
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΗΔίηΐη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ KRI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  1938
Α Θ Η Ν Α Ι

■ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Η ΙΠ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Ε Τ Ο Χ  Α ’ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  9

111I I 11 111 (i 111111I I 1111111111111111I I 111111111111111111! 11Ί 111I I 11111111I I 111I I I I 111111111111111.......... .

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ :  Δ Η  Μ .  Μ Ο Σ Χ Ο Ν Α Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  : Ο Δ Ο Σ  Λ Ε Ω Χ Α Ρ Ο Υ Σ  19 Τ Ι Μ Η  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  Δ Ρ Α Χ Μ Α Ι  Δ Υ Ο
-----------------  ■ -τ τ .............................................■■■■....................................... ................ ϋπττ.·

.... .......................................... .......................................................... Ι Ι Ι Ι Ι . Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ...........................1.....................................................................................................................I l l ........ 1........ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ........ .................. Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι .............. Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ............... ...................................................I l l .....................m i l ......................... ...........11.1111.................. ............................................. .......................ι m  ιι ι ιιι ιι ιι 11.......... ........m il  .

"Ε να  ν έ ο ε ρ γ ο ; ΖΑΝ  Α Ν Ο Υ*Ι*Λ

Τ Ο  . . Α Γ Ρ Ι Μ Ι ”
Τού κ . Κ . Β Ε Λ Μ Υ Ρ Α

*0 κύριος Τάρντ, ϊνα  γελοίο άνθρωπάκι, διε
φθαρμένο ώς τά· κόκκαλο, ή άντάξιά του κυρία 
Τάρντ, ό Γκοστά, Εραστής τής κυρίας Τάρντ, 
τύπος παλληκαρα τών καταγωγίων, μιά άλλη 
γυναικούλα, πορωμένη καί Ασυνείδητη, καί — 
τέλος—ή Τερέζα Τάρντ, «ένα κρίνο, πού άνθισε 
μέσα στό δοΰρκο», Αποτελοΰν μιά «κομπανία» 
πλανωδίων μουσικών, πού παίζει σ' ένα κέντρο 
δευτέρας τάξεως, σέ κάποια λουτρόπολη τής 
Γαλλίας.

Στήν ίδια λουτρόπολη έδωσε ϊνα  κονσέρτο, 
6 διάσημος μουσικοσυνθέτης Φλοράν Φράνς, έ- 
νας άνθρω-πος Εξαιρετικός, πού ή Μοίρα δέν 
τοϋ άρνήθηκε τίποτα: Σπάνιο ταλέντο, Αγγελι- 
,κή Ψυχή. ώμορφιά, δόξα, πλούτη.

Ό  Φλοράν ετυχε νά πάη στό κέντρο πού έ-

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Π Ρ Ο Ζ Α !

ΤΟΥ κ. AM. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟν

Κ. Βελμΰρας

«αιζε ή Τερέζα, τήν γνώρισε, τήν άγάπησε, ά- 
γαπήθηκε άπ’ αύτήν τρελλά καί, άποφάσισε νά 
τήν -ττάρη σπίτι του, κοντά στούς δικούς του, γ ιά  
νά τήν παντρευτή.

"Ολα αύτά, τά πληροφορούμεθα μόλις άνοι- 
ζ ί  ή u&vulcc, πάρακσλοι.-Οωντας, Αδιάκριτα,
Vo: κουτσομπολιό πού κάνει τό γκαρσόνι τοΰ 
κέντρου μέ κάποιον μεθυσμένο πελάτη: Ό  Ζάν 
Ά νούϊλ , μόλο πού είνε νέος, άκολουθεί τόσο πι
οτά τήν συνταγή τών παληών δουλεβαρδιέρι- 
κων έργων, ώστε δέν έννοεί ν ’ άποφύγη οΟτε 
τίς άδυναμίες jcov: Βιάζεται νά μας παρουσιά- 
ση τούς ήρωές του πρίν δράσουν.

Σ ' δλη τήν πρώτη πράξη—τή μόνη, πού έ
χει μιά σχετική άληθοφάνεια—οί ήρωες τοϋ έρ

γου παρουσιάζουν τίς άντιδράσεις, πού προκα- 
λεί στόν καθένα τους τό γεγονός, πώς ή φτω
χή καί άσημη Τερέζα είχε τήν τύχη ν’ άγαπηβη 
άπό έναν «πλούσιο» καί πρόκειται ν’ άκολου- 
Εήση τόν άγαπημένο της στό άρχοντικό του.

Ο Γκσστά, Εξαγριώνεται γιατί βλέπει νά 
ξεφεύπη άπό τά χέρια του τό θϋμα πού «έψηνε» 
τόσα χρόνια. Ή  φιλενάδα δέν πιστεύει στόν έ
ρωτα τής Τερέζας καί τήν συμβουλεύει κυνικά 
νά έπωφεληθη τόν λίγο καιρό, πού θά ζήση μέ 
τόν πλούσιο φίλο, νά κάνη κομπόδεμα. Ό  πατέ
ρας κι’ ή μητέρα, κάνουν, ό καθένας γ ιά  λογα
ριασμό του άπό μιά κομπίνα, τήν προτείνουν 
στήν Τερέζα, προσπαθούν νά τήν πείσουν νά συν- 
εργήση γ ιά  νά κερδίσουν χρήματα είς βάρος 
τοΰ Φλοράν, κι’ δταν έκείνη άρνεΐται μέ Αγανά
κτηση, συνεταιρίζονται καί ζητοΰν άπό τόν μέλ
λοντα γαμπρά τους άποζημίωση γιατί θά παν- 
τρευτή τήν κόρη τους.

Ή Τερέζα άηδιάζει: ό βοΰρκος, πού τήν τρι
γύριζε τόσα χρόνια καί τόν είχε συνηθίσει σέ 
σημείο πού νά μήν τήν πειράζη, τήν πνίγει, ξα 

φνικά. ’ Επαναστατεί, μαστιγώνει μέ πικρά λό
γ ια  τούς δικούς της.

Ά πό τό σημείο αύτό, ό συγγραφεύς άρχίζει 
νά «κάνη φιλολογία» καί νά παρουσιάζη πρά

γματα άναληθοφανή.
(Λέω «άναληθοφανή» κι* δχι «άπίθανα» ή 

*Αφύσικοτ», γιατί στό θέατρο καί τό πιό παρά
δοξο καί τό πιό φανταστικό, γίνεται φυσικό καί 
πιθανό, δταν παρουσιάζεται μέ Τέχνη, δταν ό 
συγγραφεύς ξέρει νά τοΰ δώση μέ τή μαγεία 
τοΰ θεατρικού Λόγου τήν άληθοφάνεια, πού τοΰ 
πρέπει. Ό  Ζάν Άνούϊλ δέν έκανε καμμιά τέ
τοια προσπάθεια στό «Α γρίμι». Προτίμησε νά 
κάνη μανιέρα, νά καταπλήξη μέ ψυχολογικούς 
Ακροβατισμούς, νά βαμπώση. Δικαίωμά του. 
Καθήκον, δμως, τής Κριτικής είνε νά ύπογραμ- 
μίζη τίς τέτοιες τάσεις, δπου κι’ δποτε τίς συ
ναντά, νά ξεσκεπάζη στόν άνύποπτο θεατή, τά 
τεχνάσματα συγγραφέων πού έχουν τήν Αξίωση 
νά θεωροΰνται Εργάτες τοΰ θεάτρου κι’ άντί 
νά κτίζουν σκάβουν τά θεμέλια γ ιά  νά γκρε
μίσουν) .

Ή Τερέζα, πού άγαπάει τόν Φλοράν, πού— 
έπειδή άκριβώς τόν άγαπάει— δέ θάπρεπε^ νά 
6έλη νά ταπεινωθή στά μάτια του,' κάνει τ’ Α
δύνατα δυνατά γ ια  νά τό πετύχη. Φέρεται πιά 
δχι σάν «κρίνο, πού άνθισε μέσα στό δοΰρκο», 
άλλά σάν ένα ύστερικό πλάσμα, γεμάτο κακίες, 
(Ανακόλουθο, στριφνό.

Ό  συγγραφεύς, γ ιά  νά δικαιολογήση τήν 
ήρωΐδα του. βάζει στό στόμα της φράσεις, πού 
6ά μποροΰσοτν ν ’ άκουστοΰν, ίσως, σέ κανένα 
«φιλολογικό» καφενείο (σέ μιά συζήτηση μετα
ξύ ποετάστρων, πού θέλουν νά καταπλήξουν 
μερικούς άμύητους, πού κάθονται στό διπλανό 
τραπέζι) μά, πού ήχοΰν παράτονα, δταν προφέ- 
ρωνται άπό τήν Τερέζα. Προσπαθεί νά μας πεί
ση πώς ψωληαζει μέσα στήν ψυχή τοΰ «άγνοΰ», 
τοΰ «ίσιου» κοριτσιοΰ, ένα μίσος γ ιά  τόν Αγα
πημένο της, τό «μίσος της ράτσας» της, τής ρά
τσας τών φτωχών κα'ιΛτών Ανίκστνων, γ ιά  τή 
ράτσα τοΰ Φλοράν, τή ράτσα τών ικανών καί 
τών εύτυχισμένο^ν. Επιμένει, μάλιστα, πώς τό 
μίσος αύτό, είνε φυσικό νά μεγαλώνη, δταν ή 
Τερέζα βρίσκεται στό ήμερο, τό γελαστό, τό 
τόσο θερμό γ ι ’ αύτήν περιβάλλον τοΰ άρχοντι- 
κοΰ τοΰ Φλοράν καί πώς ή καλωσύνη, ή εύγέ- 
νεια καί ή πραότης τοΰ άγαπημένου της είνε 
κεντριά, πού τό κάνουν νά θεριεύη.

"Ετσι βλέπομε τήν Τερέζα νά δάζη τόν πα
τέρα της νά κάνη προστυχιές, νά καλή τήν πο
ρωμένη φιλενάδα της μόνο καί μόνο γ ιά  νά διη- 
γηθή μιά ψεύτικη ιστορία πού θά τήν έκανε νά 
ξεπέση στήν Εκτίμηση τοΰ άγαπημένου της καί, 
τέλος, δταν ό άγγελικός Φλοράν προσπαθεί νά 
τήν γαληνέψη, δπως γαληνεύουν τά πεισματά
ρικα παιδιά, μέ τό «καλό», μέ τό χαμόγελο, μέ 
tA παραμύθι, έκείνη έξανίοταται τοΰ κοττηγο-

Σ υνέχεια εις τήν 4ην σελίδα

Είς τήν ώραίαν προσπάθειαν 
πού άνέλαβον τά «Παρασκήνια» 
νά τεθοΰν δηλαδή είς δημοσίαν 
άμερόληπτον συζήτησιν, δλα τά 
ζητήματα πού άπασχολοΰν τό 
θέατρον, πρέπει τό δίχως άλλο 
νά συμπεριληφθή καί ένα σοβα 
ρώτατον, βασικώς σοβαρόν ζή
τημα, κατά τήν ταπεινήν τούλά
χιστον γνώμην τοΰ ύποφαινομέ- 
νου. Τό ζήτημα γενικά, τής θε- 
οττρικής μας δροοστηριότητος, ό 
τρόπος μέ τόν όποιον αδτη έκ- 
δηλώνεται, ή μορφή της, οί σκο 
ποί της καί δλα τά συναφή ζη
τήματα πού ένναοΰνται δταν λέ 
γωμεν ‘ Ελληνικόν θέατρον. Ή 
έξέτασις ένός τόσον κεφαλαιώ
δους προβλήματος πρέπει νά Α- 
πασχολήση τούς πάντας. Διότι 
to θέατρον ένός τόπου είνε, 
πλήν άλλων, ό καθρέπτης τοΰ 
πολιτισμού του· Καί έπειδή ό κ. 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 6- 
θεσεν ήδη ώς θεμελιώδη άρχήν 
τών προσποτθειών τοΰ σημερινού 
κράτους καί τής κοινωνίας, τήν 
δημιόυργίοτν τοΰ τρίτου Έλλη- 
νικοΰ Πόλιτισμοΰ, είνε άναντίρ- 
ρητον, δτι είς τήν δημιουργίαν 
αύτήν πρέπει νά συμβάλη, κα
τά μέγα ποσοστόν, τό 'Ελληνι
κόν θέααρον.

Πρέπει εύθύς άμέσως νά το
νίσω δύο τινά. Πρώτον, δτι είνε 
εύτύχημα δτι έπί κεφαλής τοΰ 

_ θέατρου έτέθη "Ελλην, ό όποϊ- 
Τ °ζ> δχι μόνον Αγαπά τό θέατρον 

είργάσθη καί έργάζεται δι’ αύ
τό μέ έντασιν, ρυθμόν καί δη
μιουργικότητα πού κινεί τόν 
θαυμασμόν, άλλά πού γνωρίζει 
εύτυχώς τά πρόσωπα καί τά 
πράγματα. Αί κατωτέρω, έπο- 
μένως, σκέψεις μου δέν έχουν 
σκοπόν νά μεταδώσουν κάτι τό 
νέον είς τόν κ. Κ. Μπαστιάν, 
άλλά άσφαλώς νά διεγείρουν 
τό ένδιαφέρον ήμών τών άλλων, 
οί όποιοι δέν πρέπει νά τά πε- 
ριμένωμεν δλα άνωθεν. Καί δεύ 
τερον δτι, δπως έτόνισα είς προ 
ηγούμενον άρθρον μου, αί έν 
λόγω σκέψεις μου δέν άφοροΰν 
τό Βασιλικόν θέατρον, τοΰ ό
ποίου ή κατευθυντήριος γραμ
μή διαφέρει τών άλλων έλευθέ- 
ρων θεόαρων·

♦
ΠοΤον λοιπόν είνε τό ζήτημα; 

"Ας πάρωμεν τά γεγονότα καί 
μερικούς Αριθμούς. Τό σοβαρόν 
λεγόμενον θέατρον, τ& θέατρον 
πρόζας, περί τοΰ όποίου πρό
κειται, διαθέτει σήμερον τρεις 
μονίμους θιάσους. Τής κ. Κοτο
πούλη, τής κ. Άνδρεάδη καί 
τοΰ κ. Άργυροπούλου. Οί θία
σοι αύτοί έργάζονται καί παί
ζουν έργα, άναλόγως πρός τάς 
άντιλήψεις τών διευθυντών των, 
έφ’ δσον είνε άνεξάρτητοι οίκο- 
νομικαί Επιχειρήσεις, ύπστασσό 
μεναι είς τούς άπαραβιάστους 
οικονομικούς δρους κάθε έπι- 
χειρήσεως καί έφ’ δσον διέπον- 
ται άπό ώρισμένας προσωπικάς 
άρχάς, προτιμήσεως, φιλοδο
ξίας.

Άπό τό άλλο μέρος Ιχσμεν τό 
γεγονός δτι καθ’ δλα τά τελευ 
ταΐα έτη παίζονται κάθε χρόνον 
περί τά 50 θεατρικά έργα, έκ 
τών όποιων μόνον τά 5—6 είνε 
έλληνικά. "Εχομεν δηλαδή τό 
γεγονός δτι τό 'Ελληνικόν θ έ 
ατρον δέν είνε είς τήν πραγμα
τικότητα τοιοΰτον, παρά μόνον 
κατά ποσοστόν 10%. Ά λλά , μέ 
μίαν τέτοιοτν άναλογίαν, δέν ή- 
μποροΰμεν νά λέγωμεν δτι έχο- 
μεν 'Ελληνικόν, άλλά μάλλον 
"Ελληνόφωτον θέοττρον, είς τό 
όποϊον μετέχει τό 'Ελληνικόν, 
κατά τήν άνωτέρω άναλογίαν.

Πραγματικώς, ή 'έλληνική 
καθ’ δλα σκηνή κατακλύζεται 
άπό τά παντός είδους ξένα έρ
γα , παλαιά καί νέα. Κατά τά 
τελευταία έτη έξηντλήσαμεν δ
λον τό θεατρικόν άπόθεμα τών 
άλλων κρατών. Είχε μείνει σχε 
δόν άγνωστον τό γερμανικόν 
ρεπερτόριον. Τό έξήντλησεν δ
μως καί αύτό 6 κ· Άργυρόπου- 
λος. 'Επαίχθησαν έργα ΟΟγ- 
γρων, Αμερικανών, Τσεχοσλο
βάκων, Αυστραλών, κλπ. Τώρα 
παρακολουθοΰνται αί σημερι- 
ναί έπιτυχίαι τών κροττών τής 
Ευρώπης, α ί όποίαι σχεδόν ταυ 
τοχρόνως παίζονται έδώ καί άλ 
λοΰ. ι

"Εχομεν έπίσης άπό άλλο μέ
ρος — τρίτη αύτή πλευρά — 
τούς “ Ελληνας συγγραφείς, μέ 
τά Εργα των γραμμένα, έτοιμα, 
πού ζητοΰν θίασον ή Επιχειρη
ματίαν, τά όποία δμως δέν παι 
ζονται. Σημειωτέον δέ δτι έδώ 
δέν πρόπειται περί τών νέων 
συγγραφέων, τούς όποιους δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν. Ά λλά  
πρόκειται διά τούς γνωστούς 
(οί κ.κ, Συναδινός, Χόρν, Ξε- 
νόπουλος καί άλλοι) οί όποιοι 
έχουν τά έργα αύτά.

Ύπάρχουν έπίσης &λλα Εργα, 
τά όποια δέν στηρίζονται είς 
τόν πρωταγωνιστήν ή τήν πρω- 
ταγωνίστριοτν ένός θιάσου, οί 
όποιοι είνε ταύτοχρόνως θιασάρ 
χαι καί έπιχειρηματίαι, έργα τά 
όποια διά τόν λόγον άκριδώς 
αύτόν... δέν είνε καλά καί δέν 
παίζονται.

+
Τί θά γίνη · Τί πρέπει νά γ ί

νη πρό τής καταστάσεως αύ- 
τής; Ό  ύποφαινόμενος έχει κά 
μει βεβαίως τάς σκέψεις του, 
τάς όποιας Ισως άλλοτε έκθέ- 
σει. "Οσον δμως διά τώρα, τό 
γεγονός πού παρουσιάζεται έ- 
νώπιόν μας τόσα έτη, δέν είνε 
τάχα άρκετόν διά νά μας κάμη 
νά άνησυχήσωμεν; Καί δέν είνε 
τάχα νά γίνεται κανείς κάπως

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

Π Ο Ρ Τ Ρ Α ΙΤ Α  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν Ω Ν

Θ. ΣΛΚΕΑΛΛΡΙΑΗΣ
Τ Ο Υ  κ . Ο. Ν. Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Υ

Μία άπό τίς Απογοητεύσεις 
τής ζωής μου ήτοτν καί ή πρώ
τη μου γνωριμία μέ τόν θεό- 
φραστο Σακελλαρίδη, Περά
σανε πολλά χρόνια άπό τότε. 
Πόσα; Βέβαια δέν θά είμαι Ε
γώ έ κείνος πού -  
9ά δγάλω τά 
;ρόνια μου στή 
ΐημοσιότη τ α .
Μιά φορά σάν 
Γτρωτογνω ρ ι - 
^τήκαμε ήμαστε 
καί οί δυό «άλ- 
kiuoi νεανίαι».
Εγώ δέν είχα 

κάμει άκόμη τήν 
Εμφάνισή μου 
3τό θέατρο. Αύ· 
ιός είχε τονίσει 
κανά - δυό τρα
γουδάκια, π ο ύ  
ιό ένα άπ’ αύτά 
•ϋνήκε στόν ώ- 
3αίον έρημί τ η 
τής Τριπολιτσι- 
χς, τόν άγαπητό 
αου φίλο Βασι- 
\άκη Κόρτζ α .
Λύτός μοΰ σύ
στησε μιά ή μέ- 
οα τόν Σακελλα 
ρίδι;.

—Ό  μουσουρ- 
/ός μου, μοΰ εί
πε.

θεέ μου, τΐ 
Γτερίεργη φυσιο
γνωμία 1 "Ενα 
βαγόνι άράπη,
<ολλημένο άπά- 
ι>ω σ’ ένα κρα
νίο άρειανής φυ 
λής· Καί πόση 
ϋλίψη καί κα- 
τσούφα!

Σάν έφυγε ό 
Σακελλαρίδ η ς 
3ώτησα τόν Κόρ 
τζα:

—Δέν μοΰ λές, 
συνέβη κανένα 
μουσουργό σου;

—’Ό χι. Πώς σοΰ ήρθε αύτή 
ή Ιδέα;

—Αύτό τό πένθιμο Οφος 1.... 
Καί κάνει καί τό μουσικό ^

—Δέν τόν κάνει, είνε, μ’ ά- 
πάντησε μ’ άπόλυτη πεποίθηση 
ό Κόρτζας.

—Πάει καλά!»

τό μονόπρακτο μελόδραμα «Ό 
πειρατής» άπάνου σέ στίχους 
τοΰ Πολύβιου Δημητρακοπου- 
λου. 'Εκτελεστές : Ή Στέλ
λα Κόκκινη καί οί Αλησμόνη
τοι Νίκος Μωραΐτης καί Κ.

άτύχημα

Βρισκόμαστε στό 1907. Στίς 
29 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους αύ
τοΰ, μεγάλα τρίφυλλα προ
γράμματα κολλημένα στούς 
τοίχους τών κεντρικών δρόμων 
τών Αθηνών Ανήγγειλαν πώς 
στό θέατρο ' «Άρνιώτη», τό πιό 
ώραίο καί πιό πολιτισμένο κα
λοκαιρινό θέατρο πού άνηγέρ- 
θη ίσαμε σήμερα στήν πρω
τεύουσα, καί πού δέν ήταν άλ
λο Από τό τωρινό χειμωνιάτι
κο «’Ολύμπια» θά παιζότανε
Ι· ΙΙ· ΙΙ·Π ·Π ·ΙΙ·ΙΙ·Μ ·Π·ΙΙ· ΙΙ· Ι!· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ

Βακαρέλης. Συνθέτης; Ό  θεό 
φραστος Σακελλαρίδης.

Νεαρός ό συνθέτης, νεαροί 
καί έμεΐς τότε, πήγαμε νά δια
σκεδάσουμε δχι μέ τό έργο — 
δ τίτλος καί τό είδος τοΰ μου- 
σικοΰ έργου μάς άπέκλειε μιά 
τέτοια εύκαιρία — άλλά μέ 
τήν άποτυχία τοΰ «Πειρατή», 
πού τ ίν  Θεωρούσαμε . ύπερβέ- 
ΐα ίη . Τ1 ’ μουσική είνε' πρώτα 1 
πρώτα χαρά. “Υστερα πάλι χα
ρά καί κατόπιν πάλι χαρά ! 
Ό μω ς, τ! χαρά μποροΰσε νά 
μάς χαρίση ό κατσούφης κι 
άμίλητος έκεΐνος νεανίας ! Ή  
Εκτέλεση, έν τούτοις, τοΰ έρ
γου προχωροΰσε, χωρίς νά δια 
φαίνεται πουθενά ό κίνδυνος 
γιά  τόν συνθέτη, ή έλπίδα γιά 
μάς, τής άποτυχίας. Τό άντί- 
θετο, μάλιστα ! Μέ κάθε και
νούργια μουσική του φράση ό 
νεαρός μουσουργός δλο κι’ έ-

ΙΙΜ Ι!· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Η·ΙΙΙ

κέρδιζε τήν έμπιστοσύνη τοΰ 
κοινοΰ, ίσαμε πού τό άκροατή- 
ριό του αίσθάνθη'κε τήν άνάγ
κην νά διαδηλώση τόν ένθ^υ- 
σιασμό του πρός τό έργο τοΰ 
μουσουργού μέ τά Ανυπόκριτα 

, καί τίμια χειρο- 
κοοτήματά του! 
Ο Σακελλαρί- 
5ης έδωσε τήν 
πρώτη του μάχη 
καί βγήκε άπ’ 
αύτή νικητής!

θυμάμαι τ ό 
τέλος ένός κρι
τικού άρθρου, 
ιτού δη,μοσιεύτη- 
κε τήν άλλη μέ
σα σέ κάποιοι 
Εφημερίδα: «Έ- 
/εννήθη ή μ ϊ ν 
μουσουργό ς » . 
Μιά άπό τίς λί
γες φορές, πού 

κριτική είπε 
τήν Αλήθεια.

★
Ό  δρόμο ς , 

πού θ’ άκολου- 
3ήση ό καθένας 
• ίνε χαραγμένος 
άπό τόν ίδιο τόν 
έαυτό του. Ή  
όπερέττα ήταν 
ϊγνωστο θεατρι
κό είδος άκόμη 
■ιτούς 'Έλληνες 
συνθέτες. Δ έ ν  
πρέπει έπομένως 
νά μας κάνη έν- 
τύπωση γιατί ό 
Σακελλαρίδη ς . 
πού άργότί-ρα i- 
δημιούργησε τήν 
“λληνυκή όπερέτ 
ta, καταπιάστη
κε μέ τήν δπε- 
οα. Μόλις, άλ- 
λως τε, είχαν 
περάσει 30 χρό
νια, άπό τήν Ε
ποχή πού ό ποι
ητής καί δρα

ματικός συγγραφεύς Σπυρίδων 
Βασιλειάδης, έδημοσίευε τούς 
περίφημους άφορισμούς του έ- 
νοο/τίον τής γαλλικής όπερέτ
τας, πού γ ιά  πρώτη φορά ήρ
θε τότε στήν Ελλάδα. «Είνε δέ 
κατ’ ούσίατν πολλώ δλαβερώτε- 
ρον τό θέατρον τοΰτο — έγρα
φε κοντά στ’ άλλα ό ποιητής 
τής ^Γαλάτειας» Εννοώντας τήν 
γαλλικήν όπερέττα — πάσης 
άλλης αίσθήσεως αίσχρών θεα
μάτων, διότι τό γαλλικόν τοϋ
το θέατρον έπιδοά διά τών θελ
κτικών κινήσεων τών τεχνιτών, 
διά τής φράσεως τοΰ έργου, 
διά τής αίσχρότητος συνήθως 
τοΰ θεάματος, διά τής μουσικής 
τέλος, ήτις πάντοτε είνε μουσι
κή τής μέθης καί τών όργίων». 
Κι’ έπρόσθετε : «’Άνθρωπος
δστις διαρκώς καί φιλίως Ενα- 
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα) 
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ΓΡΠ/AMRTR ΠΠ0 ΤΗΗ Κ0Η)Π0ΛΙΜ

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΗΣ
0Λ. ΡΙΤΣίηΡΔΗ-ΜΠΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

TR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΚΩΝ)ΠΟΛ1Σ. (ΤοΟ «πεσταλ [ τέρα άπό τάς Αθήνας. Αύτό εΐ- I μέ τούς όποιους όμολογώ δτι 
.νου συντάκτου μας κ. Αίμ-| νε θέαμα! Εύγε _ τοΰ Μάνου. 1 απόρησα, ήσαν ή τριας της πρό

Οί κ.κ. Τσοίγανέας, Σιμόπου
μένου μας
Σαββίδη) · -  Είνε ή ώρα δύο 
άκριβώς μετά τά μεσάνυχτα 
καί παρά τήν μεγάλη νύστα 
μου, τό έπαγγελμοαικό καθή
κον μέ άναγκάζει νά γράψω τίς 
έντυπώσεις μου άπό τήν μεγα
λειώδη πρεμιέρα τής ό-ττερέττας 
Ριτσιάρδη—Φιλιππίδη ή... Φιλιπ 
πίδη— Ριτσιάρη... "Οπως θέλε
τε·..

"Ερχονται ugfiisls στιγμές

Ή  κ. Ό λ . Ρ ιτσιάρδη-ΚαΙντιώτη

πού τό χέρι τοΰ δημοσιογράφου 
τρέμει καί δέν μπορεί νά χαρά- 
ξη πάνω στό άχαρο χαρτί τίς 
γραμμές πού όφείλει νά χαρά- 
ξη. Έρχονται μερικές στιγμές 
πού ό γλυκύς ύπνος έπιμένει νά 
κλείση τά κουρασμένα βλέφα
ρα καί δμως έπιβαλλόμεθα στόν 
Εαυτόν μας γ ιά  νά μή κοιμη
θούμε. Τά άνείπωτα χειροκρο
τήματα τών χιλιάδων θεοπών 
τής άποψινής πρεμιέρας τής έλ 
ληνικής όπερέττας βουίζουν ά
κόμη στ’ αύτιά μου· Οί χαροο- 
κτηριστικές λέξεις ■ ώρισμένων 
μορφωμένων κυρίων καί κυρι
ών πού μδς είπαν : «—Νά τί 
πρέπει νά μας στέλνετε συχνό-

Μπράδο στήν κ· Ριτσιάρδη^κ. 
τ. λ.», μέ ύποχρεώνουν ή μάλ
λον δημιουργούν στόν έσώτερό 
μου άνθρωπο τήν Ιερά ύποχρέ- 
ωσι νά διώξη τήν ένοχλητικήν 
νύστα καί δπως-δπως νά ΥρΑ- 
ψη τήν άνταπόκρισι αύτή, άφί- 
νοντας γ ιά  άργότερα κάθε άλ
λην πού είχε ύπ’ δψιν του. Τά 
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» είνε τό πρώ
τον περιοδικό τοΰ τόπου μας 
πού μέ ιδιαίτερη χαρά έπιβρα- 
βεύει κάθε ώραία καλλιτεχνική 
προσπάθεια καί θάταν σωστή 
παράλειψις άν αύτό πρώτο, δέν j 
χειροκροτούσε τήν- ώραία έπι
τυχία τοΰ θιάσου Ριτσιάρδη 
Φιλιππίδη στήν Πόλι.

Σαββατόβραδο. "Ωρα δέκα [: 
άκριβώς. Ό  κήπος τών Μνημα
τακιών είνε κυριολεκτικά πλημ
μυρισμένος άπό κόσμο άνώτε- 
ρο. Τούρκοι, "Ελληνες, Έβραΐ 
οι, Αρμένιοι, Γάλλοι, Ιταλοί, 
"Αγγλοι (κάθε καρυδιάς καρΰ 
δι δπως θά λέγαμε στόν τόπο 
μας) έχουν έγκαίρως καταλά
βει τάς θέσεις των. Ό  συμπα
θέστατος μαέστρος καί συνθέ
της κ. Ιωσήφ Ριτσιάρδης δίδει 
τό σύνθημα τής ένάρξεως καί ή 
έξ 24 όργάνων όρχήστρα μαζί 
μέ τό άνοιγμα τής αύλαίας Ε
πιβάλλει τήν σιγήν στούς θεα
τάς, καί τό έργον τοΰ μαέστρου 
Χατζηαποστόλου «Πον_μένη καο 
διά» άρχίζει ύπό τούς καλυτέ
ρους οιωνούς. Ό λοι οί ήθο- 
ποιοί μελετημένοι προσφέρουν 
δσα μπορούν περισσότερα γιά 
νά κρατήσουν άδιάπτωτο τό έν 
διαφέρον τοΰ πυκνοτάτου κοι- 
νοΰ πού τούς έτίμησε στήν ίστο 
ρική α°τή πρεμιέρα. Τό νά πή 
κανένας δτι ή κ. ’Ολυμπία Καν 
τιώτη ύπήρξε θεία, δτι ό Μό
νος Φιλιππίδης ήτοτν άριστος 
καί πώς ό τενόρος κ. Μπάρτσος 
ένεθουσίασε τά πλήθη μέ τήν 
διαύγεια τής συμπαθητικής του 
φωνής θά ήτο κάτι πολύ λίγο 
διά τούς άρίστους αύτούς καλ- 
λιτέχνας μας. Πάντως οί ώς ά
νω άρτίσται είνε δικαιολογημέ

νο νά είνε καλοί, Εκείνοι δμως

λος καί Μ. Νικολόπουλος. θά  
σας φαίνεται βέβαια παράξενο 
δτι καί αύτοί άπέδωσοη/ πολλά 
περισσότερα άιιό Εκείνα πού πε
ρίμενα.

Καί δμως αύτά πού σάς γρά 
φω είνε άπολύτως άληθή. Ή 
καρατερίστα Δέσποινα Ποτναγι 
ωτίδου ήρεσε καί αύτή  ̂ καθώς

Μάνος Φιλιππίδης

πρεμιέρας τοϋ θιάσου Φιλιππίδη 
— Ριτσιάρδη μπορεί άφοβα νά 
προείπη δτι θά κάιη χρυσές 
δουλειές έδώ.

AIM. Σ Α Β Β  ΙΔΗΣ

Σ. «Διά τό έργον τοΰ κ. Χα
τζηαποστόλου Αποφεύγω νά κά 
νω κριτικήν, διότι αί τελευταΐαι 
συζητήσεις πού £γιναν άπό τών 
στηλών τών «Παρασκηνίων» ά
πό τούς διαφόρους μαιτρ έάν 
ύπάρχουν κριτικοί καί έάν ύ- 
πάρχη κριτική είς τήν Ελλάδα 
μέ συνεκίνησαν τόσο πολύ, ώσ
τε άποφεύγω νά κριτικάρω τό 
Εργον αύτό, φοβούμενος νά μή

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ 
ΚΑΙ Μ Ι Μ Η Σ Ε Ο Ϊ

Τοΰ κ. Γ. ΠΡΑΤΣΙΚΑ
Πολύς θόρυβος έγινε τελευ

ταίως στίς έφημερίδες γ ιά  τή 
λογοκλοπία γνωστού συγγραφέ
ως έπιθεωρήσεων πού τόν άπο- 
κάλυψε γνωστότατος έπίσης δη
μοσιογράφος, πού έτυχε κάπο
τε, πρό άμνημονεύτων χρόνων, 
νά γράψη κι’ αύτός μερικά 
σκέτς καί νά δοκιμάση κι’ αύ
τός τή συγκίνηση τοΰ συγγρα
φέως. Κι’ οί δυό δμως μέ τή 
οειρά τους ένεπνεύσθησαν άπο 
κάποιον άγνωστο ’Ά γγλ ο  συνά
δελφό τους. Τό γεγονός αύτό έ- 
φαίδρυνε γιά  κάμποσες ήμέρες 
τούς θεατρικούς κύκλους καί οί 
κακές γλώσσες έδωσαν καί πή
ραν. Μά ocv τό πάθημα τών δυό 
μας συγγραφέων είχε τήν κω
μική του δψη, είχε καί τή θλι
βερή του καί ή διαπίστωση αύ
τή όδηγεί σέ πιό θλιβερά συμ
περάσματα γιά  τό «ποιόν» με
ρικών Ελλήνων «δημιουργών» 
(;) Ή  έποχή μας — έποχή εύ
κολου κέρδους καί πνευματικής 
όκνηρίας — κατέβασε καί τό 
πνευματικό Επίπεδο μερικών άν
θρώπων σέ τέτοιο σημείο άπο- 
καρδιωτικό, ώστε δλα νά γίνων- 
ται άντι κείμενο έκμεταλλεύσε- 
ως. Ακολουθούν τήν περίφημη 
γαλλική ρήσι: «Je prends mon 
bien ou je le Ιτομνε». Μέ τή δια
φορά δτι, άν είχαν κάποια συν
είδηση καί πνευματική καλλιέρ
γεια, θά προσπαθούσαν δλοι αύ 
τοί οί κύριοι νά κοπιάσουν, νά 
ιδρώσουν, νά στίψρυν τό άγονο 
μυαλουδάκι τους, καί τή στείρα 
ψαντασία τους γ ιά  νά γράψουν 
κάτι δικό τους, πρωτότυπο, ώ- 
ραϊο, πού δσο κι’ άν άνήκη στό 
έλαφρό είδος, δπως είνε ή Επι- 
θεώρησις, δέν παύει νάχη τό 
θέλγητρό του δτοτν είνε έξυπνο 
καί χαριτωμένο. Γιατί δμως νά 
κοπιάσουν άφοΰ μποροΰν νά 
βροΰν δ,τι θέλουν μέσα στίς 
«δημιουργίες» τών άλλων, δικών 
μας καί ξένων; Γιατί νά κοπιά
σουν αύτοί άφοΰ κόπιασαν άλ
λοι γ ι ’ αύτούς; Δέ δαρυέσαι, 
ποιός θά μας κοτταλάβη; Κι’ δ
μως, κάποτε, έκεΐ πού δέν τό 
περιμένουν, έρχεται ή στιγ'μή 
δπου πέφτει ή περίφημη λεον- 
τή κ ι’ άποκαλύπτονται γυμνοί 
άπό πνεΰμα καί πρωτοτυπία. 
Τότε γιά  νά μειώσουν τήν οίκ- 
τράν έντύπωση άρχίζουν δλοι 
τους μίαν άνιαρά μάλλον άλλη- 
λογραψία καί κατηγοροΰν ό έ
νας τόν άλλον.

Ή όκνηρία τής σκέψεως. ί\ 
μάλλον απλώς ή όκνηρία; ή ά- 
ποφυγή τοΰ κόπου, ή βία τοϋ 
εύκολου κέρδους, άλλά καί ή 
έλλειψις πραγμοαικοΰ ταλέν
του, Αναγκάζουν αύτούς τούς 
άνθρώπους, πού κατά βάθος 
προκαλοΰν τόν οίκτον, κι* όχι 
τήν είρωνεία, ν’ άντιγράψουν 
τούς άλλους, νά οίκειοποιη- 
θοΰν τήν ξένη σκέψη, τό ξένο 
έργο, καί νά τά παρουσιάσουν 
γιά  δικά τους είς βάρος τοΰ ά- 
νίδεου κοινοΰ πού πληρώνει τά 
σπασμένα.

Τό ζήτημα αύτά δέν είνε μο
νάχα πνευματικό, είνε καί ήθι- 
κό. Αποκαλύπτει δτι μερικοί 
άνθρωποι πού παρουσιάζονται 
ώς συγγραφείς, ώς δημιουργοί, 
δέν έχουν οΰτε τή συνείδηση, οΰ 
τε τήν άξιοπρέπεια τοΰ έπαγ- 
γέλματός τους, άκόμα λιγώτερο 
έχουν χαρακτήρα. Δέν μ' έν- 
διαφέρει ή ιδιωτική τους ζωή. 
Τούς Εξετάζω ώς πνευματικούς 
Εκπροσώπους μιάς χώρας, τής 
έλληνικής. 'Υποτίθεται δτι δη
μιουργούν αύτοί τό έλαφρόν 
μουσικόν θέατρον, δτι συνεχί
ζουν μίαν ώραίαν παράδοσιν 
πού άρχισαν ό Δημητρακόπου- 
λος, ό Τσοκόπουλος, ό Ά ννι- 
νος, ό Μωραΐτίνης καί τόσοι 
άλλοι πού Εργάσθηκαν τίμια κι” 
εύσυνείδητα γ ιά  νά Εδραιώσουν 
ένα θεατρικό είδος, πού, δοο 
λογοτεχνικό κι’ ότν είνε, έκ 
πρώτης δψεως, Απαιτεί προσόν
τα λογοτέχνου καλλιεργημέ
νου, μάθηση, φσατασία, πνεΰμα, 
γνώση τοΰ θεάτρου, χάρη καί 
πρό πάντων πρωτοτυπία. Ά λλά 
πάνω άπ’ δλα Απαιτεί συγγρα
φείς. Ή  έπιθεώρησις βέβαια δέν 
είνε μεγάλη τέχνη, άλλά έχει 
καί αύτή τά μυστικά της, πού 
κάποτε σταματοΰν καί τόν πιό 
πεπειραμένο δραματικό συγ
γραφέα, πού θά ήθελε νά γρ ά 
ψη κΓ αύτός έπιθεώρηση.

Γ ι' αύτούς τούς λόγους τό ζή
τημα τών δυό λογοκλόπων είνε 
ζήτημα ήθικής τάξεως καί θά έ
πρεπε τέτοιες περιπτώσεις νά 
κολάζωνται. Ή νέα δμως γενεά 
—ύπάρχουν βέβαια έξαιρέσεις — 
προτιμςί νά μήν κοπιάζη, ‘Έ χει 
δική της άντίληψη, πρωτότυπη— 
ή μόνη πρωτοτυπία της — γιά  
τά πνευματικά προβλήματα. Α
προετοίμαστη δπως είνε, άκαλ- 
λιέργητη πολλές φορές, Ατίθα
ση, προχωρεί μέ τό θάρρος τής 
άγνοιας γ ιά  νά κατακτήση Tt- 
μές, δόξα καί πλοΰτο. Έπιθεώ- 
ρησι θέλετε; Άμέσως. Δράμα 
Άμέσως. Κωμωδία ; Άμέσως. 
Καί έτσι συνεχίζεται μιά κατά- 
στασις πού προκαλει Απογοή
τευση καί Αηδία γ ιά  τό «ποιόν» 
μερικών δήθεν 'Ελλήνων δημι
ουργών. Εύτυχώς πού ή Αρρώ- 
στεια αύτή δέν έχει μολύνει πα
ρά έλότχιστους «συγγραφείς» 
καί πάλι άνάμεσα σ ’ αύτούς 
τούς πιό «άσήμοη/τους».

