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0 ΓΛΥΠΤΗΣ 
ΜΠΟΥΡΝΤΕΛ

τον κ. m m m
Ό  Μπουρντέλ άνήκε σέ μιά 

οικογένεια απλοϊκών άνθρώ- 
πων. Ο Ι θείοι του ώδηγοΰσαν 
στους δρόμους τοϋ Μοντωμπάν 
ενα κοπάδι κατοικιών, που κι 
ό ϊδιος, παιδάκι άκόμα, τά έ
παιρνε νά τά βόσκηση όλόγυ- 
ρσ στούς λόφους. Ό  πατέρας 
του ήταν μαραγκός περιζήτη
τος γιά τήν τέχνη του. Καί, ό
πως έλεγεν ό ϊδιος ό Μπουρ- 
ντέλ, ώφειλε τό πάν στόν πα
τέρα του.

Άπό τήν παιδική του ήλικία 
ό Μπουρντέλ έφανερώθηκε 
καλλιτέχνης. Έσχεδίαζε πο
λύ, άλλά τόν έμάνευε συγχρό
νως ή μουσική κι’ ή ποίησις. 
"Εγρα φ ε στίχους, τούς έτόνιζε 
καί τούς τραγουδοΰσε βόσκον
τας τά κατσίκια του. Γ  ι’ αύτό 
δέν ήξερε άν θά γίνη ζωγρά
φος, ποιητής ή μουσικός. Στό 
τέλος δμως τόν έκέρδισεν ή 
γλυπτική. "Ενα ς συγγραφεύς 
όνόματι Έ μ ίλ  Πουδιγιόν έτυ- 
χε νά Ιδη τούς ψημένους στό 
φοϋρνο άνθοωπάκους του_ κι’ 
έφρόντισεν άμέσως νά τοΰ δο
θή τό καλλιτεχνικό κληροδό
τημα τής πόλεως Μοντωμπάν. 
Χάρις σ' αύτό 6 νέος καλλιτέ
χνης έφυγε γιά τήν Τουλούζ, 
στό Πολυτεχνείο τής όποίας έ- 
σπούδασεν έπί έννέα χρόνια.

Άπ ό τήν Τουλούζ έπηγε στό 
Παρίσι. "Η δόξα του Ροντέν 
τόν έτράδηξε καϊ έγινε σέ λί
γο ό εύνοούμενός του μαθητής 
καί κατόπιν συνεργάτης καί 
φίλος του.

Ό  Ροντέν είχε γεννηθη τό 
1840, τό ίδιο έτος πού είχε 
γεννηθη κι’ ό Ζολά. Ανήκει 
λοιπόν στήν έποχή έκείνη πού 
ό Βερλαΐν ώνόμασεν: «’Εποχή 
σαρκικού πνεύματος καϊ θλι
βερής σαρκός». Ό  νατουραλι
σμός τήν είχε κατακτήσει ό- 
λόκληρη. ‘Η άξια τοΰ Μπουρ
ντέλ βρίσκεται στό δτι ϊσα-ίσα 
είδε πώς έπρεπε ν’ άπολευθε- 
ρωθή άπό τό σ α ν σ ο υ α- 
λ  ι σ μ ό τοΰ Ροντέν καϊ νά 
θέση πάλι τήν τέχνη ψηλά, δί
νοντας σ’ αύτήν μιό( ήρωίκή 
ψυγή.

Τήν τέχνη τοΟ Μπουρντέλ 
πολλοί τήν ώνόμασαν Δωρική, 
ίσως γιατί δέν έχει τίποτα ά- 
τό τήν συνήθως λεγομένη πα
ρισινή τέχνη ιιερικών γλυπτών 
τής έποχής μάς, σελάδων' του 
άκαδημαϊσμοΰ. Ό  Μπουρντέλ 
διαφέρει άπό τόν Ροντέν καί 
σέ κάτι άλλο. Ό  Ροντέν ήταν 
άτοιιικιστής, ένώ αύτός ένοιω
θε βαθύτατα τις άνάγκες tfjc

ΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ίΤΗΗ ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙ

Τ 1 Ϊ κ. 1. ΗΑΙΙίιΗ

Η Κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΛΡΕΑΛΟΥ
'Εάν ή Ελληνική έλευ-θέρα σκηνή τοΰ θεά

τρου τής πρόζας έχη δύο καλλιτέχνιδας είς τό 
ταλέντο καί τήν άξίαν τών όποίων νά ύπολογί- 
ζη — δύο γυναίκες κ α π ι τ ά λ ε , δπως 
λέγουν είς τήν θεατρικήν γλώσσαν, ή μία έξ αύ 
τών άσφαλώς εΐνε ή κ. Κατερίνα Άνδρεάδου.

Δέν τής κάνουμε σήμερον τό καλλιτεχνικό 
πορτραΐτο της. Διότι θά έσήμαινε τοΰτο είσχώ 
ρησιν είς οικόπεδα ξένα, είς τά κεκτημένα δ.ά 
τήν στήλην αύτήν δικαιώματα τοΰ διακεκριμέ
νοι ουγχραψΐως καί. φίλου* .̂· Ό.
ναδινοΰ. Ό  σεβασμός δμως πρός τήν έπικαιρό 
τητα υποχρεώνει τά «Παρασκήνια» νά έμφανί- 
σουν άπό τών στηλών των σήμερον μέ όλίγας, 
ανεπαρκείς έρτω γραμμάς, τήν καλλιτέχνιδα, ή 
όποία έπί κεφαλής έκλεκτοΰ θεατρικού συγ
κροτήματος, είς τό ομώνυμον θέατρόν της, άρ 
χίζει άπό τής Δευτέρας νά παρουσιάζη τήν οο- 
βαράν θεατρικήν της προσπάθειαν.

Ή  κ. Άνδρεάδου εΐνε διπλωματούχος της 
Δραματικής Σχολής τής Έθνικής μας Σ κ η 
νής. Άφοΰ συνεπλήρωσε τάς καλλιτεχνικά της 
σπουδάς είς τήν Βιέννην ύπηρξε κατόπιν μία 
άπό τάς έκλεκτοτέρας μαθήτριας τοΰ Μάξ Ρά-

ΐνχαρτ, τοΰ μεγάλου Γερμανοί} σκηνοθέτου. 
Μόλις κατήλθεν είς τήν Ελλάδα, προσελήφθη 
είς τό Βασιλικόν θέατρον καί έντεπουτάρησεν 
είς τό περίφημον εργον τοΰ Όστρόβσκι «Γλέν- 
τι— Κρασί— Αγάπη». Ώ ς  πρωταγωνίστρια τοΰ 
Βασιλικού έπαιξεν άκόμη είς την «“ Αμαξαν» 
τοΰ Προσπέρ Μεριμαί είς τόν«Κάπταιν Μπρισ- 
μπάουντ», είς τό «,Ρόδο τής Άλικης», είς τόν 
«'Έμπορον τής Βενετίας» μέ έπιτυχίαν πού έ- 
σχολίασεν εύμενέστοαα ή κριτική- 

■ Mf -Msttic t  ή ν''  ίχοχώ;.Λι ο ίν ·̂η<·*«Λώ··ιι’|Ψ ’E©vvujv 
Σκηνήν περιήλθεν έπί κεφαλής θιάσου τάς έλ- 
ληνικάς έπαρχίας καί εΐνε τό τρίτον καλοκαίρι 
τό έφετεινόν πού άπό τοΰ έπί τής δδοΟ Γ ' Σ ε 
πτεμβρίου θεάτρου της συνεχίζει τήν ώρκχίαν 
της προσπάθειαν διά τήν άναβίωσιν καί έπικρά 
τησιν τοΰ σοβαροΰ έλληνικοΰ θεάτρου.

Τάς έφετεινάς παραστάσεις της, δπως γρά- 
φωμεν καί άνωτέρω, θ’ άρχίση άπό μεθαύριον 
μέ τό «Πολύ κακό γιά τό τίποτε» τοΰ Σαίξ
πηρ, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Ν. Ποριώτη. Διά 
τό έργον καί τήν άπόδοσίν, του θά δημοσιεύ
σουν κριτικήν τά «Παρασκήνια» είς τό έπόμε- 
νον φύλλον. Μ.

Τό 1913 είς τήν Κωνσταντι- 
ι/ούπολι έπαιζε τόν χειμώνα l- 
κ,εινο—υστέρα άπό τόν πρώτο 
βαλκανικό πόλεμο—ό θίασος t c u  
λ Φύροτ μέ πρωταγωνίστρια τήν 
συμπαθή καλλιτέχνιδα κ. Ροζα- 
Αίαν Νίκα. ‘Η έπιτυχία τοΰ 0 ά- 
cou ήταν καταπληκτική. Ή  «"Ά 
γνωστος», ό «Άετιδεύς», ό «Λου 
δοβίκος ό 11ος» συνε κέντρωναν 
όλην τήν άριστοκρατίαν τοο Πέ
ραν είς τό κομψό θέατρο «-Βα
ριετέ» καί αί παραστάσεις έσυ- 
νεχίζοντο μέ άγριες πιέννες. Γήν 
έποχήν έκείνην νεαρώτατο; ά
κόμη,μόλις εϊκοοι πέντε χρόνων, 
έτόλμησα νά εμφανίσω τό πρώτο 
θεατρικό μου έργον. Ή τ α ; ένα 
μονόπρακτο δραματάκι: ή«Δού- 
λα». Ά λ λ ’ ή «Δούλα» μου αύτή 
είχε ένα περιεχόμενο έΐ,ικό καί 
κοινωνικό, τά πρόσωπα τοΰ έρ
γου είχαν συμδολισ;·.ό καί ή 
πρωταγωνίστριά μου — ή Σμα- 
ράγδα — είχε μιάν έπαναστα- 
τική ψυχή πού εβααζε μέσα της i 
καί ξεχειλοΰσε δραματικότητα I 
ώς τό τέλος τοΰ έργου. Οί 
δοκιμές προχωρούσαν κανο
νικά. Καί ό συγγραφεύς μέ 
τά πρώτα του νειατα έ. 
πλεε είς πέλαγος έλπίδων διά 
τόν θρίαμβον τοΰ έργου πού θά 
αποτελούσε τήν εύνοϊκήν απαρ
χήν. μ^άς σταδιοδρομίας. Τό 
βράδυ τής πρεμιέρας είχε φθά- 
σει. Η αίθουσα καί τά θεωρεία 
γεμάτα άπό τόν καλύτερο κόσμο 
τής Πόλεως καί ή άτιιόσψαιρα 
συμπαθής διά τόν νεαρόν συγ-1 
γοσφέα. Μέ τό χτύπημα τοΰ ρε- 
ζισέρ πού ειδοποιούσε γιά τό 
άνοιγμα τής σκηνής άρχισε νά 
Χτυπφ μέχρι έκρήξεως καί ή 
συγγραφική καρδιά. Φτωχή συγ
γραφική νεανική καρδιά πού οί 
παλμοί της είς τΛν πρεμιέραν έ
κείνην άσφαλώς ήσαν περισσό
τεροι άπό τά είσπραχθέντα πο
σοστά. Έπ ί τέλους ή αύλαία 
άνοιξε. Καί μαζί της καί τά μά
τια μου πού έκαρφώθηκαν έπά
νω είς τήν σκηνήν. Γεμάτη εύ- 
γένεια καί συμπάθεια ή κ. Ε λ έ 
νη Φύρστ είς ένα μητρικόν ρό
λον καί συμπαθέστατη ή κ. Νί- 
τσα Ναυπλιώτου πού έγκατέλει- 
φε τόσον έγκαίρως τό θέατρον. 
Έ ! ή πρώτη σκηνή ήταν ύπό- 
σχεσις έπιτυχίας. Ά λλά  τό κοι
νόν άνέμενε τήν πρωταγωνί
στριαν. Καί μέ τό κοινόν καί ό 
συγγραφεύς. Μέσα στό κεφά,'.ι 
τον; .χορο*η%<ιΒστ. Α, Λημήιφγ.-ρ 
τής «δούλας» του καί ή δοάσ·.ς 
της περνούσε άπό τά μάτια του 
ώσάν ένας ώραΐος όραματισμός. 
Αλλοίμονο, ό όραματισμός αύ
τός σέ λίγα λεπτά μετεβλήθη
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Περί τά Λιιρικάν θέα τρον Ξ Ε Η Ο Ι  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Α Ι  Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Ζ Α Σ  Π Α Λ Η : Σ  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Α ρ χα ίο  καί νεώτερο θέατρο

Τό Μελόδραμα 
και ή ιστορία του
Τί γίνεται καί τί πρέπει νά γίνη

Μία ερευνά τών «Παρασκηνίων»
"Υπάρχει σοβαρό λυρικό θέατρο;
Σ ’ αυτό τό έρώτημα εΐνε πολύ δύσκολο νά 

άπαντήση κανείς, γιατί ένώ δλα τά κράτη έχουν 
νά έπιδείξουν άξιοθαύμαστα μελοδράματα, ό
πως ή Ιτα λία , ή Αγγλία , ή Γαλλία καί αί Η 
νωμένες Πολιτείες, σέ μας συμβαίνει κάτι έκ- 
•κληκτικό. Εμ είς  έχουμε(ώδεΐα πού βγάζουν λα 
μπρά ταλέντα μά δέν έχουμε σοδαρό λυρικό θέ
ατρο. "Ετσι οί καλλιτέχναι μας δοξάζονται στό 
έξωτερικό κι’ έμεις άρκούμεθα νά τούς άκούμε 
άπό τοΰ ραδιοφώνου!...

‘Η στέρησις έπίσης σοβαροΰ λυρικοΰ θεάτρου 
δημιούργησε άκόμη άπειρες δυσκολίες στούς 
καλλιτέχνας τοΰ μελοδράματος οί όποιοι σήμε
ρα, αύτοί πού ήσαν διεθνείς δόξες, άντιμετωπί- 
ζουν ιό πρόβλημα τής φτώχειας καί τής κα
θημερινής συντηρήσεως των. Καί τι περίεργο :
Στή χώρα τών Καλών Τεχνών καί τής μουσικής 
ποτέ ως σήμερα δέν παρετηρήθη σοβαρά μελο
δραματική κίνησις.*Όλες ήσαν προσπάθειες πού 
ναυαγούσαν άπό τά ύπέρογκα έξοδα τής όργα-

νώσεως τών με 
λοδραματικώ ν| 
παραστάσε ω ν. ί 
Μά πριν νά σάς! 
άναφέρ ω μ εν ] 
τήν ’Οδύσσεια 
τοΰ σοβαρ ο ΰ ί 
λυρικοΰ θεά
τρου &ς μάς έ I 
πιτραπ ή ν ά I 
ποΰμε δυό λό 
γιά γιά τό με 
\όδραμα·

Τό πρώτο 
— _ _  μβλόδραμα ή-

ΛΙΙΙ» .... . III’ το 6 «Πυγμα-
Ο κ. Ιωάννης Αγγελοπουλος Ζάν

βαρύτονος
Ζακ Ρουσσω,

τοΰ όποιου μουσικοσυνθέτης έφέρετο ό Όράτιος 
Κοανιέ. Άκολούθησοτν κατόπιν τό 1774 καί τό 
1777 τά μελοδράματα «Αριάδνη» καί «Μήδεια» 
τοΰ Γερ. Μπέντα. Τό μελόδραμα δέ έχαρακτη- 
ρίζετο ώς σοβαρόν, ήμισοδαρόν, βιβλικόν, ρω- 
μαντικόν ή κωμικόν άναλόγως τής ύποθεσεώς του

Στήν Ιταλία  τό 1571 — 1605 παρουσιάσθη- 
καν έπίσης 53 μελοδράματα..Ο Αίμ. Καδαλιέρι 
ήταν ό πρώτος δημιουργός του. Μά 5  Μοντε- 
βέρδι διέπλασε τόν τύπον τοΰ σοβαροΰ μελο- 
δράματος.

Ή  έξέλιξις τοΰ μελοδράματος στήν Εύρώπη 
εΐνε τόσον σημοηαική ώστε ό άριθμός τών έργων 
τοΰ σοβαροΰ λυρικοΰ θεάτρου νά ξεπερνάει τίς 
ϊΐενήντα χιλιάδες I .....

Τί έγινέ θά πήτε, τώρα στήν Ελλάδα ;
Τό μελόδραμα ένεφανίσθη πρώτα στάς Ίο- 

νίους νήσους, μέ τήν έμφάνισί μερικών Ιταλικών 
θιάσων. Έπειτα στά θέατρον τοΰ Φαλήρου_καΙ 
τοΰ Συγγροΰ. Τέλος τό 1890 ίδρύθη τό πρώτον 
Ελληνικό ι-'ελό^οοτμα. , ,. -,

'Η  πρώτη έμφάνιΑς του Εγινε στό θέατρο 
Μπούκουρα μέ τήν δπερα «Μπεβοΰν» τοΰ Δονι- 
ζέτι καί μέ έκτελεστάς τούς Α. Λάνδην, Κ. Κω- 
στέλλαν, Μιχ· Ματσάραν, 1. Αποστόλου καί μέ 
διευθυντήν όρχήστρας τόν Σπ. Μπεκατώρον.
Χρηματοδότης του δέ ήτοα/ 6 φιλόμουσος έμπο- 
ρορράπτης τοΰ Πειραιώς I.  Καραγιάννης. Στό 
θέατρο αύτό παίχθηκαν έπίσης καί έλληνικά έρ 
γα δπως ή «Κυρά Φροσύνη» κι’ ό «Μάρκος Μπό 
τσαρης» τοΰ Καριέρη, κι’ ό «.Υποψήφιος» τοΰ 
Σπ. Ξύνδα.

Τήν 23ην Απριλίου 1900 έκαμε τέλος τήν έμ 
φάνισί του στό Δημοτικό θέατρο μέ τούς «Μπο- 
έμ» καί μέ θίασον άποτελούμενον άπό τούς Γ.
Χατζηλουκαν, Ν. Μωραΐτην, Κ. Βακαρέλην, Α.
Κυπαρίσσην, Μ. Βλαχόπουλον καί μέ τίς Ιτ α 
λίδες Λίνα Μόντη καί Μαρία Ταντολίνι.

Τό Έλληνικό μελόδραμα έκαμε έπίσης πε
ριοδείες στήν Αίγυπτο, στή Ρουμοο/ία, στήν 
Τουρκία και στήν Ρωσία κι’ έσημείωσε λαμ
πρές έπιτυχίες.

Άπό τήν έγκατάστασί του δμως στό θέατρο 
« ’Ολύμπια» ήρχισε νά σδήνη. Αί παραστάεις 
έγένοντο πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία ή άπό έ
ναν δμιλο καλλιτεχνών οί όποιοι διά λόγους πε 
ρισσότερον οικονομικούς τάς (οργάνωναν. Προσ 
παθοΰσαν μ* αύτό τόν τρόπο νά..-.διατηρηθούν 
έν τή ζωή καί νά μή άναγκασθοΰν νά έγκατα- 
λείψόυν τό σοβαρό θέατρο καί νά γίνουν...«κλό
ουν τοΰ κάθε έπιχειρηματίου τών κέντρων δια- 
σκεδάσεως....

Ή  όργάνωσις τής Καλλιτεχνικής^ Στέγης, ή 
Ιδρυσις τοΰ ραδιοφωνικού σταθμοΰ έθεσε τέλος 
τά πράγματα σέ κάποιο όμαλό δρόμο, στό δρό 
μο πού θά όδηγήση μιά ή μέρα στήν πραγματο 
ποίησι τοΰ όνείρου τους: στήν ϊδρυσι ένός κρα- 
τικοΰ σοδαροΰ λυρικοΰ θεάτρου.

Καί τό θέατρο αύτό θά μποροΰσε νά γίνη 
ΐτραγματικότης γιατί ύπάρχει έτοιμο τό έμψυχο 
ύλικό.’Έχουμε δέκα μουσικά ιδρύματα πούέμφα 
νίζουν κάθε χρόνο ένα πλήθος ταλέντων. Έ χ ο υ  
με έπίσης άξόλογες σχολές χοροΰ οί όποιες θά 
μποροΰσαν νά μας. δώσουν έγο άξοθαύμαστο 
μπαλλέτο όπερας."Εχουμε άκόμη χορφδίες πού 
θά ήδύναντο ν’άποτελέσουν πειθαρχημένο κόρο, 
καί τέλος έχουμε τό σπουδαιότερο : Σπουδασ
μένους καί διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτες
πού θά μποροΰσαν νά παρουσιάσουν ένα άρτιο 
σύνολο, θέλετε μήπως νά σας αναφέρουμε τά 
όνόματά τους; Εύχαρίστως : Άπό τούς μπάσ- 
σους οί κ. κ. Μούλας, Καστανάς, Βλαχόπουλος,
Στεφοτνίδης, Βακόντιος Μολότσος Γιαννάτος,
Πέρσης καί Τζούνας. Άπό τούς βαρύτονους οί 
ικ· κ. Άγγελόπουλος, Μαγκλιβέρας, Οίκονομί- 
δης, Τσουμπρής, Εύστρατίου, Βακόντιος, Μπο- 
νάτης, Βασιλάκης,Βλάΐκος,Ξυρέλης,, Μέλος καί 
Παπακωνσταντίνου. Άπό τούς τενόρους οί κ. κ.
Λάππας, θωμάκος, Δελένδας, θεοφιλόπουλος,
Μαυράκης, Ξυνίδης, Άργύρης, Έπιτροπάκης,
Πετρόπουλος καί Ζήρας. Άπ ό τίς σοπράνο αί 
κ. κ. Παλαιστή, Φλερύ, Ταμπάση, Βίτσου— Έ- 
πιτροπάκη, Νικήτα, Παπαναστασίου, Κουράκου,
Δρακάτου, Πομόκι, Ζαγκαρόλα, Άγγελοπού- 
λου καί Βλαχοπούλου. Άπ ό τίς μέτζο-σοπράνο 
τέλος αί κ. κ. Νικολαΐδου, Φ ρ α γ γ ι α ,  Λουκάσε- 
6ιτς, Λώρ3η, Περαντινοΰ, Άσλάνη κ. ά.

Μαέστρους δέ τούς πασίγνωστους μσυσικο- 
συνθέτας μας μεταξύ, τών όποίων καί τούς κ·κ.
Μητρόπουλον, Καλομοίρην, Οίκονομίδην, Λαυ- 
ράγκαν, Βαλτετσιώτην, Καραλίβοτνον, Άνδρι- 
τσόπουλον καί Ζώραν.

“ Οπως βλέπετε ύπάρχει τό έμψυχο ύλικό.
Υπάρχει άκόμη δλη ή καλή διάθεσις άπό τήν 
σημερινή κυβέρνησιν. Υπάρχει έπίσης καί ή πα- 
ράκλησις όλου τοΰ διανοουμένου καί τοΰ καλ- 
λιτεχνικοΰ κόσμου τής Ελλάδος. "Ετσι ή ΐδρυ 
σις τής κρατικής 'Ελληνικής όπερας νά μή χρ_ει 
άζεται πιά παρά τήν έξεύρεσιν τών πόρων τής 
δημιουργίας καί συντηρήσεώς της. Κι’ οί πόροι 
<χύτοί θά ήδύναντο νά έξευρεθοΰν μέ μιά μικρή 
φορολογία τών τουριστικών εισιτηρίων ή τών 
δημοσίων θεαμάτων. Έ τ σ ι σέ λίγο καιρό θά 
μπορέσουμε ν’ άπολαύσουμε τό Έλληνικό με
λόδραμα καί θά γλυτώσουμε άπό τό μαρασμό 
καί τίς άπογοητεύσεις τά μουσικά ταλέντα μας. 
πού σήμερα μετά τίς σπουδές των, άν δέν κα- 
ταφύγούν στήν Εύρώπη, άναγκάζονται νά τρα
γουδούν στά ζυθοπωλεία καί στις ταβέρνες τήν 
«Βαρβάρα», τό «Σουρωμένος θά έρθω πάλι» κλπ. ι
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Ή  φλέγουσα θεατρική συζήτησις

Ό  κ. Σωτήρης Σκίπης

όμαδικής ζωής. Τό έργο του 
δέν εΐνε μονάχα ή έκφρασις 
μιάς Θεωρίας, ένός στοχασμού 
γεννημένου στό έργαστήρι, 
άλλά ό αντίλαλος τής ζωής, 
τής πολιτείας, ή άντανάκλασις 
τής άπέραντης φύσεως, ή ίδια 
ή φύσις, τέλος, καθρεφτισμένη 
σέ μιά διάνοια, σέ μιά ιδιο
συγκρασία.

Ό  Μπουρντέλ περισσότερο 
άπό κάθε άλλο γλύπτη τής έ
ποχής μας ένοιωσε τό μυστικό 
τών άρχαίων Ελλήνω ν καϊ τών 
Ιτα λώ ν τής .’Αναγεννήσεως. 
"Οτι ή γλυπτική πρέπει ν’ ά- 
ποτελή άρμονικό μέρος τής 
άρχιτεκτονικής. Πρέπει νά γ ί
νεται τό άέτωμά της.

Τήν καλλιτεχνική του οαττή 
θεωρία είχε τήν εύκαιρία νά 
τήν έκφράση τό 1912 μέ τόν 
άρχιτέκτονα Περρέ, δταν έπή- 
ραν τήν παραγγελία τής έζω- 
τερικής καί εσωτερικής διακρ- 
σμήσεως τοΰ θεάτρου των 
Champs-EIysees.'O Μπουρντέλ, 
έχοντας συνείδησι ότι ή ώμορ- 
φιά τοΰ Παρθενώνα καί τών 
καθεδρικών ναών βρίσκεται 
στήν άρμονική συνεννόησι καί 
συνεργασία τής άρχιτεκτονι- 
κής μέ τή γλυπτική, δέχτηκε 
τήν πειθαρχία του τοίχου. Καϊ 
χάρις στήν πειθαρχία αύτή 
γεννήθηκε ένα άπό τά ώραιότε 
ρα μνημεία τής έποχής μας. 
Στό θέατρο τών Ήλυσίων Πε
δίων ή άπέραντη φρίζα: Ό
Απόλλων συναθροίίοντας τίς 
Μούσες, ό Χορός, ή Τραγωδία, 
ή Κωμωδία, ή Μουσική καί οί 
πλαστικές Τέχνες καί οί έξήν- 
τα πίνακες τοΰ άετώματος, 
θυμίζουν στό σύνολό τους τή 
θεία ώμρρφιά τής άρχαίας τέ
χνης.

Γ ι’ αύτό άλλωστε δικαίως 
ό Βέλγος τεχνοκρίτης Μπερ
νάρ χαρακτήρισε τό έρνο τοΰ 
Μπουρντέλ ώς έπικό: «Στό έρ 
yo του μεγάλου γλύπτη, λέγει, 
ξαναβρίσκουαε τήν εποποιία 
νέα, θερμή, ύπέρογη καί απέ
ριττη, σάν έκείνη τών άογαίων 
χρόνων, πού είχεν εφεύρει 
τούα μύθους ποΰ έλίκνισοτν τήν 
παιδική ήλικία τής άνθρωπό- 
τητος».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

Υπάρχει στήν Ε λλά δα  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ: —

‘Ομιλούν οι κ.κ. Γ. Πώπ, Θ. Συναδινός, Α. Μπόγρης
Άθρόα παρατηρεΐται ή συμ

μετοχή τών εκλεκτότερων Ε λ 
λήνων λογοτεχνών καί διανοου
μένων στήν ε^αιρετικώς ίνδια- 
ψέρουσαν συζήτησιν πού διεξά
γεται άπό τών στηλών τών «Πα
ρασκηνίων» μέ θέμα: « 'Ά ν  ύ- 
πάρχη θεατρική κριτική οτήν 
Έλλαόα».

Ό  άκαόημαϊκός κ. Γρ. Ξενό- 
πούρος, που άπήντησεν έκ τών 
πρώτων, θεωρεί τήν κριτική ώς 
-εχνη έξαιρετικά δύσκολη καί 
λεπτή, ή όποια άπαιτεΐ άκρα 
εί συνειδησία, πολλές γνώσεις 
καί είδικό ταλέντο. ‘Ο συγγρα
φεύς τής «Στέλλας Βιολάντ’;» 
έρίσκει 8tl στήν Ελλάδα  τά 
χαρίσματα αύτά πολύ λίγοι κρι- 
τ.κοί τά έχουν. Έκτιμα  ιδιαιτέ
ρως τόν "Λλκη θρύλο, τήν κ. 
Κατίνα Κακούρη καί θεωρεί ά- 
λάθήτο τόν κ. Άχιλλέα Μαμά- 
κη.

Ό  μοναδικός μας πολιτικές 
άρ&ρογράφος καί θεατρικός 
συγγραφεύς κ. Γ. Βλάχος, τόν 
όποιον έπεσκέφθημεν στά γρα
φεία τής έφημερίδος του, μάς 
έδήλωσε μέ πολύ πρωτοτυπία 
καί χάριν ότι εκείνο πού έλειψε 
πάντοτε άπό τό έλληνικό θέα
τρο καί ιδίως τά τελευταία χρό
νια εΐνε ό συγγραφεύς. Επ ομέ
νως, στόν τόπο μας ή κριτι κή 
εΐνε ένα είδος πού περιττεύει ά- 
ψοΰ οί δημιουργικές μας έκδη- 
λώσεις εΐνε τόσο περιωρισμέ- 
νες. Ενε, κατέληξε, σάν κανείς 
νά θέλη νά κάνη τόν πλοίαρχο 
είς τά βουνά ή τόν γεωπόνο είς 
τήν άσφαλτο καί—μεταξύ μας— 
χωρίς νά εΐνε ούτε πλοίαρχος 
ουτε γεωπόνος.

Ό  κορυφαίος, τέλος, Αθηναί
ος εύθυμογράφος κ. Τΐμος Μω- 
ραϊτίνης, άκολουθεΐ μία υέσην 
όδόν. Δέν' άποκλείει τήν ΰπαρνι 
τής θεατρικής κριτικής, ζητεί ό
μως συγχρόνως άπ’ τούς κριτι
κούς περισσότερόν εύσυνειόησί- 
αν, άγάπην καί στοργήν. Δυ
στυχώς τά προσόντα αύτά ο·αα- 
νίζουν στήν Ελλάδα. Πρός βφε- 
λος λοιπόν τοΰ έλληνικοΰ θεά
τρου οί κριτικοί μας πρέπει -ά 
παύσουν νά χρησιμοποιούν χο- 
^ήν άντί μελάνης, γιατί στό κά
τω - κάτω, συμπεραίνει ό εκλε
κτός μας συγγραφεύς, ή κριτι
κή δέν εΐνε καί είδος πρώτης

ανάγκης καί στήν άρχαία Ε λ 
λάδα, δταν ό Πραξιτέλης έδη- 
μιούργησε τόν περίφημο Έρμή 
του, δέν ύπήρχε άκόμη ό κ. Μα- 
μάκης.

Καί ή συζήτησις γύρω  άπό -ό  
έπίμαχον ζήτημα έξακολουθ^

Ό  κ. Γ. Πώπ

μέ πρωτοφανές πείσμα καί Lv- 
τονον μαχητικότητα.
Ό μιλεϊ ό κ. Γ. Πώπ

Ό  εξαιρετικός δικηγόρος καί 
έκλεκτός δημοσιογράφος καί 0; 
ατρικός συγγραφεύς κ. Γεώρ
γιος Πώπ μάς άπήντησεν ώς έ- 
4ης στό έρώτημά μας:

— ‘Η καλυτέρα θεατρική κρ.- 
τική εΐνε ή γνώμη τών θεατών. 
Ό  Αριστοτέλης έλεγεν δτι οί 
πολλοί κρίνουν καλύτερα άπό 
τούς όλίγους. Επομένως έάν ό 
μακαρίτης έζη καί ήρωτατο, θά 
έΛεγεν δτι ό είς κρίνων εΐνε πο
λύ όλιγώτερον τών όλίγων. Ε 
γώ δέν άποδίδ&> καμμίαν ιδιαι
τέραν σημασίαν είς τάς κοισεις 
τών κριτικών. Σας όμιλώ δέ αύ
τή τή στιγμή γενικώτατα γ.ά 
δλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Γ ό
σον μάλλον λοιπόν γιά τήν Ελ 
λάδα, δπου οί κριτικοί έχουν έ
να τεράστιο μειονέκτημα: μετα
βαίνουν είς τό θέατρο χωρίς νά 
εινε προδιατεθειμένοι ύπέρ έκεί- 
νου, τό όποιον πρόκειται νά πα 
ρακολουθήσουν. Ό  καλός κρι
τικός εΐνε μόνον έκεΐνος δστις 
πηγαίνει στό θέάτρο μέ τήν βε
βαιότητα σχεδόν δτι θά ir.avo-

ποιήση καί τήν ύλική καί τήν 
πνευματική του διάθεσι. “ Οπως 
άκριδώς συμβαίνει μέ τόν θεατή 
τόν διερχόμενο πρώτα άπό τό 
ταμείο τοΰ θεάτρου. Έ ά ν  έ^ιόα 
έργο, δπως έδωκα κατά τό πα
ρελθόν, δέν θά απέδιδα καιαμιά 
σημασία οΰτε είς τάς εύγενείς 
συστάσεις, οΰτε είς τάς δυσμε
νείς κρίσεις τών έξ έπαγγέλμα· 
τος κριτικών, θά έστά&μιζα τήν 
άξια τοΰ έργου έπί των έκδη- 
λώσεων τοΰ κοινοΰ.

Διακόπτομεν τόν διακεκριαέ- 
νον συνομιλητή μας γιά νά πα- 
ρατηρήσωμεν δτι έάν άφήσουμε 
τόση μεγάλη δικαιοδοΤια στόμε- 
γάλο κοινό τότε ύπάρχει κίνδυ
νος νά παραμερισθοΰν τά έργα 
μέ κάποιο σοβαρά περιεχόμενο 
καί νά έπιβάλλωνται μόνο τά 
βιομηχανικά έργα.

— Τά έργα, μας λέγει ό κ. 
Πώπ, άπό τόν Καραγκιόζη μέ
χρι τής τραγωδίας έχουν τούς 
όρεσκομένους είς τό είδος αύτό 
τής τέχνης. Γιά νά φθάση δέ ή 
αισθητική τοΰ μεγάλου κοινοΰ 
μέχρι του σημείου νά ίκανοποιή- 
ται άπό κλασσικά έργα, πρέπει 
νά διαπαιδαγωγηθή δπως γίνε
ται γιά. κάθε Επιστήμη καί Τέ
χνη. ’Αρχίζει άπό τήν κατωτέρα 
έκπαίδευσι δπως εΐνε ό Καρα
γκιόζης, διέρχεται άπό τή μέση 
έκδαίδευσι πού άντιπροσωπεύε- 
ται άπό τήν έπιθεώρησι καί τήν 
όπερέττα καί μετά ταΰτα απο
βαίνει ικανός νά άντιληφ&ή καί 
τά έργα τής πραγματικής τέ
χνης. Δέν πρέπει νά διαπορή κα
νείς διατί οί έπιθεωρήσεις συγ
κεντρώνουν τόσον πλήθος. Αυτό 
γίνεται έπ’ άγαθώ τοΰ κλασσι
κού θεάτρου.

Στό σημείον αύτό ύποδάλλο- 
μεν νέαν έρώτησιν στόν έκλεκτό 
συνομιλητήν μας:

— θεωρείτε τήν κριτικήν ώς 
τέχνη κυρία ή άπλώς ώς έ'να πα. 
ρακολούθημα άλλης καλλιτε
χνικής έκδηλώσεως;

— Νά σας πώ, δέν άποκλείω 
δτι ή κριτική άποτελεί προσάρ
τημα τής πνευματικής παραγω
γής τόσο διά τό θέατρον οσον 
καί διάπδσαν άλλην έκδήλωσιν. 
Άλλά  δέν πρέπει νά λησυονοΰ- 
μεν, δταν άποδεχόμεί/α δχι ή 
κριτική εΐνε τρόπον τινά ή δε- 
( Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Ό  κ. Β . Ήλιάδης

είς ένα θΌλό σύννεφο είς τά μά
τια του. Ή  συμβολική «δούλα» 
μέ τό έπαναστατικόν περ.εχόμε- 
νον καί τήν αθώα”  ψυχή ένε
φανίσθη ώς τό τελευταίο δουλι
κό τοΰ Κολωνακιοΰ. Μπροστελ- 
λίτσα, λευκό μπονεδάκι στό κε
φάλι, μαστίχα είς τό στόμα καί 
σκέρτσα έρωτευμένης μέ κανένα 
υποδεκανέα τών σκαπανέων. ‘Η 
πλατεία καί ή γαλαρία έχειρο- 
κρότησαν τήν έμφάνισιν, άλλά 
τά θεωρεία έπεφυλάχθησαν. Ό  
συγγραφεύς αίσθάνθηκε τάς 
φρένας του νά σαλεύουν. “ Ωρ- 
μησε είς τήν σκηνήν ζητών πε- 
ρίστροφον διά νά έκδικηθή. Είς 
τήν σκηνήν έσυνεχίζετο τά δρά
μα. Είς τά παρασκήνια έπαίζε- 
το φοβερώτερον δράμα. Τό είχα 
άποφασίσει. «θά έσκότωνα τήν 
πρωταγώνίστριά μου». Μοΰ κα- 
τέστρεφε τόν συμβολισμό καί τό 
περιεχόμενο τής Σμαράγδας, 
τής ήρωΐδος μου. Άλλά  δέν ύ
πήρχε περίστροφον. Καί ό φό
νος δέν συνέβη. Άπλώς ό συγ· 
γραφεύς έλιπο&ύμησε. Τό έργον 
κατ’ ούσίαν είχεν έπιτύχει καί ό 
κόσμος χειροκροτούσε τό φινά 
λε. Καί αύτά τά θεωρεία- είχαν 
αφήσει τήν έπιφύλαξι καί ζη
τούσαν τόν συγγραφέα. Ά λ λ ’ 
έκεΐνος δέν έπαρουσιάζετο. Καί 
έχαιρετοϋσε σειούσα τό >ευκό 
μπονεδάκι καί μασώντας τή μα
στίχα της ή «Δούλα»—ή πρωτα
γωνίστρια. Γιά μένα ή «Δούλα» 
τό έργον μου είχε δολοφονηθή 
άγνωστον διατί άπό τήν κ. Ρο- 
ζαλίαν. Δέν τής κρατώ ώς τό?ο 
κακίαν. Καί δταν τήν βλέπω ξα- 
νοΕγυρίζω στήν βραδυά έκείνη 
\ής  πρεμιέρας μου καί προσπα
θώ νά ζήσω μέ τούς πα>'ΐούς 
τής νεανικής συγγραφικής καρ
διάς μου. Τόσο δύσκολο δμως.

BHZ. ΗΛΗΔΗΣ

Είς τό έπόμενον 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
Ή  άττοσαμφόρησις του 
Μουσικοϋ © εά τρου .·  
Τό ταμεΤον εργασίας 
«α! τό ταμεϊον luv-  

τάξεον

Αί «Φοίνισσαι» 
τοΰ Εύριπίδου
Ή  κωμωδία τού κ. Α. Μπόγρη

"Αρ9ρον τοϋ κ. MIX. ΡΟΑΑ
Ή  Δελφική έορτή μέ τήν παράστασιν τοΰ 

• Προμηθέως Δεσμώτου», τούς άρχαΐκούς άγώ· 
νας, τήν έκθεσιν λαϊκής Τέχνης καί τούς έλλή 
νικούς χορούς, παραμένει σταθμός ιστορικός 
διά τήν πνευματικήν Ελλάδα καί τήν καλλιτε
χνικήν άξίαν τής Εΰας καί τοΰ Αγγέλου Σικε- 
λιοηΌυ. ‘Η παράστασις του «Προμηθέως» έγινε 
μέ δλα τά καθαρά πρότυπα τής άρχαίας τρα
γωδίας καί είχε τήν σφραγίδα τής «ονότητος» είς 
δλας τάς έκδηλώσεις της. Είς ένα τοπίον, δπως 
οί Δελφοί, έπεδάλετο ή άναδρομή είς τό άρ- 
χαίρν Αττικόν θέατρον μέ τήν χρησιμοποίησή 
τών «προσωπείων» καί τών τκοθόρνων». Ό  κλαά 
σικός τύπος τής άρχαίας τραγωδίας είχε όλην 
τήν ένότητα, καί πρό τής τελειότητος ούδεμίΛ 
άντιγνωμία ήτο δυνατόν νά σταθη.

Τοιούτου είδους καλλιτεχνικοί καί πνεύματά 
καί ίερουργίαι μόνον είς τούς Δελφούς ήτο δυ 
νατόν νά γίνουν. Ή  Ιερουργία τής άρχαίας τρα 
γωδίας έτελέσθη έπειτα άπό διανοητικήν καί 
καλλιτεχνικήν προπαρασκευήν πολλών έτών, 
έπειτα άπό μό
χθους καί θυσί 
ας τοΰ ζεύγους 
Σικελιανοΰ,καί 
γι’ οώτό έφθα-
ιε στήν τελειό φ.’-Ψ’Λ Λ Λ  ι 
τητα μέ τήν ά ·: ν*®· ™
θέωσιν τοϋ χο 
ροΰ τών ώκεα- 
νίδων.

Έκτοτε δ,η 
γίνεται πέραν 
τών Δελφών εί 
νε «πειραματι 
σμός» μέ προ
θέσεις εύγενι· 
κές βέβαια, άλ
λά καί χωρίς «Άπό τόν χορόν τών «Φοινισ· 
τό άνώτερο ά- σών»
ποτέλεσμα.Παρ
θενώνες δέν οημιουργοΰνται άπό δλους μέ εύ. 
κολίαν καί ήμίμετρα.

Ό  Φώτος Πολίτης, άν καί δέν εύρέθη είς τήν 
παράστασιν τοΰ «Προμηθέως», έν τούτοις έ
γραφε τήν 7ην Αύγούστου 1927 είς τήν «Πο· 
λιτείοεν» δτι «<Λ ήθοποιοί έπαιξαν μέ προσω
πεία» καί δτι δσο κι’ άν μάς φαίνεται σήμερα 
παράξενα, έν τούτοις ή άρχαία τραγωδία, έπει 
δή φθάνει είς τήν τελειοτέραν έκφρασιν τής δρα 
ματικής τέχνης, τό προσωπείο τό χρειάζεται». 
Ή  τραγική μάσκα —  έξακολουθει —  δέν έχει 
τήν δικαιολογίαν της είς τάς ρηχάς καί άνοή- 
τους ρεαλιστικάς έξηγήσεις μερικών φιλολό
γων, οί όποιοι τής παρέχουν ιδιότητας τηλε
βόα. Τό προσωπείον τό ύπηγόρευε τό γεγονός 
δτι ή άρχαία τραγφδία έκινεΐτο έντός άτμο- 
σφαίρας ίδεαλιστικής. Ή  «μορφή», ή ποιητική 
μορφή, εΐνε άνωτέρα πραγματικότητος. Ό  τρα
γικός ήρως εΐνε ένσαρκωμένον Ιδεώδες καί ά- 
παιτεΐ τελειότητα φυσιογνωμικής έκψράσεως τέ. 
τοιαν, ποΰ δέν μπορεί νά τήν πλησιάση ποτέ δ 
κοινός άνθρωπος». '

Αύτά έγραφε τήν 7ην Αύγουστου 1927. Καί 
δμως πόση διαφορά άπό τήν θεωρίαν ώς τάς 
πράξεις· Ό  Φώτος Πολίτης, δπως έγραψα καί 
μέ τήν εύκαιρίοηζ τής έκδόσεως τών κριτικών 
άρθρων του, ήτο Μνας ιδεαλιστής, άλλά συγχρά 
νως άντελαμβόο^ετο καί τήν μεγάλην δυσκολίαν 
τής άναβιώσεως τοΰ Άττικοΰ θεάτρου πέραν 
τών Δελφών μέ τά καθαρά πρότυπα.

Καί Ιδού έφθασε ή μοιραία ώρα. “ Οταν ή* 
ρωτήθη άπό τόν καλλιτέχνην τής Έθνικής σκη 
νής κ. Α· Μινωτή μέ ποιο έργο θ’ άρχίση, ά
πήντησε, άδίστοβκτα, δτι ένα έλληνικό θέατρο, 
έπίση,μο καλλιτεχνικό ίδρυμα μόνον μέ μιά τρα 
γ^δία τοΰ Αισχύλου πρέπει νά κάμη τήν έναρ« 
ξί του-

Καί ή έναρξις έγινε μέ τόν «Άγαμέμνονα», 
κοαά μετάφρασιν τοΰ κ. I. Γρυπάρη. Παρεστά- 
θη ή τραγωδία τοΰ Αισχύλου χωρίς πρόσω» 
πεία, γ·.ατί πέραν τών Δελφών, έπαναλομβάνω, 
δέν ήτο δυνατόν νά παρασταθή διαφορετικά, 
καίτρι τό κρατικό καλλιτε|νικ'ό Ιδρυμα είχΐ 
δλα τά μέσα γιά νά κάμη «πειραμοαισμούς».

Πρό τοΰ κινδύνου δμως καί τών δυσκολιών, 
έπροτιμήθη ό ρεαλισμός άπό τόν κλασσικισμό, 
ή πραζις άπό τήν θεωρίαν. Τό αύτό συνέβη καί 
μέ τήν παράστασιν τών «Περσών», ή αύτίι άρ- 
χή έκροπτήθη καί μέ τάς παραστάσεις μετά τόν 
θόίνατόν του, «Ήλέκτρας» καί «Ιππολύτου». 
Άντί τών «προσωπείων» καί τών «κοθόρνων» έ» 
πεδιώχθη ή «ένότης» είς άλλα καλλιτεχνικά 
σημεία τής τοαγωδίας. Κι’ έφέτος δέν θά πα
ρασταθή άρχαία τραγωδία διότι δέν υπάρχει 
άοκετός καιρός γιά μιά σοβαρή προπαρα* 
σκευή.

Ό  κ. Λίνος Καρζής άγωνίζεται ν’άπομιμηθτ} 
τήν Ε5α καί τόν "Αγγελο Σικελιανό· Εύγε- 
νυκή καί άξιοθαύμαστη ή προσπάθειά του, άλλά 
τά δπλά τοΰ Άχιλλέως δέν ταιριάζουν είς δ
λους τούς ώμους. Προσπάθεια ήτο ή παράστα· 
σις τής «Ήλέκτρας» καί τών «Φοινισσών» πρό 
τριετίας στό Παναθηναϊκό Στάδιο. Προσπάθεια 
εΐνε καί ή έφετεινή στό Ώδείον Ήρώδου τοΟ 
Άττικοΰ μέ τάς «Φοινίσσας».

Ό  κ. Καρζής πιστεύει σ’ έκεΐνο πού διεκή· 
ρυξε ό Αγγελος Σικελιανός στό πρώτο πανελ
λήνιο ποη/θεατρικό συνέδριο, στήν «βίωσιν» τών 
άνθρώπων πού θ’ άναλάβουν νά παρουσιάσουν 
τήν άρχαία Αττική τραγωδία. Τό πιστεύει καί 
τωγραψε στό πρόγραμμα τών «Φοινισσών», καί 
ώμολόγησε δτι καί αύτή ή παράστασις εΐνε ά
κόμη μία προσπάθεια».

Άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι τοΰ «θριάμ
βου» ύπάρχει μεγάλη διαφορά. Έ γώ , έκτός 
τών Δελφών, νομίζω δτι άναβίωσις μέ προσω
πεία δέν μπορεί νά σταθή καί νά γίνη πλέον 
παράδοσις καί άρχή. Τό προσωπείον έχει τήν 
τραγική εικόνα, έμποδίζει δμως τήν κίνησιν ποιϊ 
προ>καλεΐ τήν συγκίνησιν. ‘Ο ρεαλισμός, έκεΐνο 
πού λέγουν ρεαλισμό, εΐνε παρα&οϊολογία, έφ* 
δσον άνθρωποι εΐνε καί έκεΐνοι πού ύπάρχου^ 
διά τά άρχαία δράματα καί έκφράζονται μέ τά 
πνεΰμα τοΰ συγγραφέως. ‘Η ζωή, ή πραγματι- 
κότης δέν εΐνε παραξολογία.

Ό  κλασσικισμός εξυπηρετείται μέ τόν ρυ
θμόν μιας παραστάσεως. Καί ό ρυθμός έλλει· 
ψε άπό τάς «Φοινίσσας». Μεταξύ χοροΰ καί προ 
σώπων τής. άρχαίας τροιγωδίας δέν ύπήρχε «έ- 
νότης». Μ-:ηκά κορι’ οόπουλα χοροπηδούσαν 
γιά νά έκτελέσουν κάποιον >->'θμόν. Έπειτα 
αύτή ή ιστορία τοΰ νά παίζουν οί κυριώτεροι 
ήθοποιοί τρία πρόσωπα έκ περιτροπής δέν άπέ 
δωσε τήν συγκίνησιν. Ό  κ· Μορίδης έπαιξε τόν 
Πολυνείκη, τόν Τειρεσία καί τόν Οίδίποδα. Καί 
ό κ. Ζωγράφος τόν Ετεοκλή καί τούς δύο ’Α γ 
γέλους. Ή  άνάγκη νά άλλάξουν τήν φωνήν των 
είχε κάτι τό πρόχειρο καί τό άντικαλλιτεχνικό<

Οπως έγραφα κάί άλλοΰ μόνον ή κ. ’Αλίκη 
Ζωγράφου, ώς Αντιγόνη, είχε παλμό καί συγ- 
κίνησι στό μοιρολόι της. ’Από τήν παράστασι 
τών «Φοινισσών» έθαίρεσι άπετέλεσε ή άρχαιο^ 
βυζαντινή μουσική τοΰ κ.Κ . Ψάχου καί τό οκηνι 
κό τοΰ κ. Γιόχαν Ρωμανοΰ, αδρά θηδαΐκα. άς 
ποΰμε τείχη, πού έκάλυπταν τά Ρωμαϊκά τοο 
Ωδείου.

Άλλά, τότε, εΐνε άξιος·..λιθοβολισμοΰ ό Κ. 
Καρζής. Κάθε άλλο. Εΐνε άξιος συμπάθειας γιά

\
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Ή  έλληνική μόδα

"Ε ν α  μοντέλο έλληνικοϋ ή- 
πειρωτικοΰ ρυθμού άπό τά 
ίκτιθεμένα είς τήν γερ
μανικήν βιοτεχνικήν έκθε* 
ο ν. Άποτελεΐται άπό μιά λε
πτή φούστα πού σχηματίζει τή 
6άσι καί μιά λινή Κάπα άπό 
κόκκινο Οφασμα. Τό λινό είνε 
έπίοης ηπειρωτικό χειροτέχνη
μα πού οΐ χωρικές τό έπεξερ- 
γάζονται κατά Ιδιάζοντα τρό- 
rcov μέσα στό νερό γιά νά τοΰ 
προσδώσουν εύκαμψίαν καί ό- 
μαλότητα.
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
τήν προσπάθεια του, μέ τήν 
διάφορό 6τι πρέπει νά πεισθή. 
έπειτα άπό τούς «πειραμα
τισμούς*, δτι χρειάζεται μακρά 
•προπαρασκευή καί περισσοτέ- 
ρα συναίσθησις τοΰ δλου προ
βλήματος μ ιά ς πάραστάσεως 
άρχαίας τραγωδίας. Άκόμη 
συναίσθησις καί στό ζήτημα 
της μεταφράσεως.

Ή  μετάφρασις τοΰ κ. Ν. Πο
ριώτη έχει πολλά προτερήματα 
δηυοτικής γλώσοης, άλλά είχε 
καί άνάγκην «καθαρμού» μερι
κών λέξεων, δπως «άλλάϊ», 
«μπεντώνιοα», «σκουτάρια» πού 
είνε άκατανόητες στό λαό μας, 
μέ δλους τούς πεισματάρικους 
άντί&ετους Ισχυρισμούς τοΰ με
ταφραστή· 01 καθαρευουσιάνοι 
έτριβοΕν τά χέρια των άπό χα· 
ρά στό άκουσμα τών λέξεων 
αύτών. Καί πρέπει νά τό κατα- 
λάβη, έπί τέλους, ό κ. Ποριώ
της,' δτι ή δημοτική γλώσσα 
είνε γιά τόν λαό, ή άρχαία 
τραγωδία παίζεται γιά τόν λαό, 
καί δχι γιά τό πείσμα κανενός. 
Αύτοΰ τοΰ είδους οι δημοτικι- 
σταί, μέ τό «άλλάϊ», τά «μπεν- 
τώνια» καί τά «σκουτάρια» 
είνε οι άσπονδοι φίλοι τής δη
μοτικής, πού ύπάρχει στό τέλος 
,κίνδννος καΐ,νά -(/ρυριχΟοΟν.

