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Ή  Μαρίκα I
Καί τί δέν περικλείει, τί δέν συμβολίζει τό 

δνομα α»τό, δταν προφέρεται στό &έατρο καί 
για τό θέατρο. Πόσες δόξες, πόσοι θρίαμδοι, 
πόσαι νίκαι: άλλά καί πόσαι προσπάθεια'., πό
σοι άγώνες, ποια φανατική προσήλωσις, τί 
ιγιγαντομαχίαι είς τόν άγώνα διά τήν έπικρά- 
τησιν τοϋ ΚαλοΟ καί τοΰ 'Ωραίου είς τήν Τέ
χνην δέν καλύπτονται και δέν Ερχονται είς τήν 
επιφάνειαν τής μνήμης δταν άκούεται τό δνομα 
Μαρίκα. Ή  Μαρίκα Κοτοπούλη. Ή  μεγάλη ί-

Κ Ι
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΗΦΟΠΟΙΟΗ

ΤΙΜΗ ΦΎΛΛΟΥ ΛΡΑΧΜΑ! ΔΥΟ
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ΚΙΙΗΤΙ ΣΔΠΦΩ ΑΛΚΑΙΟΥ
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

II M i l l «ΚΡΙΙΙΣΙΟΪ ΒΕΑΤΡΟΪ
Τοΰ κ. Α. ΓΑΤ0Π0ΥΛ0Υ

Ή  μεγάλη μάντρε-νόμπιλε 
τοΰ Έλληνικοΰ θεάτρου, Ή  
καλλιτέχνις πού τιμά σήμερον

Άφοΰ, λοιπόν, τά ύπόλοιπα ί *ήν έλληνικήν Τέχνην. Ή  άρ
τής ασχήμιας τοΰ Ίλισσοΰ πρό
κειται νά ένταφιασθοΰν κα’ί νά 
σβύσουν μαζί μέ τά χαλάσμα
τα του καί τούς θρύλους του, 
διά νά δημιουργηθή, έπί τοΰ 
παραποταμίου λόφου, Ιν  άπο 
τά ωραιότερα διαμερίσματα 
τής νέας πόλεως τών 'Αθηνών, 
αποκτά άνάλογον έπικαιρότητα 
καί. ή σχετική αναδρομή πρός 
τήν έποχήν τών Π α ρ ι λ ι σ σ ί- 
ω ν κ έ ν τ ρ ω ν. Τόν ιστο
ρικόν δηλαδή τόπον πού cuvt- 
κέντρωσεν, έπί μίαν περίπου 
εικοσαετίαν (1870- 1890), τήν 
νυκτερινήν ζωήν καί τήν θεα
τρικήν κίνησιν τών παλαιών ’Α 
θηνών.

Εάν έτοποθετούντο άναμνη
στικοί έπιγραφαί είς τούς ρω- 
μαντικούς τόπους, πρός τούς ό
ποιους έ'φερον, συνήθως, τά βή
ματά των οί κυριώτεροι παρά
γοντες τής ζωής τών ρομαντι
κών χρόνων τού παλαιοτέρου 
άστεος. τά μεγαλείτερα δικαιω- 
u-ατα θά ήμποροϋσε νά διεκδι- 
κήση, είς τήν περιφέρειαν τών 
Παριλισσίων κέντρων, ή μνήμη 
τοΰ Αχιλλέως Παράσχου:

* Ω! νά το Α vtQ0v τών Νυμφών 
καί νά τό μονοπάτι 
«που έ κ e ί ν η μιά «βορά 
μαζή μου έπερπάτει.
Νά τό τρβχάμενο νερό 
πού τήν ^σταματούσε 
τό δένδρο πού τήν πρόσμενα 
καί ιόσο άγαποϋσε?

τίστα πού άποτελεί μίαν ύπε- 
ρηφάνειατν, ένα άτίμητο άστέ 
ρι στήν πλειά 
δα rtoi) λά
μπει ιΐς το 
ντεοέωμα τοΰ 
έλληνικοΰ καλ 
ΛίτεχνικοΟ οϋ- 
ρανοΰ.

Ή  Κωνσταν 
τινούπθΛ·ς εί* 

ή γενέτει
ρά της. Κόρη 
καθηγη τ ο ΰ

! τής
κής 
τοΰ 
ποΰ 
και 
κήν 
είς

λικόν θ έα ^ ο ν  ήτο μίοτ άπό 
τάς πρώτας ήθοποιούς πού συ
νεπή ξαν τόν πρώτον θίασόν του 
μέ έπί κεφαλής τόν μακαρί
την θοίμ®ν Οικονόμου. Διά 
τό πολύμορφον τοΰ ταλέντου

ϋ β ΙΙΙβ  ·

Ή  Κα Μαρίκα Κοτοπούλη
4.οεια τής Ελληνικής θεατρικής Τέχνης, ή μά- 
y to ja  πού έσκόρπιοε καί r-κορπά χρόνια τωρα 
οτό πέρασμά της τά ρίγη τής θείας Τέχνης της, 
τας συγκινήσεις τοΰ μεγάλου ταλέντου της, τόν 
θαυμασμόν και τήν .αγάπην πρός τό θέατρον.

Αλλά_ δέν πρόκειαι νά διογραφήσωμεν έδώ 
τ ή ν  μεγάλην καλλιτέχνιδα. ι ό έκαμαν πρό η
μών άπό τάς στήλας^ αύτάς άλλοι άρμοδιώτεροι 
και καλλίτεροι. Έδώ  θά παραθέσωμεν μονάχα 
λ^γα λόγια της. Λίγες λέξεις πού είπε πρός τά 
«Παρασκήνιο» προχθές, λίγες ώρες πριν φύγη 
>ια τήν τουρνέ της είς τάς Επαρχίας;

. *»ρα·.#·-λώ, μα ,· ί--,- ,νν
«Παρασ κήνιο» είναι Μ να άληθινό άτιόκτημα για 
τον τόπο ^ας, Είναι ένα περιοδικό πού πραγμο»- 
τι.κά μας έλειπε. Γιατί πάντοτε δλα τά θεατρικά 
ζητήμοίτα τά βλέπει άπό τή σωστή τους όψί. 
Καί πάντοτε βάζει τά πράγματα οτή θέοι τους.

Είμαστε έύτυχεις, δλοι οί ήθοποιοί γιά τήν 
«κδοσι τοΰ περιοδικού αύτοΰ, ή καλλίτερα τοΰ 
περοδικοΰ μας. Ελπίζω δέ -α έξακολουθήηι 
έργαζόμενο μέ τόν ίδιο ζήλο ποΰ άρχισε.

^Είμαι πολύ εύτυχισμένη, συνέχισεν ή χ. 
Κοτοπούλη, πού πάω στίς έπαρχίες· στήν Πά
τρα, ατό Αίγιο, οτήν Κέρκυρα, στήν ,Μυτιλήνη, 
οτήν Χίο ίδια δπως ήμουν ευτυχής καί πέρυσι 
πού πήγα στήν θεσαλονίκη.

» Πρέπει νά σημειώσετε δτι τό κοινόν ■ τών 
έπαρχιών είναι περίφημο καί έξ Ισου διαλεχτό 
Ilk  τό άθηνα».<ό. ΑΙσθάνεται κι’ αυτό τήν άνάγ- 
ΚΤ1 τής θ'εςττρικής τροφής καί γι’ αύτό υποστη
ρίζει πάντα κάθε καλό και άξιο προσοχής θεα1- 
,τρικό συγκρότημα. Αύτό τό πράγμα τό’ ξέρει 
ιτολύ καλά καί τό κράτος μας. Γ ι’ αύτό δείχνει 
τήν μέριμνά του καί στήν έπαρχία. Τά σχέδια 
μονιμοτέοας θεατρικής κινήσεως στήν έπαρχία, 
δείχνουν τό ένδιαφέρον του γ ι’ αύτήν. Ή  στοργή 
τοΰ Κράτους γιά τήν έπαρχία είναι καταφανής. 
Παράδειγμα ή άποστολή τοΰ θιάσου τοΰ «Βα- 
οιλικοΰ θεάτρου> στήν Θεσσαλονίκη, μέ τό 
σπουδαίο ρεπερτουάρ, μέ τά μηχανικά μέσα 
κΛ.π. Τό ίδιο κι' έμεϊς σέ άνάλογη κλίμακα, 
άπό τήν άλλη μερηά, Εχουμε σκοπό νά τονώ
νουμε τή θεατρική κίνησι τής έπαρχίας. Καί ’έλ- 
ττίζουμε ν’ άΐ-ταποκριθουμ? στίς άξιώσεις, τίς 
τόσο δίκαιες τοο έπαρχιακοΰ κόινοΰ, ποΰ είναι 

-ίκαί αύτό, δπως σας είπα καί- πριν, πολύ εξε
λιγμένο καί έξ ίσου διαλεχτό μέ το άθηναΐκόν».

Ή ,  κ· .Μαρί κα Κοτοπούλη άρχισε χθές τίς 
ιταροίστάσεις της μέ έξαι-ρετική κοσμοσυρροή μέ 
τήν «Ελισάβετ», διότι, δπως μάς έτόνισε καί ή 
Ιδία, έκτιμφ πολύ καί πιστεύει άπολύτως στό 
λεπτό γοΰστο τοΰ έπαρχιακοΰ κοινοΰ, Γιά τόν 
λόγον αύτόν άρχισε μ’ έ'να άπό τά δυνατώτερα 
ίογα  τ,οΰ, ρεπερτουάρ της. Μετά τήν «Έλισά- 
βετ*· θά κάνη τήν έμφάνισί του μέ τό «“ Οταν, 
μιλάπ τό κρασί» ό κ. Β . Λογοθετίδης. Άκολού- ί 
έως θά ποτιχοΟν τό «” Ολα θ’ άλλάξουν» τοΰ κ .1 
Μπόγρη, τό «Εύτυχώς έπτωχεύσαμέν» τοΰ κ.
Σ  υν<αδινοΰ, τοΰ όποιου περί τό τέλος τής πα1- 
ραμονης τοΰ θιάσου στάς Πάτρας θ’ άνο-βιβασθ";

,f> νέα. κωμωδία του, «Καλώς ήλθες»· ■ θά  πάι- 
θόΰν άκόμη τό θρυλικό «6ο πάτωμα* ή «Στέλ -̂ 

Χα Βίολά,τη* κ. ά·Ϊ

Ά λλά  δέν έπρόκειτο μονον 
περι τοΰ προσφιλούς ρωμαντι- 
κοΰ καταφυγίου τοΰ 'Αχιλλέως 
Παράσχου, κατά τήν έποχήν 
τών αισθηματικών περιπετειών 
του καί περιπάτων του μ’ έ
κ ε ί ν η ν .  Άνατρέχομεν είς τήν 
εικοσαετίαν (1870—1890) κστα 
τήν διάρκειαν τής όποιας οί 
Αθηναίοι συνεκέντρωσαν τάς 
νυκτερινάς διασκεδάσεις των 
καί τά θεάματά των παρά τούς 
πρόπσδας τοΰ Άρδητ<:οΟ, είς 
τά λεγάμενα, τότε, Π α ρ ι λ ί σ- 
σ ι α κέντρα'. Έ ξ  αύτών μάλι
στα έκέρδισε σχετικήν κίνησιν 
καί τό έρειπωμένο Μ έ τ ς, τοΰ 
ήτνοίον, τελευταίως, έπροτάθη 
η κάτίοαφιβις, όπαραί ιητύς 
πρώτος δρος έξωραΐσμοΰ καί 
συγχρονισμού τού γραφικοΰ 
λόφου τοΰ Άρδηττοΰ.

Πρώτος, λοιπόν, πυρίιυ τής 
νυκτερινής Αθηναϊκής κι.νήσε- 
&>ς, παρά τόν γηραλέον Ίλισ- 
σόν, υπήρξε τό Ά  ντ ρ ο ν 
τ ώ ν  Ν υ μ φ ώ ν ·  Τό πρώ
τον, δηλαδή, θερινόν Αθηναϊ
κόν θέατρον πού ίδρύθη κατά 
τό 1871 παρά τόν τόπον τοΰ έ- 
ρημικοΰ, έως τότε, καφενείου 
είς τόν όποιον άπέδωκαν ρω- 
μαντικήν έπισηιμότητα, οί γλα
φυροί καί συμποοθείς στίχοι 
τον Αχιλλέως Παράσχου,

Έ κ ε ϊ ένεφανίσθη σαν, γιά
πρώτη φορά, αί Βοημίδες άοι- 
δοί καί μούσι καί, πού έγιναν' 
άργότερα, γνοκιτές άπό τήν 
λαϊκήν έπωδόν. - «Τούμπλα, 
τούμπλα ώ λά λά» έξ ο δ καί 
τ ο ΰ  μ π λ . ε ς ώνομάσθησοα1 
έπειτα, άπό τό πανελλήνιον 
κοινόν, δλες οί ξένες τράγου 
δίστριες καί χορεύτριες πού 
παιζαν είς τά ώδεΐα τής πρω- 
τευουσης και τών έπαρχιών, 
χειμώνα—καλοκαίρι.

Ά λ λά  διά τάς παραστάσεις, 
άργότερα, πού έδίδοντο είς τό 
*Άντρον τών Νυμφών», ό Γε
ώργιος Σουρής εδωκε χαριτω 
μένην έμμετρον περιγραφήν, 
κατά τόν ’ Ιούνιον τοΰ 1885:

«"Αντρσν Νυμφών.— Άνάστσ- 
ί σις καί, χαλασμό; Kxtgiovi 

κβΐ φόβος καί κατάνυξις τοΐ 
(ακροατηρίου 

Ή  Γ  (  ν ο ί  i  Φ ιι μαρττ’ρεϊ 
(μέ τά μαλλιά λυμένα, 

κινείται, δαιμονίζεται, αφρίζει 
(όλοίνα.

Ό  Γ  ο ? [ φ 5 ί  ί ί  I) ;  μιά 
(νοοθιά κβΐάμοτ^τρο τής δίδει, 

πέφτει άιιβσως μτρούμητα ή 
(δυστυχής εκείνη, 

ένω Ιππότης έτερος προσέρχεται,
(έν τάχει

καί πέντε τής φιλοδιορεί κλω- 
(τοιέί είς τό στομάχι!.

8 per μοτι- 
Τ έχ '/ης ,

Τιδερίου, 
διετήρει 

δραμστ!- 
σχολήν 

ιήν τότε 
τουρκικήν προ> 
τει>ουσαν άντί 
κρυσε διά πρώ 
την φοράν τά 
φώτο: της ρά
μπας είς ήλικί 
orv μόλις έπτά 
έτών, Είς τά 
δώδεκά της 
χρόνιο; 2παι- 
ζεν ήδη μέ έ
πιτυχίαν τούς 
όχλους π ο ύ  
τής έδίδοντο 
καί δέκα τεσ- 

< σάοων χρόνων 
J ένεφανί σ β η 
I διά πρώτην φο 

ράν άπό τήν 
σκηνήν τοϋ ά- 
θηνοτϊκοΰ θεά
τρου.

Ή  Έ. απ φώ
Αλκαίου ό» 
πήρξε πολυ
σχιδής καί πο 
λύμορψος καλ 
λιτέχνις. Ό  
Εύάγγε λ ο ς 

Ποτντόπουλος, κολοσσός αύ
τός τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, 
καθωδήγησε τά πρώτα της 
καλλιτεχνικά βήματα. Μέ τόν 
πρώτον σύζυγόν της, τόν άλη- 
σμόνητβν Γΐαπαϊωάννοϋ διέ- 
flfit'i’tv, pfr τήν j€ty\itjSrfrv. rrr> ! 
κωμειδύλλιον, τήν κο’,ιεντί. I κό ταλέντο της έξεπήδησε 
Καί δτοτν συνεστήθη τό Βατοί- καί άνέλαμψε καί κοΕΤ8«ληξβ

λίγα χρόνια ΡραδΟτερβν, δ·- 
TOTV μετείχε τού δραματικού 
βιάσου Κοτοπούλη. Είς τόν 
«Πόλεμον», τοΰ Άρμπατζήεφ, 
στόν «Πιέρ Γκήντ» ώς ”Οζε, είς 
τήν «Κόρην τοΰ Γιοριρ», είς 

·. . ' τήν «” Αν ν α·
Κρίστι» έδω
σε στιγμάς ά 
λησμονήτο υ ς 
καί κατέκτησε 
και έστερέω 

| σε τήν άνυπέρ 
ι Ίτον καί ά- 
ναν'απλήρωτον 
ίσως θ έ σ ι ν 
πού κατέχει 
σήμερον είς 
τήν 'Ελληνι
κήν θεατρικήν 
Τέχνην. Ά Ύ  ά 
μήπως εΐνε μι 
χρά ή δημιουρ 
v ia  της εις 
τό «Φιντανάκι» 
τήν άθάνατη ή 
θογραφία τοΰ 
Παντελή Χόρν; 
Καί ό τελευ
ταίος της θρί
αμβος έσημει- 
ώβη \ατ* τΐ)ν 
έφετεινήν χει* 
"goivfiv oat- 
ζόν είς τήν 
«Βεντάλια τής 
λαίδης Γουΐν- 
τερμιρ».

Αύτή είνε μέ 
σύντομες, άνε  ̂
παρκεις γραμ 
μάς, γραφομέ 
νας άπό άναρ 
μόδιον .kc.1 ξέ 
νον πρός την 
στήλην' αύτήν, 
ή Σσπφώ. Κο 
ρύφωιια κα* σέ 
μνυμα τοΰ Έ λ  
ληνικοΰ θεά- 
τρου είς τήν 
σοδαρωτέρα ν 
μορφήν καί έκ 
δήλωσίν του,

της δέν πιστεύομεν ’.'ft κακό- ΐ άνήκει σήμερον είς τόν θία- 
φανή είς τήν μεγάλην μας άρ-; σον τής Κρατικής Σκηνής, τοϋ

όποιου άποτελεί Sva άπό τά 
| σπουδαιότερα στελέχη.
| Ή  έλληνική θεα-τρική Τέχνη 
; σεμνύνεται δϊ* αύτήν καί πολ-
! λά περιμένει ακόιιη άπο τό , 1 - *,
' μεγάλο ταλέντο της,

Μ ,

0 Ι ί Ρ Ε Π ί “ Ι Τ » * - «
τ ο ο  κ . α χ . jyiAivjAKH i

Τ ο ΰ  κ. Π, Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η

... , , . «Τό θέατρον κινδυνεύει» είναι ή συνηθισμένη
, , W n  συνεκίνησε αύτες επωδός λίγο πολύ ικτντοΰ. Ό  μέγας έχθρός του

τις ήμερες τούς κύκλους του I είναι, διά τούς πιστεύοντας δτι κινδυνεύει, ό κι« 
μοι>σικοί3 θεάτρου. Ό  θεατρικός νηματογρό^ος. Ή  γενική αυτή παρατήρηοις 
επιχειρηματίας κ. Χέλμης — δ- μ’ δλα ταοτα είναι μάλλον έπιφανίειακή. Ό  κι

νηματογράφος δέν ήμπορεΐ νά θέση είς κίνδυνον* 
τό Οέοτρον. Βέδαια τό συναγωνίζεται καί τά 
δυσκολεύει, πρό πάντων είς τόν τόπον μας, δπου 
χίλιοι παράγοντες παρεμβαίνουν δι’ αύτά καί 
πρώτος καί καλλίτερος ό παράγων τής σχετι
κής ακρίβειας τοΰ θεάτρου. 'Έχουμε τό φτηνό*

τιστον έάν γραφή έδώ δτι εί
νε t  πρώτη διδάξαοα τήν... 
Μαντίλαν εις τά «Πο:ναθή- 
να^α» τών Άννίνου καί Τσο- 
κοπούλου.

·'■<■ λ; ■ ' ■ ' ..» , < > ■> : »■>; ··

Ή  λ ο γ ο κ λ ο π ή  έ γ ι ν ε  π λ έ ο ν  μ ό δ α  
Π ο ΐ ο ι ο ί  π ρ ω τ ό τ υ π ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς

ά γ α μ ά ρ τ η τ @ %  ά ς  π ρ & χ ω ρ ή @ $  ε ! ς  τ ά  π ρ & β κ ή ν ι β ν  
Τ ο ύ  o v Y e p γ ά τ ο υ  μ α ς  κ .  Η

■η ως διεόόθη — προτίθεται να 
καταρτίση παραλλήλως πρός 

τόν δραματικόν θίασον τοϋ 
«Ρέξ» καί 6να μουσικόν τμή
μα πού νά παίζη τόν χειμώνα 
εναλλάξ μέ τό καλλιτεχνικόν 
συγκρότημα τής κ. Μαρίκοις Κο 
τοπούλη. Τήν μιά φοοά δηλα- 
Η  νά ττοτίζτι τό δραματικόν 
τμήμα τό δραδυ καί τήν άλλη 
ήμέρα τό άπόγευμα καί άντι- 
οτρόφωο τήν ήμέρα που θά 
παίζη άπόγευμα τό μέρος τής 
πρόζας νά δίδη έσπερινήν πα- 
ράστασιν τό λυρικόν τμήμα 
καί άντιστρόφως. Συγχρόνως 
οί καλώς π'ληροφορημένοι θεα
τρικοί  ̂ ήρχισοτν νά ψιθυρίζουν 
δτι αυτός ό θίασος θά είχε ή- 
μικροίτικόν χαρακτήρα — θά 
έπαιρνε δηλαδή κάποια είδική 
έπιχορήγησι — καί δτι θά ήταν 
ένα είδος προοιμίου τής επισή
μου κρατικής όπερέττας.

Δεν ξέρω ποιά είναι ή άλή- 
θεια είς αύτό τό ζήτημα. Φαί
νεται πατ,τως δτι ύπάρχει κά
ποια οκέψις. Σημειοΰται κάποια 
κίνησις. Κι’ άρχισε ώ ςέκ τούτου 
νά γίνεται συζήτησις τών είδι- 
χών. ΕΤνε δυνατός ό σχημα
τισμός ενός άξιολόγου όπερετ- 
τκοΰ συγκροτήματος; Ε ν τε 
λώς επίκαιρα ό διακεκριμένος 
μουσουργός μας κ. Σακελλαρί- 
δης, εγραψεν είς τά «Ελληνι
κόν θέατρον» — δναν έπική- 
δειον τής Ελληνικής όπερέτ
τας. Δέν ύπάρχουν, είπε, πιά 
φωνές. Δέν ύπάρχουν πρίμες 
καί τενόροι, Ύπάρχουν μόνον 
μπάσοι... ντιζέρ καί μοιραίες 
έκτκλέστριες! Ό  μαέστρος Ρι- 
τσιάρδης — καθώς πληιροφο- 
ροΰμαι — στό ίδιο αύτό φύλλο 
τών «Παρασκηνίων» ύπεραμύ* 
νετοα τών συμπαθών καλλιτε
χνικών οίκονενειακών στοι
χείων του καί άπο-φαίνεται δτι 
το λυρικόν- θέατρον ήμπορει 
κάλλιστα νά δώση δπως είναι 

! σήμερα άξιόλονον/ όπερεττικόν 
j σύνολο ν. Είναι σφάλμα νά ύπο- 
; στηρίζεται απολύτως αύτό τά 
j πραγ μα, Τό μουσικον θέατοον 
I έάν δέν μπορή νά σταδιοδρομή- 
! sip τήν όπερβττικήν το*->
I μορφήν καϊ διέρχεται κρίσιν 

μέχρι σημείου πού νά όποστη- 
| ρίζεται δτι τό είδος ΐσδοσε καί 
’ άπέθανε, αύτό όφείλεται είς τό 
; ότι δέν εχει νά παρσυσιάση 
] στελέχη πρώτης γραμμής είς 

ρίμες καί είς τενόρους. Δέν

*0 Λουΐτζι Πιραντέλλο
τερο θέατρο τοΰ κόσμου άλλά έν συγκρίσει μέ 
τον κινηματογράφο τό θέοτρο είναι πάλι άκρι-, 
δο>τερο, πρό πάντων διά τήν τάξιν, πού είναι α
κριβώς ή καλλίτερη πελατεία του̂  τήν μεοαίαν. 
Ή  οικογένεια, — πατέρας, μητέίρα, κόρη ή 
γυιός, πού θάθελαν νά παν στό θέατρο, πρέπει 
νά διαθέσουν τό όλιγώτερο διακόσιες δραχμές 
καί ό κινηματογράφος έπιτρέπει νά περάση' ή 
βροοδυά μέ τά μισά- Ή  διαφορά είναι υπολογί
σιμη γιά τόν μεσαίο άστικό 'προϋπολογισμό.

Άλλά  τοΰ είδους αύτοΰ ή «?*'--.ιλή τήν όποιαν 
άποτελεί διά τό θέατρον ό κινηματογράφος δεν 

.φ;'οεοκ· T^oi.-rc ώστ*. 'ά  νλεξανυί,.'.Ύ λ

β
Ι 

ο ί συγγραφείς, λοιπόν, τών διά νά τό λεη'λατήση. Άγουστε 
Αθηναϊκών επιθεωρήσεων, τέ- ' 
ως, νΟν καί μέλλοντες, συνήλ
θαν είς γενικήν συνέλευσιν δώ

τί λέει ό ·κ. Άσήμακόπουλος 
Κύριε Διευθυντά,

να εκλεξουν τον γενναιότερον. . - α · · rtotuuo οτι ειμ,αι υπογοεωαενοςιππότην, ο όποιος θα. εσηκωνε ι > . α- . . .  .λ > , . , , ’ ν αναμιχθω και ενω εις tnv ουγ-τό γάντι που τους επεταξε ή ι # ά J  . 6 £  ά
αοημότης μου Τοσοι άνθρωποι, j τήν οχ^ · ■ ^  ,
v o n  l.-'n ri T r r r  Α γ π γ μ  rcr.'xr· V ’n r  r i - -  ! ,  re. »

ri. υποχρεωσις μοίί πηγάζει εκ τονκαί νέοι καί. παλ.αιοί, πώς νά ά 
ψήσουν τόν πρώτον τυχόντα νά 
τούς τσαλακώνη μέ θρασύτη- 
τα.; Απάνω του, παιδιά, εΤπεν 
ό έ'νιας. Δόστε του, άδέλφια, 
προσέθεσεν ό άλλος, Καί κοττα 
τούς κοενόνας τής ιπποσύνης

ότι ή έπιθεώρησις «Καπριτσιόζά» 
ή όποία κατηγγέλθη άπό τον κ. 
Γιοκαρίνην ώς κλεπταποδόχος ηι- 
ριλαβοΰσα κλ̂ οπιμαϊον οκέτς ητο 
καί ίδικη μου πνευματική Ιδιο
κτησία κατά τό ήμισυ, όχι τό τρυ

6χει, δηλαδή, φωνές. “ Οτι ύ
πήρχε άλλοτε έφθάρη. Έφθά- 
ρή ίσως είς άγόνους καλλιτε- 
χνικάς προσπαθείας. Έφθάρη 
είς τιμητικούς άγώνας διά τό 
εί&ος καί τήν τέχνην. Πάντως 
έφθάρη είς τήν συνείδησιν του 
κοινοΰ, τόσον πού ένφ ίσως ώ- 

; ρισμέναι μονάδιες δέν ίχαισαν* τε- 
; λείος τήν μαχητικότητά τους. 

Π Ο Κ Α Ρ ί Ν Η !  έν τούτοις δέν συγκινοΰν πλέον
  I Γ_ „ |  σήμερα τόν θεατήν της έλα-

. . ·. I ΦΡας μουσικής σκηνής. Γό δυ-
Δημιρυργουν οί. συγγράφεις ατύχημα δέ είναι δτί άπό και-

Σ κ ιψ ιις  Κ αι Γ νωμαι
Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Α Δ Ε Ι Α Σ

“ Οπως καί είς πρσηγούμενον ψύλλον τών 
«Παρασκηνίων» έτονίσαμεν, ή Επιτροπή Άδείάς 
έξασκήσεως τοΰ θεατρικού επαγγέλματος απο
τελεί θεσμόν εύεργετικώτατον. Είς τό έπόμενον 
6ά δημοσιεύσωμεν έμπεριστατωμένην έρευναν 
μέ έπίσημα στοιχεία καϊ λεπτομερείας, άπό τάς 
όποιας θ’ άποδειχθή δτι ή Επιτροπή άποτελου- ί 
|^ένη άπό άνδρας περιωπής καί μορφώσεως, ά- ! 
^ιωμοοτούχους τόϊν Γραμμάτων καί τής Πολι-1 
τείας, άποτελεί έ!να μεγάλον παράΥ'οντα είς | 
τήν κστοιβαλλομένην προσπάθειαν διά τήν έξυ- 
γίοα/σιν καί τήν άναγέννησιν τοΰ Έλληνικοΰ 
©εάτρου.

Κ Α !  ΑΣΚΟΓΤΟΝ Κ Α Ι  Α Τ Ο Π Ο Ν

Καί διά τά βάσανα άκόμη, 
τοΰ κοινοΰ καθώς καί διά τούς 
ά ν ω θ ε ν  άπροδλέπτους κιν
δύνους άπό. μέρους τών λα
θραίων θεατών, ό Σουρής συ νε- 
χίζει:

«...Άκοΰς νά τοίξο-.Λ' κάποτε 
(τών δένδρί'ίν τά κλ<ονάριη 

κοί βλέπεις άπό πάνω σου να 
(κρέμωνται π ο δ ά ρ ι α  

καί σέ τρομάρα βρίσκεσαι, κάθε 
(στιγμή, μεγάλη, 

μήπως κανένα Τ ζ α μ π α τ ζ ή  ν 
(δεχθής είς τό κεφάλι!. .»

★
Μετά τό "Αντρον τών Νυμ

φών, άνηγέρθησαν άκόμη, 
(1873) δύο θερινά Παριλίσσια 
θέατρα: ό «Απόλλων» καί αί 
«Ίλισσίδες ΜοΟσαι», τό ένα α
πέναντι καί τό άλλα παραπλεύ- 
ρως τοΰ πρώτοι).

Μοιραίος, λοιπόν, υπήρξε καϊ 
ό μεταξύ των άνταγόνισμός. 
Ά λλά  καί άμοιδαίαι ύπήρξαν 
αί ένοχλήσείς καί αί αντεγκλή
σεις μεταξύ τών θεατών καί

άπεφοοσίσθη νά έμψοπ/ισθοΰν δ-1 φερώτερον άσφαλώς, έφ’ δσον τό ! 
λοι μαζί άπό τών στηλών τών | ήμιαΐ’ τοΰτο τό ϊδικόν μου δέν " 
διαφόρων περιοδικών, τά όποϊα 
πλουτίζουν μέ τό πνεΰμα των, 
σαρκάζοντες καί μυκτηρίζοντε£ 
τόν άτυχον άνθρωπον πού τά Ε
βαλε μαζί των. Ό  ένας είπε ι 
«Νά τόν κάνωμε νούμερο». Ό  
άλλος έφεΰρε: «Νά τόν βγά
λουμε στή σκηνή». Ό  τρίτος 
καί γενναιότερος έδωσε τήν τε
λειωτικήν βολήν: «Νά μή έμ-
φανισθοΰμε μέ τά όνόμάιά μας, | ρήσεως επιτυχούς ν 
άλλά νά τοΰ δώσουμε μερικές “  "  “ * “  !
μπηχτές άνωνύμως, ώστε νά τόν 
κάμωμε φαιδρόν πρόσωπον και, 
νά διοοσκεδάστ) , τό κοινόν είς 
βάρος του διά νά,. ξεχάση τήν 
καταγγελίαν του». Και τό κοι
νόν θά διεσκέδαζε, πράγματι, 
άν ήσοιν έξυπνοι'οί συγγραφείς 
που άνέλ.αβον τόν ήρωϊκόν αΰ-

*Ό  "Ολυμπος κι’ ό Κίσσα&ος τά δυό βουνά 
μαλλώνουν», λέγει τό δημοτικό τραγοΰδι. Μαλ- 
^ώνουν ομώς καί τά δυό βουνά της έφετεινής 
θερινής σαιζόν. Μαλλώνει τό «Λυρικόν» . μέ τό 
θέατρον Σαμαρτζή. Καί ά καυγάς γύρω άπό 
τάς εισπράξεις πού πραγματοποιούν. Αγω νί
ζονται ν’ αποδείξουν τό καθένα τους. δτι εχει ιών τριών θεάτρων. Διότι συνέ 
τήν υπεροχήν είς τίς πιέννες. j βαίνε τακτικά, ενώ τό κοινόν

Μά γιατί: Και τά δύο έργάζονται θαυμάσια, ι τοΰ-ένός θεάτρου ήκουε μέ συγ- 
Δέν- φοβοΰνται τό βάσκανο μάτι καί τό κ-ο:κό 
αύτί, πού θά μποροΰσε. δ μή γένοιτο, νά τούς 
μ-ατιάση καί νά τούς κάμη νά μετανοήσουν γιά 
ένα τόσο άτοπον κάί άσκοπον άλληλοφάγωμα;

ΟΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Μετά τήν έπιτυχία τής «Μάντρας».
— Πώς λέγεται, ό Ά ττ ίκ ; Κλέων;
*- " Ο χ ι μ  ε ι δ ι ώ ν ;.· ·,.

Κίνησιν π α θ η τ ι κ ή ν  μελω
δίαν, ν’ άντηχοΰν, έξαφνα, ,πι- 
στολισμοϊ καί πάταγος κ α τ α 
χ θ ό ν ι ο ς  άπό τήν γειτονικήν 
παράστασιν. Καί αύτό έδιδε, 
συχνά, άφορμές μικρών έπεισο- 
δίων, μεταξύ τών συγκρουομέ- 
νων θεατρικών παρατάξεων: 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΐ

τόν άγώνα. ’Έ λα  δυως πού δέν 
είνε... Καί ό σαρκασμός δέν 
αντιγράφεται οΰτε διασκευάζε
ται είς τά καθ' ή μάς άπό τά 
Α γγλ ικά  και άπό τά Γερμανι
κά. "Εψαξαν λοιπόν νά εϋρουν 
τά έ'ργα μου διά νά άνακαλύ- 
ψουν τίποτε κλοπιμαΐον. Άλλα  
πώς νά -κλέψη άνθρωπος πού 
δέν έχει γράψει τίποτε έκτός ά
πό ¥ξ άράδες καί κάτι, καί αύ
τές τοΰ τίς κατάπιε ή μεγαλύ
τερη συγγραφική ρουφήχτρα 
τής έποχής μας, ί> Σ  όλβιος; 
Έπειτα ποΰ ξέρεις τί έχε·, στά 
χέρια του αύτός 6 παληο-Γιοκα 
ρίνης: Φρόνιμα, πάιιδιά. φρόνι
μα νά ξεσπάση ή μπάρα καί νά 
ίδοΰμε φώς. Καί οί φρόνιμοι οι 
ωποΰν. Οί φρονιμώτεροι ξεκα
θαρίζουν τή θέσι τους πρός τι
μήν των. ° ί δού, π.χ., ό συνερ
γάτης τοΰ Σ  υλβίου κ. Γ. Άση- 
μακόπουλος, ό όποιος δέν έ- 
γνώριζεν δτι ή συνεργασία τοΰ 
συναδέλφου είς τήν «Καπριτσιό- 
ζα» ήτοο.' κλοπιμαία. Γιά σκε- 
φθήτε το αύτό τό πράγιια. Ό  
ενας κάθεται καί δουλεύει νά 
δημιουρνήση πρωτοτυπίαν καί 
ό άλλος ψάχνει νά βρή κάτι κα
λό. πού - έχουν .γράψει οί ■ άλλοι

χει καμμίαν σχέσιν με τό δήμι- 
ουργηθέν τρυφερόν ζήτημα, Ε 
κείνο τό όποιον θά ήθελα νά δια· 
βεβαιώσω έν πάση «εριπτώσει τό
σον τόν κ. Γιοκαρίνην δοον καί 
πάντα άλλον ένδιαφερόμενον, εΐ- 
νε οτι αν δέν ήμουν δέοαιος ίίτι 
τό Ρν ίνόγοι σκέτς άνήκε κατ’ έμ- 
πνευσιν είς τόν κ- Σύλβιον, θά 
έφρόντιζα διά δραστήριας έγχει- 

άποθάντ) καί 
ό ασθενής καί ό ιατρός, οί όποιοι 
ήσαν τοϋ σκέτς τά κύρια πρόσω
πα, διά νά μή καταγγελθώ ώς συ- 
νεργός κλοπής πνευματική; ιδιο
κτησίας.

Φιλικώτατα 
Γ . ΑΣΗΜ ΑΚΟ ΙΙΟ ΥΛΟ Σ

μάς ή κλέβουν τό πνεΰμα δπου 
τό εΰρουν- Είνε συγγραφείς ή 
«συρραφείς»;; Καί άς μέ συχώ
ρεση ό "Υψιστος διά τήν λεκτι
κήν αύτήν άνοηοίαν. Ό  κ. Χέλ
μης μοΰ έλεγε προχθές δτι προ
τιμά τούς δευτέρους διά τά έ- 
λαφρά μοϋοι’κά εργα. Αύτοί 
μάς άπ’αλλάσσοιη/ τοΰ περιτιοΰ 
κόπου νά ψάχνωμε έμεϊς. Δια
βάζουν πολλά, άκούουν άλλα 
τόσος καί μάς παρουσιάζουν τα 
καλύτερα πράγματα τών άλ
λον, ; Τί κάμνουν, σάς παρακα
λώ, .έκείνοι -πού έκδίδουν τάς 
άνθολο-γίας *τών ποιητών; Ε κ 
λέγουν- τά καλύτερα έργα τής 
έποχής-των κ!αί τά μεταπωλοΰν. 
Τί εύκρλώτερο καί γιά κείνους 
και γιά - μάς. Είς τήν έποχήν 
τής ταχύτητας ποιός μπορεί νά 
δ.ιαβάση τά άπαντα των ποιη
τών μας. Ά ν  ή άποψις αύτή εί
νε σοβαρά, πρέπει νά πνιγή ή 
έλληνική .πνευματική γενεά- 
Μία τάσι ς γενικής κλοπής έπί- .. ,. , „  ,
κρατεί. Είς τήν λογοτεχνίαν j X1, ίν όνόματί  ̂της νά λύη μόνον-

ρο τωρα το Οπερεττικόν καϊ 
«ύττό άκόμη τό έπιθεωρησιακόν 
&έοίτρον δέν άνανεοΰνται είς τό 
κεφάλαιον τών γυναικείων των 
^τελεχών δσον χρειάζεται καί 
δσον θά έπρεπε. Καθημερινώς 
φιντάνια νέα άκούονται' και δ
μως δταν οί θίασοι δέν ορθο
ποδούν, τήν Ζαζά παίρνουν γιά 
πρωταγωνίστρια, διότι δέν εί
ναι πολλές οί νεώτερες πού 
μποροΰν νά κρατήσουν τόν ρό
λοι; μιάς πρώτης γυναίκας. Σ υ 
νεπώς έχεί είναι τό ζήτημα: 
Δέν ύπάρχουν γυναίκες. Δέν ύ* 
πάρχουν φωνές. Πρατοΰ λοιπόν, 
σκεφθοΰμε δι’ όποιαδήποτε σο
βαρή προσπάθεια, στό όπερετ- 
ιικό θέατρο έπιβάλλεται νά 
ίδοΰμε πώς πρώτα θ’ άτντι- 
μετωπισθή αύτό τό ζήτημα. Καί 
κοτόπιν νά έχουμε άξιώσεις γιά 
κροτικά λυρικά θέατρα. Ό  ή
θοποιός δέν είναι μόνον έπάγ- 
γελμά. Εξ6πηιρετεϊ — πρέ.πει 
νά έξυπηρετή καί τήν τέχνη.Ό

Μπράβο σας, κύριε. ’Έχετε 
αύτά πού σπανίζει είς τήν γενε
άν μας, τό θάρρος. Άλλά  δέν 
έχετε όσφρησιν. Διότι, κατά τά ■ 
φαινόμενα, σεις μόνον έγράφα- 
τε καί ό άλλος άντέγραφε. Ποΰ 
νά καθήσωμε τώρα νά ψάχνω
με νά βροΰμε τά κλοπιμαία 
του. ’Έχομε καί άλλες δουλειές 
στό μεροκάματό μας. Δέν θυ- 
μάοθε τί μάς είπε μεταξύ τό
σων άλλων φαιδρών άλλαλα- 
γμών του; “ Οτι έπιθεώρησις 
έλληνική εΐνε ένα ξένο τραγου
δάκι, ένα ξένο σκέτς, μία μου
σική ξένη άπό τόν μαέστρον 
πού δίδει τό δνομά του, ένα ά- 
κροβατικό, τό σχετικόν φαντα-

γίνεται μέ προσοχήν, είς τό έ
λαφράν θέατρον μέ θρασύτητα.
Ποΰ θά φθάσωμε; Δέν θά εύρε- 
θή κανένάς -τρόπος νά κατσχυ- 
ρωθή ή'πνευμοτηκή εργασία 
καί έκ.εΐν*οι πού θέλουν δάφνες 
καί λεφτά νά-στρώσουν τόν κα
λόν τών·καί .νά στίψουν τό μυα- ί
λουδάκι των ,νά μάς δώσουν τό ! «ννχφ ίΛ  γύρω αφήνει? 
πέντάσταγμα, τής άξίας των; j «ϊνβ ή άγάπη μου ή παληά 
Έχάθηκε, άδελφέ, λίγη πρωτο-j ποΰ μέ άποχαιρετ .̂ 

Πέντε τραγουδάκια έ-

τα προσωπικά καί τά έπαγνελ 
μοαικά του ζητήμοττα.

ΑΧ. ΜΑΜΑΚΗΣ
>·Ι!·Μ«!!·!Ι·|ΐΡ!!«η·ΙΙ·!Ι·!!·ίΙΒΙ
σάν όρνιου τραχυλάλημα 

που ακράτητο ξεσπ?
: κι’ δλα μου τά χρυσόνειρα,

τυπια;
χουν γραφή; καί έχουν έπιτύ- 
χει. Καί δέν;ύπάρχει έπιθεώρη- 
σις πού νά μήν τά έχη  κατα- 
κλέψει ύπό τύπον παρωδίας. ‘Ο 
ένας έγραψε . κάτι περί τοπικών 
φορεμάτων, άμέσως οί άλλοι 
γράφουν περί μόδας, ό ένας 
γράφει περί τών βασάνων είς 
τήν έξοχήν, ό άλλος τό κλέβει 
καί τά' συμπληρώνει. Καϊ τό 
κακόν ; γ,ενϊκέύεται, έξογκοΰται 
καί προσλαμβάνει διαστάσεις 
μεγάλης έπιΐυχίας. ‘Η έπίδεξι- 
ότης θά καταντήση συνήθειασμαγορικόν ήμίμώς καί τά πο- 

oocrt0. Καί ό κύριος αυτός εί- ι καί δέν θά -γνωρίζωμε πιά τά 
νε μέλος τής Εταιρείας τών | γνήσια.άπό \ά κλοπιμαία! Π.χ. 
θεατρικών Συγγραφέων, χο.ι-1 στό περιοδικόν «Α.Ο.Δ.Ο.» άνα 
ρίς νά έντρέπεται καί ό ίδιος j γνστης έστειλε τό ποίημά του 
καί ή έταιρεία. Άλλά  τό ζήτη- ί «Αγάπες» πού έδημοσιεύθη με 
μα έληξε. Μέ περιφρόνησιν ά- j τόν τίτλον ->,Νέα ταλέντο». Τίνος
γ ,λ w/'s r\rrτγ\Ύr̂ \̂  τΛ νλ  ηττ11 fnrrrw rV- ρ h/r *· TnΓV̂ nfvrŷ /■̂ /<'Λ̂ T̂Γιϊ ι r< r\‘\ λ <*vn *ουγκράτητον τά κλοπιμαΐον ά- 
περρίφθη καί έχαρακτηρίσθη 
θνησιγενές: καϊ τιποτένιο, £στω 
καί άν άγγλοψέρνη - καί λιγά
κι. Τί έκλεψε ό άνθρωπος; “ Εξ 
άράδες καί κάτι. Χαρά στό 
πράμα! . ’Έ χε ι 5:0 άλλα έργα 
νά παρουσίαση διά νά ξεπλυ- 
θη. Καί ποιός νά είχε καιρό νά 
τά ξεψαχνίση. Τό θέμα μ α ς , j Γροικάς τό περιγέλασμα 
κύριοι, ·ΗΪν<ε. άλλο. μ έο σ τή  - νυχτιά πού . οβύνη I

είνέ; Τού: αναγνώστου ή άλλου . 
Είνε άλλου.Έίνε όλόκληρο άν- 
τιγεγραμμένο καί άνήκει είς 
τόν Άλεξοτνδρινό ποιητή Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδη. Νά τό άναδη’μο- 
σιεύσωμε διά νά μείνη είς τήν 
ιστορίαν κάί?.αύτή ή κλοπή:

Α ΓΑ Π ΕΣ

Άκοΰς τό γλυκοτράγουδο 
πού στής αυγής τά ρόδα 

σάν άρμονία ανάλαφρη 
στά κρύσταλλα κυλά, 

τόν δακρυσμένο πόνο σου 
καρδούλα μου προβόδα; 

είνε ή καινούργια άγάπη μου 
πού μοΰ χαμο\·ελά.

Δέν μάς ενδιαφέρουν' λοιπόν 
μόνον οί έπιθεωρησιογράφοι 
τών Αθηναϊκών θεάτρων. ’Ά ν  
τούς άρέση άς βγουν μέ τό δ
νομά των νά συζητήσουν. “ Ο 
ποιοι καί άν είνε θά λάβουν τήν 
άπάντησίν των. θά  τούς είποΰ- 
,με ένα-ϊνα τά σχολιανά των. 
Θά τούς άποδείξωμεν δτι τό 
μόνο πνεΰμα πού έχουνε είνε 
οώτό πού γράφουν άνωνύμως 
διά τόν ύποφαινόμενον είς τά 
διάφορα περιοδικά των. Καί άν 
δέν σταματήση ή κλοπή, του
λάχιστον θά μείνη είς τήν πνευ
ματικήν μας κίνησιν ή εύθυμος 
στήλη των πού μάς ευφραίνει.

Ί. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

φόβος ιτερί' κινδυκ.-υ τοδ θεάτρο.υ ysvtt.'^rkpcv 
ώς θεάτρου, άπό τόν κινηματογράφον. Βέβαια 
ό κινημαΓογράφος μ’ δλας τάς προοδυυς τής 
τεχνικής του, είναι άκόμη στά σπάργανα καί, 
είναι λογικώτατο νά προβλεφθη δη θάρθη συν* 
τομα ή ώρα χατά τήν όποίαν θά είναι γεγονός 
ό συγχρονισμός τής προβολής μέ το ραδιοτη-· 
λεφωνον, καί. ή έγχρωμος καϊ στερεοσκοπική 
προβολή, τελειοποιήσεις χάρις στίς όποιες οί 
ηρωες τής όθόνης θά δίδουν τήν έντί/πωσιν ζων*» 
τανών ήθοποιών' έρμηνευόντων ένα δράμα fy; 
μί<χν κωμωδίαν. Μ’ δλα ταΰτα καί τότε άκόμη( 
ό κινηματογράφος θά είναι άδονατον νά άντι< 
καταστήσρ τό ζωντανόν, τό πραγματικόν θέα
τρον άν οχι δι’ άλλον τινά λόγον, πάντως δι
ότι είς τό ζωντανόν θέατρον ό ηθοποιός πο6 
παίζει έχει τή φρεσκάδα τής πρωτότυπης δη
μιουργίας έκείνης τής στιγμής πού παίζει* ί'.ψ 
ό ήθοποιός τής όθόνης θά δίδη. μέ τό παιγνίδι- 
του τήν  - φωνογραφικήν στερεοτυπίαν κάποιας 
δημιουργίας, άνηκούσης είς τό”-παρελθόν. Ή  
χρυσή κλωστή πού δημιουργεί είς τό θέατρον 
τόν δεσμόν τόν συνδέοντα ήθοποιόν καί θεατήν 
είς ένα παλμόν κοινής συγκινήσεως, εύθυμίας, 
πόνου, άγωνίας, ενδιαφέροντος δέν ήμπορεΐ' '·ά 
άντικοττασταθή άπό τίποτε καί. τό θέατρο1/ δέν 
θά νικηθή άπό τόν κ-ινημαιογράφον, όπως δέν 
ένικήθη εις τήν ίοτοριαν του άπό κανένα έκ τών 
συναγωνιστών καί αντιπάλων πού πάντοτε έ<< 
γνώρισε και πάντοτε... ένίκησε. Ή  γοητεία 
τοϋ θεάτρου συνίσταται άκριδώς είς τό δτι ή 
άπόδοσίς ενός έργου ποικίλλει κάθε μέρα, είς 
τό δτι μία παράστασις έχει τά έλαττώματα καϊ 
τά πλεονεκτήματα μιάς τεχνικής πού δέν είναι1 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα) 
<Β>>9<!*!ί*Ι«ΙϋΙ!ΜΙ!Ι!*!!·ΙΙ·Ι!·';9Ι!·!Ι··!!ΚΙ!81<·!Ιβ>'β<'3:;9}

I I  TPAHEZJU? “‘ « ΙΟ Υ
Τό μάρμαρο τοΰ τραπεζιού πόσες έλπίδες KptSk

' (δει,
Ελπίδες δλο μέ άριθμούς, σάν κρυπτογοα»

(φικές
Αληθινά μυστήρια γραμμένα μέ μολύβι.'
Καϊ σημειώσεις βιαστικές...
«θέοητρό τόσα··.» — Τά συγγραφικά
θά  τά γλατώσωμε βεβαίως....
— ούτε λόγος ί . . , , ! . .
«Τόσα ένοίκιο γιά σκηνικά,
»Καϊ άπό τόσα ό μηχανικός καί δ ήλεκτρο*

(λόγος*
— Γιά νά ’ναι οί λογαριασμοί σωστοί
— Ο φροντιστής;
— Τί νά τόν κάνωμε τόν φροντιστή ·
Τά καταφέρνει κι’ ό μηχανικός πολύ καλά. ,*  
*Τόσα γιά μίτζες...».
— Δέν σου φαίνονται πολλά; >
— Πολλά τά λές; Καί ή Λουλοΰ πού θέλ,ει τίί

(διακόσες^
— Γιατί νά θέλει τόσες;
— Γιοοτί σάν βγαίνη στή σκηνή γίνεται, λέει,

(ντόρος
Καί βάλε καί τίς έκαιό πού θέλει 6 τενόρος 
Καί ή άλλες μίτζες··, βάλε της δλες μαζ’. νά

..(ίδόΰμϊ
— Μά έτσι, δέν θά βγοΟμε.
—θά βγούμε- Δέν θά πιάσομε-τϊς πέντε στήν

(πρεμιέρας
«Πρεμ i ρο πέντε, .-. »·
— Σάδατον μαζύ μέ Κυριακή;
Τ ϊς  δεκατρείς τουλάχιστον καί τόσα τή Δε·>*

(τέρα.. <
Κα, μέ άκρίβεια1 σωτή καί μαθηματική
Γίνεται 6 θίασος άπάνω στό τραπέζι, ,
Καί ταξιδεύει — νοερά— φτάνει στήν πιάτσα,

(παίζει.
Βγαίνουν τά κέρδη... πάντοτε άπάνω στό τρα-

(πέζι.
Άπάνω στό τραπέζι: · ·.
Τί άριθμοί, τί όνειρα σβυσμένα 
Τά λογαριάζουν δλα μέ χαρά 
Ό.Λα τά έί,;δά τους ένα-ένα.
Ανάμεσα σέ δυό γλυκά και δυό νερά.
Τό μάρμαρο τοΰ τραπεζιοΰ, χιλιομουντζσο,

(ρωμένο
Τό δείχνει πώς ό θίασος θά γίνη 
Μά τό γκαρσόνι έρχεται, μ’ ενα πανί βρεγ

μένο
Και πλένοντας τό μάρμαρο καϊ τϊς έλπίδες

(σβόνει· .·., 
ΔΗΜ Η ΤΡΗ Σ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η Ε
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ 1!1Η ΝΤΙΖΕΖ
|Μία c.<5 τις πιό συμπαθείς 

ντιζέζ τοϋ δίσκου είναι άναμφι- 
οβητήτως καί ή εξαιρετική κον- 
τράλτα κ. Χούλα Στήβενς, ποΰ 
διαθέτει έκτός άπό τήν ώραία φω
νή τηρ κ~.ί μεγάλη μουσική καί έν-

κυκλοπαιδική μόρφωσι. Ή  κ. Στή
βενς τραγουδά σέ πολλές ξενες 
γλώσσες, παίζει ώραία κιθάρα Ktu 
πιάνο, τό δέ. τραγούδι της είναι δ
λο μπρίο. Άπό τής παρελθούσης έ- 
βδομάδος ή εξαιρετική αύτή ντιζέζ 
έργάζετσι μέ πολλήν έπιτυχίαν στο 
άριστοκρατικό σινεμά βαριετε 
τής Κοκκινιάς «Πάνθεον», δπου 
καταχειροκροτείται στα νέα σουξέ 
της: «Σέ μιά βραδυά Οά lie ξεχά- 
σης», «"Ερωτα πάψε νά πλήγω
νες» κλπ.

