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0 T d l P J !  J ® !  ΑΡΓΥΡΗΙ
Είς τό Βερολινον. Τρία έκατομμύρια κό- 

ομου χυμένα είς τούς μεγάλους δρόμους τής 
γερμανικής πρωτευούσης άνέμενον τήν θριαμ
βευτικήν έπάνοδον τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Ράιχ—τοϋ 
φύρερ άπό τήν Βιέννην. Ήταν ή μεθεπομένη 
τοΰ ίοτορικοΰ «Άνσλους». Πρός τό άεραδρό- 
μιον τοΰ _ Τέμμπελχοφ κατηυθύνοντο τά μεγα
λύτερα κύματα τοΰ κόσμου καί μέσα εις μίαν 
■πανηγυρικήν σκηνοθεσί<χν ή άτμόσφαιρα έδο- 
νεϊτο_ άπό ϊνα άλαλαγμόν ένθουσιασμοΰ καί 
έθνική ς χαράς. Κάτω άπό τήν άτμόσφαιραν 
αύτήν έκάμαμεν τήν γνωριμίαν μας, μέ τόν 
‘ Ελληνα τενόρον πρωταγωνιστήν της κρατικής 
δπεροις τοΰ Βερολίνου—τόν Βάσον Άργύρην 
Τά αυτοκίνητό του μέ τήν μικρή τριγωνική έλ
ληνική σημαία είς τήν είσοδο τοΰ άεροδρο- 
μίου καί όρθιος ό ίδιος—ένα ύψηλό λεβεντό
κορμο παλληκάρι-άνέμενε τήν έξοδο τοΰ Χίτ- 
λερ διά νά χειροκροτήση καί συμμετάσχη είς 
τόν ένθΌυσιασμόν τών έκατομμυρίων Γερμα
νών. Καί κατόπιν άπό τήν πανηγυρικήν αύτήν 
ύποδοχήν έχαθήκαμε πάλιν είς τόν λαβύρινθον 
τών λεωφόρων του Βερολίνου συνομιλοΰντες 
διά καλλιτεχνικά ζητήματα. “ Ενας μεγάλος 
καί άληθινός καλλιτέχνης ό Άργύρης πού τιμά 
σήμερον τό έλληνικόν δνομα καί τήν ελλη
νικήν τέχνην είς τήν γερμανικήν πρωτεύουσαν. 
Ή  σταδιοδρομία του περιπετειώδης καί συγ- 

,χίΐ^ζι«ή ΠτώχΛ-, .νε-
ματος δμως φλόγα, δνειρα, ' ταλέντο καί έπι- 
μονή. Άφ ήκε πίσω του πατρίδα καί οΙκογέ-> 
νεια καί άφωοιώθηκε είς τήν μουσική του 
μόρφωσι. Είχε τόν πλοΰτο τής φωνής του, 
τήν δρμι^ τής καλλιτεχνικής του φλόγας καί 
τήν φωτιά τής νεότητός του· Μποέμ είς τάς 
’Αθήνας διαβάζοντας κάτω άπό τό φώς τοΰ 
άτηκοΰ_φεγγαριο&—έλλείψει άλλου φωτός— τίς 
παρτιτούρες του. Είς τήν Βιέννην έκαμε τήν 
έμφάνισι του είς έργα τοΰ Βέρδι ίταλιστί. Έ- 
τραγούδησε μέ τόν μεγάλο Σιαλιάπιν τόν 
*Φάουστ» είς τήν Βουδαπέστην. Προσελήφθη κα 
τόπινως φιλοξενούμενος «’Ίγκα τ» είς τήν στάατς 
6περα τής Βιέννης καί δταν μετεδόθη ραοιο- 
φωνικώς μία παράστασις τής «Άΐντας» μέ 
τόν Άργύρην προσεκλήθη άμέσως άπό τόν 
διευθυντήν τής δπερας τοΰ Βερολίνου Τιτιέν νά 
συνεργασθή—άν θέλη-είς αύτήν, τό 1935. 
’Από τότε ό Βάσος Άργύρης ,άνυψώθη είς 
Τήν ^θέσιν πού τοΰ άξιζε καί πού ώνειροπολοΰ- 
οε. Ή  φωνή του έθαυμάσθη- Ή  τέχνη του έξε- 
ΙΓίμήθη. Καί ό "Ελλην, τενόρος έγινεν ό εύ- 
νοούμενος τής κρατικής δπερας τοΰ μουσικοΰ 
κοινοΰ τοΰ Βερολίνου. Επαιξε πρώτος αύτός 
έλληνικά έργα τοΰ Βάγνερ, δπως τόν «'Ιπτά
μενον 'Ολλανδόν» καί έδημιούργησε ούχί 6- 
Λίγους φίλους είς νέα έογα μελοδοααατικά.
   Ρ· η.

Σ κ ε ψ ε ι ι  Και Γ μ ο μ α ι

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ Σ ΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ »
1 Οί θεατρικοί κύκλοι είχοτν πρό καιροΰ πλη- 
ροφορηθή μίαν άρίστην έμπνευσιν τοΰ προέδρου 
Πης Εταιρείας 'Ελλήνων θεατρικών Συγγρα
φέων κ. θ . Συναδινοΰ, περί δημιουργίας ένός 
■πειθαρχικού συμβουλίου τών συγγραφέων.

Οπως πληροφορούμεθα, τό καταστατικόν 
τοΰ πειθαρχικού συμβουλίου συνετάχθη, άλλά 
,ή ύπόθεσις έκοιμήθη.

Συνηγοροϋμεν ύπερ τής ταχυτόπης έφαρμο 
>ής τοΰ μέτρου αύτοΰ.

"Ας γίνη τό πειθαρχικόν συμβούλιον καί είς 
τήν πρώτην του συνεδρίασιν άς έπιληφθή αύ- 
,τεπαγγέλτως τής διαφοράς τών έπιθεωρησιο- 
γράφων πού άλληλοϋβρίζονται άπό τών στη
λών έφημερίδων καί περιοδικών γιά τό περιμά- 
χητον ζήτημα τής «Μοναξιάς».

Μερικαί άπό τάς δημοσιευθείσας έπιστολάς, 
δέν είναι παρά ύβρεολόγια ύπό μορφήν δήθεν 
χιούμορ, τά όποια νομίζομεν δτι άπάδουν ά 
πολύτως πρός τήν άξιοπρέπειαν, έστω καί δή 
θεν διανοουμένων·

Κ Α Υ Μ Ε Ν  Η  Α Θ Η Ν Α
Δέν έπεριμέναμε νά τό άκούσωμεν αύτό.

Καί δμως τό έδιαβάσαμε είς έκλεκτόν έβδο- 
μαδιαϊον περιοδικόν. Καί τρίβομεν άπό κατά- 
■πληξιν τά μάτια μας.

Δέν έχουν αί Άθήναι νυκτερινήν ζωήν ! Δέν 
Εχουν καλλιτεχνικά κέντρα καί θέατρα, δέν έ
χουν κίνησιν, δέν έχουν ζωήν ! «Γιά ένα ξένο 
ή νυκτερινή Αθήνα είνε άφόρητη, σωστή άνα 
τολίτικη έπαρχία», θρηνωδεί ό γράφων.

Καί ό θειος νυκτερινός άττικός ούρανός ;
Καί ή άκρογιαλιές ή ώνειρεμένες τής Αττι
κής ; Καί ή ώμορφιές τών έξοχών της ; Τά 
Φάληρα, ή Γλυφάδα, ή Βουλιαγμένη, μέ τά 
ύπερμοντέρνα κέντρα τους, μέ τίς διαλεχτές 
όρχήστρες τους, ρέ τά ντάνσιγκ-ρεστωράν τους 
δέν είνε λοιπόν ικανά καί άρκετά γιά νά πε- 
ράση νύχτες ευχάριστες καί ό πλέον άπαιτητι- 
,κός ξένος ;

Καί νά τά έλεγε τουλάχιστον αύτά κανείς 
κοσμογυρισμένος περιηγητής, συνηθισμένος νά 
■περνά τά καλοκαιριά του στό Λίντο καί στό 
Κότντ’ ά-ζούρ ! Νά τό λέγουν καί νά τό γρά
φουν δμως άνθρωποι πού είνε ζήτημα άν έ
χουν ξεμυτίσει άπό τά φανάρια τοΰ Πειραιώς, 
είνε κάτι πού δέν μπορεί νά τό δικαιολογήση 
καί ό πλέον άκρατος σνομπισμός.

Καϋμένη Αθήνα I Τί τραβάς άπό τούς..·..έ- 
πήλυδας Αθηναίους 1

ΝΕΟΙ Μ Ρ Α Φ Ε Ι Σ
Τοϋ κ. ’Αχ. Μαμάκπ

Ή  αίωνία Ιστορία: Ο Ι νέοι 
γράφουν, οΐ θίασοι δέν έννοοϋν 
ν’ άνεβάσουν τά έργα τουςκαί 
— περίεργος κατακλείς συζη- 
τήσεως — καί οΐ δύο πλευρές 
μένουν είς τό τέλος... παραπο 
νεμένες! Ο Ι συγγράφεις 
φωνάζουν πώς ύπάρχει μία 
προκατάληψις έναντίον τών 
σκη" ■'ών δημιουργιών τους,ό
τι αύτοί γράφουν ώραιότατα 
πράγμοττα άλλ’ οΐ θιασάρχαι 
δέν θέλουν νά τό καταλά
βουν καί έν συμπεράσματι 
διαμαρτύρονται δλοι έν χορώ 
έναντίον τοΰ «Βασιλικού θ ε 
άτρου» διότι τουλάχιστον αύ
τό δέν άνεβάζει τά έργα τους 
καί προτιμάει νά παίζη Σαίξ- 
πηρ καί Μολιέρο. Άπ ό 'τό  άλ
λο μέρος οί θίασοι ισχυρίζον
ται πώς ζητοΰν μέ τό φανάρι 
ένα καλό 'Ελληνικό έργο καί 
δέν μπορούν νά τό βροΰν καί 
δτι ή αίτια διά τήν όποιαν τά 
έργα τών νέων συγγραφέ
ων δέν βλέπουν τό φώς τής 
ράμπας είνε μόνον τό δτι στε- 
ροΰνται κάθε άξίας καί ένδι- 
αφέροντος.

Αφορμήν είς τήν άνακίνη- 
σιν τοΰ άλύτου αύτοΰ ζητή
ματος έδωσεν ό έφετεινός 
«Καλοκαιρίνειος» διαγωνι
σμός. Είς τήν είσήγησιν πού 
έδιάδασε τήν περασμένη Κυ
ριακή είς τόν «Παρνασσόν» 
ό ποιητής Σωτήρης Σκίπης έ- 
πέκρινε ζωηρώς τούς "Ελ λ η 
νας θιασάρχας διά τήν στά
σιν πού δείχνουν άπέναντι τής 
έγχωρίου παραγωγής τών 
νέων. Ύπεστήριξεν δτι είναι 
άδύνατον μερικά άπό τά έρ
γα αύτά ποό βραβεύονται είς 
τόν έτήσιον δραματικόν δια
γωνισμόν τοΰ «Παρνασσού» 
νά μήν είναι κατάλληλα πρός 
σκηνικήν διδασκαλίαν. Ό  
διευθυντής τοΰ θεάτρου «Κο
τοπούλη» κ. Χέλμης μ' ένα 
γράμμα πού έδημοσιεύθη είς 
τήν θεατρικήν στήλην τών 
«Άθηνα ικών Νέων» άπήντη
σεν είς τάς αίτιάσεις τοΰ εί- 
σηγητοΰ τοΰ «Καλοκαιρινεί- 
ου». Καί ή συζήτησις άναψε. 
Ό  νέος συγγραφεύς κ. Εύαγ- 
γελίδης είς τό «’Έθνος» ό κ. 
Κρίτων Σουρής καί «λλοι έ- 
βγήκαν καί είπαν τήν γνώ
μην τους. Καί 6>οι διαφ&>νοΰν 
ριζικώς μεταξύ τους. Α ν ή 
κουν είς τήν μία ή είς τήν 
άλλην παράταξι. Καί *-8 
καί είς τό ζήτημα 
πάρχει, νομίζω, ό ίσιος δρό
μος. Καί τά δύο στρατόπεδα 
έχουν λίγο 8ίκήο μέ τό μέρος 
τους καί λίγο άδικο συγχρό 
νως. Ο Ι καινούργιοι συγγρα
φείς — θά μοΰ έπιτρέψη ή κ 
Μαρίκα Κοτοπούλη καί ό φί
λος κ. Χέλμης νά παρατηρή- 
οω — συνοτντοϋν πράγματι 
μίαν άντίδρασιν έκ μέρους 
τών Ελληνικώ ν θιάσων. Άν- 
τίδρασιν oyi άπό ξενομανίαν. 
Οϋτε άπό έλλειψιν ένδιαφέ- 
ροντος διά τήν έγχώριον πα 
ραγωγήν. Είναι γνωστόν, άλ
λως τε, δτι ένα Ελλ ηνικό  έρ
γο άμα έπιτύχη άποβαίνει σω
στό χουσωουχεϊο στό τα- 
μεϊον ένός θεάτρου. Ή  άντί- 
δοασις δμως προέοχεται κυ
ρίως άπό τήν άμφιβολίαν ποΰ 
γέννα τό άννωστον τοΰ συγ- 
γραώέως .‘Ο κάβε θίασός 
στοέφει τήν προτίμησίν του 
ποός τούς γνοιστούς. θέλει 
νά είναι έξη σφαλισμένος. 
Γνωρίζει δτι ένα έργο τοΰ ά- 
ννώστου νέου συγγραφέως 
Τάδε ή μπορεί νά είναι σχετι- 
κώς καλό. Ποοτιμάει δμως τό 
έργο τοΰ κ. Τίμου Μωραϊτίνη 
δσον καί άν τό κοινόν άπέδει- 
ξε τελευταίως δτι ξέρει νά 
βλέπη έργα καί δχι όνόματα 
(Άπόδειξις δτι τό «Τσάϊ τής 
Νίτσας» τοΰ Μωραϊτίνη δια
σκευασμένο σέ ήθογραφική ό
περέττα έχει έφέτος το ρεκόρ 
τής... μικροτέρας Θεατρικής 
είσπράξεως είς τό «’Αθήναι- 
ον» καί πιάνει 2 — 3 χιλιάδες 
έναντι τών 30 καί 40 χιλιά
δων πού εισπράττουν τά άλλα 
θέατρα!) Δέν ένθυμοΰυαι, έ- 
γά> τουλάχιστον, ό Θίασος 
Κοτοπούλη ποΰ είναι ό κυοι- 
ώτερος έκποόσωπος τοϋ Ε 
λευθέρου θεάτρου νά έχη 
τολμήση νά έμφανίση τά τε
λευταία χρόνια ένοτν καινούρ
γιο συγγραφέα. "Έογο  τοΰ 
Λιδωρίκη έπαιξε άφοΰ τόν πα- 
ρουσίασεν ή 'Αλίκη καί έρ
γον τοΰ Τερίάκη άφοΰ τό 
«Βασιλικόν» άνεβίβασε τόν 
«Αύτοκοάτορα Μιχαήλ». Καί 
άπόδειξις τοΰ γεγονότος δτι 
μόνον ό ταμιακός φόβος είναι 
έκεΐνος πού φέρνει αύτήν τήν 
άντίδρασιν είναι τό γεγονός 
δτι θίασοι μικροτέρων έξό- 
δων — Ό  Άργυρόπουλος π. 
χ .—τολμοΰν. Ή  ζημία έάν ύ- 
πάρξη εϊναι μικροτέρα καί δύ 
ναται κανείς νά κάνη τόν τόλ
μη ρό,άφοΰ είναι γνωστή ή εΰ

I
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΛΣΤΙΛΣ
Ό  Μπαστιάς! Τό δνομά του 

έχει γίνει συνώνυμο μέ τήν 
έννοιαν τής ψυχής τοΰ Ε λ λ η 
νικού θεάτρου. Τό παρακο
λουθεί σέ κάθε του έκδήλω·' 
σιν, τό ένισχύει σέ κάθε του 
μορφή, τό καθο
δηγεί καί τό δι
ευθύνει στή σο- 
βορωτέρα του 
έ μ φ άνισι, τ ό 
«Βασιλικόν θέ
ατρον». Ό  Κω- 
στής Μπασχι.άς 
δέν είναι ό ά- 
πλός, ό τυπικός, 
ό ψυχρός προϊ
στάμενος τοΰ 
τμήματος Γραμ
μάτων καί θεά 
τρου τοΰ ύπουρ- 
γείου τής Παι
δείας. Δέν είναι 
ό ύπηρεσιακός 
διευθυντής τής 
Κρατικής σκη
νής. Δέν είναι 
πρό πάντων ό ύ- 
πάλληλος. Ε ί 
ναι ένας πραγ
ματικός άνθρω
πος τοΰ θεά 
τρου. Καλλιτέ
χνης ό ίδιος 
στήν ψυχή. Φί
λος καί λάτρης 
τής Τέτ<νης. Α ι
σθάνεται καί ζή 
τήν σκηνή καί 
δ,τι δημιουργεί 
δέν είναι παρά 
φυσική καί μοι
ραία άπόρροια 
μιάς προσωπι
κής ψυχικής καί 
πνευμοα-ικής ά- 
νάγκης: ’Αγα 
πάει τό θέατρο.
Δέν τό θεωρεί 
καθόλου ώς ά- 
πλή «δουλειά», 
θά  ήμποροΰσε 
κανείς νά πα- 
ρουσιάσρ σωρεί
αν παραδειγμά
των πού άποδεικνύουν έναρ- 
γώς τήν άλήθειαν αύτών τών 
γραμμών. "Ε χ ε ι άναδημιουρ- 
γήνει τό έπίσημον κροττικόν 
θέατρον πού είδε έφέτος ή
μέρες λαμπρές και έπιτυχίες 
μεγάλες. Ένίσχυσε τό Έλεύ-

καί νά μελετήσω διάφορα ζη
τήματα ένδιαφέροντα τό θέ
ατρον καί Ιδιαιτέρως τόν τρό
πον τής λειτουργίας τών πε- 
ριοδευόντων θιάσων λαϊκού
θεάτρου. Είς τήν Βενετίαν μέ λαβα καί

συγκλονιστικώτερο παίξιμο 
ήθοποιοΰ. Μετά τήν παράστα- 
σιν έγνώρισα καί προσωπι- 
κώς τόν διάσημον καλλιτέ
χνην πρός τόν όποιον έ.τανέ-

προφορικώς τήν 
γραπτήν πρόσ- 
κλησιν πού τοΰ 
είχεν άπ^υθύνει 
άπό μηνών ήδη

τήν άπεδέ χ θ η 
καί τόν έρχόμε- 
νον χειμώνα θά 
έλθη είς τάς 
Αθήνας.

— θά  έμφανι- 
νισθή πρό τοΰ 
κοινοΰ ;

Ό  κ. Μπαστι- 
άς άπήντησε:

— ΕΓναι ένδε- 
χόμενον νά παί- 
ξη. Τό ένδεχόμε 
νον αύτό θά με- 
ταβληθή είς βε
βαιότητα ε ί ς

Εντυπώσεις

ΙΕΠΜΒΚία
ΤοΟ κ. Κωστη Νικολάου

Τό Σ αιξπήριο έργο «Πολύ 
κακό γιά τίποτε» πού μεταβάλ
λεται είς «μεγάλο κακό 
κάτι».

Αύτό τό κάτι, δέν είναι οϋτε 
λίγο οϋτε πολύ! Είνε ή γλώσ
σα μας!...

Άλλά  οί άναμάρτητοι άς βά
λουν τόν λίθον κοπά τοΰ έγ
κριτου λογοτέχνου μας κ. Πο- 

>|w*| ι Ρ 'ώ τη , δλοι έκεϊνοι οι άναμάρ- 
τό «Βασιλικόν I τητοι έπανοΛαμβάνω πού κα- 
θέατρσν». Ό  ί^ργησαν _ Γραμματική καί 
Βέρνερ Κράους Συντακτικό χωρίς νά κά,ιουν 

κάτι καλλίτερο κάτι θετικοτερο 
κάτι εύπρεπέστερο: "Ολοι μας 
έφιλοδοξήσαμεν νά γίνωμεν 
Άλκιβιάδαι της ήμέρας καί νά 
γίνωμε στόχος γενικής κου
βέντας άλλοτε κουρεύοντες και 
άλλοτε κόπτοντες καί άλλοτε 
κουτσουρεύοντες μαλλιά, ούρές 
καί αύτιά τών κανόνων τής 
γλωσσολογικής όρθοδόξου φόρ- 
μας.

(3τι ή γλώσσα μας πήρε τόν 
κατήφορο δχι σέ μιά τακτοποί- 
ησί της άλλά σέ μιά κατάρρευ- 
οί της αύτό άς τό λέμε χωρίς 
καν νά ξεροκσκκινίζωμεν.

^  λ^νε δτι τό γλωσσικό 
Tin !'-Ρ'!ΓΤω" ιν j μας ζήτημα φαίνεται 
που το ,Ββσιλι- ένώ έμεΓς θά λέγαμε 
κον θέατρον» ά- λυμένο άλλά καί λίαν παραλυ- 
ποδεχθτ) τ α ς μένο.
προτάσεις π ο ύ ! Καί αύτό συμβαίνει σ’ iuac  
μου εκαμεν έν , έφ’ δσον είς άλλα έθνη συμβαί- 
Βιέννη ό άντι-1  νει τό ένάντιο γιά νά μή γράφω 
προσωπος τοΰ ί ϋπως γράφω κα! έγώ σήμερα, 
θεάτρου είς τό , Στή Βόρειο Άαερική λ·χ συνι- 
άρμόδιον Γεη. , OTMWrri Λλ ν.'Λ ■> .

οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΣΟΙ

_  \
  .. „  #ν. uuvl. . Αθηναίος γνήσιος. Γέννημα καί θρέμμα τής

άρμόδιον ' Γερ- \ στώ^αΓόλοένα ΤαΓνέο^Σύλλο 1ΑτΓΙΚη4  γί1ς· -Είς τ,!'ν auvO‘K‘«v τής Νεαπό-
μανικόν ύπουρ- γοι έθνικής γλωσσολογικής Ά-1 ' ζ εί τ . φως κατά τό 1910 και ή μαννοι>-
γείον ό κ. Κίλ- μύνης γιά νά παύση ή μάλλον ‘ Λ<Χ τ<?ί . ν τον έ,θιίλαζε κ«ΐ τόν άνέτρεφε κατό
νι περί καθόδου νά άναχαιτισθή τό ' άταδιστικό ^υπωπτευετο άσφαλώς δτι προητοίμαζε

αόν τρόπον πού «ροεκρίθη 
τής έμφανίσεως ένιαίας έρ- 
γασίας τριών μόνον καλλιτε
χνών άνεγνωρισμένης άξίας 
καί ώριμότητος ή Έλληνική 
Τέχνη έκαμε μίαν άρίστην

  έμφάνισιν καί οΐ μεγάλοι τε-
θερο θέατρο. Έβοήθησε τή χνοκρίται πού είδαν τήν έκθε-
μουσ&ή’ θκη^|. Ήσ^όλήθη μ’ά··'6ιν'' ·ή<ί ή̂·ώί;ΟαΥ σχ^μαΐί* 
τό Μελόδραμα. Έκύτταξε τά | σουν μίαν κάποιαν ίδέαν περί
έπαγγελματικά ζητήματα j τής άξίας τής. "Αλλως τε εΐ-
τών ήθοποιών. Έφρόντισε διά 
τήν γενικά καί τά ειδικά — 
είς τήν πιό άσήμαντη λεπτο
μέρεια — προβλήματα τής 
Σκηνής καί τών έργατών της. 
Τώρα — προχθές τό πρωΐ —

ναι γεγονός δτι ό βραβευθείς 
Ίσποτνός καλλιτέχνης θολου- 
άγκ μόνον τόν ήμέτερον Παρ- 
θένην συνήντησε ώς σοβαρόν 
άντίπαλον κατά τήν κρίσιν 
διά τό βραβείον.

νι περί καθόδου 
είς Ελ λ ά δ α  τοΰ 
δλου θιάσου τοΰ 
κρατικού θεά
τρου τοΰ Βερο
λίνου καθώς καί 
τής κροτΓΐκής δ
περας τής Φραγ- 
κφούρτης.

— Έγράφη δ- 
τι θά έλθη καί 
6 Φράντς Λέ-
Χαρ·

— Είναι άκρι- 
βές. Τόν διάσημον συνθέτην 
έγνώρισα κατά τήν έπίσημον 
έσπερίδα τοΰ δήμου τής Β ι 
έννης καί είχε τήν καλωσύ- 
νην ν’ άποδεχθη τήν πρόσκλη- 
σιν περί καθόδου του είς Ε λ 
λάδα, έπίσης διά τόν προσε
χή χειμώνα.

--1 Διά τό ‘λαϊκύν SiaTptev» ·?ί 
έκάματε;

— Έ  μελέτησα τά δύο συ- 
στήματα, τό ΓερμοαΊκόν τοϋ

—  ;ι -- άτοκβιστικό 
ξενικό _άνακάτεμα τοΰ Ίουδαί- 

Περση. τοΰ Ιάπωνος, 
τοΰ Κινέζου, τοΰ Ίνδοΰ, τοΰ 
Μαύρου τέλος κτλ. κτλ.

Πάρτε τούς Αιγυπτίους άκό
μη οί όποιοι άπό τήν Φελλαχι- 
κήν διάλεκτον πού έχειρίζοντο 
πρό τριακονταετίας μάλις, σή
μερον άναδρομικώς έστοοθερο- 
ποιήθησαν είς τήν καθαράν Α 
ραβικήν δηλ. τήν έπιλεγομέ- 
νην «Νάχουϊ» είς τρόπον πού 
νά μήν ρπορής νά τούς κατα- 
(̂ βΓΙζ  σήμερα άν δέν είσαι ού- 
λεράς γραμματισμένος.

Ο υπογράφων δλα αύτά πού 
γράφει σήμερον δέν είναι οϋτε 
λογοτέχνης άλλά οϋτε καθηγη
τής τής έλληνικής φιλολογίας, 
παρα ένας άπλοΰς άοιδός πού 
αισθάνεται δμως βαθύτατα τήν 
μουσικότητα τής Έλληνικής 
γλώσοης καί1 ιην) Ουμψυρά πού 
τήν παραδέρνει.

Τί θά έπρεπε νά γίνη δέν εΐ- 
μοτι ό κατάλληλος νά ύποδείξω.

«Βάντερ Πύνε» καί τό Ί τ α - j Πάντως δμως 'θά' έπρεπε νά 
λ> κον των «Αρμάτων τής σταματήσωμε τήν φόρα πού πή

fVYiie \/ιΛ- ·»/Λ ~η_θέσπιδος». Τό Ιτα λ ικόν  πού 
λειτουργεί άπό δετίας — καί 
είναι ένας θεσμός περιφε-

μίαν δόξαν τής νεωτέρας Ελλάδος.
_ Άπό Ιδιωτικός ύπάλληλος ό Μοσχονάς—ή 

οίκογένειά του δέν ήτο εϋπορος—μετεπήδησεν 
είζ τήν ^Τέχνην. Ό  όβ,γανωτής τής χορωδίας 
του ναου  ̂του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, έκτε- 
λεστής τής χορωδίας τών Ανακτόρων έπί Βα- 
σιλίσσης "Ολγας^ έπί όκταετίαν δέ διευθυντής 

^χορωδίας τής Ρ^ωσσικής Εκκλησίας καί 
ιδρυτής τής Έλληνικής Στρατιωτικής τοιαύτης 
έγνώρισε τόν Μοσχοναν τό 1929 καί τόν ένε- 
φάνισε πρώτον είς τό θέατρον καί είς τό κόρο 
τοΰ έργου τοΰ Μωραϊτίνη «Ή  Ιστορία τής ’Α
θήνας». Εκτοτε ή έξέλιξις τοΰ καλλιτέχνου 
έπροχώρησε σχετικώς ραγδαία. Είς τήν άθη- 
ναϊκήν_ καντάδα έλαβε τό βάπτισμα τοΰ τρα 
γουδιοΰ με ντεποΰτο του άπό τής σκηνής τοΰ 
θεάτρου Κοτοπούλη. 'Υπήρξε μαθητής τοΰ 
μεγάλου διδασκάλου κ· Κωστή Νικολάου καί 
έπαλαισεν. έστω καί έπ’ όλίγον, τόν άπεγνω* 
σμένον άγώνα τής έπικρατήσεως, τόν όποιον 
άλλως τε διεξάγουν δλοι οί "Ελληνες καλλι- 
τέχναι· Άλλά  διά τόν Μοσχονάν ή Μοίρα ύ·* 
πήρξεν ευνοϊκή._ Ή  φήμη της άξίας του είχεν 
άμ/ΐαει είς· τ ’-ν· προίΰί·.·..υ>·.
ό ύπουργός τής Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς, 
ό άρχων αύτός πού άπλώνει εΰεργετικήν πάν- 
τοτε τήν ίσχυράν σκιάν του είς δ,τι καλόν καί 
ώραϊον, έτεινε προστατευτικήν χεΐρα πρός τό 
λαμπρόν μέλλον τοΰ καλλιτέχνου. Καί χάρις 
εις τάς φροντίδας του ό Μοσχονάς έστάλη μέ 
υποτροφίαν είς ’ Ιταλίαν δι’ εύρυτέρας σπου» 
δάς. Εις τό Μιλάνον, όλίγον μετά τήν είς Ί “  
ταλίαν άφιξίν του, έγνώρισε τόν καθηγητήν 
Ροΰσσι, ό όποιος_ ύπήρξεν ό πρώτος πού τόν 
ένεφάνισεν είς τούς ιταλικούς μελοδραματι
κούς κύκλους· Καί έγνώρισε τότε τόν Τζίλι. Ο

δ-

■ , ‘ , I τ -  I    >>·■ |
ραμε για να φαινώμαστε δήθεν 
πιό φυσιολογικοί.

Καί βέβαια είνε πολύ πειά 
εϋκολο νά προστυχάνη κανείς 
άπό τοΰ νά έξωραϊσθή. Τήν 
μουσικότητα πού έχοίσεν ή
γλώσσα μας μπορεί νά τήν έπα- | cyvu jp iuE  v o te  τον ι ςΐΛ ΐ
νακτήση μέ μιά λογικέυομένη' I διάσημος Ιταλός τενόρος πού έξετίμησεν 
όρθογραφική έξαγγελία καί σέ·|σ? ν ElTP p £ τό ταλέντο τοϋ “ Ελληνος άρτίστα,
τοΰτο άς πάρωμε ώς ύπόδειγμα τ? ν συνεστησεν είς τόν παρεπιδημούντο τότε
— · ■ - εις το Μιλάνον διευθυντήν τής Μετροπόλιταν

Οπερα τής Νέας Ύόρκης. Καί μετ’ όλίγον ό 
Μοσχονάς ύπέγραφε μέ τόν Αμερικανόν ίμπρεσ- 
σάριον συμβόλαιον καί άνεχώρει διά τόν νέον 
κόσμον, διά νά ση.μειώση έπιτυχίας πού τόν 
κατέστησαν παγκοσμίως γνωστόν.

Τό λαμπρότερον σημείο ν τής * βραχείας άλ
λως τε σταδιοδρομίας τοΰ διασήμου πλέον
μπάσσου μας_είνε ή συμμετοχή του είς τό 
«Ρέκβιεμ» τοΰ Βέροι μέ διευθυντήν όρχήστρας 
τόν μεγαλύτερον μαέστρον τοΰ κόσμου, τόν
Τοσκανίνι.  ̂Καί τώρα τραγουδεΐ είς τό Μιλά- 
νον, δπου έκλήθη διά μίαν σειράν παραστάσεων.

κ0 -™ Μπαστ1®ζ φωτογραφούμε νος κατά τήν έπίσημον δεξίωσιν τοΰ Δήμου τής Βιέννης μέ τόν
ε ίς ^ ά Γ ’Α ^  ην" Ρ Ρ« ντς Λ.έχ«α Ω’ δστίς άπεδέΧθΠ πρόσκλησίν του δπως κατέλθη τόν χειμώνα εις τάς Αθήνας Ενθεν καί ένθεν ό εύρισκόμενος είς τό έξω τερικόν σκηνοθέτης τής Κρατι
κής Σκηνης κ. Ροντηρης και ό μετεκπαιδευόμενος καλλιτέχνης τοΰ Β. θεάτρου κ. Παρασκευάς

έγύρισε άπό ένα ταξίδι είς I 
τήν 'Ιταλίαν καί τήν Γέρμα- I 
νίαν που έγινε πάλιν διά τήν ί 
έξυπηρέτησιν τών καλλιτεχνι-1 
κών ζητημάτων τής άρμοδιό- 
τητος καί τής δικαιοδοσίας 
του. Μέ δλες τις φροντίδες 
του είχε τήν καλωσύνην νά 
δεχθή νά ύποστή μίαν λεπτο
μερή... άνάκρισιν διά τά «Πα
ρασκήνια» έπί τών σκοπών 
καί καί τών άποτελεσμάτων 
τοΟ μηνιαίου αύτοΰ ταξιδιού 
του, πού παρέχει είς τό άνα- 
γνωστικόν μας κοινόν τήν εύ- 
καιρία νά πληροφορηθή έξαι- 
ρετικώς ένδιαφέροντα .καλλι
τεχνικά νέα.

— Είς γενικές γραμμές, 
μάς είπεν έν άρχή ό κ. Μπα-

0 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Μετά τό «6ο πάτωμα» :
"  "Ωστε ό Μπόγρης δέν είναι Ζερι5· 

— ’Ό χ ι! Μ ά λλον.... ζ ε ρ ό I . . . .

, - c : , · — ι μας ειπεν εν αργή ό κ. ΛΊπα-
νοια που δείχνει καμιιια φο- στιας> άνεκοίνωσα ήδη στόν 
ρα ή τυχη στους άνθρώπους , καθημερινό τύπο τάς έντυπώ- 
που έπιχειρουν. Αλλά καί οί ! σεις' "  άπό τό ταξίδι μου 
«νέοι» συνγραφεΐς είναι άναν , είς τήν >Ιταλία κα1 τήν Γμ 
τιορητον οτι πρεπει να ρίξουν | uocvioc. Διά τά «Παρασκήνια» 
λιγο νερο στο κρασί τους. , 6μως ποϋ εΓνσΐι έ 'πλ
Παρατηρριται μια υπεοπαοα- ροψορο0ν _  δέν τά παρηκο- 
νωνή ά δοκίμου έογασ.α- λού0ησα διότι έλειπα -  μιά 
Π - τ «  - ποωτα νράφει δλη ή πολ0 κσλή κα1 ένημε0ωμένη
Ε λ λ α Γ . Κ ά θ ε  άνβοωπος κά- κα λ λ ιτεχν ική  έπιθεώ ρησις εύ-θε κλάδου, κάθε έπαγγέλιια- I . » ' . ,

τος έννοεΐ νά είναι καί λίγο X «P la f^  θ«  ™ ρασχω  λεπτό- 
«διανοού'ΐενος». Σκαοώνει. ! ^ εΛ “ Κωτερα , K« ‘ «ναλυτι- 
λο'ττόν. τό έονάκι του καί άτ-ο-  ̂ στοίχε α. Οπως ε-

ξ η γ η σ α  κα ι εις τας άνακοι- 
νώσεις μου πρός τάς^ έφ ημε

—  Διά τό θέατρον τί έκά 
ματε ;

— Πρώτα-πρώτα διά τούς 
άναγνώστας τών «Παρασκηνί
ων» πού τούς ένδιαφέρει ή 
καλλιτεχνική κίνησις στίς λε- 
πτομέρειές της θά μοΰ έπι- 
τραπή νά δώσω μερικάς θεα- 
τρικάς ειδήσεις, προτοΰ όμι- 
λήσω διά τά γενικώτερα ά
ποτελέσματα τοΰ ταξιδίου 
μου. Είς τήν Ρώμην, λοιπόν, 
είδα τόν διάσημον ’ Ιταλόν 
καλλιτέχνην Ρουτζέρο Ρουτ- 
ζέρρι, ό όποιος παίζει τώρα 
τό έργον τοΰ Πιραντέλλο « 'Έ 
ξη πρόσωπα ζητοΰν συγ
γραφέα» μέ δλως έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν. Είς τήν Φλω
ρεντίαν κατόπιν παρηκολού-

τούς Γάλλους πού κατώρθωσαν 
νά _έχουν τόσον σαγηνευτικήν 
γλώσσαν μέ τόν χειρισμόν τοΰ 
μακρου καί τοΰ βραχέος πρό 
πάντων.

Τό δτι ή γλώσσα μας έχα
σε τήν μουσικότητά της δέν έ
χετε παρά νά παραβάλητε τόν 
πλαταγιστικόν κρότον τών γρα
φομηχανών είς μίαν Τράπεζαν 
μέ τό πλαταγιστικό ήχοβόλημα 
τής Έλληνικής κουβέντας έ
νός πολυσυχνάστου έστιστο- 
ρίου κατά τήν ώραν τής κοι- 
λιοδούλου τύρβης.

Καί τωρα γιά νά τελειώνω- 
μεν έχομε μιάν άπορίαν. Μιά 
γλώσσα πρέπει νά έχη Γραμμα
τική καί Συντακτικό ; Ναί ή 
δχι; Ά ν  ναί, τότε οί Σοφτά 
δες μας πρέπει νά μάς 
δώσουν  ̂ τό ταχύτερον, αύ
τά τά δύο χρησιμώτατα βιβ> ία ! 

Αν δχι ! Τότε μέ ς*τήν 
την διελκυστίνδα ιτού κοττρακυ- 
λάμε ποός τά κάτω, όπωσδή- 
ποτε θά καταντήσουμε νά μή 
...συνεννούμεθα πλέον 
 _______________ Κ. Ν ΙΚ ΟΛΑΟΥ

Περί μίαν κριτικήν

Περί...τρέλλας 
καί αυθαιρεσίας

‘Απαντά ά κ. Μ. Po55c
Φίλε κ. ΔιευΘυντά,

Απαντώ μέ λίγα λόγια είς 
δσα έγραψε στό προηγούμενο/ίνιΆ > Λ <τΛ<· ^Π_____  <

ρομένου θεάτρου μέ φορητάς 
σκηνάς στηνομένας καί λυο- 
μένας έκάστοτε — είναι έκεΐ
νο πού μάς έδωσε τήν βάσιν 
διά τόν όργανισμόν καί τοΰ 
Έλληνικοϋ λαϊκοΰ θεάτρου, 
πού είς ώρισμένα σημεία θά

συμπίπτη άπολύτως μέ α ύ -   -ίΐ—
τόν. Είς άλλα πάλιν δμως θά | φύλλο τών «Παρασκηνίων»Γ ό 
^«φέρη διότι τά πορίσματα!^ θ . Συναδινός, έξ άφορμής 
της Ιτα λικής  πείρας τόσον !τίΚ  συζητήσεώς μας γιά την... 
άναφορικώς μέ τούς θιάσους J τρέλλα στό θέατρο, καί τοΰ 
πρόζας δσον καί μέ τούς λυ- αυθαιρέτου, κατ’ έμέ, δόγμα- 
ρικούς τοΰ λαϊκοΰ θεάτρου τόζ ,του·
θά μάς έπιτρέψουν νά Ιδρύ- Εύχαριστώ τόν %. Συναδι- 
σωμεν έναν όργανισμόν έπά- - Χ ιατ'1, δσα έΥΡ«ψε περί 
νω είς τά δεδομένα τής Έλ- 1 των άρρώστων τύπων τοΰ Ντο- 
ληνικής καλλιτεχνικής πραν- ! στοΥιέβακυ έπεκύρωσε τά δικα 
ματικότητος. I Ηου επιχειρήματα, καί άπό κα-

Έ  μελετήσατε μόνον τούς’ ^ Τ ^ , ^

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΡΟΛΟΣ

c?;i yrri έξίσταται κατόπιν δ>-
ατ'ι δέν έννοοΰν νά τό άνεδά- .· ■ . ■ - · c·
σουν οί «διώκται τών Έλλη- ° 1 «^οποι του ταξιδιού

μου ήσαν δυο. Ν άντιπροσω-νικών δημιουργιών» θίασοι I 
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

πεύσω τήν Ελ λ ά δ α  είς τήν 
διεθνή έκθεσιν τής Βενετίας

θησα τήν διδασκαλίαν τής ! όργανΓσμούς” ^ τού^ Ιταλικού 1 τ  ' λ̂? πτι^ °ς  ̂ τΡέλλα, δπως ό
κωμωδίας τοΰ Σαίξπηρ « "Ο - I αύτοΰ θεάτρου- ,ταλικου ι Σμερδιακωφ στούς «Αδελφούς

λον σκηνοθέτην Ζακ Κοπεν , γνώρισα καί τά πρόσωπα πού ; Μοΰ ζητεί ό κ. Συναδινός νά
μου άνεπτυξαν διά ίωσης τά τοΰ άναφέρω ψυχοπαθείς τύ- 
πράγματα._ Ό  γενικός διευ- | πους στά έργα μεγάλων συγ- 
θυντής τοΰ ’ Ιταλικού θεά- γραφέων. Τήν παροδική τρέλ-
τρου κ. Ντέ Πίρρυ, ό μαέ-1 λα τοΰ Αϊαντος τοΰ Σοφοκλέ- 
οιρος Τίμπι, ό διευθυντής τοΰ °υς, τήν έπιληψία τοΰ Φραγκί-
θεάτρου ποόζας Ποιιπέί, ό °κου είς τούς «Ληστάς» τοΰ
πρόεδρος τής έταιρείας τών Σίλλερ, τήν ύπνοβασία τής
’ Ιταλών θεατρικών συγγρα- λαίδης Μάκβεθ στήν όμώνυμη
Φέων Σα'ιν Τζώρτζι ύπήρξαν 3ΡαΥωδ α̂ τοί  ̂ Σαίξπηρ. “ Ολοι 
πολύτ"Όΐ είς πληρο-Όοίας άρρωστοι ή ψυχοπαθείς τύποι 
’'αί ένίσχυσιν. Πάντως ή με- μεγάλων συγγραφέων, καί ά- 
λέτη μου είς στοιχεία είναι το^ς νεωτέρους τόν Λουΐτζι
πιά τελείως έτοιμη καί έντός Πιραντέλο μέ τό. «’Έτσι είνε,
τοΰ προσεχοΰς μηνός θά ύπο- , “ ν-/τ,σ νομίζετε».

, , _ Πρεπει, μέ τήν εύκαιρία αύ-
( Συνέχεια εις την 2αν σελίδα) 1 (Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

λον σκηνοθέτην Ζάκ Κοπέν 
πού έδόθη μέσα σ’ έναν κήπο 
καί ποΰ ήταν σημαντική ώς 
ειδική παράστασις ύπαίθρου.

— Στό Βερολίνο τί παίζουν 
τώρα;

—Έ γ ώ  είδα τό «Έπ άγγελ
μα τής κ. Γουώρεν» μέ τήν κ. 
Κάρνερ καί τόν «Πέρ Γκύντ» 
μέ τόν καλλιτέχνην Χάρτμαν. 
Είδα άκόμη τόν «Ριχάρδον 
τόν Γ '»  μέ τόν μεγάλον Κρά
ους. ΕΓναι μιά παράστασις 
πού θά μοΰ μείνη άλησμόνη- 
τος. Ούδέποτε ένθυμοΰμαι νά 
είδα ώραιότερο, δυνατώτερο,

Επήρε ή πρωτόβγαλτη τόν πρώτο της τόι
(ρόλο..»

Ενα μικρό χαρτάκι, δλο κι* δλο 
Γραμμένο άπό τόν «άντιγραφέα» καθαρά, 

Πόση χαρά,
Πόσες έλπίδες, τί καμάρι, τί τιμή 

Τόν πήρε σπίτι της γιά νά τόν μελετήση 
Καί άρχισε καί διάβαζε, νά τόν άποστηθιση, 

Νά πή τά λόγια της καλά 
Γιά νά μή δώση «άφορμή»·..
Λόγια, δέν είχε ό ρόλος της πολλά 

Άλλά,
«'Ητανε ρόλος δύσκολος», έτσι της είχαν πή 
Πού θά τής έδινε άξια καί περιωπή !....
*Η φράσις  ̂πού ’χε ό ρόλος της άρχή-άρχή 

Ηταν μιά φράσις, άσφαλώς συνηθισμένη ♦, 
«— Σα ς βεβαιώ μαρκήσιε, πώς ε>ι’ εύτυχιτ

^ , (σμένη..·»
_Κι έδειχνε μια γυναίκα εύτυχή...

Τής είχαν πή πώς πρέπει νά «κρεάρη»
Καί, .στόν κατρέφτη της μπροστά έστάθηκ·
^ . j  . , . (μέ χάριΚι άπήγγειλε αυτή τήν πρώτη φράσι..· 
«—Σάς βεβαιώ μαρκήσιε, πώς είμ’ εύτυχκ

, (σμένη...»
Τήν είπε μάλλον ένθοισιασμένη 

Μά δέν τής άρεσε πολύ,
Καί σκύβοντας τά μάτια της γιά νά ξανοί·
τ< ν - , (διαβάτη
Την ξαναείπε κάνοντας λίγο τήν άφελή..·. 
«-Σας βεβαιώ μαρκήσιε, πώς είμ’ εΰτυχι*
τ-. (σμένη...»
Τωρα τήν είπε λίγο φοβισμένη
Δίχως νά θέλη, έδωσε στά λόγια , κάποιον
•r- - ,. - (πόνο^Επηρε άλλο 0φΟς, άλλο τόνο 
. Ηξερε τί̂  είνοιι ή «εύτυχία» άναμφιβόλως..Λ 
Η .«εύτυχία» ήτανε ό πρώτος της ό ρόλος 

Καί ξοιναειπε άπό εύτυχία, μεθυσμένη : 
«—Σα ς βεβαιώ μαρκήσιε, πώς είμ· έύτυχι.
»c· , (σμένη·...
Εκτυπησε ή πόρτα της. "Ανοιξε βιαστικά 
Πλημμυρισμένη άπ’ τη μεγάλη εύτυχία 
Κι’ έπήρε κάποιο τηλεγράφημα, μέ άνησι>

Τηλεγραφοΰσ’ ένας γνωστός άπό τήν^παρχία 
δτι τελείως ξαφνικά 

Ή  μητερούλα της...
_ —Τής ήρθε κάποιο δάκρο

Στου φτωχικού της κρεββατιοΰ έκάθησε τήν
^ . . (άκρη,
Και παίρνοντας τό «ρόλο» της μηχανικά 
Νά ξαναλέη άρχισε χλωμή καί δακρυσμένηπ 
«—Σα ς βεβαιώ μαρκήσιε, πώς είμ’ εΰτυχι,

(σμένη :.... 
Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ Γ1 AN N O YΚ Α Κ Η Σ
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Τά παρατσούκλια 
τών παλαιών

ηθοποιών
Άπό τό πολύτιμον θεατρικόν 

ίρχείον τοΰ κ. 'Νικ. I.  Λάσκαρη, 
τό όποιον ώς μάξ έβεβαίωσε θα 
τό χαρίση καί αύτό, μετά τήν 6- 
λοσχερή έκδοσιν τής ιστορίας

γ
*0 κ. Ν. Λάσκαρης

ιοί) βίς τό θεατρικόν Μουσείον 
τών Ελλήνων θεατρικών συγγρα
φέων, παραλαμβάνομεν, κατ’ εύ- 
μενή παραχώρησιν, τον κάτωθι 
περιεργότατον κατάλογον:

Ταβουλάρης Διονύσιος — Ρο- 
καμβόλ.