Οί λογοκλόποι δμως έχουν 
καί τά έπιχειρήματά τους. θά  
θελήσουν νά μάς πείσουν πώς 
δέν Αντέγραψαν, Απλώς βρήκαν 
μιάν ώραία ίδέα καί τήν έξεμε- 
ταλλεύθησοτν. Οί Ιδέες είνε κτή
μα κοινόν. Συμφωνούμε- σ’ αύ
τό. Άλλου είνε ή διαφορά. 
Πως θά παρουσιάσουν τήν ιδέα 
αύτή μέ τόν πιό καλύτερο καί 
πρωτότυπο τρόπο. Ή  μίμησις 
έπί τέλους έπιτρέπεται. Έδώ  
είνε άλλο ζήτημα καί οί μεγα-
(Συνέχεια είς τήν 2ocv σελίδα)

ΤΑ  Ν ΕΑ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΕΡ ΓΑ

. .ΚΑΛΠΣΗΛ0ΕΣ"
’ Ο λό κ λη ρ ο ς  ή ίιπ ό θ εσ ις

Ό  κ. Θ. Συναδινός μέ τό νέο του έργο πού 
ό τίτλος του είνε «Καλώς ήλθες», πού ή πρε
μιέρα του θά δοθή μετ’ όλίγας ή μέρας άπό τόν 
θίασον τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη είς τάς Πά
τρας δπου θά μεταβή καί ό συγγραφεύς, θέλη
σε νά σατυρίση τήν παρεξηγημένη φιλανθρωπία 
πού Ενασκείται άπό ένα μεγάλον άριθμόν άν
θρώπων, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν δημι* 
ουργίοτν θορύβου γύρω στ’ δνομά τους.

Ή  ήρωΐς τού «Καλώς ήλθες» Ρόζα Μαρα- 
θιά, πού θά τήν ύποδυθή ή κ. Μαρίκα Κοτο
πούλη, είνε ιμία γυναίκα πού ένώ έχει σπίτι καί 
οικογένεια, άνδρα καί παιδί, δμως ούτε τό σπί
τι της ούτε ή οίκογένειά της τήν βλέπουν διό
λου γιοττί δλη τήν ή μέρα βρίσκεται σέ συνε
δριάσεις κάί συλλόγους, δπου συζητοΰνται ή

‘ Ο κ. θ. Συναδινός

διοργάνωσις χορών καί δπου έπιλύονται ζητή
ματα έντελώς άσχετα πρός τήν έννοιαν τής φι
λανθρωπίας.

Ή Ρόζα Μαροτθιά έχει κακοδιάθετο τό ά* 
γοράκι της καί δμως αύτό δέν ήν εμποδίζει νά 
βρίσκεται δλη τήν ή μ έ ^  έξω άπό τό σπίτι της, 
Απασχολημένη μέ τήν Αγοράν κοτιγιόν, τήν Εκ- 
τύπωσιν εισιτηρίων γ ιά  ένα δήθεν φιλοα/θοωπι·
; ,χρ^Λ νο<' 6ρνα»<ών'; ό σύλλογοί τοΰ ό
ποιου αύτή είνε ή πρόεδρος.

Ό  δυστυχισμένος σύζυγος (Λογοθετίδης)Ι 
άναγκάζεται έγκοτταλείπων τήν έργασίαν του 
νά βρίσκεται δσο τό δυνατόν περισσότερον και
ρόν κοντά στό σπίτι του, ένφ ή καμαριέρα τοΰ 
σπιτιού (Μαίρη Άρώνη), ένας δαιμονισμένος 
τύπος διαβολοκοριτσου, βρίσκει τήν ευκαιρία 
άπό τήν μιά πόρτα νά μπάζη τόν έναν φίλον 
της καί άπό τήν άλλην νά βγάζη τόν άλλον. 
Σπίτι δέν ύπάρχει.

Ό  σύζυγος άντιμετωπίζων τό δίλημμα νά 
χάση τό παιδί του καί τή θέσι του, άναγκάζε- 
ται νά προσλάβη μιά νοσοκόμα (Ρίτα Μυράτ), 
ή όποία κατά σύμπτωσιν άνήκει εις τόν σύλλο« 
γον πού πρόεδρος είνε ή γυναίκα του.

Μετά τήν άφιξιν τής νοσοκόμου μπαίνει ή 
τάξις στό σπίτι. Τό παιδί βρίσκει τά παιγνίδια 
του, ό άνδρας τήν ήσυχία του καί ή οικοδέ
σποινα πλήρη έλευθερία γ ιά  τή δήθεν φιλαν
θρωπική δρασι της καί γ ιά  τήν έπίλυσιν διαφό
ρων ξένων ύποθέσεων έρωτικής φύσεως. Χωρίς 
καλά - καλά νά τό άντιληφθή ή ίδια, παραδί- 
δει τήν δλην διαχείρισιν τοΰ σπιτιοΰ της είς 
τήν νοσοκάμον, καί έτσι αύτή βρίσκεται είς τό 
περιθώριον τής δλης οικογενειακής δράσεως, 
έως δτου μιά μέρα δοκιμάζει τίς πρώτες νύ
ξεις τής ζήλειας.

Στό πρόσωπο τής νοσοκόμου διακρίνει μιά 
άντίπαλο. Άφοΰ τής έπήρε άπό τά χέρια της 
τό σπίτι της, τό παιδί της, γιατί νά μή τής πάρη 
καί τόν ανδρα της ; Ά πό τή στιγμή αύτή όη- 
μιουργεϊται σειρά κωμικοτραγικών σκηνών, 
πού σ’ αύτές παίζει σπουδαΐον ρόλο καί ή κα
μαριέρα καί πού τό Επιστέγασμά της είνε ή ά- 
πόφασις τής Ρόζας νά έγκαταλείψη τό σπίτι 
της...

Τήν τελευταία δμως στιγμή Αλλάζει γνώμη, 
θυμάται πώς τό σπίτι είνε προίκα ΐη,ς καί λέει 
στόν άνδρα της νά πάρη τήν νοσοκόμον καί νά 
φύγουν αύτοί.

Στό τέλος ή κ. Μαραθιά βρίσκεται στό τη · 
λέφωνο πού τήν προσκαλοΰν νά πάη γ ιά  νά 
προεδρεόση ένός συμβουλίου, δταν Επηρεασμέ
νη άπό τίς σκηνές πού δημιουργήθησαν προ* 
ηγουμένως μεταξύ αύτής, τοΰ άνδρός της, τής 
νοσοκόμου καί τής καμαριέρας, δηλώνει δτι εΙ« 
νε Αδύνατον νά μεταδή είς τήν συνεδρίασιν για·4 
τί έχει σπίτι, παιδί καί &νδρα. Καί πέφτοντας 
στήν άγκαλιά τοΰ άνδρός της τοΰ λέεα «Είμαι 
πολύ εύτυχισμένη μοΰ φαίνεται πού ξαναγυρί* 
ζω σπίτι μου ύστερα άπό ένα πολύ μακρυνδ 
ταξίδι!» Καί τότε ό άνδρας της της άπαντφ] 
«Καλώς ήλθες γ ύ ν α ια  μου σπίτι μας».

*Η καμαριέρα άντικρύζοντας γ ιά  πρώτη φο» 
ρά ύστερα άπό τρία χρόνια πού βρίσκεται στό 
σπίτι αύτό, μιά τέτοια τρυφερή σκηνή μεταξύ 
τών συζύγων, κάνει τήν δήλωσι δτι δέν θά μεί- 
νη γιατί τής έχουν πή πώς «στά σπίτια πού ύ« 
πάρχει ή άγάπη, ή νοικοκυροσύνη καί ή καθορ» 
ριότητα ύπάρχει καί πολλή δουλειά» καί αύτής 
ή ύγεία δέν τής έπιτρέπει νά κοπιάζη πολύ.

Αύτή, μέ γενικές γραμμές, είνε ή ύπόθεσις 
τής νέας κωμωδίας τοΰ κ. Συναδινοΰ, είς τήν 
όποιαν έχουν έπίσης ώραίους ρόλους ό κ. Τά
σος Μυράτ, ό κ. Γιαννίδης καί ή δνίς Κοκό 
Λαντδ.

Ό  κ. Συναδινός θά μεταδή τήν προσεχή έ« 
βδομάδα είς Πάτρας διά νά παρακολουθήση έκ 
τοΰ πλησίον τίς πρόβες τής νέας του κωμτο
δίας, ή όποία μετά τήν «Κοσμικήν Κίνησιν», τό 
«Γνωρίζετε δτι...», τό «Αύτός είμαι» καί τό 
«Εύτυχώς έπτωχεύσαμεν» είνε ή πέμπτη κοιναχ 
νικοσατυρική κωμωδία, πού μαζί μέ τάς άλ* 
λας τόν τοποθετεί είς τήν κορυφήν τών Ελλή
νων θεοττρικών συγγραφέων, δεδομένου δτι 
αύτά τά τελευταία του έργα άποτελοΰν αύτά 
καθ’ έαυτά κοινωνικά μαθήματα.

Ό  διάλογος τής έβδομάδος
Μετά τό κλείσιμον ένός θεάτρου:
— Μά οί παπαγάλοι, τρώνε βατράχους} 
—■Όχι 1 ΟΙ S ά τ ρ α χ  ο ι τρώνε... Π ε ρ  ο κ i f
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*Η κίνησις τών ντιζέζ

ΔΑΝΑΗ 
*Η συμπαθεστάτη ντιζέζ Δα

νάη ξαναγύρισε στ?|ν ’Αθήνα έ
πειτα άπό μιά θριαμβευτική 
τουρνέ στίς έπαρχίες. "Εδωοε 
πολλά ρεσιτάλ κι* έτροτγούδησε 
οέ διάφορα κέντρα καί σινεμά, 
μέ άφάνταστο σουξέ. Ή Δανάη 
παντοΰ άρεσε. Τό πολιτισμένο 
ταργοΰδι της άφησε τίς ώραιό- 
τερες έντυπώσεις. Κ ι’ ό κόσμος 
τήν ύπεδέχθη σ’ δλα τά μέρη 
idrn* τά όποια έπέρασε μ’ άλη- 
θινά ένθουσιασμό. Γιατί ή Δα
νάη εΐνε τό «άνφάν-γκατέ» τοΟ 
■κοινοϋ. Ή ώραία φωνή της, ή 
ιτερίφημη ντιξιόν της, ή γλι> 
κειά κιθάρα της καί τά πλούσιο 
διεθνές ρεπερτουάρ της τήν κα
τέστησαν δημοφιλεστάτη. Τρα
γούδησε στις Σέρρες, στήν Κα 
βάλλα, στήν Κομοτινή, στήν "Ε  
δεσσα κλπ. Τώρα πρόκειται νά 
τροιγουδήση στούς δίσκους «Κο 
λούμπια» καί «X. Μ. Βόϊς», τά 
τελευταία σουξέ της.

Η Η έα  Δραματική Σχολή
Τήν προσεχή Δευτέραν 11 τρ. και 

<*ραν 8 μ. μ. είς τό θέατρον «Δελ.

JoU (Μάντρα τοΟ Ά ττ ίκ ) δίδεται ή 
ναγγελθεΐσα παράστασις τής Νέας 

δραματικής Σ  χολής μέ τά έργα
Μ '  ΓΛ i / l n / u u i A · » »  a

“ Ενας έκλιπών 
κ α λ λ ιτέχνης

Ό  Μιγέλ Φλέτα
Ά κόμα δέν Εσβυσαν στά αύ

τιά μας τά λόγια πού μάς ά- 
νήγγειλαν τόν θάνατο τοΰ Σα* 
λιάπιν καί έρχεται τώρα νά 
προστεθή καί κάποιο άλλο θλι
βερό άγγελμα, δμως πολύ πιό 
άργά καί πιό σιγά, μά πού 
δέν πρόκειται γ ιά  ισότιμό του 
καί τόσο φημισμένο. Ό  θάνα
τος τοΰ φημισμένου Ίσπανοΰ 
τενόρου Μιγέλ Φλέτα πολύ 
γνωστοΰ στό μουσικόφιλο ά- 
θηναϊκό κοινό.

Πέθανε στήν Λά Κορούνια 
τής Ίσποτνίας έδώ καί κάμπο
σο καιρό, άκριβώς στίς 30 
Μαΐου άπό μιά προσβολή ου
ραιμίας σέ ήλικία 41 χρονών.

Ή είδηση αύτή άσφαλώς 6ά 
μάς λυπήση έστω κι’ άν μα
θεύτηκε τόσο άργά, μιά πού 
τόν είχαμε άκούσει καί πού 
μας είχε χαρίσει μέ τήν άφθα
στη φωνή του εύχάριστες καί 
άλησμόνητες δραδυές. Ό  Μι- 
γέλ Φλέτα γεννήθηκε στό χω
ριό Άλμπελάτε ντέ θ ίνκα , οτήν 
Ούέσκα τήν 1 τοΰ Δεκέμβρη 
τοΰ 1897. Τά πρώτα μαθήματα 
τά πήρε άπό τόν πατέρα του, 
ήταν δέ συγχρόνως καί μουσι
κός τοΰ συντάγματος τότε. Ή  
ύπέροχη κα'ι έξαιρετική φωνή 
του τόν έκανε νά διακριθή πο
λύ γρήγορα καί νά θρ,αμβεύ- 
ση σ’ ένα διαγωνισμό Χότας

M id  u f S ' J X M i i : ΙΑ
Είς τάς ένδεκα τό πρωί τής 

αΰριον Κυριακής, θά γίνη ή κα- 
τάθεσις τοϋ θεμελίου λίθου τοΰ 
Βασιλικού θερινού θεάτρου τής 
Θεσσαλονίκης.

—Τήν Ετα ιρ ίαν τών θεατρι
κών Συγγραφέων θά έκπροσω- 
πήση κοττά τήν τελετήν, άναχω- 
ρών σήμερον διά τήν Μακεδονι-

« Ο κληρονόμος τής τσάτσας» τοΟ 
κ. Γ. Σ  παταλα καί «Μπαρμπουγιέ» 
του Μολιέρου κατά σκηνοθεσία του 
κ. Σπ . Καραντινοΰ. Σκηνογραφία 
καί κοστούμια διά τό έργον του Μο
λιέρου έχει σχεδιάσει ό γνωστός ζω
γράφος κ. Ν. Χατζήκυριάκος —  Γχί. 
κας, διά δέ τήν παράστασιν αύτήν 
θά χρησιμοποιηθή λογοτεχνική μετά- 
φρασις του κ. Γρ. Κέδρου.

Π ΡΩ Τ Ο Τ Υ Π ΙΑ  
ΚΑΙ Μ ΙΜ Η Ζ ΙΖ
[(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)
λύτεροι θεατρικοί συγγραφείς 
ικαί μυθιστοριογράφοι μιμήθη- 
καν προγενεστέρους τους. Τούς 
έσωζε δμως πάντα ή μεγαλο- 
φυΐα τους. Δέν ήταν μίμησις 
δουλική. Γνώριζαν ν ’ άνανεώ- 
οουν τό θέμα ή τήν Ιδέα ένός 
όλλου. Ή  πρωτοτυπία φυσικά 
εινε τό ώραιότερο πράγμα δταν 
βασίζεται στίς δημιουργικές Ι
κανότητες ένός συγγραφέως. 
Ή  πρωτοτυπία προϋποθέτει καλ 
λιέργεια καί φοτντασία, ή άντι- 
,γραφή προϋποθέτει ένα ξένο κεί 
μενο, χαρτί καί μελάνη. Ή  μι- 
μησις δμως εΐν’ άλλο. Μπορείς 
νά μιιιηθης κάτι πού διάβασες 
ικαί σ άρεσε, κάτι πού άκου- 
σες, κάτι πού είδες, δλ’ αύτά 
δμως θά τ ’ άνανεώσης, θά τά 
δώσης μέ τόν δικό σου τρόπο, 
σύμφωνα μέ τήν Ιδιοσυγκρασία 
σου καί τό Οφος σου. \Ό  Λά 
Μπρουγιέρ μιμήθηκε τό θεό- 
φραστο δταν ϊγραψ ε τούς πε
ρίφημους «Χαρακτήρες» του, κα 
νείς δμως δέν βρέθηκε νά τόν 
ικατη γορήση γ ιά  λογοκλόπο, 
γ ια τ ί ανανέωσε μέ τή μεγαλο- 
φυΐα του τό θέμα τοΰ άρχαίου 
- Ελληνος. «’ Ιφιγένεια» έγραψε 
ύ  Εύριπίδης κι’ ό Ρακίνας. Ό  
Μολιέρος μιμήθηκε σέ πολλές 
φάρσες τήν «Κομμέντια Ντέλ 
*Αρτε». Ό  Λαφονταΐνος μιμή
θηκε τόν Αίσωπο. Ό  Σαίξπηρ 
άντλησε πολλά θέματά του άπό 
τόν Πλούταρχο, κι' άπό συγχρό
νους του. Κι’ δμως ούτε ό 
Σαίξπηρ εΐνε ποιητής άσήμαν- 
τος, οΰτε ό Μολιέρος άσήμαν- 
τος δραματουργός, οΰτε ό Λα- 
φονταίνος άσήμαντος μυθ:>>ρά· 
<Γ>ος. "Ολοι είχαν τή μεγαλοφυΐα 
τους, τήν προσωπικότητά τους, 
τίς Ιδέες τους καί καί πάνω άπ’ 
δλα τήν ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α  
πού όφείλει άπαραίτητα νά εχπ 
ικάθε άληθινός δημιουργός, ειτε 
μεγάλος, είτε μικρός εΐνε.

Γι’ αύτό ή μίμησις έπιτρέπε- 
ται. "Οσο γ ιά  τήν άντιγραφη 
καί μόνο ή λέξις αύτή θά έπρε
πε ν’ άναστατώνη τή συνείδηση 
κάθε συγγραφέως πού ποθεί νά 
δημιουργήση, μέ τό ταλέντο του 
-—μικρό ή μεγάλο, άδιάψορο 
είτε γ ιά  τό σοβαρό, είτε γ ιά  τό 
έλαφρό θέατρο γράφει, είτε ό- 
ποιοδήποτε άλλο λογοτεχνικό 
είδος χρησιμοποιεί γ ιά  νά έκ 
φράση τόν έαυτό του καί τή 
γύρω του ζωή.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  ΠΡΑΤΣΙΚΤΓΣ

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑ!
ί( Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)
σκεπτικιστής, δταν —διαθέτον
τας έτοιμον συγγραφικήν έργα- 
σίαν 'ικανήν, μή δυναμένην δ
μως νά κριθΓΐ άπό τό κοινόν— 
ίχωμεν ιόν  κ. Μοσχοβίτην πού 
ζητεϊ «καινούργιο πράγμα είς 
τό θεαρτικόν μας κλίμα», τό δέ 
Ταμεΐον Συντάξεων Συγγραφέ 
ων, ’Ηθοποιών, κλπ. πού θέτει 
δρακόντειους περιορισμούς διά 
τούς συγγραφείς έκείνους τών 
όποιων δέν θά παίζωνται συχνά 
έργα ;

Δέν ύποστηρίζω, δτι τά έργα 
πού ύπάρχουν εΐνε δλα άρι- 
στουργήματα· Δέν ύποστηρίι,ω 
έπίσης δτι δέν πρέπει νά παί- 
ζωνται καί τά ξένα έργα. Ύ 
ποστηρίζω δμως —καί άς συγ- 
χωρηθή ή αισιοδοξία μου— δτι 
μέ μίαν ή πολλάς προσπαθείας 
ώδιάφορον, ήμποροΰμεν νά πλου 
τίσωμεν τό δραματολόγιόν μας 
μέ καλά έργα καί έν πάση πε- 
ριπτώσει, νά άλλοιώσωμεν αί- 
σθητώς τήν άνυπόφορον αύτήν 
άναλογίαν τοΰ 10% έπί τοΰ συ
νόλου τών παιζαμένων έργων 
κογγ' έτος. Είς τά κάτω-κάτω 
εΐνε δυνατόν τάχα νά διοττυπω- 
θη άντίρρησις, δτι πρέπει δλοι 
μαζί νά σπεύσωμεν εις τήν δη
μιουργίαν ένός άμιγοΰς ι_Λλη- 
νικοΰ θεάτρου;

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ό  Φλέτα

(λαϊκά τραγούδια καί χοροί 
σπανιόλικοι) πού έγινε στή 
Σαραγόσσα. Μετά άπ’ αύτό 
πήγε στή Βαρκελώνη δπου 
πραγματοποίησε σοβαρές μου
σικές σπουδές στό Κονσερβα- 
τόριο τοΰ Λυκείου. Άφοΰ τε
λειοποίησε τό ρεπερτόριό του 
μέ τήν Λουΐζα Πιερίς, διακε
κριμένη Γαλλίδα άοιδό, έπήγε 

>που ντεμπουτά- 
ρ.σε στά 1920 στό θέατρο Βέρ
νη  τής Τεργέστης μέ τήν δπε- 
ρα «Φροτντζέσκα Ντά Ρίμινι», 
δπου καί κατίτ ~ οοτγματι- 
κό θρίαμβο. θρίαμβο έπίσης 
έσημείωσε είς τήν έρμηνεία 
τής «Άϊντά». Κατόπιν έπιχείρη 
σε μιά μακρά περιοδεία σέ δ- 
λη̂  τήν Εύοώπη. ΠεριήλΟε τήν 
Αύστρία, Ο ύγγαρία, Τσεχοσλο
βακία, Πολωνία καί ξανά τήν 
Ιτα λ ία . Γύρισε έπειτα στήν πα 
τρίδα του δπου ντεμπουτάρισε 
τό 1922 στό Βασιλικό θέοττρο 
της Μαδρίτης μέ τήν «Κάρμεν», 
τήν πιό άγαπημένη τοΟ δπερα 
μαζί μέ τό «Ριγολέτο», χαρα- 
κτηρισθείς άπό τούς κριτικούς 
σάν ένας άπό τούς πιό καλυ
τέρους τενόρους τοΰ καιροΰ 
αύτοΰ καί μέλλων διάδοχος 
τοΰ Γκοτγιάρρε.

Στό καινούργιο τουρνέ πού 
έκοτνε στήν Αμερική, παντοΰ συ 
νοτντοΰσε τό θρίοιμβο.Αργότερα, 
δηλαδή μετά άπό τό 1927, ειδι
κεύτηκε στό μελόδραμα καί σ’ 
ένα είδος κωμικού μελοδράμα
τος τής χώρας του, έρμηνεύον- 
τας μέ έπιτυχία έργα τών Σερ- 
ράνο, Γκερρέρο, Λούνα καί Βί· 
σες μέ προτιμήσεις τήν «Μαρί
να», τήν «Δόνια Φρανθεσκίτα» 
καί τήν «Λουΐζα Φερνάντα».

ΤΗταν άληθινός καλλιτέχνης, 
κάτοχος μιάς ύπέροχης φώνης. 
Μέ μεγάλη όμοιογένεια καί ά· 
πέραντο πλοΰτο άποχρώσεων 
άπό τήν έξαιρετικά δυνοοτή ώς 
τήν πιά βελούδινη άπαλότητα, 
πραγματικά έξαίρετη, πράγμα 
πού τοΰ έπέτρεπε τίς πιό υπέ
ροχες άντιθέσεις στίς κορώνες 
του.

Αντίθετα ή έρμηνευτική του 
έμφάνιση δέν κατώρθωνε να έ- 
ξελιχθή καί νά φθάση στό t- 
ψος τής φωνής του, γιατί τοΰ 
έλειπε ή άπαραίτητη εύκαμψία, 
ή έλευθερία τών κινήσεων γ ιά  
νά μπορέση νά δώση στά πρό
σωπα πού έριιήνευε ένα ένδια
φέρον άποκλειστικά δραματι
κό.

Ό  Φλέτα πού ήταν άνθρω
πος τών περιηγήσεων άγαποΰ- 
σε πάρα πολύ τήν πατρίδα του 
καί γ ι ’ αύτά μποροΰμε νά ποΰ
με άγωνίσθηκε γ ιά  τόν σχήμα· 
τισμό μιάς πραγματικής σχο
λής τοΰ ίσπανικοΰ μελοδράμα· 
τος. Γιά τίς προσπάθειές του 
αύτές είχε άνταμειφθή έπαξίως 
μέ διάφορες διακρίσεις μ^αξύ 
τών όποιων μέ τόν Μεγαλό
σταυρο τής Ίσαβέλας τής Κα
θολικής καί τά Σταυρό τοΰ 
Άλφόνσου τοΰ XII .

ΧΡ. ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

Ό  Ελληνικός στίχος

Σάν τότε
Κ ι ’ διιως βοτρθΑ κάποια φορά 
ττού θα (ιέ γάοης συφορά 
Ι'σως άπό τήν πολλή τήν πλήξη,
Έ ν ®  έσύ θά ific  μέ τή χαρά 
τής δόξας, πού μέ τά φτερά 
θά σ’ ΐχη νερά τυλίξει.
Κι* δμως κάποτε μέσ* στή χλιδή 
πού Ισως δέν τήν ϊχει ξαναϊδή 
κανείς, μέσ’ στά πολλά χειροκροτή

(ματα
γιά μιά στιγμή θέ νά χαθή 
ό νού<̂  σου, καί θά θυμηθή 
τά πρώτα τά μαθήματα.
Καί νά σά σκιά στά σκοτεινά 
σάν καί τότε θά μέ 5flc ξανά 
τό ρόλο νά σοϋ ψιθυρίζω 
«δχι έτσι... άκουσέ τον... νά...» 
θά τόν ξαναλές έσύ πιό ζωντανά 
κι' έγώ σάν τότε θά δακρύζω.

Θ Λ Ν Ο Σ  Τ Ρ Α Γ Κ Α £
— ο # ο —

Ή  θεατρίνα ή παληά
Διαβήκαν — διαβατάρικα πουλιά 
ή δόξα καί ή φήμη 
κι* £αεινε μόνη χι* δχει στά μαλλιά 
τ’ άφ*Θονο του γρόνου τό άσήμι 
ή θεατρίνα ή παληά.
"Ολα τήν λησμονήσανε· κι* αύτοί 
πού τόσο τής ζητούσανε 
μιά κάρτα, £να φιλάκι, κάτι τι 
πού πάντοτε γι* αύτή μιλούσανε 
τήν λησμονήσανε κι’ αύτοί...
Κι* ?χει γιά μόνη της παρηγοριά 
κάποιες άξέχσστές της «πρώτες» 
κάτω άπό ific αόλής της τήν μουριά 
ταΐζει τώρα κόττες 
ή θεατρίνα ή παληά.

Γ . Π ΕΤ Ρ  Α ΚΟ ΓΛ Ο Υ

Ή κ. Μαρίκα Νέζερ καί ή 
δίς Αλίκη Βέμπο είς τό 
νούμερο τής «Σιλουέτας», 
«’ Ερωτικόν Ταχυδρομεΐον» 
πού εΐνε μία άπό τάς καλυ- 
τέρας έπιτυχίας τής ώραίας 

έπιθεωρήσεως.

κήν πρωτεύουσαν ό πρόεδρος αύ 
τής κ. θ . Συναδινός.

—Ό  κ. Συναδινός θά έπιστρέ·· 
ψη είς ’Αθήνας τήν Δευτέροο'. 
Καί έντός τής προσεχούς έβ*ιο- 
μάδος θ’ άναχωρήση είς Πά
τρας, διά νά παραστή στίς πρό
βες τοΰ νέου του έργου «Καλώς 
ήλθες», τό όποιον θ’ άναβιβάση 
έκεΐ ό θίασος Κοτοπούλη.

—Έποινήλθεν άπό τήν Κων)- 
,πολιν ό κωμικός μας κ. Γιάν
νης Πρινέας. Ό  κ. Πρινέας κα
τά πδσατν πιθανότητα θά έμφανι- 
σθη έντός τής σαιζόν άπό τής 
σκηνής άθηναϊκοΰ θεάτρου. : 
Τοΰ Π εροκέ.. .  μάλλον, δπου γ ί 
νεται προσπάθεια καταρπσμοΰ 
βιάσου μέ συμμετοχήν τοΰ κ.

Δράμαλη.
—Ή δεσποινίς Δημητρίου καί 

ό κ. Μακρής τοΰ διαλυθέντος 
θιάσου τοΟ «Περοκέ» τιροσετέ- 
θησαν όριστικώς είς τήν έπι- 
χείρησιν τοΰ' «’Αθηναίου» καί έμ 
φανίζονται άπόψε άπό τής σκη
νής του.

—Ή  κ. Κούλα Γκιουζέπε θά 
ήγηθή, ώς λέγεται, θιάσου διά 
τάς έπαοχίας.

—Ά πό τό "Ηράκλειον τής Κρή 
τη'ς άγγέλλεται τό ναυάγιον 
τοΰ θιάσου Κολλάρου. Τά μέλη 
του έπανέρχονται ένα - ένα, ά- 
ρωγή τοϋ Σωμοπείου.

—Ή έπιτροπή άδειας έπέτρε- 
ψεν είς τήν πραγματικώς έξαι- 
ρετικήν άρτίστοα/ τοΰ μουσικοϋ 
θεάτρου κ. Ζωζώ Νταλμάς νά 
έπανέλθη εις τήν Σκηνήν, ύπό... 
δοκιμασίαν δμως.

—Καί δλοι δσοι άγοοποΰν καί 
έκημοΰν τήν Ζωζώ μαζύ μέ τήν 
χαράν τους τής διαβιβάζουν καί 
τήν εύχήν νά παύση νά κάνη 
τρέλλες, διά νά μήν τήν χάση ό
ριστικώς τό μουσικόν μας θέα
τρον, πού τόσον τήν χρειάζεται.

—Έμοσαιώθη ή παράδοσις 
έργου τοΰ κ· Συναδινοΰ είς τόν 

I θίασον Παγκροα·[ου.
—Αίτία ή έλλειψις έπαρκοΰς 

γυναικείου πιροσωπικοΰ διά τήν 
άπόδοσιν τοΰ ϊργου·

—Αί παραστάσεις τοΰ Βασι- 
λικοΰ θεάτρου είς τήν Θεσσαλο
νίκην συνεχίζονται πάντοτε μέ 
θριαμβευτικήν έπιτυχίοτν.

—Ά λλ ά  καί οί δύο μουσικοί 
θίασοι Κρεββατά - Πατρικίου 
καί Ξύδη έργάζονται άρκετά 
καλά.

—Προχθές τό βράδυ ήρχισε 
τάς παραστάσεις του είς τό θέα
τρον «’Ολύμπια» τής Κηφισίας ό 
νέος θίασος πρόζας μέ τήν ώ- 
ραίαν κωμωδίαν «Τό Τρελλοκό- 
ριτσο».

—"0 θίασος άποτελεΐται άπό 
τάς κυρίας ’ Ηώ Παλαιολόγου, 
Νανά Παπαδοπούλου, Φίναν Τζί
φου, Μαρίαν Σβοιρώνου καί τούς 
κ.κ. Π. Γαβριηλίδην, Ντενόγια, 
Σταρένιον, Μάριον Παλαιολό- 
γου κλπ.

—Ά πό τήν Αλεξάνδρειαν μδς 
γράφουν δτι ό ύπό τήν δίδα Ή- 
ρώ Χαντό θίοοσος έργάζεται μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν.

—Αί μέχρι τοΰδε εισπράξεις
του φθάνουν τάς 2000 λίρας, αί 
συνεχιζόμενοι δέ παραστάσεις 
του έξακολουθοΰν νά σημειώ
νουν ικανοποιητικές πιέννες.

—Αί αύταί πληροφορίαι δια- 
ψεύδουν τά περί έρίδων καί διχο 
νοιών μεταξύ τών μελλών τοΰ

Ή κ. Κατίνα Νέζερ

θιάσου. Τούνοα/τίον βεβαιοΰν 
πλήρη σύμπνοιαν καί άλληλοε- 
κτίμησιν τών κυρι&πέρων στελε
χών τής έπιχειρήσεως.

—Ό  ύπό τόν κ. Κουνελάκην 
θίασος «Νέα Σκηνή» εύρίσκεται 
ήδη είς Μυτιλήνην δπου θά δώ
ση σειράν παραστάσεων. Ό  θία
σος καθ’ δλην τήν τουρνέ του μέ 
χρι σήμερον άφήκεν ένθουσιαστι 
κάς έντυπώσεις.

— Κατά τήν παρελθοΰσαιν έ- 
βδομάδα ή συμπαθεστάτη πρω
ταγωνίστρια τοϋ «Αθηναίου» 
Ζαζά Μπριλλάντη έχειροδίκησε 
κι’ έ.κακοποίησε τήν μπαλλαρί- 
να τοΰ Ιδίου θιάσου δ. Νότα Κον 
τονή.

—Είς τήν «Ό ασι» ντεμπουτά- 
ρει άπό μεθαύριον Δευτέραν τό 
χαριτωμένο σοσυρικό «ντοΰο» 
τών έξαιρετικών καλλιτεχνών Γ.

Χριστοδούλου καί Γιαννάκη.
—Είς τό ίδιο βαριετέ σημειώ

νει έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί 
ταχειροκροτεΐται σ’ δλας της 
τάς έμφανίσεις ή συμπαθέστα
τη σουμπρέτα μας κ. Κατίνα 
Νέζερ.

—Τήν προσεχή Γ^έμπτην 15  τρ 
είς τό θέατρον Ανδρεάδη δίδε
ται ρεσιτάλ τροτγουδιοΰ τής έ- 
ξαιρετικής καλλιτέχνιδος τοΰ 
τραγουδιού κ. 'Ελένης ντέ Ροζέ 
ή όποία προχθές Πέμπτην έτρα 
γούδησε καί άπό τόν ραδιοφω
νικόν σταθμόν Αθηνών μέ με
γάλην έπιτυχίαν.

—Όμοίως μ’ έπιτυχίαν τρα
γούδησε είς τόν ραδιοφωνικόν 
σταθμόν Αθηνών καί ή συμπαθε 
στάτη ντιζέζ μας δ. Σ όνια Κουρ 
τίδου, ή όποία άναχωρεΐ με
θαύριον διά τήν Αίγυπτον.

—Σήμερον είς τόν ραδιοφωνι
κόν σταθμόν 'Αθηνών θά τραυ- 
γουδήση καί ή συμπαθεστάτη 
πρωταγωνίστρια της «Σιλουέ
τας» δ. Λουΐζα Ποζέλλι.

— Τό Τρίο Βάμπαρη άνεχώ- 
ρησε διά τουρνέ είς τάς έπαρ- 
χίας.

—Είς τήν «Μάνδραν» τοϋ Ά τ 
τίκ έμφανίζεται σ’ ένα κωμικό 
νούμερο μέ τόν έξαιρετικά τυπί- 
στα κ. Κίμ. Σπαθόπουλον, ό νέ
ος ποιητής κ. Δ. Καραμπίνης.

—Τό προσεχές Σάββατον ά- 
νοίγει τάς πύλας του είς τά

Ή συμπαθής καρατερίστα 
τοΰ θιάσου Νέων Πραγκρα· 

τίου κ. Νανά Δούκα.

Ποτγκράτι μια περίεργη «Μπι- 
νάτ» μέ τίτλο Σέξ Άππήλ, καί 
μέ καλλιτεχνικό διευθυντή τόν 
ποιητή κ. Γ. Σημηριώτη'. Ή  
νέα «Μπινάτ» θά είναι πρωτοτυ- 
ποηάτη, θά παρουσιάσω δέ πολ 
λά καινούργια ταλέντα.

ΖχολικαΙ παραστάσεις Μία τάξις έργατών τοΰ Θεάτρου

Ή Μήδεια τό σωματεϊον Ταξιθετών
Μέσα σ* έ'να έκλεκτό κοινό ol μα

θητές τής σχολής «Μεγαρέως» 6δω_ 
σαν μέ άφάινταστη έπιτυχία τό μεγά 
λο άριστούργημα τοΰ Εύριπίδη «Μή
δεια» χατά μετάφρασιν τής Μυρτιώ. 
τισσας. Εΐνε στ’ άληθινά πολύ παρη
γορητικός ό δρόμος πού παίρνουνε 
τά σχολεία άπέναντι στήν άρχαία 
τραγωίδα τώρα τελευταία, μιά καί 
δέν τήν άντιμετωπίζουνε μουσειακά 
και δέν έρωτοτροποΰνε μέ τίς κατα
γωγές τών λέξεων. Ζητάνε νά φτά
σουνε στό £ψος της, νά τήν νοιώσου- 
νε βαθειά καί νά αίσθ-αινθοΟνε τή θε.

Εΐνε συμπαβεστάτη ή τάξις 
τών έργατών αύτών, ταξιθε
τών καί ταξιθετριών, θεάτρων 
καί κινηματογράφων. Συμπα
θεστάτη καί δυστυχής. Εΐνε ol 
άνθρωποι, που πληρώνουν πάν-

με τΙς αυθαιρεσίες μερικών 
πού, έφωδιοκτμένοι δευτέ- 
ρας θέσεως, νά πούμε, είσι- 
τήριο, πηγαίνουν νά καταλά
βουν τή θάι ι̂ πού τούς άρέσει. 
Είμαστε ο! πραγματικοί φυ·

ΔΙς Ά ντ. Περρωτη

ίκή έκείνη ώραιότητα τής μεγάλης τέ 
χνης. Τό πόσο δμως εΐνε δύσκολο νά 
μεταδοθη τό άρχαϊο πνεύμα τής άρ- 
χαίας τραγωδίας άπό τή σκηνή εΐνε 
περιττό νά τό έξετάσουμε. Ο Ι σκηνο- 
θετικές θίσεις παίρνουνε πολλές καί 
διάφορες θέσεις άπέναντι σ’ αύτό τό 
ζήτημα. Ή  σκηνοβετική δμως σχολή 
τών «Ελλήνων δασκάλων» είχε τήν 
έιντύπωσι πώς τό Ιερό νάμα τής άρ- 
χαίας τραγωδίας μεταλαμπαδιάζεται 
μέ έναν κάκιστο χαΐ κακόηχο τόν0 ά- 
παγγελίας πού καί ύποδολεΐς τών άν- 
δρεικέλων τής σκηνής δέν τόν μεταχει 
ρίζονται τόσο άσχημα.Χρειάσθηκε γιά 
τό σταμάτημα αύτό τής καχίστης συ 
νηθείας νά έπεμδή κάποιος. Κ ι’ αύ
τός δέν ήταν παρά ό γνωστός κ. θά- 
νος Τράγκας. Ό  κ. Τράγκας— πού 
έχει άσχοληθή ειδικά μέ τό θέατρο _  
διέπλασσε άληθινούς ήρωες πάνω στή 
σκηνή. Τά νεαρά μαθητούδια—  πού 
πολλά άπ’ αύτά δέν ξεπαίρναγαν τά
16 χρόνια έγιναν άληθινοι άρτίστες
καί σννεκλόνισαν τό κοινό. ‘̂ ) κ. 
Τράγκας άκολούθησε ξανά έδώ τήν 
ρεαλιστική του γρο?μαίι πού μιλάει 
πιότερο στήν Ψυχή τοΟ θεατή.

Τόν καταθλιπτικό ρόλο τής Μη- 
δείας έζωντάνεψε ή δίς ’Αντιγόνη 
Περρωτή. Εΐχε στιγμές πού ήτανε ά
φθαστη.

Τό δύσκολο άκόμα ρόλο τοΟ *Ιά. 
σωνα τόν έκράτησε ό έξαιρετικός σέ 
έμφάνισι μά καί όέ τέχνη Π. Πάνου 
σέρης. ‘Ο Πανουσέρης πολύ δίκσιια 
τράβηξε τά χειροκροτήματα τοΟ κοι 
νου Ιδίως στό ξεχείλισμα τοΟ πόνου 
τοΰ τραγικού πατέρα. ’ Εκείνο δμως 
πού άξίζει νά σημειωθή Ιδιαίτερα εΐ* 
νε τό ζωντανό παίξιμο τοΟ μικρού 
Γεωρ. Καπέτση. *0 Καπέτσης στόν 
"Αγγελο ήτοιν άσυναγώνιστος. Μέ 
πολλή παραστατικότητα έζωντάνε^ί 
τΙς τροτγΐκές εικόνες τοΟ θανάτου τής 
άμοιρης βασιλοπούλας. Τά χορικά μέ 
τήν ώραία μουσική ύπόκρουσι του 
καθηγητου κ. Ν. Σηφάκη καί μέ κο
ρυφαίες τίς *Έφη Βλάχου, 'Ισμήνη 
Πε^^ωτή, Λ. Μιγκάρτου, Ν. Γεωργι- 
άδου και Ρ .  Κλαδά, έδωσαν πρα
γματικά τόν τραγικό τόνο μέ τΙς με 
τρημένες τους κινήσεις καί μέ τήν έ- 
ναρμόνισι φωνών xai μουσικής,..