— Ή  'Ελληνική έλευθέρα σκη
νή τοΰ θεάτρου τής κ. Μαρί- 
κας Κοτοπούλη, έδωσε τό νέο 
έργο — άν καί «έργο» δέν είνε 
—  τοΰ κ. Δ. Μπόγρη «"Ολα 
©■ άλλάξουν». Ό  συγγραφεύς 
τής «Δράκαινας», τής «Καινούρ. 
γιας Ζωής», τών «Άρραδωνια* 
σμάτων» έπρόδωσε τήν ιδεολο
γική Ιστορία του μέ τό «"Ολα 
β ’ άλλάξουν»· ’Ά ν  έδινε τόν 
χαρακτηρισμό τής «φάρσας» 
τότε δλα θ’ άλλαζαν στήν έντύ* 
πωσι τοΰ κόσμου. Ά λ λά  έδωσε 
τόν χαρακτηρισμό τής «κωμω
δίας» καί τήν έξήγγειλε μέ ά- 
ξιώσεις. Καί τό αποτέλεσμα ή- 
Tctv άπλός θόρυβος γιά τό τί
ποτε άπό ιδεολογικής άπό- 
|ψεως καί γνήσιας δημιουργίας.

Δύο είνε τά κυριώτερα πρό
σωπα τής «κωιαωδίας» τοΰ κ. 
Μπόγρη. Ό  Φραγκούλης ό έ
νας, καί ό ΧρυσανΟόπουλος ό 
άλλος. Ό  πρώτος εΰπιστος και 
μέ τυφλή έμπιστοσύν^ στό φίλο 
του. Ό  δεύτεοος ιεγαλοφάντα- 
στος καί πολυποάγμων, άλλά 
ικαί μέ τό νόσηαα τής σχιζο
φρένειας πού αποκαλύπτεται 
στό τέλος, Άλλά  δπως διαγρά
φεται ό τύπος τοΰ Φρανκούλη 
•πολύ δλίγο άπέχει άπό τήν 
ονιζοφρένεια· Ή  τυφλή του έμ· 
ΐπιοτοσύνη, ή διάλυσις τής οί- 
KOf/ενείας καί τών έργοοσιών 
του γιά ν’ άκολουθήση τόν Χρυ- 
σανθόπουλο άνά τάς διαφόρους 
’Ηπείρους τοΰ κόσμου, έτσι 
στόν άέρα, δέν έχουν καμμιά 
άληθοφάνεια. Δικαίωμα κάθε 
συγγραφέως, είνε, δέδαια, νά 
γράφη δ,τι θέλει καί δ,τι έμ- 
ιτνέεται άπό τήν ζωή. Άλλά  
πρέπει καί νά καθ^ρίζη τό εί
δος τοϋ έργου του.
I ‘Ο φίλος κ. θ .  Συναδινός, 
<Λ)γνοαφεύς πολλών θεατρικών 
ίργων καί πρόεδρος τής 'Ε 
ταιρείας τών θεατρικών συγγρα 
φέων, είς Ιδιωτικήν συνομιλίαν 
ιμος έξέφρασε τό δόγμα δτ 
είνε άτοπον νά παρουσιάζω έ
νας συγγραφεύς έπί σκηνής έ
να τύπο τρελλόν. Τό δόγμα αύ
τό είνε αυθαίρετο. Μπορεί κάλ- 
λιστα νά παρουσιάση καί όλό- 
κληρο,.·, φρενοκομείο, άρκεΐ 
τό έργον νά έχη δημιουργητι 
κή άξια καί τέχνη καθολική. 
Ή  οΰσία τής δημιουργίας καί 
τής τέχνης, τής βαθυτέρας φι 
λοσοφίας ένδιαφέρει καί δχι ή 
«κατάστασις» των διαφόρων τύ. 
Τΐων.

Μήπως ό Ντοστογιέδσκυ δέν 
έχει τούς άρρώστους του; Καί 
δμως πόση άνύψωσις τώ0 άν· 
θρωπίνων αισθημάτων καί πα
θών καί τής δυστυχίας, καί πό
ση άνύψωσις τοΰ πνε\ματος 
καί τής τέχνης. Ό  κ. Μπόγρης 
έπεδίωξε σκοπούς έμπορικούς, 
άλλά ή έπιδίωξις αύτή γιά Ι
δεολόγους, πως είνε κατά 
θος ό φίλος συγγραφεύς, είνε 
δίκοπο μαχαίρι. Τ Α Ξ ΙΣ  Κ Α Ι 
Α Ν Α Ρ Χ ΙΑ  Ε ΙΝ Ε  ΑΔΥΝΑΤΟΝ 
ΝΑ ΣΥ Ν Υ Π Α ΡΞ Ο Υ Ν , μάς δι
δάσκει ό "Αγγλος ιστορικός 
φιλόσοφος θωμάς Καρλάϋλ 
στούς «"Ηρωάς» του.

Καί γιά τήν φτώχεια τών 
καλλιτεχνών πού θέλουν νά πα
ραμείνουν «γνήσιοι» επιβρα
βεύει τήν στέρησιν, γιατί άπο- 
δεικνύουν τήν διαφοράν μετα
ξύ ιδεολογικού κόσμου καί ύ- 
λισμοΰ.

MIX· ΡΟ Δ Α Σ

Οί ήθοποιοί μας 
καί ό κ. Α. Λαμπίκης

Είχα καί έχω πάντοτε τήν γνώμην 
—δικαιολογημενην άπό πολλά περι
στατικά— δτι οί ήθοποιοί ί(νε κα
κοί κριτικοί προ^Γίμενου περί θεατρι
κών έργων. ’Ενθουσιάζονται μέ ένα 
άνόητον έργον, τοϋ όποιου πληρώνουν 
εάς άμαρτίας μετά τήν πρώτην, αλλα 
καί τελευταίαν παράστασίν του, καΤ 
περιπαίζουν και ειρωνεύονται ένα άλ
λο άπό τήν παράστασίν, ή μάλλον 
άπό τάς παραστάσεις του όποιου κα
λύπτουν τά έλλείμματα τοΟ πρώτου.

Παράδειγμα «‘Ο Γενικός Γραμμα
τεύς» τοΰ Καπετανάκη. Ό  θιασάρχης 
πρός τόν όποιον τόν ά-Λέγνωσεν ό 
συγγραφεύς του—ήτο άκόμη τότε νεα
ρός τήν ήλικίαν— τόν ήρώτησε μέ εί- 
οωνικόν μειδίαμα εις τά χείλη: '«.έν 
μοϋ λές, παιδί μου, μήπως σούπεσε

ιμια ΐφΟΚ,νς είς τον οοομο;» Αλλά 
καί κατά τάς δοκιμάς της «Τύχης τής 
Μαρούλας» του πολυκλαύστου Κορο- 
μηλά, οί ήθοποιοί έμειδίων καί *χλεύ- 
αζον τόν άκακον συγγραφέα, τήν ά- 
ποτυχίοτν του όποίου έθεώρουν πλέ
ον ή βεβαίαν. Καί όμως καί τά 5ύο 
έργα που άνέφερα έσημείωσαν δύο 
άπό τάς μεγαλυτέρας έπιτυχίας του 
Νεοελληνικού θεάτρου.

Φαίνεται όμως πώς οί καλοί ηθο
ποιοί μας τήν παθαίνουν έπίσης άσχη
μα κα\ μέ δ,τι άλλο διαβάσουν. Από- 
δειξις ένα τελευτα<·ον ούμοριστικόν 

άρθρον πού έγραψεν έσχάτως i  δια
πρεπής δημοσιογράφος κ. Δ, Υιχμπί- 
κης σχετικώς μέ τήν δεξίωσιν του δη
μάρχου κ. Πλυτά είς τά γραφεία του 
Συνδέσμου τών 'Ελλήνων Ηθοποιών.

—  Είδατε πάλι, μου έλεγε ποοχθές 
στό σπίτι μου ένας άπό τούς καλούς 
μαο ήθοποιούς τοΰ έλαφροΟ θεάτρου, 
τι μάς έσυρεν αύτός ό Λαμπίκης;

— *Άκουσε, τοΰ είπα. Πρώτον δέν 
είνε τρόπος έκφράσεως αύτός πού με

ταχειρίζεσαι... Τί θά πή: «Αύτός Α Λα
μπίκης;» Δέγ μιλούν έτσι γιά fvov 
άνθρωπο πού έχει τήν θέσιν ϊου είς 
τήν φιλολογίαν μας καί τήν δημόσιό· 

γραφίοτν...
Μά δέν ήθελα νά τόν προσβάλω.

— Τέλος πάντων.,. Καί τί έχετε έ· 
ναντίον του;

 Τί θέλετε νάχουμε... Μάς πήρε
στήν κοροϊδίαν!

’Έχεις  πολύ λάθος Ό  Λαιιπίκης 
δέν είνε άπό τούς άνθρώπους πού μπο- 
οουν νά πειράζουν έστω καί κατ έ- 
λάχιστόν ένα οίονδήποτε πρόσωπον καί 
πρό πάντων σάς τούς ήθοποιούς, διά 
τούς όποίους έγει γράψει κατ’ ίπανά" 
ληψιν τόσα καλά πράγματα.

— Μά έδιαβάσατε τό άρθρον πού 
έγραψε στήν «’Εθνικήν»;
τό κατάλαβα μάλιστα, πράγμα τό ό
ποιον δέν συμβαίνει κα\ γιά σένα, πού

—  Βεδαίως καί τό διάδασα... καί 
φαίνεται πώς δέν καταλαβαίνεις τί 
διαβάζεις... Μέ συγχωρεΐς πού στά 
λέω έτσι όρθά κοφτά, άλλ* αύτή είνε

ή άλήθεια, γυμνή σάν τά νούμερα πού 
παίζει στάς έπιθεωρήσεκ... Λλλως 
τε_, είς τό άρθρον του ό Λαμπίκης 
μάλλον τόν κ. δήι.ιαρχον πειράζει μέ 
τρόπον, παρά έσάς ! ’Αλλά ό κ. δή; 

μαρχος, σόν έξυπνος άνθρωπος πού 
είνε καί καταλαβαίνει τί διαβάζει, 
δχι μόνον δέν έθύμωσε, άλλά καί ξε
καρδίστηκε στά γέλια!

—  "Ωστε έπρεπε νά γελάσουμε κι* 
έμεΐς;

—  "Ετσι μοΟ φαίνεται.,. γιά νά μή 
γελάγε σήμερα οί άλλοι μαζί σας. 
Κατάλαβες;

—  Κατάλαβα δτι θέλετε νά δικαιο
λογήσετε τόν κ. Λαμπίκην.

  Βλέπω, φίλε μον, πώς έσύ ούτε
τά γραφόμενα καταλαβαίνεις, οΟτε καί 
τά προφόρικώς λεγάμενα... καί μέ 
συγχωρεΐς. Παίρνεις τώρα έναν καφέ; 

_  Παίρνω!
N IK .  I  Λ Α Σ Κ Α Ρ Ε Σ  
—O SO —

Παρασκήνια καί είς 
τόν ιππόδρομον

Οί φίλιπποι καί θαμώνες του Δέλτα 
βλέπουν κάθε Σαββατοκύριακο μόνον 
τα ά**οτελέσματα τών Ιπποδρομιών, Αύ 
τά δηλαδή πού μαγειρεύονται στά... 
παρασκήνια!... Και πολύ σωστά. Για. 
τι £%ως τό θέατρο ζβ δίχως πα
ρασκήνια, έτσι και οί κούρσες— όχι
μόνον έδώ, άλλά παντού θά ήταν...

άνοστες δίχως τά παρασκήνιά τους.
Σ  κοπός, λοιπόν, τής παρούσης στή

λης είνε νά μαθαίνουν οΐ φίλιπποι καί 
παικται του Ιπποδρόμου μας τί /Ινε- 
ται καί δέν γίνεται στά παρασκήνια 
αύτά καί νά πληροφορουνιαι ολα τά 
εύθυμα καί σοβαρά συμβάντα τής έ-

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
—  Τό θέοιτρον «Ρέξ» τής κ. 

Μαρίκας Κοτοπούλη σημειώνει 
μεγάλες πιέννες μέ τήν κωμω
δίαν «"Ολα θ’ άλλάξουν».

— Τό νέον έργον τοΰ κ. Δη- 
μήτρη Μπόγρη γιά μιά άκόμη 
φορά έπεβράβευσε τήν καλή 
γνώμη τοΰ κοινοΰ γιά τό μονα
δικό μας συγγραφέα.

— Τό έργον γενικώς άπό άρ- 
χής μέχρι τέλους κρατεί άμείω- 
τον τό ένδιαφέρον καί σκορπί-

— Ό  κ. Ζερύ, τήν εύχαριστεΐ 
γιά τήν άψογη έμφάνισι τοΰ έρ
γου του καί γιά τήν έπιτυχία 
του, πού τήν θεωρεί ρεκόρ γιά 
τήν Αθήνα, άφοΰ παίχτηκε 119' 
φορές — στό Παρίσι συνεπλή- 
ρωσε 215 παραστάσεις.

— Τό «δον πάτωμα» έν συνό- 
λω τιαίχτηκε 500 φορές σχεδόν.

— Δηλαδή 215 στό Παρίσι. 
119 στήν Αθήνα, 85 στήν Βου
δαπέστη, 62 στό Βουκουρέστι

5 ζει άκράτητα γέλια είς τό ά- καί 50 παραστάσεις στή Γενεύη
  · υ  ,, μ  ί,  χ . . η  Λ.. □  κροοτιήριον. Ή  κ. Μαρίκα Κο

τοπούλη, ώς Αμαλία, ό κ. Λο- 
γοθετίδης ώς βιομήχανος, ό κ. 
Άρώνης ώς Χρυσανδόπουλος 
καί δλοι γενικώς οί λοιποί 
ήθοποιοί παρουσιάζουν τύπους 
πού θά μείνουν γιά πολλά 
χρόνια άξέχαστοι καί χαρί
ζουν μιά χαρούμενη βραδυά στό 
άθηναϊκόν κοινόν πού πλημμυ
ρίζει κάθε βράδυ τό δροσερώ- 
τατο θέατρο τής όδοΰ Πανεπι
στημίου.

— Ειδικά ή σκηνή είς τήν ό
ποιαν ό Λογοθετίδης άνεβαίνει 
είς τό ποδήλατον γιά νά γυμνα- 
σθή, πρωτότυπος καί γιά πρώ
τη φορα παρουσιαζομένη στό σο
βαρό θέατρό μας, καί ή σκηνή 
πού ό Χρυσοινθόπουλος φανερώ
νεται πειά πώς είνε τρελλός, δη
μιουργούν μιά άτμόσφαιρα πρω
τοφανούς ίλαρότητός καί άκρα- 
τήτου ένθουσιασμοΰ.

— Ό  κ. Μπόγρης, παρά τήν 
έπίθεσιν κοττά του έργου του, συ. 
νηθισμένη άλλως τε στόν τόπο 
μας γιά κάθε έλληνικό έργο, 
μπορεί νά καυχαται γιά τό «"Ο-

καί τήνΛωζάννη,ένφ στήν Βαρ
σοβία κρατεί τό πρόγραμμα κεν- 
τρικοΟ θεάτροιυ, άπό τήν άρχήν 
τοΰ Μαΐου.

Ύπό τής έπιτροπής άδειας 
έπαγγέλματος, έπεβλήθησαν αί 
κατωτέρω τιμωρίαι έναντίον ή- 
θοποιών έπαρχιακών θιάσων,δ!ά 
παραπτώμοττα άπάδο\τα πρός

— Τό ταμείον ’Εργασίας τοΰ 
Σωματείου Ηθοποιών, ένέκρινε 
τήν χορήγησιν δανείου, άπό 50. 
000 δραχμάς, είς τόν θίασον Ά 
λικης - Μουσούρη, διά τήν με- 
τάβασίν του είς Κύπρον.

— Τό ποσόν αύτό, θά μετρηθή 
εις τόν θιασάρχην κ. Μουσούρη, 
ό όποιος θά φθάση τήν Δευτέ
ραν, προερχόμενος έξ Αλεξάν
δρειάς.

— Ό  θίασος Άλικης, ώς λέ
γεται θ’ άναχωρν|ί.η διά Κύπρον, 
μετά τήν 15 ’ Ιουνίου, καθυστε- 
ρών μίαν έβδομάδα, άπό τής ή- 
μερααηνίας αύτής, ή όποια εί
χεν ορισθή ώς ήμέρα τής άνα- 
χωρήσεώς του.

— Έ ν  τω μεταξύ άναχωρεί 
διά Κύπρον καί ό θίασος τοΰ κ, 
X, Κροντηρά.

—Είς τόν θίασον τοΰ κ. Κρον-
τήν άξιοπρέπειαν τοΰ ήθοποιοΰ. !τηρά, συμμετέχουν ώς πρωταγω.

— Οϋτω, άφηρέθη όλοσχερώς νίστρια ή κ. Ρίτα Σφήκα καί ή 
ή άδεια τής ήθοποιοΰ Στέλλας ! κ. Πίτσα Νικρλέσκου.
Σπανοΰ, καί ή άδεια τοΰ ήθο 
ποιου Μωάννου Τσάκωνα δι’ έν 
έτος, άπό 1ης ’Οκτωβρίου. Έπ ί
σης έτιμωρήθησαν μέ στέρησιν 
τής άδειας των ή ήθοποιός κ. 
Συράκου δι’ έν έτος, ό ήθοποιός 
Χρέλιας δι’ έξ μήνας καί ή σύ
ζυγος τούτου διά τρεις μήνας.

— Χθές τό βράδυ ό ήθοποιός 
κ. Γ. Γαβριηλίδης, γνωστός ώς 
κομπέρ επιθεωρήσεων, έτραγού- 
δηαε καί άπήγγειλεν εις τόν ρα
διοφωνικόν σταθμόν καντσονέτ- 
τες καί μονολόγους τοΟ Γιαν- 
νουκάκη.

— Είς τόν μουσικόν θίασον τοΰ
λα θ’ άλλάξουν» πού προσθέ- ( κ·  ̂ )̂Tt0'0<i ®ά Ttotî fi
τει ένα λιθάρι στό δλο θεατρικό 
οικοδόμημά του καί χαρίζει πρό 
παντός έκείνο πού έπεδίωκε: Τό 
ΓΕΛ ΙΟ .

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, 
έλαβεν, εις άπάντησιν τηλεγρα
φήματος της πρός τόν κ, Ζερύ, 
διά τοΰ όποίου τοΰ άνήγγειλε 
Γήν τελευταύχν παράστασίν τοΰ 
έργου του: «Τό 6ον πάτωμα»,
μακράν έπιστολήν 
συγγραφέως.

τοΰ ξένου

είς ιά «’Ολύμπια» (πρώην Ρέξ) 
τοΰ Πειραιώς, μετέχουν αί κυ- 
ρίαι Στάσα Άμηρά, Κατίνα Νέ- 
ζερ, Νίνα Σύλβα, "Ελσα Κον- 
τονή, ό τενόρος κ. Μιχ. Κων
σταντίνου καί οί κ.κ. Χαντας, 
Κωνσταντινίδη ς καί άλλοι.

— Έναρξις τών παραστάσεων 
θά γίνη σήμερον μέ τήν όπερέτ- 
ταν τοΰ κ. Σακελλαρίδη «Ή  όρ- 
φανή τοΰ ταξί..»

— Ό  θίασος τοΰ κ. Κροντη- 
ρα θ’ άνοίχωρήση τήν 15ην Ίου-· 
νίου.

— Ό  Άττίκ έπιστρέφει άπό 
τήν Αιδηψόν, δπου ύπεβλήθη εις 
λουτροθεραπείαν κατά τάς άρ- 
χάς τής έρχομένης έβδομάδος, 
θ’ άρχίση δέ τάς παραστάρεις 
του είς τούς Δελφούς, πιθανώ- 
τατα τήν Παρασκευήν.

— Ό  Άττίκ ύπόσχεται κάτι 
τό «έκπληκτικόν», τό όποιον κα
λούνται νά ίδουν οί Αθηναίοι 
καί οί Άτθίδες, μαζί μέ τά νέα 
τραγούδια καί τά νέα πειράγμα
τα τού θιασάρχου τής Μάνδρας.

— Τό «Λυρικόν» καί τοΰ «Σ α 
μαρτζή» είχαν τήν παραμονήν 
τής Άναιλήψεως τάς έξής είρ- 
πράξεις: «Λυρικών» 24.000 καί 
Σαμαρτζή 22.000.

— 'Η έναρξις τοΰ θιάσου Κα
τερίνας Άνδρεάδου μέ τό έργον 
«Πολύ κακό γιά τό τίποτε» ώ- 
ρίσθη διά τήν προσεχή Δευτέραν.

_  Ή  άναβολή τής «πρεμιέ
ρας» έκρίθη έπιβεβλημένη διά 
νά έμφανισθή τό έργον μέ σκη

νικόν διάκοσμον άψογον. η
— Ό  θίασος «Νέα Σκηνήν, ό 

ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέ
του κ. Κουνελάκη', ήρχισεν είς 
τό Ναύπλιον τάς παραστάσεις 
του, μέ τό έργον «Αιμπελάϊ» τοΰ 
Σνίτορελ.

— Ό  θίασος Ξύδη, άφοΰ έδω
σε σειράν παραστάσεων είς Σέρ- 
ρας, αναχωρεί διά Θεσσαλονί
κην, δπου θά παίξη είς τό θέα
τρον «’Έσπερος».

—,Ή συμπαθεστάτη ντιζέζ Δα
νάη Στρατηγοπούλου άνεχώρησε 
γιά «τουρνέ» στίς κυριώτερες 
πόλε!ς τής Μακεδονίας καί Θρά
κης. Ε κ ε ί  θά πραγματοποιήση 
καί μερικά «κοντρδτα» πού είχε 
κλείσει άπό τόν χειμώνα σέ με
ρικούς κινηματογράφους καί θε
ρινά κέντρα. Ακολούθως θ’ ά-  ̂
ναχωρήαη είς τήν Εύρώπην.

Ό  έξαιρετικός τενόρος κ. 
Μιχ. Κορώνης τραγουδά μέ έ- 
ξαιοετικήν έπιτυχίαν κάθε βρά
δυ στό «Μουσείο» δ άφορες άρι
ες άπό δπερες καθώς και τήν δι
κή του καντσονέτα «Μόνο γιά 
σένα1» μέ στίχους τοΰ κ. Χρ. 
Πύρπασον.

— Ό  γνωστός κιθαρίστας κ. 
Γ. Μακρής μέ τό διαλεχτό συγ
κρότημά του παίζει κάθε βράδυ 
μ’έπιτυχία στό δροσόλουστο κέν 
ιρο «Άκροπόλ».

—Τόν προσεχή μήνα, στό «Λυ
ρικόν» δίδεται ένδιαφέρον ρεσι
τάλ τραγουδιού τής συμπαθούς 
καλλιτέχνιδος τών δίσκων καί 
μαθήτριας του κ. Νικολάου κ.
Ελένη Ντέ Ροζέ μέ σύμπραξιν 

τοΰ. ιενόρορ κ. Κ. Σάμιου. Προ- 
βλέπεται έξαιρετική έπιτυχία,

_  Ή  συμπαθεστάτη ντιζέζ δίς 
Κάκια Μένδρη σημειώνει έπιτυ- 
χίαν στήν Κωνσταντινούπολι.

— Άπ ό σήμερον στό, κέντρον 
Κοτταίμπα τής Κηφισίας θά τρα- 
γουδή ό άσσος ντιζέρ κ. Παγώ- 
νης μέ τήν όρχήστρα τοΰ συν
θέτου κ. Μ. Πορτοκάλλη.

Πορτραϊτα... 
μεγάλων άνδρών

Α Τ Τ Ι Κ
«Είδες μάτια πολλά, γαλανά 

(στή Ζωή σου»
] νέων κι’ ώραίων γυναικών κι’ ί- 

(δϊως κοριτσακίων 
κι' έκλαψες τόσον ώ Άττίκ πού

(θάταΥ πρός Τιμή σ,0^
ttv σέ έπονωμάζανε «Λιμάνι 

(τών δακρύων». 
‘Άλλαζες πόστα συνεχώς κι’ έ- 

(ρωτικά μουράγι.® 
Σάν «Τρεχαντήρ» χαρωπό, μ’ 

(άπειρη γρηγοράδα, 
κι’ έλεγες «θέ νάρθώ μέ σιγα- 

(νή χαδάγια» 
καί μόνος «θά σοΰ κόινω πιά 

(κι’ άπόψε σερενάδα» 
«Κι' δμως», «θαρρώ» πώς δλες 

(τους σέ πότισαν φαρμάκι 
καί σ’ έπαιξαν σά νάσουνα κα- 

(νένα «όργανάκι». 
Παρ’ δλο πού τούς έφερνες 

(Σιιύρνα, χρυσόν καί δώρα 
παρ' δλο πού τούς έλεγες : 

(«"Οταν σημαν’ ή ώρα..,

’Από τό μελόδραμα

Ή  διεθνούς φήμης καλλιτί* 
χν.ς κ . Μαρίκα Παλαιστή, ή 
όπο'α τελευταίως ένεφανίσ3η 
είς τήν «Κάρμεν» μετά τών κ. 
κ. Γιάννη Άγγελοπούλου, θω- 
μάκου, Μουλά καί δεσποινίοα 
Δρακάτου καί ή όποια είχεν δ.

Τώρα τό ξέρω π^ς έσεΐς «Ζη- ^  με4® ν.
(τάτε νά σας πώ» Ή_«Καρμεν» έδόθη υπό τήν δι-

χωρίς γά σ*ς ντραπώ 
γιατί τοΰ Άττίκ τοΟ έκαψε κά-

(ποια μ κρη τη γούνα 
πού ώς τούφυγε άπ’ τή φούρκα 

(του γϊνηκε «παπαρούνα» 
Γ'ατί τοΰ είπε αύτή: «Μήν
(κλαΐς ποϋχεις άσπρα μαλλιά» 

αύτή πού δέν τοΰ έδωσε ένα της 
(δυό φιλιά,

Ο Σ Α  Ε Γ ΙΝ Α Ν
«Γκράν» φαβορί ή Βάρια τό Σάβ- 

βατον έτερμάτισε τελευταία!! ιΗ 
κούρσα της έφάνη είς τούς θεατάς 
περίεργος. Δ ι’ δ καί έγιουχαρίσθηκε ό 
άναβάτιης |ης άπό, τοΟς^αια.ίκτας.

‘Ο νικητής Ζενεράλ της 2ας Ιππο
δρομίας ήιαν κρυφό τυγιώ στά ιαρα- 
σκήνια άπό τήν Τρίτη καί τόν όποιον 
μόνον τά «Παρασκήνια» ύπεδείκνυαν».

Χαριστική ή νίκη τοΰ Ούαχίμπ στήν 
3η Ιπποδρομία. Έ ν  τούτοις οί διαδο- 

σίαι έμετρΐασαν τήν έντύπωσίν καί έ 
παίχθησαν πολύ ή Άλασίφα, ό Νισσάν 
καί δ Μάζεμ.

Ό  Γρανικός ήταν βέβαιο δτι θά 
έκέρδιζε στήν 4ην Ιπποδρομίαν, Δέν 
ήταν βέβαιο δμως Αν θά ένδιεφέρετο 
γιά τήν νίκην. ‘Η άμφιβολία αύτή 
ηΰξησε κάπως τήν άπόδοαιν των γκα
νιάν. "Αλλως θά έφερνε μόλις 10 
δραχμές ή μίζα.

Ή  Νατάσα άπεγοήτευσε διά τοίτην 
φεράν τούς φιλίππους. "Εκανε μίαν 
κούρσαν περίεργον καί έτερμάτισε τε
λευταία αύτήν τήν φοράν. Ο Ι... ειδι
κοί φοβούνται δτι δταν κερδίση θα 
άποδώση μεγάλο γκανιάν.

Ή  δευτέρα Ιπποδρομία τής Κυρια
κής περιήλθεν εις τόν Γκόλ £τάνταρ 
Οί περί τόν σταΰλον του δμως είχαν 
έγκαίρως πληροφορηθή δτι... είνε σέ 

' 3μαν τό ά^ργο. Άντιβέτως οι δια- 
δοσίαι ύπεδείΛυαν τόν Ρουά ντύ 7ούρ 
καί τόν Κ ισμέτ.

"Οσο γιά τήν νίκη τοΟ Σουκεμπ 
πολλά έλέχθησαν. "Οτι δηλαδή τώρα 
έγινε ό ΣοΟκεμπ σπρίντερ ταχύτερος 
τοΰ Χάρη. Γ ι’ αύτό, ίσως, μόλις ^τερ
μάτισε νικητής... έπαθε ρινορραγία.

"Οσο γιά τήν νίκη τής Μπουμπου- 
λίνας, οΐ είδικοί τάχασαν. Άφοΰ καί 
ό ιδιοκτήτης της δέν τήν περίμενεν κι’ 
έπινε καφέ στό μπάρ τοΰ Ιπποδρόμου. 
Από έκεΐ δέ τόν έκάλεσαν νά ':άη νά 

ποζάρη μέ τ’ άλογό του στό φωτογρα
φικό φακό.

Αλλά τά στοιχήματα κα\ τά (100) 
πεντακοσιόδραχμα τοΰ παιχνιδιού έ
καναν φτερά.

Στά  παρασκήνια έλέχθη δτι οί τυ
χεροί ήταν έλάχιστοι. Π. χ. ένας πρώ
ην τζόκεϋ είσέπραξε 10 σύνθετα ^0. 
000 δραχμών.
Ο Σ Α  Γ ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι

Ό  προπονητής κ. Μπογδάνος ίνέ- 
λυσε τό συμβόλαιον πρωτεραιότητος 
άναβάσεων μέ τόν τζόκεϋ Σ ουρλάν.

*Η ‘Ελλανόδικος έπιτροπή έτιμώρη- 
σε τόν τζόκεϋ Σ  ουρλάν μέ 4 ήμερών 
άργίαν.

Είς τόν Ιδιον τζόκεϋ πρό ήμεοών έ* 
πέβαλεν ό άφέτης (2.500) δραχμών 
πρόστιμον, διότι έπεζήτησε νά ύπο- 
κλέψη μίαν έκκίνησιν.

‘Ο μαθητευόμενος άναβάτης Νεό
φυτος μετά πολλάς αιτήσεις καί συ
ζητήσεις διέλυσε τό συμβόλαιόν του 
μέ τόν προπονητήν κ. Βερδιέ καί συ- 
νεδλήθη νά Ιππεύη ίππους τής προ- 
πονήσεως^κ. Καβαλλάρι.

‘Υπό της Φιλίππου Ένώσεως άνα- 
νεώθη ή άδεια του προπονητοΰ κ. 
Ντίβαλ.

‘Ο κ. Γράτσος πιθανολογείται δτι 
θά συνάψη συμβόλαιον προτεραιότητος 
μέ τόν τζόκεϋ Βσλλιάνον.

Ο Ι νέοι ίδιοκτήται πού ήγόρασαν 
τά 20 κοιιισθέντα νέα άραβικά αλόγα 
άπό τήν Συρίοτν, τά έπλήρωσαν γιά... 
καθαρόαιμα. "Ενα  Λπό αύτά. ό Ρίμ, 
ΛγοράσΑη άντί 81-000 δραγμών! Πα
λαιοί ίδιοκτήται δέν ήνόρασαν νέα ά- 
οαβικά. Τό γεγονός έσχολιάσθη ποι- 
κιλοτρόπως.

Ή  έλλειψις άναβατών είς τόν Ιπ
πόδρομόν μας φαίνεται δτι έγινεπλέον 
αισθητή. Ο Ι όλίνοι τζόκεϋ πού ύπάρ- 
γουν δέ· τά πάνε καλά τελευταίως. 
Τ χετικωΓ Γ<»ιν* Μ-'-^λΊ '-'^ήτησις είς 
τά νραφεϊα τής όδοΰ "Οθωνος.

’ Επικράτησε δέ ή w o >ut| νά μετα- 
κληθοΠν 2— 3 ξένοι άναβάται διά νά 
αύ£"θίΐ ό λίαν περιωρισμένος άριθ·ιός 
άναδατών.

Ζ ΙΧ — ΖΑΧ
—0^0— 

Ίπποδρομιακά

Τ’ αποτελέσματα
τής δραματικής σχολής

Χθές τήν πρωίαν έξεδόθησα; 
τ’ άποτελέσματα τών έτησίων 
έξετάσεων τών μαθητών τής 
Δραματικής σχολής τοΰ Βασι
λικού θεάτρου.

Έ κ  τών 16 μαθητών καί μα
θητριών προήχθησαν οί έξής 
δέκα τέσσαρες :

Μαίρη Δούκα, Χριστίνα Πο- 
λυχρονιάδου, Χρηστός Παππδς 
Λέλα Σκορδούλη, Ασπασία 
Παπαθανασίου, Μιράντα Φραγ- 
κουλάκη, Βέρα Δεληγιάννη, 
Εύάγγελος Πρωτοπαππας, Μό
σχα Ζαννή, Τριαντάφυλλος Ά- 
ποστολόπουλος, Λούλα Ίωαν- 
νίόου καί Τάκης Χόρν.

Σημειωτέον δτι οί άνωτέρω 
προαχθέντ6ς θά 1 φοιτήσουν 
έρχόμενον έτος εις τήν Β ' τά
ξιν, δεδομένου δτι αί τάξεις ά
πό τό έρχόμενον σχολικόν έτος 
αύξάνονται κατά μίαν, ήτοι είς 
τρεϊς.

Μία περιπέτεια 
της Μαρίκας Καλουτά

Νέες αρτίστες

Ξέρετε δτι τά Καλουτάκια πού 
σήμερα μεσουρανούν στό έλάφρό μου 
σικό θέατρο έχουν μιά Ιστορία, τόσο 
άπρόοπτη καί όδυνηρή πού παρά λίγο 
νά στερήση άπό τόν θεατρικό κόσμο 
τήν περίφημη αύτή καλλιτεχνική δυά 
δα καί οϋτε λίγο ουτε πολύ νά ':ά 
χωρίσω γιά πάντα; Καί ή Ιστορία 
αύτή σχετίζεται μέ τήν καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία τών άδελφών Καλουτά.

Μάθετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται! 
Τά μικρά Καλουτάκια άρχισαν τό

σάν παιδί τους.
‘Όταν υστέρα άπό ένα χρόνο ή κ. 

Καλουτά έλαβε τήν χαρμόσυνο εϊόησι 
τής άνευρέσεως τής κόρης της στή 
Χίο καί μετέβη νά τήν πάρΒ, συνήν- 
τησε ή χαρά της μιά βαθειά λύπη 
τών φτωχών αύτών γερόντων πού έ
χαναν τήν «κόρη» τους.

ΕΙχβ τόσο π:λύ στοιχίσει ό χαμός 
τής μικρής Μαρίκας στήν κ. Καλου
τά καί γέμισε τόσο πολύ τήν ΐιυχή 
της ή άπροσδόκητη άνευρεσις που δ-

εύθυνσίν του έκλεκτοΰ μαέστρου 
κ. Βαλτετσιώτη. 

ι·ιιαιι·ιι·>ι·>:ΐΒΐι·[ΐ^!ΐ·ιι·ιι·ιΐΒΐιπ;ιαι

Μία εορτή στήν
Πανεπιστημιακή Λέσχη

Τήν περασμένη Κυριακή, στήν 
τελεύϊαία μουαικοθεατρική έορ.ή 
τής Ιΐανεπιστημιακής Λέσχης μάς 

πού τοδχε βρή ώς φαίνεται τού δόθηκε ή ευκαιρία νά διαπιστωσω.
(δόλιου τό κουμπί | μεν δτι τό μουσικό καί θεατρικό 

καί τόν άνάγκασε νά πή: «Τοΰ, τμήμα τής Λέσχης, πού τό πρώ- 
(μπί, 8ρ νό τοΰ μπ'» | το τό διευθύνει ό ft. ϊχάθης και 

Κι’ άφοΰ σχεδόν άπώλεσεν ό τό δεύτερο, ό κ. Ματσάκης, έπι- 
(0 δυστυχής τά φρένα του. τελούν πραγματικά θαύματα καί 

Κι' δταν έξαντληθήκανε τελεί-1 δτι ανάμεσα σ' έκείνους πού ά:;α-
/  ______ ' //. τ λ ιιλ  rvn i. Λΐηιτοι onnrti tcvm i vrf(ως τά «μαραμένα του» 

άπ’ τό καονέ του έσβησε τά αι
σθήματα τά έφήμεοα 

κι* Απελπισμένος φώναξε: «Είν 
(ή άγάκη χίμαιρα». 

Ζητάτε άκόμα!,.. Μά κι’ έγώ 
(σ ά ς  λέω μέ δειλία 

«Καλύτερ’ άς άλλάξουμε άγα- 
(πητοί όμιλία!» 

Κι’ άφήσχε με- νά πώ τοΰ Άτ- 
(τίκ: «Κι’άν πήγα έγώ στήν 

("Οασι»
Έπήρα σχήμα κα| μορφή άπ’ 

(τή δική σου έπώασ1 
Γιά a°T0 κι’ άν μετανοιώσουμε 

(κι* άν άναζητηθουμε 
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς θά 

(ξαναγ ανθούμε.
Μ ΙΜ Η Σ  Τ Ρ Α Ί ’Φ Ο ΡΟ Σ

—ΟΦΟ-*-
'Ημαρτημένων
διόρ9ωσις =

"Ετσι τό ήθέλησαν οΐ πιεσταί τών 
αρασκτινίων» κατά τήν τοποθέιησιν 

τών κλισέ τής δευιέρας σελίδος τοϋ

καλλιτεχνικό τους στάδιο στίς πρόχει ι ταν κάθε βράδυ παρακολουθή τις πα* 
οες σκηνές τών γραμμών τοΰ μετώπου ι ραστάσεις των κοριτσιών της, ατό 
τής Μικράς ’Ασίας. Μετειχον θιάσων i πρόσωπό της ζωγραφίζεται μιά ένέκ- 
που μετέβαιναν στό μέτωπο διά νά 1 φραστη χαρά καί Ικανοποίησι πού τήν 

διασκεδάσ ο υ ν 
τούς μαχομένους 
στρατ ιώτας καί 
νά έξυψίοσουν τό

Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε !  Σ  ΜΑ Σ 
Σ Α Β  ΒΑΤΟ Υ

1) Ά μ ίρ  έλ Μπάρ Συμπατίκ.
2) Μαίανδρος— Νανά.
3) Μπαγ»άρντο— Μπλάκ Πρένς.
4 ) Ζενεράλ— Νισάν, πιθ. Σομπερό 

νο.
5) Σά ν ^ α ο — Μιμόζα*
6) Μάξ— Γ^Ργκστερ.

Κ Υ Ρ  ΙΑ Κ Η Σ
1) Λάκων— 'Αλέξανδρος.
2) Γκάνγκο Νταχάς, πιθ. Τσίτα.
3) Άλκυονίς Τιτάν.
4) Μπάσεκ— Μουφίντ, πιθ. Μεκιμλίρ
5) Ρ ίμ— Νταρουΐς.
6) Γρανικός— 'Ιφιγένεια, πιθ. Λεο 

πάρ.
Μ

Τά προγνωστικά τών «Παρασκηνίων» 
έσημείωσαν κα\ πάλιν έπιτυχίαν. Οϋτο) 
έκ τών δώδεκα Ιπποδρ<·Ίΐιών τής πα 
ρελθούσης έβδομάδος έδώσαιιεν και 
τούς όκτώ νικητάς, ήτοι : Ζενεράλ 
Γρανικόν, Τίτον. Μιμόζα, Κουρσάρο; 
Ρένα, Πίπην καί Μπουμπουλίνα.

*Η μοναδική έφετεινή 
έπιτυχία

ΣΠ Υ Ρ Ο ΤΤ Ο Υ Λ Ο Υ  
ΤΤΑΤΤΑΔΟΥΚ Α

Γ ΙΑΝ Ν ΙΔΗ
Πού παίζεται ?τί> Θέατρον

IBHflPUil
ΑΠΟ ΤΟΝ Θ ΙΑΣΟΝ

ΜΗΛΙΑΔΗ-
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

καμαίαν 6ωμο- 
έχει αφθονον

Δέν εχει 
λοχίαν καί 
ινεδμο.
3 Χ Ε Ι Μ ΠΡΙΟ  
Ε Χ Ε Ι  ΠΛΟΥΤΟΝ 

Ε Χ Ε Ι

ί Ο Λ Ι Τ ί Σ Μ Ο Ν ! !
ΠΕΜ ΠΤΗΝ, ΣΑ Β ΒΑ Τ Ο : 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ν .

HOfEYMITilil

ψώσουν 
οός μέ π&-ήθίκό το1 

τριωτικά έργα 
Βρισκόμαστε στ*» 
1921 στό Ούζ-ύ 
σκιοΐς πού στρα
τοπέδευε τό 43*iV 

Σύνταγμα τρς 
5ηζ Μεραρχίας 
πό τόν συντανμα 
τάρχην κ. Νικ- 
λάυπαν.

Σ τό κάντοα ττ:ς
στρατοπεδεύ σ έ
ως ήτο στημένΌ 
ένα πρόχειρο θε- 
ατράκι μέ στρα
τιωτικές κουδίο 
τες καί χαοτό· 
via. 'Εκε ί έδιδε 
τάς παοαστάσ^τ 
του ό θίασος του 
Γεωργ. ΓλυνοΟ ιιέ 
μερικούς έρασι* 
'έχνες καί τά«Κα 
λ<^υτάκια».'Η έμ-
φάνισ*ς τΛν μι-
*"vT>v K^Xnrrr? r- 
κ rn/ζ έξαιρετινά 
'νδιαφίρουσες τίς 
παραστάσεις καί 

~··*ιΑ*ες *>'ε 
XnQnerv μ | τήν 
καρ^'ά τους.

Τόν Αυγούστο 
δ·ιως τοΟ 19?^ 
τά « Κ αλουτά* · α» 
fi μάλλον ή Μα- 
οίκα είχε μιά π'·- 
οιπέτρια πού λί
γο έλ^ιψε νά τ^ς 
στο γ ίση τήν ζω 
ήν *ην:.

Σ τήν όπισΟο- 
νώοησι ή ΐΜ.Κί'Ή 
Μαοίκα χάθηκα 
άνάμεσα στ·ς 
στρατιωτικές Α
μάδες άπό τόν 
φόβο τηςτρύπωσε

ας α*
έν βά

Τ Ι δίς Νανά Σκιάδα, ή χαριτω 
μένη σουμπρέττα πού έμφανί- 
ζεται κάθε δράδυ εις τόν βία- 
οον Κόκκινη — ΜοΜρέα είς τό 

«Λυρικόν».

■Ί

«Καλουτάκ'αν είς τό
43ου

στρατιωτικόν θέατρον τοΟ 
Συ/\άγματος της 5ης Μιρα^χίας τό ΐ921

ψυοπ Τ. I Jv, ψ υ  uiuur. , |
σέ κάποιο άντίσκηνο πού βρισκότανε κάνει νά ξεχνά δλους τους πόνους που ■ 
κάποιος τραυματίας στρατιώιης. Γιά δοκίμασε γ ι’ αύτά.
--ί  τύχη καί των δύο πέρασε άπ "A r « λλγτ-ρΟυ» RiA τίιν »στοκ αλη *·νΆ 'Ι  μ*"» - —» ----  ' - '“· .
έ*.εΐ ένα φορτηγό αύτοκινητο, στο 
οποίον τούς έπεβίβασαν καί τούς ιετέ 
φεραν στό σταθμό ’ ϊνέοϊ, δπου κατά 
μοίραίαν σύμπτωσιν ευρίσκετο ή » '
να μέ τήν μητέρα της, ή όποια εΤχεν 
άνακινήσει γην καί ούρανόν £πι πεν
θήμερον γιά νά βρο τήν χαμένη Μα 
ρίκα. ’Αλλά σέ κείνες τίς στιγμές 
όλες της οι προσπάθειες άπέβησαν ά
καρποι. ‘Η τύχη όμως ήνωσε γήν χα
μένη κόρη μέ τήν μητέρα.

’Απ’ έκεΐ μέ τήν άμαξοστοιχία φ̂ υ- 
γουν γιά τήν Σμύρνη. Στη Σμύρνη 
δμως ή Μαρίκα χάθηκε γιά δεύτερη 
φορά. ‘Η κ. Καλουτά άπηλπισμένη 
πλέον γιά τήν μικρή Μαρίκα, κατώρ- 
θωσε νά φύγη μέ κάποιο ούδέτερ,ο 
πλοίο διά τόν Πειραιά.

Τήν θεωρούσαν χαμένη, μάλιστα 
τήν είχαν κλάψει καί τής είχαν κά
μει καί μνημόσυνο. Ή  μητέρα της 
ήταν άπαρηγόρητη γιά τό χαμό Γης. 
Τήν είχε «ξεγράψει» άπό τήν *,ωή.

Ξαφνικά τό 1923 τής ερχεται ένα 
άπροσδόκητο άγγελμα άπό τήν Χ ’-ο.

‘Ο ήθοποιός Φραγκόπουλος πού εί
χε μεταβή μέ θίασο στήν Χίο εϊχε 
τήν μικρή Μαρίκα νά παίζη «βώλους» 
μέ κάτι μικρά κοριτσάκια στήν αύλή 
ένός φτωχικοΰ σπιτιοΰ. Τήν άνεγνώ· 
ρισε. ’Ήξερε δλην τήν Ιστορία τής 

οίκογενείας Καλουτά. Μέ συγκίνησι 
μετέβη στό τηλεγραφείο καί τηλεγρά
φησε οτήν κ. Καλουτά τήν άνεύρεσι 
τής Μαρίκας.

’Ά ς  γυρίσουμε πίσω στήν Σ μύονη 
Ή  μικρή Μαρίκα καθώς έμεινε μόνη 
στήν παραλία, περιμαζεύτηκε σέ μιά 
βάρκα τυχαίως μέ μερικά πα’διά. “Υ 
στερα άπό διήμερο ταξίδι βρέθηκε στή 
Χίο £οημη καί μοναχή.Έκεΐ τήν δρή 
κε στήν παραλία ένας ύποδηματοκαΡα 
ριστής καί τήν πήοε σπίτι του έπειδή 

^έν είχε κι* αύτός παιδί. Τόσον αύτός 
δσον καί ή γυναίκα του τήνάγάπησαν

Ας προστεθή διά τήν Ιστο
ρίαν δτι ό άπό μηχανής σωτήρ τής 
Μαρίκας όνομάζεται Γερογιωργος, 
εύρίσκεται δέ τώρα σέ κάποιο συν
οικισμό τοΰ Πειραιώς, βαρύτα άσθε- 
νής. *Η Μαρίκα καί ή "Αννα φροντί
ζουν στοργικώτατα διν αύτόν, τόν έ- 
πεσκέφΟησσν δέ πρό όλίγων ήμερων 
καί τοϋ παρέσχον ιατρικήν περίθαλ
ψη».

ΠΑΙΖΕΤΑΙ
«ΙΑ ΠΟΛΥ QPAIA 
€ΛΛΗ VIKH

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΕΞΥΠΝΟ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ

Ή  δίς Μ Α Ρ ΙΚ Α  ΚΑΖΑΝΤΖΗ, 
τοΰ θιάσου Μηλιάδη—Κυριάκου

500 K 0 0 U H  ί »  000
RF10 ΔΡ)(. 90 KOI ΗΝΩ 

ΟΠΤΕΛΑ TQM ΔΡ^(. 800 ΔΡ}(. 375
στοΰ ΚΟΡΩΝΛΚΟΥ

-ra Η ΡΩ Ν Α Κ Ο Υ

17 Β Ο Υ Λ Η Σ  17

Τέως πρεμιέρα τών μεγαλει- 
τέρων ’Αθηναϊκών εργοστασίων 
Ακαδημίας 45, τηλ. 25.515.

Έ  κόμισε τά τελευταία άνοι- 
άτικα κροκί, μοντέλα κλπ. 
Είδικότης Ταγιέρ - Μαντώ.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  ο ίκ ό π ε δ ο ν  JUU πή·
1 χ ε ω ν  κ ε ίμ ε ν ο ν  ί \  Γ Ι α γ κ ρ α τ ίω  

κ α ί μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  ό δ ώ ν  Δ α μ ά ρ ε  
ω ς  4 κ α ί Ά ρ τ ο τ ίν η ς  γ ω ν ία .Ι  Ιλη·

1 ρ ο φ ο ρ ία ι έ ν τ ό ς  τ ο ϋ  ο ικ ο π έ δ ο υ  
ί κ α ί έ ν  τή  ό δ ώ  θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ί  
ί 57,

ί ’ ΜΙΙΜΞ
ΕΙΝΕ 0 ΤΙΤΛΟΣ

«αι «κανένα έργο τοϋ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΡΗ
δέν συγκεντρώνει τόσα θεα- 
τρικά προσόντα, δσα αύτό».

Σέ «άρτιώτατα διαγεγραμ- 
μίνους τύπου;» παίξουν οί

Μ Α Ρ ΙΚ Α  Κ Ο ΊΟ ΙΙΟ Υ Λ Η

ίί. Αογοθϊί δι.ς, Θ. Άρώ- 
νιΐς, Α. Γ.,ιν ίίΐις Τ . Κα- 
ροΰσος, Δ. Μυράτ, Ρίτα Μυ 
ράτ. Μ. Άρώνη καί οί λοι
ποί ήθοποιοί τοϋ θιάσου.

Οί θαυμαστοί τοΰ συγγρα- 
φέως τής «Καινούργιας Ζω
ής» παρακολουθούν τήν νέαν 
κωμωδίαν τοϋ κ. Δ. Μπό
γρη μέσα στήν δροσερή καί 
άρωματισμένη άτμόσφαιρα 
τού θεάτρου Κοτοπούλη, χά
ρις στά τελειότατα μηχανή

ματα

Ψ Υ Ξ Ε Ω Σ
πού διαθέτει τό θέατρον

Ή  Λέλα Περωτη
προηγουμένου μας φύλλου. Νά κάαουν 
τήν Λέλα Περωτη, Λιλή Καρατζά κα\ 
τάνάπαλιν. Ή  άλήθεια είνε δτι άπό 
τήν Αλλαγήν δέν έπήλθε καμμία σο 
βαρά ζημία, γιατί καί οΐ δύο εΤνε έ?. 
ία ου χαριτωμένες, ώραια λουλούδια

Λ λή Καρατζος
μέσα στό άψογο γυναικείο μπουκέτο 
τοΰ θιάσου Μηλιάδη— Κυριακοΰ. Διά 
τήν ...ιστορίαν όμως διορθώνομεν σή 
μερον τό λάθος. K a i άναοημασιεύομεν 
τίς είκόνες τών δύο χαριτωμένων άρ 
τιστών, χωρίς λάθος είς τίς λεζάντες 
αύτήν τήν φοράν.

—030—
Τό θέατρον 

πρό 65 ετών

L ·

Κατά τινας γαλλικάς έφημερί- 
δας πρόκειται νά συσταθή έται- 
ρεία, έλουσα κεφάλαιον 15 εκα
τομμυρίων, πρός άνέγερσιν άπε- 
ράντου έν Παρισίοις θεάτςου 
πρός χρήσιν τοΰ λαού, δυναμένου 
νά περιλάβη είκοσάκις χιλίοις 
θεατάς. Λέγεται δτι πολλοί βαθύ
πλουτοι Αμερικανοί Οέλουσι κα
ταβάλει τά κεφάλαια.

—Τό Σάββατον 10)22 Δεκεμ
βρίου παρεστάθησαν έν τφ Γαλ- 
λικφ θεάτρφ τών Παρισίων διά 
τήν 235ην έπέτειον ήμέραν τών 
γενεθλίων τοϋ Ρακίνα έκ τών 
δραμάτων τούτου ό «Βρεταννικός» 
καί οί «Συνήγοροι». Καί τήν ιια- 
ράστασιν ταύτην είσεπράχθησαν 8 
περίπου χιλιάδες φράγκα,

—’Αναγγέλλεται ή προσεχής πα 
ράστασις έν τφ θεάτρφ Βαριετέ 
τού νέου μελοδραματίου τοΰ Ό φ  
φεμπαχ «Τοΰ παρανόμως θηρεύ- 
οντος».

Έ ν  τφ Άρμενικφ θεάτρφ 
τής Κωνσταντινουπόλεως παρα- 
σταθήσεται τό μελόδραμα «Σερίφ 
Αγάς», οί οί μέν στίχοι είσί γε- 

γραμμένοι είς γλώσσαν τουρκι
κήν, η δέ μουσική έποιήθη ύπό τί
νος ’Αρμενίου Τιχράνου Τξοχα- 
ιξιάν.

—Παρεστάθη κατ’ αύτάς έν Πά 
τραις τό μελόδραμα ή «Κυρά Φρο- 
σύνη» τού Έλληνος μελοποιοΰ 
Παύλου Καρέρτι έκ Ζακύνθου, Κα
τά τάς έφημερίδας ή έπιτυχία ύ- | 
πήρξε πλήρης καί ό μελοποιός j 
προσεκλήθη επανειλημμένους ύπό 
τού :-.οινοΰ.

