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10 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ 
Eli ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Η Δ ίς  Ε Λ . Π Λ Π Α Α Λ Κ Η
"Ο λαι α ί πληροφορίαι άπό τήν Θεσσαλο

νίκην διαπιστώνουν τόν θρίαμδον τοΰ Β α σιλ ι
κού θεάτρου στήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν. 
‘ Ολαι α ί παραστάσεις του μέχρι σήμερον έ- 
Βόθησαν πρό πυκνοτάτου κοινοΰ. Έ ν α ρ ξ ις  έ
γ ινε  μέ τόν «"Αμλετ» τοϋ Σαίξπηρ και έπηκο- 
λοΰθησαν ό «’ Επιθεωρητής» τοΰ Γκόγκολ κα ίι 
6 «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα». Τήν σειράν του 
προγράμματος μετέδαλε ή ένσκήψασα δρο-

Α Ν Δ Μ Ν Η Ι Ε Ι Ι
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ΤΟΥ κ. Β. Η Α ΙΑ Α Η

ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

■ ,

Ή  δνίς ’ Ελένη Παπαδάκη ώς Ναταλία είς 
τόν «Πρίγκηπα τοΟ Χόμπουργκ»

νή είς δύο παραστάσεις, α ί όποιοι άναγκα- 
στικώς άνεδλήθησαν. Παρά_ τήν Ανωμαλίαν 
αύτήν πού προήλθε λόγω του καιρού, ή γ  
κή καλλιτεχνική έντύπωσις εΐνε λιαν ευμε-

Τ,ςθ  διευθυντής τοΰ Βασιλικού θεάτρου κ. Κ. 
Μ π α σ τ ι α ς ,  δστις είχε μεταδή είς την Θεσσα
λονίκην μετά τοΰ θιάσου, έπέστρεψε προχθές 
Πέμπτην μέ τήν νυκτερινήν * μ « < °<ττοιΧι“ ν· 
Παρέμεινεν είς τάς 'Αθήνας ολόκληρον χθές 
τήν ήμέραν, όπως άσχοληθή μέ τήν λυσιν δ ια 
φόρων ζητημάτων άφορώντων τό θεοττρον κα
θώς καί μέ τό ζήτημα τής π ρ ο σ ε χ ο ύ ς  κατα- 
θέσεως τοΰ θεμελίου λίθου τοΰ νέου Β α σ ιλ ι
κού θεάτρου, ποΰ θ' άνεγερθή είς τήν Θεσσα
λονίκην. Ό  κ. Μπαστιας άνεχώρησε παλιν 

“vB et to έσπί.ρας έπιοτμεψων εις  θεσοαλονί- 
κην δπως παρακολουθήση τήν συνέχισιν τών 
παραστάσεως τοΰ θιάσου τής κρατικής σκη
νής καί ιδιαιτέρως δπως παρευρεθή είς την 
πρεμιέρα τής «Βεντάλιας τής Λαίδης Γουιν-
τερμηρ». „

Η πρεμιέρα τοΰ έργου αύτοΰ τοΰ Ό σκάρ 
Ούάϊλδ θά έχη τοΰτο τό ένδιαφέρον δτι θα 
έμφανισθή μέ αύτό ή έτέρα τών πρω ταγω νι
στριών τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου, ή δ. Ελένη 
Παπαδάκη. ή όποία και άνεχώρησε προχθές 
βράδυ σιδηροδρομικώς είς Θεσσαλονίκην.

Συναντήσαμεν είς τόν σταθμόν όλ ίγα  λε
πτά πρό τής άναχωρήσεώς της τήν έκλεκτην 
καλλιτέχνιδα, πού μας άφησεν ώς τελεύταγ
αν έντύπωσιν άπό τήν χειμερινήν σαιζόν του 
θεάτρου τήν περίφημον δημιουργίαν της εις 
τήν «Ζακυνθινή Σερενάτα», άλλά ποΰ δεν τήν 
λησμονούμε καί είς τίς άλλες έφετεινες 
πιτυχίες της ώς Μανταλένια στις «Ψευτο- 
σπουδαΐες», ώς Ν αταλία στόν «Πρίγκηπα του 
Χόμπουργκ» καί ώς Λαίδη Γουΐντερμηρ.

Γήν είδαμε δμως ήλιοκαμένη σύμφωνα βέ
βαια μέ τό χρώ μα τής θερινής μόδας, και που 
άσφαλώς τήν κολακεύει, άλλά σέ σημειον που 
νά τήν έρωτήσουμε: „

-Πώς θά ύποδυθήτε τήν Λαίδη Γουΐντερμηρ 
μέ τήν μπρούτζινη αύτή έπ ιδερμίδα;

—Αύτό εΐνε μυστικό, πού μας το χαρίζουν 
τά  καλλυντικά προϊόντα τοΰ Χόλλυγουντ, 
μας άπαντα μ ένα χαριτωμένο χαμόγελο. 

Οταν θά δγώ στή σκηνή θά είμα ι όπως άπαι- 
τε ΐ ό ρόλος μου. Οί πάστες και οΐ είδικες 
μπογιές μας έπιτρέπουν νά σκεπάζουμε στή 
σκηνή, δ,τι άπαιτεί, άς ποΰμε ή μόδα στη 
ζω ή. Μέ τή διαφορά δτι έγώ  δεν Ακολούθησα 
τή μόδα, άλλά τή μεγάλη μου άγάπη, που εί
νε ή θάλασσα καί τό κολΰμπι. Επωφεληθην 
τώ ν όλίγων ήμερων τής έλευθερίας μου Απο 
τό θέατρο γ ιά  νά χαρώ τή θάλασσα και στήν 
άγά π η  αύτή όφείλω... τήν μαυρίλα μου.

 Ε ΐνε ή πρώτη φορά ποΰ θα έμφανισθήτε
στή Θ εσσαλονίκη;

—Έ φ έτο ς; μάλιστα. Ή  πρώτη δμως φορά 
πού έγνώ ρισα  τό κοινόν τής Θεσσαλονίκης 
καί τό όποιον ουδέποτε έλησμόνησα, γ ια τ ί του 
όφείλω πολλά, ήταν στά 1929 δταν έπήγα μέ 
τόν θίασον τής « Ε τα ιρ ία ς  Ελλήνω ν Κ αλλι
τεχνών». Ή τα ν  ή πρώτη μου καλλιτεχνική 
περιοδεία γ ιά  πρώτη φορά, πού Ανελαμβανα 
τήν ευθύνην τής πρωταγω νίστριας θιάσου.

Ένθυμούμεθα π ρά γμ α τι δτι ή καλλιτεχνική 
έκείνη περιοδεία ήταν ένας πραγματικός θρί
αμβος δ ιά  τήν νεαρωτάτην τότε πρω ταγω νί
στρια, της όποιας ή λαμπρά σταδιοδρομία 
ήρχισε τό 1927 είς τό « θ έ α τ ρ ο ν  Τέχνης» του 
κ. Σπύρου Μελά μέ τό έργο του Πιραντέλλο 
« 'Έ ξη πρόσωπα ζητοΰν συγγραφ έα», και με 
Τήν πρώτην έκείνην έμφάνισιν της «άνέτει- 
λέν — δπως έγραψαν δλοι τότε οί θεατρικοί 
—τό νέον άστρο τής ελληνικής σκηνής».

Ή  δ. Παπαδάκη, ή όποία άφήκεν άλησμό- 
νητον άνάμνησιν τό 1929 είς τό κοινόν τής 
Θεσσαλονίκης, θά έμφανισθή τώρα παλιν προ 
αύτοΰ, είς τρ ία  έρ γα  τοΰ δ ρ α μ α τ ο λ ο γ ί ο υ  του 
Βασιλικοΰ θεάτρου είς τήν «Λαίδη Γουιντερ- 
μηρ», είς τό «Πριν άπ’ τό ’ Η λ ι ο β α σ ί λ ε μ α »  του 
Χ ά ο υ π τ μ α ν  καί στήν «Ζακυνθινή Σερενατα» 
τοΰ κ. Ρώ μα. _

Δέον νά σημειωθή δτι πλήν της διδος 
λένης Παπαδάκη πού θά τονώση μέ την με- 
θαυριανήν έμφάνισιν της τάς παραστασεις του 
θιάσου τής κρατικής σκηνης είς την Μακεδο
νικήν πρωτεύουσαν τό συγκρότημα του «Βα- 
σιλικοΰ θεάτρου* άπό τής Δευτέρας θα ένι- 
σχυθή καί μ’ ένα άλλο μεγάλο «άτου» του, 
τήν μοναδική μας κ. Σαπφώ ’Αλκαίου, ή ό
ποία αναρρωνύουσα έκ τής τελευταίας τ η ς  ά- 
σθενείας — είχε κτυπήσει το πόδι της και τ η ς  
τό είχαν βάλει στό γ ΰ ψ ο - άνεχωρησεν έπίσης 
είς Θεσσαλονίκην καί θα καμη όμοιως τη 
έμφάνισιν της ώς Δούκισσα είς τήν περιφη- 
μον «Βεντάλια τής Λαίδης Γουΐντερμηρ».

•ο διάλογος της έβδομάδος
^ 5  "Οσες ζέστες καί νά κάνη, μιά πολύ λε
πτή... σ ι λ ο υ έ τ τ α

-  Περιφρονει την δ ε ν τ α λ ι α ι ..·

Ή Τουρκία άνεδημιουργήθη·
Καί δλαι α ί έκδηλώσεις τής 
ζωής της έμπήκαν μέσα εις ε
να καινούργιο πλαίσιο. Ε/?τ&- 
σαν · τά καφασωτά, ή γυναίκα 
έλευθερώθηκε άπό τό χαρέμι: 
καί τόν φερετζέ, καί παντού ε- 
πνεύσε τό πνεύμα τοο ί τ ο Λ ιτ ι -  
σμοΰ. Τήν άναδημιουργία αυτη 
τήν αίσθάνθηκε καί τό_ Τουρκι
κό θέατρο πού άποτελεί—καθώς 
συι.ιβαίνει καί σέ κάθε θέατρο-^· 
τόν καθρέφτη τής ζωής του 
λαοΰ. Ά λλ ά  γιά  νά γνωρισρ 
κανείς τήν πρόοδο κα ί τήν ο&- 
ναδημιουργία πρέπει νά ξανα- 
γυοίση στό παρελθόν, νά λάδη 
μιάν ίδέαν τής έποχής που κα- 
τέρρευσε, νά ζήση για  λίγες 
έστω στιγμές μέ τή νοστοοπια 
της καί νά άντιληφδή έτσι την 
έπανάστασι πού συνετελέσθη.
Τί ήταν τό θέατρο τής προπο- 

! λεμικής έποχής τής Τουρκίας;
Δέν θά άσχοληθοΰμε μέ θεωρί
ες, πληροφορίες καί μελέτες 
πού σώζονται, θ ά  ξαναζήσουμε 
μιά δραδυά τοΰ ραμαζανιοΰ σ’ 
ένα άπό τά κεντρικώτερα θέα
τρα τής Σταμπούλ: στό θέατρο 
τοΰ Σεχζαδέμπαση, τό 19 12 . Ή 
ώρα δέκα τό βράδυ. Μόλις ο»; 
νάβανε άκόμη τά λαμπιόνια του 
θεάτρου· .

"Α ς άκολουθήσουμε κι έμεις 
τούς θεατάς τής βραδυας αύτής 
πού θά παρακολουθούσαν τό 
φοβερό δράμα: «Ό Νέρων Til· 
ραννος» καί τήν κωμωδία: « Ο 
Ώκύπους Άχιλλεύς», μέ τόν 
’ Αβραάμ καί τήν Όλγίτσαν_ως 
πρωταγωνιστάς. Τά πρώτα 
πλήθη τών θεατών_ κατελάμδο:- 
ναν τά θεωρεία. Έ β γα ζα ν  τά 
στιβάλια των, κρεμούσαν το( 
σακκάκια των στά θεωρεία, πα 
ρήγγελναν πασατέμπο καί άνέ- 
μενον τήν έναρξι τής παραστα- 
σεως. Ή  πλοττεΐα έν τω μεταξύ 
έγέμιζε άπό τούς θεατροφίλους 
«ραμαζανλήδες» πού εϋρισκ<χν 
εις τά 'παίζόμενα δράματα καί 
ιδίως είς τίς τραγωδίες, στομα
χικήν άνακούψισιν καί γλυκυ- 
τατον ύπνο μέ ίντερμέτζια. Η 
άτμόσφαιρα τοΰ θεάτρου βα- 
ρειά άπό τίς Αναθυμιάσεις των 
θεατών τών θεωρείων Ιδίως μέ 
τά βγοΛμένα στιβάλια· _ Μεσά
νυχτα. Ή σκηνή τού θεάτρου &■ 
λΌίγε. Καί άρχιζε ή παράστα- 
ϋις τής τραγωδίας τοΰ 'τυράν
νου τής Ρώμης. Ή έναρξις έγί- 
νετο μέ «χορούς» ύπό τούς ^  
χους άνατολίτικης μουσικής. Ε- 
χόρευαν τό ζεϊμπέκικο καί τόν 
χορό τής κοιλίας ή Σοφίτσα ή 
Ά ρ α ξ ή -ή  κορυφαία τοΰ χοροΰ 
—καί ή πρωταγωνίστρια τής 
κωμωδίας, ή Ό λγίτσα, τό ά- 
οτρον τής θεατρικής έκείνης 
σαιζόν, άκαθορίστου μορφής 
καί ήλικίας.Οί θεαταί έπαιρναν 
μέρος καί οούτοί είς τήν χορευ
τικήν ποοεισαγωγήν τοΰ δρά
ματος μέ άμοτνέδες καί ιμέ έπι» 
φωνήσεις θαυμασμοΰ, άλλά κ«1 
μέ έκδηλώσεις όρεκτικάς καί 
γ ιά  τήν κορυφαία τοΰ χοροΰ 
καί γ ιά  τήν δευτέραχορεύτρια:

— ’Αμάν Ά ραξή γιαβρούμ!..· 
Ό  Μέρων, πού θά έκαμνε 

τήν έμφάνισί του σέ λίγο, θά έ- 
καιε τήν Ρ ώμην. ’ Αλλά πριν 
έκραγή ή τρομερά πυρκοί|ά τής 
αιώνιας πόλεως άρχιζε ή πυρ- 
κοΛά είς τούς θερμοαίμους Οεα- 
τάς, πού είχαν τήν άξίωσιν δλοι 
σχεδόν νά άπολαύσουν έκεΐνο 
τό βράδυ τά άκαθόριστα κάλλη 
τών χορευτριών τοΰ θιάσου. Καί 
ένεφανίζετο ό Νέρων μέ θρέμ
μα μέ άλουργίδα καί μέ σκήπ- 
τρον. Κάτω άπό τήν άλουργίδα 
έφαίνετο τό γυρισμένο πανταλ_ό- 
ν. του καί ύπό τό φώς τών 
λαμπιονίων τής σκηνής τό
στέμμα του σκορπούσε παραδό 
ξες άναλαμιτές. Ύπήρχε καί ή 
άτυχής Ά γρ ιπ ίνα  εις τό μέσον. 
Καί ό Σενέκας· Μέ Λ νάματα δ

μως τόσον διαστρεβλωμένα ώΑ 
στε οι άτυχεϊς ήμεΐς θεαταί τής 
δραδυδς έκείνης νά μήν τά ά- 
ναγνωρίζουμε. ’ Αλλά τί τρομε
ρός ό ’ Ισμαήλ, πού έπαιζε έ
κεΐνο τό βράδυ τοΰ ραμαζανιοΰ 
είς τό θέατρον τοΰ Σεχζαδέ
μπαση τόν «Νέρωνα Τύραννον». 
"Υψωνε τΙς χερούκλες του, έδα*- 
ζε στραβά τό στέμμα του καί έ
βριζε τούς πάντας. Αίμοβόρος, 
έμπρηστής, άνθρωποφάγος. Μετ
ρικοί θεαταί έ ροχάλιζαν και 
άλλοι πάλιν ροκανίζοντες το 
πασατέμπο των, τόν ώθοΰσαν 
άπό τό θεωρεΐον των εις το έ γ 
κλημα. Ή  άτμόσφαιρα τοΰ θέα
τρου βαρειά πάντοτε. Καί τό 
δρ ά μ α — μεταξύ τραγωδίας καί 
κωμωδίας—έγίνετο καί αυτό 
βαρύ δπως καί τό στέμμα του 
Νέρωνος. Ά λ λ ’ είς μίαν στι
γμήν έξάρσεως δραματικής—α
λησμόνητη στιγμή τό στέμμα 
αύτό έ κλονίσθηκε, έπεσε άπο 
τό κεφάλι τοΰ αύτοκράτοοος 
πού ήταν μισοξυρισυίνο ^καί έ- 
κύλισεθορυβωδώς καί ύπο τα 
χειροκροτήματα τών θεατών 
πρός τήν πλατεία, νά άπο- 
καλύψτι τήν άθλιον άρχικήν του 
όντότητα: Φτωχόν στέμμα! Η
ταν τενεκές τοΰ βουτύρου, δια
κοσμηθείς μέ χάρτινα διαμαντι
κά καί μέ στολίδια Ανατολίτι
κης τέχνης. Ό  Νέρων έν τοι>- 
τοις άν έχασε τό στέμμα του, 
διετή ρησε τήν Αγριότητά του 
μέχρις δτου έκαμε τήν έμφάνι- 
σίν του ό “ Ελλην Αβραάμ, ώς 
«Ώκύπους Άχιλλεύς». Πρόσω
πο Αλευρωμένο, μύτη βαμμένη 
μέ κόκκινη μπογιά καί είς το 
χέρι σκουπόξυλο. Αύτός ήτοιν ο 
ήρως τής Ίλιάδος εις τήν σ '̂Π· 
νήν τοΰ θεάτρου τοΰ Σεχζαδε· 
μπαση, χειροκροτούμενος καί 
ποδοκροτούμενος μέχρι πρωίας 
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

Ή  τελευταία μεγάλη έλληνι
κή έπιτυχία είς τήν Βιέννην, ή 
δράβευσις δηλαδή τής Έλλη- 
νίδος ύψιφώνου Κλάβας Στ«- 
μου είς τόν διενεργηθέντα έκεϊ 
διεθνή διαγωνισμόν τραγου
διού, πρέπει νά 
έφερε τό έρώτη -̂ 
μα : Καλά, Αλ
λά πώς ή Κλάβα 
Στάμου εύρέθη- 
κε άπό τό Ε λλ η
νικόν Ώ δε Ι ο ν  
τών Αθηνών είς 
τόν διαγωνισμόν 
τής Γενεύης;

Λοιπόν ή Κλά
βα Στάμου εύρέ- 
θη νά σπουδάζη 
τήν δντως ώραί- 

αν φωνήν της είς 
τήν Ρώμην, καί 
νά μετέχη τοΰ δι
αγωνισμού τ ή ς  
Βιέννης, διότι ύ- 
πάρχει ένας πρα 
γματικός φίλος 
τής Τέχνης, ό υ
πουργός - Διοικη 
τής Πρωτευούσης 
κ. Κ. Κοτζιάς.
Ό  Κοτζιάς, άπό 
τήν ήμέραν πού 
έμπήκε είς τόν 
Δήμον Αθηναί
ων, άνέτρεψε ρι- 
ζικώς δλες τίς 
παληές σκουριά-* 
σμένες άντι λ ή- 
ψεις πού ύπήρν 
χαν περί τής ά* 
ποστολής τήν άί 
ποιαν έχει ό Δή
μος. Καί είπε;
—Δήμος, δέν θά 

πή ένα ταμεΐον, 
πού φτιάνει μά- 
νον δρόμους καί 
φώτα καί θάβει ,
δωρεάν τούς άπόρους πεθαμέ
νους. Δήμος θά πή ^νας γερός 
καί γεμάτος όργανισμός, πού 
όφείλει νά δίδη είς τούς δη,μά- 
τας του, μαζί μέ τούς δρόμους, 
τό φώς, τήν καθαριότητα, τήν 
περιθαλψιν καί μιά ψυχική καί 
πνευματική τροφή.

Μέ αύτήν τήν Αντίληψιν δ 
Κώστας Κοτζιάς, εύρέθηκε Α- 
μίσως, παραστάτης τής ·κάθ? 
καλλιτεχνικής έκδηλώ σ ε ως. 
"Οπου εύρήκεν ένα θεατρικόν 
συγκρότημα πού άξιζε νά ύπο- 
στηιριχθή, τό ύπεστήριζεν. “ Ο
που εύρήκεν ένα καλλιτεχνικόν 
ταλέντο πού έπρεπε νά δοηθηρ 
θή, τό έδοήθησε. “ Οπου εύρή- 
κεν ένα καλόν ζωγράφον, ένα 
γλύπτην πού έπρεπε νά ένισχι* 
θή, τόν ένίσχυσε. Στήν μεγάλη 
του καρδιά ύπήρχε καί ύπάρχει 
πάντοτε μία συγκίνησις γ ιά  
κάθε τι καλλιτεχνικό.

Έ τ σ ι έχουμε ύπηρεσίας πρα
γματικά μεγάλες πού προσέφε- 
ρε στήν Έλληνική Τέχνη 6 Κώ

στας Κοτζιάς.
Είναι μικρή ύπηρεσία τάχα 

στή φήμη τής Ελλάδος τό με
σουράνημα τοΰ Νίκου Μοσχο
να;

Ό  Κοτζιάς τόν εύρήκε νά

θεσε γεΰμα στήν ταβέρνα τοΰ 
Σηλυβάνη καί έκάλεσε έκεϊ 
τήν Τασσοπούλου. Τήν έδαλε 
καί έτραγούδησε. Καί δταν εΐ- 
δεν δτι ό πανίσχυρος Γερμανός 

συνεργάτης τοΰ 
Χίτλερ ένθσυσιά 
στηκε, τοΰ... έ
σκασε τό μυστι
κό.

Ό  Γκαΐμπελς 
καί ή κ. Γκαΐμ- 
πελς έπήραν μα
ζί των τήν Τασσο 
πούλου ώς ύπό- 
τροφον τής Γερ
μανικής Κυδερνή 
σεως. Καί ή Τα<  ̂
σοπούλου, παίζει 
τώρα στήν μεγά· 
λην «’Ό περα Χά- 
ουζ» τοΰ Βερολί
νου.
Άνεφέραμεν δύο 

παραδειγμ α τ α 
μόνον τά περισ
σότερον χαρακτη 
ριστικά. Ά λ  λ ά 
θά Αναφέρωμεν 
καί είδικούς άριθ 
μούς πού δεί
χνουν πιό χτυπη
τά τήν μεγάλην, 
τήν άπέρα ν τ η 

προστασία πού έ 
χάρισεν ό Κων.· 

Κοτζιάς, σ τ ή ν  
Ελληνική Τέχνη. 
Τό 19 3 4 -  1935, 

ττρό τής Δημαρχί 
ας Κοτζια, ό Δή 
μος ’Αθηναίων εί 
χε διαθέσει πρός 
ένίσχυσιν τ ή ς  
Καλλιτεχνίας, 30 
χιλιάδας δραχ
μών.

τραγουδά—γιατί έπρεπε να ζη- Επι Κοτζιά τω- οα . 
ση— σέ μιά έπιθεώρησι τό τρα- Τό 1935—1936 δρχ.

0 ! Κ Η Ν 0 8 Ε Ι Η ί  
H i  E 1 E D P H I I N

ΤΟΥ κ. ΑΓΓ. Α Ο Ξ α

ΖΗΤΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ

γοΰδι τοΰ Λίγκου. Τόν έπήρε ά
μέσως, τόν έκαμεν ύπότροφον 
τοΰ Δήμου Αθηναίων καί τόν 
έστειλε στήν ’ Ιταλία. Πριν π»- 
ράσουν τρεις μήνες ό Νΐκος 
Μοσχονάς έπαιζε στήν Μητρο- 
πόλιταν "Οπερα τής Νέας Ύ- 
όρκης, στό μεγαλύτερο θέατρο
τοΰ κόσμου καί έδόξαζε τήν 
ίρήμην τής ‘ Ελλάδος.

Ή συνέχεια τοΰ θριάμβου τοΰ 
Μοσχονδ εΐνε ήδη γνωστή.

’Ά λλο:
Ποιός λησμονεί τό φτωχοκό

ριτσο τοΰ Ελληνικού Ωδείου^ 
τήν "Ανναν Τασσοπούλου; “ Ε
να γερό φωνητικό ταλέντο έτ 
κόντευε νά πνιγή κάτω άπό τήν 
φτώχεια. Έζήτησε στήν άπελ
πισία της τήν βοήθεια τοΰ Κσ- 
τζιά. Καί ό Κοτζιάς τήν παρέ- 
σχεν άμέσως.

Εκείνες τις ήμερες εύρίσκετο 
είς τάς Αθήνας ό Γ καΐμπελς. 
*0 Κώστας Κοτζιάς τοΰ παρέτ

993.000
Τό 19 3 6 -19 37  > 1.315.000
Τό 19 37 -19 38  > 1.236.000
εις τάς όποιας δέν περιαμδά- 
νονται α ί 90.000 πού άπαιτήθη- 
σαν διά νά σταλή ό Μοσχονάς 
είς τό Εξωτερικόν.

"Ας σημειωθή έπίσης δτι έκ
τός α°τών τών ποσών μόνον 

τΛ,Κτος 19 36 -19 37  διετέθη- 
σαν καί 948.384 διά τήν Λργά- 
νωσιν συναυλιών. Πλήν οίύτών, 
έδόθησαν Από τό ταμεΐον τής 
Διοικήσεως Πρωτευούσης 325. 
000 δραχμ«ί πρός ένίσχυσιν 
τοΰ θεάτρου, 600 χιλιάδες δρχ. 
δέ πέρυσιν, διά τόν δωρεάν κι
νηματογράφον τών παιδιών!

Δέν γίνεται Απολογισμός. 
Μία σκιαγραφία μόνον, διά νά 
άποδειχθή πόσην εύγνωμοσύ- 
νην όφείλει είς τόν Κώσταν Κο- 
τζιάν ή Έλληνική Τέχνη.

Ο  Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Β Ι Ο Π Α Λ Η

ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ...
’’ Ηταν’  ένα μελαγχολικό ά- 

πόγεμα φθινοπώρου σέ κάποιο 
νησί πού μέ είχε ρ ίξει γ ιά  κάμ 
πόσες ή μέρες ή συνηθ ισμένη 
έπαγγελματική μου α ιτ ία : Τό 
κυνήγι τής έπικαιρότητος.

Ενα άριστουργηματικό λογοτεχνικό 
οκΐτοο τοΰ κ. ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΤΟΥ

ψυχική κατάστασι ήμουν

Ήρθοτν τ’ Αποδημητικά πουλιά 
νά στήσουν τήν φωλιτσα τους.

"Ε ρρεε α ίμ α  άνθρώπινο — τί 
τήν θέλετε τήν άφορμή; —και 
ή όσμή του είχε μαγνητίσει 
τό δημοσιογραφικό ένδιαφέ
ρον μου. Αύτοΰ τοΰ είδους τά 
τα ξίδ ια  μοΰ εΐνε κα! εύχάρι- 
στα καί άνιαρά μαζί. Ή  α ι
φνίδια φευγάλα, μέσα στή μο 
νότονη ρουτίνα του γραφείου 
μοΰρχεται πάντα σά δροσερό 
ξεκούρασμα. Ά λ λ ά , ύστερα, 
μόλις περάσω λίγον ^οαρ° 
στόν καινούργιο τόπο κι’ έχω 
τρυγήσει τίς λ ίγ ες  φρέσκες 
έντυπώσεις άπό τό κάδρο του, 
μοΰ γ ίνετα ι φυλακή, και δε 
σκέπτομαι τίποτ’ άλλο παρα 
άρχήτερα. Σ ’ αύτή τήν ίδια

έ-
πώς θά τό σκάσω μιάν ώρα 
κείνο τό θαμπό άπομεσήμερο, 
στενοχωρημένος λ ιγά κ ι γ ια τ ί 
τά «γεγονότα» δέν έτελείωναν 
και έπρεπε νά μείνω άκόμα 
σ’ ένα περιβάλλον πού άπό τή 
δεύτερη μέρα μοδχε γ ίνε ι 
πληχτικώτατα γνώριμο. Δεν 
ήλπιζα σέ καμμιά νέα έκπλη- 
ξι. Ε ίχα  σηκωθή μέ βαρύ κε
φάλι άπό τό μεσημεριάτικο ϋ- 
πνο μου καί είχα  πάρει μη
χανικώς τήν άκρογιαλιά  πε
ρίπατο, συλλογιζόμενος πονε
τικά τούς άνθρώπους που με 
νουν δλη τους τή ζωή έκει 
σάν μέσα σέ κουτί κονσέρ
βας γύρω  άπό τά ϊδ ια  μίζερα 
πράγματα  καί τά  ιδ ια  κατσου 
φιασμένα πρόσωπα.

Τά βήματά μου έσκουντου- 
φλισαν, καθώς ήμουνα άπορ- 
ροφη μένος, σέ κάτι σωρούς 
άπό παράδοξα έμπόδια. Συν
ήλθα άπό κάποιο δνειρο, κα- 
νσντας νά ίδώ. "Ημουνα μπρο 
στά στό έπαρχιακό θέατρο. 
Βουνά άπό μπαγκάζ είχαν ά- 
ποκλείσει τό πεζοδρόμιο. Β α 
λίτσες, δέματα, μπαούλα,μπα- 
ουλάκια. Δέ θέλεις νά εΐνε ό 
«θίασος»; Ά π ό  ή μέρες είχε 
τοιχοκολληθή π ρ ό γ ρ α μ μ α . Κ α ι

ή έφημερίς είχε ά να γγε ιλ ει 
μέ ενθουσιασμόν δτι «σύνολον 
έξ έγκριτων καλλιτεχνών θα 
τιμήση κατ’ αύτάς τήν πολιν 
μας»/ Π ραγματικώς είχε σφυ
ρ ίξει παπόρι άπό νωρίς. Α 
κόμα, μάλιστα, εΐνε στό λιμά 
νι Νάτο, δέν έφυγε. Ώ ρισμέ- 
νως θά εΐνε θίασος· καί θα 
γελάσουμε λ ιγά κ ι. Τίποτα πε 
ρ ίεργα  πρόσωπα. Τά παρα
τράγουδα σ τ ά  παρασκήνια.Το 
χά λ ι μερικών έργων πού θα 
τ Αχούμε ξανα ιδή· Λαμπα. Ι 

δού, τέλος πάντων κάτι δια- 
σκεδαστικό.

Σχεδόν ποτέ δέν έπήγα σέ 
έπαρχία καί νά μή μοΰ τύχη 
θέατρο. Κ α ί τί Βέατρο. ‘Έ ν α  
πράμα πού ή Ά ί  ή να δέν θά 
τό γνωρίοτι ποτέ. ’Ηθοποιοί 
ποΰ έχουν γεράσει καί θά πε-

Είς τό έπόμενον
"Ενα θαυμάσιο πορτραΐτο: 
τόΰ μαέστρου· Σακελλαρί- 
δη, γραμμένο Από τόν κ, 
θ . Συναδινόν.

"Αντρες καί νεαροί καί γέροι 
μέ σκεβρωμένα μοΰτρα.

θάνουν χωρίς ·α  τής γίνουν 
ούτε κατ’ δνομα, ούτε κατά 
πρόσωπο γνωστοί. Τό «μπου
λούκι», γ ιά  τή δόξα τοΰ ό
ποιου ή ‘ Ελλάς δέν έχει πρω
τεύουσα. Έ στάθηκα άπάνω ά
πό τίς άφύλαχτες έκεινες ά- 
ποσκευές τών σκηνικών καί έ- 
μονολογοΰσα καθώς ό "Αμλετ 
δταν κρατή τό κρανίο στά χέ 
ρια του. Κακόμοιρο μπουλού
κι. Τό δνομά σου αύτό καθ’ έ
αυτό εΐνε καλλιτεχνικός στι- 
γματισμός, καί σύ έπιμένεις, 
άξιοπρεπέστατα, νά τό άγνο- 
ής. Πόση πάλη στήν άναγκα- 
στική αύτή ύπερηφάνεια. Τά 
πλοία καί τά άκρογιάλ,ια εΐνε 
τά σάβανα τών ιδανικών σου. 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Δέν περιέπεσα ποτέ εις τήν 
πλάνην νά ξεχωρίζω τό θέα
τρον είς «σοβαρόν» καί είς «έ- 
λαφρόν» μέ τήν έννοιαν τής έ- 
λαφρότητος, ήτοι τοΰ μή σοβα
ροΰ. Εκείνοι πού κάνουν τήν 
διάκρισιν αύτήν άσκοΰν μίαν έ- 
πιείκειαν έξ άμαθείας. Διότι ά- 
παιτούν αύστηρότητα έκτελέ- 
σεως άπό τό «σοδαρόν» καί έ- 
πιτρέπουν πλήρη άσυδοσίαν 
εις τό «έλαφρόν». Κατ’ έμέ δ- 
Λα  τά θεατρικά είδη είναι πα- 
ράγωγα μιάς καλλιτεχνικής ά
νάγκη ς καί πρέπει δλα νά ϋ- 
πακούουν είς ώρισμένους κα- 
νόνας καί νά χαίρουν ίσης έκτι- 
μήσεως δταν άντοαιοκρίνο;νται 
είς ιόν προορισμό-' τους, νά εί
να ι δέ άξια μομφής δταν άνε- 
ξαρτήτως είδους δέν έκτελοΰν- 
ται δπως πρέπει. Καί κατά τήν 
άντίληψιν αύτήν τό θέατρον 
πρέπει νά διακρίνεται άπλώς 
είς «καλόν» καί «κακόν». Μέ 
τήν διάκρισιν αύτήν μπορούμε 
νά βρούμε κακόν τό θέατρον 
τών δραματικών έργων καί κα
λόν τό θέατρον τών έπιθεωρήτ 
σεων καί τάνάπαλιν, άναλό
γως τής άποδιδομένης ποιότη- 
τος έργασίας.

Ή αλήθεια είναι δτι κακόν 
καί κάκιστον άνεδείχ&η τά τε
λευταία έτη τό θέατρον τής έ- 
πιθεωρήσεως. Διότι ένφ διά τό 
θέατρον τής πρόζας κοαεβλήθη 
πάντοτε φιλότιμος προσπάθεια 
καί άξιόλογος άμιλλα πρός 
δελτίωσίν του είς ήθοποιούς 
καί έργα, εις σκηνοθεσίαν καί 
σκηνογραφίαν, είς κτιριον και 
όργάνωσιν, ή θεατρική έπιθεώ- 
ρησις πού είναι είς τό είδος 
της ένα πνευματικό ξεκούρα
σμα καί μιά αισθητική ίκανο- 
ποίησις, περιέπεσε είς τοιοΰτον 
βόρβορον Από πάσης άπόψεως, 
ώστε νά άναγκασθοΰν καί θέα 
τρα Ακόμα νά Απαγορεύσουν 
τήν Αναδίβασίν της άπό σκη*- 
νής των (Δημοτικόν θέατρον 
Πειραιώς) καί ό τύπος νά έκ- 
στρατεύση έναντίον της μέ τόν 
χαρακτηρισμόν τής «χυδαιότηί- 
τος» καί τής «άκαλαισθησίας» 
καί ο! θεοοταί έν τίλει νά Λι;γα- 
δευθοΰν ώστε νά εύρεθοΰν είς 
τήν θέσιν οι θεατρώναι νά διν 
μοσιεύουν είς τάς έπί πληρωμή 
Αγγελίας των τήν φρασιν «Τό 
έργον στερείται βωμολοχιών».

Τήν κατάστασιν αύτήν άνέ- 
λυσα καί ήτιολόγησα καί ύπέ- 
δειξα τά μέσα τοΰ καθαρμού 
της είς μακράν άνακοίνωσίν 
μου πρός τό πέρυσι συγκροτη- 
θέν «Α ' Πανελλήνιον θέατρά 
κόν Συνέδριον»· Διεπιστώθη 
τότε δτι, άν ή πόρτα τοΰ έπιθε- 
ωρησιακοΰ θεάτρου έκλεισε έλ- 
λείψει θεατών καί άν έκατοντά- 
δες έργατών θεάτρου έδυθίσθη- 
σοtv έκ τούτου είς τήν άνεργίκ 
αν, τοΰτο ώφείλετο είς τό δτι 
ό έξευτελισμός τοΰ θεατρικού 
αύτοΰ είδους έφθασε είς τό μή 
περαιτέρω.