—OSO—
Ί π π ο δ ρ ο μ ι α κ ά

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ  :
1) ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ, Χαρά, πιθ. Μί- 

νως.2) Σ OmriF ΡΑΓΗΟ, Ντεντάσλυ,
niG. -Καρ:χκόλ.

3) ΤΡΑΙΝ ΜΠΛΕ, Άζέλλο, πιθ. 
Σπάντι.

4) ΚΟΥ Ρ Σ A Ρ Ο Σ , Πρά, πιθ. Ελ. 
λη.5) ΓΟΛΙΑΘ. ,

6 ) Α1ΓΚΛΟΝ, ΆτλαντΙς, πιθ. Καλ. 
λιρρόη.7) ΜΕΚΙΜΛ1Ρ, Ταρφαρ, πιθ. 
ΓΊΙγκμ έλ Ντίν. _

"Ενα τυγιώ ϊ ΡΕΞ.
ΤΕΤΑΡΤΗ Σ :

1) ΒΙΚΤΩΡ, Ρίπ.
■2) ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ, Πρωτεΰς, πιθ. 

Σ ουλτάνσ.
3) ΜΑΡΖΟΥΚ. Ναμπχάν.
4)' ΑΚΡΙΤΑΣ, ΜπουμπουλΙνο, πιθ. 

Σ ίγκετ.
5) ΜΑΙΑΝΔΡΟ Σ ,
6) ΤΑΓΚ ΕΛ Μ Α Σ Ρ, Τσίτα, πιθ 

Μουρνκάν.
“Ενσ τυγιώ ί ©ΕΛΜΙ Σ, Μ.

—OSO—
Λ  ι πλωιιατικαί e £e t 0 p £ic

Είς τό θέατρον Αρ-γυροπούλου τήν 
<παρελθοΰσαν Δευτέραν τό Απόγευμα 
κα'ι ένώπιον ’Επιτροπής άποτελουμέ- 
νης έκ τών κ.κ. Κ . Μπαστιά, Διευθυν- 
tcD Καλών Τεχνών και Γραμμάτων <bc 
προέδρου, Λαυοάγκα, μουσουργοΰ, Μ. 
* I εροπουλου, ποοέδοηυ Έπαγγελματι 
κής  ̂ Σχολής καί Συνδέσμου Έ λλη  
νων διδασκάλων χοροΟ, Α. Βάκουλη. 
σολίστ χορευτού καί τής δίδος Μα- 
λαφέκα του Ύπουογείου Παιδείας, δι- 
ε£ήχθησαν αί διπλωιιατικαί έξετάσείς 
τής Έπαγνελυατικής Σχο\ης  Ρυ 
θμικής και Μπαλλέτου κ. Α. Μοριάνωδ, 
κατά τάς όποίας £τυχο·" δ·πλώματος 
αί δίδες "Ελλη  Γιάννηχοπούλου, Π ί
τσα Σ ούρσου καί Σ6.1α Μοριάνωδα.

Μ. !.

‘Ο Μουσικός διαγω
νισμός τής Βιέννης

Δέν μπορεί παρά νά ένδιαφέρουν 
τά «Παρασκήνια» καί τά παρασκήνια 
του ΔιεθνοΟς Μουσικού Διαγωνισμού 
τής Βιέννης.

’Από γράμμα λοιπόν φίλου μου δια 
μένοντος μονίμως έν Βιέννη έπληρο- 
φορήθην πράγματα, τά όποια πρέπει 
νά κάνουν κάθε "Ελληνα καλλιτέχνην 
του τραγουδιού νά μή ξεμυτίση εύ- 
κολα πέρα άπό τά σύνορά μας.

Ό  Διαγωνισμός αύτός έκτελούμε- 
νος κατ’ έτος έν Βιέννη συνεκέντρω- 
νε πάντοτε έκατοντάδας τραγουδι
στών μέ τήν έλπίδα ένός δραδείου, 
μιάς θέσεως εις τήν Κρατική P'It£‘ 
ρα τής Βιέννης, καί τέλος μιας ίίστω 
διαψημίσεως.

'Εφέτος δμως ήλλαξαν τά πράγμα
τα. Τήν άλλανήν αύτήν έμυρίσθησαν 
τά Ωδεία  τών διαφόρων Κρατών, 
τά όποία μάλιστα συνεδούλευσαν τούς 
μαθητάς των νά μή ύποδληθοΰν ρίς 
τό μέχρι Βιέννης άσκοπον καί λίαν 
δοτποτνηοόν ταξίδιον. ’Απόδειξις τού
του είναι δτι ένοτντι τών y 50 κατά 
τόν περυσινόν χρόνον διαγωνισθέντων, 
έφέτος προσήλθον μόνον 97.

Είς τήν πικράν αύτήν άπογοήτευ- 
σιν καί τήν δαπάνην τοΟ ταξιδιού ύ- 
πεδλήθησαν έφέτος^ καί έπτά "Ελλη 
νες καλλιτέχναι του τραγουδιού. Η 
έκλεκτή ύψίφωνος τοΰ μελοδράματος 
κ. Λυσιμάχη ’Αναστασιάδου. αί δε
σποινίδες Σ  τάμου καί Παποτναστασί- 
ου, καί οί κ.κ. Δελένδας, Καζής. 
‘Εμμοτνουήλ καί Κουρουσόπουλος.

Πρέπει νά όμολογηθή ότι καί ο! 
έπτά συμπατριώται μας £καναν άρί- 
στην έντύπωσιν κατά τόν προκριμα
τικόν διαγωνισμόν μέ τίς θερμές καί 
ώραϊες φωνές των. Είς τόν τελικόν £έ. 
τόν δόθέντα ένώπιον μεγάλου κοινού, 

κ ’Αναστασιάδου κυριολεκτικώς ά- 
πεθρώθη άπό "Ελληνας κα'ι ξένους, 
είς δαθμόν πού νά πιστεύουν ολοι 
πώς θά καταλάδη τήν πρώτην θέσιν. 
Όποία δμως άπογοήτευσις κατέλαδε 
πάντας δταν έπληροφορήθησαν δτι τήν 
ππώτην θέσιν καί πρώτον δραδεΐον έ- 
πέτυχον μία φάλ·σα Βιεννέζα ύψίφω. 
νος καί έ'νας άΦωνος Γερμανός δαρι>- 
τονος. Tfiv δευτέοαν θέσιν παρεχωρη- 
σαν είς £να Ιταλόν.

Παρ’ ολα αύτά, παοά τόν έπικρορ* 
τήσαντα διωνμόν παντός ζένου, ή έκ- 
λρκτή μας υψίφωνος τοΟ Μελοδράμοτ- 
τος κ. Αναστασιάδου κατέλαδε τήν 
πρώτην θέσιν εις τό τρίτον δραδεΐον, 
ή δέ δνίς Σ τάμου τήν δευτέραν θέ
σιν είς τό τέταρτον δραδεΐον. Τήν 
6nrrftruaiv ήκολούθησε χρηματικόν I- 
παθλον 450 μάοκων διά τήν πρώτην. 
τό όποιον διιως έστερήθη τήν τελευ- 
ταίητν στινιχήν διότι £γει παίξει είς 
τό έπαγνελυοτηκόν θέατρον. Η δε 
δνίς Στάιιου έλαδε και τό έκ 250 
μάοκων χρημοττικόν έπαθλον.

Ο Ι λοιποί καλλιτέγναι μας είχον 
άτυνίαν είς τόν τελικόν διαγωνισμόν.

‘ Η δνίς Παπαναστασίου λόγω κρυο- 
λογήιιατος δέν ήδυνήθη νά έπιδείξη 
τά φωνητικά της προσόντα. Ο κ. 
Κουρουσόπουλος, λαιιποός τενόρος  ̂
ιιέ ώοαίαν φωλ'ήν, άπεκλείσθη τ ου 
Λιοτνωνισμου. διότι έτραγούδησε τήν 
’Αοικένα. Έδοαίου. ώς γνωστόν, συν
θέτου, το~» Μ^νερμπεο.

Ό  κ. Κα?ής, ιιαθητ^*- τ*ς Μουσι
κής ΆκΓτδηυίας τοΟ κ. Νικολάου, κα
ταληφθείς ύπό «τοάκ» δέν ?·δυνήθη νά 
έπιδ^ίξη τ^ν πλούσιον φωνήν του.

Ό  κ. Έιιμοο'ουτ’λ. πού δλοι έπε- 
οίμεναν δτι θά δι^κδικτιση είς τόν 
Διανωνισμόν μίοτν θέσιν, Λδικτιθη κα 
τα^ώρως άπό rhv έπιτρ^π^ν. Ο γνω
στός ιιας τενόοος κ. Δελένδας άπε- 
κλείπθη ώς έπαγγελματίας.
24 -6 -38

Σ . Μ—ς

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 93322ος 
- ·ν:^<-= ί--,. ̂  '-r-yp-'r ί " ' ' Τά «Παρασκήνια» 

είς τάς έπαοχίας

Άπό χθές τό βράδυ ό θίεχσος 
τοΟ «Βασιλικού θεάτρου.» παί
ζει είς τήν θεσ) νίκην.

— Τά εισιτήρια τών τριών 
πρώτων παραστάσεων είχον 
διατεθή άπό μιδς ήδη έβδομά- 
δος. Χθές δέ, δπως άναφέρρυν 
αί έκ της Μακεδονικής πρωτευ

νθη, έρνάζεται περίφημα μέχρι I άπό τήν χειμερινήν σαιζόν.
 ̂ _  ..’Λ Λ,·.,, Λ-τ-ί-Ίΐ > Λ . I * 14 efcffi non vn vw ll ι TF71Τά έπιθεωρησιακά θέατρα 

κατά τήν διαρρεύσασοτν έδδο- 
μάδα είχςχν κάπως .μικροτέρκχν 
κίνηοιν άπό τήν περασμένη.

— Ή  σημειωΟεϊσα μικρά κάμ- . . . .  ι
ψις τών εισπράξεων των πρέ-1 λα Αυκιαρδοπουλου, την νεοτν 
πει ν’ άποδοθη άφ’ ένός είς] καλλιτέχνιδα τοΰ χορού Γιου-

τής στιγμής τουλάχιστον, ά- 
ναγγέλλει διά τό προσεχές 
πρόγραμμα £να έξαιρετικός 
σκέτς «Σαχάρ<χ» μέ τήν Άγγέ-

τόν καιρόν πού τά δράδυα εί
ναι κάπως πολύ δροσερός και 
άφ’ έτέρου είς τό γεγονός δτι 
άνοιξε ή «Μάνδρα» πού έφέτος 
έργάζεται πολύ καί τό «Περο- 
κέ» μέ τήν καινούργια του £πι- 
θεώρησι άρχισε νά πραγματο- 
ποιή μεγαλειτέραν κίνησιν καί 
φυσικά έπιδρα έπί τών είσπράι- 
ξ.°/ον τών συγγενών θεαμάτων.

Φ
Σιλιίεττα
Σπυροπούλου —

Παπαδούκα —

Γ  ιαννίδη

Έπιδεώρησίς συγκεντρώ- 
νουσα τήν καλυτέραν Α- 
δηνοίΐκήν κοινωνίαν στό 

θέατρον

Σα μ α ρτ ζή
Κέ τό έκλεκτό συγκρότη- 

μοα-οΟ θιάσου

ΜΚΑΙΑΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Λ. Π Ο ΖΕΛΛ Ι 
M A P . Ν Ε Ζ Ε Ρ  
Τ. Λ ΙΑ Σ Κ Α  
H P . Μ Α ΡΚΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 
ΑΛ. ΒΕΜ Π Ο  
Μ. Θ Η Β Α ΙΟ Υ  
Α . Μ ΙΜ Ο ΖΑ  
Λ. Π Ε Ρ Ρ Ω Τ Η  

. · Ρ . Λ Υ Δ ΙΑ  
- Π. Α Λ Β Α  ·

Λ. Κ Α Ρ Α Τ Ζ Α  
Μ Η Λ ΙΑ Δ Η Σ  
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  

• ΑΡΓΎ ΡΟ Π Ο ΥΛΟ *.
Δ Ο Υ Κ Α Σ  

. Γ Α Β  Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η 2  
Ρ Α Λ Λ Η Σ  
Θ Η Β Α ΙΟ Σ  
Κ Α Μ Β Υ Σ Η Σ  
Μ Α Γ Κ Ρ Ε Λ  κ.δ.

Ντιζέζ: Σ . ΒΕΜ Π Ο  
Α '1 Χορεύτρια: Ν. ΠΑΥ-

Λ Ο Β Σ Κ Α Γ ΙΑ

Χορογράφος:
Σ. ΣΠ ΥΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Μ Π ΑΛΛΕΤΟ
16 ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν  

Μακέττες: ΣΥ  Ρ IΓ  ΟΥ

Π ΕΜ ΠΤΗ Ν— Σ A Β  Β ΑΤΟ Ν

ΑΑΤΚΑΙ  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Α !
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’ Αλληλογραφία

Μ. Κ α λ α ΐ τ ζ ό π ο υ λ ο ν ,  
Καβάλλα. — Σάς εύχαριστοΰμεν δι’ 
δσα καλά μάς γράφετε. Δημοσιεύο- 
μεν τ’ άποτελέσματα και περιμενο- 
μεν περισσότερα. Άποστείλατε 
φωτογραφίας διά τήν έκδοσιν τοΰ 
σχετικού Δελτίου ταυτότητος·

X  ρ. Β ρ ύ σ η ν ο ν ,  Κομο- 
τινή. — «Τά Παρασκήνια» σάς ευ
χαριστούν γιά τά εύγενικά σας λο 
για. Θά δημοσιεύσωμεν εύχαρί- 
στως κάθε καλλιτεχνικήν κίνησιν 
τής πόλεώς σας ποΰ θά μάς άπο- 
πτείλετί. '

Γ . Π ε τ ρ ά κ ο γ λ ο υ ,  Σερ- 
ρας. —Σάς εύχαριστοΰμεν. Κάνου
με 6,τι μπορούμε μή φειδόμενοι ου- 
τε κόποϊν οΰτε δαπανών. Άποστει- 
λατέ μας φωτογραφίας διά νά σάς 
στείλωμεν το δελτίον άνταποκρι- 
τοΰ. Οί στίχοι σας είς τό έπόμενον 

—0 3 0 —
Ή  κ. Παλαιστή

Άνεχώρησε δι’ ΑΙδτιψόν fi γνωστή 
καλλιτέχνις τοΟ Μελοδράμοττος κ. 
Μαρίκα Παλαίστη καί έπανέλθη 
τήν 5ην ’ Ιουλίου.

—0^0—

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ
Είς τό δημοσιευθέν εις τό 

προηγούμενον φύλλον μας σύν
τομον καί άνεπαρκές βιογραφι- 
κόν σημείωμα τοΰ διάσημου 
' Ελ?.ηνος βαθυφώνου κ. Μ. Μο- 
σχονά, παρεισέφρησ<χν μερικαί 
άνακρίβειαι καί παραλείψεις, 
τάς όποίας έπανορθώνομεν σή
μερον εύχαρίστως.

Ό  γνωρίσας καί έμφανίσας 
πρώτος τόν Μοσχονα εΐνε ό και 
σήμερον διευθυντής της^Έκκλη- 
σιαστικής Χορωδίας τοϋ «Ευαγ
γελισμού:) κ. Γ. ΆΘοα/ασιάδη^ 
τοΰ όποιου ή καλλιτεχνική δρά- 
σις κατά τήν παρελθοΰσαν τρι
ακονταετίαν ύπήρξε τόσον πλού
σια καί αποδοτική. Άκόμη ας 
προστεθη διά τήν ίστορίοτν, δτι 
ό Μοσχονδς άπό τά πρώτα του 
καλλιτεχνικά βήματα ύπήρξε 
μαθητής τής καθηγητρίας τρα
γουδιού τοΰ Εθνικοΰ Ωδείου 
κ. Ειρήνης Σκέπερς— Άγγελο- 
πούλου.

Ό  Κόκκινης καί ή "Άννα
Καλουτά είς τό φινάλε τής 

«Γα,δένιας».

ούσης πληροφορία', έγένετο 
προπώλησις είοιτηρίων καί διά , 
τήν δεκάτην έμφάνισιν τοΰ κρα
τικού θιάσου.

—Άπό χθές έπίσης παίζει 
είς τάς Πάτρας ό θίασος τής κ. 
Μαρίκας Κοτοπούλη. Ή  έναρ- 
κτήριος έδόθη μέ τήν «’Ελισά
βετ»· Απόψε κάνει τήν πρώτην 
έμφάνισίν του πρό τού Πατρα- 
ΐκοΰ κοινοΰ καί ό Λογοθέτί- 
δης μέ τήν γνωστήν έπιτυχίαν 
του «“ Οταν μΛάη τό κρασ^».

—’Έτσι έμεινε, διά δύο μήνες, 
μοναδικός θίασος πρόζας είς 
τάς Αθήνας ό θίασος Άνδρε- 
άδη.

— Τό έργον δμως τοΰ Σ'ίίξ- 
πηρ «Πολύ κακό γιά τίποτε» 
φαίνεται δτι δέν έχει μεγάλην έ
πιτυχίαν καί θά παραχωρήση 
ώς έκ τούτου τήν θέσιν του έν
τός τής έρχο·μένης, έβδομάδος 
είς τό περίφημον δράμα τοΰ 
Άνουΐγ «Αγρίμι», πού μετέ
φρασε ό γνωστός λογοτέχνης κ.
Γ. Φτέρης.

— ‘Η «πρεμιέρα» δέν εχει ει- 
σέτι όρισθή. ’Ενδεχόμενον δμως 
νά δοθτΐ καί τό δράδυ τής Τρι- 
της.

— Είς τήν κ· Άνδρεάδη πα- 
ρεδόθη καί £να εργον τοΰ άκα- 
^ηιισϊνοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου 
τό'όποιον ό θίασος έχει ύπο με
λέτην.

λικα καί τήν όρχήστραν Κοριν- 
θίου, που άποτελεΐ £να άπό τά 
στοιχεία τής έφετεινής ιδιαιτέ
ρας έπιτυχίας τής «Μάνδρας».

—Ή  πρώην πρώτη χορεύτρια 
τοΰ «Βασιλικού θεάτρου» καί 
?ίδη πρίμα τού θιάσου Σαμαρ
τζή δίς Νίνα Παυλόφσκα 'έπα- 
θεν ενα μικρόν άτύχημα.

— Ά π ό  £να χαλασμένο αύγό 
πού εφαγε έπαθε δηληΤηρίασι 
και έπί δυό ημέρες δέν μπόρε
σε νά χορέψη.

—Ή  κακογλωσσιά δμως τών 
παρασκηνίων, πού φαίνεται δέν 
είχε πολλήν τροφήν αύτή τήν 
έβδομάδα, εύρήκε τήν εύκαι- 
ρίοτν νά όργιάση.

—’Έτσι διεδόθη εύρύτρπα 
καί πρός στιγμήν μάλιστα έπι-

Ή  δνίς Νίνα Παυλόφσκα
τοΰ θεάτρου «Σαμαρτζή».
— Άπό άπόψε προστίθεται 

καί τό ϋΆ,βήναιον», πού θά έμ- 
φανίση μέ' έξαιρετικήν πολυτέ
λειαν'καί έπιμέλΕιαν τήν και
νούργια έπιθεώρησι «Φλογέρα».

—"Οσοι παρηκολούθησαν τάς 
δοκιμάς της (πού £γιναν αύ- 
στηρώς κεκλεισμένων τών θυ- 
ρών διά τόν φόβον, κλοπής τών 
διαφόρων ευρημάτων καί σκη
νών έκ μέρους τών άντιπάλων 
συγκροτημάτων) βεβαιοΰν δτι 
£χει Μνα ώραιότατο φινάλε.

—Ό  κομπέρ (Μίμής' Καντιώ- 
της) καί ή κομέρ (Μαρίκα 
Μαντινειοΰ) έπιχέιροΰν όρειβα- 
τικήν έκδρομήν καί άνεβαίνουν 
είς τόν ’Όλυμπον.

— ’Εκεί συναντοΰν τούς θε
ούς τοΰ Όλυμπου, πού έχουν 
συγχρονισθή καί έκμοττερνι· 
σθή καί... έπακολουθοΰν έπιτυ- 
χή σοττυρικά κουπλέ τών πρω- 
ταγωνιστούντων στελεχών τοΰ 
καλοΰ θιάσου.

—Ό  Άττίκ, πού. δπως ελέ-

Η έξαιρετική καλλιτέχνις τοΰ 
τραγουδιού δ. Τούλα Άμβραζη β- 
τραγούδησε μέ μοναδική έπιτυχία 
είς τόν Ραδιοσταθμόν ’Αθηνών. 
Ή  δ. Άμβράζιι άπεδείχθη εξαιρε
τικά «φωνογενής».

— Είς τό Μικρό Ζάππειον ό γνω
στός συνθέτης καί σολιστ κιθαρι* 
στας κ. Γ. Μακρής μέ τό διαλεντό 
συγκρόττΜίά του καταχειροκροτείται 
κάθε βράδυ. (

— ’Επιτυχίαν σημειώνουν οι
συμπαθείς βαρύτονοι τοΰ συγκρο
τήματος Μακοή κ. κ. 0 . Γιαννο- 
πουλος καί IIνοοο~ Μακρής, καθκς 
καί ό τενόρος κ, Γ. Σαντος.^

—Στό δροσόλοΤ'ΐτο κι’ αριστο
κρατικό κέντρο τΛΰ ΎΊΤιττί»”  «Συν- 
τρι^άνι» τοΰ κ. Β. 'InwvviS". ση 
μειώνει Εξαιρετικό σουίέ ή

TO BA5I1IK0H BEATPJH 
ΕΙ!

I B )  | ]  ί ί Ι Ι Ρ Ι »  IHS Π ΡΟ ίΑ Ϊ
Είς τόν θίασον τής κ. Κατε

ρίνας Άνδρεάδη συγκαταλέγε
ται καί ή έξαιρετική καλλι- 
:έχνις τοΰ δραματικοΰ μας θεά' 
τρου κ. Ά ννα  Λώρη. Ή  κ. Λώ- 
_  ·■ -ι. ^^Ν<ασθή είς τούς κα-

:λε-

Χθές τό βράδυ είς τήν Θεσσα
λονίκην ήρχισαν μέ κάθε έτισημο- 
τητα καί έξαιρετικήν έπιτυχίαν 
αί παραστάσεις τής κρατικής σκη
νής. Ό  θίασος τού «Βασιλικού 
Θεάτρου» έτυχεν έντελώς έξαιρε- 
τικώς ύποδοχής έκ μέρους τοΰ 
κοινού τής Μακεδονικής πρω- 
τευούσης καί κατέκλυσε τά «Ή- 
λύσια» ποΰ απέκτησαν σκηνή με 
συγχρονισμένα μέσα και φωτει- 
σμόν παρόμοιον τοΰ φωτισαοΰ τού 
έδώ κεντρικού κρατικού θεάτρου. 
Ό  κ. Μιλτιάδης Λι δωρικής άπην 
θυνεν έκ μέρους τού θεάτρου 
μόν χαιρετισμόν καί είτα έπαινθη 
ό «’Άμλετ», ή γνωστή μενάλη έπι- 
τυνία τού «Βασιλικοΰ Θέατρου». 
Ό  πρωταγωνιστής κ. Μηνωτής 
καί δλοι οί έρμηνευταί άπ:θεώθη- 
σαν. Ή  κρατική σκηνή πρό-'.ειται

γττι όρ^στρσ-τζάζ τοΰ συνθέτου ηδη εη συνενεια να δωση 45 πα- 
•κ Σπ Ζ,υμπέρ. ραστάσεις με ολον το ξένον και

—Οί άοιστοι ντιζέρ κ. κ. Φί- έκλεκΐ0ν βεπερτοριον της.
λανδρος Μάρκου καί Λιαιιαντίδης | —  ΚΗ fToD άνταπο-—Νταλκάς έονάζονται άπό της πα Θ ^ . )Μ ΙΚ Η .  ( Ιο υ  ανταπο
οελθ-'σης έβδο··ΐδος στοΰ Τζί·ιη. ' κριτου.μας). -  Το Βασι/ακο!

—Έ-πτυγίαν έξα1 οετικήν έση·.ιε̂ - { ΑμλετI
ή ποοχθεσινή άπό οαδ',οφώ | Τό γενικό θέμα θεατροφί-

S

Ή  κ. Κούλα Γκιουζέππε
εις τό μάγκικο ρόλο της

στεύθη, δτι ή χαριτωμένη χο
ρεύτρια άπεπειράθη ν’ αΰτο- 
κτονήσηI

— Προσετίθεντο ποικίλαι 8- 
σαι άφορμαί αισθηματικής^ καί 
οικογενειακής φύσεοχ;, πού 
λαι δμως άπεδείχθησαν —μαζί 
ιιέ τήν βάσιν των διαδόσεων— 
άναλήθεΐς καί φανταστικαί.

—Κατά πληροφορίας έκ Λαρί 
σης, τό... θαύμα ντιζέζ που λέγε
ται Δανάη, εργάζεται έκεί μέ έ 
ξαιρετικήν ίπιτυνίαν.

— Ό  συμπαθέστατος ντιζέρ  ̂ κ. 
Χάπτις εξακολουθεί νά (Τττιεκο. Π 
σουξέ στο «Κά'ΐπάοέ—Σουέζ» τόΰ 
Κάιρου, δ του εργάζεται συνεχώς

ωσεν
νου συναυλία τοΰ συγκοοτή'ΐ^το'· 
τρα'Όΐι '̂οΰ τών κ. κ. Σειτανιδη 
Βισβάοδη.

— Μεθαΰρι ον ή Επιτροπή ά- 
δ«ίας έξασκήσεωε έππγγέλαατος
τΊοποιων θά έκδώση την ά-̂ οφα- 
"ίν της έπί τής προσφυγής τής

Ντ"'1 "ά; έναντί'νν τις Α- 
‘ ιά τής οποίας εστερηποφασεως

λων καί μή.
Λέξεις πούήλεκτρίζουν τούς 

φίλους τοΰ σοβαρού θεάτρου 
καί γοητεύουν τούς τζαμπα
τζήδες. Ο Ι στήλες τής τ ο π ι
κής κινήσεως τών έφημερίδων 
αναγράφουν κάθε βήμα, τών 
κ. κ. Μπαστιά καί Λιδωρίκη, 
πού άφίχβησοτν ήδη.

Ή  πλατεία Άριστοτέλους 
πού μετεβλήθη σέ πλατεία C-- 
α,μάτων πήρε δψιν πανηγυρι
κήν. Τά καλλιτεχνικά «πανώ» 
— ασυνήθιστη θεατρική δισφή 
μησις γιά τήν πόλι μας—στα
ματούν κάθε μας βήμα. Βα 
σιλικό θέατρο. ’Άμλετ.

Ύπάρχουν δμως καί οί σ·ω- 
πηλοί θεατρόφιλοι. Αύτοί πού 
θά θελήσουν ίσως νά κρίνουν 
τήν κρατικήν μας σκηνήν. ’Ε-

λυτέρσυς δραματικούς θ άσους 
μας. Τόν παρελθόντα χειμώνα 
έπί κεφαλής ίδιου θιάσου έ·πε* 
χείρηοε τουρνέ είς τάς έπαο- 
χίας, σημειώσασα μοναδικήν έ
πιτυχίαν παντοΰ. Φέτος ή δια
λεχτή αύτή καλλιτέχνις, έργά- 
ζεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν εις 
τόν θίασον τής κ. Κατερίνας 
Άνδρεάδη, εΐναι δέ μετά τή^ 
συμπαθή θιασάρχισσαν τό , κα
λύτερο στέλεχος τοΰ θιάσου.

Σημειωτέον δτι ή κ. 'Αννα 
Λώρη είναι μία μορφωμένη ή
θοποιός μέ γερό καί δημιουρ
γικό ταλέντο.

—0 € 0 — 
Ξ Π Ι Κ Μ Ρ Α

!ΕΡ1 (ΗΝ ΑΝ ΕΓΕΡίΙΪ
ΤΟΥ kEOf m t l i Y

Τοΰκ.Κωστπ Ηικολάου

Ή  δνίς Πόπη Μυσιρλή τοΰ
θεάτρου "Πίροκέ*

θη διά παντός τοΰ δικαιώματος 
νά παίξη είς τήν Έλληνικήν σκη
νήν.

— ΑΙ ΰι.άοχουσαι πληροφορίαι 
είναι ότι ή ’Επιτροπή θ' άπορρί- 
■ψΐΐ την εφεο’ΐν τής κ. Νταλμάς.

Έπιστολαί πρός

τα «Παρασκήνια»

ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΙΟΠΟΙΗίΕΟ!

Καλημέρα σας κύριε.

Ο
ΑΤΤΙ Κ

Κάθε βράδυ προσφέρει 
στή

Μ Α Ν Τ Ρ Α
τό πλέον πολιτισμένο 

θέαμα
μέ τό καταπληκτικό έφε- 
τεινό συγκρότημά του καί 

τά νέα του σουξέ:

Τ Α Ν Ε ΙΑ Τλ  H O Y
ΚΑΙ

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Φαίνεται δτι ώ διορθωτής ^ταν 

θ α λ α σ σ ι ν ό ς ,  άλλοιως δέν 
έξηγεϊται ή συχνή θ α λ α σ σ ο - 
π ο ί η σ ι ς  της υλης σας! .̂-ΐς 
τό τελευταΐον φύλλον σας παλιν ( σε* 
λίς 2, στήλη 2) είς τήν περιγραφήν 
τής παραστάσεως τής « Αντιγόνης», 
πού ϊδωσαν a t μαθήτριαι καί ol μα. 
θηταί τοΰ έκπαιδευτηρίου Ά λ . Φωτο- 
πούλου. τό μέν εογον τοΟ δύστυχούς 
ΣοΦοκλέους τό έτιτλοφορησεν « Ιψι- 

γένειαν», τήν δέ διδάξασαν τήν Αν
τιγόνην δεσποινίδα Νικολάκη. άλλοτε 
τήν όνομάζει Ζοζέλ καί άλλοτε Ζω
ζώ! Αφήνω δτι τόν καθηγητήν τον 
διδάξαντα τό έργον τόν μετεδάπτισεν 
εις... Τράμπαν!

Αύτήν λοιπόν τήν τ ρ ά μ π α ν  
■πού εκαμεν ό διορθωτής σας είς τα 
όνόματα ήταν δίκαιον νά τήν επανορ
θώσετε ώς έξής: *0 κ. καθηγητης
καλείται θάνος Τράγκας καί ή ΰπο- 
δυθεΐσα μέ τόσην έπιτυχίαν τήν 'Α ν
τιγόνην, Ζωή Ν ικολάκη. Ή ταν δέ 
αυτή μονάκριδη κόρη της ύπό τό 
ψευδώνυμον «Μανουέλλα» θεατρικής 
συγγραφέως, τής όποίας πλέον ή ά-
παξ έχειροκροτησαμεν Ε|ς *  ̂θίατρ» καλάμου του,
διάφορα δραματια της βραδευθεντα u | luj 
είς τούς διαγωvισμcύς τοϋ «Παρνασ- 
σοΰ» καί τοΟ «Ατελιέ». Ή  κληρονο- 
μικότης, βλέπετε I

Μετ' έξαιρετικής τιμής

F V Q V M F I  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ρ Σ

δταν έπέρασε τόν Ατλαντικόν 
καί προσεγειώθη στήν Εύρώπη— Καληιμέρα σας... . ■—  ·■■---1  . ■ · , .,:

Ή  μία «καλημέρα» ήταν έν-1 δέν έγινε δεκτός μέ τόσους έν-
θουσιώδης. Ή  άλλη έπιφυλακτι- . θουσιασμούς, με δσους έγινε δε- 
κή. Ή  πρώτη ανήκε σέ συγγρα- I κτή ή έξοδος του νεου συγγρα
φέα. Ή  δεύτερη σέ κριτικόν, φέως απ’ τό άντρον της δημι-
“ Οταν λέω κριτικόν, εύρίσκο-' ουργίας. Ατρομητοι, και θαρ-
ι,α, έν κυριολεξία. Γιατί ό άν- ραλέος είχε περάσει τις πεντε
θρωπος ήταν κριτικός -πράμα- ταραχώδεις πράξεις κι ή οικο-
τα ξεκαθαρισμένα. Δέν. συνέ-1 γένειά του τον εκυτταζε μέ εκ- 
βαινε τό ίδιο δμως καί μέ τόν! στασιν κα; δεος. Δεν ήθελε κου- 
«συγγραφέα». Νέος, βέβαια, ή-, βέντες. Ή  δόξα εΐνε υπερηφανη. 
ταν Συμπαθής ήταν. Ένθουσι-ι Και ή έρχομένη δοξα ακόμη χει- 
ώδης ήταν, εύγενής ήταν. Λαμ-j ρότερη. Έτράβηξε κατ’ ευθείαν 
πρό παιδί, μέ δυό λόγια, ήταν; στόν κριτικόν, τής προτιμησεως 
καί παραήταν. *Άν δ^ως κοντά . tc 
σ’ αύτά ήταν καί συγγραφεύς1·* 
αύτό 'έπρόκειτο νά κρίθη άπό τό 
μάτσο τών χειρογράφων πού έ- 
φερεν ύπό μάλης καί άπο- 
τελοΰοαν, φυσικά,-τό πεντάστα- 
γυα τών συγγοαφ'κών δυνατο-

Ύποψήφιος συγγραφευς; ΜΜ ά - '

Η Γ
ΓΗΝ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν

ΑΠ Ο ΓΕΥΜ Α ! ΜΗ

ΡΟΥΑΓΙΑΑ
Πατησίων — ’Ηπείρου 

Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

Bim
Κ Ν  Ο Ρ ί ϋ

σ' ένα μεγάλο 'δράμα 
έρωτος

πού κρύβει μέσα του δλη 
τήν άγριότητα τής χιονισμέ
νης στέππας τής Σ ΙΒ Η Ρ Ι-  
\Σ  καί τό πάθος τής Ρωσ- 
3ΐκής ψυχής.

2 Υ Ο Ε Π Ι Α Ι Ο Ρ Ι Ο Ν  -  Μ Π Α Ρ
Η . . Κ Υ Ψ Ε Λ Η ”

Διευθυντής :
I. Π Ε Ν Θ Ε Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  

Μέσα στό μαγευτικό δά
σος τής Μαγκουψάνας. 
παρά τό Άμαρούσιον, κά
θε Πέμπτην, Σάββατον 
καί Κυριακήν, χορός μέ
χρι πρωίας.
ΤΖΑΖ -  ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν Ο Ν  — 

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

λίστα. Τό κακό έγινεν ώς έξής: 
Κάποια ήμέρα, έκεί πού περιέ
φερε τίς ανησυχίες του στό Ζάπ- 
πειο, τοΰ ήλθε μιά ιδ^α. Και ό
πως ό νέος τής «ώραιοτέρας ι
στορίας τοΰ κόσμου» τοΰ Κί- 
πλιγκ, έτσακίστηκε νά βοή με
λάνη καί χαρτί γιά νά τής δώ
ση νά καταλάβη. Εΐν; φοβερό 
πραιαα, φαίνεται, εκεί που περ
πατάς, νά σοΰ πέφτη ώ' κερα
μίδα στό κεφάλι μ’ά ιδέα. Εγ- 
κατέλειψε τά πάντα ό νέος γ'ά  
τό γράΦιμο. Καί τό φαΐ. Καί 

ί τίς παρέες. Καί τά μάτς. Καί 
' δλες τίς μικρές άπρλαύσεις τής 
ηλικίας του. άπό τόν έοωτα ώς 
τό τάβλι. Κλειδαιιπαοώθηκε έο- 
μητικώς στό σπίτι του. Τόν έ
χασαν γνωστοί καί φίλοι.

— Ποΰ εΐνε ό Τοτός;
 Γοάφει, καλέ!
— Σ  ωπάτε I
— Γοάφει. ύά τό θεό...
— Τί γράφει:
— 'Έργον, καλέ !

| ’Έγραφε έργον! Μά τό θεό, 
^~ς λέω! Καί δνι έργον ά λα—

I Γιοκασίνη— έξήμιση γραμμές
I καί κάτι!... ’Έγραφε δρδιαα 

Βαρβάτο, μέ ποάξεις, μ̂έ εί' ό- 
νες, μέ συγκρούσεις, μέ άναλύ- 

| σεις, υέ δραματική πνοή, τό 
ι «ώραιότερο δρδ"α τοΰ κόσ'ίου».
! Τον παρακολουθούσαν . οί δ'κοά 
 ̂ του άπό τήν κλειδαρότρυπα, του 
έ'φερναν καφέδες στους καφέ
δες, τσιγάρα στά τσ'γάρα κι’ ■£- 

ι βλεποτν νά βγαίνουν άπό τίς μύ
τες του σύννεφα οί καπ οί, ντου 

! μάνια άπό τό στόμα του, κΓ έ
χασκαν άπό θαυμασμόν! Ιδιαι
τέρως στίς στιγμές τοΰ καλπα- 
σηοΰ τών οίστρων του. πού £- 
®λεπαν τήν μύτη του καθώς κολ
λούσε στά χειρόνραφα καί τόν 
κοντυλοφόρο καθώς έφευγε μέ 
Ιλιγγον έπάνω στό γαΛτί, έμε

ναν ιιέ τό στόμα άνοιχτό.
— Τόν «Φάουστ» γράφει!
—’Όχι, τόν «Μάκβεθ» γρά

φει!
— Καλέ τόν «Προμηθέα» γρά

φει.
—’Όχι, τόν «’Άμλετ» γρά

φει.
Δέν έγραφε δμως τίποτ’ άπ 

, αύτά ό ν έ ο ς . 'Έ γρα φ ε τή «σπα· 
j σμίνη σαιιπρέλλα», δρδ'ΐ.α ε’ς 
ί πράξεις πέντε, πού δ^οα έτελε^- 
ι ωσε έπήρε ύπό μάλης κι’ έβγή 
) κε άπ’ τό δωιιάτιό του, μέ χα 
! μόγελο άγριου θριά'ΐβου στό 

πρόσωπόν του. Ό  Λίντμπεργκ

Ό  κ. Δ. Ψαθάς

— Καλημέρα σας, κύριε.
— Καλημέρα σας.
— Είμαι'ό κ. Γουργούρης.
— Χαίρω πολύ.
— Είσθε ό κ. Ζοχάδας;
— Μάλιστα, κύριε.
— Χαίρω πολύ. Σάς έφερα τό 

εργον μου.
Ποιό εργον;
—’Ά ,  δέν έμάθατε;
— ’Όχι, δέν έμαθα .
— Τήν «σπασμένη σαμπρέλ- 

λα» μου.
— Κωμωδία:
— Δράμα, κύριε. Είς πράξεις 

πέντε.
Άντιθέτως πρός τό δνομα καί

μής μου, δτι θά σκίσω τό έργον 
μου έδώ μπροστά σας, γιατί θέ
λω νά έμφανισθώ μόνο μέ έργο 
βα ρβά το .
■ —  Μφράβο·!, ,

— Πέστε μορ «αίσχος» καί τό 
έσχισα, θά στρωθώ άμέσως νά 
γράψω καί δεύτερο καί τρίτο 
καί πέμπτο καί έκοσοστό, 
που νά πετύχω τό κάλό. Σύμ
φωνοι:

— Σύμφωνοι...
— Σάς εκτιμώ άπείρως, κ. Ζο- 

χάδα καί έχω πλήρη έμπιστο- 
σύνη στήν κριτική σας. Σάς ά- 
νοίγω τήν καρδ ά μου. Εχω 
τήν άξίωσι άπό σάς νά μοΰ ά- 
νοίξετε τή δική σας.

—’Έγινε I
Καί ό συγγραφεύς έκοτνε τοία 

πάφ-πούφ άκόμα, έσβυσε βια
στικά τό τσιγάρο καί ωραιΐόε 
στήν άνάγνωσιν, δπως τό άλο
γο πού χυμά στήν κούρσοί, ή δ
πως ό άθλητήο όρ,μά στόν Μα
ραθώνιον —πράγμα τό ίδιο ά- 
πολύτως.

ή
Αυτά συνέβησοιν στίς πέντε τό 

άπόγευμα. Αύτή τήν ώρα έγινε 
ή έκκίνησ.'.ς. Δροσερός καί άκ- 
μαΐος ήταν ό κριτικός._ Άλλό- 
φρων ήτανε ό συγγραφεύς. Στίς 
έξη άρχισε νά άναστενάζη ό 
κριτικός. Άλλόφρων ήτανε ό 
συγγραφεύς. Στίς έφτά άρχισε 
νά σκουπίζη τόν ιδρώτα του ό 
κριτικός. Άλλόφρων ήτανε ό 
συγγραφεύς. Στίς όκτώ έκυτ- 
τοΰσε ολόγυρα με απόγνωσιν ό 

κριτικός. Άλλόφρων έξακολου- 
θοϋσε νά εΐνε ό συγγραφεύς καί 
δέν ε'ίλεπε παρά μονάχα τά χει- 
οόγραφά του. Στίς έννηά ήταν 
νόκ-άουτ ό κριτικός, Άλλά  ό 
συγγραφεύς δ'ατηρούσε άκμαι- 
ες τίς δυνάμεις του. Τέλος κά
ποτε έτελείωσε. ’Έκλεισε τά χει
ρόγραφα. Έκύτταξε τόν κριτι
κόν κατάματα:

 Λοιπόν;
' — θέλετε τήν γνώμη μου;'

— Τήν περιμένω.
—Άστα  νά παν στό διάολο!
— Πώς είπατε;
 Τίμια πράματα, δέν είπαμε;
— Τίμια.
—“ Ε, εΐνε αίσχος!
Ταΰρες σέ ύαλοπωλεΐο δέν 

θά έκανε τήν Θραΰσιν πού έκανε 
ή λέξις «αίσχος» στά όνειρα τοϋ

^ / _· ' Τ ___ Λ .  . ή  c  1 1  e  ι

Ή  πολεοδομική συζήτηση ύπο 
τήν προεδρία τι>ΰ Εθνικού μ=ις 

κείνοι πού πρόκειται νά συγ· Κυβερνήτου κ. Ίω . Μεταξά μοΰ έ- 
κρίνουν τν|ν καλλιτεχνική έκ- ! προξένησε μιά ενδόμυχη εύχαρί- 
φρασι τής 'Ελλάδος μέ τίς σ-ηση:..ιίοιι.; Πας κάτι πού ι" 
κρατικές σκηνές τών εύρωπα- ΥΕϊ'Φ3 δώ «αί μερικούς μή- 
ϊκών χορών. Καί τό ποσοστό στήν « Ακρόπολι» oc ;δυό ·μ̂ β
αυτό δέν εΐνε ευκαταφρόνητο, ι « « « «  μ Χ0νσσΟαρο ςητημα» για τηιι α-

O I ΑΛΛΟ Ι ΘΙΑ«-ΟΙ  ̂ νέγερσι τού νέου ’Ωδείου α6ιι* 
Ο έρχογός τού Βασιλικού νων κα  ̂ τοι, χώρου έπί τού όποιυυ 

Θεάτρου τάραξε άνησυχαστι- \ Οά έπρόκειτο νά χτισθή, συνέπιπ.ε 
κά τά νερά τών άλλων θεα- τιέ ττιν βαΟειά σκέψη τού μεγάλου 
τρικών συγκροτημάτων. Πρώ- ί μας ’Εθνικού Αρχηγού κατά σύμ- 
τος ό Άργυρόπουλος άνοίχθη- , -ττωση.
κε ήδη μέ μερικές παραστά- j  Μέ τήν σαφήνεια καί τόν έπι·· 
σεις είς τάς Σέρρας μέ κατα- j γραμματισμό_ πού τόν διακρίνει σ ό
στάλαγμα διαρκείας τήν Κα- ■ «.· έξεφρασθη πίος κατα.·.-

. . .. ληλος χώρος Βα ητο και ο χωρ.ις
βαλλα, που μένει -  υστέρα , ^  ’ !oXu ^  Νοσοκομείου, δπως 
από τήν αναχωρησι του cioc- ^γράψαμε καί μείς, και όχι ό κή- 
σου Πάολας — Μανιατάκη π0ς t0  ̂ ΚλαυθμώνοςΙ (καί αύτό 
χωρίς θέατρο. { τό τελευταίο κατά τή γνώμη μας).

Οί μουσικοί θίασοιΚρεββα- Καί γιατί; Διότι d-τοτελεί πνεύ- 
τά — Πατρικίου στό ,,Μέγα 1 μονα ζωής αύτός ό κήπος εσται 
•Αλέξανδρο» καί Ξύδη στάν , «αί, τού Κλαυθμώνος μιάς έξαιρε- 
«•Έσπερο» θά παρααείνούν. I πυκνοκατονκημίνης - ·. , I  , ας- και διότι ροισκεται στο πιο
Αυτοί έχουν οταμπιλοοοει- το θ0ρυβώδες και πιό πολυδιάβατο 
κοινό του καί δέν βλέπουν το | 0ημεί0 χής πρωτεύουσάς μας....άλ-
Βασιλικό σά παράγοντα συ 
ναγωνισμοΰ.

Στούς θιάσους αύτούς πα
ρατηρήθηκε Μνας άνταγωνι- 
σμός στήν έκλογή τοΰ | :περ- 
τορίου των. 'Ύστερα από τό 
θίασο Ηύδη άνέβασε ό θία
σος Κρεββατά — Πατρικίου 
τή διασκευή τής «Δασκαλί
τσας» τού Νικοντέμι άπ’ τόν 
Χατζηαποστόλου μέ τόν έπί- 
δοξο τίτλο: «Σάν ή καρδιά 
πονάη.>. Ή  «Πεταλούδα» τού 
Κατριβάνου άνέβηκε χαύτό- 
χρονα καί στά δύο θέατρα.

Ό  Κατριβάνος «έπαιξε δι
πλό παιγνίδι»—δπως μου έδή- 
λωσε ένας θιασάρχης.

Τή μιά μέρα δηλώνει στόν 
τύπο πώς ήλθε άποκλειστικα 
( ! )  γιά τό άνέβασμα τοΰ έρ
γου του.... — ό λιμπρετίστας 
παραμένει άγνωστος — άπ’τό 
συγκρότημα Κ ρ εββα τά — Πα 
τρικίου και τήν άλλη μέρα 
κυκλοφορεί ευχαριστήριο φέϊγ 
-βολάν στόν Ξύδη γιά τό άρ
τιο άνέβασμα τού έργου του. 
Τι συμβαίνει; Εμ ε ίς  πού κα
τά τύχη βρεθήκαμε στίς πρό
βες πού έγένοντο στόν « ' Ε- 
ί·πε;;ο» μέ έπέβλεψη τοΰ κ.Κα- 
τριβάνου άπορούμε!...

Λττ,^ροΰμε άκόμα γιατί οί 
δύο μουσικοί θίασο, έπιμέ- 
νουν στό άνέβασμα τών ίδιων 
έργων. Μήπως δέν ίχουμε ά- 
ξιόλογη θεατρική παραγωγή 
τής πρωτεύουσας ; Μά τότε 
νομίζουμε πώς άλλη εύκαιρία 
γιά τήν ντόπια ύπερπαραγω- 
γή δέν μένει.