--r’Ev Σύρο) προστεθείσης νέας j 
υψιφώνου, τής έκ Μιλάνου Μαρ- I 
γαρίτας Γκύλ^. έδόθη τό μελόδρα
μα «Λίνδα» τού μουσουργού Ντο- 
νιξέττι, έπαναληιρθέν άλληλοδια- 
δόχως έπί τρεις έβδοιιάδας! ’Ή 
δη παοιστάνεται ή «Νόρμα». Προ
ετοιμάζεται δέ πρό»- παράστασίν ό 
«Κουοεύς τής Σεβίλλης» καί ό 
«Χορός μεταμφιεσμένων».
( Έ κ  τοΰ περιοδικού «Παρθεν<ί»ν» 0L
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οχολούνται έρασιτεχνικά μέ τά 
6έατ(5ο καί τή μουσική, ύπάρχουν 
συχνά ταλέντα πού μέ λίγη κα/.ή 
προσπάθεια καί έπίδοσι θά μπο
ρούσαν νά καθέξουν κάποτε μιά ίί- 
χι καί εύκαταφρόνητη ϋέσιν στήν 
έλληνική σκηνή.

Καί αρχίζουμε πρώτα μέ τήν 
Χορωδία. Πραγματικά, αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια στόν κ. Σπά
θη (που είνε γνωστός άλλωστε σ’ 
δλονς μας γιά τάς ύπηρεαίας πού- 
χε·, προσφέρει στό έλληνικό κοι
νό μέ τά καθεαυτό έλλην^ά TS'J ' 
γούδια πού μά; έχει χαρίσει) γιά 
τήν καλή όργάνωσί της, Ή  έκτέ- 
λεσις τού «^Ελα κάτω οτό _γιαλύ* 
(Κρέμπερ) ήταν άληθινά άψογη.
Τό ίδιο καί τό «Στής Εκκλησίας 
τά σκαλοπάτια» (Λαυράγκα). Ε 
κείνο πούνε πολύ ενθαρρυντι
κό είνε αύτό πού είδαμε : Τό δτι 
δηλ. ύπάρχουν φωναί καί μουσι
κά ταλέντα πάρα πολλά στήν 'Ελ 
λάδα, ταλέντα πού αν καλλιερ
γούντο θά μπορούσαν νά αποδώ
σουν πολλά. Αύτό άλλωστε τό 
διαβεβαιοί καί ή έμφάνισις τού 
καλλιτεχνικού ντουέττου Δρακά- 
κου-Σαρίδη ή όποια καί w 
φηαε κατάπληκτους. Τό «αί 
σοΰ είπούν τά χείλη μου» (Σπά
θη) έπί παραδείγματι άπεδόθη 
θαυμάσια. Ό  )<. Δρακάκος έχει 
άναντιρρήτως φωνή δυνατή καί 
μουσικό απόθεμα, μόνο πού δέν 
έχει συνηθίσει άκόμα νά έπιβάλ- 
λεται καί συγκροτεί τις κορώνες 
του. Καί ό κ. Σαρίδης καλός, μέ 
γερή μουσική μόρφωσι δπως φαί 
νεται άλλά δχι άπολύτως κατάλ
ληλος νά συνοδεύη τόν κ. Δρα- 
κάκο. Νομίζουμε δτι μιά φωνή 
κάπως πιό δυνατή θά βοηθούσε 
τόν τενόρο νά δώση πολύ καλύτε
ρα άποτελέσματα.

Καί πάμε στό θεατρικό τμήμα 
τώρβ. . ,. _ -

Παρεστάθη «Ό  κληρονόμος τή4 
Τσάτσας» (Γερ. Σπαταλά) μιά 
μονόπρακτη ήθογραφική σάτιρα, 

εξυτνη, γεμάτη μπρίο καί χιοΰ' 
μορ.

Οί έρασιτέχναι μας έκράτησαν 
δλοι αντάξια τόν τίτλο ποΰ γιά; 
ένα βράδυ δανείζονται άπ’ τούς 
έπαγγελματίας ήθοποιούς.

Ή  δίς Σάσα Κουτσόπετρα 
πρώτα-πρώτα (πού ανεβαίνει, κα
θώς λέγεται, πρώτη φορά σέ 
σκηνή, πολύ καλή στό ρόλο της. 
Αύθόρμητη, φυσική, άλλά λιγάκι 
συγκρατημένη. Πιστεύομε δτι αν 
έπιδοθή συστηματικά θά μπόρεση 
μιά μέρα νά άποδώση αριστα ά
ποτελέσματα. Τό ίδιο καί ό κ. 
Κολιότουλος, πολύς καλός στόν 
κωμικό ρόλο του, άλλά λιγάκι, 
πολύ λίγο, ύπερβολικός. Οί δυό 
μεθυσμένοι ό κ. Καλύβας καί 6 
κ. Ρώμας ύπερβολικοί αύτοί παρ 
δλο ποΰχαν στιγμές πραγματικά 
θαυμάσιες.

Γιά τόν κ. Χρυσολούρη πού 
παρίστανε έναν έπτανησιώτη γέ
ρο-συμβολαιογράφο δέν μπορεί 
κανείς νά πή τίποτα, τόσο τό 
παίξιμό του ήταν αύθόρμητο καί 
φυσικό.

Καί μένει τελευταίος ό κ. 
Ζερβός, ό καί πρωταγωνιστής 
τού έργου, ό όποιος δημιούργησε 
έναν τύπο έπτανησιώτη μικροα
στού άπό τούς λίγους. *0 νέος 
αύτός πλήν τών άλλων προσόν
των του έχει σκηνική άγωγή. Ξέ
ρει νά σταθή στή σκηνή καί αύτό 
είνε ένα μεγάλο χάρισμα, χάρι
σμα πού κανείς άπό τούς δλλους 
πού είδαμε δέν τό είχε. "Επειτα 
καί τό παίξιμό του ήταν αψ γο 
είς δλα.

Γενικά καί γιά νά τελειώνοιμβ 
ή παράστασις ήταν καλή καί ά- 
ξίζει νά άποδοθή κάθε έπαινος 
είς δλους τούς συμπράξαντας.

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α

Π ΑΤΗΣΙΩ Ν  -  Η Π Ε ΙΡΟ Υ  

ΣΗΜ ΕΡΟΝ

ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ 
ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ
στήν σκανδαλιστική Παρι

ζιάνικη φάρσα

Ε Ν Α
ΠΑΡΑΞΕΝΟ

Καθ’ έκάστην 
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Τδ 4ηδίνι τοΰ Αιιτρικανικού κινηματογράφου 
^α,έτ Μάκ Ντ 'ναλντ, μάς διηγείται κατώτερο) 

τήν ένδιιίφερουσαν 6ιογρα·ίον της.
θυμάμαι ένα σπίτι στή Φιλα

δέλφεια, ΤΗταν ενα γερό σπίτι 
μέ τρία πατώματα, χτισμένο 
μέ κόκκινα τοΰβλα στή συνοι
κία «Κουώκερ» δπως λένε στήν 
’Αμερική, γιατί ή Φιλαδέλφεια 
Ιδρύθηκε άπό τά μέλη τής ό- 
μωνύμου θρησκευτικής αίρέσε· 
ως. Ποτέ μου δέν πίστεψα στις 
θρησκευτικές άρχές τών «Κου- 
ώκερς», άλλά θυμάιιαι άκόμη 
δτι μας άπαγόρευαν τήν Κυρι
ακή νά τραγουδάμε, νά χορεύ
ουμε, νά παίζουμε πιάνο καί 
Φωνονράψο. Οί άλλες Εξη μέ
ρες τής έβδομάδος ιιδς άνήκατν 
Λέγοντας «μάς άνήκαν» έννοώ 
τις δυό άδελφές μου κα'ι έμένα.

Τό σπίτι μας έ
μοιαζε μέ Ω 
δείο : I (_αγου-
δούσαμε, χορεύ
αμε κα'ι παίζαμε 
πιάνο.

Ή  Έ λ σ υ  ί- 
ταν παιδί άκόμη, 
μιά θαυμασία πι
α ν ίσ τ pi cr. Ή  
Μπλόσσομ ήταν 
ή έκλεκτότερι, 
μαθήτρια τ ο υ  
χοροδιδασκάλου 
της. “ Οσον ά· 
φορά δέ έμε
να, ήμουνα μό
λις τριών χρό
νων και δέν μπο

ρούσα νά κάνω τόση πολλή 
φασαρία δπως κι’ αύτές.

Σ '  αύτήν άκριβώς τήν έπο
χή έμφανίστηκα γιά πρώτη φο
ρά στό «παλκοσένικο». Οί ά
δελφές μου έπρόκετο νά έμφα- 
νισθοΰν σέ μιά τους παράστα- 
σι, πού έδίδετο γιά φιλανθρω
πικό σκοπό. Μέ πήραν μαζί 
τους καί άπήγγειλα Ενα ποίη
μα. Τά χειροκροτήματα τών θε
ατών μέ πλημμύρισαν χαρά 
Αγαπούσα πάντοτε τά χειρο
κροτήματα καί Ισως γ ι’ αύτό 

νά διάλεξα τό έπάγγελμα τής 
ήθοποιοΰ.
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Ό μιλε! ή πρωταγωνίστρια των «Ρόδων τ* ’Απρίλη»

Ή βιογραφία τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ
*Δπό μπαλλαρίνα εις τό άπόγειον της καλλιτεχνικής δόξης

via, ή μητέρα μου μέ πήρε μα
ζί της γιά νά πάρουμε άπό τό 
χοροδιδασκαλείο τήν άδελφή 
μου Μπλόσσομ. Ή  Μπλόσσομ

θυμάμαι δτι ήμουνα οκτώ έ
τών, δταν μας προσκάλεσοιν

δώσουμε μιά παράστασι στή 
Νέα Ύόρκη. Φύγαμε μέ τίς με-

Μιά μέρα, δταν είχα πειά; χρόνο μέ ώνόμασαν «πρίμα ντό 
συμπληρώσει τά πέντε μου χρ ό ! να» γιατί τραγουδοΰσα καλά.

είπε ιότε στήν καθηγήτριά της | γαλύτερες έλπίδες. Μονάχα 
-δτι τραγουδοΰσα καί έκείνη μέ | πού τό βράδυ τής παραοτάσε- 
παρεκάλεοε νά τραγουδήσω ί ως δέν μπορέσαμε νά έμφανι- 
κάτι. θυμάμαι δτι δέν ντράπη- | σθοί3με στή σκηνή γιατί συνέ- 
κα καθόλου. Τραγούδησα καί ' λοοβαν τόν ίμπρεσσάριο μαζί 
ή καθηγήτρια Ενθουσιάστηκε 'Γ" Λ'' ■ ■«— · τι «■ —
τόσον πολύ, ώστε παρεκάλεσε 
τήν μητέρα μου νά μοΰ έπιτρέ· 
ψη νά έμφανισθώ σέ μιά σχολι
κή παράστασι, στό τέλος τοΰ Ε
τους. Εκείνο τό βράδυ ήμουνα 
καταγοητευμένη, γιατί ή αίθου 
σα ήταν γεμάτη άπό κόσμο.

Τόν έρχόμενο χρόνο, ήρθέ ή 
σειρά uou ν’ άρχίσω κι’ έγώ 
μαθήματα χοροΰ καί τραγου
διού. Κάθε καλοκαίρι ό καθη
γητής μας διάλεγε τούς καλύ
τερους μαθητάς του, κορίτσια 
κι’ άγόρια καί παρουσίαζε μιά 
παιδική Επιθεώρησι. Τήν έπιθε- 
ώρησι αύτή υστέρα άπό τήν Φι
λαδέλφεια τήν παοουσίαζε καί 
σ’ άλλες πόλεις τής Αμερικής.

Στό τέλος τοΰ δεύτερου /χο
λικού μου έτους μέ διάλεξαν 
καί μένα νά λάβω μέρος στόν 
παιδικό θίασο. ’Αποτελοΰσα μέ
ρος τοΰ μπαλλέτου. Φαντάζεσθε 
τώρα τή χαρά μου μέ τή σκέψι 
δτι.θά γινόμουνα «μιά πραγμα
τική ήθοποιός». Τόν Επόαενο

νά τοΰ χορέψω. "Ετρεμα άπό 
τό φόβο μου... Τραγούδησα 
κρατώντας συνεχώς τό χέρι τής 
άδελφής μου. “ Υστερα ό Γου- 
αίημπορν μέ παρεκάλεσε νά 
τοΰ χορέψω λιγάκι, πράγμα 
πού έκανα δπως μπόρεσα κα
λύτερα, γιατί έξακολουθοΰσα 
νά έχω φοβερό «τράκ». Φαίνε- 

μέ τούς γονείς μας! Τί βρα- ται δέ δτι θάμεινε ίκανοποιη- 
δυά! Προσωπικά έγώ ήμουνα μένος, γιατί άμέσως μέ άγκα- 
ένθουσιασμένη άπ’ δλη αύτή τή ζάρισε στό μπαλλέτο. "Ετσι 
φασαρία. Μιά έταιρεία προστα- γνώρισα γιά πρώτη φορά τά 
σίας τής παιδικής ήλικίας άπη-j Μπρόςκντγουαίη. 
γόρευσε τήν παράοτασι τής έ- Τόν έρχόμενο χρόνο έμφανί- 
πιθεωρήσεως. 'Ο ίμπρεσσάρ,ος j στηκα σέ μιάν άλλη έπιθεώρη- 
πλήρωσε ένα γερό πρόστιμο ’ σι «Τό νυχτερινό καράβι». Ό -
καί οί γονείς μας τιμωρήθηκαν , σο βρισκόμουνα έπάνω στή j σα» μερικές φορές τίς πρώτα- 
αύστηρά. Ή  βραξυά αύτή παι-, σκηνή ήμουνα εύτυχισμένη, ε-, γωνίστριες καί έμαθα πολλά 
ραμένει σάν ή ώραιότεοη άνά- ξω δμως άπ’ τή σκηνή ήμουνα παρακολουθούσα τό παίξιμο 
μνησις τής πα.ν*τς μου ',λι- j μιά δυστυχισμένη ΰπαρξις. "Η- ~ “  -- -
κίας. μουνα μόλις δέκα πεντε χρό-

Ί ά ά ;όλουθα χρόνια πέρ-χ- νων καί οί άλλες μπαλλαρίνες 
or-ν ϊίσυχα Κι’ loTtf-a σέ ηλ..· μέ μεταχειρίζοντο σάν παληό- 
κία δέκα τεσσάινν Ετών, -."έ-1 παιδο. Ποτέ δέν μπορούσα νά 
τυχα μιάν άκρόασ άπό τ ό ν  διά ' λάβω μέρος στίς συνομιλίες 
σημο ιμπρεσάριο τής Νέας Ύ- τους. Ή  άλήθεια είνε δτι ντυνό-

και παπούτσια μυτερά καί μέ 
Ψηλά τακούνια. "Ημουνα τρελ- 
λά ένθουσιασμένη μ.-, τήν έκπλη- 
ξι πού θά τούς έκανα, δταν ς)ά- 
φθανα στό θέατρο! Κάποια ά
πό τίς χορεύτριες, μόλις μέ εί
δε, είπε στίς άλλες: «Ή  Στα 

χτοπούτα μεταμορφώθηκε»! 
Άπό έκείνη δμως τήν ήμέρα 
μέ ύπελόγιζαν περισσότερο 

’Εξακολούθησα νά παίρνω 
μαθήματα χοροϋ άπό τήν Άλ- 
μπερτίνα Ράς καθώς έπίσης 
καί τραγουδιού. Σιγά-σιγά τά 
διάφορα θεατρικά πρακτορεία 
άρχισαν νά μέ γνωρίζουν καί 
νά μέ προσέχουν. «Ντουμπλάρι

όρκης, Νέντ Γουαίημπορν. Ή  μουνα άκόμη κοριτσίστικα, έ- 
Μπόσσομ πού είχε έγκατα' ε[-' νώ Εκείνες φορούσαν γούνες 
ψει τή Φιλαδέλφεια γιά νά παί- καί φτερά. Τότε άπεφάσισα νά 
ξη σέ μιά έπιθεώρησι τοΰ Γου- , τίς κάνω ν’ άλλάξουν συμπερι- 
αίημπορν, μέ πήρε Ενα άπόγευ- φορά άπέναντί μου. Δανείσθη- 
μα στίς πρόβες. Ή  "Ελσυ ήταν κα άπό τήν Μπλόσσομ μιά του- 
παντρεμένη. i αλέττα άπό «ταφτά» γαρνιρι-

Ή  Μπλόσσομ μέ παρουσία- σμένη μέ μαϋρες νταντέλλες, 
σε στόν Γουαίημπορν, λέγοντάς Ενα μεγάλο μαΰρο καπέλλο, 
του δτι είχα ταλέντο καί μ’ Ε- τής τελευταίας μόδας καί μα- 
βαλε νά τοΰ τραγουδήσω καί κρυά άσπρα γάντια. ’Αγόρασα

τών μεγάλων ήθοποιών. Κάποιο 
καλοκαίρι δμως βρέθηκα χω
ρίς δουλειά καί άναγκάσθηκα 
νά ποζάρω ώς μανεκέν σ’ ενα 
μεγάλο κατάστημα γουναρι
κών. Δέν ήταν, καί τόσον εύ- 
χάριστη δουλειά, μέ 30 βαθ
μούς πάνω άπό τό μηδέν! Κι" 
έ'τσι δστερα άπό λίγον καιρό, 
δταν μοΰ πρότειναν ν’ άναλάβω 
Ενα μικρό ρόλο σέ μιά έπαρχι- 
ακή έπιθεώρησι, Εσπευσα άμέ
σως νά δεχθώ. “ Ολα μοΰ φαι- 
νόνταν καλύτερα άπό τοΰ νά 
φορώ βαρειές γοΰνές τόν Λ0- 
γουστο! !

’Από τότε άρχισαν δμως ν* 
άλλάζουν τά πράγματα καί Ερ-

γαζόμουνα 
κτικά.

θά θυμάμαι 
/ιά πολύν και
ρό τήν πρώτη 
μου δοκιμή στό 
σι νεμά. Ό  «όμι- 
λών» μόλις είχε 
γεννηθή καί τό 
Χόλλυγουντ φο
βόταν νά προ- 
μηθευθή ήθοποι
ούς i-οΰ θεάτρου.

Έκείνη τήν έ
ποχή βρισκόταν 
στή Νέα Ύόρκη 
ό ήθοποιός Ρί- 
χαρντ Ντίξ γιά 
νά γυρίση τό
φίλμ^ «Μονάχα τήν άλήθεια». πος κοντός καί

'Η  .-τΓΓ.',(γίονίστρια τοΰ 6ρα6ευ0έντος ςΙλμ 
« Υπό το 6λεμ μα τοϋ Βούδδα» Λουίζ Σαίνερ, έ* 
νυμφεύθη τελευταίως μετά τοϋ ζωγράφου 

Λουί Γκρέγκορ.

Ζητούσε μιά παρτεναίρ. Δέν 
χρειαζόταν οΰτε νά τραγουδή 
ούτε Ka't ν£ χορεύη. Παρ’ δλα 
αυτά μέ προσκάλεσε νά λάβω 
μέρος. Μοΰ «γύρισαν» μιά δο. 
κιμάστική ταινία, μέ καλά ά- 
ποΊελεσματα καί μου προαίψρ 
ραν τόν πρώτο ρόλο. Δυστυχώ< 
ομως το συιιβόλαιο πού είχα 
μέ τον διευθυντή μου, μοΟ άπα- 
Υόρευε νά παίξω σέ ταινίας 
Ημουνα εξω φρένων μέ τή σκ’ϋ 

ψι δτι δέν θά υοΰ παρουσιάζϊ- 
το άλλη τέτοια εύκάιρία.

"Ενα  χρόνο αργότερα δταν 
έληγε τό συμβόλαιό μου, πα
ρουσιάστηκε κάποιος άνθρω-

μελαχροινός
καί ζήτησε νά μέ δή. ΤΗταν ό 
διιχσημος σκηνοθέτης "Ερνστ 
Λοΰμπιτς. Ζητούσε μιά ήθοποιό 
γιά νά παίξη μαζί μέ τόν Μο> 
ρίς Σεβαλιέ στήν «’Ερωτική 
παρέλασι».

Άπό έκείνη τήν ήμέρα 6 
δρόμος τής ζωής μου ύπήρξεν 
εύΤυχής, χωρίς Απογοητεύσεις 
καί χωρίς λΰπες.Γιατί ατό Χόλ- 
λυγουντ περνώ ευχάριστα. Τώρά 
δέν μοΰ άπομένει τίποτε άλλο, 
i.upa νά εύχηθώ δπως καί τά 
έρχόιιενα χρόνια μοΰ χαρίζουν 
τήν ίδια εύτυχία πού νοιώθω 
τώρα...

J.A N N ET  Μ ΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Είς τά Παρισινά στούντιο γυ
ρίζεται τό τελευταίο έργο τοΰ 
γνωστού Γάλλου συγγραφέως 
Αουΐ Βερνέΐγ «’Έ να  τραίνο γιά 
τή Βενετία» μέ σκηνοθεσία τοΰ 
"Αντρέ Μπερτομιέ. Ή  ύπόθεσις 
τοΰ φίλμ εΐνε καθαρώς κινημα
τογραφική μέ πλούσια δράσι. 
’Αρχίζει στήν Κυανή ’Ακτή καί 
c-.νεχίζεται στό Παρίσι καί δχι

Ή  ξανθή γόησσα τής «Μετρο- 
Γκόλντουιν» Βιρτζίνια Μπρονς, 
τελευταία σύζυγος τοϋ έκλιπόν- 

τος Τζών Τζίλμπερτ.
στή Βενετία, δπως προδίδει ό 
τίτλος του. Ό  τρόπος πού δλοι 
χάνουν στό τέλος τό περίφημο 
τοαΐνο γιά τή Βενέτια είνε Ενα 
άπό τά πλέον χαριτωμένα εύ- 
ρ.|ματα τής χαριτωμένης αύτής 
κωμωδίας.

’Ά ς  προσθέσουμε δτι πρωτα
γωνιστούν μερικοί άπό τούς 
κα\\ τέρους ή3οποιούς τοΰ Γ αλ 

λιχοΰ κηηματογράφου : Ούγ- 
κέτ Ντυφλό, Μάξ Ντέρλυ, Β ί
κτωρ Μπουσσέ καί ό συγγρα
φεύς τής κωμωδίας Αουΐ Βερ- 
νέϊγ, ό όποιος έμφανίζεται γιά 
πρώτη φορά σ’ Ενα ένδιαφέρον- 
τα ρόλο πρώτου πλάνου.

— Η διάσημος Γαλλίς ήθεποι- 
ός τοΰ άμερικανικοΰ κινηματο
γράφου Κλωντέτ Κολμπέρ τής 
όποιας ή τελευταία δημιουργία 
εις τό φίλμ «.Η 8η γυναίκα τοΰ 
κυανοπώγωνος» έκρίθη εύμενέ- 
στατα άπό τόν άμερικανικόν 
Τ ύπον, πέρασε μιά έβδομάδα 
ίνκόγνιτο στό Παρίσι, συνοδευ- 
ομένη άπό τόν άνδρα της Τζό- 
ελ Πρέσμαν.

Στούς Γάλλους δημοσιογρά 
φους, οί όποιοι έσπευσαν νά 
τήν συναντήσουν,'είπε τά έξής: 
«Χρειάζομαι λιγάκι άνάπαυοι, 
για νά ξεχάσω τήν περίφημη, 
άλλά καί τόσον κουραστική 
ζωή τών άμερικανικών στούν
τιο. Ή  έύτυχία μου εΐνε τόσον 
μεγάλη πού βρίσκομαι στό ά- 
γαπηαενο μου Παρίσι, ώστε έ- 
πιΟυμώ νά ζήσω μονάχη μου 
τίς λίγες αύτές εύχάριστες στι
γμές, στό μέρος πού πέρασα 
ολόκληρη τήν παιδική μου ή- 
λικία».

— Είς τό στούντιο «Φμανσουά» 
γυρίζεται τό φίλμ «Ούλτιμά- 
τουμ» μέ σενάριό τοΰ Άλε- 
ξάντρ Άρνού κςιί πρωταγωνι
στήν τόν περίφημον “ Ερρικ φόν 
Στροχάϊμ. “ Ενα γαλλικόν κινη
ματογραφικόν περιοδικόν άνα- 
φέρει τήν είδησιν, δτι σοβαρά 
διαφωνία προέκυψε μεταξύ συγ 
γραφέως καί πρωταγωνιστοΰ 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ γυρί

σματος. Ό  “ Ερρικ φόν Στρο- 
χά'ίμ προσπαθούσε νά μετατρέ- 
·’ ί  τόν διάλογον μιάς σκηνής, 
προσαρμόζοντάς τον, κατά τήν 
κρίσιν του, είς τόν ίδικόν του 
τύπον, ένώ ό συγγραφεύς Άρ-

ύπό μιάς τρομερός κρίσεως 
σκωληκοειδίτιδος, περίπτωσις 
είς τήν όποιαν έπεβάλλετο ά 
μέσος χειρουργική έπέμβασις, 
Αμέσως μετά τήν έγχείρησιν. 

ό Χόρνμπλόου παρεκάλεσε τήν 
γυναίκα του νά είδοποιήση τούς 
διευθυντάς τών στούντιο δτι δέν 
έπρόκειτο νά έπέλθη καμμία 
άργοπορία είς τήν Εναρξιν τοΰ 
γυρίσματος τοΰ φίλμ, έξ αίτί· 
ας τής καταστάσεώς του. Πρά
γματι τήν έπομένην, χρήσιμο 
ποιων Ενα τηλέφωνο, τοποθετη 
μένο πλά'ί στό κρεββάτι του 
εύρίσκετο είς συνεχή έπικοινω 
νίαν μέ τούς ήθοποιούς, όπερα 
τέρ καί τεχνίτας τών στούντιο, 
δίνοντας τάς άπαραιτήτους ό 
δηγίας διά τό γύρισμα τοΰ ’έρ 
γου. Πρόκειται περί τής πρώ· 
της... τηλεφωνικής σκηνοθεσίας 
πού έοηρμόσθη σέ φίλμ.

—Ή  χαριτωμένη Γαλλίς καλ· 
λιτέχνις Ντανιέλ Νταρριέ έπι 
στρεψασα μετά τοΰ συζύγου 
Γης έκ Χόλλυγουντ, π',οόκειτα 
κατ’ αύτάς ν’ άρχίση τό γύρι 
σμα τής ταινίας «Κάτια».

—Τάς ήμέρας αύτάς πρόκε 
ται νά φθάση είς Παρισίους 
Γζών "Αμποττ, διευθυντής τής 
Αμερικανικής κινηματοθήκης 
τοΰ Μουσείου τών νεωτέρων τε 
χνών, κομίζων τάς έξής ταινί 
ας,αι όποΐαι πρόκειται νά προ- 
βληθοΰν είς Ενα μεγάλον Πα
ρισινόν κινηματογράφον, μέ 
σκοπόν νά έπιδείξουν τάς προ
όδους τοϋ άμερικανικοΰ κινη 
ματογράφου άπό τό 1895 μέ 
χρι σήμερον: 1) Μίαν ταινίαο/ 
περιλαμβάνουσαν σκηνάς δια
φόρων ταινιών άπό τής έφευρέ 
σεως τοΰ κινηματογράφου 
(1895) μέχρι τό 1903. 2) "Ενα  
φίλμ παρουσιάζον τήν άνάπτυ 
ξιν τών σενάριο (1903—1916;
3) Αί πρόοδοι καί ή άνάπτυξις 
τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου 
(1916— 1928) καί 4) Ό  όμιλών 

'κινηματογράφος (1927—1938) 
Έχεινο δμως τό όποιον θά έπι 
σύρη ιδιαιτέρως τήν προσοχή 
τοΰ γαλλικοΰ κοινού θά εΐνε 
«Ή  πραγματοποίησις ένός συγ 
χρόνου φίλμ, ταινίας πραγματο 
ποιημένης ύπό τών στούντιο 
Ζέλνικ, ή όποία θά παρουσιά- 
ζη τάς σημερινάς μεθόδους ά
πό τήν στιγμήν τής έκλογής 
του σεναρίου μέχρι τής ώρας 
τής προβολής.

—Ή  περίφημος ταινία -ου 
Γουώλτ Ντίονεϋ «Ή  χιονάτη 
καί οί έπτά νάνοι», ή όποία 
προβάλλεται, ώς γνωστόν, μέ 
τεραστίαν έπιτυχίαν ε!ς ό·νό- 
κληρον τήν Άιιερικήν, πρόκει
ται νά Εχρ άποφασισΤικήν έπί- 
δρασιν είς τήν τεχνικήντών «κι- 
νουμένων σχεδίων». Διαδίδεται 
σχετικώς, δτι ό Μάξ Φλάϊσερ 
τοΰ όποιου ή φήμη εΐνε σχεδόν 
έφάυιλλη μέ τοΰ Γουώλτ Ντί 
σνεϋ, δημιουργός ώραιοτάτων 
σχεδιασμένων φ ί λ μ ς, έτοιμάίει 
καί αύτός διά λογαριασμόν 
τής Παραμάοιιντ μίαν Εγχρω
μον ταινίοτν «κινουμένων σχεδί
ων» μεγάλου μήκους. Τό φίλμ 
αύτό θά είνε Ετοιμον διά -όν 
Σεπτέιιβριον τοΰ 1938.

—Ό  συμπαθής ήθοποιός Ρό- 
ναλντ Κόλμαν, πρόκειται νά 
έμφανισθή προσεχώς είς -̂ ήν 
ταινίαν «νΑν ήιαουν 6α^ιληδς:> 
κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Φοανκ 
Λόϋνι. Τόν γυναικεΐον πρωτεύ
οντα ρόλον θά κρατήση ή διά
σημος Ίταλίς καλλιτέχνις " I  
ζα Μιράντα.

—Είς τό φίλμ «Τό ρομάντσο 
ένός Μαλτέζου», τοΰ όποιου Λ 
ύπόθεσις εΐνε παρμένη άπό τό 
ομώνυμο μυθιστόρημα τοϋ Ζάν 
Βινκύ, πρωταγωνιστούν ή ώ- 
οαιοτάτη Βιβιάν Ρομόινς καί ό 
ίθανενής Νταλιό.

νου ηρνειτο κατηγορηματικα | _- Η χσ01Ί^ ν η  πρωταγωνί-
τήν άλλαγήν αύτήν. Είς τό τέ
λος δμως ό Στροχάϊμ ύπετά- 
χθη είς τήν θέλησιν τοΰ συγ
γραφέως, κατόπιν έπεμβάσεως 
καί του σκηνοθέτου τοΰ φίλμ 
Ρό[.’ ΐ:ρτ  Βίνε.
— Ε ίς τό στούντιο Παραμάουντ 

τοΰ Χόλλυγουντ, συνέβη πρό ό- 
λίγου καιρού τό έξής πρωτοφα 
νές γεγονός είς τά κινηιιατο- 
γραφικά χρονικά: Έ ν φ  ό σκη
νοθέτης Χόρνμπλόου είχε πε
ρατώσει τήν προετοιιιασίαν διά 
τό γύρισμα τοΰ φίλμ «Τροπική 
έορτή» προσεβλήθη αίφνιδίως

στρια τοΰ άμερικανικοΰ κινη
ματογράφου Σύλβια Σύντνεϋ 
πρόκειται νά έμφανισθή είς μί
αν ταινίαν ρωμανπκήο ΰποθέοε- 
ως, τής όποιας ό τίτλος θ’ ά- 
ναγνελΡίΐ ποοσεχώο.

—Ό  λαο^'λής Γάλλο? ή0ο- 
πο'ός Ζάν Πιέο Ώιαόν. προιτα 
>'ωνιστεί είς τήν ταινίαν «Τό 
''•’ιιιορφο άστέρι» uatj μέ τόν 
Μισέλ Σιαόν καί τήν Μένκ Λε- 
uovii. Ή  καλλιτεχνική διεύθυν 
fnc όφείλεται είς τόν ^αιρετό' 
Γάλλον σκηνοθέτην Ζάν ντέ 
Μπαροντσέλλι.

Ή  φυσική καλλιέργεια 
στήν έξυπηρέτησι τής ομορφιάς

■ι

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
Τι κάνουν οί αστέρες τοΰ Χόλλυγουντ

Τά άγαθά άποτελέσματα τής 
φυσικής καλλιέργειας είνε πολ
λά. 'Ο χ ι Μονάχα γιατί μπορεί 
νά δώση δ ',ναμι καί ύγεία στά 
άσθενικά άτομα, άλλά ιδίως 
γιατί είνε ένα άσυναγώνιστο 
βοήθημα τής ώμορφιάς.

Ό  διάσημος καθηγητής τής 
φυσικής καλλιέργειας τοΰ Χόλ 
λυγουντ Ντόναλτ Λοΰμις, τοΰ 
όποιου οί πολύτιμες συμβουλές 
άκολουθούνται άπό δλους τούς 
άστέρας τής κινηματογραφου- 
πόλεως, δίδει τίς άκόλουθες 
γενικές όδηγίες:

1) Νά τρίβετε τό πρόσωπό 
σας μέ πάγο.

2) Νά κοιμάσθε χωρίς προσ
κέφαλο, σέ κρεββάτι μέ σκληρό 
στρώμα.

3) Νά μήν πίνετε ποτγωμένο 
νερό καί

4) Νά γυμνάζεσθε τακτικά 
καί νά τρώτε δ,τι σάς άρέσει.

Ή  μέθοδος τοΰ Λοΰμις δια
φέρει άπό τούς γενικώς έφαρ- 
μοζουμένους κανόνας είς τήν 
γυμναστικήν καί τόν άθλητι- 
σμό.

Παλαιός μελετητής τής ίατρι 
κής έπιστήμης καί γυιός ια
τρού, έχρησιμοποίησεν δλες τίς 
ιατρικές του γνώσεις γιά νά 
δημιουργήση τά κατάλληλα 
γυμνάσματα, τά σχετικά μέ τίς 
διάφορες περιπτοισεις πού τοΰ 
παρουσιάζονται. ’Εξ  άλλου τό
σον οί άσκήσεις του, δσον καί 
οί συμβουλές του γιά τήν ώμορ 
φιά είνε άπλούστατες.

Αν τρίβετε τακτικά τό πρό
σωπό σας μέ πάγο θ’ άποκτή- 
σετε μιάν έπιδερμίδα σφικτή 
καί λεία, βεβαιώνει ό Λοΰμις. 
Καί άναφέρει ώς παράδειγμα 
τήν θαυμασία έπιδερμίδα τής 
Νόρμα Σήρερ, ή όποία δύο φο
ρές τήν ήμέρα τρίβεται μέ ''ό- 
γο, τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, 
τής Τζόοτν Κράουφορντ καί 
άλλων διασήμων άστέρων πού 
άκολουθοΰν τήν μέθοδόν του.

«Μή πίνετε ποτέ παγωμένο 
νερό» εΤι/ε μιά άλλη συμβουλή 
πού δίδει σέ δλες τίς γυναίκες 
πού άπευθύνονται σ’ αύτόν. Τό 
παγωμένο νερό έπιφέρει στόμα 
χικές καί κοιλιακές άνωμαλίες 
οί όποιες έχουν άμεση έπίδρασι 
στήν ώμορφιά τής έπιδερμίδος 
σας.

Ό  Κλάρκ Γκεΐμπλ άνέπτυξε 
τούς μΰς τοΰ σώματός του, το- 
πο θετή σας γύρω άπ’ αύτούς έ- 
λαστικές ζώνες, ol όποιες μέ

τήν άντίστασί τους, δταν έκι- 
νοΰντο οί μΰς τούς έδιναν δύ- 
vaju καί φόρμα.

Επίσης ό Λοΰμις συμβου
λεύει νά κοιμάσθε χωρίς προσ
κέφαλο. ’Ά ν  δμως αύτό σας 
ένοχλή καί δέν μπορείτε νά 
κοιμηθήτε, τότε μπορείτε ν' ά- 
νασηκώσετε έλαφρό τό έπάνω

«Εΐνε τελείως έσφαλμένη ή ζουν» δέν μένουν αδρανείς. ’Άν- 
ννώμη τών διαφόρων ιατρών, '  ' * - - -
δτι οί γυναίκες πού δέν θέλουν 
νά παχύνουν, δέν πρέπει νά
τρώγουν ψωμί, πατάτες καί 
μακαρόνια, λέγει ό Λοΰμις. 
Μποροΰν νά τρώγουν δ,τι τούς 
άρέσει, χωρίς βέβαια νά κά
νουν κατάχρησι, ύπό τόν δρον

δρες καί γυναίκες έπιδίδοντα 
είς τά διάφορα σπόρ, τά όποια 
τούς διασκεδάζουν εύχάριστα 

άπα

Ό  διάσημος καθηγητής τής «φ υσικής καλλιέργειας» τοΰ Χόλ
λυγουντ Ντόναλντ Λοΰμις έφα ρμόζων τάς άσκήσεις του είς 

τήν χαριτωμένην ήθ οποίον Ντόριαν Γκρέϋ.
μέρος τοΰ κρεββατιοΰ, σέ τρό
πον ώστε νά τοΰ δώσετε μιά 
έλαφρά κλίσι.

Γιά τις διάφορες σωμοττικές 
άσκήσεις πού έφαρμόζει ύπάρ
χουν ειδικοί άλτήρες καί έλα- 
στικά δργανα άντιστάσεως. Είς 
τίς γυναίκες πού θέλουν ν’ ά- 
δυνατίσουν έφαρυόζει άσκήσεις 
γρήγορες κα έπαναληπτικές, 
ένφ γιά τήν δημιουργία καί 
τήν ένίσχυσι τών μυών συνιστά 
άσκήσεις άργές καί ρυθμικές, 
δπως εΐνε τό σήκωμα τών βα_ 
ρών καί τών αλτήρων.

δμως δτι θά γυμνάζωνται κα
θημερινώς. Ή  Ζανέτ Μάκ Ντό
ναλντ τρώγει πάντοτε ψωμί, 
πατάτες καί μακαρόνια, χωρίς 
μ' αύτό νά προσθέση οΰτε Ενα 
γραμμάριο στό βάρος της.

Ό  Ντόλαντ Λοΰμις συμβου
λεύει έπίσης ν’ άναπνέετε 6ε- 
θειά μπροστά σ’ ενα άνοικτό 
παράθυρο γιά νά διευκολύνετε 
τόν ΰπνο σας.

Οί άστέρες τοΰ Χόλλυγουντ 
εΐνε συνηθισμένοι στήν κοπιώδη 
έργασία τών στούντιο. Κι’ δ
μως τίς ώρες πού δέν «γυρί-

καί τούς χαρίζουν τήν άπαραί- 
τητη ύγεία καί ώμορφιά.

Πολλοί άπό τούς καλλιτέ- 
χνας τοΰ Χόλλυγουντ εΐνε καί 

I άξιόλογοι άθληταί.
‘Ο Κλάρκ Γ  κεΐμπλ εΐνε Ενας 

άπό τούς πλέον μανιώδεις 
σπόρτσμαν τής κινηματογρα- 
φουπόλεως. Εΐνε Ενας περίφη
μος ίππεύς, παίζει τέννις καί 
γκόλφ, ψαρεύει, κυνηγά καί εί- 
V" Ενας έξαιρετικός άεροπόρος.

Ή  Τζόαν Κράουφορντ προ
τιμά τό κολύμπι, τό τέννις καί 
τό αύτοκίνητο.

Ή  Έλέανορ Πάουελλ, ή γο
ητευτική πρωταγωνίστρια τοΟ 
μουσικού φίλμ «Μπροαντγουαίη 
Μέλλοντυ 1938» εΐνε μία άθλή- 
τρια μεγάλης άξίας. Γυμνάζεται 
καθημερινώς έπί πέντε συνεχείς 
’ .ρες.

Ό  Ρόμπερ Μοτγκόμερυ εΐνε 
Ενας θαυμάσιος παίκτης τοϋ 
τέννις καί τοΰ ποδοσφαίρου. Ή  
διεύθυνσις δμως τών στούντιο 
είς τά όποια έργάζεται, του ά- 
πηγόρευσε τελευταίως τό πο- 
δόσφαιρον, έπειδή είς μίαν προ 
πόνησίν του έτραυματίσθη σο
βαρά.

Ό  Ούΐλλιαμ Πάουελ εΐνε έπί
σης μανιώδης παίκτης τοΰ τέν- 
_νις, πού εΐνε πραγματικά τά 
λαοφιλέστερο σπόρ τών άστέ
ρων τοΰ Χόλλυγουντ. Είς τό 
ιδιόκτητόν του «κάρτ» συγκεν
τρώνονται δλοι οί άστέρες πού 
έπιθυμοΰν νά παίξουν μία έν- 
διαφέρουσα παρτίδα τοΰ ώραί- 
ου αύτοΰ σπόρ.

Ή  Λουΐζ Σάϊνερ, ή έξαιρετι- 
κή πρωταγωνίστρια τοΰ έργου 
«Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» 
στίς άρχές έπεδίδετο μονάχα 
στήν πεζοπορία καί στό κολύμ 
βημα. Κατόπιν δμως Εγινε μιά 
φανατική θαυμάστρια τών πε
ρισσοτέρων σπόρ.

“ Ολοι σχεδόν οί άστέρες τού 
Χόλλυγουντ επιδίδονται είς τά 
διάφορα σπόρ, λέγει ά διάση
μος Λοΰμις, γιατί αύτά εΐνε έ- 
κείνα πού τούς χαρίζουν δχι 
μονάχα τήν ύγεία τοΰ σώμα
τος, άλλά καί τήν χάρι τών κι
νήσεων, μαζί μέ τήν ώμορφιά, 
άπαραίτητα στοιχεία γιά τήν έ- 
πιτυχία τους στήν ό&όνη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Προβλέπεται έξαιρετικός όρ- 

γασμός είς τήν παραγωγήν 
έλληνικών κινηματογραφικών 
ταινιών διά τήν περίοδον τοΰ 
1833. Πρώτος άπ’ δλους ό Α ι
γύπτιος παραγωγός Ά λβίγε

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  ΜΙΑΣ Β Ε Ν Τ Ε Τ Τ Α Σ

Πώς «έγύρισα» τήν «Προσφυγοπούλα»
“ Ενα άπόγευμα τοΰ 1937 μ’ r ρε Ενα σενάριο, πού όμολογώ μοδμε Ενα βράδυ ό Μπόγρης. | κοΰ καί περιποιητικού κτημα- 

έπεσκέφτηκε στό ξενοδοχείο δτι μου άρεσε πολύ. ’Εν τφ με- “ Ενας μονάχα δέν φοβόταν, | τίου κ. Άρσενίδη κάτω στή
μου, στήν Αλεξάνδρεια Ενας| ταξύ δμως είχα δή τόν Δρα Έ-
κύριος. Χωρίς πολλά λόγια μοΰ 
ζήτησε ούτε λίγο οΰτε πολύ νά 
ύπογράψω Ενα συμβόλαιο μαζί 
του γιά Ενα έλληνικό $ίλμ.

Στήν άρχή άρνή&ηκα, καί 
τοΰτο γιατί τρόμαξα μπροστά 
σέ κάτι πού οΰτε φαντάσθηκα 
ποτέ δτι μπορούσε νά γίνη. Σι- 
γά-σιγά δμως μέ Επεισε. Πιστέ- 
ψτε με, άγαπητοί μου άναγνώ- 
σται δτι' Εμεινα νύχτες όλόκλη- 
ρες άϋπνη. Κόντευα νά τρελ- 

λαθώ. Τί θά γινότανε; θά  πετύ
χαινα; θά  γελοΰσαν είς βά
ρος μου; Τίποτε γνωστό άπ’ 
δλα αύτά. Πάντως είχα ύπο- 
γράψει ήδη τό σνετικό συμβό
λαιο, χωρίς νά καταλάβω κα- 
λά-καλά τί Εκανα. Νά αποχω
ρήσω πιά ήταν άργά. Μπρος 

Βύ καί πίσο' ρέμα. Δέν Εμε
νε πιά τίποτε άλλο άπό τό νά 
προΓ-ι-αθήσω νά γίνη κάτι πά- 

πάνω άπό τ!ς δυνάμεις μου

παμεινώνδα καί σχημάτισα προ ι 
σωπικώς τήν άντίληψι δτι γιά 
νά πετύχουμε Επρεπε νά ύπάρ
χουν ώρισμένοι συντελεσταί. | 
Καί πάλι καμμιά άντίρρησι ό 
κ. Μιζραχή.

Κι’ Ετσι τό ’Επιτελείο τοΰ 
φίλμ βρέθηκε. Σκηνοθέτης ό 
Μιζραχή, διάλογοι καί δια
σκευή σεναρίου Δημήτρη Μπό- 
γρη πού τό δνομά του μονάχα 
ήταιν άρκετό γιά νά μοΰ δώση 
κουράγιο, μουσική Κώστα Γιπν 
νίδη πού συστάσεις περιττεύ
ουν. Στίχοι τοΰ γνωστού καί 
τόσον καλοΰ Αίμ. Σαββίδη, 
Καθώς καί Ενα όλόκληρο πλτΐ- 
θος Ελλήνων καλλιτεχνών μέ 
έπί κεφαλής τό Μάνο Φιλιππί
δη. τήν ύποφαινομένη, τήν Τοΰ 
λα Άντζή, τήν άδελφή μου Α 
λίκη,, τόν Πλέσσα καί άλλους.

Τότε δμως παρατηρήθηκε 
κάτι πού μέ τρόμαξε. Ένώ  έ-

ό Μιζραχή.
Μέ τέτοιες δυσμενείς γιά

Ζήτησα λο·πόν πρώτ’ άπ’ δ- i ν ('ύ τ°ύς Εβρισκα δλους περι- 
τό Φίλιι νάνε έλληνικό, δη- ΦήΜ-ους, αυτοί άρχισαν να _με

  - φοβούνται. Κι είχαν σ αυτό
άπόλυτο δίκηο.

—Βέμπο, φοβούμαι γιά σέ

-όή γυοισμένο στήν Ελλάδα  
Ο κ. Μιζρανή, φάνηκε σ’ αύ- 
ό πολύ γαλα'τόιιος. δέν uoO 

οε κσι,"ΐΑ άντίορησι.
Ετσι σέ λίγο καιρό μοϋφε-

Τ ή\ '0

Ή  Σοφία Βέμπο μέ κοστούμι 
έκδρομής.

μένα συνθήκες άρχισε τό γύρι- 
I να, δέν σ’ Εχω άκόύσει νά λές σμα τής Προσφυγοπού/ ■ - . Στό 
I ούτε δυό λόγια στό θέατρο, άγρόκτημα τοΰ τόσον ιευγενι-

Αρσενίδη κατω στη 
Θεσσαλία πρώτα καί Επειτα 
γιά τίς έσωτερικές σκηνές στήν 
Αλεξάνδρεια.

_θεωρώ ύποχρέωσί μου νά 
πώ καί δημοσία πώς όλόκληρο 
τό 'Επιτελείο τοΰ φ!λμ δεύλε- 
ψί μέ τήν ψ-..χή του, άκούρα- 
στα,, εύσυνείδητα.

Κι’ ετσι ΰστερα άπό κάμπο
σο καιρό τό φΓ-μ τελείωνε.

Δ. στυχώς δϊν τί είδα άκόμη 
καί δέν ξέρω &ν πετύχαμε ή 
δχι. Πάντως φέτος τό Πάσχα 
παίχτηκε έπί 3 συνεχείς έβδο- 
μάδες στήν Αλεξάνδρεια, πρά
γμα πρωτάκουστο γιά κεί, καί 
συνεχίζεται μέ έπιτυχία στό 
Κάιρο. 'Έμαθα πώς πέτυχε. 
Μακάρι,

Εκείνο  δμως πού περιμένω 
μέ άγωνία εΐνε ή κρίσις τοΰ 
Αθηναϊκού κοινού πού είνε 
πάντοτε τόσο διχαία καί ειλι
κρινής...

Ελπίζω νά μή πήγοτν οί κό
ποι μας χαμένοι.

Σ. ΒΕΜ Π Ο

άφικνεΐται όριστικώς έντός 
τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου 
τού μηνός ’ Ιουνίου μετά τοΰ 
θιάσου Αλίκης, ό όποιος I- 
λαβε μέρος είς τό γύρισμα 
τής «Άνθούλας-ί μεθ’ όλο κλή
ρου τοΰ τεχνικού του συνερ
γείου, μηχανημάτων λήψεως 
καί φωνοληψίας, φωτιστικήν 
σωμάτων, έμφανιστικών καί 
τυπωτικών μηχανών κλπ. διά 
νά γυρ-Λ-η κατ’ άρχάς τ* χέ· 
ξωτερικά» τοϋ Εργου καί κα
τόπιν διά νά προβή εις τήν ό- 
ριστικήν έγκατάστασιν τοϋ 
στούντιο. Σχετικώς πληροφο- 
ρούμεθα δτι αί πολύμηνοι συν
εννοήσεις του μέ διαφόρους 
κεφαλαιούχους, κατέληξαν είς 
’ ήν ύπογραφήν όριστίκού συμ
βολαίου μετά τής μεγάλης ο- 
ταιρείας έκμεταλλεύσεως ται
νιών. «Α. Ε. Κ. Ε . Άργύρης 
καί Σία», δσον άφορά τήν 
χρηματοδότησιν τής έπιχειρή 
σεως παραγωγής έλληνικών 
ταινιών.

— Διαρκοΰντος τοΰ τελευ
ταίου δεκαημέρου, ύπεβλήθη- 
σαν, ύπό ένδιαφερομένων όρ- 
γανωτών, εις τό ύφυπουργείον 
Τύπου καί Τουρισμοΰ, διάφο
ροι προτάσεις σχετικαί μέ τήν 
ΐδρυσιν μονίμων στούντιο πα
ραγωγής έλληνικών ταινιών 
Επειδή δμως δλοι ol κεφα

λαιούχοι Εθεταν ώς δρον τήν 
προνομιακήν παραχώρη σ ι ν 
τής άδειας έγκαταστάσεως, 
τό ύφυπουργείον Τύπου καί 
Τουρισμοΰ Εκρινε σκόπιμον νά 
παραπέμψη τάς αιτήσεις των 
είς τό “Υπουργικόν Συμβού
λιο ν.

~  Ο γνωστός πρωτοπόρος 
σκηνοθέτης τοΰ θεάτρου κ. 
Κάρολος Κοέν, πρόκειται ν, 
άναχωρήση τό φθινόπωρον εις 
Αμερικήν διά νά μελετήση 
είς τά στούντιο τοΰ Νέου Κό
σμου τήν τεχνικήν τοΰ κινη
ματογράφου, προκειμένου άρ- 
γότερον νά προδή εις τήν 
πραγματοποίησιν φίλμ μέ θέ
ματα παρμένα άπό τό Ελλη
νικόν κλασσικόν ρεπερτόριον.

— Ό  κ. ’Αθανάσιος Σκού
ρας άφίχθη μέ τήν «Νορμαν- 
δίαν» είς Νέαν Ύόρκην καί 
άνεχώρησεν άμέσως διά Χόλ
λυγουντ, δπου θά παρακολού
θηση τό γύρισμα τών τελευ
ταίων ταινιών τών Εταιρειών 
«Φόξ», «Ράντιο» καί «Πάρα- 
μαουντ» τάς όποίας άντιπρο- 
σωπεύει διά τήν Ελλά δα .

— Πληροφορούμεθα δτι ό κ 
Δαμασκηνός, ώς Εκπρόσωπος 
τής_«Ελληνικής Κινηματογρα 
φικής Ένώσεως», άναχωρεί 
τήν 20ήν ’ Ιουνίου διά Βερολί 
νον, δπως παραλάβη ενα πλή 
ρες κινηματογραφικόν συνερ 
γειον τό όποιον θά χρησιμο- 
ποιήση διά τήν πραγματοποί- 
ησιν τριών ταινιών τουριστι
κού καί προπαγανδιστικού πε
ριεχομένου. Καί τά τρία σχε
τικά σενάρια ύποβληθέντα είς 
τό ύφυπουργείον Τύπου καί 
Τουρισμού ένεκρίθησαν.

— Ό  διάσημος τενόρος καί 
πρωταγωνιστής τοΰ κινηματο
γράφου Μπενζαμϊνο Τζίλμ 
θά έμφανισθή, κατά πάσαν πι
θανότητα, άπό τής σκηνής τοΰ 
κινηΐ'α-^εάτρου «Παλλάς».

— Τήν ·<ινηματογράφησιν τής 
θαυμασίας άθλητικης έοοτϋρ. 
ή όποία θά λάβη χο’)ραν αϋ- 
οιο”  καί κατά τήν όποιαν θά 
παρελάσουν πλέον τών 10.000 
έκπροσώπων τής άθλουμένης 
νεολαίας, άνέλαδε νά κινημα
τογράφηση τό κινητόν συ'^ο- 
νεΐον τών Εργαστηρίων τοΰ κ. 
Μ. Νόβακ. Διά τήν καλυτέραν 
έπιτυχίαν τοΰ φίλμ θά χοησι- 
"οποιηΟοΰν δίπλα μηχανήμα
τα Φ''·,·'ϊ-Λ’'·Ίνολ.ηψίας.

