  τού M IX . Μ Α Ν ΤΟ Υ Λ Η  
Π ρ ο έδ ρ ο υ  τ ή ς  ’ Ε π ιτρ ο π ή ς  Ά δ ε ια ς  Α .Ε .Η .

Είς τό πρώτον άρθρον μου Ε- 
δωκα μίαν εΙκόνα τής σημερι
νής άριθμητικής δυνάμεως του 
προσωπικού τοΰ ‘ Ελληνικού 
θεάτρου μέ άκριβή στατιστι
κά στοιχεία. Σύμφωνα μέ αύ· 
τά, δπως είπον οί έν _ 
ένεργεία  σήμερον ήθο 
ποιοι άνάρχονται είς 
1069,έκ τών όποιων 50

 75 περίπου μένουν ά-
νευ έργασίας κατά τό 
θέρος, 150 δέ έως 200 
κατά τόν χειμώνα. ,

Είς τόν άνωτέρω δ
μως άριθμόν τών ότνέρ- 
γω ν ήθοποιών, διά νά 
εΐμεΟα έν πλήρει άκρι- 
βεία πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν άκόμη καί δ
λους έκείνους τούς ή
θοποιούς πού άνήκουν 
είς φυτοζωοΰντας μι- 
κροθιάσους τών έπαρ
χιών, είς τά λεγάμενα 
ε ί ς  τ ή ν  θεατρικήν 
γλώσσαν «μπουλούκια»
Οί θίασοι αύτοί είνε 
κατά τό πλείστον συ
νεταιρικοί, καταρτίζον
ται h t  έντελώς προχεί- 
ρως. Ή σύνθεσίς των 
πολλάκις εΐνε τόση, 6- 
ση άπαιτείται διά νά 
άποσπάσουν άπό τό Τα 
μειον Έ ρ γα σ ία ς  κά
ποιο δάνειον, τό όποιον 
όχι σπανίως έξατμίζε- 
ται προτού καν άναχω.
ρήση ό θίασος διά τήν 
θεατρικήν του περιοδείαν! Οί 
μικροΟιασοι ούτοι,όπως είνε ε
πόμενον, άποτυγχάνουν διά 
τήν έλλειψιν στελεχών καί κυ 
ρίως διά τήν έλλειψιν πρώτα 
γωνιστών, ήθοπο'.ών δηλαδή 
άνεγνωρισμένης καλλιτεχνι
κής άξίας καί προσθέτως δ ι’ 
έλλειψιν πεπειραμένων προσώ 
πων είς τό έργον τής διευθύν- 
σεως καί τής καθοδηγήσεως 
είς τήν διεξαγω γήν θεατρικής 
έργασίας. "Ολοι αύτοί οί θ ία
σοι άποτελούμενοι άπό συμ
πληρωματικά μόνον πρόσωπα 
μέ πρωταγωνιστάς χωρίς πεί
ραν, άγνώστους δέ ώς ήθο
ποιούς, άλλά κυρίως στερού
μενοι ψυχής καί πραγματικής 
,ρτοργής διά τήν Τέχνην, μετά 
τινα άριθμόν παραστάσεων 
διαλύονται.

Κατ' νάνκην λοιπόν ό άρι- 
θμός τών 200 κατ’ άνώτατον 
όρον άέργων ήθοποιών, προ

στιθεμένου καί τοΰ άριθμού 
τών ήθοποιών τής τελευταίας 
αυτής κατηγορίας, (τών μπου 
λουκιών) τών μή έργαζομέ- 
νων τακτικώς, άνερχομένων 
δέ περίπου είο 100, θά ύπολο-

Ό  κ. Μιχ. Μαντούδης.
γισθή είς τριακοσίους (300) 
ήθοποιούς.

—Πώς πρέπει λοιπόν νά άν- 
τιμετωπισθή τό πρόβλημα τών 
200 περίπου άνευ έργασίας ή- 
θοποιών καί τών 100 περίπου 
τών μή έργαζομένων τακτι
κώς;

Η Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ I Σ I Σ

Οί περισσότεροι άπό τούς 
άσχοληθέντας μέ τό ζήτημα 
αύτό, καθώς καί μία σημαντι
κή μερίς ήθοποιών έζήτησαν 
καί ζητοΰν τήν έθελουσίαν έ
ξοδον τοΰ πλεονάζοντος άρι- 
θμοΰ.

Ή  τοιαύτη άποσυμφόρησις 
τοΰ θεάτρου θά ήτο βεβαίως 
εύκταία άπό πάσης άπόψεως 
Ά ς  έξετάσωμεν δμως άν δύ- 

ναται νά πραγματοποιηθή, 
ποίαν δαπάνην προϋποθέτει, 
πόθεν θά έξευρεθή αϋτη καί 
έάν πράγματι εΐνε σκόπιμος 6

τρόπος αύτός τής έκκαθαρίσε- 
ως τού κλάδου.

Έ ά ν  μέν γίνη έ θ ε λ ο υ- 
σ ί α έξοδος, ύπάρχει ό κίν
δυνος νά μή έξέλθουν μόνον 
τά άκατάλληλα έπαγγελματι 

„ κώς στοιχεία, άλλά 
καί πλεϊστοι καταλλη
λότατοι ήθοποιοί άπα- 
ραίτητοι είς τό θ^κ- 
τρον, έπωφελούμενοι ά 
πλώς τής εύκαιρίας 
της άπολήψεως τής 
άποζημιώσεως, ώς συ
νέβη καί πρό δεκαετί 
ας μέ τήν έξοδον τών 
άξιωματικών έκ τοΰ 
στρατεύματος, όπότε 
έξήλθον κατά μεγάλην 
πλειοψηφίαν οί καλύ
τεροι.

Έ ά ν  δέ γ(νη ά ν a  y  
κ α σ τ ι κ ή' έξοδος 
διά  μιας έκκαθαριστι- 
κής Επιτροπής, θά
χρειασθή νά έξέλθουν 
έκ τοΰ δλου άριθμοΰ 
τών 1061) ηθοποιών πε
ρί τούς 300, (όσος ά- 
ριθμός δηλαδή δημι
ουργεί τόν σημερινόν 
πληθωριεμόν), οι ό
ποιοι, σύμφωνα μέ τά 
Φύλλα Μητρώου τής 
Επιτροπής Ά δεία ς, εί. 

νε άκατάλληλοιέπαγ- 
γελματικώς, πολλοί δέ 
έξ αύτών άνήκουν είς 
τήν κατηγορίαν έκεί- 
νων πού καταρρίπτουν 

άπό πάσης άπόψεως τήν Ιδέαν 
τού θεάτρου διά τής δλης δια 
γω γής των.

—Πόσην άποζημίωσιν θά πρέ 
πει νά λάβη έκαστον έκ τών : 
300 τούτων προσώπων κατ’ έ- | 
λάχιστον δρον, άναλόγως δέ 
καί τών έτών προϋπηρεσίας | 
του είς τό θέατρον, ώστε νά 
ή μπόρεση νά δημιουργήση κά j 
ποιο νέον έπάγγελμα πού νά J 
τού έξασφαλίση τά στοιχειώ
δη μέσα τής ζωής;

Ή  άποζημίωσις αύτή θά ποι \ 
κίλλη μεταξύ 30 — 50.000 
δραχμών άναλόγως τών έτών 
ύπηρεσίας των είς τό θέατρον. 
Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει διά 
τούς 300 ήθοποιύς θά άπαιτη- 
θή συνολικώς ποσόν 12  — 15. 
000.000 δραχμών.

—Πόθεν θά έξευρεθή τό πο
σόν αύτό; θ ά  τό δώση τό 
Κράτος; "Ε να  τόσον σημαντι- 
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Έ π ί τή εύκαιρία αύτή ό θεα
τρικός κριτικός τυι «’Ομτσέρ- 
βερ», ό περίφημος John Eroine, 
ήσχολήθη μέ τόν τρόπον κατά 
τόν όποιον άσκεΐται ή θεατρική 
λογοκρισία είς τήν ’Αγγλίαν, Ι
δίως μετά τόν πόλεμον καί συ- 
νεπέρανεν δτι: α ’ ) ή λογοκρι
σία δπως γίνεται τώρα, μετα- 
πολεμικώς, διεξάγεται άσυ·> κρί 
τως καλύτερα, λογικώτερα, έ- 
λευθεριώτερα ή προπολεμικώς. 
Καί β ')  δτι ή άγγλική θεατρι
κή λογοκρισία διεξάγετα. κα
λύτερα άπό κάθε άλλην μορ
φήν λογοκρισίας πού αύτός τού
λάχιστον γνωρίζει, χωρίς βέ
βαια, δπως παρατηρεί, νά δύ- 
ναται νά εϊπη δτι μέσα είς αύ
τήν τήν γενικήν παρατήρησιν 
συ-ιαπεριλαίΛβάνει καί τήν λογο
κρισίαν είς τήν Γερμανίαν, τήν 
Ιταλίαν ή τά κατά άνάλο- 
γα συστήματα διοκοιίμενα κρά
τη, διότι αύτήν τήν λογοκρισίαν 
δέν τήν γνωρίζει.

'Οπωσδήποτε σχετικώς μέ 
τόν τρόπον κατά τόν όποιον ή 
λογοκρισία διεξάγεται είς τήν 
’Αμερικήν, ό διάσημος "Αγγλος 
θεατρικός κριτικός εύρίσκει ά- 
ναντιρρήτως ύπερτέραν τήν Αγ
γλικήν μέθοδον λογοκρισίας 
τών θεατρικών έργων.

★
Είς τήν ’Αγγλίαν, πράγμοτπ, 

μία ειδική ύπηρεσία ύπό προ
σωπικότητα πρώτου έπιπέδου 
μέ πολλήν προσοχήν έκλεγομέ- 
νην καί άποτελουμένη, πλήν του 
άρχηγοΰ, άπό άριθμόν τινα «εΝ 
σηγητών» λαμβανομένων άπό 
τόν κόσμον τών έχόντων πεΐροτν 
τοΰ θεάτρου άνθρώπων τοΰ λό
γου καί τής πέννας, κρίνει τά 
υποβαλλόμενα έργα τά όποια 
οί διάφοροι θεατρώναι πρόκει- 
τοΛ ν' άνεβάσουν είς τά θέατρά 
των. Χαρακτηριστικόν τής άγ- 
γλίκής λογοκρισίας εΐνε δτι ά- 
ποκλείεται άπολύτως ή είς αύ- 
TiV'+ τήν*δουλειάν Λνάι<ιξις μή 
«ειδικών». ΕΤνε βέβαια δικαίω
μα τών θεατρώνων νά μή τά ύ- 
ποδάλλου τά έργα πρός κρίσιν. 
Ά λ λ ’ έάν συμβή ώστε νά άνα- 
βιβασθή καί νά παιχθή έργον έ- 
πιλήψιμον, τότε ούαί καί άλλοί- 
μονον είς τόν τολμηρόν θεατρώ
νην. Έπάνω του θά πέσουν ά- 
μείλικτοι αί συνέπειαι τοΰ νό
μου, αί όποΐαι εΐνε κυριολεκτι- 
κώς καταστροφικαί καί οικονο
μικές καί ήθικώς (φυλάκισις, 
τής καταδίκης θεωρουμένης ά- 
τιμωτικής).

Συνεπεία αύτής τής αύστηρό- 
τητος τοΰ νόμου πρακτικώς τά 
θεοαρικά έργα δλα ύποβάλλον- 
ται πρός Χογοκρισίοτν καίτοι 
τυπικώς δέν ύπάρχει τοιαύτη 
νομική ύποχοέωσις. Ο! θεατρώ
ναι προτιμούν μάλλον νά ζητή
σουν τήν άδειαν τής παραστά- 
σεως πο«καταβολικώς παρά νά 
έκτεθοΰν έκ τών ύστερων είς 
τόν κίνδυνον νά πάθουν καμμί- 
αν συμήοράν παίζοντες άλογό- 
κριτον έργον πού θά ήτο ένδε- 
χομένως δυνατόν νά κριθή έπ.ι- 
λήψιμον. Σημειωτέον δτι αύτή 
ή πρόνοια τών θεατρώνων δι
καιολογείται ή μάλλον έπιβάλ- 
λεται τόσον περισσότερον καθ’ 
δσον είς τήν ’ Αγγλίαν εΐνε ά- 
φάνταστος ή εύκολία μέ τήν ό
ποιαν ή τυχοΰσα ήλικιωμένη ή 
ιιή κυρία, ό τυχών κοπά τό μάλ
λον καί ήττον σεμνότυφος κύ
ριος παίρνουν τήν πέννα των 
καί μία κόλλα χαρτί (έκεί δέν 
ύπάρχει άνάγκη άναφορδς έπί 
χαρτοσήμου καί ή δουλειά γ ί
νεται μέ ένα γραμματάκι) καί 
άπευθύνονται είς τήν λογοκρι
σίαν παραπονούμενοι διότι είς 
τό τάδε έργον πού είδαν, μία 
φράσις ή μία λέξις εΐνε, κοπά 
τήν κρίσιν των, έπιλήψιμος. Τέ
τοια παράπονα άλλως τε δια
βιβάζονται κάθε ήμέροτν άκόμη' 
καί δι’ έρνα διά τά όποία ή λο
γοκρισία έδωκε τήν άδειοτν, δέν 
έννοεΐτοτι δέ είς τήν Ά νγλ ία ν 
πώς θά ήτο δυνατόν παράπονον 
πολίτου τέτοιο νά υείνη χωρίς 
ειδικήν σοδαράν έξέτασιν καί 
νωρίς άπάντησιν, πρό πάντων 
έάν πρόκειται περί έργου μή 
λογοκριθέντος.
1 Άγ

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ή 
λογοκρισία, δπως είπομεν, εΐνε 
ό κανών είς τά θέατρα τής ’Αγ
γλίας. Δέν εΐνε δέ έπιεικής. 
Άπόδειξις: Έδέησε νά περά
σουν χρόνια γιά  νά έπιτραπή ή 
παοάστασις τών «Βρυκολάκων» 
τοϋ "Ιπσεν είς τήν άγγλικήν 
σκηνήν καί «Τό έπάγγελμα τής 
μίσσες Ούώρρεν» μέ πολλήν δυ
σκολίαν καί χίλια βάσανα κα- 
τωρθώθη νά δοθή είς τό Λονδί- 
νον (δτοτν πλέον είχε παιχθή είς 
δλην τήν Εύρώπην) παρά τό έκ- 
τάκτως δημομοφιλίς τοΰ συγ- 
ΥΡαφέως του, τοΰ περιφήμου 
Μπέοναρ Σώ.

Τελευταίως ή «Λυσιστράτη» 
τοΰ Άριστοφάνους, ή όποία 

| παίζεται μέ έξαιρετικήν έπΐ’ -υ- 
νίαν είς τό θέατρον «Ρέτζεντ’ς 
Γ'άοκ» τοϋ Λονδίνου ίιιέ θοιαιι- 

! βεΰουσαν τήν Γκλάιτυς Κοΰ·
| περ είς τόν ρόλον τήί- Λυσι- 
στοάτης) διά νά άνεδή έδέησε 
νά φτόση αΐαα ό Ατυχής Βενια
μίν Μπίκλεϋ Ρότζερς, ό περί-
(Συνέχεια είς τήν 2ocv σελίδα)

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΑ H 0 O T 0  Ε Ρ ί Ο =

Τού κ . Γ . Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α
'Υπάρχουν ίποχές πού συμβολίζονται άπό & 

να δνομα : τοΰτο είναι μιά παληά άλήθεια δσο 
καί ό κόσμος. Τά όνόματα αυτά έλάμπρυνοτν μέ 
τ*ν αίγλη τους, μέ τό κϋρος τους, τήν πνευμα
τικήν ιστορία μιάς χώρας καί στάθηκοτν σά στα- 
θιιοί — κάποτε μάλιστα προφητικοί — τής έξελί- 
ξεώς της καί τοΰ πολιτισμού της. Τά όνόμοττα 
αύτά δέν τά έπέβαλλε οΰτε ή έφήμερη δόξα που 
μοιάζει μέ πυροτέχνημα, ούτε ή μόδα πού προ
έρχεται άπό τόν ένθσυσιασμό τής στιγμής γ ιά  
κάτι άγνωστο καί καινούργιο. Μακρά, έπίπονη, 
παραγωγική καί πρό πάντων ώφέλιμη έργασία 
—ώφέλιμη γ ιά  τό σύνολο τής πνευματικής κοι
νωνίας — άνέδειξε μέ τόν καιρό τά όνόματα αύ- 
τά καί τά έκαμε άναφαίρετο κτήμα τοΰ κοινοΰ. 
Χρειάστηκαν νά περάσουν χρόνια, γεμάτα άπό 
ελπίδες καί νεανικούς ένθουσιασμούς, άπό πι*

Ό  κ. Νικος Λάσκαρης

κρίες καί άπογοητεύσεις γιά  νά άναγνωριοθοΟν, 
νά^έπιπλεύσουν καί νά σταθοΰν σά σύμβολα ώ- 
ραΖα, ιερά, τής έποχής τους -. ένα τέτοιο δνομα, 
φωτοστεφανωμένο σήμερα άπό τή δράση, τή δου
λειά, τήν τιμιότητα, τήν άνιδιοτέλεια, ένα δνομα 
πού κέρδισε τήν γενικήν έκτίμηση καί τό σεβα
σμό είναι καί τοΰ 'Έλληνος συγγραφέως τής 
« Ιστορίας τοϋ Νεοελλην.κοΰ θεάτρου», τοΰ Νι
κολάου Λάσκαρη.

Δέν θυμοΰιααι πιά άπό πότε χρονολογείται ή 
γνωριμία μου μέ τόν δημιουργό τόσων ώραίων 
καί άλησμονήτων τύπων πού σκόρπισαν σέ γε* 
ν!·ές Ελλήνων τό, γέλιο καί τήν εύθϋμία. Μέσ* 
στό βάθος δμως τής μνήμης μου διατηρώ άναλ- 
λοίωτες τίς έντυπώσεις πού μοΰ έδωσαν γ ιά  
πρώτη φορά ή «Καραντίνα», τά «Μαλλιά κου· 
Φάρ|α», καί. τ.-ίσα αλλα Sp-./a τοΰ ,άν*  ̂Λ-,-γΧι-τ̂ μ 
σέ φοατασία καί πνεΰμα κωμωδιογράφου. Μά 
αν χαίρωμαι τό έργο του, ένα έργο πού στήθη
κε στό άτράνταχτο βάθρο του μέ τό ταλέντο καί 
μέ τή δουλειά, χαίρομαι άκόμα πιό πολύ μέσ* 
στήν καρδιά μου τόν άνθρωπο πού μέ τή σε- 
μνότητά του, τή συνείδησή του ώς πνευματικοί} 
εργάτου, δίνει σ’ έμάς τούς νεωτέρους τό ώραιο 
καί πολύτιμο παράδειγμα μιας ζωής δπου ό 
χαρακτήρας λάμπει σά διαμαντόπετρα. Νομίζω 
πως ό Λάσκαρης δέν είναι δυνατό νά έχη έχ
θρούς. _Μέ τήν παιδική του καρδιά γνωρίζει νά 
κατακτά τήν άγόπτη καί δσο ό δεσμός γίνεται 
στενώτερος τόσο ή άγάπη μεγαλώνει. Μοιάζει 
σάν τά γερά δέντρα πού δσο περνά ό χρόνος 
άντριεύουν περισσότερο καί άποδίδουν πιό εϋ- 
χυμούς καρπούς. "Ενα πνευματικό ρωμαλέο δέν
τρο είναι ό Λάσκαρης πού κάτω άπό τό παχύ 
φύλλωμά του συγκεντρώνει δλους έκείνους πού 
λατρεύουν τό ώραιο, τήν έλληνικήν παράδοση 
καί τά άνώτερα ιδανικά. Μά πάνω άπό τό σπιν- 
θηροβόλο πνεΰμα του, πάνω άπό τήν άπαράμιλ- 
λη καί ζωντανή κουβέντα του, διοτνθισμένη μέ Α
νέκδοτα καί αναμνήσεις σπαρταριστές, ό χαρα
κτήρας του είναι έκείνο πού θέλγει περισσότε
ρο καί αιχμαλωτίζει. Καί δέ μπορώ νά μήν ά- 
ναφέρω έδώ τά λόγια τά τόσο στοχαστικά τοδ 
μεγάλου (αου φίλου καί διεθνούς φήμης άκαδη- 
μαίκοΰ Ζωρζ Ντυαμέλ: «Ό χαρακτήρας είναι 
πιό σπάνιος άπό τή μεγαλοφυΐα, άν πάρουμε 
τήν πρώτη άπ’ αύτές τίς λέξεις στήν άπόλυτην 
έννοια^ της. Ό  χαρακτήρας είναι τό πιό ζηλευ
τό άπ’ δλα τά χαρίσματα... Ευχόμαστε ζωηρά 
μερικοί άνθρωποι νδναι προικισμένοι μ’ δλα τά 
χαρίσματοι. Τό εύχόμαστε άπό μεγάλη άγάπη 
πρός τόν άνθρωπο, άπό μεγάλη άγάπη πρός τόν 
?διο τόν έαυτό μας κι’ άπό μεγάλο σεβασμό τοΰ 
ανθρωπίνου πλάσματος.' ‘Ά ν  ένας πραγματικός 
καλλιτέχνης είχε δλα τά χαρίσματα, αύτό θά- 
πρεπε νά μας γέμιση άπό εύτυχία. Άνάμεσα άπ* 
δλα τά χαρίσματα, έκεινο πού θά ζητούσαμε 
μέ περισσότερη θέρμη κι’ έπιμονή γιά  τούς συγ
γράφεις καί τούς καλλιτέχνες που θαυμάζομε, 
εΓναι τό χάρισμα τοΰ χαρακτήρος.»

Λόγια σοφά κι’ έπιγραμματικά πού ταιριά
ζουν άπόλυτα στόν Λάσκαρη. Μπορώ νά πώ πώς 
γνώρισα ώς τώρα πολλούς πνευματικούς άν&ρώ- 
πους, λίγοι — έλάχιστοι — μοΰ έκαναν τήν έν. 
τύπωση «κυρίων» μέ χαρακτήρα. Πρόσφατες εί
ναι άκόμα οί διάφορες δήθεν «φιλολογικές» άν* 
-εγκλήσεις που είδαν τό φώς τους στίς στήλες 
περιοδικών κι' άπεκάλυψαν τό ποιόν μερικών 
Ελλήνων «δημιουργών» (;) Ποτέ μου ώς τώ- 

;;α δέν άκουσα τό Λάσκαρη — καί τόν γνωρίζω 
κάμποσα χρόνια — ν’ άνακατευθή σέ πνευματι
κές έριδες, πού κατά βάθρς τίς περισσότερες 
φορές είναι πρσσωπικές καί νά λησμονήση τήν 
ύψηλη άποστολή του ώς πνευματικοΰ άνθρώπου, 
πού σέβεται πρωτίστως τόν έαυτό του καί τή 
χώρα του. Συχνά τόν έπίκραναν, τόν άδικησαν 
ϊοως, άλλά πάντα τό θυμόσοφο πνεΰμα του βρή
κε τήν έπιγραμματική φρ^ση πού έμείωνε τήν 
έντύπωση τοΰ γεγονότος, ίά ν  πραγματικός φι
λόσοφος καί μεγάλος είρωνιστής έκανε πνεΰμα 
είς βάρος τοϋ f αυτοΰ του. Μά μοϋ φαίνεται, καί 
νομίζω πώς δέν πέφτω έξω, πώς ό Λάσκαρης, 
ό άνθρωπος πού έκανε δλην τήν Ελλ ά δα  νά γε- 
λάση, είναι κατά βάθος ένας τύπος μελαγχολι- 
κΛς. Κάποτε βυθίζεται οέ όν*ιροπολήματα, άλ
λοτε μπρός στό θέαμα τοΰ Ιλαφροΰ μας θεά
τρου, κινεί χαρακτηριστικά τό κεφάλι του καί 
ή κίνησις οΛίτή σημαίνει πολλά. Κάποτε πάλι 
7,σρασύρεται σέ θλιβερές διαπιστώσεις γ ιά  τά 
πνευματικά μας .πράγμοαα, μά γρήγορα ξοινά- 
δρίσκει τόν χαρούμενον εαυτό του. Μάσκα ποί» 
θέλει νά κρύψη άπό τά μάτια τοΰ κόσμου κά
ποιες πικρίες πού δέ σβύνουν ποτέ... Ίσω ς... ” 1- 
οως μέσα στήν ψυχή του νά νοιώθη τήν άνάγκη 
μιας φυγής, μιας φυγής μέσα σ’ έναν κόσμο ποί) 
τόν έπλασε ή φαντασία του καί ή άγάπη του γιά  
δ,τι άνώτερο, πολύτιμο, μας προσφέρει ή ζωή...

Γιά νά ξεχάση, γ ιά  νά ζήση τήν ύπαρξή του 
δπως τήν ώνειρεύτηκε, έκαμε τό θέοοτρο ζωή του. 
Αύτό τόν έγαλούχησε, αύτό τόν άνέδειξε, αύτό 
τόν θερμαίνει ώς τώρα. Στάθηκε γ ι ’ αυτόν τό 
πάθος του, ό μεγάλος τής ζωής του έρωτας — 
ή έρωμένη του, πάντα νέα καί ώραία, πού τοί) 
έμεινε καί θά τοΰ μείνη αιώνια πιστή. ΆφοΟ 
γνώρισε τίς μεγαλύτερες έπιτυχίες στή σκηνΐ 

(Συνέχεια είς τίιν 6ην α ιλ ίδα)



2 τα παρασκήνια 993339939323393233999999095299959599292339939999993

Τό 'Ελληνικόν 
Θέατρον 
πρό 53 έτών

[7 ΟΛΥΜΠΙΑ: Εύρισκόμεθα εις 
•τήν άνάγκην νά άποτείνωμεν 
φιλικάς τινας παρατηρήσεις, τή 
διευθύνσεί τοΰ θιάσου «Μενάν
δρου*, δστις άνεβίβασέ τόν 
« Ρ ακοσυλλέκτην»:

α ')  Τά διαλείμματα νά ώσι 
συντομώτερα.

S ')  At παραστάσεις ν ’ άρ- 
χωνται τήν 9 μ.μ. καί ούχΐ τήν 
9 καί 3 0 '.

γ ' )  Ό  Υποδολεύς νά ή σιγη- 
λότερος.

Έ κτός τούτων ή διεύθυνσις 
ιτρέπει νά μεριμνήση περί της 
διδαχής ?ργων διδακτικωτέ- 
ρων, νέων καί ένίοτε Ε λλ ηνι
κήν ύπόθεσιν έχόντων.

ΔιοαΊ τόσα έθνικά έργα τοΰ 
Ακαμάτου κ. ’Αντ. ’Αντωνιά- 
δου, νά περιπίπτωσιν είς λή
θην; νά διδάσκωνται δέ δρά
ματα, άτινα μάλλον βλάπτουν 
^ ώφελοΰσιν; ώς «Τ’ άπόκρυφα 
τής Ίερ<*ς Έξετάσεως», δπε̂ ρ 
πιστεύομεν νά μή έπαναληφθή.

Δκττί νά διδάσκεται δ Μι- ' 
χαήλ Στρογκώφ, οδ τό τέλος, 
oOtiv άλλο εΐνε fl «Ζήτω_ ή 
ΙΡωσσία*, τό αίμοβόρον τοΰτο 
"Εθνος τύ μισοΰν, τό άποστρε- 
Φόμενον τόν Ελληνισμόν, τό 
■ζητοΰν τό μεγαλεϊον τοΰ μόνου 
έχθροϋ μας είς τά Βαλκάνια;

ΑΠΟΛΛΩΝ: Μετ’ εΟχαριστή- 
Οεως παρατηιροϋμεν. δτι ό κ. 
Ά λεξιάδης, Αναβιβάζει £ργα 
ώφέλιμα, διδακτικότατα καί 
τερπνά, άτινα μετά χαράς τό 
δημόσιον, βλέπει παοιστανόμε- 
να. Νΰν δέ, δτε οίκειοθελώς 
ττροσήλθον είς τόν θίασον ό κ. 
Γεώργιος Νικηφόρος, ό δημο
φιλής κωμικός ώς καί ή σύζυ
γος αύτοϋ, κ. Ίω άννβ Νικηφό
ρου, θ’ άναδιβασθώσιν έπί τής 
σκηνής νέα έργα, τά όποια ό 
θίασος τοϋ κ. Άλεξιάδη πρό 
πολλοΰ καταγίνεται μελετών.

(«Λύρα Όοφέως» 1885)
—o m —

Μία εορτή 
τ ώ ν  τα ξ ιθε τών

μουσικά κέντρα
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‘ Η Ίσποα/ίς ντιζέζ καί χορεύ
τρια Μαρίκα Παλμέρο, πού τρα 
γουδεΐ καί χορεύει τούς χορούς 
τής πατρίδος της εις τό κέντρον 
«Ταξίμ» μαζί μέ τό ύπό τόν κ. 
Ά ρ . Χρυσοχόον έλληνικόν μου

σικόν συγκρότημα. 
waaM BM M
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Τό ντουέττο Μιρέΐγ Φλερύ—Ν. 
Γληνοΰ, πού τραγουδεί καί αύ
τό κάθε βράδυ είς τόν Κήπον 

τοΰ Ταξίμ.

Ε Π  * Σ Τ Ο Α  I

Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην, 
ΙπΙ τή έορτή τοϋ Ά γ ιο υ  Ποο/- 
τελεήμονος, τά μέλη τοϋ Σωμα
τείου ταξιθετών συνεκεντρώθη- 
σαν είς τά γραφεία των καί, 
προπορευομένου τοΰ λαβάρου 
των, έξε κινη σαν διά τόν φερώ- 
νυμον ναόν. "Αμα τή άψίξει των 
6ίς τήν έκκλησίοα’ έψάλη τήν 
,11 ην π.μ. δοξολογία μετ’ άρτο- 
χλασίας.

| Εύθύς κατόπιν έγένετο συγ- 
νέντρωσις είς τά γραφεία τοΰ 
σωματείου, κατά τήν όποίοτν 
ποοσεφέρθησαν άναψυκτικά. ’ Η 
αίθουσα είχε σημαιοστολισθή 
διά  φοινίκων, σημαιών καί εΐ- 
κόνων τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως, 
τοϋ κ. Πρωθυπουργοΰ καί τοϋ 
Ύφυπου.ργοϋ ’ Εργασίας κ. Δη- 
μητράτου.

Έ κ  μέρους τοϋ σωματείου ώ- 
μίλησεν ό γεν. γραμματεύς κ. 
Κ . Παπαδόπουλος, άπήντησε δέ 
(καταλλήλως b διευθυντής Γ ραμ
μάτων καί Τεχνών τοΰ ύπουρ- 
γείου Παιδείας κ. Μπαστιας. 
Έπίσης ώμίλησαν ό κ. Δ. Γιαν- 
νόπουλος, ό κ. Γ. Δάνος καί τέ
λος οΐ συγκεντρωθέντες διελύ- 
θησαν ζητωκραυγάζοντες έν- 
θουσιωδώς ύπέρ τοΰ "Ανακτος 
;καΙ τοϋ Έθνικοΰ Κυβερνήτου.

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 
ΕΙΣ  Τ Η Ν  ΑΓ Γ ΛΙ ΑΝ
[(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
■φημος έλληνιστής τής ’ Οξφόρ
δης, ώστε νά κοττορθώση νά πα 
ρουσιάση μετάφρασιν... άνε- 
κτήν διά τά άγγλικά αύτιά, 
καί τήν λογοκρισίαν τοΰ Α ρ ι
στοφάνειου άριστουργήματος, 
ϊ ίς  τό όποιον δμως λέγονται τά 
*..σϋκα, σϋκα καί ή σκάφη, 
σκάφη.

+
"Οπωσδήποτε έν τούτοις ή 

&γγλική λογοκρισία εΐνε προ- 
ΙΓίμοτέρα άπό τήν άμερικανι- 
κήν... έλευβερίαν. Πράγματι, 
είς  τήν ύπερατλαντικήν Δημο
κρατίαν λογοκρισία δέν ύπάρ- 
χει. Ό  θεατρώνης άνεβάζει καί 
παίζει δ,τι τοϋ καπνίσει χωρίς 
νά ρωτήση κανένα. Εΐνε άπολύ- 
τως έλεύθερος. Μέ τήν διαφο
ράν δμως δτι έάν τό παιζόμενον 
£ργον δέν τύχη τής έγκρίσεως 
.... τής άστυνομίας συμβαίνουν 
<τά έξής ώραιότατα και σχεδόν 
ύπίστευτα πράγματα: 0 1 πόλι- 
σμεν συνοδευόμενοι καί άπό τά 
σχετικά «ειδικά αυτοκίνητα» 
ικαταφθάνουν είς τό θέατρον,

■ συλλαμβάνουν θεατρώνην κα!... 
θίασον μετά τοΰ σκηνοθέτου, 
τούς φορτώνουν ε’ις τά «ειδικά 
'αυτοκίνητα» καί τούς άπάγουν 
είς  τό φρέσκο. Έκεΐθεν άπολύ- 
ονται μέν συνήθως τήν έπαύρι- 
ον, άλλά μόνον μετά τήν κα
ταβολήν έγγυήσεως χρηματι- 
'κής, όριζομένης άπό εδικόν ά- 
στυνομικόν δικαστήριον, κλείε
ται δμως τό θέατρον μέχρις δ- 
•π-υ όποφασίση ό τακτικός δι
καστής είς τόν όποιον παρα- 
τιέμπεται ή ύπόθεσις καί ό ό
ποιος πλήν τών χρηματικών κοι 
νών καί τών ποινών φυλακίσεως 
πού μπορεί νά έπιβάλη—καί αί 
όποΐαι εΐνε σοβαρώτοτται—δχι 
δέ μόνον είς τόν θεατρώνην, 
άλλά καί είς τόν θίασον καί 
τόν σκηνοθέτην, δύναται νά ά- 
παγγείλη άκόμη καί τό κλείσι- 
μον τοϋ θεάτρου έπί χρόνον 
μέχρι δύο έτών!

Βέβαια, άπό μιά τέτοια.... έ- 
λευθερία χίλιες φορές προτιμό
τερη διά τό θέατρον μία λογο
κρισία έστω καί σάν τήν άγ- 
γ>.ική.

Π. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
· Μ · · · · · · Η · ·

1 0  Α Ρ Ι Ρ Ο Π Π Κ  BEPDHH
Κ ύριε Διευθυντά,

Στό άρθρο τής _συνεργάτι- 
δός σας Χρηστίνας γ ιά  τήν 
καλλιτέχνιδα τοϋ παλαιού θεά 
τρου ·κ. ΑΙκατερίνη Βερώνη — 
Γεννάδη πού έδημοσιεύθη εις 
τό τελευταιον φύλλον των 
«Παρασκηνίων», είδαν τό φώς 
ώρισμένες άνακρίβειες πού θά 
έπρεπε νομίζω νά διορθωθούν.

Έ ν  πρώτοις, γράφει ή συνερ 
γά τ ις  σας, δτι ή κ. Βερώνη 
ντεμουτάρισε στήν Πάτρα μέ 
τήν... «Ε ύγενία  Ντεκουρδέλ». 
Τέτοιο έργο, δσο τουλάχιστον 
ξέρω, δέν ύπάρχει στό διεθνές 
δραματολόγιο. Ή  Βερώνη έ
καμε τήν πρώτη της έμφάνι- 
σι στήν Πάτρα τό καλοκαίρι 
τοΰ 1892 μέ τήν «Ά δριανήν 
Λεκουβρέρ», τοΰ Σκρίμπ καί 
Λεγκουβέ. Αυτή δμως δέν ή
ταν ή πρώτη γνω ρ ιμ ία  της 
καλλιτέχνιδος μέ τό έλληνι
κόν κοινόν. Έ π τά  χρόνια πρίν 
(1885) έπαιξε ή Βερώνη στην 
Α θή να  μέ τόν «Πανελλήνιον 
Δραματικόν θίασον» τοΰ περι- 
φήμου ήθοποιοΰ καί θιασάρ- 
χου τής έποχής Δημοσθένη Ά -  
λεξιάδου καί τό ταλέντο της 
άνεγνωρίσθη άπό τήν έπίση- 
μη κριτική. Ό  Κλεάνθης Τρι- 
αντάφυλλος έγραψε τότε είς 
τόν «Ραμπαγά» πολλά κολα
κευτικά γ ιά  τήν υποκριτική 
δύναμι τής καλλιτέχνιδος.

Παρακάτω πάλι, μιλώντας 
ή συνεργάτις σας γ ιά  τήν ύ
ποδοχή πού έγινε στήν Βερώ 
νη κατά τήν άφ ιξί της στήν 
Α θήνα, γράφει ότι ή υποδοχή 
α«->τή έγινε στόν Πειραιά ένφ 
ή άλήθεια εΐνε δτι έγινε στό 
σταθμό τής Πελοποννήσου, ά
φοΰ ή Βερώνη μέ τόν θίασο 
τοΰ Ά ρνιω τάκη ήλθε στήν Α 
θήνα σιδηροδρο^ιικώς. Τήν ύ
ποδοχή αύτή που έμεινε Ιστο
ρική. είχεν όργανώσει πρά
γμ α τι ό Κωστής Χαιρόπουλος, 
μέ τήν διαφορά πώς ό άλησμό 
νητος έκεΐνος δημοσιογράφος 
δέν ήταν τότε (Σεπτέμβριος 
1892) διευθυντής τοΰ «Χρό
νου», δπως άναφέρεται στό 
άρθρο τών «Παρασκηνίων». 
Ό  «Χρόνος» έξεδόθη έντεκα 
χρόνια κατόπιν δηλαδή στά 
1903.

Εύχαριστώ γ ιά  τήν φιλο
ξενία.

ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Τό Βασιλικόν θέατρον θά 
κάμη έναρξιν τής χειμερινής 
περιόδου μέ τόν «Βασιλέα 
Λήρ»'

—Έ ν  τώ μεταξύ αί δοκιμαί 
tou «’ Ιουλίου Καίσαρος», πού 
θά δοθή είς τό θέατρον Ήρώ- 
δου τοΰ Άττικοΰ, άρχίζουν έν
τός τής έβδομάδος.

