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ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚ1
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ THI ΠΕΡΙΟΑΟΤ

ΤΟΥ κ. ΡΟΜΠΕΡ ΜΕΡΑΚ

0ΕΑΤΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ =
Τ Ο Υ  Κ, Π. Κ Α Ψ Η

Δ Ο Ξ Ε Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ

ΕΘΝΙΚΑ ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΦΥΡΣΤ
Αύτή f| χρονιά, θά σημειωβρ στά δραματι

κό χρονικά σχεδόν μόνον μέ τό λαμπρό «ντε- 
τιοΰτο» τοΰ κ. Φρανσουά Μωριάκ, ώς θεατρι- 
κοΰ συγγραφέως. Τό πρώτο του έργον ύπήρ
ξεν έργον «δασκάλου» άκριβώς δπως συνέβη 
καί δταν διεκρίθη άπό τήν πρώτην του 
έμφάνισιν ώς θεατρικού συγγραφέως ό 
ουγγραφεΰς τοϋ «Σίγκφρηντ» καϊ τοϋ «Τρωι
κού πολέμου» είς τό θέατρον πρό 12  έτών. 
Έ ά ν  ή τεχνοτροπία τοΰ συγγραφέως τής Ιε- 
ρέζας Ντεκυερού εΐνε ϊσως όλιγώτερον γοη
τευτική άπό τήν τοϋ μάγου τοϋ «’ Ιντερμέτζο» 
εΐνε δμως έξ ισου άσφαλής ή σκηνική του έ- 
πιτηδειότης. Τά μυθιστορήματα τοϋ κ. Μωρι- 
άκ εΐνε ήδη ώς μυθιστορήματα κομμέναγιάτό 
προσκήνιον καί τά οικογενειακά του ρωμάν- 
τσα, τών όποιων οί ήρωες, φλογεροί καί Λνή- 
ουχοι, μας έπιβάλλονται μέ τήν ένάργεια 
όντων άπό σάρκα καϊ όστα . προδιαγράφουν 
τήν μορφήν τοϋ θεάτρου τοϋ κ. Μωριάκ, ώς 
€εάτρου τοϋ «άμαρτήματος».

★
Περιβάλλοντες τόν λαμπρόν αϋτόν νεοσύλ

λεκτον οϊ άδιαμφισβήτητοι πρωταθληταϊ της 
σκηνής μας έπηλήθευσαν άλλη μιά φορά την 
αλάνθαστη μαστοριά των. Τό «θυελλώδες'Α- 
κρωτήρι» άποτελεί μαρτυρίαν καϊ τής πρός 
άνανέωσιν θελήσεώς του, τήν όποίαν ό κ. 
Μπερνστάΐν νικηφόρα έπιβεβαιώνει σέ κάθε 
θεατρική περίοδο, άλλά συγχρόνως καί τοϋ 
κυριάρχου κατευνασμού τοϋ μεγάλου μας 
δραματουργού, πού γνω ρίζει, όταν τοϋ *ρέ- 
cn πάντοτε, νά έξακοντίζη τήν θύελλα ή ο
ποία συμπαρασύρει μέσα είς τήν άκατάσχε* 
τον πνοήν της, τούς θεατάς άσθμαίνοντας καί 
άγωνιώντας.

Ή  «Καντρίλλια» τοϋ κ. Σασά Γκιτρύ, ή ό
ποία περισσότερον χορεύεται σέ κόοτοιο σκο
πό πάβανας τού μεγάλου Αίώνος παρά παί
ζεται, μετέχει συγχρόνως καϊ τής έλαφριάς 
φλέβας τοϋ «Νόνο» καί τής συγκινούσης πα- 
νηγυρικότητος τών τόσων προσφιλών είς τόν 
ο υγγραφ έα  τοϋ «Παστέρ» αυτοβιογραφιών. 
Πλούσιος πράγματι σέ θαυμαστή πείρα ό Πα- 
ρισινώτερος τών κωμικών μας συγγραφέων 
άρέσκεται νά άφηγήται μέ μεγάλη χάρι τίς 
ήττες του δπως καί τίς κατακτήσεις του.

Ή  άποκάλυψις τής θεατρικής αύτής περιό
δου εΐνε ό κ. Ντέ Πεϋρέ Σαππυ'ί.

Ό  νεανικός αύτός «ντεμπουτάντες» κατέχει 
θαυμασίως τό έπάγγελμά του. Π ράγματι ή 
«Φρενεζί» του μέ τήν έννοιαν τής σκηνικής 
προοδευτικότητος και μέ τήν άπλότητα τής 
γραμμ ής πού εΓνε τά χαρακτηριστικά της, 
όυνάπτίι-ιαι πρός τήν' «αμάδοόιν τού’ Μπερν- 
στάίν, ένω ό πεισμωμένος δυναμισμός τών ά- 
■παντήσεων είς τόν διάλογον έχει καί τήν ε
πιθετικήν διαλεκτικότητα καί τήν ύγ ιά  ρω- 
μαλεότητα τοϋ κ. Στέβ Πασέρ. .Αύτά δμως εί
νε συστατικά, σπουδαία· σπάνια, περίφημα.

Τό «’Α γρίμι» τοϋ κ. Ζάν Ά νο ύ ϊγ , τοΰ όποίου 
ή ύπόθεσις χαρακτηρίζεται έπίσης άπό πο- 
νεμένη πικρία, έπιβάλλεται ώς έργον μεγά
λης κλάσεως διά τής σταθερότητος τής άνα- 
λύσεως καί τής έντάσεως τοΰ τόνου του.

Φέρει τήν σφραγίδα τοϋ άσκητισμοϋ έκεί- 
νου ό όποιος δ I ει είς τό θέατρον τοϋ κ. Ά - 
νούίγ κόπτοιαν «άποκαλυπτική ένότητα» συλ- 
λήψεως. Ή  άρνησις, τό «όχι», Ιδού ποιό εΐνε 
τό άποκλειστικόν «θέμα» έπάνω στό όποιον ό 
συγγραφ εύς τοϋ «Ταξειδιώτη» χωρίς άπο- 
σκευές» έπιμένει νά κεντφ ειλικρινείς καί 
παθητικές «δαριατσιόνες».

Ε ίς τόν «Κουρσάρο» ό κ. Μαρσέλ ’Αχάρντ 
£πλεξε μέ λεπτότητα ένα τρίδιπλο νή
μα κάποιου στημονοΰ είς τό όποιον μία σάτυ
ρα τύπου... Χόλλυγουντ άνακατεύεται μέ μία 
ρωμάντσα τοϋ καλοϋ παληοϋ καιροϋ καί μέ 
κάποια τολμηρή έξερεύνησι τοΰ ύποσυνειδή- 
του. Στήν έλεύθερη άτμόσφαιρα πραγματικά 
α υ θ ε ν τ ι κ ή ς  ποιήσεως συναντώνται καί ταυ
τίζονται πλάσματα ζωντανά άλλά καϊ φαν
τάσματα, έξω χρόνου καί τόπου, καί αύτά 
καί έκεινα.

Μεταξύ τών νέων, οί κ. κ. Κλώντ Ά ντρέ 
(«Ευτυχισμένες μέρες»), Ζάν Νοαίν, καί Μω- 
ρίς Ντιαμότν Μπερζέ («Ιππότης μόνος») Μι
χαήλ Ντυράν («Βαρβάρα»), Ροζέ Βιτράκ 
(ΑΙ δεσποινίδες τοΰ πελάγους») προσεκόμι- 
οαν μέ διαφορετική τύχη ό καθένας, τήν ποι
κιλίαν τών χαρισμάτων των δλοι. ’ Εκείνος 
πού μ«ς ύπόσχεται τά περισσότερα είνε ά- 
κριδώς καί ό όλιγώτερον πειθαρχη μένος άπό 
τούς πέντε, ό κ. Ροζέ Βιτράκ. "Α ς έλπίσουμε 
δτι θά μα ς δώση σέ λ ίγο  κάποιο μεγάλοέργο.

Ά φ" έτέρου καί φέτος έδασίλευσε στή 
σκηνή ή... Ά ντά ντ Κ"»ρντιάλ. Τά έργα  «Μέ
λισσες στήν άνω γέφυρα», «01 κακοί ά γ γ ε 
λοι», «ό ’Άνθρωπος πού έπαιξε στόν έαυτό 
του τήν κωμωδία», ό «Α έρ α ς καί ή βροχή», 
ό «Σταϋλος Ούάτσον», άποκαλύτ.Ιουν δτι με
ταξύ Λονδίνου καί Παρισίων ή οίκειοτης είνε 
τέτοια ώστε οι γείτονες καί φίλοι μας ’Ά γ 
γλοι μοιράζονται μαζί μας τό καλλίτερο καί 
τό χειρότερο.

Ά λ λ ά  καί τό Ιστορικό δρ·άμα δέν καθυστέ
ρ ησ ε: ή «Κυρία Κοπτέτου», ό «Βασιλεύς Ή λ ι
ος» καϊ ή «Αικατερίνη Αύτοκράτωρ» έντιμα 
αποκόμματα εικόνων παρελθόντος τραγικού 
ή πομπώδους, έγοήτευσαν τάς αίθούσας τό 
κοινόν τών όποίων άσκεϊ τήν λατρείαν τών ή- 
ρώων χω ρίς ιδιαίτερη λ α ιμ α ρ γ ία  γ ιά  τό ά- 
πρόοπτον.

Ό  Αριστοφάνης, ό Σαίξπηρ, ό Ρακίνας. ό 
Μολλιέρος καί ό... μπάρμπα Ούγκώ καί φέ
τος παρενέδησοτν γενναία.εΐνε δέ έξ ϊσου κα- 
θησυχαστικά δ ιά  τό θέατρον καί τό μέλ
λον του καί ή έπιτυχία τήν όποίαν κατήγα· 
γ α ν  αί παραστάσεις των καί α ί φλογεραί πο- 
λεμ ικα ί πού διεξήχθησαν σχετικά μέ μερι
κούς τρόπους άποδόσεώς των νεωτερίζοντας 
κα ί δ ι’αύτό κριθέντας ϊεροσύλους (δπως συ
νέβη μέ τήν νέαν σκηνοθεσίαν τής «Έσθήρ» 
τοϋ Ρακίνα είς τήν Κομεντί, αίφνης, ή μέ τήν 
άπόδοσιν τοϋ «Ρουθ Μ πλάς»).Βέδαια καυγα- 
δες γί-νο τα ι ένίοτε καί στών έτοιμοθανάτων 
τό προσκεφάλι. Τό θέατρο δμως κάθε αλλο 
εΐνε παρά έτοιμοθάνατο. ’Έ χ ε ι τή ζωή σκλη
ρή καί τό πετσί τραχύ. Μ’ δσα καί &ν λέγουν 
ο ι όλιγόψυχοι περί τών κινδύνων του, σ ίγου
ρα οΰτε τά δ ισ έγγονα  οΰτε τά τρισέγγονα τής 
δικής μας γενηα ς εΐνε έκεΐνα πού θά εύρε- 
βοϋν είς τήν άνάγκην νά τό συνοδεύσουν είς 
τόν τάφον,,

ΡΟΜΠΕΡ ΜΕΡΑΚ

θ ά  φανη περίεργος ίσως είς 
τούς άναγνώστας μου ό άνω
τέρω τίτλος καί δμως έχει πο
λύ καλά τή θέσι του.

Ά ν  δέν άπατώμαι Μπου
λούκια όνομάζονται είς τήν 
θεατρικήν γλώσσαν ή, άκριδέ- 
οτερον, είς τήν Ά ργκώ  τών ή- 
θοποιών οί αύτοσχέδιοι έκεΐ- 
νοι μικροί θίασοι πού ξεπε- 
τιώνται έξαφνα σάν μικρά ά- 
σήμαντα άστρα μέσα είς τήν 
Απεραντοσύνη τοΰ θεατρικού 
στερεώματος καί σβύνσυν κα
τά τόν Ιδιον τρόπον μέ τόν ό
ποιον ένεφανίσθησαν. Χωρίς 
δηλαδή νά τούς προσέξη κα
νείς. Χωρίς θόρυβο, χωρίς φα
σαρίες καί πρό παντός χωρίς 
νά άπασχολήσουν ποσώς τούς 
θεατρικούς κριτικούς.

Τά θεατρικά αύτά μπουλού
κια τά συναντς: κανείς παντοΰ 
εί·' δλα τά μέρη_ τής 'Ελλάδος.

Ακούραστοι οί άφανεΐς καί 
άγνωστοι καλλιτέχναι πού ά- 
παρτίζουν τά συμπαθητικά αύ
τιά μπουλούκια, γυρνοϋν άπό 
τόπο σέ τόπο, μεταχειριζόαε- 
νοι δλα τά συγκοινωνιακά μέ
σα καί πολλές φορές πεζοπο- 
ροΰντες καί δέν άφίνουν χω
ριό τών έπαρχιών πού νά μή 
τό έπισκεφθοΰν διά νά έπιδεί- 
ξουν τήν θεατρικήν των τέχνην.

Αύτάρκεις καί όλιγαρκεΐς 
δέν έχουν πολλάς άξιώσεις. 
Στήνουν τήν καλλιτεχνική των 
σκηνή στό πρώτο καφενείο 
πού θά βρουν μέσα σέ λίγα λε- 
ντά καί ανεβάζουν τά έργα 
των χωρίς τήν παρέμβασιν ού
τε μηχανικού ούτε σκηνοθε
τών. Φέρνουν μαζί των τή χα
ρά τής άφροντισίας καί σκορ
πούν παντοΰ άπό δπου περνοϋν 
τό άρωμα τής καλωσύνης καί 
τά πρώτα σπέρματα τής αισθη
τικής.

★
Δέν θέλω νά έπεκταθώ έδώ 

σέ συζήτησι σχετικώς μέ τό 
μεγάλο ή μικρό σημαντικό *1 
άσήμαντο έργον τών μικρών 
καί άεννάως περιοδευόντων μι
αρών έ^-ληνίκών θιάσων τινές 
τών όποίων διαλύονται έν ό- 
δοιιπορία καί άνασυγκρο':οΰν- 
ται όδοιποροϋ\τες. Μιά τοιαύ- 
τη έρευνα δέν εΐνε ίδικό μου 
έργο. Έ γ ώ  έκεΐνο πού θέλω 
νά τονίσω έδώ είνε δτι κάποτε 
οί μικροί αύτοί θίασοι έπαι
ξαν ένα τέτοιο έθνικό ρόλο, 
πού δίκαια θά μπορούσαν νά 

•διεκδικήσουν τόν τ ί τ λ ο ν « Έ -  
Ι θ ν ι κ ά  μ π ο υ λ ο ύ κ ι α » .

Τό χρονικόν αύτό κ & π ο- 
τ ε εΐνε ή περίοδος τών πο
λέμων μας.

"Οσοι άπό τούς άναγνώστας 
μου έ'ζησαν τή ζωή τοΰ μετώ

που ξέρουν πόσο άνιαρά καί 
μονότονη είνε ή ζωή αύτή ό- 
σάκις έπικρατνεϊ πολεμική ά- 
πραξία καί πρό πάντων δταν 
ή έν έκστρατεία στρατιά άπέ- 
χει πολύ άπό τά κέντρα. Ή  δέ 
άνία εΐνε δι1 ένα στράτευμα ό 
φοβερώτερος έχθρός. Καί κα
τά τήν διάρκειαν τής Μικρα
σιατικής έκστροττείας μας ό 
στρατός μας ώς γνωστόν διήρ- 
χετο μακ ρούς μήνας έν πολε
μική άπραξία καί οί άνδρες 
μας εύρισκόμενοι μακράν τών 
εστιών των έκατοντάδας μι· 
λ(ων έν μέσω χώρας άγνώ- 
στου καί σχεδόν ήμιαγρίας, ύ- 
πέφερον πολύ ψυχικώς. Οί διοι- 
κηταί τών διαφόρων μονάδων 
έκαναν τό πάν διά νά διασκε 
δάσουν τήν ι)Λίχο8όρον άνίαν 
τών άνδρών των. Διωργάνωναν 
άθλητικούς άγώνας, κατήρτι- 
ζον μανδολινάτας καί χορφ- 
δίας στρατιωτών, κ.ο.κ. Ά λλ  
δλα αύτά δέν θά έπετύγχανον 

τίποτε <5cv έλειπαν τά Μπουλού
κια,

Άκόμη ένθυμοϋμαι μέ μιά 
γλυκειά συγκίνησι, τό έξής : 

Κάποτε βρέθηκα νύχτα στό 
σταθμό τοϋ Ούσάκ. Καθώς δέν 
είχα ποΰ νά κοιμηθώ, ήκουσα 
με άνακούφισι δτι κάπου έκεϊ 
κοντά ήσαν τά συνεργεία τών 
άρτοποιείων τής στρατιάς καί 
δτι διοικητής αύτών ήτο ό φί
λος ταγματάρχης κ. Πέτρος 
Λέων παλαιός καί διακεκρι
μένος ήθοποιός. Άμέσως έ- 
σπευσα είς τό ύπόστεγον τοΰ 
καταυλισμού δπου παρευρέθην 
πρό τοϋ έξής θελκτικοΰ θεά
ματος : Γύρω άπό ένα μικρό 
τραπέζι έκάθηντο 10—12 πρό
σωπα γυναίκες καί άνδρες μέ 
τούς όποιους έκουδέντιαζε φι- 
λικώτατα ό φίλος ταγματάρ
χης καί εις τούς όποιους διέ
νειμε άπό μιά ζεστή λακταρι- 
στή κουραμότνα, δίδοντάς τους 
ταυτοχρόνως διάφορες όδη-
γΐες.

Είς σχετικήν έρώτησίν μου, 
ό κ. Λέων μέ έπληροφόρησεν 
δτι πρόκειται περί ένός μικροΰ 
θιάσου μόλις πρό όλίγου άφι- 
χθεντος εις τό μέτωπον έξ Α 
θηνών καί ό όποιος θά έφευγε 
τό πρωΐ γ ιά  κάποια μεραρχία 
δπου καί θά έστηνε τή σκηνή 
του. Ταυτοχρόνως μέ έπληρο- 
φόρει δτι ολες οί μεραρχίες 
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

Ή  Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ . σων ήνάγκασε τούς 'Έλληνας
0c0Tpou είνε άληθινά δραμα 
τική. Ά π ό  τήν έποχή πού έ- 
γεννήθη είς τά μεγαλοπρεπή 
άνάκτορα τών Φαναριωτών ή- 
γεμόνων τής Μολδοβλαχίας 
μέχρι τών ήμε- 
ρών μας. είς τά 
τόσα στάδια τής 
έξελίξεώς του. 
ύπέστη τέτοιες πε 
ριπέτειες κι’ ot1 
καλλιτέχναι μας 
έδοκιμάσθη σ α ν  
τόσον πολύ ώστε 
πολύ δικαίως νά 
άποκαλοΰνται ή. 
ρωες τής... βιο
πάλης.

Μέχρι τοΰ 1840 
δέν ύπήρχοτν θέ
ατρα, δέν ύπήρ
χε νεωτέρα έλλη 
νική σκηνή, δέν 
ύπήρχε θεατρική 
φιλολογία. Οί θί 
ασοι άπετελοΰντο 
άπό αϋτοδιδ ά- 
κτους ήθοποιούς, 
τό δραματολόγιό 
μας ήταν πσμ- 
πτωχο, καί οΐ 
Έ λ λη νες δέν έδι 
ναν ούτε ένα λε
πτό γ ι '  αύτούς 
τούς «άξιους πε- 
οιφρονήσεως σαλ 
Γΐμπάγκους»! ....

Πρώτος ό βα
σιλεύς ’Όθων δ- 
μ \ \  άντιληφθείς 
τήν μεγάλην ση- 
μασίοτν τοΰ θεά
τρου καί τό ν 
σπουδαίον ρόλον 
τόν όποιον θά έ- 
παιζεν είς τήν 
διαπαιδαγώ γ η- 
σιν καί τήν μόρ· 
φωσιν τοϋ έλ- 
ληνικοϋ κοινοΰ- ' 
ένίσχυσε ύλικώς ιούς δυο — 
τρεις θιάσους τής έποχής έ
κείνης. 0 1  Παράσχοι δέ καί ό 
θ. 'Ορφανίδης γ ιά  νά ένισχύ- 
σουν αύτήν τήν προσπάθειαν 
δέν έδίστασαν νά άνέλθουν 
είς τήν σκηνήν.

Ή  άφιξις δμως είς τήν 'Ε λ 
λάδα τών συγκροτημένων με
λοδραματικών ιταλικών θιά-

καλλιτέχνας νά ζητήσουν νά 
ζήσουν εις άλλα μέρη. Έ φ υ  
γαν λοιπόν άπό τήν ’Αθήνα, 
έπήγαν είς τήν ΣΟρον καί ά
πό έκεϊ συνέχισαν τήν μαρτυ

ρικήν περιοδείαν των άνά τδν 
δουλον τότε έλληνισμόν καί 
τίς έλληνικές παροΓκίες τοΰ 
έξωτερικοΰ.

Ή πρρωτοβουλία τέλος τοϋ 
κ. Χρηστομάνου, ό όποιος είρ 
γάσθη διά τήν ϊδρυσιν τής «Νέ 
ας Σκηνής» καί ή έγκρισις ύ
πό :ής Α. Μ. τοϋ βασιλέως 
-■ής οίκΌδομήσεως τοϋ Βασιλι

κοΰ θεάτρου έδωσαν σημαντι
κήν ώθησιν εις τήν καλλιτε
χνικήν ζωή’/ τής Ε λλάδος, ή 
όποία άπό τής έποχής έκεί- 
νΊζ  ίίρχισε νά προοδεύη άλμα 
τωδώς καί νά κινή τόν θαύμα 

υμόν τών θεατρι
κών κύκλων τής 
Εύρώπης.

'Έ νσ ς άπό τούς 
πρωτεργάτας τής 
'Ελληνικής Σκη
νής εΐνε δπως Θλ 
ξέρετε άσφαλώς, 
ό μοναδικός τρα 
γωδός μας κ. 
Έδμόνδος Φύρκττ 
ό όποιος σή με 
poy άναπαύετα; 
εις τίς δάφνες 
τών καλλιτεχνι
κών θριάμ β ω ν 
του, άσχολούμε- 
νος μέ τήν διεΰ- 
θυνσιν τοΰ θεά
τρου «Κεν τ ρ ι- 
κοΰ». Τήν Ιστο
ρία τοΰ μεγάλου 
μας καλλιτέχνου 
δπως καί δλων 
τών ένδοξων στυ 
λοβατών τοΰ θε
άτρου δέν πρέπει 
νάτήν άγνοοΰν οί 
νεώτεροι. Γ ι’ αύ
τό άς μάς έπι- 
τραπή νά τήν πα 
ραθέσωμεν ένσυν 
Το μ ία.

Ό  κ. Έδμόνδος 
Φύρστ εΐνε γερ 
μανικής καταγω 

γής. Ό  πατέρας 
του, πού ήταν κα 
θηγητής ξέν ω ν 
γλωσσών κατήλ
θε τό 1887 έκ 
Σμύρνης είς τήν 
Ε λ λ ά δα , δπου έ- 
δίδαξεν είς δι

άφοροί Λύκεια τών Αθηνών.
Ητο μία άπό τίς πλέον συμπα 

θεϊς φυσιογνωμίες τών σαλόνι 
ών καί ή Σοφία Τρικούπη τόν 
τιμοϋσε μέ τήν ιδιαίτερη φι
λία  της.

Ή μητέρα τοΰ κ. Φύρστ ή
το Έ λληνίδα. Α νήκε σέ μιά 
άπό τίς πιό καλές οικογένειες 
(Συνέχεια  είς τήν 6ηνσελίδα)

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ BETEPANOy
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Ό  Β α σ ιλ ε ύ ς  Α ή ρ
Λ ΙΓ Α  ΛΟ ΓΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΛ Ο ΓΗ  Τ Ο Υ  ( Ι ΟΥ ΛΙ ΟΥ  ΚΑΙ  2 Α Ρ 0 Σ »  Δ ΙΑ  ΤΟ ©ΕΑΤΡΟ Ν 
Η ΡίϊΔ Ο Υ  ΤΟ Υ Α Τ Τ ΙΚ Ο Υ  -  Η Ε Υ Τ Υ Χ Η Σ  Κ Α Ι Ο Α ΡΡΑ Λ  ΕΑ Α Π Ο Φ Α Π Σ  Ν’ Α ΡΧ ΙΣ Η  
Η ΕΦ ΕΤΕΙΝ Η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Μ Ε  ΤΟ ΥΠ ΕΡΟ ΧΠ ΤΕΡΟ Ν  Α Ρ  ΙΣ Τ Ο Υ Ρ Γ ΙΙΜ Α  Τ Ο Υ  Α Γ 
ΓΛ Ο Υ Τ Ρ Α Γ ΙΚ Ο Υ . — Ο « Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΛΗΡ» Κ Α Ι Α Ι Μ ΕΓ Α Λ Α Ι  Δ Υ Σ Κ Ο Λ ΙΑ Ι ΤΟ Υ. — 

Η Κ Α ΤΑ ΓΩ ΓΗ  Κ Α Ι Η Υ ΠΟΟΕΣΙΣ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ.

Μερικά σημειώματα κριτικής άναλύσεως τοΰ «Βασιλέως 
Λήρ»ώς έργου τέχνης, καί ώς δράματος γραμμένα είδι- 
κώς διά τά «Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ »  άπό τόν κ. Π. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΝ

θ ά  μπορούσε κοτνείς νά πα- 
ρατηρήσί) δτι τελευταίως είς 
τήν 'Ελλάδα Εχει έκδηλωθή 
θεατρικώς μία μόδα... Σαιξπη 
ρισμοΰ. Στά τελευταία χρόνια 
δίδεται έδώ Σαίξτ*ηρ γραμμή, 
καί, άφ' δτου ή Έ θνική Σκη
νή έκαμε τήν σχετικήν άρχήν, 
τόσον ό θίασος τής κυρίάς Κο 
τοπούλη δσον καί—άπό 
πέρυσιν— ό θίασος τής 
κ. Ά νδρεάδη, δέν ύστέ 
ρησαν είς τήν άπότισιν 
ό καθένας κατά τά i\i- 
σα του, τοϋ φόρου πΟ'ίς 
τή*’ μόδαν αύτήν τής ά· 
ποδόσεως τών έργων 
τοϋ μεγάλου τραγικοϋ.
Ή  ^όδα άποκορυφώνε- 
ται έφέτος, μέ τήν ά- 
ναγγελθεΐσαν άπόφα- 
σιν τής Κρατικής Σ κη
νής άφ’ ένός μέν νά δώ Λ 
ση εις τό’Ωδεΐον τοϋ Ή 
ρώδου τοΰ Ά ττικοΰ τόν 
«’ Ιούλιον Καίσαρα» (ά 
ναβιβασθέντα ήδη πρό j' 
έτών είς τήν σκηνήν τοϋ 1 
θεάτρου τής όδ(3ϋ Ά γ ι 
ου Κωνσταντίνου), άφ’ 
έτέρου δέ νά άρχίση 
τήν χειμερινήν περίοδον 
μέ τόν «Βασιλέα Λήρ» 
άπό τόν όποιον άναμέ- 
νεται προφανώς καί εύ- 
λόγως νά δώση έφέτος 
τά άποτελέσματα πού 
έδωκε πέρυσι ό «’Ά μ- 
λετ» άπό άπόψεως έντυ 
πώσεως, έπιτυχίας καϊ 
είσπράξεως.
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙ Α ΤΟΝ 

ΟΥΛΙΟΝ Κ ΑΙ ΣΑΡΑ»
Φυσικά διά τήν άπόφασιν 

νά άντικατασταθή έφέτος τό 
άρχαΐον δράμα πού έπαίζετο 
έως τώρα άπό τινων έτών είς 
τό θέατρον Ή ρώδου Ά ττικοΰ 
κάθε χρόνο στάς άρχάς τοΰ 
φθινοπώρου, μέ ένα δραμα έ
στω καί τοΰ Σαίξπηρ, έστω 
καί σάν τόν «’ Ιούλιο Καίσα
ρα» δέν νομίζω δτι μπορεί κα 
νε'ις νά εΐνε άπόλυτα ικανοποι
ημένος. θ ά  έλεγα μάλιστα ό
τι εΐνε λ ίγο  δύσκολο νά κατα 
λάβη κανείς τό διατί μιάς τέ
τοιας άποφάσεως τών διευθυ- 
νόντα>ν — τόσον άλλως τε έ- 
πιτυχώς — τά τής κρατικής 
μας Σκηνής.

Τό άνέδασμα τοϋ έργου αύ 
τοϋ εΐνε, ώς γνωστόν, δυσκο- 
λώτατον. Διότι προϋποθέτει 
διά τόν σκηνοθέτην Ικανότη
τας χειρισμοΰ μαζών έπί τής 
σκηνής, τέτοιας ώστε καί ό

καϊ τίποτε παραπάνω παρά 
τάς τόσας του Ικανότητας. Ε ί
νε λοιπόν πιθανόν νά ένέπνευσε 
τήν ιδέαν τό γεγονός δτι τό 
σκηνοθετικόν αύτό ύλικόν ύ- 
πάρχει μελετημένον καϊ έτοι
μον άπό τόν κ. Ροντήρην, έ- 
χοντα και τήν πείραν τών 
σφαλμάτων τοϋ πρώτου άπό

"Ε να  πορτραϊτο τοϋ Σαίξπηρ καμωμένο 
άπό τόν ’ίδιο. (ξυλογραφία τής έποχής, δη- 

μοσιευθεισα έσχάτως στήν Α γγλ ία ) .

« I -

τόν μακαρίτην Φ. Πολίτην άνε- 
βάσματος καί τήν εύλογον διά 
τήν άνήσυχον δημιουργικότη- 
τά του έπιθυμίοτν νά καταπια 
σθή μέ τό άνέδασμα αύτό, διά 
πρώτην φοράτν έν Έ λ λά δ ι έ- 
πιχειρούμενον είς θέατρον ύ- 
παίθριον. ’Ά λλω ς τε έφέτος 
έπαίχθη— μαζί μέ τινα άλλα 
έργα  — άκριβώς τό ϊδιον 
έργον είς ύπαίθριον θέα
τρον (εις τάς άρέν Λυτεσιά) 
είς τό Παρίσι, διά δέ τούς άν- 
θρώπους τοϋ «επαγγέλματος» 
είνε εύ,λογη, φυσική καί έπαι- 
νετή ή έπι^υμία νά έπιχειρή- 
σουν τό ϊδιον είς τήνσφαΐραν 
τής ίδικής των δράσεως μέ 
τήν πεποίθησιν δτι δέν έχουν 
νά φοβηθοϋν τίποτε άπό τήν 
σύγκρισιν.

Ό  κ. Ροντήρης έχει δείξει 
δτι ήμπορεί δικαιότατα νά έμ 
πιστεύηται είς τούς ώμους του 
....δταν τήν έκλογήν του δέν 
τήν έπηρεάζουν προκαταλή
ψεις ώς έκεΐναι χάρις είς τόις 
όποίας ύπεφέραμεν δ,τι ύπέφε- 

μακαρίτης Φώτος Πολίτης είς ! ραμεν άπό τόν άνοικονόμητον 
τό άνέβασμα τοϋ «Καίσαρος» j εκείνον «Χόμπουργκ». 
νά σημείωση τήν λίοτν σχετι- J  Παρ’ 6λ« αότά δμως τά.. 
κήν έπιτυχίαν πού έΰηαείωσε 1 δικα;ιολογη*ικά, τό άνέδασμα

τοΰ «Καίσαρος» εις τό θέα
τρον τοϋ Ήρώδου τοϋ Ά ττι- 
κοϋ, θά μας στερήση άπότήν 
εύκαιρίαν είς τήν όποία? ή 
Κρατική Σκηνή μας είχε συ
νηθίσει νά ίδωμεν είς τήν ’ιδί
αν σκηνήν έφέτος μίαν άπό 
τάς άρχαίας έλληνικάς τρα
γω δίας. "Οσον καί άν λατρεύω 

τόν Σαίξπηρ, προτιμώ, 
—μαζύ μου δέ, πιστεύω, 
καί τό πλεΐστον τών θε
ατρόφιλων — τόν Σοφο
κλή ή τόν Εύριπίδη τοΰ 
λάχιστον μιά φορά τό 
χρόνο καί έφ’ δσον τόν 
Σεπτέμβριο θά δοθή 
Λήρ δέν καταλαβαίνω 
διατί θά έπρεπε άπα- 
ραιτήτως πρό τοΰ Λήρ 
νά δοθή Καΐσαρ.

'Έ χ ε ι λοιπόν ό ύπο· 
ψαινόμενος έπιφυλάξεις 
δ 'ά  τήν έ\λογήν αύτήν 
τοΰ «’ Ιουλίου Καίσα
ρος». Άντιθέτως θεωρεί 
έξαιρετικώς έπιτυχή —
δσον καϊ θαρραλέαν _
τήν άπόφασιν νά άρχί
σουν έφέτος αί παρα
στάσεις τής χειμερινής 
περιόδου μέ τόν «Βασι
λέα Λήρ».

Διότι ό «Βασιλεύς 
Λήρ» δχι μόνον άνταπο- 
κρίνεται είς τάς άπό- 
ψεις (τάς σοβαράς μέν 
ύποδεεστέρας ποιότη - 
τος) τάς σχετιζομένας 
μέ τήν έξασφάλισιν 

ήθικής καί έμπορικής έπι
τυχίας ή μέ τάς άπόψεις, 
(τάς έπίσης ύπολογισίμους 
άλλά καί δευτερευούσας) τής 
άνάγκης χρησιμοποιήσεως είς 
μεγάλον Σαιξπηρικόν ρόλον 
καί τοΰ έτέρου πλήν του κ. 
Μινωτή δραματικοΰ πρωτα- 
γωνιστου τοΰ θεάτρου, τοΰ κ. 
Βεάκη (είς τόν όποιον άλλως 
τε ό ρόλος τοΰ Λήρ πρέπει νά 
πηγαίνη γά ντι). Ά λ λ ά  κυρίως 
καί πρό πάντων διότι: Ό
«Λήρ» δέν ήμπορεί νά παιχθή 
άπό κανένα άλλο θέατρον 
πλήν τοϋ Βασιλικοΰ. Εΐνε τό 
λαμπρότερον μεγαλούργημα 
τοϋ Σαίξπηρ, συγχρόνως δ
μως ώς έργον θεατρικόν βε
βαίως δέν εΐνε τό περισσότε
ρον προσφερόμενον είς εύκο
λες έπιτυχίες. Εΐνε δυσκολώτα 
τον καί έχει τό μειονέκτημα 
δτι t, κολοσσιαία του δραμα
τική εΟρύτης καθιστφ στενήν 
δι’ αύτό σχεδόν κάθε σκηνήν. 
Τό τέλoc του δέν Ικανοποιεί 
τόν μέσον θεατήν. *Η κατανό- 
ησίς του προϋποθέτει κάποιαν 
(καϊ μάλιστα μεγάλην· με- 
γαλειτέραν άπό όσην άπαι- 
( Συνέχεια εις τήν 5ην σελίδα)

ΜΑΚΡΥΝΕΣ 
=  0ΠΤΑΣΙΕΙ

ΤΟΥ Κ. ΚΠ>ΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διαβάζοντας τακτικά τά 

«Παρασκήνια» μοΰ άνοίγεται 
σιγά σιγά ή αύλαία τοΰ παληοΰ 
μας θεατρικού κόσμου τών πα- 
ληών θεατρικών όνείρων μας!...

Μέ τίς εικόνες ξεκρεμασμένες 
άπ’ τό παληό είκονοστάσι τής 
έλληνικής θεατρικής ζωής καί 
βαλμένες άράδα στίς στήλες 
τής μοναδικής μας θεατρικής 
πινακοθήκης τών «Παρασκη
νίων:», έπανερχόμεθα στά πρώτα 
μας άσυναγώνιστα δνειρα, στίς 
πρώτες μας άγάπες, στούς 
πρώτους μας ένθουσιασμούς, 
στα πρώτα έγερτήρ^α τής ψυ
χούλας μας.

Παιδί ήμουνα καί όσάκις συ- 
ντντ^ϋοα ή ένα Γαβουλάρη! έ
να Ά λεξιάδη ! ένα Τσίντο! έ
να ΝικηφόροΙ ένα Άρνιωτάκη! 
μ ιά  Πιπίνα Μπονασέρα! μιά 
Σοφία Ταδουλάρη! μιά Ελένη 
Χέλμη! μιά Παρασκευοπού- 
λου! μιά Βερώνη! κ.τ.λ. κ.τ.λ. 
σηκωνόμουνα νά τούς χαιρετή
σω στήν παρέλασί τους σάν 
θεότητας τοϋ άλλοτε θεατρικού 
μας Ό λύμπου!...

Αύτά μοΰ συνέδαινον στήν 
Αλεξάνδρεια στήν 'Ελληνικώ- 
τοτη Άνεξάνδρεια πού είναι ό 

τόπος τής γεννήπεώς μου.
Πώς νά ξεχάσω τό παληό 

ξύλινο «Αίγυπτιαικό Πολυθέα- 
μα» πού έμενα ώρες καί ώρες 
άπόξω σάν άγαλμα άναδιαβά- 
ζοντας άτέλειωτα τά προγράμ
ματα πρός τό μεσημέρι μέ τά 
ποικίλα τους χρώματα!

Πώς νά λησμονήσω τό βρα- 
δυνό μέ τά τρία τά φανάρια 
άναμμένα στό ίδιο Πολυθέαμα, 
χωρίς νάχα δεκαράκι στήν τσέ
πη γιά  νά σκαρφαλώσω καί έ
γώ σέ καμμιά γαλαρία σέ κά
ποια γωνιά μέ τούς' πολλούς 
δπου χειροκροτούσαμε τήν κά
θε συμπάθειά μας καί τόν κά
θε ηρωα τοΰ παληοΰ ρεπερτο- 
ρί ου;

Οί Πειραταί! χής Σαβάννας! 
(σοΰ λέγει ένας άλλος!) Μά! 

Λ ίϋ  ,κφ. Λ ΓέΟ'ϊίΊΊ'ρτέ.ν'. aft. 
οί δυό λ^χίαι! να καί ό «Ρακο
συλλέκτης τών Παρισίων! νά 
κ’ ή Κόρη τών ρακοσυλλεκτών 
ijal ή κυρά ΜοσκοΰΙ... καί αί 
δύο Ό ρφαναί!

Ά μλέτος! Όθέλλος, οί τρεις 
σωματοφύλακες! ό ύποκόμης 
τής ΒραζελώνηςΙή Γαλάτεια! ή 
Βαβυλωνία! οί Μυλωνάδες! ή 
κα μέ τάς Καμελίας! συνέχι
ζαν γ ιά  νά φθάσωμε στό κα- 
τακόρυφο μέ τόν Μάρκο Μπό- 
τσαρη! μέ τήν κυρά Φροσύνη, 
μέ τόν Ά λή Πασά! κ.τ.λ.

Τί ώραία χρόνια! έκεΐνα τά 
χρόνιαI.. δέν είχε μαραζιάσει 
άκόμα τό σύμπαν τό πνεΰμα 
του άρριδισμοΰ. Τό θέατρο έ
κείνη τήν έποχή ήτανε άλλοιώ- 
τικο, μέ δλες του τίς στερήσεις 
ήτανε θέατρο τής πρωτόγονης 
έμπνεύσεως δλο ρωμάντζο καί 
έξαρσι! Τό θέατρο έκείνη τήν 
έποχή ήτανε πιό σπαρταριστό, 
πιό ζουμερό, πιό συμπερασμα
τικό καί πού ή κάθε παράστα- 
σί του άφινε καί ένα ήθικό κα
ταστάλαγμα στίς τότες νεαρές 
μας φαντασίες καί ψυχές.

Αύτά καί αύτά μέ έκαμαν 
νά νοιώσω πώς είμαι άνθρωπος 
καί νά ζητήσω νά ζήσω χίλιες 
ζωές μέσα στήν ίδια τή ζωή 
μου σάν άνθρωπος καί έγώ τοϋ 
θεάτρου, πού τόσο καλά τό έ- 
γνώρισα καί τό άγόοιησα!...

Δροσοβολά τό χώμα πού 
στεγάζει τά κοκκαλάκια σας ά·. 
κάπου καί όπουδήποτε στεγά
ζεστε! Σείς ήρωες καί ήρωΐ- 
νες" μου έκείνης τής έποχής μέ 
έκάματε νά άγαπήσω τό μεγά
λο θέατρο πού συγκινεΐ καί 
όργώνει τίς ι^χές μας! Σείς 
μέ έκάματε νά νοιώσω τό άνα- 
τρίχιασμα τοϋ σφαδάζοντας μέ
σα στό είναι μου ζωϊκοΰ παλ- 
μοΰΐ... καί πού τόσο μάς λεί
πει μέ τή β ιο μηχανοπο ίη σι τοΰ 
σημερινού θεάτρου καί τήν διο- 
μηχανοποίησι τής καθόλου ση
μερινής ζωής μας, ώστε νά σι>- 
ναγωνιζόμεθα τά άλλοτε νευ- 
ρόσπαστα τοϋ Χόλδεν, σάν ά- 
ποστρσγγισμένοι τής ζωής πού 
δέν τήν ζοΰμεν πειά παρά πού 
μόνον ύπάρχουνε καί πού ή μιά 
μέρα διαδέχεται τήν άλλη μο
νότονα, χωρίς χρώμα καί χω- 
ρ \  συγκίνησι! παρά μόνον δ- 
τσν θά πληρώσουμε τό νοίκι 
μας ! ! !
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ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ι Ι ς τ ή ν  7ην Σελίδα
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Τοΰ κ. Α. Γιαννουκάκη

i l E P i e i E ?  ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
ΑΓΚΠΙΤΟΥ Μ Γ Ρ Α Φ Ε 0 Σ =

Τού κ. Γ. ΠΡΔΤΣΙΚΑ
Έ δ ώ  καί Λίγες μέρες έλαδα ένα γpάμμou 

Έ ν α  γράμμα πού μοϋ έκανε κάποιαν έντύ
πωσι καί πού τό διάβασα μέ προσοχή. Τ6 
περιεχόμενό του Οίσχόλεϊται μέ τό θέατρο 
καί. άν ϊσως δέ συμφωνώ άπόλυτα μέ τϊς 
γνώμες πού άναπτύσσει, πάντως σέβομαι τόν 
έπιστολογράφο μου γ ια τ ί θ ίγει μέ άξιοπρέ- 
πεια καί πόνο γενικώτερα ζητήματα. Σκέ* 
φθηκα πολύ άν έπρεπε νά τό δώσω στή δη* 
μοσιότητα. Τό γράμμα αύτό δέν έχει ύπο. 
γραφή, ίσως άπό μετριοφροσύνη, ϊσως πάλι 
γ ια τ ί ό «άγνωστός» μου είνε — δπως λέγει — 
δραματικός συγγραφεύς πού ώς τώρα δέ 
βρήκε καμμιά ύποστήριξι άπό πουθενά, ϊσως 
γ ια τ ί μοϋ έγραψε σέ μιά στιγμή «έξομολο- 
γήσεων» καί νά μετάνοιωσε μετά. Όπως καί 
νάχη τό πραγμα, παραδίδω τήν έπιστολή 
στούς άναγνώστες τών «Παρασκηνίων» κι* άς 
βγάλουν αύτοί τά συμπεράσματά τους:

«Φίλε κύριε Πράτσικα.
«Δέν έχω τήν τιμή νά σας γνωρίζω, οϋτε 

καϊ έπιθυμώ γ ιά  κάμποσο τουλάχιστο καιρό 
νά σας γνωρίσω. Διαβάζω δμως μέ προσοχή 
α^τά πού γράφετε καί έχω σχηματίσει τή 
γνώμη πώς άγαπάτε καϊ πονάτε τό θέατρ.ο.
Γ ι’ αύτό αποφασίζω νά σάς εκθέσω μερικές 
σκέψεις μου, νά σας έκφράσω κάποια παρά' 
πονα, μέ τήν έλπίδα πώς θά θελήσετε νά προ
σέξετε έναν «οιγνωστό» σας, πού έχει τήν ά« 
τυχία νά γράφη θεατρικά έργα καί τήν ευ
τυχία νά εΐνε άκόμα νέος καί νά έλπίζη ότι 
κάποτε θά έπιβληθη.

»Άπό μικρό παιδί, τό θέατρο μέ τραβοϋσε 
καί παρακολουθούσα διάφορες παραστάσεις 
πού μοΰ άνοιγαν καινούργιους όρίζοντ-ς καί 
κέντριζαν τή φαντασία μου. “ Οσο μεγάλωνα, 
τόσο ή σκηνή έξασκοΰσε μεγαλύτερη γοητεία 
έπάνω μου. Κι’ δταν άρχισα κάπως νά κα
ταλαβαίνω τή γύρω μου ζωή, ρίχτηκα στή 
μελέτη καϊ στό διάβασμα τών μεγάλων άρ- 
χαίων καί συγχρόνων θεατρικών συγγραφέα 
ων μέ τόν ένθουσιασμό καϊ τήν πίστι τοϋ νεο
φύτου. Μελέτησα πολύ, μελέτησα χρόνια. 
Καϊ μιά μέρα κι’ έγώ  δέν ξέρω πώς μοΰ ήρ* 

θε ή ιδέα νά γράψω γ ιά  τό θέατρο. Τό πρώτο 
μου έργο ήταν ένα μονόπρακτο, ένα δραμα 
κάπως ζοφρεό, πού, δταν άπό καιρό, τό f>a< 
ναδιάβασα, τό πέταξα στό καλάθι τών αχρή
στων. Δέν ό:πογοητεύθηκα "π’ αύτό. ’Ή μου
να, βλέπετε, μόλις είκοσι χρονών. Τότε έγρ α 
ψα μιά τραγωδία, παρμένη άπό τήν άρχαίοί 
ιστορία. Αλλά κι’ αύτή είχε τήν ϊδ ια  τύχη 
μέ τό μονόπρακτο. Σταμάτησα γ ιά  κάμποσοί 
χρόνια κι’ έπνιξα τίς νεανικές μου φιλοδο
ξίες. Τό θέατρο δμως μέ τραβούσε πάντα. 

Ετσι τώρα, π;ού πάτησα πιά τά τριάντα δύο 
μου χρόνια, κι’ άφοΰ ^ακολούθησα πιίι/τα νά 
μελετώ, άπεφάσισα νά ξαναγράψω.

»Τή θεατρική κίνησι τήν παρακολουθειτί 
καλύτερα ίο'ως άπό μένα. Καί δέν φαντάζο-
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νή γενεά, πού έδωσε ώ ς ' τώρα μονάχα ίϊναν 
Μπόγρη. έναν Τερζάκη, καί ϊσως δυς - τρεις 
άλλους. Τό θέατρο, δπως καϊ οι άλλες τέχνες, 
ζητοΰν «καινούργιο αίμα» κατά τν,ν καθιε
ρωμένη πιά φράση. Μά οί νέοι πού φιλοδο» 
ξοϋν νά φανοϋν καί μιά μέρα νά έπιβληθοΰν 
βρίσκουν, αύτό τό γράφω μέ πικρία, δλες τϊς 
πόρτες κλειστές. "Η άν άνοίγονται κάποτε, 
μέ συγκατάδασι δέδαια, δέν κατορθώνουν 
νά τίς κρατήσουν ανοιχτές, γ ια τ ί ώς ότου 
νΛ φθασουν στό ποθητό τέρμα, κάποιο μοι- 
ραίο έμπόδιο θά παρουσιασθή πού θ’ άναγ« 
κάση δλους αύτούς τούς έπίδοξους δραματι
κούς συγγραφείς νά πάρουν τό έργο τους 
ύπό μάλης καϊ νά έπιστρέψουν είς τά ιδιοε. 
Κ αί ΰμως άνάμεσα στις έκατοντάδες χειρό
γραφα πού κοιμούνται στά συρτάρια τών νέ« 
ων, εΐν’ άδύνατο νά μήν υπάρχουν δέκα - ε ί
κοσι καλά έργα. Αύτά τά έργα θά έπρεπε νά 
παρουσιάσουν οί θιασάρχαι μας, έστω καί 
μέ τόν κίνδυνο νά χάσουν τά λεφτά τους, άν 
πραγματικά άγαποΰσαν τό θέατρο καί ά» 
δέν τό θεώροΰσαν ώς άπλή έμπορική έπι- 
χείρησι.