— Τά διάφορα νοαΛεία #κ- 
ΐιετρτλ>^>'ισεο)ς ταινιών ήρχι- 
σαν ν’ άπασ'<ολοΰν μέ ιήν πα- 
ρατηρουμένην ελλειψιν γαλλι

κών καί γερμανικών ταινιών. 
Ή  Ελλειψις αύτή δσον άφορφ 
τήν γαλλικήν παραγωγήν προ 
έρχεται έκ τοΰ γεγονότος δτι 
άπεσύρθησαν σχίδόν δλα τά 
άμερικανικά καί άγγλικά κε
φάλαια, μέ τά όπ^ία, ώς γνω* 
στόν, έτροφοδτεΐτο ή γαλλική

Ή  Τζόαν Κράουφορντ έμφανί*
ζεται μέ τήν θαυμασίαν αύτήν
τουαλετταν είς το τελευταίο της
φιλμ «Πώς νά τόν άγαιτήσω;»

παραγωγή. 'Έ να ς άπό τούς* 
σπουδαιοτέρους λόγους τής 
δυσπιστίας αύτής τοΰ ξένου 
κεφαλαίου εΐνε καί ή παρατη· 
ρηθεΐσα τελευταίως σημαντι
κή πτώσις τοΰ γαλλικού νομί
σματος.

— Είς τόν κινηματογράφον 
«Μαϊάμι-θήατρ» τής Νέας Ύ· 
όρκης προεβλήθη μέ έπιτυχί
αν ή ταινία τοΰ κ. Μ. Νόβακ 
«Ή  Ελ λ ά ς  τοΰ 1938 όμιλε», 
μήκους 2.500 μέτρων. 'Η  έν 
λόγω ταινία προδληθεΐσα έπί 
δύο συνεχείς Εβδομάδας, πα
ρουσιάζει τά σπουδσιότεροί 
γεγονότα τοΰ μεταυγουστια- 
νοΰ Κράτους.

— Ύπό της Ελβετικής κινη- 
αατογραφικής Εταιρείας «Γή 
καί θάλασσα» διευθυνομένης 
παρά τοΰ κ. Π. Καγιέ, έγυρί- 
σθησαν κατά τό παρελθόν Ε» 
τος, τέσσαρες έλληνικαί ται* 
νίαι ύπό τήν αΙγίδα τού ύφυ· 
πουργείου Τύπου καί Τουρι» 
σμοΰ. Αί ταινίαι αύταί πα* 
ρουσιάζουσαι τοπία καί σκη
νάς έλληνικής ζωής : Α θ η 
νών, Πελοποννήσου, Κυκλάδων 
καί Σαντορίνης, Ετυχον Ενθου
σιώδους ύποδοχής άπό τό εύ- 
ρωπαίκόν κοινόν, κατά τάς ά· 
νακοινώσεις, τόσον τοΰ έν 
Βέρνη διπλ.ωματικοϋ άντιπρο* 
σώπου τής Ελλάδος, δσον καί 
τής διακεκριμένης Έλδετί·* 
δος δημοσιογράφου κ. Έ δ ί9  
Πφούντ Ραμελέ καί άλλων, 
οιτινες έπί τή εύκαιρία ταύτη 
έδημοσίευσαν θερμότατα <*ρ'« 
θρα είς τόν Εβλετικόν Τύπον, 
Πληροφορούμεθα δτι αί έν 
λόγω ταινίαι πρόκειται νά 
προδλη&οΰν προσεχώς καί. εις 
τάς Αθήνας.

— Υπό τών Εργαστηρίων τοΟ 
κ. Νόβακ έπερατώθη ό μουσι
κός καί ήχητικός συγχρονι
σμός τοΰ δωδοΰ τμήματος τοΟ 
φίλμ τής πρωτομαγιάς, συμ- 
πληρωθέντος καί μέ τήν άλ
λαγήν τής φρουράς πρό τοΟ 
«Αγνώστου Στρατιώτου» διά 
τήν λήψιν τής όποίας έχρησι- 
μοποιήθησαν διά πρώτην φο
ράν διπλά μηχανήματα φωτο
φωνοληψίας.

— Έπίσης έπερατώθη ή έ* 
πεξεργασία τοΰ φίλμ τής πε
ριοδείας τοΰ κ. Προέδρου τής 
Κυδερνήσεως άνά τήν Πελο
πόννησον. ύπό τών Εργαστηρί
ων τής «Ντάνκ Φίλμ» καί τοΟ 
κ. Νόβακ. Αξιοσημείωτος ύ· 
πήρξε ή τεχνική άπόδοσις τοΰ 
κ. Μ. Γαζιάδη,ό ό όποιος κα
τώρθωσε νά παρουσιάση άρι- 
στουογηιιατικήν φωτογραφι
κήν άπόδοσιν.

Η κινηματογραφική μας, σελΐς 
γηά(πεται καί εικονογραφείται 4- 
πό τό” ε'δικόν συνΓογάτην μας «, 

Τ. Μ ΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ
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Ευδυμες αθηναϊκές νύχτεςΤό παλαιόν 

Θέατρον
Ιστορικά σημειώματα-ΠαΛαίμαχοι η 
δοττοιοί καί ή ιστορία των - Οί πρωτο
πόροι τής Θεατρικής τέχνης είς τήν 
νεωτέραν ‘Ελλάδα - Ό  Σίσσυφος

Τού κ. Ν. I. ΛΛΣΚΛΡΗ
(Έ8ν ικόν  Άρ ιστεϊον  Γραμμάτων)

4ον
" " “ Ω Θεέ! σύ δστις έ'σωσες τόν 

■υΙόν τοΰ Αβραάμ βπδ τής σφα
γής διά τής έμφανίσεως ένός κρι 
ον, σώσον καί τόν σόν υιόν έμ- 
φανίζων μοι τό μέσον τής φυγής 
αύτοΰ!

Καί μέ τήν πεποίθησιν δτι εί- 
σηκούσθη ή παράκλησίς του, στρέ 
φεται πρός τά δεξιά καί ώ τοΰ 
θαύματος ! βλέπει... τόν γάιδα
ρον ον είχε προμηθευθή πρός συμ 
πλήρωσίν τοΰ θιάσου του νά τόν 
σπρώχνουν κακήν κακώς έσωθεν 
τής ιτκηνής.

—Σ ’ εύχαριστώ, Θεέ μου, εί-

περ τό σπουδαιότερον, μ’ έμφυτον 
τήν άγάπην πρός τό θέατρον έξ ού 
ούδέν προσεπορίζοντο τό ύλικόν 
κέρδος, δπερ άπώλεσαν έγκατα- 
λείψαντες χάριν τής Ιδέας τά βιο
ποριστικά αυτών έπαγγέλματα.

Καί δμως οί άνθρωποι αύτοί, 
άντί ώς ώφειλε, νά τύχωσι συμ- 
ταθοΰς τινός τούλάχιστον έκφρά- 
σεως έκ μέρους τών μεταγενεστέ
ρων δι’ δσας στερήσεις καί βάσα
να ύπέστησαν πρός άνίδρυσιν τοΰ 
Ελληνικού θεάτρου έν Άθήναις, 
ακαιότατα ύβρίσθησαν καί δή ύ
πό τοΰ Μ. Π. Βρετοΰ, δστις, ·*0“  
φων κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1868

Τό έβδομαδιαίον Πειραϊκόν Ρεπορτάζ τών «Παρασκηνίων»

Μία σχολική παράστασις
ε ις  τό Δημοτικόν θ έ α τ ρον του Πειραιώς
Ή  Παμπειραϊκή Χορωδία είς Σϋρον.-Τό Παιδικό Θέατρο τήςΦιλικής 'Εταιρείας Νέων

Του συνεργάτου μας κ. Δρ. Τρίφυλλη
Οί μαθηταί τοϋ Β '  Γυμνα

σίου Πειραιώς μ“ ς έδωκαν 
καί έφέτος ένα δείγμα τής 
καλλιτεχνικής αίσθαντικότη- 
τός των. Δέν ξεύρει κανείς, 
ποΰ νά άποδώση τό γεγονός. 
Μοίρα καλή προβαδίζει καί 
καθοδηγεί τό σχολικό αύτό 
συγκρότημα ; Εΐνε οι φιλότι
μοι καθηγηταί, πού ύποβάλ- 
λουν τήν δημιουργική πνοή 
τους στούς μαθητάς ; Είνε 
πρτωρισμένοι, τέλος, οι μαθη- 
ται, γιά κάτι άνώτερο, πού 
έκδηλούμενο, άπό τώοα μάς 
προδιαθέτει νά τό δεχθούμε 
μέ θαυμασμό ; ’Επαναλαμβά
νω, δέν ξεύρω. 'Εκείνο, πού 
ή μπορώ νά πώ, εΐνε, πώς τό 
Πειραϊκό κοινό, πού κατέκλυ-

προς τον  ̂ μαρκησιον του ^ ν τ , σε τ3 Δημοτικό Θέατρο. είδε 
Τιλλοιρ ζητησαντα παρ' αυτου ά κ · & *  ά .
πληροφορίας περι του Ελληνικού; r   · ^
θεάτρου, έξεφράσθη περί τών δυ- ! 1ί ^ ' τωιΥ' ,σ* °  1  ̂ . τ "
στυχών αύτών ήθοποιών, γωρίς Ολα, άπο τήν μικρότεοη -

Ό  Ά θ . Σίσυφος πριν γίνη ή
θοποιός

ίίεν, ήγέρθη καί έσπευσε πρός τό 
δυστυχές ζώον, τό όποιον μετά 
πολλών βασάνων κατώρθωσε νά 
φέρη πρός χό αντίθετον τής ει
σόδου μέρος.

—’Ιδού, λάβετε, είπε, καί φύ
γετε ;ιρός τήν Αίγυπτον... ’.απει
λείται ή ζωή τοΰ θείου βρέφους, 
φύγετε... "Ω! μέ ήκουσαν, έτοι- 
μάζονται... Ή  Παρθένος Μαρία 
ανέρχεται πρώτη έπί τοΰ όνου... 
Ό  'Ιωσήφ τής δίδει τό βρέ
φος... έξέρχονται... φεύγουν, έ
φυγαν!

J ονυπετήσας δέ κατόπιν καί ύ- 
ψώσας τάς χείρας πρός τόν ού- 
βΐινόν είπε:

—Σ ' εύχαριστώ, Θεέ μου, δτι 
μ’ έκαμες νά σώσω τόν υιόν σου.

Καί ή παράστασις έληξεν έν 
μέσφ ζωηροτάτων χειροκροτημά
των!

Έξερχόμενος ό 'Ανδρονόπουλος 
μετά τό τέλος τής παραστάσεως 
τοΰ καφενείου,, συνάντησε πρό 
τής θύρας αύτοΰ κάποιον δοτις έ- 
φαίνΐτι δτι. άνυπομόνως to. πε
ρίδενε.

—"Ακούσε, κύριε Άνδρονόπου  ̂
λε. τφ λέ /ίΐ πολύ καλή ήταν ή 
.-ταράσ.ασίι; σοιι, άλλά σέ παρα
καλώ πολύ μήν τήν έπαναλάβης, 
γιατί πρέπει ν-. Ίερης πώς έμείς 
ΐδώ δέν τρώμε άχυρα...

—Ιίερ’ πΐτοΐ ήμην βεβαιότα
τος. φίλτατε κύριε, άπήντησεν ό 
’Ανδρονόπουλος... Αλλά άν σείς 
δέν τρώτε <’* 'p j  έπρεπε \ά φάΐ] 
άπό δαΊτα ό νάϊδαρός μου καί... 
μέ καταλαίαί· ιτε πιστεύω...

Ο Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Σ ΙΣ Υ Φ Ο Σ
I ('Ολόκληρη ή ζωή του)

/ Μία τών φυσιογνωμιών, ή αί
γλη τής οποίας έλάμπρυνε τό ελ
ληνικόν θέατρον, είνε άναντιρ- 
ρήστως καί ή τού ’Αθανασίου Σι- 
σύφου, δστις είδεν τό φώς τής 
ήμέρας είς μίαν παρά τούς πρό- 
ποδας τής Άκροπόλεως οικίαν, 
ν.αθ’ ήν έποχήν αί Άθήναι εύρί- 
οκοντο άκόμη ύπό τόν τουρκικόν 
ζυγόν. Δωδεκαετής δ ήτο μόλις 
ό μελλων ήθοποιός, δτε οί Αθη
ναίοι έκλήθησαν νά παρευρεθώσι 
διά πρώτην φοράν είς θεατρικήν 
παράστασιν είς τό παρά τήν ’Ε 
θνικήν Τράπεζαν άνεγερθέν ξύλι- 
■νον παράπηγμα, έν Φ τό πρώτον 
•ήκούσθη ή ελληνική φωνή άπό 
σκηνής έν τή πρωτευούση τοΰ 
έλληνικοΰ βασιλείου. "Αν παρευ- 
ρέθη ποτέ καί ό Σίσυφος είς τάς 
τότε δοθείσας παραστάσεις είνε 
(ίγνωστον, ώς έπίσης άγνωστον 
elve κι’ άν έξεδήλωσε κλίσιν τι
λιά πρός τό θέατρον κατά τά παι
δικά του έτη.

Τό μόνον γνωστόν είνε δτι κα
τά τινα παράστασιν τού 1844 έ- 
ξυλοκοπήθη ανηλεώς άπό τόν πα
τέρα του διότι συνελήφθη έπ’ αύ- 
ΐοφώρω ΐ'ποκρινόμενος Τοΰρκον 
βτρατιώτην έν ήρωϊκφ τινι δρά- 
ματι. ’Εν τούτοις περί τού ξυλο
κοπήματος αύτοΰ, τό όποιον κα
τόπιν ήρέσκετο νά διηγήται ό Σ ί
συφος, ύπάρχουν δύο παραδόσεις. 
Διά τής μέν βεβαιοΰται δτι ό 
νεαρός Σίσυφος έξυλοκοπήθη διό
τι άνεκατεύθη μέ θ ε α τ ρ ίν ο υ ς  
οΐτινες έθεωροΰντο τότε ώς αν- 
βρωποι παραδόσαντες τήν ψυχήν 
«ύτών είς τόν Σατανάν, διά τής 
δέ, πιστοποιείται δτι ό πατήρ Σί- 
ουφος τής έβρεξε τοΰ υιού του 
διότι έθλίβη κατάκαρδα ίδών αύ
τόν ά λ λ α ξ ο π ισ τ ή σ α ν  τ α 
Ιστω καί καθ’ ύπόχρισιν! "Οπως 
δήποτε, είτε διά τήν μίαν αίτίαν, 
rim  διά τήν άλλην, έξυλοκοπήθη 
ύ νεαρός Σίσυφος. Τό ξύλον έ- 
πέδρασε τόσον έπ’ αύτοΰ, ώστε 
εκτοτε έπιδοθείς είς επικερδές βιο 
ποριστικόν έτάγγελμα, δέν άνεφά- 
■νη πλέον έπί σκηνής μέχρι τοΰ 
(1850 δτε, έξ ακατανίκητου πρός 
ϊήν σκηνήν έρωτος δν μετά δυσ
κολίας συνεκράτει μέχρι τότε, πα- 
ρήτησε πάσαν άλλην εργασίαν του 
καί προσήλθε τακτικώς πλέον ήθο 
ροιός είς τόν τότε θίασον τοΰ Κα- 
πέλλα και Κούγκουλη, οΐτινες ά
πό τού 1848 έδιδον παραστάσεις 
μέ τούς ήθοποιούς Καρτέσιον. 
Μπίλλερ. Ξ. ’Αλκαίον, Έρμήν 
Κσλλιάτσον, Μιλισσόδαν, Άντωνί 
ου καί τάς κυρίας Άθηνά Φιλιπ- 
πάκη καί Καλλιόπην Χο.',οτου, τήν 
μετέπειτα κ. Κοτζιά.

Οί άτοτελοΰντες τόν θίασον τοΰ 
τον ήσαν πάντες νοικοκυραϊοι, ιιε

ποτί. να τούς γνωρίση, έν έπιστο- 
Κ.ή σοιζομένη έν τοίς άρχείοις τής 
Ιστορικής καί ’Εθνολογικής ’Ε 
ταιρίας ύπ’ άριθ. 8824 οΰτω:

«Ό  θίασο; άπό παντοειδή μα
ζώματα κατηρτισμένος, τόν μέν 
άπό μαθητάς τοΰ σχολείου, τό δε 
ίτό τάς τάξεις έκείνας έν αίς τό 
’νστικτον τοΰ κέρδους είνε ϊσχυ- 
~ότερον τής τέχνης ήτον απαίσι
οι· · ’Επαναλαμβάνεται δηλονότι 
και ενταύθα ή αίοινία ιστορία.... 
τοΰ πώς γράφεται ή ιστορία, πρό 
πάντων άπό τούς θέλοντας νά 
c. οίν('νται αύτόπται μάρτυρες τών 
.:1ιστ«’Γ«υμένων γεγονότων, άδιά- 
ipupm αν ούτε κατ’ οναρ τά εί- 
ftov, άρκεϊ νά φαίνωνται καί αύ
τοί ιστορικοί άντάξιοι απόγονοι 
τι ΰ Σωσίου δστις, μή παρευρε- 
''είς κατά τήν μάχην καθ’ ήν ένί- 
κησεν ό Άμφιτρύων καί θέλων νά 
rriv διηγηθή είς τήν Άλμήνην, συ 
οτέλλτται μέν κατ’ άρχάς καί έ- 
ρι )τά έ αυτόν :

Μά στάσου δά, πώς διάβολο θε 
vc: τά καταφέρω, άφοΰ δέν ήμουν 
έμποοστά καί δέν τά καλοξέρω ;

’Αλλά κατό-’-'ν Καμβάνων τό έ- 
—οΓ-’τητον διά τήν περίστασιν 

τ ο υ π ?  προσθέτει:
Α ϊ! δέν πειράζει! Λές σπαθιά, 

ασπίδες, ράπτεις, κόπτεις, 
καί φαίνεσαι σάν ηάρτυρας κατά 

πού λέν αύτόπτης ! 
“ Επειτα πόσοι έγραψαν καί εί

παν Ιστορίες, 
άπό μακρυά γιά πόλεμον καί μά

χες κ ’ έκστρατείες; 
+

Ό  Σίσυφος ευθύς έξ άρχής έ- 
πεδόθη είς γεροντικούς ρόλους έν 
τε τφ δράματι καί τή κωμωδία. 
Ό  πρώτος ρόλος δν διέπλασεν ή
το δ τοΰ Κουτεντιάδου ric τόν

I

Απαρτίζεται άπό έξαιρετικές 
φίονές, είνε δέ ή δεύτερη φο
ρά, πού προΌ καλείται στήν 
Κυκλαδική πρωτεύουσα.

Τό πρωΐ έψαλε τό «έκκλη- 
σιαοτικόν» της τμήμα τά Λει
τουργικά στόν άνεγειρόμενον 
ναό τοϋ 'Αγίου Δημητρίυυ, μέ 
μεγάλη έπιτυχία κι’ έπροκ^- 
λεοε τόν δίκαιο θαυμασμό τών 
έντός τοΰ ναού καί τών χιλιά
δων έκτός αΰτοϋ προσκυνη
τών, πού χάρι σέ τέλεια με- 
γαφωνική έγκατάστασι παρη- 
κολοΰθησαν ευκρινέστατα τίς 
ψαλμωδίες. Μετά τήν λειτουρ
γίαν συμμετέσχε στή δοξολο-

νός, Μπινιόλας, Τσιρκόπου- 
λος, Μάσκος, Ραϋμόνδος, Μα- 
ραγκίδης καί Μαρκόπουλος.
ΤΟ Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Θ ΕΑ Τ ΡΟ  ΤΗ Σ  
Φ ΙΛ ΙΚ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε ΙΑ Σ Ν Ε Ω Ν

Τό Παιδικό Θέατρο τής Φι
λικής ‘Εταιρείας Νέων, έκα
με τήν περασμένη Πέμπτη τήν 
πρώτη έμφάνισί τής νέας πε
ριόδου. "Εχ ε ι μεγάλη ιστορία 
τό παιδικό αύτό συγκρότημα. 
Ανήκοντας, στή φιλοπρόοδο 

‘Εταιρεία Νέων, πού ή εκπο
λιτιστική καί φιλανθρωπική 
δρ“ σι της έχει ζεπεράσει πρό 
π<:λλοΰ κι’ αύτά τά όρια τής

Σίσυφος ώς Πυλάδης είς 
τόν Όρέστην

φορείτο ότέ μέν Πουρσονιακός, 
ότέ δέ Σκαμπαρδόνιος. Μετ’ αύ
τόν έπαιξε τόν Καίδαμάν είς τόν 
Μανιώδη καί τόν κύρ Γιάννην είς 
ίόν Έξηνταβελώνην.

’Ασφαλείς πληροφορίαι περί 
τής έτιδόσεώς του είς τήν Οεατρι 
κήν τέχνην κατά τά πρώτα αύτά 
έτη τής έπί σκηνής έμφανίσεώς 
του δέν ύπάργουν. Έ ν  τούτοις, 
δτε κατά τό 1857 συνέστη ό πρώ
τος συστηματικός έλληνικός θία
σος είς δν έκ τών πρώτων κληθείς 
έλαβε μέρος ό Σίσυφος, ή τότε ε
πιτροπή τοΰ θεάτρου ήτις έπεθύ- 
μει νά ένισχύση τούς μάλλον έπί 
ίκανότητι, έπιμελεία καί ζήλψ δι- 
-κριθέντας κατά τήν λήγουσαν 
ήδη θεατρικήν περίοδον ήθοποι
ούς "Ελληνας καί δώση αύτοίς 
δείγματα τής εύαρεσκείας της, με- j 
Γίξύ τών εύεργετικών παραστάσ»- ) 

ων δς άπεφάσισε νά δοθώσιν ύ- 
πέρ τών διακριθέντων ήθοποιών 
Σούτσου καί Σισύφου «ο'ις δόντο>ν 
δείγματα λίαν έπαισθητών προό
δων».

Δυστυχώς ή ύπό τούς αίσιωτέ- 
ρους οίωνούς άρξαμένη περίοδος ( 
αΰτη τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, έλ- j 
λείψει πάσης οίασδήποτε ύποστη- ι 
ρίξεως καί έκ μέρους τοΰ κοινού 
καί έκ μέρους τής έλληνικής Κυ- 
βερνήσεως, ήτις δέν επαυσεν ύπο- 
στηρίζουσα τό 'Ιταλικόν μελόδρα
μα διά γενναίων επιχορηγήσεων, 
έξέπνευσε κυριολεκτικώς έξ ατρο
φίας, δύναταί τις νά είπη, κατά

Οία-

μέρεια, ώς τή συνολική έμφά 
νισι, είχαν τί·'ν σ^οανΐδα τητ 
άπόλυτης σοβαρότητας καί 
τής άνεπιφύλακτης έπιτυχίας. 
Σ* αύτό βοήθησε καί τό γε
γονός, δτι πολλούς άπ’ τούς 
ρόλους τοϋ κοινωνικού τοιπρά- 
κτου δράματος τοϋ άπόιίιοιτου 
τοϋ ίδιου Γυανασ'ου, Βάγκου 
Καιιπέρου «Γαβριήλοο> κρεά- 
ρησαν έμπειροι καί Φιλότιμοι 
καλλιτέχνες Γιατί δέν συμ
βαίνει αύτό στις άλλεη σχο
λικές παοουσιάσεις. "Η  θά 
πάρουν τό δλο βάρος μιάς έμ- 
Λανίσεως στίιν πλάτη τους "ΐϊ 
ίδιοι μαθηταί, ή θά άνατεθή 
ένα μέρος του σ’ άδύναμους 
ώμους αύτοσνέδιων ή άποτυ- 
χημένοον καλλιτεχνών. Ά λ λ ' 
άς μή άνοίγωιιε δυσάοεστες 
παρενθέσεις. Παντοϋ, βλέπετε, 
τά πάντα. Ά κ ό μ  καί στόν 
γοάΦοντα. Φύγαιιε πολύ άπό 
τό θέμα κι’ ας ξαναδοΰμε τήν 
παράστασι. Στίο τοεΐς πρά
ξεις τοΰ «Γαβριήλου», πού δ 
στενός χώοος τοΰ σημειώμα
τος αύτοΰ δέν έπιτηέπει. ο υ τε  
σύντομη άνάλυσι κάν τής ύ- 
ποθέσεώς του, έκτόο άπό τούς 
προαναφεοθέντεο καλλιτέννες, 
ποΰνε ή δίτ Λυδία Καπλάνη 
(διπλωιιατοΰνος τοϋ Βασιλι- 
κοΰ Θεάτρου), κι’ ό κ. Μίμης 
Φοτόπουλος, ιιας έδωσαν τό 
μέτρο τής καλλιτεχνικής ’•ους 
Αντοχής καί ύποκοιτικής τους 
δυνάμεως ό συνγρ(τΦεύς κ. 
Καμπέοος καί οΐ μαθηταί Γ . 
Παπαδόπουλοο. Π. Ποσειδών, 
καί οί δίδες Ρίτα Άναγιάννπ, 
Μ. Ά''αγ'άν\τι, Καίτη Πο-ού- 
ρη, Έ λ .  Σαοόγλου καί Μαρ
γαρίτα Μάοναοπ. Ύπεδύθη- 
σαν τούς άοεκτά δύσκολους 
ρόλους μέ θ α υ μ α σ τ ή  κατανό
ησή άπόλυτη Φυσικότητα καί 
έκπληκτικίι δεΛιοτρ.χνία. Τό 
έντυπο πρόνραμα δέν άνέ®ε- 
ρε ποιος είχε άναλάβει τήν 
διδασκαλία. Ά λ λ ’ άς κοπιά
σουν οί αύτοτιτλ οφορούμενοι 
σκηνοθέτες νά δοϋν τί θά πή 
καθαρή δουλειά καί, τό σπου
δαιότερο, άΦανής θετική συμ
βολή σέ μιά σχολική \α>)ι- 
τε·-νική μυσταγω^ήα.

Ή  δίς Καίτη Παοΰρη, πού 
μάς χάοισε μιά χορευτική 
πανδαισία, οί άδελφοί Φακιο- 
λα, μ£ τήν μουσική συνοδΓία 
τους, κι' αύτοί, πού άπήρτιζτν 
τήν ώραιοτάτη χοοο'δία, ας 
μέ συνχωοέσουν πρώτοι, πού 
Touc άναΛέο&ι....τελευταίους.
Η Υ Π Α ΙΘ Ρ ΙΟ Ι  Σ Υ Ν Α Υ Λ ΙΑ  
« Π Α Μ Π ^ ΙΡ Α ΓΚ Μ Τ  Χ Ο Ρ Ω Λ Ι 

Α Σ »  Ε Ι Σ  ΣΥ ί?Ο Ν
Παρακολουθώντας τήν trco- 

ακυνητικήν έκδρομήν τών Κ υ 
κλαδικών Σωματείων στή Σΰ- 
ρο, μέ τήν εΟκαιοία τοΰ πα- 
νηγυοισμοΰ τής δευτέοας έ- 
πετείου τής τύ^έσεως τής εϊ- 
κόνος τοϋ Α γ ίο υ  Δημητοίου, 
είχα τήν εύκαιοία νά Λκούσω 
τήν «Παμπε:ραϊκή Χορωδίοοχ 
Τό έρασιτεχνικό αύτό καλλι
τεχνικό συγκρότημα, τό μόνο, 
πού άπέμεινε έογαεόμενο, με
τά τή συνχώνευσι τών άλλων, 
μέ τήν ϊδρυσι τής Χορωδίας 
τήτ π ε ο ίΛ ε ο ε ία Γ  Π ο <·.ι τ ευ ο  ύ on  c ,
Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι  ΙΒ Ι Ι· Ι Ι· Ι ΙΒ Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι Ι« Ι |Β Ι Ι· Ι ΙΒ ι

τυφλός παθών έκ καταρράκτου. 
Τό άνίατον πάθημα τού δυστυ
χούς Σισύφου έπέφερε καιριον
ραυμα είς τήν έλληνικην οκ.ΐν.,. 

ήτις έπί μακ;υν 8ύρί(νησε ζώντα 
τόν Σίσυφον όυσαναπλήρωτον είς 
τούς ρόλους οΰς πρώτος αύτός 

! διέπλασσε καί έπιτυχώς διερμή
νευσε. Μεταξύ τών ρόλων αύτών, 
είς τήν μνήμην τών γνωρισάντων 
τόν άτυχή ήθοποιόν ανεξάλειπτοι 
άπέμειναν ό τοϋ Ραψψδυϋ έν 
Μαρίι? Δοξαπατρή, τού Λεμβίκη
είς τόν 'Γατοΰρφον, τοΰ Λυκόρτα
είς τήν Μερόπην, τού ΤυπαΛδου
είς τόν Όρέστην, τοϋ Μπάρκα

είς τους Μυλωνάδες καί 
τοι δεσμοφύλακος είς τούς Δύο 
Λοχίας.

Ό  Σίσυφος, άφοΰ έπί μίαν ο
λόκληρον εικοσαετίαν έμεινε μα
κράν τής σκηνής έντελώς τυφλός, 
άπέθανε τόν Μάϊον τού 1891 έν 
τοίς κόλποις τής οίκογενείας του, 
ήτις μεθ’ δλας τάς περιποιήσεις 
αύτής κατά τό μακρότατον τής πα

Ή  Παμπειραϊκή χορωδία δπως έ 
δ / μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ Όρα 

είς τό δρος
γία, πού έγινε στόν ναό τοΰ 
Α γ ίο υ  Νικολάου, παρουσία 
τών υπουργών κ. κ. Δουρέντη, 
Γεωργακοπούλου, Ρεδιάδη, 
καί Παπαβασιλείου, τών Δη
μάρχων Αθηνών κ. Πλυτά, 
Πειραιώς κ. Στρατήγη καί Α 
γίου Γεωργίου κ. Φιλάνδρου.

Τό βράδυ όλόκληρος ή έκ 
50 φωνών άριστων χορωδία, 
έδωσεν εις τήν πλατείαν Μι- 
αούλη, μεγάλη συναυλία κατά 
τήν όποίαν έξετέλεσε, μέ ά- 
παράμιλλη τέχνη καί άρμονι- 
κώτατο σύνολο πειθαρχημέ- 
νην φωνήν τίς έξής συνθέσεις: 
«Κλαϊς», τοΰ Σιδέρη, «Νεράι
δες», τοΰ Λαμπελέτ, «Άγρυ- 
πνιά», τοΰ Κοκίνου, «Έρνά- 
νης», τοΰ Βέρντι (τό μέρος 
τοΰ κόρου άπό 
τό όμώνυμο με- 
λ ό δ ρ c* U α ),
«Στής ’Εκκλη 
σίας τά σκαλο
πάτια», τοϋ Λαυ- 
ράνκας«Χωριατο- 
πούλα», τοΰ Κοκ 
κίνου, «Λαλοϋν 
τά άηδόνια καί 
πλαντάζ ο υ ν», 
τοΰ Λαυράγκα.

Τήν χορωδία, 
πού διευθύνεται 
άπό τόν λαμπρόν 
νέον καί κα) όν 
μουσικόν κ. Παν 

τελήν θεοχάρην, 
άιιαρτίζουν οί κάτωθι :

Παπαδημητρίου, Χατζηγιάν- 
νης, Μπομπολάκης, ΝέΓης, Δε 
σύλας, Χειμάρας, Μακαρό- 
νας, Πορίχης, Τζανότης, Ψύ- 
χας, Γιαουρτόπουλος, Διονυ
σίου, Βο'ίκλής, Μαμουνάς, Ά- 
λεςανδράκης, Παπαδιιμητρί- 
ου. Γρίσπος, Λαπατας, Τζαμα- 
ρέλος, Παπαντώλης, Καμπά- 
νης, Χριστοφυλλάκηο, Σέμπος, 
Τμυον-γιάννηΓ. Ηενάκι.ς, Έ λ .
Μπινιάρης Ζα'ίμηο. Κουτσο- 
δόντης, Ζάκκας, Γ. Μπινιάρης, 
Στελλάκηο, Τούρλας, Σύριος, 
Κοκκινάκης, Σκουλούδης. Τζα 
νότης, Μπαρλογιάννης, Λιβα-

νεφανίσθη ώς Παλλάδιος χορω- 
τορίου τοΰ Μπετόβεν, «ό ’Ιησούς 
τών Έλαιών»
άνϋρωπίνης άντοχής, δέν ύ- 
σνέρησε σέ άξιόλογη δρασι, 
έπί τοΰ καλλιτεχνικού του έ- 
πιτ.-υου καί τό παράρτημα 
αύτό. Ύπό τήν φωτεινή καθο- 
δίγησι τής καλλιτεχνικής δι
ευθύντριας του, δίδος Μαίρης 
Νικολοπούλου, διπλωματούχου 
τής Δραματικής Σχολής, έχει 
έπιτελέσει σημαντικές προό
δους κι’ έχει έπισύρει τόν Α
νυπόκριτο ένθουσιασμό τοϋ 
καλλιτεχνικού, κόσμου. Τά«Πα 
ρασκήνια» στό δεύτερο φΰ\- 
λο τους έδημοσίευσαν μιάν έ
ρευνα, γιά τό Παιδικό θέα
τρο τής Αθήνας, μέ συνέντευ- 
ξι τής ίδρυτρίας του. Δέν είνε 
υπερβολή, άν ποΰμε, πώς καί 
τοϋ Πειραιώς, δέν βρίσκεται

ρεύθησαν ρυθμικοί χοροί τής 
Σχολής Μοριάνοβ, μέ συνο
δεία πιάνου άπό τήν κ. Μ. Ά ’ 
σπρίδου. Είς τήν παράστασιν 
έλαβον μέρος οί Έ λ .  Κανελ- 
λοπούλου, Ά ρ . Βαρδή, Μ. Τσε 
κούρα, Ν. Καβήκουρη, Μ. Κα- 
ταίβα, Γ. Μιχαλοπούλου, Έ λ .  
Κλέντου. Μ. Γρυπαίου, Β . 
Παξινοϋ, Κ. Μιχαλοπούλου, 
Π. Δημητρόπουλος, Π. Καλλί
τσης, Δ. Καλαγκάτ-σης, Γ. Δε- 
λάκης, Ε. Δαρδαγοα, I. Βαρ- 
δήγ  καί Δ. Στοουμποΰλης.

Τό ποληπλυθές κοινόν έχει- 
ροκρότησε θερμά τούς μι
κρούς έκτελεστάς καί τήν δι- 
δασκάλισσά τους, δίδα Μαί- 
ρην Νικολοπούλου.
Η ΙΤ Α Λ ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ  

Μ Α ΓΕΥ Τ ΙΚ Η  Χ Α Λ Κ ΙΔ Α
'Η  ιταλική Σχολή τής Μέ

σης Έκπαιδεύσεως όλοκλή- 
ρε;σε τόν έτήσιο κύκλο τής 
έχπολιτιστικής δράσεώς της, 
μέ τήν διοργάνωσι ήμερησίας 
έκδρομής στήν μαγευτική Χαλ 
κίδα. Ή  γοητευτική νυΦούλα 
τοϋ Εύβοικοΰ κόλπου, μέ τήν 
Cai μασία προκυμαία, τήν άκ- 
ιιάζουσα βιομηχανία καί τό 
φαινόμενο τοϋ στενοϋ τοΰ Εύ- 
pff-ou, αντήχησε, κυριολεκτι
κούς, άπό τίς σπαρταριστές 
λεπτομέρειες τής ήμερησίας 
αύτής έκδρομικής πανδαι^ί-

ΣΤΟ TP0KRMTEP0 
ΤΟΥ Π. Φ ΗΛΗΡΟΥ
Οί νέες αρτίστες πού ©ά φτερουγήσουν 
στήνπΐστα του.-Ή Στόνυ Ζόλλυ, ή γυναίκα 

πού σκοτώνει μέ τά μάτια της.
Τοϋ κ. Κ. Καραχάλιου

"Ολα έν τάζει! Ό  καλλιτε
χνικός κοριτσίστικος κόσμος τής 
Ούγγαρίας, οί Βιενέζες χορεύ
τριες, οί Άμερικάνες άκροβάτι- 
δες, οί Γαλλίδες σαντέζες, κα
ταφθάνουν στής Αθήνας τά ξε
νοδοχεία. Στήν ταράτσα τοϋ 
Σάν Ρεβάλ... προπονούνται. 
Κάνουν πρόβες μικροσκοπικές, 
ατροφικές θάλεγε κανείς άρτι· 
στοΰλες, κι’ώλλες λυγερόκορμες,

τές τίς παράξενες φάτσες θά τίς 
ίδοϋν οϊ ’Αθηναίοι καί Πειραιείς 
στά διάφορα καμπαρέ. Οί πε
ρισσότερες δμως θά έμφανισθοΰν 
αύτές τίς ήμερες ή καλύτερα 
τίς νύχτες στό «Τροκαντερό», 
στά κομικώτερο γιά τήν έφετει* 
νή θερινή περίοδο κοσμικό κέν
τρο γιά τήν Αθήνα καί τόν 
Πειραιά.

Τά πιό σπουδαία στόν διεθνή
άλλες πού μάς θυμίζουν τήν | καλλιτεχνικό όρίζοντα νούμερα

θά παρελάσουν άπό τό «Τροκοτν- 
τερο*. τήν καλοκαιρινή νά ποΰμε 
«Φέμινα».

Έ κ ε ϊ θά εΐνε ό σταθμός τών 
άνθρώπων πού θέλουν νά ξε
φαντώσουν, σκορπίζοντας τόν

Μαθηταί
σέ μειονεκτική θέσι. Καί άπό 
άπόψεως ποιότητος έμψυχου ύ- 
λικοΰ καί άπό άπόψεως με
θοδικής διδασκαλίας άλλά 
καί άριθμοΰ έμψανίσειον, συ
ναγωνίζεται έπαξίως το tto j- 
τευουσιάνικο.

Στήν προχθεσινή του έμφά- 
νι έπαιξε τό σκηνικό παοαμϋ- 
θι τής κ. Μαοιέττας Έπτανη- 
σίας «Λευκή ή γλυκομίλητης, 
σέ τρεις πράξεις καί τέσσα- 
ρες εικόνες, τρ μονόπρακτο, έ- 
τ-ίοης σκηνικό παοαμϋθι «·Η 
Πςιγκήπισσα Ρόζα», κατά με- 
τά<^ρασι τής δίδος Χο. Δα- 
σναλοπούλου. Κατόπιν ^χο-

Ό  κ. Παντελής Θεοχάρης

ας. ‘Υπερδια;·όσιοι μαθηταί 
καί μαθήτριαι τής πιό πάνω 
Σχολής έλαβον μέρος, καί έ
δωσαν ένα τόνο ξεχωριστό, 
στήν πολιτισμένη, όμολονου- 
μένως, ατμόσφαιρα τής Εύ- 
βοϊκής πρωτευούσης. 'Υπαί
θρια συναυλία, νόμιζε κανείς, 
πώς παρακολουθεί, ψυχικής 
μεταρσιώσεως, άλλά καί καλ 
λιτεχνικών έκδηλώσεων. Α 
πόφοιτοι καί μαθητευόμενοι οί 
περισσότεροι έκδρομεις δια- 
Φόοων ’Ωδείων, έσκόρπισαν, 
έκτός '·5?πό τήν Αφάνταστη χα
ρά ά-τό τήν έπαφή μέ τήν φύ- 
σιν, καί μερικά δείγματα τής 
κα/ Λίτεχνικής της ίδιότητος 
καί ιδιοσυγκρασίας, μέ τήν έ· 
νόρνανο ή Φω νητικήν έκτέλε- 
σι διαφόρων συνθέσεων. Τό 
β^άδυ, καταγοητευμένοι καί 
μέ τόν όογανισμόν άνανεωμέ- 
νον, οί εύτυχείς μαθηταί, έπέ- 
•στρεψαν στήν πρωτευούσα καί 
τον Πειραι®, μέ τίς καλύτερες 
αναμνήσεις.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ
ΣΤΟ  ΑΛΛΟ ΦΥΛΛΟ : Τό Ώ- 

δεΐον Πειραιώς. — Πώς λει- 
τουργοΰν αί διάφοροι σχο- 
λαί του. — Ποιά άξιόλονα 
ταλέντα έχει χαρίσει στήν 
καλλιτεχνική οικογένεια τής 
Ελλά δος καί ποιά προετοι
μάζει.

χοντρορόζα, κι’ άλλες πού έχουν 
σχέσιν μέ τίς γκαρσόνες τών 
έξευρωπαϊσμένων μπάρ κι’ όλι- 
γώτερον μέ τόν κόσμο τής νυ
κτερινής καλλιτεχνίας.

Κι’ δμως δλες ξεπόρτισαν γιά 
Μνα σκοπό: γιά νά ζήσουν. Ή  
χώρα τοΰ Βάλς περνάει πολύ 
άσχημες ή μέρες άπό οικονομι
κής άπόψεως. Αύτοί κι’ αύτές 
πού δουλεύουν μετριούνται στά 
δάκτυλα, πρό παντός ό καλλι
τεχνικός κόσμος.

Ή  'Ελλάδα γι’ αύτόν τόν κό
σμον καί γιά ολους τούς ξέ
νους καλλιτέχνας εΐνε δ,τι τό 
μέλι γιά τίς μυΐγες ή τό γάλα 
γιά τίς γάτες! . ..

— ΊΞχκώ άγαπάει πολύ τό 
’Ελλάδα, μοΰ έλεγε μιά Βουδα- 
πεστιανή προχθές στό σαλόνι 
τοϋ Σάν Ριβάλ, τοΰ ξενοδοχεί
ου - σπιτιού τών άρτιστών.

Αλήθεια, δέν ύπάρχει άλλο 
ξενοδοχεΐον στήν Αθήνα πού νά 
κατοικήται άπό άρτίστες δλων 
τών έθνικοτήτων. Γι’ αύτό πολύ 
καλά θά έκαναν οι διευθύνοντες 
νά τό ώνόμαζαν «Πύργον τής 
Βαβέλ.

'Όλες οί φυλές τοΰ ’ Ισραήλ 
καί δλες οί γλώσσες τοΰ κό
σμου συγκεντρώνονται καί δί- ! 
δουν ραντεβού σ’ αύτό τό ξε
νοδοχείο. Καί μ’ δλες αύτές τίς 
γλώσσες κατορθώνει καί συνεν
νοείται ό κοσμογυρισμένος καί 
ιδιότυπος γιατρός καί έμπιστευ- 
τικός ανώτερος ύπάλληλος τοΰ 
Σάν Ριβάλ κ. Ζώγας. Είνε πο
λύγλωσσος I I πολυμαθής καί ά- 
ριστος καταφερτ^,ης στή δου
λειά του!

“ Οσο γιά τήν ειδικότητά του 
καί γενικώτερα τόν τύπο του, 
θ’ άσχοληθοΰμε σέ άλλο σημεί
ωμα. ..

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στό θέμα 
μας. Μετά τό πανηγυρικό άνοι
γμα του Σατάν πού κάθε νύχτα 
κι’ άλλάζει πρόγραμμα μέ τήν

Στάνυ Ζάλλυ
παρά τους γιά τά μάτια τής 
Γωλάντ, τής Γκιζέλας, τής Έρ» 
μίνας, τής Άλμπίνας, τής περί
φημης καί γνωστής σ’ δλα τ’ 
Αριστοκρατικά τής Εύρώπης 
μιοΰζικ χώλλ άρτίστας 3τάνυ 
Ζόλλυ.

Εΐνε μιά περίεργη γυναικείο 
όμορφιά. Προορίζονταν γιά ά· 
στέρας τοϋ κινηματογράφου. 
Είχε πάει μάλιστα γιά νά πρα
γματοποιήσω τό σκοπό της στήν 
άρτισενούπολι, στό Χόλλυγουντ, 
Μά στό αίμα της είχε τήν θέ· 
λησι νά δοκιμάση έκ τοΰ φυσι· 
κοΰ τίς περιπέτειες τής ζωής. 
Καί μιά καί δυό μίοτν ώραίαν 
έσπέραν άποχαιρετάει τις συνά
δελφες της μέ τήν ... δήλωσιν, 
δτι διά μέσου τοΰ καλλιτεχνικού 
της έπαγγέλμοετος θ’ άποδυθή 
στις μεγαλύτερες ·;αί έξωφρε· 
νικώτερες περιπέτειες τής ζωής. 

Τά ξένα φύλλα, ή μάλλον οί
πρόσληψι νέων Αρτιστών, ήδη j ζένο[ συνάδελφοι,' πού καταπιώ·

Τό θέατρον ο ς  τας έπαρχιας

τό «Τροκατντερό» τοΰ Παλαιοΰ 
Φαλήρου εΐνε έτοιμο πρός δρά- 
σιν.

Οί διαβάται τών κεντρικών 
όδών τής Αθήνας, καθώς περ
πατούν, στέκονται άπότομα 
μπροστά σέ μιά ιδιόρρυθμα κι’ 
ίσως Ανισόρροπα γιά τούς πολ-

στηκαν μαζί της, στά σημειώ
ματα των πού τής έχουν άφιε* 
ρώσει, τήν άποκαλοϋν: «ή γυ
ναίκα μέ τά μάτια πού σκοτώ
νουν». "Ενας άλλος πάλι, ίσως 
κι’ έρωτευμένος μαζί της, γρά
φει: <Έπί τέλους βρήκα τήν
γυναίκα πού δέν έχει τίποτα»;

λούς καί τίς πολλές  ̂ ντυμένη' «ή  καρδιά της δέν χτυπάει γι’
ντεμουαζελλίτσα καί τήν περίίρ- 
γάζονται άπό τήν κορυφή ώς τά 
νύχια καί γελοΰν, σκάνε κυριο- 
λεκτικώς στά γέλια.

— Τί σουλοΰπι, καλέ εΐνε τού
τη ή σουσουράδα, λένε μεταξύ 
των οί περίεργες καί ζηλότυπες

άλλον σκοπό παρά γιά νά τήν 
κρατάη στή ζωή». «Εΐνε ή γυ
ναίκα - θαϋμα, γυναίκα . κατα
στροφή, γυναίκα γιά σκότωμα 
κι’ ύστερ’ αυτοκτονία:...»

“ Οσοι, λοιπόν, θέλετε νά βά
λετε τά δάκτυλά σας στή φω·

γυναίκες, κυττάζοντας τήν ξένη τι(^ πηγαίνετε άπό μεθαύριον 
που Αδιάφορα θαυμάζει τις βι- I στήν κσλοκαιρινή «Φέμινα» καί
τρίνες τών άθηναϊκών καταστη
μάτων.

— Γιά δές μοΰτρα, λένε άλ
λες καί κλείνουν μέ τά χερούλια 
των τό στοματάκι των γιά νά 
μή άκουσθοΰν τά καμπανιστά είς 
βάροΓ της γέλια των!

— Πούησουνα μωρή; . . .  λένε 
οί Αργόσχολοι νέοι πού γιά νά 
σκοτώσουν τίς ώρες των περνο
διαβαίνουν τούς δρόμους τών 
γυναικών, δπου συναντοϋν τυ
χαία τίς ξένες άρτίστες νά συ
νοδεύονται άπό. μικρούτσικα 
σκυλιά πάσης φύσεως καί ρά- 
τσαο.

Έ !  Τίς περισσότερες άπ’ αύ-

πλησιάσετε τήν Στάνυ Ζόλλυ.
Σας προειδοποιούμε: Εΐνε ώ· 

ραία, ευχάριστος τύπος. Απαραί
τητος γιά συντροφιά, μά πρός 
θεοΰ φυλαχθήτε άπό τά μάτια 
της γιά νά μή τσουρουφλισθή ή 
καρδιά σας, νά μή πάρη τό μυ
αλό φωτιά και άπό τήν βιασύ
νη σας νά τήν κατασχέσετε πέ
σετε χωρίς καμμιά προφΰλαξι 
στήν θάλασσα, άπό τήν όποίαν 
τίποτα δέν σάς χωρίζει καί τί
ποτα δέν σάς έμποδίζει. ..

Κ. Κ Α Ρ Α Χ Α Λ ΙΟ Σ
ΣΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : Πόθεν κρα· 

τάει ή σκούφια τών άρτιστών.

Χ Α Ν ΙΑ . (Τοΰ, Ανταποκριτοΰ 
μας). — Μέ ιδιαιτέραν χαράν τό 
κοινόν τής πόλεώς μας, διά τό 
όποιον ή τέρψις τών μουσικών 
θιάσων αποτελεί ύψηλήν ψυχα
γωγίαν, έπληροφορήθη τήν άφι- 
ξιν τοΰ έκλεκτοΰ θιάσου Ροι>γ- 
χερη, περιλαμβάνοντας τά έκ- 
λεκτότερα στελέχη τής έλαψράς 
μας -σκηνής.

Ό  θίασος Ρουγγέρη θά δώ
ση είς τό «Πάνθεον» σε ράν πα
ραστάσεων άπό τον κατάλογον 
δέ τών έργων του θά άποκλει- 

τϋ σθοΰν δσα έξετελέσθησαν προσ- 
φάτως ύπό τοΰ θιάσου Γ. Ξύδη -

τόν Σεπτέμβριον τού 1858 ό_ υια- , του διάσχη-α δέν καχώρ.
σος< διελυθη και οί άποτελουντες ; 0ωσε νά παρηγορήσΏ τόν (Ηυ·/η- 
αυτόν ηθοποιοί επανελαϋον τας , σαντα ηθοποιόν είς ον ζητησαντα 
πρωτας εργασίας ( των. Το Ελ- | ^  δαχρύων νά άνέλθη χ̂ι 
ληνικον θέατρον εσιγησε τοτε με; σνηνήνι έπέτρεψεν ,,υντρι- 
χρι του_ Απριλίου 1862 οτε και I β- κα[)δίας γά παίξΐ, μ[αν 
παλιν οι δυο κορυφαίοι του θια- | ρ(χν χόν τυφλύν ραψφδόν έν τά 
σου Σοΰτσος καί Σίσυφος, οΰς ό Μαρία Δοξαπατρή, δπερ καί έγέ- 
πρός τήν σκηνήν έρως ούδέποτε 1 νετ0 τήν ] |ην Αύγουστου 1877 έν 
έγκατέλειψε, συνεταιρισθέντες ηρ Τφ έν Άθήναις θερινφ θεάτρφ 
χισαν νά δίδουν παραστάσεις έν ' <;'Απόλλων»

j τφ θεάτρφ Μπούκουρα ας καί 
! συνέχισαν τδ έπόμενον έτος έν 
' Κωνσταντινουπόλει μετά τοΰ Δ. 

Άλεξιάδου, Π. Φαδιάτου, Γ . Νι 
•ηφόρου, Γερ. Ποταμιάνου, Λ. 

j Πανά. Σ. Ιίολιτοπούλου καί τών 
ι κυριών Πιπίνας Βονασέρα και Σο- 
j ”-ίας Πανά τής μετέπειτα κυρίας 

Ταδουλάρη.
"Εκτοτε ό Σίσυφος δστις. κα

τά μοιραΐαν σύμπτωσιν, ήρέσκετο 
j καί έπετύγχανε παίζουν' τούς τν- 
| φλούς είς τδν Ραψωδόν έν τή 

Μαρία Δοξαπατρή δν καί πρώτος 
I -,ύτός διέπλασσε τήν 9ην Δεκεμ-

άνάλογον προς τήν έποχήν μόρ- βρίου 1865, τόν οδοιπόρον εν τφ
. α, , . Αμμ.ιιιιιΙ ·ΐΜ«.ίηι Π* ^ΛΛΗΠΤΙ ΡI ft V.(11. Ε  D(l)C^φωσιν, έπαγγελματίαι σγεδόν ο 

λοι, ζώντες άνέτως έκ τής έξα· 
σκήσεως τοΰ επαγγέλματος των. 
Ιντιμοι καί άξιοπρεπεΐς καί, δ-

ιράματι «Θρησκεία καί Έρως»
. ,αί άλλους πολλούς, παρέμεινε δι- 
j αρκώς έν τή σκηνή μέχρι τοΰ 1872 
1 δτε καί άπεσύρθη αύτής έντελώς

! Ά !  ί) έσπέρα έκείνη 9ά ϊΐείνη 
j άλησμόνητος καί μοναδική είς τά 
χρονικά τοϋ παγκοσμίου θεάτρου! 

Όσοι έγνο')ριζαν — καί τό έ- 
I γνώριζαν πάντες οί πλημμυρήσαν- 
τες τό θέατρον κατά τήν έσπέραν 
έκείνην — δτι ό Σίσυφος ΔΕΝ ύ- 

ί πεκοίνετο τόν τυφλόν, έκλαιον έν 
' σιγή, μεταδίδοντες τήν συγκίνη- 
; σιν αύτών καί είς τούς έπί τής 
| σκηνής ήθοποιούς, οΐτινες καί έν 
I λυγμοϊς άποπεράτωσαν τήν παρά- 

στασιν έκείνην καθ’ ήν φεΰ! διά 
τελευταίαν φοράν ό δυστυχής Σί- 
συιοος έ 6 λ ε π ε ν έαυτδν θριαμ- 
βεύοντα έπί σκηνής.

"Εκτοτε δέν είδε, παρά τόν 0ά- 
; "στον μόνον!
j Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ : Είς τό προσε- 
* χες.

