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Ή  έξυγίανσις της σκηνής

=  Ή θεραπεία 
τοΰ θεατρικού  
πληθωρισμού =

ΠΛΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ 
Φ Λ Υ Α Ρ Ι Ε Σ = = ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΛ

Ό  κ. Μ. Ρόδάς

"Αρδρον τοϋ κ. MIX. ΡΟ ΑΑ
Σάλος είς τόν καθημερινόν τύπον περί τών 

θεατρικών «έκτροπων» έν Κων)πόλει, καί, φυ
σικά, δλοι οί παροικοΰντες τήν Ιερουσαλήμ 
γνωρίζουν δτι δέν είναι τά μοναδικά. Τά γε
γονότα αύτά έρχονται νά έπικυρώσουν τήν ά- 
νάγκην περί Ε Ξ Υ Γ ΙΑ Ν Σ Ε Ω Σ  τοΰ θεατρικού 
κλάδου διά τοϋ περιορισμού τοϋ πληθωρισμού.

Ή  αιτία τοΰ κακοΰ, τής ύπάρξεως πολλών 
θιάσων καί τής δ ια σ π ο ρ ά ς  των άνά τήν Ε λ λ ά 
δα καί τό έξωτερικόν κοττά τρόπον άσύντακτον, 
καί κατά συνέπειαν άντικαλλιτεχνικόν καί άν- 
τιοικονομί'κόν, Είναι ή πληγή τοΟ πληθωρισμοΰ, 
δπως διε κήρυξα καί είς τό πρώτον πανελλήνι
ον πανθεάτρικόν συνέδριον τόν παρελθόντα 
Μάϊον, καί δπως έγραψα κατ’ έπανάληψιν άπό 
τών στηλών τοΰ «Ελευθέρου Βήματος».

Μέ τόν υπάρχοντα πληθωρισμόν σχηματί
ζονται, κατ’ άνάγκην, πολλοί θίασοι, κυρίως 
έκ τοΰ έλαφροΰ θέατρου, άλληλοσυναντώνται 
είς πολλάς περιστάσεις είς ένα καί τό αύτό 
μέρος, έξα ν-  
τλοΰν τό κοινόν,
•παίζουν οίανδή- 
δήποτε προχει- 
ρολογίοτν, αύτο- 
διαλύονται έν τέ- 
λει καί έπιστρέ
ψουν καραβο- 
τσακισμένοι.

Ό  πληθωρι
σμός έδημιουρ- 
γησε καί τήν 
σκληρόν άνάγ
κην τών διαφό
ρων όμάδων τοΰ 
έλαφροΰ θεά
τρου, τά «ν ο ύ- 
μ ε ρ α» καί τάς 
παραστάσεις των 
είς διάφορα ..έν- 
τρα, πού κά&3 
άλλο είναι πα
ρά θέατρα μέ τήν σημασίαν τοΰ καλώς έννοσυμέ- 
νου θεάτρου-

Τό φαινόμενον είναι μοναδικόν εις τόν κό
σμον. Ούδαμοΰ οί ήθοποιοί, οι άξιοι τοΰ όνό- 
ιματός των, έμφανίζονται είς τά κέντρα διασκε
δάσεων ώς νουμερίσται. Τό θέατρον. είναι θέα
τρον καί σ’ αύτό τό έλαφρόν μουσικόν. ’Ηθο
ποιοί τής όπερέττας τής Βιέννης, τής Ιταλίας, 
τής Γαλλίας, τής Γερμανίας περιορίζονται είς 
τό Θέατρόν των, πού είναι τέχνη καί άπαιτεΐ 
χάριν καί μόρφωσιν δχι τήν τυχουσαν.

Οί «ν ο υ μ ε ρ ί σ τ α ι» είναι άλλοι, είναι 
ένας έντελώς ιδιαίτερος κλάδος καί κύκλος. 
Έ π ί τοΰ χαρακτηρισμού αύτοΰ έφιστώ σοβα- 
ρώς τήν προσοχήν τών άναγνωστών μου διά νά 
κατανοηθή ή άποσύνθεσις πού έφερε ό πληθω
ρισμός. 'Ηθοποιοί, λοιπόν, άξίας μεγάλης ή 
μικρής, τοΰ έλαφροΰ μας θεάτρου, πάντως δ- 
-τ , ιγ  « γ Ί ύγ7τ>ι> ^ Λ ο / 'σ ^ ν τ /τ ι τ ρ ν  α κ λ η ο Α χ  ά -
νόιγκην νά καταφεύγουν είς τά «νούμερα», καί 
τά νούμερα δέν μποροΰν νά οταθοΰν χωρίς ΰ- 
περδολικούς πειρασμούς καί άκράτειο^/ , < . 
γλώσσης καί χειρονομιών.

Αύτή είναι ή πραγματικότης καί αύταί είναι 
αί συνέπειεαι τοϋ πληθωρισμού. Τό ζήτημα θά 
κατανοηθή πληρέστερα έάν χρησιμοποιήσω τήν 
έμπορικήν γλώσσαν. Υπάρχει ϋπερποιραγωγή 
καί δέν ύπάρχουν άρκετές άγορές καταναλώ- 
σεως. Τό έμπόρευμα μοιραίως θά σαπίση, δ- 
/πως σαπίζουν οίκονομικώς μέγα μέρος τών ή- 
θοποιών. Οί άριθμοί είναι αμείλικτοι διά πάν
τα λογικόν άνθρωπον.

Τό σωματεΐον τών ηθοποιών Εχει περί τά 
1200 μέλη. Που θά έργασδ^ δλος αύτός ό κό
σμος. Δέν ύπάρχει πλέον ή Σμύρνη πού ήτο δά- 
σις μεγάλων θεατρικών έπιχειρήσεων. Κατ' ού- 
σίαν δέν ύπάρχει ούτε ή Ρουμανία καί ή Κων- 
σταντινοΰπολις. Είς τήν Αίγυπτον φυτοζωοΰν οί 
διάφοροι θίασοι, διότι καί έκεί μετεβλήθησαν 
αί οικονομικά! συνθήκαι τής ζωής γενικώς. 
■Τό παρελθόν μάς διδάσκει δτι δέν ύπήρχεν 
οικονομική κρίσις είς τό νεοελληνικόν θέατρον, 
διότι δέν υπήρχε καί ό πληθωρισμός. Οί ήθο- 
ποιοί τής παλαιοτέρας έποχής ούδέποτε εύρέθη- 
σαν είς τή νάνάγνην νά γίνουν νουμερΐσται- 
Μία τοιαύτη σκέψις θά ήτο δι’ αύτούς βεβήλωσις 
τοΰ ίεροΰ έπαγγέλματος τοΰ ήθοποιοΰ. Γιά δ- 
δλους αύτούς τούς σημαντικούς λόγους, 
γιά νά μή καταφεύγουν οί ήθοποιοί είς τά νού
μερα, πού είναι έκτός τοΰ προορισμοΰ καί τής 
θελήσεώς των, πρέπε νά έπιδιωχθή ή έ ξ υ γ ί
α ν σ ι ς. Καί ή έξυγίανσις θά γίνη μόνον μέ 
τά οικονομικά μέσα.

Δέν είναι άνάγκη νά είναι κανείς σοφός οι
κονομολόγος διά νά έξεύβη τήν λύσιν τοΰ προ
βλήματος. ’Από τό Ταμεΐον Εργασίας έχουν 
φύγει ήδη περί τά τρία έκατομμύρια ώς .δανει
κά καί . . . άγύριστα. Ά λ λ ’ δ,τι έγινε, έγινε. 
Μέ τούς πόρους του δύναται νά συναφθή ένα 
δάνειον καί νά τεθή ή βάσις τής έθελουσίας έ- 
ξόδου, τήν όποιαν πολλοί ποθοΰν καί εύχονται.

Συγχρόνως ένα ποσοστόν έκ τοΰ δανείου 
αύτοΰ θά χρησιμεύση καί διά τήν αύξησιν τών 
συντάξεων. ’Εθελούσια έξοδος καί σύνταξις θά 
έχουν ώς άποτέλεσμα νά φύγουν άπό τόν θεα
τρικόν έν γένει κλάδον περί τά πεντακόσια ά
τομα άνδρών καί γυναικών. Ούτω περιορίζεται 
ό πλη^ρρισμός καί αύτομάτως έπιτυγχάνεται 
ή έξυγίανσις. Σχετικά μέ τό ζήτημα τών συν
τάξεων πρέπει νά σημειωθή δτι ή σύνταξις τών 
ήθοποιών είναι μικρά, διότι είναι καί ιδιότυ
πος. Είναι ή προσφορά τοΰ Κράτους πρός τούς 
ήθοποιούς. · “ Οπως είναι γνωστόν, οί συνταξι
ούχοι διαφόρων άλλων κλάδων καί έπαγγελ- 
μάτων, άποκτοΰν τό εύεργέτημα αύτό άφοΰ 
προηγουμένως συμπληρώσουν τάς καταθέσεις 
των, Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  Ε Κ  ΤΟΥ Μ ΙΣ Θ Ο Υ  
Κ Α Ι ΤΗ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  ΤΩΝ.

Οι ήθοποιοί είς ούδεμίοιν κράτησιν μισθοΰ 
ύποχρεοΰνται. Τό καθεστώς, άς ,ποΰμε, αύτό 
δέν δύναται νά ίσχυη έπ’ άπειρον, θά άντιτα- 
χθή δτι μέ τήν ύπαρχουσαν κατάστασιν είς τό 
θέατρον αί κρατήσεις είναι άδύνατον νά πραγ
ματοποιηθούν. Αύτό είναι άληθές δι’ ένα μέρος 
ήθοποιών. Άλλά  ύπάρχουν καί άρκετοί ήθο
ποιοί, δσοι έργάζονται συστηματικά, πού μπο
ροΰν νά καταβάλλουν μίαν νόμιμον κράτησιν 
ύπέρ τής συντάξεώς των.

Διότι είναι παράδοξον, καί είναι τραγική 
άντινομία, νά ύπάρχουν ήθοποιοί μέ άκινήτους 
περιουσίας, μ ! αύτοκίνητα, μέ μισθούς κυμαι
νόμενους μεταξύ πέντε καί είκοσι χιλιάδων κα
τά μήνα, καί νά μή προσφέρουν είς τό ταμεΐον τί
ποτε διά τήν σύνταξίν των, έκτός τής όλιγο- 
δράχμου έτησίας συνδρομής! Είναι, καί αύτό 
ένα ζήτημα ούσιώδους οικονομικής σημασίας, 
πού πρέπει νά μελετηθή έν συνδυασμώ μέ τήν 
έθελουσίαν έξοδον καί τήν αύξησιν τών συντά
ξεων.

Τό συμπέρασμα, άν δχι καί τό σύνθημα, 
πρέπει νά είναι, περιορισμός τοΰ πληθωρισμού, 
έξυγίοτνσις τοΰ θεατρικοΰ κλάδου, διά νά ύ- 
πάρξη έν τώ συνόλω του καί είς δλας τάς έκ- 
δηλώσεις τέχνης νεοελληνικόν θέατρον άξιον 
τής άποστολής του και άξιον σεδασμοΰ. Διαφο
ρετικά τά νούμερα θά αύξάνουν καί θά πληθύ- 
vcovrat καί τά έκτροπα, ώς φυσικής συνέπεια, 
θ’ άπασχολοΰν την κοινωνίαν, τάς άρχάς, τόν 
Τύπον.'

M I X .  Ρ Ο Δ Α Σ

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ ΣΙΝΕΜΑ

ΪΟΥ κ · ΑΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡίΡΗ
Ά λ λ ’ έκτός άπό τούς γενι

κούς λόγους πού άναφέραμε 
είς τό προηγούμενο φύλλο υ
πάρχει καί ένας άλλος, είδικώ- 
τερος, δστις μάς άπορροφά 
τούς καλούς θεατρικούς συγ
γραφείς σήμερον, καί έτσι ύπο- 
φέρει τό θέατρον άπό τήν έλ- 
λειψιν καλών θεατρικών έρ
γων. Ό  κινηματογράφος, άν έ
χετε παρατηρήσει, άπό τήν στι
γμή πού άπέκτησε φωνή, έζή- 
τησε νά έγκολπωθή δλους τούς 
άριστεΐς τοΰ θεάτρου καί τό 
κατώρθωσε μέ τά άφθονα χρη
ματικά μέσα πού διαθέτει. Σάς 
άναφέρω, πρός έπίρρωσιν τών 
άνωτέρω, ένα παράδειγμα" τόν 
Π α ν ι ό λ. Ό  Γάλλος αύτός 
συγγραφεύς, προικισμένος μέ 
ρωμαλέο ταλέντο, μάς έδωσε, 
δταν ξεκίνησε, ωραιότατα έρ
γα. Ό  «Τοπάζ», ό «Μάριος», ή 
«Φανή» μπορεί νά μήν εΐνε άρι- 
στουργήματα, νά μήν έχουν 
πνοή άρτια, άλλ' είνε θεατρικά 
κομμάτια — εικόνες σπαρταρι
στές τής ζωής, γιομάτες αίσθη
μα, εύγένεια, σάτυρα. Τόν κα
λόν αύτόν συγγραφέα άπό τόν 
όποιον ήλπιζε πολλά τό θέα
τρο μδς τόν πήρε ό κινηματο
γράφος καί γι’ αύτό Εχουμε, 
χρόνια τώρα, νά δοΰμε ένα και
νούργιο θεατρικό του έργο. 
Ά λ λά  θά μέ έρωτήσετε καί δι
καίως:

—Μά καλά. Ή  Γαλλία δέν εΐ
νε ή μικρή Ελλάς μ’ ένα πλη
θυσμό 6.000.000 καί μέ μιά 
γλώσσα πού τήν μιλοΰν, σ’ δλο 
τόν κόσμο, 7—7.500.000 άνθρω
ποι. “ Ενας Γάλλος συγγραΦευς 
δταν «λανσαρισθή», κερδίζει 
άμέσως άφθονα χρήματα. Για
τί ν ' άφήση τό θέατρο ό Πα- 
νιόλ γιά τόν κινηματογράφο;

Σάς άπαντώ:
— Γ ιοττί δέν εΐνε μονάχα τό ύ- 

λικό κέρδος πού, δπως κι’ άν 
έχη, είνε πάντα άνώτερο στόν 
κινηματογράφο άπό τό θέατρο. 
Είνε καί ή δουλειά τοΰ κινημα
τογράφου. Γιά τόν π ρ α γ 
μ α τ ι κ ό  σ υ γ γ ρ α φ έ α  
ένα σενάριο, εΐνε πολύ εύκολο 
άπ’ ένα έργο καί δέν ύπολογί- 
ζω τήν διασκεδαστική πλευρά
:σ£ ‘τράγματος, ι ' τά>.« T ifK S '.a  
δηλαδή αύτοΰ τοΰ συγγραφέως 
κ.τ.λ. Διαβάζετε, έξαφνα, πολύ 
συχνά είς ξένα π&ριοδικά πού 
άσχολοΰνται μέ τόν κινηματο
γράφον δτι ό Α συγγραφεύς ή 
σεναρίστας άπεστάλη μέ τόν 
Β σκηνοθέτην ύπό τής Γ  Κινη
ματογραφικής ‘Εταιρείας είς 
τήν Αφρικήν, ή είς τάς νήσους 
τοΰ Είρηνικοΰ, ή εις τήν Α λ ά 
σκαν ή δέν ξέρω σέ ποιον άλ
λο μέρος τής γής διά νά μελε
τήσουν ήθη καί έθιμα διά τήν 
X ταινίαν πού πρόκειται νά γυ
ρίσουν. Πέστε μου, σάς παρα
καλώ, ποιός ζωντανός άνθρω
πος καί κάπως νέος θά περι- 
φρονήση τάς δελεαστικάς αύ
τάς προτάσεις γιά νά κλεισθή 
δυό-τρεΐς μήνες στούς τέσσερες 
τοίχους ένός γραφείου γιά νά 
γράψη έργο; Καί άκόμα. Ή  
συγγραφή τοΰ «σεναρίου» 8-

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ 
—  ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ κ· Β. I. ΣΑΙΕΑλΑΡΙΑΗ

Ή  έλληνική τέχνη

ταν συνεργάζεται κανείς ιέ
σκηνοθέτες κι’ ένα σωρό άλ
λους ε ι δ ι κ ο ύ ς  πού δ α
θετούν οί μεγάλες κινηματο
γραφικές έταιρεΐες εΐνε — πι- 
στεΰτε με — πανηγΰρι. Ρωτή
στε δμως σάς παρακαλώ δλους 
έκείνους πού γράφουν γιά τό 
θέατρο κι* αύτούς άκόμα πού 
έχουν τήν εύκολία τοΰ διαλό
γου, πού είνε ποτισμένα άπό τό 
θέατρο ί σ α μ ε  τ ό  κ ό κ -  
κ α λ ο — δπως ό σεβαστός μου 
φίλος καί Ακαδημαϊκός κ. Γρ. 
Ξενόπουλος — ρωτήστε τους νά 
σάς ποΰν άν εΐνε ή δχι τυραννι
κή ή συγγραφή ένός θεατρικοΰ 
έργου. Ρωτήστε τους νά σάς 
ποΰν τί σημαίνει νά διαγράψε- 
τε χαρακτήρες, νά δημιουργή
σετε άτμόσφαιραν μέσα σέ 90 
σελίδες πού έχει δλο-δλο τό 
θεατρικό έργο. Μιά άτονη σκη
νή ή μή καλώς τοποθετημένη 
μπορεί νά ρίξη ολόκληρη πρά- 
ξι ή καί τό έργο όλόκληρο. 
Μιά ύπερβολική πάλιν άνάπτυ- 
ξις σκηνής, δσο καί άριστουρ- 
γημοττικά καί άν εΐνε γραμμέ
νη, μπορεί νά κοιμήση τό ά- 
κροατήριον. Στόν κινηματογρά 
φον δμως!... Διά τήν έπιτυχίαν 
σάς ύποβοηθεΐ ό σκηνοθέτης, 
μ’ ένα ώραιότατο τοπίο πού 
θά παραθέση, σάς ύποβοηθεΐ ή 
μουσική μέ τήν ύποβολή πού 
δημιουργεί. 'Ο σ υ γ γ ρ α 
φ ε ύ ς  δ έ ν ά ν α λ α μ β ά -  
ν ε ι  ό λ ό κ λ η ' ρ η  τ ή ν  
ε ύ θ ύ ν η  σ τ ή ν  π λ ά τ η  
το υ . Κι’ αύτός εΐνε ένας σπου- 
δαιότοτΓος λόγος, έκτός άπό τήν 
ύλική άμοιβή, διά νά τρέπωνται 
οί θεατρικοί συγγραφείς είς τόν 
κινηματογράφον.

Δέν κρίνω δέ άσκοπον, προ
τού κλείσω διά σήμερον τήν 
στήλην μου, νά σάς άναφέρω 
μίαν συνομιλίαν πού είχε γνω
στότατος άνθρωπος τοΰ θεά
τρου ιιέ τόν συγγραφέα τοΰ 
«6ου Πατώματος» κ. Ζερί δταν 
ήτο είς τάς Αθήνας. ’Ερωτη- 
θείς ύπό τοΰ πρώτου ό συμπα
θής Γάλλος συγγραφεύς άν θά 
δώση γρήγορα άλλο θεατρικό 
έργο άπήντησε: «Πρός τό πα
ρόν σκέπτομαι νά έκμεταλλευ- 
θώ τήν έπιτυχίαν τοΰ «6ου Πα
τώματος». θά  φύγω είς τήν 
‘Αμερικήν διά νά παραστώ είς 
τήν κινηματογράφησιν τοΰ έρ-
Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα

Η ΚΥΒΕΛΗ
ΤΟΥ κ. Ο. Ν. ΣΥΝΑΑΙΝΟΥ

'Έ να  πρωϊνό τοΰ 1901 ό ποι
ητής Κώστας Χρηστομάνος, 
πού μέσα στό άδικημένο καί 
κακοφτιασμένο κορμί του έ
κλεινε δλη τήν άρχαία έλληνι
κή όμορφιά, έκήρυσσε μπρο
στά σέ λιγοστούς λογοτέχνες 
καί φιλοτέχνους σέ μιά γωνιά 
τής ίερας κόγχης τοΰ Θεάτρου 
τοΰ Διονύσου τήν άναδίωσι τοΰ 
έλληνικοΰ θεάφου.

«Σας παρεκάλεσα — έλεγε— 
νά σύνελθετε εντός τής ίεράς 
αύτής κόγχης, δχι διά νά προ- 
ϋ&ώτ)ω ·είς δΛχ
εϊπω τόν στόμφον, δστις παρ' 
ήμίν έναγκαλίζεται καί πνίγει 
πάν άρτιγέννητον ιδανικόν, άλ
λά διότι έπεθύμουν ή συνά- 
θροισίς μας νά προσλάδη κά
ποιον χαρακτήρα λατρείας, 
σχεδόν Ιεροπραξίας».

Κ ι’ έπρόσθετε:
«Φοτντάζομαι τούς άριχαίους 

"Έλληνας γεωργούς ρίπτοντας 
τήν πρώτην σποράν τοΰ έτους 
είς τούς μέλανας κόλπους τής 
μεγάλης Μητέρας καί έπικα- 
λουμένους συγχρόνως τόν 
Πλούτωνα καί τούς άλλους ύ- 
ποχθονίους θεούς ν’ άφήσουν 
τήν Περσεφόνην νά άνέλθη καί 
πάλιν έπί τής γής καί νά φέ- 
ρη μαζί της τά άνθη καί τήν 
νεότητα. Οϋτω καί ήμείς, ίκέ- 
ται ενώπιον τοΰ σκότους καί 
τής ομίχλης τών κοινών ή με
ρών αίτοΰμεν τήν έπάνοδον 
τοΰ έαρος τής Ζωής».

Κι’ εξετάζοντας τούς λόγους 
πού τόν κάνανε νά ζητήση τήν 
συνδρομή τους τούς έμπιστευό 
τανε τά μεγάλα μυστικά τής 
ωραιοπαθής ψυχής του.

«Ένόμισα διά τοΰτο δτι έάν 
όνειρευθώμεν δλοι μαζί εν δνει 
ρον, τό δνειρον αύτό θά γίνη

πραγματικότης. Τό Ονειρον αύ 
τό εΐνε ή άναγέννησις τής δρα 
ματικής ποιήσεως καί τής σκη 
νικής τέχνης έν Έλλάδι».

Κ ι’ έτελείωνε τό ώραίο τρα
γούδι τής ψυχής του μέ τά γε
μάτα άπό άλήθεια καί σοφία 
αύτά λόγια:

«Ό  Παρθένων δέν εΐνε είμή 
τό άφροστεφάνωμα τοΰ έλληνι 
κοΰ δημιουργικού πνεύματος, 
δταν π;ύτό έκολπώθη είς κΰμα 
θεσπέσιον καί πάν άφροστεφά 
νωμα πνεύματος εΐνε Παρθε-

-ν»-· · -ν > *
Παιδί τοΰ μεγάλου αύτοΰ ό- 

νείρου τοΰ Κώστα Χρηστομά- 
νου εΐνε ή Κυδέλη. "Ετσι ή Κυ 
δέλη γεννήθηκε στίς 22 τοΰ No 
έμδρη τοΰ 1901 μαζί μέ τήν 
πρώτη παράστασι τής «Νέας 
Σκηνής», πού ήταν ή «Άλκη- 
στις» τοΰ Ευριπίδη. 'Έ να  κορι
τσάκι τόσο δά, άδύνατο, χαρι
τωμένο, παιγνιδιάρικο σάν ζαρ 
κάδι, κομψό σάν μίσχος λουλου 
διοΰ. Δέν είπε τίποτε στήν πρώ
τη έμφάνισί της. Μαζί μέ κά
ποιαν άλλη συνομήλικό της, 
πού ποιός ξέρει τί ν’ άπόγινε 
αύτή, προπορευόντουσαν στήν 
νεκρική πομπή τής «Άλκη- 
στις» παίζοντας διπλόν αΰλό. 
Τί ήταν τό σύντομο πέρασμά 
της άπό τή σκηνή, πού τό ό- 
μόρφαιναν καί τό έλάμπρυναν 
πιό πολύ οί μουσικές οίμωγές 
τοΰ Γκλήκ:"Ένα ς ϋμνος στό ά- 
πόλυτο ώραΐο. Μιά σοδαρή ύ- 
πόσχεσι γιά ένα πολύ σύντο
μο ξεχωριστό καλλιτεχνικό 
ξετύλιγμα.

4-
Ό  καλλιτέχνης γεννιέται. 

‘Η Κυδέλη γεννήθηκε καλλιτέ-; 
χνις. Δουλεύοντας στό ένστι
κτό της μέ τήν σοφή καθοδή-

γησι καί τήν συμβουλή τοΰ με
γάλου δασκάλου της Χρηστο- 
μάνου έπέτυχε σέ διάστημα λί
γων χρόνων νά γίνη τό προ- 
χθεσινδ άγνωστο κι’ άσχημάτι- 
στο άκόμη κοριτσάκι, ή Κυβέ
λη, που εύθύς άμέσως στάθηκε 
άντιμέτωπη μι“ ς άλλης καλλι
τεχνικής δύναμης, πού έπρόδα- 
λε σχεδόν μαζί μ’ αύτήν στό 
θεατρικό στερέωμα τοΰ νεοελ
ληνικού θεάτρου, τής Μαρίκας. 
Τόν ίδιο χρόνο πού στό άλλο
τε θέατρο «Βαριετέ» άρχιζε ή 
“ ’*■'«>·* Σιι,ίϊ.ν» d s- ΓΜ(Μϋ·ι3ί.^ις 
της μέ τήν «"Αλκηστη» τού Ευ 
ριπίδη, άνοιγε τίς πύλες του 
καί τό «Βασιλικό θέατρο». Στό 
ένα — τό πρώτο — πρωταγω
νίστρια ή Κυδέλη. Στό άλλο — 
τό Βασιλικό — ή Μαρίκα. Α π ’ 
τή στιγμή έκείνη άρχισε ό ω
ραίος άνατρεπτικός, άλλά καί 
έξυγιαντικός καί δημιουργι
κός πόλεμος άνάμεσα στίς δυό 
αύτές γυναίκες. Άνατρεπτικός 
παλαιών σχολών, πομπωδών 
άπαγγελιών καί άρρωστη μέ- 
νων ρομαντισμών καί δημιουρ
γικός ένός καινούργιου θεατρι 
κοΰ κόσμου, συγχρονισμένου 
.κι’ άληθινοΰ. Κ ι’ 6 πόλεμος 
αύτός — πού άποτέλεσμα είχε 
δλη τή σημερινή θεατρική πρό
οδο — πόλεμος συστηματικός 
μέ πρωτοπαλλήκαρα κι’ έπιτε- 
λεΐς άπό τή μιά καί τήν άλλη 
μεριά τούς σημερινούς κορυ
φαίους ήθοποιούς τοΰ έλληνι- 
κοΰ θεάτρου, βάσταξε ίσαμε 
τήν ή μέρα πού καί οι δυό στε
φανωμένες μέ τό στεφάνι τοΰ 
θριάμβου καί τής νίκης, δώσα
νε τά χέρια γιά ’ νά χαρίσουνε 
στό κοινό, που τόσο τίς χειρο
κρότησε καί τίς έτίμησε, μιά 
(Ή  συνέπεια, εις τήν 7ην σελίδα)
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ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΑΣΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΟΑ ΠΑΙΧΟΗ

Ή «Νεράϊδα» τού Καμπούρογλου
οταν πρωτοπαυχτηκε, στίς 9 &ύγούοτου

1894,στό θέατρον Τσόχα ύπό τοΰ θιάοου «Μενάν
δρου», τό αθηναϊκό δράμα «Ή  Νεράιδα τοΰ 
Κάστρου» τοΰ κ. Καμπούρογλου, δημιούργησε 
πολλές καί άτέλειωτες κριτικές συζητήσεις. Τη 
έλληνικό κοινόν δέν- είχε συνηθίσει νά,ηΡαυ'ιά" 
έργα έλληνικά, πού δέν 
ή σαν παρμένα άπό την 
’Αρχαιότητα, καί έτσι ή 
καϋμένη ή «Νεράιδα» 
μόλις καί μετά βίας έ- 
σημείωσε 12 δλες-δλες 
παραστάσεις καί ύστερα 
έξηφανίσθη άπό τό ρε- 
περτόριον τών έλληνι- 
κών θιάσων.

’Εξηγήσεις, έδόθησαν 
πολλαί έπ’ αύτοΰ.., ’ "
Κακλαμανος έπί παρ1 
δείγματι, παρ’ δλο πού 
εύρισκε τό έργον άρ-,| 
τιον καί πολύ καλά 
παιγμένο (συνέπραττον 
βλέπετε οί Ταβουλάρη 
δες, ό Παντόπουλος,
Κωνσταντοπούλσυ κλπ.) 
έπέκρινεν δμως την ά- 
νάμιξιν, έν τφ δράματι 
τοΰ φανταστικού μετά 
τοΰ πραγματικού Ό  —ε 
όπουλος πάλι εύρισκε. 

έπιτυχεστάτην τήν άνά- 
μιξιν αύτήν, άλλά, πα
ρατηρούσε δτι τό δρά
μα δέν συγκινεΐ, διότι 
οί μονόλογοι ή σαν μα  ̂
κροί, τό σύνολον χαλα· 
ρόν, γενικά δτι έστε- 
ρεΐτο κινήσέως.

Καί αί συζητήσεις έ- 
ξη'κολούθησαν καί δ
ίαν άκόμη τό έργον κατέβηκε διά νά άι/τικα- 
τασταθή μέ άλλο. Ό  κ. Καμπούρογλου, πού 
καί τίς παρατηρήσεις τίς δέχτηκε μέ τήν ίδια 
καλωσύνη πού άκουσε καί τούς έπαίνους, έπέ- 
φερε ώρισμένες μεταβολές καί έπί τέλους άπο- 
φάσισε τώρα ύστερα άπό τόσα χρόνια νά τΛ 
δώση στήν Μαρίκα Κοτοπούλη γιά νά παιχθη 
άπό τόν θίασόν της.

Καί άκριβώς αΰτό μάς έκαμε νά πάμε νά 
τόν βροΰμε.

★
Βιβλία, χειρόγραφα, χαρτιά... καί πάλι 

βιβλία, χειρόγραφα καί χαρτιά πλημμυρίζουν 
ραφείο τοΰ άκαδημαϊκοΰ . μας, δπου 'καί άν 

κυττάξης. Στούς τοί
χους διάφοροι πίνακες 
καλλιτεχνικής αξίας καί 
πορτραΐτα τών έπιφανε- 
ΐέρων μας άνδρών ·χα- 
ισμένα στόν άλλον, 

τόν Μεγάλον,, πού πρώ
τος χάραξε τόν δρόμο 
τής νέας έλληνικής λο
γοτεχνίας (ό κ. Καμ
πούρογλου ήταν ό πρώ
τος πού έγραψε στήν 
δημοτική γλώσσα διή
γημα στά 1884 καίπρώ 
τος πού άνέβασε θεα
τρικό έργο τό ίδιο στή 
δημοτική γλώσσα καί 
αύτό, τήν «Νεράϊδά» 
του στά 1894).

Μάς ύποδέχεται μ’ έ
να κάλοκάγαθο εύγε- 
Λ,κό χαμόγελο καί προ
θυμότατα δέχεται νά 
μας άποτντήση στίς έ- 
ρωτήάεις πού τοΟ Ottcj- 
βάλουμε.
- ί —Μά νά σ ά ς  πω, ού
τε καί έγώ δέν ξέρω 
καλά-καλά πότε θά ά- 
νεβάσχι τήν «Νεράιδα» 
ή: Μαρίκα. Πάντως φαν- 
τάζομαι: κατά τόν Σε 
πτέμβριον.

—’ Επιφέρατε πολλές 
μεταβολές στό έργο 

σας, δπως ήταν πριν ;
— Άρκετές. Τούς μονολόγους έπί παραδεί- 

γματι τούς κατήργησα, δσο μπορούσα ή τούς 
μετέτρεψα σέ διαλόγους. ’Επίσης κατήργησα 
τό δτι ό Μιχαήλ (ό πρωταγωνιστής) έξομολο- 
γεΐται είς τήν Καρυάν δτι έγκαταλείπει τήν 
μνηστήν του χάριν αύτής, καί δέν άναφέοω 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα).

Ο άκαδημαϊκός κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου

’Ά ς  μιλήσουμε λίγο καί γιά 
τό μελόδραμα, δχι άπό καλλι
τεχνικής άπόψεως, άλλά άπό... 
σαρκικής. Είνε περίεργον αύτό 
πού συμβαίνέι δχι μόνον έδώ, 
άλλά σχεδόν ποη/τοΰ. Σύμπτω- 
σις είνε; Παράδοσις εΐνε; Κα- 
τάοα; Πρόκειται γιά τό πάχος 

I πού διακρίνει τούς περισσοτέ
ρους μελοδραματικούς καλλι- 
τέχνας καί καλλιτέχνιδας. Σι- 
λουέττα, τόσον γυναικεία, δ- 
σον καί άνδρική, είνε σπάνιον 
νά δή κανείς άπάνω στή μελο
δραματική σκηνή. Τό πάχος 
στό μελόδραμα κατήντησε πιά 
παράδοσις, τόσο πού καί σέ 
κάποια σύγχρονη γαλλική κο
μεντί πού συζητοΰν δύο πρό
σωπα περί μουσικής, λέγει ό 
ένας, λάτρης τής παλαιάς Ιτα
λικής μελοδραματικής σχο
λής, πρός τόν άλλον, όπαδόν 
τής νεωτεριστικής τέχνης : 
<'Βοέ άδερψέ, έγώ δέν καταλα
βαίνω άπό μουσικούς νεωτερι
σμούς. Εμ έν α  μ’ άρέσει νά πη
γαίνω στό παληό μελόδραμα, 
νά βλέπω τόν τενόρο τόν χον
τρό ν* άγκαλιάζη τήν πριμα
ντόνα τή χοντρή καί νά τρα
γουδούν τό ντουέττο μέ τή γλυ 
κειά καί εύληπτη μουσική». ' Ι 
δού λοιπόν δτι πρόκειται περί 
παοαδόσεως πού άρχισε μάλι
στα νά μπαίνη καί στή διεθνή 
σάτυρα.

Ποϊα λοιπόν εΐνε τά αίτια 
αυτής τής παχυσαρκίας τών 
μελοδραματικών; Κατά μίαν 
έκδοχήν, ή όποία φαίνεται καί 
πιθοτνή, εΐνε τό δτι διά νά δια- 
τηρηθη καλά μία φωνή, χρειά
ζεται καλοφαγία, ήσυχη ζωή 
καί άνάπαυσις. Ά λλά  αύτά τά 
τρία πράνματα ένουν κάποτε 
έπακόλουθα άνεπιθύμητα. Κα 
λή βέβαια εΐνε ίι θρέψις, άλλά 
ύπάρχουν καί άσθένειαι τής 
θρέψεως. Εΐνε ό άρθριτισμός, 
τά άλατα, ή ποτχυσαρκία καί ή 
δυσκινησία. Βεβαίως ή φω
νή έχει ύποχρεώσεις, άλλά 
δέν μπορεί ποτέ ή φωνή νά σκο 
τώση τήν έμφάνισιν, ή όποία 
άλλως τε τής εΐνε πολύ άπα- 
οαίτητη, διότι είς τήν σκηνήν, 
ύπεράνω δλων τών κανόνων 

I τής τέχνης, ύπάο>χει 6 άδυσώ- 
πητος νόμος τής αισθητικής, 
ιόν όποιο·/ 6tV μ-,ιορέι κανείς 
νά παραβαίνη άτιμωρητεί.

Ασφαλώς ένα άπό τά αίτια 
τής γενικώς παρατηοουμένης 
παρακμής τοΰ μελοδράματος 
εΐνε καί αύτή ή αισθητική πα
ραφωνίες διότι τό μάτι έχει ά- 
ξιώσεις καί έφόσον οι άκροα- 
ταί δέν εΐνε τυφλοί, άπαιτοΰν 
νά βλέπουν. Καί φυσικά δέν 
μποροΰν νά βλέπουν τήν φυμα 
τιώσαν Τραδιάταν τετράπαχη, 
ούτε τήν όμοιοπαθή της Μιμή 
τής «Μποέμ» νά ίυγίζη έξίιντα 
δύο κιλά, οϋτε τόν έρωτύλον 
δοΰκα τής Μάντοδας προγά- 
στορα καί μάλιστα μέ μοΰσι, 
ούτε τόν μποέμ καί άδέκαρον 
ποιητήν Ροδόλφον νά μήν μπό- 
ρη νά περπατήση, άπό τό πολύ 
φαί.

Τό σοβαρόν μουσικόν θέα
τρον πρέπει νά συλλογισθτ) δτι 
έχει ένα μεγάλον άντίπαλον : 
τό έλαφρόν μουσικόν θέατρον. 
Έ κ ε ί  τήν πρώτην θέσιν κατέ
χει ή αισθητική, ή ώμορΛιά, ή 
χάρις, προσόντα πού τό κά
νουν είδος άξιαγάπητον. Μή
πως καί έκεινο δέν χρειά£εται 
φωνές; Ή  Φρασκουΐτα, ό Τσιγ 
κάνικος έρως, ό Παγκανίνι, ό 
Κορυδαλλός, ή Μπλέ μαζούρ
κα δέν έχουν φωνητικάς άπαι- 
τήσεις;

Γ icrri έκεί νά εΐνε παράδοσις 
ή κομψότης καί είς τό μελό
δραμα τό πάχος; Ά ρ α  κάτι 
συμβαίνει. Λείπει ή καλή θέλη 
σις καί ό συγχρονισμός. Κα 
κώς νοείται δτι ή καλή διατή- 
ρησις μιόίς φωνής χρειάζεται 
φαΐ καί καλοπέραση/. Λίγη γυ 
μναστική εΐνε άπαραίτητη, 
«τροφής άκορίη», δπως έλεγε 
καί ό 'Ιπποκράτης, εΐνε έπίσης 
άπαραίτητη, λίγη κοσμικότης, 
λίνος χορός, λίγο σπόρ έπίσης.

Πρέπει πλέον νά έννοηθή κα
λά άπό δλους τούς έπί σκηνής 
έμφανι£ομένους, είτε είς σο
βαρά είτε είς έλαφρά θέατρα, 
δτι ό κόσμος σήμερα έξύπνησε 
καί έχει τήν άξίωσι νά ίκανο 
ποιοΰνται δλαι αί αίσθητικαί 
του άπαιτήσεις. Άβαρίας καί 
συγκαταβάσεις τά σημερινά 
θεατρικά κοινά δέν κάμουν.Είς 
τόν τόπον μας, δπως καί είς 
κάθε τόπον, ύπάρχουν παντοει 
δεις καθηγηταί καί καθηγή- 
τριαι τοΰ άσματος. Είς τά 
στούντιά τους διδάσκουν πώς 
πρέπει νά βγαίνη μιά φωνή. 
Άπό έκεϊ δμως μέχρι τής άνό- 
δου ένός καλλιτέχνου στή σκη 
νή, ύπάρχουν κόσμοι όλόκλη- 
ροι ειδικών γνώσεων. Αύτάς 
θά τάς διδάξουν άλλαι σχολαί.

Φαίνεται λοιπόν δτι οι άνερ- 
χόμενοι είς τήν μελοδραματι
κήν σκηνήν άρκοΰνται μόνον 
εις τό ένδεικτικόν τοΰ δίδασκά 
λου τής Φωνής των καί παρα
μελούν άλλας ύποχρεώσεις. 
Μία έξ αύτών τών παρημελη- 
μένων υποχρεώσεων εΐνε καί ή 
μή τήρησις τών κοτνόνων της 
ο:ίσθητικής. Καί έτσι, είς τό 
Μελόδραμα, θά δλέπωμεν πάν
τα σαρκικάς διαστάσεις καί 
θά άκοΰμε συχνά κορώνες, ά- 
κοΰτες, ίμπόστα, πορταμέντα, 
Φαλσέττα καί θά ίκανοποιού- 
μεθα φωνητικώς καί... χονδρι-
κώς. θ. I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

*0 κ. θωμόπουλος

= Τ ί εμφανίζουν 
οί σημερινοί μας 
καλλιτέ χ ναι =====
Όμιλεΐ 6 κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ Σ

Τόν τελευταίο αύτό καιρό στήν πρωτεύουν 
σα παρουσιάσθηκαν ένα πλήθος έκθέσεων ζω
γραφικής. καί ένα σωρό καλλιτέχναι μάς κά* 
λεσαν στό «σαλόνι» τους γιά νά μάς έπιδεί* 
ξουν τά έκθέματά τους. Αύτές άκριβώς οι έ- 
πιδείξεις μας έδωσαν άφορμή νά κάνωμε αυ
τήν τήν έρευνα, μέ τό σκοπό νά δώσουμε στόν 
άναγνώστη μιά ιδέα τής σημερινής καταστά- 
σεως τής έλληνικής ζωγραφικής. Γιατί, μά τήν 
άλήθε α, οί έπισκέπται τών διαφόρων έκθέσεων 
δέν καταλαβαίνουν καί πολλά πράγματα.θαυ- 
μάζοι.\ ένα έργο ή προσπαθούν νά. . .  μαντεύ
σουν τί παοιστάνει. Ώστόσο ή ζωγραφική εΐ« 
ναι μόνο μιά καί μάλιστα ή πιό άρχαία τέχνη 
άπό δλες τίς άλλες μετά τήν γλυπτική.

Άπό τούς μέσους χρόνους καί πέρα ή 
ζωγραφ.κή παρουσιάζει τέσσερις έξαιρετικές 
έποχές: τήν Βυζαντινή, τήν Αραβική ή μου
σουλμανική, τήν Ρωμαϊκή- καί τήν Γοτθική.

'Η κάθε μιά άπό τίς έποχές στό κά&ε είδος
τής ζωγραφικής 
είχε τούς μεγα· 
λους καλλιτέ» 
χνες της σ’ δλες 
τίς χώρες. Στήν 
‘Ε λ λ ά δ α  κα« 
τά τούς ν.ω· 
τέρους χρόνους 
ύπάρχουν μάλι. 
στα όλόκληρες 
οικογένειες καλ
λιτεχνών άπό τήι 
Έπτάνησοκαί ά
πό διάφορα άλ
λα μέρη. ’ Ιδιαι
τέρως ή Τήνος 
μάς έχάρισε με
γάλες οίκογέ» 
ν'ειες ζωγράφων, 
δπως τούς Προ- 
σαλύτας, τούς 
Πάντσους, τούς 

Άλταμούρα, τούς Λύτρα, τούς Σώχους καί 
τούς Φωτάλας. ’Επίσης ή Κρήτη μ ά ς  χάρισ* 
τόν μεγαλύτερο άπ’ δλους : τόν Πκρέκο.

