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Συνεντεύξεις στίς κουΐντες

Γιατί υποφέρει = 
=τό θέατρό μας
Μερικά! όρθαΐ  υποδείξεις

Έ χ ε ι  άνάγκην άποσυμφορήσεως τό θέα- 
rrpov, τέ Μουσικόν πρό παντός θέατρον; Καί 
έάν άποδειχθή έκ τής συζητήσεως τήν όποιαν 
άνοίγουν σήμερον τά «Παρασκήνια», δτι ή ά- 
νάγκη αί'αή εΐνε ώπαραίτητος, έπιδεδλημένη, 
διά νά ζήση, νά όρθοποδήση, νά έξυγιανθή ή 
μαστιζόμενη σήμερον άπό σοδαράν κρίσιν τά- 
Μς τών ήθοποιών, κατά τίνα τρόπον θά έπιδι- 
«χθ η  καί θά έπιτευχθή ή άποσυμφόρησις, μάλ 
λον ή άποτοξίνωσις του έπαγγέλματος;

Αύτό εΐνε τό προδαλλόμενον σήμερον έρώ- 
τημα. Καί συναφές πρός αύτό εΐνε τό ζήτημα 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί τοΰ Ταμείου Ε ρ 
γασίας. Έ π ί όλων αύτών θά ζητηθούν καί θά 
παρατεθούν άπό τών στηλών τών «Παρασκη
νίων» αί γνώμαι δλων έκείνων πού θά δΟναν- 
ΐται καί θά θελήσουν νά όμιλήσουν.

Καί άρχίζομεν μέ τάς γνώμας τοΰ κ. Ν. Μη- 
λιάδη.

Ό  κ. Μηλιάδης, δ παλαίμαχος καί πολύμορ
φος καλλιτέχνης καί θιασάρχης πού έπί κεφα
λής σήμερον μαζί μέ τόν κ. Κυριάκόν τοΰ καλ 
λιτεχνικοΰ συγκροτήματος τοΰ θεάτρου Σ α 
μαρτζή σημειώνει κάθε βράδυ είς τό θέατρον 
Σαμαρτζή άσφυκτικές πιέννες, δέν διστάζει 
νά θίξη, έστω καί μέ μερικάς έπιφυλάξεις, δ
λα τά ζητήματα έπί τών όποιων τοΰ προβάλ
λονται σχετικαί έρωτήσεις.

Τόν βρίσκουμε καρφωμένον στίς άριστερές 
κουΐντες τοΰ θεάτρου νά έπισταχή καί νά έπι-

ΕΝΑ ..ΚΑΤΗΓΟΡΟ”

01 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΟΥ Κ. Ν, ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ

Ό  κ. Ν. Μηλιάδης
βλέπΓι τούς μηχανικούς είς τό στήσιμο τών 
σκηνικών. Καί έδώ έπιδάλλεται ν' άνοιχθή 
μία παρένθεσις.

Ό  Μηλιάδης εΐνε ό μοναδικός διευθυντής 
σκηνής καί θιάσου. Είνε αύτό ποτνθομολογημέ- 
νη άλήθεια. Τήν δεδαιώνουν ίμπρεσσάριοι, 
συγγραφείς ήθοποιοί, τεχνΐται. Βαθύς γνώ
στης πάσης λεπτομερείας διά μίαν καλήν έμ- 
φάνισιν, διδάσκαλος έκ τών όλίγων πού εχει 
νά δείξη τό μουσικόν μας θέατρον, άλλά καί 
άριστος ψυχολόγος καί διπλωμάτης άκαταγώ- 
νιστος είς τά είδος του, κατορθώνει νά εΐνε 
είς όλους εύχάριστος, μέ όλους καλός και εύ- 
γενικός καί νά κράτη ύπό σιδηράν πειθαρχίαν 
— μέ τό μπαμπάκι δέ— όλον τόν πολύμορφον 
συρφετόν πού λέγεται θίασος έπιθεωρήσεως

— Νά γίνη άποσυμφόρησις, μας λέγει ό κ. 
Μηλιάδης. Χρειάζεται βέβαια καί αύτό. Ά λ 
λά  δέν πρέπει νά ύπάρχη ή παρατηρουμένη σή 
μερον άνεργία. Οί περισσότεροι ήθοποιοί πού 
κάθονται, κάθονται άπό παραλογισμό. Σάς 
ίξηγώ  τόν χαρακτηρισμό αύτόν. Ο Ι ήθοποιοί 
(..ας, καί τό λέγω μέ κίνδυνον νά δυσαρεστήσω 
πολλούς έξ αύτών, θέλουν νά εΐνε όλοι πρω- 
ταγωνισταί. Μόλις σημειώσουν μιά μικρή έ- 
ιτιτυχία διατυπώνουν τρομερές άξιώσεις. Καί 
ζητοΰν μισθούς, πρό τών όποιων ώχριοΰν καμ 
μιά φορά αί άποδοχαί διοικητών Τραπεζών. 
Καί τότε τί θέλετε νά κάνουν αί έπιχειρήσεις; 
Τούς άφήνουν έξω τοΰ νυμφώνος καί προσπα
θούν νά κάμουν τήν δουλειά τους σύμφωνα 
μέ τήν δυναμικότητα πού παρουσιάζει ή έργα 
σία τους. "Επειτα γιατί νά θέλουν νά τά κά
νουν όλα; Γιατί νά ζητοΰν νά τά παίζουν ό
λα; Σ έ  ποιό έπάγγελμα γίνεται αύτό; ΟΙ 
Έ λλη νες  ηθοποιοί πρέπει νά είδικευθοΰν. 'Ή  
σακκακας θά εΐνε κανείς ήπαντελονάς ή γε- 
λ ε κ ά ς .  Δέν μπορεί νά εΐνε παντοΰ άριστος— 
ώπολύτως άριστος.

»Τώρα, συνεχίζει ό κ. Μηλιάδης, άς Ελ
θουμε καί είς τά άλλα σας έρωτήματα. Τό 
θέατρό μας δέν εΐνε πιά σήμερα άδέσποτο 
καί άκυδέρνητο. 'Υπάρχει πρώτα ή Επιτροπή 
Άδείας, ό εύεργετικός αύτός θεσμός πού έβα
λε χαλινάρι είς τά έως τώρα άχαλιναγώγητα 
κέφια καί καπρίτσια έργοδοτών καί ήθοποιών, 
Δέν μπορεί τώρα πιά τά θεατρικά συμδόλαια 
νά εΐνε κουρελόχαρτα. Οί έτσιθελισμοί καί αί 
αΰθαιρεσίαι, κάτω άπό τόν έλεγχον τής έπι- 
τροπής, δέν έχουν πιά πέρασι. Αποδίδονται 
τά τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι, μόλις οί έχον- 
ιτες διαφοράς παρουσιαοθοΰν μπροστά της. 
Κ α ί εΐνε δίκαιον νά όμολογηθή ότι ή συγκρό- 
ίτησις τής έπιτροπής αύτής είνε άρίστη. *

—Καί ή Σχολή, κ. Μηλιάδη;
— Απαραίτητος. Μέ αύτήν έπαυσε πιά τό θέ

ατρο νά εΐνε άμάντρωτο χωράφι. Δέν μπορεί 
■πιά ό κάθε ναυοτγημένος τής ζωής νά βρίσκη 
τά σανίδια τής σκηνής....σανίδα σωτηρίας. 
Κάτι πρέπει νά ξέρη, κάποια άδεια, κάποιο 
χαρτί πρέπει νά έχη, Κι* αυτό εΐνε μπαράζ κα 
τά τής είσδολής άνεπιθυμήτων στοιχείων στό 
θέατρο. Δόξα σοι ό θεός. Διορθωνόμεθα, προ
χωρούμε στήν μορφοποίησι, στήν πρόοδο, ά- 
γαπητέ φίλε. Καί είνε μέγα εύτύχημα γιά τό 
θέατρο, πού εύρέθηκε στό τέλος ό άνθρωπός 
του. Ο άνθρωπος πού θά τό στηρίξη, θά τό 
βοηθήσ;), θά τό ένισχΰση, θό τά σπρώξη πρός 
τήν ποόοδο καί πρό παντός πρός τήν ιακτο- 
ποίησι. Εύρέθηκε ό Ε Ν / Σ ,  πού ζητοΰ;τε τοσα 
χρόνια τώρα τό θέατρο Καί ό ένας αύτό- εΐνε 
ό κ. Κωστής Μ π α σ τ ι ά ς .  Κάτω άπό τό στιδαρό 
χέρι ιου καί τήν πατρική του άγάπη, τό θέα
τρο καί οί έργάται του θά προκόψουν καί θά 
Ιδοΰν πολύ καλλίτεοες ημέρες. Τό πιστεύω 
καί τό διακηρύσσω αύτό μέ όλην τήν δύναμι 
τής Ψυχής μου.

Τήν συνομιλίοτν μας διακόπτει ή έμφάνισις 
τοΰ Ράλλη, τοΰ καλοΰ καί συμπαθούς ήθοποι- 
οΰ καί όδηγοΰ τής Σκηνής είς τόν θίασιν.

--Ή  ώρα εΐνε δέκα καί πέντε, παρατηρεί.
Ό  κ. Μηλιάδης σηκώνεται, συμβουλεύεται 

ιτό μπρασελέ ρολόι του καί διατάσσει:
— Χτύπα πρώτο. . ■ Ο Ι ήθοποιοί στά καμαρί

νια τους.
Μας τείνει τό χέρι καί γελά πάλι τό ώραιο

του γέλιο.
—Ώ ρεβουάρ καί σας εύχαριστώ, άγαπητέ.1 

Γράφτε τα δσο μπορείτε καλλίτερα αύτά πού 
σ«ς efriob 1

έτσι

“ Οπως οί πολεμιοταί τοΰ 'Ο 
μήρου έθυσίαζαν είς τούς θεούς 
πριν άνάμιχθοΰν είς τήν μάχην, 
αισθάνομαι τήν άνάγκην νά έ
πι καλεσθώ τήν εύνοιαν τοΰ ού- 
ρανοΰ αύτήν τήν στιγμήν πού 
άποφασίζω νά έμφανισθώ μέ 
τήν σειράν μου είς τόν κόσμον 
τών «Παρασκηνίων». Κάποια 
άνησυχία μέ κατέχει. Νά έχουν 
άρά γε καί οί αντίπαλοι τά ί
δια όπλα πρός χρήσιν των, τό 
άκόντιον, τό βέλος, τήν σπά
θην, τήν αιχμήν τοΰ κονδυλοφό
ρου των, ή μήπως κάμουν χρή
σιν... άσφυξιογόνων; Αντίπα
λοι διά μίαν μόνον στιγμήν καί 
δι* αύτό μόνον τό σημείωμα, 
εΐνε οί κύριοι συγγραφείς τοϋ 
έλαφροΰ λεγομένου θεάτρου.
'Υποθέτω μάλιστα ότι λέγεται „ |r
έλαφρόν έξ αίτιας των. Υπο- έξυπηρετήση, 
φέρουν οί φίλτατοι άπό ισχυρό- . . .  - '·
τάτην κρίσιν φαντασίας, καί 
αύτό πού περιμένομε κάθε χρό
νο νά άποτελέση τήν τέρψιν τοΰ 
νοΰ μας καί νά εύφράνη τήν 
καρδίαν μας, τό χαρμόσυνο, τό 
γελαστό, τό εύτράπελον, τό εύ 
ρημα της εύθυμίας καί τό χάρ
μα τοΰ λόγου, εΐνε τό ίδιο καί 
τό ίδιο καί πάντα δμοιο καί ά- 
παράλλακτο. Τά έργα των εΐ
νε μία συνεχής έποτνάληψις, μία 
έναλλαγή μία άντιγραφή. Νά 
σάς διηγηθώ τό τελευταΐον ά- 
νέκδοτον πού έμαθα διά νά πει- 
σθήτε. Ό  συγγραφεύς έφερνε 
εις τόν θίασον τό έργον του, σέ 
μικρά σημειώματα, μέ σβησί
ματα καί προσθαφαιρέσεις καί 
άψηγεΐτο μάλλον τήν κεντρικήν 
'ιδέαν του παρά έδιά&αζε τά 
γραπτά του. Τέλος ύπεσχέθη^ 
νά τό φέρη δλο τό σκέτς γραμ
μένο καί τελειωμένο διά νά αρ
χίσουν οί δοκιμές. "Οπως συνή
θως δέν τό έφερε καί τήν έπο- 
μένην παρέδωσε τά δύο πρώτα 
χειρόγραφα. Οί ή&οποιοί καί 
οί φίλοι των είχαν δμως άκού- 
σει τήν ίστορίοτν πού άφηγήθη.
Καί πρό τής πιέσεως τών χρο
νικών όρίων διά τήν άναβίβα- 
σιν τοϋ έργου, ό συγγραφεύς 
ήκουσεν αύτήν τήν περίεργον 
δήλωσιν: «Φέρτε μας λοιπόν
αΟριο τό σκέτς. "Αν δέν έχετϊ 
κανένα νά τό μεταφράση, έχο- 
μεν ήμεΐς έ'να γερμανομάθή 
ν ,'χ } Μ ίτ ο ρ ο Ο μ ί, ά ν  
σας βοηθήσομε». Ή  μικρή έ
κείνη' κωμωδιούλα πού θά έγί- 
νετο σκέτς τής έπιθεωρήσεως 
του είχε διαβασθή καί άπό 
άλλον, είς τό ίδιον γερμανικόν 
περιοδικόν, άπό τό όποιον ό 
συγγραφεύς εΐχεν άποφασίσει 
νά άντλήση τάς έιιπνεύσεις του.
Καί νά ήταν τούλάχιστον μό
νον αί μεταφράσεις; Οί συγ
γραφείς άρχισαν τώρα νά άλ·

«'Όσοι έχουνε μέσα τους πί
στη — λέει ό Γ  καίτε — ευτυχι
σμένοι! Καμμιά θυσία δέν 
δρίσκουνε μεγάλη».

Στό  πρόσωπο τοΰ ΑΙμίλιου 
Βεάκη βρίσκουνε άπόλυτα τή 
δικαίωσήτους 
τά λόγια αύ- 
τά τοΰ με
γάλου ποιη
τή. Έπίστεψε 
όσο λίγοι ά
πό τούς ‘Έ λ 
ληνας ί,θο- 
ποιούς στήν 
Ιδέα τοΰ θει- 
άτρου, δέν .
δ υ σκολεύτη- 

κε γιά καμ- 
μιά θυσία, ό
σο μεγάλη 
καί άν ήτανε 
αύτή, προκει
μένου νά τήν

λής καί καθοδηγητής δέν ύ- 
πήρξεν ό Παντόπουλος.

Βρισκόμαστε στό 1901. Τό 
Βασ. Θέατρο μαζί μέ τήν έ
ναρξή του μέ μιά του δημοσί
ευση στίς έφημερίδες καλοΰσε

άνά·
μεσα ο’ όλο 
τό'- κόσμο τοΰ 
νεοελληνικού 

θεάτρου ξε
χωρίζει μαζί 
μ’ ένα δυό 
■ϊλλους σάν 
ένας μεγά

λος εύτυχισμέ 
νος!

θέλουν νά 
είποΰν πώς 
τάχα ή έπιτυ- 
χία είναι καρ 
πός τριών πα- 
ρ α γ  ό ντων: 

τοΰ ταλέν του, 
τής έργασίας 
καί τής τύχης 
"Ομως ίδού 
άμέσως ένας
άνθρωπος,πού

χωρ:ς τόν τρί
το συντελεστή 
έπέτυχε νά  ̂  ̂
βρεθή έπί κε- ί· *  1 
φαλης τής τι
μή μένης με- _ 

γάλης στρατιάς που προ
ορισμό της έταξε τήν υπερά
σπιση καί πρ."050 τήο θ :ατρι- 
κής ιδέας στήν Ελλάδα . Ή  
Μαρίκα καί ή Κυδέλη άπό τά 
πρώτα τους καλλιτεχνικά βή
ματα δρήκανε τήν τύχη στά 
πρόσωπα, ή μέν πρώτη τοΰ 
θωμά Οικονόμου, ή δέ δεύτε
ρη τοΰ Κώστα Χρηστομάνου.

;0  Ξ & χ η ς  · ίμπ».οτε09ηκρ 
τήν τύχη του στόν ίδιο τόν έ
αυτό του. Ό  'ίδιος λέει πώς 
δάσκαλός του τάχα στάθηκε 
μία άπό τις μεγαλύτερες θε
ατρικές φυσιογνωμίες πού μέ 
τό πέρασμά της έλάμπρυνε τό 
θεατρικό στερέωμα τής νεώ- 
τερης Έλλά δος.Ό  Εύ«γγελος 
Παντόπουλος. Ά λ λ ’ ό Παντό
πουλος ήταν μεγάλος δημι- 

, , - , ,  „ , ουργόο, όχι όμως καί μεγάλος
ληλοκαταγγελλωνται, 6τι_ 6 2- 6ό.σκαλος. ·0  Χρηστομάνος έ

(Σ  κίτσο του ζωγράφου Γεραλή)

νας παίρνει τίς ιδέες τοΰ άλ 
λου καί τίς παρουσιάζει είς τά 
νέα του έργα. ’ Ιδέες πού έ
χουν ήδη παρουσιασθή είς τό 
'Αθηναϊκόν καί τό άλλο κοινόν. 
Τό πράγμα φαίνεται άπίστευ- 
τον, άλλά αί καταγγελίαι γί
νονται δημοσία καί τό κοινόν 
ήμπορεΐ νά κρίνη. "Ενας άν
θρωπος λέγει κάτι έξυπνο είς 
μίαν συναναστροφήν. Εΐνε έκεΐ 
κάπου καί καραδοκοΰν οί συγ- I 
γραφείς τοΰ έλαφροΰ θεάτρου 
διά νά πάρουν σημείωσιν καί 
,νά πλουτίσουν τήν φαντασίαν 
των μέ τίς ξ^νες Ιδέες. "Ενας, 
δικαστής έκαμε μίαν παροα-ή- j 
ρησιν είς τόν κατηγορούμενον, i 
ένας κωμικός τοϋ κινημοττογοά 
φου είπε κάτι εβθυμον, ένα δι
ήγημα έδημοσιεύθη, £να άνέκ- I 
δοτον διε.σκέδασε μίαν συνανα- | 
στροφήν. Οί συγγράφεις εΐνε έ

λεγε γιά τόν Παντόπουλο; 
«‘Ολόκληρο τό έλληνικό θέα
τρο ά^ίζει δσο μιά μοΰτα 
τοΰ Παντόπουλου». Δάσκαλος 
όμως, άρχηγός δηλαδή, σχο-

«τους βουλομένους νά προσέλ- 
θωσιν είς είσιτηρίους έξετά- 
σεις» γιά νά γίνουν μαθηταί 
τής Δραματικής του Σχολής.

Ενα παρόμοιο έγερτήριο 
σάλπισμα έσήμαινε συγχρό
νως κι’ ό Χρηστομάνος μέ τή 
«Νέα Σκηνή» του. Και συνέδη 
τότε κάτι τό σπουδαίο. Παιδιά 
μορφωμένα καί πού άνήκαν 
r r ■ t-tirr .tic,»') .τ’»ί\ Μαρά
νανε πολλές προλήψεις καί 
στενοκεφαλιές, δώσανε μιά 
καί ύψωθήκανε άπάνω άπ’ 
αύτές. Μιά έπανάστασι ένάν- 
τια σέ καθιερωμένους κό
σμους κι* άντιλήψεις, πού δη
μιουργός ήτοο' ό ενθουσιασμός 
μερικών παιδιών τής έ’-οχής 
εκείνης. Κάτω, λοιπόν, οί προ
λήψεις, κάτω τό άλυσόδεμα 
ψυχών καί κορμιών καί ζήτω 
τό θέατρο. Κ ’ ίδού φοιτηταΐ 
πού άφίνουν τό Πανεπιστήμιο 
γιά νά γίνουν θεατρίνοι! ’ Ι 
δού παιδιά, πού άπάνω σ’ 
αύτά οί γονείς τους ποιός ξέ

ρει πόσα όνειρα πλάσανε γιά 
ένα μέλλον τους έπιστημονικό, 
πού άλλάζουνε μέ ύπερηφά- 
νεια τόν τιμημένο τίτλο τοΰ 
φοιτητοΰ μέ τόν περιφρονη- 
μένο τοΰ ήθοποιοΰ. Δόξα καί 

τιμή στούς 
μεγάλους αύ- 

• τούς έπανα-
στάτες!

Ά ν ά  μεσα 
στόν κόσμο 
τών ώραίων 
αυτών έπανα- 
στατών ξε
χώριζε ό Αι
μίλιος Βεά- 
κης. Ό  θεί
ος του, πού 
ήταν χρημα
τιστής, φιλο
δοξούσε νά 
ίδή τόν άνη· 

ψιό του νά 
τόν διαδέχε
ται στό προ
σοδοφόρο ί- 
π ά γ  γ  ελ μ ά 
του. Μά ό ά- 
νηψιός άλλα 
κατά φρένα 

κοΛ θυμόν 
έχων προσήρ- 
χετο μίαν ή
μέραν στήν 
Δ ρ α μ α τική 
Σ χ ο λ ή  τοΰ 

Β  α σ ι λ  κοΰ 
θεάτρου, γιά 
νά δώση εί
σιτηρίους έ- 
ξετάσεις. Καί 

όπως'ήταν φυ 
σικό πέτυχε ! 
Κοιιψότατος , 

ε ύθυτενέστα- 
■·έ φυσι

ογνωμία πού 
έλαμπε άπό 
τίς άνταύγει- 
ες τής όμορ- 
φ ι ά·ς π ού  
π λ η μ μύριζε 

τήν ψυχή του, μέ μιά μπέρντα 
μακρυά στούς ώμους ά λά 
Άρτανιάν καί μέ μιά πλατύ
γυρη μαύρη ρεμπούπλικα στό 
κεφάλι ά λά Τορεαντόρ, έκα
νε τήν έμφάνισή του γεμάτος 
ύπερηφάνεια ΰστερα άπό τήν 
είσοδό του στήν Δραματική 
Σχολή. Μά δέν πέρασε πολύς 
καιρός καί ή Δραματική Σχο- 
>ή τοΟ Βατσιλ/κοΟ θεάτρ»υ έ 
κλεινε τίς πόρτες της. Καί τό
τε άπό τούς μαθητές της άλ
λοι ταχθήκανε έθελοντές στό 
στρατό τοΰ Κώστοτ ,ίρηστομά- 
νου, δπως ό Μυράτ, ό Πάνος 
Καλογερίκος κ.λ.π., άλλοι πού 
ό ένθουσιασμός τους έξανεμί- 
στηκε μέ τό ξαφνικό κλείσιμο 
τής Σχολής τοΰ Βασιλικοΰ θ ε 
άτρου, τραπήκανε σ’ άλλα έ- 
παγγέλματα, κι’ ό Βεάκης ά- 
νήσυχος, όραματιστής καλλι
τεχνικών κατακτήσεων, φανα
τικός προσκυνητής τοΰ ωραί
ου, δοσμένος μ’ δλη τήν ψυχή 
του στήν ιδέα τοΰ θεάτρου, 
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Ή  φλέγουσα θεατρική συζήτησις

Υπάρχει στήν Ε λ λά δ α
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ;
  ! —    :

κε οια_ να το αρπαςουν. ,ν,ια - · κατά τήν παλαιάν
που μου δίδεται ή ευκαιρία κα- κ^ νοδοϋ\ εϋτΐκήν τάξιν, ό κ. 
ταγγέλλωμέ την σειράν μου καί θεατρικός καί
δια πρωτην φοράν υστέρα άπό 
τόσον καιοό τούς θεατρικούς 
συγγραφείς κ.κ. Σύλβιον καί Ά .

'Ομιλούν οί κ. κ. Μ. Ρόδάς, Π. Χάρης, καί Θ. Σακελλαρϊδης
«Βεδαίως φίλτατεΈπίσκοπε, ] άνάγκην, να τό κάμω, τώρα, 

-^προφανώς ?ιρόκειται περί τοΰ έγώ έδώ, πού γράφω τόσον έ- 
Έπισκοπούλου πού φιλολογεί 
άπό χρόνια στήν Γαλλία μέ 
τό ψευδώνυμο Ν. Σεγκιούρ —

Ή  συζήτησις περί κριτικής
w ».,v . υ .  “ - ’ καί κριτικών συνεχίζεται. Τόνι δια να τό αρπαξουν. Μια 1 ■ .  Λ J  -

σημακόπουλον. Είς τήν τελευταί 
αν των έπιθεώρησιν πού έπαί- 
χθη άπό τόν θίασον Σαμαρτζή 
είχαν τοποθετήσει αύτούσιον έ
να σκέτς άλλου συγγραφέως. 
Έπρόκειτο περί ένός γιατρού 
άφηρημένου καί νυσταλέου, ό 
όποιος διά νά άκροασθή τήν 
άναπνοήν τοΰ άρρώστου του ά- 
κουμβά είς τό στήθος του καί 
παραγγέλλει μίαν άρίθμησιν. Ό  
γιατρός άποκοιμάται έπί τοΰ 
στήθους τοΰ άσθενοϋς, ό όποι
ος έως τό πρωΐ έξακολουθεϊ 
νά μετρά... Τετρακόσιες πενήν
τα δύο χιλιάδες διακόσια τρι
άντα δύο... Τετρακόσιες πενήν
τα... ΤΩ ! δέν πρόκειται βέβαια 
περί μεγαλοφυούς δημιουργή
ματος. Ά λ λά  καλό-κακό, αύ
τό δπως ήταν καί δπως έπαίχθη 
άπό τόν θίασον Σαμαρτζή είχε 
παιχθή αύτούσιον είς τό θέα
τρον «Άλάμπρα» τής Αλεξάν
δρειάς πρό δεκατεσσάρων όλο- 
κλήρων χρόνων, εΐνε τυπωμένο, 
δημοσιευμένο καί άνήκει είς 
τόν ύποφαινόμενον, ό όποιος 
κάποτε είχε άποφασίσει νά δι- 
ασκεδάση ένα βράδυ μέ τό κοι
νόν τής Αλεξάνδρειάς, ένώπιον 
τοϋ όποιου παρουσίασε διά μί
αν μόνον βραδυά καί μέ πρω
ταγωνίστριαν τήν σημερινήν κ. 
Σελλοπούλου μίαν ώοαίοτν Α 
λεξανδρινήν κόρην, δεκαπέντε 
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

Eic τήν 7ην σελίδα

Τ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι  Ο Ν  

το υΘ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Σ

φιλολογικός κριτικός τοΰ « Ε 
λευθέρου Βήματος», άντιπρόε- 
δρος τής «Ένώσεως κριτικών» 
καί συγγραφεύς διαφόρων έρ
γων καί λ.ογοτεχνικών μελε
τών, δπως κα'ι τών «θεατρι
κών Χρονικών» πού άποτελοΰν 
ένα είδος άρχείου τοΰ νεοελ
ληνικού θεάτρου.

Ό  κ. Ρόδάς είς σχετικήν συ- 
ζήτησίν μας διά τό... φλέγον 
τοΰτο ζήτημα, άπήντησε έν τέ- 
λει έγγράφως καί έκαμε δρκον 
έπί τών... χειρογράφων του ό
τι άπαντά χωρίς φόδον καί 
χωρίς πάθος. Ή  έγγραφος 
αΰτη άπάντησις έχει ώς έξής:

«Επίκαιρα μέ τήν έρευνα 
τών «Παρασκηνίων» περί κριτι 
κήο καί κριτικών, έξεδοδη ά
πό τό λογοτεχνικό περιοδικό 
«Τά Νέα Γράμματα» ένας τό
μος 296 σελίδων μέ διάφορα 
άοθρα τοΰ άειμνήστου ' .J-.pi- 
κλή Γιαννοπούλου τοΰ συγ
γραφέως τοΰ «Νέου Πνεύμα
τος» πού είναι άρκετά διαφω- 
τιστικά καί διδακτικά καί γιά 
τήν έποχή μας. Ό  ’ιδεολόγος 
έκεΐνος, πού ύπήρξε συνεργά
της τοΰ Βλάση Γαδριλίδη r a l  
ό πρόδρομος τοΰ "Ιωνος Δ ρα
γού μη, καί τοΰ Φώτου Πολίτη, 
έγραφε κατά τό 1903 μέ τόν 
τίτλον « μία περίεργος κριτι
κή — χωρίς σύνορα καί συνέ- 
χειοτν» ότι «κάθε άλλο εΐναι 
παρά κριτικός» διότι σάν 
«γνωστός "Ελλην, αισθάνομαι 
κάθε ειδικότητα σάν ζυγόν».

Είς τήν σελίδα δέκα τοΰ αρ. 
θρου αύτοΰ, γράφει, μεταξύ 
άλλων καί τά άκόλουθα δι
δακτικά, έστο καί μετα-’ε^ε- 
στέρως, διά τούς άναπητους 
Γ,ν>ους κ κ Ξενόπουλον, Συ 
ναδινόν, Μ Μ "^ ιτίνην κα’ τόν... 
μαινόμενον φίλον κ, Δ . Μπό 
ΥΡΟ.

λεύθερα». Ή  «Κριτική» κα
ταλήγει, θά έκαμνεν θαυμάσι- 
ον καλόν, είς τόν γενικόν καί

φαντάζομαι τήν άνακουφισίν j άπόλυτον ίδικόν μας «Παμ- 
σου — είχες άδικον νά είρω- ι ψευτισμόν» καί «Πανζουρλι-
νευθής τήν έμφάνισιν της 
Κοιτικίκ. Βεδαίως ώΦειλες

*0 κ. Πέτρος Χάρης

πονών διά τήν κοινήν ζωήν, 
νά σκεφθής καί νά έκφρασης 
πώς θά ήθελες ένα τοιοΰτον 
ψύλλον άφοΰ έπί τέλους ύπάρ
χουν άνθρωποι, έχοντες τήν 
όρεξιν, νά θυσιάσουν χρήμα
τα δι’ ένα τοιοΰτον σκοπόν. 
Καί νά πού ένα φύλλον, πού 
δέν άποτελεΐ κόμμα, τοΰ όποί- 
ου οί συνεργάται δέν έχουν 
σχεδόν καμμίαν σχέσιν μετα
ξύ των, πού ό Παλαμάς έχει 
άλλας ιδέας άπό τόν Νιρδά- 
να, ό Βώκος εντελώς ’.·ντιθέ- 
τους άπό έμένα, δπου ό καθείς 
μας εΐναι έλεύθερος νά κρίνη

σμόν»
Αύτά, λοιπόν, έγραφε ά Πε

ρικλής Γιαννόπουλος πρό τρι
άντα πέντε έτών. Τά έγραφε 

j διότι αί ίδέαι, δταν εΐναι άπο
τέλεσμα καλής πίστεως, πρέ
πει νά συζητοΰνται δημοσία 
καί ν : μή έξάπτωνται οι ενδι
αφερόμενοι δτι θίγονται τά ύ- 
λικά συμφέροντά των. Έ γώ , 
όμολογώ, δέν παίρνω διόλου 
στά σοδαρά τήν «ειδικότηταν 
τοΰ κριτικοΰ. Οΰτε είμαι συνή
γορος κοινενός. Συνηγορώ μό
νον ύπέρ τών ιδεών μου. Γρά- 
φω τάς έντυπώσεις μου έπειτα 
άπό πολυετή πείραν καί μελέ
την άνάμεσα είς αύτά τά 
πράγματα.

Ό  άείμνηστος Φώτος Πολί
της, δταν πήγε σ’ ένα ταξίδι 
άφησε τό άκόλουθο χειρό
γραφο στό «Ελεύθερο Βήμα» 
τό όποιον κι’ έδημοσιεύθη: 
«Τήν κριτικήν τοΰ θεάτρου, 
κατά τήν διάρκειαν τής άπου- 
σίας τοΰ κ. Φώτου Πολίτη, θά 
συνέχιση άπό τών στηλών μας 
ό κ. Μιχ. Ρόδάς». Καί τήν 
συνεχίζω έκτοτε.

Ή  δήλωσις αύτή καί ή έμπι- 
στοσύνη τοΰ Πολίτη, όπως καί 
τοΰ «Ελευθέρου Βήματος» μέ 
άρκοΰν ώστε νά μή χρειάζω- 
μαι διπλώματα άναγνωοίσε- 
άπό τούς φίλους κ. κ. Ξενό- 
πουλον, θ . Συναδινόν, Τ. Μω- 
ραιτίνην καί Δ. Μπόγρην. Ά λ 
λά διατί οί φίλοι συνάδελφοι 
είμαι κι’ έγώ μέλος τής έται

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟΥ Κ. Κ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοΰ μπί; δρ νότ τοΰ μπί;!...
Τό Σαιξπήρειον αύτό άπό- 

φθεγμα στά χείλη1 τοΰ Άμλέ- 
του έρχεται αύτή τή φορά 
στά χείλη τά δικά μας μέ 
τή φασαρία ~ού γίνεται έ
πάνω στό ζήτημα τοΰ άν ύπάρ- 
χτ; κριτική! στόν τόπο μας ή 
άν άπλούστατα δέν ύπάρχη καί 
αυτό άνεξάρτητα τοΰ άν ύπάρ- 
χη στούς άλλους τόπους ή στόν 
άλλον ύπολοιπόμενον κόσμον 
παρόμοια ύπόθεσι.

Πρώτα δμως άπ’ δλα γεννιέ
ται τό ζήτημα άν ή κριτική πρέ
πει νά ύπάρξη καί ΰστερα άν 
ύπάρχη στή χώρα μας κριτι
κή !

Αύτοΰ μάς άποαπτά ή σοφία 
τών έ&νών πώς κριτική άνέκα- 
θεν ύπήρξε, θά ύπάρχη καί θά 
όπάρξη. Σ έ  δλες μας τίς δοσο
ληψίες, σέ δλα μας τά ντα
ραβέρια είτε έμπορικά, είτε 
πνευματικά, είτε όπωσδήποτε 
άντοϊλλακτικά χρειάζεται ό 
μεσάζων, μεσάζων δέ εΐνε καί 
ό κριτικός ύπέρ πάντα άλλον.

Καί μάλιστα δπου διαφαίνεται 
μεγάλη ή μικρά διαφορά μετα
ξύ παραγωγού παραγωγής καί 
καταναλώσεως! δηλ . μεταξύ 

j δημιουργού ποιητή ή συγγρα
φέα ή συνθέτη καί τοΰ έργου 
του, καί τοϋ κατοτναλωτοϋ άπ’ 
τήν άλλη! δηλαδή τοΰ πολλοϋ 
κοινοϋ όμαδικά.

Άλλά  έπειδή κατά Πλάτω- 
\>α «ού τώ πλήθει κρίνεται τό 
μάλλον καλώς κριθήσεσθαι», 
γι’ αύτό σ’ αύτές τίς ύποθέσεις 
χρειάζεται ό αισθητικά καί 
καλαισθητικά Ισοζυγισμένος καί 
μορφωμένος άνθρωπος, ό εύαί-, 
σθητος έκεΐνος άνθρωπος, πού 
άνεπηρέαστα δσο τό δυνατόν 
θά ψέξη, θά κολάση θά έπαινέ- 
ση, θά έκτοπίση τά τρωτά καί 
θά πληροφορήση τά προτερήμα
τα καί τέλος πού θά συμβου- 
λέψη.