—Ό  Άργυρόπουλος θά εΐνε 
είς τάς Αθήνας περί τά τέλη 
Αύγούστου.

—Ά πό τής 1ης Σεπτεμβρίου 
πρόκειται νά παίξη είς τό θέα
τρον Παγκρατίου, δίδων συγ
χρόνως καί δύο παραστάσεις 
τήν έ&δομάδα είς τά προάστεια.

—*0 κ. Άργυρόπουλος τόν 
χειμώνα πρόκειται ν’ άνεβάση 
ένα νέον έργον τοΰ καλοϋ νέου 
συγγραφέως κ. Λεκοπούλου, μέ 
τόν τίτλον «Μέντιουμ».

   ΑΟριον είς τό Παγκράτι ό
καλός θίασος Παμφίλής Ά ργυ- 
ροπούλου — Κ. Σαντοριναίου θά 
παίζη διά πρώτην φοράν είς Α
πογευματινήν καί έσπερινήν 
παράστασιν μιά χαριτωμένη 
γαλλική κωμωδία κατά φιλολο
γικήν μετάφρασιν τοΰ κ. Γ. Ση- 
μηρ'ώτη, «Ό κ. Παπιγιόν».

—Ή  βραδυά αύτή θά εχρ καί 
κάποιον φιλολογικό τόνο, διότι 
πρόκειται νά τήν παρακολουθή
σουν συγγραφείς, λογοτέχναι 
κ.λ.π.

— At νέαι σκηνα’ι πού προσε- 
τέθησοτν είς τήν «Γαρδένια» έ- 
τόνωσαν κάπως τις εισπράξεις 
της.

— Πάντως αί δοκιμαί τής νέ
ας ρεβύ «Μαργαρίτες» τών κ.κ. 
Κ ιούση— Ρ ηγοπούλου-—Παπαδο- 
πούλου συνεχίζονται.

— Σχετικώς μέ τάς κυκλοφο- 
ρούσας φήμαο περί προσλήψε- 
ως τών κ.κ. Κοκκίνη—Μαυρέα 
είς τόν θίασον τοΰ «Μοντιάλ», 
ό κ. Κοκκίνης διέψευσεν είς 
συντάκτην μας τάς φήμας αύ
τάς.

— Πάντως ή δ. Λουΐζα Πο- 
ζέλλι, δπως μδς έδήλωσε καί 
ή ίδία, πρόκειται κατά τόν προ
σεχή χειμώνα νά έργασθή εις 
τόν θίασον τοΰ «Μοντιάλ» μέ

μεγαλύτερον μισθόν καί μέ θέ
σιν άπολύτου πρωτοτγωνιστρίας.

—’Ήδη ot συγγραφείς τής νέ
ας έπιθεωρήσεως πού θά παιχθή 
είς τό «Μοντιάλ» μέ τήν έναρ- 
ξιν τής χειμερινής σαιζόν, τής 
γράφουν ειδικά νούμερα καί 
τραγούδια.

— Μετά τόν συνεταιρισμόν 
τοΰ κ. Π. Οικονόμου καί τής 
δυάδος Πάολας—Μανιατάκη', οί 
ήθοποιοί τοΰ συγκροτήματος 
τής δυάδος εύρέθησαν πρό ά- 
προόπτου.

— Διότι ή δυάς τούς άφησεν 
έκτεθειμένους καί δέν έξεπλή- 
ρωσε τάς πρός αύτούς ύποχρε- 
ώσεις της.

— Διά τόν λόγον αύτόν ό Αν
τιπρόσωπος τοΰ Σωματείου κ, 
θεοδωρίδης έτηλεγράΛησε χθές 
είς τήν Επιτροπήν Ά δειας ζη
τών δπως σταλή τό ταγύτεοον 
άντιποόσωπος δ'ά τήν έπίλυσιν 
τοΰ ζητήματός των.

— Ό  θίασος τοΰ κ. Φώτη Σα- 
μαοτζή Ανασυγκροτούμενος θά 
στενασθή είς τό θέοπ-οον «Ίν- 
τεάλ» μέ μίαν νέαν έπιθ^ώοησιν 
τών κ.κ. Μεταξδ—Παπαδσύκα— 
Σπυροπούλου.

— Είς τήν Κύπρον ό θίασος 
τής κ. Άλικης έογάΓεται άοκε- 
τά καλά, "Ηδη Ανεχώρησε ποός 
συνάντησιν τοΰ θιάσου καί ό κ, 
Κ. Μουσούρης.

— Etc τό «Περοκέ» κατά πα- 
σαν πιθανότητα πρόκειται νά 
ίνκατασταθή θίασος ύπό τόν κ. 
Πρινέα μέ σουμπρέ-ττας τήν έπ- 
ανειιφανιζομένην ε’ις τήν σκηνήν 
κ. Μι Κούρμη καί τήν δ. Νίναν 
Άφεντάκη.

— Πάντως ό κ. Πρινέας ποο- 
σπαθεί ν’ άνεύοη τοιμαντόνα 
γ ιά  τό νέο έργο πού θ’ άνε
βάση.

— At δοκιμαί τής νέας ύπερ- 
επιθεωρήσεως τοΰ κ. Γιαννου- 
κάκη «Γυναίκες καί Λουλού
δια», ή όποία θά διαδεχθή τήν 
«Φλογέρα», συνεχίζονται πυρε- 
τωδώί?.

— Etc τήν «Μάνδ.ροτν τοΰ Ά τ 
τίκ» έντεμπουτάρησε άπό τής
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παρελθούσης Τρίτης μέ κατα
πληκτικήν έπιτυχίαν ή κ. Σω
τηρία Ίατρίδου.

—Ή  κ, Ίατρίδου έμφανίζεται 
σέ δυό τραγούδια καί σέ ένα 
χαριτωμένο νουμεράκι πού κα
ταχειροκροτείται.

—'Η παρεπιδημοΰσα ένταΰθα 
Γαλλίς καλλιτέχνις Σουζύ Σο- 
λιντόρ πρόκειται νά τραγουδή- 
ση στό Ραδιόφωνο τήν προσεχή 
έβδομάδα τρία τρατγουδάκια 
τοΰ κ. Χρ. Κ. Χαιροπούλου,

— Είς τόν Ραδιοσταθμόν Α 
θηνών έτραγούδησε μ’ έπιτυχί
αν 10  τραγούδια καί ή κ. Μ. 
Παλαιστή, ή όποία είς τό έξω- 
τερικόν έσημείωσε πολύ σουξέ.

—Ή  νέα «Μπουάτ Σέξ-Ά π- 
πηλ» τών κ.κ. Πύρπασου—Σημη- 
ριώτη έκλεισε τάς πύλας της 
...πρίν τάς άνοίζη !

—’Αφορμή τοΰ μή Ανοίγματος 
τής νέας «Μπουάτ» εΐνε ή μή 
έγκρισις τής κατασκευής τής 
σκηνής τηο Από τό Γραφεϊον 
Σχεδίου Πόλεως.

— Σχετικώς μέ τάς διαδόσεις 
διά τήν πρόσληψιν τών1 δίδων 
Καλουτα ύπό τών έπιχειρήσεων 
τοΰ «Μοντιάλ», πληροφορούμεθα 
δτι αΰται  δέν έκλεισαν όριστι
κώς.

— Πιθανολογείται ή πρόσλη- 
ψίς των είς τόν θίασον Μηλιάδη 
—Κυριακοΰ, είς τόν όποιον Ι
σως προσληφθή καί ή δ. Καίτη 
Βερώνη.

—Ό  θίασος Καντιώτη—Φιλιπ
πίδη είς τήν Θεσσαλονίκην έρ- 
γάζεται άρκετά καλά. Είς τάς 
Αθήνας —έάν δέν παρατείνη 
τήν έκεϊ διαμονήν του, πού θε
ωρείται πιθαα/ωτάτη— θά εύρί- 
σκεται τήν 15ην Αύγούστου.

—Ό  θίασος τής κ. Κατερίνας 
Άνδρεάδου πρόκειται ίντός 
τών ήμεοών ν’ άνεβάση τό νέον 
έργον τοΰ Ζεραλντί « 'Ά ν ήθε
λα· ,̂ είς τό όποιον θά έμφανι- 
σθή ό Έλληνονάλλος ήθοποιός 
κ. Κωνσταντάρας (Κωνστάνς 
ντ’ Ά ρ ά ς).

— Τά θέατρα ποοηγυρίζοντα 
τήν έπέτειον τής 4ης Αύγούστου 
θά δώσουν εΐδικάς πανηγυρικάς
ιι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ΐΕ ΐ ι ·ΐ ! · ι · ·η · ι · ι ια ι ι

παραστάσεις,
—  Στήν Έκάλη παίζει ένα έ- 

ξαιρετικό τρίο τών καλών καλ
λιτεχνών Β. Κολάση (βιολί), 
Π. Παγκουρέλη (βιολοντέλο) 
καί Παρίδη- (πιάνο).

— Στήν ταβέρνα Κατσίμπα 
τής Κηφισιάς σημειώνει έπιτυ
χίαν ή όρχήστρα Πορτοκάλλη, 
μέ τούς συμπαθείς ντιζέρ κ,κ. 
Παγώνην καί Χυτήρην, οί όποι
οι έκτελοΰν τακτικώτοαα έλα
φράν μουσικήν είς τόν Ραδιο
σταθμόν Αθηνών.

— Στήν άριστοκρατική τα
βέρνα τοΰ Σαραντίδη (’ Ιθά
κης) έργάζεται μέ πολύ σουξέ 
ό συμπαθέστατος ντιζέρ μας κ, 
Φίλανδρος Μάρκου.

— Στήν «Τέρψχ», ένα ώραΐο 
ντάνσιγκ- βαριετέ, πού βρίσκε
ται παρά τά ’ Εθνικά Σκοπευ
τήρια τοΰ Παγκρατίου, έργάζε- 
ται μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν 
ή συμπαθεστάτη ντιζέζ μας κ. 
Μαριάνα Μόρου, ή όποία άρέ- 
σει κάί κατοτχειροκροτείται κά
θε βράδυ.

— Μαζί μέ τήν κ. Μόρσυ εΐνε 
καί ή διαλεχτή όοχήστοα τοΰ 
συνθέτου κ. Κ. Μπογδάνου, ό 
συμπαθέστατος μίμος κ. Γ. Χρι
στοδούλου, ό όποιος καταχει
ροκροτείται, ή χαριτωμένη μι
κρή καλλιτέννις δ. Νίτσα Λά
σκαρη.. αϊ άδελφαί Τζινιόλι, οί 
κ.κ. Σωτ. Μποντόζη'ς, Μήτσος 
Αναστασίου κλπ.

— Στήν «Αίγλη» άοέσει καί 
καταχειροκοοτεΐται κάθε βράδυ 
ή νέα ντιζέζ δ. Ρεμοΰνδεν.

— Στό «Μουσείο» έξακολου- 
θεΐ νά έργάζεται μ’ έπιτυχία δ 
ι-ενόρος κ. Μιχ, Κορώνης.

— Είς τόν Ραδιοσταθμόν Α 
θηνών έπ’ εύκαιρία τής 4ης Αύ
γούστου ή γνωστή καλλιτέχνις 
τοΰ τραγουδιοΰ κ. Μαριάνα 
Λάζου θά τοαγουδήση μιά σει- 
οά έλληνικών τραγουδιών κα
θώς καί τό νέο τραγουδάκι τών 
κ.κ. Χρ. Πύρπασου—Γρ. Κων- 
σταντινίδη «Μιά νύχτα στ’ ά- 
κρογιάλι».
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*£κεϊνοι πού μάς φεύγουν

Ό  τενόρος κ. ΆντώνΓός Νέ- 
γρης, μία άπό τάς έλπίδας 

τής έλληνικής όπερέττας.

Γεώργιος Άναστασιάδης
I

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Έ ντός τής προσεχούς έ 
βδομάδος ό πρώτος τό

μος τοΰ βιβλίου

π τ ι ι  κ
E I U I  Ι Μ Τ Η ί
κατά διασκευήν τοΰ συν
εργάτου τοΰ . «Τύπου» κ.

ΑΝΤ. ΣΒΩΚΟΥ 
'Έ καστος τόμος δρχ. 20.

Ε ίς τάς Α θήνας και 
τόν Π ειρα ι® θά κυκλοφο- 
ρήση διά τών περιπτέρων 
καί τών έφημεριδοπώλών, 
θά πόύλήται δέ καί εις τά 
γράψε >α τοΰ «Τύπου» δ ιτ  
τούς έγγραφ έντας ήδη 
συνδρομητάς.

Etc τάς Επαρχίας θά 
κυκλοφορήση διά τών ύ- 
ποπρακτορείων τής h i. 
ΕΛΛ ΤΥΠΟΥ.

Αρ Φ Ε Ι Δ Ι Α Σ  Α. ΑΡΦΑΡΑΣ
Πσιδίορτροο— Πσθολόνοο 

Δένεται καθ' έκάστπν 4— 5 u u. £ν 
rfl οίκία του 656r Βούλγαρη 118 
Πειοαιεύο Γηλ- 42.636.

ΖΗΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι παραγωγοί ρεκ/άμαι 
(ηλασιέ) 5ιό τήν άγοράν Αθηνών— 
Πειραιώς μέ Ικανοποιητικά ποσοστά 
‘Οδηγός Αυτοκινήτων καί ιουρισμοΰ 
( Σ μ κράτους 50— σ ' δροφος)

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε !  ΟΝ
Τ Ο  “ Π Α Λ Λ Α Δ ΙΟ Ν , ,
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [ΠΑΡΑ ΤΟϋ ΛΕΥΚΟΝ ΠΥΡΓΟΝ)

Τό jicrveifu.K0v i.u’ -f.uKT^n1 ον *ϋί̂ *νΓΤ<χ|Λν κ>χ\ καλλιτεχνών. 
Τ ιμα ί δλως συγκαταβατι καί.— Καθαριότης άπαράμιλ- 

λος Υ πηρεσ ία  προθυμοτάτη.— Ντούζ.

0
Σιαουεττα

Ε ΠΙ ΘΕ ΩΡ ΗΣ Ι Σ  

Σπυροπούλου —

Παπαδούκα -*

Γιαννίδη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΠΟΥ KATEΚΤΗΣΕ ΤΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Μέ τόν 

1ΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε

ΞΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ

Συγκεντρώνει κά&ε βράδυ 

τήν έκλεκτοτέροα/ κοινω

νίαν.

Π Ο  QPAI0TEP0N 
ΒΕΑΤΡ,ΗΤΠΗ ΑΘΙΝΠΗ

ΪΑ ΙΑ Ρ Τ Ζ Ι
θίασος

ΜΚΑΙΑΔΚ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ώ ρ α ι ένάρξεως παραστά 

σεων άκριβώς άπογευμοο- 

τινή ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α Β 

ΒΑΤΟ ώρα 6*/a μ.μ. Έσπε 

ρινή ώρα 10Vi. 

Πέμπτην καί Σάββατον

Λ ΑΙΚΑΙ  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Α !

Βαρύ, βαρύτατον εΐνε τό πένθος 
ποΰ έκάλυψεν άπό τινων ήμερών 
τήν θεατρικήν κοινωνίαν. ’Επάνω 
άπό ένα νεοσκαφή τάφον όλόκλη- 
ρος ό θεατρικός κόσμος απλώνει 
τήν θλΐψιν του διά τόν χαμόν τοϋ 
καλλιτέχνου, τοϋ άνθρώπου, τοϋ 
πρωτοπόρου, τοΰ φίλου, τοΰ κα
λού καί άγαθοΰ φίλου. Διά τόν 
θάνατον τοΰ Γιώργου Άναστασιά- 
δου.

Ό  Άναστασιάδης! Τ ί κόσμος 
άναμνήσεων. Τ ί χρόνια καλλιτε
χνικής ζωής καί δράσεως. Τ ί ήμε
ρες και νύκτες θεατρικοί, ποΰ τίς 
έγέμιζε μέ τήν κίνησίν του, μέ τό 
Λλα«ΰ1 του γέλιο, μέ >τό χίονμοξτ 
τοι>, μέ τό ανεξάντλητο κέφι ποΰ 
τόν διέκρινε καί εϊς τίς πλέον δύ
σκολες στιγμές τών θεατρικών του 
επιχειρήσεων. 'Όσοι τόν έζησαν, 
οσοι τόν έσυντρόφεψαν είς τήν 
κοινωνικήν του ζωήν, δσοι έδοό- 
λεψαν μαζί του είς οίονδήποτε έ- 
πίπεδον, δέν θά ξεχάσουν ποτέ τόν 
άνεξάντλητον καί πάντοτε φρέσκον 
καί δροσερόν χιουμορίστα, τόν κα
λόκαρδο και πρόθυμον φίλον-, τόν 
γεμάτον ευγένειαν κα! καλωσύνην 
προϊστάμενον.

Σαράντα χρόνια, σαράντα όλό
κληρα χρόνια έγέμιζε ό Άναστα
σιάδης τήν Ιστορίαν καί τήν κί- 
νησιν τοϋ έλληνικοΰ θεάτρου- Υ 
πήρξε μαθητής τής πρώτης δραμα
τικής σχολής πού έλειτούργησε τό 
1897, μαζί μέ τήν Ιδρυσιν τού Βα
σιλικού Θεάτρου. Γιά λίγα χρό
νια ήρνήθη τό θέατρον διά νά θε- 
ραπεύση τόν κερδφον Έρμήν ώς 
ανώτερος ύτάλληλος τής Τραπέ- 
ζης τών ’Αθηνών. Τόν έπνιγεν δ
μως, αύτόν τόν κατ’ έξοχήν καλ
λιτέχνην, ή άτμόσφαιρα τών άρι- 
θμών. Καί ένα πρωί, μετά τόν θά
νατον τού προστάτου του Ίωάν- 
νου Πεσματζόγλου, έγκατέλειψε 
τά νούμερα καί τούς τραπεζιτικούς 
μηχανισμούς καί έπανήλθεν είς τά 
παληά του λημέρια: είς τό θέα
τρον, είς τήν θεατρικήν έπιχείρη- 
σιν.

Άρκετά χρόνια παρά τδ πλευ- 
ρόν τής Μαρίκας Κοτοπούλη, ώς 
διαχειριστής τοΰ θεάτρου καί τού 
θιάσου της, προσέφερε πολυτίμους 
ύπηρεσίας είς τήν μεγάλην μας 
καλλιτέχνιδα καί είς τό θέατρον 
έν γένει. "Εως δτόυ τό 1914 έκτι
σε μετά τοΰ Έδμόνδου Φύρστ τό 
θέατρον «Κεντρικόν». Καί άνέπτυ- 
ξεν εκτοτε ώς θεατρικός έπιχειρη- 
ματίας, άλλά καί ώς ίμπρεσσάριος 
καί οργανωτής θιάσων, μοναδικήν 
δράσιν, πού άνυψωσε καί έτίμησε 
τήν Ελληνικήν Σκηνήν- Κανείς ά
πό τούς παλαιούς φίλους τοΰ θε
άτρου δέν μπορεί νά λησμονήση 
τάς θριαμβευτικάς θεατρικάς σαι
ζόν τοΰ «Κεντρικού», άπό τής σκη
νής τοΰ όποιου έδόθησαν έργα. ή 
έπιτυχία τών όποίων παραμένει

καί μέχρι σήμερον άκόμη άνυπέρ- 
6λητος. Ά ς  ένθυμηθοΰν οί πα- 
λαιότεροι τόν «Λουλουδόκοσμο», 
τοΰ άλησμονήτου Πολ. Δημητρα- 
κοπούλου, τήν «Καρακάξα», τήν 
αθάνατη έπιθεώρησι τού Μίλ- 
του Λιδωρίκη, τίς έπιτυχίες τοΰ 
άξέχαστου Αίμ. Δραγάτση, τού 
Βώττη, τοΰ Άττίκ μέ τό περίφη·

Αί άποφάσεις τής 
’Επιτροπής Άδειας

Κοττά τήν τελευταίοιν συνεδρί- 
ασίν της ή ’ Επιτροπή Ά δειας 
άπεφό:σισεν δπως τιμωρήση μέ 
άφαίρεσιν < τής άδειας των έπί 
ένα μήνα τόν θιασάρχην τοϋ συ
νεταιρικού θιάσου Περιστεριού 
κ. Άθοινάσιον Ζέρβαν καί τόν 
διαχειριστήν τοϋ ίδίου θιάσου 
ήθοποιόν κ. Πέτρον Τόγκαν. Ή 
ποινή θά έπιβληθή άπό πρώτης 
£ως τέλους ’Οκτωβρίου.

— Είς τήν Ά δ εια ν  ύπέβαλον 
αίτησιν χορηγήσεως άδειας ή 
γνωστή σουμπρέττα τοΰ έλα
φροΰ θεάτρου κ. Μ. Κούρμη, ή 
όποία.έπειτα άπό δετή Απουσί
αν της άπό τήν σκηνήν πρόκει
ται νά έπαινε μφανισθή μέ τόν 
θίασον 1. Πρινέα εις τό «Πε
ροκέ».

—Ή  Επιτροπή ήσχολήθη έ
πίσης μέ διαφόρους καταγγελί
ας έπαρχιακών μικροθιάσων, μέ 
έπαγγελματικάς άθετήσεις κλπ.

‘Ο Γιώργος Άναστασιάδης.

μο «Παρί—Ψυρρή» του, έν συνερ
γασία μέ τόν λεβεντόκορμο καί 
καλοκάγαθον Αιμίλιον..

Μακρά, μακροτάτη είνε ή χρο
νική περίοδος πού ό Άναστασιά
δης έπολέμησεν άπτόητος καί ά- 
κούραστος έπί τών καλλιτεχνικών 
έτάλξεων προάγων τήν Τέχνην καί 
πρωτοστατών είς κάθε τι καλόν 
καί ώραΐον διά τήν έξύψωσιν τοϋ 
θεάτρου. Έοις δτου σκληρά νόσος 
ήρχισε νά τόν ύποσκάπτη. Έπά 
λαισε καί μέ αύτήν άλύγιστός έπί 
μακρά έτη. Άλλά ΰπέκυψεν είς 
τήν άνιοτέραν δύναμιν. Καί τήν 
περασμένην Κυριακήν βαρύθυμοι, 
θανάσιμα κατηφεϊς τδν προέπεμ 
Φαν είς τήν τελευταίαν του κατοι 
κίαν γιά νά σκοοπίσουν λουλούδια 
στοργής καί άγάπης έπάνω ίίς  τδν 
τάφον του οι πολλοί καί έκλεκτοί 
φίλοι του·

Είς τήν σειράν έκείνων ποΰ μας 
φεύγουν άνεπι^τρεπτί, ό Γ ’ ώρ 
γος Άναστασιάδης κατέχει θέσιν 
εξαιρετικήν. Καί τά «Παρασκή
νια», τών ότοίων ό διευθυντής I 
ζ η σ εν έπί μακρόν τόν έκλιπόντα 
καί τόν έθαύμασε καί τδν έξετί 
μησε καί τόν ήγάπησε, ρίχνουν ε
να τίμιον καί ειλικρινές δάκρυ στό 
χώμα πού καλύπτει σήμεοον τδν 
έκλεκτό καί πολύτιμο φίλον καί 
σφίγγουν μέ άγάπη καί συμπάθεια 
τό χέρι τών παιδιών του.
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0ΑΣΙΣ
Τό κέντρον της 
χαράς καί της ώ- 

ραιότητος

1) ΤΟ ΤΡΙΟ B A M I A P H
Έλληνική νριφωνία.

2]  01 ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
Chai—Hond Ja l Hond

31 TO ΤΡΙΟ BELLARS
M 6IIe Julia, τό Κορίτσι — 

θαϋμα.

4)  B A N D A  0 :. K I I T I
Ή ύπέροχος ΆμερικανΙς 

χορεύτρια·

51 4  S A N  PETROS
Οί καλύτεροι Ισπανοί χο

ρευτά!—άκροβάται.

6)01 ΕΑΑΗΝΕί  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
κ.κ. ΧΑΝΤΑΣ—ΤΡΑΜ'ΦΟ

ΡΟΣ»

Καί άλλα 10  άκόμη' νοΰ- 

μερα. Μιά βραδυά στήν 

«ΟΑΣΙ» ίσοδυναμεΐ μ’ ?- 

να ταξιδάκι σ’ ϊνα  αιθέ

ριο περιβάλλον.

Ε ίμ α ι πολύ ευτυχής ποΰ τά 
άγαπημένα «Παρασκήνια» μοΰ 
παρεχώρησαν αύτή τή θέσι, 
γ ιά  νά μπορέσω νά πώ μερικά 
πραγματάκια μέ τήν πείρα 
τών 19 έτών ποΰ συμπληρώνω 
στό έλαψρό μουσικό θέατρον· 
νά άναπτύξω μερικά ζητήμα
τα, που ενδιαφέρουν απόλυτα 
τό είδος τής έπιθεωρήσεως, 
πολύ δέ περισσότερον τούς ή- 
θοποΐούς πού ζοΟν καί κινούν
ται πίσω άπ' τά ριντώ τής ω 
ραίας αύτής τέχνης, καί νά 
μιλήσω γ ιά  τήν μελλοντικήν 
έξέλιξιν τής έπιθεωρήσεως.

Δέν γνωρίζω  άν οί συνάδελ 
φοί μου, έχουν πιστέψει οτα 
σοδαρά πώς ή έπιθεώρησις,ή 
μάλλον τό είδος τής έπιθεωρή 
σεως εΐνε τέχνη, άλλά γ ιά  μέ
να νομίζω καί τό ύποστηρίζω 
μ’ δλη τή δύναμι τής ψυχής 
μου, δτι ή έπιθεώρησις εΐνε έ
να είδος σοδαρά τεχνικόν.

Ό  ήθοποιός τής έπιθεωρή
σεως (δηλ. ό καλός νουμερί- 
στας) πρέπει νά εΐνε προικι
σμένος μέ πολλά προσόντα. 
Δέν άρκεϊ μόνον νά ξέρη με
ρικές φυγοΰρες τοΰ ταγκό ή 
λ ιγάκ ι «σλόου» τής κ α κ ία ς  ώ 
ρας, γ ιά  νά μπορέση νά είσχω 
ρήση στήν τέχνη τής έπιθεωρή 
σεως· διότι τό είδος α υτό παρ' 
δλον δτι φαίνεται άπλούστα- 
τον, έχει τεράστιες τεχνικές 
δυσκολίες στήν τελείαν άπό- 
δοσιν τοΰ τύπου.

Ή  παραμικρά παρεξήγησις 
τοΰ τύπου (έκ μέρους τοϋ έ- 
κτελεστοϋ) δέν άπέχει πολύ 
άπό τήν άποτυχίαν κι’ άπό 
τήν γελοιοποίησιν άκόμη τοϋ 
καλλιτέχνου.

Κ αί έξηγοϋμαι: πολλές φο
ρές βλέπουμε ήθοποιούς νά 
κρεάρουν έναν τύπον Μενιδιά- 
τη. Κ ι’ ένφ έπιτυγχάνουν θαυ 
μάσια στήν πρόζα του, δταν 
άρχίζη τό μουσικόν μέρος δέν 
δίδουν στό κοινόν τό τραγού
δι τοΰ Μενιδιάτη, άλλά τρα
γουδούν μέ τήν φυσικήν τους ί 
φωνήν. Αύτό δέδαια λέγεται 
«τεχνική άδυναμία» καί δέν 
μπορεί, παρά σέ θεατάς πού 
παρακολουθούν τό εΐδος αύτό 
τής έπιθεωρήσεως. νά προκα- 
λέση έλαφράν εΙρωνείαν.

Πολλοί ήθοποιοί τής πρόζας 
δέν θέλουν νά παραδεχθούν 
τήν έπιθεώρισιν ώς«Τ έ χ ν η ν» 
τήν ιδίαν δέ άντίληψιν έχουν 
καί πάμπολλοι ήθοποιοί τής ό
περέττας. Αύτούς οι πλεΐστοι 
τών ήθοποιών τής πρόζας, 
τούς αποκαλοϋν «ό π ε ρ ε τ· 
τ α τ ζ  |  δ ε ς»' έμας δέ μας 
άποκαλούν «Έπιθεωρησιακούς 
ήθοποιούς» ή «Βαριετατζή- 
δες». Κ αί δμως πόσοι ήθοποι
οί τής έπιθεωρήσεως έκράτη- 
σαν έπί πολλούς μήνας καί 
μέ άφάνταστον έπιτυχίαν τό 
πρόγραμμα πολλών όπερετ- 
τών, δπως λ.χ. στήν τελευταί
αν ΙΟετίαν «Τά μοντέρνα κο
ρίτσια», τήν «Σατοινερί», τήν 
« 'Ιστορία τής Αθήνας», τό 
«Ντελίριο», τήν «Άρζεντίνα», 
καί άλλες πολλές έπιτυχίες. 
θ ά  μοΰ πητε δτι σέ πολλές συ 
νέπραξαν καί ήθοποιοί τής 
πιρόζας κά ί τής ότίερέττας. 
Μάλιστα δεκτόν, άλλά πάντα 
ήσαν οι δλιγώτεροι. Μά μή
πως και σέ έπιθεωρήσεις δέν 
συνέπραξαν ήθοποιοί τής όπε
ρέττας καί τής πρόζας, πού 
πέρασαν σχεδόν άπαρατήρη* 
τοι; ’Ό χ ι διότι (δπως θέλουν 
νά πιστεύουν μερικοί) δέντούς 
άρεσε τό είδος αύτό, οΰτε 
διάτι τό νομίσανε κατώτερον 
τής καλλιτεχνικής των άξίας. 
άλλά διότι δέν μπορέσανε νά 
προσανατολισθοΰν στό δυ· 
σκολώτατον αύτό εΐδος. Καί 
προσέξτε καμμιά φορά δταν 
σας τύχη νά δήτε ήθοποιόν ε ί
τε άνδρα, ίϊτ ε  γυνα ίκα  πού 
δέν εΐνε τής έπιθεωρήσεως 
(δτοτν προσλαμδάνηται σέ 
μουσικόν θίασον λόγω άνερ- 
γ ία ς  ή λόγφ  μεγάλου μ ι
σθού), δταν παίζη σέ μιά έπι- 
θεώρησι. Παρατηρήστε μέ πό
σην δειλίαν άποδίδει τόν τύ
πον καί δταν δή δτι ή ύποδο
χή έκ μέρους τοϋ κοινοΰ δέν 
εΐνε οϊα έπερίμενε τότε τό ρί
χνει στήν είρωνείαν, στό μπλα 
ζεδιλίκι δπως λένε, σάν νά 
λέη στό κοινόν: «Μά είμαι έ
γώ  γ ιά  νά παίζω  τέτοια πρά
γμ α τα ; έγώ  είμα ι γ ιά  τήν 
Α νώ τερη Τέχνη». Φυσικά αύ- 
τοί οί συνάδελφοι εΐνε πολλοί 
όλίγοι, εύτυχώς.

Ή  έπιθεώρησις εΐνε καί θά 
εΐνε τό αιώνιον θέαμα πού θά 
τέρπϊΐ έπί γενεάς όλοκλήρους 
τόν κόσμον τού πλανήτου μας. 
Εΐνε τό εΰθυμον καί έπίκαιρον 
θέαμα πού μεταπολεμικώς ά- 
νήλθε στίς άνώτερες καλλιτέ 
χνικές δαθμίδες τής σκηνοθε- 
τικής καί χορευτικής μοντέρ
νας τέχνης. Συγκεντρώνει δ·τι 
μπορεί γ ιά  νά ξεκουράση τό 
μυαλό τοΰ θεατοΰ άπό τή βιο
πάλη τής ήμέρας, καί τούς 
κόπους καί τήν κούρασι τής 
δουλειάς του, έχει τήν σάτυ- 
ραν, τόν σκηνικόν διάκοσμον 
μέ τά  πλούσια ντεκόρ, τά τε
λευταίως πολυμελή καί εύπρό 
σωπα μπαλλέτα, τούς πολύ
χρωμους φωτισμούς, τις του- 
αλέττες τών άρτιστών πού 
τούς στοιχίζουν οϋκ όλ ίγα  γ ιά  
κάθε τους έμφάνησι.

Νά λοιπόν τί συγκεντρώνει 
τό άθάνοπον αύτό εΐδος τής 
έπιθεωρήσεως. Νά γ ια τ ί δέν 
θά μπορέση νά πέση ποτέ. Με
τά τήν έθνοσωτήριον μάλιστα 
4ην Αύγουστου· ποΰ ή λογο
κρισία τοΰ θεάτρου έπέβαλε 
σέ άρκετούς συγγραφείς, νά 
μή γράφουν τίς έξωφρενικές 
βωμολογίες, τό εΐδος μας έ- 
σώθη κυριολεκτικώς. Καί Ιδού 
ή άπόδειξις. Παρατηρήστε ά 
πό διετίας καί έντεΰθεν πόσος 
γυναικόκοσμος παρακολουθεί 
τάς παιζομένας έπιθεωρήσεις, 
παρατηρήστε μέ τί εύχαρίστη. 
σι τό κοινόν παρακολουθεί 
τάς παραστάσεις τών Έ πιθεω  
ρήσεων, βέβαιο πιά πώς δέν 
θ' άκούση τά φοδερά σόκιν, 
οΰτε θά δή άηδιαστικούς τύ
πους, καί χωρίς μέ τήν έλλει· 
ψιν δλων αΰτων νά μειωθούν 
αί εισπράξεις τών μουσικών 
θεάτρων. "Εχομεν τίς περυσι- 
νές καί έφετεινές έπιτυχίες 
πού είσπρακτικώς θά μείνρυν 
άλησμόνητες («Κοκέττα»,«Πέρ 
δικα», «Άρζεντίνα», «Τρελλή 

1 Συμφωνία». «Σιλουέττα»,«Γαρ 
δένια»), χωρίς νά εΐνε προι-

Ίπ π ο δ ρ ο μ ια κ ά
Αί τελευταίοι πλούσιαι ά π ο  

δόσεις θά δώσουν τήν ευκαιρί
αν είς τούς όλίγουζ αύτούς ευ
νοούμενους τής θείας τύχης νά 
διέλθουν τήν τεσσαρακονθήμε
ρον νηστείαν τών Ιπποδρομιών 
έν πάση άνέσει καί χαρά. Ατυ- 
χώς άπό τόν παρακολουθοΰντα 
τάς ιπποδρομίας γνωστόν θεα
τρικόν κόσμον ούδείς ηύνοήθη 
άπό τήν τύχην —ή άπό τίς μα
τσαράγκες, άν προτιμάτε. ’ Εκ
τός δύο γνωστών καί φίλων δη
μοσιογράφων ούδείς άλλος έ- 
πλησίασε τά ταμεία άμοιβαίων 
στοιχημάτων.

Κατά τάς πληροφοραίς τών 
Ιπποδρομιακών μας φύλλων, 
τάς ήμέρας τών διακοπών ό ά- 
νσβάτης Παπαδόπουλος θά με- 
ταβή είς Βηρυττόν καί θά έρ
γασθή είς τόν έκεί ιππόδρομον. 
’ Επίσης ό Σουρλας θά μεταβή 
είς Αίγυπτον, ό δέ Βαλλιάνος 
είς Άργοστόλιον... διά λεμβο
δρομίας.''Επί τή βάσει τών προ
πονήσεων τής έβδομάδος καί 
τών πληροφοριών μας, τά προ
γνωστικά διά τάς σημερινός 
καί αύριανάς Ιπποδρομίας έ
χουν ώς έξής: 
Σ α β β ά τ ο υ :

1) ΛΑΚΩΝ- Ρί π ,  πιθ. Ριρί- 
κα.

2) Ρ IΜ - Μουχάναντ, πιθ. 
Μουντζέϊντ.

3) ΝΑΡΣΙ Σ- Χε ζράν ,  πιθ. 
Ντιριντάουα.

4) ΣΜΑΡΩ-Μ άννα, πιθ. Μα 
γιόρκα.

5) Σ .Ο .Σ .- ’Αντ 
Ρέξ. -4

6) ΓΚΑΖΙ -Γκά 
θελμίς.
Κ υ ρ ι α κ ή ς :

1) ΘΕΤΙ Σ - Δίκομο, πιθαν. 
Τρ'σεύγενη.

2) ΣΑΑΝΤΙ  - Τουπύ, πιθαν. 
Νταρουΐς.

3) ΑΜ-ΝΤΑ.
4) ΘΕΜΙΣ - Εκάτη, πιθ. Ή - 

ρώ.
5) ΜΟΥΦΙ ΝΤ - Μουργκάν, πι- 

6αν. Χαρτούμ.
6) ΙΩΝ - ΣΙΜΟΥΝ, πιθ. Μπα- 

γιάρντο.
7) ΣΑΠΦΩ-Μάξ, πιθ. 'Έ 

σπερος.
Μ.

—ΟΦΟ—

Ή κ. Έλσαρ Κοντωνη, ̂  '
ποια καταχειροκροτείται 
κάθε βράδυ στήν «‘Όασι» 
στό νούμερο «Κόττερο» τοΟ 

κ. Γιαννουκάκη.
—0 ^ 0 —

ΟΙ ΝΕΟΙ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ ί Ι Σ

Δύο προαλίειφόμενοι θεατρικοί 
συγγραφείς: οί κ.κ. Κ. Μόινε- 
σης καί Κρ. Ρηγόπουλος. Ή 
έξέλιξίς των προμηνύεται ευ
οίωνος, άν κρίνη κανείς άπό 
μερικάς έπιθεωρήσεις πού πα
ρουσίασαν είς τόν Πειραιά καί 
τήν Κοκκινιά καί άπό πολλούς 
καλούς στίχους των είς πλάκας 

γραμμοφώνων.
ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι
κισμένες μέ βωμολοχίες καί 
σάτυρα, πού έγράφη πίσω ά
πό τό κουτί ένός πακέττου τσι
γάρων.

ΚΥΡΙΑΚΟ Σ ΜΑΥΡΕΑΣ
Είς τό έπόμενον: Θέατρα _

’Ηθοποιοί — Μουσικοσυν· 
θέται — Σ υγγραφ είς — 
Κοινόν.

ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΑΙ
Φ ΟΤ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ 

ΠΑΣΤΕΛ 

Μ ΕΓΕΝΘ ΥΣΕ1Σ

1. Β Π Η Τ Ι Κ 1 !
7 ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛΕΦ. 29-153

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκόπεδον 300 πή- 
χεων κείμενον έν Παγκρατίφ 
κα! μεταξύ τών όδών Δαμάρε- 
ως 4 καί Άρτοτίνης γωνία.Πλη- 
ροφορίαι έντός τοϋ οικοπέδου 
καί έν τη όδφ Θεμιστοκλέους 
57.
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Γιατί νά χωρίσουμε, άφοϋ —
είμ α σ τε εύτυχισμένοι

Λ Ε Γ Ο Υ Ν  Ο Κ Υ Ρ Ι Ο Ι  ΚΑ Ι Η Κ Υ Ρ ΙΑ  Φ Ρ Α Ν Τ Σ Ο Τ  Τ Ο Ν

Τήν έποχή άκόμη πο£) ή Τζώαν Κράουφορντ 
f)rav παντρεμένη μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμ- 
πανξ (υΙόν) κα’ι τρελλά έρωτευμένη μαζί του

ΟΙ κινηματογραφόφιλοι εΐνε 
Ανάστατοι I Ό  Ευρωπαϊκός 
τύπος κς . άρκετές έλληνικές 
ίφ ημ ερ ί?  ; έδημοοίευοαν τήν 
ιιδ η σ ιν  / ι ή Τζώοτν Κράου
φορντ πρόκειται νά χωρίση ά· 
τό  τόν σύζυγόν της Φράντσοτ 
Ιό ν .

Στις 1 1  ’Οκτωβρίου τοΰ 
ι1937 τό καλλιτεχνικόν ζεΰγος 
Κράουφορντ — Τόν έώρταζε 
τήν τρίτη έπέτειο τών γάμω ν 
του κα’ι δλος ό καλλιτεχνικός 
κόσμος τοΰ Χόλλυγουντ άπο- 
ροΰσε πώς συνέδαινε αύτό τό 
παράδοξο γεγονός στήν κινη- 
ματογραφούπολι. Γ ιατί έλά- 
χ ιστο ι άστέρες έχουν τόσον 
στενά συνδεδεμένα τό γάμο 
μέ τήν σταδιοδρομίαν των.

'Α τό τήν έποχή πού παν
τρεύτηκαν, έργάσθηκαν μαζί,

ίχοντες τά ί
δ ια  συμφέρον
τα τόσον είς 
τή σκηνή όσον 
καί είς τήν ό- 
θόνη.

Δέν έκαναν 
τίποτε χω ρι
στά. Ή  Τζώ- 
αν άρνήθηκε 
προτάσεις πού 
τής έγένοντο 
με μονωμέ ν α 
καί ό Φράν
τσοτ ένήργη- 
σε παρόμοια 

σέ διάφορες ε ύ κ α ι ρ ί- 
ες πού τοΰ παρουσιάσθηκαν 
κα’ι γ ιά  τούς ίδιους λόγους.

Ή  εϊδησις περί δ ιαζυγίω ν 
των δημοσιεύθηκε άρχικώς σέ 
κάποιο κινηματογραφικό πε
ριοδικό τής Νέας Ύόρκης καί 
•·:ήν έπομένην τό καλλιτεχνι
κόν ζεΰγος δημοσίευε τήν ά- 
κόλουθη δ ιάψ ευσι:

ΤΖΩΑΝ: Πρό μερικών ήμε- 
ρών κάποιος ρέπορτερ έγένε- 
το, κατά σύμπτωσιν, μάρτυς 
μια ς μ ικ ρ α ς  φιλονικίας μετα

ξύ έμοΰ καί τοΰ συζύγου μου, 
σχετικά μέ κάποιο αυτοκίνητο 
πού μοΰ είχε χαρίσει ένας θαυ 
μαστής μου. Δύο ήμέρας άρ- 
γότερα, όλόκληρο τό Χόλλυ
γουντ μιλούσε γ ιά  τό προσε
χές δ ιαζύγιο  τών Τόν! Μοΰ 
φαίνεται δτι αύτοί ol άνθρω

ποι βιάζονται πολύ στά συμ- 
'αεράσματά τωνί

Ο γάμος μας διαρκει τρία 
όλόκληρα χρόνια καί δέν βρί
σκω κανένα λόγο νά μή συ- 
νεχισθη δέκα φορές περισσό
τερο. Β έβαια, τσακωνόμαστε 
καμμιά φορά μέ τόν Φράν
τσοτ γ ια τ ί δέν μπορεί νά ξε- 
χάση ότι εΐνε «πλουσιόπαιδο» 
κι' αύτόμέ έκνευρίζει φοβερά.

ΦΡΑΝΤΣΟΤ : Νά μέ συγ- 
χωρειτε πού διακόπτω τή γ υ 
ναίκα μου I Εΐνε κι’ αύτό μιά 
άπό τίς κακές συνήθειες τών 
κακομαθημένων παιδιών τών 
έκατομμυριούχων... "Ηθελα μο 
νάχα νά σάς πώ δτι φρονίμε
ψα πολύ. Στή Νέα Ύόρκη, 
στίς άρχές τής θεατρικής μου 
σταδιοδρομίας, ξενυχτοΰ σ α 
γλεντώντας τίς τέσσερες νύ
χτες στίς έπτά. 'Ό λα  τά 
μπάρ καί τά νυχτερινά κέν
τρα πολυτελείας μέ είχαν τα 
κτικό πελάτη τους. Τήν έπο- 
μένη σηκωνόμουνα στίς έξη 
τό άπόγευμα άκριβώς τήν ώ
ρα γ ιά  νά προφθάσω τό θέα-

κής» γυναίκας, άλλά δλος αύ 
τός ό δυναμισμός στήν π ρα γ
ματικότητα ήταν νεΰρα καί 
άντισυχία. Δέν είχα  κανέναν 
πού νά μπορώ νά έμπιστευθώ 
καί ένοιωθα τόν έαυτό μου 
Φοβερά μονάχο στή ζωή. Ο
μολογώ δτι τό θάρρος καί ή 
τύχη δέν μοΰ έλειψαν. άλλά 
καί δταν μιά γυνα ίκα  έπι- 
τυγχάνη χρειάζετα ι προστα
σία καί άσφάλεια Αύτά μοΰ 
τά έδωσε ό Φράντσοτ καί τοΰ 
είμαι εύγνώμων. Ό σο ν άφο- 
Ρ9 τό ψυχικό μέρος ό Φράν
τσοτ μοΰ χάρισε τή γαλήνη 
τής άνησυχίας...

ΦΓΑΝΤΣΟΤ : Δέν θά ξεχά 
σω ποτέ τήν πρώτη μας συν- 
άντησι. Ε ίχα  προσληφθή γ ιά  
νά παίξω στό φίλμ «Σήμερα 
ζοϋμε» μέ παρτεναίρ τήν Τζώ- 
αν Κράουφορντ. Ή τα ν ό ποώ 
τας σημαντικός ρόλος τής στα 
διοδρομίας μου. "Εως τότε δέν 
είχα  παίξει παρά στό θέα 
τρο, χωρίς νά δείξω  τό έλα:· 
χιστο ένδιαφέρον γ ιά  τήν έ- 
6δόμη τέχνη.

ρα εφΡσσαν ol άλλοι χωρίς ή ύπηρέτριά μου άκόμη δέν 
νά βιάζωνται. “ Ενα νεαρό κο-1 πίστευε στά μάτια της. Νά 
ρίτσι, μέ άπλό ντύσιμο, κάθη- ( βλέπη τήν κυρία της νά πίνη 
σε κατακουρασμένο πλάϊ μ ο υ .' τσάϊ u‘ έναν άγνωστο κύριο 
Φαινόταν νευρική. Τήν π ή ρ α ! «τέτ - ά . ιέτ». 
γ ιά  καμμιά φιγκυράντ. _ Σέ I Πάντως τό μόνο πού μπορώ

, , , Επίσης ποτε
τρο. Ά π ό  τήν έποχή δμως πού ■ μου δέν είχα άντικρύσει τήν 
•ταντρεύθηκα κοιμοΰμαι τό άρ , Τζώαν στήν όθόνη καί έποιιέ 
γότερον στίς δέκα τό δράδυ. I νως δέν τήν γνώ ριζα.
Η Τζώαν μοΰ άλλαξε όλό- I τδ  γύρισμα άρχισε Χρι- 

χληρη τή ζωή μου... στούγεννα τοΰ 1932. Τήν ήμέ-
ΤΖΩΑΝ: Καί ό Φράντσοτ ] ρα τοΰ ρόλου μου έφθασα 

τή δική μου, αύτό εΐνε άλή- πρώτος στό στούντιο. Κάθη-
9εια 1 Πρίν τόν γνωρίσω ή- ! σα σέ μιά πολυθρόνα καί π ε - 1 κάτι έπρόκειτο ν’ άλλάξη τή
μουνα ένας τύπος «δυναμι-1 ρίμενα. Είκοσι λεπτά άργότε- ' ίω ή μου όριστικά. Άφοΰ καί

λίγο τά βλέμματά μας δια- 
υταυρώθηκαν. Ε ίχε δυό θαυ
μάσια γα λ ά ζια  ΐ'άτια.

—Είσθε ό κ. Φράντσοτ Τόν, 
μοΰ είπε χαμογεΛώσα. Ε ίδα 
τό δοκιμαστικό φίλμ καί σάς 
συγχαίρω.

ΤΖΩΑΝ. Έ κείνη τήν έποχή 
ήμουνα φοβερά άπελπισμένή. 
Τό δ ιαζύγιό  μου μέ τόν Ντού- 
νκλας Φαίρμπανξ υιόν δρισκό 
ταν στό δρόμο του, καί είχα 
χάσει κάθε Ιδανικό γ ιά  τόν έ
ρωτα καί γ ιά  τόν γάμο. Ε ίχα

νά πώ t u t  δτι δέν μετά οιω 
σα ποτέ ι·ου γ ι ’ αύτή τήν ιιρό- 
σκλησι!

ΦΡΑΝ7ΣΟΤ:  Οΰτε κι’ έν ο  
‘Ό σον καιρό ήμουνα άνύπαν- 
τρος είχα  ενα σωρό σχέδια 
πού δέν κατώρθω χ ποτέ νά 
πραγματοποιήσω.

’Ή θελα νά μάθω τραγοΰδι, 
νά κάνω γυμναστική, νά δια
βάζω τά καινούργια όιβλία, 
άλλά ή άκατάστατη ζωή μου 
μ’ έμπόδιζε σέ δλα αύτά. Μο
νάχα κοντά στή Τζώαν Κατώρ

όρκισθή νά μήν ξανακάνω πιά ί θωσα νά πραγματοποιήσω δ-
— —λ__  ___________ j   c- λ nr τ ό ·  η υ ο ι η / Ύ  ι ι η ι ιαύτή τήν κουταμάρα, δηλαδή 
νά ξαναγαπήσω έναν άν-

λα τά δνειρά μου.
Πρώτα άπ’ δλα άρχίσαμε

tpa. Επομένως, στήν περίπτω j μαθήματα τραγουδιού. Κάθε
σι τη δική μου, ό έρως μου 
μέ τόν Φράντσοτ, δέν ύπήρξε 

ε·'~ι.",ο26λος. Κάθε αλλο!
Τό ϊδιο άπόγευμα τόν προ-

μέρα, έπί μία όλόκληρη ώρα, 
άπευθύναμε ό ένας στόν άλλο 
ντροπαλά καί τρέμοντα ντό - 
ρέ - μί - φά - σόλ. Μ’ αύτό

σκαλοΰσα νά πάρουμε· στό τόν τρόπο δημιουργήσαμε, ά
σπίτι μου, τό τσάϊ μαζί. Έ γ ώ , 
πού συνήθως ήμουνα τόσον έ- 
πιφυλακτική, νά προσκαλέσω 
εναν κύριο πού γνώ ρισα τό 
πρωΐ I I Δέν πίστευα πιά στόν 
ίδιο τόν έαυτό μου. Κάτι συ- 
νέβαινε. Διαισθανόμουνα ότι

θελά μας, ένα καινούργιο εί
δος ερωτικού ντουέτου. Γιατί 
έκείνη τήν έποχή καί ή Τζώ
αν... Δέν εΐνε έτσι, Τζώαν;

ΤΖΩΑΝ: Ναί. αύτή εΐνε ή 
άλήθεια.

ΦΡΑΝΤΣΟΤ : Ή  γυναίκα 
μου έκανε τεραστίας προό
δους ώς τραγουδίστρια. Πιά

νει τρεις όκτά 
δες μέ πολύ 
γλυκά καί δ ι
αυγή ένδιάμε 
σα. ΟΙ καθη- 
γητα ί τής λέ
γουν δτι σ’ έ
να χρόνο θά 
εΐνε έτοιμ η 
γ ιά  τήν "Οπε
ρα. Κ ι’ έγώ  
έλπίζω έως τό
τε νά έχω τε- - Σ ήμεΡα τά πράγματα άλλαξαν. Ή  Τζώαν 
λειώσει τ ί c άΥαπ?  'm“  τ° ν «Ντάγκ». Ό  καινούργιος 
φωνητ ί κ έ ς αύ^ όϊ  ττ1ζ Φράντσοτ έπέδρασε στή ζωή της.
μου σπουδές.

Τότε μιά καινούργια στα
διοδρομία θ’ άνοιχθή μπρο
στά μας : Τό τραγούδι, τό 
ραδιόφωνο, ή τηλεόρασις καί 
ίσως ενα συμβόλαιο μέ τήν 
«Μετροπόλιταν "Οπερα» τής
Νέας Ύόρκης.

ΤΖΩΑΝ: θ ά  εΐνε ή καρριέ- 
ρα πού πάντοτε ώνειρευόμου- 
να. 'Ό ταν ήμουνα παιδί τρα
γουδούσα πάντοτε μέσα στό 
μπάνιο. * Ηταν τό μόνο μέρος 
πού ή φωνή μου, λόγω τής 
άντηχήσεως. μοΰ φαινόταν δυ- 
νατή. Ποτέ δμως δέν ύποψια- 
ζόμουν τίς πραγματικές μου
φωνητικές Ικανότητες. Ό
Φράντσοτ τίς άνεκάλυψε καί
μοΰ χάρισε τή χαρά τής ζω 
ής. Ά κόμη καί δταν τσακωνώ- 
>>αστε. τελειώνουμε πάντοτε 
τή φιλονικία μας μέ δραμα

τικές έκφράσεις καί τραγου
δώντας διάφορες άριες άπά 
γνωστές όπερες στίς όποιες 
προσαρμόζουμε στίχους άνά- 
λογους τών περιστάσεων. 'Ύ«

τέρα ξεσπ®με στά γέλ ια .....
Πάντωςπρίν άποφασίσουμε νά 
δγοΰμε στήν «Μετροπόλιταν 
Όπερα» τής Νέας Ύόρκης θά 

έπιθυμοΰσα νά τελειοποιηθού
με, παίρνοντας καί μερικά μαί 
θήματα φωνητικής μουσικής 
καί άπό ’ Ιταλούς καθηγητάς.

“ Υστερα άπ’ δλα αύτά φαν- 
τάζεσθε δτι μπορώ νά χω ρί
σω έναν τόσο πολύτιμο σύ
ζυγο ;

ΦΡΑΝΤΣΟΤ : Μέ κάνεις νά 
ντρέπωμαι! !
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ!Ύπό τήν σκιάν τών «άστέρων»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή  Γαλλίς καλλιτέχνις Ζιζέλλ 
Πρεβίλλ, βραδευθεΐσα τελευ
ταίως είς ίνα  Παρισινόν διαγω
νισμόν ώραιότητος, προσελή- 
φ6η ύπό τής «Ούφα» διά νά 
πρωταγωνιστήσω μετά τοΰ Μι- 
σέλ Μόργκαν είς τήν Γαλλι
κήν έκδοσιν τής ταινίας «Ταμ- 

ΐπαρέν».
'i — Ή  Άμερικοτνική Κυδέρ- 
νησις διέταξε τήν είσαγγελι- 
*ήν ί'.ργήν δπως προδή είς τήν 
Sicomv, συμφώνως πρός τόν έ
ναντίον τών τράστ νόμον, δλων 
τών κινηαοτΐογραφικών Ε τ α ι
ριών παραγωγής, διά ν’ άναγ- 
κάση α°τάς νά παραιτηθούν ά- 
ττό τοϋ δικαιώματος νά διαθέ
τουν αίθουσας κινηματογρά

φου. Ή ένέργε ια αΟτη στρέφε
ται έναντίον όκτώ μεγάλων έ- 
(ταιριών, είκοσι μιας μικρότε
ρων καί πολλών άτόμων. 
i Ή  άρμοδία άρχή, κατόπιν 
' ιμνκρΟς μελέτης τοΰ ζητήμα
τος, έφθασε είς τό συμπέρα
σμα, δτι διά νά λείψη τό άτο- 
irov τοΰτο, ό καλλίτερος τρό
μος εΐνε νά χωριστή ή έπιχεί- 
ρησις τής παραγωγής ταινιών 

Ιάπό τήν επιχείρησιν έκμεταλ- 
^.εύσεως κινηματογραφικών at- 
,βουσών.
ί — Ό  Γερμανοεβραϊος σκηνο
θέτης Λοΰντβιχ Μπέργκερ. έ-

γούστου θά συνοίντηθοΰν στό 
Παρίσι. Έ ν  τω μειαξ.') ό Ζάν 
Μυρά θά έπιχειρήση έ\·α ταξι- 
δάκι εις τήν ’Ανατολικήν Εύ- 
ράπην γ ιά  νά δρή ένα κατάλ
ληλο άτμόπλοιο, τό όποιον νά 
εΐνε διαθέσιμο στό γυρισμό τής 
γυναίκας του.

Κατά τήν άφιξ[ της στήν Εύ- 
ρώπη, ή Άννβμπέλλα θ’ ά- 
ναχωρήση μέ τόν σύζυγό της 
διά τό Λίντο τής Βενετίας, δ
που θ’ άνοπταυθοΰν μερικές ή- 
μέρες. Κατόπιν θά μεταδοΰν 
είς τήν Ρακοΰσοτν διά νά πα
ραλάβουν τό άτμόπλοιο καί νά 
επιστρέφουν διά τής θαλασσί- 
ας όδοΰ είς τάς Κάννας. Είς 
τάς Κάννας σκέπτονται νά λά
βουν μέρος είς άγώνας γκολφ j 
καί κολυμδήματος.

"Υστερα πάλιν κινηματογρά
φος- · ----

Ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Μο:ρσέλ Καρνέ, ή 
Άνναμπέλλα θά πρωταγωνι
στήσω εις τό φίλμ «Ξενοδο
χείο τοΰ Β ο ρ ρ ά » ,  ή ύπόθεσις 
τοΰ όποιου εΐνε παρμένη άπό 
τό μυθιστόρημα τοΰ Έ ίέ ν  Ντα- 
πί.

Ό  Ζάν Μυρά θά πρωταγωνι
στήσω σέ μιά αισθηματική ύπό- 
θεσι είς τήν όποίαν δέν έδόθη 
άκόμη τίτλος καί τήν όποίαν

Τ Ι  Ε ΙΝ Ε  Τ Ο  « Σ Τ  A N T  * I Ν
"Ενα άπό τά πλέον σκοτεινά νε χωρίς μεγάλη σημασία, για- 

καί άχάριστα έπαγγέλματα πού τί οτούς διαφόρους ρόλους τους 
άπαιτεΐ ή πολύπλοκος τεχνική οι άστέρες (ιδίως οί γυναίκες;

,νας άπό τούς διαπρεπεστέρους | θά διευθύνη ό σκηνοθέτης Φαρ- 
μαθητάς τοΰ Μάξ Ράίνχαρτ, . κάς.
ίτρόκειται νά γυρίση είς τήν I — Ή  Γαλλίς σκηνοθέτις Ζερ·
Γαλλίοτν τά μουσικόν Εργον 
«Τά τρία βάλς» μέ πρωταγωνι 
στάς τήν Ύδόν Πρεντάν καί 
rrov Πιέρ Φρεσναί.
I Κατόπιν ό Μπέργκερ θά γυ 
ρίση ένα φίλμ μέ ήρωα τόν 
ίΝτυνάν, τόν ιδρυτήν τοΰ έρυ· 
βροΰ σταυροΰ, γ ιά  νά καταλή 
ξη Οστερα στό: «Τροτ/οΰδι
δίχως λόγια», τοΰ Μέντελσον,
I — Τά φίλμ «Πυγμαλίων» συγ· 
Κεντρώνει ένα διπλοΰν ρεκόρ: 
ΕΤνΞ τό πρώτον ‘ Ολλανδικόν ό 
|ιιλ^ Ον φίλμ καί εΐνε τό πρώ 
,τον έργον πού έπιτρέπει ό διά- 
Ρημος συγγραφεύς Μπέρναρ 
‘;Σώοου νά διασκευασθή 5 ά τόν 
Κινηματογράφον. Είς τό έρ· 
|yov πρωτοτγωνιστεΐ μέ έπιτυ- 
Vicrv ή Όλλανδίς καλλιτέχνις 
Αιλύ Μπούμηστερ.
1 — Ό  διάσημος τραγουδιστής 
ΓΓίνο Ρόσσι καί ή συμπαθής 
'καλλιτέχνις Μιρέϊγ Μπαλέν 
ΐγκατεστάθησαν είς ένα πολυ- 
(τελέστοττον διαμέρισμα τής λε
ωφόρου Συσέ τής Γαλλικής 
πρωτευούσης. 
j — Βεβαιώνουν 8τι, τό δνει- 
ρον τοΰ Σασά Γκιτρύ ήτο νά 
Τόν έπισκεφθή ό Βασιλεύς τής 
*Αγγλίας είς τό στούντιο δπου 
γυρίζει, τό ιστορικόν φίλμ « Ά  
νεβαίνοντας τά Ήλύσια». Ό  
Βασιλεύς δμως ήδη άνεχώρη- 
σε διά τήν Α γγλ ικ ή ν  πρωτεύ
ουσαν καί τό δνειρον τοΰ Γκι- 
)τρύ πιαρέ.μεινεν.ν. δνειρον!
| — Ό  Άντόλφ Μανζού έπωφε 
ληθείς τής ' τελευταίας έπισκέ- 
ψεώς του εις τήν Εύρώπην, ά 
Ττεφάσισε νά άνανεώση δλο τό 
βεστιάριόν του. Έπειδή δμως 
ίμε\Έ είς τό Παρίσι καί ό ρά
πτης του ήτο "Αγγλος, ό τε
λευταίος ήναγκάζετο κάθε δέ
κα  ήμέρας νά έπιχειρή ένα τα- 
Ιξιδάκι είς τήν Γαλλικήν Πρω 
,τεύουσατν διά νά πρ^δαίνη εις 
ίτάς δοκιμάς τοΰ διασήμου πε
λάτου του:
ϊ — Ή  ταινία τής «Φόξ Φιλμ» 
είς τήν όποίαν πρωταγωνι
στούν ή Σόνια Χένυ καί ό Ρί- 
χαρντ Γκρήν «Τυχερό άστέρι» 
ϊπροδάλλεται μέ μεγάλην έπιτυ 
5(iorv είς τήν Νέοτν Ύόρκην.
|ί — ’ Ιδού τά καλλιτεχνικά 
ϊτχέδια τοϋ συζυγικοΰ ζεύγους 
Ζάν Μυρά καί Ά ναμπέλλσ:

I "Υστερα άπό δυό έ'ως τρεις 
ί  βδομάδες ή Ά νσμ ίιέ-λα  τε

λειώνει τό γι'^ισμα τής ταινίας 
«Σουέζ*, είς ι ί ν  όκr.ov υπο
δύεται εναν άπό τούς πρωτεύ
οντας γυναικείου.' ρόλους. Ό  
Ζάν Μυρά, έξ άλλου, τελειώνει 
τό φίλμ ^’ΉμουΑα μιά τυχο- 
διώκτις». Κατά τά τέλη Αύ:

μαίν Ντυλλάκ δοηθουμένη ύπό 
τής δίδος Μαλλεδίλ, ήρχισε 
τό γύρισμα τής ταινίας «Άμ- 
πεκκό*.

— "Υστερα άπό τό φίλμ «Με- 
τροπολιταίν», είς τό όποιον πρω 
ταγωνιστεΐ, ό Άλμπέρ Πρε- 
ζόη/ θά ύποδυθή τόν πρωτεύον
τα άνδρικόν ρόλον είς τήν ται
νίαν «Μιά κυρία άπό τό Μόντε 
Κάρλο» μέ παρτεναίρ τήν Ντί- 
τα Πάρλο. '

— Οί Κοζάκοι τοϋ Ντον, θ’ 
άποτελέσουν τό θέμα τής μελ
λοντικής παροτγωγής τοΰ γνω- 
στοΰ Γάλλου σκηνοθέτου Μαρ- 
σέλ Λερμπιέ.

— Ή ιδέα τής προτγμοττοποι- 
ήσεως τοΰ έργου «Τδ τραίνο 
τής κολάσδως»,, έγκοπ·ελ:*ίφθη 
δι* άγνώστους λόγους. Ό  σκη
νοθέτης Ζάν Ρενουάρ άντ’ αύ- 
Γοΰ θά πραγματοποιήση μίαν 
άλλην άξιόλογον κινηματογρα
φικήν παροτγωγήν.

— Τά έξωτερικά τοΰ έργου 
«Τά νειάτα μάς άνήκουν» θά 
γυρισθοΰν ύπό τήν καλλιτεχνι
κήν διεύθυνσιν τοΰ Έ ζέν  Ντε- 
σλά, είς τόν "Α γιον Ραφαήλ.

— Ό  Πιέρ Ρ ισ ά ρ -Β ίλ μ  καί 
ή χαριτωμένη "Αννυ Βερναί, 
πρωταγωνιστούν μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν είς τόν «Βέρθερον». 
Μεταξύ τών Γαλλικών κινημα
τογραφικών κύκλων προβλέπε- 
ται δτι θά εΐνε μία έκ τών έμ- 
πορικωτέρων ταινιών τοΰ έ
τους.

— Ή  ζωή έχει τίς συμπτώ
σεις της. Πλησιάζει τούς άν
θρώπους, τούς χωρίζει άργότε- 
ρα, γ ιά  νά τούς ξοινασμίξη πά
λιν άκόμη περισσότερο. Κάτι 
παρόμοιον συνέβη μέ μίατν άπό 
τίς πλέον δημοφιλείς καλλιτέ- 
χνιδες τοΰ Γαλλικοΰ κοινοΰ καί 
τόν σκηνοθέτην Μωρίς Λέμο™.

Έ νώ  ή πρώτη έσπούδαζε είς 
τό Ώ δείον φωνητικήν μουσι
κήν, διότι ώς γνωστόν ή Φροτν- 
σοοάζ Ροζαί ήθελε νά γίνη 
τραγουδίστρια, ό δεύτερος πα- 
f οϊκολουθούσε μα&ήι'αατα δρα
ματικής τέχνηο. Ά π ό  τότε πέ
ρασαν είκοσι όλόκληρα χρό- 
ια. Ή  Φρανσουάζ Ροζαί έγινε 

μιά γνωστή ήθοποιός τοΰ κινη
ματογράφου καί ό Μωρίς Λε- 

αν, κατ’ άοχάς διευθυντής 
διαφόρων θεάτρων κγτΙ κατό
πιν ένσς καλός σκηνοθέτης τοΰ
κινηματογράφου.

Τώρα συναντώνται καί πάλιν 
μαζύ διά νά συνεργασθοΰν είς 
τήν ταινίαν «Ρυάκι», τήν όποί
αν θά σκηνοθετήση δ Λέμαν 
καί είς τήν όποίαν θά ύποδυθη

τών φίλμς, είνε άναμφισβήτητα 
τό έπάγγελμα τοΰ «Στάντ-’Ίν».

Οί «Στάντ-’Ίνς» δέν είνε δη
μιουργήματα τοΰ συγχρόνου 
κινηματογράφου. Τά κινηματο
γραφικά άρχεΐα μδς άποδει- 
κνύουν δτι τό έπάγγελμα αύτό 
γεννήθηκε τό 1919, δταν ή Ά -  
νίτα Στίουαρτ, μία διάσημος 
'βεντέττα έκείνης τής έποχής, 
άγκοοζάρισε διά τήν προτ/ματο- 
ποίησιν τής ταινίας «Στό πα
λαιόν Κέντουκυ» μίαν νεαράν 
φιγκυράντ όνόματι Βιρτζίνια 
Άνταίρ, είς τρόπον ώστε νά ά- 
ποφεύγη τήν κούρασι νά ποζά- 
ρη προσωπικώς μπροστά στόν 
κινηματογραφικό φακό, κατά 
τήν διάρκεια τοΰ κανονισμοΰ 
τών φωτισμών.

Ή  Ιδέα τής Ά νίτας Στίου- 
αρτ είχε μεγάλη έπιτυχία μετα
ξύ τών άστέρων τοΰ Χόλλυ
γουντ. "Ολοι οί άστέρες άπή- 
τησαν μέ τή σειρά τους κι’ αύ- 
τοί ν’ άποφύγουν τις κουοαστι- 
κές στιγμές τών ήλεκτρολόγων 
καί τών όπερατέρ, σέ τέτοιο ση
μείο πού σήμερα δέν ύπάρχει 
ήθοποιός είς τήν Αμερικήν, κά
ποιας σημασίας, πού νά μή χρη 
σιμοποιή τόν «στάντ-ιν», δηλα
δή τόν άντιπρόσωπόν της.

ί ϋπαρξις αύτοΰ τοΰ ομίλου 
άνεγνωρίοθη έπισήμως ύπό τοϋ 
‘«Συνδικάτου τών ήθοποιών τοΰ 
^κινηματογράφου» καί μία ειδι
κή κατηγορία δημιουργήθηκε 
μέ σκοπό τήν ύπεράσπισι τών 
ίπαγγελματικών συμφερόντων 
των. : ι

Τά προσόντα πού χρειάζον
ται διά νά γίνη κανείς «στάντ- 
ΐν» εΐνε περίπου τά έξής: Νά 
μοιάζη οσον τό δυνατόν περισ
σότερον μέ τόν ήθοποιόν, χωρίς 
δμως αύτό νά συμβαίνη πάν
τοτε. Μία άπλή όμοιότης βεβαί
ως δέν εΐνε καταφρονητέα, άλλ' 
αύτή ή ίδιότης φαίνεται πώς 
δέν άρκεΐ διά νά έξηγήση τό 
γεγονός πώς ό Κάρλ Άντρέ, 
έ'νας άπό τούς πλέον γνωστούς 
«στάντ-ϊνς» τοΰ Χόλλυγουντ, 
μπορεί διαδοχικώς νά παίρνη 
τήν θέσιν τοΰ Φοέντερικ Μάρτς, 
τοϋ Τζών Μπούλς, τοΰ Γουώλ- 
τερ Χοϋστον, τοΰ Κλάοκ Γκέ- 
'ίμπλ καί τοϋ Γκάρυ Κοϋπερ: 

Άσφαλώς ή πραγματική α ι
τία θά βρίσκεται άλλοϋ. Γιά νά 
έπιτύχετε είς αύτό τό έπάγ
γελμα πρέπει τό χρώμα τοϋ 
δέρμοαός σας νά πλησιάζη δ- 
3θν τό δυνατόν περισσότερον 
μέ έκεΐυο τοϋ ίθοποιοϋ πού 
«ντουυπλάρετε». "Υστερα έρχε
ται τό βάρος κι’ ϋστεοα τό β- 
ψος. Τό χρώμα τών μαλλιών tl-
Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· ΙΙ· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· ΙΙ· ΙΙ· Μ ΙΙ Ι Ι Ι Ι

ένα ένδιαφέροντα 
ρόλο^ ή Ροζαί.

— Μέ μεγάλην

χρησιμοποιούν περρουκες.
Ή  συγγένεια τοΰ χρώματος 

τοΰ προσώπου εΐνε βασική. Ε 
πιτρέπει τόν άκριβή κανονισμόν 
τών φωτισμών καί τήν έκλογήν 
τοϋ καλυτέρου ό όποιος θά χρη 
σιμοποιηθή κατά τήν διάρκειαν 
τής λήψεως. Τό βάρος έχει τή 
σημασία του γιατί δημιουργεί 
τήν όμοιότητα τής σιλουέττας, 
ή όποία εΐνε χρήσιμος διά τήν 
σύνθεσιν τής είκόνος καί διά τό 
νετάρισμα τοϋ φακοΰ.

Οί ίδιοι περίπου λόγοι έπι- 
βφλλινται διά τό υψος, άν καί

Ό  Μάκ Κρή θά τοϋ έδιδε μα
θήματα δραματικής τέχνης καί 
ό Ά ντρέ είς άντάλλαγμα ^ά 
τοΰ έπεριποιείτο τά δόντια του.

"Οσον άφορδ τήν όμοιότητα, 
δέν εΐνε τόσον πολύ τά στούν
τιο πού δέν τήν έπιθυμοϋν δσον 
οί ίδιοι οί «στάντ-ίνς». Οί τελευ
ταίοι φατάζονται δτι ή όμοιό
της των μέ τούς ήθοποιούς τούς 
όποιους «ντουμπλάρουν» εΐνε έ
να φοβερό έμπόδιο στήν πρα- 
γματοποίησι τοΰ μεγαλυτέρου 
όνείρου των: νά γίνουν ήθο
ποιοί. Μιά τέτοια περίπτωσις 
εΐνε τοΰ Γουΐλλιαμ Χοΰβερ, 
<;στάντ-ΐνι· τοΰ "Εντγουαρντ 
Άρνολντ, μέ τόν όποιον έμοια-

Ή  άνωτέρω είκονιζομένη Μπέβ 
τής Μάρλε

πολλές φορές χρησιμοποιοΰνται 
ψηλά τακούνια, ώς βοηθήματα 
τής όμοιότητος.

Γενικώς οί «στάντ-ΐνς» κερδί
ζουν ικανοποιητικά τήν ζωήν 
των. Πληρώνονται σύμφωνα μέ 
τό τιμολόγιον τών «φιγκυράν», 
δηλαδή κατ’ έλάχιστον σαράν
τα δολ/,άρια τήν έβδομάδα. 
Αύτόί οί άριθμοί φαίνονται μη
δαμινοί μπροστά στούς άστρο- 
νομικούς μισθούς τών άστέρων, 
άλλά/χάρις είς τήν τακτικήν 
των εργασίαν, οί «στάντ-ΐνς» 
θεωρούνται !ώς οί εύνοούμενοι 
τής τύχης. Έ ξ  άλλου οί περισ
σότεροι έξ αύτών λαμβάνουν ά- 

, πό τήν ήθοποιόν τήν όποίαν
προβάλλεται είς τήν Αμερι- «νχ0υμπλάρουν» ή έναν ίδιαίτε-
κήν, ή ταινία «Μπλοκύς» μέ j ρ3ν μισθόν ή ένα γενναιον δώ-
πρωταγωνιστάς τούς Ά νρύ ρου μ£τά τήν άποπεράτωσιν τοϋ

γυναικειον

έπιτυχίαν

Φόντα καί τήν Μαντελέν Κα- φίλμ.
ρόλλ. Πρόκειται περί φίλμ Με- j £{ς άντάλλαγμα προσφέρουν
t i  v m / i  ΐ ί ή η  μ τ τ γ , Α ρ γ τ ρ γ , ί γ  τ τ η ο Γ ν υ γ τ -  ι π ! n r -  ·  c T γ  τ π π γξικανικής ύποθέσεως, πράγμα· 
τοποιηθέντος μέ έπιμέλειοτν ύπό 
τοΰ Ού'ΐλλιαμ Ντίτερλε.

— Ό  νεαρός ήθοποιός Ζάν 
Μπυκέ παίζει είς τόν «Βέρθε- 
ρον». Σημειωτέον δτι ό Μπυκέ 
εΐνε μόλις δεκαετής καί ντεμ- 
πουτάρισε είς τόν κινηματογρά 
φον είς τήν κωμωδίαν τοΰ 
Ζώςζ Μιλτόν: «Ζερόμ Περρώ».

— Είς τούς κινηματογραφι
κούς κύκλους τοΰ Χόλλυγουντ

τάς ύπηρεσίας των εις τους 
καλλιτέχνας ώς γραμματείς 
καί ώς έμπιστα πρόσωπα τοΰ 
περιβάλλοντος των. Καμμιά 
φορά κάνουν καί πάρα πάνω. 
Ό  Χάρρυ Μάγκο, πού «ντουμ- 
λάρει» τόν Πρέστον Φόστερ, έ- 
ξέμαθε τόν χειρισμόν τής κινη
ματογραφικής μηχανής καί βο- 
ηθεΐ τόν Φόστερ νά κρατή μίαν 
καλήν συλλογήν τών πλέον έν- 
διαφερουσών σκηνών τών δια-

διαδίδετσι μετ' έπιτάσεως ή j φόρων ταινιών του. 
είδρσις δτι ή Σ ιμόνη Σιμόν ! *0 Κάρλ Ά ντρέ έχει και αύ-
εϊνε έρωτευμένη μέ τόν Γκρέγ- ι τός μίαν ειδικότητα. Έσπούδα- 
κορυ Μπάουτσερ, ό όποιος θε- j οεν όδοντοΐατρός καί έξήσκησε 
ωρεΐται ένας άπό τούς κομψο- ι τό έπάγνελμά του έως τό 1923, 
τέοους νέους τής κινηματογρα- . μέχρις δτου ή κοίσ ς τόν ιήνάγ- 
φουπόλεως. | χάσε νά άλλάξπ έπάγγελμα.

Οί κακές γλώσσες λέγουν f ' Εφθασε είς τό Χόλλυγουντ, έ- 
δτι σκοπός τοϋ Μπάουτσερ εΐ- ! κ.ανε είς τήν άρ-'ήν τόν^φίγκυ 
νε νά έπιτύχη νά παίξη είς τόν ~Αν vnri ίπριδή εΐνε τά άπαοαί 
κινηματογράφον, πράγμα πού
δέν θά κατώρθννε ποτέ χωρίς 
τήν έπέμβασιν τής χαριτωμένης 
Σιμόν.

ιαν καί έπειδή είχε τά απαραί
τητα ποοσόιητα έγινε άργότερα 
«στάντ-ΐν» "Οταν «ντουμπλάρι- 
Γε» τ 1 !' Τ^όελ Μάκ Κρή, " ανε 
τήν έξής συμφωνίαν μ’ αύτόν.