Καλοί έπίσης ό X. ΟΙκονόμου στόν 
Κρέοντα χαΐ 6 Ν. Μόναχος στόν 
ΑΙγέα.

Τ. Δ.

Θέατρον Παγκρατίου
Στήν τακτικήν, κατά Τετάρτην, 

φιλολογικήν βραδυά του, ό θίασος 
του Παγκρατίου έπαιξε ένα έξαιρε- 
τικό έργο, θά τό έπαναλάβη δέ καί 
άλλες βραδυές. Πρόκειται ^ερί voG 
ρωμαντικής ύφής καί δυνατής, ώς έχ 
τούτου άνθρωπίνης συγκινήσεως έρ
γου τής Φλωράνς Μπάρκλεϋ «'Όταν 
ol γυναίκες άγαπουν». ”Αν δέ.ν γε
λιέμαι τό μυθιστόρημα τής ’Αγγλί- 
δος συγγραφέως φ-έρει τόν τίτλον 
«Τό μονοπάτι του έρωτος», θαυμασί. 
αν δέ αύτοΰ καί πιστήν πρός τό πρω
τότυπο κινηματογραφικήν ερμηνείαν 
παρακολουθήσαμε πέρυσι τόν χειμώ^ 
να, ύπό τόν τίτλον « Ό  άγγελος του 
σκότους» καί μέ έρμηνευτάς τούς ι
δεώδεις, γιά δυνατούς, δπως τοΰ έρ
γου, ψυχολογικούς ρόλους, καλλιτέ
χνες Φρέντερικ Μάρς, Χέρμπελ, Λίαρ. 
σάλ καί τήν γοητευτικήν Μερλέ ’Όμ- 
περον.

Τήν θεατρικήν διασκευήν, άρχετά 
χαλήν, χαΐ δσον τό δυνατόν όλιγώ-
τερον άπομαχρυσμένην άπό τό κεί
μενο, έδωσε ν ό Γάλλος Μπισσόν, τήν 
δέ μετάφρασί του στά έλληνικά ή 
έξαιρετική καλλιτέχνις τής δραματι
κής σκηνής κ. Χαλκούση.

δρ. τρ.

ΙΠ Π Ο ΔΡΟ Μ ΙΚΗ
Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

Ή  εϋκόλας νίκη tflC ΜικΗ)μπουλΙ. 
νος είς τήν Τετάρτην ΙΐΓπο&ρομΙαν 
trie παρελθούσης Κυριακής, Λφήνει 
τελείως άκάλυτιτον τόν άναδατην 
Σουρλδν δστις τήν Ιππέυσε είς 'ή ν  

πρό τής νίκης της συμμετοχήν.
ΕΙς  τήν Ιπποδρομίαν αύτήν—  Βια 

νά ύπενβυμίσωμεν όλίγον ™διηγω νί 
ζοντο o l Αεοπάρ Σ  ίγκετ κλπ., δη
λαδή ol χειρότεροι έκ τών σημερινών 
καθαροαίμων, μεταξύ τών όποίωνκαί 
ή ΜπουμπουλΙνα μέ τδν Μυστήριον.... 
Σουρλάν. ΕΙς τούς ποιρακολουθήσαν 
τας τήν διαδρομήν αίιτήν έδιδε τήν 
έντύπωσιν δτι μετά κόπου παρηκο. 
λού&ει τήν διαδρομήν. Μέγα τό κόλ
πο "Ολοι έπιστέψαμεν δτι ό έν λόγψ 
Ιππος δέν εΰρίσκετο έν καλό κατα. 
στάσει.

Προχθές τρίίαμι τά μάτια μας 
8tocv ό έν άτβχτυνβέσει αύτός Ιππος 

,τής παρελθούσης έίδομάδος διήρχετρ 
τό τέρμα μέ θηριώδες φίνις.

Έ π ί μακρόν παρακολουθουμεν τόν 
περίεργον τρόπον καθ’ δν ό άνα4ά· 
της Σουρλας Ιππεύει έκάστοτε τούς 
ευνοούμενους τοΰ κοι/νοΰ Ιππους, καί 
δμως ποτέ δέν ιΐδαμεν αύστηράν τήν 
έπέμδασιν τής Φιλίππου ‘Ενώσεως.

"Αλλο γεγονός τό όποιον ένεποίη. 
σε κατάπληζιν είς τούς φιλίππους η- 
το ή βι* Απρεπών φράσεων έζύίρισις 
τοΰ καθ’ δλα σείαστοΟ άφέτου κ. 
ΜωαννΙδη παρά τοϋ άναδάτου Βαλ. 
λιάνου χατά τήν έκκίνησιν τής Τε
τάρτης Ιπποδρομίας τής Κυριακής.

‘Αφορμή τούτου ύπήρξε διότι 6 
άφέτης κ. Ίωαννίδης ΤοΟ έπέίαλε 
πρόστιμον 5.000 δραχμδν, διότι ιΐς 
τήν τρίΤην Ιπποδρομίιχν τοΟ Σ  τββά- 
του συνελήφθη δτι παρέμεινε σκοπί. 
μως είς τήν άφετηρίαν μέ τόν tirtov 
Μάννα.

 Τά προγνωστικά τών «Πιρα-
σκηνίων» έπιτυχή ώς πάντοτε ίδωσαν 
τούς νικητάς της παρελθούσης έίδο-
μάδος

‘Η τελευταία 
συνεδρίασις τής ’Ε

πιτροπής Άδειας
Ή  Έπιτροπή Άδειας, κατά 

τήν τελευταίαν συνεδρίασίν τηξ 
συνεζήτησε διά τό γνωστόν ζή
τημα τών ήθοποιών τοΰ «Πε
ροκέ». Έξήτασε τήν κ. Κούλαν 
Γκιουζέππε καί άλλους ήθοποι 
ούς τοΰ θιάσου της. Έζήτησε δέ 
δπως προσκομισθοΰν περισσό
τερα στοιχεία διά τήν έξέτασιν 
τής άνευ προηγουμένου αιφνι
διαστικής α'-’τής διαλύςεως τοΰ 
θιάσου.

—Κοττόπιν τοΰ ύποβληθέντος 
ύπό τής κ. Ζωζώς Νταλμάς ύ- 
πομνήματος, διά τοΰ όποιου ζη 
τοΰσε έπιείκειαν, ή ’ Επιτροπή 
άπεφάσισε ν’ άναστείλη τήν έπι 
βληιθεϊσαν ποινήν, μέ τήν έπιφΰ 
λαί,ιν δπως άρη όριστικώς καί 
άμετοοκλήτως τήν άδειαν εύθύς 
ώς καί ή έλαχίστη σημειωθή έκ 
αέρους της παρεκτροπή κοιτά 
τήν Οίύστηράν πσρακολούθησιν 
τής έπαγγελματικής καί κοινω
νικής διαγωγής της.

—F/ις τήν ίδίοτν συνεδρίασίν έ- 
ξητάσθη ή καταγγελία τοΰ κ. 
Γ. Ξύδη κατά τής χορεύτριας 
κ. Άλικης Παπαγεωργίου, έπί 
άθετήσει συμφωνίας. Κατόπιν 
τής άπολογίας τής κατηγορου
μένης ή ’ Επιτροπή παρεδέχθη 
δτι είχε δίκαιον καί δτι διά λό
γους ήθικής καί τάξεως άδυ- 
νατοΰσε νά έκπληρώση τάς ύ- 
ποχρεώσεις της-

—Ή Έπιτροπή Ά δειας ένήρ- 
γησε παρά τώ θεοοτρικώ έπιχει- 
ρηματία τής Κων)πόλεως κ. Κ. 
Πετρίδη—Λαίμα, δπως άποζημι- 
ώση τήν ήθοποιόν δίδα Τζένην 
Σαμιωτάκη, κατόπιν τής άθε- 
τήσεως τής συμφωνίας των πα
ρά τοΰ έν Άθήναις Αντιπροσώ
που κ. Β . Τριανταφύλλου.

Έκλήθη είς άπαλογίαν ό ή- 
θοποιάς κ. Σπ. Μουσούρης διά 
τήν άθέτησιν τής σι^ιιβάσεώς του 
μετά τοΰ θιασάρχου κ· Π. Γα- 
δριηλίδη.

—Ή Έπιτροπή έλαδεν ?γγρα 
φον τοΰ Σωματείου 'Ηθοποιών, 
είς τό όποιον καταγγέλλεται ή 
κ. Ζαζά Μπριλλάντη δτι έχει- 
ροδίκησε κι* έκακοποίησε τήν 
χορεύτριαν δίδα Νότα Κοντονή. 
Τής ύποθέσεως αύτής ή Έ π ι
τροπή θά έπιληφθή τήν Δευτέ- 
porv.

—Έλήφθη Εγγραφον τής Θεα 
τρικής Εταιρίας Κόκκινη — 
Μαυρέα, διά τοΰ όποιου γνωστό 
ποιείται είς τήν Επιτροπήν, δτι 
ή δίς Ρένα Ντόρ άνή,κει είς τήν 
δύναμιν τοΰ θιάσου της. Κατό
πιν τούτου ή Έπιτροπή άνεκοί- 
νωσεν δι* έγγράφου της είς τήν 
καλλιτέχνιδα δτι δύναται νά 
ίργοσθη είς τήν Εταιρίαν Κοκ 
κινη—Μαυρέα, άρκεΐ ό θίασος 
νά συμμορφωθή μέ τήν ύπόσχε- 
σίν του δτι θά τής αύξήση τόν 
μισθόν^

*Από τή Μάντρα 
τοϋ Ά ττ ίκ  —

Έ ξ  άριστερών πρός τά δεξιά ( 'Ά νω ): Αντωνία Κολιδά,
Άρβανιτάκη Μαρία, Κατσιμί δη Νάντια. Δευτέρα σειρά: 
Οικονόμου 'Ιωάννα, Γιαννοπ ούλου Δώρα, Τριανταφύλλου 
Καίτη. Είς τήν τρίτην σειράν : Παποίδοπούλου Μαρίτσα, 
Βεργοςνελάκη Σοφία καί ό πρόεδρος τοΰ σωμοιτείου τοί- 

ξιθετών κ. Σπΰρος Άγγελόπουλος.

τα  δλα τά σπασμένα. ΟΙ άν
θρωποι, πού μπαίνουν πρώτοι 
μέσα στό θέατρο —στάς 9 τό 
πρωΐ— γ ιά  νά τό πλύνουν, νά 
τό σκουπίσουν, νά τό καθαρί
σουν, νά τό συγυρίσουν καί 
φεύγουν τελευταίοι, μετά άπό 
τά μεσάνυχτα. Δεκαπεντάω- 
ρος ή έργα σία . Κ α ι μέ τόσα 
βάσανα. Διαρκής ,όρθοστασία, 
διαρκές τρέξιμο. Τρέχα έδώ, 
πήγαινε έκεί, τήν ώρα πού δέν 
λειτουργεί τό θέατρο. Κ αί τήν 
ώρα πού λειτουργεί, άλλα πά
λ ι βάσανα. Αύτοί πληρώνουν 
τίς Ιδιοτροπίες τοΰ θιασάρ- 
χου καί τών ήθοποιών, μέ τό 
διαρκές «τρέχα έδώ — π ή γα ι
νε έκει». *>

Προθυμότατοι, δέν άρνοΟν- 
ται τίποτα —δέν μποροΰν άλ
λως τε ν’ άρνηθοΰν. Ά λ λ ά  δ 
πόνος πού εβραζε μέσα τους, 
έξεδηλώθη πέρυσι. ‘Ίδρυσ α ν 
ένα σωματείο γ ιά  νά μπορέ
σουν νά διεκδικήσουν λ ίγ α  δι
καιώματα.

Ι 
Ό  πρόεδρός των, Ενας πα

λαιός καί καλός ταξιθέτης, ό 
κ. Σπΰρος Ά γγελόπουλος, μάς 
είπε τί ζητοΰν μέ τή σύμπτηξι 
τοΰ σωματείου των:

— Μία μέριμνα, μία φροντί
δα άπό τήν φιλεργατική μας 
Κυβέρνησι. Ή  τάξις μας είνε 
άπαραίτητη στά θέάτρα καί 
στούς κινηματογράφους. ’ Ε 
μείς θά τακτοποιήσουμε δλον 
αύτόν τόν κόσμο πού έρχεται 
νά παρακολουθήση ένα θέαμα. 
Σκεφθήτε δέ δτι δλοι οί θεα
ταί ένός θεάτρου πέφτουν μα
ζεμένοι μέσα σ’ ένα τέταρτο 
τής ώρας. Πρέπει νά είμαστε 
έκεΐ νά τούς τοποθετούμε στίς 
θέσεις των, νά  προλάμδάνου-

λακες τής είσπράξεως τοΰ θε
άτρου. Καί άμισθοι μάλιστα. 
Αμοιβή μας εΐνε τό φιλοδώ

ρημα, πού κατά προαίρεσιν θά 
μάς δώση ό θεατής. ’Ά ν  θέλη 
δέν μας δίνει καί τίποτε. ΤΰΟ- 
λάχιστον άν έργαζόμαστε μό 
νο τήν ώρα τοΰ θεάτρου, θά 
μας άρκοΰσαν τά λ ίγ α  αύτά 
φιλοδωρήματα, γ ια τ ί θά εϊ- 
χαμε τήν ήμέρα καί κάποια 
άλλη έργασία. "Αλλοτε μάλι· 
στα έτσι ήτουνε. Τώρα δμως 
τά  τελευταία αύτά χρόνια ά 
πό τό πρωΐ έως τή νύχτα εϊ> 
μαστέ μέσα στό θέατρο. Σκού 
πισμα, συγύρισμα θεάτρου, δ
λα έιμεις τά κάνουμε, θελ ή
ματα διαρκώς καί τοΰ καθ’ έ
νός. Καί μία μπαλλαρίνα μάς 
διατάσσει. Α φήστε πού βρί
σκουμε τόν μπελά μας μέ τά 
λάθη τοΰ ταμίου. Ό  πελάτης 
τά βάζει μαζί μας. Ό  ταμίας 
ρίχνει τό λάθος σ’ έμάς, γ ί 
νεται φασαρία, έπεμβαίνει 6 
θιασάρχης καί τό θϋμα είνε 
πάντα ένας ταξιθέτης.

»"Εχουμε ύποβάλει ύπομνή- 
ματα στό ύπουργεΐον Ε ρ γ α 
σίας καί στήν Γενική Διοίκησι 
Συνομοσπονδίας Έ ρ γα τώ ν τής 
Ε λλάδος, καί πιστεύουμε δτι 
θά ληφθοΰν μέτρα πού θά 
μάς προστατεύσουν καί θά 
μθ(ς κατοχυρώσουν!»

Τούς τό εύχόμεθα...
·4τ

"Α ν τούς πάρωμε άπό τήν 
εύθυμη δψι, οί ταξιθέται είνε 
ή τάξις ή πιό κωμική μέσα στό 
θέατρο. Κανείς τους δέν έχει 
όνομα. ’Ό λοι εΐνε γνωστοί μέ 
παρατσούκλια: Ό  Γιάννης, ό 
Όθέλλος, ό Τζιτζιφιόγκος ή 
Τζίτζης, έπί τό άπλούστέρον,

ήτοι τούς Λάκωνα, Ζιγκι. 
σχάν, Τοπογκάν, τίνα. T ill*  Λόντον, 
"Αζελλο, Τιτάνα, Πρωτέα καί Ταφ- 
φάρ.

 Τά προγνωστικά μας διά τάς
Ιπποδρομίας τοϋ Σ αίίάτου καί Κυ 
ριακής έχουν ώς έξής: 
Σ α β β ά τ ο υ :

1) Μ Α Ν Ν Α  έφ· δσον δ ΒαλΧιβνος 
ένδιαφερθΐ).

2 ) Κ ΙΣ Μ Ε Τ ,  ΝταρΙρ, πιθ. Τάγκ 
έλ Νάσρ.

3) ΜΟΥ Σ  ΕΛΑ I ,  Μπουχάνατ, πιθ. 
Φάρρες.

4) Ε Π Ο Σ ,  ΆννΙτα , Νηρευς.
5) Κ Α Ρ Α Κ Ο Λ , Κάρυ δν, πιβ.

ΟύαΠρ.
6) Ρ ΙΜ , ΤραΙν Μπλέ, Ντιρι-

ντάουα.
Κ υ ρ ι α κ ή ς :

1) Σ .  Ο. Σ . ,  Δρυάς, πιθ. Ζευς.
2) ΣΑΠΦΩ , Μοίρα, πιθ. Σάνα.
3) Ε Κ Α Τ Η , "Εβρος, πιθ. Φυν. 

τανάκι.
4) Τ Α Φ -Α Ρ , Μοί’φίντ, πιβ. Ρουά 

ντί Ζούρ. / ,
5) TZ IM  Λ Ο Ν Τ Ο Σ , ΖεττοΟ, πιθ. 

Σπαρτιάτης.
6) Σ  ΙΓ Κ Ε Τ ,  Πριγκήπισσα, πιβ. 

Ντολορές.
Μ .

Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι
ό Καρέκλας, ά Μοΰργος καί 
οϋτω καθ’ έξής.

Ποιός βέν γνω ρίζει τδν Α 
ποστόλη τοΰ θεάτρου Σ αμαρ
τζή ; Αύτός δέν εΐνε ταξιθέ
της. Εΐνε άρχων πανίσχυρος 
καί σεβαστός. Εύτυχή ς ό ήθο
ποιός πού έχει τήν εύνοια τοΰ 
Αποστόλη. Ή  έπιτυχία του εΐ- 
νε έξησφαλισμένη.

Καί οί ταξιθέτριες; Κ ι’ αύ
τές υποφέρουν πολλά. Έ κτός 
άπό τά γενικά βάσανα τοΰ συ
γυρίσματος κάί σκουπίσματος 
τοΰ κινηματογράφου, αύτές — 
οί νοστιμώτερες τούλάχιστον 
—έχουν καί τών θεατών τά βά
σανα.

"Αλλως τε βοηθεΐ καί τ& πε
ριβάλλον σκοτάδι τοΰ κινημα
τογράφου. Κάποια λέξις γλυ- 
κειά άκούεται άπό τόν θεατή, 
κάποιος άναστεναγμός, κά
ποια μικροπρότασις κεκαλυμ- 
μένη.

— Ποΰ θέλετε νά καθήσετε, 
κύριε;

— Ά χ !  Κοντά σου, παιδί 
μου I ...

θυμός ή μειδ ίαμα; ΜειΓ/χ- 
μα άσφαλώς, άναγκαστικόν, 
γ ια τ ί ό θεατής τά  διακρίνει 
καί μέσα στό σκοτάδι τά μοΰ- 
τρα καί τό φιλοδώρημα δέν 
βγα ίνει άπό τήν τσέπη. ΟΙ 
θρασύτεροι άποτολμοΰν καί 
καμμιά τσιμπιά. I

★
Γ ι’ αύτά τά θύμοττα τά  γ ε - . 

νικά, θύματα τών θιασαρχών, j 
θύματα τών ήθοποιών, θύμα
τα τών θεατών, άς ε'ίμεθα λι
γά κ ι γενναιότεροι. Τό φιλο
δώρημά μας περιμένουν γ ιά  
νά ζήσουν.

X .

0
ϊίΑΟΥΕΤΤΑ

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ 

Σπυροπούλου —

Παπαδούκα ~

Γιαννίδη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΠΟΥ Κ ΑΤΕΚΤΗ Σ Ε  ΤΟΥΣ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Μέ τόν 

ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε- 

ΕΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ

Συγκεντρώνει κάθε βράδυ 

τήν έκλεκτοτέραν κοινω

νίαν.

ΪΤΟ ΟΡ1ΙΟΤΕΡΟΝ 
ΘΕΑΤΡ3ΝΤ0Κ A0HNQN

Σαμ αρτζή
θίασος

ΜΗΛ1ΑΑΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ
νΩραι ένάρξεως παραστά 

σεων άκριβώς άπογευμοο- 

τινή ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α Β 

ΒΑΤΟ ώρα 6%  μ.μ. Έσπε 

ρινή ώρα 10VI, 

Πέμπτην καί Σάββατον

ΛΑΪΚΑΙ  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α !  I Ν A I

Ή συμπαθεστάτη Έλληνο <· 
Ρωσσίς χορεύτρια μέ τό λαστι
χένιο σώμα καί μέ τήν σίκ έμ* 
φάνισι δίς Λένοτσκα Κορωνιά- 
δου, τής Χορευτικής Άκαδημί- 
ας Μοριάνωβ, ή όποία θριαμ· 
βεύει κάθε δράδυ στή Μάντρα 
τοΰ Ά ττίκ  μέ τάς τελευταίας 
της χορευτικάς δημιουργίοις.

Ημαρτημένων διόρδωσις
‘ Η διεύθυνσίς τοΰ θιάσου τοΰ Λυ

ρικού» μάς πληροφορεί δτι ήδικήσα- 
μεν τάς είσπραξεις της «Γαρδένιας» 
τ?ς προτ-αρελθούσης έδδομάδος, καθ' 
δν τρόμον τάς άνεγράψαμεν. Δήμο. 
σιεύομεν χωρίς κσ·ιμίαν δυσκολίαν 
τήν άποστσλεισαν όιόρθωσιν τών ά- 
ριθμών έχουσαν ώς έξής : Σ άδδα. 
τον 25 ’ Ιουνίου δρχ. 36.285 άνΗ 
28.850. Τρίτη 28 'Ιουνίου 22.899 
άντί 18.800 Τετάρτη 29 Ιουνίου 
15.018 άντί 12.100. Πέμπτη 30 Ί .  
ουνίου 18.007 άντί 14.500.

’Επίσης ή εΐσπραξις τοΰ «Α θη 
ναίου» τής Κυριακής 26 ’ Ιουνίου έκ 
τυπογραφικού λάθους έσημειώθη δρχ. 
10.100 άντί 30.100 δπως εινε ή 
πραγματική

το ΑΓΡΙΜΙ
Εΐνε τό έργο πού θριαμ
βεύει κάθε βράδυ στό θέα

τρο

ΑΝΑΡΕΑΑΗ
Πλατεία Κυριακοΰ 

Τηλ. 82-134 
καί χαρακτηρίσθηκε άπό 
τήν Κριτική καί άπό τό 
Κοινό ώς άριστούργημα-

το ΑΓΡΙΜΙ
συγκινεΐ άλλά καί διασκε 
δάζει, γιατί εΐνε ένα κομ- 
μόιτι ζωής, άληθινό, σπαρ 
ταριστό, παρμένο μέσα 
άπό τή σύγχρονη πραγμα 

τικό τητα .

το ΑΓΡΙΜΙ
εΐνε ό θρίαμβος τής

ΚΑΤΕΡΙΝΑ!
ΑΝΑΡΕΑΑΗ
ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ καί 

ΣΑΒΒΑΤΟ
Λαΐκαί άπογευματιναί.

Μ Α Ν Τ Ρ Α
Α Τ Τ Ι Κ

Κάδε βράδυ τό

Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ
ΤΗΖ

Κ Ο Σ Μ Ι Κ Η Σ
Α Θ Η Ν Α Σ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

J0UR-CHIC
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ί
ΓΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ



2223939?Q229Q3§23992299Q̂ 2§§Sg92S2Sgg ΤΔ nAPAIKWNSA 1̂111111?3a?19'3'39222331'212222932§29Q2293Q§§3Q'?Q0D029222Q0DSg292230202Q322g 3 20220 

□ □ j j  □ □ ρ □ □ □ □ □ □ □ □ □"□ □ ο ο ρ ο ο ο ο ο  ο ο  ο ο ο  αΊΤΊΓρ ο □ □ □ □ □  □ ρ ρ Ί^ εΓρ ΙΓο  □ □ ρ] ^  H U n S li i  t  ''ι^ β |

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

=- Πώς λειτουργεί μία σχολή
«άστέρων» είς τό Χόλλυγουντ = =

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΕΏΣ

ΒΙΡΤΖΙΝΙΛ ΜΠΡΟΥΣ
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΞΑΝΟΗ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Κ Α Λ Λ Ο Ν Η  ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Σ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

στής της...
“ Υστερα δμως <5πτό μερικά 

χρόνια δέν μπόρεσε πιά ν’ άνθέ- 
ξη στή* μοναξιά. Χρειαζόταν 
στοργή. Χρειαζόταν κάποιον 
πού νά τήν άγαπφ καί νά φρσν- 
τίζη τό παιδί της.

Στό τέλος άρραβωνιάστηκε 
μέ τόν σκηνοθέτη1 Γουώλτερ 
Ροΰμπενς, Μναν άνθρωπο πού 
γνώριζε άπό καιρό καί ό όποι
ος πολλές φορές τις είχε δώ
σει άναμφισβήτητες άποδείξεις 
της άγάπης του καί τής άφο- 
σιώσεώς του. Βέβαια δέν μπο
ρούσε νά πή δτι ήταν έρωτευμέ- 
νη μαζύ του, άλλά ένοιωθε γι' 
αυτόν μιά άγνή φιλία και έναν 
άπεριόριστο σεβασμό. Ή έποχή 
τών σφοδρών έρώ'των είχε πιά 
περάσει όριστικά...

Ή Βιρτζίνια Μπρούς Μχει μιά 
εξαιρετική γοητεία καί θεωρεί
ται είς τό Χόλλυγουντ ώς ή ώ- 
μορφότερη ξανθή τής όθόνης, 
γιατί ή καλλονή της δεν έχει τί
ποτα τό προσποιητό. Οί βάσεις 
τής ζωής της είναι ή πνευμα
τική ήσυχία καί ή κανονικήζωή. 
Δέν άκολουθεΐ άπολύτως καμ- 
μιά δίαιτα καί γυμνάζεται τα
κτικά, κολυμπά καί παίζει τέν- 
νις.

Στό Χόλλυγουντ είναι έξαιρε- 
τικά λαοφιλής γιατί ή καλοσύ
νη της είναι άπεριόριστη.

Κάθε μήνα προσκαλεΐ στήν 
πολυτελεστάτη βίλλα της, πολ
λά πτωχά παιδάκια, τά όποια 
διασκεδάζει μέ τήν βοήθεια τής 
κόρης της καί στά όποια χαρί
ζει ώραιότατα δώρα καί χρή
ματα. Έπίσης οί μισθοί πού πλη 
ρώνει είς τό υπηρετικόν προσω
πικόν της, θεωρούνται ώς μονα
δικοί εις τό Χόλλυγουντ.

Είς ’Αμερικανούς δημοσιο
γράφους πού τήν έπεσκέφθησαν 
τελευταίως, έδήλω^ε τά έξής 
σχετικά μέ τόν μελλοντικόν της 
γάμον : «θά παντρευτούμε τό 
φθινόπωρο καί έλπίζω νά εύτυ- 
χήσουμε. Φαντάζομαι δτι ό Γου
ώλτερ δέν Θά είναι μονάχα Μ
νας καλός σύζυγος γιά  μένα, 
άλλά συγχρόνως καί Μνας ύπο- 
δειγμοπικός πατέρας τής κόρης 
μου.

*Τό σχετικό διάστημα πού 
μδς χωρίζει, μέχρι τής ήμέρας 
τών γάμων μας, Θά μάς έπιτρέ- 
ψη νά σκεφΘοΰμε πώς Θ’ άντιμε 
τωπίσουμε άποτελεσματικώτερα 
δλα τά διάφορα προβλήματα 
που Θά μας παρουσιασθοΰν κα
τά τή διάρκεια τοΰ συζυγικού 
μας βίοι».

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ
τής προείπη τό μέλλον της, ή 
Μαντάμ Λόλα τής έδήλωσε δτι 
σέ όκτώ μήνες θ’ άποκτήση μιά 
κόρη.

Καί πράγματι υστέρα άπό ό
κτώ μήνες ή Έ βελιν Βενήμπλ 
άπέκτησε Μνα χαριτωμένο κορι
τσάκι ! ! . . .

—Κατά μίαν στατιστικήν κι- 
νηματογραφικής'Εταιρείας τοΰ 
Χόλλυγουντ, μεταξύ 10.000 ή- 
θοποιών μόνον οΐ δύο κατορθώ 
νουν νά γίνουν τόσον διάσημοι 
ώστε νά λάβουν τόν τίτλον τοΰ 
άστέρος.

—Ή Μπριγκίττε Χέλμ έξα- 
κολουθεΐ ν’ άναπαύεται εις 
‘ Ελβετίαν οπου έπιδίδεται με
τά φανατισμού στίς χιονοδρο
μίες.

—Ή Ά γγλ ίς  ήθοποιός τοΰ κι
νηματογράφου Μις Μέρλ "Ομ- 
περον άπεζημιώθη μέ 5000 λί
ρες 'Αγγλίας, έπειδή έτραυμα- 
τίσθηκε σέ μιάν αύτοκινητιστι- 
κή σύγκρουσι· Ή Μις "Ομπερον 
έγύριζε Μνα φίλμ καί £λαβε τήν 
άποζημίωσι έπειδή δπως ίσχυ- 
οίσθη μέ τόν τραυματισμό της 
έχασε 2976 λίρες 'Αγγλίας μι
σθούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η Σ Ε Λ Ι Σ  
ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΚ Ο 
ΝΟΓΡΑΦΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε Ι
ΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ 

κ. ΑΝ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ.

Λ
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ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΑ

—  Ή μελοδραματική
έμφάνισις τοΰ Πειραϊκοϋ Ω δ είο υ

Τά έφετεινά διπλώματα - πτυχία.- Τά 
••-.-.-r-τ άπονεμηθέντα βραδεία ■

Τήν περασμένη έδδομάδα 
τό Ώ δείον τοΰ Πειραιώς μάς 
έκάλεσε σέ μιά πραγματική 
καλλιτεχνική μυσταγω γία . Ή  
άπαρτιζομένη άπό 20 άριστες 
κα ί «καλοβαλμένες» φωνές 
Μελοδραματική Σχολή του, 
θά  παρουσίαζε στήν έτησία έ- 
πίδειξί της την συντελεσθείσα 
πρόοδο των μαθητών καί μελ
λοντικών καλλιτεχνών, σέ μιά 
σειρά  άπό μελοδραματικά ά- 
ποσπάσματα. Ή  τόσον μετρι- 
οψρόνως, δμως άναγγελθεϊσα  
δ ιά  τοΰ προγράμματος καί 
χω ρίς κοτνένα άλλον, άς ση- 
μειωθη Ιδιαιτέρως, διαφημι
στικόν θόρυβον, έπ ίδειξις αύ
τή. άπέδη σωστή άποκάλυψις. 
Σ τόν γράφοντα έχουν δοθή, 
ό χ ι καί λ ίγ ες  φορές ώς σή
μερα, οί εύκαιρίες νά έξάρϋ 
«Γήν άθόρυδη έρ 
γα σ ία  πού συν- 
τελείται στή 
οχολή αύτή, πού 
τελεί ύπό τήν 
Εμπνευσμένη δι- 
εύθυνσι τοΰ δ ι
απρεπούς καθη
γητοΰ κ. Κ ίμ .
Τ ριανταφύλλου. 
ϊελευταίω ς δέ 
ε ίς  τήν διενερ- 
γηθεϊσαν έρευ
ναν τών «Παρα
σκηνίων» δ ι ά 
τήν έν γένει 
Βράσι τοΰ Ω 
δείου, άρκετόν 
<ώρον κατέλα- 
®εν ή άναφερο- 
μένη είς τήν 
..ειτουργίοτν της 

σχολής οτϋτής καί ή όποία 
Βράσις συνίσταται είς Ενα 
πλούσιο ένεργητικόν —σειρά 
όλόκληρος μρθητών της δια- 
απρέπει ήδη είς τήν ξένηιτ- 
καΐ είς μίαν άσφαλή ένίσχυ- 
σιν τής έλληνικής καλλιτεχνι
κής οίκογενείας, διά τής προ
ετοιμασίας νέων άξιολόγων 
ταλέντων καί προικίσεως αύ
τών, χάρις είς τό μεθοδικόν 
σύστημα τής διδασκαλίας, μέ 
δλας έκείνας τάς τεχνικας 
γνώ σεις τών συγχρόνων άπαι- 
τήσεων.

Τούς τελευταίους αύτούς έ- 
κλήθημεν νά άκούσωμε καί ή

Ή  ω ραία καί συμπαθητική 
φωνή τής δίδος Χριστοδονλί- 
δου είχε τήν εύκαιρία ν’ άνα- 
δειχθή στήν γ '  πραξι τής «Μα- 
νόν» μαζί μέ τόν κ. Βαδανά- 
τσο, ως άδδα ντέ Γκριέ.

Στή δύσκολη σκηνή τής αύ- 
λής τοΰ πανδοχείου Χάδρης 
άπό τήν α ' πραξι τής «Μα- 
νόν» έθριάμδευσεν ή άπαλή 
λυρική φωνή τής δίδος Ρένας 
Φωτεινού, ποΰ μέ ζηλευτήν άν- 
τίληψιν άπέδωσε τό ρόλο της 
ήρωΐδος. Ό  τρόπος πού έρμή- 
νευσε περιέκλειε πραγματική 
δραματικότητα καί έπροκάλε- 
σε τήν έσώτερη συγκίνησι τοϋ 
δυνατοΰ έρωτισμοΰ, πού ’ έχει 
τό ρωμαντικό έργο. Ά λ λ ά  καί 
ό κ. θεόδ. Κατσούλης, τήν ώ- 
ραιότατη καί θερμή φωνή βα
ρυτόνου, πού δρήκα ώς σήμε-

ΜαθηταΙ καί μαθήτριαι τής Μελοδραματικής Σ 
'Ωδείου Πειραιώς.

ρα πολλές εύκαιρίες νά έκ- 
θειάσω, είχε μιά πολύ καλή 
καί πάλι έμφάνισί, ώς Λεσκώ, 
δπως καί ό κ. Βαδανατσος, 
ώς ντέ Γκριέ.

έξαιρετική τους έμφάνισις ύ
πήρξεν ή προαναφερθεισα ά- 
ποκάλυψίς. “ Οπως άνεφέρθη 
κ α ί πιό πάνω, τό πρόγραμμα 
άπετελειτο άπό σκηνές διαφό
ρων μελοδραμάτων, πρέπει δέ 
νά  τονισθή καί πάλι, πώς έ- 
μείναμε καταγοητευμένοι μέ 
τόν τρόπο, πού έτραγούδησαν 
κα ί έπαιξαν τούς διαφόρους 
ρόλους οί συμπαθέστατοι έρα- 
σιτέχναι, άλλά μερικοί μέ πεί
ραν πραγματικών καλλιτε
χνών, μαθηταί καί μαθήτριαι.

Ή  δίς ΓΛίτσα Κουραχάνη ό- 
y ι μόνο μάς Ικανοποίησε, άλ
λά  μας κατέπληξε μέ τόν λαμ 
πρό τρόπο πού έρμήνευσε καί 
φωνητικώς καί είς ήθοποίίαν 
τόν ρόλο τής Καρλόττας άπό 
Τόν «Βέρθερον» τοΰ Μασσενέ.

Τρισχαριτωμένη, μέ τή μου
σική (άπαλής λετζέρας) φω
νή της ή δίς Λέλα Ζωγράφου 
στόν άρκετά δύσκολο κι* ά- 
χάριστο ρόλο τής Σοφίας, Έ ν  
τύπωσι μοναδική έκανε ή έ- 
ξαιρετική ντιξιόν της καί τό 
μπρίο.

Πολύ καλοί στή 6 ' πράξι 
τής «Μανόν» ή δίς Σόνια Χου- 
τοπούλου καί ό κ. Σπ. Β α δα 
νατσος. Ή  πρώτη λετζέρα 
συμπαθητική φωνή καί ό δεύ
τερος λυρικοδραματικός τενό- ] 
ρος, έτραγούδησοτν κι’ έπαι
ξαν τή συγκινητική αύτή σκη
νή μέ λαμπρά άντίληψι καί Λ» 
πόλυτη άνεσι. Πολύ καλός στό 
ρόλο τοΰ πατέρα ό δαθύφωνος 
κ. θ .  Δράκος. "Ε ν α  σίγουρο 
άπόκτημα τής λυρικής μας 
σκηνής.

Μιά έξαίρετη μαθήτρια —έ
να πραγματικό ταλέντο δρα
ματικής ύψΊψώνου (μέ πολύ κα
θαρή αρθρωσι καί έκπληκτι- 
κή ήθοποιΐα)— ή δίς Δέσποι
να Ρίτσου, μ ά ς  έδωσε μαζί μέ 
τήν δίδα  Μίτσα Κουραχάνη 
στό ρόλο τής Ά ρτέμιδος. μιά 
θαυμασία έκτέλεσι τής «Ά ΐν- 
τος».

πό κριτικές στήλες Πειραϊκής 
έφημερίδος. Σήμερα μοΰ δ ί
δεται ή πολύτιμη εύκαιρία νά 
διαπιστώσω μιά σημαντική 
πρόοδο. Μας έχάρισε μέ πρα
γμ α τικά  λεπτή έρμτ*νευτική 
βαθύτητα τό «Pastorale Varie» 
τοΰ Μόζαρτ.

Ή κ. Α. Α ναργύρου—Ψα- 
ριανοΰ (τής τάξεως τοΰ κα
θηγητοΰ κ. Μπουστίντουϊ), ή 
όποία έλαδεν έφέτος δίπλωμα 
κατέδειξεν τό πόσον δίκαιη ύ
πήρξεν ή τιμητική διάκρισίς 
της καί δράδευσις άπό τό Ω 
δείο. Έ χά ρ ισ ε τήν έσώτερη 
συγκίνησι καί τήν ύπέρτατη 
χαρά πού κρύβει ή «‘ Ισπανική 
συμφωνία» (Ά ντάντ Α ' μέ
ρος) τοΰ Λάλο.

Ε ξα ιρ ετικ ή ν  έμφάνισιν ε ί
χε καί ή μαθήτρια τής άνω- 

τέρας Τοΰ λ α 
Βλάμη (τής τά- 
ξ,'ως τοΰ κετθη- 
γητοΰ κ, Ά ντ. 
Εκόκου) είς τήν 
Σονάτα (Ρόντο) 
ιΐοΰ Σοΰμπερτ.

Καί ή έπίσης 
θριαμδεύσα σ α 
στήν προηγού
μενη της έμφά- 
νισι δίς Δ. Ά μ - 
πάρτζογλου έ- 
ιραγούδησε μέ 
τ ή ν  πλούσια 
καί μοναδι κ ή 
σκηνική φ ω ν ή  
της καί θαυ
μαστήν τέχνην 
τήν Σερενάτα 
τοΰ Σοΰμπερτ 

καί τό «Enfant prodique» τοΰ 
Ντεμπυσσύ.

Τέλος ή μαθητική χορωδία 
ύπό τήν διεύθυνσιν καί διδα
σκαλίαν τοΰ κ. Γ. Σκλάδου έ-

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ «ΠΡΠΤΕΣ»

ΤΟ .-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
’Εντυπώσεις καϊ κρίσεις 
τοϋ συνεργάτου μας κ. ΔΡ. Τ Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Η

Τό πρόγραμμα έκλεινε μέ | ξετέλεσε τόν «Μνηστήρα», τήν 
e..._ . λ . .  ((/νιοναχήν>>) Χ6 «Έρώτημα» 

τοΰ Μπράμς καί τόν "Υμνον 
τοΰ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου.

Μετά τήν έκτέλεσι τοΰ προ 
γράμματος ό έφορος τοΰ καλ 
λιτεχνικοΰ τμήματος κ. Κυρία 
ζόπουλος προέβη είς λογοδο 
σίαν έπί τών πεπραγμένων τοΰ 
Ω δείου, κατά τήν όποίαν 
σημειωθεϊσα έφέτος άξιόλογος 
πρόοδος τοΰ Ιδρύματος όφεί 
λεται είς τό θερμόν ένδιαφέ 
ρον καί τήν ύλικήν καί ήθικήν 
ένίσχυσιν τοΰ ύπουργοΰ-·διοι 
κητοΰ κ. Κ. Kcy-ζιά, ώς καί 
τοΰ διευθυντοΰ '/βαμμάτων καί 
Τεχνών καί τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου κ. Κ. Μπαστια.

Έ ν  συνεχείςι: ό κ. έφορος ά 
νεκοίνωσεν δτι έφέτος άπεφοί 
τησαν τοΰ Ω δείο υ  δύο μαθή 
τριαι, έκ τών όποίων ή μ ίο 
διπλωματούχος καί ή άλλη 
πτυχιοΰχος, δηλαδή 1 )  ή μα· 
θήτρια κ. Α λκμήνη Ά ν α ρ γύ  
ρου—Ψαριανού, της τάξεως
τοΰ καθηγητοΰ κ. Μπουστίν- 
τουϊ, λαδοΰσα δίπλωμα διο 
λιοΰ μέ βαθμόν άριστα παμ 
ψηφεί καί 2) ή μαθήτρια δίς 
Δέσποινα Κοσμά, τής τάξεως 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Δ. Μαρή 
λαδοΰσα πτυχίον κλειδοκυμ 
δάλου, μέ βαθμόν άριστα είς 
τήν διδασκαλίαν καί λίαν κα 
λώς είς τήν έκτέλεσιν.