θεατρικός έπ ιχε ιρ η ματίας έ- 
χριετο πάς ό διαθετών 20—30 
χιλιάδας δραχμών, παντελώς 
άμοιρος θεάτρου, θύμα τών 
θελγήτρων ύποψηφίας πρωτα
γωνίστριας καί τών έμπορικών 
διαβεβαιώσεων άνεργων ήθο- 
ποιων. Συγγραφείς αύτοσχέδι·- 
οι παρουσιάζοντο είς κάθε πε
ρίοδον καί έγένοντο δεκτοί άρ- 
κεΐ νά παρητοϋντο ή νά ύποβί- 
βαζον τά ποσοστά των. Οί ίδι
οι έτρεχαν νά βροΰν ήθοποιούς 
πρός συμπλήρώσιν τοΰ θιάσου 
καί έμπόρους έπί πιστώσει δια 
τήν κατασκευήν βεστιαρίου καί 
σκηνικών. Έ ν  τώ μεταξύ ήθο- 
ποιοί εόρίσκοντες καλοτέοους 
δρους έργασίας άπεχώρουν τήν 
τελευταίαν στιγμήν άπό_ τοΰ 
θιάσου καί κάθε καρυδιάς κα
ρύδι είσεπήδα είς τόν θία
σον διά τήν πλήρωσιν τών 
δημιουργουμένων κενών είς τό 
προσωπικόν. Τέλος τό έργον Α
νέβαινε, ό κόσμος άηδίαζε, άρ
χιζαν τά Χ,ρέη. Χρέη είς τόν θί
ασον, τό θέατρον, τήν διαφήμι- 
σιν, τήν μουσικήν, τόν φωτι
σμόν, τό κεφάλαιον είχε έξανε- 
μισθή, τά θέλγητρα τής πρώτα- 
γωνιστρίας ^ποτυον ν* άσκοον ε- 
πιρροήν και ό θίασος διελύετο, 
τών ύπευθύνων κοτταδιωκομέι- 
νων άπό πιστωτάς καί δικαστι
κούς κλητήρας.

Μέ πολλήν μελαγχολίαν π α  
ρηκολούθουν τό θέαμα αυτο 
πάντες οί ύλικως ή ήθικως έν- 
δισιφερόμενοι διά τό θέατρον. 
Έ ν  τούτοις δμως ό κατήφορος 
αύτός έπρεπε ν’ άκολουθήση 
τόν δρόμον του. Αύτής τής ιδέ
ας ήμουν έκτοτε· Διότι μόνον 
δταν ή μοιραία κατάπτωσις 
θά έφθανε είς τό μηδέν, ύπή,ρχε 
έλπίς νά συνετισθοΰν δσοι θά 
εύρίσκοντο πρό τών έρειπίων. 
Καί α ύτό  έγινε. "Όταν ή άπο- 
σύνθεσις συνετελέσθη πλήρως 
καί τό πρόβλημα τής Ανεργίας 
ήνάγκασε τά θεατρικά σωμα
τεία νά λάβουν μέτρα κατοχυ- 
ρωτικά, δταν ή εύπρέπεια τοΰ 
κινηματογράφου άπερρόφησε 
τό θεοττρικόν κοινόν, δ^αν η Ε
ταιρία Συγγραφέων και τό 
θεατρικόν Συνέδριον και οί 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ί

ΤΟ Υ  κ . Π . Μ Ο ΣΧ Ο Β ΙΤΗ
Είς τό προηγούμενο σημείωμά μας διά τήν 

κρίσιν τοΰ θεάτρου, κατελήγαμε σέ ένα συμ-

πε,Ό τ? μία άπό τάς αιτίας τής κρίσεως ποό 
γνω ρίζει, γενικώτερσ,, τό θέατρον σήμερα, 
εΐνε δτι δέν έχει τούς συγγράφεις^ που Απαι
τεί τό «θεατρικό κλίμα» τής έποχής μας, ότι 
δέν διαθέτει τό δραματικό ύλικό πού θα ητο 
κατάλληλον διά νά τραδήξη πρός τό θέατρον

Ό  περίφημος ήθοποιός Μοΐσσι είς τήν με*
γάλην του δημιουργίαν τοΰ «Άμλετ»

τό πολύ κοινόν, άνταποκρινόμενον πρός τί< 
βλέψεις του, τίς ψυχικές του άνάγκες και 
ροπές, πρός τόν τρόπο μέ τόν όποιον σήμερα 
τό κοινόν βλέπει τήν ζωήν και άντιλαμβανε-
ται τήν τέχνην.

Έ ν  τώ μεταξύ αύτήν άκριβώς τ ή ν  έβδομα·· 
δα μοΰ ήλθε τό καινούργιο βιβλίο του κ. Λν- 
δρέα Μπελλσόρ (τής γαλλικής Ακαδημίας) 
έκδοθέν μόλις είς τό Παρίσι άπό το « Ακαδη- 
μαϊκόν 6ι6λιοιχωλεΐον» Περρέν μέ τον τίτλον 
«Η  άπόλαυσις τού θεάτρου». Είς τάς πρω- 
τας σελίδας τοΰ βιβλίου τοΰ Γάλλου άκαδη- 
μαϊκοΰ υποστηρίζεται ή Αντίθετος θέσις η 
μάλλον μία θέσις περίπου άντίθέτος και παν 
τως όλιγώτερον άποκλειστική. Πιστεύω πως 
εΐνε άνάγκη νά παρατεθή διά λόγους ε ξ α ν -  
τ λ ή υ ε ^ ς  ιή ς  ο ιζ η τ ή ε Γ ίο ς  δ · .α .ν Α  
και ή άντίθέτος αποψις, δεδομενου μάλιστα 
δτι ό δικηγόρος της εΐνε μία προσωπικοτης 
ώς ό κ. Μπελλσόρ. Τοΰ δίδομεν, λοιπον, τον 
λόγον, μεταφράζοντες ■

« ..Ά κοΰτε νά λέν: «Χρειάζετα κ ια η  κα ί' 
νούργιο». Χρειάζεται δμως πράγματι τοσω 
πολύ, Βέβαια, πάντοτε εΐνε έπιθυμίιτος, είνε 
ζωηΓά έπιθυμητός 6 w ντερισμός, ό ωμορφος 
κ α ί '  χαριτωμένος νεώτερισμός. Παρηγοριέται 
δμως κανείς δταν καί διότι ό νεωτερισμός 
αύτός δέν έρχεται. Ά π όδειξις : Δέν ύπαρχε_ι 
έποχή ή όποία νά έπεζήτησε Κάι να επίζηλη 
νά έπόθησε καί νά ποθή, νά έκυνήγησε καί να 
κυνηγά τόν νεωτερισμόν, τό «καινούργιο» 
τόσον δσον ή έποχή μας. Μ’ δλα ταΰτα άκρι
βώς στήν έποχή μας είνε άπειρα το; παΛηα 
θεατρικά έργα  είς τά όποια τό κοινόν ετρε- 
ξε καί τρέχει άθρόον. Έπειδή δέν θέλομεν να 
στενοχωρήσωμεν κανένα, θά ποΰμε δτι είνε 
τόσα δσα καί τά νέα έργα . Τά παληά αύτα 
έργα  έν τούτοις τό κοινόν τά έγνώριζε, ήξε
ρε σχεδόν άπό στήθους ολόκληρα Αποσπάσμα 
τά του, δέν τοΰ έπεφύλασσαν^ καμμιά εκπληξι 
δσον Αφορά τόν μύθον, τήν ύπόθεσίν των.

»ΕΙνε βέβαια άληθές δτι ή περιέργεια  αύτή 
τοΰ μύθου Αποτελεί άσθενέστατον στοιχεΐον 
τής δραματικής περιεργείας. Ά πόδειξις  εΐν* 
δτι έκεΐνος ποΰ Αρχίζει τήν άνάγνωσίν ένος 
μυθιστορήματος βουλώνει τά αυτιά του δια 
νά μή τοΰ άποκαλύψουν τήν λύσιν, μόλις δ
μως τό δ ι α  δάση, άν ένθουσιασθη μέ αύτό 
καί τό μυθιστόρημα άναβιβασθή είς τήν σκη 
νήν ώς θεατρικόν έργον. θά τρέξη νά τό ίδή 

(Ή  συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

θεατρικοί στίχοι

Ή  Μπαλλαρινοΰλα
"A I τήν καϋμένη τήν μπαλλαρινούλα...
Δέν εΐνε όντότης, ούτε στέλεχος, ούτε «άρι-

(θμός»
Δέν εΐνε οΰτε κάν μονάς. Εΐνε μιά «νούλα»

Κ ι' δλου τοΰ κόσμου _ό θυμός 
Τοΰ θιασάρχου, τοΰ διευθυντοΰ, τοΰ υποβολέα 
Σ ’ αύτήν έπάνω τήν φτωχή θά ξεχειλίση 
Από τή στιγμή πού «αίρεται, ή αύλαία...» 

Ώ ς  πού νά ξανακλείση!...

Αξιολύπητη δλως διόλου
Πάντα φτωχό, κυνηγημένο πλάσμα
Εΐν’ ένα μέρος τοΰ μπαλλέτου-^του συνόλου
Ποτέ μονάς. Άπλούστατα χωρίς άξία , κλά-

(σ μ α κ -
Στό καμαρίνι, στή σκηνή, διαταγές τήν κυνη*

(γανε·
«Απαγορεύονται ή συζητήσεις καί τά γέλια» 
Καί άν τυχόν ό θίασος φτιάνη στραβά καρ·

(βέλια
Έ κείνη φταίει πάντοτε—...σ’ αύτήν δλα ξε*

(σπάνε!
Έ χ ε ι  δλα τά βάσανα καί δλες τίς εύθύνεζ 
Κ α ί σ’ δλα έχει διαρκώς τήν πιό μεγάλη γκί«

(νια
"Ε γ ινε  μιά μικροκλοπή στά καμαρίνια;
Ή  ύποψία, στή στιγμή, πέφτει στίς μπαλλα·

(ρίνες...
Κουτσομπολεύουν τή σουμπρέττα;—Ή μπαλ·

λαρίνεςΐ ..·
Ά πέτυχε ενα νούμερο;—Ή  μπαλλαρίίνες!.^ 
Ναυάγησε ό θίασος!—Ή  μπαλλαρίνες!...

Ή μπαλλαρίνεςί...
Ά π ’ δλ’ αύτά, δέν έχουν εΐδησι ή καϋμένες 

Καί τίς στιγμές έκεινες 
Πού τόσο νοιώθονται, ή φτωχές, άδικημένες, 
Ά πό τούς άλλους, πιό π α ρ ά μ ε ρ α — στήν άκρη- 

Τούς έρχεται 'ίσως κάποιο δάκρυ. 
Ά πό παράπονο μονάχα, δπως λένε..» 
Ά π ό  παράπονο μονάχα...

Μά δέν κλαϊνε 
Δέν έγουν τό δικαίωμα νά κλάψουν ή καΟ*

(μένες
Κι' έτσι δειλές, φτωχές, δυστυχισμένες 
Σκέπτονται μέ παιδιάστικην άφέλεια 
Μέσ’ τής ζωής των τ ’ άγουρα χαρώ ματαί 
"Αν τούς «άπαγορεύωνται τά γέλια» 
ιιήπωα τούς έπιτρέπονται τά κλάματα; 
μη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΧ
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά τήν τελευταίοον συνεδρία, 

σιν της ή ’ Επιτροπή Άδειας συνεζή 
τησεν διά μακρών τήν ύπόθεσιν τής 
ήθοποιοΰ κ. Ζωζώς Νταλμάς. ‘Η ά_ 
πόφασις τής ’Επιτροπής θά έκδοθή 
κατά τήν προσεχή συνεδρίασιν, η 
6ποία θά γίνη μεθαύριον Δευτέραν.

Διά τό άναφυέν ζήτημα με:αξύ 
Τοΰ ήθοποιοΰ Σπ. Μουσούρη καί 
*οΰ θιασάρχου κ. Π. Γαβριηλίδη. ή 
*Επιτροπή κατέοτησεν ένοχον παρα.

“Η κ. Ζωζώ ΝταΧμάς

βιάσεως συμφωνίας τόν κ. Μου-
σούρην. Άπεφάσισε δέ δπως ό κ. 
ΛΙουσούρης άκολουθήση τόν θίασον 
τής Κηφισιάς τοΰ κ. Γαβριηλίδου.

Ή  ’Επιτροπή Άδειας έχορήγησεν 
Λδειαν tic  τόν έν Κνωσίαντινουπόλει 
θίασον Μάνου Φιλιππίδου —  Ριτσι- 
ώοδη. διά νά χρησιμοποιήση Ούγνα 
ρέζικο μπαλλέτο. Ώ ς γνωστόν, ό θί
ασος Φιλιππίδου — . Ριτσιάρδη πρό
κειται νά δώση σειράν 43 όπερατι- 
κών παραστάσεων.

—-03>0—
Αλληλογραφία
It Π. Σ  Α Β  Β  ΙΔ Η  Ν Κάιρο*. __  Τά
αποσταλέντα δημοσιεύονται είς τό 
σημερινόν φύλλον. Σά ς  ευχάριστου. 
με\ διά τήν εύγενή προθυμίαν σας 
ίκαί π*ϊ,ρι*ιένομ£.ν νεω χέραν άτνταπά* 
κρισιν.

X* A. Ν. ('Ελληνικόν Καλλτιεχνί
Κόν τμήμα). __  Α Ι εύχαί σας μάς
συγκινοόν.θά δημοσιεύσωμεν τήν άπο 
σταλεΐσαν άνταπόκρισιν. Α Ι στήλαι 
μας θά εΐνε πάντοτε είς τήν διάθεσίν 
οας.

Τ. Δ. Κ ωνσταντινούπολιν. __  Τη-
ροΰντες δπως μάς ζητητε τήν άνωνυ 
μίαν σας σάς πληροφοροΰμεν δτι τ’ 
άτίυσταλέντα δέν είνε δυνατόν νά δη. 
μοσιευθουν άπό τών στηλών τών «Πα 
ραακηνίων» ίφ δσον περιστρέφονται 
ε'.ς καλλιτεχνικήν ύπόθεσιν καθαρώς 
Ιδιωτικής μορφής.

Κ Ω Σ Τ Α Ν  Κ ΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΝ. Λα 
μίαν. ___  Τά «Παρασκήνια» δημοσιεύ
ουν μόνον καλλιτεχνικού περιεχομέ
νου υλικόν ‘ Εάν έχετε τοιοΰτον άπο- 
οτείλατέ μας.

ΔΗΜ ΗΤΡ ΙΟ Ν  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Ν  Χαλ 
κίδα. _  Σ  τείλατέ μας πάν δ.τι ά- 
«ρορά τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν τήΓ 
ιτόλεώς σας νά τό δημοσιεύσωμεν εύ 
γαοίστως. Άπο στείλατε δύο ψωτο- 
νοαφίας διά τό δελτίον του άνταπο- 
κριτοΟ.

ΑΠΟ ΣΤ Ο Λ Ο Ν  Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ . Μυ
τιλήνην.—  Ή  άνταπόκρισίς σας δη
μοσιεύεται

ΙΩ Α Ν  Ν ΗΝ ΤΑ Ρ ΟΥΔΑΚ Η Ν ‘ Ηρά
κλεισν Κρήτης. __  Σάς ευχάριστου
jjtv  Περιμένομ^ν άνταπόκρισιν σας. 
Δελτίον άνταποκριτοΰ θά λάβετε προ 
σεχώς.

Γ. Π Ε Τ Ρ Α  "Ο ΓΛ Ο Υ  Σέρρας. __ 
Τό πολύ no) i ποίημά σας έχάθη δυ- 
στυγώς είς τό τυπογραφεΐον. Άπο· 
στείλατέ το έκ νέου καί θά τό δημο
σιεύσωμεν εύχαοίστως.

Α. ΝΤ Ε Λ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ  Η Ν Κων)πο
λιν. __  Σ  υνεννοηθήε μέ τόν αύτόθι
Λπεσταλμένον μας κ. ΑΙμ. Σαββί 
δην.

Α. Δ Φ Ο ΙΒ Ο Υ  Πάτρας. __  θσ
τό διαβάσωμεν. Καί έάν έγκριθή θά 
τό δημοσιεύσωμεν είς προσεχές φύλ
λον

0
Σιαο υεττα
Σπυροπούλου —

Παπαδούκα —

Γ ιαννίδη

Έπιθεώρησις βυγκεντρώ- 
νουσα τήν καλυτέραν Ά - 
3ηναϊκήν κοινωνίαν στό 

θέατρον

Σαμ αρτζή
Μέ τό έκλεκτό συγκρότη- 

ματοϋ θιάσου

!ΑΔΚ -  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Λ. ΠΟΖΕΛΛΙ
MAP. ΝΕΖΕΡ
Τ. Λ ΙΑ Σ Κ Α
HP. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛ. ΒΕΜΠΟ
Μ. ΘΗΒΑΙΟΥ
Α. ΜΙΜΟΖΑ
Λ. ΠΕΡΡΩΤΗ
Ρ. ΛΥΔΙΑ
Π. ΑΛΒΑ
Λ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΜΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ Σ
ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΓΑΒ Ρ IΗΛΙΔΗΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ
ΚΑΜ ΒΥΣΗ Σ
Μ ΑΓΚΡΕΛ κ.5 .

Ντιζέζ: Σ. ΒΕΜΠΟ
Α ' Χορεύτρια: Ν. ΠΑΥ-

ΛΟ ΒΣΚΑ ΓΙΑ

Χορογράφος:
Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΛΛΕΤΟ

16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Μοοκέττες: ΣΥΡΙΓΟ Υ

ΠΕΜΠΤΗΝ—ΣΑΒ ΒΑΤΟΝ

Λ Α Ι Κ Α Ι  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Α !

0

Β. Ήλιάδη

Τουρκική
παράστασις

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
καί διασκεδάζων τό. κοινόν μέ 
τήν σύμπραξιν τής Όλγίτσας. 
πού έχόρευε κοιτά διαλείμματα 
τόν χορόν τής κοιλίας, ένσαρ- 
κώνουσα τόν ρόλον τής θρυλι
κής Βρησιΐδος. ’Αμάν, ’Αμάν: 
Καί ή παράστασις έτελείωνε 
τάς πρωϊνάς ώρας, δταν τό τη- 
λε6όλον κροτούσε διά νά ειδο
ποίηση τούς πιστούς τοΰ Μωά
μεθ δτι άρχιζε τό ραμαζότνι—ή 
νηστεία καί ή προσευχή.

Επέρασοτν χρόνια έκτοτε 
Αλλ’ ή είκών αύτή τοΰ θεάτροι: 

των χρόνων έκείνων παραμένει 
ως έκπροσωπευτική τής έποχήο 
της καί ώς δείγμα τής προόδου 
πού έπετέλεσε σήμερα ή Τουρ 
κία κα! ε[ς τό θέατρο υέ τήν 
εύ'ρωπΓ'ΐ'ή του σκηνή, τούς 'χ- 
ληθινούς καλλιτέχνας του κα! 
τήν Αριστοτεχνική φιλολογική 
Τουρκική παοανωγή.

Β Α Σ . ΗΛΙΑΔΗΣ 
— O S O —

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΗΚΗ

Α Ρ Λ Σ
Έβδομάς θεατρικών (Ατυχη

μάτων ή διαρρεύσασα. Πρώτα - 
πρώτα ήσθέλησεν ή πρωταγωνί
στρια του «Λυρικού» και τόσον 
συμπαθής καλλιτέχνις της; μου-

Α Ι προβλέψεις τών «Πιαρασκηνί- 
ων» ύπήρξαν καί πάλιν έπιτυχεϊς. Οί 
τω κοττά τάς δύο Ιπποδρομιακάς συ> 
κεντρώσεις ύπεδείξαμεν καί τούς ό 
κτω νικητάς Τππους. ’Ήτοι : τούς 
Καρακόλ. Σαάντι. Πρά, Γολιάθ. Β 
κτωρα, Πρωτέα, Μαρζούκ, Μαίαν
δρον, καί Μουργκάν. Τά προγνωστι 
κά μας διά τάς Ιπποδρομίας τοΓ 
Σαββάτου καί Κυριακής έχουν ώο 
έξής:
Σ Α Β  ΒΑΤΟΥ

1) Λάκων Άλέξατνδρος
2) Τζενεράλ   Σ τ . Άνούστη

πιθ. Φάττυ.
3) Μάννα —  Τοπογκάν.
4 ) Αίγκλόν Νηρεύς πιθ. Τινα.
5) ‘ Ελενάκι —  Τζίμ Λόντος πιθ. 

Σ  ουλτάνα.
6) Σαάντι —  Νταράοιϊς πιθ Ά  

ζέλλα.
Κ Υ Ρ  ΙΑ Κ Η  Σ

1) Μαρζούκ _  Ντιριντάουα πιθ. 
Μουνζέϊντ.

2) Τιτάν —. 'Εκάτη __  Φιντανάκι.
3) Σ  ομπεράνο   Μπάντεχ πιθ.

ΜπικορΙ.
4) "Επος. Μέΐρα πιθ. Κάτια.
5) Πρωτεύς —  Κωπαΐς πιθ. Μυτι 

λήνη
6) Μουργκάν —  ΠαμΙρ πιθ. Ταφ 

φάρ.
Μ.

— 0 3 0 ^
Τά κοστούμια 
τού ’Αθηναίου

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν 
κατωτέρω έπιστολήν:

Κύριε Διευθυνιά,
Ό  θεατρικός έπιχειρηματίας τοΰ 

«Αθηναίου» θά έπρεπε φαντάζομαι 
νά σέβεται περισσότερον τό άθηναϊ* 
κόν κοινόν καί νά μήν τό έμπαίζη, 
καθ' δν τρόπον δοκιμάζει νά τό έμ- 
παίξη.

Τεράστιες ρεκλάμες, κατσίλαμβά- 
νουσαι όλοκλήρους στήλας τών έ- 
φημερίδων άνγέλλουν είς τό νοήμον 
κοινόν καί τήν γενναίαν φρουράν, δτι 
ό ρηξικέλευθος έπιχειρηματίας δέν έ- 
φείσθη δαπανών και μάς έφερε νά 
μάς έμφανίση άπό τής σκηνής_ τοΰ 
θεάτρου του, τό ... Παρίσι! Ξέρετε 
δέ τί εΐνε αύτό τό Παρίσι; ’Ολίγα 
κοστούμια γιά Φ ΙΓ Κ Ο Υ Ρ Α Ν Τ , άπο. 
φόρια του ΦολΙ Μπερζέρ, άγορασμέ 
να άπό έτών μέ τήν όκά, άπό τόν 
ήθοποιόν I.  Ζαφειρόπουλον. Ό  έπι- 
χειρηματίας τοΰ ’Αθηναίου τά ένοι- 
κίασε, άντι 500 δραχμών τήν δρ«- 
δί-ά καί μάς τά σερβίρει ώς κάτι 
σπουδαίον χαΐ έξαιρετικόν! Διά τήν 
Ιστορίαν προσθέτω δι τά ίδια κο
στούμια προσεφέρθησαν πέρυσι _πρός 
ένοικίασιν είς τόν κ. Σ  αμαρτζήν, ό 
όποιος δμως ήρνήθη νά τά ένοικιά- 
ση σεβόμενος τό θεατριζόμενον κοι 
νόν, τό όποιον δ περί οΟ ό λόγος έ- 
πιχειρηματίας έκλαμβάνει ώς άποτε 
λούμενον άπό κουτοεπαρχιώτες.

Μέ έκτίμησιν 
Θ Ε Α Τ Ρ Ο Φ ΙΛ Ο Σ

— 0 3 0 —
Θέατρον Παγκρατίου

‘ Η φιλολογική βραδυά τής παρελ- 
θούσης Τετάρτης είς τό Θέατρον Παγ 
κρατίου άπό τόν θίασον Π. Άργυ- 
ροπούλου __  Κ . Σοτντοριναίου έδό
θη μέ τόν « Σ  σττανά» του Βερνέχγ. 
Τό έργον εΐνε παλαιόν, έχρησίμεΛχτεν 
δμως ή παράστασίς του διά νά μάς 
δώση ή κ. Π. Άργυροπούλου ένα δυ 
νατόν δείγμα τής άξιολόγου τέχνης 
της. Εΐνε κρίμα και διά τό θέατρον 
τής πρόζας, άλλά και διά τήν συμ
παθή κσλλιτέχνιδα νά κρύπτη τό πο 
λύ προσοχής άξιον ταλέντο της ύπό 
τό μόδιον τών έπορρχιακών τουρνέ, 
άφ’ οΟ θά ή μποροΰσε μέ μίαν μικράν 
ή έστω και μεγάλην προσπάθειαν νά 
μάς τό έμφανίση ζωηρότερον καί 
λαμπρότερον εις τήν πρωτεύουσαν 
διά νά κοτταλάβη τήν θ^σιν πού του 
άνήκει είς τήν πρώτην γραμμήν του 
θεάτοου τής πρόζας. Διά τόν κ. Σ  αν 
τοριναΐον θά σημειώσωμεν μόνον δτι 
έξακολουθεΐ πάντοτε νά εΐνε ό κα
λός άρτίστας. ‘Ο εύσυνείδητος καί με 
λετημένος και τέλειος σχεδόν< έρμη. 
νευτής τών ρόλων πού παίζει. Ό  ίδι
ος δπως τόν έ,γνωρίσαμεν καί είς τό 
παρελθόν.

— 0 ^ 0 —
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

Καμπαρέ

Καπνοί .. Γυναίκες ... χρασί. 
τραγίούδια καινούργια, 
πσληές καντάδες
 λογιώ —  λογιώ σαματάδες—
γλεντά ή νειότης ή χρυσή! 
Πολύφωτα ... σκοτάδι... ‘Ημίφως, 
χοροί μοντέρνοι, 

παληές κανδρίλλιες 
γυμνά κορμιά, γυναίκες χίλιες, 
τριγύρω χαρούμενο ύφος!...
Στήν άκρια βουβός ένας Γέρος, 

μέ άγριο βλέμμα, 
μ* άλλόκοτη φάτσα, 
φάτσα πού δείχνει μεγάλη ράτσα 
στό Ιδιο τραπέζι καί μέρος!... 
Κυττά μέ πόθο μ* όρμή σβυσμένη 
μέ μάτι θολό,
(άπ* τό μεθύσι)
ζητά στό κρασί κάτι νά σβύση·
Κι* δλο προσμένει ...προσμένει ...

(προσμέει...
Μ ΑΝΩΛΗ Σ  Κ Α Λ Α · I «ΤΖΟΠΟΥΛΟ Σ

ΡΟΥΑΓΙΑΑ
Πατησίων — Η πείρου 

ΣΗΜΕΡΟΝ

ΣΗΜ ΕΡΙΝ
Ό  θρίαμδος τής σαιζόν. 
Τό πολύκροτο έργο τοϋ

Π ΙΕΡ ΦΡΟΝΤΑ!

ΠΟΡΤ
Α Ρ 0 Ο Υ Ρ
ΝΤΑΝΙΕΛ
ΝΤΑΡΙΕ
ΑΝΤΟΛΦ
ΒΟΛΜΠΡΥΚ
‘ Η ταινία πού έσπασε δλα 
τά* ρεκόρ σ’ δλον τόν 

κόσμο :

Γαβριηλίδης

σικής σκηνής, δίς "Αννα Κα- 
λουτδ.

— Ή  δίς Καλουτδ προσεβλή- 
θη ύπό σκωληκοειδίτιδος, ή κρί- 
σις δέ τής νόσου ύπήρξε τοιαύ
τη, ώστε κατέστη άδύνατος ή 
άποφυγή τής χειρουργικής έ- 
πεμβάσεως.

— Κατόπιν τούτου ή νεαρά

Ή  δίς *Άννα Καλουτά

σουμπρέττα τήν Τρίτην θά είσα- 
χθή πρός έγχείρησιν εις τόν 
«Ευαγγελισμόν».

— Καί μετά δμως τήν χει
ρουργικήν έπέμβασιν ή δίς Κα-

λουτα θά παραμείνη πρός ά- 
νάρρωσιν έπ” άρκετόν χρονικόν 
διάστημα καί δέν θά δυνηθή νά 
έποα/εμφανισθή εις τήν σκηνήν 
πρό τοΰ πρώτου δεκαπενθημέ
ρου τοΰ προσεχούς μηνός Αύ
γουστου.

— Κατόπιν τούτου ή θεατρική 
έταιρία Κόκκινη—Μαυρέα εύρί- 
σκεται είς άναζήτησιν πρωτα
γωνίστριας.

— Άπηυ&ύνθη κατ’ άρχάς 
πρός τήν τιμωρημένην σουμπρέτ- 
ταν Ρένα Ντόρ, ή όποία άντέ- 
ταξεν άρνησιν, διότι εχει τιμω- 
οηθή είς άργίαν δι’ δλο τό κα- 
λοκαϊοι, άκριβώς διότι άπό τήν 
άρχήν τής σαιζόν δέν ήθελε νά 
"συνεργασθή μέ τόν θίασον τοΰ 
«Λυρικοΰ».

— Κατόπιν τούτου έγιναν 
προτάσεις έκ μέρους τοΰ θιά
σου Κοκκίνη—Μαυρέα πρός τήν 
δίδα Ρίτα Δημητρίου, ή όποία 
δμως έπεφυλάχθη ν’ άπαντήση.

— "Ας ση'μειωθή δτι αί προ
τάσεις ποός τήν δίδα Δημητρίου 
έγιναν, δεδομένου δτι σύμφωνα 
πρός έπιμόνως κυκλοφορούσας 
διαδόσεις, ό θίασος τοΰ «Περο-

j κέ»—παρά τάς άντιθέτους κα
τηγορηματικός δηλώσεις τής έ- 
πιχειρήσεως τοΰ θεάτρου τού
του—εύρίσκεται είς τάς παρα- 
μονάς διαλύσεως.

— Έ π ί τή προόψει μάλιστα 
αύτοΰ τοΰ γεγονότος, ό θίασος

! Μακέδου καί ό θίασος Κο·κκι- 
νη—Μαυρέα ύπέβαλαν προτά
σεις καί πρός τόν έκ τών θια- 
σαοχών κ. Όρέστην Μακρήν.

— Αί τελευταΐαι μάλιστα 
πληροφορίαι άναφέρουν δτι ό κ. 
Μακρής θά ύπογράψη τελικώς 
μέ τάς θεατρικάς έπιχειρήσεις 
Μακέδου.

— Δεύτερον θεατρικόν άτύ- 
χημα συνέβη τό βράδυ τής Πέμ
πτης εις τοΰ «Σαμαρτζή.» μέ ή- 
ρωας δύο άπό τούς συμπαθείς 
πρωταγωνιστάς τοΰ θεάτρου 
αύτοΰ, τήν δίδα Λουΐζα Ποζέλλι 
καί τόν κ. Στ. Σπυρόπουλον.

 Ό  κ. Σπυρόπουλος άπό έ-
νωρίς είχε χτυπήσει τό πόδι 
του, ν εΥ °ν^ζ τό όποιον τοΰ 
ποοξενοΰσε πόνους, δταν & οχ ί
σε νά χσρεύη μαζί μέ τήν δίδα 
Ποζέλλι '!c  τήν έναρξιν τής Β ' 
πράζεως τής «Σιλουέττας». Λό
γω  τοϋ πόνου πού έδοκίμαζεν ό 
κ. Σπυρόπουλος £πεσε κάτω, 
συμπαρασύρων καί τήν ^συμπα
θή πρωταγωνίστρκχν τής «Σι
λουέττας», ή όποία καί ύπέστη 
έλαφρούς μώλωπας.

— Οί καλλιτέχναι μετεφέοθη- 
σαν άμέσως εις τόν Σταθμόν

Πρώτων Βοηθειών. Ή  δίς Πρ- 
ζέλλι, ή όποία έμωλωπίσθη έλα- 
φρώς, ήρχισεν άπό χθές παίζου- 
σα κοινονικώς τά νούμερά της. 

ΐ — Ό  κ, Σπυρόπουλος δμως, 
πού έχει πάθει έξάρθρωσιν τοΰ 

! άριστεροΰ του ποδός, θά άναγ- 
κασθή νά οϊκουρήση έπ’ όλίγον.

! — Σημειωτέον δτι ή Λουΐζα
, ίπεσε καί λιπόθυμος άπό τήν 
1 συγκίνησιν έκ τοΰ άπροόπτου 

γεγονότος.
— Έκτός άπό τά άτυχήματα 

ή διαρρεύσασα έβδομάς ήτο 
πλούσια είς καλλιτεχνικά >λέν- 
τια.

! — ΟΒτω τό βράδυ τής περα
σμένης Τετάρτης είς τό σπίτι 
τοΰ θιασάοχου τής «Σιλουέτ- 

I τας» κ. Πέτρου Κυριακοΰ συνε- 
, κεντρώθησαν τά κυριώτερα στε 
j λέχη τών θεάτρων Σαμαρτζή 
! καί Λυοικοΰ καί έπανηγύοισαν 
τήν έπέτειον τής όνομαστικης έ- 
ορτής τοΰ δημοφιλοΰς καλλιτέ
χνου.

— Τήν ώραίαν καί εΟθυμον 
καλλιτεχνικήν συγκέντρωσιν έ- 
τίμη'σε διά τής παρουσίας του 
καί ό ύπουρ γός - Γενικός Δ o '* 
κητής Πρωτευούσης κ. Κοτζιας.

— Ό  κ. Κοτζιδς παρ’ δτι έ- 
πείγετο νά άναχωρήσρ τήν έ- 
πομένην διά Ποάγαν, έμεινεν 
έν τούτοις συνδιασκεδάζων μέ 
τούς έκπροσώπους τοϋ μουσι
κού θεάτρου μέχρι τής 4ης πρω
ινής, χάρις δέ είς τήν έπίμονον 
άξίωσίν του οί συγκεντρωμένοι 
‘ τοαγούδησαν καί πολλά πα- 
λαιά άθηναϊκά τραγούδια.

— Τήν έπομένην (προχθές) ό 
θίασος τής «Γαρδένιας» έπανη- 
γύρισε τήν όνομαστικήν έορτήν 
τοϋ ιδιοκτήτου τοΰ «Λυρικοΰ» 
κ. ’Αποστόλου Φραντζή μέ ένα 
γλέντι είς τήν ταβέρνα Κοράκη 
είς τό τέρμα Κυψέλης καί εις 
τό κέντρον «Μοστροΰ» είς τό 
Γαλάτσι.

— Ή  συγκέντρωσις ή όποία 
προσέλαβε τήν έκτασιν πανυ- 
χίδος, ύπήρξε πολύ εύθυμος 
παρ' δτι οί συνδαιτημόνες ήτο 
περίπου άδύνατον νά συνεννοη- 
θοϋν μέ τάς κυρίας πού παρε- 
κάθησαν είς τό τραπέζι.

— Καί τοΰτο, διότι τά γυναι
κεία στελέχη τής συγκεντρώσε- 
ως τά άπετέλουν αί έννέα χο- 
ρεύτριαι τοΰ Ούγγρικοΰ μπαλ- 
λέτου "Ιλλοσβαϊς, πού κατά 
πλειονότητα άγνοοΰν άλλην 
γλώσσαν πλήν τής μητρικής 
των.

— *0 θίασος τοΰ κ. Β. Ά ργυ- 
ροπούλου συνεχίζει μέ μεγάλην

έπιτυχίαν τάς παραστάσεις του 
είς τήν Καβάλλαν. "Οταν έπι- 
στρέψη είς τάς ’Αθήνας ό κ. 
Άργυρόπουλος θά παίξη τό έρ
γον: «Μέντιουμ» τοΰ νέου συγ-

Δ. Χστζηαποστόλου
Β  I  »fΤα εργα 
τών νέων

Ε ΙΣ  ΤΗΝ Χ ΑΛΚ Ι Δ Α

,Ή  δίς Λουΐζτ! Ποζέλλι

γραφέως κ. Γ. Λεκοπούλου, 
γνωστοΰ άπό τήν περυσινήν έπι- 
τυχίοιν του: «"Otocv ή σύζυγος 
κυβέρνα».

— Κατηρτίσθη όριστικώς ό 
θίασος Περικλή Γαδριηλίδη — 
Η. Παλαιολόγου, ό όποιος άρ- 
χίζει τάς παραστάσεις του τήν 
προσεχή Πέμπτην είς τό θέα-

Ή κ. Νίτσσ ΠοΛίδ 

τρον Κεφαλαριοΰ τής Κηφισιάς 
μέ τό γνωστόν παριζιάνικο έρ
γο *Τό τρελλοκόριτσο» πού εί
ναι μία άπό τίς μεγαλύτερες 
έπιτυχίες τής κ. Παλαιολόγου.