Αί λοιπόν ένα τέτοιο ύποκεί- 
μενο δέν θά μοΰ πήτε πώς δέν 
άποτελεΐ τό σπάνιον πτηνόν παν 
τοϋ καί πάντοτε, άπό γενετής 
τοϋ άνθρώπου ώς τά σήμερα. 
Πόσες φορές έργα κοτταδικα- 
σθέντα άπό ένα κατσουφιασμέ
νο κοινό δέν έσώθησαν άπό ένα 
κριτικόν περιωπής πού έχρησί- 
μεψεν ώς άνάδοχος τής έπιτυ- 
χίας των γι,ά πολλά άνι.ητόττΤϊ'ς 
συναπτά χρόνια; Γι’ αύτά καί 
γι’ αύτά δέν θά έπρεπε έλαφρά 
τή συνειδήσει ό καθένας νά ά- 
ναλαμβάνη αύτήν τήν ιερή ά- 
ποστολή%τοϋ κριτικού.

Καί τώρα έρχεται ή έρώτη- 
σις: ό κριτικός γεννιέται ή γί
νεται; Μάλλον, τό πρώτον, διό
τι οΰτε δοκησίσοφος πρέπει νά 
εΐνε, οΰτε σχολαστικός, οΰτε 
πρό παντός άποτυχη μένος συγ
γραφέας, γιά δνομα τοϋ θεοϋ! 
ή ποιητής! ή συνθέτης σέ δ,τι 
άφορά τήν παραγωγή τήν πνευ 
ματική ένός τόπου, γιατί ένας 
τέτοιος κριτικός καί μάλιστα 
ό τελευταίος θά στίβη πάντα 
τό άπόσταγμα τής χολής του 
καί τοΰ παραπόνου τής μή άνα- 
γνωρίσεώς του άπέναντι τών 
άλλων τών εύτυχεστέρων τής 
συνομοταξίας του.

Ό  κριτικός γιά νά έχη κά
ποια σημασία πρέπει νά εΐνε 
καί συνθετικός καί άναλυτικός, 
νά εινε ό δικηγόρος καί ό ει
σαγγελέας ή καί τό άντί&ετο. 
Ποτέ δμως αρνητικός καί διαλυ 
τικός διότι τότε καλύτερα νά 
λείπη ώς αύτούσια έπιβλαβής 
άν μή έπιβλαβέστατος:

"Επειτα ένα άλλο του προσόν 
πρέπει νά εΐνε σταθερά, ή 
φαιά του ούσία, δπου νά εινε δ
λες οί άναλογίες μιάς διαυγοΰς 
άντιλήψεως έντοπισμένες καί 
συνεχόμενες καί συνυφασμέ- 
νες.

Νά ένα πράγμα δύσκολο, 
έφ' δσον ΰστερα άπό τόσες έ- 
φευρέσεις καί άνακαλύΦεια πού

ό Σαικσπηρικό θέατρο

τόν άλλον, δπου ύπάρχει πλή- Ρ (“  ̂ ™ ν Θεατρικών συγγρα- 
ρης έλευθερία έκφράσεως τής ^εων’ * σνετα εαν καθυστερώ 
ιδέας, διά τό όποιον δέν εΐναι τΙ)ν" ;  συνδρομήν μου, όπως καί 
δυνατόν, παρά κα'ι συ μαζύ τΓ*? εταιρίας των λογοτεχνών, 
μου νά τούς. σφίξης τό χέρι ?!ου , f l ε^ αι συνηθέστερσς, 
καί νά συγχαρής τούς έττιμε- I ^ίατι αρνουνται τήν κριτικήν 
λητάς, δπως αισθάνομαι τήν I (Συνέχεια είς xijv 5ην σελίδα)

Ό  κ. Κωστής Νικολάου

βρήκε καί έκαμε τό άνθρώπινο 
μυαλό δέν βρήκε άκόμη τό νού 
μερό του, ή μάλλον άποφεύγει 
ίσως καί νά τό έφεύρη.

θυμοΰμαι κάποτε πώς στά 
ψάθινα καπελλάκια ό Πουλό- 
πουλος συνήθιζε νά βάζη ένα 
πλαστό μικρό θερμόμετρο, γιά 
νά δείχνη πιθανώς τήν έξόίτμισι 
κατά τό θέρος τής θερμασμένης 
κάρας μας!

Καί τότε άν κάτι τό παρό
μοιο ώς νοόμετρο έφευρίσκετο 
τί έξυπηρετήσεις ?έν θά έχάρι- 
ζε υτήν άνθρωπό ιητα ενα τέ
τοιο όργανο δπου καί οί κριτ.- 
κοί μέ τή σειρά τοί'ς θά άνευ- 
ρίσκοντο καί ύπελΰγίζοντο εύ- 
κολώτερα καί ϊσί'ς τότε θά ή
το στή θέσι του τό έρώτημα : 
"Αν ύπάρχη στόν τόπο μας ή 
δέν ύπάρΥη ή... κριτική!...

Κ. Ν ΙΚΟ ΛΑ Ο Υ

«Πολΰ κακό
=  για το τίποτε»
Ή  δημοτική τού κ. Ποριώτη

"ApQpov τοΰ κ. Μιχ. Ρόδά
'Κ  κ. Κατερίνα Άνδρεάδη έκαμε τό δράδυ 

τής περασμένης Δευτέρας έναρξιν τών παρα
στάσεων τής τρίτης καλοκαιρινής περιόδου μέ 
τήν κωμωδία τοΰ Σαίκσπηρ «Πολύ κακό γιά 
τίποτε», κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Ν. Ποριώτη. 
Ο μέγας "Αγγλος συγγραφεύς τροφοδοτεί τό 

νεοελληνικό θέατρο άπό τινων έτών συστημα
τικά, πότε μέ τίς συγκλονιστικές τραγωδίες 
του, καί πότε μέ τίς χαριτωμένες κωμωδίες 
του, καί αύτό φανερώνει μιά άνώτερη άντίΑη- 
ψι καί ηθική έκτέλεσι καθήκοντος έκ μέρους 
τών Έλληνικών θιάσων άπέναντι τοΰ καθαροί) 
μορφωτικού πνεύματος καί τής τέχνης.

Τά «έμπορικά» έργα εΐνε, φυσικά, άπαραί* 
τητα, άνάμεσα σέ μιά θεοιτρική περίοδο. Ά λ 
λά κατά δάσιν πρέπει νά προέχουν τά έργα 
καθολικής τέχνης, πού καί αύτά προσελκύουν 
τό κοινόν, όπως άπεδείχθη άπό σειράν πολλών 
παραστάσεων τοΰ έπισήμου καί έλευθέρου θε
άτρου.

Ή  άντίδρασις κατά τής συστηματικής θεα
τρικής βιομηχανίας εΐνε έπιδεδλημένη άπό 
όσους πιστεύουν είς τά ιδανικά τής άνωτέρας 
τέχνης, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει νά δια- 
φθαρή τό γοΰστο τοΰ κόσμου άπό τούς δια
φόρους ....«Μενιδιάτες», άν καί οί συμπαθητι- 
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Ό  κ. Μιχ. Ρόδάς

κοΐ κάτοικοι τοΰ χωριοΰ τής Αττικής εΐνε ά* 
θώοι άπό τήν συνεχή έμφάνισίν των ώς τύπων 
είς τά έλαφρά θέατρα τής πρωτευούσης.

Σχετικά μέ τόν Σαίκσπηρ γεννάται ένα έ* 
ρώτημα. Τό κοινόν μας εΐνε, άρά γε, άρκετά 
μορφωμένον, ώστε νά νοιώση τά έργα του, 
είτε δραματικά εΐνε είτε κωμωδίες, έφ’ όσον 
έχουν τόν κλασσικό τύπο; Στό έρώτημα αύτό 
θά μπορούσε ν’ άπαντήση κανείς άδίστακτα 
ότι μέγα μέρος τοΰ έλληνικοΰ κοινού νοιώθει 
τήν χαρά τοΰ Σαικσπηρικοΰ λόγου, άλλοι λι· 
γώτερο καί άλλοι περισσότερο, δπως έπίσης 
ύπάρχει καί ένα ποσοστόν κόσμου, άρκετά ση
μαντικό, πού εΐνε δύσκολο νά είσχωρήση στό 
πνεύμα τοΰ παντοδύναμου ποιητή.

Τό γεγονός αύτό δέν μπορεί νά θεωρηθτ} 
ώς άρχή καί νά ύπο· > ,ξη τούς πολλούς είς 
τούς όλίγους, νά ύποτάξη τήν μεγάλη τέχνη 
είς τό έφήμερο γοΰστο. Έκεινο πού συμδαί- 
νει μέ τό κοινόν, συμ&αίνει καί μέ τούς ήθο·« 
ποιούς πού έρμηνεύουν Σαικσπηρικούς ρόλους, 
Γ ι’ αύτό έχω τήν γνώμη ότι αί διευθύνσεις τών 
θεάτρων, πρό τής δοκιμής ένός έργου, τραγω* 
δίας ή κωμωδίας, θάπρεπε νά κάμνουν ένα εί
δος διαλέξεων άπό ειδικούς άνθρώπους μελε·* 
τητάς τοΰ "Αγγλου ποιητοΰ, τούς μεταφρα- 
στάς πρό παντός, ώστε οί ήθοποιοί νά φθά
νουν άσφαλέστερα καί στό γενικό νόημα καί 
ειδικά στό δαθύτερο νόημα τοΰ ρόλου των.

Ή  κωμωδία «Πολύ κακό γιά τίποτε» εΐνί 
άπό τά χαριέστερα έργα τοΰ "Αγγλου ποιη* 
τοΰ. Είδε τό φώς τής άγγλικής σκηνής κατόί 
τό 1599, δηλαδή σέ μιά έποχή δπου ό ποιητής 
είχε φθάσει στό μεσουράνημά του.

Ή  ύπόθεσις τής κωμωδίας έκτυλίσσεταί 
στήν Μεσσήνη τής Σικελίας μέ κύρια πρόσωπα 
τόν Δόν Πέτρο, πρίγκηπα τής Άραγώνας, τόν 
νόθο άδελφό του Ζουάν, τόν νέο άρχοντα τής 
Φλωρεντίας Κλαύδιο, τόν Βενέδικτο— Εύλόγη 
άρχοντα τής Πάδοδας, τόν Λεοννατο, κυδερ- 
νήτη τής Μεσσήνης, τήν κόρη του Ήρώ  καί 
τήν άνεψιά του Βεατρίκη, άν καί «κύρια πρό* 
σωπα» εΐνε πολλές φορές καί αύτά τά άφωνα 
στά έργα τοΰ Σαίκσπηρ.

Ό  νέος Κλαύδιος εΐνε έρωτευμένος μέ τήν 
χαριτωμένη Ήρώ καί πρόκειται νά ένωθοΰν, 
δπως έρωτευμένος είνε καί ό Βενέδικτος —’ 
Εύλόγης μέ τήν Βεατρίκη. Ό  Ζουάν γιά vdc 
μή ένωθοΰν ό Κλαύδιος καί ή Ήρώ καταφεύ· 
γει στήν συκοφαντία καί μέ άνθρώπους τής 
εμπιστοσύνης του παρουσιάζει τήν Ήρώ ώς 
«πόρνη», πού εΐνε όμως πάναγνη καί παρθε- 
νική.

Ή  συκοφαντία φθάνει ώς τόν Κλαύδιο τήΦ 
στιγμή πού πρόκειται νά ένωθοΰν μέ τήν εύ· 
λογία τοΰ ίερέως, ξεσπάει έναντίον της καί 
τήν υβρίζει μέ τά χειρότερα λόγια, άρνεϊται 
νά τήν κάμη γυναίκα του. Επακολουθεί μιά 
δραματική σκηνή μέ τόν πατέρα τής κόρης 
καί τόν Κλαύδιο, ή Ήρώ  λιποθυμάει καί σω
ριάζεται κάτω, φαίνεται σάν νά πέθανε. Με
ταξύ τών συγγενών της άποφασίζεται νά δια
δώσουν ότι πράγματι πέθανε, ώς ότου φ ά ν ε -  
ρωθή ή άλήθεια. Καί άπό διάφορα περιστατι
κά άποκαλύπτεται ή άλήθεια, τό πολύ κακό, ή 
ό πολύς θόρυβος γιά τό τίποτα, γίνεται χαρά 
μέ τήν ένωσι τών δύο νέων, όπως καί τής Β ε 
ατρίκης μέ τόν Εύλόγη.

Εκε ίνο  πού ένδιαφέρει στήν κωμωδία αύτή 
δέν εΐνε ή ύπόθεσις της, άλλά τό πνεΰμα της, 
ή έπιγραμματική φιλοσοφία της, ένα άδιάκο- 
πο παιχνίδι πνεύματος μέ χαρακτηρισμούς γιά 
τήν άνθρώπινη ζωή. Εκείνος πού θά θελήση 
νά παρακολουθήση προσεκτικά τόν Σαίσκπηρ, 
πού θά συναισθανθή μιά παράστασι ώς «Ιε
ρουργία» καί όχι ώς άπλή διασκέδασι μέ δά- 
φορα άπό σκηνής φαινόμενα, άσφαλώς άνα- 
γενναται ψυχικά καί διοτνοητικά, άσφαλώς 
προσεγγίζει στόν θεό τής τέχνης, καί άν 
πνευματικά προπαρασκευασμένος, φθάνει είς 
τόν καλλιτεχνικό παράδεισό του.

Ύπάρχουν λέξεις άνάμεσα στό κείμενο της 
κωμωδίας πού έκφράζουν όλόκληρους κό
σμους. Υπάρχει ένα τραγούδι—πού τό έξετέ- 
λεσε περίφημα ή νέα ήθοποιός κ. Α λ ίκη  Ζω- 
γράφου-πού συγκινεΐ βαθύτατα μέ τούς ail·
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Περίτό  μελόδραμα

To κατάντημα
τώνκαλλιτεχνώντου

Τής κ .Ρ εβέκκα ς
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Η κ. Ζαγκαρόλα Άγγελοπού- 
λου, ή όποια τό βράδυ τοϋ •πα
ρελθόντος Σ  αββάτου έτραγού- 
δησεν είς τόν Ραδιοφωνικόν 
Σταθμόν ’Αθηνών, μέ έξ,αιρετι- 
Κήν έπιτυχίαν, τρία έλληνικά 
τραγούδια καί δύο ντουέττα Λ 
ιτό όπερες, συνοδευομένη άπό 
τόν σύζυγόν της, τόν βαρύτο- 
νρν κ. Γ ιάννην 'Αγγελόπόυλον.
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι  ΐ α ΐ ! · Ι Ι · Ι Ι 3 Ι Ι · Ι ί α ΐ Ι · Ι Ι · Ι
χους του.
Μή βογγάτε, ώραΐες, μή βογ- 

[γάτε...
ot άνδρες μέ σάς γλεντάνε' 
μιά στά βαθειά καί μιά οτήν 

[ί,έρα,
τούς δρκους λησμονάνε.
Ά ς  πάν κι’ αύτοί —πιά στήν 

|όργή,
νά δήτε καλή μέρα, 
κι’ άς σβήσουν τόν Ερωτα ot 

[καημοί
στό λόν—ρι—ρα— ρέρα.
Μήν τούς λέτε ρίμες — μήν τούς

[λέτε,
άπό άχαρα τραγούδια*
τοΰ άντρός ό δόλος διαλαλι.έται
ιιρήν βγάλη ή γης λουλούδια...

Ή  κυρία Κατερίνα Ά νδρ ε 
άδη, γνησία καλλιτέχνις τόΰ 
έλευθέοου σοδαροΰ θεάτρου, 
ΐΐνε  άξία πάσης τιυής γιά τήν 
ιτροσπάβειά της δπως παρου
σιάσω τήν κωμωδία τοΰ Σαίκ- 
σπηρ μέ τόν καλλίτερο δυνατό 
τρόπο, γιά  £να θέατρο μή έπι- 
γορηγούμενο. Άξιοσημείωτητη 
Ιδιωτική ποωτοδουλία νιά τήν 
άνύψωσι της τέχνης καί τήν 
έκπλήρωσι τοΰ Ιδεολογικού 
σκοποΰ τοΰ θεάτρου.

‘ Ερμηνεία, μουσική ύπόκρου- 
σις κλασσικοΟ ρυθμοΰ, ένδυ- 
μασίες καί σκηνογραφίες έ
χουν τήν σφραγίδα μιάς Εν
συνείδητης καλλιτεχνικής έρ- 
γασίας. Καί αύτό είναι πολύ 
σημαντικό γιά ίνα Ιδιωτικό 
€έατρο. Ή  ϊδια ή κ. Άνδρεά 
δη ϊπαιξε χαοιτωιιένα καϊ ά- 
πολαυστικά τόν ρόλον τής Βε- 
ο:τρίκης καί στό καλλιτεχνικό 
Ενεργητικό της προσέθεσε μιά 
νέα δημιουργία. Είναι ή έ'κ- 
ψρασις τοΰ χαριτωμένου πνεύ
ματος τοΰ μενάλου ποιητοΰ.

Τήν Ή οώ  ύπεκρίθη ή δΐς 
Θάλεια Καλλιγά μέ έπιτυχία 
πού φανέρωσε τό πλούσιο τα
λέντο της. Αριστούχος τής 
δραματικής κοατικής σνολής, 
•πρώην ήθοποιός τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου, άποτελεί ft δη 
Ενα άπό τά κυριώτερα στελέ
χη τοΰ θιάσου τής κ. Άνδοε- 
άδη. Ό  κ. I . Άποστολίδ,ης 
στόν ρόλο τοΰ Εύλόγρ, δ κ. I. 
Κοοίδης στόν Δόν Πέτρο, ?- 
τιτιξαν μέ πολύ τέχνη, δπως 
καί τά νέα στελέχη τοΰ γυναι
κείου προσωπικοΰ “ Ελλη Ξαν- 
6άκη καί "Αννα Λώρη σέ δευ- 
τερεύοντας χαριτωμένους ρό
λους, καθώς καί ό κ. Δαμα- 
σιώτης στόν κωμικό τύπο ένός 
άστυνοιιικοΰ.

Καί έρχόμεθα τώρα είς τήν 
μετάφρασιν τοΰ κ. Ν. Ποριώ
τη. Ό  Σαίξπηρ δέν μεταφρά
ζεται, βέδαια, άπό τόν πρώτο 
'Αγγλομαθή. Ό  κ. Ποριώτης 
μέ τό μεταφοαστικό

Ας μοΰ επιτροπή νά πώ κι’ έ- 
γύ5 δύο λόγια άπό τήν στήλην τής 
καλής θεατρικής έφημερίδος, τών 
«Παρασκηνίων», πού μέ τόν τόσο 
πικάντικο τίτλο τους κα! τήν αύ- 
οτηφά διαλεγμένην ΰλη τους δί
δουν δ,τι έλειπε άπό τήν καλλι
τεχνικήν μας κίνησιν:

Για όποιον έζησε στα θεατρικά 
παρασκήνια τό ήμισυ τής ζωής 
του δεν έχει πολύ ένδιαφέρον ό 
τίτλος  ̂ μα γιά τόν πολύν κόσμον 
είναι άγνωστος γή καί γεννά τήν 
περιεργειαν δπως κάθε άγνωστον. 
Πώς ζούν οί καλλιτέχναι, πώς 
αισθάνονται, τί σκέπτονται, πώς 
παντρεύονται, τά οκανδαλάκια 
τους, τά μυστικά τους. Τά θεατρι 
κά έργα, οί συγγραφείς, ot μου
σικοί, έκίνησαν πάντα τό ενδια
φέρον τοΰ Κοινού καί τό θέατρον 
θά διατηρή πάντα κάποιο Βέλγη 
τρον γιά δλους καί γιά δλα.

Ενα μόνον ενδιαφέρον "λείπε 
μέχρι σήμερον.Τό ένδιαφέρον τών 
έκάστοτε Κυβερνήσεων γιά τό Με 
(.όδραμα.

Το Μελόδραμα, πού έχει δοξά
σει τήν ’Ελληνικήν καλλιτεχνίαν 
στά παί,ηά χρόνια καί πού έξακο 
λουθούν πολλοί καλλιτέχναι νά 
δοξάζουν άκόμα στήν Ευρώπη και

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

"Η κυρία Ρεβέκκα

στήν ’Αμερική τό 'Ελληνικόν ό- 
ιομα.
, Δέν είχεν εύρεθή εως τώρα ό 

φιλόμουσος Κυβερνήτης, ό φιλό
δοξος 'Υπουργός πού θά ήθελε νά 
συνδέση τ' δνομά του μ’ ένα τόσο 
χρήσιμο γιά τόν τόπο μας έργο
πού θά έσωζε τόν καλλιτεχνικό 
κόσμο καί θά κατέτασσε τήν 'Ελ 
λάδα στα προωδευμένα Κράτη,

Υπήρχε Μελόδραμα πρό 40ετίας 
οταν τό συγκροτούσαν 8—10 τό 
πολυ καλλιτέχναι καί δέν ύπάρχει 
Μελόδραμα το>ρα πού περισσεύουν 
ot άρτίστες καί πού τά ’Ωδεία εί
ναι γεμάτα άπό ώραΐες φωνές.

Ot όλί'γες παραστάσεις, πού δί
δονται στά «’Ολύμπια» γιά νά ζή 
σουν μερικοί άπό τούς φτωχούς 
καλλιτέχνας, αύτές δέν λογαριά
ζονται γιατί δέν είναι θίασος μό
νιμος. εργαζόμενος τακτικά καί 
ευσυνείδητα, μέ τίς πρόβες του, 
μέ τήν στ ι βαρά διεύθυνσι καί όρ- 
γανωσι. Τό Μελόδρ̂ μς̂  τών «’0- 
λυμπίωΛ̂ » τήν στιγμή αύτή είνάι 
έμπορική έπιχείρησις, ή ότοία κα- 
τηντησε τιμωρία καί ψυχική άγω- 
νία για τούς εκλεκτούς καλλιτέ- 
χνας καί κακή άρχή γιά τούς νέ- 
5υς.

Καί έπειδή μιλούμε. . . Π α ρ α - 
ο κ η ν ι α κ ώ ς  μπορούμε νά 
πούμε καί μερικά πράγματα μετα
ξύ μας, γιά νά χαρακτηρίσωμε τό 
ύπάρχον Μελόδραμα.

'Οποιανού κατέβη· στό μυαλό νά 
δώση μια παράστασι, μαςευει κα
λούς καί κακούς, φορολογεί μερι
κούς φίλους μαςι μέ τούς διψών
τας φιλομουσους καί κάνει μιά έ- 

λογοτέ- 1 πιΧείρησι άπό την όποίαν % Ηά 
βγΐΐ ςημιωμένος γιατί τά έξοδα

— At καταφθάνονοαι άλλεπάλ- 
ληλοι πληροφορίαι έξ Αίγυπτου, 
τερί τών έργασιών τοΰ έλληνικοΰ 
θιάσου, συγκεντρώνουν .τό ζωη
ρόν ένδιαφέρον, τόσο τών καλλι
τεχνικών κύκλων, δσον καί ιών 
Επιχειρηματιών.

— Πολλά λέγονται τελευταίως, 
καί αντιφατικοί πληροφορίαι πε
ριπλέκουν εις βαθμόν μέγαν τήν 
έν Αίγύπτω κατάστασιν. Είνε δύ 
σκολον, άν δχι άδύνατον, νά έξα- 
κριβωθή, έπί τοϋ παρόντος ή 
πραγματικότης.

~  Οΰτω, άφ' ένός μετά πείσμα 
τος ύποστηρίζεται, δτι ή πρεμιέ 
ρα έσπιιείωσε θρίαμβον εΐσπράξε 
ων, ή δευτέρα ίμέρα υπήρξε λίαν 
άποδοτική, άλλοι δέ έξ ίσου «κα
λώς πληροφορημένοι» έπιμένουν, 
δτι ή έπιτυχία τοΰ θιάσου φαίνε
ται προβληματική.

— 'Οπωσδήποτε καί έφ’ δσον 
ληφθή ύπ’ όψει τό παρελθόν, μάλ 
λον ή πρώτη έκδοχή είνε άληθής, 
δεδομένου δτι, τό συγκρότημα 
τής κ. Ήρώς Χαντά, είνε έξαι- 
ρετικώς συμπαθές άλλά καί εύ- 
πρόσωπον.

— Είς τό «Περοκέ» συνεχίζον
ται πυρετο)δώς at προετοιμασίαι 
διά τό άνέβασιια τής νέας έπιθεω 
οήσεως «Βεντάλια».

—Ή  «πρώτη», κατά τούς υπευ
θύνους κύκλους, θά δοθή κατά

την προσεχήπάσαν πιθανότητα 
Τετάρτην.

— ΕΙς τήν «Βεντάλια» ή κ. Γκι 
ουζέππε, θά έμφανισθή είς μίαν 
παλαιάν έπιτυχίαν της «ώς Αθη
ναίος Μάγκας».

~  Είδικότης, ώς ένθυμοΰνται 
οί Αθηναίοι, καί έπιτυχία μονα
δική.

Έπίσης, βεβαιούται, οτι ή 
κ. Γκιουζέππε, θά παρουσίαση 
καί ενυ πρωτότυπον μπαλλέτο, δι 
δαχθεν άπό τήν ίδιαν, δπως πάν 
τοτε.

_— Έγνώσθη τάς τελευταίας η
μέρας, δτι ό κ. Μακέδος έκάλε- 
σεν ενα τών έτιφανεστέρων ε γ 
γραφέων _έπιθεωρήσεως καί έζήτη 
σε̂  νέον εργον διά τόν προσεχή 
Αύγουστον.

“  Νεώτεραι πληροφορίαι δέν 
ύπάρχουν μέχρις τής στιγμής, ε
πικρατεί δέ ή βεβαιότης, δτι 6 
κ. Μακέδος συνεφώνησε είς τήν 
άποψιν νά παρουσιασθή ή πλέον 
πρωτότυπος καί πλούσια έφετει- 
νή ίπιθεώρησις.

Έ ν  τφ μεταξύ ή άποχώρη- 
σις τής Βερώνη άπό τόν θίασον 
τοΰ κ. Μακέδου έξακολουθει.

Γενική είνε ή άντίληψις, ότι 
 ̂_!·. Βερώνη θά έπανέλθη τελι

κώς. Τήν κρατούσαν άντίληψιν 
ένισχύουν σημαντικώς καί at διε 
ξαγόμεναι συνεννοήσεις.

, Ο κ. Μα κέδος—λόγου γενο | ρέτεινε τήν είς Καβάλλαν παρα 
μενού- άπηύθυνε πρός τόν Τύπον μονήν του καί μετά τήν λήξιν 
επιστολήν, είς τήν όποίαν λέγει, | τοΰ προκαθορισθέντος άριθμοϋ 
οτι κακώς παρεισέφρησε τό όνο- , τών παραστάσεων.
μά του είς τήν διεξαγομένην δια 
μάχην μεταξύ τών τεσσάρωτ συγ 
νραφεων τών δύο άντιμαχομένων 
θεάτρων.

— Ό  κ. Μακέδος Ισχυρίζεται, 
δτι τό γεγονός άπέβλεπε, μόνον 
είς δυσφημιστικούς λόγους.

Έπί τή εύκαιρίςι, έχομεν νά 
παρατηρησωμεν είς τούς συμ- 
πλακέντας συγγραφείς, δτι ό 
«καυγάς» των δέν εύρίσκει συμ
παθή άπήχησιν, οΰτε είς τούς φί
λους τοΰ θεάτρου, ούτε είς τούς 
κύκλους τών καλλιτεχνών.

,— Είνε λοιπόν, άπείρως προτι- 
μότερον, νά σταματήσουν τάς ά· 
νοήτους συζητήσεις, έφ’ δσον αλ 
λως τε, δέν έχουν νά κερδίσουν 
αλλο, άπό τήν άντιπάθειαν τοΰ 
κοινού, γνωρίζοντος νά άντα- 
μείβη ανθρώπους τής διανοήσε- 
ως συμπλεκομένους δηαοσίως κα 
τά τόν άσχημότερον τρόπον.

^Είδήσεις άπό τήν Καβάλλαν 
άναφέρουν. δτι δ θίασος τής κ. 
Πάολας εργάζεται ίκανοποιητι- 
κώς έκεί.

— Ό  θίασος, κατόπιν τής ί- 
ξίρετικής έπιτυχίας τήν όποίαν 
έσημείωσε καί τής άμερίστου ί'· 
ποστηρίξεως τής κοινωνίας, πα-

Τό ποικίλον συγκρότημα τοϋ 
κ. Μεσολογγίτη, ανέβαλε διά τήν 
προσεχή Τρίτην τήν άναχώρησιν 
του διά Μακεδονίαν.

— Ό  θίασος πρόζας τής κ. 
Παμφίλης Άργυροτούλου ".αί Κ. 
Σαντοριναίου, ό όποιος θά έρ- 
γασθή είς τό «Λαϊκό Θέατρον» 
Παγκρατίου, άρχίζει όριστικώς 
τάς παραστάσεις του τήν προσε
χή Τετάρτην 15 'Ιουνίου.

— *0 θίασος θά κάμη έναρξιν 
μέ τό έργον «Καταιγίς» τοΰ 
Μπερνστάϊν.

—■ Υπάρχουν νέα καί άπό τό 
Παρίσι.

“  Ό  νεαρός "Ελλην καλλιτέ
χνης κ. Κωνσταντάρας, ό όποιος 
έργάζεται μέ πολλήν έπιτυχίαν 
είς τόν θίασον τού Ζουβέ, θά ?λ- 
θη προσεχώς είς τάς ’Αθήνας, έ- 
πωφελούμενος τής διμήνου θερι
νής διακοπής.

— Έ ν  τφ μεταξύ, ό νεαρός 
Έλλην καλλιτέχνης, ύποδύετσι 
έναν άπό τούς πρωτεύοντας ρό
λους είς τήν νέαν κινηματογραφι 
κήν ταινίαν τοΰ Σασά Γκιτρύ, τό
γύρισμα τής όποιας τελειώνει 

κατ’ κύτάς.

Ή  πρώτη έμφάνισις

τής κ. Κυβέλης 
είς τό θέατρον

Μία επιστολή 
τοϋ κ. I .  Παπά

Οί άστέρες τής Όπερέττας

έ·

*Αττό τόν κ. Σπ . Ποττταν, ττσλαιόν 
συγγραφέα καί φανατικόν άλλοτε 
φίλον τού θεάτρου, έλάδομεν καί 
οημοσιεύομεν τήν κατωτέρω επιστο
λήν ί
'Αθήναι τή 4 )6 )38

Φίλτατα «Παρασκήνια»,
*0 φίλος κ. Σ  υναδινός, νεώτερός 

μου κατά πολύ ( ! )  φαίνεται δτι 
δέν είχε γεννηθη άκόμα τό 1901, 
διότι άλλέως δέν θά εγραφεν είς τό 
ττερί κ. Κυδέλης περισπούδαστον άρ- 
θρον του δη  αυτή ένεφσνίσθη κατά 
πρώτον τήν 22αν Νοεμδρίου εις δω- 
δόν πρόσωπον τής 'Αλκύστιδος του 
Εύριπίδου.

Διά τήν Ιστορικήν άκρίδε+ο£ν ή 
πρώτη έμφάνισις τής διασήμου ήθο- 
ποιου έγένετο τήν Τετάρτην 5 Σ  ε- 
ττΓεμδρίου 1901 είς τό·ν ρόλον τής] Etr 
Ίουλιέττας έν τη σκηνη τοΰ κήπου 1 
τοΰ άρ ιστοί ργήματος ίου Σ αίςπηρ
καί είς μίαν κωμωδίαν, ή εύγενής 
Έπαϊτις, τοΟ διάσημο :έρου Ρουμά
νου συγγραφέως Β . Άλεζανδρή.

*Η παράστασις αύτή εϊχε δοθή 6- 
πό τής Νέας Σκηνής ώς πρώτη έμ· 
Φάνισίς της είς τό Δημοτικόν θέα
τρον πρός τιμήν τών ύπό τήν ήγεσί- 
αν του καθηγητοΟ Τουτλέσκου είς 
‘Αθήνας άφιχθέντων Ρουμάνων φοι  ̂
τητών.

Φιλικώτατα
ΣΠ. ΠΑΠΑΣ 

—c ><·χ)— 
'Αλληλογραφία

Γά «Παρασκήνια» 
πανορθώνουν σήμερον 
μίαν παράλειψίν των, 
ή όποία δέν «-πρεπεν 
άσφαλώς νά σημειω· 
θή. Άπό τάς σ’ήλας 
της ήγνοήθη μέχρι 
σήμερον, κακώς, μία 
μεγάλη άρτίστα τοΟ 
μουσικού μας θεά
τρου. Ή  κ. ‘Ολυμπία 
Καντιώτη · Ριτσιάο- 

δη. Κακώς έπσναλαμ· 
βάνομεν. Διότι ή κ. 
Καντιώτη . Ριτσιάο- 
6η, εΓνε σήμερον άν 
δνι ή μοναδική, ή κο· 
ρΐφαία δμως άσφα. 
λώς πριμαντόνα τής 
έλληνικής όπερέττας. 
Καί εΓνε καλλιτεχνι 
κόν άτύχημσ, Ριότι ή 
^λλειψις ένός άρτιου 
καί γνησίου όπερετ* 
τίκοΟ συγκροτήματος 

τήν πρωτεύουσαν 
έφέτος άναγκάζει τήν 
καλλιτέχνιδα νά πε· 
οάση τήν θερινήν σαι. 
ςών €(ς τήν σκιάν.

χνικό παρελθόν του, μέ τήν J , - -
φιλολογικήν του άξία, έχει ,  ̂ 1 ^ °σα· πο̂  ουχνα αί είσπρά
δημιουργήσει πολύτιμη έργα- ? Ι~20 ? ισ™6“ ε̂1ί ^νήθεις των

« , 0 0 ί ί « „ η. Λ
’Α γγλ ικά  κείμενα μεγάλων 
συγγραφέων δσον καί άπό ’ Ι 
ταλικά. Καί ή μετάφρασις 
τής κωμωδίας «Πολύ κακό γιά 
.τίποτε» έχει άπειρες άρετές.

Αλλά ό κ. Ποριώτης £χει 
καί τις γλωσσικές ψυχώσεις 
του ν' άναζητή μερικές λέ
γεις’ £στω καί άν άκούωνται 
ο ’ δνα χωριό δέκα κατοίκων. 
"Ο τι £χει τήν δικαιολογία τής 
παραγωγής των άπό κάπου 
ιιερί σ °το0 δέν ύπάρχει καμ- 
(μία άμφιβολία. είναι έτοιμος 
παντού καί πάντοτε μέ βιβλία 
καί μέ χειρόγραφα ν' άποδεί- 
ξτ) τήν Ιστορία τών λέξεων. Ή  
λεξιογραφία δμως είναι μιά 
άλλη ύπόθεσις κα* τό θέατρο 
μιά άλλη. Α Ι λέξεις πρέπει 
στό θέατρο νά φθάνουν άπ' 
εύβείας στό νόημα καί στό 
Οϊσθημα τοΰ κόσμου. Γιατί, 
βπως ϊγροτψα καί γιά τήν με- 
τάφρασι τών «Φοινισσών» δέν 
μπορεί νά διακόπτεται μιά 
παράστασις καί νά έπακολου- 
©rj γλωσσολογική συζήτησις.