ΓΥ Ρ Ω  ΑΠΟ ΕΝ Α  Α ΡΘ ΡΟ Ν

τά γραπτά του, ό κριτικός δέν i ρυγγράφέως.' Στήν άμχή έμε'νε 
ήταν πάντοτε κακός. Σάν άν- ά710λ6ωμένες. “ Υστερα κιτρίνι- 
θρωπος είχε τίς καλές του. Κ α ί; σ£ “ γ οτερα κοκκίνισε. "Υστερα 
έπειδή συνέβη νά βρεθή σ’ αυ- j £σ;τευσε νά πρασινίση καί ση- 
τές, προσέφερε καοέκλα, τσιγα- | κώ8 έπάνω Τρέμων, άφρίζων 
ρο καί καφέ καί έδέχθη ώιτό τον . κα, λυσσομανΰν. 
νέον νά σπάση τήν σαμπρελλα
στό κεφάλι του. ’Άνοιξε λοιπόν 
σ’ ένα τραπέζι τά χαρτιά του δ 
συγγραφεύς. ’Έχωσε τά δάχτυ
λα στά μαλλιά του καί έχλι- 
μίντρισε. Έξερόβηξε κατόπιν. 
’Άναψε υστέρα τσιγάρο. 'Έκανε 
δυό-τρεΐς φορές πάφ-πούφ, Επέ
ταξε δυό-τρία σύννεφα καπνού 
ψηλά καί εΐπεν έν προλόγω:

— Κύοιε Ζρχάδα!
— Όοίστε.
— θέλω νά μσύ πήτε τήν ά- 

λήθεια.
— Βέβαια...
— Διγως φόβον καί πάθος.
— Οΰτε συίήτησις I
— Tiuia πράματα.
 Σοΰ δίνω τό λόγο μου...
— Έ γώ  δέν εΐιιαι σάν τούς 

άλλους νέουο. Έ χ ώ  Φιλοδοξίες 
σοβαρές, θέλω νά έαφανισθώ 
καί νά κάνω πατατράκ. ’Ά ν  ή 
«σπασμένη σαμπρελλα» μου δέν 
κάνη στοάκεο, παρακαλώ νά 
μοΰ τό πήτε είλικοινώς.

— θά σοΰ τό πώ.
—’Ά ν  δέν εΐνε δπως τήν νο- 

-ιιζω ένώ, ιιιά κουβέντα νά μοΰ 
πήτε. Σας δίνω τό λόγο τής τι-

— Πώς είπατε, κύριε;
— Είπα αίσχος...
 Αίσχος είσαι έσύ !.
— Γιά πρόσεχε, νέε μου. Τί 

θέλεις νά σοΰ πώ; Άροΰ τό έρ
γο σου εΐνε ήλίθιο;

—’Ηλίθιος είσαι έσύ!
— Δέν είπαμε, βρέ παληόπαι- 

δο, τίιηα πράματα;
 Τόν κακό σου τόν κα'ρό,

πού κάνεις καί τόν κριτικό!. Κο
λοκύθα!

— ’Όξω, βρέ!
— Τί καταλαβαίνεις άπό θέα

τρο έσύ;
—Έ γώ ;
— Χαλβά!
— θά  ροΟ στρίψω τό λαρύγγι!
— Τενεκέ! Γιά γράψε έσύ νά 

δοΰμε πώς γράφεις!
“ Οπου ό. κριτικός δέν έκρατή- 

θη πλέον. ’Έπεσε μέ μανία έπά- 
νο στόν νεαρόν καί έγραψεν έπί 
τόπου τήν πρώτην πράξιν δρά
ματος φοβερού. “ Οσο γιά τήν 
δευτέραν. αύτή έγράφη στόν 
Σταθμά Πρώτων Βοηθειών...

Δ. Ψ Α Θ Α Σ

Ζωηραί συζητήσεις έγΐνο^ 
γιά τό άρθρο πού δημοσίευσε 
απογευματινή έφημερίς τής 
πόλεώς μας μέ τόν τίτλον : 
« Ά ς  πνεύστ) εξυγιαντικός ά
νεμος είς τό Θέατρον». Άνα- 
λυτικώτατο πάνω στά προ
βλήματα τοΰ θεάτρου καθορί
ζει τή θέση καί τό ρόλο τών 
ήΡοποιών, o l όποιοι «...πρέπει 
ια φέρουν τόν τίτλο τού έκ- 
παιδευτικοΰ λειτουργού». Έ -  
πεκτεινόμενον στούς συγγρα
φείς ζητά «νά δοθή στό λαό 
ή πνευματική ύγεία» καταλή
γει δέ μέ έπίκληση στόν κ. 
Μπαστιά άπ' τόν όποϊο ζητά 
«νά πάρη τό φραγγέλιο 
νά άναφωνήση : «Έξέλθεχε 
τοΰ ναοϋ τής τέχνης τόν όποι
ον μετεβάλατε είς οίκον εμ 
πορίου».

Καί ό έλπιδοφόρος αύτός 
άνεμος πού θά φέρη τό καλλι
τεχνικό μάνα στόν λιμώττον- 
τα «περιούσιον λαόν του Ίσ- 
ρο:ήλ» θά πνεύση άσφαλώς, 
έφ’ δσον, διά νά συνεχίοωμεν 
τήν παρομοίωσιν, τούς ά- 
σκοΰς του κρατούν καί θά έ- 
ξαπολύσουν δταν θά έπιστή ή 
ώρα τάς έξυγιαντικάς πνοάς 
του χεΐρες στιβαραι —αί χεί- 
ρες τοΰ δίέυθυντού τού θεά
τρου κ. Κωστή Λ’.παστιδ.

Α ΓΓΕΛ Ο Σ  Φ ΑΡΜ Α ΚΗ Σ

λά καί γιά άλλας αιτίας πολεοδο- 
μικής φύσεως ϋποθέτω.
Ή  δυσκολία τής άνευρέσεως χ^- 

ρου προκύπτει I ) έκ τού δτι ενα 
Ώδείον πρέπει νά είναι καί κεν
τρικόν καί άπόκεντρον, 2) καί άπό 
αύτά τά χρήματα τά μπόλικα ποΰ 
θά διατεθούν, ώστε νά άνεγερΰϋ 
ενα πραγματικό μέγαρο, στόλισμα 
έξαιρετικό καί 3) δτι όποιοδήποτε 
άνιηχητικό σύστημα χρεωκοπεί είς 
τόν τόπο μας ποΰ δέκα μήνες στοΰς 
δώδεκα δέν άνέχεται κλείσιμο πα
ραθύρων.

Άλλως τε ό κήπος τού Κλαυθ
μώνος, πού ίσως νά ένέπνεεν εναν 
Παράσχον στό «Δ ρέψατε πάλιν έ- 
ρασταί εύδαίμονας ναρκίσσους, είς 
τού Μαΐου! τούς τερπνούς κι’ εύ- 
ώδεις παραδείσους!!» (δχι βέ
βαια στούς σημερινούς μέ ούρητή- 
ρια! παλαιάς κατασκευής!) άς μέ- 
νη καλλίτερα κήπος μέ τά μεγάλα 
του δέντρα καί μέ πλούσιες έπι- 
πρόσθετες πρασιές καλοπεριποιη- 
μένε; γιά τήν άνεσι καί τό δροσο- 
βόλημα καί τήν τέρψι τού έργαζο* 
μένου στό κέντρο τής πόλεως κό
σμου.

Άλλιος τε καί ό τίτλος του αυ
τός «Κήπος Κλαυθμώνος»! θά έ
φερνε ένα τέτοιον μουσικόν όργα- 
νισμό πλησίστιο στά «μ ι ν β
ρ ά χ ι α »  κλαίγοντας τήν μοίρά 
του, ώς δέν θά έπρεπε, καί θά κα- 
τηργούντο ίσως τά άλκιμα ματζο* 
ράκια πού δίδουν τήν ζωή καί τήν 
τόνωση!

"Επειτα έχομε καί τόν φυσικό 
νόμο πού διδάσκει πώς τά ομώνυ
μα άπωθούνται π. χ. μέ τόν θόρυ
βον άπό μέσα καί θόρυβον άπ’ 
έξω! Γιά δλες αύτές τίς αιτίες ίά 
έπρεπεν ή έπιλογή νά πέση έπάνω 
στό χώρο τοΰ Πολιτικού Νοσοκο
μείου γιά νά φύγουν τά νεκροτο
μεία άπό τό κέντρο τής πόλεως καί 
νά πάνε σέ πιό εύάερα μέρη καί σ’ 
αύτό θά συμφωνή καί ό φιλόπολις 
'Υπουργός τής Διοικήσεως τής 
Πρωτευούσης κ, Κ. Κοτζιάς μέσα 
στή μεγάλη συστηματική του δράσι 
γιά τόν έξωρα’ίσμό τής διεθνοΰς 
πρωτεύουσάς μας.

Άλλως τε φαντάζεσθε στό κλοιό 
τού Πανεπιστημίου μας, τής ’Ακα
δημίας μας, τής Βαλλιανείου Β ι
βλιοθήκης μας καί τών λοιπών πα
ραρτημάτων, τί ρόλο θά έπαιζεν 

ένα νέο μέγαρο στήν Πανεπιστημι
ακή μας πόλι, άφοΰ θά έγίνετο καί 
αιτία νά χτισθή άλλοΰ τό Νοσοκο
μείο τό Πολιτικό έπάνω σ' ένα νε
ωτεριστικό σχέδιο καί μέ νεωτερι
στικές γενικά βελτιώσεις:

"Άς γίνη οίαδήποτε θυσία, ναί, 
γιατί άξίζει τόν κόπον, έφ’ όσον 

καί αιώνιοι δέν είμεθα γιά νά μη μάς 
διαφυγή ή μεγάλη μας αύτή έποχή 
τής άναδημιουργίας μας, τήν όποι
αν έχάραξεν ή 4η Αύγούστου.

Καί μόνον μέ μιά μικτή αίθουσα 
Συναυλιών καί μελοδράματος 0ά 
μπορούσε τό Ώδείον νά συντηρη- 
θή καί διαθρέψη τούς έν αΰτφ.

Αύτά γράφομεν ήμεϊς γιά ένα 
'Ωδείο πού έπί έξ έτη μάς πότισε 
τόσο φαρμάκι, ώστε νά καταλήξω- 
με ζαχαροπλάσται διαβητικοί!....

ΚΩΣΤΗΣ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Ό  φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7
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ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΠΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΡΙΕ
Ε Ν Α Σ  Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ε Μ Ε Ν Ο Σ ·  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝΓΝΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

— Διά τοϋ άε ροπλάνου 'τής ριστικών καί έπικαίρων ταινι- 
γραμμής «Lot» έφθασαν προ- ών ώς καί διά τήν δημιουργίαν 
χθές αεροπορικώς τήν 2αν μ.μ· Ελληνικής κινηματογραφικής 
ό Γενικός διευθυντής τής με- παραγωγής έν γένει. 
γάλης ’Αμερικανικής κίνημα- — Τά κινηματογραφικά έρ-
τογραφικής Εταιρίας «Ράντιο- γαστήρια «Αδελφοί Δριμαρό- 
Πίκτοερς» κ. Ρέτζιναλιτ "Αρ- πουλοι» θ’ άρχίσουν προσεχώς 
μορ συνοδευόμενος ύπό τοΰ κ. τό γύρισμα μ ι« ς  όλοκλήροϋ 
Πώλ Μπιοΰκαν, διευθυντοΰ τοΰ σ ε ι ρ ά ς  τουριστικών ταινιών, 
γραφείου τοΰ Λός "Αντζελες, κατόπιν είδικής παραγγελίας 

Σκοπός τής έπισκέψεως τών ύπό μ ιά ς  μεγάλης ,. Γαλλικής 
δύο έπιφανών ξένων κινηματο- κινηματογραφικής έταιρίας. 
γραφιστών ήτο ή έπιτόπως έ- — Χθές τήν πρωίαν, προ&ρ-
ξέτασις τής κινηματογραφικής χόμενος έξ 'Αλεξάνδρειάς, ά- 
καταστάσεως τής χώρας μας ψίχθη έπί τέλους, ό γνωστός

■ A V . V A % S S W A W . W . V .
Λ·Λ·Χ·ΛνΛν.ν.ν.·,ν.·.ν

l\VA I U U  I U.UCUJV, ‘■'IS Λ  r ^ S  ι Τ Ά  I    —  ■>> —
καί τών προτιμήσεων τοΰ κοι- Αίγύτπιος παραγωγός 
νοΰ. Σημειωτέον δτι ό κ. Μπι- I βίγε Όρφανέλλι.
οΰκαν περιοδεύει άπό τετραμή-1 
νου δλας τάς Εύρωπαΐκάς π ρ α >  
τευούσας παρακολουθών τήν 
έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής 
«Ράντιο» σημειώνων τά κατάλ
ληλα μέτρα πού δέον νά λη>- 
φθοΰν διά , τήν καλλιτέρευσίν 
της.

Οί δύο ξένοι συνοδευόμενοι 
ύπό τοΰ κ· Σπ. Σκούρα τής 
Έλλην. κινηματογραφικής Έ-. 
ταίρια «Σκούρας Φίλμς», ό έ- 
ποϊος τυγχάνει άντιπρόσωπος 
τής «Ρότντιο» διά τήν Ελλάδα, 
έπκσκέφθησαν τήν Άκρόπολιν, 
καί τάς διαφόρους άρχαιότητας 
τής πρωτευούσης μας, μείνοτν- 
τες κατενθουσιασμένοι.

Τό άπόγευμα της αύτής ή- 
μέρας έπεσκέφθησαν τάς κι- 
νημοπ?ογραφικάς αίθούσας τής 
«Σκούρας ΦΙλμς», «Ρέξ», «’Α τ
τικού», καί «Πανθέου» έκφρα- 
σθέντες ένθουσιωδώς διά τήν 
πολυτέλειαν καί τήν άνεσιν τών 
άθηναϊκών κινηματογράφων. 
Κατόπιν μετέβη σαν εις τά γρα
φεία τής «Σκούρας-Φίλμς» δ
που νεζήτησαν μέ τούς διευ» 
θυ\ καί τό άνώτερον πρόσω- - 
πικ  ̂ ■ ής Έταιρίας σχετικώς 
μέ τήν κινηματογροοφικήν κατά. 
στασιν τής Ελλάδος, σημειώ- 
σαντες τά ένδιαφέροντα σημεία 
τής συζητήσεως, διά τήν λήψιν 
τών άναλόγων μέτρων πρός 
άντιμετώπισιν τοΰ ύφισταμένου 
συναγωνισμοΰ.

Έπιπροσθέτως ό γενικός δι
ευθυντής τής «Ρόηηιο» κ. ’Άρ- 
μορ, άνεκοίνωσεν είς τόν κ. Σ . 
Σ  κούρον δτι ό Γουώλτ Ντί- 
σνεϋ κατόπιν τής κοααπληκτι- 
κής έπιτυχίας τής τελευταίας 
του δημιουργίας «Ή  χιονάτη 
καί οί 7 νάνοι» έργάζεται πυ- 
ρετωδώς διά τήν προετοιμαο- 
σίαν μι«ς· νέας, μεγάλου μή
κους, παραγωγής. Τό θέμα τής 

νέας του ταινίας, ό Γουώλτ 
Ντίσνεϋ ένεπνεύσθη άπό τό 
παραμύθι τοΰ Γκρίμμ «"Ενας 
καλός μικρός ράπτης» εις τήν 
όποιαν θά πρωτανωνιστησουν 
αύτήν τήν φοράν τά χαριτωμένα 
του δημιουργήματα: ό Μίκυ— 
Μάους καί ή Μίκυ - Μάους.

Τήν έσπέραν τής Πέμπτης ot 
δύο φιλοξενούμενοι, συνοδευό- 
μενοι πάντοτε ύπό τοΰ κ. Σπ·
Σ κούρα, έπεσκέφθησαν τήν τα
βέρνα τοΰ Κατσίμπα, δπου Ε
φαγαν μέ μεγάλην δρεξιν καί 
έγεύθησαν τήν άθάνοοτη ρετσίνα 
μας, παραμείναντες μέχρι τών 
πρωινών ώρών. Τήν 5ην πρωι
νήν άνεχώρησαν άπό τό άερο- 
δρόμιον Τατοΐού διά Βουδαπέ
στην.

— Πληροφορούμεθα δτι δ 
κ. Φιλοπ. Φίνος, γραμματεύς 
τής Έλληνικής κινηματογρα
φικής ένώσεως καί κατασκευα- 
υτής τοΰ θαυμασίου φωνολη- 
πτικοϋ μηχανήματος «Όρθο- 
φόν», προέδη είς τήν όριστικήν 
πραγγελίαν μι«ς τελειοτάτης 
κινηματογραφικής μηχανής λή- 
ψεως τύπου «Άσκάνια» καί 
κατασκευής τών γερμανικών 
έργοστασίων «Σνάϊντερ-Μούν- 
τυκε». Ό  κ· Φίνος πρόκειται 
νά συνδυάση τήν άνωτέρω μη
χανήν μέ τό φωνοληπτικόν του 
μηχάνημα διά τήν κινηματο- 
γράφησιν κοϋλτουριστικών,του-

Ό  κ. Αλβίγε συνοδεύεται ύ
πό τοΰ πρώτου όπερααέρ τών 
στούντιο κ. Μπροϋνο Σάλβι 
καί τοΰ οικονομικού διευθυντοΰ 
τής Έταιρίας καί γραμματέως 
του κ. Πολίτη.

‘Η τεχνική έξάρτυσις τοϋ 
’Αλβίγε περιλαμβάνει πολλάς 
μηχανάς λήψεως, πλήρες φω
νοληπτικόν μηχάνημα, φωτιστι
κά σώματα καί λοιπά έξαοτή- 
ματα, τά όποία θά χρησιμοποι
ηθούν διά τό γύρισμα τών «έ- 
ξωτερικών» τής ταινίας «Άν» 
θούλα», τήν ύπόθεσιν τής όποι
ας συνέγραψεν ό κωμικός , κ* 
Μανος Φιλιππίδης.

Ή  άργοπορία τής άφίξεως 
τοΰ κ. ’Αλβίγε όφείλεται είς 
τήν άποπεράτωσιν τών έσωτ^- 
ρικών τοΰ φίλμ, τά όποια έ·* 
πραγματοποιήθησαν εις τά Ά »  
λεξοίνδριανά στούντιο τοΰ 1 AU 
γυπτίου παραγωγού.

Τά έξωτερικά τοΰ έν. λόγια 
φίλμ πρέπει όπως δήποτε νά 
περατ ωθούν μέχρι τής 20 τρ, 
μηνός διότι τήν αύτήν ήμεοοτν 
όλόκληρος ό θίασος τοΰ ζεύ
γους Μουσούρη άναχωρεΐ όρΜ 
στικώς διά Κύπρον, δπου ©dr 
δώση παραστάσεις καθ’ δλην 
τήν Θερινήν περίοδον.

— Αϋριον Κυριακήν τελοϋν* 
ται είς Χόλλυγουντ ο! γαμο* 
τής συμπαθούς Έλληνίδος σε
ναριογράφου δεσποινίδας *Έν« 
τιθ Σκούρα μετά τοΰ σκηνοθέ
του κ. Τζάκ Γιοιτγκμάγιερ. ‘Η 
δεσποινίς Σκούρα, περί της ό< 
ποιας έγράψοομεν έκτενώς είζ 
προηγούμενον φύλλον μας, ντε- 
μπουτάρισε εις τήν κινημοπο» 
γραφικήν τέχνην ώς σεναριο
γράφος τοΰ δραματικού £ργου 
«’Αντίο γιά πάντα» εις τό όποU 
ον πρωταγωνιστεί ή υπέροχος 
Άμερικανίς καλλιτέχνις Βαρ< 
δάρα Στάνγουΐκ.

Τό έν λόγω έργον τό δποΐον 
«γυρίσθηκε» εις τά στούντιο της 
«Φόξ» είς τό Χόλλυγουντ, ΘΑ 
προδληθη κατά την έρχομένην 
περίοδον είς τόν κινηματογρα* 
φον «’Αττικόν».

— Τά κινηματογραφικά έργα» 
στήρια τοΰ κ. Μεροββίδη όργι
σαν τάς έργασίας των ύπό τούς 
αίσιωτέρους οιωνούς. Σημείο» 
τέον δτι έντός μηνός άπό τής ή< 
μέρας τής ένάρξεως τής λρι-« 
τουργίας των, είσέπραξαν τό  
σεβαστόν ποσόν τών 30.000 δρ. 
διά τών όποιων έπιτυγχάνεται 
πλήρης άπόσβκσις τών γενικών 
έξόδων έγ καταστάσεων.

— Ό  συμπαθής ήθοποιός τοί 
Έλληνικοϋ κινηματογράφου καί 
άμίμητος... μιμητής τοΰ Σαρ- 
λώ κ. Κίμων Σπαθόπουλος έμ·» 
φοτνίζεται καθ' έκάστην έ σ π έ *  
ραν είς ϊνα λεπτότατον μουσι
κόν σκέτς, έμπνευσμένον άπό 
τήν παλαιάν βωβήν ταινίαν τρδ 
Σαρλώ «Χρυσοθήρας».'Τό καλ 
λιτεχνικόν αύτά νούμερο συμ= 
πληρώνει έπαξίως τάς ύπολοί-· 
πους έμφανίσεις τής Μάντρας 
τοΰ Άττίκ, ή όποία έφέτος !ρ* 
γάζεται περίφημα.
Όλόκληρος ή κινηματογραφική 

μας σελίς γράφεται καί είκο» 
νογραφεΐται άπό τόν ειδικόν 
συνεργάτην μας κ. Τ .  ΜΕΛΕ* 
ΤΟΠΟΥΛΟΝ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ Π Α Λ Α Ι Ο Ν

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΘΕΑΤΡΟΝ

Ητο Ίτε'ττρωμίνον, φαίνεται, 
τό ύηομονητικώτερον τών ζω
ών, έπί τής ράχεως τοϋ όποίου 
ηύδόκησε νά καθίση καί ό 
Υιός τοΰ θεοΟ κατά την είς 
’ ! ερουσαλήμ είσοδόν -too, νσ 
παίξη σπουδαϊον ρόλον είς 
τήν Ιστορίαν τοϋ θεάτρου καί 
δη τήν τοΟ Ηλ'.',νικοϋ. Κατά

Π α λ α ίμ α χ ο ι  ήθ οπ ο ιο ί  καί  ή ισ τ ο ρ ία  των.-  
Οι πρ ω το π ό ρο ι  τή ς  θ ε α τ ρ ικ ή ς  τ έ χ ν η ς  ε ί ς  
την ν εω τ έρ α ν  Ε λλάδα ,  - Ό  Ν ικ  Μ π ΐλ λ ε ρ .

Τ Ο Υ  κ ,  Ν. I . A Α Ι Κ Α ΡΗ
( Εθνικόν Άριστεΐον Γραμμάτων)

γραμμάτων, Είς τά τότε προ
γράμματα άνεγράφετο μόνον 
ή ήμερομηνία τής παραστάσε- 
ως, ό τίτλος τοΰ παριστανομέ 
νου έργου καί τά ονόματα 
τ j v  ήθοποιών άνευ οίδενός ά- 
πολΰτως κοσμητικού έπιθέτου. 
Κάποτε-κάποτε μόνον διά 
τήν ποικιλίαν, ή άπαραίτητος

Ή  είκών ή έπινοηθ εϊσα Οπό τοϋ Κτενά
τήν έποχήν τών Μυστηρίων, ό 
δνος έτυχε τής όψίστης τιμής 
νά έμφανισθή καί έν αύτή τή 
Έκκλησίι?, ότέ μέν φερων έπί 
τής ράχεώς του τόν Βαλαάμ, 
ότέ δέ τήν Άειπάρθενον κρα
τούσαν έν χερσί τόν Χριστόν 
καί φεύγουσαν είς Α ίγυ
πτον (1 ). Ε Ις  μεταγενεστέραν 
έποχήν, έν Ρωσσία. κατά τά 
τέλη τοΰ δεκάτου £κτου αΐώ- 
νος, παρίστανον έν Μόσχα κα 
τάτήνήιχέραν τών Βαΐων ιήν 
« έ π ί  ό ν ο υ  ε ί σ ο δ ο ν »  
είς ‘ Ιερουσαλήμ τοΰ ’ Ιησού 
Χριστού, ούτινος τό άγιον πρό 
σωπον ύπεδύετο αύτός ό Πα- 
τριάρνης έπί δνου καθήμε-
V W  ( 2 ) .
/ Είς τό έλληνικόν θέατρον ό 

,-^νος έκαμε τήν πραγματικήν, 
άλλά καί ε ι κ ο ν ι κ ή ν  
έμφάνισιν του ύπό τάς έξής πε 
ριστάσεις :

Κατά τήν πρώτην έμφάνι- 
ctv τοΟ έλληνικοϋ θεάτρου έν 
Άθήναις καί άλλαχού, αί Θεα 
τρικαί παραστάσεις άνηγγέλ- 
λοντο διά τ ε λ ά λ η  I "Ο- 
τε κατόπιν τό έλληνικόν θέα
τρον ήρχισε συστηματικώτε- 
ρον νά έργάζεται έν Άθήναις, 
τά Εντυπα προγοάμιιατα ή
σαν έκ τών ών ούκ ®V 'y , έκτυ 
ιτούμενα τότε έν τώ κατά 
τήν όδόν Κουμουνδούρου τύπο 
Υραφείω Κτένα;, δπεο άργότε- 
ρον μετεβλήθη είς ειδικόν τυ- 
πογραφεΐον θεατρικών προ-

(1) Βλέπϊ τό μυστΛ/ν.ον τής 
Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ, τό δη 
μοσιευθέν παρά τοΰ SJirreHer 
κατά τό έν τή βιίλ.ιοθήκη τοΰ 
Μονάχου σωζόμενον χειράγρα 
φον.

(2) «Le theatre en Russie» 
par Pierre Nevsky, Paris 1890, 
P^ rre  Neveky, P a ’-.s 1890, σελ. 
14-15.

μετά τό δράμα μονόπρακτος 
κωμωδία έχαρακτηρίζετο ώς 
«γ ε λ ο ι μ  δ ε σ τ ά τ η», δ- 
περ έστί, κατά τήν σημασίαν 
τής έποχής έκείνης : ά σ τ ε ι ο 
Τ ά τ η !

Τά έλληνικά προγράμματα, 
ούτως άπλα, έξηκολούθησαν 
έκδιδόμενα μέχρι τοΰ 1853, 
έκτός σπανιωτάτων έξαιρέσε- 
ων, χωρίς έν τοϋτοις ποτέ νά 
φέρωσιν ούδεμίαν απολύτως 
εικόνα. Ή  πρώτη τοιαύτη ή- 
Τις έδημασιεύθη, ήτο ή είκών 
ένός.,.γα’ίδάρου, κατά τήν πα 
ράστασιν τοΰ Σ  καπετοΟρακη, 
δστις δέν ήτο άλλος, παρά ό 
μετέπειτα ύπό τοΰ μακαρίτου 
Σούτσα μεταμορφωθείς εις 
Άγαθόπουλον. Ο Ι τότε ήθο
ποιοί, διά νά καταστήσουν τό 
έργον τοΰ Μολιέρου άστειότε 
ρον, έκτός τοΰ δτι μετέβα- 
λον τάς περισσοτέρας τής κω 
μωδίας σκηνάς (3) έκάθισαν 
έπί πλέον καί τόν πολύπαθη δ- 
ρωα έπί πώλου ο νου ! ’ Επειδή 
δέ έθεώοησαν τό π ρ ά γ μ α  πο
λύ άστεΐον καί Ικανόν νά προ 
σελκύση πολύν κότμον όίς τάς 
παραστάσεις των, έσκέφθη- 
σάν νά δημόσιε:'τουν τ η ’ ει
κόνα τοΰ γαΐδάρού είς τά 
προγράμματά των 1 Κατ’ άλ
λους, ή δημοσίευσις τής είκό 
νος ήτο έπίνοια τοΰ τυπογρά
φου Κτενά "Οπως καί άν έχη 
τό πράγμα, ή πρώτη έν τοΐς 
έλληνικοϊς προγράμιιασι δη- 
μοσι.ευθεϊσα είκών ήτο τού 
να'δάρου. ύπ’ αύτήν δέ τά 
έξης : «Ό  γάιδαρος δι’ οδ 
άπέρχεται τών ’Αθηνών ό 
Σκαττετουράκης» I

(3 ) " Ιδ ε  πρόλογον είς «Ά- 
γαθόπουλον» έν τή θεατρική 
Βιβλιοθήκη Ν. I, Αάσκαρη, 
έκδοσις Γ. Φέξη. άριθμός βι
βλίου 45.

Σήμερον πάλιν μοιραίως 
έμφανίζεται_ ένταύθα ή είκών 
τού τυχερού ζώου, καθόσον 
μετά πολλάς έρευνας πρός ά 
νίύρεσιν της είκόνος τοΰ Μπ·λ 
λερ, δέν κατώοθωσα νά εΰρω 
άλλην παρά τήν ώδε δημοσι- 
ευομένην έν Γυνοδεία τοΰ μ α 
κ ρώ τ ο υ, τήν όποιαν ό ίδιος ό 
είκονιζόμενος είχε δημοίτιεύ- 
σει έν τή παρ' αύτο·~ έκδ..δυ· 
μένη σατυρική έφημερίδι «Τρα 
κατροΟκα».

h XHPR ME ΤΗΝ ΓΗΡΔΕΜΚ
(ΚΩΜ ΩΔΙΑ Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α Κ Τ Η )

ΔΙΑΣΚέΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ

Ό  Νικ. Μπΐλλερ. δστις ώς 
φαρσέρ μάλλον διέπρέψεν έπί 
σκηνής παρά ώς ήθοποιός, ώ- 
νομάζετο πραγματικώς, Ν. 
ΠαυλόπουΧος ή Παυλίδης, έκ- 
βαυαριασθείς κατ’ δνομα μό
νον. ευγνωμοσύνης έ'νεκα, 
πρός τινα Βαυαρόν, Μπΐλλερ 
Λνόματι, δστις άνέθρεψε καί 
έξεπαίδευσεν αύτόν.

Νεαρώτατος έτι, άνήλθενέν 
Άθήναις τήν σκηνήν τφ 1843 
μετά τής Αικατερίνης Πανα- 
γιώτου καί λοιπών τών όποι
ων τάς ύπογραφάς, ληφθεί- 
σας έκ τής σωζομένης έτι 
παρ’ έμοί πρώτης μισθοδοτι· 
κής των άποδείξεως, παραθέ
τω έν ποτνομοιοτύπω. Ό  
πρώτος ρόλος τόν όποιον τοΰ 
ένεπιστεύθη ή τότε έπιτοοπή 
τού θεάτοου, ήτο ό τοΰ Μελε- 
δόρ έν τή Ζαΐρα τοΰ Βολταί- 
ρου, πλήν δυστυγώς παρέμει- 
νεν άγνωστον όποίαν έντύπω- 
σιν έπροξένησεν ή πρώτη αΰ- 
τη άπό σκηνής έμφάνισις του, 
καθόσον οΟτε προφορικού πα 
ραδόσεις έσώθησαν περί τού
τοι;, ούτε αί έφη μερίδες τής 
έποχής έκείνης τόν ήξίωσαν 
μνείας, περιορισθεισαι "ά  μνη 
μονεύσωσι Τούς ύποδυθέντας 
τούς πρώτους ρόλους μόνον. 
Μετά τόν Μελεδόρ, μόλις δύο 
άλλους τριτεύοντας οόλους έ- 
πρόφθασε νά ύποδυθή καθό
σον έλλείψει.,.θεατών, ό θία
σος μετά τοΰ όποίου είογά£ε- 
το διελύθη καί ό μέν Όρφανί- 
δης άπεστάλη είς Παοισίους 
διά νά σπουδάπτη τήν ήθοποιΐ- 
αν, ή A Ik o c t. Πα\*ανιώτου ύ- 
πανδρεύθη και άπενώρησε 
τής σκηνής καί ό Μπΐλλερ I- 
πεδόθη είς τήν δημοσιογραφί
αν, διά τής όποιας κατώρθω- 
σεν. άντί νά είσέλθη είς τήν 
αθανασίαν, νά είσέλθη πλέον 
ή άπαξ είς τάς φυλακάς διά 
τά κατά τής Κυβερνήσεως 
άρθρα τσυ. ΆπαλλΛγείς της 
τελευταίας φυλακίσεως του 
διά χάοιτος τφ 18^8. ^pyuts 
νά έκδίδη έν Άθρναις (δίαν 
σατυρικήν έψημεοίδα τήν «Τρα 
κατοοϋκαν» χωοις έν τούτοις 
νά λησμονήση διά τοϋτο καί 
τάς σανίδας τής σκηνής έπί 
τών όποιων άνήονετο δσάκις 
έν τώ μετα£ύ έοίδοντο θεατρι 
καί παραστάσεις.

Δείγματα της σατυρικής Ι
διοφυίας του τεριεσώθησαν μέ 
χρι τής σήμερον, τό περίφη- 
μον έκεΐνο «ή ύπούργημα μοΰ 
δίδεις ή έφημερΓδα γραφι.5» 
καί τό μόνον έπιίήσαν άπό τήν 
έμμετρον καί πεζ>>ν φιλολογί
αν τήν όποίαν ένέπνευσεν ή 
κατά τοϋ ’Όθωνος άντιπολί- 
τευσις καί τά γεγονότα τής 
Μεταπολιτεύσεως, περίφημο 
τερον άκόμη τετράστιχον :

’Εν  μιά νυκτί καί μόνη, 
άντιστάσεως μή οΰσης, 
έθραυσαν ς:ρειμανίως 
τούς φανούς τής πρωτευού- 

(r-ης I
(Άκουλευθεΐ)
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Α Α Ί ’ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΔΙ

j  (Σιτ/Ιχεια έκ τόΰ προηγουμέ
νου)

Ν 1 ΝΑ.— Καλέ τί μάς λές τού 
λόγου σου... Σοΰ λέω μ’ ευχα
ριστεί αύτό» μέ ικανοποιεί. Τε
λείωσε ! Εσύ δέν δοκίμασες 
ποτέ αύτήν τήν εΰχαρίστησι, νά 
βλέπης έναν άνδρα νά λυώνη 
γιά σένα κι’ έσύ νά τόν περι- 
φρονής... νά τόν άκούς νά σοΰ 
λέη ξεψυχισμένα: «Κυρία, σας 
άγαπώ» κι’ έσύ νά του άπαν- 
τδς: «Τί νά τήν κάνω, κύριε, 
τήν άγάπη σας;» Κι’ αύτός νά 
σοΰ λέη πάλι: «"Αχ! κυρία! 
Σείς είσσστε ή βπαρξίς μου! 
Η ζωή μου! ’Εάν δέν μοΰ πή- 

τε πώς μ’ άγαπατε Θ’ αύτοκτο- 
λ'ήσω» καί νά τοΰ άπαντςίς: 
«Κάνετε, κύριε, δττι σδς άρέ- 
σει... "Αν Θέλετε ζήστε, άν δέν 
Θέλετε, αύτοκτονήσιε... ’Εμένα 
δέν μου κάνετε»... Κι’ αύτός 
πάλι νά σοΰ λέη: «'Ωραία μου 
κυρία, λυπηθήτε με.,.νάμαι πέ
φτω στά πόδια σας... πέστε μι* 
λέξι μόνο κι’ έγώ πεθαίνω 
μπροστά σας*... Κι’ έγώ τότε 
γιά να γλυτοοσο·) άπό αύτή τήν 
άηδία, χτυπάω τό κουδούνι, πα
ρουσιάζεται ή ύπηρέτρια καί 
της λέω: «Φρόσ«ο, φέρε ϊνα πο
τήρι νερό στόν κύριο... γιά1 νά 
συνελθη». Κ ι’ αύτός άρπάζει τό 
κοιττέλλο του καί ρεζιλεμένος 
πσ'ρνει δρόμο, κατεβαίνοΛτας 
τις σκάλες πέντε-πέντε, ένώ έ- 
Υω σκάω στά γέλια... "Αχ*! τί 
ώοοτΤο πού εΤνε, Φρόσω!... Τι 
ώραιο !. . ,
, Φ ΡΟ Σ Ω .— Νά σας πώ τήν 
αλήθεια, κυρία, θά ήθελα νά 
δοκωάσω κι* έγώ αύτή τήν εύ- 
χαρίστησι.
, .  ,N,i N A·- l” LOt'r·· είνε . ώοαΐον. 
Αλήθεια, δέν ϊχεις νά μρΰ δώ- 
^Πζ σήμερα, κανένα μπουκέτο 
από λουλούδια ;

^ Ρ Ο Σ Ω .— "Οχι. κυοία... ’() 
κ. Βαλσαμής δέν'εστειλε σήμε- 
ρα τίποτα άκόμα... ποιός ξέρε1

('Απαγορεύεται ή άπό σκηνής διδαύκα- 
λία άνε υ άδειας τών *Παρασκηνίκιν»),

ΟΙΚΟΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ

Σ .  Π Α 'Γ Ζ Α Ν Η
B O Y K O Y P E S T I O Y  z

Τ Η Λ ,  27 - 7 4 9

Άποκλειστικώς καί μόνον διά τςκς 
Καλλιτέχνιδες ήθοποιούς 15θ)ο εκ 
πτωσιν έπι τών τιμών του,

a νιατι
§ !  Ν ΙΝ Α  (γέλωσα) Α έν θα
¥ ! Τ01'  τιέρασε ό θυμός άκόμα φαί- 
s  I νεται. ·
* Ι  ,  φρΟ Σ Ω . Ναί... γιατί χθές 

ίφυνε π3λύ θυμωμένος. ' 
Ν ΙΝ Α .— θά τοϋ περάσπ καί 

πάλι θά τόν ξαναπιάση καί πά: 
λι flrr τοϋ ξαναπεράση!
, λ ΡΟΣΩ·—  Τό πιστεύω, για

τί σας άγαττα πάοα πολύ ό κα
κομοίρης ("Χτυπά τό κοαδοό- 

νΟ. 00... κάποιος θάνε άπ’ αύ- 
τούς.,.

Ν f ΝΑ.— Τρέξέ... θά γελά-
σωμε!

Σ Κ Η Ν Η  2α
Α ( ά ν ω τ έ ρ ω .  Έ ν α ς  ύ- 

π η ρ έ τ η ς.
Ψ ΡΟ ΣΩ . 'Ορίστε ή κυρία. 
ΥΠ ΗΡ. (Φέρνει γλάστρα μέ 

μιά γαρδένια)—  Έσεϊς είσα- 
στε ή κυρία Ροδαλοϋ:

Ν ΙΝ Α  — Ναί.
Υ Π Η Ρ ._  Ή  ίδία;
Ν ΙΝ Α  (θυμωμ.).- Ναί, ένώ 

ή ίδια!
ΥΠ Η Ρ. (Δίνει κάρτα).— Αύ- 

τυς ό κύριος παρήγγειλε στό 
μαγαζί μας νά σάς φέρωμε αύ
τή τή γλάστρα κι’ αύτό τό 
γράμμα. (Τής τό δίνει, ύπογρά- 
φει τήν άπόδείξι και ό όπη.ρέ- 
της φεύγει).

M IMA.— Νά τα μας... (Δια
βάζει)

Υ Π Η Ρ ΕΤ Ρ .— Είνε άπό τόν 
κ. Βαλσαμή;

Ν ΙΝ Α  (διαβάζει): «Κυρία.

Σδς άγάπησα μέ τήν έλπίδα, 
δτι̂  καί ή καρδιά σας θά μπο
ροΰσε νά έκτιμήση μιά τόσο 
μεγάλη άγάπη... Άλλά  δυστυ
χώς ήπατή-θην... δέν ξέρετε ν' 
άγαπήσετε δσο σας άγαποΰν... 
μάθατε νά γελάτε μόνο καί νά 
παραγγέλνετε έ'να ποτήρι νερό. 
Χαίρετε, κυρία μου, διά παν
τός. Ελπίζω δτι μιά μέρα δ 
θι^ός θά σδς τιμωρήση γι’ αύ
τήν τήν άλαζονίαν σας καί τήν 
άπονιά σας. Πεθαίνω μέ τ’ ό
νομά σας στό στόμα μου!...» 
(Στέκει λίγο συλλογισμένη). 
Είχε γούστο, λέει, νά τό κάνη ! 
Μά θά Ρταν τρομερό... Φρόσω!

Φ Ρ Ο Σ Ω .— Αλήθεια, κυρία... 
καί̂  θά έ'χετε δλην τήν άμαρτία 
άπάνω σας!... Πρέπει νά σώ
σετε τή ζωή αύτοΰ τοΰ άνθρώ- 
που.

JN IN A .— Νά τήν σώσω... μά 
πως; Νά τόν άγαπήσω; ’Ά 1 
"Οχι ί... Άλλά  γιά στάσου... έ
χει καί ύστερόγραφο, (Διαβά
ζει)’ «Τή στιγμή πού έβαζα τό 
περίστροφο στόν κρόταφό μου 
καί ήμουνα ϊτοιμος νά τραβή
ξω τή σκανδάλη, έχτύπησέ ΐ·1 
ξαφνα ή πόρτα του δωματίου 
μου καί μπήκε, μέσα ό φίλος 
μου ό Πανανιώτης Βαρδουλιέ- j  
ρης, πού μοΰ έ'φ^ρνε Μνα θαυ- j 
μάσιο τυγιώ γιά τίς κοΰρσες... 
’Η εύκαιρία αύτή καί ή έλπίδα i 
νά κερδίσω αύτή τή φορά μ’ έ-1 
κανε νά τό άναβάλω γιά α0-1 
ριο».

Φ ΡΟ ΣΩ .—’Ά  τόν κατεργάρη.! 
ΝΙΝΑ^.— Βλέπεις;.., εινε ι 

νά τούς έχης έμπιστοσύνη; Σω 
στές άνεμοδοΰρες.,. καί θέλεις 
νά μή γελώ μ’ αύτά τά δντα... 
(Διαβάζει) : «Κάθε πρωΐ θά 
λαμβάνετε μιά ώραία άνθοδέ- ; 
σμη άπό τά ωραιότερα λουλού
δια τής έποχής. Ή  γαρδέν α 
πού σάς στέλνω σήμερα, σδς 
άποδεικνύει δτι έπέρασε έπί τέ
λους ή περίοδος τής άννότη- 
τος. 'Η γαοδένια αύτή θά μ’ 
έκδικήση». ” Α ! τό τέοας... μέ 
κοροϊδεύέ.ι κιόλας.,. Νά'.κι’ έ- 
Υ ώ . . .  ίΠετδ τή γάστρα άπό 
τό παράθυρο), Πάρε τήν άπάν- 
τησι. παληά\θρωπε.

ΦΩΝΗ Ε Ξ Ω Θ Ε Ν —bΑ χ ! τόκει- 
φάλι μου!.., Νά βλέπετε ποώ- 
τα, κυρία μου, κι’ ύστερα νά 
πετδτε τά περιβόλια σας άπό 
τά παράθυρα.

Ν ΙΝ Α  (πού μένε' έκπληκτη
βισυένΠΊ Ptai ιιλ.,Τ τίκαί φοβισμένη).— θεέ μουΤ Τί 

£κανα; Τώρα;
ΦΡΟΣΩ.-- Κυρία, θά βρού

με τόν μπελά μας.
Ν ΙΝ Α .— Στάσου. Νά πδς 

μιά _στιγμή, έσύ Φρόσω, νά Τοΰ 
ζητήσης συγγνώμην τοΰ κυρί
ου... καί νά τού πήτ δτι ή γά
τα... νά τοΰ έκΛράσης τά συλ
λυπητήρια τά δικά μου... καί 
τής γάτας. (Γελά). Κάαε δ,τι 
καταλαβαίνεις, έσύ τά κατα
φρονείς καλά. (Φεύγει άρ'στε- 
Ρ ά ) .

Σ Κ Η Ν Η  3η
Ν ΙΚ Ο Σ  (κρατώντας κομμά

τια τής γλάστρας κάί τό φυτό, 
μέ τό κοστούμι του σ’ έλεεινά 
χάλια) καί ή Φρσσω.-Ποΰ είνε 
ό κύριός σου;

Φ Ρ Ο Σ Ω —  Βγήκε έξω, κύ
ριε.

 ̂ ΝI ΚΟ Σ.— Πρέπει νά τόν δω... 
θά  ύποβάλω μήνυσιν... δέν πε- 
τδνε αύτά τά' πράγματα στά 
κεφάλια τών διαβατών... καί 
μάλιστα στόν κεντρικώτερο 
δρόμο. (Δείχνοντας καί τά ροΰ-

ΟΤΙ N EO N  ΕΙΣ
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χα του). Όρίστε πώς μέ κα
ταντήσατε!..,

Φ ΡΟ ΣΩ .— Μά, κύριε... ξέ· 
ρετε. . .

Ν ΙΚ Ο Σ .— Αύτό λέγεται δο
λοφονία, κορίτσι μου, τό κατα
λαβαίνεις; Ποΰ είνε ό κύριός 
σου; θά δημιουργήσω μεγάλ» 
σκάνδαλο... Ειδοποιήστε τον ά· 
μέσως . . . θά σηκώσω τόν κό
σμο στό ποδάρι I

Φ Ρ Ο Σ Ω —  Κύριε, έχετε δί- 
κηο... άλλά χωρίς νά τό &έλω- 
με... έσπασε κι’ έπεσε...

Ν ΙΚ Ο Σ .— "Οχι δά έπεσε κι* 
έσπασε... καί έσπαβε μάλιστοτ 
ά^άνω μου. (θέτων οτό τραπέ
ζι τή γλάστβα), Είνε τρομι*- 
ρόν! Νά πηγαίνης γιά ν’ άρ- 
ροιβωνιασθης, νά σέ περιμένη 
ένα σωρό_ κόσμος κι* έξαφνα wi 
τρώς άνύποπτος μιά γλάστοα 
στό κεφάλι, τή στιγμή μάλισΐα 
πού μιά άθώα καρδούλα ή καο- 
δούλα τής μνηστής μου μ* ns- 
ριμένεί πλάθοντας τόσα ώοαία 
ι.-αί γλυκύτατα «νειρα... ι7^ς 
θα παρούσιασθω, παοακα.ν ώ, 
σ αύτή τήν κατάστασι;

Φ ΡΟ Σ Ω .— Δέν περνάτε έ’- 
να ταξί πάλι κι’ έσεΐς... μ ά καί 
•πηγαίνατε γιά τέτοιο ποώγμα; 

Ητανε άνάγκη νά πδτε μέ τά 
πόδια ;

Ν ΙΚ Ο Σ .— Μου φαίνεται δτι 
μέ κοοοϊδεύετε...

Φ ΡΟ ΣΩ .— Καθόλου, κύριε... 
μάλιστα μοΰ άνέθεσΟν νά σας 
ζητήσω συγγνώμην.

Ν !Κ Ο Σ .— Ποιός σδς τό ά- 
νεθεσε αύτό;... θά πή δτι κά- 
τοιος βρίσκεται σ’ αύτό τό 
σπίΐι!

Φ Ρ Ο Σ Ω .— έέβάια... μου ά- 
νέθ=;.. ή . ..

Ν ΙΚ Ο Σ — Ή  κυρία σας' 
Φ ΡΟ ΣΩ .— "Οχι! δχι!... ή... 

γατα! . .
Ν ΙΚ Ο Σ .— Ή  γάτο:;... μοΟ 

Φ (Γίνεται πώς άύτή ή γάτα 
i tvf * ’θρω·π:ινή. Δέν θά φύγω 
από δω έάν δέν μοΰ άποζημιώ- 

 ̂ σετε τό κοστοΟμι μου.
ΦΡΟ ΣΩ . Σδς λέω. κύόιε, 

πως δέν είνε κανείς έδώ! Νά 
| ττεοάσετε μιάν άλλη' ώρα ..
, Ν ΙΚ Ο Σ —  Π3λύ καλά, βά 
I περιμένω... Κάποτε κάποιος θά 
I πάρουσιαό&ή... έχω τή συνήθε α 
νά λυι»ω τίς διαΛορές μου μό- 

j νος μου..., κάι δ·νως έπεμβά- 
ι σεις,.. Είμαι δικήγόρος... καί 

ξερω νά ύπερασπίσω καλά τά 
συμφέοοντά μου...

I ’ “Όπως θέλετε...
, αλλά θά -περιμένετε πολύ... θ ’
| άργήση νά έπιστρέψη... αύτός 

ό κάποιος.
Ν ΙΚ Ο Σ .— "Έγώ μξγάλη ΰ- 

ποιι&νή... θά μέ θαυμάσης. κο- 
ιτέλλα μου σ’ ρ;ύτό. (Κάθεται 
στην πολυθρόνα).

Φ ΡΟ ΣΩ  (κατ’ ίδίαν).— 
ΣτοοννυΧοκάθησε-. Τώρα:
αλ!1 ,Κ 0 * (βν«ζει τσιγάοο) .— 
Μήπως έχετε, παρακαλώ. ?να 
σπιοτο;

Φ Ρ Ο Σ Ω — Εύχαρίοτως. .(Πη
γαίνει στό βάθος δεξιά καί ξα- 
ναγυρίζει άμέσως).

Ν ΙΚ Ο Σ  (κυττάζ-ει τήν εικό
να πού είνε πάνω στό τραπέζι'', 

Φ ΡΟ ΣΩ  (μπαίνει και τοΰ ά· 
ναβέι τό τσιγάρο),

Ν ΙΚ Ο Σ .— Εύχαριστώ.
Φ ΡΟ ΣΩ .— Τίποτα.
Ν ΙΚ Ο Σ  ( κυττάζοντας Τήν

είκονα)—  Ποιό ΐίνε αύτό τό ά-
σχημόμουτρο; Τό άφεντικό 
σοο; Τ

Φ ΡΟ ΣΩ .— ΛΙάλίστα... άλλά 
πεθανε, κύριέ!