Τό σ υ γ κρ ό τη μ α  Κ ο υ ν ε λ α κ η .*  Ο  θ .α σ ο ς  ^  ξένο ευθυμογράφημα

ΌΚράααιος:βελέγγιος, Μ. Ρουγγέρης, θρ- 
Κολλάρος, Β. Παναγιωτόπου- 
λος, Σ . Μεταξά, Δ. Άγγελο- 
πούλου, Γ. Γεωργία κ.λ.π. Είς

Άρίστη Δούκα

Κ. Κρεββατά. Οϋτω ό θίασος θά 
έμψανισθή μέ πρωτότυπον ρε- 
περτόριον έργων, σύνθεσιν άρ- 
τίαν καί σκηνικά καινουργή, άν- 
ταποκρινόμενος πρός τάς άξιώ- 
σεις τοΰ κατ’ έξοχήν έκλεκτοΰ 
-κοινοΰ τών Χανιών.

Σημειοΰμεν κατωτέρω μερικά 
ονόματα ήθοποιών τοΰ Θ άσου: 

Άρίστη Δούκα, Ν. Παπαδο- 
πούλου, Ύβόνη Βλαδίμηρου, 
Τζίνα Σαμιωτάκη, Νίτσα Μαν- 
ζοΰ, Κ. Δακόπουλος, Α. Προ-

Λίτσα Δούκα

τόν Θίασον μετέχει έπίσης ό ήΟο- 
ποιός τής μελοδραματικής σκη
νής κ. Βακόντιος.

Ο Θ ΙΑ Σ Ο Σ  
Τ Η Σ  « Ν Ε Α Σ  Σ Κ Η Ν Η Σ »

Ό  Θίασος «Νέα Σκηνή» μέ 
δ ευθυντήν τόν σκηνοθέτην κ. Μ. 
Κουνελάκην καί πρωταγωνί
στριαν τήν δίδα ’Άννα ’Εμμα
νουήλ, άνεχώρησε διά τήν κα
λοκαιρινήν του περιοδείαν είς 
τήν Σΰρον, Χίον, Μυτιλήνην κ.α. 
Πρό τής άναχωρήσεως διά 
Σΰρον ό Θίασος θά δώση με
ρικές παραστάσεις είς τό Ναύ- 
πλιον,είδικώς προσκληθείς παρά 
τής διευθύνσεως τοΰ έκεϊ θερι
νού θεάτρου «Τριανόν» δπως κά
νη τά έγκαίνια τοΰ νεοκτισθέν- 
τος θεάτρου. Τοΰ θιάσου συμμε
τέχουν, έκτός τής συμπαθούς 
πρωταγωνίστριας, αί κ.κ. Μα- 
λαίνα Χριστοπούλου, Εΰα Εύαγ- 
γελίδου, Λίτσα Δούκα, Μίνα Ση- 
μηριώτου καί οί κ.κ. Δούκας, 
Ζερβός, Βανδής, Καμενίδης, Μα- 
κρίδης κ. α. π.

Μετά δέκα παραστάσεις είς 
Ναύπλιον ό θίασος θά συνέχιση 
τήν περιοδείαν του είς Σΰρον,

πότε θά έπιστρέψη είς τάς Α 
θήνας.

Είς τό ρεπερτουάρ τοΰ θιά
σου περιλαμβάνονται αί τελευ
ταία! ελληνικοί καί ξέναι θεα- 
τρικαί έπιτυχίαι.

ΣΤΗΝ  ΚΩ Ν )Π Ο Λ Ι

Άνεχώρησε διά Κωνσταντι
νούπολή τό δεύιερον συγκρό-1 
τημα ύπό τόν κ. Πρινέαν, μέ 
συμμετοχήν τοΰ τενόρου κ. 
Περδίκη, τής δίδος Κάκιας Μέν- 
δ^η. τών κυριών Στέλλας Χρι- 
οτοφορίδου καί Μαρίας Πρινέα 
KaL τής δίδος Φαίδρας Δρόσου.

Περί τά μέσα τοΰ είσελθόν- 
τος μηνός θ’ άναχωρήση έπ'σης 
διά Κωνσταντινούπολιν και άλ
λο συγκρότημα ύπό τόν κ. Κ. 

   »

Νερώνειος
ίστορία==

Εΰα Εύαγγελίδου

Μπέζον. Τό συγκρότημα τοΰ κ. 
Μπέζου εΐνε καθαρώς μουσι
κόν, μέ ρεπερτόριο τίς περίφη
μες χαβάγιες του κα: τά άλλα 
τραγούδια στίχων καί συνΟέ- 
σε&.ς του δημοφιλούς καλλιτέ
χνου, τά όποια έχουν άφήσει

Χίον, Μυτιλήνην καί άλλας νή- ί έποχήν καί έντός κ«ΐ έκτός τής 
σους μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου, ό- Ελλάδος.

(Στό  θέατρον παίζεται ό 
Κράσσιος ή ό Μάρτυς δαμα
στής. Νερώνείον δράμα. Ό  ή
θοποιός, ό όποιος παίζει τόν 
ρόλο τοΰ Κρασσίου βρίσκεται 
στή μέση τής σκηνής πού πα- 
ριστα άρχαιο Ρωμαϊκό στά 
διο) .

Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥ Σ  ΔΑ 
Μ Α ΣΤ Η Σ . — Κατά διαταγήν 
τού Νέρωνος, θά μέ ρίξουν 
στά θηρία. Περιμένω μέ γε- 
ναιότητα τό θάνατο. Ή  πόρ
τα τοΰ κλωβιοΰ τών λεόντων θ’ 
άνοιξη σέ λίγο. 'Ιδού τό φοβε 
ρό θηρίον έρχεται κατ’ έπάνω 
μου...

(Ό  κομπάρσος πού παίζει 
τόν ρόλο τοϋ λεονταριοϋ προ
χωρεί μεγαλοπρεπώς μέ τά 
τέσ^αρα πόδια ύπό τήν λεον-
τήν).

Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥ Σ  ΔΑ 
Μ Α ΣΤΗ Σ . — 0έ μου I τί S κέ- 
πω: Αύτό τό λεοντάρι ήταν 
παληός τρόφιμος τού θηριο
τροφείου. Τ’ άναγνωρίζω ! 
Μά κι’ αύτό φαίνεται πώς μ’
άνεγνώρισε  Πέφτει στά
πόδια μου καί γλύφει τά χέ
ρια μου.

Ο Ι Ρ Ω Μ Α ΙΟ Ι Θ Ε Α Τ Α Ι, -  
Θαϋμα I θαϋμα I 
Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥ Σ  ΔΑ 

Μ Α ΣΤ Η Σ  (Ιδ ία ). -  Γιά νά κι 
νήσω περισσότερο τό ένδιαφέ- 
ρον τών θεατών μου μοϋ φαί- 
νετα. πώς πρέπει νά κάνω 
καμμιά κλασσική πάλη μαζί 
του. ( Μ έ δ υ ν α τ ή  φ ω 
ν ή ). Βασιλεύ τής έρήμου δέν 
φοβάμαι τά γερά δόντιά σου 
και γιά νά σοΰ τό άποδείξω 
θά χώσω τό κεφάλι μου στό 
στόμα σου...

Ο Ι Ρ Ω Μ Α ΙΟ Ι Θ ΕΑ Τ Α Ι. -

Αύτόν τόν ανθρωπο τόν flpo- 
στατεύουν οί θεοί...

Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥΣ ΔΑ 
Μ Α ΣΤ Η Σ  ( γ έ ν ν α  ί ως). Ά 
νοιξε τό στόμα σου βασιλέα 
*:ϊ,ς έρήμου I

(Ό  κομπάρσος πού ύποδύε- 
ται τό λεοντάρι άνοίγει τό 
στόμα του. Τό στόμα τοϋ λεον 
ταριοϋ. Ό  Κράσσιος χώνπ μέ 
σα τό κεφάλι του, τό ,̂<xvaβ·> ά 
ζει καί χαιρετά τούς θεατάς).

Ο Ι Ρ Ω Μ Α ΙΟ Ι Θ ΕΑ .- ,ι, — 
θαύμα ! θαΰμα I Μπράβο I 
Μπίζ, μπίζ...
Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥΣ  ΔΑ 

Μ Α ΣΤΗ Σ. — Γιά νά εύχαριστή 
σω τούς θαυμαστάς μου θά 
ξαναεπαναλάβω τό γύμνα
σμα. “ Ανοιξε τό στόμα σου 
βασιλεύ τής έρήμου I

(Ό  κομπάρσος-λεοντάρι 6- 
ποχωρεΐ καί δέν άνοίγει τό 
στόμα του).
Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥΣ  ΔΑ 

Μ Α ΣΤ Η Σ  (χαμηλοφώνως στόν 
κομπάρσο-λεοντάοι). Τί περι
μένεις λοιπόν καί δέν άνο(· 
γεις τό στόμα σου ;... (Μεγα 
λοφώνως). ’Άνοιξε τό στόμα 
σου βασιλεϋ τής έρήμου.

Ο Ι Ρ Ω Μ Α ΙΟ Ι Θ ΕΑ Τ Α Ι. -  
Δέν τ’ Ανοίγει· φοβάται...
Κ Ρ Α Σ Σ ΙΟ Σ  Ο Μ Α ΡΤΥ Σ  ΔΑ 

Μ Α Σ Τ ΡΗ Σ . (Έ ξ ω  φρενών). 
Γιά τρίτη φορά άνοιξε τό στό 
μα σου βασίλεΰ τής έρήμου!..

(Ό  κομπάρσος λεοντάρι δέν 
κουνιέται). Ό  Κράσσιος όρμόί 
στό λεοντάρι γιά νά τοΰ άνοί 
ξη διά τής βίας τό στόμα.

Ο Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΛΕΩ Ν  (τρε- 
πόμενος είς φυγήν). Ά  I δχι, 
τό παράκανες... Δέν μποοώ 
νά σέ ύποφέρω πιά... Βρωμάς 
οκόρδο I...

(Μετάφρασις : Δ. Ν. Παπα- 
γιανΎοπούλου).



Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α
καί φωτογραφίαι δέν έπιστρέ- 
φονται(1 είτε δημοσιευθούν εί

τε μή.

Ά ρ ιθ . τηλ. γραφείων: 32152 ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Κατά στίχον . . .· · . . . .  Δρχ. 5 
Διά θέατρα καί κινηματο
γράφους ίδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

Τό μουσικόν θέατρον

« — ΓΙΑΤΙ ΨΥΧΟΡΡΑΓΕΙ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Λιμπρεττίσται καί μουσουργοί

Ή φλέγουσα θεατρική συζήτησις

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βεβαίως δέν είμαι σέ Θέσι νά 
γνωρίζω τά αίτια ποΰ έχουν προ- 
καλέσει τήν αδιαφορίαν τών συν
θετών μας γιά τήν όπερεττιστική 
παραγωγή, ο>ς τελευταίως άφιχθείς 
εκ Νέας Ύόρκης. Φρονώ ομως με. . 
τά πεποιθήσεως δτι δέν είνε δίκαι
ον νά έγείρωμεν φωνήν παραπό
νου, εναντίον τών ’Αθηναίων μου
σουργών μας, κατηγοροϋντες έστω 
καί έπί άδρανείςι άοκνους σκαπα
νείς πού έπί σειράν έτών έσκόρπι- 
σαν τίς γλύκες των μελωδίες άνά 
τό Πανελλήνιον. Συνεπώς κάτι 
άλλο θά συμδαίνη, γιατί ώς γνα·- 
στδν δέν υπάρχουν στήν ΰφήλιον 
«πρώην γράψαντες.» Ή  μελάνη 
είνε δπως τό άλκοόλ. "Οποιος τό 
δοκίμασε δέν μπορεί νά τ’ άφήση.

Τί νά συμβαίνη λοιπόν; Γ ιά 
rtoio λόγο ή άδιαφορία πρός τό εί
δος αύτό τής έλαφράς μουσικής; 
Και δυστυχώς τό κακό δέν είνε 
μόνον έγχώριον, άλλά γενικόν. Et- 
νε πράγματι κοινόν μυστικόν δτι

|» fcry- -Λν.···/··

Ό  κ. I. Βεργωτής

to Βερολίνο, τό Παρίσι, τό Λον- 
δϊνον, ή Νέα Ύόρκη, δέν παρου
σίασαν κατά τήν τελευταίαν δεκαε
τηρίδα καμμίαν όπερέτταν, άξίαν 
τοϋ ονόματος της έκτος άπό με
ρικός ήλιθίας άπομιμήσεις τής 
Βιεννέζικης σχολής, δλα έργα θνη 
σιγενή. Καί αύτή άκόμη ή Βιέν
νη, ή κοιτίς άλλοτε τής αίθερίας 
όπερέττας, πού είχε προπολεμικώς 
ξετρελλάνει τόν κόσμο, μέ τά όπε- 
ρεττιστικά της άριστουργήματα, 
σήμερον δέν παράγει σχεδόν τίπο
τε άξιον λόγου. Και δμως ό αθά
νατος Λεχάρ εύρίσκεται άκόμη 
έν τή ζωή μέ τήν πέννα στο χόρι, 
έτοιμος νά γράψη. Άλλά ποΰ 
«Λ ιμπρέττο»!... καί ίσως άναπο- 
λών τώρα παλαιάς δόξας, νά σκέ
πτεται... «Δός μοι «Λιμπρέττο» 
καί τήν γήν κινήσω!» Κα! αύτή 
>;ατά τήν έμήν ταπεινήν γνώμην 
είνε ίσως καί ή περίπτωσις τών 
’Αθηναίων μαέστρων! Ό  μέγας 

έπίσης Όσ. Στράους βαρεθείς νά 
προσδοκά έκκόλαψιν κάποιου λιμ- 
πρέττου τής άξίας τοΰ « Ονειρώ
δους», ιιετετήδησε στήν χώραν 
τοΰ «Φίλμ». δπου κατά παοαγγε- 
λίαν τών Τσάοων τής Οθόνης 
γράφει μουσικάς συνθέσεις, μέ 
μόνη τή φαντασία του ώς θέμα, 
δίχως νά τοΰ δοθή οϋτε σελίς 
«Λιμπρέττου». έστω καί τετράστι
χο πού νά κάλυψη ιιέ τίς Γΐιπνευ- 
σμένες του μελωδίες... (Είρήσθω 
έν παρενθέσει, δτι στή χώρα τοϋ 
Κολόμβηυ, δπως δλα είνε διαιρορε- 
τικά. οΰτω καί τά μουσικά έργα. 
Έ κεΐ γοάωονται μέ σχήμα πρωθύ
στερο. Δηλαδή, πρώτα ή μουσική. 
...καί κατόπ'ν τά λόγια.. Ή  Προ. 
ν.οούστιος αύτή θεωρία δίδει τήν 
ευκαιρία στόν σκηνοθέτη να έξα- 
κολοΐ'Θή τήν τακτική τοΰ άρχαίου 
συναδέλφου.)

Έ κ  τούτων καταφαίνεται δτι 
γιά τήν χαλάρωσιν τής όπερεττι- 
στικής παραγωγής, δέν εύθύνονται 
οί απανταχού συνθέται, άλλά ή 
όλική έλλειψις ειδικών «Λιμπρε- 
τιστών». Ώς γνωστόν ό μέγας 
Πουτσίνι όφείλει μέγα μέρος τής 
έπιτυχίας του στήν καλή έ,κλογή 
λιμποέττων. Άντιστρόφως, δ ιιέ- 
γας έξ ίσου Μασκάνι μή λαβών 
■ύτό σοβαράν έποψιν τά θέματά 
του, μόνον ένα θ’ άφήση στήν ά- 
θα^σία, τήν Καβαλλερία του!

Προτού δμως προβώ στήν άνά- 
λυσιν τών πολλών άλλωστε αίτι
ων πού έχουν προκαλέσει τό γενι
κό καταβαράθρωμα τής όπερέττας 
θά πώ μερικά διαφωτιστικά (κ ι’ 
αύτό βεβαίως γιά τούς πολλούς) 
περί τής άληθινής καί πραγματι
κής όπερέττας.

Τό Λιμπρέττο τής άληθινής Ό 
περέττας, πρωτίστως πρέπει καί 
όφείλει νά είνε πρωτότυπο. Είνε 
μεγάλο σφάλμα νά θέλη κανείς νά 
γράψη λιμπρέττο Όπερέττας μέ 
θέμα παρμένο άπό παλαιά δράμα
τα, ξεθωριασμένες κωμωδίες ή 
καί ξεπλυμένες φάρσες! Τό προν 
τότυπο θέμα, πρέπει άκόμη νά εί
νε α>ανταστι.κό, Ασύλληπτο, πιθανό 
φανές, άλλά ποτέ πραγματικό, ού
τε βαρύ καί έτεξηγηματικό. Νά 
συγκρατήται άπό γοργούς καί δε

λεαστικούς διαλόγους πού μέσα 
στή βραχυλογία των νάνε σαφείς 
καί κτυπητοί, νά έχουν τήν ιδιό
τητα νά άγκιλώνουν τό ένδιαφέ
ρον. Ό  θεατής πρέπει νά αύταπα- 
τάται μέσα στήν δλη πλοκή, σέ 
βαθμό πού νά συγχέη μέσα σ ένα 
αίσθημα ψευδαισθήσεως τήν πρα
γματικότητα μέ τήν πλάνη!

Μία κωμωδία, είνε πάντοτε αύ- 
τοτελής! Τό θέμα μιάς όπερέττας 
δμως, δέν πρέπει νά είνε, άφοΰ θά 
συμπληρωθή κατότιν διά τής μου
σικής. Κωμωδία αυτοτελής, μέ έ- 
πιπρόσθετη μουσική, μπορεί νά εί
νε μιά καλή «Μουσική κωμωδία», 
ποτέ δμως Όπερέττα, δτως συ
νήθως βαπτίζονται τά τοιούτου εί
δους κατασκευάσματα. Τό Λιμ- 
πρέττο μιάς όπερέττας πρέπει νά 
άπαρτίζεται άπό μιά συνεχή παρέ- 
λασιν διαφορετικών σκηνών, κα
ταλλήλως βαλμένων καί δχι ξε
κάρφωτων. Καί τέλος τρέπει νά 
περιέχη έξ υπαμοιβής δικαιολογη
μένος δραματικάς στιγμάς καί τάς 
απαραιτήτους Ε Κ Π Λ Η Ξ Ε ΙΣ  πού 
συγκρατούν τό ένδιαφέρον. "Οσον 
γιά τή μουσική, αύτή όφείλει νά 
συμπληρώνη (ίδίως στά Φινάλε) 
καί νά ύποβαστάζη τό δλον έργον.

Ή  όπερέττα ώς γνωστόν είνε 
άρχικώς προϊόν τού Παρισιού! 
’Αργότερα, δταν οί διάφοροι «λιμ 
πρετίστες» πού είχαν γράψει άρι- 
στουργηματάκια, είδαν δτι δέν εί
χαν πιά τίποτε νέο νά πουν τήν 
"ΐωτόπολιν διεδέχθη ή Βιέννη πού 
έδωκε στήν ίκπνέουσα ΰπερέττα 
μιά νέα ζωή, μέ νέες ιδέες, νέο 
"τφρΐγος καί παλμό. Είχε ι·νατεί- 
λει ή έποχή τής «Εύθύμου Χήρας» 
καί τής «Δολλαριούχου» πού μέ
σα στήν παρακμή καί τή δύσι του, 
τό βασίλειον τών «Μασκώτ» καί 
«Άνγκώ» δέν μπόρεσε νά άντεπε- 
ϊέλθη.

Πρέπει δμως νά ύπογραμμισθή 
τό·νενονός δτι ούτε οί πάλαι ποτέ 
έκλάψαντες Γάλλοι λιμπρεττίστες 
ούτε καί οί μετέπειτα μεσουρανή- 
σαντες Βιεννέζοι συνάδελφοί των, 
ί·"ϊν ποτέ τήν κακήν ίδέαν νά άν- 

τλήσουν θέματα άπό τό πηγάδι τών 
ξεπλυμένων παλαιών έργων. Καί 
αύτό πρός έπαινόν των! Εξ άν- 
τιθέτου δμως, ό άθάνατος Ρωμηός 
προσεπάθησε νά κόψη μέ τό σπαθί 
του τό Γόρδιον αύτό ζήτημα, αντί 
νά προσπαθήση ώς ώφειλε, νά t j  
λύση.

Τώρα πώς νά έξηγηθή δτι ή ’Α 
θήνα μας, πού έχει νά παρατάξη 
μιά άτελεύτητη σειρά άπό διηγη- 
ματογράφους πρώτης όλκής, πού 
ώρισμένως θά ζήλευε ή Εύρώπη, 
γιατί μέσα στόν Γαλαξία τών δρα
ματικών μας συγγραφέων, κωμω
διογράφων, μυθιστοριογράφων, λο 
γογράφοιν καί χρονογράφων, νά 
■ ιή διακρίνεται καί κανένας άστήρ 
έστω καί τετάρτου μεγέθους, πού 
νά συμβάλη καί αύτός διά τών 
λιμπρεττικών άκτίνων του εις τήν 
άριιονίαν τού συναδελφικοΰ του πε 
ριβάλλοντος;

Μυστήριον πού ίσως μόνον τό 
πατροπαράδοτον «"Ωχ άδελφέ» μπο 
ρεί κάπως νά λύση. Καί δμως μέ 
λιγάκι καλή θέλησι καί λίγη έ- 
σκεμμένη προσπάθεια, είμαι βέβαι
ος δτι θά έκαμαν θαύματα! "Ας 
έλπίσωμεν δτι μερικοί θά τό πά
ρουν έπί τέλους στά σοβαρά και 
θά έπιζητήσουν ένα θεματάκι πρω
τότυπο πού θά τό έπεξεργασθούν 
μέ ζήλο, μέ μέτρο, μέ τήν ιδιαί
τερη έκείνη τεχνική πού περικλεί 
ουν τά βιεννέζικα κείμενα. Κα
ι είς μας δέν γεννήθηκε σοφός! Ε 
γώ π.χ. ώς μεταφράσας άρκετά 
βιεννέζικα έρνα είς τήν Γαλλικήν, 
’Ιταλικήν καί Έλληνικήν (τήν 
Πριγκήπισσαν τής Τσάρδας, είχα 
διδάξει καί σκηνοθετήσει καί ανε
βάσει τό ποώτον στό Λημοτικόν 
θέατρον ( 1899 θίασος Έλζας Έ ν  
γκελ), είχα τήν εύκαιρία νά έ- 
ξετάσω καί έμβαθύνω στόν ιδιαί
τερο μηχανισμό των. "Ας γρά
ψουν λοιπόν τά νειάτα καί δς πα
ρουσιάσουν έργα βιώσιμα ιττούς 
συνθέτας μας καί τότε θά δούμε 
αν οί παλαίμαχοι μουσουργοί ’Α 
θηναϊκών όπερεττών γράφουν ή 
δέν νράφουν!

—Ναί, άλλά καί αύτό άκόμη άν 
γίνη, πού θά βρεθούν σήμερα οί 
κατάλληλοι τραγουδιστοί όπερέτ
τας; θά μοΰ είπή ΰτως κάποιος. 
Αί. λοιπόν άς μήν άνν, ·υχή ό κά
ποιος αύτός γιά τό ολως^υτερευ- 
οΰσης σημασίας ζήτημα αύτό. Τε- 
νοράκοι καί πρίμες θά παρουσια- 
σ6ούν αύτεπαγγέλτως τή στιγμή 
πον θά πεισθοϋν δτι ύπάρχει πι- 
θανότης έργασίας στό ε.δ,·>ς αύτό 
κηί έκ περισσού δτι ύπάρχουν οί 
;·<_<τάλληλοι γι’ αύτούς «Ρό λ ο  ι». 
Ποιός δέν θυμάται τό μαλλιοτρά- 
βτνμα τών κωμικών Μας. ποιόε θά 
ποίξη τό μέρος τοΰ «Μπόννι» καί 
ποιός δέν ετυνε σέ «Κκυγά» σουμ 
πεσετών γιά τόν ρόλο τής Στάζης.

ΙΩΑΝ. Π. ΒΡ.ΡΓΩΤΗΣ

κο, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. 
Μ. Ποριώτη.

Ή  έναρξις τών παραστάσε
ων θά γίνη πιθανώς τήν ΙΟην 
Ιουνίου. Σημειωτέον δτι δυο

Είς τό Παγκράτι
Ο ΘΙΑΣΟΣ Δ Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Είς  τό «Λαϊκό θέατρο» Παγ
κρατίου πρόκειται νά έργασθη 
έ'-έτος ενα άρτιο καλλιτεχνι- 
νό συγκρότημα πρόζας μέ 
πρωταγωνιστάς τήν κ. Παμφί- 
λην Άογυροπούλου καί τόν 
κ. Κ. Σαντοριναΐον. Είς τόν 
€ίασον συμμετέχουν άρκετά 
στοιχεία, διπλωματούχοι τής 
Δραματικής Σχολίίς τοΰ Β α 
σιλικού θεάτρου, δπως ή δίς 
Λυδί~ Καπλάνη, αί κ. κ. Νί- 
τσο: Παπ«, Νανά Δούκα καί 
ή δίς Μαίρη Γιο-ννούλη καθώς 
καί οί κ. κ. X . Πλακούδτνς, Γ.
Βλα νόπου> oc, Γ. ΝεΓερός, Μ.
Χαοαλα άδης, Β. Γαδριηλί- 
δης κ. <*.

Ό  θίασος ήρχισεν ήδη έν- 
τατικήν ,ίγασίοτν διά τήν προ 
ετο'ΐιασίαν τοΰ ρεπεοτορίου 
του δεδομένου δτι ή αλλαγή 
τών έογων θά γίνεται τρεις 
τής έβδομάδος. Έκάστη Τε
τάρτην θά δίδωνται καί φιλο
λογικοί παραστάσεις μέ δια
λεχτά έργα, ‘Ελλήνων καί ξέ
νων συγγραφέων, ώς πρώτηδέ 
φιλολογική παράστασις θά 
δοθή ένα περίφημο έργο τής 
Ιταλικής λογοτεχνίας ή «Βρυ
σούλα», τοΰ Ρομπέρτο Μπρά-

Ή  κ. Παμφίλη Άργυροπούλου

φοράς τήν έδδομάδα, Δευτέ
ραν καί Παρασκευήν, ό θίασος 
θά περιέρχεται διάφορα ποά- 
στεια τής πρωτευούσης δπου 
3ά δίδη παραστάσεις. Τάς ή- 
ιιέρας αύτάς τό θέατρον τοΰ 
Παγκρατίου θά άργ^.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
‘Ομιλούν οί κ. κ. Γ. Πώπ, Ο. Χυναδινός, Δ. Μπόγρης

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
κάτη Μοΰσα, τήν άλλην ρήσι.ν 
δτι «ή κριτική είνε εύκολος καί 
ή τέχνη δύσκολος». ‘Μ τέχνη δη 
μιουργεΐ καί οίκοδομεί άνω ή 
κριτική ύποδεικνύει διακοσμητι 
κάς τοϋ δλου έργου παραατα 
οεις, αί όποίαι είνε συνήθης υ
ποδείξεις άφαιρέοεως περιττών 
διαμερισμάτων είς τό δλον -ΐίκο- 
δόμημα.

Τ ώρα θά θίξω ένα άλλο σπου
δαιότατο σημείο πού είνε Ίυνυ- 
ψασμένο μέ τήν ερευνά σας:

Διά νά έχωμε κριτική, ποεπει, 
φυσικά, νά έχωμε πρωτ'στως 
συγγράφεις. Άτυχώς, ή τελευ- 
ταία παραγωγή, τούλάχιστον, 
τών έργων πού είδα, δπως ό 
χονδροειδής «Μπαμπάς έκπαι 
δεύεται» καί ό άνοητότα^ος 
«Κουμπής μέ τά κουμπιά του», 
δίδουν μαζί μέ τά σκονάκια τής 
«Κοντέσσας Βαλέραν-τς» τό μέ- 
τρον τής καταπτώσεως τής 9εα- 
τρικής παραγωγής έν ΈλΛάδι.

Τί θέλετε λοιπόν νά κάμη ό ά
τυχης κριτικός! Καί δι’ αί'τό 
βλέπετε ή σύγχρονος κριτική ά- 
ποφεύγει συνή&ως τάς κρίιεις 
διά τό έργον καί μ ά ς  λέγει ,τοΐ- 
ος ήθοποιός έπαιξε καλά, ποιος 
μέτρια καί ποιος ά.-'/ημα,

Έ ν  τοσούτω τό μεταξύ, τό ώ- 
ραΐον φΰλον δύναται νά είνε ύ- 
περήφανο, διότι αί μετά περιο- 
οής έπιμελείας γραφόμεναι - ρι- 
τικαί άνήκουν είς τήν κ. Κοιτε- 
ρίνα Κακούρη. Έπίσης μετά ~ε- 
ρισσεύματος γνώσεων τοΰ διε
θνούς θεάτρου καί μέ καλωσύ- 
νην πραγματικήν έκ τών k C iv d v - 
των· θεατρικά έργα είνε ό συνερ
γάτης τοΰ «’Έθνους», ό γράδων! 
ύπό τά στοιχεία Κ. Ο. Ό  φίλοΓ' 
κ. Βλάχος δέν κά.'ει κριτική, 
διότι δέν θέλει νά κάνη. Όσον 
άφορςί τούς άλλους κριτικούς 
τών έφημεοίδων. έκαστος έξ αύ
τών έχει ιδίαν άτομικότητα καί 
ιδίας γνώμας καί άντιλήιΙ’εις. 
Καί δλέπετε τό περίεργο φαί' ύ- 
νει καί έκεΐνο τό όποιον ό εις 
θαυμάζει ό έτερος τό κοιτακρί- 
νει καά έκεΐνο τό όποιον ό είς 
άνυψώνει δ έτερος τό ρίπτει είς 
τόν κάλαθον τών άχρήστων. Ε 
πομένως άποδεικνύεται Αληθές 
τό δτι ό είς κρίνων είνε όλιγώ- 
τερος τών όλίγων κρινόντων, 
περί τοΰ όποίου όμιλε! ό Α ρ ι
στοτέλης.

Προτοΰ εύχαριστήσωμεν τόν 
κ. Πώπ, τοΰ ύποβάλΛσμεν μίαν 
τελευταίαν έρώτησι; έπίκαιρον 
τόσο μέ τήν έρευνά μας δσο καί 
μέ τάς ζωηράς συζητήσεις πού 
γίνονται γύρω άπ' τήν υποψη
φιότητα τοΰ έκλεκτοϋ συνομΆη- 
τοΰ 'μας στήν ‘Ακαδημία Αθη
νών:

— Φρονείτε δτι μία έδρα κρι
τικής δπως ύπάρχει σ’ δλες σχε 
δόν τίς άκαδημίες τοΰ κόσμου 
στό τμήμα Γραμμάτων καί Τε
χνών θά ήταν άπαραίτητος καί 
γιά τή δική μας αίθουσα τών 
Αθανάτων;

Ή  έκφραστική φυσιογνω'.ιία 
τοΰ κ. Πώπ παίρνει ένα ζωηρό 
υφος καί μοΰ άπαντόί χαμογε
λώντας;

— Ποιος θά ήτο ό πρακτικός 
σκοπός μιδς τοιαΰτης έδρας; Οί 
λογοτέχναι τής ’Ακαδημίας μας 
είνε κατώτεροι πάσης κριτικής.

Κ Α Ι  ΤΟ Ε Ρ9Τ Η Μ Α . . . Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Ι Α Ι
Τί λέγει ό κ. Χυναδινός

” Αν μοΰ ύποδάλατε τό έρώτη- 
μά σας έδώ καί λίγες ή μέρες 
καί συγκεκριμένα πρίν δοθή ή 
«πρώτη» τοϋ νέου έργου τοΰ κ. 
Δ. Μπόγρη «'Όλα 9’ άλλάξουν/· 
θά σάς άπαντοΰσα τίμια κι’ εύ- 
συνείδητα:

— Δέν ξέρω άν ύπάρχη κριτι
κή στήν Ελλάδα, γιατί έδώ καί 
δέκα περίπου χρόνια δέν διαβά
ζω καμμιά κριτική.

Διάβασα δμως κατ’ έξαίρε- 
σιν δλες τίς κριτικές, που γρα
φτήκανε γιά τό έργον τοΰ κ. 
Δ. Μπόγρη. Ποιά εινε ή έντύπω- 
σίς μου; Ποιά ϋέλετε νά είναι 
δταν κανένας, μά Κ Α Ν Ε Ν Α Σ  
G-ιιό τούς κριτικούς μας δέν βρή
κε τό βασικό λάθος, πού σ’ αύ
τό χωρίς νά τό προσέξη έπεσε ό 
συγγραφεύς καί πού, σάν καλός 
συγγραφεύς, πού είνε ό κ. Μπό- 
γρης τό άνεγνώρισε άμα τοΰ 
τ;» ύπέδειξα λέγοντας:

— Αύτό είνε κριτική. Αύτό 
δέν μοΰ τό είπε κανείς.

Καί τό βασικό αύτό λάθος ΐϊ- 
νε πώς μέ κανένα τρόπο δέν έπι- 
τμέπεται ν’ ανεβάζουμε στή σκη
νή «κλινικούς» τύπους πού δέν 
έχουν καμμιά σχέσι μέ τό έργυ, 
άλλ’άπλώς τούς έπισιρατεύουμε 
γιά νά προκοιλέσουμε τό εύκολο 
γέλιο τών άνίδεων καί τά έν- 
θουσιαστικά λόγια τών εύκολων 
κριτικών. Ό  κ. Μπόγρης ι.σρ 
ό άγον νά γράψη ένα αριστουρ- 
γηματικό έργο. Λίγο άκόμη καί 
τό έλληνικό θέατοο θ' άποκτοϋ- 
αε τόν «Ταρτοϋφο» του, γιατί άν 
ό συγγραφεύς δέν έκανε ιό ά- 
συγχώρητο παραπάτημα νά έμπι 
στευυή τό έργο του σ’ ένα σχι
ζοφρενή, θά εδλεπε πώς θά έ
πρεπε νά δουλέψη προσεκτικώ- 
τερα καί συστηματικώτερα καί 
τούς λοιπούς τύπους του κι’ έ
τσι 6ά έπαρουσίαζε ένα έργον 
άρτιον άπό κάθε πλευρά.

Οί Μωαμεθανοί θεωροϋν άγι
ους τούς τρελλούς. ” Αν άναζη- 
τήσωμε τή βαθύτερη έννοια, πού 
κρύβεται πίσω άπό τό φωτοστέ
φανο τής άγιότητος, πού μ’ αύτό 
ένας ολόκληρος λαός πλαισιώ
νει τό κεφάλι τών άνθρώπων, 
πού δέν είνε καλά στά λογικά 
τους, θά βροϋ';ε πώς δέν εινε 
τίποτ’ άλλο παρά κατοχύρωσι 
τής δυστυχίας άπό τή σκληρό
τητα τών άνθρώπων, πού τούς 
άρέσ*5* νά γελοΰν άκούοντας 
τρελ?Λ λόγια. Έμεΐς έκλήίΐη- 
μεν νά ν^λάσωμε μέ τά λόγια 
καί τά έργα ένός τρελλοΰ καί 
τό «άντικαλλιτεχνικό» τοΰ πράγ
ματος δχι μονάνα δέν τό άντε- 
ληφθη κανένας άπό τούς κριτι
κούς μας, άλλά καί ύπήρξανε

μερικοί άπό αύτούς, πού βρή
κανε «λαμπράν τήν θέσιν» τοϋ 
έργου.

Άπό τήν έποχή πού τό θέα
τρο άναστήθηκε γιά πρώτη φο
ρά μέσα άπότόνΔιονυσιακόν έν- 
θουσιασμόν τών άρχαίων Ελ λ ή 
νων ίσαμε σήμερα, κανένας συ·>- 
γραφεύς δέν έπεζητησε νά πρυ- 
καλέση τήν συγκίνησι καί τό 
γέλιο τοΰ κοινοΰ μέ τήν παοέλα- 
σι άπό τής σκηνής ιοΰ θεάτρου 
«ψυχοπα&ολογικών» τύπ'ον. Ό  
'Ηρακλής στόν Ηρακλέ^ μαι- 
νόμενο» τοΰ Ευριπίδη κι’ ό At- 
ac. στόν «Αίαντα τόν μαστι >οφο- 
ρο» τοΰ Σοφοκλή τρελλαίνο'.το'ι 
μέν, δέν κάνουν δμως καμμιά 
πράξι τρέλλας έπάνω στή *κη- 
νή. ’Από τόν "Αγγελο στό πρώ
το καί τήν Τέκμησσα στό δεύτε
ρο μαθαίνουμε άφηγηματικά :ίς 
ουνέπειες τής άρρώστειας τους,

Ό  κ. θ . Συναδινός

ένω ή τρέλλα τους είνε άπ.'.τέ- 
λεσ^α καταστάσεων καί συγ
κρούσεων, πού παρελαύνουν 
μπροστά στά μάτια μας. Δέν εί
νε έτοιμοι τρέλλοί, πού ό ποιη
τής τούς έπεστράτευσε γιά νά 
φτειάση τά έρνα του, δπως ό 
τρελλός τοΰ κ. Δ. Μπόγρη, πού 
έπιπίπτει μίαν ή μέρα στό σπίτι 
τοΟ ’Αθηναίου φίλου του, ίρχό- 
μενος μέ τό άεροπλάνο άπ’ τήν 
Αλεξάνδρεια. Ό  Σαίξπηο έξ 
άλλου τόν 'Αμλέτο του τόν βά
ζει νά λέη πώς «θά κάνη τόν 
τρελλό».

* Έ λ ϊ  τέτοιο θεμελ ώδες, βα- 
οικό λάθος κο(νένας άπό "ούς 
κριτικούς μας δέν τό έπρόσεξε, 
γιατί δέν τό άντελήφθη καί για
τί οί περ'ισσότερες κριτικές γρά
φονται μόνο καί μόνο γ>ά νά 
μπή μέ κεφαλαία γράμματα ή 
ύπογραφή τοΰ γράφοντος κάτω 
άπό τά τερπνά γραφόμενά του.

Ά ς  παραμερίσωμεν δμως τό 
ζήτημα αύτό κι' άς έρθουμε σέ 
κάτι άλλο: "Ας ύποθέσουμε πώς 
ό κ. Μπόγρης, δέν ήταν ένας δο
κιμασμένος, ήοεμος συγγρα
φεύς, άλλά πραγματικά ήταν 
νέος, δπως τοΰ Λοέσει m  λέη 
δτι είνε. “ Ας ύποθέσωμεν άκόμη' 
πώς ό κ. Μπόγρης δέν είχε καυ- 
Ί'ά  ποοηγούμενη θεατοική έπι- 
τυγία καί πώς μέ τό «"Ολα θ’ 
όλλάξουν» έκανε τό θεατρικό 
του «ντεμποΰτο». ’Ανήσυχος γιά 
νά ιιά°η τήν έντΰπωσι πού έκα
νε τό έρνο του, έπαιρνε τις κοι- 
τικέο πού γραφήκανε γιά τό έρ- 
'■ό του καί διάβαζε τά άκόλου- 
θα:

«Τό χθεσινοβραδυνό έργο του 
κ. Μπόγρη, έμφανίζεται μέ άξιώ 
σεις κωμωδίας. Κωμωδία όμως. 
άκόμη καί φάρσα, δέν σημα(νει 
διαζύνιον μέ τήν ποαγμοτηκότη- 
τα, αύ&αιρεσίαν άπ’ άκρου είς 
άκρον, τράβηγμα άπό τά μαλ
λιά, κατασκεύασιια μέ ιιιά λ'·ξι» 
(κριτική τοΰ «’Έθνους.»).

«Τό «'Όλα θ’ άλλάξουν» πού 
είνε ίσώς περισσότερον φά·-ισα 
παρά κωμωδία μέ τήν πρανμα- 
τικήν τής λέξεως σημασίαν, έχει 
κάτι τό έντελώς ιδιαίτερον. Μο
λονότι ή ύπόθεσις είνε μηδα ιι- 
νή, μολονότι ύπάρχει καί κάποια 
δόσις ύπερδολής, ή άνάπτυξις 
είνε τόσον άνετος, ή πσρακυ- 
λού&ησις τοϋ θέματος όσον 
«οτενή», άλλά, πρό παντός, ό 
διάλογος τόσον ζωηρός καί πο
λιτισμένος, ώστε νά ήμπορΓ) κα
νείς νά είπή δτι κανένα ίσως £ο- 
γον τοΰ κ. Μπόγρη δέν συγκεν
τρώνει τόσα θεατρικά προαόντα 
δσα τό «'Όλα θ’ άλλάξουν». 
(κριτική «Εστίας»).

Ό  νεαρός κ. Μπόγρης φυσικά 
μή ξέροντας κατόπιν αύτών τί 
είνε αύτό πού έγραψε καί περι- 
μένοντας νά ξεκαθαρίση τά πρά
γματα καί νά σχηματίση γνώ
μην άπό τίς κριτικές τών πρωι
νών έφη μερίδων, στριφογυρίζει 
δλη τή νύχτα στό κρεββάτι του 
ανήσυχος, περιμένοντας νά έρθτ] 
ή ώρα ν’ άκούση τούς έφημε- 
ριδοπώλας νά διαλαλοΰν τίς 
πρωινές έφημερίδες: ! I

Εφημερίδες! ! I
^Ηρθεν έπί τέλους ή ώρα τοΰ 

φωτισμού καί τής άποκαταστά- 
οεως τής άληθεί I .

Κ ι’ ό κ. Μπόγρης διαβάζει:
«Στό  προθεσινό έργο ό συγ

γραφεύς δούλεψε μέ τόν έαυτό 
του, άπομακρύνθηκε άπό κάθε 
συμβατικότητα (συμβατικά ό 
συγγραφεύς βρίσκει τά προη
γούμενα έργα του) άπό κάθε τι 
ξένο πρός αύτόν καί δούλεψε 
μέ κέφι, μέ δρεξι, μέ άγάπη γιά 
τό θέμα του. Είνε μιά καινούρ
για περίοδος θά έπρεπε νά πη 
κανείς στό έργο τοϋ κ. Μπόγρη, 
ένας νέος δρόμος—ό δρόμος του 
ό άληθινός». (Κριτική «Καθη
μερινής»).

«Γ ιατί είνε άποκαρδιωτικός 
συγγραφεύς μέ πνευματική ιδε
ολογία νά προδίδη τόν έαυτό 
του καί νά ξεπέφτη ώς τό προ
χθεσινό κατασκεύασμα, τήν κω
μωδία, κατά τό πρόγραμμα 
«'Όλα θ’ άλλάξουν» πού παοε- 
στάθη άπό τό θίασο τή; κ. Μα
ρίκας Κοτοπούλη». ( “ ριτική 
χ’Ελευθέρου Βήματος»),

Τόν καυμένο τόν νεαρό κ. 
Μτ-όγρη, πού περίμενε νά σχη_̂  
ματίση μιάν ιδέα τής άξίας τοΰ

έρ ,-ου του, διαβάζοντας τίς γνώ
μες τών κριτικών! !

Τί νά κάνη, νά συνέχιση γρά
φοντας γιάΤ,τό θέατρο, ή νά 
τάξη τόν κοντυλοφόρο του καί 
ν’ άλλάξη έπάγγελμα; Ιδ ο ύ  ιό 
ζήτημα πού λέει κι’ ό Άμλέ-, 
τος.

"Υστερα άπ’ δλ’ αύτ-1' έ^ιστοέ- 
φω τό έρώτημα πρός τά «Παρα
σκήνια»:

— 'Υπάρχει κριτική στήν Έλ- 
> α δ α ;

θ . Ν. Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΗΑΙΡ,ΦΗ

Ό κ. Μπόγρης...μαίνεται
Φαίνεται πώς τήν πλειονόαπτα 

τών κριτικών, είς δλον τόν κό
σμον, χαρακτηρίζει ή έλ .̂ειψις 
ανατροφής άλλέως δέν έξη->οΰν- 
ται μερικές περίεργες φ ιάσ .ις 
πού είπον δι’ αύτούς συγγμα- 
φίΐς μεγάλης όλκής δπως λ. χ. 
«/άίδαροι μέ μεγάλα αύτ'ά» ή 
«θλιβερά άνθρωπάρια πρόκα 
λοϋντα τόν οίκτον καί τή\ 9υ- 
μη&ίοιν» κλπ. Άσφαλώς τά ιτ̂ -λύ 
ό/νίγον κολακευτικά αύτά *.όγια 
δ' αύτούς τούς κυρίους έλέχΰη- 
σαν άπό τούς διαφόρους δημι
ουργούς σέ στιγμήν όργής. Δι
ότι έπί τέλους δέν μπορεί ό καθ’ 
ένας, έπειδή κρατάει μιά πέννα 
στό χέρι του—έκτος έάν δέν σέ
βεται τόν έοουτόν του—δέν μπο
ρεί, λέγω, νά ύβρίζη τάς προσ
πάθειας τών άλλων άδιαφορών- 
τας τί θά πή δχι μόνον έκ'ΪΛις, 
ό όποιος ύβρίζεχαι, άλλά καί 
έκεϊνοι πού θά τά διαβάσουν, ή 
πλειονότης δηλαδή, τό κοινόν. 
Καί κάτι τέτοιο συμβαίνει συ
νήθως μέ τούς περισσοτέρους έξ 
ούτών. Μέ «τουπέ» χιλίων Α ϊν 
στάιν πού πρόκειται νά κρίνουν 
άκατάρτιστον μαβητήν τών 
μαθηματικών, άλλά καί μέ 
άναίδειαν πού δέν μπορεί νά

Δ. Μπόγρης

έχη ένας σοφός (δπως ό ’Α 
ϊνστάιν») σάς βάζουν 0 , ή σάς 
δίδουν πολυστοχάστους συμΊου- 
λάς διά νά , καθοδηγήσουν τά 
βήματά σας, ή σάς μιλοΰν ί,έ "Γέ- 
τοιο τρόπο σάν νά έχρυν δγκρν 
τεραστίας δημιουργικής έργαρί- 
ας είς τό ένεργητικόν των. Ό  
κρινόμενος δι’ αύτούς δέν ΰπάρ- 
χει( ούτε ή πλειονότης, τό κοι
νόν. Αύτοί είνε τά ζώα, τά χαϊ
βάνια.· Τό στενό καί έλαττωμα- 
τικό μυαλό τους δέν τούς έπι- 
τρέπει νά σκεφθοΰν δτι έκτός 
άπό μας (συγγραφείς, δημοσιο
γράφους, κριτικούς κλπ.) πού 
έχωμεν ώςέπάγγελμα τό γράψι
μο ύπάρχει σωρεία άλλων μορ
φωμένων άνθρώπων μέ άοτιω- 
τάτην έγκυκλοπαιδικήν μόρφο- 
σιν, μέ πανεπιστημιακήν κατάρ- 
τισιν, άνθρωποι πραγματικά 
«διανοούμενοι» πού έχουν περά
σει, έν άντιθέσει πρός έμάς, κυ- 
ρΌλεκτικώς τήν ζωή τους έπά
νω στό βιβλίο καί οί όποιοι μπο 
ροϋν έπίσης νά κρίνουν καί πού 
έχουν κι’ αύτοί διαβάσει έκεΐνα 
πού άντιγράφουν συνήθως οί κ. 
κ. κριτικοί άπό τίς διάφ ;ρες Ι
στορίες τής φιλολογίας. Αύτούς 
δέν τούς λογαριάζουν καθό
λου; Δέν φοβούνται τήν κριτι
κήν διά τά γραφόμενά τους δταν 
αύτοί φύγουν άπό τό θέατρον ή

άπό μίαν έκθεσιν, καί έχουν έ- 
πομένως προσωπικήν πλέον σχη 
ματίσει γνώμην διά τό παιζόμε- 
νον έργον ή διά τόν Α ζωγρά
φον;

Άλλά  ποια είνε τά έφόδια 
αύτών τών δήθεν διανοουμένων; 
Άκοΰστε καί μερικά άλλα σας 
παρακαλώ παρμένα άπό τόν ξέ
νον τύπον:

« 0 1  περισσότεροι άπό τούς 
κριτικούς μας—γράφει ένας Γάλ 
λος συγγραφεύς—άφοϋ έπολιόρ- 
κησαν έπί έτη τούς διάφορους 
θιασάρχας διά νά παίξουν τά 
γλυκανάλατα καί άτεχνα σκη
νικά τους δημιουργήματα μετε- 
πήδησαν είς τό στρατόπεδον 
τών κριτικών δταν άπελπίσθη- 
σαν πλέον νά ίδουν παίζόμενα 
τά έργα των».

‘Άλλοι πάλιν—οί... κατακτη- 
τα·—μεταχειρίζονται τήν κριτι
κήν ώς δίκτυον διά τά φουστά
νια τοΰ θεάτρου. «Ξε·',ρω έναν 
--γράφει κάποιος Ιταλός έπιθε- 
ωρησιογράφος πού είχεν έρωμέ- 
νην μίαν πρωταγωνίστριαν μου
σικού θιάσου. Καθημερινώς έ
γραφε διά τήν Ντουλσινέα του 
καί διά τούς συγγραφείς φυσικά 
τοΰ έργου, είς τό όποιον αύτή 
έπαιζε έγκωμιαστικά άρθρα. 
Ά λ λ ’ δταν έκείνη τόν έγκστέ- 
λειψε διά κάποιον παραλήν, ξε
σπάθωσε, άπό τών στηλών τής 
εφημερίδος του, μέ πύρινα άρ
θρα  ̂έναντίον της καί έναντίον 
τοΰ έργου».

Ύπάρχουν άκόμη — καί αύτοί 
είνε οί θρασύτεροι—πού “χουν 
άνοσιουργήματα «κρεμάσει» ά
πό σκηνής, τά όποϊα είχον ώς 
άποτέλεσμα νά ναυαγήση ό δυ- 
στυχής θίασος πού τά υιοθέτησε. 
Καί δμως! Δέν είνε παράξενον 
νά τούς δήτε είς μίαν «πρεμιέ
ραν» νά φωνάζουν, νά πάσχουν 
διά τό τερατούργημα, τό όποιον 
παίζεται, νά έλεεινΟλογοΰν τόν 
συγγραφέα διά τήν «κατάντια» 
του, νά ύβρίζουν τόν θίασον f ιό- 
τι έτόλμησε νά τό άνεβάσρ '.., 

Τί νά πή κανείς δτοη/ διαβά- 
ζη τάς έπιθέσεις του! Νά γε- 
λάση; Νά όργισθή; Νά άδιαφο- 
ρήση; Μοΰ φαίνεται πώς προτι- 
μότερον είνε τό τρίτον άν καί 
—σάς έξομολογοΰμαι—δ συγγρα 
φεύς έχει άνάγκην κριτική; διά 
νά βλέπη τά σφάλματά του, διά 
νά καθοδηγήται, είς τόν δρόμον 
του. Άλλά  κριτικής δμως καί 
δχι άερολογημάτων καί ύβρε
ων. Καί κριτική βέβαια δέν θά 
πή νά όμιλής ^άπό καθέδρας» 
ούτε νά έπιθυμής νά δής άλλο 
έργο άπό έκεΐνο πού παίζεται, 
ούτε vd παραβάλης τό έργο ποΰ 
βλέπεις μέ προηγούμενα τοΰ 
ίδίου συγγραφέως. Διά νά γ ί
νουν δμως δλα αύτά χρειάζε
ται μόρφωσις, καλή θέλησις καί 
πρό παντός ΑΝΑΤΡΟΦΗ.

Εύτυχώς πού ύπάρχουν όμο- 
λογουμένως μερικοί κριτικνίί, 
πραγματικώς μορφωμένοι, ΚΥ
Ρ ΙΟ Ι πρό παντός, χάρις είς 
τούς όποιους κινείται καί καλύ
πτεται ή θλίιβερά άλλη πλειονό- 
της. Οί έλάχιστοι αύτοί ΚΥΡ ΙΟ Ι 
μπορεί νά είνε αύστηροί, άλ*̂ ά 
δέν ύβρίζουν καί όμιλοϋν μέ 
τόσήν άντικειμενικότητα καί τό
σην ειλικρίνειαν, ώστε δέν μπο
ρεί κανένας παρά ν’ άποκαλυ- 
φθή μπροστά τους καί νά τούς 
εύχαριστήση διότι πραγματικά, 
ύποβοηθοΰν κάθε έναν πού προσ 
παθεΐ νά φτιάξη κάτι. Καί οί 
άλλοι;... Διά τούς άλλους ένα 
χρειάζεται; Νά συγκεντρώυη 
κανένας δ,τι έχουν γράψει καί 
νά κάνη κριτική του έργου τ<-υ 
καί κριτικήν... τών κρ.τιχον 
του. Άλλά  δέν πρέπει νά γίνη 
διά τήν άξιοπρέπειαν δλων μας 
καί κυρίως διά τό καΰμένο τό 
Θ ΕΑ Τ ΡΟ  Μ ΑΣ, πού είνε'άκόαη 
ένα τρυφερό φυτό καί πού οί ρί- 
ζσς του, διά νά άνδρωθή, έχο.'ν 
άνάγκην άπό διαυγές καί δρο
σερό νερό καί δχι άπό βιτρι
όλι...

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Μ Π Ο ΓΡΗ Σ

Εύρώπη καί έ£>ώ.
Μαθηταί τοΰ Ωδείου Άθη1· 

νών είνε έπίσης καί ή συμπα·· 
θεστάτη ύφίφωνος κ. Τριάντη-· 
Παπολέξη, ή έξαιρετική πιαν(« 
στα δ. ’Άννα Άντωνιάδου, ή ό· 
ποια θριαμιβεύει τόν τελευταίο 
καιρό στήν Γερμανία, ό πολύ 
καλός βιολίστας Δ. Χωραφάς 
πού σπαδάζει τώρα στό Παρί- 
κ. Ν. Σκοίλκώτας, Γ. Σκλά* 
σι δι’ έξόδων τοΰ Ωδείου, οί κ. 
βος, Παγκουρέλης κ. ά.