»Μέσα στούς «έπίδοξους νέους» συγκαταλέ
γομαι κι’ έγώ. Τελείωσα τελευταία μιά δρα. 
ματική^ κομεντί πού μοΰ κόστισε τρία χρόνια 
έργασία. Άφοΰ τήν ξαναδιάβασα, άφοΰ δι- 
ώρθωσα δ,τι μοΰ φάνηκε άτεχνο, άπεφάσισαί 
νά δοκιμάσω τήν τύχη μου. Κάλεσα μερικούς 
φίλους μου καί τούς διάβασα τό έργο μου* 

Ολοι τους έμειναν σύμφωνοι, μετά τήν ά- 
νάγνωσι, πώς ή κομεντί μου είχε ένδιαφέρον 
καί πώς οί χαρακτήρες ήτοτνε καλά δ ια γε · 
γραμμένοι. Καί δλοι μ’ ένεθάρρυναν νά τήν 
ύποβάλω σ' έναν άπό τούς μεγάλους δραμα» 
τικούς μας θιάσους. Ακολούθησα λοιπόν τήν, 
συμβουλή τους. Ό  ένας θιασάρχης μέ ρώ
τησε άν ύπήρχε ρόλος γ ιά  τήν «πρωταγω
νίστρια» καί στήν άφελή μου άπάντησι δτι 
δλοι οϊ ρόλοι εΐνε μοιρασμένοι έξ ίσου, μοϋ 
έδειξε μ’ εύγένεια τήν πόρτα. Ό  άλλος θέλη- 
σε νά μάθη άν ήταν τό πρώτο μου έργο κι* 
άν ήμουνα γνωστός! Στήν άνόήτη άπάντησί 
μου δτι πρώτη φορά παρουσίαζα θεατρικό 
έργο καί δέν ήταν δυνατό νά είμαι γνωστός, 
μοΰ είπε: «Νά γίνετε πρώτα γνωστός κι' έπει* 
τα συζητοΰμε!» ‘Έ να ς  τρίτος θιασάρχης, 
μορφωμένος αύτός, πού προσέφερε ώς. 
τώρα μεγάλες ύπηρεσίες στήν άνάπτυξι τοΰ 
νεοελληνικοΰ θεάτρου, πήρε τό χειρόγραφο, 
τό κράτησε δυό μήνες καϊ μοΰ είπε τή γνώμη 
του μέ δλη τήν ειλικρίνεια: «Τό θέμα σας 
εΐνε περίφημο κβί άνανεώνετε μπορεί νά πή 
κανείς τό αιώνιο ζήτημα τής μοιχείας. 'Υ
πάρχουν στό έργο σας ώραιες σκηνές ποΰ 
θά κέρδιζαν περισσότερο άν ό λυρισμός τους 
ήταν πιό συγκρατημένος, άν τά διάφορα έ* 
πεισοδιακά πρόσωπα δέν άνέπτυσσαν κάπως 
άδέξια ίσως τϊς κοινωνικές τους θεωρϊες. 
Διορθώστε, άν θέλετε, τίς σκηνές αύτές, άλ- 
λάξετε τό τέλος κατά τρόπο ώστε η ήρω'ΐδα 
νά μήν αύτοκτονή καί ξαναφέρτε μου τό έρ
γο σας, ίσως τότε τό παίξω»' Εύχαρίστησα 
καί έφυγα. Στήν κομεντί μου δμως δέν πραγ- 
μοττεύομαι τό αιώνιο πρόβλημα τής μοιχείας, 
οϋτε άναπτύσσω κοινωνικές θεωρίες, ούτε καί 
ή ήρωΐς μου στό τέλος αύτοκτονεϊ. Τό θέμα 
μου στηρίζεται στήν έρωτική περιπέτεια μιας 
μητέρας μέ τόν μνηστήρα τής κόρης της, fj 
όποία αύτοκτονεϊ διά τοϋ γάμου I 

»Λοιπόν τώρα σ<*ς ρωτώ έσας. τόν ειδικό! 
γ ιά  τά θεατρικά ζητήματα, τ ί πρέπει νά κά
νω. Νά σπάσω τήν πέννα μου καί νά πνίξα» 
κάθε φιλοδοξία ; Νά ύποβάλω τήν κομεντί 
μου στό κρατικό θέατρο; Νά γράφω γ ιά  τόν · 
έαυτό μου; Εχω τήν άφέλεια νά πιστεύα» 
πώς δέν στερούμαι ταλέντου καί Λνάμεσα 
στά τόσα έργα πού μας σερδίρουν οι θιασάρ- 
χαι μας, τό δικό μου μοϋ φαίνεται καλύτε
ρο. Σκέφθηκαν ποτέ οϊ άνθρωποι αύτοί, πού 
κρίνουν έλαφρα τή καρδία κάθε θεατρική 
παραγωγή, τόν κόπο πού καταβάλλομε έμεϊς 
οί νεοι γ ιά  νά γράψωμε κάτι τό άρτιο; Σε
βόμαστε τήν τέχνη καί τ ’ δνομά μας. θέλου
με κάτι νά προσφέρουμε κι' έμεϊς μαζί μδ 
τά νειάτα μας καϊ τόν ένθουσιασμό μας. Ξ έ
ρομε καλά πώς τό θέατρο ·£ΐνε δύσκολο. Άλλ* 
άν τουλάχιστον οϊ κύριοι θιασάρχαι λάδαι. 
ναν τόν κόπο νά μας διαβάσουν, άν εΐχοίν 

(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)



C fiCTk3afc>y«

Η ΕΟΙίΕΝ! mi H H PIIH H  IK!
Ο Μ Ι Λ Ε Ι  Ο  K . K Y P .  Μ Α Υ Ρ Ε Α Σ

Τελειώνοντας τό άρθρο μου 
βτό σημερινό φυλ,λο θα ά” α· 
φέρω έν συνεχεία μερικά έν- 
διαφέροντα ζητήματα πού ά- 
πασχολοΰν τό είδος τής έπιθε
ωρήσεως.

1 )  Τό ζήτημα τής ειδικής 
«κηνής γ ιά  τό άνέβασμα τής 
έπιθεωρήσεως. Νά ενα σοβα
ρόν κώλυμα που έμπΌδίζει 
τήν καλλιτέραν έμφάνισιν μι- 
« ς  μεγάλης Ρεδύ. "Ολα τά θέ 
ίχτρα, εϊδικώς τά μουσικά θε
ρ ινά , γ ιά  οικονομία χώρου 
[(καθισμάτων, διαδρόμου,προσ 
θήκης μικρομαγαζιώ ν πρός 
κϊσπραξιν ένοικίου) δέν έχουν 
.Τήν άπαιτουμένην σκηνικήν εύ- 
κολίαν γ ιά  νά παρουσιάσουν 
£να θέαμα πού νά άποδώση 
μέ τό φάρδος κα'ι τό βάθος 
Πής σκηνής, τήν άληθινή είκό
ν α  ένός τοπίου, (δάσους, δρό
μου θαλάσσης καί χ ίλ ια  δύο 

«ίλλα φαντασμαγορικά ντε- 
ικόρ). Ό  στενός χώρος τής 
σκηνής σκοτώνει μέ τήν μι- 
κρότητά του σκηνογράφο, σκη 
νοθέτη, ήθοποιόν, μηχανικόν, 
ήλεκτρολόγο. Στενόχωρε! τά 
πάντα. Γ ι* αύτό μελλοντικώς 
θά  ήτοΓν άπαραίτητη γ ιά  τά 
μουσικά θέατρα μιά μεγάλη 
περιστροφική σκηνή, πού τά 
μέλλον καί ή έξέλ ιξις τής έ
πιθεωρήσεως· μέ τό θέαμα, τά 
μπαλλέτα, τίς σκηνογραφίες, 
Tc άπαιτεΐ.

2) ‘Έ ν α  σοβαρώτατον

έκτελεστής εΐνε πιό μπριόζος, 
πα ίζε ι μ’ δλη του τήν δύναμι, 
δίνει δ,τι μπορεί γ ιά  νά φανή 
πιό ευχάριστος, πιό τεχνίτης, 
γ ια τ ί έπί τέλους τ ί νά σοΰ κά 
νη κι’ αύτός ό χριστιανός δταν 
πρόκειται \ά  κρεάρη 6 τύπους 
σέ κ-ίθε έπιθεώρησιν. Τί νά 
κάνη, τ ί νά πρωτοδημιουργή- 
οη, τί «τρούκ» νά δρή γ ιά  νά 
συγκράτηση δλους αύτούς 
τούς τύπους; Δέν μπορεί παρά 
σέ στιγμή ένός αδυνάτου νού
μερου, νά ξαναμασήση καί πα 
ληά άστεια, καί χιλιοκαμω- 
μένες χειρονομίες γ ιά  νά κρα 
τήση τόν κόσμο καί τότε άλ- 
λοίμονον. Γιατί αύτό δυστυ
χώς ιό  βλέπουμε πολλές φο 
ρές, δηλαδή τό νά ξεθάβη ό 
ηθοποιός παλαιά του αστεία.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
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ίη μ α  εΐνε ή έλλειψις νέων 
^γγραφ έ& >ν. Δέν θέλω νά πώ 
πώς οΐ υπάρχοντες δέν εΐνε 
έκλεκτοί, άπεναντίας εΐνε θαυ 
μάσιοι, άλλά μέ τό δίκηο τους 
κουράστηκαν λ ιγά κ ι. *Η ση
μερινή έπιθεώρησις ζητάει, 
θέλει, διψάει, γ ιά  κάτι νέο. 
νέο έντελώς, κάτι έντυπωσια- 
κό, κάτι ποΰ δπως λέμε γ ιά  έ
να  έκλεκτό νούμερο, νά κάνη 
«έντύπωσι». ’Έ π ε ιτα  oi συνθέ- 
τ α ι μας; Ά λλοίμονον έάν έ
νας άπ’ αύτούς συνθέση ένα 
καινούργιο πρωτότυπο τρα
γο ύ δ ι καί έχη έπιτυχία . Ά μ έ 
σως, σέ 20 μέρες θά δήτε 25 
τραγούδια  στό ϊδιο στύλ. Ε ΐ
νε δπως τά  κουρεία, άμα θ’ 
άνοιξη στή γειτονιά  σας ένα 
ώραίο κουρείο σέ τρεις μήνες 
θά  δήτε δίπλα του, άπέναντι 
του άλλα 10  (καί ώς εΐνε εύ- 
νόητον τό πρώτον δουλεύει 
ν ια τ ί πήρε πρώτο τόν άέρα 
Τής γειτον ιά ς).

3) Ζήτημα καί συβαρώτα- 
*ον γ ιά  τό έ.τάγγελμα 'οϋ  ή- 
θοποιοΰ, εΐνε ή δημοσία άξιο 
πρεπής έμφάνισις στά κέν
τρα , στούς δρόμους καί σέ 
συναναστροφές κοσμικάς.Πολ 
λ<·« ώπό μ«ς κάνυυμ.= όλίγην 
κατάχρησιν τής έξυπνάδας 
μ α ς (κ ι- αύτό βέβαια είς βά
ρος μ α ς). Π αραδείγματος χά 
ρ ιν άν μπήτε σ’ ένα κέντρον 
,(όχι πού συχνάζουν καλλιτέ- 
χνα ι) σέ μιά κοσμική ταβέρ
να  θά δήτε ήθοποιούς, πού &ν 
δοΰν δτι δέν έγιναν άντιλη- 
πτοί άπό τούς θαμώνας, φω-
Λ ,ά Γ η ΐΐν  γρ -

καλι

Ό  κ. Κυριάκος Μαυρέας

λοΰν θορυβωδώς, καλαμπούρι 
ζουν μεγαλοφώνως σάν νά λέ
νε «έδώ είμαστε κι’ έμεΐς»*’Έ !  
λοιπόν, αύτό είνε φοβερό ·ΓΔέν 
.ύπάρχει άναξιοπρεπέστερον 
π ρ ά γμ α  γ ιά  έναν ήθοποιό πε

ριωπής.
4) "Ε να  άλλο φοδερό συμ

βαίνει μέ μ^ς δταν τυχαίνη 
νά  δοΰμε έναν γνωστό μας 
στήν πλατεία τοΰ θεάτρου.Χα
λάμε τόν κόσμο άπό σκηνής, 
λέμε λ ό για  έκτός κειμένου 
[(γ ιά  νά τά καταΧάδη μόνον 
ό.,.άς ποΰμε Κωστής πού εΐνε 
μπροστά μπροστά καί καμα
ρώνει σάν χάχας, γ ια τ ί άπ’ 
δλο τό κοινόν έλήφθη μόνον 
αύτός ύπ’ δψ ιν). Τέτοια γίνον
τα ι άπειρα, πού δέν μπορεί 
παρά νά εΐνε είς βάρος τοΰ ή
θοποιοΰ. Έ π ίσης άν τυχόν 
κ α ί δρεθοΰμε πρό Ε γ γ λ έ ζ ω ν  
(δπως λέμε τό ψυχρόν κοινόν) 
κα ί δέν γελοΰνε μέ τ ’ άο^είά 
μας. διότι έτσι έτυχε νά  μή 
λεκτρισμός γέλιου, έ ! τότε 
κυρίαρχη αύτή τή δραδυά ή- 
φεύγομε άπό τά  ροΰχα μας 
γ ιά  νά τούς κάνω με νά γελά  
σουνε, λέμε χ ίλ ια  δυό καλαμ 
πούρια, πού μέσ’ στά 30 τά  25 
θά δγοΰν σαχλά. Διότι εΐνε 
φυσικόν, ένόσω δέν ύπάρχει 
διάθεσις γέλιου, τό κοινόν νά 
μένη ψυχρόν καί άδιάφορον. 
Ό  ήθοποιός άγω νίζετα ι γ ιά  
νά  τούς εύχαριστήση, καί έ- 
Εώ πέφτει έξω. «Κ αμμιά  τα 
ραχή τοΰ θεατοΰ» καί ό καλ
λιτέχνης γ ίνετα ι κουραστικός 
καί πολλές φορές ένοχλητι- 
κός. γ ια τ ί δεδιασμένα καλαμ
πούρια δέν μπορεί παρά νά 
εΐνε άνοστα, άκατανόητα πού 
ζημιώνουν καί παράστασιν 
κα ί ήθοποιό. Γ ιατί δταν ό ή 
θοποιός φθάση στό σημείον νά 
Α γω νίζετα ι γ ιά  νά ζωντανεύη 
πεθαμένους, φαίνεται ό ίδιος 
ό έαυτός του στούς θεατάς 
σάν χάρος, μοιάζει σάν τόν 
κωμικό τής παρέας. Δέν ξεύ- 
ρω άν έχετε προσέξει δτι σέ 
κάθε παρέα ύπάρχει καί ό ά- 
παραίτητος κωμικός, τό φαι
δρόν πρόσωπον, ό έξυπνος,γιά 
τόν όποιον σοΰ λένε «άμα δγή 
αύτός στό θέατρο ξέρει τί θά 
κάνη, θά ξελιγω θή ό κόσμος 
στά γέλια . Δέν ξέρεις τί κα- 
λαμπουριτζής εΐνε ό άτιμος». 
Έ τ σ ι  λοιπόν νερόβραστος κα 
τοτντά καί ό ήθοποιός σέ τέ
τοιες στιγμές.

5) Σπουδαιότατον ρόλον παί 
ζουν γ ιά  τόν ήθοποιόν τής Έ 
πιθεωρήσεως α ί πολλοτπλαΐ έμ 
φανίσεις σέ μίαν ρεβύ. Πολ
λές φορές βλέπουμε εναν ήθο 
ποιο νά κάνη 5 καί 6 άκόμα 
κα ί 7 έμφανίσεις. ’Έ ,  λοιπόν, 
αύτό δχι μόνον κουράζει τόν 
θεατήν, δχι μόνον εξαντλείται 
ό ήθοποιός σωματικώς καί ψυ 
χικώς, άλλά ζημιώνει καί τό 
έργον καί τόν έαυτόν του, γ ια  
τ ί  δσον καί καλός νά εΐνε ένας 
ήθοποιός. δσας καί νά έχη 
συμπαθείας, α ί συχναί εμφα
νίσεις κουράζουν τόν θεατήν.

Έ π ίσ ης φοβερό γ ιά  τόν έκ- 
Τελεστή εΐνε τά μπιζαρίσμα
τα, ένώ στίς ευρωπαϊκές ρεδύ 
δέν θά τά δήτε αύτά, οΰτε 
συχνάς έμφανίσεις, οΰτε μπι
ζαρίσματα. Μιά το π ιλ ύ  δυό 
έμφανίσεις σέ μιά έπιθεώρη- 
σ ιν  εΐνε αρκετό, διότι κατ’ αύ 
τόν τόν τρόπον ό ήθοποιός γ ί 
νεται πιό έπιθυμητός, καί ό

Έ ξ ω  δμως (στό έξωτερικό) 
ποτέ δέν θά δοΰμε αύτό τό 
μαρτύριο τοΰ ήθοποιοΰ.

6) Μιά '"λλη πληγή (καί 
πού δέν γιατρεύετα ι ποτέ) εΐνε 
ή άρνησις τοΰ ρόλου. Π. χ.έρ- 
χεται ό συγγραφ εύς καί σοΰ 
λέει «πάρε α-’τό τό νούμερο» 
(εΐνε άς ποΰμε ένας γεροπα
ράξενος) καί τό θέλω νά γίνη 
έτσι, έκεΐ θά κάνης έτσι, αύτή 
ή φράσις θά λεχθή έτσι. Ό  ή
θοποιός (καί εΐνε άπειροι αύ
τοί) άφοΰ κυττάξη μόνον τις 
όμοιοκαταληξίες (γ ια τ ί δυστυ 
χώς νομίζουμε δτι ή ρ ίμα ή 
καλή εΐνε ή έπιτυχία καί δχι ή 
ούσία, τό πνεΰμα τοΰ σ υγγρ α 
φέως) τό έπιστρέφει πίσω λέ
γοντας: «Αύτό δέν εΐνε γ ιά  
μένα, δέν λέει τίποτα, θά μπώ 
μέσα ρουψικτός». Κ α ί δμως. 
πόσοι κατόπιν πιέσεως τής έ- 
πιχειρήσεως έξετέλεσαν αύτό 
τό ϊδιο νούμερο μέ άφάνταστη 
έπιτυχία. Αύτά λοιπόν εΐνε τά 
μυστήρια πού κρύδει ή δύσκο
λη τέχνη τής έπιθεωρήσεως.

Έ δ ώ  τελειώνω τίς κρίσεις 
κα! τις γνώ μες μου γ ιά  τό 
είδος τής έπιθεωρήσεως καί 
τονίζω δτι ή έπιθεώρησις εΐνε 
μιά «δύσκολη τέχνη» πού σ ιγά  
—σιγά , μέ τήν άλμοττώδη έξέ 
λ ιξ ί της, θά άποδή τό ώραιό- 
j.&g a·;-» if f iMrvjStr.pov, τό -ϊΑέ-. 
ον εύχάρ ιστόν θέαμα πού θά 
έπιδληθή σ’ δλη τή σφαίρα

Ε ίς τό Βασιλικόν θέατρον 
άρχίζουν, πιθανώς τήν προσε
χή έδδομάδα ή πρόβες διά τόν 
«Βασιλέα Αήρ», τό έργον μέ 
τό όποιον θά κάμη έναρξιν 
τών χειμερινών παραστάσεών 
της ή Κρατική Σκηνή.

—Τόν βασιλέα Αήρ θά ύπο- 
δυθή ό κ. Βεάκης. Τάς τρεις 
θυγατέρας θά παίξουν α ί κυ- 
ρ ία ι Παξινοΰ καί Μανωλίδου 
καί ή δεσποινίς Ε λ ένη  Παπα- 
δάκη.

— Από τήν Κων)πολιν μ<*ς 
γράφουν δτι ήρχισεν ή έπι- 
σκευή τοΰ Δημοτικοΰ θεάτρου 
Μνηματακιών είς τό Πέραν, 
εις τό όποιον θά παίξη ό θ ί
ασος τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου, 
ό όποιος θά μεταδή έκει ά 
γνωστον δμως άκόμη πότε, 
κατόπιν προσκλήσεως τοΰ No. 
μάρχου Κων) πόλεως.

—Πρώτη χθές είς τό θέατρον 
Ανδρεάδου μέ τό έργον τοΰ 

Ζεραλντύ « Ά ν  ήθελα». Είς 
τήν Ιδίαν πρεμιέρα καί είς 
«τά παράσημα τής γρηούλας» 
ένεφανίσθη καί ό 'Έ λλην καλ 
λιτέχνης κ. Κωνσταντάρας, δ- 
στις ώς γνωστόν παρεπιδημεί 
είς Αθήνας.

—Αί ζυμώσεις διά τήν χε ι
μερινήν θεατρικήν περίοδον 
δίνουν καί παίρνουν, όρ\ιά- 
ζουν δέ αί φήμαι καί α ί δ ια
δόσεις.

—Μέχρι τοΰδε άσφαλής καί 
βεβαία εΐνε ή προσχώρησις 
των αδελφών Καλουτά είς τόν 
θίασον Μηλιάδη — Κυριακοΰ 
καί ή μεταπήδησις άπό αύτόν 
είς τήν έπιχείρησιν τοΰ Μοντι- 
άλ τής δεσποινίδος Ποζέλλι,

— Ή  πολυθρύλλητος Ρένα 
Ντόρ θεωρείται βέβαιον ότι 
θά έμφανισθή είς τόν θίασον 
Μηλιάδη Κυριακοΰ καί άπό 
τής σκηνής τοΰ θεάτρου «Ίν- 
τεάλ» δπου θά στεγασθή ό θί. 
ασος κατά τήν χειμερινήν πε
ρίοδον.

—Τό καλλιτεχνικόν συγκρό. 
τημα της «Σιλουέττας» μετά 
τάς ως άνω βεδαίας προσθα
φαιρέσεις, θά παραμείνη σχε
δόν δπως έχει, μέ έλαχίστας 
μεταβολάς.

—Αί άδελφαί Βέμπο, έχου- 
σα ι άνειλημμένην κινηματο
γραφικήν ύποχρέωσιν, θά λεί- 
ψουν είς Αίγυπτον κατά την

χόμεναι δμως θά ένισχύσουν 
τό συγκρότημα Σαμαρτζή.

— Τό όποιον, έάν πραγμα- 
τοποιηθη ή θρυλλουμένη, άλλ’ 
έπιμόνως διαψευδομένη προσ- 
χώρησις είς αύτό τοΰ Μαυρέα 
θά εΐνε τό άρτιώτερον τοΰ χει 
μώνος.

—Δέν διαψεύδει δμως μόνον 
ό Μαυρέας τόν πρός τόν Σα- 
μαρτζήν καλλιτεχνικόν προσα 
νατολισμόν του. Διαψεύδει 
καί ό Κοκκίνης έπιμόνως τήν 
άπό τής σκηνής τοΰ Μοντιάλ 
έμφάνισιν του κατά τόν χει
μώνα.

—"Ο κ. Γιαννουκάκης συνε- σον Μηλιάδη 
Χίζει. έντατικώς τις πρόβες 
τής νέας του έπιθεωρήσεως 
πού θ’ άνεβασθή περί τό τέ
λος τοΰ πρώτου" δεκαπενθημέ
ρου τοΰ Αύγούστου είς τό Ά - 
θήναιον.

Κ αί μέ τόσην μάλιστα ά- 
πορρόφησιν καί άποκλειστικό- 
τητα προσπαθείας, ώστε ν* ά- 
ναγκάση τά «Παρασκήνια» νά 
σχηματίσουν... καταδιωκτικόν 
άπόσπασμα διά νά τόν συλλά.
6η καί νά τόν άναγκάση νά 
γράψη τήν είς τάς στήλας των 
συνεργασίαν του.

—Έ ντός τής έρχομένης έ- 
βδομάδος πιθανώς θά έχωμεν 
είς τό «Λυρικόν» τήν πρεμιέ
ρα τής νέας έπιθεωρήσεως 
τών κ. κ. Κιούση — Ρηγοπού- 
λου ή «Μαργαρίτες».

—Πρόβες δέν είδαμε καί 
γνώμην έπομένως δέν έχομεν 
διά τήν ποιότητα καί... ζω τι
κότητα τοΰ άναμενομένόυ.Δό
κιμοι δμως ol συγγραφείς του 
καί πολλάς πιθανότητας έπι
τυχίας παρέχοντες. Τό έλπίζο- 
μεν καί τό εύχόμεθα.

—Ή  περιπέτεια τής συμπα
θούς χορεύτριας Νίνας Παυ- 
λόβσκα, κατόπιν τής έξ ύφαρ- 
παγής ύπογραφής ύπ’ αύτής 
προσυμφώνου μέ τήν έπιχεί- 
ρησιν Μοντιάλ, παραπεμφθεΐ. 
σα είς τήν Επιτροπήν Ά δ εία ς  
δέν έληξεν άκόμη.

—Καλά νά τά πάθη ή νεαρά 
καλλιτέχνις. Άφοΰ τόσον κα
λά γράφει μέ... τά πόδια, τ ί 
ήθελε νά γράφη καί μάλιστα 
νά ύπογράφη καί μέ τό χερά
κι της;

—"Οπως δήποτε ή Νίνα ύπέ- 
βαλε μήνυσιν ένώπιον τής Έ

δημοσιογράφων κ. κ. Μαμάκη 
καί Γιοκαρίνη καί τοΰ έπιχει- 
ρηματίου τοΰ «Μοντιάλ».

—Είς τήν μήνυσίν της ή δίς 
Παυλόφσκα άναφέρει δτι Λ  
άνωτέρω δημοσιογράφοι διά 
νά τήν άποσπάσουν άπό τόν 
θίασον Μηλιάδη — Κυριακοΰ, 
την έβεβαίωσαν ψευδώς δτι ή 
δίς Ποζέλι μέ τήν όποίαν ή δίς 
Παυλόφσκα δέν ήθελε νά συν- 
εργασθή. παραμένει είς τόν 
θίασον Μηλιάδη — Κυριακοΰ 

—Έπιπροσθέτως τήν έβεβαί 
ωσαν δτι είς τό συμβόλαιον 
τής δίδος Ποζέλι μέ τόν θία
σον Μηλιάδη — Κυριακοΰ, τό 
όποιον δήθεν άνέγνωσαν, ύ- 
πήρχεν όρος διά  τοΰ όποιου οι 
άνωτέρω θιασάρχαι άνελάμ 
βανον τήν ύποχρέωσιν νά μήν 
προσλάβουν είς τόν θίασόν 
των τήν δίδα Παυλόφσκα 

—Κατόπιν τών βεδαιώσεων 
αυτών, ή δίς Παυλόφσκα, συ- 
νοδευομένη ύπό τών άνωτέρω 
δημοσιογράφων, μετέδη είς τό 
γραφεΐον τοΰ κ. Μακέδου καί 
ύπέγραψε προσύμφωνον διά νά 
έργασθή τόν χειμώνα μέ τόν 
θίασον τοΰ άνωτέρω έπιχειρη- 
ματίου.

—"Οτε δμως έγένετο πλέον 
γνωστόν δτι ή δίς Ποζέλι ύπέ
γραψε συμδόλαιον μέ τόν κ. 
Μακέ&ον. ή δίς Παυλόφσκα 
άντιληφθείσα τήν απάτην κα- 
τέφυγεν εϊ,ς τήν ΈΜ τροπήνΆ- 
δείας ζητοΰσα τήν άκύρωσιν 
τοΰ ύπογραφέντος ύπ* αύτής 
προσυμφώνου.

—Πρός έξέτασιν τής ύποθέ
σεως αύτής θά συνέλθη ή ’ Ε 
πιτροπή Ά δ εία ς  τήν προσεχή 
Δευτέραν.

—θεω ρείται δέδαιον δτι ή 
Έπιτροπή θ' άπαλλάξη τήν δι 
δα Παυλόφσκα πάσης ύπροχε- 
ώσεως πρός τόν κ. Μακέδον, 
άκυροΰσα τό περιδόητον προ
σύμφωνον.

—Απόψε είς τάς 11.20  μ. μ. 
θά τρανουδήση άπό τόν ρα
διοφωνικόν μας σταθμόν ή πα 
ρεπιδημοΰσα είς ’Αθήνας Γαλ
λίς καλλιτέχνις Σουζύ Σολιν- 
τόρ.

—Χθές τό δράδυ ή Γαλλίς 
καλλιτέχνις έτραγούδησεν είς 
τήν «Άρτζεντίνα» τοΰ Καλα- 
μακιοΰ βρεττονικά τραγούδια, 
τά  όποια εΐνε ή είδικότης της. y  ‘   r  > 7 '    t i v t  t t u i M J l l  l ,  nu,. την «VVAIKl

έναρξιν της σαιζόν. Επανερ. πιτροπης Αδειας έναντίον τών _ Ή  δεσποινίς Σολιντόρ θά δη Μπίτσυ».

μάς άφήση περί τά μέσα τής 
έβδομάδος άναχωροΰσα είς 
Έ β ιά ν, δπου θά έμφανισθή είς 
τάς 12  τρέχοντς μηνός.

—Ό  Οικονόμου θριαμβεύ 
είς τήν Θεσσαλονίκην. Αύτό 
τούλάχιστον βεβαιώνουν αί 
είσπράξεις του τών πρώτων ή 
μερών. Τάς άναγράφομεν διά 
τούς περιέργους καί τούς έν- 
διαφερομένους.

—’Έ κ α μ ε λοιπόν ό Παρα- 
σκευάς είς τάς 29 παρελθόν- 
τος μηνός μέ τό «’Ό νειρο μου 
σύ γλυκό» τοΰ θεσσαλονικέως 
συναδέλφου κ. Τ. Οίκονομίδη, 
πρεμιέρα, δρχ. 23.000. Καί 
τήν έπομένην πού ήτο Σ άββα
τον δρχ. 30.000.

—Έ ν  συγκρίσει οι άνταγω- 
νιζόμενοι θίασοι Κρεββατά — 
Πατρικίου μέ τό έργον «Τρεις 
"Ελληνες στήν ’Αλάσκα» (νέ· 
ον) τήν Παρασκευήν 5.500 
δραχ. καί τόΣάδδατον 10.600.

—Καί ό θίασος Ξύδη μέ τό 
«Κισμέτ» 3.000 δρχ. τήνΠαοα- 
σκευήν καί 7.000 τό Σάδδα- 
τον.

—Ή  διαφορά εΐνε συντρι
πτική δυστυχώς. Καί πληρο- 
φορίαι τινές άναφέρουν δτιτό 
μέν συγκρότημα Κρεβδατα 
σκέπτεται ν’ άναχωρήση είς 
Πάτρας, τό δέ τοΰ Ηύδη είς 
Καβάλλαν.

Η όπερέττα Ριτσιάρδη — 
Φιλιππίδη θριαμβεύει πάντοτε 
εις τήν Κων)πολιν.

Ά λ λ ά  καί τά άλλα έλλη- 
νικά συγκροτήματα πού έρ- 
γάζονται έκεϊ δέν ΰστεροΰν. 
Κορυφαίοι είς σουξέ ό Μπέ
ζος καί τό ζεΰγος Έπιτρο- 
πάκη.

— Αί έσχάτως καταφθάσα- 
σαι είς Κων)πολιν Έ λληνίδες 
άρτίσται κατενεμήθησαν.

—Είς τό Ταζίμ παίζει ή κ. 
Κούλα Γκιουζέπε. Ή  Ζοζώ 
Νταλμάς καί ή Μερόπη Ίω - 
αννίδου κάνουν νούμερα είς 
τόν κήπον τοΰ Πανοράματος.

—Ό  θίασος Κοτοπούλη άνα. 
χω ρεί μεθαύριον Δευτέράν ά 
πό τήν Χίον, δπου έδωσεν όλί- 
γα ς παραστάσεις, έπανερχόμε 
νος είς Αθήνας.

—Τάς έκ τοΰ θεάτρου «Ρέξ» 
παραστάσεις του θ’ άρχίση ά 
πό τής προσεχοΰς Τετάρτης μέ 
τήν άγγλικήν κωμωδίαν «Λαί

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ
Τό μήλο κάτω άπό τή μηλιά 

θά πέση, λέγε ι μία παροι
μία. Καί φαίνεται ν’ άλη- 
θεύη άπολύτως αύτό τό 
ρητόν. Ό  κ. Νίκος θ . Συ- 
ναδινός, ό συγγραφεύς 
τοΰ κατωτέρου δημοσιευ- 
ομένου άρθρου, ξέρετε τί
νος παιδί εΐνε ; Τής κ. 
"Αννας Συναδινοΰ (Μον- 
ταίν) καί τοΰ κ. θ .  Συ- 
ναδινοΰ, τοΰ διακεκριμέ
νου συγγραφέως, Προέ
δρου τής Ε τα ιρ ε ία ς  θ εα 
τρικών Συγγραφέων καί 
πολυτίμου σύνεργά τ ο υ  
τών «Παρασκηνίων». Τί 
θέλατε λοιπόν νά γίνη ό

Τ ον  « Ν. 0 .  ΣΥΝ Α Δ ΙΝ ΟΥ
μαντισμ-οΰ, δτι δέν θά διακρί- 
ναμε κύρια γνωρίσματά της, 
ϋμνους πρός τόν πόνον καί τή 
χαρά, τήν άγωνία κι’ έλαφρά- 
δα, τά δνειρα καί τά σκιρτήμα
τα τής ψυχής τής συγχρόνου 
άνΟρωπότητος;

Δέν θά βρίσκαμε τ’ άνηφορι- 
κό, γρήγορο βήμα τής σημερι
νής ζωής, όλόκληρους τούς έ· 
αυτούς μας κλεισμένους μέσα 
στίς τέσσερις νοτίτσες, πού έκ- 
φράζουν πόνο, έρωτα, μίσος;

Ά λλά  έτσι καί μεϊς πλάϊ σέ 
κανένα τζάκι, γερουσία θάναι 
τ’ δνομά μας, θ’ άναπολοΰμε 
ροΰμπα, φόζ-τρότ, κλακέττες, 
Γ ιατί ποιός ξέρει τί είδους χο
ρούς, ήχους, σκοπούς, ρυθμούς 
θάχουν άνακαλύψει τά έγγό· 
ν α  μας;

Ό  κ. Συναδινός

Νά λοιπόν μιά γυναίκα, πού 
μέ τή στενή συνεργασία τής 
έποχής της, μέ τή χαρά τής έ· 
ποχής της — τί άλλο εΐνε ή 
μουσική κι’ ό χορός — προσπα
θεί νά δώση τήν ώραιότητα νά 
πολλαπλασιάση τή χαρά, τό 
καλοφτιαγμένο σώμα.

Πολλοί άπό σάς θά τό πήτε 
τρέλλα. Αύτός εΐνε ό τίτλος 
πού δίνεται σέ καθένα ή καθε
μιά που <είσά>ει καινά δαιμό
νια» στόν τόπο μας, στόν τόπο 
του. "Ισως άκόμα νά πήτε, ή 
μάλλον νά λέγατε, γιατί σιλου- 
εττικοι λόγοι, θά σάς άνοτγκά- 
ζαν ν’ άλλάξετε γνώμη, δτι

μόλις έκκολαφθείς νεοσ- 1 °  Kaif t  »τ^ςό
σός; Τί άλλο παρά λογο- . - β,ρισκ6σ“ σΓε
τέχνης; «Κατά μάνα κα- χαριτωμένου
τά κύρη» λέει μία άλλη παο „ κο>η τη'ί τυ^
παροιιιία. παρακολουθήσω χάρις στην

Και yi* αύτό τά «Παρασκή- ^ϋ)/ενικ1Ί πρόσκλησι της δίδος 
νια» τό θεωροΰν τιμήν ' ^  * r- Τ  ^ηροφο-

των πού τόν παρουσιά- I α Τ1 Ζ 1 κ' Γαλανού σκί
ζουν, ώς γράφοντα, αύτά V α ^ ό  Νεο
πρώτα άπό τών στηλών . θα άπανορευατε στό
των. Διαβάστε τον. Προ- ^ εν^ °  ,τ^ ’ να τΊζ θεώρηση 
σέξατε τό ϋφος, τό στύλ, I Τ°  . . ^ Ρ ^ 0 της. 
τό χρώμα, τήν είκόνα πού σέ

νά
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μας»,.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ ΟΣ  ΜΑΥΡΕΑΣ

0
Ι ίΛ Ο Υ Ε Τ Τ Α

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ ΙΣ 

Σπυροπούλου —

Παπαδούκα —

Γ ιοτννίδη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΠΟΥ Κ ΑΤΕΚΤΗ Σ Ε  ΤΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥ?

Μέ τ * . 

ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΞΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ

Ε-

Συγκεντρώνει κάθε βράδυ 

τήν έκλεκτοτέραν κοινω

νίαν.

ΣΤΟ ΒΡΑΙΟΤΕΡΟΝ 
0EATP2NTQNA0HNQN

Σα μ α ρ τ ζ ή
θίασος

ΜΗΛΙΑΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ
' Ωροα ένάρξεως, παραστά 

σεων άκριβώς άπογευμοο- 

τινή ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α Β-ρ 

ΒΑΤΟ ώρα 6Vi μ.μ. Έσπε 

ρινή ώρα 10?^. 

Πέμπτην καί Σάββατον

Μ Ι Κ Α Ι  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Α !

ΕΘΝΙΚΑ 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
έχουν ήδη τούς θιασάκους των 
οί όποιοι περιέρχονται τούς 
σχηματισμούς τών μεραρχιών 
καί δίδουν διαφόρους παρα
στάσεις, κωμωδίες ώς έπί τό 
πλείστον, καί δτι έπί πλέον οί 
ίαασφ . {%  -^■.Λ<τ'*«_ί.ιϊθ^;λςύκιςί 
κάνουν χρυσές δουλειές.

Καί πράγματι δέν έπεσκέ- 
φθηκα έκτοτε μεραρχίιχν ή 
σύνταγμα ή άλλον μικρότερον 
σχημοαισμόν πού νά μή συναν
τήσω ένα... μπουλούκι. Ή άφι 
ξις ένός τέτοιου θιασάκου 
ένα σύνταγμα έθεωρεΐτο μέγα 
γεγονός. Οί στρατιώται τόν 
πεδέχοντο έν άλαλαγμοϊς καί 
μέ ζωηράς έκδηλώσεις ^;άς 
παιδικής χαράς. Καί τόση ή 
ταν ή λαχτάρα μέ τήν όποια 
οί φαντάροι μας άνέμενον τόν 
θίασόν των, ώστε άπό πολλάς 
ημέρας πρό τής άφίζεώς του 
έιοίμαζαν τήν σκηνήν άπό τής 
όποίας θά άνεβιβάζοντο τώ 
έ ρ γ α  «αί τάς σκηνάς ύπό 
τάς όποίας θά έφιλοξενοΰντο 
οί καλλιτέχναι.

“ Ενα σύνταγμα μάλιστα 
κτίσε όλόκληρον κτίριον-θέιοο- 
Tfiov καί μικρά κομψά σπιτά· 
κια διά τούς ήθοποιούς.

Καταλαβαίνει κοαόπιν τών 
άνω τέρω  ό άναγνώστης μου. 
τί μεγάλη σημασία είχε τό έρ 
νον των Μπουλουκιών είς τό 
Μέτωπίον.ΆνετΓΓέρωναν τόφρόνη 
μα τών άνδρών μέ τά στρα 
τιωτικάέργα πού έδίδασκονκαί 
διεσκέδαζον τήν ψυχική αύτών 
άνίαν μέ τάς κωμφδίας πού έ
παιζαν.

Εΐνε άφάνταστα τά έθνικά 
έργα πού κατά τήν έποχήν έ- 
κείνην έπετέλεσαν οί αύτοσχέ- 
διοι μικροί έκεΐνοι θίασοι, πού 
τούς έβλεπες πότε στό Άφιόν 
καί πότε στό Ά λ α  Γκιούν, πό- 
ts μέσα σέ καμιόνια, πότε σέ 
βαγόνια καί πότε σέ Γιουρού- 
κικους άραμπάδες νά διατρέτ 
χουν τό μέτωπον άπό τοΰ ενός 
άκρου εις τό άλλον, φέρνον
τας στούς φαντάρους μας τόν 
χαιρετισμό τής Πατρίδος καί 
χύνοντας βάλσαμο καρτερικό
τατος τήν κουρασμένη των 
ψΝχή.

Τους αρμόζει ή δέν τούς άρ 
μέζει ό τίτλος ’ Εθνικά Μπου
λούκια;

Απορώ πώς ό φίλος συνά
δελφος κ. Ρόδας πού κοιτέχει 
τό ζήτημα αύτό πολύ καλύτε
ρα άπό μένα δέν άσχολήθηκε 
πλατύτερα μέ τά δντως έθνι
κά έργα τών μικρών έκείνων 
θιάσων.

Μ α ντ ιν ά δ ες  
άπό τό ραδ ιόφ ω νον

Προχθές τό βράδυ άπό τόν 
ραδιοφωνικόν σταθμόν τό τε
τραμελές συγκρότημα τοΰ Κα- 
ραβίτη μέ τίς λύρες καί μέ τά 
λαγούτα του έτραγούδησε κρηι- 

τικές μαντινάδες, συντεθείσας 
άπο τόν λυράρην έπί τή έπε- 
τείω τής 4ης Αύγούστου.
. Ή  .έτϊίκρτιρες. μςιντινρδες .πού 

έτριτγουδήθησαν εΐνε αί κατω-| 
τέριο ,ι

Η καταστροφή — φοβερός 
άνεμοστρόβιλος — μαζί μέ τό 
στρατό μας διεσκόρπισε καί τά 
μπουλουκια μας, ’Έ χασε η 
μάννα τό παιδί καί τό παιδί τή 
μάννα. Πολλοί ήθοποιοί χάθη
καν τότε. Παρ’ όλίγον μάλι
στα νά χαθή καί ή δίς Μ. Κα
λουτά. Τά δυό μικρά Καλου- 
τάκια- βρέθηκαν κι’ αύτά τότε 
οτό μέτωπο. Κατά τήν τρομε
ρή έκείνη ύποχώρησι ή μικρού
λα τότε Μαρία Καλουτά δέν 
ξέρω πώς τά κατάφερε καί ά- 
ποχωρίσθηκε άπό τή μητέρα 
της. Τήν θεωρούσαν τότε ώς 
άπολεσθείσαν καί αίχμαλωτι- 
σθεΐσαν. Εύτυχώς ό θεός τοΰ 
Έλληνικοΰ θεάτρου τήν έπρο-

Ό  λαγουτιέρης τοΰ συγκροτή
ματος Καραβίτη

Ακούσετε ϊντα γίνεται σέ τοΰτο 
(τό ζαμάνι 

Πού εχουμε πρωθυπουργό τό Με- 
(ταξά τό Γιάννη 

Μια μπιστολιά δέν είχαμε νά ρί- 
(ξωμε δική μας 

Τώρα διστάζει ό καθείς νά θίξτ) 
(τήν τιμή μας 

Ή  άμυνα τής χώρας μας είνε με- 
(γάλο πράμα 

Κ ι’ είμαστε Υπολογίσιμοι ώς καί 
(στ ’άεροπλάνα 

Πολλά καλά μάς εκαμε αΰτή ή Τε- 
(τάρτη Αύγουστου 

Που πρώτα σκοτωνόμαστε έτσι γιά 
(χάρι γούστου. 

Πολλά καλά μάς έκαμε ώς καί νο- 
(σοκομεία 

Πάει άρρωστος ό εργάτης μας κα'ι 
(βρίσκει σωτηρία 

Τώρα είμαστε οί "Ελληνες πέρα 
(γιά πέρα φίλοι 

Πού ό ένας τόν άλλο βλέπαμε πρω
ί τήτερα σάν φείδι 

Κρήτες, καμάρια τοϋ ντουνιά στά 
(ξένα σείς πού ζήτε 

Τήν ’Εθνική 'Ελλάδα μας νά τήν 
(είιγνωμονή'3 

Γιατί εΤν’ αιτία ό Μεταξάς καί ή 
(Τετάρτη Αύγούστου 

Κ ι’ ώ'οϋτε λύρα κρητ·.ν..'ι καί γλύ- 
(κα τοϋ λαγούτου.

Τό θ έα τρ ο  
πρό 55 έτώ ν

ΦΑΛΗΡΟΝ. — Ό  Θίασος κω 
μωδίας τών κ.κ. Λαμπίς καί 
Μαρτίν, πού τόσας έπιτυχίας 
έχει δρέψει καί είς τό Θέατρον 
«Ζυμνάζ» τών Παρισίων, ένε
φανίσθη είς τό θέατρον τοΰ 
Φαλήρου, τήν περασμένην Τε
τάρτην (26 Ιουλ ίου) διά πρώ 
την φοράν. Έ χ ω ν  παρακολου 
θήσει τό εργον τοΰ θιάσου αύ- 
τοΟ Κδί -Είς 'ΤΤοφ'ισίουζ, δέν 
ή μπορώ παρά νά τόν συγχα
ρώ, διά τήν νέαν του έπιτυχί
αν είς τό «Ταξίδι τοΰ κ. Περι- 
σόν». Ό  κ. Λεονάρντ, ένεφάνι- 
σε ένα Περισόν, ύπέροχον καί 
διασκεδαστικώτατον. ’Ά λ λ ω 
στε ό καλλιτέχνης οΰτος, δσ- 
τις διακρίνεται τόσον είς τήν 
κωμωδίαν δσον καί είς τό 
βωντεδίλ, κατορθώνει νά μήν 
κάνη τόν θεατήν νά κ\'->ράζε- 
ται καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής παραστάσεως. ‘Η δεσποι
νίς Τεό καί ή δεσποινίς Σα- 
τέλ, άμιλλώνται άλλήλας είς 
χάριν καί εύγένειαν. 'Ο κ. 
Ντορρέ, έξ άλλου, ύπεκρίθη 
τό πρόσωπον τοΰ Δανιήλ( δ
πως τόν ώνειρεύθημεν. Ά λ λ ά  
διά νά άποδώσωμεν δικαιοσύ- | 
νην, όφείλομεν νά άναφέρωμεν 
τόν κ. Λεόν, είς τόν ρόλον τοΰ 
λοχαγού Ματθαίου.

ΚΑΙ ΜΙΑ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  ΔΙ Α 
ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΑΣ.  — Έ ά ν  με- 
ταδώμεν είς τό θέατρον Φαλή 
ρου, δλέποιιεν έκλεκτόν κό
σμον, ώς ήν έπόμενον, καθό
τι δέν δυνάμεθα πάντες *νά 
γνωρίζωμεν τήν γαλλικήν. 
Ά λ λ ' οι έν τή πλατεία, δ ιατί 
’ .εριΛοονοΰν είς τοιοΰτον βαθ
μόν τήν μητρικήν αύτών νλώσ 
σαν, συνδιαλενόμενοι, "Ε λλη
νες μεθ’ Ελλήνω ν, γαλλιστί;

(Έφημερίδες τοΰ 
θέρους τοΰ 1885)

Τήν άμοβιήν διά τήν έκπομ- 
πήν, έκ δύο χιλάδων δραχμών, 
τό συγκρότημα προσέφερεν ώς 
εισφοράν ύπέρ τής ’ Εθνικής 
μας άεροπορίας.

ΙΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙ1ΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒΙΙΙ

στάτευσε. Τήν άνευρε μετ’ 6- 
λίγας ήμέρας μέ κάποιους 
άλλους παραπλανηθέντας κα
τά τήν πρός τά κάτω πορείαν, 

ταγματάρχης κ. Ε. Τρε- 
πεκλής, ό όποιος κατήρχετο 
μεταξύ τών τελευταίων ύποχω- 
ρούντων μέ πλήρως συντεταγ- 
μένον τό τμήμα του, τήν παρέ
λαβε τήν... έφόρτωσε έπί ίπ
που καί τήν έφερεν είς τήν 
Χίον δπου τήν παρέδωσεν είς 
τήν έκεΐ έν άλλοφροσύνη εύρι- 
σκομένην μητέρα της.

Ά ς  μή περιφρονοΰμεν λοι
πόν τά μ π ο υ λ ο ύ κ ι α .  Ύ- 
πήρξεν έποχή πού προσέφεραν 
είς τό έθνος σημαντικάς ύπη- 
σίας.

Μήπως δά δέν 
καί τώροί.

προσφέρουν

Π. ΚΑΨΗΣ

Ό  Καραβίτης τό κοπάδι 
καί ή Σφακιανή μαδάρα

Ά πό τόν κρητικό λυράρη κ. 
Άλέκον Καραβίτην έλάβαμε 
καί Βημοοιεύομεν τό κατωτέρω 
γράμμα:

’Αγαπητέ μου Διευθυντά,
Κάποιος άπρόσκλητος... ύπε- 

ρασπιστής μου ειρωνεύεται τά 
«Παρασκήνια» πού έγραψαν δτι 
άφησα πίσω τό κοπάδι μου στήν 
•Κρήτη γ ιά  νά κυνηγήσω τήν 
τέχνη στίς βουνοκορφές τής ώ- 
μόρφης πατρίδας μου.

Τόν εύχαριστώ τόν... ύπερα- 
σπιστή μου γ ιά  τήν καλή του 
πρόθεσι. "Ομως έχω νά τοΰ πα
ρατηρήσω δτι στήν ίστορία τήν 
μικρή τής καλλιτεχνικής μου 
προσπάθειας, τό έχω τιμή μου 
καί καμάρι μου πού έξεκίνησα, 
όρφοινό παιδί, άπό τό κοπάδι 
καί έκαμα δ,τι λίγο έκαμα μέ- 
χρι σήμερα  ̂ γ ιά  τήν κρητική 
μουσική, πού στά κοπάδια καί 
τίς στάνες έχει τά καταλύματά 
της. Οϊίτε καί τό έκρυψα ποτέ, 
δτι άπό τό κοπάδι ξεκινώντας 
έβαλα στίς χορδές τής λύρας 
μου τόν άντίλαλο τής Κρητι
κής μελωδίας.

Μέ άγάπη 
ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ

Σ.Π. Καί αύτά μέν λέει δΚοο- 
ραβίτης. Γιά τό άγνάντεμα τής 
Σφακιανή ς μαδάρας δμως δέν 
μιλάει ό κρητικός λυράρης.Τόν 
συμπληρώνουμε λοιπόν έμείς. 
Γιά νά παρατηρήσουμε πώς τή 
συγ κίνησι από «τό άγνάντεμα 
της Σ(ΐακιανής μαδάρας» τήν 
αισθάνονται μόνον οί Α ΝΔΡΕΣ  
Ποΰ νά καταλάβουν τέτοια 
πράγματα τά παιδιά τοΰ μπιμ- 
περό και ol ψυχικώς άνάπηροι 
καί πολυειδώς νεκροί άνθρω
ποι !

Φρόνιμα, ώ παίδες τής κουΐν 
τας. Καθίστε φρόνιμα,..

Πλατεία Κυριάκου 
Τηλ. 82-134

ΚΑΘΕ Β ΡΑ ΔΥ

ΔΥΟ ΜΕΑ ΕΡΓΑ»

Ιον

Ιί
ini rmiMi

«λεβέ ντέ ρινών τοΰ 
Φ. ΜΠΑΡΥ

Έμφ άνισις κ. ΚΩΝΣ'ΓΑΝ 
ΤΑΡΑ

2 ον

ΑΝ ΗΘΕΛΑ...

Καί τό γιατί βρίσκεται
άποδίδει ή νεαρή του πέν- τΓ1^· «θάθελα
να. Καί θά συλλογισθήτε, μΐ°  σΧολτ1 μ^τερνων χ»·
χωρίς διόλου νά ύπερδά- ? “ V' κσ1.Χ 0Ρ°ΥΡ«Φ^ν, γ ΐα τό 
λετε.

ρων, 
έλαφρό θέατρο».

-  Τό παιδί θά... περάση τόν ; α„ ^ ™ 0ΥΛ μέΑ0ς’ * έ^ ° ϋσ1' ν J  1 ασμος μου, λοιπόν, και μαλισταπατέρα,
θάχετε παρατηρήσει στήν 

Ελλάδα μας, πού φημιζότανε 
—δέν ξέρω άν έξακολουθή—γιά 
τά ώραία σώματά τη'ς, δτι τώ
ρα τελευταία ή νέα γενεά καί

άκόμα πιό δικαιολογημένος, ά
φοΰ τήν προηγουμένη μέρα 8- 
τυχε νά βρίσκομαι σ’ έλαφρό 
θέατρο καί νά παρακολουθήσω 
τό, προσφερόμενο σώνει καί κα
λά, σάν Α καί Ω, τοΰ προγράμ

μαλιστα οί κοπέλλες παρουσιά ματός τους, μέ ρεβά, κακοφτια- 
ζοον έλλειψι ποδιών. Β έβαια ; σμένα π6διβι μπσλλέτο> πού
δέν εΐνε κουτσές. ’Ό χι... Ά λλ ά  ΰστερα άπό καιρό μόνο οί κα*’ 
έχουν πολύ κακοφτιαγμένα τά ταδικασμένοι είς ειρκτήν 20 έ- 
κάτω άκρα. Πολύ κοντά. Σχε- τών θά ύποχρεοΰνται νά τό πα-
£όν μή ύπάρχοντα. Τά σώματά 
τους πάλι, δέν είν’ έκείνα πού 
θά μπορούσαν νά σταθούν πλάϊ 
σέ μιά Καρυάτιδα...