Τέλος ό κ. έφορος άνεκοΐ- 
νωσε τά άπονεμηθέντα βρα 
δεια, τά  όποια έλαβον οί έ 
ξής μαθηταί:

Δέσποινα Ά μπάρτζογλσυ 
(Ρεδιάδειον 2.000), Μαρία 
Κορωναίου καί Γεώργιος Νι- 
κολάκης (τοΰ προέδρου κ. Ρε- 
διάδη, 1.000 δρχ. έξ ήμισεί- 
α ς), Εύανθία Βλάμη (Πολί
του, 1.000 δρ χ.). Α γ γ ε λ ικ ή  
Μαλικούτη (Πειραϊκοϋ Συνδέ
σμου, 1.000 δρχ.), ’ Ιωάννης 
Μακρής (Πειρ. Συν?#, 1.000 
δρ .), Εύάγγελος Κουκούλης 
(Πειρ. Συνδ., 500 δρχ.) καί 
Χρυσούλα Ραΐση (έφορου τοΰ 
Ω δείου, δρχ. 500)

Τό έκλεκτό καί πολυπληθές 
κοινόν έπευψήμησε τούς έκτε- 
λεστάς καί τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Ω δείου  Πειραιώς διά  τ ή ν  
πραγματικά  λαμπράν καί ά- 
θόρυδον έργασίαν πού συντε- 
λεΐται είς τό μοναδικόν αύτό 
καλλιτεχνικόν φυτώριον.

τήν έμφάνισί τών δύο καλυ
τέρων στοιχείων τής Μελοδρα 
ματικής Σχολής τοΰ Πειραϊ- 
κοΰ ’Ω δείου: τής δίδος Δε-
σποίνης Ά μπάρτζογλοι; καί 
τοΰ κ. θ . Κατσούλη. Ύπήρξαν 
κι’ οί δυό τελείως άψογοι, ή 
μέν πρώτη ώς Σαλώμη, μέ τήν 
πλούσια φωνή της και ό δεύ
τερος ώς 'Ηρώδης στήν «'Η- 
ρωδιάδα» τοΰ Μασσενέ. Πολύ 
καλή έπίσης καί ή γυναικεία 
καί μικρή χορωδία σέ διάφο
ρες σκηνές τών μελοδραματι
κών άποσπασμάτων.

Εκλεκτότατο καί πυκνότα
το άκροατήριο έχειροκρότησε 
θερμότατα τούς συμπαθείς 
καί έκλεκτούς νεαρούς καλλι- 
τέχνας, πού ύπό τήν έμπνευ- 
σμένην διδασκαλίαν τοΰ κ, Κ. 
Τριανταφύλλου έπέτυχαν τόσο 
λαμπρά άποτελέσματα.
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΜΗ

ΜΑ ΤΟΥ Ω ΔΕΙΟ Υ 
Τό άπόγευμα τής έπομένης 

ήμέρας διεξήχθη ή έτηοία έ- 
ορτή τοΰ 'Ωδείου Πειραιώς, 
μέσα στό πιό έγκάρδιο καί 
πάλι καί στό πιό φιλικό περι
βάλλον. Κόσμος πολύς καί έκ- 
λεκτός είχε πληρώσει άσφυ 
κτικώς τήν μεγαλοπρεπή αΐ· 
θουσα τοΰ Βαρώνου Κίμωνος 
Ράλλη, άριστοτεχνικαί δέ μου- 
σικαί καί φωνητικαί έκτελέ- 
σεις συνετέλεσάν στήν όλο- 
κλήρωσι τής θερμής άτμο- 
σφαίρας.

Μία σειρά άπό τις πιό προ
χωρημένες μαθήτριες, σ ’ ένα 
άρκετά πλούσιο πρόγραμμα, 
έδωσαν τήν πιό άνάγλυφη εί- 
κόνα τής όλοκάθαρης καί σο
βαρής δ ο υ λ ε ι ά ς ,  που έπιτελεΐ- 
ται. στό μοναδικό αύτό ίδρυ
μα τοΰ Πειραιώς. Ή  δίς Ρένα 
Φωτεινού στό Βάλς μέ έλασ- 
σον τοΰ Σοπέν, (τής τάξεως 
κλειδοκυμ δάλου τοΰ καθηγη
τοΰ κ. Βελουδίου) έπέδειξε 
καί πάλι τά μεγάλα πιανιστι- 
κά προσόντα της. ‘Έ ν α  ταλέν
το πολύμορφο —άφοΰ μόλις 
τήν προηγουμένη ήμέρα είχε 
μιά θαυμασία έμφάνισί στήν 
τά ξ ι της Μονωδίας— πού ύπό- 
σχεται μιά εύρεία καλλιτεχνι
κή σταδιοδρομία.

Δ ιά  τήν έξαιρετικήν μαθή
τριαν δίδα  Λέλοιν Μαλικούτη 
(τής τάξεως κλειδοκυμδάλου 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Δ. Μαρή) 
έχω μιλήσει άρκετές φορές ά-

ΤΟ «ΑΓΡΙΜΙ» στό δέα τρον ’Ανδρεά δη
(Συνέχεια έκ της Ιη’ς σελίδος)

pit τήν καλωσύνη του καί δηλώνει πώς 6ά 
φύγη-

Εδώ, σύμφωνα μέ τήν συνταγή, πού άνέ- 
φερα πάρα πάνω, εΐνε άπαραίτητη μιά «μεγάλη 
σκηνή», μιά «ρουκέττα». ‘Ο συγγραφεύς μας 

τήν δίνει: Βάζει τόν Φλοράν νά κλαίη τή χα
μένη του εύτυχία, τήν Τερέζα νά τόν δλέπη πώς 
ύποφέρει — τέλος πάντων I — κι’ αύτός μιά φο
ρά, νά χαίρεται γιατί ό άγαπημένος της εΐνε 
δυστυχισμένος, νά ένθουσιάζεται μάλιστα τάοο, 
ώστε νά τοΰ συγχωράη τήν ώς έκείνη τή στι
γμή εύτυχία του, τό ταλέντο του, τή δόξα του, 
τήν καλωσύνη του.

Στήν τρίτη πράξη, μ’ δλο πού ή Τερέζα έ'- 
χει πιά συγχωρήσει τά προτερήματα τοϋ άγα- 
πήμένου της καί στολίζεται νύφη, τό «μίσος 

τής ράτσας» ξαναζωντανεύει. Καί, τήν ώρα πού 
ό Φλοράν, τρισευτυχισμένος γιατί σέ λίγο θά 
κάνη γυναίκα του τήν άγαπημένη του, παίζει 
μιά καινούργια σύνθεσή του (τόσο γλυκειά καί 
τόσο παθητική, πού ή μερεύει τόν έξοτγριωμένο 
Γκοστά καί έπιδρά εύεργετικά καί σ’ αύτόν ά
κόμη τόν κύριο Τάρντ), ή Τερέζα ασυγκίνητη 
φεύγει — κατά τή φράση τοΰ συγγραφέως: — 
«φεύγει μικροκαμωμένη, άδιάλλακτη καί φω
τεινή, γ ιά  νά χτυπά παντοΰ μέσα στόν κό- 
ομο».

Αύτό εΐνε τό «Α γρίμι» τοΰ Ζάν Άνούΐλ, 
πού ή παρισινή Κριτική— άκολουθώντας τό πα- 
τρο-παρά&οτο γαλλικό σύστημα τοΰ «σέ χειρο
κροτώ γιά  νά μέ χειροκρότησης» — δέχτηκε μέ 
ίξαλλον έν&ουσιασμό.

Κι’ δμως τό έργο αύτό δέν είχε τύχη μόνο 
στό Παρίσι. 'Έ χει κι’ έδώ:

Μεταφράστηκε άπό τόν κ. Γ. Φτέρη μέ στορ
γή . Ή  μετάφραση εΐνε στρωτή, καλοδουλεμένη. 
Ύπάρχουν φράσεις στό γαλλικό κείμενο, πού 
ήχοΰν άγοραια. Στή μετάφραση χωρίς νά χά
σουν τίποτα άπό τή δριμύτητά τους δέν «σοκά
ρουν».

Ή μεγαλείτερη, δμως, τύχη τοΰ « Α γρ ι
μιού», εΐνε τό δ η  έπεσε στά χέρια τής κ. Κα- 
Τ.ερίνας Άνδρεάδη, πού πέτυχε νά πρόσθεσή έ

ναν άκόμα θρίαμδο στό ένεργητικό της, παίζον
τας τόν «άχάριστο» ρόλο της Τερέζας μέ τόση 
τέχνη, μέ τοση συγκίνηση, ώστε — φαίνεται ά- 
πίστευτο κι’ δμως εΐνε άλήθεια — νά κατορθώ- 
ση νά δικαιολογήση τόν άλλοπρόσαλλο χαρά· 
κτήρα τοΰ «έγκεφαλικοΰ» κατασκευάσματος 
τοΰ Ζάν Ανούΐλ. Στό φινάλε τής πρώτης πρά- 
ξεως, δρήκε τόνους άγριους, διαπεραστικούς, 
πού ξέσκιζαν καί τριβέλιζαν. Στή «μεγάλη σκη
νή» τής δευτέρας πράξεως είχε τόσο φώς στά 
κλαμένα μάτια της καί στό πικρά συσπασμένο 
στόμα της ένα χαμόγελο τόσο άγγελικό, πού 
τό κοινόν ξέσπασε σέ θερμά «αί παρατεταμένα 
χειροκροτήματα, χαλαλίζοντας τήν «φιλολογία» 
τοϋ συγγραφέως.

Κι’ είχε απόλυτα δίκηο.
Ή τύχη τοΰ «Άγριμιοΰ» συνεχίζεται. Ά νέ 

δηκε καλομελετημένο, δπως δλα τά έργα, πού 
παρουσιάζει ή κ. Άνδρεάδη καί παίχτηκε άπό 
δλον τόν θίασο άψογα:

Ό  κ. Άποστολίδης, πράος, εύγενικός, συγ
κρατημένος οτή θλίψη του, ήταν άληθινός «πρίγ- 
κηπας τοΰ παραμυθιού» δπως τόν θέλει ό ρό
λος του. ‘ Ο κ. Δαμασιώτης χαρακτήρισε μέ κέ
φι τό γελοίο ανθρωπάκι καί ή κ. Μηλιάδη ύπο- 
γράμμισε μέ φαντασία τήν κυρία Τάρντ. Ό  κ. 
Μσρίδης κατώρθωσε νά γίνη άντιπαθητικός. Ή 
κ. Λώρη έδωσε τήν πορωμένη γυναίκα πολύ κα
λά. 'Ο κ. Ζωγράφος βρήκε τόν τρόπο νά χρω- 
ματ ίση τόν μόλις σκιτσαρισμένο ρόλο του.

'Η κ. Χριστίνα Καλογερικού καί ή κ. Λέ
λα Ή σαία, που οί ρόλοι τους εΐνε «βαριατσιό- 
νες» πάνω στό Ιδιο μοτίβο, π%τυχαν ν’ άποδώ- 
σουν τή συγγένεια αύτή καί νά τονίσουν συγ
χρόνως τίς έξωτερικές διαφορές τών χαρακτή
ρων τους.

Οί ύπόλοιποι έπεισοδιακοί ρόλοι παίχθηκοτν 
έξαίρετα άπό τίς δίδες θ . Κ α λ λ ιγ α , Σ. Ίατρί- 
δου καί τούς κ.κ. Κώσταν Οίκονομίδην, Γιολά- 
σην καί Ντινον.

★
Καί, ή αδιόρθωτη γκρίνια τής κριτικής:
Τό σκηνικό τοΰ άοχοντικοϋ μποροΰσε νδχε 

περισσότερο τοπικό χρώμα. Ό  φωτισμός τοϋ 
ψονταλέτου — κήπου στήν τρίτη πράξη εΐνε 
πολύ έντονος γ ιά  δειλινό.

ΚΩ ΣΤΗ Σ ΒΕΛΜΥΡΑΣ

*0 έκ τών συγγραφέων τοϋ 
Πειραιώτικου θεατρικοϋ έργου, 
πού άνεβυβάσθη' τήν περασμένη 
Παρασκευή, στό θέατρο «Δελ
φοί» άπ’ τόν θίασο Βιτσώρη— 
γιά τό έ'ργον έγραψα ένα προ- 
κριτικό σημείωμα στά «Παρα
σκήνια»— έδημοσίευσε στήν έγ 
κριτο άφη'μερίδα «Αθηναϊκά 
Νέα» τό .ίδιο άπόγευμα, λίγες 
ώρες, δηλαδή, πριν άπ’ τήν πα- 
ράστασι, τό παρακάτω γράμιμα: 

Κύριε Διευθυντά,
Πριν σηικωθή ή αύλαία γ ιά  νά 

ίδοΰμε — συγγραφείς, κριτικοί 
καί κοινόν — πάνω στή σκηνή 
«Τό Σταυροδρόμι», ό φίλος κ. 
Δρόσος Τριφύλλης άπό τις στή
λες τοΰ περιοδικού «Παρασκή
νια» έκανε μιά έλαφρά προκρι- 
τική —  άς τήν ποϋμε έτσι —  Α
νάλυση τής ύποθέσεω^ τοΰ έρ
γου μας. Άφοϋ τόν ευχαριστή
σω δημοσίς* τόσον τόν κ. Τρί
φυλλη1 δσο καί τά «Παρασκήνια» 
γ ιά  τήν καλωσύνη τους θάθελα 
νά πώ δυό λόγια πάνω στούς τύ
πους (Άλικη καί θάνο) πού ό 
κ. Τριφύλλης τούς χαρακτηρίζει 
«έξιδοη/ικευμένους, πράγμα μυ
στήριο γ ιά  τήν έποχή μας». ’ Ε
δώ δέν θά συμφωνήσω μέ τόν κα 
λόν μου φίλο. Δέν θέλουμε κα
θόλου τούς τύπους αύτούς μυ- 
στηριωδώς έξιδίανικευμένους. 
Τούς θέλουμε—προσπαθούμε νά 
τούς δείξουμε — ρεαλιστάς πού 
μέ συ\*είδηΟη προβαίνουν σέ μιά 
πραξι κατά τήν γνώμη τους ά- 
ναγκαία κοινωνικά καί άνθρώ- 
πινα. Ή  πράξις τους αύτή μό
νον — σάν λίγο σπάνιον γ ιά  τήν 
έποχή μας — μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθή κάπως ιδανική, δχι δ
μως καί «μυστηριωδώς έξιδατνι- 
κευμένη». Συμφωνώντας δέ μα
ζί του στο δτι «ή θυσία, ή στορ
γή καί τό καθήκον εΐνε μόνα 
τους ανθρώπινα» δέν συμφωνώ 
κο^όλου στό δτι ή αύτοεγκατά- 
λειψη κάποτε δέν εΐνε». Δέν εΐνε 
βέβαια ή αύτοεγκατάλειψη πάν
τοτε δικαιολογημένο άνθρώπινο 
αίσθημα. Μά τοΰτο συμβαίνει δ
μως μόνο διά παθολογικούς τύ
πους, τούς άδύναμους, τούς μοι
ραίους, Κι’ αύτοί εΐνε ποΛύ λί
γοι μπρος σέ έκείνσυς πού θυσι
άζουν ένστικτώδεις άπαιτήσεις 
τους μπρός σέ καθήκοντα γενι- 
κώτερα άνθρώπινα καί κοινωνι
κά. Καί στή δεύτερη περίπτωση 
άνήκουν τά έκατομμύρια τών 
στροττευαμένων ένθουοιωδών πο
λεμιστών, οί χιλιάδες των άν- 
θρώπων ζωντανών - τορπιλλών, 
τών πολεμιστών άεροπόρων καί 
τόσων άλλων ήρώων πού έγ κα
ταλείπουν δχι άπιλά τόν έρωτά 
τους, άλλά θυσιάζουν τήν ίδια 
τή ζωή τους γ ιά  τήν έξυπη^έτη- 
ση ένός — έξω άπό τό άτομό 
τους — γενικωτέρου συμφέρον
τος, μέ π<λατειά καί συγκεκριμέ 

. νη συνείδηση καί γνώση τής 
πράξεώς των. Ά λλ ά  άς σταμα
τήσω έπί τοΰ παιρόντος έδώ. 
Σέ λίγο μποροΰμε νά τά ποΰμε 
καλλίτερα καί πλατύτερα, δ
ταν δοΰμε άπάνω στή σκηνή 
τρύς τύπους αύτούς, διότι νά, ή 
αύλαία σήμερα τό άπόγευμα σή 
κώνεται...

Μετά τιμής 
ΛΑΜΠΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

Κι* ή αύλαία άνοιξε. "Ανοιξε, 
γ ιά  νά ποβρρυσιάση τήν νέα μορ
φή τής πνευματικής παραγωγής 
τών δύο Πειραιωτών συγγρα
φέων. Μά σ’ αύτή άνήκει κι* ή 
παροπήρησί μου, περί έξιδοοΊ- 
κευμένων μυστηριωδών τύπων 
τοϋ έ'ργου. Ά πλώ ς ίδοτνικούς 
τους θέλουν οί συγγραφείς. Με
ταξύ τοΰ άπολύτου καί τοΰ σχε- 
τικοΰ, δέν παύει νά ύπάρχη μία 
καπάστασι, μία ύπόστασι — αύ
τή, πού διαφωνώντας συμφωνού
με. Πιό κάτω ό κ. Β. λέει πώς 
συμφωνεί μαζύ μου, πώς «ή θυ- 
σία, ή στοργή καί τό καθήκον 
εΐνε μόνα τους άνθρώπινο», δέν 
παραδέχεται, δμως, πώς «ή αύ· 
τσθυσία, κάποτε δέν εΐνε». Έ 
δώ, μπορεί νάχη δίκηο. Γιοοτί δ 
παμφάγος - δεξιοτέχνης, στήν 
σελιδοποίησι κι’ έπεξεργασία ή- 
χηρών τίτλων, γ ιά  τήν άρχιτε- 
κτσνική κι* όμοιομορφία τής σε
λίδος θυσίασε δυό - τρεις γραμ
μές. Αύτές : «ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ, Ο
ΜΩΣ, ΝΑ ΔΗΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙ -π ο ύ  εί
πα, πώς κάποτε δέν εΐνε— ΠΩΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ 
ΝΕΟΙ ΣΥΓΓΡΑ Φ ΕΙΣ : ΟΛΟ
ΚΛΗΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΑΝ
ΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΛΩΣΥΝΗΣ». 
Μά καί μέ τήν παράλειψι αύτή 
πάλι άντίρρησι δέν χωρίΐ. Τ’ ό- 
μολογεΐ κι' ό ίδιος : «ΤΟΥΤΟ
ΣΥΜ ΒΑΙΝ ΕΙ — ή αύτοεγκατά- 
λειψι —Σ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ.ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ, 
ΤΟΥΣ Μ ΟΙΡΑΙΟΥΣ». Λοιπόν ; 
Επειδή φθάνει κάποτε τά δρια 

τής μανίας, κ. Βολ. ή αύτσθυ- 
σία, γι* αύτό ΚΑΠΟΤΕ ΔΕΝ 
Ε ΙΝ Ε ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.

Ά λ λ ' άνοιξε, είπαμε, ή αυ
λαία καί μεϊς βρισκόμαστε στίς 
στήλες τών «’Αθηναϊκών Νέ
ων». Τί κρίμα, άλήθεια νά μή εί
χαν έκτασι, δοη ή άπόστασι τών 
«Δελφών», γ ιά  νά γίνουν μαζί 
οί δυό συζητήσεις. *Άς εΐνε. Μέ 
τό άνοιγμα, είδαμε, άκόμα, κα! 
τόν βαθμό τής προσπαθείας tg'V, 
γ ιά  τήν έπιβολή κι’ άνοτγνώρι- 
σι τοΰ έργου των, κι’ έργου νέ
ων. Τό κατώρθωσαν ; θ ά  τύ 
δοΰμε...

* Άγ
Σύντομη άνάλυσι τής ύποθέ- 

σεως, έδωσα στό άρθρο, πού έ- 
δΓμοσιεΰθη. Δέν άπομένει, πα
ρά νά δοΰμε τήν συνδετική πλο
κή καί τήν σκηνική έρμηνεία.

I'd «Σταυροδρόμι », ώς σύλλη* 
ψι, ώς ιδέα, στέκει σέ άνώτεοο 
έπίπεδο πνευματικής λειτουργί
ας. Στόν ΖΟόν αιώνα, μέ τόν Φρι 
κιαστικό έκτραχηλιπμό τών ή· 
θών, (μέ τό καταθλιπτικό ξέφτι

α μα τοϋ πανανθρώπινου αίσθή- 
ματος, τοϋ έρωτα, μέ τόν άπο- 
πνικτικό άεροδυναμισμό τής ά- 
τμοσφαίρας καί τήν καταφρονε
τικήν ύποτοεγήν στήν ϋλη, δύο 
νέοι συγγραφείς μάς παρουσιά
ζουν μίαν έντονη άντίθεσι I Τό 
φαινόμενο. Τήν έξαίρεοι. Μιά 
νέα κι’ Ινας νέος άγαπιοΰνται 
κι’ εΐνε στά πρόθυρα τής δικαι- 
ώσεως τοϋ αισθήματος των καί 
τής όλοκληρώσεως τοΰ όνείρου 
των. Ξαφνικά, δμως, γεννιέται 
τό μητρικό αίσθημα, είς τήν 
πρώτη, ύπό προστατευτικήν μορ 
ψήν. Εΐνε ή φύσι τής γυναίκας, 
γ ιά  τήν προσμονή αύτή. Μά δώ 
έχει κι’ άλλη σημασία. Στήν 
στοργική αύτή μητρική προστα
σία κλείνεται, γενικώτερα, ή έν- 
νο α τής άγάπης στό παιδί. Βέ
βαια, γ ιά ’ τά παιδιά τοΰ άδελ- 
φοϋ της θυσιάζεται ή Άλικη. 
Μά στό βάθος κρύβεται κάτι 
άλλο. Κρύβεται τό Ιδοη/ικό ό
νειρο τής δημιουργίας μιάς και
νούργιας γενιάς. Μιάς γενιάς 
μέ πλατεία ιδανικά, ύγιεΐς άρ- 
χές κι’ ώραΐες έπιδιώξεις, Ή 
φλόγα αύτή εΐνε, πού κεντρίζει 
τήν πρόωρη άνπτυξι τοΰ μητρι
κού φίλτρρυ, πού συγκρούει τό 
έγώ μέ τήν συνείδησι τοΰ καθή
κοντος. Ή  άκαταμάχητη δύναμι 
τοΰ έ'ρωτα συντρίβεται, μπρός 
στά ίδιαλογικά δνειρα.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ = =  
=  ΕΙΠΕ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Τ Ο Υ  Κ. © .  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Δ Η

Τώρα τελευταία, είς τάς ύ- 
παιθρίους όρχήστρας, προ^ίτέ- 
θη καί νέο φροΰτο : ό γυναι
κολόγος. Ό  ντιζέρ δηλ. πού 
:ρ α γ ο .ίά ε ι διαρκώς τή γυναί
κα. “Ό λα τά τραγούδια του 
γύρω άπό τή γυναίκα αεριοτοε 
φονται. Ή  γυναίκα τοΰτο, ή 
γυναίκα κείνο, ή γυν ,u\o. έ
τσι, ή γυναίκα άλλοιώς. Ό  γυ
ναικολόγος εΐνε πάντα ένας 
κομψότατος νέος. Ά γαπφ  τή 
μουσική καί τήν μπριγιαντίνη. 
Κρατςϊ πάντοτε στό χερι του 
ένα χαρτοφύλακα, έντός τοϋ ό
ποιου εΐνε τό «ρεπερτόριο» πού 
τραγουδεΐ._Μουσική ίσως \ά 
μήν ξέρη. Ξέρει δμως νά ζή ά
πό τή μουσική καί εΐνε περιζή
τητος καί άγύρευτος, σάν γ ια 
τρός. Τί νά κάνης; Πρέπει νά 
τόν προσλαμδάνης καί στά 
ντάνσιγκ καί στά καζίνα καί 
οτό σπίτι σου ένίοτε.

Πώς εΐνε δυνατόν νά κάνης 
βαφτίσια τοϋ παιδιοΰ σου, χω
ρίς νά άκουστή μιά τέτοια λι
γούρα ; Τί μοντέρνος νοικοκύ
ρης θά είσαι ; Μπορείς νά 
παντρέψης τήν κουνιάδα σου, 
χωρίς ν’ άκούση ό γαμπρός, ϋ- 
οτερα άπό τάς εύχάς τοΰ ίε· 
ρέως, τό «Μήν πιστέψης τή γυ
ναίκα εΐνε ψέμα, δλοι ψεύτικα, 
ιό γέλιο της, τό βλέμμα»; Αύ
τά θά τά πή ό άλλος ίεοεύς, 

ό| της τέχνης,_ ό ντιζέρ ,'ό  γυναι-
Δίπλα στήν έσώτερη ύφή στέ-1 ,:°λόγος.  ̂ 0_ γαμπρός, έκεΐνα

κει ή συνθετική πλοκή, θ ά  τήν Jtou  θά  τοΰ πή ό παπάς, θα  τά
χαρακτηρίσουμε πιό κάτω, σέ ^εΧ“ σΓΙ, άμέσως. ’Εκείνα δμως
συνδυασμό, μέ άλλες έκδηλώ- ι πο  ̂ τοϋ πή ό ντιζέρ, θά τά
σεις. Αύτή κατ’ αύτή πρέπει νά j !<αταδροχ&ίση ^αί^ θ άρχίση
όμολογηθή στάθηκε έκτός πλαι- ' και κει·νος, μετά το τέλος τοϋ
σίου συνολικοϋ. | μυστηρίου, νά λέη : _ «μήν πι

Ή  επιτυχής, 
ψι πνίγηκε σέ

άτυχώς, σύλλη 
μερικές σκηνές,

στέψης τή γυναϊκα, εΐνε ψέμα». 
Ά λλά καλλίτερα αύτά νά τά

άτονες, κοινοτυπικές, ύπερφι-! ,τύ?,Ρα ’ μαζ ι τόν ντιζέρ,
παρα υστέρα άπό λίγο καιρό, 
μετά τό γάμο του καί χωρίς 
τόν ντιζέρ...

Ή μουσική, είς τήν έναντίον

λολογικές κι’ άδύναμες, πάφι- 
vocv κενά, διάκοπταν τόν συγκι
νητικόν ειρμό — χωρίς, έννο- 
εΐται, νά λείπουν κι’ οί άριστο-
τεχνικές, πού προικαλοΰν βαθειά j μ00 έχθρότητα, έχει έναν σπου 
συγκίνησι καί αισθητά ρίγη στό | δαιότατον σύμμαχον : τήν στι 
δράμα τοϋ πατέρα, πού έγκοττα· Tr' Λ
λείπεται καί τριβελίζεται άπ’ 
τόν τρομακτικό έφιάλτη τής ά- 
νατροφής τών παιδιών καί τήν 
συμπάθεια στόν τύπο τοΰ κορι- 
τσιοΰ, πού σάν άλαφ'ροΐσκιοτο 
παίγνιο, σύρθηκε άπ’ τήν έπι- 
τακτική φωνή τής συνειδήσεως 
στόν βωυό τής αύτοθυσίας καί 
τοΰ καθήκοντος.

*
Μά οί κ. κ. Μπαρούνας καί 

Βολανάκης εΐνε νέοι, είπαμε, 
στό είδος αύτό τής τέχνης. Κι’ 
άν θελήσουν νά ξαναδουλέψουν 
τό έργο τους, θ1’ άποτελέση τό 
τείλευταΐο ένα άληθινό κόσμημα 
τοϋ νεοελληνίικοΰ δραματολογί
ου. Δέν θά χρειασθή, άλλως τε, 
πολύς κόπος. Ή  άρχιτεκτονική 
του — γιά  ν’ άποφύγω τήν θεα
τρική έκφροοσι τής «σκηνικής οι
κονομίας» — έκτός άπό τά ση
μεία, πού άναφέρθησαν, ύπάρ- 
χει. Ό  περισσότερος διάλογος 
στρωτός καί δροσερός μέ φιλο
σοφική — ύπερβολική κάπου — 
βαθύτητα tfai βαθύτερη, άκό
μα, συνοχή. Τό σύνολο χωλαί
νει σέ λεπτομέρειες, θάνε έγ 
κλημα άν δέν γίνη χειρουργική 
έπέμβασι καί δέν γνωρίση τό έρ
γο τήν κατάλληλη θεροτπεία.

+
Περισσότερο άτυχής ύπήρξεν 

ή σκηνοθέτησι κι’ ή έκτέλεσι, 
Έκτός άπό τόν κ· θάνο Γαβα- 
λά, τήν δίδα “ Ελλην Πλέσσα 
καί τίς Κες Εύτυχία Παυλο- 
γιάννη καί ’ Ιουλία ΣαρΙδου, 
πού μέ τό άριστοτεχνικό τους 
παίξιμο έδωσαν τήν άπόλυτη 
σφραγίδα τής πραγμοαικής τέ
χνης — είχαν κι’ αύτυχεΐς στιγ
μές άληθινής δημιουργίας — οί 
υπόλοιποι, οΰτε τοΰ πρωταγωνι- 
στοΰ καί θιασάρχου έξαιοου- 
μένου ύπήρξαν έξω άπό τό πνεΰ 
μα καί τό πλαίσιο τοΰ έργου— 
τό όλιγώτερο...

♦
Γιά τήν σκηνοθέτησι, άς μή 

γίνη λόγος. Τό κλείσιμο τής αυ
λαίας στή Β ' εικόνα πριν άπ’ 
τήν ώρα του, ή καθυστέρησι τοϋ 
κλεισίματος στά ωραιότατα φι
νάλε, πού έτσι έχαναν τόν συμ· 
βολισμόν τους, ή χρησιμοποίησι, 
γ ιά  διαφορετικούς τύπους καί 
άλλες έποχές τών ίδιων — πα
ρά τήν συμφωνία I ! I—σκηνικών, 
κι’ ή έμφάνισί τοΰ παιδιοΰ μέ 
τή μάννα στήν έπιστροφή της, 
χωρίς νά τοΰ δώση καα/είς προ 
σοχή, ένω άποτελοΰσε τήν ά- 
φορμή τής οικογενειακής θλίψε 
ως, άσφαλώς, γιά  πολύ και,ρό, 
θ’ άπετέλουν στίγμα, στό ένερ- 
γητικό τών χθεσινών έκτελε- 
στών. Νά ζητήσουμε, έδώ, καί 
τήν έπιχειρημοττική άντίδρασι 
καί τήν παθητική άδιαφορία τής 
κριτικής, μπρός στήν παραγω
γή τών νέων, γ ιά  δικαιολογία 
τοϋ έλεεινοϋ άναβάσμοπΌς; Τήν 
άπάντησι θάπρεπε νά τή ν . δώ 
σουν, καλλίτερα οί ίδιοι οί συγ
γραφείς καταφεύγοντας καί στό 
ΣωμοΠΕίο ’ Ηθοποιών καί στήν 
Επιτροπή Άδειας.

Στήν πλατεία, άς σημε^Οή, 
έπιλογικώς, πώς τό πυκνό κι' 
έκλεκτό κοινό χειροκροτοΰσε 
καί τό έργο, ώς σύλληψι, ώς 
ιδέα, άπό τούς ήθοποιούς, πού 
στέκονταν φιλότιμα ‘στόν ρόλο 
τους, τούς δύο νέους συγγρα 
φεΐς. Οί πολυπληθείς Πειραιώ- 
ται χαίρονταν ιδιαιτέρα, Οί 
συγγραφείς δοκίμαζαν ένα oci- 
σθημα ίκανοποιήσεως, γ ιά  τήν 
έκφρα<Ί συμπαθητικών καί εί 
λικρινών αισθημάτων, Οί άρνη- 
τές βρήκοα/ εύκαιρία κι’ άφορμή 
γιά  πικρόχολα σχόλια. Καί τέ
λος ή τέχνη γνώρισε δύο νέους 
μύστες της: Μιά πολύεδρη δρα
ματική σύνθεσι, πού προοιωνί
ζει ένα εύρύτερο πνευμοαικό 
μέλλον.
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χουργίαν. ^Ω θεέ μου, μερικοί 
στίχοι I Εΐνε τά χαρακώματα, 
τά άμπρί, έντός τών όποίων ή 
μουσική ώχυρωμένη, σέ πυρο
βολεί. Σάς τούς σερβίρει σάν 
σφαίρες πολυβόλου, σας τούς 
πετφ σάν χειροβομβίδες. Ή ό- 
μοιοκαταληξία εΐνε ένα μεγα* 
θήριο, ένας Μινώταυρος. Ά λ 
λοι σέ κείνον πού θά πέση στά 
νύχια της. θ ά  κατασπαροίχθή, 
χάθηκε. Τοϋ κάκου θά προσ
παθήσω νά τής ξεφύγη. θά  ά ν  
τιστα&η, θά παλαίψη, μά στό 
τέλος θά ύποκύψη, θά τήν ξε- 
φουρνίση. θ ά  στραπατσάρη 
νοήματα, θά άντιστρέψη δόγμα 
τα, θά καταργήση θεωρίες, θά 
διαψεύση άλήθειες, θά τά κά
νη δλα σμπαράλια καί στό τέ
λος θά καθίση έπί τών έρειπίων 
σάν κουκουβάγια καί θά λα- 
λήση. Καί τί θά πή; "Ο,τι λέει 
μιά κουκουβάγια. "Αν δέν πή 
κοινότατα πράγματα, δπως 
τραγουδάκια, φιλάκια, ναζά- 
κια, πεισματάκια, ή δέν κατα- 
πιαστή μέ τά πουλερικά, δπως 
πουλάκια, τρυγονάκια, περι
στεράκια, πιτσουνάκια, καναρι- 
νάκια, ή μέ ύπερφυσικά δντα, 
άγγελοϋδι μου, νεράιδα μου, 
σειρήνα μου, γοργόνα μου, ή 
μέ τά μπιζοΰ, στολίδι μου, δια
μάντι μου, μπριλλάντι μου, 
μαργαριτάρι μου, ζαφείρι μου, 
θά πή πρωτάκουστα καί άνεκ- 
διήγητα πράγματα, θ ά  πή π.χ. 
δτι «ή γυναϊκα εΐνε μιά κού
κλα άπό χαρτόνι», θά πή γ’ιά 
τά μάτια μιάς τσαχπίνας «ποΰ· 
χουνε τό χρώμα τής ρετσίνας», 
δηλαδή κίτρινα. (Χρυσή θά έ
χη τό χρυσό μου), θ ά  πή: «"Αχ 
Καίτη μου, Καίτη μου, μοδ 
φαριιάκωσες τά έτη μου», θ ά  
πή ̂  άκόμα : «Άπό τή στιγμή 
πού σέ συνήντησα, σάν ψοφό- 
γατο κατήντησα» (ψοφόγατο, 
μάλιστα!) θ ά  κάνη όμοιοκα* 
ταληξία τό «κλαΐν» Υιέ τόν Γάλ 
λον άρωματοποιόν Γκερλέν, θά 
γράψη τό «σπανιόλα σειρήνα, 
γιά  σένα έγώ πεθαίνω τριάντα 
Φορές τό μήνα» καί έχει ό 
θεός.

Αυτά δλα έδέχθη ή μουσική 
νά κοιλύψη διά τής αιγίδος της, 
διά νά. γίνη περισσότερο άνεπι- 
θύμητη καί έχθρι-κή. Έδέχθη 
τάς άνωμάλους έπιθυμίας κάθε 
στίχουργικής γραφίδος νά έξ 
αγγείλη διά τών έπτά τόνων 
της, γ ιά  νά κερδίση, ποιός 
ξέρει, τί όνομολόγητα ώφέλη. 
Ή έκλεκτικότης τής λείπει. 
Ά πό κοινοΰ μετά τών κριτι
κών καί μεταφραστών συναλ- 
λασσομένη, έξεμυάλισε καί τού 
τους άκόμα. Έδιάβασα κάπο
τε μίοιν κριτικήν άθηναΐκής ε- 
φημερίδος γιά  κάποιο συμφω
νικό έργο, ή όποία έγραφε τά 
έξής άκατάληπτα : «Ί ούς χα
ρούμενους φοιτητές παριστά-! 
νουν τά φαγκόττα» (; I) Ποιά 
σχέσι τώρα μπορεί νάχουν οί 
«φοιτητές» μέ τά φοτγκόττα, έκ 
τός έκείνης, τοΰ δτι καί τά δύο 
άρχίζ°υν άπό φ ί! Προφανώς, ό 
κριτικός είχε πέσει θϋμα τής 
μελομανίας του. ΤοΟστριψε καί 
επήρε τά φαγκόττα ώς φοιτη- 
τάς. Παράξενο πώς δέν πήρε 
καί τά φλάουτα ώς φοιτήτριας. 
Κάποια άλλη μεταφράστρια, 
πρό πολλών έτών, μεταφράζου- 
σα ένα γερμανικόν κοσμικόν 
όρατόριον, έγραφε : «Γιατί ή
χοΰν τά κέρατα ; Γάμος εΐνε, 
γάμος». Καί έξακολουθοΰσε : 
<•'0 γάμος, τί λέξις γλυκειά, τί 
γλυκειά I Σκορπίστε τούς τό
νους σας σ’ δλα τα πέρατα, άο- 
χϊστε ώ κέρατα, κέρατα, κέ
ρατα». Ούδέποτε γάμος ύμνή- 
θη μέ τόσα κέρατα. Ά λλά  ή με
ταφράστρια έκείνη ϊίέν έβλεπε 
ούτε τό άκαιρον τοϋ πράγμα
τος ο&τε τό κακέμφατον. Τήν 
είχε τυφλώσει ή μουσική καί ή 
προσωδία της. Χάριν τής μου
σικής, ή λογία έκείνη μελομα* 
νής^τότε δεσποινίς καί ήδη, ίύ · 
τυχώς, φρόνιμη νοικοκυρά, I- 
πήγε νά περάση μιά μουσικο- 
φιλολογική κακοτοπιά καί 
γκρεμοτσακίστηκε. Ποιός τΐς 
είπε νά άγαπήση έτσι τή μου
σική ;

Τής μουσικής τά θύματα εί
νε πάμπολλα. 'Έ να  άπό τά οίκ- 
τρότερα θύματά της ήταν καί 

Νέρων. Καί έπειτα λένε δτι 
η μουσική έξευγενίζει τά ήθη. 
Πώς δέν εξευγένισε καί πώς 
δέν έμαλάκωσε τήν καρδιά α'’1· 
τοΰ τοϋ έστεμμένου θηρίου ;

Μήπως αύτός δέν τήν άγαποΰ- 
σε ; Απεναντίας, τήν έλα- 
τρευε. Τόσους άγώνας μουσι
κούς είχε στήσει. Αλλοίμονο 
σέ κείνον πού θά τολμούσε νά 
τοϋλεγε πώς δέν ήταν μουσι
κός ή πώς δέν τραγουδούσε ώ- 
ραία. Τόν έπερίμενε άμέσως ό 
θάνατος. Άφοϋ καί δταν έπέ- 
θαινε άκόμα, δέν έλυπόταν πού 
έχανε τή ζωή του, άλλά διότι 
έχάνετο ένας τέτοιος καλλιτέ
χνης. Καί δμως ό ίστεμμένος 
έκεΐνος λάτρης τής μουσικής 
έκανε τόσα κακουργήματα, δ
σα δέν έκαναν κοινοί κακούρ
γοι.

Ό  βασιλεύς Δαυΐδ μήπως δέν 
ήταν κι’ αύτός μουσικός κοτΙ 
μάλιστα άπό τούς πιό ταλαν
τούχους ; Αύτός δέν μετερρύ 
θμισε τήν μουσικήν τής έποχής 
του καί μάλιστα έμόρφωσε τήν 
τότε όρχήστραν καί τήν μρτ? 
χειρίσθη σάν ένας άλλος Βά- 
γνερ, μέ τά έγχορδα, μέ τά 
κρουστά,' μέ τά έντατά, μέ τίς 
σάλπιγγες, μέ τά τύμπανα : 
Δέν είχε ψυχήν ποιητικήν, όμη- 
ρικήν, μπορεί κανείς νά πρ : 
Καί δμως κι’ αύτός έκανε τά 
δικά του, στά νεια.τα του καί 
πάρα πάνω άπ’ δλα έναν Φό
νον, ή, μάλλον, μίαν ήθικήν «*’>- 
τουργίαν φόνου. Έ δ α λ ε καί ·̂ 
σκότωσαν τόν άρνιστράτηγόν 
του Ούρίαν, γ ιά  νά τοΰ πάρη 
τή γυναίκα του, τήν Βηρσαβεέ. 
Ό  δύστυχος Ούριας έμάχετο 
στό μέτωπο, ένώ ό Δαυΐδ γλεν- 
τοΰσε τήν άπιστη έβραιοπούλα. 
Τήν είχε ξελογιάσει μέ τραγού 
δια καί σονέττα καί έπειδή ό 
άντρας της τοΰ έμπόδιο,
τόν καθάρισε. ΤΗταν αύτό πρά 
ξις ένός βασιληά μέ λεπτά και 
καλλιτεχνικά αισθήματα ή έ
νός κοινοΰ άγαπητικοΰ τής 
Δραπετσώνας ; Βέβαια, ϋστε· 
ρα, δταν έγέρασε, κλείστηκε 
πενήντα μερόνυχτα μέσα στό 
υπόγειο άπό τάς τύψεις καί έ
γραψε τά θαυμάσια έκεΐνα ποι
ήματα τής μετανοίας καί τής 
συντριβής, τους ψαλμούς, μά τί 
δφελος ; Κι’ ό διάολος δταν 
γεράση, γίνεται καλόγερος.