Στήν μετάφρασι τής κωμω
δίας τοΟ Σαίκσπηρ ύπάρχουν 
« ί  λέξεις «πλάτικα» άπό τόν 
άρκουδιάρη, «δοξαράτορας», 
«δίγλα», «κούρβα», «άδανιά», 
ι«κούτρα», καί στό βιδλίο 
τής κωμωδίας πού κυκλοφό
ρησε ό οίκος Γκοδόστη, ό σι
νιόρ «άπανοπρώτης» πού μετα
φορικά έξηγεΐ τήν λέξι «άπό 
τήν κίνηση τής ξιφασκίας». ‘Η 
λέξις «άπανοπρώτη» δέν ή- 
■κούσθη στό θέατρο, γιατί, φαί
νεται διεγράφη κατά τή διάρ
κεια τών δοκιμών. Δέν ση
μαίνει δμως, ό κ. Ποριώτης 
.τήν υίοθετεΐ στό βιδλίο.

Νάρθη ή «δίγλα» λέει ό ά- 
πτυνομικός στήν κωμωδία «Πο
λύ κακό γιά τίποτε». Καί ό 
κόσμος περιμένει νάμπη κανέ
να... τέρας, ένω άπλούστατα 
είναι ή φρουρά τής άστυνο- 
μίας.

Ά λ λ ' έπί τέλους άς περά-

Τό

τοϋ

τραγουδούν γιά γ κ λ ό ρ ι a !, 
η οποία δέν άρκεί νά τούς θρέψβ.
Καί τότε τί γίνεται!

Βλέπεις τόν ένα καλλιτέχνη ά- 
ξίας νά φεύγχι άπογοητευμενος νά 
ι>ρτί το Λ|)ωμι του, πότε σέ κανένα 
ς·εστωράν τής Κωνσταντινουπόλε
ως κα.. πότε σέ κανένα καμπαρέ 
τής Αίγύπτου, γιά νά πληρωΰή μέ 
νρι,σά νομίσματα.

Από δλην αύτήν τήν σημερινήν 
μελοδραματικήν κίνησιν ενα μό
νον μένει παρήγορον, πού πρέπει 
νά λάβουν ύπ’ όψει ot ιθύνοντες.
Οτι το Κοινόν δέν έκουράστηκε 

νά πηγαίντ) ν ’ άκούη αύτό τό πα
ράξενο συνονθύλευμα. Ό  κοσμά
κης δίδει τά λεφτουδάκια του καί 
δέν βαρυέται ν ’ άκούη τόν Ριγκο- 
λέττο, τόν Μπαρμπιέρε, τήν Άΐ- 
δα δσο καί αν γίνεται ό Ριγκολέτ- 
τος γελοίος, δσο καί αν μεταβάλ
λεται είς μπαρμπέρην τής αγοράς 
ό Μπαρμπιέρε καί δσο καί άν πα
ρουσιάζεται ά η δ ή ς ή μεγαλει
ώδης Ά  ί δ α. Ό  περισσότερος 
νέος κόσμος̂  τά βλέπει γιά πρώτη 
φορά καί δεν ξέρει νά τά κρίνη.
Ο Ι άλλοι πού τά ξέρουν καί τ’ α
κόυσαν δπως πρέπει, ή βρίζουν ή 
άρκοΰνται νά σιωπήσουν ύκούον- 
τας έστω καί κακά τήν άθάνατη 
μουσική τους ή τούς όλίγους κα
λούς ίκτελεστάς.

Άλλ' άς μήν άπελπιζώμεθα. Είς 
τά παρασκήνια άκούονται ψιθυρι
σμοί γιά κάποιαν άπόφασι νά έ- 
νεργήση συστηματικά ένας νέος 
Διευθυντής τών Καλών Τεχνών, 
ό κ. Μπαστιάς, ό ότοΐος, έμπνέε- 
ται άπό τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά 
δημιουργήση πολλά καλλιτεχνικά 
γεγονότα, άρκεί νά μή παρασυρ· 
θή άπό τήν έπιτηδειαν έπιρροήν 
μερικών άρριβιστών καί τών ί- 
χοντο>ν τήν κακίαν νά άντιδρώσι 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·π·ιι·ιιαιιαιι·ιιαιι·

Ν. Μασιόδην καί Φώτιον Σ ισμα-
νίδην, Κσδάλλαν.   Σάς συμδου·
λεύομεν νά έπιδοθήτε είς άλλον έπάγ· 
Υελμσ.^ Διότι τό έπόγγελμα τοϋ ή- 
θοποιοΟ, τό όποιον ζηλεύετε, είναι 
γεμάτο πικρίας, δυσκολίας καί άπο- 
γοητεύσεις, τις όποιες λόγω coG 
νεαρού τής ήλικίας σας δέν μπορεί
τε νά γνωρίζετε. Τά άποσταλέντα 
γραμματόσημα είναι είς τήν διάθε* 
σίν σας.

Κον Καντζόπο'ολον, Λαμίαν. __
Δημοσιεύομεν θέματα £χοντα σχέσιν 
μόνον μέ καλλιτεχνικά ζητήματα. 
Άντο^δκρίσεις σας μέ περιεχόμένον 
άψορων τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν τής 
πόλεώς σας ευχαρίστως θά δημοσι- 
εύσωμεν.

Κον ;Αρδανιτάκην, Πάτρας. __ ’ Ι 
διαιτέρως είς ούδένα άπαντώμεν λό- 
ΥΦ τών μεγίστων άσχολιών μας. Τ ’ 
άποσταλέντα ^γρσ]μματόσημα είς τήν 
διάθεσίν σας.

διά προσωπικούς καί συμφέρον 
τολογικούς λόγους.

Γιατί αν δέν πραγματοποιηθί) to 
άλυτον καί αΙώνιον ζήττιμα τοΰ 
Μελοδράματος άπό τήν Κυβέρνη- 
σιν, ή ότοία δέν κατατρίδεται σέ 
πολιτικά παρασκήνια, δέν θά λυθη 
ποτέ τό δεύτερον αύτό ’Ανατολι
κόν £ήτημα.

Ρ Ε Β Ε Κ Κ Α

Ή  κ. ’Ολυμπία Καντιώτη-Ριτσιάρδη
Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · | Ι · | | · Ι ! · Ι | · Μ · Μ · Μ · | η | · | Ι · | | · | | · | | · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι | · η

Τό στρατευόμενον θέατρον
ιιι·ιι·ιι·ιι·π·ιι·ι

Οί ήθοποιοί μας 
είς τά στρατ. θέατρα

ΡΟΥΑΓΙΑΑ
Π Α ί Η Σ Ι Π Η  - Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΣΗΜ ΕΡΟΝ  

λαμπρότερο άστρο 

Κ  ινη ματογράψου

ΑΝΝΑ
ΣΤΕΝ

σ’ ?να μεγαλούργημα 

Ρωσσικής ύποθίσεως

ιιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι·

σουν δλα καί άς σταθούμε στά ■ «πλάτικά του».

μάθω τί είναι αύτά τά «πλά- 
τκα». Ά λ λ ά  κανένας δέν μπό
ρεσε νά μου άπαντήση. Έ ά ν  
δέ έγένετο τήν ιδια δραδυά 
τής παραστάσεως δημοψήφι
σμα μέ συμμετοχή έκείνων 
π·ού γνωρίζουν άριστα έλληνι- 
κά, άσφαλώς ό κ. Ποριώτης 
θ ’ άπέμενε μονάχος μέ τά

«πλάτικα» άπό τόν άρκουδιά- 
ρη. Είπα καί στό προηγούμε
νο άρθρο μου δτι σκοπός τής 
δημοτικής είναι νά έκλαϊκεύ- 
ωνται τά κείμενα μεγάλων 
συγγραφέων. "Εκα μα  μιά έ'- 
ρευνα μεταξύ 'Ελλήνων πού 
κατάγονται άπό διάφορα μέ-ί; 
ρη τοΰ 'Ελληνισμού, Πελοπόν
νησος,! Αιτωλοακαρνανία, "Η 
πειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, 
Νησιά τοΰ Αιγαίου, Σμύρνη,

Ό  κ. Ποριώτης μ' έπληροφό- 
ρησε μ’ δνα γράμμα του, δτι 
θά δγάλτ) προσεχώς ενά βι
βλίο μέ τόν τίτλο « Ό  Γρ. Ξε- 
νόπουλος καί ή σχολή του». 
.Μέ αύτό ύπονοεί δτι θά μέ 
κατατάξω στήν σχολή τοΰ κ. 
Ξενοπούλου. Τόν πληροφορώ 
άπό τώρα δτι έγώ άνήκω μο
νάχα στή σχολή τή δική μου 
πού έγει ώς σύμδολο τήν άλή- 
θεια. Καί καταλήγω στό συμ-

Κων)πόλις καί έζήτησα νά;πέρασμα δτι ό κ. Ποριώτης α

δικεΐ τήν δημοτική γλώσσα 
καί τό θέατρο, δπως εχει άδι- 
κήσει καί τήν ποίησί τοu,έκτός 
τής «Ροδόπης» μέ τό νά έπιμέ- 
νη εις τήν έκλαίκευσιν δήθεν 
νεκρών λέξεων καί έντελώς ά- 
γνώιτων, ^πως τά τλάτικα - 
τοΰ άρκουδιάρη. Άνέφερα τήν 
ποίησί του, γιατί σέ £να άπό 
τά ποιήματά του, άριστα στι- 
χουργημένα, ύπάρχει μιά λέ
ξις ένός έντόμου πού μόνον 
σ' έ’α  χωριό τής Καρυστίας 
τί>ν ξέρουν.

Μά τήν άλήθεια θά ήτο πολύ 
νά έκστρατεύση άκόμη καί ό 
διανοούμενος κόσμος εις τό 
χωριό τής Καρυστίας καί ν' 
άκούση τήν λέξι πού χαρα
κτηρίζει ένα έντομο, μιά λέξι 
σάν την μι>ιγα κι’ αύτή άνά- 
μεσα στό γάλα τής δημοτικής. I 

M IX . Ρ Ο Δ Α Σ  I

Δημοσιεύομεν ευχαρίστως κατω
τέρω μίαν ώραιοτάτην δσο καί 
χαρακτηριστικήν σκιαγραφίαν του 
Ελληνος ήθοποιοΰ, γραμμένην ά

πό τον παλαίμαχον καλλιτέχνην 
καί μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών κ. Μίμην Σιμόπουλον. 
Ο κ. Σιμόπουλος είναι παλαιός 

πολεμιστής καί ύπήρξε ενας ί,ι 
τών κυριωτέρων διοργανωτών ιών 
στρατιωτικών θιάσων. Και είς τό 
ώραίο̂  σκίτσο του άποδίδεται μέ 
δυνατόν χρώμα δλη ή στοργή καί 
ή φανατική άγάπη του πρός ιήν 
Τέχνην καί τούς συναδέλφους 
ιου:

Ώς παλαιός πολεμιστής — γρά
φει ό κ. Σιμόπουλος — καί 5ιορ- 
γανωτής τών στρατκοτικών θεά
τρων ψυχαγωγίας έν Μικρά Ά- 
σια θά πώ δυό λόγια γιά τήν επί- 
δρασι, πού είχαν ai παραστάσεις 
τών Στρατιωτικών Θιάσων είς νά 
Μέτωπα.

Αί παραστάσεις αύται ήσαν βε- 
βαιως πρωτογονοι. Ή  σκηνογρα
φία άπό άντίσκηνα, ή αύλαία μία 
κουβέρτα, ό δέ φωτισμός άπό κε
ριά. Δεν έμενε τίποτε άλλο, παρά 
ΐο άκμαΐον ήθικόν τών ήθοποιών 
που προσεπαθουν, ένφ έμάχοντο 
δλην τήν ήμέραν, τά βράδυα στό 
παλκοσενικο τοΰ Μετώπου διά 
τών όλίγων αύτών μέσων νά χα- 
ηίσουν χαράν καί ήθικόν εις 
τούς στρατιώτας, πού κουρασμέ
νοι θλιμμένοι /ίπό τό άπροσδιό- 
ριστο αΰριο -icti τήν ανησυχία 
τοΰ ένδεχομένου, που ίσκιωναν 
τά f'dXLa Ίους καί «ϊύλάκωναν τά 
μέτωπά τους, εΰρισκα? λίγη γal· 
λήνΐι, λίγη χαρά παρακολουθών 
τας τις παραστασεις τών στρατι
ωτικών θιάσων.

Σ ’ αύτό τό οικοδόμημα πού λέ- 
νεται έλευθερία, στήν τελευταία 
έν.αιονταετηρίδα έχουν τοποθετή
σει καί οί ήθοποιοί τήν πέτραν 
των μέ μόχθον καί μέ αύτοθυοί- 
αν. 'Αγώνα πνευματικό καί θυ
σία αίματος έχουν προσφέρει ot 
ήθοποιοί είς τό "Εθνος.

Καί τή θυσία τοϋ αίματος πρέ
πει νά τήν άναζητήσουμε δχι μο
νάχα στά τελευταία χρόνια τής 

I Μακεδονικής καί Μικρασιατικής 
έκστρατείας, άλλά καί βαθύτερα 
στην ιστορία μας στήν άρχή τοΰ 

I 1821, πού άγωνιστής συνάδελφός 
I μου, ό Δρακούλης, επεσε ύπέρ 

Πατρίδος ένφ άπήγγελλεν ποιή
ματα, πατριωτικά έμψυχώνων τούς 
ημιθέους πολεμιστάς τού 1821.Το 
όνοιιά του είναι λαξευμένο στή 
στήλη τών 'Ιερολοχιτών τοΰ Πε
δίου τού "Αρεως γιά παράδειγμα 
σε μάς τούς νεωτέρους, δείχνον- 
τάς μας τήν Ιερή άποστολή μας.

Καί έρχόμεθα στούς πρώτους 
■φόνους τής άπελευθερώσεως τρύ 
'Ελληνικού Βασιλείου.

Πρό έκατόν πέντε έτών άνοιξε 
για πρώτη φορά στή Σύρα ή αύ- 
λαια σέ 'Ελληνικό θέατρο. Πρω
τοπόροι ήθοποιοί άνέλαβαν τό 
βαρύ φορτίον νά κτίσουνε άπάνω 
στην ερειπωμένη άπ’ τόν άγώνα 
τής έλευθερίας Γή, ένα ναό τής 
τέχνης αντάξιο τής 'Ελλάδος.Χω 
ιίς κανένα μέσον, καμμία ένίσ ’υ- 
οτι, με έφόδια πρωτόγονα, γεμά
τοι φτώχεια, κατατρεγμένοι, ά 
προστατευτοι, θέλησαν νά γίνουν 
ot διαλαληταί τής ώμορφιάς κηί 
τοΰ καλοΰ. Άπό τήν Αίγυπτο ώς 
περα στήν 'Οδησσό καί άργότ?Γα 
καί στήν Άσία, άκόμα καί atbi 
Νέο Κόσμο. Όπου "Ελληνες κ ΐ 
θέατρο 'Ελληνικό. Ριβάρσσο τά 
μπαούλα, κουρέλια τά κορμιά, χ ) 
τινα τά σκηνικά, μά ή ψυχή c - 
τρίκια γεμάτη θέλησι καί έ.\~ί 
δες, γεμάτη πόθους 

Καί τά χρόνια κυλάνε . . ,  1

Τό  ̂Κράτος, τότε, άδύνατο, φτω 
χο δέν άσχολήθηκε ποτέ του σο
βαρά μέ μάς τούς ήθοποιούς 

Η τεραστία έπίδρασι, πού εί
χαν οι άγώνες τού θεάτρου στή 
τελική διάπλασι τού Νεοελληνικού 
Εθνισμού, άναγνωρίστηκαν έν 

μέρει άπο το Κράτος, μονάχα στις 
άρ̂ ές τού 20ού αϊώνος.

Αν δμως ot διάφορες Κυβερ-

Παρασκήνια 
στόν ιππόδρομο
Τά «Παρασκήνια» εΤναν μεγάλη κί- 

νησι τήν τελευταία Ιπποδρομιακή έ- 
δδομάδα.

01 άνθρωποι τών παρασκηνίων 
δγήκαν πάλι κερδισμένοι άπό τις 
κομπίνες, οί .Φίλιπποι δμως... τά έχα 
σαν μέ τά ίίτποτελέσματα τών Ιππο
δρομιών τής Πέμπτης, τού Σ αδδάτου 
και Κυριακής.

'Ο  ’Ίκαοος... πέτο^ε ifV p i **ήν 
εύθεΐαν. Έ κ ε ϊ  δυως λίγο ελέιψε νά 
πεταχθή έξω τού στίδου. Πσο’ δλην 
δμως τήν άπότομον δυστροπίαν του 
έχασε παοά... τρί;%  τήν νίκην. Εύ- 
τυχώς νιά τςν κοσμάνη.

‘Ο Τσίτα έχαψε άλλη μιά φορά 
τους παίκτας.

Ο Τιτάν έ'γασε δεδαίαν νίκην νά- 
ρις είς τήν έκκίνησιν. Τί ήταν πάλί 
τό γνωσθέν έπεισόδιο τής τελευταίας 
Ιπποδροιιίας μέ τόν ’Ακρίτα.

Τό κακό φαίνεται δτι δέν 2γινε ! 
γιά ττοώτη φορά. Ά λλά  πολλάκις στό 
παρελθόν ώοισμένοι... δολλαοιοΟχοι, 
έκοβαν δελτία μετά τήν έκκίνησιν. 
Καί έκέρδιΓαν στά σίνουρα.

Αλλά ό ύττάλληλοΓ δέν φταίει. Ο Ι 
είδικοΐ άποδίδουν εύ9ύνσς καί είς 
τούς ύψηλΛτροον οτύτών ευρισκομένους. 
ΤΟ 8ον Ν ΤΕΡΜ Π Υ

Μεγάλη συγκίνησις κατέχει τούς 
Φιλίππους χαί τούς Ιπποδροαιανούς 
κή,'λ'̂ %·’ νιά τήν κούοαα τών 300. 
000 T fr Κυριακής, π0υ θά τοέ^ουν 
ό Γολ-ότθ, ό Στάμ, 6 •Πί’Τ'Γ, ό Ζεύς 
κλπ. έλληνικοί ίπποι Πολλά ψιθΰοί- 
σαατα δμως άκούονται νόοω άπό 
τήν κούοσα αύτή. Καί πολλά 
γειρεύματα έτοιμάζονται στά... 
ρασκήνια.

μα-
πα·

Ο Σ ουρλβ«; ληζάσης ιττοινής 
τ«υ θά Ιππεύση άιτό τΛν Κι·ο·αχήν. 
Είς τήν κούοσα του Ντέρμπυ θά Ιππευσή τόν Σ τάμ

-—Τήν Κυριακήν ή Ιπποδοοαία τοΟ 
πτέρ··̂ υ θά εΓναι έκτός συνθέτου.

— Αντί τοΟ Σ αδδάτου θά γίνουν ιπποδρομίαι τήν Δευτ^^ν
ΖΙΧ. ΖΑΧ.
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Μπλέ πιθ. Νσιρ*

Θεατρικές κακίες
Οί ανύπαρκτοι 
θαυμαστοί

κ ·;θϊ γυναίκα τοϋ Θεάτρου δσο 
μικρή κι’ άν εΐνε είτε άπό άπόψε
ως ώμορφιάς, είτε άτό άπόψεως 
καλλιτεχνικής άξίας έχει ένα δι
κό της κόσμο, ένα κόσμο Θαυμα
στών πού παρακολουθεί μέ ιδιαί
τερη συγκίνησι κάθε τι δικό της. 
Τούς θαυμαστάς αύτούς τών 
θεάτρων δυνάμεθα νά τούς κατα· 
τάξωμεν είς τρεις κατηγορίας. 
Πρώτη κατηγορία είναι έκείνη 
πού γνωρίζει τό άντικείμενον τού 
θαυμασμού της. Αύτοί είναι οι 
προνομιούχοι θαυμαστοί. Είναι 
αύτοί πού κάθονται, κάθε βράδυ, 
χωρίς καμμία άπουσία, παρακαλώ, 
στό καφενεδάκι τού θεάτρου πρό 
τής παραστάσεως μετά τής έκλε- 
κτής και πού περιμένουν μέ ίώ- 
βειον. ύπομονήν τό πέρας τής πα
ραστάσεως είς περίπτωσιν κατά 
τήν όποίαν δέν έχουν άδειαν εί- 
σοδου στά παρασκήνια.

Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν 
ανήκουν ot θαυμαστοί έκείνοι, οί 
όποιος θαυμάζουν άπό μακρυά τό 
είδθ)λόν των. Αύτοί δέν άγα- 
ποΰν τίς έκδηλώσεις. Κάπου-κά- 
που μοναχα στέλνουν κανένα λου 
λούδι άνιρνύμως βέβαια.

Στήν τρίτη κατηγορία, ή όποία 
είναι καί ή ποιο ένδιαφέρουσα ά- 
νήκουν ot άνύπαρκτοι θαυμασ.αί. 
Γ ι ’ αύτούς άσφαλώς δέν θάχετ» 
άκούσει,  ̂καί τούτο γιατί άπλού
στατα δέν ύπάρχουν στή πράγμα 
τικότητα. Είναι δημιουργήματα 
τής γυναικείας πονηριάς.

Ας μού επιτρέψουν ot ίνα- 
γνωσται  ̂ νά διηγηθώ μέ δυό 
λόγια _ ένα νόστιμο περιστατικό 
γι’ αύτή τή συμπαθητική κατηγο 
ρία τών θαυμαστών.

Βρισκόμουνα κάποτε....τουρνέ 
μέ κάποιο θίασο. Ή  δουλειά 5έν 
πήγαινε καί τόσο καλά. Στό θία
σό μας εΐγαμε καί μιά συνάδελφο 
μέτριας άξίας. Ούτε πολύ καλή, 
ουτε πολύ κακή. Παραδόξως ό
μως καθε βράδυ στό νούμερό νης 
στή σκηνή έπρόβαλλε καί ένα 
καλαθι λουλουδιών. Τό πράγμα 
κέντησε τη ζήλεια τών λοιπών /ι) 
ναικών τού θιάσου.

— Μωρέ ποιός είναι αύτός ό 
παραλής πού στέλνει κάθε βράδυ 
καλάθια ;

Η γυναικεία περιέργεια άναψε 
άκόμη περισσότερο δταν, χωρ:ς 
βέβαια νά τό θέλουμε, είδαμε κα
τά σύμπτωσιν δτι κάθε βρά
δυ ύπήρχε καρφιτσωμένη στό κα 
λάθι καί καινούργια κάρτα.

Τόσοι θαυμαστοί πού βρεθή 
κανε ΐ ρώτησε κάποια.

Τότε πετάχτηκεή κουτσομπόλα 
τοΰ θιάσου ή όποία μάς άνήγγει- 
λε δτι τήν επομένη θά ήτο είς 
θέσιν νά μάς φοιτίσχι έπί τοϋ 
σπουδαίου αύτού ζητήματος. Γε
νικής συγκέντρωσις λοιπόν τήν έ- 
πομένη. 'Η  περιέργεια, ή γυναι
κεία περιέργεια είχε φθάσει ϊτό 
ζενίθ της. Καί δταν έφάνηκε ή 
κοτσομπόλα, δλοι καί δλες τήν έ- 
κύτταζαν στό στόμα.

~  Κανείς έδήλωσε αύτή, μ' έ- 
να _ ειρωνικό χαμόγελο.

Ολοι μας μείναμε μέ άνοιχτό 
τό στόμα.

“  Δυό-τρ.εϊς μέρες τώρα μάς 
εξήγησε έβαλα ένα ταξιθέτη, 
καί τούτο γιατί κάτι μυρίστηκα, 
καί σημείωσε μέ τρόπο ένα σταυ
ρό κάτω άπ' τό καλάθι. Λοιπόν 
φίλοι μου κάθε βράδυ έρχεται 
Το ιδιο καλάθι. Μέ λίγα έξοδάκια 
ό ανθοπώλης τό ξαναφτιάνει.

Καταλάβαμε: 'Ησαν θαυμαστοί
τής -τρίτης κατηγορίας. Ήταν» α
νύπαρκτοι καί όμολογουμένως τε- 
ί.είως ι'ικίνδυνοι...

ΣΟ Φ ΙΑ  ΒΕΜΠΟ

Ή  δεσποινίς Μάρσια Σβορώνου 
τοΰ δραματικού θεάτρου, άρτί- 
ως μορφωμένη, γλωσσομαθής, 
άπόψοιτος Άμερικοτνικοΰ κολ- 
λεγίου, περιμένει τήν εύκαιρίαν 
διά ν’ άποτελέστ] ένα σημαντι
κόν παράγοντα τοΰ σοβαροΰ 

μας θεάτρου.
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01 ΕλΑΗΝΕΙ ί ϊ ί ίΡ ίΦ ίΙί

Ο κ. Δ. Σιμδπουλος
νί,σεις ήγνόησαν γιά μιά μακρά 
οειρα έ̂τών, το Θέατρο, σάν ένα 
άπό τά δυνατώτερα όπλα πολιτι
σμού καί ’Εθνικής προπαγάνδας, 
δεν τό ήγνόησε καί ή Βασιλεία. 
Ο αλησμόνητος ιδρυτής τής έν

δοξου Ελληνικής Δυναστείας Γε
ώργιος ό Α̂  , μέ άνώτερη μόρ- 
φωσι, εύρυτάτην άντίληψι καί μέ 
άγάπη ξεχωριστή γιά τήν 'Ελλη- 
νικη σκηνη, είναι ό πρώτος κα! 
ό μοναδικός εστεμμένος Μαικήνας 
ιού 'Ελληνικού Θεάτρου.

Το πολυτελέστατο μέγαρο τής 
όδοΰ Αγίου Κωνσταντίνου έγινε 
χάρις στο επίμονο ένδιαφέρον 
τού άοιδίμου Βασιλέως Γεωργί
ου τού Α , τό πρώτο σκαλοπάτι 
τής κοινωνικής και ή9ικής χειρα- 
φετήσεως. Κι* αύτό, έμεϊς οί ή- 
θοτοιοί δεν θά τό ξεχάσουμε πο- 
ιέ.

Μά κι* άλλος ενας, βλαστάρι 
κ ι’ αύτός τής ένδοξου *Ελληνι-

ται̂  στο ηρωικό Μπιζάνι καί τό 
βράδυ παριστά καί τραγουδάει 
γιά τους άλλους συναδέλφους, 
τουςσυμπολεμίστάς του. Τό 1920 
ή Αι^ερικανική Χριστιανική ’Α 
δελφότης των Νεων έζήτησε άπό 
την_ Στρατιάς τήν  ̂άτόσπασι ήθο- 
ποιών διά τήν δίοργάνωσίν στρα- 
τΐίοτικών Οιάσοον διά τήν ψυχα- 
γωγιβν^ τών Ελλήνων στρατιό» 
τών. Έπαίζαμε στήν Σμύρνη γιά 
λινο καιρό καί κατόπιν μάς έδό- 
6ησαΐ| φύλλα πορείας διά τάς πρώ 
τβς γραμμας. Εκεί έδίναμε πα* 
ραστασεις συνεχίζοντες τήν ιερή 
παράδοσι τού Δρακούλη τού 1821 . 
Καί είναι έξόχως συγκινητική ή 
άναμνησίς μου άπό τήν Μικρασι
ατικήν έκστρατείαν, πού ό στρα
τός̂  ύποχρεωμένος νά άκινητή έ- 
περίμενε τάς στρατιωτικός αύτάς 
παραστάσεις ώς μόνην αύτού έλ- 
πιδα καί παρηγοριά. *Η ήμέρα 
τού θεάτρου ήτο δι* αύτούς, μιά 
γιορτή Λαμπρής, κάτι σάν τόν ή
λιο πού βγαίνει σέ βαρύ χειμώ
να, σάν το στοργικό φίλο πού έρ
χεται τήν ώρα πού πρέπει.

Η δςάσις τών ήθοποιών ύπήρ- 
ςε μεγάλη καί ώμορφη, καί πολ
λών συναδέλφων μου αίμα Γχύθη 
είς τά διάφορα μέτωπα. Ή  ορά- 
σις τους ύπήρξε ώμορφη καί ή 
ποιοτική τους άνωτερότης άφινε 
παντού τά σημάδια της. Κανείς 
δέν μπορεί νά άμφισβητήση καί 
στον ηθοποιό, μιά άχτιδούλα έ
στω άπο τή λάμψι του Τυρταίου 
και τού Ρηγα. Ενα άπλό τραγου
δάκι του στό πρόχειρο παλκοσέ*
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ΣΑΜΑΡΤΖΗ
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νικο του μετώπου σάν τό . 
ι Εγώ είμ’ έγώ εύζωνάκι γοργό

- ο ϊ - - η ,  *'■   '·· I στ^ν Κ“ σ·10 τιμημένοκλπ.κης Βασιλικής Οίκογενείας, άφι- I ξεσήκωνε θύελλες ενθουσιασμού 
ερωνεται όλόψυχα στις τέχνες ί στις προχωρημένες γραμμές τού 
και είδικα_ στό Θέατρο. Ό  Πρίγ- I μετώπου, δπου δέν ήσαν καί πολ
κηψ Νικόλαός. Προικισμένος με 
γερό συγγραφικό ταλέντο καί αί- 
σθητικη μορφωσι άπό τίς λίγες, 
γίνεται ό έμψυχωτής σέ κάθε ά
ξια λογου κίνησι θεατρική. Έ- 
κτυπησε άλύπητα τήν στενοκεφα- 
λια τού καθενός καί τοποθέτησε 
με το εύγενικό του φέρσιμο τόν 
ήθοποιο στό πρώτο πλάνο τής 
κοινωνικής ιεραρχίας.

Καί- ξαναγυρίζουμε στούς ήθο- 
τοιούς.

Στό 1912 ό Διονύσιος Βενιέ- 
ο ις στό Σώμα τών Γαριβαλδινών 
συνεργάζεται μέ τόν άξέχαστο 
οιητή Δορέντζο Μαβίλλη καί το- 
«•νουν το ήθικόν τών μαχομένων 
τρατιο)τών. Τάς ί'πηρεσίας του 

ο ’’ ΐάς έκτιμήσας ό άείμνηστος 
Σ ρατηλάτης Βασιλεύς Κωνσταν- 
• ος, τού άπονέμει τό παράσημον 

’Αργυρού Σταυρού τοϋ Τάγ
Hi Γος _ τών Ιπποτών Γεωργίου 
τ ιι Α . (Σ . Π. Ζή δέ σήμερον ο 
ί.'νιέρης μέ 600 δραχμές σύντα- 
ξ τόν ι,ήνα!)

Τό 1913 ό συνάδελφός μου Ή- 
λίας Θεοδώρου τήν ήμέρα μάχε-

λοι οι συντελεσται γιά τέτοιες έκ 
δηλώσεις. Ενα πατριωτικό έργο 
ξαναβε αισθήματα καί μεγάλωνε 
ενθουσιασμούς. Σταματούσε δέκα 
φορές μιά τέτοια παράστασι άπό 
τό κακό καί τή τρέλλα πού ξεσή- 
κωνι μιά ώαοφφη σκηνή, ή μιά 
φράσι τού έργου.

Δακρύζαμε πραγματικά σάν πα- 
ριστάναμε άντικρύζοντας τόσα 
νειάτα, τόσα σφικτοδεμένα έλλη- 
νικά κορμιά γεμάτα ζωή, νά πε- 
ριφρονοϋν νά γελάνε μέ τό θάνα
το, μόλις έκκεντρί^οντο στή ψυ- 
Ζη με μιά έννοΐϊ εστω καί άφη- 
ίημένη, μά ώααραιπ.

Στήν αίθουσα τού Σωματείου 
μας, σέ μιά τιμητική θέσι τό πα
ράσημο τής Στρατιοηικής Άξίας 
που άπενεμήθη, κατόπιν είσηγή- 
σεως πρός τήν τό.τε Κυβέρνησιν 
τού εκλεκτού λογοτέννου καί συγ 
Υΐοφέως κ.Μιχαήλ Ρόδάς, μάς έ- 
πιβάλλει το σεβασμό πού πρέτει 
νά έχουμε καί νά έχουν ot νεώτε- 
ροι ήθοποιοί στούς τιμημένους 
συναδέλφους μας ποΰ ίπεσαν νιά 
τήν ίερή αύτή ίδέο-

Σπυροπούλου — Παττο:- 

δούκα — Γ  ιοτννίδη 

Θ ΙΑ Σ Ο Σ

ΜΗΛΙΑΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ή  μεγάλη έπιτυχία τής 

έφετεινής σαιζόν

ΑΑΓΚΑΙ ΑΠΟΓΕΪΜΑΤίΚΑΙ
ΕΚ Α ΣΤ Η Ν

(Συνέχεια έκ τής 1ης οελίδος)
φουτουριστικές κωμωδίες είς τά 
πρόγραμμα τής βραδυάς. Τό
τε περνούσαμε τίς ώρες μας 
καί διεσκεδάζαμε μέ αύτάς τάς 
Βεατρικάς έκκεντρικότητας, at 
όποΐαι τώρα έβαφτίσθησαν 
σκέτς και θεωρούνται τό δπαν- 
τον τής νεωτέρας συγγραφικής 
παραγωγής, ίδίως δταν at ι- 
δέαι άνήκουν είς άλλους. Βέ 
βαια δέν διατυπώνω καμμίαν 
άζίωοιν. Μάλιστα ειμο·. είς τήν 
διάθεσιν τών συγγραφέων διά 
νά τούς δώσω καί τά υπόλοιπα 
δεκατέσσαρα σκέτς μήπως θε- 
λήσουν νά τά χρησιμοποιήσουν.., 
άχρείαστα νάνε. Άλλά δέν θά 
ή μπορούσα πειστικώτερα νά ά- 
ποδείζω τήν τρομακτικήν κρί- 
σιν τής φαντασίας άπό τήν ό
ποίαν υποφέρουν ot φίλτατοι 
συνγραφεις τοΰ έλαφροΰ θεά
τρου. Αύτά τά σκέτς εΐνε συνε
πτυγμένοι κωμωδίαι. Καί δέν 
γράφονται στό γόνατο at κω- 
μωδιαι, δταν μάλιστα ίίχουν 
συμπεπυκνωμένην τήν σάτυράν 
των. Εΐνε £να άπό τά δυσκολώ- 
τερα θεατρικά είδη, πού χρει« 
άζονται μέσα είς τήν ταχύτητα 
τής διατυπώσεως καί τήν γορ- 
γότητα τής έκτελέσεώς, τά πιό 
δυνατά χρώματα, τόσον δυνατά 
δσον εΐνε είς τήν πρώτην των 
κατάστασιν, δηλαδή έπαρκή 
δηλητήρια πού γίνονται χρώ
ματα μέ οίανδήποτε άνάλυσιν. 
Δηλητήρια; Τί ήθελα τώρα νά 
τά άναφέρω; Μά ίδήτε πού θά 
έπιστρατευθοΰν άπό τούς συγ
γραφείς καί θά παρουσιασθή 
£λλειψις είς, τά χημεία. Ά λ λ ά  
έ'χομεν μεγάλην παρακαταθή
κην άντιδότων. Καί άν είς τήν 
κρίσιν τής φαντασίας προστεθή 
όλίγη άπό τήν άλλην κρίσιν, ί
σως θά ήταν προτιμότερο, θά  
ίδοΰμε τούς συγγραφείς νά 
γράφουν καί δχι νά άνηγρά- 
φουν, τό θέατρον νά 6χη νέας 
δημιουργίας καί δχι ξαναζε
σταμένα φαγητά, καί κάποιαν 
έπί τέλους πνευμβτική ήθικιή υΉ 
έπικρατήση. Μοΰ φαίνεται δΉ 
εΐνε καιρός. Διότι ίίτσι πού πά
με θά γίνωμε δλοι σάν τούς 
Εγγλέζους, πού γράφουν τήν 
λέίιν «μπιφτέκ» καί τήν προ
φέρουν «κοτελέτ». θά γράφω* 
με λ.χ. Σύλβιος καί θά προφέ- 
ρωμε:ι

Ν. Γ ΙΟ Κ Α Ρ ΙΝ Η Σ  
—ο $ ο —

Μία παράστασις
Ή ,καΧλιτέχνκ: το0 Δραματικοβ

θεάτρου κ. Εύτυ/ia Παυλογιάννη θά 
παίξη αΰριον Κυριακήν ώραν 7 μ.μ. 
στό θέατρον «Δελφοί», όδός Άχαρ- 
νών, τό fpyov «Μιά γυναίκα πού <5> 
γαηάει..» μέ σύμπραξιν των καλλι
τεχνών Άλ. Μπούμπη, Νανοίς Παπσρ- 
δοπουλου, Γ. Πλούτη, "Ελλης Πλέσ- 
σα, Ζ. Ρ (ξου, Ν. ΜοσχοΟτη κ. ά 

Τό ϊργον είναι τοΟ συγγραφέως 
Μπισσόν άπό τό μυθιστόρημα της 
*Αγγλίδος Μπάρκλεϋ.