"Ολοι αύτοί οι διάσημοι καί διεθνούς φή
μης ζωγράφοι είχαν φυσικά τήν τεχνοτροπία 
τους. Τήν προσωπική σφραγίδα τής τέχνης 
των. Ανήκαν στίς σχολές πού άναφέραμε, άλ
λά δέν ήταν... παράφρονες. Ή  άνισορροπία 
—θά μπορούσε κάνεις νά είπη—στήν ζωγραφι
κή, παρουσιάσθηκε μετά τόν Παγκόσμιο Πόλε
μο, ό όποιος έκλόνισε έκ θεμελίων τόν ψυχικά 
κόσμο τών άνθρώπων. Τότε έδημιουργήθησαν 
καί οί «ζωγράφοι-θύματα!» Οί τραγικοί καλ- 
λιτέχναι μέ τήν άνήσυχη ψυχή, πού οί ώμορ
φιές τής ζωής σχηματίζουν στό μυαλό τους έ- 
ψιαλτικές κι* άκατανόητες παραστάσεις. Καί 
αύτοί παρασύρουν στίς σχολές των καί τούς 
νεαρούς καλλιτέχνας, οί όποιοι δέν μποροΰν 
v a t f -ν^ρί'-’οην -τήν άλ.ήθειςτ άτν£ τδ
μα καί τήν πρωτοτυπία άπό τήν γελοιότητα.

— Καί οί νέοι "Ελληνες ζωγράφοι; θά pot 
τήσετε;

Έδώ  τά πράγμοπτα είναι λιγάκι μπερδεμέ
να. Αύτοί άκολουθοΰν τόν δρόμο τους καί τάς 
παροδικάς των έμπνεύσει^. Ανήκουν δέ σέ ά. 
πείρες σχολές κι’ οί περισσότεροι είναι... πα- 
ραδοξογράφοι! . . . θυμίζουν τά σχέδια καί 
τάς ζωγραφικάς παραστάσεις, πού άναφέρει 6 
Λομπρόζο καί ό Φρόϋδ στά συγγράμματος 
των. ..

Γιά ν ά ... κατατοπισθοΰμε, λοιπόν, π#.ρα- 
καλέσαμε τόν καθηγητή τής Σχολής Καλών 
Τεχνών κ. θωμόπουλο νά μας μιλήσή γιά τίς 
τάσεις τών νέων μας καλλιτεχνών, γιά τίς δη
μιουργίες' καί τήν τεχνοτροπίαν των.

Ό  κ. θωμόπουλος, λοιπόν, δέν φαίνεται! 
καί τόσο εύχαριστημένος:

— Έγώ , μ ά ς  λέγει, είμαι ένας δάσκαλος* 
Ακολουθώ τούς κανόνες τής γραμματικής* 
θαυμάζω άκόμη τόν Μορέλι καί τόν Φίλιππο 
Μαλίτσι, τούς δασκάλους μου. Τούς άναφέροϊ 
σέ κάθε στιγμή. Οί νέοι, δμως, είναι οι άρνη- 
ταί. Ή  ζωγραφική ώστόσο πρέπει νά συνΐιυάζι  ̂
τήν έμπνευσι μέ τήν τέχνη. Νά έχη παλμό, αί
σθημα. Ή  ζωγραφική δέν είναι μουτζοΰρες, 
χρώματα καί άρλουμπογραφίες... Βέβαια οί 
νέοι άκολουθοΰν ή νομίζουν -δτι άκολουθοΰν 
τόν δρόμο τους. Δέν άκοΰν κοη-ένα. Καί μόνο 
ίσως μετά δέκα πέντε χρόνια καλλιτεχνικής 
ζωής θά ... συνέλθουν καί θά παραδεχθούν 
τούς καθηγητάς των. Τώρα όδηγοΰνται μόνον 
άπό τήν έμπνευσίν των καί δέν παραδέχονται 
ούτε αύτούς- τούς γενικούς κανόνες τής ζωγρα
φικής. Μοιάζουν σάν ένα όρμητικό ποτάμι, τά 
όποιο δέν ξέρει κανείς πού θά ξεσπάση, καί 
τοΰ όποιου κανείς δέν μπορεί νά άνακόψη τά 
δρόμο. Μοιάζουν σάν μ ιά ...  σφεντονιά, πού 
δέν ξέρει κανείς ποΰ-θά... σκάση I

—Σέ ποιές σχολές άνήκουν οι νέοι μας'
— Σ ’ ένα έκατομμύριο σχολές!... οί όποί* 

ες έχουν σκοπό νά έπιδάλλουν έξωφρενικές 
καινοτομίες παραβλέποντες τήν άρχή δτι ό ζω< 
γράφος είναι μόνον σχεδιαστής καί ποιητής) 
καί δ χ ι... παράφρων, Kt’ άκόμη, σάν πραγ^α* 
τικός καλλιτέχνης, δέν κακομεταχειρίζεται τή\* 
φύσιν.

Αύτά λέει ό κ. θωμόπουλος. Οι νέοι, δμως^
έπιμένουν στίς δικές των άρχές. Τούς άφήνου- 
με ν’ άκολουθήσουν τό δρόμο τους. Τούς εύχό* 
μεθα μάλιστα νά έπιτύχουν στίς καλλιτεχνικές 
των προσπάθειες. "Οταν θά παύσουν νά είναι, 
δμως άρνηταί καί αύτών τών καθηγητών τους, 
τότε έλπίζω δτι θά καταλάβουν δτι ή ζωγρα
φική δέν είναι... παραφροσύνη, άλλά τέχνη, 
πού ουιδυάζει τήν άρμ&νία καί τό αίσθημα. ,

Βέβαια, σέ πολλούς θά φανη παράξενο τό πώς 
οί νεαροί μας καλλιτέχναι έχουν έκφύγει τόσο 
πολύ τής εύθείας. Ώστόσο, δμως, δλα έξηγούν- 
ται άν ληφθή ύπ' δφιν δτι οί διάφορες καλλιτε
χνικές παλαβομάρες πού μ ά ς  έξαποστέλλονταί! 
κάθε τόσο άπό τό έξωτερικό, πλασσάρονται 
άμέσως, γιατί έχουν ώς βάσι τους τήν·.. εύκολΰχ.

Καί, βλέπετε, τό πνεύμα τής έποχής ςτυνδυάζε» 
ται τόσο πρόθυμα μέ κάθε τί πού άπαιτεΐ λιγώτε* 
ρη δουλειά καί προσπάθεια!

Τό μοιραίο άποτέλεσμα αύτών τών έπιδράσεων 
εΐνε τό δτι βλέπουμε κάθε τόσο διαφόρους πίνα
κες τών νέων ζωγράφων μας καί τρομάζουμε νά 
καταλάβωμε τί γίνεται έπάνω σ' αύτούς, χωρίς, 
δυστυχώς καί νά τό κατορθώσουμε. Καί τελικώς, 
μένουμε ικανοποιημένοι παίρνοντες τήν έξήγησι 
δτι πρόκειται περί κάποιου άκατανοήτου «έσωψύ- 
χου» ή κάποιας «έντονης έκδήλωσης τής προσωπι
κότητας».

Συμπέρασμα;
Οί νέοι πράγματι, είναι... έκπληκτικοΐ 

Ό  καθένας άνήκει καί σέ μιά σχολή : Μιμήται, 
έρμηνεύει, άντιγράφει, μουτζουρώνει, όρνιθο- 
σκαλίζει, κακοποιεί κα ί... πελαγώνε. Μά 
δέν ζωγραφίζει. 'Ά ς  έλπίσουμε δμως δτι θά ά- 
παλλαγούν άπό τή/ παραδοξογραφία, θά συν< 
έλθουν γρήγορα, θά σεβασθοΰν τό ταλέντο 
τους, τ’ όνομά τους καί θά συνεχίσουν έτσι τήν 
παράδοσι τών μεγάλων ζωγράφων μας.

Θ. Δ Ρ Α Κ Ο Ι



ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ &
Τά περασμένα

Ό  θεατρικός 
Τύπος 

πρό τοΰ 1900
Μιά προσθήκη
τοΰ κ. Λάσκαρη

Ά π ό τόν Ιστορικόν συγγραφέα 
βεάτρου καί πολύτιμον φίλον των 
«Παρασκηνίων» κ. IN. I. Λ^ϋκάρηί 
Ιλάδομεν καί δημοσιεύομεν τήν Κ 06- 
ΐώτέρω έπιστόλήν* συμιίληροΟβαν τά 
νραμέντα είς τά δύο προηγούμενα 
φύλλα μας περί του «θεατρικού ιύ- 
%?υ» ύπό ιών κ.κ. Μ. Ροδδ χάι 1. 
£  ιδέρη.

Φίλε κ. Διευθυντά,
Δύο άγαπητοί Ιστοριοδίφαι, οί κ. 

Κ. Μιχ. Ρόδάς Καί Γιάννης Σ  ιόέρης 
— 6 δεύτερος συμϊΐληρών -ίδν πρ€>- 
Tt)V—- μάς έξέθεσάν είς τά δύο προη
γούμενα φύλλα τών «Παρασκήνιων» 
τού του «θεάίρικοΟ τύπου πρό τοϋ 
.1900». Σ  υμπληρών άμφθτέρ*)υς ισϋς

Καλλιτεχνικά σκίτσα
"Εν α ς  π ο λύ μ ο ρ φ ο ς  

κ α λλιτέχν η ς
"E v a c  καλλιτέχνης, πού τόν ξέρει 

δλη ft Αθήνα έκ φήμης* τόν γνωρί
ζουν έξ δψεως οΐ μισοί ’Αθηναίοι καί 
κανείς... άπό σκηνήςI Ψηλός, άδυνα- 
τος, χλωμός τήν δψιν, μέ βλέμμα ά- 
πλανές και βήμα έλαφρώς άσταθές

ΑΣ

Ν. Λάσκαρης
Φγαπήτούς φίλους, προσθέτω δ-fi «θε 
ίχτρίκήν έφήμερίδα» έξέδωσε δίς καί 
δ ύποφαινομενός κατά τήν Cm’ αύτών 
έξισΐορουμένην έποχήν. Τήν πρώτην 
φοράν ιΐόνος κατά τό 1886 Κάί '-ήν 
Βεύτέραν τό έπόμενον £ΐος 1887 έν 
ουνεργασία μετά τοΟ μακαρίτου Δ. 
Ταγκοπούλου. Τά τής δευτερας αύ- 
*ής Τριόδου -περιγράφει ό μακαρί
της άυνεργάτης μου ώς έξής felt τά 
«Φιλολογικά ΓΙορτραΐτα» του (Α θ ή 
να, 1922, σελ. 11 — 112:

«Σ τ ίς  20 του Μάη τοΟ σωτηρίου 
Ιτους 1887 κυκλοφόρησε μιά μικρή 
κακοτυπωμένη άγγελία, ή Ακόλουθη: 

« Από τής προσεχούς Κυριακής 24 
τρέχοντος μηνός έπαναλαμδάνεται ή 
Εκδοσις τής «θεατρικής Εφημερίδος», 
είς τήν σύνταξιν τής όποίος θά λαμ- 
€άνωσι μέρος οί κ.κ. Ίω άν. Τσιρι- 
μώκος, Κ . Γιολδάσης, Δ. Π. ΤάγΚό1 
κουλός kal Π. Ε . Οίκονόμος.

»ΤΙμή συνδρομής δι* πλην τήν θε- 
Ίνήν περίόδον δραχ, 3. Γραφεία 6- 
ός 'Οφθαλμιατρείου, οίκία Κουτσα- 

λέςή, δπισθεν τοΟ Α γίου  Γεωργίου* 
«λησίόν τής Βουλής. V

» Έ ν  Άθήναις τή 20 Matoii 1Β87 
1*5 Διεύθυντής ΓΜ. I. ΛΑ £ Κ  Α Ρ Η Σ » .

»Ή  ίδέα νά βγάλουμε θεάτρική έ- 
ίφημερίδα ήταν του Νίκου άΛσΚΛρη 
καί τήν, έμπισΐύτηκε πρώτα σέ μένα. 
*Εγώ έχοντας μεγάλη έχτίμησι στίς 
Κωμωδίες του... καί τσίς έπιχειρήσείς 
τυ, τή δέχτηκα μέ ένθουάιασμό κι' 
ϊτσι, άφοΰ καταστρώσαμε πρόχειρα, 
οί δυό μάξ» δίχως τήν δόήθεΐΰ: λο
γιστής Ιόν προϋπολογισμό, άποφασί- 
σαμε τήν €Κδοσί της. Γιά Icrro

Ό  κ. Κ. Μπεζος
(έτσι είνε όΐ καλλίτέχνάι... άστα- 
θείς), δίδει τό παρών συχνόταίά στά 
νυκτερινά κέντρα τής ’Αθήνας... σ 
έκεΐνά πού ή κιθάρα καί τό Ισίΐανιό- 
λίκο τραγούδι κυριάρχοΰν κάί σκορ
πίζουν τό κέφι στούς ζαλισμένους 
γλεντζέδες.

‘Η πάρόυσία του δέν κάνει κάμμιά 
έν^ύπωσι. Καί γιατί νά κάνη; Δέν 
είνε καμμ·.α πρσσωπικότης. Ούτε οΐ 
φωτογραφίες του μπήκαν σέ ρεκλά
μες καί σίίς έφημερίδες. Μόνον δταν 
πιή λίγη ρετσίνα τότε... άρχίζει ή 
ζωντανή ρεκλάμα. ‘Ο άγνωστος κυ
ρτός πού δέν βγάζει μιλιά ίΐαίρνει 
μιά κιθάρα στά χέρια του κάί άρχί4 
ζει νά σκορπίζη παράξενες μελωδίες. 
Ο Ι παρέες σιγοψιθυρίζουν Κάτι μετα
ξύ τους καί στό τέλος μ ! ήλεκτρικήν 
ταχύτητα ό κόσμος έχει πληροφορηϋη 

' *“  . λλ
Είνε ό Μπέζος
περί τΟυ Ιδιορρύθμου καλλιτέχνου: 

‘νε ό Μπέζος...
Τότε άρχίζει άλλο κουτσομπολιό ϊ
 Τί *όν έχει fvorv Μπέζο πού .ά-

νει έξυπνε^ γελοιογραφίες στίς Εφη
μερίδες}

__ Είνε ό ίδιος.i.
— Καλά αύτόν πού γράφει διηγή

ματα στά περιοδικά;

&

—' Η πρώτη τοΰ νέου έργου τοϋ 
κ. Δημ. Μπόγρη «"Ολα θ’ αλλά
ξουν» εις τό θέατρο Κοτοπούλη, 
έδόθη χθές μέ κοσμοσυρροήν. _

'Η  αίθουσα τοΰ «Ρέξ» είχε 
συγκεντρώσει ολους τους διανο
ουμένους τών Αθηνών κα! πλή-· 
θί)ς... ώραιοκόσμου γιατί ό εκλε
κτός όυγνραφεΰς είνε ιδιαιτέρως 
συ"ταθής εις τό ώραίον φνλον.

Τό έργον ήρεσε άρκετά και 
κάθε σκηνή του σχεδόν κατεχειρο- 
κροτεΐτο. Τό κοινόν έζήτησε Κατ̂  
έπανάληψιν τόν συγγραφέα έπί 
Σκηνής, άλλ’ οίτος.,. βέν ένεφα-- 
νίσθη έπειδή — ώς πληροφορού' 
μεθα — παρηκολούθησε. κείνο τό 
βράδυ, κάποιο «φίλμ» εις κινημα- 
τοθέατρον τής όδοΰ Σταδίου.

—Ε ι {  τήν 1 1Λ ομως μ. μ. έθε- 
άθη καθήμενος είς τά «Βουστά
σια» μετά όμάδος θεατροφίλων, 
οί όποιοι είχαν παραστή είς τήν 
«πρεμιέραν» του. ΈρωΤηθε'-ζ «V 
είνε άκόμη θυμωμένος μέ τόν Κι 
Β . Λογοθετίδην, ό όποιος όμολο* 
γουμένως έπαιξε θαυμάσια ότως 
καί 6λος ό άλλος θίασος τής έκλε 
κτής μας καλλιτέχνιδος, άπήντη- 
()εν τά έξής: «ΕΓνε άνάξιον γιά 
μένα ενά τέτοιο πράγμα. Μικρο- 
καυγάδες καί νεύρα είνε κάτι τό 
συνηθισμένο στά θέατρα. Τό μό
νο ποΰ μέ δυσαρέστησε ϊίνε ό δη
μοσιογραφικός θόρυβος ποΰ εγι- 
νβ κατ’ εϊσήγησιν άσφίιλώς ίής 
Διευθΰνσεως τοΰ Θεάΐρου. Φαν- 
τάξεσθε, ΰοτερα άπ’ ofitd ίά ώ
ραία πράγματα ποΰ έγραφησαν εί$ 
τάς έφημερίδας otl μοΰ άπαγορεύε- 
ται δηλαδή έφεξήί ή είσοδος cl« 
τό θέάΐρδν, πώς μποροΰσα νά πα- 
ρουσίασθώ καί νά έμφανισθώ ά
πό σκηνής; Πιστεΰτε με ότι δέν 
ίιαοέστην είς τήν «πρεμιέραν μου» 
άπό ζήίημα αίδοΰς. Κανένας λο- 
γος δέν ύπάρχει to κοινόν ν’ ά- 
σχολήται μέ τά... άπλυτά μθ£.

—Όλα δμως αλλάζουν σ’ αύτόν 
τόν κόσμο. Καί ύτάρ/ουν βά«ιμοι 
ελπίδες δτι ό συμπαθής συγγρα· 
φεΰς θά εύρίσκεται άΰριο με
θαύριο άδελφωμένος είς τά παρα
σκήνια μέ τούς φίλους του καί

ία, πρέπει νά σημειωθή πώς ό προ- 
>γιάμός άύτός νιά κάθε φύλλο, 

8έν περνούσε τις τεσσερις δραχμές, 
γιατί τόσες χρειαζόντοτνε γιά τήν ά- 
γορά μισής δεάμίδας τυπογραψΙΚΟΟ 
^άρτιου. Τήν ΟλΛ θά τή στοιχειοθε
τούσε ό ίδιος ό Λάσκαρης, στό τυπο
γραφείο τού μακαρίτη τοϋ Οίκονό- 
Ίιυ, k i ‘ έγώ, ίϊόύ εΓχα γερά μ·Λ̂ ά- 
4σα, θά γύριζα τή ρόδα ένός Χειρο
κίνητου σαραβαλοιΐιεστηρίου, γιά νά 
τυπώνεται τό φύλλο. Κ ι ’ έτσι έβγήκε 
το ΛΟώτο φύλλο.

»Τό νόήμον κοινόν μας ύπΟδέχ^ηκε 
ψυχρότατα. Τοϋ πρώτου φύλλυ ή είσ-1 
ηραςίς ήτανε δυό δραχμές καί στό 
δεύτερο κατβάκύληάε στη μία κάί εί
κοσι. Κάτι έδρεπε νά κάνουμε γιά νά 
δυναμώσουμε τό φύλλο, γιά ν’ άνε- 
βάσουμε τήν κυκλοφορία του. "Α , τό 
βρήκαμε! *Η Ιδέα δική μου. Νά γρά
ψουμε τή βιογραφία τοϋ ΚωστάΚΓ, 
Καλίτση, ένός λαϊκού κωμικοϋ, πού 
<ττό περιλίσσιο θέατρο Λ Αντρο τών 
Νυμφών» χάλνοϋάε ίόν κόσμο κάί ή
τανε δημοτικώτατος.

»” Εγραψα τή βιογραφία, τή ρε- 
κλάιμόΐραμε δεόντως, δηλαδή τυπά
σαμε ρεκλάμες σέ μικρά χαρτάκια 
ίτοϋ τίς κολλήσάμέ μόνοι μάς, μεάο- 
νυκτίοις πόθ’ ώραις, στά... Αθηναϊκά 
ούρητήρια (ό Λάσκαρης κρατούσε τόν 
Τενεκέ μέ τήν κόλλα κι’ έγώ τό Λι1 
νέλλο κάί ·ίά προγράμματα), μά ή 
κυκλοφορία τοΟ φύλλου δέν άνέβήκε».

Αύτά γράφει ό μακαρίτης Τάγκό- 
ΐϊουλος για τήν έφήμερίδα μας. Σ υ μ 
πληρωματικές ήδη προσθέτω έγώ$ 
δτι, άφοϋ έβγάλαμε καί δυό-τρία άλ
λα φύλΧα, δι1 εύνοήτους λόγους δΐέ- 
κόψαμε τήν έκδΟσίν της. Σ ύνέβη δ
μως τό έξής λίαν περίεργον μετά τήν 
διακοπήν της: ‘Η κυκλοφορία της ήϋ- 
ξησε καταπληκτικώς. "Ολοι οί μπα
κάληδες άγόράζαν τά φύλλα μ&ς κα'· 
τά δεκάδες, ε!ς τρόπον ώστε έντός 
όλιγίστων ήμερων δέν έμεινεν οϋΐέ
φυλλαράκι! Τόάον δέ είχα ένθΟυΙσια- 
σθή άπό τήν έπιτυχίαν αύτήν, ώστε
δέν έκράτήσα ούτε ένα φύλλον διά 
τό άρχέίον μόυ! Υό μόνον πΟύ έάώθή 
&nb τήν έ^ιχείρησιν αύτήν ήΐαν ή 
άγγελία τής έκδόσεώς της μέ τάς
ύπογραψάς Τ(7)ν συνδρομητών, τήν ό- 
frblbtv καί έξέθεσα ώς Ιστορικόν 60- 
κβϋμέντο έΐξ τήν Λρό όλίγων έτών
γενομένην ’'Εκθεσιν τοϋ Τόπου 

Μετά τιμής 
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έρμ^νευτάς τής νέας κωμωδίας 
του*

—Ή  συμπαθής ντιξές τοΰ θέα
τρου Σαμαρτζή* Σόφια Βέμπο κα
τέφυγε προ ήμερών εις τήν Ε 1 
ΛΙτρόπήν Άδεί^ς, διά νά iiata^ 
σφαλίση εναν δρον τοϋ συμβολαί
ου της ό όποιος κάΐεσΐρατηγείτο. 
—Συγκειμένων ή Βέμπό διεμα  ̂

τυρήθπ διότι παρ’ολον πού το 
συμβόΚαιόν της μέ τήν έπιχείρη- 
όιν τοϋ θεάτρου Σαμαρτζή, έφέ- 
ρετο ot? μοναδική ντιζέζ μέ  ̂ ό δι
καίωμα νά έκτελ$ έκτος *ίής Ρ.ο- 
μάντ^αα τών συγγραφέων τοϋ Ig* 
νου και Ινα ή δύα τραγούδια τής 
άρε(ίκέία  ̂ τ η ς ,  ένεφανίσθη  ̂έπ’ έ-
σγάτων ή ΛουίξαΠοΓ,έΚΚι άκολο;- 
θοϋσα παραίύπως τήν ούτήν ta ‘ 
κτικήν. ι

—*Η Έπιτροτή Άδειας ε̂δρε 
δικαίας τάς άπόψεις ΐής ΒέμΛο, 
άλλά τό πράγμα δέν είχε συνέχει* 
αν δίόη μετά τήν άναγνώρκίιν 
τοϋ δικαίου της* ή συμπαθής vti- 
ξέζ δχι μόνον δέν ήγειρεν άλλην 
άξίωσίν* άλλά καί έδήλωσεν έν 
τί συναισθήσει τής Υπεροχής 
είς to είδος, ί>η δέν Ι**ι ούδεμί- 
αν άντίρρησιν νά τραγουδήσω ή 
Γίοζέλλι δποια κ«1 δσα τραγούδια 
ϋέΚεί» ,  ^  ,

—Παραλλήλως μέ ΐήν Σόφιαν 
Βέμπο έκινήθη και ή συγγραφική 
δυάς τών κ. κ, ΐ£ύάγγ£λιδή Σα- 
κελλαρίου, είς τόν κάλαμον τής 
όποίαζ όφείλεταί τό tayKtV-Mnva- 
ξΐά* ποΰ έτρογουδούσε ή ΙΙοξβλ- 
λι χωρίς τήν άδειάν των.

— ΟΙ δύο συγγρβφεϊς ά
φοΰ άπηυθΰνθησην είς τήν_'Etei- 
ρείαν Θεατρικών Σΰγγραφέοιν, ά- 
πέβτειλαν καί σχετικήν επιστολήν 
πρός τόν θιασάρχην τοΰ Ηεάτρου 
Σαμαρτζή κ. Μηλιάδην, διά τήξ 
Λποίαιί ετόνιζαν δτι ήϊ«ν έντελώς 
δτοπος ή αΰτουσία έμφάνισις ΐοΰ 
τραγουδιού των άπό τής σκηνήξ 
τοΰ Ρράτρου τόυ, έίί «λέον δε. ή' 
το ένβ*(οιιενον νά ΟίΥΐΙ κβί ιοΰί 
σνγγρϊ«®είς τής «Σιλουέττας» βΐ* 
ότι ή δλη ΰπόθεσιβ άπετέλίι ενα 
είδος ύποτιμήσεως τής ίοικής 
twv κηλής έργαοίκ?.

—Άπό τόν θίασόν Μακέδου ά- 
πεχώρηοεν ή Καίτη Βερώνη, 6α- 
σισθεϊσα έπί τοΰ δτι ό επιχειρη
ματίας ΐόΰ θιάσου αυτού ΛΒίρέβη 
ένα βασικόν δρον τοΰ μετ’ Οτής 
ΰπογραφένΐος Ουμβολαίοΰ* διά 
τοΰ όποιου άνεννωρίζετο αυτη ώς 
μόνη πρωταγωνίστρια μέ άναφαί- 
ρετον δικαίωμα να τής δίδεται ό 
πρώτος ρόλος καί ν ’ άναφέρεται 
τό όνομά της πρώτον έΐ δλων είς 
τά προγράμματα.

—'Η  Βερώνη κβτέφυγεν είς 
τήν ΈΛιτροτήν Άβείας, ή όποία 
κατήρτισεν Ιδιαιίέραν επιτροπήν 
βιά νά παρακολούθηση τίςπρόβες 
τοΰ άναθιδαξομένου ίίς τό «Ά- 
θήναίον* νέου έργου τοΰ κ. Τί- 
μου Μο>ραϊτίνη «Όνειρα κορίτσι· 
ών», καί νά έξακρίβώση βν rte“ ‘ 
γματι ήδικήθη ή Λροσφυγούσα *ίς 
αΰτήν προιταγωνίστρια.

—' Η καταρτισθϊίσα επιτροπή 
πβρηκολοΰθησε δντως μίβν πρό
βαν τσΰ έργου «Όνειρη κορι-ttn- 
ών», άλλά δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
φανθή άν διεπράίτείο ή 5χι ή κα- 
ταγγελθεϊσα άδικία.

—Ή  δευτέρα έπίσκϊψΐς τήί έ- 
πιτροτής είς τό «’Αθήναιον» έ- 
μαίαιώθη διότι έν ΐφ μείαξΰ ή 
Βερώνη ήσθένηο» καί ήναγκάσθη 
νά έγιΐβταλείψη «λέσν τόν Οίΐ.οον 
Οέλον’άί καί Μή.

Χαρακτηριστικόν ε!.ς τήν ΰ- 
πόθεσιν βύτήν itve t6 otl είς to 
«ϊϊΐΐΗόν ηιοτοΛοιητικόν τοΰ ία- 
T"” i). άναφέρβίβι ώς λόγος ίής 
άσθενείβς τής Βερώνη «to «ερί- 
θάλλσν τοΰ θεάτρου εΙ$ td όποι
ον είογάζετο».

—Ή  Καύη Βερώνη, έρωτηθεΐ- 
σα σχετικώς, έδήλωσεν oti δέν 
πρόκειται νά έπανέλθη είς τό συν 
κρότημα Μακέδου, άφοΰ, Kara 
τάς θεβαΐώσίΐέ τοΰ ίατροΰ ΐης, 
τής είνβ έΛιξήμιον ete ίήν ύ- 
Yetttv.

-“Etg τήν ποώτήν «τξενκράλε» 
τής «Γαρδένιβς», οί, συγγραφείς 
τής κ» Εύαγγελίδη? κ«ί Σα- 
νελλάρίοβ βιάθβ*)βΐ’) ιό ουγ- 
κρότημα τής ©attPlffls Έται.ρεί- 
<%ξ Μαυρέα "^ΚοΗΗΐνη, μιά ώραία

προσφώνησι τής όποιας μεταφέ- 
ρομεν κατωτέρω τά χαρακτηριστι- 
κωτερα σημεία:

~«Νέΰρίασέ δσο θέλεις στίς 
πρόβες Κόκκινη, γρίνιασε, φώ
ναξε. Δέν μάς τήν φέρνεις πειά. 
Σέ ξέρουνε. Είσαι σάν χό δάσκα
λο ποΰχει ψυχή γεμάτη καλωσΰνη 
κι’ όγάπη καί θυμο)νει καί κτυ- 
πάει τή βέργα του στήν έδρα γιά 
νά κάνη τά παιδιά νά μελετήσουν. 
Έννοια σου δμως. Τά παιδια 
μελετήσανε δλα. Κ ι’ή '  Αν ία κι ή 
Μαρίκα κι ή Τζένυ, κι’ή Νανά κι’ 
ή Κσΰλα καί ή Κική καί ή Σόνια( 
κι’ ό Πάνος, κι’ ό γκρινιάρης δ 
’ Ανελος κι’ ό άπαθής ό Tax"C 
'Ακόμα καί τό πιό άτακτο παιδί, 
ό Κυριάκος, ποΰ μπορεί νάναι 
τό σκάνδαλο Οτήν τάξι άλλά στίς 
έξετάσεις τά καταφέρνει νάο*ε- 
ται πάντα πρώτος ! "Ολοι πάνε 
γιά άριστα. Κι* αυτοί κ ι’ ό Φλε 
ρό κι’ οί χαμογελαστές Ούγγάρέ- 
ζοΰλες ποί), έφεραν μαζί τους 
στή σκηνή τοΰ Λυρικοΰ δλη τή 
ζωή καί τό κέφι τής Βουδαπεστι 
άνικης νύχτας.

»Κι»λή έπιτυνία λοιπόν!*..
»Σέ λίγο, td κόκκινο βελοΰδο 

τής αΰλαίαί θά σχισθή στή μέση 
κι’ ό κόσμος θά δή τούς κόπους 
one τοΰς κόπους μας, τά χτυπο
κάρδια σας, τά χτυποκάρδια μας 
τίβ άνωνίες σας, τίς άγωνίες 
μης ποΰ δέ θάναι πιά παρά ενα 
εϋθυιιο θέαμα!

»Πά'ΐ8 μαέστρο...»
—Τήν έπιθεώρησιν «Βάτραχος» 

τοΰ κ. Βώττη, πρόκειται — ίσως 
έντός τής μεταπροσεχοΰς έβδομά- 
δθ§ — νά βίοδεχθή μιά δλλή τής 
όποιας τήν συγγραφήν άνέλαβον 
οί κ.κ. Κιούσης, Πετράς καί Ρη- 
γόπουλος.

—Ό  τίτλος τοΰ έργου δέν... 
κατεκυοώθη άκόμη, πιστεύεται, 
6μώς δτι τελικώς ή νέα έπιθεώ- 
ρησις θά έπιονομασθή «Βεντάλ- 
λια».

Ο Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ
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Θέατρο 
και Σινεμά

ΤΟΥ κ · ΑΚΜΗΤΡΗ ΜΠΟίΡΗ
‘Η Γ-σποινίς Δελετάρη

—  Ό  ίδιος ι
—  Καί αύτός 6 Μπέζος πού εχει 

τήν περίφημη Λρχήστρα “  Ασπρα 
Πουλιά» καί tdv ώκοΰμε στά γρι μ- 
μόφωνα, ίΐΟιός είνέ;

—  Ο ΐδιςο!
—  Καλέ τί σόι καλλιτέχνης είνε 

αύτός. * πώ, πώ καί t l  άδύνάτός, 
θεέ μάυ!

 Εύαισθησία, παιδί μου, βλέπεις,
άπαντά κάποια δεσποινίς, ή όποίά ά
σφαλώς θά τϊαίζη λίγο πιάνο καί θά 
όνειρεύεται νά βγή ντιζέζ μέ θαυμα- 
στάς τό σύμπαν καί πεντ'-έξη μαχα
ραγιάδες συντετριμμένους Λρό ίών
τ̂όδών της!

Καί έν τούτοις ό άνθρωπος αύτός 
χτΟύ κλείνει μέσα του τόσα τάλέντα 
καί κατορθώνει νά έκδήλώνεται στό 
Κάθέντχ μέ τόν βαθμόν άριστα, θεω
ρείται ό πιό εύτυχής θνήΐός» ένω, 
τούνοατίον, είνε ό δυάτυχέστατος!

Ταξιδεύω άχόρταγα, , μοϋλεγε 
κάπόιο βράδυ Καθώς περπατούσαμε 
σέ μιά άπόμερη συνοΙκία, γιατί όέν 
υπάρχει γιά μένα άλλη άιίόλάύσις 
άπό τό ταξίδι. 'E ke i ξεχνάω τίς κα- 
Κίές τών άνθρώπων καί άλλάζει ό 
μονότονος ρυθμός τ^ς άθηνίχΐκής 
ζωής πού βαριέμαι κυριολεκτικώς. 
‘Έ να  τραίνο ή ένά καράβι μέ κάνόύν 
σάν μικρό παιδί άπό χάρά 1<άΙ εύ)(α- 
ρίστησι. . Λ

Πράγματι ό Μπέζος είνε ένας λά
τρης τοϋ τάξιδιόϋ, γ ι’ άύτό καί τά 
περισσότερά κοντράτα τού γίνονται 
μέ τά καλύτερα λοκάλ τοϋ έξωτερι- 
κοϋ. *Η όρχήστρα του είνε γνώστο- 
τάτη σέ πολλά μέρη καί μόνον... ή 
’Αθήνα δέν τήν έχει άκούσει ποτέ·. 
Γιά τήν ίδιαίτερή του πάτρίδα έπιφυ- 
λάσσε'ται άργότερα.

 Δέν θέλω νά παρουσιαοθώ στούς
’Αθηναίους έπί W 0  παρόντος, θέλω 
οί ’Αθηναίοι νά μ’ άκούσουν καί νά 
μέ χειροκροτήσουν δλόι δταν βά εί- 
μάι βέβάιος δτι αύτό πού πρόΚειτάΙ 
ν* άκούσουν δέν τό άκουσαν π9τ *̂

Δέν ξέρουμε άν αύτό είνε έύσυνει- 
δησίά ή έγωίσιιός, πάντως είνε καί 
τά δυό. Γ ι’ αύτό πρέπει νά παραδε
χτούμε πώς ό καλλιτέχνης αύτός σε- 
βεται τό Κθινδν.

Τό πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 
φεύγει γιά τήν Κων)πολι, δπου θά 
έμφανισθή μέ τήν όρχήστρα +ου στόν 
κήπο τοϋ ΓκάρνΤεν, πού διευθυνεταί 
άπό τόν πιό γν^ωστό έπιχειοημοπία κ. 
Κ. Πετρίδη. ’Εκεί ό Μ π έζο ς  έδρεψε 
δάφνας καί τό περασμένο κάλοκαψι. 
Τ6 κοινόν τής Κωνίπόλεως του ετοι
μάζει θερμή ΰποδΟχή.

Α ί π ρ ω τ α γ ω -  
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Συνέχει® έκ τής 1ης σελίδος
you ·μ«Λ>. ΜοΟ έδωσαν ώς ιτρο- 
κοίτΰτβολήν 50 000 δολλάριίχ. 
ΒέβΛια μιά μέρα θά γράψω. 
’Αλλά είμαι ιβέβαιος άν τό νέον 
μου ipybv θά έ'χτ] τήν ίδιαν έτυι- 
ΐυ χ ίσ ίν ί»

'Ά ν  Ιχή τήν ιδίαν έτατυχίοίν!
ΊδΟύ τό άγωνιώ&ες έρώτη,μα 

Κάθε συγγράφέ»ς. Συλλόγισθή 
τε τώρα τί τράγική μορφή λαμ
βάνει τό έ ρώτημα τοϋτο διά 
τόν “ Ελλήνίί συγγραφέα πού 
είνε ύποχρείΜ μένος, -πρός άντι- 
μέτώτησιν τών άνοο/κών τής 
ζωής, νά Υράφη δύο ipytx το 
χρόνο- .καί πόύ, άν τύχη καί δέν 
dpfstei τό τελευταίο,του .^pyov, 
θά σκυλοβρίζεται έπί μήνας ά- 
ίτό- τούς ά-τΓΕίραρίθμόυς κριτι
κούς μας! !...

Ά λ λ ’ άς έπανέλθωμεν είς τό 
θέμοί μϋίς. Τό θέατρον λοι-πόν, 
είιταμε, ύφίσταται σήμερα, άπό 
τής -ΛλΈύράς τίού έξητάσαμεν, 
ενα σοβαρόν πλήγμα άπό τόν 
κινηιιατΟγράφον. Άλλά  παρ’ ό
τι τοό άφαιρεΐ ό σύγχρονος αυ
τός Κροίσος τά ξωτικώτερά του 
στοιχεία, πάλιν δέν έχει να φο- 
βηθή τίποτε ε’ις τό μέλλονι Δ|ό- 
τι, ποιός μεγάλος συγγραφεύς, 
ποιός σωστός π ο ι η τ ή ς, θ’ 
άφήστι τόν λ ό γ 0 θέατρο 
δηλαδή -  γιά δλές άότές τίς ΰ- 
λικές τέρψεις πού μάς χορηγεί 
σήμερον 6 νεόπλουτος αύτός 
τοΰ 20οΰ αίώνοςι Καί ιίοιός πά
λιν μέτριος ποιητής δέν φιλόδο
ξε! ν’ άφήση £να μέγάλο έργο, 
ένθ( πραγματικά Π ο ι η τ ι 
κό ε ρ γ Ο  ; Επομένως καί οί 
σημερινοί καλοί θεατρικοί συγ
γραφείς (συγγραφείς Α ’ Κατη
γορίας, 8πως είιΐαμε στό προη
γούμενο φύλλο) δτβν χορτά
σουν άπό έκατομμύρια, δταν 
βαρεθούν άπό τίς μετακινήσεις, 
δταν έξοικειωθΟϋν μέ τήν γοη
τείαν ·ίδν διαφόρων «στάρ» 
τής Νέ&ς ’Ηπείρου, θά ξανα- 
κλεισθοΟν, όάν παραστρατημέ- 
να -τίαιδιά, πίΟω στό γραφείο 
τους, κ α ί  θ ά γ ρ ά ψ ο υ ν  
γ ι ά τ ό θ έ α τ ρ ο  άδιαφο- 
ρώντάς άντό δημιούργημά τους 
φέρη είς άύτούς έκατομμύρια ή 
προκαλέση τήν άγανάκτησιν 
ιών κριτικών.;.

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Μ Π Ο ΓΡΗ Σ

Ή  <τυΐΐ·παθε<3τ«<τη πρωταγωνί.
σ ιpiot τοΰ θιάσου Σαμαρτζή 
κ. Μαρίκα Νέζερ, τής όποιας 
αί έμφανίσέις στήν «Σιλουέτ* 
τα» σημειώνουν μεγάλη έπι- 

τυχία.
— 0$<>—

Ί π π ο δ ρ Ο μ ι α κ ά

’ Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α

Κον ΚΑ . Μ ΙΜ ΙΚΟ Ν , Α ίγιν»^  
Εΰ*αρΐ»τοΰμίν γΐά *ά «ολά σας 
λόγια. Εΰχαρίστως σάς άναθέτο- 
μεν τήν έκπροσώπησίν τών «Πα
ρασκηνίων». Άποστείλατε δύο 
φωτογραφίες πρός έκδοσιν τοΰ 
σχετικοΰ δελτίου.

Κον Γ ΙΑ Ν Ν Η Ν  ΧΡΩΜΟΣΙ- 
ΤΗ Ν , Χαλκίς.— Μάς συγκινεί ή 
καλωσΰνη σας. Κάνωμε καί θά 
κάνιομε δ,τι μάς επιτρέπουν αί 
δυνάμεις μας διά νά κρατήσωμεν 
τά «Παρασκήνια» είς τό ϋψος τόΰ 
προορισμού των.

ΑΝ Α ΣΤ . Α ΡΒ Α Ν ΙΤ Α Κ Η Ν . -  
Πάτρας. Έλάβομεν καί τάς δύο 
έπιστολάς σας. Καί θ’ άσχόληθώ- 
μέν έτί τών γραφόμενων σας, δ
ταν μάς δοθή καιρός. Τό ποίημά 
σας άκατάλλιιλ'ν" διά τά «Παρα
σκήνια».

Γάρμπ πιθ.

Σ οττάν 

ΜΥΡΝΗ πιθ. ΔΙ-

Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι  ί  ΜΑ £

Σ Α Β Β Α Τ δ Ϋ

1) Β Α Ρ ΙΑ  —  Πάλληκάρι.
2) Ζ ΕΓ1 ΕΡΑ Λ  _  Γ dtp 

ΜπΙΚόίΡί.
3) ΝΑΖ1Χ —  Νισάν.
4) Κ Α Ι Σ Α Ρ  —  Γρανικός πιθ. Μυ-

TLX5 )VnΤ ΙΤ Ο Σ  —  ΌρφΕΟς πιθ. Να-

Τ(ί β')”  Μ IΜΟΖΑ   ΑΙγκλόν πιθ. Άθη-
νάίβ. , , .