11 Ε Ι Ι Π Ρ Α ϊ ΐ Ι !  Ι Ο Ν  ΘΕΑΤΡΟΚ  
ΚΑΤΑ  ΤΗΝ A H U  E S A O M A A A

Διά τούς ένδιαφερομένους 
καί τούς θεατροφίλους, δημοσι
εύομεν κατωτέρω τούς ακριβείς 
άριθμόύς τών εισπράξεων, τών 
πραγματοποίηθεισών κατά τήν 
διοορρεύσασαν έβδομάδα άπό 
τά τρία μουσικά θέατρα τής 
πρωτευούοης:

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 25 ’ Ιουνίου: 
’Α θ ή ν α ι ο ν: Πρεμιέρα «Φλο
γέρας» 24.400. Λ υ ρ ι κ ό ν :  
«Γαρδένια» (δύο παραστάσεις) 
28.850. Σ α μ α ρ τ ζ ή :  «Σι-
λουέττα» (δύο παραστάσεις) 
35.768.

ΚΥΡΙΑΚΗ , 26 Ιουνίου: «’Α
θ ή ν α  ιο ν :  10.100. Λ υ ρ ι 
κ ό ν : 30.000. Σ α μ α ρ τ ζ ή :  
40.875 (απογευματινοί - βραδυ- 
ναί).

ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ’ Ιουνίου: ’ Α
θ ή ν α  ι ο ν :  10.400. Λ υ ρ ι 
κ ό ν : 8.800. Σ α μ α ρ τ ζ ή :
13.700.

ΤΡΙΤΗ, 28 ’ Ιουνίου: Ά θ  ή
ν α  ι ο ν: (άπογευματινή - βρα-
δυνή) 21.000. Λ υ ρ ι κ ό ν :  (ά-
πογευματινή - βραδυνή) 18.800. 
Σ α μ α ρ τ ζ ή :  (μόνον βραδυ
νή) 18.050.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 Ιουνίου: 'Α 
θ ή ν α  ι ο ν: 7.500. Λ υ ρ ι 
κ ό ν : 12 .100. Σ α μ α ρ τ ζ ή :  
16.900.

ΠΕΜΠΠΤΗ, 30 ’ Ιουνίου: (Δύο 
παραστάσεις) Ά θ  ή ν α ι ο ν: 13 .
000. Λ υ ρ ι κ ό ν :  14.500. Σ α- 
μ α ρ τ ζ ή :  23.700.

F Y Q Y  Μ  Ε  Σ  I Σ Τ Ο Ρ Ι  Ε Σ

Η  Ν Τ Ι Ζ Ε Ζ

ο

Α Τ Τ Ι 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:

ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ W
ΚΑΙ

Η Γ
ι ΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ!ΙΝΗ

"Οταν ή δεσποινίς Ντέρμπη 
έβγαινε στό προσκήνιον -  
άλλά παρντόν! Πρώτα χρειά 
ζονται μερικές έξηγήσεις γ ια  
τό δνομά της.

Έ ν  άρχή ήν Ευτέρπη. ’Α λ
λά γ ιά  νά  δγη στή σκηνή, δ 
σοφός της μάνατζερ τής ύπέ- 
δειξε νά κάνη άπαραιτήτως μι 
άν έπέμδασι στό δνομά της. 
’Έ γ ιν ε  λοιπόν Εύτερμπή I Ά 
πό έκεϊ έπέρασε στό Ντερμ 
π η καί άπ έκεϊ πάλιν γρ ή 
γορα έσταθεροποιήθη στό 
Ντέρμπη, που κατά _ γ ε ν ι
κήν άναγνώ ρισιν τών ειδικών 
ήταν ένα δνομα μέ τό όποιον 
εύκολα θά μποροΰσε νά καλ- 
πάση πρός τόν θρίαμδο.

"Οταν λοιπόν, ή δεσποινίς 
Ντέρμπη έβγαινε στό προ
σκήνιον και άρχιζε νά τρα
γουδά ό κόσμος έχασμουριό- 
ταν και έπληττε θανασίμως. 
Κι’ αύτό παρ’ δλον δτι ή δι- 
εύθυνσις τοΰ θεάτρου έπαιρνε 
δλα τά μέτρα ώστε νά τής 
δημιουργήση έπιδλητική ά- 
τμόσφαιρα. Τά φώτα εσδυναν, 
οί προβολείς έδιναν φαντα
σμαγορική έμφάνισιν στό πρό 
σωπό της καί στό δάθος τής ι 
σκηνής διεγράφοντο μεσ’ τ ό 1 
ήμίφως σκιαγραφίες έξωτι- 
κές.

ΟΙ κύριοι τής πρώτης σει
ρ ά ς  μή δλέποντες γάμποτν έ- 
κατσούφιαζαν. ΟΙ κύριοι τής 
δευτέρας καί τής τρίτης καί 
τής πέμπτης σ ε ιρ ά ς , γ ιά  τόν 
ίδιο λόγον ίσως άφηναν τό κε 
φάλι τους νά πέφτη πρός τά 
έμπρός καί έζεόήλωναν τόν έν 
θουσιασμό τους μέ γλυκό ρο 
χάλισμα. ΟΙ κύριοι τής γα λ α 
ρίας, εΰγενέστεροι πάντα σ’ 
έκδηλώσεις, ύποστηρικταί τής 
τέχνης καί δημιουργοί τής δό- 
ξης πολλών άστέρων τοΰ έλα- 
φροΰ μουσικοϋ Θεάτρου, έξε- 
δήλωναν λόγω παραδόσεως 
καί κύρους, ειλικρινέστερα τά 
αισθήματα Τ0 ν.ς:

—Κόψτοοο ■'
—Παψε μωρήηηηη!
—'Ά ντε μέσααα!
Φυσικά γ ιά  τίς πρωτότυ

πες αύτές έκδηλώσεις τοΟ 
θαυμασμού ή δεσποινίς Ντέρ
μπη ήταν άπαρηγόρητη. Προ
σπαθούσε νά έξηγήση τήν ά- 
διαφορία τοΰ κοινοϋ άλλά δέν 
εύρισκε έξήγησι. ΤΙ διάδολο, 
συνέδαινε; Μήπως δέν είχε 
φωνή; Ε ίχε ή καΟμένη ! Καί 
φωνή μάλιστα καλή, γλυκυ- 
τάτη, θερμή, άφθονη καί πη
γα ία , σάν γάργα ρο νερό δρο 
σοπηγής. Μήπως ήταν άσχη
μη; Ά ντιθέτως. Ε ίχε ένα μοΰ 
τρο συμπαθητικό, μεγάλα μά
τια, ώραίο στόμα, πλούσια 
μαλλιά. Μήπως ή έμφάνισίς 
της δέν ήταν δ<το έπρεπε κα
λή; Τί λέτε! Έφοροΰσε του- 
αλέττα ύπέροχη, χρυσοκέντη
τη, γαρνιρισμένη μέ χρυσάφι 
κά, ποΰ άφηνε άνοιχτό ένα μέ
ρος άπό τά χιονάτα καρέ της 
καί έπεφτε μέ ν )  ούσιες πτυ
χές έως τίς φτέρνε;.

Λοιπόν; τί συνέδαινε; Τό 
κοινό εΐνε φοβερή Σ φ ίγξ καί 
μέχρι τής στιγμ,ής δέν είχε 
δρεθή οΰτε Οίδίπους ούτε ... 
ήδύπους, άπό τά τόσα καλλί- 
γαμπα θηλυκά μέλη τοΰ θι
άσου νά λύση τό μέγα  αύτό 
πρόβλημα. Μερικοί που είχαν

ΤΟΥ Κ. Δ. ΨΑΘΑ
περισσότερη πεΐρανκαί ήξεραν 
δτι μιά καλλιτέχνις ποΰ σέβε
τα ι τόν έαυτόν της άποκαλύ- 
πτει τό ταλέντο της μονάχη, 
τής συνέστησαν τά άπο/ίαιτη- 
τα άπο καλυπτήρια. Ή  δεσποι
νίς Ντέρμπη, άκολουθοΰσα 
τήν συνταγή, έπεστράτευσε 
τά  θελκτικά υπάρχοντά της, 
συνεπλήρωσε τό τραγούδι της 
μέ συναρπαστική εκβεσι γυ- 
μνοΰ, έβγαλε είς κοινήν θέαν 
δτι είχε καί δέν είχε. Ά λ λ ά  
τό «έφφέ» δέν ήταν δσο άνεμέ 
νετο μεγάλο. Εΐνε άλήθεια ό
τι άκούσθηκαν μερικά χειρο
κροτήματα άπ’ τούς κυρίους 
τής πρώτης σ ε ιρ ά ς , ένα «μπίζ» 
άπό τούς κυρίους τής τρίτης 
σ ε ιρ ά ς , άλλά ή αύστηρή κρι
τική τής γαλ α ρ ία ς έπέμενε 
στήν άδιαλλαξίοιν της.

—’Ά σ τ α  Τέρμπηηη I
—Δέν μας κόβης μ' αύτά!
—Μ έσααα!
Αυτά δλα άποτελοΰσαν γ ιά  

τήν δυστυχισμένη Ντέρμπη 
τήν καταδίκη της. Μιά κατα
δίκη όριστική καί τελεσίδικη, 
πού της άπηγγέλθη άμέσως 
τό έπόμενο βράδυ. Λίγο πρίν 
δγή στήν σκηνή γ ιά  νά πή 
τήν «ρομάντσα» της — πώ ς;— 
τήν έΦώναξε ό θιασάρχης καί 
τής είπε:

—Ετοιμάσου Ντέρμπη!
—Γ ια τί;
—Γιά νά φυγής!
—θεέ μου!
—Ά πό τά τραγικά. Απόψε 

θά τραγουδήσης γιάτελευτα ία  
φορά. Δέν μας κάνεις. Τό ε ί
δες καί μονάχη σου ποΰ δέν 
σέ θέλει ό κόσμος! "Αντε λοι
πόν, στό σπιτάκι σου. Δέν κά
νεις γ ι ' αύτή τή δουλειά.

Ή δεσποινίς Ντέρμπη έπε
σε λιπόθυμη. Τής έφεραν αίθέ 
ρα. Τήν έλουσαν μέ νερά. Τής 
έδωκαν χαστούκια. Κ α ί μέ 
πολλά βάσανα κατάφεραν νά 
τήν φέρουν στίς αισθήσεις 
της. Μόλις συνήλθε φώναξε 
πάλιν, έκλαψε, έτσίριξε, έ- 
βράχνιασε. Ά π ό  τήν ταραχή 
της, τήν έπιασε καί τό στομά
χ ι της. Έ κύλ ισε πάλι στά σα
νίδια καί έβογγοΰσε. Έ χτυ- 
ποΰσε τά ποδαράκια της, τά 
χέρια της καί μέ άπεγνωσμέ- 
νες φωνές έλεγε πώς άγαποΰ 
σε τό θέατρο καί δέν ήθελε νά 
τό άφήση. |

"Οταν έφτασε ή στιγμή νά 
τραγουοήοη βρισκόταν σέ 
κακά χάλια. Τά μαλλιά της ή
ταν άνάστατα, τό πρόσωπό 
της χλωμό, τά μάτια της κομ 
μένα, τό βλέμμα της άπλανές. 
Ή  φωνή της βραχνή — ουτε ί
χνος άπ’ τήν ώραία φωνή της 
δέν τής έμενε. Ολοι είπαν ά 
μέσως δτι δέν έπρεπε νά έμ- 
φανισθή σ’ αύτό τό χάλι.

—"Αντε στό σπίτι σου.
—Νά ήσυχάσης!
—Νά πλαγιάοης, Ντέρμπη !
—Είσαι άρρωστη.
Ά λ λ ά  τήν Ντέρμπη τήν έπι

ασε έκείνη τήν στιγμή ένα ε ί
δος τρέλλας. Άλλόφρων έβγή 
κε στή σκηνή. Ή ταν περίπου 
σάν δραπέτις τοΰ φρενοκομεί
ου ! "Αρχισε νά τραγουδά σ ' . 
αύτό τό χάλι, βραχνά, φάλ-! 
τσα, άπαίσια, νά βογγα , μάλ
λον, νά στενάζη, νά τράβα 
τήν -ηωνή της καθώς τήν έ- 
σού-Μ ζαν οί πόνοι στο στο
μάχι. Τό τραγοΰδι πού έλέγε

’Ηπειρωτική σκηνή
Etc τό «Κεντρικόν» πρό ήμερων 

έδόθη μία έτητυχτκ παράστασις τοΰ 
ια&οϋς Ήπειρώτου καλλιτέχνου 

κ. Ά θ . Δουρδοΰφη μέ τδ ’Ηπειρωτι
κής ύποθέσεως ήθογραφικύν έργον 
« Σ τ ό  χωριό». Ή  προσπάθεια τοΰ κ. 
Δουρδούφη γιά τήν δημιουργία μι
άς Ήειρωτικής σκηνής εΐνε άξιέπαι. 
νος και πρέπει νά ύποστηριχθη άπό 
•τούς Ήπειρώτοης διανοουμένους. Τήν 
έπιμελημένην παράστασιν τοΰ 4Ajyo- 

j λογημένου καί καλοπαιγμένου ήθο- 
ΥΡΓΟικοΟ έργου « Σ τό χωριό» προ. 
λόγησεν ό συγγραφεύς κ. Β .  Ρώτας. 
Τό πυκνόν άκοοατήριον έχειροκρότη- 
σεν ένθοιχπωδώς καί συνεχάρη τόν 
κ. Δουρδοώφη γιά τήν φιλότιμη προ- 
σπάθειά του. 

ί Ι · Ι Ι · Ι ! · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι  Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι 1 · Ι Ι · Ι
ήταν ένα ταγκό μεγάλης έπι
τυχίας μέ άριστουργηματι- 
κούς στίχους, όπως δλα τά 
έμπνευσμένα ταγκό τής μό
δας.

—Μ’ άγαπαααάς 
Μά δέν πονααάς 
Έ γ ώ  πονωωωώ.

—Έ σ ύ  γελαα ααας!
Έ μ ο ύγκ ρ ιζε  ή άτυχής Ντέρ 

μπη καθώς έπρόφερε μέ σπα
ραγμόν τούς έξοχους αύτούς 
στίχους, έτραβοϋσε τά μαλλιά 
της. Έχτυπιόταν. Έ δαροΰσε 
γροθιές στά σκηνικά. Α γ ρ ί 
ευε τά μάτια, έπροχωροΰσε 
λυσσομανοΰσα στό προσκή
νιον, έσήκωνε άπειλητικά τά 
χέρια, άνοιγε θηριωδώς τό 
στόμα, καί έπλησίαζε πρός 
τούς κυρίους τής πρώτης σει
ράς σάν νά ήθελε νά δαγκώ- 
ση κανένοτν. Καθώς μάλιστα 
τήν έσούδλιίαν ol πόνο· c j - 
νεπλήρωνε τό τρβγοΰδι μέ ά 
γρ ια  βογγητά : 1

Μ' άγαπάαας 
Ά χ !
Μά δέν πονααας 
Β ά χ!
Έ γ ώ  πονώώώώ 
Ά χ !
Έ σ ύ  γελάάαάς
Βάχ, τό στομοοχάκ! μου!

Ό  θιασάρχης έπήγαινε νά 
τρελλαιβή απ' τό κακό του 1 
ΟΙ άλλοι ήθοποιοί ήσαν έντρο 
μοι καί τής έκαναν νοήματα 
νά μπή μέσα. Ά λ λ ά  ή Ντέρ
μπη δέν καταλάβαινε. Έ δ ά γ - 
κωνε τά χέρια, έτιλλε τ ί ;  τρ ί
χες της, όλολύζουσα καί όδυ- 
ρομένη καί φαλτσάρουσα. Κά 
ποτε δμως έτελείωσε. Καί έ
γινε τό βαΰμα. θύελλα χειρο
κροτημάτων έσηκώθηκε είς 
τήν πλατείαν.

—Μπράβοοο!
—Μ πίίίίζ!....
—Γειά σου Ντέρμπηηη!
— Ολοοο!
Στήν άρχή δ θίασος ένόμιζε 

δτι έπρόκειτο περί καζούρας. 
Ά λ λ ά  κατάπληκτοι είδαν ό
λοι ότι δέν ήταν τίποτε άλλο ά 
πό τόν θρίαμβον πού ένέσκηψε 
έν ε'ίδει θεομηνίας.Πανζουρλι
σμός, χαλασμός Κόσμου! Πολ 
λοί έπετοΰσαν ψηλά τά κα- 
πέλλα τους καί άξίωναν μέ 
θυελλώδη χειροκροτήματα νά 
ξαναδοΰν τήν Ντέρμπη. Ή  
πτωχή καλλιτέχνις άναγκά- 
σθηκε νά ξαναδγή σέ χειρότε 
ρο χάλι καί έχειροκροτήθη ά
κόμη ένθουσιωδέστερα.

Είχε έπιδληθή.
Ά πό τότε ή δεσποινίς Ντέρ- ] 

μπη έθριάμβευσε. Μόνο πού ί 
κάθε βράδυ προτοΰ έμφανισθή | 
στή σκηνή, τής έδιναν ένα χε
ράκι ξύλο, έφώναζε, έτσίριζε, 
έδράχνιαζε γ ιά  ν’ άπαλλαγή 
άπ’ τή φωνή της, κι’ ύστερά 
έμψανιίόταν όδυρομένη μπρο
στά στό κοινόν πού τήν άπε- 
θέωνε. Τήν είπαν «ντιζέζ». Κι’ 
όχι μονάχα έκανε λαμπρή καρ 
Ήέρα άλλά καί έγινε Ιδρύ- 
τοια σχολής, πού έχει πολλή 
πίραση εσχάτως στήν Ε λ λ ά 

δα... Δ. ΨΑΘΑΣ

Σχετικώς μέ τήν άφάνειαν— 
και όχι τήν έλλειψιν — τών νέ
ων b8aTpiKtov συγγραφέων 
καί τών νέων Έλληνικών έρ
γων, πρέπει νά όμοΛογηθή, ό
τι δέν άπεδόθη μέχρι σήμερον 
ή κεφαλαιώδης σημασία, τήν 
όποιαν παρουσιάζει τό δλον 
ζήτημα. "Οχι μόνον διά τό Έ κ  
Ληνικόν θέατρον, άλλά διά 
τόν τόπον γενικώς.

Κατέδειξα, νομίί,ω, είς τό 
προηγούμενον άρθρον* ότι ύ
πάρχουν πολλοί νέοι συγγρ ά 
φεις, δπως ύπάρχει έπίσης 
καί αφθονία έργων, τά όποία 
όμως δέν παίζονται. Δ ιατί;

ΟΙ λόγοι εΐνε πολλοί. Ο 
κυριώτερος δμως είνε ότι ol 
νέοι συγγραφείς εΐνε α γ νο- 
στοι. Καί φυσικά, δέν εΐνε δυ
νατόν νά είνε γνωστοί, άφοΰ 
εΐνε ώς συγγραφείς άπαρουσί 
αστοί. Τό μέγα έμπόδιον, πρό 
τού όποιου συντρίβονται κό
ποι, προσπάθειαι, έλπίδες, α- 
νησυχίαι, άγω νίαι, ένός συγ- 
γραφέως, νέου τήν ήλικίαν ή 
τήν έμφάνισιν, είνε ή έλλειψις 
φίρμας — μειονέκτη μα, οιά 
τό όποιον βεβαίως δέν πταίει I 
καθόλου. Ύπάρχουν έργα τά i 
όποια διευθυνταί τινες θεά-1 
τρων, έκριναν ώς πολύ καλά.

. Δέν τά έπαιξάν δμως, διότι ό 
συγγραφεύς ήτο νέος καί α. 
γνωστός.

Ό  διευθυντής ένός θεάτρου 
δικαιολογείται άφ’ ονός δτι 
ή έπιχείρησίς του, πού έχει 
άπαραβιάστους οικονομικούς ! 

όρους, δέν τοΰ έπιτρέπει νά κά ! 
μη πειράματα καί άφ’ έτέρου ί 
6 ίδιος, δέν έχει καμιιίαν ύ- j 
ποχρέωσιν νά παρουσιάση α ύ - ! 
τός τούς νέους συγγραφείς, 
μέ τούς κινδύνους καί τάς ζη 
μίας είς βάρος του, δπως λέ
γετα ι είς τό έμπόριον. Τό 
έπιχείρημα, ύπό τάς σημερι- 
νάς συνθήκας τοΰ θεάτρου 
μας, εΐνε άπολύτως λογικόν. 
Δέν ήμπορεί κανείς νά έπιβά-| 
λρ είς τόν θιασάρχην τήν άνα! 
δίβασιν έργων, τά  όποια αύ
τός — καλώς ή̂  κακώς, άδιά- 
ψορον — θεωρεί έπιζήμια διά 
τήν έπιχείρησίν του.

Ετσι, λοιπόν, τό δλον ζήτη
μα άλλάζει «θέσιν». Δέν εΐνε, 
ότι δέν ύπάρχουν συγγραφείς 
καί δέν ύπάρχουν έργα, δπως 
διατείνονται πολλοί, σκοπίμως 
ή καί καλή τή πίστει. Δέν ε ί - ! 
νε, δτι δέν ύπάρχουν κ α λ ά 1 
έργα, διά τά όποια δέν έχο
μεν μόνιμον καί άσφαλές μέ- 
τρον κρίσεως. Ά λλ ά  εΐνε, δτι 
δέν έχομεν νέους συγγραφείς 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ. Τοΰτο δμως, δέν! 
εΐνε παραδοξολογία, εΐνε τό ' 
όλιγώτερον άνακολουθία, ά
φοΰ εΐνε άδύνατον νά γίνη I 
γνωστός ένας συγγραφεύς,άν 
δέν παιχθούν τά έργα  του.

Έ ά ν  α ί σκέψεις μου δέν φαί! 
νονται_ πειστικαί, ol παρακο- 
λουθοΟντες αύτάς, ή μπορούν ι 
νά έρωτήσουν τόν κ. Ν. Λά- ί 
σκαρην, τόν κ. Συναδινόν, τό ν ! 
κ. Βελμύραν καί πολλούς ά λ - 1 
λους.

*
Μέ τήν βεβαιότητα — πού I 

είνε καί πραγματικότης — ό'- ί 
τ ι καί έργα  και συγγραφείς I 
καλοί σχετικώς ύπάρχουν κ α ί1 
μέ τήν άλλαγήν τής θέσεω ς« 
τοΰ ζητήματος, τό μόνον πού 
άπομένει, εΐνε τό πώς θά ύπάρ 
ξη τρόπος νά παρουσιασθοΰν 
πρό τοΰ κοινοΰ, τά έργα τών 
νέων. Διότι, ή δυσκολία ί ιό ς  
τέτοιου κατορθώματος, είνε 
διά τούς νέους άληθινά άνυ- 
πέρβλητος. Ιδ ο ύ  ή άπόδειξις. 
Ά πό τούς ύπηρετοΰντας τήν 
Τέχνην καί τά Γράμματα, μό
νον ό θεατρικός συγγραφεύς 
εύρίσκεται είς πλήρη άδυνα- 
μίοτν νά παρουσιάση τό έργον 
του. ’Έ να ς λογοτέχνης, ποιη
τής ή δημοσιογράφος, ή μπο- ι 
ρεί μέ τάς οικονομίας το υ ,! 
ή τίιν βοήθειαν ένός έκδοτου,1 
νά έκδώση τό έργον του καί ί 
νά τό παραδώση έτσι είς τήν, 
δημοσιότητα. "Ενας ζω γ ρ ά - ' 
φος η γλύπτης, ήμπορεί μέ I 
συνδυασμούς έφικτούς, νά κά 
μη έκθεσιν τών έργων του. " Ε - 1 
νας συγγραφεύς δμως, εΐνε ά- [ 
δύνατον νά καταρτίση θίασον i 
καί νά ένοικιάση θέατρον, διά 
νά ποιιχθή τό έργον του. Έ 
δώ, οΰτε οϊκονομίαι έπαρκοΰν 
ούτε έφικτοί συνδυασμοί. χω- 
ροΰν. Αποκλείεται δέ καί ή 
όμαδική συνεργασία τών νέ
ων συγγραφέων, λόγω . τών 
μεγάλων κεφαλαίων πού α 
παιτούνται.

Λέγουν πολλοί, χωρίς νά 
πολυσκεφθοΰν δτι τά έργα 
τών νέων πρέπει νά τά παίζη : 
τό Βασιλικόν θέατρον. Ά λ λ α  j 
τό Βασιλικόν θέατρον έχει 
προορισμόν, άποστολήν και 
σκηνήν, έντελώς διαφορετικήν! 
ένός έλευθέρου θεάτρου. Γό ! 
Βασιλικόν θέατρον εΐνε t o ' 
τέρμα τής άναδάσεως ένος \ 
συγγραφέως καί δχι τό πα- 
ρουσίασμα, ή άρχή. ’Έ π ε ι
τα ol νέοι συγγράφεις δέν ή μ 
ποροΰν νά εΐνε όλοι καλο ί.' 
Καί δσοι εΐνε καλοί δέν ή μ -1 
πορεί νά έχουν δλα τά τεχν ι-! 
κά προτερήματα τοΰ συγγρα- j 
φέως, πλήν τών έμφύτων πού [ 
πρέπει νά τά έχουν. "Ενας ν έ -1 
ος συγγραφεύς δέν ήμπορεί 1 
νά γίνη δόκιμος, παρά μόνον 
άφοΰ παιχθοΰν μερικά έργα I 
του, άφοΰ κριθοΰν καλά άπό 
όλους καί άπό τόν Ιδιον. Καί 
τότε ... τότε καί ό τυχαίος δ ι - ! 
ευβυντής θιάσου θά τοΰ παίξη 1 
άλλο έργον του καί τό Βασι
λικόν θέατρον θά τοΰ άνοιξη j 
τόν δρόμον.

θ ά  ήτο, έπσμένως, εύτύχη- 
μα διά τούς νέους συγγρα- j 
φείς, τό θέατρόν μας καί τόν I 
τόπον μας, άν θά ήτο δυνα- j 
τόν νά ύπάρξη μιά σκηνή προ ! 
παρασκευαστική, άς τήν ε ί - 1 
ποΰμε έτσι. θ ά  ήτο ένα θέα
τρον, πού θά άνεδίδαζε μόνον 
Ελληνικά έργα, κατά προτί 

μησιν νέων συγγραφέων. Τά 
καλλίτερα φυσικά, καί όχι τά 
παντός είδους πρωτόλεια, θ ά  j 
έγίνετο έτσι, αύτομάτως, ή 
διαλογή τών νέων. "Οσοι θά 
έπετύχαινοτν είς τό δεύτερόν, 
τρίτον, τέταρτον έργον των, 
θά έγίνοντο συγγράφεις γνω 
στοί. Τά έν λόγω θέατρον θά 
έπαιρνε τότε -yv χαρακτήρα 
ένός φυτωρίου καί θά παρέδι 
δεν είς τά άλλα θέατρα συγ
γράφεις γνωστούς, πού θά έ - 1 
γίνοντο άργότερον δόκιμοι.

Τάς άναλογίας αΟιάς έπέ- 
τυχεν κατά μεγάλον βκθαόν.

Ή  συμπαθής πρωταγωνί
στρια τοΰ συνεταιρικού θιά
σου Ρούσσου κ. Κ. Ντεσαλέρ- 
μο πού έχειροκροτήθη κατ’ έ- 
πανάληψιν είς διάφορα έρ γα  
είς σειράν παραστάσεων είς 
τό θέατρον Χαλκίδος. Ό  θία
σος τοΰ κ. !. Ρούσσου, ^ρι* 
στα συγκροτημένος, άνεχώρη· 
σεν έκ Χαλκίδος δι’ άλλα έ- 
παρχιακά κέντρα.
ΙΒ Κ Β ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ ΙΙΒ Ιία ίΙΗ ΙΙΒ ΙΙΗ ΙΙΙΙ ΙΒ ΙΙΒ ίυ ;

Μία γνώμη
διά τ η ν  λ ο γ ο κ λ ο π ή ν

Γ Ητ·° νά άΡ0ή ή αύλαίακαί ν ακουσθή φωνή οιαμαρτυριας 
καί δή τόσο έγκυρος, κατά Ίής κλο 
π»κ αης πνευμαιικής Ιδιοκτησίας εν 
τφ κύκλω κυρίως του ε»».α(|>ρομουσι- 
κου θεάτρου. Μέ αύτό δέδαια δέν ύ- 
ποσ.ηρίζομε δτι έχει δίκηο ό κ. Γιο. 
καρίνης καί άδικο ό κ. Σύλδιος. 
Καί οι δύο εΐνε γεροί μαχητσί καί 
€ά βρουν τήν άκρη. ‘Απλώς λέμε νη 
γνώμη μας γιά τη Λογοκλοπή, πού δ- 
^ως καί ή ζωοκλοπή κατήντησε vu- 
σος ένδημική καί κα6αροαιμος 'Ε λ 
ληνική.

Καά’ ήμάς αΙτία τοΰ κακοΟ εΐνε ή 
ευκολία μέ τήν όποίαν ol θεατρώναι

<:ovcai νά ανεβάσουν τά έργα τιου 
ΟΑ Γ Ι ΑΨΟΥΝ ol συγγράφεις φίρ- 
nac καί ή προχειρότης άφ* έτέρου 
ΐιέ τήν όποίαν ol πλεΐστοι γράφουν, 
καί δή είς έποχήν μή τόσον γόνιμον, 
Τίού άτταιτεΐται έργασία σνστηματι- 
κωτέρα της  ̂ συνήθους, προχειρότης 
®νουσα_ κατ' άνάγκην είς άντιγραψην 
ειτε τοΰ Ιδίου έαυ^ου των, εϊτε είς 
rhv δ ασκευήν ξένων σκη-νών, όπότε 
τό πράγμα φθάνει είς τά «Παρασκή
νια» καί εηι.ιουργεϊ σκηνάς πού o l 
Φίλοι τοϋ θεάτρου άσφαλώς δέν θα 
μπιζάρουνε.

Αύτά είνε αιά μικρή άλήθεια.
Αλλά έπίσης άλήθεια μεγάλη εί 

νε δτι τό ϊδιο θεμα δύνσ:αι νά· έμ. 
π\εύση συγχρόνως πλείοτους συγγρα 
φεις oi όποιοι νά τό έμψοχνίσο .̂  ̂ ύ
πό διαφόρους μορφάς. Καί είς τήν 
περίπτωσιν αύτήν ψρονοΰμεν δτι δέν 
πρόκειται πε,ρί κλοπής Γιατί τί είνε 
έπιθεώρησις; Σάτυρα -τών πολιτι- 
κων_ καί κοινωνικών νε γονότων τά 
όποια τό κοινό αίσθημα άνεγνώρισε 
ώς θέματα σατύρας Πρέπει μιά κοι. 
νωνική πληγή —  ένα σκάνδαλο — 
ενα πολιτικό 6εμα νά μπτ) στή ψυχή 
της δλης κοινωνίας, νά άποτελέση τό 
» συζΤΤΓήσεως τοΟ λαοΟ ώστε καί 
ό Σ υγγραφεύΓ δταν τό σατυρί,αη ά- 
τιό σκηνής νά είνε μέσα στή ψυχή τοΟ 
ϋεατου, νά τοϋ παρέχη θέμα πού το 
ζητάει ή ψυχή του. Ά λ λ ’ άφ* οδ τό
σέμα αύ:ό είνε κοινό __  γενικό — .
θέμα τού λαοΟ θ’ άπετέλεσε ήδη θέ- 
μα καί του y μονογραφή ματος καί 
ιης έμμετρου δημοσιογραφικής σαιύ 
ρας. Οί πρώτοι δμως έκμεταλλευθέν 
τρς τό θέμα, διότι έχουν άμεσο τό δη 
μοσιογραφικό βήμα, δέν έπεται δτι 
οιχα ουνται νά διεκδικουν τήν ιτατοά 
τητα του θέματος. Τό θε·ια είνε κόι. 
νυ —  άνηκει^ σ’ δλους. θά τό έκμε- 
ιαλλευ€τί π ρ ώ τ ο Γ  ό τύπος καί κα· 

τόπιν με τήν σειοάν του ό θεατρικός 
Συγγραφεύς. έά^ φισικά, δταν άνε 
fcaan τς εργον tcu , τό έν λόγω βέμα 
εξστκσλοϋΟπ vet &Γιr  ■ ίπίκακρσ. /lOcti — 
καν' άρχήν θιωρητιχός.

Πάντως ήμεΐς ‘πα^δεχόμεθα δτι ο 
συνγραφεύς τής έπιθεωρήσεως τήν ε- 
ιτοχή πού άνεδάζει ένα έργον πρέπει 
άπαραιτήτως νά άνεβάζγι καινούργιες 
άπόλυτα οκηνές κα'ι όχι γυριομενες 
άπό τήν άνάποοη. Ή  ςωή τοϋ δίιει 
κάθε μέρα βέμα.α, άν μή άφθονα, 
πάντως άρκετά ώστε νά δημιβυρ,η- 
οπ 10 A l iKA  πρωτότυπες (,ωνιοτνές 
σκηνές δσες άποτελουν σήμερα μιά 
έπιθεώρησι, ώς έξελίχθη η επιθεώ,  ̂
σις χάρις είς τό συγχρονισμένο 
μοντέρνο πνεύμα καί τίς οικονομικές 
θυσίες του θεατρώνου,

”Λν ή πολίτικη καί Κοινωνική ζ~.| 
τοΰ τόπου μας δέν μάς δίνει, τήν έ
ποχή πού γράφομε, δέκα καινούργι
ες έξυπνες —  δυνατές σκηνές, -ιού 
ή σαίυρα καί τό πνεύμα τους θά ί·
κανοπο ιήση —  τό έπιεικές   άλή-
βεια Ασηναικό Κοινό — ό Συγγρα  
φεύς δέν είνε άνάγκη νό 'γράψο επι- 
πιθεώρησι, γιατί δέν εΐνε έπιΟεώρη- 
σις αί σκηναί πού δέν είνε βγ^λ’ιΐ- 
ν^ς άπό τή ζωή* "Ας γράψη άργό:ε. 
ρα —  τότε πού θά ύπάρχο.ν 
τα. "Ας γράψη όπερέττα. Άλλά άς 
μή νράψη στό γόνατο γιατί θά άν- 
τιγράψπ ή τόν έαυτόν του ή άλλ^ν 
συγγραφέα. Τώρα πώς καί oi ατό 
γόνατο γράφοι/τες Ιΐχουν εισπράξεις 
α& ό εΐνε κοινό μυστικόν. "Ας εύλο
γοΰν τούς θεατρώνας __  τοΰ έλαφροΰ
μουσικοϋ θεάτρου πού άν σώζωνται 
πολλές φορές άπό τή γερή πέννα καί 
τό φρέοχο πικάντικο πνεύμα ένός 
Έπιθεωρηστογράφου, σώζουν καί αύ 
τοί συνηθέο':ερα τούς συγγραφείς πα 
ραλαμβάνον.ες σκηνοΰλες καί δημι- 
ουργοΰντες θριαμβευτική έπιτυχία χά 
ρις είς .. . Άλλά τά έν οικω μή έν 
δήμω. Μάς άρκεί δτι ή λογοκλοπή 
θά έξαφανισθή άφού δποιος φθάνη 
πλέον στό προσκήνιο τοΰ έλαφροό 
μονσιχοΰ θεάτρου θά ξέρη δτι \α 
«Παρασκήνια» θά τόν ξεσκεπάσουν 
σ*:ό άν έγραψε ή άπλώς άντέγραψε.

Ν. Τ ΡΕΜ ΠΕΛΑ Α Σ  
Ι · Ι Ι · Ι Ι· Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ ϊ Ι ϋ Β ϋ · Ι ϋ ί Η · Ι ΐ Β ΐ Ι

είς τό παρελθόν, ή προσπά
θεια τοϋ θεάτρου Παγκρατίου 
καί Σταδίου (1923 καί 1924). 
"Από την προσπάθεκχν εκείνην, 
ένεψανίσθησαν ol σημερινοί 
συγγραφείς κ. κ. Μπόγρης, 
Γιοψύλλης, Βελμύρας, Σύλδι- 
ος, Μπουψίδης, ό υποφαινόμε
νος καί άλλοι.