- ΙΑΒΒΑΤΟΝ 
ΟΡΑΙ ΕΗΑΡ£ΕΒΣ ΑΚΡΙΒΟ!
Απογευματινοί 6Η μ. μ. 

Εσπερινοί 10’4 μ. μ.
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ΝΕΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

II80ΒΥ HIRD 
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4)3 FELLER 
SI ΧΑΜΑΡΑΤΟ!
σέ ταχυδακτυλουργι- 
κάς καί φακιρικάς έμ- 
φανίσεις.

καί ακόμη 14 
νούμερα 

Τά ποτά μας 
καί τά φαγητά 
μας είναι έκ- 

λεκτά.

Μ  ΚΜΙΕΑΜ ΕΤΟΙΜΑ HDD
ΗΠ0 ΔΡ (̂. 90 KRI HNQ 

Μ0ΠΤΕΛΗ TQM ΔΡχ. 800 ΔΡχ. 375
στοΰ ΚΟΡΩΝΑΚΟΥ
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ΣΕ ΠΕΙΊΤΕ yPOMIH ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΩ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Υπάρχουν δ

μως καί περι
πτώσεις καλ
λιτεχνών, δ
πως είνε ή

ποον, γιά τούς 
δποίους ή έρ- 
γασία είνε ή

*Η χαριτωμένη Ιρλανδή καλλιτέχνις Μωρήν 
θ '  Σούλλιβαν, έπιδεικνύευσα ένα σκαλισμένο 
κουτί πούντρας μ*, διάφορες συμβολικές πα

ραστάσεις

Σχεδόν κάθε καλλιτέχνη 
τοΰ κινηματογράφου, άν θέ- 
λη νά είναι άπόλυτα ειλικρι
νής μέ τόν έαυτό του, πρέπει 
νά παραδεχθώ δτι σκοπός δ
λων τών προσπαθειών του εί
ναι νά μπορέση στό τέλος ν' 
ποτηαδτινβτΐ στήν άνεσι καί 
την άσφάλεια, σέ τρόπο ώ- 
ατε οί ύπόλοιπες μέρες τής 
£ωής του νά περάσουν ξένοι- 
«στες άπό κάθε ύλική φρον
τίδα. Αύτό άσφαλώς έφαρμό- 
ί^ται έξ (σου καλά καί γιά 
τήν υπόλοιπη άνθρωπότητα. 
Καθένας έλπίζει, γρήγορα ή 
ί^ 'γά . ν' άποκτήση άνεσι καί 
«Ασφάλεια καθώς ' καί τά ά- 
νάλογα μέσα γιά νά μπορέ- 
οη νά τ’ άπολαύση.

ρούν νά είνε 
εύτυχισμέ ν ο ι 
παρά είς τήν 

άτμόσφαιρα πού άπετέλεσε τό 
μεγαλύτερο μέρος τής ύπάρ- 
ξεώς των. Πιστεύω δμως δτι 
οΐ διορατικοί νεαροί καλλιτέ
χνες, γνωρίζοντες δτι ή διάρ
κεια μι«ς κινηματογραφικής 
καριέρας είναι περιωρισμένη, 
τούς άρέσει νά διαλέγουν μι- 
άν ήμερομηνία κατά τήν ό
ποια θά μπορέσουν νά έγκα- 
ταλείψουν τόν κινηματογρά
φο καί νά πραγματοποιήσουν 
τά δνειρά των. Γνωρίζω έπί
σης δτι πολλοί άπ’ αύτούς ά· 
ναδάλλουν αύτή τήν ήμερο
μηνία άπό χρόνο σέ χρόνο, ά- 
νάλογα μέ τήν δημοτικότητα 
πού Εχουν στό κοινόν. Ρωτή

καταλείψη τήν όθόνη καί θά 
σας όρίση άμέσως τήν ήμεοο- 
μηνία!

Έ γ ώ  θά σας δώσω τή δική 
μου... σέ πέντε χρόνια άπό σή
μερα t θά  ξαναγυρίσω στήν 
πατρίδα μου, τήν ’ Ιρλανδία, 

περίπ τ ω σ ι ς| ν(  ̂ με(νω όρ,ιστικά. 
τοϋ Λ υ ο ν έ λ |  Πάνε όκτώ χρόνια ποΰ ή μη- 
Μπάρρυμορ ή { τέρα μου κι' έγώ έγκαταλεί- 

Μαίη Ρόμ- Ψβ μ* τήν Ιρλα νδία  γιά τό 
Χόλλυγουντ, μέσω ’Αγγλίας. 
Τήν 5 'Οκτωβρίου' 1929 (είναι 
ήμερομηνίες πού δέν ξεχνάει 
κανείς εύκολα) μπαρκαρι·σθή· 

ζωή τους καί ' καμε στό Σούθαμπτον μέ τούς 
πού δέν μπο- άλλους καλλιτέχνες τοΰ φιλμ 

«Τό τραγοΰδι της καοδιάς 
μου». "Ημουνα τόσον ταραγ
μένη καί άνήσυχη, ώστε οϋτε 
τό γεγονός δτι είχα ξεχάσει 
τις άποσκευές μου νά μίΓορέ- 
ση νά καταστρέψη τήν £ύτυ- 
χία μου. Βρισκόμουνα στό 
δρόμο γιά τό Χόλλυγυυντ I 
Ό  σκηνοθέτης Φράνκ Μπορ- 
γάζ μοΰ είχε γυρίσει μιά δο
κιμαστική τανία μέ εύχάρι- 
στα άποτελέσματα. Τί σημα
σία είχε άν δέν είχα άλλα 
ροΰχα άπ’ αύτά ποΰ φορούσα 
έπάνω μου! Στό ύπερωκεά- 
νειο γνωρίσθηκα μέ πυλλά 
κορίτσια πού προθυμοποιήθη
καν νά μοΰ δανείσουν τις 
τουαλέττες τους καί μ’ αύτό 
τόν τρόπο δέν έλειψα άπό κα

σκόμουνα σέ κακά χάλια μέ 
τό μοναδικό μου φόρεμα κα
ταλερωμένο καί σκονισμένο.

Ημουνα τόσον κουρασμένη 
ώστε κοιμήθηκα έπί δύο ήμέ- 
ρας συνέχεια, χωρίς έν τφ 
μεταξύ νά μοΰ γεννηθη ή έπι- 
Ουμία νά έπισκεφθώ τά διά
φορα μέρη, στά όποία έπρό- 
κειτο νά ζήσω.

ΤΗταν τό κουραστικώτερο 
ταξίδι πού είχα κάνει στή 
ζωή μου. Καί δλα αύτά γιατί 
κάποτε ήμουνα προσκαλεσμένη 
σ’ ένα μεγάλο χορό του ξενο
δοχείου «Πλάζα» τοΰ Δουβλί
νου. Σ ’ ενα τραπέζι κοντά σ’ 
έκεΐνο πού καθόμουνα, βρι
σκόταν δ ήθοποιός Τζών Μάκ 
Κόρμακ μαζύ μέ τά άλλα μέ
λη τοΰ συγκροτήματος πού 
«γύριζε «τό τραγοΰδι τής 
καρδιάς μου». Κατά τή διάρ
κεια τοΰ χοροΰ μοΰ έφεραν έ
να έπισκεπτήριο στό όποιο ή
ταν τυπωμένο τό δνομα τοΰ 
Φράνκ Μποργάζ καί χειρο- 
γράφως αύτές οί λίγες λέ
ξεις : «"Αν σάς ένδιαφέρη δ 
κινηματογράφος, θά ήθελα νά 
σάς μιλήσω». Σ '  αύτή τή σύ- 
μπτωσι όφείλω τήν κινηματο
γραφική μου σταδιοδρομία.

Μοΰ άπομένει άκόμα νά 
πραγματοποιήσω τίς έπιθυμί- 
ες μου. Μήν παρεξηγήστε τίς 
άρχικές μου φράσεις δτι δη
λαδή ό μοναδικός μου σκοπός

Όμιλεί ή σύντροφος τού «Ταρζάν» Μωρήν 0 ‘ Χούλλιβαν

, , — „  ~ τ, „ ^vaui| υ μυνιχοικος μου σκοπος
  -λ —   ---- ■ — ν ν̂'α Χ°Ρ«> του πλοίου. Οταν , είναι ν’ άποκτήσω ένα σεδα-
στε δμως όποιονδηποτε καλλι- φθάσαμε στό Αός "Αντζελες, | στό ποσόν στήν Τράπεζα' Ώ -  
τέχνη πότε σκέπτεται νά έγ- κατέβηκα άπό τό τραίνο, 6ρι-1 ρισα αύτήν τήν ήμερομηνία,

δίνοντας μιά προθεσμία πέντε 
έτών, γιατί νομίζω δτι αύτό 
τό χρονικό διάστημα, θά μοΰ 
δώση τόν παιτούμενο καιρό 
νά άποδείξω άν είμαι πραγ
ματικά ή καλλιτέχνις πού 
φαντάζομαι, δτι είμαι καί άν 
θά είμαι Ικατνή νά κρατήσω 
ρόλους πρωταγωνίστριας, δ
πως τό εύχομαι. 'Υπάρχει μιά 
καλλιτεχνική ίκανοποίησις, ή 
χαρά πού δίνει ή έκπλήρωσις 
ένός σκοπού πού καμμιά ύ 
λική άσφάλεια δέν θά μπορέ· 
ση ν’ άντικαταστήση. Μοΰ 
φαίνεται δτι δέν ζητ<5 πολλά 
θέλοντας καί τά δυό: Τήν
προσωπική ίκανοποίησι καί
τήν άνετη ζωή.

Γιατί έπιθυμώ τόσον πολή 
νά έπιστρέψω στήν 'Ιρλανδία; 
Ρωτήστε δποιονδήποτε ’ Ιρλαν
δό. Είναι ή πατρίδα μου. Καί 
ή ’ Ιρλανδία έξασκεϊ μιάν ά-
περίγραπτη νοσταλγία στά
παιδιά της πού έκπατρίζον
ται. Πρίν πάω στήν 'Αγγλία , 
τόν περασμένο Σεπτέμβριο, 
μιά φορά μονάχα είχα έπι- 
στρέψει στήν πατρίδα μου καί 
μονόχα δταν έπέστρεφα στό 
Χόλλυγουντ, κατάλαβα τί άν- 
τιπροσώπευε γιά μένα ή Ι ρ 
λανδία καί πόσες ήταν ό γοη
τείες της. Φαντασθήτε λοιπόν 
τή χαρά μου δταν μοΰ άνε- 
κοίνωσαν δτι θά έπαιζα μέ

φθώ τήν πατρίδα μου.
Ή μουνα  ένθουσιασμένη ξα

ναβλέποντας τό Λονδίνο, πα- 
ληούς φίλους καί γνωστούς 
τόπους. Ιδίως ένθουσιάσθηκα 
δταν συνήντησα τήν παληά 
μου συμμαθήτρια S ίδιαν ΛέΟ, 
ή όποία κρατοΰσε τόν δεύτε
ρο γυναικείο ρόλο τοΰ φίλμ. 
Ή  Βίβιαν κι’ έγώ ήμαστε έ- 
σωτερικές στό ίδιο σχολείο 
τοΰ Ρούχαμπτον, στά περίχω
ρα τοΰ Λονδίνου. . ΤΗταν ή 
πρώτη φορά πού βλεπόμαστε 
ϋστερα άπό δέκα όλόκληρα 
χρόνια! Στό ϊδιο παρθεναγω
γείο βρίσκεται τώρα καί ή 
μικρότερη άδελφή μου Σεϊλά, 
ή όποία έρχεται καί μέ έπι- 
σκέπτεται συχνά στό στούν
τιο πού «γυρίζω» 'Ό χι μα- 
κρυά άπό έκεί, στό Άλτερ- 
χοτ, σπουδάζει ό άδελφός μου 
συνεχίζοντας τίς στρατιωτι 
κίς παραδόσεις τής οίκογε 
νείας μας. Κα3ώς βλέπετε καί 
στήν 'Αγγλία  άκόμη, βρέθηκα 
σ ένα πλούσιο οίκογενειακό 
κύκλο, πράγμα πού δέν δυσα- 
ρέστησε καθόλ/>υ τόν ά^'δρα 
μου,  ̂ κα*ί<:.»ς φανταζόμουνα.

Επι τέλους τό γύρισμα τών 
σκηνών τοΰ έργου «'Ένας νέ
ος άπό τήν Όξφόρδη» τελεί
ωσε. Τήν έπομένη άναχωρή- 
σαμε μέ τόν άνδρα μου γιά τό 
Δουβλίνο. νΗταν «ή σελήνη

t

τόν ΡομπΈρτ Ταιϋλορ, σ’ ένα τοΰ μέλιτός μας» γιατί γιά  
Φιλμ πού θά γυριζόταν στήν πρώτη φορά ΟσΤερα άπό τόν
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στό λιμάνι τοΰ 
Λάγκαρ μέ τό 
μικρό βαπορά 
κι πού έκτελεϊ 
τή συγκοινω
νία, ένώ μάς 
ύπεδέχοντο ά
πειροι φίλοι 
καί μέ... κα- 
ταρρακτ ώ δ η 
δροχή I Ποτέ 
μου δέν χάρι
σα τόσα πολ
λά αύτόγρα- 

φα συγχρόνως 
καί ποτέ μου 
δέν ήμουνα τό-1 
σο πολύ εύτυχισμένη I 

Δέν πέρασαν δέκα ήμέρες 
και λαμβάνομε ένα τηλεγρά
φημα άπό τό Χόλλυγουντ, στό 
όποιο μέ ζητούσαν γιά ν’ Αρ
χίσω ένα καινούργιο φίλμ 
Τοτε άναγκασθήκαμε νά έπι- 
ταχυνουμε τίς έκδρομές μας 
ωστε να προφτάσουμε ν’ άπο- 
λαυσουμε τούς γραφικούς λό- 
Φους τής Κιννεμάρα, τίς θαυ- 
μαστες λίμνες μέ τό βαθυγά
λανο φόντο, τις άπέραντες κα- 
ταπράσινες πεδιάδες καί τΙς 
αποχρώσεις τών χρωμάτων 
που μονάχα στήν ’ Ιρλανδία 

κοτνείς νά συναντήση. 
Λαβαμε μέρος καί σ' ένα δια-

Τις ώρες της ά ναπαύσεώς της ή Μωρήν Ο* 
2-θυλλιβαν τίς περνφ εις τόν θαυμάσιον κήπον 

της βίλλα ς της είς τό Χόλλυγουντ.

έθιμα καί οι γραφικοί χοροί. 
Πρίν φύγω άγόρασα πολλά ύ- 
φάσματα καί θαυμάσιες νταν- 
τέλλες.

Η Ιρλανδία άντιπροσω- 
πεύει γιά μένα κάτι πού οΐ 
λέξεις είναι άνίκανες νά έκ- 
φράσουν. Τά τραγούδια, οι 
χαρές καί οι λύπες, ό άέρας 
καί ή γή άκόμη, έχουν μιά γο
ητεία μοναδική.

Ή  μεγαλυτέρα μου έπιθυ· 
μία είναι νά έργάζωμαι τεσ- 
σερες μήνες στό Χόλλυγουντ 
καί τόν ύπόλοιπο καιρό στήν 
Ιρλοτνδία. "Α ν  μπορέσω κά« 

ποια μέρα νά πραγματοποι
ήσω αυτό τό δνειρο, θά εΙ·

.4>, Λ ( „ ι  μ  - Ε ' -KWW, “ UTEpn απο τον Λ ά β α ι ι ε  uinnr- ν^ϊ _· i   ̂ να πραγματι
Αγγλία ! Μου ξαναπαρουσια- γαμο μας, περνούσαμε μαζύ σκεδ(£τικό - ° '  ησω α0τό τό «νειρο, θά

' '■'· ι*--*— ------ ζοταν ή ευκαιρία να έπισκε- τίς διακοπές μου. Φθάσαμε * πού · παντ1ΥυΡι. μαι άπόλυτα εύτυγισηένπ
μ ζωντανεύονται τά παληά | Μ ΩΡΗΜ  θ ' ΣΟ ΥΛΛ?ΒΑΜ

n * ™ ® .1” .1? " !01 διακοπές^ΟΚλάρκ ΓκέϊμπλΈΑΑΗΗΪΚΟΪί
~  Ό  συμπαθήί Γάλλος ήθο 

ϊτοιός Ραϋμόν Ζεγκόρ πρόκειται 
ν άναχωρήση δια Χόλλυγουντ. 
Μιά αμερικανική έταιρεία, ύ
στερα άπό τίς σημαντικές του έ- 
πιτυχίες στό φίλμ « ')’πό τά βλέμ 
ματα cf-ς Δύσεως» «Τά μυστικά 
τής έρυΟράς θαλάσσης» καί «01 
νεοπλουτοι» τόν οροσέλαβε αν
τί αδρότατης αμοιβής νά πρω- 
ταγωνιπτήοη σέ ιρία εργα της.

— Ό  γνωστός παραγωγός Χέρ 
μπερτ Γουίλκσξ άνέλαβ? χήν πρα 
γματοποίησιν τής ταινίας «Βασι
λικόν διαζΰγιον» τοΰ όποίου ή ύ- 
ποθεσις θά περιστρέφεται γύρω 
άηο τά γεγονότα ποΰ προηγήθη- 
σαν τοΰ χωρισμοΰ ιοΰ Ναπολέον- 
τος άπό την Ιωσηφίνα καί τόν 
Αρισιικο χωρισμό τους. Τόν Q0 
•λον τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος Βά 
ΐιποδυθή ό έξαίρετος Γάλλος καλ
λιτέχνης ΓΙιερ Μτλανσάρ καί τήν 
Ιωσηφίνα ή μεγάλη Άμερικανις 

τραγο)δός Ρουθ Τσάτερτσν. Είνε 
άναμφισβήττ,»^ δτι ή Τσάτερτσν 
βά δώση στόν πολύπλοκο ρόλο 
της δλη τή γοητεία καί τήν έξαι 
ρετική καλλιτεχνική της άντίλη

« ιι.
~  Ό  Τάϋ Γκάρνεττ, ενας άπό 

τούς πλέον μοντέρνους σκηνοθέ- 
τας τοΰ Χόλλυγουντ βρίσκεται 
γιά μερικές ήμέρες στό Παρίσι. 
Στήν άρχή τής σταδιοδρομίας του 
ό Γκάρνεττ ύ/ιεδ’';το ρόλους 
γκάγκστερ γιά νά καταλή- 
ξη στό τέλος ενας θαυμάσιο; 
πραγματοποιητίις ταινιών. Kiji- 
ί-.Γυθτικε στίς έλαφρές κομεντί 
»<αί οί μεγαλύτερες έπιτυχίες του 
ύπήρξαν «Ταξίδι δίχοις γυρι
σμό», « Ή  π^ώτη σελίδα τοΰ c-
ρωτος» καί « Η χαρά τής ζωής»
πού προβάλλεται μέ μεγάλη έπι
τυχία στό Παρίσι. Ό  Γκάρνεττ 
συνοδεύεται άπό τή Γαλλίδα σύ 
ζυγό του.

—Ή  νεοφανής καλλιτέχνις τοΰ 
Χόλλυγουντ ' Αρλην Γουίλαν, πρω 
ταγωνιστεϊ μετά τοΰ Γουώρνερ 
Μπά?τερ στήν περιπετειώδη tji-  
νία « Απαγωγή». Σημειωτέον δτι 
πρό ένός έτους άκόμη ή "Αρλην 
Ίτο μιά άπλή μανικιουρίστα σ’ ε 
να κουρείο τής κινηματογραφου- 
ηόλεα^ς.

Ή  Ίρέν Ντάντ ναί ό Ντούγ- 
κλας <̂ αίρμπανξ υΙός πρωταγωνι
στούν είς τό έργον « Ή  χαρά τής 
ζωής». Λόγψ τής τολμηρότητος 
τών σκηνών του ή άμερικανική 
λογοκρισία άπηγόρευσε τήν προ
βολήν σέ ώρισμενες Πολιτείες 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

— Ό  διευθυντής τής ’Αστυνο
μίας τών Παρισίων άπηγόρευσε 
τήν προβολή τοΰ φίλμ πού γυρί- 
σθηκε κατά τήν διάρκειαν τής 
μονομαχίας Μπουρντέ — Μπέρν- 
σταϊν καί έτιμώρησβ αυστηρά 
τούς πραγματοποιητάς του. Παρ’ 
όλα αύτά μία άμερικανική έται- 
ptia προσέφερε τό σεβαστό ποσό 
τών 100.000 δολλαρίων διά τήν 
έκμετάλλευσίν του είς τήν ’Αμε
ρικήν.

Ό  συμπαθής ήθοποιός καί 
σκηνοθέτης Σασά Γκιτρύ γυρίζει 
τήν Ιστορική ταινία « Ανεβαίνον 
τας τά Ήλύσια», ή όποία θά ύ- 
περβάλη είς σκηνικόν πλούτον 
«Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμμα
τος». Τό έξαιρετικό αύτό φιλμ 
πού γυρίζεται είς τά μοντέρνα 
στούντιο τής Μπιγιανκούρ έχει 
ώς ύπόθεσιν τήν ιστορίαν τών άρ 
χων τοΰ 17ου αίώνος μέχρι ιτή- 
μερον «αί περιλαμβάνει 80 ήθο- 
ποιούς καί πολλάς έκατοντάδας 
κομπάρσων. Μαζί μέ τόν πρωτα
γωνιστήν Σασά Γκιτρύ τούς ση- 
μα\<τικώτερους ρόλους έρμηνευ- 
ουν αί «αλλιτέχνιδες Ζερμαίν 
Ντερμέζ, Ζάν Μπονατέλ, Ζακελίν 
Ντελυμπάκ (ή σύζυγος ν  j Σασά 
Γ):ιτρί), Ζοσελίν Γκαέλ, Ζάν 
Πρεβώ, Λιλέτ Λαβέν, Ραϋμόν 
Αλλαίν κλπ., καί οί καλλιτέχναι 

’Εμίλ Ντραίν, Λουτέν Μπαρσύ,
Ζάν Κυκλαίν, Ζώρζ Γκρέ, Ροζέ 
Μποκρντέν μαζί μέ τόν παλαίμα
χον 'Έλληνα ήθοποιόν τοΰ κινη
ματογράφου Λάμπρον Κωνσταν- 
τάοαν, ό όποιος πρό πολλών έ
τών έπαι|ε σημαντικούς ρόλους 

διαφόρους ταινίας τής αμερι
κανικής παραγωγής. Ώρισμέναι 
σκηναί τοϋ φίλμ παρηκολούθησε 
Καί ό “Ελλην σκηνογράφος κ. Μά 
ριος Άγγελόπουλος, περαστικός 
ώ.τό τό Παρίσι.

— Η χαριτωμένη Γαλλϊ.ς ν,βλλι 
τέννιc Ζακελίν Μυράν, τής όποι
ος ή δημιουργία είς τό έργον «Βα

ράτε, ό τρομερός» έμεινε άλησμό- 
1 ι̂ ητη είς τούς γαλλικούς καλλιτε
χνικούς κύκλους, προσελήφθη ύ
πό μιάς έταιρείας τοΰ Χόλλο- 
γουντ διά νά πρωταγωνιστήσω είς 
τρεις όπερέττες.

— Ό  Ρόμπερτ Ταίύλορ, ή Μαρ 
γαρίττα Σούλλιβαν καί ό Ρό
μπερτ Γιούγκ θά είνε οί σπουδαι
ότεροι έρμηνευταί τού έργου «Οί 
τρεις σύντροφοι». Ή  ύπόθεσις 
τής ταινίας είνε παρμένη από τό 
όμιΝί,-μον μυθίσίόιίημα τοΰ Έ -  
ριτ Μαρία Ρεμάρκε, τού συγγρα- 
ιί < ι.»ς τοΰ πολεα'-.ί̂ ύ φίλμ «Ουδέν 
νεώτε(ον άπό τό Λιτικόν Μέτω- 
πον» καί διευθύνεται καλλιτεχνι
κούς c.-ιό τόν σκ.ρ>4)έτην Γιόζεφ 
Μάκ ιι βιτς.

« ’Απιστία» θά είνε ύ τίτλος 
τοΰ λέου φίλμ πον θά γυρίση ή 
Νόρμα Σήρερ μετά τήν «Majiu 
Αντί'τανέττα».

’Υπό τών στηύλχιο τής ·\Μ«- 
τρο» προσελήφθη τι λευταίως ό έ- 
ξαίρετος ’Αμερικανός κωμικός Ρό 
μπερτ Μπέντολεϋ Ό  Μπέντολεϋ 
γυρίζει τώρα είς τά έργον «Ό  
έκκεντρικός Τζίμ» μέ συμπαίκτας 
τήν Ροζαλίντ Ρούσσελ καί τόν 
Ρόμπερτ Μοντεγκόμερυ.

— Ή  χαριτωμένη καλλιτέχνις 
Μωρήν Ο ’ Σούλλιβαν έπειδή δέν 
θά προφθάση νά τελείωση έγκαί- 
ροις τόν ρόλον της είς τό έργον 
«Φάννυ» θά άντικατασταθή ύπό 
τής Άνίτα Λουίζ είς τόν ρόλον 
τής πριγκηπίσσης Λαμπάλλ, στό 
ιστορικό φίλμ «Μαρία Άντουα- 
νέττα».

— Προσεχώς θά έμφανισθή ή 
διάσημος Ούγγρίς τραγουδίστρια 
Ιλόνα Μάσσεΰ, στό μουσικόν ερ

γον τοΰ Ζίγκμουντ Ρόμπεργκ 
«Μπαλαλάικα».

Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προ
βάλλεται είς Νέαν Ύόρκην ή τε
λευταία δημιουργία τής Τζώαν 
Κράουφορντ «Μανεκέν» μέ τόν
Σπένσερ Τράσυ.

— Ό  παλαίμαχος σκηνοθέτης 
τοΰ Άμερικανικοΰ κινηματογρά
φου Κίγκ Βιντόρ, ό δημιουργός 
τοΰ φίλμ «’Αλληλούια» πρόκειται 
νά πραγματοποίηση τήν πολεμι
κήν ταινίαν «Φρούριον» μέ πρω
ταγωνίστριαν τήν Έλίζαμπετ "Αλ 
λαν καί γέν πρεμιέ τόν Ρόμπεοτ 
Ντίνατ.

Ή  Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ 
πρωταγωνιστεί μετά τού Νέλσων 
Έντυ  στό μουσικό φίλμ «Ένα 
χρυσό κορίτσι», κατά σκηνοθεσί
αν τοΰ Ρόμπερτ Λέοναρντ.

— Ή  ώραιοτάτη Γαλλίς ήθο
ποιός Μαντελέν Ρόμπινσον προι- 
ταγωνιστεί μέ έπιτυχίαν είς τάς 
ταινίας «Άνθρωποι δίχως ήλιο» 
καί «Θύελλα στήν ’Ασία». Αξιο 
σημείωτη ̂  ύπήρξεν ή δημιουργία 
της είς τήν πρώτην δπου ύποδύε- 
ται μέ άφθαστον τέχνην τόν ρό
λον μιάς μοιοαίας γυναίκας.

~  Ό  Μάΐ "Οφυλς γυρίζει :όν 
«Βέρθερον» μέ πρωταγωνιστάς 
τούς Πιέρ Ρίσαρ Βίλμ, Ά ννυ  
Βερναί καί Ζάν Γκαλλάν. "Ολα 
τά έξωτερικά τοϋ φίλμ θά λη- 
φθοϋν στίς μαγευτικές τοποθεσί
ες -rijc ’Αλσατίας.

Οταν ή Λεόνα Ρόμπερτς, 
j  ότοία πρό μερική/ έτών είχε 
ενα άπό τά ένδο|ότίρα ονόματα 
τοϋ άμερικανικοΰ θεάτρου, συνώ 
δευε τελευταίως τήν κόρην της 
Ζοζεφίν Χούτσκινσον είς τα 
στούντιο τής «Μέτρο» διά νά γυ· 
ρίση στό έργο «Ξανθομαλοΰσα» 
δέν έφαντάζετο ποτέ δτι ή έπί· 
σκεψίς της αύτή θά ήταν ή αίτιοι 
νά ντεμπουτάρη στόν κινηματο 
γράφο. Ό  σκηνοθέτης Κλάρις 
Μπράουν, μόλις τήν άντίκρυσε 
τής είπε δτι θά ήταν μοναδική 
γιά νά έρμηνεύση τόν ρόλον μιάς 
Υρηάς χωριάτισσας στό φίλμ τής 
κόρης της. ’Εννοείται ότι ή Λεό 
να Ρόμπερτς έδέχθη μέ μεγάλην 
εύχαρίστησίν τήν πρότασιν αύ
τήν.

— Ό  τίτλος τοΰ νέου φίλμ τής 
Σύλβια Σίντνεΰ θά ?1νε «Γιατί ιΛ  
μή τόν άγαπήσω» μέ ύπόθεσιν 
παρμένην άπό τό μυθιστόρημα 
τής δημοφιλούς ’Αμερ^κανίδος 
συγγραφέως Μπιμπί Γκόλντ. *Ως 
πιθανός παρτναίρ τής Σίντνεϋ 
άνάφέρεται ό Γκάρυ Κοΰπερ καί 
σκηνοθέτης ό Ρούντ Γκόλντσιαΐν·

 ̂Γ  ιά πρώτη φορά ύστερα άπό 
τον «Κατήφορο» τό φίλμ πού τόν 
δόξασε,_ ό Κλάρκ Γκείμπλ κατώρ- 
θωσε ν άπολαύση πραγματικές 
διακοπές.

Δέν  ̂ ήταν βέβαια οί πρώτες 
διακοπές πού έπαιρνε άπό τότε 
πού έγινε ό ενδοξότερος «ζέν 
πρεμιέ»̂  τής οθόνης, άλλά ποτέ 
πρίν δέν μπόρεσε νά ξεκουρασθ[| 
άπόλυτα, νά ξεχάση τόν κινημα
τογράφο καί τόν έαυτό του ά- 
Ιίόμη.

Οταν τελείωσε τό περίφημο 
ναυτικό φίλμ «Σαρατόγκα» ι 
Γκείμπλ ένοιωσε τήν άνάγκη μι· 
άς άπόλυτης ήσυχίας. Είχε γυ
ρίσει μέοα σέ δέκα μήνες πέντε 
φίλμ, τά όποια τοΰ έξήντλησαν 
δλη τήν ένεργητικότητά ίου. Ή 
ξερε καλά δτι δέν έπρεπε νά Ιλ- 
πιζη οτι θά μποροΰσε ν’ ίιναπαυ- 
θή στό Χόλλυγουντ. Πολλοί ίίν- 
θρωποι ξέρανε ποΰ θά μπορού
σαν νά τόν βρούνε καί δέν θά εί
χε ούτε στιγμή ήσυχίας. Έ ξ  άλ
λου άν άπεφάσιζε νά ταξιδέ ι̂η, 
πάλι δέν θά μποροΰσε νά ξεφυγη 
άπό τίς συνηθισμένες ένοχλήσεις 
τών αστέρων τοΰ κινηματογρά
φου.

Βρισκόταν σέ δύσκολη θέσι. 
Ά ν  έμενε στή βίλλα του Βά ή
ταν ύποχρεωμένος νά δέχεται τίς 
έπισκέψεις τών άπειραρίθμων φί 
λων του. άν πάλι έφευγε, θά 

,ιίσκόταν έκτεθιμένος στίς έπι- 
θέσεις δλων τών θαυμαστών του 
καί τών δημοσιογράφων πού 0ά 
συναντούσε στά ταξίδιά του. Οΰ- 
τό τό ένα, ούτε τό άλλο δεν θά 
τού χάριζαν τήν τόσον ποθητή η
συχία.

Σκέφθηκε πολύν καιρό έπάνω 
σ’ αύτό τό ζήτημα. Ξενύχτησε 
πολλές νύχτες στριφογυρίζοντας 
άνήσυχα έπάνω στό κρεββάτι 
του. Στό τέλος βρήκε τή λύσι : 
Έξηφανίσθηχωρίς νά είδοποιήση 
κανέναν. Καί τό στούντιο άκόμη 
είς τό όποιον είργάζετο δέν έ- 
γνώριζε πού βρισκόταν ό δημοφι 
λέστερος άστήρ του ούτε έγνο>οι 
ζε τόν τρόπο μέ τόν όποιον Οά 
μπορούσε νά έπικοινωνήση μαζί 
του.

Τό Χόλλυγουντ ήταν ανάστατο 
καί δλοι διηρωτώντο πού μπορού 
σε νά είχε πάει ό Γκείμπλ. Ά λ 
λοι διέδιδαν δτι έσπασε τό συμ- 
βόλαιον μέ τή «Μέτρο», άλλοι ό
τι έπρόκειτο νά χωρίση τή γυναΐ 
κα του γιά νά παντρευθή τή ξαν
θή γόησσα Βιρτζίνια. Μπρούς 
καί οί περισσότεροι έβεβαίωναν 
δτι είχε άναχωρήσει γιά τάς Φι- 
λιππίνας νήσους Αποδεχθείς τήν

Π Ω Σ  Ξ Ε Σ Κ Α Ζ Ο Υ Ν  ΟΙ Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ
πρόσκλησι μ Γς ιθαγενούς θαύμα 
στρίας του έξοχου καλλονής.