Ν ΙΚ Ο Σ .— "A  I τόν κακόμο!* 
ρ5"· κσι ^Χει Τόσο συμπαθητι- 
«ή φυσιογνωμία... Μά γιά στά
λου ... ποιός πέταξε Τότε τΛ 
γλάστρα;

(Μπαίνει ή Νίν«)
Σ Κ Η Ν Η  4η

Ν ί ν α  — Ν ί κ ' . ς _ φ ρ δ β ω
, M jK O J .— ” Α ! μά είνε πολύ 
ωραία ίοω μέσα! Φαίνεται βτι 
τ άφεντικά σου έχουν μεγάλο 
γούστο... καί θά είνε π>ολύ πλού 
σια. (Βλέπει τή Νίνα). Κυρία!

Ν ΙΝ Α  (μπαίνει κρατώντας 
χ ρ ή μ α τ α )Κ ύ ρ ιε .. .  λυποΟμαι 
πάρα πολύ γι’ αύτό πού συνέ' 
βη... καί σδς διαβειβαιώ «τι πο
τέ στό σπίτι μου δέν θά ξαναμ- 
πασω οι5τε ένα γαρύφαλλο μέ 
γλάστρα ! . Σδς παρακαλώ ν*  
δεχθήτε αύτά τά χρήματα ώς 
^οζημΙοχην καί να μας άνγ* 
χωρήτε πολύ... ήτανε κάτι τό 
έντελώς τυχαίο...
. ΜΙ ΚΟΣ (έκθαμβος καί σα

στισμένος).- "Οχι δά, κυρία... 
τπστεψατέ με, δέν ήξευρα δτι..* 

Ν ΙΝ Α .— Σδς πιστεύω.,. 8*
«ως δήποτε έχετε δίκηο... άνα- 
Ί,νωρίζω δτι φταίμε έμεΐς.,. δτι 
είμαστε ύπεύθυνοι...

Ν ΙΚ Ο Σ -  "Οχι, κocθόλo Ĵ!
Δέν φταίτε... ήτανε έντελώς Τυ· 
)(αΐο, δπως είποςτε καί σδς ττα̂  
ρακαλώ νά θεωρηθή λήξαν άύ- 
το τό λυπηρόν έπεισόδιον...

Ν ΙΝ Α .— Μάλιστα... έάν δε· 
χθήτε αύτήν τήν μικράν άιτο 
ζη ι̂ίωσιν...

Ν (Κ Ο Σ — Ποτέ!.., δέν θά τήν 
δεχθώ, κυρία μου! Λυπούμαι 
μάλιστα -πολύ πού εύρέθηκα 
στή θέσι αύτή νά σδς ένόχλή- 
σω.« δέν θά συγχωρήσω ποτέ 
τον έαυτό μου γι’ αύτή Τήν έ- 
λαφρότητά μου... (Στή Φρόσκ)* 
Μόνο θά σδς παρακαλέσω νά 
μοΰ δώιετε μιά βούρτσα... νά 
ξεσκονιστώ... τίποτ’ άλλο άπο- 
λύτως δέν θά δεχθώ. Κυρίά 
μου... ή άλήθεια είνε οτι άπά
νω στά νεύρα μου είπα κάτι τι 
παραπάνω,., μήν τά λάβετε κα» 
Θ6λ*η ύπ’ δψιν σας... ( ‘Η Φρό
σω φέρνει τή βούρτσα, ή Νίνα 
Τήν άρπζει καί τόν ξεσκονίζει).
Μά _6χι έσεΐς,.. παρακαλώ.., 
μπορώ μόνος μου!

Ν ΙΝ Α .— Δέν ιτειράζει... k6* 
pit ι Καί τόν μακαΟίτη τόν σύ* 
ζυγόν μου πάντα έγώ τόν ξε« 
σκόνιζα,., καί μοΰ κάνει έύχο» 
ρίστηοι αύτό...

Ν ΙΚ Ο Σ  (μειδιών).— "Α Ι ώ» 
στε εΐσθε χήρα; Τί λυπηρόν σ* 
αύτήν τήν ήλικίά. (Λυπάται) ι 

Ν !Ν Α —  *Έ·ΛιμοςΙ 
Ν ΙΚ Ο Σ —  Εύχαριοτώ πολό^

Είμαι καθυποχρεωμένος άτ# 
τήν ευγένειαν καί τήν καλωσύ· 
νην ^ας...

ΣΤΟ ΕΓ10Μ ΕΙΙ0Ν  : Συνέχεια
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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
καί φωτογραφίαι δέν έπιστρέ- 
ψόνται, είτε δημοσιευβοΰν εί

τε μή.

Ά ρ ιθ . τηλ. γραφείων: 32152 ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΨΥΧΟΡΡΑΓΕΙ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ
Τού μαέστρου I. ΡΙΤΖΑΡΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Κοττά στίχον Δρχ. 5
Διά θέοττρα καί κινηματο
γράφους Ιδιαίτεραι συμφω-

νίαι.

Οχι! ή όπερέττα δέν θά πβθά- 
νχι J Δέν μπορεί νά πεθάνη! "Οταν 
πεθάνη τά θέατρο τής πρόζας, τό
τε θά πεθάνη καί ή ίπερέττα· γιατί 
ότερέττα θά πή: Κωμψδία (Co-
rnedie) ή φάρσα, . L σ’ αύτά τά 
κείμενα, ένας καλός συνθέτης 
προσθέτει τήν κατάλληλη μουσική.

 ̂Τωρα στήν Αθήνα δέν ύπάρχει 
θίασος όπερέττας, διότι δέν υπάρ
χει καί έπιχειρηματίας νά θέλ(| 
νά κάνη θίασο όπερέττας. Γιατί ό 
έπιχειρηματίας δταν κάνη θίασο ό
περέττας, θά έξαρτάται άπό τούς 
πρωταγίονιστάς τής όπερέττας, γι' 
αύτό προτιμά καί κάνει θίασο έπι
θεωρήσεως μαζεύοντας διάφορες 
γυναικούλες, καί μικρούς ήθοποι- 
®ύ{, καί τοίυυτοτ >όπως έξαρτών

*0 μουσικοσυνθέτης κ. Ιω
σήφ Ριτσάρδης

ται οι ήθοποιοί άπό τόν έπιχειρη- 
ΜΒτία. Μιάν καλήν όπερέτταν, ή 
τενόρον, ή πρωταγυηάστριαν, δέν 
αντικαθιστά κανείς τόσον εύκολα, 

ένφ μιά μικρή άρτιστούλα τήν άν- 
τικαθιστά σ -ή στιγμή.

Φυσικά, άν βρισκότανε ένας 
γερός καί  ̂καλός έπιχειρηματίας 
νά διαθέτΐ) ένα καλό θερινό ή χει
μερινό θέατρο, μπορεί εύκολα νά 
συγκέντρωση έναν καλόν θίασον ό
περέττας άπό τά υπάρχοντα όπε- 
^εττικά στοιχεία, έργα καλά, μέ 
εναν καλόν ρεζισέρ καί τότε θά 
δήτε τί θαύματα μπορεί νά κάνη 
τό είδος αύτό ποΰ άλλοτε δόξασε 
το Ελληνικό Θέατρο καί τό επάγ
γελμα τού ήθοποιοΰ σέ όλη τήν 
Ελλάδα καί στό εξωτερικό.

Διότι μέ τήν έπιθεώρησιν δέν 
δοξάστηκε κανείς. Οΰτε συγγρα
φεύς, οΰτε συνθέτης, καί οΰτε ή
θοποιός. Σήμερα άκόμη εξακολου
θούν νά θριαμβεύουν οί Λέχαρ, 
Κάλμαν, Στόλτς, Στράους, Ύβαίν, 
Μορεττί, Σκότο κ. ά. Καί μήποις 
οί δικοί μας οί καϋμένοι οί άγω- 
νι'στές τής όπερέττας: Σακελλαρί- 
Ληί, Χατζηαποστόλου, ύ υποφαι
νόμενος, ό Κομνηνός, ποιός λίγο, 
ποιός πολύ; Τά ελατήρια τής κα· 
ταπτώσεως τής όπερέττας δέν 
προέρχονται άπό τήν «ό π ε ρ έ τ- 
τ α ν», άλλά άπό όλους μαζί. Ε ί 
ναι ίσιος πολλά τά αίτια καί ιδού 
μερικά:

Ιον) Φταίει ό θιασάρχης. Δέν 
συγκεντρώνει τό κατάλληλο προ

σωπικό γιά όπερέττες, γιατί κα
θώς είπαμε, τό είδος αύτό θέλει 
♦ ήθοποιούς» καί μόνον «ηθοποι
ούς». καί γιά τούς μικρούς ρό
λους άκόμη. Δέν μπορεί θίασος ποΰ 
Λαίζει σήμερα έπιθεώρησι, νά παί- 
ξη αύριο «όπερέττα» δίχως πρω
ταγωνίστρια, δίχως τενόρο, κωμι
κό, Σουμπρέττα. "Ολες εινε σουμ- 
πρέττες, άλλά. . .λίγες ή πραγμα
τικές, γιατί σουμπρέττα είναι
π ρ (ο τ α γ ω ν ί σ τ ρ ι α στήν 
όπερέττα, πρέπει νά είναι ηθο
ποιός τελεία, είναι ό. .θηλυκός 
κωμικός, γιατί άπό τίς σκηνές τής 
σουμπρέττας καί τοΰ σουμπρέττου 
ό θεατής θά γελάση.

^σν) Φταίνε οί Συγγραφείς καί 
μαέστροι! Τώρα τελευταία είδαμ 

όπερέττες μέ λιμπρέττίι καλά
καί κακή μουσική, καθώς καλή 
μουσική σέ λιμπρέττα και^ί. Για 
τί ύπάρχουν συγγραφείς ποΰ έμ 
πιστεύονται τά λιμπρέττα τους σέ 
«συνθέτας» πσΰ καλά-καλά δέν ξέ 
ρουν μουσική, δέν ξέρουν νά παί 
ξουν ενα όργανο, ούτε τά άπαραί 
τητο πιάνο, δέν ξέρουν νά γρά 
φουν γιά φωνές, έστω καί τής 
όπερέττας, (ή όπερέττα δέν θέλει 
μεγάλες φωνές, άρκεί ό ήθοποιά; 
νά είναι μουσικός μέ μικρή φωνή 
νά ξέρη νά τραγουδάς), δέν ξέ 
pom1 τί θά πή ορχήστρα, δέν ξέ 
ρουν νά διδάξουν τόν ηθοποιό, νά 
τού μεταδώσουν u6xo ποΰ οί ίδιοι 
έγραψαν, εάν τό έγραψαν. Δίδουν 
τά λιμπρέττα σ’ αΰτοΰς έπειδή ό 
«συνθέτης» έγινε «διάσημος» γιά 
ίνα φεγγάρι, έπειδή ετυχε νά 
γράψη ένα «Ταγκό» ή έπειδή άπό 
τά 10 ο)ο τών συγγραφικών »οϋ 
θά είσπράξη, θά τοϋ δώση I 2 

ο)ο. Τ ί σόι όπερέττα θά βγή άπό 
μιά τέτοιά συνεργασία:

3ον) Φταίνε καί «ί ήθοποιοί τής 
όπερέττας, πού δέχονται νά παί
ζουν με ήθοποιοΰς ό χ ι  τής ό- 
ίτερέττας. II. χ. δέν μπορεί δίπλα 
στήν Ριτσιάρδη νά βγαίνΐ) ιός 
σουμπρέττα μιά ήθοποιός ποΰ νά 
μήν είναι σουμπρέττα, πού νά μήν 
εχη πρόζα, δίχως φωνή, νά μή

τής όπερέττας, ή τής πρόζας, ή 
ν ο υ μ ε ρ ί σ τ α ς. Τόν θια- 
σάρχη τόν συμφέρει αύτή ή άμε- 
λεια τής Άδειας, διότι άντί νά 
πλήρωσή 500 δρχ. στόν όπερεττα- 
τ*ι). πληρώνει 200 στόν άλλαξοπι-- 
ητηοαντα ήθοποιόν.
Και ένα μικρό παράδειγμα: Γνω

στός Οεατριόνης τού έξωτερικοΰ, 
ήλθε πάρη θίασον όπερέττας, 
και άφοΰ τόν ταλαιπώρησαν διά
φοροι θιαοάρχαι, απελπίστηκε, 
ηλθε, μέ βρήκε καί άπεφάσισε νά 
μοΰ έξασφαλίση ένα ποσόν λιρών, 
γιά νά σχηματίσω έναν καλάν θία
σον όπερέττας. Έγώ κωμικόν ό
περέττας δέν βρήκα κατάλληλον, 
καί κατέθεσα τήν έντολήν. Διότι 
έθεώρησα ότι άνευ κοιμικού δεδο- 
κιμασμενου δεν μπορούσα νά κάμω 
θίασον καί μάλιστα γιά τό έξοϊτε- 
ρικο. Έ ν  τφ μεταξύ τί έγινε; 
Βρέθηκε ένα συγκρότημα άπό ήθο
ποιοΰς τής πρόζας, μέ κο>μικό τής 
πρόζας, μέ... τενόρο τής πρόζας, 
τό οποίον έκλεισε συμφωνία, νά 
πάνε συνεταιρικά νά παίξουν Ε λ 
ληνική Ότερέττα στό έξωτερικό. 
Τί κάνει ή Άδεια τώρα;

5ον) Φταίει τό Ταμεΐον Εργα
σίας. Ό  οργανισμός αύτός έχει 
κάμει τό μεγαλείτερο κακό. Δημι
ούργησε θιασάρχας — ήθοποιούς, 
που οί περισσότεροι ήσαν μικροί 
ήθοποιοί ή έπαιζαν δευτερεύοντας 
ρόλους. Καί τώρα έγιναν προ»τα- 
Υ'ϋνισταί. Αν τούς καλέσης νάρ- 
θουν σέ καλό θίασο νά παίξουν, 
δεν δέχονται, γιατί τώρα είναι 
θιρσαρχαι, καί πριοταγωνισταί!
Τι κάνουν; Μαζεύονται 15—20 ή
θοποιοί τής κακής ώρας παίρνουν 
δάνειο, καμμιά φορά τρώνε τά λε
φτά τοϋ δανείου προτού άκόμη ξε
κινήσουν, παίρνουν συμπληρωμα
τικό, καί πάνε στήν «Α» πόλι πού 
χθές άκόμη έπαιζε̂  ά θίασος Κο
τοπούλη, η άλλος άρτιος μουσικός 
θίασος, παίζουν 3—4 παράστάσεις 
καί ναυαγούν, διότι τό κοινόν δέν 
μπορεί νά τούς άνεχθή. Τό Ταμεϊ- 
ον δέν έξετάζει τά ποιόν τών ηθο
ποιών, αλλα τόν άριθμό τών ύπο- 
Υραφών, καί τά λεφτά τού Τα
μείου χάνονται τοιουτοτρόπως. Οί 
θεατρωναι άλλοτε σέ παρακαλού- 
σαν, ήρχοντο στάς 'Αθήνας νά 
πάρουν τον θίασον, έδιναν στόν 
θιασαρχην μιά προκαταβολή για 
τά έξοδα ιχειακινήσεως τού θιά

0 ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Η Μ0ΥΣΙΚΗΙ Προ εκατό  ετων
Η Μουσική κάνει έκλογάς.-Ο Μπετόβεν στό Καλαμάκι.-Στόν τάφο τοΰ "Εδισοων -

τά φΡενοπαθε,α·-'.° ν! ιζέΡ καί Π μπριγιαντίνη.-Ή μουσική έξαγριώνει
τα ηβη.-Κακουργήματα μουσικών.- Απόλλων, Νέρων, Ααβίδ.-Οί ίίρωες τοϋ21 -«Γιατί 

ήχουν τα κερατα;»- Ό "Αγγελος έ6όο.-Ρίντι Παληάίσοί- Ο χιτών τού Ηρακλέίυς

Αγαπητοί μου άναγνώσταιΙ ! πάρχει πιό ευχάριστο άπ' τή 
Τ° , οτι £νας συνθέτης, μουσική;» -μοΰ  λένε. «Ύπάρ-

χει, τους λέω. Ή

Τοϋ μουσουργού κ. θ. ΣΛΚΕΑΛΛΡΙΔΗ

μπορή νά χορεύη! Καί τώρα τε
λευταία παρετηρήθηιιαν τέτοια 
σκάνδαλα πολλά, διότι ή Δίς Σ. 
ήταν προστατευομένη κάτοιου, ή 
τοϋ θιασάρχσυ ή τοϋ σιίγγραφέως 
ή... καί τού μαέστρου.

4ον) Φταίει ή "Αδεια ίξασκή- 
σειος έπαγγέλματος. Ό  οργανισ
μός αύτός, γιατί έπιτρέπει σέ ή
θοποιούς τής πρόζας ή σέ ήθοποι
ούς «νουμερίστας» νά βγαίνουν 
στήν όπερέτταν δίχοις νά έχουν τά 
άπαιτούμενα προσόντα: δίχως φω
νή, δίχως νά ξέρουν χορό; Αΰτά 
δέν άποκτώνται έπάνω στό σανίδι 
τής σκηνής, άλλά ό χορός στόν 
χοροδιδάσκαλο καί όποιος έχει 
φωνή νά καθήσΐ) σπίτι του, νά 
πάη σέ κανένα δάσκαλο φωνητικής 
καί νά μελετήσΐ), -'ά περάσιι άπό 
τήν Άδειαν καί τότε νά βγή στήν 
όπερέττα.

Κάνουν καί άλλο κακοί Πάνε 
μέ λίγα χρήματα νά έργασθσΰν για
τί λένε: «Είναι άρχή, άς πάω μέ 
λίγα» καί έν τφ μεταξύ καταλαμ
βάνουν τήν θέσιν ένός δεδοκιμα- 
σμένου άρτίστα καί έ ·σι ϋ ήθοποι
ός τής όπερέττας κάθεται καί ό ή
θοποιός όχι τής όπερέττας έργά- 
ζ?ται. Τότε τί χρειάζειαι ή Ά 
δεια; "Η  θά είναι κανείς ήθοποιός

τό ξέρετε. “ Αν πάλι μερικοί 
άπό σάς δέν τό ξέρετε, τόσο τό 
καλύτερο γιά σάς. Πάντως εί
μαι ένας μουσικός. Τό δτι έπί
σης κάθε άνθρωπος, σ’ αύτόν 
τόν κόσμο, έχει έχθρούς, πάλι 
τό ξέρετε. Δέν ξέρετε δμως 
ποιός είνε ό δικός μου έχθρός. 
θά σάς τόν πώ άμέσως. Εΐνε ή 
Μουσική. Μάλιστα, ώ άναγνώ- 
σται μου, ή Μουσική, θά μοϋ 
πήτε^ —Ποιός σοΰ φταίει, κύ
ριε; Έσύ  τή διάλεξες τή μου
σική. Δέν τή διάλεξα έγώ. Αύ
τή διάλεξε ί,μένα. Μόλις μέ εί
δε άλλοιθώρισε. Τής άρεσα! 
Τής φάνταξα! Έσκέφτηκε δτι 
σέ μένα θάβρισκε ενα «καλό 
σκεύος έκλογής». Δέν · %  έφτα
ναν τόσα άλλα σκεύη, ήθελε κι’ 
έμένα! Ετσι, άπό τήν πρώτη 
στιγμή πού βγήκα άπ’ τήν κοι- 
λιά τής. μάννας μου... τήν ψώ
νισα! Από μωρό παιδί, πού χό
ρευα καί κουνοΰσα τά χεράκια 
μου, δταν μοΰ τραγουδοΰσαν 
κάτι τι, δλοι έλεγαν δτι ή μου
σική θά,μέ έπροίκιζε μέ «τάλαν- 
τον». Σπουδαίο καζάντι! Μά μέ 
έπροίκιζε τούλάχιστον μέ «τά· 
λαντα», θά τάχα τώρα σέ καμ- 
μιά Τράπεζα καί θάτρωγ.α τούς 
τόκους. Μόλις άρχισα καί στε
κόμουν στά πόδια μου, έχό- 
ρευα. "Αλλη παραφυάς τής μου 
σικής αύτή. Ή  Τερψιχόρη. Αυ
τή δμως γρήγορα άπελπίστηκε 
άπό μένα καί έστριψε. “ Ε «ς  σή
μερα δέν ξέρω χορό. ’Έχω  
γράψει τοΰ κόσμου, τά μπαλλέ- 
τα, £χω κάνει κόσμο καί κο
σμάκη νά χορέψη μέ τά χορευ
τικά μοτίβα μου καί μόνο τόν 
έαυτό μου δέν ίχω κάνει νά πά
ρη τά πόδια του.

Ή  μουσική δμως τό χαβά 
της. Δέν μ’ άφηνε ν’ άναπνέύ- 
σω. Μοΰ φόρτωσε στήν άρχή έ
να βιολάκι, ϊπειτα £να πιάνο, 
έπειτα αρμονίες, συνθέσεις, στί
χους, ρομάντσες, λιγούρες... 
Είχε άρχίσει πιά νά γίνεται έμ· 
πόδιο στήν άνάπτυξί μου. ’£- 
πήγαινα στό σχολείο; Μέ τρα
βοΰσε νά μήν πάω. Κάποτε μά
λιστα μέ είχε άφήσει Καί μετε
ξεταστέο στά μαθηματικά. Τέ
λος πάντων, τελειώνω τό Γυ
μνάσιο. Έπειδή ήθελα νά γίνω 
κι* έγώ «άνθρωπος», πάω στό 
Πανεπιστήμιο. Γράφομαι στή 
Φιλοσοφική Σχολή. Φοιτάω δυό 
χρόνια. "Ε , τότε λύσσαξε ή άφι- 
λότιμη ! Μέ παίρνει άπ' τό Πα
νεπιστήμιο διά τής βίας καί μέ 
στέλνει στό Μόναχο, στό Μιλά
νο, στή Νεάπολι, στήν Αίγυπτο. 
Στό τέλος μέ καρφώνει έδώ 
οτήν Ελλάδα. <Κάτσε 'δώ — 
μοΰ λέει— καί μήν τολμήσης νά 
μοΰ κάνης άπιστίες, γιατί σ' έ
φαγα! Έμένα  θά λατρεύης, έ 
μένα θά δουλεύπς, ή σκέψις 
σου, ή ζωή σου, ή λαχτάρα σου 
θά είμαι έγώ. Μέ μένα θά κοι
μάσαι, μέ μένα θά σηκώνεσαι.
Τόν κόπο σου, τόν ιδρώτα σου, 
τόν άγώνα σου θά σοΰ τόν παίρ 
νω έγώ. Καί θά σέ άμείβω δ- 
ποτε μοΰ άρέσει!» Πανάθεμά 
τήν!... Άπό τότε, έγινε ό έχ
θρός μου, Άπό τότε, πάνε τ’ 
αύτιά μου! ’Έχουν ξεχειλίσει 
άπό τόνους. Τους βαρέθηκα. 
Τους έμπούχτισα. θέλω ήσυχία. 
Μοναξιά. Μακρυά άπό τόν έχ- 
θρό μου (τόν έφιάλτη μου ! Μα
κρυά άπό τήν «θείαν τοΰ Όρ- 
φέως τέχνην», (θεία εΐν’ αύτή 
ή πεθερά!) Νά ι,ιή τήν άκούω 
πιά. Νά μήν ιδρώνω γι' αύτήν.
Νά μή βιοπαλαίω γι' αύτήν...

Καί ιδού! Είς μίαν φιλικήν 
οικογένειαν γίνεται ένα βράδυ 
συγκέναρωσις. Προσκαλούμαι 
κι’ έγώ νά πάρω ένα τσάϊ καί 
νά περάσω δυό ώρες ευχάρι
στες. Πάω. Μόλις μπαίνω μέσα 
ϋτό σαλόνι, άκούω νά φωνά
ζουν: «’Ά ! Δόξα σοι ό θεός 
πού θ’ άκούσωμε καί λίγη μου
σική!» Χίλιοι κεραυνόί! «Άλλά  
έγώ — τούς λέω— ήρθα νά πά
ρω ένα τσάϊ καί νά πεοάσω δυό 
ώρες ευχάριστες». «Καί τί ύ-

,u  μή μουσική.
Η άποχή άηύ ήχους». «Ελάτε, 

έλάτε», μοΰ λένε καί μέ άρπά- 
ζουν  ̂καί μέ καθίζουν στό πιά
νο. Εως τήν ώρα έκείνη έρ- 
γαζόμουν μουσική στό γραφείο 
μ °“ · Έπρεπε τώρα νά ,«έργα- 
σθώ» καί στήν συγκέντρωσι, 
καί στό τσάϊ. Διότι μερικοί νε- 
οέλληνές θεωροΰν τήν μουσικήν 
ώς εύχαρίστησιν, ώς γλέντι. Δέν 
σκέπτονται δμως δτι έκεϊνος 
πού τήν παράγει, έργάζεται γιά 
νά τήν παρανάγη καί δτι λέ
γοντας είς ένα μουσικόν καλε-

νά πας σέ τσάϊ, σέ μαστίχα, σέ 
χορό; Γιά νά σέ εύχαριστήσουν 
σέ καλοΰν, ή γιά νά σέ βάλουν 
νά έργασθής; Πότε έπί τέλους 
θά ξεκουρασθοΰν αύτά τά δό
λια αύτιά μου; Νά σάς πώ τί 
μοΰ συνέβη μιά φορά, έμένα 
καί τοΰ Μπετόβεν. Έπηγαίναμε 
κάποτε μαζί περίπατο. Δηλαδή, 
νά σάς έξηγήσω. Μήν ξαφνιά
ζεστε. Δέν υπήρξα σύγχρονός 
του. διαφορετικά θά ήμουν μιά 
μούμια, ένα γέρικο χούφταλο. 
Ίδοΰ άκριβώς περί τίνος πρό
κειται: Κουρασμένος κάποτε ά
πό ίίχους καί μελωδίες, έπήρα 
τό μονοπάτι καί έφθασα στήν

χωνί, ένας πεντηκοντούτης τε
νόρος κάποιας φωνογραφικής 
έταιρείας φθέγγεται δτι έχει 
«γαμπίτσα, καλτσίτσα ροζέ με
ταξωτή καί καλτσοδετίτσα μέ 
φιόγκο άσορτί». Πάρα πέρα, 
άλλος τραγουδισταρας μάς πλη 
ροφορεϊ δτι _«σάν πιή κρασί ζα
λίζεται», πράγμα τό όποιον πα- 
θαίνομεν δλοι. 'Έξαφνα παρεν
τίθεται ή χασίκλα μέ τόν τούρ- 
κικον άμανέ της, ένώ μία διά- 
τορος κραυγή, άπό τό άντίθε- 
τον σημεϊον, ξεσχίζει τ’ αύτιά

ΟΜΙΛΕΙ Ο Κ , Ν. λ α ς κ α ρ η ς

Κατόπιν τοΟ άρθρου τό όποι
ον έδημοσιεύσαμεν είς τό τε- 
λευταΐον φύλλον μας περί τοΰ 
φωτισμού τά>ν ττρώτοον εύρωιτα- 
ϊκών θεάτρων, ήθελήσαμεν νά 
μάθωμεν τί σχετικώς έγένετο 
καί διά τό ϊδικόν μας θέατρον.

Πρός τοΰτο άπετάθημεν πρός 
τόν ιστορικόν τοΰ θεάτρου μας 
κ. Νικ. I.  Λάσκαρην, ό όποιος, 
πρόθυμος ώς-πάντοτε, είχε τήν 
καλωσύνην νά μάς άπαντήση 
ώς έξής;

Τά τοΰ φωτισμοΰ τών πρώ
των έλληνικών θεάτρων ήσαν 
πολύ... σκοτεινά! Αί έφημερίδες 
τής έποχής δέν μάς διαφωτίζουν 
καθόλου έπί τοΰ άντικειμένου 
αύτοΰ. Διά τό πρώτον τών Α 
θηνών θέατρον, τό όποιον άνη- 
γέρθη τώ 1836 έκεί δπου σήμε
ρον  ̂εύρίσκεται τό κατάστημα 
τής Εθνικής Τραπέζης, ό χρο
νογράφος τής έποχής, περιγρά-

νών, τό τοΰ Μπούκουρα, μέ τήν 
διαφοράν δτι άπό τής όρσφής 
τής πλατείας έκρέματο καί έλε* 
εινός τις πολυέλαιος, τοΰ όποιου 
τό λάδι έσταζε κατά διαλείμ*< 
ματα έπί τών κεφαλών τών θε
ατών! Περί τοΰ πολυελαίου αυ
τού έγραφεν ό χρονογράφος 
τής έποχής... Σταθήτε νά βρώ 
τήν σχετικήν σημείώσιν, ή όποί® 
άξίζει ν άναγραφή έπί λέξει...

Καί άφοΰ ό κ. Λάσκαρης ή. 
ρεύνησε τό άρχεΐον του καί ε 0 - 
ρεν 8,τι έζήτει, μας είπε:

—'Ά  ! έδώ είμαστε... ΆκοΟ· 
στε: ^’Ελεεινός τις πολυέλαιος, 
έλκων τήν καταγωγήν του άπό 
τοΰ 'Προυηθέως, 5ιέγεε παντού

μας, σαν κραυγή άδίκως σφα - - , ,,
γιαζομέιης ύπάρξεως: «Ρεζεν- * lf,“ v &1’ Ολίγων τό θέατρον αύ 
τάαδαδά...» I τ° .  γράφει τά έξής, έντελώς ά-

Ξαναβγάζω τή μικρή είκόνα. ! τ° ΰ ? ωτ1Ύ Ι °  του:,, . _ , «Φωτα αμυδρα, δ υ σ ώ δ η  καί
- - Ακους, Μπετόβεν, τίποτα δυσωδέστερα διά τοΰ άνέμου».

άπ’ 6λ’ αύτά;
— 'Όχι.
— ’Έ ,  λοιπόν, είσαι ό ευτυχέ

στερος άνθρωπος τοϋ κόσμου. 
Διότι έτσι καταντά: Νά εΰ

Εξ αύτοΰ και άλλων ύπαινιγ- | 
μών άλλων χρονογράφων, έξά- 
γεται τό συμπέρασμα δτι ό φω
τισμός τοΰ πρώτου αύτοΰ θεά
τρου έγίνετο δι’ έ λ α  ίο υ  καί

χεται κανείς νά είνε κωφός γιά μάλιστα β ρ ω μ ε ρ ό  ΰ, δ έστί 
νά γλυτώνη άπό τούς ήχους, j  θέατρον έσωτερικώς έφωτί-

Ηθελα νά πήγαινα στήν Άμε 
ρική, νά εϋρισκα τόν τάφο τοΰ 
Εδισσων, νά σταθώ άπό πάνω 

του καί νά τοΰ είπώ: «Μεγάλε 
μακαρίτη. Ποιά άνάγκη ήταν 
νά έφεύρης τόν φωνογράφον; 
"Ολαι α[ έφευρέσεις έξυπηρκ- 
τοΰν κάποιον σκοπόν, κάπο'α 
κοινωνική άνάγκη. Ό  ήλεκτρι- 
σμός, ό άσύρματος, τά άερο- 
πλάνο,^ό κινηματονράφοΓ έξυ- 
πηρετοΰν τήν άνθρωπότητα τήν 
κοίΐ'ωνία, τήν τέχνη, τήν έπιστή 
μη. Άλλά  ό φωνογράφος σου 
τ! έξυπηρετεί; θά μοΰ πής δπ 
άπαθανατίζει τάς φωνάς δια- 
σήμων καλλιτεχνών. Καί άν δέν 
τάς άπεθανάτιζε, κατά τ! θά 
βγαίναμε ζημιωμένοι; Μήπως 
άτιηθανατίσθη ή φωνή τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος ή τοΰ Δη- 
μοσθένους ή τοΰ Κικέρωνος ή 
τοΰ Περικλεούς ή τοΰ Χριάτοΰ;

ζετο μέ λυχνάρια!
Εξωτερικώς, έκατέρωθεν τής 

εισόδου, δύο βρωμεροί φανοί, 
τό φ£\ς τών όποιων μόλις έξ ά- 1 
ποστάσεως δέκα βημάτων ήτο 
όρατόν. ύ π ε κ ρ ί ν ο ν τ ο  δτι 
έφώτιζον τά πέριί τοΰ θεάτρου. 
Σημειωτέον δτι καί ό φωτισμός 
έν γένει τών Αθηνών κατά τήν 
έποχήν έ|<είνην δέν ήτο καλύ
τερος, διά τοΰτο και οΐ περισ
σότεροι τών θεατών μετέβαινον I ωσ“

Ο ιστορικός τοΰ θεάτρου 
κ, Λάσκαρης

λάμψιν λυκόφωτος, χρίων τούς 
υπ αύτόν βασιλείς, κατά τό έ
θος των Ιουδαίων!» Τό σημει*

είς τό θέατρον συνοδευόμενοι 
άπό τούς ύπηρέτας των, οί ό
ποιοι κρατοΰσοτν φανάρια! Α ύ 
τό μάς τό λέγει καθαρά ό χρο
νογράφος τής έποχής έκείνης: 
«Εις μίαν γωνίαν, λέγει, τοΰ θε
άτρου στέκονται οΐ κρατοΰντες 
τά φανάρια τινών τών θεατών».

—Ή  κατάστασις αύτή έξηκο- 
λούθησεν έπί μακρόν; έρωτώ- 
μεν τόν κ. Λάσκάρην.

’Όχι. Καί ομως ή άνθρωπόΓης ~  Εννοείται. Καί_τό δεύτερον 
έτράβηίε καί τραβά τόν δοό-I Τρον ,τ“ ν A9rlv«v, τό όποί- 
μον της καί χωρίς 'άύτάς τάς

Ο Μ Α Ε Σ Τ Ρ Ο Σ Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ 1 Δ Η Σ
σμένον «παίξτε μας λίγη μου- | πλαγιά ένός βουνοΰ,.έξω, έκεϊ
σική» εΐνε το ίδιο σαν νά πουν ...............
σ έναν έπιστή μονα ιατρόν:

φωνάς.
»θά μοΰ πής άκόμα δτι ή έ- 

φεύρεσίς σου διαδί'δέι καί έκ- 
λαϊκεύει τή μουσική. Έδώ  ά- 
πατάσαι πανηγυρικά. Ξέρεις 
ποιά μουσική διαδίδει καί. έκ- 

.λαϊκεύει; Τό «Γελεκάκι», τόν 
«Μπάρμπα Γιάννη τόν κανατά», 
τά ρεμπέτικα, τά ζεΐμπέκικα, 
τά χασικλίδικα’, τά έλληνο'ισπα- 
νικά  ̂καί κίβδηλα άργεντινά 
ταγκό καί κάθε μουσική καή στ-

Ή  πρωταγωνίστρια τής Ό 
περέττας κ. Κρεββατά

σου, καί έπαιρναν ποσοστά 16, 18,
20 ο)ο τό πολύ, άφοΰ προηγουμέ
νως έξησφάλιζαν τό άμπονέ ή ώ- 
ριομίνα καρνέ!

Τώρα, μέ τήν πληθώραν τών 
θιασάκων, προκαταβολάς δέν δί
δουν, καί όν τούς ζητήσης, σοΰ 
λένε: «IIάρτε άτό τό Ταμείον ’Ερ 
γασίας». Δέν έξασφαλίζουν άμπο
νέ, ούτε καρνέ, καί ζητούν άντί 
20 ο)ο το 25—27 28 ο)ο. Παρά
δειγμα: Τό Τράστ Μακεδονίας:
Κομοτινή, Καβάλλα, Εάνθη, Δρά
μα, Σέρραι, πέντβ καλές θεατρι
κές πιάτοες πού σέ γδέρνουν.Κι’ έ
τσι ό ένας 30.000 καί ό άλλος 50,
000, χάνονται οί ώραίες 600- 700,
000 το χρόνο. Ένφ  έπρεπε νά τε- 
λεκόση καί νά κλείση αύτή ή πυ
ορροούσα πληγή καί αί 600—700 
χιλιάδες νά προστεθούν στή σύν- 
ταξι ή νά συ-ναφθή ένα δάνειο μέ 
μιά Τράπεζα καί νά πραγματοποι
ηθώ μιά έθελουσία έξοδος. Καί 
τοιουτοτρόπως νά λιγοστέψουν οί 
ήθοποιοί πού*έδημιούργησε αύτά 
τοΰτο τό Ταμείον Εργασίας!

Οταν κανείς άπαριθμήση δλα 
τα άνωτέρο), τότε θά βγάλη τό 
συμπέρασμα γιατί δέν ύπάρχει έ
νας καλάς θίασος όπερέττας, κα
τάλληλος καί γιά τήν ’Αθήνα. Είς 
όσους δέ γράφουν ότι ή όπερέττα 
πέθανε έπειδή λένε δτι δέν υπάρ
χουν πρόσωπα, άπαντώ: Ό χ ι! Ή  
όπερέιτα δέν πέθανε, δέν λέτε τήν 
άλήθειαν! ΙΙροσοιπικόν ύπάρχει, 
καλό, γιά δυό τούλάχιστοΛ1 κα
λούς θιάσους όπερέττας, μέ τενό
ρους, μέ σουμπρέττες, μέ κα>μι-

'Από- ΤβΤ κ. ΑΝΓ, ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΑΟΥ
Δύο θίασοι όπερέττας στήν Θεσ- τά ?-ji ι « ν  - - , .σαλονίκη, «Κρεββατά -  Ματρίκί- - Τ °  Μ τημ«-μ*τεωρον, πίρι του φοράν. Και επειδή ό Διαγωνισμός

ου», Μέγας Αλέξανδρος 3ύδη, (“ V- tmW v η. , W0L συγγρα-|αυτος διεξαγεται καθε έτος άνελλι-
Εσπερος» ΙΙάολα Μανιατάκη. Γ ? ίς κ" 1 *.ρΥ“  <Κβ1 * ϊ °μΐν “ 9 ^ " "  ? ° ’s’ ά™  -Τον 1921 ’ ε^ '^ ν 595

«Γιατρέ, κάντε μας μιά χημική 
άνάλυσι, γιά νά διασκεδάσουμε 
λιγάκι». Καί κάθομαι, πού λέ
τε, στό -Λιάνο. «Τί θέλετε νά σάς 
παίξω;» «‘Ό,τι θέλετε». «Μά έ
γώ δέν θέλω τίποτα»* «Σταθή
τε», μοΰ λένε. Καί μοΰ προσκο 
μίζεται όλόκληρο ρεπερτόριο, 
φόξ, ταγκό, έζιτασιόν, ρούμ
πες, σέ λίγο άρχίζει ό χορός 
καί -ηρ συμπέρασμα είνε δτι έ- 
σηκώθηκα άπό τό πιάνο μετά 
δύο ώρες συνεχοΰς παιξίματος, 
τελείως έξηντλημένος. Έκάθη- 
σα σ έναν καναπέ γιά νά ξε- 
κουρασθώ. "Εβλεπα άπέναντι 
μου τόν καλεσμένον έμποροβι- 
ομήχανον, ξαπλωμένον στήν 
πολυθρόνα του μακαρίως καί 
άπολαμβάνοντα τήν άνάπαυσίν 
του. "Εβλεπα τόν λΌμικόν, κου- 
ρασμένον άπ' τίς φωνές πού έ
κανε δλη τήν ήμέρα στό δικα
στήριο, νά πλέη εις πέλαγος 
εύχαριστήσεως πού έξεκουρά- 
ζετο. ’Έβλεπα καί τόν έαυτόν 
μου, πτώμα άπό τήν κούρασι. 
Γιατί; Γιατί έτσι τό ήθελε ό έχ
θρός μου: Ή  Μουσική. Καί σάν 
νά μήν έφθάνε μόνον αύτό, έ
τσι, γιά τραγικώτερη ειρωνεία, 
μέ πλησιάζει ένας κοιλαράς κύ
ριος μέ τά χέρια στίς τσέπες 
καί μοΰ λέει μεγαλοπρεπώς: 
«Έσεΐς είσθε εύτυχής άνθρω
πος». «Γιατί;» τοΰ λέω. «Γιατί 
είσθε μουσικός»! Αύτή είνε ή 
γνώμη τών κοιλαράδων κυρίων.

Κα( τώρα σάς έρωτώ: Πώς 
νά πάς σέ συγκέντρωσι; Πώς

κατά τό Καλαμάκι τοΰ Π. Φα
λήρου. Ή ταν ήλιοβασίλεμα. 
Αϋγαυστος. Στάθηκα κάπου, 
σάν σέ στάσι προσευχής. Μη- 
χοτνικώς έβαλα τό χέρι στήν 
τσέπη μου καί ένοιωσα νά πιά- 
νη κάτι τι. ^Htocv μιά μικρού
λα είκόνα τοΰ Μπετόβεν, λη
σμονημένη μέσα έκεΐ άπό και
ρό. Τήν έβγαλα άπό τήν τσέ
πη καί έπιασα κουβέντα μαζί 
της. Αλλά -ό μέγας διδάσκα
λος είνε δυστυχής. Εινε κωφός.

Ολη ή μελαγχολία του καθρε
φτίζεται στ<̂  μάτια του. Έπερ- 
πατούσαμε μαζί. Φτάσαμε σέ 
κάποια .γάργαρη πηγή. Τό νε
ρό κελάρυζε καί ό ήχος του εί
χε μιάν απόκοσμη μουσικότη
τα. (Νά ! Αύτοί είνε ήχοι πού 
δεν βαρυέται τό αύτί μου πο
τέ).^ Κα' τόν ρωτώ: «Άκοΰς, 
μεγάλε διδάσκαλε, τή γάργα- 
ρη πηγή;» «’Όχι», μοΰ ά+ταντα. 
«Τί δυστυχής πού είσαι...» είπα 
μέσα μου. Προχωρήσαμε. Κά
ποιος γρύλος άρχισε νά κλαίη. 
Εγέμιζε τήν έρημιά άπό τό 

κλάμα του. «Άκοΰς, Μπετόβεν, 
τό κλάμα τοΰ γρύλου;» «’Ό 
χι!» «Τί δυστυχής πού είσαι...» 
έπανέλαβα. Τώρα παίρνουμε άλ
λο ^μονοπάτι καί κατεβαίνουμε 
έκεϊ δπου καταλήγει τό βουνό, 
στήν άκρογιαλιά. Έδώ  δέν ύ- 
παρχουν ούτε γρύλοι, ούτε 
γάογαοες πηγές, Έδώ  ύπάρ
χουν 38,672 γραμμόφωνα. "Ολη 
ή παραλία εΐνε άγριεμένη άπό 
μουσική. Κάθε τραπεζάκι, κά
θε παρέα, κάθε τσαντήρι καί 
φωνογράφος. Άπό μέσα άπό ένα

οίν άνηγέρθη κατόπιν ύπό τίνος 
Ίταλοΰ, Μέλη τό δνοιαα, είς 
τήν πλατείαν τοΰ Ίεροΰ Λόχου 
παρά τούς Άγιους θεοδώρους, 
μέ λυχνάρια έφωτίζετο καί αύ
τό, μέ τόν έ ^ ς  μόνον νεωτερι
σμόν: 'Οσάκις μετέβαινεν είς 
τό θέατρον ό βασιλεύς "Οθων, 
τό θεωρεΐον του έφωτίζετο δι* 
εικοσάδος μικρών φανών, έντός 
τών όποιων έκαίοντο κηρία. Μέ 
δμοια φαναράκια έφωτίζετο καί 
ή όρχήστρα.

Τό αύτό σύστημα φωτισμοΰ
χουργική άρλούμπα, πού έσύ Ρ- έπεκράτησε καί δταν
οπασες τό σοφό σου μυαλό νά 
τήν κλείσης στοργικά μέσα στό 
μηχάνημά Ίου, γιά νά μήν τή 
χάσουμε. Άνοιξε τά β ΡΛία δ
λων των φωνογραφικών έται- 
ρειών κα! θά δής δτι, έπί χιλί- 
ων πωλουμένων δίσκων, είνε 
ζήτημα άν οί πενήντα έίνε συν
θέσεις τοΰ Μόζαρτ, τοΰ Βά 
γνερ, τοΰ Μασενέ, τοΰ Πουτσί
νι καί άλλων μεγάλων μουσουρ 
γδν. Αύτοί δέν διαδίδονται. 
Παραμένουν πάντοτε ώς στόκ

μεταγενε-
στέρως άνηγέρθη τό πρώτον 
χειμερινόν θέατρον τών.Άθη-

Μάλιστα.
— Τέλος πάντοιν, διά νί* μή 

τά πολυλογούμε, τό σύστημα 
αύτό τοΰ φωτισμοΰ, έξηκολού- 
θησε μέχρ ιτοΰ 1862, δτε είσή- 
χθή^καί έν τώ θέάτρφ τών Α 
θηνών ό δι’ άεριόφωτος φωτι
σμός.

»Δέκα καί έξ χρόνια κατό* 
πιν, δηλαδη τώ 1878, έφωτίσΉη» 
σαν Ot αεριόφωτος καί τά πα
ρά τόν Ίλισσόν υπαίθρια θέα
τρα, τά όποϊα μέχρι τότε έφω- 
τιί,οντο διά πετρελαίου. Τόν νε
ωτερισμόν αυτόν τοΰ φωτισμοί) 
τόν άνήγγελλον καθ’ έκάστην 
οί θιαοάρχαι διά τών προγραμ
μάτων των. Σημειωτέον δτι καί 
ή άγουσα πρός τά παριλίσσια 
θέατρα όδός, τότε μόνον έφω- 
τισθη δι’ άεριόφωτος μερίμνη 
τοΰ δημάρχου Π. Κυριακοΰ, το- 
ποθετηθέντων καθ’ δλον τό μή
κος αύτής δώδεκα φανών!

»Αύτά είχα νά σας πώ διά τόν 
φωτισμόν τών πρώτων ’Αθηναϊ
κών θεάτρων καί ύπο(Ητ<ν> τν<.-.ς 
αρκετά... σάς έφώτισα1»

Καί μέ τό παραπάνω!
Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Η ΝΕΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ ΙΣ  Ε ΙΣ  ΤΑ ..ΟΛΥΜΠΙΑ”

κώς; ΈοτέρηΡες τό ψωμί χιλι
άδων οικογενειών μουσικών βι
οπαλαιστών, οί όποιοι δέν έρ- 
γάζονται πλέον, διότι άντ’ αύ
τών κουρδίζεται καί κελαϊδεΐ 
τό μόιραΐον μηχάνημά σου. Αί- 
σθητικώς; Έβεβήλώσες τή μο-

άναφέρωμεν τον κα
λόν ήθοποιόν τοΰ θεάτρου τής 
Μαρίκας κ. Α. Γιαννίδην, τόν 
άκούραστον ιστορικόν τοΰ έλ· 
ληνικοΰ θεάτρου κ. Γιάν. Σιδέ- 
ρην, τόν Λίνον Πολίτην, τόν Τέλ. 
λον Ά γρα ν κ.ά. Τοιουτοτρόπως 
ή Νέα Δραματική Σχολή άπί-

τήν έργασία τής Νέας Δραμα
τικής Σχολής, ή όποία χωρίς
πολύν θόρυβο καί μέ συγκέν-
τρωσιν έργάζεται γιά νά μδς 
δώση ένα θέατρ» πνευματικό 
καί άνανεωμένο.. Πρόκειται πε-

νσξιά τοΰ βουνοΰ. τήν ποίησι I pi μι«ς καί Ανώτερης   , .....
τοΰ ή λιο βασιλέματος, έσβησες Γ Γ  Γ ® '  ^  μέχρι _ σηυε- τέλεσε ένα ζωντανόν όργανι-

τό άρμονικό μουρμούρισμα τοΰ Ρ X b- ° el ^ λλ^.<Ρ°Ρ^  δει- σμόν πνευματικής κινήσεως πέ-
φλοίσβου τής άκοσγΓαλιάς, S. |> 'Ιατα των σοβαρών έπιδιωξε-1 ριξ του θεάτρου, 
πνιξες τό κλάμα: τοΰ άήδονιΰ, 
έτάραξες τή σιγάλιά τής νύ
χτας, έδιωξες τόν μεσημεριάτι
κο ΰπνο τοΰ έργάτη, έχάλασες 
τήν ήσυχία τοΰ άρρωστου, ίγι- 
νες άφόρμή διαπληΐκτισμών, καυ 
γάδ&'ν, άκόμα καί. τράυιμάτι- 
σμών. ’Έγινες δημόσιος κίνδυ
νος καί τά κατάφεοες νά μή σέ 
πιάνη ούτε ό νόμος, άφοΰ σέ 
ποβστατεύει τό οικογενειακόν 
άσυλον, ή άδεια έπαγγέλματος 
κά; τά δικαίωμα τής Ιδιοκτή- 
σίας.
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

01 ΝΕΟΙ ί Ι ί ί Ρ Μ Ε Ι !  ΚΑΙ Ι *  ΕΡΓ1 Τ Η  θεατρικών μας συγγραφέων, ή μπο * ’ °  πΕ

Καβάλλα: Χαντά — Στυλιανοπού- τέτοια ζητήματα—μετέωρα ποΰ κα- έργα ύποβληθέντα μέχρι σήμερον
άπό τά όποία ζήτημα εΐνε «ν έπαί- 
χθησαν 3 ή 4. Τούτο δε, μολονότι

λυο Αίγυπτος. Αύτοί δέν είναι!™ «*ΐ«μ«ν«ς πβ^οδους επανερ 
θίασοι όπερέττας καί πραγματο-'Γ \ Χαΐ. ημε^σιαν διατα . . .. .
ποιούν καί σχετικώς καλάς είο- ^οχιαν | βραβεύονται η επαινούνται πεντε
πράξεις. Καί τά κοινόν τής Έπαρ- ίπαν,,λ0* Ποίαν 0^Π^η- εργα κατα μέσον ορον κάθε φσραν

Ύπάρχουν νέοι συγραφείς; Ύ-
> . ι - σιν.χιας τους οεχεται ευχάριστά για-j

τι είναι και καλα καταρτισμένοι, ι ' * ' ί  χ
λ  .·  . ,   ̂ ,  πβρ/ουν εογα και μαλιστα εργαΛοιπόν προσωπικον υπάρχει, διο- . · ..., ν  ,5 ? t - καλα; Ια  παίι,ουν οι θίασοι Κιτι είναι το ιοιο προσιοπικο που οι - ·■ « > ϊ· - ·γ . * ·, s , ιαν oyi, διατι 6cV τα παίζουν; Αυ-φωνασκουντες, για να δικαιολο- ι  /  ,, , τα εινε τα ερωττ.ματα. Και η απαν-γησουν την παρουσίαν των σε - . * ' ι μ . .ι ^  , , α , τησίϋ Ας ϊ^αραταίωμεν καλλιτε-

καί έπομένως, έχομεν 85 περίπου 
έργα μέχρί σήμερον βραβευμένα ή 
έπαινεθέντα.