Νά λοιπόν τί άνέλαβε νά 
κάνη ή κ. Γαλανσΰ, μιά ώραία 
ψηλή ̂ γυναίκα, μέ θαυμάσια πό 
δια. Άνέλαβε, νά τελειοποιήση 
ν̂  άλ'λάξη —κανείς δέν πρέπει τιΊζ· Σ έ κάθε κίνησι 
νά κλαίη στήν έποχή μας γ ιά  j έκφρασι. Πρέπει νά

ρακολουθοΰν, πόδια έν είδει 
κλόμπς, έτοιμα νά πέσουν στά 
κεφάλια σας. Τότε, μπρός στήν 
κ. Γαλανού καί στίς χαριτωμέ
νες μαθήτριές'της θά βγάζατε 
τό κοτπέλλο σας ίσαμε κάτω. 
Πρέπει νά δήτε τά φεγγοβολή· 
ματα _πού χύνει τό πρόσωπό 

κι’ άλλη 
δήτε τά

σωματικές άτέλειες άφοΰ, σάν 1 ρυθμό, τά χέρια της, τό δλο 
μανιτάρια παρουσιάζονται τ ά . της_ πώς μιλάει στή διεθνή 
ινστιτούτα καλλονής, έπεκτεινό γλώσσα τοΰ χοροΰ, μέ τήν βοή- 
μενα μέχρι καί αύτών τών... ®εια τΠς διεθνούς γλώσσας τής

Κωμωδία είς πράξεις 3 
ΤΟΥ ΖΕΡΑΛΝΤΥ

ΤΡΙΤΗ — ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Λ Α Ί ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ- 
ΤΙΝΑΙ

Εισιτήρια πωλοΰνται 
είς τό περίπτερον τής 
Ό μονοίας έναντι Ρίζου 
καί είς τό θέατρον Ά ν 

δρεάδη τηλ. 82-134

Τό καλλίτερο 
ΘΕΑΜΑ

τών 'Αθηνών
εινε της

0JIH0I
του

Ζαππείου

I ζώων ν’ άλλάξη λέω, χωρίς 
έ>χειρήσεις, χωρίς δίαιτες δλα 
τά κακόμορφα σώμοττα, δίνον- 
τάς τους συγχρόνως χάρι, σβελ' 
τιέτσα, ρυθμό. Πώς;

Η κ. Γαλανοΰ Άμερικάνα 
άπό πατέρα καί μητέρα, άγά·' 
πησέ, ή μάλλον έζησε μέσα στό 
χορευτικό ρυθμό τοΰ 1938 τής 
χώρας της. Έ μείς θεωρούμε 
τύχη νά βλέπουμε σά σκιές τήν 
Τζιντζερ Ρόντζερς, τόν Φρέντ 
Άσταίρ, τή περίφημη Πάουελ. 
Ή κ. Γαλανοΰ τις έθαύμασε ά
πό κοντά, τίς έμελέτη'σε κι’ ά- 
ψιερώθηκε Ιέρεια  άληθινή στό 
χορό.

Μάλιστα κυρίες καί δεσποινίδες 
μου,σείς πού συγκινούσαστε μέ 
τά άέρινα πηδήματα, μέ τούς 
κλασσικούς χορούς, καί πού 
μπρός στίς κλακέττες γυ ρ ίζο  
τε το κεφάλι σας, δέν θά ξέρα
τε βέβαια δτι αύτό τό είδος τοΰ 
χοροΰ, δημιουργεί λαστιχένια 
κορμιά, καλοσμιλεμένα πόδια.

 ̂Δέν είνε γελοίος χορός, δπως 
τόν νομίζουμε, θέλει τέχνη, τα
λέντο, μελέτη, έπίδοσι, άντίλη- 
ψ: τοΰ ώραίου. Πρό παντός δ
μως θέλει δουλειά. Μά δπως 
παντού καί πάντοτε — νόμος εΤ- 
νε_αυτ°ζ  μόνο μέ τό πέρασμα 
του χρόνου, άναγνωρίζουμε τό 
πρίν. Τότε, τοΰ βρίσκουμε χά
ρι. άκόμα κι’ αγνότητα. Μή
πως τώρα δέν μιλάνε οί ήλικι- 
ωμ,ένες — ύπάρχουν τέτοιες; — 
γιά  τήν ώοαία έποχή τοΰ βάλς, 
τής καντρίλλιας; Αδιάφορο, τό 
τί τούς είχαν ψάλει στήν έπο- 
χή τους.

Σήμερα ή Τζάζ τραβάει τό 
διάβολό της. Βάρβαρη, άρρω- 
στημένη, άηδία, τρέλλα, εΐνε ή 
πιό εύγενικοί χαρακτηρισμοί 
πού παίρνει.

Κι’ δμως άν κυττάξουμε στό 
βάθος της, ε ισάστε βέβαιες κυ- 
Ρίες καί δεσποινίδες του ρω-

μουσικής.
Μέ μιά φυσαρμόνικα στά χέ

ρια, δαιμονισμένο παίξιμο, ποο- 
ρακολουθεί τις μαθήτριές της, 
δείχνει, κρατάει τό ρυθμό. Καί 
οί μαθήτριες άντάξιες τής δα
σκάλας της. Οί δίδες ’ Εμπειρι
κού, Δεστούνη, Δάμπαση καί 
ή δίς Παπαδάμ. Τήν άφησα τε
λευταία παρά ποϋπρεπε νά τήν 
άναφέρω πρώτη. Μιά μικρή κο- 
πε/Λα έως 16 χρονών, μέ θαυ
μάσια πόδια. ’Ίσως τά ώραιό- 
τερα ’Αθηναϊκά, μ’ έξαιρετικό 
σώμα. Νά έ'να έλληνικό γορευ- 
τικό μέλλον.

’Ά ν  ήμουνα στή θέσι τής μη. 
τέρας της θά τής έ'λεγα:. Παι- 
δί μου, μαζί σου, μέσα σου γεν
νήθηκε ό ρυθμός. Αφιερώσου 
σ αύτόν όλόψυχα. Και χάρ σε 
στους κακόμοιρους τούς Άθη- 
ν-τίους πού διψάνε γιά  κάτι κα- 
θοιρό καλλιτεχνικό, δχι πα- 
σ-λειμμένο, χάρισε τήν ώμορ
φιά. Τό πρόσωπό σου, προβο
λέας άληθινός, άς φωτίση μέ δ- 
τοιο άπό τά χρώματα θέλήσης, 
τή χαρά καί τό κέφι τής ζωής.

ΝΙ ΚΟΣ θ.  ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Κονσέρτο είς ΙΟρον

Απόψε είς τών κινηματογράφον 
«ΠάνΟεον» της Σύρου, δίδει ouvau. 
Λίαν ο δορύτονος τοΰ ‘Ελληνικού Με
λοδράματος κ. Εύάγγελος Βακόντι- 
oq μέ πρόγραμμα έκλεκτόν άπό έλ. 
ληνικά κα ξένα τραγούδια, Τό ρεσι- 
ταλ τοΟ συμπαθοϋς καλλιτέχνου ΘΛ 
τιμήσουν διά τής παρουσίας των ό 
^ομαρχης Κυκλάδων καί ό Δήμαρχος

I M W I K  I. Ι Ο Ϊ ί Ι Α Μ Μ Ι Ι Ι Ι !
ΧΕΙ ΡΟΥΡΓΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δέχεται 4—8 μ. μ. 

καί έπί συνεντεύξει
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Α Π Ο  Τ Η Ν  Μ Α Ν Τ Ρ Α  Τ Ο Υ  Α Τ Τ Ι Κ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μηχοηή Σ ίγγερ  
υποδημάτων. Εμβολο διπλό 
Όδός Σκιάθου 8, τέρμα Αχαρ 
νών.

Ά πό τό Αιγυπτιακό φαντασμαγορικό μιμόδραμα «Τό φΐ-
της μούμιας», εις τό όποιον πρωταγωνιστούν μέ έξαιρε-

α ^πΛ \υχΐαν  ̂ '^λληνο-Ρω σσίς Λενούτοκα Κορωνιάδοϋ
ym .M .x fv  ην ^ μΓ ής. τθ°  ΛΓβ ρ λ ώ  Κ Κ ίΜων ταθόποι Λ,ος. Συμμετεχει και ε(ς τον ρολοντής μούμιας ό έρα σ ιτέχνης κ
Μαυροκορδατος. Τήν μοντέρνα μουσική τοΰ έργου συνέθεσεν 
ό μαέστρος . συνθέ1ης κ. Τζ. Tapoivu συνεοεσ*ν
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ΙΙΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο εκλεκτός Γάλλος ηθο
ποιός τοΰ κινηματογράφου 
Ζάν Γκαμπέν, θά πρωταγωνι- 
στήση εις τό εργον«’Ανθρώπι
νο κτήνος», τοΰ όποίου ή υπό
δεσις εΐνε παρμένη άπό τό ό- 
μώνυμον μυθιστόρημα τοϋ
Ζολα.

Ή  πραγματοποίησις τοΰ 
φιλμ, τοΰ όποίου τό γύρισμα 
6 ’ άρχίση προσεχώς, άνετέθη 
είς τόν Ζάν Ρενουάρ.

—‘Έ ν α  άπό τά κοσμικώτερα 
νοσοκομεία τοΰ Χόλλυγουντ, 
ΐφ Λ οξένησε μερικές ήμέρες 
τή διάσημη καλλιτέχνιδα τής 
οθόνης Τζώαν Κράουφορντ. 
Ή  Τζώαν, άκολουθοΰσα τή 
μόδα του Χόλλυγουντ, έκανε 
κοΰρα... άναπαύσεως, χωρίς 
«ύτό νά τήν έμποδίση νά Οπο- 
γράψη ενα πενταετές συμβό- 
λ ' ιον μετά της «Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊν» ένός έκατομμυρίου 
δολλσρίων.

—Ό  κινηματογράφος «Μαν- 
τελέν» τών Παρισίων προβάλ 
λει μέ έπιτυχίαν τό φίλμ τοΰ 
σκηνοθέτου Μπενουά Λεβϋ 
«Ύψόμετρον 3.200» μέ πρω

ταγω νίστριαν τήν Ό ντέτ Ζο- j 
γ ίέ .

Μέχρι σήμερον έκατοντάδες 
χιονοδρόμων παρακολούθη
σαν τήν ένδιαφέρουσαν αυτήν 
ταινίαν.

—Ή Καρόλ Λομπάρ άστήρ 
πρώτου μεγέθους τών 'Α μερι
κανικών στούντιο, μετεβλή- 
θη, προσωρινώς, είς διαφημί- 
στριαν. Πήρε ένα γραφείο, 
είς  τά στούντιο «Τζέλνω» μί
αν γραφομηχανή, τέσσερα τη
λέφωνα, δύο γραμμ ατείς κ ι’ 
έ'να παιδί τοΰ γραφ είου!

Τό Χόλλυγουντ έγνώ ριζεν 
άπό καιροΰ τά<", διαφημιστι
κός Ικανότητας τής Καρόλ 
Λομπάρ άλλά γ ιά  πρώτη φο
ρά άντίκρυζε τή συστηματι
κή έργα σία  μιάς βεντέττας 
γ ιά  ένα καθημερινό έπά γγελ 
μα.

— Ό  Ντούγκλας Φαίρμ- 
πανξ, υΙός, βρίσκεται μα- 
κρυά... στήν ’Αμερική... Έ ν  
τώ μεταξύ όμως ή ξανθή γό 
ησσα Μάρλεν Ντήτριχ παρη- 
γο ρ εϊτα ι στό Παρίσι μέ τή 
συντροφιά τοΰ συγγραφέως 
Έ ρ ιχ  Μ αρία Ρεμάρκε!

—Τό θαυμάσιο πάρκο τής 
βίλλας τής Λίλιαν ΧάρβεΟ, 
ποΰ βρίσκεται κοντά στά πα
ρ άλια  τής «Κυανής ’ Ακτής» 
κατεστράφη άπό μίαν πυρ- 
καϊάν.

Α ί ζημ ία ι άνέρχονται είς 
άρκετές έκατοντάδες χ ιλ ιά 
δες φράγκων καί ή Λίλιαν ε ί
νε άπαρηγόρητη! !

—Μιά διάσημος βεντέττα 
τοΰ ΆμερικοτνικοΟ «Μιοΰζικ- 
Χώλλ» είχε φοβερή μανία νά 
παίξη στόν κινηματογράφο. 
Μιά μέρα, λοιπόν κάποιος φί
λος της, θέλοντας νά τής κά
νη μιά φάρσα, τής άποστέλ- 
λει ένα τηλεγράφημα, διά 
τού όποίου ένας γνωστός πα
ρα γω γό ς τοΰ Χόλλυγουντ τήν 
προσκαλοΰσε νά πρωταγωνι
στήσω εις μίαν ταινίαν του.
Ή  βεντέττα μας, ξετρελλα- 
μένη άπό χα ρ ά , έγκαταλεί- 
πει όλες τίς εργασίες της 
γ ιά  νά σπεύση είς συνάντη
ση' τού άνθρώπου ποΰ θά τής 
χά ρ ιζε τή μεγαλύτερη χαρά 
ϊή ς  ζωής της...

Έ νώ  όμως έβγαινε άπό τό 
σπίτι της, συναντά έναν άλ
λον γνωστόν της Παραγωγόν

τήν άγκαζάρισε πραγματικά .
—Ύπό τήν καλλιτεχνικήν 

διεύθυνσιν τού σκηνοθέτου 
Βάν Ντάϊκ συνεχίζεται πυρε- 
τωδώς τό γύρισμα τής μου

σικής ταινίας «Καρδούλα
μου» είς τήν όποιαν πρωτα
γωνιστούν, δι' έβδόμην φο
ράν μαζύ ή Ζανέτ Μάκ Ντό
ναλντ καί ό Νέλσων ’Έ ντυ.

—"Ε να ς ’Αμερικανός δημο 
σιογράφος άνεκάλυψεν, ότι 
τό πραγματικόν όνομα τοΰ 
περιφήμου χορευτοΰ καί ήθο- 
ποιοΰ τοΰ κινηματογράφου
Φρέντ Ά σ τ α ιρ , *Τνε «Άού- 
στερλις».

—Ή συμπαθεστάτη πρωτα
γω νίστρια  τοΰ έργου «Ή Ι
στορία γράφεται τή νύχτα» 
Τζήν Ά ρ τ ο υ ρ  υστέρα ύστε
ρα άπό μακροχρόνιον απου
σίαν, έπέιστρεψεν είς τά
στούντιο «Κολούμπια» διά 
νά πρωταγωνιστήση μετά 
τοΰ Τζαίημς Στιοΰγαρτ είς 
τό έργον «Δέν μπορείς νά τό 
πάρης μαζύ σου». Σκηνοθέ
της ό Φράνκ Κάπρα.

—Έπερατώθη τό γύρισμα 
τοΰ φίλμ «Νεανικές καρδιές» 
μέ τούς καλλιτέχνας Τζάνετ 
Γκαίί>νορ, Ντούγκλα*; Φαίρ- 

μπανξ (υ ίόν), Πωλέτ Γκον- 
τάρ, πρώην παρτεναίρ τού 
Σαρλώ , καί Ρόλαντ Γιοΰγκ.

Ή  πρεμιέρα τοΰ έν λόγω 
φίλμ θά λάβη χώραν sir τό 
«Τσανίζ - θήατρ» τοΰ Χόλλυ
γουντ.

—Λόγφ απροόπτου άσθενεί- 
ας τοΰ καλλιτέχνου Σασά 
Γκιτρΰ διεκόπη προσωρινώς 
τό γύρ ισ μα  τής μεγαλειώ 
δους Γαλλικής ταινίας «'Ανε
βαίνοντας τά ’Ηλύσι*».

— Ύπό τής 'Αμερικανικής 
λογοκρισίας άπηγορεύθη ή 
προβολή τοΰ έργου «Τρεις 
σύντροφοι» μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν Λουΐζα Ραΐνερ, τόν 

Ρόμπερ Τάϋλορ, τόν Φράν 
τοστ Τόν καί τόν Ρόμπερτ 
Γ ιούγκ.

Ή  παραγω γός Ε τα ιρ ε ία ς  
διά νά μήν ύποστή τάς μεγά- 
λας ζημίας έκ τής άπαγορεύ 
σεως, ήναγκάσθη νά καταφύ 
γη εις τόν συγγραφ έα τοΰ 
έργου καί νά τόν παρακαλέ- 
ση όπως προβη είς τήν τρο- 
ποποίησιν ώρισμέινων τολμη
ρών σκηνών τοΰ έργου του, 
α ί όποϊαι πρόκειται νά ξανα 
γυρισθοΰν.

—Ό  θεοίτρικός σκηνοθέτης 
Μπερνάρ Ρολλάν πρόκειται 
νά γυρίση μίαν κινηματογρα 
φικήν έπιθεώρησιν ύπό τόν 
τίτλον «Ή έπιθεώρησις της 
χαράς» όπου θά παρελάσουν 
οί διασημότεροι καλλιτέχναι 
τοΰ έλαφροΰ μουσικοΰ θεά
τρου.

—Ό  συγγραφεύς Μαρσέλ 
Πανιόλ, λόγω  διαφωνίας με
τά τών διευθυντών τής Έ τ α ι 
ρείας του, έγκατέλειψε τό 
γύρ ισμα  τοΰ έργου του «Ό 
Βασιλεύς τοΰ Μπαντόλ».

—Ό  δημοφιλέστερος Γάλ
λος κωμικός Φερναντέλ, τόν 
όποιον οί Αθηναίοι θά θαυ
μάσουν τήν έρχομένην σαι
ζόν είς τήν θαυμασίαν κωμω 
δίαν του «Ίκ ά ς» , άφοΰ πε- j 
ρατώσ^ τό γύρισμα τής τε- j 
λευταίας του τα ινίας «Οί i 
πεντάρες τοϋ Λαβαρέντ» ύπό ί 
χήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν |

ΤΖΩΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ 
ήγόησσαμέτάσβυσμέναμάτια

ι ι ι · ι ι · ιι · ΙΙΙ·Η·Ι

ΤΏΡΑ ΠΑΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

είς τόν όποιον επιδεικνύει τό ! το  ̂ Μωρΐς Κομμάγ, θά πρω
βηλεγραφικόν συμβόλαιον 

τοϋ συναδέλφου του. Ό  τελευ 
ταιος άφοΰ ιδιόαβασε προσε 
κτικά τούς όρους τοΰ συμβο
λαίου, τής είπε: «Μήν πηγα* 
νετε σ ’ αυτόν. Σάς προσφέρω 
*ά  διπλάσιο:». Κ αί κατόπιν

ταγωνιστήση άκόμη είς δύο 
κωμικάς ταινίας, έκ τών ό- j 
ποιων ή μία θά γυρισθί) είς j
τό Βερολινον. ύπό τήν έπίβλε 
μιν τοΟ συγγραφέως Μαρσέλ ι 
Ά σσάρ I

“ Οπως στά παραμύθια πού 
μαγεύανε τήν παιδική μας ή- 
λικία, μία καλή μάγισσα έ- 
χάϊδεψε μέ τή μαγική της ρά
βδο, τή νεώτερη έκ τών άδελ 
φών Μπέννετ. Τήν πήρε άπό 
τήν οικογενειακή ζωή, τήν 
ώφόρφηνε καί τήν έβγαλε ά- 
»,χό τήν σκιά τής μεγαλύτε
ρης άδελφής της, γ ιά  νά τήν 
ό'δηγήση στόν κινηματογρα
φικό χορό.

Γιά νά μιλήσουμε πιό σ υγ
κεκριμένα, ή καλή μάγισσα 
τής χάρισε τόν πρώτο ρόλο 
στό φίλμ «Γιά σάς κυρίες 
μου». Τήν έντυσε μέ τά ώ- 
f  κ ότερ α  φορέματα, παρό
μοια πού καμμιά «στάρ» δέν 
είχε φορέσει μέχρι τότε, τήν 
κινηματογράφησε μέ χρώμα
τα  καί άπεκάλυψε στό κοι
νόν μιά καλλιτέχνιδα μέ άρ- 
κετό ταλέντο καί προσωπικό
τητα, ώστε ή ϊδ ια  νά κρατή- 

j ση σχεδόν όλη τήν έπιτυχία 
τοΰ φίλμ.

Έ κεϊνο ι πού είδαν τό έ γ 
χρωμο φίλμ «Γιά σδς κυρίες 

ί μου» νόμισαν πώς έβλεπαν έ- 
I να καινούργιο άστέρι, άπα- 
| τήθηκαν δμως, γ ια τ ί δέν έ- 

πρόκειτο γ ιά  μιά νεόβγαλτη· 
θέλουμε νά μιλήσουμε γ ιά  

τήν Τζώαν, τήν μικρότερη ά- 
! δελφή τής Κωνστάνς Μπέννετ, 
j τήν όποιαν ο ί κινηματογρα

φόφιλοι όλου τοΰ κόσιιου έ
βλεπαν σέ διάφορα 'Αμερικα 
νικά φίλμ χωρίς νά τήν προ
σέχουν.

Δέν έπιθυμοΰμε όμως νά 
| συνεχίσουμε αύτή τή σύγκρι- 

σι μέ τή Σταχτοπούτα καί νά 
j f:a:pouo'i> σοομε τήν Κων- 
| στάνς, σάν μιά άσχημη καί 

κακή άδελφή. Έ ξ  άλλου εί
νε γνωστόν ότι είς τήν οικο
γένειαν Μπέννετ δέν υπάρχει 
κανένα είδος συναγωνισμού, 
όπως άκριβώς συμβαίνει είς 
τήν «Βασιλικήν οικογένειαν 
τών Μπάρρυμορ»'

Ά πό επαγγελματικής άπό
ψεως, ή Τζώαν είχε τήν άτυ- 
χ ία  νά έμφανισθή μετά τήν 
μεγαλύτερη άδελφή της, γ ια 
τί έν τώ μεταξύ ή άλλη άδελ 
φή της Βαρβάρα παντρεύθη- 
κε ένα κόμητα καί άποσύρθη- 
κε όριστικά άπό τό θέατρον.

Στίς διάφορες έφημερίδες ό 
κόσμος διάβαζε άφθονες έντυ 
πωσιακές είδήσεις: «Ή Κων
στάνς Μπέννετ παίρνει τό με
γαλύτερο μισθό τοΰ Χόλλυ
γουντ». «Αί κοσμικαί δεξιώ 
σ εις  τής Κωνστότνς (Μπέννετ 
είνε αί έκλεκτότεραι τής κι- 
νηιματογραφουπόίΥεως. Ε ί ς 
τήν τελευταίαν διεκρίναμεν 
έναν δοΰκα, πέντε μαρκησίας 
καί δύο κόμητας...» «Ή δίκη 
τής Κωνστάνς Μπέννετ».

Έ ν  τώ μεταξύ ή Τζώοτν έ
παιζε μικρούς ρόλους σέ πολ 
λά φίλμ Α μερικανικής πα
ραγω γής.

Στά  άσήμαντα αύτά «ρολά 
κια» δέν μάς άφηνε όμως καμ 
μία έντύπωσι διαρκείας. Π. 
χ . γνωρίζουμε ότι έπαιζε στό 
έργον «Γυναικούλα», ένθυμού- 
μεθα δμως καλύτερα τήν Κά- 
θοιν Χέμπουρν, τήν Φράνσις 
Ντή καί τήν Τζήν Πάρκερ, 
πού έπαιζαν στό ιδιο έργο. Τό 
ίδιο περίπου συνέβη καί γ ιά  
πολλά άλλα φίλμ, τά  όποία 
ίσως νά μήν ξεχάσαμε, χωρίς 
όμως νά διατηρήσουμε μιάν 
άνάμνησι τής Τζώαν.

Φυσικά σέ όλα αύτά τά 
Φ!λ ή Τζώαν 7>ταν γλυκειά  
καί νόστιμη, δεδομένου όμως 
ότι ή ώμορφιά τής Κωνστάνς 
μοΰ φαινόταν τεχνητή, ίσως

σ ’ αύτό νά όφείλεται τό γ ε 
γονός ότι προτιμούσα τήν νε
ώτερη άδελφή της. Γ ι’ αύτούς 
άκριβώς τούς λόγους άτενίζω 
τήν περασμένη σταδιοδρομία 
τής Τζώαν σάν ένα πράγμα 
διασκεδαστικό άλλά χωρίς 
χαρακτήρα. Φαντάζομαι ότι

πού τής ένεπιστεύθησαν, γ ια 
τί δέν είνε άνάλογος μέ τόν 
ρόλο μιας «στι'5ρ». Ε ξ η γ ε ί 
τα ι μονάχα άπό τήν έμπιστο- 
σύνην πού είχε ό παραγωγός 
Βάγκερ σ' αύτήν, είς τήν έ γ 
χρωμον φωτογράφησιν καί 
είς τήν προσωπικήν της ίκα-

Όλόκληροι κόσμοι καθρεφτίζ 
τής Τζώαν

ο ί Α μ ερ ικ α νο ί π αραγω γο ί 
καθώς ».αί τό πνηματογρα- 
φικό κοινόν νά έσκέπτοντο 
σάν καί μένα.

Τό φίλμ «Γιά σάς κυρίες 
μου» άλλαξε όλη αύτή τήν 
κατάστασι. Στό έργον αύτό, ή 
Τζώαν μάς άπεκαλύφθη σάν 
μιά μεγάλη καλλιτέχνις. Έ μ  
φανίστηκε στό φυσικό της 
στοιχείο: τήν κομεντί.

Είνε ένα δύσκολο είδος πού 
άπέτυχαν πολλές γνωστές 
καλλιτέχνιδες.

Ά ν  καί ό διάλογος δέν ή
ταν καθόλου καλός, τήν είδα ! 
νά παίζη τήν ρωμαντική κο
μεντί, σάν καλλιτέχνις, άνω- 
τέρας κατηγορίας. 'Ολόκλη
ρο τό φίλμ ήταν μία παρέλα- 
σις τής μόδας καί παρ ’ όλα 
αύτά ή Τζώαν κατώρθωσε νά 
τοΰ δώση ζωή.

Κανένας Ιδέν θά μποροΰσε 
νά προβλέψη ότι κάποτε θά 
έφθανε σέ τόσον εΟχάριστα 
άποτελέσματα.

Ή  άπότομη αύτή άνύψωσις 
τής Τζώαν Μπέννετ δέν όφεί- 
λεται καθόλου είς τόν ρόλον

ονται στό νοσταλγικό βλέμμα 
Μπέννετ.
νότητα.

Τό «Τεχνίικόλορ» εξύψωσε 
πολύ τίς χάριτες τής Τζώαν. 
'Ά ν  καί πάντοτε ήταν νόστι
μη, έν τούτοις τά χρώματα 
τής χάρισαν μιά καινούργια 
ώμορφιά, τελείως άψογη, έ
νώ τόσες άλλες, τίς έγέρασε 
καί τίς άπέκλεισε στό και
νούργιο αύτό είδος τής κινη
ματογραφικής τέχνης.

Ό  παραγω γός Βάλτερ Β ά
γκερ είχε πάντοτε έμπιστοσύ- 
νη στή Τζώαν καί τήν άπαι- 
τούμενη ύπομονή γ ιά  νά περι 
μένη. Τής έδωσε κάποτε τήν 
εύκαιρία ν ’ άναδειχθή στό 
έργον «’ Ιδιωτικοί κόσμοι». 
Τό έργον όμως αύτό δέν έπέ- 
τυχε όπως τό περίμενε ό Β ά
γκερ, άλλά ή Τζώαν ΰπεδύθη 
πολύ καλά τόν ρόλον της. πο
λύ καλύτερα άπό ό,τι ήλπιζε. 
"Οταν ό Βάγκερ έγινε άνε- 
ξάρτητος παραγω γός, παρέ- 
τεινε τό συμβόλαιο τής Τζώ 
αν καί περίμενε τήν κατάΧΚν 
λη ευκαιρία, ώστε νά τής άνα 
θέση ένα ρόλον πού νά τσι- 
ριάζη στήν καλλιτεχνική ιδ ι

οσυγκρασία της. Ή εύκαιρία 
αύτή δέν άργησε νά παρου- 
σιασθή μέ τό έργον «Γιά σας 
κυρίες μου» όπου ό Βάγκερ 
προσεπάθησε νά παρουσιάση 
τήν Τζώαν ύπό τάς εύνοίκω- 
τέρας κινηματογραφικάς συν 
θήκας.

Ή  έγχρωμος φωτογράφη- 
σις καί ή διάθεσις τού Β ά γ 
κερ δέν ύπήρξαν τά μοναδι
κά στοιχεία τής έπιτυχίας της 
είς τό έργον αύτό, άλλά σ υγ
χρόνως καί ή καλλιτεχνική 
της έπίδοσις.

Ή  ϊδια  ομολογεί ότι τή ση
μερινή της έπιτυχία τήν όφεί- 
λει σέ έκείνους οί όποιοι τήν 
ένεθάρρυναν καί τήν έκοτναν 
νά πιστέΨη ότι θά μπορέση 
ν ’ άποδώση καλλιτεχνικώς 
κάτι περισσότερο άπό έκεΐνο 
πού είχε παρουσιάσει μέχρι 
έκείνη τήν ήμέρα. Ό  καινούρ
γιος γάμος της καί τό παιδά
κι της τής είχαν άφαιρέσει 
κάθε πρωτοβουλία δράσεως 
καί κάθε θέλησι. Έ κτος όμως 
άπ’ αύτά εΐχε νά παλαίψη 
καί μέ τήν όρασί της: Τά γο
ητευτικά μάτια της ήσαν σχε 
δόν τυφλά. Σέ μιά καλλιτέχνι 
δα εΐνε άπαραίτητο ν’ άφαιρέ 
ση τά γυα λιά  της όταν πρό
κειται νά γυρίση σέ μιά σκη
νή. Ή  Τζώαν στό στούντιο εί
νε άνίκανη νά παρακολουθή- 
ση τό παίξιμο τών ήθοποιών 
νά διακρίνη τήν έπίπλωσι ή 
νά βλέπη τόν σκηνοθέτη της. 
"Οπως κάθε άνθρωπος μέ φυ
σικά έλαττώματα, εΐνε φοβε
ρά ευαίσθητη καί σάν τέτοια 
άπέφευγε νά ζητήση βοήθεια 
άπό όποιονδήποτε.

Αποτέλεσμα όλων αύτών ύ- 
πήρξεν ή όλοκληρωτική νευ
ρική της έξάντλησις, γ ε γ ο 
νός πού τής κατέστρεψε κάθε 
ένεργητικότητα.

Ή  Τζώαν, έχοντας νά πα
λαίψη μέ όλα αύτά καθώς καί 
μέ διάφορα άλλα ψυχολογι
κά έπακόλουθα, δεν μποροΰσε 
ν ’ άφιερωθή συστηματικά 
στόν κινηματογράφο. Γ ι’ αύ 
τόν άκριβώς τόν λόγο δέν πρέ 
πει νά έκπλησσώμεθα, άν δέν 
είχε έπιτυχία στίς πρώτες ται 
νίες της.

Τώρα όμως δέν πολυσκέπτε- 
τα ι τά μάτια της, γ ια τ ί συ
νήθισε πιά σ' αύτή τήν κατά- 
στασι.

Έ πίσης κατώρθωσε νά ξε- 
φύγη άπό τίς ρω μαντικές Ι
δέες πού τήν κυρίευαν μέχρι 
τότε καί νά γίνη πιό ένεργη- 
τική. Τελευταίως έγκατέλει- 
ψε τό Χόλλυγουντ γ ιά  μιά με
γάλη θεατρική τουρνέ. Τώ
ρα παίζει στό εργον «Ξενοδο- 
χείον καλλιτεχνών», τό όποιον 
άλλοτε ύπήρξεν ή μεγάλη 
θεατρική έπιτυχία τής Κα- 
θρίν Χέπμπουρν. Ή έπιτυχία 
της σέ όλα τά έργα  πού ανε
βάζει ό θίασός της εΐνε κατα 
πληκτική.

Μέ θέλησι καί λ ιγά κ ι τύχη, 
ή Τζώοτν θά ξεπεράση άσφα
λώς τήν Κωνστάνς. Ε ίς  τό 
έργον «Τεξάνς» πού «γύρισε» 
πρίν φύγη άπό τό Χόλλυγουντ 
καί είς τό όποιον πρωταγωνι
στεί μέ τόν Γουώνερ Μπάξτερ, 
φαίνεται πώς εΐνε υπέροχη.

Ετσι τουλάχιστον έγραφαν 
- ι  κριτικές τών Ά μερικανι- 

έφημερίδων.

ΦΡΕΝΤΑ ΜΠΟΚΧΑΡΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή  Πανελλήνιος Κινηματο
γραφική “ Ενωσις, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τών αρμο
δίων άρχών, προσέφερεν κατά 
τήν ημέραν τής 4ηςΑύγούστου 
θϊαμα δωρεάν είς 30.000 μέλη 
τής 'Εθνικής Νεολαίας κατά 
τόν έναντι έκάστου κινηματο
γράφου σημειούμενον άριθμόν 
θέσεων καί είς τήν παράστα- 
σιν 8—10 μ. μ. άτελώς.

1)  Αίγλη Ζαππείου 800. 2) 
Στάδιον Ζαππείου 800. 3) Πεύ
κα. Ζαππείου 800. 4) 'Έκθεσις 
Ζαππείου 500. 5) Άθηνά, όδοΰ 
Πατησίων 700. 6) Πάρκ, όδοΰ 
Πατησίων 700. 7) ‘Έσπερος,
όδοΰ Πατησίων 1200. 8) Γκλό- 
ρια, Πλανεία Α μερικής 600. 
9) Ρουαγιάλ. όδοΰ ’Ηπείρου 
600. 10) Ά λκαζάρ , Πλατ. Λα
ρίσης 700. 1 1 )  'Ερμής, όδοΰ 
Καρόλου 600. 12 )  ΛαοΟ, όδοΰ 
Κολοκυθοΰς 800. 13) Παναθή- 
ναια, Λεωφόρου Α λεξάνδρας 
800. 14) Σινέ Παρί, Πλάκας 
500. 15 ) Λούξ, Λεωφόρου Α 
λεξάνδρας 500. 16) Νιρβάνα, 
Λεωφόρου Α λεξάνδρας 500. 
17) Πανελλήνιον, Λεωφόρου 
Σ υγγρ οΰ  400. 18) Πρωτεύς, 
Πλ. Φίξ 600. 19) Πάλλας. Παγ 
κρατίου 600. 20) Τιτάνια Π αγ
κρατίου 500. 2 1)  Μόν Σινέ
Βύρωνος 300. 22) Βικτώρια, 
Σταθμοΰ Πελοποννήσου 500. 
23) θησεΐον, θησείου 400. 24) 
Ζέφυρος, Πλ. θησείου 1000. 
25) Έ ν τ εν , θησείου 500. 26) 
Αττικόν, Κυψέλης 800. 27)
Καπιτόλ, Τέρματος Άχαρνώ ν, 
600. 28) Λίντο, Πλ. 'Αγάμω ν 
700. 29) Νεάπολις, όδοΰ Διδό- 
του 600. 30) Ριάλτο, συνοικι- 
σμοΰ Κυψέλης 600. 3 1)  Σαδό- 
ία, Τέρματος 'Αμπελοκήπων 
600. 32) Βερντέν. 800. 33) Νι- 
νόν, Λεωφόρου Α λεξάνδρας 
300. 34) Κυψέλη, όδοΰ Κυψέ
λης 300. 35) Κυδέλεια, Α λ υ 
σίδας 500. 36) Βόξ, πλατείας 
Έ ξαρχείω ν 250. 37) Μποέμ, 
Τέρματος Σεπολίων 250. 38) 
Νανά, όδοΰ Βουλιαγμένης 400 
39) Όρφεύς, όδοΰ Βουλιαγμέ 
νης 400. 40) Περουζέ 200. 41) 
Άντινέα, τέρματος Λιοσίων, 
250. 42) Ρέξ. όδοΰ Πανεπιστη
μίου 500. 43) Μακέδο, όδοΰ
Θεμιστοκλέους 400.

Περιττόν νά σημειωθή ότι 
όλαι αί παραστάσεις, έτυχον 
ενθουσιώδους υποδοχής έκ μέ 
ρους τών 30.000 μελών τής Ε 
θνικής Νεολαίας πρός μεγά
λην ίκανοποίησιν τών διευθυν
τών τών διαφόρων κινηματο
γράφων, οί όποιοι κατά τό 
μέτρον τών δυνάμεών των προ 
σέφεροτν καί αύτοί μίαν ψυχα 
γωγΰχν είς τούς φ αλαγγίτας 
μας.
—Πληροφορούμεθα,έκ θετικής 

πηγής, ότι τό κινηματογραφι
κόν τμήμα τού Υπουργείου 
Προπαγάνδάς τής Γερμανίας 
πρόκειται έν συνεργασία μετά 
τής Διοικήσεως τής Εθνικής 
Νεολαίας νά πραγματοποιήση 
μίαν προπαγανδιστικήν ταινί
αν μεγάλου μήκους.

Πρός τοΰτο θ' άφιχθή προσε 
χώς όλόκληρον κινηματογρα
φικόν συνεργεΐον, μετά μηχα
νημάτων φωτοληψίας καί φω
νοληψίας διά τήν πραγμοττο- 
ποίησιν τής έν λόγω ταινίας, 
ή όποία θά είνε υποδειγματι
κή είς τό είδος της.
—Κατά τόνπροχθεσινόν μεγα

λειώδη έορτασμόν τής 2ας έ- 
πετείου τής Εθνικής μας Α 
ναγεννήσεως, έπεστρατευθη- 
σαν όλοι οί "Ελληνες όπερα- 
τέρ διά τό γύρισμα τών δια
φόρων σκηνών.

Συμφώνως ταΐς όδηγίαις 
τοΰ Υφυπουργείου Τύπου καί 
Τουρισμού ή κινηματογραφη- 
σις τόσον είς τήν Πρωτεύου
σαν όσον καί είς τάς σπουδαι- 
οτέρας πόλεις τής Ε λλ ά δος, 
έλαδον χώραν ώς κάτωθι

Ή  Ελληνική Κινηματογρα
φική Ε τα ιρ ία  «Ντάγκ ίηλμ». 
εγύρ ισ ιν σκηνάς τών διαφό
ρων no.,' -..άσεων καθώς καί 
πολλάς εικόνας, τοΰ με\αλ^- 
πρεπο-ί έορτχ μοΰ τοϋ Σ τα
δίου, ; ρησιμο-, ,ιΐί,σασα πρός

τοΰτο τρεις κινηματογραφι
κός μηχανάς λήψεως.

Τά κινηματογραφικά έργα- 
στήρια τοΰ κ. Μαυρ. Νόδακ 
έκινηματογράφησαν τήν τελε
τήν τοΰ Σταδίου, τόν νυκτερι
νόν λόγον τοΰ Υφυπουργού 
Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νι- 
κολούδη κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ γεύματος τό όποιον έδόθη 
πρός χάριν τών όργανώσεων 
τού έορτασμοΰ τής 4ης Αΰ- 
γούστου καθώς καί τόν έορ
τασμόν είς τούς διαφόρους συ
νοικισμούς τών Αθηνών. Ή  
έν λόγω ταινία έγυρίσθη κα
τά τό πλεΐστον. μέ σύγχρονα 
μηχανήματα φωνοληψίας, μέ 
μηχανικόν τοϋ ήχου τόν κ. 
Αίμίλιον Προδελέγγιον.

Ό  κ. Πρόδρομος Μεραδίδης 
ένας άπό τούς καλυτέ,οους νέ
ους όπερατέρ μας, εγύρισεν 
περί τά 120 μέτρα είς τόν Βό
λον. Α ί εικόνες του κ. Μεραδί- 
δη, θά συγκοναλέγόνται με
ταξύ τών καλυτέρων τάς όποί 
ας θά παρουσιάση ή ταινία  
τής 4ης Αύγούστου.

Ό  κ. Έ μ μ . Τζανετής έγύρι- 
σεν 120 μέτρα τοΰ έορτασμοΰ 
είς τά Γιάννένα.

Ό  κ. Γ. Λόγγος μετά τοΟ 
Ά χ . Χριστοδουλοπούλου έκι- 
νηματογράφησαν τάς σκηνάς 
τών παρελάσεων καί του έοο- 
τασμοΰ τής 4ης Αύγουστου 
είς ιά ς  Πάτρας.

Οί κ. κ. Δημητροκάλης καί 
Παπαδούκας έγύρισοτν όλαςτάς 
σκηνάς τών έπαρχιακών άφί- 
ξεων τών μελών τής Ε θνική ς  
Νεολαίας καί τών τοπικών 
όργανωτικών έπιτροπών.

Ό  κ. Ά ν  Μελετόπουλος έκι« 
νηματογράφησεν όλας τάς ει
κόνας τών διακοσμήσεων καΙΙ 
τοΰ σημαιοστολισμού καθώς 
έπίσης καί τήν ύποδοχήν τών 
έκπροσώπων τών όργανωτικών 
λαϊκών έπιτροπών ύπό του κ. 
Προέδρου τής Κυδερνήσεως 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών 
δεξιώσεων τοΰ ύττουργ.-ίοιχ 
Εξω τερικώ ν.

Ό  κ. Ζοζέφ Χέπ έγύρισε·»! 
συνολικώς 6 0 0  μέτρα άρνητι· 
κού φίλμ τά όποια θά άποστεί 
λη είς τήν Α μερικανικήν Ε 
ταιρίαν «Φόξ» διά f a  περιλη- 
φθούν είς τό έδδομα<#χιον 
ζουρνάλ τής «Φόξ Μούδιτον»^

Τέλος οί άδελφοί Παρα« 
σκευά έγύρισαν περί τά  500 
μέτρα στενού φίλμ τών 16  χ ι
λιοστών, διά λογαρισμόν τοΟ 
Κινηματογραφικού τμήματος 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας. Ή  
έν λόγω ταινία θά |;ρησιμοποι 
ηθή διά προδολάς είς τούς 
σχολικούς κινηματογράφους.

— Τήν 2ocv καί 3ην Αύγού» 
στου οί κ. κ. Μεγαλο*ηκονό« 
μου, Κουρμπέτης, Ζοζέφ Χέ1ΐ 
καί Πρόδρομος Μεραδίδης έ- 
πραγματοποίησαν μίαν τα ινί
αν συνολικού μήκους 2.000 μέ·· 
τρων του έορτασμοΰ του ’Α 
γροτικού  Συνεδρίου· ή όποία 
έλαδεν χώραν είς τάς στήλας

τοΟ 'Ολυμπίου Διός, προηγη- 
θείσης τής παρελάσεως 14.000 
Αγροτών, έξ όλων τών μερών 

τής Ελλάδος, ένώπιον τοϋ 
Α ρχηγο ύ  τοΟ "Εθνους κ. Με
ταξά.

Δ ιά  λογαριασμόν τών κ. κ, 
Κουρμπέτη καί Μεγαλοοικο- 
νόμου. ό κ. Φίνος προέδη είς 
τήν φωνοληψίαν τών έκφωνη- 
θέντων πρός τόν άγροτικόν 
κόσμον τής Ελλάδος, λόγων 
του κ. Προέδρου τής Κυδερνή- 
σεως καί του ύπουργοϋ Γεωρ
γ ία ς  κ. Ά λιδ ιζάτου. Τό φω
νητικό.· μέρος θά προσαρμο- 
σθή καταλλήλως είς τό υπό
λοιπον μέρος τοΰ φίλμ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ Σ Ε Λ Ι Σ  
ΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΤΑΙ  ΥΠΟ ΤΟΥ Ε Ι 
ΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ 

κ. ΑΝ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή  έκλεκτή Γαλλίς καλλιτέχνις Κορίν 
Λοσσέρ. όπως έμφανίζεται είς μίαν χα 
ρακτηριστικήν σκηνήν τοΰ δραματικοΰ 

Γαλλικού φίλμ <Φυλακές δίχως σίδερα» 
τό όποιον θά προδληθή κατά τήν χειμε- 
οινήν περίοδον είς τόν κινηματογράφον 

«Πάλλας».

Κάθε μεγάλος σκηνοθέτης 
τ.οίπει άπαραιτήΓτως νά είναι 
κα· καλός ήθοποιός. Άναλό- 
γως τών παρουσιαζομένων 
οκηνών ό ρεζισέρ όφείλει νά 
γίνεται κωμικός ή τραγικός, 
γ  οτΙ σ’ αύτόν άνήκει ή δύσκο
λος έργασία τής καλλιτεχνι
κήν, διευθύνσεως τών ήθοτ~ ών 
του καί τής δημιουργίας τής 
καταλλήλου άσμοσφαίρας τοϋ 
φ,/,μ.

Οί θεαταί τοΰ κινηματογρά- 
φ·ιι, δταν θαυμάζουν μιά ται- 
ν ι πού τούς αρέσει, άγνοοϋν

τΙς περισσότε
ρες φορές ποια 
π ρ ο π α ρ α-
σκευαστική έρ
γασία  χρειάζε
ται πρίν άρχί- 
ση τό γύρισμα 
του έργου καί 
τούς τρομε
ρούς κόπους 
ένός ρεζισέο 
κατά τήν διάρ
κειαν τήςπραγ 
ματοπο ιη σε ω ς 
τοΰ φίλμ. Βε

βαίως είς τοΰς 
άρχικούς τί
τλους κάθε ται
νίας άναφέρε- 

ται πάντοτε τόόνομα τοϋ σκηνοθέ 
του. Κανένας δμως δέν τό προ
σέχει καί άν τό διαδάση, Μως 
δτου φύγη άπό τήν αίθουσαν 
τού σινεμά θά τό έχη ξεχάσει.

'Εννοείται δλα αύτά συμβαί
νουν είς τούς απλούς θεατάς, 
διότι οί ειδικοί τοΰ κινηματο
γράφου καί πρό πάντων οί 
διευθυνταί τών διαφόρων γρα
φείων έκμεταλλεύσεως ταινιών, 
παρακολουθούν καί σημειώνουν 
■πάντοτε τά όνόματα τών ρεζι- 
c i :  τών ταινιών πού προδάλ- 
λονται καί σύμφωνα μέ τήν

γνώμην πού μορφώνουν δι’ g- 
καοτον έξ αύτών, προβαίνουν 
είς τό κλείσιμον τών ταινιών 
τους, πληρώνοντες, πολλές φο
ρές, μεγάλα ποσά διά τήν άπό- 
κτησιν μιδς ταινίας ένός διά
σημου ρεζισέρ.

Υπάρχουν περιπτώσεις, πού 
δταν ένας διευθυντής μιδς Έ 
ταιρίας έκμεταλλεύσεως ται
νιών πληροφορηθή άπό τίς έφη- 
μερίδες τό προσεχές γύρισμα 
ένός φίλμ, τοΰ όποίου ή πραγ- 
ματοποίησις θά όφείλεται είς 
ϊνα σκηνοθέτην παγκοσμίου 
φήμης, νά προδαίνη άμέσως 
είς τό κλείσιμον τοΰ φίλμ, διά 
τής άποστολής μιδς άναλόγου 
προκοτταδολής, χωρίς νά περι- 
μένη τήν δημοσίευσιν τοΰ τί
τλου τοΰ έργου, ή τών όνομάτων 
τών μελλόντων νά πρωταγωνι
στήσουν ηθοποιών. Μέχρις αύ- 
του τοΰ σημείου φθάνει ή έμ- 
πιστοσύνη των είς τόν σκηνο
θέτην. Καί δικαίως, διότι γνω- 
ρίζοντες τήν παρασκηνιακήν 
έρ>ασίαν τοΰ ρεζισέρ, είς τόν 
όποιον όφείλεται ή ψυχή κάθε 
έργου, άντιλαμβάνονται δτι έ
νας καλός σκηνοθέτης είναι 
σχεδόν άδύνατον νά γυρίση 
μίαν ταινίαν κακήν.

Ύπάρχουν δέδαια μερικά έ- 
λάχιστα παραδείγματα καλών 
σκηνοθετών πού πραγματοποίη
σαν άνεπιτυχεΐς ταινίας, οί πε
ριπτώσεις δμως αύτές είναι 
σπάνιες καί πάλιν τίς περισσό
τερες φορές οφείλονται είς λό
γους άνεξαρτήτσυς τής θελή- 
σεως τών σκηνοθετών.

Κάθε ρεζισέρ έχει καί τήν ά- 
τομικήν μέθοδον έργασίας, ή 
όποία τόν χαρακτηρίζει, χωρίς 
νά έννοοϋμεν δτι ύπάρχουν κα- 
λαΐ καί κακαί μέθοδοι σκηνο
θεσίας. Ή  έπιτυχία κάθε με
θόδου όφείλεται άποκλειστικώς 
είς τόν άνθρωπον, ό όποιος τήν 
εφαρμόζει.

Χάριν τών άναγνωστών μας, 
παραθέτομεν κατωτέρω μίαν 
σύντομον περιγραφήν τών με
θόδων έργασίας μερικών έκ 
τών γνωστότερων σκηνοθετών, 
πρός έπιδεδαίωσιν τών προλε- 
χδέντων μας.

Ό  Σίντνεϋ Φράνκλιν, είς τόν 
όποιον όφείλεται ή θαυμασία 
πραγματοποίησις, ιδίως δσον 
άοορδ τήν καλλιτεχνικήν διεύ- 
θυνσιν, τό έργον «Μις Μπδ» είς 
τό όποιον πρωταγωνιστοΰσεν ή 
Νόρμα Σήρερ, θεωοεΐται ώς 
γο σύμδολον τής δυνάμεως.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΝ Ρ Ε Ζ ΙΣ Ε Ρ
Πάντοτε ήρεμος, όμιλεΐ χωρίς 
ποτέ νά ύψώνη τήν φωνήν του, 
διευθύνει τούς ήθοποιούς του μέ 
τήν υεγαλυτ^ρ-αν ήσυχίαν. Ή 
φω.’ή του δμως άν καί ήρεμη, 
έχει μίαν άφανταστον δύναμιν 
υποβολής. Ό  διάσημος ήθο
ποιός τής οθόνης Πώλ Μιοϋνι, 
έρωτηθείς σχετικώς ύπό φίλων 
του, είπε κάποτε τά ακόλουθα 
5ιά τόν Σίντνίϋ Φράνκλιν: 
«Κάθε \έξις πού προφέρει σδς 
έντυπώνεται σάν νά ήταν τυπω
μένη μέ τεραστίους χαρακτη- 
ραςχ.

Ό  Γερμανός ρεζισέλ Φρίτς 
Λανκ, ό δημιουργός τών ται- 
ν’ι.ων «Μητρόπολις», «Νιμπε- 
λουγκεν», «Μιά γυναίκα άπό 
τή σελήνη» καί άλλων μεγάλων 
ταιν ών άνήκει μάλλον εις τήν 
τάξιν των ψυχαναλυτών καί δι- 
δ ά σ χ ί ι  t c j .- ήθοποιούς του, δ
πως £νας καθηγητής διευθύνει 
τον τάξιν του.