Τίποτε δμως δέν ώφέλησε, για 
τι ό Γκείμπλ είχε καταστρώσει 
τά_ σχέδιά τρυ μέ θαυμαστήν ά- 
κρίβεια καί δέν συνήντησε κα

ι νενα έμπόδιον στήν πραγματο- 
I ποίησί των.

"Οταν έπέστρεψε, υστέρα άπό

γραφήσεως. «Δέν είμαι κανένας 
φακίρης» παρετήρησε μέ πονηρία 
ό Κλάρκ είς τούς συναδέλφους 
του καί τούς δημοσιογράφους, οί 
όποιοι περίμεναν μέ άφάνταστη 
περιέργεια τήν έξιστόρησι τής 
περιπετείας του.

Τδ πράγμα ήταν άπλούστατο. 
Μερικοί φίλοι τού Γκείμπλ άπό

Ο Κλάρκ Γκαίϊμπλ θεαται τε λευταίως συχνότατα μέ τήν ξαν
θήν γόησσαν Βιρτζίνια Μπρού ς, μέ τήν όποιαν τόν συνδέει

στενωτάτ η

ενα μήνα, είς τά στούντιο τής 
«.Adcgo» δπου έγύριοι τήν αερο
πορική ταινία «Τεστ Πιλότε ύπό 
τήν καλλιτεχνική δ εύθυνσι τού 
Βίκτωρ Φλεμιγκ, ό Γκεΐμτλ έδέ- 
χθηκε έπί τέλους μιά μέρα, νά 
διηγηθή τό καταπληκτικό κατόρ
θωμα τής έξαφανίσεώς του, γιατί 
πραγματικά περί κατορθώματος 
έπρόκειτο, μοναδικού μάλιστα 
εις τά ιστορικά τής κινηματο-

τή Νεα Ύόρκη είχαν ενα θαυμά
σιο ράντς είς̂  τήν Σάντα Βαρβά
ρα. Επειδή ομως οί φ'λοι του 
αύτοί δέν έσύχναζαν τούς κινη
ματογραφικούς  ̂κύκλους, ό Κλάρκ 
δέν φοβόταν νά συναντήση σ’ αύ 
τους κανένα γνωστόν. Καί πράν- 
ματι έπερασε έναν ολόκληρο μή
να ολομόναχος. Πέρασε τίς μέ- 
Ρες_ του κυνηγώντας, ψαρεύοντας 
καιιππευονιας τά άτίθασσα άλογα

τοΰ ράντς. «Καθ’ δλο τά διάστη
μα δεν ξυρίσθηκα ούτε μιά φορά» 
διηγείτο ό Κλάρκ Γκείμπλ, κι* 
δταν δεν είχα όρεξι, δέν μιλούσα 
σε κανέναν !...

Δέν διάβασε ούτε μιά έφημερί- 
δα, δέν έγραψε ούτε έλαβε κανέ- 
να γράμμα καί ούτε ακούσε ρα
διόφωνό ! Είχε άπομονωθή τε
λείως άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο.

Στο τέλος τών τριών έβδομά- 
δων, άποιράσισε ν’ άπομονωθή ά- 
κομη περισσότερο. ’Αφού πήρε 
τίς απαραίτητες προμήθειες έλα
βε μέρος σε μιά όμάδα κυνηγών 
τής πάπιας. Ολόκληρη ή κυνη
γετική αύτή παρέα άπετελεϊτο μο
νάχα άτό έξη άνθρώπους, τόν 
Ρόμπερτ Ταίηλορ, τόν σκηνοθέ
την Γζάκ Κόνγουίη, τόν Έντ- 
γουαρντ Μάνιξ, τόν Σιάμ Γούντ, 
τον κωμικόν Σπένσερ Τράον καί 
τον Κλάρκ Γκείμπλ. Καί τά έξη 
μέλη τής παρέας είχαν όρκισθή 
νά μήν πούν σέ κανέναν δτι βρι
σκόταν μαζί τους καί ό Γκείμπλ.

Ό  δημοφιλής άοτήρ πέρασε έ
κεΐ μια έβδομάδα άπόλυτης μο
ναξιάς, μαγειρι ύοντας μόνος του 
τά γεύματά του, κυνηγώντας τίς 
περισσότερες ώρες τής ήμέρας 
καί άναπαυόμενος. «Πλάγιαζα κά 
τω̂  άπό τόν ήλιο καί έπαυα νά 
σκεπιωμαι. Τό Χόλλυγουντ δέν 
περασε ουτε μιά φορά άπό τό μυα 
λό μου. Ήταν ή άπόλυτη ήσυ- 
7 ία», έλεγε οτούς φίλους του ό 
Γκείμπλ.

"Υστερα άπ’ αύτίι τήν κούρα 
τής μοναξιάς, ό Γκείμπλ, πήγε σ’ 
ενα άπο τό άοιποκρατικίιτερα 
κέντρα τής Νοτίου Καλιφορνί- 
ας, τό οποίον συχνάζεται άπό 
πολλούς άστέρας τού κινηματο
γράφου, δπου παραθερίζουν, έφ’ 
δσον βέβαια τό έπιθυμούν, «ίν- 
κόγνιτο».

Τότε ό Γκείμπλ άρχισε νά σκέ
πτεται τό καινούργιο φίλμ πού 
θά γύριζε στό Χόλλυγουντ, ύ
στερα άπό τήν έπιστροφή του, μέ 
θέμα τήν ιστορία τών τολ- 
ιτ^ών έκείνιον άεροπόρων, οί ό

ποιοι ύποτάσσουν συχνά τή ζωή 
τους γιά νά δοκιμάζουν τούς νέ
ους τύπους τών άεροπλάνων. 'Υ 
πολογίζοντας στή φιλία πολλών 
άεροπόρων στά αεροδρόμια τής 
Καλιφορνίας, ό Γκείμπλ τούς έ- 
πεσκέφθηκε καί συνεζήτησε μαζί 
μέ τούς πιλότους καί τούς μηχα
νικούς, παρακολουθώντας συγ
χρόνως τή ζωή τους.

Ηταν οί πρώτες διακοπές τοΰ 
Κλάρκ Γκείμπλ ΐσ·, ερα άπό έπτά 
χρόνια.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Προερχόμενος έξ Αίγύπτου ά- 

ψίχθη _χθές τό άπόγευμα άτμο- 
πλοΐκώς ό συμπαθής καλλιτέ
χνης κ■ Κ . Μοοσούρης, περα- 
τώσας δλας τάς έσωτερικάς 
σκηνάς του είς τό νέον φίλμ 
του ’Αλβίγε «’Ανθούλοο. Ό  κ 
Μουσούρης έξεφράσθη ένθουσι- 
ωδώς bC όλόκληρον τήν έργα- 
oiotv τοΟ έν λόγφ φίλμ, ή ό
ποια συνετελέσ&η είς τά ’Αλε
ξανδρινά στούντιο τοΰ κ. Άλ- 
βίζε μέ έξαιρετικήν εύσυνειδη- 
σιαν. 1

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Οί αφανείς πρωταγωνιοταί τοΰ Χόλλυγουντ
Οί διάφοροι πρωταγων'.στα 

τού κινηματογράφου, τούς ό
ποιους τόσον θαυμάζετε είς τάς

Τά θαυμάσια πόδια τής 
τνας Γουάλντρεν.

δαφόρους ταινίας των, σάν άν
θρωποι κι’ αύτοί. ύστε^οΰν πο  ̂
λές φορές σέ άψογη έμφάνισι.

Αλλοι έχουν άσχημα πόδ;α, 
άλλοι άκανόνίστο σωμα, πολλοί 
άνέκψρασια μάτια, άλλοι πάλι 
στραβή μύτη καί άλλοι διάφο
ρες σωματικές άτέλειες.

Καί δμως οί παραγωγοί τών 
φίλμς είνε ύποχρεωμένοι, χάριν 
τοΰ γοήτρου τών «αστέρων» 
των, ιά τούς παρουσιάζουν μέ 
άψογη ώμορφιά καί στίς τελευ
ταίες των λεπτομέρειες. Ή  τε
χνική τοΰ κινηματογράφου, ι
δίως δπως άνεπτύχθη τά τελευ
ταία χρόνια, άπαιτεϊ πολλές φο 
ρές τήν παρένθεσι διαφόρων 
«γκρό-πλάν», τά όποία άπεικο- 
νίζουν σέ τεραστία μεγέθυισι 
διάφορες λεπτομέρειες τοΰ σώ
ματος τών πρωταγωνιστών ένός 
φίλμ, μέ άποτέλεσμα τήν ιδιαι
τέραν έκφραστικήν δύναμιν τής 
σκηνής είς τήν όποιαν παρεντί
θενται.

Μέ τόν σκο-πό αύτό ίδρυθηκε 
στό Χόλλυγουντ ένα ειδικό γρα
φείο, τοΰ όποίου σκοπός είνε ή 
έξυπηρέτησίς τών δ'αφόρων 
σκηνοθετών τοΰ Χόλλυγουντ μέ 
άτομα τά όποια έχουν προικι- 
σθή άπό τή φύσι μέ ίδιάζουσες 
ώμορφιές ^ων μελών τους.

"Ενας σκηνοθέτης πού γνω
ρίζει δτι είνε υποχρεωμένος νά 
παρουσιάση σέ «γκρό-πλάν» τίς 
γάμπες τής πρωταγωνίστριας 
του, οί όποιες υστερούν κατά 
πολύ άπό τήν υπόλοιπη ώμορ

φιά της, τηλεφωνεί στό γραφείο 
αύτό λέγοντας στό διευθυντή 
του: «θέλω ένα ζευγάρι γάμ
πες.». Δέν περνά πολλή ώρα καί 
καταφθάνει στό στούντιο ή ά- 
φανής πρωταγωνίστρια τών... 
γαμπών, οί όποιες καταλλήλως 
παρεντιθέμενες στήν ειδική σκη 
νή τοΰ έργου, έμφανίζονται ώς 
οί γάμπες τής πρωταγωνίστρι
α^ τοϋ φίλμ. Τό αύτό συμβαίνει 
δταν πρόκειται γιά ένα ζευγά
ρι ώραία μάτια, μιά κανονική 
μύτη, δυό άψογα χέρια κτλ.

Τά πόδια, τά χέρια, τά μάτια 
κ,τ.λ. πού χρησιμοποιούνται 
κατ' αύτόν τόν τρόπον όνόμά- 
ζονται στήν ειδική κινηματο
γραφική γλώσσα «’Ανταλλα
κτικά».

Τά θαυμάσια πόδια τής Έν- 
τνας Τουάλντρεν έχουν παίξει 
πολλές φορές ώς «άνταλλακτι- 
κά» τών ποδιών τής Μωρήν Ο’ 
Σούλλιβοα/, τής Σύλβια Σ ίν 
τνεϋ καί τής Μύρνα Λόου.

Τά ώραιότερα χέρια τής Τζό- 
ϊς Κόοντ έχουν έμφοτνισθή πολ
λές φορές σέ ταινίες τών μεγα
λύτερων άστέρων τοΰ Χόλλυ
γουντ. Τά χέρια τής Κόαντ δέν

: είνε μονάχα ώμορφα άλλά καί 
; αφάνταστα έκφραστικά, πράγ- 
| μα πού τά κάνει νά προσδίδουν 

μιάν ιδιαίτερη έκφρασι σ’ έναν 
παθητικό έναγκαλισμό ή σ’ ένα

ι Ό  περιφημότερος «μάγος» τοΰ 
Χόλλυγουντ Γουώλτ "Αντρες.

«γκρό-πλάν» μιάς δραματικής 
, σκηνής. f
; Κατά δεκάδας ζητούνται άπό 

τούς σκηνοθέτας οί <<μάγκς», 
δηλαδή οί τύποι, τών όποιων ή 
φυσιογνωμία αποδίδει τόν τύ- 

| πον τοΰ γκάγκστερς. "Ενας ά- 
j πό τούς καλυτέρους «μάγκς» 

είνε και ό Γουώλτ Άντρες.

Η κ. Αλίκη' μετά τοΰ ύπο- 
λοιπου καλλιτεχνικού καί τε
χνικού συγκροτήματος τών 
στούντιο θά άφιχθή περί τά τέ
λη της έρχομένης έβδομάδος, 
οεδομενου δτι ύπολείπονται ά
κόμη μερικαί σκηναί διά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τοΰ φίλμ. Ό  κ.
Μουσούρης μάς έδήλωσεν δτι 
μετά τό γύρισμα τών «έξωτερι- 
κων» σκηνών πού θά ληφθόϋν 
•είς τάς 'Αθήνας καί τά περίχω
ρα, θ’ άναχωρήση τήν Ιην Ί- 
ουλίου μεθ’ όλοκλήρου τοΰ θι
άσου του διά Κύπρον, δπου θά 
δώση παραστάσεις καθ’ δλην 
τήν θερινήν περίοδον.

— Πληροφορούμεθα δτι ,, 
συμπαθής καλλιτέχνις τοΰ έλα- 
φροΰ μουσικοΰ μας θεάτρου δ. 
Λουιζα Ποζέλλι πρόκειται νά 
πρωταγωνιστήση είς ένα φιλμ 
τό όποιον θά γυρισθή είς τά 
κινηματογραφικά, στούντιο τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

—Άπό τής παρελθούσης Δευ 
τέρας καί καθ’ έκάστην έσπέ- 
porv προεβάλλετο είς τήν πλα
τείαν Συντάγματος, δπου έγέ- 
νετο ειδική έγκατάστασις όμι- 
λοΰντος κινηματογράφου ύπό 
τοΰ ραδιοηλεκτρολόγου μηχα 
yiKo0 κ. Άξαρλή, ή ληφθεΐσα 
ύπό τοΰ ύπουργείου Τύπου καί 
Τουρισμού κινημοττογραφική 
ταινία^τής τελευταίας θριαμ
βευτικής περιοδείας τοΰ ' κ. 
Πρωθυπουργού είς τήν Πελο
πόννησον

Πολύ πρό τής καθορισθείσης 
ώρας διά τήν προβολήν τής 
ταινίας, χιλιάδες ’Αθηναίων, 
π^ληροφορηθέντες τήν σχετικήν 
είδησιν άπό τάς έφη μερίδας, 
κατέκλυσαν τήν πλατείαν Συν
τάγματος, είς τρόπον ώστε τήν 
8.30' έσπερινήν, όπότε καί ήρ- 
χισεν ή προβολή τής ταινίας, 
ολόκληρος ή πλοπεία καί αί 
περί αύτήν όδοί έπληροΰντο ύ
πό χιλιάδων θεατών, οί όποιοι 
μέ άνυπομονησύχν άνέμενον τήν 
έναρξιν τής προβολής.

— Μέ έπιτυχίαν προείβλήθη- 
σαν τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν' 
είς τάς 7.30' μ.μ. είς τόν κινη
ματογράφον «Πάλλας» αί τέσ- 
σαρες _ταινίαι τής Ελλάδος, 
αί όποϊαι έγυρίσθησαν ύπό τής 
Ελβετικής Εταιρείας «θάλασ
σα καί Γή». Τήν όργανωθεΐσαν 
ύπό τοΰ ύφυπουργείου Τύπου 
καί Τουρισμοΰ παράστασίν πα- 
ρηκολούθησαν ή Α. Μ. ό Βασι
λεύς, ή Α .Β.Υ. ό Διάδοχος με
τά τής Υψηλής συζύγου του 
Πριγκηπίσσης Φρειδερίκης, 
Α.Β.Υ. ό Πρίγκηψ Χριστόφο
ρος, οί ύπασπισταί τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως, αί κυρίαι έπί 
τών Τιμών, ό Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως μετά τής κυρίας 
Λέλας Μεταξά’ όλόκληρον τό 
Υπουργικόν Συμβούλιον, τό 
Διπλωματικόν Σώμα καί πλή
θος έκλεκτοΰ κόσμου τής ’Αθη
ναϊκής κοινωνίας καί τν,ΰ Πει
ραιώς. Πρώτος έκ τών έπισή- 
μων προσήλθεν ό ύφυπουργός 
Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νικο- 
λούδης.

Αί τέσσαρες ταινίαι μέ θέ
ματα τάς Κυκλάδας νήσους, 
τάς 'Αθήνας, τήν Πελοπόννησον 
καί τήν γραφικήν, νήσον της

είκόνων τών όποιων ή δχι τά» 
σον έπιτυχής έκτύπωσίς έζημί- 
ωνε τήν γενικήν έντύπωσιν τών 
ταινιών.

— Τήν ίδιαν έσπέραν είς τάς 
WV, μ.μ._προεβλήθη ένώπιον 
του αυτού έκλεκτού κόσμου Λ 
ύπέροχος καί μεγαλειώδης κι
νηματογραφική ταινία τών ό- 
λυμπιακών άγώνων τοΰ Βέρο- 
λί, ή_ληφθεΐσα, ώς γνωστόν, ύ- 
πο τής καλλιτέχνιδος Λένι Ρί< 
φενσταλ. Ή  ταινία άφίχθη άερο 
πορικώς, κατόπιν παρακλήσε- 
ω_ς τοΰ Ύπουργοΰ-ΔιοικητοΟ 
της Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά 
πρός τόν έν ’Αθήναις πρεσβευ» 
τήν τής Γερμανίας πρίγκηπα 
Φόν “ Ερμπαχ— Βέμπερ, ό ό. 
ποιος εύγενέστατα έμεσολάβη. 
σε διά νά έπιτύχη τήν άποστο- 
λήν της είς ’Αθήνας έπ’ εύκαι« 
Pig _ τής ’Αθλητικής Έβδομά
δος. Η ταινία φέρουσα τόν τί
τλον «Εορτή τοΰ Λαοΰ» είνε 
μήκους 3.200 μέρων, έκρίθη 
δέ, ώς γνωστόν, ώς μεγαλειώ
δες κατόρθωμα τής κινηματο
γραφικής τέχνης.

Πράγματι, ή ταινία αύτή κα
ταπλήσσει μέ τίς άφαντάστως 
ώραϊες είκόνες της, ιδίως είς 
τήν είσαγωγήν πού παρουσιά
ζει ^τίς διάφορες άρχαιότητες 
τίΚ  Ελλάδος. Ή  τεχνική τών 
εικόνων αύτών είνε κυριολεκτι* 
κώς άψογος, μέ άπόλυτον ά- 
πόδοσιν τής ειδικής άτμοσφαί- 
ρας. "Ενα  μεγάλο εΰγε άξί- 
ζει είς τόν πρώτον όπερατέρ 
Βάλτερ Φρέντς, είς τόν όποιον 
όφείλεται καθ’ όλοκληρίαν ή 

άξιοθαύμαστος φωτογραφική ά- 
πόδοσις καί είς τήν δημιουρ* 
γόν τοΰ μνημειώδους αύτοΰ έρ
γου Λένι Ρ ίφενσταλ, ή όποίοΤ 
άποδεικνύεται μία γυναίκα μέ: 
άξιόλογες κινηματογραφικέ!} 
συνθετικές ίκοτνότητες.

Ή  έν λόγω ταινία, τής όποί- 
ας ή προβολή έπανελήφθη τήν 
έπομένην είς άπογευμοττινήν καί 
βραδυνήν παράστασίν χάριν 
τών λαβόντων μέρος είς τήν 
παρέλασιν άθλητών, έπεστράφη 
άεροπορικώς είς Βερολινον συ- 
νοδευομένη ύπό τοΰ δόκτοροή 
Σιμόν. Πληροφορούμεθα δτι 
τήν έκμετάλλευσίν της διά τήν 
Ελλάδα έξησφάλισαν αί κινη’« 
ματογραφικαί έπιχειρήσεις τοϋ 
κ. Άντ. Ζερβοΰ.

— Τήν παοελθοΰσαν Τετάρ» 
την προεβλήθη είς τόν κίνημα· 
τογράφον «’Αλκαζάρ», μετά 
τήν βραδυνήν παράστασίν, ένώ· 
πιον τοΰ Ύπουργοΰ-ΔιοικητοΟ 
τής Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιδ 
ή ληφθεΐσα ύπό τών γνωστών 
φωτορεπόρτερ κ. κ. Μεγαλοοι» 
κονόμου καί Κουρμπέτη ταινία 
τής παρελάσεως τών άθλητών, 
Ή  προβολή έγένετο είς άρνητι· 
κόν άντίτυπον δοκιμαστικώς, 
διά νά σχημοσίση Ιδέαν ό  Κ . 
Υπουργός τής συντελεσθείσης 
ύπ’ αύτών έργασ(ας.

Πληροφορούμεθα δτι τόσον 
ό κ. Κουρμπέτης δσον καί ό κ. 
Μεγαλοοικονόμου πρόκειται νά 
προβοΰν προσεχώς είς τήν πσο» 
ραγγελίοη> άρτιων μηχανημά
των λήψεως, διά τήν κινημοττο* 
γράφησιν τών διαφόρων έπικαι* 
ροτήτων.

Εξ δλων τών θερινών κι· 
νηματογράφων τάς μεγαλυτέ· 
ρας είσπράξεις πραγματοποιώ 
οΰν οί κινηματογράφοι «’Αλκα
ζάρ», «"Εσπερος» καί Ζέφυρος* 
του θησείου. Κατά τήν έφετει· 
τήν περίοδον παρατηρεΐται μία 
γενική οτΟξησις τών εισιτηρίων 
είς δλους τούς θερινούς κινη
ματογράφους, ύπερβαίνουσα κο(- 
Γά 20% τούλότχιστον τήν περί* 
σινήν τοιαύτην.

Σαντορίνης, παρουσιάζουν, κ.α· 
τά τό πλεΐστον, τοποθεσίας καί 
άπόψεις γυρισμένας μέ άρκετήν 
δεξιοτεχνίαν. έκτος ώρισμένων

'Ολόκληρος ή κινηματσγρορ- 
Φ^ική μας σελίς γράφεται κ α ί 
εικονογραφείται άπό τόν είδι* 
κόν συνεργάτην μας

κ. Τ. Μ ΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ



*0 μελετών τήν Ιστορίαν τοϋ 
Νεοελληνικού Θεάτρου, είς μά
χην θ’ άναζητήση άπό τής έπο
χής τής ένάρξεως αύτοΰ μέχρι 
τοϋ τέλους τής βασιλείας τού 
Όθωνος και πολύ μετ’ αύτόν έπί 
πολλά ετη, τόν ήθοποιόν, περί 
τον όποιου νά δύναται νά γίνη 
σοβαρός λόγος ύπό έ'ποψιν σκηνι

Τόν πρώτο πού άνακαλύπτου- 
με εΐνε ό γνωστός δημοσιογρά
φος κ. Τάκης Οΐκονομίδης. Τόν 
βρίσκουμε στήν πηγή τών έμ· 
πνεύσεών του καί κερδίζουμε 
τήν εύκαιρία. Ό  κ. Οίκονομί- 
δης κατέχει καλά τό θέατρο καί 
τό έκμεταλλεόεται πλούσια. Γι- 
ατί πλήν τής συγγραφικής του 
ίκανότητος γνωρίζει καλά καί 
τή σκηνοθετική τέχνη πού δείγ
ματά της μας έδωσε στίς διά
φορες παραστάσεις τής Δραμα
τικής.

—‘Η φετεινή παραγωγή σας, 
κ. Οίκονομίδη;

— Μιά έπιθεώρησις μέ συνερ
γασία τοΰ κ. Μπέρτσου, μιά λυ
ρική ^περέττα μέ μουσική τοϋ 
Ζερβού «Σύγχρονες Τραιβιατες» 
καί κατι άλλο πού δέν μπορώ 
νά σας μιλήσω άκόμα. Είμαι 
δεσμευμένος...

Ό  κ. Οΐκονομίδης δέ φαίνε- 
ται νάχη διάθεσι νά μιλήση. 
Βρίσκεται στίς στιγμές τής με
λαγχολίας του.

— Ποΰ θά δώσετε τά έργα 
σας;

— Δέν έχω άποφασίσει άκό
μα. Είμαι πολύ διατακτικός.
Οσο σκέφτομαι πώς στά σκη

νικά τοϋ Βασιλικού θεάτρου, 
πού θά δοΰμε έφέτος, θά άντι- 
παροιταχθοϋν τά σκηνικά τών 
θιάσων πού μας έπισκέπτονται, 
δέν άπο*ασίζω, Δέν έχω καμ- 
μιά ϋρεζι νά κάνω τόν ήρωα 
προκειμένου περί έλαφροΰ θε
άτρου.

— Μά κ. Οίκονομίδη —θέλω 
νά διαμαρτυρηθώ γιά τό ξέσπα
σμά του αύτό.

— Ναι, κύριε, συνεχίζει. ’Η
ρωισμοί καί δονκιχωτισμοί μιας 
όλοκλήρου δεκαετίας συνετρί- 
βησαν στούς άνεμομύλους αύ
τούς πού εΐνε οί —συμπαθέστα
τοι κατά τά άλλα— μουσικοί 
θίασοι.

Νομίζω πώς ή παρουσία μου 
άποτελεΐ τό κόκκινο πανί πού 
τον έρεθίζει. Τόν άφήνω νά συ
νέχιση στίς άκατάλυτες πηγές 
τών έμπνεύσεών του.

Η τυχη με φέρνει μπροστά 
στόν δεύτερο περυσινό συνερ
γάτη τοΰ κ. Οίκονομίδη στήν έ- 
πιθεώρηοι «Συντριβάνι», πού έ- 
σημείωσε τή μεγαλύτερη έπιτυ- 
χία, τόν κ. Άντώνη Κοσμετό* 
πουλο, Ή  κουβέντα άρχίζει ά
πό τό δρόμο καί συνεχίζεται 
στόν «Λαβύρινθο», πού εΐνε, νά 
ποΰμε, τό κέντρο τών Θιάσων 
καί τών... Θεατροφίλων.

Ό  κ. Κοσμετόπουλος έχει δ- 
ρεξι. Εΐνε ό παραγωγικώτερος 
φέτος καί ό πιό... τυχερός. Πι
στεύει άπό τώρα στή μεγάλη 
του έ-0 -υχία.

— Τί μάς δώσετε φέτος, 
I κ.- Κοσμετόπουλε;

— Παρακαλώ νά γενικεύσετε 
j τό ερώτημά σας. Τί Θά δώσω

κ.% οχι τί Θά σας δώσω.
Αρχίζω νά χάνω τό δρόμο 

καί δέν ξεύρω άν κι’ έδώ Θά 
βρε&ή ό μίτος τής ’Αριάδνης 
νά μέ όδηγήση στή έξοδο.

— Λοιπόν, τί Θά δώσητε καί 
ποΰ;

— Έ ν  πρώτοις τρεις όπερέτ
τες, έκ τών όποίων οί δύο μέ 
μουσική τοΰ γνωστοΰ συνθέτου 
κ. Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Ή  πρώτη 
«"Ερως μέ δόσεις», μιά όπερέτ- 
τα-ψάρσα ή όποία έδόθη' είς τήν 
κ. Χαντα καί θά παιχθή τόν Αύ
γουστο στήν Αίγυπτο. "Η δεύτε
ρη εΐνε μιά δραματική όπερέτ
τα μέ μουσική κι' αύτή τοΰ Ρι
τσιάρδη καί πού γίνονται συ
νεννοήσεις γιά τό άνέβασμά της 
σέ θέατρο τών ’Αθηνών. Καί τό 
τρίτο εινε μιά διασκευή ένός 
δράματος στό στύλ τοΰ «Δυό 
Μάγκες»—«Δύο Όρφαναι»,, μέ 
μουσική τοΰ κ. Μπίλ Σβάρς, 
τήν όποία δμως μήν έπιμένετε 
νά σας μιλήσω.

— Στούς έδώ θιάσους δέν θά 
δώσετε έργα σας;

— Βεβαίως, τό «’Έρως μέ δό
σεις», δσο καί τή διασκευή τοΰ 
δράματος θά τά άνεβάσουμε μέ 
τόν κ. Ριτσιάρδη τόν Αύγουστο 
καί στή Θεσσαλονίκη.

— Μέ άλλους συγγραφείς θά 
συνεργασθήτε φέτος;

— Πώς δχι. ΑΛέ τόν κ. Ταχο- 
Υίάννη καί τό Βλαχόπουλο, θά 
δώσουμε μιά ύπερεπιθεώρησι 
μόλις φύγη τό «Βασιλικό».

’Ανάθεμά σε, τειιπελιά. 
πού fi' 'όχνεις άπό τ" Ληιιλειά 
τον φίλον μου τόν Σούτίτα, 
τόν σύντροφόν του τον Κτενά 
τόν πρώτον τον τεμπελχανά 
μέ τήν .. . .  ·· . .  ..

Χ Ε Ρ Μ Α Ν  Λ Α Ν Τ Ο Ν

Μέ τά τελευταία λόγια τοΰ κ. 
Κοσμετοπούλου νωρίς νά τό κα
ταλάβουμε βοεθήκαμε στήν έ
ξοδο. Φώς: Φώς! έφώναξα καί 
έτρεξα σ’ άναζήτησι τοΰ τρίτου



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σκαί φωτογραφίαι δέν έπιστρέτ 
φονται, είχε δημοσιευθοΟν εί

τε μή.

Ά ρ ιθ . τηλ. γραφείων: 32152

Κατά στίχον . . . . . . . . .  Δρχ. ί
Διά θέατρα καί κινηματο· 
γράφους Ιδιαίτεραι συμφω· 

νίαι.

Υπάρχει στήν 'Ελλάδα 
θεατρική κριτική

Τό θέατρο τού παιδιού

«Ή Παιδική
και ’Εφηβική ΣκηνήΜ  EHIHOAH ΤΟΥ κ. 0 .  ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Ο κ. Σακελλαρίδης

Πώς λειτουργεί

Ό νεαρός συνθέτης Γ. Κυργοό· 
σιος.
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TO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ Ν ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 12 Ιουνίου - Σάββατον18 Ιουνίου 1938)

[ Κυριακή ]
λαφρά μουσική καί χορός, 8 Λαϊκή 
μουσ., 8.30 Βιολί, 9 Τραγούδι, ^.45 

Γ Συναυλία, 10.30 Άπό όπερέττες, 11 
! Έλαφρά μουσική καί χορός.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (4*.18 μ.) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  ί 1 3.99__1 6.89___1 9.
74— 25.49— 31.38__49.83 μ.) 10.15
Λ. μουσ., 11 Τρίο, 11 45 Συν. 1 Έ λ ,  
μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ .  μουσ. 3.15 Κυ· 
ριακ. συναυλία, 3.30 Μουσ. δωμ. 4.15 
Τραγούδια, 430 Τρίο Τσαϊκόψσκι, 5♦ 1 5 
Χορωδία, 5.45 Δ. 6.50 Έ λ .  μουσ. 
7-30 Εμβατήρια, 8 Συν. 9 Είδ 9.15 
Τραγούδια, 11 Είδ. 12.30 Έμδατή- 
οια, 1 Σ  υν.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93__ 16.86___19.82
_ 2 5 .5 3  31.55 μ.)1.20 Δ. 2.15 Άπό
μελόδρ. 3.30 Είδ. 4 Τραγοΰδι, 4.20 

Δ. Κράϊσλερ, 4.30 Πνευσ·<, 5.45 Είδ. 
7 20 Είδ. 7.40 Δ. 7.50 Μελωδίες, 9. 
45 Τραγοΰδι, 10.05 Τραγοΰδι, 10 35 
■Όργανο, 11.15 Είδ. 11.35 Συν. 2.10 
Μοισ. δωμ. Ντδοράκ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  <16 84— 1*.68___25.24
_3 1 .4 1  μ .) 12 Συν. 1.15 Συν. 1.45 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3 20 Δ. 3.30 
Μετάδοσις, 4.15 Είδ. 6 Συν. 8 Είδ. 
8.30 Είδ. 9 30 Μετάδοσις, 1 Δ. 2 
Είδ.

ΡΩ Μ Η  (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Λαϊκή μουσική, 1 Είδ. άγγλιστί, Ποι
κίλη μουσ. 2.30 Συμφ συν. 5 Είδ. 
Ά πό μελόδραμα, 6.30 Μουσ. δωμ. 10 
Μετάδοσις. 12.30 Είδ. Ισπαν. έλλην. 
1 Ε Ιδ. Έ λ  μουσική.

Μ Ε Σ  Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ  
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (404 κχ. 332 μ.)

9.15 Δ. 11.30 Χορός καί έλαφρά μου
σική, 1— 4 Χορός καί έλ. μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 ιι·)
7 Συν  9.05 Δ. 11 Μουσική ποικιλία.

Β Ε λ ί Γ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
S  Μετάδοσις, 9 Μετάδοσις, 10 Συν. 
11.20 Έ λ .  μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
U.10 Κιθάρες καί βιολί, 9 Χορός, 11
30 Συναυλία, 2.05__ 3 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
β.25 Δίσκοι, 9 Συναυλία μέ τραγού
δι. Ροσσίνι, Φλοτώψ, Μπιζέ, Βέρδι, 
Ρίμσκυ— Κοοσακώφ κλπ. 11.30 4
“Έ ρ γ α  Χαίντελ

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κγ. 550 μ.)

|  Δ ε υ τ έ ρ α  J
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (4*.18 μ .) 9 ΕΙδ. 
έλληνιστί. 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99__16.89___1 9.
7 4 _2 5 .49—.31.38__49.83 μ.) 12 Συ-
ναυλία, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδ.
2.15 Έλαφρά μουσική, 315  Ευθυμη 
μουσική, 4 30 Εμβατήρια, 4.45 Ποι
κίλη μουσική, 5.45 Εύθυμο άπόγευμσ,
6.15 Χορωδία, 6.30 «Πεταλούδες» τοΰ 
Σοΰμαν, 6.50 Έλαφρά μουσ. 8.30 
Τραγούδια, 9 Ειδήσεις, 9 30 Σ υναυλ. 
10 Λαϊκή μουσική, 11 Είδήσεις, 1  ̂
Τραγούδια, 1 Έλαρ^ά  υουσική.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (1 3.93— 1 6.86 1 9.82
— 25.53— 31 55 μ.) 12.45 Ρυθμοί, 1. 
45 Συναυλία, 2.55 Δύο πιάνα, 3.30 
Είδήσεις, 4.30 Άπό θέατρο 5-40 Βιο
λί, 6 Είδήσεις, 6.20 Δίσκοι, 6.40 Σ υ 
ναυλία, Βάγνερ, Γσαίκόφσκυ, 8 Είδ. 
8.20 Φυσαριιόνικες, 0 Συναυλία, 1. 
15 Χορός, 1 20 Συναυλία Μπετόδεν, 
Ντδοράκ, Βάγνερ

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16 84— 1^.68__ 25.24
 31.41 μ .) 11 Δίσκοι, 12.45 ελληνι
κή όμιλία. 1.15 Συναυλία, 1.4 5 Είδ. 
2 Συναυλία, 2.30 Είδ. 3.20 Δίσκοι,
3.30 Έλαφρά μουσική μέ τραγούδι,
5.15 Είδ. 6 Συναυλία, 7 Δίσκοι, 8 
Είδ 8.30 Είδ. 9.30 Μετάδοσις, 1 Δί
σκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40__ 31.13 μ .) 12 Είδ.
Ποικίλη μουσική, 1 Ε^δ. άγγλιστί, 
Μουσική δωματίου, 2.45 Ποικίλη μου
σική, 5 Είδήσεις, Έλαφρά μουσική,
6.30 Άπό μελοδράματα, 10 Μετάδο- 
σις, 12.30 Είδ. Ισπαν. έλληνιστί, 1 
Είδήσεις συμφ. π.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ  
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (404 κ*. 332 μ.)