Άλεξιάδης Δημοσθένης — Κα
λόγερος.

Άρνιωτάκης Μιχαήλ Βασι
λέας. , ,

Λεκατσάς Νικόλαος — Εγγλε- 
ζος.

Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 
Καμπέρω.

Άνδρονόπουλος Βασίλειος 
Εέρξης.

Πετρίδης Γεώργιος — Στραοο- 
κάνης.

Κοτοπούλης Δημητριος Κοτο-
λίτης.

Τασσόγλου 
ροπόβαρος.

Καρδοβίλλης Νικόλαός — Μπα- 
κάλμπασης.

Βαύλγαρης Έλευθεριος— Κουμ-
παράκης.

Πεταλάς Θεοδόσιος — Παπά - 
Ροδίνος .

Νικηφόρος Γεώργιος 
ριώτης.

Ταβουλάρης Σπυρίδων

Μαθητικοί έπιδειξεις

Ή  «Ιφιγένεια» 
είς τό «Ίντεάλ»

Ο Ι μαθηταί καί αί μαθήτρ«αι τών 
έκπαιδευτηρίων του κ. *Αλ. Φωτο- 
πούλου έδωσαν μέ έξαιρετικήν έπιτυ- 
χίαν είς τό θέατρον «Ίντεάλ» μεγά 
λην παράστασιν μέ τήν «’Αντιγόνην» 
τοΰ Σ οφοκλέους. Τό θέατρον κατά- 
μεστον κόσμου έθαύμασε τήν ύπέ 

ροχην άπόδοσίν του έργου τοϋ μεγά
λου τραγικοί} καθώς κα\ τό έξαιρε* 
τικόν παίξιμο της πρωταγωνίστριας 
δίδος Ζοζέλ Νικολάκη.

Ή  δίς Ζοζέλ Νικολάκη κράτησε 
τόν ύπέροχο ρόλο της μεγάλης ή- 
ρωΐδος σάν πραγματική άρτίστα. ‘Η 
περίφημος καί μεγαλόπρεπη έμφάνι 
σίς της, ή μετρημένες κινήσεις της, 
τό τέμπο τής φωνής της σκόρπισε 
ρίγη συγκινήσεως. Ιδ ίω ς  είς τους 
θρήνους τής « Αντιγόνης».

Άνταξία τής πρώτης ή δίς ‘Ε 
λένη Κατσίρη στό δειλό ρόλο τής 
Ισμήνης. ‘Η θερμή φωνή της, ή ε
ξαιρετική έμψάνισίς της και γενικώς 
τό δλο παίξιμό της έδωσε τήν έντύ- 
πωσίν ώpιμηc καλλιτέχνιδος.

Ό  μαθητής Συμεωνίδης έδημιούο 
γησε έναν Κρέοντα πού θά τόν ζή
λευαν πολλοί άρτίστες. Καλός καί 
σέ έμφάνισί και ° έ  παίξιμο στό συμ
παθητικό ρόλο τοΟ Αΐμωνος ό Σ . Πο 
λίτης. Πρώτης τάξεως ή έπιτυχία 
του Καλογερά είς τόν έξαιρετικά δϋ- 
οκολον ρόλον τοΟ Φύλακος, δπως 
καί του Φανουράκη στόν ρόλον τευ 
Αγγέλου. Καί οί δύο άγγελίες Κγι- 
ναν μέ πολύ τέχνη καί Ιδίως του φύ· 
λακος.

*Η δίς Ζαραλή μέ τήν βασιλική 
έμφάνισί της, άλλά καί μέ τήν γε- 
μάτην συγκίνησιν φωνή της είς τόν 

ρόλον τής πονεμένης μάννας έκαμε 
μεγάλην έντύπωσιν.

- -«--κ»?' -rr:?y*-ary?

ΑΡΑΣ

'Αντώνιος — Μαυ·

— Φανα-

Γέρω

’Ιωάννης — Σκουν-
Σινάνης.

Δρακάκης 
τούφλας. _  ,

Λαζαρίδης Πέτρος—Γερω 2.τα-
θης.

Παντόπουλος Εύάγγελος — Χα- 
ρούπης. ,.

Άπέργης Άναστασιος Α-
6ακούμ.

Ζάνος Νικόλαος — Κόμης της 
Κέας.

Παρασκευόπουλος Νικόλαός 
Μαναράκης.

Ροϋσσος Παντελής — Μπαρμπα· 
Θωμάς. _  ν ·

Χέλμης Κωνσταντίνος κα-
βουρας. ,

Σταματόπουλος Παναγιώτης 
Σκαραμπαίος.

Βονασέρας ’Ιωάννης — Σκου
ληκαντέρας. , ,.

Σταυρόπουλος Γρηγοριος — Α- 
—gte ιώβημος. *

Ποφάντης Θεόδωρός Ψευ
τοθόδωρος. ,

Τσίντος Γεώργιος — Κυρα Μο- 
οκοϋ.

Δημητρουλόπουλος Χαραλαμπος 
—Κλουτσουνιώτης.

Σφήκας Σπυρίδων — Μιστερ 
Πίκετ.

Φύρστ Έδμόνδος — Γερμανός. 
Άπέργης Φίλιππος — Ξυλα- 

φας.
Πεζοδρόμος Νικόλαος -  Σαν- 

ιαφιάκας.
Αοράνδος ’Αντώνιος — Κονμ·

ητ\ς.
Κωνσταντικόπουλος Παναγιώ

της — Ψημένη ΐέγκα.
Καράκαλος ’Ιωάννης — Καρα- 

κόκκαλος.
Λαλαούνης Παναγιώτης — Γο- 

μαράπικας.
Βεργόπουλος Ήλίας Στρι-

φτόμπολας.
Εύάγγελος Χρυ-

Είς τήν μεθαυριανήν συνεδρία
ση» τής Επιτροπής άδειας άσκή- 
σεως επαγγέλματος ηθοποιών, θα 
συξητηθή έκ νέου αΐτησις τής κ· 
Ζωζώς Νταλμάς, δπως έπανακτή- 
ση τήν άδειάν της καί δυνηθή νά 
έπανεμφανισθ·ή είς τήν σκηνήν.

— Ώς γνωστόν ή Ζωζώ Εχει 
τιμωρηθή δι’ όριστικής στερή- 
σεως τής άδειας της καί δέν μπο
ρεί νά εμφανίζεται παρά είς βα
ριετέ.

— Λέγεται μάλιστα — εις τήν 
«"Οασιν» δπου έργάζεται- δτι 
είχε ενα έπεισόδιον μέ τόν διευ
θυντήν τής έκεϊ όρχήστρας Παπα- 
δόπουλον.

— "Ενα μικροεπεισόδιον συνέ
βη πρό ήμερών κατά τήν διάρ
κειαν μιάς δοκιμής είς τό «’Αθή
να ιον».

— Συνεπείς ένός ζητήματος έ- 
νεοθέντος μέ τήν χορογράφον κ. 
Λιλήν Κοντονή, έπιάστηκε ή κα
ρατερίστα Νίκη Λάσκαρη μέ τήν 
πρωταγωνίστριαν τοϋ θιάσου κ. 
Ζαζά Μπριλλάντη.

— Εύτυχώς τό έπεισόδιον δέν 
ελαβε μεγάλας διαστάσεις καί 
τήν έπομένην δτως συνήθως συμ-

ίνει είς τά θεατρικά παρασκή
νια, είχε έντελώς λησμονηθη και 
πλήρης ή γαλήνη έπανήλθεν eic 
τόν καλόν θίασον.

— Ή  κ. Ήώς Παλαιολόγου 
καί ό σύζυγός της Μάριος Παλαι- 
ολόγος δέν πρόκειται νά λάβουν 
μέρος είς τήν καινούργια έπιθεώ- 
ρησι πού έτοιμάζουν μετ’ Ιδιαι
τέρας έπιμελείας αί θεατρικαί έ- 
πιχειοήσεις Μακέδου.

— Θά έπανέλθουν είς τό δρα
ματικόν θέατρον καί μάλλον θά 
έπιχειρήσουν πάλιν τουρνέ είς 
τήν έπαρτίαν.

—Ή  δίς Μαρίκα Καλουτά άντι- 
κατέστησε, προφανώς λόγω ένί-

Θεατρικαί ττοώτοι

Α Ι δεσποινίδες Ζωζώ Νικολά- 
κη καί Ελένη Κοτσίρη, ή πρώ
τη ώς Αντιγόνη καί ή δευτέρα 

ώς ’ Ισμήνη

Τό μεγαλύτερον πρόδλημα τών 
κλασσικών άριστουργημάτων εΐνε 
χορός. Ό  Μπότασης μέ τήν ζεστήν 
φωνήν του μετέδωσε τήν συγκίνησι 
είς τό πολυπληθές άκροατήριον κατά 
χειροκροτηθείς. ‘Η δίς Πατσούρη στόν 
6 ' κορυφαϊον έξαιρετ;κά καλή κα 
θως και ή δίς Άποστολοπούλου.

•“ενικώς ή δλη παρόοστασις ήταν 
περισσότερο άπδ έκεΐνο πού περίμε- 
νε κανείς άπό μαθητάς σχολείων. 
[V  αύτό άξίζει κάθε έπαινος καί ι
διαιτέρως είς τόν δημιουργόν τής έπι· 
τυχίας αύτής, τόν καθηγητήν της 
δραματικής κ. θανον Τράμπαν.

Τήν Πέμπτην τό βράδυ ό καλός βί- 
οχιος ΚούΙ^ς Γκιουζέππε — ’Ορέστη 
Μακρή άνε&ίδασαν είς τό «Περοκέ»

Δαμάσκος 
οόστομος.

Γιορλάνος
οκος.

Βεντούρας

Διονύσιος — Μπο·

„ ____ _ Κ .—Σελέμης. > t
Γκίτσος Νικ.— Φόρα - μαντελο. 

Σταματάκης .1 Βαρδα φουρ-

Βονασέρας Εύτύχιος Μαλτε 
ι#Χρυσάφης Γεώργιος — Μπακι

ρη?·

ΞΑΝΘΑΚΗΣ
•Ο φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

Περί τρέλλας
καί αυθαιρεσίας

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 
τή, νά διευκρινίσω, δτι «όλό 
κλήρο φρενοκομείο» —δπως ί·̂ 
γραψα — εΐνε ένας τρόπος τοΰ 
λέγετν, -πού &καμ2 τόν κ. Συνοτ 
δινό νά-θυμώση λίγο καί νά 
χάση τήν ψυχραιμία του, παρά 
τόν ήρεμο καί κάλοκάγαθοχα 
ρακτήρα του.

Καίτοι άνέφερα μεγάλους 
συγγραφείς, έν τούτοις τόν πο̂ · 
ρακαλώ νά μή μέ παραδεχθη 
ώς «μεγάλον κριτικόν», γιατί 
άπλούστατα δέν διεκδικώ τόν 
τίτλον αύτόν. Μοΰ εΐνε άρκετό 
δτι έν προφορικω λόγω μοΰ 
άνεγνώρισε τήν καλήν μου πί- 
στιν. Ό  κ. Συναδινός έχει τίς 
ιδέες του, έγώ τις δικές μου, 
καί οί Ιδέες πρέπει νά συζη 
τοΰνται, 8ταν, δπως πιστεύω, 
εΐνε αποτέλεσμα καλής πί- 
στεως.

Ή  κωμωδία τοΰ κ. Μπόγρη 
χωρίς τήν σχιζοφρένεια τοϋ Χρυ 
σανθσπούλου, θά ήτο κοιτά τόν 
Συναδινό, ένα «άριστούργη 
μα».

Καί δμως Αριστούργημα εΐνε 
ό «Μάκβεθ», £στω καί μέ τήν ύ- 
πνοβασία καί τό παραλήρημα 
τής Λαίδης. Γιατί εΐνε Εργον με
γάλης ποιήσεως καί τέχνης, εί 
νε τραγωδία καθολικών ψυ 
χικών συγκινήσεων. ’ Ιδού 
διαφορά τών ιδεών μου μέ 
τίς ιδέες τοΰ κ. Συναδινοΰ.

Ά λ λά  αύτή ή θεατρική «Α
ξιολογία» μπορεί νά προκαλέση 
νέους θυμούς καί ύπαινιγμούς 
τοΰ κ. Συναδινοΰ, καί τήν τερ 
ματίζω, μέ τήν έλπίδα δτι κά
ποτε θά μοΰ δοθη ή εύκαιρία 
νά τήν άνοπττύξω ευρύτερα, χω 
ρίς, Βέδαια, νά εΐνε άνάγκη να 
ύποδληΟή στό..-μαρτύριο νά μέ 
παραδεχθή.

Μέ έκτίμησιν
M IX . ΡΟ Δ Α Σ
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ΠΟΛΥΚΑΚΟ
ΓΙΑΤΙΠΟΤΕ!

Τ Ρ ΙΤ Η Ν , ΠΕΜ ΠΤΗΝ
ΒΑ ΤΟ Ν

Μ ΪΚ Α ! ΑΠΐΓΕΥΜΟΙΝΑΙ
Εισιτήρια πωλοΰνται είς τό 
περίπτερον τής Όμονοίας 

έναντι Ρίζου καί είς τό 
θέατρον Άνδρεάδη

ων δυσμενών κρίσεων, μίαν θαυ- 
μασίαν περρούκαν πού φορούσε 
μέ τό κρινολίνο είς τό φινάλε τής 
«Γαρδένιας» μέ ενα όμοιόχρωμο 
μέ τό φόρεμά της μικρό καπελ- 
Ι.άκι.

— "Ενα καινούργιο νούμερο 
πού προσετέθη είς τήν έπιθεώ- 
ρησιν τοϋ «Λυρικού», σημειώνει 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

— Τό έκτελούν ό Μαυρέας μέ 
τήν δίδα Άννα  Καλουτά.

— Άνεγράφη κατ’ έπανάληψιν 
είς τήν θεατρικήν στήλην πρωι
νής έφημερίδος, δτι μετά τήν 
«Γαρδένια», τό «Λυρικόν» θά πα
ρουσίαση έπιθεώρησιν τοϋ Γιαν- 
νουκάκη.

~~ Όπως γνωρίζομεν, ή εΐδη- 
σις δέν εΐνε άκριβής. Ό  Γιαν- 
νουκάκης γράφει έπιθεώρησιν 
διά τό «Άθήναιον», ύπογράφει 
δ’ έντός τής έβδομάδος καί τό 
σχετικόν συμβόλαιον μέ τόν κ. 
Μακέδον.

~~ ’Αργότερα δέ, κρόκειται νά 
δώση καί ενα έλαφρό έργρ, τό 
«Θυμάρι», -είς τόν θίασον Κοτο
πούλη, ό όποιος άπό τής προσε
χούς Παρασκευής μεταβαίνει διά 
σειράν παραστάσεων είς Πάτρας.

— Μετά τάς Πάτρας, θά μετα- 
βή είς Κέρκυραν, Μιτυλήνην ιιαί 
Χίον καί θά έπιστρέψη r’c νάς 
20 Αύγούστου τίς τάς Άθ^ήνας,

— Εΐνε ενα εργο δυνατό είς τό 
όποιον ή κ. Άνδρεάδη θά ένσαρ- 
κώση μιά ήρωΐδα κυλισμένην ΟΊο 
βούρκο καί ό κ. ’Αποστολίδης ί· 
ναν Γκφυλο πατέρα.

— Ό  θίασος τοΰ «Βασιλικού 
Θεάτρου» αναχωρεί τήν προσεχή 
Τρίτην διά Θεσσαλονίκην, Ιίπου 
αρχίζει τάς παραστάσεις του την 
Παρασκευήν μέ τόν «’ Αμλετ».

— Κατά τήν τελετήν τής θεμε- 
λιώσεως τοΰ νέου θεάτρου τής 
Μακεδονικής πρωτευούσης, ή κρα 
τική σκηνή θά δεξιωθή έπισήμως 
τούς κριτικούς τού ’Αθηναϊκού 
Τύπου, οί όποιοι θά μεταβούν έν 
είδική εκδρομή είς τήν Θεσσαλο- 
'ίκην.

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη
τήν Τετάρτην είς τάς 7 τό βράδυ 
έπεσκέφθη είς τό «Βασιλικόν
Θέατρον» τόν πρόεδρον τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου του, κ. Χαλ- 
:;οκονδύλην.

— Ή  μεγάλη μας πρωταγωνί
στρια εύρήκε τήν τύκαιριαν να 
γνωρίση άπό κοντά τίς μαθήτριες 
ιής Λ ' τάξεως ιής Λραματικής
Σχολής τοΰ Θεάτρου, πού τύρί- 
σκοντο τήν ώραν έκείνην έκεί δια 
τάς γινομένας δοκιμάς χοροΰ αρ
χαίου δράματος.

— Ή  Μαρίκα ήρώτησε τίς μέλ- 
λουσες καλλιτέχνιδες διά μυριά
δας πράγματα, άναφοοικώς μέ τό 
Θέατρον καί τάε έπι διώξεις των

θά έμφανίση είς τό «Ρέξ» ! «αί έδωσεν είς τήν κάθε μίαν σω
ρείαν συμβουλών.

— Κατά τήν παρουσίασιν αύτήν 
τών μαθητριών παρέστησαν καί ό 
κ. Βεάκης μέ τόν κ. Γληνόν.

— Πολλά δυσάρεστα νέα άπό 
»ήν Αλεξάνδρειαν. Ό  θίασος 
Χαντά εχει καθημερινώς καί νέα 
έπεισόδια, ένώ ταύτοχρόνιος κάθε 
μέρα χάνει καί··.. Οεατάς.

— Διεύθυνσις δέν ύπάρχει, ή

τήν καινούργια κωμωδία του 
Συναδινοΰ, πού θά πρωτοπαίξη 
είς τάς Πάτρας ή είς ιήν Κέρκυ
ραν.

— Ό  θίασος Κατερίνας Άν- 
δοεάδη μετά τήν κωμωδίαν τοΰ 
Σαίξπηρ πού παίζει τώρα θ’ άνα- 
βιβάση τό «’Αγρίμι» τοΰ Άνιόλ, 
κατά ιοιλολογικήν μετάφρασιν τοΰ 
Γ. Φτέρη.

Χαντά άδυνατεί νά διευθύνη πρυ- 
σωπικώς θίασον καί παρ ότι 
στέλνει έδώ γράμματα, ύποστη- 
ρίζουσα δτι τό θέατρον έργάζεται 
καλά, δλαι αί Ιδιαίτεροι πλη- 
ροφοηίαι έρχονται είς άντίθεσι,ν.

— Μέχρι σημείου, πού νά έκ- 
φράζωνται άνησυχίαι διά τήν τύ
χην ίοΰ θιάσου.  ̂ λ

—Μία νέα γυναικεία έτιστολή 
πρός τόν χορευτήν τού θιάσου Μη- 
λιάδη Κυριακοΰ, κ. ΣπυρόποιΛον 
παρ’ ολίγον νά προκαλεση παλιν 
σάλον είς τά παρασκήνια τοΰ θεά
τρου «Σαμαρτζή».

— Έπενέβη δμως άμέσως καί 
δραστικώς ή διεύθυνσις και έτσι 
ή έπιστολή δέν είχε δράσιν με" 
γαλειτέραν τής μιάς βραδυάς και 
ένός πατρός.

— Ό  γνωστός συνθέτης καί χα- 
βαγίστας κ. Γ. Μαλλίδης, άνεχώ- 
ρησε δι’ Αίγυπτον, δπου Οά ΐο- 
γησθή ιιέ τό συγκοόττιμά του στό 
«Ζέπ^ίλιν» τής ’Αλεξάνδρειάς.

— Στό συγκρότημα Μαλλίδη 
συμμετέχουν ή ντιζεζ δις Λουλά 
Λεούση, ό ντιζέρ κ. Ν. Γούναρης 
καί ό βαρύτονος κ. Λ. Τερζής.

— Στό Μουσείο σηαειώνει πολ- 
λήν έπιτυχίαν ό τενόρος κ. Μιχ. 
Κορώνης, μέ τήν ορχήστρα Κανελ- 
ί,ίδου.

— Ή  συναυλία τής κ. Ελένης 
ντε Ροζέ καί τοΰ κ. Κ. Σαμιου 
δίδεται έντός τού μηνός είς τό 
θέατρον Άνδρεάδου.

 Είς τόν «Φλοίσβσν» τοϋ Π.
Φαλήρου σημειώνει έπιτυχίαν ή 
όργήστοα Μπαρμπαλιά μέ τρύς κ. 
κ. Φ. Κατσιώτην καί I .  Φρύσκαν.

— Τό συμπαθέστατο Τρίο Βάμ- 
παρη έσημείωσε προχθές είς τον 
Ραδ'οφωνικόν Σταθμόν ’Αθηνών 
μεγάλο σουξέ μέ τά νέα τραγού
δια του.

Ή  «Βεντάλια»

Ή  κ. Κούλα Γκιουζέππε
τήν «Βεντάλια» τών κ. κ. Ρηγοπού- 
λου — Κ ιούση μέ μουσικήν Παπαδο- 
πουλου. Ο συγγραφείς τής νέας έ- 
πιθεωρήσεως δέν φαίνονται νά είρ- 
γάσθησαν πάρα πολύ, άντιθέτως πρός 
τά έκλεκτά στελέχη του σκηνοβετικοΰ 
έπιθεωρησιακου συγκροτήματος πού

Ελληνικά ταλέντα

Ή  Έλληνίς σεναριογράφος δ. ’Έντιθ Σκούρα, ή όποία 
ντεμπουτάρει είς τό δραματι κόν εργον τής «Φόξ» «’Αντίο 

γιά πάντα»

Ό  κ. Όρέστης Μακρής
έδαλαν δλα τους τά δυνατά νά πα
ρουσιάσουν μιά παράστασι δλο έπιτυ 
χία, μπρίο, καί κέφι. 'Η  κ. Κούλα 
Γκιουζέππε ξαναφάνηκε στόν τύπο 
του μάγκα πού διέπλοοσσε πάντοτε μ’ 
έπιτυχία καί παρουσίασε μπαλλέτο 
μέ πολλή ν φαντασίοτν κα  ̂ ρυθμόν.

Ό  κ. Ποορασκευας Οικονόμου
°Η  δίς Ρίτα Δημητρίου γέμισε 

τήν σκηνή μέ τήν δροσιά καί τήν χά- 
ρι της, ή δέ κ. Σωτηρία Ιατρίδου 
έκτός άπό μιά άμίμητη γεροντοκόρη 
έκρεάρησε καί ένα έξαιρετικό νού
μερο — τό «Κάτι» — πού περιλαμ
βάνει ή «Βεντάλια». Οί δύο πρώτα- 
γωνισταί Παρασκευής Οίκονόμου — ό 
όποιος έκανε μ^ά σειρά έμφανίσεων 
έξαιρετικής καμψότητος —  καί ό άπα 
ράμιλλσς Μακρής άπέσπασοεν πλούσια 
γέλια ώς «Δύο όρφανοί».

Τά σκηνικά ώραιότατα. Γενικά θά 
εΐχατν δοηθήση περισσότερον οί δη
μιουργοί της καί ή «Βεντάλια» πού t  
ποστη.νζεται άπό μιά τόσον ωραίο: 
έκτέλεσιν θά ήταν όμολογουμένως 
μιά άπό τις έπιτυχημένες έμφανίσεις 
έπιθεωρήσεως.

Πάντως καί τώρα έξασφαλίζει 
μιά διασκεδαστική βραδυά.

Μέ έπιτυχίαν έδόθη τήν Τετάοτην 
είς τό Παγκράτι ή πρώτη τοΠ θιάσου 
«Π. ’Αργυροπούλου — Κ . Σαντορι- 
ναίου» μέ τήν «Καταιγίδα τοΟ Μπερ 
νστάιν». Τό κοινόν πυκνότατον καί 
έκλεκτόν κατεχειροκοότησε τούς νέ
ους ήθοποιούς καί άπεκόμισε τάο καλ 
λιτέρας έντυπώσεις. Σήμεοον ό θί
ασος δίδει τό «Τοπάζ» καί αυριον 
τό «Φιλήστε με».

Τά «Παρασκήνια» 
στόν Ίπποδρομο
Α Ι Ιπποδρομίαι τής Κυριακής πα

ρουσίασαν πολλάς έκπλήξεις Είς 
τρεις , Ιπποδρομίας έπέπλευσαν Ιπποι 
άουτσάιντερ γνωστοί είς τά ... παρα 
σκήνια.

— Είς τήν κλασσικήν Ιπποδρομίαν 
τοΰ 8ου ‘ Ελληνικού Ντέρμπυ ό νικη
τής ϊππος Γολιάθ έκαμε είς την άπό- 
στασιν τών 2-400 μέτρων ένα ύγιει- 
νόν περίπατον άπέδωσε δέ είς τούς 
Ιδιοκτήτας 200.000 περίπου δραχμ.

Τά μέχρι σήμερον έπαθλα πού έ
χει κερδίσει ό Γολιάθ ύπερ^αίνουν 
τό στρογγυλόν ποσόν τοΟ μίσεος έ* 
κατομμυρίου.

Καί τώρα τόν έτοιμάζουν γιά νά 
μετάσχη τόνΑΟγουστον είς τήν κλασ
σικήν ιπποδρομίαν τής Βουδαπέστης 
της όποιας τό έπαθλον εΐνε 800,000 
δραχ μαί.

Οί τυχεροί καί τρόφιμοι τών πα
ρασκηνίων έκέρδισοη/ άπό τήν άπόδω- 
σιν τοΟ πρώτου συνθέτου Κολλάς χι
λιάδας.

’Αλλά ή άπόδοσίς τής ‘ Ιοκάστη; 
465 δραχμάς γκανιάν εις τήν β ' θε 
σιν κατά δεκάδραχμον, ήτοτν ή με- 
γαλ,υτέρα άπόδοσίς γκανιάν τοΟ έ- 
τευς.

Τό 2ον δέ σύνθετον 9500 κατά 50 
δραχμον κοη 650 κατά 25δραχμον 
έκοη ε̂ πλουσίους ούκ όλίγους γνω
στούς καί φίλους ... ήμετέρων τών 
Παρασκηνίων.

Άπό τάς Ιπποδρομίας τής Δευτέ
ρας οί φίλιπποι καί παΐκται τών Ιπ- 
ποδοοιμιών δέν βγήκοτν χαμένοι,

Ίά  σύνθετα ήσαν πτωχά, Ικανοποί
ησα^ δμως τουλάχιστον τούς συντη
ρητικούς παίκτας.

Είς τά παρασκήνια τό κουτσομπο
λιό γιά τις νίκεο τοΟ άναβάτου Σ  ά 
ϊντικ έδωσε καί πήρε.

Ο Ι καλώς πληροφοοημένοι μάλιστα 
βεβαιώνουν δτι .. ήλθε ή σποά του 
νά κερδίση μερικές κοΟρσες διότι ά- 
ποδίδει ... πλούσια γκανιάν.

‘Ο Παπαδόπουλος πάλι άρχ'σε τις 
| παληές του κούρσες. θά συνεχιστή 
δραγε ή φόοιίαα του; Αύτό διερωτών- 
ται οΐ παΐκται.

Ό  Στέφοτνος ... τό θηοίο! σ κ ο ^  
^ηκε άπάνω στό Σπαοτιό^η τό Τ 
δατο γιά νά κερδίση τόν Τζίμ — Λόν 
τον.

*Η ποοσπάθειά του αύτή άφησε 
πολλά £'V«mviornvr*. ΛιΛ-̂ ι τό cnjv- 
θετο άπ^^ωσε πολλά χιλιόδοαχμα.

Ή  κούρσες, αύτή τ*ν ί^δ^μάδα, 
<ίίς δούμε τί μάς έπιφυ> *

Ζ ΙΧ - Ζ Λ Χ

0 !aooc eic τό Πεοιστέοι

•Αλληλογραφία
A. Α Ρ Β Α Ν 1 Τ Α Κ Η Ν . Πάτρ«ι. — 

Μά τί ζητείτε έπί τέλους άπό τά «Πα 
ραοκήνια» καί μάς βομβαρδίζετε μέ 
τά παράπονά σας; Νά σάς άναγνω- 
ρίσωμεν συγγραφέα; Δέν έχομεν ού
τε άντίρρησιν, οΰτε δυσκολίαν. "Η 
μήπως θέλετε νά βρίσουμε συλλή
βδην καί άθρόως δλους τούς "Ελλη 
νας συγγραφείς μέ έπί κεφαλής τόν 
κ. Μπόγρην; Λυπούμεθα πού δέν μπο 
ρουμε νά σάς εύχαριστήσωμεν έπ’ αύ 
τοϋ τοϋ σημείου. Γράψετε κάτι ήρε
μο, μετρηιμένο κα\ δίκαιο καί σάς ύ- 
ποσχόμεθα νά τό δημοσιεύσω μεν εύ* 
χαρίστως.

Β . Β  Α Σ IΛ Ε I ΟΥ Κ ουντουριώτη 
102, Πειραιά. — Δύσκολο, πολύ δύ- 
σκο?^>, αύτό πού ζητάτε, κατόπιν 
τών ληφθέντων μέτρων κατά του πλη 
θωρισμοΰ του έπαγγέλμοττος. Πρέ- 
νά περάσετε άπό έξετάσείς ένώπιον 
αύστηράς έπιτροπής καί έν περιπτώ- 
σει έπιτυχίας νά έργασθητε έπί μα- 
κρόν ώς δόκιμος. Σ  άτ συνιστώμεν ν’ά 
παραιτηθήτε άπό τούς σκοπούς σας 
αύτούς καί νά έπιδιώξετε, τώρα πού 
εΐσθε νέος άκόμη, κάτι καλλίτερο

Β . Κ Α Ρ  AM ΑΝ ΕΛΛΗΝ . ’ Αλεξάν
δρειαν. — Εύχαρίστως σάς άναθέτο- 
μεν τήν άντιπροσωπείοτν τών «Π ^  τ- 
σκηνίων» διά τήν πόλιν σας. Προσε
χώς σάς άπτστέλλομεν τό δελτίον 
άναγ\ι>ρΙσεως. Άναμένομεν άνταπό- 
κρισίν σας έπί τής καλλιτεχνικής κι- 
νήσεως τής Άλεξανδρείας.

ΕΛΛ. Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ν  ΤΜΗΜΑ 
ΧΑΝ ’Λλεξάνδοειαν. — Σάς εύχαρι- 
στουμεν γιά τάς εύχάς σας. Εΐμεθα 
πρόθυμοι νά σάς έξυπηρετήσωμεν δ
που καί δπως μπορούμε. Τό σταλέν 
θά δημοσιευθή είς τό προσεχές.

ΠΕΡΙ TO JlE M lim O ,,
ΤΗΪ ΚΪΒΕΑΗΪ

mnililiMHI Κ. Η. UIUPI
Φίλε κ. Μοσχονά,

Έδιάβασα κι’ έγώ είς τό προ- 
τελευταΐον φύλλον σας μίαν _ έν
τελώς ά σ ή μ α ν τ ο ν  άνα- 
κρίβειαν. ήτις παρεισέφρησε, βε
βαίως. είς τό περί τής κ. Κυβέ
λης, αρθρον τού σεβαστού μου 
φίλου κ. Συναδινοΰ, καί ώς 
τ ο ι α ύ τ η ν  δέν έσπευσα νά 
τήν άνασκευάσω, διότι δέν θα 
χαλούσε δά ό κόσμος, έάν ή με
γάλη μας καλλιτέχνις έφέρετο ώς 
έίΐφανισθείσα τό πρώτον είς τόν 
τάδε η δείνα άσήμαντον ρόλον.

Μιά δμως καί άλλος φίλος 
μου, σεβαστός έπίσης, ό «. Σπ. 
Παππάς, ένόμισε πώς έπρεπε να 
γραφή ή Ιστορική άλήθεια ίπί 
τού προκειμένου καί έσπευσεν 
είς τό τελευταίον φύλλον σας 
νά μάς γνωστοποιήση, δτι ή κ. 
Κυβέλη δέν ένεφανίσθη τό πρώ
τον έπί σκηνής τήν 22 Νοεμβρίου 
1901 είς τό βωβόν πρόσωπον 
1 ')ς Άλκήστιδος τού Εύριπίδου, 
ώς έγραψεν δ κ. Συναδινός, άλ
λά τήν 7 Σεπτεμβρίου  ̂ 1901 είς 
τδν ρόλον τής Ίουλιέττας κλπ., 
είμαι πλέον υποχρεωμένος νά 
ννωρίσω είς τό... Πανελλήνιον, 
δτι ή κ. Κυβέλη ούτε ώς βωβόν 
πρόσωπον έν τή Άλκήστιδι ένε- 
φανίο'θη τό πρώτον, ώς εγρα·ψεν 
ό κ. Συναδινός, άλλ’ οΰτε και 
είς τόν ρόλον τής Ίουλιέττας, 
ώ(- ργραψεν δ κ. Παππάς.

Ή  κ. Κυβέλη,, μικρούλα άκό
μη τήν ήλικίαν, ένεφανίσθη τό 
πρώτον έπί σκηνής είς τό κόρο 

■■ «Ό I

Ή  δεσποινίς Μαίρη Γιαννούλη 
Δίπλωμα .οΰχος τής δραματικής 
Σχολής τοΰΒασιλικοΰ θεάτρου 

- fW > -
Τό τράκ -

των ηθοποιών
Εΐνε γνωστό τό τράκ όπιό 

τό όποιο ύποφέρουν πολλοί ή
θοποιοί. Εΐνε γνωστό έπίσης 
πόσες φορές μ ά αιφνίδια αδι
αθεσία έπηρεάζει τό παίξιμο 
τών ήθοποιών. Παροιμιώδης εί
ναι αί άνα&ολαί τών θεατρικών 
παραστάσεων δπου πρωταγω 
ν:στοΰσε ή διάσημος ήθοποιός 
Έλεονώρα Ντοΰζε. Ή  Ντοΰζε 
ήρνεϊτο νά έμφανισθή μπροστά 
σ:ό κο.νόν άν δέν αισθανόταν 
τόν £αυτό της «σέ φόρμα» άν 
Ιννοιωθε άδιαθεσία.

Άλλά  σπανιώτατες ύπήρξαν 
αί περιπτώσεις ήθοποιών πού 
άφησαν τή σκηνή τήν ώρα τής 
παραστάσεως. ’Εν τούτοις αΰ- 
τό συνέβη προσφάτως, στήν 
"Οπερα Κόδεντ Γκάρντεν τοΰ 
Λονδίνου.

’Επαίζετο ή δπερα «Ντέρ 
Ροζέν κα£αλίρ». Στήν πρώτη 
■πραξι, ένφ ή ήθοπο ός Λόττε 
Λέμαν έτραγουδοΰσε μιάν άρια 
τής Μάρσαλιν, διέκοψε τό τρα
γούδι λέγοντας: «Δέ μπορώ Vu. 
συνεχίσω!» καί δγήκε άπό τή 
σκηνή.

’Έπεσε άμέσως ή αύλαία καί 
τό κοινόν έπληροφορήθη δτι 
τόν ρόλον τής Μάρσαλιν θά ύ- 
πεδύετο έντός δλίγου ή Κυρία

’ Λ.ντ'ν Κονέτσνι πού μόλις εί 
χε πλησληφθή στό Κόδεντ 
Γ κάρντεν. )

Τό κοινόν έπευφήιμησε πατα
γωδώς τήν έκτελέστριαν πού 
εκαμε £τσι, τελείως άπροσδόκη 
τα τό πρώτο της ντεμποΰτο.

Ή  κυρία Λέμαν, άφοΰ άνα- 
παύθηκε, έν τώ μεταξύ, γιά 
λίγο στό καμαρίνι της έδγήκε 
γιά νά πάη στό ξενοδοχείο της 
κρατώντας £να μεγάλο μπου
κέτο λουλούδια καί χααογελών 
τας στόν κόσμο πού είχε συγ- 
k e v t  ρω Ο η .

Αίτία τής διακοπής τοΰ τρα- 
γουδιο3 τής Λέμαν ηταν £να 
δυνατό κρυολόγημα πού τήν 
ήμπόδιζε νά τραγουδήση.

τοΰ κωμειδτ'λλίου Δον Κιχώ-

Εις τό ΠόηθΓον τήν Παο-ασκ'υήν 
καί (mb τήν Κιεύ3ι>νσΐν τοϋ κ. Z£f>. 
Soc rtoyF^pi Ίταοοτ<ττό'σρ'ς του
Iιέ τήν ΛττροέττΡΊ- «οί δύο "Ανν^λοι» 
(Τ"'’ίτ«ιο!κός etacmc άποτ^λούαεν-ς 
* irb  *trc  Kuolnc Άλ!ικη·> R ^ y - · —Γι- 
λου, Morion'; ψιΧάκπ Πτ-
το:νιοννοιτ·Ίίλου, ■ Ανλαΐοπ' Ποο6ε- I 
λεγν("υ "Av'f"!' ο κ°Ί ’τ'ντ κ. I 
*. Ζέοδοεν. Μοτοινάκπν, Δηπ^πουλον, | 
Τοΰνκοτν. Κ

Μ Ε Π ΙΑ Τ Ο Ρ ϋ  · ΜΠΑΡ
Η « , Κ Υ Ψ Έ Λ Η ”

Διευθυντής :
I. Π ΕΝ Θ ΕΡ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  

Μέσα στό ιιαγευτικό δά
σος τϋς Μαγκουφάνας. 
’ταρά τό ’Αμαροόσιον, κά
θε Πέμπτην, ΣάΡΒατον 
καί Κυριακήν, χορός μέ
ν οι πρωίας.
ΤΖΑΖ -  ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν Ο Ν  — 

Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Η  
Τ I ΜΑ I Λ Ο Γ ΙΚ Λ Ι

Ο

Α Τ Τ Ι Κ
καί ή

[VS ΑΝΤΡΑ
Τοΰ 1938 

ΣΤΟ Θ ΕΑ Τ ΡΟ

ΔΕΛΦΟΙ
Κάθε βράδυ 
τό γέλιο καί

σκορπούν 
τή χαρά

Εισιτήρια άπό 10% — 1 
καί 6’Λ — 7 καθημερινώς 
στό ταμείο τοΰ θεάτρου 

«Άλάμπρα»

Τρίτην, Πέμπτην, Σάδ- 
δατον λαϊκαί άπογευμα- 

τιναΐ

της» τοΰ Στρατηγοπούλου έν τώ 
θεάτρφ τής Όμονοίας (θίασος 
Δ. Κοτοπούλη) μαξύ με τά τρία 
κ ο τ ο π ο υ λ ά κ ι α  (Φωτει
νήν, Χουσούλαν καί Μαρίκαν J 
τής αύτής περίπου ήλικίας μέ 
τήν Κ. Κυβέλην.

Ταϋτα διά τήν «άκρίβειαν τών 
γεγονότων».

Φιλικώτατα 
N IK . I. ΛΑΣΚΑΡΗ Σ

I I  Η Ε Ο Π Υ Π Ρ Α Φ Ε ΙΪ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
δληθή πρός εγκρισιν εις τόν 
κ. 'Υπουργόν της Παιδείας 
καί είς τόν κ. Πρόεδρον της 
Κυδερνήσεως.

— Καί θά τεθη είς έψαρμο-
νήν ;

Ό  κ. Μπαστιδς άπήντη
σεν:

—Άμέσως. θά  Ιδρύσωμεν 
πεοιοδεύοντας θιάσους λαι- 
κοΰ θεάτρου τόσον πρόζας δ
σον καί λυρικούς. Αί λεπτο- 
μέρειαι δέν είναι άκόμη άνα- 
κοινώσιμες. Έκεΐνο  πού έχει 
άξίαν είναι δτι κοττά βάσιν 
τά 'Ελληνικά  « 'Άρματα τής 
θέσπιδος» δύνοτνται πλέον νά 
θεωρούνται ώς τετελεσμένον 
γεγονός. Τί\ν Δευτέραν άνα- 
χωρώ εις Θεσσαλονίκην διά 
νά έπιστατήσω είς τήν έναρ- 
ξιν τών έκεϊ παραστάσεων 
τοΰ «Βασιλικού Θεάτρου» 
πού θά γίνη τήν προοεχή Πα
ρασκευήν. Κατά τήν παραμο
νήν μου είς τήν Μακεδο- ήν 
πρωτεύουσαν θά διατυπώσω 
έν πάση λεπτοαερεία τά τοΰ 
νέ'ιυ θεατρικού όργανισμοΰ.

Καί έπέρανεν :
—’Έ τσ ι τόν άλλο μήνα θά 

ενωμε δύο σηιιαντικά καλλι
τεχνικά γεγονότα: Τήν θεμε- 
λίωσιν τοΰ νέου θεάτρου τής 
Θεσσαλονίκης, τήν ϊδρυσιν 
τοΰ όποιου άνεκοίνωσε ποό 
καιοοΰ ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυδεονήσεως διά τών γνω* 
στών δηλώσεών του — δηλώ- 
σεοιν διά τάς όποιας οι ξένοι 
καλλιτεχνικοί κύκλοι έπέδει- 
ξο̂ ν ίϋιαίτερον ένδιαφέρον, 
δπως βλέπετε, έπί παραδείν* 
μιατι άπό τάο κρίσεις αύτάς 
τοΰ «Μεσσατζέρο» (καί ό 
κ. Μπαστιάς μδς έπέδειξεν 
ε\οτ ψύλλον τοΰ έγκριτου ’ Ι 
ταλικού όονάνου)— καί τήν ϊ- 
δουσιν τοΰ όογανισμοΰ τοΰ 
Λαικοΰ θεάτρου, πού τόσες 
υπηρεσίες πρόκειται νά προσ- 
Φέρη είς τό θέατοον καί άπό 
τήο πλευοας τής Τέχνης καί 
άπό τής πλευοας τοΰ θεατρι
κού έπαγγέλματος».

Ο Ρ ΕΠ Ο Ρ Τ Ε Ρ .

Φ
Σιλουεττα

Έπιθεώρησις 
Σπυροττούλου —

Παπαδούκα —

Γ  ιοτννίδη

ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΗ ΤΟΥΣ ΑΒΚΝΑ!0Υ^
Μέ τόν

Τό παληό «Στέμμα»
Μ ίμη Τροϊφόρου

Στό καπνισμένο καφενείο πού
^νυστάζει

ενα θλιμμένο πλήθος θεατρίνοι 
μές τό άχανές έπίμονα κυττά-

(ζει
κάποιαν αύλαία πού δαρΰθυμα 

(δλο κλείνει 
'Άλλοι άντιδροϋν μ’ άμείλιχτη 

(άγωνίσί
στή σκυθρωπή τους κρύα εί- 

(μαρμί τ
κι’ άλλοι χαϊδεύουν τή δραχ.η 

(τους όμιλία 
καί τή χλωμή τους φάτσα τή 

(ρυτιδωμένη. 
Ύπάρχουν κάποιοι πού μέ διά- 

(φορα ψιμμύθια 
τούς διεφθαρμένους έαυτούς 

(τους περιποιοΰνται 
καί κάποιοι γέροι ποϋχουν μό· 

(νιμη συνήθεια 
τούς πεθαμένους τους θριάμ

βους νά διηγοΰνται. 
Κάποιο «κορόϊδο» οί άλλες πε 

(ριμένουν
νά τό τραβήξουν μές τό ύπό- 

(γειο ταβερνεϊο 
άλλοι άπ’ τήν πείνα μέρα νύχτ 

(άργσ.,ε&αίνουν 
κοιμούνται μές’ τά 

(άνίερο καφενείο 
Δυό τρεις πιό νέοι γιά τούς ρό- 

(λους μουρμουρίζουν 
τοΰ μπουλουκιοΰ πού έκ τών 

(ένόντων σνεστήθη 
καί καυγαδίζουν ζωηρά κι’ άς

κι’ άλλοι

ή έπιχορήγησις ή γλίσχρ’ άν έ
(μή γνωρίζουν 
1 γλίσχρ’ άν έ· 

(νεκρίθη.
«.Ροπέ» οί περισσότεροι πού κά 

(ποιον θεατρώνη 
χρόνια προσμένουν νά περάση 

(άπ’ τή ζωή τους, 
ώστόσο ή ράχι τους έπίμονα 

(κυρτώνει
καί κουλουριάζεται τ’ άνάπηρο 

(πετσί τους 
Στό σιρματένιο κινητό ταχυδρο 

(μεϊο
δυό τρία γράμματα περμένουν 

(μήνες τώρα 
κάποιους παληάτσους πού τούς 

(έφαγε τό κρύο 
ή τό λιοπΰρι, ποιός νά ξέρη οέ 

(ποιά χώρα. 
Ό λ ’ ot ' πελάτες τοΰ άνόσιοι» 

(καφενείου
εΐν’ άπ’ αύτούς πού άπαύδησαν 

(νά έλπίζουν!... 
Εκθετα τέκνα τοΰ θολοΰ πα- 

(ρασκηνίου 
πού όκνδ στά μάτια τους οι 

(ράμπες φωσφορίζουν 
Κάποιο ντεποΰτο ώνειρευτήκαν 

(θυελλώδες 
κι’ άν άλαλαζον πλήθος στήν 

(πλατεία
μά οΟτ’ 8να κρίνο δέν τούς πέ- 

(ταξαν εύώδες 
καί δέν τούς σφύριξε, ο0*ε κάν 

(ή γαλαρία. 
Κι’ ό £νας τόν άλλον προσπα

θ ε ί διαρκώς νάπείση 
πώς άταν άτυχοι πολύ γι’ αύτό 

(άποτύχαν,
κ’ δσους τούς ^χει τό κοινόν 

(άναγνωρίσει 
^άς τό χρωστούν στήν τόση τύ· 

(χη έκεΐνοι πού είχοτν 
Γι' αύτό σ’ αυτό τό καφενείο 

(πού νυστάζει 
£να θλιμμένο πλήθος θεατρίνοι 
μέσ’ τό άχανές έπίμονα κυττά-

(ζει
κάποιαν αύλαία πού βαρύθυμα 

(δλο κλείνει*
Μ Ι Μ Η Σ  ΤΑ·/·*Ο ΒΟ ·δν-

Άνέκδοτο

ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ THU ΕΞΥΠΝΑΔΑ Τ ΙΣ
Συγκεντρώνει κάθε δρά 
6υ τήν έκλεκτοτέραν 

.οινωνίοτν

ΣΤΟ QPAIGTEPOH 
8ΕΑΤΡ0Η TDH ABHNDN

h m m
θίασος

ΜΗΑ'ΑΑΗ -  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
r iZpai ένάρξεως παρα
στάσεων άκριβώς Απ ο
γευματινή ΠΕΜΠΤΗ καί 
Σ Α Β Β Α Τ Ο  ώρα 6'/* μ.μ. 
Έπερινή ώρα 10V* μ. μ. 
Πέμπτην καί Σάδδατον

λλΐΚΑ! ΑΠΟΓΕΥΜΑΤIΗ ΑΙ

Μία άπό τΙς καλλίτερες μπαλ< 
λαρίνες τόΰ θιάσου Μηλιάδη— 
Κυριακοΰ, ή δίς Καίτη Κοκκίνη 

—OQO—
Ίπποδρομιακά

Α Ι Τ ΕΛ Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ  Μ Α Ϊ1
Δ ΙΑ  Τ Α Σ  Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α !