★
Ή  θεωρία δτι ή μουσική έ- 

ξευγενίζει τά ήθη εΐνε μάλλον 
έφευρημένη διά λόγους διαφη
μιστικούς, ή διακοσμητικούς. 
Εάν τό ήθος εΐνε κακοΰργο έκ 

φύσεως, δέν θά τό άλλάξη ή 
μουσική. Έάιν ή προδιάθεσις 
ένός μικροϋ παιδιοΰ εΐνε νά ά- 
ποβή κακός άνθρωπος, δση 
μουσική κι' άν άκούση, θά γ ί
νη. Τό ένστικτον, αύτό λέ
γεται ένστικτον, γεννάται άπό 
τήν φύσιν. Καί δ,τι γεννά ή 
φΰσις, δέν θά τό σδύση ή μου
σική. Αύτό εΐν’ άστεΐο.' Έ ά ν ή
τανε ό Σοΰμπερτ νά μαλακώνη 
καρδιές, θά είχε μαλακώσει 
πρώτ’ άπ’ δλα τίς καρδιές τών 
πιστωτών του, πού τόν είχαν 
φέρει σέ θέσι τόν δυστυχή νά 
βάλη καί τά ροϋχα του ένέ- 
χυρο γιά  νά μπόρεση νά ζήση.

Ά ν  ήτοτνε ό Γ κουνώ νά έ* 
ζευγενίζη ήθη, θάπρεπε κι’ αύ
τός νά έξευγενίση τά Κρ·ί  τών 
ακροατών τής πρώτης παρα
στάσεως τοΰ «Φάουστ» του, πού 
πήγαν νά τόν κατασπαράξουν 
τόν άνθρωπο καί νά τόν κά
νουν νά τρελλαθή. Οί άκροαταί 
έκεϊνβι δχι μόνον δέν μετερ^ι* 
ώθησαν, δχι μόνον δέν έξηυγε- 
νίσθησαν, άλλά έκαναν κάτι 
χειρότερο : κοττηγόρησσιν τούς 
κόπους καί τούς ιδρώτας του 
μουσουργού καί τοϋ φέρθηκαν 
δπως θά έφέρνοντο σέ έναν 
τσαρλατάνο. Τόσο είχαν άγριέ- 
ψει. Καί δμως, τό κοινόν έκεΐ
νο δέν άπετελειτο άπό άγρι
ους, άπό Κάφρους κι’ άπό Ό- 
τεντότους, άλλά άπό δ,τι έκ
λεκτό είχε νά έπιδείξη ή τότε 
κοινωνία τών Παρισίων. Άφοΰ 
λοιπόν, άνθρωποι σίκ, ΓΪαριζιά- 
νοι, πού παρακολουθοΰν πρε
μιέρες μεγάλων θεάτρων, μέ 
φράκα και μέ σμόκιν, δέν κα
τορθώνουν νά συγκινηθοΰν άπό 
μιά μουσική τέτοια, σάν τοΰ 
Γκουνώ, πώς θά συγκινηθοΰν 
ή μεγάλες μάζες καί περισσό
τερο άκόμα ή πρωτογενείς ; 
Ά λλά τό μεγαλείτερο παράδει
γμα τής μουσικής αίμοδορίας 
τό έδωσεν αύτός ό ίδιος ό θεός

τής μουσικής, ό- Απόλλων, 
Τότε ύπήρχε ένας ξακουσμένος 
οούλητής, ό Μαρσύας, — τούλά- 
χιστον ό Αλκιβιάδης, είς ιό 
Συμπόσιον τοϋ Πλάτωνος, λέει 
δτι ήταν ένας μουσικός γεμά
τος ένθουσιασμό καί τό παίξι·
μό του είχε μιά άρμονία έξαι· 

Ό  Μαρσύας λοιπών,ρετική.
μιά μέρα, συνηγωνίσθη στή 
μουσική μέ τόν Απόλλωνα. Ό  
Μαρσύας θάπαιζε τόν αύλό, 6 
Απόλλων τή λύρα.

Οί κριται, φυσικψ τφ λόγψ, 
έπήραν τό μέρος τοϋ θεοΰ kuI 
τόν άνεκήρυι,αν νικητήν. I οι& 
ό Απόλλων, σάν νά μήν του ε* 
φιανε ή εύνοίκή ύπερ αυτού ά· 
πόφασις τών κριτών, άγριεψε. 
Καί τί νομίζετε έκανε τόν Map· 
σύαν ; Τόν έγδαρε καί τό δέρ· 
μα του τό κρέμασε πάνω άπό 
μιά σπηλιά τής Φρυγίας. " L* 
πεται καί συνέχεια. Κάποιος ίκ  
τών άκροατών τής μουσικής έ
κείνης μονομαχίας, ό βασιλεύς 
Μίδας, έτόλμησε νά πή πώς ό 
Μαρσύας έπαιξε καλλίτερα άπό 
τόν Απόλλωνα, Έ  I... ποιός 
«άκςυσε» τό θεό ιαθαρωδοϋν- 
τα καί δέν τόν έφοβήθηκε! Γί 
τούρθε νά τό πή ; Μόλις τό a c t ·  
θαίνει αύτό ό Απόλλων, τοΰ 
μεταμορφώνει τά αύτιά του ίίς  
αύτιά γαϊδάρου. Τί θεάρεστες 
πράξεις, μά τήν άλήθεια I Καί 
τίς πράξεις αύτές τίς έκανε 3 
θεός τής Μουσικής I Ά μ ’ νι* 
αύτό κάθεται χρόνια τώρα μαρ 
μαρωμένος καί όλοτσίτσιδος 
άπάνω στήν κολώνα τής 'Ακα
δημίας.

Αί άπάνθρωποι πράξεις τοϋ 
παγκοσμίου πολέμου έγιναν ά* 
πό λαούς πού άνήγαγον r. |ν
μουσικήν τέχνην είς περιωπή ν. 
Ή μουσική, λένε, συγκινεί καί 
τά ζώα. Μπορεί. Δέν συγκινεί 
δμως τούς διπλωμάτας.

Οί ήρωες τής Ελληνικής Έ - 
παναστάσεως, ό Κολοκοτρώ- 
νης, ό Καραϊσκάκης, ό Μιαού· 
λης, ό Κανάρης, ό Μάρκος 
Μπότσαρης, ό Άθοηάσιος Δι χ· 
κος καί άλλοι, οί όποιοι έδει
ξαν δείγματα μιας άγνής ίό-ο· 
λόγιας, μιας ύπερτάτης εύγε- 
νείας ήθους, μιάς Ιστορικής 
αύταπαρνήσεως, μέχρι τοϋ νά 
προσφέρουν καί αύτό άκόμα τό 
οΐμα τους, χάριν τής ’ Ιδέα·;, 
δέν εΐχαν άκούσει οΰτε Μπετό
δεν, οΰτε Μότζαρτ, οΰτε Βκ· 
γνερ, οϋτε Ντεμπυσσύ, ούτε 
κονσέρτα είς οΰτ έλασσον, οΰ
τε σονάτες είς φά μεΐζον, ένφ 
£νας άλλος μουσικώτατος λα
ός, μέ μουσικάς παραδόσεις, 
μέ μουσικήν άνατροφήν, μ* 
τραγούδια καί μέ μπαλαλαί· 
κες, ό ρωσσικός λαός, έπήο* 
τό μαχαίρι στό χέρι καί έσφα- 
ξε κεφάλια, άναμόχλεψε μίση, 
έξερρήζωσε γενηές καί έμέθυ- 
σ* στό αίμα. Ά λλά μήπως χαΐ 
αύτοί άκόμα οί έπαγγελματίαι 
μουσικοί έ'χουν δλοι τό ήθος 
μαλακόν καί πράον; Κάθε άλ
λο. Τό «άοιδός άοιδφ άεί κο- 
τέει» θά συμδαίνη αιωνίως. Καί 
είς πολλάς περιπτώσεις μερικοί 
μουσικοί θά ήθελαν, άντί όρ· 
γάνων, νά κρατοϋσαν στά χέ· 
ρια τους τουφέκια καί σπαθιά, 
γ ιά  νά άλληλοσπαραχθοϋν μϊ- 
ταξύ τους. θέλω νά πώ δτι τό 
«ή μουσική έξευγενίζει τά ήθη» 
πρέπει πιά νά τεθή ύπό κάθαρ- 
σιν,

θ . ΣΑΚΕΛΛΑΡ IAIJ i
(ΆκολουθίΙΊ
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Διευθυντής :
I. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΙ 

Μέσα στό μαγευτικό 6ά· 
σ°ς τής Μαγκουφάνας. 
ποιρά τό Άμαρούσιον, κά
θε Πέμπτην, Σάββατον 
καί Κυριακήν, χορός μέ
χρι πρωίας.
ΤΖΑΖ -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ -  

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ 
TIMA I ΛΟΓΙΚΑ!

ΟΙΚΟΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ

Σ .  Π Α Ί ’Ζ Α Γ Μ Η
B O  Υ  Κ Ο Υ Ρ Ε  Σ Τ Ι  Ο Υ  2

Τ Η Λ  2 7 - 7 4 9

Ψ

Αποκλειστικώς καί μόνον διά τάς 
Καλλιτέχνιδας ήθοποιούς 15θ)ο εκ 
πτωσιν έπί τών τιμών του.

ΟΤΙ  N EO N  ΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΙΙ ΟΠΩ^ ΠΑΝΤΟΤΕ

ΟΙ ΑΙΦ ΟΙΚΑΡΑΓΙΑΝΝΚ
Φ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  I

λ Λ

*



Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α
καί φωτογραφία! δέν έπιστρέ- 
φονται, είτε δημοσιευθοϋν ε ί

τε μή.

Α ριθ. τηλ. γραφ είω ν: 32152 ΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΑ
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
Μ Ι  ΟΙ ΑΛΛΟΙ Ε Λ Λ Η Ν ΕΣ  Α ΡΤ ΙΣ Τ Α Ι

Ε Ι Σ  Τ Η Ν  K Q N S T f l  Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Ν

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θέοττρα καί κινηματο
γράφους ΙδιαΙτεραι συμφω- 

νίαι.

ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΕΙΖ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

(Συνέχεια έκ τής Της σελίδος) | Καί δταν, κατά τάς δέκα τό 
u*!- τ°ΰ  θιάσου δίς βράδυ ή βοή τών τράμ, και τών
Καίττη Λάσκαρη έχειροκροτήθη 
ζωηρώς.

Τέλος, τό όπερεττικόν σΰνο- 
λον ύπό τήν μπαγκέτταν τοΟ 
’ Ιωσήφ Ριτσιάρδη ήτο άπόλυ
τα πειθαρχηιμένον καί τά τέλεια 
μπαλλέτα τοΰ χορογράφον κ. 
Μπαρκουϊλιέρο άφησαν είς τούς 
Πολίτας τάς άρίστας τών έντυ- 
πώσεων. Καί γ ιά  νά καταλήγω 
έάν λάβη κανείς ύπ’ δψιν του 
τήν κολοσσιαίαν έπιτυχίαν της 
μέ πάρη κι’ έμένα τό σχέδιο

άεροδυναμικών αυτοκινήτων ά- 
ραιώνη καί γίνεται μιά σχετική 
ήσυχία, ή βελούδινη φωνή «’ Ε 
κείνου» καί ή δαντελλένια «’ Ε
κείνης» τέλεια συνδυασμένες, 
σκορποΟν ρίγη στίς εύαίσθητες 
Πολίτικες καρδιές. Κι’ άκόμα 
δταν λένε μαζί μέ ϊνα έντελώς 
δικό τους τρόπο κάποιο πϊοίοη 
μο νέο τραγούδι, τοΟ όποιου 
τούς στίχους σημειώνω πάρα 
κάτω, ό κόσμος ό έντός καί έ
κτός τοΰ κέντρου ξεοπδ σε ά

= =  Η  Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  
Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ

Μία συνέντευξις μέ τόν κ. Ο. ΣΥΝΑΛΙΝΟΝ

Τό άθάνατον βυζαντινόν μνη μειον ιΐς  "Αγίας Σοφίας, δ
που ό "Α γγλος Ούΐτμορ άπε κάλυψε τά περίφημα ψηφιδω

τά τής έποχής έκείνης.

καμμιά φορά. Έ γ ώ  είμαι της 
γνώμης δτι είς τήν Ελλάδα ό
πως καί παντοΰ ύπάρχει κριτι
κή κσί δτι ό καλύτερος καί με
γαλύτερος θεατρικός κριτικός 
εΓνε τό κοινόν, πού έπισφραγί- 
ζει τήν μέν έπιτυχίαν ένός έρ
γου μέ άδολα χειροκροτήματα, 
("όχι βέβαια βαλτή κλάκα), τήν 
δέ άποτυχίαν, μέ σφυρίγματα 
καί σουταρίσματα».
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ

Ενας μικρός παράδεισος 
πλαισιωμένος άπό καταπράσινα 
δένδρα (πάνω άπό τήν παλαιά 
Γέφυρα, ή όποία σήμερα ξανα- 
φτιάχνεται καί πού πήρε τό 6

Ό  Ιστορικός πύργος 
Λέανδρου·

τ ο υ

νομα τοΰ μεγάλου άναμορφω- 
τοΟ τής Νέας Τουρκίας), στε
γά ζει τό έκλεκτότερο έλληνικό 
καλλιτεχνικό ζευγάρι. Τήν ’Α
λίκη καί τόν Πέτρο. Ό  κήπος 
σΟτός δέν έπρεπε νά λέγεται 
«Τζουμχουριέτ Μπαξεσί» άλλά 
♦Φωληά των άηδονιών». ’Απέ
ναντι άπό αύτόν τόν παράδεισο 
οί θαμώνες βλέπουν τό ύπέροχο 
πανόραμα τοΰ Κερατείου κόλ- 
ττου. Τό «Σουλτάν Έγιούπ» καί 
παρά δώ τό «Φοτνάριον» δπου 
τά λαμπρά κτίρια τών «Πατρι
αρχείων» καί τής «Μεγάλης τοΰ 
Γένους σχολής» καθώς καί οί 
καταπράσινες βουνοκορφές άν 
είχαν... χέρια κι’ άν ήσαν... Εμ
ψυχα δντα, άσφαλώς θά χειρο
κροτούσαν κι’ αύτά, τό θεΐο 
τραγούδι τοΰ ζεύγους Έπιτρο-

πέραντα χειροκροτήματα καί 
μέ μιά φωνή έκλιπαρεϊ τό ζεξ>- 
γος:_

—.=.αναπέστε το. Τό Ιδιο Πέ
τρο. Τό ίδιο, κυρία ’Αλίκη.

Καί τό τραγοΰδι αύτό πού 
δντως είνε έξαιρετικά ώραιο 
καί είς μουσικήν καί είς στί
χους, έπαναλαμβάνεται τρεϊς 
καί τέσσερες φορές τή βραδυά. 

Καί ιδού οί στίχοι:
ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ΚΙ* ΑΥΤΟ

Κάθε σου ψεύτικο φιλί "  
τ ’ άκριβοπλήρωσα πολύ 

μά·.. δέν πειράζει. 
tHtocv τής μοίρας μου γραφτό 
μά, μέ καιρό θά γιοττρευτώ 

καί μή σέ νοιάζει.
Μέσα στή δόλια μου καρδιά 
έζησε μόνο μιά βραδυά 

ό έ ρωτάς σου...
Τόσα γ ιά  σένα μοΰ είχαν πή... 
γ ι ’ αύτό δέν είδα προκοπή 

ποτέ, κοντά σου!
Ρ ε φ ρ α I ν 

Θά περάση κι’ αύτό.·. Θά περά-
( ° η .

καί, ΐ ά  δοϋμ’ ά π ’ τούς δυό ποι- 
(ός θά χάση... 

Ί σ ω ς  τώρα τό παίρνεις γ ι ’ ά- 
(στεΐο...

μ’ άν θά πούνε τά νειατα «Άν- 
(τίο»

θάχης ζήλεια μεγάλη 
σάν μέ ίδής μέ μιάν άλλη:)
Σοΰ τό δίνω γραφτό, 
θά περάση κι’ αύτό!

ΕΓνε έξαιρετικά καλή καί ή 
Μυρέϊγ Φλερύ καί ό Γληνός.

ΕΓνε γνωστόν πιά πώς ό Έ λ  
λην ήθοποιός μπήκε στό δρόμο 
του· Σ ’ ένα δρόμο πλοαύ πού 
τοΰ έξασφαλίζει πιά άπόλυτα 
τό μέλλον. Ο ~ Ελλην ήθοποιός 
άπέκτησε συνείδησι. ’Ατομικό
τητα. Μόρφωσι. Πρό παντός 
μόρφωσι. Είνε πραγματικός 
καλλιτέχνης. Πολιτισμένος. Ά ν  
θρωπος μέ άνωτερότητα· Τώρα 
δέν μπορεί ό καθένας νά άφίνη 
τό συνοικιακό καφενείο, τό τά
βλι καί τήν πρέφα καί ν’ άνε- 
βαίνη στή σκηνή. Νά γίνεται 
«ήθοποιός». Κι’ οϋτε ή κάθε μιά 
απορεί πιά νά έγκαταλείπη τά 
οικιακά καί χάρις σ’ ένα φίλο 
θεατρικό «παράγοντα» νά γίνε 
ται πρωταγωνίστρια. «Στάρ», 
«Ντί;βα»τής μουσικής σκηνής.Τά 
πράγματα άλλαζαν. Μπήκαν 
φραγμοί. Καί ό κάθε κάτεργά 
ρης κάθισε στόν μπάγκο του.

Τώρα τό έπάγγελμα τοΰ ήθο- 
ποιοΰ έγινε έπάγγελμα πεμ.ω- 
πής· Έ πάγγελμα πού κατωχυ- 
ρώθη πλήρως.

Θά ρωτήσετε: Καί πώς συνέ 
βησαν αύτά τά θαύματα; Ή ά- 
πάντησις ε,Γνε εύκολη: Ή "Α 
δεια πρώτα. Κ ι’ έπειτα ή Δρα
ματική Σχολή τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου.

Ή έξαιρετ·.κά καρποφορήσα- 
σα ιδέα, νά ίδρυθή ’Επιτροπή 
Ά δειας έξασκήσεως έτταγγέλ- 
ματος τοΰ Ήθοποιοΰ, ήταν μία 
άπό τίς μεγαλύτερες . έπιτυχίες 
τής προσπαθείας διά τήν άνα- 
γέννησιν τοΰ θεάτρου. Γιατί ή 
Επιτροπή αύτή μέ τήν φωτι
σμένη διεύθυνσι τοΰ προέδρου 
της κ. Μαντούδη, έργάζεται συ 
στηματικά γ ιά  τήν κατοχύρωσι 
τοΰ Επαγγέλματος· Καί έπέ- 
τυχε πάρα πολλά πράγμοαα. 
"Εθεσε τούς φραγμούς πού άί- 
ναφέραμε καί πιό πάνω. Έξε- 
καθάρισε τήν ήρα άπό τό στάρι.

Ή δίς Ευθυμία Γκόγκου

Ή  δίς Στέλλα Χριστοφορίδου

ΕΓνε άσύγκριτοι ή Μένδρη καί 
ό Περδίκης, είνε άριστο τό συγ 
κρότημα τοΰ Μπέζου, είνε άλή 
θέια δτι ό Σπαρίδης πού ήρθε 
πρό μιας έβδομάδος κάμει σου 
ξέ άνευ προηγουμένου καί δτι 
έχρίσθη «Ιατρός» καί «Διδά- 
κτωρ τής τέχνης τοΰ.·. Γέλω
τος*, εΓνε συμποοθέστατος ό Α 
ριστείδης Χρυσοχόος καί ή εύ- 
συνειδησία του ώς άρτίστα καί 
καλλιτεχνικού διευθυντοΰ τών 
ήθοποιών τοΰ Ταξίμ μάς τιμά, 
κατοΕχειροκροτοΰνται έπίσης αί 
Στέλλα Χριστοφορίδου καί Φαί 
δρα Δρόσου (είς τό Μπελβύ) 
δπως καί αί Πέρσα Βλάχου καί 
Λευκή Παπαζαφειροπούλου κα 
θώς καί ό Γεωργός Γρηγορίου

Ό  κ. Ν. Περδίκης

πάκη. Οί Έπιτροπάκηδες άπέ- 
δειξαν δτι ύπάρχει καί μιά ά- 
νωτέρα καλλιτεχνική κλάσις 
στάς Αθήνας. Ή  πελοττεία τοΰ 
κέντρου αύτοΰ εΓνε κατά τά τρία 
τέταρτα ξένοι καί κατά τό £ν 
τέταρτον όμογενεΐς καί διά τόν 
λόγον αύτόν άκριβώς ή άξια 
τής έπιτυχίας τών ώς άνω άρτι- 
στών μας εΓνε διπλασία. Χωρίς 
ύπερβολή τό κέντοον «Τζουμ
χουριέτ» μέ τήν έπέμβασι τής 
Αστυνομικής άρχής τής φίλης 
χώρας συγκροττεί τούς πλημμυ 
ρίζοντας τόν κήπον θαμώνας 
διά νά είσέλθουν έντός αύτοΰ, 
διότι, άπό τής 7 ιΑ  μ.μ. δέν ύ- 
πάρχει πλέον ούτε καρέκλα κε
νή ούτε τραπέζι άδιάθετο- Παρ’ 
δλα δμως αύτά, ό κοσμάκης 
προτιμά νά μείνη έστω καί άπό 
έξω διά νά άπολαύση άπό τά 
μεγάφωνα πού εΓνε τοποθετημέ
να πάνω είς τούς κορμούς τών 
δένδρων, τά ώραία ντουέττα 
της Ά λικης καί τοϋ Πέτρου.

51ς Λευκή Ποηχαζαφει- 
ροπούλου.

είς τόν ΚηπΟν τοΰ Λάλα.
Έπίσης δέν εΓνε ψέματα δτι 

ή δεκαμελής Έλληνική όρχή- 
τσρα πού παίζει είς τό «Σεχίρ 
Καζίνο» τής Σμύρνης μέ τόν 
ντιζέρ Σπΰρον Βλάσσην θριαμ 
βεύει, άλλά τί τά θέλετε τί τά 
γυρεύετε, αύτό πού γίνεται μέ 
τό ζεΰγος Έπιτροπάκη δέν εί-

Γιά νά 6γή λοιπόν σήμερα 
κοτνείς στό θέατρο, πρέπει νά 
έχη άπαραιτήτως δίπλωμα Δρα 
ματικής Σχολής (γιά  τό δροο- 
ματικό θέατρο) ή ’Ωδείου (γιά  
τήν έλαφρή μουσική σκηνή).

Παραπάνω άναφέραμε ένα ά
πό τούς κυριωτέρους παράγον
τας τής έξελίξεως τοΰ έπαγ- 
γέλματος τοΰ ήθοποιοΰ καί τή 
Δραματική Σχολή τοΰ Βασιλι- 
κοΰ μας θεάτρου ®·ού διευθύνε
ται άπό τόν συγγραφέα καί 
πρόεδρο τής Έ ταιρίας θεατρι
κών Συγγραφέων κ. θ . Συνα- 
δινό.

Ή Σχολή αύτή έχει ξεχωρί
σει πάρα πολλά έξαιρετικά τα
λέντα. Ταλέντα πού χαρίζουν 
σήμερα τήν τέχνη τους στούς 
θεατάς τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου 
ή καί τοΰ έλευθέρου, μή έξαι- 
ρουμένης καί τής έλαφρδς μου 
σικής σκηνής.

Ή Σχολή αύτή μας έχει δώ
σει πάρα πολλά ταλέντα. Μετα
ξύ αύτών εΓνε ή κ. Κατερίνα 
Μνδρεάδη, ή κ. Μ. Αλκαίου, 
ή δίς Β. Μανωλίδου, ή δίς Ρ. 
Ροζάν, ή κ. Ρ. Μυράτ, ό κ. Χρ. 
Εύθυμίου, ό κ. Μαλλιαγρός, ό 
κ. Α· Κοτσόπουλος κα’̂  άλλοι 
πού θά τούς άναφέρουμε άνα- 
λυτικώς πιό κάτω.

Φ
Τώρα άς δώσουμε τόν λόγο 

στόν διευθυντή τής Σχολής κ. 
θ . Συναδινό:

—“ Ολοι μιλούν, μάς εΓπεν δ 
κ. Συναδινός, γ ιά  τήν έξυγίαν 
σι τοΰ σώμοπος τών ’ Ηθοποιών 
κι’ άλλοι προτείνουν ώς λύσι 
τήν άποσυμφόρησι τοΰ σώματος 
διά τής έξόδου ένός μεγάλου 
άριθμοΰ ήθοποιών λαμβανόντων 
Sva χρηματικόν ποσόν κι" άλλοι 
στηρίζουν τίς έλπίδες των στήν 
Επιτροπήν Αδειας Άσκήσεως 
Επαγγέλματος Ήθοποιοΰ. Κα 
νείς δμως δέν προέβλεψε ποΰ 
ύπάρχει ό τρόπος τής έξυγιάν- 
σεως τοΰ ήθοποιϊκοΰ κλάδου, 
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά 
ώφειλον ν ’ άναφέρουν τήν Δρα 
ματικήν Σχολήν τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου.

»Είς τό έντιμο σώμα τών ή9ο· 
ποιών ύπάρχει κι’ ένας σημαν
τικός άριθμός άχρήστων καί ά- 
νικάνων ήθοποιών, οί όποιοι οΰ 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι 
νε θρίαμβος, δέν εΓνε φουρόρε, 
δέν εΓνε έπιτ«υχία, εΓνε κάτι άλ
λο, εΓνε άνώτερο καί άπό φρε
νίτιδα, εΓνε... μά πώς νά τό δια 
τυπώσω; Πρέπει νά απευθυνθώ 
σέ κοαΐνα καθηγητή τής γλωσ
σολογίας ή σέ κανένα άπό τούς 
..•σοφούς Ακαδημαϊκούς μας 
γ ιά  νά άνακαλύψουν μιά νέα 
λέξι πιό ζωηρή, πιό μεγάλη, 
πιό άπέραντη, πού νά σημαίνη 
Σούπερυπερ-έπιτυχία! Τό ζεΰ
γος Έπιτροπάκη τό συνοδεύει 
μία Ούγγαρέζικη όρχήστρα πού 
άποτελεΐται άπό κορίτσια τών , 
είκοσι έως είκοσιπέντε άνοίξε- | 
ων. Μεταξύ αύτών εΓνε καί ή | 
Μαρίσκα (τό πρώτο βιολί). Μιά ί 
τετραπέρατη Βουδαπεστιά ν α, ■ 
πού μέ τίς δοξαριές της μπορεί , 
νά ξελογιάση καί Εξηντάρες ή- 1 
θικολόγες... γεροντοκόρες.

μόνον καταρρίπτουν τήν Ιδέαν 
τοΰ θεάτρου είς τάς έπαρχίας 
τάς όποιας λυμαίνονται, άλλά 
καί απορροφούν ενα σημαντικόν 
ποσόν τοΰ Ταμείου Εργασίας, 
τό όποιον θά ήδύνατο κάλλιστα 
νά διατεθή διά τήν ένίσχυσιν τής 
ύγιοΰς μερίδας τοΰ σώματος 
τών ήθοποιών·

»Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν 
τούς λόγους, οΤτινες έδημιούρ- 
γησαν τόν πληθωρισμόν τοΰ ή- 
θοποιϊκοΰ κλάδου, τόν άντίκτυ 
πον τοΰ όποίου δοκιμάζουν καί 
αύτά τά ύγια  στοιχεία, δεδο
μένου δτι είς οίανδήποτε έπαρ- 
χιακήν πόλιν καί άν μεταβοΰν 
εύρίσκουν μίαν άτμόσφαιραν 
καθόλου συμπαθώς διακειμένην 
πρός αύτά έξ άφορμής τής έπι- 
σκέψεως πρό αύτών μπουλου- 
κοειδών συγκροτημάτων, τά ό
ποία ούτε στό θέατρον πιστεύ
ουν καί ούτε διά τό θέατρον έρ 
γάζονται.

»Μόνον λοιπόν διά τής εισρο
ής είς τό σώμα τών ήθοποιών 
νέων ύγιών στοιχείων, μορφω 
μένων καί πιστευόντων είς τήν 
ιδέαν τοΰ θεάτρου θά άντιμετω- 
πισθή τό ήδη ύπάρχον κακόν. 
Μοιραίως τά κοοκά στοιχεία θά 
τεθοΰν είς τό περιθώριον ένώ άν 
τιθέτως τάκαλάστοιχεΐατιθέμενα 
έπί κεφαλής τών άποφοίτων τής 
Δ. Σχολής τοϋ Β. θεάτρου θά 
δυνηθοΰν νά έπιτύχουν τήν ά- 
ναβίωσιν τής θεατρικής ιδέας 
είς τάς έπαρχίας.

»Άπό τάς ύπαρχούσας ήδη είς 
τήν ’Επιτροπήν Ά δειας Στοττι- 
στικάς, προκύπτει τοΰτο τό πα- 
ρήγορον: “ Οτι άν δχι κατά τό 
ήμισυ, πάντως κατά ένα μεγά- 
λον άριθμόν, δλοι οί θίασοι τό
σον τών Αθηνών δσο καί τών 
Επαρχιών μή δ’ αύτοΰ καί τοΰ 
Βασιλικοΰ θεάτρου έξαιροομέ- 
νου, άποτελοΰνται άπό διπλω
ματούχους τής άλλοτε Ε π α γ 
γελματικής Σχολήις θεάτρου, 
ήτις δέν εΓνε άλλη παρά ή ση
μερινή Δραματική Σχολή τοΰ 
Βασιλικοΰ μας θεάτρου».

Σκηνή ώς άριστοΰχοι αί δίδες 
Εύθ. Γκόγκου, Δ. Κεφαλά, 
Σταυριανοΰ καί οί κ.κ. Ά λ. Δε 
ληγιάννης πού ήρθε καί πρώ
τος, Στ. Βόκοβιτς καί Μ. Λυ- 
γίζος.

Ή Δραματική Σχολή μας 
παρουσίασε κι* ένα άλλο έξαι- 
ρετικό καλό ταλέντο πού ύπ6- 
σχεται πάρα πολλά γιά  τό μέλ 
λον, τόν κ· Κ. Στάμου, πού εΓ
νε καί καλός νέος συγγραφεύς. 
Τό δράμα του «Τό έργο μου έ- 
τελείωσε» παιχθέν έπανειλημμέ 
νως, έπροξένησε άρίστην έντύ- 
πτωσιν. Τό έργον αύτό παιζόμε- 
νον άπό μεγάλον θίασον άσφα
λώς θά σημειώση μεγάλη σείρά 
παραστάσεων.

Τό Βασιλικόν θέατρον έκτός 
τών άνωτέρω (πλήν τοΰ κ. 
Στάμου) έχει καί τούς έξής 
μαθητάς τής Δραματικής Σχο-, 
λής:

Κυρίες καί δίδες: Μασ. Μα- 
νωλίδου, Νέλλη Μαρσέλλου, 
Μαρ. Αλκαίου, Τ. Νικηφοράκη 
Ρένα Ροζάν, Ν. Ζαφειριού, Δώ 
ρα Βυλωνάκη καί τούς κ.κ. Χρ.

τοι τής Σχολής. Μεταξύ αύτών 
είνε oci κυρίαι καί δίδες "Ε λ
λη -ανθάκη, Λ. ΊΤσαία, Στάσα

ΕΛΕΥΟΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΟΠΕΡΕΤΤΑ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Α Ι Ε Υ Θ Υ Ν Α Ι ΤΗΖ ΕΠ ΙΘ ΕΩ Ρ Η Χ ΕΩ Ζ

ν··*'ί> Λ. ·

Hi

Ό  κ. Κ. Στάμου

Ή δίς Γωγώ Ποβποτ/εοργίου

Οί άριστεύοντες τελειόφοιτοι 
τής Δραμοαικής Σχολής προσ
λαμβάνονται στό Β. θέατρο. 
Φέτος δμως οί άποφοιτήσοτντες 
τής Σχολής πού εΓνε ή δ. Κρι- 
νιώ Παπα καί οί κ· κ. Νίκος 
Χατζΐσκος, Παπαγιαννόπουλος 
καί Γκίκας Μπινιάρτ,ς, δέν S- 
λαβοτν τόν βαθμό «άριστα». "Ο
μως κατά σχετικήν δήλωσιν του 
κ. Μπαστια θά προσληφθοΰν ώς 
έκτακτοι ήθοποιοί τοΰ ,Β . θ ε ά 
τρου.

Πέρσι άπεφοίτησαν καί προσ 
ελήφθησαν στήν Κρααική μας

Εύθυμίου, Α. Μαλλιαγρόν, Α. 
Ταλάνον, Α. Κοτοόπουλον, Μ. 
Καλογιάννη, 1· Βεάκην, Κα- 
τσιώτην κ. ά.

Έκτός τοΰ Βασιλικοΰ θεά- 
τρου,^δπως εϊπαιμε, μαθηταί τής 
Σχολής εΓνε διασκορπισμένοι σ' 
δλους τούς θιάσους τοΰ έλευθέ
ρου θεάτρου.

Τόσον είς τάς Αθήνας δσον 
καί στάς έπαρχίας δλοι οί θία
σοι έχουν μαθητάς τής Σχο
λής.

Είς τόν θίασον Άνδρεάδη, 
πρώτη καί καλύτερη ή ιδία συμ 
παθής θιασάρχης κ. Κατερίνα 
Ανδρεάδη εΓνε μαθήτρια τής 

Σ ΧολΤΪς· "Επειτα άρκετά μέλη 
τοΰ θιάσου της εΓνε τελειόφοι-

Ίατρίδου, Είρ· Βαρβέρη, θ. 
Καλλιγα καί οί κ.κ. Θεόδωρος 
Κρίτας (στήν άρχή τοΰ σταδίου 
του ήταν δημοσιογράφος), Ν. 
Ζωγράφος, Κ. Οίκονομίδης, Λ. 
Χριστογιαννόπουλος, Τ. Φαρμά 
κης, Γ. Δαμασιώτης κ.ά.

Ό  θίασος τής κ. Μαρίκας Κο 
τοπούλη μεταξύ τών έπιλέκτων 
μελών του συγκαταλέγει καί 
τούς έξής τελειοφοίτους τής 
Σχολής: τήν δίδα Ρένα Μυράτ 
καί τήν κ. Σμάρω Στεφανίδη— 
Σε^πχνίδη.

Μά καί στό έλεύθερο θέατρο 
άγωνίζονται στήν πρώτη γραμ
μή πάντα οί τελειόφοιτοι τής 
Σχολής κυρίες καί δίδες Εϋα 
Εύεχγγελίδου, Μίνα Σηιμηριώ- 
του. Τζένυ Γονίδου, Τζόλη Γαρ 
μπή, Μαίρη Γίατρά, Λυδία Κα- 
πλάνη, Μαίρη Βεάκη, Α λίκη 
Μαυροειδή, Μαρία Λεκκοΰ, "Ελ 
λη Αύλωνίτου, Διον. Κου^ιαρια 
νοΰ, Ζωή Ρίζου, Καίτη Σταυ- 
ριανοϋ, Νώρα Βαστιέ, Μ. Γιαν- 
νούλη, οί κ·κ. Δ. Φωτόπουλος, 
I. Μαρινάκης, Σπ. 'Ολύμπιος, 
Δ. Σιταρένιος, Τ. Δανδής, Α. 
Μπλαζουδάκης, Δ. Μοσχούτης, 
Γ. Νέζερ, Α. Πογωνάτος κ· ά.

Στό μουσικό θέατρο ύπάρ
χουν ή συμπαθής Ν. Άφεντάκη 
καί ο[ κ.κ. Άνοιχτάκης, Κον- 
ταρίνη’ς καί Μίμης Τραϊφόρος.

Τελειώνοντας 1 τό σημείωμά 
μας πρέπει ν’ άναφέρωμε δτι 
άπό τήν ίδιαν αύτή Σχολή βγή- 
kojv  και δυο δόξες τοΰ θεάτρου 
μας πού δυστυχώς, τό πέρασμά 
τους ήταν πολύ σύντομο : Ή 
Μαίρη Σαγιάνου καί ή Λίτσα 
Φερεντίνου.

ΧΡ. ΠΥΡΠΑΣΟΣ

0ΕΟ Φ Ρ ΑΣΤΟ Σ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ!
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
ομενίζει είς τό θέαμα τής ό- 
περέττας έσο βέβαιος δτι είς 
ούδέν πιστεύει, άρχή οέ τοΰ 
βίου αύτοΰ εΓνε τό έπιτύμβιον 
τοΰ Σαρδαναπάλου... Ά λ λ ’ δ,- 
τι στενώτερον· τό θέαμα -καί ή 
μουσική τοΰ θεάτρου τούτου 
θωπεύει καί έρεθίζει τά νεΰρα, 
γοητεύει καί καθηδύνει τάς ό- 
ρέξεις, άποκτηνοΐ τόν γενναιό- 
τερον άνθρωπον, προκαλοΰν 
τούς λυσσωδεστέρους πόθους 
καί τά άνιερώτερα διαβήματα». 
’Ά ν  πάρουμε σάν δεδομένο, δ
πως άλλως τε, καί είνε, πώς ό 
ποιητής δσο κακός άκόμη κι’ 
άν εΓνε, άποτελεΐ τήν συνιστα- 
μένη τών άντιλήψεων, Ιδανικών, 
σκέψεων καί πόθων μιάς μεγά
λης κατηγορίας άνθρώπων τής 
έποχής του, τά λόγια καί οί ά- 
ψορισ^οί τοϋ Βασιλειάδη δέν 
άπηχουσαν σκέψεις καί γνώμες 
προσωπικές, άλλ’ ένός μεγά
λου άριθμοϋ συνανθρώπων του. 
Καί μέ τίς γνώμες καί άντιλή- 
ψεις αύτές εΓχε μεγαλώσει κα
τά τό πλεΐστον καί ή νεολαία, 
πού σ’ αύτήν άπευθυνότανε καί 
πού τήν ψυχή αύτής έφιλοδο- 
ξοϋσε νά συγκινήση, νά έκλε- 
πτύνη καί νά ώμορφήνη μέ τίς 
μελωδίες του ό Σακελλαρίδης: 
Φυσικό, λοιπόν, ήταν νά έπι- 
διώξη αύτό μέ τό μουσικό εί
δος,  ̂πού στεκότοτνε ψηλά στήν 
συνείδηση δλων. "Επειτα δέν 
πρέπει νά ξ ε χ ν ά ς  καί τίς πα
ραδόσεις τής οίκογενείας του. 
Ό  πατέρας του, ό περίφημος 
πρωτοψάλτης τής Βυζαντινής

μουσικής, συνέθετε 
τής «Αντιγόνης»

τά χορικά 
άν δέν μ ’

απατδ ή μνήμη — στό άρχαίο 
κείμενο ! Είνε κάτι αύτό γιά  
ένα παιδί, πού πρωτοέβγαινε 
στό μουσικό κόσμο. ’ Ήταν έ. 
να είδος κληρονομιάς πού τό έ· 
βάραινε,_ ύποθήκης, πρύ τοΰ δέ* 
σμευε τήν φαντασία, ύπόδειξη 
πού τοΰ σκότωνε τήν πρωτοβου 
λία. Κι* δμως ό Σακελλαρί
δης υίός, μίαν ώραίοτν ή μέραν 
έμφανιζότανε μέ τόν άπαιτούμε- 
νο σεβασμό λέγοντας στόν Σ α 
κελλαρίδη ποιτέρα:

— Πατέρα, σύ τά άρχαϊα 
χορικά σου, τίς βυζαντινές σου 
μελωδίες καί τά δημοτικά σου 
τραγούδια, κι’ έγώ τά τραγού
δια μου. Καί γ ιά  νά σοΰ άπο- 
δείξω πώς ό γυιός δέν πρόκει
ται νά προδώση τόν πατέρα, 
άλλά φιλοδοξεί νά γίνη συνεχι
στής τοΰ έργου τοΰ πατέρα 
του, δίνω τήν ύπόσχεση μπρο
στά σ δλον τόν κόσμο, πώς μέ 
τό τραγοΰδι μου θά έπιδιώξω 
ν<̂ - διατηρήσω τόν χαρακτήρα 
τοΰ δημοτικοΰ μας τραγουδιού. 
Ά πό τό δημοτικό μας τραγού
δι, πού είνε τό ύγιές μουσικό 
παρελθόν, θά πάρω τό φώς τοΰ 
άπόλυτου καλοΰ πού ύπάρχει 
σ’ αύτό, κι* άπό τό ύγιές μου
σικό παρόν, τήν έπιστήμη του, 
τίς δυνάμεις του, καί τήν άνο
δο τής φωτεινής του τροχιάς». 
"Ετσι θά έργαστώ.