Ο Αμερικανός Κλάρενς 
Μπράουν, είς τόν όποιον οφεί
λονται αί περισσότεραι καί 
καλύτεραι ταινίαι τής Γκρέτα 
Γκάρμπο, είναι έπίσης πολύ ή
ρεμος κατά τήν διάρκειαν τής 
εργασίας του. Συνήθως κάθε
ται πλάϊ είς τήν  κινηματογρα
φικήν μηχανήν τής λήψεως, διά

τήν παρακολούθησιν τής καλ
λιτεχνικής άποδόσεως τών έρ- 
μτνευτών τοΰ έργου του,

‘ Οταν πρόκειται νά διευθύνη 
σκηνάς είς τάς όποιας λαμβά
νει μέρος τό πλήθος, δίδει τάς 
καταλλήλους οδηγίας είς τόν 
Κοηβόν του Τσάρλι Ντόριαν, ό 
όποιος τίς έπαναλαμβάνει είς 
τούς «φιγκυράν» μεγαλοφώνως.

Τούναντίον ό σκηνοθέτης 
Ρόμπερτ Λέσναρντ, δέν άναθέ- 
τει σέ κανένα νά φωνάξη γιά  
λογαριασμό του1 Παλαιός 6α- 
ριτονος τής δπερας, δέν διστά
ζει νά... δροντςφωνήση τίς ό- 
^ί;γ·ες του, οί όποιες άκούγον- 
ται είς άπήστασιν περισσοτέ- 
ραν τών έκατόν μέτρων. Πάν
τοτε μέ κέφι καί πάντοτε ά- 
στειευόμενος μέ τούς συνεργά- 
τας του, έχει τόν τρόπον νά δί- 
δη ζωήν καί είς τάν πλέον ντρο
παλόν ηθοποιόν του. Ή Λουίζ 
Ραΐνερ, ή ίπ.^'α έγύρισε τήν 
πρώτην ’Αμερικανικήν ταινίαν 
της ύπό τήν διεύθυνσιν του, τόν 
θεωρεί ώς τόν δυναμικώτερον 
σκηνοθέτην τοΰ Χόλλυγουντ.

‘Ο Ζώρζ Κονκόρ, είς τόν ό
ποιον όφείλεται ή πραγματο- 
ποίησις τοΰ φίλμ «Ρωμαίος καί 
Μουλιέττα» συνηθίζει νά έρμη-

νεύη δλες ιίς 
σκηνές μαί μέ 
τούς ήθοποιούς 
του, μάλλον 
διά τήν προ
σωπικήν του εύ 
χαρίστησιν πα
ρά διά νά τούς 
διευθύνη. “Υ
στερα τούς έπι- 
δάλλει νά έπα- 
ναλάβουν μό
νοι των τίς διά
φορες σκηνές, 
διά νά τούς έ- 
πιφέρη τίς ά- 
παραίτητες τρο 
ποποιήσεις. Ή  
άδυναμία του
είναι είς τον διάλογον τοϋ φιλμ, I πέδειξεν δτι είναι είς θέσιν νά

Η δραματική καλλιτέχνις τοϋ ’Αμερικα
νικού κινηματογράφου Σύλβια ΣίντνεΟ, 
πρόκειται προσεχώς ν’ άποσυρθή δι' όλί
γον χρονικόν διάστημα άπό τήν οθόνην. 
Άνωτέρω μία θαυμασία έκφρασις τής 
Σίντνεϋ άπό τό τελευταίον έργον της 

«Ρωμαντικές ψυχές».

τόν όποιον .Γάντοτε έπεξεργά- I κάνη καλά φίλμ, διότι τό «Βί-
ζ :.τα. μέ τήν μεγαλοτέραν προ
σοχήν.

Έ ν  άντιθέσει, ό Τζάκ Κόν- 
γουαϊκ, ό όποιος καί αυτός ύ- 
ποκρίνεται κάθε σκηνήν διά 
τοΰς ήθοποιούς του, τούς συνι- 
στ« κατόπιν νά μήν παίζουν σάν 
κι’ αύτόν, άλλ’ άπλώς νά λαμ
βάνουν μίαν γενικήν ιδέαν τών 
ώντιλήψεών του, δσον άφορδ 
τήν ύπόκρισιν τοΰ ρόλΓ>υ των. 
Με. αύτήν τήν μέθοδον μδς ά-

2σ-Βίλλα» φέρει τήν ύπογρα- 
φήν του.

Τέλος ό Βάν Ντάϊκ, ό τ .« 
μηρός πραγματοποιητής τοΟ 
«Τρεΐντερ Χόρν», κατά 'η ν  
διάρκειαν τοϋ γυρίσματος είναι 
σύντομος καί σοβαρός. Στά 
διαλείμματα δμως, είναι διαι 
σκεδοοστικώτατος καί προσφι
λής είς δλους τούς σύνεργά- 
τας του.
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ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΕΗΤΡΟΜ
Π α λ α ίμ α χ ο ι ή θ ο π ο ιο ί κα ί η Ισ τ ο ρ ία  τω ν .- 
Ο ί π ρ ω το π ό ρ ο ι τ η ς  θ ε α τ ρ ικ ή ς  τ έ χ ν η ς  ε ί ς  
ίή ν  ν εω τέρ α ν  ' Ελλάδα.  - Δ η μ . Ά λ ε ξ ιά δ η ς

Τ Ο Υ  κ . Ν . I . Λ Α Σ Κ Α Ρ Η

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ ΗΝΙΑ
ΑΙ ΙΥΙΕΓΑΛΑΙ ΚΛΛΛΙΓΕΧΝΙΔΕΣ

Η ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΤΟΥΖΕ
ΩΣ ΑΡΤ ΙΣΤΑ  ΚΑ Ι  Ω Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α

Μ Ι Α  Σ Κ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ

2 ον
’ Μετά τήν Ρωσσίαν, 6 Ά λ ε-. νά δώση παραστάσεις,, καθ- 
£;άδης μετά τοϋ Cut’ αύτόν θιά- όσον τά θέατρα καί τ ’ άλλα

(Έ θνικόν Ά ρ ισ τεΐο ν  Γραμμάτων) 

(ξενεί 6 γέλως.

οου έπεσκέφθη τήν Βουλγα 
ρίαν καί τήν Ροομανίαν, ένθου- 
οιάσας τάς έκει έλληνικάς κοι- 
νόττ|τας. Ά λ λ ά  καί τών έντο- 
«ίων ό ένθουσιασμός δέν ήτο 
όλιγώτερος.

Είς τήν Βάρναν λ . Χ· 
Βούλγαροι άξιωματικοί τόσον 
ίΐχο ν ένθουσιασθη άπό τάς πα
ραστάσεις τοΰ Άλεξιάδού, ώ
στε δι* έπιτροπής τόν παρεκά- 
λεσαν ν' άλλάξη τάς έσπέρας 
κατά τάς όποίας παρίστανε, διά 
νά μή συμπίπτουν μέ τάς έ- 
οπερίδοτς τής έκεί στρατιωτι
κής λέσχης καί χάνουν ώς έκ 
Τούτου τήν έκ τών έλληνικών 
παραστάσεων άπόλαυσιν.

Έ ν  τή αύτή τής Βουλγαρίας 
Τΐόλει ό πατριωτικώτατος Άλε-

κέντρα διασκεδάσεως έκλεί- 
σθησαν ύπό τής Αστυνομίας, 
λόγφ τών αίματηρών ταρα
χών, αί όποΐαι συνέβησοιν τό
τε μεταξύ Χριστιανών καί Ε 
βραίων, ένεκα βρέφους τινός, 
πού είχε πνιγή είς τόν ποτα
μόν Μέλητα, είς τάς δχθας τοϋ 
όποιου, κατά τήν παράδοσιν, 
έγεννήθη ό “ Ομηρος. Τόν τυ- 
χαΐον δλως πνιγμόν τοϋ άτυ
χους βρέφους, εΐχον άποδώσει 
τότε οί Χριστιανοί είς τούς Ε 
δραίους, οί όποιοι δήθεν ά 

φου τό άφαίμαξαν, τό έρριψαν 
είς τόν ποταμόν διά ν’ άπο- 
κρύψουν τό έγκλημά των!

Ά λλ ά  καί ό θίασος τοΰ Ά - 
λεξιάδου, ουνεπεία τραγικω· 
τάτου και πρωτοφανούς συμ-

Συγκίνησιν «αί γέλωτα τίνες οί
(προξενούντες;

Οί. φίλοι σας ’Ηθοποιοί μέ χαλα- 
(ρά τά τόξα 

Τά ίχνη τών προγόνων μας δει- 
(λώς άκολουθούντες 

Ά ν  έζων ούτοι σήμερον! τί κλέ- 
(ος! ποία δόξα!

Ά'Όμνησθέντες έποχής προγονι- 
(κής Εύκλείας! 

Καθ’ ήν σοφοί άνέθαλλον καί καλ- 
(λιτέχ^αι Θείοι! 

Θυμίαμ’ δς προσφέρωμεν ’ς τήν 
(μνήμην των λατρείας 

Καί σς άναφωνήσωμενϊ όποιοι άν- 
(δρε-ί* Ποιοι!

Τίς δυνατοί άπό όλους Σας m 
(άρνηΟ") 0Γ-οίαν 

Φωνήν t’ w ie i μύχισν ’ς τά βάθη 
(τής ψυχής του! 

Φωνήν χαράς καί τέρψεως «’ Έ ·

Μιά μελέτη πάνω στή ζωή τής 
Ντοΰζε, ή μιά συγγραφή τής βιο
γραφία της γενικά δέν έχει τίπο
τα τό κοινόν μέ τήν βιογραφία ή 
καί έντρύφησι άπλώς έπί τής ζω
ής ένός άλλου καλλιτέχνου τής 
σκηνής. 0 1 άναμνήσεις, οΐ βιο
γραφίες τών άλλ(ον, τών πιο έν
δοξων άκόμα, είνε γνωστόν άπό 
τί συνίστανται.. άπ’ τά κυριωτε- 
ρα γεγονότα τής ζωής τους, τήν

άλλά ύποσεινήδητα νοητές, άρχί- 
ζουν νά διορθώνουν καί νά κα
τευθύνουν τό ραφιναρισμένο έν
στικτο τής γυναίκας καί τής άρ- 
τίστας.

Καί τότε γιά πρώτη φορά γνω
ρίζει τά έργα τοϋ "Ιψεν πού τόν 
θεώρησε πάντα άπό τότε καί έμ
πρός ώς τόν μεγαλύτερο σύγχρο
νο τραγικό·

Καί έρχεται ύστερα ένα νέα γε-
άπαρίθμησι έπιτυχιών γιά τήν πε γονός, ή συναντησις της με τον 
ριγραφή τών έκκεντριχοτήτων καί Ντ’ Αννούντσιο. Τό γεγονος αυ-
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ΤΟΥ ΣΥΝ ίΡΓΑ ΤΠ Ϊ Μ Μ  κ .  Α. ΠίΠΑΠΑΝΝΟΠΟνΛΟΥ
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τελείωσε γ ιά  νά ξαναρχίσ^ σ·1
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ζιάδης έδωσεν εύεργετικήν πα- δάντος, περί τοϋ όποίου κατω- 
ράστασιν ύπέρ τών έκεί έλλη·_ τίρω  γενήσεται λόγος, δέν έ
νικώ ν σχολείων, τήν όποίαν έ- 
τίμησεν ό άρχιερεύς Ίατρου- 
6άκης μετά τοϋ ύπ’ αυτόν κλή
ρου.

Τήν έπομένην τής παραστά- 
σεως όλόκληρος ό θίασος Ά - 
λεξιάδου προσεκλήθη είς γεύ
μα έν τή Μητροπόλει, κατά τό 
όποιον άντηλλάγησαν πατριω- 
ηκώταται προπόσεις καί έπε- 
δό6η έπιοήμως ύπό τής έφο· 
Cflac τών σχολείων τό κάτωθ. 
έγγραφον πρ>ός τόν άείμνηστον 
βίασάρχην:

«Κύριε Διευθυντά,
Ή  έφορεία τών έλληνικών 

βχολείων χής Κοινότητος Βάρ- 
νης, έ'χουσα ύπ’ δψει τήν μετ’ 
αύταπαρνησίας δντως τοϋ Πα
νελληνίου έλληνικοΰ θιάσου 
προσφοράν τοϋ έπιδοΰναι πα- 
ράστασιν θεατρικήν ύπέρ τών 
έλληνικών σχολείων, πρός δε 
τούτοις καί τά λαμπρά Αποτε
λέσματα, δπερ έπετευχθησαν ή
δη. με τ’ εύγνωμοσύνης θερμής 
προσέρχεται εύχαριστήσαι δ>' 
ίιμών, Κύριε Διευθυντά, άπαντα 
τά μέλη τοϋ Πανελληνίου έλ- 
ληνικοϋ θιάσου τοϋ ύπό Σέτε ·  
Ταγμένου, προσεπευχομένη δ,τι 
βέλτιστα έπ’ άγαθώ αύτοϋ. Εί- 
δυΐα δέ τήν εύγενή πρόεθσιν 
μεθ’ ής ό θίασος, καίιοι οίκο- 
νομικώς πάσχει, προσεφέρθη ύ
πέρ τής άνακουφίσεως ιών ά- 
ναγκών τών ήμετέρων σχο
λείων, διαδεδαιοΐ τόν θίασον δ- 
Τΐ άνεξίτηλον διατηρήσει τήν ά- 
,γαθήν ύπέρ αύτοϋ μνήμην.

Δέξασθε τήν διαδεδαίωσιν 
Τής πρός ύμδς έξαιρέτου ύπο- 
>ήψεως σύν ταΐς πατοικαϊς ή- 
|ΐών εύχαΐς καί εύλογίαις.
Οί έφορι : Ελευθέριος Ποιπ- 
■ πά,— Β. Βάλληνόας,—Γεώργ. 

Παρουσιάδης,— Κωνστ. Μυ- 
στακίδης.»
Ά λ λ ά  καί έν Ρουμανία 5 

θίασος τοϋ Άλεξιάδού ϊτυχε 
λαμπρός ύποδοχής ύπό τε τώ 
Ελλήνω ν καί τών Ρουμάνων. 
Αύτός ό βασιλεύς Κάρολος, εύ- 
ρισκόμενος τήν έποχήν έκείνην 
έν Γαλαζίφ, παρηκολούθησε 
μίοτν έλληνικήν παράστασιν καί 
τόσον ένθουσιάσθη έξ αύτής, 
&στε, προσκαλέσας διά τοϋ ύ- 
Λασπιστοϋ του τόνΆλεξιάδην έν 
τφ θεωρείω του, τόν συνεχάρη 
βερμότατα. τ Ητο δέ τόση ή 
ϋυρΓ·οή τοΰ κόσμου κατά τήν έ- 
σπέραν έκείνην έν τφ θόάτρφ 
καί τόσον μεγάλη ή έσπερινή 
ϊίσπραξις, ώστε, καθά μοΰ διη- 
γήθη κάποτε ό πολύκλαυστος 
θιασάρχης, είς έκ τών βοηθη
τικών ήθοποιών του ίλαβε τήν 
έί-πέραν έκείνην τόσα δεκά- 
φραγκα, δσας λέξεις άπήγγει- 
λεν έπί σκηνής. "Ητοι είκοσι 
και τρία!

Καί ένφ τοσοΰτον θαυμα
σμόν προεκάλει έν τφ έξωαε- 
ρικφ τό δυστυχισμένο καί έξό- 
ριστον άπό τήν Ελλάδα  έλλη
νικόν θέατρον, οΐ Νεοέλληνες 
Αν τή πρωτευούση τοΰ Έλλη- 
νικοϋ βασιλείου έχειροκρότουν 
τός παραφωνίας τοΰ ’ Ιταλικοί 
μελοδράματος, τό όποιον δ ’ 
άδρών έπιχορηγήσεων συνετή- 
ρει ή κυδέρνησις τής Ψωροκώ
σταινας !

¥
Τόν ’ Ιανουάριον τοΰ 1873 

εύρίσκομεν τόν θίασον Άλε-  
ξιάδου έν Σμύμνη, διαδεχθέν- 
ta  τόν κατά τό προηγούμενο 
ϊτος (1872) έπισκεφθέπα τή 
σύτήν πόλιν θίασον τοΰ Δ. Τα- 
βουλάρη, δστις δμως δέν κα 
τώριθωσε παρά όλίγας μόνον

στάΡ·η περισσότερον τυχηρός, 
καί άκόμη όλιγώτερον τό 
πλεΐστον τών άτυχών άκροατώυ 
του, τούς όποιους ό θιασάρν- 
χης είχε προσφωνήσει άπό σκη
νής κατά τήν έναρκτήριον ·πα-

•Η Έλεονώρα Ντοΰζε 

φιλοδοξιών των (μηδέ τής θείας τό έσυντόμευσε τήν κλίσι τής άρ-. r· m V ____ _  ̂Λ «Μ ,ΙΓΠ /vunl VI H
Σάρρας εξαιρούμενης

Μά γιά τή Ντοΰζε όμως τά πρό 
γματα είνε άλλοιώς. Δεν πρόκει
ται βέβαια νά ύποστηριχθή οτι ή 
Ντοΰζε ήταν οπαδός τού ταδε ή 
δείνα φιλοσοφικού συστήματος, έ- 
κεϊνο όμως πού είνε βεδαιο εΐνε 
τό ότι ή Ιστορία της εΐνε 
Ιστορία καί έξέλιξις  ̂ ένός ψυ
χικού θά μποροΰσε νά πή κάνε ς

τίστας πρός τή νέα σχολή. Η 
Ντοΰζε γίνεται όπαδός τής θρη 
σκείας τής Όραιότητος καί πρω
τοπόρος τού Νέου Θεάτρου πού 
τίς βάσεις του τίς βάζει ό ποιη 
τής.

Άπό δώ άρχίζει ή δεύτερη θε
ατρική περίοδος της, περίοδος δό 
ξας καί θριάμβων.

Στήν περίοδο αύτήν άνήκουν οί

m .A .
ΔΗΜ. Α ΛΕΞ Ι Α ΔΗΣ  

ώς αυλάρχης είς τήν Λουΐζαν 
Μΰλλερ

ράστασίν του διά τοΰ έξής
ποιήμαΌς :
Ένφ είς όλων έπανθεϊ τό πρόσω- 

(πον, ώ φίλοι,
Ή  θυμηδία, δότε μοι τήν λύραν 

(νά τονίσω 
Καί δσμα ψάλλων ευχαρες με μει- 

(διώντα χείλη 
Εύχάς είς έκαστον ύμών άφθόνως 

(νά χαρίσω.
(

Ό  θίασος τών φίλων σας Ήθο- 
(ποιών, 'Ελλήνων 

Τάς έγκαρδίους του εύχάς είς ά- 
(παντας προσφέρων 

Τής εύποιίας ζηλωταί, τό φρόνη- 
(μα γενναίοι 

Νά ήσθε όλοι εύχεται άπό καρδίας, 
(«’ αίρων

Τάς χείρας καί δεόμενος τοΰ Πλά- 
(στου ύπέρ όλων, 

Είς μέν τούς νέους άγαθόν τό μελ
ί λον νά έλπίζουν, 

Είς τούς πρεσβύτας εύχεται γή- 
(ρας άκτινοβόλον 

Κ ’ είς τάς παρθένους εύτυχές τό 
(μέλλον ν' άτενίζουν

Αύτόκλητοι άτόστολοι καθ’ έκα- 
(στον χειμώνα 

Τής Μελπομένης λειτουργοί μετά 
(σπουδής πετώμεν 

Είς φίλην Γήν νά φέρωμεν άπ' άν- 
(θηρόν λειμώνα 

Κλάδον έλαίας κ ι’ άδελφούς μέ 
(πόθον ν’ άσπασθώμεν·

"Εχει μαγείας θέλγητρον ή μητρι- 
(κή μας γλώσσα 

Αύτή εις τήν άνέλισσιν τών έθνι- 
(κών δραμάτων 

Τάς ίνας τής καρδίας Σας κινεί 
(ένθουσιώσα 

Καί άνυψοί τό φρόνημα δι’ έθνι- 
(κών άσμάτων.

Σάς σαγηνεύει κάποτε ή Μούσα τού 
(Σχιλλέρου 

Ή  τοϋ Pichat σάς συγκινεΐ, ή τού 
(Ούγκώ πολλάκις 

Τό φρόνημα μεταρσιοΐ, ή δέ τοΰ 
(Μολλιέρου 

Τά ήθη στηλιτεύουσα σάς ώφελεί 
(πλειστάκις. 

Μέ δάκρυ αν ύγβαίνωνται οί ό- 
(φθαλμοί σας ότε 

Θεάσθε διδασκόμενον άπό σκηνής 
(έν δράμα· 

'Ενθουσιώδεις αί ψυχαί άναπτε- 
(ροΰνται τότε 

"Οταν προσθίγη τάς χορδάς_ τάς 
(έθνικάς συνάμα

V
Όπόταν δέ διδάσκηται άπλή τις 

(κωμωδία 
Τά ήθη στηλιτεύουσα μέ ειρωνείας 

(βέλος.
Γελώντες άκροάζεσθε, πλήν όμως.

(μά τόν Δία,
, Συλλέγετ' ήθικήν τροφήν, ήν προ-

(ρωτος φνίγα θείαν, 
Utov itKoicu τ' όνο ι ι  πατρίδας 

(ππθητής του!

Τήν λέξιν τήν κατάλληλον Σάς ί- 
(κετεύω δότε!

Νά Σάς προσαγορεύσωμεν, φιλόξε
ν ο ι  Σμυρναΐοι,

Νά κράξωμ' ένθουσιο>δώς. Χαί- 
(ρετε πατριώται! 

Ύπέρ πατρίδος πάντοτε νά δεί- 
(κνυστε γενναίοι.

Τήν έποχήν καθ’ ήν εύρίσκε- 
το έν Σμύρνη ό θίασος τοϋ Ά - 
λεξιάδου, ύπήρχε παρά τήν 
παρχχλίαν έ π ι θ α λ ά σ σ ι ο ν  

ξύλινον καφενείον μετά μι
κρός σκηνής έπί τής όποίας έ- 
έετελοϋντο διάφορα άσματα 
καί άλλα ν ο ύ μ ε ρ α ,  Κ ι 
β ω τ ό ς  δέ έπονομαζόμενον, 
άΑλό τό όποιον φαίνεται δτι 
δέν είχε κατασκ,ευασθή κατά 
τά σχέδια τής τοΰ Νώε κιβω
τοί.», καί £να βράδυ διαρκού- 
σης τής παραστάσεως, παρα- 
συρθέν ύπό τών κυμάτων, κα- 
τεποντίσθη αϋτανδρον, δύναται 
τις νά εϊπη, καθόσον έπνίγη- 
wxv ύπέρ τά έκατόν πεντή κον
τά άτομα!

Συνεπεία τοΰ τραγί κοΰ αύ
τοΰ συμβάντος, τό όποιον έβύ- 
θισεν είς πένθος όλόκληρον 
τήν κοινωνίαν τής Σ μύμνης, 
διεκόπησαν ώς ήτο έπόμενον 
καί αί έλληνικαί παραστά
σεις, διαλυθέντος άμα φιλικώς 
τηιι θιάσου, ώς φαίνεται έκτοΰ 
άν&χέρω δημοσιευομένου έν φω
τοτυπία συμφω\'ητικοΰ, τό ό- 
πείον παραθέτω έν πανομοιο- 
τύπφ.

Οί ύπογράψαντες τό άνωτέ
ρω συμφωνηιτικόν ήθοποιοί ί-  
σαν κατά σειράν ο! έξής Δ 
Άλεξιάί,ης, Γ. Ηι/ηςόρος, Ν. 
I. Κυριάκός, ’ Εμμ. Χέλμης, Ν. 
Χαλκιόπουλος, X. Δημητρου- 

λόπουλος, Έ λ . Βούλγαρης, Γ. 
Τιδέριος, Γ. Ν. Δρακόπουλος 
κα! Πιπίνα Βονασέρα.

Πάντες δέ άνεξαιρέτως, έγ- 
καταλείι|ια\τες διά παντός τάς 
διαφόρους έπιγείους καί πρόσ
καιρους σκηνάς, έπί των ό
ποίων τοσοΰτον έδρασαν, εύρί- 
σκοιηαι σήμερον, άς τό έλπί- 
σωμεν, έν σκηναϊς... δικαίων!

NIK.  I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ  
(Ακολουθεί)

γίες μπορούν νά χωριστούν αυτο
μάτως, άν προσέξη λιγάκι κάνεις 
σέ τρεις περιόδους.

Ή  πρώτη περίοδος συμπίπτει
μέ τήν έμφάνισί και κυριαρχία

μαρτυρίου, ή ιστορία ένός πνεύ-, άγώνες της ως που να επιβληθη 
ματος γεμάτου άμφιβολίες, άνι- ' τό ντανουτσιακο θέατρο  ̂ και τα 
κανοποίητου καί έρευνητικού. ένδοξα πραγματικα σχέδια της

Οί καλλιτεχνικές της δημιουρ- για το «Τεατρο Αλμπανο».
Με ρεπερτόριό καθαρα ντανουν 

τσιακόν (Όνειρο ένός άνοιξιάτι· 
κου πρωινού, 'Όνειρο φθινοπιορι 
άτικου δειλινού, Νεκρή πόλις, 
Τζιοκόντα, Φραντσέσκα), Ίψενι-

τού νατουραλισμού έπί τής σκη- j κον (Ροσμερσχόλμ, Κουκλόσπιτο 
— }-—  Τιτα I καμπλερ. Γυναίκα της θα- 

λασσας) Μετερλιγκικό (Μόνα Βά- 
να) ή Ντοΰζε κάνει νέα περιοδεία 
άπ’ τό 1906 ώς τά 1907 καί δια
σχίζει ’Αγγλία, Γαλλία, ’ Ελβετία, 
Νορβηγία, Δανιμαρκία, Δυτική 
’Αμερική. "Υστερα πάλι Δυτική 
’Αμερική·

Τό ονομά της γίνεται θρύλος 
πιά. Καί τότε παρευθύς, στά 1907, 
ξάφνου, έκεί πού δέν τό περιμέ
νει κανείς, άποσύρεται άπ'τή σκη.

νης: ή νέα τέχνη, τής νεωτατης 
άρτίστας (ή όποία αργότερα διε- 
κήρυσσε, δέν έμαθα ποτέ  ̂ να α
παγγέλλω), χαιρετίστηκε,^ άπ τους 
κριτικούς καθώς καί άπό τό με
γάλο κοινό, σάν άληθινή αποκα- 
λυψις.

Ή  Ντοΰζε ήταν τήν έποχή έκεί 
νη γεμάτη έξαλλο ενθουσιασμο .̂, 
άναζητήσεις μιάς επαναστατικής 
ψυχής, πού άγανακτεΐ γιά τίς πο
ταπότητες τής άνθρωπίνης υπαρ- 
ξεως καί άπό καιρό σέ καιρό, που 

έξαϋλωθή... νά φθαση
ξεως
τείνει νά 
στό ύπερπέραν.

Στήν πρώτη αύτή περίοδο ή
- * · _  S .  &   Λτψ η *Τν*ΛΛΐνί/·  Ρ Π -

νή καί ζή μόνη στή Ρώμη πότε 
καί πότε στή Φλωρεντία.

Μιά νέα κρίσις διανοητική τήν 
άναστατώνει: ή έκρηξις τοΰ εύ· 
ρωπαϊκού πολέμου έντείνει τήν

Ν τ ο ΰ ζε  δ ιδ ά σ κ ε ι άπό τκηνης ε ρ ; κ ρ ίσ ι ώ ς πού α π ο κ α λ ύπ τετα ι ή 
γα  μ εγά λ ω ν δ ή μ ιο  ρ γω ν  π ρ α γμ α τ ικ ή  π ο ιό τη ς  τ η ς ... π ρ ό κ ει-
θ α ν α τ ίζ ε τ α ι στα  ^ γ α : τ ο υ Σ α ι ^  τ ω  πρρ, Ο οησν.η,τικής κ ο ίσ εω ς
πηρ στο «Ρωμαίο και I,0V̂ FTT" ! '  i Ή  Ντοΰζε συμμετέχει μ’ όλα
υη) Γττον * Αντώνιο wot Κλεοπα- 1 > , , ,.και 1 ν a n,,f,MTi. μεγάλη ν,αταστρο.
τρα» του Γκολδονι, το « , , φή. Ρίχνεται στή φιλανθροιπία
ερα, Ερωτευμένη», του Ρεναν στο ^  ήθικά τ0· ? στρ„
« Η ποτατοτης του -,ουαρε» τιώτας άκόμα πρίν ριχθοΰν στή
Ντονάη, στον << Αλλο κίνδυνο» ^  ^
τοΰ Πινέρο, στή « ευτερα ι μαπ'α £ξ£ρχΓται γΡμάτη πίστι χρι- 
ζυγο» του Λουμα υιου, στην στιανική.
«Κυρια  ̂ με τας αμε ιας», στη f l' αύτό καί οταν ύστερα άπ’τό
Διονυσία, στον •'ΤΓ':;0σ110’ ■ πόλεμο, ξανανεβαίνει στή σκηνή,
5υζυγο του  ̂ αυ ι?υ’ γιά οικονομικούς λόγους περισσό-
ΙΙριγκηπισσα της̂  Βαγ ατης, στην χρ^0 παρ^ fafo άνάγκη ψυχική, δο 
Πριγκηπισσα Τζωρτζιο, του —αρ ι.μάζρ(, νά σκορπίση στό μεταπο-
ντου στη  ̂Θεοδώρα, στη εντορα, ε̂μ1κή ./οιν  ̂ μ1(̂  σπίθα πίστεως. 
στήν Όδετη. στο « Ας χωρίσουμε^ Έδώ άρχεται (Μάιος 1921) ή 
τοΰ Κοσσα, στήν Καΐκι ια, _ του τ(?[τ7) καλλιτεχνική της περίοδος, 
Τζιακοζα, στο Θλιβερες γατρς, πο  ̂ Κάλλιστα απορεί νά όνομασθή 
καί στην Κοντεσσα ντε Ιαλ,λ,αντ, θρησκευτική Στί) Γυναίκα τής 
τού Καβαλοτε, στή Κορη του ι | 0ά1ασσας, καί τά Φαντάσματα 
έφτε. τοΰ Τορελλι στο Σκρολινα, χοΐ · Ιψρν στ^ν Πόρτα χί) κλεισμέ 
τοΰ Πραγκα στο Συζυγος _ ιδανική νη Τοΰ Πράγκα> στ6 Ετπι Ά. Ej. 
καί έρωτευμενη του Σουντερμαν νε χοΰ Γκαλ„ ράτι Σκήττΐι Τ& 1τ„. 
στήν Πατρική Οίκια και σε πολλά λικό, άμερικανικό καί ευρωπαϊκό

Παροτχγέλλω £να έσπρέσοο 
(καφέ τί»ς στιγμής), ούν μπι- 
κέρι ντί φίνο νέρο βίνο (2να 
ποτήρι καλό μαϋρ>ο κρασί) και 
οϋνα φριτούρα ντί πατάτε (καί 
πατάτες τηγοινιτές). ‘ Η ξενα
γός μου - ίδιοκτήτρια άρχισε 
να μέ κυττάη έκπληκτη, διότι 
έσχημάτισε τήν ιδέα δτι έπρό- 
κειτο περί νεωτέρου Κ ροίσου 
πού ήλθε νά ξεπατωθή ατό 
γλέντι στό ριτρόβο της (μέρος 
διασκεδάσεως). Καί δέν μπο
ρούσε νά γίνη κι’ άλλοιώς ά
φοΰ ό κοινός πελάτης άρκεϊτο 
σ’ ένα καφέ πού κόστιζε -ισίν- 
κουε σόλντι (πέντε πεντάρες) 
κι' ό πιό γαλαντόμος κέοναγε 
κι' £να καφέ στήν άρτίστα πού 
κόστιζε ντίετσι σόλντι (^έικα 
πεντάρες), ένφ ό δικός μου λο 
γαριασμός άνέβαινε στίς ντούε 
λίρε έ μέτζα (διόμιση λιρέ:- 
τες) καί άνευ γυναίκας!

Τό περιβάλλον εΐνε άπερί· 
γραπτόν. Έ δώ  ταιριάζουν οί 
παροιμίες «κουτουρού μπα- 
ριάμ», «κουτσοί, στραβοί κι’ ά- 
νάπηροι στόν “Αγιο Παντί>εή- 
μονα», «κάθε καρυδιάς καρύδι», 
«νά χάνη ή μάννα τό παιδί καί 
τό σκυλί τ' άφέντη», «φριξον ί“Γ 
λιε καί στέναξον γή> καί ι.'άρ- 
τε τό λεξικό σας νά δρήτε καί 
σείς τίς ύπόλοιπες.

Άμβύστακα πρόσωπα lmo- 
στάκκχ άμειμάνιά, τσιγκε>.ωτά, 
ρυτιδωμένα πρόσωπα, ήλιοκα- 
μένα, χέρια γεμάτα ρόζους, 
στήθη άνοιχτά, ξετραχηλισμέ- 
να, ζουνάρι μισοκρεμάμενο κι’ 
έτοιμο γιά  παρεξήγησι, τραγιά
σκες, άφέλειες έπαναστ στημέ
νες ή έπιμελώς λαδωμένες, 
καί...

Τό καλλιτεχνικό προσωπικό 
άνάλογο μέ τό φιλοθεάμον κοι
νόν. Γυναίκες πάσης ήλικίας 
καί σημαντικών διαστάσεων, 
ψηλές, κοντές, χοντρές, λιγνές. 
Παιδάκια τρυφερά καί σκληρά 
οάν μετζεσόλες, δγκοι άκατερ- 
γάστων σαρκών, ποδαράκια.... 
πατσάς, συγγνώμην πάσης κα
τηγορίας ήθελα νά πώ, κεφα- 
λάκια δχι στόν φοΰρνο, άλλά 
στήν τρίχα καί κεφάλες τριγυ- 
ρισμένες άπό μπλεγμένα στου
πιά πού κατ’ εύφημισμόν όνο- 
μάζονται μαλλάκια.

Ή μυρωδιά τής έξωμης σάρ
κας κάί τών ποικίλων είς Ιεΐδος 
καί κόστους άρωμάτων άπό τό 
θελκτικό καί πατροπαράδοτο 
«πατσουλί» μέχρι του «κέλκ - 
Ολέρ ντ’ ούμπιγκάν», πού ήταν 
πολύ τής μόδας έκείνη τήν έ
ποχή, έρέθιζαν τά αισθητήρια 
•̂ ής όράσεως καί τής άκοής καί 
σέ μετέφεραν σέ άγνωστους πα 
ραδείσους πού σέ περίμεναν 
ούρά τά ούρί...

Στις δώδεκα παρά τέταρτο 
άρχισαν τά διάφορα νούμερα 
καντσονέττες, καστανιέτες, χο
ροί καί παντομίμες. Οί άθάνα- 
τες Ναπολιτάνικες καντσονέτ- 

Ό ποιο στόμα, ώμορφο, ά
σχημο, γλυ-κόλογο, κακόλο 
γο Ίταλοϋ καί ίδίως Ναπο
λιτάνου, άμφοτ^-ρων τών φύ
λων, άνοίξει γιά  νά τραγου- 
δήση κάτι δχι δέν θά βγάλη 
φάλτσα νότα μά καί θά τής 
δώση τόν κατάλληλο χρωματι
σμό πού &ά φανερώνη τή θλΐψι, 
τή χαρά, τό πάθος, τόν έρωτα, 
τόν πόνο. Έτσι καί στό «Σκου- 
νίτσι» οί κακοδαλμένες άρτί
στες έβγαζαν τίς πιό καλοβαλ
μένες φωνές πού οί πιό μερκχ- 
κλήδες άπ’ τούς θαμώνες δέν 
άρκοΰντο μόνο νά τίς συνοδεύ
ουν ψωνητικώς, πού κι’ αύτών 
οί φωνές δέν φάλτσαραν, μά 
καί μέ έργα άνεδαίνοντας έπά
νω στό παλκοσένικο.

Πολλές φορές δέν έλειπαν
κι'

λίγο καί τράβα κορδέλλα...

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ «ΙΑ ΜΟΡ-
ΤΟ ΚΙ ΡIΝΤΕ»

«” Ιλ μόρηο κί ρίντε» (ό πεθιχ- 
μένος πού γελά) είνε ό τίτλος 
τοΰ πρωτότυπου καφέ - σαντάν- 
καμπαρέ - ντάνσιγκ τών καμο- 
ριστών πού τήν έποχή έκείνη 
κυκλοφοροΰσοτν σχεδόν άνενό- 
χλητοι στήν Νεάπολι καί πού 
χωρίς νά δώσουν αίτία δέν 
τούς κυνηγοϋσε ή άστυνομία.

Σ ’ αύτό τό περίεργο κι’ έ- 
πικίνδυνο πολλές φορές καφέ - 
σαντάν μ’ ώδήγησε ό κάλός 
μου φίλος Πιέτρο ντέ Φράνκης, 
πρώην καραμπινιέρης καί τήν 
έποχή πού τόν γνώρισα μηχα
νικός κινηματογράφου.

Τά σκηνικά έδώ άλλάζουν 
τελείως. Κέντρο εύπρόσωπο, 
πελατεία τοϋ σκοινιοΰ καί τοϋ 
παλουκιού μά πού φερόν κόμε 
ίλ γκρκϊντε σινιόρε (σάν κύ
ριοι τοΰ καλοϋ κόσμου), βωμο
λοχίες δέν άκουγόντουσοτν μά 
συχνά ντούε κόλπι ντί ρεβολ- 
τέρα (δυό πιστολιές) ή καμ- 
μιά κολτελάτα (μαχαιριά), μά 
ολ’ αύτά ήσυχα, μεθοδικά, εύ- 
γενικά, πολιτισμένα. Στό μπλό
κο πού έκανε συχνά ή άστυνο 
μία δλα είχαν διορθωθή. Τά πι
στόλια, τά μαχαίρια, οί δρά
στες κρχί τά θύματα είχαν κα
τά ταχυδακτυλουργικόν καί μυ, 
οτηριώδη τρόπον έξαφανισθή...

Οί άρτίστες έδώ ήταν ή μιά 
καλύτερη άπ’ τήν άλλη καί 
στην ώμορφιά καί στήν φωνή 
και στήν τέχνη. Παρεξήγησις 
ένεκα ή γυναίκα «μεδέν» παρε- 
ξήγησις λόγφ έπαγγελματικών 
διαφορών μεταξύ καμοριστών, 
πού πολλές φορές έπεφταν θύ
ματα καί οί παρεμβαίνοντες πε
λάτες, 100 %,

Εδώ ό καφές είχε κατα.',γη 
θή, τό <?τλό μαϋρο κρασί, ιιπου 
κάλα τ  .τοτε, κόστιζε 1.50 λι· 
ρέττες η μπουκάλα ή υπύρα 
ΐ 75 -ό κιάντε 2,70 καί ή σαμ
πάνια ή ντόπια 13  λιρέττες.

Σταματώ έδώ γιατί καί η 1- 
πλη άττορίθμησις τών άλλων 
καφέ — σαντάν, καμπαρέ καί 
διαφόρων κέντρων διασκεδάσε- 
ως τής Ι·εαπόλεως θ’ άταιτοΰ- 
σε ν’ Απασχολήσω π-'λύτιμο 
χώρο ιών «Παρασκηνίων»,

ΣΤΗ ΓΩΜΗ

Ή  νυκτερινή ζωή τής Ρώ
μης, τής Αιώνιας Πόλεως, δέν 
παρουσίαζε, τούλάχιστον γιά  
τήν έποχή έκείνη, καιιμιά σύγ- 
κρισι μέ τήν νυκτερινή ζωή τής 
παιχνιδιάρας, έρωτοπαθοΰς ώ-

νειρεμένης Νεάπολης.
Ά π ' τά πολλά νυκτερινά κέν 

τρα τής Ρώμης θ’ άναφέρω τά 
πιό άξιοπερίεργο τήν έποχή έ
κείνη, τό «” 1λ μιράκολο» (τό 
θαϋμα), ποΰ βρισκόταν σ’ ένα 
στενό κοντά στήν πιάτσα ντέ 
κουάτρε φοντάνε (πλατεία τών 
τεσσάρών κρίνων).

Φαρδειές σκάλες μέ πολύ
χρωμα μαρμάρινα σκαλοπάτια 
σέ όδηγοΰν σ’ ένα φαρδύ καί 
καλοφωτισμένο χώλ. Μόλις πα- 
ταγές τό πόδι σου δυό ύπάλλη- 
λοι ντυμένοι μέ χρυσοποίκιλτες 
κόκκινες λιβρέες, μέ λοφιοστο- 
λισμένα πηλήκια σέ ξελάφρωναν 
άπό τό καπέλλο, τό μπαστούνι, 
τό παλτό σου. "Αλλοι δυό σοΰ 
άνοιγαν διάπλατα τήν βαρύτι
μη βελούδινη κουρτίνα γ ιά  νά 
εισχώρησης στήν σάλα τών 
θεαμάτων, θαΰμα άρχιτεκτονι· 
κής, πολυτελείας, νοικοκυρ,οΰ.

“Ολη ή άφρόκρεμα τής Ρώ
μης, μηδέ τοΰ ώραιοκόσμου έ- 
ξαιρ>ουμένου, συχνάζουν έκεί 
γιά  ν’ άπολαύσουν ένα όλόκλη
ρο στράτευμα άπό άρτίστες πού 
ή μιά εΐνε καλύτερη άπ’ τήν 
άλλη.

“ Ολα τά διεθνή άστέρια τάν 
καμπαρέ καί μιοΰζικ - χώλ τοϋ 
κόσμου πέρασαν άπ' τήν κομ- 
ψτ> σκηνή τοΰ καμπαρέ - βαριε
τέ «’Ί λ  Μιράκολο».

Στίς 3 τά μεσάνυχτα τελείω
ναν τά νούμερα κι’ άρχιζε τό 
καμπαρέ. Οί κομψές λόζες με
ταβάλλονται διά μιάς σέ κομ
ψά έρωτικά έντευκτήρια δπου 
ό ’ Ιταλός γλεντζές σι νεννοει- 
τε μέ τήν Γαλλίδα φαντεζιστ 
δχι διά τής γλώσσης άλλά διά 
"ών νευμάτων καί μειδ:αμάτων 
πού γίνονται πιό καταληπτά ά
μα ό άφρός τής σαμπάνιας δι
αρκώς ύπερχειλίζει τά κομψά 
κρυστάλλινα ποτήρια.

Ό  πολυτελέστατος κι άρτι- 
στικος διάκοσμος τής αί&ούσης, 
ό κομψή σκηνή του μέ τά φαν- 
ταχτερά σκηνικά του, τά £tai· 
ρετικά ο' ώμορφιά καί τέχνη 
νούμερα μέ τά πολύτιμα κο
στούμια τους, ή άπό τριάντα 
δργανα άποτελουμένη όρχή
στρα του καί τό διαλεγμένο 
κοινό άποτελοϋν ένα άρμονικό 
καί κομψό σύνολο. MiC βρα
δυά στό « 'Ίλ Μιράκολο* άπο· 
τελοϋσε άληθινή. μυσταγε3γία...

Ανάλογα κέντρα ύπάοχουν 
πλήν τής Ρώμης καί σ' άλλες 
πόλεις τής ’ Ιταλίας ποι') θεωρώ 
περιττό νά τά πεοιγράψω γιατί 
θά χάσω τό ταΕίδι μου γιά τήν 
'Ισπανία πού έλπίζω νέ σας 
συναντήσο τό προσεχές Σάβ
βατο γιά  νά τά ποΰμε καλύτε- 
ρα...

Ε ΙΣ  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Η Κ. ΠλΠΑΑΟΠΟΥΑΟΥ BQX0Y ΜΙΑ ΑΠ,ΚΑΑΥΨ^

μ KAAftiTf-PH Έ Ν Ζ ί Ν Υ ,  ΜΑ?

άλλα.
Μέ αύτό τό ρεπερτόριο ή Ντού-

κοινό έγνώρισε μιά τρίτη Ντοΰζε, 
πού ή απαγγελία της ήταν όλη ού-

ζε στην τελευταία είκοσαετηρίδα j ρανόσταλτη πνοή,’ Η τέχνη της θι ρ 
τού περασμένου αίώνος και στις ρούσες πώς ωθείτο άπό μιά μυ- 
άρχές τού δικού μας, έθριαμβευσε στική φλόγα, τά λόγια της, άπλά 
σέ όλες τίς πόλεις τής Ιταλίας κατ’ ούσίαν καί ταπεινά άποτελοΰ- 
καί άπό τό έξωτερικό στήν Έλβε- j σαν μελωδία άπό ύπερκόσιιιες 
τία, Γερμανία, Ούγγαρία, Αγ· ! νότες... ό κοινότερος διάλογος γι- 
γλία, Αύστρία, Ρωσία, Γαλλία, | νόταν λυρικός καί άέρινος στά 

Ηνωμένες Πολιτείες.  ̂ I χείλη της, άνθος μιάς πραγματι ιό-
Συγχρόνως πρέπει να άναφερθή ! τητος πού άπεδίδετο θρησκευτικά, 

πώς ή ζο>ή ή Ιδιωτική τής Ντοΰζε | Εκείνο πούναι άναμφισβήτητο

Ή  έπι9υμ(ατ νά άκοΟσω άλλη μια 
φορά, τό γνωστό, ckπό τότε πού ήρ- 
ιιηνεύθη άπό τήν κ, Μαρίκα Κοτο
πούλη και τήν κ. Κυβέλη στόν ίδιο 
θίασο, έργο τοΰ κ. θ . Συναδινοΰ 
«Αύτός είμαι έγώ», μ’ £φερε τό $οά- 
6υ της 3ιις Αύγούστου στό θρα 
κι του Πάγκροπτιου. δπου ^νας αυμ- 
τταθητικός θίασος μέ καλύτερα καί 
γνωστότερα στοιχεία τόν κ. Σ αντο- 
οιναϊο καϊ τήν κ. Παμψίλη Άργυρο· 
τιούλοΐ’, τό είχε άνοΓ^'γείλει δι’ έκεΐ
νο τό βράδυ.

διάστικη σιλουέττα καί τό κομψό 
μουσουδάκι της κ. Βώκου — Παττα· 
δοπούλου, τής όποίας καί ή φωνή έ
πίσης άπό <*?τόΨεως τέμπρου προσε· 
φέρετο περίφημα γιά: το ρόλο αύτ6· 

Άλλά  ό ρόλος είχε γραφή 
δημιουργηθη γιά την Κυβέλη, τήν α
νυπέρβλητη είς τούς ρόλους αύτοΟ 
τοΰ εϊδους δημιουργό της Ελληνικής 
Σ κηνης καί ή Κυβλη τόν είχε «κρε- 
άρει» πρό μερικών άκόμη έτών, στήν 
περίοδο έκείνη, νομίζω, της άλησμό- 
νητης συνεργασίας της ιιέ τή Μαρί
κα δταν μάς έδωκαν αί δύο μεγά-

Δέν πρόκειται Τά μιλήσω γιά τό I λ“ ι καλλιτίγνιδες πλήν άλλων καί τή
ϊργο. ΕΤνε γνωστό. ' ' A ^ c  τε ίχει
γ\»ωρίσει θριαμβευτική έπιτυχία, _ο)σ* Η κ. Παπαδοπούλου, λοιπόν, φομ- 

τωνομέ\η αύτόν τόν ρόλο τής «Φρο- 
σούλας» είς τό «Αύτός εΐμαι έγώ*, 
είχε μοιραίως νά ύποστη συντριπτι
κήν καί διά παληάν και καλήν 
καλλιτέχνιδα σύγκρισι. Δέν άποκρϋ· 
πτω μάλιστα δτι είς τό Παγκρότι 
έκεΐνο τό βράδυ πήγα λίγο μέ τό 
συναίσθημα τού "Αγγλου πού έσύ- 

στό

τε νά μή πρόκειται ούτε νά μπορή νά 
γίνη κριτική σχετνκά μ’ αύτό τώρα.
’Αρκεί μόνο νά λεχθη δτι τό κοινόν 
κάθε άλλο παρά τό έλησμόνησε τό
ΐ?ογο αύτό. 'Ο  κόσμος είχε γεμίσει
τό θεατράκι προχθές μ’ δλο πού ήτο 
ύπόθεσις νά φθάση κανείς έως τό 
Παγκράτι έκεΐνο τό βοάδυ λόγφ τών συνακ
έορτών είς τό Σ τάδιον καί τής ώ ς  | στο βηριοτροφεω νομιζο^ας
έκ τούτου διακοπής τής συγκοινωνί- «τι κάποτε θά είχε τήν τύχη νά δη

’  ο ί τ ό α ν ,χ ο κ ο ι ι ικ έ Γ  σ κ η ν έ ε  ας ι,ρ τάς πέραν τοΟ ΊλκτσοΟ συνοι- τόν θηριοδαμαστή σιταραοσόμενο άηό
ΟΙ τ ρ α γ ικ ο κ ω μ ί κ ε ς  σ κ η ν έ ς , “ Ρ W ν , ^ » άκριδώς μεταΕ,ΐι ! T(i λιοντάρια. Επιστευα ότι ίκεΐνο

πού έλάμδανον χώραν συνο- I 9 Jal 10 ι/ Καί έπίσης δτι ό και- τ* ®Ρ«δο αύτή ή άγνωστότατη Βω-
δεία μουσικής μετ’ άσμάτων, έ-1 ρός δέν 4Φήρε<«= *τ6 j Κόβε*
νεκα ή παρεξήγησις για  Γ  ϊερ,ν^ί,χά- .. ....................■'*“
δυο ώμορφα ματια, ή το λυγε- j τητά T0Uj * ρρί« „ή  έλευθερο-
ρό καί κουνιστό κορμί ή τίς:στομία τοΟ νοστιμωτάτου έ-κείνου
τορνευτές γαμπίτσες κάποιας! Γιωρνάοα καί τήν άβελή χάρι τής
άρτίστας γιά  τήν όποία ένδιε- ««οοοουΧας»
φέρετο ό γείτονας ψαράς καί 
τώρα .τής γλυκοσάλιαζε ό πα- 
ραγείτονας χασάπης.

Ή παράστασις άρχίζει. Πρό-

Πάίτως δέν πρόκειται γιά τό Ερ-

λης» θά ήταν... άνεκδιήγητο νλέντι. 
Εύρέθηκα έμπρός σέ μιά ήθοποιό 
πού άν δρν είνε κι* δλα τώρα. θά 
γίνη πάντως σίγουρα ή καλύτερη —.
χωρίς καμμιά έξσ.Ιρεσι σήμερα tv*
ζενύ τοΰ θεάτρου μας. Πρός τό πατ*

γο τώρα. Πρόκειται γιά μία νέα καλ Ρ °ν  έδείχθη προγθές πολύ καλύτερη 
λ,τένν,Λα TTtni τΒγ  όποίας ό ύποφαι- τις καλύτερα καβιερωμένές καλ-λιτέννιδα πεοί τής όποίας ό ύποφαι 
νό μένος, μέγας γκρινιάρης ένώπιον 
τοΰ Kupiot'i, αίσθάνεται ύπο^ρέωσίν 
του νά είπή βτι ποόκειται περί πρα-

Λ Ο Γ ΙΣ Τ Η Σ  διαθέτων ώρας drva- 
λαμβάνει τήν τήρησιν Ριβλίων ώς ο 
άλληλογραφίοτν έλληνιστί, '/αλλιστί 
καί Ιταλιστί. Αμοιβή μετρία. Γράψα 
τε; I.  Δ. Λογιστήριον «Χρόνου».