"Ενά  τυγιώ : Μπεμπέκβ ^

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ

} )  KOYt> Σ Α Ρ & Σ .
2) Γ Κ Α Γ Κ Ο Σ  —  "Ιμπν 

πιθ. Νταχάμ.
3) Ρ Η Ν Α  ^  Σ 

κομο. . . .  ,
4) Σ Α Ν Α  _  Σ ΙΑ Μ  Λιθ. Πίπης.
5) Σ Τ . Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  —  "Ιμπν 

Μάσρ ftift Φάχίμ.
6) ΣΙΑΓ1Ε-Υ· —  Μπουμπουλίνα 

πιθ. Ίφιγένειο:.
"Ξνα τυγιώ Ζεύς^

Μ.
Τά προγνωστικά μας έσημείωσάν 

εξαιρετικήν έπιΤυχίάν κατά τάς Ιππο- , 
δρομίας τής ληξάσης έδδομάδος. |

ΟΟτω έπί δϋκατρκόν ΙιίπόδρΟμιών ε- j 
δώσαμεν τούς Ενδεκα νίκητάς ϊπίίδυς. | 
Έλπίζομεν δτι δσοι έκ τών άναγνω- j 
στών μας ήκολούθησαν τά προγνω
στικά μας δέν θά βγήκαν ζημιωμένοι j 
άπ- αύτήν τήν ύπόθεσιν. |

Τό οτι o l Ιπποδρομίες είνε μέγα 
«άλκολίκι» είνε έκτός συζητήσεως. | 
Αΰτό όμως ποΰ Εκάμε φίλος ήθοποιός 
τοό Βασιλικοί} ΘέάτρόΡ κάί μανιώ- , 
δης φίλιππος, έρχεται νά έπικυρώση 
άκόμη περισσότερον τόν άνωτέρω χα- 
ρακτηρισμόν. |

Παίίων είς τήν α ’ πρδξιν τής «Ζα- J 
κυνδινής Σ ερενάτας» παρηκ0λπ'9η'τ·· 
τήν 1ήν καί 2αν Ιπποδρομίαν, έπειτα 
άνεχώρη&ε διά νά ποολά®^ Τήν πα- j 
ράστασιν. Είς τήν 5ην Ιπποδρομίαν 
κατήλΘεν Καί πάλιν διά νά Ούνεχίση 
Τό παίξιμό του  έπί τών Ιππων

ΑΟΪΤΡΟΠΟΑΙΣ I I II ΕΤΙΓΑΣ
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

Ή  Έτα ιρεί»  ΛουΐρΟπόλε ως « Κ ΙΝ Ε Τ Τ Α Σ »  Ίτρό μηνός 
ήρξατο πωλοϋσα οικόπεδα είς τήν μαγευτικήν άκρΟθθ(- 
λασσιάν τής γνωστής Κινέττας, Ια τρ ο ί, δικηγόροι, 8η= 
μόσιοι ύπάλληλοι, τραπεζιτικοί υπάλληλοι, αξιωματικοί, 
σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, έμποροι κ.λ.π. ήγόρασαν καί 
έξακολουθοΰν V  άγοράζουν τά έξαιρετικά τάΰτα οίκό-
πεδα. .

Τά οίκόιτεδα ταΰτα άΐτοτελοΰντα το γνωστόν παραθα
λάσσιον πευκοδάσος τής Κινέττας, διασχίζονίό:ι διά τής 
σιδηροδρομικής γρα ικός  Πελοποννήσου καί τής έθνικής 
α σ φ α λ τ ο σ τ ρ ω μ έ ν η ς  όδοΟ  Α θ η ν ώ ν  ■—  Λ ο υ τ ρ α κ ίο υ  —  Λου- 
τρακίου Κορίνθου, καί &υν6ΐΐώς εχουσιν έξησφ(χλισμέ- 
VflV Κάί σταθεοάν συγκοινωνίαν;

Τά πρώΐα 300 οίκόΐΐέδΟί πώλσΰνται είς συμφέρουσαν 
ΐιμήν καί μέ μεγάλας εύκόλίας, μετά τήν συμίτλήρωσιν 
δμώς toC άρίθμοΰ τόύτου θά ίΕτχύσωσιν άλλοι δροι. ^

Σπευσάιε νά έίιωφέληθήτέ τής πραγματικής τοίΟίης 
εΟκαιρίας, ϊνα δι’ άνεΛήΙσ ^ήΐων ατόκων μηνιίιίων δόσε
ων έξασφαλίσηΐε είς τόν έαυτόν σας καί τήν οίκογέ- 
νειάν σ«ς ίήν δροσιά, τό όξυγόνόν καί τό ίώΒιον. Κάθε 
κσλόΚάΐρι 9ά άποτέλή τήν πρ&γματικήν εξοχήν σας. Αί» 
OcV προσεχώς τακτική συγ κοινωνία άπ’ εύθείας Αθήναι— 
Κ ινέΐ+ά.

Άπ ό τόΰ ποοσεχοΰς θέρους θά λειτουρνήση στήν μα
γευτική άκροθαλασσιά τής Κινέττας Πλάζ.

ΠληροΛΟρίαι καί έγγρ αφαί είς τά γραφεία τής ε 
ταιρείας, Ά γ ιο υ  Κωνσταντίνου 4 β (Ό μόνο ιβ ).

Αριθμός τηλεφώνου 53-581

ΚΑΜΠΑΡΕ
m\mn
87 — Πανεπιστήμιου — 8? 

(Παραϊτλεύρως «’Ήδης») 

0(1110

Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  

Διά πρώτήν φοράν έν Έλ- 
λάδι πανηγυρική έμφάνΐ- 

σις τοΟ καλλιτεχνικού 

συγκροτήματος

Άπαρτιζόμενόν άπό 6 χό- 

ρευτρίσς καί 1 χορευτάς. 

Πρωτοφανής έπιτϋχίΟί

οιιιιο

ΑΕΟΠΟΑΔΙΚΑ 

l l! Τ20ΝΗ ΙΥΙΚΕΡ
ή απαράμιλλος έκκεντρι- 

κή χορεύτρια

1“  ΙΡΜΑ ΧΒΛΤ’ΕΚ
οιιιιο

Κ Α Ι ΑΛ Λ Α Ι 20 ΔίΕ- 

Θ Μ Ε ΙΣ  Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ρ ΙΑ Ι

ΟΙΙΙΙΟ

ΑΚΟΙΚΤΕΗ ΜΕΧΡΙ ίΙΡΟΙΑί

Μουσική έπίδειξις
Etg τά 10 'Ιουνίου 7 ·· είς 

τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» 
δίδεται ή έτησία έπίδειξις των 
τάξεων τής ’Ωδικής καί Μελο5ρα 
μαακής ’Ακαδημίας τοΰ _ συνερ
γάτου μας κ» Κ. Νικόλαου εις 
τ*·· όποιαν λαμβάνουν μέοος αί 
κυρίαι καί δεσποινίδες Άργΐ)ρώ 
Καντεράκη, Φραγκιώ Μαρωνιτου ,̂ 
’Αφροδίτη Παρτρέλη, ΒασιλίΗη 
Σωτηρίου, ’Ιωάννα Σταματιάδου 
Λιαροπούλου καθώς καί ή συμπα- 
θεστάτη καλλιτέχνις τών δίοκων 
κ. Ελένη Κοκόρη Ντε Ροζέ. 
Λαμβάνουν ομοίως μέρος καί οί 
κ, «; Φρίξος Γαλανής, Όδΰσσευς 
Καξή§, καί Μελέτιος Ρΰΰσσος. 
Στό πιάνο ό κ.- Λ . ΆνδρΟυτσό- 
πουλος.

ΠΑΟΥΕΤΤΑ!
ή πνευματωδεστάτη Έπι- 
θεώρήσις τών Σπυροπού- 

λο0 — Π οπαδού κα 
πού

κοαέκτη'σε τούς Αθηναίους 

Στό θέατρο

ΣΑΜΑΡΤΖΗ
Άιΐό τό έκλεκτό Συγκρό- 

τημα

Μ Η ΑΙ ΑΔΗ

Η

ΣΙΑΟΪΕΤΤΑ
ΊΙ||!ΙΙ,-"Ι|||Ι|-"||1||Ι>" "Ullli"· " W  " W W  " V  ’V

Καθ’ ύπεύθυνον δήλώ§ΐν 
Τών θιασαρχών

Μ ΗΛΙΑΔΗ  . Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ
τών Συγγράφέών

Σπυροπ'ούλου -Παπαδούκα
τοϋ Συνθέτου
Κ. Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η

Είνέ κατά πολύ άνωτέρα 
τής περυσινής «ΚΟΚΕΤ- 

ΤΑΣ».

i l l .  ί. iC’/ i l S M i i
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν ΤίΛ  
Τ Ρ Ο Σ , Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Χ Ο Σ  Ε 
Θ Ν ΙΚ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η 
Μ ΙΟ Υ, Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ ΡΟ Σ  
Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Υ  ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

Δέχεται 3—8 μ. μ. 
Μ Α ΡΝ Η  5. Τηλ. 53-555

ΟΤΙ  Ν Ε Ο Ν  Ε Ι Σ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ

Φ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  I

Η ΔΑΝΑΗ
Είσαι ώμορφη, είσαι ώμορφη 
ή fii0 ώμορψη γϋνά1κα τοϋ Κόσμου 

μαλλάκια Οου, ta  χειλάκιοί: Οου 
έΐνε θόίϋμα, ότ’ όρκίζομαι στό ψώς 

(μου.
Είσαι πλάσμα ΥλυΜ καί πϊχμπόνη^ό 
ή ματιά σου λυγώνει σάν 6νέΐ(3δ 
είσαι ώ^ορφή, είσαι ώμορψη 
ή πιό ώμορφη γυναίκα ποΟχω δη.

ΔΑΝΑΗ
Γράφει καί στίχους, βλέπετε, ή 

Δανάη. Καί στίχους οχι του., κάρ- 
ρου. Περιττεύει νά λεχθ^ άπό τήν 
στήλην άύτήν ποιά είνε. Τήν ξέρει ό- 
λόκληρη ή Ελλά ς, ή Αίγυπτος, ή 
Κών)πολΐΓ. Τά σουξέ της ύπήρξάν 
ίά*ΐοθέώτικα καί είς χιλιάδάς κϋκλο- 
φορ-Ον οί δίσκοι τών τραγουδιών της. 
Δικαίως κρατεί σήμρρον, μαζί μέ τήν 
Σοφίαν Βέμπό, τά σκήπτρα, μέσα 
έίς τό άπειρον πλήθός τών ΕλλήνΙ- 
δων ντιζέζ.

— Ο Φ Ο —

0 ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ 10 6EATP0H

[Μουσικά σημειώματα

Ή Παλλόδιος 
Χορωδία, καί ό 
Μπετχόβεν

Τοΰ κ Κωστή Νικολάου

Καί βέβαια δποιΟς άπ’ τούς 
τραγουδιστάδες κοιτοΕπιάστη"·ε 
κάποτε μέ τόν Μ ε τ χ ό β ε ν  
θάνΟιωσε πόσδόν όστρακόδερμα 
έκδηλώνεται στό κάθε ώδΛ6 
μάσημα ή κι* άναμάσημά του.

“ Οπως σ’ δλη τήν παραγωγή 
του είτε ΐήν Συμφωνικήν είτε 
τήν όργανικήν είτε τέλος τήν 
ώδικήν 6 Τιτάν αύτός τοδ μου- 
οικοδ φθογγόσήμου ν ίίρόσφέρε- 
ται δύσκαμπτος άν καί άπλοΰς 
«ν καί διαυγής στους άπειρους 
θαυμαστός tow δπως και στούς 
πολύ όλιγώτερους άν μή όλιγί- 
οτους έκτελεστάς καί πρό πάν* 
Των στούς έρμηνευτάς τόυ ΐΐού 
μάλιστα οί τελευταίοι μετριοΰν· 
ται στά δάχτυλα μέσα στήν πα- 
νΟικόυμένήν.

’Έτσι καί ή Παλλάδιος Χο* 
ρφδία καί πρό πάντων ό μαέ
στρος κ, Άλέκος Κόντης βρήκε 
κϋριολεκτικώς τόν μπελά του 
καί ύπέφερε δχι όλίγα £ως δτοσ 
μάς δώση δ,Τι μάς έδωσε μέ 6,· 
τι καί δσους μπόρεσε νά παρα- 
τάξη κάί κυρίως νά προ-πΟνήση* 

'Οπωσδήποτε τό λαμπρόν 
αύτό σωματέϊον -rtou βασίζεσαι 
έίΐάνω στίς καλές θελήσεις Καί 
τόν ένθουσίασμό τών μέλών τ5ι> 
καθώς κάί ίΐτήν ίργάτικότητα 
καί ίήν φώτισι ΐοΰ μαέστρου τοι> 
πάρΰϋίίιάστηκέ καιάΰτή τή ψορά 
στό δημόσιο κάί εδώθε καί πάλι

Ν I ΝΑ ΠΑΥΛΟ Β t  Κ Α
Ή  καλύτερη χορεύτρια κλασσικών 

χορών πού έχει νά έπιβείξη σήμερον 
t0 έλαφρδν μουσικόν μάς θέάϊρόν. 
Μαθήτρια του Γριμάνή, ένέφανίσθη τό 
πρώτον είς τό μπαλλέτο τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου κατά τάς παραστάσεις 
*ίο0 «Δόν Κιχώτη». 'Από τά μέσά τής 
παρελθούσης χειμερινής σαιζόν προ*
σελήφθη είς τόν θίάσον Μήλιάδη__
Κυριάκού, tOO όποίρυ κάί έξακολσυ* 
θέϊ είνε μέλρς ώς πρώτη χορεύ
τρια. Είς την « t  ιλούέττά» έμψάνίζε- 
ται είς χορόν (άλήθέια,. γιάτί 
είς ένα κάί μόνον;) πού άποτελεΐ ά- 
ληθές χάρμα όφθάλμών. Τό έλληνικόν 
θεατρικόν σανίδι σπανίώς ήσθάνθη νά 
*ό χαϊδεύουν έλαφρόίερά . πό6άρά· ια 
καί ποτέ Ισως ή ράμπα τού θεάτρου 
μας δέν έφώτισε κομψότερη χορευτι
κή σίλουέττα.

*Η δις Πόπη *Άλβα τοΟ θιάσου 
Α '.ηλ ιάδή-Κυριάκού

Γυναικεία Φορέματα

Φ ΙΟ Ρ ΕΝ ΤΗ
Έ ρμοϋ  & Νίκης 8 6

τήν έντύπωσι πώςέννοεί νά ζή
ση έντατικά μιά ζωή του πού 
τήν έξύψωσε μέ τάς συγκινήσεις 
τόυ καί μέ τις έζάρσεις του 6ί- 
δονί-άς 8iti καλό είχε νά δώση 
καί ΐτροσφέρονίάς στό Αθηναϊ
κό μουσικό κοινό τά κάλύτέρα 
καί σσβαρώτερά μΟυαικά χορω- 
διάκά Ιργα έως σήμερα.

’Εγώ είμάι άπό κείνους πού 
πιστεύουν «ώς ή κάθε Σχολή 
Κάί τό κάθε Ώδείον πού έγ- 
Κλέίόυν μέσα τους τέτοιους όρ- 
γαΐΊσμούς (διά τόν δείνα ή τά
δε λόγον) πρέπει νά θεωρούν
ται προνομιούχοι Li. ναί: ι·. προ
νομιούχοι I

Καί γιατί θά μ' έρατήσεΐ.; 
Διότι θά σάς άπαντοΰσά άπλόΰ- 
οτάτά ιτώς ίά τΐάιδιά πού άΛίε- 
ρώνονίάΐ στό τράγοΰδΐ μέσα 
Οτίς χορωδίες αύτές θά μάθουν 
νά « ε ι θ α ρ χ ο ό ν  μΟυσιΚά 
τόσον στούς ρυθμούς, δσΟν Καί 
στάς τονικότηίάς.

Σ ’ αύίά μέσα τά συγκρο+ή· 
μοπα άσφαλώς θά μάθουν νά 
σέβωνται πρώτα άπ’ δλα τήν 
Μουσικήν ώς Τέχνην, καί β ' τόν 
μεγάλον ή μικρόν ή μικρομέγοτν 
μελλοντικόν Έαυτούλη των!

Μεγάλο τίρΟπάιδευτικό πρό
βλημα άύτό πού λέμε καί ιίού 
γι’ άύτό κάί μόνον Οί χορωδίες 
μάς Λβέπέί νά 6πΟσίηριχθόί3ν 
Καί νά ζηΟόυν. Τώρα <5cV στήν 
άπόδοσι τής Παλλαδίου σΐήν 
ττροχθεΟίνή ΐής παράταζι δέν 
διεκρίναμε άνάγλυφες ΜπέτχΟβι 
άνές φέΰτοσκιάσεις αυτό δέν θά 
πη πώς ή «ότνηγυρική λειτουρ- 
yior δέν έξετελέοθη μέ μι^ ς^ε- „  
ΤΓκήν έιΤαινέτήν έπιμέλεια καί 
ευκρίνειαν.

"Οσο γιά μ®ς, οί τενόροι μας 
έ^άνήσαν δχι πΟλύ τραγουδι
στάδες, διότι ή φωνή τους έπλα 
τάγιζε  ̂ στό συλλαβισμό τους. 
Άντιθέτως οί μπάοσι ϊτολΰ Κα
λοί μαζί μέ τίς σοβράνες, Ινώ 
οί μεσόφί»νες σάν νά μάς φόίνη· 
καν ^έ κάποιο ήχητικό γιασμά
κι σαν ήχήΐικό φίμωτρο.
Άπό τούς σολίοτες «ρώτη άπ* 

δλουό φΟΟικά ύίιήρξεν ή κ. 
Φραγκιά, Σιίήλιωίτούλου καί ά
μέσως ό Άντωνάκής ό Δελέν- 
δας άύΤός ό ίιΚάμενος Όλλαν- 
οος ^έταξύ Κων)πόλ^α)(; καί 
Αθηνών ό Κάί άπαραίτητ- ς 
στά έκκλήσιαστικά ,κεκραγά· 
ρια! Ά λλά  γιατί τόσο λαιμά 
άύτή τήν φορά: ΈΐτΙσης ό μπά
σος Πέτρινος πού όίν τό έπίθετό 
του ριζόβολή σέ πέτρα, αύτή 
τήν φορά άντιμετώπιβέ γρανί
τη στήν συνθετική σμίλη τοΰ 
Μίιετχόδεν. Πόίντιϋς είνε νέος μέ 
κάλή φωνή Κάί άσφαλώς θά 
προοδεύση. "Οάο γιά τήν 6ifeoc 
Βραχνού νομίζομε Ίτώς «ρέπει 
νά είνέ εύγνώμων σ’ αύ+ήν 
τής τήν έμφάνιΟιν πού τήν ίδί- 
δαζε καί μέ τό «αροΛάνω Πι
στεύω πώς όΐίωσδητΙότε πρέΐτει 
νά άνάθέωρήΟή τό τάχύτερον 
τήν άλλίος τε τόσον ώραίοη/ φω
νήν τής γιά νά μή πλαγίζη στόν 
ΐόνον δίίώς συνέβη είς τό δεύ- 
ΐερόν μέρος τοΰ δλου Ιργουι

Ό  κ. Άλέκος Κόντης μ&ζί 
μέ τούς συνεργάτας του κατε- 
χειροκροτήθή άπ’ δλους μας, 
πράγμα πού δέν έμιΐοδίζεί νά 
τοΟ σφίξω τό χέρι μ’ αύτές μοι> 
τίς γραμμές καί νά τόν συγχα
ρώ ιδιαιτέρως θερμότατά έν τή 
άνάμσνή αίθιώτέρών ήμερών 
διά ΐήν Πάλλάδιον Χορωδίαν 
τόυ «ού είνέ έργόν τΟύ μαζί μέ 
ΐήν όή^ιάίνουσαν συνεργασίαν 
τοΟ ρέΚτόυ Γεωργίου Κ6υ- 
ράκΟύ ίτού δέν θά έπρεπε νά 
ιίαύσή ποτέ.

Αύτή είνε μιά έίιχή ένός φί
λου τής Παλλαδίου Χορωδίοτς 

j μας καί άς τήν πιστεύσόυν.
Κ Ω ΪΤ Η Σ  Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Υ
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«Άστέρες»πού ανατέλλουν «Θαλασσινά φίλμ»

Ή  ώραιοτάτη Κάθριν "Ελλιοτ είνε ή νέα 
άνακάλυψις τοΰ Σάμ ουελ Γκόλντουιν πού 
θά έμφανισθή στό φίλμ «"Ερωτες 1938».

θά ίδρυθουν κινηματογραφικά 
στούντιο είς τήν Ελλά δα ;

Συμπεράσματα άπό τό κινηματογραφικό συνέδριον

' Ενα άπό τά πλέον εύχάρι- 
στα γεγονότα τοΟ Α ’ Πανελλη 
νίου κινηματογραφικού συνε
δρίου, ύιτήρξε τό ένδιαφέρον 
τών πλείστων όμιλητών διά τό 
ζήτημα τής παραγωγής καθα- 
ρώς έλληνικών ταινιών. ‘Όλοι 
οί πραγματευθέντες τό σπου- 
^οτ'ότατον αύτό θέμα, κατέλη
ξαν είς τό συμπέρασμα δτι κα 
θίσταται έπιτακτική ή άνάγκη 
τή(Τ δημιουργίας μιάς ’Εθνι

κής κινηματο
γραφικής πα
ραγωγής.

Πρώτος έξ 
δλων, ό προο- 
δευτικώτατο ς 
Υπουργός τής 
Πρωτευούση ς 

Κοτζιάς κη 
ρύσσων τήν 8- 
ναρξιν τών έρ 
γασιώ ν τ ο ΰ  
Α ' Πανελληνί 
συ Κινηματο
γραφικού συν 
εδρίου, άνε- 
γνώρισε τήν ά 
νάγκην αύτήν, 
καθορίσαςσυγ 

χρόνως τόν δρόμον ποΰ θά 
έπρεπε νά άκολουθήση διά νά 
έξυπηρετήση καταλλήλως τάς 
άρχάς τοΰ Νέου Κράτους καί 0 
ποσχεθείς είς τούς συνέδρους, 
δτι θά πράξη τό πάν διά τήν 
δημιουργίαν μι«ς έθνικής κι- 
νημοττογραφικής παραγωγής.

Έ κ  τών διαφόρων όμιλητών, 
λίγο ή πολύ, δλοι σχεδόν έθι
ξαν τό ζήτημα τοΰ έλληνικοΰ 
κινηματογράφου, μεταξύ τών

όποΰ'ν άναφέρομεν τόν σύμ
βουλον τής Πανελληνίου Κινη
ματογραφικής ‘Ενώσεως κ. Κ. 
Χλοΐδην, ό όποιος λόγω τής I- 
διαζούσης θέσεώς του υπήρξε 
έκ τών πλέον ένδεδειγμένων νά 
πραγματευθή τό σπουδοοότα- 
τον αύτό θέμα, καί τόν διευ
θυντήν τοΰ «Κινημα'ίογραφι- 
Άστέρος» κ. ‘Ηρ. Οικονόμου, 
όμιλήσοτντος περί τοΰ κινημα
τογράφου ώς μέσου διαφημί- 
σεως καί προπαγάνδας.

Είνε άναμφισδήτητον δτι ό 
κινηματογράφος είνε άσύγκρι- 
τον καί μοναδικόν άποτελεσμα 
τικόν μέσον μορφώσεως, θεω
ρούμενος ώς είδος πρώτης ά- 
νάγκης διά τήν διανοητικήν 
τροφήν τοΰ λαοΰ. Νομίζομεν δ- 
τι ή άνάγκη παραγωγής ελλη
νικών κινηματογραφικών ταινι 
ών είνε μεγάλη καί έπιδλητι- 
κή, τό δέ Κράτος έχει ύποχρέ- 
ωσιν νά ένθαρρύνη καί νά ύπο 
βοηθήση ταύτην, καθ’ δσον πρό 
ποτντός άλλου όργανισμοΰ, έ- 
ταιρείας ή Ιδιώτου αυτό τοΰτο 
έχει άνάγκην τών ύπηρεσιών 
τοΰ κινηματογράφου διά τόν 
άποτελεσματικόν προπαγανδι- 
σμόν τών άρχών του.

Ό  έθνικός κινηματογράφος 
θά μποροΰσε νά χρησιμοποιη- 
θή ύπό τοΰ Κράτους 1) Διά 
τήν άνάπτυξιν καί τόνωσιν τοΰ 
έθνισμοΰ τών πολιτών του. 2) 
Διά τήν χαλύδδωσιν τοΰ πατρι 
ωτικοΰ αισθήματος καί τήν έ- 
ξύψωσιν τοΰ φρονήματος τοΰ 
λαοΰ. 3) Διά τήν προπαγανδι
στικήν του πολιτικήν τής άνα- 
πτΰξεως τοΰ τουρισμοΰ καί τής 
τουριστικής κινήσεως τών έπι- 
σκεπτών τών άρχαιοτήτων, είς 
τήν όποίαν είνε γνωστόν τί ό- 
φείλει ή έθνική μας οικονομία. 
Μόνον ό κινηματογράφος είνε 
είνε είςθέσιν νά ύποδάλη καινά 
έμψυχώση είς τούς μέλλοντας 
περιηγητάς τήν μοναδικήν με 
γαλοπρέπειαν τών τοπίων τής 
‘Ελλάδος,τοΰ θαυμασίου κλίμα 
τός της, τών λουτροπόλεων, 
τών Ιαματικών της πηγών καί 
τών μεγαλοπρεπών κειμηλίων 
τής άρχαίας ‘Ελλάδος. 4) Διά 
τήν καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν 
τοΰ τόπου, μέ τήν δημιουργίαν 
καλλιτεχνικών ειδικοτήτων πού 
χρειάζονται είς τάς παραγω- 
γάς τών κινηματογραφικών 
ταινιών καί 5) Διά τήν άνάπτυ 
ξιν τής έθνικής οικονομίας ή

όποία έχει ν’ άποκομίση μεγά
λα όφέλη, τόσον άπό άπόψεως 
εισροής ξένου συναλλάγματος 
έκ τοΰ τουρισμοΰ καί τής έξα- 
γωγής τών έλληνικών ταινιών, 
δσον καί άπό τής άπόψεοος τής 
δημιουργίας νέου όρίζοντος 
έργασιών μέ τά πλήθη τών ε ι 
δικοτήτων ποΰ άπαιτοΰνται είς 
τήν βιομηχανίαν αύτήν.

Διά τούς προαναφερθέντας 
λόγους τό Κράτος χρειάζεται 
άπαραιτήτως ταινίας έλληνι- 
κάς έξυπηρετούσας τά ώς «νω 
θέματα καί διά τοΰτο άκριδώς 
πρέπει νά ένθαρρύνη τήν παρα 
γωγήν των καί νά προστατεύ- 
ση τήν βιομηχανίαν των.

Λέγοντες νά ένθαρρύνη τήν 
παραγωγήν καί νά τήν προστα 
τεύση, δέν έννοοΰμεν νά άνα- 
λάβη τό ίδιον τήν κατασκευήν 
των ή νά παραχωρήση αύτήν 
είς προνομιούχους όργανι- 
σμούς.

‘Η πολύπλοκος τεχνική δια- 
κλάδωσις τής βιομηχανίας κι
νηματογραφικών ταινιών έξαρ 
τωμένης άπό συγραφείς, καλ- 
λιτέχνας, σκηνοθέτας, μουσουρ 
γούς, τεχνίτας κλπ. δέν ή μπο
ρεί ν’ άποτελέση άντικείμενον

κρατικής άσχολίας, άφοΰ είνε 
παγκοσμίως παραδεδεγμένον 
δτι κάθε κινηματογραφική ται 
νία άποτελεί καί μίαν καλλιτέ 
χνικήν δημιουργίαν, έπιτυχή 
ή άποτυχή, άναλόγως τής καλ 
λιτεχνικής προσωπικότητος τοΰ 
σκηνοθέτου..

Δέν είνε λοιπόν δυνατόν νά 
άττοτελέση θέμα κρατικής ά
σχολίας δπως ούδέποτε Κρά
τος άνέλαβε νά κάμη τόν συγ
γραφέα ή τόν μουσουργόν.

’Επομένως τό Κράτος πρέ
πει νά ύποδοηθήση τήν Ιδιωτι
κήν πρωτοβουλίαν νά παραγά- 
γη έλληνικάς ταινίας καί νά 
χρησιμοπΌιή έξ αύτών, έκείνας 
πού θά έξυπηρετοΰν τούς δια
φόρους σκοπούς του.

Ή  μέχρι σήμερον Ιδιωτική 
πρωτοβουλία έπί τής παραγω
γής τών ταινιών, προσεπαθησε 
νά περιορίση τάς δαπάνας της 
είς τόν κύκλον τής έντελώς 
τοπικής άποδοτικότητος τής 
χώρας έξ οΟ έπιπολαιότης καί 
άνυπολογησία τών κατά και
ρούς έμφανισθέντων έπιχειρη- 
ματιών, ot όποιοι έπεδόθησαν 
μόνοι των είς δλας τάς είδικό- I

τητας τάς ά- 
παραιτήτ ο υ ς 
διά τήν παρα
γωγήν έγχω- 
ρίων ταινιών, 
περιβληθέντες 
τάς Ιδιότητας 
τοΰ συγγραφέ 
ως,σεναρίστα, 
σκηνοθέτου, ό 
περατέρ, ήθο- 
ποιοΰ κλπ.

Τούνοτντί ο ν 
τό σοβαρόν κε 
φάλαιον δ έ ν  
προσελκύσ θ η 
καθόλου πρός 
τόν κλάδον αϋ 
τόν, λόγω τής 
παντελοΰς έλ- 
λείψεως εύκολιών καίεύνοϊκών 
συνθηκών, διά τήν είς τήν πα
ραγωγήν τοποθέτησίν του.

Τό Κράτος άφήνον έλευθέ- 
ραν τήν παραγωγήν κινηματο
γραφικών ταινιών, όφείλει κα
τά πρώτον λόγον νά ένθαρρύ
νη αύτήν παρέχον ήθικήν ένί- 
σχυσιν, πλεονεκτήματα καί δι
ευκολύνσεις τοιαύτας ώστε νά 
καθιστά εύχερές καί οίκονομι- 
κώς εϋσταθοΰν τό έργον αύτής

Ή  χαριτωμένη ήθοπο ιός Μαίητζ Έβανς, 
δπως έιιφανίζεται στόν ρόλον τής πρωτα
γωνίστριας στό φίλμ « 'Ένα  ταξίδι δίχως 

σταθ μούς».

διά νά καταστη πραγματοποι
ήσιμος ή τόσον ποθητή προσέ- 
λευσις τοΰ κεφαλαίου.

Εύτυχώς τελευταίως τό νέον 
Κράτος ήρχισε νά άντιλαμβά- 
νεται τήν σημασίαν τοΰ κινη- 
μοττογράφου καί ύπάρχει βά
σιμος έλπίς δτι θά παράσχη 
τάς άπαραιτήτους διευκολύν
σεις διά τήν δημιουργίαν έλ
ληνικών ταινιών.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ή  Καρόλ Λομπάρ καί Φερ- ‘ 
νάν Γκραβαί πρωταγωνιστούν 
μέ έπιτυχίαν είς τήν ταινίαν 
«Σκάνδαλον» παραγωγής «Γου- 
ώρνερ Μπρόδερς».

— Ή  Γ  κρέτα Γ  κάρμπο, έπι- 
στρέψασα τελευταίως εις τήν 
Σουηδίαν, φιλοξενείται είς τήν 
ίπαυλιν τοΰ κόμητος Βάχμαϊ- 
στεο, ή σύζυγος τοΰ όποιου εί
νε άδελφική φίλη καί θαυμά
σα οια τής Γκάρμπο.

— Ό  λαοφιλέστει>ος κωμικός 
τοΰ συγχρόνου γαλλικοΰ κινη
ματογράφου Φερνχιτέλ θά πρω 
ταγωνιστήση μετά τής Έλβί- 
ρας Ποπέσκο είς τήν κωμωδίαν 
«Τρικός» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ 
ΓΙιέρ Κολομπιέ.

— Ό  διάσημος σκηνοθέτης 
Αμπέλ Γκάνς θά γυρίση τήν

περίφημη όπερα τού Καρπαντιέ 
«Λουΐζα» μέ πρωταγωνιστάς 
τήν Υβόν Πρεντάν καί τόν 
Ζώρζ Τίλ. Τήν διασκευήν τοΰ 
λιμποέτου έπραγματοποίησεν ό 
■γνωστός Γάλλος δραμοπουρνόο 
Ρολάν Ντοργχελές. Μετά τό 

πέρας τής προαναφερθείσης ται
νίας, ό Άμπ ελ Γκάνς θά γυρί
σω τόν «Χοιτιέφορον Κολόμ- 
p< ν».

— Μιά γνωστή γαλλική πα-

Ή  χαριτωμένη ήθοποιός τοΰ κι
νηματογράφου Βιρτζίνιο Γ Qfν, 
δπως έμφανίζεται τίς ενα φίλμ 

νιν».·. ής ΰποθέσεως

ραγογική έταιρεία διαπραγαα- 
τεύεται μετά τοΰ Μωρίς Ντεκο- 
μπρό τό /Ιρισμσ τοΰ έργχ; 
*ου «Καρτιί Λατέν». Ό  Nrs- 
κομπρά άπεδέ^θη τήν γενομέ- 
νην είς αΰτόν πρότασιν, ύπό τόν 
δρον δτι θά σκηνοθετήση αύτο- 
προσώπως τό Spy ον του. Ώ ς 
γνωστόν τό «Καρτιέ Λατέν» υ
πήρξε μία άπό τάς μεγαλυτέ- 
ρας έπιτυχίας τοΰ βωβοΰ κινη
ματογράφου μέ πρωταγωνί
στριαν τήν Κάρμεν Μπόνι.

— Ό  άδελφός τής Σόνια Χέν- 
νυ, διηγήθη πρό τίνος εις ’Α 
μέριμνους δημοσιογράφους, δ- 
τι πρό δεκαετίας μία τσιγγόοα 
τής είχε προείπει δτι θά γίνη 
διάσημος είς όλόκληρον τόν 
κόσμον. Ή  προφητεία αύτή έ- 
παλήθευσε, διότι ή Σόνια Χέννυ 
μέ τάς κινηματογραφικός έπι
τυχίας της άρχίζει νά γίνεται 
έξαιρετικά λαοφιλής.

— Έ π ’ εύκαιρία των γενε
θλίων της ή χαριτωμένη μικρο- 
σκοπική στάρ ΣίρλεΟ Τ έ μ π λ θ ά  
παραστή είς τήν πρεμιέραν τοΰ 
τελευταίου έ'ργου της «Δεσποι
νίς βεντέττα», ή όποία θά δο
θή είς μίαν έκ τών μεγαλυτέ- 
ρων κινηματογραφικών αιθου
σών τής Νέας Ύόρκης.

—  Ή  ’Αλίς Φαίη άνεχώρησε 
μετά τοΰ συζύγου της Τόνυ 
Μαρτέν διά τήν Χονολουλοΰ, δ

που θά παραμείνη έπί δεκαπεν
θήμερον πρός άνάπαυσιν. Μετά 
θά έπιςττρέψη είς τό Χόλλυ- 
γουντ διά ν’ άρχίση τό γύρισμα 
τής νέας ταινίας της «Αίθουσα 
χοροΰ».

— Ή  Γκάμπυ Μορλαί, ό 
Άνρύ Ρόλλαν, ό Γκαρμπριέλ 
Γκαρμπριό καί Πιέρ Μπρασσέρ, 
προσελήφθησαν ύπό τής Ιταλι
κής έταιρείας «Τσινές» διά νά 
πρωταγωνιςττήσουν είς τό φίλμ 
«Βέρντι», κατά σκηνοθεσίαν τοΰ 
διάσημου Ίταλοΰ σκηνοθέτου 
Καρμίνε Γκρτλλόνε.

— Τελευταίως ίδρύθη είς τήν 
Γαλλίαν μία νέα κινηματογρα
φική έταιρεία μέ έλβετικά 
κεφάλαια, σκοπός τής όποιας 
είνε ή άποκλειστική πραγματο- 
ποίησις μουσικών ταινιών. Τό 
πρώτον φίλμ τής νέας έταιρεί- 
ας θά φέρη τόν τίτλον «Μπερ- 
λιόζ».

— «Ή  Χιονάτη καί οί έπτά 
νάνοι», ή μεγαλυτέρα έπιτυχία 
του Γουώλτ Ητίσνεϋ, συνεχίζει 
τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν 
της είς δλας τάς πόλεις τής 
Αμερικής.

— Είς τό στούντιο «Τόμπις» 
τοΰ Έπιναϋ ήρχισε τό γύρισμα 
τής νέας ταινίας τοΰ “ Υβ Μι- 
ρά'-τ «Παρισινό καφενείο», κα
τά σκηνοθεσίαν τοΰ Ζώρζ Λα- 
κόμπ. Είς τήν άνωτέρω ταινίαν 
πρωτοτγωνιστοϋν ή Βέρα Κο- 
ρέν, ό Ζύλ Μπερύ καί ό Ζάκ 
Κοκελέν.

— «Ό  Παράδεισος τοΰ Σατα
νά» είνε ό τίτλος τοΰ νέου φίλμ 
πού γυρίζεται είς στά στούντιο 
«Φωτοσονόρ» τών Παρισίων κα
τά, σκηνοθεσίαν τοΰ Ζάν Πιέρ 
’Ωμόν. Πρωταγνιστοΰν οί Πιέρ 
Ρενουάρ, Τζάκ Χόλτ καί ό νέ
γρος Χαμπίμπ Μπέγκλια.

— Ό  παλαίμαχος Γερμοα/ός 
καλλιτέχνης Φράντσοχ Τόν θεδ- 
ται τελευταίως είς τό Χόλλυ- 
γουντ συνοδευόμενος πάντοτε 
ύπό δημοσιογράφων, προκειμέ- 
νου να γυρίση μίαν ταινίαν ύπό 
τόν τίτλον «'Έρωτες δημοσιο
γράφων». Ή  συναναστροφή του 
αύτή, τοΰ έπιτρέπει νά μελε
τά τάς συνήθειας καί τήν δρδ- 
σιν των.

— "Υστερα άπό μίοτν Θριαμ
βευτικήν τουρνέ είς τάς σπου- 
δαιοτέρας πόλεις τής Αμερικής 
έπέστρεψεν είς Παρισίους τό 
καλλιτεχνικόν ζεΰγος ΜάοΟα 
Έ γκερΘ  καί Ζάν Κιεποΰ^α. Ό  
Κιεποΰρα έδήλωαεν είς τούς 
Γάλλους δημοσιογράφους δτι ί- 
τυχεν έξαιρετικής ύποδοχής, τό
σον έκ μέρους τοΰ Τύπο··, δ
σον καί άπό μέρους τοΰ άμερι- 
κοτνικοΰ κοινοΰ. Είς τήν Νέαν 
Ύόρκην έπαιξε είς τήν Κάρ
μεν καί σέ μερικές γαλλικές ό
περες. "Όσον άφορα τά μελλον
τικά των σχέδια, είπεν δτι προ
σεχώς Θά μεταβή είς Ρώμην 
διά νά γυρίση £να μουσικόν 
Φίλιι μετά τής συζύγου τ<~υ 
Μάθρας "ΕγκερΘ, ύπό τήν καλ
λιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ γνω
στού σκηνοθέτου Τσέγα φόν; 
Μπόλβαρυ. Έπίσης έγνώρισεν 
δτι βρίσκεται είς διαπραγμα
τεύσεις μετά τής «Όπερά-Κω- 
μίκ» διά νά έμφανισθή είς μερι- 
κάς παραστάσεις της κοττά τό 
φθινόπωρον.

— ’Ολόκληρος ό γαλλικός 
κινηιιατογραφικός Τύπος έκ- 
φράζεται ένθουσιωδώς διά τήν 
νεοφανή Ρωσίδα καλλιτέχνιδα 
Καρίν Νέλσον, ή όποία ύποδύε- 
ται τόν ρόλον τής άκολούθου 
τής Αύτοκρατείρας (Μαρσέλ 
Σιαντάλ) είς τό φίλμ «Ραςτπου- 
τίν», τό όποιον γυρίζεται ύπό 
τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν 
τοΟ Μάξ Γκλάς.

— Είς τούς γαλλικούς κινη- 
αατογραφικούΓ κύκλους διαδί
δεται δτι 6 άφθαστος Μογγό- 
λος καλλιτέχνης τοΰ κινηματο
γράφου Ίνκιτσίνωφ ποόκειτα: 
νά ποατρευτη μέ τήν χαριτωμέ 
νην συνάδελφόν του Κριστιά' 
Σεγκάρ·

—  “ Ενας θαυμαστής τής Τζό- 
αν Κράουφορντ τής έδώρησε 
μίαν θαυμασία\ κοΰρααν τύπο;.: 
«Μπουγκάττι» άξίας πλέον τών 
10.000 δολλορίών.

ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
στήν οθόνη καί στή ζωή

ΠΩΣ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΜΑΞ ΦΑΚΤΟΡ 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΚΙΓΙΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οί διάφοροι τόνοι τών μακι
γιάζ πού κατώρθωσα ν’ άποδώ- 
σω είνε μοναδικοί είς τό είδος 
των, πράγμα πού άποδεικνύε- 
ται κοίθημερινώς είς τά στούν
τιο τοΰ Χόλλυγουντ. Αύτός είνε 
ό λόγος πού δλοι οί «άστέρες» 
μεταχειρίζονται άποκλειστικώς 
τό μακιγιάζ Μάξ Φάκτορ.

Διά τάς έρωτικάς σκηνάς 
τών φίλμ δημιούργησα ενα εί
δικό κραγιόνι τών χειλιών, δε
δομένου δτι οί άστέρες δέν μπο 
ροΰν νά έπαναλάβουν τό μακι
γιάζ των, ένώ «γυρίζει» ή μη
χανή τής λήψεως. Τό κραγιόνι 
αύτό έχει τήν ιδιότητα νά πα- 
ραμένη άμετάβλητο είς τό νε
ρό καί είς τό φίλημα. Μιά έλα
φρά έπίστρωσις Λρκεί νά δώση· 
στά χείλη χρώμα καί ζωή. "Αν 
μέ αύτό τό κραγιόνι γίνη σω
στό τό μακιγιάζ τών χειλιών 
διατηρείται όλόκληρη τήν ή μέ
ρα καί ύπό τάς πλέον δυσμε
νείς συνθήκας.

Τά δμορφα μάτια είνε μιά 
βασική προϋπόθεσις γιά τήν 
καλλονή τοΰ προσώπου. Γ ι’ οτύ- 
τόν άκριβώς τό λόγο δημιούρ
γησα ένα είδικό μακιγιάζ, τό 
όποιον δυναμώνει τήν έκφρασί 
τους καί τά κάνει νά φαίνων- 
ται μεγαλύτερα καί γυαλιστε
ρά. "Αν τά μάτια σας βαφοΰν, 
σύμφωνα μέ τάς μεθόδους τοΰ 
Χόλλυγουντ, θά προσθέσουν ό
μορφιά στό πρόσωπό σας καί 
θ' αυξήσουν τή γοητεία τής 
προσωπικότητάς σας.