Καί ή σοβαρή έργασία τοΰ 
θεόφραστου Σακελλαρίδη τέ
τοια είνε.

Τί εΓνε ή μουσική τοΰ

κελλαρίδη ; Μουσική χαρά : 
μουσική παιγνίδι ! μουσική κέ
φι I μουσική ύγεία ! μουσική 
«στό διάβολο άς πάη καί τό 
παληάμπελο!» Ή  περίφημη αύ 
τή φράση τοΰ φουστανελλδ· 
λεβεντόγερου Δούκα, πού έ
κλεινε μέσα της δλο τόν έν- 
θουσιαομό τής νεανικής του 
καρδιάς καί πού άναπήδησε 
μέσα άπό τήν ψυχή του στό άν* 
τίκρυσμα τής ’ Ιταλίδας τρα
γουδίστριας Λούλη καί στό ά. 
κουσμα τοΰ τραγουδιού της 
μέσα στό θέατρο τοΰ Μπούκου* 
ρα τό 1840, έρχεται άθελα καί 
σήμερα στό στόμα δλων τών 
νεοελλήνων, στό άκουσμα τής 
περίφημης «Μάρως», πού εί
νε καί θά παραμείνη τό ύπο- 
δειγματικό τραγοΰδι ' γ ιά  τόν 
τρόπο πού πρέπει νά έργάζων- 
ται _οί συνθέτες αας τοΰ έλα- 
φροΰ λυρικρΰ θέατρου, γ ιά  ν’ 
άπο κτήση μίαν ή μέρα καί ή 
Ελλάδα τήν δική της όπερέτ

τα. Όπερέττα πού νά τήν ώ- 
μορφαίνουν καί νά τήν ξεχωρί
ζουν άνάμεσα στίς τόσες άλ
λες τοΰ εύρωπαϊκοΰ θεάτρου, 
° ί  τρόποι, οί ρυθμοί καί οί σκο 
ποί τοΰ δημοτικοΰ μας τράγου* 
διοΰ !

★
Στό 1907 ό Σακελλαρίδης 

συνέθετε τό μονόπρακτο μελό
δραμά του «Ό Πειρατής». Τί 
ήταν ό «Πειρατής»; Μιά ώραία 
υπόσχεση πώς ό συνθέτης του 
μιάν ^ήμέρα θά έθεμελίωνε, θά 
’'ατηυθυνε καί θά μορφοποιοΰ

Εν συνεχεία τής συζητήσεως 
ή όποία διεξάγεται άπό τών
στηλών τών «Παρασκηνίων» γύ 
ρω άπό τήν κρίσιν πού μαστίζει 
σήμερον τήν έλληνικήν όπερέτ· 
ταν, έλάβομεν καί δημοσιεύο- 
μεν ευχαρίστως τήν κατωτέρω 
έπιστολήν:

Κύριε Διευθυντά,
Διά τοΰ άρθρου τοΰ μαέστρου 

κ. Βεργωτή «Γιατί ψυχορραγεί 
ή όπερέττα», δημοσιευθέντος είς 
τό φύλλον τής 4ης ’ Ιουνίου έ.

διά τών άπαντήσεων είς αύ
τό τοΰ κ. Συλβίου καί διά τής 
άπαντήσεως τοΰ κ. Ί . Ριτσιάρ
δη είς άρθρον τοΰ μαέστου κ. 
Σακελλαρίδη, ήρχισαν τά «Πα
ρασκήνια» νά έκθέτουν τάς 
γνώμας είδικών διά τήν σημερι
νήν «νάρκωσιν» τής όπερέττας. 

Ολοι έξέφρασαν τάς Ιδέας των 
καί διετύπωσαν τάς άντιλήψεις 
των ώς νά έπρόκειτο περί ύπο- 
θέσεως ήν παρηκολούθησαν μα 
κρόθεν, ούδείς δμως ήθέλησε 
ν* άναφέρη τί έμεσολάβησεν ά
πό τόν καιρό πού ύπήρχε άκό
μη όπεοέττα μέχρι σήμερα πού 
κατωοθώθη νά μήν ύπάρχη καί 
δέν θά ήτο άσκοπον καί πρό 
πάντων δύσκολον τό τοιοΰτον, 
δεδομένου δτι δέν εΓνε άνάγκη 
να προστρέξη τις πρός τοΰτο 
είς πολύ παρωχημέι/ην έποχήν· 

Βέβαια, πρό έπταετίας άπέ- 
θανεν ό Ί .  Παπαΐωάννου, ό ό
ποιος διά τό θέατρον είχεν ά- 
ποθότνει δύο Υρόνια πρίν τοΰ θα 
νάτου του. "Ενα τέτοιο γεγονός 
δτοτν μεσολαβήση δέν μπορού
με νά ποΰμε δτι ή όπερέττα δέν 
εΓνε δυνατόν παρά νά ύποπτη 
£να δυνατόν κτύπημα.

Άλλ* άς έξετάσωμεν τήν ό
περέττα πού ύπήρχε χωρίς .νά 
συμπράττη είς αύτήν ό Παπα- 
γιάννης. Καί έχομεν:

Τό 1928 είς τό «Ίντεάλ» τόν 
θίοοσον Σαμαρτζή—Οικονόμου, 
πού μάς έδωκε τόν «Όμπλι- 
γκοτντό» τοΰ Μορέττι καί τήν 
«Κική—Κοκό» τοΰ Κομνηνοΰ, 
άφοΰ ό ίδιος ό κ. Π. Οίκονόμου 
μέ τήν κ. Ριτσιάρδη προηγου
μένως εΓχε δώσει τήν θριαμβεύ 
σασαν «Χαλιμα» τοΰ Σακελλα
ρίδη. Τό 1929 τούς θιάσους Φι
λιππίδη -Λαουτάρη στό «Τριανόν» 
καί Ριτσιάρδη στοΰ «Παπαίωάν 
νου» μέ τήν «Πρώτη άγάπη» τοΰ 
Χατζη,οοποστόλου καί τοΰ «Μον- 
τιάλ» μέ τό «Φιλήστε με» τοΰ 
Σπάθη. Τό 1929 τόν θίασο Οι
κονόμου στό «Κεντρικόν» μέ 
τήν «Μπίμποτ» τοΰ Σακελλαρί
δη. Τό 1930 τόν Γδιο θίασο στό 
«Τριανόν» μέ τήν «Σουλαμίτι- 
δα» Ποτοομιάνου—Ντάβου καί 
τό «Σκρα» τοΟ Σακελλαρίδη 
καί τό 1931 τόν Οικονόμου πά· 
λι στοΰ «Παπαΐωάννου» μέ τήν 
Τ σιν—Τ σι—Λά τοΰ Λομπάρδο 
τούς ΠρινέαΐΛ-Τριχάν μέ τήν 
«Κόκκινη ταβέρνα» τών Γιαν- 
νουκάκη—Γιαννίδη καί τό καλο 
καίρι τοΰ ίδίου έτους τούς Δρά 
μαλην—Πατρίκιον στό «Άθήναι 
ον» μέ τίς «Γυναίκες» τοΰ Χαι- 
ροπούλου.

Δέν μπορούμε νά πούμε δτι 
δλοι αύτοί οί θίασοι δέν ήσαν 
όπερέττας, ούτε πώς δέν είργά 
ζοντο καλά, άφοΰ διετηροΰντο 
καί άνέβαζαν νέα έργα, χωοίς 
νά τούς πειράζη ή «οικογενεια
κή ύπόθεσις» τοΰ κ. "I. Ριτσιάρ 
δη, ούτε «οί σκουριασμένοι καί 
γερασμένοι καλλιτέχναι τής ό
περέττας» τοΰ κ. θ . Σακελλα
ρίδη —όμιλοΰμεν περί συ^βάν- 
Τίον μόλις πρό έπταετίας— "οϋτε 
οί_ «άκατάλληλοι σκηνοθέται» 
του κ. Συλβίου, οΰτε τά «διε* 
σκευασμένα λιμπρέττα» τοΰ κ. 
Βεργωτή· —τά έργα τοΰ Σακελ 
λαριδη ήσαν ώς έπί τά πλεϊστον 
διεσκευασμέναι κωμωδίαι μέ 
πρωτότυπον μουσικήν— οϋτε ή 
μη άρωγή τοΰ Κράτους, ένώ 
άντιθέτως ή τότε φορολογία του 
θεάτρου παρά τοΰ Δημοσίου ή
το μεγαλυτέρα. Ά λλά παραλ* 
λήλως πρός τούς έργαζομένους 
αύτούς θιάσους όπερέττας, ε ίρ- 
γάζοντο και θίασοι έπιθεωρήσε- 
ως, οι όποιοι έκαναν χρυσές 
δουλειές. Βωμολοχίαι, αισχρό
τητες, έκμετοίλλευσις γυμνοτή-1 
των έβοήθουν τάς έπιθεωρήσεις 
τών καθημερινώς παρουσιαζο- 
μένων νέων συγγραφέων, νά μα 
ζεύουν δλον τό θεααριζόμενον 
κοινόν — κοινόν γαλαρίας, τό 
όποιον άντί νά μορφώσουν, ώς 
εΓνε̂  υποχρέωσις τοΰ θεάτρου,

πρόζας, έν δσψ μάλιστα τότ· 
συνέπιπτε καί ή έναρξις λβι- 
τουργίας άφ* ένός μέν τοΟ Bow 
σιλικοΰ θεάτρου καί άφ* έτέρου 
τοΰ θιάσου «Μαρίκας — Κυβέ* 
λης». Ά λλά ή παντοκράτειρα 
έπιθεώρησις έμειδία χλευαστι· 
κώς: «Τί κουτοί, χαχαχά... Έ * 
μεϊς έχουμε τήν γαλαρία μας», 
Δέν μποροΰσε δμως νά έπανα* 
λάβη τόν χλευασμόν καί ή δυ
στυχής όπερέττα.. Καί τί νά 
κάνη δμως; Νά τρέξη νά κυ» 

νηγήση τό καλό κοινόν; Ματαί· 
ως... εΓχε πάρει δρόμο πιά. Ή 
μόνη διέξοδος ήταν νά κυνηγή* 
ση κοινόν άπό τό περισσευού· 
μενο τής έπιθεωρήσεως... Καί 
τό έπεδίωξε: "Ενα όπωροπω-
λεΐον πού δέν έχει «φτηνά φροΟ 
τα» δταν δή τό άπέναντί του 
μανάβικο δτι πουλάει καί δτι 
άπ’ αύτά κερδίζει, θά σπεύση 
νά βάλη κι’ αύτό «φτηνά φροΰ- 
τα»—·καίτοι δέν είνε ή δουλειά 
του— γιά  νά κερδίση... Φεΰ! τό 
ίδιο έκαμε καί ή όπερέττα, ά
φοΰ δέν πωλιώτοτν ή «φράουλες 
καί οί μπανάνες» έπλουτίσθη μέ 
δλα τά «σοπτάκια» τής έπιθεφ 
Ρήσεως καί έ γ ΐνε «Ρεβύ—Ό π *  
ρέττα» καί ήρχισε φυσικά νά 
κερδίζη. Οί έπιθεωρησιογράφοι 
μετοτΓραπέντες είς συγγραφείς 
«ρεβΐι—όπερέττας» έδρασαν σ' 
αύτήν καί οί όπερεττογράφοι 
μιμηθέντες τούς πρώτους δέν 
παρέλειψαν νά όργιάσουν, κα
τά τό δυνατόν, είς βωμολοχίας 
καί είς χρησιμοποίησιν λιμπρέτ 
των. πού δέν ήσοτν λιμπρέττα, 
άλλά πλουτιζόμενα μέ χονδρο> 
κομμένα έπιθεωρησιακά νούμε* 
ρα προκαλοΰσαν άφθονα τά 
χειροκροτήματα _τοΰ κοινοΰ, άλ 
λά ποιου κοινοΰ, άδιάφορον... 
Καί είδαμε νά «πέφτουν» καλά 
έργα τών Σακελλαρίδη, Κομντ| 
νοΰ. Χατζηαποστόλου, Χαιρο- 
πούλου, Γιαννίδη, κ. ά. έπειδή 
οί Γιαννουκάκης, Γιαννακόπαι;- 
λος, Καραβίας καί άλλοι, με·< 
ταξύ τών όποιων καί ό ύποφαι- 
νόμενος, είχαν τήν άνοησίαν νά 
τούς γράψουν «πρωτότυπο καί 
σεμνό λιμπρέττο».

Σα- σ!  τ,Ίν έ\ληνική όπερέττα. Ά *  τό διέφθειραν καί τό συνήθισαν 
πο τις μελωδίει-, πού τόσο τε* νά νίλάη ηί

Ή  Επιτροπή τοϋ έορτασμοϋ τής 4ης Αύγούστου έ- 
βράβευάε κατόπιν διαγωνισμού τό·. κατωτέρω "Υμνον 
τής 4ης Αύγούστου. Οί στίχοι είνε τοϋ κ. Τ. Μ., ή δέ 
μουσίκή τοΰ άρχιμουσικοΰ τοΰ Βασ. Ναυτικοΰ κ. Γερ. 
Φρέντ, έγκριθεΐσα κατόπιν διαγωνισμοΰ:

ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ 4ΗΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
—Γιοττί χαίρεται δ κόσμος καί χαμογελάει, πατέρα;

Γιατί λάμπει ό ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι ή μέρα; 
—Γιοττί σάν αύτή, παιδί μου, τήν ήμέρα τήν χρυσή 

Πού τήν χαίρεσαι καί σύ,
Στέρεψε τό μαΰρο δάκρυ, κλείσανε πολλές πληγές, 

Άψηλώσανε τά στάχυα 
_Κι' ένα γύρω δλα τά βράχια 
Έγινήκοτνε άνθοβούνια καί χρυσοπηγές.

Μιάν ήμέρα σάν ετούτη τήν όλόφωτη κι* ώραία 
Ξεδιπλώθηκε καί πάλι ή γαλάζια μας σημαία 

Ποΰχει τ’ ούρανοΰ τό χρώμα 
Καί σκεπάζει τ ’ άγιο χώμα,
Πού έλεύθερος πατδς,
Κι’ έ'τσι μέ χαρά κι’ έλπίδα 
Γιά μιάν ένδοξη πατοίδα 

Ή  σημαία κυματίζει μ* ένα «ΤΑΝ *Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»! 
Μιάν ήμέρα σάν έτούτη πού χτυπάνε οί καμπόα·ες,
Πού τήν τραγουδούν οί νέοι καί δοξολογοϋν οΐ μάννες, 

"Εγινε οάν πρώτα πάλι 
Ή  πατρίδα μας μεγάλη,
Δοξασμένη κι* ισχυρή 
^Κι' έτσι σάν τήν άντικρύζης,
"Ετσι πάλι τήν γνωρίζεις, ‘

«Ί ην γνωρίζεις άπ’ τήν κόψι τοΰ σπαθιού τήν *ρομερή»

τίς μελωδίετ, που τόσο τε 
χνικα καί μέ τόσην άγάπη τρα
γουδούσαν οί έκλεκτοί καλλι
τέχνες τοΰ μελοδράματος, ξε
χώριζε κάθε τόσο μιά τόση δά 
μουσική φρασούλα, πού άφηνε 
ν* άποκαλυφθη τό μουσικό εί
δος, πού γ ι’ αυτό ήταν πλασμέ
νος νά θαυματουργήση ό νεα
ρός συνθέτης. Φρασοϋλες σύν
τομες^ δπως οί σκοποί τών δη* 
μοτικών μας τραγουδιών, φρα· 
σοΰλες παιγνιδιάρικες, δπως τά 
χαρούμενα νησιώτικα τραγού
δια, φρασοϋλες δαντελλωτες, 
δπως οί χορευτικές μελωδίες 
τοΰ Μωριά. Ό  Σακελλαρίδης 
δέν έπεχείρησε ν’ άνέβη στίς 
κορφές τών βουνών, δπου τό 
τραγοΰδι τών άνθρώπων εΓνε 
σπίθες, πού ξεπετιοΰνται άπό 
τό ^χτύπημα άτσαλένιου σπα
θιού άπάνου σέ σιδερένια λύ
ρα. Τραγουδιστής τοΰ κάμπου 
πλημμύρισε όλόκληρη τή ν 'Έ λ - 
λάδα άπό μελωδίες πού τά χα
ρακτηριστικό τους εΓνε τά νειδ- 
τα, ή άττική άνοιξη, ή άπαλό* 
τητα, _τό ύγιές πάθος, ή άφθο- 
νία τών στροΦων. ή εύκρίνεια 
τής φράσης, ή άδοότπτα τής 
κίνησης τής μελωδικής γραμ
μής, ή λεπτότητα στήν έκφοα- 
ση, τό πλάτος τής φαντασίας, ή 
ώυορφιά τών εικόνων, ή ζωη
ρότητα τών παραστάσεων καί 
τό συγκοατημένο ύφος.

Τό 1914 ό θίασος της άλη- 
σμόνητης ’Ένκελ έπαιζε στό 
Δημοτικό θέατρο τήν πρώτη

ν®  Υ£λάη με τήν χονδροκοπιά, 
να διασκεδάζη μέ τήν αισχρά 
κουβέντα, νά χειροκροτή τόν 
Αρμένη και τόν Μενιδιάτη καί 

νά «μερακλώνεται» μέ μουσι- 
κήν άμοα έ̂. Ό  κόσμος ποΟνοι- 
ωθε άπό θέατρο, έθεώρησε φι>- 
σικό( καθήκον του νά μή ξανα- 
ποαήση στό μουσικό θέατρο καί 
οχι μόνο στήν έπιθεώρησι άλλά 
καί στήν όπερέττα, ένώ καί σ’ 
αυτήν έβλεπε έκτελεστήν, τόν 
άρτισταν, τόν όποιον συνήντησε 
νθές Ισως άσχημονοΰντα είς τήν 
έπιθεώρησιν... καί πήγαινε, τό 
κοινόν τό καλό. στό θέατρο τής 
ι·ιι·ΙΙ·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιιΒΙΙΒΙΙΒΙΙΒ| 
έλληνική όπερέττα, τά «Παρα
πήγματα» τοΰ Σακελλαρίδη σέ 
κείμενο τοΰ άγαπητοΰ καί έκ- 
λεκτοΰ μου φίλου Ν. Λάσκαρη. 
Από τότε δέν περνοΰσε χρονιά, 

πού νά μήν έκαλεϊτο τό έλλη
νικό κοινό νά χειροκροτήση καί 
μια νέα δημιουργική μουσική 
έργασία τοΰ θ . Σακελλαρίδη.

I σαμε πού ό άνεξάντλητος 
συνθέτης πιεζόμενος άπό τήν ά
νάγκη τών πρα-"άτω ν έκλεισε 
τό όπερεττικό του ταλέντο στό 
συρτάρι, γ ιά  νά γοάΨη τραγου
δάκια γ ιά  έπιθεωρήσεις.

θά^βρεθή <3ρά γε κανείς, 
που ν άνοιξη τό κλεισμένο 
συρτάρι τοϋ έκλεκτοϋ μαέ- 
οτρου ; Τό έλπίζουμε καί τό 
περιμένουμε.

θ .  Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ <

Καί τότε ήρχισε νά φτάνη 6 
Κινηιμοαογράφος, ή άκαταλλη-
ότης θεάτρων καί σκηνοθετών 

ή μή έμφάνισις νέων άρτιστών, 
ή οικογενειακή ύπόθεσις τοΰ κ. 
Ριτσιάρδη καί ιδίως τό κοινΐόν, 
Αύτά τό «κοινόν» τάφταιγε δ
λα, πού δέν έννοοΰσε νά πατι^· 
ση σέ όπερέττα...

Τά κοινόν αύτό πού έφάνηκε 
πάντα έπιεικές, άνεκτικόν καί 
που δέν παρέλειψε νά ύποστη* 
ρίξη άξιόλογε<; προσπάθειες 
καί φιλότιμες έργασίες, ποΰγι- 
vorv άνάμεσα στό στραπατσάρι» 
σμα τής όπερέττας, δπως τό 
«Τσιγγάνικο αίμα» καί ή «Λού· 
ση» τοΰ Σακελλαρίδη, ή «Βι
κτωρία καί ό Ούσσάρος» καί 
«Χορός στό Σαβόϋ» τοΰ Πάουλ, 
’Άμπραχαμ καί προχθές άκό
μη μιά παράστασι τής «Τζάρ· 
ντας» τοΰ κ. Κάλμαν, χωρίς νά 
τό ένδιαφέρουν οί «λόγοι τής 
καταπτωσεως τής όπερέττας» 
καί «οί γερασμένοι άρτίσται», 
ούδέ κάν ή «οικογενειακή ύπό·· 
θεσις» τοΰ κ. Ριστιάρδη.

"Ας μή λέμε πολλά λόγια·., 
Ολοι-δλοι φταίνε γ ιά  τό σημε· 

ρινό κατάντημα τής όπερέττας Ιί 
συγγραφείς, συνθέται, θιασά(> 
χαι, έπιχειρηματίαι, σκηνοθέ. 
τγγι, ήθοποιοί καί έπιθεώρη·7ΐς. 

Ας φροντίσουν δλοι, τώρα πού 
ένδιαφέρεται καί τά Κράτος, 
νά κάνουν τήν δουλειά τους κά 
πως πιό εύσυνείδητα — άς μοϋ 
έπιτραπή ή λέξις -  άν θέλουν 
νά έπανυρθώσουν τό κακό ποϋ. 
γίνε, ν* άν«αστήσουν τήν όπε* 
ρέττα καί νά ξανατραβήξουν τά 
φευγαχο κοινόν, γιατί δλοι μα
ζί οί άναφερθέντες πρέπει νά 
δουλέψουν χωρίς προσωπικά 
συμφέροντα καθώς καί ή τελεί» 
ταία άναφερθεϊσα, ή «Έπιθεώ» 
ρησις» — σήμερα πού συμμορ» 
φώθηκε καί δέν είνε πιά ή τότ* 
«άλάνα» — νά ξεχάση λίγο τήν 
τσαχπινιά της καί νά ύποχωρή* 
ση, προκειμένου νά «φανή» λι« 
γάκι ή μεγαλύτερή της άδελφή, 
ή καϋμένη «όπερέττα», πού είχβ 
την άτυχία νά γεννηθή σεμνή, 
γιά  νά μήν μείνη, καθώς πάει, 
στό ράφι σάν γεροντοκόρη καί 
άς είνε βεβαία πώς θάναι γ ιά  
καλό της οίκογενείας:, Τοΰ θε*. 
άτΓου.

Μετά τιμής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΪ
ΚΟΥΒΕΑΤΡΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Έξεδόθη ύπό τοϋ Έκδοτι 

κοΰ Οίκου τής κ. Μ. Β. 

Βασιλείου, όδός Σταδίου.

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι Α Ρ Α .  Ι00
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TO ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΝ ΚΑΘ’ OAHN ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
j Κυριακή I
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ .) 9 Ε Ι .  
βήσείς Ελληνιστί. 10 Λαϊκά τραγοΰ 
6ια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99__ 16.89 —
19 74 _  25.49 —  31.38 —  49.83 
μ .) 9.30 Συναυλία. 10.30 Πιάνο. 
10.45 "E p y a  Κορέλλι. 11.45 Έ μ δ α . 
τήρια. 1 ’Ελαφρά μουσική. 2 Είδή 
σεις, 2.15 ’Ελαφρά μουσική. 3.30 
Συναυλία. 5 Συμφ. συναυλία. 5.45 
Ευθυμη μουσική. 6.50 Όμοίως. 7. 
30 Στρατ. ιιουσική. 8 Συναυλία. 9 
Ειδήσεις. 10.15 Μουσική καί ποίη- 
οις. 11 Είδήσεις. 12.30 Στρατ. μου. 
οική. 1.15 Συναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 _  16.86 __
19.82 —  25.53 —  31.55 μ .) 12.45 
«Μάρθα» μελόδρ. τοΟ Φλοτώψ. 2.30 
Συναυλία Ραμώ, Σοΰμαν, Ραδέλ. 

3-30 Είδήσεις. 4 ‘Όργανο. 4.30 Ε 
λαφρά μουσική. 5.20 Σονάτα 
Μπράμς. 5.45 Είδήσεις. 7*20 Είδή- 
βεις. 7.40 Πιάνο. 7 50 Βικτωριανές 
μελωδίες. 10.05 Έλαφρά μουοική.
11.15 Είδήσεις, 11.15 Μουσ. δωμα
τίου Μπράμς. 2.10 Μουσ. δωματίου 
Μπετόδεν.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.18 —  25.34— 31. 
41 μ .) 12 Δίσκοι. 1.15 Συναυλία.
1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι. 2 Συναυ
λία. 2.30 Ειδήσεις. 3.20 Δίσχοι. 3. 
30 Μετάδοσις. 5.15 Ειδήσεις. 6 Με- 
τάδοσις. 7 Είδήσεις. 7.10 Δίσκοι. 8 
Δίσκοι. 8.30 Είδήσεις. 9.30 Μετά. 
δοσις. 1 Δίσκοι. 2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η  (26.40— 31.13 μ.) 12 Ε ι
δήσεις, Λαϊκή μουσική, 1 Είδήσεις 
ότγγλιστί. Ποικίλη μουσική. 3.30 
Συμφ. συναυλία. 5 Είδήσεις, Μελό
δραμα. 6.30 Μουσ. δωματίου. 9.15 
Ειδήσεις γαλλιστί 10 Βλ. μεσα.α.
12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., έλ 
ληνιστί. 1 Είδήσεις, Έλαφρά μου
σική.
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
β.10 Τραγούδια Σοΰμπερτ. 9 Ναυτι. 
Κή έορτή. 11.30 Έλαφρά μουσική.
1— 4 Ποικίλη μουσική καί χορός μέ 
τραγοΰδι.

Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (224 κχ. 1339 μ .) 
9.05 ‘Έ ρ γ α  Μπράμς. 11 «Κουρεύς 
Τής Σ  εβίλλης».

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7-15 Δίσκοι. 9 Λαϊκά τραγούδια καί 
jfopoi. 11.20 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .) 
β.10 Δίσκοι. 11.30 Έλαφρά (.ουσι-
κή Nat χορός. 2__ 3 Χορός

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ.' 357 μ.)

(Κυριακή 10 Ιουλίου - Σάββατον 16 Ιουλίου 1938)
Συναυλία. 8 Συναυλία. 8.30 Είδή- 
σεις. 9.15 Δίσκοι. 9.30 Έ κ  Παρισ. 
Τ.Τ.Τ. 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ .) 9 Πιάνο. 9.30 «Τό πλήρωμα» Οεα. 
τρικόν £ργον. 11.30 Είδήσεις. 11.45 
Δίσκοι. 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) Ε λ α 
φρά μουσική καί χορός. 8 Λαϊκή μου 
σική.  ̂ 8.30 Συναυλία. 9 Τραγοΰδι 9. 
55 Άπό όπερέττες. 10.05 Έλαφρά 
μουσική καί χορός.

| Δευτέρα

Μοοσική ποικιλία. 9 Έλαφρά μουσι
κή. 11.30 Έλαφρά μουύική. _  4 
Ποικίλη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.1 
7.40 Πιάνο. 9.15 Συναυλία Ντελίμιτ, 
Μότσαρτ, Σ  τράους, Τσίρερ κτλ. 11 
_ 2  Τσιγγάνοι καί τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 18/5 
μ .) 7.15 Χορός. 8 Χορός. 8 15 EG- 
βυμη 6ραδυά. 8.30 Δίσκοι Ντδοράκ. 
9.10 Άπό όπερέττες. 10 Δίσκοι Κα- 
ροΟζο. 10 20 Συναυλία. 11.15 Τρα. 
γούδια διαφόρων λαών. 12 Δίσκοι 

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 10 Σ  Ε- 
ρενάΓες Μότσαρτ, Χάϋδν, Σοΰμπερτ, 
Μπράμς κτλ. 11.30 Έλαφρά μουσική 
μ ί τραγοΰδι. 1 _ 4  Ποικίλη μουσική 
καί χορός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (11Β5 κχ. 253 μ .) 7.30

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (40.18 μ .) 9 Ε Ι.  

δήσεις έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγού
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__ 16.89 —
19 74 _  25.49 _  31.38 _  49.83 
μ.) 12 Άπό μελοδράματα. 1 Έ λα  
φρά μουσική. 2 Ειδήσεις. 2.15 Έ λ α . 
Φρά μουσική. 3.15 Συναυλία. 3.30 
Στρατ. μουσική. 5.15 Μουσική καί 
παίησις_ 5.45 Έλαφρά μουσική. 6. 
15 Χορωδία. 6.30 Δίσκοι. 6.50 Έ λ α 
φρά μουσική. 7.30 Πιάνο. 8 Συναυ
λία. 9 Ειδήσεις. 10.15 Πιάνο 11 Ε Ι.  
δήσεις. 1 Δίσκοι. 1.15 Πιάνο,

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 _  16.86 _
1 9 .8 2 _2 5 .5 3 _3 1 .3 5  μ ) 12.45 Μου 
σική νέγρων. 1.40 Έλαφρά μουσική. 
2.50 Πιάνο Μότσαρτ, Μένιελσον, 
Λίστ. 3.30 Είδήσεις. 4 Έλαφρά μου
σική. 4 30 Τραγούδια. 4.45 Δίσκοι. 
5 Βίκτωρ, μελωδίες. 6.20 Μελωδίες.
8 Ειδήσεις. 8.20 Μουσ. δωματίου.
9.20 Ποικιλία 10 Ά γ γ λ . τραγούδια.
10.20 Ποικιλία. 11.15 Ειδήσεις, 11. 
45 Χορός. 12 Μουσ. ποικιλία. 1.20 
Σερενάτες 1.40 Συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.18 __  25.34— 31.
41 μ .) 12 Δίσκοι. 12.45 Έλληνική 
όμιλία. 1.15 Συναυλία. 1.45 Ειδή
σεις. 2 Συναυλία. 2.30 Ειδήσεις. 3.
20 Δίσχοι. 3.30 Έλαφρά μουσική μέ 
τραγούδι. 5.15 Είδήσεις. 6 Μετάδο- 
σις. 7 Είδήσεις, 7.10 Δίσκοι 8 Δί
σκοι. 8.30 Ειδήσεις. 9.30 Μετάδο- 
σις. 1 Δίσκοι. 2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25 40— 31.13 μ.) 12 Ε ί. 
δήσεις. Ποικίλη μουσική. 1 Ειδήσεις 
άγγλιστί. Μουσική δωματίου. 2.45 
Ποικίλη μουσική. 5 Ειδήσεις, Ε λ α 
φρά μουσική. 6.30 Άπό μελοδράμα
τα. 9.15 Είδήσεις γαλλιστί 10 Βλ. 
Μεσαία. 12.15 Ειδήσεις άγγλ,, I. 
σπαν., έλληνιστί. 1 Είδήσεις. Συμφ. 
συναυλία.
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 Απογ. συναυλία. 9 Χορευτική 
καί ποικίλη μουσική. 11.40 Ποικίλη 
μοισική καί χορός.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
7.30 Ελαφρά μουσική καί χοοός,
10.10 Ούγγρ. μουσική. 11 Δίσκοι. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ )
7.05 Δίσκοι. 7.45 Λαϊκά τραγούδια.
9 Δίσκοι. κ  r
ο Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.40 Δίσκοι. 9 Έλαφρά μουσική. 10 
Συναυλία μέ τραγούδι Μπάχ, Μό- 

τσαρτ. 11.30 Κουαρτέτο Μαλιπιέρο.
12 Ευθυμη μουσική. 1__ 3 Έλαφρά
μουσική καί χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 v E e y a  Λίστ, 9 Βιεννέζ. μουσι- 
κή μέ τραγούδι. 11.30 Έλαφρά μου

σική καί χορός. 1 _ 4  ‘Ωραίες μελω-
1 δίες καί χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ .) 
8 Δίσκοι. 10.10 Μεγάλη ούγγρική 
συναυλία. 12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Τραγούδι. 7.35 Μουσ. δω
ματίου. 8.30 Συναυλία. 9.30 Δίσκοι 
ρουμαν. μουσικής, 10.05 Τραγούδι,
10.45 Ποικίλη μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (7*5  κχ. 382 μ .) 8.40 
Συναυλία Μασσενέ, Γκλαζουνώφ. 
Ροσσίνι, ΤσσΙΙκόφσκι, μέ τραγούδι.
9.45 «Γαλάτεια» μουσική Ιστορία τοΰ 
Βέντιγκ. 11.40— 4 Ποικίλη μουσική 
καί χορός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ 253 μ .) 8 
Συναυλία. 8.30 Ειδήσεις. 9.15 Δί
σκοι. 9.30 θέατρο. 11.30 Είδήσειο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ .) 9 Τζάζ_ 9.30 Χορωδία. 10 Μουσ. 
δωματίου. 11.30 Είδήσεις.

Σ Ο Φ ΙΑ  <850 κχ. 353 μ .) 7 Έ .  
λαφρά μουσική. 7.30 Λαϊκή μουσική. 
8. It. Τραγούδι 8.45 Συμφ. συναυ
λία. 9.35 Συνέχεια. 11 Έλ^φ ρ i 
μουσ χή καί γορός.

Τρίτη :]
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.28 μ.) 9 Εί. 
δήσεις Ελληνιστί. 10 Δίσκοι άγγλ. 
μουσικής

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89 —
19.74 —  25.49 —  31.3§ __  49.83
U.) 11.15 Έλαφρά μουσική. 1 Έ 
λαφρά μουσική. 2 Είδήσεις. 2.15 Ε 
λαφρά μουσική. 4.45 Συναυλία. 5. 
45 Ευθυμη μουσική. 6.30 Λαϊκή μου- ' 
σική. 6.50 Εύθυμη μουσική. 7.15 I 
Ίντερμέτσα τοΰ Σοΰμαν. 8 Άπό με-I 
λο δράματα. 9 Είδήσεις. 9.30 Καμ- ! 
παρε. 10.15 Βιεννέζικοι σκοποί 11 I 
Ειδήσεις. 12 Δυωδία. 12.30 Χορω. I 
δία. 1 Πιάνο. ,

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 ___ 16.86 
19.82__ 25.83— 31.55 μ.) 1.15 Με
λωδία. 1.40 Συναυλία. 2.50 Όρ- ' 
γανο. 3.30 Είδήσεις. 4 Σ  υνοτυλ ία 
ς Χαβάδες. 5.20 Χορός. 6 Ειδήσεις. 
6.20 Δίσκοι. 6.40 Σ ερενάτες^ 7 
Πιάνο Μότσαρτ, Μέντελσον, Λίστ. 8 
Είδήσεις. 8.20 Στρατ. μουσική. 9.30 
Έλαφρά μουσική. 11 15 Είδήσεις. 
11.35 Συναυλία. 1.20 Έ κ  Καναδά. 
1.40 Μελωδίες.

Π Α Ρ Ι Σ Κ  (19.18 __  25.34— 31.
41 μ.) 12 Δίσκοι. 1.15 Συναυλία.
1.45 Ή  ζωή στό Παρίσι. 2 Συναυ
λία. 2.30 Ειδήσεις. 3.20 Δίσκοι, 3. 
30 θέατρο «Ό  κουρεύς τής Σ εδίλ- 
λης». 5.15 Ειδήσεις. 6 Μετάδοσις. 7 
Είδήσεις, 7.10 Δίσχοι, 8 Δίσκοι, 8.30 
Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι.
2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40__ 31.13 μ.) 12 ΕΙ-
δήσεις, Μουσ. δωματίου, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί. Άπό μελοδράματα, 2.45 
Ελαφοά μουσική. 5 Είδήσεις, Συμφ. 

συναυλία, 6.30 Έλαφρά μουσική, 9. 
15 Είδήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. με
σαία, 12.15 Είδήσεις άγγλ., ισπαν , 
έλληνιστί, 1 Ειδήσεις, Μελόδραμα 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κγ. 332 μ.)
8.10 Συναυλία, 9.15 Ωραίες μ;- 
λωδίες, 11.30 Έλαφρά μουσική καί 
χορός, 1— 3 Ποικίλη, μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.)
8 Χορωδία, 8.30 Έλαφρά μουσική,
10.10 Τραγοΰδι, 11 Συναυλία Μπε. 
τόδεν, Μπάγ, Ντεμπυσσύ, Σ  τράους.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)

7.25 Β  ιολοντσέλλο, 7.55 Λαϊκές με
λωδίες, 9 Τραγούδια, 9 30 Σ  υναυ. 
λία, 10.45 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
8.10 Ευθυμη βραδυά, 9 Έλαφρά
μουσική, 9.30 Χορός, 11.30 Συναυ
λία, 12 Χορός, 1 Βιεννέζικη μουσι
κή' 2— 3 Λα^κή μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
8.10 Έλαφρά μουσική, 9 Μουσική 
έπιθεώρησις, 11.30 Έλαφρά μουσι
κή καί χορός, 1__4 Ποικίλη μουσική 
καί χορός

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
7.30 Χορός, 8.50 Εύθυμη βραδυά, 9. 
30 Συναυλία, Διεύθ. Ντονάτυ,
10 Τσιγγάνοι, 12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Δίσκοι Λίστ, 8; 15 Μπαλα
λάικες, 8 50 Τραγούδι. 9.15 Συν
αυλία, 10.45 Συναυλία.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Λαϊκή μουσική μέ τραγούδι, 9 Στρατ. 
μουσική, 11.40 Έλαφοά μουσική και 
χορός, 1— 4 Ποικίλη μουσική μέ τρα
γούδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Τρα. 
γούδια, 8 30 Είδήσεις, 9.30 Ποικί
λη έσπερίς, 11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (695 κχ. 432 μ.) 9 
Β ιολοντσέλλο, 9.30 Παλαιές έπιτυχί
ες, 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Στρατ 
μουσική, 7.50 Λανκά τραγούδια, 8! 
30 Τραγούδι, 9 6 ιολοντσέλλο, 9.55 
Ρωσ. ρομάντσες, 10.15 Έλαφρά 
μουσική, 11 Έλαφρά μουσική καί 
Χορός.
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Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8 «ι 

λολογική διάλεξις έλληνιστί, 9 Ειδή
σεις έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγούδια

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__ 16.89 —
19.74 —  25.49 __  31.38 __  49.83
μ.) 12 Συναυλία, 1 Έλαφρά μου?ι. 
κή-, 2 Ειδήσεις, 2.15 Έλαφρά μου
σική, 3.15 Συναυλία, 4.30 Πιάνο,
5 Βιεννέζικοι σκοποί. 5.45 Ευθυμη 
μουσική, 6.30 Δίσκοι, 6.50 Εύθυμη , 
μουσική, 8.45 ’Έ ρ γ α  Σοΰμαν, 9 Εί- 1 
δήσεις, 9.45 Χορός, 11 Ειδήσεις, 12. 
15 Μουσ, δωματίου Σοΰμαν, 1 Μουσ. 
ποικιλία, Χορός.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 _  16.86 __
19 .82_25.53 _  31.55 μ.) 1 Συ ν . 
αυλία, 2 Διεθνής πολιτική ύπό τοΰ 
κ. Ούΐκαμ Στήντ, 2.30 Ποικιλία, 3. 
30 Είδήσεις, 4 Συναυλία Μπετόδεν. 
Μότσαρτ, 5 Σ κωτ. τραγούδια, 5.15 
Διαλέξτε, 6 Είδήσεις, 6 20 Χορός, 6. 
40 Διεθνής πολιτική, ύπό τοΰ κ. Ούΐ- 
καμ Στήντ, 7.30 Είδήσεις, 7.40 Σ ε 
ρενάτες, 8.45 Διεθνής πολιτική ύπό 
τοΰ κ. Ούΐκαμ Στήντ, 9 Συμφωνία 
Μότσαρτ, 10 Συναυλία, 10.45 Χο. 
ρός, 11.15 Ειδήσεις, 11.35 Χορωδί
ες, 12.05 Στρατ μουσική, 12.45 
Διεθνής πολιτική ύπό τοΰ κ. Ούΐκαμ 
Στήντ, 1.35 Δύο πιάνα.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.18 __  25.34— 31.
]Α·) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 

1.45 Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2.30 
Είδήσεις, 3.20 Δίσκοι, 3 30 Συμφ. 
συναυλία, 5.15 Ειδήσεις. ' 6 Μετάδο- 
σις, 7 Ειδήσεις, 7.10 Δίσκοι, 8 Δί. 
σκοι, 8.30 Είδήσεις, 9.30 Μετάδο- 
σίς, 1 Δίσκοι, 2 Ειδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Εί

δήσεις, Μελόδραμα, 1 Ειδήσεις Αγ
γλιστί, Έλαφοά μουσική, 2.45 Λαϊ

κή μουσική, 5 Είδήσεις, Μελόδραμα,
6.30 Συμφ. συναυλία, 9.15 Είδη. 
σεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12. 
15 Είδήσεις άγγλ., ισπαν., έλληνι- 
στί, 1 Είδήσεις, Λαϊκή μουσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Συναυλία μέ τραγούδι, 10.30 
Έ ρ γ α  Μότσαρτ, 11.30 Βιεννέζ. μου
σική, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ )
7.10 Συναυλία έγχόρδων, 8 Τρα
γούδι, 8.30 Έλαφρά μουσική, 10.10 
Έ ρ γ α  Σοπέν, 11 Πόλων. μουσ. δω
ματίου.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.) 
7.20 Συναυλία, 9 Βιολί, 10.30 Λαϊ
κά τραγούδια.