στό διάστημα αύτό ήταν έξαιρετι- 
κά τρικυμιώδης.

Συνεπαρμένη άπό τήν θέρμη τού 
ταμπεραμέντου της καί άπ’ τήν δί
ψα της γιά τή ζωή, έγνώρισε πά
θη φλογερά, άλλά πάθη μόνο πού 
τήν άφησαν άνικανοποίητη καί τήν 
γέμιζαν στό τέλος άηδία.

Στά τελευταία χρόνια άρχίζει 
νά ύφίσταται κάποια μεταβολή, 
χάρις στή φιλία τού Άρρίγκο 
Μπόϊτο ίσιος.

Αύτήν τήν έποχή άκριβώς οί ά. 
πειράριθμοι κριτικοί καί βιογρά
φοι της λένε πώς νέες διανοητι
κές κατευθύνσεις, άκατάστατες 
βέβαια άκόμα καί άτακτοποίητες,

όμως εΐνε ή ένότης τής πνευματι
κής ζωής τής Έλεονώρας Ντοΰ
ζε. Παρ’ όλο πού άλλαξε τρεις 
φορές στό βάθος έμενε πάντα ή 
ίδια·

Τό ψυχικό της πιά δέν Ικανο
ποιήθηκε ποτέ, αύτό φαίνεται παν 
τού, στό παίξιμό της, στά λόγια 
της, στά γράμματα πού έστελνε σέ 
φίλους καί συναδέλφους σ’ όλα τά 
χρόνια τής ζωής της.

λιτέχνιδες αύτής τής ιδιοσυγκρασίας, 
δλες, μά δλες γωρίς έξαίρεσι

Βέβσια έχει μίαν κάποιαν ίλλει- 
ψιν πρακτικής πείρας τής σκηνής 
(πρώτη φορά άνεβαίνει στό σανίδι). 
Βέβαια τό τράκ της ήτο καταφανές. 
Α Ι γεμάτες κατάπληξιν ύποκλίσεις 
της δταν χωρίς νά τό περιμένη ά- 
νακληθεΐσα είς τήν σκηνήν έχειρο- 
κροτεΐτο μέ ένθουσιασμό, διερωτωμέ- 
ιη... τί συνέβαινε, ήταν T0aj συμ
παθητικές δσω καί χαρακτηριστικές

, ,-· ., c i : - , - . ·  „  λ χ. . , ■ τής έλλείψεως έξοικειώσεώς της μέχείας, τ^ΐτη  πραξις : ένα ςυ - ,*πό τόν Πειραιά. Μεωτατη (παντρε-|τί) παλκοσένικο, ·Αλλά -6 χαλέντο

λογος : δυό λοξές ματιές Καί νματικής άποκαλύψεως, χωρίς καμ-
στρίψιμο τοΰ μουστακιού, έφ '|μι“  υπερ6ολή.
δσον ύπήρχε : πρώτη πραξις: Iπρα” , ^ “ Λσ^ υκα"ασ^ χν,εεΤ6™ υε ^  
irTCL Τ0ΠΤΤ]Τ0ζ ΤΟ π λουσίω τατο άποκαλύπτη ένώπιον τοΰ ένθουσια* 
και χαρακτηριστικώτατο Ναπο στικά σίφνιδιασΟέντος κοινοο είς τό 
λιτάνικο ύβρεολόγιο, δευτέρα Χ Λ ,  " ΐ
προ:ςις : χαστουκιοτ μετα  σ υ ν ε- |νε μ(α .. κυρία τοΰ καλοΰ κόσμου
. ι i r n l r n  rrr ι ί> ·  rrv  .*·| I -  1 «-λ ». Π γ ι λ » · / }  Ν  C M TfYTn  ( ΙΓ ίΤ νΤΠ Γ -

I, n  μένη ώς τόσω καί  ̂ μάλιστα, δπως 
χ  i αοΰ είπαν, καί μαμά) ή κ. Παπαδο- 

I πούλου έχει έρωτα μέ τό θέατρο.
ράφι γυαλίζει στόν άέρα, 
κουμπότρυπα άνοίγεται 
πρόσωπο του άντιπάλου, 0  ̂JC Παρηκολούθησε τήν Δραματική Σ χο 
κι* δλοι γίνονται άνω κάτω, ol j τ °0  Βασιλικοΰ θτατρου άπο κεψι 
θαμώνες παρατάσσονται σέ δυό και.προχθές„«έντεμπο.υτάρισε». Εβά-
άντίπαλα στρατόπεδα· φινάλε: 
ή άστυνομία φθάνει μά πρίν 
μπουκάοη μέσα δλα γίνονται 
μέλι, γάλα, ή διευθύντρια γλυ- 
κοκουδεντιάζει μέ τόν άρχιφύ- 
λακα, ή μουσική παίζει, ό δρά 
στης χορεύει καί ό παθών έκου-

σταξε (ιιέ δλο τό όλοφάνερο τράκ 
πρώτης έμφανίσεως καί δή σέ τέτοιο 
ρόλο) δχι άπλώς καλά, άλλά περ(· 
«fenua. ιιά πραγ’̂ ττικά περίφημα.^ τό 
ρόλο τής Φροσουλ,ας είς τό «Αύτός 
είμαι έγώ» τοΰ κ. θ . Σ  υναδινοΟ. 
Βέβαια ό ρόλος εΐνε γραμμένος γιά 
μία κοπέλλα είκοσι πέντε χρόνων πού 
δέν δείχνει ούτε είκοσι καί πού ά- 
νήκει στήν χατηγορίσν τών γυναικών

σίως κρύβεται άνάμεσα άπ* τά j a l ■όποιες μένουν κοριτσακια καί 
^ στά.. 80 τους. «γίνονται γιαγιάδεςφουστανια της γκαρνταρομπας | χωρ1ς νά. . ένηλικιωθοΰν». Ό  οόλος 

τών άρτιστών. Ή  παράστασις αύτός έπήγαινε γάντι στή λεπτή, παι

της έγοήτευσε δι* αύτό πεοισοοτερον. 
Εΐνε άναμφισβήτητο, πηγαίο άνετο, 
πλούσιο καί συνοδεύεται 5έ καί άπό 
φυσικά μέσα (φωνή, ντιξιόν τονι
σμός, έμφάνισις) διευχολύνοντσ περί
φημα τήν πιό καλή έζωτερΙκευαΙ του. 
Μπράβο καί... δόξα σοι ό θ«ός νιΑ 
τή Δραματική Σχολή τοΰ Βασιλι
κοί).

Π. Μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ παραγωγοί οεκΛάμα^ 
(ηλαοιέ) ^ιά τήι άγορά» Αθηνώ*'—  
ιΊειρσιώί μέ Ικανοποιητικό «οσοστΛ. 
Οδηγός Αύτοκινήτων καί ΙουρισαοΟ 
• Σ ΜκράτοηΓ 50—η ' δροφοε)
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$
* ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέ την

ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
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Κυρίες μου
Mia Περμανάντ δική μας διαφέρει έντελος ο π ό  κάθε αλλη γιατί μέ τήγ 
κή μας Περμανάντ πίσθε πάντα ώραία κτενισμένες.

ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ
(Π λ ν ε π ισ τ η μ ίυ ο  71 )



ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

'Εσωτερικού έτησία Δ ρχ. 100 
» έξάμηνος » 50

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

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

νίαι.

0 ΧΟΡΟΣ Ε Ι Σ  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΟ ΜΠΑΛΛΕΤΟ 
ΜΙΑ ΣΚ ΙΑΓΡΑΦ ΙΑ  ΤΟΥ

ΓΥ ΡΩ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ Α Ρ ΙΣΤΟ ΥΡ ΓΗ Μ Α  ΤΟΥ ΣΑ ΙΞΠ ΗΡ

Ο βασιλεύς Αήρ
ΤΟΥ Κ ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ*Η έ π ιτ υ χ ία  τ ή ς  Π ά β λ ο 6 α .- " Χ ο ρ ε ύ ε τ ε  μ έ 

τό  μ υ α λό  α α ς ,,-Τ ό  μ π α λ λ έτο  δ έν  γν ω ρ ίζε ι 
γ λ ω σ σ ικ ο ύ ς  φ ρ α γ μ ο ύ ς .

ΐΰϋΓτΟ Β Ι Β Λ Ι Ο  T O Y  A P N 0 A H !  Χ Α Σ Κ Ε Α
*Η Τέχνη τοϋ χορού εΐνε τό- μουσική έχει τό πεντάγραμμο, 

βο παληά δσο καί ή Ιστορία Τό θέατρο τά βιβλίο. 'Η ζω- 
Τής άνθρωπότητος. Ό  άνθρω- γραφική τοϋ παρελθόντος τοΰς 
«ος θέλησε πάντα νά έκφρά- πίνακές της στούς στίχους τών 
ση μέ κινήσεις τή χαρά καί μουσείων καί στις φωτογρα- 
τήν λύπη του, τόν πόνο καί φίες τους πού κυκλοφορούνε 
τόν ένθουσιασμό του. σ' εύρεία κλίμακα. 'Αλλά τό

Ά π ό  τις πρωτόγονες δί- μπαλλέΤ) δέν έχει αύτά τά 
α ιες κινήσεις τού άγρίου έως πλεονεκτήματα, 
τις ραφιναρισμένες, τίς μελε- Ή  παράδοσή του μεταβιδά- 
τημένες καί άρμονικώτατες ζεται άπό δάσκαλο σέ δά- 
κινήσεις τής σύγχρονης μπαλ σκαλο. Σταματήσετε τό χορό

Ή  "Μ α μ ζέλ  Ν ιτ ο ύ ς ,, κα ί ό πρώ τος όπε- 
ρ ε τ τ ικ ό ς  θ ρ ία μ β ο ς .-Τ ό  ό π ε ρ ε τ τ ικ ό ...μ α ρ 
τυ ρ ο λο γ ίο  τοΰ Π α π α ΐω ά ννου . - ’Έ ρ γ α  σέ 

δύο σ υ ν ε χ ε ίς  β ρ α δ υ ές .
Γοϋ κ . Α Α . Α . Π Λ Π Α Α Η Μ Α

Τώρα, δπου γίνετα ι μία Θ. Σακελλαρίδην, έδωσε ψι> 
προσπάθεια, νά παρουσιάζε- χήν στήν Έ λληνικήν όπερέτ- 
ται μέ άξιώσεις ή Έλληνική ταν. Συγκροτήσας φωνητικώς 
όπερέττα κα ί νά μή σκαρώνε- άρτιον θίασον, μέ δυό «πρί- 
ται έν μιά νυκτί καί μόνη, άπό μες», μέ δυό τενόρους καί δυό 
τό χρονοντούλαπο τών παλαι- σουμπρέττες, (ένεκαινίασε μέ 
ών γαλλικών κωμωδιών καί άλλα λόγια, τήν θεατρικήν 
μέ τήν βοήθεια τοΰ... ραδιοφώ «ντουμπλύρ»), έδωσεν είς τό 
νου, ά ξίζει νά έπιχειρήσωμεν αθηναϊκόν κοινόν δλα τά άρι· 
ένα άνάπλουν, στά πρώτα της στουργήματα τοΟ 5ιεννέζιΛοΐϊ

I I  m m m tm *  m m ,

(Συνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος) 
τειται άπό όποιοοήποτε άλΛ,ο 
πλ,ήν τής «Τρικυμίας», δραμα 
τοΰ μεγίστου τραγικού) προ- 
παρασκευήν. Χωρίς τοιαύτην 
καταντά άν δχι άδύνατος 
καί σχεδόν κουραστική, 
πάντως δχι δσον εΐνε πράγμα 
τι δραματική ή παρακολούθη- 
σίς τοΰ μοναδικοΰ εις τό δρ® 
μα αύτό πλήθους τών χαρα
κτήρων, οι όποιοι διεγείρουν 
τό δραματικόν ένδιαφέρον είς 
τό έργον.

Δ ι’ δλους αύτούς τούς λό
γους άλλως τε ό «Βασιλεύς 
Λήρ» μολονότι άναντιρρήτως 
θεωρείται άπό δλον τόν κό
σμον τών είδικών καί άρμοδί- 
ων — καί εΐνε — τό ύπεροχώ- 
τερον τών αριστουργημάτων 
τοΰ Σαίξπηρ, έν τούτοις καί 
εις τήν Α γγλ ία ν  αύτήν άκό
μη εΐνε τό όλιγώτερον δημοφι
λές τών Σαιξπηρικών έργων. 
Παίζεται σπανιώτερα άπό δλα 
τά όί>λα. Ε λ ά χ ισ τες  φορές ή 
κρ τική συνεφώνησε είς τό νά 
τό ε'-'Pt! καλώς παιζόμΓνον 
άκόμη καί δταν έρμηνευται 
τοΰ ρόλου τοΰ Λήρ ήσαν ήθο
ποιοί περίφημοι. Ύπήρξε έπο
χή πού διά νά κατανικηθή τό 
μειονέκτημα τοΰ «άνευτυχοΰς 
του τέλους»τοΰ τόσον άσυμπα- 
θοΰς είς τήνδιάθεσιν τοΰμεγά- 
λου κοινοΰ, ό Λήρ έπαίζετο έπί 
100 σχεδόν έτη μέ... διεσκευα- 
ιμένον—διά νά εΐνε «χάππυ»— 
τό τέλος του. Ε ίχε διορθωθή... 
ό Σαίξπηρ. ’Έ τ σ ι διωρθωμέ- 
νος ήρμηνεύθη καί άπό τόν 
Γκάρρικ, καί άπό τόν Κέμ- 
πλε καί άπό τόν Κήν, ό όποΐ- ι 
ος άλλωστε υπήρξε καί ό πα- 
λινορθώσας τό 1823 τό αρι
στούργημα είς τό κανονικόν 
του τέλος δπως ό Σαίξπηρ τό 
εΐχε φαντασθή καί γράψ ει. 
Ε ίς τήν Γαλλίαν ποτέ δέν έ
γ ινε δυνατόν νά έγκλιματισθή 
ό «Βασιλεύς Λήρ». Ό  Γάλλος 
άκαδημαϊκός Λουΐ Ζιλλέ είς 
μίαν έκτάκ’-ως διαδεδομένην 
—άν καί Ισχυρως άμφισβητου- 
μένην ώς πρός τά πολλά ση
μεία της — μολογραφίοτν του 
περί Σαίξπηρ πλήν τής άνωτέ
ρω διαπιστώσεως λέγει — χω 
ρίς μεγάλην ύπερδολήν— δτι 
ό «Βασιλεύς Λήρ» πράγματι 
«εΐνε ίσως άδύνατος σέ όποια- 
δήποτε σκηνή άν καί τό δρά
μα αύτό είς τήν μεγαλειώδη 
όροσειράν τών άριστούργημά 
των, τών δουνών έμπνεύσεως, 
άποτελουμένην άπό τάς τέσσα 
ρας μεγάλας τραγω δίας τοΰ 
Σαίξπηρ (Ά μ λ ετ» , «Όθέλ- 
λος», «Μάκδεθ», «Βασιλεύς 
Λήρ») εΐνε ή λίχμπροτιίρα και 
ύψίστη τών κορυφών».

Είς τήν Ε λ λ ά δ α  δέν γνω 
ρίζω νά έπαίχθη ποτέ ό «Βα
σιλεύς Λήρ». Πάντως έλληνι- 
στί παιζομένη τήν τραγω δία  
αύτή, τήν όποίαν έχει μετα
φράσει περίφημα ό άείμνηστος 
Βικέλας, ό υποφαινόμενος ού
τε τήν είδε, οΰτε κάν εΐχε ά- 
κούσει δτι έπαίχθη.

θεατρικόν κοινόν τής πρωτευ
ούσης.

Αύτή ή κριτική άνάλυσις 
τοΰ «Βασιλέως Λήρ» άπό τάς 
στήλας τών «Παρασκηνίων», 
δέν θά ύπάρξη ϊσως άνωφελής 
ώς μέσον προκαταβολικής δι- 
ευκολύνσεως τής κατανοήσεως 
τοΰ άριστουργήματος. Ύπό 
τήν έποψιν ταύτην έπί πλέον 
θά έμποδίση ένδεχομέωνς καί 
μεταγενεστέράς έλαφρότητας 
κριτικής δχι έντελώς κατατο
πισμένης ϊσως δέ καί όλίγον 
πμοχειρολόγου (τό εϊδομεν 
αύτό διά Σαιξπηρικά έ ρ γ α ) . 
Συγχρόνως μπορεί συντελού
σα είς τήν εϋκολώτερη κατα- 
νόησι πληρέστερα καί πλατύ 
τερα τών ώραιοτήτων τοΰ έρ
γου πού δεν εΐνε άμέσως ποο- 
φοτνεϊς καί ύπογραμμίζουσα 
(μέ δσας ή κριτική έχει εΰ- 
ρει δι’ αύτάς δικαιολογίας) 
τάς άτελεχις, παραδοξότητας, 
άσαφείας, παραλογισμούς καί 
ενίοτε καί... έξωφρενικότητας 
πού φαίνεται πώς έχει τό έρ
γο ν ή έργασία  αύτή, ϊσως νά 
ύπάρξη μία συμβολή καί ή 
προσπάθεια νά έπιτύχη καλ- 
λίτερον διά  τής προκαταβολι
κής συζητήσεως περί τοΰ έρ
γου είς τάς λεπτομερείας του.

Κ αί ένδεχομένως, τινές έκ 
τών έρμήνευτών νά εΰρουν είς 
τήν έξονυχιστικήν σχετικήν συ 
ζήτησιν άπό τών στηλών αύ
τών στοιχεία δυνάμενα νά 
τούς βοηθήσουν είς τό νά προ 
σέξουν περισσότερον ή άλλοιώ 
τικα μίαν ή άλλην λεπτομέρει 
αν τοΰ χαρακτήρος, τής ψυχο 
λογίας, τών έκ διδομένης σκη
νής συναισθημάτων τοΰ ρόλου 
του έκαστος. Συνεπώς είς τήν 
καλλιτέραν αύτοΰ δυνατήν ά- 
πόδοσιν. Μπορεί έτσι νά πρα- 
γμστοττοιηθή ή έλτιίς καί ή ε ’ - 
χή i' «Έλληνική Σκηνή» νά 
έπιτύχη καλλίτερα είς ένα έρ
γον είς τό όποιον καί ή ά γ γ λ ι 
κή άκόμη πού έγέννηοε τόν 
συγγραφέα του δέν εΐνε ευ
χαριστημένη άπό δ,τι έως τώ 
ρα επέτυχε καί ή Γαλλία τοΰ 
Ρακίνα καί τοΰ Κορνηλίου δέν 
ή μπόρεσε νά τό έγκλιματίση 
είς τό θέοπτρόν της. Γιατί δχ ι; 
Τής τραγωδίαςΠ ατρίδα ή Ε λ 
λάδα μας εΐνε.
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ «ΒΑΣΙ ΛΕ

ΩΣ ΛΗΡ».
Τό Εργον φαίνεται έγράφη 

περί τό 1605—1606 καί έδημο- 
σιεύθη τό 1608. Κατεχωρήθη 
είς τό κατάστιχον τοΰ «Στά- 
τιονερ Χάλλ» τήν 26 Νοεμ
βρίου τοΰ 1607 καί άναφέρε- 
τα ι ώς παιχθέν είς τό Ούάϊτ- 
χωλ ένώπιον τοΰ Βασιλέως τά

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς 
εΐνε εύνόητον διατί μέ είλικρι 
νή ένθουσιασμόν πρέπει νά 

, χαιρετισθη θαρραλέα καί ά. 
τρομος έμπρός είς τάς διά 
τούς άνω λόγους τόσας δυσκο 
λίας άπόφασις τών τόσον έπι- 
τυχώς άνεχόντων τάς εύθύνας 
διά τήν διεύθυνσιν τής Ε π ι 
σήμου μας Σκηνής νά άνεβά 
σουν τόν «Λήρ».

Ά λ λ ά  — νομίζομεν— δτι θά 
ύπάρξη έπίσης εύνόητος καί ή 
σκέψις, ή άκριδώς άπό τάς 
άνω έκτεθείσας διά τόν «Λήρ» 
πραγματικότητας, ύπαγορευ- 
θεϊσα, δτι ϊσως δέν θά ήτο ά- 
νωφελές νά έξετασθή σέ μιά 
σειρά άρθρων άπό τάς στήλας 
τών «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ», άνα- 
λυόμενον τό μέγα  άριστούρ- 
γη μ α  πού πρόκειται νά χειρο 
κροτηθή σέ δυό μήνες άπό τό 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιαιι·ι 
τους. Τό έπά γγελμα  τής χο
ρεύτριας άκμάζει άλλά ή τέ
χνη ύποφέρει. Καί σήμερα έ
χει γ ιά  κάθε χώρα, σημασία 
ή περιωπή τής τέχνης τοΰ χο- 
ροΰ.

Ό  χορός δέν γνω ρίζει γλωσ 
σικούς: φραγμούς. Συνεπώς,τό 
μπαλλέτο είνε ή πιό μεγάλη 
βιτρίνα έπιδείξεως τής τέχνης 
ένός έθνους. Αύτό τό άντελή- 
φθη ή Ρωσία. Τήν καλλιτεχνι
κή της ζωή τήν έγνώρισε πρώ 
τα τό εύρωπαϊκό κοινό μέ τό 
Ρωσικό μπαλλέτο. Ε ίδε καί 
χειροκρότησε τήν Καρζαβίνα. 
Έ κείνη τού έδειξε τήν τέχνη 
τοΰ Ά λεξάντρ  Μπενουά, τοΰ 
Λεόν Μπάκοτ, τής Ναθαλίας 
Γκοντσάροδα καί άλλων. Μέ 
αύτήν έγνώρισαν οί εύρωπαίοι 
τή μουσική τοΰ Στραβίνσκυ. 
Κ ι’ έτσι, πολλοί εύρωπαίοι 
πρόσεξαν τή Ρωσική φιλολο
γ ία  καί τό ρωσικό θέατρο. Τό 
μπαλλέτο μπορεί νά πείση 
τους άλλους λαούς γ ιά  τήν έ- 
ξέλιξη τής τέχνης σέ μιά χώ
ρα, πολύ καλύτερα άπό δσο 
μποροΰν νά έπιτύχουν έκατον. 
τάδες κονσέρτα καί έκθέσεις 
ζωγραφικής, πού άνοίγουν μέ 
έπιγραμματικά λόγια  οι πρε- 
σδευταί. Εΐνε άνάγκη νά γίνη 
τό μπαλλέτο δημο,φιλές. Νά 
U* συγκινη πιά μονάχα τόν 
αύλικό, τόν ειδικό ή τόν 
ονόμπ.

"Οσοι άγαποΰν τό μπαλλέτο 
πρέπει νά βάλουνε χαλινάρι 
στόν εύκολο ένθουσιασμό.Πρέ- 
πει νά μελετήσουνε καί νά 
γνωρίσουνε τήν παράδοση. Τό 
μπαλλέτο πρέπει νά σωθή άπό 
τούς φίλους του, άπό έκείνους, 
πού «τούς άρέσει χωρίς νά ξέ. 
ρουν τό γιατί»  κι’ άπό κείνους 
πού «νομίζουνε πώς ξέρουν τό 
γιατί». Τό μπαλλέτο εΐνε έκ· 
φραστική τέχνη, χωρίς γλ.ωσ- 
σικούς φοανμούς. Τέτοια τέ
χνη έχει ά ξια  καί πρό πάντων 
σήμερα.

Α Ρ Ν Ο Λ Ν Τ Χ Α Σ Κ Ε Λ

Πολλές φορές ώς τώρα έχει 
διαπιστωθή πώς άπό τή Κο- 
μοτινή δέν λείπουν τά  στοι
χεία  γ ιά  μιά ντόπια καλλιτε
χνική κίνησι, έστω καί έρασι- 
τεχνική, παρ' δτι ό ντελετταν- 
τισμός δέν μπορεί νά δώση 
τίς περισσότερες φορές, τίπο
τε τό φτασμένο.

Κ α ί πρός τήν κατεύθυνσι 
αύτή έγιναν δχι λ ίγες  άπόπει- 
ρες μέ τό ίδιο πάντα άποτέ- 
λεσμα, νά μαραζώσουν καί 
νά σβύσουν κάτω άπό τήν ά- 
πογοήτευσι κοή άδιαφορία πού 
άντίκρυσαν άπό τά  πρώτα 
τους βήματα.

Τυχερώτερη στάβηκε ή προ
σπάθεια μέ τή σύστασι χο
ρωδίας. Φωνές ύπήρχαν, διά- 
θεσις ύπήρχε, μά χρειαζόντα- 
νε νά γίνη μιά άρχή. "Ομοια 
μέ τίς άλλες καί ή προσπά- 
6εκ| αΰτή πέρασε άπό ένα έξε 
λιχτικό δρόμο άκμής καί πα
ρακμής γ ιά  νά στα&εροποιηθΤ) 
τελειωτικά καί νά βρίσκεται 
πιά στό στάδιο τής προκοπής 
καί τής προόδου.

’Έ τσ ι’ ή χορωδία τής Κο 
τινής έχει μιά μικρή, άλλά 
πολυκύμαντη Ιστορία. Στόν
έξελικτικό της δρόμο, άλλα
ξαν πρόσωπα καί πράγματα. 
Ό  δασικός της δμως πυρήνας 
παρέμεινε ό ϊδιος. σταθερός 
κι' άναλλοίωτος.

Σ τίς 16  Νοεμβρίου 1935 τό 
φιλόμουσο κοινό τής Κομοτι- 
νής προσκαλιότανε νά παρα- 
κολουθήση τή συναυλία τής 
«Ανδρικής χορωδίας Κομοτι- 
νής». Κ αμμιά  τριανταριά έρ- 
γαζόμενοι φιλοπρόοδοι νέοι γύ  
ρω άπό τόν Καλλίμαχο Πολυ- 
μέρη καί μαέστρο τόν Θανά
ση Μαλετσίδη μαθητή τότε 
τοΰ ’Ωδείου Θεσσαλονίκης, έμ 
φανιζότανε σ’ ένα άρκετά κα
λό πρόγραμμα άπό τί| σκηνή 
τοΰ Ά ττικοΰ, μπρός σε πυκνό 
τατο άκοοατήριο παρά τήν άν 
τίδρασι τής τότε Διοικήσεως 
τοΰ 'Ωδείου μας, πού έκδηλώ- 
θηκε δπως μποροΰσε. Ή  έντύ- 
πωσις πού άφησε ή συναυλία 
έκείνη ήταν πιότερη άπό κα
λή. L Γ WU >Λ«

Σ τίς άρχές τοΰ 1936 Ιδρύθη
κε ό «'Όμιλος Φίλων Τέχνης» 
μέ τμήματα δραματικό, μου
σικό καί έκδρομικό. Ή  χορω
δία  προσεχώρησε όλόκληρη 
στό νεοσύστατο Σωματείο καί 
άπετέλεσε τό μουσικό του τμή 
μα. Ή τότε διοίκησις τοΰ ’Ω
δείου, πού τήν διέκρινε μιά 
όλότελα άντικαλλιτεχνική άν- 
τίληψι δέν είδε μέ καλό μάτι 
τήν δλη κίνησι αύτή καί τήν 
πολέμησε δπως καί δτ/ου μπο
ροΰσε. ’Έ τσ ι στάθηκαν άκαρ- 
ποφόρητες οι προσπάθειες τοΰ 
Ο.Φ.Τ. νά έπιτραπή στόν κα
θηγητή τοΰ ’Ωδείου κ. Ραφ. 
Γιόσσα νά άναλάβη τήν διεύ- 
θυνσι τής χορωδίας.

Σ τίς 14  ΦεδρουαρΙου πού έ-



ΤΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘΌΛΗΝΤ ΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 7 Αύγουστου - Σάββατον 13 Αύγούστου 1938)

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Εί- 

δήσεις έλληνιστί, 10 Τραγοΰδι.
Β Ε Ρ Ο Λ Ι  N O N  (13 99— 16.81 —

19.73 ___  25.49__31.3«___ 49.83 μ.)
10.30 Τραγούδια έκ Βιέννης, 10 *Όρ 
γανο, 1 ’Ελαφρά μουσική. 2 Ειδή
σεις, 2.15 'Ελαφρά μουσική, 3.30 
*Όργανό, 4.15 Λαϊκή μουσική, 4 45 
[Στρατ. μουσική. 5.45 Ευθυμη μουσι
κή. 6.15 Παιδικά τραγούδια, 6.50 
Εύθυμη βραδυά, 7.30 Στρατ. μουσι
κή. 8 Συναυλία, 9 Είδήσεις, 11 Εί- 
δήσεις, 12 Παιδικά τραγούδια, 12. 
30 Στρατ. συναυλία, 1 Συμφ. συν
αυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93__ 16 86 —  19
82 ___  25.53   31.55 μ .) 12.45
Πνευστά, 1.35 Παληά τραγούδια. 2. 
30 Δίσκοι, 3.30 Είδήσεις, 4.35 Μουσ. 
Δωματίου, 5 Συναυλία, 5.30 ΤραγοΟ 
δι. 5 45 Ειδήσεις, 7 20 Είδήσεις, 7.
40 'Ελαφρά μουσική, 8.20 Φοιτητ. 
τραγούδια, 10.50 Σερενάτες, 11.15 
Είδήσεις, 11.50 Πιάνο, 2 05 Μουσ. 
δωματίου Μέντελσον.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  25.24__ 31.
41 μ ) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 1. 
4 5 "Η ζωή στό Παρίσι. 2 Συναυλία.
2.30 Είδήσεις. 3.20 Δίσκοι, 3.30 
Μετάδοσις, 5.15 Είδήσεις, 6 Μετά- 
δοσις, 7 Είδήσρις. 7 30 Δίσκοι. 7 50 
Ευθυμη ιιουσική, 8 Δίσκοι, 8.30 Εί- 
δήσεις, 9 30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι. 2 
Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 μ.) 12 Είδήσεις,
Λαϊκή μουσική, 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί. Ποικίλη μουσική. 2.30 Συμφ. 
μουσική, 5 Είδήσεις, Μελόδρααα, 6 
30 Μουσ. δωματίου 9.15 Είδήσεις 
•ναλλιστί, 10. Βλ . μεσαία, 12.45 ΕΙ- 
δήσεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Έλα- 

ιιουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  ΚΑΤ Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
9 Παλαιά καί νέα μουσική, 11.40 
Χορός, 1—4 Έλαφρά μουσική και 
χορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 χχ. 1339 μ.)
9 05 Δίσκοι, 10 Ευθυμη βραδυά, 11 
Καλοκαιοινή συναυλία

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κγ. 437 μ.) 
•9 Λαϊκά τραγούδια 10.30 Δίσκοι, 
11.15 Έλαφρά μουσική, 11.45 Χο
ρός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ 1571 μ.) 
9.10 Χορός, 11.30 Έλαφοά μουσική 
καί γορός, 2— 3 Β λ  ΆμδοΟργον.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8.25 Ποικίλη ιιουσική, 9.10 Συναυ
λία μέ τραγούδι, 11.30 Έλαφρά 
μουσική, 2— 4 Ποικίλη ιιουσική

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κγ. 550 μΛ  
7.50 Συναυλία Σουππέ. Στεφανίδη, 
Γκρήγκ. Γκάν, Λίστ, 8.30 Δίσκοι, 10.
10 Τ£ά£. 11 50 Στρατ ιιουσική 

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κγ. 1875
μ .Ί 7.15 Συναυλία, 8.35 Τραγούδι 
9.10  ̂ Πόλων, μουσική γιά πιάνο, 9. 
4 5 Άπ ό όπερέττες και ταινίες, 11 
15 Δίσκοι

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 387 μ .) 7.45 
Εύθυιιία, 9.10 Συναυλία μέ τραγού
δι, 11.30 Έλαφοά ιιουσική καί χο
ρός, 1— 4 Βλ . 'Αμβοΰργον.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ 253 μ .) 8.30 
Είδήσεις 9.30 Έ κ  Παρισίων Τ  Τ.Τ,, 
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ  ΙΟ Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ

432 μ .) 9.30 «έατρο της Γαλλικής 
Έπαναστάσεως, 11.30 Ειδήσεις, 11. 
45 Δίσκοι, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Ε 
λαφρά μουσική καί χορός, 8 Λαϊκή 
μουσική, 8.30 Δίσκοι, 9 Τραγούδι, 9. 
45 ’Από όπερέττες. 10.55 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

| Δευτέρα |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 —
19.73 —  25.49__ 31.38—  49.83 μ.)
11 Λαϊκή μουσική. 12 Συναυλία, 1 
Έλαφρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 
Έλαφρά μουσική, 3 .11* Ευθυμη μου
σική, 3.30 Πνευστά, 4 #30 Συμφ. συ
ναυλία, 5.45 ΕΟθυμη μουσική 6.15 
Χορωδία, 6.30 "Εργα  Μπςτχ γιά 
πιάνο, 6.50 Ευθυμη μουσική, 7.15 
Στρατ. χορωδία, 8 Συναυλία, 9 Εί 
δήσεις, 9.30 Λαϊκή μουσική, 11 Εί- 
δήσεις, 12 Στρατ χορωδία, 12 30 
Χορωδία 1 Δίσκοι.' 1.15 Συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.9,?— 16.86 — 19 
82 —  25.53 —  31.55 μ .) 12.45
Όργανο. 1.30 Μουσ. δωματίου Σο0- 
μπερτ. Μπριτζ, 2 45 Δίσκοι, 3 Φιλαρ- 
ιιονική τοΟ στόλου, 3.30 Ειδήσεις. 4 
Σ  υναυλία, 5 "Οργανο, 6 Είδήσεις, 
6.20 Φοιτητ. τρανούδια, 7.30 Είδή- 
σεις 8 Εύθυμία, 9.30 Συναυλία άπό 
αελόδρ. Βάννεο ιιέ τραγούδι, 11.15 
Είδήσεις, 11.35 Βιολί, 11.55 Μουσ. 
ποικιλία, 1 20 Χορός, 1 50 Συμφ. 
συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Π  9.68 _  25.24— 31. 
41 μ .) 12 Δίσκοι, 12.45 Έ λλη ν  ό- 
μιλία, 1.15 Συναυλία, 1.45 Είδή- 
σεις, 2 Συναυλία. 2.30 Είδήσεις. 3 
20 Δίσκοι, 3 30 Έλαφοά μουσική ιιέ 
τοαγοπδι. 5.15 Είδήσεις. 6 Μετάδο- 
σις. 7 Είδήσεις, 7 30 Συναυλία. 8 
Δίσκοι, 8.30 Είδήσεις 9.30 Μετάδο- 
σις, 1 Δίσκοι έ'ονων Μότσαρτ, πιάνο 
κα! βιολί Γιρνούντι κα! Χεφζιμπά Με- 
νουνίν, 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40 μ.) 12 Ειδήσεις, 
Ποικίλη μουσική, 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί, Μουσ. δωιιατίου, 2.45 Ποικίλη 
μουσική, ς Είδήσεις, Έλαφρά μουσι
κή, 6 30 ’Από μελοδράματα, 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί. 10 Βλ . μεσαία. 12. 
45 Ειδήσεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις 
Συμφ. 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 «Φιντέλια» μελόδρ. Μεπτόβεν, 11. 
25 Πνευστά Λονδίνου. 12.15 Έλαφρά 
μουσική, 1— 4 Έλαφρά μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ 1339 μ.) 
8.30 Έλαφρά ιιρυσική, 10.10 Μσυσ. 
δωματίου, 10 55 Συοιφ. συναυλία.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ .) 
7.45 Δίσκοι, 9 Μελόδραμ.α, 10.30 
Λαϊκές μελωδίες, 11.15 Τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ 1571 μ )  
8 15 Συναυλία μέ τραγούδι, 9.10 
θέατρο. 10 Μουσ δωματίου Μπετό
βεν, Σοϋμπερτ. 11.30 "Εργα  Μπάχ, 
Μπράμς, 12 Έλαφρά μουσική και 
χορός. 1__ 3 Έλαφοά μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ .) 
Ποικίλη μουσική, 9.10 Έλαφρά μου
σική, 10 "Εργα  Βέρδι 11.30 Έ λ α 
φρά μουσική κα! χορός, 1— 4 Ποικί
λη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ .)

9,19 «Τοραντό», μελόδραμα του Που- 
τσίνι, 12 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .) 7.15 Δίσκοι, 9 Μαντολίνα, 9.35 
Δίσκοι, 10.10 Τραγούδι, 10.45 Ε 
λαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 8 «Φιν- 
τέλιο», μελόδρ. του Μπετόβεν, 11.30 
Ποικίλη μουσική κα! χορός. 1— 4 Ε 
λαφρά μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8 
Συναυλία έκ Λυών, 8.30 Ειδήσεις, 
9 30 θέατρο, 10.30 Μουσική ποικι
λία, 11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ I Σ  ΙΟ Ι Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ .) 9 Τραγούδια, 9.15 Δίσκοι, 
9.30 Εύθυμα τραγούδια, 1.30 >1ουσ. 
δωματίου Σοϋμπερτ, Σουμαν, Ντεμ
πυσσύ κτλ.. 11.30 Είδήσεις, 11.45 
‘ Εσπεράντο.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 'Α 
πό ταινίες, 7.30 Έλαφρά μουσική, 
8.15 Τραγούδια, 8.45 Συμφ. συναυ
λία, 9.55 Συνέχεια, 11 Έλαφρά 
μουσική κα! χορός.

Τρίτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Εί- 
ναυλία. 5.45 Ευθυμη μουσική, 6.30 
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 —
19.73 —  25.49— 31 3«—  49.83 μ.) 
10.45 Λαϊκή μουσική, 11.45 Ε λ α 
φρά μρυσική, 1 Έλαφρά μουσική, 2 
Ειδήσεις, 2 15 Έλαφ^-ν μουσική 4. 
30 ’Έ ρ ν α  Μπάγ νιά πιάνο, 4.45 Σ υ 
ναυλία,* 5.45 Εύθπμη μουσική, 6.30 
"Οργανο, 6.50 Ευθυμη μουσική, 7. 
15 Λαϊκή μουσική. 8 Συναυλία, Με
λοδράματα, 9 Είδήσεις 10 ’ Ιταλική 
μουσιχή μέ πνευστά, 10.30 Πιάνο, 11 
Είδήσεις, 12 Πιάνο, 12.30 Έλαφρά 
μουσική, 1 Έλαφοά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93— 16 86 —  19 
82— 25.53 —  31.55 μ )  12.45 Σ υ 
ναυλία Στράους, "Ελκαρ, Σ  αμπριέ 
2 45 Δίσκοι, 3.30 Ειδήσεις, 4 Στρατ. 
μουσική. 4 45 Λαϊκά τραγούδια. 5. 
20 Χ ο ο ο γ , 6 Είδήσειο. 6.20 Πιάνο,
7 20 Είδήσεις, 7.40 Δίσκοι. 8 Λαϊκά 
τραγούδια, 8 30 Ευθυμη μουσική, 9 
"Οογα»Ό, 11.1 «j Ειδήσεις, 11.35 Χο
ρός, 12.30 ’Όργανο, 1 35 Μουσ. τα
ξίδι στήν Εύοώπη.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  25.24— 31. 
41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Σ  υναυλία, 1. 
4 5 *Η £ωή στό Παοίσι, 2 Συναυλία 
2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 
«Κορέλλα» θεστρ. του Ζεοάρ
ντέ Νερβάλ. 5.15 Ειδήσεις, 6 Με- 
τάδσσις, 7 Ειδήσεις, 8 Δίσκοι, 8.30 
F.l6*rrciC, 9 20 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι 
2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η  '25.40 μ )  12 Είδήσεις. 
Μουσ. δωματίου, 1 Ε ίδή σ ει άννλι- 
στί, Άπό Μελοδράματα, 2.45 Ε λ α 
φρά μρυσική, 5 Ειδήσεις, Συμφ. μου
σική 9 15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 
Βλ . μεσαία, 12.45 Είδή σε·'- Ελλ ην ι
στί. 1 Ειδήσεις, Άπό ιιελόδραμα. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κγ. 332 μ.)
8 Μουσική άεροπορίας, 9 "Εργα  Σου- 
Ηπεοτ, 11 30 Έλαφρά μουσική κα! 
χορός, 1 4 Βιεννέζικη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κν 1339 μ .) 
8 Τραγούδι, 8.30 Έλαφοά μουσική 
11 Δίσκοι παλαιας ιιουσικής.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.50 Δίσκοι, 9 Λαϊκά τραγούδια, 9

30 Δίσκοι, 10.45 Δίσκοι, 11.15 
Πιάνο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 Ι· ' 
8.1 ς Εμβατήρια, 9 Παλαιά μουσική, 
12 Χορός, 1—3 Βιεννέζικη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8 Έλαφρά μουσική, 9.10 ’Έ ρ γ α  
Σοϋμπερτ έκ» Σ  άλτσμπουργκ, 11.30 
Έλαφρά μουσική ι%α! χορός, 1— 4 
* Ελαφρά μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8.30 Ουγγρική βραδυά. 10 20 Πιά
νο, 11 Γαλλική μουσική, 12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 "Εργα  Φράνκ, 8.20 Τρα
γούδι, 8.45 Ρωμαντ^ς,Ι μουσική, 10 
Συνέχεια, 10.45 Ελαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Λαϊ
κή μουσική, 9 10 Πνευστά. 11.20 Ρω- 
μαντική μουσική, 12.30 ’Ελαφρά μου
σική κα! γορός, V— 4 Βιεννέζικη μου
σική

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 
Μελωδίες, 8.30 Ειδήσεις,  ̂ 9.30 Έ 
λαφρά μουσική, 10.15 Ευθυμη ποι
κιλία 11 30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ  ΙΟ Ι Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ.) Τραγούδια* 9.1s Δίσκοι, 9. 
30 Συναυλία έκ Μασσαλίας, 11.30 
Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7
Στρατ. μουσική, 7 50 Λαϊκή μουσι
κή, 8 30 Δίσκοι, 9.55 Ρωσσικά τρα
γούδια , 10.25 Έλαφρά μουσική, 11 
Έλαφοά μουσική χα! χορός.

I Τ ετάρτη |

δήσεις έλληνιστί 1 Ειδήσεις, 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.)
8.15 θέατρο, 9.15 Μεγάλη έορτή,
11.30 Βιεννέζικη μουσική, 1— 4 Ποι
κίλη μουσική

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ 1339 μ.)
8.30 Έλαφρά μουσική, 10.10 "Ε ρ 
γα Σοπέν, 11 Δίσκοι Στραδίνσκυ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7.15 Δίσκοι, 9 Τραγούδια, 9.30 Εύ 
θυμία, 10.30 Λαϊκά τραγούδια, 11. 
20 Ρωσσικά τραγούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 15.71 μ )
8.15 Ευθυμη βραδυά 9.10 Βλ . *Αμ- 
δοΟργον, 12 Βιεννέζικη μουσική, 1 — 
3 Έ κ  Μονάχου.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8) Ποικίλη μουσική, 9 15 Βλ. Άμ- 
δουργον, 11.30 Έλαφρά μουσική, 1
 4 Μελωδίες καί ρυθμοί.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8.30 Τραγούδι, 9.25 Στρατ. μουσι
κή, 10.10 Τσιγγάνοι, 11.45 Τζά£.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .) 7.15 Έλαφρά μουσική, 8 40 
Πιάνο, 9.15 Χορός. 10.45 Έλαφρά 
μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Σ υ 
ναυλία μέ τραγούδι, 11.45— 4 Ποι
κίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Με
λωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Δίσκοι, 
9.45 Συμφωνική συναυλία Βέμπερ, 
ΣοΟμπερτ, Μπετόδεν ( Β '  συμφωνία)
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ I Σ  ΙΟ Ι Τ. Τ. Τ. (695 κχ 
432 μ .) 9 Μελωδίες, 9 15 Δίσκοι, 9. 
30 Δίσκοι, 9 3,0 Μεγάλη συναυλία 
άπό τό Βισύ, Μότσαρτ, Χάϋδν, Ρα- 
δέλ κτλ.. 11.30 Ειδήσεις, 11.45 Δί-Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49 18 μ.) 9 Εί- ] σκο,1· Α , . /Q _Λ » „ , «-
δήσεις έλληνιστί, 10 Συναυλία. I „ . * ?  ·?'κ ΚΧ*~ r JL k?  11 ’ ι ηΒ Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 -  «Αιντα», μελοδο του Βερδι, 11.10
19.73 —  25.49_____31 38_ _  49.83 μ . ) !  Για 6λουζ’ H · 40 Χορος.
10.15 Συναυλία, 11.15 "Οργανο, 12
’Από όπερέττες, 1 Έλαφρά μουσική.
2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική,
3 .15 "Εργα  γιά πιάνο Λίστ κα! Σ  ο0- 
μπεοτ, 3.45 "Οργανο, 5 Τσιμπάλο,
5.30 Λαϊκή μουσική, 5.45 Ευθυμη 
μουσική. 6.15 Βιολί καί πιάνο, 6.50 
Ευθυ-μη "ουσική, 8 Συναυλία, 9 Εί- 
δήσεις, 9.45 Μουσική έοοτή, 11 Ει
δήσεις, 12.15 Μουσική δωματίου, 1 
’Από μελοδοάιιατα

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93— 16 86 —  19
82 __  25.53___  31 55 μ.) 1.30 Μουσ.
ποικιλία. 2 30 Πιάνο Μπάχ. 2.45 Βιο 
λί, 3 Έλαφρά μουσική. 3.30 Ειδή
σεις, 4 Συναυλία, 5.15 ’Από τήν 
«Κάρμεν», 6 Ειδήσεις, 6.40 Διεθνής 
πολιτική, 7.20 Είδήσεις, 7.40 “ Ορ
γανο καί τραγούδι, 8 Μπαλαλάικες, 
8.20 Διεθνής πολιτική. 8.35 Χορός, 
9 Μεγάλη συναυλία έργων Μπάν ιιέ 
τραγούδι. 10.45 Πιάνο, 11.15 Είδή- 
σεις, 11.50 7\αϊκή ΐ'ουσική. 12.20 
Σ  εοενάτες, 12.40 Διεθνής πολιτική, 
1 3 5 Λαϊχά τραγρπδια.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  25.24— 31. 
41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Είδήσεις. 2 Σ  υναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συμφ. συ
ναυλία, 5.15 Ειδήσεις. 6 Μετάδοσις,
7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8 30 Ειδή
σεις, 9 30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 μ.) 12 Είδήσεις, 
’Από "ρλοδοάματα 1 Ειδήσεις άννλι 
στί, ΈλαΦρά μουσική. 2 45 Λαϊκή 
μουσική, 5 Ειδήσεις, Μελόδραιια, 6. 
30 Συμφ. μουσική, 9.15 Είδήσεις 
γαλλιστί, 10 Βλ . μεσαία, 12.45 Εί-

Πέμπτη

δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μουσ. 
δωματίου μέ τραγρΟδι, 5Λ5  Είδή- 
σεις, 6 Νέοι δίσκοι, 7 Είδήσεις. 8 
Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
σις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 μ.) 12 Είδήσεις,
Έλαφοά μουσική, 1 Ειδήσεις άγγλι- 
στί, Συμφ μουσική. 2.45 ’Από με
λοδράματα, 5 Ειδήσεις, Λαϊκή μου
σική, 6 30 Μελόδραμα, 8 15 Ειδή
σεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12. 
45 Ειδήσεις έλληνιστί, 1 Είδήσεις, 
Ποικίλη μουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.15 ’Από μελοδράιιατα Βέμπερ Βέρ 
δι, Γκουνό κτλ., 9.15 Συναυλ·α μέ 
τρανοΟδι. 10 Σερενάτες Μότσαρτ, 
11 *'5 Έλαφρά καί λαϊκή μουσική. 
1 Συναυλία Χάϋδν, ΣοΟμπερτ, Μό
τσαρτ, Σ  ούμαν, Μπετόδεν, 1—4 Ποι
κίλη μουσική

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ 1339 μΛ 
8 25 ’Από τό σίμυ στήν καριόκα, 11 
Μουσική δωματίου

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν ' (686 κχ. 437 μ.) 
7.30 Δίσκοι, 9 ’Από ιιελοδράματα. 
10 Λαϊκές μελωδίες, ί0.30 Δίσκοι,
11.15 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8 «Γάμοι τοΟ Φίγκαοο» μελόδο. του
Μότσαρτ έκ Σ σλτσβούργσυ, 12.15— } περτ

Είδήσεις. 6 30 Συναυλία, 7.20 Ε ι
δήσεις, 7.50 Συναυλία Γκάν, Στρά
ους. Ώμπέρ κτλ., 10 Ε '  συμφωνία 
Μπετόδεν, 11.15 Ειδήσεις, 11.50 
«Κουρευς τής Βαγδάτης», μελόδρ. 
του Κορνέλιους, 1.55 Πνευστά.

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, 2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 «Ή  καρδία του μύλου», μουσ. έρ
γο ν τού Σεδεράκ, 5.15 Ειδήσεις, 6 
Μετάδοσις, 7 Ειδήσεις, 8 Δίσκοι, 8. 
30 Είδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Ποι
κίλη μουσική, 2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 μ.) 12 Είδήσεις,
Συμφ. μουσική, 1 Ειδήσεις Αγγλι

στί. Μελόδραμα, 2.45 Μουσ. δωμα
τίου, 5 Ποικίλη μουσική, 6.30 Λαϊ
κή μουσική, 9 15 Ειδήσεις γαλλιστί, 
10 Βλ. μεσαία, 12.45, Είδήσεις έλ- 
ληνιστί, 1 Είδήσεις, Μουσ. δωμα
τίου.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
9.15 ’Έ ρ γα  Λέχαρ, 11.30— 4 Ποικίλη 
μουσική μέ τραγούδι.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ 1339 »ιΛ 
8 Τραγούδι Βέρδι, Ροσσίνι, 8.30 
Έλαφοά μουσική. 10.10 ’Ανδρική 
χοοωδία, 10.55 ’Έ ρ γα  Μπάχ, Σ  ουιι-

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8 Διά 

λεξις περί γιουγκοσλαυϊκής λαϊκής 
ποιήσεως, 9 Ειδήσεις έλληνιστί, 10 
Λαϊκά τραγούδια

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 —
19.73 —  25.49 31.38__  49.83 μ.)
11 Συναυλία, 12 Συναυλία 1 Έ 
λαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15 Ε 
λαφρά μουσική, 3.45 ’ Ιταλική μου
σική είς πνευστά, 4.30 Ίτα λ . μούσι- , 
κή, 5 ’Από μελοδράιιατα. 5.45 Εϋθυ- [ 
μη μουσική, 6 30 Ρόντο τού Σούμ- 
περτ, 6.50 Εύθυμη μουσική, 7.15 
Δίσκοι, 8 Γερμ. μουσική, Είδήσεις, 
10.30 Συναυλία, 11 Είδήσεις, 12 
Ά πό όπερέττες/ 1 Άπό όπερέττες.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93— 16 86 —  19 
82 —  25 53 _  31.55 μ.) 12.45
’Όργανο. 1.15 Μουσ. ταξίδι στήν
Εύρώπη, 2 Διεθνής πολιτική, 2.15 
Σονάτες, 2.50 Συναυλία μέ ευθυμα 
τραγούδια, 3.30 Ειδήσεις, 4 Χορός,
5 Δίσκοι 6 Είδήσεις, 6.35 Βάλς,
7.20 Είδήσεις, 7.40 Δίσκοι. 8 «Δού
λος σας, κυρία», μουσ. έ'ργον, 9 
Μουσ. δωματίου, 9 30 Συναυλία, 10. 
30 Πιάνο. 11.15 Είδήσεις. 11.50 Σ υ 
ναυλία Ντδοράκ, Σ  μετάνα. 2.05
’Όογανο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  25.24— 31. 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1 45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Εί-

3 Έλαφρά μουσική καί γορός
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 <·.) 