"Ας μή έπιμένωμεν λοιπόν, 
είς τήν σψαλεράν γνώμην δτι 
δέν ύπάρχουν νέοι συγγραφείς 
καί έργα . Υπάρχουν, Καί τό 
μόνον πού απαιτείται εΐνε τό 
μέσον τής παρουσιάσεώς των. 
'Αν τούς δοθη, άς μου έπιτρα- 
πη νά φρονώ, ότι θά εύρεθώ- 
μεν ίσως πρό έκπλήξεων.

"Εχομεν σήμερον θέατρα πο 
λύ καλά. ’Έ χομεν μηχανικά 
καί τεχνικά μέσα. "Εχομεν 
σκηνοθέτας. "Εχομεν καλλιτέ 
χνας. "Εχομεν συγγράφεις 
παλαιούς. 'Αλλά δέν έχομεν 
νέους, διά νά διαδεχθούν τούς 
πρώτους. Πρέπει νά τούς άνευ 
ρω μεν, νά διευκολύνω μεν τήν 
έμφάνισιν τ/ν , διά νά δώσω- 
μεν είς τό θέατρόν μας, έκεινο 
άκριβώς πού του λείπει. Γό 
νέον συγγραφικόν έμψυχον ύ- 
λικόν, τό όποιον θά συντελέστ) 
είς τάς μεγάλας έπιδιώζεις 
του σημερινού κράτους.

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
Χρυσοί—ή γγυημένοι 

Κ 18 Δραμ. 2 Δραχ. Η 0
Κ 14 > 2  » 590
Κ 12  » L » 520
Κ 10 > 2  > 4 5 0
Κ 8 » 2 » 390
Κ 6 > 2 » 250

KPYPOXCEICK MAMTCIUUIEION 
D Ι Ω Σ Η Φ  Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ
Αγοράζονται κοσμήματα. 
Απελλοΰ 3,'Αριθ. τη\. 27-4Π4
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Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  π ο ύ  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  
κ α τ α κ λ υ σ μ ο ύ ς  κ α ί  κ α τ α ι γ ί δ ε ς

ΤΑ  Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  ΜΠΑΖΕ

ΈΛΛΗΝ IKONΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

'Ολόκληρος ή κινηματογpas* 
φική μας σελις γράφεται xod 
εικονογραφείται άττό τόν εϊδι* 
κόν συνεργάτην μας κ.

Τ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΑΟΝ
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ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ 
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
[(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ(δός) 
Γυρίζεις άκατάπαυστα, κι’ έ- 
νψ έχεις δλα τά  συστατικάε- 
νός θιάσου,σέ τρώειάπομέσατό 
σαράκι, δτι δέν θά μπορέσης 
•ποτέ νά πατήσης τό πόδι σου 
οτήν Ιερουσαλήμ  τής άναγνω 
ρίσεως.

♦
Τό ξενοδοχείο μου, τό σκυ

θρωπό καί ήσυχο ξενοδοχείο 
*το0 ύπνου» εΐνε άπόψε άνά- 
στατο. Έ πήρε ξάφνου μιάν δ- 
ψι άλλοιώτικη. ΟΙ ψυχροί καί 
άμίλητοι «έπίδάτες» πού φτά
νουν άποδραδύς γ ιά  νά κοι- 
μηθοΟν ρουχαλίζοντας σέ μιά 
μεγάλη κοινή κάμαρη μαζί 
μέ άλλους άγνωστους, πού 
ί ΐν ε  ξαπλωμένοι δεξιά  καί ά- 
ρ ιστερά φαρδειοί — πλατειοί 
καί μυρίζουν σότν πτώματα, 
καί ξυπνούνε τήν έπομένη μα 
IX μουρλή δες πρω ί — πρωί. νά

« Η  χήρα
μέ τήνγαρδένια»

NIK, I. ΛΑΣΚΑΡΗ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Έξεδόβη ύπό τοΰ Έκδοτι 

κοΰ Οϊκόυ τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

ΑΝΘΑΚΗΣ
Ο φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ 

ΠΑΣΤΕΛ 

ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΙ Σ

Ό  Παναγής άρχισε τόν νέο 
στίς σφαλιάρες.

στό κέφι κ' αύτός — συνέρχε
ται άπό τό πρώτο χαστούκι 
καί διαμαρτύρεται:

—Παληάντρωπο, τ ί χτυπάς; 
θ ά  πάω στήν άστυνομία.

—Ποιά άστυνομία, μωρέ; Τί 
τό πέρασες, παληοτσιφούτη, 
τό δικό μου το μ α γα ζί;

Κ αί τόν έδερνε ανηλεώς.Τόν 
έπιανε μέ τά δυό του χέρια ά 
πό τά πέτα του σακκακιοΰ καί 
τόν χτυπούσε σύγκορμο στό 
μισό κλειστό φύλλο τής πόρ
τας, τόσο πού τό ξενοδοχείο ό
λόκληρο έπήγαινε κι’ έρχότα- 
νε σά σεισμός.

Έ τρέξα μ ε, καί μέ μαλακά 
λ ό γ ια :

—Μήν τό ξεσυνερίζεσαι, τό 
παληόπαιδο, κύρ Παναγή, νά 
χαρής τά παιδ-ά σου.

Τόν έγλυτώσαμε άπό τά χέ
ρια του.

Ό  Παναγής εφυγε μέ βήμα
τα ά ρ γά  μέσ’ στό σκοτάδι 
τρίβοντας άπό ίκανοποίησι τά 
παχειά μουστάκια του. Στή 
διπλανή μου κάμαρη οί δυό 
άλλες ύπεδέχθησαν τήν τρίτη, 
τήν πέτρα τοϋ σκανδάλου, μέ 
άπόλυτη σιωπή, θυμωμένες μα 
ζ ί της, γ ια τ ί αΟτή είχε βαρύ
νει τελικώς στήν αίσθηματική 
πλά στιγγα  τοΰ εβραίου, εύχα 
ριστημένες γ ιά  τό οίκτρό τέ
λος τοΰ ειδυλλίου, άλλά καί 
περίτρομες άπό τή μανία τού 
κυρ—Παναγή. Δέν είχε πε
ράσει πολλή ώρα δμως, καί 
άρχισε νέος καυγάς. Ε ρ ε θ ι
σμένο: τά πνεύματα τής νυ- 
χτός. Σοδαρά διαφωνία είχε 
έγερθή μεταξύ τών τριών συγ 
κατοίκων ήθοποιών, έπειδή ή 
i f οελθοϋσα κρατοΰσε άναμμέ 
νη τή λάμπα κι’ έδ ιάδαζε στό 
κρεββάτι της:

—’ Εγώ  δέν μπορώ νά κοι-

ΖΥ0ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ■ ΜΠΑΡ
Η , .Κ Υ Ψ Ε Λ Η ”

-  Διευθυντής :
I. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 

Μέσα στό μαγευτικό δά
σος τής Μαγκουφάνας. 
παρά τό Άμαρούσιον, κά
θε Πέμπτην, Σάββατον 
καί Κυριακήν, χορός μέ
χρι πρωίας.
ΤΖΑΖ -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ — 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ 
ΤΙΜΑ1 ΛΟΓΙΚΑΙ

7 ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛΕΦ. 29-153



Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α
καί φωτογραφίαι δέν έπιστρέ- 
φονται, είτε δημοσιευθοΰν ε ί

τε μή.

Αριθ. τηλ. γραφ είω ν: 32152 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι !
Κατά στίχον Δρχ.. 5

ΠΗΛΗΕΣ ΔΟΞΕΣ 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τοΰ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΑΕΡΗ

Διά θέατρα καί κινηματο
γράφους Ιδιαίτεραι συμφω

νία ν

Τό εργον της Αιοικήσεως Πρωτευούσης

Από τόν καιρό ποΰ ήμου- σουμπρέττες νοιώθανε τόσο no 
να φοιτητής — κι’ έχουνε περά " " ’
οει άπό τότε πολύ περισσοτε 
ρα  χρόνια άπό όσα θά φαν- 
τάζωνται δσοι ευτύχησαν νά

Πώς έγινε ή μεγάλη 
φιλαρμονική Αθηνών

λύ βαθειά τήν πίστι στόν έρω -1 
τα ! Τί ά ρ γά  πού γεννήθηκα-ί
με, τί ά ρ γ ά !.,. Μιά ποώτη τηc I _ » . . <Μ ·, - · —» μ* νΊν Cu

ταςωνται Οσοι ευτύχησαν νά άγάπη, τή θυιιαται αέ σ εβ α -' Γ * ν £V“ S μεΤ s, κ“  ί και ’ιαν τίί? έπανόδου τοΰ Βάσι
με γνωρίσουν άργότερα — α· | σμό, ko:ttoioc πού πέθανε ιτέ 1  ̂ χντ|5,· Στην _ ευγενική κι “ Μ λέως Γεωργίου. Τότε ;χαν άκή 
ηό τότε άρχισα νά τήν ζώ τή I τ' δνομά τη ς  στό σ τό α α το υ ! T i  στ0 ?ι μ.η Δ^μαοχος. "Οταν πέρυσι ήλθε
λΐΎΤηρίητ τηίΐ π/νλ ηηίί μ ο ο  ·τηι < γ-ι _ - _ %. ■ , **

• ^  , ? · „ ? ·  ?οτζιας είνε πριν κύρας στάς ’Αθήνας, μέ τήν εύ- σίς μου στήν ’Αθήνα
Lv απ ηλη. ρ:voc ιιρ,νηληι* Μ.ηκ! - χ____.. τ-* > 1

Όμιλεΐ ό διευθυντής κ. ΑΟΥΚΑΚΗΣ

λατρεία  τοϋ παληου μας του 
Θεάτρου καί γ ιά  χάρι τής δι
κής του τής γοητείας καί γ ι 
ατί, μελετώντας κανείς ένα 
τέτοιο τμήμα τοΰ νέου πολιτι
σμού, μπορεί νά τόν αίσθαν- 
βή στό σύνολό του άναλογι- 
στικά άπό μιά τόσο άγαπημέ 
νη σκοπιά.

Ετσι μου μιλοΰσοτν μέ τό 
άληθινό τους στόμα ol παλη- 
ές έφη μερίδες πού άναπαύον- 
τα ι στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη 
καί πού μέσα στά λιγοστά τά 
«ψιλά» τους έπαιρνε φτερά 
καί ζωντάνευε στά μάτια τήο 
ψυχής μου τό συγκινητικό τ'

Ποιός ξέρει τί βρισίδι θά έχη 
νά φάη στό μέλλον κανένας 
άπό μας, τούς έρωτύλους του 
τωρινού θεάτρου, άν τοΰ έτυχε 
τό άδύνατο νά γίνη ή πρώτη 
άγάπη καμμιανής τωρινής ! 
Γιά τό καλό μας, άς τίς κάνη I 
ό θεός βουβές!

Βλέπει πώς ξέρω τάς έπι
τυχίας της μέ τήν ήμερομηνία, 
σκύβω καί τίς φιλώ τό χέρι 
καί λυπάμαι κατάδαθα ποΰ 
δέν μπορώ ν’ απλώσω μπρο
στά της «Γαλαξίαν τάπητα» — 
πόθο πού θά τόν εΤγε μαντέ
ψει άνέκφραστο στά μάτια 
πολλών συγχρόνων τη ς !

Φεύγω κι* ζγω 
συνκίνηση ! Τρε
μούλα ! θαυιιά- 
£ω τήν ένκαρτέ- 
ρηση ! Άιττήνω 
τό σπίτι τοΰ ά 

γουστο του. σχην αγαπη του για, ώς υπουργός πλέον στήν Κέρκυ- 
την Τέχνη, τό θέατρο, ή μουσική ρα, Τ5ν έδεξιώθη ή φιλαρμονικτ- 
και γενικά οί καλές τέχνες όψεί- μας στό Κατάσιημά τ·.,;. Έκεί 
λουν πολλά για την εξέλιξι τους ι·«ς ήκουσε καί μάς *γειηο·Ό0τυ- 
Γιατί ό κ. Κοτ.„ιάς καί ώς δή- σε μ’ ένθουσιασμό. Στό διάλειμ- 
μαρχος Αθηναίων παλαιόιερα, μα μ’ έφώναξε κοντά tot καί μοΰ

δραμα  τοΰ περασμένου θεά 
τρου καί άπειρες φορές, θαμ 
πωμένος καί γοητευμένος, υ- 
στερ’ άπό μελέτη πολλών ώ 
ρών μέσα στή ζέστη πού τήν 
πολλαπλασιάζει ή κρυστάλλι 
νη στέγη τής βιβλιοθήκης, κα 
τεδαίνοντας τήν πεντελίσια τή 
σκάλα, σχεδόν αισθανόμουνα 
τούς Ιερούς άνθρώπους, πού 
είχα  μόλις σημειώσει τίς πρε
μιέρες τους, νά προδάλλουν 
οάν καλόκαρδες σκιές μειδι- 
ώντ χς καί συντροφεύοντάς με 
στους δρόμους τής 'Αθήνας 
μέ τό άσύγκριτο φ έγγος τοι 
Ί ο  ·λιανοΰ μεσημεριού της 
"Α λλοτε πάλι, σέ μοναχικούς 
τιερ ιπάτους, τρ ιγυρ ίζω  τήν 
■πιό δοξασμένη θεατρική γω- 
νίο τής Βαλκανικής, τό Με
ταξουργείο  καί κάτω άπό τά 
πολύχρωμα φώτα της, άπό 
τήν κίνησι καί άπό τό χελη- 
δόνισμα τοΰ έξωτερικά χαρού 
μενού καί έξωτερικά άθώου 
έσμοΰ τών χορευτριών, πού 
γυρ ίζουν κατά τίς 10 στά θέ
α τρά  τους, τελειώνοντας τό 

, ραντεδοΰ τους, πλάθω τήν μι- 
σοφωτισμένη άτμοσφαιρα τών 
παριλισσίων, τήν ήρεμη νοικο 
κυρωσύνη τους καί τήν Πολυ
ώδυνη τήν προσπάθειά τους.

" Ετσι, μέ διάθεση έξα γν ι-1 
σμένη, μοΰ χάρισε ή τύχη τήν 
ευδαιμονία  νά πλησιάσω μέ 
τήν εύκαιρία  τοΰ θεατρικού 
Μουσείου κάπως πιό άπλά με
ρικές μορφές τών περασμέ
νων, τών πολύ μακρυνών πε
ρασμένων καί τών πιό κοντι
νών καί τή συγκίνησή μου θά 
ήθελα ν’ άποτυπώσω τώρα έ
δώ, στίς φιλόξενες στήλες 
των «Παρασκηνίων».

Τήν ίδρυση τοΰ Μουσείου 
σχεδόν τήν περιμένανε στό 
ύποσυνείδητό τους, άς ποΰμε. 
ol έργάτες τοΰ θεάτρου μας.
Γ ι' αύτό παντοΰ μέ ύποδεχτή- 
κανε μέ χαμόγελο φωτεινό 
καί μέ άνοιχτή καρδιά. Τό ή
ξερα  καί άπό άλλοτε πώς μπο 
ρώ νά γοητεύω γηραιές κυρί
ες καί νά κερδίζω τή συμπά- 
θειά  τους, μά τώρα προστίθε
τα ι σ’ αύτή μου τή «γοητεία» 
και ή Ιδέα τοΰ Μουσείου, ή Ι
δέα δηλαδή τοΰ θεατρικοΰ μό 
χβου, πού τόν κάνουμε εικόνι
σμα ol νεώτεροι, καί δέν ύ· 
πάρχουν στόν κόσμο πιό άγ- 
γελ ικές ψυχές, νομίζω, παρά 
ol παληοί θιασάρχες καί οΐ 
παληές πρωταγωνίστριες. Β έ
βαια, άν τυχόν μέ είχανε τότε 
στό θίασό τους ποιός ξέρει τί 
φαρμάκια θά μέ είχανε ποτί
σει, όμως τώρα θά πώ αύτό 
τιού ε ίδ α :

ΜΑΤΙ NO ΠΟΜΟΝΗ. Ή 
πρώτη σουμπρέττα στήν έπι- 
θεώρηση. Ά τμοπλοΐα στό 
«Λίγο άπ' δλα». Πρώτη διδά- 
ξα σ α  στήν ψυχοκόρη. Κ αί τί 
ώ ραία  τώρα. Κανείς δέν θά 
μποροΰσε νά ξεχάση, μόλις τ 
άντικρύση, τά θαυμάσια τ' ά 
σπρα τά  μαλλιά της. Καί τι 
μά τια ! Ποιός ξέρει πόσοι γέ 
ροι τοΰ τωρινοΰ καιροΰ θά εϊ 
χανε δή τό «Λίγο άπ’ δλα» 
πολλές βραδυές γραμμή. Κ ά
θε καλαίσθητος τής έποχής θά 
έπρεπε νά τό θεωρήση ευτυ
χ ία  του καί καθήκον του νά 
γίνη  στάχτη κάτω άπό τίς ά- 
στραπές, τέτοιων ματιών! Ε ί
χα  καί κάποτε άλλοτε γράψει 
γ ι '  αύτήν, μά σημείωσα τό 
πατρικό της τ' όνομα πού ε ί
χε καί στό θέατρο, χωρίς νά 
βάλω τό παράνομα τοΰ συζύ
γου της, μοΰ τό παραπονέθη- 
κε: Τά χρόνια έχουν περάσει 
καί ή πανέμορφη αύτή πρω
ταγω νίστρια  ξέρει νά τιμάη 
τόν άντρα τη ς!, θ εέ  μου, υ
πήρξε λοιπόν έποχή πού οί

μου Φί
λου τοΰ κ. Χα- 
τ^π χρήστου. δ 
που συνάντησα 
τ Λ ν τταλ^Λ δό£Γ*' 
rrr'' άνεδ^ίνω τό
Ρ-Α ϋΓ» τ~ ί) 5 "f ,v ia
τείου τών Ήθο- 
π ο Ά ’\ Πο>ό Σ ω 
ματείο στόν κό- 
ttuo μποοεΐ νά 
ε ν η  p'·* η πού 
νά κούδουν τό- 
^ες τοανω δίες ; 
Τό ξέοουν ot νε- 
ώτεοοι πού είσ- 
ποάττουν χρήμα 
τα  άπό τά νο<’ν"- 
μό(βί·ονα Sti έδώ 
χ α ί 43 χρόνια ή 
Ματίνα Πομόνη 
ττοωτοτρα γ  ο ύ- 
δπσε στό <τ>ωνο- 
γοαφο ; Τό Εέ· 
ρηυν  δτι αύτη- 
νής ή φωνή εΐνε 
ή πρώτη 'Ε λ λη 
νική φωνή πού 
χαράχτηκε στίς 
πλάκες ; Υ π ά ρ 

χει ή φωτογραφία της στούς 
οίκους τών γραμμοφώνων;

Στό άρχοντικό τοΰ Διονύση 
τοΰ Ταβουλάρη ή άλλη δψη 
τής θεατρικής ζωής. Μέγαρο, 
στήν όδόν Κολωνοΰ, Μαρμαρέ 
νιες σκάλες, τρία  πατώματα. 
Έπίπλω σις. Ιδ ο ύ  τό παράθυ
ρο πού καθότανε στά τελευ
τα ία  του χρόνια, ιδού ή τάξις, 
ή άνεσις, τά γεράματα  τά ή- 
σοχασμένα πού πέρασε ό με
γάλος πρωτετγωνιστής, ό χα 
λύβδινος έργάτης, ή ψύχή τοΰ 
εφτάψυχου έκείνου θιάσου, 
τοΰ «Μενάνδρου». Ό  γυιός 
του ό Χριστόφορος, ό φροντι
στής τοΰ «Βασιλικού» μοΰ

άλλά κα'ι ώς Ύ  
πουργός τής Πρω- 
τευούσης εργάζεται 
πάντα μέ πολύ ζή
λο καί ένθουσιασμό 
γιά τήν τόνωσι τού 

| μουσικοϋ αισθήμα
τος τοΰ λαοΰ ιιας.
Εργάζεται γιά νά 
χαοίση στόν κο
σμάκη μ·ά ψυχαγω
γία. "Ενα θέαμα 
καλό, μιά μουσική 
άτλή κι* εΐ'νόητη, 
ποΰ νά άπορή νά 
ευχαριστηθώ ό λαϊ
κός ακροατής. Νά 
μπορή νά συγκινη- 
θτ> είικολώτερα καί 
νά νοιώση μιά μ - 
ποια ψυχική ϊεκοΰ- 
ρασι. Μιά άγαλλί- 
ασι πνευυατική.

Πρώτα μέ τίς ΰ- 
παίθοιες λαϊκές συ- 
αυλίες τοΰ Δήμου, 
οί όπο“ες θά εξα
κολουθήσουν κ ι’ έ- 
φέτοί. κι’ έπειτα 
μέ τί>ν ίδρυσι τών 
τοπικών φιλαρμονι
κών καί χορωδιών 
ποΰ κατηρτίσθησαν 
καί πού καταρτί
ζονται σιγά - σιγά 
σβόλους τονς Δήμους και στίς κοι
νότητες τής περιφέρειας Διοική- 
σεως Πρωτευούσης, ό λαός θά έ
χη καί τήν μουσική .ου τροφή ~  
ή ότοία σέ άλλες χώρες είνε ώς 
είδος πρώτης άνάγκης· έ 

★
Ή  ΐδρυσις τοΰ οργανισμού τών 

φιλαρμονικών τοΰ Υπουργείου 
Πρωτευούσης, έχει μίαν ώραίαν 
και ρωμαντικήν ιστορίαν πού ά- 
Ιίζε^ νά τήν άφηγηθούμε δπως 
άκριβώς μάς τήν διηγήθη ό γε
νικός διευθυντής τών φιλαρμονι
κών, έξαιρετικός μαέστρος κ. Σπ. 
Δουκάκης, τέως γεν. διευθυντής 
τής ιστορικής φιλαρμονικής Κέρ
κυρας, άπ’ τήν όποίαν τόν άπέ- 
σπασεν ό κ. Κοτζιάς γιά νά κα- 
ταρτίστ] τίς διάφορες μπάντες 
τών δήμων καί κοινοτήτων τής 
περιφερείας τοΰ Υπουργείου Πρω 
τευούσης. Καί πρέπει νά σημει- 
ωθή τούτο: "Οτι ό κ. Δουκάκης 
είνε ένας άπό τούς μορφωμένους

Καί τα κατάφερε μιά χαρά. 
' Αλλωστε ήταν τόσο μεγάλη ή 
λατρεία καί ή άφοσίωσις τοΰ λα
ού τής Κέρκυρας πρός τόν κ. Κο 
τζιά, ώστε, δεκαπέντε χιλιάδες άν 
θρωτοι οτό λόγο του, στό Δη
μαρχείο κυριολεκτικά τόν άπεθέ- 
ωοτ\ν

- ι 'υ τ ; δρχισε μαέστρο, ή διορ-

μαζί μέ τίς χορωδίε^ θά ύπερβαί- 
νουν τούς 1 .400 έκτελεστάς.

~Σέ ποιους δήμους καί κοινό
τητας έχετε καταρτίσει φιλαρμο
νικές;

—Σέ άρκετά μέρη έχουμε Ιδρύ
σει φιλαρμονικές καί χορωδίες οί 
όποιες ήδη άρχίζοιν έφέτος τίς 
συναυλίες των στίς πλατείες τών 
περιοχών τους.

"Έως τώρα, 
λοιπόν, έχουμε 
ιδρύσει τίς έ- 
Ιής φιλαρμονι
κές : 1) Φιλαρ 
μονική 'Αθηνών 
πρώτος τύπος 
58 έκτελεσταί.
2) 'Έκτακτον 
τμήμα φιλαρμο
νικής 'Αθηνών

I  32 έκτελεσταί.
3) Φανφάρα 

HI φι.λαρμονικ ή ς
γ ’Αθηνών 24 έ- 
I? κτελεσταί. 4) 

Φιλαρμον ι κ ή 
Πειραιώί 2ος 
τύπος, 40 έκτε
λεσταί. 5) Φι- 
λαοιιονική Καλ
λιθέας 32 έκτε
λεσταί. 6) Φι
λαρμονική Νέας 

La, j Σμύρνης. 7)Φι-
1* ! λ“ 6μ°νική Αί-

γάλαιω, 8) Φ ι
λαρμονική Ν· 
Κοκκινιάς, 9) 
■Φιλαρμο ν ι κ ή 
Ά γ . Γεωργίου 
Κερατσινί ο υ . 
10) Φιλαρμονι
κή Βύρωνος.

0 ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ 
ΕΙΠΕΗΜ0ΥΣΙΚΗ

ΤοΟ κ. Ο. Σακελλαρίδη
Πιττίτσα, Πίτσα, Πηνελοπίτσα...

Καί πάλι Ππτίτσα καί δόστου 
Πηνελοπίτσα. ’Αλληλοκυτταζό- 
μαστε μέ τόν βαρκάρη. Ό  καϋ- 
μένος ό βαρκάρης... Τί σιωπη
λός πού ?|ταν! ’Έ β γαζε τή στι
γμή έκείνη τό ψωμί του. Τί ιερή 
στιγμή αύτή τής δουλειάς γιά 
έναν δουλευτάρη. Ά λλά καί τί 
πόνος. Μέ τά στιβαρά του χέ
ρια κρατώντας τά κουπιά, μάς 
έ'όινε τήν ποθητή ψυχαγωγία. 
Πόσο συμμεριζόμουν τόν πόνο 
του... Τί λόγια συμπόνοιας, πα
ρηγοριάς, έγκαρτερήσεως, εύ- 
γνωμοσύνης θά έπρεπε ν’ άκού· 
ση τίς στιγμές έ κείνες άπό μάς 
τούς έπιβάτας του. 'Αντί αύτών 
δμως άκουγε «Πίτσα, Πιπίτσα, 
Πηνελοπίτσα...> "Επειτα άκουσε 
τό «Μιά γυναίκα πέρασε», τό 
«Γιατί νά φύγης», τό «Πιές γλυ
κό κρασί δέν είν’ ντροπή», τό 
«Άλανικό—’ Αλανικό» καί δέν 
ξέρω πόση άκόμα άλλη «μου
σική». Διότι ό φίλος μου είχε ά- 
γριέψει, θεριέψει, έβγαλε τό 
κολάρο του, έβγαλε τό σακκά- 
κι του; φούσκωσε, κοκκίνισε, 
έλεγες δτι θά τοϋρθη συμφόρη
σής. ’Αλλά ποΰ νά πάψη! "Ε 
κανε σάν τρελλός. ‘ Η μουσική 
τόν είχε ταράξει. Χτυπιώταν, ά
φριζε, έπασχε. Δέν ήξερα ποιόν 
έποεπε νά λυπηθώ, τόν βαρκά
ρη πού έκοπίαζε ή τό φίλο μου 
πού «διεσκέδαζε*; Ό  πρώτος 
μοχθούσε, κατέβαλλε ζωή, δυ
νάμεις καί φαινόταν «άνθρω
πος», δ δεύτερος γλεντούσε καί 
φαινόταν σάν μανιασμένος ταΰ- 
ρος. Ώστόσο,

*Η Φιλαρμονική τής Διοικήσεως Πρωτευούσης κατά μίαν τελετήν.

είπε έπί λέξει:
“ Ξέρεις τί έσκέφθηκα Δουκά- 

κη, τήν ώρα πού έπαιζες; Νά σέ 
καλέσω στήν 'Αθήνα νά διευθύ- 
\ης μιά συναυλία μέ τήν μπάν- 
τα τού Δήμου.

*0 πρόεδρος όμως τής φιλαρμο 
νικής ποΰ ήταν δίπλα στόν 'Υ 
πουργό καταθορυβήθηκε. Φοβή
θηκε νά μήν μέ κρατήσουν στήν 
Αθήνα καί μέ χάσουν οί Κερκυ 

ραΐοι. Ό  Υπουργός όμως χαμό
γελών μοΰ έσφιξε τό χέρι καί 
μοΰ είπε:

—Πέρασε αύριο τό πρω* άπ’ τό 
ξενοδοχείο νά τά πούμε:
_ Πράγματι πήγα· ’Εκείνη τήν 
ώρα ξυριζότανε. Μόλις μέ είδε 
άπό μακρυά φώναξε: ·

—Δουκάκη! "Ελα έπάνω νά σέ 
φιλήσω! "Ας τίς συναυλίες γιά 
τίς όποιες θά λάβης πρόσκλησι 
άμέσως. Έγώ θέλω νά κάνω ά 
παγωγή· "Εχεις ιδέα άπό Τρωικό 

_ . . Πόλεμο; .’Εσύ είσαι ή ώοαία Έ
μουσικούς μέ πείραν  ̂ καί μόρφω-| λένη. Σέ παίρνω. "Ας γίνη πόλε- 
σιν τεραστίαν, δεδομένου οτι έχεί'μος. Μή σέ νοιάζει, 
τρία διπλώματα: Αρχιμουσικού "Εφυγεν ό ύπουργός καί σέ ό·
μπάντας άπό τήν Πολωνίαν, συνθέ- κτώ μέρες έλαβα τήν πρόσκλησι· 
σεως άπό τό Μιλάνον καί διευθυν- Οταν πήγα σπίτι του στήν 'Α 
τού ορχήστρας άπό τό Βερολϊνον. ΙΕιήνα κατά σύμπτωσιν πάλι

γάνωσις τών φιλαρμονικών;
— Μόλις πρίν άπό λίγους μή

νες. Καί ή όργάνωσις άρχισε συν 
τομα κι’ έντατικά. Τ~ πρόγραμ
μα μας, είνε νά δώσουμε μουσική 
στό λαό. Ελπίζω σ* ενα χρόνο 
όλοι οί δήμοι καί αί κοινότητες 

περιφερείας τού 'Υπουργείου 
Πρωτευούσης νά έχουν τίς φιλαρ 
μονικες τους, οί όποιες θά παι
ανίζουν είς ώρισμένας περιόδους 
εις έπισήμους έμφανίσε'ς τού 
Δήιιου ή Κοινότητος, πού θά έξυ- 
πηρετοΰν. Θά παίζουν όμοίως, 
κάθε Κυριακή τό καλοκαίρι καί 
τό χειμώνα μέ λιακάδα στίς πλα
τείες τών σΐΛΌΐκιών, δίδοντας 
έτσι μιά ψυχαγωγία στό λαό. 

Αύτες οί φιλαρμονικές, συνέ-

κτελεστάς έκά- 
στη.

Εν τφ μεταξύ έτοιμάζεται ή 
φιλαρμονική Ν' ’ Ιωνίας. Σέ άρ 
κετες ^φιλαρμονικές ύπάρχουν καί 
χορωδίες. Είς τάς ύπολοίπους πε 
ριοχας έτοιμάζονται.

~  Από τίς φιλαρμονικές αύτές 
συνέχισεν ό κ. Δουκάκης, διαλέ
γεται μιά φιλαρμονική 76 άσσων 
έκτελεστών ή όποία θεωρείται 
πρότυπον. Δηλαδή σέ συναυλίες 
δίνει τόν τόνο σ’ όλες τίς άλλες 
μταντες·  ̂ Με τήν φιλαρμονική αύ 
ΤΉ· τής οποίας ό όργανισμός είνε

ποΰ νά πάψη! 
Άπενοτντίας, ήταν ένθουσιασμέ- 

"Ολαι αί άνω-Ινοιί· Τραγουδοϋσε. τ Ηταν έν- 
τέρω μέ 24 έ- θουσιασμένος, διότι ένωχλοΰσε

εναν φίλο του καί έναν βιοπα
λαιστή βαρκάρη. “ Εως δτου έ- 
πήλθεν ό κάματος. Άπέκαμε 
πιά. Βαλάντωσε. Βοηθούσης 
καί τής νυχτερινής δροσιάς, τόν 
πήρε ό ΰπνος. Σωριάστηκε κά
τω στήν βάρκα, σάν πτώμα.

Πώς καταντά ή μουσική τόν 
άνθρωπο!..· Εΐνε, λοιπόν, ή δέν 
εΐνε έχθρός; «Περιφρονει τήν 
κούρασι τοΰ άλλου, περιφρονεΐ 
τήν ψυχοσύνθεσι τοϋ πλησίον, 
άφίνει ή λυσσασμένη νά έκδτ>- 
λώνεται άπό κάθε στόμα, άπό

"Εχει διευθύνει πολλές διάσημες 
μπάντες μεταξύ τών όποιων καί 
τήν περίφημη φιλαρμονική Σούλ- 
τσε Βίττεμπεργκ άπό τό Ραδιο
σταθμό Βερολίνου.

Ό  κ. Δουκάκης μάς έδέχθη 
στό γραφείο του πού βρίσκεται 
στό παλαιό Δημοτικό θέατρο, ό
που ώς γνωστόν στεγάζεται ό ορ
γανισμός τών Φιλαρμονικών, καί 
μέ πολύ ένθουσιασμό μάς διηγή- 
θηκε καί μάς μίλησε γιά τήν ϊδου 
σι τοΰ οργανισμού άπό τήν πρώ
την ήμερα πού συνηντήθη μέ τόν 
κ. Κοτζιά μέχρι σήμερα πού ot 
φιλαρμονικές είνε σχεδόν ot <πε- 
ρισσότερες έτοιμες.

—Τόν κ. Κοτζιά, τόν γνώοισα 
μάς είπεν ό κ. Δουκάκης, όταν

ξυριζότανε. Μόλις μέ είδε ξανα- 
φώναξε.

—Δουκάκη! Έ λα νά σέ φιλή
σω! Λλοιπόν θά σέ κλέψω; Τί 
λές;

—Κλέψε με! τοΰ άπήντησα γε 
λών.

Έ γ ινην ot συνανλίες μέ κα
ταπληκτικήν έπιτυχία κι’ έπειτα 
μπήκε σ’ ενέργεια τό σχέδιο τοΰ 
όογανισμού τών φιλαρμονικών. 
*0 όργανισμός όμως χρειαζότανε 
μελέτη, γ ι' αύτό πήγα τρείς ιιή- 
νες στήν Κέρκυρα νά τόν μελε
τήσω καλλίτερα περιμένοντας κ ι’ 
όλας νά βρεθή τρόπος νά μέ πά
ρουν άπό κεϊ· Μά ή εξυπνάδα τοΰ 
κ. Κοτζιά κ ι’ έδώ έθαυματούρνη- 
σε. Ήρθε έκεϊ καί τούς είπε

ήρθαμε μέ τήν φιλαρμονική Κερ- πώς ήταν τιμή τους ή μετάκλη-

*0 κ. Δουκάκης 
χισεν ό κ. Δουκάκης, θά έχουν ό
λες ομοιόμορφον οργανισμό, ον- \ δε{ίσωμεν είς τό 
τως ωστε να μποροΰν ένωιιένες 
όλες ιιαζί, συμπραττουσών καί τών 
χορωδιών των (διότι έκτός τής 
μπάντας σέ κάθε δήμο ή κοινότη
τα θά καταρτισθοΰν καί χορωδί
ες) θά κάνουν εκτελέσεις σ' ώρι- 
σμένο χώρο.

— Πόσοι έκτελεσταί 9* άποτε 
λοΰν τό τεράστιο a i -ό συγκρότη
μα ;

—Οί ένωμένες αύτές μπάντες

σεχώς μίαν συναυλίαν στό Ζάπ- 
Λειον, ή όποία θά έπαναληφθή καί 
στίς άλλες 'Αθηναϊκές συνοι
κίες.

~  Τ ί πρόγραμμα θά μάς παρου
σιάσετε μαέστρο;

—Τήν «Ούβερτύο Πάμπα» τοϋ 
Ερολντ, τό «’Αντάντε» τού 

Τσαϊκόφσκυ, τήν «Πολωναίζ Μι- 
λιταίο» τοϋ Σοπέν, τήν «Φαιντώ- 
ρα» τοΰ Τζιορντάνο κατά φαντα
σίαν δική «ου, τό μάρς "Tau^-'v- 
ζεν» τού Βάγκνερ, τό «Τραγούδι 
τού Σόλκβεϋ» τού Γκρίνκ, τό 
«Σανσόν ΕύταλιλάΛ τοϋ Σαίν— 
Σαίνς, τόν «’Ελεύθερον σκοπευ
τήν» τού Βέμπερ κ.λ.π. κατ’ ένορ- 
χήστρωσιν δική μου όλα·

—Παραλλήλως μέ τήν όργάνω 
σιν αύτήν πού συντελείται, έτέ- 
ρανεν ό κ. Δουκάκης, θά έκπαι- 

ΐδρυμα παιδιά 
τοΰ λαού, τά όποια θά προορίζων 
ται γιά νά συμπληρώνουν τά έ- 
κάστοτε ηαρουσιαζόμενα κενά. 
Κ ι’ έτσι μετά άπό λίγα χρόνια ot 
φιλαρμονικές μου θ’ άπαρτίζων- 
ται άπό μουσικούς μέ όμοιόμορ- 
φην μουσική μόρφωσι, μέ άξία

, , _■ - , . κάθε λαρύγγι, άπό κάθε ζουρ-
πανομοιοτυπος με τον της περιφη νδ, άπό κάθε τάπιζα. Δέν κάνει 
μου «Γκαρντ Ρεπουμπλικαιν» των διάκρισι μεταζ0 μιας άγγελι- 
Παοισιων, θα δωσωμεν λιαν προ κής φων^  Κα1 μιδς γαίδουρ(>

φωνάρας Καί μέ τίς δύο τής ά- 
ρέσει νά συναλλάσσεται καί νά 
έρωτοτροπη. ’ Απορώ μέ τήν 
αντοχή της.