1. ΑΕΛΛΩ καί Κωπαΐδα.
2. ΟΥΑΖΙ Ρ καί Ντεντάσλυ.
3. Μ ΑΡΖΟΥΚ. (πιθανότης Ηταρ· 

ντάρ).
4. ΚΑΛΛ1Ρ ΡΟ Η Ν  ή Κάτιαν (Ρ ε ν

νέτα).
5. Ρ ΙΜ  ή ΓΚ Α Ζ Ι (άουτσάιντερ 

Τραίν Μπλέ).
6. ΑΜΠΟΥΛ Χ ΙΜ ΑΜ  ή Ζιγκισχάν 

(Κάρυ "Ο ν).
Κ σττά πάσαν πιθανότητα είς τάς 

σημερινάς Ιπποδρομίας θά συμμετόρ. 
σχη καί ό άνσβάτης Μπάλοκ (Μυτιλή
νη καί Ρεϊνέτα) ώς έπίσης καί είς τάς 
αύριανάς ( Σ ουλτάνα).

Τελικώς έκ τών σημερινών δέν θά 
συμμετάσχουν οί Σ^ούντ, Ναρσίς, 
Μπάντελ Σαμπάχ, Γαζλάν καί νΑΧ 
*Άσιφα.

ΑΝΑΛΥΤΙ Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΕΠ !
ΤΟΥ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Ο Σ  Τ Η Σ  ΚΥ
Ρ ΙΑ Κ Η Σ

Είς τήν πρώτην Ιπποδρομίαν μετά
τήν διαγραφήν το0 Σ ιπύλου τήν πρώ. 
την τύχην έχει ό Σπαρτιάτης καί μετ' 
αύτόν ό Δίκομο, ό όποιος μέ τόν Στέ 
φανον δέν θά δυστροπηση. ‘ Η Σμύρνη 
μέ τόν μικρόν Κων)σκον δέν ύπόσχδ- 
ται πολλά πράγματα.

‘Η δευέρα άραδικών άποκλίνει ύ· 
πέρ τών Χααπίμπ καί Χαρζάν. Τύχην 
έκ τών λοιπών έχει ό "Ιμπν Σ αντάντ. 
Έσμάχλι »̂ αί Ναζίχ θά διαγραφούν.

Είς τήν τρίτην θά συμμετάσχονν 
τελικώς 4 καθαρόαιμοι διετείς. ‘ Η 
νίκη θά κριθή μεταξύ Μπαγιάρντο χαΐ 
ΚεφΟίλλωνίτισσας.' Η τελευταία έυψανΐ 
ζεται διά πρώτην φοράν καί πρέπει 
νά σημειωθή δτι έπέτυχεν Ικανοποιη
τικούς χρόνους. Ή  Γιούλικα θά δια- 
γραφή.

Ή  τετάρτη Ιπποδρομία παρουσιάζει 
τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον άπό τό αύ- 
ριανόν πρόνοα^μα. ‘Η ’Αθηναία μέ 55 
κιλά δέν νομίζομεν δτι θά κοατή τ 
τήν άπόστασιν. Άντιθέτως ή Τίνα £- 
χει μεγάλας πιθανότητας διά τήν νί
κην καί μόνον ή άνάδσσις Καρακα- 
τσάνη εΐνε άτυγής. Δευτέραν τύχην δί- 
δομεν είς τόν Νηρέα, λόνω τής άπο- 
στάσεως. μή λαυδάνοντες ύπ* δΐιν 
τήν έπίδοσίν του είς τό Ντέρμπυ,, δι
ότι δέν ήτο δυνατόν νά παρακολού
θηση τόν φρενήρη καλπασμόν το0 Γο
λιάθ. *Εκ τών λοιπών καλύτεροί ό 
Σταυλος Κουλανδοή. Μιμόζα καί Ρεί. 
νέτα θά διαγραφούν.

Είς τίιν πέμπτην Ιπποδρομίαν κα- 
λυτέρα εΐνε ή Σουλτάνα, τήν όποίαν 
μάλιστα πρόκειται νά ίππεύση ό Μπά. 
λοκ πού τήν γνωρίζει άοκετά χαλά. 
Πιθανοί συναγωνισταί της θά εΐνε οί 
Όπ<τ>εύς καί Άτρόιιητος.

Τέλος εΐο τήν έκτην ίπποδοομίαν 
προτιμώμεν άδιστάκτως τόν Τιτάνα 
καί λόγω τής άνωτερότητόε του, άλλά 
καί λόγω άναβάσεως (Στέφανος).



m  τα παρατκηνια

Ο Θ Ο Ν Η  ΚΑΙ Σ Κ Η Ν Η

Διάσημος σ κ η ν ο θ έ τ η ς  τή ς  οθόνης 
όυιλεϊ διά τό μέλλον τ ο ϋ  θεάτρου

Τ> ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΛΑΡΕΝΣ ΜΠΡΑΟΥΝ

ΙεΙς τήν Κοκκινιάν : τοϋ «Όρφέ- 
ως», ό όποιος Θά καταστή έ- 
φάμιλλος τών 'ΑΘηνοιϊκών καί 
δύο είς τήν Θεσσαλονίκην: τοί) 
μεγαλυτέρου τής πόλεως «Παλ- 
λάς», 1200 θέσεων, καί «Πατέ».

—‘Η νεωτέρα ταινία τοΰ Τόκο 
Μιζράχι τής Αίγύπτου, τής όποι
ας τό^γύρισμα θ' άρχίση κατά 
τόν μήνα Ίοτνουάριον τοΰ προ
σεχούς £τους, θά είνε πλούσιο, 
τάτη είς περιεχόμενον. Τόν πρώ
τον ρόλον θά κροαήση καί πα* 
λιν ή δημοφιλής ντιζέζ δ. Σ ο 
φία Βέμπο.

Εν τφ μεταξύ ή «Προσφυγο· 
πούλα», τής όποιας αί προβολαΐ 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν καί τό 
Κάϊρον έσημείωσαν ρεκόρ είσ. 
πράξεων δι’ έλληνικήν ταινίαν, 
πρόκειται νά προβληθή καί κα- 

, τά τήν θερινήν περίοδον είς τούς 
άνοικτούς κινηματογράφους τών 
δύο προαναφερθεισών πόλεων.

— Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην 
ήρχισε τάς παραστάσεις του & 
έπί τής Λεωφόρου 'Αλεξάνδρας 
ευρισκόμενος μεγάλος θερινός 
κινηματογράφος «Νινόν» ύπ6 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ίω . Σκεν- 
δερίδη. Κοοάπληξιν έπροξένη- 
σεν είς τούς κινηματογραφικούς 
κύκλους ή μικρά τιμή τών είσι» 
τηρίων, ή όποία ώρίσθη είς 
δραχμάς έξ.

— Τήν παρελθοΟσαν έ βδομάδα 
ουνηλθεν ή έπί τοΰ έλέγχου κι
νηματογραφικών ταινιών έπι- 
τροπή, είς τήν όποιαν £λοοβον 
μέρος ό πρόεδρος τής «Ποτνελ- 
ληνίου Κινηματογραφικής Έ «  
νώσεως» κ. Γιαννόπουλος καί 6 
γραμματεύς κ. Φ. Φίνος Κατά 
τήν διάρκειαν τής συνεδριάσεως 
συνεζητήθησαν δλα τά φλέγοντα 
ζητήματα τών Ελλήνων όπερα* 
τέρ καί άπεφασίσθη δπως χο
ρηγηθούν είς τούς κινηματογρα- 
φιστάς μας μόνιμα δελτία ταυ- 
τότητος καί έλευθέρας κυκλο
φορίας. ’Εκτός αύτοΰ θά χορη
γηθούν <5ττέλειαι δημοσίων θεα
μάτων, άτέλειαι εισαγωγής κι
νηματογραφικών μηχανημάτων 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ και έκπτο- 
σις 50% έπί δλων τών μεταφο
ρικών μέσων.

Πάντως όριστικαί άποφάσεις 
θά ληφθοϋν εις προσεχή συνε. 
δρίασιν, κοαά τήν διάρκειοτν τής 
όποιας θά καθορισθη καί ό τε
λειωτικός τύπος τών δελτίων 
ταυτότητος τών όπεροττέρ. ‘Q  
τύπος αύτός θά είνε παρόμοιος 
τοΰ πρό καιροΰ ύποβληθέντος 
ύπό τοΰ κ. Κ. Χλοΐδη, ό όποιος 
έτύγχοτνε μέλος τής έπιτροπής 
έλέγχου κινηματογραφικών ται
νιών τοΰ υφυπουργείου Τύπου 
καί Τουρισμοΰ.

— Χθές τήν πρωίαν άφίχθη ά- 
τμοπλοϊκώς ή κ. ’Αλίκη Μου
σούρη, προερχομένη έξ Αίγυ
πτου καί συνοδευομένη ύπό τοϋ 
οίκονομικοΰ διευθυντοΰ κ. Πο
λίτη καί τοΰ πρώτου όπερατέρ 
τής ^'Εταιρείας Άλβίγε κ.

μέ μοντέρνες και πολυτελείς τουα- 
λέττες. Γρήγορα δμως άπογοητεΰ- 
θηκα, γιατί μόλις εφθασα στήν κΐ- 
νηματογραφούπολι μέ έβαλαν νά 
έρμηνεύσω τό ρόλο μιάς άγριας 
κόρης τής ζούγκλας. "Ολα τά σχέ
διά μου γιά τίς κομψές τουαλέτ- 
τες, ποΰ ώνειρευόμουνα νά φορέ

σω. πηγαίνανε . . . περίπατο! Ό·
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ
ΘΕΑΤΡΟΝ

Παλαίμαχοιήδοποιοί και ή ίστορίατων-Οί 
πρωτοπόροι τής θεατρικής τέχνης εις τήν 
νεωτέραν Έλλάδα-Ό Παντελής Σούτοας

Εκτός τούτου, συνήψε καί 
«ττενωτάτας σχέσεις μέ ιούς ή
θοποιούς τής έποχής έκείνης, 
τον Καπέλλαν, τόν Κούγκου- 
λην, τόν Οίκονομίδην, τόν Σ ί
συφον, τόν Μπίλλερ καί τούς 
άλλους πάντας, &ιά τών όποι
ων Αντικατέστησε πλέον τούς 
μόρτηδες τοΰ ΨυρρήΙ

Ο Σούτσας ήτο πλέον άλλος 
δνθρωπος. Ή  
μελέτη καί τό 
θέατρον ήσαν αί 
δύο κυριώτεραι 
άσχολίαι τών ώ- 
Ρών τής σχολής 
του, εστιν δτε 
μάλιστα, ύπο- 
κλέπτων ώρας 
τινάς έκ τής έν 
Γφ τυπογραφείφ 
έργασίας του,
« α ρ η  κολούθει 

ϊάς έν τφ θεά- 
Τκρ τοΰ Μπού- 
κουρα δσκιμάς 
ref) έλλην ικοΰ
Βιάσου, τάς ό- 
ιοίας διηύθυνε 
ίότε 6 μακαρί- 
ίης Ραγκαβής.

Οίτω, μελε- 
ιών και καταγι- 
όμενος περί πάν 
ιό άφορών τό 
θέατρον, διήγα- 
Υεν ό Σοΰτσας 
τον 6ίον του μέ- 
Χρι τοΰ 1857, ό- 
τε άναλαβόντ >ς 
τοΰ Γρ. Καμπού
ρογλου τήν άνασΰστααιν τοΰ ά,τό 
τίνος έκλιποντος έλληνικοΰ θεά
τρου, προσήλθεν έκ τών πρώτο>ν 
*αι βνεγραφη μέλος τοΰ τότε συ- 
σταθεντος έλληνικοΰ θιάσου μετά 
TTIC 'A ll niffy» Τ»Α., * a ________

ΤΟΥ κ. N. f. ΛΑΣΚΑΡΗ
( Εθνικόν Αριστειον Γραμμάτων)

ΑΙ^ παραστάσεις, διακοπείσαι 
τόν 'Ιούνιον, έπανελήφθησαν καί 
πάλιν τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1858, 
διά νά διακοπώσι καί πάλιν μετ' 
όλίγας ήμέρας, έλλείψει πάσης 
οίασδήποτε προστασίας καί έκ 
μέρους τοΰ Κοινοΰ( 1) καί έκ μέ
ρους τής Κυβερνήσεως, ήτις άμέ
σως μετ’ όλίγους μήνας έπροίκι- 
ζε τό Ιταλικόν μελόδραμα δι’ έ-
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της  ̂Αμαλίας Στόκ. Αργυρούς 
Συψωμου, Πολυξένης Σμυρλή, τής 
μετεπειτα κυρίας Σοΰτσα, καί τών 
Λ . Καπελλα, I .  Καμπιώτου, Α. 
Σίσυφου, Σοιτ. Καρτεσίου, I .  Κα 
κούοη καί άλλων.

Τήν έποχήν ταΰτην ό Σοΰτσας 
ήτο τεσσαροκονταετής περίτου.

Υψηλού μάλλον άναστήματος, 
παχύσαρκος και έχων τό πρόσω- 
πον κατάστικτον έκ τής ευλογίας, 
ραιβοσκελής δέ καί φαλακρός καί 
μέ άνισόροοπον- ·.. τόν μύστσκα 
καθόσον τό εν μέρος αύτοΰ ήτο 
παγύτερον καί μακρότερον τοΰ
άλλου, οπερ είχε βλαβή άνιάτως 
έχ τής ευλογίας, έφαίνετο δύσ
μορφος έκ πρώτης δψεως καί ού- 
δεπίαν ώς έκ τούτου παρέχων έλ-

ί ηίδα εύδοκιμήσεως έν τφ θεά- 
τρο) ·

Τα φυσικά αύτά έλαττώματα 
τοΰ όψιμαθούς ήθοποιοΰ έφόβι- 
σαν τόσον την τότε έπιτροπήν τοΰ 
θ'άτοου, άτοτελουιιένπν έκ τών 
Κ . Δημητριάδου, 0 . Όρφανίδου, 
Γ. Λασσάνη καί Ν. Σαριπόλου, 
ώστε μεθ’ δλας τάς παρακλήσεις 
τοΰ δυστυχούς Σούτσα, δστις ή- 
σθανετο έν έαυτώ γεννώμενον τό 
δαιμόνιον τοΰ ήθοποιοΰ, δέν έ- 
πείσθη νά τφ έμτιστευθή ούδέ τόν 
μικοότερον ρόλον έν τή «Λουΐζη 
Μυλλερ». ήτις έδόθη κατά τήν 
πρώτην παράστασιν τής περί ή; 
πρόκειται περιόδου.

Η τότε̂  έπιτροπή ήκολούθει 
φαίνεται τήν γνοιμην τοΰ Grimm 
οστις.προκειμένου περί ήθοποιών, 
έδίδασκεν δτι: «ώραία φωνή καί 
ίυάρεστον καί εύνενές πρόσωπον 
elvctl τοσον ούσιώδεια δροι, ώστε 
Αντικαθιστούν τό τάλαντον καί 
ουδεποτε θ’ άντικατασταθώσιν 
ΐ)π αυτού» Καί όμως είς πάσαν 
χωραν^καί είς πάσαν έτοχήν πλεί- 
στοι οσοι ηθοποιοί, στερούμενοι 
τών άνωτέοω φυσικών προσόν
των, κατο>ρθο)σαν διά τής εύ- 
«-υίας των καί τής τέχνης των νά 
έπιβληθοΰν. Παράδειγμα ό Le- 
kain ό Ι'έγιστος κατά γενικήν όμο 
λόγιαν ηθοποιός τής Γαλλίας δστις 
κατά τούς συγχρόνους του χρονο
γράφους ήτο έντελώς άσχημος 
και κακοφτιασμένος, κ* έν τού- 
τοις διά τής τέχνης του καί τής 
ει'φυίας του κατιόρθωσε ν ’ άνα- 
πληρώση τά χαρίσματα τά όποία 
τόσον άσπλάγχνως τοΰ εΐχεν άο- 
νηθή ή φύσις. Τ ’ αύτό συνέβη 
Καί μέ τόν ισάξιον αύτοΰ ήθο- 
ποιόν Mouvel δστις ήτο κοντός, 
Ισχνός καί κατά σΰμπτωσίν εύλο- 
^'οκομμένος, δπως δ ήμέτερος 
Σοΰτσας.

Μόλις ήμέρας τινάς κατόπιν, τή 
έπεμβάσει τοΰ Ραγκαβή, ύπουρ- 
Υοΰ δντος τότε, συνήνεσεν ή έπι- 
τροτή νά έμπιστευθή είς τόν Σού- 
τσαν τον ρολον τοΰ Εύμενοΰς είς 
τον  ̂Αριστόδημον τού Μόντη.
Πώς έπαιξεν δ Σοΰτσας κατά τήν 
πρώτην ταύτην άπό σκηνής έμ- 
φάνισίν του καί τινας άλλους ρό
λους διηρμήνευσε κατόπιν μέχρι 
τέλους τοΰ 1858 παραμένει δυστυ 
χώς άγνωστον. "Ε κ  τίνος δμως 
προγράμματος τής 19 ’Απριλίου 
τοΰ 1858, σωζομένου έν τφ άρ 
χείφ μου καί ώδε δημοσιεύομε 
νου εν πανομοιοτύπω. φαίνεται 
οτι ό Σοΰτσας ύπεδΰθη τότε τόν 
Μυστικοσύμβουλον τοΰ Ξέρξου 
Σεβαστόν έν τή τραγφδίρι τοΰ 
Μεταστασίου «δ Θεμιστοκλής».

Ούχ ήττον έκ τίνος έγγράφου, 
άποσταλεντος ύπό τής έπιτροπής 
τοΰ θεάτρου πρός τούς "Ελληνας 
ήθοποιούς τήν 29 ’Απριλίου 
1858 (1 ), έξάγεται δτι ό Σού- 
τσας κατά τά πρώτα βήματα τοΰ 
θεατρικού του σταδίου «έδωσε 
δείγματα λίαν έπαισθητών προ 
όδων», τούτου Ινεκα καί ή έπι
τροπή ήτις έπεθύμει «νά ένισχύση 
τους μάλλον έπί ίκανότητι, έπιμε- 
λει$ καί ζήλφ διακοιθέντας ::ατά 
τήν λήγουσαν ήδη θεατρικήν πε
ρίοδον ήθοποιούς "Ελληνας καί 
δώση αύτοίς δείγματα τής εύαρε- 
σκίίας της» μεταξύ τών εύεογετι- 
κών Λαραστάσεοιν. τάς όποίας ά- 
πεφάσισε νά δοθώσι ύπέρ τών 
διακριθέντοιν ήθοποιών. ένέκρινε 
νά δοθή καί μία τοιαύτη ύπέρ 
τών ήθοποιών Σούτσα καί Σισύ-

πιχορηγησεως πεντήκοντα τριών 
(άριθμ. 53) χιλιάδων δραχμών, 
ένφ, κατά τινα τής έποχής έκεί- 
νης έφημερίδα, «οί δυστυχείς 
Ελληνες ήθοποιοί πέντε μόνον 

χιλιάδάς έζήτησαν διά νά παρα- 
στήσωσι μέχρι τοΰ προσδιωρισμέ 
νου χρόνου, άλλ’ ούδέ λεπτόν τοίς 
ίδόθη». Ούτως αί πΰλαι τού έλ- 
ληνικού θεάτρου έμειναν κλειστά! 
μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1862, δ
τε ό Σούτσας. δστις έν τφ μετα
ξύ είχεν άναλάβει έργασίαν έν τφ 
τυπογραφείφ του, συνεταιρισθείς 
μετά τοΰ Σίσυφου καί άλλων, ήρ- 
χισε νά δίδη παραστάσεις μέχρι 
τής 17 Μαΐου.

Κατά τήν όλιγοήμερον αύτήν 
θεατρικήν περίοδον, καθ’ ήν ΐό 
πρώτον ένεφανίσθη άπό σκηνής 
καί ό κ. Δημοσθ. Άλεξιάδης(2) 
ό Σούτσαο έπεβλήθη τόσον έπί 
τών συναδέλφων του, ώστε τόν 
έπόμενον Σεπτέμβριον, δτε έπα- 
νεληφθησαν κβί πάλιν αί παρα' 
στάσεις, άνηγορεύθη κοινή ψήφφ 
συνδιευθυντής τοΰ θιάσου μετά 
τοΰ Σισύφου.

’Από τής έποχής αύτής άρχί- 
ζει ή_ κυρίως δράσις τοΰ Σοΰτσα 
έν τώ θεάτρφ. «Φιλόπονος μέχρι 
θυσίας, γράφει δ κ. Άλεξιά- 
δης(3) καί αύτοΰ τοΰ χρόνου, ού 
ό άνθρωπος άναποφεύκτως δεΐται 
είς σωματικήν αύτοΰ άνάπαυσιν, 
είργάζετο, έμελέτα, έσπούδαξε καί 
έσκέπτετο πρός άνάπτυξιν καί δ
σον ένεστι τελειοτέραν διάδοσιν 
τοΰ έργου, δπερ αύθορμήτως άνε- 
δέξατο». Παραιτήσας πάσαν άλ- 
>̂γν̂  άσχολίαν καί διασκέδασιν δ 
*)ύτσας, κατεγίνετο νυχθημερόν 
καί περί τήν μελέτην τής έλληνι
κής γλοισσης καί περί τήν ψυχο
λογίαν τών πρώτων ρόλο>ν τοΰ 
δραματολογίου τής έποχής έκεί
νης, ούς έκτοτβ μετ’ έπιτυχίας 
πολλής διηρμήνευσεν άπό σκη
νής.

Ούτω μέχρι τοϋ Μαρτίου 1863 
έν ’Αθήναις(4) καί κατόπιν έν 
Κωνσταντινουπόλει, δτου τό πρώ 
τον μετέβη καί διέμεινε μέχρι τέ 
λους Ίη'Όυορίου 1864(5), έπαι
ξε τόν Έρνάνην, τόν ΤιμολέοΛ'τα 
τοϋ Ζαμπελίου, τόν Μανιώδη, τόν 
'Εξηνταβελώνην, τόν Βρούτον έν 
τώ 'Ιουλίφ Καίσαρι τοΰ Σαίξπηο, 
τόν 'Ιενάριον έν τή Λοινκοττία 
Βοογία τοΰ Ούγκώ, τόν Ταρλα- 
πούπουλον έν τή Ξενοδόχφ τού 
Γολδόνη, τόν Πουρσονιάκ τόν ό
ποιον κατόπιν διεσκεύασεν ό ί
διος καί μετωνόμασον είς Άγα- 
θοπουλον (6) καί άλλους τινάς 
οόλους είς δράματα καί κωμω
δίας. Καίτοι δέ ή θεατρική αύτή 
περίοδος τοΰ 1863—1864 h  Κων- 
σταντινουπόλει δέν έστέφθη δι’

έπιτυχίας, ύπό έποψιν ύλικοΰ 
κερδους,(7) έν τούτοις ό Σού
τσας παρέμεινεν έκεί έπί ένδεκα 
όλους μήνας διά μόνον τόν λόγον 
τής εύρυτέρας αύτού άναπτύξεως 
έν τή τοΰ ήθοποιοΰ τέχνη, καθό
σον συντυχών έκεί τοΰ Ίταλοΰ 
διδασκάλου τής ύποκριτικής Ά -  
στι. έξήτησε καί έλαβε παρ’ αύ
τού, άδρώς πληρώνων, μαθήματα 
ύποκριτικής, έξ ών σπουδαίοις ώ- 
φελήθη.

Έπανελθών είς ’Αθήνας ό Σού
τσας, άνέλαβε δι' έπισήμου συμ- 
βολαίου(8) συναφθέντος μεταξύ 
αύτοΰ άφ’ ένός καί τοΰ 'Αλεξάν
δρου Μανσόλα άφ’ έτέρου, τμη- 
ματάρχου τότε έν τφ ύπουργείφ 
τών 'Εσωτερικών, ένεργοΰντος 
κατ’ έντολήν τοΰ ύπουργοΰ τών 
Εσωτερικών(9) τήν έργολαβίαν 

τού έν Άθήναις ’Ιταλικού μελο
δράματος καί τών 'Εληνικών πα- 
ραστασεων διά τήν περίοδον τοΰ 
1864 1865, άντί έπιχορηγήσεως 

τριάκοντα καί έπτά χιλιάδων δρα
χμών̂  «συμπεριλαμβανομένης έν 
αύταις καί τής αύλικής χορηνή- 
σεως» έπί πλέον δέ καί τών έκ 
τοΰ φόρου τών ιδιοκτήτων θεω- 
ρείοιν εισπράξεων «άφοΰ έκπε- 
σθώσι δραχμαί έννέα χιλιάδες 
πεντακόσιοι διά τό ένοίκιον τοΰ 
θεάτρου».

Καί αί μέν Ίταλικαί παραστά
σεις ήρχισαν άμέσως μετά ένα 
μήνα, άδρώς πληρωνοΰσης τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός 

τοΰτο, (7) αί δέ 'Ελληνικοί, 4- 
ναβαλλόμεναι άπό ήμέρας είς ή- 
μέραν̂  μόλις τό έπόμενον έτος, ή
τοι τόν 'Οκτώβριον τοΰ 1865 κα- 
τωρθώθη ν' άρχίσουν καί τούτο 
χάρις είς τήν τέχνην ·., τής Ρι- 
στόρη!

Κατά τήν περίοδον ταύτην, δι- 
αρκέσασαν μέχρι τού 'Απριλίου 
τοϋ 1866, άνεπτύχθη όλη ή θεα
τρική ίδιοφυία τοΰ Σούτσα. Πρώ
τος αύτός τότε, άμφιδέξιος γενό- 
μενος, ύπεδυθη μετ* έκτακτου έ
πιτυχίας τόν Βουτσαράν είς τήν 
Μαρίαν Δοξαπατρή τοΰ Βερναδα- 
κη, τόν Πολυφόντην είς τήν Με- 
ροπην του ίδίου καί τόν Θανάσην 
rov μπακάλην Eic τήν Κόρην τοΰ 
Παντοπώλου τοΰ Βλάχου. "Απαν
τα τά έργα ταΰτα, χάρις είς τήν 
θανμασιαν ύπόκρισιν τοΰ Σούτσα, 
οστις άνεγνωρίσθη πλέον παρ' δ
λων έν γένει, ώς ό πρώτος τών 
Ελλήνων ήθοποιών, έπανελή
φθησαν πολλάκις ν μεγάλη 
συρροή κόσμου.

_ 'Εν τφ μεταξύ δ Σούτσας, μή 
εύρίσκων άρκβτάς τάς δάφνας τάς 
όποίας έδρεπε διδάσκων τά σύγ
χρονα Ελληνικά έργα, έμελέτησε 
κατ’ Ιδίαν έπισταμένως καί πρώ
τος αύτός έδίδαξε κατά τό 1870 
τον Αμλετ, τόν Όθέλλον καί 
τόν Μάκβεθ τοΰ Σαίξπηρ, άτο- 
σπάσας τόν θαυμασμόν τών λο
γιών τής έποχής έκείνης. 'Αμφι- 
δέξιος δέ  ̂ ώς ποερρέθη, διέπρεψε 
καί έν τή κωμφδίςι, πρώτος αύ
τός έπίσης διερμηνεύσας άπαρα- 
μίλλως τόν Αγαθόπουλον, τόν 
Άρχοντοχωριάτην, τόν Ταρτού
φον, τόν Έηωτευμένον Μυλωνάν 
καί πάντας έν γένει τούς πρω
τεύοντας ρόλους είς τάς κωμω
δίας, αΐτινες έπαίξοντο τότε. Με
ταξύ τών ρόλων τούς όποιους Ι 
διαιτέρως ήγάπησεν ό Σούτσας, 
συγκαταλέγεται καί ό τοΰ Όρέ- 
στου έν τφ δμωνύμφ δράματι ιοΰ 
Άλφιέρη. Ώς Όρέστης δέ άπβι- 
κονίξεται καί έν τή δημοσιευόμε
νη ένταΰθα είκόνι, ληφθείση έκ 
τής παρ' έμοί σωξομένης φωτο
γραφίας τοΰ "Ελληνος πρωταγω- 
νιστοΰ.

Δυστυχώς, τέσσαρο έτη μετά
ταΰτα, άφοΰ περιήγαγεν έπανει- 
λημμένως τήν 'Ελληνικήν σκη
νήν, συνεταιρισθείς μετά τών ά- 
δελφών Ταβουλάρη, είς διάφορα 
τού έξωτερικοΰ καί εσωτερικού 
μέρη, πςοσβληθείς έξ άνθρακος
κατά την έν Πάτραις διαμονήν
του, άπεβίωσεν έκεί τήν 10 Μα- 
ίου 1875.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΑΠΟΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟ ΥΔ ΙΟ Υ

Η ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΗ ΚΑΝΤΣΟΝΑ 
ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗ0Η ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΕΙΑΙΧ0Η

ΤΗΣ Κί» ΥΠΕΡ- 
ΠΟΛΪΤΕΛΟΪΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑ
ΤΕΙΑΣ ΤΟΥ κο-

1) Έγκατάστασις 
είς δλα τά διαμε
ρίσματα flifi CONDITIO
NING.

2) Παγωμένο νερό.

3) Είς έκαστον δω- 
μάτιον έγκατάστα- 
σις τηλεφώνου.

4) Ηλεκτρικά ψυ
γεία, ήλεκτρ ικές  
κουζίνες, ήλεκτρι- 
κά πλυντήρια, ήλε 
κτρικά σιδηρωτή- 
ρια κλπ.

Τήν ήμέρα πού ή Νεάπολις, 
ή πανέμορφη χώρα τών λου- 
λουδιων καί τής χαράς, πρωτο- 
φανερώθη’κε στόν ώραιότερο 
φυσικό κάλπο τής Ιταλικής 
Χερσονήσου καί παρόμοια μέ 
λουλούδι καί αύτή άφέ&ηκε γιά 
πρώτη φορά στά χάδια τοΰ ή
λιου, άπ’ τήν ταπεινή γωνίτσα 
της πούνε στολισμένη μέ λο- 
γιών-λογιών καλλονές, οί όποι
ες κατεβαίνουν ώς τήν άκροθα- 
λασοιά καί άποτελεϊται άπό 
πολύχρωμες λουριδίτσες γής 
πού χρόνια τώρα τίς χαϊδεύει 
τό κΰμα, τήν ώρα έκείνη πού 
πρωτοενώθηκαν δλες μαζί οί 
γραφικές τοποθεσίες τής περιο
χής. δλες θέλγητρο κα| χάρι, 
γιά νά άποτελέσουν τό καύχη
μα τής ’ Ιταλίας, τήν πανέμορ
φη Νεάπολι, τήν ίδια έκείνη ώ
ρα πρωτακούστηκε και ή μα
γευτική, άθάνατη ναπολιτάνικη ί 
καντσόνα.

Μιά άπέραντη καταπράσινη 
εκτασις γεμάτη άρωμα καί ώ
μορφιά, σκεπασμένη άπό τά ώ- 
ραιότερα δέντρα, σπαρμένη ά- 
πο λουλουδια, ντυμένη μέ τά ώ- 
ραιότερα χρώματα τής ίριδος 
και ζωγραφισμένη μέ τίς άπα- 
λώτερες άποχρώσεις.λουλούδι 
πού μόνα τους γεννιούνται στήν 
κάθε μεριά κι’ άνοίγουν χαμο
γελαστά τά δροσάτα πέταλά 
τους στά θερμά φιλιά τοΰ ή
λιου καί̂  πού γεμίζουν τόν άέ- 
ρα μέ τά γλυκύτερα καί με&υ- 
στικώτερα άρώματα... λουλού- 
δια_ δροσερά καί μαγεμένα... 
φρούτα γλυκά καί ζουμερά γΐα-

νόταν ποτέ αύτό πού Ιγινε, άν 
ό δημιουργός του δέν είχε ζή- 
σει στή Νεάπολι καί άν δέν τήν 
είχε νοιώσει καί άγαπήσει.

Έπ ί τής κυριαρχίας τοΰ Άλ· 
ψόνσου τής Άραγώνας, ή να· 
πολιτ(5(νικη διάλεκτος έξειλίχθη 
είς έπίσημον γλώσσαν τοϋ κρά- 
τορζ, πράγμα πού, δπος μπο» 
ρεί νά τό φαντασθή κανείς, έ- 
δοήθησε πάρα πολύ καί συνέ- 
τείνε στήν έέ;έλιί;ιν τής ναπολι- 
τάνικης καντσόνας. Μέ τήν ήτ
ταν δμως τών Άραγώνων καί 
τήν ύπαγωγήν τής Νεαπόλεως 
ύπό την ισπανικήν κυριαρχίαν, 
έπίσημος γλώσσα τοΰ κράτους 
γίνεται ή ισπανική καί ή μέχρι 
τοΰδε έπίσημος Ιταλική γλώσ
σα καταργειται καί ή ναπολι- 
τάνικη kccvtoovoc έί,αφανίζετοχι, 
διά νά μήν έπιζήση παρά είς 
τις εύαίσθητιες πληγωμένες 
καρδιές .τών Ναπολιτάνων.

Στά 1500 ή ναπολιτάνικη 
καντσόνα άρχίζει νά παίρνη λο 
νομα «βιλανελλα» έξαπλόΰται

πως λέμε παραπάνω, μεταμόρ· 
φωσιν τής γιορτής τοΟ «Πιεν- 
τιγκρότα> άρχίζουν καί οί πρώ 
τοι διαγωνισμοί γιά τίς νέες 
καν:όνες πού λανσάρονται κ< ■ 
θε χρόνο καί πού γιά νά δρα- 
®εοθοΰν πρέπει νά χειροκροτη
θούν άπό τό λαό δταν τίς πρω· 
τοακούση, στή μέση τής χαρού· 
μενης γιορτής.

Ό  Σαρδατόρε ντι Τζιάκομο, 
ύ Ρομπέρτο Μπράνο, ό Φρεντι· 
νάντο Ρόσο, έχουν χαρίσει τούς 
λυρικώτερους στίχους τους

τι

Υ? τ^ ν>κί> καί μέ τό 6-σ _ όλόκληρη τήν Ιταλία.
Η έπίδλεψις τών σκληρών 

κατοαςτητών δέν άφήνει έλεύ 
θερες παρά τίς έρωτικές »αν- 
τσόνες καί έτσι έζακολουθοΰν 
νά άναβλυζουν σέ γλυκούς καί 
λυρικούς στίχους άπαλές σερε
νάτες μονάχα, άλλά μέ Kpuu- 
μένη δαως μέσα τήν πίκρα τής 
σκλαβιάς.
^Ποιηταί καί μουσικοί ναπολι

τάνοι, μαζί γεννώνται καί iva- 
πτυσσονται καί πολλές φοοές 
μάλιστα άντιπροσωπεύονται άπ

γεννήθηκαν σέ μιά γή ποΰ 1 τ°  ϊδι°^ρόσωπο καί οί δυό, S-

5) Δεξαμενή μέ ύ
δωρ θαλάσσιον.

6) Έγκατάστασις 
πυροσβεστή ρων.

7) Κινηματογρά
φος είς τήν ταρά
τσαν διά τούς ένοι
κους κα'ι τούς κε- 
κλημένους των.

8) Κήπος μέ πίστα 
χορού.

τή φωτίζει ήλιος χρυσαφένιος... 
λουλούδια, γαρά, ιιεθΰσι εύτυ 
χία, νά τί είνε ή Νεάπολις.
_ Κτισμένη σέ γή ήφαιστειογε- 

νή, κάτω άπ’ τό Βεζούβιο σχε
δόν, γεμάτη θερμές πηγές καί 
καφτερές φλόγες καί πού τήν 
χαϊδεύει και τή φιλεΐ, αΙώνες 
τώρα, ή θάλασσα, ή άθάνατη' 
άγοπτημένη της, ή Νεάπολις δέν 
μπορεί παρά νά δίνη καρπούς 
άρωματικούς, λουλούδια φωτει
νά καί μοσχοβολημένα καί νά 
γεννφ άνθρώπους γεμάτους ζωή, 
μιά ζωή δλη αίσθημα καί θαυ
μασμό, έπηρεασιαένη άπό τήν 
ποιησι πού άναίβλύζει άπό ποτν- 
τοΰ, μιά ποίησι δροσερή σάν 
τα φυτα και τά λουλούδια καί 
αύθόρμητη_ σάν τό κελάϊδημα 
τών πουλιών πού ύμνοΰν τή φύ- 
σι πετώντας άπό κλαρί σέ 
κλαρί.

Στή Νεάπολι δλα τραγου
δούν: ή θάλασσα μέ τά φλύα
ρα κυματάκια της, τό δρο^ρό 
καί άπαλό άεράκι πού άνοττα- 
ράζει τίς φυλλωσιές, τά πουλιά, 
τά παιδάκια, οί κοπέλλες, οί 
γυναίκες δταν κάνουν τό νοικο
κυριό τους, οί άνδρες στή δου
λειά, δλα... καί δλοι τραγου
δούν έκεί.

I πως ό ’Αντώνιο Σκαντέλλο’ ’ίπί 
παραδείγματι, ό πρώτος δημι
ουργός τής «Βιλανέλλα», πού 
ήταν ποιητής καί μουσικός vjuv- 
χρόνως, ό Τζιάν Λεονάρντο 
Πριματέρα πού βαδίζει έπί τά ί 
χνη τοΰ προηγουμένου καί άλ
λοι άση,μότερο’.

Οί _ «Βιλανέλλα» αύτές τρα- 
γουδιώνται μπροστά στό κοινό, 
σ’ Μ να κοινό δμως δπου οί δη
μιουργίες αύτές εϋρισκον δα- 
θειά άπήχησι καί ο ! . καοδιές 
τους τίς κατανοούσαν άπολύτως. 
Στήν έποχή τους δέ, οϊ πρώτοι 
ερμηνευταί τής ώμορφιάς τής 
ναπολιτάνικης φύσεως, τέτοια 
πού πραγματικά τήν ένοιωθε 6

ένοιωσαν δαθειά τήν λαϊκή ν/α- 
πολιτάνικη ποίησι, καί τήν καλ
λιέργησαν καλλιτέχνες σάν τόν 
Ταμαρόζα, τόν Παϊζιέλλο. τόν 
Περγκολέζι, πού δλοι ένεπνεύ- 
σθησοιν άντάξια τής έποχής τους 
καί τών όνομάτων του άριστουρ 
γήματα.

Καί ξανά πάλι ή γιουμοριστι- 
κοσατυρική καντσόνα ζωντα
νεύει καί θριαμβεύει πλάι στή 
«διλανέλλα» ώς «διλότα».

Καί ΰστερα, σιγά - σιγά, *4- 
νάμεσα στούς αιώνες πού περ- 
νοΰν καί στίς φάσεις τής ιταλι
κής 'ιστορίας, μέ μιάν άργή, 
φυσική, αύθόρμητη κίνησι, τά 
δύο είδη άφομοιοΰνται καί συγ 
χωνεύονται είς ένα: στήν «καν
τσόνα», άφοΰ πρώτα περιδλη· 
θοΰν τήν άπαιτουμένη τής έπο- 
χής έμφάνισι, μέ ρυθμούς έζαί- 
σιους, νωχελικούς, άλλά διατη
ρώντας δμως πάντα τήν κατα
γωγή της, πού τήν χρωστήει 
στή λαϊκή έμπνευσι.

Η γιορτή τοΰ «Πιεντιγκρό- 
τα» (περίφημη ναπολιτάνικη ά- 
γροτική γιορτή) θυμίζει πα- 
ληές... σταυροφορίες, άς τίς 
ποΰμε, στίς όποιες λάδαινε μέ
ρος σύσσωμος ό λαός τής Νεα
πόλεως καί έτρεχε, τραγουδών
τας πάντα, στήν Παναγία τοΰ 
«Πιεντιγκρότο» γιά νά προσευ- 
χηθή. Ή  τελετή αύτή, πού σή- 
είδωλολατρικώτερον, συμβολί
ζει τή χαρά καί τήν εύαισθη- 
σία ένός λαοΰ (τοΰ λαοΰ τής 
πανέμορφης Νάπολης) πού θεω 
ρεί ύποχρέωσί του. είτε πονών- 
τας, ειτε άγαπώντας, πάντα 
νά τραγουδάη.

Σύγχρονα δέ μ’ αύτήν τήν 
έπί τό είδωλολατρικώτερον, 8· <

I λαός, λατρεύτηκαν σάν θεοίΐ 
πάντα.

Στά1700 καί ό Σαλδατόρ J
Ρ όζα ακόμα, ό μεγάλος ναπο
λιτάνος ζωγράφος, έγραψε στί
χους καί μουσική γιά «βιλανέλ- 
λα» δπου μιλοΰσε γιά τίς ώ* 
μορφιές τής Νεαπόλεως, γιά τά 
τοπία της, τή θάλασσα, τόν ού- 
ρανό της, ώμορφιές πού, άν δέν 
ώδήγησαν τό χέρι του νά τις 
ζωντανέψη στό τελάρο, τοΰ ύ- 
παγόρευαν στίχους δμως πού εί-
νε^γεμάτοι ποίησι καί άρμονία. . ______  ^

το°  Σαλδατόρ Ρόζα στούς συγκινητικούς αύτούς ϋ- 
και άλλοι μεγαλοι_ καλλιτεχνες μνους τοΰ έρωτος τοΰ πάθους,

τοΰ πόνου, τής νοσταλγίας, δ- 
μνους πού τούς συμπλήρωσαν 
υπέροχες μελωδίες τοΰ Τόστι 
τοΰ Ναρντέλλα, τοΟ Βαλέντι, 
τοΰ Λάρα καί άλλων.

Κι' υστέρα... ΰστερα έρχεται 
ή έποχή τής άνωτάτης καλλ>- 
τ ενικής άκμής δπου ποιηταί 
καί μουσικοί Ναπολιτάνιοι έργά 
ζονται μέ Ενα πρόγραμμα μο
νάχα... καί νανουρίζουν ένα δ- 
νειρο άποκλειστικά, άντάξιο τής 
πανέμορφης γής πού τούς ysv- 
νησε!_ Ναπολιτάνοι καθώς tlvs 
καί οί ίδιοι, ευαίσθητοι καί έ- 
ρωτευμένοι μέ τά τραγούδια 
τής πατρίδος τους, φιλοδοξοΰι/ 
αυτό μονάχα : νά γνωρίση καί 
ό άλλος κόσμος τήν ναπολιτά- 
νικη  ̂κα\ τσόνα, νά τήν νοιώση, 
νά τήν άγαπόοη.

Καί ρίχνονται στή δουλειά 
γιά νά γίνη τό δνειρο πραγμα- 
τικότης. Τά ναπολιτάνικα τρα
γούδια έκλέγονται, δοκιμάζον
ται, ξεχωρίζονται.

Καί δσα θεωοηθοΰν κατάλλη 
λα χαράζονται σέ δίσκους 
γραμμοφώνων καί τραγουδιόν
ται άπό ραδιοφωνικούς σταθ
μούς γιά νά άντηχήσουν στά 
πέρατα τοΰ κόσμου...

Έ ν  τφ μεταξύ ό ναπολιτάνι- 
κος λαός έξακολουθεΐ άτάρα- 
χος τήν ώΐιο''ΛΊ  ζωή του, μέσ’ 
στίς χαρές καί στά λουλούδ α 
...τραγουδώντας πάντα·, είτε 
γιά νά ύμνηση -όν έρωτα.... 
είτε γιά νά κλάψη τήν χαμέ
νη πιά γιά πάντα εύτυχία του...

Τραγουδώντας στίς τράτες, 
μαζεύοντας λουλούδια, νανου
ρίζοντας μωρά, ή θοηνώντσς 
νεκρούς, ό Ναπολιτάνος τρα- 
γουδςί... πάντα τραγουδά!....