Πλήν τοϋ Καλοκαιρινείου Δια
γωνισμού έχομεν τόν Σταθάτειον, 
τόν Χωρέμειον καί άλλους, είς 
τούς όποιους υποβάλλονται πάρα 
πολλά έργα. Είς μόνον τόν Σταθά- 
τειον είχον ύποβληθή 95 έργα. Έ -  
χι,;·εν άκόμη άλλους σττγγραφείς

, τα είνε νά έροητ,ματα. Καί ή άπάν- 
στιγμές Ακατάλληλες στην έπιθεώ- | τ„  γίγ0λ(,τ«.
ρησιτ, τωρα με την ε .τιζομενην Συγγραφείς νέοι ύπάρχουν. Εί- 
ιδρυσιν Λαικων Θεατρο>ν, λενε ο- »·. . > . ι > - \ c >, .  . , / ’ νε ολη εκείνη η πλειας που λαμοα-τι οίν υπάρχουν τενόροι, ποιοτα- ; : " - ·■■, ι »' · e ; ■ .■ ί Κ , νει μέρος εις τους διαγωνισμούς, ικαι αλλα εργα, απροσδιορίστου αγωνιστριες κλπ. hivai, λοιπον, το - » - -Q ' t o -  - · - ι- ·• I  , . .. ^ V που όιρνερνουνται κάθε τόσον η ριθμου, τα οποία δεν υποβαλλον-ιοιο προσιοπικο, που έπαιξε τα . V  . . , ·ι * - .- ;που περιφερει τα χειρογρααια της, ται είς διαγωνιοιιους, αλλα μενουνεργα τους, απο τα οποία ακόμη , - I  . . . . > - * ' » ' > ΓI ’ y - , , .. r 1 περιφίΐ*ουσα και τον εαυτόν της,ιΟια διάφορους λογους εις τά συρ-και σήμερον ζουν και οφείλουν - α . ■ c.i > ι. , , . ’ί  - γ- - . α,το θ·ο.σου εις Γΐασον, δεχόμενητην δοςαν τους. fc.va πραγμα μο- . . ,< , Λ  .ί.. . .  . , ι τας α-'εΛειωτου; ιναυολας, τας ει-νον οεν υπάρχει: η απαιτουμενη . . . .. . 1 1 - . ^ 1 ο ';>νειας κ α ι την εν ;:α τα /.εu t iv  απο
ενο τη ς  τ ω ν  π ρ α γ μ α τ ικ ώ ν  ο π ερετ- ί . . - -  -

τικών ήθοποιών, νά μαζευτούν, 
νά σκεφθούν καί νά λύσουν τά ζη
τήματα τους σύμφωνα μέ τό σI'u - 
ηιέρον τής όπερέττας. Ή  μόνη ελ
πίς είναι ό κ. Μπαστιάς!

διιυβνντά; θιάσων. Η 
πλίίάς αύτή μίκ.ιά πρά δύο δεκαε- 
τήοίδυν, είνε σήϋκρσν πλέον <ί ση· 
μαντική. Τήν γνοιρίζουν οί διευ- 
θυνταί οΐ καλλιτέχναι, οί δημοσιο- 

ϊ Υράφοι, οί γνωστοί συγγραφείς, ή-

ισρια.
’ Εχομεν λοιπόν καί νέους συγ

γραφείς, οί όποιοι έργάζονται ό- 
λοψύχιος, έντάτικώς καί συνεχώς 
διά τό θέατρον. Καί έχοιιεν καί ερ
γα, πλουσιωτάτης παραγωγής.

Τό τρίτον τιόρα έρώτημα; Είνε 
τά έργα αύτά δλα καλά; Μά τήν 
άλήθειαν, κανείς δέν ήμπορεί νά 
τό βεβαιιόση. Άλλά καί κανείς 
δέν ήμπορεί νά ίσχυρισθή, δτι άπό

αύτάς ό αληθινός προστάτης τού -
θεάτρου τά θελήση, είναι ό μόνος, .γ π(ίβχουν ίπ{ση? ?ργα. Κ?1 τή,,
πού μπορεί νά κάμϋ τήν όπερεττα ;μβΥίϊλριτέρίτν άπόδριξιν τί)ν δίδβι ή!τήν αφθονίαν τοιν νραφέντων και 
νά θαυματουργήστ| και νά τρίβουν 1 έαοδρία rc7)v διαγο)νισμί7)ν. Ι^παρχόντο^ έργων, δέν είνε μερι*
τά μάτια τους μερικοί ποΰ τής φω- 1 ®  ,.Tof’ «Παρνασσού» κά πολί) καλά. Είς τόν Σταθάτειον,

ΤΙ ,α ~ , Καραβιας, εδ̂ ηλωσβν οτι είς τον που ανεφερα ανοϊτερω, υπηογαν οε-
ναςουν. « ε «νες, καυμενη». jΚαλοκαιρίνειον διαγωνισιιδν ύπο· κα έργα, τά όποία, δπως έβεβαίοί-

ΙΩ ΣΗ Φ  Ρ ΙΤ Σ Α Ρ Δ Η Σ  ‘ βάλλονται συνήθως 35 έργα κάθε1 σεν έγγράφως ή Επιτροπή, απο

ρούσαν άξιόλογα νά διδαχθούν ά
πό τής έλληνικής σκηνής, άδιάφο- 
qo\· άν δέν έπαίχθη οΰτε καν τά 
πρώτον βραβευθέν.

Είς τό κάτω-κάτο), κανείς δέν 
είνε ικανός νά γνωρίζη έάν καί 
ποτε ένα έργον είνε καλόν ή ΐυ- 
χηρόν. Έπιχειρηματίαι, συγγρα
φείς, καλλιτέχναι, κοινόν, κριτι
κοί, ό καθείς κρίνει μέ τό ίδικόν 
του πρίσμα καί δέν ύπάρχει, θαρ
ρώ, κανείς άπό αύτοΰς πού ήμπο
ρεί νά βεβαιώση δτι δέν ήπατήθη 
πλεκίτάκις διά γην γνώμην πού έ- 
μόριρωσε προτού παιχθή ένα έρ- 
yov.

Συμβαίνει Γ»;.ιως κάτι αλλο. "Ε- 
χουν σχεδόν όλοι οί άρμόδιοι χήν 
ννώμην, δτν τά έργα πού ύπεβλή- 
θησαν καί έβραβεύθησαν είς τούς 
διαγοίνισμούς, δέν είνε καλά. Ου
δέποτε δμως ή γνώμη αΐτή έστηρί- 
χθη είς έπιχειρήματα, είς γεγονό
τα. Άντιθέτως, δσα βραβευμένα 
εργα είχαν τήν τύχην νά παιχθούν, 
έσημεάοσαν άξιόλογον έπιτυχίαν. 
Ένα  παράδειγμα, χιορίς περιαυτο- 
λογίαν- Τό έργον μου «Δύο Φω
τιές», ποΰ είχε τήν τιμήν νά είναι 
τό πρώτον βραβευθέν τού πρώ
του Καλοκ-αιρινείου Διαγωνίσμα
τος (1921), είχε, παιχθέν τότε έν 
Αθήναις, πολλήν έπιτυχίαν, έξη- 

κολούθησε δέ «α! έξακολουθεί παι- 
ζόμενον μέχρι σήμερον άπό τούς 
Ερασιτεχνικούς τιόρα πλέον θιά- 
σοτς. Ή  κύριο,τέρα δικαιολογία έ- 
κείνιον πού δέν παραδέχονται ά
λως διόλου τήν σκοπιμότητα τών 
διαγωνισμών καί τήν ποιότητα τών 
κρινομένων έργων είναι δτι τήν 
Επιτροπήν οποτελοΰν άνθρο>ποι 
ξένοι πρός τό θέατρον. Ά ν  όμως

ριπτωσεις, άλλο τόσον είνε άλη- 
θές δτι είς πολλάς άλλας τήν ’Ε 
πιτροπήν άπετέλεσαν οί κ. κ. Λά
σκαρης, Μωραϊτίνης, ίενόπουλος,
Μελάς, Λιδωρίκης, Συναδ^ός καί 
άλλοι. 'Εχσμεν μήπως καλλιτέρου  ̂
καί άρμοδιωτέρους κριτάς; Και 
δέν πρέπει τάχα νά παραδεχθώμεν 
δτι τέτοιοι κριταί, έίνε έίς θέσιν 
νά διακρίνουν καί νά βραβεύσουν 
τό καλόν θεατρικόν έργον;

Λέγεται καί άκούέται συχνά μία . . , , , , _  , >-
γενικότης καί μία άοριστία. Δη- εΡΥ^σιας των ιθυνόντων αυτήν Σχολής ό όποιος έκλεισε πίρυ 

ποέπη νά νοάα.ουν Καθως κ« ι των νέων καλλιτέ- σιν, έδωκε 9 διπλώματα  ̂ ίκ  τώι

Οί ήθοποιοί τής Νέας Δραματικής Σχολής φωτογραφούμειο» 
μετά τήν παράστασι ν τοΰ «Μπαρμπουγιέ»

ών της καί τών προόδων πού έ- Ό  πρώτος κύκλος τών μαθη» 
χει έπιτύχει διά τής άκαμάτου | μάτων τής Νέας Δραματικής

λαδή: Οί νέοι πρέπει νά γράφουν 
ερνα καλά. Κανείς δμως δέν εϊπέ I 
ποτέ καί μέ ποϊα χαρακτηριστικά , Νέα Δραματική Σχολή I 
ένα έργον είνε καλόν, ώστε οί νέοι δρύθη πρό πενταετίας άπό τόν 
συγγραφείς νά γνωρίζουν τί πρέ- σκηνοθέτην κ. Σωκρ. Καραντι- 
πει νά έχη τό εργον των. Έάν θά νόν, ό όποιος πρό όλίγου εΐχεν 
έκαλείτο ό Διευθυντής ένός θεά- έπανακάμψει άπό μακροχρόνια 
τρου, έ̂ νας κριτικός, ένας ήθοποι· παρακολούθησι τοΰ ξένου θεά- 
ός καί ενας θεατής νά δώσουν τά τρου εις Αύστρίαν, Γερμανίαν 
γνωρίσματα ένός καλοΰ έργου, θά καί Γαλλίαν, άπό τόν διακεκρι- 
ήκού,ϊμεν, τά δίχοις άλλο, τέσσα- μένον ήθοποιόν τοΰ έλληνικοΰ 
ρας διαφορε.τικάς ννώμας. θεάτρου κ. Νίκον Παρασκευάν,

Όλα αύτά δμως είνε λεπτομέ- άπό τόν καθηγητήν τοΰ Πολυ- 
ρειαι. Άπό τά γεγονότα πού άνε- τεχνείου καί διαπρεπή αίσθητι- 
φέοθησαν, τό συμπέρασμα είνε ότι κόν μας κ. Δ. Πικιώνην, τόν 
υπάρχουν νέοι συγγραφείς, δτι ύ- γνωστόν ζωγράφον—σκηνογρά- 
πάρχουν έργα πάμπολλα καί δτι έξ φον κ. Σπ. Βασιλείου κ.ά. Χά- 
αύτών πρέπει νά είναι άρκετά κα- ρις είς τήν ειδικότητα τοΰ πρώ- 
λά, άφοΰ θά ήτο πλέον ή αύθαί- Του κσ'( τήν φοιτισμένην συνερ- 
ρετον νά πετάξωμεν είς τό καλάθι γσσ[αν τών άλλων παραγόν- 
1000 και πλέον εργα γραφέντα έπί xq v , Ιχαράχθη ευθύς έξ άρχής 
δύο σχεδόν δεκαετηρίδας. μία κατεύθυνσις είς τάς έργα-

Αύτά δμως τά άρκετά καλά to- αίας τής Σχολής, τήν όποιαν έ- 
γα ή έστω τά Λλίγα ή έστω άκόμη κράτησαν μέχρι τέλους. Καί δ
ια έλάχιστα, έπαίχθησαν; Πρόκει- χι μύνον αύτό, άλλά ή πνευμ?- 
ται νά παιχθούν; Οί άναγνώσται τικότης καί ή άνωτερότη; μέ 
τών «Παρασκηνίων» θά μόύ έπι- τί)ν όποίαν είργάζθΛτο ' ’τούς 
τοεψουν ντ τους απασχολήσω είς προσεκόμισε νέους διακεκρ'.αέ- 
το ;ιί)μ*νον. I νθυς φίλους, οί όποιοι συν = Γτλή-

ΑΝ Τ. Χ Α  ΓΖΗΑ ΙΙΟ ΣΤΟ ΛΟ Υ I ρωσαν τόν κύκλον τής Νέας

λώματα; έκ τών 
1 κιτόχων τών όποιων άρκετοί 
δημιουργούν ήδη εύδοκιμσν 
οταδιοδρομίαν etc τάς σκηνάς 
τυΰ έλευθέράυ θεάτρου μας, ί>« 
πως ή δίς Μαρία Γιαννακοπού^ 
λου, εις τοΰ Άργυροπούλου, 6 
κ. Όμ. Χατζηπαυλής, είς τόν 
θίασον τής κ. Άνδρεάδη, 6 
γνωοτός μας καί άπό τον Με- 
ιοικέα τών «Φοινισσών» καί ά
πό τάς παραστάσεις τοΰ λά'ίκ ·<3 
caoou κ. Τ. Μακρίδης, ό κ. Π. 
Κουρίστης, άνήκων τώρα είς τά 
συγκρότημα Κουνελάκη κ.ά.

Έ ν  τούτοις ή έλξις πρός τό 
πνευματικόν κέντρον άπό τό ό
ποιον προέρχονται οί νέοι αύ
τοί ήθοποιοί δέν έχει χαλαρο^θή 
καί συνεχιζοντες τήν πνευματι
κήν έπίδοσιν, τήν όποιαν είχον 
δταν ήσαν άκόμη είς τήν Σχο
λήν, συμβάλλουν πάντοτε διά 
τήν προαγωγήν καί τήν έπιτυ
χίαν τοΰ έργου της. Μάς έδόθη 
δέ έσχάτως ή εύκαιρία νά πα- 
ρακολουθήσωμεν μίαν άκόμη 
έκδήλωσιν τής Νέας Δραματι
κής Σχολής, τήν παράστασιν 
τής χαριτωμένης κωμωδίας τοΟ



ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘ'ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 19’Ιουνίου - Σάββατον25 Ιουνίου 1938)

Κυρισκή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 ΕΙ- 
βήσεις έλληνιστ(. 10.30 συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 16.89 -
1 *.74— 25.49—3 1,38 49.83 μ.>.
10.45 ’ Ελαφρά μουσική. 11.45 
Συμφ. Συναυλία. 1 Ελαφρά μου- 

οική. 2 Είδήσεις. 2.15 ’Ελαφρά μου 
σική. 3.30 Χορωδία. 4.15 Εργα 
Σούμαν, 4.30 Συναυλία. 5.45 Σ υ 

ναυλία, 6-50 Συναυλία, 7.50 
Στρατ μουσική, 8 Κυριακ. συναυ 
λία. 9 ΕΙδήοειό, 11 Ειδήσεις. 12.30 
Στρατ. μουσική, 1.5 Συναυλία, 2. 

30 Συναυλία.
Λ Ο Ν Λ ίΝ Ο Ν  (13.93 16.86 -  19. 

*2 -25.53--31.55 μ.) 1.15 Από ό- 
*ερέττ£ς, 1.30 Σημψ. συναυλία Χάϊ* 
6υ. Ελγκαρ. Ντρμττυσσύ, 3.30 Ε ι
δήσεις. 4 ’Ελαφρά μουσική. 4.30 
ΆττΛ τή «Μάρθα» τοΰ Φλόκωφ, 4.30 
Πιάνο Λίστ. Σοπ^ν. 4.4 5 Είδήσεις, 
6.45 Τραγούδια τοΟ Γκουνό, 7.30 Εί 
ψήσεις. 8.20 Δίσκοι. 3.45 Βπολί, 10 
Α̂-ττό τή «Μάρθα» τοΰ Φλότωψ. 11.15 

Είδήσεις, 11.35 Στροττ. μουσική, 2.
10 Μουσ. δωματίου τοΰ Μέντελσον

Π Α Ρ I Σ  ΙΟ Ι (19.68 25.24 31.

σεις. 9.15 Δίσκοι. 9.30 Στρατ. μου
σική. 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ: (695 κχ. 432 
μ .), 9 Ποικιλία, 10.30 Σ υμφ. συναυ. 
λία Μπερλιόζ, Μέντελσον, Κότα, 
Γκουνό. 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι, 
12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ελα
φρά μουσική καί χορός. 8 Λο^κή μου- 
σική. 8.30 Β ιολοντσέλλο, 9 ΤραγοΟδ ι, 
9.45 Άιτό όπερεττες, 10.45 Ελαφρα 
μουσική κα\ χορός.

| Δευτέρα
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 El·
δήσεις Ελληνιστί, 10.30 Συναυλία 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  < 13.9a 16.89 -19. 
74 25.49 -  31.38 -  49.83 μ.)
12 Ποικίλη μουσική. 1· 'Ελαφρό μου- 
σική, 2 Είδήσεις, 2.15 Ελαφρα. μου. 
σική, 3.15 'Εκκλησ. μουσική, 4.30 
Στρατ, μουσική, 4.45 Ποικίλη■ μουσι
κή, 5.45 5υναυλία, 6.30 Tpayo06c, 
6.50 Ά ιτογ. μουσική, 9 Ειδήσεις; 9. 
30 Πιάνο, 11 Ειδήσεις, 12 Ελαφρά 
μουσική, 1 Χορός, ,1.15 Χορός. · 

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  ( 13.93 16.86 —19
82 — 25.53 31.55 μ.) 12.45 Πο

45 Μουσ.· άκρόαμα μ* τραγοΰδι, 11. 
30 Ποικίλη μουσική καί γορός.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.), 8.10 
Χορός, 9 Μουσ. ποικιλία 11,30 Ποι
κίλη .μουσική και χορός.

"Μ ΓΤΛΡ1' (1059 κχ: 283 μ.) Βλ.'
Ρώμη, 9.10 Έλλην. πρόγραμμα 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1155 ,κχ. 253 μ.) 8 Α « .  
■κή' μουσική. 8.30 ΕΐρήσεΓς, '9 .15 Δί
σκοι, 9.30 «'Ιστορία τού στρατιώτη», 
;το0 Ραμόζ, μουσική Σ τραίίνσκυ,' 11. 
30 Ειδήσεις;

, Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ..Τ. (695 κχ. 431 
μ.) 9 Μελωδίtς, 9.30 ΕΛαψρά μου.
σική, 10 .Μουσ. «-----   ■■■
Χάυδν κτλ.. 11 
30 Ειδήσεις.

Σ ΟΦI Α (850 κχ, 353 - μ. ) 7 "F

μουβική. - >f , ■ .
ΒΟ Υ 4 Α Π Ε Σ ΤΗ , (546 κχ. 550 μ.)

8 Τρανσολβ. συνβϊται, 9 Πιάνο, 9.50 I 
Σ  υναυλία, 1! Σ. υναυλία καθηγητών,! 
12.1 ρ τς^ζ.

Β Ο Υ KOV Ρ Ε Σ  Τ Ι (1 60 κχ. 1875

'Β Ε Ρ 'Ο Λ ΙΝ Ο Ν  '(191' κχ. 11 571 μ.) 
7.10 Ευθυμη δραδυά, 9.15 Πνευστά, 
12 ’Ελαφρά μουσική μέ τραγούδι, 1 
—3 Ποικίλη μουσική..

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ.Ι 357 μ.) 
μ.) 7.15 Εργα Σ τοάδΐνσκυ ' Ϊ 20 I *·10 Δίσκο1· 9 'Ελαφρά μουσική μέ
Τραγούδι, 8.45 Σ υμφ Γ ^ \ Ζ λ ί α 9 ! Ί ? ? ,Φ Χ' 10.30 Δίσκο, 11.30 Εΰ- 

'45 Συνέχεια, 10.45 Δίσκοι. · I 2τ. *■.
Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 381 μ.) 8.10 

Λαϊκή' μουσική μέ χορωδίαν, 10 Δί
σκοι, 11.40— 4 fEXa<pp<Jc μουσική καί 
Χορός,

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ., 405 μ.) 8.
ία, .1 1. 

κίλη καί

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ. > 
8 Συναυλία μέ. τραγοΰδι, 10. 50 Συ., 
ναυλία Λίστ, Ραχμανίνωφ, Στράους" 
12.Ί0 Τσιγγάνοι.· , ,.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .) >7.15 Συναυλία, 8.15 Δίσκοι, 9. 
15 Συναυλία, 10 Συναυλία,· 10.4 5 
"Ελαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10,
σική καί ποίη-

_  . - , ,— , ----, 11.30 Συναυ-
•υνέχειά, ,ί 1 :Τθ ''^Ελα φ ^ ^ Τ μ ώ σ ίκ ίι I Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις, 9.30 "Μουσ’  Γ λία V* τραγοΰδι, 12.30 4 Ποικίλη
*ί χΡρός ! ποικιλία, I I ,30' Ειδήσεις. I μουόικη με τράγουβι. , · ,

® " ^ ου··Μ6™«Ρ;Τ. 10 ,Λαϊκή μουσική. 10 Συναυλία '
Ελαφρά μουσική, 11. 30 Βλ . Άμ&οΟργον, 1-4 Ποικίλη 

-- ι λο:ϊι<ή μουσική.
λαφρά μουσική καί^χορός. τ'. 1*5 Ελα 'Μ Π Α Ρ Ι  (1059 κχ. ,283 μ.) Βλ .' Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 38<
ψρά μουσική, 7.45 Λαϊκή μουσική 8 ίΛΤΊ, 9.10 'Ελληνικόν πρόγραμμα. Ευβυμη δραδυα, 9 Μουσικ
30 Βιολί. 9 Σ υμφ. συναυλία, 9'.45* i 'Γ * 'Κ Α ΙΑ  ' ( Η «  · κχ. 253 μ!) 8 . ?« !. 10-30 Τραγούδι 11.

Τρίτη

>ιι ι. \ η  λ ι κ τ  "  : . " ; '  κιλία, 1.15 Β ιολοντσέλλο, 1..40 ΟρΛ\ μ .) 12 Δίσκοι 1.15 Συναυλία 1.1 γαν0, 2 5 ο Βιεννέζ. μουσική 3.30
Είδήσεις, 4.45 Στρατ. μουσική, 5.3045 Είδήσεις. 2 Συναυλία, 2 30 Εί 

βήσεις, 3.20 Δίσκοι. 3.30 Μετάδοσις.
5.15 Δίσκοι. 6 Δίσκοι, 6.15 Είδή. 
σεις. 6.35 Δίσκοι. * ΕΙδήυεις, 8.30 
Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσ ς. 1 Δίσκοι, 2 
β  (δήσεις

ΡΏΜΗ (25.40 -  31.13 μ.) 12 Εί- 
ίήσπς. Λαϊκή μουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί. Ποικίλη μουσική. 2.30 
ΣυμΦ. συναυλία. 5 Είδήσεις, Μελό. 

βοαμα, 6.30 Μουσ. δωματίου. 9.15 
Είδήσεις γαλλιστί. 10 Βλ. μεσαία.
12.15 Είδήσεις άγγλ.. Ισιταν.. Ελλη
νιστί, 1 Είδήσεις. ' Ελαφρά μουσική.

ΜΕ Σ  Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8 10 Τραγούδια. 9 Συναυλία, 11 30 
Συναυλία, 1—4 Ελαφρά και λαική 

μουσική.
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ .>

9 05 Δίσκοι, 11 Δίσκοι άπό τόν «Δόν 
Πασκουάλε», μελόδρ. τοΰ Λονιζέττι

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο  Π (191 κχ. 1571 μ.) 
β.10 ’ Ελαφρά μουσική. 9 ’Ελαφρά 
μουσική μέ τραγοΰδι. 11.30 Ποικί
λη μουσική, 2 3 Λαϊκή μουσική καί 
χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  841 κχ. 357 μ.) 8. 
,23 Δίσκοι. 9 Συναυλία Μότσαρτ, Ντο 
νάνυ. Τσάικόφσκι, Πουτσίνι κτλ. 11.1 
30 Ελαφρά μουσική, 2 -4  Ποικίλη 
μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
Λ Δίσκοι, 10.45 Συναυλία Λεχάρ.
Στράους κτλ. 12 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1375 
μ .) 7.15 .Χορός. 8 Χορός, 8.30 Χο
ρωδία, 9 Όπερέττα τοΰ Λεχάρ, 11.
45 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.15 
Χορός, 9 Συναυλία μέ τραγοΰδι, 11.
30 Ποικίλη μουσική μέ τραγούδι, 1 
ο-4 Βλ. ‘Αρβοΰργον.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8 
Μουσ. άκρόαμα, 9 «Κουρεΰς τής Σε- 
βίλλης» μελόδρ. τοΰ Ροσσίνι. 11.30 —
4 Ποικίλη μουσική μέ τραγοΰδι.

Μ Π Α Ρ Ι (105 κ>̂ . 283 μ.) Βλ . Ρώ . 
μη 9.10 ’ Ελληνικόν πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7 30 
Συναυλία, 8 Συναυλία. 8.30 Είδη.

Ι· ΙΙ9 !Ι9 ΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΒ Ι,Η ΙΙΜΙ||

Από θέατρα, 6 Είδήσεις, 6.20 Δί 
σκοι, 7 Κου'-ντέτο, 8 Είδήσεις, 3.20 
Ρυθμοί, 10 Μουσ. ποικιλία, 11.15 Εί 
δήσεις. 11.30 Πιάνο. 12 Εργα Λέ.' 
χαρ, 1.30 Συμφ. συναυλία έργων 
Μπράμς

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 -- 25.24 ->31 
41 μ .) 12 Δίσκοι, 12.45 Ομιλία έλ 
ληνιστί, 1.15 Συναυλία. 1.4-5 Είδη 
σεις, 2 Συναυλία. 2.30 Είδήσεις. 3 
20 Δίσκοι. 3.30 Μελωδίες, 5.15 Δί 
σκοι. 6 Δίσκοι, 6.15 Ειδήσεις, 6.35 
Δίσκοι, 8 Είδήσεις, 8.30 Δίσκοι, 9 
30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις 

ΡΩ Μ Η (25.40 — 31.13 μ.) 12 Εί 
δήσεις. Ποικίλη αουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μουσ. δωματίου, 2.45 Ποι. 
κίλη μουσική, 5 Είδήσεις. ’Ελαφρά 
μουσική, 6.30 Άπό μελοδράματα, 9 
15 Είδήσεις γαλλιστί. 10 Βλ. μεσαία, 
12.15 Είδήσεις άγγλ., ίσποτν., Ελλη
νιστί, 1 Είδήσεις, Συμφ. συναυλία.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Συναυλία Μότσαρτ, Μπετόδκν. 
Λάννερ, Σοΰμπερτ. Στράους κτλ. 11 
30 Ποικίλη μουσική καί χορός, 1—4 
Ποικίλη μουσική'

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8.30 ’Ελαφρά μουσική, 10.10 Ναυτ. 
τραγούδια, 11 Παλαιά μουσική. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
10.10 Ευθυμη μουσική, 9.10 ‘Ελαφρά 
μουσική, 10.15 Μουσ. δωματίου, 11. 
30 Σονάτα τοΰ Βερατσίνι, 12 Συν 
αυλία έκ Βιέννης, 1—3 Ποικίλη μου
σική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ .) Β. 
10 Ελαφρά μουσική, 9 Συναυλία 
μέ τραγοΰδι, 11.30 Ποικίλη μουσική 
καί χορός. 1—4 Ποικίλη μουσική μέ 
τραγοΰδι.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (5 4 6 .κχ. 550 μ.)
9.10 Δίσκοι, 10.30 Συναυλία, 12.10 
Τζαζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1575 
μ.) 7.15 Μπαλαλάικα. 8.05 Τραγού
δι. 9.35 Δίσκοι, 10.10 Τραγούδι, 10. 
45 ’ Ελαφρά μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (160 κχ. 1875 μ.) 8.10 
Εργα Χά.δυ, Μότσαρτ, Μπετόδεν, 8.

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.)
10.45 Τραγοΰδι, 11 Πιάνο, 11.45, 
‘Ελαφρά μουσική, 1 ’ Ελαφρά μούσι, 
krj, 2 Είδήσεις, 2.15 ”Ελαφρά ' μουσι
κή, 3.15 Ποικιλία, 4.30 Πιάνο, 5.45 
Άπογ. μουσική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 
Απογ. μουσική, 7.15 Μουσ. δωματίου,

9 Είδήσεις, 9.30 «Παλιάτσοι», μελό
δραμα τρΰ Λεονκαδάλλο. 1 1 Είδήσεις, 
12.30 Πιάνο. Γ  ’Ελαφρά μουσική.

ΛΟ Ν Δ1ΝΟ Ν  (13.93 — 16.86-19. 
82.-- 1β.53 —.31.55, μ.) 12.45 Συν . 
αυλία 2.35 Ποικιλία, 3.30 Είδήσεις,
4.15 Βαρύτονος, 5 Μουσ. ποιλικία, 6 
Ειδήσεις, 6.20 Δίσκοι Καροΰζο, 8 
Ειδήσεις, 8.20 Δίσκοι, 9 Συμφ. συν- 
άυλία έργων Μπράμς, 12.05 Χορός.
12.45 Βιολί, 1.40 Ποικιλία. 

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.68 — 25.24 —31.
4 1 ' μ. ) 12 Δίσκοι. 1.15 Συναυλίά,
1.45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Κωμωδία,
5.15 Δίσκοι. 6 Δίσκοι. 6.15 Είδή. 
.σεις; 6.35 Δίσκοι, 8 Είδήσεις, 8.30 
Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, I Δίσκοι. 2 
Είδήσεις. ■ · ■ · « .  .

ΡΏΜΗ (25.40 31.13 μ.) 12 Ει
δήσεις, Μσυσ. δωματίου. 1 Είδήσεις 
αγγλιστί άπό μελοδράματα. 2.45 Ε- 

. λαφρά μουσική, 5 Είδήσεις, Σύμφ. 
συναυλία, 6,30 Έ  λαφρά μουσική, 9.
15 Είδήσεις. γαλλιστί, 10 Βλ . μεσαία 
12:15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., ?λλη. 
νιστί,, 1 Ειδήσεις, Μελόδραμα.
ΜΕ Σ  Α ΙΑ  · Κ Α Ι ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 θεατρικόν εργον, 9.10 - Ελα
φρά μουσική, 10 Δίσκοι. 10.10 Σ υν
αυλία. Μπετόδεν, Βάγνερ. 11.30 Ε . 
λαφρά μουσική καί χορός, 1 —4 Ποι- I 
κίλη , μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
8 Τραγοΰδι, 8.30 Ξ&νική μουσική,
10.10 Συναυλία, 11 Συναυλ.ία Μπε- j 
τόδεν. Σοΰμπερτ, Ντεμπυσσυ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη μουσική, 9 Ελαφρά μου 
σική. 10.15 Οι’ βερτοΰρες καί χοροί. 
11.30 1 Εργα Μπάχ, 12 Χορός μέ 
τραγούδι, 1 Συναυλία έκ Βόννης,
2 3 Λαϊκή ' μουσική έκ Βιέννης.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. ‘357 μ.)
10 Δίσκοι,· 11.30 .Ελαφρά μουσική
8.10 ’ Ελαφρά μουσική. 9 Συναυλία! 
καί χορός, 1 -4 Στρατ. καί πο?κίλη

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ (6 9 5; κχ. 432 
μ .) 9.30 Από άγγλικές όπερέττες.
10:30 Ποικιλία μέ τραγούδια. 11.30 
Ειδήσεις.

Σ  ΟΦ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7
Στρατ. μουσική, 7.50 Λαική μούσι, 
κή, 8.30 Σ υναύλίά, 9 Τραγούδι, 9. 
45 Συναυλία, 10.15 Ρωσ. ρομάν
τζες. 11.55 Ελαφρά μουσική καί χο„ 
ρός.

j Τετάρτη "*]
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

• Β Ε Λ Ι Γ Ρ  Α Δ ΙΟ Ν  (49.15 μ.) 9 Ε ι
δήσεις έλληνιστί, 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 -  1 6.89 — 
19.74 25.99 31.38 49.83 μ.)
11 Δίσκοι. 12 Χορός, 1 ’Ελαφρά uoju- 
σική, 2 Είδήσεις, 2.15 Ελαφρά μου. 
σική, 4,30 «Παλιάτσοι», μελόδρ τοΰ j 
Λεονκαδάλλο, 5.45 Συναυλία, 6 30 ί 
Συναυλία. 6.50 Συναυλία, 7.15 7paj 
γοΰδι, 8 Συναυλία έκ Βιέννης, 9 Ει
δήσεις, 9.45 Συναυλία, 11 Είδήοης, 
12.15 Πιάνο, 1 «Παλιάτσοι».

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 — 16 86 -19. 
82 -  25.53 31.55 μ.) 1.15 Ποι
κιλία, 2,15 Μουσική δωματίου Μό. 
τσαρτ, 3.05 Ταγκό, 3.30 Ειδήσεις, 4 
Μελωδίες, 4.15 Συναυλία. 5.15 Δια
λέξεις, 6 Ειδήσεις. 6.20 Χορός, 7.30 
Είδήσεις, 7.45 Α ' πραξις τών «Γά- 
μων τοΰ Φίγκαρο» τοΰ . Μότσαρτ, 8. 
45 Β '  πράξις, 9.50 Δίσκοι Σοπέν, 
10 Χορός, 11.15 Είδήσεις, 11.35 Δί. 
σκοι, 11.50 Δ ' πράζις τών «Γάμων 
τοΰ Φίγκαρο». 12.45 Δίσκοι.

Π Α Ρ I Σ ΙΟ Ι (19.68 25.24 31.
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
1.45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ει
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, .3.30 Συμφ. συ
ναυλία, 515 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 3.20 
Είδήσεις 6.35 Δίσκοι, 8 Είδήσεις. 8. 
30 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι,
2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40-31.13 μ.) 12 Είδή 
σεις, Μελόδραμα. 1 Ειδήσεις άνγλι- 
στί. ’Ελαφρά μουσική, 2.45 Χάυδυ 
μουσική, 5 Ειδήσεις, Μελόδραμα, 6. 
30 Συμφ. συναυλία, 9.15 Είδήσεις 
γαλλιστί. 10 Βλ. μεσαϊα. 12.15 Ε ί. 
δήσεις άγγλιστί. imtorv.. έλληνίστί, 1 
Ειδήσεις, Λα'κή μουσική.

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 9 

Σουηδική μουσική, 10 Χορωδία, 10. 
30 Πιάνο Γκρήγκ. 11.40 Ελαφρά 
μουσική. 1 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
9.05 Χορός, 10.10 Πιάνο Σ  οπέν, 11.
10 Συναυλία μέ χορωδίαν.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8. 
10 Εί>6·υμή δραδυά, 9 Σουηδική μου. 
σική, 10.30 Εργα Μπάχ. Ρεγκέρ. 
,11.40 Χορός. 1 4  Ποικίλη μουσική.

Μ Π Α Ρ Ι ( 1059 κχ. 285 μ.) Βλ. 
Ρ&)μη, 9.10 'Ελλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ,) 8
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.15 .Δ ί
σκοι, 9.30. Συμφ. συναυλία έργων 
Μότσαρτ, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ. Τ. Τ. (695 κχ: 432 
μ.) 9 Εύθυμη δραδυά, 9.30 Μετάδο- 
σις, 11 Μελόδραμα. Κατόπιν είδή. 
σεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.45 
Συναυλία, .9.45 Συναυλία. 10.15 Ε 
λαφρά μουσική, 11 Γιά δλους, 11.3Ό 
Χορός.

στί, 1 Είδήσεις,' Ποικίλη μουσική. , 

,Μ Ε Σ Α ΙΑ  ΚΑ Ί Μ Α Κ Ρ λ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ̂ ί)
8.10 ’Ελαφρά μόυσική. 9.ΤΟ «Όδυσ. 
σεύς», κωμ. μελόδρ. τοΰ ΜπράνΤς - 
,Μπώς, 1J.30 /Ελαφρά και ποικίλη 
μουσική. ’ γ - - * * »

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.3) 8 
Εργα Μέλτσερ,; 8.30 ’Ελαφρά μου

σική, 10.10 Νσπολίτ. τραγούδια,. 11 
Πόλων. μουσ. δωματίου.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.')
8.10 Εύθυμη δραδυά. -9.10 «Εύρυμη 
^ή'ρα» όπερέττα τόΰ" Λέχαρ." 11.30 
Έ ρ γα  Χαϊντελ? 12 Χο.ρός μέ τ ραγού, 
δι. 1 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357. μ.)
8.10 Δίσκοι,, 9 Μελωδίες, 10 Συναυ
λία. 11-30 Λαική καί ελαφρά μουσι. 
!κή, 1 -4 Ποικίλη· μουσι'κή.. '

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550' μ.)

δήσεις, 3U 0 Δίσχόι, 3.^0 «'Ο ΚάΤνΓ» 
όπερέττα τοΰ Τομάς. «S- A. f). Μ 
Ρ.»  όπερείτα^τοΰ Μπέ>·τς. 5.15* Δί. 
σκοι, 6 Δίσκος 6.15 Είοήσίις, 6.35 
Δίσκοι, 8*· Είδήσεις. 830 Δίσκοι, 9. 
30 Μετάδοσις, ,1 Δ ’σ^οι. .2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40 31.13 μ.) 12
Είδήσεις, Συμφ συναυλία, 1 Είδή- 
σεις άγγλιστί. ΜΓλόδρατ ί̂α’, 2.45 
Μουσ., δωματίου,. 5 Είδήσεις. Ποικίλη 
μουσική, 6.$0 Λαϊκή μουϊτιΚή, " 9.15 
•Είδήσεις' γαλλιστί; 10 Βλ. μεσαία, 
‘.12.15 Είδή σείς άγγλ'.. Ισπαν.. 4λλη*. 
νιστί, ■ 1 ••Είβήάέις. 'Μσύσ. 5ω(ιοΛιου · 

‘ · ■y ι ^ .Μ Ε Σ Α ΙΑ  ΚΑΊ ΜΑΚ ΡΑ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  *(104 κχ. (332 μ.) 
15, Δίσκοι; J  1, 3.0 Ελαφρά μόυσική 
καί χορός.

ΒΑ Ρ Σ O B  IΑ *(224 κχ. 1339 μ.) 8 
Μουό. δοιμαίίου, 8.30 Ά κό  όπερέ*Τες

| Πέμπτη "  ~|
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 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 -  16.89 
19.74 - 25.49 31.38 — 49.83 μ.)
12 Συναυλία έκ Βιέννης, 1 Ελα
φρά μουσική, 2 Ειδήσεις, 2.15 Ελα
φρά μουσική 3.30 Στρατ. μουσική, 
5.45 Συναυλία, 6.50 Συναυλία, 7. 
15 Λαϊκή μουσική, 8 Στρατ. μούσι, 
κή, 9 Ειδήσεις, 9.30 Από ταινίες, 
10.30 Άπό ταινίες, 11 Είδήσεις, 12 
Άπό ταινίες 1 Σ υναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 — 16.86 19.
81 - 25.53 31.55 μ.) 1.05 Ό ργα 
νο, 2 Δίσκοι Μπαχ, 2.15 Εργα Λέ. 
χαρ, 3-30 Ειδήσεις, 4.15 Ελαφρά 
μουσική, 5 Δίσκοι, 5.15 Στρατ. 
μουσική, 6 Είδήσεις, 6.35 Μουσ. ά- 
κρόάμα, 7.15 Είδήσεις, 7.40 Πιάνο, 
8 Στρατ, μουσική, 9.30 Ιρλανδ. χο
ρός, Είδήσεις, 11.35, Β ιολοντσέλλο. 
12.10 Διάλεξις, 1,20 Ελληνική λο 
γοτεχνία, διάλεξις τού καθηγητοΰ της 
.Οξφόρδης Τζίλμπερτ Μώρραιη, 1 35 
Συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ( 19.68 25.24 —31.
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλίά, 1. 
45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 Ε ι
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Μουσ. δω
ματίου, 5.15 Νέοι Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 
6.15 Ειδήσεις, 6.35 Δίσκοι, 8 Είδή. 
σεις, 8.30 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις,
1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40—31.13 μ.) 12 Εί- 
δήσεις, Ελαφρά μουσική, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί. Συμφ. συναυλία, 2.45 Ά 
πό μελοδράματα. 5 Ειδήσεις, Λάι'κή 
μουσική. 6.30 Μελόδραμα, 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί. 10 Βλ. μεσαία, 12. 
15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., έλληνι- ,

10.10 Παλαιά. τραγούδια, 11, Μουσ.
. ------,  .ν, - , δωματίου Χάϋδν. ΡαδέΙλ. Μότσαρτ.
T<oc<. ·. (* ; ί Β Ε Ρ Ο Λ Ιπ Ο Ν  (191 κχ'. 1571 μ.)

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 1 8.1 (1 Εύθυμη δραδυά; 9 ’Ελ*φρά μ5ύ- 
μ ) 7.02 Χορός. 8/10' Ρουμάν. ρο- | .oi Vj. 1.1.30 , Σ υναυλία. 12 ’Ελαφρά
μάντσα. 8.35 < Μαντολίνα. 9.25 Πά- | μουσική κάί χορός. 1 3 Ποικίλη μου.
λαιά μουσική,. 10.45 ’Ελαφρά μού- | σική'. . ' ■ ‘
σική. , .  Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  ( 785 κχ. 38<£ μ.) Λ . 1-0 : 8.10 Ποικίλη, μουσική, 9 «Μποέμ» ,μρ-
.’Ελαφρά μουσική.. 9.451 θέατρρ. .11. λόδρ. Τοΰ Πουτσίνι, 11.30 Έλαφρσ
30 'Ελαφρά καί λαϊκή μουσική. 1 4 μόυσική καί'χορός, 1' 4 Ποικίλη μου-
Ποικίλη μουσική. * | σική.· ι .

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8'. I ΒρΥ Δ Α Π Ε ^ JH  (546 κχ. 550 μ.) 
10 <<Βΐεννέ<ικθ άεράκι». όπερέττα τοΰ . 8.30 Τραγοΰδι. 10.20 Οργανο, 10 
Γκύντερ κα̂  εύθυμη μουσική,. 10 Σ ο. 55 ί  υν'αυλΤα, * 1 2.10 Τσιγγάνοι '
νάΐα τοϋ- Μότσαρτ. 11.20 Xopoc μέ { Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κν. 1875
τραγούδι. 1 4 Ποικίλη μουσική.

Μ Π Α Ρ Ι Η  059 κχ. 283 μ.) Βλ. 
Pc'Hul. 9.10 'Ελλην. πρό';οάμμα 

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Σ υ.ναύλία .

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 
μ.^ 7.15 Δίσκοι. 8 Δίσκόι. 8;2θ Τρα 
γευδι. 1.0· «’Ελεύθερος σκοπευτής»» 
μελόδρ. τοΰ Βιίμπερ, 12.15 Δίσκοι, 

Λ Ε ΙΨ ΙΑ *  (785 κχ. 3^2 μ.) 8.10
!,·_· ■ « · 3 °.Ε .^ σ β ΐς. .9 . J °. . . :EW · ! .Εμβατήρια. 9 Μεγάλη συναυλία- μέ

™  0,,S| ΜΛ ' Ι·ΙΚ0+-'· ΤΡ°·Υ<Λ5.. 11.3.5 Ελαφρά μουί,κη
κτλ· 11 05 καί χρρρς. I 4 Ποικίλη μ^σ ΐκή ’

1 1 . 3 0  Ι τ . ^ η σ ς ι ς .  ι Μ Π Ν Α Υ Π Ν  < 7 λ λ  ww λ λ κ  ,, ν αΠ Α ο ^ τ Ι η Τ τ  τ  τ  ! ΜΟΝΑΧΟΝ (740 κχ.' 405 μ.)
1 0  η ?  Ί ··Τ· "X · t 30 Δίσκόι, ί  ■ Σ υναυλία μέ. τραγοΟδι

S ' L  ?Κ -η 1?°»Λ * ,ΐ ι« ί !*  •t *Kri^ 5 V  ®«ννερ. Λίστ. 11,30 Ελάφρά μου-9.30 θέατρο. 11.30 Ειδηάεις, 11.45, „ lKj, Καί χο,ρός, 1- 4 Ποικίλη αου-
λ  ι σκοι. | σική. , '

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Λ1ΠΑ Ρ I (1059 κυ 283 ιι Γ RX
Στρατ μουσίκή. 8 Λά 'κό . Τ0α>'θϋδ'. Ρώιιη .9.10 Ελλην. πρόνραμμα 
8 30 ΣυνΛ,λια, 9.4.5 Τρανόβδι. 10. Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κν 253 μ.) 8 Σ υ .
15. Συναυλία, 11 Ελαφρα μουσική [ ναυλία. 8.30 Ε Ιδ ή ο 'ν . 9 15 Δίσκοικαι χορος.

I Παρασκευή |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9 Εί. 
δήσεις έλλη^αστί, 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13 99 16.89 —
19.74 15.49 31.38 4*.83 μ.)
10. 30 Στρατ. μουσική, 11.45 Μρύσ. 
ποικιλία, .1 Έλα^^ά μουσική. 2 Ε ι
δήσεις. 2.15 Ελαφοά μουσική. 3.30 
Λαική μουσική, 4.30 Ελαφρά μόυσι. 
κή. 4.45 Βιεννέζ. μουσική. ’ 5.4 5 Ά- 
πογ. συναυλία’ 6.50 Άπογ. συναυ. j 
λία, 9 Είδήσεις, 9.95 Συμφ. συνάύ- ] 
λ ία ,. 11 Είδήσεις. ·

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 93 16.86 Η
1982 25.53 31.55 μ.) 12. 45 I
Συμ . συναυλία έργων Μπράμς, 2.05 
Ειδήσεις, 2.30 Ο Βασιλεύς :είς τήν 
ΓαλλίαΛ',, 4 · Ποικιλία, 5.10 Ίρλανδ. 
χορός; 6 Ειδήσεις, 6.35 Χορός, 7.20 
Ειδήσεις, 8 Διάλεξις, 9 ’Έ ρ γα  Λέ. 
χαρ. 10.45 ,’Όρνανο, 11.15, Είδή. 
σεις, 1.30 Σ υνάυΤνΤα.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19. 68 25.24 — 31.
4 1 μ.) 12 ,Δίσκοι, 1.15 Συναϋλία,
1.45 Είδήσεις1, 2 Συναυλία. '2.30· Εί-'

9.30 Συναυλία Ώ(ΐπέο, Σ μετάνσ.
Ντελ»0π κτλ. 10,30 ^τΗταν μιά βο
σκόπουλα». μουσ. Μδύλλιον τού Λατ· 
τέα. 11.30 Είδήσεις.

ΠΑΡ I Σ ΙΟΙ- Τ. Τ. Τ. (695 κχ. 4'32 
μ.) 9.30 Συμφ. συναυλία· Μότσαοτ.
, Σ οΰμρν,. Μουσσόργκσκυ,» ΛεΚόκ. Ρα . 
δέλ κτλ. ΤΙ .30 Ε(δήσεις, 11.45 At- 
a»<oi.‘. 1

Σ Ο Φ ΙΑ  ^έ5b κχ. 353 μ.) 8 Ε 
λαφρά μουσίκΥι. 7.20 Άπο ταινίίς, Ρ 
Μάντολίνά, 9 Λαϊκή μουσική. 4 “ 
ΧόανοΓδι, 10.20 Έλοίφρά μουσική <
10.50 Συμφ. συναΐ'λία.

Β ΡΑ Χ ΕΑ  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  #(9.1% μ.) 8 Βαλ 
κανικαί ειδήσεις έλληνιστί, 9 ΕΙΡή- 
σεις έλλ-ηνιστί. 10.30 Συιαυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 16.89 -
19,'74 25.49 -  31,38 μ.) 10 Χο-
ρός, 12.15 Ευθυμία', 1 Έλαφρα μου. 
σική. 2 Είδήσεις. 2.15 ’ ’Ελαφρά μου
σική, 5.40 λαϊκά τραγούδια, 5.45 
Εύθυμη άπαγωγή. 6.15 'Ποίκιλία. 6- 
50 Έύθυμό άπόγέυμα, 7.1*5 ‘ Ισπαν. j

ραψωδία τοΟ Λίστ. 9 Είδήσεις, 9.30 
Χορός, 11 Ειδήσεις.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.9* -  16.86^-19. 
82 -  25.53 -  31.55 μ.) 1.05 Δια. 
λέξτε. 230 Τρίο, 3 ’Ό ρ γ α ^ , 3.30 EU 
δήσεις, 6 .Είδήσεις, 7.30 Είδήσέις. 7. 
45 Συναυλία, 8.30 Άπό θέατρα. 9 
Μιόυζικ χώλ, 11.15 ’ Είδήσεις, Χο
ρός, 1.3ο Άπό Θέατρα:, 2.40 EtSrj- 
άεις, 3.05 Πιάνο.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.68 — ί5.24^- 31. 
4 1 .μ.) 1? Δίσκοι, 1.15 ΣύνοτυλίαΓ 1β 
45 Είδήσεις, £ Συναυλίά, ,2.30 Ε ί. 
δήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 Συνο-υλίοτ 
μέ τροίγούδι, 5.15 Δίσκόι, 6 Δίσκοι, 
6.15 Είδήσεις. 6.30 Δίσκοι. 8 Ειδή
σεις, 8.30 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοόις, 1 
Δίσκοι, 2 Είδήσεις.