Ό  μέγας Γερμανός ■ποί’-ιτύς 
Σίλλερ, γράφει κάπου: Bose
leute habend kein Lied, θέλει 
δηλαδή νά πη δτι οί κακοί άν- 
θρωπσι δέν τραγουδοΰν. Έ ,  βέ
βαια·.. Δέν είχε περάσει ό Σ ίλ
λερ άπό τήν όδόν Δώρου ή άπό 
τήν όδόν Πειραιώς ή άπό τήν ό
δόν Σολωμοΰ. θέλετε νά μάθε
τε τί ^είνε σ’ αύτάς τάς όδούς; 
Εΐνε 'Ωδεία. Εΐνε,. δηλαδή, έκεί 
μέσα άνθρωποι ήμεροι, πολιτίτ 
σμένοι, δχι κακοί. "Ε, λοιπόν, 
ούδέποτε Ζούγκλα άντηχεΐ άπό 
τέτοιο άκουσμα, σάν αύτό πού 
βγαίνει άπό μέσα άπό τά τρία 
αυτα τεμένη των Μουσών. Ού- 
δεποτε άγριες φυλές έμέθυσαν 
με παρόμοια φωνητικά ξεφαν- 
τωματα.

τάτης έξάρσεως, θά τό βγάλη 
καί θά ρίξη δυό - τρεις σφαίρες, 
ώς συμπλήρωμα τοΰ μοτίβου< 
Τά μοτίβα αύτά δέν θέλουν μό
νον μουσικά δργανα, άλλά καί 
φονικά, δπως Σμίθ, Μπράου- 
νιγκ, Φλόμπερ. Τό άπαιτεΐ τό 
«έφφέ». Κάποτε, είς μίαν έπαρ- 
χίαν, είχαν συλλάβει £ναν τέ· 
τοιον όπλοφοροϋντα ένθουσια- 
σμένο, ό όποιος, είς μίαν δια· 
σκέδασιν, ψαλλόμενου ένίς 
«κλέφτικου*, έβγαλε τήν κουμ
πούρα του καί £ρριξε μεοικές 
κουμπουριές, άπό τις όπ’ ΐες 
μάλιστα έτραυματίσθη καί έ
νας τυχαίως έκείθεν Αιε;.>χόμε- 
νος. "Οταν έγινε ή δίκη του, 
άντί άλλης άπολογίας, έκανί 
τό έξής πρωτότυπον: Έτραγού* 
δησε ένώπιον τοΰ δ καυτηρίου 
αύτό τοΰτο τό «κλέφτικο» καί 
είς μίαν ώρισμένην στροφήν 
του, βγάζει τήν κουμπούρα του 
καί πυροβολεί έντός τής αιθού
σης τοΰ δικαστηρίου, λέγοντας 
συΥΧΡ0νως είς τόν Πρόεδρον: 
«Βλέπετε, λοιπόν, κύριε Πρόε« 
δρε; Τό ζητάει τό ίδιο τό τρα
γούδι. Δέν φταίω ’γώ». Έννο» 
εΐται δτι ό Πρόεδρος είχε διά
φορον μουσικήν άντίληψιν καί 
τόν κοσεδίκασε.

ΚαΙ^τώρα άς έρθουμε στό 
τραγοΰδι. Δέν όμιλώ γιά  τό έ- 
παγγελματικό τραγοΰδι, τό ό
ποιον πληρώνεται καί τό όποΐ. 
ον, δπως καί κάθε άλλο έπάγ* 
γελμα, εΐνε σεβαστό καί τίμιο, 
άλλά γιά  τό έλεύθερο τροτγοΰ- 
δι, έκεινο πού κατέχει κάθε άν
θρωπος καί τό έξαπολύει άπό 
τό στόμα του, είτε έχει είτε δέν 
εχει φωνή. Εΐνε Ιδιον ισορροπη
μένου άνθρώπου νά άνοίγη τό 
στόμα του καί νά τραγουδάη 
γιά  νά δείξη μιά έσωτερική τού 
διάθεσι ;

"Ας ύποθέσουμε δτι κάποιος 
κερδίζει τόν πρώτο άριθμό τού 
λαχείου. Εΐνε άνάγκη’, ΑκδηΛώ> 
νοντας τή χαρά του, νά άο>χίση 
νά τραγουδάη τό «Μή ζητςϊς φι
λιά»; Δέν τόν φτάνει ό πεζός 
λόγος; "Οταν πηγαίνη κα1 βλέ
πει ένα ώραίο, μαγευτικό το
πίο, δέν τόν φθάνουν τά λόγια 
νά έκδηλώση τόν Θαυμασμόν 
του; Εΐνε άνάγκη νά τραγου- 
δήση τή Ριρίκα; Θά σόίς έ 'νχε 
πολλάκις, παίρνοντας τό τελευ
ταίο τράμ ή αύτοκίν^-ο νά πά
τε στό σπήτι σας μ ετί τά μεσά
νυχτα, νά άκούσετε κάτοιον αυ- 
νεπβάτην σας νά άοχί'ηι. ατά 
δάη μοναχός του, άς ποΰμε, τό 
καλά καθούμενα, νά τράγου- 
«Γυναίκας ψεύτικα φιλιά», ένώ 
δλοι σεις οί άλλοι στέ.κεσθε

και με συστηιια.
ΑΡ. ΠΥΡΠΑΣΟΣ

Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΜΙ
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Ό  Πλέσσας ώς άπαλλαγέντας 
είς τό «Πανόραμα» τοΰ 19 12

παραδίδει Θησαυρούς μέσα 
σέ θρησκευτική γαλήνη.

Τήν πρώτη διαλογή τήν κά
νουμε στήν ταράτσα του. Ε ί
νε θερμό καλοκαιρινό δειλινό. 
Τό μάτι άναπαύεται στήν ευ
γένεια  τοΰ γύρω τοπείου. Ή 
Άκρόπολις, ό Λυκαβηττός ξε- 
πετιοΰνται μέσ* άπό τίς ψηλές 
τίς στέγες, τά ρόδα τοΰ δειλ ι
νού σιγοπεθαίνουν μέσα στή 
σιωπή. Τό πρόγραμμα τής πρε 
μιέρας του «Βασιλέα Λήρ», έ
να βιβλίο, άπομεινάρικαψαλια 
σμένο άπό τήν πυοκαγιά  έ
κείνη τής Σμύρνης, τόσα ζων
τανά ενθυμήματα! Ή άλλη- 
λογραφία μέ τόν ύπέροχο έκει 
νο τόν Παντελή Σούτσα. ΤΙ 
μόρφωση, πόση κομψή αϊσθη- 
σις καί τ ί ευπρέπεια! Είνε 
σίγουρο πώς τό πνεΰμα τοΰ 
Ταβουλάρη θά 
πάνω μας! "Α ς τοΰ γίνουμε 
μιμητές! "Ηξερε νά δουλεύη ! 
Αγαπημένοι μου σύγχρονοι 

ήθοποιοί, ήξερε νά δουλεύη. 
Έ μ ε ΐς  ξέρουμε νά δουλεύου- 
μ ε;...

Έ ν α  καλό κορίτσι πού μάς 
βοηθάει καί πού σερβίρει ένα 
θαυμαστό γλυκό σπιτικό, ά-

πως έξω άπό τήν Αθήνα!, 
γεωγράφητος δπως δλοι οί ρω 
μηοί, πού, πηγαίνοντάς μιά 
φορά στήν Πάτρα, καλεσμέ
νος τοΰ Παρασκευά τοΰ Οικο
νόμου, πού έπαιζε τότε έκει, δ
ταν έφτο;νε τό τραίνο στήν Ε 
λευσίνα, φαντάστηκα πώς πλη 
σ ιάζαμε στή Χαλκίδα, μαθαί
νω τά περίχωρα τούλάχιστον 
τής πρωτευούσης μας!

Συνοικισμός Ύμηττοΰ. Χα
ραυγή. ’Αττική θαΰμα. Περ
πατάω μέσα στούς άσφαλτω- 
μένόος δρόμους τοΰ κομψοΰ 

j συνοικισμού, βλέπω κάτι σπι
τάκια σά σκηνογραφίες μ ι
κρούλικα, σά τίς πλαστικές 
μακέττες τοΰ Ά ραβαντινοΰ 
πού έχουμε στό Μουσείο, τό 
βραδυνό άεράκι φυσάει στά 
πυκνά φυλλώματα τών δένδρο ί 
στοιχιών κι’ έγώ  καμαρώνω.! 
Καμαρώνω τήν άφάνταστά λε 
πτή χάρι τοΰ τοπείου! "Ω, κΓ | 
άν ήτανε άληθινή ή θεωρία 
τοΰ «φυσικοΰ περιβάλλοντος»,1 
άν μποροΰσε δηλαδή νά μοι- 

σκύβη άπό « σουνε τά Υροιφόμενά μας μέ 
τήν ώμορφιά πού χαιρόμουνα 
τριγύρω  μου! Ή καμπάνια 
μου αύτή θά ξεπερνοΰσε τόν 
Πλάτωνα. Ή  μεγαλοφυΐα θά, 
ήτανε ή φυσική μας κατάστα- 
σι !.

Προχωρώ. Στά σύνορα τοΰ 
συνοικισμού πρός τήν Ή λ ιο ύ-! 
πολη ύψώνεται ή βίλλα Π λέσ!
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καί δλοι οί ήθοποιοί!...  ̂ . στά Πευκάκια τούς ρόλους ι θριάμβους τής Φλώρας Βορ-
Τί ώραια, πού κατοικοΰν οΐ | τοΰ Παντόπουλου καί πώς τοΰ δώνη, γ ιά  τίς πρώτες έμφανί-

παλαιότεροι θιασάρχες κά- άρεσε καί τοΰ ίδιου τοΰ Π αν-j σεις τοΰ Λυσάνδρου Λύτρα! 
πωο έξω άπό τίιν Ά Η ήνα!. Ά -  τόπουλου. "Οταν έλεγε τήν, Ή κόρη τοΰ κ. Πλέσσα, ή κ.

«Τρυγόνσ». Οταν είχε στό I Πολυξένη, γυνα ίκα  τοΰ τενό- 
θίασό του, στά 19 1 1 ,  τό Δ. | ρου κ. Μπάρτσου, μέ σκλαβώ 
Κοτοπούλη κι’ έπαιζε στήν ί νει μέ τή φιλόξενη τή διάθεσή 
τουρνέ «Δόν Καίσαρα τοΰ Βα j της. Ά πάνω  στήν κουβέντα
ζάν» καί «Δόν Κιχώτη». Πη- ~ -—! 1 -- »*-j------—
γαίνουμε στόν έξώστη. Ή μα
τιά  μας σταματά στίς γραμμέ 
νες άχτές τοΰ Φαλήρου, πού 
άνάβουν τά πρώτα φώτα στά

τενόρος, εΐνε άκόμη τόσο εύ- 
γενικός στή γυνα ίκα  του. Ά 
φοΰ λοιπόν οί καλλιτέχνες 
τής Ό περέττας έχουνε στη 
ζωή τόσο εύγενικά αίσθήμα- 
τα, φαντάζομαι πόσο καλά θά

/Ό ταν έκαίετο ή Ρώμη άπό 
τόν Νέρωνα, δταν έσφάζοντο τά 
14.000 νήπια άπό τόν Ηρώδη 
στή Βηθλεέμ, δταν έδυθίζετο ή 
«Λουζιτάνια» είς τάς Ίρλανδι- 
κας άκτάς, δέν θά ήκούοντο 
φρικωδέστεραι κραυγαί, οίμω- 
Υαι, ώρυγαί, άπό έκείνας πού 
άκούγονται έξω άπό τάς μου
σικός σχολάς. Διαβάτες πού 
περνούν άπ’ έξω, λένε: «Τί εΐν’ 
εδω μέσα, φρενοκομείο;». Καί 
δμως, είς τά φρενοκομεία βασι
λεύει μιά άπόλυτη ήσυχία, μιά 
γαλήνη, μιά μελοτγχολία.

Δέν εΐνε φρενοκομείο. Εΐνε 
Ναός τής Μουσικής. Τής μουσι-

πλοΐα τοΰ Γαλλικοΰ στόλου. 
Σωρός μοΰ παρουσιάζονται 
οί φωτογραφίες στίς διάφο
ρες δημιουργίες τοΰ κ. Πλέσ
σα. «Μητσέλος», «Σία καί ά- 
ράξαμε», κάτι νούιιερα σέ δι
άφορες έπιθεωρήσεις τοΰ Μω

φθάνει καί δ κ. Μπάρτσος 
Δέν ήξερε πώς είχαν επίσκε
ψη. Κρατάει δυό παγω τά καί
φωνάζει στή γ υ ν α ίκ α  του κα ί _______
στό γ υ ιό  το υ : «Τί φέρνω, τϊ| τσο. Έ ίνε  τόσο κα λός  πού τήν 
Φ έο ν ω !»  κ α ί κά νει ιιιά vaoL- έχε ι ξεχά σ ει. Δέν θά ξαναθ’ί-

ξω τενόρο, τ’ όρκίζομαι. Μοΰ 
δίνει δυό φωτογραφίες του 
έπί σκηνής στήν «Κάτια», μέ

μπορούσε να παρουσιάσουν ά - 1 κής πού θέλει ξεφωνητά ^ o l ·  
ναλογα σ’ ενα θίασο μ’ έν α 1 ρυγγίσματα, ούρλιάσματα κα-
καλο σκηνοθέτη καί μ’ ενα δ ί- 1 χαρίσματα, βογγητά καί δλα έ-
Κ Κ ά  " υ Τ ή· ' ι  · I κε'·ν,? τ°[ στοιχεία πού άπαιτεΐΚάποτε είχα γράψ ει μια νά έχη ή άνατροφή ένός καλο-
κακη κριτική γ ιά  τόν κ. Μπάρ ^

φέρνω!» και κάνει μια χα ρ ι 
τωμένη σορτίτα, πού στό θέα
τρο θά είχε χειροκροτηθή.
Στέκει ξαφνικά μόλις μέ ε ί
δε, μά έγώ  έχω κερδίσει αύτη 
τή χαρά, νά δώ ζωντανή ! ρέττα μας καί στούς 
μπροστά μου μιά τρυφερή 1

άναθραμμένου νέου ή μιας «εδ 
ήγμένης» νεάνιδος. Φαντάζο
μαι τούς δυστυχείς τούς περίοι
κους, πόσο θά ύποφέρουν. Τί 
κατάρες θά δίνουν. Αύτοί βλέι-

ραίτίνη, μιλοΰμε γ ιά  τούς σκηνή, ένας έγγαμ ος χρόνια
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σμένοι καί γ ι’ αύτό ένοχλοΰν
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μέ δργανα καί μέ ξεφωνητά 
Απ αύτά θά βγή τό δ ιπ λ ό

τέχνες της παρόμοιες δραδυ- 
ές. Πιό πολύ τίς εύχομαι στό 
κοινό μας. Μέ όδηγοΰν σέ δ
λα τά διαμερίσματα τοΰ σπι- 
τιοΰ τους καί βλέπω τόσα 
πράγματα. Σεμνός ό κ. Πλέσ
σας εΐν' ευχαριστημένος. Τό ..................... ...
θεατρικό Μουσείο θά διατη- σ^ >:>' Α τ̂α εΙνε τά δπλα μέ 
Ρήση γ ιά  τούς μεταγενεστέ- ° πο α̂ θά πολεμηθή μεθαι> 
ρους τήν ά ξία  του. Ριον ή ήσυχία τοΰ διανοουμέι-

'Ο κ. Μπάρτσος καί ό γυι- νου’ πο,'-) ®ΧΠ τήν τύχη νά

σιωπηλοί. Τί μπορείτε νά ύπο- 
θέσετε γιά  αύτόν τόν άνθρω
πον; "Οτι έχει σώας τάς φρέ- 
vck, ή δτι κάτι έπαθε; Τί εί· 
σεχώρησε μέσα στό μυαλό τοα, 
ωστε \ά τόν κάνη αίφνιδίως νά 
νομίση δτι βρίσκεται άπάνω σέ 
podium τραγουδιστικοΰ ρεσιτάλ 
καί σεΐς είσθε οι άκροαταί του, 
ή τούναντίον, δτι αύτός ήταν ό- 
λομόναχος καί σεΐς εϊσαστε ά- 
νύπαρκτοι ή τό πολύ, άμελητέα 
ποσότης, ώστε νά μή/ σάς λο- 
γαρ ιάζη ;

Τί &λλο μπορεί νά εΐνε, πα^ 
ρά μία αιφνίδια φρενική παρά- 
κρουσις; Αύτός ό άνθρωπος, 
κατεβαίνοντας άπό τό τράμ, 
συνέχιση τό τραγοΰδι του, έ- 
λεύθερος πλέον, μέ μεγαλείτερη 
έντασι, θά ξυπνήση κοιμωι.έ- 
νους, θά ταράξη τά σκυλιά, τ,χ 
κοκόρια, έως δτου κάποιος πό- 
■̂ισμον θά τόν σταματήτ.ι, θα 

τοΰ ύποδείξη τάς ύποχρεώσεις 
του προς τήν κ ο > νή ν· ήουχίαν 
καί θά τόν κάνη νά συνέλθη.

*0 άνθρωπος δέν εΐνε φυσικόν 
να τραγουδά μόνος του, στά κα 
λά καθούμενα. Δέν εΐνε πουλί. 
Τά πουλιά τραγουδοΰν μόνα 
ροΰν νά μιλήσουν καί δεύτερον, 
τους, πρώτον, διότι δέν μπο- 
διότι εΐνε κουτά.’Έτσι τούλάχι
στόν τά λέει ό Σοφοκλής, «κου- 
φονόων φύλον δρνίθων», δηλ. τό 
φύλον, ή φυλή τών κουφιοκεφά- 
λων πτηνών. Ά λλά  ό άνθρωπος 
καί γλώσσα έχει, «πού κόκκα- 
λα δέν έχει καί κόκκαλα Tar-· 
κίζει» και μυαλό έχει.

Δέν τόν φθάνουν τόσες χιλιά· 
δες λέξεις νά έδηλώση μίαν ψυ* 
χική του κατάστασις, ‘άλλά είνδ 
άνάγκη νά τήν έκφράση άπάνω 
σε οπτά μόνον τόνους τής [ιοί* 
σι κής; Καί μάλιστα άπάνω σ ΐ 
θέματα πού δέν έχουν καμ ,ίαν 
σχέσιν μέ τήν κατάστ ο ι  πού 
St-ίσκετα^; Διότι εΐνε ά ιτείο νά 
τρα,ουδάς τή χαρά σου τιού έ- 
κέοδισες ένιχ έκατομμίριο, μέ

δεύουν ώς τή στάση τοΰ αύτο
ος του υποχρεωτικά μέ συνο- 
κινήτου^ θ ά  πάη στήν Πόλη

μα, τό δραδεΐον, το μετάλλιον. *”^Χ' πονώ καί πόσο 
Μέ αύτά θά αύξηθή ή προίκα ' ύπ°φέρω», _ή νά κληρονόμος έ. 
■καί θά συμπληρωθή ή «έμφάνι- να μετοίλλεΐο καί νά τραγουδάς 

Λ ■ " ' - τό: «Παππά τί συλλογάσαι».
Έγνώρισα κάποτε είς ένα 

νησί τοΰ' Άργολικοΰ έναν άγα- 
θόν ήλικιωμένον νησιώτην, ό ό
ποιος, οσάκις ήθελε νά κάνη 
κέφι, έτραγουδοΰσε τό «Ό 'Ά γ 
γελος έβόα», τό γνωστόν δοξα
στικόν τής άκολουθίας τής Ά -

I κατοικήση πλάι ή άπέναντι

πορεί πώς ό κ. Χριστ. Ταδου- | σα. Τήν ξέρουν δλοι. Κήπος, 
λάρης άντί νά τά κάψη τόσα) μεγάλος κήπος. 'Ά λλη άφορ- 
παληόχαρτα, κάθεται καί τά ί μή νά ευχαριστηθώ: ένας ήθο
ξεδιαλέγη , καί τά παραδίδει 
σ έναν κύριο, πού, φαινομενι
κά τούλάχιστον εΐνε γρ α μ μ α 
τιζούμενος καί μας κυττάει 
μέ περιέργεια, δταν σ υ ζ η τ ά 
με πόσο ένδιαφέρον έδειξε τό 
Κράτος έμπρακτα γ ιά  τήν υ
πόθεσή μας!....

Ά πό τό άρχοντικό τοΰ Τα
βουλάρη φεύγω μέ διαφορετι
κή διάθεση: Πεθαίνοντας ό 
πρωταγωνιστής άφησε στούς 
δικούς του ένα σπίτι. Μακάρι

ποιός μέ τόσο μεγάλο σπίτι, ι 
Ε γκα ρ διότη τα ' ύποδοχή· πα 

ρουσιάζομαι. Ό  κ. Πλέσσας, ί 
φυσικά δέν κάθεται νά δ ια β ά -! 
ζη δλα δσα γράφουμε οί πιό 
νέοι. Καλλίτερα έτσι. Δέν έ - 1 
χει διαβάσει τίποτα δικό μου,! 
έπομένως δέν έχει καί κανένα 
λόγο νά μνησικανή έναντίον 
μου. Ή κουβέντα μας άρχίζει. 
Βεβαιώνω πώς θά τόν άπασχο 
λήσω γ ιά  λίγη ώρα. Άκούω  
προσεχτικά γ ιά  διάφορα πρό

σπίτι, πού θά κατοική μέσα μία
- __ , ............... ..... ρ ή δνας άπόφοιτος 'Ωδείου, πού

μέ τή Ριτσιάοδη. Τοΰ σφίγγω  ! τ°0 βγαίνη τ ’ αύτιά, καί εις , , -
τό χέρι, ευχόμενος έπιτυχίες, | ένδεΧ°μένην καί δικαίαν δυσφο-I ν? στ“ ° εως· θ ά  ^ο0 πο0'ν δλοι 
παραγγέλλω  χα ιρετισ ιιούς ! Ρ ίαν τ °υ ,  θά άποκαλήται «πε- “ υτοί , δεν είνε δυνατόν βέ-

τό ίδιο νά κάνουν γ ιά  τούς ά ι σωπα καί γ ιά  διάφορα πράγ 
πογόνους τους δχι μονάχα ol | ματα. Μοΰ μιλάει γ ιά  τήν 
τωρινοί πρωταγωνιστές άλλά ι άρχή του, 1898, πού έπα ιζε,

ΟΤΙ  Ν Ε Ο Ν  ΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
πα ρουιιβζουϊι  onni π ά ν τ ο τ ε

J
ΦΙΛΕΛΛΗ3ΜΠΝ I

καί στούς δικούς μου, πού εΐ- ■ ζός» καί μπορεί ό άνθρωπος νά 
νε στό Βόσπορο τώρα καί μ' ε ινε καί ποιητής. Εΐνε, λοιπόν, 
ένα τίναγμα  τελευταίο τών ή δέν εΐνε έχθρός ή μου.ιική ;'

j χεριών όραιιατιζόμαστε μιό: 
j γεοή Όπερέττα.

Τήν άλλη μέρα διηγούμαι 
στόν κ. Συναδινό t i c  περιοδεΐ 
ες μου, τοΰ παρου^ i  (ζω τόν 
τρυγητό μου κι* εκείνος πού 
ά γά π η ιε  πιό πολύ τούς "Ελλη 
νες ήθοποιούς, άφοΰ δική' του 
ιδέα εΐνε τό θεατρικό Μου
σείο, χαμογελάει, μέ ίκοτνοποί 
ηση. Καί μόνο γ ι ’ αύτές τίς 
συγκινητικές στινμές τών πα
λαιών ήθοποιών καί γ ιά  τή 
χαρά τους, δτοτν οΐ νεώτεροι 
μελετούμε τό έργο τους θά έ
πρεπε νά είχε ΐδρυθή τό θεα
τρικό Μουσείο.

ΓΙΑΝ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Είς τήν Ελλάδα μάλιστα είναι 
έχθρός πολύ πιό έπικίνδυνος, 
διότι κάπου - κάπου οπλοφορεί.

Υπάρχουν μερικά Ελληνικά 
δημοτικά μοτίβα, τά ίποία  έ- 
ρεθίζουν τούς “ Ελληνας μέχρι 
οπλοχρησίας. Εΐνε περίεργη, α
λήθεια, ή ψυχική έπίδρασις τών 
μοτίβων αύτών έπί τοΰ *Έλλη- 
νος.

Γό βάλς τόν εύχαριστει, τό 
ψοξ τρότ, τόν γαργαλίζει τό 
ταγκό τόν λικνίζει, τό Ελλη
νικό δημοτικό μοτίβο καί πρό 
πάντων το «κλέφτικο» τόν άγρι- 
εύει. Χωρίς νά τό καταλάβη 
καν, θά πάη μόνο του τό χέρι 
στήν πισινή τσέπη καί θά χαϊ- 
δέψη στήν άρχή τό πιστόλι, δ
ταν δέ έλθβ ή στιγμή τής ύπερ-

βαια νά βρεθοΰν τραγούδια εί* 
δικώς τονισμένα γιά  κάθε τέ
τοια κατάστασι.

Ωραία... Άφοΰ, λοιπόν, άνο* 
μολογοΰν τό άκατάλληλον τών 
τραγουδιών αύτών, γιατί τά με
ταχειρίζονται; Γιατί θέλουν νά 
φαίνωνται κωμικοί; Άπλούστα- 
τα, διότι τό μυαλό τους έχει 
λασκάρει, διότι διατελοΰν είς 
μίαν πρόσκαιρον άνισορροπίοτν, 
διότι ή Κίρκη - μουσική τούς έ
χει μεταβάλει εΙς νευρόσπαστα 
καί γελφ μαζύ τους. Προτιμοΰν 
νά μή σιωπήσουν, νά μή έκδη- 
λώσουν τή χαρά τους άλλοιώς,
άλλά νά αύτοκωμικοποιηθοΰν 
καί νά ένοχλήσουν συνάμα τόν 
πλησίον τους. Μά εΐνε πράγμα
τα αύτά;

Είς τά μεγάλα ρεστωράν δ-
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TO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Κ Α Θ Ό Λ Η Ν TUN ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 3 Ιουλίου - Σάββατον 9 Ιουλίου 1938)

Κυριακή I
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 7.45 
Γιουγκούλ λογοτεχνία τοΟ 18ου αίώ- 
νος, Έλλην. διάλεξις. 9. Είδήσεις 
“Ελληνιστί. 10 Λαϊκά Τραγούδια.

B E  PO N  I NON (13.99 _  19 74__
25.40 —  31.38 _  49.83 μ .) 10.30 
Συναυλία. 11.45 Μπαλάνττα τοΰ

Λαίβε. 12.15 Έλαφρά μουσική 1 Έ  
λαφρά μουσική. 2 Είδήσεις. 2.15 Έ  
λαφρά μουσική. 5.15 ‘ Ισπαν. ραψω
δία. 6 50 Έλαψρά συναυλία. 7.15 
Εμβατήρια. 8 Συναυλία. 9 Ειδή
σεις. 10 Τραγούδια καί χοροί. 11 
Είδήσεις. 12.15 Μπαλάνττα. 1 Σ  υμ_ 
φων. Σ  υναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 93 __ 16.86 —
19.82 —  25.52__31.55) 12.45 Φοι-
Τητ. τραγούδια. 1 Δυό πιάνα. 1.40 
Συναυλία. 3.30 Είδήσεις 4 Πιάνο.

4.45 ’Έ ρ να  Λέχαρ. 5.45 Είδήσεις.
7.20 Είδήσεις. 7 40 τραγούδι βαρυ
τόνου. 8 Μουσ δωματίου. 9.45 Έ ρ  
ν σ  Σοπέν, Ραβέλ, Λίσι γιά πιάνο. 
10.50 Δίσκοι. 11.15 Είδήσεις. 11.35 
Φοιτητ. Τραγούδια. 12.35 Δίσκοι,
2.05 Μουσ. δωματίου Μίντελσον. 

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.83 25— <*4 _
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία 1 45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Σ υ 
ναυλία. 2.30 Είδήσεις. 3.20 Δίσκοι.
3.30 Μετάδοσις. 5.15 Δίσκοι. 6. Δΐ 
©»\οι 6.15 Είδήσεις. 6.35 Δασικά, 
θ Είδήσεις. 8.30 Δασικά. 9.30 Με- 
Τάδοσις. 1 Δίσκοι. 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25 .4 0 _ 3 1 .13 μ.) 10 Ε ί. 
δη σεις Λαϊκή μουσική. 1 Είδ. ’Α γ 
γλιστί. Ποικίλη ιιουσική. 2.30 Συμφ. 
συναυλία. 4 Είδήσεις, Μελόδραμα,
5.30 Μουσ. δωματίου. 9.15 Είδήσεις 
γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία. 12.15 Εί. 
βήσεις άγγλιστί, ίσπανιστί, έλληνι- 
<ττί. 1 Ειδήσεις, Έλαφρ μουσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κ.χ. 332 μ.) 
f  Μελωδίες. 11.30 Έλαφρ. μουσική
και χορός. 1 4 Ποικίλη μουσική καί
γορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κ χ .  1339 μ.)
9.05 'Από μελοδράματα. 11 Καλο
καιρινή βραδυά, τραγούδια καί κιθά 
ρες.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (636 κ.χ. 437 
μ . )  7.50 Δίσκοι, 8 Λαϊκά τραγού
δια. 10 Συναυλία. 11.20 Έλαφρά 
μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κ.χ. 1571 I 
μ .) 9 ‘ Ιταλική νύχτα. 11.30 Έ λ α 
φοά μουσική καί χορός. 2 __  3 Ποι
κίλη μουσική

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (541 κ.χ. 357 μ.) 
δ. 25 Συναυλία. 9 Σ ι  ναυλία μέ τρα 
γουδί. 11.30 Συναυλία, 1— 4 Βλ. 
Άμβουργον.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κ.χ. 550 μ .)
8.45 Τραγούδι, 11.15 Τζάζ, 12 Τσιγ 
γάνοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κ.χ. 382 μ .) 9
Μουσ. £ργον. 10 45 Χορός. 11.30 Έ  
λαφρά μουσική καί χορός. 1— 4
Βλ . Άμβουργον.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κ.χ. 405 μ .) 8.
10 Λαϊκή Μουσική. 9. "Ανθρωπος στό
φαν να οι μελόδο. τοΟ Μπράντς —
ΜπούΟς. 1__4 Βλ . ΆμβοΟργον

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κ.χ. 283 μ .) Βλ. 
Ρώιιη- 9 10 Έλλην. πρόγοαιιμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κ.χ. 253 u ) 8
'Συναυλία 830 Είδήσεις. 9.30 Με- 
*άδοσις. 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ΤΤΤ (695 κ χ .  432 μ.)
9 Ευθυμία. 9.30 θέατρο. 11.30 Et-

I δήσεις 11.45 Δίσκοι. 12 Χορός.
Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κ.χ. 352 μ.) 7 Έ- 

! λαφοά μουσική καί χορός. 8 Λαϊκή 
1 Μουσική. 8.30 Συναυλία. 9 Τραγού

δι 9.35 Άπό όπερέττες. 10.50 έλα* 
Φρά ιιουσική καί χορός.

| Δευτέρα |

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Ε ι
δήσεις Ελληνιστί. 10 Λαϊκά τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 — 16 89 —
25.49 __  31.38 __  49.83 μ .) 10.30
‘ Ισπαν. ραψωδία τοΟ Λίστ, 10.15 
Σονάτα Κρόϋτσερ τοΰ Μπετόβεν. 1  ̂
Σ  υναυλία. 1 Έλαφρά μουσική. 2 
Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική, 4. 
Λ0 Συμφ. Συναυλία. 5.45 Ευθ. μου 
σική 6.30 Δίσκοι. 6.50 Ευθ. μουσι
κή. 7.30 Τραγούδια τοΟ Κουρβοιο:- 
ζιέ. 8.45 Βαριανέττες Παγκανίνι τοΟ 
Λίστ. 9 Είδήσεις. 9.30 Συναυλία 
11 Είδήσεις 12 Ευθ. μουσική. 1 
Τραγούδια καί χοροί. 1.15 Συναυ
λία.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 __  16.86 _
19.82   25.53 ___  31 49 μ.) 12.45
Ευθυμία. 1 Στρατ. μουσική. 1.45 
Λαϊκά τραγούδια τοϋ Καναδά. 2.05 
Ίρδανδ. χοροί. 3.30 Είδήσεις. 4 Σ υ  
ναυλία. 5.4 5 Δίσκοι 5.30 ’Από θέ
ατρα 6 Είδήσεις. 7.30 Ειδήσεις, 8 
Ευθυμία, 8.45 ’Όργανα, 9.20 Μουσ. 
δωματίου. 10 45 Δίσκοι. 11.15 Ε ι 
δήσεις, 11.50 Χοροί, 1.30 Βαριετέ,
I.20  Στρατ. μουσική.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.83 __  25.24 —
31.41 μ .) 12 Δίσκοι, 12.45 Έλλην. 
όμιλία, 1.15 Συναυλία, 1.45 Ειδή
σεις, 2 Συναυλία, 2.30 Είδήσεις, 3. 
20 Δίσκοι. 3.30 Έλαφρά μουσική 
μέ τραγοΰδι, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι,
6.15 Είδήσεις, 6.35 Δίσκοι, 8 ΕΙδή- 
σεις, 8 30 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 
1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις.’

ΡΩ Μ Η  (25.49 —  31.13 μ .) 12 
Είδήσεις, Ποικίλη μουσική. 1 Ειδή
σεις άγγλιστί, Μουσ. δωμοττίου, 2. 
45, Ποικίλη μουσική, 5 Είδήσεις,, 
Έλαφρά μουσική, 6.30 Μελόδραμα,
9.15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. με
σαία, 12 Τ5 Είδήσεις άγγλιστί, I- 
σπανιστί. 1 Είδήσεις, Σ υμφ. συνοα>- 
λία.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Μελοδράματα, 9 Αέατρο, 10 
Χορός, 11.30 Ποικίλη μουσική καί 
χορός. 1__ 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 —  1339 μ.)
8.30 Παλαιές καί νέες μελωδίες, 10 
10 Τραγούδια, 11 Δίσκοι, 12 αίώ- 
νος.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7.05 Δίσκοι, 7.45 Λαϊκά τραγούδια, 
9 Σ υναυλία έκ Πράγας.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη βραδυά, 9 Έλαφοά 
μουσική, 11.30 Σονάτα του Χοϋμ- 
περ, 12 Χορός, 1__ 3 Έλαφρά μου
σική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Συναυλία, 9 Δίσκοι, 10 Χορός
I I .3 0  Ποικίλη μουσική καί γορός. 

ΒΟ Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8.20 Τυρολ τραγούδια, 9.25 Σ υναυ 
λία, 11.20 Πιάνο, 12.10 Χορός.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (885 κχ. 382 μ.) 8.10 
Σ τρατ. μουσική, 9 Μεγάλη συναυ
λία Σαίνς —  Σάνς, Τσαϊκόφσκυ,

Λίστ, κλπ. 11.40   4 Έλαφρά μου-
σκή καιί χορός

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 8. 
10 Γερμ. χοροί, 11.20 Τρίο γιά πιά
νο τοΰ Σοϋμπερτ, 12__ 4 Ποικίλη
μουσική καί χοροί.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 783 μ .) Βλ. 
Ρώμη 9.10 Έλλην. πρόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ .) 8 Σ υ  
ναυλία, 8.30 Είδήσεις, 8.30 θέατρο
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ΤΤΤ (695 κχ. 432 
μ.) 9 Μελόδραμα, 12 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ 353 μ.) 7 Έ .  
λαφοά μουσική, 7.45 Λαϊκή μουσική 
8-30 Τραγούδι, 9 Συμφ. Συναυλία 
9.55 Συνέχεια, 11.10 Έλαφρά μου 
σική καί χοροί.