7 ροτγουδοΰν γιατί άναπνέουν, 
τροςγουδοΰν άμα άγαποΰν, άμα 
ύποφέρουν, τραγουδούν ένόσω 
ζούν.

Ή  χήρα μέτή γαρδένια
(ΚΩΜ ΩΔΙΑ Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α Κ Τ Η )

Αιασκευή άπό τό Γαλλικό ύπό Γκρόν-Πρΐ
( Απαγορεύεται ή άπό σκηνής δίδασκα λία άνευ άδειας τών «Παρασκηνίων»)

Π ΡΟ Σ Ω Π Α
ΡΟΔΑΛΟΥ. Χήρα πλου-

φου.

(1) Τό περί ου δ λδγος έγγρα
φον σώζεται έν πρωτοτύπφ παρ’ 
έμοί,

(1) Κατά τινα σημείωσιν ιτού 
εχω είς χείρας μου, αί εισπρά
ξεις τοΰ Έλληνικοΰ θεάτρου ε- 
βαινον έλαττούμεναι καθ’ δλον 
τον μήνα Σεπτέμβριον. Κατά τήν 
σημείωσιν ταύτην, αί είσπράξεις 
τής πρώτης παοαστάσεοις άνήλθον 
είς δραχμάς 480, τής δεύτερος είς 
390, τής τρίτης είς 125, τής τε- 
τάρτης̂  είς 180, τής πέμπτης είς 
210 καί τής έκτης είς 2021

(2) Βλέπε: Βιογραφίαν Δημο
σθένους Άλεξιάδου ύπό Ν. Λά- 
σκαρη έν τή «’Εστία» τής 23, 24 
καί 26 ’Ιουλίου 1899.

(3) Λόγος έκφωνηθείς τήν 22 
Ιουνίου 1875 κατά τό μνημόσυ-

νον τοΰ Παντελή Σούτσα ύπό Δ. 
Κ. Άλεξιάδου, σελ. θ'.

(4) Ό  θίασος τότε άπηρτίζετο 
έκ τών έξής: Πιπίνας Φραγκί
σκου (Βονασέρα), ΕΙρήνης Άλι- 
κούρη, Πολυξένης Σμυρλή (Σού
τσα). ΙΙαντ. Σοΰτσα, Ά θ . Σισύ
φου, Δ. Άλεξιάδου, Σ. Καρτε
σίου. Ίωάννου Στρατηγοπούλου. 
Κ. Ίοιάννου, Σωτυρ. Πολιτοτού- 
λου. Άριστ. Βαρθολομαίου, καί 
Λ . Αναστασίου.

(5) Μέλη τοΰ τότε θιάσου ήσαν 
οί έξής : Πιπίνα Βονασέρα, 
Σοφία Πανά (νΰν κ. Ταβουλάρη), 
Παντ. Σούτσας, Ά θ . Σίσυφος, 
Δ. Άλεξιάδης, Β. Άνδρονόπου- 
λος, Ίάκ. Φαβιάτος, Γ. Νικηφό
ρος, Γεο. ΙΤοταμιάνος, Π. Πανάς 
καί Σ. ΓΙολιτόπουλος.

(6) Τήν περιεργοτάτην Ιστορί
αν τής μετασκευής τού Πουρσο- 
,"άκ ρίς Αγαθόπουλον. βλέπε cv 
τφ ύπό Ν. I. Λάσκαρη προλόγφ 
είς Αγαθόπουλον έν τή Θεατρι
κή Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη, σελ. 4075

4078, 1903. Τόν Πουρσονιάκ, 
παίξε ναι έν Άθήναις ό Σού

τσας ύπό τόν τίτλον «Ό  Σκαπε- 
τουράκης» πεοί τοΰ είκονογραφη- 
ένου προγράμματος τοΰ όποιου 

βλέπε «Ίστοοίαν τών Προγραμ- 
ιιάτοηι» ύπό Ν. Λάσκαρη 6ν τή 

Εστί?» τής 31 'Οκτωβρίου «οί 
Νοεμβρίου 1903.

(7) Τό τί έπλήρωσε τδ έτος έ- 
κείνο ή Έληνική Κυβέρνησις διά 
τάς έπί τέσαρας μήνας δοθείσας 
"Ιταλικάς παραστάσεις, έξάγεται 

έκ τής πρός τη ΰπουργείσν ιών 
'Εσωτερικών, άπό 30 Ίανουαρί- 
ου 1865 αναφοράς τοΰ Π. Σού
τσα, τής όποίας τό τελευταίον μέ
ρος εχει ώς έξής: « ...Έ κ  τών
άνοίτέρω όφειίομένων μοι ποσών 
έλαβον έκ μέν τών χρημάτων τοΰ 
Δημοσίου νοί τής Αύλής δραχμ. 

31.400 δι’ ένιαλμάτων καί άποδεί- 
ξεών μου εύρισκομένων είς χεί- 
ρας τής έπιτροπής τοΰ θεάτρου, 
έκ δέ τών χρημάτων τοΰ φόρου 
τών θεωρείων δραχμ. 12.200, τό 
δλον δραχμ. 43.600· έάν δέ προ- 
στεθώσιν είς ταύτας καί δραχμαί 
1000, ληφθείσαι έκ τοΰ Ταμείου 
πρό τριών ήμερών άπό τήν έπι- 
τροπήν δι’ άποδείξεώς μου, τό δ
λον τής ληφθείσης ποσότητος ά- 
ναβαίνει είς δραχμ. 44.600, ύπο- 
λείπονται δέ νά λάβω έκ μέν τών 
χρημάτων τοΰ Δημοσίου δρανμάς 
4.600, έκ δέ τοΰ φόρου τών θεω- 
οείων δραχμ. 3.157 καί 50)οο, τό 
ολον δρογμ. 7.737 καί 50)οο». Έ ν  
άλλοις λόγοις, ό Σοΰτσας ελαβεν 
έν δλω πεντήκοντα δύο χιλιάδας, 
τριακοσίας τριάκοντα έπτά δραχ 
καί πεντήκοντα λεπτά διά τήν τε- 
τοάμηνον θεατρικήν περίοδον τοΰ 
’Ιταλικού μελοδοάματοε, πρός δό
ξαν τής Ψωροκώσταινας!

(13) Τά τοΰ θανάτου καί τής 
κηδείας τοΰ Σούτσα. βλέπε ίν τφ 
«Φορολογουμένφ» Πατρών τής 15 
Μαίου 1875.

Ολα τά διαμερί
σματα εινε τών 5 
κυρίων δωματίων 
μέ τά βοηθητικά 
των.

Ένοίκιον δρχ. 2500 
τό διαμέρισμα.

Είς τήν τιμήν τών 
δρχ. 2.500 συμπερι- 
λαμβάνεται καί ή 
καθημερινή παρο
χή τών άπαραιτή- 
των2κυτίων σιγα- 
ρέττων έλαψ ρά  
Κ α τ σ ά Υ γ ο υ .

ΣΗΜ .—Τό πανάθλιοί σύνθετή- 
ρι,ον τοΰ στοιχειοθέτου έδρασε 
πάλιν καταστρεπτικώς έπί τοΰ 
τελευταίου ίστορικοΰ σημειώμα
τος μου. Μίαν ολόκληρον παρά
γραφον (τήν δευτέραν τής πρώ
της στήλης) τήν έθαλασσοτοίησε 
κυριολεκτικώς. "Ας εύαρεστηθή, 
λοιπόν, σήμερον νά τήν διορθώ- 
ση ώς έξής: «’Υπήρξαν βεβαίως 
πρόδρομοι τής σκηνικής τέχνης, 
κυριολεκτικώς μαρτυρήσαντες κα
τά τών έπικοατουσών τότε έναν
τίον τοΰ θεάτρου προλήψεοιν 
άλλ' ή τοιαύτη έγκαρτέρησις καί 
αύταπάονησις αύτών μόνον '.ήν 
εύγνωμοσύνην τών έπιγενομένων 
όμοτέγν(»ν t o w  δύναται νά προ 
χαλέση καί ούδέν πλέο·· »

Ν. I. Λ.

« Γ Κ Ρ Ε Κ Α ’

"Οποιος πάει στή Νεάπολι 
γιά πρώτη φορά, νοιώθει τόν 
οαυτό τ̂ου άμέσως νά κυριεύε
ται άπ’ αύτή τήν άρμονία ήχων, 
χρωμάτων καί εικόνων καί... άν 
οέν άνοιξη αύθόρμητα τό στό
μα του νά άρχίση κι’ αύτός τό 
τραγοΰδι, πάντως δμως συνηθί
ζει νά λατρεύη αύτόν τόν τρό
πον τής έκδηλώσεως τής ζωής.

Η ποίησις καί ή μουσική ά- 
ναβλύζουν άπλά έκεί, σάν τά 
μοσχοβολημένα λουλούδια, τις 
χρυσαφένιες μαργαρίτες, τις 
παπαροΰνες τίς φλογάτες καί 
γ ι’ αύτό περισσότερο άπό όπου- 
δήποτε άλλοΰ, ή μουσική είνε 
πλησιέστερα στό λαό καί ό 
μουσικός κοντά στόν ποιητή,

Ή  Ιστορία δέν διεφύλαξε τό 
πότε_γεννή0ηκε ή νέα αύτή μορ
φής τής μουσικοποιητικής τέχνης 
πού λέγεται «ναπολιτάνικη καν
τσόνα». 'Υπήρχε άπ’ τήν άρχή..· 
καί έζησε καί ζή πάντα, αύτή 
είνε ή προτγματικότης.

Τήν γέννησοτν οί ναυτικοί γιά 
νά κροττοΰν ρυθμό δταν εσπα- 
ζαν _τά βαθυγάλανα κύματα 
τραβώντας κουπί, τήν γέννησαν 
οί γυναίκες πού καλοΰσαν μέ 
τραγούδια πάντα κοντά τους 
τούς άνθρώπους πού άγαποΰ- 
σαν... τήν γέννησαν οί μητέρες 
σάν νανούριζαν τά μωρά τους. 
Στή Νεάπολι δλοι, σέ δλες 
τους τίς έκδηλώσεις, τραγου
δούσαν πάντα, δημιουργώντας 
ετσι άσυνείδητα τήν άθάνατη 
τοΰ τόπου τους άντιπροσωπευ·· 
τική «καντσόνα».

Τά πρώτα τραγούδια διατη
ρήθηκαν καί μεταβιβάστηκαν 
άπό γενεά_ σέ γενεά, άπό αιώ
να σέ αιώνα, έκ παραδόσεως 
καί άπό μνήμης πάντα ώς 

που βρέθηκαν οί πρώτοι Ναπο
λιτάνοι πού τά συναρμολογη- 
cav καί έγραψαν στό χαρτί 
τούς στίχους καί τή μουσική 
τους.

Μέχρι τοΰ 13ου αίώνος τά 
τραγούδια αύτά λέγονταν «καν. 
τσουνί», ή παλαιοτέρα δέ δια- 
σωθεΐσα ναπολιτάνικη καντσό 
να εΐνε̂  μιά άφιερωμένη στόν ή
λιο καί χρονολογείται άπό τής 
έποχής τοΰ Φρειδερίκου τοΰ 11, 
ποιητοΰ καί αύτοΰ τοΰ ίδίοο 
καί ύποστηρικτοΰ τής ποιήσε» 
ως καί τών τεχνών.

Στήν πλήρη της άνθη σι ή να- 
ττολιτάνικη καντσόνα έφθασε έ
πί τής κυριαρχίας τών Άραγώ 
νων. Στό δ άστημα τών 115 
αύτών έτών οί τέχνες καί ή φι
λολογία καλλιεργήθηκαν καί 
άναπτύχ&ηκαν δσον ποτέ άλλρ- 
τε ώς τότε.

Τήν έποχήν αύτήν ό Ναπολι- 
τωνος, πούνε βαθύς παρατηρη
τής πάντα καί εύαίσθητος σέ δ
λα του, έπιδίδεται, άπό κοινω
νικές > άφορμές, έκτός τής είς 
τήν αισθηματικήν καντσόναν ά- 
σχολίας του, πού πραγματεύε
ται τόν έρωτα, τό πάθος, τή ζή
λεια,  ̂τό μίσος, τόν πόθο, καί 
είς τήν καλλιέργεια τής σατύ- 
ρας καί τοΰ χιούμορ. Καί έτσι 
γενναται καί χιουμοριστικοσα- 
τυρική ναπολιτάνικη καντσόνα.

Τήν έπίδρασι τής νέας αύτής 
μορφής τής ναπολιτάνικης τέ
χνης μπορεί κανείς νά τήν δια- Ρ'Τ1· 
κρίνη δπου δήποτε, άλλά πε
ρισσότερο ατό Δεκαήιιερον τοΰ 
Βοκκακίου. Έ π ’ αύτοΰ δέ ά
κριβώς ό πολύς Καρντοΰτσι λέει 
δτι τό Δεκαήμερον δέν θά γι-

Ν I ΝΑ
σία καί νεαρωτάτη. 

Φ ΡΟ ΣΩ . Ύπηρέτριά της, 
Ν ΙΚ Ο Σ  Μ ΕΤ Α Ξ Ω Τ Ο Σ .
Ε Ν Α Σ  Υ Π Η Ρ ΕΤ Η Σ .

(.Η σκηνή στή σύγχρονη 
Αθήνα)

(Χωλλ έπιπλωμένον μοντέρνου 
σπητιοΰ).

Σ Κ Η Ν Η  Α ' .
Φ ρ ό σ ω . Κατόπιν Ν ί ν α, 

(Μέ τήν άρσι τής αύλαίας, ή 
Φρόσω στέκεται μπροστά στό 
αριστερό άνοιχτό παράθυρο 

καί ύποτίθεται δτι συνομιλεί 
πρός τήν άπέναντι οικίαν). 
ΦΡΟ ΣΩ ·—'Ορίστε;. . . . μά

δέν μπορεί' γιά νά μή φανή ά
κόμα ή κυρία μου, θά πή δτι 
κάτι τής συνέβη. . . .  (γ ελ § ). 
Π έ ς ;.. . .  αύτό ' είνε άλήθεια’ 
γιατί_ δέν περνςί ήμέρα δίχως 
νά τής συμβή καί κΰτι . . (Α 
κούει). ΤΑ, μπα. Τήν λένε ιδιό
τροπη, άλλά δέν είνε ή κακο
μοίρα’ λίγο τρελλούτσικη, τό 
παραδέχομαι··.. Μά νά σοϋ 
πώ: Είνε καί ν έα .... μέ τό δί- 
κηο τ η ς .., . (χτυπ§ τό κου- 
δουνφ Πολλά χρόνια θά ζήση 
••..αύτή είνε··.. Γειά σου 
(κλείνει τό παράθυρο καί τρέ

χει πρός τήν έξοδο).
N IN A . (μπαίνει σάν σίφου

νας) . Μά είνε πολύ περίεργο 
...πολύ κω μικό !.., Είνε I . . . 

Φρόσω!
Φ ΡΟ Σ Ω .—Τί πάθαΐε, κυρία; 
N IN A — Τόν ξέρεις τόν κ. 

Χαραλαμπόπουλο;
Φ Ρ Ο Σ Ω .—Τόν πληρεξούσιό 

σας; . . . .
Ν I Ν Α.—’Ακριβώς: . . . .  Έ π ή 

γα στό γραφείο του γιά νά τού 
ζητήσω τό συμβόλαιο καί άντί 
τοΰ συμβολαίου, μοΰ έκαμε ί- 
ρωτική έξομολόγησι.

Φ Ρ Ο Σ Ω .—’Ελάτε: . . . , (γε- 
λ<?). Μά σ’ αύτό φταίτε σεις...· 
άφοΰ τοΰ δώσατε αύτό τό θάρ
ρος γλυκοκυττάζοντάς τον.

N IN A . (γελφ).—"Ημουνα πε- 
ριεργη νά δώ, μέ ποιόν τρόπο 
£νας κηδεμόνας καί πληρεξού
σιος, θα μπορούσε νά βγή νι
κητής άπό μιά έρωτική πάλη.
Μά ήτανε τρέλλα  'Έπρεπε
νά ήσουν άπό μιά άκρη νά τά 
άκρύσης..·· Ά ν  ήτανε ή έξο- 
μολόγησίς του γραμμένη σέ 
χαρτόρημο, θά μποροΰσε κανέ
νας νά τήν χαρακτηρίση γιά ά- 
ναφορά··.. Πώς κρατήθηκα 
χωρίς νά σκάσω άπό τά γέλοια, 
οΰτε *γώ δέν ξέρω· ’Αναγκά
στηκα νά φύγω γλήγορα, γιατί 
θά γινόμουνα ρεζίλι, ήτανε άδύ- 
ν·ατον νά συγκρατηβώ. (γελςϊ). 
"Α χ I Φρόσω μου I . .. . νά τόν 
έβλεπες γονατιστό μπροστά 
μου··..

Φ Ρ Ο Σ Ω.—Γονατιστό 
N IN A . Ν α ι... .  καί νά μοΰ 

ψέλνη τόν άναβαλλόμενο. Ή τα . 
νε μιά σκηνή, τόσο κωμική...· 
τόσο γελοία, Σέ βεβαιώ δτι τέ
τοιο πράγμα, πρώτη φορά μοΰ 
συνέβη στή ζωή μου ■ · . . Φαντά
ρου, δτι τήν ώρα πού έφευγα, 
άνοιξα τήν πόρτα διάπλατα καί 
τόν εϊδοτνε γονατιστό ό γραμ
ματικός του, ή δακτυλογράφος 
του, 6νας ̂  πελάτης πού τόν πε- 
ρίμενε καί ένας συνάδελφός 
του. . ■ ·Μά £γινε ρεζίλι. . , , σοΰ 
λέω ρεζίλι, (γελά ξεκαρδισμέ-

ζ^νησει μέ κάτι νεΰρα, μέ ι οΰτε πού πέθανε είμαι εύτυνι»
X ΓΤΤI I ΛΤΛΛΊΤΙ c r  *' Α . / I .ί..__ Λκάτι_ ιδιοτροπίες... "Α : (σάν νά 
θυμάται) άλήθεια, θά σοΰ διη-1 
γηθώ καί κάτι άλλο πού μου 
συνέβη... Τήν ώρα πού έπαιρνα 
τό πρωινό μου, θυμήθηκα τόν 
μακαρίτη τόν άνδρα μου!... Τόν 
χρυσό μου τόν άντρούλη... "Αχ, 
Άνδρέα μου! (Κλαίει). Ά χ !  
χρυσέ μου Άνδρέα’ γιατί νά σέ 
χάσω τόσο πρόωρα...  τόσο ά
δικα !

Φ Ρ Ο Σ Ω —  Μήν κάνετε έτσι, 
κυρία! Βέβαια £χετε δίκηο, άλ
λά άφοΰ έτσι τό ήθελε ό θεός...

N IN A —  Είνε τρομερό πρά
γμα, ̂ Φρόσω μου, νά κάθεται 
κανείς  ̂ στό τραπέζι μοναχός 
του... Είνε άπελπιστικό. .. μ:0ρ 
χετοιι τρέλλα δταν βλέπω τήν 
καρέκλα του άδεια καί τό πιά
το του άγγιχτο.

*^^ΟΣΩ.— Ναι... άλλά μήν 
ξεχνάτε δτι ό μακαρίτης ό κύ
ριος δέν φερνότανε καί τόσο κα- 
λά μαζί ̂  σας. "Ολη μέρα καί 
σχεδόν δλη νύχτα, σάς άφηνε 
μονάχη... σάς γκρίνιαζε διαο- 
κως και σάς βασάνιζε.. .Είχε δ 
λες τίς Ιδιοτροπίες, νά ποΰμε.

Ν ΙΝ Α ._  Σώπα, Φρόσω... δέν 
£πιτΡεπω νά μιλάς έτσι γιά 

τον _Άνδρέα μου... μόνο νά θυ
μηθώ γιά μιά στιγμή δτι τήν 
ήμέρα πού έπρόκειτο νά στεφα
νωθούμε μοΰ έκανε μιά τερα- 
στία προγαμιαία δωρεά... φτά
νει ! (Παίρνει τήν είκόνα του ά- 
πο τό τραπέζι). Βλέπεις, Άν- 
δρεα μου, ττώς σέ κοτσομπολεό- 
ουν, έσένα, πού ήσουνα πλημ
μυρισμένος άπό τά εύγενέστερα 
αισθήματα; Σοΰ ζητώ συγγνώ- 
μην, ^χρυσέ μου, γιά τήν άνόη- 
τη αυτή, πού δέν ξέρει τί μεγα
λοψυχίες έκρυβες κάτω άπό τόν 
άπαίσιο καί τιποτένιο σου -χα
ρακτήρα...
_Φ ΡΟ ΣΩ —  Μπαρντόν, κυρία., 

σας είχε κάνει προγαμιαία δω
ρεά ! . . .  δέν τώξερα: . . .  θεός 
χω-ρέστονε...

N IN A —  Βεβαίως.., Ένάμι- 
συ όλόκληρο έκοαομμύριο. 
(Τής δείχνει τήν είκόνα). Κύτ- 
ταξε τί ωραία φυσιογνωμία, 
Φρόσω μου! Τί άέτειον βλέμμα, 
τί μεγαλοπρέπεια στό βάδισμά 
του:,., κούτσαινε λ ίγο ,:, άλλά 
τοΰ πήγαινε τόσον ώραϊα!

Φ ΡΟ ΣΩ .— Μέ συγχωρεϊτε, 
κυρία, άλλά νομίζω δτι ό μα
καρίτης ό κύριος είχε τό μέτω
πό του ... π ιό... πώς νά σάς 
το παραστήσω... Νά, δηλαδή, 
θέλω νά πώ πώς αύτό τό μέτω-

Φ ΡΟ ΣΩ .— ’Ά ! τόν κακομοΓ-

Ν ΙΝ Α —  Μά δέν ξέρεις τί ή
τανε σήμερα γιά μένα αύτή ή 
σκηνή: μόνο έτσι θά μπορούσα 
νά διασκεδάσω τή μελαγχολία 
πού μ' έδερνε άπό τό πρωί. Εί-

πο, δέν είνε καθ’ όλοκληρίαν 
δικό του ... δέν τοΰ μοιάζει...

N IN A  (κυττάζουσα τήν είκό
να )—  Ν α ι... σ’ αύτό έχεις δι- 
Κη°···κέτσι μοΰ φαίνεται κι’ έ
μενα... Ά κο υ σ ’ έδώ, νά τήν πάς 
γρήγορα πίσω στό ζωγράφο καί 
νά τοΰ̂  πής σέ παρακαλώ, πώς 
αύτό τό μέτωπο δέν είνε το~ άν- 
δρός μου. Νά τού τραβήξη δυό- 
τρεΐς πινελιές πιό ζωηρές, πιό 
έντονες. Πές του έσύ περίπου 
πώς ήτανε... τόν θυμάσαι. (Τήν 
ξαναβάζει στή θέσι της) "Οταν 
άδιάσης νά πάς.

Φ ΡΟ ΣΩ . —Μάλιστα, κυρία.. 
Καί νά μέ συγχωρήτε πού είπα 
κάτι τό κακό γιά τόν μακαρί
τη τόν κύδιο, γιατί κι’ άν τό ε! 
πα, τό είπα, γιατί ξέρετε πώς

σμένη...
Φ ΡΟ ΣΩ . —Μά τί λέτε τώρα, 

κυρία. Εύτυχώς πού πέθανε. 
Μία χήρα σέ ήλικία 24 χρόνων., 
ώραια, πλούσια σάν καί σας, 
μά τί λέτε τώρα... τό μοναστή
ρι νάναι καλά..

N IN A . — 'Ά  ! Είνε τρομεροί 
"Υστερα αύτές ή δίκες μέ 
τούς συγγενείς τού μακαρίτη, 
πού θέλουν καλά καί σώνει νά 
μοΰ πάρουν μερίδιο άπό τά 
κτήματα τής Κηφισιάς καί άπό 
τά σπίτια τών Αθηνών.... καί 
άπό τά μετρητά άκόμα.

ΦΡΟ ΣΩ . — "Οσο γι' αύτό, 
δέν μποροΰν νά κάνουν τίπο
τα. Είμαι βέβαιη δτι θά τά 
κερδίσετε μ’ αύτόν τόν νέον καί 
ικανόν δικηγόρο πού πήρατε.

N IN A . —Ναι... αύτό είνε ά- 
λήθεια!.

Φ ΡΟ ΣΩ . — Σχεδόν δηλαδή έ
δώ πού τά λέμε τά κερδίσατε.., 
δλα πειά.

N IN A . — Μ^ καί γώ τά πλή 
ρωσα καλά... δηλαδή καλά... 
οσο τού άξιζε ̂ |?c6aia... ήθελα 
δμως νά τόν δώ καί νά τόν ευ
χαριστήσω καί προωπικώς.... 
Μοΰ είπανε μάλιστα δτι είνβ 
ένας πολύ καΛος πρέπει ... πο
λύ σίκ.

Φ Ρ Ο Σ Ω . — Μ ’ αύτό φαίνε
ται δά μόλις τοΰ ρίξη κανείς 
μιά ματιά... είνε δπως πρέπει .. 
τοϋ πάει τόσο καλά τό μονόκλ I

N IN A , — Ά χ !  ναί Φρόσω 
μου!... τού πάει... (στενάζει). 
Υποφέρω δμως πάρα πολύ!... 
■';ποφερωάπό μιά τρομερή πλήξι 
άπό μιά έξωφρενική άνία, δέν 
ξέρω τί νά κάνω!... καμμιά φο- 
ρά μοϋρχεται έτσι νά ... δέν 
ξέρω δηλαδή πραγματικά τί θέ 
λω...

Φ Ρ Ο Σ Ω . — Έ γώ  ξέρω Κύ
ριοι... νά ξαναπαντρευτήτβ· 
καί είμαι δέδαιη δτι ό γάμος 
θά σας τά γιατρέψη Ιλα  αύτά.

N IN A  (Σηκώνεται έξαλλη).
—'Τί είπες, Φρόσω:,., νά ξανα
παντρευτώ εγώ; Ποτέ... Και 
μέ ποιόν σέ παρακαλώ; μέ ποι 
όν; ... άνδσες είνε a»tol οί ση
μερινοί;... αύτά τά καραγκιοζά 
κια.. αύ:ά τά νευρόσπαστα... 
ποτέ ... μήν τό ξαναπής αύτό 
Φρόσω., γιατί θά θυμώσω πολύ 
νά τό ξέρης... θά συγχιστώ! ά- 
<f <’ νταστα...

Φ ΡΟ Σ Ω . — "Εχετε δίκηο κι. 
ρά... Μά νά τόν διαλέξετε... 
δέν είνε άνάγκη \ r· πάρετε <α- 
νέναν τοΰ σωρού... νά τόν δο
κιμάσετε πρώιη:. ά τόν >ο· 
ρίσετε άπό τήν καλή... δχι δέ 
βαια, στά κουτουροΰ...

N IN A .·— Νά τόν!... νά τόν; 
Ποτέ!... "Οχι, προτιμώ τήν ά· 
νεξαρτησία μου. "Α χ ! τί ώ
ραία πού είνε νά είσαι τελείως 
άνεξάρτητη... νά κάνης δτι σοΰ 
αρέσει, νά πηγαίνης δπου θέ
λεις... νά γελάς μέ χόν έναν, νά 
κοροϊδΕύΠς τόν άλλον... νά τούς 
κυττάζης άδιάφορα... περ φρο- 
νητικά. Α ! δέν ξέρεις πώς μέ 
ίκανοποιή αύτό... πώς ν εύχα 
ριστεΐ... μοΰ φαίνεται πώς τρώα»

σ' άγαπώ, καί δέν θά ξεχάσω τό καλλίτερο γλυκό!.,, 
ποτε, οτι σας έβασάνιζε.. δώς
ήτανε πολύ κακός μαζύ σας.

N IN A —  "Α ! βέβαια... ήτα
νε ζηλιάρης πρόστυχος, άνυ- 
πόφορος... άν ζοΰσε, λοιπόν, ά
κόμα, θά ήταν άδύνατοι νά ζή
σω μαζύ του... ή &ά ζητοΰσα δι 
αζύγιο ή θ’ αύτοκτονοΰσα. Καί I 
δμως νά σοΰ πώ τήν άλήθεια;

Φ Ρ Ο Σ Ω . — "Εχετε πδίκηο, 
δέν λέω. Άλλά  προσέξτε δμω| 
νά μή μετανοήσετε καμμιά "ί* 
ία... Είνε πολύ έπικίνδυνο α *  
~ό πού κάνετε...
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συν* 

χεια



Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α
καί φωτογραφ Ιαι δέν έπιστρέ- 
φονται, είτε δημοσιευθοΰν εί

τε μή.

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

νίαι.

Η Μ Ο ΥΣ ΙΚΗ ΜΑΣ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
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Λίγο πρίν άπό τό 1‘ΌΟ σένα 
μ^κρό δωματιάκι τή; Πλάκας 
ό Νίκος Λάβδας. ό Κώστας 
Λάβδας, 6 Γ. Ψύλλας καί ό Β. 
ΑίΓταος άρχισαν νά κάνουν πρό- 
|2ff, γ'ά τήν συγκρότησι τού 
πρώτου Κοοαρτέττου τής διασή- 
μου καί δι<;θν,/ΰς φήμης σήμε-

Δούνιας έχει δώσει πολλάς 
συναυλίας μανδολίνου στήν Εύ· 
ρώπη. Τώρα θριαμβεύει στήν 
’Αμερική. 'Ομοίως δυνατό τα
λέντο εΐνε και ό νΰν καθηγη 
τής τής «Μανδολινάτας» και κα. 
λός συνθέτης κ. Δ. ΚουτοΟγκος 
ό όποιος μας έχει δώσει πολ
λές φορές δείγματα τοΰ άσυγ- 
κρίτου ταλέντου του.

Τόσον ό κ. Δούνιας δσον καί 
ό κ. ΚουτοΟγκος, είναι μαθηταί 
τοΰ κ. Ν. Λάβδα, τοΰ τόσον ά- 
ρίστου αύτοΰ καθηγητοΰ καί 
συνθέτου, τόν όποιον δικαιότα
τα ή έθνική κυβέρνησις διώρισε 
γενικόν έπιθεωρητήν τής μέσης 
μουσικής έκπαιδεύσεως.

"Ενα  άπό τά μεγάλα ταλέν
τα είναι καί ή δίς Νίτσα Παρα- 
σκευοπούλου ή όποία ήδη εί
ναι καθηγήτρια τής «Μανδολι- 
νάτας» καθώς καί αί δίδες 
Χρυσούλα Μαυρομουστάκου, Α. 
Τριανταφυλλίδου, Κ. Σακελλα- 
ρίδου καί οι κ. κ. Δ. θεοδωρί- 
δης, Ν. Ίωάννου, Γ. Χριστοφής 
κ.λ.π. Ό  τελευταίος εΐνε έ
να άπό τά καλά νέα ταλέντα 
πού παρουσίασε ή «Μοα/δολινά- 
τα» κι’ ό όποιος ύπόσχεται πολ
λά γιά τό μέλλον.

Κ Α Ι  Τ Ο  . « Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ω ”  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

ΕΙΝΕ ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΟΛΟΙ 01 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΑΣ;

Α ττ ικές  νύχτες είς τούς Δελφούς

Η «Μάνδρα» τού Άττίκ
Νέα τραγούδια, νέο συγκρότημα) 
νέα ταλέντα

Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Ε Ν Ο Σ  Σ Κ Ε Τ Σ
Μοΰ έλαχε λοιπόν ό άχαρις κ. Συλβίού. Είς αύτήν παρουσι-

*Η «’Αθηναϊκή Μοτνδολινάτα» 
τά τελευταία χρόνια της έχε

ΜανδοΛινά- πΡοαΧ®ή! Δηλαδή έχει προσ- I δόσιν τοΰ άπολυμαντικοΰ.
θέσει καί τάξεις άλλων όΗ>γίί- 
νων, δηλαδή πιάνου, βιολιού, 

! άσματος κ.λπ Κι’ έχει γίνει 
αί Εξετάσεις 

τοΰ όποίου άρχίζου\ άπό τήν 
έρχομένην έβδομάδα

Ή  έτησία έπίδειξις τής «Μαν-

Ο σημερινός διευθυντής 
:ης Μανδολινάτας κ. Κ . 

Λάδδας
δολινάτας» θά γίνη τό πρώτο 

δεκαήμερο τοΰ Ίου\ίου μέ έ- 
ξαιρετικά ένδιαφέοον πρόγραμ
μα.

Ά ς  κλείσουμε τό σημείωμά 
μας μέ τόν κατάλογο τών κα
θηγητών τοΰ τόσο καλοΰ αύ
τοΰ συγκροτήματος πού τιμά 
τόν τόπο μας.

Νικ. Λάβδας, Κωνστ. Λάβδας 
Δ. Λαυράγκας (έπόπτης), Μ. 
ΚουτοΟγκος, Νότα Παρασκευο- 
πούλου, Γιώτα Κρίστη, I. Μή- 
λιος, Α. Κονοφάου, "Αλκής Πα
πακωνσταντίνου, Γεώργ. Χωοα- 
φδς, Τ. Ξανθόπουλος, Μ Κα- 
τσαροΰ, Σ . Ζαφειροπούλου 
κ.λ.π.

Χρ . Πύρπ.—

Ή  Μουσική

Ό  Ιδρυτής τής Μανδολινά- 
χας κ. Ν. Λάβδας

ρον «’Αθηναϊκής 
τας».

Σέ  λίγο τό Κ~υαρτέττο γίνε
ται «σεξτέττο» με τήν έγγραφή , πλήρ ·Ωδεϊον, 
καί των δυο άδελφων Παπαντω- 
νιου, τοΰ Αθανασίου καί τοΰ 
κ. Ζαχαρία Παπαντωνίου. Ό  
συμπαθέστατος νέος 'Ακαδημα
ϊκός μας ύπήρξεν άπό τούς πιό 
περιφήμους έκτελεστάς τής 
’Αθηναϊκής Μανδολινάτας. Μά 
και άλλα γνωστά πρόσωπα, 
τής λογοτεχνίας, τής δη'μοσιο- 
γραφίας_ καί τών Καλών Τε
χνών ύπήρξαν μέλη τοΰ έξαιρε- 
τικοΰ αύτοΰ μουσικοΰ μας συγ
κροτήματος.

Μεταξύ αύτών είναι καί ό 
συμπαθέστατος Κλέων Τριαν
τάφυλλου — ‘Αττίκ, καθώς καί 
ό άδελφός του Κίμων Τρ.αντα- 
ψύλλου, οί μακαρΐται δημοσιο
γράφοι Δημ. Χατζόπουλος καί 
Αθαν. Δούζας, ό είσοτγγελεύς 
Σπ. Άποστολάκης, οί ίοαροί 
“ Α γγ . Πετρόπουλος καί Δ. θ?- 
οδώρίδης, οί δικηγόροι Μερ- 
κούρης, Δελένδας, Σπαθάκης, 
ό άξιωματικός τοΰ Ναυτικοϋ 
Α. Ψύλλας, ό δικαστής Γιομ- 
πρές καί άλλοι.

Σιγά, σιγά, ή μικρή Λρχη- 
στρα τής «‘Αθηναϊκής Μανδο- 
λινάτας» άρχισε ν’ άποκτα καί 
νέα μέλη καί νά καταρτίζεναι 
πάντα μέ τήν φωτισμένη διεΰ- 
θυνσι τοΰ καλού ίδρυτοΰ τη; 
καί διαλεχτού συνθέτου κ. Ν.
Λάβδα.

Στά 1900, έδ'.>σε τήν πρώτη 
ουναυλία της στόν «Παρνα ισό» 
καί άφοΰ άφησε τήν καλυτέροτν 
τών έντυπώσεων, έπεβλήθη στό 
κοινόν. Οί μαθηταί έγγράγων- 
ται. άθρόοι, κυριαρχοΰντος πάν
τοτε τοΰ ώραίου φύλου. Διότι, 
τότε, τ όμανδολΐνον ήτο τής μό- 
δάς. Συνηθίζετο περισσότερον 
άπό τό πιάνο. Ή  «’Αθηναϊκή 
Μανδολινάτα» κατώρθωσε νά τό 
έπιβάλη δχι μόνον στό κοινόν, 
άλλά καί ώς ύποχρεωτικόν μά
θημα στάς σχολάς τοΰ ’Αρσά
κειου.

Μέ τόν τρόπον αύτόν καί ο ί ' Μα8ητικαΐ έμφαν σεις
τελειόφοιτοι τής «Μανδολινά----------------------------
τας» προσελήφθησαν ώς καθη- 
γηταί είς τάς σχολάς τοϋ 'Αρ
σάκειου.

Μά ή Μανδολινάτα, γνώρισε 
θριάμβους. ‘Εκτός άπό τήν ‘Ελ 
λάδα, πού αί έκάστοτε έμφανί- 
σεις της άποτελοΰσαν μουσικά 
γεγονότα, έχει θριοομβεύσει καί 
στό έξωτερικό. ‘Η τουρνέ της 
στής κυριώτερες πόλεις τής ‘Α 
μερικής τής χάρισε πολλούς 
θριάμβους. Μά ή μεγαλυτέρα 
έπιτυχία πού έγνώρισε ή όρχή- 
στρα της ήταν στόν διεθνή δια
γωνισμό τής Κρεμώνας, πού 
έβραβεύθη μέ μεγάλο χρυσό 
βοαβεΐο καί πού γνώοιj s  τ'·εΐς 
•πρώτες νίκες. Τά κολακει/τικά 
οχόλια πού 2γΰαι1'εν ό διεθνής 
"ύπος γιά τήν «Μανδολινάτα» 
μας, τήν κατέτασαν ώς μία ά
πό τάς καλλιτέρας «Μανδολι- 
νάτας» τοΰ κόσμου.

’t -
Στά γραφεία τής «‘Αθηναϊκής 

Μανδολινάτας» πού εύρίσκονται 
ώς γνωστόν έπί τής όδοΰ Καρα- 
γεώργη τής Σερβίας συναντή
σαμε τόν ιδρυτήν καί τέως δι
ευθυντήν τής «’Αθηναϊκής Μαν- 
δολινάτας» καί γενικόν έπιθεω
ρητήν τής μέσης μουσικής έκ- 
παιδεύσεως κ. Νικόλαον Λά- 
βδαν, καθώς καί τόν ήδη διευ
θυντήν Κων. Λάβδαν, οι όποι
οι μας ώμίλησαν μέ πολλή 
οτοργή γιά τό Σωματείο τους.

—  Πόσους μαθητάς έχει ή 
«’Αθηναϊκή Μανδολινάτας κ.
Λ ά β δ α ;

Ό  συμπαθέστατος καθηγη
τής τής κιθάρας καί διευθυντής 
τής «Μανδολινάτας» κ. Κ. Λά
βδας, συμβουλευθηκε τό βι
βλίο του καί έ'πειτα μδς είπε;

— Ο  ̂ φετεινοί μαθηταί πού 
&» ψίτηβ+Ύ ιΐς τά 6-λ μ ό λ  τμή
ματα τοΰ Ωδείου μ·Γ< ύπερβαί- 
νουν τούς 250. Ό  άριθμός, δ
μως, τών μαθητών κάθε χρόνο 
είναι καί μεγαλύτερος.

— Τί ταλέντα παρουσίασε ή 
«Μανδολινάτα» κ. Λάβδα;

Ό  έξαιρετικός μαέστρος Φ· 
σκέφθηκε λίγα λεπτά κι’ έπειτα 
μέ τήν συνεργασία τοΰ άδε\- 
φοΰ του μάς έδωσε τόν κατά
λογο τών μεγαλύτερων ταλέν
των της.

Μεταξύ, λοιπόν, τών μαθη
τών της πού δοξάζουν σή
μερα στήν «Ά9ην/ίκή Μανδο- 
λινάτα» στό έξωτερικό είναι i 
καί ό έξαιρετικός μα\δολινι- 
στής κ. Δημ. Δούνιας. Ό  κ.

ρόλος νά τά βάλω μέ τούς λο- 
γοκλόπους. Δέν άγνοώ δτι εΐνε 
μία θρασυτάτη φυλή, ή όποία 
έάν στερήται φαντασίας, έχει δ
λα τά χαρίσματα τής έκλεκτικό- 
τητος καί τής έπιλογής. Τά δύο 
αύτά στοιχεία, ή θρασύτης καί 
ή αισθητική, είνε ή δύναμίς της. 
Γνωρίζει τί είνε καλόν άπό τήν 
δημιουργίαν τών άλλων, έχει 
δυνατήν τήν δσφρησιν καί όξύ 
τό βλέμμα, λεπτοτάτην τήν ά- 
κοήν καί μνήμην άπέραντον. 
Ο,τι άκούση, δ,τι διαβάση, δ,τι 

ϊδή, τό συγκροτεί, τό σημειώνει 
καί μίαν ή μέραν όσφραίνεται 
τήν έπιτυχίαν καί δτοτν δλοι τά 
έχουν λησμονήσει, φορεΐ τά κα
λά τών άλλων καί Επιδεικνύεται 
μέ κομπασμόν. Είνε ή κάμπια 
πού κατατρώγει τά νεαρά φύ
τρα τών δένδρων, έως δτου άπο. 
κτήση πτερά καί πεταλουδίση 
είς τόν άνθώνα. "Ενας κα\ός 
λοιπόν ψεκαστήρ πάντοτε ώφε- 
/.£Ϊ. "Ογι πώς θά άφοτνισ&η τό 
γένος τών παρασίτων, άλλά θά 
διασκεδάσωμεν μέ τούς σπα
σμούς των καί τήν συσπείρωσίν 
των, δταν θά αύξήσωμεν τήν

άζεται έπί λέξει μία άπό τις 
φουτουριστικές έκεινες κωμωδί
ες μου. Διοττυπώνω τήν έκπληξίν 
μου καί δέχομαι άντί συγγνώ
μης Οβρεις. "Ημουν βέβαιος δτι

«»οντογ»»»£Τ»ι>»ν «.m h p i . h t

θελα τώρα έγώ νά διαμαρτυρη- 
δώ, άφοΰ «έως τώρα κανείς δέν 
διαμαρτυρήθηκε»; Καί διά νά 
μάς καταπλήξη ό λογοκλόπος, 
μδς κάμνει έπί τέλους τήν άπο- 
κάλυψίν του. Δέν έκλεψε τόν

Ο Γ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
n m «

’ Ιδού λοιπόν τί άκριβώς συ
νέβη. "Εγραψα είς τό προηγού- 
μενον φύλλον διά τήν κρίσιν τής 
φαντασίας άπό τήν όποίαν πά
σχει _τό γένος τών συγγραφέ
ων τών μουσικών μας θεάτρων.
"ίσως θά έπρεπε νά μή γενι- 
κεύσω τήν κοποτγγελίαν, καί 
αύτό έπέβαλλεν ή καλή συμπε
ριφορά καί ό ίπποτισμός τοΰ ά-
γωνιστοΰ. Άλλά  έως δτου σκε- > ·  \ , --- ·—
Λθώ νά διοοθώσω τήν παράλει- ?  πΡάγμοπα-
ψίν μου, έφθασαν έπικουρίαι ά-’ ί  ' " - f 1* Μ τ“  πΡ°-τιμουν. Μου έδόθη ή άπάντησις

δτι έπιθεώρησις έλληνική ση
μαίνει (άκουσον! άκουσον!) «έ
να τροίγοΰδι σέ ξένη γλώσσα,
ένα άκοαβατικό, καί μουσική ά
κόμη ξένη πρός τόν μουσουρ
γόν, άρκεΐ νά είνε δλα έναρμο- 
νισμένα μέσα στό πλαίσιο τής 
κεντρικής ιδέας». Δηλαδή πρός 
τό ταμεΐον τών συγγραφικών 
ποσοστών. Καί έπί τέλους τί ή-

Μι.· ·',<*$#,·twAtuit/u. 'Bn».- ν . , , * ; , ,
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κάτι πού γίνεται διά νά διασκε- 
δάσωμεν ένα βράδυ, δέν ή μπο
ρεί νά έχη τήν άξίαν ένός έρ
γου μέ άξιώσεις. ‘Αλλά πο0 τό 
ξέρεις; Αύτοί οι κλέπται πού

Ακαδημία 
τοΰ κ. Κ. Νικολάου

πό γνωστούς καί άγνωστους 
καί μο0 εΐνε πολύ δύσκολο τώ
ρα νά άνεύοω έ κείνους πού ά- 
ποτελοΰν έξαίρεσιν είς αύτήν 
τήν πνευματικήν παρακμήν. Δέν 
άονοΰμαι δτι ύπάρχουν. Ά λλά  
είμαι ύποχρεωμένος νά καθυ
στερήσω τό συχωοοχάρτι μου, 
έως δτου έξαντληθοΰν αί κοπα- 
Φθάνουσαι καταγγελίαι. Τότε 
θά κάμωμεν καί ήμεϊς τήν έκ- 
λογήν μας, δπως έκεΐνοι λεη
λατούν ιαέ έκλεκτικότητα. ’Εν 
τώ μεταξύ έπιθυμοΰμεν νά δια- 
σκεδάσωμεν μέ τά κοάσματα 
πού άκούονται μόλις έπεσεν δ 
ποώτος λίθος είς τό τέλμα των. 
Πρώτος βάτραχος άνεπήδησε, 
φυσικά, έκεΐνος πού έτυχε κά
τω άπό τήν πετριά μας. Πρασι- 
νωπότερος άπό τήν φυσικήν ά- 
πόχρωσίν του, μέ τά ματάκια 
του γουρλωμένΰτ κωμικώτατα, 
έκαμε δυό-τρεΐς πιρουέττες είς

1924. Τήν έδη’μοσίευσε τό Α λ ε 
ξανδρινόν ήμερολόγιον Σοςτόιν 
τοΰ^φίλου μου κ. Κόκκαλη, μέ 
τόν ίδιον τίτλον «Φουτουριστικές 
κωμωδίες» καί μέ παράλειψιν 
τοΰ όνόματός μου, διότι δέν 
μοΰ έχρειάζοντο καί δέν μοΰ 
χρειάζονται τέτοιου είδους δά
φνες. Πώς τώρα νά άποδείξω, 
δτι ό κ. Σύλβιος, άγνοών εις 
ποιον άνήκεν ή κωμωδία, τήν 
έκλεψε άπό τό Αιγυπτιακόν ή
μερολόγιον; Άπλούστατα. Είς 
τήν σελίδα 23 του ήμερολογίου 

,ό έκδότης γράφει τά έξής: 
«Καί άπό τάς ’Αθήνας έχομεν 
συνεργάτας τούς κ.κ. Τ. Μωρα- 
ϊτίνην, Νίκον Λάσκαρην, Λ. 
Καρακάσην, Σύλβιον, Νίκον 
Λαίδην, Πόλ Νόρ, Μίμην Ψα- 
θαν. "Οπως βλέπετε είχαμε... 
άφθονον συγκομιδήν».