Τό μακιγιάζ τών μοττιών πε
ριλαμβάνει τρία στοιχεία :

Τήν ειδική πάστα τών φρυδι- 
ών, ή όποία αυξάνει τό βάθος 
καί τήν έκφρασι τών μοαιών 
καί τά έναρμονίζει μέ τό ύπό- 
λοιπον μέρος τοΰ μακιγιάζ.

Τό ύγρόν τών βλεψαρ'δο,'ν, 
τό όποιον τις δείχνει μεγαλύ
τερες καί τονώνει τό χρώμα 
τών ματιών σας.

Τέλος τό κροτ/ιόν άπό τά τσι 
νουρσ πού ύπογραμμίζει τή 
φόρμα τους και δίδει τό χρώυσ 
τους μέ μιά γλυκειά άντανά- 
κλασι.

Μέ τό κραγιόν αύτό μπορεί
τε νά ζωγραφίσετε καί τόν γΰ-

ρο τους, αύζάνοντες τό μέγε
θος τους.

Ασφαλώς ή όμοοφιά τών μι-

ένσρμονίζεται άπλυτα μέ τό 
υπόλοιπον μακιγιάζ ; Α'*τό 
συμβαίνει έπειδή μεταχειρίζον-

Μίοι άπό τά'·, μεγαλύτερος δημιοα) ρνία: τού Ροπιλέίος το3 μακιγι
άζ Μάξ Φάκτορ είνε καί ό νεοφανής άστήρ τής «Γουώρνερ» Γ Λό- 
ρια Ντίκσον. Ή  όμοιότης τής Ν τίκσον μέ τήν Γκάρμπο είνε κα

ταπληκτική

τιών τών διαφόρων άστέρων θά | 
σάς κατέπληξε. Κάνετε σάν καί 
αύτές, μακιγιάρετε σωστά τά 
μάτια σας καί θά ένΟουσιαοθή- 
τε άπό τά άποτελέσματα. Πα
ρατηρήσατε τήν θαυμαστή λε
πτότητα τών μπιτάτσων τών 
άστέρων ή όποία δέν άφηνε, 
κανένα ίχνος στά σκοΰρα φο
ρέματα τών ήθοποιών; Έπίσης 
οτι τό μακιγιάζ τοΰ λαιμοΰ, 
τών μπράτσων καί τών χεριών

τα,, τήν είδική ύγρή πούντρα 
μου ή όποία εισχωρεί είς τήν 
έπιδερμίδα καί τής δίδει μίαν 
λαμπράν έμφάνισιν μαζί μέ μιά 
θαυμαστή λευκότητα, άπόλυτα 
έναρμονισμένη μέ τό μακιγιάζ 
τοΰ προσώπου. Μ’ αύτό τόν 
τρόπο έιίιτυγχάνεται άπόλυτη 
άρμονία τοΰ χρώματος τοΰ προ 
σώπου, τών μπράτσων καί τών 
χεριών.

Είς τό ύπαιθρον, είτε πρόκει

ται γιά σπόρ, είτε πρόκειται 
γιά έξωτερίκάς σκηνάς είς τή 
θάλασσα ή τό βουνό, οί άστέ
ρες θεωροΰν τό μακιγιάζ ρύτό 
ώς άπαραίτητο, Ή  ύγρή αύτή 
πούντρα δταν τοποθετηθή μιά 
φορά, δέν βγαίνει πειά οότε μέ 
τό νερό, οΰτε καί μέ τή θάλασ
σα. Δημιουργεί ένα άόρατο 
προστατευτικά στρώμα κατά 
τών ήλιακών άκτνων, μέ άπο- 
τέλεσμα τήν άποφυγή τών έγ- 
καυμάτων καί τών πιτσιλάδων. 
Ή  έπίστρωσις αύτή φεύγει μέ 
σαπουνάδα.

Διά νά συμπληρώσετε τήν τε
λειότητα τοΰ μακιγιάζ σας, 
βάλτε λίγο ύγρή μπριλλαντίνη 
στά μαλλιά σας, κατά προτίμη 
σιν μέ βαποριζατέρ.

Νά έ'χετε πάντοτε ύπ’ δψιν 
σας δτι τό βράδυ πρέπει νά έ- 
φαρμόζετε μιά πειό ζωηρή άρ
μονία χρωμάτων, έπειδή τά ή- 
λεκτρικά φώτα περιέχουν με
γάλη ποσότητα έρυθρών άκτί- 
νων, πράγμα πού άτονεΐ τά πλη 
σιάζοντα πρός αύτήν χρώματα 
σημοτντικά. Καί τό καλύτερο 
μακιγιάζ τής ήμέρας δέν είνε 
έπαρκές γιά τό φώς τής νύ 
χτας. Τό ήλιακό φώς έν άντιθέ 
σει πρός τό τεχνικό φώς είνε 
πλουσιώτατο σέ κυοα/ές άκτΐνες 
καί πτωχότατο σέ έρυθρές, δη 
λαδή ή άρμονία τών χρωμάτων 
δέν χρειάζεται νά είνε τόσον 
ζωηρά.

Ή  ύγεία τής έπιδερμίδος σας 
είνε άπαραίτητη γιά νά έπιτύχέ 
τε Μνα άμεμπτο μακιγιάζ καί 
νά διοττηρήτε τό χρώμα τοΰ 
προσώπου σας. Περιποιεΐσθε 
λοιπόν καθημερινώς τήν έπιδερ 
μίδα σας εις τρόπον ώστε νά 
προλαμβάνετε τό γήρας. Ή  πε- 
ριποίησις τής έπιδερμίδος σας 
έπιτυγχάνεται, άν κάθε βράδυ 
πρό τής κατακλίσεως τήν κα
θαρίζετε μέ τήν είδική κρέμα, 
είς τρόπον ώστε ν’ άφαιρήτε 
καί τό τελευταίο ίχνος τοΰ μα
κιγιάζ σας.

Ά ν  άκολουθηστε τίς συμ
βουλές μου αύτές νά εΐσθε βέ
βαιες δτι θ’ άποκτήσετε στή 
ζωή τήν ίδια όμορφιά τών άστέ
ρων πού θαυμάζετε στήν όθόνη.
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Ό  διάσημος Άιιεοινα'.'δς ξωνρά f-ος Έλμερ Ντίκσον, ό>ς πρΛείΙρος μιας καλλιτεχνικής επιτροπής, έξέ)»ξε είς ?να διαγωνισμόν καλ
λονής, τάς άνωτέρω είκονιζομένας ώς τός ώραιοτέρας εκπροσώπους τής άμερικανικής «ινηματογραψουπόλεω .̂

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ό  ένας ϋστεοσ άπό τόν άλ
λον άρχίζουν νά λειτουργούν 
οί κινηματογράφοι τών ’Αθη
νών, μέ.,.πτωχοτάτας είσπρά- 
ξεις, λόγφ τής άπροόπτου τρο
πής τοΰ καιροΰ. ‘Η προσέλευσις 
τών θεατών ύπήρξε, κατά τάς 
τελευταίας ήμέρας τόσον ά- 
ραιά ώστε κάποιος θερινός κινη 
ματογράφος νά προίγματοποιή- 
ση τόν σεβαστόν άριθμόν τών... 
δέκα είσιτη'ρίων. Ό  διευθυντής 
τοΰ μεγάλου θερινού κινηματο
γράφου «Άλκαζάρ» μάς έλεγε 
πρό ήμερών δτι έσκέπτετο σο- 
βαρώς νά κλείση τόν κινηματο
γράφον του έως δτου βελτιωθή 
ό καιρός.

— Κατά τήν έφετεινήν · θερι
νήν περίοδον θά λειτουργήση 
είς τήν πλατείαν Έξαρχεί^ν 
ένας κινηματογράφος τό «VOX» 
έπί σχεδίων έκπονηθέντων ύπό 
τοΰ καλλιτέχνου άρχιτέκτονος 
κ. Κίμωνος Λάσκαρη. Πρόκει
ται περί έπιχειρήσεως τής έται 
ρείας «Σκούρας Φίλμς».

— Τά κινηματογραφικά έργα 
στήρια «Μ. Νόβακ καί- Σία», 
διεσκεύασαν καταλλήλως ένα 
έπιβατικόν αύτοκίνητον διά νά 
τοποθετήσουν ένα πλήρες φορη 
τόν μηχάνημα φωνοληψίας καί 
φωτοληψίας, κατά τό σύστημα 
τών ξένων έταιρειών λήψεως έ- 
πικαιροτήτων. Τό έν λόγίρ κινη 
ματογραφικόν αύτοκίνητοι/ θά 
χρησιμοποιείται διά τήν ταχεΐ- 
αν λήψιν έπικαίρων γεγονότων.

— Τελευταΐαι είδήσεις i f  Αί- 
γύπτου μάς πληροφορούν δτι 
ή άφιξις τοΰ κινηματογραφικού 
συγκροτήματος Άλβίζε, μετά 
τοΰ καλλιτεχνικού συγκροτήμα 
τος Μουσούρη, άνεβλήθη διά τό 
πρώτον δεκαήμερον τοΰ μηνός 
’ Ιουνίου. Ώ ς γνωστόν μετά τήν 
άφιξιν τοΰ Αίγυπτίου παραγω
γού Άλβίζε θά γυρισθοΰν είς 
διαφόρους τοποθεσίας τής Ε λ 
λάδος τά «έξωτερικά» τοΰ έλ- 
λην.κοΰ φίλμ «Άνθούλα» τήν ΰ- 
πόθεσιν τοΰ όποιου συνέγραψεν 
ό λαοφιλής κωμικός μας κ. Μά 
νος Φιλιππίδης, ό όποιος καί 
πρωταγωνιστεί μετά τοΰ καλλι 
τεχνικοΰ ζεύγους Αλίκης καί 
Κώστα Μουσούρη. Μετά τό 
πέρας τοΰ γυρίσματος τών 
ύπαιθρίων σκηνών ό θίασος 
Μουσούρη θά μεταβή είς Κύ
προν διά νά παίξη κοπά τήν 
θερινήν περίοδον. Κατά τήν δι- 
άρκειατν τής άπουσίας τοΰ άνω 
τέρω θιάσου, ό Άλβίζε θά ίπι- 
δοθή είς τήν έγκατάστασιν τών 
μηχανημάτων είς τό στούντιο 
τό όποιον θά άνεγείρη διά τόν 
σκοπόν αύτόν. Κατά τό φθινό- 
πωρον ή αιγυπτιακή αύτή τα- 
ραγωγική έταιρεία θά άρχίση 
τήν πραγματοποίησιν μιάς ταινί 
ας μέ ΰπόθεσιν τοΰ κ. Άλέκου 
Λιδωρίκη, είς τήν όποίοτν καί 
πάλιν θά προπαγωνισιήσ-υν ή 
Άλικη καί ό Κώστας Μουσού-
ρης·

— Ό  γνωστός είς τούς κινη
ματογραφικούς κύκλους καλλι
τεχνικός διευθυντής τής έταιρεί 
ας «Σκούρας Φίλμς-t καί τών 
κινηματοθεάτρων «Ρέξ» καί 
«’Αττικόν» κ. "Οθων Κόκκινος 
άναχωρεΐ περί τά̂  μέσα ’ Ιουνί
ου διά Παρισίους καί Λονδινον, 
δπως πραβή είς τήν έπιλογήν 
τών καλυτέοων ταινιών τών έ- 
ταιρειών «Πάραμαο'ΐντ», ί-φόξ» 
καί«Ράντιό» ώς έπίσηι: καί είς 
τήν άγοράν εύρωπαϊκών φίλμ.

— Τελευταίως ίδρύθησαν δύο 
νέα κινημοαογραφικά έργαστή· 
ρια λήψεως καί έπεξεο>ασίας 
ταινιών. Τό πρώτον άνήκει είς 
τόν κ. Γαβριήλ Λόγγον, ό ό
ποιος 8ά συνεργασθή μετά τοΰ 
κ. Ήλ· Παρασκευά, τό δέ δεύ
τερον είς τόν Κωνσταντινουπο- 
λίτην όπερατέρ κ. Δημ. Μερα- 
βίδην. ‘Ως γνωστόν ό κ. Μερα- 
βίδης έγύρισε κατά καιρούς τά 
Ελληνικά φίλμ «Ό  παληάτσος 
τής ζωής» μέ τόν “ Ελληνα ϋαρ- 
λώ κ. Κ. Σταθόπουλον, τό ·ϊΔά- 
φνις καί Χλόη» μέ σκηνοοεοίαν 
τοΰ ποιητού κ. Λάσκου καί τό 
«’Έτσι κανείς σάν άγαπήσει» μέ 
σενάριο καί σκηνοθεσία τοΰ κ. 
Στ. Λούπα.

— Τήν παρελθοΰσαν Δευτέ- 
pocv άνεχώρησε διά Παρισίους 
ό ένας έκ τών έφοπλιστών ά- 
δελφών Παντελή διά νά συνέχι
ση καί προφορικώς τάς δια

πραγματεύσεις του μετά τής 
Γαλλικής Κινημοττογραφικής Ε 
ταιρίας «Γκωμόν» σχετικώς μέ 
τήν έγκατάστασιν είς Αθήνας 
ένός άρτιου στούντιο παροτγω- 
γής Έλληνικών κινηματογραφι
κών ταινιών.

Τό σχετικόν ύπόμνημα, περί 
παροχής άδειας ϊδρύσεως τοΰ έν 
λόγφ στούντιο, ύποβληθέν ύπό 
τών άδελφών Παντελή είς τό-ύ· 
φυπουργειον Τύπου καί Τουρι
σμού, παρεπέμφθη λόγω τής 
σοβαρότητός του, είς τό Υπουρ
γικόν συμβούλιον, τό όποιον καί 
τό ένέκρινε. Προσεχώς πρόκει
ται νά ύπογραφή καί Βασιλί'κόν 
διάταγμα.

— Ό  γνωστός καλλιτέχνης 
φωτογράφος Έμ ίλ  Σεράφ πρό
κειται νά ίδρύση τελειότατον 
κινημοαογραφικόν έργαστήριον 
λήψεως καί έπεξεργασίας κινη
ματογραφικών ταινιών. Διά 
τόν σκοπόν αύτόν προέδη είς 
τήν παραγγελίαν έκ Γερμανίας 
μιάς κινηματογραφ κής μηχανής 
λήψεως τύπου «Άρριφλεί;», κα
τασκευής τών έργοστασίων 
«Άρνολντ - Ρίστερ», άποτελοΰ· 
σαν τήν τελευταίαν λέξιν τής 
'κινηματογραφικής τεχνικής, τήν 
όποίαν πρόκειται νά χρήσιμο-

"Ενα άπό καινούργια ταλέντα τού 
άνέδειξε τελευταίως ή «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν» είνε ή άνωτέρω εί· 
κονιξομένη νεαρά χορεύτρια καί 
τραγουδίστρια Ά ν  Ρούπερφορντ,
ποιήση διά τήν πραγματοποίη· 
σιν τουριστικών καί κουλτουρι» 
στικών ταινιών.

— Πληροφορούμεθα δτι μετά 
τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν, έ
πί τρεις συνεχείς έβδομάδας, 
τού φίλμ «Προσφυγοπούλα» τοΟ 
κ. Μπόγρη είς τήν 'Αλεξάνδρει
αν, ήδη προ'βάλλεται, μέ ΐσην άν 
δχι μεγαλυτέραν έπιτυχίαν, είς 
τόν πολυτελή Κινηματογράφον 
τοΰ Καΐρου «Ρεγκάλ». Αί έφη. 
μερίδες τοΰ Καίρου χαρακτηρί» 
ζουν τήν έπιτυχίαν αύτήν ώς μο
ναδικήν, δεδομένου δτι τό Έ λ «  
ληνικόν στοιχεϊον είς τήν πόλιν 
αύτήν είνε πολύ περιωρισμένον 
έν συγκρίσει μέ τή Αλεξάν
δρειαν καί δτι οί προσερχόμε· 
νοι θεαταί είνε κατά τό πλεΐ* 
στον ξένοι. Τό καταπληκτικόν 
είς δλην αύτήν τήν ύπόθεσιν εί· 
νε δτι οί θεαταί διέκοπταν τήν 
παράστασιν μέ χειροκροτήματα 
διά ν’ άπαιτήσουν τό σπιζάρι· 
σμα τών τραγουδιών τής δεσποΐ 
νίδος Βέμπο, ή έπιμονή των δέ 
ήτοτν τόσον μεγάλη, ώστε ή U« 
εύθυνσις τοΰ κινηματογράφου 
«Ρεγκάλ» άναγκάσθηκε πολλές 
φορές νά διακόψη τήν παράστα» 
σι καί νά δηλώση είς τούς θεα· 
τάς δτι ή άπαίτησιίς νων δέ» 
ήτο πραγματοποιήσιμος διό τβ· 
χοϊκούς λόγους.



Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Εϋθυυες αθηναϊκές νύχτες

Στόν κήπο 
τού Σατανά!...
Σατανάδες μέ ώραΐες γυναικεί
ες μορφές.-* Η Έλιζαμπέτ τοΰ Παρ
θεναγωγείου Βουδαπέστης καί ή 
Γιολάντα μέ τούς κ ε ρ α υ ν ο ύ ς

ΤΟΥ κ. Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Χαρήτε! Έδώ καί όκτώ νύχτες I 

ένεφανίσθησαν στόν ρομαντικόν | 
καί κουκλίστικο κήτο δλοι ol δια- - 
βόλοι καί τά διαβολάκια τοϋ «Σα- ! 
τάν» μεταμοριοωμένα σέ ώραιότα- ι 
τες, κομψές, έλκυστικές καί... συ- |

της τήν ώμορφιά καί μέ δυσκολία 
μιλιέται. Είνε κι’ αύτή σάν τήν 
«Σαπφώ» τοϋ Φαληρικοϋ Δέλτα!.. 
Όταν Θέλχι φεύγει άπό τήν... ά- 
ψετηρία καί κερδίζει εύκολώτατα 
«κρατητή». Όταν όμως δυστρο-

ναρπαστικές γυναίκες. Μάτια πού , πήση δέν πάει πουθενά... Καί τό- 
πετούν φωτιές, χείλη που μοιά-1 τε άλλοίμονο άτό τό παραδάκι τοΰ 
ζουν σάν μιά πύρινη περισπωμένη, I κοσμάκη, πού παίζει μέ τήν

Τό μπαλλέτο τοΰ «Σατάν»
μάγουλα ρόδινα, βελουδένια. Κ ι
νήσεις προκλητικές, έτικίνδυνες, 
πού ήμπορούν νά βάλουν σέ πει
ρασμούς καί τούς πιό... άσυγκι- 
νήτους άκόμη.

Τά γλυκόηχα γελάκια, άνακατω- 
μένα μέ χάχανα, άποοποΰν τήν 
προσοχή τοϋ καΟενός. Κ ι’ ό πιό 
ερωτευμένος μέ μιά φίλη του ή 
μέ τήν σύζυγό του δέν δυσκολεύε
ται, βρισκόμενος σ’ ένα τέτοιο 
περιβάλλον, νά σκεφθή περί... 
συζυγικής απιστίας, περί διαλύσε- 
ως τών φιλικών δεσμών, περί... 
περί... περιττόν νά τ’ άναφέρου- 
με... Οί σατανάδες μέ λίγα λόγια 
έθεάθησαν νά περιφέροινται στόν 
Ανθισμένο κήπο τοΰ Σατάν, έτοι
μοι νά βάλουν τήν... ούρά τους 
καί στοΰ πιό τσιγκούνη τό πορτο
φόλι!

Ή  Έλιζαμπέτ μπερδεύει μέ τά 
μάτια της τούς θεατάς, τών όποι
ων τό μυαλό σκοτίζεται. Κρυφυ- 
κυττάζει μέ τέτοιο παιδικό βλέμ
μα, λές κ ι’ είνε καμμιά «σκασιάρ- 
χισσα» ξένου παρθεναγωγείου. Κ ι’ 
δμως! Είνε σατανάς, ατίθασος, 
γλυκομίλητος. "Οπου νά τόν πια- 
σης καίει! Είνε φωτιά καί λαύρα 
μαζί!... Φυλάξου!... "Αν τόν τι- 
θασεύσης, θά είσαι ένας εύτυχής 
θνητός γιά λίγες ώρες, λίγες νύ
χτες. Δέν θά διαφέρης καθόλου ά
πό έναν θηριοδαμαστή!

Τώρα ή σειρά τής Γιολάντας 
’ Ενα ολοζώντανο κυπαρίσσι. Μιά 
λαμπάδα. "Αγαλμα άληθινό πού 
μιλάει, γελάει, κινείται, σπαράζει 
«αί πού εύκολα σάς χαρίζει μέσ’ 
στό καμπαρέ τή συντροφιά της, 
φθάνει νάχετε τήν οικονομική άν- 
τοχή νά τής προσφέρετε δυό, 
τρεις, πέντε, δέκα σαμπάνιες, πού 
τίς κατεβάζει μέ πιό μεγάλη εύκο
λία άτό τόν κρασοπατέρα πού ά- 
δειάζει τίς «μισές». Οί ματιές της 
είνε κεραυνοί πού σκοτώνουν τίς 
καρδιές, πού έχουν τή δύναμι μέ 
τόν εύγενέστερο τρόπο ν’ άπαλ- 
λάξουν τό περιεχόμενο τών πορ- 
τοφολιών έν ριπή όο'θαλμοΰ, μετα
ξύ ένός χαιιόγελου ή ένός μελλον
τικού ευχάριστου «ραντεβού» έν- 
τός τοΰ καμπαρέ, κάπου, σ’ ένα 
έξειλιγμένο γύρω άπό τήν ’Αθήνα 
χωριουδάκι ή καί στό βουνό....

Ή  Γκίτα, ή γλυκοματοΰ καί 
Καμωματοΰσα ξέρει" τοΰ έαυτοΰ

καρδιά της στού Σατάν τόν κήπο 
καί έπί άδρρί πληρωμή ζητά λίγο 
τή συντροφιά της.

Ή  Ίλόνγκα, ή Έντα, ή Μπέσυ, 
ή ύπέροχη στίς άκροβασίες της 
Φραιζίσκα δέν διαφέρουν άπό τίς 
άλλες, μέ τή διαφορά δτι τής 
Φρατζίσκας τό κοντράτο άπαλ- 
λάσσει τό στομάχι της άπό πιοτά 
καί απαγορεύει στούς θαυμαστός 
τής τέχνης της καί τής καλλονής 
της νά «βάλουν έπ’ αύτής βέβη- 
λον χείρα» έστω καί άτό... ένθου- 
σιασμό.

Αύτά μέ λίγα λόγια είνε τά νέα 
ούγγαρέζικα φρούτα, πού μάς έ
φερε ή περίφημος Μίτσυ, ή γυναί- 
κα— άνδρας! Άλλά τό «Σατάν», 
σάν νά μή τού έφταναν αύτοί οί 
—άλλοίμονό μας- σατανάδες, μάς 
έφερε καί τρεις άπό τή Λεττονία. 
Τό θαυμάσιο τρίο Βάλνε, πού γιά 
νά τά βάλης μαζί του πρέπει νά 
θυσιάσης άρκετά χιλιόδραχμα. Ή  
Ταμάοα —δέν πρόκειται γιά τήν 
κινεζοϊαπωνοκτόνο!— ή Γκλόρια 
καί ή Βάλια ύπόσχονται μέ τά μά
τια, μέ τά φερσίματά τους τού κό
σμου τίς εύχάριστες στιγμές. Πρό
σεχε δμως τίς μασσέλες σου, δη
λαδή κανόνιζε τό γλέντι σου δσο 
σοΰ έπιτρέπει ή τσέπη σου, γιατί 
μπορεί νά πουληθής ή νά μείνης, 
παρά τήγ θέλησίν σου, χρέος στό 
«Σατάν».

Καί γιά νά τελειώνουμε μέ τούς 
διαβόλους, αναφέρουμε τήν Δία 
ντέ Ό ρ. Ή  χρυσή γυναίκα, ά
γνωστον δμως άν ή καρδιά της εΐ
νε φτιασιιένη άπό χρυσό, άπό 
μπρούντζο, άπό γρανίτη ή άπό ά 
τσάλι ή άπό μπαρούτι δυιιητσανίτι- 
κο. Πάντως δπως κι’ αν έχη τό 
πράγμα, είνε ή γυναίκα πού μέ τό 
πέρασμά της θ’ άφήση εποχήν άπό 
τοΰ «Σατάν» τόν κήπο, πού τόν :<α- 
μαηώνουν ό ιιαίτο Μήτσος καί ό ά. 
γαθός ’Αγαθοκλής. "Αν πή κα
νείς γιά τόν πρώτο, αύτός δέν μι
λιέται άπό τή χαρά του βλέποντας 
να π^κπέρηνται ή νά κάθωνται 
στίς λόγες δ,τι ώραίον παράγει ή 
Βουδαπέστη .. Θά διαρκέση ομακ 
ό ένθουσιασαος του καί ν χαρά 
του έπί πολύ ή μήπως άλλάζει κι’ 
αύτός γνώμη, δπως cl αρτίστες;

ΚΩΣΤΑΣ Κ Α ΡΔ Χ Α Δ ΙΟ Σ  
Ε ΙΣ  ΤΟ ΕΠΟΜ ΕΝΟΝ: Αί κοσμι- 

και Άθήναι στό Π. Φάληρον.

Τό έβδομαδιαΐον Πειραϊκόν Ρεπορτάζ τών «Παρασκηνίων»

Ο ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΖΩΗΡΟΤΑΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΧΙΝ —
fH πεντηκονταετηρίς του συλλόγου «Πλάτων».-Μιά πρεμιέρα.-Ή  

έπίδειξις τών μαθητών τής δίδος Ριτσέρη
Τού συνεργάτου μας κ. ΑΡ. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Δέν άναλαμβάνω, άπλώς, μέ ξε- 
χοιριστή χαρά κι’ άπόλυτη ίκανο- 
ποίησι τήν τακτική στήλη τής πα- 
ρακολουθήσεως τής καλλιτεχνικής 
καί πνευματικής κινήσεως είς τόν 
Πειραιά. Τήν άναλαμβάνω μέ 
πλήρη συναίσθησι τών ύτοχρεώσε- 
ων καί εύθυνών, πού συνεπάγεται 
ή έργασία αύτή. Διότι ό Πειραι- 
εύς παρουσιάζει τόν τελευταίο 
καιρό ένα πυρετώδη κι’ έντατικόν 
οργασμό είς δλους τούς καλλιτε
χνικούς κλάδους. Καθημερινώς

νως πρός τδ καταρτισθέν πρό
γραμμα, τήν προπαρελθοΰσαν Κυ
ριακήν έψάλη δοξολογία είς τόν 
Ιερόν Ναόν τοΰ Άγιου Σπυρί
δωνος, μετά τό πέρας τής όποιας 
οί γονείς τών μαθητών καί λοιποί 
προσκεκλημένοι έπεσκέφθησαν τήν 
Έκθεσιν ζωγραφικής, χειροτεχνί
ας καί ξυλογλυττικής. Είς αύτήν 
έθαυμάσθη τό έξαιρετικώς πλού
σιον ταλέντο τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Παπαηλιοπούλου είς τρεις προχεί
ρους χιουμοριστικούς πίνακας ώς

Καλλίτσης καί Ν. Παπαδάκης. Τδ προϋποθέσεις κι’ οί άντιξοότητες
εκλεκτόν κοινόν, πού έτίμησε τήν 
παράστασιν, συνέχαρη θερμώς 
τούς όργανωτάς, κατεχειροκρότη- 
σε δέ τόν συγγραφέα καί τούς μι
κρούς έκτελεστάς
Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ ΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ Δίδος 

Ρ ΙΤ Σ Ε Ρ Η
Τήν παρελθούσαν Τρίτην ή έκ

λεκτή καθηγήτρια πιάνου δίς Μα
ρία Μτέμπη Ριτσέρη (διπλωμα

τούχος τού κονσερβατουάρ τοΰ

τών συνθηκών πού άντιμετώπισε 
Μέ μόνο έφόδιο τόν διάπυρο έν- 
θουσιασμό, τόν εύδιάθετο ζήλο 
καί τήν εύρεία μουσική του μόρ- 
φωσι ξεκίνησε. Τί έπέτυχε;Πρώ-
τα-πρωτα να πειση τους γονείς 
70 παιδιών 8—16 χρόνων νά τά- 
φήσουν νά παρακολουθούν μαθή
ματα. Μέσα σ’ ένα 7μηνο τά παι
διά αύτά πήραν τίς πρώτες βά
σεις τής μουσικής μορφώσεώς 
τους. "Ο,τι άκριβώς, δέν πρόσε-

Τό παλαιόν 
θέατρον

Ιστορικά σημειώματα-Παλαϊμαχοι ή 
δοττοιοί καί ή Ιστορία των - Ο! πρωτο
πόροι τής θεατρικής τέχνης είς τήν 
νεωτέραν Ελλάδα - Ό  Βασίλειος 
Άνδρονόπουλος

Τού κ. Η. I. ΛΑΣΚΑΡΗ
(Έδνικόν Άριστεϊον Γραμμάτων)

3ον _π ρ δ  ι  ο ς ένεφανίσθη έπί
της σκηνής 6 Άνδρονόπουλος 
άρχαίαν έλληνικήν φέρων ένδυ* 
μασίαν καί έχων τούς όφθαλ- 
μούς έστραμμένους πρός τόν ού 
ρανόν:

— "Ω  ! ποΰ μέ όδηγεις, ήρ- 
χισε λέγων, περί λαμπρόν ά- 
στρον ;

Άπηύδησα περιπατών...  Ά· 
πέκαμα... Άλλά  τί βλέπω ; . . .  
Έστάθη τό άστρον... ΤΩ ! έδώ 
κάπου τό μέγα έτελέσθη IffYO- 
νός ... Ά ς  άναπαυθώ δμως 6- 
λίνον...

Καί ά μ  έπος δ μ έργον. Ά 
νευ πολλών διατυπώσεων, στρώ 
νεται έπί τίνος έκεί ώρισμένου

Οι μαθήτριες «καί ol μαθηταί τής κ. Ριτσέρη ψωτογρ αφούμενοι κατά τήν τελευταία τους έπίδειξιν

όργανοΰνται συναυλίαι, επιδείξεις, I κα'ι ό βαθμός τής έπιδράσεως τής
διαλέξεις, έκθέσεις ζωγραφικής 
καί θεατρικά έργα έντοπίων συγ
γραφέων άναβιβάζονται. Τά γε
γονότα αύτά τείνουν ν’ άπαλεί- 
ψουν, όλοκληρωτικώς, τήν έσφαλ- 
μένην άντίληψιν, δτι ή πρωτεύου
σα τής έλληνικής δραστηριότητος, 
ή πόλις τής έργασίας καί τού ρυ
θμοί, λόγω άκριβώς αύτοΰ τοΰ 
πολυποίκιλου έμπορικοΰ όργασμοΰ 
της καί τής βιομηχανικής άτμο- 
σφαίρας της, έχει περιέλθει είς 
άρχέγονο κατάστασιν άπό άπόψεως 
έπιδόσεως είς τά γράμματα καί τίς 
τέχνες. Πρέτει δέ καί ή εκπολιτι
στική σημασία τιον νά έξαίρεται 
καί αύτοί, πού άσκοΰν τίς διάφο
ρες προσπάθειες, νά ένθαρρύνων
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Ή  καθηγήτρια τοΰ πιάνου κ.
Μπέμπη Ριτσέρη

ται. Τά «Παρασκήνια», άποβλέ- 
ποντα είς τήν μέ κάθε τρόπο άνύ- 
ψωσι τοΰ πνευματικού καί καλλι
τεχνικού έπιπέδου τής Ελλάδος, 
δέν ήτο δυνατόν νά αγνοήσουν τήν 
σημειουμένην αναδημιουργικήν κί- 
νησιν είς τό έπίνειον τής πρωτευ- 
ούσης. Καί έγκαινιάζουν άπό τού 
παρόντος φύλλου ειδικές στήλες, 
διά τήν παρακολούθησιν τών ποι
κίλων έκδηλώσεων τής Πειραϊκής 
κινήσεοις. Δέν περιβάλλεται δμως 
μέ εύκολίαν τήν μελάνην τής δη- 
μοσιότυτος ό σημειούμενος οργα
σμός. Θά χρει,ασθοΰν, έκτός άπό 
τό άσθμαίνον έβδομαδιαΐον ρεπορ
τάζ, καί ειδικές έρευνες είς τά 
’Ωδεία καί γενικώς τά μουσικά καί 
καλλιτεχνικά φυτώρια, δπου στρα. 
τιά ολόκληρος εκκολαπτόμενων τα
λέντων καταρτίζεται καί λαμβάνει 
τά άπαραίτητα έφόδια δ ά τήν μελ

ί λοντική σταδιοδρομία καί δράσι 
| της.
j Η Π ΕΝ Τ Η Κ Ο Ν Τ Α ΕΤ  Η Ρ I Σ 

ΤΟΥ Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ  «ΠΛΑΤΩΝ»
Τό αριστα δρών είς τόν Πειρα·α 

Λύκειον τοΰ κ. Παπαϊωάννου, έπί 
| τή συμπληρώσει 50ετίας άπό τής 
j ίδρύσεώς του, ώογάνωσε καλλιτε- 
| χνικόν δεκαπενθήμερον καί φίλο* 
j λογικόν μντιμόσυνον τοϋ ίδρυτοΰ 
J του Ζήση ’Αγραφιώτη. Συμφώ-

μεθοδικής διδασκαλίας του έπι 
τών πινάκων τών μικρών μαθη
τών. Πολλοί άπό αύτούς τούς πί
νακας δίδουν τήν έντύπωσιν, χά
ρις είς τήν άρμονίαν τών χρωμά
των καί τό πηγαίον αίσθημα, δτι 
προέρχονται άπό έμπειρον τεχνί
την. Βέβαια, είς δλους γενικώς 
ύπάρχουν άκαθόριστες οί διάφο
ρες ρεαλιστικές, ρωμαντικές καί 
,’ατουραλιστικές τάσεις καί τεχνο
τροπίες. Έπιτρέτουν, δμως, έν- 
θαρρυντικές έλπίδες, δτι οί τεχνΐ- 
ται των πολύ σύντομα θά β^οΰν 
τόν δρόμο των. Εντελώς ιδιαιτέ
ρως πρέπει ν’ άναφερθή ή έργα
σία τοΰ νεαρού μαθητού Άλβανί- 
δη. Είνε ένα άναμφισβήτητο τα
λέντο. Μιά ιιελλοντική δόξα τής 
^ωνραφικής τ.;χνης.

Παρέοτησαν ό δήμαρχος Κ. 
Στρατήγης, ό γενικός γραμματεύς 
κ. Παπαναστασίου, ό λιμενάρχης 
κ. Σκαρπέτης, ό ύπολιμενάρχης κ. 
Χατζηγεωργίου, εκπρόσωποι τών 
·, ραμμάτων καί τών τεχνών καί 
πλήθος κόσμου.

★
Τό φιλολογικόν μνημόσυνον τοΰ 

ιί^υτού τού Λυ::είου Ζήση Άγρα
ς ιώτη, έτελέσΟ'ΐ μέσα σέ συγκι
νητικήν άτμόσφαιραν, είς τήν αί
θουσαν τοΰ Βαρώνου Κίιιωνος 
Ράλλη τοϋ Πειραϊκοΰ Συνδέσμου. 
Κατ’ αύτό ώμίλησαν ό κ. Ν. Χα- 
λισρής, μέ θέμα «Ό  ’Αγραφιώ
της, ώς εκπαιδευτικός λειτουρ
γός», ό κ. Τάσσος Τζαβάρας, μέ 
θέμα «Πώς τόν είδα, ώς μαθη
τής», ό κ. Α . Κασμής, ό όποιος 
τόν έκρινε ίστορικώς, άπό τά έτη, 
δηλ... πού ήλθεν είς τόν Πειραιά 
έως τίς τελευταίες στιγμές του, ό 
κ. Β . Λιακόπουλος, ό νεώτερος δ
λων. ό όποιος, ώς έχιον ύπάρξει 
μαθητής του, ανέπτυξε τίς άρνές 
καί τόν τρόπο τής διδασκαλίας 
του, έσκιαγράφησε τίς τελευταίες 
στιγμές του καί κατέληξε πλέξας 
τό έγκώιαον τοΰ κ. Παπαϊο>άννου, 
ώς έπαξίου συνεχιστού τού τερα
στίου έργου τοΰ άειμνήστου παιδα- 
γωγοΰ.
ΤΟ ΕΡΓΟ Ν  ΤΟΥ κ. Ν. ΜΑ- 

ΡΑ Κ Η
Τήν 7 μ. μ. τής παρελθούσης 

Πέμπτης έλαβε χώραν ή τρίτη ί- 
ορταστική συγκέντρωσις τού καλ
λιτεχνικού δεκαπενθημέρου. Κατ’ 
αύτήν έδιδάχθη άπό τής σκηνής 
τοΰ Δημοτικού Θεάτρου τό τρί- 
πρακτον δράμα τοϋ Πειραιώτου 
συγγοαφέως καί δημοσιογράφου 
κ· Νίκου Μαράκη «Ό  τίμιος 
δρόμος». Τούς ρόλους τοΰ έργου, 
τοΰ όποιου ή^σκηνοθ^σία ώφείλετο 
είς τόν καθηγητήν τής δραματικής 
κ. Στ. Νικολαΐδην, ή χορογραφία 
είς τόν κ. Θ. Βλάσσην καί ή χο· 
οωδιακή διεύθυνσις είς τόν κ. Γ . 
Βώκον, ύπεδύθησαν οί μιΟηταΐ. Κ. 
ΙΙαντελάκη. Ε . Λιόλιου, Π. Κοκ- 
κάλη, Α. Καρδάσης, Σ, Πυργιώ- 
της, Ν. Άβιτζής. Π. Γεωργούλυ·, 
Φ. Καθηκούρη, Α . Κυριακοΰ, Σ.

Μιλάνου) έπέδειξεν είς τό φιλό- 
μουσον κοινόν τοΰ Πειραιώς τήν 
έφετεινήν γόνιμον έργασίαν της. 
Υπέρ τούς τριάκοντα μαθηταί καί 
μαθήτριαι έλαβον μέρος είς τήν 
έπίδειξιν αύτήν, έκτελέσαντες μέ 
έκπληκτικήν πραγματικώς δεξιοτε- 
χνίαν διά τήν ήλικίαν καί τά έτη 
σπουδής των, διαφόρους συνθέ
σεις. Οί μαθηταί καί μαθήτριαι, 
πού έλαβον μέρος είνε οί έξής: 
Σοφία Θεοφυλάκτου, Μπούλης Ά- 
ίοουζενίδης, Κατίνα Μωραΐτου, 
Ξένη Λαγογιάννη, Έ λ . Κυδωνόκη 
Ρένα Σαρλή, Μ. Μπάρτζη, Μ. Κυ
ρολόγου, Ισμήνη Μεντζελοπούλου, 
Κατ. Λαούση, Πόπη Θεοφυλά- 
κτου,Σπ. Μάτσα,Μαίρη Παναγιω- 
τοπούλου, Η . Παλληκάρη, Ρόδω 
Άφουζενίδου, Μαίρη Παπαντω- 
νάκου. Ζωίτσα Δέδε, Δ· Σα- 
μίου, Έ λ . Σακελλαροπούλου, Ντ. 
Ψαράκη, Μπεμπέκα Μεταξά,Χαρ. 
Σημιτζή, Φρ. Παπαδοτούλου, Μπε. 
μπέκα Κεφαλά, Ειρήνη Παχωποΰ, 
Νίνα Άνεμοδουρά, Μπεμπέκα Κα- 
σταρδή, Κατίνα Σαμίου, Παναγ. 
Μπούχλα, Μπεμπέκα Βήχου, Μαί
ρη Γ . Παπαντωνάκου, Εύαγ. Φαν 
γή, Ίωάν. Συνοδινός καί Εύτέρ- 
πη Άφουζενίδου.

Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ προ
γράμματος, έγένετο άπονομή βρα
βείων ύπό ειδικής επιτροπής. Τό 
πολυπληθές άκροατήριον έχειρο- 
κρότησε τήν φιλότιμον καθηγήτρι- 
«ν «αί τούς μικρούς έκτελεστάς.