Τρίτη Ί
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9
Ειδήσεις Ελληνιστί, 10 Λαϊκά τρα
γούδια

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  13.59 _ _  · 16.89
  19.74 __  25.49 __ 31.38 __  49.
83 μ.) 11.15 Τραγούδια τοΰ Κουρ. 
βοιαζιέ, 11.45 Λαϊκά τραγούδια, 12 
Έλαφρά μουσική, 1 Έλαφρά μου
σική, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μου 
σική, 4 30 Μπαλλάντες τοΰ Λαΐβε,
5.15 Συναυλία, 5.45 Εύθυμη μούσι 
κή, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Ευθυμη μου
σική, 7.15 Λαϊκή μουσική, 8 Έ λ α 
φρά μουσική, 9 Είδήσεις, 9.30 «Μάρ 
θα*, μελόδρ. τοΰ Φλοτώμ, 11 Ειδή
σεις, 12 Συναυλία 12.30 Τραγού
δια, 1.15 Ελαφρά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13 93 —  16.86 __
19.82   25.53 _  31.55 μ·) 12.45
Δίσκοι, 1.35 Συναυλία, 2.45 Εύθυ
μη μουσική, 3.30 Είδήσεις, 4.30 
Πνευστά. 5.30 Χοροί, 6 Ειδήσεις 6. 
20 Έλαφρά μουσική, 7.30 Είδήσεις,
7.40 Βιόλα, 8 Καναδ. τραγούδια, 8. 
20 Συναυλία Μπιζέ, Μέτελσον, Τσα- 
ϊκόφσκυ, 11.15 Είδήσεις, 11.50 Σ υ 
ναυλία Μότσαρτ, Ντβόρακ, Μύλλερ
1.40 ’Όργανο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.83 _ _  25.24
31.41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.15 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3.30 θέ
ατρο, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 
Είδήσε^, 6.35 Δίσκοι, 8 Είδήσες.
8.30 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δΐ 
σκοι, 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ .) 12 Ε ί
δή σεις, Μουσ. Δωματίου, 1 Ειδήσεις 
άγγλιστί, 2.45 Έλαφρά μουσική, 5 
Είδήσεις, Συμφ. συναύλία, 6.30 Έ .  
λαφοά μουσική, 9 15 Είδήσεις γαλ
λιστί, 10 Βλ . μεσαία, 12.15 Είδή 
σεις άγγλ., Ισπανιστί, έλληνιστί, 1 
Είδήσεις Μελόδραμα.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (404 κχ. 332 μ.)
8.10 Στρατ. μουσική. 8.40 Χοροί, 
καί τραγούδια, 11.30 Έλαφρά μου
σική καί χοροί, 1__ 4 Ποικίλη μου
σική

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8 τραγούδι, 8.30 Έλαφρά μουσική,
10.10 Χορωδία, 11 Δίσκοι. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.
7.25 Συναυλία. 9 Λσ-κά τραγούδια,
9.30 Σισαυλία, 10 45 Δίσκοι. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571
μ.) 8.10 Εύθυμη βραδυά, 9 Γαλλι
κά μπαλλέ'α, 10.15 Δίσκοι, 11.30
Ποικίλη μουσική, 12 Χορός, 1__ 3
Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (541 κχ. 357 μ.)
8.10 Δίσκοι, 9 Έλαφρά μουσική, 
10 Συναυλία, 1120 Έλαφρά μου
σική καί χορός, 1— 4 Ποικίλη μου 
σική,

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
8 Συναυλία, 10.25 Τσιγγάνοι, 11. 
45 Τζάζ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.2c
Σουδϊται συνθέιαι, 9 Ποικίλη μου
σική, 11.30 —  4 Ποικίλη μουσικί, 
καί χορός.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8. 
10 Δίσκοι, 9,20 Μουσ. έργον, 11.31 

— 4 Ποικίλη μουσική.
Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ. 

Ρώμη, 9.10 Έλλην. Πρόγραμμα.
Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) ί

μελωδίες, 8.20 Ειδήσεις, 9.30 Με
τάδοσις άπό τήν ’Όπερα __  Κωμίκ,
τών Παρισίων, 12 Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ΤΤΤ (695 κχ. 432 
μ.) 9 τραγούδια, 9.30 Ερω τικό Τρα 
γοΰδι, όπερέττα του Μπερτέ, 11.30 
Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 .Στρ . 
μουσική, 7.50 Λαϊκή μουσική, 8.30 
’Άλτα , 9 Τραγούδι, 10.25 Ρωσσι- 
κές ρομάντσες, 11 Έλαφρά μουσι
κή καί χορός.

| Τετάρτη j
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.13 μ.) 9

Ειδήσεις, 10 ’Αγγλική μουσική.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  ( 13 99 __  16.89

 19.74 __  25.19 __  19.31 __  31.
38 —  49.83 μ.) 9.45 «Μάρθα», με
λόδρ. τοΰ Φλοπώρ, 11.15 Δίσκοι, 12 
Μουσ. δωματίου, 1 Έλαφρά μουσ, 
2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσική,
4.45 Έλαφρά μουσική, 5.45 Ευθ.μη 
μουσική, 6.30 Ντουέττα’ 5.50 Εΰθυ 
μη μουσική, 7.15 Τραγούδια, 8.30 
Πιάνο, 9 Ειδήσεις, 10.45 Έλαφρά 
μουσική, 11 Ειδήσεις, 12.15 ’Έ ρ γα  
Λίστ γιά πιάνο, 1 Ντουέττα

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 —  16.86 _
19.82 —  25.53 —  31.55 μ.) 12.
45 Μιοϋζικ —  Χώλ, 1.45 Ά γ γ λ . 
τραγούδια, 2 15 Πιάνο, 2.45 Μουσ. 
δωματίου, 3.15 Δίσκοι, 3.30 Είδή- 
σεις, 4 Συναυλία Βέρδι, Πουτσίνι, 
κλπ. 5 Δίσκοι, Σοομάν καί Λοττέ 
Λεμάν, 5.15 Διάλεξις, 6 Ειδήσεις, 6. 
20 χορός, 6.40 Διεθνής πολιτική, 7· 
30 Είδήσεις, 8 Εύρωπ. μουσική, 8 
30 Τραγοΰδι Βαρυτόνου, 8.45 Διε
θνής πολιτική, 9 «Μπιάνκο», μουσ. 
άκρόαμα, 9 Συναυλία Χαΐντελ, Μπά>' 
Μποϊκόφσχυ, 11.15 Ειδήσεις, 12.15 
Ρυθμοί, 12.40 διεθνής πολιτική. 1. 
35 Σ υναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.83 __  25.24 __
31.41 μ ) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ειδήσεις, 2 Συναυλία, 2. 
30 Δίσκοι, 3.30 Συμφ. συναυλία,
5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 Είδή- 
σεις, 6.35 Δίσκοι, 8 Ειδήσεις, 8.30 
Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 
2 Ειδήσεις

ΡΩ Μ Η (25.40 —  31.13 μ.) 12 
Ειδήσεις, Μελόδοαμα, 1 Είδήσεις, 
— ’Ελαφρά μουσική, 2.45 Λαϊκά τρα 
γούδια, ς Ειδήσεις γαλλιστί, 10 
Βλ . μεσαία, 10.15 Ειδήσεις άγγλ., 
Ισπανιστί, Ελληνιστί, 1 Ειδήσεις, 
Λαϊκή μουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (906 κχ. 332 μ.)
8.10 Χοροί, 9 Συναυλία Γκα ΐ’ε, 
Τσαϊκόφσκυ, 10 θέατρο, 11.40 Ε 
λαφρά μουσική καί χορός, 1— 4 Λαϊ

κή καί ποικίλη μουσική.
Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 

8 ,Ελαφρά μουσική, 8.30 Συναυλία
10.10 ’Έ ρ γα  Σ οπέν, 11 Σ υναυλία. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (6 8 6 κ χ . 437 μ )
7.20 Συναυλία, 9 τραγούδια, 9.3θ 
Εύθυμία, 10.30 Λαϊκά τραγούδια. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Ευθυμη βραδυά, 9 Άκρόαμα 
μέ μουσική, 11.30 Συναυλία, 12 Έ  
λαφρά μουσικό καί χορός, 1 Ε λ α 
φρά καί Λαϊκή μουσική, 2 3 Ίτ α
λική μουσική

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8-10 Δίρκοι, 9 Ευθυμη βραδυά, 11. 
30 Μελωδίες καί ρυθμοί, 1— 4 Ποικί 
λη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.
8.15 Τραγοΰδι, 9.50 Τζάζ, 10.45 
Συναυλία Ντεμπυσύ, Τσαϊκόφσκυ, 
Στράους, 12.10 Τσιγγάνοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 182 μ.) 8.10
‘Ομιλία μέ δίσκους, 9.10 Δίσκοι, 
10 Μεγάλη έσπερίς, 2— 4 Ποικίλη 
μουσική

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8.
10 Ευθυμη βραδυά, 9 Μεγάλη έσπε
ρίς, 11.30 __  4 Ποικίλη μουσική καί
χορός.

Μ Π Α Ρ Ι (1059 κχ. 283 μ.) Βλ. 
Ρώμη. 8.10 Έλλην. Ποόγραμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (118* κγ. 253 μ.) 8 Συ  
ναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.15 Δίσκοι,
9.30 «Δημιουργία τοϋ Κόσμου», ό- 
ρατόοιον τοΟ ΧαΟδν μέ χορωδίαν,
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  ΤΤΤ (696 κχ. 432 
μ ) 9 Δίσκοι, 5.30 Μετάδοσις. 11.
30 Δίσκοι, 11.45 Ειδήσεις έξ Α μ ε 
ρικής. 12 Ε'δή'τεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.45 
Μελόδραμα, 11 Γιά δλους, 11.30 Έ  
λαφοά μουσική καί χορός.

σεις άγγλιστί, Συμφ. συναυλα, 2. 
45 Μελςδραμα, 5 Είδήσεις, Λα^κά 
τραγούδια, 6.30 Μελόδραμα, 9.15 
Ειδήσεις, 10 Βλ. μεσαία, 12.15 Ει
δήσεις, άγγλ. ίσπαιν. έλληνιστί, 1 

[ Ειδήσεις, Ποικίλη μουσική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  

I Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
j 8.10 Ποικίλη μοοσ., 9.10 Δίσκοι, 11.

30 Εύθυμη μουσική, 1— 4 Ποικίλη 
| μουσική.
j Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ. 
; 8.30 Παλαιά μουσική, 10.10 Σ υναυ 

λία, 11 Συναυλία μέ τραγούδι, l l t 
30 Δίσκοι.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7-05 Συναυλία, 7.45 Λα’κά τραγού 
δια, 9.30 Συναυλία, 10.30 Σονάτ- 
το γιά πιάνο καί άλτο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.) 
8 10 Εύθυμη βραδυά, 9.10 «Εύθυ
μες γυναίκες του Ούΐντσορ», μελόδρ. 
τοΟ Νικολά , 11.30 Συναυλία, 12—  
3 Ποικίλη μουσική καί χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.83 __  25.24 —
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι, 2 Συ  
ναυλία, 2.30 Είδήσεις, 3.30 Δίσκοι,
3.30 '·Τό είπε ό βασιληάς» όπερέττα 
τοΰ Ντάλιμπ, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι 
6 15 Ειδήσεις, 6.35 Δίσκοι, 8 ειό 
σε>ς, 8.30 1·σν·οι 9.30 Μετάδοσις, 
1 Δίσκοι, 2 Είδήσεις. 3.30 Δίσκοι.

ΡΩΜΗ (1:5 40 __31.13 μ.) 12
Ριίδήσεις, Συμφ. συναυλία, 1 Είδη 
σεις άγγλιστί. Μελόδραμα, 2.45 
Μουσική δωματίου, 5 Ειδήσεις, Ποι
κίλη μουσική, 6 30 Λα|κή μουσική,
8.15 Ειδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. με
σαία, 12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., 
έλλληνιστί, 1 Είδήσεις, Μουσική δω 
ματ ίου.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Πνευστά, 10 Συναυλία, 11.30
 4 Έλαφρά μουσική καί χοοός

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8 τραγούδια Ράβελ, Ρεσπίγγι κλπ.
8.30 Άμερ. μουσική, 10.10 Πσλσ ά

Πέμπτη
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.13 μ.) 9 Εί
δήσεις Ελληνιστί, 10 Βιολί.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99 __  16.89
 19.74 __  25.49 __  31.38 __  49.
83 μ.) 11 Πιάνο, 12 Άπό όπερέτ-
ττες, 1 Έλαφρά μουσική, 2 Ειδή
σεις, 2.15 Έλφαιρά μουσική, 3.15 
Τρανούδια, 4 30 Δίσκοι, 5.45 Εΰθυ 
μη Μουσική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Εύ 
θυμη μουσική, 7.1 ς Τραγούδια, τοΰ 
Μποάμς, 8 Στρατ. μουσική. 9 Είδή- 
σ:;ς, 9.30 Καλοκαιρινό Νοττουρνο
του Μποίνκ, 10.15 Χορωδία, 11 Είδή 
σεις, 12 Χορωδία, 1 Βάλς.

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 — 16.86 _
19 82 — 25.53 —  31.55 μ.) 1^.45 
Συ\'αυλία, 3.10 Βιολί, 3.30 Ειδή

σεις, 4.20 Τραγούδι, 4.50 Ευθνιιη 
μουσική. 6 Ειδήσεις, 6.35 Τραγοΰδι,
7.20 Είδήσεις, 7.40 ’Όργανα, 8.30 
Χορός, 9 Κωμωδία, 9 30 Έλαφοά 
μουσική, 10.40 Βιολοντσέλλο, 11. 
15 Ειδήσεις, 11.30 ’Έ ρ γα  Ραχμανί 
νωμ ,12.10 Διάλεξις, 1.20 Ελλ ην ι
κή φιλολογία, διάλεξις του καθηγη 
του Μωοραίη, 1.35 Μπαλέττο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.83 __  25.24 —
31.41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυ
λία, 1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.
20 Είδήσεις, 3.2ο Δίσκοι, 3.30 Μου 
σική δωμοττίου μέ τοανουδι, 5.15 
Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 Ειδήσεις, 6. 
35 Δίσκοι, 8 Ειδήσεις, 8.30 Δίσκοι,
9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Είδή- 
σεις.

ΡΩΜΗ (25 40 __  31.13 μ.) 12
Ειδήσεις, Έλαφρά μουσική, 1 Είδή I

8 10 Δίσκοι, 9 τραγούδια καί χοροό τραγούδια, 1· Άπό μελοδράματα.
11.30 Έλαφρά καί λαγκή μουσική,
1 4 Ρλ . ΆμβοΟργον.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ 550 μ.)
8.30 Όπερέττα, 11.10 Τσιγγάνοι,
12.10 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (885 κχ. 382 μ.) 8.05 
«Λόνα Διάνα», μελοδο. του Ρεζν'-
τ*ίκ, 10.45 Τραγούδια 11.45  4
Ποικίλη μουσική.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (840 κχ. 405 μ.) 9.
30 Σονάτα του Μπάχ, 10 ’Έ ργα  Χα
Οδν, Μότσαρτ, 11.20 __  4 Ποικίλη
μοοΓίκη καί γοοός.

Μ Π Α Ρ Ι (1 059 κχ. 283 μ.) Βλ  
Ρώ'ΐ*ι 9.10 Έλλην. πρόνοαμμα.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κν 253 μ.) 8
1 υναυλία, 8.30 Είδήσεις. 9.30 Ποι 
κίλη μουσική, 10 15 «Παλιάτσοι», 
μελόδρ. tcC Λείν Κυβάλο, 11.30 EL  
δήσεις

Γ Τ Λ Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  "τ ι (695 κχ. 432 
μ ) 9 Δίσκοι. 9.ΤΓ· θέατρο, 11.30 
Ειδήσεις. 11.45 Λίεκοι.

Σ Ο 'Γ ΙΑ  (8 f0  κχ. 353 μ,) 7 
Σ τοατ. μουσική, 8 Λ.α” κά τρανού* 

δ’α, Β 30 Τρ·*γ< ϋδι. 9 Π'άνο. 9.55 
Συναυλία, 11 Έ'ς-φρά μουσική, καί 
χορός

Παρασκευή
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ Α ιΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 9
Ειδήσεις Έλλνρ'στί, 10 Λαϊκά τρα
γούδια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Γ :  (13.99 —  16 89
— 1 9.74 —  25.49 —  31.38 —  49. 
83 μ.) 11.45 Βάλς καί Έλαφρά
μουσική, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφοά 
μουσική, 3.15 Καλαχαοινό Νοττοΰο 
νο τοΟ Μποίνκ, 55.15 Τραγούδια του 
Μποάμς, 5 30 Μουσ. δωματίου. 5.45 
Ευ0υ'’.η μουσική, 6.15 Εξωτική μου 
σ κή. 6 50 Ευθυιιτ μουσική, 8 Συμφ. 
συναυλία, 1) Είδήσεις. 10.30 Τοα- 
γουδι. 11 Είδήσεις, 12 Συναυλία,
1 Καλοκαιρινό Νοττουρνο.

ΛΟΝΔ» ΓΙΟΝ (13.83   16 °6  —
13 82 __  25.53 “·1 55 μ.) 12.40
Βιολοντσέλλο. 1 Χοοός. 1.40 Έ λ α 
φοά μουσική, 2.45 ’Όργανο. 3.30
Είδήσεις 4 Λ .cCtiκ __ Χώλ, 5

μουσική. 6 Είδήσεις, 6.40 
Φσσιστ Τραγούδια. ?  10 Λίσκοι. 8j 
Ειδήσεις. 8.25 Έκλογη. 9 30 Τοα- 
γούεια, 11.15 Είδήσεις, 11.50 Σ υ . 
ναυλία, 12.35 Δίσκοι, 1.45 'Άρπα,
2 γορός.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Ρ ΙΟ Ν  (686 κχ. 432 
μ.) 7.20 Συναυλία, 9 Συνοτυλία,
10 Έ κ  Ζάγκεο'εμπ 11.15 Τραγούδια

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 ΕΟθυμη μουσική. 9 Έλαφρά 
μουσική, 10.15 Σ υνατλία, 11.30 
Συναυλία, 1— 3 Έλαφρά μουσική 

καί γοοός.
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)

8.10 Δίσκοι, 9 θέατοο, 10 Έλαφρά 
μουσική, 11.30 Έλαφρά μουσική 
καί γορός.

ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣΤ Η  (546 κχ. 550 μ.)
8.30 Πιάνο, έργα Λίστ, 9.25 Συμφ. 
συναυλία Λερίσ^χ, Τσαγκόφσκυ, Λέ- 
γαρ κλπ. 10.50 Τραγούδια νέγρων,
11.15 Χορός, 12.10 Τσιγγάνοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κγ. 382 μ.) 8.10 
Λα’̂ κή μουσική, 9 Συναυλία, μέ 
τραγούδι, Λέχαρ, Χαΐντελ, Ρασπίγ- 
κι κλπ. 11.30 __  4 Ποικίλη μουσι
κή καί χορός.

ΜΟΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8. 
10 Τραγούδια, 9 "Εργα  Μότσαρτ. 
Μπετόβεν γιά πιάνο. 9.30 Συναυλία 
Σουμαν, Μπράμς, Μπετόβεν, (4η
συμφωνία), 11.30 __  4 Ποικίλη μου.
σική καί χορός.

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Συ
ναυλία Σ αίντ   Σάντ, Σουπέ, Μα-
σενέ, κλπ. 10.15 Άπό μελοδράματα 
10 40 Συνα/λία, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  ΤΤΤ (685 κχ. 432 
μ.) 9 Δίσκοι, 9.30 Συμφ. Συναυ
λία έκ Βισύ, 11.30 Ειδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Ε 
λαφρά* μουσική. 7.30 Μαντολίνα, 8. 
15 Τραγούδι, 8 45 Μελόδραμα, 10. 
30 Συμφ. συναυλία.

| Σάββατον |
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8.30
Βαλκαν. Ειδήσεις, 9 Είδήσεις Ε λ 
ληνιστί. 10 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (10.99 —  16 89
— 1 9.74 —  25.44 — 31.38 —  43. 
83 μ.) 11.15 Τραγούδι τοϋ Μπράμς
1 Έλαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, 2. 
15 Έ λσ φ °ά  υσυσική. 3.15 Τραγού
δι, 4.30 Χορός, 5 45 Εύθυμη μουσι
κή, 6.15 Ούβερτοΰρα του Λινάρ, 7.
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15 Σονάτα, 9 Είδήσεις, 9.30 Χορός 
11 Είδήσεις. 12 Μελωδίες άπό ό
περέττες, 1 Βάλς, 2 Χορός.

ΛΟ Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (13.93 __  16.86 —
19.81 —  25.535 _  31.55 μ.) 12.
45 Διάλεξις, 2 Δίσκοι, 2,35 Χορός, 
3.30 Είδήσεις, 4 Χορωδία μαύρων,
4.45 Συναυλία, 5.45 Μελωδίες, 6 
Ειδήσεις, 6.40 Συναυλία, 8 Είδή· 
σεις, 8.30 ’Όργανο, 9 Ποικιλία, 10, 
30 Φοιτητ. Τραγούδια, 11.15 Ειδή
σεις, 12.35 Τραγούδια, 1.20 Έλα- 
φτά ιιουσική καί τοαγοΰδι.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.83 —  25.24 —
31.41 μ.) 12 Δίσκοι. 1.15 Σ υναυ.
λία, 1.45 Δίσκο·, 2 Συναυλία, 2.30 
Είδήσεις, 3.30 Συναυλία μέ τραγοΟ 
δι, 5.15 Δίσκοι, 6 Δίσκοι, 6.15 Ει
δήσεις, 6.35 Δίσκοι, 8 Είδήσεις, 8. 
30 Δίσκοι. 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι 
2 Ειδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 __  31.13 Μ ) 12
Είδήσεις, Μελόδροςμα , 1 ΕΙδήσε'ξ 
ά-Ύλιστί, γαλλιστί. Λαϊκή μουσική, 
2 45 Μελόδοαιια. 5 Είδήσεις. Μούσι 
κή δωματίου, 6.30 Ποικίλη μουσική, 
9.1_5 Είδήσεις γαλλιστί. 10 Βλ. με- 
'Τ,ήα, 12.15 Είδήσεις ά ^ λ . .  Ισπαν., 
έ>ληνιστί, 1 Είδήσεις, Μελόδραμα, 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 ι·Λ
9.10 «Γαλάζια *Λ*ειοα» όπερέττα τοΟ 
Στ^λτΓ, 11.30 Χορός 1— 4 Έλαφρά 
μουγκή.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κγ. 1339 μΛ
8 Έ ο γ α  Παντσέφσκυ, 8.30 ΕΟΘυμα 
τοαγούδια, τοΟ Μονιουσκο. 11 Ε κ 
πλήξεις.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.
9 Λαϊκά τραγούδια, 10 Δίσκοι, 10.30 
Χαβάγιες, 11.15 Συναυλία, 12.15 
Λα.κή μουσική. 12.30 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κγ. 1571 μ.)
8.10 Ευθυμη μουσική, 9 Μελωδίες 
καί ρυθμοί, 11.30 Συναυλία, 12— 3 
Πο·κ(λη μουσική καί γορός

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κγ. 357 μ.)
8-10 ’Έ ργα  Βέρδι 9 Έλαφρά μοο 
σική μέ τραγοΰδι, 11.30 — 4 Έ λ α 
φρά ιιουσική καί χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ. 
8 Τραγούδι, 9 Εύθυμη βραδυά, 10*55 
Τζάζ, 12.10 Τζάζ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (755 κχ 382 μ.) 8.10 
Μουσικόν άκοόσμα, 9.10 Μελωδ(?ς 
Ροσσίνι, Βέμπερ, Βάγνερ, Βέρδι, 
Λίστ κλπ. 11.40 __  4 Ποικίλη μου
σική καί γορός.

ΜΟΝΑΧΟΝ (740 κχ. 495 μ.) 8.
10 Δίσκοι, 8.40 « Βράδυές έν Nde- 
ξω», μελόδρ. του Στράους, 11.20—. 
4 Ποικίλη μουσική καί χορός

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

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) β 
Μελωδίες, 8.30 Ειδήσεις, 9.30 Σ υμ, 
Σ υναυλία, ΧαΟδυ, Μότσαρτ. Λίστ,
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  ΤΤΤ (695 κχ. 432 μ.
9.30 Άπό τήν ’Όπερα __  Κωμίκ, 11.
30 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  (350 κχ 353 μ.) 7 Έ .  
λαφρά μουσική, 7.30 Τζάζ, 7.45 Λα 
ϊκή μουσική, 8.30 Τραγοΰδι. 9.10 
βιολί, 9.55 Δίσκοι, 10.45 Έλαφρά 
μουσική, 11 Γιά ’δλους, 11.30 Χοροί.

λου τοΟ κόσμου, ώς γνωστόν, 
κατά τάς ώρας του γεύματος, 
παίζει μουσική. Τό βρίσκετε 
σωστό αύτό καί ψυχολογημένο; 
Έ γ ώ  τούλάχιστον οέν τό βρί
σκω. Καί έξηγοΰμαι: Ή  μουσι
κή καί ή μυρωδιές ίΐνε συνυ- 
<ρασμένες, σάν άδελφές, μέ τή 
μνήμη καί μέ τήν άνάμνησι. ’Έ 
χουν, δηλαδή, τήν ιδιότητα νά 
Επαναφέρουν είς τήν μνήμην 
πρόσωπα, έντυπώσεις, παραστά
σεις, γεγονότα, έποχάς, υι^τά 
τών όποιων είχαν κάποτβ σχέ- 
σιν καί συνυπήρξοη/. Υποβοη
θούν τήν μνήμην. Π. χ.· πάοτε έ
να ποίημα άπλό: “ Οταν περάση 
πολύς καιρός, άτφαλώς θά τό 
ξεχάσετε. Ένώ αν τό κοίη'μα 
αύτό ήταν μελοποιημένο, τρα
γουδώντας τή μίελωδία του, θά 
ξαναθυμηθήτε καί τούς στίχους 
του. Γι’ αύτό καί ή άοχαία Έ λ 
ληνική μυθολογία άναφέρει τάς 
έννέα Μούσας ώς θυγατέρας 
τοΰ Διός και τής Μνημοσύνης.

Τό Ιδιο καί ή μυρωδιές. "Ο
ταν γνωρίσετε ένα πρόσωπον 
πού φορεΐ έ'να ώρισμένον άρω
μα, ή δταν ένα άλφα ή βήτα 
γεγονός είχε σχέσιν μέ άλλο 
ώρισμένο άρωμα, δσα χρόνια 
κι’ άν περάσουν, δταν μυρίσετε 
αύτά τά δύο άρώματα, θά θυ- 
μηθήτε άμέσως καί τό πρόσω
πον καί τό γεγονός. Ή μουσική 
καί ή μυρωδιές έχουν αύτή τήν 
Ιδιότητα, νά μάς ξαναγυρίζουν 
σέ περασμένα. Ά λλά  δλα τά 
περασμένα δέν είνε πάντοτε ευ
χάριστα. Μπορεί κανείς μάλι
στα νά πή δτι καί αύτά άκόμα 
τά εύχάριστα περασμένα μάς 
φέρνουν μιά μελοιγχολία, μιά 
νοσταλγία, δταν συλλογιστούμε 
τά χρόνια πού περνούν άνεπι- 
στρεπτί καί δταν πιστέψουμε, 
δπως καί πιστεύουμε σχεδόν δ
λο ι, δτι τά χρόνια έκεΐνα είνε 
καλλίτερα άπό κείνα πού περ
νούμε τώρα. Είνε σωστό λοι
πόν, τήν ώρα πού πηγαίνει κα
νείς νό φάη, νά άκούη μιά με
λωδία, ϊνα  μοτίδο πού δυνατόν 
νά τοΰ φέρη μίαν θλιβεράν, μί
αν άνεπιθύμητον άνάμνησιν ή 
μίαν μελαγχολικήν σκέψιν; Καί 
έάν έ'νας ποττέρας, τήν ώρα έ
κείνη, άκούση ϊνα  κομμάτι πού 
τώπαιζε ή τό τραγουδούσε ή 
μοναχοκόρη του, πού άξαφνα 
μιά μαύρη μέρα τοΰ τήν πήοε δ 
Χάρος καί. άκούοντας αύτό τό 
κομμάτι, τήν θυμηθή, πώς θά 
μπορέση ό δυστυχής νά φ άη, μέ 
τέτοια τραγωδία· καί σπαραγμό 
πού θά χύση στήν καρδιά του 
ή μουσική; ’Αλλά καί π.ός πάλι 
μπορεί νά έννοηθή ρεστωράι' ά- 
ξιοπρεπές(!) άνευ μουσικής: 

Τί λέω, ρεστωράν; Ούτε τα
βέρνα, ούτε τζιερτζίδικο . δέν ύ- 
πάονει oriuFoa νωοίς ιιουσική

Είσαι ύποχρεωμένος νά τρώς 
τό ψάρι σου μέ Τραίβιάτα, τούς 
κεφτέδες σου μ^ Ριγολέττο, τά 
μακαρόνια σου *μέ Παληάτσους 
καί νά πίνης τό κρασί σου μέ 
τήν Λουκρητίαν Βοργία τοΰ 
Δονιζέττι. "Ακου! Κρασί καί 
Λουκρητία Β αργία ! Ά μ ’ κρασί 
θά είν’ αύτό τότε ή φαρμάκι; 
Στό μικρό καί στενό παραγγά- 
κι, παράπηγμα, άναψυκτήριο, 
πού βρίσκεται στή μέση τοΰ 
κάμπου, πού θά μπή νά ξεκου- 
ραστή ό ρωμοτντικός καί ποιητ 
τικός πεζοπόρος καί θά άνακε- 
φαλαιώση νοερώς τίς έντυπώ- 
σεις του, κάνοντας gvocv Ομνο 
στή φύσι, έντρομος θά άτενίση 
κρεμασμένη στόν τοίχο μιά κι
θάρα, φοβερό φονικό δργοονο, 
πού θά τοΰ σκοτώση δλο τόν έ- 
σωτερικό του κόσμο. Σέ λίγο 
θάρθή ό «φιλόμουσος» πελάτης 
πού θά τήν άρπάξη, θά τήν 
τσιμπήση καί θά τήν γκροττσου- 
νίστ), γ ιά  νά κορέση τόν μουσι
κό του σαδισμό. Είς δλες τίς 
σύγχρονες ταβέρνες θά ύπάρχη 
μιά όρχήστρα καί ένας λιγού
ρας ρωμαντσιέρης πού θά «τέρ- 
πιρ. Καί νά συλλογίζωμαι δτι, 
πρό δχι πολιλοΟ καιροΰ. σέ δλα 
αύτά τά κέντρα, ΰπήρχε μία ά- 
νηίρτημένη πινακίς πού έγραφε 
τήν θεάρεστον φ,ράσιν: «’Απα»· 
γυρεύονται τά άσματα»... Τί ό- 
νειρώδι^ς καί πολιτισμένη έπο
χή !... Έ μπα ινες μέσα σ’ ένα 
τέτοιο κέντρο καί μιλούσες μέ 
τόν έαυτό σου, μιλούσες μέ τό 
ποτήρι σου Καί τί ώραία συν
τροφιά πού κροττάει τό ποτήρι! 
Πόσα ώραϊα πράγματα πού 
λέει!... ’Έ χεις  μιά χαρά, σοΰ 
τήν πολλοοτλασιάζει. "Εχεις μιά 
πίκρα, σοΰ τήν γλυκαίνει. “ Ε 
χεις μιά πληγή, στή βαλσαμώ
νει. Είσαι δειλός, σοΰ δίνει θάρ
ρος. Είσαι άπελπισμένος, σοΰ 
δίνει έλπίδα. Είσαι νεκρός, σοΰ 
δίνει ζωή.

Τώρα, φεΰ! δέν μπορεί πιά 
τό ποτήρι νά μιλήσ^. ’Έ χει πα- 
Ρα ΧωΡήσει τόν λόγον στό «Γε- 

: λεκάκι». Δέν μπορεί νά φιλοσο- 
φήση μαζύ σου, διότι άντ’ αύ
τοΰ φιλοσοφεί τό ταγγου^άκι 
πούγροιψε ό μπαρμπέρης τής 
γειτονιαΓ—διότι καί αύτός σή- 

γράφει ταγκό—δέν μπορεί 
νά σοΰ χαοίση τήν ώραία ρέμ
βη, διότι έμποδίζουν οί χτύποι 
τοΰ ταιαπούρλου τής τζάζ - 
μπάντ. Καί τό τραγικώτερον εΤ- 
νε δτι όλ’ αύτά, τά πληρώνεις 
έσυ. Τά ποτά είνε ύπερτιμημέ- 
να, λόγω τής μουσικής. ’Αντί 
να πληρωθής ψυχικήν όδύνην, 
πληρώνεις. "Αν τούλάχιστον έ- 
πληρωνες γ ιά  νά μήν άκοΰς....
Η συνέχεια : Εις τό έπόμενον 
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Άποκλειστικώς καί μόνον διά τάς 
Καλλιτέχνιδας ήθοποιούς 15ο)ο εκ 
πτωσιν έπί τών τιμών του.

Ρί!!ί!ί!ίίίίΐίϋ

ΤΟΥ κ. ΑΓΓ. ΛΟ ΞΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
θεατρικοί άρθρογράφοι άνέ- 
λυσαν τήν κατάστασιν καί ύπέί- 
δειξοτν τά μέσα τής άνορθώσε- 
ως, δταν τό Κράτος έπέβαλε 
τήν λογοκρισίοίν τών έπιθεωρή 
σεων καί τόν σεβασμόν πρός 
τούς διέποντας τό θέατρον νό
μους, μία νέα κοιτεύθυνσις έπί 
σοδαρωτέρων θεμελίων ήρχισε 
νά χαρακτηρίζω τήν θεατρικήν 
έπιθεώρησιν καί είναι ή πρώτη 
περίοδος έφέτος τό καλοκαϊοι 
πού ή προσπάθεια αύτή ήρχισε 
ν ’ άποδίδη καρπούς μέσα είς τό 
πλαίσιον μιάς εύσυνειδήτου έρ- 
γασίας.

Καί πρώτον . κοπηργήθησαν 
οί μάντρες πού έστέγαζαν τούς 
θερινούς θιάσους καί έξηφανίσθη' 
ή παντοειδής άταξία καί άπρέ- 
πεια πού διεΐπε τήν πλατείαν 
καί τήν σκηνήν. Τά θέατρα κτι 
ριακώς καί διοικητικώς παρου 
σιάζουν εύπρέπεκχν. Ό  διευ
θυντής τής σκηνής δέν είναι 
πλέον άγραφο χαρτί. Τό μπαλ
λέτο έχει τόν διδάσκαλόν του. 
Τήν έπιχείρησιν τήν διευθύνει 
έποτ/γελματίας τοΰ θεάτρου. 
Τά έργα τά γράφουν συγγρα
φείς τοΰ είδους. Τά έρασιτεχνι- 
κά στοιχεία άπηγορεύθησαν. Ή 
έπιτ,ροπή άδειας έξασκήσεως 
έπαγγέλματος ήθοποιοΰ κοαέ- 
στησε σεβαστά τά συμβόλαια. 
Κάθε θέατρον άπέκτησε τόν 
σκηνογράφον του, ούδείς άνα- 
μιγνύεται είς άλλότρια καθή
κοντα, ό όδηγός τηρείται έπί 
τέλους καί μερικοί προοδευτι
κοί έπιχειρηματίαι άπηγόρευ- 
oocv τήν βάρβαρον καί άηδή 
«κλάκαν».

Τά γεγονότα αύτά είναι εύ 
οίωνα. Μακράν δμως άπό τήν 
πλήρη καλλιτεχνικήν δημιουρ
γίαν πού άπαιτεΐ ή συγχρονι
σμένη θεατρική έπιθεώρησις. 
Τής λείπει £νας βασικός παρά
γων, άπαραίτητος κατ’ έξοχήν 
είς τό είδος αύτό, ό σκηνοθέ 
της.