8 Δίσκοι, 9 10 Ποικιλία, 11.30 Ε 
λαφρά καί λαϊκή μουσική, 1— 4 Ποι
κίλη μουσική καί γοοός.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8 Συναυλία, 9 15 Όπερέττα. 12.25 
Τσιγγάνοι

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
u.) 7.02 Χορός, 8.25 Μπαλαλάικες,
9 15 θ ' συιίΦωνία Μπετόδεν, 10.45 
ΈλσΦοά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κγ. 382 μ .) 8 Μου 
σική χσί ποίησις 9 10 Μουσ ποικι
λία, 10 "Εργα  Μότσαοτ. 11.45— 4 
Ποικίλη μουσική ιιέ τρανοΟδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ. 253 μ.) 8 Σ υ  
ναυλία έκ Λίλης, 8 30 Ειδήσεις, 9.30 
Ποικίλη ιιουσική, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 ιι ) 9 Μελωδίες. 9 15 Δίσκοι
9.30 θέατρο, 11.30 Ειδήσεις, 11.45 
Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κ υ . 353 μ )  7 
Στρατ. μουσική, 8.15 Λαϊκή μούσι 
κή, 8 45 Πιάνο, 9 55 Δίσκοι. I I  Έ 
λαφρά μουσική καί χορός.

Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ 
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Ειδή
σεις έλληνιστί, 10 Λαϊκή μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 —
19.73 —  25.49— 31 38_ _  49.83 μ.) 
10 Ρόντο τού Σοϋμπεοτ, 10.10 Σ υ 
ναυλία. 11.45 Συναυλία, 1 Έλαφρά 
μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά 
μουσική, 4.45 Συναυλία. 5.15 Ευ
θυμη μουσική, 6.15 Ξένη μουσική, 6. 
50 Εύθυμη μορσική, 8 Συμφ. συν
αυλία, 9 Ειδήσεις, 10.15 Έλαφρά 
μουσική, 11 Ειδήσεις, 12  ̂ Ευθυμη 
μουσική, 12.30 Λαϊκή μουσική. 1 Σ υ 
ναυλία

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93— 16.86 —  19 
82 —  25.53 —  31.55 μ .) 1.30 Δί
σκοι, 2.15 Συναυλία, ^.30  > ΕίδήσεΛ· 
4 Μουσ. ποικιλία, 5,15 Εύθυμία, 6

9.30 Χορός, 11 Ειδήσεις, 12 ΛαϊκΚ 
μουσική, 1 Ευθυμη μουσική. Χορός.
2 Χορός.

Λ Ο Ν Δ Ι NON (13.93— 16.86 - ^ |9  
82 ___  25 52 _  31.55 μ.) 1.30 Δί
σκοι, 2 Συναυλία, 2.30 Σερενάτες,
3.30 Ειδήσεις, 4 Πιάνο Σοπέν, Λίστ, 
Λιαπούνωφ, 4.25 Τραγούδια, .5.20 
Δίσκοι, 5 30 ’Όργανο, 6 Ειδήσεις,
6.25 Χορός, 7.20 Είδήσεις. 8 «Κου- 
ρεΰς της Βαγδάτης» μελόδρ. τοϋ 
Κορνελίους 9.30 Εϋθυιια τραγούδια,
10.30 Συναυλία, 11 15 Είόήσεις.
12.25 Βιολοντσέλλο, 1.50 Βραδυνή 
μουσική, 2.20 Πιάνο Μότσαρτ, Βά 
γνερ, Ρ αγμα,'·.νω(1)

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 _  2 5 .24_31 . 
41 μ )  12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Δίσκοι, 2 Συναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις. 3.30 Συναυλία μέ τραγούδι,
5.15 Ειδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 Ε ι 
δήσεις, 7.30 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 
Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 
2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40 μ ) 12 Ειδήσεις, 
Μελόδραμα, 1 Ειδήσεις άγγλιστί 
Ποικίλη μουσική, 2.4ς Μελόδραμα, 5 
Ειδήσεις, Μουσ δωματίου, 6.30 Ποι
κίλη μουσική, 9.15 Ειδήσεις γαλλι
στί, 10 Βλ . μεσαία, 12.45 Ειδήσεις 
έλληνιστί, 1 Ειδήσεις Μελόδραμα 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 u.1
8.30 Δίσκοι, 9.10 Άπό μελοδράμα
τα καί όπερέττες, 11.45 Χορός, 1— 4 
Έλαφρά μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κν 1339 μ .)
8 Τοαγούδια, 10.10 Λαϊκή μουσική, 
11 ’Εκπλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7.15 Δίσκοι 9 Λαϊκά τραγούδια, 10 
Συναυλία. 11.15 ’ Ελαφρά μουσική, 
11 45 Χοοός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ '
9 3-0 «Βελκυρία» τοΰ Βάννεο, 11.30 
Μ*νοι<έτο Μπετόδεν, 12.15 Χορός. 1 
—3 Έλαφρά μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ ) 
8 Έλαφρά ιιουσική υέ τραγοΰδι. 9.
10 'Έ ρ γα  Λέχαο 11.30 —  4 Ε λ α 
φρά ιιουαικπ καί. γοοός.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κν. S50 μ .'
9.45 Τσιγγά-οι. 11.10 Τ£άζ, 12 
Σ  τοατ μουσική

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κγ. 1875
ιι.) 7.30 Τραγούδι, 9.15 Χορός, 10. 
45 Έλαφρά μρυσική, 12 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 7.15
Χοοός, 9.10 "Εργα  Λέχαο, 11 45 

λσφρά μουσική, 7.30 Μαντολίνα. 8. I Έλαφρά μουσική κα! χορός 3— 4 
15 «Κουρευς της Σεδίλλης». μελόδρ. I Έλαφρά μουσική.
τ °0  Ροσσίνι, 10.50 Νυκτ. συναυλία. | ν ι κ α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Ms

λωδίες, 8.30 Ειδήσεις, 9 30 Συναυ
λία έκ Βισύ, 11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ  ΙΟ Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ, 
432 μ.) 9.10 Δίσκοι, 9 30 Συμφ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.20 Λαϊκά τραγούδια, 7.50 Δίσκοι, 
9 Έ κ  Ζάγκοεμπ, 10 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8.15 Συναυλία 9.10 Μελωδίες καί 
ρυθμοί, 12__ 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
σική, 10.10 "Εργα  Λίστ, 11.30 Έ - 
8 Ποικίλη μουσική, 9 10 Ποικίλη μου 
λαΦοά μουσιχή καί γορός, 1— 4 ’ Ι 
ταλική μουσική καί έογα Σοΰιιπερτ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8 Χορός, 9.20 Άπό όπερέττες, 10. 
50 Πιάνο, 11.45 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κγ. 1875 
μ .) 7.17 "Οργανο 8 Έλαφρά μου
σική, 9.05 «Βέρθερος», μελόδρ. τού 
Μσ^σενέ,

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 9.10 
Χορός, 11,4*ς Έλαφρά μουσική κα! 
Χορός, 1__ 4 Ποικίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ 253 μ.) 8 
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 « 'Η  
σπασμένη στάμνα» μελόδραμα τού 
Βασέρ, 11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 
432 μ.) 9.30 Συναυλία έκ Βισύ, 
Μπετόδεν, Πιεονέ, ΣοΟμπερτ, 11 Δί
σκοι. 11 30 Ειδήσεις, 11.45 Δίσκοι. 

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ

| Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8.30
Βαλκανικοί είδήσεις έλληνιστί, 9 Ει
δήσεις έλληνιστί, 10 Λαϊκή μουσιχή. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99— 16.81 —
19.73 —  25.49__31.38—  49.83 μ.)
9.45 Χορός 11 15 Δυωδίες, 1 ’Ελα
φρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 Έ λ α 
φρά μουσική, 3.1s Συναυλία, 4.30 
Δίσκοι, 4.45 Ρόντο τοΟ ΣοΟμπερτ, 
5 Εύθυμία. 5.45 Ευθυμη μουσική, 6. 
15 Πιάνο, 6.50 Εύθυμη μουσική, 7. 
15 Δυωδίες, 8 Εύθυμία. 9 Είδήσεις,

συναυλία Ραμώ, Ντυπάρκ. Τσαϊκό'»)· 
σκυ κτλ., 10.10 θέατρο, 10.50 Εύ 
θυμα τραγούδια 11.30 Είδήσεις, 11. 
45 Πιάνο ό Κορτώ, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ -  
λαφρά μουσική, 7 30 Τζάζ, 7.Δ5 
Λαϊκή μουσική, 8.30 Δίσκοι, 9 Τρα
γούδι, 9.55 Δίσκοι, 10.45 Έλαφράί 
μουσική κα! χορός, 11 Γιά δλους, 
11.30 Χορός.
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ΠΐΠΠΕΤΕΙίΣ Ml lUPMONi ΗΙΥΓΙΡΑΦΕΟΪ
(Συνέχεια  έκ τής 1η ς  σελίδος) 

την εύγένεια  τής ψυχής νά  μας ένθαρρΰνουν 
και ν ’ άνακαλύψουν καί νά έπιδάλουν τό 
ταλέντο μας, όταν φυσικά ύπάρχη. Τί ώραία 
άλήθεια πραζις και τΐ λαμπρή νίκη. Κ α ί τί 
γλυκειά  άνάμνησίς γ ·ά  τό θιασάρχη. « Έ γ ώ  
τόν άνεκάλυψα. Ε ίμ α ι ό πρώτος πού διέκρι- 
να δτι ό νέος αύτός θά τραδυΰσε μπροστά. 
* Εχασα ϊσως τά  λεφτά μου, άλλά έργάζομα ι 
γ ιά  τήν Τέχνη».

»Κι" δμως ol ώραίες πράξεις εΐνε οπάνιες 
5σο καί τά  καλά έργα. Βλέπετε τό αναγνω 
ρίζω πρώτος. ΙΛά άπό τό σημείο αύτό ώς τήν 
πλήρη ώδιαφορία, ύπάρχει άπόστασις. Αύτό 
εΐνε τό μεγάλο μου παράπονο. ΟΙ θιασάρχαι 
δέν έσκυψαν ποτέ μέ άγάπη, μέ στοργική 
φροντίδα, στό χειρόγραφο πού τούς παρου
σιάζει με δειλία ένας νέος. Κι" άπόδειξις ό 
Μπόγρης πού ξεκίνησε άπό τό Π αγκράτι γιό£ 
νά κατακτήση τίς μεγάλες σκηνές κι’ ό Τερ-

ζάκης πού έγινε πρώτα γνωστός ώς πεζο- 
γράφος γ ιά  νά δεχτούνε τά  έρ γα  του.

»θ ά  είχα  κι’ άλλα νά σας γράψω, άλλά δέν 
θέλω νά σόίς κουράσω. Τό πήρα π ιά  άπόφα- 
σι. Δέν ξέρω άν μετά χρόνια φκιάσω κανένα 
μου δρόίμα. Μπρός στό δρα μα τών νέων σ υγ
γραφέων, τό φανταστικό ώχρια. Γ ι’ αύτό κλεί- 
νομαι πάλι στό καδοΰκι μου. Κι’ άν, —έπειδή 
έξακολουθώ ν’ αγαπώ  τό θέατρο καί νά  π ι
στεύω στήν άναγέννησί του, — γράψω κσμ- 
μιά μέρα κάτι, θά τ ’ άφήσω γ ιά  πολύν και
ρό νά μουχλιάση στό συρτάρι μου. θ ά  προ
τιμήσω νά όνειρεύομαι πώς παίχτηκε τό έρ
γο μου, παρά νά συναντήσω ξανά  τήν άδια-   , ,.____ ,___ ,
φορία καί τήν ταπείνωσί. θ ά  προτιμήσω τή I μΕρ^ έξασθενημένοι Αναγκάζονται νά 
σιωπή, τή μοναξιά—κι’ αύτό Θά εΐνε ή δύνα- I καταφεύγουν είς οΐονδήποτε μέσον πού 

. . . . .  1 ! Θά τούς έξησφάλιζε κατι δια τήν

ΤΙ TPflBft ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΙΖΟ ΠΙ ΤΟΙ! IFilOUOV!
λ ό ξ ε ς  τή ς  έλ λ η ν ικ η ς  σ κ η ν η ς

Πολλές φορές έγένετο λογος, καί 
πάρα πολλά έγράφησο» περί των πε- 
pHo-δευόντων μιασματικών συγκροτη
μάτων είς τάς άποκέντρους ή * αι 
κεντρικΐΥ. πόλεις των έπαρχιών^

ch Θίασοι αύτοί τής;., κακής ώ
ρας, δέν έχουν νά έπιδείξουν τίποτε 
άξιον προσοχής ή κι’ άν έχουν κάτι 
πού εΐνε δυνατόν νά  προσελκύση τούς 
άπλοίκούς άνθρώπους τής έπαρχίας, 
μέ τόν τσαρλατανισμάν των, τήν έμ- 
φάνισίν των, τήν μεγάλην άσυνειδη- 
σίά των, δίδουν ϊνα ρωμαλέον κτύπη
μα εις τήν Αξιοπρέπειαν τοΟ θεάτρου 
μας. Ρακένδυτοι, πεινασμένοι, τρο-

μις μου.
'Ε να ς  άγνωστος συγγράφεύς». 

Δ ιά τήν πιστήν άντιγραφήν 
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  ΠΡ Α Τ Σ Ι Κ Α Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΤΑ TON IP A IQ N A

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ
Τό θέατρο τοΰ 1880 στήν ’ Ι

ταλία ήταν κατ’ έξοχήν λαΰκό. 
“ Υστερα άπ’ τίς άπομιμήσεις 
,τοΰ ’Αλφιέρι, πού δέν κοπώρΟω- 
oocv ποτέ νά ξεπεράσουν τό 
•πρωτότυπο καί ύστερα άίΐό τήν 
αποτυχία τοΰ παραγνΜΟ'υμένου 
αριστουργήματος «Άντέλχι», οί 
(μόνες προσπάθειες άνανεώσεως 
όφείλονται σέ κάποιον ι,ιιμητη 
Γτοΰ Γκολδόνί πού γ ιά  ικάμποσο 
ί;καιρό έδειξε μιά τάσι γ  ά τήν 
'έξάπλωσι μιας νέας, ανανεωμέ
νης τεχνοτροπίας καί στόν Νι- 
'■κολίνι μέ τήν άντικληρική πο
λιτική του.
j Ό λ ες  οί δημιουργίες βρίθουν 
Ιλαϊκών γνωρισμάτων : πνεύμα 
ίμέτριο, ούτε άριστοκρατυκό, οϋ- 
jTs λαϊκό, άντικαθολικό συνή- 
|θως, πού άποβλέπει βέβαια 
]στήν ένότητα της Ιτα λ ία ς, άλ
λ ά  καί χωρίς νά βρίσκη τά ά- 
Ίταιτούμενα μέσα γ ι ’ αύτό καί 
τιού σκέπτεται νά κερδίση σάν 
ύπέρτοσο άγαθό τήν ήρεμη’ ζωή 
,ϋστερα άπό τήν καταιγίδα, 
f Κι’ απ’ αυτό άκριβώς ή άνο- 
ιχή τών έργων μέ βάσι τόν ρ ο 
μαντισμό, π οδνα ι όράμοττα λι- 
,γώτερο ή περισσότερο περιπε- 
•τειώ-η, στό στύλ τών γαλλικών 
$  μιμήσεις τών έργων τοΟ με- 
σαίωνα σάν τό «Συνάδελφοι 
’Μάχης», τό «Ερωτικός θρίαμ- 
ιβος» καί άλ λ α . . .  άπ’ ο(ύτό καί 
6 θαυμασμός γ ιά  τόν Πάολο 
Φεράρι τόν 'Ιταλό Ωζιέ.

Στόν Πέτρο Κόσσα μπορεί 
Κανείς νά βρη κάποια καινοτο
μία βέβαια, άλλά καί έδώ ή 
•παιράδοσις θριαμβεύει καί δέν 
έπιτρέπει τό νέο νά λάμψη καί 
νά έπιβληθή.

*0 Ακίλε Τορέλι πάλι έπε- 
χείρησε μέ τούς «Συζύγους» 
του νά ζωντανέψη άν δχι νά ί
δρυση κάτι νέο, τήν παλ-]ά σχο
λή, άλλά καί αύτός δσο θάπρε- 
ιτε δέν πέτυχε.

’ Εν τώ μεταξύ τιίρ’ άπ’ τις 
"Αλπεις έρχεται μιά νέα καλλι
τεχνική κίνησις. Ό  νεχτουραλι- 
σμός τοΰ Ζολα πού έχει έπιβλη- 
θή στή λογοτεχνία οηχίζει να 
έπι βάλλεται καί στο θέατρο 
ικαί έν δνόματι τοΰ Ζολα οί νέοι 
συγγρ-ϊΟείς συνωύοϋ\ται εξω 
άπ’ τό Τεάτρ ΛΙμπρ τού Άντου- 
άν. ” Av καί γ ιά  νάμαστε ειλι
κρινείς, γ ιά  μας τούς μεταγενε
στέρους τούλάχιστον ό νατου
ραλισμός δέν άνήκει στό Ζολα, 
άλλά στόν Μπέκ. Τά «Κορά
κια» πού γράφτηκοτν στά 1875 
l·1

κε στά 1885, δέν εΐχοα/ ούτε τό
τε ούτε καί άργότ&ρα μεγάλη 
έπιτυχία βέβαια, άλλΑ άπ’ τούς 
τεχνοκρίτας καί τούς παρακο- 
λουθητάς τής έξελίξεως τής τέ- 
χνης γενικά χαρακτηρίστηκαν 
σάν έπανάστασι π»ύ δέν θ’ άρ- 
γοΰσε νά έπυβληθή : ή βαρειά 
αύστηρότης τους χαρακτηρίστη 

κλασσική καί όκε, δικαίως,
πεσιμισμός τους γυμνή άλή 
6εια. Τό γαλλικό θέατρο, πού I ίχνη' τοΰ γαλλικοΰ νατουραλι·

ή έποχή ήταν παραπάνω άπό 
κάθε άλλη φορά άστυκή.

Τό παράδειγμα τρΰ Μπέκ 
συγκρατεΐ τούς πρωταγωνιστάς 
τών ιταλικών έργων στίς αίθου
σες ύποδοχής,στίς τραπεζαίρίες, 
τίς λέσχες, άνάμεσα σέ γ ια 
τρούς καί δικηγόρους.

Στά χρόνια έκεΐνα στήν ’ Ι
ταλία — πού δέν εΐχε άποκτήσει 
άκόμα πραγματική ήθική πρω
τεύουσα, δπου νά κ απευθύνεται 
καί νά ξεκινά άπό κεΐ ή πνευμα
τική κίνησις τοΰ τόπου — ή νέα 
βιομηχανική άστική τάξις λαν
σάρει ώς κέντρο πνευματικό τό 
Μιλάνο καί δπου ό ΜάριοΠράγ 
κα, ό Τζιανίνο Άντάνα Τραβέρ- 
σι, ό πιεμοντέζος Τζιουζέπε Τζι 
ακόζα καί ό βερονέζος Τζερό- 
λαμο Εοτίτα, πρωτοβλέπιουν καί 

αριστάνουν, βαδίζοντας έπί τά

καί στά χρόνια άκόμα τών πε- | σμοΰ, τίς δημιουργίες τους
, , , , . ,, « , ,  ,ν .Λ- ?, ̂ -,ιι 'Τ/-.Λ Α λ ι μ ι ΓΤ V c  > ! μ λ  ι χ ,ύ ι π Α  τ ί  f l c T n r i  e r rριφήμων καυγάδων τοΰ Δουμα 

ήθελε νά αύτοκαλήται νοπουρα- 
λιστικό, πήρε μιά νέα ώθησι. 
Κι’ άμέσως τό άκολούθησε άπό 
κοντά καί τό ιταλικό.

“ Ενας άπό κείνους πού δέν 
θέλησαν νά ύποκύψουν ποτέ σέ 
καμμιά παράδοσι ήταν ό Τζιο- 
βάνι Βέργκα. Εΐχε άρχίσει νά 
γράφη διηγήματα καί μυθιστο» 
ρήμοοτα στό στύλ τών συγχρό
νων του μυθιστοριογράφων, σ
τοά· μιά μέρα, κατά τύχη', δπως 
διηγείται ό ’ίδιος, τοΰ έπεσε στά 
χέρια τό ήμερολόγιο ένός ναυ- 
τικοΰ, πού τοΰ φάνηκε άριστουρ 
γηματικό δσον άφαρα τό στύλ. 
Τό στύλ αύτό πού έχει τό χόο- 
ρισμα νά λέη μέ λ ίγα  λόγια 
πολλά πράγματα καί νά ζων- 
τοενεΰη τά γεγονότα. ’Απ’ αύτή 
τήν άποκάλυψι καί ίσως καί 
ά.ι’ τήν έπίδρασι τοΰ Ζολα καί 
τών Ρώσσων συγγραφέων γεν
νήθηκε ή νέα φόρμα τών δη
μιουργημάτων τοΰ Βέργκα : 
ρομάντζα καί διηγήμαοτα δπου 
ό κόσμος παρουσιάζεται τέτοιος 
πού είναι πραγμοττικά χωρίς νά 
άναγκάζεται ό συγγραφεύς νά 
μιλήση ό ίδιος γ ιά  νά γίνη νοη
τός.

Σ έ λίγο γεννιέται ή «Καβαλ- 
λερία Ρουστί'κάνα», θεατρικό 
έργο δπου τά γεγονότα δέν φαί 
νονται καθόλου καί δέν άνακοι- 
νοΰνται παρά μέσω τών διαλό- 
γων.μέσκηνική φόρμα τελείακαί 
τό «Δικό σου καί δικό μου» πού 
δίνει μια νέα ώθησι στό ιταλικό 
θέατρο.

Συγχρόνως παρατηρεϊται δτι 
ό Βέργκα είναι στά τέλη τοΰ 
19ου αίώνος, ένας άπό τούς λί
γους Ιταλούς συγγραφείς πού 
τά δράματά τους έχουν καί μιά 
θρησκευτική ποίη’σι μέσα. ’ Ε 
κτός αύτοΰ έχουμε τόν Λουΐντζι 
Καπουάνα πού καί αύτός έχει 
κάποια έλαφρά χροιά θρησκευ- 
τικότηος καί τόν Σικελιακό Φεν 
τερίκο ντέ Ρομπέρτο, δ όποιος 

πού πρωτοπσίχτηκαν στό I στό Ροζάριό του φαίνεται νά 
Παρίσι μόνο στά 1882 καί ή | (Γ οανίζεται άπ τό φόβο τής
«Παριζιάνα» πού πρωτοπαίχτή- πίστεως. Τά χρόνια δμως καί

Σέ λίγο καιρό τίθεται έπί τά- 
πητος τό γλωσσικό ζήτπμα. Οί 
Ιτα λ ο ί, ξεχνώντας πώς έχουν 
τήν γλώσσα τοΰ Μαντσόνι έτοι
μη θέλουν νά δημιουργήσουν άλ 
λη, δική τους, άλλά άποτυγχά- 
νουν καί έπιδίδονται στήν τελει- 
οποίησι τοΰ στύλ μέ δάσκαλο 
τόν Βέργκα. 'Υποθετικές, άνα- 
φορικές, έπεξηγημοττικές δευτε- 
ρεύουσες προτάσεις έξαφανίζον 
ται καί σιγά - σιγά έμφανΐζεται 
τό άπλό μιλοΕνέζικό στύλ πού 
τό έπιβάλλει πρώτή ή έφημερίς 
«Κορριέρε Ντέλλα Σέρα».

Εκείνος πού έφτασε στήν τε- 
λειοποίησι αύτοΰ τοΰ στύλ ήτοτν 
ό Τζιακόζα. Οί «θλιβερές άγά- 
πες» ίου καί τό «"Οπως τά 
φύλλα» είναι δ,τι τό τελειότερο 
μπορεί κοπείς νά φοτντασθή.

Συγχρόνως δμως, παρακο
λουθώντας κανείς τήν Ιταλική 
θεατρική παραγωγή, βλέπει, 
παρ’ δλες τίς καινοτομίες δσον 
άφορά τά θέματεί, μιά νοσταλ
γ ία  γ ιά  τό παληό, τό άπλό 
θέμα μέ βάσι τόν ρωμαντισμό. 
Ή  έπιρροή τοΰ Φεγιέ μέ τό 
«Μυθιστόρημα ένός άπορου νέ
ου» καί τοΰ Ό νέ μέ τόν «’Αρχι- 
σιδηρουργό» είναι τεράστια. 
Βλέπει κανείς παντοΰ τή ζωή έ
νός νέου φτωχοΰ, άπό ταπεινή 
γενιά πού κυριεύει μέ τό στα
νιό τήν κυρία τής άριστοκροττί- 
ας, ή όποία τόν περιφρονεϊ 
στήν άρχή, άλλά γ ιά  νά πέση 
ύστερα στά πόδια του. Καί δ- 
λοι καταλαβαίνουν δτι ή «Παρ
τίδα Σκακιοΰ» καί ό «’ Ερωτι
κός θρίαμβος» είναι παρ’ δλες 
τίς έπιφοτνειακές μεταλλοίγές, 
τό ίδιο τό θέμα τών * Συζύγων» 
τοΰ Τορέλλι, καθώς καί τοΰ 
«“ Οπως τά φύλλα» παρ’ δσο 
καί αν φαίνεται άπίστευτο.

Πιό προσεκτικός, άλλά λιγώ 
τερο παροιγωγικός, άναμφισβή 
τητα μέ δυνατώτερο ταλέντο, 
γεμάτος θαυμαστικά ό Ροδέτα 
άπαθανατίζει τό δνομά του χά· 
ρις σέ κωμωδίες μερικές έκ τών 
όποιων (δπως ή Ντορίνα καί

συντήρησίν των, άδιαφοροΰντες δχι 
πλέον διά τά ιδανικά τής. τέχνης., 
(γιά  δνομα τοΟ θεου) άλλά καί δια 
τήν προσωπικήν τους άξιοπρέπειαν άκό 
μη. Ή  δλη κατάστασις των λερώνει 
τήν καλλιτεχνικήν κα! έπαγγελματι- 
κήν ύπόστασιν καί μάλιστα καθ’ ην 
έποχήν αί Τέχναι κα! είδικώς τό θέ- 
ατρσν τείνουν προς τήν άναγέννησιν 
των. Γράφονται δσα γράφονται διότι 
ή οίκτρότης Ιχε ι φθάσει εις τό μή 
περαιτέρω. Καί διά νά πεισθητε σάς 
παραθέτω έδώ μίαν εικόνα τής ό
ποιας υπήρξα αύτόπτης μάρτυς ένός 
μπουλουκιοΟ που συνήντησα πρό όλί- 
γων ήμερών είς τήν Λινάρια, ένα μι
κρό χωρισυδάκι της Σ  κύρου.

Τό μπουλούκι άποτελούσαν o l κ. 
κ. Εύάγ. θωμόπουλος. Βασιλ. Δανι
κός, Χαρ. Γεωργίου χα! α! κυρίαι

Εύαγγ. θωμοπούλου, Αικατερίνη Γε
ωργίου κ. ά.

Δέν θά άξιζε τόν κόπον δέδαια νά 
γίνη λόγος, άν τά πρόσωπα δέν ή
σαν έφωδιασμένα μέ τήν σχετικήν «- 
δειαν έξασκήσεως θεατρικού επαγ
γέλματος καί μέ ταύτότητα του« Σ  ω- 
ματείου Ελλήνω ν ’Ηθοποιών» τήν ό
ποιαν έπιδεικνύουν ύποστηρίζσντες δ- 
τι ποόκειται περί άτυχησάντων καλ
λιτεχνών.

Τήν σκηνήν του θεάτρου κατά τήν 
παράστασίν των άπετέλουν μερικά 
τσουδάλια καί βρώμικες κουβέρτες, 
ό φωτισμός των δέ μιά λάμπα έξευ- 
ρεθεϊσα διά ζητιανιάς. Καί τό συμ
πλήρωμα του ρυθμού τής άξιοθρηνή- 
του καταστάσεώς των τό ώλοκλήρω- 
νε ό δίσκος πού μόλις κατώρθωσε νά 
συλλέξη περί τάς 150 δραχμάς. Καί 
ό επίλογος τοϋ δράματος μετά τό πέ 
ρας της περιφήμου παραστάσεώς των 
ό ‘Ύπνος είς τό ξενοδοχεΐον τών Α 
στέρων «τό πεζοδρόμιον» έν άγωνιώ- 
δει άναμονη της έξοικονομήσεως τών 
ναύλων, διά νά τούς μετακρέρη άλλου 
τό δαπόρι, πρός συνέχισιν τής άλη- 
τείας.

"Ας τά διαδάσυον αύτά ol άρμόδι- 
οι καί άς έπέμδουν νά έμποδίσουν 
τήν συνέχισιν του έξευτελισμου αύ- 
τορ.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Σ  ΛΕΜ Ο Σ

Εδμόνδος Φύρστ
(Σ υνέχεια  έκ τής 1ης σελίδος) λος είς τούς θεσσαλικούς σι

Ντομίνκο.
Σέ λίγες ώρες έθριάμβευε : 

στό άτέλειωτο πήγαινε - έλα 
τών τοστεινών προσώπων τοΰ έρ 
γου, στόν πατέρα, τόν κατα
στραμμένο άπ’ τή δουλειά, στήν 
κοκέττα μητέρα, στήν άγνή Νε- 
νέλ, στόν άσή μαντό Τόμμυ άκό
μα τό κοινό τοΰ Μαντσόνι τοΰ 
Μιλάνου ξανάβρισκε τόν έαυτό 
του, βήμα μέ βήμα. Ή  έξομο- 
λόγησις έρωτος τοΰ έρωτευμέ- 
νου μέ τά άπλδ λόγια: «Νενέλ, 
θέλεις νά γίνης γυναίκα μου;» 
ήτοτν ή άπσθέωσις τοΰ θράσους, 
τής άληθείας, τοΰ μοντερνισμοΰ. 
Αύτό συνέβηκε στά 1900. Ό  
τελευταίος αιώνας είχε πεθάνει. 
Καί ή άστική τάξις τής ’ Ιταλί
ας, ό στήν άστική πρωτεύουσά 
της, ξανάβρισκε, μέ συγκατά- 
βασι καί χαρά, τόν έαυτό της, 
δπως ήταν καί δπως ώνειρευό- 
ταν νά τής τόν δείξουν. Ό  να
τουραλισμός έθριάμβευε.

άργότερα οί "Ατιμοι) πλησιά- I χώρησε στίς παρακλήσεις τοΰ 
ζουν στίς «θλιβερές άγάπες*.

Καί έχουμε ύστερα τόν Μάρ
κο Πράγκα, περισσότερο τσου
χτερόν άπό τούς δύο προηγου- 
μένους, τοΰ όποίου οί ομοιότη
τες μέ τούς Γάλλους δημιουρ
γούς όφείλονται σέ συγγένεια 
μάλλον παρά σέ μΐμησι, καί πού 
έγραψε τήν « Ιδεώδη Σύζυγο» 
χωρίς νά διαβάση τήν «Παριζι- 
άνα» καί προηγήθη'κε μέ τίς 
«Παρθένες» του κάμποσο: χρό- 
v'.cr τών Μιξοπαρθένων τοϋ 
Πρεδόστ.

Καί τώρα πρέπει, νά ποΰμε 
τάχα δτι στήν ’Αστική Τέχνη τοΰ 
1?συ αίώνος δέν άνήκουν οί 
δύο ’Αντόνι - Τραβέρσι, ό Τζι- 
ανίνο σατυρικός, άντιπρόσωπος 
τής άριστοκροαίικής κοινωνίας 
καί ό Καμίλλο, παρατηρητής 
τών συνηθειών καί τών κοστου- 
μιών μέ προγράμματα κοινωνι
κά; Ή  άλήθεια είναι πώς λέγον 
τας «άστικό» δέν άποβλέπουμε 
τόσο στή λύσι, δσο στό πνεΰμα 
καί στόν τρόπο.

"Η νά ποΰμε δτι τό διαλεκτι
κό θέοαρο έδωσε στήν ίταλιική 
σκηνή, στά τέλη τοΰ 19ου αίώ- 
νος, δυό άριστουργήμοπτα, σέ 
περυβάλλον μικροαστικό, τό «Οί I 
δυστυχίες τοΰ κύρ - Τραβέτ» | 
καί τό «Φαμέτζια ντέλ Σάντο- 
λο»;

Τά πράγματα αύτά είναι τό
σο γνωστά πού δέν χρειάζεται 
νά άναφερθοΰν κάν.

Καί γ ι ’ αύτό περιοριζόμεθα 
στήν έξής άφήγησι, ή όποία καί 
ένδιαφέρουσα είναι καί άξιοση- 
μείωτη, γιατί δείχνει ένα σταθ
μό :

Τήν βραδυά τής «πρώτης» 
τοΰ «“ Οπως τά φύλλα» τοΰ Τζι- 
ουζέππε Τζιακόζα, οί ήθοποιοί 
τοΰ θιάσου ντί Λορέντζο-Άντό- 
Τάλλι έτρεξαν νά Ικετεύσουν 
τον Ντομίνκο Ό λίβα, διευθυντή 
τότε τοΰ *Κορριέρε», νά πείση 
τόν συγγραφέα νά μήν άνεβάση 
τό έργον του. «Είναι άνούσιον, 
έλεγαν, γεμάτο διαλόγους... 
φθάνει στό τέλος χωρίς νά συμ- 
βή τίποτε, γιατί νά καταστρο
φή ό συμπαθής συγγραφεύς 
τοΰ «Μιά παρτίδα σκακιοΰ;» 'Ο 
καλός Ντομίνκο συγκινήθηκε 
καί έστειλε καί κάλεσε τόν Τζι- 
ακόζα, ό όποιος, δειλός καθώς 
ήταν άρχισε νά κλαιη μόλις ά- 
κουσε τί τόν θέλει δ φίλος του.
Μά στό τέλος έπροτίμησε νά 
μήνάποσύρη τόέργο τουάλλά νά 
τό άφήση νά παιχθή καί μέ κίν 
δυνο νά πέση έστω καί δέν ύπε-

τής Σμύρνης καί γ ι ' αύτό ε- 
δωσε είς τό παιδί της έλληνι- 
κώτατη άνατροφή.

’ Εν τούτοις ό κ. Ένμόνδος 
Φύρστ άπό πολύ νεαρας ήλι 
κίας κατελήφθη άπό τό θεα
τρικόν δαιμόνιο. Ε ίς τό γ υ 
μνάσιο ένώ έδιδάσκετο τήν 
«Ήλεκτρα» τοΟ Σοφοκλέους 
ήσθάνθη νά τόν έλκύη τόσον 
πολύ ό άρχάιος τραγωδός ώ
στε άρχισε νά παραμελή τ ’ 
άλλα μαθήματά του καί ν’ ά- 
φοσιώνεται είς τήν μελέτην 
του. Μέ μεταφράσεις καί μέ 
τό λεξικό προσπαθούσε νά μαν 
τέψη τά μυστικά τής δραματι
κής τέχνης.

Αύτό φυσικά δέν άργησε νά 
τόν κάμή τόν χειρότερο μαθη
τή. Έκλήθη είς τό σχολειό ό 
...κηδεμών του. ol δάσκαλοι 
τοϋ έκαμαν ένα σωρό παράπο 
να κι’ έκεΐνος άπεφάσισε νά 
συμμορφώση τόν νυιό του καί 
νά τόν θεραπεύση άπό τήν θε
ατρική τρέλλα του.

’Αλλά ό κ. ’ Εδμόνδος Φύρστ 
δέν σκεπτότοτν κάί δέν ώνειρευ 
όταν πιά παρά τήν δόξαν τοϋ 
θεάτρου. Προτιμοϋσε τήν ζω
ήν τοϋ ήθοποιοΰ πού γίνετα ι 
δασιληας, πρίγκηπας, Ιππότης 
άλήτης ή μαρκήσιος παρά τό 
πεζό έπάγγελμα τοϋ νιατροϋ 
ή τοϋ δικηγόρου τό όποιον ή 
ταν άποφασισμένοι νά τόν έ- 
ξαναγκάσουν νά άκολουθήση 
οί δικοί του.

Κ α ί γ ιά  νά γλυτώση άπό 
τίς γκρίνιες τους άρχισε νά 
μεταχειρίζεται ένα σωρό πα 
νουργίες. Τό έσκαγε άπό τό 
σχολείο καί πήγαινε νά παρα- 
κολουθήση τίς δοκιμές τών 
θιάσων, σπαταλώντας τίς οί 
κονομίες του στίς παραστά· 
σεις τών θεάτρων.

Μέ χίλ ια  δάσανα τέλος κα- 
τάφερε νά τελειώση τό γυμνά 
σ,ο. Ό  πατέρας του δμως έ- 
πέμενε νά τόν έγγράψη είς τό 
Πανεπιστήμιο. Έκεΐνος ήρνή- 
θη καί χάρις είς τήν μητέρα 
του κατώρθωσε νά γλυτώση 
αύτή τήν τιμω ρία καί γ ιά  νά 
κάμρ κάτι διωρίσθη ύπάλλη-

δηροδρόμους.
Δέν ήταν φ>;σ.κά ύπόδειγμα 

έργατικοϋ ύπαλλήλου. Οί προ 
ίσταμενοί του" μή ξέροντας τί 
νό κάμουν αύτόν τόν νέο πού 
διαρκώς διάβαζε θεατρικά έρ 
ya καί άπήγγελλ,ε στίχους 
τόν περιέφεραι- άπό τμήμα σέ 
τμΓιια Τέλος έτοιμαζόντου- 
σιχν νά τόν διώξουν, δταν ό 
Φύρστ τούς έπρόλαδε. Τό 1889 
λίγον καιρό μετά τόν θάνατο 
τοϋ πατέρα του, ύπέδαλε τήν 
παραίτησί του καί ήκολούθησε 
έναν θίασο πού έπήγαινε είς 
τήν Κϋπρο.

Καί έκεΐ έκαμε τήν πρώτη 
έμφάνισι του είς τήν σκηνήν 
είς τόν «Κρίσπον», τό δράμα 
τοϋ Άντωνιάδου, ύποδυθείς 
τόν ρόλον τοϋ Τερπάνδρου.

Λίγο άργότερα ό Φύρστ έ
γ ινε γνωστός είς τό πολύ θεα 
τρικό κοινό καί τ ’ δνομά του 
ήρχισε ν’ άναφέρεται σέ δ ια
κεκριμένη θέσι τοϋ προγράμ
ματος. ’’ Ετσι τόν κάλεσε νά 
συνεγασθή είς τόν θίασόν του 
ό πρωτεργάτης τής έλληνικής 
σκηνής Διονύσιός Ταβουλά- 
ρης. Κ αί μέ αύτόν τόν θίασον 
έκαμε περιοδείες είς δλον τόν 
κόσμον, δπου ύπήρχον "Ελλη
νες.

Τόσο δέ τόν είχε έκτιμήσει ό 
δάσκαλός του. ώστε δέν τοΰ 
ήνρήθιι τήν χεΐρα τής κόρης 
του, τής Ε λένης Ταδουλάρη, 
ή όποία ύπήρξε κι’ έκείνη μιά 
δόξα τοϋ θεάτρου μας.

Τά έτη τής συνεργασίας του 
μετά τοϋ Ταδουλάρη, ήταν 
γ ιά  τόν Φύρστ έτη άδιακόπου 
μελέτης καί καλλιτεχνικής 
μορφώσεως.

Μετά δέ άπό ένδεκα χρόνια 
θεατρικής δράσεως, ό κ. ’ Εδ
μόνδος Φύρστ έξελένετο παοά 
τοϋ Βασιλέως ώς εις έκ τών 
πρωταγωνιστών τοΰ νεοϊδρυ- 
θέντος τότε θιάσου τοΰ δασιλι 
κοϋ θεάτρου. Ό  κ. Φύρστ έ- 
πεδόθη είς τήν τραγωδίαν. Ό  
Σοφοκλής καί ό Σαίξπηρ ή
ταν οί άγαπημένοι σ υγγρ ά 
φεις του, τών όποιων καί τά 
έργα Τΐρμήνευσε. Ό  κ. Φύρστ
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κάς εργασίας ύπό λία ευνοϊκούς ορούς.

ΟΙ έχοντες συναλλαγάς κα! συμφέροντα έν ’Αμερική δύ- 
νανται νά άποτείνωνται είτε άπ ευθείας πρός τήν HELLE’
NIC BRNK TRUST C °, 139 W ILLIRM STREET, NEW YORK 
(J. S. R.> είτε πρός τήν ΕΘ Ν ΙΚΗ Ν  ΤΡΑΠ ΕΖΑΝ  ΤΗΣ ΕΛ- 

\ΟΣ, έν Άθήναις μέν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
Υπηρεσίαν Εργασιών ’Αμερικής), ένταίς Έπαρχίαις δέ 

είς τά κατά τόπους . Υποκαταστήματα αύτής.

είς τό Βκσιλικόν θέατρον ή
το «Περσόννα Γκράτα» καί έ- 
ξετιματο άπό δλους καί περισ 
σότερο ύίιό τοϋ άε μνήστου 
Βασιλέως διά τής άΓ.ολύτοα 
έμπιστοσύνης του.

Ό  μεγάλος αύτός τραγωδός 
μας έδίδαξεν είς τό Βασιλικόν 
θέατρον κατά τήν περίοδον 
τοΰ 1902 — 1908 ένας πλήθος 
έργων, μεταξύ τών όποιων 
καί τά άκόλουθα:

«'Αμαξάς "Ενσελ», τοϋ Χά- 
ουπτμαν, «Κλεμμένη εύτυχία» 
τοϋ Σούδερμαν, «’Αρχισιδη- 
ρουργός» τοΰ Ό νέ, «Οίδίπ- 
πους ΤύρανΛος» τοΰ Σοφοκλέ
ους. «Τό μαγεμένο ποτήρι» 
τοΰ Πολέμη. «Φαΰστα» τοΰ Δ. 
Βερναρδάκη, «Ή πληγή» τοΰ 
Ερδιέ, «Χειμωνιάτικο παρα- 

μΰθι» τοΰ Σαίξπηρ, «Βιδλιοθη 
κάριος» τοϋ Μόζερ, «Φάουστ» 
τοϋ Γκαΐτε, «Δόν Κάρολος» 
τοϋ Σίλλερ, «Τό Στοιχειό τοΰ 
πύργου» τοϋ Γριλπάλτσει. 
«’Ορέστεια» τοϋ Αισχύλου, 
«Μάννα Βάννα» τοΰ Μαίτερ- 
λιγκ, «Ή Σκλήραινα» τοΰ Τ. 
Αμπελα, «Νικηφόρος Φωκαί» 
τοϋ Δ. Βερναρδάκη, «Ό χρη
ματιστής» τοΰ Μιρμπώ, «Ή 
τυχοδιώκτρια» τοΰ Ώ ζιέ , «Ό  
Συμβολαιογράφος Γ κί.ρέν», 
«Ό άντίπαλος», «Ό  Οίδί/ιους 
έπί Κολωνώ», «Ό  κλέπτης» 
τοΰ Μπερνστάϊν καί τό «Άγια» 
σύνη καί παραφροσύνη» τοΰ 
Έ τσεγεράί.

Ό  'Εδμόνδος Φύρστ άνήκει 
είς τούς καλλιτέχνας έκείνους 
τούς όποιους έπροίκισεν ή φύ- 
σις δχι μόνον μέ πηγαιον το- 
λέντο άλλά καί μέ δλα τά  
προσόντα πού τούς έπέβαλαν 
είς τήν σκηνήν.

Ό  ’Ά δω νις Κύρου, ό " Α γ 
γελος Βλάχος, ό 1. Μ. Δαμ- 
δέργης. ό Μπάμπης ’Άννινος, 
ό Δ. Γρ. Καμπούρογλους, 6 
Σπ. Ν. Νικολόπουλος, ό Ν.’ Α- 
θανασιάδης, ό Γ. Βουτσινάς, 
ό Δ. I. Καλογερόπουλος, ά 
Γρ. Ξενόπουλος, ό Γ. Πολέμης. 
ό Γ. Δ. Κορομηλας, 6 π. Γιάν 
ναρος, ό Τιμ. Στάθ., ό Ν. I. 
Λάσκαρης, ό Γ. Ν. Νάζος, 6 
Σπΰρος Μελας, ή Κυβέλη, ή 
Κοτοπούλη, δλος ό διοτνοούμε- 
νος καί ό καλλιτεχνικός κό
σμος τής έποχής του εΐχον ά- 
φιερώσει ένα πλήθος κολακευ 
τικών κρίσεων διά τούς Θεα
τρικούς θριάμβους του.

Τό 191 1  συνειργάσθη μέ τόν 
θίασον τςς Ροζαλία Νίκα καί 
έκαμε μαζί της μέχρι τοϋ 1922 
περιοδείες είς τόν έξω έλληνι- 
σμόν. ’Έ πειτα , τό 1924, συν
ειργάσθη μέ τόν θίασον τής 
Χριστίνας Παλαιολόγου καί 
έσυνέχισε τήν καλλιτεχνικήν 
έργασίοτν του καταρτίζων θ ι
άσους. Σήμερον μετά τόν θά- 
vocrov τοΰ ΆναΛτασιάδη· δ ι
ευθύνει μόνος τήν έπιχείρησιν 
τοΰ «Κεντρικοϋ». Καί έκεΐ πέ
ρα είς τό γραφείο '/ ju περνόί 
δλη σχεδόν τήν ήμέρα άνάμε
σα σέ φωτογραφίες τών ήρώ- 
ων του πού εΐχε άλλοτε δη
μιουργήσει μέ τόσην έπιτυχί
αν. Ποιον εΐνε τό κέρδος του; 
Ή  δόξα. "Οσο γ ιά  τό χρήμα; 
Μά ποιός καλλιτέχνης εΐνε 
πλούσιος;

—Μέ θεωροΰν, μας έξομολο- 
γε ιτα ι, έκατομμυριοϋχο. Καί 
είμαι. Ά λ λ ά  ή περιουσία μου 
άποτελείται όπό μάρκα τής 
Γερμοτνικής Αύτοκρατορίας...

Κ α ί ό κ. Φύρστ ξεσπάει εις 
ένα πλατύ γέλιο πού δείχνει 
δλη τήν ά γαθω σύνη  τής ι(5υχής 
του, τής κα λλ /Γεχνικής  νυχής 
πού έπίστεψε είς τήν δόξαν 
κα ί πού έζησε μόνον μέ τούς 
ένθουσιασμούς καί τά χειρο 
κροτήματα.

θ . ΔΡΑΚΟΣ
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Τ’ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΒΑΡΙΕΤΕ
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Τό Βαριετέ ή καλλίτερα τό 
,Σινέ-Βαριετέ έφέτος εΐνε πολύ 
τής μόδας. Δέν ύπάρχει ά&η- 
ναϊκή συνοικία πού νά μήν εχη 
τό δικό της βαριετέ. Καί ό τε
λευταίος συνοικιακός κινημα
τογράφος γ ιά  νά τονώση τό 
•πρόγραμμά του, ή καλλίτερα 
γιό. ν’ αύξήση τίς εισπράξεις 
του έπρόσθεσε λίγα νούμερα

*Η Μαριάννα Μόρσυ

βαριετέ, δηλαδή Μνα ντιζέρ, ή 
μιά ντιζέζ, μιά χορεύτρια, Μναν 
κλακετίστα, έναν άκροβάτη, ή 
ί\αν ύπνωτιστή — φέτος ήταν 
πολύ άν βόγκ, τό είδος αύτό -  
και τό πρόγραμμα συμπληρώ
νεται μ’ ένα χαβανέζικο συγ
κρότημα, μέ κανένα πα.δί-θαΰ- 
μα, κι* άπαραιτήτως μ’ Μνα 
έπιθεωρησιακό ντουέττο.

Τά βαριετέ, λοιπόν, είναι πο
λύ ένδιαφέροντα γ ιά  τούς θεα· 
τ</ς. ’ Ιδίως τών συνοικιών. 
Γιατί μ' Μνα φτηνό είσιτήριο 8 
—1C δραχμών βλέπει κανείς τό 
οίΛμ καί τά νούμερα πού είνα. 
άξιόλογα. Γιατί κανένα σκάρ
τα νούμερο δέν μπορεί νά στα- 
6'ι στά σινεμά-βαριετέ. Σφυρί- 
ίετα ι κι’ απολύεται τό ίδιο 
ε,οάδυ.

Κι’ Μνα άλλο άκόμα : στά 
βαριετέ αύτά έμφανίζονται έ- 
παγγελματίαι ήθοποιοί μέ άξία 
και φίρμα δχι μικρή. Παρά- 
δειγιια  ή κ. Κατίνα Νέζερ, ή 
δίς Πόπη Μισιρλή, ό Ντόλης, ό 
Φίρμας πού θεωρείται Μνας ά
πό τούς άσσους τών βαριετέ κι’ 
ούδεποίε μένει χωρίς δουλειά.

«Ντουμπλάρει» δέ, κατά τήν 
ειδικήν Μκφρασίν σέ πολλά συγ 
χρόνως βαριετέ, θέλετε κι’ άλ
λα όνόματα; ’ Ιδού : Ό  Τραϊφό 
ρι·ς, ό Ζαζδς, ή Κβίλή-Καλό, ή 
Μαριάννα Μόρσυ, ό Χαντάς, ή 
Kcvrovf), ό Ντόριαν Ντρούλη 
|(θ. Άνδρουλής), ό Π. Γιαννα- 
κός, ή δίς Δεναξδ κ. ά.