ερλυ Μόρσον εΐνε τό «στάντ ΐν» 
ν Ντήτριχ.

ζε ώς δίδυμος άδελφός. Ό  Έ ν - 
τγουαρντ "Αρνολτ γνωρίζοντας 
τήν έπιθυμία τοΰ Χοΰβερ έπρό- 
τεινεν είς τόν σκηνοθέτην του νά 
τόν άγκαζάρη νά παίξη τόν ρό
λον ένός ένορκου είς μίαν σπου- 
δαίαν δικαστικήν σκηνήν. Α ν 
τί δμως νά τόν τοποθετήσω είς 
μίαν έμφανή θέσιν, ό σκηνοθέ
της άναγκάσθηκε νά τόν τοπο
θέτηση είς τήν τρίτην σειράν 
καί σέ μιά σκοτεινή γωνιά μέ 
τήν δικαιολογία δτι άν τόν το- 
ποθετοΰσε στήν πρώτη σειρά, δ
λο ι οί θεαταί θά διηρωτώντο τί 
γύοευε ό "Αρνολτ σ’ έκείνη τή 
θέσι.

Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές 
τοϋ Χόλλυγουντ, ό άριθμός τών 
«στάντ-ΐνς» πού πέτυχαν νά γ ί
νουν ήθοποιοί εΐνε πολύ περιω- 
ρισμένος. Ή  πλέον ένδοξος πε- 
ρίπτωσις εΐνε τοΰ Γ κ ά ο  Κ'•υ
πέρ. Τελευταίως άκόμη ή Μαί
ρη Ντής πού «ντουίιπλάοιζε» 
γιά  τήν άποθανοΰσα Τζήν Χάρ- 
λοου καί πού τελείωσε γ ιά  λο
γαριασμό της τό τελευταίο της 
φίλμ «Σαρατόγκα», ύπέγρα’·!-!ε 
συμβόλαιο μετά τής «Παοαμά- 
οΐ’ντ» καί γύρισε σέ μερικά 
φίλμς.

Ή  Κέττυ Γκαλλιάν, πρίν έρ- 
θη στό Χόλλυγουντ ύπήρξε 
<>οτάντ-ΐν!. τής Άναμπέλλα στά 
ττούντιο τής Ζουανβίλλ, όίν καί 
δέν μπορεί κανείς νά πή δτι έ
κεΐ την άνεκάλυψε δ διευθυν
τής τής «Φόξ» Γουήνφ'λντ Σή- 
'»η·ν. Ή Ρ-'Γίνα Λ-^ΐ'οεν- ''— >>·■ 
πλάοιΓ^^ τήν Σ "λλ υ  "F-'-roc 
ποΐν άνκννωοισθή τό ταλέντο 
της κγ'·) ττοωταγωνιστήση σέ 

τ 'ΰ  «Χοντρού καί τοΰ
Α ιννο ΰ » .

Κάτι τή άντίθετο συμβαίνει 
■ιέ τ'ΐΓ· βεντέττες το" πολη'-ΰ 

riooo. Μτ-’-πιξύ αύτ^ν σ’ΐνα\τα 
κανείς πολλές πού εΐνε σήμερα

«στάντ-ΐνς». Αύτό ίδίως άλη- 
θεύει γ ιά  κείνες πού πρό εικο
σαετίας ύπήρξαν οί Σίρλεϋ 
Τέμπλ τής έποχής τους. Ή  Μαί
ρη Όσμπορν, ή Μαίρη Τζόε 
"Ελλις καί ή Μαίρη Τζέϊν ’Ίρ- 
βιγκ, μεταξύ τών άλλων, 
«ντουμπλάρουν» γιά  τίς διάφο
ρες βεντέττες μέ τήν έλπίδα 
δτι μ’ αύτόν τόν τρόπο θ’ άνα- 
κτήσουν τή χαμένη τους δόξα. 
‘ Η Μαίρη "Οσμπορν, τής όποί
ας τά σενάριο γράφονται ύπό 
τής Λέλα Ρότζερς, εΐνε «στάντ- 
ΐν» τής κόρης τής τελευταίας: 
τής διάσημου Τζίντζερ Ρότ
ζερς. Τέλος ή Μαίρη Τζέϊν "Ιρ- 
βιγκ εΐνε περισσότερον άπό 
τρία χρόνια «στάντ-ΐν» τής Τζά- 
νετ Γκαίϋνορ. Καμμιά δμως άπ’ 
άδτέξ δέν θεωρεί τήν καλλιτε
χνική σταδιοδρομία, της γιά  τε- 
λειωμένη καί δλες έπέτυχοιν νά 
παίξουν μικρούς ρόλους οί ό
ποιοι τούς χάρισαν καινούργιες 
έλπίδες.

Ή  ίδια τύχη δρά γε περιμέ
νει τήν Σίρλεϋ Τέμπλ; Δέν μπο
ρεί κανείς ν’ άπαντήση σ’ αύτή 
τήν έρώτησι μέ βεβαιότητα. Έ ν  
πάση περιπτώσει, καί πρός τό 
παρόν, ή Σίρλεϋ έχει τήν μι- 
κροσκοπικήν άντιπρόσωπόν Της: 
τήν Μάριλμν Γκράνις, ή όποία 
εΐνε κατά ένα έτος μεγαλύτερα 
της.

“ Οταν βλέπετε στήν όθόνη £- 
να μωρό, νά είσθε βέβαιοι δτι 
καί αύτό έχει τό «στάντ-ΐν» του 
μέ τή διαφορά δτι ό λόγος εΐνε 
κάπως διαφορετικός.

Σύμφωνα μέ τούς νόμους τής 
Καλιφορνίας, τά μωρά δέν έ- 
πιτρέπέται νά έκτίθενται είς 
τούς έκτυφλωτικούς προβολείς 
τών στούντιο περισσότερον άπό 
όλιγα λεπτά. Γ ι’ άύτόν άκρι
βώς τό λόγο οί σκηνοθέται εΐνε 
άναγκασμένοι νά χρησιμοποιούν 
διαδοχικώς πολλά μωρά γιά  νά 
«ντουμπλάρουν» έκεινο πού θά 
παοσυσιασθή στήν όθόνη.

Καί τά ζώα δέν διαφεύγουν 
άπό τόν γενικόν κανόνα. Σέ 
κάποια ταινία πού δ ήθοποιός 
Τσάρλι Μπίκφορντ πάλευε μ’ έ
ναν τεράστιο πύθωνα, οί όπε
ρατέρ χρησιμοποίησαν/ άλλον 
στίς δοκιμές. Είς τό έογον «Ό 
στρατηγός άπέθανε τήν αύγή» 
ή μαϊμού πού χρησίμευε ώς μα- 
σκώτ τ :ΰ  Γκάου Κοΰπερ, είχε 
κι’ αύτή τήν άντιπρόσωπό της 
πού τήν άντικαθ’στοΰσε στίς 
σκηνές τών δοκιμών.

Ύπάρχουν μερικοί ήθοποιοί 
οί όποιοι χρειάζονται δύο 
«στάντ-ΐνς». Ή  Σόνια Χένυ π.χ. 
έ’χει τήν Λωρέττα Τούμεϋ διά 
τάς συνήθεις σχηνάς καί τήν 
Ά ν ν  Ταίϋλορ, uiotv θαυμασίαν 
χιονοδοόμον, διά τάς σκη’νάς 
τοΰ πάγου.

Έπίσης οί διάσημοι καλλιτέ- 
χναι καί καλλιτέχνιδες τοΰ τρα- 
νουδιοΰ έχουν τούς «στάντ-ΐνς» 
διά τήν φωνήν των: ‘ Η Γκρέϊς 
Μούρ χρησιμοποιεί τίν Λίν Ρόν- 
τνεϋ διά τάς διαλογικάς σκηνάς 
καί τήν Ίρ έν  Κράν διά τάς σκη
νάς τοΰ τροτγουδιοΰ. Ή  Λίλυ 
Πόνς c t-τικατεστάθη είς τάς 
σκηνάς τοϋ τραγουδιού, άπό μί
αν Μεξικανίδα σοποάνο. Ά πό 
τότε ή Άομάνδα Σιρότ έκανε 
τήν τύχη της, γιατί πρωταγω
νίστησε σέ πολλές ταινίες.

Πολλές φορές, παρ’ δλην τήν 
άνωνυιιίαν τους, οί «στάντ-ΐνς» 
βοίσκουν τόν δρόμον τής όθό- 
νης χωρίς νά ξεφύνουν άπό τό 
έπάγγελμά touc. "Ενα χαρα
κτηριστικό παράδειγμα εΐνε τής 
Μαίρη Ντής πού τελείωσε τό 
οίλμ «Σαρατόγκα» είς άντικα- 
τάστασιν τής άποθανούσης έν 
τφ μεταξύ Τζήν Χάρλοου. Σέ 
άλλες πάλι περιπτώσεις, σπανι
ότατες βέβαια, οί «στάντ-ΐνς», 
δηλαδή οί άφανεΐς έργάται τών 
στούντιο, φθάνουν είς τά άπό- 
γεια τής καλλιτεχνικής δόξης 
καί έπομ?νως στήν όλοκληρωτι- 
κή έκπλήρωσι τών όνείρων 
τους! . ' *,-----

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν 
άπέθανε καί έκηδεύθη ό "Ελ
λην όπερατέρ κ. Δημήτριος 
Μεραβίδης, είς ήλικίαν 55 έ
τών.

Ή  κηδεία του έγένετο είς τό 
Α ' Νεκροταφεϊον τών ’Αθη
νών καί παρηκολουθήθη ύπό 
τών συναδέλφων του καί άρκε- 
τοΰ πλήθους.

Ό  «Δημητρός», διότι έτσι ά- 
πε καλείτο ύπό τών συναδέλφων 
του, έγεννήθη ε ίς  τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν, δπου έδρασε ποικι- 
λοτρόπως ώς μηχανικός - ήλεκ- 
τρολόγος καί ώς κινηματογρα
φιστής. Άργότερον έγκατεστά- 
θη μετά τής οίκογενείας του 
είς τάς Αθήνας, δπου καί ΐδρυ- 
σεν εις τήν Στοάν τοΰ «Σαλόν 
Ίντεάλ» κινηματογραφικόν έρ- 
γαστήριον, έπεξεργασίας ται
νιών. Τό έργαστήριον τοΰ «Δη- 
μητροϋ» κατά τήν περίοδον τοΰ 
1929—1933 άνέπτυξεν δλην τήν 
δρ«σιν του, άποτελέσαν συγ
χρόνως κέντρον, δπου συνεκεν- 
τροϋντο δλοι οί έπίδοξοι....σκη 
νοθέται έκείνης τής έποχής: 
Λάσκος, Μεταξάς, Κεφαλδς, 
Λούπας, Παρασκευδς καί πολ
λοί άλλοι. Κατά τήν περίοδον 
έκείνην, ό «Δημητρός» έγύρισε 
κατά σειράν τά Ελληνικά 
φίλμ: «Ό παληάτσος τής ζω
ής5·, ιιέ τόν "Ελληνα μιμητήν 
τοΰ1 Σαρλώ κ. Κίμωνα Σπαβό- 
πουλον καί τήν Μπέλλα Μηχα- 
νιώτου, τό είδυλλιακόν έργον 
«Δάφνις καί Χλόη*, μέ τόν Α 
πόλλωνα Μαρούαν καί τήν 
Λουκίοα/ Ματλή, κατά σκηνο
θεσίαν τοϋ Όρέστη Λάσκου, τό 
«’Έτσι κανείς σάν άγαπήση», 
μέ τήν Μύρα Βαλέρη, μέ σκη
νοθέτην τόν Στάθη Λούπα καί 
τήν «Έλληνικήν Ραψωδίαν», 
μ ΐ τήν Ντίνα Σαρρή καί τόν 
Γιάννη Πρινέα. Άργότερον ή 
έμφάνισις τοΰ «όμιλοΰντος» καί 
ή άδυναμία τής άγοράς τών 
πολυδαπάνων μηχανημάτων, ή- 
νάγκασ<χν τόν «Δημητρό» νά 
κλείση τό έργαστήριόν ταυ καί 
νά τραπή πρός άλλα έποτγγέλ- 
ματα διά τήν συντήρησιν τής 
οίκογενείας του.

Έφέτος δμως. δπου τά πρά
γματα κάπως ήλλαξαν καί πα- 
ρετηρήθη μία έλαφρά κίνησις 
είς τά κινηματογραφικά εργα
στήρια τών Αθηνών, ό «Δημη
τρός», γεμάτος καινούργιες έλ 
πίδες, άπεφάσισε καί άνοιξε έ
να νέον έργαστήριον, τό όποιον 
είργάζετο Ικανοποιητικά, . μέχρι 
τής ήμέρας πού ό θάνατος ήρ
θε νά τόν πάρη γιά  νά τόν στεί- 
λη στή χώρα τής αίωνίας άνα- 
Τταύσεως. Ευτυχώς, δμως, δτι 
ώς συνεχιστήν τής έργασίας του 
άφησε τόν άντάξιον υιόν του 
Πρόδρομον Μεραβίδην.

Είς τήν τόσον σκληρά πλη- 
γεΐσαν οικογένειαν τοΰ μετα- 
στάντος τά ' «Παρασκήνια» δια
βιβάζουν τά θερμά των συλλυ
πητήρια.

Λ  Προχθές άφίχθη έκ Παρι- 
σίων ό κ. Λεων. Παπαγεωργίου 
διευθυντής τοΰ κινηματογρά
φου «Όρφεύς», δπου είχε με- 
ταδή διά τήν παρακολουθησιν 
τών διαφόρων ταινιών τής έφε- 
τεινής παραγωγής. Πληροφο
ρούμεθα σχετικώς δτι ό «Όρ- 
φεύς» θά προβάλη κατά τό 
πλεΐστον ταινίας τών Α μερ ι
κανικών Εταιριών «Γουώρνερ 
Μπρόδερς» καί «Μέτρο - Γκόλ- 
ντουϊν».

Λ  Προχθές, έπέστρεψεν έκ 
τοϋ άλ'ά τήν Ευρώπην ταξιδιού 
του, ό καλιτεχνικλός διευθυν
τής τής «Σκούρας - Φίλμς», κ. 
"Οθων Κόκκινος.

Ό  κ. Κόκκινος μετέδη άρχι
κώς είς Ρώμην, πρός έπιτοπίοτν 
παρακολούθησιν τής έξαγγελ- 
λομένης άναδιοργανώσεως τοΰ 
Ίταλικοϋ κινηματογράφου, διά 
τή· όποίαν ό υιός τοΰ Μουσσο- 
λίνι ιδρύει τήν «Πόλιν τοΰ κι- 
νπιατογράφου», ένα δεύτερον 
Χόλλυγουντ.

Κοαόπιν μετέδη είς Παρισί-

ους, δπου παρέμεινεν έπί ένα 
μήνα παρακολουθήσας δλας 
τάς έφετεινάς ταινίας τών Ά μ ε 
ρικοηΊκών Εταιριών, τάς όποί
ας άντιπροσωπε,'ιει, δηλαδή τής 
«Φόξ» τής «Παραμάουντ» καί 
τής «Ράντιο», χαρακτηρίσας 
αύτάς ώς δλως έξαιρετικός. 
Αί έν λόγφ ταινίαι άνέρχονται 
είς τόν σεβαστόν άριθμόν τών 
120. Έκτός αύτών παρηκολού- 
θησε καί δλην τήν έφετεινήν 
Γαλλικήν παραγωγήν. Σχετι
κώς μέ τήν τελευταίαν μ ά ς  ά- 
νεκσίνωσεν δτι διατηρεί άρκε- 
τάς έπιφυλάξεις, δσον άφορφ 
τήν^έπιτυχή έκμετάλλευσίν της 
έν Ελλάδι, πλήν έλαχίστων 
μεγάλων ταινιών.

Εξαιρετικά ένθουσιωδώς μάς 
έξεφράσθη διά τήν τελε,υταϋχν 
δημιουργίαν τοΰ Γουώλτ Ντίσ- 
νεΰ «'Η χιονάτη καί οί έπτά 
νόαΌΐ», τήν όποίαν χαρακτηρί
ζει ώς ένα προτγματικόν άρι« 
στούργημα τεχνικής, χρωμά
των, ύποθέσεως καί μουσικής, 
«Σημειώσατε, μ α ς  λέγει ό κ* 
Κόκκινος, δτι παίζεται άπό τε·* 
τραμήνου, μέ άφάνταστη έπι
τυχία, είς τόν κινηματογράφον 
«Μαρινιάν» τών Παρισίων, μέ 
είσιτήριον 22 Γαλλικών φράγ
κων καί προβλέπεται δτι θά 
κρατήση έπί πολύ άκόμη τά 
πρόγραμμα τοΰ έν λόγφ κινη* 
ματογράφου. Ή συγκίνησις 
πού δημιουργεί είς τούς θεοττάς 
εΐνε έφάμιλλη τών μεγάλων* 
δραματικών έργων».

Έπίσης, ό κ. Κόκκινος μάς 
άνεκοίνωσεν δτι ή «Σκούρας* 
Φίλμ» έξησφάλισε διά τήν έρ* 
χομένην περίοδον δέκα πέντ8 
έκπαιδευτικάς ταινίας μεγάλου 
Ενδιαφέροντος, τάς όποίας θά 
συγχρονίση μέ "Ελληνα σπήκερ 
είς Παρισίους. Αί έν λόγφ ται- 
νίαι θά προβληθούν είς τούς 
κινηματογράφους «Ρέξ», «Άτ* 
τικόν» καί «Πάνθεον». j

Λ Μέ καταπληκτικήν έπιτυχί* 
αν έργάζεται ό ώραιότατος θε* 
ρινός κινηματογράφος «Πάρκ* 
ύπό τήν ικανήν διεύθυνσιν τοΟ 
κ. Γ. Δασκαλάκη. Σημειωτέον 
δτι τό «Πάρκ» έκτός τοΰ δτί 
συγκεντρώνει καθημερινώς τόν 
έκλεκτότερον κόσμον, πραγμα* 
τοποιεΐ καί τάς μεγαλυτέρας 
εισπράξεις έξ δλων τών θερι* 
νών κινημοπογράφων τής όδοΟ 
Πατησίων. Κατά τήν έρχομένην 
θερινήν σαιζόν, ό κ. Δασκαλά· 
κης σκέπτεται νά μεταφέρω x̂ lVf 
σκηνήν είς τό μέσον, καταρ* 
γών τό μπάρ. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον αυξάνει τάς θέσεις του, 
έλπίζει δέ νά μή συμβαίνη τό 
δυτάρεστσν γεγονός τοΰ ουνε-ι 
χοΰς.... κλεισίμοττος τοΰ Τα* 
μείυυ του. |j

Ιδρύθη νέον γραφείρν έκμε* 
ταλλεύσεως ταινιών ύπό τήν έ< ! 
πωνυμίαν «Φ. Κολλάρος καί' 
Σία». Ή έν λόγφ· Ε τα ιρ ία  δι« 
ατηροΰσα συγχρόνως κίνημα* 
τογραφικά γραφεία καί έν 
Κωνσταντινουπόλει, προέδη είς 
τήν άγοράν 25 Γαλλικών ται· 
νιών. Μεταξύ αύτά·' άναφέρο* 
μεν τήν μεγαλειώδη ταινίαν 
τοϋ Σασά Γκιτρύ: «Άνεδαί·»
νοντας τά Ήλύσια» είς τήν in  
ποιαν συμμετέχει καί ό έκλε« 
κτός "Ελλην καλλιτέχνης τοΟ 
θιάσου Ζουβέ κ. Κωνσταντά< 
ρας, «Ό δρόμος δίχως χαρά», 
«Σεμινίν» κ. ά.

Έκτός αύτοϋ ή Ε τα ιρ ία  «Φ* 
Κολλάρος καί Σία» θά ίδρύ* 
ση τελειότατον έργαστήριον ά* 
ποτυπώσεως τίτλων έπί τής θε* 
τικής ταινίας (συρεμπρεσιόν)] 
έχουσα είς τήν κατοχήν της 
τρεις είδικάς μηχανάς.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ή κινημα
τογραφική μας σελίς γρά* 
φεται καί εικονογραφείται 
ύπό τοΰ είδικοΰ συνεργάτου 
μας κ.Τ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥί
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ΔΥΟ Θ ΕΑ ΤΡΙΚ Α Ι =  
—  Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Ι

01 ΠΟΥΑΣΟΝ ΚΑ! 01 ΚΟΚΛΕΝ
Η Ε Ν Τ Ο Π ΙΑ  Π Α Ρ Α Γ Ο Γ Η

τήν περασμένη βδομάδα άνέ νέδασμα ντόπιας παραγω γής 
δασαν τις ντόπιες έπιθεωρή- λέγονται πολλά. Β έδαια  ψέρον 
σεις: «Καμάρα», (θίασος Ξύ· ται μέχρι τής στιγμής μιά ό- 
δη) τών κ. κ. Τάκη ΟΙκονο- περέττα τοΟ κ. Ήλιοπούλου, 
μίδη, θ . Τσουμπρή καί «Σαλο τοΰ κ. Κοσματοποΰλου καί τοΟ 
νικιά» (θίασος Κρεδδατά _  κ. Οίκονομίδη.
Πατρικίου) τοΰ κ. Άντώνη Έ ν  τφ μεταξύ τήν Παρα- 
Κοσματοποΰλου. μέ μουσική σκευή μαζί μέ τήν έναρξι τοΟ 
τοΰ Μίμη Κατριδάνου. ' ”THT

Τόσο ή «Καμάρα» δσο καί ' 1 9
ή «Σαλρνικιά» άρεσαν έξαι- ^ «.» » ·**  ·
ρετικά. Σάτυρα, πνεΰμα, χιοΰ 
μορ, τοπικό χρώμα μέ τήν H B g w
ευσυνείδητη προσπάθεια τών βΚΚΓ
ηθοποιών έδωσαν τό μέτρο τής Η ·  S
ώριμης έπιθεωρησεογραφίας
στή Θεσσαλονίκη. Τόσο ό κ. ' Μ Κ W /  Βρ Ai j  .ft 
Κοσματοπουλος, δσο καί ό κ. !β ν ^ / '  s JR  ' r
Οίκονομίδης άγκάλιασαν τό ;·  j p  β ,  ||Μ |δ
κοινό καί μας έδωσαν ένα εϋ· 
θυμο ξέσκασμα. Τά δύο φινά- ν**»*/
λε Ισ το ρ ία  τής Ελλάδος —
«Καμάρα» καί Λαίκαί Ά γο -
ραί — «Σαλονικιά» ένεθουσία- · ·
σαν, ηλέκτρισαν καί σκόρπι-
σαν άνεση, δροσιά καί κέρδι- fd p r  ,
σαν τά χειροκροτήματα τής έ· ' mm itfm,
πιτυχίας των.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  Ιο ύλ ιο ς . 
(Του άνταποκριτοΰ μας). — 
Ε ίχαμε πή στήν άρχή πώς τό 
Βασιλικό θέατρο θ' άνέδαζε 
τίς καλλιτεχνικές άπαιτήσεις 
τοΰ κοινοΰ, θά δημιουργούσε 
μιά ξέχωρη θεατρική κίνηση 
καί δέν άπατηθήκαμε. 0 1 τε-

ΝΕΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

θιάσου Οίκοι ομοο, ό θίασος 
Κρεδδατά — Πατρικίου ανε
βάζει νέαν έπιθεώρηση τών 
Κ. κ. Οίκονομίδη —Τσουμπρή: 
«Τρεις "Ελληνες στήν Ά λά- 
σκα» μέ μουσική τοΰ κ. Κα· 
τριβάνου*. "Οπως δλέπετε ή 
ντόπια παραγωγή φέτος εΐνε 
άρκετά πλούσια. Νά δοΰμε δ
μως πώς θά πάη ή... συγκο
μιδή.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ Φ Υ Τ Ω Ρ ΙΑ  ΤΟΥ Π Ε ΙΡ Α ΙΠ Σ

Ο Τ Ι  Ν Ε Ο Ν  ΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙ ΟΠΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ

Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 
Ά ριστοΰχος Έθνικοΰ Πανεπι*

στη μ ίου 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΩΜ ΑΤΕΙ

ΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 
Δέχεται 3 — 8 μ. μ. 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 5355SΦ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  I



ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

'Εσωτερικού έτησία Δ ρχ. 100 
» έξάμηνος » 50

Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
Αίγυπτου » Γρ. Δ. 50 
’Αμερικής » Δολλ. 2 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Δ ιά θέατρο; καί κινημοπο- 
γράφους ίδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ1 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ
ΓΝΩΡΙΜ ΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π. ΚΑΨΗ

Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Π Λ Η Θ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Δέν έχουν άδ.κο δσοι Ισχυ
ρίζονται. πώς ot πρώτες παιδι
κές έντυιτώσεις μας εΐνε ot πιό 
ζωηρές καί πιό Ανεξάλειπτες ά- 
ναμνήσεις τής ζωής μας. Έ γ ώ  
ιι.χ. δέν θά ξεχάσω ποτέ έφ' δ
σον ζώ τή συγκίνησι ποΰ δοκί
μασα δταν γ ιά  πρώτη φορά 
μπήκα στό θέατρο —ώς θεατής 
έννοεΐται καί δχι ώς κριτικός— 
καί είδα διά πρώτην φοράν θε
ατρίνους, ώστε άκόμη θυμούμαι 
τάς λεπτομερείας τής παραστά
σεως έκείνης ένφ δέν θυμάμαι 
τίποτε άπό τήν παράστασι ένός

*0 πορτιέρης τοΰ «θεάτρου 
Ποικιλιών»

θεατρικού έργου είς τήν όποίαν 
ναρευρέθην πρό όλίγων ή μερών 
πάντοτε ώς άπλοΰς θεατής καί 
βχι ώς κριτικός.

★
Πάνε άπό τότε χρόνια πολλά. 

Κατόπιν*· πολλών ικεσιών καί 
δακρύων έξεπληροΰτο τέλος ένα 
δνειρο τής παιδικής μου φαντα
σίας καί άφηνα γ ιά  λίγες μέ
ρες τό άπόκεντρο χωριό μου γ ιά  
νά έπισκεφθώ, τή συνοδείςχ κά
ποιου συγγενούς, τή μεγάλη 
πολιτεία, τή Σμύρνη.

Δέν είνε καιρός νά μιλήσω 
ryιά τό θάμβος τό όποιον μέ κα
τέλαβε δταν βρέθηκα στήν πο- 
λύβοη, πολυθόρυβη καί πολύ- 
χρωμη προκυμαία τής Σμύρ
νης. Στό Κ α ί ,  δπως συνήθως 
τή" λΐγανε ot έντόπιοι. Γ ι* αύτό 
και γ ιά  πολλά άλλα ίσως μι- 
λήσωμε άλλη Φορά. Τώρα τό 
θέμα μας εΐνε άλλο.

Τή δεύτερη μέρα τής άφίξε- 
ώς μου στή Σμύρνη πήρα τήν 
άδεια άπό τό συγγενή μου νά 
κάμω μόνος μου έναν περίπατο 
στό Καί. Οί διαταγές δμως τοΰ 
συγγενούς μου ήσαν κατηγο
ρηματικές. Πρώτον νά μή χα
ζεύω γιά  νά μή μέ πατήση κα
νένας άραμπάς καί δεύερο νά 
μήν προχωρήσω παραπάνω ά- 
ττό τό... κουμιρκάκι. Δηλαδή 
πέρα άπό τήν άποβάΟρα τών 
διαβατηρίων. Φυσικά συνεμορ- 
Λώθην μέ τις διαταγές τοΰ κη- 
δεμόνος μου καί ξεκινώντας ά
πό τό ξενο&οχειον «Ιωάννινα», 
δπου τό κατάλυμά μας, έπρο- 
^ωροΰσα σιγά-σιγά, γνήσιος 
Ανατολίτης άκαμάτης, καί ώ
ρες όλόκληρες στεκόμουν χα
ζεύοντας τά βαποράκια πού έ
φευγαν γ ιά  τό Κορδελλιό, γ ιά  
τό Κοκαργιαλί, τούς Τούρκους 
παγωτατζήδες πού δαλαλοϋσαν 
μέ τή λιγερή φωνή τους τή 
γ  λ α σ ά δ α τους, τούς χαμά
ληδες πού μετέφερανιστόν ώμο 
των δυό-δυό τά σακκιά γεμάτα 
κριθάρι κ.τ.λ.

Ά λ λ ά ... είπαμε. Δέν πρέπει 
νά παρασυρθώμεν σέ άφηγήσεις 
πού δέν έ'χουν σχέσι μέ τό θέμα 
μας

Λίγο παραπάνω άπό τά Βα
ποράκια καί λίγο πιά έδώ άπό 
τό Κουμιρκάκι, βλέπω ένα χα
μηλό κτίριο μέ μιά μεγάλη1 πόρ
τα μισόκλειστη, πάνω άπό τήν 
όποίαν ύπήρχε μιά πελώρια έ- 
πιγραφή μέ μαΰρα γράμματα 
έπάνω σέ άσπρο τσιτωμένο 
πανί:

ΘΕΑΤΡΩΝ ΠΟ I Κ ΙΛΙΟΝ
Στή μεγάλη μισόκλειστη 

ιτόρτα τοϋ κτιρίου έστέκοντο 
δεξιά καί άριστερά δυό άνδρες. 
‘ Ο Μνας φοροΰσε παντελόνια 
καί τραγιάσκα καί ό άλλος 
βράκες καί φέσι. Βαστοϋσαν 
καί οί διό άπό ένα πελώριο 
ικουδοΰνι καί κτυπώντας το δι- 
αλαλοϋσαν έκ περιτροπής:

—Περάστε, κύριοι, στή μεγά
λη π α ρ ά σ τ α σ ι ς .  Σήμερα 
θά παιχθή τό μεγαλύτερο δρα
ματικό καί κωμικό έργο: «Ό  
Α λέξανδρος μονομανής μέ τόν 
Ά ν α π ο λ έ ο ν τ α  πού οώζει 
τή Γέννα βέψα άπό τόν θάνα· 
τον».

βλήμα, περί ένότητος τόπου, 
χρόνου καί... προσώπων,

“Αμα είδα τήν μαγικήν έπι- 
γραφήν καί πρό παντός άμα ή- 
κουσα τίς φωνές τών ντελάλη- 
δων, δέν μπόρεσα νά βαστάξω 
στόν πειρασμό καί έτρεξα κατ’ 
εύθεΐαν είς τό... γκισέ τοΰ θε
άτρου. Ή  είσοδος ήτο μεταλλί
κια 4. Τόση ήτο ή περιουσία μου 
τήν όποίαν καί έθυσίασα προθύ- 
μως έπί τοϋ βωμοϋ τής... φιλο- 
μουσίας μου.

Ρίγος ιερόν διέτρεχε τά μέ
λη τοΰ σώματός μου τήν στι
γμήν κατά τήν όποιαν διεσκέλι- 
ζον τό κατώφλιον τοϋ... ένδιαι- 
τήματος έκείνου τών Μουσών 
καί άδυνατώ νά περιγράφω τήν 
συγκίνησιν πού έδοκίμασα Ο
ταν είδα μιά γυναίκα λυσίκο- 
μον, ύψηλήν ώς καμήλαν καί 
χονδρήν ώς Ιπποπόταμον, νά
εΐνε δεμένη σέ κάποιο υποθετι
κό δένδρο καί νά μουγκρίζη ώς 
σφαζόμενος χοίρος. ’ Ήτον ή Γε- 
νοβέφα, τήν όποίοτν είχε δέσει 
ό Άναπολέων, κατά τόν Ρω- 
μηόν διαλαλητήν, ή Έρτογρούλ 
κατά τόν Τοΰ ρ κον, ό όποιος έ- 
οτέκετο δίπλα της βλοσυρός, 
ζωσιαένος μέ σπαθιά καί για- 
ταγόαηα.

★
Πρίν προχωρήσω, Θέλω νά 

τονίσω τήν έντύπωσι ν πού μοΰ 
έκαμε ή... καλλονή τής χονδρής 
ώοπερ ιπποπόταμος καί ύψη- 
λής ώσπερ καμήλας πρωταγω
νίστριας. Διά πρώτην φοραιν 
τήν ήμέραν έκείνην έβλεπα γυ
μνά γυναικεία μπράτσα καί 
λαιμό. Τά άναιδώς βαμμένα 
της χείλη καί μάτια μέ έκαναν 
νά μένω έκστατικός καί μέ άλ- 
?̂ α λόγια τήν... έρωτεύθηκα. Μέ 
έμάγευσε ή... τέχνη της πρό

Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ό  Άλέξαντρος έτοιμάζεται νά 
μονομαχήση μέ τόν Άνοπιολέ- 

οντα.,.
παντός. Τό ώσπερ σφαζομένου 
χοίρου μουγκρητό της μοϋ έ- 
φαίνετο ώς ούρανία μουσική. 
Αμφιβάλλω άν ή Γκάρμπο ά- 
πέκτησε ποτέ κανένα τόσον φα
νατικόν θαυμαστήν!

Τέλος, άπό τό άντίθετον πα- 
ρασκήνιον νά καί ξεπροβάλλει 
ό Μ. Αλέξανδρος συνοδευόμε- 
νος άπό δυό-τρεΐς άξιωματικούς 
του. ΤΗταν Μνας κρεμανταλάς 
μέ πελώριες μουστάκες, μέ πε
ρικεφαλαία καί μέ ένα μεγά
λο σταυρό στό στήθος! Τήν εί
σοδον τοϋ Μ. Αλεξάνδρου τήν 
ύπεδέχθη τό ήμισυ φιλοθεάμον 
κοινόν μέ χειροκροτήματα καί 
ζητωκραυγας. Οί δύο άντίπα- 
λοι, ύπό τούς ήχους τής μουσι
κής άποτελουμένης άπό μίαν 
ντρόμπαν καί ένα μεγάλο τύμ- 
πανον, άρχισοτν νά κουβεντιά
ζουν μέ χειρονομίες καί μέ κυτ- 
τάματα τών ματιών. Φαίνεται δ
μως δτι ή διαφορά των δέν £- 
λύετο μέ χειρονομίας μόνον έφ’ 
ώ καί άνασύραντες τά ξίφη των 
ώρμησαν κοπτ’ άλλήλων. Τό τί 
έγένετο μέσα είς τήν αίθουσαν, 
τήν άποπνέουσαν δλων τών ει
δών τά... ευώδη άρώματα, ήτοι 
ποδαρίλα, κρασίλα, καπνίλα, 
δέν περιγράφεται. *Η μουσική 
ήμιλλάτο είς δαιμονιώδη θόρυ
βον υέ τό φιλοθεάμον κοινόν, τό 
όποιον, διηοημένον είς δύο 
στρατόπεδα ένεθάρρυνε τούς ή- 
,οωάς του:

—'Εμπρός, Μεγαλέξανδρε, 
δός του την κατάστηθα τοϋ Ά 
ναπολέοντα! φώναζοτν ot Ρω
μηοί.

— Κουβράκ (θάρρος) Έ ρτο
γρούλ Πασά, σπάσε τό κεφάλι 
τοϋ Ίσκωτεριέ! φώναζαν οί 
Τούρκοι.

Στό τέλος νικά 6 Α λέξαν
δρος, σκοτώνει τόν Άναπολέον
τα καί έλευθερώνει τήν κόρη, 
πρός άμέτρητον χαράν καί ά- 
νακούφισίν μου.

‘ Η παράστασις έτελείωσε. 
"Εμεινα άκόμη δυό-τρεΐς μέ

ρες στή Συύρνη. Δέν τό κουνού
σα άπό •’ ^θέατρον έκεΐνο πρωί 
καί βράδκ 

Αύτή ήτο ή πρώτη μου γνω
ριμία μέ τό θέατρο καί δσα κι’ 
άν περάσουν χρόνια δέν θά ξε
χύσω  τάς καλλιτεχνικάς συγκι
νήσεις πού έδοκίμασα τότε.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
κόν ποσόν δέν εΐνε δέδαια δυ
νατόν νά τό διαθέση τό Κρά
τος, Κατ’ άνάγκην λοιπόν θά 
στραφούμε προς τό Ταμεΐον 
Ε ρ γ α σ ία ς  'Ηθοποιών, τό ό
ποιον είνε καί τό φυσικώτερον 
νάδαρυνθή μέ τήνδαπάνην αυ
τήν. Ά λ λ ά  τό Ταμεΐον Ε ρ γ α 
σίας εΐνε γνωστόν, δτι μετά 
τήν άφαίρεσιν τών διαφόρων 
ύποχρεώσεων μέ τάς όποίας 
δαρύνεται έπιτακτικώς έκ τοΰ 
νόμου καί άπό τάς όποίας δ|ν 
εΐνε δυνατόν νά απαλλαγή,, 
διαθέτει ποσόν μή ύπερδαΐνον 
τάς 600 _  700.000 δραχμών έ- 
τησίως. Μέ τάς 700.000 δε αι’ι 
τάς χιλιάδας, εΐνε έπίσης γΦω 
στόν, δτι δέν δύναται νά ίξυ- 
πηρετηθή δάνειον μεγαλύτε
ρον τών 6 έως 7.000, ήτοι πο
σόν ίσον ή κατά τι μεγαλύτε
ρον άπό τό ήμισυ τού άπαιτου 
μένου ποσοϋ διά τήν έθελου- 
σίαν έξοδον. Κατά συνέπειαν 
τό Ταμεΐον Έ ρ γα σ ία ς  δέν εί
νε δυνατόν νά δαρυνθή μέ 
τήν έπαχθή αύτήν δαπάνην, έ
κτός άν ot ϋποστηρίζοντες τήν 
έξοδον, φρονοΰν δτι δύναται 
νά πραγματοποιηθή αϋτη άν 
λάβη έκαστος έξερχόμενος η
θοποιός άνά 10 ή 15000 δρα
χμών.