Ώδεΐον Αθηνών έχει λαμ-Τ ’

Τά νέα μουσικά ταλέντα

ΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΗ RQHMR'I'KR ΩΔΕΙΟ

Τό Ή δείον ’Αθηνών
"Ενας δμιλος χαριτωμένων θριαμβευτικός έπιτυχίας στήι 

κοριτσιών μέ τίς παρτιτούρες 
στά χέρια, μάς ύπεδέχθη στήν 
είσοδο τοΰ ’Ωδείου Αθηνών.
ΤΗτοτν έτοιμες γιά τίς έξετά- 
σεις πού θ’ άρχιζαν σέ λίγο. Ή  
άγωνία ήταν ζωγραφισμένη στά 
πρόσωπά τους. Μερικές, δμως, 
έδειχναν αύτοπεποίθησι κι’ έπο- 
μένως γαλήνη. Μά οί περισσό
τερες ένοιωθαν χτυποκάρδι...

— Ό  κ. Οίκονομίδης;
Μιά μικρούλα προθυμοποιή

θηκε νά μάς έξυπηρετήση.
  Είνε ΰτό γραφείο του. Σέ

λίγο θά κατέβη 
στήν αίθουσα γιά 
νά παρακολού
θηση τίς έξετά- 
σεις.

’Ανεβήκαμε στό 
γραφείο του. Ό  
κ . Οίκονομίδης 
μας έδέχθη μέ 
πολλή προθυμία.

— Μία συνέν- 
τευςι γιά τά «Πα
ρασκήνια», σάς 
ρακαλώ...

Ό  συμπαθέστα. 
τος διευθυντής τής 
Συμφωνικής χα
μογέλασε.

— Εύχαρίστως.
Ά λλά  πνίγομαι 
στή δουλειά.Ό τι 
θέλετε δμως θά 
σ^ς έξυπηρετήση 
ό κ. Καραγιαννί. 
δης.

Καί μας παρέ- 
πεμψε στόν εύγε- 
νέσταιτο γραμμα
τέα τοΰ Ωδείου 
κ. Δ. Καραγιαννί- 
δην, ό όποιος μέ 
μεγάλην εύγένει- 
αν μάς έδωσε τά 
στοιχεία πού χρει
αζόμαστε.

— Πόσους μα- 
θητάς έχει τ ’ Ώ 
δεΐον Αθηνών;

— Φέτος έφοίτησαν έν συνόλω 
652 μαθηταί καί μαθήτριαι είς 
τάς διαφόρους τάξεις τοΰ ’Ω 
δείου μας.

—  Πόσα παραρτήματα έχετε;
— Παραρτήματα δέν Ιδρύει τ’

Ώδεΐον Αθηνών. Μόνον καλλι
τεχνικός έποπτείας έχει σέ με
ρικά Ώ 6.-.12 άλλων π'λ=ων.

— Πότε θ’ άρχίση ή άνέγερ- 
σ·ς τοϋ νέου κτιρίου τοΰ Ω 
δείου;

— 'Άγνωστον άκόμη. Πάντως 
λίαν προσεχώς.

"Οπως πληροφορούμε&α, τ’
Ώδεΐον 'Αθηνών &ά κτίση άμέ
σως τό νέον κτίριόν του, δταν 
ύποδειχθή άπό τό Κράτος τό κα
τάλληλον οίκόπεδον. Καί έφ’ δ- 
σον τά χρήματα ύπάρχουν, ή ά- 
νέγερσις δέν θ’ άργήση καθό
λου.

Τ ’ Ώδεΐον Αθηνών έχει πα
ρουσιάσει μεγάλα καί δυνατά 
ταλέντα πού έδόξασαν τόσο έ
δώ, δσο καί στό Εξωτερικό 
τ’δνσμά τους, τ’ Ώδεΐο τους, μά 
καί τήν Ελλάδα. Αύτά τά τα
λέντα πού έπεβλήθησαν ώς διε
θνείς καλλιτέχναι, άποτελοΰν 
σήμερον μιά τιμή γιά τό Ώ 
δεΐον, άπό τό όποιον έβγήκαν.

Πρώτο στή σειρά τών δια- 
σήμων μαθητών τοΰ Ωδείου εί
νε ό άσσος μαέστρος κ. Δ. Μη- 
τρόπουλος, ό όποιος θεωρείται 
μία άπό τίς κορυφές τής διευ- 
θύνσεως όρχήστρας. Ό  κ. Μη- 
τρόπουλος είνε τώρα άπό του 
1930 καθηγητής συνθέσεως.

'Έπειτα έχουμε τόν έξαιρετι- 
κό βιολίστα κ. Φρ. Βολωνίνη' 
πού έδόξασε τ ’ Ώδεΐο του στό 
Εξωτερικό, καθώς καί τόν κ.
Σπ. Φαροατατο ένοη/ άπό τούς 
κοιλυτέρους πιανίστας μας.

Μά καί ή μοναδική βιολον- 
στελλίστρια κ.Λήδα Κουρούκλη, 
μαθήτρια τοΰ Ωδείου Αθηνών 
ήταν. Ή  κ. Κουρούκλη μέ τό 
Τρίο Αθηνών έχει σημειώσει

τοδΉ  κυρία Τζίνα Μπα/αουερ ν.αθηγήτρια 
πιάνου βΐς τό Ώδεΐον 'Αθηνών.

πρή δράσι κι’ είν* ένας άπό τούς 
κυριωτέρους παραγωγούς τής 
μουσικής κινήσκος στόν τόπο 
μας. Μετακαλεί συχνότατα διά
σημους καλλιτέχνας, οί όποιοι 
δίοουν ένδιαφέροντα ρεσιτάλ, 
καί διαθέτει καί τήν μοναδική 
Συμφωνική όρχήστρα, καθώς 
καί μίαν έξαιρετική χορωδία. 
Πρέπει νά σημειωθή δτι τόσον 
ή Συμφωνική, τής όποιας αί 
συνχχυλίαι τών συνδρομητών μέ 
τήν συμμετοχή διασήμων ξένων 
σολίστ, τονώνουν έξαιρετικά τή 
μουσική μας κίνησι, δσο καί ή 
χορωδία ποΰ τελούν καί τά δύο 
αύτά συγκροτήματα ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ διευθυντοΰ του Ω 
δείου κ. Φ. Οίκονομίδη είνε πρα
γματικόν άπόκτημα γιά τήν πα
τρίδα μας.

Ή  Συμφωνική καί ή Χορωδία 
τοΰ Ωδείου έντός τοΰ μηνός 
πρόκειται ν’ άρχίσουν τίς λαϊ
κές συναυλίες τους στίς άθη- 
ναϊκές συνοικίες χορηγία τού 
Δήμου Αθηναίων, τίς συναυλίες 
αυτές πού τόσην έπιτυχίοα/ ση
μειώνουν κάθε χρόνο.

Τούς 652 «μαθητάς τοΰ Ώδεί* 
ου Αθηνών έχει άναλάβει νά 
μορφώση μουοικώς μιά... στρα
τιά καθηγητών καί διδασκάλων, 
οί όποιοι ύπερβαίνουν τούς 60* 

’Ά ς  σάς τούς παρουσιάσουμε:| 
Ό  ποίλαιότερος κοίθηγητής 

τοΰ Ωδείου φαίνεται πώς είνε ό 
κ. Μιχαήλ Βελούδιος, ό όποιος 
διδάσκει πιάνο άπό τό 1890, δη* 
λαδή 48 ολόκληρα χρόνια:..., 

ΣΧΟ ΛΗ  Π ΙΑΝ Ο Υ; Μ. Βελού- 
δισς, Σπ. Φαραντάτος, Τάση 
Φίλτσου, Άντ. Σκόκος, ’Άρΐεμις 
Βελουδίου, “ Ελλη Φαραντάτου, 
Δη μ. Μαρής, Τζίνα Μπαχάουερ- 
Χριστοδούλου, Ασπασία Κονω* 
φάου, Μαρία Ίωαννίδου, Μαρία 
Χωραφά, Αικατερίνη Πάνζαρη, 
Μίνα Μπόνη, Ελένη' Κροντηρο- 
πούλου, ’Άννα Κυριαζή, Κωνστ.- 
Κυδωνιάτης, "Αννα Άγελάστου, 
Είρήνη Άρμακόλα, Σοφία Δα-
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Εις τά μοντέρνα άντρα τής Τερψιχόρης
Τά νέα ταλέντα τών σχολών ρυθμικών χορών

Στό προηγούμενο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» μιλήσαμε γιά 
τίς διάφορες σχολές ρυθμικής 
καί κινησιοτεχνίας πού λει
τουργούν στήν Αθήνα  καί 
πού συγκεντρώνουν πολύ κό
σμο. Γ  ιατί στά σαλόνια τής 
ρυθμικής, δπως ήδη γράψαμε 
δέν πηγαίνουν μόνον οι προ
νομιούχοι άπόγονοι τής Εϋας. 
Πηγαίνουν, δπως μόίς παρεκα- 
λεοαν νά τονίσωμεν Ιδιαιτέ
ρως οΐ διευθύντριες τών σχο
λών αύτών, καί κορίτσια έρ· 
γαζόμενα.

Γιατί ή γυναίκα άδιαφόρως 
τάξεως καί ήλικίας άκόμη, 
ένδιαφέρεται άπολύτως γιά 
τή σιλουέττα της. Γ  ιά τή δια- 
τήρησι τών ώραίων γραμμών 
της. Γ  ιά τήν διάπλασι τοΰ σώ
ματός της. Ένδιαφέρεται γε 
νικά γιά τήν καλλονή της. Ε 
πομένως ή φοίτησίς της σέ 
σχολή ρυθμικής, έχει κατα- 
στή άπαραίτητη. Καί γιά τόν 
λό·, ν αύτό λοιπόν, τά σαλό
νια ρυθμικής καί κινησιοτε-

χνίας παροι~ιάζουν πάντα δ- 
ψι άνθισμένου άνθοκηπίου, μέ 
τά ζωντανά λουλούδια· τίς

Ή  δίς Συρμοπούλου, μαθήτρια 
τής κ. Ραϋμόν

μαθήτριές των. Τά κορίτσια 
αύτά, πηγαίνουν μέ πραγμα
τική λατρεία γιά τό χορό, νά 
γυμνασθοΰν. Καί μέ πολύ φι
λοτιμία άγωνίζονται νά δη
μιουργήσουν κάτι καί αύτές

πλάι στίς εύσυνείδητες καθη- 
γήτριές τους. Αγωνίζονται 
νά μθ(ς παρουσιάσουν κ ίτι τό 
καλό, τό έπιμελημένο, τό πρω- 
τότυπο. Τό κατορθώνουν ; Α 
σφαλώς ναί. Τό πιστοποιήσα
με μάλιστα καί στίς έπι^εί- 
ξεις τών διαφόρων σχολών 
ρυθμικής πού έδόθησαν τόν 
προηγούμενο μήνα, κατά προ- 
τίμησιν στό θέατρον Κοτοπι>ύ- 
λη «Ρέξ».

★
Μέσα, δμως, στό πλήθος τών 

μιθητριώ^ πού συνωστίζον
ται στους μοντέρνους ναούς 
τής Τερψιχόρης, ύπάρχουν καί 
μερικές μαθήτριες πού ξεχω· 
ρίιουν άνάμεσα άπό τ>ς άλ
λες. Ε Ις  τά ταλέντα. Οί μα
θήτριες έκεί’ ες πού πολυ σύν
τομα άναδεικνύονται σέ μιά 
πολύ καλή χορεύτρια, ή σέ 
μιά πρώτης τάξεως κοιθηγή- 
τρια. Παραδείγματα ; "Απει
ρα...

"Α ς  μ«ς έπιτραπή νά σας 
παρουσιάσουμε μερικά άπό

τά ταλέντα, τών διαφόρων 
σχολών ρυθμικής καί κινησιο- 
τεχνίας.

Στά ταλέντα μπορούμε νά 
ποΰμε, δτι τόν λόγον τόν έχει 
ό συμπαθέστατος Έλληνορώσ 
σος καθηγητής κ. Α.( Μόριά- 
νοβ άπ’ τοΰ όποίου τά χέρια 
έχουν δγή πολλά γερά καί 
δημιουργικά ταλέντα, δπως 
ή κ. Ε . Ζουρούδη πού είνε σή
μερα καλή καθηγήτρια, ή δίς 
Μιράντα Βούλγαρη, ένα θαυ
μάσιο ταλέντο, ή συμπαθεστά
τη χορεύτρια τοΰ Ά ττ ίκ  δίς 
Λένα Κορωνιάδου πού τόσον 
άρεσε στήν Αίγυπτο, ή μικρά 
Σόνια Μοριάνοδα μέ τό λα
στιχένιο σώμα, ή δίς "Η ρα  
Ζούκοδα τό σπόριο αύτό τα* 
λέντ >, ή δίς Ν. Σούρσου, f| 
δίς Μ. Φράνκ, Έ λ .  Φέξη, τό 
νέο μενάλο χορευτικό ταλέν
το ή χαριτωμένη δίς Έλευθϊ- 
ρία Μίληση πού ύπόσχετα» 
πολλά γιά τό μέλλον, τά μι
κρό: Ρόζ Μαοί-Χαΐμς. Ντάνια 
Μανιαδάκη, Ίλεάνα  Εύτυχιά-

Δ ε ξ ι ά :  Αί δίδες Συρμοπού
λου, Κωνσταντίνου καί Συραγ- 
γέλη, τής Σχολής ρυθμικής καί 
κινησιοτεχνίας τής καθηγητρίας, 
κ. Ραϋμόν. Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Αί 
δίδες Άσηυομύτη καί Παγου- 
λάτου τής Σχολής τής καθηγη- 
τρίας κ. Μαίρης Βρυάκου-Μαυ- 

ράκή.
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Ί Ο ΡΑΔIΟΦΩΝΟΝΚΑΘ’ ΟΛΗΝ Τ Η Ν Ιβ ΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 5 Ιουνίου - Σάββατο ν 11 Ιουνίου 1938)

Κυριακή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 ΕΙδ.
•Ελλην. 10.30 Συν. 

Β Ε Ι■ ΡΟ Λ ΙΜ Ο η (1 3.99— 1 6.85#__ 19.
74— 25.49— 31.3# 49.83 μ.) 10
Μουσ. πιάνου Μπετόδεν, 10.30 Πνευ
στά, 11 "Οργανο, 11.45 Τραγούδι, 1 
•Ελ. μ. 2 Είδ. 2,15 Έ λ .  μ. 3,15 ΕΟθ. 
άπόγευμα, 3,30 "Οργανο, 4.15 Μουσ. 
καί ποίησις, 5 Κουαρτέττο Μπετ65εν,
5.30 Συν. 5,45 Συν. 6,30 ΕΟθ. άπόγ.
6.50 Έ λ .  μ. 7,15 Πνευστά, 7,45 Τρα
γούδι, 8 Μουσ. κα'ι ποίησις, 9 Είδ 
9.45 Συν. 11 Οργανο, 12,15 Οργα- 
yo, 1 Συν. 2,30 Μ. δωμ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86— 19.82 
25.53— 31.55 μ .) 1 Έ λ .  μ. 1,45

Τραγούδια, 2; 15 Ταγκό, 3,30 Είδ. 4 
Τραγοΰδι, 4,20 Ευθ. μουσ. 5,35 Ελ. 
μ. 5,45 Είδ. 6,45 Πιάνο, 7 / 0  Είδ. 
7,40 'Όργανο, 8 Παλαιά τραγ. 8,35 
Β  ιολοντσέλλο, 9.45 Δ, 10.05 Αγγλ 
τραγούδια, 11,15 Είδ. 11,35 Ναυτ. 
τραγ. 12,05 Συν. 1,55 Πουλιά, 2,10 
Μ. δωμ. Ντβοράκ, 3 Έ λ  μ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88 liJ.68— 25 24
— 31.41 μ.) 12 Συν. 1,15 Συν. 1.45 
Είδ . 2 Συν. 2,30 Είδ. 3,20 Δ. 3.30 
Μετ. 5,15 Συν. 6 Συν. 7,50 Μιουζικ 
χώλλ, 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 Γ Ο Ν  (904 κχ. 332 μ.)
9.15 Ποικίλη μουσ. 11,30 Ελ. μ. και 
χορός, 1 Δ. καί λ. μ.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ )  
8.55 Τραγούδι, 9.05 Δ. 10 Καμπαρέ, 
11,10 «‘Ο βασιλεύς τών βοσκών», μελ. 
*οΰ Κόλμπεργκ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.)
6.30 Συν. 7 Χορωδία, 9 Λ. βραουά, 
30 Συν. 11 "Οργανο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8 Σ  εξτέτο και κιθάρες, 8.20 Ίο 'κίλη 

μ. 9 Συν. μέ χορωδία, 11.30 Έ λ . 
μ. 2— 4 Έ λ .  μ. καί χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
7.50 Συναυλία, 8,35 Όπερέττα, 12 
15 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 μ.)
7.15 Στρατ. μ. 8 Συν. Γιοχ. και 
Γιοζ. Σ  τράους, 9,10 Συνέχεια, 10,35 
"Από ταινίες, 11,15 Δ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 9 Συν. 
μέ τραγούδι, 11,30 Έ λ .  u. κσ\ χο
ρός, 1— 4 Έ λ ,  μ. καί χορός μέ τρα
γούδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.30

Συν. 8 Συν. 8,30 Είδ. 9,30 Συν. 
10,30 Πατριωτική τελετή, 11,30 Είδ 

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.) 
8 Μουσ. Ποικιλία, 9,30 θέατρο, 11.30 
Είδ. 11,45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ελ. 
μ. καί χορός, 8 Λ. μ. 8,30 Βιολί, 9 
Τραγοΰδι, 9,45 Συν. 10,30 Από ό· 
περέττες, 11 Έ λ .  μ. καί χορός.

| Δευτέρα
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99— 1 6.89__1 9.
74__ 25.49— 31.38— 49.83 μ .) 11— 30
Συν. 12 Συν. 1 Έ λ .  μ. 3 Πνευστά,
3.30 Παιδ. χορωδία, 4 Δ. 4,30 Ίρα 
γοΰδι, 5,45 Έ λ .  μ. 6,30 Έ ρ γ α  Σ  ου- 
μπερτ, 6,50 Συν. 7,30 Παιδ. χοοω- 
δία, 8 Έ λ .  μ. 9 Είδ. 9,30 Τσέλλο, 
11 Είδ. 12 Τραγούδι, 12,15 Μ. δωμ. 
1 Έ λ .  μ. 2 Βάλς.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86— 19 62.
 25.53— 31.55 μ.) 12,45 Έ λ .  μ. 1,
25 Ναυτ. τραγ. 2,25 Δ. 3,30 Είδ. 
4 ’Από θέατρα, 4,30 Ά γ γ λ . τραγ.
5.30 Σονάτες, 6 Είδ. 6,20 Ποικιλία,
6.30 Ναυτ. τραγ. 7,2ο Είδ. 3 Άπό
θέατρα, 9 Πιάνο, 9,30 Α ' πράξις του 
«Ριγολέττου» τοΰ Βέρδι, 11,15 Είδ. 
11,35 Κιθάρες, 11,50 Γ '  πράξις τοϋ 
«Ριγολέττου», 12,20 Χορός, 1.^5 
Συν. μέ τραγ. 2,15 "Οργανο, 2,40 
Είδ.

Γ%Α Ρ I Σ  ΙΟ Ι (16.88 19.68— 23 24
—31.41 μ.) 12 Δ. 12,45 Ελλην.
όμιλία, 1,15 Συν. 1,45 Είδ. 2 Συν.
2.30 Είδ. 3,20 Δ. 3,30 Έ λ .  μ. μέ 
τραγοΰδι, 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 τραγούδια Σουμοτν, Σοΰμπερτ, 
9 Ελ  μ. 11,30 Νυκτ. u. καί χορός, 
2— 4 Έ λ .  μ. μέ τραγούδι.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  ‘(224 κχ. 1339 μ.) 
7 Συν. μέ τραγοΰδι, 9,05 Δ. 11 Ερ 
γα Παδερέψσκι, 11,20 Συναυλία. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.)
6.45 Β ιολοντσέλλο, 7,15 Συν. 7.45 
Λ. τραγ. 9 Μελόδραμα.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
7 ΒάλΓ μέ τραγούδι, 8,25 Έ λ .  μ. 9 
Συν. μέ μαντολίνα, 11.30 Έ λ .  μ. καί 
χορός, 2— 4 Έ λ .  μ. μέ τραγοΰδι. 

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
7.45 Τσιγγάνοι, 10,10 Συν. Βάγκνερ 
Σ  οΰμπερτ, Σ  αίν- Σ άνς κλπ. 11,3U 

Ίτα λ . δ. 12,10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 μ.) 
7,15 Δ. 8,15 Συν. 9,15 Συν. 10,05 
Δ. 11,10 Άπό όπερες, 11,45 Έ λ .  μ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 7 30 Χο 
ρωδία. 8 «Μαργαρίτα», μελόδραμα 
τοΰ Γκουνώ, 11,45 Έ λ .  μ. καί χο
ρός μέ τραγοΰδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.30 
Συν έκ Παρισίων 8 Έ κ  Τουλούζης,

8.30 ' Είδ. 9,30 θέατρο, 11,30 t l5 . 
Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ )

7.40 Δ 8 Είδ. 9 Μικροί τραγουδισταί,
9.30 Έ λ .  μ. 10 Μ. δωμ. 11 Έ λ .  μ. 
1 1,30 Είδ. 11,45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ . 
μ 7,40 Λ. μ. 8,15 Φλάουτο, 8,45 Σ .  
συν. 8,45 Συνέχεια, 11,10 Έ λ .  μ. καί 
χορός.

Τρίτη I
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99— 16.89 19.
74— ^5.49—31.38— 49.83 μ.) 10,45
Έ ρ γ α  Σοΰμπερτ, 11 Τσέλλο, 12 Ελ. 
μ. 1 Έ λ .  μ. 2 Είδ. 2,15 Ελ. μ. 5 
Συν. 5,15 Τσέλλο, 5,45 Έ λ .  μ. 6,30 
Συν. 6,50 Ελ. μ. 8 Ποικίλη μουσ.
9 Είδ. 9,30 Μελόδραμα, 10,45 Μ. 
δωμ. 11 Είδ. 12,15 Παιδ. χορωδία, 
12,30 Δ. 1 Μελόδραμα 2,30 Έ ργα  
Σ οΰμπερτ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86— 19.82 
_ 2 5 .53— 31.55 μ.) 12,45 Σεξτέτο,
2 Ποικιλία, 3 Σ  εξτέτο, 3,30 Είδήσεις, 
4 Ιραγοΰδι, 5,30 Τσιγγάνοι, ό Είδ.
6.20 Δ. 7 /0  Καμπαρέ, 8 Πιάνο, 9 
Μελωδίες, 10 Ραψωδίες, 10,40 Ορ
γανο, 11,15 Ειδήσεις, 11,35 Κουίντέτ 
το, 1,35 Στρατ. μουσ. 2,40 Είδ. 3 
Πιάνο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88 1 9.68— 25.24
—31.41 μ.) 12 Δ. 1,15 Συν. 1.45
Είδ. 2 Συν. 2,30 Είδ. 3,-0 Κωμω
δία τοΰ Τριστάν Μπερνάρ, 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 Έ λ .  μ. 11,30 Έ λ .  μ. καί χο
ρός, 1— 4 Έ κ  Βιέννης.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 Τραγούδια Σοΰμαν, 8 Βιολί, 
Μπάχ, Μότσαρτ κλπ. 8,30 Μελωδίες,
10 «’ Ιταλοί είς τό Άλγέριον» μελόδρ. 
τοΰ Ροσσίνι έκ Ρώμης.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.) 6. 
45 Λ. τραγ. 7.05 Βιολί, 7,20 Συν. 
9 Λ. μουσ. 9,30 Μ. δωμ. 10,45 Δ
11.20 Δ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
7 Δ. 8,10 Έ λ .  μ. 9 θέατρο, 10 "Ε ρ 
γα Μότσαρτ, 11,30 Έ λ .  μ. καί χορός, 
1— 4 Νυκτ. συναυλία.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ .)
6.30 Τσιγγάνοι, 8,30 «Κοζί φάν τοΰ- 
τε», μελόδραμα τοΰ Μότσαρτ, 11,35 
Τσιγγάνοι, 12,10 Δ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 μ,) 
7,17 Δ. 8,20 Μαντολίνα, 9,15 Χο
ρωδία.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8,10 Λ. 
μ. μέ τραγοΰδι, 9 Ελ. μ. 11,30 Έ λ . 
μ. καί χορός, 1— 4 Έ λ . μ 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253' μ.) 8 Με
λωδίες, 8,30 Είδ. 9,30 Συν. μέ τραγ.
11.30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ )
7.30 Β ιολοντσέλλο, 7,45 Μελωδίες, 
^,30 « Ή  έπίθεσις τοΰ μύλου», με
λόδραμα τοΰ Μπρυνώ, 11,30 Είδ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Στρατ. 
μ. 8 Λ. μ. 8,45 Κουαρτέττο, 9 1 ρα- 
γοΰδι, 9,45 Συν. 10,15 Ρωσσ ρο- 
μάντσες 10,55 Έ λ . μ. καί χορός.

(""""Τετάρτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99— 1 6.89__19. 
74—25.40— 31.38_49.83 μ.) 10 π.μ. 
Μελόδραμα, 11,15 Μ. δωμ. 12 Βάλς, 
1 Έ λ .  μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ . μ. 3 15 

’Έ ρ γα  Σοΰμπερτ, 3.45 Τραγοΰδι, 4.45 
Ποικίλη μουσ. 5,45 Έ λ .  μ. 6,30 Γοα- 
γοΰδι, 6,50 Έ λ .  μ. 8 Συν. ') Είδ. 
9,45 Συν. 11 Είδ. 12,30 Δ. 1 Συν.
2.30 Τραγοΰδι.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86— 19.82 
—25.53__31.55 μ.) 1,15 Μ. δωμ. Μό
τσαρτ, 1,45 Μιοΰζικ χώλλ, 2,45 Τρα
γούδια, 3 Κουαρτέττο, 3,30 Είδ. 4,15 
Συν. 5,15 Διαλέξεις, 6 Είδ. 6 /0  Βιο 
λοντσέλλο, 6,40 Διεθνής πολιτική, 7, 
20 Είδ. 7,40 Δ. 9 Εκκλησ. μ 10 
Διεθνής πολιτική, 11,15 Είδ. 12 Χο
ρός, 12,25 Διεθνής πολιτική, 1,50 ·χο- 
ρός.

Γ 3 Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (1 6.88 1 9.68— 25.24
—31.41 μ.) 12 Δ. 1,15 Συν. 1,45 
Είδ. 2 Συν. 2,20 Είδ. 3,20 Δ. 3.30 
Σ .  συν. Μπετόδεν, Πιερνέ, κλπ. 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 u.) 
8,10 Έ λ ,  μ. καί χορός, 9.50 Ποικίλη 
μουσ. 11,30 Έ λ .  μ. μέ τραγούδι, 1— 4

Έ λ . μ. μέ τραγοΰδι.
I Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ )

8,10 Δίσκοι τοΰ Γιεχ. Μενουχίν, 8 
Τραγοΰδι, 8.30 Έ λ .  μ. 10,10 "Εργα  
Σοπέν, 11 Δ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.)
8.45 Δ. 7,20 Συν. 9 Πιάνο, 9,30 
Συναυλία 10.30 Διάφορα τραγούδια, 
11.20 Δ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ )
7 Δ. 8,10 Έ λ .  μ. 9 Κλασ. μ. άπό
Δ. 10 Έ λ .  μ. 11 30 Έ λ .  μ. καί χο

ρός, 1__4 Έ λ . μ.
Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 

6,40 Τζάζ, 8,05 Τσιγγάνοι, 9,15 Συν.
10.45 Βιολί, 11,40 Συν. Μπελίνι, 
Βαλντόϋφελ, Λέχαρ, Κάλμαν.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 7,15 Μ. 
δωμ. 9 Άκρόαμα μέ δίσκους, 11,30 
Έ λ .  μ. μέ τραγοΰδι, 1— 4 Ελ. μ.
τραγοΰδι καί φυσαρμόνικες.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συν.
έκ Τουλούζης, 8,30 Είδ. 9,30 Συν.
Λαλ*, Ρ ίμσκυ-Κοοσσκώφ. Ντεμπι;σσθ, 
Μπετόδεν, 11,30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 11 ) 
7.30 Πιάνο. 7 45 Τσέλλο. 8 Είδ. 9 

Ραδιοφ. σκέτς, 9,30 Μετάδοσις, 11,30 
Δ. 12 Είδ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8,45
Μελόδραμα, 11,10 Έ λ .  μ. καί χορός.

I Πέμπτη I
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Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 ΕΙ5.
Έλλην. 10.30 Συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Π  (1 3.99— 1 6.89 I 9.
74__25.49— 31.38— 49.83 μ.) 10.30
Τρίο Τσαϊκόφσκο, 11.30 Τραγοΰδι. 12 
Μ. δωμ. 1 Έ λ . μ. 2 Είδ. 2,15 Ελ. 
μ. 3,45 Συν. 4,30 Μ. δωμ. 5 Στρατ. 
μ. 5,45 Έ λ .  μ. 6,30 Δ. 6,50 Συν. 
7,15 Τσέλλο 8 Στρατ. μ. 9 Είδ. 10, 
15 Τρίο Τσαϊκόφσκι, 11 Είδ. 12 Ελ. 
μ. 1 Συν. 1,30 ‘ Ισπαν. τροτ/ούδια.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86—.19.82 
— 25.53_31.55 μ.) 1 Χορός, 2,20
Ά γ γ λ . τραγούδια, 3,15 Διεθνής πο
λιτική, 3,30 Είδ. 4 Ποικίλη μουσ. 
5 Μελωδίες, 6 Είδ. 6,35 Τσιγγάνοι,
7.20 Είδ. 7,40 ’Όργανο, 8.20 Συν.
11.20 Είδ. 11,40 Πιάνο, 12,10 Διάλε- 
ξις, 1 /0  Έλληνική φιλολογία, 5ιάλε- 
ξις τοΰ καθηγ. Τζίλμπερτ Μώοραιη. 
2,05 Χορός.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16 .88_19.68— 25.24 
—31.41 μ.) 12 Δ. 1,15 Συν. 1.45
Είδ. 2 Συν. 2,30 Είδ. 3,20 Δ. 3.30 
Μ. δωμ. μέ τραγοΰδι Μπετόδεν, Μπάχ, 
Μότσαρτ, Ραδέλ κλπ. 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 ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ )
8.10 «‘ Ιπτάμενος ‘Ολλανδός» μελόδρ. 
τοΰ Βάγκνερ, 9.10 Μουσ. καί χ3θός,
11.20 Έ λ .  καί λ. μ. 1— 4 Νυκτ. 
μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.10 "Εργα  Μπετόδεν, 7,55 Γοαγού- 
δια, 8,25 Ευθ. μουσ. 10,10 Παλαιά 
τραγούδια, 11 Μ. δωμ. Μέντελσεν, 
Μότσαρτ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ )
7.30 Βιολί, 8 Δ. 9 Χορωδία, 10 Συν.
11.20 Συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
7 Έ λ .  μ. 8,10 Γάλλοι συνθέται. 9 
Χορός, 11,30 Έ λ . καί λ. μ. 1—4 Έ λ . 
μ. μέ τραγοΰδι.

Ρ ΟΥΔΑΠΕ Σ ΤΗ (546 κχ. 550 μ.)
] 7,30 Δ. 9 «Όθέλλος», μελόδο. τοΰ 
I Βέρδι, 11.25 Συν.
| Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 μ )
! 7,15 Χορός, 9,30 Μελόδραμα ή σ· 
j ουν. Χαίντελ Χάϋδν, Μπάχ. 11,20 Κου 
αοτέττο, 11,45 Έ λ . καί λ. μ. 1—4 
Έ λ . μ.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 250 μ.) 8 Συν.
8.30 Είδ. 9,30 Συν. 11,30 Είδ. 

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.)
7.30 ’Όργανο, 8 Είδ. 9 Ράδιο φαν
ταιζί. 9,30 θέατρο, 11,30 Είδ. 11, 
45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Στρατ. 
μ. 8 Λ. τραγ. 8,30 Συν. 9,45 Βιο- 
λοντσέλλο, 10,15 Συν 11,2ο Έ λ . μ. 
καί χορός.

Είδ. 11,35 Μελωδίες, 1,15 Έ λ . μ. 
2,40 Είδ.

ΓΙΑΡ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88 19.6 3— 2 5.24
— 31.41 μ.) 12 Δ. 1,15 Συν. 1,45
Είδ. 2 Συν. 2,30 Είδ. 3,20 Δ. 3 30 
«Γιάννης Τσίκι», μελόδρ. του Πουτσίνι,
5.15 Είδ. 6 Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 9.30 
Μετ. 1 Δ. 2 Είδ. 2,45 Δ.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ )
7.10 ’Έ ρ γα  Βέμπερ μέ τραγούδι, 8 10 
Δ. 9 Λ. μ. 11,30 Έ λ .  μ. καί χορός, 
1 4 Νυκτ. μ.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ )
7.10 Πιάνο, 8 Άπό έργα Κάλμαν,
9.30 Έ κ  Βελιγραδιού, 10,55 Δ. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (841 κχ. 437 μ.)
,6,45 Λ. μ. 7,20 Συν. 8 ,0 i Δ. 9 Λ. μ.

9.30 Μεγάλη συναυλία, 10,45 Δ. 
Β Ε Ρ Ο Λ  ,ί ΟΝ (841 κχ. 357 μ.)

7 Δ. 8,10 Έ λ . μ. 9 ΕΟθ. μ. 10 Ελ. 
μ. 11,30 Έ λ . μ. κα\ χορός μέ .ρσγοΰ 
δι, 1—4 Έ λ .  μ.

ΕΟΥΔΑΠΕ Σ ΓΗ (546 κχ. 550 ι ι )  
7,05 Δυό πιάνα, 8,15 Τσιγγάνοι, 9,30 
Συν. έκ Βελιγραδιού, 11,15 Τ;άζ, 
12,25 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 u.)
7.15 Δ. 8.40 Γερμ. τραγούδια, 9 30 
Συν. έχ Βελιγραδιού, 11 Έ λ  μ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785_ κχ. 382 μ.) 3,10 
Συν. μέ τραγούδι, Μότσαρτ, ΧάΓ,δν, 
Γκρήγκ κλπ. 9 Ελ. μ. μέ τρανοΰδι, 

j 11,30 Έ λ . μ. καί χορός μέ τραγούδι.

j napaoKEur^Jj
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 1 6.8 9_ 19. 
74_25 .49— 31.33— 49.83 μ.) 11 Ά  

I πό τίς «Εύθυμες γήρες τοΰ Ούΐντσορ" 
μελόδρ. τοΰ Γ^κολάϊ, 11,45 Συν. 1 

| Έ λ .  μ. 2 F f .  2,15 Έ λ . μ. 1,30 
[Μελόδραμα, 5.-,5 ΕΟΘ. μουσ. 6,15 Χο- 
I ρωδία, 6,50 Έ λ . μ. 8 "Εργα  Λίστ, 
9 Είδ. 8,45 Λ. μ. 10,30 Μ. 5ωμ. 11 
Είδ. 12 Άπό τις «Ευθυμες χήρες τοΰ 
Ούΐντσορ», 2 Έ λ .  μ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86 — 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12,40 Ποικίλη
μουσ. 2 Συν. 2.35 Μ'λωδίες. 3,30 
Είδ. 4 Κουϊντέττο, 4,30 Μιουζικ 

j χώλλ, 6 Είδ. 7,05 Βάλς, 8 Είδ. λ,40 
j Βάλς, 9 Τραγούδι, 9 ,15 Μεγάλη συ*
I ναυλία, διευθ. Τοσκοτνίνι εργα Ροσίνι, 
I Ζιμπέλιους, 10,10 Διάλεξις, 11,15

1—4 Έ λ . μ.
Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 

Συν. 8.30 Είδ. 9.30 Έσπερίς Σ αίν 
Σάνς, 11,30 Είδ.

Π Λ Ρ Ι Σ I Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ ) 
7,30 Τό «Τραγοΰδι της Εΰας·> του 
Φωορέ, 8 Είδ. 9,30 Σ .  συν. Ραμώ. 
Ρ'τδΓλ. Λσλό, Πιερνέ, 11,30 Είδ. 11, 
45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ . 
μ. 7,30 Άπό ταινίες. 8 Μαντολ'να 9 
Λ. μ. 9.45 Πιάνο, 10,15 Έ λ . μ. * 0. 
30 Συν.

| Σάββατον
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

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

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99— 1 6.89 19
74_25 .49— 31.38— 49.83 μ.) 10 Χο- 

1 ρός, 12 Έ λ . μ. 1 Έ λ . μ. 2 Είδ. Λ15 
Έ λ . μ. 3,15 Άπό τίς «Ευθυμες χή
ρες τοΰ Ούΐντσορ», μελόδρ. τοΰ Νι- 
κολάϊ, 4,30 Χορός, 5,45 Έ λ .  μ. 6,15

Άπό τίς «ΕΟΘυμες χήρες τοΰ ΟύΤν 
τσορ», 6,50 Έ λ .  μ. 7,15 Τραγούδια»,
8 Έ λ . μ. 9 Είδ. 9,30 Χορός, 11 Είδ. 
12 Μ. δωμ. 1 Χορός, 2 Χορος.

ΛΟ Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.8b— iy  82 
—25.53_31.55 μ.) 12,45 Διάλεξις,
2,35 Οργανο, 3 Δ. 3,30 Είδ. 4 Κου- 
ίντέττο, 4,30 "Οργανο, 5,45 Δ. 6 
Είδ. 7 Συν. 8 Είδ. 8,25 Δ. Λ.30 
Από Θέατρα, 9 Βαριετέ, 11,15 Είδ.
11.55 Χορός, 1.20 Άπό θέατρα. 2 
Σονάτες Μπράμς, Ντελίους, 2,40 Είδ. 
3,05 Τραγούδια.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (1 6.88_«1 9.68— 25 24 
—31.41 μ.) 12 Δ. 1,15 Συν. 1.45
Δ. 2 Συν. 2,30 Είδ. 3,2ο Δ. 3,30 
Συν. "Αν, Σ  αίν-Σ άνς, Μεσσαζέ, Λε· 
χάρ, Ραμώ, κλπ. 5,15 Είδ. 6 Συν. 
7 Δ. 8 Είδ. 8,30 Είδ. 9,30 Μετ. 1 
Δ. 2 Είδ. 2,45 Δ.

ΜΕ Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ )
7.30 Λ. μ. 8,10 ΕΟΘ. μ. 9,10 <'Γκα 
οπο:ράντ», όπερέττα τοΰ Ζενέ, Ι Ι . ίΟ  
Έ λ . μ. καί χορός, 3—4 Έ λ .  μ.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ »  
7,10 Β ιολοντσέλλο, 8 Βάλς, 8,30 Τρα 
γούδια κυνηγών, 9 Μεγ. σ. συν. 11.25 
Εκπλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.) 
6,45 Δ. 7,45 Τραγούδια, 9 Βοημική 
δραδυά, 11,15 Χαδάϊες, 11,45 Μελω 
δίες, 12,20 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ )
7 Έ λ . μ. 8.10 "Εργα Ρ . Σ τράους,
9 Ποικίλη μουσ. 11,30 Έ λ .  μ. καί 
χορός, 3— 4 Έ λ .  μ.

ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣΤ Η  (546 κχ. 550 μ )
8.55 Τραγοΰδι, 8,30 Τζάζ, 10 Συν. 
Βάγνερ, Τσίρερ, Σ τράους, 12,10 
Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ.1875 μ,) 
7,17 Στρατ, μ, 8,10 Άπό γαλλικ. 
μελόδρ. 8,35 Δ. 9,15 Συν. 10,45 
Έ λ , μ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 10 Χορο 
εσ-περίς, 2—4 Έ λ . μ.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7,30 
Δ. 8 Μελωδίες. 8,30 Είδ, 9,30 Συν. 
Ρ Βάγνερ, Ντεμπυσσύ, Σ  τράους 
κλπ. 11,30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ )
7.30 Έ ρ γ α  Μπάχ, 8 Et5. 9,10 Boe 
οιετέ, 9.30 Σ .  συν. 10,10 θέοττιο, 
10,50 Βαριετέ, 11,30 Ε Ιδ, 11,45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 6 Μ. 
δωμ. 7 ‘Ελ. μ. 7,30 Τζάζ, 7,45 Λ.
8.30 Τραγοΰδι. 9 Βιολί, 9,45 Συν.
10.30 Έ λ . μ. 11 Γιά 6λους, 11.30 
Χορός.

μασκηνοΰ, Ίωάνα Λαγάνα, Λου· 
κία Κόκλα.

ΣΧΟ ΛΗ  Μ Ο Ν Ω Δ ΙΑ Σ : Έρ-
ριέττα Βαρατάση, Έλβίρα ντέ 
Ίντάλγκο, Κίμων Τριανταφύλ- 
λου, Έρριέτα Κοντογιάννη, Αι
κατερίνη Κοκκινάκη, Ειρήνη 
Ααμπρινίδου.

ΣΧΟ ΛΗ  Β ΙΟ Λ ΙΟ Υ : Ιωσήφ
Μπουοτίντουϊ, Γεώργ. Χωραφδς, 
Φρ. Βολωνίνης, Γεώργ. Λυκού- 
6ης, Ελένη Μπουστίντουϊ, ’Α 
σπασία Άλεξανδροπούλου, Βασ. 
Σκαντζουράκης, Ά χ ιλ . Γέρον
τας.

Λ Ο ΙΠ Α Ι( ΣΧΟ ΛΑ I: Φ. Ο ίκο 
νομίδης, Άχιλλεύς Παπαδημη-

τρίου, Λήδα Κουρούκλη, Ματ 
θίλδη Βασενχόβεν, Ιωάννης 
Τζουμάνης, Σωκρ. Ζαργάνης, 
Π. Σμυρλής, Σπ. Λάζαρος, Ά λ . 
Πιττδκος, Γεώρ. Παξινόπουλος, 
Εύάγγ. Εύαγγελίου, Δ. Πολί
της, Αίμ. Βεάκης, Δημ. Ροντή- 
ρης, Ν. Ποπτάς, I. Μαργαζιώ- 
της, Γεώργ. Σκλάβος, θ . Βα- 
βαγιάννης, Μ. Παλάντιος, θρ. 
Γεωργιάδης, Πολυξένη Μοαέν— 
Ρουσσοπούλου κ. άλλοι.

Αύτό εΐνε μέ άλλα λόγια τ' 
Ώδεΐον 'Αθηνών μέ τήν ζηλευ
τή δρασι καί μέ τά περίφημα 
ταλέντα του πού τιμοΰν στό 
Έξωτερικό τό έλληνικό δνομα.
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6cu, Κουλά Γαζή, Πασά, Σι- 
τηρίδου κλπ.

Μά καί ή κ. Ραϋμόν ή συ
μπαθέστατη καθηγήτρια πού.
6πως εΐνε γνωστόν, αύτή πρώ
τη ίδρυσε σχολή ρυθμικής 
οιή 'Αθήνα. 'Έ χ ε ι  πολλά με
γάλα ταλέντα μεταξύ τών ό
ποιων τήν δίδα Εύλάλιο, τοΰ 
πρεσδευτοΰ τής Βραζιλίας,τήν 
ϊήδα Παπανιατνοπούλου, ένα 
δυνατό ταλέντο, τήν δίδα Ρ ι -  
κάκη, τήν δίδα Λαμπράκη, τάς 
Βίδας Μαερλέ, Βαφειάδου,
Λεμπέση, Σιραγγέλου κ. ά.
Στήν σχολή τής κ. Έ μ μ υ  

Σττέκ-Μελησσινοΰ υπάρχουν 
ϊτολλά έπίσης ταλέντα μέ 
πρώτο καί καλύτερο τή δοη- 
θό τής σχολής δίδα Καίτη 
Στάη. Ταλέντα εΐνε και αί δί- 
δες Ηοταο®, Σιφναίου, Ζέγγε· 
λη, Σδορώνου, Κουμουτσοποΰ- 
λου, Κοτοπούλη, Άρδανιτί- 
6ου, Δεληβορηά, Μπότασ],
Παπαμάρκου, Άποστολοπο'.-. · 
λου κλπ.

Καί ή κ. Μαίρη Βρυάκου—
Μαυράκη £χει ταλέντα στή 
σχολή της. Μεταξύ αύτών εΐ
νε καί ή δίς Μ. Παγουλάτου, 
ή τελειόφοιτης τής Σχο 

λής δίς Μαρουλίτσα Άσημο- 
μίτη άπό τά καλύτερα ταλέν
τα, ή συμπαθεστάτη καί πολ
λά ύποσχομένη γιά τό μέλλον 
Ζόρκα Μπράτιτς, θ . Άλεξαν
δροπούλου, Λ. Καπίτογλου, 
Φ. Καρνέρη, Μ. Γεράση, Λ. 
Μαυράκη κ. ά.
Μά καί ή κ. “ Ελλη Ζουρούδη 

στή σχολή της εχει πολλά τα
λέντα. Μεταξύ αύτών εΐνε καί 
ή μικρά άκροβάτις δίς Μπί- 
μπα Άποστολοπούλου, καθώς 
καί ή έπίσης μικρά χορεύ
τρια δίς Άθηνά  Παπαδάκη, 
ή όποίκ τόν χειμώνα εδωσε 
πρώτα στό Παρίσι καί κατόπιν 
στήν 'Αθήνα ένδιαφέροντα ρε
σιτάλ. Όμοίως καλά τά τα
λέντα καί τών δίδων Σπετσά- 
κη καί Τσιριγώτη. Πρέπει νά 
σημειωθή δτι καί ή Ιδία κα- 
θηγήτριά των κ. Ζουρούδη εΐ
νε ένα σπάνιο χορευτικό τα
λέντο.

*
Αύτά εΐνε σέ λίγες γραμ

μές τά καινούργια ταλέντα 
τών σχολών ρυθμικής καί κι- 
νησιοτεχνίας πού μ ά ς  ύπόσχον 
ται πολλά γιά τό μέλλον.

X. Π.
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0 ΘΙΑΣΟΣ KPEBBRTB ·  ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ε!Σ ΤΗ Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Α» Π Ρ Ω Τ Α Ι  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Δ Τ  F I T

ΑΟΥΤΡΟΠΟΑΙί ΚΙΗΕΤΤί!
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

Ή  Ετα ιρεία  Λουτροπόλε ως « Κ ΙΝ Ε Τ Τ Α Σ »  πρό μηνός 
ήρξατο πωλοϋσα οικόπεδα είς τήν μαγευτικήν άκροθα- 
λασσιαν τής γνωστής Κινέττας. 'Ιατροί, δικηγόρο'., δη
μόσιοι ύπάλληλοι, τραπεζιτικοί ύπάλληλοι, άξιωματικοί, 
σιδηροδρομικοί ύπάλληλοι, έμποροι κ.λ.π. ήγόρασαν καί 
έξακολουθοΰν ν' άγοράζουν τά έξαιρετικά ταΰτα οίκό- 
πεδα.

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

Τά πρώτα 300 οικόπεδα πωλοΰνται είς συμφέρουσαν 
τιμήν καί μέ μεγάλας ευκολίας, μετά τήν συμπλήρωσή 
δμως τοΰ άριθμοΰ τούτου θά ΐσχΰσωσιν άλλοι δροι.

Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε τής πραγματικής ταύτης 
εύκαιρίας, ϊνα δι' άνεπαισθήτων άτοκων μηνιαίων δόσε
ων έξα^φαλίσητε είς τόν έαυτόν σας καί τήν οίκογέ- 
νειάν σας τήν δροσιά, τό όξυγόνον καί τό ίώδιον. Κάθε 
καλοκαίρι θά 'ίποτελή τήν πραγματικήν έξοχήν σας. Λί
αν προσεχώς τακτική συγ κοινωνία άπ'εύθείας'Αθήναι— 
Κινέττα.

Άπό τοΰ προσεχοΰς θέρους θά λειτουργήση στήν μα
γευτική άκροθαλασσιά τής Κινέττας Πλάζ.

Πληροψορίαι καί έγγρ αψαί είς τά γραφεία τής έ- 
ταιρείας, Α γ ίο υ  Κωνσταντίνου 4 β (Ό μόνοια ).

Αριθμός τηλεφώνου 53-581

1Γ
Ο Τ Ι  Ν Ε Ο Ν  ΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΠ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ

Φ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  1

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Ιούνιος. 
(Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — 
Προσέξατε, κύριοι, τή συμ
πρωτεύουσα I

Άκοΰστε τή φωνή μας χω
ρίς ραδιοπομπό.

Ζητείστε τή πρεμιέρα τοΰ 
όπερεττικοΰ θιάσου Κρεδδατα 
—Πατρικίου γιά νά δήτε στό 
στεγνωμένο λαρύγγι μας τή 
δίψα τοΰ θεάτρου πού δέχεται 
τίς πρώτες δροσοσταλίδες. 
Προσπαθήστε νά* ζήστε λίγο 
στή δίνη τών άριθμών. Ε β δ ο 
μήντα τρείς χιλιάδες ol τρεις 
παραστάσεις στό «Μέγα Α λ έ 
ξανδρο», παρ’ δλο πού δέν θε- 
ωρείταιστόκέντρο. Ή  έλλειψη 
τοΰ θεάτρου στή Θεσσαλονίκη 
γίνεται σήμερα" έπιταχτικώτε- 
ρη. Τήν άνάγκη αύτή, τοΰ φο
ρέα τής πνευματικότητος καί 
τοΰ πολιτισμοΰ τήν τονίζωμε 
άκόμα μιά φορά μέ φωνή δια
μαρτυρίας.

Προσέξατε, κύριοι, τή συμ
πρωτεύουσα.

«Α Ρ Ζ ΕΝ Τ ΙΝ Α » . Ο Ι μεγάλες 
άφφίσεις μάς καλοΰν. Μοΰ δί
νεται ή εύκαιρία νά διαπιστώ
σω τή μεγάλη μεταναστευτι- 
κήτάση. Παμε στήν «Άρζεντί 
να» εΐνε τό γενικό θέμα. Τί 
ά'/ώνας γιά μιά θέση, έστω 
καί στό κατάστρωμα. Εύκαι
ρία! Αλλοίμονο άν τήν χάσω 
με.. Μας έφαγε ή αγωνία. ‘Έ 
ναν όλάκερο χειμώνα περιμέ-

Σπΰρος Πατρίκιος

να με αύτό τό καράδι.
Κάνω τή σκέψη νά χωθώ 

στό άμπάρι. Τό πετυχαίνω. 
Μόλις άκούω τά σφυρίγματα 
τής έτοιμασίας γιά τό σαλπά 
ρισμα. Μ ’ έχει καταβάλει ή 
άγωνία, δταν άκούω μιά φω
νή : «Λαθρεπιβάτης!....» Μέ ό- 
δηγοΰν στόν δεύτερο.Χά I χά I 
μπροστά μου ό Πατρίκιος μέ 
τή στολή χαμογελά.

— Έ γ ώ  έδωσα τήν έντολή
— μοΰ λέγει —  νά σέ πιάσουν. 
Σας παρακολουθώ άπό τήν 
πρώτη στιγμή. Σας γνώο-σα. 
—Καί μοΰ εδειξε τά «Παρασκή 
νια» πού σημείωσαν τή συνέν
τευξή μου γ ι' αύτό τό φύλλο. 
Σας περίμενα λοιπόν. Ό  Πα
τρίκιος. Δέκα, 'σωστά, χρόνια 
εχω νά τόν δώ. Άπό τό 1928 
ποΰχε έρθη μέ τό θίασο: Πα
τρίκιος — Λαουτάρη. Μεγάλος 
αρτίστας τότε. Ό  θαυμασμός 
μου σήμερα εΐνε μεγαλύτε
ρος.

— Μή μοΰ ζητήσης νά σοΰ 
πώ λόγια γιά τά άγαπητά 
«Παρασκήνια». ι Δέν θέλω νά 
έπαναλάδω δσα πολύ σωστά 
είπαν άλλοι πρίν άπό μένα. 
Ήσυμδολή τους γιά μ<*ς, γιά 
τόν άγώνα μας γενικά — ση? 
μειώσατε δτι είμαι καί σύμδου 
λος τοΰ Σωματείου 'Ηθοποιών
— εΐνε κάτι πού τό νοιώθουμε 
καί ξέρουμε νά τό έκτιμοΰμε.