Ή  σκηνοθεσία τών Επιθεωρή
σεων έξακολουθ’εΐ κατά τόν 
πρωτόγονον τρόπον τής Ερασι
τεχνικής άναρχίας καί πολυαρ
χίας. "Ολοι κάνουν τόν σκηνοθέ 
την. Ό  θεατρώνης, ό συγγρα
φεύς, ό διευθυντής τοΰ θιάσου 
ή πρωτοτγωνίστρια, ό μαέ
στρος, ό ύποβολεύς, ό σκηνο
γράφος, ό φροντιστής, οί πάν- 
τες.

Καί ή έλλειψις σκηνοθέτου 
ζημιώνει πολύ· Ζημιώνει τήν 
έμφάνισιν τών ήθοποιών, τήν 
χρησιμοποίησιν τοΰ έμψύχου 
καί άψύχου ΰλικοΰ, τόν φωτι
σμόν, τό αισθητικόν άποτέλει- 
σμα, τήν κίνησιν τών συνόλων. 
Εξακολουθεί άκόμα νά διαφη
μίζεται «ό πλούτος καί ή φαν
τασμαγορία σκηνικών καί κο- 
στουμιών» ένώ ^σο πλούσια εί
ναι, τόσον κωμική καί άντιαι- 
σθητική άποδαίνει ή άπόδοσίς 
των δταν δέν ύπάρχη ό σκηνο
θέτης πού θά τά χρησιμοποιή- 
ση καί θά τά κινήση καταλλή
λως. Τό είδαμε είς τελευταίαν 
έπιθεώρησιν δπου ύπήρχε έ'να 
δάσος ήθοποιών, φτερών, κο- 
στόυμιών, πολύπλοκων σκηνι
κών πού ήσαν δλα μπερδεμένα 
καί δέν ύπήρχε καμμία τάξις 
καί ρυθμός κινήσεως είς τρ ό ·1

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 
ΖΗΤΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΕ0Ν;
Συνέχεια έκ τής 1η ς  σελίδος 

καί νά τό χειροκρότηση. Τό 
«μυθιστόρημα ένός πτωχοΰ νέ
ου» £αί ό περίφημος έκεΐνος 
«Άρχισιδηρουργός» έδιοδά- 
σθησαν δσονλίγαμυθιστορημα 
τα. Έ ν  τούτοις δέν είνε δυνα
τόν νά έλησμονήθη δτι είς τό 
ταμεϊον τοΰ Θεάτρου «Ζυμνάζ» 
δταν έπαίζετο «Τό μυθιστόρη
μα» κάθε βράδυ έπί μήνας 
«έκλεινε ή πόρτα» καί δτι ό α 
ριθμός τών παραστάσεων τού 

«Άρχισιδηρουργοΰ» ύπήρξεν 
αυτόχρημα αστρονομικός. Δ ια 
λέγω  έπίτηδες δύο μυθιστορή
ματα πού δέν είχαν ύπέρ έαυ- 
τών τίποτε άλλο άπό τήν έπι- 
τηδειότητα καί τήν τέχνην τής 
πλοκής τοΰ μύθου των.

>>...Τά ώραία έρ γα  δέν γη- 
ράζουν. Μόλις ά γγ ίξο υ ν  τό 
σανίδι τής σκηνής ξαναπαίρ
νουν ζωή. Μέ τήν διαφοράν 
δτι είνε δυσκολώτατον νά ξε- 
χωρίση κανείς τά έργα  πού 
θά έπιζήσουν τών χειροκροτη 
μάτων πού τά χαιρετίζουν ά 
πό έκεΐνα πού, παρά τά χει- 
ροκροτήματα, τά περιμένουν 
κι’ δλας οί νεκροθάπται... ‘Ο
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι ί·ιι·ιι·ιι·ιΐ)·ιι·ιι·ιι·ι
πον ώστε άκριβώς ή πολυτέ
λεια έζημίωσε τήν αισθητικήν 
άπόδοσιν διότι έλειπε ή διδα
σκαλία τοΰ σκηνοθέτου.

Ό  σκηνοθέτης δμως έχει νά 
διδάξΐ] άκόμη πολλά καί νά ώ- 
φελήση κατά πολύ τήν έπιθεώ- 
ρησιν. Ή έ'κφρασις, ή στάσις, 
ή πρόζα, ή τοποθέτησις τών 
βωβών προσώπων, τό βλέμμα 
πού κυττά άπλανές τήν πλατεί
αν καί τά πόδια πού κινούνται 
ώσάν νά πρόκειται πεο! άγ- 
γαρείας καί ένα σωοό άλλα 
πού ποτέ δέν τούς έδόύ-ι προ
σοχή καί άπέβησαν κακαί συ- 
νήθειαι έγκλιματισμέναι, θά 
διορθωθούν άπό τόν σκηνοθέ
την.

Μέ τόν σκηνοθέτην άκόμα θά 
προαχθοΰν τά ταλέντα, θά έκ- 
μεταλλευθοΰν τά ιδιαίτερα προ 
σόντα τοΰ ήθοποιοΰ, θά άποβλη 
θοΰν οί άνεπίδεκτοι, θά φιλοτι- 
μηθοΰν οί άμελεϊς, θά γεννηθή 
ή εΟγενής άμιλλα καί θά είσ- 
ρεύσουν νέα στοιχεία μέ προ
σόντα φωνής, άρθρώσεως, έμ- 
φανίσεως, ρυθμοΰ πού μετά δέ
ους προσβλέπουν τό παρασκή- 
νιον τοΰ έπιθεωρησιακοΰ θεά)· 
τρου.

Τό φυγαδευθέν κοινόν τοΰ 
θεάτρου πού άρχισε φέτος ν ’ 
άνακτα τήν Εμπιστοσύνην του, 
θά τήν έ&ραιώση άκλονήτως 
καί θά πολλαπλασιασθή, δταν 
ό «σκηνοθέτης έλθη νά δάλη 
τήν τάξιν είς τήν θεατρικήν έ- 
πιθεώρησιν. Περιττόν δμώς νά 
σημειωθή δτι ό σκηνοθέτης αύ- 
τός δέν πρέπει νά είναι Ερασι
τέχνης, άλλά νά έχη  νά έπιδει- 
ξη άληθινήν ειδικήν Εργασίαν 
καί άνεγνωρισμένας σπουδάς. 
Καί τότε θά παρατηρηθή σιγά- 
σιγά δτι ή έπιθεώρησις θά γίνη 
θέαμα χειμερινόν κατ’ έξοχήν 
δπως είς δλα τά μέρη τοΰ κό
σμου καί ή άνέγερσις ειδικών 
θεάτρων μέ δλα τά τεχνικά μέ
σα καί τάς συγχρονισμένος, ά- 
νέσεις δέν θά είναι ούτοπίο:, 
άλλ’ ανάγκη άφοΰ θά έχη νά 
στεγάση έπιχείρησιν πολύπλο- 
κον καί έπικερδή πού θά προσ- 
φέρη είς τό c -.ρρέον κοινόν μ ί
αν προτ/ματικήνν αισθητικήν ά- 
πόλαυσιν καί ένα πνευματικό 
ξεκούρασμα-

ΑΓΓ. ΔΟΞΑΣ

ρόλος τού μεγάλου δραμα
τουργού δέν είνε μόνον νά 
μας δείχνη τίς πλέον φωτιζό
μενες πλευρές τοΰ άνθρώπου 
άλλά καί νά μας φωτίζη, ώ
στε νά μάς κάνη νά τίς βλέπω 
με, τίς πιό σκοτεινές πλευρές. 
Δ ιά μέσου τών κωμικωτέρων 
παρεξηγήσεων ή τών φυσικω- 
τέρων επεισοδίων, τών πιό 
παράξενων καταστάσεων ή 
τών κοινοτέρων περιστάσεων, 
έκεΐνο πού μάς ένδιαφέρει 
πάντοτε είνε ό άνθρωπος καί 
ό άνθρωπος είνε παλαιός δ
σον καί ό κόσμος»...

Ή  θέσις τού κ. Μπελλσόρ 
δέν νομίζω δτι κλονίζει τήν 
θέσιν δτι τό θεατρικόν κλίμα 
τής έποχής μας ζητεί καινούρ 
γ ια  πράγματα άπό τόν θεα
τρικόν συγγραφέα καί δτι τό 
κοινόν λιποτακτει άπό τό θέα 
τρον διότι άκριβώς δέν τοΰ 
τά δίδουν αύτά τά καινούργια 
πράγματα. Βέβαια ό άνθρω
πος είνε παληός δσον καί <* 
κόσμος καί βέβαια είς τό θέ 
ατρον ό άνθρωπος μ ά ς  ένδια 
φέρει π|Ν πάντων. Αύτό δμως 
δέν άποδεικνύει τίποτε. ’Ά ν  τό 
πάρη κανείς έτσι τότε καί στό 
θέατρο, δπως καί στή λογοτε
χνία, τίποτε καινούργιο δέν ύ- 
πάρχει γ ια τ ί δλα έχουν λε- 
χθή. Έ ν  τούτοις ύπάρχει. Υ 
πάρχει πάντοτε ή δυνατότης 
νά λεχθοΰν τά παληά π ρ ά γ
ματα κατά καινούργιο τρόπο. 
Καί ϊσα-ϊσα αύτό είνε ό νεω
τερισμός καί αυτή είνε δυσκο 
λίΐα. Παληότε ) > μοτίβο άπό 
τό θέμα τής γεροντοκόρης τήν 
όποιαν ή ψυχική της έρημιά 
και τό φυσιολογικώς άνικανο- 
ποίητον τής ζωής της, μετα
βάλλει σέ παράξενον πλάσμα 
γεμάτο κακίες, δέν ύπάρχει. 
Εν τούτοις ένας συγγραφεύς 

είκοσι πέντε χρόνων στή Γαλ 
λία  άπό τό θέμα αύτό έκανε 
τή «Φρενίτιδα» πού άναγνωρί- 
ζεται γενικά ώς τό δυνατώτε- 
ρο θεατρικό έργο τών τελευ
ταίων είκοσι πέντε χρόνων στό 
Ευρωπαϊκό — καί ίσως,, ίσως 
καί  ̂στό παγκόσμιο—θέατρο.

Τά παληά έρ γα  συγκινοΰν 
πάντοτε έάν εινε άριστουργή- 
ματα; Σύμφωνα άλλά ί-'ως 
ενα σημείο. Μάλιστα δέν ξέ 
ρω έάν καί σέ ποιό βαθμό θά 
συγκινοΰσαν σήμερα μερικά 

παληά άριστουργήμ&τα άκό- 
!!η κλασσικά ελληνικά ή ξένα, 
τραγω δίες τοΰ Σοφοκλέοι ς ή 
τοΰ Σαίξπηρ καί τοΰ Κορνη- 
λιου, κωμωδίες τοΰ Άριστο- 
φάνους καί τοΰ Μολιέρου έάν 
δεν... ήσαν «άνεγνωρισμένα» 
ώς αριστουργήματα, έάν ύ κό 
σμος δέν έτρεμε μήπως τόν 
πουν άμόρφωτο καί άκαλαί 
σθητο φιλισταίο έάν έλεγε εί 
λικρινώς δτι δχι μόνον δέν τόν 
ένδιαφέρουν άλλά καί τοΰ 
προξενούν άνία. Δέν βλέπω 
πώς 6ά στέκονταν σήμερα στό 
θέατρο κι ενα καλό άκόμη 
έργο άν ήταν μιά Ιστορική 
τραγω δία  τοΰ καλοΰ παληοΰ 
καιρού σέ φοβερούς δεκαπεν
τασύλλαβους άτελειώτους μο 
νολόγους καί έκείνους πού έν 
τούτοις συγκινοΰσαν μέχρι δα 
κρύων τούς θεατροφίλους τών 
γενεών πού προηγήθησαν 
τής δικής μας.

Νομίζω δτι ή άάντίρρησις 
τοΰ κ. Μπελλσόρ δέν άναποδο 
γύρισε τήν βάσιν τής συζητή- 
σεως πού καί πάλιν ό χώρος 
μέ άναγκάζει νά μή τελειώσω

Τά «Παρασκήνια» εις τάς επαρχίας

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΚΛΒΑΛΛΗΣ KRI ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ουτε σήμερα.
ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΛΑ. ’ Ιούλιος. ( Τού
άνταποκριτοΰ μας).— Συνεχί
ζοντας τίς άνταποκρίσεις μου 
άπ’ έδώ, θά ήταν μεγάλη πα- 
ράλειψις νά μή άναφέρω τούς 
«καλλιτεχνικούς ναούς» τής πό- 
λεώς μας, πού προσφέρουν—χει
μώνα καλοκαίρι—μιά μεγάλη 
δόσι καλλιτεχνικής καί πνευμα
τικής τροφής στούς συμπολίτας 
μας.

Καί σκέφθηκα άκόμα, πώς 
πρίν άναφερθώ στά μεγάλα 
κέντρα πού δημιουργούν τή με
γαλύτερη κοσμική κίνησι, στίς 
Λέσχες, στά Μπάρ, καί στά 
παντός είδους κοσμικά έυτευ- 
κτήρια, θά ήταν προτιμότερο 
νά γράψω πρώτα λίγες γραμ
μές γ ιά  τά κινηματοθέατρά 
μας, πού προσελκύουν κάθε 
βράδυ εκατοντάδες θεατών καί 
στεγάζουν συχνά τά έπισκεπτό- 
μενα τήν πόλιν μας διάφορα 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα.

Καί πρώτα - πρώτα, τό κινη
ματοθέατρο «’Ολύμπια», πού 
Ορθώνεται έπιβλητικό στήν όδό 
Βασ. Κωνσταντίνου.

£ίνε έ'να άπό τά καλλίτερα 
κινηματοθέατρα τής Μακεδο
νίας κα; Θράκης, περιλαμβάνει 
έκατοντάδας θεατών, μέ διπλήν 
σειράν θεωρείων, μέ ύπερώον 
καί μέ τά τελειότερα μηχανή
ματα. Τό καλοκαίρι λειτουργεί 
στήν άπέραντη ταράτσαν του 
καί τά προβαλλόμενα έ'ργα του 
είνε άπό τά καλύτερα πού έχει 
νά έπιδείξη ή διεθνής κινημα
τογραφία. Διευθύνεται άπό τό 
τράστ τής κινηματογραφικής έ
ταιρίας Μακεδονίας καί Θράκης 
καί άνήκει στόν κ. Κ. Αποστό
λου.

Κατά σειράν άκολουθεί τό 
κινηματοθέατρον « Διονύσια », 
πού συγκεντρώνει καί αύτό πολ 
λά προσόντα καί πού άμιλλα- 
ται τοΰ πρώτου στήν έκλεκτ.κό- 
τητα τών έ'ργων. Διευθύνεται 
και αυτό άπό τό ίδιο τράστ καί 
άνήκει στόν δοαστήριο κινημα
τογραφικόν Επιχειρηματίαν' κ. 
Χρ. Μοσχοβίτην.

Ακολουθεί τό κινηματοθέα- 
τρν«Τιτάνια» είς τήν όδόν Βασ. 
Κωνσταντίνου καί αύτό καί πα
ραπλεύρους τών «’Ολυμπίων».

Πρό διετίας ήτο ό κινηματο
γράφος τών «κάου - μπόϋς» καί 
τών π'τσιρίκων!... Ό  ρέκτης δ
μως Ιδιοκτήτης του κ. Καοαη- 
σμάνης τό άνεκαίνισε τελείως 
καί τό κατέστησεν έφάφιλλον 
τών έτέρων δύο κινηματογρά
φων τούς όποιους καί συνοιγω- 
νίζεται έπαξίως. Κατά τήν θε
ρινήν περίοδον λειτουργεί είς 

τόν παρά τόν Δημοτικόν Κήπον 
χώρον, δπου καί άπό τής πα- 
ρελθούσης έβδομάδος φιλοξενεί 
τόν λαμπρόν θίασον Άργυρο- 
πούλου.

Οπως βλέπετε, ή Καβάλλα 
δεν υστερεί σέ καλλιτεχνικές 
Εκδηλώσεις. Τά άξιόλογα κινη
ματοθέατρά της, ή μεγάλες της 
λέσχες, τά άριστοκρατικά της 
κέντρα, τό καμπαρέ της, προ
δίδουν πόλιν άνεπτυγμένην, μέ 
δύο τούλάχιστον έκατοντάδας 
χιλιάδων κατοίκων, ένώ δέν ά- 
ρι&μεΐ παοά 45—50 τοιοΰτους!
Ο ΘΙΑΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό  δη-ΐΛίουογός τοΰ «Ταοτού- 
<ΐου» καί ή ήοωίς τού «300 λέ
ξεις στό λεπτό», βοίσκονται ά
πό τήν περασμένη Πέαπτη στήν 
πόλι ιαας καί συνεχίζουν μέ με- 
νάλη έπιτυχία τιγ παραστάσεις 
των στό θερινό θέατρον «Τιτά-

σωνυμία πού τούς έδωσα, θά Σάν μόνη καλλιτεχνική πα
καταλάβατε δτι πρόκειται γ ιά  ρηγορία μας είχαν μείνει οΐ 
τούς «άσσους» τής Έλληνικής δυό κινηματογράφοι τής πόλε- 
Κωμωδίας, τόν κ. Β. Ά ρ γυρ ό -. ώς μας.
πουλον καί τήν άνταξία σύζυγό ι _ Τή γενική αύτή άπονέκρωσι 
του κ. Γιώτα Λάσκαρη—Ά ρ γ υ - | ήρθε νά ζωντανέψω λιγάκι

*\ι \ I AC rt ι τ π γ ι̂ λ  . "·ροπούλου
Είνε τόσον γνωστοί σ’ δλη 

τήν Ελλάδα οί εύσυνείδητοι αύ
τοί καλλιτέχνες, πού κάθε έγ- 
κώμιο περιττεύει. Καί άπόδει- 
ξις, ή μεγάλη κοσμοσυρροή 
πού κατέκλυσε τό θέατρο στήν 
πρεμιέρα τους μέ τό «Γυναίκα».

Τό θίασο τόν άποτελοΰν τά ; 
καλλίτερα στελέχη τής πρόζας, 
πού μαζή μέ τόν ιδρυτή τής 
Ελληνικής Κωμωδίας, άποτε
λοΰν ένα άρτιο θεατρικό συγ
κρότημα, πού τιμά τό Έλληνικό 
θέατρο,

Ή Γιώτα Λάσκαρη—Άργυρο- 
πόύλου, ή ’Άννα Ρούσσου, ή 
Γιόλη Κούρτη, ή Μ. Γιαννακ^- 
πούλου, ή μικρούλα Ζωγρά- j 
φου, ό X. Κολυβάς, ό Νώνι:ας 
Χέλμηο. ό Ξ . Άργυρόποπλος, 
ό Α. Παντόπουλος, ό Γ. Άνα- 
κτορίδης, ό Γ. 'Ολύμπιος, ό Μ. 
Παπαδάκης καί τά λοιπά μέ
λη τοΰ θιάσου, είνε καλλιτέχνες 
συνειδητοί καί κάτοχοι τής ά- 
ποστολής των.

Νά, γιατί ό κόσμοο τής Κα 
βάλλας κατακλύζει κάθε βρά*υ 
τό θέατρο «Τιτάνα·» καί τούς 
χειροκροτεί έπαξίως

Μ. ΚΑΛΑΊ-ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

νι α*·.

,  τ;ι . . . , - rd
ρεσιτάλ τραγουδιού τοΰ Εξαι
ρετικού βαρυτόνου μας κ. Τοτη 
Στεφανίδη.

Εδόθη πριν άπό λίγες μέρες 
στήν αίθουσα τοΰ κινηματογρά
φου «Σαπφώ» καί έπανελήφθη' 
μέ  ̂άρκετές μεταλλαγές στά 
πρόγραμμα τό Σάββατο 25 Ι 
ουνίου.

Καί τις δυό βραδυές ή αίθου- 
σα γέμισε άσφυκτικώς άπό έν- 
θουσιώδεις θαυμαστάς τοΰ Λε· 
σβιου καλλιτέχνου, οΐ όποιοι 
κυοιολεκτικώς τόν άπεθίωσαν.

Εξαιρετικώς ήρεσεν ό κ. 
2. τεφανίδης σέ μερικά κομμά
τια άπο τόν «Μπόρις Γκουντοΰ- 
νωφ» τά όποία έτραγούδησε 
καί τίς δυό βραδυές. Π

.Τό ρεσιτάλ έτίμησε ό Νο- 
μαρχης κ. Αγησ. Κοζύρης με- 
α της κυρίας του κα, πολλά 

άλλα έγκριτα μέλη τής Μυτιλη- 
ναι,κής κοινωνίας.
mp .̂i<L 'r0 πρόγραμμα περιελή- 
φθησαν κομμάτια άπό γνωστές

γούδια. Καί μεΡίΚά τρα

C * α1 θεατρικά νέα έπίσης έ-
tic tp1VCJC: -ευΧ^οιατα φτάνοιν

•A Α ες μίρε< ·̂
110 τό κινημα-οθέατρον 

«Πάνθεον» άναγγέλλετα, ή π ρο.
, ! σεΧής έναρξις παραστάσεων τοΊ 

ΜΥΤ,-ΑΗμ Η Γ  ΙθΤ ° ς· ~ Τ°  θ άσ0υ Σκηνή». Πρ«κε 4κοινο της Μυτιληνης ξερει, κα- ν ά  , , ' , 1 'Ρ^κε ται
τά γενικήν όμολογίαν, νά ύπο- .  \  ωστο υπο τήν δι?ι'>
στηρίζη τό καλό θέαμα. Μά τό υνσι τοΰ σκηνοθέτου κ. Μ.
χάρισμά του αύτό καταντά Κουνελάκη καταρτισθέντα θ'α*
μαρτύριο Ταντόιλου άν λάβη σον. 
κανείς ύπ’ δψιν δτι σπάνια τοΰ , ρ . Α0
δίνεται ή εύκαιρία νά τό έπιδεί-  ̂ οποίοι πού τόν άπαρτί-
ξη, · | ζονν, είν;

Μελετάται ή άνέγερσις Δη- γνωστοί
μοτικοΰ θεάτρου. Κατά τίς δια ( κοινό, άφοΰ βοίσκονται άκόυα 
βεβαιώσεις μαλιστα των αρμο- ί στ» , , « /
δίων τό Δημοτικό θέατρο της 1 του στσδίου των.
πόλεώς μας πρέπει νά θεωρή- Σχετικώς γνωστότεροι είνε ιό 
ται ηδη γεγονός τετελεσμένον,1 ζεύγος Π άηη καί Λίτσας Δού-

Οι διαβεβαιώσεις αύτές ά- μο> ο[ όποΓο, ^
κουονται με χαρα άπο καθε θε . , . λ . *
ατρόφιλο. Άφοΰ ή άνέγερσις ' _ ΧεΨερινιΐ περίοδο ένός κα- 
ένός θεάτρου τής προκοπής ~ συγκροτήματος πρόζας 6· 
άφ’ ένός θά εύπρεπίση κατα 'έ- πό τήν κ. "Αννα Λώρη. Καί τών 
να μέρος τήν Μυτιλήνην καί άφ’ δυό τό προσεκτικό καί μελετη-
ετερου θα δωση τήν ευκαιρία ' , . ί , , .  ,ς , c
στούς θεατροφίλους μας νά , ιΜμο ες,ετιμ'ηθηκε τότε 
χειροκροτούν τακτικά τά καλ- ( δεόντως.
λίτερα ’Αθηναϊκά θεατρικά. Γι’ αύτό κι’ έλπιζουμε νά έο-
συγκροτήματα. | γαστή καλά ή «Νέα Σκηνή».

Η χειμερινή περίοδος, άντι-1 Τ . , 1
θετά πρός τίς παραδόσεις, ύ- j _νειατ0Γ εΙνε πάντα συμπαθη- 
πήφξε έξαιρετικά γόνιμη σέ θε- ί τικ°Γ·
ατρική κίνησι. Πέρασαν πολλά ι Διά τά έργα πού θά παιχθοϋν
καλά θεατρικά συγκροτήματα, Καί τήν ήμερομηνία ένάρξεως 
τοσο του μουσικοΰ θεάτρου, δ - I R- . . ‘ , , κιαμ^εως
σο καί τής πρόζας, μεταξύ τών. εν υιταΡΧουν ακόμα πληροφο- 
οποίων ό θίασος Κατερίνας j ΡίεΕϊ·
Ανδρεάδη, ό όποιος γνώ ρισε, Στό ίδιο κινηματοθέατρο έπί-

s ir f f t f p V S  “ S5 |«  — χ<κ ο-
κρότημα ύπό τόν Παρα .κευά 1 ‘ί>1Τ ς Του θιασου Κοτοπούλη1 
Οικονόμου, ή Έλλην. κωμωδία! μιά Μικρή σειρά παραστά-
Β. Αργυροπούλου, ό μουσικός { 
θίασος Μ. Κρεββατά, ένα σ υ γ-! 
κρότημα ύπό τόν κ. Α. Λώρη |
Κ·̂  ά. Αν προστεθοΰν καί μερι- 1

οί περισσότεροι 
είς τό Μυτιληναϊκό

σεων.

ΑΠ. Σ . Αί'ΤΩΝIΟΥ

Ά πό τήν χαρακτηριστική προ

κά ρεσιτάλ άσματος ή άπαγγε- 
λίοις, κάτι έοασιτεχνικές παρα- 
οτάσεις και ή διέλευσις τής 
Μάνδρας τοΰ Άττίκ, ή καλλι
τεχνική κίνησις τής χειμερ·νης 
περιόδου γίνεται άρκετά ικα
νοποιητική.

 ̂Αντιθέτως τό καλοκαίρι πεο- 
νά μέ μιά νενική ξηρασία άπό 
καλλιτεγνικής άπόιιιεως καί ιιέ 
παντΓλή έλλειψι κάθε καλλιτε
χνικής ζωής.

i H M .  Γ. / l O V H A M E A N H Z
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ ΟΔΟ'ΝΤ Ί Λ 
ΤΡΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Ε
ΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
εΩΜΑΤΕ ΙΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

Δέχεται 3—8 μ. μ. 
ΜΑΡΝΗ 5. Τηλ. 53-555

I---------------- 1



g?llQ5QQ925292593ooQ&»ogoooo5a5ooooooooogooooooooooosQgogooooooogQogQogo ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Qooog9ooogooooogoggoooooggggggooooogooooooogoooooooo<x>ooooooc>oooc)cooo3oooooo 7 999?
Μία συζήτησις διά τό μουσικόν θέατρον ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ —

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ  Τ Η Σ  ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ
ϊΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ κ. AIM ΣΑΡΒΙΑΗ

Ή Ελληνική Όπερέττα 
μπορεί ν ά  ξαναζήση;Ό  Πλούταρχος είς £να άπό- 

φ&εγμά του λέγει τά έξής λίαν 
χαρακτηριστικά λόγια: «Ό
Σκόθης Ά τέα ς ήτο τοσοϋτον ά- 
μούσικος, ώστε, δταν ποτέ ό 
αιχμάλωτος συλληφθείς δεινός 
αυλητής Ί  σμηνίας ηΰλησε πρό 
αύτοΰ, μεθ' δρκου διεδεβαίω- 
σεν, δτι γλυκύτερσν ευχαριστεί 
αύτόν ό χρεμετισμός τοΰ ίππου 
Του, παρά ό "Ελλην αύλητής».

Τό έλόατωμα τοΰ Ά τέα , δο-

Εΐνε πολύ λυπηρόν νά βλέπη 
κανείς νέους είς τά Διδασκα
λεία πού νά άγνοοΰν καθ' όλο- 
κληρίαν τό μουσικόν Άλφάβη- 
τον. Πώς θά άποκτήση ό νέος 
οδτος τάς άπαιτουμένας διά τό 
έπάγγελμά του—διότι εΐνε ύπο- 
χρεωμένος νά διδάζη καί ’Ωδι
κήν—Ώ δικάς γνώσεις καί νά 
παρακολουθήση μοτθήματα μοο 
σικοΰ συντακτικού, πολυφώνου 
άρμονίας, ώς καί τήν χρήσιν έ-

—Τότε εΐσθε στραδοί κι’ οΐ
δυό!

Ύπάρχουν άποτυπώματα πο 
διών άνθρώπου στό ταδάνι I 
Κ υττ®ξτε! Εΐνε κόκκινο τό τα 
δάνι καί κόκκινα τά  άποτυπώ· 
ματα καί γ ι ’ αύτό δέν μπορεί
τε νά τά διακρίνετε.

Ό  ΣοΟμερ έκύτταξε τόν φί
λο του μέ τρόπο ποΰ έπρόδιδβ 
πώς είχεν άρχίσει νά άμφιδάλ 
λη γ ιά  τήν διανοητική τοο 
κατάστασι.

—Τί μέ κυττας έτσι Soil·
μερ; Νομίζεις πώς τρελλάθι^· 
κα:

(Ακολουθεί)
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I τα &xH>znuA π ap α ς k H ΝIA ,
Τύποι

του θεάτρου
μας

Μ. Κ.

Η κατακτήσεις του, στό Θέατρο, ή πρώτες 
"Ητανε ρόλοι τραγικο ί

Ό  Γιαρομΐρ, είς τό «Στοιχειό τοΰ Πύργου» μ ΐ
(τις μπόττες.»

Κ αί άλλοι τέτοιοι μερικοί.
Δέν τόν έγνώ ριζεν άκόμα ή 'Αθήνα 
Κυκλοφορούσε μοναχά στήν έπαρχία...
Μ’ ένα μπουλούκι κακίας ώρας. Δυστυχίαν 

Μέ σύντροφο πιστό, τήν πείνα!....

Κάποτε βρήκε τό άστέρι του κι' αύτός 
καί τώρα φαίνεται σπουδαίος γελαστός, 
έξέχασε τους έρωτες, παντρεύτηκε καλά 
νοικοκυριό έκανε πιά  — καί μέ τ ί τά ξι — 
και ή ζωή του άλλαξε όλόκληρη, άλλά 
τό γουρλωμένο μάτι του, αυτό δέν έχει άλ/

(λάξ,ειΐ

Εΐνε τό γνώ ρισμά του, έπιμένω 
Αύτό τό μάτι του τό γουρλωμένο 
τό μάτι του αύτό, πού σάν φανή 
"Ε τσ ι περίεργο καί πονηρό είς τή σκηνή 
τοΰ γέλιου, προκαλει, τήν τρικυμία...
Κάθε του λέξι, κάθε του χειρονομία 
Μία εύχάριστη δραδυά έξασφαλίζει 
μέ τό πλατύ τό γέλιο πού σκορ π ίζει!..,

ΕΤνε τώρα θιασάρχης σοδαρός, 
έπιχείρησι σπουδαία είς τά χέρ ια  του κρατά, 

Κ ι’ δσο φεύγει ό καιρός, 
τόσο όρίζοντες καινούργιους στή δουλειά του

(άναζητα...

Τό άνήσυχο μυαλό του, πάντα θέλει κάτι
(άλλο,

πιό καινούργιο, πιό μεγάλο...
. Κ α ί μιά μέρα, σάν γεράση 

οΐ νεώτεροι θά λένε, σάν τόν δοΰνε νά περάσ»;
γέρνοντας, μέ τό ραδδί του:

—Τόν θυμάσαι τόν Κοκκίνη; Πώς γελούσαμΓ
(μ α ζί τουί 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Ε Σ

Τό μουσεΐον τοΰ θεάτρου

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΜΕΓΑΛΏ-Ν—ΑΝΔΡΩΝ
θ ά  γεμίση ξανά  δίχως εισιτραξι διαβαίνειγέμιση ξανι 
τά φωτέϊγ τάδειανά 
θά γεμίση 
τό κοινόν τά παληά 
κι* έτσι τό... καπηλειό \ 
δέν θά κλείση I

Κ . ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ — ΟΡ. 
ΚΡΗ Σ

ΜΑ-

Λουλούδια πουλώ μυρωμένα 
Γαρδένιες καί πάλι... γα^δένιες 
πού βάσανα έχουνε κι’ έννοιες 
γ ια τ ’ ύπάρχει καί ό ... Σαμαρ

τ ζ ή ς  !

Η ΔΥΑΣ ΚΟΚΚ1ΝΟΜ ΑΥΡΕΑ

"Αδικα πήγαν τά νειδτα μου 
Hi’ εΐνε τά χρόνια φευγατα μου

Π. ΓΑ ΒΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

φέζε μου καί γλύστρησα!

Σ . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέ πηρ* 6 Βπνος τό πρωΐ 
trrou καραβιού τήν πλώρη

Α. ΒΩΤΤΗΣ

©ά σέ κλέψω,
©ές, δέν θέλεις θά σέ κλέψω...

Σ ΥΛ ΒΙΟ Σ

ραξι
Μέντια μικρή ξεζουμισμένη 
Νά ζή κανείς ή νά μή ζή...

ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Τά περιφημότερα 
λογοπαίγνια

“ Οταν ό μακαρίτης ό Κω- 
στής Χαιρόπουλος, Μνας άπό 
τούς έξυπνοτέρους δημοσιογρά 
φους της έποχής του, άντίκρυσε 
ντυμένον στρατιώτην τόν Λεω- 
τσδκο, τόν παχύτερο δημοσιο
γράφο τής έποχής μας, τόν έ- 
ρώτησε;

—Τί είσαι σύ μωρέ;
—Στρατιώτης κ. Χαιρόπου- 

λ ε !...
—Στρατιώτης; 'Εσύ παιδί 

μου είσαι τό ... πρώτον σώμα 
στρατού!

★
Ό  έπίσης μακαρίτης ΙΛ<χνώ- 

λη’ς Γουβέλης ένας εύφυέσκχτος 
δημοσιογράφος είδε κάποτε νά 
μπαίνη στήν ταβέρνα δπου έτρω 
γε μέ μερικούς φίλους του, ό' 
Χαρίλαος ό Παπαντωνίου, μέ 
ένα ψαθάκι ... έτοιμόρροπον.

Τόν προσεφώνησε λοιπόν μέ 
τίς λέξεις αύτές:

— Χαϊρε ποιητά! Έ γνώ ριζα  
δτι οί ποιηταί άποθνήσκουν έπί 
τής ψάθας, δχι δέ ή ψάθα έπί 
τών ποιητών!

Δέν θά ύπάρξη έκ μέρους σας, πιστεύω, άπορία 
Γιατί, γνώσται θά είσαστε, τού νέου τού αίσιου:, 
τών Συγγραφέων ή γνωστή καί φίλη Ε τα ιρ ία  
Έσκέφθηκε τήν Ιδρυσιν θεατρικού Μουσείου,
"Οπου, θέσιν θά έχουνε, δεδαίως κατά πρώτον 
θεατρικά ένθύμια, ζώντων καί τεθνεώτων.

Προτού συρρεύσουν δέδαια, τών δωρητών τά πλήθη 
Διά νά φέρουν κάτι τίς 1

Ώς πρώτον μάλλον, μέλημα, σοφώς έθεωρήθη 
Νά εύρεθή διευθυντής ή έπιμελητής 
Ή  φύλαξ τών θεατρικών αύτών άρχαιοτήτων...
Κι* άπ’ δλους, πιό κατάλληλος εόρέθηκε, πώς ήτον 
Γιάννης Σιδέρης, συγγραφεύς πάσης άξίας, δστις 
"Ισως δέν εΐνε παλαιός άλλά παλαιογνώστης!
Ό  άνθρωπος έδέχθηκε, κι’ ώς έτοποθετήθη 
Νά καταφθάνουν ήρχισοτν τών δωρητών τά πλήθη!

Ή λθεν έν πρώτοις, ροδαλός — πλήν μή σας φύγη λέξις.. 
Γνωστός καί φίλος συγγραφεύς, ό Τάκης Δαραλέξης 
πού έδρασεν ώς Δον Ζουάν, πρό Ικανών αιώνων... 
προσήλθε καί προσέφερε... τόν έαυτόν του μόνον!... 
Έξήτασε τά πράγματα καί δή, έκ τού πλησίον 

Κι’ εΐπεν ό φίλος Τάκης,
Πώς εΐνε πιά κατάλληλος... μόνον γ ιά  τό... Μουσεΐον 
δπως κυρίες μερικές, τού είπανε πλειστάκις!...

Εύθύς ό γλυκομίλητος Σιδέρης «τρέ πολί» 
τοΰ εΐπεν εύγενέστατα: — Εύχαριστώ πολύ!... 