Β Ε ΡΟ Λ Ι NON (191 κγ. 1571 μ.)
8.10 Εύθυμη δραδυά, 9.15 Τραγού
δια, 11.30 Συναυλία, 12 Μουσική 
έκ Βιέννης, 1— 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 3577 μ.)
8.10 Ποικίλη μουσική, 9 Μελωδίάς,
10.30 «Γάμοι τής αύγής» τοΰ Τσαϊ- 
κόφσκυ, 11.30 Έλαφρά μουσική, 1 
— 4 Έλα<τ>^ά μουσικν.

ΒΟΥΔΑΙ ιΕ Σ ΤΗ (546 κχ. 550 μ.) 
7.45 Τσιγγάνοι, 9.25 «Κοζί φάν τοΰ- 
τε», μελόδρ. τοΰ Μότσαρτ άπό 5ί. 
σκους, 12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .) 7.15 Δίσκοι, 8.15 Τζάζ, 8 45
Τραγοΰδι, 9.20 Β ιολοντσέλλο, 9.50 
Καμπαρέ, 10.45 Ποικίλη μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Χορός, 10.30 Άκρόαμα μέ μουσικήν,
11.30 Πιάνο, 11.50 Βιεννέζ. μουσι
κή, 1— 4 Ποικίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (11 «5 κχ. 253 μ.) 8
Συναυλία, 8 30 Ειδήσεις. 9.15 Δί
σκοι, 9.30 Συμφ. συναυλία, 11.30 
Είδήσεις.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.)
9 Δίσκοι, 9.30 Μετάδοσις, 11.30 Ε ί
δη σεις, 11.45 Ά μερικ . είδήσεις, 12 
Χορός, 1.15 Χοοός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ 353 μ.) 8.45 
«Ριγολέττος», μελόδρ. τοΰ Βέρδι, 
11.40 Έλαφρά μουσική καί χορός.
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Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (40.18 μ.) 9 Ει

δήσεις έλληνιστί, 10 Λαϊκά τραγού. 
δια.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__16.89 —
19.74 —  25.49 __  31.38   49.83
y .) 11.15 Δίσκοι, 12 Συναυλία, 1
Έλαφρά μουσική, 2 Είδήσεις, <ί.15 
Έλαφρά μουσική, 4.30 ’Έ ρ γ α  Ρέγ 
κες γιά πιάνο, 5 Συναυλία, 5 45 
Ευθυιιη μουσική, 6.30 Τραγούδια, 6. 
50 Εύθυαη μουσική, 8 Στρατ. μου
σική, 9 Είδήσεις, 10.15 Γερμ. μου
σική, 11 Είδήσεις, 12 Γερμ. μουσι
κή, 1 Έλαφρά μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 __ 16.86 _  
1 9.82— 25.53— 31.55 μ )  12.45 Ό ρ  
γανο, 1.15 Συναυλία, 2.30 Πιάνο, 
Βάλς Μπράμς, 2.50 Στρατ. μουσι
κή, 3.30 Είδήσεις, 4 Β ιολοντσέλλο, 
4.15 Εύρωπ. μουσική, 5 Έλαφρά 
μουσική, 6 Είδήσεις, 6 35 Δίσκοι, 7. 
20 Ειδήσεις, 8.30 Χορός, 9 Συναυ
λία, 10 Ποικιλία, 11.15 Είδήσεις, 
11.35 Χορός, 12.10 Διαλέξτε, 1.40 
Ευοωπ. συναυλία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (19.18   25.34— 31.

41 μ .) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία,
I.45  Είδήσεις, 2 Συναυλία, 2 30 

1 Είδήσεις, 3.2(Τ Δίσκοι, 330 Η |.ουαι-
κή τν,ς Δημοκρ. φρουράς, 5.1ς Είδή. 
σεις, 6 Νέοι Δίσκοι, 7 Ειδήσεις, 7. 
10 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 Ειδήσεις, 
9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 Ειδή
σεις.

ΡΩΜΗ (25.40— 31 13 μ.) 12 Ε ι
δήσεις, Έλαφρά μουσική, 1 Είδή. 
σεις άγγλιστί, Συμφ. συναυλία, 2. 
45 Μελόδραμα, 5 Ειδήσεις, Λαϊκή 
μουσική, 6.30 Μελόδοαμα, 9.15 Ε ι 
δήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12. 
15 Είδήσεις άγγλ., ισπαν., ίλληνι. 
στί, 1 Είδήσεις, Ποικίλη μύυσική. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α  

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 u )
8 10 Δίσκοι, 1 1.30 Έλαφρά μουσι
κή καί γοοός, 1— 4 Ποικίλη ιιουσική. I 

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.) 
8.35 Έλαφοά μουσική, 10 Εργα, 
Λέχαρ. Κάλΰαν, 11 Γαλλική μουσική.;

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ . ) ' 
7-45 Δίσκοι, 9 Λαϊκά τραγούδια, 10 
«ΛουΐΓα Λα'ίεριιούρ» άπό δίσκους. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 χγ. 1571 ιι.)
8.10 Ευθυιιη δ«η-5υά. 9.10 Παλαι - ί ί 
καί νέοι χοροί, 11.30 Συναυλία, 12 j
Έλσρ-'ά ιιουσι ή καί χορός, 1__ 3 ·
Ποικίλη αουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 Κχ. 357 ι ι ΐ |
8.10 Έλαφρά μουσική, 9 Δίσκοι άπί> I 
νέες όπερέττες, 11.30 Λαϊκή καί Φ- ,
λαφ~ά μουσική μέ τραγοΰδι, 1__  4
Ποικίλη μουσική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 ιι.) I 
7.30 Χοοωδ ία, 8.50 Β ιολοντσέλλο, ί
I I .1 5  Συναυλία, 12.30 Χορός. 

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875
μ.) 7.07 Χοοός, 8.05 Γαλλική μου
σική, 8.50 Γαλλική Μουσική. 10.45. 
Γαλλική μουσική, 11.45 Έλαφρά 
γαλλική μουσική.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Ποικίλη μουσική ιιέ τραγοΰδι, 9 Ε 
λαφρά μουσική. 10 Χορός, 11.40 Έ .  
λαφοά καί λαϊκή μουσική, 1__4 Ποι
κίλη μουσική.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1 1 «5 κχ 253 μ.) 7.30 
Συναυλία, 8 Συναυλία, 8.30 Είδή. 

σειο. 9.30 Μεγάλη συναυλία, 11.30 
Ειδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ .) 9.30 «14 Ιουλίου», δράμα τοΰ 
Ρ . Ρολλάν, 11.30 Ειδήσεις, 11.45 
Δίσκοι, 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ 353 μ.) 7
Στρατ. μουσική, 8 Έλαφοά μουτι- 
κή, 8.15 Τραγοΰδι. 9 Λαϊκή μούσι, 
κή, 9.55 Δίσκοι, 12 Έλαφρά μουσι
κή καί χορός.

κίλη μουσική, 2.15 Σ υναυλία Mne- 
τόδεν, Γκλαζουνώφ, 3 Έλαφρά μου. 
σική, 3.30 Ειδήσεις, 4 Ποικιλία, 5 
Μουσ. Νέγρων, 6 Είδήσεις, 6.30 Συ- 
ναυλία, 7.20 Ειδήσεις, 7.50 Βάλς.
8.20 Στρατ. μουσική, 9 Διαλέξτε, 
11.15 Ειδήσεις, 11.35 Συναυλία,
12.20 Ίρλανδ. χοροί.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.18 —  25.34— 31.
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 
1.45 *Η ζωή στό Παρίσι, 2 Συναυ
λία, 2.30 Είδήσεις, 3.30 Δίσκοι, 3. 
30 «Τζούνη» μουσ. παραμύθι. 5.15 
Εδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 Είδήσεις. 
7.10 Δίσκοι, 8 Δίσκοι, 8.30 ΕΙδή. 
σεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι, 2 
Είδήσεις.

ΡΩΜΗ (25.40 31 13 μ.) 12 F.I-
δήσεις, Συμφ. συναυλία, 1 Είδήσεις 
άγγλιστί, Μελόδραμα 2.4 5 Μουσ. 
δωματίου, 5 Είδήσεις, Ποικίλη μου
σική, 6.30 Λαϊκή μουσική, 9.15 Ε ι
δήσεις γαλλιστί, 10 Βλ. μεσαία, 12. 
15 Είδήσεις άγγλιστί,' Ισπαν., έλλη- 
νιστί, 1 Ειδήσεις, Μουσ. δωμοττίου 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 
7.55 Ποικίλη δραδυά. 9.15 Συναυ
λία μέ τραγούδι, 11.30 Έλαφρά

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

δήσεις έλληνιστί, 10 Τραγούδι
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99__ 16.89 —

19.74 —  25.49 __  31.38   49.83
μ.) 11 Φαντασία Σ οΰμπερτ, 11.45
Ποικιλία. 1 Έλαφοά μοισική, 2 Ε ι
δήσεις, 2.15 Έλαφοά μουσική, 4 30 

Εργα Σοΰμαν. 4.45 Στρατ μου
σική, 5.45 Εύθυμη μουσική, ’ 6 .I f - 
Μουσ. δωματίου, 6.50 Εύθυμη μου. 
σική, 8 Εύθυμία, 9 Είδήσεις, 9.30 
Ελαφρά μουσική, 10.15 "Εργα  Μό- 

τσοιρτ, 11 Ειδήσεις, 12.30 Πνευστά, 
1 Ουνγρ μουσική.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 _  16.86 _  
19.82— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Ποι

μουσική καί χορός, 1__ 4 ΠΛκίλη
μουσική.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ .' 
8 Β ιολοντσέλλο, 8.30 Έλαφρά μου
σική. 10.10 Τραγοΰδι, 11 Έ ρ γ α  
Χάϋδν.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ )  
7.20 Συναυλία, 9 Έ κ  Ζάγκρεμπ, 10
Σ υναυλία

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8 Εύθυμη ίραδυά, 9.10 Κωμωδία, 
12 Δίσκοι, 1— 3 Ποικίλη μουσική.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
8 Έλαφρά μουσική, 9.10 Έλαφρά 
μουσική μέ τραγούδι, 11.30 Έλαφρά 
μουσική καί χορός, 1 — 4 Έλαφρά μου 
σική.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ ) 
8 Πιάνο, 9.35 Δίσκοι, 10.45 Συναυ
λία Ρεσπίγκι, Μπράμς, 12.10 Τσιγ
γάνοι

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
W·) 7.15 Ποικίλη μουσική, 8.40 
«Άΐντα», μελόδρ. τοϋ Βέρδι

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8
Στρατ. μουσική. 9.10 Μελωδίες, 11. 
30 Έλαφοά μουσική καί χορός, 1 _  
4 Ποικίλη μουσική

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 254 μ .) β 
Συναυλία, 8.30 Είδήσεις, 9.15 Δί
σκοι, 9.30 Δύο όπερέττες, 11,30 Ει
δήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ.) 9 Δίσκοι, 9.30 Συμφ. συναυλία, 
11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι.

Σ Ο Φ ΙΑ  1850 κχ. 353 μ.) 7 Έ 
λαφρά μουσΛή. 7.30 Μαντολίνα, 8.15 
Πιάνο, 8.45 «Τραίιάτα», μελόδρ. | 
τοΰ Βέρδι, 11 Συμφ. συναυλία.

| Σάββατον
Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (49.18 μ.) 8 30 
Βαλκανικές είδήσεις έλληνιστί, ’ 9 
Είδήσεις έλληνιστί, 10 Δίσκοι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99___16.89 —
19 74 —  25.49 __  31.38 —  49.83
μ.) 12.15  ̂ Χορός, 1 Έλαφρά μουσι
κή, 2 Είδήσεις, 2.15 Έλαφρά μουσι
κή, 3.15 Χορός, 5 Εύθυμο άπόγευ- 
μα, 5.45 Εύθυμη μουσική. 6.50 Ό 
μοίως, 7 15 Δίσκοι, 8 Εύθυμη 6ρα. 
δυά, 9 Είδήσεις, 9.30 Χορός, 11 Εί

δήσεις, 12.30 Εύθυμη μουσική, 1 
Όμοίως, 2.30 Μουσ. δωματίου Σ οΟ· 
μπερτ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93 _  16.86 _
1 9.82— 25.53— 31.55 μ.) 12 45 Έ ·  
λαφρά μουσική, 1.15 Πιάνο Λ(στ, Σα  
πέν, Μπάχ, 2.05 Διαλέξτε, 3 Συν
αυλία μέ τραγοΰδι, 3.30 Είδήσεις, 
4 Ό ργανο, 5.50 Δίσκοι, 6 Είδήσεις, 
6.25 Χορός, 7 20 Ειδήσεις, 8 Μουσ. 
νέγρων, 8.30 Συναυλία έγχόρδοιν,
9.30 Έλαφρά τραγούδια. 11.15 Ει
δήσεις, 11 55 Βαριετέ, 12.35 Χορός, 
1.40 Έ ργα  Μότσαρτ. Γκλύκ, Χάΰδν.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (19.18 —  25.34— 31* 
41 μ.) 12 Δίσκοι, 1.15 Συναυλία, 
1.45 Δίσκοι, 2 Συναυλία, 2.30 E L  
δήσεις, 3.30 Συναυλία έλαφρας μου 
σικής μέ τραγούδι, 4.20 Τραγούδια,
5.15 Είδήσεις, 6 Μετάδοσις, 7 Ε ι
δήσεις, 7.10 Δίσκοι. 8 Δίσκοι, 8.30 
Ειδήσεις, 9.30 Μετάδοσις, 1 Δίσκοι,
2 Είδήσεις.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Ε ι
δήσεις, Μελόδραμα, 1 Είδήσεις ά ν . 
γλιστί, γαλλιστί. Λαϊκή μουσική, 2. 
45 Μελόδραμα. 5 Είδήσεις, ΐΑουα, 
δωματίου, 6.30 Ποικίλη μονσική, 9. 
15 Είδήσεις γαλλιστί. 10 Βλ. με
σαία, 12.15 Είδήσεις άγγλ., Ισπαν., 
έλληνιστί, 1 Είδήσεις, Μελόδραμα. 
Μ Ε Σ Α ΙΑ  Κ Α Ι Μ Α Κ Ρ Α

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 u.) 
8 Βάλς, 9 Συναυλία μέ τραγούδι,
11.30 Χοοός, 1— 4 Ποικίλη μουσική 
μέ τραγούδι.

Β Α Ρ Σ Ο Β ΙΑ  (224 κχ. 1339 μ.»
8 Τραγούδια, 8 30 Τραγούδι, 10.10 
Πόλων, μουσική. 11 Εκπλήξεις. 

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κχ. 437 μ.)
7.15 Δίσκοι. 9 Λαϊκά τραγούδια. 10 
Συναυλία, 11.15 Λαϊκές μελωδίες,
11.30 Ό μοίρς, 12 Έλαφρά μούσι· 
κή, 12.30 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ .)
8 Εύθυμη βραδυά, 9 10 Μελωδίες, 
12 Χοοός, 1— 3 Ποικίλη μουσική μί 
τραγούδι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  /841 κχ. 357 μ .)
8 Δίσκοι. 9.10 Έλαφρά μουσική μί 
τραγούδι, 11.30 Έλαφρά μουσική 
καί χορός. 3__4 Έλαφρά μουσική 
καί χοοότ,

ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣΤ Η  (546 κχ. 550 μ.> 
7.55 Συναυλία. 9 Ποικίλη μουσική 
μέ τραγούδι, 10.45 Τζάζ. 11.4^ Σ υ .  
ναυλία Χαίντελ. Μότσαοτ, Σ τρά<Ί ς.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.02 Μουσ. δωματίου, 8 Συναυ
λία, 8.35 Τραγούδι, 9.15 Τζάζ, 10. 
45 Έλαφρά μουσική, 12 Δίσκοι.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 Τρα 
γούδια, χοροί καί όπερέττες, 9.10 
Έλαφρά μουσική μέ τραγούδι, 11. 
30 Έλαφοά μουσική καί χορός, 3— 4 
Ποικίλη μουσική μέ τραγούδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.3® 
Δίσκοι, 8 Μελωδίες, 8.30 Είδήσεις,
9.30 Συναυλία Τσαϊκόφσκυ, Γκρήγκ, 
Μπετόβεν, Μποροντίν, Σ αίν Σ  άνς,
11.30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ.) 9.30 Συμφ. συναυλία, 10.10 
θέατρο, 10.50 Κιθάρες, χαβάΐες 
κλπ., 11.30 Είδήσεις, 11.45 Δίσκοι,
12 θέατρο.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ .) 7 Ε 
λαφρά μουσική, 7.45 Λαϊκή μουσική,
8.30 Τραγούδι, 10.45 Έλαφρά μου· 
σική καί χορός, 11.30 Χορός.

τ ζ - - - - - - - - - - - - - - -  — - - - - - -

Ό  Υπουργός Τύπου καί Του- 
ρισμοΰ κ. Νικολούδης έζεψώ- 
νησε τόν άκόλουθον έμπνεο 
σμένον λόγου είς Λαμίαν διά 
τό έργον τοΰ Νέου Κράτους 
τής 4ης Αύγούστου: 
Αισθάνομαι Ιδιαιτέρως εΟτυ- 

χής, διότι μετά τήν Ιστορικήν 
νύκτα τής -1ης Αύγούστου είμαι 
ό πρώτος Υπουργός, ό όποιος, 
εύρισκόμενος είς ύπηρεσιαικήν 
περιοδείαν άνά τάς λουτροπό- 
λεις τοΰ Νομοΰ σας, έπισκέπτο 
μαι τήν ύπερήφανον πάλιν τής 
Λαμίας.-

Ή  ύποδοχή, τήν όποίαν μοΰ 
έπεφυλάξατε μέ γεμίζει συγκί
νηση/, διότι γνωρίζω δτι κυρί· 
ίύς ήλθοαε ν' άκούσετε άπό μέ
να, δτι ό ’ Ιωάννης Μετοτζας 
σ ®ς  σκέπτεται, σ«ς άγοτπά καί 
έργάζεται διά τόν Νομόν σας, 
δπως καί δι' όλόκληρον τήν 
^Ελλάδα, νυχθημερόν. 
r "Ο  κ· Πρόεδρος τής Κυδερνή 
σεως μέ έπεφόρτισε νά σάς πω 
δτι θά σοίς έπισκεφθή προσε
χώς. Βεδαρυμένος μέ τόν τρο
μακτικόν δγκον τής έργασίας 
τσΟ άνθρώπου, ό όποιος άνέλα- 
βε νά οικοδομήσω £να σύγχρο
νον, στερεόν Κράτος, έπισκέτ 
ιττεται τμηματικώς καί κατά 
διαστήματα τάς έπαρχίας. Ά λ 
λ ά  ή σκέψις του εΐνε διαρκώς 
πλησίον σας, πλησίον τοΰ λαοΰ 
τής ύπαίθρου, πλησίον γενικώ- 
τερα τοϋ έργαζομένου, τοΰ πα
ράγοντος, τοΰ πάσχοντος λαοΰ. 
Κάτω άπό τήν αύστηράν μορ
φήν τοΰ Ά'ρχηγοΰ, δστις έκή- 
ριΑε Ενα βράδυ τήν έπανάστα- 
σιν κατά τής δημοτ/ωγίας, τής 
'Αναρχίας καί τοΰ έθνικοΰ έζευ- 
τελισμοΰ διά νά έφαρμόση τάς 
ίάρχάς τοΰ έθνικοΰ ίεραρχικοΰ 
!Κράτους, ύπάρχει ό άνθρωπος, 
τοΰ όποιου ή τρυψερότης έγγί- 
ζε ι τόν ποττρικόν συναισθηματι 
*όν κόσμον, δταν σκέπτεται, δ
ταν όμιλή, δταν άποφασίζη έπϊ 
ζητημάτων, πού άφοροΰν τήν 
ζωήν τοΰ λαοΰ.

*Η 4η Αύγούστου εΤνε τό λαΐ- 
’κώτερον καθεστώς, τό όποιον έ- 
^νώρισεν ή 'Ελληνική ‘ Ιστορία.

Οσοι μιλοϋν περί τυραννίας εί 
νε τουλάχιστον άνόητοι. "Οπου 
καί «ν στρέψη τό βλέμμα ό πα 
ρατηρητής, θά Ιδη £να τεράστι
ον κύκλον μέτρων καί νομοθε-

τημάτων, ?να όλόκληρον διοι
κητικόν σύστημα, Ινα όλόκλη
ρον κυβερνητικόν πρόγραμμα 
ύπέρ τοΰ Λαοΰ, ύπέρ τής εύτυ- 
χίας του, ύπέρ τής έλευθ:ρίας 
του, νά βελτιώνεται συνεχώς έ- 
,ζυπηρετοΰν ταύτ οχρόνως τήν 
Πατρίδα. Ποΰ οί διωγμοί μας, 
ποΰ τά έγκλήματα, ποΰ αί φυ
λακίσεις, ποΰ at έκτελέσεις 
μας; Δεκαοκτώ πολιτικοί έζό- 
ριστοι είς είδυλλιακάς νήσους 
εΐνε όλόκληρος ό άπολογισμός 
τής καθεστωτικής μας αυστηρό 
τητος.

Διά τούς έξορίστους κομμου- 
νιστάς δέν όμιλώ, διότι ύπήρ- 
χον περισσότεροι τοιοΰτοι είς 
τάς νήσους έπί κοινοβουλευτι
κού καθεστώτος καί αύτούς θά 
έδι,καιούμεθα νά τούς ρίψωμεν 
καί είς τήν θάλασσαν άκόμη, 
διότι πρόκειται περί λυσσασμέ
νων σκυλιών άπειλούντων μέ 
δηλητηρίασιν καί θάνοπον τήν 
Κοινωνίαν.

Βεδαίως, διά νά φανή τόσον 
έπιεικής ό ’ Ιωάννης Μεταξάς 
διά τούς ύπευθύνους τής έλλη
νικής παρακμής δέν θά ύπήρξε 
σοβαρός κίνδυνος άντιδράσεως, 
άπειλών τό ήράκλειον έργον 
του. Ά λλά πάντως ή έπιείκεια 
α ύ τή , δεδομένων τών τεραστί
ων ευθυνών τοΰ παρελθόντος, 
δλη ή ήπιότης μ ιά ς τεραστίας 
μεταβολής ή όποία ήλθε νά θέ
ση τέρμα εις μίαν άθλιότητα έ- 
κατόν έτών, εΐνε δηλωτική τής 
ψυχικής εύγενείας καί τοΰ ιδε
αλισμού τοΰ Ά ρχηγοΰ τής 4ης 
Αύγούστου.

■Ότ<χν ένθυμηθήτε ποια ήτο ή 
'Ελλάς μέχρι τοΰ 1936 και ποι
ος ό πολιτικός της μηχανισμός 
θά έννοήσητε διοπτί έπήλθεν ή 
Μεταβολή καί διατί σχεδόν ποτν 
τοΰ άγωνια σήμερον ό φιλελευ
θερισμός. Τί ήτο τό ’ Ελληνικόν 
Κοινοδούλιον, διά νά περιορι- 
σθώμεν είς τά ίδικά μας; “ Ενας 
στίβος, δπου καθημερινώς με- 
ρικαΐ δεκάδες ή έκατοντάδες 
άνθρώπων έμπορεύοντο τήν έ- 
ξουσίοτν μέ φωνάς, μέ άδιαλλα- 
ξίας, μέ παρασκηνιακούς συμ
βιβασμούς καί ψιθύρους, μέ συ 
κοφαντίας, μέ ραδιουργίας, μέ 
άνανδρίας ή ύστερ ισμούς. Μέσα 
είς τήν μυρμηκιάν αύ*τήν τών

άνθρώπων καί τών έπιδιώξεων 
υπήρχαν άσφαλώς καί εύγενε’ΐς 
εξαιρέσεις, οί άνώτεροι άνθρω
ποι, οί άνώτεροι χαρακτήρες.
Αλλά δ)χχι και δλα έγίνοντο 

τελικώς πώρανάλωμα τοΰ συ
στήματος, άμορφος· μάζα συν
αλλαγής, πολιτικός δχλος συν- 
θλίδων τήν Κοινωνίαν καί τό 
"Εθνος.

Η Σ Κ ΕΨ ΙΣ  ΤΗΣ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑΣ

Είς αύτήν τήν άθλίαν κατά- 
στασιν, ή όποία μας ώδήγησε 
μέχρι τής πολεμικής καταστρο 
φής καί μέχρι τής κοινωνικής 
άποσυνθέσεως, έθεσε τέρμα ό 
’ Ιωάννης Μεταξάς τήν 4ην Αϋ- 
γούστου. Τό έγχείρημα δέν ή
το εύκολον. Τό πλήθος τών προ 
βλημάτων, τά όποια είχε δημι
ουργήσει καί διά τήν Ελλάδα 
ό πόλεμος, είχον έξοτντλήσει 
καί τάς τελευταίας δυνάμεις 
τοΰ ^Κράτους καί τής Κοινωνί
ας. Ά λλά δσον εΐνε ό πόλεμος 
μία τραγική δοκιμασία, μία ά- 
τελεύτητος όδύνη, μία καταστρο 
φή, άλλο τόσον είνε και μία ά- 
ναδημιουργική χοάνη μέσα είς 
τήν ζωήν τών λαών. Διότι μέ
σα άπό τόν πόνον, τάς θυσίας, 
τόν ωκεανόν τοΰ αίματος, τήν 
άπέραντον δυστυχίαν πηγάζει 
πάλιν ή θέλησις τής ζωής, ή 
πείρα τών νέων όριζόντων, ή 
αΰριον, ή συνέχεια, ή έξέλιξις 
ένός λαοΰ.

Ετσι μέσα άπό τήν πολεμι
κήν συμφοράν, τήν κοινωνικήν 
διστυχίαν, τήν οικονομικήν μας 
χρεωκοπίαν, τήν διπλωματικήν 
έγκατάλειψιν, τήν ήθικήν πα
ρακμήν, τήν άπώλειαν τών σκο 
πών τής ζωής μας, άνεπήδησεν 
ή σκέψις καί ή ένέργεια τής σω 
τηρίας: ‘Ο ’ Ιωάννης Μεταξοίς.

Ένθυμηθήτε τί ήμεθα πρό αύ 
τοΰ. Ύπήρχε πλέον ή ιδέα τής 
Πατρίδος; Οχι: Διότι εις τά 
εΰρύτατα καί τά πλέον μαχητι
κά στρώματα τής Κοινωνίας έ- 
θεωρεϊτο ιδέα άναχρονιστική. 
Είχομεν ύγιά οικονομικά; "Ο
χ ι! Διότι ή συναλλαγή καί ή 
σπατάλη τοΰ Κοινοβουλίου μάς 
ωδήγησαν είς τήν χρεωκοπίαν. 
Συναλλαγματικώς είχομεν aiV 
τάρκειαν; Οχισ Διότι διέρρεε 
καθημερινώς τό κάλυμμα τοΰ

^ρυσοΰ μέ τούς λαθρεμπόρους 
Ελληνας καί ξένους, τούς ό

ποιους καμμία κοινοβουλευτική 
Κυβέρνησές δέν έτόλμα νά με- 
ταχειρισθή ώς προδότας. Στρα 
τιωτικώς πώς εύρισκόμεθα τό
τε; "Ολόγυμνοι! Ούτε ένα άε- 
ροπλάνον, οΰτε ένα πολυβόλον, 
οΰτε μία μάσκα άντιασφυξιογό- 
νος. Καί τά δημόσια έργα ; Στα 
ματημένα. Οί δρόμοι; 'Ημιτε
λείς μετά σπατάλην δισεκατομ- 
ιιυρίων. Η έθνική παραγω γή; 
Άκατεύθυντος καί μαρασμώ
δης. Ά π ό  άπόψεως κοινωνικής 
πολιτικής; Μόνον ύποσχέσεις 
είς τάς άγορεύσεις τών δημα
γωγών τής άριστεροίς καί δυ
στυχία καί έγκατάλειψις τοΰ ά- 
γρότου, τοΰ έργάτου, τοϋ μι- 
σθ^ωτοΰ. Ή έκπαίδευσις; Είς 
χεΐρας άνισορρόπων, διεστραμ
μένων ή έξωνημένων διεθνιστών 
Πολιτισμός έν γένει; Είς τά 
σπάργανα. Προσφυγική δυστυ- 
Χία., κοινωνικός μαρασμός, ά- 
σφάλεια διαρκώς σαλευοιιενη, 
σύνορα άνοικτά είς τόν πρώτον 
έπιδρομέα, διπλωματία έλέφ 
γειτόνων.·.

Η ΕΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟ
ΤΥΠΟΝ ΚΡΑΤΟ ΥΣ.

Καί κυττάξετε τί είμεθα σή
μερα. Χωρίς έκτάκτους φόρους 
καί παρ’ δλας τάς έκτάκτους 
δαπανας τής σρτατιωτικής μας 
παρασκευής, έχομεν ύγιά οίκο 
νομικά, χάρις είς μίαν πολιτι
κήν περισυλλογής καί έντατι- 
κής έκμεταλλεύσεως τών πλου 
τοπαραγωγικών μας πόρων. 
Παραλλήλως ή δραχμή μας κα 
τωχυρώθη, χάρις είς τά έ'κτα- 
κτα συναλλαγματικά μέτρα τής 
Κυδερνήσεως, ή στρατιωτική 
μας παρασκευή συνεχίζεται συ 
στημοπτικώς, τά παροτγωγικά 
μας έργα έκτελοΰνται μέ λογι- 
κήν φροντίδα, ή έθνική μας οι
κονομία, διευθυνομένη, άποβί- 

δει κατ’ έτος καί περισσότερα, 
ώς καί ή διαρκώς αύξάνουσα 
γεωργική μας παραγωγή.

Προσθέσατε τήν άσφάλειαν 
καί τήν τάξιν, αί όποϊαι εΐνε ά- 
σάλευτοι καί άδιοαάρακτοι, 
προσδλέψατε πρός τά σύνορα, 
τά όποία εΐνε άπαραβίαστα, έν 
θυμηθήτε τάς ΐσχυράς συμμα-
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χίας μας, καί πιστεύσατε δτι, 
έκτός τής κρατικής μας άναδι- 
οργανώσεως, σφυρηλστεϊται κα 
θημερινώς καί ένας νέος έλλη- 
νικός πολιτισμός, ό όποιος έ
χει τάς πήγάς του μέσα είς τήν 
έθνικήν παράδοσιν, άλλά θά 
άντλήσΠ τήν δύναμίν του άπό 
τάς σημερινάς καί αύριανάς έ- , 
πιδιώξεις, έξελίξεις καί δυνα
τότητας τής Φυλής, διά νά λά- 
βΠ τήν τελειωτικήν του μορ
φήν.

Διά μίαν στιγμήν ή Χώρα έ- 
ταλαντεύθη μεταξύ Δεξιάς καί 
Άριστερας, μεταξύ τοΰ "Εθνους 
καί τοΰ διεθνισμοΰ, μεταξύ τής 
τάξεως καί τής άναρχίας, μετα 
ξύ τής λογικής καί τοΰ παρα- 
λογισμοΰ. Καί δταν ή σύγχυ- 
σίς τών ιδεών, ή μέθη τών πα
θών, ό διχασμός, ή δυστυχία 
τοΰ ’ Εθνους έφθασαν είς τό κα 
τακόρυφον, ό Ιω άννης Μετο?- 
ξ ας, πάλιν μόνος καί πρώτος, 
εΐπεν, έν έτει 1935, μέσα είς τόν 
θόρυβον και τόν πανικόν: «’ Ε
παναφέρατε τόν Βασιλέα διά 
νά δοθή έκ νέου Μνας ρυθμός 
είς τήν, άμορφον ζωήν μας». Καί 
ό Βασιλεύς έπανήλθεν. ’ Ήτο ή 
πρώτη φάσις τής άνοικοδομήσε 
ως, ή δέ 4η Αύγούστου, ό δεύ
τερος μεγάλος σταθμός της.

Μετά δύο περίπου έτών δη
μιουργικούς κόπους καί μό
χθους, δ Ιωάννης Μεταξάς έ
χει τό δικαίωμα νά εΐπη δτι διε 
μόρφωσε κατά τάς γενικάς του 
άκόμη γραμμάς τό νέον Κρά
τος καί τήν νέαν έθνικήν συνεί- 
δησιν. Ό  “ Ελλην άρχίζει νά 
άντιλαμβάνεται πλέον σήμερα 
τό σύνθετον έλληνικόν πρόβλη- 
ua, πρόβλημα οικονομικόν, πρό 
βλήμα κοινωνικόν, πρόβλημα 
γοήτρου καί πολιτισμοΰ καί νά 
παίρνη θέσιν άπέναντι του- Νά 
κοαονίζη δηλαδή τάς υποχρεώ
σει^ του καί τά δικαιώματά του 
κατένοτντι τοΰ προβλήματος αύ 
τοΰ, τό όποιον δέν εΐνε δυνατόν 
νά κυττάζωμε άτομιστικώς, έ- 
γωίστικώς, άλλά ώς έν έθνικόν 
σύνολον, δλοι οί “ Ελληνες μα
ζί·

Βλέπετε ποία δαθυτέρα μετα 
βολή έπήλθε μέσα σέ δυό χρό
νια, δχι μόνον είς τό πολιτικόν 
μας σύστημα, άΧλά βαθύτερα 
μέσα είς τήν ζωήν καί τόν χα
ρακτήρα μας.

Τό έθνικόν αύτό άποτέλεσμα 
εΐνε τεραστίας σημασίας. Διά 
νά άχθη δέ είς τήν πλήρη του 
τελείωσιν πρέπει νά περιβάλλε 
τε μέ διαρκή κα'ι άπεριόριστον 
έμπιστοσύνην τόν Αρχηγόν.
’ Οπως οτύτός είς τάς άρετάς 
σας έμπιστεύεται τήν έπιτυχίαν 
τοϋ έ ρ γ ρ υ  του, έτσι καί σεΐς είς 
τήν άρετήν καί τ,ό όργεχνωτικόν 
του δαιμόνιον πρέπει νά έμπι- 
στευθήτε τήν εύτυχίαν σας, τήν 
ύπερηφάνειάν σας ώς Έλλή-

Λ Ι Γ Η  Ω Ρ Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ
ΛΑΊ ΚΟΥΣ.... ΣΟ ΥΜΠΕΡΤΙ

Μ ΙΑ Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ ΙΣ  ΜΕ ΤΟΝ Π ΡΟ ΕΑ ΡΟ Ν  Τ Ο Υ Σ
Μία άπό τίς πιό συμποιθητικές 

τάξεις τοΰ καλλιτεχνικού κό
σμου εΐνε άναμφισβητήτως καί 
ή τάξις τών λαϊκών μουσικών· 
Εΐνε ή τάξις τών άνθρώπων πού 
μέ τήν δουλειά τους, μέ τόν ι
δρώτα τοΰ προσώπου τους, μέ 
τό αίμα τής καρδιοίς τους πολ
λές φορές χαρίζουν τό γλέντι 
στούς άλλους. Σκορπίζουν τό 
κέφι. Τονώνουν τήν ε'-^υμία.

Τό τραγοΰδι τους, τό γιομάτο 
νοσταλγία καί πόνο τροτγοΰδι 
τους, πού δλλοτε εΐνε εΰθυμα, 
άλλοτε λυπητερό, ή δηαοτικό—

Ό  κ. Έ μμ. Χρυσαφάκηις

νων.
'Π πολιτική εΐνε μία δύσκο

λος, μία δραμοττική ύπόθεσις. 
Διότι άσκεΐται έπί τής πλέον ά- 
σταθοΰς Ολης, έπί τοΰ άνθρώ
που, ό όποιος εΐνε ένας κόσμος 
συναισθημάτων, παθών, έγωϊ- 
σμών, συμφερόντων· "Αν ό ’ Ιω
άννης Μεταξάς είς μίαν άπό 
τάς κρισιμωτέρας στιγμάς τής 
'Ιστορίας μας κατώρθωσε νά 
κάμη τήν Κυβέρνησίν του 6ρ- 
γανον Ζωντανόν τής έξυπηρετή- 
σεως τών συμφερόντων τοΰ "Ε 
θνους καί νά κάμη νοητήν τήν 
Μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου, 
βασιζόμενος έπί τής σταθεράς

καί ξέρουν τόσο ώραϊα κι’ άπο- 
δίδουν τό δημοτικό μας τράγου 
δι ή σύγχρονο, συγκινεΐ τήν 
λαϊκή ψυχή. Τήν ένθουσιάζει. 
τήν γιομίζει λαχτάρες καί με
ράκια. Τ ’ δργανό τους —καί ύ
πάρχουν <Χσσοι λαϊκών έκτελε- 
στών— άνάβει τό γλέντι μέ τίς 
μελωδικές συγχορδίες του. Μά 
κι’ οί ίδιοι λαϊκοί μουσικοί, μέ 
τό προσωπικό τους μπρίο δί
νουν τόν τόνο τοΰ γλεντιοΰ.·.

Ποιοι εΐνε δμως οί λαϊκοί 
μουσικοί, πού τόσο συγκινοϋν 
τίς λαϊκές μάζες καί τίς άνώ- 
τεοες καμμιά φορά κοινωνικές 
τάξεις;

’ Ελάτε μαζί μας νά τούς γνω 
ρίσετε. Εΐνε δλοι άνθρωποι α
γνοί, εύγενικοί, γιομάτοι κα- 
λωσύνη. Εΐνε δλοι σάν μεγάλα 
παιδιά. Ακολουθήστε μας λοι
πόν ώς τήν «ΛΑικράν Άσία» τής 
όδοΰ Ά θ η ν α ς  τιού εΐνε τό «στέ-
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι|· | Ι· ΙΙ· Ι!· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι
έμπιστοσύνης τοΰ έλληνικοΰ Λα 
οΰ, εΐνε μία ιστορική πολιτική 
μορφή, διά τήν όποίαν ή χώρα 
πρέπει νά εΐνε ύπερήφανος.

Αί διάβολοί, οί ψίθυροι, αί 
μεμψιμοιρίαι, α ί συκοφαντίαι 
ώρισμένων άνθρώπων τοΰ έσω- 
τερικοΰ καί ώρισμένων αύτοε- 
ξορίστων ’ Ελλήνων τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ, τών όποιων έθίγησοιν αί 
φιλοδοξίαι καί τά συμφέροντα 
δεν φθάνουν είς τό ϋψος του 
στερεού οικοδομήματος, τό ο
ποίον άνεγείρει καθημερινώς ά
πό διετίας ό ’ Ιωάννης Μετα- 
ξ“ ς. Είς τήν φιλολογικήν αύ
τήν άντίδρασιν άντιτάσσαμεν 
τόν δγκον τοΰ άπολογισμοΰ, ό 
όποιος θά έμφανισθή υστέρα ά
πό όλίγας έβδομάδας κατά τήν 
δευτέραν έπέτειον τής 4ης Αύ
γούστου καί τό ύπέροχον παρά 
δείγμα τής έργασίας καί τής 
πειθαρχίας τοΰ έλληνικοΰ λα
οΟ.

Λαμιεΐς, είμαι εύτυχής διότι 
έπεκοινώνησα μαζί σας καί μέ 
ήκούσατε. Ή 'Ελλάς προχω
ρεί είς μεγάλους δρόμους. ’ Ε
λάτε λοιπόν νά άναφωνήσωμεν 
ααζί:

Ζήτω ό Βασιλεύς:
Ζήτω ό ’ Ιωάννης Μεταξάς! 
Ζήτω τό "Εθνος!
Ζήτω ή Ρούμελη:

κι» τους μά καί τό γραφείο τοΰ 
«Σωμοττείου Μουσικών Ά&η- 
νών^Πειραιώς» πού άνήκουν οί 
λαϊκοί μουσικοί μας.