Ποιό εΐνε τό ρεπερτόριο τής 
σαιζόν, κ. Πατρίκιε;

— Πρώτα δλες οί μεγάλες 
έπιτυχίες τών Αθηνών, θά

πσιχθοΰν καί στήν πόλι σας 
μέ τή̂  μεγαλύτερη εύσυνειδη- 
σία. Αρκεί νά σάς πώ στίς 
πρώτες τών έργων έξέφρασαν 
τήν έπιθυμία νά παρευρεθοΰν 
καί ol συγγραφείς των. Αυτό 
εΐνε ένα μικρό δείγμα καθή- 
κοντός μας άπέναντι τοΰ κοι
νού τής Θεσσαλονίκης πού 
υάς περιβάλλει ·μέ τήν έκτί- 
μησή του.

— Ποιοι συγγραφείς πρόκει
ται νάρβουν;

— Οί κ. κ. Χατζή αποστόλου, 
Γιαννουκάκης, Βώττης κ.ά. Ό  
πρώτος μάλιστα μάς ποουτί- 
ΐιησε μέ δυό νέα του έργα: 
Τήν «’Άγνωστο» καί τό «Κου
ρέλι» τοΰ Νικοντέμι διασκευά 
σμένα γιά όπερέττα.

— Μιά τελευταία έρώτηση : 
θ ’ άνεδάστε έργο ντόπιο συγ
γραφέα καί ποιά :

Γιαυτό ό κ. Πατρίκιος μέ 
παραπέμπει στήν κ. Κρεδδα- 
τά. Έ γ ώ  — μοΰ λέγει — έχω 
νάρθω στή Θεσσαλονίκη 10 
χρόνια καί δέν ξέρω οΰτε πρό 
σωπα οΰτε πράγματα.

Μόλις βγαίνω άπ’ τό κ. Πα
τρίκιο μέ ύποδέγωνται φωνές 
καί τρεχάματα. Τό τρίτο κου
δούνι. Ή  κ. Κρεδδατά μέ προ 
λαβαίνει χωρίς νά προφθάσω 
νά πώ μιά λέξη.

— Στό μεγάλο «άντρ—άκτ» 
σας περιμένω.

Εΐνε καιρός πιά κι’ έγώ νά

Μαρίκα Κρεββατα
πάω στή θέση μου νά δώ τά 
σκαμπανεβάσματα αύτοΰ τοΰ 
καραδιοΰ, καί μιά εύκαιρία 
νά σκιτσάρω μικρές παρατη
ρήσεις.

Τό μπαλλέτο. — γιατί δχι —

τό μπαλλέτο έδειξε τεχνικές 
Ικανότητες πού διαφαίνεται 
καθαρό τό δυνατό μαεστρικό 
χέρι τοΰ κ. Κωνσταντινίδη. Ό  
δέ κ. Βροντάκης μας έπέδαλε 
νά δοΰμε τήν αίχμική εύθυ- 
γραμμία τών ποδιών — ταρ
σού καί κνήμης — προσόν ά- 
παραίτητο δι’ άνωτέρας κλά- 
σεις χορευτών. "Οπως τή Δώ
ρα Βός καί τόν Άνουσάκη σέ 
μιά θαυμαστή εξέλιξη. Γενικά 
ένα σύνολο καλό στά στιδαρά 
χέρια τών εκλεκτών καλλιτε
χνών Κρεδδατά, Πατρικίου 
καί τής συνεργάτιδός των κ. 
Σοφίας Βερώνη.

Τό έργο τελείωσε.
Ή  κ. Κρεδδατά μέ ύπο^έχε 

ται μ’ ένα χ μ ! και μ’ ϊνα l i - 
γενικό όρίστε παρακαλώ.

Καταλαβαίνω πώς κάποιο 
παράπονο έχει. Τό παράπονό 
της αύτό εΐνε διότ\ τό κλισέ 
της έ μπήκε στό δεύτερο φύλλο 
τών «Παρασκηνίων» στή στή
λη «Τό θέατρον τής έπαρχίας. 
Τό έκφράζει δμως μέ δλην 
τήν εύγένική λεπτότητα πού 
τήν διακρίνει:

— Εκτιμώ  τά «Παρασκή
νια» καί κρύδω τό παράπονό 
μου, μάς λέγει.

Στά τελευταία λόγια εχει 
μπή ή κ. Βερώνη.

ν

ΛΥΡ ΙΚ Ο Ν  βΕΑΤΡΟΝ
Γ. Σεπτεμβρίου -Μάρνη-Άβέρωφ 

τηλέφωνον 54716

ΚΑ©Ε ΒΡΑΔΥ
Ή  μεγάλη επιτυχία τής θερινής θεατρικής σαιζόν

^  ΓΑΡΛΕΝ ΙΑ

— Νά σάς πώ έγώ — έξηγεΐ. 
Γράφτε πώς ή Θεσσαλονίκηδέν 
εΐνε έπαρχία και δέν μπορεί 
νά λέγεται έπαρχία. Τό κοινό 
της εΐνε τόσο έξελιγμένο θεα
τρικά, πού σας βεβαιώ θά τό 
προτιμούσαμε γιά πρεμιέρες. 
Ξεύρει νά έκτιμα τό καλό θέ
ατρο κι’ αύτό γιά μάς άποτε- 
λεΐ βαρύτητα.

Ύπεν6ύμίζω στή κ. Βερώνη 
δτι καί ή Μαρίκα πέρυσι προ
τίμησε τήν πρεμιέρα έργου 
τοΰ κ. Συναδινοΰ καί τήν εύ- 
χαριστώ άναγνωρίζοντας τό 
παοάπονο τής κ. Κρεββατά.

Τολμώ μιά έπικίνδυνη έρώ
τηση:

— Μήπως ή έδώ έλευσις τοϋ 
Βασιλικού, Θεάτρου θίξει τά 
συμφέροντα τών άλλων επαγ
γελματικών θιάσων;

*Η κ. Κρεββατά μέ σοβαρό
τητα μάς άπαντά ;

— Έ γ ώ  πιστεύω τό άντίθε 
το. Τό καλό θέατρο ποτέ όέν 
μπορεί νά ζημιώση. Μόνο νά 
ώφελήση μπορεί, γιατί άνεβά 
ζει τίς καλλιτεχνικές άπαιτή- 
σεις τοΰ κοινοΰ. Σέ μάς δέ ε
ναπόκειται ύστερα, δχι ά- 
πλώς νά τίς παρακολουθήσου 
με άλλά καί νά τίς έξυψώσου 
με περισσότερο. Άπό τή άπο
ψη αύτή ή συμβολή τοΰ Βασι- 
λικοΰ Θεάτρου στήν πόλι σας 
δέ μάς ζημιώνει. "Αλλως τε 
ό διευθυντής τοΰ Βασιλικοΰ

Σατυρική καί θεαματική έπιθεώρησις 
τών κ. κ. Α. Εύαγγελίδη-Α. Σακελλαρίου

μέ μουσικήν Θ. Σακελλαρίδη
καί τό μεγάλο μπαλλέτο της Βουδαπέστης

vo9V A Y-G /^

Μαίρη Μεταξδ

Θεάτρου κ. Μπαστιάς θά ήτο 
άδύνατο καί νά σκεφθή νά θί- 
ξη τά συμφέροντα τών έργα- 
τών τοΰ θεάτρου, τά όποια 
μόνον ύπερασπίζει.

Καί τώρα ή τελευταία έρώ
τηση :

— Ποια έργα ντόπιων συγ
γραφέων πρόκειται ν' άνεβά- 
σετε;

— "Ερ γ α  συγγραφέων σας 
καίεΐδα καί εχω άνεδάσει.

— Μήπως ένθυμεΐστε ποια ;
—Μά «Τ’ όνειρό μου σύ γλυ

κό» καί τό «Γειά σου Σαλόνι-

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΪ 
ΝΕΟΕΛΛΗΗΙ-

ΤΟΜΟΣ Π ΡΩ ΤΟ Σ

Έξεδόβη ύπό τοΰ Έκδοτι 

κοΰ Οίκου τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

ΤΙΜίΤΑΙ i n .  ID0

κη» τοΰ κ. Οίκονομίδη. Γιά τά 
φετεινά έργα τόν πρώτο λ ό ; ο 
έχει ό έπιχειρηματίας. Μά έκ- 
τιμώ πολύ τούς συγγραφείς 
σας καί τούς έχω έμπιστο- 
σύνη.

Αφήνω τήν κ. Κρεδατά γ ι
ατί ξαναχτυπά τό πρώτο κου
δούνι τής έσπερινής.

"A  I νά κι' ό Μάτεος, ό κα
λός έπιχειρηματίας καί τό έν
διαφέρον πρόσωπον τής στι-
γμής·

Είνε πολύ κεφάτος πού βλέ
πει τήν άνθρωποθάλασσα στό 
ταμείο.

Μιά μόνο έρώτηση. Τόν στα
ματάμε.

— Ποιά έργα ντόπιου πρόκει 
ται ν’ άνεδάσετε ;

— "Ολα, άπαντά μονολεκτι*
κώς.
Κ ι' έπειδή καταλαβαίνει τήν 

άπορία μου συνεχίζει : "Ολα 
τά έργα σάς λέγω. 'Έχω  πο
λύ χρόνο καί καλό θίασο. Θά 
παρατείνω τήν παραμονή μου 
στή Θεσσαλονίκη καί θά συ- 
νεχίσω στό χειμερινό τοΟ 
«Παλλάς». Αύτά εΐνε άρκετά 
γιά νά μέ πιστέψετε.

Τόν θίασον Κρεβδατά-Πατρ» 
κίου άποτελοΰν οί : I. Ίωννί- 
δης, Π. θάνου, Μ. Κρεβαβτά, 
Ν. Κωνσταντινίδηο, Τ. Οίκο- 
νομόπουλος, Μ. Μεταξά, Ε . 
Ανουσάκης, Σ. Πατρίκιος, X. 
Σκαλτσας, I. Διανέλος, Φωφο» 
Χάρμπη, Σ. Βερώνη, Δώρα 
Βός, Μ. Μαυροπούλου, X. ,Ίαυ 
ρόπουλος, Μ. Αύγεία, Μ. 
Σκορδίλης, Α. Μερμηνάς, Π. 
Σολάτση. I. Παλάτης, Ε. Κν>ν· 
σταντινίδου, Ν. Δανίκα, Π. 
Αγαπητού, X. Σκαλτσά καί 
τό κόρο άπό 20 πρόσωπα.

Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  Φ Α ΡΜ Α Κ π Σ  
ΣΤΟ ΕΠ Ο Μ ΕΝΟ  : Οι άνησυ· 

χίες τών ντόπιων θεατρικών 
συγγραφέων. Ή  φετεινή πα 
ραγωγή τους. Όμιλοΰν ol 
κ. κ. Τ. Οίκονομίδης, Ά ν . 
Κοσμοττόπουλος, Γιάν. Τα- 
χαγιάννης, Μεν. Βλαχόπου- 
λος, Β . Βεκλάρης, Γιάν. 
Μπέτσος, Π. Άξιώτης κλπ.

ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Ό  φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

ΚΑΑΑΙΤΕΧΗΙΚΑΙ
ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Κ Α ΡΤ  - ΠΟΣΤΑΛ 

Π Α ΣΤ ΕΛ  

Μ Ε Γ Ε Ν θ Υ Σ Ε ΙΣ

1. ΒΜΝΤΙΜ!
7 Α Γ ΙΟ Υ  Μ Α ΡΚΟ Υ  

ΑΘΗΝΑI 

ΤΗΛΕΦ. 29-153

Οί πιό γνωστοί καλλιτέχναι, 
οί πιό συμπαθείς λόγιοι καί γε
νικά οι άνθρωποι μέ τό πιό φίνο 
γούστο ντύνονται στόν γνωστόν 
ρατττ'κόν οίκον τών κ.κ.

Α Η Τ .  Κ Ο Ν Ι Ο ϊ  ΚΑΙ Ι Α .  Κ Υ Ρ Ι ΖΗ
Θησέως 5. Άθήναι
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Καί τέλος πάντων Ιδού καί ό 
ραδιοφωνικός μας σταθμός! καί 
τοϋτο γιά ν' άρχίση τό αιώνιο 
έ'.ληνικό (άν μή ρωμαί'ίκο) κου- 
σκουσουριό! όπάταν καί άκοϋς: 
Ι ι  είνε αύτά δρέ αδερφέ;!... Τί 
κατάστασι γιά τά πανηγύρια 
είνε αΰτή;ΐ... "Ακόυσες τόν δεί
να ;!... "Ακόυσες τήν τάδε; | ... 
"Ακόυσες Μπετχόβεν;! Τί τζιώ- 
τικο ραβαΐσι συντελεϊται #κείθε 
μέσα σ’ αύτό τό στενό δπως λέ-
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Η πρεμιέρα τοϋ-------~—  * '
τοΰ Δουμά Ή

Εϊχανε περάσει τρία χρόνια 
άπό τότε πού ό 'Αλέξανδρος 
Δουμάς, υιός, είχε γράψει τήν 
«Κυρία μέ τάς «αμελεί.». Καί 
Λτανε τήν έποχή έκείνη άπό 
τούς «νέους» ’Εκείνους πού ή
ταν κάτω τών τριάντα έτών.

Τό άριστούργημά του αύτό,

ένεψανίζετο στό θεωρείο της 
στήν ’Όπερα ή στό μπουλεβάρ 
τών Ιταλών, πά'/τοτε μέ τό χα 
ρακτηριστικό μπουκέτάκι άπό 
καμέλιες πού είχε πάντα καρ-

περίφημου δράματος 
«Κυρία μέ τάς Καμελίας»

νε στούντιο κλπ κλπ. πού ό θεό,- ; ^ιχεν έμ.1Ιν,ε.υ,σ^ί άτΓ°  gv<* πρόσ-> λ . . * I ίι\ΓΥΎΓ\ΛΙ C I Λι \ λ Λ ι Αλ ι . Xνά βάλη τό χέρι του,., καί μή 
χειρότερα!

Αύτός είνε μέ άλλους λόγους 
-ό Ρωμηός ό άνυπόμονος καί κυ
ρίως ό Ρωμηός ό σχετικώς πο
λιτισμένος!... Ν α Π ...

Δέν φαντάζεται ό εύλογη μέ-

Κωοτής Νικολάου
νος πώς κάθε άρχή είνε καί δύ
ο κολη στό κάθε προίγμα καί μά
λιστα δπως τοΰτο γιά τό όποιο 
γράφομε πού μάς βάζει θε\ητά 
f| άθέλητα σέ συμπαραδολή f έ 
άλλους όργανισμούς στήν ίδια 
τήν ύπόθεσι, οι όποιοι έχουν 
ττροδρομικά προχωρήσει καί 
•πού έχουν στή διάθεσί τους ύ- 
λικό ζωντανό άφθονο καί πα
ρακράτημα πιό πλούσιο καί πιό 
πρόχειρο μαζί, μέ μϊσα οικονο
μικά πιό εύρωστα καί άφθονώ- 
ΐτερα άπό μάς.

Δέν φαντάζονται αύτοί οί ά- 
τταιτητικοί πώς σ’ έναν τόπο σχν 
•ιόν δικό μας, μέσα σέ μιά άνα- 
κοττωμένη του παραγωγή πρέ- 
τει ν’ άνάψης φανάρι Διογένους 
καταμεσήμερα γιά νά διαλί’,ης 
τύ καλό καί χρήσιμο άπό ό 
νπόσικο^καί άχρηστο καί πού τό 
τελευταίο είνε καί τό πιό β.α- 
οτικό γιά νά τοποθετηθή πρώτο 
καί καλύτ;.ρο ι . ..

Τό τί γραμματάκια! Τό τί συ- 
οτατικά! Τό τί γραφτά καί ά
γραφτα ήθικά σκουντοβολήματα 
6ά πέφτουν δροχηδόν άπό αυ
τούς τούς βιαστικούς έπάνω στά 
κεφάλια τών διευθυνόντων σή
μερον τάς τύχας τοΰ ραδιοφω
νικού σταθμοΰ!

’Αλλά καί ποιός δέν μπορβΐ 
νά φαντασθή τό πόσα έχει νά 
κοτνονίση στάς πρώτας του ή μέ
ρας Ενας τέτοιος σταθμός πού 
είνε προ,ωηι. γιιένος . i  άνάψι] τά 
κάρβουνα τής φουντωμένης μας 
βιοπάλης;

Πρώτα άπ’ δλα ό νέος αύτός 
όργανισμός μας θά έπρεπε κα
τά τήν γνώμην μας νά άποφύγη 
σάν τόν διάδολο τάς συμπαρα- 
βολάς, δταν βέβαια τοΰτο είνε 
δυνατόν καί έφ’ δσον είνε δυνα
τόν, κ<χί δεύτερον νά άσχολ'θη

•rt στΓΐπκό μας δπου καί ό 
(αγαλύτερος προορισμός τοΰ 
ραδιοφώνου μας, άπό τό όποιον 
εχει νά ώφεληθη καί καρπωθή ή 
χώρα μας στή μουσική της εκ- 
■παίδευσι περισσότερον άπό δλα 
τά συντάγματα τών σχολικών 
μουσικοδιδάσκαλων τής πρώτης 
καί μέσης έκπαιδεύσεως τόσον 
τών έκπαιδευομένων! ή καί τών 
μετεκπαιδευόμενων στήν μουσι
κήν.

Νά άσχολη&ή μέ τό σ π ίτι-
>κ ό μας δπως είπαμε, γιά νά μή 
συμβή δ,τι συνέβη γενικά μέ τήν 
άλλη μουσική μβς άναμόρφωσι 
πού άρχίσαμε άμέσως άπό τούς 
Πατριαρχάδες μέ τούς έκτυ- 
((ίλωτικούς παροιγωγικούς προ
βολείς των πριν ν’ άντικρύ- 
Ισωμε τούς έπισκόπους καί 
άρχιμανδρίτας τής μουσικής 
ιπαγκόσμιας παραγωγής γενικά.

φατον είδύλλιόν του μέ μίαν 
βεντέτταν τοΰ ήμικόσμου, τήν 
Μαρίαν Ντυπλεσσίς (τό άληθι- 
νό της δνομα ήτο Άλφονσίνα 
Πλεσσίς).

’Επί τρία χρόνια λοιπόν πε
ριέφερε τά χειρόγραφά του άλ
λά κανένα θέατρον δέν ,δέχετο 
νά άνεβάοη τό έργον, οϋΤε ή 
! αλλική Κωμωδία, οϋτε κανένα 
άλλο κατώιερο θίντοο.

Πώς νά δεχθοΰν νά παρουοιά 
σουν άπό ύκηνής, τόν τύπον 
μιας γυναίκας τοΰ ήμικόσμου, 
πού έζοΰσε ζωήν σκανδαλώδη 
καί ήτανε ή ήρωΐς τής έλαφράς 
παρισινής ζωής ;

"Α ν ήτανε τουλάχιστον κα 
νένας «τύπος» παλαιότερος, 
έξαϋλωμένος άπό τήν παρέλευ- 
σιν τοΰ χρόνου δπως ή Μαριόν 
ντέ Λόρμ τοΰ Ούγκώ ή «Τυχο- 
διώτρια» τοΰ Έ μ ίλ  Όζιέ... Ά λ  
λά μία σύγχρονος σχεδόν έταί 
ρα... Καί μάλιοτα μέ τά αύ. 
στηρά θεατρικά ήθη τής έποχής 
έκείνης, πού δπως “γραψεν ό 
Ζολδ, τό Γαλλικόν θέατρον ή 
τανε ποτισμένο άπό αύστηράν 
τιμιότητα.

I Ιαρά τό ένδοξον δνο.ια πού 
?Φερε καί τήν φήμην πού άρχι
σε ιά Εχη :ό άρισι ιύργημά του 
αύτό, άσφαλώς δέν θά έβλεπε 
τό φώς τοϋ προσκηνίου, έάν 
δ̂ .ν ήρχετο έπικαίρως τό πρα
ξικόπημα τής 2 Δεκεμβρίου, 
πού ϊκαμε τόν πρίγκηπα-πρόε- 
δρον, αύτοκράτορα τών Γάλ
λων.

Ό  όμογάλακτος άδελφός τοϋ 
αύτοκράτορος, δούξ τοί: Μορ- 
vjj, ό όποιος είχε γνωρίσει καί 
αύτός τήν Mapiorv Ντυπλεσσίς, 
τήν πραγματικήν ήρωίδα τοΰ 
Δουμά, έδειξεν ιδιαίτερον ένδια 
φέρον διά τό έργον. Καί είχε δ- 
λην τήν δύναμιν νά έπιβάλη 
τό άνέβασμά του.

Πρίν νά μιλήσω γιά τήν «πρε 
μιέρα» θά σάς διηγηθώ έν συν
τομία τήν ύπόθεσιν ή μάλλον 
τήν ιστορίαν τής Μαρίας Ντυ
πλεσσίς, τής πραγματικής ήρωΐ 
δος τοΰ έργου.

"Ητανε άπό τήν Νορμανδία, 
κόρη ένός έπαρχιακοϋ μικροκα 
ταοτηματάρχου. ''Ήλθε πολύ 
νέα στό Ποιρίσι καί έργάσθη- 
κε πρώτα ώς μαδιστρούλα. " Ε 
πειτα άπό λίγον καιρό έγινε 
γοιζέττα καί πολύ γρήγορά 
ξειλίχθη είς βεντέτταν τοΰ ήμι- 
κοσμου.

Ή  λεπτή όμορψιά της, ή άρ 
χονηά καί ή κομψότης της, προ 
καλοΰσαν τό θαυμασμό, -δταν 
ι·ιι·ιι·ιι·ιιΒ ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

φέρη τή μυρωδιά κΐϊνενός άν
θους.

Ή  όμορφη αύτή κοκκότα δ
ταν έπεσε πειά στή ζωή τής 
κραιπάλης, αίσθάνθηκε γιά τόν 
Δουμά υιό, ένα σφοδρό έρωτι- 
κό αίσθημα πού έβάσταξε ένα 
χρόνο.

Ο νεαρός Δουμάς διέκοψεν 
έξ ίδιας πρωτοβουλίας τάς σχέ 
σεις αύτάς, διότι, δπως τής έ- 
γρσφεν είς τό άποχαιρετιστή- 
ριον γραμματάκι, δέν ήτο άρ
κετά πλούσιος διά νά τήν άγα- 
πήση, δπως αύτός ήθελε, οΰτε 

‘ <̂Ρκετό πτωχός διά νά άγαπη- 
ι θή. δπως έκείνη έννοοΰσε.

"Επειτα άπό λίγο καιρό

Η Ευγενία Ντός, ή όποία ΰ· 
πεδυθη διά πρώτην φοράν ίου 
ρόλον τής θλιβερός ήρωΐδος τοί 

Δουμά (υίοϋ).

φωμένο στό στήθος της. "Ητα- 
vs τά μόνο άνθος πού άγαποΰ- 
σε γιατί δπως ήτανε νευρική 
κι' ^βΠΧε μποροΰσε νά ύπο-

θέατρο τοΰ Βωντεβίλ. Τήν ημέ
ρα ακριβώς, πού ή Κυρία μέ 
τάς Καμελίοις φιγουράριζε γιά 
πρώτη φορά ρτό πρόγραιμμα, 
είχε γίνει ή δολοφονική άπό- 
πειρα κατά τής Βασιλίσσης τής 
’ Ισπανίας. ’Επειδή δμως τά 
νέα δέν έφθρχναν τήν έποχήν έ- 
κείνην μέ τήν σημερινήν ταχύ
τητα, ό ώραιάκοσμος πού πη
γαίνει στίς πρεμιέρες καί τίς 
πολυθρόνες τής πλατείας, γιά 
κάθε άλλο συζητούσε, παρά γι’ 
αύτό τό ζήτημα.

’Εκείνο τό βράδυ, τά πρω
τεία σέ κομψότητα καί σέ ό- 
μορφίά τά είχεν ή κόμησσα 

ή ι Χάτζφελ μέ τήν ιδιότυπη χτενι-
^  *  μαραμπούτκαί μαρστό πολυτελές διαμέρισμά της 

τοΰ Μπουλεβάρ ντελλά Μαντε- 
λέν.

Ό  Δουμάς ήτανε έναρ άπό 
τούς λίγους πού ήκολοόθησαν 
τήν κηδείαν της.

Αίσθάνθηκεν διιως άμέσως 
δτι , ή σύντομη άλ>ά μεγαλο
πρεπής καί θυε'λώ 'ης ζωή τής 
Μαοίας, ήτανε ένα θ^'ΐα’ πού 0ά 
έκανε τό κοινόν νό συγκινηθή 
Καί νά κλάψη . . .

’Επί τέλους, μετά πολ>ά βά
σανα, τό έργον άνεβάστηκε στό

γαριτάρια καί ή κ. Καλλέργη 
μέ μαΰρο βελούδινο φόρεμα 
πού έξύψωνε άκόμη περισσότε
ρο τό θεσπέσιο ντεκολτέ της.

Τό σπινθηροβόλημα τών πο
λυτίμων λίθων, οί πολύχρωμες 
τοιαλέττες, οί ώαορΐες χτενι- 
σιές, συναγωνίζονταν μέ τήν ό- 
μορφιά καί τήν κομψότητα τής 
παρισινής άφρόκρεμας πού κα- 
τέκλυσε τή σάλα τοΰ θεάτρου.

Τί θά είνε τό έργο ; Ρομάν
τζο, κωμωδία, δράμα ; Κανείς 
δέν τό ξέρει άκόμη. ‘Όταν δ

μως ύψώβη'κε ή αύλαία καί πα
ρουσιάστηκε ή προσωπικότης 
τής Μαργαρίτας Γκωτιέ. δλο έ- 
κεινο τό πλήθος πού ήτανε πειά 
χορτασμένο άπό βοντεβίλ καί

Ή  «φιλενάδα» τοί ’Αλεξάνδρου 
Δουμά, Μαρία Ντυπλεσσίς, ή 
όποία τοϋ ένέπνευσε τήν τρα
γικήν ύπόθεσιν τής «Κυρίας μέ 

τάς Καμελίας».
άπό μελόδραμα, κατακτήθηκε 
άμέσως καί ένθουσιάστηκε μέ 
τό νέο τύπο τής ήρωΐδος πού

ΟΙ Μ ΕΓΑ Λ Ο Ι  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Θ Ε Τ Α Ι
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΕΜΕΡΙΚ ΚΑΛΜΑΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Δηλαδή ν’ άκολουθήσωμε ένα 
συστηματάκι έξυπνο μέ τό «κρε 
σέντο» του γιά δ,τι έξωτερικό, 
καί μέ τό «άτσελεράντο» του γιά 
δ,τι δικό μας διαλεχτό δπως 
έπιτευχθη κάποιος ίσοζυγισαός!

Καί έτσι δπως σ’ δλα μας καί 
σ’ αύτό τό ζήτημα θά τά κατα
φέρουμε μιά χαρά!,.. ’Αρκεί νά 
μή βιαζώμαστε καί νά μή κά
νουμε πώς καταλαβαίνουμε καί 
τά ξέρουμε δλα άπ’ έξω καί ά- 
νακατωτά καί πρό πάντων άνεύ- 
θυνοι.

Λίγο μά καλό! έστω τό σύν
θημα τής πρώτης περιόδου τών 
ραδιοφωνημάτων μας καί προ
πάντων πρόβες άπαραίτητες πρό 
τοΰ νά άντιμετωπισθή ό ραδιο
φωνικός δέκτης γιά τό κάθε τι 
πού θά έξαπολυθή στά χίλια έ- 
κατό καί δεκατέσσαρα σηυεΐα 
τοΰ όρίζοντος έτσι' γιά νά κα- 
θωρίσουμε χονδρικώς κάποια 
σχετική άναλογία!

Γ  ιά τήν ώρα όπωσδήποτε «θοΰ 
Κύριε φυλακήν τώ στόμοττί μας» 
γιοίτί δ,τι είχαμε νά ποΰμε, τό 
είπαμε μέ τίς θερμότερες ευχές 
μας καί μέ τό καλορρίζικα!...

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

(Ό  "Εμερικ Κάλμαν, ό δημι- 
ουργός_ τής «Μπαγιαντέρας», τής 
«Κοντέσσας Μαρίτσας» καί τόσων 
άλλων όπερεττών διηγείται στόν 
’Ιταλό φίλο του Ίνιάτσιο Μπάλα 
το πρωτοξεκίνημά του ή μάλλον 
τή ζωή του ολόκληρη και τήν ίκα- 
νοποίησί του άπ’ τίς τόσες του ε
πιτυχίες).

“ Μικρό παιδί, θυμάμαι, διηγεί 
ται̂  ό Κάλμαν, ήμουν ό μόνος στό 
σπίτι μας ποΰ δέν χώνευε τήν 
μουσική. Οί άδελφές μου μελετοϋ 
σαν άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ 
πιάνο, πράγμα ποΰ έμενα μέ εκ
νεύριζε σέ φοβερό βαθμό. Οί ρα- 
ψφδίες τοϋ Λίστ, πού γι’ αύτές 
ήσαν κάτι τό ιερό, κάτι πού τό 
λάτρευαν, έγώ μόλις καί tic ανε
χόμουνα. "Ηθελα νά γίνω ράπτης. 
Αύτό τό έπάγγελμα όνειρευόμου- 
να άπό τά πιό μικρά μου χρόνια. 
Άμα τελείωσα τό σχολείο οί γο
νείς μου με εστειλαν στήν Βουδα
πέστη καί υστέρα άπό λίγο ήρ
θαν καί μέ βρήκαν καί κείνρι έ- 
κεί.

Στή Βουδαπέστη δμως ή κλίσις 
μου γιά τό έπάγγελμα τοΰ ρά
πτου μεταμορφώθηκε, οϋτε κι’ έ
γώ ξέρω πώς, σέ έρωτα γιά τήν 
δημοσιογραφία. Κ ι’ άμ’ έπος αμ’ 
έργον. Τά κανόνισα, συνεννοήθη- 
κα μέ κάτι φίλους μου καί έβγα
λα μιά έφήμερίδα. Σέ λίγο καιρό 
δμως καί ή μανία αύτή μοΰ πέ
ρασε _καί θέλησα νά γίνω έκδο
της, ϋοτερα άπό εκδότης, χρημα
τιστής, άπό χρηματιστής είσαγγε- 
λεΰς καί ποιός ξέρει ποΰ θά κα- 
τέληγα μ’ αύτή μου τήν άστά- 
θεια δσον άφορα τήν έκλογή έ- 
παγγέλματος δν δέν συνέβαινε κά 
τι πού μοΰ κανόνισε τή ζωή καί 
μοΰ χάραξε τόν δρόμο ποΰ Επρε
πε νά τραβήξω. Μιά μέρα ένας 
φίλος μου μέ κά)«.'σε νά πάμε σέ 
μιά συναυλία. Ή  συναυλία δέν 
μέ έν,διέφερε καθόλου βέβαια, άλ 
λά ό φίλος μου μοΰ είπε δτι είχε 
προσκλήσεις τζάμπα καί... έτσι έ- 
κάμφθην.

Κατά διαβολικήν σύμπτωσιν ό 11 
φίλος μου δέν ήρθε, έπειδή κάτι 
τοΰ έτυχε καί αναγκάσθηκα, μή 
έχοντας τί καλύτερο νό κάνω, νά 
μπώ στό θέατρο μόνος. Σ ’ αύτό 
δέ μέ ώθησε περισσότερο τό έ
ξής : καθώς στεκόμουνα στήν 
πόρτα καί άναρωτιόμουν τί νά 
κάνω; ή συναυλία άρχισε καί α
κόυσα τήν Ένάτη Συμφωνία τοΰ 
Μπετόβεν ποΰ τήν διηύθυνε (ό
πως έυΓ·θα έπειτα) ό Τζόχαν Ρ ί
χτερ. Τί έπανάστασις γίνηκε μέ
σα μου στό άκουσμα αύτής τής 
μουσικής καί έγώ άκόμα δέν ήμ- 
πορώ νά τό καθορίσω. Τό γεγο
νός όμως είνε δτι μπήκα σάν αυ
τόματο μέσα, παρηκολουθησα δ
λη τήν συνπυλία μέ τό πρόσωπο 
χωιιένο μέσ’ στά χέρια μου καί

αμα τελείωσε πήγα σπίτι καί δή
λωσα οτι θά γινόμουν μουσικός. 
Καί αύτό ήταν. Είχα βρή τόν 
πραγματικό μου δρόμο. Άπό τήν 
έπομένη _ ρίχτηκα μέ τά μούτρα 
στή μελέτη, έξακολουθώντας δμως 
συγχρόνως καί τά μαθήματα λα
τινικών καί αρχαίων ελληνικών 
που παρέδιδα σέ μερικούς φοιτη- 
τάο̂  διά νά ένισχύω τήν ρικργέ- 
νειά μρυ ρίκρνρμικώς. ’Εν τφ 
μεταξύ αγόρασα ένα πιάνο, τό ί
διο άκριβώς πού 5χο» τώρα στό 
σπίτι μου, στη Βουδαπέστη. Α ρ 
γότερα ένεγράφην στό ΏδΕΪον
και ύστερα άπό λίγο ένεφανίσθην 
σέ μιά  ̂συναυλία καί έπαιξα μιά 
φαντασία τοΰ Μόζαρτ. Φαίνεται 
δέ πώς θά έταιςα άρκετά καλά
γιατί οί κριτικοί έγραψαν τά
καλύτερα λόγια γιά μένα, τόσο 
ποΰ νά μέ κάνουν νά πάρω τήν 
άπόφασι νά γίνω βιρτουόζος τοΰ 
πιάνου... τούλάχιστον τής άξίςις 
τοΰ Παντερέφσκυ. ’Οκτώ όλό-
κληρες ώρες τήν ήμέρα κοπανοΰ- 
σα τ ' πλήκτρα τού πιάνου καί τό 
άποτέλεσμα ήταν νά πιαστή τό 
χέρι μου σέ τέτοιο σημείο, ώστε 
να άναγκασθή ό γιατρός νά μέ 
διατάξη νά σταματήσω τήν μελέ
τη. Αύτή ήταν ή άφορμή πρΰ μέ 
ώθησε νά άφήσω τήν πρακτική 
καί νά στραφώ στή θεωρία καί 
στή σύνθεσι. Έ ν  τφ μεταξύ έπει-

- - ό έπιχειρη
ματίας δέν ήθελε έπ’ οΰδενί λόγφ 
νά τό κατεβάση έπειδή σημείωνε 
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δή είχα άπόλυτον άνάγκην χρη
μάτων, μπήκα ώς μουσικός συν
τάκτης σέ μιά μικρή μουσική έ- 
π^θεώρησι τής Βουδαπέστης. Καί 
κυλισαν έτσι τέσσαρα χρόνια. 
Τέοοαρα χρόνια μελέτης καί έλ- 
π^ων, τέσσαρα χρόνια προσπα
θειών. Εκείνο τόν καιρό άκριβώς 
?δωσα σέ μιά μετριώτατη όςχή- 
στρα τήν πρώτη μου σύνθεσι καί 
ύστερα άπό λίγο άνέβασα στήν 
’ Οπερα τής Βουδαπέστη? τήν «Σα 
τουρνάλια». Ή  όπερά μου αύτή 
τάζν/ε, άλλά περισσότερο άπ’ 6- 
λα τάλλα τό κοινόν ξετρελλάθηκε 
με μιά κατσονέττα πού τραγου
δούσε ή Ρόζι Λαζλό, μιά κατσο- 
νέττρ ευθυμη καί τρελλή, ή όποία 
γιά καιρό τραγουδιώταν στούς 
δρόυους τής Βουδαπέστης.

Ή  έπιτυχία αύτοΰ τού τραγου
διού μοΰ έβαλε τήν ίδ·?α νά γρά- 
ψω (πιρέττες. Άλλά βρήκα δυσ- 
:<ολία στό ζήτημα τής έκλονής 
λιμπρρττου. Έπί τέλους κατάφε- 
ρα νά άνεβάσω, C-ιτρρα άπό και
ρό, τίς «Φθινοπωριάτικες μανού
βρες», άφοΰ προηγουμένως τριγύ 
ριζα μέρες καί μέρες άτό θέατρο 
Γε'6ί&τρο γιά νά βρώ νά τό ίώ- 
σω ν.ατί έκεί κυρίως πού έπέμε
να νι άνεβασθή παιζότανε τό «"Ο 
νειρο ένός βάλς» καί

Κινηματογραφικοί άστέρες

κά9ε (;ράδυ ηιέννες,
Υστερα άπό λίγο έφυγα άπό 

την Βουδαπέστη καί πήγα σιήν 
Βιέννη... Ό  κόσμος ό πολύς νό
μιζε δτι τό ταξίδι μου αύτό εί
χε γιά άφορμή χρηματικούς λό- 
γο^ς. 'Η  άλήθεια δμως είνε ή 
έξής : Αν έμενα στή Βουδαπέ
στη θά καταστρεφόμουν όπωσδή- 
ποτε γιατί μέ είχε κυριεύσει τό 
πάθος τοΰ χαρτιού καί δσα πο
σοστά έπαιρνα κάθε πρωΐ άπό 
τόν επιχειρηματία τοΰ θεάτρου 
τού τά έπέστρεφα το βράδυ μέ 
τήν πόκα. Μιά μέρα έμαθα δτι 
θα άνέβαζαν στή Βιέννη τίς «Φθι 
νοπωριάτικες μανοΰβρες» μου καί 
άρπάζοντας άπό τά μαλλιά τήν εύ 
καίρια μπήκα στό τραίνο καί πή
γα έκεί δπου καί έξηκολούθησα 
να έργάζουμαι καί νά δημιουργώ.

<—Ποιά άγαπ ς̂ περισσότερο ά
πό τίς όπερέττες σου ; ρωτάει δ 
Μτάλα τόν Κάλμαν.

—Μά δλες τό ίδιο, άφρύ δλες 
είνε δημιουργήματα μου. Πάντως 
ΡΪ «Φθινρπωριάτικες μανοΰβρες» 
μέ συγκινούν έξαιρετικά έπειδή
μοΰ θυμίζουν τό πρωτοξεκίνημά 
μου̂  καί ή «Πριγκήπισσα τής 
Τσάρντας» μέ γεμίζει ύπερηφά- 
νεια έπειδή είνε καθαρά ούγγαρέ- 
ζικο πράγμα.

~  'Υπάρχει ‘ θεατρική κρίσις 
στόν κόσμο κατά τήν γνώμη σου 
τόν τελευταίο καιρό;

—Θεατρική κρίσις... χμ! Ό χ ι 
μέ τήν κυριολεξία ! Νομίζω Βτι 
ή μόρφωσις γενικά διέρχεται φο
βερήν κρίσιν. Ή  νέα γενεά έχει 
δνειρα καί Ιδανικά πολύ διαφο
ρετικά άπό εκείνα πού είχαμε 
πρό τριάντα χρόνων έμεΐς. ' Αλ
λη ̂ φορα οί νέοι ένθουσιάζονταν 
στή σκέψι δτι θά πήγαιναν ένα 
βράδυ στό θέατρο. Τώρα προτι
μούν τό τέννις καί τό φούτ μπώλ. 
Τή σκέψι τους δλη τήν τραβάει 
τό ράδιο καί τά σπόρτ.

—Καί ό κινηματογράφος ; Νο
μίζεις ^ότι ζημίωσε τό θέατρο ;

—Στήν άρχή, ναί, γιατί ό κό
σμος συνέχισε γιά ένα καιρό τάς 
δυο άποστολάς. Τώρα δμως τά 
πράγματα ξεκαθαρίστηκαν καί τό 
καθένα άπό τά δύο τραβάει όνε- 
νόχλητα τόν δρόμο του.

Μιά τελευταία άδιάκριτη έρώ- 
τησις ; Είσαι ικανοποιημένος ά- 
πο τίς έπιτυχίες σου ;

Απόλυτα. Καί δχι μόνο άπό 
τίς έπιτυχίες μου, άλλά καί άπό 
τή ζωή μου γενικά. Νά, γιά δες 
τό άγγελοΰδι ιιου...

Καί ό Κάλμαν μοΰ δείχνει μιά 
φωτογραφία τοΰ γυιοΰ του μέ κα
μάρι καί υπερηφάνεια...

Ή  συνέντευξις τέλειωσε.
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τοϋ παρουσίοοζεν δ Δουμάς.
’Επευφήμησαν φρενητιωδώς 

τήν κ. Ντόςς, ή όποία ένε- 
σάρκωσε τήν πονεμένην ήρωΐ- 
δα, μέ τόσην εύαισθησίοο/, μέ 
τόσην χάριν καί μέ τόσην πα- 
θητικότητα, ώστε ή συγκίνησις 
καί μαζί ό ένθουσιασμός τοΰ ά- 

| κροατηρίου ήτο άκατάσχετος. 
Διά νά παίξη μία ήθοποιός 

τόν ρόλον αύτόν. Ιλεγεν, ό ουγ 
Υραφεύς, άρκεΐ νά είνε γυναί
κα. Ή  Εύγενία Ντόςς, ύπήρξε 
γυναίκα καθ’ δλην τήν σημα
σίαν τής λέξεως καί έπέτυχε 
τόν άθλον νά κάμη τό άκροα- 
τήριον νά άνεχθη μερικά άΓΟ- 
πα, δπως έλεγε τότε, τοΰ έρ? 
γου.

Τό κορύφωμα τής έπιτυχίας 
δμως έσημείωσεν ό δημιουργός 
τοΰ ρόλου τοΰ Άρμάνδου Ντυ- 
βάλ, ό «ώραΐος» Φλέχτερ, καλ
λιτέχνης νέος, ζωηρός, περιπα
θής, ένθουοιώδης, πού Επαιξε 
μέ θαυμαστήν φυσικότητα.

Αύτό έκαμε τόν Δουμά νά 
γράψη : «Γι’ αύτό τό δράμα 
έπεθΰθησα, άν ήτο δυνα
τόν, νά κοααργήσω τό προσκή- 
νιρν, ώστε ό θεατής νά έπικοι* 
νωνήση κατ’ εύβεΐαν μέ τόν ή- 
θοποιόν, πού &ά εβρ:οκα «συνέ
νοχο ν» άσφαλέστερον άπό αύ
τόν, νέον είς ήλ^κίαν άλλά ώρι
μον είς ταλαντον*,

θύελλα χειροκροτημάτων έ- 
ξέρπασεν είς ιήν σκηνήν τής 
τετάρτης πράξεως δταν ό Φλέτ 
χτεο, νεαρός έραστής, έξαλλος 
άπό ζηλοτυπίαν καί άπό θυμόν, 
φθάνει μέχρι τοΰ σημείου νάπε 
τάξη στό πρόσωπον έκείνης ιιού 
ήγάπησε, τά χρήματα πού είχε 
κερδίσει στά χαρτιά.
_ Είς τήν θριαμβευτικήν έπιτυ- 

χίαν τής σκηνής αύτής, συνετέ- 
λεσε πολύ καί μία σκηνική χει
ρονομία έντελώς τυχαία. Κατά 
τάς δοκιμάς, ό συγγραφεύς συ- 
νεβούλευσε τόν Φλέχτερ κατά 
τήν στιγμήν τής ζηλοτύπου πα
ραφοράς του νά σηκώση άκόμη 
καί τό χέρι κατά τής Μαργαρί
τας.

Ό  Φλέχτερ είχεν άρνηθή έπι- 
μόνως νά κάμη τήν χειρονομίαν 
αύτήν, φοβούμενος τήν άντίδρα 
σιν τοΰ κοινού. Άλλά  κατά τήν 
διάρκειαν τής παραστάσεως, έν- 
θαρρυνθείς καί άπό τήν έπιτυ
χίαν, ένθυ·μήθηκε τήν σύστασιν 
τοΰ Δουμά. "Αρπαξε τήν Μαρ
γαρίταν (Καν Ντόςς) άπό τά 
χέρια καί τήν έρριξε κατά γης 
μέ τόσην βιαιότητα ώστε έπεσε 
μαζί καί ένας μεγάλος κηρο
στάτης.

Μέ τήν σκηνικήν αύτήν χειρο
νομίαν τά χειροκροτήματα καί 
τά μπράβο, έξέσπασεν ώς θύελ 
λα καί έδόνησ’.τν τήν αίθουσαν 
έπί πολλά λεπτά Τής ώοας.

Ή  κυρία Ντόςς, δέυ έσυγχώ» 
ρησεν δμως ποτέ τήν «χει^ονο- 
μίοτν» αύτήν είς τόν συνάδελφον 
της, παρά τήν καταφανή σιιμκά 
θειοτν πού έτρεφε V  αύτόν."

Ή  έπιτυχία ύπήρξεν άμεσος.
Ή  * Κυρία μέ τάς Καμελίας» έ- 
θριάμβευσεν άμέσως άπό τό 
πρώτο βράδυ μέ τήν μεγάλην 
πνοήν τοΰ άληθινοΰ καί φλογε
ρού πάθους πού τήν διαπνέει.

Είς μάτην οί κορυφαίοι τής 
κριτικής μέ τόν Ζύλ Ζανέν έπί 
κεφαλής, έξεσπάθωσαν διά νά 
ύπερασπίσουν τήν προσβληθεΐ- 
σαν άστικήν ήθικήν.

Τό κοινόν παρεδέχθη τήν ά- 
ποψιν τοΰ συγγραφέως, δτι ό 
κόσμος δέν ήμποροΰσε νά φανη 
αυστηρός καί άκαμπτος έναν- 
τίον ένός πλάσματος πού έπεσε 
καί τήν όποιαν «Ό  θεός ίσως 
θά συγχωρήση».

"Οταν κάποιος ήθέλησε νά 
συγχαρή τόν πατέρα Δουμάν, 
διά τήν λαμπράν έναρξιν τοΰ 
θεατρικοΰ σταδίου τοΰ υίοΰ 
του, ύπονοών δτι καί έκεΐνος 
θά είχε συντελέσει κατά τι είς 
τήν έπιτυχίαν, ό συγγραφεύς 
τών «Τριών Σωμοιτοφυλάκων» 
άπήντησε γ ελών : «Βέβαια καί
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(Λίγο καιρό μετά τον θάνοτο τοϋ 

Μαξιμ Γκόρκυ, ό γνωστός Ιτα
λός λογοτέχνης Τζιάκομο Λ606 
έγραψε τό κατωτέρω άρθρον, ά- 
φορόν κυρίως τόν Γκόρκυ, ώς 
"  ρωπον, τέτοιος πού ήταν στό 
διάστημα τής τελευταίας του πα. 
βαμονής είς Νεάπολιν).
Ήταν μιά άπό τάς γνωστο- 

τέρας ουοιογνωμίας tfjc Νεαπό< 
λεως ό Γκόρκυ, δτοιν ζοΰσε έ< 
δώ. Τόσο πού νά τόν γνωρίι 
ζουν ώς καί τά παιδάκια καί οί 
ΥΡηοΰλες άκόμη καί άνθρωποι 
πολύ μακρόιν εύρισκόμενοι τής 
τέχνης. Κλεισμένος είς τήν ρω- 
μαντικήν Του βιλλίτσα, πάντα, 
σπανιώτατα έβγαινε έξω καί ή 
σιδερένια έξώθυρα τοΰ σπιτιοϋ 
του δέν άνοιγε.παοά γιά νά άφή.

Η

Ό  Μάξιμος Γκόρκυ
ση νά μποΰν πρόσωπα πού μπο» 
ροΰσαν νά ύπερηφανεύωνται δτι 
είχαν τήν φιλίαν τοΰ μεγάλου 
νίΟτοΰ ανθρώπου. Μέ τούς δη< 
μοσιογράφους δέν ήθελε ποτί 
νά έχη καμμίαν σχέσιν γιατί εί
χε πάθει πολλά άπ’ αύτούς. Καί 
ειδικά αύτό πού τόν ώθησε σ’ 
αύτήν τήν άπόφασιν, ήταν τά 
φέρσιμο δύο Γερμοτνών δημοτι 
ογράφων, οί όποιοι είχαν έρθει 
έπίτηδες στή Νεάπολι γιά vjc 
δουν τόνΓκόρκυ καί οί όποιοι ά
μα διεπίστωσαν δτι θά τούς ή
ταν άδύνατον νά τόν συναντή* 
οουν, τηλεγράφησαν στάς έφη- 
μερίδας των δτι ό μεγάλος συγι 
γραφεύς άσθενεΐ βαρέως καί έ« 
λάχισται έλπίδες διασώσεώς 
του άπομένουν.

Παρά τάς συμίβουλάς τών ια
τρών. οί όποιοι τοΰ συνιστοΰ- 
σαν άνάπαυσιν καί ήρεμίαν, ό 
μεγάλος δημιουργός είργάζετο 
άδιακόπως κατά τούς τελευταί
ους μήνας πού ήδυνήθην νά τόν 
παρακολουθήσω. Πρίν προφθά- 
ση καλά - καλά νά τελειώση τό 
μυθιστόρημά του «Αί ύποθέσεις' 
τής οίκογενείας Άρτομπώφ» ήρ 
χισε τό άριστουργημοπΊκό μυπ 
θιστόρημα στό όποιον θά ήσχο* 
λήτο μέ τήν περιγραφήν τής 
ζωής μιάς οίκογενείας άπό τοΰ 
1890 μέχρι καί τών ήμερών 
μας. "Ηρως τοΰ μυθιστορήμα
τος θά ήτο, δπως έλεγε καί 6 
ίδιος, ένας έπιστήμων, τόν δι 
ποιον δ συγγραφεύς τιτλοφο· 
ροΰσε ώς «Έρπετόν», καί θυ- 
μοΰμαι, σότν νάταν τώρα τόν έν- 
θουσιασμόν πού έλαμπε μέσ’στά 
μάτια του καί τήν αύτσπεποίθη- 
σι μέ τήν όποιαν έψιθύριζε: θάι 
νε τό άριστούργημά μου αύτό-.j 

’Εκτός τοΰ μυθιστορήμοαος 6 
Γκόρκυ έτρεφε πάνταν άληθι- 
νήν λατρείαν γιά τό θέατρο καί 
πάντα έπεδίδετο σαύτό μέ προ- 
σοχή καί άγάπη. Τό τελευταίο 
του θεατρικό έργο «Ό  Γέρος», 
κατήγαγεν άληθινό θρίαμβο δ
ταν πρωτοπαίχτηκε στή «Μικρή 
Κρατική Σκηνή» τής Μόσχας.

Παρ’ δλον πού ήταν νεωτερι* 
στής καί παρακολουθούσε καί 
ύπεστήριζε κάθε νέαν θεατρικήν 
τάσιν, ό Γ  κόρκυ τό. ήθελε τό 
θέατρο άπλό, άνθρώπινο, μάλ
λον ρεαλιστικό. Ό  Πιραντέλλα 
μέ τό έργον του «"Εξη πρόσω* 
πα ζητοΰν συγγραφέοο·, τόν εΙ«ι 
χε κυριεύσει. Συμπαθοΰσε δμως 
καί τόν φουτουρισμό, γιατί νό*

συνετέλεσα κατά τι είς τήν έπι-1 μιζέ δτι έπήγαζε άπ’ τή
τυχίαν, άφοΰ ό συγγραφεύς εί
νε παιδί μου».

Ένα άστυνομικο-θεατρικό άριστούργημά

ΡΙΛΜΗ
Άπόδοσις : Τ. ΑΥΛΩΝ 1ΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ «ΑΩΠΟΑΥΤΗ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
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Δέν είνε λίγοι έκεϊνοι πού 
(πίστεψαν στήν άθωότητα τοϋ 
Λόϋδ Στίδενς καί δέν είνε λί
γοι έκεϊνοι πού ύποψιάσθηκοίν 
οτι ή Κόρα Στίλλμαν ήταν συ
νένοχος είς τήν δολοφονίαν τοΰ 
πατρός της! Γιά νά μή στά 
πολυλογώ, ή Κόρα Στίλλμαν 
Καταδικάσθηκε σέ πολυετή φυ 
λάκισι. Στό άναμεταξύ, ό Λό- 
ί)δ Στίδενς είχε γίνει άφοτντος. 
Κοτπνός! Μέ όσα καί άν με- 
τήλθε μέσα ή καταδιωκτική 
άρχή, δέν κατώρθωσε νά άνα- 
καλύψη ίχνη του.

— θά  τώσκασε φαίνετάι γιά 
τό Εξωτερικό, παρετήρησε ό 
ΛΙάρτεν Ντάλ.

— "Ετσ ι φαίνεται.
—  Κατόπιν;
— "Ετσ ι είχαν τά πράγματα, 

δταν ένα πρωΐ έπεσε μιά εί
δη σις στό Λονδίνο πού προκά- 
λεσε τήν κατάπληξι βόμβας ! 
Είχεν  άνακαλυψβή δλως τυ- 
χαίως καί είχε συλληφθη ό 
πραγματικός δολοφόνος τοΰ 
συνταγματάρχου Στίλλμαν ! 
^Ητοτν δ ιδιαίτερος νραμμα- 
τεύς του! Ώμολόγησε, δικά
σθηκε καί καταδικάστηκε είς 
θάνατον. Ή  έκτέλεσίς του έ

γινε σαρανταπέντε μέρες μετά 
τήν κοτταδίκη του.

— Φοτντάζομαι τό Οφος μέ τό 
όποΐ-ο θά παρου-σιάσθηκε ό ά
τυχος Λόϋδ Στίδενς, τό τρα
γικό θϋμα τής δικαστικής πλά 
νης καί θά....

Ό  διάσημος άστυνομικός έ- 
πιθεωρητής, διέκοψε τόν άρι- 
στοκράτη μέ μιά χειρονομία.