Συνεργάτης του λοιπόν ό κ. 
Σύλβιος. "Ελαβε τό άντίτυπον 
καί έσκαρωσε τήν «Καπριτσιό- 
ζα» του. Δέν τοΰ έχρειάζετο ό 
Melford διά νά τόν διασκευάση. 
Εάν δμως τό θέλη, τό παραδε- 

χόμεθα. Αύτόν έκλεψε. Καί έναν 
τίον τής κλοπής έξεγειοόμεθα, 
ένοτντίον τής άπάτης, έναντίον 
τής παρακμής αύτής τοΰ έλλη- 
νικοΰ συγγραφικοΰ νοΰ. Τό ζή
τημα Συλδίου δέν έχει άλλην ά
ξίαν άπό τόν παραδειγματι- 
σμόν. "Εχει δηλαδή καί τήν ά- 
ξίοτν τών ποσοστών. Άλλά  αΰ- 

παληοΓιοκαρίνη, πούφ! (πού 6-! τό δέν, είνε το  ̂ παρόντοο. Συγ- 
παιξε ένα βράδυ μόνο τά έργα! ? ε''τΡώνο^εν τά στοιχεία μας 
του) άλλά τόν "Αγγλον εύπα- ί ,7, νά ° “ ς διασκεδάσωμεν. θά 
τρίδην Austin Melford, ό όποιος ! μ? _ ετε, 7Τ“  ̂ 6 άείμνηστος Σου-

Κι* εΐνε τά χρόνια φευγάτα μου 
"Αδικα πήγαν τά νειάτα μου 
Άφοΰ δέν σ’ έχω γνωρίσει 
Παρά στοΰ βίου τή δύσι... 
"Αδικα πήγαν τά νειάτα μου 
νέα τρελλή μαυρομμάτα μου 
Δέν εΐνε πιά 
γιά φιλιά 
τά μαλλιά 
τά · χιονάτα μου...

Μέ τήν... πικρή αύτήν όμολο- 
γία, ό συμπαθέστατος και πάντα 
νέος, παρ' δλην τήν έμμετρον.... 
άντίρρησίν του, κ. Κλέων Τριαν
τάφυλλου, ό άγαπημένος τοΰ 'Α 
θηναϊκοί Κοινού Άττίκ, άνοιξε

ρουσιάσσυμε. Είνε τόσον γνα> 
στοί καί τόσον συμπαθείς... .Τό 
ίδιο θά είχαμε νά πούμε καί γιά 
τήν ’Αγγέλα Λυκιαρδοπούλου, 
τήν έφετεινή πρωταγωνίστρια τής 
-<Μάνδρας», ποΰ άφοΰ χειροκρο
τήθηκε δλο τό χειμώνα στά μεγα* 
λΰτερα Παρισινά καμπαρέ, φέτος-· 
γιά τό καλοκαίρι μόνο, γιατί ε* 
πειτα θά ξαναφύγη—θά χαρίση τό 
τραγούδι της στους Αθηναίους 
μανδρονίλους. Ά π ’ τίς έξαιρετι,* 
κές τραγουδίστριες τής «Μάνδρας» 
είνε καί ή δνίς Ζαννίνα Βίκερς, τό 
φετεινό αύτό άστέρι πού κατα* 
χειροκροτείται. Καλή καί ή νέα 
ντιζέζ δίς Νίτσα Μόλλυ. Ή  χο·

έδημοσιευσε άνάλογον εργον 
τό 1926. Δέν πιστεύω ή κλοπή 
νά παίρνη ^αϊγλην άπό τόν κλε- 
πτόιιενον. Άλλά  άς τό παραδε
χθούμε άπό τοπτεινοφροσύνην.

Εχω ύπ’ δψιν μου τήν κω- 
μωδιούλαν τοΰ Melford, τήν ό
ποιαν έ'θεσοτν είς τήν δ'άθεσίν 
μου τά^«Παρασκήνια». Καί πα
ρακαλώ νά λείψουν τ* άστεΐα.
Είς τήν φωτοτυπίαν πού συμ
πληρώνει αύτό τό σημείωμά . , 
μου, βλέπουν οί Λνοτγνώσται τυ- !Ίσουν· 
πωμένην τήν ιδέαν μου τοΰ

ρης γίνεται νούμερο έπιθεωρή 
σεως καί πώς ό ραδιοφωνικός 
σταθμός τής Ρώμης έκπέμπει 
τραγουδάκια τής Λιγουοίας με
ταξύ τών όποίων πολλά εΐνε... 
έλληνικά. θά πάθετε πώς ή ρο- 
μάντσα ένός άλλου έργου εΐνε 
ό έθνικός uuvor τής Δανιμαρκί- 
ας και πολλά άλλα τερπνά καί 
ευχάριστα. Καλοκαίρι εΐνε. Υ 
πάρχουν καί άλλοι βάτραχοι 
είς τό τέλμα διά νά χοροπη-

Ο Α Τ Τ ΙΚ

καί πάλι τήν «Μάνδρα» του, ιτού 
είνε γιομάτη άπό νειάτα, «πό 
χιούμορ, άπό δροσιά.

Ή  φετεινή έναρξις τής «Μάν
δρας» παρουσίασεν έκπλή|εις:πο-

Ν. Γ ΙΟ Κ Α Ρ ΙΝ Η Σ

Ο κ. ΣΥΛΒΙΟ Σ... ΕΠΙΜΕΝΕΙ

Ή  μαθητευομένη ’Ωδική Τά- 
Ιις τής « Ωδικής καί Μελοδραμα
τικής ’Ακαδημίας ’Αθηνών» τού 
κ. Κωστή Νικολάου, παρήλασε 
προχθές' είς τήν αίθουσαν τού 
«Παρνασσού», ένώπιον πυκνοτά- 
του ακροατηρίου, καταχειροκρο- 
τηθείσα.

Τή σφραγίδα τοΰ συμπαθούς 
αυτού καθηγητοΰ τή φέρνει φαρ- 
δειά, πλατειά στό μέτωπό του ύ 
κάθε μαθητευόμενος, στό χειρι
σμό τής φωνής του, στήν έκφρα- 
σί του καί γενικά στήν έμφάνισί 
του.

Οί μαθήτριες, Βασιλική Σωτη
ρίου, Φρ. Μαρωνίτου, Άργ. Καν 
τεράκη, Άφρ. Παντρέλη, Έλ· 
Γιαροπούλου, ’Ιωάννα Σταματιά- 
δου καί ’Ελένη Ντε Ροζέ - Κοκό 
ρη — μία έξαιρετική έμφάνισις-  
δλαι έπέδειξαν φυσικά χαρίσμα 
τα έπίκτητα και ιδιόκτητα σέ
φωνή καί φωνητική δεξ'οτεχνία, 
μέσα στό πλαίσιον μιάα έξαιρετι 
κής προπονήσεως που έλαβον.

Τδ τραγούδι των έξεδηλώθη 
σάν μιά μουσική όμιλία μέ φυ
σικότητα καί πρό παντός μέ κα- 
τανόησιν. Λυτό συνέβη καί μέ 
τούς πολύ καλούς βαρυτόνους 
μαθητάς κ. κ. Φρ. Γαλάνην, Μελ. 
Ροΰσσον, έξ ών ό πρώτος μία φω
νητική ΰπόσχεσις εξαιρετικής 
τοιότητος. Ό  δέ δεύτερος σχεδόν 
άρτιος είς ωριμότητα εκφράσε
ων καί χειρισμών τής αρρενωπής 
φωνής του.

Ό  κ. Κ. Νικολάου είς προλο- 
γΐσκον του, Γπληροφόρησε τδ 
Κιιινδν διά μίαν φιλόμουσον χει- 
(>»γο(ΐίαν τού Δημάρχου ’Αθηναί
ων κ. Άμβρ. Πλυτά, δστις ύπε- 
σχέΟη τήν οίκονοαικήν τόνωσιν 

τίν Σχολής του, ή όποία ώς γνω
στόν, έχει έπιδείξει άριστα τα
λέντα. Ή  πληροφορία αύτή προ- 
εκάλεσε τό γενικόν χειροκρότημα

'Ομοίως έπληροφόρησε τό Κοι
νόν, ό κ. Νικολάου, δτι ή Σχολή 
του θά μείνη ανοικτή καθ' δλον 
τό θέρος.

Σέ γενικές γραμμές ή έπίδειξι- 
τοΰ κ. Νικολάου έσημείωσεν ε
ξαιρετικήν έπιτυχίαν. Τόσον ' 
κ. Νικολάου, δσον καί ot μαθ., 
ταί του κατεχειροκροτήθησαν.

X . Π.

Ν. Γ ιΟ’Καρίνης

τόν άέρα-καί έστάθη είς τήν ό
χθην κοάζων καί έξογκούμε- 
νος. Αύτός μάς ελαχε. Ποιός 
τοΰ είπε νά άναπηδήση ένω ή μ
πορούσε νά χαθή είς τήν ίλύν 
καί νά τόν ξεχάσωμεν; Τόν βλέ
πετε δμως πού φουσκώνει καί 
μας άπειλεΐ μέ τήν ρουκέτταν 
τοΰ νερού του; Τί τοΰ κάμνεις 
τώρα; Νά τόν ποπήσης; Άλλά  
όμιλεΐ δπως τήν έποχήν τοΰ Ά- 
ριυτοφάνους και θέλει συζήτη- 
σιν. "Εχει καί δνομα. Λέγεται 
Σύλβ'ος. Τί έκαμε λοιπόν καί 
του φερόμεθα τόσον σκληρά; 
Είνε κλέπτης, κύριοι, εΐνε τό ύ- 
πόδειγμα τής κάμπης πού άνε- 
φέραμεν και συλληφθείς χειρο
πιαστά ώρύεται διά νά φοβηθή 
ό νοικοκύρης. "Ας τοΰ τίς βρέ- 
ξωμε έλαφρώς άν καί εΐνε τόσο 
μουσκευμένος. ‘Ή  θά έξαφανι- 
σθή είς τόν βυθόν ή 6ά έξοικον- 
τίση μίαν ρουκέτταν, δπως συ
νηθίζεται είς τό γένος τών βα
τράχων.

Πρό δεκατεσσάρων άκριβώς 
έτών, δηλαδή τφ 1924, ό ύπο- 
ψαινόμενος εύρίσκετο είς τήν 
Άλείάνδρειαν τής Αίγύπτου, 
δταν συνηντήθη μέ τόν παλαιόν 
του φίλον, τόν σημερινόν Ίτα- 
λόν Ακαδημαϊκόν Μαρινέττι, 
μέ τόν όποιον τόν συνέδεε στε
νή γνωριμία άπό τήν ‘ Ιταλίαν. 
Γεύματα, διαλέξεις, θόρυβος 
καί φουτουριστική διασκέδασις, 
δπως έγινε καί άργότερα καί 
είς τάς Αθήνας. Έδώ , ό Μαρι- 
νέττι άπήγγειλε φουτουριστικά 
ποιήματα μεγάλης έμπνεύσεως, 
δπως ή κατάληψις τής Άδρια- 
νουπόλεως καί ό φίλος του ά
πήντησε μέ άλλα ποιήματα έλ- 
ληνικής παρωδίας, διασκεδα- 
στικής μορφής. Τά θυμρΰνται οί 
Αθηναίοι. Έ κεϊ, είς τήν Α λ ε 
ξάνδρειαν, ό φίλος τοΰ Μαρι- 
νέττι έσκέφθη νά τόν διασκεδά- 
ση μέ θέατρον. "Εγραψε λοιπόν 
δεκαπέντε κωμωδίες, άπό είκο
σι στίχους έκάστην καί διαρ- 
κείας τριών λεπτών τής ώρας. 
Τάς ώνόμασε «φουτουρ'στικές 
κωμωδίες» καί τίς έδιάβασε 
μάλιστα ποός διασκέδασιν είς 
τήν παρεπιδημούσαν έκεϊ κ. Κο
τοπούλη καί τόν κ. Χέλμην- 
Τοεΐς ήμέρας άογότερον, έπαί- 
χθησαν είς τό θέατρον «Άλάμ- 
πρσ» άπό έραοιτέχνας, πρός με- 
γάλην δ'ασκέδασιν τοΰ κοινοΰ 
καί τοΰ έλληνικοΰ τύπου Άλε- 
ξανδρείαο. Αύτό ήταν Svor γλέν- 
τι. Δεκατέσσερα χρόνια άργό
τερα παίζεται είς τάς ’Αθήνας 
μία έπιθεώοησις ι ιέ τόν τίτλον | 
«"Καπριτσιόζα» τοΰ συγγραφέως I

‘Ο έκ τών συντακτών τών 
«Αθηναϊκών Νέων» κ. Γιοκαρί- 
νης έξεσπάθωσε στό προηγού
μενο φύλλο τών « Π α ρ α σ κ η -  
ν ί ω ν»., κατηγορών τούς συγ
γραφείς τής Έπιθεωρήσεως δ- 
τι άντιγράφουν, άρπάζουν ιδέες 
δεξιά καί άριστερά, σκηνοθε
τούν διηγήματα καί άνέκδοτα 
καί άλληλοαντιγράφονται. Α 
ναφέρει δέ συγκεκριμένα δτι 
στήν τελευταία έπιθεώρησι 
Συλβίου — Άσημακοπούλου, ή 
«Καπριτσόζα» τό σκέτς τοΰ ία- 
τροΰ, ήταν δικό του παιχθέν 
σήν Αλεξάνδρεια πρό 14 έτών 
διά μίαν καί μόνην βραδυάν! ! !

Τό παραμΰθι τοΰ κ. Γιοκαρί- 
νη είναι παρά πολύ φαιδρό! 
Κατηγορεί δυό συγγραφείς πού 
παρουσίασαν ώς σήμερα 50 έ- 
πιτυχίες στήν Έλληνική Σκηνή, 
δτι τοΰ έ'κλεψοτν £να θνησιγενές 
πνευματικά βρέΦος, πού έσκά- 
ρωσε πρό 14 έτών παρά τάς δ- 
χθας τοΰ Νείλου!

’ Αν ήθελε νά μδς παρουσια- 
σθή ώς συγγραφεύς δέν είχε 
παρά νά δώση κι’ έδώ μιά βρα
δυά διασκεδαστική (έκτός άπό 
τ ’ άνδρείκελά του) μέ προϊόντα ' 
τής φαντασίας του, σκηνοβετη- 
μένα σ’ ένα άπό τά πολλά μας 
θέατρα. t Htocv άνάγκη νά δη- 
μιουργήση θόρυβο σάν τή γρηα 
τοΰ Γέρω— Νικόλα, χτυπώντας 
τίς παλάμες έπάνω άπό τό 
μπαούλο πού έ'κρυβε τήν πνευ
ματική περιουσία του, γιά νά 
μας πή πώς «κι’ αύτός στά μή
λα πλέκει»;

Τό σκέτς τοΰ Γιατρού, δπως 
τοΰ είπα, τό ένεπνεύσθηκα άπό 
Μνα Α γγλικό  τοΰ Μέλφορδ καί 
τό διεσκεύασα στά καθ’ ή μας, 
πράγμα πού πιστεύω πώς κι ό 
ίδιος θά τό έκανε πρό 14 έ
τών! Ή  διασκευή έργων καί 
ή έμπνευσις άπό ένα διήγημα, 
ένα μυθιστόρημα είναι συνηθέ- 
στατο στό θέατρο καί τό σοβα
ρό άκόμη, φθάνει νά γίνετα. μέ 
τέχνη καί πρωτοτυπία. ("Οχι 
τό τ ί άλλά τό π ώ ς διασκευά- 
ζε·ς κ. Γιοκαοίνη).

Τό Ρωμάντζο πού έπαίχθηκε 
άπό τήν. Κυβέλη μέ θριαμβευτι
κή έπιτυχία, τό έγροψε ό σ^ν- 
γραφεύς του, διασκευάσας ?'··χ 
Α γγλικό  μυθιστόρημα. Ό  Δόν 
Κιχώτης καί ό Έρωτόκο-^ος 
τοΰ κ. Συναδινοΰ διεσκευά'-Ηη- 
σαν άπό τά σχετικά μυθιστορή
ματα μέ τήν οφοαγίδα π ; χέ- 
χνης καί είχαν άφθασ-π έ,.-ι-:; 
χία. Πλεΐστα άλλ-x αριστουργή

ματα παλαιά κα! νέα είναι 
γραμμένα άπό διάσημους συγ
γραφείς έπάνω αέ θέματα, διη
γήματα, ιστορήματα γνωστά.

Γιατί νά καταδικάζη ό κ. Γι- 
οκαρίνης τούς έπιθεωρησιογρά- 
φους διότι έμπνέονται άπό τή 
ζωή, άπό τίς κουβέντες, άπό τ’ 
άνέκδοτα, άπό μίοτν ταινίαν, ά
πό ένα δημοτικό τραγοΰδι; Ή  
έπιθεώοησις είναι μία παρέλα- 
σις εΰθυμη, έπικαιροτήτων, τρα 
γουδιών, μπαλλέτων, μέ άκρο- 
βατικά, δραμοπτικά καί ξένα ά
κόμη νούμερα. Ή  μουσική της 
άκόμη ποό τίνος καί στή Γαλ
λία καί έδώ ήταν δλη ξένη, έπί 
γνωστών ήχων τραγουδιών. Γι- 
στί άποκλείει τήν συνάντη'σι δύο 
πνευμάτων καί δταν δέν είναι 
μεγάλα δπως τό τοΰ κ. Ποκα- 
ρίνη καί τοΰ "Αγγλου Μέλ
φορδ;

Ό  συγγραφεύς τών πρό 14 
έτών άναβιβασθέντων σκέτς είς 
τήν χώοαν τών πληγών τοΰ Φα
ραώ, άφοΰ είναι άρναιολάτρης 
καί προσπαθεί νά μδς έπιβάλη

τάν άρχαίον χιτώνα (μαζύ μέ 
τόν Μιχάλη τόν άρχαϊο) θά έ- 
μοτθε φυσικά, πώς Οίδίποδα έ
γραψαν έκτός άπό τόν Σοφο
κλή καί ό Εύριπίδης καί ό Αι
σχύλος καί ό Μέλητος καί ό Ξε 
νοκλής καί ό Καρκίνος καί δ 
Αχαιός. ’ Ιφιγένειαν έγραψαν έ
κτός άπό τόν Σοφοκλή, Εύρι- 
πίδη καί Αισχύλον καί ό Μω- 
ρεάς καί ό Ρασίν καί ό Γκαΐτε. 
Καί δμως κανένας ποτέ δέν κα- 
τηγόρησε τόν άλλον πώς τοΰ έ
κλεψε τήν Ιδέα. Ό  Σίδ τοΰ Κορ- 
νέϊγ εΐνε πασίγνωστο, λένε, ι
σπανικό ποοληό έργο, οί Συνή
γοροι τοΰ Ρασίν, εΐνε, λένε οί 
Σφήκες τοϋ Άριστοφάνους δια- 
σκευοίσμένοι. Καί αύτών άκόμη' 
τών άριστουργημάτων τοΰ Σαίξ
πηρ διαμφισβητεΐται ή πρωτο
τυπία.

Γ  ιατί λοιπόν νά ζπτή έπί πί- 
νακι τήν κεφαλήν τών ίπι^εω- 
ρησιογράφων ό καλός συγγρα
φεύς το0 θιάσου τών άνδρει- 
κέλων;

Σ  ΥΛ'-’ Ι ~>Σ

Ή  δίς Κίττυ "Αλμα

ρεύτρια Έλληνορρωοσίς δίς Λένα 
Κορωνιάδου σημειώνει άληθινό 
θρίαμβο, οπως πάντα στίς έμφα· 
νίσεις της.  ̂ 'Η  δίς Κορωνιάδου 
είνε ένα άπό τά φωτεινόετρα α
στέρια τού Άττικ.

Συμπαθέστατη καί διαρκώς έ* 
ξελισσομένη εΓνε καί ή χαριτω
μένη νουμερί.στα, ή νέα άποκάλυ- 
ψ·ς τοΰ «Μανδροσκύλου», Κίττυ 
Άλμα. ,

ί- ίαιρετικϊ| καί πολλά δποσχο- 
μένη γιά τό μέλλον είνε ή συμ·
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Ή παλαιά γελοιογραφία
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Ή  Αγγέλα  Λυκιαρδοπούλου

Τώξερα κοντά σου πώς θά γε- 
[λαστώ

Τώξερα μιά μέρα πώς θά ξεχα- 
[στώ

Κι’ άν τώξερα, ώστόσο δέν σ’ 
[άρνήθηκα 

Γιατί τό ψέμα σου ητοτν γλυκό.

λυτελής όρχήστρα, πλούσια κι’ ά- 
κριβά σκηνικά, συγκρότημα νέο 
κ ι’ άριστο πού άρεσε καί κατε- 
χειροκροτήθη, σκέτς πρωτότυπα. 
’Ιδιαιτέρως άρεσε τό «Ταμπού» 
μέ τήν ’Αγγέλα Λυκιαρδοπού- 
λου καί -οο «Ταγγό Νο- 
τοΰρνο», ποΰ εΐνε μία αληθινή 
χορευτική δημιουργία. Μά καί τά 
νέα τραγουδάκια τού Άττίκ άρε
σαν καί κατεχειοοκροτήθησαν άπό 
τούς θεατάς, πού είχαν ασφυκτι
κά νεμίσει τούς «Δελφούς».

Νά σάς παρουσιάσουμε τώρα τδ 
διαλεχτό έφετεινό συγκρότημα 
τοΰ Άττίκ: Τόν ίδιο καθώς καί 
τό μαέστρο του καί διευθυντή τής 
ορχήστρας τών δίσκων «X. Μ· 
Βόϊς» καί «Κολούμπια» κ. I  Ταρσί- 
νη, δέν εΐνε άνάγκη νά τούς πα-

“Η δίς Zon/νίνα Βίκερς

παθεστάτη καί εξαιρετικά σίκ νέα 
χορεύτρια δίς Γιούλικα.

Τό γυναικείο προσωπικό συμ
πληρώνουν καί τρεις χαριτωμένες 
μικρούλες, οί δίδες Ζίσκα, Λίλια 
καί Νίκη.

Άπό τό άνδρικό προσωπικό ύ* 
περαρέσει ό πάντοτε έξαιρετικός 
νουμερίστας καί μίμος κ. Ζαξάς, 
ό ντιζέρ μέ τήν βελούδινη φωνή 
Ανδρ. Άθανασιάδης, 6 συμπαθέ

στατος τυπίστ Κίμων Σπαθόπου* 
λος, ό γνωστός κα'ι έξαιρετικός 
κιθαρίστας κ. Κεφαλλωνίτης, οί 
χορευταί κ. κ. Έσκαντέλο ( βερι-1 
τάμπλ Ισπανός), Άλιμπέρτης καί 
Μοσχόπουλος καθώς καί ή όρχή* 
στρα, πού άποτελείται άπό τούς 
άδελφούς Κορινθίους (παντονεόν) 
Πασκάλ καί Σαρίκαν (βιολιά) Λ . 
Κοκκόρη (πιάνο), Σκούρη (κον* 
τραμπάσο) καί Σερφιώτη (τζαζ).

Αύτή είνε ή έφετεινή «Μάν
δρα» τοΰ Άττίκ, ή όποία άρεσβ 
καί κατεχειροκροτήθη.

Ο Μ ΑΝΔΡΟΦΙΛΟΣ

ΝΕΟΙ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ

Θέμου Άννίνου: Χημική άνάλ υοις τοΰ τενόρου μας : Μύτη
484.05, Μάτια 392.42, Χείλη 76.00, Γλώσσα 46.985, ’Άσμα 

005.46. Τό δλον 1.000

Άπό τό επόμενον .....:■ ■■...■■:γ===
"£να χαριτωμένο κοτηγορητήριον κατά της Μουσικής

ο  E x e p o s :  μ ο υ
Ε Ι Ν Ε  η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

γραμμένο άπό τόν μουσουργόν κ. Θ. I. ΣΑΚΕΛΛΔΡΙΛΗΝ
— Ή  μουσική κάνει έκλογάς.
— Ό  Μπετόδεν στό Καλαμάκι,
— Στόν τάφο τοΰ Έδισσων,
— Τό τραγοΰδι ώς ψρενοπά&εια,
— Ό  ντιζέρ καί ή μπριγιαντίνη-
— Ή  μουσική έξαγριώνει τά ήθη.
— Κακουργήματα μουσικών.
— Απόλλων, Νέρων, Δαβίδ.
— «Γιατί ήχοΰν τά κέρατα ;»
— Οί ίίρωες τοΰ 21.
— Ό  ’Άγγελος έβόα·
— Ρίντι Παληάτσο.
— Ό  χιτών τοΰ Ήρακλέους.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Ο Ι θεατρώναι έχουν τά συρ
τάρια τους γεμάτα άπό χειρό 
γραφα καί οί άνθρωποι τοΰ 
θεάτρου πολιορκοΰνται διαρ
κώς άπό άτελείωτον κόσμον 
πού έχει παραγνωρισμένην 
συγγραφική φλέδα. Πρέπει, 
λοιπόν νά ξεκαθαρισθή: Ε ί 
ναι έλάχιστοι οΐ <*νθρωποι 
πού νράφουν διά τό θέατρον 
καί έχουν κάποια έλπίδα έ- 
πιτυχίας. Ό  δγκος τών παρα
πόνων είναι άσφαλώς τρομε
ρά δυσανάλογες μέ τά δικαι
ώματα πού παρέχει ή πραγ
ματική παραγωγή καί ή δι’ 
αύτής ούσιαστική έζυπημέ- 
τησις τής Τέχνης. Είναι δέ 
σφάλμα νά ζητοΰμε άπό τήν 
Κρατική σκηνή νά κάνη αύτή 
πειραμοίτισμούς διά νά έχουν 
τήν εϋχαρίστησι οί συγγε
νείς καί οί φίλοι μας νά μάς 
Υειροκροτήσουν ώς σκηνικούς 
δημιουργούς. Τό «Βασιλικόν 
θέατοον» καί Έλληνικά  έο 
' ’α άοκετά έδωσε καί μέ τήν 
«Ζακυνθινή σεοενάτα» τοΰ 
Ρώιια έδειξε δτι ννωρίζει έ- 
νίοτε καί νά τολμά: Παρου
σίασε αύτό ιι έ τό κΰοος
ναι την έπιδολή του έναν
»-οαν"(->·τικό'' νέονσυννοαφέα. 
Κι" αύτό καθ’ ήν στιγμήν δό
κιμοι συνγρα<οεις, άνεννωοι- 
σμένοι πιά καί έπιδεδλημέ- 
νοι δέν μποροϋν νά εγουν μιά 
στοτθεοτι νοαμμή δημιουονί- 
ας: Ό  Μπόγοης λ. γ. έφέτος 
άπέτυνε.Λέν θέλω νά πιστεύ- 
σω δσα λένε σχετικώς στά 
παοασκήνια δτι δήθεν καί ή 
«Καινούογια ζωή» του είναι 
άπόοοοια συνεργασίας μέ τήν 
κ. Μαοίκα Κοτοπούλη, fi ό- 
’"ηΐα — σύμφωνα μ’ αύτές τίο 
Λΐ'ΐΜες τών καλλιτεχνικών κύ- 
νλ/.ιν — διώοθωσε τό έογο ν  
ά^δην μένοι σημείου πού νά- 
■τής ποοτείνη στό τέλος ό 
συννοαΦεί'»' νά priio^'rr*nv τά 
ποσοστά. Ό ν ι. Ό  Μπό'Όηο 
είναι ένας πραγματικός δημι

ουργός καί Εχει γνωρίσει St· 
καιες έπιτυχίες. Καί δμως καί 
αύτός παρουσιάζει μετά ένα 
καλούτσικο έργο, κοττασκευ· 
άσματα πού σέ κάνουν ν’ ά· 
πορής διά τόν δραματουργός 
Πώς θέλουν, λοιπόν, οί νέοι 
οί θεαττρικές έπιχειρήσεις ν* 
άψηφουν έντελώς τούς κινδύ
νους καί νά δίνουν άμέσως 
καί χωρίς συζήτησι θέσι στίς 
Ελληνικές  δημιουργίες; Ε ί 
ναι ύπερδολή. Καί σ’ αύτό τά 
ζήτημα θά έπρεπε νά εύρεθ$ 
ένα μέτρον. Διά νά εΐμεθα δέ
δίκαιοι τόμέτρον πού θά ήτοτδ 
καλλίτερο, τό λογικώτερο, τ& 
ίδανικώτερο θά ήταν νά έγρΛ 
φοντο πραγματικώς καλά καί 
δόκιμα έργα. Ή  άξία καί τό 
ταλέντο θά ήσαν τά μΟνα ό
πλα πού θά μπορούσαν ν' ά· 
νατρέψουν τήν άντίδρασιν 
τών θιάσων καί νά κο(τα· 
νικήσουν τήν δυσπιστίαντους* 
Τό κακό δέ είς δλην αύτήν 
τήν Ιστορίαν είναι δτι οΐ νέοι 
γραφοντες προσπαθούν νά 
γκρεμίσουν τό τείχος τής 
άντιστάσεως τοΰ θεατρώνου 
μέ τόξα καί μέ δόρατα. Έ ν φ  
χρειάζεται άπαραιτήτως πυ« 
ροδόλον, πού κατά κανό ναί 
λείπει...

ΑΧ. Μ Α Μ ΑΚΗ Σ

Ό  έκ τών συνεργατών 
μας κ. ΑΙμίλιος Σαδδί- 
δης άναχωρήσας διά τοΰ 
Ρουμανικού τής γραμ
μής ώς έκτακτος άπε- 
σταλμένος τοΰ περιοδι
κού μας είς Κωνσταντι
νούπολή θά μάς άπο- 
στείλη άπό τοΰ προσε- 
χοΰς φύλλου σειράν άν- 
ταποκρίσεων περί τής έν 
γένει Καλλιτεχνικής κι- 
νήσεως τής Τουρκίας.
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TO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ Τί ίΝ Ε ΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 19 ’Ιουνίου - Σάββατον25 Ιουνίου 1938)

Γ Κυριακή 1
9.45 Συναυλία, 10.15 Άπό όπερέτ- Ποικιλία, 11.30__ 4 Συναυλία.

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

βήσεις έλληνιστί. 10.30 Συναυλία.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13. yi> 16.oy 19.

74__.25.40— 3 1 .38— 49 83 μ.) 11.45
‘ Εμβατήρια, 1 Έλαφρα μουσική, 2 
Ειδήσεις. 2.15 Έλαψρά μουσική, 5 
Σο-νάτα τοΰ ΛΊέτνερ, 5.30 Σ  τρατιωτ. 
μουσική, 5.45 Εύθυμη μουσική, 6.15 
Χορωδία νεανίδων, 6.50 Εϋθ. μουσική, 
7,15 Στρατ. μουσική, 8 Συναυλία 9 
ΕΙδΙ^σεις, 9.15 Μουσική καί ποίησις, 
11 Είδήσεις, 12 Τραγούδια, 12.15 
Μουσ. δωματίου, 1.15 Σ ι.ναυλίσ.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 1 6.85___19.82
_ 2 5 . 5 3 _ 3 1.55 μ.) 12.45 ’Ελαφρά
ιιουσική, 1.45 ’Όργανο,, 2.15 Συναυ
λία, 3.30 Είδήσεις, 4 Τραγούδι, 4.15 
Στρατ. μουσική, 5.30 Δίσκοι, 5.45 
Είδήσεις, 7.20 Είδήσεις, 7.4ο Ό ρ γ α 
νο, 8 15 Συναυλία, 10.35 Βιολί, 11. 
15 Είδήσεις, 11.35 Στρατ. μουσική,
2.10 Συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.84__19.68__25.24 
— 31.41 μ .) 12 Δίσκοι. 1.15 Συναυ
λία, 1,45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι. 3.30 Με- 
τάδοσις, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 
Είδήσεις, 7.35 Δίσκοι, 8 Είδήσεις,
9.30 Συναυλία, 2 Είδή'σεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40__ 31.13 μ.) 12 Εί-
Βήσεις, Λαϊκή μουσική, 1 Ειδήσεις, 
«Αγγλιστί, Ποικίλη μουσική, 2.30 
Σ  υμψ. συναυλία, 5 Ειδήσεις, Μελό

δραμα, 6.30 Μουσ. δωματίου, 9.15 
Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 
12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., έλλη- 
νιστί, 1 Είδήσεις ’Ελαφρά μουσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜ ΑΓΛ 

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (093 κγ. 332 μ.)
8.10 Μελωδίες, 9 Χορός. 11.30 Έ λ α  
φρά μουσική, 1— 4 'Ελαφρά καί ποι
κίλη μουσική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
6.30 Συναυλία, 9 Λαϊχά τραγούδια, 
10 Συναυλία, 11.20 Χορωδία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 · 1571 μ.)
9  Σ υνατυλία μέ τραγούδι. 1130 "Ε 
λαφρά μουσική, 2__ 3 'Ελαφρά μούσι
κή καί χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.) 
8.25 Συναυλία, 9 Ελαφρά μουσική
μέ τραγούδι. 11.30 Κουίντέττο, 2__ 4
Βλ . Άμδούογον.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ·'
7 30 Τραγούδι, 8.30 Συναυλία, 11 
Τζάζ. 12 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (160 κγ.1875 
μ .) 7'15 Στρατ. μοινηκή. 8 Συναυ
λία. 9.10 Συναυλία, 10.15 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κγ. 382 μ .) 2 Τρα
γούδια, 8 10 Μουσ. ποικιλία, 9 Σ υ 
ναυλία ιιέ τραγοΰδι, 11.30 Χορός,
1— 4 Έλαφοά ιιουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8 Συ- 
ναυλία. 8.30 Είδήσεις, 9.30 2Γτρατ. 
μουσική, 9.45 Μαντολίνα, 11.30 Εί- 
δήσεις.

τες, 12 'Ελαφρά μουσική καί χορός. I

j Δευτέρα J
Ρίμσκυ —  Κορσακώφ, 10.45 Χορός,

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Σ  υ-I 12.10 Τζάζ. 
ναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9 30 θέατρο,' Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (160 κχ.1875 

Είδήσεις. μ .) 7.15 Δίσκοι Ρεσπίγκι, 8.45 Σ υ|

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί. 10.30 Σ υνανλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89— 19.
74— 25.49— 31.3 8_49 .83  μ.) 12 Σ υ  
ναυλία, 1 'Ελαφρά μουσική, 2 Είδή* 
σεις, 2.15 Έλαφοά μουσική, 3.15 
Έ ρ γα  Χάϋδν, 4.30 Δίσκοι, 4.45 Σ υ 

ναυλία, 5.45 Εύθυμη μουσική, 6.30 
Δίσκοι, 6.50 Εύθυμη μουσική, 7.30 
Τραγούδια, 8Λαικά τραγούδια, 9 ΕΙ- 
δήσεις, 9.30 Τσίμπαλο, 10 Δίσκοι, 11 
Είδήσεις, 12 Μουσική καί ποίησις, 1 
Ελαφρά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 .93_16 .85___19.82
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Τραγού-

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ. 432 
μ .) 7.30 Συναυλία μέ τραγούδι, 9 
Δίσκοι, 9.15 Μουσική δωματίου, 1.15 
Τσεχ. έορτή, 12 Ειδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (750 κχ. 353 μ.) 7 Ε λ α 
φρά μουσική. 7.30 Λαϊκή μουσική, 3. 
15 Τραγούδι, 8.45 Συμφ. συναυλία, 
9.45 Συνέχεια, 11.10 ’Ελαφρά μου
σική καί χορός.

Τρίτη 3
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Εί- 
δήσεις 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.) 11.15

δια, 1 Βρεταννοί σννθέται, 2 Πιάνο, Τραγούδια, 12 Ελαφρά μουσική, 1 
3.30 Ειδήσεις,, 4 ’Από θέατρα, 5.30 Ελαφρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 
Εύθυμο άπόγευμα, 6 Ειδήσεις, 6.20 'Ελαφρά μουσική, 3.15 Μουσική καί 
Ποικιλία, 7.20 Είδήσεις, 7.55 Τρα- ποίησις, 4-30 Τσίμπαλλο. 5 Δίσκοι, 
γοΰδι, 9 Παλαιά μουσική. 10 Στρατ. 5.45 Εύθυμη μουσική, 6.30 Σ υναυ- 
μουσική, 10.30 Ελαφρά μουσική, 11. λία, 6.50 Εύθυμη μουσική. 8 Λαϊκά 
15 Είδήσεις, 11.35 Πιάνο, 11.45 Χο- τραγούδια, 9 Ειδήσεις, 9.30 Σ  υναυ-
ρός, 1 20 Μουσ. δωματίου Ντδόρακ

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.84__19.68___25.24
— 31.41 μ .) 12 Δίσκοι, 12.45 Έ λ λ η 
νική όμιλία, 1.15 Συναυλία, 1.45 
Είδήσεις, 2 Συναυλία. 2.30 Ειδήσεις, 
3.20 Δίσκοι, 3.30 ’Ελαφρά μουσική 
μέ τραγούδι, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι,

λία, 10.45 Συναυλία, 11 Είδήσεις, 
12 15 Τραγούδια, 1 Χορός.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (1 3.93 1 6.85___19.82
— 25.53— 31.55 μ.) 10.45 Ελαφρά
μουσική, 1.45 Στρατ. μουσική, 3 Χο 
ρός, 3.30 Ειδήσεις, 4 Πιάνο, 5 Μελω 
δίες, 6 Είδήσεις, 6.20 Δίσκοι, 7.20

6.15 Είδήσεις, 7.ΓΓ> Δίσκοι. 8 Είδη- I Ειδήσεις, 7.40 Συναυλία Βέμπερ,
σεις, 8.30 Δίσκοι, 1 Δίσκοι, 2 Είδή- I Μότσαρτ, Ντεμπυσσύ, Γκουνώ κλπ 8.
σει<:· ! 40 Μουσική έρυθροδέριιων, 9 Μουσική

ΡΩ Μ Η _ (25.40— 31.15 μ.) 12 Εί- κωμωδία, 11.15 Είδήσεις, 12.15 Πιά-

φωνική συναυλία, 9.45 Συνέχεια, 10. 
45 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 482 μ.) 8.10 
Μουσ. άκρόαμα, 9 Συναυλία Κερου- 
μπίνι, Γκλύκ, Μπράμς, Σοϋμπερτ κλπ. 
11.30— 4 Ελαφρά μουσική καί χο
ρός,

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Με
λωδίες, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Μελό
δραμα, 11.30 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ. 432 
μ .) 7.30 Βιολί, 9 Ποικιλία, 9.30 « Σ ι- 
ιιπουλέτ» όπερέττα του ’Ά ν , 11.30 Ει
δήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Στρα 
τιωτική μουσική, 8 Λαϊκή μουσιχή, 8. 
45 Συναυλία, 9 Τραγούδι, 9.45 Σ υ 
ναυλία, 10.15 Ρωσσικές ρομάντσες, 
12 Ελαφρά μουσική καί χορός.

| Τ ετάρτη

δήσεις, Ποικίλη μουσική. 5 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μοισ. δωμοττίου, 2.45 Ποι
κίλη μουσική, 5 Ειδήσεις, έλαφοα 

μουσική, 6.30 Μελόδραιια. 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία 11. 
30 Ειδήσεις Ισπαν.. έλληνιστί, 1 Ε ί
δη σεΐί\ συι^·. συναυλία 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ 

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (093 κγ. 332 μ ) 
8.10^ Στρατ. μουσική. 10 Δίσκοι, 11.
30 Ελαφ ρά μουσική, 1__ 4 Ποικίλη
μουσική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7 Λα-κές ιιελωδίεο, 7.25 Ή  συμφωνία 
τοϋ Μπετόβεν, 9 θέατρον

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.>
8.10 Εύθυμη βοσδυά, 9 Συναυλία μέ 
τραγοΰδι, 10.15 Κοιαρτέττα Γχρήγκ 
καί Βόλφ. 11.30 Κουίντέττο Ροσσίνι, 
12 Τραγούδια, 1 Λαϊκή μουσική, 2—  
3 Σ υ ναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 ιι.)
8.10 Ποικίλη μουσική, 9 «Χορός Με- 
ττιμφιεσιιτνων». μελόδρ. του Βέρδιΐ 
11.30 Ελαφ ρά ιιουσική.

Β Ο Υ Δ Λ Π Ε Σ Τ Η  <546 κ ν . 550 U .)  
7.35 Βιολί, 8-05 Συναυλία μέ τρα

γούδι, 8 35 Xop0c. 9.45 Τσιγγάνοι,

νο, 1.35 Ελαφρά μουσική.
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.84__19.68___25.24

—-31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Σ υ 
ναυλία, 2.30 Είδήσεις, 3 20 Δίσχοι,
3.30 Κωμωδία τοϋ Μυσσέ, 5.15 Δί
σκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 Είδήσεις, 7.35 
Δίσκοι, 8 Είδήσεις. 9.30 Συναυλία, 
1 Δίσκοι. 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (25.40— 31.15 μ .) 12 Ε ι
δήσεις Μουσική δωματίου 1 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μελόδοαμα, 2.45 Ελαφρά 
μουσική, 5 Ειδήσεις, Συμφ. συναυ
λία, 6.30 Ελαφρά μουσική. 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί. 10 Βλ . μεσαία, 12. 
30 Είδήσεις άγγλ. Ισπαν., έλληνιστί. 
1 Είδήσεις, Μελόδραμα.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ 
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (093 κγ. 332 μ.)

8.10 Συναυλία, 9.10 Ελαφρά μου
σική, 11.30 Ελαφρά ιιουσική καί χο- 
00γ. 1— 4 Μουσ. δωματίου.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 u.)
7 25 Συναυλία. 9 Ρωσσ. μελωδίες,
9.30 Μουσική δωματίου, 10.45 Δί
σκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κν. 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη μουσική. 9.10 Συναυ
λία Μότσαρτ, Σουμπεο'τ. Γκρήγκ, 
Ντεμπυσσύ, Μποροντίν, 11.30 Σ υναυ-

10.50 Συναυλία, 12 Είδήσεις άγγλι·
στί. γαλλιστί, 12.25 Τζάζ. _

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (160 κχ.1875 I λία,' 12 Χορός, ' ΐ _ 3  Συναυλία. 
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ. 432 ιιι.) 7.15 Λίσκοι. 8.05 συναυλία, 9.35 Β F Ρ ΟΛΙ NON (841 κν. 357 ιι.)