Μέσα στούς πολλούς, στόν καλ
λιτεχνικό κύκλο, μάλλον όλόκλη-

ξαν μέχρι σήμερα, όχι χορωδιακά 
συγκροτήματα, μά ούτε Ωδεία 
Σέ πολλά άτό τά τελευταία ύπάρ 
χουν σχολές μελοδραματικές. Σ 
αύτές διδάσκονται ρολοι καί τρα· 
γούδια. Ή  έκμάθησι τοϋ σολφέζ 
είνε σέ δεύτερη μοίρα, αν δχι 
προαιρετική. "Εναν γερό μπάτσο 
δηλαδή κατάφερε κατά τής τσα 
πατσουλιάς αύτής ό κ. Αίνιάν.Καί 
νά τό άποτέλεσμα. 'Έπειτα άπό 
τήν άντιμετώπισι τών στοιχειω 
δών άναγκών  ̂ γιά τήν έξοικονό 
μησι γραφείων, πιάνου, κάθισμά 
των, όμοιομόρφων στολών — καί 
χρειάσθηκαν κόποι πολλοί καί θυ

Ό  Ζήσης Αγραφιώτης

σίες άφάνταστες γι’ αύτή τή δου 
I λειά — τήν Πέμπτη τό βράδυ σέ

ρο, πού δέν περιωρίσθηκε νά έκ-| μιά έπαναληπτική συναυλία, μάς 
φράση, απλώς τους δισταγμούς άπεκάλυψε τήν πραγματικότητα 
του<?. άλλη ενελασε πλατεία (llc Εμείς, πού πρώτοι γελάσαμε τούτους, άλλά έγέλασε πλατειά ώς 
πρός τό άποτέλεσμα τής προσπά
θειας, πού άνέλαβεν ό κ. Άλέκος 
Αίνιάν, μέ τήν ίδρυσι τής ΙΙαιδι- 
κής Χορωδίας τής 'Ελλάδος, ή
μουνα κι’ έγώ. Κ ι’ δμως βρίσκο
μαι στήν τόσο εύχάριστη θέσι νά

σφίξαμε τό χέρι. 70 παιδάκια τρα
γουδούσαν τίς διάφορες συνθέ
σεις, μέ θαυμαστή εύκολία, μου 
σική κατανόησι, μέ πειθαρχημέ 
νες φωνές σ’ ένα άρμονικό σύνο 
λο. Ά ν  πήτε γιά τίς λιλιπούτειες

διαπιστώσου αύτό τό γεγονός.Προ σοχ[σΤι έδώ είνε πού ή πέννα ά 
κείμενου να προσδιορισθη ό οαθ- x   ..λ λ    ̂- >..ο_
μός τής έπιτυχίας μιάς προσπά
θειας, η άπλής έμφανίσεως, επι
στρατεύεται ένας ώρισμένος άριθ- 
μός λέξεων. Εκπληκτικόν θαύμα. 
Πρωτοφανές φαινόμενο. Καλλιτε
χνικό γεγονός. Σημαντική συμβο
λή στήν τοπική μουσική άνάττυξι. 
Ά π 1 τήν πολλή δμως χρήσι, οί 
λέξεις αύτές έχουν χάσει, πρό 
πολλού τήν σημασία τους, άποδι- 
δόμενες έξ άλλου μέ άφάνταστη 
προχειρότητα, άφείδωλη σπατάλη 
καί δίχοίς σοβαρότητα. ’Επειδή, 
λοιπόν φοβάμαι μήπως γιά τήν 
παραπάνωάφορμή συντελέσω στήν 
μείωσι τής πραγματικής σημασί
ας τής μεγάλης δημιουργίας τοΰ 
κ. Αίνιάν, άποφεύγω νά τήν χα- 
ο^κτηρίσω. Καιιμιά περιγραφή 
δέν ήμτορεί νά άποδώση τήν πρα 
γματικότητα. Ούτε κι’ ή μέ τήν 
λυρικώτεοη έξαρσι. Δέν ζωντα
νεύεται μέ λόγια κάτι τό τέλειον. 
Καί τό τέλειον έπέτυγε ό κ. Α ί
νιάν, αν ληφθοΰν ΐ>π oipiv δλες οί

δυνατεΐ νά ύπακούση στίς ένθαρ 
θυντικές παρορμήσεις τοΰ έσωτε 
ρικοΰ μας κόσμου. Άπό ποΰ ν 
άρνίση κανείς; Άπό τίς σπάνιες 
φωνές, τή μουσική κατανόησι, 
τό κοινωνικό θάρρος, πού έπέδει- 
ξαν; Άλλά κινδυνεύομε νά παρα- 
βοϋμε τήν δήλωσι τής περιγραφΐ' 
κής αδυναμίας. Ό  κ. Αίνιάν ήμ 
πορεϊ νά ύπερηφανεύεται. Μάς 
χάρισε δυό ώρες καλλ',τεχνικής ά 
πολαύσεοις καί δημιουργικού πα
ραδειγματισμού. Γ ι ’ αύτό, μαζί 

| μέ τά συγχαρητήρια μας, τοΰ έκ 
κοάζουμε καί τίς εύχές μας, να 
δή πραγματοποιούμενα πολύ σύν 
τ'-'Ία τά ,τ'Όνς'ίμματικά του σχέδια 
μέ τήν έπέκτασι τής χορωδίας 
του σ’ δλη τήν Ελλάδα. Ή  πρω
τεύουσα, πρέπει νά τόν χειροκρο 
τήση μέσα στό πρώτο δεκαήμερο 
τοΰ προσεχοΰ; μηνός. Τά στενά 
δοια τής πόλ̂ ιος τοΰ Πειραιώς, 
δέν τόν χωρούν πιά
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Μ ι ά μ α τ ι ά σ τ ΐ ς σ χ ο λ έ ς ρ υ θ μ ι κ ή ς
Οί έφετεινές έπιδείξεις τών σχολών κινησιοτεχνίας

Ή  ρυθμική γυμναστική στόν 
τόπο μας έγινε πολύ τής μσ&ας 
‘τελευταίως. Τ’ άπειράριθμα σα
λόνια ρυθμικής καί κινησιοτε- 
χνίας, εΐνε γεμάτα πάντα άπό 
κορίτσια κάθε τάξεως καί ήλι- 
κίας.

Ή  άποτελεσματικότης τών 
σχετικών άσκήσεων προσελκύει 
στά «άντρα» τής ρυθμικής καί 
τήν άριστοκράτισσα καί τήν ά- 
στή καί τήν έργαζομένη’ γυναί
κα. Κι’ ύπάρχουν πολλά κορί
τσια πού έργάζονται σέ ύπουρ- 
γεϊα, σέ Τράπεζες ή καί σέ ι
διωτικά γραφεία πού άκολου- 
GcOv μαθήματα ρυθμικής. Γιατί 
έκεί, στούς μοντέρνους αύτούς 
ναούς τής Τερψιχόρης, τά κορί
τσια, έκτός τοΰ δτι μαθαίνουν 
νά χορεύουν περίφημα κλασσι
κούς χορούς, διαπλάσσουν καίώ 
ραία σώματα. Αποκτούν λεπτό 
τητα γραμμών καί χάριν κινή
σεων. Πολλά σώματα, ακανόνι
στα, ή ρυθμική τά φέρνει στόν 
ίσιο δρόμο ! Κι’ δπως ή σουη
δική γυμναστική εΐνε άπαραί
τητη γιά τόν άνδρα, έτσι κι’ ή 
ρυθ-αική, έχει καταστή άπο- 
λύτως άπαραίτητη γιά τήν ώ- 
ραία διάπλασι τοΰ γυναικείου 
σώμοιτος.

Κι’ ενα άλλο άκόμα : Ή  ρυ
θμική εΐνε σπουδαίο άντιφάρ- 
μακο κατά τής παχυσαρκίας. 
Γιά δλους λοιπόν, αύτούς τούς 
λόγους, κάθε κυρία ή δεσποι
νίς πού ένδιαψέρεται γιά τή σι- 
λουέττα της, καταφεύγει στά 
διάώοοα σαλόνια ρυθμικής καί

κινησιοτεχνίας πού αύτό τό μή
να έχουν πάντα τίς έπιδείξεις 
τους.

Ά λ λ ’ άς δοΰμε ποιές εΐνε 
οί. σχολές αύτές μέ λίγα λό
για :

Πρώτη πού ίδρυσε, κατά τό 
1919 σχολή ρυθμικής καί κλασ
σικών χορών στήν Ελλάδα εΐ
νε ή έξαιρετική καθηγήτρια κ. 
Ραυμόν. Ή  κ. Ραϋμόν μέ τό 
άριστο σύστημα διδασκαλίας 
πούάκολουθεΐ κατέκτησεάπό τήν 
άρχή τήν συμπάθεια τοΰ κοινού 
μας καί τό σαλόνι της πάντα 
ήτο γεμάτο άπό τήν άφρόκρε- 
μα τής αθηναϊκής κοινωνίας.

Τήν περασμένη Τετάρτη θαυ
μάσαμε τήν έξαιρετικά έπιτ’.>χή 
έπίδειξί της, ή όποία άφησε ά- 
ριστες έντυπώσεις.

Μετά τήν κ. Ραϋμόν ίδρυσαν 
καί άλλες καθηγήτριες σχολές 
ρυθμ’.κής, καί δλες συγκεντρώ
νουν ήδη' πολύν κόσμο.

ΜεταΕύ αύτών τών σχολών 
εΐνε καί τοΰ συμπαθούς καθη

μοΰ. Ή  έφετεινή έπίδειξις τζΰ 
κ. Μοριάνοβ, κατά τήν όποία 
μάς παρουσίασεν έκπλήξεις, δό 
θηκε στίς 25 τρέχ. στό «Ρέξ*.

Άπό τίς καλύτερες σχολές 
ρυθμικής καί κινησιοτεχνίας εΐ
νε άναμφισβητήτως καί τής κ. 
Σπέκ-Μελησσινοΰ. Ή  κ. Σπε- 
Μελησσινοΰ πού είνε μιά πρα
γματικά έξαιρετική καθηνή-
rpia, τήν περασμένη Δευτέρα,
στό «Ρέξ» έδωσε τήν έτησίαν έ- 
πίδειξι τής σχολής της ή όποία, 
όμοίως έσημείωσε πολύ μεγά 
λην έπιτυχίαν. Οί μαθήτριες δ
λες κατεχειροκροτήθησαν.

Αξιόλογη σχολή ρυθμικής
καί μπαλλέτου, Σιατηρεΐ καί· η 
γνωστή καί συμπαθέστατη στό 
κοινό μας χορεύτρια κ. ‘Έλλη 
Ζουρούδη. Ή  κ. Ζουρούδη διαρ 
κώς σημειώνει πρόοδον έξελισ- 
σομένη σέ μίαν πρώτης τάξεως 
καθηγήτρια. Τήν προπερασμένη 
Κυριακή, μάς έδωσεε δείγματα 
τής άσυγκρίτου τέχνης της, 
στήν έτησία έπίδειξί της, πεύ ή-

γητοΰ κ. Α. Μοριάνοβ, ό όποιος ταν μιά άπό τις καλύτερες, 
διακρίνεται γ 'ά  τήν αύστηοότη- Μά ' καί ή κ. Βρυάκου-Μαυ- 
τά του καί ιήν άπόλυτον ε·.’)- | ράκη, χωρίς άμφιβολία εΐνε έ- 
συνη,δεισία του.' Άρκετές μαθή- , ξαιρετική καθηγήτρια. Ή  είδι- 
τριες τοΰ κ. Μοριάνοβ, άνοιξαν κότης της εΐνε οί πλαστικοί χο- 
δικές τους σγολές καί παρου- ’ ροί. Αύτούς κυρίως διδάσκει 
σίασαν άξιόλογην έργασία. στό Λύκειο τών Έλληνίδων καί 
Ά λλες  πάλι διακρίθηκαν στό οτό στούντιο της. Στό κοινό 
θέατΌο και χάρις στόν άίιο κα μας έδόθη πολλές φορές ή εύ- 
Οηγητή ‘ τους δρέπουν δάφνες, καίρια νά τήν κρίνη, θά έχου- 
Ύπάρχουν άρκετές, έπίσης, μα- με δέ τήν εύχαρίστησι νά τήν ξα 
θήτριές του πού έργάζονται σέ ναχειροκροτήσουμε αϋοιο στά 
διάφορα παρθεναγωγεία ώς κα «’Ολύμπια» πού θά δώση τήν 
Γηγήτριες τής ρυ&μικής καί χο- τρίτη κατά σειρά έφετεινή έπί-

δειξίν της.
Μά καί ή σχολή τής κ. Κο0· 

λας Πράτσικα, ή όποία, ώς 
γνωστόν, εΐνε κι’ αύτή μία άπό 
τίς πιό* μορφωμένες καθηγή- 
τριές μας, συγκεντρώνει πολύ 
καί καλό κόσμο. Οί μαθήτριές 
της άνήκουν στήν άνωτέρα τά- 
ξι πάντα κι’ ή συμπάθεια τοϋ 
κοινοΰ μας εΐνε άμέριστη γιά 
τήν διαλεχτή καλλιτέχνιδα. Ή  
κ. Πράτσικα έχει ένα περίφημο 
σύστημα π:ύ ξεχωρίζει άπό τίς 
άλλες σχολές καί τοΰτο, διότι 
ή είδικότης της περιστρέφεται 
γύρω άπό ένα καθαρά ρυ
θμικό γυμναστικό σύστημα.

Όμοίως άρκετές μαθήτριες 
συγκεντρώνει καί ή ίιχολή τής 
κ. Ρενιέρη, ή όποία εΐνε κι’ αύ
τή μία άπό τίς πιό καλές καθη- 
γήτριες.

Τώρα γιά νά συμπληρωθή ό 
κατάλογος τών σχολών ρυθμι
κής, πρέπει νά προσθέσουμε 
καί τίς δμοιες αύτές σχολές 
τών Ωδείων μας καθώς καί 
τίς καθηγήτριες Τίλντα RaTvra 
Λ. Σακελλαρίου, Μ. Ζορντάν, 
Ματάϊν, · Μιράντα Βούλγα
ρη κ. ά.

Αύτές εΐ.’ε μέ λίγες γραμμές 
οί σχολές ρυθμικής καί κινησιο 
τεχνίας πού Υαρίζουν ,έπ’ έσχά- 
••(.'V στίς άτθίδ·7ς μας τίιν κομ
ψότητα, τή χάρι καί \ή δρο"· ά. 
Γιά τίς λεπτομέρειες- τή; λει- 
τουργίαΓ αύτών τών σχολών γιά 
τίς μαθήτριές των κλπ., θά γρά 
ψωιιε έκτενέστερα ά^λ^τ*.

Χ Ρ . ΠΥΡΠ. 1

Ό  Άνδρονόπουλος φιλε
λεύθερος έν παντί καί ηθο
ποιός sui generis, δέν ο,νε- 
γνώριζεν ουοένα έν τή τέ
χνη κανόνα, διά τοΰτο καί ού- 
οένα τοιοΰτον έτήρει καί είς 
τάς χειρον&μίας καί είς τάς 
πλσστικάς στάσεις, άλλ' ούοε 
είς τήν στίξιν καί τόν χειρι
σμόν τής φράσεως καί είς τήν 
εϋπνοιαν καί τάς μεταπτώσεις 
τών περιόδων προσείχεν, άλλ' 
άκράτητος καί άχοιλιναγώγη- 
τος, παρεφέρετο ύπό τής πα
τριωτικής αύτοΰ έμπνεύσεως 
καί τοΰ χειμάρρου τής γλυκυ- 
τάτης εΰγλωτίας καί φθογγής 
του, είς τρόπον ώστε ένεθουσί- 
αζε τά πλήθη καί δικαίως, διό
τι ήσθάνετο δσα έλεγε τρέμων 
καί ύποφέρων καί κλαίων, ώς 
νά ήτο τό ίδιον παθαινόμενον 
καί ύφιστάμενον τά πάνδεινα 
δρών πρόσωπον ούχ ήττον δ
ικός δικαιωματικώς θά διεκ- 
δικήση τόν τίτλον τοΰ μεγάλου 
farcier τής έλληνικής σκηνής, 
είς τήν ράχιν τοΰ όποιου μά
λιστα έφορτώθησαν όπό τών 
συναδέλφων του, δχι μόνον δ
σα άστεϊα διεπράχθησαν ύπό 
τών συναδέλφων του, δχι μό
νον δσα άστεία διεπράχθησαν 
ύπό τών ήθοποιών άπό τής συ- 
στάσεως τοΰ νεοελληνικού θε
άτρου, άλλά καί δσα άκόμη 
άλλόγλωσσοι ήθοποιοί διέπρα- 
ξαν πολύ πρίν γεννηθή ό τα
λαίπωρος "Ελλην ήθοποιός. Ά- 
πόδειξις τών λόγων μου έστω- 
σαν τά έξής: Μεταξύ τών άνεκ- 
δότων, άτινα οί έπίζώντες τών 
Ελλήνων ήθοποιών άπέδωσοτν 
έλαφρςχ τή συνειδήσει είς τόν 
Άνδρονόπουλον, εΐνε καί έν δ- 
περ έδημοσιεύβη πλέον ή άπαξ 
έν διαφόροις έλληνικαϊς έφημε- 
ρίσιν, έξ ών καί έγώ αύτός, μα
νιώδης συλλέκτης έλληνικών 
θεατρικών άνεκδότων, τό πα
ρέλαβα καί τό έταξιθέτησα είς 
τήν μρίδα τοΰ Άδρονοπσι;> ου 
μέ τήν πεποίθησιν δτι αύτός £· 
πήοξεν ό δράστης.

Διηγοΰνται, λοιπόν, οί "Ε λ 
ληνες, δτι ύποκρινάμενος πο
τέ ό Άδρονόπουλος ήρωά τι* 
να έν Ιταλικώ δράματι, άρχισε 
νά διηγήται πρός τόν έπί σκη
νής συνάδελφόν του τάς έν Ρώ
μη περιπετείας του ώς έξής:

«“ Οταν έπήγα είς τήν Ρώ
μην..». Ά λ λ ’ ό ύποβολεύς, ά- | 
γνωστόν διά τίνα λόγον, δέν 
συνεπλήρου τήν φράσιν ής τήν 
άρχήν ήναγκάσθη δίς καί τρίς 
νά έπαναλάβη ό Άδρονόπου- 
λος, δστις άφοΰ ματαίως άνέ- 
μενε τήν συμπλήρωσιν αύτής, 
στρέφεται άγριωπώς πρός τόν 
ύποβολέα καί τφ λέγει: «At, 
τέλος πάντων, τί έκαμα εις τήν 
Ρώμην πού έπήγα;...» Καί τό 
άκροατήριον, Χέγει τό έλληνι- 
κόν άνέκδοτον, σαρδώνια έγέ
λασε !

Μεταξύ τών άνεκδότων τοΰ 
Άνδρονοπούλου έν είνε καί τό 
έξής:

"Αγνωστον τίνων λόγων έ
νεκα, εύρέθη κάποτε υόνος καί 
έγκαταλελειμμένος ό πολυπα- 
θής ήθοποιός έν τινι πόλει τής 
Μικράς ’Ασίας. "Αλλη έκδοσις 
βέβαιοί, δτι ό Άνδρονόπουλος 
μετέβη έκεί έκ προμελέτης, άν 
καί τό πράγμα δέν φαίνεται 
ποσώς πιστευτόν, καθόσον πάν 
δ,τι έπραττεν ό μακαρίτης ή
θοποιός, είτε έκτός τής σκη
νής, είτε έπ’ αύτής τό έπραττε 
πάντοτε.... άπρομελέτητος. "Ο 
πως δήποτε, αί διάφοροι έκδό- 
σεις τοΰ άνεκδότου συμφωνοΰν 
δτι ό Άνδρονόπουλος εύρέθη 
έν τή πόλει έκείνη τής Μικράς 
Άσίας κοαά τάς παραμονάς 
τών Χριστουγέννων μόνος καί 
άπένταρος!

Ή  μοναξιά καί ή άπενταρία 
τόν ένέδαλεν είς σκέψεις, άποτέ 
λεσμα τοΰ όποιου ήτο νά προα- 
ναγγείλη διά τήν ήμέραν τών 
Χριστουγέννων τήν «Γέννησιν 
τοΰ Χριστοΰ» θρησκευτικόν 
δράμα ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΝ καί 
έπίκαιρον.

Ένεκα δέ τών δαπανών — 
προσέθετεν ή άγγελία — είς δς 
ύπεβλήθη ό πολυπρόοωπος θία
σος, μεταβάς έπίτηδες έκεϊ διά 
τήν μίαν καί μόνην παράστα- 
σιν τής «Γεννήσεως τοΰ Χρί
στου», ή τιμή τοΰ εισιτηρίου ώ- 
ρίσθη’ έξαιρετικώς εις δύο τέ
ταρτα τοΰ μετζητιέ.

Οί Χριστιανοί, κάτοικοι τής 
πόλεως έκείνης, στερούμενοι 
καί έκκλησίας καί θεάτρου, έ- 
σπευσαν άθρόοι νά προμηθευ- 
θώσιν εισιτήρια διά τήν «Γέν- 
νησιν τοΰ Χριστοΰ», ήτις έπρό- 
κειτο νά δοθή είς τό μεγαλύ- 
τερον τής πόλεως καφενεΐον, 
καταλλήλως διά τήν παράστα- 
σιν διασκευασθέν. Έ ν  τφ μετα
ξύ, ό Άνδρονόπουλος έφρόντι- 
σε νά συμπληρώση τόν Θ ΙΑ -j 
ΣΟ Ν  του διά τής προσλήψεως I 
ένός.... γαϊδάρου:

Τήν ήμέραν τής παραστάσε- 
ως τό καφενεΐον έπληρώθη 
κόσμου, άνυπομονοΰντος νά ί- 
δη τό μεγαλοπρεπές έκεινο θέ
αμα, άλλά πρό πάντων τό πώς 
θά ήτο δυνατόν νά έμφανι- 
σθοΰν άπό τής μικροσκοπικής 
έκείνης σκηνής τόσα πρόσωπα, 
δσα άνεψέροντο έν τφ προγράμ 
ματι, διότι ό Άνδρονόπουλος, 
τυπίκώτατος είς τά τοΰ θεά
τρου, εΐχεν έκδώσει καί χει
ρόγραφον πρόγραμμα τών προ
σώπων τοΰ δράματος, μεταξύ 
τών όποιων έσημειοΰντο μεγά- 
λοις έρυθροΐς γράμμασι, ή Παρ 
θένος Μαρία, ό ’ Ιωσήφ, ό Ίη-

ΝΙΚ. I. A A m PH

ΙίΤΟΡΙΑ ΤΟΪ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΥ βΕΑΤΡΟΪ

ΤΟΜΟΣ Π ΡΩ ΤΟ Σ 

Έξεθόθη ύπό τοΰ Έκδοτι- 
κοΰ Οίκου τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

ΤΙΜΑΤΑΙ IP. 100 J
σοφά, έξάγει τοΰ κόλπου τήν 
καπνοσακούλαν του, στρίβει μί 
τήν ήσυχίαν του ένα σιγάρον 
τό άνάπτει, καπνίζει καί....σκέ
πτεται χειρονομών έκάστοτε έ· 
πεξηγηματικώς.

Αίφνης μετά παρέλευσιν δέ
κα λεπτών, έγείρεται κρσυγά· 
ζων :

— Τί άκούω ; ΚλαυθμηρισμοΙ 
μικροΰ παιδιού άντήχησσν είς 
τά ώτα μου : ΤΩ τής γλυκείας 
καί μελωδικής φωνής... ΤΩ τοΟ 
θείου μέλους ! . . .  θεοΰ φωνί 
βεβαίως εΐνε αύτή ! . . .

Είπε καί έπροχώρησε πρός 
τό μέρος δπου ύπετίθετο δτι 
ήσαν τά παρασκήνια. Έ κ ε ί έ· 
στάθη έκπληκτο·;:

—  ΤΩ: τοΰ έκπλάγλου θεάμα 
τος ! , . Προσκυνώ σε, Χριστέ, 
καί δοξάζω σου τό δνομα ! . . . ,  
Είπών, έγονυπέτησε καί ήρχισβ 
προσευχόμενος κατανυκτικώτα 
τα, ένώ ταυτοχρόνως σύσσωμον 
τό άκροατήριόν του έσταυρο· 
κοπεΐτο.

Μετά τό τέλος τής προ- 
σευΧής> διά τό έπίσημον
τής ώρας διήρκεσε δέκα περί
που λεπτά, ήγέρθη ό Άδρονό
πουλος έπροχώρησε πρός τό άν 
τίθετον τής ύποτιθεμένης φά- 
τνης τών άλόγων μέρος καί 
έκραύγασε πρός τά έξω τής 
σκηνής :

— Αί : σείς, μέ τά δώρα, ol 
κομίζοντες σμύρναν, χρυσόν 
καί λίβανον προσέλθετε ώς τά
χιστα... Άλλά  προσέξατε τΐ 
κάμνετε ; δχι I Μήν έρχεσθε 
άπ’ έδώ.,.θάργήσετε... Άπό τά 
δπισθεν τής φάτνης μέρος πο- 
ρευθεΐτε... Καί διά χειρονομίας 
έδειξε τό δπισθεν τής σκηνής 
μέρος, τό όποιον ί φερε συντο* 
μώτερον πρός τήν φάτνην πρός 
ήν καί ό ίδιος έπορεύθη.

— "Ω  ! νά καί ol μάγοι Ι· 
φθασαν, είπε τότε.,.τά δώρα 
των προσφέρουν, εύλαβώς γονυ 
πετοΰν. Άλλά, θεέ, τί άκούω ; 
Τί θόρυβος εΐνε αύτός ;

Καί στρεφόμενος πρός τό άν· 
τίθετον μέρος, μένει έκπληκτος 
κ’ έν ταύτώ βάλλει κραυγήν :

Ώ  : τοΰ Ήρώδου άνθρω
ποι...προσθέτει, τό βήμα τους 
ένταΰθα φέρουν... Ή  δψις των 
κακά προδίδει... Απαίσια προ
μελετούν 1 ΤΩ φρίκη ! φρίκη I 
φρίκη I . . .  Νά σώσω πρέπει 
τοΰ Ύψίστου τόν υίόν I... Ά λ 
λά πώς ; είπε καί ήρχισε νά 
περιτρέχη τήν σκηνήν ώς μαί- 
νόμενος. Αίφνης, ΐσταται, γονυ- 
πετεΐ καί αίρων τάς χεϊρας 
πρός τόν ούρανόν, προσθέτει :
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  : Είς τό έρχ6·

μενο.

ΚΑΛΑΙΙΕΧΚΙΚΑΙ
ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Κ Α Ρ Τ  - ΠΟΣΤΑΛ 

Π Α ΣΤ ΕΛ  
Μ Ε Γ Ε Ν Θ Υ Σ Ε Ι Σ

X. Β Λ Α Ν Τ ΙΚ Α Γ
7 Α Γ ΙΟ Υ  Μ Α ΡΚΟ Υ  

ΑΘ ΗΝΑ Ι 

ΤΗΛΕΦ. 29-153

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οίκόπεδον 300 πή- 
χεων κείμενον εν Παγκρατίφ

σους Χριστός, ό Ηρώδης, οί καί μεταξύ τών όδών Δαμάρε 
Μάγοι, οί άπεοταλυένοι τοΰ Ή- j ως 4 καί Άρτοτίνης γωνία.Πλη-
ρώδου καί ό...Γάιδαρος. | ροφορίαι έντός τοΰ οικοπέδου

Ή  παράστασις ήρχισε τήν ό- ■ καί έν τή όδώ Θεμιστοκλέους
οισθεΐσαν ώραν. 157.



Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
καί φωτογραφ Ιαι δέν έπιστρέ- 
φονται, είτε δημοσιευθοΟν εί

τε μή.

Ά ρ ιθ . τηλ. γραφείων: 32152

Κατά στίχον . . .· · . . . .  Δρχ. ! 
Διά θέατρα καί κινηματο· 
γράφους ίδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

Μία θεατρική συζήτησις μεγάλου ένδιαφέροντος Εκεϊ πού έκολάπτονται τά νέα μουσικά ταλένταΗ Θεία Γκρέτα

Ένας περίπατος 
ΣΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΩΔΕΙΑ

Υπάρχει στήν Ελλάδα  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ: =

Ό  άκαδημαΐκός κ. Γρ. Ξενό* 
πουλος

λάς, ό Ξενόπουλος, δ Τσοκό- 
πουλος, ό Μωραϊτίνης, ό Χόρν, 
ό Πώπ, ό Δημητρακόπουλος 
καί άλλοι πολλοί.

'Απ' αυτούς, σήμερα, δέν 
γράφει σχεδόν κανείς. Τά δύο 
τελευταία έργα τοΟ Ξενοπού- 
λου είνε γραμμένα πρό δεκο:- 
πέντε έτών. Ό  Τίμος δέ γρά
φει καί ό Μελάς σχεδόν έστα 
μάτησε, διότι καθ’ όλη τή δι
άρκεια των τελευταίων έτών 
δέ μ ά ς  έδωσε παρά δύο θεα
τρικές δημιουργίες.

Άπ ό τούς νέους, οί πλείστοι

καίωσε γιά μιά άκόμα φορά τή 
φήμη .τοΟ μυστικοπαθούς αϋ- 
τοΰ καλλιτέχνου πού είνε μιά 

........

Θ Ε Σ ) Ν I ΚΗ, 26 Μαΐου. (ΤοΟ 
άνταποκριτοΰ μ«ς). — Τή βα
ρυχειμωνιά τής πόλεως τοΰ θερ 
μαϊκοΰ τή νοιώθει περισσότερο 
τό θεατρόφιλο κοινό της πού

Ό  Χέλμης

άζίοτ πού διαρκώς άνεβαίνει.
Α Γ ΓΕ Λ Ο Σ  Φ Α ΡΜ Α Κ Η Σ

ΣΤΟ ΑΛΛΟ'ΦΥΛΛΟ: Ό  όπερετ 
τικός θίασος Κρεββατδ—Πα
τρικίου καί οί άνησυχίες τών 
θεατρικών μας συγγραφέων. 
—Μία μεγάλη έρευνα στά χο
ρωδικά συγκροτήϋαχδς ’’ών 
ώδείων μας.

ΣΤΟ ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο  : Τό ’Ωδείο 
θηνών.

Ι Κ Ι Ι · Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι 1 · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

‘ Ενεκα πληθώρας Ολης τήν πρε- 
μεριέραν τής « Κ Υ Ρ ΙΑ Σ  Μ Ε  
Τ Α Σ  Κ Α Μ Ε Λ ΙΑ Σ »  θά δήμο- 
σιεϋσωμεν στό προσεχές.
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ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘ’ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 29 Μαΐου - Σάββατον 4 ’Ιουνίου 1938)

[ ι_ _ Κ υ ρ ϊα κ ^ ^ ^ | |^ J J . . Ελ. μ. *αΙ Χορβς, ι Ρώμη, 9.10 Έλλην, πρόγραμμα,
ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ.» 8.15 Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συ- 

Από ταινίες και όπερέτ. 9 Συν. 11. | ναυλία * **  ~ '  -

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Π δ . 
Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 .93_16.86— 19.82 

*—25.52— 31.55 μ .) 1 ΠιΛνο, 1.30
Ά π ό μελό5ρ. μέ τραγ. 3.20 Πιάνο 

λσον, 3.:30 Είδ. 4 Συν. μ. τραγ. . . .      _ ^ 40Μέντελσον
5.05 Τραγ. 5.45 ΕΙΒ. 7.30 Είδ. ___
"Ελ . μ. 8,15 "Οργανο, 8.30 Πουλιά,
9.45 Πιάνο, 10.05 Χορωδία, 11.15 
Είδ. 12.05 Τραγούδια, 12.15 Σ  εξ- 
τέτο, 2.10 Μ. δωμ. Ντ®οράκ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 1 9 .6 8 _2 5 .60 
— 31.35 μ.) 12 Συν. 1.15 Συν. ’ .45 
ΕΙδ, 2 Συν. 2.30 Ε(δ. 3.20 Δ. 3.30 
Μετάδοσις, 5.15 Είδ. 6 Συν . 8 Είδ. 
θ,30 Είδ. 9.30 Μετάδοσις, 1 Δ. 2 Είδ.
2.45 Δ.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 331 μ.)

8.10 Σονάτα Μπετόίεν, 9 Μουσ. ά
κρόαμα, 11.30 Έ λ .  μ. 1 4 Συναυ
λία.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
7 Χοϊκή έορτή, 9.05 Δ. 10 Εύθ. μ. 
11 Μουσ. έορτή.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ ) 
7.30 Ποικίλη μ. 9 Λαϊκή έσπερίς, 11. 
20 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
7 Μελωδίες, 9 θαλασ. μελωδίες Ντε. 
μπυσύ, Ρε ίέλ , Ράγκερ, 11.30 Έ λ .  
μ. καί χορός, 2— 3 Βλ . "ΑμίοΟργον. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ 357 μ.Ι

Έ λ .  μ, 11.35 Συν. 12.15 Καμπα. 
ρέ, 11.35 Χορός

| Δευτέρα

7 Έ λ .  μ. 8.25 Μελωδίες! 9 
λία μέ τραγ. 11.30 Δ. 1

Σ  υναυ- 
-4 Έ λ .

μ. καί χορός,
Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 

7 50 Συναυλία, 10.35 Τσιγγάνοι, 11. 
10 Στρατ, μ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
U.) 7.15 Χορός, 8 Συναυλία, 0.30 
Χορωδία, 10.10 Περίφημα βάλς, 10. 
40 «Ή  συμφωνία τής σιωπής», 12.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 8.30 
«Ελεύθερος σκοπευτής», μελόδρ. τοϋ 
Βέμπερ, 11,45 Ελ. μ. καί. χορός, 
1— 4 Ποικ. μουσ.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ.)
7.30 Μ. δωμ. Σοϋμπερτ, Μπράμς, 10. 
®5 Συν. 11 Έ λ .  μ.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 369 μ .) 6
Κιθάρες. 8.85. Συν. «Μπάλο Ιν μά- 
οκαρα», μελόδρ. τοΰ Βέρδι.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 7 
Μελωδίες. 8.25 «ΛορελάΙ» μελόδρ.
ΤοΟ Μπρούχ, 1__4 Ποικ. μουσ

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 7.30 
Δ. 8 Σ .  συν. 8.30 Είδ. 9.30 Συναυ
λία. 11.30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
7.30 Δ. 9.30 θέατρο, 11.45 Δ. 12 
Χορός.

Π ΡΑ ΓΑ  (638 κχ. 470 μ .) 7.30
Σλαυϊκή μούσ. 8.30. Άπό όπερέττες. 

9.45 Ίταλο— Τσεχ. μουσ. 10.15 Σ υ 
νέχεια. 11.25 Δ.

Ρ ίΙΜ Η  (713 κχ. 421 μ .) 8.45
Συναυλία. 10 θέατρον. Κατόπιν χο
ρός, 12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ .  
U. καί χορός, 8 Λ. μ. 8.30 Βιολί, 9 
Τραγούδι, 9.45 Συν. 10.30 Άπ ό ό-

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Είδ. 
Έλλην. 10.30 Συν.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  < 13.93 1 6.86— 19.82
— 25.52— 31.55 μ.) 12.45 Δ. 1.15
Ποικιλία, 1.45 Κουίντέττο, 2.45 Συν.
3.30 Είδ. 4 Άπό θέατρα. 4.30 Δ. 6 
Τραγούδια, 5.30 Σονάτα Σ τογιόφ- 
σκι,_6 Είδ. 7.20 Είδ. 8 Βαριετέ, 8. 
50 'Όργανο, 9.20 Τραγούδι, 10 Δ.
10.30 Μοντέρνα μ. 11.15 Είδ. 11.35 
Συν. μέ τραγ. 12 Χορός, 1,2ο Σ .  

συν. Μότσαρτ, Μπετόδεν, Σ  ούμπερτ.
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 1 9.68 25.60

— 31.35 μ.) 12 Δ. 12.45 Έ λλη ν  ομι
λία, 1.15 Συν. 1.45 Είδ. 2 Συν. 2. 
30 Είδ  3.20 Δ. 4.30 Μελωδίες, 5.15 
Είδ. 6 Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 Είδ.
9.30 Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2.45 Δ.

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 .)

8.10 Χορός, 9 Μουσ. καί ποίησις μέ 
τραγούδι, 10.15 Καμπαρέ, 11,30 
Έ λ .  μ. καί χορός, 1 4 Έ λ .  μ.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 "Εργα  Μπάχ, Μότσοΐρτ, Μπράμς, 
Ρέγκερ, 8 Δ. 8.30 Έ λ .  μ. 10.10 Χο
ρός, 11 Τραγ. του Άμπενιχ. 11.20 
Βιολί. Λ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.35 Λ. τραγ. 7.55 Δ. 9 Λ. μελωδίες, 
9.40 Χορωδία, 10.10 Έ κ  Πραγας, 11. 
20 Έ λ .  μ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
7.30 Δ. 8.10 Εϋθ. βραδυά, 9 Συναυ
λία, 10.15 Έ λ .  μ. μέ τραγούδι, 11. 
30 Τρίο τοϋ Μποσκρείνι. 12 Έ λ .  μ. 
1— 3 Έ λ .  μ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Πιάνο, ϊργα Μπετόίεν Σοοϋ- 
μπερτ, 9 «Κουρεύς τής Σεβίλλης» με
λόδρ. τοΟ Ροσσίνι, 11.30 Έ λ .  μ. καί 
χορός, 1— 4 Έ λ .  μ.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
6.30 Χορός, 7.30 'Ομιλία μέ τσιγγά- 
τους, 9 Συναυλία. 10.45 Συναυλία,
12.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
μ.) 7.15 Δ. 8.05 Κινεζ. καί Ιαπων. 
μουσ. 10.25 Κουάτορ τού Μέντελσον, 
11.05 Γαλλ. μουσ. 11.45 Έ λ .  μ.

ΛΕΟΜ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 7 Πιά
νο, 9 Χορός καί τραγούδι, 10 «Πλού
τος» κωμωδία τοΰ Άριστοφάνους, 11, 
30 Έ λ ,  μ. καί χορός μέ τραγούδι,
1— 4 Έ λ .  μ.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ.)
8 Συν. 8.50 "Οργανο, 10.35 λυν. 
11.45 Έ λ .  μ. 12.15 Χορός, 12.30 Δ.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 359 μ.) 8.40 
Δ. 10 Σ .  συν. Σοϋμπερτ, Ντεμπυ- 
σύ, Καϊέλλα, Βάγκνερ κλπ. 11.15 Έ λ  
μ. 12.15 Χορός.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8.10 
Έ λ .  μ. καί χορός, 10 'Έ ρ γα  Μπε
τόβεν, 11.30 Ελ. μ. καί χορός, 1 4
Ποικ. μουσ.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ .) Βλ.

8.30 Είδ. 91 5  Δ. 9.30 « Α 
πρίλης» ίιχερέτ. τού Βιντόρ, 11.30 
Ειδήσεις,

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 43* μ .) 
9 Τραγούδια, 9.30 Μελόδρ. Κατόπιν 
είδ.

Π ΡΑ ΓΑ  (638 κχ. 470 μ.) 7.20
Έ λ .  μ. 9.15 Έ λ .  μ. 10.10 «Κύκλος 
ζωής» συμφ. ποίημα τοΰ Ζούκ. 11. 
15 Δ.

ΡΩΜΗ (713 κχ. 431 μ.) 6.15 Πιά
νο, 8.40 Δ. 10 Βαριετέ, 11.10 Τσέλ- 
λο, 11.45 Χορός, 12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ .  
μ. 7.30 Λ. μ. ί.15  Τσέλλο, 8.45 Συ . 
ναυλία, 9.45 Συν. 11 Γαλλικά, 11. 
15 Έ λ .  μ. κάί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ .) 7.15 
Συν. 8.15 Συν. 9.45 Συν. 11 Είδ. 
11.15 Φυσαρμ. 11.45 Τραγ. 12 Εμ 
βατήρια, 2.15 Καμπαρέ, 12.35 Χο
ρός.

Τρίτη
ΒΡΑΧΕΑ  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) § £1δ. 
‘Ελλην. 10.30 Συν.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  <13.93_16.86— 19.82 
__25.52— 31.55 μ.) 12.45 "Οργανο.
I.4 5  Δ. 2.15 Συν. 3 Πιάνο, 3.15 
Πουλιά, 3.30 Είδ. 4 Έ λ .  μ. 5.15 
Κιθάρες, 5.30 Μελωδίες, 6 Είδ. 6.20 
Φυσαρμόνικες, 7.20 Είδ. 7.40 Σ .  συν. 
Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοϋμπερτ, 9 
Μουσ. ποικιλία, 9.30 Κουίντέττο, 10. 
10 Συν. μέ τραγούδι, 11.15 ΕΙδ,
I I .3 5  Τραγούδι, 12.40 Ρυθμοί, 1.40 
Βαριετέ, 2.10 Μάρς.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88— 1 9.68__^5.60
— 31,35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3.30 
Κωμωδία του Ζύλ Ρομαίν, 5 15 Δ.
6 Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 Είδ. 9.30 
Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2.45 Δ.

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.)

8.10 Ναυτ. τραγούδια. 9.10 Συμφ. 
συν. 11.30 Έ λ .  μ. καί χορός, 1— 4 
Έ λ .  μ.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 Γεωργιανή μουσ. 8 Πιάνο, 8.30 
Συν. μέ τραγούδι, 10.10 Γκα6άτ*ς 

καί μενουέττα, 11 Πιάνο.
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)

7.10 Σονάτα Μπαίλμαν, 8 Δ. 9 θέα
τρο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 u.)
8.10 Εϋθ. 6ραδυά, 9 "Εργα  Γκλύκ, 
Μότσοερτ, Μπετόβεν, 10.15 Έ ρ γ α  
Ητβοράκ, Μασσενέ, Λίστ, 1.30 Τρίο 
τοΰ Ντεμπυσύ, 12 Χορός, 1— 3 Έ λ .  
μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
7 Έ λ .  μ. 8.10 "Αριες του Βέρδι 9 
Άπό ταινίες καί χορός, 10.15 'Ε λ . 
μ. 11.30 Έ λ .  μ. καί χορός, 1— 3 
«ΟΟντίν» μελόδρ. τοΟ Χόρτσιχ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
7.^0 Δ. 8.30 Πιάνο, 11 Συναυλία,
12.10 Πνευστά.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
7.15 Δ. Δονιζέτι, Μπελίνι. 8.20 Τρα- 
γοΟδι, 9.45 Συμφ. συν. 10.45 Συνέ

χεια, 12.45 Έ λ .  μ.
Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) Έ λ .  

καί ποικ. μουσ. 10 νΕργα Σ  ιμπέλιους,
11.20 Έ λ .  μ. καί χορός, 1__4 Ποικ.
μουσική

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ )  
8 Έ λ  μ καί τραγούδι, 9 Τροτγουδι, 
10.40 Στρατ. μ. 11.40 Μουσ. όωμ. 
Μπράμς, Ρα 6έ£, Προκόπιεφ. 12.10 
Χορός, 12.30 Δ.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 369 μ.) 6.15 
Βιολί, 8.30 Βλ. Ρώμη, 10 «’Έμπορος 
τής Βενετίας» του Σαίξπηρ, 12.15 
Χορός.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8.10 
Στρατ. μουσ. 10.10 Παλαιά μουσ.
11.30 Βλ. *Αμ6οΰργον, 1— 4 Έ λ .  μ. 

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Με- 
λωδίες, 8.30 Είδ. 9.15 Δ. 9 Από 
«Όπερά Κωμίκ» τών Παρισίων, 11. 
30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
8.30 «Χελιδόνι», όπερέτ. τοΟ Χιρσ- 
μάν, 11.45 Δ.

ΡΩΜΗ (814 κχ. 369 μ.) 6.15 Κ ι
θάρες, 8.30 Έ λ .  μ. καί χορός, 10 
«Γερμ. Ρέκβιεφ», τοΰ Μπράμς, διευθ. 
Μπροΰνο Βάλτερ, 12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.)7  Στρατ. 
μ. 8 Λ. μ. 8.45 Συν. 9 Τραγούδι, 9. 
Ελ. μ. καί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ.) 7.15 
Έ λ .  μ. 8.15 Έ λ .  μ. 11 Είδ. 11.15 
Χορός, 11.35 Συν. 12.15 Καμπαρέ, 
12.35 Χορός.