Αλλά ή έθελουσία ή Α ναγ
καστική έξοδος διά τών πό
ρων τοϋ Ταμείου δέν εΐνε έψ?- 
κτή κο δ ι’ ϊνα  άλλον άκόμη 
σπουδαιότατον λόγον, δτι ή 
σύναψ’Ο δανείου μέ έξυπηρέ- 
τησίν του διά τών άνωτέρω 
πόρων δέν δύναται νά πραγμα 
τοποιηθή, είμή μόνον τή έγ- 
γυήσει τοΰ Κράτους, διότι ot 
διατιθέμενοι διά τήν ύπηρε- 
σίαν τοΰ δανείου πόροι συνί- 
στανται είς φορολογίαν, ή ό
ποία έχει έπιδληθή άπό τό 
Κράτος. Κατά συνέπειαν ό δα
νειστής — μία οίαδήποτε Τρά 
πεζα — θά άξιώση εύλόγως 
τήν έγγύησιν τοΰ Κράτους διά 
τήν 15ετή ή 20ετή έξασφάλι- 
σίν τής μή έλαττώσεως δι’ οί- 
ουδήποτε νέου φορολογικού 
μέτρου τών πόρων τούτων. Τοι 
αύτην δμως έγγύησιν, εΐνε 
λίαν άμφίδολον, άν θά θελήση 
νά δώση τό Κράτος, νά αύτο- 
δεσμευθή, δηλαδή δτι έπί μί
αν 20ετίαν δέν θά μεταρρύ
θμιση ή δέν θά καταργήση 'ί
σως τήν φορολογίαν δημοσίων 
θεαμάτων.

Ά λ λ ά  καί έάν δέν ύπήρχον 
δλα τά άνωτέρω κωλύματα, 
προσωπικώς δέν θά έδίσταζα 
νά καταδικάσω τήν έπί μίαν 
όλόκληρον 20ετίαν άποστράγ 
γ ισ ιν  τών πόρων τς>0 Ταμείου 
Έ ρ γα ρ ία ς  διά μόνην τήν έξρ- 
δον τών 3-00 ηθοποιών, ένφ οί 
πόροι του διά καταλλήλου' νο 
μοθετικής μεταρρυθμίσεως δύ 
νανται νά έξυπηρετήσουν σκο 
πούς πολύ μεγαλειτέρας σπου 
δαιότητος άπό τήν άμφιδόλου 
σκοπιμότητος έξοδον τών ή- 
θοποιών. Έ κτός τούτου έάν 
έπραγματοποιειτο ή έθελουσία 
ή Αναγκαστική έξοδος, πολύ 
γρήγορα θά έδημιουργοΰντο 
νέα προδλήματα άνεργίας δι’ 
αύτούς τούτους τούς έξερχομέ 
νους, καθόσον δέν θά έχουν ά 
σφαλώς δλοι δσοι θά έξέλθουν 
τήν εύχέρειαν νά άναπροσαρ- 
μοσθοΰν άμέσως είς άλλο έ
π άγγελμα  καί νά χρησιμοποι
ήσουν έπωφελώς τήν άποζη

“ Οταν έτελείωνε οΛτός άρχι
ζε άμέσως ό άλλος μέ τό φέσι: 

—Έφέντηλερ μπουγιουρούν, 
Καί άρχιζε καί αυτός μέ τή 

σειρά τοϋ νά καλή, στή γλώσ
σα του, τό φιλοθεάμον κοινόν 
νά προσέλθη είς τήν παράστασιν 
διά νά ίδή τόν... Έρτογρούλ 
Πασδν νά νικά τόν Ίσκωτεριέ 
Πασάν I Τώρα τί σχέσι . μπο
ρούσε νά έχη ό Μέγας Α λ έ 
ξανδρος μέ τή Γενοβέφα καί μέ 
τόν Με γάλον Ναπολέοντα καί 
πώς ό Τοΰρκος ντελάλης μετε- 
βάπτισε τόν Βοναπάρτην είς 
Έοτογρούλ Πασά, δέν ήμπο- 
ρώ έγώ νά σας είπώ. Σας άφή- 
νω νά βγάλετε συμπέρασμα μό
νοι σας, Έ κ  τών ύρτέρων δμως 
βλέπω δτι ό συγγραφεύς τοϋ 
k$yo*· ί ' φ ’ί"·! fVTivyx'-ytj; τ>- 
νεργασία μέ τούς.,, ντελάληδες 
εΤχαν λύσει τό άλυτον διά τούς 
θεατρικούς συγγραφείς πρό-

Πέρασαν κάμποσα χρόνια. 
Ή  τύχη τά έφερε καί έγινα δη
μοσιογράφος. Ήμουν εύτυχής 
διά τό σταδιον πού έξέλεξα δχι 
δι’ άλλον λόγον άλλά διότι εί
χα τό δικαίωμα νά βγαίνω άπό 
τό ένα θέατρο καί νά μπαίνω 
στό άλλο.

"Ενα βράδυ καθώς μέ έναν 
φίλο μου περπατούσαμε στό με
ταξύ Βαπορακιών καί άποβά* 
θρας Διαβατηρίων τμήμα τής 
προκυμαίας, άκοϋμε τό κουδού
νι τοΰ ντελάλη νά καλή τούς δι
αβάτες νά μποΰν στό θέατρον 
Ποικιλιών δπου έπαιζε μιά θαυ
μάσια παντομίμα ένας νέος θί
ασος κτλ. κτλ. Άμέσως ζωντα
νέψανε μέσα μου οί παληές ot 
παιδικές άναμνήσεις.

— Τί λές —κάνω στόν συνά
δελφό μου— μπαίνουμε μέσα νά 
γελάσουμε;

— Καί δέν μπαίνουμε;
Πάμε στήν πόρτα καί μέ τήν 

θρασύτητα τοϋ νεοφώτιστου δη
μοσιογράφου έπιχειροΰμε νά 
μπρΠυ.ε,

— Μπιλιέτ! μας κότνει ό θυ- 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

μίωσίν των. Διότι έν τφ μετα
ξύ θά κατηνάλωναν τό κεφά- 
λαιον αύτό διά  τήν συντήρη- 
σίντων. Καί τά έτοιμα χρήμα
τα έξοδεύονται γρήγορα. Πολ 
λοί λοιπόν από αυτούς, ύστε
ρα άπό έξ μήνας ή έν έτος, 
μή έχοντες τήν δυνατότητα ή 
τήν Ικανότητα νά τραπούν είς 
άλλα έπαγγέλματα, καταναλί 
σκοντες δ’ έν τφ μεταξύ τό 
ποσόν τής άποζημιώσεως διά 
τήν συντήρησίν των, θά Αντι
μετώπιζαν σκληρότερον τό 
πρόδλημα τής ζωής. Ε ίς δ
λους τούς Ανωτέρω λόγους 
τής δυσκολίας τής Αναπροσαρ 
μογής τών ήθοποιών είς άλ
λο έπΑγγελμα, δέον νά προ- 
στεθή καί ένας άλλος Ακόμη. 
"Οτι λόγφ τής καλλιτεχνικής 
φύσεως τού επαγγέλματος 
τοϋ ήθοποιοΰ, οί περισσότεροι 
δέν θά μπορέσουν νά έκτελέ- 
σουν μίαν οίανδήποτε άλλην 
έργασίαν, ώς έγινεν είς άλλα 
έπαγγέλματα  χειρωνακτικής 
φύσεως, διότι οί ήθοποιοί εΐνε 
άποδεδειγμένως Αδύνατον νά 
ζήσουν έξω τής άτμασφαίρας 
τοϋ θεάτρου καί τών παρα
σκηνίων.

μαι είς τό νά θεωρήσω ώς 
δεδαίαν τήν συνταξιοδότησιν 
τών άνωτέρω 100 ηθοποιών 
διά τοϋ διπλασιασμού τών συν 
τάξεων.

Ό  διπλασιασμός τών συντά 
ξεων εΐνε έφιτκός διά τής αύ- 
ξήσεως τών πόρων τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων, ή δέ αϋξησις 
τούτων δύναται νά γίντ) διά 
τής αύξήσεως τοΰ ύπέρ τού 
Ταμείου Συντάξεων έπιδεδλη- 
μένου ήδη προσθέτου ποσο
στού έπί τής φορολογίας Δη
μοσίων θεαμάτων κατά 50 
έως 70 λεπτά τής δραχμής τό 
πολύ κατά είσιτήριον. Α ν α 
γνω ρίζω  δεδαίως τήν δυσχέ
ρειαν τήν όποίαν παρουσιάζει 
πάντοτε ή έπιδολή κάθε νέας 
φορολογικής έπιδαρύνσεως, 
Αλλ’ έπειδή αύτή καθ’ εα υτήν 
ή αύξησις αύτή £ΐνε δλως Α
σήμαντος, θά ήτο άνεκτή άπό 
τό κοινόν καί κυρίως Από 
τούς θεατρικούς έπιχειρημα- 
τίας, οί όποιοι εΐνε δίκαιον νά 
έπιδαρυνθοΰν μέ μίαν εισφο
ράν ύπέρ τών έργαζομένων 
είς τάς επιχειρήσεις των. Πρό 
έτους καί πλέον, παρακλήσει 
τής τότε διοικήσεως τού Σ ω 
ματείου ’Ηθοποιών, εΐχον ύπο- 
δείξει τήν άνωτέρω λύσιν καί 
είχεν αϋτη υίοθετηθή. Εΐχον 
καταρτίσειμΑλιστα καί τό σχε 
τικόν σχέδιον νομοθετικού μέ
τρου μέ σχετικήν είσήγησιν έ
πί τοΰ θέματος, ή δέ διοίκη
σές τοΰ Σωματείου είχεν Αρ
χίσει τά κατάλληλα διαδήμα
τα διά τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ σχεδίου τούτου. Ά τυχώ ς 
ή λύσις αύτή έγκατελείφθη 
καί κατά τό Πανθεατρικόν Συ 
νέδριον τοΰ 1947 ό τότε έκπρό 
σωπος τοΰ Σωματείου, άνέ- 
πτυξεν είς τό Συνέδριον άλλο 
έντελώς σχέδιον, περί συστΑ- 
σεως θεατρικού όρνσνισμοΰ, 
κατά δάσιν ώνεφαρυόατου.'Έ-' 
τσι έναυάγησε τότε μ ί α ' 6ε- 
δαία λύσις πρός φυσιολογικήν 
έξοδον άπό τρν ύψισταμένην 
κρίσιν είς τό θεατρικόν ·έπάγ- 
γελμα ακί έχάθη μία εύκαι
ρία δελτιώσεως γενικά  τής 
θέσεως τών συνταξιούχων ή- 
θοποιών.

Η αύξησις τών πόρων τοΰ 
Ταιαείου Συντάξεων, ώστε 
τοΰτο νά καταστή ύγιής καί 
Ισχυρός οίκονομικός όργανι- 
σμός, θά έπετυγχάνετο Ακό
μη καί διά τής καθιερώσεως 
παγίου ποσοστοΰ κρατήσεως 
έπί τοΰ μισθού τών ήθοποιών 
ώς γίνετα ι έπί παντός μισθο
δοτούμενου προσώπου. Καί είς

τούτο έχει Απόλυτον δίκαιον 
ό φίλος κ. Ροδόίς, διότι συμ
βαίνει τοΰτο τό παράδοξον δτι 
σήμερον ό ήθοποιός ένφ έχει 
δικαίωμα Απολήψεως συντά
ξεως, δέν έχει καμμίαν Αντί
στοιχον έπιδάρυνσιν, έκτός ά 
σημάντου τινός έτησίας συν
δρομής! Δ ιά τής καθιερώσε- 
ως τοιαΰτης κρατήσεως θά 
ήδύνατο ό:ναλογιστικώς νά 
ρυθμισθή είς τό μέλλον καί 
ζήτημα καθορισμού συντάξε
ως άναλόγως τών καταδλη- 
θεισών κρατήσεων, τοΰτο δέ 
έχουν κάθε συμφέρον νά θέ
λουν καί νά έπιδιωξουν οί ή
θοποιοί.

2ον) "Αμεσος καί έμμεσος 
έκκαθάρισις τοϋ σώματος τών 
ήθοποιών διά τής Επιτροπής 
Ά δειας.

Έκτός τοΰ μέτρου τής *ύ- 
ξήσεως τών συντάξεων, τό ό
ποιον θά έχη άμεσον άποτέλε 
σμα τήν μετάταξιν 100 ηθοποι
ών είς τήν κατάστασιν τοΰ 
συνταξιούχου καί ή όποία Α
ποτελεί μερικήν μέν, άλλά φυ 
σιολογικήν άπ<;συρφόρησ ι ν 
τού κλάδου, ή έξυγιανσις τοΰ 
σώματος τών ηθοποιών έπιτυγ 
χάνεται δαθμιαιως ύπό τής 
Επιτροπής Ά δεια ς . Ή  έξυγί- 

ανσις δέ αϋτη γίνετα ι κατά 
δύο τρόπους: Ά μέσω ς αέν
διά τής Αποβολής παντός στοι 
χείου άκαταλλήλου, έξ έκεί- 
νων τά όποια καταρρίπτουν 
συνεχώς τήν ίδέαν τοΰ θεά
τρου, έμμέσως δέ — καί αύ
τή είνε ή σπουδαιοτέρα έκκα- 
θάρισις — διά τής παρεμποδί- 
σεως τής είσόδου είς τό θέα
τρον παντός προσώπου μή συγ 
κεντροΰντος τά προσόντα πού 
όρίζει ό νόμος.

ΑΜ ΕΣΟ Σ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Ι Σ

Πράγματι ό)πό τής συστάσε. 
ως καί τής λειτουργίας τής 
Επιτροπής καί τής έφαρμο
γής τού νόμου 5736, ήτοι άπό 
τοΰ θέρους τοΰ έτους 1935 μέ
χρι σήμερον έγινεν ή κατωτέ
ρω έκκαθΑρισις:

Έ κ  τού δλου Αριθμού τών 
Αδειούχων ήθοποιών, Ανερχο- 
μένων τότε είς 1736.

α) διεγρΑφησαν έκ τοΰ Μη
τρώου συνταξιοδοτηθέντες 89. 

δ) ώποδιώσαντες 12. 
γ )  Ανακληθεΐσαι ή μή Ανα- 

νεωθεισαι άδειαι δ ι’ άποφάσε- 
ων τής Επιτροπής Ά δεια ς  120 

δ) Άφαιρεθεΐσαι όριστικώς 
άδειαι λόγφ ποινής, δι’ άπο-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ Λ Υ Σ Ι Σ

Κ ατά τήν ννώμην μου ή έ
θελουσία ή άναγκαστική έξο
δος τών ήθοποιών εΐνε καταδι
καστέα ώς μέτρον προσωρι
νόν έντελώς καί Αντιοικονομι- 
κόν καί τό όποιον θά έδημιούρ 
γ ε ι έπί πλέον νέον σοδαρόν 
κοινωνικόν πρόδλημα ά νεργ ί
ας διά τούς άνωτέρω έκτεθέν- 
τας λόγους.

Ποία λοιπόν ή ένδεικνυο- 
μένη λύσις; Κατά τήν γνώμην 
μου πάντοτε διά δύο όδών δύ- 
ναται νά γίνΐ| ή έξοδος τοΰ 
πλεονάζοντος άριθμοΰ ήθοποι- 
ών.

Ιον) "Αμεσος, άλλά μερική 
λύσις εΐνε ή αϋξησις τών συν- 
τΑξεων. Έ ά ν  δηλαδή αΰξη- 
θοΰν at συντάξεις είς τό δι- 
πλάσιον, έκ τού δλου άριθμοΰ 
τών 1069 ήθοποιών καί είδι- 
κώς έκ τών έχόντων ύπερεικο 
σαετή ύπηρεσίαν,. άνερχομέ- 
νων δέ είς 150, ot 100 τουλά- 
χιοτον θά ζητήσουν νά μετα 
ταχθούν άμέσως είς τήν κατά 
στάσιν τού συνταξιούχου. Έ 
άν δέ έδίδετο καί κάποια εύ- 
χέρεια δι' έκτάκτου διατάξε- 
ως θά ήδύνατο νά έξέλθη έφ’ 
άπαξ κα> ένα ποσοστόν έκ τών 
17 1 ηθοποιών έκ τώ'- έχόντων 
15 —20 έτών ύπηρεσίαν. Όπωσ 
δήποτε μή π,οοβλέπων ώς πι
θανήν τήν θέσιν τοιαύτης έξαι 
ρετικής διατάξεως, περιορίζο- θυμία ν’ άπαντήστ^ ώς έξής είς

γασία πού άφησε κάποτε τό 
πέρασμά των άπό τή Μακεδονι 
κή πρωτεύουσα, πρίν μποΰν &  
κόμα στή Κρατική μας σκηνή.

"Εναν «Οίδίποδα», έναν «Συ 
ρανό ντέ Μπερζεοάκ» δύσκολα 
μπορεί νά άπαλείψη ό χρόνος 
άπό τή μνήμη μας. Καί ό θαυ
μασμός μας σήμερα παίρνει 
μιά έκφρασι λατρείας στούς 
καλλιτέχνας αύτούς πού ύπο-  ̂
βάλλονται κάτω άπό τήν πει
θαρχία τού συνόλου, τήν ένά- 
τητα τής γιορτής, πού έπιβάλ- 
λουν οί προϋποθέσεις τής λει
τουργίας καί άρχιτεκτονικης 
τοϋ θεάτρου. Στό σύνολο πού 
διακρίνεται άμέσως τό γερό 
σκηνοθετικό χέρι πού δέ διστά 
ζει κάτω άπό όποιαδήποτε 
σύγκρουσι νά μάς δώση τή 
ζωντανή, τήν αληθινή δημιουρ
γία. t.

Τό θέοττρο εΐνε τό κοινωνικό 
σκολειό, τό θερμόμετρο τής 
πνευματικής ύγείας τών πλσν· 
τειών μαζών, τό στάθμισμα τής 
Αναγεννήσεως καί τοΰ πολιτι- 
σμοΰ κάθε χώρας.

Καί τό Βασιλικό θέατρο μέ 
τόν γιομάτο δημιουργικές άνηι- 
συχίες διευθυντή του, έστάθηκε 
ό φωτοδότης μιάς νέας πνεύμα 
τικής άνατολής γ ιά  τή Μακε
δονική πρωτεύουσα- 
ΔΗΛΩΣ ΕΙ Σ  ΤΟΥ κ. ΜΠΑ,-

ΣΤΙΑ
Μετά τήν έναρξι τών παρα

στάσεων τοΰΒασιλικοΰθεάτρου, 
ό διευθυντής τοΰ θεάτρου κ. 
Κωιστης Μπαστιας έπεσκέφθτ»· 
κε άλληλοδιαδόχως τούς μου
σικούς θιάσους τής πόλεώς μας 
γ ιά  νά σχηματίση προσωπι
κήν γνώμην στό εΐδος τής τέ
χνης καί στή πνευματική τρο
φή πού δίδεται στό λαό.

Τό αξιόλογο αύτό ένδιαφέ 
ρον τοΰ κ. Μπαστιά μάς έφερι 
στήν άνάγκη νά έπιδιώξουμ? 
μιά είδική · συνέντευξι γ ιά  τσ 
«Παρασκήνια». Καί σδς τή 
στέλλουμε σήμερα, έστω κο 
λίγο άργότερα άπό δ,τι έπρεπε

Ό  κ. διευθυντής τοΰ θεάτρο<_ 
είχε τήν καλωσύνη καί τήν προ

Εύλαβικό προσκύνημα άπετέ- τά έρωτήματά μας: 
λεσαν^οί παραστάσεις τοϋ Βα-1  -Έ ξεπλήρω σα μιά ύπόσχεσί
«.m K0U ? εατ£ ° υ στά, θ£Ρινά μου πού έδωσα στή θεσσαλο- 

Ηλυσια». Η κρατική μας νίκη. Τ5 βασιλ^ό μας θέατρο 
σκηνη, πανώριος ναός τής £δωσε τίς παραστάσεις του είς 
εχνης,· μας _ μεταρσίωσε σέ ■ τό προσωρινόν θέατρον μέ πλή- 

ανώτερες έκφανσείς τής ζωης. | ρη έπιτυχίαν. Τήν ΙΟην ’ Ιουλίου 
Μας μετέδωσε τήν ιερή συγκί- ■ έτέθη ό θεμέλιος λίθος τοΰ Βα- 
νησι της γιορτής τοϋ θεάτρου j σιλικοϋ θεάτρου. "Ετσι τό έρ- 
καΐ μας χαρίζει αισθητική χα-1 χόμενο έτος θά άποκτήσετε έ- 
ρά, στό λυτρωμό τής πανανθρώ-! να θέατρο γιά  τό καλοκαίρι, δ- 
πινης έκκλησίας- Χαρά δόκιμα- j μοιον τοΰ όποιου δέν ύπάρχει 
σίας καταλαμβάνει τό θεατή, στήν Ελλάδα. Μοντέρνο, άνε- 
δταν άντικρύζη τούς εύσυνει-1 το, μέ πλατεία καί ύπερφα, μέ 
δήτους αυτούς έργάτες τοΰ θε- 1 6°0  θέσεις, μέ μεγάλη περι- 
άτρου, παύ μας εΐνε τόσο γνο>- ι στροφική σκηνή καί μέ τεχνικά 
στοί, άπ’ τή δημιουργική έρ- ί-^σα τελείως συγχρονισμένα.

—Τελευταίως κ. Μπαστιά ά- 
νακινήθηκε τό ζήτηιμα τής ίδρύ 
σευς καί άλλων κρατικών θιά
σων.

—Μάλιστα. Ιδρύονται 3 θί
ασοι. 2 πρόζας καί 1 λυρικός 
στόν όποιον θά συμμετάσχουν 
τά καλύτερα άπό τά ύπάρχον· 
τα όπερεττικά καί μελόδραμα*· 
τικά στοιχεία ή καί νέα τά ό
ποια θά δημιουργήσουμε ή θά 
φέρουμε.

—Δηλαδή σκέπτεσθε νά μετα 
καλέσετε τούς "Ελληνες καλλι
τέχνες τοϋ έξωτερικοΰ;

—Βεβαίως. Στό τελευταίο 
μου ταξίδι στό έξωτερικό μέ 
άπησχόλησε ’ιδιαίτερα τό ζήτη
μα αύτό- Μέ έπεσκέφθησαν οί 
περισσότεροι καλλιτέχνες καί 
συνεζήτησα έπ’ αύτοΰ μαζί 
των.

■νπ’ δψιν τοΰ κ. Μπαστιά έ- 
θέσαμεν τό άρθρον τής «Απο
γευματινής» γ ιά  τήν έξυγίανσι 
τοϋ θεάτρου καί γ ιά  τό όποιον 
άσχοληθήκαμε είς τά προηγού- 
μενον φύλλον τών «Παρασκη
νίων».

—Διάδασα τό άρθρο καί Α
ναγνωρίζω τό δίκαιον τοϋ άρ- 
θρογράφου.

"Αλλωστε οί νέοι θίασοι πού 
θά εΐνε τμήματα τής Κρατικής 
μας σκηνής θά εΐνε θίασοι «άμ- 
πουλόιντ»· Μέ φορητές σκηνές 
σέ όδικά «καιμιόν» θά εΐνε εύ
κολο νά έπισκέπτωνται καί τίς 
μικ|ρότερες πόλεις είτίε έχουν 

θέατρο, ε'ίτε δχι.
—Τί άλλο σάς άπασχολεΐ ί- 

διαίτερα;
• —Ή δλη μου έργασία στρέ
φεται πρός μίαν καί μόνην 
πλευράν. Τήν σκηνοθεσίοον, 
τούς ήθοποιούς καί τό δραμα- 
Γολόγιον. Καί πρέπει νά τονί
σω δτι ό κ. Ροντήρης άποτελεί 
<εφάλαιον τής κρατικής μας 
κηνής.
Άφίνσυμε τόν κ. Μπαστιά μ| 

'ήν πεποίθησι δτι ή κρατική 
•ιας σκηνή βρήκε στό πρόσωπό 
rou τόν μεγαλύτερο έμπνευστή 
της, τόν δημιουργό τής άναζή- 
ιεως τοΰ Έλληνικοΰ θεάτρου. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

φάσεων τής Επιτροπής Ά 
δειας 10.

_ε) ύπό Αφαίρεσιν άδειαι 
τών μή Ασκούντων τό έπΑγγ£λ 
μα Από διετίας καί πλέον ή 
τραπέντων είς άλλο έπΑγγελ
μα 76.

Έ ν  δλφ 307. ’ Ηθοποιοί ήδη 
έν ένεργεία 1069.

Τοιουτοτρόπως κατά τό διά
στημα τής τριετίας 1936 —
1938 δι* Αποφάσεων τής Ε π ι
τροπής Ά δεια ς  (άμεσος έκκα 
θάρισις) έξήλθον 206 ήθοποιοί.

Εΐνε φυσικόν, λοιπόν νά δε- 
χθώμεν δτι έάν είς τό διάστη
μα μιας τριετίας δι’ άποφά- 
σεων τής Επιτροπής έξήλθον 
206 ήθοποιοί, δτι καί έφεξής 
διά τής Ιδίας όδοΰ θά έξέρ- 
Χεται τόσος άριθμός ήθοποι- 
ών, οσος θά άπαιτήται διά νά 
κρατή πλήρη ισορροπίαν με
ταξύ τών έξερχομένων καί 
τών εισερχομένων είς τό έπάγ 
γελμα (λαμδανομένου ύπ’ δ- 
ψει, δτι κατά τήν αύτήν ώς ά 
νω τριετίαν είσήλθον είς τό 
θέατρον, έπί τή δάσει τών ύπό 
τοΰ νόμου καθωρισμένων προ
σόντων 104 μόνον ήθοποιοί 
πάσης είδικότητος).

Ή σπουδαιοτέρα δμως καί 
σοδαρωτέρα έκκαθάρισις εΐνε 
ή έπικειμένη κατά τό ■ θέρος 
τοΰ έτους 1939, ήτοι μετά έν 
έτος άκριβώς, όπότε κατά τόν 
νόμον 5736 σομπληρουμένης 
τετραετούς ύπηρεσίας άπό τής 
χορηγήσεως τών προσωρινών 
Αδειών, ή Επιτροπή εΐνε έκ 
τοΰ νόμου ύπόχρεος νά μετα- 
τρέψη είς όριστικάς έκ τών 
500 περίπου προσωρινών ά- 
δειών τών ήθοποιών μόνον έ- 
κείνων οί όποιοι έχουν εύδόκι- 
μον ύπηρεσίαν είς τό έπάγγελ 
ι̂α. Είς τό εύδόκιμον δέ τής 

υπηρεσίας θά παίξη μέγαν 
ρόλον καί ή δλη διαγωγή έ- 
κάστου ήθοποιοΰ κατά τήν τε
τραετίαν είς τό θέατρον καί 
τήν κοινωνίαν. Κατά τούς με- 
τριωτέρους ύπολογισμούς κα
τά τήν έκκαθάρισιν τών άδει- 
ών, 109 τουλάχιστον άδειαι 
δέν θά Ανανεωθοΰν.

Από τά άνωτέρω προκύ
πτει:

α) "Οτι διά μέν τής αύξή
σεως τών συντάξεων θά έξέλ
θουν φυσιολογικώς ήθοποιοί 
100. β) Δ ιά τής έκκαθαρίσε- 
ω.ς τού προσεχοΰς θέρους ύπό 
τής Επιτροπής έπί τή συμπλη 
ρώσει τής τετραετίας 100 

"Ητοι θά έξέλθουν έν δλφ
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ΜΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ
U A M D N  ί Μ Μ Ι  Μ Ο Π Ι Μ

ΜΙΑ Σ Υ Ν ί Ν Γ Ε Υ Ξ Ι Ι  Μ! ΤΟΝ Π Ρ Ο Ε Μ Η  ΤΟΥ
Άναμφισβητήτως ό «Σύλλο- πού άνέλαδε καί θά ίκανοποιήν 

γος Ελλήνων Έπαγγελματιών ση τήν άναξιοπαθούσαν καί πε- 
Μουσικών» είνε ένα άπό τά κα-1 νομένην άλλά τιμίοτν τάξιν τών 
λύτερα έπαγγελματικά σωμα- ί Απομάχων καλλιτεχνών, τών ό- 
τεϊα μέ ίστορίαν καί δρασιν ά- ποίων ή ευγνωμοσύνη πρός αύ- 
ξιόλογον. Γιατί ό Σύλλογος | τόν θά είνε αίωνία. Διότι πρέ* 
αύτός έργάζεται μέ άληθινή ά- ] πει νά ξέρετε, δτι ή τάξις τών 
γάπη καί στοργή γ ιά  τά μέλη j απομάχων καλλιτεχνών πραγ- 
ιου. Τόσο ό πρόεδρος, ό Ακού- j ματικώς πένεται καί περιμένει 
ραστος καλλιτέχνης κ. Μ ιχ .; άγωνιωδώς τήν σωτηρίαν έπέμ- 
Βασιλάς, δσο καί ό γεν. γραμ- ] δασιν τοϋ Κράτους, 
ματεύς καί άριστος πιοτνίστας ι —Πόσα μέλη ε γ $ ι  δ Σύλλο· 
κ. Τάκης Πεινιός, εΐνε άφωσιω-1 γός σας, κ. Βασιλά; 
μένοι, μαζί μέ τά λοιπά μέλη ί —Περίπου 175, 
τοϋ Σωματείου, καί πιστοί στό 
σκοπό πού χάραξαν άπ’ τήν άρ-

—Πότε ίδρύθη;

Εκ τοϋ δλου κατά ταΰτα 
άριθμοΰ τών 200 περίπου άέρ 
γω ν καί τών 100 τών μή έρ
γαζομένων τακτικώς ήθοποι- 
ων Απομένουν 100 ήθοποι- 
οί, οΐ όποϊοι, μή δημιουργο0ν- 
τες έπί τέλους καί ζήτημα 
πληθωρισμού, θά άιπορροφη- 
θοΟν διά τών ύπό έφαρμογήν 
μέτρων τής Κυβερνήσεως πε, 
ρί συστάσεως καί λειτουργί
ας λαϊκών θεάτρων. Πάντως 
ό Αριθμός ούτος θά εΐνε πολύ 
μικρότερος, διότι καί φυσιο- 
λογικώς θά έξ|\θουν τινές 
καταλαμβανόμενοι άπό τό δ- 
ριον ήλικίας ή λόγφ άποβιώ- 
σεως καί Αριθμός τις θά έξέλ 
θη λόγφ ποινής διά τής όρι- 
στικής άφαιρέσεως τής άδει
ας του.

ΕΜ ΜΕΣΟΣ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Ι Σ

Σπουδαιοτέρα δμως καί αύ 
της τής Αμέσου έκκαθαρίσε- 
ως εΐνε ή έμμεσος έκκαθάρι- 
σις, ή όποία γίνετα ι συνεχώς 
άπο τής συστάσεως τής ’ Επι
τροπής, ή παρεμπόδισις, δη
λαδή τής είσόδου £1ς τό θέα 
τρον νέων ακαταλλήλων στοι 
χείων, μή συγκεντρούντων τά 
προσόντα πού όρίζει ό νόμος.

Από τά βιβλία καί τά πρα 
κτικά τής Επιτροπής προκύ
πτει, δτι άπό τής έφ αι^ογής 
τού 6εσμ->0 τής Ά δεια ς  πα- 
ρημποδίσθησαν νά είσέ\9ουν 
είς τό ("ατρον, άπορο'φιίε·· 
σών τών αίτήαεών των Οπό 
τής Επιτροπής, τριακόσιοι 
τριακοντα (άριθμός 330) νέ
οι ήθοποιοί!

Εύκολα λοιπόν μπορεί νά 
φαντασθή κανείς είς ποιον 
μεγαλύτερον βαθμόν θά εΐ- 
χεν ένταθή τό ζήτημα τού 
πληθωρισμοΰ τού θεατρικού 
επαγγέλματος, έάν εϊχομεν 
έκτός τών άνωτέρω 300 άέρ- 
γων ήθοποιών καί τούς Ανω
τέρω Αποδληθέντας ύπό τής 
Επιτροπής 130  ήθοποιούςκαί 

τούς παρεμποδισθέντας ύπό 
της ιδίας νά είσέλθουν είς 
τό θέατρον 330 κόμη ήθοποι 
ούς, ήτοι συνολικώς τούς 460 
έπί πλέον ήθοποιούς, οί όποι
οι θά εΐχον πράγματι δημι
ουργήσει ά£ύτατον τό πρό
βλημα τής έργασίας καί θά 
είχον γ ίνε ι τό φρικτότερον 
καρκίνωμα τού Έλληνικοΰ 
θεάτρου.

Κλείων τό δεύτερον άρθρον 
μου, Ανεξαρτήτως δέ τών ύ- 
ποδεικνυομένων Ανωτέρω τρό 
πων λύσεως τοΰ ύφισταμένου 
πληθωρισμοΰ, αίσθΑνομαι τήν 
ΑνΑγκην νά τονίσω, δτι εΐνε 
τοιαύτη ή έξυγιαντική έρ γα 
σία, τήν όποίαν άσκεΐ ή Έ π ι 
τροπή Ά δεια ς, ώστε μόνη αύ 
τή, έάν έτι δέν ληφθή τό μέ
τρον τής αύξήσεως τών συν
τάξεων, έφαρμόζουσα μόνον 
διέποντας αύτήν νόμους 5736 
καά 329 έντός έλαχίστων έ
τών, 3 είσέτι ή 4, θά έχη τε
λείως έξυγιάνει τό θέατρον 
καί οΰτε ζήτημα πληθωρισμού 
θά ύφίστατο, ούτε ζήτημα ά 
νεργίας, τό δέ σώμα τών ήθο 
ποιών θά άποτελεΐται έν τή 
όλότητί του σχεδόν άπό στοι
χεία  άρτίως κατηρτισμένα, 
προερχόμενα άπό είδικάς σχο 
λάς ή προικισμένα μέ ίδιοφυΐ 
αν, άπό καλλιτέχνας δηλαδή, 
οί όμοιοι ώς μόνον Ιδανικόν 
θά έχουν τήν έξυπηρέτησα 
τής Ιδέας τής Τέχνης καί τήι 
έξύψωσιν τοΰ Έλληνικοΰ θεα 
τρου.

Μ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

χή_ τής ίδρύσεώς του. Δηλαδή 
‘ .τήν προαγωγή καί στήν έξύ- 
ψωσι τού έπαγγέλματος, οτήν 
άλληλοδοήθεια, καί γενικά 
στήν περίθαλψι τών άπόρων, 
τών^άσθενών καί τών άνικάνων 
μελών τοΰ καλού αύτοϋ σωμα
τείου.

Καί μέ τούς λίγους πόρους 
πού έχει τό ταμείο τους κατορ
θώνουν πολλά πράγματα. Καί 
εΐνε άξιέπαινοι δλοι γ ι ’ αύτό.

Άλλ/ άς δούμε τί μάς είπε 
σχετικώς ό πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου τών Ελλήνων Έ παγγελ 
ματιών μουσικών, ό παλαίμα
χος καλλιτέχνης κ. Μιχ. Βασι- 
λάς, πρώην σολίστ τής Συμ
φωνικής Αθηνών.

Τόν συναντήσαμε προχθές 
"τά  γραφεία τού Συλλόγου 
του, στήν όδόν Μενάνδρου. Εύ- 
γενικός καί όμιλητικώτατος 
μάς άνέπτυξε μέ πολύ σαφήνεια 
τά ζητήματα πού άπασχολοΰν 
τό Σωματείο του, πλέκοντας 
συγχρόνως καί τό έγκώμιο τοΰ 
προστάτου τών μουσικών ύ 
πουργοΰ κ. Α. Δημητοάτου καί 
τού Έθνικοΰ Κυβερνήτου κ. I. 
Μεταξά, έπί τών ήιιερών τοΰ 
όποιου, ώς μάς έτόνισεν ό κ. 
Βασιλδς, τό έπάγγελμα τοΰ 
μουσικοΰ έχει προοΕχθή Ιδιαιτέ- 
ρως.

—Ό  Σύλλογός μας, υ<*ς εΐ
πεν ό κ. Βασιλδς, Ιδρύθη γιά 
νά σταματήση τόν στραδό δρό
μο πού είχε πάρει ό τότε «Πα
νελλήνιος Μουσικός Σύλλο
γοί». Καί τότε ώς ποόεδρος 
τοΰ Συλλόγου, δοηθούαενος 
καί άπό τόν καλό uou συνερ
γάτη κ. Τάκη Πεινιό. έργαοθή 
καμε μέ δλες τίς έθνικιστικές 
μας δυνάμεις γιά  νά έλθη τό 
συντοιιώτερο τό ποθούμενον: ή 
4η Αύγουστου.

— Πώς έργάζεται τώρα δ 
Σύλλογος, κ. Βασιλά;

—Καταδάλλομεν ύπερανθρώ- 
πους προσπαθείας δπως πρώ
τον άνυψώσωμεν καί κατοχυρώ 
σωμεν τό τίμιον έπάγγελμα τοϋ 
μουσικοΰ. Δεύτερον ν’ άσφαλί- 
σωμεν τούς μή ήσφαλισμένους 
μέχρι σήμερον είς τό Ταμεΐον 
Συντάξεως, έχοντες ώς πραγ
ματικόν προστάτην τών καλλι
τεχνών, τό άξιο αύτό παιδί, 
πού προέρχεται άπό τά σπλάγ
χνα τοϋ λαοϋ, τόν Υπουργόν 
Έργασίας κ. Ά ρ . Δημητρά-
τον, 6 όποιος ιδιαιτέρως διά 
τούς άπομάχους καλλιτέχνας 
δεικνύει πραγματικό πατρικόν 
ένδιαφέρον.

Γιά νά όλοκληρωθή, δμως, 
τό έργο του, καί γιά  νά μ α ς  
δείξη τό πραγματικά είλικρινόν 
ένδιαφέρον του πρέπει νά πρα- 
γματοποιήση τήν ύπόσχεσίν 
του σχετικώς μέ τήν αϋξησιν 
της συντάξεως, τής πενιχράς 
άυτής συντάξεως τών έν γένει 
καλλιτεχνών πού κυμαίνεται 
μεταξύ 400 καί 850 δραχμών 
μηνιαίως. Νομίζομεν δτι μιά 
πεντάλεπτος συνεργασία του 
μέ τόν λαοφιλέστατον Έθνικόν 
Κυβερνήτην μας κ. I . Μεταξαν 
θά τερμάτιζε τό δράμα αύτό — 
δπως τό άποκαλει — τών άπο- 
μάχων μουσικών. Πάντως έμείς 
νυκτοξημερωνόμεθα ιιέ τήν πε- 
ποίθησι δτι ό προστάτης μας 
κ. Δημητράτος έπί τών ήμερών 
του θά όλοκληρώση τό έργον

Μιχ Βασιλας 
Πρόεδρος τών Ελλήνων Έ π α γ

γελματιών Μουσικών

—Στά 1933 άπό μίαν άνάγ· 
κην ύποστηρίξεως καί έπιλύσε- 
ο.ς τών μουσικών ζητπ'ΐάτων. 
Καί σύν θεφ τά άποτελέσματα 
τής έργασίας αύτής είνε Ικα
νοποιητικά.