Ϊ*ΩΜΗ (25.40 -  3*1,13» μ.) 10 El· 
βήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσέις άγ. 
γλιστί, γαλλιστί. Λαίκή μουσική, 2 
4 5 Μελόδραμα, 5 Είδήσεις, Μθυ3. 
δαίματίόυ 6.30 Ποικίλη μουάική, 9. 
15 Είδήάεις γαλλιστί, 10 ^λ. μβ· 
σαΐα. 12,15 Είδήσεις άγγλ* .Ισπαν., 
έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Μέλόοραμα,

Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ ΑΚί»Α

Α Μ Β0 Υ  ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Τραγούδια, 9.10 Χορεεσπερίς,
11.30 Χορός, 1 4 Ποικίλη μουσική. 

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
8 Συναυλία μέ τραγοΰδι Βέρδι, Taaj. 
κόφσκι, Μασσενέ, Ρίσμκυ — Κορσα- 
κώφ. Ραχμανίνωφ, 8.30 Τραγούδια»
10.10 Χορ6ς. 11 Εκπλήξεις. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη δραδυά, 9 Μρλωδίες καί 
ρυθμοί. 12 *ορός, 1—3 ’Ελαφρά μου. 
σική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (541 κχ. 357 μ.)
9.10 Λά^Κή μουσική μέ φυόοφμόνι- 
κες, 10 Χορ*ός, 11.30 Ελαφρά μουσι
κή κάί χορός, 3—4 Όργανο καί συν- 
άυλία.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ )
7.30 Συναυλία Στράους. Λέχαρ κτλ.

, ^.ίΟ Άπο παλαΐές ό»ιε6ίττϊς, 11.25 
Τζάζ, 12,10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (1S0 κγ. 1875 
μ.ή 7.0·?. Πιάνο, 7.30 Χορ'όξ, Κ.3ί 
Ρουμαί· μουσική, 9.15 Τζάζ, 10.4S 
'Ελαφρά μουσική. 1,2 Διάκοι

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (775 κχ. 38ί μ .) 9.10 
' ΣυνάυλΙα μί -ίραγοΟδι, 11.30 

Στροτι. μουσική. Κ- 4 Ποικίλη καί 
έλαφρά μουσική.

•MOΝ Α/Ο Ν  (730 κχ. 405 μ.) a, 
10 Έ λ .αφρά μουσική μέ τραγοΰδι,
11.20 Χορός, 1 — 4 Έλάφρά μoυσtkή.

M flA P f (1059 κχι 283 μ.> Ακ. 
Ρώμη. 9.10 Έλλην. πράγρβμα.

Ν ίΚ Α ΐΑ  ( 1185 κχ. 253 μ.) 7,30 
Δίσκοι. 8 ΤραγούΕιοτ, 8.30 Είδήσεις,
9.30 Δίσκοι. 9.45 Μεγάλη συνάυλία, 
11-35 Ειδή»«ις.

Π Α Ρ ΙΣ 1 0 Ι  Τ. Τ +. (695 κχ.
332 ’ μ .) - 9.1,0 Ποικίλία, 9.30 Συμφ 
συναυλία, 10.10 θίατρο, '10.50 Ποι. 
κιλία. 11,35 Ειδήσεις, 11.45 Δίσκοι,
12 Χορός.

ΣΟ<*1Α (850 « .- 3 5 3  μ.) '/ Ε· 
λαφρά μουσική, 7.30 +ζ*ζ, 7.45 Λα>. 
κή μουσική, 8.30 Βιολί, 9 Τραγούδι, 
9.45 Συναυλία, 10.45 .Ελαφρά μου·· 
σική, 11 Γιά βλους, 11.30 Χορός.

.  .  _  * " · " " " " , , · ' , · " · , , · " · , , · , , · " · " · " · " · " · " · " · ” · ιι· , , · , , · " · ,1· , , · " · , Ι · , · · , 1· , ι · , ' · " - , · ΙΙ · Ι)· ΙΙ · " · Ι Ι · " 1" , · " · " · Ι1· " · " · ' ' · · Ι · · ' · " · ' 1· " · ΙΙ · , Ι · 1Ι· μ · μ · Ι| . )Ι· Ι1. π · 1Ι· η · ι Ι · Ι1. η « , Ι » , · , » , · . , , . , , m,,„· Μ . | . . „ · . Ι· „ · Η . ΙΙΙ| !1* )| · Η · Ι Ι · . . Λ | . Ι , « ί

Η ΚΡΙΣΙΣ τον 0 Ε Α Τ Ρ Ο Υ ' Τ Α Ρ Α Μ Μ Α Τ Α =
ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης αελίδος)
ό-ττοστεωμένη στερεότυ-ιτος φω
τογραφική ά·να·καραγωγί| όμο·ι· 
ομόρφως άποδιδομένη κάθε 
^ράδυ kcxi παντού.

Τό Γδιο πρέπει νά λρ/βί) καί 
διά τόν <5λλον σύγχρονον συνα
γωνιστήν τοΰ θεάτρου, τήν α
σύρματον τηλεγραφίαν, τήν poc- 
διοτηλεγραφικήν άπόδοσιν των 
ίγαραστάσεων . τών θεατρικών 
έ'ργων, πού ήρχισε νά διαδίδε
ται τόσο πλατειά τελευταίως.

Αύτά δμως δέν πρέπει νά ίν- 
,νοηθοΰν ση μαίνονται δτι τό θέ- 
ατρον έξακολουθει πάντοτε νά 
άσκή τήν ίδί<χν £λξιν πού έξα- 
οκοΰσε έπάνω εϊς τό πλατύ κοι
νόν.

Τοδναντίον μάλιστα. Φαίνεται 
ίίτναντίρρητον καί γενικόν ποτν- 
τοΰ τό φαινόμενον μιάς έλατ- 
τώσεως τής ^λζεως τής σκηνής, 
Τούλάχιστον διά τό πολύ, τό με
γάλο κοινόν, ή <5ν 6χι έλαττώ- 
οεως τής £λζεως τής σκηνης 
ώς σκηνής, πάντως έλαττώσεως 
τής £λξεως τής σοβαρόίς σκη
νής, πράγμα πού είνε άπό γε
νικής άπόψεως πολύ χειρότερο 
καί ό κίνδυνος, ό πράγματι 
σοβαρός καί μόνος κίνδυνος 
τοΰ θεάτρου σήμερα εΐνε αύτός. 
Άύτός καί κανένας άλλος. ΕΤ
νε άναντίρρητο δτι τελευταί
ως, σχεδόν παντοΰ, τό πολύ 
κοινόν λιποτακτεΐ άπό τό σο
βαρόν θέατρον. Προτιμά τήν έ- 
ιτιθεώρησιν, τήν εΟκολη μουσι- 
κούλσ, τό έλαφρό άστεΐο, τό 
γαργαλιστικό θέαμα καί μάλι
στα τόσο περισσότερο τό προ
τιμά δσο εΐνε κατωτέρας ποι- 
ότητος κα( τόσο συστηματικώΓ 
τερα λιποτακτεΐ άπό τή σοβαρή 
σκηνή δσο περισσότερο θέλει 
ριύτή νά κάνη «τέχνη».

Αύτή ή προτίμησις τοΰ κοι
νού, φυσική £ως ?να σημείο, έμ-

φανίζεται στήν έποχή μας χα· 
ρακτηριστικώτερη άπό λόγους 
δμως πού κατά τή γνώμη μου. 
πρέπει ν ’ άναζητηθοΰν μέσοι 
στό θέατρο καί δχι εζω άπ' 
αυτό καί πού άπο:τελοΟ ν τόν 
κίνδυνο τοΰ θεάτρου, θέλω, νά 
πώ μέ τοΰτο —καί έννοεϊται δτι 
παίρνω τό ζήτημα άπό -τή γένι-, 
κώτερή του, τή γενικώτατή του 
πλευρά— πώς τό σύγχρονο θέ
ατρο , (τό σοβαρό πάντοτε) εύ-

Τ Η Σ  Γ Ο Υ Ν Α Σ
(δραματική φαντασμαγορία) Καί στό λόγιο Ν. Τσοκαρίν

Ή σκηνή παριστάνει γ ρ α 
φείο, Σέ μιά γω νιά  ό Γιοτν- 
νουκάκης ψάχνει τή ζωολο
γ ία  νά S p j τίτλο γ ιά  τή vtct 
του Επιθεώρηση, στήν άλ
λη ό Σ.ΰλδιος διασκευάζει 
τόν Σαίξπηρ. Ό  Γιοκαρίνης 
μέ τσόκαρα και άρχαΐον χ ι
τώνα. ώς Αίας· μαινόμενος, 
μονολογεί.

γιά τιμή μέ λαχτάρα το δίνει 
« ι’ δλη ή Αίγυπτος χειροκροτεί! 

Γ ι ο κ α ρ ί ν η ς  ( ά γ ρ ι α )
Μέ τό Γιατρό μου ιιέρΛισρς 

(έσΰ τά ϊτοσοστά σουί 
Μ ί  λ φ ο ρ δ (μπαίνει μέ Ά γ-

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΛΑΝ “

ρίσκεται τώρα άναποφάσιστο Γ ι ο κ ά ρ ί ν. η ς.; Κλεφτες μπή-
ΛΓτΑ  ̂ηηλ/,Λ . . _ ΤΙ . . .    V. * /____   I  .. —__________ .στο σταυροδρόμι τών κατευθύν
σεων πού ανοίγονται μπροστά 
του καί μεταξύ τών όποίων 
χει νά διαλέξη, άκολουθώντας 
τό' δρόμο τόυ. "Εχει νά διάλεξη 
ώς, παίζόμενα έργα, ώς σκηνο
θεσία, ώς «θέατρο» γενικά τέ
λος πάντων. , '  ·. *

θέλω νά πώ δηλορδή, δτι τό 
σύγχρονο θέατρο έχει σήμερα

(καν στό μαντρί' μου, 
Κάί μοΐ κλέψανε τ' άρνί μου. 
'Ε ν ' άρνί γιά κοκορέτς 
Κάί τό κάνανε. φεΐ>!; σκέτς !

Τ ' ανάθρεψα μέ δροσερό'τής Αί- 
( yvnxoc χορτάρι. 

’Αρνάκι άσπρο «αί παχύ, τό μόνο 
■ · -(μον κβμάριΐ

Δέν τόλπιζα τό άμοιρο μιά τέτοια 
(τύχη -νάχΉ,

• ·ΙΙ·ΙΙ·Μ-ΙΙ·Ι|·ΙΙ·ΙΙ·1ΙΙ-ΙΙβΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Π·Ι
κ. Γ. Σπαταλδ «Ό κληρονόμος 
της τσάτσας» καί τοΰ έργου τοΰ 
Μολιέρου «Μπαρμπουγιέ ό ζη
λιάρης».

Τά δύο έργα παρεστάθησαν 
μέ πραγματικήν κατοίνόησιν ά- 
ηό μέρους τών ήθοποιών, μέ 
ηολλήν χάριν, μέ χαρακτήρα 
καί αίσθημα. Οί νέοι ήθοποιοί 
κ.κ. Κ. Μπόζενμπεργκ ώς συμ
βολαιογράφος είς τό πρώτον 
καί ώς Μπαρμπουγιέ είς τό δεύ
τερον, ή δίς Στέλλα Μετρητίκα 
ώς Καζίνα εϊς τό Εργον τοϋ 
Σπαταλδ, ή δίς Σοφία Τριαν- 
ταφύλλου ώς 'Αγγελική είς 
τό έργον τοΰ Μολιέρου, ό κ. Ο. 
Χατζηπαυλής ώς φιλόσοφος εις 
*τό ίδιον έργον καί ώς κύρ Πέ
τρος είς τόν «Κληρονόμον τής 
τσάτσας·*· καθώς καί άμίμη- 

Toc Μαστρομανώλης, είς τό αύ
τό έργον, ό κ. Σπ. Μερσδνος 
καί δλοι οί άλλοι νέοι άπετέ- 
ν,εσαν ένα ένιαΐο σύνολο άξιο- 
ξήλευτο καί άσΰνηθες σέ παρό
μοιες περιστάσεις, ύποταγμενο 
δέ άπόλυτα είς τό πνεΰμα του 
σκηνοθέτου, στήν περίπτωσι αύ- 
Γή τοΰ κ. Καροτντινοΰ. Ή δλη 
σκηνική έμφάνισις ήτο τφ ^ντι 
ίξαιρετικώς έπιμελημένη καί ί· 
f; αιτέρι»:ς πρέπει νά έ£αρ9;ι ή 
ΐνΊύπωσις τήν όποίαν άιτΓ. <0ί  - 
ζε καν’είς άπό τάς ι’ κηνΌγρπ- 
D'iac καί τά κοστούμ,α τού κ

χάσει σχεδόν τό σημείον έπα- ί °  τό φάγαν οί
φής μέ τίς τάσεις, τή διοα-οητι- , ’ .
κότητα, τήν , ψυχική κατάσιασι ι Θα άγρια · όλους, ^θα
τής «όμάδος,, του μεγάλου , ' .  ' , <τους ρημοξω,
κοινού, είς τόν καιρόν μας. i τι« Yowee TW< »*«·«Ι·™Μίβ % *  

Αύτός είνε ό λόγος γ ώ  τόν τις τιναξω,
Λτγο7/-,λ, -α , __________ λ] . , θα φαοι και το λυλβιο, θα φαωόποιον ι0 σύγχρονο θέατρο δεν | , τ6 ^ολλα
ευρίσκει δια νά τροφοδοτηθη τά - . . .  ■ : *? , , , ϊα . γιατί κι αΐ’τος μου εκλεφε χ ον-“ r o?oL'°ai:{ ; ον 5λα,
τ«ς στην ψυχή του μεγάλου κοι- j τ τόν Κσνιτσι,ότη θά ριχτώ μέ
nwri\/ Χα? ΐζθυν σττ1 σοβαρή ’ (hvcrrM ύστερική

η ή συχνα^ τήν μεγάλη έπι- j <,[ν ’ g^o l «λέφτες δλοι τους.... ,
τυχια, και αυτήν την αντίληψιν j Γ ι α ν ν ο υ κ ά κ η ς '
περι δυσαρμονίας του σημερι- | ~"Οχι ολοι„.μεγικοί!
νου εατρου μέ τό «θεατρικόν Έγώ άπ' τό σινάφι μας τγαδάω 
κλίμα;» της έποχής^ του μετα- I (Τήν οϋγά
φραζεί- ή κίνησις πού ήρχισε νά | Είμαι λευκή ■ και άσπιλη, Λθώα
εκδηλώνεται έναντίον τοΰ να- ί (πεγιστέγαΤ!
τουραλιστικοΰ θεάτρου, ή κα-| Σ ίι λ δ ι ο ς (απαγγέλλει μιά
τά τοΰ όποιου έπίθεσις άρχιζε, 
νά διαγράφεται τόσον ζωηρά 
δσον ήτο άλλοτε ζωη'ρά ή ύττέρ 
τοΰ ρεαλιστικοΰ θεάτρου έκ- 
στρατεία.

Έ π ί jo u  σημείου αύτοΰ δέν 
ήμπορεΐ κανείς νά συμμερισδίί 
άπολύτως τήν γνώμην τών έπα- 
vocotcxtcov πού, ΚΓ)ρύσσο\^ες χόν 
«να το υ ρ α λισ μ όν^  άνεποΓνορθώ- 
τως ξεπερασμένον εις τό θέα
τρον  ̂ σήμερον, ζητοΰν άλλας 
μορφάς διά τό θεατρικόν έργον, 
χωρίς άλλως τε νά συμφωνούν 
μεταξύ των έπί τοΰ τελευταίου 
ούτοΰ σημείου.

Η άλήθεια φαίνεται δτι εΐνε 
καί έδώ, δπως παντοΰ, στή μέ- 
ση. Οπως πολύ σωστά παρα
τηρεί ό I ρ<βιν (έξ άφορμής μι
ας  ̂ τελευταίας του έρεύνης είς 
ιους «ΣάνταυΟ Τάϊμςι» έπάνω 
εις ένα^ζήτημα σχετικόν, τό ζή
τημα τών δυσκολιών πού συναν- 
τοΰν οί νέοι συγγραφείς διά νά 
ίδουν τά έργα των άνεβαζόμε- 
να) ό ρεαλισμός, ό νατουραλι
σμός εϊς τό δραμα, είς τό θέα
τρον, δπως καί είς τήν ζωγρα
φικήν, δέν είνε ή ύι|/ηλοτέρα 
μορφή τής τέχνης άλλά μόνον 
μ ί α  καθωρισμένη μορφή αυ
τής. Ώ ς τοιαύτη έδωκεν άρι- 
στουργήματα καί μάλιστα τό
σα ώστε νά εΐνε άμφισβητήσιμον 
άν άλλοι μορφαί τής τέχνης έ- 
δωκαν περισσότεοα . " Εδωκοτν 
βέΐβαια, φυσικά —δπως έδωκε , 
καί ή κλασσική μο,ίφτι έπί,,-Ρα-| 
κίνα καί ή ρωμαντική έπί Σαίξ- 
πηρ— καί μέγοα< άριθμόν έργων 
κοινών, Τίποτε δμως δέν μδς 
έπιτρέπει νά τή θεωρήσωμέν έ- 
ξωφλημένη. Συγγραφείς μεγά-

διασκετιη του πάλι ό άθλιος!) 
Στών Πυραμίδιον τήν άπότοιιη 

’ (ράχη
περπατώντας ή Λόξα μονάχη 
'Από βροϋδες στϊΐράνι κρατεί

το τά έργα πού συγκινοΰν τό 
κοινόν δέν ήμπορεΐ πλέον νά 
προέρχωνται άπό συγγραφείς 

τών όποίων τό ταλέντο δέν εί
νε τόσο ισχυρά ίδιότυπον δσον 
τό ταλέντο, αίφνης, ένός Πιραν

γλικό φλέγμα) 
Ώ' μάί ντίαρ στάσου!

ΚΑΒΑΛΛΑ, Ίοΰνιος. — Κα- 
δάλλα! Ή  δεύτερα πόλις τής Μα
κεδονίας, ή ένθερμη ΰποστηρίκτριά 
κάθε έπισκεπτομένου αύτήν καλλι
τεχνικοί) συγκροτήματος.

Οί μεγάλοι της δρόμοι, τό πο
λυσύχναστο άπό κάθε έθνικότητος 
βαπόρια λιμάνι της, τά υψηλά μέ
γαρά της καί ή χρυσοφόρος παρα- 
γα>γή της — ό Καπνός — είναι ή 
αιτίες !τού έλκύουν άνέκάθέν κάθε 
καλλιτεχνικό συγκρότημα μέ πολ
λές προβλέψεις καί ελπίδες' ικανο
ποιητικών είσπράξέ(ι)ν κάί ποΰ δέν 
διάψέύδονται άναντιρρήτως ;am- 
μιά φορά.

Πόσα θάθελα νά γράψο) στά ά- 
γαπημένα μου «Παρασκήνια», τιοΰ 
τοσο αθόρυβα φανήκανε στόν Ορί
ζοντα τού καλλιτεχνικού μας κύ
κλον, τής οίκογενείας μας,^ rroί1 
τόση άπόλυτη. άνάγκη είχε άπο ένα 
ευσυνείδητο ::αθυ6ηγητή.

Πόσα πολλά θάθελα νά γράψιο 
γιά τήν κοσμική μας ζωή καί πρό 
παντός γιά τήν καλλιτεχνική.

Γιά τό θίασο τής «Πάολας»,. ποΐ· 
έφυγε πριν λίγες μέρες γιά τήν 
Κομοτινή, γιομάτος ήθική καί υλι
κή υποστήριξη, μέ τόν Κώστα Μα- 
νιατάκη, τό μοναδικό μας τενόοο 
τής όπερέττας, γιά'τήν ΙΙάολα, τό 
αηδόνι αύτό μέ την κρυσταλλένια 
φωνή, γιά τήν Λέλα Πασσαλή, »ιά
την Ζαφειριού, τή λαμπρή μας κα

ί ρατερίστα, γιά τόν Άρτάντωφ μέ 
ι τό άριστο μπαλλέττο του καί γιά
1 n'l ιι n e t .· » μ -  λ   ,___________ ..1  —ολυ γενικά το προσωπικό τοΰ «α 

Μόνο έγώ δέν μίλησα σ' αύτό ιιας | λού αύτού Θιάσου!
(τόν άγώνα... [ Θάθελα άκόμα νά γράψω γιά 

Δυό τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν  μαλώ- j τήν άρίστη «ντιζέζ» μας, τήν Δα- 
(νουνε γιά ξένον άχυρώνα;! | νάη. πού οί δίσκοι τών φωνογρα- 

Οί μαχόμενοι πέφτουν στά καθί- j φικών έταιριών τόσο γνώριμη μάς 
σματα. Πέφτει κ' ή Αύλαία. j τήν κατέστησαν άπό μακρύά καί 

Γ ο υ ώ λ τ ε ρ  Ζ κ ώ τ  ποίι είχαμε τήν εύτυχία νά τήν 
(διασκευή) j γνοιρίσωμε, ν ’ άκρύσωμε τή γλυ-' 

Καί διά τήν άντιγραφήν ^εια της φωνη καί την παθιάοικια 
Σ Υ Λ Β Ι Ο Σ  ;κιθ"<?“  της νά σεγοντάρη τό μουρ- 

ι ·) ΐ · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι ·Μ ·ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι ·ρ ι · ι ι · ι ι · ι ι · ι  I Μ-ονρισμα τών κυμάτων, στό πα-
: ραθαλάσσιο Κέντρο, τό «Φάληρο».

τε τα εργα τής... χθές», Οί δρα- -----
ματουργοι πού εΐνεί πρωτότυ
ποι είς τάς συλλήψεις των, ήμ- 
πορεί άριστα —καί μάλιστα αύ
τό εΐνε τό σύνηθες— νά άντιμε- 
τωπίσουν μιά γενεά παραγνο>

τέλλο. Τό θέατρον έχει δικό του I ρίσεως, πριν έλθη ή γενεά ή 
όμαδικό πνεΰμα. Εχει τόν δι- , θεατρική, που θά τούς έκτιμή- 
κό του γενικό τρόπο νά βλέπη 3η. γενεά ή θεατρικώς δική 
«τό τοπεΐον τοΰ αιωνίου καί ά- | των, της όποιας άκριβώς, διότι

ήσαν

μας, το φυτοιριο «υτο απ’ »που Η.· 
έκβλαστήση, αύριο τό 'Ιδανικό και 
τό 'Ιδεώδες, γιά τόν διευθυντήν 
του. τον διαλεχτό βιολίστα κ. <ίί»- 
μαίδην, τήν καθηγήτριαν τού Πιά
νου Δνίδα Κ.,ι Καλπακίδου. διά τό 
πλήθος τών μαθητών του!.

Κ ι’ άκόμα θάθελα νά γράψω στ.’ 
αγαπημένα μου «Παρασκήνια» γιά 
τήν πνευματικιά ζωή του τόπου 
μας, γίά τήν κοσμική, γιά τήν 
καλλιτεχνική, για τήν Φιλαρμονική 
του, που τήν διευθύνει χρόνιά ΐώ* 
ρα ό' καλός μαέστρος κ. Ζαφείρό- 
πουλος, γιά τά Κέντρα του, > γι& 
τό Καμπαρέ του τή «Νυχτερίδα», 
μέ τίς διάφορες «Μάρλέν», «Γκρέτ- 
τες», «Μαρίτζες», «Ρίνες»,ι «Νί- 
τσες», «Στέλλες», τή\· υπολογίσιμη 
ορχήστρα τού συνθέτου Μ. Καλαί- 
τζοπούλου (ύπόφαινομένου) με 
τόν άριστον κιθαρίσταν ,καί ντι 
ζέρ Ναλμπαίτίδην, τόν καλόν βιο 
λισταν Κασσιακίδην καί άλλους 
μουσικούς, ποΰ τό διευθύνει τό 
Καμπαρέ αύτό ό δραστήριος κ. Π« 
τρος Φρεμεντίτης, παλαιόν μέλος 
τής οίκογενείας μας..

Θάθελα άκ.όμα νά γράψω γιά 
τίς μαγευτικές τοποθεσίες τής Κα 
λαμίτσας, τού Κίουτσόύκ Όρμάν 
γιά τά . παραθαλάσσια κέντρα, 
«Φάρο» μέ τήν καλή του όρχήστρα 
πού την διευθύνει ό· έπίσης ' κα
λός βιολίστας Μιχ. Βαλλιάνος. γιά 
το «Βόσπορο», γιά τόν « Εργάτη» 
γιά τήν « Ακρόπολι», γιά τό «Φά
ληρο», πόϊι όλα διατηρούν άπό μιά 
όρχήστρα τής προκοπής.

Θάθελα τόσα νά γράψω, μά ό 
χώρος, έχω τήν πεποίθηση, θαναι 
τοσο πολύτιμος! Άγαπώ τόσο τσ 
«Παρασκήνια», το περιοδικό μας 
πον δβΛ' θέλω νά τού. ύοτβρήσω 
ατή?,ρς που θά τοΰ είναι άναγκαιό- 
ιερες.

Ζητώντας συγγνώμην άπό τά κα
λά μας «Παρασκήνια» γιά τή φίλο* 
Kievία τους, τούς υπόσχομαι στό 
άλλο φύλλο νά γράψο). περι,σσότβ-

Ε Ν Α Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  
Τ Ο Υ  Β Α Λ Σ

"Ό 'Σ ιμόν Παγκίτζ γιώρτα- 
σε γ ι ά εβδομηκοστή πέμπτη 
φορά τό; γενέθλιά του τής προ- 
άλλες... Σιμόν Παγκίτζ; Ποιός 
είναι άρά γε αύτός; Καί τί τό 
οπουδάϊο, τάχα, ή τό ένδιαφέ
ρον στήν άνωτέρω είδηοι;. σάς 
άκού νά ‘λέτε. Καί δμως, πρό 
Κάιρου οί έφημερίδες δλ|ες έ
γραψαν δτι κάθε χρόνο στά 
γενέθλιά του ό Παγκίτζ αύτός, 
λαμβάνει άιτ’ δλά τά μέρη τής. 
Αυστρίας · γράμματα, τηλεγρα
φήματα, δώρα, λουλούδια. Για- 
Μ; Μήτίώς * εΐνάι ' καμμιά έν'δο- 
ξη - πρασω'πίκότης; ' Κανένας', ί -  
πιστήμων, 'κο(νένάς, .πολιτικός· 
!< αν έ νας  ̂συγ γ  ραφ ε ύς ; ’Όχι, τ ί - 
πο,τ' άπ’’ δ λ α  αύτά. Ό

νεια του δυό φορές τήν-έβδομά· 
δα. Ή σοδαρωτέρα -ψυ άτία* 
σχόλησις ήτοτν ή' έλλογη μιας 
γραβάτας. Στήν ντουλάπα του 
είχε μιά όλόκληρη συλλογή 
άπ’ τό, έξάρτημα αύτό της άν- 
δρίίκής τουαλέττας. Ποτέ μιά 
,γραδόίτ,α δέν τή φορούσε παρα
πάνω dntp τρεις φορές. “ Αμα &- 
ποφάσιξε να μήν: ξανβψορέοΠ 
ιτιά μ'ά ,γρριβάτα, τήν χάριζδ 
στόν Πατ^κίτζ. Κάί αύτός1 τίς φύ
λαγε δλες δσες τούδινε σ’ ένα 
'κουτί,,-χω^ίς νά'τ'ίς με^αχΕιρί- 
ζίται ποτέ, σ&ν πολύτιμο πιά 
■μυστικό τρΰ ένδόξου ■ κυρίου 
του. , ι ,
ι Ό . · Στράους κατά προτίμη-

Πόσα θάθελα νά γράψω γιά. τό ρα καί λεπτομερέστερα 
ευαγές μας ίδρυμα, γιά τό ’Ωδείο MAN. ΚΑΛΑ’ Ι'ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

J  ί Ι Ι Ρ Ο ί  Μ Ο )  Ε Ι Κ  8 κ α τ ι ι ι ι

Μ Χατζηκυριάκου·—Γ κίκα διά j J ® 1.* 6 π !Ρ « ^ έλ-
Γό έργον τοΰ Μολιέρου. Ε ίχαν! λ.°’ «Ρ>στα το· μέσον

ίαν.· Σή
μερα παίζονται καί -βλέπονται

if οπτασία, χάρ,ν καί ά ρ μ ^  { f  ’̂ ^ « τ ο ν ,  ένδιαφέρον, Γό

θανάτου του· άντικειμένου,ι τής 
ζωής» καί αύτό τό πνεΰμα; αύ
τός ό τρόπος τοΰ βλέπειν τήν 
ζωήν ■·μεταβάλλεται. Άκοιβώς 
δπως οί .ζωγ ράφοι 1 μετάβά'λ- 
λούν τήν τεχνικήν '.τών, έτσι· καί 
τό θέατρο, μεταβάλλει τήν προο
πτικήν του,· Είς μίαν πινακοθή
κην έργων νεώτέρας 'ζωγραφι
κή^ πολλοί άπό τούς καλυτέ
ρους , πίνακας τής: τελευταίας 
πεντη κοντάετίας έθεωρήθησαν, 
δταν ένεφανίσθησαν, έξωφρενι- 
σμοί ζωγραφικοί, τολμηρότητες 
γελοίαι διά τό «άκαοημαϊκόν» 
μάτι τής ·έποχής. Σήμερα θεω
ρούνται, οί ίδ ιΰ ι,. σχεδόν ακα
δημαϊκοί], φαίνςνται δέ άνυπό- 
φοροι πςτρριδόξότητ,ες. καί έξω- 
φρενισμοί ζωγραφικοί .οί π̂ίν'α- 
κες με(3ΐκών μοντέρνων, πού 
μπορ.εί( περίφημα μετά 50 ετη 
\'ά ,θεωρώνται -κι’ -αύτοί · άκοίδη- 
μαϊκής κοινοτυπίας,

Τό ίδιο συμβαίνει καί· μέ τό 
θέατρον. Τά έργα τοΰ Τσέχωφ, 
αίφνης^ δταν πρωτοενεφανίσθη- 
σαν εις τήν Δυτικήν’ Εύρώπην 
έγιναν δεκτά μέ· είρωνεί.

• ύ  · ι έτερου δμως δέν είνε δυνατόν I «θεατρικόν ,κλϊυα» ένει άλλά-
ίαλαυβάνεται ^ ΤευτΤροα-, 4 I 8τι  ̂σχολή | ξέι. Τό' θέατρον .άλλάζει, μετα-
Ίουλίου, είς τό θέατρον «Δελ
φοί».

Θ ΕΑ ΤΡΙΚΟ Σ

αυτή δέν άνταποκρίνεται πλέον I Βάλλεταί, κινείται , ' άλλά κινεί 
απολύτως πλήρως πρός· τήν ά- | τρα πολύ άογά, τόσον, ώστε, 8- 
νάγκηι) τοΰ θεάτρου, μέ νέες ! πως'παρατηρεί, ό Σασά Γκιτρύ, 

nm rnr  v/vi R.’ ·~Λ-· «χό θέοπτρό άν'άκάλύπΤει ’πάντο-μορφές έκφράσεως καί δι’ αΰ^

πρωτοποροι, προεπορευ- 
θησάν.

Σήμερα , φαίνεται δτι , τό θέα
τρο, λόγω τοΰ πολέμου, λόγω 
τών πάσης φύσεως άναστοττώ- 
σεων. πού προήλθον ώς συνέ- 
πειαι της θεομηνίας εκείνης, έ- 
κινήθη ταχύτερα άύτό ή, πιξ>α- 
νώτερον, έκινήθησαν βραδύτε- 
ρον οί πρωτοπόροι του. Είτε τό 
πρώτον, είτε τό δεύτερον συμ
βαίνει, τό άποτέλεσμα εΐνε δτι 
τό θέατρον δέν έχει σήμερα τούς 
συγγραφείς πού άπαιτεΐ τό «θε
ατρικό κλίμα» τής-έποχής μας. 
Δέν διαθέτει συνεπώς τό ύλικό 
πρύ θά ήτο κατάλληλο διά νά 
τραβήξη τό πολύ κοινόν, άντο- 
ποκρινόμενον ; στίς· βλέψεις του, 
οτίς ψυχικές' του. άνάγκες 'καί 
ροπές, στόν τρόπο μέ, τόν ό
ποιον βλέπει σήμερα τή ζωή. 
Καί τό κοινόν, φυσικά, λιποτα- 
κτεΐ άπό τό θέατρον.

Σ ’ ενα άλλο σημείωμα, άν 
δοθή ή εύκαιρία, μπορεί νά 
συμπληρο'ισωμε αύτές τίς ■ σκέ
ψεις -μέ μερικά πρακτικά, συμ
περάσματα είδικώτερα γιά  τό 
έλληνικό1 θέατρο,

1 ■ ■1 · · Π ,»ΜΟΣΧΟ.Β J Τ Η Σ ..

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) , μόλις- ή _βάρκα μας, είχε άπο- 
Τώρα φαντάζομαι δτι, ; δ- Ιί0ίκΡυνθή πενήντα περίπου μέ- 

ταν σέ κατέβαζαν ο’ , αύτόν έ-, τ^α τ,ΐ ν ξηρά. άρχίζει- ό 
δώ τόν τάφο καί έπετε βαρεία Γ ψί^ος μου νά γκαρίζρ. «Τί έπα- 
ή πλάκο- άπό πάνω·σου, δ λο ι ο ! ’ ®sc>,■ . Π , σ έπιασε;?. τοΰ λέώ.

,παριοτάμενοι ·στήν ταφή σοϋ θά . μ,οΐ· · λέει, 'αισθάνομαι τήν
άνάγκη .νά τραγουδήσώ». .«[Για
τί, τοΰ .λέω, άσχημα περνάμε; 
Φ εγγάρι. έχουμε, βάρκα έχ ο υ 
με, μπουνάτρα έχουμε, ιώδιο ά- 
ναπνέρυμξ, τί άνάγκη .ν ά .Vjte 
τραγοΰδι; ’ Ασε καλύτερα ν’ ά* 
κούσοί'με τόν ήχο των φιλιών 
που δίνει τό άπαλό κυματάκΓ 
ότή ' βάρκα»... «Πδψε,, π ε ζ έ

σόΰ είπαν:1 «Αιώνια σου ή μνή
μη». 'Όοο γ ι ’ αύτό, · μπορείς ·νά 

.αένης ήσυχος. ‘ Αίωνίώς' θά’ σέ 
θυμόμαστε. Είσαι ό μόνος νε
κρός πού  ̂αιωνίως θά «άίιούγέ- 
σα:>>.' Ό  θεός νά σέ συχω^έ- 
ση '»

Αύτά, θά έλεγα πάνω'στόν ΐϊ.- 
φο. τοϋ ’Έδισσων καί εύναρί-
οτως θσ καθόμουνα να φιλοσο- | άνθρωπε» μοΰ λέει. Στρ μετάξύ
φοΰσα πάνω στήν πλάκα r'ouJ τά μάτιά τής φαντασίας μου έ-
ΕΊνε ή ,μ ο ιη ,π λ ά κ α  του πού βλέπάν tic όμη'ρικέ.ς; Μηρηίδες·
δέν θά μ’ ένωχλοΰσε. , »ίΑ·.«./«.----- —··—

★
«Μή ζώην μετ’ άμουσίας», έ- 

λεγεν ό άρ.χαΐος Εύριπίδης. Δ η
λαδή, νά μή ζής άμουσος'. Αύ
τό τώλίγε, φαντάζομαι, διότι j του Άμφιτρί,τή κα ί'νά ' κάνη τόν 
δέν είχαν τότε έφευρεθή τά ρα-| νυχτερινό, του, περίπατο, στά 
διόφωνΛ καί bk\i είχε νοιώσει! τέρμονας ■ ύγράς λεωφόρους, · έ- 
τή 'γλύκα των1 παρασίτων.' "Αν { βλεπα,στόν διάφανο βυθό τούς 
ό άρχαιός τραγικός ζοΰοε σή- ! πύργους πού είχαν σχηαατίσει 
μέρα, ασφαλώς θά έλεγε: «Μή j τά κόκκαλα εκείνων πρύ, είχαν 
ζώην. μετά μουσικής». Τί πρώτο τήν εύτυχίά, άλλά ·καί τή, ,δυσ- 
καί ^τί. ύστερο νά θυμηθώ ■ άπό I τυχία · σίινχρόνως, ν’ , ακούσουν, 
τά άπειρα περιστατικά τής με: τό ; μοιραίο τραγοΰδι τών Σει- 
ταξύ έμοΰ καί τής μουσικής έ χ - . ρήνων, όπόταν,1 τζούπ !. ’Αρχίζει 
θρότητος. Π, χ. μιά ,ώραία κα-| τό .«λ^,ο. μοιραίο τραγούδι τοΰ 

, Χοκαιρινη βραουα. παιρνο? ένα ί. ψιλού μου άπό μέσα άπό τή' 
φίλο μου καί παμε περίπατο μέ | .βάρκα. Ή ρομάντσα τόΰ είχε 
μιά, βάρκα, στό Φάληρο. Τό φεγ j έξε,γείρε: τά μοι,σΓκά'του ένστϊ- 
>ΊΡ' λάμπει, τρ· αεράκι μάς: κτα^Εΐνε αδύνατόν νά ρυγκρα-

Λ ι,/-.- ! in P iV  * Ι<^:' . ' '

νά σέρνουν - τούς έξωτικούς χο
ρούς τους στήν'ύγρή πίστα, 6- 
βλέπ^ν τόν Ποσείδώ,να άτιάί'ώ 
στό ,άρμα,, που 'έσερναν ‘τρίτώ- 
νες, νάχ·; στό ,πλάϊ. τή γλυκέιά 

ά  ,κάνη τον 
νυχτερινό, του, περίπατο , στάς ά-

Π«Υ·Ί σιν,ι feqiiXsEoe··, τή’ νΰχτο;. ,-Κάθε 
κίτζ , 8έν είναι τταίρά Svtx' άπλό, | ,δράδυ, ιπρίν ξαπλώο^ τοιτοθέ- 
ά’φελέστατο 'γεράντάκι, πού 'τά τοΰβε πλίάϊ του χαρτί καί ,πέν-
ttc Γνι ηη rirc  τλι ί * ί: _ ,  , ι*' „  ’ .η   1___ i>. . t ί ___περισσότερά τού χρόνιά -τά έ· 

ί ζησί ·ώς.' κοίμαρϊέρης., , Κο»μά- 
ριέ,ρης ;· Ναί... Ά λλά ιίνός, 8- 
μώς; , Καμαριέρης τοΰ Τζόχαν 
Στράους, τρΰ δημιουργού τοΰ 
^Γοίλάζιου Δούνσοβι» >κ«ί Τό
σων' άλλων αριστουργημάτων, 
τοΰ μουσικού ■ πού· λατρεύθηκε 
πάνω άπ’ δλους τούς άλλους 
άτι' χό- κοινό καί τοΰ'όποιου ή 
μόυοΊ-κή καί σήμερα ά:κόμα 
στόν καιρό τής-τζάζ καί τοΰ 
μεγάφωνου, συγΚινεί καί γοη
τεύει.

Γζόχαν Στράους ύπήρξαν 
5ύο, καθώς είναι γνωτον, ό 
πατέρας καί ό · γυιός.: Ένδοξό- 
•τερος δμοχ; είναι ό δεύτερος 
παρ’ δλο' πού καί ό πρώτος 
χάρισε στό κοινό έκθέσεις - γ ε 
μάτες άρμονία κ α ί1 γλύκα.1 Ό  
γυιός, βαδίζοντας έπί τά ίχνη 
τοϋ πατέρα του, έτέλειοπόίησε 
ίκεΐνο πού πήρε, πολύτιμη 
κληρονομιά άπ! άύτόν·' καί κέρ 
δισε τήν σΰιμπάθεια καί τήν έκ- 
τίμησι . όλόκλήρου τοϋ . κόσμου 
διαδίδοντας, σέ δλη τήν Εύρώ
πη ■ καί μεταδίδοντας τήν άγά 
πη γιά  τό 6άλς, τήν- καθαρά 
διεννέζικη άύτή ■ δημιουργία, 
ή · όποία ξεπήδησε · άπ’ τό πά
θος καί τόν: ρωμαντισμό τής έ- 
ποχής, πού ή Βιέννη τοΰ 1800 
καλλιέργησε σάν πολύτιμο 'ζη
λευτό λουλούδι... - ■

Ό  - περίφημος · Σ ιμόν Παγ
κίτζ 'λάΐΊτόν ήταν καραριέρης 
i  οϋ , ζόχαν Σ τράους, τοΰ ·νεω- 
τέρού.1 ποΰ ' πέθαν'ε’· Οτίς ' παρα
μονές τής άφίξίως τοϋ νέου 
ο:ΐώνα; στά 1 -899, σέ ήλιχίά ρρ

να. Καί δστε.ρα, άμα όλόκληρο 
τό σπίτι βυθιζόταν στή σ'.ωπή, 
αύτός σι>νέθ£τι και τό έπόμενο 
πρωί, μπροστά στή Υ^τναΐκα 
του, έπαιζε στό.πιάνο τό βάλς 
πού είχρ γεννήσει ■ ή ·, φαντασία 
του στό διάστημα της νύχτας.

Αμα μια σύνΐεσίς, του δέν 
τοΰ άρεσε, &μα νόμιζε-δτι δέν 
ήταν δσο περίμενε έπιτυχής, έ- 
χάριζε +ό χειρόγραφο στόν 
Παγκίτζ, «αί έτσι αύτός μα
ζί με· τίς γροτβάτες Κατέχει 
σήμερα καί έναν σημαντικόν ά- 
ριθμό άπό άν'έκδοτα έ-ργα τόΰ 
Στρόουις. 1

— ' Πόσά κοστούμια είχε τό 
άφεντικό ' μου I λέει μέ ύπερη- 
φάνεια 1 ό Παγκίτζ. - Καί ποτνω- 
φόρκχ- καί γάντια· -καί 'πο<πού- 
τσια... Άφρΰ, σκεφθήτ^, οτα-  ̂
φεύγαμε γιά  ταξίδι ήθελε ·τού- 
λάχ'στόν δεκαπέντε μπάουλ? 
νά κουβαλάη μαζί του]
i — Και όεϊς1; 1 · · .

— "Ω I έγώ -έφευγα -πόηττα 
μ α ζ ί ’του! Γιατί άλλοι'ώτικα, 
πώς θά μποροΰσε νά φροντίζη 
γ ιά  τά μπαοΰλα τόυ;
, — Πιθανέ' γέρος; έτσι δέν εΐ- 
ναι; ■ ' ' · · · .

—;'Μα[... ήταν έξήντα τεσσά
ρων έτών. ’Έδειχνε- ’δμως ταύ- 
λότχιστον κατά 'δέκα χρόνια 
νεώιίερος. Πέθανε άπό · πνευμο
νία.... είχε κρυώόει'βγάίν*ο·ντας 
άπο'τήν Ό π ε ρ α 'της Βουδαιτέ- 
οτης.'Τήν'ώ,ρά πού 'ψυχ'ομάχα- 
γε· ρχε&όν, , συνήλθε γιά  . μιά 
στιγμή, ; άνάση.κώθηίκί 1 'στό 
κ,ρεφδάη τρυ. και μοΰ εΐπε'δια- 
στικά : «Γρήγορα, Π αγκίτζ.·-.

ί * Γ . ν _   iκενά προχωρημένη ,δέ6αια; ι Φέρε ,'μου τά ρόΰνα’ μου, καί 
άλλά ■ γεμάτος ένεργητικότηιια τήν’ ,κάλή ''τού ' τή γραβάτά... 
κάί Ορεξι' γ ιά  δουλ£ιά άκόμα. θέλω ν&· \»ά Υ.ίνώ ‘δμορφος, ττσ- 
Ό- καιμαριερηί; Καί. τό άφενΊι- Χό', όμορφος Γ» 
κό μοιάζανε άρκετά μεταξύ 'Υρτερά άπο πέντε’ λεπτά'ξέ
νους, πάρ" δλη τήν, διαφορά Ψύχηόΐ στήν άγ'καλιά’ μοΐ; καί
ήλικ,ίας-πού είχαν, καί έτρεφαν 
καί ο ί. δυό· σύμφωνα μέ. τή μό
δα άλλωστε · ωραιότατους μύ- 
οτακας.

,’ Ο Στράους έλεγε συχνά :
— Μαρέοει νάχη ό Σιμά»; τό 

ίδιο μουστάκι πού έχω κάί έ- 
\ώ. ί ι’ αύτό κάί τοΰ είμαι- ευ- 
,γνώίμων 1

Αν ιτιρτέι}>ου«.ιε τόν Παγ
κίτζ.· πού. κρατάει- τόσα ένθΰ- 
μ.α .άπ' τήν ιδιωτική ζωή του 
Βίεννέζόυ καλλιτέχνη, ό Σ τρά
ους πρέπει νάτάνε ύπόδειγμά.

άιήν .ά-^καλιά-τής -κυρίας..; “ Α..· 
Τί. φόδε,ρή κοπ;άσ*Γ'ροφή.,. "Ολη 
ή Βιέννη θρήνησε γ ιά  ιόν" χα
μό του...' καί ποτέ όί Βιεννέζοι 
δέν μπόρεσαν νά τόν, ξεχά- 
σουν! , > .'
, Ι^αί' Ιχουν δίκηο. Ό  Τζόχαν 
έτρά ους,ό  νεώτερ'ος θά μείνη 
πάντα ό ά\ττ?προθώιπ·ευτ,ικώτε· 
»ογ τύπος τής Βιέννης τοϋ τέ
λους . τοΰ ·?>εκάτου όγδόου άίώ- 
V0 ,̂ τής όποιας οί χάρες εΐχο!ν 
ΐίΟ'ταγοηιπεύσεί τήν Εύρώπη, 
Ή γλυκεία, καί ζωηρή μουβι-

χαϊδρΟει·. ή γαλήνη κα ί. ή μο- Τηθή'. Ί<r i '  αρχίζει:
ναξιάι μδς μαγεύει. "Εξαφνα,! ΓΙ · Σ Υ Γ’ " ν.Ε ί Αι Στό' έπόμένον

ΛφεντιΐίοΟ.; τοτέ ·δέν θύμώνέ, | κή τρΰ Στρά ους  έκόήλώ νει 8· 
ποτε δέν αγρίευε καί ήτάν πάν-ί λη ·τήν' όρμή καί τήν ρωμαντι- 
Tot μ,αλάκός καί επιεικής σ έ-, ισότητα τοΰ λαοΰ τής· Βιέννης 
κε'ίνσυς που. τον περιστοίχιζοίν. I τοΰ δεκάτου όγδόου. αϊωνος.

nr- τη,, « α ··»/· 1 ί Υ π ό /τ ο ύ ς  ήχους τοΰ βάλς
φ ύ  πόσος κόσμος δέν χόρεψε

Ο βασιλεύς τοΰ δάλς κ&ί η 
γυναίκα τού είχαν μιά ν̂ ροόζί- 

■’να ύπηρέτες ύπό τάς, δίαταγάς 
των. Ό  Παγκίτζ_ ήταν όόΛεσπα- 
αμένος στήν ίδ'άίτέρτ,, ύίτηρε- 
σία τοΰ ' «μαέ'στρου». ό 'όποιος 
εφρ'όνηζε πάρΰι.' ίτΐόλύγιά·· τδ 
ζήτηιμα -τής ' έμφάνίσεώς του· 
καί,.πού ,γ,ΐ'ά νά.μήν,'άνα^κασθή 
νά όμολογήση^ οτι γ.έρασε, έ- 
έαφε τα μαλλιά του καί' τά ·γέ ·

)<αμογελώντας. καί .πόθοι 1 δεν 
χορεύουν πάντα. Στό Παρίσι, 
ή πριγκήπισσα Παολίνα, Μέτ- 
Τϊρνιχ είχε πή άκούγοντας τούς 
ίζαίσι.όυς ·, ουόιιούς *νος δάλς 
tteo Στράους. δτι ό δημιουρ
γός του έξεθρόνισε τόν Όφφεν» 
μπαχ.ν , · ·. |,

Κάί -έν μέρέι' είχε δίκηο!...
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Π* Αναζητήσουμε α ίτια  καί 
α ΐτ ιατά  ; Έ χ ο ντα ς  προκριτι- 
Χά, τό περισσότερο, καί πλη
ροφοριακό χαρακτήρα τό ση
μείωμά αύτό, δέν άντέγει σέ 

τέτοίόύ είδους παρεκκλίσεις. 
Δυό Πειραιώτες συνάδελφοι, 
ο ι κ. κ. Γιάννης Μπαρούνας 
καί Λαμπης Βολανάκης, ντε- 
πουνΐάρουν τήν έρχομένην Τε 
τάρτη, άπό άθηναΐκής ακη- 
νη-̂  μ  ώς Θεατρικοί συγγϊ}'·* 
φεϊς. Δούλεψαν, άρκετά, πρώ-

διά νά.,.κινηθή, άπλώς—για τ ί 
δέν πρόκειται, ποτέ νά πέση. 
Ό  σκόπελος άύτός, ποΰ θά- 
δινε καί τήν συμπερασματι
κήν. '1. μάλλον, ώλο^ληρωμέ- 
νην μορφήν είς τό αρθρον, πα 
ράδόξως ύπερπηδήθήβέ. Καί, 
δμως, τό ζήτημα είνέ σπου- 
δάιοτάτης σημασίας. Καί μιά 
πού άνανεώθηκε έξ άφομής 
του «ΚαλοκάΙρινείο'υ» 8ίάγω- 
νισμοΰ, θά τίερίμενε κανείς 
άπ' τόν κ. Μαμάκή, τολμηρό
τερη άντιρέτώπιάι.

Δέν άπομένέι, λοιπόν, παρά 
ή δεύτερη γραμμή. Μά δοΰμε 
πΙό κοντά τό έ|ργο. 0 1 σ υγ
γραφείς του μοϋκαναν τήν έ- 
ξαιρετική τιμή, πρό μηνών, 
νά μέ καλέσουν σέ μιά βράδυ 
νή φιλική συγκέντρωσι, στήν 
όποία άνεγνώσθη. Ά π ό  τήν ά- 
νάγνωσι καί τήν πρόχειρη καί 
σύντομη κριτική συίήτησι, πού 
έπηκρλούθησε, ήμπορώ, νά 
πώ τή γνώμη μσ·.), διατηρών
τας δλα τά δικαιώ ιιατά μου, 
ώς ποός τήν σκηνικήν έρμη- 
νεία του.