U.) 9 Ποικιλία. 9.30 θέατρο. 11.45 Μουσική δωματίου, 10.10 Τραγούδι, 8«Μάρβα». όπερέττα τοϋ Ντομπρόφ
Δίσκοι, 12 Χοοός. >10.45 Έλαφοά μουσική, 11.45 Είδή- ακυ, 10 Δίσκοι, 11.30__ 4 Βλ. *Αιι-

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ -  I σεις γαλλιστί. I βοϋονο*
λσφρά μουσική καί γορός, 8 Λαϊκή 1 Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κγ 382 μ .) 7.30 Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κγ. 550 μ.)
μουσική, 8.30 Συναυλία, 9 Χορωδία, I Τραγούδια, 8.10 Εύθυμη βραδυά, 9 ! 8 Τσιγγάνοι, 9.30 Συναυλία 2ργων

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 ΕΙ- 
δήσεις έλληνιστί, 10.30 Σ υνανλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89___19.
74— 25.49__ 31.38__ 49.83 μ.) 12 Χο
ρός, 1 Ελαφρά μουσική, 2 Ειδήσεις,
2.15 Ελαφρά μουσική, 3.15 Τραγού
δια τού Τρεκνέρ, 4.45 Συναυλία, 5 
Λαϊκά τραγούδια, 5.30 Τσέλλο, 5.45 
Συναυλία, 6.30 Λαϊκή μουσική, 8 
Ναυτική μουσική, 9 Είδήσεις, 9 45 
Άπό όπερέττες, 12.15 Συναυλία, 12. 
30 Σ υναυλία, 1 Άπό όπερέττες.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 .93_16 .85__ 19.82
— 25.53— 31.55 μ.) 1.05 Ελαφρά
μουσική έκ Σουηδίας, 1.30 Μιοϋζικ 
γώλλ, 3 Μουσ. δωματίου Μότσαρτ, 3. 
30 Ειδήσεις, 4 15 Συναυλία, 5 Δί
σκοι. 5.15 Διάλεξις, 6 Είδήσεις,, 6. 
20 Χορός, 6.40 «Διεθνής Πολιτική», 
όιιιλεΐ ό κ Ούΐκαμ Στήντ, 7.20 Εί- 
δήσεις, 7.45 Α ' πρσξις τού «Δόν Τζο- 
βάνι», μελόδο. τοϋ Μότσαρτ, 0.30 ό 
κ. Ούΐκαμ Στήντ. 9.45 Ποικιλία, 11. 
15 ΕΐδήσεΐΓ. 11.45 Α γγλ ικά  τροτγού 
δια, 12.40 Ό  κ Ούΐκαμ Στήντ, 1.35 
’ Ελαφοά ιιουσική.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.84__ 1 9.68__ 25.24
— 31.41 μ.) 12 Δίσκοι. 1.15 Σ  υναν
λία. 1.45 Είδήσ^-. 2 Συναυλία, 2.30 
Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3 30 Σ υμφ. 
συναυλία Βέμπεο, Σοϋιιαν, Ντεντώ,
5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.1 ς Ειδήσεις, 
7.35 Δίσκοι, 8 Ειδήσεις. 8.30 Δί
σκοι, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η <25.40__31.15 u .) 12 Εί-
δήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσεις άγ* 
γλιστί, ΈλαΦοα μουσική. 2.45 Λαϊκή 
Μουσική, 5 Είδήσεις, Μ^λόδρα·'ο:, 6. 
30 Σ υιιφ συναυλία. 9.15 Είδήσ^ΐΓ 
ναλλιστί, 10 Βλ. μεσαία. 12.30 Εί- 
δήσείς Ισπαν.. έλληνιστί, 1 Είδήσεις, 
Arrfvb ιιουσιχή.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ 

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (093 κχ. ^*2 ί .)
8.10 Σ υαννλία, 9 Δίσκοι, 11.40 Σ υ- 
αυλία ·ιέ τρανοΰδι, 1 Συναυλία. 2__

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.20 Βιολί, 7.50 Δίσκοι, 9 Συναυ
λία, 9.30 Ευθυμία, 10.30 Τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κν. 1571 μ.)
8.10 Πνευστά, 9 Μαντολίνα καί τρα 

γοϋδι, 11.30 Συναυλία, 1 Συναυλία,
2— 5 Βλ. Άμδοϋργον.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8 10 Γάλλοι συνθέται, 9 Συναυλία,
9.30 Συμφ. συναυλία, 10.30 Χορός,
11.30 Μελωδίες καί ρυθμοί, 1__ 4 Έ κ
Μονάχου.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.' 
7.15 Τσιγγάνοι, 8.15 Δίσκοι, 10.55 
Σ υναυλία, 12 Είδήσεις άγγλιστί, γαλ 
λιστί, 12.10 Τζάζ

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (160 κχ.187/ 
μ.) 7.15 Συναυλία, 8.25 Άπό τή
«Μινιόν» τού Τομάς, 9.1 ς Βιολί, 9.50 
Δίσκοι, 10.45 Ελαφρά μουσική, 11. 
45 Ειδήσεις γαλλιστί, άγγλιστί.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ 382 ιι.) 8.10, 
Μουσική κα* ποίησις,9 Μαντολίνα καί
τραγοΰδι, 11.30 Συναυλία, 1__5 Βλ.
Άμδοϋργον.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συ  
ναυλία, 8.30 Είδήσεις, 915 Δίσκοι, 
9.3Ό Συναυλία, 10.30 Μελόδραμα. 
Κατόπιν είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ. 432 
μ.) 7.30 Τσέλλο καί πιάνο. 9 Ά κρό 
αμα. 9.30 Μετάδοσις, 11.30 Δίσχοι, 
11.45 Έ ξ  Αμερικής, 12 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.45 
Μελόδραμα, 11.15 Δι’ δλους.

| Πέμπτη

5 Ό  άγων Σ μέλιγκ Λιούϊς έξ Α 
μερικής μέ μουσική.
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Τό θέατρον είς τάς έπαρχίας καί τό εξωτερικόν f

Ή Φεσ)νίκη παρουσιάζει 
σοβαράν Θεατρικήν κίνησιν

^ 1 - *Θ θίασος αδελφών Ξύδη

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 10.45
Λαϊκή μουσική, 11 Τσέλλο, 12 Ναυ
τική μουσική, 1 Ελαφρά μουσική, 2 
Ειδήσεις, 2.15 ’Ελαφρά μουσική. 4.30 
Λαική Μουσική, 5 Ναυτική μουσική, 
5.4.5 Εύθυμη μουσική, 6.30 Εργα 
Μπράμς γιά πιάνο, 6 50 Εύθυμη μου
σική, 8 Ναυτική συναυλία, 9 Είδή- 
σεις, 10.15 Ελαφρά μουσική, 11 Ει
δήσεις, 12.15 Συναυλία, 1 Ναυτική 
μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  <13.93 1 6.85__ 1 9.82
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 "Οργανο,
2 Συναυλία μέτραγουδι, 2.45 Ευθομη 
μουσική, 3.30 Ειδήσεις, 4 Τραγούδι, 
6 Ειδήσεις, 7 20 Είδήσεις, 8.10 Ε 
λαφρά μουσική, 9.30 Πιάνο, 9.40 
Τσιγγάνοι, 11.15 Ειδήσεις, 11.35 Δί- 
σχοι τοϋ Μενουχίν, 12.10 Διάλεξις, 
1.20 «Έλληνική φιλολογία», όμιλεΐ ό 
καθηγητής Τζίλμπερτ Μώρραιη, 1.35 
Άπό τή «Μάρθα» τούϋ Φλοτώφ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.84__19.68___25.24
— 31.41 μ.) 12 Δίσχοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 
Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μελωδί
ες, 4 Μουσική δωματίου μέ τραγοΰδι, 
Σοϋμπερτ, Σοΰμαν, Μέντελσον, 5.15 
Δίσκοι, 6 Δίσκοι. 6.15 Είδήσεις, 7.35 
Συναυλία, 8 Ειδήσεις, 8.30 Δίσκοι, 
9.30 Μετάδοσις: 1 Δήσκοι, 2 Είδή- 
σεις

ΡΩ Μ Η (25.40__31.15 μ.) 12 Εί- 
δήσεις, Ελαφρά μουσική, 1 Ειδήσεις 
άγγλιστί. Συμφωνική συναυλία, 2.45 
Άπό μελοδράματα, 6 Είδήσεις, Λαϊκή

Ι Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Ι Ι· Π · ΙΙ· Ι Ι· Ι Ι· | |

μουσική. 6.30 Μελόδραμα, 9.15 Ειδή
σεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12.30 
Είδήσειρ ,άγγλ., ισπαν. έλληνιστί, 1 
Είδήσεις, Ποικίλη μουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ 

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Μουσικόν άκρόαμα, 9 Χορός. 10 
30 Βιολί, 11.30 Ελαφρά μουσική, 1. 
Σ  υναυλία μέ τραγοΰδι καί δίσκοι.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.50 Δίσχοι, 9 Λαϊκά τραγούδια, 9.30 
Σ υμφωνιχή συναυλία, 10.30 Λαϊκά 

τραγούδια.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κν. 1571 μ.)

7.10 Τσέλλο, 8.10 Σ υνανλία, 9 Μου
σικόν άκρόαμα. 11 30 Συναυλία, 12
Ελαφοά μουσική, 1__3 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι, 9 Βιεννέζικη μουσική.
9.10 Συναυλία, 11.30 Έλαφοά καί 
λαϊκή μουσική .1— 4 Συναυλία.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 υ.) 
7.30 Σ υνανλία. 9 Κιθάο<ες, 10.25 
Τσιγνάνοι, 11.20 Σονάτα νιά πιάνο 
κ~ί βιολί Ντονάνυ, 12 ΤΓά>\

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  <160 κν.1875 
μ ) 7.15 Γ^άζ, 8.20 Σ λαυϊκά τρτ-
νούδια, 8.45 Βιολί, Τσαϊκόφσκι, 9. 
30 Συναυλία. 10.45 Έλα φ -Tt μουσι
κή. 11.45 Είδήσεις γαλλιστί.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  ( 78Μ κγ. 382 ιι.) 8.10 
’Ελαφρά μουσική μέ ‘Τοα·'Όϋδι, 9.4 5 
’ Ιαπωνική μουσική, 11 40 Έλαη^ά
καί λαϊκή μουσική. 2__4 Συναυλία.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κγ. 253 μ.) 8 Συ . 
ναυλία. 8.30 Είδήσεις, 9.30 Συναυ
λία, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 νγ. 432 
μ.) 9 Συναυλία ιιέ τοαγοϋδι. 9.30 
θέατρο, 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δί
σκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κγ. 353 μ.) 7 Σ  τρα. 
τιωτική μουσική. 8 Λαϊκή μουσική, 8. 
30^ Συναυλία, 9 Φλάουτο, 9.45 Τοα- 
νοΰδι, 10.15 Συναυλία, 11 Ελαφρά 
μουσική καί χορός.

| Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Εί- 
δήσειο έλληνιστί, 10.30 Συνα. λία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89___19.
74— 25.49— 31.38__49.83 μ.) 11.15
"Εργα  Μπράμς γιά πιάνο, 11.45 Σ υ 
ναυλία, f  ’Ελαφρά μου-σική, 2 ΕΙδή- 
σεις, 2.15 Ελαφρά μουσική. 4.30 Ε 
ξωτική μουσική, 5.15 Συμφωνική 
συναυλία, 5.45 Εύθ μουσική, 6.15 
’Έ ρ γα  Σοϋμπερτ, 6.50 Ευθυιιη μου
σική, 9 Είδήσεις, 9.4 5 Έξωτ·*Λ μου
σική, 10.30 Συμφωνική συναυλία 11 
Ειδήσεις, 12 Ελαφρά μουσική, 1.45 
Σ υμφ. συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93— 16.85___19.82
-»_25.53— 31.55 μ.) 12.40 Πιάνο, 12 
55 Συναυλία. 2 Δίσκοι, 2 45 Όονα- 
νο, 3.30 ΕίδήσεΐΓ. 4 Μιοϋζικ γώλλ, 
5.20 Πιάνο, 5.35 Ρυθμοί, 6 Ειδήσεις, 
6.40 Δίσκοι, 8 Ειδήσεις. 8.40 Δίσκοι, 
9Παλαιά έλαφρά μουσική. 10 Τσέλλο, 
10.15 Διάλεί,τ, 11.15 Ειδήσεις, 11. 
35 Χορός, 1.20 Δίσκοι, 1.45 Ελαφρά 
μουσική

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.84__ 19.68___25.24

— 31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Σ υ 
ναυλία, 2.30 Ειδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 
3.30 Μετάδοσις, 5.15 Δίσκοι, 6 Δί
σκοι, 6.15 Είδήσεις, 7 35 Δίσκοι, 8 
Είδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 
7 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40__31.15 μ.) 12 Εί-
δήσεις, Σ  υμφων. μουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλ., γαλλ. Μελόδραμα, 2.45 Μουσ. 
δωματίου, 5 Είδήσες, Ποικίλη μουσι
κή, 6.30 Λαϊκή μουσική, 9.15 Είδή- 
σείς γαλλιστί, 10 Βλ  μεσαία, 12.30 
Ειδήσεις άγγλ., Ισπαν., έλληνιστί, 1 
ΕίδτίσεΐΓ. μουσική δωιιατίου.
Μ Ε Σ  ΑΓΑ Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  <093 κγ. 332 μ )
9 Μελωδίες, 10.10 «Ιπτάμενος ’Ολ
λανδός», μελόδρ. τοϋ Ρ . Βάγνερ, 11.
30 Έλαφοά μουσική καί χορός, 1__ 4
Σ υναυλία.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7 Δίσκο» 7 20 Σ ·. ναυλία. 9 Έ κ  Ζάγ- 
κο*μπ. 10 Συναυλία, 11.45 Opyccvo.

Β Ε Ρ Ο Μ Ν Ο Ν  <191 κν. 1*571 μ.)
8.10 Ρύ^Μΐιη βραδυά. 9 Μελωδίες, 10, 
15 Μελωδίες, 11.30 Συναυλία, 12 Έ- 
λαφρά μουσική και γορός.

R EPO A ^ N O N  (841 κν. 357 μ .'
8.10 Έλο-φοά μουσική. 9 Δίσκοι, 9. 
30 Συμφ. συναυλία, 11.30 Έλαφρά
•ο oriK* καί γορός μέ τραγούδι, 1__ 4
Σ υναυλία.

ΒΟ νΔΑΠ ΕΣΤΗ  (546 κχ. 550 ι·.'
7 45 Πιάνο. 8.50 '<Τραδιάτα», άπό δί. 
σκους, 11.15 Τζά>*. 12 Είδήσεις άγ- 
νλιττί. ναλλιστί, 12.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (160 κχ.1875 
μ )7.15 Δυό πιάνα,7.40 Ναπολιτάνικα 
τραγούδια, 8.20 Μουσ. δωμα'ίου, 9 
«Κάρμεν», μελόδρ. τοϋ Μπιζέ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10
Σ τρατιωτι,κή μουγ κή, 9 Σ υναυλία
μέ τραγοΰδι, Ροσσίνι, Νικολάϊ, Βέρ- 
δι, Γκουνώ. Σοΰμαν, 11.30 Έλαφρά 
μονσική καί χορός, 1__4 Ποικίλη μου
σική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συ . 
ναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 «Ή  κού
κλα», μελόδρ. τοϋ Ώντράν, 11.30 
Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ. 432 
μ.) 7.30 Μουσική δωματίου, 9.30 
Συμφ συναυλία, 11.30 Είδήσεις, 11. 
45 Λίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κγ. 353 μ.) 7 Έλα- 
Φοά μουσική. 7.30 Άπό ταινίεο, 8 
Μαντολίνα, 9 Λαϊκή μουσική. 9.45 
Τραγοΰδι, 10.20 'Ελαφρά μουσική. 
10.30 Σ υνανλία.

μουσιχή, 7.15 Εκκλησιαστική μούσι· 
κή, 8 Ποικιλία, 9 Εί&ήσεΐς. 9 30 Χο 
ρός, 11 Ειδήσεις, 12 Μουσ. ποικιλία,
1.15 Έλαφρά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 16.85__ 19.82
1— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Διάλεξις, 
|1.40 Κουίντέττο. 2 35 "Οργανο, 3.30 
j Είδήσει, 4 Μελωδίες, 5.15 Μπάν’ *·-», 

5.25 Σεξτέττο. 6 Ειδήσεις, 6.40 
ρός, 7 Συναυλία, 8 Είδήσεις, 1;._5 

, Δίσκοι, 8.30 Άπό θέαΤρα. 9 Βαριε έ»
10.15 Ποικιλία, 11.15 Είδήσεις, 11

I 40 Συναυλία. 1.20 Συνο-υλία, 2.10 
Άπό θέατρα.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (16.84 19 68__ 25.24
: — 31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Σ υναυ- 
; λία, 1.45 Δίσκοι, 2 Σ υνανλία, 2.30 
I Είδήσεις,  ̂ 20 Δίσκοι, 4.40 Τραγού· 
Ιδια, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 Εί· 
: δήσεις, 7.35 Δίσκοι, 8 Είδήσεις, 8.30 
Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις,

ΡΩΜΗ (25.40— 31.15 μ.) 12 Εί- 
δήσεις, Μελόδραμα. 1 Είδήσεις άγγλι- 
στί, ναλλιστί, Λαϊκή μουσική. 2 45 
μελώδραμα, 5 Είδήσει, Μουσική £<·>* 

ματίου, 6.30 Ποικίλη μουσική, 9.15 
Ειδήσεις, γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 
12.30 Είδήσεις, άγγλ. ΙσπΛν., Ελλη
νιστί, 1 Ειδήσεις, Μελόδραμα.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Λ Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ

| Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙιΓ Ρ Α Δ ΙΟ Μ  (49 18 μ·) 8.40
Βαλκαν. ειδήσεις, ειδήσεις έλληνιστί, 
9 Ειδήσεις έλληνιστί, 10.30 Συναυ
λία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 1 6.Η9__19
7 3 _2 5 .4 9 _3 1 .3 8  _  49.83 μ.) 11 
Σ υηφ. συναυλία, 12 Μουσ. ποικιλία, 
1 ’ Ελαφοά μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15 
Έλαφρά μουσική. 3.15 Έ ο γ α  ΣοΟ- 
μπερτ, 4.30 Χοοός, 5.45 Εύθυμη μου
σική, 6.15 Χορωδίακ 6-50 ΕΟθυμη

Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (093 κ*. 332 μ >
8.10 Στρατ μουσική, 9,10 «Άλλό- 
τρια», όπερέττα, 11.45 ’ Ελαφρά μου
σική καί γορός. 3 _ 4  Συναυλία.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.20 Δίσκοι, 9 Λαϊκά τραγούδια, 10 
Χορωδία, 11.15 Συναυλία, 12.15 Λαί 
κά τραγούδια, 12.45 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.10 ΕΟθυμη Ροαδ.ά. 9 Συναυλία μί 
τραγούδι. 11.30 Συναυλία, 12 Χορός. 
■— 3 Συναυλία μέ τραγοΰδι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
7 Συναυλία, 8.10 Συναυλία, 9 Σ υ
ναυλία μέ τραγούδι, 11.30 ’Ελαφρά 
μουσική καί χορός, 3__4 Σ υνανλία.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8 Λαϊκή μουσική. 10.45 Τ£ά£ 11 45 
Σ υναυλία.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ό Ν  (160 κχ.1875 
μ.) 7.15 Στρατιωτική μουσική, 8.15 
Τραγούδι, 9.15 Τίάζ. 10.45 Έλαφρά 
μουσική, 11.45 Είδήσεις γαλλιστί, 12 
Δίσκοι

ΛΕίΜΜΑ (785 κχ. 382 μ .) 8.10 
Εύθυμη μουσική μέ τραγούδι, 10 Χο. 
ροεσπιρις, 2-4 Ποικίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.30 
q ? S ° ‘ a 8 , Μελωδίες, 8.30 Ειδήσεις, 
τα* Α ™ όα»<*· 10.45 Συναυλία Μπ« 
δήσεις ° ΡΟνΤ Ντ4οΡ*κ , 11.30 Εί.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ Τ .Τ . (695 κχ 432 
ιι.) 9-1 °  Τραγούδια, 9.30 Τραγούδια, 
κ, Σ. υ|*φ· «--ναυλία, 10 30 Κω'ΐω- 
, Τ ,  Χοορτελέν, 10.50 Τρβγούδι» 
11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι, 12 Β ί .  
ατρο.

Λ™νΣ ° ' Ι’ΙΑ  ί 8*"1 χ*· 353 μ ) 7 Έλ<*. Φρα μουσική, 7,30 Τζάί, 7.45 Λαϊ-ή 
υουσικη, 8 30 Πιάνο, 9 ΤραγοΟδ.. 9.
^ ί  10VS  ’V ° i 0 Ε1δή'τί"  ναλλι.I 0, 4 * . Ελαφρά μουσική καί χο
οός, 11 Δι δλους, 11.30 Χορός.

10 ΕΒίΜΑΑΙΜΟΝ ΠΕΙΡΑ Ι'ΚΟΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΝ , ,Ο Α Ρ Α Μ Μ Γ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Ιούνιος. 
’(Τοϋ άνταποκριτοϋ μας).— Συν- 
εχίζοαμϊ καί σήμερα τή κουβέν
τα μοίις μέ τούς συγγραφείς.
, Στό|ν «“ Εσπερο» δπου έκανε 

£\apf,r| παραστάσεων 6 θίασος 
τοΰ Ξ'ύδη. βρίσκομε τόν κ. Γιάν
νη Μπ|έρτσο.

Ό  κ. Μπέρτσος θεωρείται 6 
ιμεταλαμπαδεύσας τό πνεύμα 
τής έπιθεωρησιογραφίας στή 
Θεσσαλονίκη. Ή  έμφάνι ιίς του 
μδς γεννςί τήν έρώτηση':

— Μήπως, κ. Μπέρτσο, έδώ- 
οατε τό έργο σας;

— Μιά έπι&εώρηση. Τήν «Κα- 
μάα* μέ συνεργασία τοϋ κ. Οί- 
κονομίδη καί μουσική Ζαχαρο- 
πούλου.

— Μά ό κ. Οίκονομίδης κ. 
Μπέρτσο, στό προηγούμενο φύλ
λο £θιξε τό ζήτημα τών σκη- 
ν.κών τών διαφό^ν θιάσω·.'.

— Βεβαίως τονίζει ό κ. 
Μπέρτσος. 0 !. άί, ώσεις μας στό 
σημείο αύτό έγνώσθησαν στόν 
κ. Ξύδη καί έγένοντο άποδεκταί. 
Νέα σκηνικά, νέα κοστούμια. 
Στό ζήτημα αύτό έδώσαμε έ- 
ξαιρετική προσοχή, θέλουμε ή 
«έπαρχία» μέ τήν άξιόλογη θεα
τρική της παρκχγωγή νά βρί- 
σκη καί στούς άλλους συντελε- 
στάς τήν έπιτυχία.

— Τίποτε άλλο έτοιμάζετε κ. 
Μπέρτσο;

—  Δύο όπερέττες μέ συνερ
γασία τοΰ κ. Ζαχαροπούλου, 
άλλά γι’ αύτές είναι πρόωρα 
<ϊκόμη. θά  περιμένω καί τούς 
«άλλους θιάσους νά κρίνω τή 
«ρέντα» τους.

*ίτ
Στό «Παλλάς» δίδεται μία 

μαθητική χορωδία ύπό τή διεύ
θυνση τοϋ συνθέτου κ. ’Αγγέ
λου Καμηλιέρη, πού είνε άπο- 
κλειστικός συνεργάτης τοϋ κ. 
Σασίλη Βεκιάρη. Παμε μέ τήν 
πεποίθηση τής συναντήσεως καί 
δέν άπατώμεθα.

Ά π ’ τόν άθόρυιβο συγγραφέα 
τοΰ «Κισμέτ» καί τών «Μανε
κέν» ζητάμε τή νέα του παρα
γωγή.

—  Σήμερα μπορώ νά σας μι
λήσω μόνο γιό τό «Μεξικανικό 
ΑΤμα». Είνε μιά έξαιρετική όπε
ρέττα πού έκψράζει δλη τήν 
θερμότητα τή.ς χώρας τοΰ έρωτα 
μέ τά πιό παθητικά σποα/ιόλικα 
τραγούδια καί χορούς, ροΰμπες, 
είς τά όποΐα ό κ. Καμηλιέρης 
θεωρείται ό πλέον ειδικός.

— Ποΰ θά δώσετε τό έργο 
σας, κ. Βεκιάρη;

— Μά ήδη τό άνέλαβε ό θί
ασος Κρεββατά — Πατρικίου.

Καί οί άλλοι θεατρικοί συγ
γραφείς δμως δέν άναπαύον- 
ται. "Ο κ. Μένιος Βλαχόπου- 
λος πλήν τής συνεργασίας του

γραμμα άναγγίλλουν τό «Σάν 
ή καρδιά πονάει* τοΰ Χατζηα- 
ποστόλου. Είναι όπερεττική δι
ασκευή τής «Δασκαλίτσας» τοΰ 
Νικοντέμι, πού i  Χατζηαποστό- 
λου θέλει νά τό περάση πρώτα 
άπ’ τό «έπαρχιακό» άμών*-

\πό τόν θίασον Ξύδη' ’Ά ν
.ιέλλη Ροζιέ καί Βούλα Νικ

μέ τούς κ. κ. Κοσματόπουλον 
καί Ταχογιάννην έχει έτοιμη μιά 
νέα του έπιθεώρηση τήν «Πετα
λούδα». Ό  κ. Πέτρος Άξιώτης 
έχει μιά ήθογραψία «Μήν πι
στεύεις στίς γυναίκες» καί ό κ. 
Θανάσης Πέππης ένας άπό τούς 
νεωτέρους, έχει έτοιμη μιά μου
σική κωμωδία. Γ  ιά τόν τελευ
ταίο μάς μίλησαν δόκιμοι’ συγ
γραφείς πού πιστεύουν στό έ- 
πιτυχές ντεπουτάρ. σμά του.+

Καί τώρα γεννιέται τό ίοώτη- 
μα, ποιοι θίασοι θά άνεβά-Όυν 
τήν πληθωρική αύτή παραγωγή 
τών ντόπιων συγγραφέων κσί 
ποιά θά είναι ή έ^οδεία; Ο θί
ασος πού περισσότερο... συνε- 
κίνησε τούς συγγραφείς ί̂νσ·ι 
τοΰ Ξύδη. Σ ’ αύτό/ αΓχρ> σή
μερα δόθηκαν:

«Καμάρα» τών κ.κ.Οίκονομί- 
δη _  Μπέοτσου καί «’Έρως μι
ας όρφανής» τοΰ < Κοσματο- 
•π-ούλου.

Τό καθήκον μας όδηγ=ΐ στό 
θέατρο «’Έσπερος». Στό πρό-

ω: Ό  κ. Γ. Ξύδης καί at κυρίαι 
ολαΐδου. Κάτω: τό μπαλλέτο.

Στό θίασο Ξύδη βλέπουμε έ- 
κλεκτά νέα στοιχεία καί πα- 
ληές δόξες τοΰ θεάτρου μας.

Ή  κ. Νέλλη Ροζιέ, ό Κοντο- 
γιάννης, κ.τ.λ. καί ένα μπα- 
λέττο στό όποιο κατά πρώτο 
λόγο κυριαρχούν τά νειατα. Ή  
προσωπική κουβέντα μέ τόν κ. 
.-ύδη είναι άρκετά ευχάριστη. 
Βλέπουμε τόν θιασάρχη πού

κρατάει μόνιμο θίασο άπ’ τό 
1921. Ζητάμε τό ρεπερτόριό 
του.

— ’Εκτός άπό τά έργα τών 
ντόπιων συγγραφέων — λέγει 
ό κ. Ξύδης — θ’ άνεβάσω τήν 
«Ώραία Σταμπούλ» Κατριβά- 
νου — Γιαννουκάκη, «’Άμυαλες 
κουκλίτσες» Κατριβάνου. «Δυό 
όρφαναί» Ριτσιάρδη, «Ταξίδι 
στό Αλγέρι», «Στή χώρα τών 
Κωδώνων» ’ Ιταλική ήθογραφία 
καί μιά έπιθεώρηση έθνική τήν 
όποιαν έτοιμάζει ό κ. Τάκης 
Σερβετάς.

Γ  ιά τήν τελευταία ό κ. Ξύ 
δης λέγει δτι θά κρατήση «δ
λο τό καλοκαίρι».

—  Στό άντρ—άκτ βλέπουμε 
τήν Κα Ροζιέ τήν πρωταγωνί
στρια τοΰ θιάσου καί πού υπο
δύεται απόψε τή Δασκαλίτσα. 
Μέ τή συναίσθη'σι τής εύθόνης 
καί τήν είλικρίνειά της μας λέ-
Υει— ’Εμείς άπλώς, κύριε, κρα- 
ταμε τό έργο. Τή Δασκαλίτσα 
τήν έπλασε ή Μαρίκα.

θαυμάζοιιε τά λόγια τής κ. 
Ροζιέ πού έκδηλώνουν μιά δ.ά- 
θεση άνωτερότητος.

*0 Ξύδης άγκάλιασε τό κοι- 
αύτός νάναι ό λόγος πού προ- 
νό του καί άγαπήθηκε. ’Ίσως 
τιμήθηκε άπ’ τούς συγνραφεϊς 
πού βλέπουν καί τά... ποσοστά

Τό συγκρότημα αύ-’-ο άποτε- 
λείται άπ* τόν καλό τενόρο κ. 
Λ. Καβαψάκη, τήν σουμπρέττα | 
Βούλα Νικολαΐδου, τήν Μ. Λαμ-1 
πρινοΰ την καρατερίστα κ, Α γ 
γέλα Σεβίλλη, τόν Δ. Γύδη, I. 
Ζησιμόπουλο, ί\. Kopc. ναϊο, Ν. 
Μοτυτζοΰ καί ” ό χοο^γράφο κ. 
Α. Γαβριηλίδη πού παυουσιάζει 
πράγμοιτι μιά άξιόλογη έργα- 
σία.

Α Γ ΓΕ Λ Ο Σ  Φ Λ Ρ Μ Λ Κ Η Σ

ΜΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΙ ίΙίΦΟΡΟΙ Μ Ι  ΤΟΥ ΟΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΟΐ
( 2 ο ν )  Τελευταίον

Στό περασμένο φύλλο εί
παμε σέ γενικές γραμμές, 
πώς λειτουργούν αί διάφο
ροι σχολαί τοΰ Ωδείου Πει
ραιώς, ποια ταλέντα έχει 
χαρίσει στήν έλληνική καλ
λιτεχνική οικογένεια κ a  i 
ποϊα προετοιμάζει. ’Ετονίσθη 
άκόμα πώς τό διδακτικό του 
προσωπικό άποτελεϊται άπό 
διακεκριμένους καθηγητάς 
καί άρ ιστούς καλλιτέχνας. 
Σήμερα, άς τούς δοΰμε κι’ ό- 
νομαστικώς:

Πιάνο: '0  κ. Βελούδιος, πού 
μαζύ μέ τόν κ. I. Μπουνστιν- 
τούϊ διευθύνουν τό Ώδειο, Μα- 
ρής, Σκόκου, αί δίδες Μ. Μπε 
πόνη, Ν. Σαμοΐλη, Μ. Πρωτο- 
π α π α ,  Καραζήση, Αίκ. Στρίγ- 
κου, Ά ρ . Τσαμαδοΰ, Ά ν . Κο- 
μνηνοϋ, Ά λ . Μπέση, "Ελλη  Σα  
μίου καί αί κυρίαι Δη μ. Σου- 
ρή καί Λεονταρίδου.

Βιολί: Ό  κ. I. Μπουνστιν-
τούϊ — έκ τών διευθυντών — 
Ά χ .  Γέροντας, αί κυρίαι θεο

χάρη, Ίατρίδου καί ή δίς Ίφ . 
Καλλιγά.

Μονωδίοτν: Ό  κ. Κίμων Τρι- 
ανταφύλλου καί ή κ. Βικτω 
ρία Ξανθάκη.

Βυζαντινήν μουσικήν: Ό  κ. 
I. Μαργαζιώτης.

Είδ. άρμονίας: Σκλάβος.
Διδάσκουσαι μαθήτριαι: Ά- 

λεξάκη, Μαλικούτη, Πλατιμέ
ση, Πετροπουλάκου, Ταρτσό- 
γλου, Έ λ . Άλεξάκη, Μποκά- 
κου, Ίακώδου, Βαρδέρη, Ξ ύ 
δη, Δραγάτση, Κουραχάνη καί 
ό κ. Γεωργιάδης.

θεωρητικά: Ό  κ. Μαργαζι
ώτης. Ρυθμική Γυμναστική : 
Σπέη—Μελισσηνοΰ καί Σολ
φέζ—θεωρητικά ό κ. Μ. Παλ- 
λάντιος.

Ά λ λ ά  τό Ώδεΐον δέν περιο
ρίζεται μόνον στήν έκπαιδευτι- 
κήν έργασίαν. Δίδει συχνά καί 
στο κοινό τοΰ Πειραιώς καλ
λιτεχνικές άπολαύσεις. ’Οργα
νώνει κάθε χρόνο 7—8 ασκή
σεις, 1 μαθητικό κοντσέρτο, 2 
συμφωνικές συναυλίες, μέ σο- 
λίστ διαπρεπείς καλλιτέχνες

Ε Ν Α  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ν  Φ Υ Τ Ω Ρ Ι Ο Ν
καί μέ διευθυντή τής όρχή 
στρας τόν κ. I. Μπουνστιντούϊ 
καί, τέλος, μελοδραματικές 
παραστάσεις μέ όλόκληρα έρ
γα καί άποσπάσματα. ” Ηδη έ- 
τοιμάζει τήν έφετεινήν έμφά- 
νισιν μέ τρεις πράξεις, «Μα- 
νόν» τοΰ Μασσενέ, «Ήρωδιά- 
δα», «Τόσκα», «Άΐντα», Βέρθε 
ρ ον», «Ριγολέττον», «Σίντ» 
κ.λ.π.

Βεβαίως, λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν τών συνθηκών ύπό τίς ό
ποιες έργάζεται, δικαίως έχει 
διατυπωθή άπό τόν Πειραϊκό 
τύπο τό παράπονο καί άπό κά
θε ύγιές στοιχείο πού ποθεί νά 
δί] τόν Πειραιά μέ διό του 
παλμό καλλιτεχνικό καί δική 
τοΟ ζωή πνευματική, πώς ό 
Πειραϊκός Σύνδεσμος δέν έχει 
άνταποκριθή πέρα ώς πέρα 
στήν άποστολή του. Τό ίδρυμα 
αύτό άπολαμβάνει δλης της έ- 
κτιμήσεως τής Πειραϊκής κοι
νωνίας. Παίρνεται άπ’ αύτήν 
ώς έγγύησι τό δτι πρωτοστα
τεί αύτό στά καλλιτεχνικά ζη
τήματα τοΰ τόπου. Δέν προσέ-

ιχθηκε ή λεπτομέρεια «Οτή 
ωστε ν’ άναλάβουν αύτοί πού 
το διευθύνουν τήν σχετική πρω 
τοεουλία τής άναπτύξεως τοΰ 
μουσικοΰ αισθήματος στά πλoc 
τειά λαϊκά στρώματα. Δεύτε
ρος κι’ άπρόσωπος ήταν ό ρό
λος τής διδασκαλίας τής εύ- 
πόρου τάξεως. Ομως έ δ ω σ α ν  
ο οτύτόν όλόκλήρο τόν έ α υ τ ό  
τους οΐ Ιθύνοντες τόν Πειραϊκό 
Σύνδεσμο. Ά ς  εΐμεθα δμως 
συγκαταβατικοί στίς άπαιτή- 
οεις μας κι’ δς εύχηθοϋμε 
πραγμάτωσι τοΰ καλλιτεχνι. 
κοΰ προγράμματός του. “ Οταν 
μία προσπάθεια έξυγιαντική 
φέρη τήν σφραγίδα τής σοβα- 
ρότητος, σημαίνει πώς ή πλή- 
ρης έπιτυχία δέν είνε μακρυά. 
Μόνο πώς άκολουθεΐται άλλος 
δρόμος γιά τήν κατάκτησί 
της. Πιό δύσκολος καί πιό μα
κρύς. Α ρ κε ί πώς φθάνει κα
νείς μιά μέρα στό τέρμα...

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η Σ
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0 Β ΙΑ ΙΟ Ι Κ Ρ Ο Μ Ι Ρ Α  Ε Ι!  ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Άνεχώρησε τήν παρελθοΰσαν 

Τετάρτην είς Κύπρον* δπου θά 
δώση καθ’ δλην τί

Φοτνή Νικολαΐδου, 'Έλλη Ά -  
φεντάκη, Γκέρτυ Ντολάός, Ζ. 

ν θερινήν Ζάγουρα καί οί κ.κ. Κ. Κρον-

ΟΙΚΟΣ ΥΤΤΟΔΗΣΕΩΣ

Σ. ΠΑΤΖΑΝΗ
ΒΟ Υ Κ Ο Υ ΡΕΣΤ ΙΟ Υ  2

Τ Η Λ .  2 7

Άποκλειστικώς κα! μόνον διά 
Καλλιτέχνιδας ήθοποιούς 15ο)ο 
πτωσιν έπ! τών τιμών του.

7 4 9

τάς
εκ-

Ή  δίς Ρίτα Σφήκα

σοηζόν παραστάσεις είς δλας 
τάς πόλεις της νήσου, έκλεκτός 
θίασος ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
κ. Κ. Κροντηρά. Ό  θίασος μέ 
έκλεκτόν ρεπερτόριόν όπερετ- 
τών καί μουσικών κωμωδιών ά- 
ποτελεί ένα σύνολον τό όποιον 
τοΰ έξασφαλίζει τήν έπιτυχίαν.

, Τόν άπαρτίζουν αί κυρίαι Πί- 
ί τοα Νικολέσκου, Ρίτα Σφήκα,

Ή  δίς Πίτσα Νικολέσκου

τηρας, Χρ. Νέζερ, 1. Βαλέττας, 
Γ. Δήμος, θ . Κατάκαλος, Μ. 
Ντουνάκης κλπ. Είς τό ρεπερ
τόριό του περιλαμβάνονται έκ
τος τών άλλων καίάρκεταί ό- 
περέτται έκ τών καλυτέρων πού 
άνεβίβασαν τ’ αθηναϊκά θέατρα 
κατά τήν περυσινήν σαιζόν.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οΐκόπεδον 300 πή· 
χεων κείμενον ε\ Ποτγκρστίω 
αί μεταξύ τών όδών Δαμάρε- 

ως Ί καί Άρτοτίνης γων(α.ΙΙλπ· 
ροφορίαι έντός τοϋ οίκοπέδου 
καί έν τή όδφ θεμιστοκλέουί 
57.

.0 ] άναγνώσται τών στηλών 
ί αύτών, άς μή σπεύσουν, νά 
έκφράσουν τήν απορίαν των. 
Δέν περιορίζεται ή καλλιτεχνι
κή δυναμικότης τοό Πειραιώς, 
σέ μοιθητικές έπιδείξεις καί 
σχολικές έορτές. Γιατί, αύτοΰ 
τοΰ είδους οί έκδηλώσεις είνε 
άλήθεια, συμπεριελήφθησαν στά 
3 προηγούμενα σημειώματα καί 
στό σημερινό—έκτός άπό ιήν 
«κοομπάνια» τοΰ ’Ωδείου Πει
ραιώς, πού κι’ αύτή περιεκόπη 
άπό τήν πληθωρική υπαρξι έ- 
πικαιροτέρας Ολης καί γενικω- 
τέρου ένδιαφέροντος θεμάτων. 
Δονουμένη ολόκληρος ή πόλις, 
ώς άνεφέρθη, άλλως τε, καί 
στόν πρόλογο τοΰ πρώτου ση
μειώματος, άπό ένα πυρετώδη 
καλλιτεχνικό καί πνευματικό 
όργασμό, δέν έπιτρέπει πρόχει
ρον έξέτασι τών ποικίλων έκδη 
λώσεών της. Έ ξ  άλλου, ίντός 

τοΰ έπομένου δεκαημέρου τοΰ 
τρέχοντος μηνός, πρόκειται ν’ 
άποκαλυφθή ή έφετεινή έσοδεία 
τών καλλιτεχνικών ταλέντων
τών διαφόρων μουσικών ίδρυμά 
των, όπότε ή έπιτακτική διερεύ- 
νησις θά λάβη μορφήν όλοκλη- 
ρωτικήν.

ΤΌΥ Π Α Ρ Θ Ε Ν Α ΓΩ Γ Ε ΙΟ Υ  Α 
ΔΕΛΦΩΝ Π ΑΠ Α ΚΩ ΣΤΑ

«Κούρσα άναψυχής» πρέπει 
νά χαρακτηρισθή ή μαθητική 
έορτή τοΰ Παρθεναγωγείου ’Α 
δελφών Παπακώστα. Τό κλοΰ 
κάθε περιόδου άποτελοΰν κα
τά κανόνα οί έτήσιες έπιδείΕεις 
του καί οί έκατοντάδες τών γο 
νέων καί κηδεμόνων, πού κα
λούνται νά παραστοΰν στήν 
καλλιτεχνική μυσταγωγία, φεύ
γουν, παραπάνω άπό ίκανοποιη 
μένοι, γιά τήν πρόοδο τών παι 
διών τους· Τήν καθιερωμένη 
άρχή του άχολούθησε, λοιπόν, 
καί έφέτος τό Λύκειον αύτό, 
καί μ α ς  παρουσίασε τό πρα
γματικόν θαΟμα τών μαθητών 
του. Μέ τήν υποκριτική τους 
ευαισθησία καί τήν έρμηνευτι- 
κή τους βαθύτητα, πού έπέδ ι̂- 
ξαν σέ κάπως άνώτερες πνευ
ματικές ασχολίες, έπροκάλεσαν 
καί πάλι άκράτητο τόν θαυμα1- 
σμό καί άπέσπασαν τά θερμά 

χειροκροτήματα τοΰ πολυπλη- j 
θοΰς έκλεκτοϋ κοινοΰ. Γιατί. I

τώρα, άπέβη άπλός περίπατος 
καί διά τούς μικρούς έκτελε- 
ο^άς καί διά τούς διοργανωτάς 
τής έπιδείξεως ; Τό Λύκειον 
Παπακώστα, δέν περιμένει ιόν 
τελευταίο μήνα τοΰ σχολικοΰ έ
τους νά καλέση ένα τής στιγμής 
δάσκαλο νά τοΰ έτοιμάση τήν 
έπίδειξι. Ό  τρόπος αύτός,' πού 
άκολουθοΰν, άτυχώς, πολλά 
σχολεία, δέν έξασφαλίζει, ά
πλώς, έμφάνισι, μέ δλα τά προ

ΤΟΗ ΛΥΚΕΙΟΝ H0YP0YHH ΚΑΙ ΑΑΕΛΦΟΚ ΠΑΠΑΚΟίΤΑ
μονόλογο ή Μ. Μπιονάκι τόν 
κωμικό διάλογο «Μπουρνέλ- 
λες» οί Μ- Καρα καί Ά λ .
Κόλλα. Οί μαθήτριες Σ . Σταυ- 

ριανοϋ, Λ. Μέξη, Β. Άποστο- 
λιάδου, Ά λ . Βάγια, Φ. Παντε 
λάκη, Δ. Κωνσταντίνου, Κ· 
Κανελλοπούλου καί Άποστολιά 
δου έ)(όρευσαν μέ πολλή τέχνη 
Κλακέττες, κατά διδασκαλίαν 
τοΰ κ. Γ .  Κράκαρή. Οί 
μαθήτριες τής διακεκριμένης

Μία άκόμη φωτογραφία άπό τήν θαυμασίαν έπίδειξιν τών 
Δωδεκανησιακών Σχολείων, περί τής όποιας ήσχολήθη- 
σαν τά «Παμ.^σκήνιοτ» έκτεν ώς είς τό προηγούμενο φύλλο ί
σόντα τής προχειρότητος. Άπο 
βαίνει καί έπιβλαδής, γιά τούς I 
μικρούς μαθητάς, μέσα σέ έξε- 
ταστικήν, μάλιστα, περίοδο. AiV 
τήν, άκριβώς, τήν βασική λε
πτομέρειαν πρόσεξαν οί δι?ι>- 
θύνοντες τό Λύκειον καί έχουν 
καθιερώσει τακτικές ώρες καλ 
λιτεχνικής διδασκαλίας. Οί εύ- 
τυχεΐς  ̂ μαθηταί διδάσκονται 
καθ’ δλην τήν σχολικήν περίο
δον υποκριτικήν, άπαγγελίαν, 
τραγούδια, χορούς.

Τό πλούσιο κι’ έκλεκτό πρό
γραμμα έκτελέσθηκε ώς έξής ;

Οί χαριτωμένες μαθήτριες ' 
Αίκ. Πατρινοΰ, καί Σοφ. Μαρσ 
κη απήγγειλαν άπό ένα μρνό- 
λογο, αί I. Ζήση καί Γ. Κων- 
σταντινίδη, ένα ώραιότατο διά
λογο, αί Είρ. Κόλλα καί Πρλ- 
Ρίτσα δύο ξένα τραγούδια, ένα

καθηγητρίας κ. T ILD A  DE 
VAGDA, Φ. Βοργιά( Α. Βλά-1 
χου, Γ. Ρίτσου, Έ λ . Μπαροΰ, I 
Κ. Σακκορράφου, Ν. Οικονό

μου, Βλ. Πυργιώτου, Κ. Κα\'ελ| 
λοπούλου, Β. Άλικάκου καί Ε. 
Κουβιέλου, έχόρευσαν διαφό
ρους ρυθμικούς χορούς, κι’ έ- 
πέιδειξαν έξαιρετικά προσόντα. 
Έχορεύθησαν, έπίσης, έθνικοί 
χοροί κι’ ένεφανίσθη ή μαθη- 
τική χορωδία, μέ ωραίες πει- 
θαρχημένες φωνές. Έδιδάχθη 
κατόπιν ή έξυπνοτάτη καί χα- J 
ριτωμένη Ρεβύ-όπερέττα της' 
Πειραιώτιδος συγγραφέως κ. 
Ροδ. Βασιλειάδου «'Η γενική 
δοκιμή» άπό τούς μαθητάς καί ι 
"οθητρίας Ε0τ· Γαρδίκη, Ά ρ γ .1 
Σοφίου, Μ. Μπάρα, Έ λ . Κ«- 
νελλοπούλου. Έ ρ . Χατζηδάκη,
Σ Σακκορράφρυ, Μ. Οικονό

μου, Σ . Καλαματιανού, Κ . Οί*

κονόμου, Βλ . Πυργιώτου, Μ. 
Ζούμπερη, Ά ν . Λίκου, X. Μα- 

νέα καί Κ . Μπενέτου. Κοττόπιν 
τό δράμα τής Ιδίας συγγραφέ
ως «Ή  κόρη τοΰ καταχραστοΰ* 
άπό .τάς Κ . Τούντα, Κ. Συ- 
νοδινοΰ, Σ . Λεούση, Άν . Πιπινέ- 
λη, Β. Δενδράκη, Δ. Τούντα 

, καί τέλος ή γνωστή κω- 
! μωδία «Ή  θεία Μαρή» άπό 
j τούς Μ. Γρηγορίου, Φ. Παντε- 
λάκη,_ Στ. Γόντικα, Δ. Κων- 
στοατίνου, Κ̂· Βασιλάκου καί 
Κ. Πέπα. Όμολογουμένως έκ 
τός άπό τούς τωρινούς δικαί
ους έπαίνους του, γιά τήν συν- 
τελουμένη έργοοσία στό κοινωνι 
κό μέρος, άπό τό άριστο Παρ
θεναγωγείο, ό μελλοντικός καλ. 
λιτεχνικός Πειραιεύς, δέν πρό
κειται νά όφείλη καί λίγες χά 
ριτες στή δημιουργική άφοα'ή 
συμβολή τοΰ καλλιτεχνικού ψι> 
τωρίου τών άδελφών Ποτπακώ- 
στα.
Η Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ ΙΣ  ΤΟΥ Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ  

κ. ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ

Τήν αύτήν έπιτυχία έσημείωσε 
καί ή έπίδειξις τών μαθητών τοΟ 
Λυκείου κ. Μπουρούνη. Στήν 
άΡΧή έψάλησαν άπό τήν ύπό τήν 
διεύθυνσι τοϋ λαμπροϋ νέου καί 
άρίστου μουσικοΰ κ. Ά θ . Κοκ- 
κίνου μικτήν χορωδίαν ή «Προ- 
σευχή» καί άλλαι συνθέσεις, 
κατα θαυμαστόν, όμολογουμέ
νως, τρόπο. Κατόπιν έπαίχθη τό 
τρίπρακτο δράμα τοΰ Πειραι
ώτου συγγραφέως κ. Νικ. Μα* 
ράκη « Η Μαλβίνα» κατά διδα
σκαλίαν τοΰ καθηγητοΰ τής 
Δραματικής κ. Στ. Νικολαΐδη. 
Ελαβον μέρος οί μοοθήτριες 

Δεσποτάκη, Ιωαννίδου, Σοτνιοΰ, 
Μπουρούνη, Νεζερείτου καί οί 
μαθηταί Ντουβλής, Ζαμπετάκης, 
Μπουρούνης, Βογιατζόπουλος, 
Γεραγιώτης, Ίωάννου, Παπαρ* 
ρίζος, Τοροσιάδης καΐ Μαυρομ. 
μάτης. Ή  ώραία έορτή έληξι 
μέ τήν άνάκρουσι τοΰ ΈθνικοΟ 
μας 'Ύμνου.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ ΥΛ Λ Η Σ



Ένα πολιτισμένο βαριετέ
3S ΤΛ ΠΑΡΑΣΚΗΚΪΑ  

Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  Τ Ο  Ξ Ε Ν Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΪ ..ΦΑΟΥΙΤ” ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
Μέσοι στήν 'Αθήνα ή «’Όάσι» 

ιεΐναι άληθινά μιά... δ α σ ι !  
Δέν πρόκειται γιά ύπερβολή. 
Γιατί τό κέντρο αύτό, χαρίζει 
μιά νότα κεφιοΰ καί δροσιάς 
στήν άθηναϊκή κάμινο 'Ο  δαι
μόνιος Άντωνάκης Ζερβός, ό 
Ιδιοκτήτης καί διευθυντής της, 
έμαθε πιά τί θέλει τό κοινό 
μας. Καί γι’ αύτό άφοΰ τού 
έχει συνδυάσει τό τερπνό με
τά τοΰ ωφελίμου — φαΐ, θέαμα,

~  Λοιπόν; Θά παιχθή έπί τέ
λους αύτός ό Φάουστ;

Αύτή ή έρώτησις Οιεσταυςούτο 
μεταξύ τών θαμώνων τοϋ κοσμ. 
κωτέρου κέντρου τών βουλεδάρ 

χοϋ περίφημου καφενεΐον

Ό  κ. Μίμης Τραΐφόρος

δροσιά — τράβηξε τόν κόσμο
— κα! πολύ δικαίως — ώς τή 
δοοσόλουστη γωνιά τοϋ Ζαπ- 
πείου πού είναι έγ κατεστημένη 
ή «Όασις», Μας παρουσιάζει 
δυό φορές κάθε βράδυ, ένα πρό
γραμμα πλούσιε, πολιτισμένο, 
δυνατό καί τά σπουδαιότερο 
φτηνός Μέ 12’Λ δραχμές βλέπε
τε νούμερα χορευτικά καί ά- 
κροβατικά άπό τά πιό περίφη
μα τοΰ διεθνοΰς χορευτικού στί
βου. Διαλεχτούς Ελληνας καλ- 
λιτέχνας. Τόν ύποφαινόμενο—... 
τιμή σας!—μιά όρχήστρα τζάζ, 
τήν καλλίτερη ίσως τοΰ τόπου 
μας, κι’ ένα πλήθος άλλων πε
ριέργων πραγμάτων.