Ι ^ ^ Τ ε τ ά ρ τ η ^ ^ Ι

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Είδ. 
Έλλην. 10.30 Συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.80— 19. 
71— 25.49— 31.38_49.83 μ.) 1
Έ λ .  μ. 2.15 Έ λ .  μ. 3.15 Δ. 4.30 
Άπό όπερέτ. 5.45 ΕΟΘ. μουμ. 6.30 
Πιάνο, 6.50 ΕΟΘ. μ. 8.45 Δ. 9 Είδ.
9.45 Μουσ. ποικιλία, 10.15 Χορός, 
11 Είδ. 12.15 Έ λ .  μ. 1 Άπό όπερες,
1.30 Χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 1 6.86— 19.82
 25.52— 31.55 μ.) 12.45 Βαριετέ,
1.45 Μ. δωμ. Μότσαρτ, 2.40 Έ λ .  μ. 
3.25 Είδ. 4.15 Συν. 1.15 Διάλεξις, 
6 Είδ. 6.20 Δ. 7.20 Δ. 7.4ο Φοιτητ. 
τραγ. 8.15 Μουσ. τοΰ 1937, 9 Μελω
δίες, 10 Ποίησις καί μουσική, 11.15 
Είδ. 11.35 Συν. 1.40 Μελωδίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 1 9.68 ^5.60
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1,45 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ 3.30 
συν. Μπερλιόζ, Ίμπέρ, Σοπέν, 5.15 
Είδ. 6 Συν. 7. Δ. 8 Είδ. 8.30 c l  δ.
9.30 Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2.45 Δ.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Λ Κ Ρ Α  
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)

8.10 Στρατ. μ. 10.30 "Έργα Β έ 
μπερ καί Πφίτσνερ, 11,35 Έ λ .  μ.
1 4 Έ λ .  μ*, καί χορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 Συναυλία Ιργων Χαΐντελ, Μό
τσαρτ, Ντεντί κλπ. 8 Λ. τραγ. 8.30 
Έ λ .  μ. 10.10 "Εργα  Σοπέν, 11 Έ λ .  
μουσική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7.15 Συναυλία, 9 Λ. τραγ. 9.30 Εύ- 
θυμία, 10.30 Τραγούδι, 11.2ο Πιάνο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Έ λ .  μ. 8,30 Μεγάλη συναυλία 
Κορ<νέλιους, Λίστ, Μπράμς, 10.30 
Έ λ .  μ. 11,30 Τρίο, 12 Βιενν. μουσ. 
1— 2 Έ κ  Μονάχου.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
7 Έ λ .  μ. 8,10 "Εργα  Μπράμς, Γ. 
Στράους, 9 Συν. μέ τραγούδι, 10.30 

Άπό μελόδρ. τοΰ Πουτσίνι, 11.30 Έ λ .  
μ. καί χορός, 1—4 Έ λ .  μ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
μ .) 7.30 Τσιγγάνοι, 8.30 Μελόδρα* 
μαμα, 11.30 Συανυλία, 12.05 Είδ. 
γαλλ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
7.15 Μ. δωμ. 8 Συνέχεια, 9.05 Σ ο 
νάτα Μπετόδεν, 10.25 Δ. 10.45 Έ λ .  
μ. 11.45 Είδ. γαλλ., άγγλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Συμφ. συναυλία, 10.30 Χορωδία Χο
ρωδία, 11.40 Βιενν. μουσ. 1—4 £λ,
μ. καί χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ·) 
7.45 "Οργανο, 8.15 Στρατ. μ. 9
Συν. 10,40 Συν. 11,25 Σ .  συν. 
Άλμπενιθ, Τσαϊκόφσκυ.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 369 μ.) 6.15 
Πιάνο, 8.40 Δ. 10 Μελόδρ. τοΰ Ρο- 
σίνι.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8.10 
Συναυλία βιρτουόζων, 1.30 Βιενν. 
μουσ. 1— 4 Ποικίλη μουσ. καί χορός.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Σ .  
συν. 8.30 Είδ. 9.30 Μεγ. συν. 11.30 
Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
7.30 Πιάνο, 7.45 Τσέλλο, 9.30 «Ρίπ» 
όπερέτ. τοΰ Πλανκέτ.

Π ΡΑ ΓΑ  (638 κχ. 470 μ.) 7.20 Έ λ . 
μ. 8.25 Ποικιλία, 9.15 «Γκίτα», όπερ. 
τοΰ Προβαζνίκ, 11.15 Χορός.

ΡΩ Μ Η (713 κχ. 421 μ.) 6.15 Ά 
πό όπερες, 8,40 Δ. 10 Όπερέττα 
τοΰ Ρούλλι, 12.15 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8 Έ λ .  
u. 8.30 Πιάνο, 9.45 Τραγοΰδι, 11 
Ελ. μ. 11.30 Γιά όλους.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ.) 8.15 
Άπό ταινίες καί όπερέττες, 9.20 Δ.
10.30 Άπό τήν «Μαντάμ Άγκώ », ό
περέττα τοΰ Λεκόκ, 11.15 Έ λ .  μ. 11. 
35 Τραγούδια, 11.45 Μάρς. 12 Έ λ . 
μ. 12.15 Καμπαρέ, 12.35 Χορός.

Χορός, 6 Είδ. 6.30 Δ. 7.20 Δ. 8.10
Ρυθμοί, 8.30 Πνευστά, 9.15 Δ. 9.30
Βλ . μακρά, 11.15 Είδ. 11.35 Δ. 9. 
45 Βλ. μακρά, 12.40 Δ. 1.20 Έλλην 
φιλολογία, όμιλεΐ ό καθηγ. Μώραιη, 
1.35 Δ. 2.10 Μελωδίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88— 1 9.68__<£5.60
 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45
Είδ. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3,30 Μ. δωμ.
Φράνκ, Μπράμς, Λίστ. 5.15 Είδ. 6 
Συν. 7 Συν. 8 Είδ. 8,30 Είδ. 9.30 
Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2,45 Δ.

j Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

| ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ.) 7.15 
Έ λ . μ. 7.40 ’Από μελοδρ. 8.15 Συν. 
9 Ταγκό, 9.30 Συν. 11.15 Άπό όπε
ρέττες, 11.35 Έ λ .  μ. 12 Έ λ . μ. .2. 
15 Καμπαρέ, 12,35 Χορός.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49,18 μ.) 9 Είδ. 
Έλλην. 10.30 Συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.80— 19. 
74— 25.49— 31,3«_49.83  μ.) 10.45
Δ. 11,15 Πιάνο, 1 Έ λ . μ. 2.15 Ελ. 
μ. 3.15 Συν. 4.30 Τραγούδια. 5 Πιά-, 

j νο, 5,45 Συν. 6,15 Συν, 6.50 t00. 
μ. 8 Πιάνο Μπετόίεν, 8.30 Μουσ. .4. ) ποικιλία. 9 Είδ. 11 Είδ. 12 Πιάνο.

1 Συν. 1.15 Ναυτ.

7.10\ Ρ Σ 8°Γαλλ τραγούδια. 833309 Ελ! ‘ Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 16.86-19.82
μ. 10.10 «Σ τό  μπαλκόνι τής άγάπης I ν , —31.55 μ.) 12.45 Δ. 1.20
μου» μουσ. άκρόαμα, 11 Λ . τ ρ α γ . ί ί ° Ρ ^  2_ Σ .  συν. Μότσαρτ, Μπετό-

Α Μ ΒΟ Υ  ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 
iV ? n' ρλ-·α μ· καί Χ°ρός τραγούδι, j Ϊ Ο ο '?*α ;,ύ δ ιϋα. 
11.30 Ευβ μουσ. 4 Ελ· Μ- μουσική

11.15 Πόλων. μουσ. δωματίου. δεν, Σοϋμπερτ, 3.30 Είδ. 4.30 «α-
Β Ε Λ ΙΓ Ρ  Α Δ Ι0 Ν  (686 κχ. 437 μ.) ! Ρ ιετέ·  ̂ Είδ. 7.20 Είδ. 8.05 Διάλε- 

7.30 Χορωδία, 9 Λ. τραγ. 10 Συμφ. , · ^ακρά, 11.15 Είδ. 11.
συν. 11.15 Τραγούδια. Χορός, 1.35 Συν. 2.40 Εϊδ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) Σ ’,01 (16.88— 19.68_^5.60
8.10 Ευθ. μουσ. 9 Συν. μέ τρανοΰδι, ' ‘ *35 μ.> 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45
10.15 "Εργα  Σουμαν, 11.30 Συναυ-ί 2 Συν, 2.30 Είδ. 3,^0 Δ, 3,30

Πέμπτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Είδ. 
Έλλην, 10.30 Συν.

Β Ε ΡΟ Λ Ι NON (13.99— 1 6.80— 19. 
74— 25.49— 31.38__4S.83 μ.) 10.45
Χορός, 12 Άπό όπερέττες, 1 Έ λ .  μ. 
2.15 Έ λ .  μ, 3.45 Πιάνο, 4.30 Τρα
γούδια, 5 Μουσ. ποικιλία, 5.45 Ορ
γανο, 9 Είδ. 9.30 Συν. 10.15 Πιά
νο, 11 Είδ. 12 Έ λ .  μ. 1.15 Συν. 
2,30 Πιάνο.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 .93_16.86— 19.82 
— 25.52_31.55 μ.) 12.45 Συν. 2.20 
Φοιτητ. τραγούδ, 2,55 Πιάνο, 3.30 
Είδ 4 Πνευστά, 4,30 Βαριετέ, 5.20

λία, 1— 3 Έ λ .  μ.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 

7 Άπό όπερέττες, 8.10 Σ ύγχρ. μουσ. 
9 Έ λ .  μ. μέ τραγούδι, 11.30 Λ. καί 
έλ. μ. 1— 4 Ποικίλη μουσ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.Ι
7 Συναυλία. 8.20 Τραγούδι, 10.45 
Τσιγγάνοι, 12,10 Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Ρουμ. μουσ. 7.30 Χορωδία, 
9.15 Ρουμ. συνθέται, 10.45 Δ. 11,45 
Είδ. γαλλ., γερμ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.» 8.10 
Σ τρατ. μ. 9 Μεγ, συναυλία μέ τρα
γούδι, 1.30 Έ λ .  καί Λ. μουσ. 1—4 
Ποικ. μ. μέ τραγούδι.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ.)
8 Μαδριγάλια, 8.30 Πνευστά, 8 Σ υ 
ναυλία, 10.20 Πιάνο, 10.40 Β '  καί 
Γ* πράξεις τής «Τόσκας» τού Που- 
τσίνι μέ τόν Τσίλι, 12.15 Χορός. 12. 
30 Δ.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 369 μ.) 8.30 
Δ. 10 «Νό, νό, Νανέτ», όπερέτ. τοϋ 
Γιούμανς. Κατόπιν χορός.

Μ ΟΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 6.10 
Χορός, 8,10 Δ. 9 Μεγ. συν. μέ .pay. 
10.20 Τρίο γιά πιάνο τοΰ Τσαϊκόφσκι,
11.30 Έ λ .  καί Λ. μουσ. 1__4 ,ίοικ.
Μουσική.

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

Ν I Κ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συ- 
ναυλία, 8.30 £ίδ. 9.30 Άπό τό θέα
τρον τών Βερσαλλιών, 11.30 Είδ. 

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
7.30 "O p Y O C vo , 9 Συν. 11.45 Δ. 

Π ΡΑ ΓΑ  (638 κχ. 470 μ.) 8.25
Σλαυϊκοί χοροί, 9.05 Χορωδία, 9.45 
Συν. 11.15 Δ.

ΡΩΜΗ (713 κχ. 421 μ.) 6.15 Ι 
ταλοί ραζ. συν. 8.30 Δ. 10 Μελοόρ, 
τοΰ Ρεσπίγκι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 6.30
Στρατ. μ. 7.30 Λ. τραγ. 8 Ελ. μ.

8.30 Συν. 9.45 Τραγ, 10.15 Έ λ .  μ. 
10.55 Έ λ .  μ. καί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (913 κχ. 329 μ.) d.15 
Άπό ταινίες καί όπερέττ. 9 Σ υν. 11. 
15 Συν. 12 Καμπαρέ, 12.35 Χο- 
Ρός. ι

«Εύθυμη χήρα», όπερέττα τού Λέχαρ, 
5.15 Είδ. 6 Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 
Μέτ. 1 Δ. 2 Είδ. 2.45 Δ.

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

8.10 "Εργα  Μπάχ καί Μότσαρτ, 9 
Κουίντέττο, 9.10 Βάλς Βεμπεο, 
Στράους κλπ. 10.15 Δ. 11.30 Ελ. 
μ. καί χορός, 1—4 Νυκτ, μουσ.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 Συναυλία. 8.30 ’Ελ. μ. 10.10 
Μουσ. άκρόαμα, 11 Πέντε αιώνες μου. 
σικής.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7 Δ. 7.15 Συναυλία, 9 Συναυλία,
10 Έ κ  Ζάγκρεμπ, 11.15 Δ,

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 ECO. μουσ. 9.10 Πνευστά, 10 
θέατρο, 1.1.30 Συναυλία, 12 Έ λ . 
μ καί χορός, 1— 3 Νυκτ, συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
7 Έ λ . μ. 8.10 "Εργα  Μότσαρτ, Σ υ μ 
φωνία Μπερλιόζ, 10 Β ιενν. φαντασίες 

, μέ τραγ. 11.30 Έ λ .  μ. καί χορός
μέ τραγ. 1__4 Ποικ. μ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
6.30 Συν. 7.35 Τσιγγάνοι, 8.55 
Β '  καί Γ ' πράξεις τής «Βαλκυρίας» 
τού Βάγνερ, 11.45 Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
7.15 Τζάζ, 7.40 Σ ονατα Σ αίν Σ  άνς, 
8.2ο Έ λ . μ. 9 Δ. 9.2ο «Δόν Πασκου- 
άλε» μελόδρ. τού Δονιζέτι.

Μ Π ,»ΡΙ (1059 κχ. 283 μ.» Βλ. 
Ρώμη, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συν. 
μέ τραγ. Γκουνώ, Ντεμπυσσύ, κλπ. 8. 
30 Είδ. 9.30 Συν. μέ τραγ. 11.30 
Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
7.30 Τραγούδι, 7.45 Πιάνο, 9 Ό  
Μαίτερλιγκ και ή μουσική, 9.30 Γ  υν. 
11.45 Δ.

Π ΡΑ ΓΑ  (638 κχ. 470 μ.) 9.55 Ά 
πό Τσεχ. ταινίες, 10.30 Συν. 11.20 
Πιάνα.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ελ. 
μ. 7.30 Άπό ταινίες, 8 Μανδολίνο, 9 
Λ. μ. 9.45 Πιάνο, 10.15 Έ λ .  μ 10. 
30 Συν

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Είδ. 
Έλλην. 10.30 Συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.80— 19. 
74— 25.49—31.83_49.83 μ.) 12.15
Συν. 2.15 Μουσ. ποικ, 5 Συν. 5,45 
Εϋθ. μουσ. 6,15 Δ. 6.50 Εϋθ μ. V.1J 
Συν. 8 Συν. 9 Είδ. 9,30 Χορός, 11 
Είδ. 12 Συν. 1 Χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (1 3.93 1 6 86— 19.82
— 25.52— 31.55 μ.) 12.45 Διάλεξις, 
1,55 Τραγούδι, 2,30 Μελωδίες, J,3 0  
Είδ. 4,15 Πνευστά, 6 Είδ. 6,25 Χο
ρός, 7.20 Είδ. 7.45 Στρατ. μ. 8.30 
Από θέατρο, 9 Μιούζικ χώλλ, 10.10 

Χορός, 11,15 Είδ. 11.40 Διάλεξις, 
1&.45 Βιολί Τσαϊκόφσκι, Μότσαρτ, 
1.20 Άπό θέατρα, 1,50 Τραγούδι, 2. 
10 Βαριετέ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88— 1 9.68 *5.60
—·31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45 
Δ. 2 Συν. 2,30 ΕΙδ. 3,*0 Δ. 4 .J0  
Τραγούδια, 5,15 Δ. 6 Συν. 8 Είδ.
8.30 Είδ 9.30 Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2. 
45 Δ.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  
Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)

7.30 Τραγούδια Μότσαρτ, Νικολάϊ, 
Σοΰμαν, 8.10 Στρατ. μ. 9 Λαϊκοί
χοροί, 1130 Έ λ  μ καί χορός, 1 4
Νυκτ συναυλία

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.Ι
7.10 Τραγούδι, 8 Βιολοντσέλλο, ν .,0 
Χορός καί τραγούδι, 10.10 Χορός. 11 
’Εκπλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ )
6 50 Δ. 7.45 Πιάνο, 9 Ποικιλία, 11. 
15 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 ΕΟΘ. μουσ. 9 Παλαιοί χοροί 11 
30 Σονάτα Ναρντίνι, 12 Χορός, ’ί— 3
Ελ. μ. καί χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ, 357 μ.»
7 Έ λ .  μ. 8.10 Άπό μελοδρ. 9 Στρατ. 
μ. 11.30 Έ λ . μ. καί χορός, 3— 4 Ελ. 
μ. καί χορός.

ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣΤ Η  (546 κχ. 550 μ »
8 Τζάζ, 10.30 Συναυλία, 12,10 ισιγ. γάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.17 Ποικ. μ. 8.30 Τραγούδι, 3.15 

μ. 11.45 Είδ.

(160 ...
) 7.17 Ποικ. μ. 8.30 Τραγούδι, 

Συναυλία, 10.45 ’Ελ. μ 11.45 
γαλλ., άγγλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 10 
Συναυλία μέ τραγ. 11.30 Έ λ .  μ. καί 
χορός, 3—4 Έ λ .  μουσ.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (200 κχ. 1500 μ.) 
7.45 Στρατ. μ. 9 Καμπαρέ 11 15 
Συν. μέ τραγούδι, 12.15 Χορός.

Μ ΙΛ Α Ν Ο Ν  (814 κχ. 369 μ.) 8.30 
Συν. 10 Μελόδρ. Ρεσπίγκι. Κατόπιν 

Χορός.
Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 7 10 

Συν. μέ τραγ. 8.10 Δ. 9 Έ λ .  μ μ* 
τραγ. 11,2ο Χορός, 1— 4 Έ λ  μ

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ. 
Ρωμη, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα.
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Τό δεατρικό έργο τού Αημ. Καμπούρογλου _  # λΗ προσπαβεια για την ενισχυσιν τοϋ ελληνικού βιβλίουΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΤΗΣ "ΝΕΡΑΤΛΑΣ,,

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
καθόλου τήν ιτρώην μνηστή του, <5ν παντρεύτη
κε δηλαδή άλλον ή άν £μεινε νά θρηνη σ’ δλη 
της τή ζωή τόν καλόν της. Καί στό τέλος ά
κόμη έπέφερα κάποιοτν μεταβολήν. Στό έργον 
μου δπως ήτο στήν άρχή ή Κάρυά άποσπφ τό 
έγχειρίδιόν της καί σκοτώνει *τόν δήμιον. Αύ
τό τό μετέτρεψα. Καί έδασίσθην σέ ΐπροσωπι- 
κήν μάλλον γνώμιτν ποΰ είχα σχηματίσει δ
ταν είχα δή τήν «Γαλάτειαν» τοϋ Βασιλειάδη. 
ΕΤχα πή τότε δτι δπως ζωντοτνεύεται ποιητικώς
VI I r-fTr~ I «  Λ  ι »ν <rw Λ . JL. __ _   ΓΪ *

— Μά άπλούστατα, στό δτι δέν είχεν άγα- 
πηθη άκόμη ή ιστορία τών νεωτέρων ’Αθηνών. 
"Αλλωστε καί αί υποδείξεις πού μοΰ έγιναν 
παρεδέχθην δτι ήσαν δλαι σοφαί καί γι’ αύτό 
έπέφερα καί τάς μεταδολάς.

— Καί ή. ύπόθεσις τοϋ έργου σας;
— ΤΑπλουστάτη. ΆκοΟστε τον. Στά  1801 ζη 

στήν ’Αθήνα ένας δημογέροντας όνόματι Μι
χαήλ, άρραδωνιασμένος μέ τήν κόρη τοϋ άρ
χοντα τοϋ Χεϊλα. Τίς ή μέρες αύτές καταφθά
νει στήν 'Αθήνα ένα μπουλούκι περιηγητών καί

ή Γαλάτεια διά τής στοργής καί μόνης τοϋ άρχαιολόγων, οί όποιοι καί βγάζοουν τήν μία 
Πυγμαλίωνος, έτσι καί ή λύσις πρέπει νά έ-1 Καρυάτιδα άπό τή θέσι της γιά νά τήν πάρουν 
πέρχεται ποιητική. Κατέκρινα τό δτι ή Γαλά- °τήν πατρίδα τους. Ή  Καρυάτις διανυκτερεύε
τεια φονεύεται _ χασαπικώτατα ύπό τοϋ Ρένου, 
ένφ θά μποροΰσε νά ξανοτγίντ) άγαλμα έπί τώ 
άκούσματι καί μόνω μιας κατάρας τοΰ Πυγ- 
μαλίωνος, ό όποιος μετανοεί διά τήν διαγω
γήν του. Καί αύτό άκριδώς έφήρμοσα είς τήν 
«Νεράϊδα» μου. Ή  Κάρυά δέν διοπιράττει έγ
κλημα, δπως είχα βάλει £ίς τήν άρχή, άλλά ά- 
ποσπα άπ’ τόν νεκρόν μνηστήρα της τό «Μα- 
γιάδι» της καί έξαφανίζετοι, διά νά λάδη πά
λι τήν άγαλματένια της μορφή, τηρουμένης τοι
ουτοτρόπως τής άγνότητος τοΰ ίδανικοΰ θρύ
λου.

— Σέ τί χρονικόν πλαίσιον έχετε τοποθετή
σει τό έργον σας;

,— Στάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος. ” Αλλωστε 
ο’ αύτό παρη κολούθησα δσο μποροϋσα τήν Ι
στορικήν άκρίβειαν. Ιστορία καί θρύλος. Αύ
τά τά δύο έζεμεταλλεύθην. Στά  1801 άκριδώς 
άπεσπάσθη άπ’ τήν ’Ακρόπολιν τό άγαλμα τής 
Καρυάτιδας. Καί έκείνην τήν έποχήν, δπως 
και άλλοτε, κυκλοφοροϋσε ό θρϋλος δτι οί 
Καρυάτιδες ήσαν παληές βασιλοπούλες, πού 
τίς είχε μαρμαρώσει κάποια μάγισσα. Τήν ή
μερα πού ή μιά αδελφή άποσπάται άπό τάς 
άλλας, άκουγεται ό δρκος τών Καρυάτιδων 
άπό τά Οψη τής Άκροπόλεως, καί έκεΐ άκρι- 
6ώς τοποθετώ τήν άρχή τοΰ δράματος. ‘Ο δη
μογέρων Μιχαήλ (ό πρωταγωνιστής) είναι 
φανταστικόν πρ 'σωπον, γιά νά τοϋ δώσω δμως 
κάποιαν χροιάν πραγματικότητος τόν τοποθε
τώ ώς άπόγονον τοΰ Μιχαήλ Αίμπονα, ό όποι
ος έκατακρεουργήθη ύπό τών Τούρκων στά. 
1678. Toe άλλα πρόσωπα είναι προίγματικά 
μόλΌ που άναγκάσθηκα έδώ νά μήν τηρήσω 
ιστορικήν άκρίδειαν άφ’ ένός μέν διότι ό πε
ριβόητος πρόξενος Ρωσέλ είχεν έλθει είς Α 
θήνας τό 1803 καί δχι τό 1801, καί άφ’ έτέρου 
διότι ή έν τω δράματι είσοδος τοΰ Πασά δέν 
stvai χρσνολογικώς έζηκριβωμένη.

— Τ( έξήγησιν δίδετε εις τήν μή έπιτυχίαν 
τότε τοΰ έργου σας;

στό ύπαιθρο καί θρηνεί τήν καταστροφή της 
μαζί μέ τίς άλλες της Αδελφές, πάνω άπό τόν
Ιερό Βράχο τής Άκροπόλεως. Ό  Μιχαήλ τήν 

άκούει, τρέχει, τής παίρνει τό μοτ/ιάδι της καί 
τή_ φέρνει στό σπίτι του γιά νά τήν κάνη γυ
ναίκα του διαλύοντας τόν άρραδώνα του. Έ ν  
τώ μεταξύ καταφθάνει στήν Α&ήνα ό Πασάς 
τής Χαλκίδος τήν ήμερα άκριδώς πού γυρίζει 
άπό τήν Κωνσταντινούπολι, δπου είχε πάει ό 
Μιχαήλ φέρνοντας φιρμάνι άπό τόν Σουλτάνο 
διά τοϋ όποιου άπαγορεύεται ή είσοδος τοΰ 
Πασά είς τάς ’Αθήνας. Ό  Μιχοήλ πέφτει θΰμα 
συνωμοσίας καί δολοφονείται, ή δέ Κάρυά ό- 
διηγείται αιχμάλωτος πρό τοΰ Πασά διά νά κο- 
σμήση τό χαρέμι του, άλλά προφθάνει καί άρ- 
πάζοντας τό ,μαγιάδι της άπό τόν κόρφο τοϋ 
πτώματος τοΰ Μιχαήλ ξαναγίνεται άγαλμα καί 
διαφεύγει τόν έξευτελισμόν τής σκλαδιας.

— ’Ελπίζετε νά πιάση τώρα υστέρα άπό τό
σο καιρό;

— Τό έλπίζω καί τό έπιΕ^μώ. θέλω τό έο- 
γον μου νά ζήση καί έντός τής άτμοσφαίρας 
τής συγχρόνου καλλιτεχνικής άντιλήψεως."Αλ
λωστε πιστεύω δτι είναι καιρός πιά. Τά γοΰ- 
στα τοΰ κοινοϋ έκαλλιεργήθησοτν, άί άντιλή- 
ψεις άλλαξαν, καί γενικά καί τά μέσα σκηνο
θεσίας έτελειοποιήθησαν, έτσι πού νά μήν ά- 
νησυχώ καί πολύ γιά τήν τύχη τής «Νεράιδας» 
μουλ "Επειτα άς ληφθή ύπ’ δψιν δτι πρόκειται 
νά παιχθη καί άπό τήν Μαρίκα. . . ,

Καί ό κ. Καμπούρογλου μάς τείνει τό χέρι 
του, ένώ στό νοΰ μας ξανάοχονται οί στροφές 
τοΰ μοιρολογιού τής Καρυάς λίγα λεπτά πρίν 
Εανοτγίνη άγαλμα:
«Τό λέγουν βρύση Χωρισιάς, ΆλησμσνιΟΐι- Πη-

(γάδι
πίνουν τοΰ Χάρου οί ψυχές καί άλησμονοΰν τόν

(κόσμο.
...Τέτοιο νερό νά μήν τό πιής καί μ’ άπολη-

(σμονήσης!».
Χ Ρ Η Σ Τ ΙΝ Α

Σταυρόλεξον ύπ' άριδ. 5
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΩ Σ

1.—Ό...μπάρμπας τών Άμερι 
κατνών.—Πήγαινε (στήν δημοτι
κ ή ) .

* ’ 2  3 4  5  6 7  8 9

κα, κυρία (Ιταλική λέξις).
5.—Αισθητήριον όργανον. — 

Πρόθεσίς.—Τό δνομα γνωστής 
πρωταγωνίστριας τής μουσικής

ίο ιι 12 13■ ■Γ ■ Η«* ■ ·*Μ
■ Β| ■ ■Γ Ί■ •
L·■ Μ ■ ■♦

Im 1'
*

■ HJ ■ 1■
2.—Μεγάλη διώρυξ. - Ε κ ε ί 

να πού δέν έ^ουν τύχη.
3.—"Ανθρωπος (γαλ.). — Σν-ν 

θετικόν.—’Αγγλικός τίτλος εΰ- 
γενείας.-Σύνδεσμος.

μας σκηνής.
6.—’Ερωτηματική άντωνυμία. 

— ‘Όλη, όλόκληρη.— Άριβμι τί 
κόν.

7 —"Αρθρον.—’Επιφώνημα άη
4. Τό δνομα ένός θρυλικού δίας. 

άρχηγοΰ τών Κοζάκων.-Γυναΐ- [ 8,-Άρχαία θεότης τών δα

σών.—’Άπήγαγε μίοτν τών Κα
ρυατιδών. Αύτά δημιουργούν 
τούς πυρετούς.

9.—Κοιταφατικόν. — Α Η Σ __
Τό χρησιμοποιούν ώζ προσφώνη 
σιν οί χωρικοί.

10.—θηλειά.— Τροφή τών ζώ
ων (δημοτική).

Π .—Παρατατικός βοηθητικού 
ρήματος.— Είνε άπό άρχαιοτά- 
των χρόνων σύμβολον τής υπο
μονής. — θεά τοΰ Όλύμπου.— 
Φρούριον εις τό όποιον έμε^νεν 
έγκάθειρκτος ό Μοντεχρήστος.

12.—Παλαιό φιλμ τού όποιου 
τό τραγοΰδι έμενε γιά πάντα 
στήν ’Ελλάδα.—’Εκείνα πού δη 
μιουργοΰν σκιές.

13.—Προσωπική άντωνυμία 
(πληθ.).—  ’Αναφορική άντωνυ 
μία (πληθ.).,
Κ Α Θ ΕΤ Ω Σ
1.— "Ορος τοΰ πόκερ "Ηρως

Σαιξπηρικής τροτγωδίας.
2. —Συνήθως δέν λείπει άπό 

τούς γαϊδάρους.— Εύώδες φροΰ 
το τών 'Ανατολικών Χωρών.

3.—Υποθετικόν. — Αίσθητήρι 
ον όργανον.— Μάρκα άύτοκινή- 
των.— Προηγείται τοΰ δρκου.

4.— Γνωστότοττος "Ελλην χει
ρουργός.—Εύθύς.
5.—Προσωπική άντωνυμία (δη 

μοτ.) .— Α Τ Ε ,— Ό  υπάρχων.
6 .—Τό έπίθετον Γάλλου ύ- 

πουργοϋ τής Παιδείας έπισκε- 
φθέντος πρό καιροΰ τάς Α θ ή 
νας.—Σιγά, φρόνιμα. _  Μονάς 
ήλεκτοισμοΰ.

7— ’ Ιδού.—“ Ενας έκ τών πλα 
νητών.

R.—Άντωνυμία. — Αμυντικόν 
δπλον τών άρχαίων. —Παρατα
τικός βοηθητικού ρήματος (κα-

Κάθε κίνησις, σχετική μέ τό 
βιβλίο έν γένει, είνε πάντοτε 
κίνησις έκπολιτιστική, είνε κί- 
νησις πού εύρίσκει άπήχησι τό
σο στό διανοούμενο κόσμο δσο 
καί στό πλατύτερο κοινόν. Καί 
τήν άπήχησι αύτή τήν εύρίσκει 
τότε μόνον δταν είνε καλά ώρ- 
γανωμένη, δταν έχη γενικό έν- 
διαφέρον καί δταν κάποια ιινευ- 
ματικΛ καλλιέργεια έχει προ- 
η>ηθή μεταξύ τοΰ κοινοΰ.

Γιοττί είνε άναντίρρητο δτι δ
σο μεγαλυτέραν άγάπη αισθά
νεται τό κοινόν γιά τό βιδλίο, 
τόσο μεγαλύτερος είνε καί ό 
βαθμός τοϋ πολιτισμού του καί 
τόσο μεγαλύτερες οί προϋποθέ
σεις γιά νά βλαστήσουν καί ν’ 
άναπτυχθοΰν μέσα σέ κείνο τό 
κοινό δλες οί δημιουργικέ; ά- 
ρετές πού χαρακτηρίζουν τά με
γάλα έργα καί τίς μεγάλες έ- 
ξορμήσεις.

"Α ν  έξετάσουμε συγκριτικά 
τίς έκθέσεις βιβλίου 'πού έγιναν 
κατά καιρούς στή χώρα μας θά 
ίδοΰμε πώς μιά μεγάλη πρόοδος 
έσημειώθηικε, μιά πρόοδος άν- 
τίστοιχος μέ τήν πνευματική 
μας άνάπτυξι καί πού μας δίδει 
μεγάλες έλπίδες γιά ένα αύριο 
πιό πολιτισμένο καί πιό καλύ
τερο.

Εινε άλήθεια πώς δλες σχε
δόν οί έκθέσεις πού έγινοτν ώς 
σήμερα:, ύπήρξαν έκθέσεις του 
βιβλίου έν γένει. "Οχι έκθέσεις 
τοΰ έλληνικοϋ βιβλίου, τής έλ- 
ληνικής σκέψεως δηλαδή- Οί 
' Ελληνες συγγράφεις έπαιρναν 
μιά θέσι μέσα στούς ξένους 
συγγραφείς. ‘Η έλληνική δη
μιουργία δέν παρουσιαζότανε 
στά μάτια τοϋ κοινού άτόφια, 
ανάγλυφη β,ν καί σέ περιωρισμέ- 
νην έστω άναλογία. Φυσικά, μέ
σα στή γενική έκθεσι τού βι
βλίου, καί τήν άναπόφευικτο 
σύγκρισι πού γίνεται μεταξύ 
τής έλληνικής καί τής ξένης σκέ 
ψεως, δημιουργείται ένα κέντρι- 
σμα άκόμη μεγαλύτερο τής φι
λοτιμίας τών Ελλήνων συγ
γραφέων γιά μεγαλύτερες έπι- 
δόσεις. Ά λλά  ύπάρχει τούτο τό 
μειονέκτημα : "Ότι τό κοινόν, 
έπειδή δέν είνε πάντοτε καί στό 
σύνολό του, είς θέσιν νά ύπολο- 
γίση έπακριδώς τήν τεραστία 
διαφορά τών πνευματικών καί 
υλικών έφοδίων, τήν διαφοράν 
άκόμη τού δαθμοΰ τής πνευ
ματικής καλλιεργείας μεταξύ 
τώ\ διαφόρων λαών, τήν διαφο
ρά τής ύλικής των εύημερίας ύ- 
ποτιμα συχνά τούς δικούς μ*χς 
τούς συγγράφεις, καί παραγνω
ρίζει τό γεγονός δτι έμείς, σαν 
έθνος, μόλις έκατό χρόνια έλευ- 
θέρας άναπτύξεως έχομε.

Άπό τής άπόψεως α^τής μία 
έκθεσις τού έλληνικοϋ άποκλει- 
στικώς βιδλίου καί έπιβεβλημέ- 
νη ήτο καί άπαραίτητος, Ή  
πρωτοβουλία έλαχε στόν βιβλιο
πώλη τής Καλλιθέας κ. Γεράσι
μο Λουκάτο καί στούς Καλλι- 
θεάτες λογοτέχνες. Καί δέν είνε 
λίγοι οί Καλλιθεάτες λογοτέ
χνες. Καί μόνη ή έπιτροπή πού 
σχηματίσθηκε άπό αύτούς είνε 
χαρακτηριστική. Τήν άπετέλε· 
σοτν οί λογοτέχνες : I. Γρυπά- 
ρης, Σ. Σκίπης, Σοφία Ποπτα- 
δάκη, Γιάννης Χατζίνης, Γ. Πρά- 
τσικας, Μ. Νικολαΐδης, Κ. Άλέ- 
πης καί Γ. Μυλωνογιάννης. Ή  
έκθεσις έτέθη εύθύς έξ άρχής 
ύπό τήν προστασία τού Δημάρ
χου Καλλιθέας κ. I. Άραπάκη
ι · ι · · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · ι ι · ι ι · ι ι · Μ · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι
θαρ.) .

9 .— Μόριον.—ΑΦΝ. — Μεγά
λη ήρωΐς τής Γαλλίας.

10.— Δι’ αύτής κυκλοφορεί τό 
αίμα.—Μεγάλη πόλις τής ’Αμε
ρικής.

11.—Νότα. — Γνωστός οίκος 
ραπτικής. — «...,ές κόρακας».— 
Σύνδεσμος.

12.—Γίνονται γιά νά πλουτί
ζουν τά ταμεία τών φιλανθρωπι 
κών συλλόγων (γεν. πληθ.) .— 
Ίσποτνική πόλις.

13.—Α Σ  Α.—Μία τών αισθή
σεων.

ψότητα καί μέ χάρι. Μιά σειρά 
Κυρίες καί δεσποινίδες τής Καλ
λιθέας. παραστάθηκαν.
; Ή  έκθεσις έκράτησε μιά βδο
μάδα, άπό τάς 15 έως τάς 22 
Μαΐου· Όμιλιαί έδόθηκαν πού 
άπέσπασαν άμέριστο τό ένδια- 
φέρον καί τήν προσοχή τοΰ κοι- 
.νοΰ. Τήν πρώτη Κυριακή μίλη
σε ό Δήμαρχος Καλλιθέας κ. I.  
Άραπάκης καί έτόνισε τή χρη
σιμότητα τοΰ έλληνικοϋ, διβ λίου 
κάί τήν άνάγκη νά γίνή ό άπα- 
ράίτητος σύντροφος τόΰ καθε-

Διευθυντής 
Νεοελληνικών Γραμμάτων κ. Δ. 
Φωτιάδης ώμίλησε γιά τήν ώφέ- 
λεια της Τέχνης, καί έτόνισε δ· 
τι _ή άξια τοΰ βιβλίου είνε άξια 
ζωής, άπόστοτγμα καί καρπός 
τής ζωής καί πρός τήν ζωή πρέ
πει νά άποτείνεται. Ό  κριτικός 
κ. Γιάννης Χατζίνης είπε γιά 
τήν - τέχνην πού χρειάζεται νά 
διαβάζη κοτνείς τό βιβλίο. Τήν 
περασμένην Κυριακή ώμίλησε ό 
κ. Άθανασιάδης, ή κ. Άθηνδ 
Ταρσούλη γιά τήν άξια τοΰ ό- 
δοιπορικοΰ ή τοϋ ταξιδιωτικού

ριώτου, μέ πραγματικήν έμπνευ 
σι καί έξαρσι ώμίλησε γιά τούς 
κόσμους πού κλείνει μέσα του 
τό βιβλίο, γιά τίς συνθήκες κά
τω άπό τίς όποιες γράφεται καί 
έτόνισε τή σημασία πού έχει ή 
μελέτη ή πραγματική τοΰ βι
βλίου καί δχι ή έπιτροχάδην ά- 
νάγνωσις πού δέν άφήνει τίπο
τε μέσα στήν ψυχή τοΰ άνθρώ- 
που. Ό  κ·Πράτσικας ώμίλησε 
γιά τούς βιβλιοφίλους καί πε
ριέγραψε χαρακτηριστικά τό 
πόρτραίτο τοΰ βιβλιόφιλου. Τέ
λος ή ποιήτρια κ. Λιλή Πατρι-

νά μή καταλήξη νά έχη ώτα 
χωρίς νά άκούη καί μάτια χω
ρίς νά βλέπη.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ  Δ ΕΛ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η

ΞΑΝ0ΑΚΗ2
Ό  φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ
Γιά νά εισθε πάν
τα καλά κτενισμέ" 
νες κάμετε μίαν 

Περμανάντ μας

ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ...

ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ
Πανεπιστημίου 71 
Τηλέφωνον 23.208
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Σ κ ε ψ ε ις  Κ αι Γ νωμαι
*0 κ. Λήμαρχος

Τά Παραβκήνια» ώς Εφη· 
μερίς θεμελιώδη Εχουσα 
βάσιν καί πρόγραμμά 

της τήν Εξυπηρέτησιν τών Κα 
λών Τεχνών έν Έλλά δι, πρό 
πάντων διιως τήν άπό τών στη
λών της ένίσχυσιν καί ποδηγέ- 
τησιν τοΟ μέχρι χθές άκόμη 
χειμάίΓσμένου θεάτοου καί 
τήν εύρυτάτην δι'αύτών έμφάνι 
σιν παντός σημαίνοντος θεατρι 
κοΰ γεγονότος,δέν θά ήτο έπιτε 
τραμμένον ν” άφήση άσχολία- 
στον καί άπαρατήρητον κάτι 
πού συγκινεϊ σήιιεοον τούς θεα 
τρικούς μΓ— κύκλους. Καί είνε 
αύτό τό μέγα καί ειλικρινές 
Ενδιαφέρον πού έπιδεικνύει διά 
τούς καλλιτέχνας μας ό κ. Δή- 
μαοχος Αθηναίων.

*0 κ. Πλυτάς, γνήσιον παιδί 
τής Πρωτευούσης^ Φιλότεχνος 
δσον καί φιλοπρόοδος, περι
βάλλει μέ τήν καλυτέραν στορ 
γήν καί τήν χρησιμωτέραν 
φοοντίδα τούς καλλιτέχνας 
τοΟ θεάτρου μάς. Είς τήν πρό 
Ϋιμεοών γενομένην είς αυτόν 
βεξίωσιν είς τάς αίθούσας τοΟ 
Σωματείου Ή&οποιών, άφησε 
νά έκδηλωθτΐ άπολύτως άπρο- 
κάλυπτσν τό ΕνΒι.αφέρον του 
αύτό. "Ηκόυσε Μέ πόνόν τά βά 
οανά τΑς Επαγγελματικής κρί- 
©εως, άπήντησε μέ θερμά καί 
στοργικά Μ γ ια  είς τήν “Λόοσ- 
φ ώ ν η σ ιν  τοΟ κ, ΓΛυράτ, έζήτη- 
Οε νά τόν ΘεωροΟν οΐ ήθσιτοιοί 
συνάδελφόν των καί έξεδήλω- 
<τε καί πρακτικώτεοον Καί ώς 
Ιδιώτης καί ώς Ά ρ ι γ ω ν  αυτά 
τόυ τά αίσθή'ΐατά Ίίρός τούς 
ί ρ ν ά ί α ς  to o  θ εά τ ρ ο υ ;

«Τά Παρασκήνια» δέν νομί
ζουν δτι περιπίπτουν είς όυοε- 
μί(»ν ύπεοβολήν διερμηνεύοντα 
σήμερον πρός τόν'Άρχοντα τοΰ 
Δήμου τήν εύγνωμοσύνην κάΐ 
τάς ευχαριστίας όλοκληπου 
ΤοΟ θεατρικού κόσμου τής 'Ε λ 
λάδος.