Προσήλθε ό Πέτρος Κυριάκός μετά πολλής μουρμούρας 
καί λείψανα προσέφερεν άρχαίας... τζογαδούρας 
μέ τήν όποίοτν έδρασεν είς τήν σκηνήν τό πάλαι...
Κ ι’ ένω ποικίλαι δωρεαί, κάτέφθαναν καί άλλαι.
Ό  Γαβριηλίδης ό πατήρ, προσήλθε μετά κλέους 
— Σύγχρονος καί όμώνυμος, τού άρχαίου Περικλέους 
καί... μίαν τρίχα έφερε, μιά τρίχα του λευκήν 

Πραγματικά μοναδικήν,
Διότι τρίχες του λευκές, δέν θά ύπάρξουν άλλες 
—Έ φ ’ ώ καί παρεκάλεσε νά μπή σέ κάποιο ράφι— 
’Αφού, άπό τοΰ έρωτα τίς γκίνιες τίς μεγάλες,
4πό καιρού έπείσθηκε καί τά μαλλιά του δάφει!...
Καί πάλιν ό γλυκύτατος Σιδέρης «τρέ πολί»
Καί είς τούς δυό άπήντησεν : — Ευχαριστώ πολύ: 

Προσήλθεν ό λαμπρός Ά ττίκ  
Κι’ αύτός όλίγον τι..·άντίκ’

Καί είπε πώς ποθεΐ 
Νά συνεισφέρη καί αύτός, άπλώς διά τόν τύπον, 
κι’ ένα τραγούδι του έφερε, πού έχει τυπωθή 
προτοΰ 6 Γουτεμδέργιος έφεύρει κάν τόν τύπον!...- 
Καί ό Σιδέρης ό γνωστός γ ιά  τά σεμνά του ήθη ' 
καί πάλιν ηύχαρίστησε καί πάλιν ύπεκλίθη!...

Α&γφ  αύτής τής σκέψεως, δεδαίως, τής σοφής 
τοΰ νά προσφέρουν δωρεάς, άγνώς καί άνευ δόλου,
Ή λθαν άρχαΐοι μουσικοί κι’ άρχαίοι συγγραφείς 

κι’ ό Χατζηαποστόλου....
Αύτός έκ φόβου μήν τόν ποΰν, τυχόν τινές, άνίκανον 
έφερε περισπούδαστον του κυνηγίου, δίκαννον 

Καί είπε δίχως δρους 
πώς έχει δυό κοκκόρους...

Δυο κοκκόρους μάλιστα, κι’ αύτό γ ιά  νά πιστεύεται 
πώς έχει τό δικαίωμα... διπλά ν ά κ ο κ ο ρ ε ύ ε τ  j 11 
Καί ό Σιδέρης πάραυτα, είλικρινώς άμάμπιλε 
τοΰ είπε τρις: εύχαριστώ, πλήν έλαφρώς κοααάμπιλ»,!... 
Φοδούμενος ό Σύλδιος, μήπως άπ’ έξω μείνει* 
προσήλθε κι’ έφερε δυό σκέτς... έκ τών τού Γιοκαρίνη»

Κι’ ό Πρόεδρός Συναδινός 
ήλθε κι’ αύτός καταφανώς 

Κι’ είπε: — Γιά τό Μουσείο σας, δπως θαρρώ, σάς τό ’πα 
τοΰ τελευταίου πούρου μου, σάς έφερα τή γόπ α !..,
"Εχει άνάγκην δέδαια διτρίνας ειδικής,
Καί δι’ έράνων φυσικά, τοΰ εύφυοΰς κοινού 

Ν’ άναρτηθη μιά πινακίς 
Μ’ αύτάς τάς.λέξεις μοναχά: Ποΰρον Συναδινού!...

Καί ό Σ ιδέρης ό γνωστός γιά  τά σεμνά του ήθη 
Ό κτάκις ύπεκλίθη!...

Έκτός αύτών, κατέφθασε ποζάτος σύν τοίς άλλοις 
Ό  Κοψινιώτης ό γνωστός τενόρος, ό Μιχάλης,
—Έ ξ  έρωτος ώθούμενος πρός τήν Σκηνήν, πιστοϋ — 
δστις, τενόρος ήτανε νομίζω πρό Χριστού...
Προσήλθε κι’ έφερε κρυφά, νά μήν τό δή κανείς 
κάποιο αρχαίο «σί μπεμόλ» τής πάλαι του φωνήςI 
Καί ό Σιδέρης φυσικά, ένόμισε σωστό 

Νά πή άπλώς: Ευχαριστώ!

Αύτά δλα έλέγοντο κρυφά κι’ ιδιαιτέρως 
Έ ν  κεκλεισμένη βέβαια καί μυστική αιθούση 
Μ’ άπ’ έξω, ήταν εύτυχώς ό "Αγγελος Φαλλιέρος 
κι’ ώς έχων άκοήν λαγού, μπόρεσε νά τ’ άκούση!...

ΠΑΡΑΣΚΗΝ1ΑΚΟ Σ

Νέα τών «Παρασκηνίων» 
λόγω ρεπορτάζ εκτάκτου 
(Τοϋ παρά τό καφενείον 
«Σπόρ» μονίμου μας συντάκτου)

Έ δώ  στό καφενεΐολ «Σπόρ» καθ’ ώς καί είς τό «Στέμμα» 
πού πάντα τοΰ κουτσομπολιού, συνεδριάζ’ ή κρέμα 
κάθε μεγάλο γεγονός, εύρέως συζητεΐται 
πράγμα πού δέν γνωρίζουνε, οί πλεΐστοι συμπολΐται.
Στοΰ Σαμαρτ.ή τό θέατρον πολλά τε καί ποικίλα 
μέ τά όποια τό Κοινόν, καταδιασκεδάζει 
σέ μιά του χορευτική, νά πούμε, κοττρακύλα 
ό χορευτής Σπυρόπουλος, ένα του πόδι βγάζει...

Πέφτει λοιπόν ό χριστιανός μέ πόνου οίμωγάς 
Καί τό νοήμον τό Κοινόν 
Α κούει άλλας δυό κραυγάς 
Έ κ ... θηλυκών φωνών:...

Τί νά συνέβη άρα γε ; Μήν τάχα, στίς τρεχάλες 
ένφ τσακίστηκε αύτός, πόνεσαν τίποτ’ άλλες;
Τί νά 'ταν ή πρωτοφοοής τριπλή αύτή ζημία;
Βεβαίως έπεξήγησιν, τό πράγμα κάποιαν θέλει...
Στό πέσιμο τού χορευτού, ήλθε λιποθυμία 
έκ λόγων συναδελφικών, στήν νεαράν Ποζέλλι!...
Αύτό τό πράγμα βέβαια, δέν ήτοα/ε κακόν 
Ούτε μποροΰσε ή μικρά νά μείνη ούδετέρο£_ 
μά πάλι έκ λόγων φιλικών καί συναδελφικών 

χορεύτρια έτέρα 
Νίνα Παυλόψσκα όνόματι, λιποθυμά έπίσης 
Καί μετά τέχνης προφανώς, είς τήν Λου'ίζαν, ίσω ς!..,
Χαίρε λοιπόν Σπυρόπουλε, πού έχεις τήν άβάντα 
Σ έ κάθε σου όλίσθημα, νά πέφτουνε τριάντα!...

Έδώ, στό καφενείον Σπόρ μόλις κοοΐνας κάτσει 
Μαθαίνει τό τί έγινε προχθ'ές είς τό Γαλάτσι 
δπου ό κύριος Φραντ.ής, μ’ έλπίδας του μυρίας 
'Έδωσε γεύμα πρός τιμήν τής φίλης Ούγγαρίας.
Συνδαιτημόνες άπειροι, μέ χάριτας πολλάς 
Ή Ούγγαρέζες φερ’ είπεΐν, δλες έν παρατάξει 
ό Γιάκ μετά τής «Λάΐκα» καθ’ ώς κι' ό Μεσσαλας 
καί ό Κοκκίνης πού ήτανε, μή βρέξει καί μή στάξει: .., 

έν μέσφ αύτής τής ζέστης 
Προέπιαν οί "Ελληνες ύπέρ τής Βουδαπέστης 
κι, ή Ούγγαρέζες, σύσσωμες καί ρυθμικώς μαζύ 
προέπιοτν είς τήν ύγειά τοΰ εύτυχοΰς Φροτντζή!...
Εύδαιμονεΐτε κύριοι, σέ γλέντια ζηλευτά 
καί τά ριντώ πού φάγατε, χαλάλι σας κι’ αύτά !...

Στό θέατρο τής Κ η φ ισ ιά ς , σοφά καί προσφυώς 
καί δχι έξ ύπολογισμοΰ, κακού καί παραλόγου 
τήν άλλη Πέμπτη φαίνεται πώς θ’ άνατείλη Ή ώς...

Ήώς Παλαιολόγου! ...
Ό  Γαβριηλίδης ό πατήρ, λαμπρός ήθοποιός, 
έλπίζει πως θά έργασθοϋν, χωρίς κανένα ζεϋμσ 
κι’ άφοΰ ύπάρχει ό πατήρ, ύπάρχει καί.... Ήώς 

Λείπει μόνο τό... πνεΰμα!
Αύτά τά νέα έμαθα έδώ στό καφενείον 
διά τά «Παρασκήνια» έκ τών τρρασκηνίων. 
αύτά τά νέα έμαθα, μετά χαρας σκιρτήσας 
καί μένω πάντα πρόθυμος

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Σ Α ΣΜέ μιά ρεβύ κατεστραμμένη
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Μικρά τηλεγραφήματα 
άπό τό κάδε μέρος 
σπανίως άφικνούμε να 
κΓ ούδέποτε εγκαίρως

Έ ά ν τυχ«ν κατέχεσθε ύπό άνησυχίας
Τό πώς περνούν οί θίασοι, παντοΰ στάς έπαρχίας
Σάς στέλνω μ’ εύχαρίστησιν, μικράς άντοητοκρίσεις:]
Παντοΰ έργάζονται καλά καί δέν ύπάρχει κρίσις.

Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚΗ . -  Κρεββατα, Πατρίκιος καί βλλοι 
Έπιτυχία έχουνε σπουδαία καί μεγάλη 
Καί γενικώς έργάζονται μέ κέρδη άρκετά.

Πρωτοστατεί ή Κρεββατα 
“ Ητις θεάχαι τακτικά — δέν σ«ς τό λέω γ ι '  άστεΐον -  
Στοΰ Φλόκα τό πασίγνωστον τό ζαχαροπλαστεΐον.
Τρώγει γλυκά, δλο γλυκά, ή συμπαθής Μαρίκα 
Γιά τοΰτο δέ κατώρθωσε νά έχη τόση γλύκα!..,

ΚΟΜΟΤΙΝΗ. — Κοαέφθασεν «Εξπρές Μεσολογγίτη»
Καί βρήκεν ή Κομοτινή έκεΐνο πού έζήτει·..
Ή  έργασΐα τοΰ «’ Εξπρές» πάει καλά καί φίνα 
Καί μέ πρωταγωνίστρια, τήν Άφεντάκη Νίνα,
Ό  λίαν συμπαθέστατος Μεσολογγίτης, ίσως 
Νά έπιστρέψη σύντομα, είς τάς ’Αθήνας, Κροΐσος!..*

Π ΑΤΡΑΙ.— Λαμπρώς έργάζεται, άν καί δέν θέλει ρώτημα 
τής Κοτοπούλη τό γνωστόν περίφημον συγκρότημος,
Πολύ άρέσει ό θίασος πολύ καί εΐνε ήδη 
έρωτευμένον τό κοινόν μέ τόν Λογοθετίδη...
Στόν θίασον μετέχουνε, δπως γνωρίζει πάς 
οί δυό γνωστοί άπαγωγεΐς, Μυράτ τε καί Παπ άς,
Αύτό, άδίζο ήτοη/ε γ ιά  κάθε συμπολίτη
κι’ οί Πατρινοί, τά θηλυκά, τά έκλεισαν στό σπίτι!...
ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Αλεξάνδρεια). — Νέοι μπελάδες πάλι,
Οί κωμικοί εύρίσκονται είς αίωνίαν πάλη 
"Ηδη αγώνα έχουνε πραγματικά μεγάλον 

Τό ποιός θά φάη τόν άλλον...
Τό πράγμα πλέον κωμικόν στ' άλήθεια καταντά, 
βλέπει τό τεκταινόμενα, ή δεσποινίς Χαντά 
καί εΐπεν άπαξ, δίς <<αί τρις: — Έ γ ώ  τάς χείρας νίπτω 
καί βλαστημάει τή στιγμή, πού βρέθηκ’ έν Αίγύπτω!..,

ΚΥΠΡΟ Σ.— Είδαμε θίασον, μέ τόση μας χαρά, 
τοΰ Κώστα Κροντηρά.

Ή Ρίτα Σφήκα τό κοινόν τής Κύπρου συγκινεϊ 
κι’ ή Νικολέσκου ή γλυκειά αύτή μελαχροινή 
ό Νέζερ ό Χριστόφορος, τενόρος ό Δεπόλας. 
ό θίασος έργάζεται μέ τάς έλπίδας του δλας 

πώς θά τά καταφέρη·
Κι, ή έ ξ ο δ ο ς έξ ’Αθηνών, έ σ ο δ α  θά τοΰ φέρη !
Αύτά εΐνε τά νέα μας έκ τών έπαρχιών 

πρός άρσιν άνησυχιών...
"Ολοι έργάζονται καλά 
Βγάζουνε μπόλικα ψιλά 

Κι’ ώς άνωτέρω γράφομεν, δέν θά γνωρίσουν κρίσι 
^  Μά θά γυρίσουν... Κροΐσοι!

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Ή  Σμύρνη μάς τήν χάρισε αύτή.
Τήν καλλιτέχνιδα τήν ζηλευτή...

Αληθινή πριγκήπισσα τού μπρν> καί τοΰ χο
ίρου

καί δταν ήλθε στήν Α θήνα, πρό καιρού... 
—Πόσου καιρού;— Αφήστε τήν κακία 1...
Ή τέχνη ή άληθινή δέν έχει ή λ ικ ία ! ... 
"Εδρασεν.... έδρασε πολύ στήν Όπερέττα 
Μοναδική στόν τόπο μας σουμπρέττα 
Κι έσκόρπιζε ή λυγερή περπατησιά της 

τή χάρι, τή δροσιά της!... 
θύματα πλεισα. Μ’ ένθουσιασμό 
Α γάπησε τό θέατρο καί τόν... 'Αθλητισμό, 
Κι' άντιπροσώπους τού άθλητισμοΰ καί τής

(σκηνής
Ή ταν άγάπες ψεύτικες... ποτέ ειλικρινείς ... 
Κ ι’ άν έχη νοιώσει άγάπης ένα πόνο,
Ή τανε γ ιά  τό Θέατρο... τό θέατρο καί μό-

(νο!...

Δέν ήταν άπ’ τ’ άστέρια πού βγήκανε μέ
(φούριεο

τά σκαλοπάτια τά πατοΰσε ένα-ένα
Καί δλο δάφνες μάζευε καινούργιες
Κ ι’ έπλεκε τά στεφάνια της τά δοξασμένα.
Ά νέδηκε δσο μποροΰσε στή σκηνή
Κ αί παίζει άκόμα καί μεσουρανεί
Κ ι’ ένφ καμμιά καινούργια δέν τήν φτάνει
Αποδεικνύει τήν παροιμία τήν άληθινή:
Πώς κι’ οίν γεράση ό Χριστός, γ ιά  δέκ’ άγί-

(ους κάνει!...

Δέν ζωγραφίζεται αύτό τό άτίμητο στολίδι 
οΰτε μέ λόγια  έμμετρα ούτε καί μέ πεζά 
"Αν καί πιστεύω πώς τήν καταλάβατε ήδη: 
Εΐνε ή Ζ α ζ®  Μπριλλάντη!... Ή  Ζαζά !...

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

EQqe6cTc πόθοι
Συντάκτης μας έπισκεφθείς 

διαφόρους θεατρικούς παράγον 
τας κοπώρθωσε ν’ άποσπάση 
τούς εύσεβεΐς των πόθους, τούς 
όποιους λίαν εύχαρίστως κατα- 
χωροΟμεν.

θ ά  έπεθύμουν λοιπόν:
...Ό  κ. θ . Συναδινός μετά 

τήν πρώτην τοΰ νέου έργου του 
νά τοΰ λέη όλόκληρος ή Ε λ 
λάς τό «Καλώς ήλθες».

...Οί κ. κ. Κοκκίνης καί Μαυ 
ρέας ή ΓΑ ΡΔΕΝ ΙΑ  νά γίνη άν 
θος άειθαλές I

...Ή δίς Λ. Ποζέλλι νά βρή έ- 
ναν παρτεναίρ πού νά μήν τήν 
τ ο υ μ π ά ρ η !

...‘Ο κ. Σύλβιος δλην τήν θε
ατρικήν παραγωγήν τοΰ κ. Ν. 
Γιοκαρίνη' διά τά ... περαιτέ
ρω!

...Ό  κ. Ν. Γιοκαρίνης τήν κε 
φαλήν τοΰ κ. Συλβίου έπί πί- 
νακι!..

...Ό  κ. Γ. Άσημακόπουλος, 
Βδωρ διά νά νίψη τάς χεΐρας 
του διά τήν ύπόθεσιν Συλβίου 
—Γ ιοκαρίνη.

...*0 κ. Ά ττίκ  μίαν πρωτοτ^ω 
νίστριαν έπτά — όκτώ μηνών..

...Ή  κ. ΚοΓΤερίνα Άνδρεάδη 
ένα ιδιωτικόν Ραδιοσταθμόν 
διά νά όμιλή διά τό θέατρον ό
κτάκις τής έβδομάδος.

...Ό  κ. Δ. Ρώμας μίαν ώραί- 
αν κυρίοτν διά νά τής κάμη Ζα 
κυθιανήν σερενάταν κάτω άπό 
τά ποαράθυρά της

Ό  ταξιθέτης
Στούς τύπους τούς θεατρικούς 
Άνήκει ό ταξιθέτης,
Λένε πώς εΐνε πιό καλός 
Μέσα στούς τύπους, τύπος.
Τής κλάκας δέ συχνότοττα 
Εΐνε καί ό ήγέτης 
Γι’ αύτό καί διακρίνεται 
καί τών χεριών τοο ό χτύπος!.w 
Τό έργον τοΰ θεάτρου του 
Λαμπρώς ύποστηρίζει 
Βάζοντας πιά τή δύναμι 
Καί τής ψυχής του δλης* 
Επιτυγχάνει νούμερο;
Αύτό πανηγυρίζει...
Καί δείγμα καθαρόαιμου 
Εΐνε ό Αποστολής I

χ. η

Έπί τού Πιεστηρίου
Είς τά «Παρασκήνια» έλήφθη 

τό κατωτέρω έπεΐγον τηλεγρά' 
ψημα, άναγγέλλον τ’ άποτελέ- 
σμαα-α τής μάχης, ή όποία διε· 
ξήγετο άπό τοΰ παρελθόντος 
Σαββάτου, μεταξύ «Φλογέρας» 
καί «Σιλουέττας»:

«Ή μάχη έληξεν. Ό  άντίποί- 
λος κοττετροπώθη'. Αί έχθροπρα- 
ξίαι διεκόπησαν. Ό  έχθρός υ
ποχωρεί έν παραλύσει».

ΣΙΛΟΥΕΤΤΑ
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ΙΛΙΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΗ 
πού ένυμφεύθη την Σάρα Μπερνάρ

Τού κ. ΜΙΝΩΑ Κ. ΑΝ ΑΡΟΥΛ1ΔΑ ΚΗ
Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ. 

ΜΕΝΩΝ.—’ Ο Αριστείδης Δα- 
|ΐαλ«ς, γυιός τοΰ Άμδροσίου 
Δαμαλά, Δημάρχου Σύρου 
καί τής κόρης τοΰ έκ τών 
ιτρώτων Δημάρχων τοΰ Πει
ραιώς Λουκά Ράλλη, έρχεται 
οτό Παρίσι, γ ιά  εύρύτερες 
σπουδές. Πνεύμα άνήσυχο, 
ζητάει τό δρόμο, πού θά τόν 
έ,οξάση. Γνωρίζεται μέ τήν 
ίΣάρα Μπερνάρ καί τήν έ- 
ρωτεύεται. Μά καί ή μεγά
λη καλλιτέχνις, κατάπληκτη 
άπό τήν ώμορφιά του, τό 
πνεΰμα του, τήν καταγωγή 
(Του τήν Έλληνική — γιατί 
δγοπι§ πολύ τήν Ε λ λ ά δα  — 
δέν μπορεί νά μή πέση στήν 
άγκαλιά  του. Τώρα νοιώθει 
πώς είναι δεμένη μαζί του, 
μέ ένα πάθος πρωτόγνωμο, 
κεραυνοδόλο. Τό νά τόν βλέ
πη μόνο, τήν κάμνει εύτυχή.

8ον
Έ τ σ ι κι* έκεΐνο τό βράδυ, 

μόλις κύτταξε άπό τή σκηνή 
πρός τήν πλατεία κι’ είδε τόν 
Δαμαλα, στήν συνηθισμένη θέσι 
του,· ή καρδιά της σκίρτησε κι’ 
δνοιωσε τό αίμα της, νά κύκλο- 
φορΓ) πιό γλήγορα στίς φλέβες 
της.

“ Εμεινε έκεϊ, μέ τό μάτι στήν 
τρύπα της σκηνής, στηλωμένο 
έπάνω του καί χωρίς αύτός νά

τήν βλέπη, -φν έθαύμαζε, κι’ ώ- 
μολογούσε πώς ή θυσία της, 
δέν ήτοτν άνώφελη.

*0 "Ελλην Απόλλων στό 
πλευρό της, δέν θά τήν έκανε 
γελοία, μπρος στά μάτια τοΰ 
καλοΰ κόσμου. Καί κουτσομπο. 
λιές θά ύποχωροΰσαν, έμπρός 
στήν θεία ώμορφιά του καί στ' 
άλλα του χαρίσματα, θ ά  δυση- 
ρεστοΰντο βέβαια, μερικοί άπό 
τούς θαυμαστές της καί ένα 
ή δυό άπ’ αύτούς, δέν θά ήθελε 
νά τούς δυσαρεστήση, γιατί ή
σαν οί Ισχυροί προστάται, πού 
καί ό μεγαλύτερος καλλιτέ
χνης θά τούς είχεν άνάγκη. 
Ά λλά, νά πού σκέφθηκε κάτι... 
νά πώς μποροΰσε νά ρίξη γ ιά  
λίγο, στάχτη στά μάτια τους... 
θά... τού πρότεινε νά γίνη ή
θοποιός... Ναί... αύτό ή τ α ν ... 
Κα! θά πετύχαινε.... Είχε δλα 
τά προσόντα, γ ιά  πρωταγωνι
στής ό "Ελλην ’Α πόλλω ν... 
θ ά  ήταν ύπέροχος «Άρμάν- 
δος^ στήν «Κυρία μέ τις Καμέ- 
λιες*, ένας «Φίλιππος» στόν Ά ρ  
χησιδηρουργό, πού δμοιός του, 
δέν θά είχε πατήσειτό παλκοσέ- 
νικο... Ναί... ναί.., a °r0  ήταν,.,

Καί τραβήχτηκε λίγο άπό τά 
παρατηρητήριό της καί χτύπη
σε ένθουσιασμένα τίς άβρέςπα- 
λόμες της...

Οί ήθοποιοί, πού βρέθηκαν

στή σκηνή, γύρισαν καί τήν 
κύ~ αξαν. Ό  Ζάν Μποτρί, μά
λιστα, ένας άπό τούς καλούς 
καλλιτέχνες, πού έπαιζε πρώ
τους ρόλους κι’ είχε τό θάρρος 
μαζί τη«, τήν πλησίασε γελα
στός :

— ’Αγαπητή Σάρα, τής είπε, 
άπόψε βρίσκεστε στίς καλές 
σας. Κ ι’ αύτό μέ ευχαριστεί πο
λί.·...

Ή  Σάρα τόν κύτταξε σάνά- 
φηρημένη.

Κατόπιν συνήλθε :
— Ναί, είμαι ένθουσιασμένη, 

είπε... Έ χει, έχει πολύ κό
σμο...

Ό  Μποτρί, τήν ήρεύνησε μέ 
τό βλέμμα του, ήθελε νά δια- 
βάση σΓά μάτια της...

θυμήβηκε δμως, δτι ή Σ ά 
ρα δέν σήκωνε άστεΐα καί συμ- 
φώ-,τσε μαζί της :

— Ναί... ιό παρετήρησα κι’ 
έγώ...

Μά ή καλλιτέχνις, κοττάλαβε 
κι’ αύτή μέ τή σειρά της, τήν 
ειρωνεία· στήν φωνή τού... 
συναδέλφου της. Προσποιήθηκε 
δμως, δτι δέν τήν έννοοΰσε κι' 
άλλαξε θέμα όμιλίας.. Σ κέ
φθηκε δμως κάτι πολύ σοβαρό. 
Άντελήφθη, δτι ό έρωτικός έν- 
θουσιασμός της, δέν έπρεπε νά 
τήν παρασύρη, δτι θάπρεπε νά 
διαχειρισθβ τό ζήτημα, μέ τήν

μαεστρία, πού τήν διέκρινε, γ ιά  
νά μήν έκτεθή.

Γ ι’ αύτό, άν κι’ είχε σκεφθή 
καποια στιγμή, νά συνάντηση 
τό ίδιο βράδυ τόν Δαμαλά _  
ειδοποιώντας τον καταλλήλως
— άνέβαλε αύτή τήν συνάντησι.

— Τόν ειδοποιώ, γ ι ’ αύριο —
ψιθύρισε, ένω άπεσύρετο στά 
παρασκήνια... Καί δχι στό σπί
τι. μου... Κάπου άλλοΰ...

{★ }

Ιΐραγματικά, ή συνάντησις έ
γινε σ’ ένα γραφικό έξοχικό 
κέντρο στίς Βερσαλλίες.

Έ κ ε ϊ, δπως τοΰ είχε συστή
σει, σ’ ένα γράμμα, γιομάτο ά
γάπη, πού τοΰστειλε τό ίδιο 
πρωΐ, πήγε πρώτος ό Δαμαλάς 
καί σέ λίγο ήλθε ή Σάρα, πού 
φρόντισε νάναι λίγο άγνώρι- 
στη. Τά μεγάλα καπέλλα, τά 
βελα, τά πυκνά τής έποχής... 
καί ή... ήθοποιΐα, συνέβαλαν 
σ’ αύτή τήν μεταμφίεσί της. 
Γιατί τώρα, τήν είχε καταλά
βει ένας άλλος φόβος άνεξήγη- 
τος βέβαια. Τώρα δέν φοβών- 
τοίν μήπως άναγνωρισθή αύτή 
καί άρχίση τό κουτσομπολιό... 
είς βάρος της. Μή γνωρίζον
τας ώς πού έφθανε ή άγάπη 
τοΰ Δαμαλά, φοβώνταν μήπως 
ό νέος, πού τόσο γρήγορα είχε 
προχωρήσει μαζί της, φοβηθή
— τούς γνωστούς του, τούς γο
νείς του, πού θά μάθαιναν τίς 
σχέσεις των — καί έξηρτημέ- 
νος οίκονομικώς άπ’ αύτούς, 
τήν έγκαταλείψει...

θ ά  σάς φαίνεται αύτή ή λε
πτομέρεια, δχι φυσική ίσως. 
Μιά καλλιτέχνις σάν αύτή, πού 
έπαιτοΰσαν τήν φιλία της 
μεγιστάνες, νά κάνη τέτοιες

σκέψεις, γ ιά  ένα ώμορφο παι
δί, πού .χθές άκόμη δέν τό 
γνώριζε.

Καί ή Σάρα — δπως ή ίδια 
έλεγεν άργότερα στό Δαμαλά 
— νόμισε τρελλή τόν έαυτό της, 
στή σκέψι αύτή. Μά ή ά
γάπη, ή κεραυνοβόλος άγάπη, 
τήν έξουσίαζ’. τώρα. Δέν ήτο ή 
Σ άρα Μπερνάρ, τήν στιγμή 
αυτή : Τό είδωλο τών Παρισι
νών. Ή ταν μιά φτωχή έρωτευ- 
μ έ · ; Τ | ,  πού έτρεμε καί φοδώταν 
γ ιά  τόν άγοπιημένο της, γ ιά  
τίς πράξεις του,, γ ιά  τίς σκέ
ψεις του, γ ιά  τό κάθε τι. Δέν 
ήταν ή έρωτευμένη — ή γυναί
κα πού νόμιζε δτι είχε ξαναγί- 
νει κοριτσάκι κι’ άγαποϋσε, μέ 
τόν άσβεστο πόθο τής νειότης,

δια βρισκόντουσαν έκεϊ μέσα— 
τήν διησθάνφη μάλλον, παρά 
τήν έγο/ώρισε. Τόσο πυκνό ήταν 
τό βέλο, πού είχε ρίξει στό κα- 
πέλλο της, τόσο ήταν άλλαγ- 
μενη γενικά, χωρίς βέβαια νά- 
χη χάσει άπό τήν κομψότητά 
της.

Μά δέν πρόφθασε νά κάμη, 
καμμιά σχετική σκέψι. Ή  Σ ά 
ρα— δπως ή πόρτα έκλεισε ά- 
πό τόν διακριτό άνθρωπο πού 
τήν συνώδευε, άμέσως μέ τό 
έμπα της — άνασηκώνοντας 
βιαστικά τό βέλος της, άνοιξε 
τήν άγκαλιά της καί έδέχτη- 
κε τόν άγαπημένο της, πού ώρ- 
μησε νά τήν άγκαλιάση, νά τήν 
γιομίση φιλιά.

Ή  συνάντησι αύτή, ήταν άπό
τόν έκλεκτό της. Ή  γυναίκα — τίς άλησμόνητες τής Σάρας,
ή αιώνια γυναίκα — πού κάθε 
φορά, νόμιζε πώς άγοοιά, γιό 
πρώτη φορά καί πού είναι έ
τοιμη νά προδώση τήν άγάπη 
αύτή, γ ιά  μιά άλλη, πού πάλι 
τήν νομίζει μεγάλη κι’ άρρη
κτη, πού πιστεύει πώς χωρίς 
αύτή, δέν μπορεί νά ζήση...

Σ ' αύτό τόν κόσμο ζοΰσε 
τώρα ή Σάρα, αύτά τά συναι
σθήματα τήν κυριαρχούσαν — 
ή ίδια είπαμε τό ώμολόγησε 
άργότερα στόν Δαμαλά — καί 
γ ι ’ αύτό, ήλθεν έτσι, σάν κα- 
ταδιωκομένη, στό ραντεβού 
αϊτό, πού έκρινε τήν ζωή της 
καί τή ζωή τοΰ άγαπημένου 
της.

0
‘G νέος, δταν άνοιξεν ή πόρ

τα τής έρωτικής φωλη“ ς πού' 
είχε έτοιμάσει κι’ είχε φροντί
σει νά μοιάζη λίγο, σάν κήπος 
άνυιξιάτικος — τόσα λουλού

Ή ταν ράν δλες τίς πρώτες συ
ναντήσεις δυό άνθρώπων πού 
αγαπιούνται πολύ, δυό άνθρώ
πων πού φλογίζονται άπό τό 
πάθος καί πού νοιώθουν τήν 

'δρχσιά τών άνοιξιάτικων πρω
ινών, μόνο στ’ άγκαλιάσματα 
καί στά φιλιά.

Μά ή Σάρα — σάν μεγολύ- 
τερη, σάν πολύπειρη — ήθελε 
νά κανονίση τό ζήτημα πού τήν 
άπαισχολοΰσε, στή συνάντησι 
αύτή. Καί σέ μιά στιγμή, πού ό 
Δαμαλ«ς, τυραννούμενος κι’ 
αύτός άπό τό φόβο μήπως χά
ση τή λατρεμένη γυναίκα, είχε 
χάσει τό κέφι του, τού πήρε τό 
χέρι κι’ άρχισε νά τοΰ λέη :

Τί τοΰ εΐνε;
θδταν δύσκολο κι’ ή ίδια νά 

θυμηθή...
Ποιός θυμάται τί έχει είπή 

στήν άγάπή του, δταν βρέθηκε

κομψά στολισμένο σπιτάκι καί 
τήν έχει τόσο κοντά του, πού 
τήν νοιώθει δική του;

Ποιός θυμάται, τί λέει, δταν 
στό. μυαλό του κυριαρχεί ή ά 
γάπη κι’ ή καρδιά του, διατάσ- 
σε::

Ποιός θυμάται, τά λόγια πού 
είπε σ’ ένα ραντεβού μέ πολύ 
άγαπημένο πρόσωπο, δταν ή 
σκέψι έχει σταματήσει, δπου τά 
χέρια τρέμουν στήν τρικυμία 
του αισθήματος, « ι’ ή φλόγα 
τής άγάπης, πυρπολεί τό σώ
μα;

Μα ή Σάρα, τελειώνοντας δ
λο τόν ΰμνο της πρός τόν έρω
τα, καταβάλλοντας μιά τελευ
ταία προσπάθεια νά καθυποτά- 
ξη τόν έρωτα στή λογική — γιά  
λογαριασμό βέβαια τοΰ πρώ
του — άνοιξε, χωρίς νά τό θέ- 
λη, τούς ούρανούς τής εύτυ- 
χίας, τοΰ άγαπημένου της;

Τού είπε :
— Τί ύπέροχος Άρμάνδος, 

θά ήσουν μικρέ μου, έσύ. Τί 
τύπο θά έδημιουργουσες, άν ή
σουν ήθοποιός... άν δεχόσουνα 
ν' άφήσης τόν έαυτό σου στά 
χέρια μου, νά σέ διαπλάσσω. 
νά σέ έμφανίσω στό Παρισινόν 
κοινόν·.. "Ω ! τί θά γινότανε, 
άν θάθελες... "Ω τί θρίαμβος... 
Καί τί ίκανοποίησις γ ιά  μένα!..

Ό  Δαμαλάς, τήν κύτταζε, 
χωρίς νά τής άπαντήση. Αύτή ή 
πρότασι,-πού άντεπεκρίνετο στά 
μύχια αίσθήματά του δπως 
γνωρίζουμε, τόν ώδήγησε έως 
τήν Σάρα. πού τούς ήνωσε τό
σο, ήταν άκόμη ό μοναδικός, 
του πόθος — ό δεύτερος μάλ
λον πόθος τής ζωής του, τώρα

κλεισμένος μαζί της, σ' Μνα[πυύ πρωταρχικός ήτοα' ή άγά·

πη του.
Κ γ  δμως δέν μποροΰσε, άπό 

τήν συγκίνησι νά μιλήση.
Κι’ ή Σάρα, νομίζοντας πώς 

δέν δεχότανε τήν πρότασί της, 
ένοιωσε νά μετανοιώνη γ ιά  
δ,τι ε ίπ ε ··. Τόσο πολύ μά
λιστα, πού σκέφτηκε, πώς θά 
rlTCv δυνατόν, ν ’ άλλάξη συζή- 
·>ηπ, νά άρνηθή τά ίδια της τά 
λ ό γ ια .. .  νά τά χαρακτηρίση 
σάν ένα άστεΐο της...

Μά δέν πρόφτασε.
Τώρα ό Δαμαλάς είχε συνέλ- 

θει
Κι' άγκαλιάζοντας παρά

φορα τήν φίλη του, φιλώντας 
την στό στόμα, μ’ ένα φιλί άλ· 
λοιώτικο, ένα φιλί εύγνωμοσό- 
νης, τής ψιθύρισε :

— Σ ' ευχαριστώ άγάπη 
μου... Είμαι πολύ εύτυχής, γ ιά  
δ,τι σκέφτηκες γ ιά  μένα.

Ή  Σάρα τρελλάθηκε άπό 
χαρά.

Κι’ αύτό στάθηκε ή αίτια ν’

άρχίση πάλι μέσα στήν κομψή 
έρωΜκή φωληά ν’ άκούεται, τό 
τραγούδι της ά\άπης, τής αιώ
νιας άγάπης π’ άρχίζει καί τε
λειώνει στό ίδιο μοτίβο, τής ά
γάπης πού ό άνθοωπος γίνεται 
σκλάβος της κα> δέν μπορεί νά 
τής άρνηθή τήν χαρά, πού τήν 
ζητάαι πάντα, τήν ζητάει έντο
νη, τήν ζητάει φλογερή καί δέν 
τήν χορταίνει ποτέ...

Η ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ; Στό προσεχές.