Βλέπετε, δηλαδή, κι’ άκοΰτε
— πάλι δηλαδή αύτόν... άκουτε
—  τόν υποφαινόμενον, πού ά- 
■γωνίζεται νά πείση τό Βαβέ- 
λειο κοινόν τής «Όάσεως» πώς 
είναι έξυπνον (Σ .Σ . ; ; ; )  τήν ώ
ρα πού ή πριμαντόνα τής όρ- 
χήστρας μας, ό Σταυράκης, 
καρπαζώνει τό γόητα τοΰ Πα- 
παδοπουλείου συγκροτήματος 
πού άκούει στό χαϊδευτικό δνο
μα Λάκης. Βλέπετε έναν θεατή 
ν'ι άρπάζη τό φουστάνι τής Μπέ-· 
λα Σ  μάρω καί V* άγωνίζετάι 
V  άποφύγη τά δχι καί τόσο ά- 
νώδυνα χτυπήματα τοϋ ντεφιού 
της. Άκοΰτε τόν Έσκαντέλ νά 
κλαυθμηρίζη άπό μικροφώνου, 
τούς στίχους κάποιου ίσποτν.ο- 
λικου ταγκό, πού άλλοίμονο, 
άψίνει άσυγκίνητους τούς θεα- 
τάς τής γαλαρίας, πού σέ μ ίς 
έχουν πάντα τήν πρωτοβουλία 
καί πού περιμένουν τόν Άγκόπ — 
I. Σπαρίδη — γιά νά νελάίουν 
μέ τής άρμένικες ρωμάντζες 
του. "Επειτα, βλέπετε τό Τρίο 
Φέλλερ πάνω σ’ ένα συρματένιο 
σκοινί πού κάνει δ,τι δέν μπο
ρούμε νά κάνουμε έμεΐς πάνω 
στή γή. Βλέπετε τή Ζωζώ μας, 
τήν περίφημη Ζωζω Νταλμάς, 
πού κοτταβάλλει άπεγνωσμένες 
προσπάθειες γιά νά ζωντοο/έψη 
τήν «Κοντέσσα Μαρίτσα» μπρός 
σέ τόσες χιλιάδες θεοαών. Βλέ
πετε άκόμη τόν Μπαρμπό πού 
κινδυνεύει νά μείνη μέ τό κε
φάλι άνοιχτό στά δυο πάνω 
στό πάτωμα καθώς καί τις έ- 
φτά μπολλαρινοΰλες μας πού 
κολάζουν καί τόν "Αγιον ’Αν
τώνιο άκόμα!

Καί τί βλέπουν οί θεοπαί μας 
στήν «’Όασι». Μά έκεΐνα πού 
δέν βλέπουν καί πού δέν άκοϋν 
εΐνε όμοίως ώραΐα, κι’ Ισως Ι
σως καί πιό πικάντικα. Γιατί 
γίνονται αυθόρμητα. Εινε τά 
■παρασκήνια τών παρασκηνίων ί 
•γιά τά όποια άξίζει νά άσχολη- 
θοΰν τά «Παρασκήνια» μας.

Στήν «’Όασι» λοιπόν δέν 
βλέπετε καί δέν άκοΰτε τήν πιό

δρώτα νά τήν πείση γιά τό ά\- 
τίθετο.

Δέν βλέπετε καί δέν άκοΰτε 
τήν Ζωζώ πού περιλούζει τόν 
πιστό της άκόλουθο τόν Κώστα 
μέ κάτι γλυκε'ας φράσεις τού 
ιδιαιτέρου της ρεπερτορίου.

Τόν Τραϊφόρο πού πολ*μάέι 
νά πείση τή Γιολάντα του, πού 
είνε ή ωραιότερη γυναίκα τής 
Υφηλίου ,πώς δ.τι καί άν κάνη 

μέ τίς θελκτικές συναδέλφους 
του δέν πρέπει νά τόν παρεξη- 
γή, γιατί... άπλούστατα οί χει
ρονομίες του έχουν καθαρά.,, 
καλλιτεχνικό περιεχόμενο.

Τήν Στέψι Σμίτ, πού διαρκώς 
Ιπαναλαμβάνει τή Ίιράσι «έν 
τάζει» τή μόνη πού έχει μάθει, 
τόν Μπόμπυ, τόν Γάλλον κωμι
κό, πού παριστάνει τόν Ά γ ιΟ

δμσρφη τοΟ μπαλλέΐου Γιολ.άν- 
τα νά πείση τόν... Ύψηλότατον 
Σπαρίδη πώς τρέφει τό π ιό .,, , 
υψηλόν αίσθημα γι’ αύτόν, κι’ Ι 
αύτόν σοροπιάζονται μαζί της 
σάν γυμνασιακό ξεπεταρούδι!

Δέν βλέπετε καί δέν άκοιΗ·* 
τήν Καίτη τή Λάσκαρη πού’ ά- 
γωνίζεται νά πείοη τό μΓχανιΚό 
τό Βασίλη, ό όποιος έκτελεί 
καί χρέη καλλιτεχνικού >γο6ι- 
ευθυντου, δτι δέν πρέπει νά βγή *ων , το
τό νούμερό της τρίτο γιατί κιν- j °(?τονε·, , , , . ,
δυνεύει νά πάη... «άπατο!* καΗ Αι κατα κατα τας ημέρας έκει- 
ϊόν Βασίλη μουσκεμένο στόν I- ν“ ς διε5αγομεν<Η πυρεχωοεις προ- 
'  ~ · · παρασκευαι δια την εκοτρατειαχ

τής 'Ιταλίας δέν ήμπόδιζον ιούς 
Παρισινούς νά παρακολουθούν μέ 
τό συνηθισμένο των ένδιαφέρον 
τήν θεατρικήν κίνησιν.

Επερίμεναν μέ περιέργειαν τό 
άνέβασμα τού νέου έργου, ένός 
συνθέτου νέου άκόμη, χοΰ Καρό
λου Γκουνώ, χοΰ οποίου τό χάλαν- 
τον εΐχεν ήδη γίνει γνωσχόν μέ 
δύο έργα χου ποΰ είχαν παιχθή είς 
χήν Όπεραν, νήν «Σοιπφώ» καί 
χήν «Ματωμένη καλογρηά».

Ό  νεαρός συνθέτης θά άνχεμε- 
τώπιξε τό κοινόν αύτήν τήν φοράν 
άτό χήο σκηνής χοΰ Λυρικού Θεά
τρου τοΰ Καρβαλό, πού εύρίσκεχο 
χόχε είς χό μπουλεβάρ χού Τάμπλ.

Τά σχόλια έπί χοΰ έργου αύτοΰ 
έπαιρναν καί έδιναν σχεχικώς μέ 
τό τόλμηιια τού νεαρού συνθέτου.

. _ Καί δέν ήτο τράγματι μεγάλη
Ονούφριο, διά τόν φόβον κά- | τόλμη δι’ ένα μουσικόν, πού δέν 

ποιας ύπερήψηλης συζύγου, ή εΐχεν αποκτήσει άκόμη μεγάλην 
όποία είσελοτύνει κάθε . τόσο στό «Ρήμ^ν, νά «καταπιασΰή» με ένα τέ.
Αμπρί τών παρασκηνίων μας. τ<Η°  ^εμα, _ _
-γλ , , Ιο  αριστούργημα του I καίτε,
‘ Ρ ,/Λ ίσκα που φλεοτάοει πο{, ε[χεν ήδη ..ροσελκύσει τήν 
τόν Αδωνι μας, τόν Αλέξαν- προσοχήν τόσων άλλι ν̂ συνθέτων,

τοΰ Στράους, τοΰ Μπερλιόξ, τού 
Σπόρ καί τόσων άλλων, μπορούσε 
νά χρησιμεύσω ώς θέμα λυρικού 
δράματος; Όλοι αμφέβαλλαν.

Καί δχι μόνον αύτό. Οί καλώς 
πληροφορημένοι διέδιδον δτι ό 
Γκουνώ καί οί συγγραφείς πού εί
χαν διασκευάσει τά λιμτρέτο, Μι
χαήλ Καρέ καί ’Ιούλιος Μπαρμπιέ 
είχαν γράψει πράγματι πρωτοφα- 
νώς τολμηρά. * Ελεγαν δτι ή αρμό
δια κρατική ύπηρεσία, πού είχε 
λάβει γνώσιν τού λιμπρέτου, ήτο 
άνάστατος έξ αιτίας τής σκηνής, 
οπου ό Σατάν μπαίνει αύτοπροσώ- 

π®ς μέσα είς τήν εκκλησίαν διά 
νά ταράξη τήν Μαργαρίταν, πού 
προσεύχεται. Οί καλώς πληροφο- 
ρημένοι τό έβεδαίωναν αύτό τό 
πράγμα — καί ήτο αληθές. Διά νά 
καταπραϋνθούν τά πνεύματα έγινεν 
άνάγκη νά έτέμβη ό έπίσκοπος ντέ 
Σεγκύρ, ό όποιος ύπερήσπισε ιέ 
μεγάλην εύγλωττίαν τήν ύπόθεσιν 
τοΰ φίλου του Γκουνώ.

Θά ή το άλλωστε άδικον νά θε- 
ωρηθή ώς άσεβών πρός τά Θεία ό 
νεαρός μουσικοσυνθέτης, πού εί- 
χεν αποφασίσει νά άσπασθή τόν 
μοναχικόν βίον, ήτο μέγας έρασι- 
τέχνης τής εκκλησιαστικής μουσι
κής καί σχεδόν θρησκόληπτος.

Ητο επίσης γνωστόν δτι παρά 
τήν καΟησΰχασιν τών κυβερνητι
κών υπηρεσιών Καί τήν έπέμββσιν 
τοΰ έτισκόπου τόΰ Σεγκύρ, 6 Σύν

θετης τοΰ Φάουστ δέν είχε κατα- 
νικήσει άκόμη δλας τάς δυσκολίας. 
Μεγάλη κακοτυχία τόν κατεδίωκε.

Ό  τενόρος Γκουάρντι, πού θά 
έπαιζε τόν ρόλον τοΰ Φάουστ, ένφ 
κατά τάς δόκιμός έπήγαινε θαυμά
σια, αίφνης έχασε τήν φο>νήν του. 
Τήν τελευταίαν στιγμήν έτρεπε νά 
εύρεθή Αντικαταστάτης. Ό  Γκου

νώ, ό όποιος έτραγουδοΰσεν άρκε
τά ευχάριστα, προσεφέρθη νά ά- 
ναλάβη τόν ρόλον.

Ό  Καρβαλό δμως, ό διευθυνττις 
τού θεάτρου, έπροτίμησε νά άναθέ- 
ση τόν ρόλον είς ένα έπαγγελματί- 
αν τής σκηνής.

Και έδιάλεξε τον τενόρον Μπαρ
μπό, ό όποιος μέ ύπεράνθρωπον 
προσπάθειαν κατώρθωσε νά προ- 
παρασκευασθη έντός ελάχιστων ή- 
μερών καί νά δημιουργήση χόν ρό- 
Ι.ον τοΰ Οάουστ.

' Ολα αύτά έπερνοΰσαν τόν κύ-
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Η Παιδική Χορωδία τής Έλ-  ήμποροΟν νά έπιτελέσουν. Καί 
λάδος πού τελεί ύπό τήν διεύ- τέλος σκοπεύει νά ίδρυση τήν

κλον τών παρασκηνίων καί έκυ- 
κλοφορούσαν είς τούς κύκλους τών 
θεατροφίλων καί τών «βουλεβαρ- 
διέρων». Καί δλοι άνυπομονοΰ- 
σαν νά άκούσουν έπί τέλους αύτόν 
τόν Φάουστ, τήν θριαμβευτική 
καρριέρα τόΰ όποιου κανείς δέν 
προέβλεπε.

¥
Τό βράδυ τής 19ης Μαΐου 1859, 

ιιπροστά στίς πόρτες τοΰ Λυρικού 
Θεάτρου (πού εύρίσκετο άκριβώς 
έκεί πού είναι σήμερα 6 σταθμός

Ή  περίφημος ξυλοφωνίστ τής 
«Όάσεως» Στέφυ Σ  μι c

δρο καί τήν άδερφή του τή Ρο- 
ζίτα πού καρφώνει έπίμόνα πά
νω μου τά σταχτογάλαζα μά
τια της, προσπαθώντας νά μοτν- 
τέψη τά λόγια μου —ή νά μοΰ 
κάνη κόρτε.

Δέν βλέπετε καί δέν άκοϋ«...
Μέ συγχωρεΐτε. Ά λλά  τό πα

ρατέντωσα νό σχοινί. Κν.ρός 
ήτετν νά σταματήσω. Τώρα άν 
δέν ίκοτνοποιήθηκε δσο έπρεπε 
ή περιέργειά σας σας προσκα
λώ νά σας δείξω καί τά 6πό- 
λοιπα περίεργα τών παρασκη
νίων, άπό ένα μυστικό παραθυ
ράκι πού τό ξέρω μόνο έγώ....

Δέν θά πληρώσετε καμμιά ύ- 
περτίμησι. Μόνο δώδεκα δροίχ- 
μές. Περάστε κύριοι... Έδώ  ή 
φτήνεια!

Λοιπόν σύμφωνοι, έ; Σδς πε
ριμένω: Γειά σας

Μ ίΜ Η Σ  ΤΡΑ·Ι·ΦΟΡΟΣ

Ή  κυρία Μιολάν — Καρβαλό, 
πού έδημιούργησε ένα ύπέροχον 

ρόλον τής Μαργαρίτας

τού μετρό Ρεπουμπλίκ) μία άτελεί 
ωτη σειρά άπό πολυτελή ιδιωτικά 
άμάξια, άπεβίβαζεν δλον τόν Πα
ρισινόν ώραιόκοσμον.

Φορέματα μέ κρινολίνα καί ά
πειρα βολάν, πολύ ντεκολντέ Κφι- 
ναν νά φαίνωνται οί Αλαβάστρινοι 
ώιιοι δλων τών ώραιοτέρων γυναι

κών τής έποχής, άρχίζονχας άπό 
χήν πολυθαυμασμένη κόμησσα τοΰ 
Κασχελιόνε, έως τήν μυρωμένη 
καί κομψόχαχη μαρκησία τοϋ Κον- 
ταντές.

Ό..ο χό κοσμικό Παρίσι εστευ- 
σε νά παρευρεθή σ' αύτή τήν πρε
μιέρα.

Καί μόνον τά όνόματα τών καλ
λιτεχνών πού θά έπαιζαν ήξιζαν 
τήν τιμήν αύτήν. Ό  Μπαρμπό τε
νόρος μέ μεγάλην φήφην, ή κυρία 
Μιολάν—Καρβαλό, σύζυγος τού δι- 
ευθυντού τοΰ θεάτρου, ύψίφωνος 
μέ φωνήν δυνατήν καί εύλύγιστον, 
ό Μπαλαγκέ βαρύτονος-μπάσος, ώς 
Μεφιστοφελής καί ό Ρενάλ, άλ
λος άσσος τού τραγουδιού, ώς Βα
λεντίνος.

Ή  αύλαία άνοιξε μέ μιά ώραία 
σκηνογραφία πού παρίστανε τό έρ 
γασχήριον τού Φάουστ τοΰ Καμπόν 
καί τοΰ Τιερρύ, ή όποία δμως δέν 
είχεν άρέσει σέ δλους.

Πρώτη άντίθεσις, ή όποία έγί- 
νετο πλέον αίσθητή όσον έξετυλισ. 
σετο ή θαυμασία παρτιτούρα.

Άπό τήν στιγμήν ί,κείνην έλέ- 
χθη πολύ σωστά δτι παρουσίαζεν 
είς τό κοινόν μιά νέα μουσική 
y/.ώσσα.

Ή  τέχνη αύτή τοϋ Γκουνώ, ή 
τόσο βαθειά καί τόσο λεπτή ή ό
ποία είναι δλο ψυχή καί αίσθημα, 
έφερεν είς άμηχανίαν τό άκροατή
ριον, τό όποιον είχε πάντως τήν 
διάθεσιν νά άναγνωρίση δτι έπρό- 
κειτο περί έργου ένός πρωτοπό
ρου. ένός μουσικού μεγάλου μέλ
λοντος.

Καί έτσι ή πρεμιέρα αύχή δέν 
διεξήχθη μέσα είς άχμόσφαιραν 
ένθουσιασμού δπως θά ήμπορούσε 
κανείς νά φανχασθή. Τό κουαρχέ- 
χο τοΰ κήπου έθεωρήθηκε μακρό 
καί συγκεχυμένο. Τό ντουέτο τοΰ 
Φάουστ καί τής Μαργαοίταε, έ-

λέχθη δτι δέν είχε ποικιλίες καί 
άντιθέσεις.

Έχειροκροτήθηκαν πολύ ή ρόν· 
τα τοϋ Χρυσοϋ Μόσχου, ή άρια 
τών κοσμημάτων, τό κόρο τών γε
ρόντων καί τών στρατιωτών.

Τό τελευταίο αύτό είχε γράψει 
ό Γκουνώ γιά μιά όπερα πού τήν 
άφήκε άτελείωτη, Ίβάν ό Τρομε
ρός καί τό είχεν όνομάσει κατ’ 
άρχάς τό κόρο τών Κοζάκων. Κα
τόπιν συμβουλής τών φίλων του 
τό έβαλε μέσα στό Φάουστ.

Μέ λίγα λόγια ή πρεμιέρα τοϋ 
άριστουργήματος αύτού έπέρασεν 
άν δχι μέ ψυχρότητα, πάντως ό
μως μέ άδιαφορίαν.

«Ήτανε πολύ περισσότερο θο
ρυβώδης παρά λαμπρά αύτή ή παώ 
ράστασις» έλεγεν ή κυρία Καρβα
λό, ή όποία ύπήρξεν ύπέροχος ώ£ 
Μαργαρίτα.

Κατά τήν έξοδον, δταν ή παρά- 
στασις έτελείωσε, οί φίλοι τού 
Γκουνώ δέν κατώρθωσαν νά τόν 
παρηγορήσουν.

Τόση ήτο ή άπελπισία του, ώ
στε νά διερωτάται πώς 9ά κατώρ 
θωνε νά τυπώση τήν παρτιτούρα 
του. Καί είναι γεγονός δτι δλοι οί 
μουσικοί έκδόται βολιδοσκοπηθέν- 
τες ήρνήθησαν νά τήν έκδώσουν.

Έπί τέλους ένας άρχάριος έκ
δοτης φρεσκοεγκατασταθείς είς 
τήν οδόν Σαίντ~Όνορέ, είχε τό 
θάρρος νά έκδώση τόν Φάουστ, ό 
όποιος άργότερον τοΰ άπέφερεν ο
λόκληρον περιουσίαν.

Άλησμόνητον παράδειγμα τών 
παραδόξων τής σκηνής. Σήμερα ό 
Φάουστ ξχει περάσει κατά πολύ 
τάς δύο χιλιάδας παραστάσεων 
(είς τό Παρίσι) καί ή έτιτυχία 
καί ό θρίαμβός του δέν θά κλονι 
σθούν ποτί.

θυνσιν τοΰ λαμπροΰ νέου καί ά- 
ρίστου μουσικοΟ καί συνθέτου

σχολήν διευθυντών φρχήστρας, 
χορωδίας καί συνθέσεώς έλα-

κ. Άλέκου ̂ Αίνιάν, καί γιά τήν φράς μουσικής. Αύτοί είναι ol 
εμφάνισι τής όποίας ήσχολήθη 1 εύρύτεροι σκοποί τοΰ άνωτέρω 
έκτενώς ό γράφων, είς άλλο j Καλλιτεχνικού Συλλόγου καί 
φύλλο,  ̂ δέν είναι, δπως άσφα-1 μ' αύτά τά μέσα θ' άντιμετωπί- 
λως θά ένομισθη, άπλό καλλι- . ση ώρισμένα κακώς κείμενα

ΠΩΣ ΕΦΩΤΙΖΕΤΟ 
ΑΛΛΟΤΕ Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΟΕΛΤΡΟΥ

500 ΚΑΠΕΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ 500
ΑΠΟ ΔΡ)(. 90 ΚΑΙ ΗΜΩ 

ΜΟΠΤΕΛΗ ΤΟΝ ΔΡ}<. 800 ΔΡ£. 375
στού ΚΟΡΩΝΑΚΟΥ
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"Ενα άστυνομικο-θεατρικό αριστούργημα

Ή  ιστορία τοΰ φωτισμοΰ τών 
θεάτρων έπιβεβαιοΐ διά μίαν 
άκόμη φοράν τήν άλήθειαν πού 
κλείνει ή θεωρία τής σχετικό- 
τητος. Τίποτ' άλλο παραπάνω 
άπ’ αύτό δέν στάθηκε πάντως 
σύμφωνο μέ τήν έποχή. καί τίς 
πεποιθήσεις της: ή κάθε γενεά 
ένόμιζε δτι συνέτεινε είς τό νά 
προσδίδεται ό δυνατώτερος έ- 
πιτυγχανόμενος φωτισμός είς 
τίς θεατρικές σκηνές μέ μέσα 
ποΰ ή άμέσως κατόπιν γενεά τά 
είίρισκε ανεπαρκή.

Ό  Μθλιέρος, έπί τής έποχής 
του, βρίσκει τίς σκηνές σκοτε 
νές μέ έλάχιστα κέριά στίς 
κουΐντες μέσα. ΟΙ παραστάσεις 
έδίδοντο ήμέρα συνήθως, άλλά 
δταν έκρατοΰσαν πέραν τών 
6, οί θεατρώναι ήναγκάζοντο νά 
μεταχειρίζωνται κεριά. Τρόπος 
φωτισμού άπαίσιυς δηλ. γιατί 
οί ήθοποιοί άπ’ τό πρωΐ φ οτι· 
ζόμενοι (έφ’ δσον καθώς ε?πα· 
με τά κεριά ήσοτν στίς κουΐν
τες) έδιναν έντύπωσι σκιών ή 
καί φαντασμάτων πολλές φο
ρές. Τό ίδιο συνέβαινε καί στήν 
’ Ιταλία καί σέ δλα τά μέρη αύ
τό τόν καιρό.

Σιγά-σιγά  δμως τά κεριά 
τά άντικατέστησαν κρυστάλλι
να καντηλέρια που έτοπαθε- 
τοΰντο στή σκηνή μπροστά καί 
τά χαμήλωναν στά διαλείμμα- 
ματα γιά νά τούς άφαιροΰν τίς 
κάφτρες.

Αργότερα είς ήμερη'σίαν δι- 
άταξιν τίθενται οί πυρσοί.

Ότοτν έπρωτοχρησιμοποιήθη- 
oocv στήν Πάντοβα στά 1636, 
στήν πρώτη τής «Έρμιόνης» έ
να θεατρικό έργο τοΰ Π ίο Ένέα 
ντάλλι Όμπίτσι, ό κόσμος έ
μεινε κατάπληκτος μπρός στήν 
τελειότητα τοΰ φωτισμού καί 
δλοι διεκήρυξαν όμοφώνως δτι 
άρι.στουργηματικώτερο πράγμα 
δέν θά μποροΰσε νά γίνη.

Καί δμως, άν έκ πρώτης δ
ψεως ό φωτισμός αύτός ήτοτν 
τέλειος άμα έπρόσεχε λιγάκι 
καλύτερα κανείς έβλεπε άμέ-

Στά 1700 παρουσιάζεται ή 
μεγ'αλυτέρα δυνατή ποικιλία 
φωτιστικών μέσων: κηροπήγια 
άπό λίπος ή άπό κερί, λάμπες 
τοΰ λαδιοΰ καί πολλά άλλα. Οι 
πολυέλαιοι στίς αίθουσες τών 
θεάτρων καθώς καί στά διάφο
ρα θεωρεία τών τιτλούχων κά
νουν θραΰσι. Καντηλέρια παν- 
τοΰ: στίς κουΐντες, στά προσκή
νια, στή σκηνή, πάνω άπό τίς πόρ 
τες καί τά παράθυρα τής σκηνής 
καί στή μέση έπάνω, πολυτελέ
στατοι πολυέλαιοι πού άπει- 
λοΰν νά πέσουν καί νά λυώσουν 
μέ τό βάρους τους τούς δυστυ
χείς ήθοποιούς καί νά τούς λε-

σως τίς φοβερές του έλλείψίΐς. 
Πρώτη έλλειψις ή καπνιά, πού 
ήτοτν ικανή νά μεταφορφώοη 
σέ άράπη τό π;ό άγγελόμορφο 
πλάσμα. “ Υστερα ή μυρωδιά.

Οί σκηνοθέται τής έποχής 
τραβούσαν τά μαλλιά τους κ α ί 
δέν ήξεραν τί νά κάνουν.

Στά μέσα τοΰ 16ου αίώνος 
σκέφτηκαν ν’ άνοίξουν όπές 
στό τοίβάνι τής σκηνής, ά 'λά  
ούτε καί άύτό δέν έκανε τίπυτα.

Καί ξαναγύρισαν στά κεριά 
άλλά τοποθετημένα στή σκηνή 
τώρα, σκόρπια άπό δώ καί άπό 
κεΐ καί βαλμένα σέ πολύτιμα 
κηροπήγια.

Έ ν  τώ μετάξύ άλλο ζήτημα 
τίθεται έπί σκηνής: οί θεαταί 
γίνονται άπαιτητικώτεροι καί 
θέλουν νά φωτίζωνται καί αυ
τοί. Οι γυναίκες γιά νά έπι- 
δεικνύουν τίς πολυτελείς τουα- 
λέττες τους καί τήν γυμνότητά 
τους, οί άνδρες γιά νά μπορούν 
νά θοα>μάζουν. Καί έτσι τίθεν
ται είς ένέργειαν πολυτελείς 
πολυέλαιοι μέ κεριά τοποθετη
μένοι είς τό μέσον τής αιθού
σης.

Μέσον έλάχιστα έξυπηρετι- 
κόν γιατί χρειάζεται νά άνεβο- 
κατεβάζωνται οί πολυέλαιοι δ
ταν άπάιτή ή σκηνή νά σβυ- 
στοΰν... άλλά πάντως ή μαται- 
οδοξία τών θεατών έξυπηρετεί- 
ται.

ΡΙΛ ΜΗ
Άπόδοσις : Τ. ΑΥΛΩΝ 1ΤΗ
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Χωρίς νά χάνη καιρό,άδιαφο- 
ρώντας γιά τήν παρουσία δ- 
λου έκείνου τοΰ κόσμου ό Μάρ
τεν Ντάλ έστήριξε τό δεξιό 
του ώμο στήν πόρτα καί μέ 
μιά καί μόνη ωθησι έσπασε 
τήν πόρτα.

φανερή έξοδος, έπρεπε νά ύ- 
π*ΡΧΠ !-ΐία έξοδος άγνωστος, ά
πό τήν όποιαν άπήγαγον τήν 

I Κόραν Στίλλμαν. Ό  Μάρτεν 
Ντάλ, άφοΰ άνέκτησε τήν ψυ
χραιμίαν του ήρχισεν άμέσως 
τάς έρεύνας του. Πρώτον ήρχι- 
σεν έρευνών τό δάπεδον, τούς 
τοίχους καί τήν όροφήν τοΰ κα-,ιλ·λ,...λΛ Λ____ ______Εμειναν άπολιθωμένοι δλοι, μαρινιοΰ διά τήν άνακάλυψιν

-ή f i i r n  τ η , , η  Τ Α  Κ I  - ________ κ  U .  γ-,στή θέσι τους. Τό καμαρίνι ή
ταν άδειο! ‘Η Κόρα Στίλλμαν 
εΐ^εν έξαφοτνισθή μυστηριω- 
δώς μέσα άπό αύτό.

Ό  Μάρτεν Ντάλ δέν έμεινε 
παρά δυό στιγμές άπολιθωμέ- 
νος. Πιάνοντας τόν Σοΰμερ ά
πό τό μπράτσο, μπήκε μέ αύ
τόν πρώτος στό καμαρίνι.

Άπ ό ποΰ βγήκεν ή Κόρα 
Στίλλμοτν.

Τό καμαρίνι δέν είχε δεύτε
ρη πόρτα, οΰτε καί παράθυρο 
άπό τό όποιο νά μποροΰσε νά 
περάση μιά γυναίκα. Εΐχεν έ
να παραθυράκι, άπό τό όποιο 
6ά μποροΰσε ίσως νά περάση 
ένα παιδάκι μέ μεγάλη ώστό
σο δυσκολία καί αύτό, άλλά 
τό παραθυράκι αύτό έδλεπε 
στόν διάδρομο, δπου βρίσκον
ταν δλοι οί θαυμαστοί καί ol 
δημοσιογράφοι. "Ενα ς τούλά
χιστον άπό δλους οτύτούς θά 
τήν έδλεπε άν είχε δγη άπό τό 
παράθυρο!

"Αρα, άφοΰ δέν ύπήρχε άλλη1

τής άγνώστου έξόδου. Παρ' δ
λας δμως τάς προσπαθείας του 
καί παρ’ δλον δτι έξήτασε λε
πτομερέστατα όλόκληρον τό 
καμαρίνι, δέν κατώρθωσε ν’ ά- 
νακαλύψη τίποτε.

Άφοΰ έσκέφθη έπ' όλίγον έ 
γλύστρησε καί έξηψανίσθη χω
ρίς νά τόν άντιληφθούν. Ε κ ε ί 
νο πού δέν εΟρισκε είς τό κα
μαρίνι τής Στίλλμαν ίσως μπο
ροΰσε νά τό βρή είς τό ύπόγει- 
ον, κάτω άπό τό καμαρίνι.

'Αναψε τό ήλεκτρικό του φα
νάρι καί άρχ_ισε νά κοττεβαίνη 
τίς σκάλες τοΰ ύπογείου άθόρυ- 
βα, ένφ συγχρόνως έκανε τήν 
σκέψιν δτι άφοΰ δέν ύπήρχε άλ
λη έξοδος είς τό καμαρίνι, ά
σφαλώς τοΰτο μποροΰσε άξιό- 
λογα νά είνε τρυκαρισμένο καί 
νά κινήται ώσάν άσανσέρ.

Μόλις πάτησε στό ύπόγειο, 
βρέθηκε άνάμεσα σέ θόλους καί 
στήλες πού ύποβάσταζαν τήν ό- 
ροφή. Ύπελόγισε πού εύρίσκε- 
το  ̂άνωθεν τό καμαρίνι καί ή- 
ρεύνησε άν ύπήρχε συγκοινω-,

νία μέ αύτό. Δέν ύπήρχε καμ- 
μια. Καθώς δμως τό φώς τοΰ ' 
φαναριού του έπεσε είς πά
τωμα άντελήφθη ένα άσπρΓ> 
πραγματάκι. ’Έσκυψε καί τό 
πήρε. ΤΗταν τό μαντηλάκι τής 
αγαπημένης του. Συνκεκινη'ΐί- 
νος έκύτταξε όλόγυρά του. Βρι
σκόταν μέσα σέ θόλους. Στήλες 
άτό μπετόν-άρμέ, πρασινισμένες 
άπό τήν ύγρασία, τόν έκύκλω- 
ναν.

Παρά τήν συγκίνησί του, δέν 
άργησε ώστόσο νά έπανακτήση 
τήν ψυχραιμία του καί, άκουμ- 
βώντας σέ μιά άπό τις στήλες 
αύτές, άρχισε νά σκέπτεται- 
Είχε πιά τήν άπόδειξι δτι 
τό καμαρίνι πού είχαν δώσει 
στήν άγαπημένη του ήταν 
τρυκοτρισμένο. Τήν κατάλληλη 
στιγμή θά άπεκάλυπτε αύτή 
τήν λεπτομέρεια στίς καταδιω
κτικές άρχές, ύποχρεώνοντας 
όπωσδήποτε τόν διευθυντή τοΰ 
καζίνου νά δείξη τόν μηχανισμό 
μέ τόν όποιον τό τρυκαρισμένο 
καμαρίνι άνεδοκατεβαίνει σάν 
καμπίνα άναβατήρος. Είχε καί 

τήν άπόδειξι δτι ή άγαπημένη 
του Κόρα Στίλλμαν λιπόθυμη ή 
καί εχουσα τίς αίσθιίσεις της, 
πέοασε άπό τούς θόλους αύ- 
τούς. Τό μανδηλάκι της πού 
κρατούσε στό χέρι του, πιστο
ποιούμε τό γεγονός.

Ποΰ ώστόσο τήν έπήγαν δταν 
τήν βγάλανε άπό τό τρυκαρι-

σμένο καμαρίνι ; Δέν χωροΰσε 
ή παροιμικρή άμψιδολία δτι κά 
ποιος άπό τούς ύγρούς αύτούς 
τοίχους ήταν τρυκαρισμένος 
καί αύτός. Μέ κάποιο μηνανι- 
σμό, θά σχηματιζόταν κάποιο 
άνοιγμα σέ έναν άπό αύτούς 
τούς τοίχους, πού θά ώδηγοΠ·.-ε 
ποιός ξέρει ποΰ !

Εκνευρισμένος, άναγνωρί- 
ζρντας δτι_ ήταν έξαιρετικά 

δύσκολο ποάγμα τό νά άνακοί- 
λύψη τό άνοιγμα καί τόν μη
χανισμό του, έσήκωσε τό χέρι 
του καί έδωσε μιά δυνατή γρο 
θτά κατά τής στήλης, πάνω 
στήν όποιοι εΐχεν άκουμβησει.

‘Ένας ύπό κωφός ήχος άκού- 
σθη'κε μόλις ή γροθιά του χτύ* 
πησε στό μπετόν άρμέ, Ό  ή
χος πού κάνει καί ένα πιθάρι 
μέ ένα τέτοιο χτύπημα ! Ό  
Μάρτεν Ντάλ ώχρίασε. Ή  στή

λη αύτή ήταν άδεια έσωτερι* 
κά ! Δέν ήταν άπίθανο νά δρι 
σκόταν κοντά στό άνοιγμα πού 
ζητοΰσε I

Τήν ξαναχτύπησε καί άκουσε 
και πάλι τόν ίδιο ήχο. Ρίχνον
τας τότε έπάνω της τό φώς' τοΰ 
Φαναριού του, άρχισε νά τήν 
περιτριγυρίζη καί νά τήν έξε- 
κχζη προσεκτικά άπό πάνω ώς 
κάτω στήν βάσι της. "Εμοιαζε 
μέ τίς άλλες στήλες πού τόν 
περιτριγύριζαν καί δέν έμοια
ζε. Αύτή δέν ήταν πράσινη ά
πό τήν ύγρασία· Γονατίζοντας 
τότε, άρχισε νά περιεργάζεται 
μέ έξαιρετική προσοχή τίς τε
τράγωνες πλάκες άπό μπετόν 
άρμέ πού ’ περιτριγύριζαν τήν 
βάσι τής καί νά πιέζη αύτές ά

πό ( δλα τά μέρη. Ξαφνικά, ά- 
κούσθηκεν ένας ςηοός μεταλλι
κός κρότος καί όλόκληρη ή 
στήλη άρχισε νά περιστρέφεται 
στήν θέσι της κατερχομένη ταυ- 
τοχρόνώς. Ό  Μάρτεν Ντάλ ώ- 
πισθοχώρησε πελιδνός ένα βή
μα καί, γιά καλό καί γιά κα
κό, έδναλε άπό τήν πισινή τσέ 
πη τοΰ πανταλονιού του, ένα 
πιστόλι έξακοντίσεως κεραυνο
δόλου ναρκωτικού άεοίου. Ώ- Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  
στόσο, ή στήλη έξακολουθοΰσε χές·

να κατέρχεται περιστρεφομένη 
οιγά-σιγά κάί άθόρυβα ώσπου 
χώθηκε όλότελα μέσα στήν γή- 
Ενας δεύτερος μεταλλικός κρό 

τος άκούσ&ηκέ. Ό  Μάρτεν 
Ντάλ έπλησίασε καί έρριξε στό 
μέρος έκεινο τήν άχτίδα τοΟ 
φαναριού του. Βρισκόταν πιά 
μπροστά στό στόμιο ένός πη
γαδιού διαμέτρου εξήντα πε
ρίπου έκατοστών του μέτρου. 
Κρατώντας μέ τό δεξί του χέ
ρι τό πιστόλι του, έρριξε στό 
εσωτερικό τοΰ πηγαδιοΰ τήν 
άχτίδα τοΰ φαναριοΰ του. Στήν 
άρχτ| δυσκολεύθηκε νά διακρί- 
νη δ,τιδήποτε. "Υστερα ώστόσο 
άπό ένα λεπτό κουνοΰσε μέ ί- 
κανοποίησι τό κεφάλι του καί 
έσφιγγε τήν ^γροθιά του άπό 
τήν λύσσα τής έκδικήσεως πού 
ά ρ χ ιζ ε_ νά τόν κυριεύη. Άπό 
το χείλος τοΰ πηγαδιού κατέ
βαινε καί χανόταν μέσα στό υ
ποβλητικό σκοτάδι ένας φαρδύς 
σωλήνας άπό καραβόπανο, άπό 
αύτούς πού χρησιμοποιούν οί 
πυροσβέσται γιά νά γλυστρή- 
σουν άπό πέμπτο ή εκτο πάτω
μα στή γή !

Τώρα τά καταλάβαινε δλα I 
Οί άπαγωγεΐς τής Κόράς 

Στίλλμαν τήν κατέβασοτν μέ τό 
τρυκαρισμένο καμαρίνι της ώς 
τά ύπόγειο, τήν βγάλανε άπό 
τό καμαρίνι, κατέβασαν τήν 
στήλη καί, λιπόθυμη, ίσως τήν 
έρριξαν άπό τό στόμιο τοΰ πη- 
γαδιοΰ ! Ποΰ ;

Αύτό ήταν ζήτημα πού θά τό 
έξήταζε κατόπιν : Πρωτίστως 
έπρεπε νά μοτντεύση τούς λό
γους αύτής ττ^ άπαγωγής, γιά 
νά σχηματίση γνώμην άπό αε
τούς, άν ή Κόρα Στίλλμαν 6ρι 
σκόταν άκόμη OTtfv ή-
tocv πεθαμένη.

Χ Ε Ρ Μ Α Ν  ΛΑΝΤΟΝ 

Είς τό προσε-

ρώσουν μέ κερί λυωμένο.
Τά βράδυα τοΰ χειμώνος οί 

παραστάσεις καταντούσαν? τρα
γωδίες πολλές φορές. Αλλοί
μονο άν άνοιγε καμμιά πόρτα 
καί άν εισέβαλλε μέσα άπειλη- 
τικός ό άγριος βορηάς. Ή  αί
θουσα βυθιζότοινε όλόκληρη 
στό πιό άπεΛητικό σκοτάδι.

Τί νά γίνη δμως; ‘Υπομονή... 
Ό  πολιτισμός δέν είχε πή άκό
μα τήν τελευταία του λέξι 

Καί ό καιρός περνοΰσε έτσι, 
άνάμεσα σέ δράματα καί σέ Ι
λαροτραγωδίες.

Έ ν  τφ μετάξύ στην Αγγλία, 
στά 1800 περίπου, εμφανίζεται 
τό γκάζ... "Ολα τά θέατρα τό 
ιδιοποιούνται καί ό κόσμος ό- 
λόκληρος δέν μιλό: παρά γιά 
τό νέον αύτό φωτιστικόν μέσον, 
πού εΐνε τόσο άποΛό, πού δέν 
κουράζει τά μάτια καί πού δέν 
έχει τά δυσάρεστα τών προη
γουμένων μέσων. Τό νομίζουν 
τέλειο καί πιστεύουν δτι ή έπι- 
οτήμη δέν έχει τίποτε άλλο νά 
δώση στό κεφάλαιο τοΰ φωτι
σμού.

Στό Παρίσι ή πρώτη έγκοττά- 
στασις γκαζιοΰ σέ θέατρο γί
νεται στά 1829. Στήν ’ Ιταλία 
δμως άργησαν λιγάκι. Πρώτο 
άπ’ δλα τ’ άλλα τό ιταλικό θέ
ατρο «Φένιτσι» έλαμψε άπ' τό 
φώς του γκαζιοΰ. Αύτό στά 
1833.

Έπέπρωτο δμως νά παρακο
λουθήσουν καί γιά μιάν άκόμη 
Φορά οί ’ Ιταλοί θεαταί παρά- 
στασι μέ καντηλέρια. Καί νά 
πώς: Τό βράδυ τών έγκαινίων 
τοΰ νέου φωτισμοΰ ό κόσμος έ- 
τρεξε σάν τρελλός νά δη αύτό 
τό θέαμα. Μέ τά πρώτοι άκόρ 
τής όρχήστρας τά φώτα άνα
ψαν καί δλοι έκύτταζοιν έκθαμ
βοι αύτή τήν τελειοποίησι. Πρίν 
προφθάσουν δμως νά χαροΰν 
καλά-καλά τήν έπιτυχία τους οί 
έπιχειρηματίαι, ή έγκατάστασις 
έπαθε κάποια βλάίβη καί τό θέ
ατρο όλόκληρο βυθίστηκε στό 
πιό άδιαπέραστο σκοτάδι. Καί 
άναγκάστηκαν νά ξανα'νάψουν 
τά ταπεινά κοτντηλέρια. Έννοεΐ- 
τοιι, ή βλάβη τήν έπομένη διωρ- 
θώθηκε καί τό γκάζ έξηκολού- 
θησε άνενόχλητα πιά νά φωτίζη 
τή σκηνή καί τούς θεατός.

Στή Ρώμη ή πρώτη έγκατά- 
στοισις γκαζιοΰ έγινε στά 1854. 
Καί άπό τότε σιγά-σιγά ό νέος 
τρόπος φωτισμοΰ έπεβάλλετο 
παντοΰ. Μόνο πού δέν έκυριάρ- 
χησε γιά πολύν καιρό, παρ’ δλο 
πού οί έπιχειρήσεις είχαν ύπο- 
βληθή σέ ύπέρογκα έξοδα γιά 
τίς έγ καταστάσεις. Γιατί λίγα 
χρόνια ύστερώτερα άπ’ τό 1850 
άρχισοιν στή Γαλλία τά πρώτα 
πειράματα έγκαταστάσεως ή- 
λεκτρικου φωτός γιά τόν φωτι
σμό τών θεάτρων, σύστημα πού 
έμελλε νά έπιφέρη έπανάστασι 
πραγματική στήν σκηνοθετική 
τέχνη καί σέ δλα γενικώς.

Τό ήλεκτρικό φώς σιγά-σιγά 
επεβλήθηκε καί είσεχώρησε 
παντοΰ. Ή  έπιστήμη νίκησε. 
Ελπίζουμε να μή χρειασθή ποτέ 
κάτι περισσότερο τέλειο καί 
μακαρίζουμε τόν έαυτό μας πού 
γεννήθηκε σ’ αύτή τήν έποχή

Ό  διευθυντής τής Χορωδίας τοΠ 
Λυκείου Μπουρούνη κ. Άθαν.