^ - m o —
Ό  διευθυντής 
τοΰ Βασιλικού

Ο γενικός διευθυντής τοΰ 
Βασιλικού θεάτρου κ. 
Κωστής Μπαστιδς, μας 

^νήΥΥ^λ,ε προχθές Ενα τηλε
γράφημα άπό τήν Ρώμην, διήλ- 
θεν έκεΐθεν kai έΐτεσκέφθη καί 
συνώμίλησεν έπί μακρόν μέ 
Τούς ιθύνοντας τάς Κάλάς Τέ- 
Υνας καί τό θέάτρον έν Ίτα- 
λίςχ, Ό  κ. Μπαστιδς ταξιδεύει 
είς τήν Εΰρώπήν διά ν’ άίτοκ'ο- 
μίση καί νά φέρη, έπιότρέφων 
εις ΐήν Έλλά&α, δλα έκείνά 
τά στοιχειά πόύ θά τόΰ χρήόι- 
μεύσουν διά νά φέρη είς πέρας 
τό Εργόν τής άναγέννήΟεως καί 
ένιΟχύσεως τοΰ έλευθέρού θεά
τρου μας, τόσον τόΰ δράματά 
ΚσΟ, 8aoV καί toO μόυσικόΰ. Ε ΐ1 
νε βαρύ τό έργον τοΰτο βέ- 
Ιβαια. Ά λ λ ά  τά μέχρι τοϋδε 
δεδομένα'ΐτέίΘουν Οτι 6 κ. Μπά 
στιδς θά· τό φέρη είς πέρας καί 
θ' άπσδείξή 8τι αύτός έίνε ό 
Ε Ν Α Σ  πού έχρειάζετο κά'ι τόν ό 
ποΐαΟ έπί τόσα χρόνια ματαίως 
έζήτει ν’ άνακαλύψη τό Ελληνι
κόν θέατρον. _____

—ΟΦΟ-—
Τά πορτραΤτα μας

Υπό Τόν τίτλον «Πορτραΐ- 
τα ήθοποιών» δ πόλυΐΐ- 
μός συνεΟγάΤης μας, δι

ακεκριμένος θεάτρικδς συγ-  
γραφεύς κάί Πρόεδρος τής Έ-  
ίαιρείας τών 'Ελλήνων θεοττρι 
κών συγγραφέων κ. θ . Συναδι 
1‘ός, θά σΚιάγράφήση είς σει
ράν φΰλλών τών «Παρασκηνί
ων» Τούς έπιλεκτοτέρσυς καλ
λιτέχνες ΤοΟ θεάτρου toG δρά- 
Ι'.ατικοΟ δσον κάΐ ΤοΟ μόυσιΚόΟ.

Τήν σκιαγραφίαν τής Κοτοπού 
λη τήν δημοσιευθείσοτν είς τό 
πρώτον φύλλον μας, άκολου- 
θεϊ σήμερον ή σκιαγραφία τής 
Κυβέλης. Ό  κ. Συναδινός, βα
θύς γνώστης τοΰ θεάτρου, είνε 
ό μόνος πού θά ήδύνατο ν’ ά- 
ποδώση τούς καλλιτέχνας μας 
μέ τά προτερήματα κάί τά t- 
λαττόματά των γραμμένα μέ 
τήν κομψότητα τοΰ ύφους καί 
τήν άνωτερότητα πού διακρίνει 
τόν γράφοντα, διά τήν συνερ
γασίαν τοΰ όποιου «Τά Παρα
σκήνια» είνε ύπερήφανα.

— Ο ί Ο —
Ή  άποσυμψόρησις

Ας διαβάσουν μέ προσο
χήν οί ήθοποιοί μας δλοι» 
δσα είς άλλην στήλην 

γράφει ό έκλεκτός συνεργάτης 
τών «Παρασκηνίων» κ. Μιχ. 
Ρόδάς. Τέλειος γνώστης τοΟ 
θεάτρου ό κ. Μιχαήλ Ρόδάς, 
ώπλισμένος μέ τήν σοφία τής 
πείρας καί μέ τήν τόλμην 
πού τόν διακρίνει πάντοτε 
εις τούς δημοσιογραφικούς τηυ 
άγώνας, τονίζει ενα λόγον, 
τόν κυριώτερον. Τσως, ιό ση· 
μερινοΰ κατιντήματός τοΰ έ
λαφροΰ μούσικοΟ μ.ας θεά’-ρου. 
Μέ έλαφράς άντιρρήΰίις, συμ- 
φωνοΰμεν μέ τον έπίλεκτον συ
νάδελφον. Καί τά «Παρασκή
νια» θά έπανέλθουν εύρύτερον 
έπί τών προτεινομένων ύπό τοΰ 
κ. Ροδά λύσεων, έφ’ δσον Τήν 
άποσυμφόρησιν τοΰ έπαγγέλ- 
ματος ΘεωροΟν καί αύτά θεμε 
λιώδη άνάγκην. Ά λ λ ά  θά δε
χθούν καί θά δημοσιεύσουν καί 
πάσαν άλλην γνώμην έπί τοΟ 
θέματος, σύιιψωνον ή έστω καί 
άντίθ^τον. Έ κ  τής συζητήσεως 
τό φώς.

—ΟΦΟ—
Ή  ’Επιτροπή Ά δε Ια ς

Επίθεσις κατά τής Επιτρο
πής Άδείας έξασκήσεως 
έποτγγέλματοξ, 'Επίθεσις 

"όσον άδικαιολόγη'τός δσον κάί 
άδικος. Νά είσέλθωμεν είς τούς 
λόγους τής έπιθέσεως καί νά 
τούς έξετάσωμεν, οϋτεσκόπιμον 
τό νομίζομεν, άλλ’ ηδτε ώφέλι<· 
μον. θά  εϊχαμεν δμως νά κά- 
μωμεν μίοα/ σύστασιν είς τ jq 
μέ_ τόσην έλαφρότητα προσπα- 
θοΰντας νά δηλητηριάσουν καί 
νά μειώσουν τό κΰρος τοίΓ λάμ- 
προΰ θεσμοΟ. Περισσότερον όί- 
βασμόν καί πρός τόν Θεσ(.ί6ν+^δ 
τον, άλλά καί ίιρός τόύζ έφάρ- 
μόζοντας άύτόν, κορυφοτίόυς ά* 
ζιωματοΰχους τής Πόλιΐέίάς, 
ire  Τέχνης καί τών Γραμμάτων, 
χάρις εις τήν ήθικήν κάί δί·* 
Kaiocv κρίσιν τών όποίων τόσα 
καί τόσα ά&ικήματα μέχρι τοΰ- 
δε προελήφθησοτν ή έπανωρθώ- 
θησοτν. Τίποτε άλλο.

— Ο Φ ό —  
Παρεξηγησις

ίαν χιουμόΟρι»Τικήν Βιά-Μ θεσιν, έκλεκτόΟ δάόν κάί 
άγαπητοΟ συνάδέλφου, 

τοΟ κ. Δη μ. Λαμπίκη, έκχυθέΐ- 
σοτν πρό όλίγων ή μερών άπό 
τών στηλών πρωινής συναδέλ
φου, παρεί;ήγησαν μερικοί θε
ατρικοί κύκλοι κάί Τήν έσχολί- 
ασαν δυσμενώς. Διά τούς γνκ> 
ρίζοντας τόν γράψάντα, πάσά 
6t.|rcrioXoyict τών γρα<ρέντων 
είνε περιττή. Πρέπει δμως νά 
μάθουν έκεινοι πού δέν τόν 
γνωρίζουν, δτι ό κ. Λαμπίκης, 
καί’ ώς δημοσιογράφος καί ώς 
c/γγραφεύς κάί ώς άνθρωπος, 
ύΐτήρςε κάΐ έΐνέ ιΐάνίδΐέ άλήθΐ- 
νόν άμάλγαμά καλωσύνης, 
πραότητός tioti εύγένείας. Ψ υ 
χή παιδιοΰ πού δέν ήθέλησε 
ποτέ κάνένα νά πιΚράντ), πολύ 
περισσότερον τούς ηθοποιούς, 
διά Τούς" ότίοίΰυς μόνον καλά 
λόγια είχε πάντοτε είς Τήν ά- 
κραν τής πέννάς Του.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Η ΚΥΒΕΛΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
άπό τις τελειότερες αίσθητικές 
χαρές.

Μίλητό τράγοΰδι ή φωνή τής 
Κυβέλης* θεϊκές μελωδίες τό 
γέλιο της. Ανοιξιάτικα χαμό
γελα οί ματιές της. Κυπαρισ- 
σένια ή κορμοστασιά της.

«ΟΙ όμορφιές της ήταν πολ
λές, τά κάλλη της Τ|ταν πλού
σια», γιά νά θυμηθοΟμε καί 
τόν ποιητή. Αύτά άπό τό ένα 
μέρος Καί ή ωραία ψυχή άπό 
τό άλλο, πού δμως είχε κάί τ’ 
ά\/καθάκια της, κι’ ήΐάν άγκα- 
θάκια της οί μικρές κακίες, οι 
έλαφρές ζήλειες, οί ύπερηφά- 
νειες, πού ύποχωροΰσαν δμως 
εύθύς άμέσως γιά νά δώσουν 
τή θέσι τους στΐιν καλωσύνη 
τό νέλιο, τή ναρά, τό τραγού
δι, έχοντας όδηνό καί τ*ιν κρί· 
di, έκαναν νά πλημμυηίίίη κά
θε βράδυ ή σκηνή τοΟ θεάτοου 
Tt)c, άπό ν°ητεία , χάρι, δρο· 
σιά, νει«τα, συγκίνησι. Φυσικώ 
τατη, άνεπιτΐ'δευτη, δουλεύον· 
τας στόν αυθορμητισμό, στό 
'παίξιμό της. Άπ ό κοριτσάκι, 
χωρίς νά έχη άκόμη δ'αδάσει 
τίς σο*ές ύποθήκες πού δ με- 
γκλύτεοος ποιητήε τών νεωτέ- 
ρων χρόνων ιιάς λέγει μέ τό 
στόμα τοΟ Άιιλέτου του, πρό
σεξε πάντα ώστε άπάνου στή 
σκηνή τά «σνήματα νά συμφω 
νοΰν μέ τά λόγια καί τά λόγια 
μέ τά σχήματα. «Κύτταξε — 
λέει δ ποιητής—κατ’ έξοχήν νά 
μήν ύπερδαίνης τή φυσικότητα, 
γιατί κάθε ύπερδολή άντίκει· 
ται στό σκοπό τοΰ θεάτρου. Ό  
σκοπός τοΟ θεάτρου έξ άρχής 
καί πάντοτε ήτο καί είνε νά 
κρατή τρόπον τινά καθρέφτη 
στή Φύσι. Νά παρουσιάζη στίιν 
άρεΐή τδ πρόσωπό Τής, στήν 
κακία τό όμοίωιιά της, σέ κά9ε 
έποχή καί σέ κάθε κοινωνία τό 
βχήμα κάί τήν έντύπωσι της. 
'Ά ν  δμως τοΰτο τό παρακάνης 
καί άν δέν τδ κάνης βσο χρειά 
ζεται, ναί μέν θά έχης τούς ά- 
μαθεϊς νά γελούν, άλλά τούς 
φρονίμους θά τούς δυσαρεστή- 
σης. Τών δέ όλίγων φρονίμων 
ή γνώμη πρέπει νά εχη γιά σέ
να Βάρος περισσότερο παρά δ- 
λόκληρο θέοττρο άμαθών».

Μέσα στά λόγια αύτοΟ τοΰ 
Σαίξπηρ διακρίνουμε δλόκλη- 
ρη τήν Κυδελή, δπως στό παί
ξιμο τής Κυβέλης διαβάζουμε 
8λ* αύτά τά λόγια τοΟ μεγά
λου ποιητή.

Κ ι’ δμως μιά τέτοια καλλιτέ 
χνις πού μονάχα χαρές, συγ
κινήσεις καί Ικανοποιήσεις χά 
ρισέ στήν δλη καλλιτεχνική 
της σταδιοδρομία, ήταν πεπρω 
μένο νά περιπέση σ’ ένα φο
βερό έγκλημα.

Νά έγκαταλείψΤ) τή σκηνή 
τόΰ θεάτρου σέ ήλίκίάν πού 
ot περισσότερες κάλλιτέχνιδες 
τοΟ θεάΤρου στήν Εύρώπη 
γνώρισιχν τις πιό μεγάλες τους 
δόξες. "Οταν κάποτε τή ρώτη
σα γιατί 
γρήγορα κι’ 
νή, μοΰ άπήντησε:

— Ό  άνθρωπος πρέπει κυρί 
ως νά ξέρη πότε όφείλει νά 
φεώγ*1.

Κ ι ’ δμως μέ Τήν πράξιν της 
αύτή έδειξε πώς αΰτδ δέν τό 
ήξερε.

θ. Ν. Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

(Άποκλειστικότης «Παρασκη
νίων». Άποτχορεύεται ή άνάδη- 
μοσίευσις) .

Ή  ζωηρότατη κίνησις τοΰ αθηναϊκού θεατρικού καλοκαιριού

ΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ 
τά τρία θερινά μουσικά θέατρα

«ΛΥΡΙΚΟΝ»

«Ή  Γαρδένκχ»
Γιά τό περιεχόμενο τής έίιι- 

Θεωρήσεως «Γαρδένια» τών κ. 
κ. Εύαγγελίδη καί Σακελλά- 
ριου, (μουσική τοΰ κ. θ . Σα- 
κελλαρίδη), τήν όιΐοίάν έμφά- 
νίζει σήμερα τό βράδυ άπό τής 
σκηνής τοΰ Θεάτρου «Λυρικόν» 
ό θίασος Μαυρέα — Κόκκινη, 
θά μιλήσωμε έτιί Τή βάσει τών 
δσων ειδαμε στήν πρώτη πρό
βα τζενεράλε, ή όποία άρχισε 
στις 11.30' μ μ. τής Πέμπτης 
καί *ιεκόπη αισίως στις πεντέ- 
μισυ τό πρωΐ τής Παρασκευής 
άφοΰ έλήφθΐ) άπόψάσις άνάδο- 
λής τής πρεμιέρας, γιατί τήν 
τελευταία στιγμή άπεκαλύφθη 
δτι ό μηχοτνικός τής σκηνής 
δέν είχε άπόλυτον γνώσιν Τών 
μεγάλεπηβόλων σχεδίων τοΟ 
σκηνογράφου τής «Γαρδένιας» 
κ. Α γγέλου  Σπαχή.

Ό  κ. Κοκκίνης, πτώμα κυρι-

Άννα  «αί Μαρία Καλουτά

όλεκτικώς άπό Τήν κόύρασι, 
προσπάθησε τήν τελευταία στι 
γμή ν άποφύγη τήν άναβολή.

— "Εχομε  άναλάβει ύπο<χρε- 
ώσεις, παιδιά, άπέναντι στό 
κόσμο. Δέν μπορεί νά γίντ) τί
ποτα;

— Βρέ, άδερφέί κάτι θά γί
νη, Ελεγε ό Εύάγγελίδης, πο-

Ένα άστυνομικο-θεατρικό αριστούργημα

Λ Α Ν Τ Ο ΝΧ Ε Ρ Μ Α Ν
Άπόδοσις * Τ. ΑΥΛΩΝ 1ΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ «ΛΩΠΟΑΥΤΗ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
' :  - ■ 3  Μ

*0 ΜάρΤεν Ντάλ : έχαμογέ- 
λασε αινιγματικά καί ρώτησε 
άφοΰ άνάψε ένά τσιγάρα:

—Καταδικάσθηκε λοιπόν είς 
θάνατον δ Λόϋδ Στίδενς;

—  θά  Τά ξάνάλέ[1έί Ναί.
-ϋ Καί Τδν έξεΤέλεσαν;
Ό  Σοΰιιερ έκύττβξε άπορ-

ρώνΤάς Τον άριστΘκράτη φίλο 
τΟ ϋ. ’ ■'

— Μά τί διάδολο! Δέν είπα
με ιίώξ Κατώρθωσε νά δράπε- 
τεύάη τήν πάραμονή Τής θανα
τικής έκτελέσεώς του, χάρις 
στήν βοήθεια τής Κόράς Στίλ- 
λμαν;

S—ι ” Α !  Ναί! Τώρα θυμάμαι.
Πώς ώστόσο τά κατάφερε ή ά- 
κριδή μου Κόρα νά σώση τόν j ώμορφη αυτή νεα

| μ ιά ς  γρ η α ς , οικονόμου τοΰ μα 
καρίτου συνταγματάρχου, πού 
τήν είχε μεγαλώσει, έπήγαινε 
στήν φυλακή. Ό  δεσμοφύλα
κας, είδοποΐήμένος άπό τήν δι- 
εύθυνσιν Τής φυλακής, μόλις 
Εβλεπε Τήν μάυροφορεμένη 
νέα στό μπράτσο τής Υρ^δς, 
άνοιγε άμέσως τήν πόρτα τοΰ 
κελλιοΰ τοΰ μελλοθανάτου Κάί 
παραμέριζε σέ σεβασμό γιά

Wpcm»itlK0 φυλάΚών μελλοθα
νάτων στήν Ά γ γ λ ίά  είνε δια
λεγμένη Ένας κι’ ένας ! Εΐ-

r  r γ  πτττο τη τη 'TTPni.cvmirvnv ΤΠΓ.

Τζέννυ Άρσένη

λέμιος καί αύτός τής ιδέας τής 
άνα βολής,

— "Ε ,  καί δέδαια κάτι θά 
γίνΐ), σιγοντάρίζε ό Σακελλά- 
ριος.

Ό  Σπαχής, δμως, δέν φαίνε
ται καθόλου ύποχωρήτικός.

— Δ έν  γίνεται τίποτε, κύριοι. 
Σ ’ αύτή τή σκηνή έχουν άνεβά- 
στή πράγματα γιά τά όποια 
ξοδέψατε τά μαλλίοκέφάλά 
σας. Προκειμένού, λοιπόν, νά 
έμφανίσετε μίαν παράστασιν 
στα σίγουρα καλή πρέίίει ν’ ά- 
ποφασίσετε Τήν άναβολή, καί 
νά είσθε βέβαιοι δτι ό κόσμος 
θά σάς συγχωρήση βλέποντας 
τό τί θά τοΰ δώσέΤε. Αύτό έΓνε. 
Τετέλεσται!....

Πραγματικά,ή συζήτησις δέν 
συνεχίστηκε περισσότερο. Καί 
ή ήνρομηνία  τής πρεμιέηας 
έπήδησε πάραυτα, πρός χάριν 
τής Τελειότητας τής παραστά- 
σεως, ένά φύλλο τόΰ ή^.ερο- 
δείχτη....

"Όσο, δμως, κι’ δν ένεφανί- 
σθη μισή ή ίΐρώτη τζενερ^ε 
τής «Γάρδένιάς», μάς έδώ·σε 
τήν εύκαιρία νά δοΰμε καί νά

ται άφοΰ άποδειχθή πώς είνε 
ύπομονητικοί καί καλόκαρδοι! 
Εξαιρετικά, τήν ήμέρα έκείνη, 
τήν άφησαν μιά όλόκληρη ώρα 
μέσα στό κελλίι Τόν έβλεπε

νά τήν άφήση νά περάση μέ-1 ζωντανό γιά τελευταία φορά! 
σα. Κατόπιν ά*ομακρυνόΐαν Μ *τα ««χρελευσιν μιας ωρας δ
Καί, ύστερα άπό μισή ώρα έ- 
πέστρεφέ σύμφωνά μέ τις δια
ταγές που έΐχε λάδεί, γίά νά 
τήν παρακαλέσή μέ δλον Τόν ά 
παιτούμενο σεδασμό, νά άπο- 
συρθή. Άποροΰσε βέέαια ό ά- 
γαθός δεσμοφύλακας, πώς ή

άνθρωπο πού άγαποΰσε έκείνη 
Τήν έίιοχή άπό Τά χέρια τοΰ 
δημίου;

Χ μ Ι Καταλαβαίνω τήν μα- 
νόύδρα σου, Μάρτέν! θέλεις 
νά βέδαιωθής άν γνωρίζω κα
λά τά πράγματα! Τά γνωρί
ζω, διάβολε ! Κά'ι θά σοΰ τό 
άποδείξω! Συνεχίζω.

— Καί συνεχίζεται ή ύπομο- 
νή μοοι

— Έ λ έγα μ ε  δτι μόνον ή Κό 
ρα Στίλλμαν, λατρευτή μονα
χοκόρη τοΰ δολοφονηθέντος 
συντάγμαΤάρχόυ έτίλλμαν,δέν 
έπίστεψε σΤήν ένοχή τΟΰ ΛόΟδ 
Στίέενς καί, μεΤά τήν είς θά
νατον καταδίκην του, έκανε 
δ,τι τό δυνατόν γιά νά τόν ά- 
ποσπάση άπό τά χέρια Τοΰ δη 
μίου... καί ‘τά κατάφερε!

— Πώς; Αύτό θά ήθελα νά 
μάθω.

  Δηλαδή... αύτό θά ήθελες
νά σοΰ ύπενθυμίσω ! Εύχαρί- 
στως. Κατώρθωσε ύστεοα άπό 
πολλές Ενέργειες, νά τής δοθή 
ή άδεια νά τόν έπισκέπτεται 
κάθε άπόγευμα στό κελλί τόυ. 
Κάθε άιτόγευμα λοιπόν, κου
κουλωμένη μέ μαΰρα πέπλα 
καί στηριζομένη στό μπράτσο

θοΰσε νά άγοτπάτ) τόν άνθρω
πον δ όποιος είχε καταδικτι- 
<?θτΐ είς θάνατον, ώς δολοφόνος 
το ΰ πατρός της. ‘Ωστόσο ή Κό 
ρα Στίλλμοτν, άπό τήν μιά μέ
ρα στήν άλλη παρουσιαζότοτν 
πιό άξιολύπητη στήν φυλακή 
καί, ώσπου νά φθάσουν οί πα
ραμονές τής έΚΤέλέσεως τόΰ 
Λόϋδ Στίβενς, είχε γίνει πραγ 
μάτικό άνθρώπινο ράκος. Αύ
τή τήν έντύπωσι τούλάνιστόν 
έδινε σέ δποιον Τήν Εβλεπε. 
Σερνότάν μέ δλη τήν σημασία 
τής λέξέως. Τρεις μέρες Ιιρό 
τής θανατικής έκτελέσεώς) τής 
έγνωστθίίοιήθη δτι δέν θά τής 
έπετρέπέτο νά έπισκεφθή τόν 
άγαπηιιένο της μελλοθάνατο, 
τήν παοαμονή τοΰ θανάτου 
του. Είνε δ κότνονισμδς αύτός 
καί, δέν μποροΰσε νά γίνη έ- 
ξάίρεσίς. Τήν πάραμονή. εφθα 
σε στήν φυλακή στηριζομένη

δεσμοφύλακας παρουσιάσθηκε 
γιά νά έκτελέσή τό σκληρό 
Τού κάθήκόν καί, ύστερα άπό 
πέντε λεπτά τής ώράς, ή Κό
ρα Στίλλμαν Εβγαινε άπό τό 
κελλί. Πώς Εβγαινε ώστόσο! 
Πεθαμένη σχεδόν! Ή  γρήά μό 

έξακολου- λΐ£: κατώρθωνε νά τήν συγ- 
κραΤήση στό μπράτσο τής! Πο 
νετικός, ό δεσμοφύλάκάς έ- 
κλείδωσε γρήγορα - γρήγορα 
τήν πόρτα τοΰ κελλιοΰ καί πιά 
νοντάς την άπό τό άλλο μπρά
τσο, τήν έ&οήθησε νά κατέβη 
τίς σκάλες καί νά άνεδή στό 
αύτοκίνητο ποΰ τήν π<;ρίμενε 
οτήν πόρτα τής φυλακής. ‘Ό- 
taV τδ αύτοκίνητο ξεκίνησε, ό 
άγαθός δεσμοφύλακας σκέφθη 
κε νά μτίή σΤό Κελλί τοΰ μελ- 
λόΒανάτου καί νά τόν ένθαρ
ρύνη δτΙώσδήΛστε Κά'ι αύτόν. 
Έπερίμενε νά τόν βρή τρελλό 
άπό τήν άπελπισία. Κλείνον
τας τήν πόρτα τοΟ κελλιοΰ τήν 
στιγμή πού βγήκέ άπό άύΤό 
ή Κόρα Στίλλμαν, τόν είχε Βή 
ριγμένό μπρόύμυτά στό Κρέδ- 
δατάκι του, νά πνίγεΤαι άπό 
τούς λυγμούς καί νά δαγκάνη 
τό μαξιλάρι στήν άπελπισία 

ι του. Φαντάσου τώρα, άγαπηΤέ 
| μου Μάρτεν, τήν Εκπληξι καί

τετ,\άν?οτ\σθκ ο ? κ ο υ ^ μ έ ν ;^ ό  ! ^  συγκίνησι τοΰ άγαθοΟ δε-
σμοφύλακα, δταν, άνοίγοντας 
τήν πόρτα τοΰ κελλιοΰ, άντί νάμαΰρα πέπλά Κάί, πνιγομένη

άπό τούς λύγμούς. Μέ τονJt6-  ^  - τδν άπελπισμένο
νο της έάύγκινησε ο λ ο  το προ- , μελλοΡβάν^ 0 άντίκρυσε τήν
σωπ»Κό Τών φυλακθ-t’s γιαΤί, Κόρά Σ τ ίλ λ μ ά ν !  Ήτανντυμέ- 
πρέπει νά ξέρης, Μάρτεν, 3 τ ι1 νη μέ τήν στολή τόΰ μελλόθά- 
oi άνδρες πού ά.τοτελοΰν τό 1 νάτου καθόταν σταυροπόδι πά

απο το το περιεχομενον τηςι
Ενδιαφέρουσα, έπί πάραδεί- 

γμάτι, εΐνε ή έναρξίς της Τήν 
δποίοτν εμφανίζουν ή Σ.Σπεράν 
τζα κάί ή Κ. Δόξά πλαιΟΙΟυμε 
νες άπό τό ΟύγγάρέζιΚΟ μπαλ
λέτο «Ίλόσδαϊ-γκερλς», πού εί 
νε έντελώς άδύνάτον νά μήν ά- 
ρέση στούς θεατροφίλους συμ- 
πολίτας.

Ό  κομπέρ κ. Μαυοόπουλος 
εμφανιζόμενος στήν ώρα του, 
συζητεϊ μέ τίς ζένες μπαλλαρί 
νες κι’ άφοΰ κάνέι τήν διαπί- 
στωσιν δτι σέ λίγο θά*..βρίζουν 
έντελώς έλληνικά, βλέπει καί 
ToVj.. κόσμο κάί σπεύδει νά χάι 
ρετήση καταλλήλως.

Μετά ταΰτα κάνει τήν έμφά- 
ΙΟ ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΜ Ι ι · : ι η ι ι β γ ι · ι ι * ι ι · ι ι β ι ι κ ι ι · ι ι β ι  

νω στό κρεββατάκι καί τόν έ- 
κύτταζε γελαστή, ευτυχισμένη, 
...ροκανίζοντας ενά μπισκότο ! 
Καταλαβαίνεις τό τί έπηκολοό 
θησε! ' Ηίαν ενα σκάνδαλό ά- 
νευ προηγουμένου! Γιά πρώτη 
φορά ένας μελλοθάνατος' κα
τώρθωνε νά δράτΐετέύση άπό 
Α γ γ λ ική  φυλακή κάί μάλιστα 
τήν παραμονή τής θανατικής 
ίου έκτελέσεώς! Ή  Κόρα 
Στίλλμαν έκρατήθη γίά νά λο 
γοδοτήση, δ διευθυντής τής φυ 
λακής πάόί]Τήθη κάί Οί Εφημε
ρίδες άφιέρωσάν σΐήλες καί 
σελίδες στό τίρωτάκουστο γε
γονός.

— Τό φαντάζομαι!
  Έκεΐνο  πού δέν φαντάζε

σαι, είνε τό Τί Εγινε στήν δίκη 
%ής Κόρας Στίλλμαν! Τό κοι
νό είχε χωρισθή σέ δύο φανα
τικά άντιμαχόμενα στρατόπε
δα! Στούς ύπέρ καί τούς κα-

νισί του ό Κοκκίνης μέ τήν 
Κούλα Νικολαΐδου καί τήν 
Τζέννυ Άρσένη στό νούμερο 
«Υπηρέτριες». Πρόκειται περί 
καλομαθημένων ύπηρετριών 
πού άγαποΟν μέν τήν δουλειά 
τους άλλά δέν έννοοΟν μέ κα- 
νέναν τρόπο νά τούς φέρωνται 
τ’ άφεντικά τους.... δουλοιίρε- 
ίίώς!

Εξα ιρετικά  καλό είνε τό νού 
μερο «Παροιμιώδηί;» τόν Κυ 
ριάκο Μαυρέά. Ό  συμπαθής 
θιασάρχης ιίαρουσιάζει έν πρώ 
τοις τήν μεγάλη του ροπή τίβός 
τίς παροιμίες καί τέλος διατυ
πώνει, μεταξύ άλλων, σ’ ένα 
κουπλέ τήν παρατήρησι δτι οί 
Άβησσυνοί

μαζεύουν τίς βρδές των 
γυρεύοντες κα υ γά » .

Ή  συμπλήρωσις τοΟ ιΐράγμα 
τος μέ τήν σχετική παροιμία 

τονίζει έν προκει 
μένω δτι νάί μέν 
καλά είνε δλα 
άύτά άλλά.. 
«...μέ.,.όρδές δέν 
βάφουνε α ύγά !»

Πολύ καλό είνε 
τό ντουέττο τών 
άδελφών Καλου- 
τά «Ά  γάπες» ,πού 

έμφοτνίζεται κά
τω άπό Ενα πραγ 
μοττικά κοτταπλη- 
κτικό ντεκόρ. Α 
κολουθεί ενα ώ- 
ραιότατο μπαλ
λέτο τών «Ίλό- 
σβαΐ-γκέρλς»καί 
έν συνεχεία συμ
βαίνει τό έξής:

! Έπάνω στή σκηνή συνοτντα- 
ται ή Τζέννυ Άρσένη μέ τόν 
Μαυρόπουλο, δ όποιος τήν ρω
τάει ποΰ πηγαίνει.

·— Σέ μιά 6ιάλεξι δπου θά 
γίνη άνάπτυξι τής άνάπτυξης 
τής άνωτερότητος τής σκέψε- 
ως κι’ ύστερα πάλι.ι.,

— Κόφτο!
'Η  τελευταία φωνή προέρχε

ται άπό τήν πλατείαν, Ό  Μαυ- 
ρόπουλος δείχνει κάποια άνη- 
συχία, ή όποία μεταβάλλεται 
είς άπόγνωσιν δταν βλέπη τόν 
Κύριο πού φωνάζει «κόφτο» νά 
■ηροχωρή καί ν’ άνεβαίντ] στή 
σκηνή.

— Τί συμβαίνει, κύριε; τδν 
ρωτάει.

— Μά είνε πράγμο(τα αύτά, 
άγαπηΤέ; Μέ τρελλάνατε στήν 
πρόζα. Μοΰ φάγατε τ’ αύτιά. 
Δέν μπορείτε νά μιλάτε μέ λι- 
Υώτερα λόγια;

Έ π ί τέλους- αύτή ή έρώτησις 
δημιουργεί άλλην, καί έν τέλει 
ό Κοκκίνης — δ μυστηριώδης 
κύριος —- άναλαμβάνει νά έ- 
ξηγήση τήν μέθοδό του, παρου 
σιάζων, έπί τή ύποθέσει, τά 
μοντέρνα κορίτσια ώς έξης:

«Βίτσια
KartpiToia

Κορίτσια!.....
Α ρ κετά  καλό είνε Τό νούμε

ρο «Καντάδα» πού έκτελεΐται 
άπό τήν "Αννα Κάλόυτδ, τήν 
Τζέννυ Άρσένη, τήν Κούλα Νι- 
κολαΐδου καί τήν Νανδ Σ  κια- 
δ«, Ο Ι τέσσαρες αύτές, άνα- 
στρεφομένων τών σχετικών ο
ρών — συγγραφική άδεία—κά
νουν καντάδα στούς ...,άγαπη- 
μένους τών. Καί διατυπώνουν, 
μεταξύ άλλων, τή συνοδέi<y τής 
όρχήστρας τήν κάτωθι έηίκλη- 
σιν:

«Μάρκο, Μάρκο 
τίς ντροπές Λάράτα κλπ.». 

Πολύ κάλό είνε τό σκέτς τού 
Κόκκινη «Άνάπαυσις». Έπίσης 
πολύ καλή ή «Τριφωνία» μέ τίς 
άδελφές Καλουτά καί τήν Τζέν 
νυ Άρσένη, είς τήν όποίαν το- 
v ifεται Ιδιαιτέρως δτι τώρα 
πιά

«...παντοΰ υπάρχουν τρεις, 
άπέθάνέν δ Δάντε 
καί ή Μπεάΐρύς κλπ>. 

Επακολουθεί μιά συμπαθη-

«Π ΕΡΟΚΕ»

Βάτραχος
Γιά τήν Πρεμιέρά 

τρου «Περοκε»,
τσΟ θέά·

στό όποιο ό 
θίασος Κόόλας Γκιόυζέππε-Ό- 
ρέ&τή Μακρή άνέβάσέ τόν «Βά 
τραχο» τΟΰ Κ; Α. Βώττη (μού- 
σική ντ’ ’Άντζελις), γράψαμε

(Στό  Επόμενον ή συνέχεια)

Κόύλα Νικολάίϋου
τική ρομάντσα τής ΝικολαΐΒου 
(ή δπόίά ώς δεύτερο Τραγούδι 
θά χρησιμοποιή τήν πολυθρύ
λητη «Μάρω») καί φθάνόμε 
αισίως στό φινάλε στό οποίον, 
καθώς μάθαμε, έν τφ μεταξύ 
έμφοτνίζεται ή ζωντανή Ιστο
ρία τών κοσΤΟυμιών άπό Τής 
έποχής τής Εύας μέχρι σήμε
ρα....;.

Δέν θά μιλήσωμε, δμως, Εκ
τενέστερα γιά τό φινάλε, για 
τί δυστυχώς στή πρόβα δέν εί
δαμε παρά τό πολυτελέστατο 
σκηνικό του. Αύτό άκριβώς έ- 
δημιούργησε τήν σχετική συ- 
ζήΤησι καί έπέβάλε τήν άνα- 
δολή τής πρεμιέρας....

νΕπιφυλασσόμεθα, λοΙΛόν, νά 
μιλήσωμε καί γιά τήν ύπόλοΐ- 
πη «Γαρδένιά» δταν τήν 60ΰ- 
μέ. Πρός τό παρόν δμόλοΥοΟ·1 
με πώς μθ(ς άρεσαν δσα είδα
με. Εΐδικώς γιά τά σκηνικά, 
εΐνε γεγονός δτι έίνε σχεδόν 
πρωτοφανή γιά έΛιθεωρησια- 
κή σκηνή.

Όρέστης Μακρής

στό προηγούμενο φύλλο. Γι’ αύ 
τό έδώ θ’ άσχοληθοΰμε μέ τρία 
νούμερά του κάπως Εκτενέστε
ρα.

Τό πρώτο είνε ή έμφάνισις
τοΰ Πάρασκευδ Οικονόμου καί 
καί τής Ρίτας Δημητρίου στό

« Σ Α Μ Α Ρ Τ Ζ Η »

«Ή Σιλουέττα»

Σωτηρία Ίατρίδου

νούμερο «Αράπικο». Στό νού
μερο αύτό μεταξύ άλλων γί
νονται ώραιότατες προφητείες.

— Βέρα φορδς, άμά παντρεμ 
μένό άντρωπο είσαι. Μουστάκι 
ντέν Εχει ιστέ...ξυρισμένος άν-

Ή  μέγάλή έΐΐιτυχίά πού πα
ρουσίασε πέρυσι ό θίασος Μηλιά 
δη-Κυριακοΰ μέ τήν «Κοκέττα» 
τών κ. κ. Σπυροιίούλου-Π τπα- 
δούκα, έ'γινε άφορμή νά δημι- 
ουργηθή μεγάλο ένδιαφέρον ,0 
ρω άΐτό τήν τύχη τής έφε·ίεΙ\ίς 
έπ'θεωρήσεως «Σιλουέττσ» τών 
ιδίων συγγραφέων πού άνεβά- 
στηκε στό ίδιο θέατρο άπό ιόν 
ίδιο θίασο. Οί διάφοροι «ειδι
κοί» άρχισαν νά άνα^όο ,ιουν 
μέ αρκετή έμβρίθεια τίς άπό- 
ψειξ τών:

— Μά σοΰ πώ, άγαπητέ. Μιά 
μεγάλη έπιίυχίά θά μπορρ νά 
τήν άκολουθήση κι’ άλλη έπι
τυχία....

— Πώς, Βηλαδή ;
—  Δέν Εχει πώς*: "Ετσι εΤνε..;
— "Ε ,  δέν μπορεί νά εΐνε σί

γουρα κάτι Τέτοια συμπερά
σματα.

—Δέν ξέρω. Τδ 
πιθανώτερο, δμως 
είνβ,ί.

Λοιπόν, τίποτε 
δέν ήταν τό πιθα- 
νώτερο. Τό συ- 
κρότημα τοΰ θεά
τρου Σ  αμαρτζή— 
συγγραφικό καί 
καλλιτεχνικ ό — 
στρώθηκε πάλι 
στή δουλειά καί 
Τό άιίότέλέσμά ή- 
τοα. νά παρουσιά- 
ση μιά έτίιθεώρη- 
σι πολύ άνώτερη 
κι’ άπό τήν «Κο- 
κέττα», τΐού κον
τεύει πιά νά γίνη 
εΓδος,,.συμβόλο υ.

Ή  προσπάθεια ιΐΟύ 
θη κι’ έφέτος στοΰ Σαμαρτζή, 
φαίνεται, μέ τό άνοιγμα τής 
αυλαίας τής πρώτης πράξε- 
ως. Ή  Εναρξις κομψή καί απέ
ριττη δίνει τήν πρώτη καλή έν- 
τύπωσι. Στό νούμερο «Ζήτω τό 
193Θ», ό Ν. Μηλιάδης καί ό 
Κι Δούκας, έμφανιζόμενοι ώς 
έκπρόσωποι τής περασμένης γε

— σάν γύρισα στό σπίτι 
μέ τάραξε στό ξύλο, 
κι’ δταν έπήγα μόνη 
έχτές στό σινεμά 
έιίήγε νά μ* άρπάξη 
καί μ’ Εσωσ’ ή μαμά. 
Έ&ύμωσ’ ό καλός μο» 
χωρίς αίτια πάλι 
ίίόύ ΤΟϋφέρά τυχαίως 
δυό πιάΐα στό κεφάλι 
καί 6λό μ’ έρωτήσέίς 
ό βλάκας μ’ ενοχλεί 
γιατί, λέει, δέν τόΰ μοιάζε! 
ό μίίέμπης μας πολύ!...»

Σ-ίό οκέΐς «Χορευτική φαντά 
Οίά» ή Παβλόφσκοτ/ια, ό Σπυ« 
οόπσυλος καί ό Μάγκρελ πα« 
ρόυσιάζοΟν κάτι πσλύ καλδ.- 
Πρόκειται περί μιδς πάλής πού 
γίνετάι μεταξύ άγγέλόυ (Μάγ· 
κρέλ) καί διαβόλου (Σπυρά* 
πουλος) γιά νά κερδίσή κάποι·*' 
ος άπ’ τούς δύο τήν καρδιά τής

Ό  Μηλιάδης καί δ Κυριάκός
κάΤεβλή- 1 Εύας (Παβλόφσκαγια»).

Πολύ καλή κι* ή ρόμάντσα 
τής Σοφίας Βέμπο, τής όποΐαι: „ 
πάραθέτομεν τό ρεφραίν»
Κάίϊόιο μυστικό 
ϊχά  νά σοΰ ·ίίω
σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ*
Κάτι πού μαντεύεις
κι’ ίσως τό γυρεύεις *
σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ.
Νά στό πώ διστάζω
δειλιάζω
σκέπτομαι Ενα δχι σκληρό
μά δέν μπορώ
καί τό μυστικό
τώρά θά στό πώ
σ’ άγάπώ, σ* άγατίω, σ* άγάπδ,ι

Στό φινάλε τής πρώτή'ς πρά* 
ξεως «Ελληνικές Σιλουέττες» 
έμφανίζονται οί χαράκτηριστίχ

Παρασκευάς Οικονόμου

τρωπο ένεσαι !
Συμπαθέστατοι έίνε οί χοροί 

καί τά τραγούδια πού Επακο
λουθούν;

Πολύ καλό έπίσης—καθώς 
γράψαμε καί στό περασμένο 
φύλλο—?ίνε τό νούμερο τής 
Σωτηρίάς Ίάτρίδου «Σοβάρή»;

Ή  Ποζέλλι

νεδς συγκρίνουν τήν έποχή 
τους μέ τήν σημερινή καί κατα
λήγουν στά άκόλουθα Εμμετρα 
συμπεράσματα :
Μ Η Λ ΙΑ Δ Η Σ —  Στή δική μας έ- 

(πσχή ίίθΟ νά τολμήΟη 
νεαρά καί νεαρός νά ξεμυτίση. 
Έίιέρνοΰσε ή ζωή μάς δίχω 

(Θήλυ
πού τό βλέπόύμε άπ’όίΐ'α μίλλι.. 
Δ Ο ΥΚΑ Σ.—Τώρα βλέπεις στήν 

( ’Αθήνα τά ζευγάρια 
νά φυτρώνουνε ώσάν Τά μάνι- 

(ΐάρια
στοΰ Ζαππείου μισσκρύβονται 

(τά φύλλα
καί σέ πιάνει-^-άχ!— άνατριχίλα.

,Μετά τό κάλό νούμερο «Τά 
40 κύματά;» μέ τήν Ιοί ώ Λιά- 
σκου, τήν  ̂ ’Αλίκη Βέμπο Κάί 
τόν Φώτη Άργυρόίτουλο, ΕμΦα 
νίζεται ό Κυριάκός μέ Τήν Μι
μόζα, τήν ίίερρωτή, τήν> Ροζί- 
ταν Ληδία καί τήν Πόπη ’Άλβα  
στό λάμ^ρό νούμερο «Τά δργά 
Va διαμαρτύρονται». Πρόκειται 
περί τήξ κιθάρας, τής λατέρ
νας, τοΰ μποιγλαμδ καί τοΰ ντε 
φιοΰ, τά* όποια Εχουν άπορρι- 
φθή άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα 
θμό καί άπειλοΰνται άπό τ’ ά 
φεντικό τους μέ ξεπούλημα στό 
ένεχυροΒανειοτήριο. Ό  σχετικός 
άποχαιρετισμός τοΰ μποτ/λαμδ 
Εχει ώς έξής :
«Πάει καί τό μπαγλαμαδάκι 
μέ τό γλυκό του χαβαδάκι.
"Ωχ, ίίταν ό μιΐοτγλάμδς. 
τής μουσικής μας ό λουκουμάς.