Η ΒΑΖΟΛΟ

*0 κ. Λάμπης Ν. Βολανάκη'ς

τα—ό καθένας στό είδος 
του. Ό  πρώτος άπό τα
κτικής στήλης τής καθημερι
νής έφημερίδος <Πειραϊκή», 
ποϋχω τήν τιμή νά διευθύνω 
τήν Σ ύντ^ξί της. Ό  δεύτερος 
στό διήγημα καί μέ διάφορες 
μελέτες στά σοδαρώτερα ά- 
θηνα'κά λογοτεχνικά περιοδι
κά. Είνε δυό-τρία χρόνια, τώ 
ρ<\, πού συνεργάζονται—χωρίς 
vr< παρρυσιάσουν δείγματα  
της συνεργασίας τους αύτής.
Μ" άπ^ τήν λεπτομέρεια αύτή 
ξεπηδα ένα τεράστιο : γ  ι α- 
τ ί · Δέν θ’ άποφύγω τήν 
προλογική παρέκδασι.

Ο Πειοαιεύς, σήμερα, δέν 
παρουσιάζει πρόσφορο έδα
φος δράσεο>ς πνευματικής. Τό | Π*εται μιά γυναίκα, μέ άνεκ
V n n r A  τ λ ι ι      ϊ  Ο Ι ί λ Μ Τ Υ Ι  11 ΓΥ  I ' l T T c m i r ' T A v i  r v  ? /"V I

Οί κ.κ. Μπαρούνας καί Βο
λανάκης έχουν πραγματική 
συγγραφική δραματική φλέ 
δα. Καί, τό σπουδαιότερο, ξέ 
ρουν, νά τήν προσαρμόζουν ά 
ριστοτεχνικά, στήν έμπνευσί 
τους, πού δέν είνε τυχαία. Έ 
δώ, άκριβώς, στέκεται ό συμ
βολισμός του τίτλου τοΰ έρ
γου—καί τής Οποθέσεώς του. 
Τό κεντρικό σημείο εΤνε ή αϋ 
τοθυσία μιας γυναίκας, στόν 
βωμό τοΰ καθήκοντος καί τής 
Φιλαλληλίας. Ή νκαταλείπει 
τό κάθε τι καί τήν εύτυχία 
της, γ ιά  ν’ άφοσιωθή στήν ά- 
νατρο<Λή τών παιδιών τοΰ ά- 
δελφοΰ της ’Έ γ ε ι έγκαταλει 
φθή αύτός. άπό τήν γυναίκα 
του, πού άκολού^ησε κάποιον 
«λλον. πού τής είπε πώς την 
άγαπα. κι’ έιιεινε, τώρά, αύ
τός καί πατέρας καί μητέρα 
τώ"' παιδιών του. Μά τά άνώ- 
τερα αίσθήιιατα. δσο καί νά 
ένταθή ή έπργική ύλοφοοσύ- 
'01. δέν σδύνουν. Πλά1 του δρί

ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, Ιούνιος.  Ή
Ίσταμποΰλ μέ τήν παραμυθέ
νια ώμορφιά, μέ τά γραφικά 
προάστεια, μέ τόν απερίγρα
πτοι- εις ώμορφιά και χάρι Βό
σπορο, τά τέσσερα νησιά τών 
Πριγκήπων, (τέσσερα ζηλευτά 
μαργαριτάρια πού ξεφύτρωσαν 
μεσ’ άπ  ̂ τή θάλασσα), έφέτρ τό 
καλοκαίρι στά χίλια ?να ωραι
ότατα κέντρα της, φιλοξενεί 

Ελλ.ηνας καί Έλληνίδας τρα
γούδι στάς, μουσικούς καί νου- 
μερίστας. Ή φίλη Τουρκία τοϋ 
Μεγάλου Άττατούρκ αγκαλιά
ζει ^καί χειροκροτεί κάθε έλλη- 
νικό καί τό αίσθημα τής άληθι- 
νής αύτής φιλίας, πού ο! δυό 
μεγάλοι άρχηγοί τών' γειτόνων 
χΐι,ρών ήδραίωσαν, ήταν έξ Ι
σου έπωφελής καί διά τούς καλ 
λιτέχνας μας άκόμη. Ό  Μουκό 
Νουρεντίν, ό Γκρεγκόρ, ό Ζάτι 
Σουγκούρ είς τήν Αθήναν έ- 
χειροκροτήθησαν καί χειροκρο
τούνται καί αί αΐ^ουσαι είς τάς 
οποίας παοουσιάσθησαν πρό 
τοΰ κοινοΰ ήσαν πάντοτε κατά
μεστοι άπό κόσιιον. Τό ίδιο 
συμβαίνε

sssges ΤΑ παρασκήνια sasMaaa^Mgsgaaa^ 7 m jj
Η μουσική μας κίνησις

Π Ο Υ / ν 8 
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Τοϋ απεσταλμένου μας κ. A I M .  Σ Α Β Β Ι Δ Η
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Π Κ Ο Ο Υ Ζ Ε Λ  B E T AΛ
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Η Ίσταμπούλ μέ τά ιστορι
κά τεμένη, μέ τά γραφικά φι
δωτά «σοκάκια», μέ τό περίφη
μο κλϊμα της καί μέ τόν διεθνή 
κόσμο άπό τόν όποιον κατοικεϊ- 
ται, δέν είνε πλέον ή καθυστε- 
ρημένη έκείνη μυστηριώδικη Ί 
σταμπούλ. Ή Ίσταμπούλ τοΰ

καί έδώ μέ τούς 
«Μπέζον καί τά Ππεζάκια του»,

κοινό του έγει παύσει. πρό 
πολλοΰ νά δίνη προσοχή σέ 
τέτοιου είδους προσπάθειες, 
Στό δεύτερο γ ια τ ί, πού έκπη- 
f ύ π ά ο Υ ο υ ν  άφθονες άπαν- 
τήσεις. Γ ιατί έχει ύποστή με
ρικήν διαστρέδλωσιν τοΰ καλ 
λιτεχνικσΰ του αίσθητηρίου. 
Ό  Πειραιεύς διαθέτει ένα καί 
μόνο θέατρο. Ά πό τής σκηνής 
του έχουν διαπραχθή τά φρι-

Γιάννης Μπαρούνας

κτότερα καλλιτεχνικά άνομή- 
ματα κι* έχουν καταφερθή τά 
φοδερώτερα κτυπήματα κατά 
τής τέγνης. Ά π ό  τής σκηνής 
του, έπίσης. έχουν έπιχειρηθή 
οί μεγαλύτερες προχειρότη
τες. Από ποιούς καί ποιοι εύ 
Θύνονται δέν ένδιαφέρει. Του
λάχιστον, δχι σήμερα. 'Ό ,τι 
ποοέχει, είνε ή διαπίστωσι τοΰ 
θλιδεροΰ γεγονότος. Στούς 
κυριώτατους αύτούς λόγους 
όφείλεται ή διαστρέβλωσις 
τών καλλιτεχνικών γούστων 
του Π 'ΐραϊκοΰ κοινοΰ καί γ ι ’ 
αύτό τό τελευταίο έκδηλώνει 
τήν άμέριστη προτίμησί του 
γ ιά  τό έλαφρό θέαμα—κι’ αύ
τό τής κακής ώρας—γ ι ’ αύτό 
δέν έχει έμπιστοσύνη σέ καμ- 
μ ιά  τοπική προσπάθεια καί 
γ ι ’ αύτό, τέλος, καταλαμβά
νει έξέφ ό δ ο υ  τά δραδυνά λε
ωφορεία. Μέ έλαχιστότατη έ- 
πιδάρυνσι, δλέπει στήν πρω
τεύουσα λ ίγο  θέατρο, ακυυει 
λ ίγη  μουσική.

’Έ φ υ γ α  πολύ άπό τό «Σταυ 
ροδρόμι». Ά λ λ ά  τί είνε αύ
τό, πάλι ; Δέν άναφέρθηκε, 
κάν. Χωρίς κίνδυνό νά κατη- 
γορηθώ «έπί λογοκλοπή»—εί
νε τόσο τής μόδας, βλέπετε, 
καί ή κατηγορία καί ή ςτχετι- 
κή πράξι—θά μεταχειρισθώ 
τόν συμδολισμό τοΰ τίτλου 
τοΰ έο'Ό υ. Γιατί, αύτόν τόν 
τίτλο φέρει τό έργο, μέ τό ό
ποιο άπεφάσισαν νά πρωτο- 
εμΦ~νισθοΰν οί δύο νέοι σ υ γ
γραφ είς. «Σταυροδρόμι», λοι
πόν καί στόν γράφοντα. Ποιά 
“γραμμή ν’ άκολουθήση κα
νείς ; Νά έξετάση τά δαθύτε- 
ρα α ίτ ια  καί τίς καταστρεπτι 
κές συνέπειες τής άρνητικής 
στάσεως τών έσωθεατρικών 
καί έξωθεατρικών παραγόν
των, μπρός στήν παραγω γή 
τών νέων : ’Ή  νά προχωοήση 
στήν τόνωσι τής προσπαθείας 
τών δύο νέων : Ό  διαλεκτός 
συνάδελφος καί διακεκριμέ
νος κοιτικός κ. Ά χ . Μ α"ά- 
κης σένα του άοθρο στά «Πα
ρασκήνια» καταπιάσθηκε μέ 
τό fn triua α °τό  καί διενώοισε 
τό θέί,α σέ δυό σκίλη. Τήν έ- 
πιχειρηματική άντί?οασι καί 
τ ’ ν ποωτόλεια όπεοπαοανω- 

π -ο ’ άπ’ αύτό τίποτα. 
Ναί, νά κατα®'ι " ο:ΐ ποοσπά- 
Ρ ' ιογ νά γράφουν καλά έο·>>α.
Τί βά γίνουν. δ "ω ς. αύτά : 
Κ α ί τί άποτέλεσιια θάνη ή 
■τ/^οτρ'νοιιέλ/τι vnrirric ττυηθδό- 
λου. r'-r'yv τό Αντι^ο^^τ,χ^, 
χος τοΰ ταΐ'ειακοΟ Λόιίου. πηϋ 
ποοκαλεϊ τό ττλ τών
νέ 'ΐν  συνοαΛέ'·"'. ν»·οίΐ·οτ(ΐ(ΐ 
την καταστοοφ,,''ήν ιιανίαν 
τών στοιχείων τής φύσεως,

δήλωτη, ιιά ύ^έομετρη αίαι- 
σΠησία. Ά '/α π α  κι' αύτή κι’ 
είνε έτοιμη νά δοη Λλο’·νηρού 
ιιενο τό Ιδανικό της δνειρο. 
Τήν τελευταία στιγμή, "μως, 
όρθοΰται μπ^Ας τη<- τό >'-Λή. 
κον. Μιά πάλη διεξάγετα ι, 
πρός στιγμήν, μέσα της. Tfir 
στοργής καί τοΰ έοωτα. ΤοΟ 
καθήκοντος καί τοΰ συμφέρον 
τος. Της καοδιας καί τής 
ψεως. Κ ι’ ύπεοισχύουν τά δεύ 
τεοα σκέλη δλων αύτών τών 
άγθρωπίν6)ν άντιθέσεων. ' \γ  i  
πη κι’ εύτυχία θυσιάζονται 
μπρός στήν στοργή καί ~ήν 
συ··.τιι!.νοι<χ. Μά στό μεταξύ ή 
αύτοθυσία της έχει συνκινή- 
σει καί αύτόν, πού τήν άγα- 
ποΰσε. Μέ τήν διαρκή νοσταλ 
γ ία  μιας άσύλληπτης εύτυχίας 
ζή κοντά της, παντοτεινός φί
λος. Μετ’ άρκετά χρόνια ή μη 
τέρα ή πραγματική τών παιδί 
ών έγκαταλείπεται άπό τόν 
έραστή της κι’ έπιστρέφει, μέ 
τό ένα παιδί, ποΟχε πάρει μα 
ζ ί της—κουρέλι, δμως, θΰμα 
ένός δυστυχήματος—καί αύτο 
κτονεΐ. Α ντίθετα  τά  ·ϊλ.λα 
πα ιδιά  έχουν τώρα, μεγαλώ 
σει καί προοδεύσει. Μετά τήν 
κοινωνικήν άποκατάστασί τους 
οί δυό έρωτευμένοι μένουν έ 
λεύθεοοι νά φτειάΕουν τήν 
ζωή τους. Στό μεταξύ, δμως, 
ή έρωτική φλόνα ί’νει σιγή 
σει. ’Έ χουν  κάμψει, ήδη, τόν 
δεύτερο Μαλέα τών έρωτικών 
άνησαχιών.

Δυό τύποι έξιδανικευμένοι, 
είνε μυστήριο γ ιά  τήν έποχή 
μας. Μά, άκριδώς, ·είνε μύστη 
ριώδεις, κιατί είνε άι/θρώπι- 
νοι. Ανθρώπινοι στά αισθήμα 
τά τους, άνθρα>πινοι στό δρά
μα τους, άνθρώπινρι στήν αύ- 
τοεγκατάλειψί τους—έκεΐ πρό

Ο Μπέζος

τήν καθ’ δλα σεμνήν καί άξιό- 
λογον ντιζέζ μας Κάκιαν Μέν
δρη, ή όποίσ λατρεύεται άπό τό 
κοινόν, τούς Περδίκην, Πρινέαν, 
Μιρέϊγ^ Φλερύ, Γληνόν κι’ ένα 
σωρό άλλους, γιά τούς όποιους 
θά μιλήσω έκτενέστατα είς τήν 
προσεχή μου άνταπόκρισιν.

μεγάλου Καμάλ. Άτατούρκ 
είνε χάρμα ίδέ- 
?θαι ! Μέγαρα, 
δρόμοι, καθα- 
οιότης, τάξις, πο 
λιτισμός, κέν
τρα. θεέ μου, 
τί κέντρα ! Τί 
πολυτέλε α ! Τί 
ώμορφιά ! Καί 
μέσα σ' δλα αύ. 
ιά τά κέντρα τό 
γέλιο, ή χαρά 
καί ή εϋθυιμία.
Τό μουσικόν αί
σθημα τοΰ κό
σμου είνε πολύ 
άνεπτυγμέν ο ν·
Από τάάνοιχτά 
παράθυρα στό 
διάβα του κα
θείς άκούει πάν
τα κάποια ι/ότα 
άΉό τό πιάνο 
τής ώραίου ένοι
κου ή κάποιο 
ταγκό του Μπι- 
ίνκο είς δίσκους 
ή ενα έλληνικό 
-ραγουδι f| κάί κοτνένα μον-έρνο 
τουρκικό φόξ-τρότ. Οί στιχουρ- 
γοί καί συνθέτάι δέν είνε μόνον 
είς τήν 'Ελλάδα μέ τήν όκά. ’ Υ
πάρχουν καί έδώ Κοφινιώτηδες. 
Έπίσης ή ταγκοφοξοπαραγωγή 
τής ’ I σταμπούλ δέν ύστερεϊ διό
λου. 'Υπάρχει καί έδώ, δυστυ
χώς, έργοστάσιον παραγωγής 
δίσκων, άπ’ δπου σερβίρονται 
κατά χιλιάδας τά μεγάφωνα 
τών διαφόρων έξοχικών κέν
τρων καί ξε κουφαίνουν τόν κό- 
ouo μέ τά τραγούδ·α τής έπο- 
χήζ. Τέλος πάντων δέν είνε μό
νον ή ’ Ισταμπούλ δλη ένα «τρα
γούδι, δπως είπε κάποτε ό Π έρ 
Λοττί, άλλά καί οί κάτοικοί της 
είναι φίνοι τραγουδιστάδες. 
Έ δώ  οί Πολίτες μετά τήν κού- 
ρασι τής ήιιέρας έννοοΰ,ν τό 
βράδυ νά τό ρίξουν έξω. ΙΝά 
πιουν τά σχετικά τους ντούζικα 
καί νά... τραγουδήσουν. Έ δώ  ό 
’Έρως, τό ντούζικο... καί τό 
τρανοΰδι είνε τά πιό άπαραίτη-

τα φάριαακα γιά τήν ξεκούρασι. ένα γΰρο στήν Ίσταμπούλ θά- 
Ιωρα σ ο δλα αυτά φταίει β-επε διάφορες « Σ ι λ ο υ έ τ -  
ρεραια και τό κλιμα,καί ή ώ- , τ ε ς», καί έάν ό ό κ. Σακελ- 
μορφια τής φύσεως. Καί γιά  νά ; λάριος Εύαγγελίδης τά κατά- 
μην πολυλογώ: Είνε άναμφι- ί φέρνε νά κάνη ένα ταέιδάκι έ- 
σβητητο δτι ή ωραία μας Άθή- ως έδώ, άσφαλώς δέν θάκαναν 
να £χει τόν πιό γαλάζιο ούρανό τόση φασαρία γιά  τή... μ ο 
που ΩΠΤΓ» TriA/ 4n'v Αι^/λ.',λτλι, ίτ . ·    / , , 1 ,.που άπό τήν 4ην Αϋγούστου κι 
υοτερα δέν έχει κανένα ένοχλη 

τ κό συννεφάκι 
(δπως συνέβαι 
ιε πρίν), είνε ά
κόμα άναμφισδή 
Γητο δτι ή γρα
φική Πλάκα μέ 
τίς άνηφοριές 
της, ό ιερός τής 
Ά κροπόλε ω ς 
δράχος. τό άση. 
.ιένιο φεγγάρι.
Λ έρωτιάρα κι- 
c-άρα καί οί ά- 
ξίχαα  ες άκρο- 
γιαλιές τοΰ Σα. 
ρωνικού είνε ά- 
συναγώ νστ ε ;  
καί δέν βρίσκον
ται σέ καμμιά 
y*JVi0 τής γης, 
είνε έπίσης άλή 
9εια δτι τίποτα 
δέν μπορεί νά 
σπεπάσή μιά ώ 
-ιορφογραμμέν η 
καντάδα πού θά 
Γράγουδοΰσαν έ 
^ας Έπιτροττά 

πης κι ένας Μούλας παρέα 
ΚΓ °^τε τής αθάνατης. κεχριμ
παρένιας ρετσίνας τό κέφι μπο
ρεί νά τό άντικαταστήση τό ά
πό 24^ γράδα φτιαγμένο ντού
ζικο τής γκιουζέλ Ίσταμπούλ, 
άλλά... είνί έπίσης άλήθεια δτι 
τά βαθυστόχαστα μάτια μιδς 
αιθέριας Πολίτικης ώμορφιάς, 
τό^υπεροχο δειλινό καί ή δύσις 
του ήλιου πίσω άπό τούς Έ πτά 
Λόφους μπορούν πολύ εϋκολα 
νά σκλαβώσουν καί τόν πιό δύ
σκολο γόη καί νά τόν μπερ
δέψουν σνά έρωτοδίχτυα τής 
πλανεύτρας άγάπης μιας Πολί- 
τισσας. Έ ά ν αύτή τή στιγμή 
είχα παρέα μου τόν φίλο Γιοίν- 
νουκάκη θά έγραφε χίλιους στί
χους γ ιά  τίς σ ι λ ο υ έ τ τ ε ς 
πού κάθονται άπέναντί μου. 
'Ά ν  ό Λαλ.άκης Χαιρόπουλος ή- 
ταν  ̂σιμά μου θάγραφε έ’να ω
ραιότατο ρομάντσο κι’ έγώ εύ- 
χαρίστως τούς στίχους. ” Αν ό 
άγαπητός Παπαδούκας έκαμνε

Ο Μδνος Φιλιππίδης

ξ ι ά τ ο υ ς  Κι* άκόμα θάβλε- 
παν ζωντανές Γ.α ρ δ έ ν ι ε ς. 
Ά λλά παραπήρα δρόμο καί οί 
στήλες τών «Παρασκηνίων» εί
νε πολύτιμες. Σταματώ έδώ σή
μερα διά νά έπανέλθω είς τό 
προσεχές.

AIM. Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ

Η Ο Π Ε Ρ Ε Γ Τ Α  Ρ Ι Γ ? Ϊ Α Ρ Α Η Φ ! Α Ι Π Π Μ «
Τήν  ̂έρχομένην Πέμπτην αναχω

ρεί δια Κων)πολιν τό εκλεκτόν ό" 
περεττικόν συγκρότημα 'Ολυμπίας 
Ριτσάρδη -  Μ. Φιλιππίδη. Ό  θία
σος άπετελέσθη άπό διαλεκτά στοι
χεία τοί ιιουσικοΰ μας θεάτρου. 
Εκτός τής ’Ολυμπίας μετέχουν αί 

κ.κ. Μαίρη Φλερίτ Φιλιππίδου. 
Καίτη Λάσκαρη, ή καρατερίστα Δέ
σποινα Πανανιωτίδου καί οί τενό
ροι Μ. Κωνσταντίνου «αί Σ. 
Μποΰρτζος, οί κ. κ. Τσογανέας, 
Σιμόπουλος, Νικολόποαιλος κ.λ.π. 
Έκτος τών καλλιτεχνών καί τής 
ορχήστρας έξ είκοσι πέντε οργάνων

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΣΤΑ Ω Α ΕΙΑ  ΜΑΣ

Ή Ελληνική Χορωδία
Ή  Έλληνική Χορωδία είνε έ

να από τά καλύτερα μουσακά 
πού τίμςΟν τήν 

Ελλάδα.^Ό σκοπός της —ή δι- 
αδοσις τής έλληνικής , μουσικής 
-έπέτυχεν άπόλυτα. Τόσο στήν 
Αθήνα δσο στά προάστεια καί 

στις έπαρχίές ή ’ έλληνική Χο- 
ν α, ί*ετ®^>δει τήν άγάπη της 

Πα τό καθαρώς έλληνικό τρα- 
γουδί στή νεολαία μας. Τά δίά- 
Φαρά ό+ελέχή ΐης —άρίστοί μου

Β Ρΰ Ρεια* I  «<ριασότέρο·— δια- 
Οκορπισαένδι ότίς κυριώτέρες έ- 
ηαρχιακές πδλεις διευθύνουν ΐίς
S M h .  χορωδ'ίές,
προπαγανδίζουν γιά  τήν έλληνι- 
κη μουσική, φροντίζουν γιά  τή 
διαδοσι τών τραγουδιών μας 
μεταδίδουν στούς νέους τήν ά- 
γαπη τους καί τόν ένθουσιασμό 
τους Yjidc τή μουσική. Καί μέ 
πολυ ίηλο καί μ’ εύσυνειδησία 
Εργάζονται δλοι κι’ έχουν έπι- 
τυχει ζηλευτά άποτελέσματα.

Χαρακτηριστικό τής έργασί- 
ας πού γίνεται στήν Έλληνική 
Χορωδία είνε καί τό έξής: "Ο
ποιο βράδυ κι’ άν περάσι κα- 
νεις άπ' τό έντευκτήριο τής χ 0-
Ρ°ίη ^ ς ο Θ?  μαζεμένους 30 

άνθρώπους, οί όποιοι άπο- 
φευγοντες τήν {  
νιά του καφενΐ

μέ πολύ προθυμία καί ζήλο γιά  
τήν πρόοδο τών μαθητών.

Ρωτήσαμε τόν κ. Ζερβουδά- 
κη:

Πόσες συναυλίες έ χ ε ι. δώσει 
ή Χορωδία σας;
„ Περίπου 10 1 , άν δέν άπα- 

τδμαι. Διαρκώς, δμως, ετοιμά
ζουμε και νέές. Μέλη; Τό άν- 
δρίκό τμήμα περιλαμβάνει 120  
χορωδούς, τό γυναικείο 80  καί 
τό πα.δι κ:ό 50 περίπου.

Εχετε πολλά τάλέντα με·.

γοσχολική γω-
,  ju , έργάζονται

έντατι-κα γιά  τό ιδανικό τους· 
Ιια  πρόοδο τής Χορωδίας 
τους, γ ια  τή διάδοσι τής έλλη- 
νικης μουσικής.

Το 1927 μία όμάς νέων μου
σικών καί μούσι κοφίλων, πού ά- 
πετελειτο άπό τούς κ.κ. Γ. Κου- 
ρακον, Γ. Ζερβουδάκην, Γ Πα- 
παοικονόμου, Ά χ. Βράτταν, Π.

ον, Γ. Ιωσήψ  ̂ ρ. Κροντηράν 
κλπ. άπεφασισε νά ίδρύση ένα 
χορωδιακόν όμιλον. Καί μέ τήν 
ευγενη φιλοξενίαν τοΰ Έλληνι- 
κου Ωδείου, στό όποίον έγκατέ-

Π. Γλυκοφρύδηζ

_ τεχνικός'"Ομιλος Α θη
ναϊκής Χορωδίας» μέ πρώτους 
οιευθυντας τούς κ.κ. Μ. Βάρ-

ύπό τήν διεΰθυνσιν τοϋ μαέστρου 
I. Ριτσάρδη, ό θίασος θά παρουσί
αση είς τό θέατρον «Γκάρντεν» δ
που θά παίξη έπί δυο μήνας, καί 
ουγγρικόν μπαλλέτο άτό είκοσι 
μπαλλαρίνες. Τό ρεπερτόριό του ά- 
ποτελείται άπό τίς καλλίτερες έλ- 
λ,ηνικές ήπερέττες.

βογλη καί Ά λ. Κόντη. ΈπίτΤ- 
πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου ύπήρ-μος

ΑΠΟ Τ Η Ν ΙΣΤΟΡΙΑΝ TOY 0FA TPQ Y

Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν Ν . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ
Η Ρ Χ ΙΣ Ε  ΠΑΛΙΝ η ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ι γρ“μμ“ κ«ι ’■
ρασκευη στιγμές λαμπρας δό χαϊδεύει τίς κουρασμένες απ'
ξης. Δέν είνε πολλά χρόνια, 
πού έσημειώθη ή μοιραία πτώ 
σις του. ΟΙ παλαιότεροι, μέ 
άληθή θλιψι παρακολουθούν 
τόν μαρασμό του. Ά λ λ ο τε , ή 
ταν τό γενικό ραντεδοΰ τής 
κοσμικής μερίδος τής Άθη- 
να ικής καί Πειραϊκής κοινω 
νιας. Τά γραφικά μόνιππα, πο 
λύ πρίν, καί τά ιδιόκτητα αύ 
τοκίνητα, μέχρι πρό όλίγων έ
τών, κατελάμδανον τό μεγαλύ 
τερο μέρος τής πλατείας καί 
τών_ παρόδων της. Στά πολυ
τελή κέντρα του οι κοσμικές 
σιλφίδες έπαιρναν τό άναψυ- 
κτικό των. Στό δροσόλουστο 
θέατρο του παρακολουθούσαν 
τό θέαμά τους καί μέ ~ίς δαρ 
κοΰλες του έκαναν τούς ρω- 
μαντικούς περιπάτους των. 
κάτω άπ’ τάσή μια τοΰ φ εγγα  
ριοΰ.

Μά άν έχασε τήν έκτυφλω- 
τική λάμψι τής κοσμικής συγ 
κεντρώσεως, δέν έχασε τούς 
πιστούς λάτρες του. Κάθε

πάντων. Ή  θυσία ή στοργή £  ^αίοΤο^ν
καί τό καθήκον είνε μόνα τους 
άνθρώπινα. Ή αύτοεγκατά- 
λειψι κάποτε δέν είνε. 

ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

των παίρνουν τό άναζωογονη 
τικό λουτρό τους, κάτω άπ’ 
τίς άλέες τών δενδροστοιχιών 
τών δύο πάοκων του καί στήν 
μεγάλη έξέδρα του οί γηραιό

τόν χρόνο καί τή βιοπάλη πα
ρειές κι’ οί φωτοσκιάσεις του 
προφυλάσσουν άπό τά α δ ιά 
κριτα βλέμματα τό τρυφερό 
ειδύλλιο.... Είς μάτην ή προ
κλητική φαντασμαγορία τών 
άπέναντί κέντρων άγω νίζεται 
νά έπιτύχη μίαν σύγκρισι τοΰ 
τεχνητοΰ πολιτισμού μέ τίς 
φυσικές χάρες. Δέν συγκρίνε 
ται ή έπιδειξεομ^τνία, μέ τήν 
άγνή ψυχική διάθεσι κι’ άνάγ 
κη.

Μ’ άν διατήρησε τήν άκατα 
νίκητη γοητεία του, έχασε κά 
τι έξ ίσου πολύτιμο: Τό θέα
τρό του. Δέν είχε γνωρίσει ά- 
πλώς, θριαμβευτικές νύχτες 
καί άποθεωτικές στιγμές. 'Υ 
πήρξε τό μοναδικό θέαμα τών 
πρωτευουσιάνων. Μά, δπως, 
άδυσώπητη ή άλματική έξέλι 
ξ ι τών άλλων προαστείων, συ 
νέτεινε νά χάση τό ειδυλλια
κό Φάληρο τ^ν α ίγλη του, έ- 
πέφερε καί τόν τελειωτικό ά- 
φσνισμό του. Τό θέατρό του, 
πού τά σοτνίδια του γνώρισαν 
δλες τίς έλληνικές καί τίς με
γαλύτερες άπό τίς ξένες, θεα 
τρικές δόξες, έκλεισε. Πέρα- 
σαν γρόνι,α πολλά, χωρίς νά 
τοιγοκολληθή τό έντυπο πρό

φωτα
τόξων

τά φοτντασμαγορικά 
τών στηλών καί τών 
του.

Τό άκατάσχετο ρεύμα τής 
μικρασιατικής καταστροφής 
ώλοκλήρωσε τό χαμό τόυ. Τό 
κατέλαβον, μέχρι πρό τρ ιΰν 
έτών, πρόσφυγες. ’Έ φ υγαν, ό
μως, μιά μέρα καί ή διεύθυν- 
σις τής ’Ηλεκτρικής Έ τα ιρ ε ί 
ας τό παρεχώρησε σέ ένοικια 
στάς. Πρό τριετίας οι έπιχει- 
ρηματίαι με-itrάλεσαν ξένον 
όπερεττικό θίασο. Ξαναβρήκε 
τή ζωή του τό Φάληρο. Τά 
τεράστια, δμως, έξοδα κι’ ό 
περιορισμός τοΰ συναλλάγμα 
τος ύπαγόρευσαν τήν μή έπα 
νάληψι τής άποπείρας, διά πέ 
ρυσι. Ά ν τ ’ αύτής παρεχωρή- 
θη τό θέατρο στήν «Καινού
ρια όπερέττα», μέ τήν «Σπα- 
νιόλικη Ά γάπ η». Γιά λόγους, 
δμως, πού όφείλονται, ιιάλ- 
λον, σέ μιά πικρή άλήθεια, 
πού άναφέρεται σάλλο σημεί- 
μα, τό έργο αύτό δέν κράτη
σε, παραπάνω άπό 9 παραστά 
σεις.

Είνε διαφορετικά έΦέτος τά 
πράνματα. Οί νέοι έπιχειοη- 
ιιατίαι ποοτίμησαν ένα μέσο 
δρόμο. Έγ^ατέστησαν κίνημα 
τονρά^π. Δ” ό φοοές δέ την 
έ6Κη” άΡ!'ΐ, Ρά μετα^αληται ά

θηναϊκός θίασος. Πρέπει νά 
όμολογηθΠ. πώς οι νέοι ένοι- 
κιασταί κατέβαλαν κάθε φρον 
τίδα, γ ιά  νά διατηρήσουν 
στή ζωή τό θέατρο. Πρώτα- 
πρώτα τό άνακαίνισαν έκ βά 
θρωγ· Κι’ ϋστερα σκέφτηκαν, 
πώς καμμιά άλλη καλλιτέ- 
χνις, έκτός άπό τήν μεγάλη 
ιέρεια τής δραματικής τέχνης, 
τήν Μαρίκα Κοτοπούλη, δέν 
είχε τό δικαίωμα γ ι ’ αύτή τή 
δουλειά. Τήν εύλαβική αύτή 
έκδήλωσι, έτόνισεν ιδιαίτερα 
στήν σύντομη όμιλία του στά 
έγκαίνια  ό Πρόεδρος τής Ε 
ταιρείας θεατρικών Σ υ γγρ α 
φέων. Μόνο μιά Κοτοπούλη. 
Είπεν, άκόμη, ό κ. Συναδινός, 
πώς είνε τό δεύτερο θέατοο, 
πού χτίστηκε στήν Ε λλ ά δα , 
σέ έποχή, μάλιστα, πού οί 
στενές άντιλήψεις περί θεα
τρικής τέννης, τών διανοουιιέ 
νων, ύπανόρευαν άπροκαλύ- 
πτη άντίδρασι. Έ ξήρ ε, κατό
πιν, τίς θριαμβευτικές έπιτυχί 
ες, πού έσημείωσε καί τόν 
πλοΰτο τών έμφανίσεων, πού 
γνώρισε κι’ εύχήθηκε κάθε 
πρόοδο, γ ιά  τήν εΰημερία αύ 
του τοΰ ιδιου τοΰ Φαλήρου 
καί τής θεατρικής ίδέας.

ξεν ό τότε δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Σπ. Πάτσης.

Η νεαρά Χορωδία έκοα-ε άρ- 
κετες έμφανίσεις μ· έπιτυχία 
μάλιστα άξιοσημείωτη. Οί πρώ- 
Τες- ^ “ νίσειζ τοϋ «Καλλιτεχνι- 
κου Ομίλου τής Αθηναϊκής Χο
ρωδίας» έγιναν δεκτές μέ πολύ 
ενθουσιασμό άπό τό Αθηναϊκό 
κοινόν. Κάθε χρόνο προσετίθεν- 
το και νέοι μαθηταί στίς χορω
διακές τάξεις καί οί... φάλαγ
γες έπυκνοΰντο έπιτυχώς. Τά 
πρώτα στελέχη τής Χορωδίας ή
σαν έξαιρετικά καλλίφωνα. Γιά 
τον λόγο αύτό κι’ ή Χορωδία 
σημείωνε παντοΰ έπιτυχίες. Τό 
γεγονός αύτό άνάγκασε τά μέ- 
λ1  της Χορωδίας νά τήν... προ- 
αγαγουν είς Σωματεϊον τό 1930 
μέ διευθυντήν τόν άριστον μού
σι κον καί συνθέτην κ. Π. Γλυ- 
κοφρύδην, ό όποιος καί έξακο- 
λουθει νά τήν διευθύνη. Καί με- 
τα ένός έτους μεταβατική περί
οδο, δηλαδή τό 1931, άνεγνωρί- 
, η ώζ Ελληνική Χορωδία, μέ 

ανεγνωρισμένο πιά καταστατι
κό άπό τό Πρωτοδικεΐον. Ίδρύ- 
θη καί γυναικείο τμήμα καθώς 
και̂  βραδυνό μέ δεκάδραχμα μη
νιαία δίδακτρα καί μέ καθηγη- 
τη τόν άριστο μουσικό κ. Γ. Ζερ
βουδάκην, ό όποιος είνε ή ψυχή 
της Έλληνικής Χορωδίας καί 
εις τον όποιον όφείλονται καί οί 
πληροφορίες μας γ ιά  τό άριστο 
αύτο χορωδιακό συγκρότημα. 
Από τόν έπόμενο χρόνο προσε- 

ληφθησαν ως διδακτικό προσω
πικό καί οί άριστοι μουσικοί κ. 
κ. Ά λ . Αίνιάν, Μ. Δεΐμέζης καί 
Κ. Μαρκόπουλος, οί όποιοι είρ- 
γάσθησαν άρκετά χρόνια. Τώοα 
έργάζονται ώς κοθηγηταί ό δι
ευθυντής κ. Π. Γλυκοφρύδης θε- 
ωρητικά, ό κ. Γ. Ζερβουδάκης 
θεωρητικά, ή δ. Λαγοΰ, ό κ. Γ. 
Παπαοικονόμου (βραβείον Έ λ- 
ληνικοϋ Ωδείου) φωνητική, κα
θώς καί ή δ. Φ. Νικήτα του Έ λ- 
ληνικοΰ Μελοδράματρς, ή δ. 
Σταματάτρυ τοΰ πιάνου κλπ.

ταξύ τών μαθητών σας;
, Ταλέντα; Αλλο τίποτα.., 

Γα 25,ο των μαθητώ^ σπουδά» 
ζουν δωρεάν, ώς άποροι καί ώς 
ταλέντα. Αύταί είνε πάρα πολ- 
λοι, ύπόσχονται πολλά γιά τό 
μέλλον. Οϊ φωνές τους παρου- 
σιαζουν έξαιρετικήν και διαρκή 
έξέλιξιν, έλπίζω δέ νά άποδώ- 
σουν πολλά.

— Ποιά μεγάλα ταλέντα έ
χουν διακριθή στήν Έλληνική 
Χορωδία;

—Ύπάρχουν πολλά πού δοξά
ζουν σήμερα τόσο τή Χορωδία, 
δσο καί τ’ δνομά τους.

 ̂Τά ταλέντα γιά  τά όπρΐα μάς 
μίλησε ό κ. Ζερβουδάκης είνε 
πολλά καί διαλεχτά. Μεταξύ αύ 
των είνε ό συμπαθέστατος βα
ρύτονος κ. Γ. Τζουανέας (χρυ
σό βραβείον Έλλ. Ωδείου), πού 
είνε τ ώρα διευθυντής τής Χορω
δίας Αργοστολιού καί τέως δι
ευθυντής τής Χορωδίας Τριπό· 
λεως, ό κ. Γ. Οίκονόμου (χρυσό 
βραβείον Έ λ λ . ’Ωδείου), νυν 
καθηγητής τής Ελληνικής Χο
ρωδίας, ό τενόρος κ. Β. Δημη- 
τρόπουλρς, ό τενόρος κ. Ν. Γλη-

Τμήμα τής έλληνικής χορωδίας

νός, ό βαρύτονος κ. Λ. Τερζής, 
πού δρέπει δάφνας τώρα στήν 
Αίγυπτο, ό περίφημος μπάσσος 
κ. Χρ. Δαλαμάγκας κλπ. Τά τα
λέντα αύτά είνε άπόφοιτοι τοΟ 
Ελληνικοϋ Ωδείου καί ίδρυταί 

Τής Έλληνικής Χορωδίας.
Έκεΐνο πού πρέπει νά σηιμει* 

ωθή γ ιά  τήν Έλληνική Χορωδία 
είνε δτι καταρτίζει περτουάρ 
γ ιά  τίς περισσότερες έπαρχια» 
κές Χορωδίες, έτοιμάζει δέ άρ- 
κετές συναυλίες, ύπαίθριες κα
θώς και γ ιά  τόν Ραδιρφωνικ4 
Σταθμό Αθηνών.

Αυτή είνε μέ λίγα λόγια ή 
έργασία πού συντελεΐται, τόσα 
άθόρυβα άλλά καί τόσο συστη* 
ματικά, στήν Έλληνική Χορω
δία.

'  " γ  ι υ υ τ υ Λ υ Λ Μ ’σπ τ ο  fcVTUTTO 7TOO- Ρ-χ ιι FTCtvnt X r  Tnri nf- Κ Υ Π Ρ  ( f i D A T l i A V A u r  Λ , » ,
ι-π - ιι- ιι- ιο ιι.ιι. ιι .ιι.π .π .Η .ι,., ,.Π .,1. ,1ΒΙ1ΒΙ,ΒΙΙΒΙΙΒΙΙ ,, , ' ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ολοι οι καθηΥηται έργαζονται χ ρ .  ΠΥΡΠ—
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Ά πεκλείετο έρωτικό αίσθη
μα του άπαγω γέω ς. Κανείς 
δέν έτόλμησε νά τής έκφράση 
αισθήματα καί, φυσικά, κα
νείς δέν άπεκρούσθη. "Υστε
ρα, ενας άνθρωπος, δσο καί 
άν είναι έρωτευμένος καί δσο 
καί άν ό έρως του τόν σπρώ
χνει σέ τρέλλες, δέν χρησιμο
ποιεί μυστηριώδη μέσα γ ιά  νά 
ίκανοποιήση τό αϊσθη ·ά του.

Άπεκλείτο και ή έπαγγελ- 
ματική άντιζηλία. Κ αμμιά άλ j πίεσε καί πάλιν τήν πλάκα
1 -  -  — - a.u.----  — του σατανικού μηχανισμοΰ

τής στήλης, άκούσθηκε ό ίδ ι
ος ξηρός μεταλλικός κρόιτς 
καί ή στήλη περιστρεΦοιιένη 
ε’ ς έ^ητήν. ήρνισε νά άνέρνε- 
ται. Σέ λίγο, άκουγόταν ά^- 
λος μεταλλικός κρότος ^αΐ 
σταματούσε ή περιστροφή ιης 

Ανήσυχος. έκνευρισμένος. 
δνήκε άπό τό ύπόγειο τπ·~ θεά 
τρου καί άπαοατήρητο^· άνκα- 
τέλειψε τό Κ'χ^ΐνο. Τό ίδιο 
πρωΐ. θά εξέθετε στόν φί>ο

παχθή άπό έκείνους πού έκα-| Γυάρδ» έδασίλευε ή καθημερι 
μαν τάς δ ο λ ο Λ ο ν ί α Γ  n r h vnr,vi νή πυρετώδης κίνησις, 6 ray έ-μαν τάς δολοφονίας στό καζι 
νο Ύπωψιάσθηκαν άσφαλώς 
τήν μανούβρα της καί τή ν έξα 
φάνισαν.

Στήν περίπτωσι αύτή, ό Μάρ 
τεν Ντάλ έπρεπε νά έξετάση 
δυό πράγματα : Πρώτον έάν 
έπρόκειτο περί ένός κα: μό
νου δολοφόνου ή σπείρας καί 
δεύτερον, έότν ή άγαπημένη 
του βρισκόταν άκόμη στήν 
ζωη ή είχε κιόλας έκτελεσθή.

Μέ τήν καρδιά σΦιγμένη έ

λη γυναίκα τοΰ θιάσου του 
καζίνου «Μπελβεντέρε» δέν
έχόρευε τούς δικούς της χο
ρούς. Έ ξ  άλλου ή Κόοα Στιλ 
λμαν, δταν παρουσιάσθηκε 
ώς χορεύτρια ανατολικών χο
ρών στήν διεύθυνσι τσυ καζί
νου μέ τό ψευδώνυμο Ραιίϋλίς. 
έδήλωσεν δτι δέν θάμενε πα
ρά λ ίγες  έδδομάδες στό Λον
δίνο καί. φυσικά, καμμιά •'νλ- 
λη χοοεύτρια άνατολικών χο
ρών άλλου θεάτοου. δέν ίκιν- 
δύνευε νά έπισκιασθή άπό αύ- | του αστυνομικό Σοΰμεο τ’ ο
την.

Κάμνοντας αύ^ές τίς σκέ
ψεις, ό Μάρτεν Ντάλ εφθαοε 
στό σπιιπέΓ'ίτσ'ΐα δτι * άνοιξή 
του Κόρα Στίλλμαν είχεν ά-

π α οα τηοησεις π ο " ε 'γ ε  κάνει 
κα ί " ί  δυό Φίλοι θά κοτέσχ'Η·' 
ναν fin- r-'tF··', δοάσεως.

Ή  ώ'-'α θ τ  ή-tav 6#ko  καί 
στήν έδρα  τής -<Σκώτλαντ—

νας άνδρας άκαθόριστης ήλι- 
κίας άνέδηκε σκεπτικός τήν 
μαρμάρινη σκάλα του μ εγά 
ρου καί ζήτησε άπό τόν κλη
τήρα τό ιδιαίτερο γραφείο 
τοΰ ίνσπέκτωρ Σοΰμερ. Ό  
κλητήρας τόν έκύτταξε λίγες 
στιγμές προσεκτικά, άπό τό 
κεφάλι ώς τά πόδια :

— θέλετε νά μιλήσετε μέ 
τόν ίνσπέκτωρ ΣοΟμερ ;

— Μάλιστα. Δέν είναι στό 
γραφείο του ;

— Είναι κλεισμένος στό γρα  
φεΐο του πρό μιάς ώρας καί 
συνεονάζεται μέ κάποιον. Μάς 
διέταξε νά μή τόν άνησυχή- 
σουμε γ ιά  κανένα λόγο.

— Πρόκειται περί έξαιρετι- 
κής πεοιπτώσεως.

— Δέν είναι δυνατό νά περά 
σετε άλλη ώρα ;

Η ύπόθεσις έπείγέι. Προ 
Φανώς. πρόκειται περί μυστη
ριώδους δολοφονίας. ' -~i
του παρακαλώ τό έπισκαπτή 
ριό μου καί πές τε του τούς 
λόγους γ ιά  τούς όποιους έπι- 
\« μ ένη  νάτόν δω άμέσως. Έ λ  
πίζω νά μέ δε'-Ρή 'τυιιπλήρω- 
σε δίνοντας στόν κλητήρα τό 
επισκεπτήριό του.

έ την
πλάτη του ριγμένη στό έρεισι 
νωτο καί τίς ποδάρες του ρ ι
γμένες πόα<ω στό τροτπέζι του, 
δαγκώνοντας ένα γονδρό που
ρό τής Ά δάννας, ό διάσημος 
άστυνομικό- ΣοΟμερ άκουγε 
μέ έξαιρετική προσοχή τόν 
φίλο του Μάοτεν Ντάλ, χωρίς 
νά τόν διακόπτη, έστω καί μέ 
μουνοσλλαδές, δταν άκούσθη- 
καν τρεις έλαφροί χτύποι στήν 
πόρτα του.

— ’ Εμπρός I έκαμε χωρίς 
νά άλλάξη στάσιν.

Ή  πόρτα άνοιξε διακριτικά 
καί φάνηκε σάν άμηχανώ/τας 
ό κλητήρας.

— Τί τρέγει

στερα άπό ένα λεπτό, φσνη 
κε στήν πόρτα ό Ντίκ Ρέξ- 
μπουρυ.

—Πρρχωρήσατε τζέντλεμαν, 
έκαμεν ό ίνσπέκτωρ Σουμερ. 
Τί τρέχει 

— Έ χ ω  τήν τιμή νά μιλώ 
μέ τόν ίνσπέκτωρ ΣοΟμερ

μια φορά, βρίσκεται κάποιος 
πού γ ιά  τόν ένα λόγο ή τόν 
άλλο, προπάντων δταν είναι 
χαμένος, κοιμάται στό καζί
νο.

-- Τό γνωρίζομε. Τό καζίνο 
πού διευθύνετε παρέχει δλες 
τίς εύκολίες στούς θαμώνες

— Είμαι στάς διαταγας σας. | του. Εξακολουθήσετε
— Καί ό τζέντλεμαν ; — . . .
— Είναι φίλος μου. Μήπως 

θέλετε νά άποσυρθή ;.
— Κάβε άλλο. Ή ύπόθεσις 

γ ιά  τήν όποιαν ήλθα νά σας 
δώ, μοΰ φαίνεται τόσο μύστη 
ριώδης, ώστε θά ήθελα νά τήν 
άκούσουν καί άλλοι πολλοί, 
μήπως κοιί κάποιος μπορέση

Λέν είπα νά j νά τήν έξιχνιάση ·
μή u,̂  άνησυχήσετε γ ιά  κανέ ι Καθήσετε παρακαλώ. Σάς
να λόγο ; άκοΰμε. Πρόκειται ίσως γ ια

— Ί  νσπέτκωρ, έλαβα τ ρ θάΡ τήν μυστηριώδη έξαφάνισι 
ρος ν ια τ ί πρόκειται περί | τής χορεύτριας Ρακελλίς · 
ρετικής περιπτοισεως " Γ-νας I -  "Ω ! Τζέντλεμαν ! έ’κα-
κύριος επιμένει νά σάς υή γ ιά  μεν ό Ντίκ Ρέζμπουρυ καθή-
νά σας ιιιλήση γ ιά  μιά ιιυστη ! μένος. Ή  έξαφάνισις τής γο- 
ριώδη δολοφονία. ΈλπίΓει νά | ρευτρίας Ρακελίς, κάθε άλλο 
τόν δεχθητε δταν διαβάσετε | παρά μυστηριώδης είναι, 
τό έπισκεπ·Γ’ί·"ΐο  του. '

— Δώσε δώ !
Ό  ίνσπέκτωρ Σουμεο έπηρε 

τό έπισκεπτήριο, έροιξε σ’ αϋ 
τό μιά ματιά καί. άλλάζοντας 
άμέσως στάσι καί υφος, στοά 
φηκε πρός τόν Μάοτεν Ντάλ:

— Είναι ό Ντίκ Ρέξμπουου. 
ό διευθυντής τρΰ καζίναυ 
«Μπέλδεντέρε» !

Ό  άριστοκράτης έχλώμια- 
σε :

— Αύτός ; Ποέπει νά τόν δε 
χθής άμέσως ! Έ γ ώ  άποσύ- 
ρομαι.

— Οχι. Μείνε στή Θέσι σου. 
θ ά  δγής άν τό ζητήση έπίμο- 
να.

Καί στρεφόμενος πρός τόν 
κλητήρα :

— θ ά  δεχθ''' τόν κΰοιο Ντίκ 
Ρέξμπουρυ. Νά εισέλθη άμέ- 
πως...

Ή
χορεύτρια μέ τά γατίσ ια  μά 
τια, τό έσκασε άπλούστατα 
σάν γατούλα γ ιά  νά άποφύγπ 
τούς ένοχλητικούς θαυμαστός 
της.

— Είσθε βέβαιος ;
— Α στείο  ποαγμα t Δέν 

έ^ατμίσθηκε μέσα στό καμα
ρίνι της, στό γρονικό διάστη- 
ΐ'α δέκα λεπτών τής ώοο-ς ! 
Βγήκε άπό τό παρο,θυράκι. 
Η κρπέλλα αύτή δέν είχε κόκ 

καλα !
— "Ωστε πρόκειται γ ιά  άλ

λη μυστΓ"'ώδη ύπόθεσι.
— Ά τυχώ ς...
— ?·άς άκσΰμε.
— Τό καζίνο «Μπελβεντέρε» 

πού διευθύνω πρό έπτά μη
νών. διαθέτει καί ιιεοικά Rm- 
"ά τ ια  ϋπνοιι. έπιπλωμένα "έ  
^λα τά μοδ-ίονα κομφόρ. Τά

— Πρό ένός μηνός, ήλθε γ ιά  
πρώτη φορά στό καζινο ένας 
ξένος. Ιτα λ ό ς  νομίζω ή Ι 
σπανός. ’Έ τσ ι τουλάχιστον μέ 
κάνει νά πιστεύω τό δνομά 
του.