8.10 Βάλς, 9 Συναυλία μέ τραγού
δι, 10.30 Άπό όπερέττες, 11.30 Ε 
λαφρά μουσική, 1__4 Έλαφρά μου
σική.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κγ. 1339 μ.)
7.10 Πιάνο, 7.35 Τραγοΰδι, 8.30 Α- 

----------- . . .  ..Λ. ----- γ ·. πό ταινίες, 10.10 Μουσ. άκρόαμα, 11
Β ^0 Χορωδία, 10.40 Συναυλία, 11. | Δίσκοι Τοσκανίνι.

7.55 Συναυλία, 9.30 Δίσκοι, 10.10 
’ Ιταλικά τραγούδια, 10.45 Έλαφρά 
μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
"Εργα  Βέμπερ, 9 30 Συναυλία έκ 
Παρισίων, 10.30 Δίσκοι, 11.3__ 4 Σ υ 
ναυλία.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ. 253 μ .) 8 Σ υ 
ναυλία. 8.30 Είδήσεις, 9.15 Δίσκοι, 
9.30 θέατρο, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ, (695 κγ. 432
μ .) 9 Τραγούδια, 10 Μουσ. δωμα

τίου, 11 "Ενα  βράδυ στή Μονμάρτρη, 
11*30 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κγ. 353 μ.) 7 Ε λ α 
φρά μουσική καί γορός. 8 Λαϊκή μου
σική, 8.30 Β ιολοντσέλλο, 9 Συμφ. 
συναυλία, 9.45 Συνέγεια, 11.10 Έ- 
λαφοά μουσική και γορός.

39 Τζάζ, 12.15 Τσιγγάνοι.
Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ  Ε Σ  Τ Ι (1 60 κγ. 1875 μ.) 

7.15 Χορός. 8.15 Χορός, 8.45 Χορω
δία, 9.15 «Ελεύθερος σκοπευτής», με- 
λόδο. τοΟ Βάννερ. 1.45 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κγ. 382 μ.) 8.10 
Στρατ. μουσική. 9 Ποικίλη μουσική, 
11 30— 4 Έλαφρά μουσική καί γο
ρός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ. 253 μ.) 8 Σ υ 
ναυλία. 8.30 Είδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
σις. 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ (695 κγ. 432 
μ .) 9 Εύθυιιία, 9.30 θέπττρο, 11.30 
Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κγ. 353 μ .) 7 Έ-

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κγ. 437 μ.) 
6.45 Δίσκοι, 7.05 Τραγούδια, 7.35 
Μελοϊδίες. 9 Μελόδραμα

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.10 Ευθυμη υουσική, 9.45 Γαλλογερ- 
μανική συναυλία, 10.30 Άπό ταινίες, 
11.30 Συναυλία, 12 Έλαφοά μουσι
κή. 1— 3 Έλσφρά υουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι φλότωφ. Τοσσίνι, 9 Χο
ροί άπό ταινίες, 10 Έλαφοά μουσική. 
11.30— 4 ΈλαΦοά ιιουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κγ 550 ιι.ν 
8 Τσιγγάνοι, 10.45 Τζάζ, 12.05 Εί- 
δήσεις γαλλιστί.

ΒΟ Υ Κ  Ο Υ Ρ  Ε Σ  Τ Ι (160 κγ. 1875 μ.)

Τρίτη ]
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (4^.18 μ.) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 1 6.89— 1 9.
74— 25.49__ 32 38__49.83 μ.) 11.15
Μουσική δωματίου, 11.45 Έλαφρά 
μουσική, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδ.
2.15 Έλαφρά μουσική, 4.30 Συναυ
λία, ς Τραγούδια, 5.45 Συναυλία,
6.30 Λαϊκή μουσική, 6.50 Ευθυμη 
μουσική, 7.15 Σονάτα Μότσαρτ, 8.15 
«Ευθυμη γήρα», όπερέττα τοΰ .έχαρ 
Α ' πράξις, 10.45 Μουσ. δωματίου, 11 
Είδήσεις, 12 Τραγούδια.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (1 3.93__1 6.86— 1 9.82
— 25.53 31.55 μ.) 1 ’Όργανο, 1.45
Τραγοΰδι, 2.35 Στρατ. μουσική, 3 30 
Ειδήσεις, 4 Ρυθμοί, 4.45 Τραγοΰδι, 
6.20 Δίσκοι, 6 40 Δίσκοι, 7 ’Ό ργα 
νο, 8 Είδήσεις, 8.20 Δίσκοι, 8.30 
Σερενάτες, 9 Συναυλία Μπετόδεν, 
Ντδόρακ, Βάγνερ, 10.40 Τραγούδια,
11.15 Είδήσεις, 1.50 Β ιολοντσέλλο,
12.10 Ρυθμοί, 1.40 Ποικιλία. 

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16 84— 1*.68__ 25.24
— 31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 «Άμ- 
φιτρύων 38» τοΰ Ζιρωντοΰ, 1 Δίσκοι 
Μότσαρτ, Μπερλιόζ κλπ. 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40__31.13 μ.) 12 Είδ.
Μουσ. δωματίου, 1 Ειδήσεις άγγλιστί. 
Άπό μελοδοάυατα, 2.45 Έλαφρά μου 
σική, 5 Είδήσεις, Συμφ συναυλία,
6.30 Έλαφρά μουσική, 10 Μετάδοσις,
12.30 ΕίδήσεΐΓ Ισπαν. έλληνιστί 1 
Είδήσεις. Μελόδραμα.

ΜΕ Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ  
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (404 κγ. 332 μ.)

8.10 Στρατ. μουσική, 9 Συναυλία 
μέ τραγοΰδι, 11.30 Έλαφρά μουσική 
καί χορός, 1— 4 Έλαφρά και λαϊκή 
μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ. 1339 μ.)
7.10 Σ ονάττα Χαίντελ, Μπάχ, 8 Τρα
γούδια Σοΰμπερτ, Μποάμς, 8.20 Λαϊ
κή μουσική, 9 Συμφ συναυλία μέ 
τραγούδι §ργων Σ ιμανόφσκι, 11.25 
Μουσική ποικιλία.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
6.45 Λαϊκά τραγούδια, 7.15 Δίσκοι, 
7.35 Συναυλία, 9 Συναυλία, 10 Πιά
νο, 10.45 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη βραδυά, 9.-10 Έλαφρά 
μουσική, 10.15 ’Έ ρ γ α  Χάϋδν, Σ τρά
ους, 11.30 Συναυλία, 12 Χορός, 1 
Μουσ. δωματίου, 2__ 3 Λαϊκή μου
σική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι, 9 "Εργα  Μπετόδεν, 
Μπράμς, 10 Έ ρ γ α  Μότσαρτ, Σο ΰ 
μπερτ, Μύλλερ κλπ. 11.30 Έλαφρά
μουσική και χορός, 1__ 4 Σ  υναλία Ρ .
Σ  τράους κλη.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ 550 μ.Ί 
7.25 Τζάζ, 9 Συναυλία, 10.45 Δί
σκοι, 12.10 Τσιγγάνοι

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ  Ε Σ  Τ Ι (1 60 κχ. 1875 μ.)
7.15 Δ/σ κοι, 8.15 Μαντολίνα, 8.50 
Ρουμάνοι συνθέται, 9.45 Συνέχεια,
10.45 Έλαφρά ομυσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ .) 8.15 
Δίσκοι, 9 Συναυλία μέ τραγοΰδι, 12 
— 4 Έλαφρά μουσική καί χορός, 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Ε κ 
κλησιαστική μουσική, 10.45 Συναυ
λία, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ, (695 κγ. 432 
μ.) 9 Άκρόαμα, 9.30 Μελόδραμα,
11.30 Είδήσεις,

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ζ  τρατ. 
μουσική, 8 Λαϊκή μουσική, 8.45 Σ υ 
ναυλία, 9 Τραγοΰδι, 9.45 Συναυλία,
10.15 Ρωσσ. ρομάντσες, 10,55 Έ λα  
φρά μουσική καί χορός.

^^ ^ ^ Γετά ρ ττ^ ^ Ι
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (4*.18 μ .) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89___19.
74__ 25.49__ 31.38__ 49.83 μ .) 12
Μουσ. δωματίου, 1 Έλαφρά μουσική, 
2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 
3.15 Λαϊκή μουσική, 5.15 Τραγούδια, 
5.45 Ευθυμη μουσική, 6.30 Πιάνο, 
6.50 Ευθυμη μουσική, 8 Χορωδία, 9 
Είδήσεις, 10.45 Δίσκοι, 12.15 ’Έ ργα  
Μότσαρτ γιά πιάνο, 1 Μουσ. δωμα- 
τίου.

ΛΟ Ν Δ Ι NON (1 3.93__1 6.86__ 1 9.82
 25.53_31.55 μ.) 12.45 Βαριετέ,
2.35 Δίσκοι, 2.55 Μουσ. δωματίου 
Μότσαρτ, 3.30 Ειδήσεις, 4 Δίσκοι, 4. 
15 Συναυλία Κερουμπίνι, Βέρδι, Που
τσίνι, Ροσίνι, Βάγνερ, Μποροντίν, 5. 
15 Διάλεξις, 6 Είδήσεις, 6 20 Τρα- 
γοΰδι, 7.20 Ειδήσεις, 7.40 Συναυ
λία Μπάχ, Μότσαρτ κλπ. 9 Μελωδίες, 
10.25 «Μποέμ» του Πουτσίνι Α ' πρά
ξις, 10.45 Πιάνο, 11.15 Ειδήσεις, 11. 
4ς «Μποέμ» Δ ' πράξις, 12.20 Δίσκοι,
1.35 Μελωδίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16 84— 1  ̂ 6^__ 25.24
— 31 41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30

Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συμφ. 
συναυλία μέ τραγοΰδι, 5.15 Είδη- 
σεις, 6 Συναυλία, 7 Δίσκοι, 8 Ειδή
σεις, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
σις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Μελόδραμα, 1 Είδήσεις άγγλιστί, έ
λαφρά μουσική, 2.45 Λαϊκά τραγού
δια, 5 Είδήσεις, Μελόδραμα, 6.30 
Συμφ. συναυλία, 10 Μετάδοσις, 12 
Είδήσεις, Ισπαν., έλληνιστί. 1 Είδή- 
σεις, Λαϊκή μουσική.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  
Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (404 κχ. 332 μ.)

8.10 Εύθυμη μουσική, 10 Τραγούδια, 
11.30 Έλαφρά μουσική μέ τραγοΰδι, 
1__4 Έλαψοά μουσική και χορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ. 1339 μ.>
7.10 Πιάνο Μπάγ, Σοΰμοτν, Μπράμς, 
Λίστ, 8 Τραγούδια, 8.30 Χοροί, 9 
Σ υμφ. συναυλία μέ τραγοΰδι, Παντε- 
ρέφσκυ, Πάλεστερ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
6 45 Δίσκοι, 7.20 Συναυλία, 9 Ρωσ- 
σικές μελωδίες, 10.30 Λαϊκά τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Ευθυμη μουσική, 9.15 Πνευστά, 
10 Χορωδία, 11.30 Σονάτα Μότσαρτ, 
12 Βιεννέζ. μουσική μέ τραγοΰδι, 1 —
3 Έλαφρά μουσική καί χορός. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Ποικίλη μουσική, 9 Έλαφρή 
μουσική, 10 Ξένα* τραγούδια, 10.30 
Σ ουΐτα του Τσαϊκόφσκυ. 11.30 Μελω

δίες, 1— 4 Συναυλία.
Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ; 550 μ.)

7.15 Συναυλία, 9 Συναυλία Ντονά- 
νι, Λίστ, κλπ. 11.15 Τσιγγάνοι. 12.05 
Είδήσεις γαλλιστί, 12.25 Τζάζ.

ΒΟ Υ Κ  Ο Υ Ρ Ε Σ  Τ Ι (160 κχ. 1875 μ.)
7.15 Συναυλία, 8 Συνέχεια, 8.35 
Ρουμσν. τραγούδια, 9.1 ς Βιολοντσέλ- 
λο, 9.50 Δ·'σκοι, 10.45 Έλαφρά μου
σική, 11.45 Ειδήσεις γαλλιστί.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Χορός μέ τραγοΰδι, 10.30 Ποικίλη 
μουσική, 11.40 Βιεννέζ. μουσική, 1__
4 Έλαφρά μουσικ ήκαί χορός.

Πέμπτη 3
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Σ  υναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99__1 6.89___1 9.
74— 25.49— 31.38__49 83 μ.) 10.45
Χορωδία, 11.15 Πιάνο, 12 Στρατ. 
μουσική, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Εί- 
δήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 4.30 
Λαϊκή μουσική, 5 Εύθυμία, 5.45 Ευ
θυμη μουσική, 6.30 Τραγούδια Βόλφ, 
6.50 Ευθυμη μουσική, 8 Στρατ. μου
σική, 9 Είδήσεις, 10 15 Δίσκοι, 11 
Ειδήσεις, 12 Συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.86— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Συναυλία 
2 Βιολί, 3.30 Είδήσεις, 4 Άπό τούς 
«Γάμους τού Φίγκαρο» τού Μότσαρτ, 
5 Πιάνο, 5.20 Χορός, 6 Είδήσεις, 6.35

Μπαλαλάικες, 7.20 Είδήσεις, 9.15 Χο
ρός, 10 20 Ποικλία, 11.15 Είδήσεις, 
11.35 Δίσκοι, 12.10 Διάλεξις, 1.20 
Έλλην. φιλολογία, όμιλία τοΰ καθη- 
γητοΰ Τζίλμπερτ Μώραιη. 2.15 Άρμο 
νίες.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6 84— 1 *.68 25 24
— 31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 
Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μουσ. 
δωματίου μέ τραγοΰδι, Μπετόδεν, Ρα- 
δέλ, 5.15 Είδήσεις, 6 Συναυλία, 7 
Δίσκοι, 8 Είδήσεις 8.30 Ειδήσεις, 9. 
30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις 

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ.' 
'Ελαφρά μουσική, 1 Ειδήσεις άγγλι- 
στί. Σ  υμφων. συναυλία, 2.45 Μελό
δραμα, 5 Είδήσεις, Λαϊκή μουσική
6.30 Μελόδραμα, 10 Μετάδοσις, 12. 
30 Ειδήσεις, ισποτν. έλληνιστί, 1 Εί- 
δήσείς, Ποικίλη μουσική.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ  
Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (404 κγ. 332 μ.)

8.10 Εύθυμη μουσική. 10.10 Λσϊκή 
μουσική, 11,30— 4 Έλαφρά μουσική 
και χορός

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ. 1339 μ )
7 Συναυλία, 8.45 Έλαφοά μουσική 
10 Μελωδίες, 11 Μουσ. δωματίου. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κγ. 437 μ.)
7.30 Λαϊκά τραγούδια, 9 Συμφ. συ
ναυλία. 10.30 Βιολί.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
7 Μουσ. δωματίου, Μπάχ. Μπετόδεν, 
7.25 Έλαφρά μουσική, 8.10 Ευθυμη 
βραδυά, 9 Άπό όπερέττες. 11.30 Σ υ 
ναυλία. 12:— 3 Έλαφοά μουσική. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι, 9 Συναυλία μέ τραγοΰ- 
δι, 11.30 Έλαφρά καί λαϊκή μουσική.
1— 4 Συναυλία.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κγ 550 ιι.) 
7.50 Τραγούδι, 10.15 Τζάζ, 11 Τ υ
ναυλία, 12.10 Τσιγγάνοι.

ΒΟ Υ Κ Ο Υ Ρ  Ε Σ Τ Ι  (160 κγ. 1875 μ.)
7.15 Χορός. 8.40 ’Έ ρ γα  Ντεμπυσσύ.
9.30 Συναυλία, 10.45 Δίσκοι, 11.45 
Είδήσεις γαλλιστί.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  Τ.Τ.Τ (695 κχ. 432 
μ .) 9 Εύθυμία, 9.30 θέατρο, 11.30 
Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 u.) 7 Στρατ. 
μουσική, 8 Λαϊκά τραγούδια. 8.30 
Συναυλία. 9.45 Τραγοΰδι, 10.15 Σ υ 
ναυλία, 12 Έλαφρά μουσική καί χο
ρός.

10.30 Συναυλία, 11 Είδήσεις, 1 Τρα-. 74__25.49— 31.38__ 49.83 μ.) 21.15
γούδια Βόλφ. Χορός, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδή-

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93__16.86___19.82 ' σεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 3.15 ή·
— 25.53— 31.55 μ.) 1 Μουσική έρυ- j λαφρά μουσική, 5 Ευσυμη βραουα, D. 
θροδέρμων, 1.20 Χορός, 2 Σ  υναυλία; 45 Ευθυμη μουσική, b.15 i-ργα Χά· 
Μπετόδεν, Ντδοράκ, Βάγνερ, 3.30 Εί-1 ύδν, 6.50 Εύθυμη μουσική, 7.15 Ποι·
δήσεις, 4 Βαρ.ιετέ, 6 Είδήσεις, 7.20 
Ειδήσεις, 8 Διάλεξις, 9 Τσέλλο, 9.20 
Β '  πράξις χών «Άρχιτραγουδιστών» 
τοΰ Βάγνερ, 10.20 Βαριετέ, 11.15 
Είδήσεις. 11.50 Γ ' πράξις τών «Άρ- 
χιτραγουδιστών, 1  ̂ 35 Τραγούδια.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (1 6 84— 1 3.68— X5.24 
—31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία. 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 
Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 « Σ αλτι-

κιλία, 8 Εύθυμία, 9 Είδήσεις, 9.30 
Χορός, 11 Είδήσεις, 12 Δίσκοι, 1 Σ υ 
ναυλία, 1.15 Ιίοικιλία, 2.30 λορός

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93 16.86— 1 9.82
 25.53__31.55 μ.) 12.45 Διάλεξις,
1.30 Πιάνο. 2.30 Μελωδίες, 4.30 Ει
δήσεις, 5.30 Τραγούδι, 6 Είοησεις,
6.30 Χορός, 7.20 Είδήσεις, 7.45 Ρυθ
μοί, 8.30 Άπό θέατρα, 9 Μιούζικ- 
χώλ, 10.10 Συναυλία, 11,15 Είοή-

| Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (4^.18 μ.) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__ 16.89___19.
74— 25.49 31.38— 49,«3 μ.) 10 Δί
σκοι, 10.45 Συναυλία, 11.45 .ίύθυ- 
μία, 12.45 Ποικιλία, 1 Έλαφρά ποι
κιλία, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφοά μου
σική, 4.30 Συναυλία, 5.30 Μουσική 
δωματίου, 5.45 Ευθυμη μουσική. 6.15 
Σονάτα τοΰ Μέτνερ, 6.50 Εύθυμη 
μουσική, 8 Συναυλία Μότσαρτ, Χάϋδν

μπάγκοι» μελόδρ^ τοΰ Γκάν, 5.15 Εί- σεις, 11.40 Χορός, 1.20 Άπό θέα
τρα, 2.40 Ειδήσεις, 3.05 Βαριετέ

>
δήσεις, 6 Συναυλία, 7 Δίσκοι, 8 Εί* 
δήσεις, 8 30 Ειδήσεις, Μετάδοσις, 1 
Δίσκοι, 2 Ειδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40__31.13 μ.) 12 Είδ.
Σ  υμφ. συναυλία, 1 Ειδήσεις άγγλι- 
στί. Μελόδραμα, 2.45 Μουσική δω
ματίου, 5 Είδήσεις. Ποικίλη μουσική,
6.30 Λαϊκή μουσική, 10 Μετάδοσις,
12.30 Είδήσεις Ισπαν. έλληνιστί, 1 
Ειδήσεις. Μουσ\κή δωμοττοίυ.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ  
Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (404 κχ. 332 ιΟ

8.10 Μουσ. ποικιλία, *.10 Συναυλία 
μέ τραγοΰδι Γκρήγκ, Σοπέν, Τσαϊκό- 
φσκυ, Σ τράους, Ραδέλ, κλπ. 1.30
Ελαφρά μουσική καί χορός, 1— 4 

Έλαφρά μουσική.
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ. 1339 ιι.>

7.10 Π'άνο, 8 Παιδ. τραγούδια, 8.25 
Έλαφρά μουσική, 10.10 Μουσ. ά- 
κρόαιια, 11 Δίσκοι.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
6.45 Λαϊκή μουσική. 7.20 Τραγούδια, 
7.50 Δίσκοι. 9 Συναυλία, 10 Έ κ  
Γά^κοεμπ, 11.15 Βιολί.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Μουσική ποικιλία, 9.20 Έλαφρά 
μουσική, 11 30 Συναυλία, 12 Ε λ α 
φρά μουσική καί χορός, 1__3 Στρατ.
μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι. 10 Δίσκοι άπό μπαλλέτα, 
11.30— 4 Έλαφρά μουσική καί χο
ρός.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.1
7.30 «Λ’λτ̂ ν Λπεοέτα του Έ ρδέ , 9.50 
Τζάζ, 10.45 Συναυλία Μπράμς. Σοΰ 
μαν, 10.05 Είδήσεις γαλλιστί, 12 10 
Δίσκοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ  Ε Σ Τ Ι ί 160 κχ. 1875 μ.) 
7.15 Δίσκοι, 8.15 Χορωδία, 9.05 Γαλ
λικά μουσικ* μέ τρανοΰδι, 9.35 «Φάλ- 
στοφ», μελόδρ. τοΰ Βέρδι άπό δί
σκου*·.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Χοοός. 9 Βάλς μέ τρανοΰδι. 11.35 
— 4 Έλαφρά μουσική καί χορός.

| Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Είδ. 
έλληνιστί, 10 30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.89— 19.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (1 6.84— 13.68— 25.24 
— 31.41 μ.) 12 Δίσκσι, 1.15 Σ υναυ* 
λία, 1.45 Δίσκοι, 2 Συνουλία, 2.3® 
Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συναυ
λία μέ τραγοΰδι, 4.40 Εύθυμη μουσι
κή, 5.15 Είδήσεις, 6 Συναυλία, 7 
Δίσκοι, 8 Είδήσεις, 8.30 Είδήσεις,
9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδή- 
σεις

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Μελόδραμα, 1 Είδήσεις άγγλιστί. 
Λαϊκή μουσική. 2.45 Μελόδραμα, 5 
Ειδήσεις, Μουσική δωματίου, 6.30 
Ποικίλη μουσική, 10 Μετάδοσις, 12.30 
Είδήσεις, Ισπαν. έλληνιστί, 1 Είδή- 
σεις, Μελόδραμα.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  ΚΑ Ι Μ Α Κ Ρ Α  
Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (404 ♦*. 332 μ.)

8.10 Στραηωτ. μουσική. 9 Συναυλία 
μέ τραγοΰδι Γκρήγκ. Μπετόδ#’, Βάγ
νερ, Σ  τράοΐ£\ Μπιζέ. Βέρδι, κλπ. 11. 
30— 4 Έλαφρά μουσική καί χορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 13.39 μ.) 
710 Μουσ. δωματίου. 8 Τραγοΰδι, 8. 
30 Λαϊκή μουσική. 9 Παιδική όρχή- 
στρα, 10.10 Πνευστά, 10.40 Α κρ ό 
αμα.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 41» ·.)
6.45 Δίσκοι, 7.20 Βιολί, 7.50 Δίσκοι,
9 Λαϊκή μουσική, 10 Συναυλία, 11.45 
Έλαφρά ιιουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Εύθνιιη βραδυά, 9 Μελωδίες. 11. 
30 Τρίο Χάϋδν, 12 Χορός, 1 _3  Ποι
κίλη μουσική

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ, 357 μ .)
8.10 ’Έ ργα  Ροσσίνι. Ντδοράκ, Μπεα. 
λιόζ, 9 Ποικίλη μουσική, 10 Βάλς, 11. 
30— 4 Έλαφρά μουσική καί χορός.

ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ 550 μ .)
7.45 Χ^οωδία, 9 Μεγάλη συναυλία,
10.30 Ί σιγγάνοι, 11.20 Πιάνο. 12.
10 Τζάζ.

ΒΟ Υ Κ  Ο ΥΡ Ε Σ ΤΙ (160 κχ. 1875 μ ) 
7.17 Χορός. 8 Χορός, 8 3s Τραγοΰδι, 
9.15 Ποικίλη μουσιχή. 10.45 ‘Ελαφρ* 
μουσική, 11.45 Ειδήσεις γαλλισστί,
1 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (765 κχ. 382 μ.) 3.1» 
Συναυλία,.9 Συναυλία μέ Τραγοΰδι, 
11.30— 4 'Ελαφρά μουσική καί χο
ρός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.39 
Δίσκοι, 8 Μελωδίες. 8.30 Ειδήσεις,
9.30 Συνα.λία Ροσσίνι, Σ αίν- Σ ch-ς 
Τσαϊκόφσκυ κλπ. 11.30 Ειδήσεις. ’
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0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. θ. ΝΙΚ0Λ0ΥΔΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε. Ο.Ν.

Η ΕΝ Ν Ο ΙΑ  ΚΑΙ Η Ε Κ Τ Α Σ Ι Σ  Τ Η Σ  4·ΗΣ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο /
Ό  λόγος τόν όποιον έξεφώ- 

νησεν ό υφυπουργός Τύπου 
καί Τουρισμού κ. θ . Νικολού- 
δης πρός τούς βαθμούχους 
τών άνωτάτων διοικήσεων 
πρωτευούσης τής 'Εθνικής 
'Οργανώσεως Νεολαίος έχει 
ώς έξής:

— Είμαι εύγνώμων πρός τόν 
κυβερνητικόν έπίτροπον τών 
όργανώσεων τής 'Εθνικής Γ'~- 
ολαίας όχι μόνον διά τούς εύ- 
γενεις λόγους πού έξέφρασε 
πρό όλίγου, άλλά διότι ή πρό- 
σκλησίς του μοΰ παρέχει τήν 
εύκαιρίοτν νά έπικοινωνήσω 
μαζύ σας καί νά ζήσω όλίγην 
ώραν μέσα είς τήν άτμόσφαι- 
ραν τής νεότητός σας, τής πί- 
στεώς σας.

Μέσα είς τήν άτμόσφαιροτν 
κύτήν αίσθάνομαι διαυγέστε- 
ρον τήν έννοιαν καί τήν έκτα- 
σιν τής 4ης Αύγούστου. Καί 
Τΐλθα κοντά σας διά νά ϊδω 
έάν θά ή μπορέσω νά έκφράσω 
συντόμως καί ούσιαστικώς τό 
περιεχόμενον τής δευτέρας 
μεγάλης έλληνικής έπαναστά- 
σεως καί νά έξηγήσω τόν ρό
λον τόν όποιον έκλήθησαν νά 
διαδραματίσουν αί όργανώ- 
σεις σας μέσα είς τά πλαίσια 
τοΰ νέου Κράτους.

Ή μεϊς , πού έζήσαμεν έπί 
τών έπάλξεων τήν καταιγίδα 
τής έλληνικής κρίσεως, τής 
όποίας τά δρια έχάραξεν ή £- 
κρηξις τοϋ μεγάλχ>υ πολέμου 
καί ή ϊκρηξις τού κινήματος 
τής 4ης Αύγούστου, ή μπορού
με νά πούμε δτι ό Ιω άννης 
Μεταξόϊς μέ τήν Ιστορικήν του 
χειρονομίαν έσυρε τήν χώροτν 
μέσα άπό τόν ώκεανόν τού αί
ματος καί τής λάσπης, είς τόν 
όποιον τήν είχε κυλίσει ή χρε- 
ωκοπία τοΰ κοινοβουλευτι
σμού, καί Μδωσεν είς τό έ
θνος τά νέα πτερά καί τούς 
νέους σκοπούς του.

Ό  ξηρός άτομικισμός καί ή 
δημαγωγία, βασικά γνωρί
σματα καί τά δύο τοΰ φιλε
λευθερισμού, ύπήρξοτν ol με
γάλοι έχθροί τοΰ έθνους. Χά
ρις είς τήν ζωτικότητα τής φυ 
λής ή νέα ‘Ελλάς έσημείωσε 
βεδαίως κοττά περιόδους έκ- 
λάμψεις, προόδους καί ήρωϊ- 
σμούς. Ά λ λ ’ εις τήν πρώτην 
άντιξοότητα τών περιστάσεων 
τό πολιτικόν μας σύστημα, τό 
όποιον δέν προϋπέθετεν οΰτε 
πειθαρχίαν, οΰτε συνοχήν, ού
τε συντονισμόν προσπαθειών, 
ούτε γενικόν πνεύμα άγώνος, 
έρριπτε τήν χώραν πρός τά ό- 
πίσω καί έδαφικώς καί ήθι- 
κώς καί πνευματικώς.

Έ τ σ ι  μετά τήν κατάρρευσιν 
τού μετώπου τής Μ ικ ρ α ς  ’Α 
σίας ή 'Ελλάς είσήρχετο φα
νερά πλέον είς μίαν μεγάλην 
έθνικήν κρίσιν, διότι έκτός τής 
πολιτικής έξερρηγνύετο καί ή 
κοινωνική μας κρίσις, μέ τήν 
είσδολήν έντός τοΰ άσβενούς 
έλληνικοΰ όργοτνισμοΰ τοΰ με 
γάλου μεταπολεμικοΰ έχθροΰ 
τής άνθρωπότητος, τοΰ κομ
μουνισμού, μέ τάς θεωρίας 
καί τήν προπαγάνδαν τοΰ Ιστο 
ρικοΰ ύλισμοΰ. Έντός όλίγου 
ή γνώριμος ήθική προσωπικό- 
της τοΰ έθνους ήλλοιοΰτο καί 
κατέπιπτε. "Η έθνική καί κοι
νωνική μας ζωή έγνώρισεν δ
λας τάς θλίψεις καί δλους 
τος έξευτελισμούς τών χρόνων 
κάθε παρακμής, χρόνων κατά 
τούς όποιους ή είς τό έσωτε- 
ρικόν έμφανίζεται ό σωτήρ ή 
άπό τό έξωτερικόν εισβάλλει 
ό ύποδουλωτής.

Χάρις είς τήν θείαν πρόνοι- 
βν ή ’ Ελλάς εύρέθη διαθίτου- 
σα είς τήν ώραν τής μεγάλης 
*ης δυστυχίας άφθορον καί

άκμαίον τόν ’ Ιωάννην Μετα- 
ξάν.
Ο ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Ε Τ Α Ξ Α Σ

Ά λ λ ά  πού αί γενικώτεραι 
εύθΰναι τής παγκοσμίου κρί
σεως; Ό  έρευνητής τών αιτί
ων τοΰ μεγάλου πολέμου δέν 
έκουράσθη ν’ άνεύρη τόν ύπεύ 
θυνον τής μεγάλης αύτής συμ 
φοράς, ή όποία έπληξε τόν 
κόσμον. Ό  φιλελευθερισμός 
τοΰ 19ου αίώνος άφοΰ περιέ- 
π> ξε τήν £ωήν της άνθρωπό
τητος είς ώπειρα άδιέξοδα πο 
λιτικά καί οικονομικά, έξοτπέ- 
λυσε καί τόν πόλεμον, διά νά 
κορέση μέ αίμα τήν δίψαν 
τών θεών του. Μέσα είς τόν 
μεγάλον αύτόν κλύδωνα ή 
’ Ελλάς θά διετήρει τήν ψυ- 
χραιμίοα/ της καί τήν λογικήν 
τών συμφερόντων της, άν χά
ρις είς τό Φιλελεύθερον σύ
στημα ή διπλϊομοττία μ ^ ; δέν 
ήσκείτο είς τούς δρόμους καί 
τάς πλατείας. "Ετσ ι έφθάσα- 
μεν μίοτν ήμέροτν μέγρι τού 
Σαγγαρίου καί τοΰ Πειραιώς 
αίμόφυρτοι καί έξουθενωμέ- 
νοι διά νά ταλαιπωρηθώμεν 
άκόμη μέχρι τελείας έξαντλή 
σεως έπί μίαν δεκαπενταετίαν 
περίπου μέ τούς δημοκρατι
κούς πειραματισμούς καί τάς 
φθισιώσας Κυβερνήσεις τών 
κοινοβουλευτικών πλειοψηφι- 
ώ ν...

'Ο  ’ Ιωάννης Μεταξάς, ό ό
ποιος είς κάθε σταθμόν τής 
έλληνικής κρίσεως ύπήρξεν ό 
"Ελλην, ό μοναδικός πού έ
βλεπε καί έσκέπτετο, έλεγε μέ 
τόν νοΰν του δτι σύστημα πού 
ώδήγησε τήν άνθρωπότητα 
καί τήν 'Ελλάδα εις τοιαΰτσ 
άποτελέσματα, σύστηιια πού 
εις τόν καθορισμόν τής έννοι
ας τοΰ Κράτους έξεκίνα άπό 
ιιίαν άοριστίαν, τήν άοριστίοτν 
δτι τό Κράτος εΐνε ή νομική 
έκφρασις τοΰ έθνους, δέν α
πορούσε νά εΤνε σύστημα άν- 
ταποκρινόαενον είς τάς άνάγ- 
κας τοΰ άνθοώπου καί τής 
'Ελλάδος. Καί άνεζήτησε τό 
σύστημα έκεϊνο, τό όποιον έ- 
πιτάσσουν ol φυσι.;οί νόμοι 
τής ζωής μας, ol νόμοι έκεΐ- 
νοι, οί όποιοι έχαράχθησαν 
είς τήν ζωήν τών λαών άπό 
τής ήιιέοας κατά τήν όποιαν 
Ενας όίνθρωπος μέσα είς μίαν 
όμάδα άνθρώπων έπεβλήθη 
καί έκυβέρνησε. Αύτό εΐνε τό 
σύστημα τό Ιεραρχικόν.
Η 4η ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ

Καί δτοτν ό έκφυλισμός τοΰ 
κοινοβουλίου μας, ή διαφθο
ρά τών χαρακτήρων, ή άδυνα- 
μία τοΰ Κράτους, ή έκπτωσις 
δλων τών ήθικών καί προσω
πικών άξιών ήνοιγε διάπλατα 
τήν θύραν τής χώρας είς τήν 
άναρχίαν, ό Ιω άννης Μετα- 
ξας μέ χέρι σταθερό έκοψεν 
ώς γόρδιον δεσμόν τής νύκτα 
τής 4ης Αύγούστου τό άγωνι- 
ώδε , έλληνικόν πρόβλημα.

Καί έπειδή μόές είγε τεθή 
καθαρά τό δίλημιια τής έκλο- 
γής μεταξύ τής έρυθρόίς θρη
σκείας, τήν όποιαν προϋπέθε
τεν ό Φιλελευθερισμός καί 
ιήτ κυοτνής θρησκείας, τήν ό
ποιαν συνεπήγετο τό Ιεραονι- 
κόν Κ ο ά το Γ . ό 'Ιωάννης Με- 
ταξας δέν έδίστασε. Προέκρι- 
νε καί έπέβαλε τήν δευτέροτν.