Ό  μαέστρος ντ’ Άντζέλις

Νά κι* £να σχετικό κουιίλέ 
*<Έγώ έίμάι ά'ϋ’ τά έξϋΐίνά ko- 

(πέλλια
δέ\' είμαι δπως φαίνομαι κουτή 
κι’ άν Εχω μέσ’ στήν τσέπη μου 

(τά γέλια
αύτό συμβαίνει άιίλόύσΤάτα 

(ViaTi :
Γ  ιατί άκόμη πρ'ιν νά βγω κάλά 

(άπ’ τ’ αύγό 
ή μάννά μου έγέλασε καί ταρ- 

(παξα κι* έγώ..;»
Καί ΐπακόλουΦοΰν γέλια Οτό 

ρέφραίν τά όποια, φυσικά έπε- 
κτείνοντάι κάί οτήν ίιλάτέΐα.

Τέλος, σημειώνει πάντα έπι
τυχία ό μεθυσμένος τοΰ Μακρή, 
ή χορευτική σύνθεσις <<Μπο- 
λέρο» τής κ, Κούλας Γκιου- 
ζέπ+ίέ κλπ.

Γενικώς είς δλας σχεδόν τάς 
σκήνάς τής έπΙθέωρήΟέώς σημει 
ώνεΤαι ή λεπτόΤής ΐοΰ πνεύμα
τος του κ. Βώττή, ή γνώάτή φι- 
νέτσά του άπό ΐάς τόσας άλ- 
λας έπιθέωρήσεις tS v  όποίών 
ύπήρξε πατήρ. Κάί έίνε κρΐμά 
άλήθεια καί διά τόν συγγραφέα 
καί διά ιόν καλόν θίασον Τό 6- 
τΐ ό «θάτράχος» δέν φσίνετάι. των :
δτι θά σημείωση πολλάς άκό- j «Προχτές γιατί μιλοΰσα

’Ήτοιν τής τέχνης τό λουλόΰδι 
κι’ είχε φωνή σάν άγγελοΰδι 
καί είχε γράψει είδική . 
καί ή Σπανούδη κριτική I»

Έξυϋνότατο είνε τό νούμερο 
«Ειρήνη Καί διπλωματία» μέ 
τήν καλή +ΐρωταγωνίθτρια τοΰ 
θεάτρου Σαμάρτζή-ΜαρίΙ<αν Μέ 
ζερ καί τόν κομπερ Γ. Γάβρίη- 
λίδην, τό ίδιο δέ πρέπει νά λε- 
χθή καί γιά τήν «Έξωσι άπό 
τήν Πλάϋα» μέ τήν Λούΐζα Πο- 
ζέλλι καί τόν Πέτρο Κυριάκό.

Σ  τά «ΓυναιΚεΐα παράπονα» 
ή Μαρίκα Νέζερ καί ή ΤΗρα 
Μαρκοπούλου καταγγέλλουν τά 
έξής είς βάρος τών άνδρών

*Η Μιμόζα

κώτεροι τύποι τής Ελληνικής Εί 
^αρχίάς μέ τίς γραφικές τους 
στολές. Τά Κοστούμια εΐνε ϊλσ  
άψογα καί χάρις σ’ αίτά ά. 
κριβώς άποκτα τό φινάλε μιά 
έξαιρετική δροσιά καί νάρι.

Ή  Λέλα Περωτή
Άπό τή δευτέρα πρδξι καλά 

είνε τά νούμερα «Χάρλεμ*, χο> 
ρευΐικδ σκέτς μέ τή Λουΐζα 
Ποζέλλι καί τόν Σπυρόπουλο, 
θί <τΣήΚερ τής Σιλουέττας» μέ 
τήν Η. ΜάρκοπούλΟϋ, Τήν Μι« 
μόζα καί τόν Φ. Άρνυρδπουλο,

αη παραστάσεις. μ* Ενα στενό του φίλο

Ή  Λιλή Καρατζα

τό «Ραντεβού», τριφωνία μέ..Λ 
πέντε άνΟρώπους (Ά λ . Βέμπο, 
Μαρκοπούλου, Γίερρωτή, Λη« 
διά Σίτϋρόπουλος) κλπ.

Δ. Γ Α Λ Ε Ρ ίΔ Η Σ  . ’
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Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
Σιλουέττες

Β. Β. Β,
Ελάχιστες γυναίκες ?χει 

■προικίσει ή φύσις μέ τόσα προ- 
σόντα δσα εδοκεν είς αύτήν.

' Έ χ ε ι  δύο όφ&σλμοΰς φαιοκιτρί 
νους, έκ τών όποιων ό εις εύρί- 
σκεται άπό έτών είς διάστασιν 
μέ τόν δεύτερον, λόγω άσυμφω 
νίαν χαρακτήρων.

"Οταν ένεφανίσθη διά πρώ
την φοράν είς τήν σκηνήν έση- 
μειώθησαν πλήμμυραι εις όλό- 
κληρον τήν χώραν καί κατε- 
στράφη όλόκληρος ή σιτοπαρα
γωγή. Πιστεύει είς τάς μαγ
γανείας καί ,έλπίζει δτι κάποτε 
βά εύτυχήση εις τήν ζωήν της. 
Πρό τριετίας άπεπειράθη ν ’ 
άποεγάγη ένα πετρελαιοκίνητον 
γιώτ, άλλά δέν τό κατώρθωσε 
διότι είς τάς φωνάς τοΰ άπαγο 
μένου προσέτρεξαν οί παρατυ- 
χόντες γείτονες. Ενδέχεται νά 
έμφανισθή προσεχώς είς κεντρι
κόν θέατρον, τό όποιον ήρχισεν 
άπό τοΰδε νά κοσεδαφίζεται, 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθή , 
είς τό έξης ώς πυριτιδαποθή- 1 
κη. Άπ ό τά γλυκύσματα γενι
κώς, δπως μας έδήλωσεν ή εύ- 
γενής δέσποινα, προτιμά τήν 
σόδαν καί τούς ύδροπέπονας 
Συλιβρίας.

Ο ...Μ Ο ΝΤΑ ΙΝ  

Έδόθη χδές βράδυ

ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ©ΕΑΤΡΑ ΜΑΣ

δ Ν / ^ Ρ Ε Α Δ Η '

Σ Α Μ Α Ρ Τ Ζ Η : Σιλουέτται Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
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Π Ε Ρ Ο Κ Ε :  Ό  Βάτραχος1 Α Θ Η Ν Α ΪΟ Ν : "Ονειρα κορίτσι ών Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν : Γαρδ-έννο^ες
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« Ά λισβερίσι»
<· Μέ πολλήν έπιτυχίαν έδόθη 
5(θές ή πρώτη καί τελευταία 
παράστασις τής καλής έπιθεω- 
•ρήσεως «Άλισβερίσι». Άπό έ- 
νωρίς πλήθη κόσμου είχον συγ* 
κεντρωθή είς τά έπίκαιρα ση
μεία μέ τήν άπόφασιν νά δώ
σουν μίοτν οίανδήποτε λύσιν είς 
αύτήν τήν ύπόθεσιν.

Ή  παράστασις ήρχισε κανο- 
νικώς. Τρεις θεαταί εύρίσκοντο 
είς τό μέσον τής αιθούσης, είς 
είς τό άκρον άριστερόν καί ού- 
δείς είς τό άκρον δεξιόν. Πρώ
τος έξήλθεν είς τήν σκηνήν ό 
θιασάρχης μέ στολήν μεγάλου 
αύλάρχου τοΰ βασιλέως Ήλιου 
καί ήρχισε νά λέγη τά άκόλου- 
θα σχεδόν άπνευστί:

«Ή  ζωή εΐνε χρυσάφι, 
ή ζωή εΐνε πιλάφι, 
ή ζωή· καί τί δέν εΐνε, 
εΐνε τόσαι βιταμΐναι, 
πού δέν κάνουν όίλλο τίποτε 
όπωσδήποτε!...»

Μόλις ήκούσθη ό τελευταίος 
στίχος ό θεατής πού εύρίσκετο 
εις τό άκρον άριστερόν τής αι
θούσης έπροχώρησεν είς τόν 
διάδρομον καί έκάθησεν εΐτα 
είς ϊν πλαγιώτερον κάθισμα.

Μετά τό έπεισόδιον τοΰτο ή 
παράστασις έσυνεχίσθη κανό
νι κώτστα καί έληζεν είς τά 
κροπητήρια τοΟ τμήματος τής 
περιφερείας.

Ο  Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ

ΤΙ λένε

θεατρικές γνώμες
Βγάζω τούς πιό πολΧσ&ς δί- 

βκους χωρίς νά είμαι έπίτρο- 
πος έκκλησίας.

ΔΑΝ ΑΗ
Ζηλέψοτνε πού άγαπιώμαστε 

πιστά.
Σ Ο Φ ΙΑ  ΒΕΜ Π Ο  

Λ Ο Υ Τ Ζ Α  Π Ο ΖΕΛΛ Ι
Δέν παίζω... δέν παίζω....δέν 

ΐταίζω....
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Μ Π ΕΖΟ Σ

"Εχ ω  σώμα... κ υ π α ρ ί σ -  
σ ο υ ...,

P E N A  Ν ΤΟ Ρ
Γιά  νά φτιάσω θίασο χρειά

ζεται.... σ ο φ ί α  !
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ

ΣΤ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Ό  άνδρας πρέπει νά εΐνε.... 

π ο θ η τ ό ς .
Μ Α Ρ ΙΚ Α  Μ Α Ν Τ ΙΝ Ε ΙΟ Υ

Οεατρικέο άποκαλύψεις

Παρασκήνια
ΕΓν’ άρκετά εύπρόσωπα έδώ τά καμαρίνια 
κι’ άπουσιάζει άπ’ αύτά ή... ζήλεια καί ή γκρίνια. 
’Ελεύθερα μέσα σ’ αύτά μιλά κοτνείς καί άδει 
— άφοΰ πάρει τήν άδεια τοΰ Νίκου τοϋ Μηλιάδη 
καί γενικώς τά πράγματα εΐνε πολύ εύχάριστα 
καθ’ δ βαθμολογούμενα κάθε σαιζόν μέ άριστα.
*0 θεοττρώνης φέρεται μ’ δλους σάν άδελφός 

—γι’ αύτό δέ καί σεμνύνεται— _/
άλλά θηρίο γίνεται 
δταν δέν σβύνουνε τό φώς!

Ό  θιασάρχης προσηνώς πάντα μας ύποδέχεταΐί
—  Τί γίνεσθε, άγοπιητέ; Τί κάνετε; Πώς έχετε;'
—  Πολύ καλά, εύχαριστώ. Καί σείς πώς πάτε?

—  Μέλι....
—  ’ΛΞσυνεφιλιώ&ησαν Βέμπο ικί’ ή Ποζέλλι;'

—  Μά, δέ συμβαίνει τίποτε. Απλώς έτσακωθήκαν*·
—  Καί μαλλιοτραβηχτήκ<χνε;
— "Α , μπα... Έδώ  δέ γίνονται ποτέ αύτά τά πράγματα. 
Διά τήν γοΰναν τής μιας εΐχεν ή άλλη ράμματα
καί βρίστηκαν πολύ σιγά —  οΟτε τΙς άκουσε κανείς —· 
Επειτα δέ κατέβασαν κι’ ol δύο τό μοοσοΰδ* 
καί τό χεράκι δώσανε ή μιά της άλληνης.

— Καί ή Λσυίζα δέχτηκε;
Είπε κι’ £να..·. τρκχγοΰδιΓ.ί* ,

Δ. Γ.
Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι · Π · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι ! · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι · · Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι ·

Μετά τό δέατρον Σκιών

Vi- J

— Τά εισιτήριά σας, παρακαλώ;
— Ατέλειες, Συνάδελφοι...

(ΤοΟ κ. Κ . Μπέζου)

Τά νεώτερα
Θεατρικά τραγούδια

«Δέν ύπάρχει
ντιζέζ σαν καί μένα δέν ύπάρχει 
δέν ύπάρχει 
ικαμμία ντιζέζ.
Κ ι’ άν ύπάρχη θά εΤν* ή Βέμπο 
- - - - -  - ;!··.».

r

ή όποία δέν εΐνε ντιζέζ!

I . . .

ι . . .

Στίχοι: Λ Ο Υ Ί ’Ζ Α Σ  Π Ο ΖΕΛ Ι 
Μουσική: Κ Ο ΥΑ ΡΤΟ  ΠΟΖΠΛΙ

«Χριστός γεννάται, σήμερον, 
έν φάτνη τών άλόγων...»

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
«MovaCta, φθάνεις κάποτε μοιραία, 
μοναξιά, εΐσ’ ή πιό σκληρή παρέα...».

ΚΟΥΛΑ ΓΚ ΙΟ Υ Ζ ΕΠ Π Ε  
Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Μ Α Κ Ρ Η Σ

«Τα κούναγα, τά κούναγα 
τά ρίχνω, φέρνω ντόρτια...»·

«Δέν ύπάρχει,
θεός δι’ έμένα δέν ύπαρχοι, 
δέν ύπάρχει 
κανένας θεός

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ

Λ Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Α Κ ΕΔ Ο Σ
«Ριρ Ι - ριρί - ριρίκο,
έσύ "σαι πλάσμα, παιδί μου, γ ερ ό ..

ΑΔ ΕΛ Φ Α Ι ΚΑΛΟΥΤΑ
«Κουράστηκα ν' άγοτνακτΟ
ήρθ’ ό καιρός λίγο καί γώ νά ήσυχάσω».

Κ Α Ι ΤΗ Β Ε Ρ Ω Ν Η

Μπουλούκια...
Κατ παίρνουν τΙς δαλίτσες τό 

(φθινόπωρο 
καί μέ πικρία μιάν έσπέρα ξε

κινάνε
κάΐ στό στοοθμό δέ δρίσκετ’ έ- 

(νας γνώριμος 
Κι’ ένα μαντήλι άπ’ τό λιμάνι 

(δέν κουνάνε.

Καί πάνε σ’ άλλες πιάτσες γιά 
ν(νά  παίξουνε 

καί ταξιδεύουν μέσ’ τά βρώμι- 
(κα βαγόνια 

-^μέ τρίτης θέσης πάντοτε εί- 
(σιτήριο— 

καί μ’ άγωνία σιγοτρέμσυν τά 
(σαγόνια.

+
Σέ θέατρα παράξενα καί πρό- 

(χειρα
μέ τά παληά ξεθωριασμένα σκη 

(νικά τους, 
μέ μιά σκισμένη αΰλαία—πρώην 

(κόκκινη— 
μέ τά θαμπά χρωματισμένα ή- 

(λεκτρικά τους,
■4r

σέ καφενέδες ή σέ σκούρες αί
θουσες

οί θεατρίνοι μας τούς ρόλους 
(τους κρεάρουν 

κι' οί λιγοστοί πελάτες τους 
(νυστάζουνε 

καί τά φινάλε κοιμισμένοι δέ 
(μπιζάρουν.

Δέ δρίσκουν καμαρίνια κι" έτσι 
(ντύνονται 

δπου νά δροΰνε, σ' άποθήκες, 
(σέ υπόγεια 

κάποια σφυρίζει κι’ ένας άλλος 
(δάφεται 

κι’ άλλοι διαβάζουν τοΰ ρολά- 
(κου τους τά λόγια.

Ί ό βράδυ θά μοιράσουνε τήν 
(είσπραξι 

καί θά καθήσουν μιά παρέα νά 
(τά φάνε! 

"Ενας θά πάρη τήν κιθάρα κι’ 
(ώς τό χάραμα 

τήν αγωνία τους μέ κέφι θά 
Ιγλεντανε.

■Ψ
Μπορεί τήν όίλλη νύχτα νάνε 

(άδέκαροι 
γιατ" Ισως κάνα χιόνι δέ θ' 

(άφήση
να κάνουν τήν παράσ-.^ιι· τήν 

(πείνα τους 
ποιδς τότε χριστιανός θά συμ- 

(παθήση ;
-Τ-

Κανένας άπ* τούς άσπιλους κι' 
(άμόλευτους 

δέν πλησιάζει έκεϊ στίς τίμιες 
(έπαρχίες. 

"Πς θεατρίνες κυνηγοΰν δμως 
(οί κύριοι 

καί τούς θεατρίνους οί άνεπί- 
(ληπτες κυρίες.
■Ψ

Πολλούς δίχως λουλούδια σάν 
(κατάδικους 

«Δαπάναις της κοινότητος» 
(τούς θάψαν 

καί παίξου καί γελάσαν οί συν- 
(τρόφοι τους 

τό ίδιο βράδυ κι’ έπειτα τούς 
(κλάψαν...

-Ϋ-
ΚαΙ τό ταξίδι πάντα συνεχί-

, „ ,  (ζ£ταικι ειτε λιοπύρια τούς κυκλώ
νουν κι’ είτε χιόνια 

—μέ τρίτης θέσης πάντοτε είσι- 
(τήριο—

σάν τούς άλήτες μέσ’ τά βρώ- 
(μικα δαγόνια. 

Μ ΙΜ Η Σ  Τ Ρ Α Ί ’Φ Ο ΡΟ Σ

Τοϋδωσες τό έργο σου; 
«. Τ ώ δ ω σ a  L

Καλές Τίχνες

Βερνισάζ
Είς τήν Αίθουσαν άναμονης 

τοΰ Οίκου τών Τυφλών ήνοιξε 
χθές τήν έκθεσίν του ό καλός 
ζωγράφος κ. Χρώστος Χρωστή· 
ρας. Ή  Εκθεσις αύτή περιλαμ
βάνει τρεις χοίρους, δύο άρ
κτους, μίαν έξάρτυσιν έφέδροι» 
έπιλοχίου καί τινα άλλα άντι- 
κείμενα καί ζώα μετρίας άξί- 
ας. Έπελήφθη άνακρίσεων 
τό πλησιέστερον άστυνομικόν 
τμήμο^

Ένδοκομματικα

X & x j O u . .
Θεατρική σατυρα ν

Ό  θεατής
Ό  θεατής εΐν’ Ενα ον, πραγματικά μυστήριον, 
τύπος κι’ αύτός θεατρικός μέσα στούς άλλους τύπους.
Ό  τύπος του δέ κρίνεται άπό τό... είσιτήριον
καθώς καί άπό τών’ χειρών ή τών ποδών τούς χτύπους,
Εΐν’ θεαταί πού τήν ρεβύ άπολαμβάνουν φρόνιμα
— δπως θά άπελάμβαναν κι* ένα ώραίο δείπνο— ,
οί πλούσιοι, πού έχουνε καί θεωρεία μόνιμα,
κι’ έκεΐνοι πού στό θέατρο πηγαίνουνε γιά... ύπνο:...
Εΐνε, ·καΙ άλλοι θεαταί πραγματικά μυστήριοι, 
θέλουν νά βλέπουν καθαρά δτι φωτίζει ή ράμπα 
μά έχουν κι’ ενα έλάττωμα φριχτό οί άλητήριοι :1 
Τό άγαποΰν τό θέατρο, άλλά τό θέλουν... τζάμπα!·* 
Είνε πολύ περίεργοι αύτοί οί τζαμπατζήδες 
καί εΐνε καί εύέξαπτοι ή άλλως καυγατζήδες.
θέλουν νά κόοθωνται καλά καί βολικά κομμάτι, 
νά λένε κάτι ποΰ καί ποΰ, νά κλείνουνε τό μάτι, 
νά κρίνουν κάθε νούμερο, νά κάνουν φασαρία, 
καί ν’ άποδακιμάζουνε συχνά τή γαλαρία:...
Εΐνε καί άλλοι θεαταί... Είν’ ό έπαρχιώτης,
— ό Τήνιος, ό Σύριος, ό Μακεδών, ό Χιώτης— 
ό θεατής ό άψογος μέ τό ψηλό κολάρο... 
ό θεατής ό άγριος — πού δέν φοβάται Χάρο—· 
ό νεαρός ό θεοττής, ό θεατής ό γέρος 
—τούς παρασύρει πάντοτε αύτούς τούς δυό ό έρως 
καί έμφανίζουν ο^τω πώς τόν τύπον τόν τοΰ γόητος— 
εΐν’ ό μαγγιώρος θεατής, εΐνε καί ό άνόητος...
Υπάρχουν θεαταί πολλοί είς είδος καί ποιότητα
οί̂  έλεγκάν, οί σοβαροί καί εύθυμοι συνάμα.
αύτοί πού δείχνουν πάντοτε μεγάλην ήπιότητα
κι’ άλλοι πού κλαΐνε στή...ρεβύ καί πού γελοΰν στθ·..~ν>«μ«!
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Μεταξύ συγγραφέων

Θεατρικά νέα
ΠΛΐ|ροφορούμεθα οτι κατό

πιν τής παρουσιασθείσης δια
φωνίας μεταξύ τής Σοφίας Βέ  
μπο καί τής Λουΐζας Ποζέλλι, 
σχετικώς μέ τό ζήτημα τοΟ 
τραγουδιού πού δύνοτνται νά 
έκτελέσουν, έξεδόθη χθές δια
ταγή διά τής όποιας όρίζεται 
δτι έκάστη ντιζέζ δύνοπαι νά 
άδη πεντήκονταάσματα τήν ώ
ραν, έφ’ δσον συνοδεύεται άπό 
ορχήστραν. Έξαιρετικώς διά 
τάς δύο διαμαχομένας κοΛλι- 
τέχνιδας άναφέρεται δτι θά 
δΰνανται νά έκτελοΰν έλευθέ- 
ρως μέχρις ένενή κοντά δύο ά. 
σμοττα άνά Εκαστον πρώτον λε 
πτόν τής ώρας.

— Πληροφορούμεθα δτι συμ
παθέστατος μαέστρος έθεάθη 
χθές χρησιμοποιών πυρεία άν- 
τΐ τομοττοσαλάτας. Δέον νά ση 
μειωθη δτι τό πράγμα δέν μας 
έφάνη καί τόσον ποταπόν διότι 
έτυχε νά γνωρίζωμεν καλώς 
τήν Ιστορίοτν τοϋ Πελοποννησι- 
ακοΰ πολέμου.

Τά ζώα στή σκηνή

(Τοϋ κ. Κ . Μπέζου)
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QEATFI ΚΑΙ ΕΠ ΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύβη τήν ΣάοαΜπερνάρ

Μ Ι Α  Λ Η ^ Μ Π Ν Η Μ Ρ Ν Η  ΙΣΤΟΡΙΑ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-

ΝίίΝ. Ό  ’Αριστείδης Δαμαλός
υιός τοΰ Δημάρχου Σύρου
(1860) καί συγγενής έκ θυγα- 
τρ)ός τοϋ Δημάρχου Πειραιώς 
Λουκά Ράλλη, είνε ό ώραιό- 
τερος, εύγενέστερος καί έξυ- 
πνότερος νέος τοϋ ωραίου νη
σιού τών Κυκλάδων καί τού
Πειραιώς, 6«ου έτελείωσε τό 
Γυμνάσισν. Άνήσυχον πνεύμα,
δέν θέλει νά μείνη στήν πατρί
δα του, δπου ήμπορεΐ νά δια- 
δεχθή στό αξίωμά του — ήτο ή 
έποχή τών τξακιών ούτε — τόν 
πατέρα του ή τόν πάππον του.

Ζητάει κάτι άλλο,, μακρυά, 
εξω άπό τίς μικρές, τότε, πό
λεις ποΰ ζούσε. Κ ι’ οί γονείς 
του. πού τόν λατρεύουν, οτως 
καί δλοι δσοι τόν γνωρίσανε, 
τόν στέλλουν στό Παρίσι γιά 
νά σπουδάοτ). Έκεί ένα βρά
δυ πηγαίνει στό θέατρο «Όν- 
τεόν», δπου ή Σάρα Μπερνάρ, 
παίξει τήν «Κυρία μέ τάς Κα- 
μελίας» τού ’Αλεξάνδρου Δου- 
μ ά .

Ό  Δαμαλάς, ό «Πειραιώτης 
Απόλλων» — δπως τόν λέγανε 
οί φίλοι του — αποσπά τήν 
προσοχή τών θεατών. Τόσο ή 
ό'Όρφιά του, τούς κατέπληξε | 
Μά κι’ αύτός ένθουσιάζεται 
μέ τήν «θεία Σάρα», μέ τό παί
ξιμό της «αί τής στέλνει ενα 
πανέρι Καμέλιες. Ό  Νικολαΐ- 
δης, φοιτητής τών Μαθηματι
κών, πού εΐνε μαζί του, τόν α

κούει κάτι νά μουρμουρίζη μιά 
στιγμή. Τόν ρωτά, τί είπε.

Μά ό Δαμαλάς δέν άπαντά. 
Βρίσκεται σ’ άλλους κόσμους. 
"Εχει 6ρή, δ,τι ζητάει. Τό 
στάδιο πού θά διέίίρεπε· 
Πού ήταν σύμφωνο μέ τήν κλί- 
σι του. Θά γινόταν ήθοποιός. 
Καί θά φρόντιζε νά i.ai|g μέ 
τήν Σάρα Μπερνάρ. Κοντά της 
θά πετύχαινε. Μά ποιός θά τόν 
συνιστοΰσε; Καί θά τόν δέχον
ταν; Μ ’ αύτές τίς σκέψεις, κοι
μήθηκε κείνο τό βράδυ.

Τό πρωί, ζήτησε ένα περιο
δικό καλλιτεχνικό.Εκείνο έγρα 
φε γιά τήν Σάρα, πολλά καί 
μιά σύντομη βιογραφία της. 
Τήν διαβάζει. Κ ι’ ή αρχή τού 
σταδίου της, βλέπει, δτι δέν 
ήταν γιομάτη δάφνες. Εϊχεν ά- 
ποτύχει. Καί φεύγοντας άπό 
τήν «Γαλλική Κωμωδία» καί τό 
«Γυμνάσιο» δτου δέν έκαμε 
σπουδαία πράγματα, ένεφανί
σθη στό «Όντεόν». Έκεί έπαι
ξε μέ τόση δύναμι, πού τό κοι
νόν ένθουσιόστηκε...

3ον
Κι’ ή Σάρα Μπεργάρ είχε 

δρή τό δρόμο της. Είχε μπη 
στή σειρά τών μεγάλων ήθο- 
ποιών — κι* άς άρνιότοτν άκόμη 
πώς ήταν «μεγάλη»—, μερικοί 
«μικροί».

Έδώ  σταμόπησε.
— Πότε γεννήθηκε: ψιθύρισε. 
Καί κύτταξε τήν άρχή τοΰ 

άρθρου:

—  1844..»
Κι’ Οστερα πρόφερε μιάν άλ

λη χρονολογία:
— 1855...
Κι’ έβγαλε τό συμπέρασμα:
— Είμαι μικρότερος της, δέ

κα — ενδεκα χρόνια...
"Επεσε σέ μικρό συλλογισμό.
Κ ι’ υστέρα πρόσθεσε :
— Μά πρόκειται νά τήν παν- 

τρευθώ καί μετράω τά χρόνια 
της;

Κι’ έγέλασε...
"Αναψε ένα τσιγάρο καί πρό

σεξε πάλι τόν «Καλλιτεχνικό 
Κόσμο».

Καί προσηλώθηκε στή συνέ
χεια τής βιογραφίας τής μεγά
λης καλλιτέχνιδος.

Πληροφορήθηκε διαβάζοντας 
παρακάτω τήν ένδοξη σελίδα — 
μιάν άλλη ένδοξη σελίδα— τής 
Σάρρας.

Άνεφέρετο στόν άτυχο γιά 
τή Γαλλία πόλεμο τοΰ 1870, μέ 
τήν Γερμανία.

Ή  Σάρρα Μπερνάρ, συνεπαρ- 
μένη άπό πατριωτισμό, διέκοψε 
τότε τή θεατρική της ζωή, έγ- 
κατέλειψε τούς θριάμβους της 
καί τήν καλοπέρασί της κι’ έ
γινε νοσοκόμος.

Τό θέατρο πού έπαιζε —  τό 
«Όντεόν» γίνηκε νοσοκομεΐον. 
Τό φουαγιέ του, πλημμύρισεάπό 
κρεββάτια καί ή Σάρα, μέ τούς 
πιό φημισμένους γιατρούς, διηύ·

θυνε τό καλλιτεχνικό τοΰτο νο
σοκομείο, πού δεχόνταν μόνο 
τραυματίας διανοουμένους.

Οί καλλιτέχναι, οί λόγιοι, οί 
δημοσιογράφοι, δσοι τραυμα- 
τίαι εΐχοτν σχέσι, μέ τά γράμμα- 

' τα καί τίς τέχνες, έκεί «διεκο- 
μίζοντο». Καί εϋρισκαν, μέσα 
στό φουαγιέ τοΰ «Όντεόν», στό 
πρόχειρο αύτό, άλλά έφωδια- 
σμένο πλούσια νοσοκομείο, μέ 
τούς κολύτερους χειρουργούς 
τοΰ Παρισιοΰ, πού προθύμως 
εΐχοτν προστρέξει στήν έκκλησι 
τής Σάρας, τήν ίατρ;κή περί- 
θαλψι, μαζί μέ τήν «αλωσύνη 
τής μεγάλης ήθοποιοΰ.

Πόσα κεφάλια, πυρωμένα άπό 
τήν φλόγα τοΰ πυρετοΰ, δέν δέ- 
χτηκαν τό στοργικό χάδεμα, χά
δεμα μάννας κι’ άδελφής, ·,.ού 
έλειπε, πού δέν ήτο κοντά, γιά 
νά γλυκάνη τίς σκληρές ώρες 
ιοΰ πληγωμένου παλληκαριοΰ 
της, τοΰ γενναίου παιδιοΰ πού 
θυσιάστηκε γιά τήν πατρίδα 
του;

Κι’ έδώ έπάνω, ό συγγραφεύς 
τοΰ άρθρου, έπλεκε γιά τή Σ ά 
ρα, τό πιό μεγάλο έγκώμιο:

—  ’Ήταν άλήθεια ύπέροχη έ
γραφε. ΤΗταν ή θεά τοϋ Πόνου, 
καί τό νοσοκομείο της ήταν τό 
Παυσίλυπο τών πληγωμένων 
γενναίων μας!...

Ό  Δ α μ α λ ά ς ,  Ρωμηός, ποδχε 
στίς φλέβες του χυμένο τόν πα- ! 
τριωτισμό, τήν άγάπη πρός τήν | 
Ελλάδα, γαλουχημένος μέ τίς 
θυσίες τών ήρώων τοΰ 21, τόσο I 
ένθουσιάστηκε στό σημείο αύτό, ’ 
πού δάκρυσε·

Κι’ έπεσε σ’ όνειροπολήσεις:_ 
Εκείνη  άκριδώς τήν έποχή, 

ή Κρήτη είχε πάλι άνοίξει έναν 
άπελπιν αγώνα κατά τοΰ κατα-

κτητοΰ.
Οί γενναίοι νησιώται, μέ τά 

λίγα μέσα πού διέθεταν, παρα- 
συρμένοι άπό τήν μεγάλη άγά
πη τους πρός τόν τόπο τους, 
πού στέναζε κάτω άπό μέτρα ά- 
νελεύθερα καί έξοντωτικά, εΐ- 
σαν «σηκώσει μπαϊράκι». Είχαν 
έπαναστατήσει. Ή  νέα έπανά- 
στασις — χιλιοστή; — ποιός ξέ
ρει;—  εΐχεν ήλεκτρίσει, δχι μό
νο τό Πανελλήνιο, δχι μόνο τόν 
έξω Ελληνισμό, άλλά καί τήν 
Εύρώπη.

Οί Γαλλικές έφημερίδες, έ
γραφαν στήλες όλόκληρες καί 
πολλοί έθελονταί είχαν φύγει 
γιά τήν Κρήτη, άπό τή Γαλλία, 
δπως καί άπό τόν Ίτοίλία καί 
άπό άλλες Εύρωπαϊκές χώρες, 
γιά τήν μεγαλόνησο.

Ή  σκέψι τοΟ Δ α μ α λ ά ,  βαθειά 
έπηρεασμένου τώρα άπό τήν 
Σάρα, συνέδεσε, τή στάσι της 
κατά τόν Γαλλογερμανικό πό
λεμο, μέ τήν δική του, στήν προ
κειμένη περίπτωσι.

— Ά ν  πήγαινε στήν Κρήτη— 
είπε μιά στιγμή.

Κι’ ή σκέψι αύτή, τοΰ καρφώ
θηκε στό μυαλό·

— θά  πάω στήν Κρήτη — μο
νολόγησε.

Ό  άνθρωπος αϊτός, μέ τήν ά- 
νήσυχη ψυχή, γοητεύθηκε άπό 
τή νέα ιδέα του. Τήν έπήρε τήν 
άπόφασι, παρασυρμένος άπό 
τόν πατριωτισμό του, άλλά κι
νούμενος καί άπό μιά άλλη ά
κόμη.

— Αύτό θά άρεσε στή Σάρα— 
είπε. Ά λ λά  πρέπει, νά τής τό 
είπώ........

Πώς δμως»
Νά τό τρομερό γιά τόν Δα

μαλά έρώτημα, πού πήδησε αύ-
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τή τήν στιγμή, έμπρός του.

Πώς;
. Δέν τήν έγνώριζε.
_Δέν τήν είχε ίδή καί άπό σκη

νής άκόμη, παρά μιά μόνον φο
ρά. Πώς λοιπόν, θά μπορούσε 
νά τής είπή τίς σκέψεις του; 
Πώς θά τή(/ έλεγε τίς δυό άπο- 
φάσεις του;

“ Οτι 6ά γίνη ήθοποιός, δτι θά 
ήθελε νά τόν πάρη ύπό τήν προ
στασίαν της καί νά παίξη μαζί 
της, άλλά πιό πρώτα, θά ήθελε 
νά πάη οτήν Κρήτη, στό ώραίο 
Έλληνικό νησί, πού πάλευε αύ
τή τή στιγμή, γιά τό ώραιότερο 
ιδανικό κάθε Ελληνα : τήν έ- 
λευθερία.·..

Μ ’ αύτές τίς σκέψεις, πέρασε 
τήν ή μέρα του.

Δέν εϋρισκε τήν λύσι.
Καί τό βράδυ, χωρίς νά μπο- 

ρέση νά εΰρη μιά λύσι, διηυ&ύν- 
θηκε στό θέατρο πού έπαιζε ή 
Σάρα Μπερνάρ.

Έ κ ε ί τόν έφεραν τά βήματά 
του. Πρός τό είδωλό του, πού 
τόν τραβοΰσε, πού ήταν πιά ή 
κεντρική σκέψις του.

Γύρω άπό τήν Σάρα, ήταν 
τώρα ,σφιχτοδεμένη, δλη ή ζωή 
του.·.

Γύρω άπό τό περίφημο αύτό 
αστέρι τής Γαλλικής σκηνής, ά
πό τήν ήθοποιό πού θριάμβευε, 
άπό τήν γυναίκα πού τόσο τόν 
τραβοΰσε...

Έδώ  σταμάτησε :
— Μήπως τήν άγαπώ;— σκέ- 

φθηκε.
Κ ι’ έμεινε άμίλητος, πολύ, 

χωρίς νά μπορΑ καί ό ίδιος ν’ 
άπαντήση σ’ αυτό τό έρώτημα, 
πού έκαμε στόν έαυτό του.

Ένώ  είχε μπή στήν «ούρά* 
γιά νά βγαλη εισιτήριο, βγήκε 
γρήγορα κι’ έφυγε...

— θά  ήταν άνοησία αύτό — 
μονολογούσε τώρα, δπως βάδι
ζε,_ χωρίς νά ξέρη κι’ ό ίδιος, 
ποΰ πήγαινε·

— θά  ήταν άνοησία, ξανάλε- 
γε, έ**ας νεαρός, δπως έγώ, ά
γνωστος στόν κόσμο τής μεγά
λης αύτής γυναίκας, νά πλάσσω 
δνειρα, πού θά είνε ή κοσαστρο- 
φή μου...~

Μά χωρίς νά καταλάβη πώς— 
ένφ τώρα δλο τό οικοδόμημα 
τοΰ ΊσποαΊΚοΰ πύργου πού είχε 
κάμει, είχε κρημνιστή σ’ ένα 
φρικτό δγκο έρειπίων,— βρέθη
κε ξοηά μπροστά στό θέατρο 
καί ζητοΰσε άπό τόν ταμία, έ
να εισιτήριο.

Μπήκε στή σάλλα, τήν ώρα 
πού είχε τελειώσει ή πρώτη
π ρ ά ξ ις .

"Ορθιος ό κόσμος χειροκρο
τούσε, έπευφήμει, τήν Σάρα.

Κι' ή μεγάλη ήθοποιός, είχε 
βγή γιά νά εύχαριστήση τόν 
κόσμο τών θαυμαστών της, 
πνιγμένη στά πανέρια, τά γιο
μάτα άπό καμέλιες, πού λόγω 
τής ζητήσεώς των, είχαν άνέ- 
βει σέ δυσθεώρητες τιμές..·

Ό  Δαμαλάς, ήλεκτρίστηκε 
μόλις τήν είδε.

Άλλά  σκέφτηκε νά πάη γλή- 
γορα μπροστά καί νά σταθή 
κοντά στή σκηνή — άφοΰ μάλι
στα ή θέσι του εΐνε στήν πρώτη 
σειρά τών καθισμάτων, ώστε νά 
τήν ίδή πολύ καλά καί ποιός ξέ
ρει — ίσως νά τόν πρόσεχε ι.αι 
αύτή.

Μουσικοί - ήοοποιοί
Εΐνε γνωστή ή νοημοσύνη 

πολλών ζώων δπως εΐνε γνωστή 
καί ή έπιτηδειότης νά κάνουν 
διάφορα γυμνάσια, γι’ αύτό ά
κριβώς τόν λόγο δέν παραξε
νευόταν νά βλέπη κανείς τά άλο 
γα τοΰ ιπποδρομίου νά χορεύ
ουν καντρίλλιες, τούς έλέφαν- 
τας βάλς, τίς άρκοΰδες ρούμπα, 
τά σκυλιά τοΰ γνωστοΰ μας Λε- 
ωνίδαΆρνιώτη νά παίζουν όλό- 
κληρη κωμωδία, κ.τ.λ., άλλά τό 
σέ θεατρικά έργα, νά δίνουν 
νά παίζουν διάφορους ρόλους 
φωνητικές καί μουσικές συναυ
λίες, νά πρωταγωνιστούν σέ κι
νηματογραφικά έργα, κ.τ.λ. εΐ
νε άρκετά περίεργο καί άξιο- 
θαύ μαστό.
Αφήνοντας κοττά μέρος τό σο. 

φό άλογο τών έπεισοδιακών 
άμερικανικών έργων, τόν ηφ- 

λυμελή θίασο τών σκύλων καί 
τών μαϊμούδων τής Παραμά- 
ουντ καί τής Γουώρνερ Μπρός 
πού παρουσιάζονται σέ πολλές 
ταινίες τών τελευταίων έτών, 
γυρίζω πολλά χρόνια πίοω γιά 
ν’ άνακαλύψω μήπως καί τότε 
τά καλά μας καί συμπαθητικά 
ζωα άνακατευόντουσαν μέ τά 
θέατρο καί τή μουσική. Ή  6- 

! ρευνά μου δέν πήγε χαμένη, 
γιατί βρήκα πώς άπ’ τήν έπο
χή τοΰ Ρακίνα άρχισαν τά 
ζώα νά λαμβάνουν μέρος σέ 
θεατρικές παραστάσεις ή συ* 

,;j | ναυλίες.
'Υπήρξαν άρτίστες κόττεο,

! καρατερίστες γάτες, κωμικοί 
γουρούνια, τραγικοί τράγοι, 
μουσικοί πετεινοί, ταχυδακτυ
λουργοί άρκοΰδες, μπάσοι 
γάιδαροι κ.τ.λ·

ί ’Έτσι έλαβον μέρος κόττες 
στό έργο «Γη» τοΰ Ζολά, έ- 
χιδνες στήν «Κλεοπάτρα» τοϋ 
Σαρδόν, τό θαυμάσιο άλογο 
«Ζίσκο» στό πεντάπρακτο δρά
μα «Τό άλογο τοΰ διαβόλου» 
πού παρεστάθη πρώτη φορά 
στό Παρίσι τό 1840 στό 'Ολυμ
πιακό Ίπποδόμιο.

Στό σίρκ «Μεντρανί» είδα 
έναν παπαγάλο νά παίζη ά- 
πλές σανσονέττες μέ τ’ ένα του 
πόδι.

Άκόμη τί θ άδοΟμε..-

Ι Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι ! · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · · Ι · Ι Ι · | | · Μ · | Ι · |

Συνεπαρμένος άπό τήν σκέψι 
αύτή ό Δαμαλάς, προχώρησ* 
διαγκωνιζόμενος κι’έφθασε, χω
ρίς νά προσέχη στίς διαμαρ
τυρίας τοΰ πλήθους — έμπρός 
κι’ άκόμη πιό έμπρός καί άπό 
τούς θεατάς τής πρώτης σειράς.

Καί χωρίς νά κυβερνά πκϊ 
τόν έαυτό του έρμαιον τής τρι
κυμισμένης ψυχής του, χειρο
κροτούσε καί μ’ ένθουσιασμό, 
παραληρούσε:

— Μπράβο!.. Μπράδο Σ  ά- 
ρα!...

Ή  φωνή του — μιά φωνή πού 
τό μέτοΛλό της ήτοτν περίφημο 
— ξεχώριζε μέσ’ τίς άλλες, ή
ταν άλλωστε καί τόσο κοντά, 
ώστε ή Σάρα, γύρισε έλαφρά 
βαια νά ξέρη ποιός εΐνε. 
τό  ̂κεφάλι της, έτσι γωρίς 6έ- 

Άλλά  μόλις τό βλέμμα της 
συνήντησε τό δικό του, δέν μπό
ρεσε πιά νά τό άποσύρη.

Ή  θεία ώμορφιά τοΰ «Πει
ραιώτη Απόλλωνος», τήν κατέ- 
πληξε.

Τό παράστημά του, τό άορε- 
νωπό, τήν ήχμαλώτισε.

Κι’ ένώ ή αύλαία έκλεινε ή 
Σάρα Μπερνάρ, έφερε τό χέρι 
της πρός τό στήθος της.

"Εκαμε μιά κίνησι, πού κα
νείς δέν τήν πρόσεξε, στήν άο- 
χή τής έκτελέσεώς της, γιατί 
δλοι ένθουσιασμένοι, χειροκρο- 
τοΰντες, δέν είχαν ώρα, νά έξη- 
γοΰν τις χειρονομίες τής μεγά· 
λης άρτίστας.

Ά λ λ ’ δταν είδαν, τό τέλος 
τής χειρονομίας αύτής, οί θεα- 
ταί ίμειναν μέ τή φωνή στό 
στόμα.

ΣΤ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :  Ή  συνέχεια