Υπάρχει άλληλεγγύη μετα 
ξύ τών μελών;

—Μεγίστη. Υπάρχει είδικόν 
Ταμεΐον Αλληλοβοήθειας. Ό  
Σύλλογός μας, έπίσης, περιθάλ 
πει τά Ανίκανα πρός έργασίαν 
μέλη του. Χορηγεί ιατρούς καί 
φάρμακα, κλινικήν περίθαλψιν 
δωρεάν καί γενικώς έρχεται ά- 
ρωγόν σέ κάθε άναξιοποτθοΰν 
μέλος του. Πάντως έκείνο πού 
πρεπει νά τονισθή ιδιαιτέρως 
εΐνε τό δτι μεταξύ τών μελών 
μας ύπάρχει άγάπη, σύμπνοια 
καί άλληλεγγύη.

—Γραφεΐον εύρέσεως έργασί
ας λειτουργεί στό Σύλλογό 
σας ;

—Βεβαιότατα. Καί μέ θαυ
μαστήν δρασιν μάλιστα. Διότι 
τό Γραφεΐον ’ Εργασίας τοΰ 
Συλλόγου μας φροντίζει δ^ι uo 
νον &ιά τά συμφέροντο. τίον 
μουσικών, άλλά καί των κατα- 
οτηματαοχών συγχρόνως. 'Υ
ποστηρίζει τούς μέν, σέβεται 
τούς δέ.

"Οπως έπληροφορήθημεν, τό 
σο γιά  τούς καλλιτέχνας, δσο 
καί γ ιά  τούς καταστηματάρ- 
νας, τό Γ^αφεΐον Εργασίας ri
ve έξυπηρετικώτατον. Διότι οί 
μουσικοί γλυτώνουν τά μεσι
τικά.

Πάντως, τά μέλη τοϋ «Συλ
λόγου Ελλήνων Έπαγγελματι- 
κν Μουσικών» έργάζονται στά 
καλύτερα άθηναϊκά κέντρα, με
ταξύ τους δέ συγκαταλέγονται 
καί πραγμοττικοί άσσοι, τόσο 
στήν έκτέλεσι δσο καί στήν μου 
σική σύνθεσι.

"Ας κλείσωμε τό σημείωμά 
μας μέ τήν καταχώρησι τών ό- 
νομάτων τοΰ Δ. Σ .

Πρόεδρος ό κ. Μιχ. Βασιλάς, 
Αντιπρόεδρος δ κ. Εύστρ. Βαρ- 
κάδος, γενικός γ’ραμματεύς 6 
κ. Τάκης Πεινιός, ταμίας ό κ. 
Γ. Σ αβαρής, γενικός έφορος ό 
κ. Μήνας Πορτοκάλλης καί 
σύμβουλοι οί κ.κ. Διογ. Στε
φάνου, Μιχ. Αγέλαστος καί 
ΣπΰρΕπΰρος Ζουμπέρ.

JC. Π.

ΙΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΑΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
μονική συνένωση άποτελοΰν 
τό υπέροχο τραγοΰδι τού κα- 
λοσωρίσματος στήν πανώρια 
Περσεφόνη, καί πού τήν συγκι- 
νεϊ τό ανηφορικό στενοσόκακ- 
κο τής Πλάκας μέ τά γονατι- 
σμένα άπό τό πέρασμα τού 
χρόνου άρχοντικά σπίτια του, 
πού στά παράθυρά τους χίλια 
κιτρινοκόκκινα ματάκια —κά
θε κατηφές κ' ένα ματάκι — 
φυλάνε νύχτα - μέρα. Ακοίμη
τοι σύγχρονοι "Α ργοί αύτοί— 
μήν τύχη καί κΑποιο αύθάδικο 
βλέμμα ύψωθή ίσαμε τή δι
πλανή γάστρα τού βασιλικοΰ, 
πού πίσω Από τά φουντωτά 
καί μοσκοδολημένα κλωνάρια 
του, ποάζουν τά μάτια καί κρυ 
φομιλανε οΐ πόθοι τής όμορ
φης νοικοκυροπούλας, μιά τέ- 
τια ψ^χή. δέν μποροΰσε παρά 
νά γίνη ό άντίλαλος τοϋ τρα
γουδιού, τών Ανθρώπων αύ
τών. ’Έ τ σ ι τό τραγοΰδι τοΰ 
Χατζήοιποστόλου έχει τήν Α
γνότητα, τήν είλικρίνειαν, τό 
άρωμα- τή ^άρη τής άπομα- 
κρυσμένης ήσυχης γειτονιάς, 
πού δλοι μας τή νοσταλγούμε. 
Καί εΐνε αύτός ό λόγος πού 
σέ σαλόνια, κοσμικές πολυθό
ρυβες ταβέρνες κι’ άπόμερες 
ήσυχες ταβερνούλες οί πιστοί 
τοΰ παληοϋ καλοΰ καιροϋ — 
καί εΐνε τέτοιοι όλοι οί "Ε λ 
ληνες — έμπιστεύονται τίς χα
ρές τους καί τούς καημούς 
τους στίς μελωδίες τοΰ ώραί- 
ου τραγουδιστή.

Ή  μουσική τοϋ Χατζηαπο- 
στόλου δέν έχει — εύτυχώς — 
τήν απαλότητα, τή χάρη καί 
τή γοητεία πού διακρίνει τό 
γαλλικό, νά ποΰμε, τραγούδι, 
τού γεννήθηκε μέσα στή χαρά 
τών κοριτσιών, πού στεφανω
μένα μέ κλαδιά δένδρων καί 
κρατώντας άγκαλιές άπό λου
λούδια κάνανε ένα είδος λει
τουργικού γύρου άπάνω στήν

άνθισμένη χλόη τοϋ Μάη καί 
πού δέν εΐνε παρά ένα χάδι, έ
να πρωινό καλημέρισμα Από 
ποθητά γυναικεία κερασένια, 
χείλη, ένα φευγαλέο πέρασμα 
κύματος δροσερού μπάτη μέ
σα στά Ίουλιανά  καύματα. 
Α πλή, χωρίς στολίδια έκζη- 
τημένα, άβρή, παραστατική. 
Χωρίς νά θαμπωβή ό τραγούδι 
στής μας άπό τή λάμψη τών 
ξένων μουσικών, δέν έφιλο- 
δόξησε νά περιπλανηθή στίς 
λεωφόρους τών ευρωπαϊκών 
μεγαλουπόλεων, άναζητώντας 
θνησιγενείς μελωδίες. ’ Επήρε 
τά στενοσόκακα τής άνηφορι· 
κής Πλάκας, κ’ έτσι εύτύχησε 
νά κλείση μέσα στό τραγούδι 
του δλο τό φώς, τό γέλιο καί, 
τήν όμορφιά τής αιώνιας α . 
νοιξης, πού κάτω άπ* αύτή, 
κατά τήν ώραία φράση τού 
Ταίν, ζή καί πανηγυρίζει ή 
Αττική γή.

—ΟΦΟ—
Οϊα ή μορφή τοιάδε καί ή 

ψυχή, έλεγαν οί άρχαΐοι "Ε λ 
ληνες. Οϊα ή μουσική, τοιόσδε 
καί ό χαρακτήρ τοΰ Χατζηαπο 
στόλου. Απλός, άνεπΛήδευ- 
τος, εύθύς, θαρραλέος, είλικρι 
νής. Ε ίμαι βέβαιος πώς ό Χα- 
τζηαποστόλου, προκειμένου ν’  
άκολουθήση έναν ισιο δρόμο, 
δέν θά έδίσταζε νά σπάση τό£ 
μοΰτρα του άπάνω στό πρώτο 
έμπόδιο, πού θά συναντούσε 
μπροστά του, ποτέ του δμως 
δέν θά ώπισθοχωρουσε ή δέν 
θά έπερνε πλάγια  μονοπάτια, 

"Ενας Γάλλος κληρικός έ
λ εγε : Πολλαπλασιάζοντας τ6 
ώραΐο, δίνοντας στόν κόσμο 
τών τοοιεινών τήν αίσθηση τοΟ 
ωραίου, προσφέρουμε σ’ αύτόν 
τή μεγαλύτερη φιλανθρωπία. 
Τέτοιο ύπήρξε ίσαμε σήμερα 
τό έργο τού άγαπητοΰ μαί- 
στρου.

θ . Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ*
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ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘΌΛΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 31 Ιουλίου - Σάββατον 6 Αύγούστου 1938)

1 φρά μουσική xorl γορός, 8 Λαϊκή μου 
σική. 8.30 Σονάτες, 9.55 Άπό ό
περέττες, 10.55 ’Ελαφρά μουσική 
καί χορός.

| Δευτέρα |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 E l-
δήσεις έλληνιστί, 10 Τραγούδι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 —  16.89
—  19.74 —  25.49 _ _  31.38— 49.83 
μ .) 12 Συναυλία, 1 ’ Ελαφρά μου
σική’ 2 Είδήσεις, 2.15 ’ Ελαφρά^ μου
σική, 3.15 ’Εμβατήρια, 4.30 ΕΟθυμη 
μουσική, 4.45 Συναυλία, 5.40 Λαϊ
κά τροτγούδια, 6 Τραγούδια, 6.30 
Μελωδίες, 6.50 Συναυλία, 8 
μη μουσική, 8.30 Ή  ’Άννα Ά ν\ )·  
νιάδου στό πιάνο, 9.30 ’Ελαφρά μου 
σική, 10.30 Βιολί.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _  
19.82 —  25.52 —  31.55 μ .) 1 "Ορ 
γανο Μπάχ, Χάϋδν, 2.10 Δίσχοι 
Στραδίνσκυ. 2.45 Εύθυμία, 3.30 ΕΙ- 

δήσεις, 4 Κοι,ϊντέτο, 4.30 Σ'ονάτες 
Μπετόδεν, Ντδοράκ, 5 Τραγούδι βα
ρυτόνου, 6 Είδήσεις, 5.20 Ι.οικιλία,
7.30 Είδήσεις, 8 Εύθυμία, 9.20 Εύ 
θυμία, 10 Συναυλία, 11.15 Ειδήσεις, 
11.35 Σονάτες, 12 Εϋθυμα τραγού
δια, 2.05 Συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 — 25.24__31. 
41 μ._) 12 Δίσκοι, 12.45 *Ελλην. ό
μιλία, 1.15 Συναυλία, 1.45 Ειδή
σεις, 2 Συναυλία, 2.30 Είδήσεις, 3· 
20 Δίσκοι, 3.30 ’ Ελαφρά μουσική μέ 
τραγούδι, 5.1s Είδήσεις, .6 Μετάδο- 
σις, 7 Είδήσεις, 7.30 Δίσκοι, 8 Δί
σκοι, 8.30 Ε.δήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 
1 Δίσκοι Χοόμπερτιγκ, Ραδές, 2 Εί- 
δήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 __ 31.13 μ .) 12 Εί-
δήσεις. Ποικίλη μουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μουσ. δωματίου, 2.45 Ποι 
κίλη μουσική, 5 Είδήσεις, 'Ελαφρά 
μουσική, 6.30 Μελόδραμα, 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12. 
45 Είδήσεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις, 
Σ  υμφ. συναυλία.

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 Συναυλία μέ τραγούδι Κορνε- 
λίους, Βέμπερ. Μπράμς κτλ., 9.15 
Δίσκοι, 9.30 Μεγάλη συναυλία Βι- 
δάλντι, Ρέσπιγκι, Ραδέλ κτλ., 11.30
 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ.)
7.30 Πιάνο, 8.30 ’Ελαφρά μουσική,
10.10 Έλαφρά μουσική, 11 Παλαιά 
μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 ΕΟΘυαη βραδυά, 9.10 Σ υνάυ- 
λία, 11.30 Συναυλία, 12 Ευθυμη
μουσική, 1 Πνευστά, 2__3 Παλαιά
μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.)
8 Ποικίλη μουσική. 9.10 Δίσκοι, 10 
’Ελαφρά μουσική μέ τραγούδι, 11.30 
Έλαφρά μουσική, 1—4 Ποικίλη μου
σική.

ΒΟ Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8.20 Τσιγγάνοι, 9.55 Πιάνο Βέμ- 
ΤΓΓ.ρ, Σοπέν, ΣοΟμπερτ, Ντελίμπ, 
Σ  τράους, 11 Δίσκοι άπό όπερέττες,
12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
ιι ) 7.15 Δίσκοι, 8.50 Μπαλαλάικες,
9 25 Μουσ. δωματίου, 10.45 Ε λ α 
φρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 ‘Ω 
ραίοι δίσκοι, 9.10 Χορός, 10 Συναυ
λία Χάϋδν, Μπάχ, Μότσαρτ, Σοΰμαν, 
Σοΰμπερτ κτλ., 11.45 Ποικίλη μου
σική και χορός, 1__4 Ποικίλ- μου
σική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) «
Συναυλία έκ Λυών, 8.30 Είδήσεις, 
9.30 θέατρο, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ .) 9 Βιολί, 9.15 Μελωδίες, 9. 
30 Δίσκοι, 10 Μουσ. δ.ωματίου Μό
τσαρτ, Ντεμπυσσύ, 11 Δίσκοι, 11.30 
Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Άπό 
ταινίες, 7.30 Έλαφρά μουσική, 8.15 
Συναυλία, 8.45 Συμφ. συναυλία, 
9.55 Έ λδετ . μουσική, 11 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

Τρίτη j
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 _ _  16.89
— 19.74 — 25.49 __  31.38__ 49.83
μ*.) 10.45 ‘Η κ. Ά ννα  Άντωνιάδου 
στό πιάνο, 11.15 Μελωδίες, 11.4 _> 
Συναυλία, 1 Έλαφρά μουσική, 2 
Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 4. 
30 Εύθυμία, 5.40 Λαϊκά τραγούδια,
5.45 Συναυλία, 6.30 Μουσ. δωμα
τίου Μότσαρτ, Σοπέν, 6.50 Συναυ
λία, 7.15 Κουαρτέτο, 8 Α ' πράξις 
της «Βαλκυρίας» του Βάγνερ άπό τό 
Μποτϋρόϊτ, 9 Ε ί^ σ εις , 9.30 Γ ' πρά- 
£ις της «Βαλκυρίας», 10.45 Συναυ
λία, 1 1 ΕΙδήσεκ:.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  Τ 13.93 —  16.86 _  
19.82 —  25.53 -  31.55 μ.) 12.45 
Συναυλία, 1 Βιολί Χαίντελ, Ζιμπε- 
λίους, Μότσαρτ, Μπράμς κτλ., 1.30 
Έπιθεώρησις, 2.05 Δίσκοι, 2.40 Πιά
νο, 3 Συναυλία, 3.30 Είδήσεις, 4 
Ποικιλία, 4.30 Πνευστά;, 5*. 30 Δί
σκοι, 6 Είδήσεις, 6.20 Συναυλία, 7. 
20 Ειδήσεις, 7.40 Κιθάρες, 8 Βιεν
νέζικες όπερέττες, 9 Καναδ. τραγού
δια, 9.30 Ευθυιιη μουσική, 10.30 
Τραγούδι, 11.15 Είδήσεις, 11.30 Ευ- 
θυμη μουσική. 12 Εϋθυυη μουσική,
12.45 Σερενάτες Σ τράους, ΣοΟμ
περτ κτλ., 1.35 Έλαφρά μουσική.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 — 25.24_.31. 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 ‘Η ζωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.39 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 θέατρο, 5.15 Είδήσεις, 6 Μετά- 
δοσις, 7 Είδήσεις, 7.30 Δίσκοι, 8 
Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
σις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 μ.) 12 Είδήσεις, 
Μουσική δωιιατίου, 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί, Μελόδραμα, 2.45 Έλαφρά μου
σική, 5 Είδήσεις, Συμφ. μουσική, 6. 
30 Έλαφρά μουσική, 9.15 Ειδήσεις 
γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12.45 ΕΙ- 
δήσεις 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.)
8 Ευθυμη δραδυά. 9.10 Ούγγρ. τρα
γούδια, 10.10 Βάλς, 11.30 Έλαφρά
μουσική και χορός, 1 __  4 Ποικίλη
μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8.40 Έλαφρά μουσική, 10.10 Τρα
γούδια, Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)

9.10 Έλαφρά μουσική, 10.15 Μουσ. 
δωματίου, 11.30 "Εργα  Βέμπερ, 12 
Χορός, 1__ 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.)
8 Ποικίλη μουσική, 9.10 Ποικίλη 
ιιουσική ιιέ τραγούδι, 11.30 Έλαφρά 
μουσική και χορός, 1— 4 Βιεννέζι
κη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
9 Ουγγρική μουσική, 11.15 Χορός,
12.10 Τσιγνάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
μ.) 7.15 Δίσκοι Φράνκ, 8.20 Τρα
γούδια, 8.45 Γαλλική μουσική, 9.45 
Συνέχεια, 10.45 Έλαφ Γά  μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Χο
ρός, 10.10 Συναυλία Μπετόδεν, Μό
τσαρτ, Χάϋδν, Ντδοράκ μέ τραγού
δι. 11.30 Έλαφρά μουσική και χο-
οος, 1__ 4 Έ κ  Βιέννης.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Με 
λωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Ποικίλη 
έσπερίς, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ.
I 432 μ.) 9 Τραγούδια, 9.15 Δίσκοι, 

9.30 «Κασάπρ» αουσικόν δράμα του 
] Καζοτντασώφ, 11.30 Είδήσεις, 11.45 
j Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (85Q κχ. 353 μ .) 7
j  ΣτραΓ. μουσική, 7.50 Λαϊκά τρα-
ι γουδιά, 8.30 Τραγοΰδι, 9 Φλάουτο, 

9.55 Ρωσσικές ρομάνισες, 10.25 Έ -  
[· λαφρά μουσική, 11 Έλαφρά μουσι

κή καί χορός.

| Τ ετάρτη J

|[ Κυριακή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Ε1-
Γήσεις έλληνιστί, 10 Συναυλία.

, Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 —  16.89
|__ 19.74 —  25.49 ___ 31.38— 49.83
I μ .) 11.45 Συμφ. συναυλία, 1 |Ε-
λαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15· Ε 
λαφρά μουσική, 3.45 Σονάτα Μπάχ,
*> Μουσική ποικιλία, 5.45 Εϋθυμη 
μουσική, 6.50 Εϋθυμη μουσική, 7.15 
Γερμαν. έμδατήρια, 8 Συναυλία, 9 
Είδήσεις, 9.15 Συναυλία, 11 Ειδή
σεις, 12.15 Μουσ. δωματίου, 12.30 
Λαϊκά τραγούδια.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86
19.82 — 25.52 __  31.55 μ .) 1-20
Συναυλία, 2.50 Σ υνα-υλία, 3.30 Εί- 

δήσεις, 4.15 Τσιγγάνοι, 5 Σονάτα 
Ραχμανίνωφ, 5.30 Σ  κωτική μουσι
κή, 5.45 Είδήσεις, 7.30 Είδήσεις, 7.
45 "Οργανο. 8.15 Συναυλία, 10.45 
Β ιολί, 11.15 Είδήσεις, 11.50 Βιεν
νέζικες όπερέττες μέ τραγούδι, 1.20 
Μουσ. δωματίου Μέντελσον, 2.20 
Δυωδίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 — 25.24— 31.
41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Ή  .ωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.
30 Μετάδοσις, 5.1·; Είδήσεις, 6 Με- 
τάδοσις, 7 Είδήσεις, 7.30 Δίσκοι. »
Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
οις. 1 Δίσκοι. 2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40 —  31.13 μ .) 12 
Ειδήσεις, Λαϊκή μοοσική, 1 Ειδή
σεις Αγγλιστί, Ποικίλη μουσική, 2.
30 Συμφ . μουσική, 5 Είδήσεις, Με* 
λόδραμα, 6.30 Μουσ. δωματίου, 9.
15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ . με- 
οαΐα, 12J45 "Ελλην. πρόγραμμα, 1 
Είδήσεις, 'Ελαφρά μουσική.
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·)
10 Πνευστά, 11.35 Χορός, 1— 4 Έ 
λαφρά μουσική, τραγοΟδι καί χο
ρός.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ.)
7 *Ελαφρά τραγούδια’ 9.05 Δίσκοι 
Μέντελσον, 10 Εϋθυμία. 11 «Τροδα- 
Τόρε» τοΰ Βέρδι, άπό δίσκους.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
10 Πνευστά, 10.30 Έλαφοά μουσική 
καί χορός, 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.)
10 Χορός, 11.30 'Ελαφρά μουσική 
καί χορός, 2 —  4 Ποικίλη μουσι
κή και χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
7.50 Τζάζ, 9.15 Άπό όπερέττες, 10.
55. Τσιγγάνοι, 12.10 Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .) 7.15 Πνευστά, 8 Δίσκοι, 9.10
'Συναυλία, 10 Πρελούντιο τοϋ Ντεμ
πυσσύ, 10.35 Συναυλία, 11.15 Δί- 
c k o i, 12 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 10
"Ωραίες μελωδίες, 11.30 'Ελαφρά 
μουσική καί χορός, 1—  4 Ποικίλη 
μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8
[Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Σ υ 
ναυλία έκ Στρασβούργου, 11.30 Ε ι
δήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ.
432 μ .) 8 Είδήσεις. 9 Δίσκοι, 9.30 
Θέατρο, 11.30 Ειδήσεις, 11.45 Δί
σκοι, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ ) 7 Έλα-

Ι·1 Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· !Ι· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· Ι Ι· ΙΙ·1 Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι1· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· !Ι· 1 Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) Ά-

γροτικοΐ συνεταιρισμοί, έλλην. διά- 
I λεξις, 9 Ειδήσεις, 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.) 20.15 Έλαφρά μουσική, 11.15
Βιολί, 12 Α ' πράξις της «Βαλκυρί
ας», 1 Έλαφρά μουσική, 2 Ειδήσεις,
2.15 Έλαφρά ιιουσική, 3.15 'Η  κ. 
Ά ννα  Άντωνιάδου στό πιάνο, 3.45 
Μελωδίες, 15 Γ ' πραξις τής «Βα λ
κυρίας», 5.30 Δίσκοι, 5.40 Λαϊκά 
τραγούδια, 5.4ς Συναυλία, 6.30 Βα  
ρύτονος, 6.50 Συναυλία, 7.15 Πνευ
στά, 8.30 Λαϊκά τραγούδια, 9 Ειδή
σεις, 9.45 «Τό δωμάτιον τοϋ πρίγκη
πος» όπερέττα τοϋ Ζώμπερ, 10.45 Ε 
λαφρά μουσική, 11 Είδήσεις.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _  
19.82 —  25.53 —  31.55 μ .) 12.45 
Ποικίλη μουσική, 2 Συναυλία, 3 
Συναυλία έκ Φινλανδίας, 3.30 ΕΙ- 
δήσεις, 4 Εϋθυμη μουσική, 5 Πιάνο,
5.15 Συναυλία, 6 Ειδήσεις, 6.20 
Χορός, 6.40 Διεθνής πολιτική, 7.20 
Ειδήσεις, 7.40 Συναυλία Ντεμπυσσύ, 
Ραδέλ κτλ., 8 Διεθνής πολιτική, 8. 
20 Συναυλία Σ αραίάτ, Γκρήγκ 
κτλ., 9 Ποικίλη μουσική, 10.30 Τρα
γούδια, 11.15 Ειδήσεις, 11.35 Δί
σκοι, 12.05 Μουσ. δωματίου, 12.40 
Διεθνής πολιτική, 1.15 Τραγούδια.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 __ 25.24___31.
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συιιφ. συν
αυλία Μότσαρτ, Λεκέ, ΜπιΓέ, 5.15 
Είδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 Είδήσεις, 
7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 Είδή- 
σεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις. 1

ΡΩ Μ Η (25.40 μ .) 12 Είδήσεις,
Μελόδραμα, 1 Είδήσεις άγγλιστί, 
Έλαφρά μουσική, 2.45 Λαϊκή μουσι
κή, 5 Είδήσεις, Μελόδραμα, 6.30 
Συμφ. συναυλία, 9.15 Είδήσεις γαλ

λιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12.45 Ειδή
σεις 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.) 
8 Χοροί, 9.10 Συναυλία Μπετόδεν, 
Βέμπερ, Σ τράους, Τσαϊκόφσκυ κτλ., 
11.40 Βιεννέζικη μουσική, 1— 4 Δί
σκοι.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8.05 Τραγούδια, 8.3ς ’Ελαφρά μου
σική, 10 ’Έ ρ γα  Σοπέν, 11 Σ  υνρευ- 
λία Λίστ, Τσαϊκόφσκυ, Σ  μετάνα.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8 «Δόν Τζοδάνι» μελόδρ. τοϋ Μό
τσαρτ. 9.20 Β '  ποάξις, 11.30 Σ ο 
νάτα Μπετόδεν, J  2 Βιεννέζικη μου
σική, 1 ’Έ ρ γα  Βάγνερ, 2— 3 Ποικί
λη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.)
8 Ποικίλη μουσική, 9.10 Μεγάλη 
συναυλία έξ Άμδούργου, 11.30 Χο
ρός, 1__ 4 Ποικίλη ιιουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 \ι.)
8 Όπερέττα, 10.3ς Τραγούδια Βέρ- 
δι, ΒαλντόϋΦεδ, Λέχαρ, 11.05 Πιά
νο, 11.45 Δίσκοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Συναυλία, 8.20 Δίσκοι,
9.10 Τραγοΰδι, 9.35 Τσεχική μου
σική, 10.10 Τραγούδια, 10.45 Ε λ α 
φρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (885 κχ. 387 μ.) 8 Ποι
κίλη μουσική, 9.10 Συναυλία, 10. 
30 Χορωδία, 11.30 Βιεννέζικη μου
σικά μέ τραγοΰδι, 1— 4 ' Δίσκοι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία, 8.30 Ειδήσεις, 9.15 Δ ί-; 
σκοι, 9.30 Συναυλία Σ αίν - Σάνς, 
Μότσαρτ, Ρίμσκυ —  Κορσσιχώφ, Μπι ! 
ζέ, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. j  
432 μ.) 9 Τραγούδια, 9.15 Δίσκοι, |
9.30 Συναυλία άπό τό Βισύ, 11.30 
Είδήσεις, 1  ̂ Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 9.15
«Ευγένιος Όνέγκιν», μελόδρ. τοϋ 
Τσαϊκόφσκυ, -11.30 Χορός.

δήσεις, 7.40 Δίσκοι, 8 Χορός, 8.30 
Πνευστά, 9 Έπι£~όρησις, 1C.05 Δυό 
πιάνα, 11.15 Είδήσεις, 11.35 Χορός, 
12.15 Μουσική ποικιλία, 1.50 Μουσι
κή ποικιλία.

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 Μουσ. 
δωματίου, Τραγοΰδι ό κ. Σπΰρος 
Καλογεράς, 5.15 Είδήσεις, 6 Δί
σκοι, 6 Δίσκοι, 7 Είδήσεις, 7.30 Δί- 
Ρκοι, 8 Δίσχοι, 8.30 Είδήσεις, 9.30 
Μετάδοσις, 1 Δίσκοι 2 Ειδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 μ.) 12 Ειδήσεις,
Έλαφοά μουσική. 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί, Συμφ. συναυλία 2.45 Μελόδρα
μα, 5 Ειδήσεις, Λαϊκή μουσική, 6. 
30 Μελόδραμα, 9.15 Ειδήσεις γαλ- ί 
λιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12.45* ΕΙδή-| 
σεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Ποικίλη ! 
μουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

ΑΛΙ Β ΟΥ Ρ ΓΟΝ  (904 κχ. 332 μ.) ! 
8 Εϋθυμη μουσική, 9.10 Συναυλία, 
μέ τραγοΰδι. άπό μελοδράματα καί |

•ψ
Πέμπτη

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

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

— 19.74 -r 25.49 _ _  31 .38_49.83 
μ.) 10.30 Σονάτες Μότσαρτ, Σοπέν 
νιά πιάνο, 10.45 Κουαρτέτο, 11 Δί
σκοι, 11.15 Μουσ. δωματίου, 12 Ποι
κιλία, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδε 
σεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 3.45 
Πιάνο, 4.30 Κουαρτέτο, 5 / ‘Τό δω
μάτιον τοΰ πρίγκηποο». όπερέττα τοϋ 
Ζήμπερ, 5.4 5 Συναυλία, 6.30 Σ ο 
νάτα τοϋ Μπετόδεν, 6.50 Συναυλία,
7.15 Δίσκοι. 8 ΣτραΓ. μουσική, 9 
Είδήσεις, 9.30 θέατρο, 10.15 Λαϊ
κή μουσική, 11 Είδήσεις.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _  
19.82 —  25.53 _  31.5.5 μ·) 12.45 
Μουσ. ταξίδι στήν Ευρώπη, 1.30 Λαϊ
κά τραγούδια, 2 Διεθνής πολιτική,
2.15 Δίσκοι. 2.30 Τρανούδια, 3.30 
Ειδήσεις, 4.20 Συναυλία Γρήγκ, 
Σ  αοαζάτ, Τσαϊκόφσκυ, Μπράμς κτλ., 
6 Είδήσεις, 6.35 Σ  υναυλία, 7.20 ΕΙ-

όπερέττες, 
σική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ.
8 Έλσφοά μουσική, 8.40 
10.10 Έλαφοά μουσική, 
δωματίου Χάϋδν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ.
$.30 Εϋθυμη δραδνά, 9.30 Μελωδίες 
11.30 Συναυλία, 12—3 Ποικίλη μου
σική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.) 
8 Δίσκοι παλαιας μουσικής, 9.15 
Συναυλία μέ τραγοΰδι, 11.30 Έλα- 
Φρά μουσική, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8 Τσιγγάνοι, 9.30 «Ταγχόϋζερ» τοϋ 
Βάγνερ, έκ Σ  αλτσδούργου, 12.10 
Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7 Χορός, 8.05 Τραγούδια, 8.45 
Δίσκοι Ρ . Σ  τράους, 9.45 Συνέχεια,
10.45 Έλαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Εϋ
θυμη μουσική, 10 Έλαφρά μουσική,
11.45 Λαϊκή και έλαφρά μοισική, 1 
 4 Ποικίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Συν
αυλία όέκ Στρασβούργου, 11.30 Ε ι
δήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ.
432 μ.) 9 Δίσκοι, 9.30 
πάτωμα» θέατρο, 11.30
11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7
Στρατ. μουσική, 8 Έλαφρά 
κή, 8.15 Δίσκοι, 9 Λαϊκή μουσική, 
9.55 Συναυλία. 11 Έλαφρά μουσι
κή και χορός.

Μπράμς κτλ., 11 Είδήσεις.
Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 __ 

19.82 —  25.53 _ _  31.55 μ.) 1.20 
Χορός, 2 Έπιθεώρησις, 3.05 Β ιολον
τσέλλο. 3.30 Είδήσεις, 4 Εϋθυμα 
τραγούδια, 5.15 Βιολί, 6 Είδήσεις, 
6.30 Τοαγούδισ, 7.30 Είδήσεις, 7. 
50 Μπαλλέτο, 9.05 Πιάνο, 9.45 Ε μ 
βατήρια, 10.15 Ποικιλία, 11.15 Et- 
δήσεις, 11.50 Παλαιά Έπιθεώρησις, 
1.40 Τραγοΰδι βαρυτόνου.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.68 — 25.24— 31. 
41 μ.) 12 Δίσκοι. 1.15 Συναυλία,
1.45 *Η ζωή σιό Παοίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 «‘Ό χι στό στόμα», όπερέττα τοΰ 
Ύδαίν, 1 Ποικίλη μουσική, 2 Είδή- 

j σεις.
ΡΩ Μ Η (25.40 μ.) 12 Είδήσεις,

Συμφ. συναυλία, 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί. Μελόδραμα, 2.45 Μουσ. δωμα
τίου, 5 Ποικίλη μουσική, 6.30 Λαϊ
κή μουσική, 9.15 Είδήσεις γαλλι
στί, 10 Βλ. μεσαία, 12.45 Είδήσεις 
έλληνιστί, 1 Ειδήσεις, Μουσική δω
ματίου

11.30—  4 Ποικίλη μου- ί Μ Ε Σ A IΑ Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

|  Π α ρ α σ κ ε υ ή ^ ^

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

1339 μ.) Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
Ό μοίως,! 8.30 Στρατ. μουσική, 9.10 Σ καν5.

11 Μουσ.! μουσική, 10.25 Εϋθυμα τρανούδια, 
ί 11.30 Έλαφρά μουσική και χορός, 

1571 μ ) ! 1— 4 Ποικίλα ιιουσική.
| Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)

8 Τραγοΰδι. 8.30 Έλαφοά μουσική, 
1 10.10 Χορός, 11 Πόλων, μουσική 
! δωματίου.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.15 Έλαφοά μουσική. 9.10 Πνευ- 

| στά, 10 Συναυλία, 11.30 Κονσέρτο 
γιά βιολί τοϋ Βιεσάν, 12 Έλαφρά
μουσική και χοοός, 1__3 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.)
I 8 Εϋθυμη μουσική. 9 Μουσική ένός 
αΐώ'.ος μέ τραγοΰδι, 11.30 Έλαφοά
μοΧ  ική και χορός, 1__  4 Ποικίλη

; μουσικήν.
Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κγ. 550 μ.) 

8.30 Βιολί, 11.25 Τσιγγάνοι, 12.30 
Xopoc.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
ι μ.) 7.15 Δίσκοι, 7.45 Πιάνο, 8 30 
ί  ’ Ελαφρά μουσική, 9.2*5 «Μονόν Λε- 
σκώ» ίο 0 Πουτσίνι, άπό δίυ χους.

! Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ, 382 μ .) 9.10 
I Σ υναυλία μέ τοαγοΰδι Μότσαρτ,
! Φοάνκ, Χάϋδν, Ρίμσκυ __  Κορσα-
κώφ κτλ., 11.?/} Έλαφρά μουσική 

[καί χοοός, 1—4 Ποικίλη μουσική.
Ν ΙΚ Λ ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 

! Συναυλία, 8.30 Είδήσεις. 9.30 Σ ·■■»/- 
μούσι- I ουλία έκ Στρασβούργου, 11.30 ΕΙ- 

1 δήσεις.
Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 

4?2 ιι.) 9.30 Συναυλία άπό τό Β ι 
σύ. 11 Δίσκοι, 11.15 Δίσκοι, 11.30 
Είδήσεί/', 11.45 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ε 
λαφρά μουσική. 7.30 Μαντολίνα. 8. 
15 «Καδαλ^οία ρουττικάνα». μελό
δραμα τοϋ Μασκάνι, 10 Ποικίλη μου
σική.

(695 κχ. 
«Τό έκτον 

Ειδήσεις,

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) «ΑΙ
μεταλλικαί πηγαί τής Σερβίας», έλ
λην. διάλεξις, 9 Είδήσεις έλληνι- 
στί, 10 Λαϊκά τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 —  16.89
— 19 74 — 25.49 —  31.38— 49.83 
μ.) Στρατ. μουσική, 11.15 Σονάτα 
Μπετόβεν, 11.45 Βάλς «Ανοιξιάτικο 
άεράκι» τοϋ Σ  τράους, 1 Έλαφρά 
μουσική, 4.30 Πιάνο, 5.45 Συναυ
λία, 6.10 ’Όργανο, 6.50 Συναυλία, 
9 Είδήσεις, 9.45 Συμφ. συναυλία

| Σάββατον
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8.30 
Βαλκανικαί είδήσεις έλληνιστί, 9 
Ειδήσεις έλληνιστί, 10 ΟΔίοκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13\99 __  16.89
— 19.74 —  25.49 —  31.33— 49.83

μ .) 10 Βάλς, 11.15 Πνευστά. 12 
Εύθυμία, 1 Ελαφρά μουσική, 2 ΕΙ- 
δ’ήυ.'-.ις, 2.15 * Ελαφρά μουσική, 130 
Δίσκοι, 4.30 Δίσκοι, 5 Εύθυμία. 5. 
45 Συναυλία, 6.50 Τ υ'νοα.λία, ? 15 
Άπό τό «Ανοιξιάτικο άεράκι* του 
Σ  τράους, μέ τρανοΰδι, 6 ιΞύ<9υμί̂ , 
9 Ειδήσεις. 9.30 Εϋ9υμη μοι>σ;κη, 9. 
45 Βάλς, 11 Είδήσεις.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  ( ί3.93 —  16.86 
19.82 —  25.53 — 31.55 μ.) 12.45 
’Όργανο, 2.35 Συναυλία, 3.30 Ε ι 
δήσεις, 4 Συναυλία, 4.40 ’Όργανο, 
6 Είδήσεις, 6.25 Χορός, 7.20 ΕΙδή- 
σεις, 8 Ποικιλία, 9 Μενάλη συναυ
λία μέ τραγοΰδι Βάγνερ, Χαίντελ, 
Μέντελσον, Βέρδι κτλ., 10-30 Πιά
νο, 11.15 Είδήσεις, 12.25 Φοιτητ. 
τραγούδια, 1.20 ’Όργανο, 2.10 Τσιγ
γάνοι, 2.40 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ( 19.68 — 25.24— 31, 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Δίσκοι, 2 Συναυλία, 2.30 Ει
δήσεις, 3.20 Ωοαία τραγούδια. 5. 
15 Είδήσεις. 6. Μετάδοσις, 7 ΕΙδή- 
σεις, 7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 
Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 
2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 μ .) 12 ΕΙότΊσεις,
Μελόδρσμα, 1 Είδήσεις άνγλιστί, 
γαλλιστί. Συναυλία, 2.40 Μτλόδ ;̂α- 
μα, 5 Είδήσεις. Μ"·υσ. δωματίου, 6. 
30 Ποικίλη μοισική, 9.15 Ε Ιδήσ ις  
γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12,15 ΕΙ- 
Ρ’ήσεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις. Μελό
δραμα.