—  ” Ε ;
— Τί διάβολο, Μάρτεν! Ά 

κόμη δέν πείσθηκες πώς τά ξέ
ρω καλά τά πράγματα; "Ο χι; 
Συνεχίζω λοιπόν ώσπου νά σέ 
πείσω. Μολονότι ή άνακάλυ- 
ψις, σύλληψις, καταδίκη καί 
έκτέλεσίς τοϋ πραγματικού 
δολοφόνου έκαμε άφάνταστο 
πάταγο, ό Λόϋδ Στίδενς δέν έ
δωσε σημείο ζωής. Ε β δ ο μ ά 
δες, μήνες, έφη μερίδες καί πε
ριοδικά άφιέρωναν στήλες στό 
πρωτάκουστο γεγονός καί έδη 
μοσίευαν τήν φωτογραφία του. 
Βρέθηκαν φιλάνθρωποι πού 
συγκινήθηκαν καί έταξαν διά 
τοϋ τύπου μεγάλα ποσά σ’ έ- 
κεϊνον πού θά έδινε πληροφο
ρίες γιά τό παρ’ όλίγον τρα
γικό θϋμα μιάς τρομερής δι
καστικής πλάνης. Τίποτα! θά  
έλεγε κανείς πώς ή γη τόν εί
χε καταπιη ! Καί στό έξωτερι

κό άν είχε καταφύγη, θά διά
βαζε άσφαλώς άγγλικές έφη- 
μερίδες καί θά έπληροφορεϊτο 
πώς μποροΰσε νά έπιστρέψη ά
φοβα στήν πατρίδα του, δπου 
τόν έπερίμενε ή ύπέροχη νέα 

ι ποΰ τόν είχε σώσει άπό τά χέ
ρια τοΰ δημίου. Ά λ λ ά  καί άν 
ύποθέσουμε πώς είχεν έχθρευ- 
θη τήν Α γ γ λ ία  στό σημείο νά 
μή διαδάέη ούτε εφημερίδες 
της, πάλι θά έπληροφορεϊτο δ 
που καί άν βρισκότοτν τήν εϊ 
δησι, γιατί ή ύπόθεσις είχεν 
άπασχολήσει τόν παγκόσμιο 

I τύπο! Μποροΰσε αξιόλογα νά 
έπιστρέψη στήν Α γ γ λ ία  θρι
αμβευτής. θά  τοΰ έπιστρεφό- 
ταν ή περιουσία του πού είχε 
δημευθή έφ’ δσον αυτή ή πε
ριουσία του τόν είχε κυρίως 
στείλει στόν δήμιο! Εύρίσκε- 
ται άκόμη κατατεθειμένη στήν 
Τράπεζα τής Α γγλ ία ς  έπ’ ό- 
νόματί του καί οί τόκοι τήν με 
γαλώνουν. Μετά παρέλευσιν δ
μως πέντε άκόμη έτών, θά πε
ρί έλθτι καί πάλι στό Κράτος 
ώς άζήτητος. Δέν άφησε κλη
ρονόμους. θά  έπαιρνε έπί πλέ 
ον πριγκηπική άποζημί<*>σι γιά 
τούς μήνες πού έζησε στήν φυ
λακή ώς υπόδικος καί ώς μελ 
λοβάνατος, γιά τίς ταλαιπω

ρίες του καί γιά τήν δυσφή- 
μησί του. θά  έπαιρνε πριγκη- 
πική άποζημίωσι γιά ψυχική 
όδΰνη. Ξέρεις καλά πώς ή Ά γ  
γλία πληρώνει τά σφάλματά 
της! Μέ λίγα λόγια, τόν έπε
ρίμενε ό θρίαμβος! Δέν φάνη
κε, δέν έγραψε, δέν έδωσε τό 
παραμικρό σημείο ζωής ώς τά 
τώρα. "Ετσ ι σχηματίσθηκε ή 
γνώμη δτι δ άτυχος νέος ή ηύ 
τοκτόνησε ή πέθανε στήν ξε- 
νητειά.

— Καί ή Κόρα Στίλλμαν;
— Άπηλευθερώθη πάραυτα 

καί άποτραβήχθηκε άπό τόν 
κόσμο άφοϋ έδήλωσε δτι μιά 
καί χάθηκε δ άγαπημένος της, 
δέν θά έστεργε νά παντρευθή 
οΰτε μέ μοτχαοαγιά. Καί τώ
ρα, φίλτατε Μάρτεν, άς έλθου
με στά σημεία πού πείθουν 
δτι ό άσύλληπτος «Λωποδύ
της - Φάντασμα» δέν είνε άλ
λος άπό τόν έξαφανισθέντα 
Λόϋδ Στίβενς.

— Ναί. Είμαι πολύ περίερ
γος νά τά άκούσω.

— Ό  Λόϋδ Στίδενς ήτοτν έ
νας νέος έξαιρετικής μορφώ- 
σεως. Γυρίζοντας τόν κόσμο έ- 
πλούτισε τίς γνώσεις του.

— 'Ά ν  έξακολουθή νά ζή.
— Πολύ φυσικά. Ό  «Λωποδύ 

της - Φάντασμα» γιά νά κάνη 
δσα κάνει κάθε τόσο, δέν μπο
ρεί παρά νά είνε καί αύτός έ
νας σοφός. Γιά ποιό λόγο κά
νει δ «Λωποδύτης - Φάντασμα» 
τά καταπληκτικά κατορθώμα- 
τά του; Γιά ποιό λόγο ριψοκιν 
δυνεύει κάθε τόσο τήν έλευθε- 
ρία του καί, μπορώ νά πώ, καί 
αύτήν τήν ζωή του; Μυστήριο 
γιά δλο τόν κόσμο άλλά γιά 
μένα δχι.... άπό χθές τό βρά
δυ ! Ό  «Λωποδύτης - Φάντα
σμα» εκδικείται! ’Εκδικείται 
γελοιοποιώντας τίιν«Σ κώτλαντ 
Γυάρδ» άποδεικνΰοντας τήν 
άνεπάοκειάν της! Αύτό είνε ! 
Διαβάζοντας τόν κατάλογο

τών θυμάτων του, έκαμα τήν 
καταπληκτική πρίρατήρησι δτι 
δλα τά πρώτα θύματά του, ή
σαν ένορκοι κατά τήν δίκη τοϋ 
Λόϋδ Στίδενς! "Υστερα, γιά 
ποιό λόγο ό «Λωποδύτης-Φάν- 
τασμα» δοηθεί πάντοτε έκ τοϋ 
άφανοΰς τήν «Σκώτλαντ-Γυ- 
άρδ» πότε μέ τίς γνώσεις του 
καί πότε πάλι ριψοκινδυνεύον
τας τήν ζωή του, στήν έξυχνί- 
ασι σκοτεινών εγκληματικών 
ύποθέσεων ; Νά σοΰ πώ έγώ 
τόν λόγο. Άπό τόν φόβο του 
μή κατηγορηθή καί καταδι- 
κασθή κανένοίς άθώοςΙ "Εχο υ 
με βέβαια φωτογραφία τοϋ 
Λόϋδ Στίδενς στό σχετικό αρ
χείο τής «Σκώτλαντ - Γυάρδ». 
"Εχουμε καί τά δακτυλικά του 
άποτυπώματα. Άτυχώς δμως 
ή εύτυχώς, δ «Λωποδύτης-Φάν- 
τασμα» δέν έργάζεται μέ γυ· j 
μνό χέρι καί δέν άφήνει δα-
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σμο, άφοΰ έδήλωσεν δτι μιά 
καί έξαφανίσθηκε ό άγάπη μέ
νος της, δέν θά παντρευότοτν 
οϋτε μέ μαχαραγιά. Καί κρά
τησή τόν λόγον της μέχρις έ
νός σημείου ώστόσο. Δέκα πε
ρίπου χρόνια δέν έδωσε καί 
αύτή σημεία ζωής. Καί ξαφνι 
κά, ξεχνώντας τήν δήλωσι 
πού είχε κάνει μέ τόση έπιση- 
μότητα, παρουσιάσθηκε ενα 
βράδυ στούς άριστοκρατικούς 
κύκλους, στό μπράτσο σου, 
ώς μνηστή σου !

— Τόν ξέχασε τόν Λόϋδ Στί
δενς. Δέν είνε ή πρώτη καί 
δέν θά είνε ή τελευταία.

Ετσι είπεν δλος δ κόσμος, 
έτσι ύπέθεσα καί έγώ. Άπό 
χθές δμως «λλαξα γνώμην.

— Λέγε πάντοτε.
— Ο «Λωποδύτης-Φάντασμα» 

έκαμε τό πρώτο καταπληκτικό 
κατόρθωμά του στό Λονδίνο,

κτυλικά άποτυπώματα! "Ετσ ι | πρό ένός περίπου χρόνου. Δη- 
δέν μπορώ νά κάνω τήν παρα- λαδή, τήν έποχή πού πρωτοεμ
βολή. Καί τώρα, άγαπητέ μου 
Μάρτεν, άς έλθουμε στήν άλλη 
άνακάλυψί μου. Στήν άνακά- 
λυψι... άλλά γιοττί δέν τρώς ; 
Ό  Μπίλκιγκ έβαλε τά δυνατά 
του καί σήμερα καί τό φαγη
τό είνε άριστούργημά. ’Ά ς  έλ 
θουμε στά σημεία πού μέ πεί
θουν δτι ό φίλος μου Μάρτεν 
Ντάλ δέν είνε αλλος άπό τόν 
Λόϋδ Στίβενς καί, συνεπώς.... 
αύτός είνε ό «Λωποδύτης-Φάν
τασμα» !

— "Α ς έλθουμε καί στά ση
μεία (χύτά. Βλέπεις πώς οϋτε 
σέ διακόπτω κάν, Έ γ ώ  θά μι 
λήσω στό τέΛος.

— Ώ ραία  ! Σάν άπολογού- 
μένος καί σάν συνήγορος.

— "ίσως καί σάν κατήγο
ρος. Έξαρτάται...άπό τά ση
μεία σου.

— Συνεχίζω λοιπόν. Ή  Κ ό 
ρα Στίλλμαν, δταν βγήκε θρι 
αμβευτικά άπό τήν φυλκκή, 
άποτραδήχτηκε άπό τόν κό-

φανίσθηκες στούς κοσμικούς 
κύκλους. Ποιός είσαι σύ; Κα 
νένας άπολύτως δέν σέ γνώ
ριζε. Κανείς δέν ξέρει άπό 
πού κρατάει ή σκούφια σου. 
Είσαι συμπαθέστατος, πολλές 
φορές έκατομμυριοΰχος ίσως, 
είσαι ένας γόης....

— Εύχαριστώ γιά τό γόης, 
διέκοψε γελώντας δ άριστο- 
κράτης.

— Είσαι ένας γόης καί, οί 
κοσμικοί κύκλοι σέ δέχτηκαν 
στούς κόλπους των χωρίς νά 
καλοεξετάσουν ποιός είσαι, 
θά παρατηρήσω λοιπόν φίλτα 
τε Μάρτεν Ντάλ δτι τό δνο
μα Ντάλ δέν είνε γοαμμένο 
σέ κανένα ληξιαρχικό βιδλίο 
κα}.μιάς πόλεως τοΰ ήνωιιε- 
νού βασιλείου. Δέν είνε οϋτε 
άγγλικό, οϋτε Ιρλανδικό δνο
μα. Είνε άπλούστατα ένα ψευ
δώνυμο. μέσα στό όποιο κρύ
πτεται ό Λόϋδ Στίδενς ! "Α λ 
λο ! Ό  Λόϋδ Στίδενς τώσκα-

σε άπό τήν φυλακή τήν προ
παραμονή τής θανατικής του 
έκτελέσεως σχεδόν άδέκαρος 
καί είσαι πάμπλουτος. ’Ένα ς 
τυχοδιώκτης μέ τήν μόρφωσι 
τοΰ Λόϋδ Στίδενς, δέν είνε δύ
σκολο νά θησαυρίση στό χρο
νικό διάστημα δέκα χρόνων, 
γυρίζοντας δλον τόν κόσμο 
καί κυνηγώντας τήν τύχη του. 
’Έ τσ ι ;

— Βεδαίως, δέν είνε άπίθα- 
νο.

— Ό  Λόϋδ Στίδενς ήταν μα
νιακός χαρτοπαίκτης καί σύ 
δέν πιάνεις χαρτί στό χέρι 
σοι. Τά παθήματα εγινοτν μιχ- 
θήματα ! Τά χαρτιά καί δ Ιπ
πόδρομος τόν παρέδωσαν στά 
χέρια τοϋ δημίου άπό τά ό
ποια τόν άπέσπασε ή Κόρα 
Στίλλμαν ! "Α ν  παρουσιαζό
ταν σήμερα δ Λόϋδ Στίβενς, 
θά είχε τήν ήλικία σου. ’Ή 
ταν ψηλός καί έκεΐνος καί μέ 
έθλητικό παράστημα δπως έ- 
σύ. Εκείνος  είχε μιά μικρή 
κρεατοεληά κάτω άπό τό ά- 
ριοτερό αύτί. Έ σ ύ  δέν έχεις 
κρεατοεληά. Κάτω άπό τό ά- 
ριστερό αύτί σου βλέπω ώστό 
σο ένα σημαδάκι πού μοιάζει 
μέ νυστεριά ! "Εχω  καί τήν 
φωτογραφία τοΰ Λόϋδ Στί
δενς. Πέρασαν δέκα χρόνια ά
πό τότε, άλλά αύτό δέν σημαί 
νει....γιατί δέν άλλαξες πολύ!

Κ ύϊ λέγοντας έβγαλε άπό 
τήν τσέπη του μιά φωτογρα
φία καί τοϋ τήν έδειξε :

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ
σιχές.

Είς τό προ-

,ν σπα«
σμωδικήν άναζήτησιν νέας ko  ̂
γοτεχνικής καί θεατρικής πί« 
στεως.

Στόν κινηματογράφο δέν έπή< 
γαινε παρά πολύ σπανίως καί 
αύτό μόνον δτοτν έπρόκειτο περί 
έξαιρετικών «φίλμς».

Εκτός  αύτοΰ ό Γκόρκυ είχί 
χαρίσματα ήθοποιοΰ κιόλας καί' 
αύτό τό διεπίστωσα κάποτε πού 
διάβασε στήν «Εταιρείαν Παύ* 
λοβα» ένα έργον του γραμμένα 
ρωσιστί, «Τό πανδοχείον τών 
πτωχών», δπου κοαώρθωσε vdc 
συγκινήση διλους τούς παριστα- 
μένους παρ’ δλο πού κανένας 
δέν ήξερε ρωσικά.

‘Όταν δέν δημιουργούσε δ 
Γ  κόρκυ, μελετοΰσε, μελετοΰσδ 
άδιάκοπα. Παρακολουθούσε τήν 
κίνησιν τών διανοουμένων δλοιί 
τοΰ κόσμου. Άλληλογραφοΰσβ 
μέ έπιστήμονας, μέ συγγραφεΐς( 
Εύρωπαίους καί Αμερικανούς’
καί κυρίως μέ τούς Ρ&>σους
συγγραφείς καί καλλιτέχνας*
Ύπεστήριζε καί παρηγορούσε
τούς νέους, γιατί πίστευε δτι ή
νέα ρωσική λογοτεχνία θά έ
πρεπε νά είνε δυνατή, βαθειά,' 
άνθρώπινη καί συγκινητική.

’Απ’ τό σύγχρονο ρωσικό! 
θέατρο ξεχώριζε τά έξής έργα:) 
Τόν «Άπεσταλμένον» τοΰ Έρ'ν* 
τμαν, τό «Στά χρόνια τοΰ Που- 
γ^άκεφ». τοΰ Τρένιεψ καί τόν 
«Άτζεφφ» τοΰ Άλέξη Τολστόη*

Συγγραφείς, γλύπτας, ζωγρά 
φους, ποιητάς, μουσουργούς, ο- 
λους τούς ύπεστήριζε καϊ τούς 
θαύμαζε ό Γκόρκυ.

Γι’ αύτό καί ή μνήμη του θά 
είνε αίωνία. ’Αγωνίστηκε μέ βά- 
σι τό « Ή  τέχνη γιά τήν τέχνη» 
καί δη’αιούργησε άριστουργήμα. 
τα. "Ιδρυσε μιά σχολή πού πολ* 
λοί τήν άκολουθοΰν ή θέλουν 
νά τήν άκολουθήσουν, μά πού 
κανείς δέν θά μπορέση νά μπή 
στό πραγματικό της νόημα, γι
ατί δέν είνε καί εΰκολο νά βρε- 
θή διάνοια φωτεινή σάν τή δι
κή του καί καοδιά πλημμυρ.ι- 
σαένη άπό άνάπη. άδολη καί 
άληθινή νιά τήν Τέχνη και γιά 
τούς όπαδούς της.
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Τά σοφότερο

Θεατρικά
γνωμικά

^Φίλοι, φίλοι, καρυοφύλλι 
δτι έχεις νά μοΰ δίνης 
Κ··’ δτι έχω νά σοΰ δίνω...»

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Μ Π Ο ΓΡΗ Σ  
Β . Λ Ο Γ Ο θ Ε Τ ΙΔ Η Σ

*Ο ύ" έν τώ πολλώ τό ε0»\.
ΛΟΥ-Ι ΖΑ Π Ο ΖΕΛ Ι

*"Ομοιος όμοίω άεΐ πελάζει». 
Ρ ΙΤ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

&θά γυρίση ό τροχός...»
Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Μ Α Κ Ρ Η Σ  
ΚΟΥΛΑ ΓΚ ΙΟ Υ Ζ Ε Π Π Ε

Ή  έγκυροτέρα στήλη

θεατρικά νέα
Πληροφορούμεθα δτι 6 θία

σος ΚοΟλας Παουζέππε-Όρέ- 
στπ Μάκρη, θά μετακαλέση 
είς τό «Περοκέ» τούς κ. κ. 
Μωρίς Σεβαλιέ, Κλάρκ Γκέ- 
ΐμπλ, Φράνσοτ Τόν καί Γκάρ- 
ρυ Κοΰπερ, προκειμένου νά 
έμφανισθοΰν ο5τοι μετά τής 
πρωταγωνίστριας τοΰ θιάσου 
δίδος Ρίτας Δημητρίου, είς 
ίΒιάφο"^ νούμερα.
’ — Έ ν  άνάγκη—καί προκει- 
μένου περί κωμικών σκηνών— 
ή έπιχείρησις τοΰ «Περοκέ» εΐ
νε ένδεχό[·-νον νά μετακαλέ- 
ση καί τόν Τσάρλυ Τσάπλιν, 
έφ’ δσον έννοεϊται δεχθη νά 
τόν χρητιμοποιήση ώς παρτε- 
ίναΐρ ή δίς Δημητρίου .

— Λόγω τών άπειραρίθμων 
τραγουδιών πού έκτελοΰν κα- 
βηιιερινάκ, διά γνωστούς λό
γους, ή Σοφία Βέμπο καί ή 
Λουΐζα Ποζέλι, άπεφασίσθη 
δπως αί παραστάσε^ τοΰ θεά 
τρου Σαμαρτζή άογίζσυν τήν 
μεσημβρίαν (άκριβώς) καί λή 
νουν τήν 1.15' μετά ι·εσον'υ- 
κτιον, δπως δλα τά θέατρα.

\  τας ήμέρας τών άπογευ 
ματινών ή παράστασις θά εΐ
νε εικοσιτετράωρος άνευ δια
κοπή c.
1 *— Κατόπιν τής έπιτυχίας 
πού ένεφάνισαν έφέτος είς 
τό «Λυρικόν» τά «Ίλοσβάΐ- 
νκέρλς», έλή-Ίθη άπόφασις νά 
έξομοιωθοΰν μέ αύτά καί τά 
Ιδικα μας μπαλλέτα. Τήν προ 
σε/ή, λοιπόν, θεατοικήν περίο 
δον θά έμφανισθοΰν ένώπιον 
τών ’Αθηναίων τά ένδιαφέρον 
τα μπαλλέτα «Μεταξουργεϊ- 
ον—γκέρλς», «Άναφιώτικα— 
γκέρλς», «Νεάπολιο— γκέρλςς 
«Δουργοΰτι — γκέρλς» κλπ.

— Μέ τήν δοθείσαν. χθές 
Κπρώτην» τής θεαματικής έπι- 
θεωρήσεως «Τενεκέδες», θ’ ά- 
σχοληθώμεν έκτενώς μετά δύο 
£τη.

Μέ τόν φακόν

«Φοίνισσαι»
Σήμερον θά ήθελον νά όμι- 

λήσω περί τών «Φοινισσών» 
αϊτινες έπαίχθησαν, ένεπαίχθη- 
σαν καί περιεπαίχθησαν είς τό 
βέοττρον τοΰ Ήρώδου τοΰ έπι- 
λεχθέντες Άττικοΰ. Ό  Α ρ 
χίλοχος όνομάζει θρ'δακα τό 
ιμαρούλ.ιον καί πλακούντα τό 
γλύκισμα. ΕΟκαιρίας δέ δο- 
θείσης νομίζομεν δτι δυνάμε- 
θα νά ένθυμηθώκεν κάλλιστα 
τόν δαιμόνιον έκεΐνον Λατίνον 
Ταλεκουάλιον τόν Μεγαλοπρε 
πη δστις πρώτος έθυσίασεν 
τήν άρχήν τοΰ «Karjiregiliumc; 
είς τό άρχαΐον θέατρον.
’ θ ά  ήτο πρός τούτοις μεγί
στη άδικία νά άναμνησθώμεν 
ίγκαίρω ς τοϋ μεγάλου έ- 
χείνου Άλοΐζου τοΰ Φρενοβλα 
6οΰς καθώς καί τών μαθη·νών 
του Μηνά τοΰ Μονοφθάλμου 
καί Άντύπα τοΰ Ταλαιπώρου. 
Γενικώς είπεΐν, μάς άπήρεσαν 
τά καμβύλα σκηνικά άτινα έ- 
νεφανίσθησοτν είς τάς «Φοινίσ- 
σάς» καθώς καί ή δλη παρά- 
στασις, ήτις ένεφανίσθη το- 
σοΰτον διεκεκομμένη, ώστε 
μάς έδωσεν τήν ένδύπωσιν πι
νακίου μέ μόσχον τασκεμβάπ.

X .

”5,̂·· XT·*»!··;
'Ακατάλληλος ώρα «Ό  Μαμάκης είνε ό καλλίτερος κριτικός»

“ Μπορώ νά δώ τήν κ. πρωταγωνίστρια...
— ΆδύνοπΌ ν. 'Έ χ ο υ μ ε  μαστ ορούς σήμερα.

ί
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Σιλουέττες

— Γιάντα μωρ’ έγραψες στά «Παρασκήνια» πώς 
..Φέρε τονε μωρέ νά δούμε τσ' άντρειές του.

ό καλλΓ Γέρος Κρητικός εΐνε ό Μαμά

Θεατρικές άποκαλύψεις

Παρασκήνια
ΣΤ Ο  «Λ Υ Ρ ΙΚ Ο »

Μόλις κάνουμε νά μποΰμε κάποιος μάς άναχαιτίζεί;
— Δέν μπορείτε νά περάστε. ‘Η παράστασις αρχίζει’.

— Δέν πειράζει θά προσέξω.
—Μά δέν κάνει... "Εξω... ’Έ ξω

—Μά γιατί;
—Γιοττί κανένα σκηνικό μπορεί νά σπάστε.

— Είμαι φίλος τοΰ... Ριρίκου.
—’Ά ,  παρνόνσ Τότε περάστε!... 

— Εΐνε μέσα ό Μαυρέας κι’ ό Κοκκίνης;
_ —Εΐνε μέσα.

—θα  τους δούμε;
, _ —Μά, βεβαίως, άφοΰ έχετε τά... μέσα!..

Εις μηχανικός μάς βλέπει διά βλέμματος ύπουλου.
Κι* ή έμφάνιοις μάς σώζει τοΰ Α γγέλου  Μαυροπούλου.
— Ώ ,  τί γίνεσθε; Πώς εΐσθε;

—Δόξα τφ θεώ καλά.
Έ χετε  άπ’ τό Μακέδο χαιρετίσματα πολλά, 
καί σάς τά διαβιβάζω.

—Τά λαμβάνω ευχαρίστως.
—Είς τό βάθος ποιος εΐνε;

— Είν’ ό Τάκης Χατζηχρήστος.
—Μπά; Γιόε δές έκεϊ κεφάλι! ’Έ χ ε ι  γίνει σάν αύγό.
— Ναί... Μά τώρα σάς άφήνω, γιατί πρόκειται νά δγώ...
— Ωρδουάρ, άγαπητέ μου. Καί καλή έπιτυχία.
—Μίλ μερσί. Ά λ λ ά  δέν πέρνω, καθώς ξέρετε, λαχεία... 

Δυσοίνασχετοϋμε λίγο μέ αύτό τό καλαμποΰρι,
(ποΰ μάς εφερεν έν τέλει, δλως άπροόπτως, γοΰρι) 
καί πηγαίνουμε νά βρούμε κατευθείαν τόν Κοκκίνη.
Τονέ βρίσκομε σέ λίγο μέσα σ’ ένα καμαρίνι,
καί πηδάει ή... καρδιά του:— ΤΩ, έσεϊς! Τί ευτυχία!
Πώς σάς φάνηκε τό έργο;

—Τρομερή έπιτυχία!
—Μίλ μερσί.

—Νά μή ξεχάστε ν’ άγοράσετε λαχεία!...
—Πώς τό βρίσκετε τό πνεΰμα;

—Φύγετε παρακαλώ I
—Πώς! Νά φύγω;

— 'Άντε, μπράβο.
—Γειά σας, γειά σας...

— Στό καλό!... 
Δ. Γ.
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Προκαταβολής αποτελέσματα
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Τά Παρασκήνια τής ζωής

ΚΩΜΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΜΑ
Έ ν α  άριστούργημα τού 

κ. Δημήτρη Γιαννουκάκη 
Ητανε δυό τά πρόσωπα τής κωμωδίας 

Έκείνη  βέβαια, κι’ έκεΐνος, δυστυχώς.
Αύτή, κοκέττα μέχρις άηδίας 
Κ ι’ αύτός φτωχός, άνεπανόρθωτα φτωχός..*

Γιά λοΰσα, δέν τήν έννοιαζε—τόν πρώτο χρόνο-·
Μέσα στόν έρωτα ήταν βουτηγμένη 
Κ ι’ δταν τέλειωσε ή άγάπη, τότε μόνο 
Είδε δτι... δέν ήτανε ντυμένη 
Κ ι’ δτι τής έλειπαν καί άρχιζεν ή έννοια 
τά λοΰσα τά μεταξωτά καί τά ντεσσοΰ τά νταντελλένια!

Κ ι’ αύτά, γιά νά βρεθοΰν άπαραιτήτως 
Έμεσολάβησ’ ένας τρίτος 

"Ο τρίτος ποΰ τό τρίγωνο τοΰ ’Ίψ εν  συμπληρώνει 
Ό  τρίτος πού πληρώνει 

Καί δλα μ’ άφθονία τά προσφέρει...
Καί ό φτωχός ό έραστής τό έμαθε, τό ξέρει, 
τό ξέρει κι’ άπ’ τόν πόνο του έχει λυώσει 
Γιατί συνέβη στή ζωή του άλλαγή προγράμματος;

Ή  κωμωδία, δυστυχώς, έχει τελειώσει 
Καί τώρα εΐνε τρία τά πρόσωπα τοΰ δράματος!

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  Σ
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Τά νεώτερα
*

Θεατρικά τραγούδια
«'Όνειρα» ήταν καί πάνε 

"Έτσι συμβαίνει συχνά 
Κ ι’ οί θεαταί δέν πατάνε 
Καί τό κοινόν μέ ξεχνά...

Τ ΙΜ Ο Σ  Μ Ω Ρ Α Ί Τ ΙΝ Η Σ
—Έριτζούμ !... Ακαδημία  
Έριτζούμ!... είμαστε δύο 
Έριτζούμ!... θά μπη ό τρίτος

, Δυστυχώς!
Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Σ Κ ΙΠ Η Σ

I · · *

!3d>oOi...
Θεατρική σάτυρο

Μπαλλαοίνες
ΕΤνε σύνολον, συνήθως. Δέν ύπάρχουν ώς μονάδες.
Εΐνε νόστιμες, ώραϊες, πεταχτές μά καί... μαινάδες,
εΐνε άλλες πού χορεύουν μέ εύγένεια καί τάξι,
κι’ άλλες πάλι πού... φοβάται ό καθείς νά τίς κυττάξη,
Ή  δουλειά του εΐνε μία: νά χορεύουν μέ ρυθμόν,
’Άρτιον παρουσιάζουν, ώς τό πλεΐστον, άριθμόν, , 
μέ τό «ένα, δύο, τρία», κάνουνε γυμναστική, 
καί χορό άλλες μαθαίνουν κι’ άλλες... άριθμητική!
Κάνουν καθετί πρός τέρψιν τών δικών μας τών όμμάτων, 
καί παρουσιάζουν πλήθος περιέργων ονομάτων.
Αίφνης μία μπαλλαρίνα πού τήν λένε Παρθενόπη 

έμφανίζεται ώς Πόπη, 
μιά Παρασκευή,
Βιβή,

καί μιά τρίτη— πενηντάρα—πού τήν λένε Άντινέα, 
έμφανίζεται ώς... Νέα!

Εΐν’ άχάριστος ό ρόλος ποϋχουν μόνες τους διαλέξει 
κι' εΐνε τρισευτυχισμένες άν τούς δώσουνε μιά λέξι, 
νά τήν ποΰνε καταλλήλως σ’ ένα σκέτς ή στό φινάλί 
μέ φωνήν άνυψωμένην, μπάσσαν ή βαρυτονάλε!...
Δέν μιλάνε άπρεπώς, σέ κανέναν οί καϋμένες, 
κι’ άν άντιπαθοΰνε κάτι εΐνε, βέβαια, οί ξένες.
—Δέ μοΰ λές πώς σοΰ φανήκαν, 6ρέ Κική, τά «Ίλοσβάϊ»; 
—Φρίκη... Φρίκη..

— Δέ σ' άρέσαν; Καί ό κόσμος γιατί πάει 
καί τίς βλέπει κάθε μέρα; Μοΰ τό έξηγεις αύτό;
— 'Έ τσ ι εΐνε, βρέ Λιλίκα. Εΐν’ τής μοίρας μας γραφτό 
δλοι πάντοτε τίς ξένες άπό μάς νά προτιμοΰσι.
—Καί ή πρώτη μπαλλαρίνα; 7Ηταν δντως θαύμα;

—Μοϋο.Ι
Μήν άκοΰς δ,τι σοΰ λένε δ Σταυράκης κι’ ό Μεμδς.
Ούδεμία μπαλλαρίνα παραβάλλεται μέ μάς!...

X. X. X.
Εΐνε μιά άπό τίς καλύτερες 

χορεύτριες πού έχουν έμφανι- 
σ6ή είς τήν έλαφράν αουιιική^ 
μοτς σκηνήν. "Ηρχισε πρό δε
καετίας στό στάδιόν της ώς 
μπαλλαρίνα είς τό θέατρον 
«Λαοΰ», ήδη δέ εΐνε μπαλλαρί 
να είς άλλον θέατρον.

Οί παλαιότεροι όμιλοΰν γι' 
αΟΥήν μέ ένθουσιασμόν κ·χ: οί 
νεώτεροι μέ κατάνυςιν. Εΐνε 
πολύ μορφωμένη, έχει δέ έκ- 
δόσει είς τό παρελθόν εις φυλ 
λάδια μίαν δαρυσήμαντον τρα 
γματείαν «περί μπουγάδας». 
Έλαφράν δυσαναλογίαν πρός 
τό σώμα της παρουσιάζει ή 
καλλίγραμμος ρίς της. Συγκε 
κριμένως, ή ρίς της καλύ
πτει τό τρίτον τοΰ συνόλου της 
καί ζυγίζει τρεις φοράς πε
ρισσότερον άπό τόν δεξιόν πό 
δα της.
Αγά λια  - άγάλια γίνεται ή ά 

(γουρίδα μέλι 
Καί δέν μέ φτάνει, φίλτατε, 

(έμένα ή Ποζέλι.
' Εχει άρραδωνιασθή έπανει- 

λημμένως, έπ’ έσχάτων δέ ά- 
πείάσισε ν’ άρραδωνιασθη πά 
λιν, άλλά τήν ήμπόδισεν ή 
νέννησις τοΰ όγδοου κοττά σει 
ράν τέκνου της. Τό τέκνον τοΟ 
το έδαπτίσθη προχθές καί ώ· 
νομάσθη Φραγκίσκος ό 8ο̂ ..

Ο ...Μ ΟΝΤΑΙΝ

Έπιστολα!

-—Πινακωτή! Πινακωτή!
Άπ ό τό άλλο μου τ’ α ύ τ ί !

‘—θέλει τίποτε άλλο ό «·ύ ριος;
—Τί νά θέλω! Ό  βίος τοΰ Όθέλλου έτελεΓωσε.;

Α Γ ΓΕ Λ Ο Σ  Φ Α Λ ΙΕ Ρ Ο Σ
— θέλω νά πά<.> νά κοιμηθώ 
τόν ϋπι/ο νά χορτάσω...

(Άπ ό τόν Γέρω -Δήμο) Α. ΒΩ Τ Τ Η Σ
—Μοναξιά! Σ  τοΰ θεάτρου τήν πλατεία 
Μοναξιάς, δυστυχώς έχω πρωτεία...

ΚΟΥΛΑ ΓΚ ΙΟ Υ Ζ Ε Π Π Ε
—Μ’ έτίναξαν σάν άνθισμένη άμυγδαλιά 
ίτοΰ κοσμου οι κριτικοί
«θ ' αλλάξουν δλα....» καί τά έργα τά παληά 
θά  ’ρΟοΟν γ:.ά τύχη μου κα κή !...

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Μ Π Ο ΓΡ Η Σ
«” Αχ, θαρρώ πώς θά τά μπλέξω
μέ τό Μανέλλη ή τόν Ντόλη άν θά παίξω...»

Ρ ΙΤ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
«Νάχα ένα ταχυδρόμο 
νά τόν είχα βοηθό, 
νά μαθαίνω άπ' τό πουλί μου 
«ώς περνάει μοναχό...»

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΣΤ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ  
Σ Ο Φ ΙΑ  Β Ε Ρ Ω Ν Η

«Νά πληρώνης καί νά μήν είσπράττης, 
τί καϋμός, τί καϋμός...»

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Α Κ ΕΔ Ο Σ
«Κουράστηκα νά τραγουδώ 
σ’ αύτό δέ φταίει ή Λουΐζα ή Ποζέλι 
πού έχει ένα χαρτί έδώ, 

καί μέ αύτό μάς κάνει πλέον δ,τι θέλει...»
Σ Ο Φ ΙΑ  ΒΕΜ Π Ο

Αύτές εΐν’ οί μπαλλαρΐνες πού χορεύουν μέ ρυθμό 
κι’ άρτιον παρουσιάζουν, ώς τό πλεΐστον, άριθμόν. 
Μέ τό «ένα, δύο, τρία» γρήγορα κι' έντατικά
άλλες τό χορό μαθαίνουν κι’ άλλες μ β Λ ^ μ β ίτ ικ ά ..

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ
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·1Ι·ΙΙ·Μ ·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· !Ι· ΙΙ·Η·ΤΙ·Π·Π·ΙΙ· Ι!·Μ ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ι ι« |Ι· ι ι·ΙΙ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι|·||·||·||·||·||·ΙΙ·Μ·μ* ΙΙ· ΙΙ· Ι'· ΙΙ· Ι!· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ·

—Δεσποινίς... Σας άγαπώ... σάς λατρεύω...
—Τί άσχημα πού τό λές!.. ΓΙοτέ δέν θά μπορούσες 

‘Τΐαίξης στό θέατρο τούς , -αστάς.
νά

Τό θέατρον
Άπό έγκριτον συμπολίτην 

λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν 
τήν κάτωθι έπιστολήν : 

«Αγαπητά «Παρασκήνια», 
θά ήθελα νά σας παρακαλέ 

σω να μοΰ έπιτρέψητε νά δια
τυπώσω έδώ μερικές σκέψεις 
μου σχετικές μέ τήν πρόοδον 
τοΰ θεάτρου μας. Κ ι' άφοΰ μοΰ 
έπιτρέπετε θά προτείνω τά 
έξής :

1) Τά θέατρα νά λέγωνται 
κινηματογράφοι.

Τ) Ά ντί αύλαίας νά χρησι* 
μοποιε"· καταπακτάς (τρα- 
μπουκέτα).

3» Άντί χρημάτων νά δίδη 
ό θεατής τό άντίστοιχον ποσόν 
τοΰ εισιτηρίου είς είδος (έλαι 
ον, πρόκες, κρεμμύδια, υποδή
ματα κλπ.).

4) Νά όρισθή τό 20λεπτόν 
ώς παγία άμοιβή τών ταξιθε
τών.

5) Νά ληφθή πρόνοια δπως 
αύξηθή ό άριθμός τών κλα- 
κέρ καθώς καί τό άντιμίσθιόν 
των.

6) Νά τοποθετούνται καθί
σματα καί έπί τών κεφαλών 
•·ών θεατών τής πλατείας, έ
ναντι μέτριας άμοιβής τών κα 
ρεκλών αύτών καθημένων.

7) Α Ι μεταξύ πρωταγωνι
στριών, πρωταγωνιστών, ντι- 
ζέζ κλπ. διαμάχαι νά γίνων- 
τα έπί σκηνής, έστω καί μέ 
προσαύξησιν τοΰ εισιτηρίου, 
καί

8) Νά κατανεμηθοΰν εις κλά 
σεις καί κατηγορίας οί ήθο- 
ποιοί διά νά Υνωρίζωμεν, έπί 
τέλους, ποιοι έξ αύτών εΐνε οι 
πρωταγωνισταί, οί χορευταί, 
οί ντιζέρ κλπ.

Μετά τιμής
ΝΑΠ Ο ΛΕΩ Ν  Τ Ρ ΙΚ Ε Ρ Η Σ  

(τακτικός άναγνώστης)

Γιά νά γέμιση ή στήλη

*Η Γαλαρία
Τό θέατρο ποντέ δέν ςεΐ χωρίς 

(τήν... γαλαρία! 
Τοΰ δίνει μπρίς . καί ζωή* μά 

(κάνει κι' έπεισόδια 
Εΐν’ ή μερίς τών θεατών πού 

(κάνει φασαρία 
γιατ’ έκδηλώνεται έξαλλα μέ 

(χέρια καί μέ... πόδια Γ

Τήν γαλαρίαν άλλωστε λα« 
(τρεύουν δλοι οί θίασοι 

γιατί ρυθμίζει τό «σουξέ» σάν 
(λέει περί έργου 

Και τής άδεκαρίας των έδώ 
(βρίσκει τήν... ΐασι 

διά τρόπου... περιέργου!..

<£>ΕΑΤΡΙ ΚΑΙ E n i c p Y A A  I Α Ε Σ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
που ένυμφεύβη τήν Σάρα Μπερνάρ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ 
Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ Ω Ν -  Ό  ’Αριστεί
δης Δαμαλας υιός τοϋ Δημάρ
χου Έρμοιιπόλεως Αμβροσίου 
Δαμαλά καί τής Καλλιόπης Δα- 
μαλά, θυγατρος τοϋ έκ τών 
πρώτων Δημάρχων τοϋ Πει
ραιώς, Χίου τήν καταγωγήν, 
Λουκά Ράλλη, είνε κατά τό 
ιΐ875, ό ώραιότερος, ό εξυπνό
τερος καί ό κομψότερος νέος 
τοϋ Πειραιώς. Μά θέλει να φυ

γή. Ζητάει κάτι τό άγνωστο. 
Πηγαίνει στό Παρίσι, γιά ευρύ
τερες σπουδές κι’ έκεϊ βρίσκει 
τό όνειρό του : Θά γίνη ήθο
ποιός. Στό Παρίσι, ένα βράδυ 
βλέπει τή Σάρα Μπερνάρ, νά 

παίξη τήν «ΙΓυρία μέ τάς Κα
μελίας» καί αύτό τόν κάνει νά 
πάρη αύτή τήν άπόφασι. Ά λ 
λά τοΰ γεννά καί μιά έπιθυ- 
μία : Νά τήν γνωρίση. Νά παί
ξη μαξί της. Νά καθοδηγηθή 
άπ’ αύτήν. Καί γιατί δχι : Ν ’ 
άγαπηθή; Ένα  καλάθι λουλού- 
δα πού τής στέλνει μένουν α
ναπάντητα. Μά ή θεία ώμορφιά 
του, έχει κάμει τήν Σάρα νά 
*6ν προσέξη. Κ ι ’ ένα βράδυ, ο-

ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΖΤΟΡΙΑί
ταν ή μεγάλη ήθοποιός άπεθεώ- 
νετο — στό τέλος τής α' πρά- 
ξεως τοΰ έργου — μ’ έπί κεφα
λής τόν Δαμαλά, ή Σάρα έκαμε 
μιά χειρονομία, πού κατέπληξε 
τούς θαυμαστάς της.

4ον

“ Οπως εψερε τό χέρι πρός 
τό στήθος της, κυττάζοντας τόν 
Δαμαλά πάνια, άπέσπασε, ενα 
μπουκετάκι καμέλιες καί τίς 
πέτσξε πρός τόν ώραΐο νέο.

Ό  Πειραιώτης Απόλλων ά- 
κουσε τήν καρδιά του νά κτυ- 
πάη δυνατά καί χωρίς νά τό 
θέλη, τά χέρια του, σταμάτη- 
σαν νά χειροκροτούν. Δέν μπο
ρούσαν άλλωστε νά νρ^ροκρο- 
τοΰν πλέον. “ Οπως έρχόντοτνε 
οί καμέλιες πρός αύτόν, κι’ εί
χαν διαγράψει μιά καμπύλη, τ 
άνοιξε κι’ έπεσαν τά ώραϊα, ά
σπρα. μικρά λουλούδια, μέσα 
στί παλάμες του

Άλλα  καί οί πρώτες σειρ-ς 
άπό τήν κατάπλρ,;ι. ϊσι^ς, έπαυ. 
οαν νά χειροκροτούν. 'Η  φανε
ρή αύτή προτίμησις τής μεγά

λης ήθοποιοΰ, πού έξεδηλώθη- 
κε κατά τόσο πανηγυρικό τρό
πο. έκαμε δλον αύτό τόν κό
σμο, νά στρέψη πρός τόν Δα
μαλά, γιά νά ίδή τόν εύνοού- 
μενο τής Σάρας.

Ά λ λ ’ αύτό ήταν στιγμιαίο.
“ Οπως τόν άντίκρυσαν. κι’ Ι

δίως οί κυρίες καί οί δεσποινί
δες έμεινοτν μέ τό στόμα άνοικτό 
—δπως λένει—γιά τήν καλλονή 
του, τήν κορμοστασιά του, γιά 
μιά στιγμή δμως πάλι, γιατί ά- 
μέσως άρχισαν νά χειροκρο
τούν, αύτόν τόν ώραΐον Πει- 
(Χίΐώτην Απόλλωνα.

Ά λ λ ’ αυτό ήταν στιγμιαίο.
Ό  Δαμαλάς, έκυριάρχησε 

τού έαυτοΰ του.
Μέ ψυχραιμία, πού κι’ ό ίδιος 

άποροΰσε κατόπιν ποΰ τήν ηδ- 
ρε, καρφίτσωσε τό μικρό μπου. 
κετάκι στό πέτο του. κι’ άρχι
σε νά χειροκροτή κι’ αύτός, 
κυττάζοντας πρός τήν σκηνή, 
κάνοντας τόν άδιάφσρο.

Ή  αύλιια, μέ τά συνεχή αύ
τά χειροκροτήματα. Τυύ τά ένί. 
οχυσαν, οί πίσω σειρές — έν

ί θουσιασμένες άπό τήν τραγω- 
! δό αύτή — καί ύπερώα, πού 
1 δέν είχαν πάρει είδησι τοΰ τ: 

συνέβη, άνοιξε κι’ ή Σάρο 
Μπερνάρ, μ’ ένα άγγελικό μει
δίαμα στά χείλη, ποΟδειχνε μιά 
μεγάλη εύτυχία, άλλά συγκρα
τημένη τώρα, προχώρησε, χαι
ρέτησε τό κοινό κι’ ή αΰλαία 
έκλεισε, μέ τήν ίδια. θύελλα 
χειροκροτημάτων, μέ τήν ό
ποίαν καί άνο ξε.

®
Ή  παράστασι τελείωσε, μέ

σα σέ μιά άποθέωσι τής Σά- 
ρσς.

Άλλά  ποτέ πιά, ή καλλιτέ- 
χνις δέν γύρισε τό βλέμμα της 
πρός τήν θέσι πού καθόνταν ό 
Αριστείδης Δαμαλάς.

Δέν τόν έπρόσεξε πιά, καθ’ 
δλη τήν διάρκεια, πού παιζότα
νε τό έργο.

Κι’ ό νέος ήταν τώρα άπα- 
ρηγόρητος.

Στιγμιαίο καπρίτσιο —  σκέ
φθηκε.

' Ενθουσιασμοί καλλιτέχνιδος.
"Ισως καί νά τό πέταξε τό 

μπουκέτο, άπάνω στήν άποθέω- 
σί της, νά ήλθε πρός έμένα τυ
χαίως κι’ έγώ νά έπλασα χί
λια δνειρα.

Έπροχώρησε άργά πρός τήν 
έξοδο, γιατί έμπρός του ύπήρχε 
ά!κόμη πλήθος θεατών, πού 
προχωρούσαν σιγά, συζητών
τας.

Μά δέν μπόρεσε, δσον κι’ άν
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ά-ήκελε τήν σπγμή έκείνη, ν’ 

ποφύγη τήν περιέργεια τοΰ 
κοινού, ίοίως τών γυναικών, 
πού ήθελαν νά τόν ίδοΰν, νά 
ιό ν  θαυμάσουν, άλλη μιά άκό
μη φορά. πριν φύγουν.'

Μά ό Δαμαλάς δέν πρόσε
χε καθόλου, σ’ αύτό τόν άφωνο 
θαυμασμό του ώραιοκόσμου.

Ή  σκέψι του πετοΰσε άλλοΰ.
Κι’ ή καρδιά του μάτωνε 

στήν ιδέα, δτι ή Σάρα, δέν πέ- 
τοτξε γ ι’ αύτόν τό μπουκέτο μέ 
τίς καμέλιες, πού τώρα στόλι
ζαν τό πέτο του.

Μά οί ματιές της;— ρωτούσε 
τ ό ν  έαυτό του.

Κι’ άκουε μιά άλλη φωνή, 
μιά έσωτερική φωνή, νά τοΰ 
λέη :
_ — Είσαι κουτό καϋμένο παι

δί. Δέν είδες τή φλόγα τών μα. 
τών τής γυναίκας π’ άγαπας ; 
Δέν κατάλαβες τήν σημασία 
τους...

Καί μέσα σ’ αύτές τίς άντί- 
θετες σκέψεις, έφθασε Μως τήν 
•ηόίτα τοΰ θεάτρου.

Κι’ ήταν γραφτό του. νά μήν 
κοιμηθή — νά μήν ξαγρυπνήση 
μάλλον μέ τήν άνησυχία αύτή.

Γ ιατί στό χώλλ, μιά έκπληξι 
αναπάντεχη τόν περίμενε.

Κάτι πού δέν τό είχε οΰτε 
καν σκεφθή καί πού ίσως νά τό 
θεωρούσε — άν τό σκεπτότανε 
— δνειρο.

Μιά στιγμούλα, κάπο’ος τόν 
ιτλησίασε.

ΤΗταν τόσο άφηρημένος, πού

δέν τό έννιωσε.
Καί 6ά προχωρούσε χωρίς 

νά τόν ίδή, άν έκεΐνος δέν τού 
μιλούσε.

— Κύριε — τοΰ είπε.
Ό  Δαμαλας σήκωσε τά μά

τια του κι’ άντίκρυσε ένα λι- 
βρεοφόρο υπηρέτη.

— Τί θέλετε: ιόν ρώτησε.
— Κύρ'.ε, είστε σείς...
— Ό  κ. Ά^στείδης Δαμα· 

ϊάς...
— Έκεΐνος πού μοΰ δώσατε 

χθές τίς ώραΐες έκεΐνες καμέ
λιες. γιά τήν κυρία...

—  Ναί...
— Λοιπόν;...
Κι' έτεινε τό χέρι του.

“ Ενα φάκελο μπλέ σιέλ έ- 
κρατουσε.

— Αύτό εΐνε γιά σάς κύριε.
— Γιά μένα;
— Ναί...
— Εΐσθε βέβαιος;
— Μά άφοΰ εΐσθε ό ίδιος κύ

ριος καί δέν είχα καμμιά άμ- 
ψιδολία γι’ αύτό, γιατ^ — συγ
γνώμην κύριε—δέν σάς ξεχνάει 
κανείς, αμα σ ά ς  δή καί μιά φο
ρά μόνο, καί άφοΰ εΐσθε άκόμη 
ό κ. ’Αριστείδης Δαμαλας, γιά 
σάς είνε... ’Ορίστε....

Τότε ό νέος, μέ ξαναμμένα 
τά μάγουλα, έτεινε κι’ αύτός 
τό χέρι του, ένω ή καρδιά του 
χτυπούσε δυνατά, γιατί ήταν 
βέβα ος, άν καί δέν τό ρώτησε 
άπό λεπτότητα, οτι τό γ ο ά μ μ π τ  
πού το.0διδ<*ν ήτοτν άπό τή 
Σ  άρα.

Τό πήρε κι’ άδιαφορώντας άν 
τον έβλεπαν, άν ό ύπηρέτης ή
ταν άκόμη εμπρός του, άναμέ- 
vovrc ς τό μπουρμπουάρ του — 
τώΐ'-ρε στά χείλη του κι’ ώρ- 
μησε πρός τήν έξοδο.

Μά στά πρώτα μέτρα, ποδχε 
κάμει, σκέφτηκε πώς φόινηκε 
αγενής.

Γύρισε κι’ηΰρε κεΐ τόν ύπη- 
ρέτη, πού τόν κύτταζε σάν χα- 
ζάς.

ΤοΟβαλε στό χέρι, κάποιο νό
μισμα καί τόν ρώτησε :

— θέλετε άπάντησι;
— "Οχι κύριε... Μερσί...
Κ ώπισθοχώρησε μέ πολύ σέ

βας. άνάλογο μέ τό μπουρ- 
μπουάρ πού είχε πάρει, γιά 
νά είπή ϋστερα άπό λίγο, ύπό 
έχεμύθεια έννοεΐται, τόν νέο έ
ρωτα τής κυρίας, μ' ένα «νέο 
ώμορφο σάν άρχαΐο "Ελληνα 
θεό» καί «ιιλούσιο σάν μαχα
ραγιά»... 0

Ρ6 :ε βρέθηκε στό διαμέρι
σμά του ό Δαμολάς, δέν τό 
κατάλαβε.

—Πώς;—οΰτε τό ήξερε, —κι’ 
δρκο άν τοΰ βάνατε νά πάρη.

Ίό  βέβαιο δμως εΐνε. δτι σέ 
λίγο, τόν βρίσκουμε μπρός στό 
γραφείο του, καθ σμένο. Στά 
χέρια του κρατούσε άκόμη τόν 
μπλέ-σιέλ φάκελο, έτοιμος νά 
ιό ν  άνοιξη..

Δέν Αταν τώοα νευρικός.

Δέν έτρεμαν τά χέρια του. 
Ήταν ό άνθρωπος, πού κρα* 

τοΰσε τόν θησαυρό του. Τόν 
κρατούσε σφιχτά. Ή ταν βέ
βαιος γιά τήν νίκη του.

— Μά έπρεπε νά εΐνε δέ* 
βαιος;

Νά τί ήθελε νά μάθη.
Καί ξαφνικά μιά άνυπομονη· 

σία ξεχείλισε μέσα του. -ν 
Πήρε ένα κοπτήρα κι’ άνοι· 

ξε τό γράμμα, προσέχοντας, 
μήν σκιστή ό φάκελος άσχη
μα.

Γι’ αύτόν και τδ χαρτί αΟτδ, 
τό άνευ σημασίας, ήταν κάτ> 
τό ιερό.

Κι’ δταν ό φάκελος άνοιξί, 
τράβηξε τό χαρτί — στό ίδιο 
χρώμα κι’ αύτό — ένω στό κομ- 
ΐ|>ό γραφειάκι του, έπεφταν 
φύλλα άπό καμέλιες. πού τό 
άρωμά των σκορπίστηκε γύ
ρω καί τόν έκαμε ευτυχισμένο 
προκαταβολικά.

Καί τώρα : άρχισε νά δια- 
βάζη, τό γράμμα, πού τό ύπέ- 
γράψε ή βασίλισσα τής καρ
διάς του, σάν αύτοκράτειρα. 
Μ' ένα μικρό δνομα, πού τόν έ
κανε τρελλό : Σ άρα.

—ΟΦΟ—
ΣΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : .  Ή  συνέ- 

χαα,

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α