Κόκκινος

τεχνικό συγκρότημα. Αποτελεί 
τμήμα Συλλόγου, μέ εύρύτε- 
ρους σκοπούς καί μεγαλύτερες 
έπιδιώξεις. Ποιές ήμπορεΐ νά 
είναι αύτές, μέσα σέ μιά πόλι
400.000 κατοίκων; "Ας δοΰμε, 
δμως, πρώτα τά πράγματα, κι' 
έπειτα τήν προσπάθεια, γιά 
τήν βελτίωσι τών έλλείψεων ή 
άτελειών^της- Σήμερα τά ύπάρ- 
χοντα αύτοτελή ή προσηρτη μέ
να Ώδεΐα καί μουσικές σχολές, 
έχουν καθιερώσει ώς μηνιαία 
δίδακτρα τό ποσόν τών δραχμ. 
300. Εΐναι_ εύνόητο, πώς ή έκ- 
μάθησις τής μουσικής, άποβαί- 
νει άποκλειστικώς προνόμιο 
τής εύπορου τάξεως, ένώ πολλά 
παιδιά μέ πραγματικό ‘ταλέντο 
μένουν στήν άφάνεια καί κατα- 
στρέφονται^ άμόρφωτα. Άπό 
τούς φοιτοΰντας ελάχιστοι γί- 
νοναι πραγματικοί μουσικοί. Τό 
πλεΐστον είναι όργανοπαΐκται, 
γιατί δλη’ των ή προσοχή στρέ
φεται στά όργανα τό δέ έπιστη- 
μονικό μέρος παραμελεΐται. Οί 
άρτιοι καλλιτέχναι δέν ήμπο- 
ρρϋν νά δείξουν τήν άξίοιν των, 
τά έργα τωτ, διότι στεροΰνται 
τών μέσων (μιά έκτακτη μελο
δραματική παράστασι στοιχίζει
100.000 δραχ.), καί διότι πο- 
λεμοϋνται ύπό τών ίδίων τών 
διδασκάλων των. Λείπει άπό, 
τήν Ελλάδα σχολή διευθυντών 
όρχήστρας, οί όποιοι, ώς έκ 
τούτου, είναι αύτοσχέδκπ. Τά 
τέσσερα αύτά κακά σκοπεύει 
νά καταπολεμήση ό Σύλλογος 
τής Παιδικής Χορωδίας τής Ε λ 
λάδος. Πρός τοΰτο κατήρτισε 
ένα εύρύ πρόγραμμα, ποΰχει 
ήδη, θέσει σ’ έφαρμογή. θά ί 
δρύση σ’ δλη τήν Ελλάδα σχο 
λάς, στίς όποιες θά διδάσκε 
ται δωρεάν ή μουσική. Άλλ ' 
δχι ή μουσική δπως είπαμε πιό 
πάνω ή ένόργοτνος. Ή  προτγμα- 
τική μουσική, δηλαδή ή φιλολο
γία της. θά παρέχη έπίσης τά 
μέσα στούς νέους νά δείξουν τί

Ό  δημιουργός τής Πα.δικής 
Χορωδίας κ. Άλέκος Αίνιάν

Καταλαβίνετε, βέδαια, πώς 
ούτε εΰκολη εΐναι ή προ:γματο- 
ποίησι τών σκοπών αύτών, οΟτβ 
ό οικονομικός παράγων έπιτρέ- 
πει, πρός τό παρόν, εύοίωνες 
βλέψεις. Γ ι’ αύτό, είναι καθήκον 
πρώτα τών Πειραιωτών κι’ 8- 
στερα δλων τών Ελλήνων νά 
συντρέξουν τήν έκπολιτιστική 
αύτή προσπάθεια, πού ήρχισεν 
ήδη, νά δίδη τούς πρώτους ά- 
γλαούς της καρπούς.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  Τ Ρ ΙΦ ΥΛΛΗ Σ!

Πατησίων — ’Ηπείρου
Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

Ό  μεγαλείτερος θρίαμ
βος τής σαιζόν.

Τό περίφημο μυθιστόρη
μα τοΰ Μ Α Ρ Κ  ΤΟ ΥΑ ΙΝ

Ο

Κ Α Ι

I

5
ΚΕΑ ΙίΟΥΜΕΡΑ

I IΕΟ Β Υ  HIRD 
2 1 STEFISCHM IT  
3 1 BARMD 
413 FELLED 
ί )  Χ Μ Ρ Α Τ Ο Σ
σέ ταχυδακτυλουργι
κός καί φακιρικάς έμ- 
φοηάσεις.

καί άκόμη 14 
νούμερα 

Τά ποτά μας 
καί τά φαγητά 
μας είναι εκ

λεκτά.

Ό  θρίαμβος τοΟ

ΕΡΡΟΛ
ΦΛΥΝΝ

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ 7 ΪΥ  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΥ ΟΕΑΤΡΟΥ

ΤΟΜ ΟΣ Π ΡΩ ΤΟ Σ 

Έξεδόθη ύπό τοϋ Έκδοτι 

κοΰ Οίκου τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΡΑ. Ι00

ΟΤΙ ΝΕΟΝ Ε ΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 0ΠΩΈ ΠΑΝΤΟΤΕ

Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  I

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!
ΦΟΪΟΓΡΑΦΙΛΙ

Κ Α Ρ Τ  - ΠΟΣΤΑΛ 

Π Α ΣΤ ΕΛ  
Μ Ε Γ Ε Ν Θ Υ Σ Ε Ι Σ

Ε  Β Α Α Ν Τ ΙΚ Α ί
7 Α Γ ΙΟ Υ  Μ Α ΡΚ Ο Υ  

ΑΘ Η Ν Α Ι 

ΤΗΛΕΦ. 29-153

Α Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
Κοττασκευά£ομεν κα λλιτεχνικό^ , 

τελευταία μοντέλα ιιέ τάς κ^τω0ι 
t iu d c :

18 Κ αρατ. τό ζεύγος 6ρχ. 850 
14 » » » » 700

• » » » 650
10 » » » » 600

8 » » » » 500
6 » » » » 425
Άνορά^ουεν διάφορα κοσμήματα· 

Γελεία καί Λννυημένπ έιτισκευή ύ>· 
ρολονίων διά 3 έτη. ΈξαιοετικΛ cl- 
δικότηο διό έπισκευάο ώοολονίων 
Άυερικανικών Κόλθαμ ·Έλτζη. Έλ· 
A.iv6ic Ζενίθ. 'C2μ να. ΛονΟν. ΈπΙ· 
σ»Γ άφίγθησαν τά τελευταία Μοντέλα 
διά άνδρικά δακτυλίδια Σ  ιιάλτο.

Ν Ι Κ .  Ρ Ε Π Ο Υ Σ Η Σ
Πατησίων 8 . Γηλέφ. 28-407 

Παρά την Οιιόνοιαν καί ΓΙανεπιστη· 
ulou 50 . Γηλέα>ωνον 20-44?
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Τύποι
τοϋ θεάτρου

μας
Ν. X.

Είναι βέρος Αθηναίος 
—Πρώην νέος—

"Ομως -πάντοτε νεάζει πονηρώς,
Κι* εΤναι ίσως ύπεράγίχν θαΛερός.
ΓοΟ άρέσει ό ρητινίτης καί ή κούρσες καί

(τό πάν
Τοϋ άρέσουν κι’ ή γυναίκες δταν ξέρουν ν’ ά-

(γαπάν
Κι’ Εχει δράσει ένεργώς,

Είς τό Σούνιον, ώς μέγας κυνηγός!

"Ομως στό σημεΐον τοΰτο κι’ Αντιρρήσεις έμ-
(φωλεύουν 

Καί πολλοί πού τόν ζηλεύουν 
Διηγοΰνται σοδαρά 

“ Οτι πάντοτε μπεκάτσες κυνήγα στήν.,.άγορά! 
Πλήν αύτά δέν τά πιστεύουν δσοι άπό κοντά

(τόν ξέρουν
Κι’ δσοι σπίτι του έπήγαν ή μπορούν καί ν’ άνα-

(φέρουν
Πώς ύπάρχει, σ’ 2να τοίχο κρεμασμένο 

"Ενα  δίκαννο σπουδαίο, Ισως λίγο σκουρια
σμένο

Πράγμα πού άσφαλώς τοΰ δίνει, κυνηγοΰ πα·
(ληοΰ τουπ?

Καί... σκυλιά του καναπέ!

Ώ ς  μαέστρος καί συνθέτης έχει έποχή άφήσει 
Κι’ ή παληά καί νέα ’Αθήνα πού τόν έχει

(τραγουδήσει
"Εχει πάντα στήν καρδιά της τή γλυκειά του

(μουσική
Τήν άθάνατη καί τή νοσταλγική.

Ή  παληές του μελωδίες, τά τραγούδια τά πα·
(ληά του

Ζωηρεύουν κάθε γλέντι, κι’ οΟτε θά πεθάνουν
(διόλου!

"Ενας είναι ό μαέστρος κι’ άν ζητάτε τ' δνο-
(μά του:

ΝϊκοςΧατζηαποστόλου!
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ

Κούρσες λοιπόν θεατρικές, κοΰρσες δχι στό Δέλτα 
Οί τζόκεϊ) έτοίμασαν τά άλογά τους σβέλτα 
Κι’ έγινεν ή έκκίνησις κανονική κι’ έν τάξει...

’Αμφιβολία δέν χωρεΐ 
Πώς μέχρις ώρας έρχοντ αι πρώτα τά φαβορί 

Μά είναι λίαν πιθανόν, αΰτή ή σειρά ν’ άλλάξη 
Και τ’ άλλα, τ’ άουτσάΐντερ, πού είναι ώς τώρα πάτοι 

Κι' αύτά νά κάνουν κάτι!

Ά ν  πρέπει νά έξηγηθώ. ευ θύς σας έξηγοΰμαι 
Κ ι’ Ισως κάπως καλύτερα λιγάκι νά τά πούμε...
’Εν  πρώτοις τήν περιγραφήν άς κάνωμε τών ίππων 

Άπλώς διά τόν τύπον.
Τό «Λυρικόν» ώς φαβορί, είναι σπουδαϊον. “ Ητοι 
Μέ Μεσσαλάν προπονητή, Φραντζήν Ιδιοκτήτη 
Καί άναβάτας - τζόκεϋ, Μαυρέα καί Κόκκινη 
"Ολου τοΰ κόσμου άσφαλώς τήν προσοχήν έκίνει..* 
Τρέχει καλά, πολυ καλά κ αί τά προγνωστικά 
'Υπέρ αύτοΰ, τοΰ «Λυρικοΰ », κλίνουνε φυσικά 
’Αλλά δέν είναι άπίθανον καί τίποτε νά πάθη.... 
—Πολλά κεράσια σάν άκο ΰς, βάστα μικρό καλάθι — 
Κι' ένφ οί δύο τζόκεϋ κρατάν τά γκέμια, φέρμα 

"Ισως περί τό τέρμα 
Νά ίδοΰμε καμμίαν έκπληξιν, ήτις θά κάμη κρότο 
Καί κάποιο άουτσάΐντερ τύχη νά Ερθη, πρώτο I

Διαγωνίζεται μαζί 
Καί κάποιο άλλο φαβορί, τοΰ Φώτη Σαμαρτζή.
Κ ι’ ώς άναβάτας, φαβορί έπίσης έν Έλλάδι 
"Εχει καί . ,έτρο Κυριάκό καί Νίκο Μηλιάδη, 
Γίνεται γιά τήν νίκη του, πολύ μεγάλος κόπος 
Ό  Σαμαρτζής τό προπονεί, πάντοτε αύτοπροσώπως. 
Πέρσι, τήν κοΰρσα κέρδισε μέ πέντε - δέκα μήκη 
Καί φέτος περιμέναμε δτι καί πάλι ή νίκη 

Τοΰ άνήκει!...
Τό ξεπερνά τό «Λυρικόν» μά δχι καί πολύ 

Μία βραχεία κεφαλή...
Κι’ άν θέτε περισσότερου νά σας κατατοπίσω 
Γά δύο άουτσάΐντερ, έρχονται μάλλον πίσω!...

Έκτός τών δύο, άλογα ύπάρχουν κι’ ό&λα καί, 
Πρώτον τό άουτσάΐντερ έκεΐνο «Περρόκέ»... 
Διαγωνίζεται κι’ αύτό. Είναι γνωστόν ταγκοίνως,
Κι’ είναι ιδιοκτήτης του ό Τάσος ό Μαρτίνος.
Αύτό τό δόλιο άλογο, πού μάλλον σκάρτο ήτο 
Δυό χρόνια, δύο συνεχώς, γραμμή έπροπονεΐτο... 
’Έκαμε «στάρτ» πολύ καλό, έκκίνησι σπουδαία 
Ά λλά  οί δυό του τζόκεϋ δέν είχανε ιδέα 

Πώς πιθανόν είς τή στροφή 
Νά... πέση ξάφνου τό άλογο καί νά καταστραφή...
Τοΰ Εδωσαν προπονητή, είς τήν άρχή τόν Βώττη 
Καί δσο κι’ άν τό ξύπνησαν, τό άλογο ύπνώττει...

Ό  άναβάτης του ό Μακρής 
Πρό τής άλήθεια τής πικρής 

*0 άνθρωπος τά έχασε, τοΰ ’φυγαν τά ήνία 
Κ ι’ είναι σ’ άμηχανία...
Τώρα, έάν δέν σφάλλω 

Ελπίζουνε προπονητή νά εΰρουν κάποιον άλλο,
Καί άν τό δώσουν ψερ' είπείν είς τόν Πετρά τόν Σώτο 
’Ά ν  ήταν τέρτσο τό όίλογο, ίσως νά έλθη σόττο!...
Τό άλλο άουτσάΐντερ είναι τό «Μποντγουαίη»
Πού μόνον παρακολουθεί καί τίποτα δέν λέει... 
Προπονητής του φέρεται Μακέδος ό Άνδρέας 
Πού είς τάς προσπαθείας του, μπορεί, τάς τελευταίας 
Νά κάνη καμμιάν έκπληξι, κανένα πατατράκ...

Πρός τό παρόν ε παθε τράκ 
M i  δλοι περιμένουνε — καί θά τούς δικαιώση — 
"Οτι κατά τόν Αύγουστον, νίκην θά c ιμειώση...'

Οί στίχοι τοΰτοι, φυσικά 
Δέν κάνουνε προγνωστικά 

Άπλώς λένε τά πράγμοσα ώς είναι καί ώς έχουν 
Μ ’ αύτά τά τέσσερ’ άλογα πού είς τόν στίβο, τρέχουν. 

Πάντως έκπλήξες θά ’χω’ΐε φαντάζομαι πολλάς 
Καί ρώτημα δέν θέλει..,

Γ  ιατί τό πήρε έπάνω του πολύ ό Μεσσαλάς 
Παρντόν... ό Μακιαδέλι!...

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ
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Τύποι
τοϋ θεάτρου 

μας

ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
—Ού κλέψης!..

Ν. Γ ΙΟ Κ Α Ρ ΙΝ Η Σ
—Άφοΰ λόγος δέν σοΰ πέ

φτει τί άνάβεις σάν καμίνι;
Καί άν κλιέφτω, κλιέφτης, 

κλιέφτπ, τί σέ μέλλει Γιοκορί
νη; ·

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ
— Καί δμως ή θέμις, δέν ή

τανε Μοΰσα!
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Μ Ε Σ Σ Α Λ Α Σ

—θά ξανάθρουν I ....
Ή  παληές καλές ήμέρες 
θά  ξανάρθουν...

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Α Κ ΕΔ Ο Σ
—θά σέ τρί,.μωρ’ θά σέ τρί- 
θά σέ τρίψω σάν πιπέρι!...

Μ ΙΜ Η Σ  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

—Νά μήν μπορώ νά κόψω

μιά δεκάρα στά δύο!..
Β ΙΛ Λ Υ  Μ Π ΑΡ ΚΟΥ’ Ι'Λ Λ Ε Ρ Ο

—Εΐνε ή «Μάντρα» χίμαιρα, 
τό λέει μέ συμπ-ίί/ια.
Καί δέν γεμίζει σήμερα 
"Οπως σέ άλλα χρόνια!

Α Τ Τ ΙΚ
—Παληά ροΰχααααα!... 
Παληά παπούτσιαααI...
Ποιός έχει γιά τό Μουσεΐοοο!

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ
—"Ολη ή ζωή εΐνε ένα ποϋ- 

ρο!... Δηλαδή ένα ποΰρο πού 
διαρκή όλόκληρη τή ζωή!...

Θ ΕΟ Δ . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  
—Χειροκροτήστε βρέ !..

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ
Αναφορά Ναυάρχου:
—Τό «Περοκέ» ήτο είς τάξιν 

άπάρσεως, δταν τό «Σαμαρ

τζής» έπλεε μέ ταχύτητα 25.000 
δραχμών ήμερησίως.

Διέταξα: Ή ρέμα!..
Τό «Άθήναιον» δεχθέν τορ- 

πίλλας σχήματος γαρδένιας είς 
τά υφαλα, έξέπεμπε συνεχώς 
τό σήμα τοΰ κινδύνου. Τό «Λυ
ρικόν» έν μεγάλω σημαιοστο- 
λισμώ είχε σαλπίσει πολεμικήν 
έγερσιν καί άνεζήτει τό στίγ
μα τοΰ «Σαμαρτζής» τό όποιον 
έκαλύπτετο μέ προπετάσματα 
καπνοΰ έκ φέϊγ — βολάν. Δέν 
ήλλαξα είσέτι άγκυροβόλιον.

,Εν πλφ έπί τοΰ «Περοκέ».
Ν Α Υ Α ΡΧ Ο Σ

Ό  Λαγκαδας καί ό Φαλλιέ- 
ρος, συζητοΰν:

Φαλλιέρος: Τί είπες;
Λαγκαδας: Τίποτασ Μασσάω 

μαστίχα!...

—*Επτά πόλεις ήριζον διά 
τόν Ομηρον. Έπτά θίασοι έρί- 
ζουν δι’ έμέ.

Μ Α Ν Ο Σ Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ  
—Τό μέν πνεΰμα πρόθυμον ή 

δέ σάρξ άσθενές.
Τ Α Κ Η Σ  Δ Α Ρ Α Λ Ε Ξ Η Σ  '

—Ή  τέχνη πρέπει νά στέκε
ται ΥΨ Η ΛΑ !

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Π Α Ρ ΙΔ Η Σ  
—Φονεύσατε τόν Ποριώτην!

Σ Α ΙΞ Π Η Ρ
(Φωνή έκ τοΰ τάφου) 

—Κι’ δμως ... κι’ δμως 
Κάτι μέσα μου έχει μείνει...

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
—Κάθε βράδυ τόν μεθυσμένο 

κάνω καί δμως εΐνε άδύνατον 
νά δώ τις εισπράξεις ... διπλές!

Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Μ Α Κ Ρ Η Σ

Π. Γ.

Κι’ άλλοτε... ήταν γόης φλογερός 
Μά δσος κι' άν έπέρασε καιρός 

Συχνάκις άναφαίνεται καί άρχινά ντά κάπο 
Πάντα κομψός καί ροδαλός 
Ντυμένος πάντα έπιμελώς 

Νά κάνη τόν κατακτητή στόν κόσμο τών θηλέων 
Αύτός πού, κι’ άν έγέρασε 

Καί άμαρτίες χίλιες - δυό μέσ’ τή ζωή του
(πέρασε,

Είναι άκόμη... λ έω ν !...

βίτσιο του μέγα μέσ’ τα Tc*.jt του τά βίτj n  
Δέν είναι μόνον τά κορίτσια 
Κάθε άλλο 

’Έχει ένα άκόμη. Πιό μεγάλο!...
Τόν τρώει ό Ιππόδρομος, οί τζόκεϋ και τ' άλογα 

Κι’ άδικα καί παράλογα 
"Ανευ σπουδαίων λόγων 

Βάζει τό παραδάκι του, στίς ράχες των άλογων'

ΈΙς τήν άγάπη, θύματα βρίσκει καί μ’ εύκολία 
Άλλά, ύπάρχει σοβαρή άμφιδολία 
’Eocv τά θύμοττά του τά καϋμένα 

Φεύγουν άπό τά χέρια του... Ικανοποιημένα...

Ώ ς ήθοποιός, μεγάλος:... Εραστής δραματικός 
Στή σκηνή, δσον όλίγοι 

Είναι έκτακτος στ’ άλήθεια. Είναι τόσο φυσικός 
Πού παντοΰ σκορπίζει ρίγη...

Γιά νά τόν γνωρίσουν δλοι, άς λεχθή ώς κατα-
(κλείς

ΙΞΐναι ό φίλος Γαδριηλίδης, ή άπλώς... ό Περι
κλ ή ς ! 

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ

Τά περιφημότερα 
λογοπαίγνια

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α  Α Π Ο  Τ Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ
— Είχαν γράψει κάποτε μα

ζί τήν άξέχαστη έκείνη t/ιτιθε· 
ώρησι «’Λλλέ βουζ-άν μαντάμ 
Μαρί», ό Μωραϊτίνης μέ τόν 
Λιδωρίκη τόν Μιλτιάδη.

Κατά σύμπτωσιν δλες ot 
σκηνές πού είχε γράψει ό Λι- 
δωρίκης άπέτυχαν οίκτρώς καί 
ό άτυχής Μωραϊτίνης, έξενύ- 
χτισε μετά τήν πρεμιέρα γιά  
νά διορθώση λίγο τά άπο τυ
χόντα νούμερα.

Τό πρωΐ παοουσιάστηκε στό 
θέατρο, μέ πρχμένα τά μάτια 
άπό τήν άϋπνία καί δταν κά
ποιος τόν έρώτησε:

— Δέν έκοιμήθηκες, άπόψε,
Τΐμο; ό Μωραϊτίνης άπήντησεν 
έτοιμότατα:

— Ούκ έά με καθεύδειν, τό
τοΰ Μιλτιάδου.. ά π ο τ ρ ό- 
π α ι ο ν.

Κα ί ένα προχθεσινό τοΰ ή- 
βοποιοΰ Βασίλη Μεσολογγίτη. 
Έπείραζε τόν τενόρο Ντενό- 
για, τήν ώρα τών δοκιμών στό 
Άθήναιον, όπότε μιά στιγμή 
στρέφεται ό Ντενόγιας καί 
τοΰ λέει, δήθεν σοδαρά:

— Έ μ ένα  νά μοΰ μιλφς μέ 
σεβασμό, yicrti τό δνομά μου 
Ντέ—νόγιας, έχει τίτλον εύγε- 
νείας.

— Ά μ  τότε τί νά πτ) τό Ντε- 
ντέαγατς πού έχει δυο «ντέ·» 
μπροστά ;ου; άπήντησε ό Με- 
«τολογγίτης.

1. Κα ί οί παρεστώτες έσυνα- 
χώθησαν.
Ι· Ν · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· 1Ι· 1Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Π · ΙΙ· ΙΙ· Π · Ι1·1Ι

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η .—"Εχομεν έδώ τήν Κρεδδατά  
Πού ξελιγώνει άρκετούς μέ τήν πολλή της γλύκα... 
Μά κομπλιμέντα πιό πολλά, θά εΐνε περιττά 

θαρρώ γιά τήν Μαρίκα!
ΕΓν’ ή Μαρίκα μοναχά. 'Αστέρι τής σκηνης 
Σ ’ αύτό δέν έχει άντίρρησι, νομίζομε, κανείς!
Έ δώ  ’ναι κι* ό Πατρίκιος, πού σ’ δλον του τόν δίον 
Δέν ξέρω πώς, συνήθισε νά κάνη τόν... πληδεϊον.

Καί δλ* αυτά τά κάνει ένφ 
τό μυστικό εΐνε κοινό 

Πώς έχει χρήμα μπόλικο, έχει γεμάτες μποΰρσες 
Καί άλογα στίς κοΰρσες!....

Καί ό Οίκονομόπουλος, τενόρος πάσης χάριτος 
Πού τής σπουδαίας του φωνής ή γλύκα, εΐνε άρρητος 

Έ δ ώ  εΐνε κι* αύτός 
Είνε τενόρος ζηλευτός 

Μέ τό πυκνό του τό μαλλί
Α ρέσει σ’ δλους καί πολύ!...

Έ δ ώ  ύπάρχει κι* 6 γνωστός έκεΐνος Άνουσάκης 
•πού μαρτυρεί τοσάκις 
"Οπως τό είδαμε ήδη.

Άπ* τά πολλά πειράγματα τοΰ Γιάννη ΜωοτννΙδη..,
Ό  θεοττρώνης ό Μικές 

"Ε χ ε ι τής κατακτήσεις του, πάντα, τής θηλυκές 
Μά τόν συναγωνίζονται άλλοι πολλοί έπίσης,
Κ ι’ ό Άνουσάκης πρό παντός, μέ τόσες κατακτήσει» 
Ίωαννίδης ό άνήρ, περίλυπος ποζάρει 
Έ δ ώ  δέν έπιτρέπεται, πρός τό παρόν, τό ζάρι 
Καί τής άπαγορεύσεως, νά ποΰμε αύτής, της σκάρτης 

Ό  Γιάννης εΐνε... μάρτυς!...

Π Α Τ Ρ Α Ι —"Οπως άνήγγειλαν έδώ τής κοινωνίας 
Ή  Κοτοπούλη προσεχώς εις Πάτρας άφικνεΐται. 
Λοιπόν τήν περιμένουνε καί δή μετ’ άγωνίας 

· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Γ Ι· ΙΙ· Η · ΙΙ

ΟΙ πλεΐστοι συμπολΐται.
Παρακαλοϋμεν, σπεύσατε νά τής τό άναγγείλετε 
Κ ι’ δν άρνηθή, φροντίσατε νά μας τήν άποστείλετε.

Κ Ο Μ Ο Τ ΙΝ Η . —Τήν Πάολα έδώ φιλοξενούμε 
Κ ι’ είλικρινώς πρώτη φορά τέτοια φωνή άκοΰμε... 
Γίνεται γιά τόν θίασον πολύ μεγάλος ντόρος 

Κ ι’ ό Μανιατάκης ό γλυκός 
Πού εΐνε καί μοναδικός 
Νομίζομεν τενόρος.

Δάφνας πολλάς κι* αισθήματα παρά θηλέων, δρέπει 
"Α ν  καί αύτό ή Πάολα, δέν τοΰ τό έπιτρέπει.... 
Σουμπρέττα είς τόν θίασον, εΐνε ή Τούλα Δράκου 

Πού τρέχουνε καί τήν άκοΰν 
Καί δλοι τήν πολιορκούν 

Μά δυστυχώς τοΰ κάκου....
Διότι, φαίνεται αύτή πώς έχει κάποιαν λόξαν 
Καί στάς Αθήνας μοναχά έπιζητεΐ τήν.... δ ό ξ α ν ! . .

Α ΙΓΥ Π Τ Ο Σ  (Αλεξάνδρεια ). —Άπ ό πολύν καιρό 
Εύρίσκεται στήν πόλιν μας ή δεσποινίς Ήρώ,

Ή  τό έπώνυμον, Κοντά  
"Ητις τήν πΞριέργειοτν πολλοΰ κοινοΰ, κεντς·..,
Στόν θίασον, ώς είδαμε, συμΐαΐνουν ναιρεκάκως 

Καυγάδες ούκ όλίγοι.
Μαλλώνει μέ τόν ΊατροΟ, ό Μιχαήλ θωμάκος 

Κι* 6 ΊατροΟ έξάπτεται καί άπειλεΐ νά φύγη!..
Εις τούς καυγάδες, έκ σκοποΰ καταφανώς ύπούλου· 
'Υπάρχει δράσις ένεργός καί τοΰ Στυλιανοπούλου... 
Μ ’ αύτά ’ναι «παρασκνήια». *0 κόσμος δέν τά βλέπει, 
Είς τήν Σκηνήν ό θίασος είνε πειθαρχικός 

Πράγμα πού ώς είκός

Πρωτοφανείς άληθινά εισπράξεις έπιτρέπει....
Τό θέατρον τρις εύτυχώς πάντοτε εΐνε πλήρες 
Κ ι ot εύτυχεΐς ήθοποιοί θάρθουν γεμάτοι λίρες 

Κ ι’ έτσι άκόμη μιά φορά 
Άπ ό τής λ ί ρ ε ς  τής πολλές και άπό τόν π α ρ ά  

Είς τής ζωής μέσα τόν ροΰν 
θά  τραγουδούν εύδαίμονες καί θά 

π α ρ α—λ η ρ ο ΰ ν !

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η .— Έ λ η ξεν  αίσίως τό ταξίδ 
τοΰ θιασάρχου Ξύδη.

Μάς έφερε στήν πόλιν μας, τόν θίασόν του δλον.
Ό  Γαβριηλίδης ό μικρός, ό χορευτής Απόλλων 
Έ δ ώ  εύρίσκεται κι’ αύτός, καί πλεϊστα έχει θύματα 

Μέ άφθονα παθήμοιτα,..
*0 Καδαφάκης Λέανδρος, τενόρος πάσης φήμης,

*Η Βούλα καί ό Μίμης 
Έ δ ώ  εΐνε κι* αύτοί...
"Η έργασία; Ζηλευτή,

'"Όλοι καλά πηγαίνουνε. Κόδουν μονέδα δλοι 
Κ ι ' 6 Ξύδης χθές άγόρασε καί άλλο πορτοφόλι 1...
Αύτά, πρός διασκέδασιν πάσης άνησυχίας 
Αύτά τά νέα εΐχαμεν έκ τών έπαρχιών 
Εργάζεται τό θέατρο πολύ στάς έπαρχίας 
Πρός τέρψιν κι* άγαλλίασιν τόσων ήθοποιών 

“ Ολοι κερδίζουν χρήματα,
Είς τήν Κωνσταντινούπαλιν, πέντ* έξη συγκροτήματα 
Εις τό ταξίμ, εις τό Μαξίμ, Πρινέας, Μπέζος κι’ άλλοι 
Κόσμο χαλοΰν πραγματικά, καί λίγο εΐνε πάλι...
Πολύ καλά έργάζονται, νά τό τονίσω όφείλω 

Μά δλ* αύτά, έχω σκοπό 
Λεπτομερώς νά σάς τά πώ 
Στό προσεχές τό φύλλο!

Ο Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ

Θεατρικά 
φαιδρά καί μή

Μιά ντιζέζ βρίσκεται σέ ένα 
κοσμικό σαλόνι:

—θά μάς τραγουδήσετε κά· 
τι, δεσποινίς;

—’Ά ! δ χ ι! Εΐνε πολύ άργά 
καί θά ένοχλήσωμε τή γειτο
νιά.

—Γι’ αύτό μή σάς μέλλει, 
Έδώ  άπένοΓντι έχουν ένα μσν· 
τρόσκυλο ττ ύ /αλάει τον κό 
σμο μέρα—νύχτα!

Δυό θεατ.ιί πιάνουν συζή- 
ιησι.

— Σάς άρέσει τό έργο, ;<ύ* 
οιε;

— Καθόλου.
— Δέν φεύγομε;
—Δέν μπορώ. Είμαι ό συγ· 

γραφεύς.

"Ενας ήθοποιός ύποδύεται 
τόν Ριχάρδο τόν Γ ’ .

—Τό δασίλειόν μου δι’ ένα 
ίππον!...

"Ενας άπό τή γοίλαρία τοΟ 
φωνάζει:

—Πειράζει άν εΐνε γάιδα
ρος;

— Δέν πειράζει. "Ελα  γρή
γορα!

Ό  νέος συγγραφεύς στόν θι 
ασάρχη.

— Σάς φέρνω ένα έργο δί
πρακτο, μοΰ λέτε νά τό κάνω 
μονόπρακτο, σάς φέρνω ένα 
τρίπρακτο, μοΰ λέτε νά τό κά 
νω δίπρακτο. Τί πρέπει νά γί- 
ντ| γιά νά μείνη ένα έργο μέ 
τρεις πράξεις;

—Γράψτε κανένα δεκαπεντά 
πρακτο!
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύθη τήν Σάρα Μπερνάρ

Τοϋ κ. ΜΙΝΩΑ Κ. ΑΝΑΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ Η ΓΟ Υ 

Μ Ε Ν Ω Ν —  ‘Η ιστορία μας 
ξετυλίγεται στά 1865. Ό  Α 
ριστείδης Δαμαλάς, γυιός τοΰ 
δημάρχου Σύρου Αμβροσίου 
Δαμαλά καί τής Θυγατρός 
τοΰ έκ τών πρώτων δημάρχων 
τοΰ Πειραιώς Λουκά Ράλλη, 
ένας ώραιότατος νέος, πού 
τόν έλεγαν γιά τήν ώμορφιά 
του Απόλλωνα, κυνηγέ? τό 
άγνωστο. Ξεκινά άπό τόν 
Πειραιά, γιά τό Παρίσι, τή 
Λόντρα, γιά εύρύτερες σπου
δές. Μά στό Παρίσι βρίσκει 
έκεΐνο πού ζητάει. Βλέποντας 
τή Σάρρα Μπερνάρ στήν «Κυ
ρία' μέ τάς Καμελίας», άπο- 
φααίζει νά γίνη ήθοποιός. 
Κατορθώνει νά έχη μιά πρόσ- 
κλησί της καί πηγαίνει στό 
καμαρίνι της μέ χτυποκάρδι. 
"Εχε ι άρχίσει νά τήν άγαπα. 
*Η Σάρρα, πού ό Πειραιώτης 
Απόλλων τήν έχει γοητεύσει, 
τοΰ ζητεΐ νά τής ε’ιπή γιά τήν 
πατρίδα του, πού ή Γαλλίς 
καλλιτέχνις τήν άγαπά έξαι- 
ρετικά.

6ον
‘Ο Δαμαλάς ήταν άκόμα συγ- 

ινημένος.

Τά άσυγκράτητα φιλήματα, 
π’ άφησε στό χέρι τής ήθοποιοΰ, 
μόλις τοΰ τό έτεινε, νόμιζε πώς 
τήν διέθεσαν άσχημα μαζί του.

Μά ή Σάρρα, πού τό κατα
λάβαινε, τόν ένεθάρρυνε άκόμη 
περισσότερο.

— Ελά τε, τοΰ είπε, φίλε μου... 
Περιμένω ν’ άκούσω γιά τήν 
Ελλάδα... θά  εύχαριστηθώ 
πολύ. . .

Καί θέλοντας νά τόν ένθαρ
ρύνη περισσότερο άκόμη, έσυρε 
άπαλά τό χέρι της έπάνω στά 
ξανθά μαλλιά του

Ή  έπαφή τοΰ ώραίου χεριοΰ 
της, δσο καί άν ήτον απαλή, δ
σο καί άν μόλις τήν κατάλαβε, 
άνσστάτωσε τόν νέον "Ελληνα.

Ά λ λά  κατώρθωσε νά συγ- 
κοατηθη, νά έπιβληθή στόν έ- 
αυτό του.

Καί άμέσως, κυττάζοντας τή 
Σάρρα, άρχισε νά λέη:

—Αγαπάτε λοιπόν τήν Ε λ 
λάδα τόσο πολύ, κυρία;...

Καί χωρίς ν' άκούση τήν ά- 
πάντησι, συνέχισε:

— Ναί... έχετε δ ίκηο... Ή  
Ελλάδα  εΐνε ή χώρα τής αιώ
νιας άνοίξεως, ή χώρα πού ό 
ήλιος τήν φωτίζει διαρκώς μ’

ένα φώς πού δύσκολα συναντά- 
ται σ’ άλλον τόπο. Κάτω έκεϊ, 
κυρία, ό άνθρωπος ξαναγιεννιέ- 
ται, κάτω άπό τά εύλογητά τοΰ 
Άπειρου καί άπό τόν γολανόν 
ούρανόν της, άκούονται τά Α λ 
ληλούια τής Χοτράς, πού κάνουν 
τούς άνθρώπους νά γίνωνται 
πιό άνάλαφροι, νά νομίζουν πώς 
συγγενεύουν μέ τούς άρχαίους 
θεούς...

‘Η Σάρρα τόν άκουε, γεμάτη 
έκστασι. Καί στό σημείο αύτό 
δέν μπόρεσε νά συγκρατηθή:

— ΤΩ, κύριε Δαμαλά, πόσον 
ώραΐα μιλάτε... Πόσο χρώμα έ
χει ή φωνή σας...

Καί παύοντας γιά μιά στι
γμή, συνέχισε:

— Μά έσεΐς εΐσθε ποιητής, ά
γαπητέ μου... "Ενας μεγάλος 
ποιητής. ..

‘Ο Δαμαλάς τώρα είχεν άνα- 
κτήσει τό θάρρος του. Ό  άν
θρωπος πού είχε γεννηθή καί 
μεγαλώσει μέσα στ’ άρχοντικό 
τοΰ πατέρα του, πού στόν Πει
ραιά καί στάς Αθήνας θριάμ
βευε στά σαλόνια, είχε θυμηθή 
τόν έαυτό του.

Κι’ άπάντησε, κυττάζοντας 
τή Σάρρά κατάματα».

— Δέν είμαι ποιητής, κυρία... 
Είμαι ένας κοινός άνθρωπος, 
πού έχει δμως τό δυστύχημα — 
άν θέλετε— νά αισθάνεται έκεΐ- 
να πού λέει καί πού ή εύτυχία 
τής στιγμής αύτής, πού ήτοτν τό
σον άναπάντεχη, τόν έχει συγ- 
κινήσει έξαιρετικά...

Ή  Σάρρα έμειδίασε. Τής ά
ρεσε τό κομπλιμάν, τής άρεσε 
άκόμη ή έξυπνάδα τοΰ νεαροΰ 
“ Ελληνα, ή «τακτική» του μάλ
λον —πού βέβαια δέ τής διέφυ
γε. Καί δέν κρατήθηκε.

—  Παρά τήν νεότητά σας, φί
λε μου, τοΰ είπε, βλέπω δτι ή 
πείρα δέν σάς λείπει. Μ’ αύτό 
δέν σάς άφαιρεΐ τίποτε. Αντί
θετα σάς κάνει πιό συμπαθητι
κό — άν μπορήτε, βέβαια, νά 
γίνετε περισσότερο.

Ό  Δαμαλάς έπίτηδες άφησε 
άναπάντητη τή Σάρρα.

Κάνοντας, δήθεν, δτι δέν θυ- 
1 μάται ποΰ είχε άφήσει τήν όμι- 

λία του γιά τήν Ελλάδα, σκέ
φθηκε λίγο κι’ ΰστερα συνέχισε:

—...Καί δέν εΐνε μόνο ό ού- 
ρανός, ό άέρας, ό ήλιος τής 
πατρίδας μου, πού σάς άφήνουν 
έκπληκτο, κυρία. ’Έχουμε καί 
τή θάλασσα... " Α ! τί ώραΐο μα
βί χρώμα έχει ή θάλασσα αύ
τή, δτοτν ήρεμη καί τί γαλανό-; 
λευκά τ’ άκρογισνα μας... " Ε -1 
χω γεννηθή στή Σύρα, κυρία...1 
Βέβαια δέν θά ξέρετε τό νησί 
αύτό —δπως δέν είχατε άκού- 
σει καί γιά τήν Ελλάδα καί θά 
τήν άγνοούσατε πώς ύπάρχει 
στόν χάρτη, άν δέν ύπήρχαν ή 
Άκρόπολις, ό Έρμης τοΰ Πρα- 
ξιτέλους καί οι άλλες άρχαιό-

τητες, πού άθελα τήν φέρνουν 
στά στόματα δλου τοΰ διανο
ουμένου κόσμου. Μ' άν τό ξέ
ρατε αύτό τό νησί, πού δέν ά- 
πέχει άπό τόν Πειραιά παρά λί
γες μόνο ώρες καί πού τό λού
ζουν τά κύμοαα τοΰ Αιγαίου, 
έτσι, ώστε ΰστερα άπό κάθε Θύ
ελλα, νά φαντάζη πιό ώμορφο, 
θά μένατε γοητευμένη...

Ό  Δαμαλάς έσταμόαησε... 
Χωρίς νά τό θέλη, ό νοΰς του 
φτέρωσε πρός τόν γενέθλιο τό
πο του, τίς όνομαστές του έξο- 
χές, τίς περίφημες άκρογιαλιές 
του, δπου πολλές φορές έπαιρ
νε τό μπάνιο του κι’ έψάρευε.

Μά ή Σάρρα, πού τώρα είχε 
γοητευθή όριστικά άπό τόν νέο 
αύτόν, άνυπόμονη, τόν παρακά- 
λεσε:

— Πέστε μου λοιπόν κι* άλλα 
γιά τόν τόπο πού γεννηθήκατε, 
γιά τό νησί αύτό πού τό λού
ζουν τά κύματα τοΰ πελάγους, 
άπ’ δπου θά βγαίνουν Άφροδί- 
τες γιά νά γεννοΰν τέτοιους Α 
πόλλωνες...

— Κυρία. ..
Μά δέν μπόρεσε νά συνέχιση.
Ή  Σάρρα τόν εΐλκυε τώρα.
— Λέγε με Σάρρα, τοΰ είπε 

σιγά, ένω τά χέρια της τυλίγον
ταν γύρω στό λαιμό του.

Κι’ έκεΐνος ΰψωσε τότε τά 
χέρια του, τήν έσφιξε σχήν άγ- 
καλιά του καί τήν έφίλη'σε μ* 
ένα πάθος, πού πρώτη φορά τό 
είχε καταλάβει.

"Οταν ή Σάρρα βρέθηκε μό

νη, άργά πιά, στό καμαρίνι 
της, δέν μποροΰσε νά έξηγήση 
δ,τι είχε συμβή.

Αύτός ό κεραυνοβόλος έρως, 
αύτή ή φλόγα πού τής άναψε 
αύτός ό ώραΐος νέος, πού είχε 
φθάσει προχθές άκόμη άπό μιά 
μακρυνή χώρα, δέν τής άρεσε 
καθόλου.

Ή  Σάρρα Μπερνάρ, ή μεγάλη 
ήθοποιός, ήταν έλεύθερη βέβαια 
νά κανονίζη τή ζωή της. Μά τήν 
έ κανόνιζε πάντα —ώς τά σήμε
ρα τούλάχιστον—  σύμφωνα μέ 
τή λογική, σύμφωνα μέ τήν ά- 
πόδοσι πού είχε κάθε πράξι της.

Πώς τώρα είχε τελειώσει τό
σο γρήγορα μ’ αύτόν τόν ξένο, 
δέν μποροΰσε νά τό καταλάβη, 
δέν έβγαζε κανένα συμπέρασμα 
άπό τήν άνάκρισι πού έκανε 
στό έαυτό της.

Καί τό χειρότερο:
Ή  καρδιά της τής έλεγε, πώς 

τό γρήγορο τέλος ποΰδωσε στήν 
έρωτική αύτή ιστορία, συνεπαρ- 
μένη άπό τήν γοητεία τοΰ ώ
ραίου “ Ελληνος —ποΰ ώμολο- 
γοΰσε δτι είχε ξετρελλοτθή μαζί 
του, άπό τήν πρώτη στιγμή πού 
τόν άντίκρυσε στήν πρώτη σει
ρά τών καθισμάτων τής πλα
τείας— δέν ήταν παρά ή άρχή 
μιάς μεγάλης άγάπης.

’Ά ς  είχε γευθή τόν καρπόν 
τοϋ έρωτος, άς είχε μεθύσει

στήν άγκαλιά του.
"Ενοιωθε πώς τόν άγαποϋσε. 

"Ενοιωθε πώς δέν ήτοο> τρέλλα 
μιάς στιγμής αύτό πού έγινε, 
δέν ήταν πόθος πού θάσβυνε μέ 
τ' άγγιγμά του. ''Ήταν μιά ά
γάπη' άπό κείνες πού δέν είχε 
νοιώσει άλλη φορά. Μιά άγάπη 
τρελλή, παιδιάστικη, πού τόσες 
φορές τήν ώνειρεύτηκε —δχι ά
πό τόν καιρό πού βγήκε στή 
σκηνή— άλλά σέ πολύ πρωτη- 
τερινά χρόνια, δταν, μαθήτρια 
άκόμη στίς καλόγρηες, έλυωνε 
γιά δυό γαλονά μάτια, πού δέν j 
τά είχε ίδή κι* δμως τά βλέπει ! 
έμπρός της νά τής χαμογελούν | 
καί νά τήν καλοΰν σέ μιά άπό-' 
λαυσι —πού δέν ήξερε τί άκρι
βώς ήταν, δέν τής έπέτρεπαν τά 
χρόνια της νά καθορίση.

Κι’ δστερα —θυμώταν τώρα, 
ξαπλωμένη σέ μιά άνοπταυτική | 
σαίζ-λόγκ μέ τό κεφάλι γυρτό 
στό έρισείνωτόν της— τά χρό
νια ποΰπαιρνε μαθήμοιτα δρα
ματικής στό Γκράν—Σάμπ...

"Ολες οί μαθήτριές της είχαν 
έρωτευθή κάποιον... 'Άλλες συμ 
μαθητές τους, άλλες τούς καθη
γητές τους —πού δέν τολμού
σαν βέβαια νά τούς έκμυστη- 
ρευθοΰν τόν κρυφό έρωτά τους, 
άλλά τούς έλάτρευαν μέ τήν 1 
κρυφή κι’ άπέλπιδα έκείνη άγά- 
πη, πού γεννιέται στήν ήλικία 
τήν παρθενική, σάν λουλούδι 
τής άνοίξεως, καί δέν ξεπετιέ- ι

ται άπό τά χορτάρια, δέν βγαί·. 
νει ψηλά στό φώς τ' άδύναμου 
ήλιου τοΰ Μάρτη, γιατί φοβάται 
άκόμη τήν παγωνιά.

Είχε νυχτώσει άπό ώρα καί 
ή Σάρρα δέν τό είχε καταλά
βει.

Ξαφνικά ξεπετάχτηκε τρομα
γμένη άπό ένα κτύπημα στήν 
πόρτα.

Μά συνήλθε άμέσώς καί είπε:'
—Έμπρός!
Μπήκε ή καμαριέρά' της σιγά, 

προσπαθώντας νά μήν κάμη θό
ρυβο, γνωρίζοντας τίς συνήθει
ες τής κυρίάς της.

Μά, έπειδή άκριβώς τήν ήξε
ρε καλά, τής έκανε έντύπωσι 
πώς ή Σάρρα καθόταν στό σκο
τάδι, πού τό μισούσε θανάσιμα.

'!Ήταν ή άδυναμία της τό πο
λύ, τό πλούσιο, τό άπλετο φώς.

—*Άν μοΰ ήταν γραφτό νά 
ζήσω μέ μιά λάμπα του πετρε
λαίου σ’ δλη μου τή ζωή, Β ’ αύ- 
τοκτονοΰσα άμέσως —έλεγε 
πολλές φορές.

Κι* έπειτα διέτασσε:
—Άνάψτε κι* άλλα φωτα... 

Έδώ  μέσα δέ βλέπει κανείς τή 
μύτη του.

Κι* άς ήταν πολύ τό φώς.

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ :
χές.

Είς τό προσ*·