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 Παλαιοί καί νέοι χοοοί. 11.30 
 4 Έλαφοά μουσική καί χο^ό^.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8.30 Χοοωδία, 10.10 , ’Ελαφρά μου
σική. 11 Εκπλήξεις.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ 1571 μ.) 
8.15 Εϋ? μη δραδυά. 9.10 Συναυ
λία μέ τραγοΰδι, 12 Χορός, 1—3 Χο- 
p0c.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 356 μ.) 
8 Δίσκοι άπό μελοδράιιατσ, 9.10 Πτί 
λαιοί χο??ί, 11.30 Έλαφοά μουσι
κή καί χορός, 3 __  4 Ποικίλη μου-
οική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ )  
7.40 Χ^ρός, G.3 5 Τραγούδι, 9.10 
Γι.·μπ β^αδ: ά, 11.55 Συναυλία. 12. 
10 ΤΓ άί\

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 18 75 
υ.) 7 Στοατ. μούσι νή, 8.15 Χο->ω-
6*α. 9.15 Τ£ά>;, 10.45 Έλαφοά φ υ 
σική, 12 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.1 8 Λαϊ
κά τραγούδια καί γοροί. 9.10 ’Ω 
ραίες ιιελωδίες, 11.30 Συναυλία. 3 
— 4 Έλαφρά μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Συν
αυλία έκ Στρασβούργου, 11.30 ?ΙΙ· 
δήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ.) 9.10 Δίσχοι, 9.30 Συναυ
λία μέ τΓαγοΰδι, 1.0.10 θέατρο. · 0, 
50 Ποικιλίες, 11.3 Είδήσεις, 11 45 
Δίσκοι, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Έ 
λαφρά μουσική. 7.30 Τζάζ, 7 15 
Λοϊκή μουσική, 8.30 Δίσκοι, 9 Ρ-ιο
λοντσέλλο, 9.55 Δίσκοι, 10.45 Ε 
λαφρά μουσική καί χορός, 11.30 Χο
ρός.

iiBiiBiiaiiBiiiiiiaiiaiiBiiaiiBiiBiiHiiaiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiaiiBiiaiiaiiaiiaiiBiiBiiBiiBiiaiiaiiaiiBiiHiiaiiaiiHiiaiiBiiBiiaiiBniHBnBHBnHM^niiMnHgmpngnnnanHumi,,!

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ=

___ν ’(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)'
^ ί’ς συγγραφεύς άλησμονητων £ργφγ, άιροΰ τόν

δ
ά  /αίτησε καί τόν θαύμασε τό πανελλήνιο, —τώ- 
)οτ, άποτραδηγμένος άπό τήν κίνηση, άπό τή 
ράση, αύτός πού καίεται όλόκληρος άπό μιά 

ήσδεστη φλόγα, — ήρεμος, γαλήνιος, αιώνιος 
μελετητής κι* άκούραστος έργάτης, δημιουργεί 
μΓσ’ στήν ήσυχία τοϋ γραφείου του, τό μεγάλο 

(·ρ~ς ζωής του £ργο: τήν «‘ Ιστορία τοΰ Νεοελλη
νικού θεάτρου* πού ό πρώτος της, όγκώδης, τό- 
,λ·ρς κυκλοφόρησε έδώ καί λίγον καιρό.

Ή  £κδοσις αύτή, έπιμελημένη στήν δλη της 
Ιμφάνιση, ύπήρξε £να φιλολογικό γεγονός ά- 
ν-χμφισδήτητο, μιά πολύτιμη πέτρα πού άνατά- 
ραξε τά θολά νερά τοϋ πνευματικού μας τέλμα
τος. Καί δμως, τό λέγω μέ πικρία, τό γεγονός 
α!:τό δέν είχε τήν άπήχηση πού έπρεπε. Έκτός 
άπό τόν φίλτατό μου Ροδα, νομίζω πώς κανείς 
άπό τούς κριτικούς τοΰ θεάτρου δέν άσχολήθηκε 
μ* αύτό. Σέ άλλη χώρα, μιά τέτοια έκδοσις θά 
χαιρετιζόταν άπό τούς πνευμοπτικούς κύκλους 
σάν Μνας σταθμός τών γραμμάτων. Οί συνεντεύ-

ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ
Τ Ο Υ  Κ .  Γ .  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α

ξεις θά έδιναν καί θά έπαιρνοίν. Τό δνομα τοΰ 
συγγραφέως θά βρισκόταν σ' δλα τά χείλη. Καί 
οί έταιρίες τών Λογοτεχνών, τοΰ θεάτρου, καί 
οί Άκαδημίες θά στεφάνωναν τόν άκούραστον 
έργάτη. Τί έγινε έδώ; Τίποτα. Καί δμως ό Λά
σκαρης είναι ?να δνομα, ένα σύμβολο μιας έ
ποχής, είναι αύτό τοΰτο τό έλληνικό θέατρο. Ή 
'Ακαδημία 'Αθηνών, ocv γνώριζε νά έκτιμδ κατά 
συνείδηση τούς πνευματικούς μας άνθρώπους θά 
τόν καλοΰσε νά κοπαλάδη τήν έδρα του, έπίση- 
μα, χωρίς ύποψηφιότητα. Μά τά σφάλματα, δ
ταν δέν είναι άργά, έπανορθώνονται...

...Δέν ξέρω drv πρόδωσα τόν άνθρωπο κα’ι 
τόν πολύτιμο φίλο πού προσπάθησα νά σκιαγρα
φήσω. Μιά είναι ή εύχή μου: νά συνέχιση γα 
λήνια τόν ώραίο δρόμο πού χάραξε. Τό δνομα 
τοΰ Λάσκαρη θά ζήση δσο καί τό έλληνικό θέα
τρο — αιώνια. Ή  δάφνη δικαιωματικά τοΰ άνή- 
κει. Έ μεΐς οί νεώτεροι δέν έχομε παρά νά άπο- 
καλυφθοΰμε στό πέρασμά του...

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΠΡΑΤΣ I ΚΑΣ

Η ΒΕΝΤΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

Η UTOPIA ΚΑΙ Η ΛΡΑΣΙΣ ΤΗΣ
ι ' Ό  ποιητής Μεράρ ΣαΙν- 
Ζύστ έγραφε κάπου:

«Στούς παληούς χρόνους, δ- 
7ΐως καί στούς σημερινούς, οΐ 
βασιληδδες μέ τό σκήπτρο στό 

5(έρι πρόσταζαν τούς λαούς. Ή 
έεντάλλια, Ισχυρότερη, πρό- 

j στάζε κι’ αύτούς τούς βασιληά- 
:δες». Καί ό περίφημος καί αύ- 
στηρός κριτικός Ζύλ Ζανέν, έ
λεγε μιλώντας γ ιά  τήν βεντάλ- 
λ ια : «Τί δέν κατορθώνει μιά
■βεντάλλια, δταν ξέρη αύτός 
ιΐτού τήν έχει νά τήν μεταχειρί
ζετα ι καλά...».
jit “ Ολοι ol ποιηταί καί ο* λο
γογράφοι έγραψαν κολακευτι- 
κά λόγια γ ιά  τήν δεντάλλια, 
πού εΤνε τό μόνο πράγμα πού 
διετή ρησε τόσα χρόνια, καί θά 
διατηρήση άκόμη πολλά, τή 
δύναμί του καί τήν έπιρροή 
του σ* δλους τούς λαούς, 
ί )Στά θεάμοττα ή δεντάλλια, 
καθώς καί στά σαλόνια, παίζει 
πάντα σπουδαίο ρόλο. ’Αρτί
στες καί γυναίκες γενικώς δ
λων τών χρόνων κι’ δλων τών 
χωρών συΛ/επλήρωνοα/ τήν χά
ρι τους κρατώντας μιά χαριτω
μένη, πολύτιμη δεντάλλια.

Άπ* τήν έποχή πού έφευρέ- 
θη ή βεντάλλια έγινε τό άπα- 
ραίτητο συμπλήοωμα καί στο
λίδι τών άρτιστών.

Πολλές ’ Ινδικές μινιοιτοΰρες 
μ«ς δείχνουν πώς ή δεντάλλια 
άπό άμνημονεύτων χρόνων ά- 
ττοτελοΰσε τό άπαραίτητο στο
λίδι τής μποτγιαντέρας.

Ot ’ Ιάπωνες μίμοι καί ήθο- 
ποιοί πάντοτε έβγαιναν στή 
σκι|νή κρατώντας βεντάλλια. 
Καί άπό 450 έτών οί 'Ισπανοί 

ταυρομάχοι κρατοΰσαν μεγά
λες δεντάλλιες μέ τίς όποιες 
άεριζόντουσαν στήν άρένα.
' Στή Γαλλία ή δεντάλλια έ
κανε τήν πρώτη της έμφάνισι 

ίστά μπαλλέττα καί τίς κωμω
δίες κατά τόν 17ον αιώνα.

Στήν δεντάλλια, σέ παλαιό- 
τερη έπογιΐ έδιναν πολλά κο
σμητικά έπίθετα, δπως «παοα- 
βάν τής αίδοΰς», «ό άπαραίτη- 
τος ζέφυρος» κ.λ.π.

Οί δεντάλλιες πού χρησιμο- 
TroioCootv στό ©έατρο ήσοτν πολ
λές φορές τεοαστίων διαστά
σεων, πολυτελέσταται καί ά- 
ληθινά έργα τέχνης.

Τό 1891 ένας περίφημος ’ Ια
πωνικός θίασος παρουσίασε 
στήν "Οπερα τών Παρισίων τό 
μπαλλέτο του «'Όνειρο» άνά
μεσα άπό μιά τεράστια βεντάλ- 
λια δψους 15  μέτρων.

Τό 1901 στήν φεερί «Κσκκι- 
νοσκουφίτσα» πού παίχτηκε 
στό θέατρο «Σατελέ*, μιά με
γαλοπρεπής παρέλασις άπό 
γυναίκες - δεντάλλιες μέ φόντο 
μιά άπό πολύχρωμα άληθινά 
φτερά μέ χ ρ υ σ ά  ποικίλματα 
άφησε άξέχαστο αύτό τό θέα
μα.

Πολλοί μακεττίσται, σκηνο
γράφοι καί βεστιαρίσται πήραν 
ώς θέμα τους τήν δεντάλλια.

Κατά τόν 17ον αιώνα δλες 
οί κυρίες τής άριστοκρατίας 
κρατοΰσαν βεντάλλιες στό θέ
ατρο καί στίς κοσμικές συγ
κεντρώσεις. Σ ι γ ά - σ ι γ ά  ή μό
δα της ξαπλώθηκε καί μόνον τό 
σχήμα της καί α ί διαστάσεις 
της ώλλαξαν. ,

Έ π ί τής βασιλείας τοΰ Λου
δοβίκου τοΰ 15ου τά καταστή
ματα τοΰ συρμοΰ γέμισαν άπό 
Ίαπωνέζικες καί Κινέζικες 
βεντάλλιες πού ήσοη/ θαΰμα τέ
χνης, πού ΰστερα άπό λίγα 
χρόνια τίς άπομιμήθηκαν θαυ
μάσια καί οί Γάλλοι βιομήχα- 
νοι.

Ό  κόμης Ντέ Προδότες προ- 
σέφερε κάποτε στή Μαρία 'Αν- 
τουανέττα μιά περίφημη βεν- 
τάλλια έπάνω στήν όποία ό 
ποιητής Λεμιέρ έγραψε τό έ
ξής τετράστιχο:
«Μέσα στίς φρικτές ζέστες, 
θά διασκεδάζω τήν άνία σου, 
θά σοΰ φέρνω κοντά σου τούς 

(ζεφύρους- 
κι' ΰστερ’ άπ’ αύτό ή άγάπη 

(έρχεται μονάχη της».
Τό καλοκαίρι τοΰ 1828 στήν 

πρεμιέρα τοΰ έργου «Κορι 
σάντρ» πού δόθηκε· στήν ’Ό πε
ρα Κωμίκ, έκανε τόση ζέστη, 
πού οί νεαροί τής έποχής έκεί
νης ίΐχαν λουσθή στόν ιδρώτα. 
“ Ξνας έξυπνος έπιχειρημοαίας 
μοίρασε στό θέατρο άντί ένός 
φράγκου χάρτινες βεντάλλιες 
γ ιά  κυρίους. Δέν έμεινε άρσε- 
νικός πού νά μήν προμηθευθη 
μιά. Αύτή ή μόδα δέν διατηρή
θηκε παρά μόνον έκεινο τό κα
λοκαίρι.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

(Συνέχεια έκ τής 5ης σέλίδος)
ρωρός, ένας Τουρκοκρητικός ά
γριος τήν όψιν.

— Είμαστε δημοσιογράφοι.
— Μπιλιέτ! έπαναλαμβάνει δ 

θυρωρός.
— Δέν καταλαβαίνεις; Είμα

στε δημοσιογράφοι. "Εχουμε δι
καίωμα νά μποΰμε δωρεάν.

— Διάλε τ ’ άπομεινάροι σας 
δέν τά κατέχω ’γώ αύτά. Β γά 
λετε μπιλιέττα, άλλοιώς άδειά- 
ζετέ μου τή γωνιά.

— Καλά —κάνει ό συνάδελ
φός μου, πού ήταν αρχαιότερος· 
μου. Ά λ> ά  νά ίδής τ[ θά γρά
ψουμε.

— Τί θά γράψετε, μωρέ; Πώς 
αύτές πού παίζουν μέσα εΐνε 
ροσποΰδες κι’ έγώ άγαπητικός; 
Δέν πάτε νά τό γράψετε; Καρ
φί δέν μοΰ καίεται...

Πρό τοΰ άκαταμαχήτου τού
του έπιχειρήματος παρητήθημεν 
πάσης περαιτέρω προσπαθείας 
διά νά εΐοέλθωμεν είς τό θέα 
τρον Ποικιλιών καί άπεμακρύν- 
θημεν ουντετριμμένρι διά τήν 
ήτταν πού ύπέστη διά πρώτην 
©οράν ή δημοσιογραφική μας ί- 
διότης.

★
'Οπωσδήποτε ποτέ δέν θά ξε- 

χάσω τήν πρώτην θεατρικήν 
παράστασιν πού εΤδα είς τό θέ- 
ατοον έκεΐνο οΰτε καί τήν πρω- 
ταγωνίστριάν του, ή όποία ά
σφαλώς θά έχη ταξιδεύσει άπό 
πολλών ήδη έτών είς τόν... πα
ράδεισον τών ούρί...

Π. ΚΑΨΗΣ

ΑΡΑΒΟΝΕΣ
Κατασκευάσου εν καλλιτεχνικούς,

τελευταία μοντέλα μέ τάς κάτωθι 
τιΐιάςί
18 Καοατ. τδ ζεΟνος δρχ. 050 
14 » * » » 700

» » » » 650
10 » » * » 600
8 » » » » 500
6 w * » » 425
ΆνοοάΓομεν διάφορα κοσμήματα 

Γελεία καί Εννοημένη έττισκευί» 
οολονίων διά 3 ?τη Έξαιρ^τικ* ε! 
δικότηο διά έηισκευάΓ ώοολονίων 
'Αμερικανικών Κόλθαμ *Έλτζη *Ελ  | 
λ,ινόι’ο Ζενίθ. *Ωμ να. ΛονΓίν Έ·η\ 
erne άφίχθπσαν τά τελευταία Μοντέλο 
διά άνδρικά δακτυλίδια Σ μάλτο

ΝΙΚ- Ρ Ε Π Ο  ΥΣ  H I
Πατησίων 8. Τηλέφ. 28-407 

Παρά rfiv ‘Ομόνοιαν καί Πανεπιστπ 
\ ιιίου 50. Τπλέφωνον 20-441

Θεατρικά περίεργα

ΤρεΤς δίκαι πρό 
τριακονταετίας

Οί «ώραΐες τής Σεβίλλης», 
τέσσερ=ς νέες *αί ώραϊες Σ πα
νιόλες χορεύτριες άγκαζαρί- 
στηκαν άπ’ τόν διευθυντή ίνός 
γνωστοΰ μιοΰζικ-χώλ τοΰ Στρα 
σβούργου.

“ Οταν τελείωσε ή Εεκαμερία 
τους ό διευθυντής τίς πλήρωσε 
τά μισά λεπτά άπ’ δ,τι είχαν 
συμφωνήσει μέ τήν πρόφασι 
πώς δέν άρεσαν στό κοα'ό. Αύ
τό τό κόλπο πού ήταν γνωστό 
σ ’ έκείνη τήν καλή έποχή ku! 
θύματα ήταν δλες οί ξένες άρ- 
τίστες, δέν πέρασε... κι’ οί 
Σπανιόλες κοαέφυγοη/ στό δι- 
κοοστήριο.

Τό δικαστήριο, τή αιτήσει 
τών ένδιαφερομένων ώρισε ώς 
κριτάς δύο γνωστούς χοροδι
δασκάλους.

Τήν ήμέρα τής δίκης ή αί
θουσα τοΰ δικαστηρίου μετε- 
βλήθη σέ πολκοσένικο πού έκ
τός τών δικαστών, τών χορευ
τριών, τοϋ κατηγορουμένου, 
τών χοροδιδασκάλων, τών δι
κηγόρων τής ■ ύπερασπίσεως 
καί τής κατηγορίας παρευρί- 
σκετο καί πλήθος περιέργων.

Ύπό τούς ήχους προχείρου 
όρχήστρας τό μπαλλέτο έξετέ- 
λεσε τό πρόγραμμά του πού 
διεκόπτετο κάθε λίγο καί λι
γάκι άπ’ τά δαιμονισμένα χει
ροκροτήματα καί τίς ζωηρές 
επευφημίες τών παρευρισκομέ- 
νων.

Τό δικαστήριο έξέδωκε τήν 
άπόφασί του διά τής όποίας ύ- 
πεχρέωνε τόν διευθυντή τοΰ 
Μιοΰζικ - Χώλ νά πληρώαη τό 
συμφωνημένο ποσόν στίς χο
ρεύτριες, τά έξοδα τοϋ ξενεδο 
χείου πού έμεναν καί τά έξοδα 
τής δίκης.

Τό δικαστήριο τών Παρισίων 
κατεδίκασε τόν Φράνκ, διευθΟν 
τή τοΰ θεόττρου «Γυμνάζ» νά 
πληρώση χίλια φράγκα στόν 
θεατρικό συγγραφέα Ίωανν.) 
Αίκάρ πού ύπέγραψε συμβό
λαιο μέ τόν πρώτο πώς ιό έρ
γο του ύπό τόν τίτλον «Μπεζα 
μέν» θά ειχε πρωταγωνίστοια 
τήν ικυρία Σ ιμόν Λέ Μπαργύ. 
Διά πάσαν παράβασιν τοΰ ουμ 
βολαίου ό διευθυντής ύπεχρε- 
οΰτο νά πληρώση 10.000 φράγ 
κα ποινική ρήτρα.

Στό διάστημα πού γινόντου- 
σαν οί πρόβες ή κυρία Λέ 
Μπαργύ δέν έδέχθη νά παίξη 
τόν ρόλο της.

Ό  Αίκάρ κατέφυγέ στό δι
καστήριο καί κέρδισε τή δίκη.

Ό  γνωστός παρισινός ρά
φτης Γκυμπέρ κατήγγειλε τόν 
βαρύτονο Κόμβ γιατί δέν είχε 
έξοφλήσιει τά κουστούμια πού 
τοΰ παρήγγειλε.

Ό  ράφτης παρουσίασε στό 
δικαστήριο τό λογαριασμό τοΰ 
κ. βαρυτόνου:

1 κοστούμι Φάουστ 300
φράγκα.

1 κοστούμι Ρωμαίου 300
φράγκα.

1 κοστούμι Γουλιέλμου Τέ- 
λου 370 φράγκα.

1 κοστούμι Άφρικάνας 250 
φράγκα.

1 κοστούμι "Αν ήμουν Βασι- 
ληας (μέ τό γιαταγάνι) 212 
φράγκα.

Ό  Κόμδ είπε στό δικαστήριο 
δτι άπό δλον αύτό τό λογαρια
σμόν τοΰ χρώσταγε μόνον 513  
φράγκα καί δτι δέν τόν ξε
πλήρωσε γιατί δέν ήταν καθό-

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Τό Συνέδριο τοΰ Λονδίνου, 
πρέπει νά χαιρετισθή άιίό δλο 
τόν διανοούμενο καί ιδιαίτερα 
Θεατρικό κόσμο μέ ξεχωριστή 
χαρά, δχι γιατί κατέληξε σέ 
κανένα θετικό συμπέρασμα, άλ 
λά γιατί θά γίνη άφορμή νά 
τοποθετηθή ή Τέχνη στή θέσι 
τη'ς, νά βρή μέ άλλα λόγια τόν 
έαυτόν της πού καιρό τώρα τόν 
είχε... άπαρνηθή!,.. Ή πραγ
ματική τέχνη δέν εινε προσπά
θεια τοϋ πνεύματος νά πραγμα

Ι · Ι Ι · Ι Ι· Ι Ι · Ι Ι · Ι 1 · Ι Ι· Μ · Ι Ι · Ι Ι· Μ Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι

λαυ ευχαριστημένος άπ’ τά 
κοστούμια πού τοϋ έρραψε κι’ 
άλλως τε, ποτέ δέν τοΰ παρέ
δωσε τά κοστούμια, του τήν 
ώρισμένη προθεσμία κι’ έτσι 
πολλές φορές άναγκάστηικε 
τήν τελευταία στιγμή ν’ άλλάξη 
τό ρόλο του.

Τό δικαστήριο κατεδίκασε 
τόν βαρύτονο νά πληρώση τά 
μισά άπό τό χρέος του στόν 
ράφτη, δηλαδή, φράγκα 256.50

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

UTOPIA ΤΟΥ
Κ0Υ0ΕΑΤΡ0Υ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Έξεδόθη ύπό τοϋ Έ κδοτι 

κοΰ Οίκου τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  ί Ρ Α .  100

'ίΜΙΜΕΙί HETPIKA*
ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑ

ΡΑΓΓΕΛΙΑ

τοποιήση τήν ίδέαν άπό αίσθη- 
τικής μόνον άπόψεως. Εΐνε ή 
προσπάθεια πού μαζί μέ τήν 
αισθητικήν συγκίνησιν έκφρά- 
ζει καί τός ίστορικάς συνθή- 
κας τής έποχής της,

Γ ιατί λοιπόν νά σφαλνοΰμε 
τό: μάτια μας θεληματικά καί 
νά άρνούμεθα τόν κοινωνικό 
κα άπολιτικό χαρακτήρα τής 
Τέχνης;

Τό δόγμα ή «τέχνη γ ιά  τήν 
τέχνη» βρισκόμενο έξω άπό τήν 
πραγματικότητα, δέν μπορεί 
παρά νά άποτελή τόν έπιθανά- 
τιο ρόγχο κάποιας περασμένης 
έποχής .

Ή τέχνη δέν γεννήθηκε γ ιά  
τόν έαυτόν της. Γεννήθηκε γ ιά  
νά έκφράση τούς στοχασμούς 
τοΰ κατόχου της πού δέν, εΐνε 
διαφορετικός άπό τούς στοχα
σμούς καί τά δνειρα μιάς τά  ̂
ξεως καί καθόλου ένός λαοΰ 
μιάς πολιτείας!

θ ά  ποϋνε μερικοί, πώς οί 
πραγματικοί άπόστολοι τής τέ
χνης τήν χρησιμοποιοΰν γ ιά  νά 
έκφράσουν κάποια τους έσωτε- 
ρική άνάγκη. Σύμφωνοι.. ’Αλ
λά πιά εΐνε αύτή ή έσωτερική 
άνάγκη σέ ,έναν μικροαστό συγ 
γραφέα ή σέ έναν πατριωτικό 
συγγραφέα ; ‘Αναμφίβολα γιά  
τόν έναν εινε ή έκφρασις τών 
πόθων, τών τάσεων καί τών έ- 
πιδιώξεων τής τάξεώς του, γιά  
δέ τόν άλλον ή έκφρασις τοϋ 
ξεχειλισιαέναυ πατριωτι σ μ ο ΰ

Γραφεία Π
Βιβλιοθήκες
Ρόλ-Τοπ
Περιστροφικές
Καβουράκια
Σαλονάκια
Τραπεζαρίες
Κρεββαχοκάμαρες
Ντουλάπες μονόφ.
Σιφονιέρες
Τουαλέττες
Ντιβάνια ιατρικά
Κρεββάτια μετάλ.

άπό 1250- 4000 
» 1000— 3500 
» 1000— 2500 
» 500— 900
» 5000— 8000 
» 5000—15000 
» 5000-18000 
» 12000—23000 
» 1250— 3000 
» 1200- 2500 
» 2000- 3500 
» 900- 2000
» 500— 3500

[V D H C K ' Πατησίων 11 tllOtZtU. Σ-τοά Φέξη 38 
Βερσνζέρου 27

Έργοστάσιον:
Όδός Βερανξέρου 27

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  είς Λου

τράκι πολυτελής εύάερος βίλ- 
Κα έκ δύο μονοκατοικιών μέ ι
διαιτέρας εισόδους, άφθονον ΰ- | 
δωρ, δλα τά κομφόρ, έν μέσω 
άνθοκήπου 2.000 μέτρων, παρά 
τήν κεντρικήν όδόν. Πληροφο- 
ρίαι έν Λουτρακίω, συμβολαιο- 
γραφείον Δ. Μπακταλια, ένταΰ- 
θα τηλ. 25-632.

του. ’’Ετσι καί οί δυό μέ τήν έκ- 
φρασι τής πραγματικής των σκέ 
ψεως λυτρώνονται.

Ό  καλλιτέχνης δέν δημιαυρί 
γεϊ άλλά έκφράζει μέ τήν καλ 
λιτςχνικήν του συνεί&ησιν, ω
ραία καί ψυχολογημένα τίς πολ 
λαπλές έκδηλώσεις τής ζωής 
τών συγχρόνων του τίς όποιες 
έκεΐνοι γ ιά  έλλειψι καλλιτεχνι
κής συνειδήσεως διακρίνουν άτε 
λέστατα.

Αύτή εΐνε ή θέσι τής τέχνης 
καί ιδιαίτερα τής θεατρικής. 
Τέχνη θρέμμα τών ιστορικών 
συνθηκών τής έποχής της συ- 
νάρτησι τών κοινωνικοπολιτι- 
κών ωφελημάτων μέ αισθητι
κήν άντίληψιν.

"Ας μή νομισθή πώς έρμη- 
νεύοντας δπως παραπάνω τήν 
τέχνην τήν άπομακρύνουμε άπό 
τήν έξωτερίκευσι τής «'Εσωτε
ρικής ’Ανάγκης»,

Δέν θέλουμε τόν σχηματισμό 
«έσωτερικής άνάγκης» κατόπιν 
έξωτερικής 'βίας ή... άλλων ώ- 
φελημάτων.

"Ο χι: θέλουμε τήν πηγαία 
«έσωτερική άνάγκη» νά έξωτε- 
ρικεύη κείνο πού πιστεύει : Σέ 
έναν θερμό πατριωτισμό σάν 
τόν Ούγκώ, σέ ένα πολιτικό σύ 
στημα ή σέ μιά κοινωνική ά- 
θλιότητα. Είπαμε παραπάνω 
πώς ή τέτοια θέσι τής τέχνης 
άνήκει ίδίως στό θέατρο.

Αύτό μπορεί νά πη κοτνένας 
εΐνε ή λαϊκή σκέψις ραφιναρι-

σμένη, ρετουσαρισμένη.
Εΐνε 6 .διεθνής στίβος δποϋ 

γίνεται άδιάκοπος πάλη μετα
ξύ ιδεών, παθών, συναισθημά
των, πόθων, έπιδιώξεων, συ
στημάτων.

Εΐνε ό κρυστάλλινος καθρέ- 
πτης, δπου άπαραίτητα καθρε- 
πτίζεται κάθε έποχή. Εΐνε ή 
παγκόσμια ζωή έν σμικρογρα- 
φία.

Γι’ αύτό ή Τέχνη μέ Κοινωνι- 
κοπολιτική έκδήλωσι έχει πε
ρισσότερο τή θέσι της σ ’ αύτό.

Ή  Τέχνη άσφαλώς δέν εινε 
πολιτική.

Ά λλ ά  ή κοινωνικοπολιτική 
άνάπλασις ένός λαοΰ εΐνε μέ
ρος τής Τέχνης.

Δέν ξέρω, έπαναλαμδάνω, σέ 
τί θετικό συμπέρασμα κατέλη
ξε τό θεατρικό συνέδριο τοΰ 
Λονδίνου.

Γιά μ«ς εΐνε άρκετό πού έγι
νε άφορμή γιά  ένα ιερό ξεκί
νημα ύπέρ τής 'Αληθινής Τέ-
χνης.

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Δημοσιογράφος

Υπεύθυνος 
ΔΗΜ. Μ Ο Σ Χ Ο Ν Α Σ  
Όδός Λεωχάρους 19

Δΐίυθυντής Τυπογραφείου: 
ΣΤΕ«Κ 1. Κ Α Τ Σ Α Ν Η Σ  

Δαμάρεως 4

HELLENIC BANK TRUST C O M
Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘ ΕΙΣΑ  ΥΠΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ... ΔΟΛΛΑΡΙΑ 1.350.000

Δέχεται καταθέσεις κα! έκτελεΐ πάσης ψύσεως τραπεζιτι- 
κάς έργασίας ύπό λία j  ευνοϊκούς ορούς.

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

ΙΟ Σ , έν Άθήναις μέν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
(Υπηρεσίαν Εργασιών ’Αμερικής), έν ταΐς Έπαρχίαις δέ 

είς τά κατά τόπους .Υποκαταστήματα αύτής.

500 ΚΑΠΕΑΑΑ ΕΤΟΙΜΑ 500
Η Π Ο  ΔΡ?(. 9 0  K R I  H M Q  

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Η  Τ Ω Ν  Δ Ρ ^ .  8 0 0  ΔΡ ?(. 3 7 5

στού ΚΟΡΩΝΛΚΟΥ
1 7  Β Ο Υ Λ Η Σ  1 7

ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Ό  φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

ΙΙΩΛΕΙΤΑ1 μηχανή Σί>/γερ 
υποδημάτων. "Εμδολο διπλό. 
Οδός Σκιάθου 8, Τέρμα 'Α χαρ  

νών.
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ν ικ ο .-Σ υ ν α γ ε ρ μ ό ς  μ α τ ιώ ν , κ ο ρ μ ιώ ν , γαμπώ ν χά ρ ιν  γο ύ σ το υ .
ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ ΜΑΣ κ . Δ ΠΑΠΑΓΙ/ ΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κ Ρ Υ Φ Η  Ζ Ω Η
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τά  t̂ HhtrHLCi Π ΔΡΑ I  Κ Η ΝIΛ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΡΣ

Τύποι ΔΟΝ - ΚΙΧΩΤΙΣΜΟΙ Τύποι
του

θεάτρου μας
Δ . Μ.

Βάρβαροι κι’ απολίτιστοι, ol συγγράφ εις ol «νέοι» 
θυμοειδείς, άτίθασσοι, άντάμηδες, γενναίοι...
(Μά πρό παντός, άς κάνωμε μίαν παρεμβολήν 
ΟΙ τελευταίοι στίχοι μας, τής στήλης τής παρούσης 
έγέννησαν ώς φαίνεται, παροξυσμόν πολύν, 
κι’ ol «νέοι» άντιρρήσεως πρός τό παρόν, μή οΟσης 

‘Ωπλίσθησαν έν τάχει 
κι’ ώς άλλοι «γκλαδιάτορες», καί νέοι μονομάχοι 
Συγκεκριμένην έκαμαν, νά ποϋμε, άπείΛ,ήν 
Κ ’ έζήτησαν τοΟ γράφοντος, άπλώς τήν... κεφαλήν..) ,, 
Αύτοί; ΟΙ φίλοι οί αγαθοί τόσων παρασκηνίων;
Νίκος ό Αρειμάνιος καί "Λχιλλεύς Μηνίων,
Τάς άσχολίας τάς πολλάς, άφησαν αυθωρεί 
Κ ι’ ώς Δόν Κιχώται βγήκανε κι’ ot δύο, στό κλαρ[| 

j Αύτοί; 0 1  τόσον φίλοι μας, χωρίς κανένα ψέμα, 
θέλουν νά χύσουν α ίμ α ;

ΕΓναι Σμυρνηδς Α ύτοί; Πού εΐνε ειρηνικοί, άφήσανε τάς πέννας των
Κ ι’ άλλοτε, ήταν μορφονηός Κ α ί πήρε άρκεβούζιον, στά χέρια, ό καθένας των;

Χωρίς μ' αύτό, νά νομισθή, τυχόν Ιδιαιτέρως Πρέπει κανείς νά τό σκεφτή:
Πώς τώρα είναι γέρο ς!... 0 1  δύο φίλοι μας αύτοί,

Ε ίνα ι άπλώς μεσόκοπος, μέ δρ«σιν μάλλον m  ό ·Αρειμάνι0ς καΐ Ά χιλλεύς Μηνίων
' νεο "Αντήλλαξαν τήν χάριτα, μέ ϋφος Έ ριννύω ν;

ΟΙ τόσον γλυκοαίματοι λαμπροί έρωτιδεϊς,
Πήραν άμέσως όπλισμόν ταρταρικής όρδής;
Τρέμω! Φοβούμαι! Δ έομ α ι!... Καί μέσ’ τήν ταραχή μου 
'Εκπέμπω εύθύς τό S.O .S!... Σώσατε τήν ψυχήν μου!

ΚατακτητοΟ γενναίου!
Έ δ ρ α σ εν  είς τό θέατρον δσον κανένας αλλο< 

Ύπήρςε «ζέν πρεμιέ» μεγάλος 
Κ α ΐ μετ’ έπιτυχίας ίσης 

Ύπήρξε σανσοννιέ στίς έπιθεωρήσεις!

Ύ πήρξε άπ’ δλα καί πολύ 
ένα σαλόνι, έγνώ ριζε νά στέκη. νά μιλη 

Κι’ ήτοτν έν τέλει· δσο κανείς 
’Αριστοκράτης τής σκηνής!

Μιλοΰσε πάντα ύπερηφάνως,
Γι’ αύτόν, ό μακαρίτης Χρηστομανος 

Οταν) μετά πνοής άληθινής.
Α νήγγειλε τήν ίδρυσιν τής Νέας τής Σκηνής, 

Γιά τ ΐν  όποίαν, τόσος είχε γ ίνε ι κρότος.^
ΚΓ ύπήρξε ό μύστης τής κινήσεως, ό πρώτος.

“ Α ρχισαν τότε ή έπιτυχίες 
Τόν γνώ ρισε ή πρωτεΰουσα... κΓ ή έπαρχίες. 
Κ ατά καιρούς τόν γνώ ρισαν κΓ αύτές 

Πόσες έπ ιτυχίες!... Ζηλευτές ι...
Τό γαλλικό τ ϊ  δραμα τόν διεκδικεϊ 
Ή κωμωδία, ή φάρσα ή γαλλική .
ΚΓ έκεΐνες τοΰ χαρίζουν μεγαλεία  
Τό παίξιμό του. είνα ι «Παρίσι» είναι «Γαλλίας 
Ε ίνα ι ό Φρανχσέζος ό άρτίστας στή σκηνή 
Πού ξέρει μέ τήν τέχνη του νά σ υγκ ινη ! 
Τώρα, σχεδόν άπ’ τή σκηνή έχει άποσυρθή 

Ά λ λ ά  χωρίς νά βαρεθή 
Προσφέρει τίς ύπηρεσίες του άκόμη.
Οί ώμοι του άντέχουνε, ol ώμοι 
Πού τόσους ρόλους κράτησαν, κρατούν καί

(βάρος αχλο:
ΟΙ τόσοι του συνάδελφοι, μέ σεβασμό μεγάλο.

—Τόσο πολύ τόν έκτιμοΟν —
Γιά Πρόεδρο στό Σωματείο των, τόν προτιμούν!

0 1 άνθρωποι, μέχρι τινός, μηδέν ύποπτευόμενοι,
Ά πό συμφέροντος κοινοΰ, ώς φαίνεται, δρμώμενοι 
Μιά νύχτα, πού συνέτρωγαν καί ίσως έκουτσόπινον 
Μιάν πραξιν άπεφάσισαν νά κάμουν άξιόποινον{
Στής έπιθεωρήσεως, νά μπούνε, τό πεδίον!..,
‘Ό ταν τό άπεφάσισαν, άμφότεροι έμειδίων,
Μειδίαμα, πού ύστερα, καί δχι έν τω άμα 
“ Ισως νά μετεβάλλετο άπλώς είς.. μαύρο κλάμα!

Τό πράγμα έγινε γνωστό...
— Τήν προσοχή σας φίλαι μου καί φίλοι, έφιστώ —» 
Καί ό ύποφαινόμενος, έξ ένθουσιασμοΰ,
’Ολίγους στίχους έγραψεν, έμμέτρου πειρασμού!.,

Μήπως ώς λίθοι έπεσαν ol στίχοι μας, είς τέλμα,
Κ’ ol βάτραχοι άνεπήδησαν κοάζοντες έν τάχει;
' Η μή τυχόν τών στίχων μας, τό έλαφρόν τό πέλμα
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"Αθελα κάπως πάτησε κανέναν στό στομάχι;
Πάντως έθορυβήθησαν ol δύο, πέρα —πέρα 
ΚΓ έκοψαν μέ τόν γράφοντα, εύθύς τήν «καλημέρα»
— " Ε ! . .  Τί νά γίνη βρέ παιδιά... Είνε κΓ αύτό ένα χάδι 
ΚΓ άφοΰ τήν «καλημέρα» μου, δέν θέτε, δέν θά κλαίω...
Στό μέλλον θά βλεπόμαστε μονάχα βράδυ - βράδυ 
Καί «καλησπέρα» φυσικά θά έχω νά σας λέω.
Ή  «καλησπέρα» κόπηκε, κΓ δταν θά συναντιόμαστε 

θά ... καλησπεριζόμαστε!

Βάρβαροι κΓ άπολίτιστοι!.. Τί θέτε δηλαδή;
Νά κύπτη τόν αύχένα του, καθείς μόλις σας δη;
Δέν δέχεσθε μιά σάτυρα; Ολίγην ειρωνεία;
Κάθεται είς τόν σβέρκο σας καβάλλα, ή μανία;
Τοίς μετρητοίς λαμβάνετε, όλίγα λόγια κούφια,
Καί στή στιγμή μοϋ βάζετε, στραβά - στραβά τή σκούφια; 

* J Τό χιούμορ, μόνον βάρβαρος μπορεί νά φοβηθή 
καί νά τραβήξη τό σπαθί 

Κ ' ή ευθυμη διάθεσις, έν περιπτώσει πάση 
1 Δέν έχει, κέφι, κεφαλάς, έστω κενάς νά ‘σπάση.