— Πώς όνομαζότστν ό ξένος 
αύτός ;

— ’Αντώνιο ντί Σάν Ντολό- 
ζα  καί είχε τόν τίτλο τοΰ Ιπ
πότου.

— Λοιπόν ;
— ‘ Ηλθε μέ μιά Ιδιωτική 

κουρσίτσα καί ντυμένος μέ έ
να κρίζο κοστούμι σπόρ. Έ 
παιζε μπακαρά καί ρολίνακαί 
κέρδισε μεγάλα ποσά καί 
στόν μπακαρά καί στήν ρο- 
λίνα.

— Μ εγάλα ποσά ; Δηλαδή; 
Πόσα πάνω-κάτω έκέρδισε :

— Μά...φαντάζομαι πώς έ- 
κέρδισε περί τις έπτά χιλ.ά- 
δες λίρες.

— Λοιπόν ;
— Κατά τίς δυό μετά

II·!
; νά

άνησυχήση τό προσωπικό καί, 
άφηρημένος ίσως, έβαλε καί 
τό κλειδί τοΰ δωματίου στήν 
τσέπη του.

— Εξακολουθήσατε. Τόν δρή 
κατε ίσως σκοτωμένο μέσα 
στό δωμάτιο τοΰ ϋπνου ; Κ α ί 
άλλη μυστυριώδης αΰτοκτο* 
v ia  στό καζίνο «Μπελβεντέ
ρε» ;

— Ά τυχώ ς δέν τόν βρήκα
με ίνσπέκτωρ, ούτε ζωντανό, 
ούτε καί σκοτωμένο καί άτυ
χώς. αύτή τή φορά, δέν πρ6 
κειται περί αύτΰκτονίας, όλ- 
λά πεοί έγκλήματος. Ό  εύγβ 
νής ξένος έδολοφονήθη.

— Είπατε πώς δέν τόν βρή
κατε σκοτωμένο καί ύποστηρί 
ζετε πώς πρόκειται περί δο
λοφονίας. Δέν σάς καταλα
βαίνω.

— θ ά  σάς έξηγήσω. Σήμε
ρα τό π ρ ω ΐ.. πληροφορήθηκοί 
δτι τό δωμάτιο έκεΐνο παρέ
μενε κλειδωμένο ένα όλόκλη- 
ρο μήνα καί έδωσα γ ιά  νά τό 
άνοίξουν ένα ειδικό κλειδί 
πού έχω στό χρηματοκιβώτιό 
μου καί μέ τό όποιο, άνοίγουν 
δλες οί πόρτες. Φαντασθήτε 
τήν έκπληξι τοΰ ύπαλλήλοο 
καί τήν δική μου, δταν, άφοΟ 
ξεκλειδώσαυε τήν πόοτα δια- 
πιστώσαιιε δτι ήταν άμπαρω-μεσά νυχτα  έζήτησ* νά κοιμη- οτι ηταν αμπαρω-

θή κα ί ό Αρμόδιος  υπ άλληλος μενΊ  ? πο ! ’ Η  TOpiwre»
τόν έπήγε σέ ένα άπό τά  δω- ' ? '.ς « υτοκτονιας τοΟ ευγενοΰς 
μάτια  ύπνου, τό πο)-, Γελέστε- Γ νου μα(: κ« τ«ταρα?ε και θε 

μέσα στό όποιο κλειδώθη- ! λ" σαμε νά δεβαιωθοΰμε. Κα-ρο
κε καί άμπαηώθηκε, άφηΰ διέ 
ια ξε  νά τγ"  ζι,πνήσουν το 
ποωΐ στίς έπτά Ό  ύπάλλη- 
λος. στίς έπτά τό πρωΐ, έντύ 
^ησε τήν πόρτα του καί δέν 
έλαβε καμμιά άπάντησι. Βλέ
ποντας δμως δτι ή κομψή 
κουρσίτσα του έλειπε άπό τό 
προαύλιο τοΰ καζίνου, ύπέθε 
σεν δτι ό F*V/»-vf»r ξένος εΤνε

δωμάτια αύτά δέν συγκοινω-1 ξυπνήσει μόνος του πρό τών

νέ'(α άπό τά δωμάτια αύτά 
τοΟ ύπνου, δέν έ 'ε ι  παράθυρο. 
Ρίναι ντισ ί'ένα στήν μεγάλη 
ανατολική βεοάντα του καζί
νου. Χτισμένα ιιετέωοα θά 
ιιποοοϋσα νά πώ. γ ια τί στη- 
οίΓονται πά'Μ στις μαρμάρι
νες στήλ^Γ. Τήν ήμέοα φωτί- 
fovrai Λπό τόν φεγγίτη τής
πό^τοτΓ.

Η ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ : Στό έπόμενο.
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ατό σπίτι

Είναι ξανθή' . ξανθή δνειρωδδς
*Η ’Αθηναία ή mo ξατνθή, μέσ’ τής ξανθές τις

(τόσες
Μά. .τ  Τά λεφτά της τά ξοδεύει «φειδίας 
Πρός Αγοράν όξυζενέ ώς λέν οί κακές γλ&&-

(σες.
’ Εκτός άπό τά ξανθά της τά μαλλιά,.
*Ως κοριόν της γνώρισμα, έχει τήν... τεμπελιά 
Εΐναι τεμπέλα όρθόδοξος... δέν θέλη νά κο- 

/
ΜΑ άλλους λόγους, ήτοι,
Τά Θέλει δλα έτοιμα στό θέατρο,
Χωρίς ποτέ της τίποτε νά π ιά σ η :· · ,

Τά αισθηματικά της τά ζητήματα 
— Αύτά δέν άφορουν κανένα —
"Εχει βεβαίως ούκ όλίγα θύματα 
Καί μάλλον — πως τό λένε; —̂  , μπερδεμένα. 
Μά δ>α ο(·>τά τά μυστικά 'W  
Ί σ ω ς  είναι ζητήματα- ■. οίκογενει.κά!

’Α ξίζει άλήθεια, κάθε μιά θυσία
Κι’ έτσι ξανθή, άνάλαφρη, σάν όπτασία
Πάντα κομψή, πολύ κομι|ιή
Πολλούς τούς κάνει νά χορεύουν στό ταψ{,

Στό .ζήτημα τής Τέχνης, ε’λ*αι άρτίστα δλη-
(θινή

"Εχει νλυκειά κα! άπαλώτατη φωνή
Κ ι’ άμφιδολία, φυσικά, καμμία δέν σάς μένει
Πώς είναι ή Ρίτα ή Μυράτ, ή τρισχαριτωμένη·)

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Ν Τ Ε Σ

Η  ϊ δ ρ υ σ ι ς  τ ή ς  ό π ε ρ έ τ τ α ς
Λοιπόν·, θά yivrj ή κρατική ή όπερέττα, ft δχι;
Αύτό ’von ώς γνωρίζετε τό θ'έμσ της ήμέροτΓ-
Καί άνθρωποι πού έκούρνιαζαν στήν πιό κρυφή τους:, κώχη
Άμέσως ξεπετάχτηκαν, μ' έλπίδας άνωτέρας.

Τενόροι, πριμαντόνες 
Σουμπρ&ιτες και διάφορες, λογής ■■ λογής, κοκώνες!.,,

ί  υγκίνησις καταφανή ς 
’ Απ’ Εξω άπ; τή συζήτησι, δέν έμεινε κανείς 
Ή  Ολυμπία μαίνεται νά μεταβάλη άρδην 

Τά πράγματα, καλοΰ 'κακοϋ...
Καί μέ τόν σύζυγο άγκαζέ, τόν ’ Ιωσήφ 'Ριτσιάρδη·*
Μαζεύει έπιχειρήματα λόγου .φιλιππικοί}'

Ον καί θά έκφωνήση 
Μ' έλπίδα τούς ιθύνοντας νά κ ατασυγ,κινή ση !
Ά π ό  τήν Αίγυπτο, ή Χαντα. κι’ έκείνη άπειλ'εί 

Ό περ, σαφώς δηλοΐ 
‘ Οπως καί τό έδήλωσε κι' ή ίδια, νέτα - σκέτα 
Πώς δέν ιαπορεϊ χωρίς Χαντα, νά γίνη όπερέττα ..
Οί δέ τενόροι; "Επαυσαν έν πρώτοις νά καπνίζουν- 
Γιά ν’ άποκτήσουνε φωνή, καί δλοι -των έλπίζουν 

Πώς έχουν* τα μέσα

Νά είναι «πρώτοι.*· μέσα;·
Ό  Χέ>.μης ό Γεώργιος τό ζήτημ* άνεκίνησε 

Κι’ δλους τούς συνεκίνησε 
Καί οί τενόρόι, βγήκανε μετ’ ένθόυσιασμοδ 
Κι’ άρχισαν τήν έκτέλεσιν παντός λαρυγγισμοί 
Διά νά ποΰν έ’φτά φορές, καί μία μέ τό ζόρι 

Πώς λέγονται τενόροι!...
Ό  Κωνσταντίνου φερ’ είπείν, τενόρος πάσης πόζα».
Πού είχε, λέγουν, συμδληθη μέ θίασον τής... πρόζας,
Στήν Όπερέττα, έσκέφθηκε πώς θέσις τοΟ ανήκει 
Κι’ αύθόρμητος έπέστρεψεν, είς τό τενοριλίκι!
Κι’ ό Κοφινιώτης; Καί αύτός ραγδαίως έτοιμάζεται,.,
‘Ο Μπάρτσσς, τό ’χει βέβαιον, έφ’ δ  κι’ ουδόλως •‘.Όΐάζεται 
Καί. ή σουμπρέττες; "Ετοιμες! Τό πράγμα έχουν νοιώσει 
Καί κάθε μία σκέπτεται, τό πώς, θά ξανανειώση !...
Κι’ δμως τό πράγμα φαίνεται πώς δυσκολίας έχει 
Τό μουσικόν τό θέατρον στερείται στελεχών 
Κι’ ή όπερέττα, προφανώς, δέν προτιμά στελέχη 

Έ ξ  άλλον έποχών...
Καλοί κα> άγιοι δλοι αύτοί κι’ ο? ευσεβείς των πόθο,.
Μά ίσως πρέπει νά είπωθή, κ^τι ποΰ δέν είπώθη:
Ή  όπερέττα φαίνεται, πώς δέν' άνενεώθη ! ....

ΠΑΡ Α Σ  ΚΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΙΥΛΒΙΟΥ
ΚΑ! ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
■•—Παιδια μ’ σάν Μ η  λεβεντιές 
Καί χ λ έ φ  τ ?ς νά γ8νήτβ.„ 
Θά γράψω έπιθεώρησι 
Κ ι' έλάτε νά τήν δήτε!..,

I ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

•—’Αφοί δεν σ’ εκλεψα ιιολί) 
Συχωρεμένος νά ’μαιί...

ΣΥΛΒΙΟΣ
I
•"■Τί μβύ μην^ς
Καί ν ράμματα μον στέλνεις!
Μ’ ίχε.ις κλέψει ιτιά 
Μ’ ετεΐί κλέψει π ιά !·.,

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

ς-δέ^βσέ » » ! . . ,
Ά λ  τόν Ά γγλ ο  Ιχω  κλίψβι,
Πίστεψε ro!.«i

ΣΥΛΒΙΟΣ 

μέ φεγγάρι— Ν άρθΕς αιΑ νύχτα  
Να £ανακλέψ{|ςΤ...
Καί. τό ιταληό αηο τδ συρτάρι 
?ϊ* άνασκαλόψτις ί

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

>~·Δέν σοΰ κάει. τό ίφος Νικολάκη 
Ά σ ε  ιιε κηί ήσυχο λιγάκι..
“Ν  ΣΥΛΒΙΟΣ

—Έγέλασες ιιωρκ παιδί 
Έξηντα χρόνια κ λ έ φ τ η ς ! . .

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

—"Εχετε δίκηο άς άλλάξαυμ’ δμι-
, .  ^ °  

Κ ι’ ός 3>»ϋμβ κάτι σχετικό με τόν
( καιρό.

Ά ς  μή μιλάιι* πιά γιά οκετς, εί- 
{ναι. γβλοία 

Τόν Γιοκαρίνη πιά ν’ ακούω δέν 
(απορώ... 

ΣΥΛΒΙΟΣ

—'Ψήσου, νίδ«, φήσο»'..«
Καί ροδοκοκκ.ινήσο<)!... ,

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

—Συγγνώμην σοΰ ίητώ 
Σνγώ ρεσ ϊ p t
Κι.’ άν εκλεψα έγώ I
Τ ’ διιολογώί.»,

ΣΥΛΒΙΟΣ

Κ ι’ ϊτο ι εληξεν ή μονομοχία 
αίτή, χωρίς νά χυθη alua άλλά 
μό̂ >ον άφθονο υ,ελάνι!»..

0 1  ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Φ€α?ρικ^
»cei μή

—Τί δργανο παίζετε κύοιί 
Νίκο;

—ilid-vft I
—Κ α ί ό άδελρός σας?
—Φλάουτο!
—Ή  κόρη σας:
—Βιολί, Περίφημο 8ι»λί.
—Ναμίζω πώς καί ό xotrv/.ά- 

Βος σας Kcjfri παίζει..
■—Σαξόφωνο.
—Κ α ί ή κυρία σας;
—Α ύτή,. τρελλάθηκε!

Φ
Μιλοΰν περί δισκίων Π
— Ό  τελευταίος μου δίσκος 

πήνε πδ.ρί.φημα·
— Κι' ό οικός μου προχθές 

Μάζεψα. πολλά λεπτά.
— Μπα, ?Ιστε κι’ έσεϊς . ντι

ζέρ;
— “ Οχι. ’Επίτροπος.
Μεταξύ μπαλαρινών ίΐ
— Ποΰ κοιμάσαι Νίνβ; .
— Στό σπίτι' της μητέρας 

μου,
— Καί ποΰ μέ'«ι ή μητέρα 

σου;
— Ά \«λόγω ς,

j= M < g s .6 tT ^  n & B m

μή

Tu p ©i
τσΟ ItetYtp©!.» 

μ α ς

κ, τ .ζ ζ α .

— Γιατί ίχε ι τά · νεΰρα -της ή 
σουμπρέττα; '

— Γιατί είχε. έπιτυχία!
— Καί τί ήθελε;
— Ηθελε ·κά έχη άπ·»η.'/ί« 

γ ιά  νά τήν πιάσουν τά νεΰρα 
ιη ς ί...

Χ ά ρ ι ν  τ « ν  ^ Π β ρ α ϋ κ η ν ί^ ν »  
Ρδ!τ@^τάζ μ ? q K q  το  τα κτ τ ο ι*  
(Τ ο υ  ϊ?43ρά τ ό  καφφ€¥?ι ιο ν , 
« Ι ι ι ο ρ »  μ ο ν ίμ ο υ  μας α υ ν τά κ το υ )

— Λέτε πώς είσθε καλός ήθο
ποιός, Έ γ ώ  Μνα βράδυ είδα τό 
κοι\άν πού σάς έπέτοτγίε ντο- 
μοττες...

— Δέν φταίω έγώ. 'Ο θιασάρ. 
χης δέν «ας Ιπλήρωνιε καί. ά- 
νο^καζόμοΐΛ/ νά παίζω άσχη
μα, γ ιά  νά έξ».κονομώ τό φα
γητό μουΓ

— Τί θά τόν κάνετε τόν γυνό 
σας:

— Ντιζέρ!,..
— Έ χ ε ι  φωνή;
— “Οχι! “ Εχει 

κατακτήσεις!
δμως τόσες

Ναυτική δεξίωσις
Τσ μουσικόν τό θέατρον 

"Ελαμψε μετ’ έλπίδος 
!Στήν χθεσινήν δεξίωσιν 

'Ε π ί της ναυαρχίδας,
Π ού  βρίσκεται καί ναυλοχεί 

Στό Φάληρον τό Νέον, 
Έ κτός πθλλώ\< άτθίδων μας 
/ Καί πλείστων άθηναίων, 

|*-Κι’ αύτό πρός τέρ^κν καί χα- 
(ράν

Παντός τής τέχνης, λά- 
ψ '  ( τ ρ ο υ -
Παρήσαν κι’ άλτιπρόσοττοι, 
j«· Τοΰ έλαφροΰ θεάτρου, 
ί*Εάν κοτνείς σας έρωτα,
 ̂ ’’’Ηταν αί δύο Καλοστά 
J?ai ή Μαρίκα δηλαδή

Κι’ ή άδελφή της Ά ν ν α  
Κ ι ’  οί Γ άλλοι, πού δπως ξέρετε 
ί Λατρεύουν τήν...«Μαριάννα» 
^ΕπεδαΨίλευσαν τιμάς

Πσλλάς είς άμφατέοας 
;ϊ(θίδ’ δλην τήν διάοκειοβν 

‘ ιή ς  νοκ/τυκής έαπέρας

\*Η καλλιτέχνις Ρέννα Ντόρ 
| Σουμπρέττα ζηλευτή, 
Παροϋσα ήταν» κι’ αύτή.<
Ε ίν ’ ειδική στά ναυτικά 

, ’ ,Ο.ς λέγουσι πολλοί

Κοη γ ιά  τήν παρουσία της 
Έ λ ε γ α ν  πώς δηλοΐ,
—Καί χάριν της ήθοποιοΰ 
Αϋτής τής Έλληνίδος— 
Πώς είναι μία ν α υ α ρ χ 
Έ π ’ άλλης ναυαρχίδος!

~  Καί τί έπαγ-γέλεσθιε;
— Γ ράφω. Ζώ άπό τήν πέ'.»να 

μου.
— Καί τί γράφετε.;
— Γράφω στόν πατέρα μου 

καί μοΰ στέλνει . λεπτά 1 .

1 ς

Πολύ καλά έπέρασαν 
I Έ ν  περιπτώσει πάση 

Κι’ ή τρεις μαζ} τό έδειξαν 
Πώς έστω κι’ έν θαλάσση 
Ξέρουν στ’ άλήθεια νάγλεντοΰν 
Καί πάντα κατορθώλ·*ουν 
Νά τιρών, νί πίνουνε, χωρίς 
Και νά τά. ..  θαλασσώνουν!,.. 
Οΐ Γάλλοι άξιωματικοί 
—Ίππόται πάντα Γάλλοι—
Τάς έπεριποιήθησαν 
Καί μέ χαρά μεγάλη 
Ό λοι, τούς είπαν γαλλιστί 
Μετ’ ένθουσιασμοΰ 
Καί λόγω α^τής τής έποχής : 

—Πρό τοΰ δικοΰ σας στιλισμοΰ 
Τύφλα νά έχη ή ναυαρχίς!... 
Έ σεϊς, είσαοτε πάνοπλες 
Πεντάμορφες συλφίδες 
Έ χ ετ ε  μάτια, άληθινές 
Εκρηκτικές όβίδες. . . .

Αύτές, εύθύς καλοΰ-κακοδ, 
Απήντησαν «μερσί μποκοΰ» 

Έ τ σ ι κι’ οί Γάλλοι έθαύμασαν 
Άμέσως κι’ άπ’ ευθείας,
Τό θαΰμα της θεατρικής 
Κουτσογαλλομαθείας I

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ

Μ Η Μ ί Γ Ρ Ι Μ  ! Y W W » U
j Ζωηροτάτη ή διπλωματική 
j κίνησις τών ήμερων αύτών.

Ε ίς  τό κέντραν Μοστροΰ, είς 
\ τό Γαλάτσι, τό σύμφωνον Έ λ - 
! λάδος-Ού γ  y αρ ί ας Οπεγ ράφη. 
ί θιοτσάρχης καί νομικός σύμ 
i βουλος τό έγλέντησαν γεννα ία  
! μέ έκλεκτούς άντιπροαώπους 
| τοΰ ούγγαρέξικομ μπαλλέτο υ. f 
| οΐ όποιοι προέβησαν είς  π α ν -.
; τοειδεϊς δηλώσεις φιλίας π ρ ό ς. 
τήν Ε λ λ ά δ α , 

i Μίαν μόνον άπορίαν διατυ- 
; πώνει ή κοινή γνώ μη,

Ε ίς  ποίαν γλώσσαν έ'γινοΓν 
; α ί συνεννοήσεις ;

Μωραΐτικα ή ζακυνθινά ά  
Έ π ’  αύτοΰ δμως ύπάρχουν 

πολλοί ol διαφωνοΰντες. Ό  
διοισάρχης καί ό νομικός σύμ 

ί βουλός του λ έγετα ι δτι δέν 
ί ώμιλοΰσαν. 'Απλώς..,οΰ*γγά· 
j ρ ίζαν 1 . . .
| Πάντως, άμφότεροι μποροΰν 
; νά κοιμούνται ήσυχοι. Ούδείς 
ί άντίπαλος, δύναται νά  προ- 
! σδάλη τήν συνεννόησιν.

Ε ΐναι καί οί δύο, άνευ άντι 
j πάλ.ου ή δπως λέγεται είς τήν 
j γλώσσοτν τών διπλωματών : 
ί Σ άν Ρ ιδάλ ! ....

Έ δώ , στό καφενεΐον «Σπόρ», καθώς καί είς τό «Στέμμα» 
Κάθε άλήθεια πονηρά και κάθε αθώου ψ*έμμα 

Εύρέως συζητειται,
Πρανμα ποΰ δέν γνωρίζουνε οί πλεΐστοι συμπολίται,
'Έ τσ ι, πολλοί καί πονηροί άπε&ωσαν εΰβύνας 
Γ ιά  τήν δηλητηρίασιν τής χορεύτριας Μ ίνας 
Παυλό-φσκα, είς τόν Έ ρω τα , καί είπαν με μανία,
Πώς ή «δηλητηρίασις» ηταν «α«')τοκ.τονΐα,..».
Ό μω ς δέν έπιστεύθησαν τά πραγματα ύπό πάντων 
Κ ι' ένώ έξηκολούθησοτν. ol πλεΐατοι, τόν χαδον των. 
Έ ξηκριδώ θη σοβαρά, χωρίς πολ.ΰ κσνγσ 
Πώς ή δηλητηρίασις ώφείλετο σέ αΟγά,
Κ ι' έλαμψε ή άλήθεια ή τόσον φαεινή
Κ αί ή Παυλόφσκα, έλα;^(;ε καί πάλι, στίι σκηι/ή!,..
Ό  τοΰ θιάσου Δον /οναν, Σπυροπουλ,ος ό Σταύρος
Γιά δλα του τά θύματα, δσο κι’ άν είναι λαϋρος
Δέν έπαρκει ό δυστυχής, κι' έσκέφθη, δχι άπονα
Νά κόδδ καί,., ε ί σ ι τ ή ρ ι α  να λείψουν τά παράποι/ α ί,.

Σ τά  καφενεία μας έδώ, τά πάντα συζητοΟνται 
"Ανευ μεμψιμοιρίας 

Καί σχέσεις αίσΟημοτπκάς καταφοτνώς θρυλοΟντα»,
Ελλάδος — Ο ύγγαρίας 

ΚΓ * ν  α» Ο ύγγρίδες έχουνε καί χΑριτας πολλάς 
θαρρώ  τό διεπίστωσε μόνον ό Μεσσαλας 
Ποί» τραγουδάει διαρκώς, μέ όλη αύτή τή ζέστη,

Τό: Χαίρε Βουδαπέστη!.,.

Λ ραμ« μκγάλο γίνετα ι, καί είς άπείρονς πράξεις 
Μέ θέμα καταπληκτικόν 

Περί τοΟ άν ϋπερτερή ή δχι οτάς είσπράξεις,
Ό  Σαμαρτζής, τά Λυρικόν*...

Επιστολώ ν έπιστολαί, έν μέσω αΟτης της δίνης 
Επιστολήν ό Σαμαρτζής, έπιστολή ό Κοκκίιης 
Κ ι’ έτσι, πρός έξακρί&ωσιν, παίρνεται κατά μέρος 
Ο γνώστης τών εισπράξεων, ό Ά γ γ ε λ ο ς  ®αλλιάρος 
Μ' αύτός οΟδόλώς άπαντα, πράγμα πολϋ σοφό 
Κ α ί προτιμά 6 πονηρός, νά κάνη τόν.., κουφό!.*

ΜιλοΟνε περί "Ερωτος Ά τ τ ίκ  καί νέου θύματος 
—'Ο έρως ^ξις τοϋ γ ίνε  καί νευρικόν του τίκ—
Μά* έκ τοΰ τελ.ευταίο·' του, ώς φαίνεται παθήματοί;
Δέν ξαναερωτεύεται ό φίλτατος Ά τ τ ίκ '
Πάντως γεμ ίζε ι ή «Μάι^τρα» του καί δέν θά κάνη σφάλμα 
Νά διαπράξϊ! δ Ά τ τ ίκ  καί νέου είδους... ά  λ μ α' !...
Έ ξ  άλλου τ' άπεφάσισε αυτό τό πράγμα. Ητοι,
Νά θέλίΐ τήν συζυγική καί 6χι άλλην κ ο ί τ η  !

Αύτά τά νέα Εμαθα, έδώ στό καφενεΐον 
Δ ιά  τά  «Παρασκήνιου» εκ τών παρασκηνίων,
ΑΟτά τά  νέα έμαθα, μετά χαράς σκιρτήσας 
Κ αί μένω πάντα πρόθυμαο

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡίΤΗΣ £ Α £

Ο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ©ΕΑΤΡΟΥ
Είναι γνωστός-πολύ ννωτός ό φίλος τοΰ θεάτ ροα 
φίλος άπλών μπαλλαρινών ή πρωταγωνίστριας 

Πρόκειται περί «θαυμαστού» ηγουν τής... Τέχνης λάτρου 
πού γ ιά  τις καϊακτήσεις του, πόλεμον κάνει- · .  Τροίας! , . , 
Συνήθως είναι πλούσιος μονυελοψορεΐ 

Διαθέτει κοΰρσα, κόττερο, συχνάζει στήν «Εύρώπη*
Γιά τά πολλά του έξοδα π άιτοτ’ άδιαφορεΐ 
γ ι ’ αότό πολλοί στό πλάϊ του τζάμπα τήν... κάνουν τόπι;’ . 
Στό θέατρο καθημερινώς πηγαίνει θεωρείο 
Χειροκροτεί παταγωδώς μέ πόδια καί μέ χέρια 
Φροντίζει γ ιά  τίς φίλες του, τό σουξέ - φοΰ, τό μπρίο 
στέλνων λουλούδια τακτικά, πετώντας περιςττέρια·
Στήν γλώσσα τή θεατρική τόν λέι/ε καί κορόϊδο 
— ιδίως σάν τά νειατα του εΐναι καί περασμένα —
Κ ι’ δταν ή μία φίλη του, του. τυχόν τά κάνη ρόϊ&ο 
πληρώνει τά σπασμένα: . . .
Αύτός εΐνε, άγαπητοί,. ό «φίλος τοΰ θεάτρε^*».
Γ ι’ αύτόνε θέατρο θα πή. Μιά δπαρξις ποζέ 
Είπαμε δτι πρόκειται περί τής Τέχνης λάτρου 
πού τοΰ άρέσει ή ΰπαρξις νά είνε... νεγκλιζέ!

Χρ, Πυρπ.—'

και
Είς σχετικάς δηλώσεις των, 

είς συντάκτην μας οί συμπαθείς 
; αλ>.ιτέχναι μας, έδήλωσαυ τά 
έξής σχετικώς μέ τούς πόθουο 
των :

Ό  κ. Ά ττίκ  θά έπεθόμει ^4 
ίδρύση Βρεφοκομικόν Σταθ- 
μάν.

... Ό  κ. Ό ρ. Μο«ρής ]/ά γ ί
νη ταβερνιάρης.

... Ή  δ. Σοφία Βέμπο καη^ 
ματογραφικό στούντιο της τσέ
πης.

... Ή  δ, Ρ. ■ Δηιμητρίου νά 
καταρτίση θίασον διά νά ου«ι- 
πρωτανωνιστή μετά τοΰ κ. Μα· 
νέλη.

... Ο?, κ, κ.’ ΕύαγγελΟδης — 
Σ ακελλαρίου νά  έκδώσουν I* 
δική των εφημερίδα διά νά μο
νομάχου".» μετά τών κ» κ. Σπυ-{ 
ροπούλου — Παπαδούκα διά ί 
τήν «ΑΛοναξιά».

... Ή  δ. Νίνα Άφεντάκη ν' 
άποκτήση σιχηημα τηλεορά- 
Γ<ε:ος διά νά παρακολουθή τήν 
Πρωτεύουσαν άπό μακράίν.

... Ό  κ. Ν. Γιοκαρίνης ΐίά I- 
δρύση χηιμεΐον διά ν’ άναλύη 
τά διάφορα ft-.ατρΕκά σκέτς.

... Ό  κ. Βώττης ν’ άνακαλύ- 
ι!·’η ένα τέλειον '-*3ρκωτικόν.

... Ό  κ. Περικλής Γαβριηλί- 
δης νά. σχετιαθή μέ τόν δόκτο- 
ρα ί-ορονώφ.

... *0 κ. Ν. Xortζηαιποστόλου 
νά έφεύρη τρόπον ώστε νά με- 
ταδάλλωιααι τά σκυλιά τοΰ 
καναπέ είς κυνηγετικά.

... Ό  μαέστρος κ. I ,  Ταρ· 
τσίνη έναν γ ιά  νά τόν γαργα- 
λάη καί νά γ^λάση έπί τέλους!

... ‘Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
νά καττοικήση είς 6να άλλο 6ον 
πάτωμα.

....Ό  μαέα>τρος κ, ΓιοονΉδης, 
νά φονεύση δλους τούς Α ρ γεν
τινούς συνθέτας, γ ιά  νά έχη,.. 
μ ο ν α ξ ι ά ! , . .

...Ό  κ, θ. Σι>ναδινός νά εύ
ρη ένα φ.νάλε είς τά νέον του 
έργον, καί ένα ποΰρο άτελείω- 
το, χωρίς φινάλε!

... Ό  κ, Φ, Σαμαρτζής, νά | 
θιχπάση μία.,·, γαρδένια και \ 
■μίαν.» βεντάλια, γ ιά  τήν... σι- ί 
λουιέττα του I...

... Ό  μαέστρος κ. Μαρτίνο,! 
V  άποκτήση ένα Ιδιωτικόν ιπ
πόδρομον, γ ιά  νά μήν κουρά
ζεται μεταβαίνων είς το Δέλτα,

... Ό  κ. Μιλτιάδης Λιδωρί- 
κης, νά ξανάρθουν Άπόκ.ρηες 
γ ιά  νά δράση ώς διοργανωτής.

Τά ι?€ριφ»ιμότερ« 
λ © γ © ι τ α ! γ ν ί α

"Ενοτς νεαρός ποιητής έδιά- 
?αζε πάντοτε στίχουν· του στό 
μακαρίτη Μπάμπη Ά ννινο , έ
ναν άπό τούς μεγαλύτερους 
εόβυμογράφους τής νεωτέρκς 
Έ>3.άδο<:. Μιά στιγμή 6 Ά ν -  
νινος ένόμισε οτι άκουσε, ένα 
στίχο άπό τήν «Λίμνη 5 τοΟΛα- 
μαρτίνου.

—Α Ι νέε μουί ... τοΰ είπε. 
Έ δώ  εΐνε Λαμαρτΐνοςϊ

—Μάλιστα άπήνπησε ό νε- 
αρός ποιητής. Μπορεί νά συ-μ- 
βαίνη κάτι τέτοιο. "Εχω  δια
βάσει πολύ Λαμαρτίνο καί ϊ- 
σως νά επηρεάσθηκα...

Ό  "Αννινος έδέχθηκε τήν έ- 
ξήγησι, άλλά πάρα κάτω, δ- 
τοίν βρήκε καί άλλο στίχο τοΰ 
Ααμαρτίνου, διέκοψε τόν ποι
ητή λέγοντας:

—Στάσου παιδί μου ! Τό 
δίς έκ.„ Λαμαρτίν... δέν έπι- 
τρέπετα ι! , .

Ή  φωνή του ήταν άλλοτε φωνή 
Τώρα όμως κι’ άς μήν τοΰ κακοφανή 
"Οταν λέη οα\Όονέττες είς τό πιά^ο kccS

(σμένος
"Οσο άκόμα κι’ άν βαστα
Φαίνεται ό καλλιτέχνης πού 'ναι άλήθεια κου-

(ρασμένος
Γιά νά λέμε τά σωστά,
Κι’ δμως μάχεται άκόμα στις έπάλξεις του

(γενναία
Καί ή. καρδιά του πάντα νέα
Βρίσκει δίχως νά σκεφθή
— Λογική δέν έχει ή αγ&·#]—. . .  κάτι νά I-

{ρωτευθή
Στό Παρίσι έχει δράσει
Σφύριζε καί 'τραγουδούσε νύχτα μέρα σάν

(γαλιάντρα
Μά μιά μέρα, εκ Παρισίων τοΰ έμπήκε ν ' ά-

(ποδράοη
Καί μετώκησε σέ· · , μ ά ν τ ρ α
'Λές τή Μάι^τρα του σφυρίζει
Αστειεύεται, γελάει, τραγουδά, θυμώνε-,

(βρίζει
ί ι ’ δποιος θέλει — άλλοίμονό του — μιά στιγ* 

(μή νά τόν πειράξη
ftv άπάντησι θ’ άρπάξη, 

stel στή δέσι του θά κάτση δίχως νά μιλήση
(πλέον. ,

ών χορανε χωρατά
Τόν μαντεύεται ποιός εΐναι άπ’ τά λόγια μου <

ίαύτά
ό Άττίκ μέ άλλους λόγοιχ ή Τριαντάφυλλου

(Κλέων. . 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
Μ Ε Γ Α Λ Ο Ν  Α Ν Δ Ρ Ο Ν

j —Διπλόζουμα τά καπονόστηθα 
I της σφυρδουκλιοκτμένης μου 

(μετάφρασης, 
j Βουρλοχού!τα τοΟ καπάντριτό 

οτηθώνε μου κριτικώνε! Τούμ 
ίπακα !...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΠΟΡΙΏΤΗΣ

-Κ λ έω ν ! Κλέων!
Μιά φορά ν’ τά ν ε ιά τ α !... 
Γ|ανε πλέον 
Κι*, είν’ δλα φευγδτα 
Μας τό είπες έξωδίκως 
Πώς έπήγαινε άδίκως 
’Έ χ εις  γ ίνε ι τώρα.,, γερολύ- 

(κοςί...
ΑΙ ΠΡίϊΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗ ΣΕΙΣ

Μήν φύγης ποΰ θά πας 
χωρίς τόν Γιαννονκάκη τί θά

(κά'/ω. 
Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Εΐν’ ή ζωή μας άπό έρωτα γι- 
(ομάτη

χωρίς άγάπη, πώς νά ζή κ α
ινείς t 

Μ. ΚΑ ΤΡI ΒΑΝΟΣ

—Κάν’τα τά μαλλιά σου κάν’τα 
Κάν τα σκάλες ν’ άνεβώ 
Τάντα, τά μαλλιά σου, Ταντ* 
Μ’ έχουν κάνει παλαβό!

Π Ο Κ

—Α γ ά π α  με κΓ άς μήν τό λές 
Καί στέλνε μου έπιστολές!

ΛΟΥΙΖΑ ΠΟΖΕΛΛΙ

■—"Ε λα  βρέ ’Ά γ γ ε λ έ  μου 
Νά σέ παντρέψω με 
Νά φαμε καί νά πιοΰμί 
Καί νά χορέψω με!

ΚΑΙΤΗ ΒΕΡΩΝΗ

—Τ* άλογο! Τ’ αχογο 
Ό μέρ Βρυώνη 
■Έχασα,., τό φύσηξα 
Κ αί δέν κρυώνει!...

ΝΤΙΡΙΝΤΑΟΥΑ

Μά θαρρώ πώς θά τά  μπλέξι» 
τήν όπερέττα ή τήν πρόζα 

(νά διαλέξω,

ΧΡ. ΤΣΑΓΑΝΕΑΣ

? Ι τ ? ι γ ρ δ μ μ α τ α

Τί Αέλ-ετε τό« πόλεμο, 

δέν προτιμάτε Ειρήνη; 

‘Αφήστε τήν έπίθεαι 

φίλτατε Γιοκαρίυη.

Ot ιτ.,Ύγροίφεΐςδέν κλέβουνε 

καί μήν τό ξαναπήτε 

καί βρήτε καί τόν Σΰλβιο 

νά γλυκοφιληθήτε!

Μία μυστική 
αλληλογραφία

Έ  πλη.ρ ο φ.ο ρ ή θ η μ ε ν χήν JV 
παρξιν μιάς μυστ.κτις άλλη* 
λογραφίας. Δέν πρόκειται πδ· 
ρ5 διπλωματικών άπ-.ρρήτων. 
άλλά περί θεατρικοφιλολογν 
κών μυστικών,

Ή  άλληλογροΕφίο: διεξάγβ- 
τα ι μεταξύ τοΰ κ. Ποριώτη;, 
τοΰ μεταφραστοΰ τοΰ Σαίξπηρ 
καί τοΰ δημοαιογράφο!^ καί 
αυνεργ’άτου μας κ. Μ. Ρόδά, 

Τήν τελευτάirrv t w  επιστο
λήν ό κ, Ποριώτης άπέστειλί 
λατινιστί συντεταγμένη καί 
άρχίζουσαν ώς έξής f Σάντα 
σιμπλίτσιτοϊς...

Δέν έμάθαμ«ν άν δ κ. Ρο* 
δάς κατώρθωσε νά κατολάβ^ 
τί τοΰ γράφει λατινικά ό κ,-ι 
Ποριώτης, άφοΰ τά  «·έλληνν 
κά» του δέν τά  ήννόει, Πάν·< 
τως δπως έδήλωσε ό δκλβ» 
κτός μας συνεργόπης, β’ ά* 
παντήση είς τήν λατινικήν έ «  

πιστολήν... άρβανίτικα, δπως 
καί τοΰ άπάντησεν.

Γκέγκε κ. Ποριι&τη ή νούκοι» 
γκέγκε;

!ν*ΐ!Α ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜ Ο ΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟ ΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύθη τήν Σάρα Μπερνάρ

ρα, συνέχισε :■ Χωρίς ν' άφήση νά έξωτερι-
— Δέν άκουσες;... Λιγώτερο κευθοΰν τά αίσθήματά της, με-

rXr·) Λ ί ·\/<1 rfuvsr * Α  πτΛίΙίΡ ΤΓνί.ΟΤΓΓίί τ Λ  Λ λ ίγ  ί ' 1-νι *rr> n..-ri/v.-T«

ΤοΟ κ . Μ Ι Ν Π Α  Κ .  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ ί Δ Α Κ Η

ΣΙΕΡΙΛΗ ΤΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ- 
\ ΜΕΝΩΝ. — Ή  ιστορία μας ξε

τυλίγεται οτά 1365. Ό  Αριστεί
δης Δαιιαλάς, γνιός τον Δημάρ
χου Συροί! ’Αμβροσίου Δαμαλα 
καί τής θυγατρός τοϋ έκ τών 
ίΐρώτων Δημάρχων τοΰ Πειραι
ώς Λουκά Ράλλη, ενας ωραιό
τατος νβος, πού τόν ελεγαν για 
τήν ώμορφιά του Απόλλωνα, κυ- 
νηνςί τό άγνωστο. Ξεκινφ άπο 
τόν Πειραιά, γιά τό Παρίσι, τή 
Λόντρα, γιά ζύρύτερες σπουδές. 
Μά στό Παρίσι βρίσκει έκεινο 
πού ζητάει. Βλέποντας τή Σάρρα 
Μπερνάρ στην «Κυρία μέ τάς 
Καμελίας», αποφασίζει νά γίντ) 
ήθοποιός. Κατορθώνει νά εχη 
μιά πρόσκλησί της και πηγαίνει 
οτο καμαρίνι της με χτυποκάρδι. 
"Έχει αρχίσει, νά τήν άγαπά. Ή  
Σάροα, που ό Πειραιώτης Ά - 
τώλ'ΜίΜ τήν έχει γοητεύσει, τοϋι

ίητεί νά τής είιτίί γιά τήν πατρί
δα του. ποΰ ή Γαλλίς καλλιτέχνις 
τήν άγαπά εξαιρετικά. Ό  Λα- 
μαλάς, συγκινημένος τής δι
ηγείται μέ ποιητική έξαρσι, πολ
λές ώραϊες σκηνές άπό τήν 'Ελ
λάδα καί ή Σάρρα ένθουσιάζε- 
ται. Τήν ενθουσιάζει ή άφήγη- 
σις, ή χάρις τοΰ νέου, μά την 
μαγνητίζει καί ή ώμορφιά του 
"Ετσι τό βράδυ προχωρεί χωρίς 
νά τό νοιώση—γιατί δταν βρί
σκεται σέ μιά ερωτική άγκαλιά 
κανένας, δέν σκέ. εται άν περνά 
ή ώρα. Καί δταν έμεινε μόνη, 
τότε σκέφτηκε, σκέφτηκε γιατί 
αγάπησε τόσο γρήγορα τόν (όμορ
φο Έλληνα, μά τί μποροΰσε. νά 
κάνη: Ξαφνικά κτΰπησε ή κα
μαριέρα της. Τής έκαμε έντΰπωσι 
πώς ή Σάρρα είχε μείνει χωρίς 
φώς,' ποΰ τόσο τό αγαπούσε, τό

σο τό ήθελε πλούσι ο

Σ ιγ ά  προχώρησε καί καλη
σπέρισε τήν κυρία της.

Η Σ άρα  άνταπέδωσε ράθυ
μα τόν χαιρετισμό.

Και τότε συνήλθε :
-- "Αναψε φώς Κλαίρη, σέ πα. 

ρακαλώ.
*Η καμαριέρα, γύρισε τό δια

κόπτη κι’ ένα φώς εκτυφλωτι
κό, πλημμύρισε τό δωμάτιο.

Μ’ άμέσως μιά φωνή άκού- 
στηκε, σκληρή, τόσον άγνωρη 
οτήν Κλαίρη, πού γύρισε νά 
κυττάξη ποιός φώναξε.

— Λιγώτερο φώς, είχε πή ή 
®ωνή.

Κι’ έπειδή ή Κλαίρη, άναυδη 
άκόμη, έκπληκτη, μή μπορών
τας νά έξηγή^η, άν ή φωνή αίν 

τή ήταν τής κυρίάς της, ή Σ α 

φώς!... Λίγο φώς... Απόψε δέν 
θέλω...

Ή  Κλαίρη τήν κύτταζε σα- 
j στισμένη,
i Είχε ζήσει μαζί της χρόνια,
| Ά πό τόν καιρό πού είχε 6γή 
ί άπό τήν Σχολή τοΰ Γκράν- 
| Σάμπ κι' έπαιξε, γ ιά  πρώτη φο. 
' ρά, τή,ν «’ ί φιγένεια», ήταν μαζί 
της. Νέα κι’ έκείνη, συνομήλικη 
μέ τήν Κλαίρη. τήν σι>μπάθησε 
<αι τήν πήρε κοντά της.

‘ Υστερα τήν ήκολούθησε οτό 
4 Οντεόν», τήν είδε οτό «Διαβά
τη τοΰ Κοππέ», ήταν τό δεξι 
της χέρι στή νεανική ζωή της 
ατό Γαλλογερμανι’κό πόλεμο κ’ 
ύστερα παντοΰ, στούς θριάμ
βους της.

Τήν ήξερε λοιπόν πολύ, γνώ
ριζε τά βήματά της, τή φωνή 
της, τήν άνάσα της άκόμη. Γνώ
ριζε τις συνήθειές της δλες. 
Γιώριζε καλά τήν Σ άρα Μπερ- 
\άρ... Κι’ δμως άπόψε δέν άνε- 
γνώρισε τήν φωνή. της... Σ χε
δόν, τώρα, πού τήν κύτταζε κα
λά, τής φαινόνταν κι’ ή ίδια άλ- 
λοιώτικη.

Μά ήταν κορίτσι μέ κάποια 
μόρφωσι, κα’ . είχε οπουδάσει 
τόν κόσμο.

ρίασε τό φώς καί πλησίασε 
τήν Σάρα.

-- Κυρία, τής είπε, μήπως 
θέλετε ν’ αρχίσετε νά ντύνεσθε;

Ή  Σάρα. συνήλθε.
— Νά ντύνουμαι;..,
— Ν αι!
— Μά είναι νωρίς.
— Νωρίς;.,. ’Ό χι κυρ£α..,
—- Δηλαδή;
— Μά εχει περάσει ή ώρα... 

Πρέπει νά ντυθήτε...
— Είναι όκτώ;
— Άκριβώς... "Εχετε μισή 

ώρα... έως δτου άρχίση ή πα- 
ράστασις.

.'Η καλλιτέχνις, θυμήθηκε τήν 
σκηνή. Ή  ερωτευμένη γυναίκα 
διώχτηκε γλήγορα καί στή θέ- 
σ, της, ήρθε ή άρτίστα.

Ηεπετάχτηκε άπό τή θέσι της.
— Έμπρός ..Κλαίρη.
— Μά- ιστα κυρία.
ΚΓ άνοιξε τήν πόρτα, τήν μοι

ραία θύρα, πού τήν έφερε τό- 
σο κοντά π,οίς τήν εύτυχία πς·ό 
τριών ώρών, γ ιά  νά περάση 
στό καμαρίνι της*

— Κάνε γλήγορα Κλ,αίρη, 
τής είπε—

— Μάλιστα κυρία...
Σ έ έ’να τέταρτο, ήτοα’ 5τοι- 

μη.
Κυττάχτη.κε γ ιά  τελευταία 

Φορά στόν καθρέπτη κι’ έφυγε 
τόοο βιαστική, πού πάλι ή 
Κλαίρη, παραξενεύτηκε κι’ έ- 
μουρμούρισε : — Κόιτοι συμ- 
βαίνει στήν κυρία... ’Αλλά τί ά- 
κριβώς;...

Ή  Σάρα έν τώ μεταξύ είχε 
φτάσει στή σκηλ/ή.

Τώρα τήν πλημμύριζε μιά εύ. 
τυχία πρωτόγνωρη.

ΈνόιωθΓ. νά είναι πολύ εύτυ- 
χής, τόσο ε°τυχής, οάν νά τής 
είχε. γίνει τό μεγαλύτερο καλό.

Τά νεΰρα τήν είχαν έγκατα- 
λείψει.

"Ο χι! Δέν μετανοούσε τώρα, 
γιατί δόθηκε οτό Δαμαλά τόσο 
βιαστικά. Ή ταν εύτυχής πού 
χάρισε-στόν ώμορφο αύτό νέο, 
πιού έτρεμε έμπρός της, μιά ,ύ- 
πέρτατη εύτυχία. θάθελε μάλι
στα και τώρα άκόμη νά δρίσκε- 
τα: μαζί του, μόνο οί δυό, ;άλλά 
μακρυά. άλλά κοντά σέ κάποιο 
ακρογιάλι, ένός νησιού τής Έ λ .

λ,άδος — τής πατρίδος του. . ~  Τό σηκότι της,
Μ’ αύτά τά συναισθήματα — Μά είναι σοβαρό Ζάν·.^ 

πλημμυρισμένη, ένο,ιωσε μιά ’ Πρέπει νά φροντίσωμβ. 
καλοοσύιη, γ ιά  δλους’. ' | Μιά έλπίδα, φάνηκί μπρός

,. I στόν μηχανικό.Καλησπέρισε άσήμαντους ή
θοποιούς περνώντας, χάϊδεψβ 
στά μάγουλο μιά μικρούλα, 
πού δέν την χώνευ», γιατί τήν 
νόμιζε τεμπέλλα καΐ στάθηκε 
Μ,πρός στόν μηχανικό, πού τόν 
νόμισε θλιμμένο.

— Τί έχεις Ζάν;— τόν ρώτη-

— Τίποτε κυρία.
— Κι’ δμως κάτι έχεις.

Ναι... ’Έ χω  άρρώστειες.
— Τό παιδί σου;
— "Οχι, ή γυναίκα μου.
— Καύμένε...
— Είμαι στενοχωρημένος . κυ- 

οία.
~  Μά είναι σοβαρά;
— Ναι κυρία... Καί τά ϊξοδα 

πολλ.ά.
Ή  Σ άρα τόν κύτταξε μέ οί

κτο. Καλή άπόφασις, καλύτερα 
τώρα πού ποί) είναι ευτυχής. 
;κέφθη·κε μιά ςαιγ μή.

— Τί έχει;—-. τόν ρώτησε 0- 
cri ερα.

Κι’ αύθόρμητα της είπε ί]
— Εύχαριστώ κυρία.
— Ό χ ι Ζάν... Μήν εύχ«ρι* 

ιττής. Καθή·κον μας εΐναι δλων. 
Κι’ ιδιαίτερα σ’ έμένα.

— Καί πάλιν ευχαριστώ κιν 
ρία...

— Σ ιω πή!... ΑΟριο θάρθδ 
μαζι μέ τό γιατρό μου. Στή 
γέννα... Μή στενοχωρείσαι κα
θόλου.... Γενικώς καθόλου.

Προχώρησε βιαστική καί δέν 
άκουσε τίς νέες ευχαριστίας 
του.

Εφθασε στή σκηνή καί S8ct« 
λε τό μάτι της, στήν τρύπα τής 
αύλαίας.

Είχαν άρχίσει ot θεαταί νά 
προσέρχωνται,

Μά έκείνό πού τήν τήν εύχα- 
ριστοΰσε πολό, πού τήν έκαμε 
νά άκούση τήν καρδιά της, νά 
χτυπά δυνατά, ήταν κάτι άλλο.

Σ  ΓΟ Π ΡΟ ΣΕΧ ΕΣ : 
χ ε ι « ,

Ή ΛΛΙ*·