Τί εΐνε >οιττι!" '  ~ τή νέον 
Κράτος τής 4ης Αύγούστου, 
δογιιατικώς. θεωοητικώο, έ- 
οωτδ ή άντίδοστις. Διότι o l 
κ νθρωποι πού δέν έγνώρισαν 
παρά τήν Ρ·>ησκείαν t ? c  άο- 
νήσεος καί δέν tfr-'maov πα- 
οά ίό  έπάγγελί'α της Φθο^αο 
καί της κατο-ιττώσεως μΐόΐς άρ- 
νοΰνται καί δογματικάς δυνα
τότητας.

Ά ς  τους άπαντήσωμεν λοι

πόν διά πολλοστήν φοράν. Ή  
θεωρία τοϋ νέου Κράτους δέν 
εΐνε νέα έντελώς, διότι τι ιοτε 
τό νέον ύπό τόν ήλιον. Πάντως 
είς τούς νεωτέρους χρόνους έ- 
πήγασεν έκ τής άνάγκης τών 
πραγμάτων, έκ μιας άνάγκης 
άγωνιστικής πού ύπηγόρευσε 
τόν ένστικτον τής αύτοσυντη- 
ρήσεως ώρισμένων λαών, 
τούς Αποίους είχε πλήξει είς 
τά καίρια τό διαλυτικόν μι- 
κρόβιον τοΰ μπολσεβικισμοΰ, 
είς ώρας δοκιμασίας καί έξαν 
τλήσεως δπως καί ή μας έδώ.

’Ήτο προφοτνές δτι τά οικο
νομικά καί κοινωνικά προ
βλήματα μ«ς ώδη'"~ΰσαν είς 
άλλους τρόπους διακυ'βερνή- 
σεως, είς όλιγωτέρας λογομα 
χίας, είς περισσοτέρας πρά
ξεις, είς μίαν άμεσωτέροτν άν- 
τιπροσώπευσιν καί διαχείρι- 
σιν τών συμφερόντων. Διότι 
ήμεϊς άρνούμεθα δτι ό άριθ- 
μός ή μπορεί νά κύδερνήση 
τούς λαούς, δτι ή ψήφος, a t ά- 
νάγκαι, αί άπαιτήσεις δλων 
τών πολιτών δύνανται νά έ
χουν ϊπτην σημασίαν. Καί ά- 
Φοΰ έξεκινήσαμεν άπό τήν 
αρνησιν τοΰ φιλελευθερισμού, 
δστις έγέννησε τό κοινοβούλι- 
ον. τήν δημαγωνίαν, τήν συ- 
ναλλανήν. τήν άναρχίαν καί 
άπό τήν άρνησιν τοΰ Ιστορι
κού ύλισποΰ. δστις καθιέρω- 
σ ?' ώς δόγμα τήν πάλην τ̂ όν 
τάξεων, τήν κατάονησιν τής

έννοιας τής πατρίδος καί τής 
πνευματικής ζωί,ς, τήν έγκα- 
θίδρυσιν τής θρησκείας τού 
στομάχου μεταξύ άμορφων 
μαζών, at όποΐ-αι θά κατέλη- 
γον μίαν ήμέροη/ ώς κατέλη- 
ξοτν ήδη νά άλληλοσπαράσ- 
σωνται ώσάν θηρία τής ζούγ
κλας, διεγράψαμεν, ώς θέσις, 
πλέον τούς σκοπούς μας. Σή 
μερα εϊμεθα σαφώς καθωρι- 
σμένοι καί ώς καθεστώς καί 
cbc δόγμα.

Άρνούμεθα τόν φιλελευθερι 
σμόν, διότι ύπηρέτει τό άτο- 
μον καί τάς μεμονωμένος έκ- 
δηλώσεις του καί προεχρίνα- 
μεν τό όλοκληρωτικόν Κρά
τος, τό όποιον υπηρετεί τά ή- 
θι: ά καί ύλικά συΐίφέροντα 
τού συνόλου. Μεταξύ κρατι
κής έξουσίας καί άτομικών έ- 
λευθεριών δέν έδίσ.,χσεν ό 
’ Ιωάννης Μεταξάς, Διότι αί 
μέν άτομικαί έλευθερίαι έκ- 
τρέφουν τήν άταξίαν καί τόν 
έγωϊσμόν, ή δέ κρατική πει
θαρχία έξασφαλίζει τήν τά- 
ξιν καί άναπτύσσει τό καθολι
κόν, τό έθνικόν πνεύμα.

Ά λ λ ά  διά νά έξηγηθώμεν 
σαφέστερα.

Ή  άρχή τοΰ Φιλελευθερι
σμού ύπήρξε τό άτομον. Ή  
άοχή πού διέπει τό καθεστώς 
τής 4ης Αύγουστου εΐνε τό 
Κοάτος. Μέσα εΪΓ τό Κράτος 
υπάρχει καί τό άτομον δχι 
δμως ύπό τήν στενήν του έγω·

ίστικήν έννοιαν, άλλά διαπλα· 
τυνόμενον έως τήν έννοιοτν τής 
πατρίδος καί τού ήθικοΰ νό
μου. Μόνον έτσι τό άτομον κα 
τακτά τήν εύΥενεστέραν έλευ- 
θερίαν νά δρά καί νά άνα- 
πτύσσεται άνενόχλητον, μέσα 
είς τά πλαίσια πού χαράσ- 
σουν αί άνάγκαι τοϋ συνόλου.
Ο Ι ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΡΑΤΟ ΥΣ
Και έρωτώμεθα προσέτι ποιοι 

συγκεκριμένος οί σκοποί τοΰ 
νέου κράτους. Άπαντώμεν: Τό η
θικόν μεγαλεϊον και ή υλική ευη
μερία τοΰ λαοϋ. Δ ι’ δ καί τό σύ
στημα διακλαδοϋται όργανικώς.Τό 
πρώτον σκέλος είναι ή συντεχνια
κή του όργάνωσις, ή όποία απο
βλέπει είς τήν άμεσωτέραν διαχεί- 
ρισιν τών κατά κλάδους συπφε· 
ρόντων κάτω δμως άπό τόν Ελεγ
χον καί τήν αντικειμενικήν κρίσιν 
τοΰκράτους , τό οποίον έναρμονί- 
Γει τάς αντιθέσεις καί καταργεί 
τήν πάλην τών τάξεων. Τό δεύτε
ρον σκέλος είναι ή σχολική καί 
έξο,σχολική όργάνιοσις διά τήν 
πνευματικήν wti ηθικήν έξυπηρέ- 
τηαιν τών πολ'.τών. Διότι τό όλο- 
κληοωτικόν κράτος πρέπει νά τό 
βλέπωμεν είς δλην του τήν εκτα- 
σιν ώς ενα ήθικόν καί πνευματι
κόν ιραινόμενον.

Ό  'Ιωάννης Μεταξάς θεωρεί 
τήν ξωήν ώς καθήκον, ώς μίαν 
διαρκή βελτίωσιν, ώς μίαν κατά- 
κτησιν. "Οστις γνωρίζει τόν άν- 
9ρα τ;ον βαθύτερα κα*. έσωτερικώ- 
τερα δύναται νά διακηρύξη δτι ό
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Ία-άννης Μεταξάς είναι ή πληρε- 
στερα̂  έλληνική μυοψπ τής παρού- 
ση4· ώρας. Διότι ·ιεταξΰ τών αρ
χών καί τής ζωής του ύπάρχει ά- 
πόΚτος συνέπεια, καί διότι ή λι- 
τί'της, ή αύστηρότης τοϋ ίδιωτι- 
κοΰ του 6ίου έγγίσασα σχεδόν τά 
δρια τοϋ άσκητισμού άπεπνευμά- 
τωσε. τόν άνθρωπον καί ολοκλήρω
σε τήν άρχηγικήν του μορφήν. Είς 
τήν 'Ελλάδα τού σκώμματος καί 
τής λοιδωρίας τοιαύται διαπιστώ
σεις προκαλούν ίσως άκόμη τό μει 
δίαμα είς̂  (ορισμένους κύκλους. 
Άλλά ή 'Ελλάς ευτυχώς έξειλι- 
χθη πέραν τής πλατείας τού Συν
τάγματος καί ή ζωή τού Έλληνος 
κατακτά καθημερινώς τά άνώτερα 
έπιπεδά της, ώστε νά γίνεται νο- 
ητον πλέον δτι τό όλοκληρωτικόν 
κράτος εχει άπό καιρού τήν θρη 
c κ ε ί α ν του καί τούς πιστούς του.

Καί άν̂  ευτυχώς είς τήν 'Ελλά
δα δέν άτέθανον άνθρωποι ύπέρ 
τών ιδεών αύτών, διότι ή δεξιο- 
τεχνία τού άρχηγοϋ άπέκλεισε τήν 
οϊι ατογυσίαν, άπέΟαναν δμως άλ 
λού. Ετσι ό αγών τού όλοκληρω· 
τινού κράτους έχει καθαγιασθή 
κγι τείνει νά ί ΐτακτήστ) τόν αιώ
να μας, άντιθ^τως πρός τόν φιλε
λευθερισμόν, ό οποίος είχε κατα 
κτήσει τόν 19ον κίώνα.

Λιοτι τό όλοκληρωτικόν κράτος 
πιστεύει., καί πιστεύει γενικώτε- 
ρον. Θεο)ρεί τήν θρησκείαν ώς 
τήν βαθυτέραν έκδήλωσιν τής ψυ
χής τού άνθρώπου. Καί τό έλλη- 
νικόν κράτος, τού οποίου ή ίστο 
ρία είναι συνυφασμένη μέ τόν βί- 
ον τής ορθοδόξου 'Ανατολικής Έ κ  
κλησίας, δχι μόνον πιστεύει, άλλά 
καί προστατεύει αύτήν.

Η σύλληψις τού ολοκληρωτι
κού κράτους είναι πνευματική καί 
είναι τοιαύτη διότιέξεπήδησε μέσο 
άπό τήν άντίδρασιν κατά τού ύ- 
λι,σμού καί τού θετικισμού τοΰ 19 
αίώνος. Δ ι’ δ καί θεωρούμεν τήν 
ζωήν ώς μίαν διαρκή πάλην διε- 
ξαγομένην άπό άνθρώπους διαθέ
τοντας ήθικας δυνάμεις, άνθρώ
πους σοβαρούς, αυστηρούς, θρη 
σκευτικούς.

Μόνον με τοιαύτας θρησκευτι
κός καί ήθικάς τάσεις δύνανται 
οί λαοί νά έξελίσσωνται καί άνυ- 
ψώνωνται διαρκώς, ώστε νά φθά- 
σουν άπό τήν ύποτυπώδη μορφήν 
τής φατρίας, άπό τήν όποιαν έξε- 
κίνησεν ή άνθρωπότης είς τήν 
πλέον κρατεράν έκφρασί" τής αύ- 
τοκρατορίας — υλικής ή πνευματι
κής άδιάφορον — διά τής όποίας 
μακοάν έδαφικών βλέψεων θά δυ- 
νηθή ή 'Ελλάς νά έκπέμψη μίαν ή
μέραν καί πάλιν τόν πολιτισμόν 
της είς άλλας χά>ρας. Είμαι εύτυ- 
χής. διότι είς τοιοΰτον προορισμόν 
τής 'Ελλάδος πιστεύω άπό τής έ- 
πομένης̂  τής πτώσεως τής Μεγά
λης ’Ιδέας καί δέν έπαυσα νά δια- 
κηρύττιο αύτόν άπό τοΰ 1926 καί 
εντεύθεν.

Πολιτικώς τό νέον κράτος θέ
λει νά έχη ρεαλιστικάς άρχάς. Έ 
άν έπροσέξατε τόν Ίωάννην Με- 
ταξάν είς τήν λύσιν τών κρατι
κών προβλημάτων θά διεπιστώσα- 
τε δτι άποβλέπει είς τάς πρακτι
κός λύσεις αύτάς, αί όποίαι τίθεν
ται άφ’ έαυτών ίστορικώς καί κοι 
νωνικώς. Έτσ ι προβλήματα τά ό
ποια έγίνοντο έπί δεκαετηρίδας ό- 
λοκλήρους άντικείμενα άτελειώτων 
συζητήσεων κοινοβουλευτικών καί 
δημοσιογραφικών, διά νά πελα
γώνουν εις άτέρμονας θεο>ρίας καί 
νά μή λύωνται ποτέ, έλύθησαν ά 
θορύβως καί έπιτυχώς άπό έναν 
άνθρωπον σκεπτόμενον, άκούοντα, 
συζητούντα μέόλίγους άνθρώπους 
όλίγην ώραν, μέσα σέ τέσσαρες 
τοίχους. “Ετσι τόν κοινοβουλευτι
κόν φρασισμόν —διά νά μεταφρά- 
σωμεν έλληνιστί καί τόν βερμπα
λισμόν διεδέχθη ή ολιγόλογος 
ορθολογιστική λύσις τών ζητημά
των. Καί ή 'Ελλάς άνέπνευσε, ά- 
ναπτύσσεται, κατακτά καθημερι
νώς τούς σκοπούς της.

Καί δύναμαι νά σάς πλη
ροφορήσω, φίλοι μου, τήν ώ- 
οαν αύτήν δτι ύπερενικήσα- 
μεν ήδη τάς μεγάλας δυσκο
λίας καί δτι τό έθνος εΐνε μα- 
ζ ύ  μας εις μεγάλην κλίμακα.

ο[·™ — ν νά τήν 
κάμωμεν συνειδητήν αύτήν

τήν λαϊκήν έγκρισιν. Διότι ή- 
μεϊς τόν λαόν Ιδίως τόν έρ- 
γαζόμενον, τόν παραγωγόν, 
τόν πάσχοντα λαόν τόν Οέλο- 
μεν συνειδητόν παράγοντα 
τής έθνικής λειτουργίας καί 
ούχί μάζαν σκοτεινήν, άθλίαν 
καί άσυνείδητον, συροαένην 
άγεληδόν είς τάς κάλπας δ
πως ήθελε καί έκαμνεν ό κοι
νοβουλευτισμός.

Δέν άρκούμεθα λοιπόν εις 
τήν ένστικτώδη έπιδοκιαασί- 
ocv τοΰ έργου τής 4ης Αύγού
στου έκ μέρους τοΰ έλληνι.;υΰ 
λαοΰ. Αύτός εΐνε ό λόγος διά 
τόν όποΐον άγωνιζόμεθα νά 
τόν διαφωτίσωμεν. Δι’ αύτό 
άπεβλέψαμεν καί εις τάς όρ- 
γανώσεις σας νέοι καί νέαι 
τής Ελλάδος I

Έκλήθητε είς τόν άγώνα 
ώς φορείς πίστεως καί ώς μα- 
χηταί. Διότι τά Ιεραρχικά κα
θεστώτα δέν διευθύνονται καί 
δέν άποτελοΰνται μόνον άπό 
πολιτικούς, άλλά καί άπό 
στοιχεία μαχητικά. ΕΙσθε λοι
πόν ό στρατός τής πολιτικής 
καί κοινωνικής μας ειρήνης,

Έ χ ο μ ε ν  άνάγκην τοΰ έν· 
θουσιασμοϋ σας. Διότι ό έν· 
θουσιασμός εΐνε μία δύναμις 
άρχική τοΰ άνθρωπίνου πνεύ 
ματος. Όσον καί άν μας πι
στεύουν αί πρεσβύτεραι γενε 
αί, πάλιν είς τό βάθος τής ύ 
πάρξεώς των θά ύπάρχη ή 
τυροτννία τής έξεως, ό δισταγ
μός, ή άμφιβολία. Μόνον σείς 
πού δέν έπροφθάσατε νά δη- 
Χητηριασθήτε άπό τά ύπολείμ 
ματα τών μεταπολεμικών Ι
δεών καί έξεων, μόνον σείς 
πού δέν μετεδάλοττε τά ίδανι 
κά σας είς χρηματοκιβώτια 
καί ύλικάς έπιδιώξεις, ή μπο
ρείτε νά ένστερνισθήτε άπό
λυτα τά νέα κρατικά Ιδανικά 
καί νά τά κάμετε σκοπόν ζω 
ής άνωτέρας.

Σα ς χρειαζόμεθα λοιπόν 
διά δύο σκοπούς: Καί ώς όρ
γανα διαφωτίσεως καί ώς όρ
γανα μάχης, θά  μεταχειρισθη 
τε έν άνάγκη καί τήν βίαν. 
Ά λ λά  έπειδή ό ’ Ιωάννης Με 
ταξας δέν θεωρεί τήν βίαν ού
τε ώς δόγμα, ούτε ώς σύστη
μα, θά τήν μετοίχειρισθήτε μέ 
μέτρον, μέ έσωτερικήν πειθαρ 
χίαν, δχι μέ χυδαιότητα, δταν 
μόνον ή άνάγκη τών πραγμά
των έπιδάλλη τήν άκρότητα 
αύτήν. Διότι ή βία δταν λύη 
ένα γαγγραινώδες ζήτημα, 
εΐνε πραξις ήθική, δτοτν άσκή- 
ται δμως άνευ άνάγκης άπο· 
χρώσης ώς μόδα, εύχαρίστη- 
σις, εΐνε μωρά καί άνήθικος
πραξις.

Πρέπει ν’ άποφεύγετε μετά 
προσοχής νά χαλάτε μέ πρά
ξεις θυμού σποραδικάς άδι- 
καιολογήτους, τάς ώραίας καί 
εύγενεις πραγματοποιήσειςτής 
4ης Αύγούστου. Διότι, δέν σας 
τό άποκρύπτω, ώρισμέναι, έ· 
λάχισται παρεκτροπαί στοι
χείων τά όποία παρεισέφρυ- 
σαν κατά τήν πρ-’ -ην ώραν 
είς τάς τάξεις σας, έδπμιούρ- 
νησαν παρεξη>ήσεις, αί όποϊ- 
αι άπήχησαν κακώς εις τινα 
στρώματα τής κοινωνίας καί 
τοΰ στρατού 

Σεις εΐί^ε ιό ανθος τής ^λ 
ληνικής ζωί,ς Καί έδώ καί 
είς τάς έπαρχίας δπου έπέ- 
οασα έκαμάοωσα έτσι μέ ίλη 
θινήν ύπερηφάνειαν τήν Vvvo 
τητα τοΰ ένθουσιασιιοΰ, τό ή
θος τών νεολαιών. "Αν παρει- 
σε'φρυσαν ζιζάνια μεταξύ σας 
θά τά άποκόπτετε άμειλίκτως. 
Σείς πού έκλήθητε μέ τόν έν- 
θοοσιασμόν, τήν λιτότητα, τήν 
σοβαρότητα, άλλά καί μέ τήν 
ο',’,στηοότγ"·~ τ">~ ίίθους σαο 
νά δώσετε ένα yfnn ουθμόν είο 
τήν πολιτικήν καί πνευματι-

κήν ζωήν τής κοινωνίας μας, 
σείς πού είσθε o l  φύλακες τ,|ς 
Ιεραρχίας, τά στοιχεία μ κ  ς 
νέας ζωής, ή έκφρασις τής 
νέας Ελλάδος, πρέπει νά ει- 
σθε άψογοι. "Αψογοι είς σκέ- 
ψιν, άψογοι είς έμΦάνισιν, ά
ψογοι είς ένέργειοτν.

Ή  πειθαρχία τής 4ης Αύγού
στου έγινε άποδεκτή έκ μέρους 
δλων. Έά ν δμως διεταράσσετο 
μίαν ήμέραν ή πειθαρχία αύτή, 
θά συντελέσετε είς τήν έπαναψο 
P<5jv της. Άλλά  διά νά έχετε τό 
κύρος ένός τοιούτου ύψηλοΟ 
κρατικού καθήκοντος, πρέπει 
νά είσθε, έπαναλαμβάνω, άψο
γοι έν παντί. Μόνον ώργανωμέ- 
νοι, σεμνοί, αύστηροί, έμπνευ» 
σμένοι, θά δυνηθήτε νά έπιβάλε 
τε είς τούς άλλους τήν πίστιν 
σας καί τό πάθος σας τό πατρι
ωτικόν. Διότι δπου δέν ύπάρ* 
χει πάθος δέν ύπάρχει δημιουρ
γία.

Πολλοί παρεξήγησαν τούς 
σκοπούς τών όργανώσεών σας 
καί είπαν: «μά άφοΰ ύίτ.ίτρχει 6 
στρατός;> ’Αλλά ό στρατός έ
χει άλλον προορισμόν. Έ χ ε ι  
ώς' υψηλόν προορισμόν τήν άμυ
ναν τοϋ πατρώου έδάφους, τήν 
έκπλήρωσιν έθνικών σκοπών, 
καί δλοι είμεθα βέβαιοι πώς 
έάν ποτέ παρίστοαο άνάγκη ά 
έλληνικός στρατός τώρα πού έ* 
πανεϋρε τόν φυσικόν του άρχη« 
γόν, τόν Βασιλέα συνεχίζων μα 
κραίωνα ήρωίκήν παράδοσιν 
θά έδρεπε καί πάλιν νέας δά« 
φνας είς τά πεδία τής τιμής.

Ένω  έσεΐς, δπως εΐπα πρίν, 
είσθε ό στρατός τής πολιτικής 
καί κοινωνικής μας ειρήνης* 
Ίδρύθητε μέ σκοπούς πολιτκ 
κούς καί κοινωνικούς μέσα είή 
τά πλαίσια τοΰ ’Εθνικού Κρά« 
τους. Καί έπειδή ή ζωή εΐν* 
διαρκές γίγνεσθαι, ένας συνε* 
χής άγών δημιουργίας, διαρ» 
κώς διαπαιδαγωγούμενοι, διαρπ 
κώς' έκπονούμενοι, διαρκώς ά* 
γωνιζόμενοι θά κατορθώσητί 
συνδυάζοντες τάς πνευματικά^ 
καί σωματικός σας δυνάμεις νά 
έξυπηρετήσετε τήν όλότητα έ« 
ξασψάλίζοντες τήν άλληλεγχώ* 
ην τής φυλής. |

Ή  μόρφωσίς σας δμως ιτρέ-ι 
πει διαρκώς ν’ άρτιώνεται. Πρέ 
πει νά είσθε παντού, δπου θά 
ή μπορούσε νά σηκώνεται έμ* 
πρός σας ή ήθική εΐκών τής πα« 
τρίδος. Καί έπειδή αί όργανώ- 
σεις σας πρέπει νά περικλείουν 
δλους τούς ένθουσιασμούς μέ* 
σα σέ μιά σιδηράν πειθαρχίαν, 
άποδλέπουσαν είς τήν τελείου 
ποίησιν τής ήθικής, κοινωνικής 
καί πολιτικής σας θέσεως θά 
κάμνετε μέ «κροτν αύστηρότητα 
τήν έπιλογήν σας. Οΰτε νεκρά 
σώματα, οΰτε άμψιδάλλοντες  ̂
οΟτε ύποπτοι μεταξύ σας...

Μόνον ουτω συντασσόμενοι. 
άγνοί, ένθουσιώδεις, πιστοί, θά 
ήμπορεΐτε ν’ άψηφατε τόν κίν. 
δυνον, ν’ άγοσιατε τήν δρασιν, 
νά έχετε τό αίσθημα τής τι
μής, τής προσωπικής άζιοπεε* 
πείας, τής εύγενοΰς άμίλλης, 
καί νά αΐσθάνεσθε πρό παντός 
τήν ιερότητα τής αυτοθυσίας- 
Συνεπώς αί βασικαί σας άρχαΐ 
θά είνε: ή άρετή τοΰ υαχητοΟ, 
ή άρετή τού πολίτου. Καί ύπό* 
δειγμά σας: ή ζωή τοΰ άρ-
χηγοΰ. Καί αύτό άκόμη: Ε^σθέ 
ήδη ένα μεγάλο τ ifua τής 6ri 
μοσίας γνώμης. Ώργανωμένσι 
κα> έμπνευσμένοι, θά δεκαπλα
σιάσετε τήν δύναμίν σας καί έν- 
τόο έλίγου χρόνου ίλη ή χώρα 
θά έχη συγχωνευθή μαζί σας, 
Τ'Γ.οσ μέ ήκούσατε καί θά τκε. 
φδήτί. Αλλά πρίν ycopicrl·*· j u s , 
~>«ς έρωτα: Ά ν  ποτέ σά·; θέ
ληση ο Βασιλεύς, θά είσθε S- 
τοιμοι; ΝαίΙΆνποτέ σας καλέ 
ση ό Αρχηγός, θά ίίσθε παρόν, 
τες; Ναι! Ά ν  ποτε σάς ypEiot. 
σθή ή πατρίς, θά πήτε «υ.έχθ'.ς 
έσχάτων»; ΝαίΙ
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θέσεις της, οί ότοίες_έξετελέσθη- 
σαν άπό τήν Ιδίαν καί. τάς μαθή
τριας της.

Είς τήν νέαν δημιουργίαν της δ 
«Μώμος» τοΰ Μίττλερ, τον όποιον 
•ήριιήνευσε έξαίρετα μέ τήν άφθα
στη μιμική της, άπεθεώθη κυριο- 
λεκτικώς. Έ κ  τών μαθητριών της 
αί δεσποινίδες Μ. ’Ασημομύτου, 
Α . Παπαρρίζου. ά.Λφότεραι διπλω 
ματοΰγοι τοΰ Έθνικοΰ Ώδειου,Μ. 
Παγουλάτου, Λ . Καπίτογλου_ έ- 
ξαιρετικές. αίθέρ’ες είς τά σολα 
τους. Αί δίδες Ζόρκα Μπράτιτς, 
Μ Σουαξύ και Θ. ’Αλεξανδρο- 
πούλου πολύ κομψές εμφανίσεις 
σέ ώραιόταιες έκτελέσεις. ’Αρκε
τά καλές καί αί δίδες Μ. Γεράση 
jtai Μ. Αλεξίου.

Είς τό πιάνο ή Κ. Φώφη Βρυά- 
»ου.
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Η μουσική μας κίνησις

ΕΜΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗ ΩΔΕΙΗ ΙΛΆΙ

ΕΛΛΗΙΊΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΓΙ

Τό ανάγνωσμά μας ή 
«χορεύτρια μέτά γα- 
τϊσια μάτια» είς την 

4ην σελίδα

«•Σμύρνης» (διασκευή Σ  υλβίου 
Καρακάση) μέ τήν “ Ελλην 
Φραγκοττούλου, Μαρία Βρο« 
χνοϋ, Ζαζά Μπριλλάντη, Γιώ(» 
γο Γληνό, I. Στυλιανόιτουλο, 
Α. Τζινιώλη,, I. Ζαψειρόπου- 
λο κ.λττ. Διά τήν καθ’ ήμδς δέ 
διασκευήν καί τό άνέβασμα (έ·< 
κράτησε 3 μήνες στό πρόγραμ« 
μα) έδέχθηκα συγχαρητήρια ά
πό τόν σκηνοθέτην καί κωμικόν 
τής Όπερέττας Μίλλοβιτς 
Μιτεντίνερ. I

Φοιβοΰμαι δτι ή ήμερομηνίοί 
1899 πού άναφέρει ό άγαττη'Γός 
Μαέστρος είνε τυπογραφικόν 
λάθος. !|

Αύτά είχα νά παρατηρήσω! 
μέ άγάπη καί σεβασμό στήν έ ρ  
γασία τοΰ μαέστρου Βεργωτη, 
ό όποιος φυσικά πονεΐ τήν Ό 
περέττα καί ϋψωσε τήν φωνήΙ 
του γιά νά πή τήν γνώμη του 
γιά τό κομψό καί παραμελημέ·* 
νο αύτό είδος τοΰ μουσικοΟ θε·< 
άτρου.

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ

ΑΝΘΑΚΗΣ
Ο φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7Ή  κ. “ Ιρμα Κολάση 

Καθηγήτρια τοΰ Έ λ λ . ’Ωδείου

κοΰ αύτοΰ καθηγητοΰ κ. Σφακια- 
νάκη, ό όποιος, ώς γνωστόν, εί
ναι μία μουσική κορυφή, είναι 
καί ή δίς Α . Ντόρερ, τής όποιας 
τό πιανιστικόν ταλέντον είναι 
οπάνιον.

Ταλέντα έξαιρετικά είναι έπί
σης καί ό Διευθυντής τοΰ Ωδείου 
’Αργοστολιού λαμπρός βαρύτονος 
■λ .  Γ. Τξουανέας μέ πραγματικά 
ώραία φωνή καί έξαιρετική μόρ- 
φωσι (χρυσοΰν βραβείον κλπ.), 6 
έπίσης εξαιρετικός βαρύτονος κ. 
Λεύτερης Τεοζής, πού βρίσκεται 
τώρα στήν Αίγυπτο καί θριαμβεύ 
ει, ή ύψίφ<»νος δίς Εϋχαρις Για- 
λούρη, ό νέος βαθύφωνος Πέτρι
νος, ό πιανίστας κ. Γ . Πλάτων, ό 
βιολίστας Ζαγοραϊος καί άλλοι.

Ζητήσαμε νά πληροφορηθοΰμε 
ποιοι καθηνηται καί διδάσκαλοι έ
χουν άναλάβει τήν μουσική ιιόρ- 
φωσι τών μαθητών τοΰ Ελληνι
κού ’Ωδείου. Καί μάς έδόθη πλή- 
οης ό κατάλογος, τόν ότοϊον θα 
Φροντίσουμε ν’ άντιγραψουμε  ̂ πι
στά, τελειώνοντας μ’ αύτόν τό ση 
μερινό σημείωμά |ΐας:_ _

Καθηγηταί: Είρ. Αγγελοπου- 
λου, Κ . Άναστασάκη, I .  Καρα-

ΟΙΚΟΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ
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τΑ ΠΑΡΑΙΚΙ1ΝΙΑ
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Τύποι
τοΰ θεάτρου

μ α ς
Γ .  π .

Ε ΐν ' δ γόης της σκηνης. Κάθε μιά τόν
(άγαπά

Κι* άν έκεΐνος κατορθώνη νά τούς παίζΐ)
(τ ό ν .. .παπά 

Είν* ό γόης. Τίττοτ’ άλλο.
"Ε χ ε ι καί τουπέ μεγάλο 
Εύσταλής καί λιγερός.

Λυώνει γυναικών καρδούλες. Είναι γόης
(φλογερός

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ

Άπ ό κάποια Απαγωγή έγινε πολύ γνω-
(οτός

"Εκλεψ εν έβραιοπούλα πού *χε προίκα
(μέ ούρά

Κι* άπό τότε στίς γυναίκες είναι πιό πο-
(λύ άρεοτός

Κ ι’ έτσι πλέον κάθε μία τόν ποθεί. Καί
(λαχταρά

ό άπαγωγεύς ό τέως 
Γιά χατηρι της νά παίξη πάλι ρόλο άπα-

(γω γέω ς!. . .
Είναι γόνος ποιητρίας. Καί μέ κοπλιμέν-

(τα δίχως
Είναι Ισως τής μαμβς του, ό καλύτερός

(της στίχος
Πού άξίζει κάτι τ ί . . .

Στίχος ζωντανός βεβαίως, πού δέν μπαί-
(νει στό χαρτί. 

Μοΰ έξέφυγε μιά λέξι: τό «χαρτί..»! . . .
(Τ ί μοΰ θυμίζει!..· 

"Οπως λέν ή κακές γλώσσες τό «χαρτί» 
, (τόν ξεμυαλίζει

Καί άν τύχη, σέ γυναίκα, κουρασμένος νά
(π ή: πάσσο

Ά !  τό πράγμα διαφέρει δταν βλέπη έναν
( . . . . άσσο

Μία ντάμα—άλλου είδους— ενα ρήγα ένα
(βαλέ

Πάσσο πιά ποτέ δέν λέει, οΰτε ύποχωρεϊ
(καλέ

Μπρος στό πράσινο τραπέζι.

Κ ι ’ δμως τά χαρίσματά του είς τό θέατρο
(πού παίζει

Είναι άπειρα. Στ* άλήθεια.
Κι* άν άνέβηκε τής τέχνης τά πολλά τά

(σκαλοπάτια
Μέ τήν τόση του άξία, γιά  μονάχη του

(βοήθεια
Τοΰ άξίζει νά 'ναι «Ρήγας» στοΰ θεάτρου

(τά παλάτια... 
Τοΰ άξίζει ένα μπράβο! ’Έ ν α  μπράβο

(άληθινό
Γιατί άνάγλυφο μάς δίνει κάθε τύπο ζων

τανό
Πού θά μας παρουσιάση.
Καί ή Τέχνη, δίχως άλλο θά μπορέση νό

(σκεπάστ
Κάτι άμαρτηματάκια πονηρά καί τό

(λοιπέ
Καί νά βγή άγκαλιασμένη, μέ τόν Γιώρ·

(γο  τόν Παπά!.., 
α  ρ ι Τ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ

Στήν έποχή μας, κύριοι, τήν τόσο πιά πεζή 
Μονομαχία έχομε Κοκκίνη — Σαμαρτζή...
Στά  θέατρά των έχουνε κι* οί δυό έπιτυχίας 

Πάνε κι* οί δυό πολύ καλά 
Καί λύεται ή διαφορά διά... μονομαχίας 

Ποιός θά είσπράξη πιό πολλά!...

Ώ ς  %όπος συναντήσεως ώρίσθηκιεν ή... Βάθη 
Στό θέατρό του άφοδος ό Σαμαρτζής έστάθη,

Εύθύς άμέσως ξιφουλκών...
Κ ι’ άπό τήν άλλη τήν πλευρά, κοντά στό Λυρικόν 

Έστάθηκε έξ άπίνης 
"Ο Μαυρεοκοκκίνηςί...

— Πίσω !... φωνάζει δ Σαμαρτζής... καί θά σάς
(φάω... Π ίσω ·...

Μά ή δυάς άπτόητος κυττάζει, δίχως έννοια... ̂
— "Εχω  τή... «σιλουέττα» μου γιά νά μονομαχήσω 

Μά ή δυάς τοΰ άπαντά

Θεατρικά 
φαιδρά καί μή

—Δύο θεαταί συζητούν:
—Πρό όλίγου πέταξες στόν 

τενόρο, ντομάτες. Τώρα γιατί 
χειροκροτείς;

—Γιά νά ξαναδγή. Μοΰ ’χουν 
μείνει άκόμη δύο ντομάτες!

'Ενώ τραγουδά ένας τενόρος 
οτή σκηνή.

Ό  Διευθυντής τοϋ θεάτρου 
(άπό τά παρασκήνιο). — Χαι
ρέτησε καί φύγε στίς μύτες 
τών παπουτσιών.

Ό  τενόρος.— Γιατί;
—Γιά νά μήν ξυπνήσης τούς 

θεατάς!

Στό γραφείο τοϋ Θεάτρου:
— Κύριε διευθυντά. “ Ενας θε

ατής έπεσε άπό τή γαλαρία 
στήν πλατεία.

—Νά πληρώση διαφορά είσι- 
τηρίου!..

Σ ’ ένα κοσμικό σαλόνι, τυ
χαίνει μία γνωστή ντιζέζ.

—Τραγουδήστε μας κάτι, τήν 
παρακαλοϋν.

—' Ά ! δχι.. είνε πολύς κό- 
αμός.

—Μά γι’ αύτό άκριδώς. Γιά 
/ άραιώσουμε λίγο !

Ό  Διευθυντής τοΰ θεάτρου 
πρός τόν διευθυντή τής σκηνης.