Δέν εΐνε πολεμοχαρής, είς αίματα δέν βάφεται 
Οϋτε —σας κάνω μάθημα— ώς κριτική σας γράφεται?..
ΕΙν’ εύθυμη διάθεσι, καλοί μου συμπολϊται 

Κ αι δέν π α ρ εξη γεϊτα ι!..

Τί πάθατε καί τρέξατε ώς Ιπποι, άνευ ήνίων,
Νίκος ό Αρειμάνιος καί Ά χ ιλλ εύς Μηνίων;’
Τ ί σ « ς  συνέβη βρέ πα ιδ ιά ; Νά μάθω επιμένω.
ΚΓ έχετε τό ζωνάρι σας νυχθημερόν λυμένο;
ΚΓ άν ϊσως σα ς πειράξαμε, καί άν σας σατυρίσαμε,

Τόν κάλο σας πατήσαμε;
Τί πράγματα άπολίτιστα, πατε νά έπιβάλετε;
Έ ν α ς  σατυριζόμενος χαίρεται καί άγάλλετα;
Καί δέν παρουσιάζεται ώς Ά χιλλεύς μηνίων 
'Ετοιμος πάντα γ ιά  κ α υ γ ά ,  στό πρώτο καφενεΊον!...

Α γα π ητο ί συνάδελφοι, συνάδελφοί μας νέοι 
Φανήτε όλιγώτερον, πρός τό παρόν, γενναίοι...
"Ας μή σ«ς πέρνουν εύκολα ol ένθόυσιασμο; σας 
ΚΓ άς λείψουνε τά τρόπαια κ’ ol Δόν—Κιχωτισμοί σας!

ΠΑ Ρ Α Σ Κ ΗΝ Ι Α Κ ΟΣ
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T O U

θεάτρου μας
X . Ν.

Έ ά ν  ό Βαυαρός παππούς του 
ΤοΟ έγγονοΟ έμάντευε μελλοντικούς σκοπούς. ϊ| 
Καί άν τυχόν στό θέατρο έπήγαινεν ό νους του I  
Στή Βαυαρία θά ’ μενε ό Βαυαρός παππούς ! | 
Ά λ λ ά  δέν προεμάντευσε τών έγγονών τόν ν

(πόθον Ι&
Κ Γ έτσι, δταν τόν έφερεν, είς τήν Ε λ λ ά δ α  ό

( Οθων,
ΤΗλ0εν ό άνθρωπος έκών>

ΚΓ ol Ά θηνα 'ο ι έθαυμαζαν τόν άξιωματικόν 
ίΠού σοβαρός κΓ άμίλητος, καθόλου δ' έπι-

(πόλαιος
Φρούραρχος ήτανε τής Άκροπόλεως.

Αύτά τά πράγματα δέν λέγονται γΓ  άστεΐα. 
fO Ό θω ν δέν κατώρθωσε νά φτιάξη δυναστεία 
Ι*'5λλά ό Βα ;αρός εκείνος αξιωματικός 
ι Ο πράος, ο μειλίχιος, σοϋπερ — ρωμσντικός

I

Ισως πολύ κε '.ά ποιών 
j Ξφτιαξε δυναστεία . . . .  ήθοποιών 1

" νας άπ’ τούς βλαστούς της κι’ ό παρών 
Ό  κωμικός — σοιστό καμάρι τής σκηνής —
Μέ παρελθόν., παρόν, r.ocl μέλλον άνθηρόν,
Μέ ρόλους, πού δέν έπλασεν, ούδέποτε κανείς, 

Κατέκτησεν άμέσως τά πρω τεία·...

Θεατρικά
Γνωμικά

—Έ π ί τέλους ! Εύρηκα τήν 
. . . Σ ω τ η ρ ί α  μου:

ΑΤΤΙΚ

—Έ μεΐς κΓ άν έμαλώσαμε 
Πάλι θ’ άγαπηθοϋμε 
Καΐ πάλι κύρ Ά ντρέα μου 
Τούς πόνους μας θά ποΰμε! 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ—Μ ΑΥΡΕΑΣ

μου!
-’Ά δικα τρέχεις, Κυριάκο 

ΜΑΡΙ ΚΑ ΜΑΥΡΕΑ

Τώρα εΤναι δ «Πρόεδρος». Καινούργια  έπιτυχία 
Αύτός τήν τά ξι του θ’ άνακουφίση 
θ ά  φέρη τήν παρηγοριά στήν δυστυχία 
Αύτός θά κάνη τή σκηνή νά ξαναζήση... 

Αύτός θά έργασθή καί θά πονέση 
Αύτός θά κάνη κάτι, θά μπόρεση. 

Πάντοτε άκούραστος καί στό γραφείο του,
(σκυφτός

Κ Γ είναι δ Μήτσος δ Μυράτ αύτός!
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

■ ■ ■

ΞΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Π Ε Ρ Ι... ΣΥΝ ΕΠ Α ΡΣΕΩ Σ

“ Ενας πιανίστας παινευόντοο/ 
c  ένα φίλο του, δτι συνεπήρε 
ΐό  άκροατήριό του στό τελευ
ταίο του κονσέρτο.

—Τό συνεπή ρες τόσο πολύ,.. 
πού δέν έμεινε κανείς στήν σά
λα I τόν διέκοψε δ φίλος του.

, ,ΡΩΜΑΝΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙ Σ
Κάποτε πού ή Σοφία Άρνού 

Επαιζε στήν έπαρχία, έκανε μιά 
σπουδαιοτάτη κατάκτησι.

Μετά τήν πρώτη παράστασι, 
Ελαβε ένα γράμμα πού ένας 
άγνωστος τής πρότεινε νά δει
πνήσουν μαζί σέ κάποια ταβέρ 
να δπου ύπήρχε «κρασάκι πρώ
της».

Καί τό γράμμα τελείωνε έ
τσι :

«...Φυσικά, πρέπει νά σδς ά- 
ρέσω καί γώ. Λοιπόν τά μάτια

σας δεκατέσσαρα αΟριο βράδυ 
στήν παράστασι, θ ά  είμαι άπά
νω, στήν γαλαρία. Καί γ ιά  νά 
μ’ άναγνωρίσετε, θ’ άφήνω τά 
πόδια μου άπ’ έξω, νά κρέμων- 
ται„.»

Κατόπιν αύτοΰ, σίγουρα ή με 
γάλη τραγωδός, θάμεινε κεραυ 
νόπληκτη1,..

ΤΟΠΟ ΣΤΗΝ Σ Κ Ι Α !

Παίζανε τήν «Σεμίραμι» καί 
ήταν τέτοια κοσμοσυρροή, πού 
τό κοινό είχε άνεβή ώς τήν 
σκηνή.

Τήν στιγμή πού άνοίγει ό 
τάφος τοΰ Νίνου καί ή Σκιά 
βγαίνει έξω, ένας σκοπός άρ
χισε νά φωνάζη:

— Τόπο στήν Σκιά, κύριοι 
παρακαλώ! Τόπο στήν Σκιά!

ι —Έ γώ , δέν έμίλησα άκόμη!
Α. ΜΕΣΑΛΑΣ

—’Άτιμο «Περροκέ» ! Γιά 
σένα χάλασα τή Ζ α χ α ρ έ
ν ι α μου.

Σ . ΠΕΤΡΑΣ

—Ποιά Βοτανολογία; ’Έ γ ινα  
τώρα άρχαιολόγος. Στίς πρώ
τες μου άνασκαφές, άνεκάλυψα 
τήν Κούρμη,

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙ ΝΕΑΣ

—Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς
Πάλι δική σας εΤμαι!

ΜΑΡΙ ΚΑ ΚΟΥΡΜΗ

—Αγοράσαμε πέννες!,.
ΜΑΜΑ Κ Η Σ—ΓIΟ Κ A Ρ I Ν Η Σ

—θ ά  σας προσφέρω στό θέα 
τρο μιά καρέκλα κΓ έγώ... κα
τακέφαλα !

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

—Ή όρερέττα πέθανε ! Ζη
τώ ή έπιθεώρησις καί ό κύρ 
Άντρέας.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

—Ετοιμάζω  τή χειμωνιάτική 
μας: Τό τάβλι!

Δ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

—θέατρο θά πη : Κρατική 
όπερέττα.

Γ. ΧΕΛΜΗΣ
(Ύπό έχεμύθειοτν)

—Έ γ ώ  ούδέποτε έκλεβα οϋ
τε μετέφρασα γιατί... δέν ξέρω 
ξένες.,, γλώσσες,

ΑΣΧΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Ά κόμη δέν ένοιώσαμε οϋτε στιγμής δροσι*,
Ά κόμη παμε σάν τρελλοί στήν άκροθαλασσιά,
Ακόμη λίβας τρομερός καί φοβερό χαμψίνι 
Τούς Α θηναίους άπαντας, άκόμη ξεροψήνει.»
Άκόμη δέν θαυμάσαμε τίς έπιθεωρήσεις 
Ά κόμη δέν έπέρασεν, ή θερινή ή κρίσις,
Ά κόμη δέν έμπήκαμε στόν μήνα τού Αύγούστου,
Πού θά ίδή, τό θέατρο, ξανά τούς όπαδούς του,
Ά κόμη έχουμε σαιζόν όλόκληρη μπροστά,
Ά κόμη δλοι ol συγγράφεις, δέν πήραν ποσοστό:,
Ά κόμη πίσω είμαστε, άκόμη έχομε θέρος 
Κ’ οί θιασάρχαι, άρχισαν έν τούτοις, ελευθέριος 
Νά κάνουν τάς παντοειδείς θεα f ικάς ζυμώσεις.
’Ά λ λ α ς έγγράφως, φυσικά, καί άλλας διά ζώσης!

Ή  εϊδησις πού έκαμε αϊσθησι σοβαρή 
Καί δλον τόν θεατρικόν τόν κόσμον, συνεκίνει 

Ητανε μιά άπόφασις όλίγον *;ονηρή 
Μαυρέα καί Κόκκινη...

Δέν ξέρω πώς νά ήρχισε< Έ ν  περιπτώσει πάση 
0 1 δύο οδτοι, άσσοι,
Χωρίς λόγια  πολλά ·

Καί δίχως λέξι κάν νά ποΰν, στόν φίλο Μεσσαλ®
Είς τό παληό άφεντικό, έπήγαίνε γ ιά  γλέντι.
Βαθειά τόν έπροσκύνησαν καί τοΰπανε:

V*· . ’Αφέντη!..,
Καί δ Αφέντης, στή στιγμή άπήντησε:

—1 Ιαιδιά μου!
Σ ας έχω τήν καρδιά μου!...

Σ ά ν  τ’ άκουσε ή σύζυγος Μαυρέα, έξεμάνη 
ΚΓ άμέσως. είς τό Λυρικό, πηγαίνει μάνι - μάνι 
Τό τί έλέχθη, άγνωστον, κανένας δέν τό ξέρει 
Μά δ Άντώνης Μεσσαλας, περίεργα γελά 
Καί δ Κόκκινης σκέπτεται, πώς θά τά κάταφέρη 
Γιά νά τά έχη κΓ άπό δώ καί άπ’ έκεΐ καλά!...

Στόν θίασο τοΰ Σαμαρτζή, άλλαι ζυμώσεις πάλ: * 
Ζυμώνονται ήθοποιοί, μικροί τε καί μεγό:λοι,
Μά άπ’ δλη αύτή τήν ζύμωσι, έξέφυγε ή Ποζέλλι 
Κ ’ είς θίασον άντίπαλον εύρέθηκεν έν τέλει..

Ό  Σαμαρτζής, πανευτυχής KffI ήσυχος κ’ έν τάξει 
Στό Ίντεά λ  θά στεγασθή, γ ιά  δλον τόν χειμώνα 
θ ά  έχη δέ καί θίασον έν πλήρει παρατάξει 

ΚΓ ώς δπλα του καί μόνα 
θ ά  έχη τά έργα  τά καλά, καί στήν άγρίαν πάλην 

θ ά  έπιπλεύση πάλ ιν!

‘Η άδελφές ή Καλουτά _  καί ρώτημα δέν θέλει —
Είς τόν άφέντη τόν παληό, κι’ αύτές θέλουν νά π“ νε 
Μά έλα πού τά σχέδια, χαλάει ή Ποζέλλι 
Καί δός του ψιψιρίζουνε, καί δός του μελετάνε... 
Ε κπλήξεις  δπως φαίνεται, χειμερινάς θά δούμε 
Πάντως, ζυμώσεις γίνονται καί θά τά ςαναποΰμε!

ΘΕΑΤΡΙ ΚΟΣ

Θεατρικός
ονειροκρίτης

Αν δής ντενεκετζίδικο 
Τούρκικου μαχαλά.

Θά μπής στό αύτοκίνητο
τοΰ Γιάννη τ’ Άμπελα.

★
’Ά ν  δής μικρής κυψέλης 

οτι τρυγάς τό μέλι.
Νά στό ξηγήση πήγαινε

στόν Κουάρτο τόν Ποζέλι.

★
Ά ν  δής δτι σοΰ μπήκανβ 

στ’ αΰτιά σου μέσα ψύλοι.
Καινούργιες ζήλειες ή Σωσώ 

θάχη μέ τόν Κανδύλη
★

Ά ν  δής τούς Γαβριλίδηδες 
πατέρα καί . υιόν.

Πνεΰμα νά μή ζητήσης 
θά ώχετ’ άπιών.

★
Ά ν  δής κΜ)’ ύπνον σύννεφο, 

νού νάχη αλόγου σκίτσο.
Σοφές ιδέες πρόσιιενε

άπ’ τόν Μυράτ τόν Μήτσο.
★

Αν τόν Βενιέρην τόν Ιδης 
καθ’ Οττυους βιαστικόν.

Φυλάξ’ άπ’ τ ’ αύτοκίνητο 
τό πυροσβεστικόν...

★
Ά ν  δής δτι σέ δέρνουν* 

στόν Οπνο σου γενναία.
Ό  Θάνος κάνει θίασο 

μαζύ μέ τόν Πρινέα.
★

’Ά ν  δΠς καθ’ ϋπνον μηχανή 
πού κόβουν τόν κυμόι.

Φυλάξου άπό μιά γνωστή, 
«θεατρική... ΛΑαμά».

★
Ά ν  δής γλυπτά κΓ άνάγλυφα 

παληά είς τ ’ δνειρό σου.
Ξ όρ\τ Παλμύρα Νέστορα 

καί κότνε τό σταυρό σου.

★
"Άν δής οτι κουφάθηκες 

άπό τά ένα οδς. 
θ ά  πδς τό βράδυ στόν 

(Άττίκ. 
καί δέν θά τόν άκοΰς.

ΟΝ- ΗΡΩΔΗΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ

Τό πα ίίιμό του έχει γοητεία..*
Σέ κάθε λεπτομέρεια, στό κάθε τι

Ξέρει νά σαγηνεύη ένα θεατή.
Στήν όπερέττα· στήν ίπιθεώρησι, στήν κω-

(μωδία
"Ητανε πάντα ό πρώτος καί ό μόνος 

Γ<Γ δσος νά ήταν τής ψυχής του ό πόνος, 
Έσκόρπιζε τό κέφι καί τήν θυμηδία,
Έσκόρπιζε τό γέλιο, τήν χαρά...
Τούς ρόλους του. τούς κράτησε γερά .
Τό παίξιμό του έχει χρώμα καί γραμμή 
Κ αί τ’ δνομά του, γ ιά  τό θέατρο, είναι τιμή !

★
Στόν βίον του τόν Ιδιωτικόν 

Τόν ξέρουν γ ιά  περίφημο οικογενειάρχη
ΚΓ άν μιά μικρή άντίρρησις ύπάρχει,
Πώς τάχατε στό ζήτημα τών γυναικών 

Ε ίναι λ ιγάκ ι επιρρεπής, τ’ άρέσουν λίγες σάλ- ?
(τσες, §

-Μαντεύομε πως ή Μερόπη κατσουφιάζει — 
Ίσω ς ξεφεύγει ποΰ καί ποΰ καί κάνει... νότες

(φάλτσες
Αλλά ποτέ του σοβαρά... Διασκεδάζει !

Πάντως δέν θά πηγαίνουνε χαμένοι του, ol
(κόποι

AV άν παρακάνη άξαφνα, τόν σεβνταλή 
Ύ πάρχα μιά Μερόπη 

Ητις. στήν τάξιν τόν άνα κα λ εΐ!.„

Ονομα έχει ένδοξον καί λίαν σεβαστόν 
Στό Πανελλήνιον γνωστόν,

ΚΓ άν στήν Ρεβέκκα έφερε δώρα ό Έ λ ιέζερ  
Ή  θάλεια , στό θέατρο, έχάρισε τόν Νέζερ!

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Φ

ΞΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΠΕΡΙ  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ Δ Ι

ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Μιά φορά πού δ Λεμαίτρ ή

ταν στό γραφείο τοΰ διευθυν- 
τοΰ τοϋ θιάσου Σιλό, μπήκε έ
νας νεαρός δραματικός συγ
γραφεύς, γ ιά  νά ζητήση τήν 
γνώμην του τελευταίου πάνω σ 
ένα έργο πού είχε παροοδώσει 
πρό όκτώ ήμερών.

Ό  Σιλύ πού τόν ήξερε μέ 
παραδάκια τοΰ είπε:

— Φίλε μου, τό έργο δέν εΐνε 
κακό. θέλει μονάχα λίγο διόρ
θωμα. Ξέρω έναν πού θά τό 
«χτενίση» δπως πρέπει. Μόνο 
πού πρέπει νά τοΰ παραχωρή- 
σης τά 3)4 τών συγγραφικών 
σου δικαιωμάτων... ,

— "Εστω! είπε ό νεαρός.
—Ναί.., Ά λλά τό άλλο 54 πρέ 

πει νά τό παραχωρήσης στόν

θίασο,.. Ξέρεις, μ’ άρέσει νά 
ένθαρρύνω τούς νέους, άλλά μ’ 
αυτήν τήν κρίσι πού δέρνει τά 
θέατρα... ΚΓ έχομε έξοδα.

Ό  νέος ξεροκατάπιε,
— Έ στω ! είπε καί πάλι. ΤΙ« 

ποτ’ άλλο;
—Χμ„. θά δοΰμε... Τά σκη* 

νικά τοΰ έργου εΐνε ύπερπολυ
τελή, Μά θά τά ξοτΛχποΰμε !| 
Εμένα μ' άρέσει τόσο νά ύπο< 

στηρίζω τούς νέους!
Ό  νεαρός σηκώθηκε νά φύ< 

ΥΠ» μά τότε ό Λεμαίτρ πού ά- 
κουσε σιωπηλώς δλον αύτόν 
τόν διάλογο, τόν κράτησε άπ6 
τό μανίκι. ι
_ —Σιλύ,  είπε τοΟ διευθυντοΰ, 
^.έχασες κάτι;

—Έ γ ώ ; Τί;
—Ό  κύριος έχει τό ρολδΤ

του!
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύθη τήν ΣάραΜπερνάρ

Τοΰ κ. Μ I ΝΟΥ Κ. ΑΝ4ΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΠΕ Ρ Ι Λ ΗΨΙ Σ  ΤΩΝ ΠΡΟΗ

ΓΟΥΜΕΝΩΝ.— ‘Ο Αριστείδης 
Δαμαλας, γυιός τοΰ δημάρ

χου Σύρου Αμβροσίου Δαμα- 
λά καί έγγονός του δημάρχου 
Πειραιώς Δουκα Ράλλη, πη
γα ίνε ι στό Παρίσι, διά νά συμ- 
πληρώση τάς σπουδάς του.’Ε- 
ικεΐ γνωρίζεται μέ τήν Σάρρα 
Μπερνάρ, καί τήν έρωτεύεται. 
Ή  μεγάλη καλλιτέχνις τόν ά- 
;γαπδ καί αύτή τρελλά, άλλά 
βλέποντας τήν έπιθυμία του ν’ 
ένεβή στήν σκηνή, τόν συνι- 
στδ στόν διευθυντή τοϋ θεά- 
τρο υ καί έπιτυγχάνει τήν 
ττρόσληψί του. Ή  παρουσία- 
σίς του γίνεται σέ μιά φιλική 
δεξίωσι, πού παρίσταται καί ό 
[■γραμματεύς τής πρεσβείας 
{μας στό Παρίσι Καλλέργης 
(καί δπρυ ό ώραΐος “ Ελλην, 
(κατώρθωσε νά άποσπάση τήν 
«συμπάθειαν δλων πού βρισκόν 
τανε έκεΐ — κΓ ήταν ή άφρό- 
(κρεμα τών γραμμάτων καί 
Ιτεχνών τής γαλλικής πρωτευ
ούσης. Έ ν  τφ μεταξύ δμως 
ττληροφοροΰνται οί γονείς τοΰ 
'Δαμαλδ τήν άπόφασί του νά 
ΤΥΪνη ήθοποιός. Ό  πατέρας 
frou θυμώνει πάρα πολύ καί ή 
Ιμητέρα του εΐνε συντριμμένη. 
!Καί σ’ αύτήν άναθέτει ό Δή
μαρχος Δ α μ α λ α ς , νά τοΰ 
[γράψη καί νά τοΰ είπή νά τε- 
λειώνη αΰτή ή ιστορ!α. ΚΓ έ
κείνη μαζί μέ τήν έπιστολήν 
Της τοϋ στέλνει καί χρήματα, 

j Ί 2 ο ν
Μά &ν έλαβε τά λξπτά ό Δα- 

μαλός, έλαβε καί τό γράμμα

τής μητέρας του, ποΰσφαζε μέ 
τό μπαμπάκι.

Καί τήν μητέρα του τήν ά- 
γαποΰσε, δπως τά παλαιότερα 
παιδιά άγαποΰσαν τίς μητέρες 
τους. Έντυπωοι λοιπόν τοΰ έ
καμε τά δσα διάβασε τέτοια 
έντύπωσι, πού σκέφτηκε τότε νά 
τά παρατήση δλα καί νά φόγχν

Πόλεμος στίς κουίντε;... Πό
λεμος καί στή Σύρα... ΚΓ αύ
ριο, δταν τό μάθαινε κι’ ό πα- 
ποΰς του στόν Πειρα'.δ —άλλοί- 
μονον!...

— θ ά  φύγω, σκέφτηκε. θ ά  
φύγω...

Βιαστικός τό μεσημέρι τρά
βηξε στό σπίτι του, έφαγε κΓ έ- 
κλείστηκε στό ύπνοδωμάτιό 
του.

Μελέτησε τήν κοαάστασι καί 
κατέληξε στήν ίδια άπόφασι.

— θ ά  φύγω...
Ή  Σάρρα ήταν τώρα μα- 

κρυά άπό τή σκέψι του. Ά λλά 
κάποια στιγμή τήν σκέφτηκε. 
ΚΓ έρώτησε τόν έαυτό του:

— Καί ή Σάρρα... θά πή 
Λ Σάρρα... Οστερ’ άπ δλα αύ
τά;

Αλήθεια, πόση έξασκεΐ έπιρ- 
ροή ή γυναίκα στή σκέψι τοΰ 
ερωτευμένου.... "Οτ<τν μάλιστα, 
δπως ό Δαμαλας, εΐνε ό έρω- 
τευμένος γύρω άπό τά είκοσι 
χρόνια, πολλά μπορεί νά κάνη 
γ ιά  τό χατήρι τής αγαπημένης 
του.

’Έτσι και τώρα ό νέος, στή 
σκέψι τής Σάρρας έμεινε πάλι 
αναποφάσιστος.

— θ ά  τής τό είπώ... θά τήν 
παρακαλέσω...

ΚΓ έμεινε σκεπτικός ώρες, 
χωρίς νά μπορέση νά έργασθή, 
χωρίς νά μπορή νά ήσυχάση.

Ένόμιζε —δπως έγραφε ό ί
διος άργότερα— δτι είχε πέσει 
ξαφνικά στόν ’Ωκεανό καί τά 
πελώρια κύματά του πότε τόν 
έφερναν έδώ καί πότε έκεΐ, χω
ρίς νά βλέπη ένα άπάνεμο λι
μάνι, χωρίς νά βλέπη κάν στε- 
ρηά, δπου νά ήλπιζε δτι θά 
σωθή.

★
Ή  Σάρρα άντελήφθη γρήγο

ρα τήν ψυχική του κατάστασι.
Καί δέν άργησε νά μάθη άπό 
τόν ίδιο τήν αίτια τής στενοχώ
ριας του.

Ή  καρδιά της τότε φούσκω
σε άπό θλΐψι.

"Οχι, δέν ήθελε νά τής φΰγη 
δ νέος αύτός, πού τόν έλάτρευε.

Δέν θάθελε νά τόν χάση γιά  
πάντα.

Γ ιατί τά ήξερε καλά δτι άν 
I τόν άφηνε νά φύγη γιά  τήν Ε λ 

λάδα, οί γονείς του δέν θά τοϋ 1 Υυρίσης στήν

Καί δμως, ή σκέψις δτι θά- 
χανε τόν Απόλλωνά της, τήν έ
κανε τρελλή.

Μά J ]  άγάπη αύτή πάλι τής 
συγκρατοΰσε τόν πόνο. Δέν ή
θελε ό Αριστείδης της νά τά 
χαλάση μέ τούς γονείς του, νά 
τούς πικράνη. 'Εβραία άπό κα
ταγωγής, άν καί είχε άσπασθή 
τόν χριστιανισμό, έμεινοα/ στήν 
•ψυχή της ή μυστικιστική άγάπη 
τών παιδιών πρός τούς γονείς, 
ή βιβλική ίστορία τής αυτοθυ
σίας τών τέκνων γ ιά  κείνους 
πού τά γέννησαν. ΚΓ ή άγάπη' 
της γ ιά  τόν νέον "Ελληνα μαζί, 
τήν έ'κανοτν νά σκέπτεται διαφο
ρετικά γΓ αύτόν, νά ιαήν εΐνε έ- 
νωΐστρια, δσο κΓ άν πονοΰσε 
Βαθειά.

Γυρμένη άπάνω στό ποο/έμορ- 
φο πρόσωπο τοΰ Δαμαλάκ τό ί
διο έκεΐνο βράδυ, τοΰ χάΐδευε 
τά ξανθά μαλλιά του καί τοδ- 
λεγε:

—Αριστείδη, πρέπει νά φύ· 
γης... Πρέπει... Νά βρούμε δ
μως μιά δικαιολογία γ ιά  τόν 
κόσμο τό δ'κό μου... γιατί τά 
θέοο-ρο... νά, δτι άρρώστητες, 
δτι έγεις άνάγκη ν’ άνπτπα'.ιθής 
καί δτι γρήγορα θά γυρίπης 
γιά  τό ντεμποΰτο σου. ΚΓ άκό
μη —θά σέ παρακαλοΰσα— μή

έπέτρεπαν νά ξαναγυρίση πιά. 
Καί έπειδή τόν άγαποΰσε —μέ 
μιά άγάπη σπάνια βέβαια γιά 
τήν ιδιοσυγκρασία της, άλλά ο' 
έξαιρέσεις δέν λείπουν ποτέ ά 
πό κανένα— πονοΰσε πολύ γι 
αύτό.

Τής φαινόταν καί τής ίδιας 
άνεξήγητη ή έρωτική τρέλλσ 
πού τήν είχε πιάσει. Ποτέ δέι 
είχε πάθει τέτοια ίστορία. Δέ' 
θυμόταν νά είχε γυρίσει γιά 
δεύτερη φορά στήν ίδια έρωτι- 
κή συγκίνησι... Δέν εΐχε πή κ®-ί 
νένας δτι τήν είδε ώς τώρα νά| 
συγκινήται γ ιά  κανένα άνδρα.

Ελλάδα. Είμαι 
Ίεβαία δτι πηγαίνοντας έκεΐ δέν 
9ά ξαναγυρίσης. Δέν θά σ’ ά- 
**ήσουν νά ξοα/αγυρίσης... Μπο
ρείς νά πας στό Βερολινον... 
ττά Λονδΐνον... ’Έ τσι θά σέ 
νοιώθω πιό κοντά... ’Έ τσι θά 
ιπορώ ν' άγκαζαρισθώ γιά  μιά 

*Γΐτό τίς δυό αύτές πόλεις καί 
άρθώ νά μείνουμε πάλι μαζί, 
5σο μπορέσουμε... "Ελα, άνα- 
πημένε μου Αριστείδη... "Ελα, 
τις μου τό ναί σου...

—"Οπως θέλεις, Σάρρα.
 Μπράβο, μικρούλη μου...

"  ευχαριστώ, άγάπη μου...
Καί τόν άγκάλιαζε καί τόν

ψιλοΰσε, σάν μιά μικρή έρωτευ- 
μένη γοιζέττα, πού στηρίζει καί 
τή ζωή της άκόμη στόν φοιτη- 
τάκο π’ άγάπησε καί τόν πα- 
ρακαλεΐ γονατιστή νά μή φύγη.

Αύτή, ή μεγάλη τραγωδός... 
Αύτή, τ’ όνειρο τοΰ Παρισιοΰ... 
Αύτή, ή Σάρρα Μπερνάρ, είχε 
γίνει ένα παιχνιδάκι στά μικρά 
ρόδινα δακτυλάκια του ’Έ 
ρωτα.

Καί τό καταλάβαινε. Τόσο τό 
καταλάβαινε, πού ένθουσιασμέ- 
νη1 γ ι ’ αύτό, απήγγειλε κείνη 
τήν ώρα, έξαϋλωμένη κ α ί. με- 
,ταρσιωμένη, τό χορικό τής 
«Αντιγόνης» γιά  τόν ’Έρωτα.

Καί δταν έφτασε στήν τελευ
ταία του στροφή:
ΚΓ δπο'ος εΐνε έρωτευμένος 
εΐνε θεότρελλος... 
έπεσε μπρός στά γόνατα τοΰ 
νέου καί πιάνοντας τά χέρια 
του συνέχισε δικές της στροφές: 
’Έτσι κΓ έγώ τώρα, ά'/απημένε 
τρελλή άπό άνάπη γιά  σένα 
πέφτω στά πόδια σου 
καί σέ παρακαλώ...

Καί τόν παρακαλοΰσε καί 
πάλι, νά μή φύγη γ ιά  τήν Ε λ 
λάδα, άλλά νά προτιμήση τή 
ζωή τοΰ Λονδίνου. "Ετσι καί 
στούς γονείς του θά ύπήκουε 
καί έκείνη δέν θάχανε τήν έλ
πίδα, πώς δέν θά τόν ξαναϊδή.

Ό  Δαμαλ®ς δέχτηκε τήν λ.ύ- 
σι τοΰ Λονδίνου. Σκέφτηκε, 
πώς θά έπληττε μέσα στήν ά- 
χανή έκείνη πόλι, πού τυλινμέ- 
νη στή βαρειά γάζα  τής όμί- 
χλι~ς, πέρνδ τίς ήμέρες της, ά- 
πελπιστκά μονότονα.

Μά θά προσπαθούσε.
Δέν θά ήθελε νά χαλάση τό 

χατήρι τής άγαπημένης του 
μητέρας....

Καί δέν θάθελε, νά πικράνη 
τήν Σάρρα,

ΚΓ έμειναν έτσι σύμφωνοι. 
Ά λλά μαζί έκαμαν κΓ άλλη ι 
μιά συμφωνία: ‘Η άναχώρησίς 1

του Εά γινότοτνε σέ δυό μήνες. 
Ή Σάρρα δέν έπαιρνε κου
βέντα.

Δυό μήνες θά γλεντήσουμε 
είπε. "Εχουμε αύτό τό δικαί
ωμα. ΚΓ έμειναν σύμφωνοι.

Οί δυό μήνες πέρασαν. Περ
νούν γλήγορα πάντα οί εύτυ- 
χισμένες ήμέρες.

ΚΓ έφτασαν οί μέρες πού θά- 
φευγε.

Τότε γίνηκε μιά δεύτερη ρε
κλάμα στό Δαμαλα, πού κΓ ό 
ίδιος δέν θά τήν ήθελε έτσι, 
γιατί άναγκάστηκε νά.... κάνη 
τόν άρρωστο.

Ή Σάρρα, έδωσε πληροφορί
ες τέτοιες στό διαφημιστή του 
θεάτρου της, πού αύτός σκά
ρωσε ένα όλόκληρο μυθιστό
ρημα, γύρω άπό μιά άγνωστη 
ασθένεια ποΰπιασε τόν Δαμα- 
λά καί πού, φυσικά, θά γίνη ά- 
φορμή ν’ άναβληθή ή έμφάνι- 
σίς του στή σκηνή, γκχτί ό 
νέος έκεΐνος είχε άνάγκην 
μι®ς άναπαύσεως στήν έξοχή 
καί θάφευγε έντός τών ήμε
ρών.

Ό  Δ α μ α λ α ς  χότε, τραβήχτη
κε άπό τά κέντρα, πήρε ένα 0- 
φος... μελοτγχολίας—πού δέν ή
το καί ψεύτικο—καί φαινότανε 
καταβεβλημένος.

— Τό καΟμένο τό παιδί: έλε- 
γοτν στό θέατρο.

— Μά πώς τώπαθε;
-Μ ά ...
— Μοΰ...
ΚΓ άρχισαν οί γλώσσες οί 

καλές νά λένε...
Μά ποιός τίς πρόσεχε αύτές; 

Οΰτε ή Σάρρα πού ήταν βυθι
σμένη στήν στυγνότερη άπελ- 
πισία, μήτε ό Δαμαλόίς, ποΰ- 
νοιωθε νά σολεύη τό μυαλό 
του. μέ τήν ιδέα, δτι θάχανε 
σέ λίγο τή Σάρρα.

ΚΓ έχοιμαζόνταν γ ιά  τήν 
Λόντρα.

Εννοείται δτι τήν άπόφασί

του αύτή, τήν εΐχε γράψει εύ
θύς, άπό τής πρώτης στιγμής 
στούς γονείς του, πού έμειναν 
σύμφωνοι.

— Κάλλιο στή Λόντρα Δή- 
'μαρχε—είττε άποφθεγμοπτικά ή 
κ. Δαμαλδ στόν άντρα της πα
ρά στό Παρίσι.

— Καλύτερα...
ΚΓ έπειδή τόν έβλεπε σκε

πτικό τόν άντρα της, τόν ρώ
τησε :

— Μήν ήθελες ' Αμβρόσιε, νά 
γυρίση πίσω;

— θ ά  τό προτιμούσα...
— Μά θάταν πολύ...
Ναί... ναί.. δίκηο έχεις γυ

ναίκα... Ποτέ κανένας δέν πρέ
πει νά φτάνη στά άκρα.... ’Ά ς  
πάη στό καλό...

"Ετσι μέ τίς εύχές δλων, ξε
κίνησε γιά  τήν Λόντρα.

Πήρε συστατικά γράμματα 
άπό τόν Καλλέργη, γ ιά  τόν 
Κορομηλο(, πού ήταν τότε στή 
πρεσβεία τής Λόντρας καί έ
φτασε στήν πόλι τής όμίχλης 
νά παρακολουθήση μαθήμοπα 
στό Πανεπιστήμιο.

— Ά :  έδώ δέν θά τό ρίξου
με έξω, είπε.

Καί τήρησε τό λόγο του.
“ Ενα όλόκληοο χρόνο φοί- 

ττβε στό Πανεπιστήμιο, κι’ έ
δωσε έξετάσεις ποϋκοΕναν έντύ
πωσι, χωρίς νά παραλείψη νά 
παρακολουθή διαλέξεις πού ή- 
ξιζαν, νά έπισκέπτεται τά μου
σεία, νά μή λείπη άπό σοβα
ρές θεατρικές παραστάσεις.

Στό μεταξύ ή άλληλβγραφία 
μέ τή Σάρρα δέν έλειψε έβδο- 
μάδα. Έ γραφ εν ό ένας πρός 
τόν άλλον, μόλις έπαιρνε τό 
γράμμα στά χέρια καί ήταν οί

έπιστολές αύτές γιομάτες άπδ 
άγάπη, μά κΓ άπό ζήλεια καί 
άπό κακία κάποτε.

Οταν ή Σάρρα, δέν μπόρεσε 
νά πάη στή Λόντρα, άλλά πήγ* 
στή Ρώμη, δ Δαμαλδς—πού 
τήν περί'μενε μέ τό θίασό της— 
έγινε θηρίο. ]

ΚΓ έκάθησε καί τής σκάροι 
σε ένα γράμμα πελώριο, πού 
έκαμε τή Σάρρα νά χύση πι* 
κρά δάκρυα. Καί θ’ άπάντησε,
ταπεινή, δικαιολογούμενη δ·*
πως κάνουν οί έρωτευμένες, 
γιατί κΓ αύτή ήταν έρωτευ- 
μένη μέχρι θανάτου μέ τόν Δα
μαλα, κι’ άς είχε κάψει κόσμο 
ώς τήν ώρα, κοροϊδεύοντας μ4 
χαχανητά.

Ό  Δαμαλας, έκλαψε πολύ 
διαβάζοντας αύτό τό γράμμβ 
κΓ άπάντησε άμέσως ζητώντας 
συγγνώμη.

’Έ τσι πέρασε άκόμη και 
ρός.

Τά χρόνια διάβαιναν.
Ή άγάπη τών δύο νέων, ή

ταν πάντοτε φλογερή.
Είχαν συναντηθή πολλές φο

ρές. Είχαν δοθή ό ένας στόν 
άλ^ο, μ’ δλο τόν πόθο πού 
σφιχτοδένει σώμα καί νοΰ.

Ό  Δαμαλδς είχε τώρα μορ- 
φωθή άρκετά. Ά λλά ξαναγύρΜ 
σε στήν παληά άπόφασί του:ι

— θ ά  γίνω ήθοποιός:...
“ Ενα δμως γεγονός, πού με* 

σολάβησε, τόν τράβηξε μακρυά 
κι’ άπό τήν Λόντρα καί άπ’ τ<> 
Παρίσι.

Ποιό ήταν αύτό;

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ:  στό έπόμενον»