Τό πρόγραμμα τών δαριετέ 
άλλάζει κάθε έβδομάδα. Κι’ 
έτσι βλέπετε σήμερα τόν κ. 
Φέρμα νά παίζη στήν Κοκκινιόι, 
ο.ύ.ιο στόν Βύρωνα, τήν άλλη 
έβδομάδα στά Ταμπούρια, κα
τόπιν στήν Καισαριανή κλ.π  
Έ τ σ ι, ικανοποιούνται περισσό· 
τερο ot καλλιτέχναι αύτοί, άλ
λά  έργάζονται καί περισσότε 
ρ ο

Ά π ό  τούς «Ατζέντες» πού 
Κλείνουν τά κοντράτα τών καλ 
λιτεχνών στά βαριετέ αύτά, ε! 
ναι ό κ. Θεόδωρος Βαψειόπου 
λος, φ συμπαθέστατος «θείος» 
— έτσι τόν άποκαλοΰν ol... πε 
λάταιτου — ό κ. Γεώργιος Πε 
Τρέλης, ό κ. Πέτρος Δάρας κ.ά. 
ΐΛύτοί φροντίζουν γ ιά  τήν κα 
Τάρτισι τών προγραμμάτων τών 
διαφόρων σ,ινεμά-βαριετέ.

★
Ά ς  δοΰμε τώρα τί βαριετέ 

λειτουργούν στήν Αθήνα καί 
(ποιοι καλλιτέχναι έργάζονται 
α' αύτά.

θ α  πρέπει ν’ άοχίσωμε άπό 
τήν «’Όασι», τήν «δροσερωτέ- 
ρα γωνιά τών ’Αθηνών», δπως 
Τήν άπεκάλεσε ξένος συνάδελ
φος. Ά λ λ ά  γ ιά  τήν «’Όασι» έ
χουμε γράψει έπανειλημμένως. 
Δέν μπορούμε, δμως, νά μήν ά- 
ναφέρουμε τό χαριτωμένο Τρίο 
Βάμπαρη, πού καταχειροκρο
τείται κάθε βράδυ, τόν έξυττνό- 
τατο καμπέρ κ. Μίμη Τραϊφόρο, 
τήν συμπαθεστάτη νουμ^ρίστα 
ιΚ. "Ελσα Κοντονη καί τόν δια
λεχτό τυπίστα κ. Χαντά, πού 
οη μειώνει πολύ έφφέ οτό νού
μερο «Πλασσιέ».

Ά π ό  τής Δευτέρας πρόκειται 
νά ντεμπουτάρη είς τήν «’Όα- 
σι» καί ό πράγματι πολύ κα 
/.ός σανσονιέ κ. θ . Άνδρουλής 
[(Ντόριαν Ντρούλη).

"Επειτα Μνα άπό τά καλά 
βαριετέ είναι καί τό «Πάλλας»
,τού Πειραιώς στ’όποΐον «ντουμ- 
τλάρουν» τά νούμερα τής «Ό ά
σεως». Στόν Πειραιά λειτουρ
γούν κι’ άλλα σινέ-βαριετέ με
ταξύ τών όποίων καί τό «Τιτά
νια». Έ κ ε ΐ παίζουν μ’ έπιτυχία 
ό συμπαθής Ντόριαν Ντρούλη, 
ό Ό χανά Γιαγκόρ ό περίφημος 
ύπνωτιστής καί πειραματιστής 
κ. Ντοΰο I ιουβανώφ-Πέτροβιτς, 
6 τενόρος Σταυρόφσκυ κ. ά.

Ό μοίως στά Ταμπούρια καί 
στήν Κοκκ.νιά λειτουργούν σι- 
νέ-βαριετέ, οτά όποια έργάζον- 
ται άρκετο·' καλλιτέχναι μας. 
,Σ ιήν «Τιτάνια» Άναοτάσεως 
έργσζονται ή χαριτωμένη νου- 
μερίστα τοΰ έλαφροΰ θεάτρου 
δίς Πόπη Μισιρλή, μέ τόν καλό 
συνάδελφό της Ντό?η καί μέ 
τό περίφημο άκροΐοίτικό νούμε
ρο Ντοΰο Ίαμπάο.

Σημειωτέον δτι οί άδελφοί 
■Ταμπάρ έργάζονται συγχρόνως 
σέ άρκετά βαριετέ, πάντα μέ 
πολύ σουξέ, χάρις στά έπικιν- 
δυνωδέστατα άκροβατικά τους 
νούμερα.

Στό «Μόν-Σινέ» τοΰ Βύρω
νος, έργάζονται οί χαβάγιες 
«Α ττικά  άστρα», μέ τήν δίδα
Καλφοπούλου, μία πολύ καλή 
ν£α ντιζέζ, τό Τρίο Ντούλαν, οί 
Νχρακόλ καί Γιολλάντα, ή νέα

ντιζέζ δίς Ντόλλυ Ντάνυ κ. ά.
Στό «Μόν-Σινέ» τοΰ Περι

στεριού παίζουν οί Τζίμ Κρι- 
στιάν, ή Γκλόρια Γκιουβάνο- 
βιτς, ή Ζοζεφίνα Τζολιάνι, ό 
ντιζέρ κ. Νϊκος Τσάμης, οί Ντέ- 
ρ.,ο Γκρίν.

Στήν «Οΰφα» τοϋ Φαλήρου 
παίζει ό ύπνωτιστής Χσμαρά- 
τος μέ πολλήν έπιτυχίαν. Στό 
«βηοεΐον» παίζει τό Τρίο Φέλ- 
λερ μέ πολύ σουξέ κάθε βράδυ.

Στό «Ρέξ» τοΰ Βύρωνος παί
ζουν ή συμπαθεστάτη χορεύ
τρια δίς Ίλλόνα Τσάς, ή άπο- 
καλουμένη «τό ξανθό όνειρο τής 
Βουδαπέστης», ό πολύ καλός 
Λαχτάρας, ή δίς Μπέλλα Ρεγ- 
κλίς κ. ά.

Στό «’ Εθνικό Σ κοπευτήριο» 
είναι γκρούπ μερικών ντάνσιγκ 
-δαριετέ έκ τών όποίων ή «Τέρ- 
ψις» συγκεντρώνει τόν καλλί- 
ρο καί περισσότερο κόσμο. Σ ' 
αύτό τό κέντρο παίζει ή όρχή- 
στρα τοΰ συνθέτου ,. Κ. Μπο- 
γδάνου μέ τόν βιολονίστα κ. 
Σωτηράκη Μποντόζη, μέ τόν 
τζαζμπαντίστα καί ντιζέρ κ. 
Μήτσον ’Αναστασίου καί μέ τόν 
σαξοφωνίστα κ. Βασ. Άλεξά- 
κη. ’ Εδώ ύπάρχει καί ό ύπο- 
γράφων ώς κομπέρ καί όχτα- 
στιχογράφος, παρουσιάζων κά
θε βράδυ τό λαοφιλές άστρο 
τ.)Γ> έλαφροΰ τραγουδιοΰ κ. 
Μαριάννα Μόρσυ (μία ντιζέζ 
μέ πραγματικά γλυκειά φωνή 
καί ώραία έμφάνισι), τήν χαρι
τωμένη μικρούλα δίδα Νίτσα 
Λασκαρη, τό συμπαθητικό ντου
έττο τών νέων χαριτωμένων ντι
ζέζ άδελφων Κάρμεν καί Ροζί- 
νας Τζινιόλι, τόν άριστο νου- 
μερίστα κ. Γ. Χριστοδούλου, ό 
όπιΐος άρέσει καί καταχειρο
κροτείται 'κάθε βράδυ καί άλ
λους πολλούς, έξωκεντρικούς 
καλλιτέχνας. Ή  «Τέρψις» έχει 
γίνει μιά άληθινή «Μπουάτ» 
καί συγκεντρώνει πολύ κόσμο
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‘Η Ζωζώ Ρεμούνδου

τών γραμμάτων καί της τέχνης.
Στο . έκεΐ πλησίον ντάνσιγκ- 

βαριετέ τοΰ κ. Τριανταφυλ,λο- 
πούλου έργάζεται μέ πολύ σου
ξέ κάθε βράδυ ή συμπαθεστάτη 
δι ς Μαίρη Δεναξδ, ή όποία 
άρέσει πολύ καί καταχειροκρο
τείται. ’ Εργάζονται έπίσης οί 
μ.κροί καλλιτέχναι άδελφοί 
Φλυσκουνάκη.

Στό τρίτο ντάνσιγκ-βαριετέ 
τής περιοχής Σκοπευτηρίου, 
(τοϋ κ. Κούρτη), έργάζεται μέ 
πολύ σουξέ ή συμπαθεστάτη 
καί χαριτωμένη δίς "Αννυ Βλά- 
χχ), ή όποία σημειώνει μεγά
λην έπιτυχίαν στό ώραίο τρα
γουδάκι «Μιά βραδυά χάρισέ 
μου».

Μαζί μέ τήν δίδα Βλάχου 
έργάζεται καί τό πολύ καλό 
Τρίο Ρωμαίο μέ τήν μικρή καλ- 
λιτέχνιδα δίδα Γκλόρια πού ά- 
ρέσουν πολύ καί χειροκροτοΰν- 
ται.

Στό Μικρό Ζάππειο πού εί
ναι τό κέντρον «Άκροπόλ» έκεΐ 
έργάζεται μέ έπιτυχία τό καλό 
συγκρότημα τοΰ συνθέτου κ. Γ. 
Μακρή μέ τούς δύο άσσους τού 
τί>σγουδιοΰ κ. κ. θδνον Γιαννό- 
πουλον βαρύτονον καί Γεώρ
γιον Σάντον τενόρον. Πολύ ά- 
ρέοει καί καταχειροκροτείται 
καί ή νέα συμποτθεστάτη ντιζέζ 
τοΰ συγκροτήμοαος δίς Κορνη- 
λία Τσακμάκη τής όποίας τά 
ντουέττα μέ τόν κ. Γιαννόπου- 
λον σημειώνουν πολύ σουξέ.

Στήν καμπάνια μας, δμως, 
αύτή, πρέπει νά συμπεριλη- 
φ&οΰν καί τά κέντρα τοϋ Μου
σείου πού ή πραγματικά περί
φημη όρχήστρα τοϋ κ. Κανελ- 
λίδη άρέσει καί καταχειροκρο
τείται μαζί μέ τόν έξαιρετικό 
λυρικό τενόρο κ. Μιχ. Κορώνη 
καί την «Αίγλη» τοΰ Ζαππείου 
στήν όποία έργάζεται μέ πάρα 
τίολυ σουξέ ή δίς Ρεμούνδου 
τελειόφοιτος τοΰ «Έθνικοΰ Ώ - 
δείσυ».

Τώρα άς δοΰμε καί λίγην έ- 
παρχιακήν κίνησιν. Καί τά βα- 
ριετέ-ντάνσιγκ τών έπαρχιών 
φαίνεται δτι έργάζονται άρκετά 
κολά. “ Οπως μδς γράφουν άπό 

τήν Καλαμάτα τό βαριετέ «'Όα- 
τις» μέ τήν όρχήστρα τοΰ κ. Κ. 
ΒαΦειάδου έργάζεται πολύ κα
λά. ’ Ιδιαιτέρως άρέσει τό κα
λό ντουέττο Ζαζα-Καλής Καλό 
πού καταχειροκροτείται κάθε 
βράδυ. Όμοίως πολύ καλήν έ
πιτυχίαν σημειώνει καί ό κα
λός τυπίστας κ. Πέτρος Γιαννα- 
κός καθώς καί τό Τρίο Έ ντ-
Ρ«·

Στήν Κρήτη, στό 'Ηράκλειον, 
έργάζεται ή όρχήστρα τοΰ 
συνθέτου κ. Γ. Μυρογιάννη μέ 
τήν κ. Ελένη ντέ Ροζέ, τής ό- 
ποί'-ς ή ώραία φωνή άρέσει καί 
καταχειροκροτείται. Έντός τών 
ήμερών φεύγει γ ιά  τό ίδιο κέν
τρο καί ή δίς Πόλλα Λουΐζι. 
Εργάζονται όμοίως μ’ έπιτι>- 

χία στό ίδιο κέντρον «Έθνικόν» 
τό γνωστό κουαρτέττο Πικατν- 
ίλι, ή ζυλοφωνίστα δίς Τσέφυ, 

ή χορεύτρια Παπαδάτου κ.λ.π. 
ΧΡ. ΠΥΡΠΑΣΟΣ

«Έφ* όσον ύπάρχαυν συγγρα
φείς καί ποσοστά. τό θέατρον 
δέν μπορεί νά ζήση. Καί έπει
τα τί γυρεύουνε αύτοί ol άν
θρωποι; Μήπως δέν παίζομε δι
κά τους έργα;»

Αύτά τά λόγια  φαίνεται δτι 
τά είπε, ίσως κατά τόν 18ον 
αιώνα, κάποιος Ιτ α λ ό ς  ήθο
ποιός τοΰ έν Παρισίοις «Τεάτρ 
ντέζ Ίταλιέν» μένεα πνέων κα 
τά  τών συγγραφέων. Καί, μο
λονότι έπέρασαν περισσότερα 
άπό διακόσια χρόνια έ'κτοτε. 
είνε άρκετά γνωστόν δτι ή ί
δια άντίληψις ύπάρχει καί σή 
μερα άκόμη εΐ<ς τό μυαλό πο\ 
λών ήθοποιών,’ ιδίως έν Έ λ- 
λάδι, δπου θεωρείται μεγάλη 
άνοησία καί άμέλεια νά πλη- 
ρώνωνται συγγραφ ικά δικαι 
ώματα, δταν μποροΰν καί .,νά 
μήν πληρωθοΰν.

Τά συγγραφικά δικαιώματα 
έχουν Ιστορίαν. Ή καταγωγή 
των εΐνε άσφαλώς έλληνική 
καί ή διά μέσου τών αιώνων 
έξέλιξίς των πολύ ένδιαφέ- 
ρουσα.

Καί ό "Ομηρος άκόμη τά λ- 
γνώρισεν αύτά τά συγγραφ ι
κά ποσοστά. Βέβαια δέν είχε 
κανένα Φαλλιέοον νά τοΰ τά 
είσπράττη, άλλά φαίνεται δτι 
δέν έδέχετο νά ψάλλη τά έπη 
του άνευ αμοιβής. Συγκεκρι- 
μένως δπως έξηκριβώθη άπό 
τούς έρευνητάς τής άπωτάτης 
έλληνικής λογοτεχνίας, ό ‘Ό 
μηρος, διά νά ψάλλτ] τά Μπη 
του. ήρκεΐτο εις φιλοξενίαν 
(τροφήν καί ύπνον). Αύτά ή
σαν τά ποσοστά του. Ό  Σοφο 
κλής έΟεώρει κατώτερον έαυ- 
τοΰ τό νά λάβη άμοιβήν διά 
τά παίζόμενα, ερ γα  του. Έ ζή - 
τει ενα στέφανον άπό κλάδους 
έλαίας ή δρυός,, Φαίνεται δ
μως δτι δέν ήτο τής αύτής 
γνώμης ό Ηρόδοτος, διότι εί
νε γνωστόν δτι. ό πατήρ τής 
'Ιστορίας, διά  ν’ άναγνώση 
κάποτε έν ’Ολυμπία, πρός ’Α
θηναίους άκροατάς, τά μέρη 
εκείνα τών Μργων του πού 
τούς ένδιέφεραν, έζήτησε καί 
ελαβε δέκα τάλαντα. Αύτά 
είνε τά πρώτα πραγματικά 
συγγραφικά δικαιώματα πού 
έμετρήθησοτν. ΟΙ φίλοι ήθο- 
π·οιοί, οί έργοδόται μαλλον,δύ- 
νανται νά θεωροΰν τόν Ήρόδο 
τον ώς έχθρόν.

Ό  ποιητής Χοιρίλλος.διά νά 
γράψη τάς νίκας τών Έλλή- 
■ων κατά τών Περσών, έλάι·- 

βανεν Μνα χρυσοΰν νόμισμα, 
δι’ έκαστον στίχον, κάποιος 
δέ ό:λλος Χοιρίλλος, ποιητής 
καί αύτός καί έπίσημος στι- 
χουργός τοΰ Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου, παρακολουθών τόν 
Μακεδόνα βασιλέα είς δλας 
του τάς έκστρατείας, έλάμβα 
νεν άπό τόν ’Αλέξανδρον ενα 
φίλιππον (μακεδονικόν νόμι
σμα) δι’ Μκαστον καλόν στί
χον καί Μνα ράπισμα δι’ Μκα
στον κακόν καί άτεχνον τοιοΰ 
τον. ’ Εννοείται δτι ή κριτική 
έγίνετο ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ό ό
ποιος δέν έφαίνετο καί πολύ 
γενναιόδωρος είς φίλιππους, 
ένώ ήρέσκετο νά εύρίσκη στί
χους κακούς διά νά σπαταλδ 
ραπίσματα. Τέλος, άλλος "Ε λ  
λην ποιητής, ό Αρχιμήδης, έ- 
λαβεν άπό τόν τύροίννον τών 
Συρακουσών Μέρωνα, δι’ εν 
έπίγραμμα, δέκα μεδίμνους ... 
κριθής!

Οί Ρωμαίοι έπεριποιήθησαν 
περισσότερον τούς σ υγγρ α 
φείς. Οίίτω, π.χ. ή Ό κταβία 
έπλήρωοεν εις τόν Β ιργίλιον 
Η ' Μνα έπεισόδιον τής Αίνε' 

ά5ος έκ 32 στίχων είκοσι σε 
οτερτίους (2.000 δραχ. περί
που) κατά στίχον. ‘Έ ν α  εύ- 
φυέστατόν του δίστιχον, γρα- 
φέν ύπό άγνώστου είς τήν θύ- 
ραν τοΰ Αύτοκράτορος Αύ
γουστου. έκίνησε τόν θαυμα
σμόν τοΰ Αύτοκράτορος. Με 
τά πολλάς έρευνας άνεκαλύ- 
φθη ό ποιητής Βαθύλλος όνό- 
μάτι κοΓι πάμπτωχος. Ό  Αύ
γουστος τόν ήμειψε διά πολ 
λών χρημάτων.

Ολως άντιθέτως, πλεΐστοι ι τά όποια παριστάνοντο ύπό 
‘Έ λληνες ήθοποιοί εύρεθέντες I κάποιαν πρωτόγονον θεατρι-
έν Α μερ ική  καί δίδοντες παρα 
στάσεις μέ Μργα έλληνικά καί 
άποζώντες δχι άπό Μνα δίστι- 
χον τοΰ Βαθύλλου, άλλά άπό 
(τλείστα δίστιχα έλληνικών έ- 
πιθεωρήσεων, ούτε τά όνόμα
τα τών συγγραφέων δέν άνέ- 
γραψαν εις τά προγράμματά 
των. πρός ήθικήν, εστω άμοι
βήν.

Γενικώς δμως φαίνεται δτι 
ό Αύτοκράτωρ Αύγουστος ήτο

Ο κ. Δημήτρης Γιαννουκάκης

κακοπληρωτής, διότι καί κά
ποιον άλλον ποιητήν, ‘Έ λληνα 
καί αύτόν, τού όποιου τό δνο
μα δέν διεοώΕη, τόν έκαμε 
πσμπλουτον. Δέκα χιλιάδας 
σεστερτίους (δέκα καί πλέον 
εκατομμύρια δραχμών) τοΰ 
έδωσε, διότι ό εύλογη μένος 
αύτός ποιητής τοΰ Μστελλε κα 
θημερινώς καί άνελλιπώς άπό 
Μνα έπίγραμμα.

Ό  'Ηρώδης ό 'Αττικός, με- 
ταβάς εις Σμύρνην διά ν’ ά- 
κούστ) άγορεύοντα τόν Μξοχον 
ρήτορα Πολέμονα, τοΰ προσέ- 
φερε ποσόν ίσον πρός 150.000 
σημερινάς δραχμάς περίπου.Ό 
Πολέμων, μεγαλοπρεπώς καί 
ύπερηφάνως, ήρνήθη. Προσβλη 
θείς ό 'Ηρώδης έδιπλασίασε 
τό ποσόν καί ό Πολέμων... τά 
έπήρε.

Ά λ λ ά  μήπως· πλήν τών Έ λ  
ληνών καί τών Ρωμαίων, καί 
οί δάρβαροι δέν άνεγνώριζαν 
τήν πνευματικήν ιδιοκτησίαν;
Πέμσης σουλτάνος, ό Μαχμούτ 
Γ'αζ'.εβίδ, έπλήρωσεν είς τόν 
ΓΙέραην ποιητήν Φερντούσι 6Γ 
ένοί Ιστορικόν του ποίημα ένα 
χρυσοΰν νόμισμα κατά στίχον.
Συγχρόνως τοΰ άνέθεσε ·ιήν I λόμενα Μργα (κατά τό σημερι 
συγγραφήν μεγάλου ποιητι-' 
κοΰ έργου, ιοτοροΰντος τήν 
ζωήν τών βασιλέων τής Πεο- 
ο-ας, συμφωνήσας άμοιβήν έ 
νός χρυσοΰ νομίσματος κατά 
δίστιχον. Ό  ποιητής ήρχισε 
μέν τό Μρνον. άλλά τό έτελεί- 
ωσεν εις ήλ ικ ία ; έβδομήντα έ
τών. Δέν ήτο δά καί άστειον 
ή συγγραφή έκατόν είκοσι χ ι
λιάδων στίχων. Κατά τήν συμ 
φωνίαν έπρεπε νά λάβη 120.
000 χρυσά νομίσματα. Ά λ λ ' ό 
Σουλτάνος τόν έγέλασε καί 
διέταξε νά τοΰ μετρήσουν 120.
000 νομίσματα μέν, άλλ’ άρ
γυροί. Ό  ποιητής θυμωθείς έ- 
μοίρασε τά χρήματα είς τούς 
ύπηρέταζ του. Ό ταν δμο\; έ- 
πληροφορήθη τό γεγονός ό 
Χαλίφης τής Β αγδάτης Κα- 
τέρ Μπιλλάχ, εσπευσε, σώζων 
τήν βασιλικήν άξιοπρέπειαν, 
νά πληρώση είς τόν Φερντού
σι. έξ ιδίων του, τό άκριβές 
ποσόν τής συμφωνίας.

¥
Τό νεώτερον θέατρον κοιτί

δα έχει τά γνωστά «Μυστή
ρια» (τά πάθη τού Χριστοΰ)

κήν μορφήν κατά τόν Μεσαίω 
να. ‘Έ καστον τών Μυστηρίο>ν 
τούτων άπετελεΐτο έξ εϊκοσιν 
έως είκοσιπέντε χιλιάδων στί
χων, έλάμβανε δέ ό κατασκευ 
αστής κατ’ άποκοπήν δέκα 
χρυσά σκοΰδα δι’ Μκαστον ό
λόκληρον έργον.

Ό  μέγας ‘ Ισπανός σ υγγρ α 
φεύς Λόπε ντέ Β έγα  (1562 — 
1635) έλάμβανε δι’ Μκαστον 
εργον του ποσόν 130—150 φρ.

Πρέπει νά ση 
μειωθή δτι ό 
Λάπε ντέ Β έ
γ α  ύπήρξεν 
ό πολυγρα- 
φώτερος θε>χ 
τρικός συΥ; 
γραφεύς τοϋ 
κόσμου, γρ ά  
ψας περί τάς 
δύο χιλ ιάδας 
θεατρι κ ώ 
Μργων I...
Ό  Κάρολος 

Γ κολντόνι (έκ 
τοΰ όνόμ"χ- 
τος τοΰ όποι
ου έπεκράτη 
σε παρ’ ήμίν 
ή συνήθεια 
νά όνομάζων 
ται γκολντό- 
νι τά ένδύμα 
τα τοΰ 17ου 
αίώνος), Ί -  
αλός ποιη- 
ής καί συγ
γραφεύς, ε ί
χε συνάψει 
συμβόλαι ο ν 
(τό πρώτον 

πιθανώς θεατρικόν συμβόλαι- 
ον) μετά τίνος θεατρώνου έν 
Βενετία μέ τήν ύποχρέωσιν νά 
παραδίδη 16 εργα  του έτησί- 
ως, έναντι μηνιαίου μισθοΰ.

Ο . Ί ϋ τ ί , ' ,π η ρ  ήμ άδετο k j c '  
άρχάς κατ’ άποκοπτ/ καί γλισ  
χρότατα. ‘Ό ταν δμως είδε τά 
έργα  του έπευφημούμενα, ήξί- 
ωσε καί Μλαβε ποσοστά έπί 
τών εισπράξεων τοΰ θεάτρου 
έγκαταστήσας μάλιστα καί 
άνθρωπον τής έμπιστοσύνης 
του είς τήν είσοδον διά νά με
τρά τά εισιτήρια.

Είς τήν Γαλλίαν τρεις με- 
γά λ α ι θεατρικαί δόξαι, προτοΰ 
επιβληθούν, δέν ήμείβοντο σχε 
δόν. Ό  Κορνήλιος μετά κόπου 
κατώρθων£ ν' άποσπάση όλίγα 
χρήματα δι' έκάστην τραγω δί 
αν του. Ό  Ρακίνας ελαβε κά 
ποτε 500 λίβρας μόνον διά μ ί
αν έπίσης τραγωδαν του. Ή 
συνήθης άμοιβή των ήτο τό 
ποσόν τών χιλίων πεντακοσίων 
λιβρών δι' έκαστον έργον.Καί 
μόνον δταν έπεβλήθησαν ήρχι- 
σαν νά άμείδωνται καλλίτε 
ρον, λαμβάνοντες μάλιστα καί 
προκαταβολάς διά π α ρ α γγελ

νόν σύστημα τών έπιθεωρησε- 
ογράφ ω ν). Μίαν τοιαύτην προ 
καταβολήν Μλαβε κ«ποτε ό Ρα 
κίνας διά νά γράψη τραγω δί
αν ύπό τόν τίτλον: «Θεαγένης 
καί Χαρίκλεια», ή όποία δμως 
δέν ύπάρχει είς τό δραματολό 
γιον τοΟ μεγάλου ποιητοΰ.

Προφανώς δέν έ>ράφη. πα
ρά την μετρηθεισα/ προκατα
βολήν. τήν όποίαν άλλως τε ό 
Ρακίνας δέν κατεδέχθη νά έ- 
πιστρέψη.

Ε ννοείτα ι δτι καί αύτά τά 
όλίγα  τά έλάμβαναν οί πολ
λοί γνωστοί συγγραφείς. ΟΙ 
άλλοι, οί άγνωστοι, έθεώρουν 
μεγάλην των τιμήν καί 'Τήν 
άνευ οίασδήποτε άμοιβής πα- 
ράστασιν τών έργων των. Σ χε
τικώς δέν εΐνε άγνωστος ό στί 
χος Γάλλου ποιητοΰ είπόντος: 
«Ε ίμα ι μεθυσμένος άπό δόξα 
καί νηστικός άπό χρήμα».’Ά ν  
δέν κάνω λάθος, τόν στίχον 
αύτόν τόν Μγραψεν ό Κορνήλι
ος πρός τόν Μπουαλώ.

Έ πίσης πολλάκις συνέβη 
(κατά τό 1600—1650) είς με-^ 
ριδιούχους θιάσους νά ύπάρ-!
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Κ Ρ ΥΦΗ Ζ Ω Η
Δ ια σ κ ε υ ή  άπό τό ομώ νυμο  θ εα τ ρ ικ ό  έργο  τοϋ 
Λ Ε Ν Ο Ρ Μ Λ Ν , ύπό Γ Ε Π Ρ Γ ΙΑ Σ  Α Ε Λ Η Γ Ι Α Ν Ν Η

ΠΕΡΙ ΛΗΨΙ Σ ΤΟΥ ΠΡΟΗ
ΓΟΥΜΕΝΟΥ: Ό  μουσικο
συνθέτης Μιαέλ Σαρτέρ έ- 
τελείω^ε τήν καινούργια 
του Συμφωνία εύχαριστη- 
μένος. Ή γυναίκα του Τερέ 
ζα  εΐνε περήφανη γ ιά  τόν 
άντρα της, μά ύποφέρει μυ 
στικά γ ια τ ί δέν ξέρει άν 
τόν έμπνέη καθόλου άν τόν 
βοηθή θετικά στό έργο του. 

’Έ π ειτα  άπό λ ίγο  ή «Α σ ια τι
κή Συμφωνία» παίχθηκε 
στήν αίθουσα Λαμουλέ καί 
ό Σαρτέρ έθριάμβευσε. Γυ
ρίζοντας ή γυναίκα του στό 
σπίτι βρίσκει στό σπίτι της 
μιά ξεπεσμένη καλλιτέχνι- 
δα, τήν Βιτσέλι, καί τόν 
μουσικοεκδότη Μαέ.

Ό  Μαέ, είχε πάει γ ιά  νά βο- 
λιδοσκοπήση τό Μισέλ Σαρ 
τέρ, σχετικά μέ τήν Μκδοσι 
τής συμφωνίας του καί προ 
ψασίσθηκε δτι είχε νά τοΰ 
δώση μιά Μκθεσι σχετική μέ 
τήν πώλησι τών μουσικών 
κομματιών τοΰ συνθέτη. 
Ά λ λ ά  δέν τά  καταφέρνει 
καί φεύγει κάνοντας πρότα- 
σι έκδόσεως τής συμφωνί
ας. Ή Βιτσέλι ζήτησε άπό 
τήν Τερέζα, νά μεσιτεύση 
στόν άνδρα της νά τής δώ- 
ση ενα συστατικό γράμμα.

— Πάει τόσος καιρός...
— Δεκαπέντε χρόνια, μοιν- 

τάμ Σαρτέρ. Μά τά πράγμα
τα οτύτά δέν τά λησμονάει κα
νείς.

— Γ ιατί δέν σδς ξαναπαίρ- 
νουνε στό Μιλάνο;

— Τούς έκανα δίκη. Κέρδι
σα. Οί διευθυντές μου είχαν 
άδικο. Πήρα άποζημίωσι πεν
τακόσια φράγκα.

— Μή τυχόν θά ήτοον καλύ
τερα άν δέν τούς κάνατε κα
θόλου τή δίκη; είπε ή Τερέζα 
γλυκά.

— Σάν έχω δίκηο, τό ζητάω 
μέχρι τό τέλος!

— Χαρακτήρας τόσο λεπτός, 
σάν τό δικό σας, θά σάς Μχη 
βλάψει στό θέατρο.

— Ώστόσο, είχα καί μεγά
λες έπιτυχίες άλλοτε στή Λισ- 
σαβώ'α. Μονάχα, πού έδώ καί 
κάμποσα χρόνια ή τύχη μου 
μέ κατατρέχει. ’Έκοτνα χτές 
τό λογαριρτσμό. Μέσα σέ δέκα 
χρόνια έχασα τριανταεννηά 
άγκαζεμάν.

— Τριαντοτεννηά I είπε κα- 
τάπληχτη ή Τερέζα.

— Μάλιστα, κυρία μου. "Υ 
στερα άπό τόσους θριάμβους 
δέ μπορώ νά παίξω δτιρ:ρ ρό
λο καί νάναι, οΰτε νά τραγου
δήσω δπου λάχει. Πεθαίνω κα
λύτερα τής πείνας μά δέ γυ 
ρίζω στήν έπαρχία.

— Τέλος, μέσα σ’ αύτά τά 
δέκα χρόνια πόσα άγκαζεμάν 
δεχτήκατε; ρώτησε ή Τερέζα, 
προσπαθώντας νά φέρη στό 
δρόμο τής λογικής τήν καλλι- 
τέχνιδα.

— Δέχτηκα μονάχα πέντε. 
Καί μέσα στά πέντε πραγμα
τοποίησα μονάχα Μνα. "Ημουν 
άρρωστη. Είχα μάθει πώς ό 
διευθυντής μου είχε παρατή- 
σε·. μέ τέτοιο τρόπο τή γυναί
κα του καί τά παιδιά του.

πού ταράχτηκα τόσο! Ούτε 
μτοροΰσα νά τραγουδήσω. Ή 
φωνή μου δέ βγαίνει γ ιά  τούς 
παληανθρώπους... Τώρα, γυ 
ρεύω θέσι στή Ρώμη. Ά ν  δέν 
έπιτύχω δέ μοΰ μένει παρά νά 
πνιγώ.

— Δεσποινίς Βιτσέλι! είπε 
μαλλώνοντάς την γλυκά ήΤε- 
ρέζα.

— Τί άλλο θέλετε νά κάνη 
μιά άοιδός χωρίς θέσι;

— Δώσετε μαθήματα τρα
γουδιοΰ.

— Δίνω, μέ σαράντα φρχχγ- 
κα τήν ώρα. Μά κανένας δέ 
θέλει.

— Καί μαθήματα ιταλικής;
Ή  Βιτσέλι προσβάλθηκε.

"A I "Ολα κι’ δλα. Τί πήγαινε 
λοιπόν νά τής πή ή Τερέζα 
Σαρτέρ; Νά ξεπέση ώς έκεΐ; 

’Όχι, αύτό' δέ μποροΰσε νά γί- 
ντ| μέ κανένα τρόπο. Απάντη
σε λοιπόν περήφανα :

— Είμαι ή Βιτσέλι τής Σ κά 
λας τού Μιλάνου I Δέ μπορώ 
να δώσω μαθήμοοτα ’ιταλικής. 
Δέ μπορώ.
Ή  Τερέζα ζήτησε ν’ άλλάξη 
κουβέντα καί ρώτησε :

— Αλήθεια, τί άπέγινε μέ 
κείνα τά κοστούμια πού θέλα
τε νά πουλήσετε;

— Μοϋ δίνουνε πεντακόσια 
Φράγκα. Έ γ ώ  τά πλήρωσα 
πέντε χιλιάδες. Δ έ  μπορώ νά 
τά δώσω.

— Μπορεί νά ξεπέσανε μέ 
τόν καιρό.

‘Η Βιιχσέλι έπέμεινε :
— Είναι καινούργια, μαν

τάμ. Είναι τά κοστούμια τής

χη και ωρισμένος συγγραφεύς 
άναλαμβάνων τήν πνευματικήν 
τροφοδότησιν τοΰ θιάσου καί 
λαμβάνων μερίδια κατά τήν 
έκκαθάρισιν, δπως καί οί ή
θοποιοί. Ό  Κορνήλιος, ό Ρακί 
νας, ό Μολλιέρος ύπήρξαν πολ 
λάκις μεριδιοΰχοι συγγραφείς 

’ Ιδού τώρα καί μερικά Μρ
γ α  τής έποχής έκείνης μέ τά 
έφ’ άπαξ συγγραφ ικά των δι
καιώματα.
Ανδρομάχη (Ρακίνας)

Λίβραι 200 
Λουτρέν (Μπουαλώ) » 600
Α ττίλ α ς  (Κορνήλιος) » 2000 
Βερωνίκη (Κορνή.

λιος) » 2000
Κίνας η Κορνήλιος) » 1000

Έ κτός δμως τών άμοιβών 
ό Μολλιέρος, ό Κορνήλιος καί 
ό Ρακίνας, καθώς καί ό Μπου
αλώ έλάμβανον καί κάποιον 
μισθόν άπό τό ιδιαίτερον τα- 
μειον τοΰ Βασιλέως. Καί έπει- 
δή οΰτε ό μισθός δέν έπήρκει 
διά τήν ζωήν καί τήν άξιοπρε- 
πή έμφάνισιν των. ήναγκάζον- 
το (αύτό είνε τό μυστικόν τής 
έποχής) ν’ άφιερώνουν τά Μρ
γ α  των είς διαφόρους ύπο
πτους πλουσίους, οί όποιοι κο
λακευόμενοι άπό τήν άφιέρω- 
σιν, εσπευδοτν νά ικανοποιή
σουν ύλικώς τούς συγγραφείς. 
Έναντίον αύτοΰ τοΰ έθίμου έ- 
ξεγείρετα ι ό Συροτνό ντέ Μπερ 
ζεράκ. μέτριος συγγραφεύςτής 
έποχής έκείνης: Διαβάστε τί 
λέγει είς τήν δευτέραν πράξιν 
τοΰ όμωνύμου έργου τοΰ Έ δ - 
μόνδου Ροστάν:

"Η  μήπως βρίσκεις <5ρά γε 
σάν πιό πολύ σωστό 
Σ τίχους νά γράφω 
κι’ έπειθα νά τους άφιερώνω 
Σ έ τραπεζίτας, ύπουργούς 
καί νά γυρεύω ιιόνο 
Νά ίδώ ένα μειδίαιια 
στά σοδαρά των χείλη 
Καί ν<Χχω έννοια μοναχή 
μήπως κανείς μοΟ στείλχ)
Νά φάγω...

Ε ννοείτα ι δτι ό ήρως τοΰ 
Ροστάν τά παραλέει τά πρά
γματα  καί άδίκως έξεγείρεται 
μέ άγανάκτησιν έναντίον ένός 
έθίμου, τό όποιον δέν περιε- 
φρόνησαν ούτε ό Κορνήλιος, 
ούτε ό Μολλιέρος, ούτε ό Ά -  
ριόστος. ούτε ό Τόσσος άκόμη.

Σχεδόν συνήθεια ήτο καί ό 
μισθός τοΰ Β*ασιλέως. Πλήν 
τών άνωτέρω άναφερομένων δ- 
τι έλάμδανον μισθόν άπό τό 
βασιλικόν ταμεΐον, ενα είδος 
έπιχορηγήσεως τοιαύτης -~μ- 
βανε καί ό Λά Φονταίν, ύπο- 
χρεούμενος νά παραδίδη κάθε 
μήνα Μνα ποίημά του είς τόν 
νραμματέα τοϋ οασιλέως.

Ό  Ρουσσώ ήμείφθη πενιχρό 
τατα διά τά Μργα του. Δ ιά  τόν 
«Έμίλ», τό άριστούργημα αύ
τό τής γαλλικής φιλολογίας, 
ελαδε τό ποσόν τών 6.000 λι
βρών καί αύτό κατά δόσεις 
άπό τόν έίιδότην, ό όποιος έ- 
κέρδισε πολλάς έκατοντάδας 
χιλιάδων φράγκων άπό τάς 
έκδόσεις τοϋ έργου.

Ό  Τζών Μίλτον, ό μεγαλεί- 
τερος 'Ά γ γλ ο ς  ποιητής, δταν 
παρέδωσε είς τόν έκδότην τόν 
«Άπολεσθέντα Πράδεισόν» του 
ελαδε παρ' αύτοϋ... πέντε λ ί
ρας, μέ τήν ύπόσχεσιν δτι θά 
έλάμβανεν άλλας πέντε «ν έ- 
πωλοΰντο 1800 άντίτυπα τοΰ 
Μργου. Κ α ί τάς Μλαβε καί αύ
τάς άφοΰ ό «Άπολεσθείς Πα
ράδεισος» έπώλησε κατά τήν 
πρώτην εκδοσίν του άνω τών 
διακοσίων χιλιάδων άντιτύ- 
πων.

ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ 
Ε ΙΣ  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ: Τά συγ 

γραφικά ποσοστά κατά τόν 
18ον καί τόν 19ον αιώνα. — 
Τί έγίνετο καί τ ί γίνετα ι είς
τήν Ε λ λ ά δα . 

ιι ·ι ι · ι ι·Μ ·ιι· ι ι· ι ι ·ι ι · ιι · ι ι ·ι ι ·ι ι · ι ι ·ι ι ·ι ι ί
Ά ϊντά , τοΰ Φάουστ καί τών 
Ούγενότων πού δέν έτραγού- 
δησα ποτές. Δεκαπέντε χρόνια 
τά φυλάω I Εΐναι καινούργια I 
Δέ μπορώ νά τά δώσω κάτω 
άπό τρεΐς χιλιάδες φράγκα.

— Μά πρέπει νά ζήσουμε, ά- 
>ι.(πητή δεσποινίς, τόνισε ή Τε- 
οέζα.

— ’Ό χι, δχι, έπέμεινε ή άλ- 
λη. Θά πέσω στό Σηκουάνα...

“ Υστερα πλησίασε τήν Τερέ
ζα καί είπε μέ χαμηλή φω
νή :

— θ ά  σάς γυρέψω μονάχα 
μιά χάρι... Νά μή μ’ άφήσετε

νά μέ θάψουνε στό νεκροτα
φείο τοΰ Πέρ Λασαίζ.

Ή  μυστικοπάθεια τήν Μπια- 
σε τώρα άκόμα πιό πολύ. Τά 
λόγια βγαίνοα/ε μέ άγωνία ά 
πό μέσα της καί συνέχισε :

— Δέ θέλω νά μέ θάψετε 
στο Πέρ Λασαίζ. Εΐνε Θαμμέ
νη έκεΐ πέρα μιά γυναίκα πού 
τήν άδίκησα, μιά φορά. ’Ήτα- 
vs συνάδελφος. Τή ζήλευα γ ιά  
τό ταλέντο της. Τής έκανα κα
κό. Δέ θέλω νά μέ βάλουνε 
κοντά ·»ης.

Ή  Τερέζα τάχασε. Είχε 
μπροστά της μιάν άρρωστη, 
μιάν άποτυχημένη τής ζωής, 
άπό φταίξιμο δικό της καί μό
νο. Μά σέ τέτοιες ώρες δέ δί
νει κανείς συμβουλές. Σ έ τέ
τοιες ώρες χρειάζονται λόγια 
παρηγοριάς, μά πιό πολύ 
χρειάζεται βοήθεια, βοήθεια 
Μμπραχτη. Πάντα καλόκαρδη 
λοιπόν, ή Τερέζα έχάΐδεψε τό 
χέρι τής Βιτσέλι καί τής εί
πε :

— Πόσο λυποΰμαι! Έλδτε, 
άφήστε τα αύτά. Μείνετε κά 
φδμε μαζί. Μπορεί νά βρεθη 
κάποιος τρόπος...

‘ Η άξιοπρέπεια τής Βιτσέλι 
θιώρησε χρέος της νή διαμαρ·* 

τυρηθή καί διέκοψε τήν προ-
Π Τ Γ Τ Γ ί Ρ ί Γ Τ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΠΝ)Π0Λ|Ν

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ Μ Α Σ

ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ «Ν ΙΣΟΥΑΖ»
ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, ’ Ιούλιος. -  

Στήν άριστερή μεριά άπό τή 
σκηνή πού έργαζόμαστε, βλέ
πω άπόψε τό βράδυ δυό φυσιο
γνωμίες νά μάς πάρακολου- 
θοΰν μέ ένδιαφέρον. Παρ' δτι 
μοΰ εΐνε τελείως άγνωστοι, στό 
φινάλε κάθε τραγουδιοΰ, χειρο- 
κροτοΰν μέ ένθουσιασμό καί 
μοΰ χαμογελοΰν. Τό παρουσια- 
στικό τους εΐνε καλλιτεχνικό, 
καί αύτό δέν μέ φοβίζει καθό-

Ή  δίς Μελαχάτ Κορχάν 
(τοϋ Σ εΐρ  τεατροσοϋ)

λου νά τούς πλησιόοσω, στό ρε
πό. "Οταν άντελήφθησαν τόν 
έρχομό μου, σηκώθηκαν καί οι 
δυό εύγενέστατα καί μ°ΰ προ- 
σεφεραν Μνα φωτέϊγ.

— Μπουγιουρούμ...
''Ήσοτν Τοΰρκοι. Ό  Μνας ήξε

ρε μερικά Έλληνικά, ό άλλος 
Γαλλικά καί ό ύποφαινόμενος 
έλαχιστότατα Τούρκικα. ‘Ωστό
σο καταφέραμε νά συνεννοηθοϋ 
με καί νά συστηθοΰμε:

— Μπάϋ Ντιλλιγκίλ...
— Χαίρω πολύ...
— Λουτφί Άβνί...
—Ά  σαντέ Μεσιέ...
*Η γνωριμία μας ύπήρξε έγ- 

κάρδια καί άλησμόνητη. Ό  Μ
νας, ό κ. Ντιλλιγκίλ εΐνε τοϋ 
Έθνικοΰ θεόσρου τής Τουρ
κίας καί ό άλλος τοΰ «Σεΐρ Τε- 
ατροσοΰ». Ή σαν ένθουσιασμέ- 
vot μέ τήν Έλληνική μουσική 
πού άπέδιδαν τόσο θαυμάσια οί 
κιθάρες.

— Κάθε βράδυ είμαστε έδώ 
νά σάς ά κοΰ με.

Ζήτησα συγγνώμην, διότι έ
πρεπε νά ξαναβγώ στή σκηνή, 
άφοΰ έννοεϊται δώσαμε ραντε
βού γ ιά  τό ίδιο βράδυ στή «Νι- 
σουάζ», Μνα γαλακτοπωλείο 
άρτιστίκ, δπως τοΰ Γιαλούση 
τών Αθηνών.

Μετά τά μεσάνυχτα, συντρο
φιά μέ τό πιό καλό παιδί τής 
παρέας μου, τό Μένιο Μανωλι- 
τσάκη, συνοααηθήκαμε στό κέν
τρο αύτό μέ τούς δυό Τούρκους 
καλλιτέχνας. Έ κ εΐ άνοίξαμε 
πλέον πυρά βαρέος πυροβολι
κού γύρω άπό τό θ έα ν ο  καί 
τήν τέχνη. Ό  Ντιλλιγκίλ φαίνε
ται μορφωμένος μά καί ό Λουτ- 
φί δέν ύστερεϊ. θαυμάζουν τήν 
Κοτοπούλη καί τήν Κυβέλη. Ό  
Ντιλλιγκίλ εχει παίξει σ||ήν 
Αθήνα πρό έτών. Έπίσης έπαι
ξε έδώ στή Σταμπούλ μαζύ μέ 
τήν Ελένη Χαλκούση.

Άφοϋ μιλήσαμε άρκετή ώρα 
γ ιά  τό θέατρο, πέσαμε στό θέ
μα τής μουσικής.

Ό  Ντιλλιγκίλ εΐνε θαυμα
στής ένός μέλους τής συντρο
φ ι ά ς  μου τοΰ Άλέκου Παύλου, 
γιά  τό ταλέντο του καί γ ιά  τά 
έγγλέζικα τραγούδια. Περισ
σότερη' δμως έντύπωση τοΰ κά
νει τό θάρρος του. Στήν άρχή 
δέν έννοώ τί θέλει νά πη μέ τή 
λέξη θάρρος καί τόν παρακα
λώ νά μοΰ έξηγηθη.

— Έσεϊς, μοΰ λέει, οί "Ελλη
νες καλλιτέχναι έχετε Μνα Ιδι
αίτερο θάρρος στή σκηνή. "I-
Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Π · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι 1 · Ι 1 · Ι Ι · Ι Ι ·

— Εύχαριστώ, δέ μπορώ.
— Γιατί;
— Δέν τρώγω ποτέ στά σπί

τια τών φίλων μου. Είναι ζή
τημα άρχήςν

Ή  Τερέζα άρχισε νά στενο- 
χωρήται πραγματικά. "Ηθελε 

νά βοηθήση. Τόσο τό χειρότε
ρο άν ή Βιτσέλι δέν τήν άφη
νε. Ξαφνικά άναστέναξε μ’ ά- 
νακούφισι, γιατί είδε πώς έρ- 
χίταν άπό τό κονσέρτο μιά 
άλλη προστοαευομένη της, ή 
Βέρα. ’Ήτανε λεπτή, χαριτω
μένη καί νέα. Οί κινήσεις της 
πρόδιναν άνησυχία καί τό μά
τι της ήταν άφηρημένο.

■Ό·αν ή Βέρα είδε πώς ύ
πήρχε στό γραφείο ξένη έπι- 
σκέπτρια, ζήτησε συγγνώμη
καί ειπε :

— Νόμιζα πώς ό μαιτρ είχε 
γυρίσει.

— Δέν ήρθε άκόμα, Βερού- 
λα. Δέν κάθεσαι; Δέ μας ένο- 
χλεΐς.

Ή  Πέρα πού δέν άγαποΰσε 
καί τόσο τις κουβέντες μέ ά- 
γνώστους άπέφυγε νά μείνη 
και δικαιολογήθηκε μέ λεπτό
τητα :

— Εύχαριστώ, μαντάμ. Πρέ
πει νά κόψώ άπό τις έφημερί
δες τά άρθρα γιά  τόν μαιτρ, 
και ΐΌυγε.

Γεμάτη περιέργεια ή Βιτσέ- 
λι άρχ.σε νά ρωτάη γ ιά  τή 
Βέρα.

— Μιά Ρωσσ’δα άοιδός, τής 
άποκρίθηκε ή Τερέζα.

— Καί πώς τή λένε;
— Βέρα Σδιερλόφ.
Ή  Βιτσέλι βρήκε τήν εύκαι

ρία νά δείξη πώς είναι άνώ- 
τερη καλλιτέχνις καί είπε ψυ- 
χρά :

—Δέν τήν ξέρω,
— Δέν είναι άκόμα πολύ 

γνωστή, μά εΐναι γερό ταλέν
το, έ ίι’ιγησε ή Τερέζα, ύπο- 
στηρίζί^τας ετ-u τήν προστα-

σως διότι έχετε πιό πολλή ι
στορία θεατρική άπό μας. Γιά 
τόν Άλέκο θέλω νά πώ δτι, Μ
νας δικός μας άρτίστας δέν θά 
είχε ποτέ τό θάρρος αύτό νά 
τραγουδήση έγγλέζικα.

— Μά, ξέρει έγγλέζικα, τόν 
διακόπτω... .

— Δέν έχει καμμιά σημασίαν 
Φτάνει πού τά λέει σάν "Α γ
γλος άληθινός, δπως καί τά 
Ίσπανιόλικα, δέν ξέρω άν εΐνε 
κάτοχος τελείως τών Ισπανι
κών, τά λέει σάν άληθινός ‘ Ι
σπανός. Αύτό έγώ τό λέω θάρ
ρος. "Ισως άν γνωρίζαμε μιά 
γλώσσα καί οί δυό πολύ καλά 
νά συνεννοούμεθα εύρΰτερα.

Μέ λίγα λόγια ό φίλος μου 
ήθελε νά μοϋ δώση νά καταλά
βω δτι οί δικοί μας καλλιτέ- 
χναι άμέσως μπαίνουν στό νόη'- 
μα. Αφοΰ άλλως τε εΐνε γνω
στόν, τ:ώς ό παροιγωγικώτερος 
τόπος τοΰ κόσμου σέ ταγκό εΐ
νε ή Ελλάς. Καί άφοΰ μετά τό 
πέρασμα τοΰ Μπιάνκο, γίναμε 
δλοι 1 1 σπανοί! !