—Γιατί ή πρωταγωνίστριά 
μας έχει τά νεΰρά της ; Δέν 
τής έφτασαν τά έννέα μπουκέτ- 
τα ποΰ έλαβε;

—"Οχι.Είχε πληρώσει δέκα!

Δύο θεαταί συζητοϋν.
—Σοΰ αρέσει τό έργο; 
—Καθόλου!
—Τότε γιατί χειροκροτείς;  ̂
—Γιά νά μή μέ πάρη ό ϋ- 

πνος!

Τό παληό συρτάρι
"Ανοιξε ένα συρτάρι ξεχασμένο
Πού είχε χρόνια νά τ' άνοιξη ή θεατρίνα ή παληά 
Καί δρήκε, μέσα έκεϊ, λησμονημένο 
Όλόκληρο ένα κόσμο. Αληθινή,
Παληών της άναμνήσεων φωληά.
Καί μιά ζωή καί δόξα μακρυνή.
Τί δάκρυα— τί άναμνήσεις—τί χαρές!...

Σ  δυσμένες 
Κουρασμένες 

Περασμένες 
Αγάπες τρυφερές, άγάπες πονηρές 
Μέσ’ τό συρτάρι τό παληό, κλεισμένες.

"Εν α  λουλούδι μαραμένο. Ποιός νά τής τό είχε δώσει; 
"Ητανε τόσα τά λουλούδια πού τής έδιναν καί τόσοι 
Αύτοί πού τά προσέφεραν στοΰ έρωτα τήν τρέλλα... 
Νά καί μιά κόκκινη κορδέλλα...
Αύτήν, ναί... τήν θυμάται. Τήν φοροΰσε
Στό νούμερο τής «Άνθοπώλιδος». Μεγάλη έπιτυχία.
"Εβγα ινε στή σκηνή καί τραγουδούσε
Καί «χάλαγε δ κόσμος...». Μιά φορά, στήν έπαρχία
Ό  Δήμαρχος ό ϊδιος άνέβη στή σκηνή
Γιά νά τής πή «συγχαρητήρια ειλικρινή».
Νά καί δυό γράμματα παληά, κιτρινισμένα 

Γεμάτα αισθήματα ξεθωριασμένα,
Γράμματα ϊδια, μέ τόν ϊδιο τόν σκοπό,

Μέ ίδιους πόνους
Μονοτόνους 

Πού έκλιναν τό ρήμα «σ’ άγαπώ»
Σ ’ δλους τούς χρόνους.

Νά κι* ένα ρολογάκι. ’Εδώ ήταν κι* αύτό;
"Εν α  μικροϋλι, τοΰ χεριοΰ, ρολόγι...
Τής τό ’χε δώσει μέ καμάοι ζηλευτό 
"Ενα ς της θαυμαστής. «Υπήρχαν λόγοι...».
Δυό κοκκινάδια—άπομεινάρια—τών χειλιών. Πολυ παληά 

Σχεδόν λυωμένα 
Τότε τά χείλη έδίψαγαν φιλιά.
Κι* έπρεπε νά ’tocv διαρκώς φρεσκοδαμμένα...
Νά κι* ένα κατρεφτάκι, άσημένιο 
Νά κι* ένα κομπολόι φιλντισένιο 
Δώρο κι’ αύτό...

.....Τής ήρθαν δυδ λυγμοί 
Μπροστά στις άναμνήσεις— τίς παληές ελπίδες- 
Έσήκωσε τό κατρεφτάκι μιά στιγμή,
Κι* άντίκρυσε... ρυτίδες!...

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η Σ

—Μήν έρχεσαι πολύ κοντά.
Καί σάν ίππόται άληθινοί, τραβάνε μιά... «γαρδένια». 
Μάρτυρες στήν περίφημη αύτή μονομαχία 
Είναι δ Μακέδος φυσικά καί ή Γκιουζέππε ή δόλια 
Πού έτυχε νά έχουνε όλίγην άτυχία 

Καί... μαρτυρούν ώς μάρτυρες, άπό τά ξένα δόλια!...

Τί θά συμβή; Απρόβλεπτον... Τί άρά γε θά γίνη;
θά  φάν οί δυό τόν Σαμαρτζή;

" Η  θά μπορέση ό Σαμαρτζής, νά φάη τόν Κοκκίνη
Μέ τόν συνέταιρο μαζί;

Προβλέψεις δέν δυνάμεθα νά κάνω με πολλάς
Ά ν  κι’ έπιμένη ό Μεσσαλάς 

δτι τό «Λυρικόν» 
θά  βγάλη λίρα μέ ούρά 
"Οπερ σημαίνει καθαρά 
"Οτι θά γίνη... λιρικόν!...

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ

Μεταξύ καφέ 
καί τ σιγάρου

Α Θ Η Ν Α !, 10 ’ Ιουνίου. (Τοϋ 
παρά τφ Καφενείφ «Σπόρ» μο
νίμου άνταποκριτοΰ μας).

—Τρομερά πράγματα συζη- 
τοϋνται είς τό «Σπόρ» τό γνω
στόν σας δέδαια καφενεΐον — 
Χρημοττιστήριον τών ήθοποι- 
ών.

—Τό θέμα τής ήμέρας είνε 6 
καϋμένος ό Γ,.νν.ς δ Σπ.ρ.δς.

Τόν περιμένουν στήν Πόλι, 
τόν θέλουν στήν Ό οσι, τόν ζη
τά τό Άθήναιον, τοΰ προτείνει 
καί τό Περροκέ.

—Καί εΐπεν ό άτυχής, καί 
πολύ δικαίως:

— Βρέ παιδιά, τεσσεράμιση 
μέτρα άνθρωπος είμαι. Ά ς  μέ 
κάνουν τρία τέσσερα κομμάτια 
να Ικανοποιηθούνε δλοι!...

— Ετσι εΐνε κ. "π.ρ.δ. "Ο- 
τιν  κανείς γίνεται «άσσος» εί
νε περιζήτητος.

—"Επρεπε ν’ άποδείξουν οί 
συγγραφείς κ. κ. Π .π ·δ ..κ .ς  
— Σπ.ρ.π··λ.ς καί Σ.κ.λλ·· 
ρ ..ς  — ...γγ·λ·δ.ς, δτι είνε 
«άνδρωποι τών γραμμάτων» 
κα! άρχισαν νά στέλνουν... 
γράμματα στίς έφημερίδες γιά 
τό ζήτημα τής Μοναξιάς.

—Παρεσύρθηασν καί ot περί 
αίτούς. Γράμμα ό Σ .κ .λ λ .-  
ρ··ς, γράμμα ή Π.ζ.λλ-,γράμ 
μα ό Σ π .ρ .π .,λ .ς , γράμμα ό 
. •.γγ.λ-δ-ς, γράμμα ό Σ  .- 
μ·ρτζ·ς, γράμμα ή Β .μ .π , 
γράμμα ό Π .π ·δ..κ .ς , γράμ
μα καί ό Μ .κ.δ·ς.

— Φυσικά ή «Μοναξιά» έ- 
πειταάπό αύτή τήν κοσμοπλημ
μύρα, έπαυσε νά είνε «Μονα
ξιά» καί έλπίζεται δτι θά με- 
τονομασθή «Διαδήλωσις».

—Χαρας Εύαγγέλια. Ό  φίλ- 
τατος .ττ.κ άρχίζει νά δμολο- 
γη τήν ήλικία του. Α ρ κεί νά 
μάθετε δτι τό νέο του τραγοΰ- 
V. Sva ί'· οσιότατο βά> ; τό τι
τλοφορεί: "Αδικα πήγαν τί
νειάτα μου....

—Πραγματικά αύτή ή δμο· 
λ-γία του μετά τά... «Μαραμ- 
μένα» του εΐνε άρκετά διαφω-

Τύποι /ν ^
τοϋ θεάτρου

μας

τιστική ι
Ο Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ

Β .  Λ .

Είναι ή Κωνσταντινούπολή που μάς τόν

(χάρισε αύτόν 
Τόν καλλιτέχνη μας τόν ζηλευτόν.
Τό θέατρο άπό μικρός ώνειρευότανε 
Κι’ δταν κοιμότανε 
"Εδλεπε δνειρα πολλά καί τραγικά 
"Εβλεπε δτι έπαιζιεν έργα δραματικά 
Τοΰ «Πύργου τό στοιχειό» καί τόν «*0-

(θέλλο».
Μά σάν έξύπναγε τόν κόσμο κάποια ήώς 
Κ ι’ έβλεπε πώς δέν ήτοτνε ήθοποιός 

"Ελεγε στή μαμά του: θέλω... ' 
θέλω ν άγίνω ήθοποιός καί τίποτ* άλλο!

•k
"Ετσ ι μ’ αύτόν τόν πόνο τόν μεγάλο 
Καί μ’ άγωνία άληθινή 
Βγήκε μιά νύχτα στή σκηνή,

Κ ι’ έπαιξε δράμα, έπαιξε ίσως τραγωδία 
Μά δίχως νά μπορη— τί κωμωδία—
Μά πάη οϋτ’ ένα βήμα πιό μπροστά,
Τά όνειρά του θά ’χοτν πλέον σδύσει 
Ά λ λ ά  τά δνειρα έκεΐνα τά σβυστά 
Βρέθηκε κάτι πού νά τά ξυπνήση,
Κ ι ’ Εν άλλο βράδυ, μ’ ένα σάλτο ξαφνΗι» 
Τόν είδαν... κωμικό !
Κ ι’ έγιν’ ή Άποκάλυψις. Αύτό ήτανε δλο 
Καί δρήκε μέσ* στούς ρόλους του, τδν

(ρόλο
Πού ή τέχνη τόν έφύλαγε γιά ’κείνον εί-

(δι.ώ ς:
Ή τα νε κωμικός I 

*
Είναι τοΰ γέλιου δ δασιληδς, κι* ο!ς Εχη

(ύγείο

Κάθε του λέξις είναι μιά δημιουργία 

Κάθε του κίνησις, τό γί^οιο προκαλεΐ 
Κι* οί θαυμασταί του, οί πολλοί, τόσο

(πολλοί

Χειροκροτούνε τής σκηνής τό άτίμητο στο-

[(λίδι:

"Ενα ν Λογοθετίδη I .. ·
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ

Τά περιφημότε
ρα λογοπαίγνια

Τό πιάνο 
του Άττίκ

( '  Παρ’ δλον δτι τά καλαμπού
ρια είνε καί άναχρονισμός, καμ 
μιά φορά λέγονται καί μερι
κά πού θάξιζε νά παίρνουν τήν 
τιμή τής δημοσιεύσεως.

Ή  Μάντρα τοΰ Άττίκ, είνε 
6 συνηθέστερος τόπος διαπρά- 
ξεως τοιούτων πνευματικών ά- 
μαρτημάτων καί τό κατωτέρω, 
είς τήν Μάντρα τοΰ Άττίκ έ
λαβε χώραν.

Τφ καιρώ έκείνω είχεν είς 
τήν Μάντρα του δ Άττίκ, ένα 
ηιάνο άρκετά ξεκούρδιστο.

Αδιόρθωτος καλαμπουρι- 
στής, ό συνθέτης καί φίλος του, 
Τΐμος Ξανθόπουλος, έπεχείρη- 
οε νά τόν πειράξη άπό τήν 
ρλατεΐα:

—Δέν μοΰ λέτε κύριε Άττίκ, 
<τό πιάνο σας μήπως τό έφέρα- 
τε άπό τό Κ α ζ ά ν τής Ρ ωσ-
ρίοζ; . .— Μάλιστα, άπήντησεν δ 
Ά ττ ίκ  έτοιμότοττα. Αΰριο, δ
μως, θά τό στείλωμε στό... 
Κ ο υ ρ δ ι σ τ ά ν  I ·. ·

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣ
"Ο χι διαρκώς δουλειά. Τοΰ 

θίάτρου μας οί άσσοι ηθο
ποιοί καί συγγράφεις — έχουν 
κι* αύτοί τ(ς ώρες τής ά-απαΟ- 
σεώς των. Καί ?ταν εϋρουν ό- 
λιγη μοναξιά — παρντόν, δχι 
«μοναξιά». Α υτή είναι μονο- 
πώλιον τών συγγραφέων Πα- 
παδούκα— Εύαγγελίδη καί 
Σακελλαρίου — Σπυροπούλου 
— δταν εΰρουν όλίγην ήσυχία, 
στό καμαρίνι, στό σπίτι, στό 
γραφείο, άναπολοΰν τά βάσα
να καί τίς πίκρες τής δουλειάς 
καί ξεσπανε στό τραγοΰδι. Τί 
τραγοΰδι; Μά... καθένας τό 
δικό του.

Συντάκτης μας έξαιρετικά 
αδιάκριτος κοττώρθωσε νά τρυ 
τώση ποτντοΰ καί ν’ άκούση 

•-κ·ιό τραγούδια.
Λόγου χάριν: Συλλογισμένη 

άρκετά καί δικαίωζ ή Κούλα 
Γκιουζέππε, τραγουδούσε:

— "Ω ! ..  Τί μυστήριο 
Τό θέατρό μου 
Τήν Δημητρίου 
Τόν Οίκονόμου 
Τούς πήρα, τούς έχω

Μή βρέξτ) μή στάξη.^
Κ ι’ δμως μοΰ λένε :
— Δέν είσ’ έν τάξει I . . .

Αύτά είναι τά βάσανα, Κού
λα. Ή  μήπως δέν έχει βάσα
να καί ή έκλεκτή πρωταγωνί
στρια κ. Ήώς Παλαιολόγου.

Συλλογισμένη κι* αύτή έ- 
τραγουδοΰσε μέσα στό καμα
ρίνι της :

— Βαρέθηκα νά τραγουδώ...
Ή ρ θ ’ ό καιρός
Νά ξαναπάω
Είς τήν πρόζα !.<

Ό  μαέστρος 6 Χατζηοοιο- 
στόλου, κυνηγός τής άγορας 
καί ψ α ρ ά ς  τοΰ γλυκοΰ νεροΰ, 
δέν σκέπτεται πρός τό παρόν 
τίποτε άλλο άπό ένα μοτέρ ή- 
λεκτρικό πού θά δάλη σέ μιά 
βάρκα πού έχει γιά ψάρεμα. 
Τόν άκουσε ό συντάκτης μας
νά τραγουδά:

— Βάρκα θέλω., θέλω ν’ άρ-
(μοττώσω

Μέ μοτέρ... μοτέρ ήλεκτρι-
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QEATPIKA1 ΕΠ ΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύδη ΤΓ|ν Σάρα Μπερνάρ

ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ Η ΓΟ Υ 
Μ ΕΝ Ω Ν .— *0 Αριστείδης 
Δαμαλάς, δ ώραιότερος νέος 
τής χρυσής έποχής τοΰJ 865, 
φεύγει άπό τόν Πειραιά γιά 
τό Παρίσι, γιά εύρύτερες 
οπουδές. Μά μιά φωνή ά- 
κούεται νά τοΰ λέη νά ζητή- 
ση κάτι άλλο. Καί- αύτό τό 
κάτι άλλο τό άνακαλύπτει έ
να βράδυ στήν πόλι τοΰ φω- 

. τός, δταν βλέπη τήν Σάρρα 
Μπερνάρ, νά παίζη στήν «Κυ
ρία μέ τάς Καμελίας»: θά 
γίνη ήθοποιός. Καί θά γίνη 
— συνεχίζει τή σκεψι του—  μέ 
τήν καθοδήγησι τής μεγάλης 
τροτγωδοΰ. "Ενα  καλάθι κα
μέλιες καί ή ώμορφιά του, 
πού κοττέπλησσε τόν κόσμο, 
•προσελκύουν τή Σάρρα Μπερ 
ιιάρ, πού συνεπαρμένη άπό 
τήν γοητεία του τοϋ χαρίζει 
τήν μεγαλύτερη εύτυχία τής 
ζωής του. "Ενα  βράδυ, βγαί
νοντας άπό τό θέοοτρο, παίρ
νει ένα γράμμα, πού τοΰ τό 
οτέλνει ή Σάρρα. Τρελλός ά- 
ιτό χαρά πηγαίνει στό σπίτι 
του κι’ έκεϊ άνοίγει τό φά
κελο πού έλαβε. Βγάζει τό

1 γράμμα καί διαβάζεΐί 
5ον

«Κύριε,
θά  είμαι έξαιρετικά ευτυχής, 

άν στάς 5 μ.μ. περάσετε άπό το 
θέατρο.

θά  σάς περιμένη ό άνθρωπος 
πού σάς έδωσε τό γράμμα μου 
αύτό καί θά σάς όδηγήση σέ 
μένα.

Μέ έκτίμησι 
Σ Α Ρ Ρ Α » _

Ό  Δαμαλάς τελείωσε αύτό 
τό__όλιγόλογο γράμμα, μέ μιά 
σχεδόν ματιά,

Τό ρούφηξε κυριολεκτικά
Μά άμέσως τό ξαναδιάβασε 

καί τό διάβασε πάλι, μιά, δυό, 
πενήντα έκοττό φορές.

Δέν χόρταινε νά τό διαβάζη.
Τοΰ έδινε μιά Ιδιαίτερη εύχα- 

ρίστησι αύτή ή άσχολία.
Καί τόν έκανε εύτυχή.
Ευτυχή, περισσότερο γιατί ά- 

ξιώθηκε τόσο γρήγορα νά έκ- 
πληρωθή ό πόθος του: Νά γνω 
ρίση τήν ύπέροχη γυναίκα, τήν 
έξαιρετική καλλιτέχνιδα, τό δ- 
νειρο τών Παρισινών.

Κάτι, πού χθές άκόμα δέν 
τό φανταζότανε, δέν τολμοϋσε

νά τό σκεφθτ).
» * *

Μά δτοτν οί πρώτοι ένθουσι- 
ασμοί πέρασαν, τότε άρχισε νώ 
βρίσκη τό γράμμα αύτό δχι δ

πως θά τό ήθελε.
Γ  ιατί στήν καρδιά τοΰ νεα- 

ροϋ "Ελληνος είχεν άνθίσει, 
χωρίς κάν κι’ αύτός νά τό κα- 
ταλάβη, καί τό λουλοΰδι τής 
άγάπης.

Ναί! Τώρα καταλάβαινε δτι 
δέν ήθελε μόνο νά γίνη ήθοποι
ός μέ όδηγήτρια τήν Σάρρα 
Μπερνάρ. ’Ήθελε νά τήν έχη 
δική του καί τήν συμπαθητική 
αύτή γυναίκα, πού άν καί δέν 
ήτοτν ώμορφη, είχεν δμως μιά 
γλύκα άνέκφραστη στά μάτια 
της κι’ είχε καί τό φωτοστέφα
νο τής δόξας, πού τήν έκανε 
διάσημη.

Ναί' Τώρα καταλάβαινε,_δτι 
τήν άγαποϋσε αύτή τή γυναίκα, 
δτι περισσότερο θάθελε νά τήν 
έχη δική του παρά νά παίζη μα
ζί της...

Κι’ εΰρισκε τό γράμμα αύτό 
δχι τόσο ένθαρρυντικό γιά τόν 
νέο του πόθο, πού ξεφύτρωσε 
έτσι, χωρίς κι’ δ ίδιος νά τό

(κ ό . ..

Ά λ λά , μετανοώντας φαίνε
ται, άμέσως αλλαξε τδν σκο
πό καί τραγουδούσε, τόν Ντα- 
βέλη ώς έξής ;

— Καί ποΰ θά λημεριάσωμε
Τά ψάρια μας νά πιάσωμε
Συναγρίδα γιά νά φάμε
Είς τήν Α γο ρ ά  θά πάμε!...

Συνθέτης εΐνε βλέπετε, τά 
μπερδεύει τά τραγούδια.

"Αλλος καϋμός έκδηλούμε- 
νος κι’ αύτός μέ τραγούδι, εί
ναι ό καϋμός τής Νίνας ’/ φεν- 
τάκη. Ό  άδιάκριτος συντά
κτης μας τήν άκουσε νά τρα
γουδά :

— Δέν σοΰ πάει τό πάχος
Δημητράκη!...

Γιά ποιόν τό 'λεγε άρά γε;

Τδ πράγμα βέβαια είναι άρ
κετά διασκεδαστικό, ίδίως άν 
λάβετε ύπ’ δψει δτι ό Περι
κλής br Πχβριηλίδης, κληρω
τός τοΰ 650 π. X. τακτικά τρα-
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κατολάβη πώς.
Αντίθετα συναισθήμοπα τόν 

κτυποϋσαν τώρα. ΤΗταν σέ μιά 
κατάστασι, πού τόν έκανε σάν 
τρελλό.

Μά ή έλπίδα εΐνε τό πιό γλυ
κό πράγμα στόν άνθρωπο κι’ ί- 
δίω^ στόν έρωτευμένο. Τό πιό 
ώραιο συναίσθημα, άπό δσα έ
δωσε δ θεός στόν δυστυχή άν
θρωπο, γιά νο#τοΰ διώχνη τίς 
μαΰρες ιδέες άπό τό μυαλό, γιά 
νά τόν ήσυ'χάζη σέ ώρες φουρ
τούνας.

Καί ό Δαμαλάς —ήταν άν
θρωπος κι’ αύτός.

Μποροΰσε νά μήν έλπίση, νά 
μήν έλθη ή έλπίδα κοντά του 
καί νά τοΰ χαϊδέψη μέ τ’ α π α λ ά  
φτερά της τόν ταραγμένο του 
νοΰ;

’Έτσι ήσύχασε κι’ ένας ϋπνος 
γλυκός τόν έφερε στά βασίλεια 
τοΰ όνείρου.

* * *
Καί ξύπνησε ήσυχος, σχεδόν 

γαλήνιος.
Πήρε τό λουτρό του, έκαμε 

Γήν άπαραίτητη γυμναστική καί 
ξανοαιήρε στά χέρια του τό 
γράμμα τής Σάρρας, τό διάβα
σε κι’ έμεινε Ικανοποιημένος 
τώρα.

«Ή  άρχή γίνηκε, σκέψ'θη'κε, 
τώρα άπό μένα έξαρτάται ή συ
νέχεια».

Ήσύχασε περισσότερο μέ τή 
σκέφι αύτή. .

Είχε πεποίθησι στόν έαυτό 
του. 'Ήταν βέβαιος πώς δέν 
μποροΰσε ν’ άποτύχη στό παι
γνίδι πού θ’ άρχιζε.

γ.; fj Srpa iwpvoGoi τίς

γουδάει μέ τήν σκουριασμένη 
άπό τήν πολυκαιρία φωνή

— Πάει, πάει, πάει, πάει...
Πάει ή νεότης πάε'ι
Καί καμμιά δέν μ’ άγαπάει 

Καί κλάψτε με πιά!...

Γ  ιατί κύριε Περικλή; Καί 
έναν αίώνα νά ζήσετε, θά έ
χετε ζήσει τόν... «Χρυσοΰν αί
ώνα τοϋ... Περικλέους!...».

Καί μια καί μιλήσαμε περί... 
κλέους θεατρικού, θά όμολο- 
νήσωμε δτι τό έφετεινό κλέος 
άνήκει στόν κ. Σαμαρτζή. 
Πράγμα πού κάνει τόν κ. Μα- 
κέδο νά σιγοψιθυρίζη μέ ua- 
ράζι κάποιο στίχο τοϋ Άμ- 
λέτου :

— Νά ζή κανείς ή νά μή ζή
Χωρίς εισπράξεις Σαμαρτζή;

Ό  Κοκκίνης τραγουδά καί 
α°τός. Τί δμως τραγουδά εί
ναι μυστήριον. Τούλάχιστον δ

συντάκτης μας δέν μπόρεσε 
νά καταλάδη. Άπ ό ύπερδολι- 
κή εύσυνειδησία έγραψε δ,τι 
άκουσε. Τό έδιαβάσαμε καινά 
το τό τραγοΰδι πού έλεγε δ 
Κοκκίνης :

— Βδχψμσλ!... Ούάουΐστιχ-
(θφ μν !...

Βλκπτρξπς... μουρτζνιάουσ- 
(πμγκ...

Δυστυχώς είναι σταυρόλεξο 
καί άπό τά δύσκολα, τό τρα
γούδι τοΰ φίλου Κοκκίνη 1...

Άντιθέτως ό συνεταίρος του 
ό Μαυρέας, αύτός έχει προτί- 
μησι σ’ ένα μόνο τραγοΰδι, 
παληό ίσως λίγο, άλλά τρα
γούδι :

—  Μαρίκα I
’Εσένα θέλομε Μαρίκα
'Εσύ πού έχεις γλύκα...

Στή μιλιά!...

Αύτά καί άλλα άκουσε τδ

άδιάκριτο αύτί τοΰ άδιακρί- 
του συντάκτου μας. Καί αύτά 
μέν τά μεαφέρομε πιστά, δπως 
μάς τά είπε. Τ’ άλλα, άς τ’ ά- 
φήσωμε γιά τήν έρχομένην 
έ βδομάδα.

*Άς τόν άφήσωμε νά τρα
γουδά γιά τήν Μαρίκα, τήν κα
λή του σύζυγο. Τής άξίζει.

Καί ό Ά ττ ίκ  τροτγουδόί. Ε ί 
ναι γνωστόν αύτό. Είδικώς δ
μως πρό ή μερών τόν έτσάκω- 
σε δ άδιάκριτος συντάκτης 
μας νά κυττάζη διατακτικά C0 
θέατρο «Δελφοί» δπου θά στε- 
γάση πάλι έφέτος τή «Μάν
τρα» του.

Μόλις είχε γυρίσει άπό τήν 
Αλεξάνδρεια, καί δ Ά ττ ίκ  
τραγουδούσε βλάχικα:

— Ξοτναμπαίνω στό Μαντρί...
Άπ ό τήν Άλεξαντρεί....

Ο Α Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΤ Ο Σ

σκέψεις αύτές.
Δέν κατάλαβε δτι είχε  ̂ κτυ- 

πήσει μεσημέρι άπό πολλήν ώ
ρα.

Καί τοΰ φάνηκε, δτι τό ρολό- 
γι του δέν πήγαινε καλά, δταν 
τό κύτταξε κι’ είδε νά πλησιά-
ζπ μία-

Κτύπησε καί ρώτησε τον μι
κρό τοΰ σπιτιού.

—  Μία παρά πέντε, κύριε, 
τοΰ άπάντηοϊ.

_  Είσαι βέβαιος;
— Μά ναί, κύριε... Σέ πέντε 

λεπτά θά φάμε.
Ό  Δαμαλάς ντύθηκε βιαστι

κά, κατέβηκε στό έστιατόριό 
του, έφαγε γρήγορα κι’ έπέ- 
στρεψε οπίτι του.

’Ήθελε ν’ άναπαυθή καμμι* 
ώρα, πριν πάη στό ραντεβού 
πού τόν είχε άναστατώσει.

Παρήγγειλε νά τόν ξυπνή
σουν στις τρισήμιση' κι’ έπεσε 
νά κοιμηθή. * * *

Μά πριν άπό τίς τρισήμιση 
ήτοτν στό πόδι.

Μάταια προσπάθησε νά κλεΐ- 
ση τά μάτια του.

Ή  προσμονή τής μεγάλης 
χαράς δέν τόν άφηνε νά ήσυ- 
χάση.

"Οσο ή ώρα προχωρούσε, ή 
άνησυχία πάλιν τόν είχε κοττα- 
λάβει, ή άνησυχία μέ τό τέλος 
πού θά έπαιρνε τό ραντεβοϋ του 
αύτό.

Καί νά ή ώρα έφθασε στίς 
τέσσερες καί μισή.

’Ήταν έτοιμος.
Είχε ντυθή μέ κάθε έπιμέλεια 

κι’ έρριζε ένα τελευταίο βλέμ

μα στόν καθρέφτη.
ΤΩ, πόσον ώμορφος ήταν, ά- 

λήθεια, δ νέος αύτός "Ελλην, 
ό Πειραιώτης Απόλλων...

Δέν ήταν δυνατόν ή Σάρρα 
νά μή συγκινώτοίνε άπό τήν άν- 
δρική του καλλονή, από την γιο 
μάτη κι’ άνθισμένη αύτή νειότη.

Κατέβηκε τρέχοντας τίς σκά
λες κι’ έπήρε τό πρώτο άμάξι 
πού συνήντησε.

Πέρασε άπό ένα άνθοπωλεΐο, 
άγόρασε ένα μπουκέτο καμέλι
ες καί τράβηξε, μέ τό ίδιο άμά
ξι, πρός τό θέατρο.

"Οταν δμως έφθασε, ή ώρα 
ήτοα/ παρά δέκα.
Κάθησε μέσα στό άμάξι, ό;<τώ 

λεπτά άκόμη όκτώ αιώνες γι 
αύτόν— κι’ έμπαινε στό θέοαρο 
πέντε παρά δυό λεπτά.

Ό  άνθρωπος μέ τή λιβρέα 
—πού τώρα ήταν χωρίς τό βα
ρύ του ένδυμα— τόν περίμενε. 
Ύπεκλίθη μπροστά του μέ πολύ 
σεβασμό καί τού είπε:

 "Αν έχετε τήν καλωσύνη ά-
κολουθήστε με.

Ανέβηκαν μιά σκάλα, κατό
πιν πέρασαν ένα μακρύ διάδρο
μο κι’ έφτασαν μπρός σέ μιά 
πόρτα, πού ό ύπηρέτης τήν ά
νοιξε, κάνοντας στόν Δ α μ α λ ά  
τόπο νά περάση. Κοττόπιν μπή
κε κι’ αύτός.

Πήρε τό παλτό του, τό κα- 
πέλλο του, τά γάντια του, τό 
μπαστούνι κι’ άνοίγοντας μιά 
πόρτα, χάθηκε, άφοΰ τοΰ είπε:

_  θάχετε βέβαια τήν καλω
σύνη νά περιμένετε.

Μά δέν είχε κλείσει ή πόρτα 
πού χάθηκε ό ύπηρέτης καί μιά 
άλλη πόρτα άνοιξε άπέναντι.

Ό  Δαμαλάς στράφηκε άθε- 
λά του πρός τά έκεϊ. Κι’ ένοιω
σε τά γόνατά του νά τρέμουν, 
τήν καρδιά του νά κτυπά.

Άπό τήν πόρτα αύτή έμπαινε 
ή Σάρρα Μπερνάρ, ή γυναίκα 
πού είχε κατακτήσει τό Παρίσι, 
ή μεγάλη καλλιτέχνις, αύτή πού 
ό Δαμαλάς τώρα άγαποϋσε πε
ρισσότερο άπό τή ζωή του.

Ή  Σάρρα προχώρησε μ’ ένα 
μειδίαμα, πού τήν έκανε πιό 
γοητευτική.

Τοϋ έτεινε τό χέρι πρώτη, 
κοπταλαβαίνοντας δτι ό νέος εί
χε θορυβηθή.

Ή  χλωμάδα ποδχε χυθή στήν 
ώραία μορφή του τόν έκοτνε πιό 
συμπαθητικό, άλλά στό έξησκη- 
μένο μάτι τής πολύπειρης γυ
ναίκας φανέρωνε τήν άλήθεια.

Ό  ώραΐος "Ελλην, άφοΰ 
τήν κύτταξε μέ θαυμασμό, έ
τεινε τώρα κι* αύτός τό χέρι 
του.

Καί δίχως νά μιλήση, χωρίς 
ν’ άποτντήση στόν χαιρετισμό τής 
Σάρρας, συνεπαρμένος άπ’ τή 
γοητεήα της, άπό τήν έκπλή- 
ρωσι τοϋ όνείρου του, έφερε τό 
χέρι πού τοΰ πρότεινε καί πού 
τό κρατοΰσε τώρα στό δικό του, 
πού έτρεμε έλαφρά, είς τά χεί
λη του.

Μά δέν ήταν αύτό χειροφίλη
μα άπό τά συνηθισιαένα.

’Ήταν μιά έκρηξις ήφαιστεί- 
ου, πού κρυβότανε ιιέσα του 
καί πού τι 5 ρε τήν εύκαιοία νά 
ξεπεταχθη.

Σατυρικοί στίχοι

«Ατέλειες»
Εΐνε πληγή πραγματική. εΤν< 

(άρρώστεια άφόρητη. 
Κι’ άν εΐνε μέ «θεώρησιν» κι’άν 

(εΐνε άθεώρητη 
τήν θέσι τήν καλλίτερη ζητά, 

(νά βλέπη τέλεια 
Ή  θρυλλική «άτέλεια»! ..4

Υπάρχουνε άτέλειες, μικρών 
(καί... κορυφαίων 

ήθοποιών καί κριτικών, λογιών 
(συγγραφέων 

Πού μπαίνουνε στό θέατρο ντο  
(μένοι στήν έντέλεια 

μέ μιά λεξοΰλα μοτγική: — *0 
(κύριος; —Α τέλεια !! II

Καί σάν Βαρώνοι έκ... γεννε* 
(τής πόίνε στήν πρώτη θέσι 

καί άν τό δόλιο πρόγραμμα, 
(τυχόν δέν τούς άρέσει 

μέ Οφος έπιτακτικό μά κι’ ά- 
(γριο βουνίσιο 

φωνάζουν οί «άτέλειες» —«Τά 
(χρήματά μας... πίσω!...»;

X. Π.
· Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

"Ενα, δυό, τρία φλογερά φι
λιά άκούστηκαν κι’ ή Σάρρα, 
εύτυχισμένη, άφηνε τό μεικροΰ- 
λι χεράκι της σ’ αύτόν τόν κα
ταιγισμό, μ’ ένα ούράνιο μει
δίαμα στά χείλη.

— Τελειώσατε; τόν ρώτησε 
μισοπειρακτικά, μισοπαιγνιδιά- 
ρικα.

Ό  Δαμαλάς συνήλθε.
— ΤΩ, συγγνώμην κυρία! έ« 

ψέλλισε.Μέ συγχωρεΐτε... Χίλιες 
φορές συγχωρήστε με... Δέν ή
ξερα τί έκανα... Είμαι ένας 
τρελλός.

Ή  Σάρρα κοπάλαβε δτι έ
πρεπε νά τόν βγάλη άπό τή 
δύσκολη θέσι του. ‘Άλλωστε, 
άν δέν κρατοΰσε τά προσχήμα
τα, θ’ άγκάλιαζε τό ώραΐο αύ
τά κεφάλι καί θά φιλούσε τά 
δυό μαργιόλα μάτια τοΰ νέου,' 
τά κατακόκκινα χείλη του, πού 
ήσο:ν μιά πρόκλησις, ένας πει
ρασμός.

Τότε, δπως κρατοΰσε τό χέρν 
της ·ό Δαμαλάς, τόν έφερε κον
τά σ’ ένα φωτέϊγ, λέγοντάς του:ι

—’Ελάτε λοιπόν τώρα, νά τά 
ποΰμε, φίλε μου... "Εμαθα δτι 
εΐσθε Έλλην... "Ηθελα πάντα ν’ 
άκούσω γιά τόν τόπο σας. Ά 
πό μικρή αύτή ήταν ή έπιθυμία 
μου... Νά γνωρίσω τόν τόπο τών 
θεών, πού γύριζοτν άνάμεσα 
στούς άνθρώπους, τούς ώμόρ- 
cpatvav τή ζωή... ’Ελά τε... ΕΤ· 
μαι πολύ εύτυχής, τφύ θά τ’ ά· 
κούσω αύτά άπό έναν άπόγοΛ 
τοΰ Απόλλωνος

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  στό προσεχές.