— "Ισως νά Μχης δίκηο, τοϋ 
είπα, άλλά μήν ξεχνάς δτι καί 
έμείς, οί "Εληνες τρελλαινό- 
μαστε γιά  Μνα ταγκό Τουρκικό. 
Έ ν α ς  Τοΰρκος συνθέτης θά 
συνδυάση τό μουσικό χρώμα 
τής πατρίδας του μέ τό Εύρω- 
πα^κό καί θά βγή κ*τι τό έξσι- 
ρετικά άφάνταστα ώραίο. Μ ιά  
Τουρκική Ροΰμπα «Γιαβδς- 
Για β ά ς »  έκανε δλο τό γύρο τής

Ή  δίς Νεδζάτ Ό κτζοΰ Γκελ] 
(τοΰ Σ εΐρ  τεατροσοϋ) 

(17έτις)

Ελλάδος.
"Εξω έχει άρχίσει τό γλυκό* 

χάραγμα* σάν ’Αθηναίος ξενύ
χτης ρίχνω τήν ιδέα νά περπα
τήσουμε κομμάτι. Οί φίλοι μςτς 
εΐνε πρόθυμοι. Καλλίτερα δ
μως νά μή γινότανε αύτός ό 
περίπατος γιατί μ®ς πήρε ό ή
λιος κι’ έμείς άκόμη σεργια- 
νούιΛχμε στό μεγάλο δρόμο τοϋ 
Πέροτν. Σέ μιά γωνιά άπέναντι 
στό Γαλατά Σεράϊ, έπρότεινα 
νά χωρίσουμε καί νά ξανασι>- 
ναντη'θοΰμε άλλη μέρα. Εΐχαμδ 
γίνει οί καλλίτεροι φίλοι.

— Γειά σου Κώστα, άκαρ- 
ντάση'.... μοΰ λέει ό Λουτφί, χτυ 
πώντας με φιλικά στίς πλάτες*

Κάθε βράδυ σχεδόν βλέπώ 
τή συμπαθητική καί άγνή φυσι
ογνωμία τοϋ προτγματικοΰ αύ
τοϋ άρτίστα στό «Χάλκ - Μπαχ- 
τσεσί» μέ μιά συντροφιά άπό 
άρτίστες τοΰ«Σεΐρ Τεατροσοϋ».

Γιά τή συντροφιά του θά 
γράψω στό έρχόμενο.

Κ. ΜΠΕΖΟΣ , 
(Σκίτσα τοΰ Ιδιου) *

ΛΟΥΤΡΑΚΓ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  είς Λου· 

τράκι πολυτελής εύάερος βίλ« 
λ,α έκ δύο μονοκατοικιών μέ ί« 
διαιτέρας εισόδους, άφθονον ύ
δωρ, δλα τά κομφόρ, έν μέσα» 
άνθοκήπου 2.000 μέτρων, παρά 
τήν κεντρικήν όδόν. Πληροφο^ 
ρίαι έν Λουτρακίω, συμβόλαιό* 
Υραφεΐον Δ. Μπακταλιδ, ένταΰ* 
θα τηλ. 25-632.
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τευομένη της.
— Σ ίγοορα δέ θάχη καλ^ 

μέθοδο. ΟΙ Ρωσσίδες ποτέ δέ 
μποροΰνε νά τοποθετήσουνε ·η*| 
φωνή τους σύμφωνα μέ τό ρό

λο τους. Καί ποΰ τραγούδησες
Ή  Τερέζα τήν έκύτταξε χα

μογελώντας .. συγκαταβατικά. 
"Ενοιωσε πώς ή ζήλεια τήν 
κιατέτρω·’·^ . 'Ωστόσο άπάντη^, 
σε :

— Σ έ κονσέρτα. Δέν ΜχεΟ 
καί πολύν καιρό πού ντεμπου» 
τάρισε. Ή τα ν άρρωστη.

— Οί σλαύϊκες φωνές δέ Soat 
στοΰνε ποτές. Μονάχα οί Ιτα
λικές φωνές εΐναι γερές, έξο£* 
κολούθησε σέ τόνο άκόμα πιό 
ύπεροπτικό ή Βιτσέλι.

— Ή  φωνή της εΐναι σέ π£« 
ρίφημη κατάστασι, ύπόφερε ά« 
πό τά νεΰρα της. Είχε...

Ή  Τερέζα έδίστασε. Δέν ή
ξερε άν έπρεπε νά είναι τόσο 
ειλικρινής άπέναντι στή Βι- 
τσέλι. Μά είχε πιά προχωρή
σει. Καί συνέχισε :

— Αλήθεια, γιατί νά μή( 
οδς τό πώ. “ Οταν τή γνώρισα 
ή μορφίνα καί τό σπίρτο τήν 
είχανε καταστρέφει... Έ λ ε γ ί  
καί έκείνη πώς θ’ αύτοκτονή- 
σ,-, Ά λλά σέ μδς έδειξε έμπι- 
στοσύνη. Μδς άφησε νά τήν 
βοηθήσουμε. Τήν περιποιήθη- 
κα... “Υστερα, τήν Μβλεπα κά
θε μέρα νά γίνεται πιό γερή, 
πιό εύτυχισμένη... Καί σάς βε
βαιώνω πώς νοιώθω άληθινή 
χαρά γ ι ’ αύτήν. Δέν εΐναι ή 
ματαιόδοξη χαρά τής εύεργέ- 
τιδος. "Οχι. Είναι άληθινά 
μητρική χαρά νά ξαναδίνης τόν 
καλλιτέχνη στήν τέχνη του. 
Ά ν  θέλατε...

Ή Βιτσέλι δέν τήν άφησε νόι 
προχωρήση.

— Μέ συγχωρεΐτε, μαντάμ 
Σαρτέρ. Ή  κοπέλλα αύτή μέ
νει μαζί σας;
Η ΣΥΝΕΧΕΙ Α : Στό έρχόμενο
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του
θεάτρου μαο

Q F A T P I K E S :  ε π ι κ α ι ρ ο τ η τ ε ς

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ!...

Φ.  Σ.

Ένεφανίσθή ώς θεατρικός έπιχειρηματίας 
Σ τά  χίλ ια  έννεακόσια δέκα έπτά 

Έ δίψ αγεν ώς φαίνεται νά βρή περιπετείας 
Κι’ έτσι, έπί τόσα έτη. συναπτά,

Είς τήν ’Αθήνα, είς τήν έπαρχία, είς τό 6
(ξωτερικά 

Ε ίδε καί τΙς μεγάλες της έπιτυχίες. 
έγνώρισε τής γκ ίν ια ς τό κακό 

κι’έννοιωσε μπάρες καί άρκετές κακοτυχίεςΐ 
Ά π ’ τά στελέχη τών πολλών του τών θιάσων 

δλες έπέρασαν καί δλοι...
Ό μω ς, ένέχεται κι* αύτός στό δημιούργημο

(τών «άσσων’* 
Γιατί· μέ άνοικτό τό πορτοφόλι 

κατήντησε μετ' ένθουσιασμοΰ,
— έκ λόγων συναγωνισμού — 

να δίνη ώς μισθούς, ποσά μυθώδη 
γ ιά  τής μιανής τό εϋγραμμον τό πόδι, 
γ ιά  τήν φωνή τής άλλης, τήν γλυκειά  
καί γ ιά  τοΰάλλου, μ ιά  γκριμάτσα κωμικια

Ε ίνα ι άσψαλώς 
Ό  θιασάρχης ό καλός. Ό  πιό καλός!... 
Πλήρης έλπίδων πάντα ξεκινά, 

τά  έρ γα  πού άνεβάζει τά  πον®
Κ α ί τά  κρατάει δσο μπορεί... δσο μπορεί 
Α π ’ τό μειλίχιο τό στόμα του, λέξι σκληρή 
δτι καί νά τοΟ κάνουνε —δέν βγαίνει... 
Είνε ό θιασάρχης—μαχητής, που έπιμένει 

Χωρίς ποτέ νά κουραστή... 
καί φυσικά,

Σύμφωνα μέ τήν παροιμία τήν γνωστή.
Ώ ς  έπιμένων... πάντοτε νικαΙ

Τών συνεδέλφων του δλων, 
έχει κινήσει άδυσώπητον τόν χόλον, 
διότι τόν ζηλεύουνε πραγματικά 
πού έχει βρή τής Τέχνης του τά μυστικά. 
Κι* Οίύτά τά «μυστικά» του, νά :

Είνε κοινά, πολύ κοινά...
Εΐνε ή ευσυνειδησία του ή μεγάλη 
καί τοϋ θιάσου του ή τόση πειθαρχία.
Αυτά τά δυό, κοτνείς δέν αμφιβάλλει 
πάντα τοΰ δίνουν τήν έπιτυχία...

Κ ι' άν δέν ποΰμε τ'δνσμά του, έννοοΟν ol
(πλεΐστοι δ ι

δλ' αύτά εΐνε γραμμένα, γ ιά  τόν Σαμαρτζή
(τόν Φώτη!

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
m m

Δέν είναι μυθιστόρημα, δέν εΤναι τό παρόν 
Δέν έχει ίππότας εΰσταλεΐς, οΟτε πυργοδεσποίνας 
Οϋτε κακούργος φαίνεται μέ ϋ φ ρ ς  βλοσυρόν...
"Ο χι!... Άναλαμβάνομεν, έν γνώσει, τάς εΰθύναςΙ 
Ό  τίτλος, ίσως, βέβαια, τρόμον νά έμποιή,
Καί νά φαντάζεται καθείς, συνωμοσίας δίκτυον...
Ό χ ιΙ .. .  Απλώς θά γράψωμε, ποΰ παν οι ήθοποιοί 

Μετά τό μεσονύκτιον!...

Μέ τέτοια ζέστη θλιπτική, γνωστόν είναι παγκοίνως 
"Οτι 6 έργαζόμενος τήν νύχτα, θεατρίνος 
"Υστερ’ άπ' τήν παράστασίν, άνάπαυσιν ποθεί 

Καί θέλει πρίν νά κσιμηθή,
Ω ρών ή δύο ή τριών, χουζοΰρι καί ραχάτι 
Μιά ταβερνούλα, φερ’ εΐπεϊν, ή κέντρον κοσμικόν,
Νά πιή, νά φάη κάτι τι, νά συζητήση κάτι,
Καί δπως είν’ επόμενον καί μάλλον φυσικόν,
Οί πάντες, κατανέμονται είς έξ - έπτά όμίλους 
Καί παρασύρουνε μαζί καί ούκ όλίγους φίλους!,*’

’ Ιδού λοιπόν! Τά θέατρα τελείωσοτν στήν μία 
Καί δλοι διευθύνονται μέ τάξι κι’ ήρεμία 
Καθένας είς τό κέντρον του, στό στέκι τό δικό τ<?ι>
Ν’ άκούση ξένα μυστικά, νά πή τό μυστικό του,

Ή  «ΗΒΗ», έστιατόριον, μέ φαγητά καί ζΰθον 
Συνήθως βρίθει πελατών, καί πελατών συνήθων!
Πρώτον τό Τρίο Σαμαρτζή, έμφάνισιν θά κάνη,
Καί τής βραδυ&ς τήν είσπραξι μετρά ύπερηφάνως..,- 
Μ’ άπάνω είς τό μέτρημα, αίσίως καταφθάνει 
Ό  δικηγόρος ό γνωστός, Γεώργιος ό Δάνος,
(Γνωστός άπό τό τσάκωμα μετά τοΰ Ξενοπούλου),
Καί μέ τό ΰφρς τό βαρύ τοΰ νομικοΰ συμβούλου 

Πού έχει νοΰν καΐ πείραν,
Άδιακόπως συζητεΐ, πίνων καί μίαν μπύραν!...
Ό  Γαβριηλίδης, ό κομπέρ, κι’ αύτός έρχεται είτα,
Κρατών άπ’ τόν βραχίονα, συνήθως, τήν Ροζίτα...- 
ΎΩ\ είναι ζεΰγος τρυφερόν, κάθε τιμή τοΰ άνήκει,
Πού ξεπερνά στόν έρωτα, Δάντε καί Βεατρίκη.
Καί δπως είπε ό Σαμαρτζής, τοΰ ζεύγους θιασάρχης:' 

-Μπροστά τους, τύφλα νά ’χουνε ή Λάουρα κι’ ό Πετράρχης!

"Ετερον κέντρον, σσβαράς θεατρικής κινήσεως,
ΕΤναι στήν πολυθόρυβον όδόν τών Πατησίων,
Τό πλέον πολυσύχνΛστον, πού μετ’ αύταπαρνήσεως 
Δέχεται κόσμο καί “ντουνιά. Τούτέστι, τό ΜουσεΐονΊ 
Πρώτοι, έν μέσω τής πολλής, πολυποίκιλου δίνης,
Είναι οί νέοι συγγραφείς Μαμάκης—Γιοκαρίνης...
Αυτοί, θεώνται τακτικά έν μέσω ήθοποιών,
Καί μελετούν τά έθιμα, τό κέφι, τό ποιόν,
Ένός έκάστου έξ αύτών, γ ιά  νά μπορούν έκ πείρας,
Νά γράψουν—δταν γράψουνε — ρόλους μέ χαρακτήρας!
Ό  Κυπαρίσσης τακτικά θεαται καί αύτός 

Ποδναι μαέστρος ζηλευτός,
Καί δστερ’ άπό τό φαί, σάν έρθουνε τά φροΰτα,

Ολίγον ξεθαρρεύεται 
Καί λέγει πώς τοΰ έκλεψεν ό Μόζαρτ, μιά μπαττοΰτα.,5 ')

Κι’ έν τέλει έκμυχτηρεύεται 
Καί πείθει τήν παρέα του, πώς πρέπει νά πιστέψχ;
"Οτι κι’ ό Μπάχ ό άναιδής, τόν έχει κατακλέψει!!.,

Είς τό Μουσεΐον, τακτικά, μάλλον στά σκοτεινά 
Καί ό Κόκκινης κάθεται, γνωστότατος έκ φήμης.
Τά Φώτα οϊ «άσσοι» τά μισοΰν. Γι’ αύτό, τρόπον τινά.
Σ ’̂  εφτά - όχτώ καθίσματα ξαπλώνεται ό Μίμης,
Κι’ ώς «στάρ»—άστέρι_καί αύτός — στάρ έκ τών ήμετέρων 
Απολαμβάνει ήδυπαθώς τά φώτα τών άστέρων!...

Μά νά !... ’ Ιδού, κατέφθασε και ό Μεσολογγίτης 
Μαζί_ μέ τήν συμβίαν του, τήν Αιγύπτιον, ήτις 
Μιλεΐ περί τών Φαραώ, καί λέγει φανερά 
"Οτι παππούς της ήτανε, είς κάποιος "Αμμων— Ρά! . „

Σ ’ άλλη γωνιά, στά σκοτεινά, ή Άφεντάκη ή Νίνα 
Ποΰ γύρισεν άπό τουρνέ, προχθές είς τήν Άθήν(χ 

Μιά διηγείται, μιά γελά 
Καί δέν άφήνει άνθρωπον, κανένα, νά μιλά!...
Έ κ  τοΰ θιάσου Σαμαρτζή, έρχοντ’ έδώ πολλοί..,

\

Ό λοι μέ Οψος νικητοΰ καί μέ μεγάλη πόζα 
Ό  Φώτης Άργυρόπσυλος, κομψότατος πολύ 

Καί ή γνωστή Μιμόζα...
Ό  σκηνογράφος έρχεται ό Γιάννης Άμπελός,
Ό  Μίμης ό Ρηγόπουλος—ό «φίλος» τοΰ Κόκκινη^
Καί ό Άρθοΰρος—ποιητής, μ’ έλπίδας του δειλάς, 
Ποιήματα πρός άπαντας, δεόντως άποτείνει!...

Έ δώ  ή Ντιρεντάσυα, μ’ άφέλειαν καί νάζι 
Μέ όδηγόν της τήν μαμά, σεμνοπρεπώς συχνάζει,
Έ νφ  μπροστά της κόπτεται, άπό καρδίας μέσης,

Ό  φίλτατος Λεμπέσης...
Έ δώ  συχνάζουνε πολλοί. Τρώνε καί πίνουν λαύρως 
Ό  χορευτής - κατακτητής Σπυρόπουλος ό Σταύρος,
Ό  Νέζερ ό Χριστόφορος ό μέγας κωμικός,
Πού έχει τήν Μερόπην του, στό πλάϊ, διαρκώς,

Κι’ άλλοι πολλοί, κι’ άλλοι πολλοί.., 
Παρασκηνίων Δόν Ζουάν καί γέροι ραμολί.

"Ετερον κέντρον, μακρυνόν,
Κατά τά μάλλον σκοτεινόν 

Είναι οί... στύλοι τοΰ Διός, τό κέντρον τοΰ Λευτέρη 
"Οπου ό τάλας χριστιανός, βογγά καί ύποφέρειΙ...

Έ δώ  συχνάζει ό Μακρής, κι’ άντίρρησις ούκ έστι...·
Οί πάντες περιμένουνε τήν άφιξι τοΰ Ορέστη 
Καί καταπλέει ό Μακρής μετά τοΰ Δεϊμέζη 
Κι’ άφοΰ, μέ ήσυχία τους, διαλέξουνε τραπέζι, 
Αρχίζουνε _τό πείραγμα, μαζί κι’ οί δυο, έξ ίσου 
Λεΰτέρη τοΰ οίνόφλογος καί διαρκώς μεθύσου!
.Εδώ, άν κάθε πείραγμα, δικαίως έπιτρέπεται,
^Ομως τής  ̂συγκεντρώσεως τό τέλος, δέν προβλέπεται..< 
,,Η ό Λεύτερης γίνεται τών πάντων, πανηγύρι,

Η άγριεύει ξαφνικά κι’ αρπάζει ένα ποτήρι 
Όπότε μές τήν πάλη 

— Κατά είθισμένα —
Μάλλον τοΰ Όρέστη τοΰ Μακρή, τό δύστυχο κεφάλι 

Πληρώνει τά σπασμένα!...

Έ τερον γλέντι γίνεται στοΰ «Νώντα» τακτικά.
^Εστι δέ «Νώντας» μιά μικρή, ταβέρνα φυσικά...
Οπου> μαζεύονται άρκετοί, έκ τών τοΰ Σαμαρτζή 

Κι ό Αποστολής πρό παντός καί πάντοτε μαζί!
Μέσφ τής όμηγύρεως τής πάντα έκλεκτής 
Ο Αποστολής ό γνωστός τοΰ «μπίζ» πρωταθλητής,
5  το, κοινον έπεξη_γεΐ και δλοι κάνουν χάζι,

Πώς μίοεν άρτίοταν άνυψοΐ καί πώς τήν κατεβάζει!.^

Περα, είς τις «Τρεις Γεφυρες» £να ζευγάρι ττάει. 
Γνωστότατος νομομαθής καί κάποια... Ίλλοσδάϊ 
Μα όσοι θα τ ^άκουοουνε: Τί διάδολο, θά πούνε.
Δεν τούς αρκεί μιά γέφυρα, καί θέλουν τρεϊς νά βρούνε; 
Πάντως, εγω δεν θά τό πώ, αύτό, άγαπητοί μου,

_ Καί άνακράζω ό πτωχός:
~θοΰ φυλακήν, ώ Κύριε... τώ λάλω στόματί μοι»

Καί σταματάω... όλοταχως!...

Ετερος τόπος τρομερών νυκτερινών όργίων
κοί'1 τ°  'Κάοίγνωστσν θαρρώ Μεταςουργεϊον.

Εδω, γίνονται όργια μονάχα μέ... καφέδες 
,̂ αί χαίρ°^ται κι άγάλλονται πλεΐστοι, θεάτρου παίδες! 
•2  Γαβριηλιδης—-τό βιολί—έν μέσω τής μαφίας,
Ο Μπέλλος ό ύποδολεύς, πάντα μετά... σ ο φ ί α ς  
Ηλεκτρα ή κοντόχοντρη κι’ όλίγον νταμιζάνα,

Του Γαβριηλίδη ή καλή σύζυγος, ’ Ιωάννα,
Αυτοί έδώ μολεύονται, κάθε βραδυά μέ φούρια 
Κι άκουνε μέ κατάνυξι τά κρύα καλαμπούρια 
Που ξεφουρνίζει ό Μούλ - Πούλ, ύποβολεύς ό ρέκτης 

Καί κρύος λογοπαίκτης!...

Τά κέντρα τά νυκτερινά, αύτά, τών Αθηνών 
Μαζευουν μόνον κι’ είδικώς, θεατρικόν κοινόν...·
Οι φίλοι μας ήθοποιοί, πάνε καί ξεκουράζονται 
Κουτσομπολεύουν φυσικά καί άλληλοπειράζονται,
Καί πάντοτε ξενύχτηδες καί. πάντα νυχτοπούλια 
Ποτέ δεν παν νά κοιμηθούν, άν δέν χαράξ’ ή Πούλια!

Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙ ΑΚΟΣ

Τύποι

ΤΡΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ϋ Ι Ι Ε ί .  J P J  ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 60.000 ΦΡΑΓΚΩΝ

Τόά δικαστήριο τοΟ Σηκου- 
άνα  κατεδίκασε τόν ήθοποιό 
Μάξ Νταρλί νά πληρώση στόν 
κ. Σαμουέλ διευθυντή τοΰ θε
άτρου «Βαριετέ» 60.000 φράγ
κων γ ια τ ί παρά τό συμβόλαιο 
τιοΰ είχε ύπογράψει μαζί του 
ιπροσελήφθη στό θίασο «Ό λυμ 
η ίων»,

ΕΝ Α  ΑΥΣΤΗΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Ό  κ. Μουροττόρε, ήθοποιός 
*ης Ό περά Κω μίκ , ζήτησε 
άπ  τό δικοτστήριο τήν έλάτω- 
σι εις τό πέμπτον τής κατα- 
σχέσεως πού τοΰ εΐχε κάνει ό 
τιαληός καθηγητής του τών 
τραγουδιού στή Μασσαλία. 
Αύτό τό περίφημο συμβόλαιο 
έγραφ ε τά έξής:
| «Μέχρι τής άποπληρωμής 
(του ποσοΰ πού όφείλω άκόμη

άπό μαθήματα φωνητικής μου 
σικ·|ς, ύποχρεοΰ>μαι νά μή πά
ρω άπό άλλο δάσκαλο μαθή
ματα φωνητικής μουσικής έ
κτός άπ’ αύτόν ποΰ πήρα άπό 
τόν κ. Μπεράντι, κι’ άν δέν τη 
ρήσω τούς δρους τοΰ συμβο
λαίου ύποχρεοΰμαι νά πληρώ
σω έκτός άπ’ τά όφειλόμενα 
καί 3.000φράγκων διά  ψυχικήν 
όδύνην».

Ό  Μουροαόρε είπε στό δικα 
στή ρ ιο πώς έπειδή είχε προσ- 
ληφθή στήν Ό περά Κωμίκ τοΰ 
Παρισιοΰ, δέν μπορούσε νά τα 
ξειδεύση στή Μασσαλία γ ιά  
νά παίρνη συμπληρωματικά 
μαθήματα άπ’ τόν κ. Μπεράν- 
τι. Τό δικαστήριο δέχθηκε τήν 
άποψι τοΰ Μουρατόρε.

ΤΑ ΜΗ ΕΠΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ΧΕΙ ΡΟΓΡΑΦΑ

Ό  κ. Σωγκύ, διευθυντής τής

Σ Τ Η  Ν Ε Ζ Ε Ρ
Μέ μπρίο παίζεις στή σκηνή 
τό παίξιμό σου συγκινεΐ 
μέ δποιον κι’ άν κρεάρης ρόλο 
κι’ εΐσ’ ή άρτίστα ή καλή 
πού σοΰ φωνάζουν πιό πολύ 
άπ’ δλες «μπίζ» «ντά κάπο» 

καί «δλοοο!» 
*

ΕΤσαι άστέρι φωτεινό 
καί σέ λατρεύει τό κοινό 
γ ια τ ’ έχεις χάρι κι’ έχεις γλ ύ

κα
Καί στό, προσκήνιο μόλις 6γής 
ακοΰς τόν ήχο μιάς κραυγής: 

—’ Εσένα θέλουμε Μ αρίκα!
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’Όπερας τής Νικαίας παρέλα
βε τό 1898 καί κατά τό τουρ
νέ πού έκανε στό Α λ γ έ ρ ι, τά 
χειρόγραφα ένός έργου τοΰ 
κ. Καραμάν. Αύτό τό έργο 
ποτέ δέν παίχθηκε. "Υστερα ά 
πό 10 χρόνια ό κ. Καραμάν 
ζήτησε τά χειρόγραφα τοΰ έρ
γου του μά ό κ. Σωγκύ τοΰ 
είπε πώς τά είχε χάτει. Ό  qυγ 
γραφεύς κατέφυγε στά δικα
στήρια τής Νικαίας.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Κ Ρ Ι Τ Η Σ
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύβη την Σάρα Μπερνάρ

Τού κ. ΜΙΝΟΥ Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΠΕ Ρ Ι Λ ΗΨΙ Σ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ- 

\  ΜΕΝΩΝ. Ό  ’Αριστείδης Δα
μαλδς, γύιός τοΰ Δημάρχου 
Σύρου ’Αμβροσίου Δαμαλά 
■καί έγγονός, έκ μητρός, τοΰ 
Δημάρχου Πειραιώς Λουκά 
IPάλλη, ώραΐος νέος καί ά- 
αήσυχον πνεΰμα, πηγαίνει 
οτό Παρίσι γ ιά  εύρύτερες 
σπουδές. Έ κ ε ΐ άγαπιέται μέ 
τήν Σ άρα  Μπερνάρ καί άπο- 
φασίζει νάβγη σνό θέατρο. 
Μά γράμμα τής μητέρας του 
καί ή κουσκουσουργιά τής 
κουΐντας, τόν κάνη νά με- 
'Γαβάλη γνώμην. Συνεννοημέ 
νος μέ τή Σάρα, πού δέν θέ
λει νά τόν χάση, πάει στο 
Λονδίνο, γ ιά  νά συνέχιση τίς 
σπουδές του. Έ κ ε ΐ ή Σάρα, 
τόν βλέπει στά τουρνέ της 
καί ή άγάπη των συνεχίζε- 
τάι φλογερή πάντοτε. Ό  Δα- 
ΐμαλάς, ξαναγυρίζει στήν πα- 
ληά του έπιθυμία, ν’ άνέβη 
στό θέατρο. "Ενα δμως γ ε 
γονός μεσολάβησε πού τόν 
τράβηξε μακρυά άπό τή Λόν
τρα καί τό Παρίσι. Ποιό ή- 
τοτν αύτό;

13ον
I  Τήν έποχή έκείνη — τό 1878 
— οί Κρητικοί, σηκώθηκαν πά
λι, έναντίον τοΰ κατακτητοΰ 
γ ιά  τήν έλευθερία τους.

Ά πό δλα τά μέρη τής Εύρώ- 
πης, φιλέλληνες, έγκατέλειπαν 
τήν ήσυχίαν των καί κατήρ-

χοντο είς τήν μεγαλόνησον, διά 
νά πολεμήσουν μαζί μέ τούς 
"Ελληνας κατοίκους της, κατά 
τών Τούρκων.

Ό  Δαμαλας, συγκινήθηκε ά
πό αύτήν τήν όμαδικήν κάθο
δον φιλελλήνων στό Ελληνικό 
νησί. Έ τ υ χ ε  μάλιστα, νά έχη 
άχώριστο φίλο, τόν Τζών Σ μίθ, 
ένα νέο πλούσιο, γυιό κάποιου 
"Αγλου έφοπλιστοΰ, πού ένα 
βράδυ, ποΟπιναν τό ούΐσκυ 
τους σ’ ένα κέντρο εΰθαμο, τοϋ 
είπε, μέ δλη τήν άγγλική άφέ- 
λεια, πού χαρακτηρίζει τό με
γάλο αύτό λαό :

— Αριστείδη είσαι “ Ελλην;
— Καί ρωτάς;— τ’ άπάντησε 

πειραγμένος ό Δαμαλας.
— Τότε, πώς βρίσκεσαι άκό

μη στή Λόντρα;
Ό  Δαμαλάς κοαάλαβε τόν 

ύπαινιγμό. Καί έξυπνος ώς ήτο, 
άλλά καί όρμητικός στίς άπο- 
φάσεις του, τ’ άπάντησε :

— Αί Τζών... Αύτό είναι τό 
τελευταίο μας γλέντι... Φεύγω 
αύριο... θ ά  σοΟκανα μιά έΚπλη- 
ξι, λέγοντάς σου το, δταν θά 
χωρίζαμε...

Ό  νεαρός ’ Εγγλέζος, κόμ
πιασε :

— Μ’ έπρόλαβες είπε... Κ ι’ 
έγώ φεύγω αΰριο γ ιά  τήν Ε λ 
λάδα, μέ τόν σέρ Πάτρικ... θά  
πολεμήσουμε γ ιά  τόν τόπο 
a a c ., " ''θ ελ ε κι’ έγώ νά σοΰ

καμω μιά έκπληξι... Καί μέ 
συγχωρεΐς, πού χωρίς νά θέλω 
σ’ έθ'.ξα.

Ό  Δαμαλάς, ένθουσιάστηκε 
άπο τά λόγια τοΰ Ε γγλ έζο υ  :

— Τζών, μπράβο φ ώ ναξε... 
' Εχεις γενναία καρδιά...

Καί τό γλέντι ’ συνεχίστηκε 
έως τίς πρωινές ώρες.

*  *  *

Πραγματικά ό Δαμαλδς, 
πηγαίνοντας σπίτι του, άρχισε 
νά μαζεύη τά πράγματά του.

Κανόνισε τούς λογαριασμούς 
του καί τό μεσημέρι ήταν έτοι
μος γ ιά  νά ταξιδέψη.

Πήρε τό τραίνο, έφθασε στό 
Ντόβερ καί πέρασε στό Καλαί.

Στό βαπόρι’, βρήκε καί τόυ 
σέρ Πάτρικ μέ τούς έθελοντάς 
του, μαζί καί τόν φίλο του τόν 
Σμίθ. Τ,-!ταν είκοσι πέντε νέοι, 

,παιδια καλών οικογενειών, ποΰ 
ή 'Ελλάδα τούς παρέσυρε άκα- 
'ανικητα.

Είχαν διαβάσει τούς άρχαίους 
συγγραφείς της, τούς είχε πα
ρασύρει ή ιστορία της. Τά κα
τορθώματα τών ήοώων τού 21, 
αί αύτοθυσίαι, ό Βύρων, ήτο ή 
άφορμή τοϋ φιλελληνισμού.

Έπήγαιναν πρός τόν θάνα- 
ττν καί τραγουδούσαν. Σ έ λί
γο δ’ άντιμετώπιζαν τίς σκλη
ρότητες τοΰ πολέμου κάί δμως 
γελοΰσοτν καί άστ3ΐευόνταν, σάν 
νά πήγαιναν σέ πανηγύρι.

Ό  Δαμαλάς μαζί τους, ύ-

Ά ν  παληατζήν όνειρευθής, 
μ’ άδειο σακκί στό χ έ ρ ι'
—Ύπόκλισιν θά ύποστής 
τοΰ Γιάννη τοΰ Σιδέρη.
"Αν δής νά πλέουν Γόνδολες 
έντός τών Αθηνών 
—Προφύλαξε τόν κάλον σου 
άπ’ τόν Συναδινόν.
Ά ν  δής Γατί εύγενικό 
πού νά μήν τρώη ποντίκια 
—θ ά ν ’ άπ’ τή λεπτεπίλεπτη 
ράτσα τή λιδωρίκεια.

Ά ν  δής πώς κάνεις θίασο 
μέ νέους τής σχολής 
—θ ά  πάθης άσφαλέστατα 
σπάσιμο τής χολής.

Ά ν  δής πώς τρώς στόν Οπνο 
/ (σου

άνάλατο άγγοΰρ ι
—θ ά  ύποστής Δαμάσκειον
δροσάτο καλαμποΰρι.

I
’Ά ν  δής Ία κω β ίδην 
μέ δίχως περουκίνι 
—Περίμενε διάσπασιν 
Μαυρέα καί Κόκκινη.
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πήρζεν δ,τι ό σπινθήρας στήν 
μπαρούτη. Ό  ήρωϊκός "Ελλην, 
πού κατέβαινε κι’ αύτός στόν 
τόπο του, νά πολεμήση γιά  τήν 
πατρίδα του, ήταν ή ένσάρκω- 
σις τής 'Ελλάδος. Τόν άπεθέω- 
σαν.

Στό Παρίσι — περνώντας — 
διασκέδασαν μαζί. Ά πό τήν 
αίωνίαν πόλιν τοΰ φωτός, πολ
λοί Γάλλοι συνηνώθησαν μαζί 
τους. Ή  Μασσαλιώτις, τούς έ- 
οερνε δλους σκλάβους της, 
πρός τό Έλληνικό νησί, πού ή- 
γωνίζετο, μιά άκόμη φορά, γ ιά  
νά σπάση τις άλυσσίδες τής 
σκλαβιάς.

Ή  Σάρα, πού ήταν τότε στό 
Παρίσι, δπως τόν είδε ξαφνι
κά, ένοιωσε χαρά άπέραντη. 
Κι’ δταν έμοτθε τό σκοπό τοΰ 
ταξιδιού Tout ή καρδιά της χτύ
πησε δυνοαά άπό τόν φόβο τοΰ 
έρωτευμένου γ ιά  τήν τύχη τ’ ά
γαπημένου προσώπου, μά εύθύς 
ή καρδιά αύτή, χτύπησε καί 
γιά  τήν Ελλάδα. Κι’ άκόμη 
θαύμασε τόν νέο π’ άγαποΰσε, 
του χωρίς νά έχη ύποχρεώσεις, 
ηήγαα/ε νά πολεμήση γ ιά  τήν 
πατρίδα τσυ.

Τό 1870 τής ήλθε στό νοΰ, 
δταν κι’ αύτή, κοπελλίτσα ά
κόμη, τόσο ένοιωσε μέσα της 
τή·ν άγάπη νά κάμη κάτι γ ιά  
τήν Γαλλία της, ώστε άφησε τήν 
καλλιτεχνία κι’ έγινε νοσοκό
μος...

— Μπράβο Αριστείδη — τοΰ 
είπε. Είσαι έκεΐνος πού φοίντά- 
^θηκα.

Καί τόν &φησε νά φύγη, μέ
σα σ’ ένθουσιασμούς καί ι>ι- 
λιά.

*  *  *

Ιό  σώμα τοΰ σέρ Πάτρικ, οί 
Γάλλοι πού ήκολούθησαν άκό 
τό Παρίσι καί $ Δαμαλας, ί-

"Α ν δής τόν Χατζηχρήστο 
παίζοντα τόν Ά κύλα 
_ θ ά  σέ κρυφοδαγκάση 
κάποια λεχώνα σκύλα.
’Ά ν  δής πώς τοΰ Βεράρδου 
τοΰ μπήκες είς τή μύτη 
—θ ά  σοΰ κοινοποήσουνε 
έξωσι άπό τό σπίτι.
"Α ν δής τόν Λεπενιώτη 
νά περπατάτ) πεζός 
—θ ά  πή καί στ’ όνειρό σου 
•*G c είσαι, ντίπ χαζός.

Έ ά ν  ίδής πώς στά βουνά 
σκαρφάλωσεν ή τρέλλα 
—Γυρίζει ό Σιμόπουλος 
μέ λίρες καί κανέλλα.

"Αν δής πώς σέ ταΐζουνε 
άνθούς καί κουκουνάρι 
—Πρίν φύγης μέ τό θίασο 
πάρε κι' ένα ζωνάρι.

Ίεροδικαστήριο 
άν δής εις στ’ όνειρό σου 
—Ά μέσω ς τόν Μποζόπουλο 
βάλε Συνήγορό σου

ΟΝ-ΗΡΩΔΗΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ
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φθασαν στόν Πειραιά, άπό τήν 
Μασσαλία, δπου τούς περίμε- 
ναν χιλιάδες κόσμου, διά νά 
τούς άποθεώσουν.

Ί ί γίνηκε στόν Πειραιά, κα
τά τήν άποβίβασίν των δέν πε- 
ριγράφεται. Ό  Δαμαλάς, έπή· 
ρε δλη τήν δόξα τής καθόδου 
της όμάδος τοΰ Πάτρικ. Γιατί 
έγράφη καί έπιστεύθη, δτι αύ
τός παρέσυρε τούς γενναίους 
αύτούς άνδρας, νά κατέβουν 
στήν Ελλάδα καί νά πολεμή
σουν γ ι ’ αύτήν.

Καί ή ’Αθήνα ήκολούθησε τό 
παράδειγμα τοΰ Πειραιώς. Έ- 
πιστράτευσις εΐχε γίνει, Ή  μι
κρή Ελλάς, ήτοιμάζετο καί πά
λιν, δι’ ένα άνισον άγώνα ύ- 
π ίρ τών δούλων άδελφών της.

Η έμφάνισις έπομέ\ως τών 
Ά γ γ λ ω ν  καί Γάλλων έθελον- 
τών, μαζί μέ τόν Δαμαλά, 
σκορπούσε ρίγη ένθουσιασμοΰ 
παντού.

Είχαν μείνει κατάπληκτοι, οί 
γενναίοι φιλέλληνες. Καί μαζί 
τους ό Δαμαλάς, πού τώρα εί
χε ξεχάσει καί Παρίσι καί Λόν
τρα καί μόνον τήν Σάρα, θυ- 
μώντανι μά εύχάριστα, γιατί 
τοσο εΐχε παι νέσει τήν πράξιν 
του.

Τήν άλλη ήμέρα τής άφίξεώς 
rci; ό Δαμαλάς, ένεφανίσθη μέ 
στολήν λοχίου τοΰ ίππικοΰ.

Πήγε εθελοντής στά ιππικά 
κι’ έπειδή ήταν τελειόφοιτος 
του Γυμνασίου, φοιτητής, καί έ- 
δήλωσεν δτι θέλει νά κ’άμη τή 
θητεία του, πήρε άμέσως τά 
δυό γαλόνια.

'Υπερήφανος, κατέβηκε άπό 
τους στρατώνες καί συνήντησε 
τούς φίλους του. Καί τά καλά 
πα·διά, θαμπώθηκαν άπό τήν 
στελήν καί ζήτω άκούστηκαν 
καί φιλιά άνη]λλάγησαν καί

Ζ Υ Μ Ω Σ Ε Ι Σ
Τί άρα γε  νά γίνωνται 
οί τρομερές «ζυμώσεις»; 
Έ γράφ ησαν συμβόλαια 
ή μόνον διά ζώσης, * 
ό ένας πάει άπ’ έδώ 
ό άλλος άπ’ έκεΐ, 
δπως, άπούσης τής γαλής 
τρέχουν οι ποντικοί;

Έ ν  συνεχεία τής γνωστής 
ζυμώσεως έκείνης 
τί τάχα ν' άπεφάσισε 
ό Μίμης, ό Κόκκινης;
Είς τόν ΜοΙέδον θά τά πή 
"Η μάλλον, μά τό ναί, 
άχώριστος ξανά-μανά, 
πηγαίνει γ ιά  τουρνέ;

Ά λ υτο ν  τό μυστήριον.
Κ ι’ έν τή ά γρ ια  πάλη των 
οι θίασοι μαλλώνουνε 
μά τό άφήνουν άλυτον... 
Μυστήριον πραγματικόν 
καί άνακολουθία... 
καί μειδιά ό Μεσσαλας 
Ώ ς  Σ φ ίγξ ή ώς Πυθία I
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ούΐσκυ κατηναλώθη άφθονον.
Τώρα δμως ό Δαμαλάς, έ- 

ποεπε νά πειθάρχηση. Έ πρεπε 
νά μείνη στό σώμα του καί νά 
έκτελέση τάς διατο:γάς τοΰ άρ- 
χογοΰ του.

Ά λλ ά  οί φίλοι του;
Πώς θά κσττέβαινοίν στήν 

Κρήτη αύτοί κι’ έκεΐνος θάμενε 
στήν ’Αθήνα;

Ό  Δαμαλδς άνεστοηώθη. 
Ντρεπόντανε άκόμη νά τό είπή 
στόν σέρ ΠάΓρικ καί στούς έ- 
θελοντάς του. ” I σως ν.ά τόν κα
τηγορούσαν, δτι γ ι ’ αύτό πήγε 
νά κοτταταχθή στό στρατό, άφ’ 
οδ ήξερε, δτι στροττός δεν θά 
πήγαινε στήν Κρήτη, άλλά στά 
σύνορα.

Άπεφάσισε λοιπόν νά τούς 
άκολουθήση. Καί άλλοL άξιω- 
ματικοί καί ύπαξ ωματικοί, εί
χαν φύγει γιά  τήν Κρήτη. Βέ
βαια τούς είχαν κηρύξει «λιπο
τάκτες». Μά αύτή ή... λιποτα
ξία, ήταν τιμητική. Ά λ λ ’ ένφ 
οί «λιποτάκτες» αύτοί, πήγαι
ναν βιαστικοί, νά πολεμήσουν 
μέσα σέ χίλιες στερήσεις, γ ιά  
τήν Ελλάδα. Καί νά πολεμή
σουν έκ τοΰ άσφαλοΰς, ένφ ό 
τακτικός στρατός, ϊσως στό τέ
λος; νά μήν έρριχνε καί τουφέ
κι, άν δέν έφθαναν τά πράγ
ματα σέ πόλεμο.

Τήν άπόφασί του, τήν άνε- 
κοίνωσε μυστικά στόν σέρ Πά- 
τρικ, πού ένθουσιάστηκε.

— Τότε νά φύγουμε άμέσως. 
είπε.

— Καί βέβαια.
— Μά θά σ’ άφήσουν;
— θ ά  γίνω κι’ έγώ "Αγγλος.
— Ώ  γιές — φώναξε πιότε

ρο ένθουσιασμένος ό μεσήλιί 
αρχηγός.

— ’Ωλ ράτϊτ... Ώ λ  ράϊτ...
Κι’ έτσι κι’ έγινε.

Πηγαίο τό ταλέντο του κι’ άληθινό 
εΐνε ό καλλιτέχνης ό αίσθηματίας 
στό θέατρο έχει δώσει ένα τύπο ζωντανί 
καί τοϋδωσε τό θέατρο... περιπετείαςΙ

Εΐνε ό καλλιτέχνης ό άληθινός 
αύθόρμητος σέ κάθε. έκδήλωσί του 
καί ή συμπάθεια τοΰ κόσμου — γεγονός 
ξεσπάει πιά σέ κάθ’ έμφάνισι του 
Κατά τό πλέον θορυβώδη τρόπο....
Είς τήν σκηνή δέν προσπαθεί...

θά παίξη δίχως κόπο 
Ά λλ ά  τό παίξιμό του — τόσο φυσικό — 

εΐνε σπαθί...
—Σπαθί πού κόβει κάθε κωμικό —

Στό καμαρίνι του, ένφ βάφεται,ένώ ντύνεται 
μέ στίχους καί μέ ρίμες καταγίνεται 
Κι'ένώ άραδιάζει λόγια  άπλά χαριτωμένα, 
φτιάνειτραγούδια μ'αϊσθημα πλημμυρισμένα 

Τραγούδια μέ άληθινή χαρά 
Τραγούδια τρυφερά 
Τραγούδια μέ παλμό μέ πόνο...

Δέν τά δημοσιεύει. Τά διαβάζει μόνσ 
σέ φίλους μερικούς 

Προνομιούχους καί ρωμαντικούς!... 
Δείχνουν, οί στίχοι του τόν «άνθρωπο^ στό

(βάθος
καί δλο τό άνθρώπινό του πάθος I

Δέν έχει τών καλλιτεχνών τό, θράσος 
καί δταν βγαίνη στή σκηνή, δειλά 
παίζει δπως νοιώθει... δπως τοϋρχεται μιλά 

Κ ι’ εΐνε ό Α ΣΣ ΟΣ ! . . .
Ο άσσος ό μοναδικός στή μουσική σκηνή... 

Οι τύποι του, εΐνε τύποι ζωντοτνοί 
Τύποι άληθινοί...

Καί ή έπιτυχία του εΐνε πάντοτε βεβαία!

Μόνο στίς... κοΰρσες δέν έπιτυγχάνει
παρηγοριέται δταν χάνη
γιατί, στό οπίτι δυό κορίτσια πού τόν άγα-

(ποΰν
τά κοριτσάκια του—κι' είν’ ή άγάπη άμοι-

. ,  (βαία —
κάποια γλυκειά κουβέντα θά τοΰ ποΰν!...

Είν* ό «πατέρας» ό πραγματικός *
Καί άν τό θέλετε κ’ έμμέτρως 
εΐνε ό Πέτρος Κυριάκός...

Ό  Π έτρος!...
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Ι · Μ ·

ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
—Λατρεύω τούς "Ελληνας 

συγγραφείς... άπ' τήν άνάπο- 
δη !...

ΚΑΤΕΡΙ ΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
Φιλέλλην

★
—Κάποιο μυστικό έχω νά 

σάς πώ....

Μά δέν σάς τό λέω... Πι
στεύω δτι τό έχετε καταλά
βει!...

Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΓΙ ΑΝΝΙΔΗΣ
Συνθέτης

—Ή λ θ ο ν ! Δ έ ν ε ΐ δ ο ν Ι .  
Καί άπήλθον!...

ΠΥΡΠΑΣΟΣ
Λύγξ

★
—Καί 6 Μάταιος, άμύνεται 

μ α τ α ί ω ς !
ΠΑΡ Σ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Πρός τό παρόν νικητής

—Μέ τέτοιον "Α  γ  γ  ε λ β 
καί στήν Κόλασι πηγα ίνω !...

ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΡΩΝΗ 
Ά γγελοπαθής 

★
—θ ά  τραγουδήσω «Άργεν« 

τίνικες Κιθάρες» καί θά μαζέ
ψω άργεντίνικες δεκάρες... 
ΑΓΓΕΛΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Ταξειδιωτική Περιστερά 
★

—Ζητείται μία Τρίχα τοΰ ύ« 
πογενείου πού έτρεφεν ό κ, 
Παπαγεωργίου πρό τριάντα 
έτών, διά τό θεατρικόν Μου* 
σεΐον!

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ !
Παλαιοπώλης

★
—Κόσμον βλέπω καί κόσμο 

δέν άκούω!
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΛΙΕΡΟΣΙ 

’Ωτακουστής
Ι Η · Ι > · Μ · Ι Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι Ι ΙΜ · !ΙΙΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙΒ ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· Ι|· Ι|· | |· | Ι· | |· | |· | | |· | |· |

’ C ’Αριστείδης Δαμαλάς, με- 
τωννμάσθη εις Ά ρ ισ τ  Ντάριο 
καί πέρασε στήν Κρήτη.

Πολέμησε μήνες, μαζί μέτούς 
φίλους του, πού δέν άποχωρί- 
σδηκε κι’ έφυγε άπό τοΰς τε
λευταίους.

Στήν ’Αθήνα, δλοι οί «λιπο- 
τάκται», είχαν τακτοποιηθή κι’ 
έτσι γύρισε στόν στρατώνα του, 
δπου ύπηρέτησεν δλη τή θητεία 
του — τέσσαρα χρόνια — ώς 
είχε δηλώσει.

Ή ύπηρεσία του αύτή στόν 
στρατό, μοιάζει λίγο, μέ τήν 
ίστορία τοΰ Μουρούζη.

Ό  Δαμαλας, είκοσι τριών έ
τών. τώρα, ήτο στήν άνθησι τής 
ώμορφιδς του. Ξαθός, μέ μιά 
έπιδερμίδα ρόδινη, μέ τά όνει· 
ροπόλα μάτια του, μέ τήν κα
ταγωγή του τήν εύγενική, τήν 
μόρφωσι του, τά χαρίσματά 
του, ήταν ό περιζήτητος παντού 
καί οί γυναίκες πέθαιναν γιά  
ένα βλέμμα του.

Μ’ αύτός, άγαποΰσε τή Σ ά 
ρα καί δέν τήν λησμονούσε. Δέν 
τόν άφηνε άλλωστε ά τήν λη- 
σμονήση. Ταχυδρομείο δέν έ
φθανε, χωρίς γράμμα της. Κι’ 

I αύτός τής άπαντοΰσε άμέσως. 
— Σ έ περιμένω, τοΰ έγραφξ, 

δπως ή μητέρα περιμένει τό 
παιδί της. Μήν άργήσης, γιατί 
μέ θανατώνεις... Ά ν  άργήσης 
πολύ, νά έλθω έγώ στήν Ε λ 
λάδα.

 ̂ Κι’ έκεΐνος τής έγραφε στόν 
ίδιο τόνο :

« Σ ’ άγαπώ πάντα καί δέν 
βλέπω τήν ώρα πού θά βρεθώ 
κοντά σου. θ ά  σέ σφίξω τότε 
στήν άγκαλιά μου καί δέν θα 
σ’ άφήσω πιά, δέν θά φύγω πιά 
άπό σιμά σου. Θά μείνω μαζί 
σου, ώς πού νά ζώ άγαπημένη 
μου Σάρα...>

Μά τέσσαρα χρόνια Ώταν αύ

τά καί πώς νά περάσουν.
Τότε ό Δαμαλας, τώρριχν* 

έξω.
Τά γλέντια του, ήταν μέ τ" 

δνομα. Καί τ ’ άρεσε νά κάνη; 
παρέα μέ τούς στρατιώτες του, 
νά διασκεδάζη μαζί τους, νά 
πηγαίνη σέ ταβέρνες μέ καλό 
κρασί καί μεζέδες έκλεκτούς^ 
οπού πλήρωνε πάντα αύτός. ’

’Ήθελε δμως, τάξι κι’ εύγέ- 
νεια, άπό δσους τόν συναναοι 
στράφοντο.

Ποτέ δέν άφηνε νά παρεκτροΜ 
πουν.

"Οταν μάλιστα ένας στρα< 
τιώτης του, πρόσβαλε -ένα κορί
τσι καί τώμαθε, τόν φώναξε καί 
τοΰ είπε :

— Βρασίνη, τήν Κυριακή θά 
πκντρευτής τήν Καλλιόπη.. 
Κουμπάρος θά είμαι γώ καί θά 
προικίσω καί τό κορίτσι.

Ό  Βρασίνης, ένας Συρίαν ός 
μπερμπάντης, πού άφοΰ γλένπ 
τησε τήν Καλλιόπη, μέ τήν ύ·* 
πόσχεσι δτι θά τήν παντρευτή, 
είχε άρχίσει έρωτα μέ μιά άλ
λη ώμορφη, πρύ τοΰ άρεσε πο* 
λύ, μά πού κι’ αύτήν θά τήν ά- 
Φηνε, γ ιά  νά πάη σ’ άλλη, 
δύστροπησε :

— Μά κυρ-Άριστείδη... δέν 
τήν άγαπάω...

Ό  Δαμαλδς σηκώθηκε άπά
νω, άγριέμένσς ;

— Τί είπες; _  φώναξε.
— Νά κυρ-λρχία... Ά γαπάω  

τή; ΦανήΙ...
Δέν πρδφτασε νά τελείωση 6 

Βρασίνης.^ Είχε φάει δυό μπά- 
Γσους, που τρυ φάνηκε ό ουρα
νός σφοντήλι καί δέν άκουσε, 
παρά τήν έπανάληψι τής διατα
γής τοΰ Δαμαλά :

— Τήν Κυριακή σχΐς πέντε 
έτοιμος... Γιατί χάθ^ιες,.

Η Σ ΥΝΕΧΕΙ Α ^  τροσρχές.