Σέ μιά γωνιά ό πρόεδρος κ. 
Χρυσαφάκης συνομιλεί μέ τόν 
συμπαθέστατο συνθέτη κ. Λ. 
Ρουβα, ό όποιος ώς γνωστόν 
έξεπροσώπησε μαζί μέ άλλους 
μουσικούς μας τήν δημώδη μου 
σική στό ’Εξωτερικό· Ό  καλός 
τραγουδιστής κ. Θανάσης Εύ- 
γενικός παίζει τάβλι μαζί μέ 
τόν έξαιρετικό λ α ϊ,ό  μας συν
θέτη κ. Κ. Καρίπη, ό όποιος εΐ
νε ό πρώτος πού τραγούδησε σέ 
γραμμόφωνο. Σ έ μιά γωνία ή 
συμπαθεστάτη «βασίλισσα» τοΰ 
λαϊκοΰ τοαγουδιοΰ κ. Γεωργία 
Μυτάκη πίνει τόν καφέ της συ^ 
ομιλούσα μέ τόν άριστο συνθέ
τη καί τσιμπαλίστα κ. Χρ. Μα- 
οϊνο, έναν άπό τούς πιό καλούς 
λαϊκούς συνθέτας μας. Στή γω 
via ό γνωστός «δσσος» τοΰ λαϊ 
κοΰ τραγουδιού κ· Στελλάκης 
Περπινιάδης σιγοτροτνουδά τό 
τελευταίο σουξέ του «Κυρά Μα 
γδάλω» πού £χει γίνει τό ούν 
θηιαα κάθε γλεντιοΰ.

Πλησιάζουμε τόν πρόεδρο 
τοΰ Σωματείου Μουσικών Άθη 
νών—Πειραιώς ή «Άλληλοβοή5 
θεια» κ. Έ μμ. Χρυσαφάκην. 
Εύγενέστοττος μάς προσφέρει 
κάθισμα κοντά του. Μάς παρα- 
πονεϊται γ ιά  τήν κρίσι πού δι
έρχεται ό μουσικός κόσμος.

— Δυστυχώς, μάς εΐπεν ό κ 
Χρυσαφάκης, τά τελευταία Ιδί
ως χρόνια τό έπάγγελυα τοΰ 
μουσικοϋ διέρχεται μεγάλη κρί 
σι. Οί μουσικοί πεινοΰν κύριο 
λεκτικά.

—Καί ή αιτία;
,—Ή αίτία; *Η μηχοτνή. Μόίς 

έφοτ/εν ή μηχανή. Τό γραμμό
φωνο στήν άοχή κι’ έπειτα τό 
ραδιόφωνο μας κατέστρεψαν κυ 
ριολεκτικώς. Πρίν έμφοη'ίσθοϋν 
οί «μηχανικές μουσικές» ό κάθε 
καταστηματάρχης έπαιρνε δρ
γανα στό μαγαζί του. Κ ι’ οι 
ιαουσικοι ζοΰσαν. Καί μάλιστα 
ζοΟσαν άνετα. Γιοττί δουλειές 
υπήρχαν καλές. Kt’ έπομένως 
τό μεροκάματο ήταν μεγάλο, 
’ Ενώ τώρα...

—Τώρα;
—Τά πράγματα ϊγουν άλλά- 

ξει πολύ. Μέ ένα-δυό χιλιάρικα 
πού διαθέτει ό κάθε καταστη
ματάρχης παίρνει ϊνα  ραδιόφω 
νο καί μέ 5—10 πλάκες κότνει 
τήν δουλειά του. Οΰτε όρχή- 
στρες, οδτε μεροκάματα, οδτε 
φαγιά στούς μουσικούς. Κι’ έ
τσι έχουμε πεταχτή στούς πέν
τε δρόμους.

—Πώς βλέπετε δτι μπορεί νά 
διορθωθή ή κοττάστασις αύτή;

—Μόνον μία εΐνε ή λύσις: Νά 
ένδιαφερθή τό Κράτος καί γιά  
μ«ς. Στόν έθνικό μας Κυβερνή 
τη στηρίζουμε τίς έλπίδες μας. 
Μόνον ή έπέμδασίς του μπορεί 
νά σώ^η τήν κατάστασι τοΰ μου 
σικοΰ κόσμου καί πρέπει νά ση 
μί,ιώσετε δτι δλοι οί μουσικοί 
έχουν στηρίξει τίς έλπίδες τους 
στόν λατρευτό μας Κυβερνήτη 
κ. Ιω. Μεταξα, ό όποιος τόσες 
μεγάλες υπηρεσίας έ'χει προσ
φέρει στήν πατρίδα μας.

—Πόσα μέλη έχετε κ. Πρόε
δρε ;

Η δύναμις τ φ  Συλλόγου 
μας  ̂εΐνε περίπου 500 μέλη, με- 
ναξύ τών όποιων ύπάρχουν καί 
^σσοι λαϊκών μουσουργών πού 
τιμοΰν τήν έλληνική μουσική. 
Ύπάρχουν έπίσης καί μέλη έκ
τελεσταί πού εΐνε πραγματικές

άξίες καί πού τιμοΰν τή δημώ
δη μουσική μας. Εΐνε οί στυλο- 
βάται τοΰ φ α τ ικ ο ύ  μας τρα- 
γουδιοΰ. Αύτοί μέ τις έμ>ι>Γ- 
σεις τους στό Ραδιοσταθμό κα
θώς καί σέ άλλα κέντρα λαν
σάρουν τό δημοτικό μας τρα
γούδι. Μήν ξεχνάτε δτι μέλη 
τοΰ σωματείου μας έξετέλεσαν 
δημοτικά τραγούδια μέ διάφο
ρες άποστολές στά μεγαλύτερα 
εύρω-ιχα'ίκά κράτη.

Εμείς δλοι έργαζόμεθα γιά  
τήν έθνική μας μουσική. Μάς

*0 κ. Λάζαρος Ρούδας

λείπει δμως ή ένίσχυσις. Καί ή 
ήθική καί ή ύλική·

Ζητήσαμε νά μάθουμε ποιοί 
λαϊκοί συνθέτσι άνήκουν στό 
σύλλογο αύτό. Καί μας έδόθη- 
σαν τά έξή ς  όνόμοττα:

Έμμ. Χρυσαφάκης, Λ. Ρου- 
βας, I. Δραγάζης, Μιχ. Καλ- 
λέργης, Κ· Καρίπης, Κ. Σκαρ- 
βίλης, Στελλάκης Περπινιάδης 
Στ. Ποτντελίδης, Εΰάγγ. Παπά 
ζογλου, Κ. Ρούκουνας—Σ α μ ιο  
τάκης, Χρ. Μαρίνος, Γρ. Ά σ ί· 
κης, Γ. Κάβουρας, Ε0άγγ. Σω 
φρονίου, Άθοα». Εύγενικός,’ ’Α
γάπιος Τομπούλ, Ζαχ· Κασιμφ* 
της, θεμ. ΆΥνελής, Λ. Λεοντορ- 
οίδης, Λ. Σαδβαΐδης, Γ· Ποτπασι 
δέρης, Δ. Άνδραΐδης, Δ. Καλ·* 
λίνικος, Εύάγγ. Άνδριάς, Ό · 
δυσεύς Μέγας, Ν. Ρέλιας, Π· 
Μεσημέρης, καθώς καί οΐ κυ
ρίες Ρόζα Έσκενά£η, Μαρίκα 
Φραντζεσκοπούλου, Ρίτα Ά μπα 
τζή κλπ.

Αύτοί εΐνε λοιπόν ot λαϊκοί... 
Σοΰμπερτ πού γράφουν τά ώ- 
ραΐα λαϊκά τραγουδάκια πού 
σημειώνουν τόσο ' μεγάλο σοι>* 
ξέ. Εκτός δμως αύτών εΐνε καί 
άλλοι λαϊκοί συνθέται πού μας 
χαρίζουν μεγάλες έπιτυχίες μά 
πού δέν άνήκουν στήν «Αλλη
λοβοήθεια». Γι’ αύτούς θά μι
λήσουμε σέ άλλο μας σημείω
μα.

Τώρα άς κλείσουμε τήν κο
υπόνια μας μέ τήν παοάθεσι 
τών δνομάτων τών μελών τοΟ 
Δ. Συμβουλίου.' Πρόεδρος Έια.· 
Χρυσαφάκης, άντιπρόεδρος 
Δραγάζης, γεν. γοαμμοττεύς 1. 
Ζαφειρόπουλος. Ταμίας έπαγ- 
γελματικής Γο· Άσίκης, καί 
ταμίας άλληλοβοηθείας Εύάγγ. 
Σωφρονίου καί σύμβουλοι: I. 
Βουγιούκας, Ζαχ. Κασιμάτης, 
Στράτος Μαυρουδής, Κ. Παπα 
δόπουλος, Ν. Φουλάκης, Ν. Χά- 
λαρης καί I. Μουτάφης.

Αύτό εΐνε τό τόσο συμπαθές 
μουσικό σωματείο πού έργάζε- 
ται συστηματικά γιά  τήν έξά- 
πλωσι τής έλληνικής μουσικής.

ΧΡ. ΠΥΡΠ.
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Τύποι
τοΰ θεάτρου 

μας
Ν . Λ .

i

Σ υγγραφ εύς Θεατρικός έκ τών π ρ ά γμ j t
[δεινών

Έ χ ε ι  γράψ ει κωμωδίας, σ' έποχάς παλαιό
(τέρας,

Ίο ύ  τό γέλιο έχουν σκορπίσει, έπί συνεχεΐ
[έσπέρας

Στδ Ελληνικόν κοινόν.
Υψηλός κι’ εύθυτενής, κάβε χρόνο καί πιι

[νέος,
Καί στήν πάροδον τών χρόνων Αμυνόμενο

[γενναίως,
Τήν δροσιά τοΰ πνεύματός του σπαταλφ κά

[θε στιγμή, 
Σ έ  γνωρίμους του καί μή. 

τ"ιά τό καλαμπούρι εχει τρομερήν άδυναμί< 
<αΙ άφοΰ δέν τοΰ τυχαίνει καί άντίρρησι

[καμμία
Συνεχώς καλαμπουρίζει έπί δλων τών θεμά

[των
Μέ τήν εύθυμη τήν δψι καί τών σοδαρών πρα

[γμάτων.
Μία λέξι, τήν άρπάζει, έλαφρώς τήν δια

[στρέφει 
Κι* έτοιμο τό καλαμπούρι...
Φαίνεται, αύτό τόν τρέφει 
'  Ισως καί τοΰ φέρνει γοΰρι...

Σέ πολλές συνεδριάσεις σωματείων ένεδρεΟε 
Καί συνήθως... προεδρεύει.

Κ ι’ ένφ κάποιος ύφος παίρνει κι* άγορεύί
καί μιλφ

Κ ι’ οΐ άκροαταί προσέχουν —κόπος μαλλο
[περιττός—

"Ε ν α  καλαμπούρι έκεΐνος έκτοζευει άπαλά 
Καί ό ρήτωρ διακόπτει καί... γελάει καί αΰ

[τός.
Ά ν  γ ιά  κάθε καλαμπούρι μ ία  έπαιρνε δβ

[κάρα
—"Η καί μιά πεντάρα μόνο, έν φτηνή διατι

[μησει—
θ ά  έμάζευε παραδες πού θά χρειαζόταν κάρρ 

Γιά νά τούς μετακόμιση I

Μά «α ρ ' δ λ* αύτά όφείλω νά τονίσω χωριστι 
“Οτι έχει, παραλλήλως, έρ γα σία  σοδαρίι 

—Γιά νά λέμε τά  σωστά—
'ΕργοίσΙα ποΰχει κόπους καί μελέτη τρομερή 
ΤοΟ «‘ Ελληνικού θεάτρου» έγραψε τήν Ιστο

[ρίαν
Κι’  ισως ξώδεψε γ ιά  δαύτην κόπον άτρωτο

(καί χρήμα 
Μά καί μελετών σωρείαν 

Πού άπησχόλησαν δεδαίως της ζωής του μέγ
[τμήμα.

θ ά  μαντεύσατε ποιός είνε καί θά σας τό πι
[άδίκως

Εΐνε 6 ΛάΓΓνητηπς ό Νίκος.
ΑΡ ι ΣΤΟΦΑΝΗΣ

Έ 1
Κ ι

θεατρικοί στίχοι

Ή  χορεύτρια
;δγα  μικρή ψηλόκορμη, χορεύτρια στή σκηνή 
,* αν &  χορός σου συγκινη καί άν δέν συγκινη 

Καθόλου μή σέ νοιάζει...
Ό  θεατής, πού βλέποντας ένα χορό γκρι-

[νιάζει
Κ ι’ ό θεατής, άκόμα,

.Ιού εύχαριστιέται στό χορό 
"Ισ ω ς  κυττάζει μοναχά τό πλαστικό σου σώμα 

Μέ μάτι πονηρό...

Έ σ ύ  δέν 6χεις «κείμενα», έσύ δέν έχεις «ρό-
[λους»

«Λόγια» έσύ δέν λές...
Κ ι’  βν τραγουδάς μέ βήματρ: τούς στεναγμούς

[σου δλους
Κι* βν μ' ένα βήμα σου γελ§<^ καί μ* άλλο έ-

[να κλαΐς,
Κ ι’ βν λέγω νται μέ βήματα οί τόσοι σου οί

[πόθοι,
Αύτό τό νοιώθεις μόνο έσύ... ό άλλος δέν τό

[νοιώ θει!...
Εΐνβ ft τέχνη σου βουδή, άφάνταστα δουδή 
Γ ιά  τους πολλούς, ό  πόνος σου άπονα θά διαβί). 
Κι* άν θές νά κλάψης μιά στιγμή, πνΐξ* το 

■ [αύτό τό κλάμα 
* -€ ά  σοΟ τό ποϋν ύπερδολή, θά σοΰ τό ποϋν

[ρεκλάμα—
Κάθε σου πόνο θλιβερό 
Κ ράτα τον στήν ψυχή σου,
Κι* δταν τελείωσης, τό χορό,

Τράβα στό καμαρίνι σου καί κλάψε μοναχή
[σου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

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

Μιά βόλτα στά Θέατρα
Έ ν φ  τό σύμπαν φλέγεται κι* ό κίκτμος καταψήνεται, 
Έ μ ε ΐς  πάμε στά θέατρα, νά ίδούμε τό τί γίνεται.
Μά δέν πηγαίνω μόνος μου: ’ Ελάτε όλοι μαζί...
Καί παμε είς τό «Λυρικόν», πάμε στοΰ «Σαμαρτζή». 
Παμε καί είς τό «Περοκέ», πού όμοιάζει μόνον 
Μέ κάστρο δενετσάνικο έπτά-όκτώ αίώνωνI...

'Αρχίζομε άπ* τό «Περοκέ». θλΐψ ις παντού καί ζόφος, 
Τό τράμ Λαρίσης μοναχά διαβαίνει... κι’ ύποκώφως 
'Ακούεται ένα βουητό! Τί γ ίνετα ι; σεισμός;

Σεισμός καί καταποντισμός;
Ό χ ι*  Μονάχα θορυβεί, ανευ τινός αίτίου,
Τό τράμ τό περισπούδαστον Λαρίσης — Παγκρατίου ί... 
Καί φθάνομε στό «Περοκέ». Ά λ λ ’ όμως —ώ ϊμένα !— 
«Εΐνε ή πόρτα σφαλιστή καί τά κλειδιά παρμένα..,*
Τί τάχα έγινεν έδώ; Ποΰ είνε τά πα ιδ ιά ;
Έ τ σ ι  άπλώς τά σκορπίσου, μέσα σέ μιά βραδυά;
Έ  βάρεσε διάλυσι έτσι, στό άψε—σδΰσε;

-Ό ρέστη μου, ποΰ βρίσκεσαι; Παρασκευα, ποΰ είσα ι; 
Μά τής βραχνής μας τής φωνής 

-Έ ν ώ  δέν άπαντα κοτνείς—
Ά κ ο ύγετα ι ό άντίλαλος, γ ιά  μιά στιγμή καί μόνη: · 

-Μας έφαγε ό Βάτραχος τοΰ Βώττη τοϋ Ά ντώ νη !...
Τί θλΐψις καί κατήφεια... Καθόμαστε λ ιγάκι 
Μπροστά μα ς στέκει τό φτωχό τό «Περοκέ» κλειστόν 
Κι* ό θεατρώνης μοναχά, είς τό καφενεδάκι 

Πίνει καφέ γλυκύν βραστόν...
Οΰτε ή Μερόπη φαίνεται, οΰτε κι* ή Ζαφειρίντ:

Στάρ κάθε μία, ζηλευτή.
Ούτε ό Μαμάκης είν' έδώ μετά τοϋ Γιοκαρίνη 

Έσκόρπισαν κι' αύτοί!
Τί θλΐψις καί κατήφεια παντός τής τέχνης λάτ)Α*>.

Π«με. Ή  ψυχή μας δέν βαστά...
Κ αί ό Φαλλιέρος, στόν γκισέ δέν πάει τοϋ θεάτρου.

Μά πάρη ποσοστά!...

Παμε, λοιπόν, στοΰ «Σαμαρτζή», τό θέατρο τής τρέλλας, 
Νά ίδοΰμε Πέτρο Κυριάκό και Νίκο Μηλιάδη 
Γέλια τρελλά ν* άκούσωμε, κάθε γλυκείας κοπέλλας 
Παμε γ ιά  νά περάσωμε αξέχαστο ένα βρά3υ...
Στό θέατρο τοΰ «Σαμαρτζή» συναγερμός ποικίλος.
Ή  γκ ίν ια  εΐνε άγνωστη, άγνωστο τό κεσάτι 
Κι* ό θεατρώνης ό καλός, ό Σαμαρτζής ό φιλί 

Μέ άγρυπνο τό μάτι,
Στήν πόρτα τοϋ θεάτρου του, Ικανοποιημένος 
Εΐνε ό «πωλών τοίς μετρητοις...», ό εΟχαριστη μένος! , 
Εδώ μάς ύποδέχεται, μέ υφος καί μέ πόζα 

Ά κόμη κι* ή Μιμόζα...
'Ιδού κορίτσια δροσερά, πεντάμορφα καί φίν,α 
Μά, νά καί ή χορεύτρια, Γιαυλόφσκαγια ή Μίνα 

Μέ τό σταράτο τό κορμί 
Μέ τού χορού της τήν όρμή...

'Ιδού κι* οί Βέμπο οί άδελφές, 'Αλίκη _καΐ Σ ο φ ία .- 
Πού τίς κυττάζει οποίος περνςί...

Πάμε λοιπόν ν' άνέδουιιε άπάνω, στά γραφεία,
Ό  Μηλιάδης φώναξε, δτι καφέ κερνά!

Περνάμε κι’ άνεδαίνομε. ΟΙ τοΐγοι στάζουν γλύκα.ι 
Τόσες καί τόσες όμορφιές... ή Μέζερ ή Μαρίκα,

*Η Μαρκοπούλου, ή Τοτώ, μας ζάλισοτν πολύ...
Μία καινούργια... Ποιά είν’ αύτή; Ή  Καρατζά ή Λιλή... 
Γιά κάθε γούστο καλλονές... δτι κι’ άν θέλης, ζήτα 

Ά !  νά καί ή Ροζίτα...
Λυδία τό έπώνυμο, άλήθινό στολίδι 

—Παρντόν, μήπως θυμώσατε, κύριε Γαδριηλίδη;
Νά καί ό Δούκας φίλτατος κα ί Τΐαν σοβαρός,
Ό  Φώτης Άργυρόπουλος, ό πάντα δροσερός,
Νά κι" ό μαέστρος ό λαμπρός, ό Κώστας ό Γιαννίϊπις 
Νά κι* ό άσυναγώνιστος κομπέρ, ό Γαβριηλίδης 
Τό μόνον δά φρενοπαθές, στόν θίασο, σημειον 
Πού θάξιζε νά έγκλεισθΐΐ σ* ένα φρενοκομεΐονΙ

'Εδώ  πολύ εύχάριστα ή ώρα μας περνφ 
Ό  Μηλιάδης, πρόθυμος, καί τ ί δέν μας κερνφ...

’ Εδώ εΐνε ό θίασος ό πάντα μονιασμένος 
Κι* άλληλοαγαπημένοι.

Έ δ ώ  καμμιά δέν φαίνεται ποτέ ανησυχία 
—Εΐνε τό μόνο μυστικό γ ιά  τήν έπιτυχία—

Κ ι’ δλοι γελοΰν καί παίζουνε καί χώρια καί μαζι... 
Μπράβο λοπόν τοΰ ιΣ α μ α ρ τζή !

Αισίως φεύγω κι* άπό δώ, άκων καί όχι έκών 
Κ αί πάω πρός τό «Λυρικόν»,

"Οπου ό φίλος Μεσσαλας —κι’ άντίρρησις ούκ Εστι— 
Μάς παραδίδει πρόθυμος δλη τή Βουδαπέστη, 

—Μυστηριώδης πάντοτε, χωρίς νά λέη λέξι—
Άφοΰ κρατήση μόνο μιά... αύτήν πού θά διαλέξη I 
Διότι, δπως ξα ίνετα ι λαμπρώς κι’ ύπερηφάνως,
Ό  φίλτατος Αντώνιος εΐνε μικρός Σουλτάνος.
Κι' δπως τό λένε οι Εχθροί καί τώδανε κι’ οί φίλοι του, 
Σέ μία—μία, έναλλάξ... πετάει τό μαντήλι του!
Φθάνομε κι" είσερχόμεθα. Μά τή στιγμή έκείνη 
Άκοΰμε τούς λαρυγγισμούς τοΰ Μίμη τού Κοκκίνη... 
Kcri... μπαίνουμε... Στήν είσοδο, γλυκειά, χαριτωμένη, 
Πρώτον μάς ύποδέχεται ή Σπυροπούλου ή Τζέννή...
Κι* έδώ ύπάρχει άφθονος ή σάρξ ή θηλυκή 
Νικολαΐδου ή ντιζέζ, σοΰπερ—ρωμαντική 
ΟΙ άδελφές οΐ Καλουτά μέ τήν πολλή ν των δόξα 
Καί ή Notva —ή άλεποϋ— ή Σόνια καί ή Δόξα...
'!  δού καί ό Μαυρόπουλος, άλλοτε Δόν Ζουάν 
Πού τώρα πιά περιφρονει κάθε πανουργον γύναισν,

—Έμπήκε, βλέπετε, κι’ αύτός στοϋ γάμου τήν σκιάν-*
Κ ι’ έχει τό νοΰ του διαρκώς στό κοντινό «Άθήναιον».^

Κι* έδώ ύπάρχει, φαίνεται, χαρά κι* έπιτυχία 
Είς τό Γαλάτσι γίνετα ι συχνάκις εύωχία 
Ό  Μεσσαλας σηκώνεται καί προσφωνεί έμμέτρως,
Κι’ ό τοΰ θιάσου λογιστής, ό εύτυχής ό Πέτρος.
Κρατάει τούς λογαριασμούς, ένφ τό πάν χορεύει 
Καί κέρδη συσσωρεύει!..

'Εκάναμε τή βόλτα μας στά θέατρά μας δλα 
Είδαμε κάθε μας κομψή καί κάθε μας μαργιόλα 
Καί ocv δέν συναντήσαιιε τό πονηρόν ντουέττο 

Μαμάκη — Γιοκαρίνη 
—Πού δλα πιά τά θέατρα πολιορκεί έφέτο—

“ Ισως κλεισμένο νάτανε σέ κάποιο καμαρίνι ι...
Ο ΠΑΡΑΣΚΗΜ ΙΑΚΟΣ

Τηλεγραφήματα άπό τής επαρχίες
Πρός άρσιν άνησυχιών 

’ Ιδού καί πλεΐστα νέα μας έκ τών έπαρχιών.
Φαίνεται διερχόμεθα, εύδαιμονίας θέρος 

"Ολοι έργάζονται καλά,
Κερδίζουν μπόλικα ψιλά 

Κι* ίδού τηλεγραφήματα, άπό τό κάθε μέρος: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝI ΚΗ.—Ή  δουλειά, πάει καλά κι* ώραία 
Μετά τίς πρόβες, τρέχομε, όλόκληρ’ ή παρέα.

Κοντά στήν άκροθαλασσιά

Νά κάνωμε τό μπάνιο μας, νά νοιώσωμε δροσιά...
* Ή  Κρεββατά πρωτοστατεί στά μπάνια τά θαλάσσια 

Κάνει βουτιές περίφημες καί κολυμπφ θαυμάσια 
Κι’ ό θεατρώνης ό Μικές, δεινός κολυμβητής 
'Εκείνος πάντα στή στερηά, βουτάει κάτι τίς..,
Μέ τό μαγιό της τό κομψό, δικαίως καμαρώνει 

Σοφία ή Βερώνη.
*0 Γ ιάννης, δπως ξέρετε, μπάνια ποτέ όέν κάνει 
Άλλά.. β ο υ τ ά ε ι  στό χαρτί, καί νύχτα μέρα χάνει. 
Περνάει φίνα ό καιρός. Σ ά ς  τδγραψα τοσάκις 

Κι’ ό άσσος Άνουσάκης 
Μέ τό μαγιό κυκλοφορεί στήν πλάζ, κουτά μ ’  ανόητα 

Καί παριστά τόν... γόητα!...
"Ολο όπερέττες παίζομε. Έγράψαμε δεκάκις 
Νάρθή γ ιά  έπιθεώρησι ό φίλος Γιοίννουκάκης,
Ά λλά σάν μυθιστόρημα, τό πραγμ’ αύτό κατήντησε 
Κ ι’ ένφ τόσο τοϋ γράψαμε... Έκεΐνος δέν άπήντησε. 
Παρακαλοΰμε πέστε του, έδώ νάρθή έν τάχει *
Έκτός άν έμποδίζεται άπ’ τά πολλά του πάχη!..

ΣΤΑΜΠΟΥΛ.—Άφίχθη καί ήρχισε τάς παραστάσεις ήδη 
Ή  όπερέττα ή γνωστή: Ριτσιάρδη—Φιλιππίδη.
Τής έγινεν ύποδοχή μέ πάταγο καί ντόρο 
Καί δταν ή πολίτισσες είδανε τόν τενόρο 

Μέ τά πολλά του κάλλη 
Τόν Κωνσταντίνου, δηλαδή, τόν φίλτατο Μιχάλη,
"Ολες έζητωκραΰγασαν—τ’ άστεΐα κοπά μέρος —
Διότι δέν κατάλαβαν πώς εΐνε τόσο γέρος I 
Ή  Δέσποινα, παρακαλώ εΐνε πολύ καλά.
’Ολίγον τι έπάχυνε... όχτώ - έννηά κιλά 
Διότι—έπεζήγησις νομίζω δέν χρειάζεται—
Βρήκε μπουγατσοττζίδικο καί ξημεροβραδυάζεται! ,..·

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Αλεξάνδρεια).—Χάριν τής Ιστορίας 
Διοαυποΰμεν καί ήμεϊς όλίγας άπορίας:
Πώς διάβολο μαθαίνετε, ποιός έχει διαδόσει 
"Οτι έδώ στήν Αίγυπτο δέν πιάνομε οΰτε γρόσι;
Κάθε δραδυά τό θέατρο, εΐνε άλήθεια πλήρες

Καί παίρνει πάντα ή Χαντδ, τίς τέσσερις της λ[ρες„.
Ή  Λαζαρίδου καί αύτή δέν βρίσκετ' έν ύφέσει 
Καί κάθε βράδυ μάλιστα κυκλοφορεί μέ φέσι 

Φέσι βεβαίως μπέϊκο...
Καί λέγει, πώς δέν έρχεται ξανά είς τό Ρωμέΐκο! 
Μονάχα ό φίλος Ίατροΰ, ή ρ ω ςκ α υγδ  ύπούλου,
"Εχει κηρύξει πόλεμον κατά Στυλιανοπούλου 
Καί .μάχονται οί κωμικοί, όλίγον χαιρεκάκως,
Θαυμάζεται ό νεαρός τενόρος, ό θωμάκος 

Κι’ ένώ τόν καμαρώνουνε, φιλότιμοι Α ίγύπτιο ι. 
τούς βγάζει ένα «σι μπεμόλ» καί δλοι πέφτουν Οπτιοι!

Παρακαλοΰμεν σπεύσατε 
Κι* δλας τάς φήμας τάς κακάς άμέσως διαψεύσατε!

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΙΣ  Σ ΥΝ ΤΑ Ξ ΕΩ Σ : Στερούμεθα είδήσεως 
Α π ’ τό γνωστόν συγκρότημα: Εξπρές Μεσολογγίτη 
Μήν έχουν γίνει θύματα ο’ικτρδς παραπλανήσεως;
Μή, στοΰ Στρυμόνος δρά γε, έπέσανε τήν κοίτη;

Τό πραγμ' αύτό μδς συγκινεΐ,
Φύγοτν άπ’ τήν Κομότινή;

Πήγαν στάς Σέρρας δρά γ ε ; Βρίσκονται στήν Καδάλλα; 
"Η μήπως άπ’ τά κέρδη του, τά τόσον πιά μεγάλα 
Επλούτισεν άνέλπιστα, κι’ έχει άναχωρήσε»

Γραμμή -/ιά τό Παρίσι;

ΚΥΠΡΟΣ.—Έδώ  κοπέφθασε Μουσουρης καί Αλίκη. 
"Αφθονον προμηνύεται νά βγάλουν χαρτζηλίκι 
Διότι εΐνε θίασος, αύτό σάς λέγω μόνον,
Πολλά, λαμπρά κι’ άνέλπιστα στελέχη συγκεντρώνω·*

ΠΑΓΚΡΑΤΙ (Συνοικιακόν) .—"Ας μάθουνε οί φίλοι 
Πώς ή πρωταγωνίστρια τής πρόζας, ή Παμφίλη 
Είς τό Ποτγκράτι βρίσκεται καί μάχεται γενναίως 
Είς τό πλευρόν της πάντοτε, είν’ ό Σ αντοριναΐος 

Ό  έκλεκτός ό νέος I 
Είς τό Παγκράτι προσεχώς, πληροφοροΰμαι δτι 
Α νοίγει κέντρσν τι «μπουάτ» ύπό τοΰ Σημηριώτη,
Λόγιοι πλεϊστοι θά φοτνοΰν, στό κέντρο αυτό τό νέον 
Μέ άλλους λόγους δηλαδή... πείνα καί τών γονέων!.., 
Αύτά εΐνε τά νέα μας έκ τών έπαρχιών 

Πρός άρσιν άνησυχιών.
Νέα Βεδαίως σάν κι’ αυτά δέν τάχατε ποτέ σας 
Καί μένομεν ύμέτεροι,
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Οταν ήρθε άπό τή ΣμΟρνη μέ χαρτί «άνταλ-
[λαξίμου*

Ηταν μάλλον ήλικίας άμφιρρόπου κι’ άμφι-
[βόλου

Αλλά τώρα έχει περάσει τόν Ρουβίκωνα β- 
, [λως διόλου...
Αλλως τε τ* όμολογει: — Πήρα πιά τή σύν-

[ταξί μου...
"Ομως διαρκώς νεάζει 

ίσως νά τόν διακρίνη κάποια χάρι, κά
[ποιο νάζι

Καί —δέν κάνω άδικίοτ- 
Κάποια έλαφρά.,. κακία.
Μιά κακία... καλοσύνης. Μιά κακίο 

[—μιά καί μόνη- 
Πού τόν κάνει νά πεισμώνη 

νά φαίνεται πρός π όντας, πάντα, ποτντσ·
, .  ΙΧ°° έρίζων

Μιά κακία... ενα πείσμα, μάλλον... γεροντο-
[κορίζον I ...

Έ χ ε ι γράψει έργα τόσα, πού καθένας Β’ Λ-

Κάπου χίλιες όπερέττες... Κ ι’ έν τη^^πΐοεω-
[ρήσει

Πήρε θέσι ζηλευτή 
Κ ι’ έχει δράσει έν αύτηΐ... 

συνεργάζεται άφθόνως καί προθύμως, μά
[βεβαίως

Evorv μόνο συνεργάτη πάντ’ άναπολεί άκά-
[κως:

Εΐνε 6 παληός του φίλος —άδελφός του Σια-
[μαίος—

Ο Λαιλακοςί...

Λεπτολόγος τρομερός ·
Αδυσώπητος πρός δλους καί Ιδίως στάς κυ-

[ρίας.
Πρό παντός οί μπαλλαρίνες δέχονται όδυνη-

[ρώς
Της πολλής λεπτολογίας τάς πολλάς λεπτο-

[μερείας:
*—τήν κορδέλα πιό στραβά... Έ τ σ ι  ν ά !„ . Τό

[καπελλάκι. 
Βάλτο χαιμηλά λιγάκι...

Η έμφάνισις, κορίτσια, κάνει τήν έπιτυχία...» 
Ολο γράφει... γράφει... γράφει. Έ ρ γ α  γ ιά

[τίιν έπαρχία,
Κ ι’ άντιστάσεως μή ουσης 

Δίνει κάπου κι’ ένα έργο, σέ σκηνή τής πρω-
[τευούσης I...

"Ε χει γράψει «ήθογραφίες» άπ* τή Σμύρνη,
[θαυμαστές

Ποδναι άνάγλυφες είκόνες, δίχως ψέματα πι·
[στές

Τής ζωής τής παληας Σμύρνης, Κάτι σκίτσα
[ζωντανά

Πού ϊόν κάνουν μέσ’ στούς πρώτους ήθογρά-
[φους νά περνψ... 

Εΐνε καί «κωζέρ» σπουδαίος κάθε διαλεχτής
[παρέας:

Εΐνε ό Σύλβιος ή άλλως Παπαδόπουλος Ά ν
[δρέας!

ΑΡ ΙΣΤΟΦΑΜΗΣ
■ ■ ■ ■ ■ Η

‘Η Παγώνα
"Οταν προβάλης στή σκηνή,

σάν Μαρμαροκολώνα 
νά πής: «Κάτω στόν κάμπο, 

κάτω στήν Έλασσώνα 
πού πότιζεν ό Γιάννος

μαζί μέ τήν Ποτ/ώνα». 
Έ γώ  άναλογιέμαι

σέ τί σκληρόν άγώνα 
θά θά βάζης τήν άτίθαση( 

κάτω σου σιαγώνα,
Γιά νά προφέρης ρυθμικά,

έκεΐνο, τό «Παγ-ω-ω-ώνα.
Ε. Δ.

Ζτά δύο Φ
Δυό Φώτηδες, φωτίζουνε 

τό θέατρον άπλετος.
Ό  Ινας άπό τή σκηνή,

Κι’ ό άλλος άντιθέτως, 
άπό τό κεφαλόσκαλο

της πόρτας της κυρίας, 
πού ύποδέχετ’ εΟχαρις 

Κυρίους καί Κυρίας, 
πού είσιτήρια κρατοΰν, 

έκ των πολυτελείας’ 
καί π ’ άποστρέφει τήν μορφήν 

στήν δψιν..., άτελείας.
Ε. Δ.

Στήν"Αννα Καλουτά
"Ολο τόν κόσμο έπείραζες 
Σάν πονηρό σκουλήκι 
Κι’ αύτός ό χαρακτηρισμός 
Δυκαίως σοΰ άνήκει.
Κι’ άφοΰ «σκουλήκι» σ’ έλεγαν 
Οί φίλοι πέρα-Ίΐέρα 
Καί... σκωληκοειδίτιδα 
Έ παθες κάποια μέραΙ.

Σοΰ Ικαμαν έγχείρησι 
Κι’ ύπέφερες πολύ 
Κι* έπίτρεψέ μου άληθινά 
Μικρούλα μου τρελλή 
Κοντά στό πονεμένο σου 
Νά £ρθω προσκεφάλι 
Γιά νά σοΰ πώ: Περαστικά 
Νά ξαναγιάνή} πάλι!...

Δ. Μ.

Σοφά λόγια
Τό ξύλο βγήκε άπό τόν Πα* 

ράδεισο.
Ζ α ζ ά  Μ ρ ι λ λ ά ν τ η  

Τό καλό τό παλληκάρι ξέ
ρει κι’_ άλλο μονοπάτι...

Ό ρ έ σ τ η ς  Μ α κ ρ ή ς  
"Ομοίως.

Ρ ί τ α .  Δ η μ η τ ρ ί ο υ  
Μοναξιά, εΐσ* ή πιό σκληρή 

παρέα.
Γ ι ά ν ν η ς  Ά μ π ε λ ά ς
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ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
πού ένυμφεύθη τήν ΣάραΜπερνάρ

ΤοΟ κ. MHMOY Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙ ΔΑ ΚΗ
Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ. 

ΜΕΝΩΝ.—*0 ’Αριστείδης Δα- 
μαλάς, γυιός τοΰ Αμβροσίου 
Δαμαλα, Δημάρχου Σύρου 
•cal τής κόρης τοΰ έκ τών 
πρώτων’ Δημάρχων τοΰ Πει
ραιώς Λουκά Ράλλη, έρχεται 
στό Παρίσι, γ ιά  εύρύτερες 
οπουδές. Πνεΰμα άνήσυχο, 
ζητάει τό δρόμο, πού Θά τόν 
δοξάση. Γνωρίζεται μέ τήν 
Σάρρα Μπερνάρ καί τήν έ- 
ρωτεύεται. Μά καί ή μεγά
λη καλλιτέχνις, κατάπληκτη 
άπό, τήν ώμορφιά του, τό 
πνεΰμα του, τήν καταγωγή 
Τον τήν Έλληνική — γιατί 
άγαπφ πολύ τήν Ελλάδα  — 
δέν μπορεί νά μή πέση στήν 
άγκαλιά  του. Τώρα νοιώθει 
πώς είναι δεμένη μαζί του, 
μέ ένα πάθος πρωτόγνωμο, 
ικεραυνοβόλο. Τό νά τόν βλέ- 
πη μόνο, τήν κάμνει εύτυχή. 
Τήν κάμνει αύτήν τήν γυναίκα 
πού πλούσιοι καί Ισχυροί τής 
έπαιτοΰσαν 'ένα βλέμμα, νά 
φοβάται μή χάση τόν ώραιο 
"Απόλλωνά της. Καί τότε, σ’ 
*να τέτ-ά-τέτ, πού τό διοργα-

νώνει ή ίδια,, σ’ *να ώραιο 
κέντρο τών Βερσαλλιών, σέ 
κάποιο ώραιο σαλονάκι, πού 
ζεχνιέται καί πάλι στήν ■ θερ
μή άγκαλιά τοΰ νέου, τοΰ προ 
τείνει νά γίνη ήθοποιός. Νά 
τόν άναδείξη αύτή ή ίδια. Ό  
Δ α μ α λ α ς , ποΟβλεπε προ:γμα- 
τοποιούμενον τό όνειρό του, 
τρελλάθηικε άπό χαρά του. 
Μά κι’ ή Σάρρα, τό ίδιο. Καί 
τόν έσφιξε πάλι στό φλογι
σμένο στήθος της, τόν ώμορ- 
φο νέο, τόσο πολύ, πού ξέ- 
χασοτν κι’ οί δυό δτι ζοΰσαν 
στόν κόσμο αύτό, λησμόνησοη/ 
τά .πάντα, πλήν τής άγάπης 
των·

9ο«

Καί ή ώρα περνοΟσε...
"Αχ πώς περνδ α'^ή ή ώρα, 

σέ κάτι τέτοιες εύλογημένες στι 
γμές, δταν δυό άνθρωποι πού 
άγαπιοΰνται φλογερά, εΐνε μό
νοι, κλεισμένοι κάπου, σέ μιάν 
άκρη καί τά μάτια των σπιθί
ζουν, άπό τή φλόγα της άγά- 
πης.

+
Τό σούρουπο άρχισε νά πέ· 

φτη. Μιά πυκνή όμίχλη, αύτή

πού δέν λείπει ποτέ σχεδόν άπό 
τό Παρίσι, είχε κάμει τήν άμό- 
σφαιρα σκοτεινή.

Είχαν συνέλθει.
Ή άγάπη είχε ΐκανοποιηθή 

κι’ είχοτν τώρα τήν ήρεμία, τών 
πολιτισμένων άνθρώπων.

Μόνο τά βλέμματά των συν αν 
τιώταν, ποΟλεγαν πολλά καί τό 
χέρι τοϋ ένός ζητοΰσε τό χέρι 
τοΰ άλλου. Καί ποιός ποιητής 
είπε πώς ύπάρχουν ματιές πού 
λέν πολλά καί χέρια πού, δταν 
είνε συμπλεγμένα, μιλοϋν κα
λύτερα άπό τά στόματα τών ρη 
τ όρων; Ποιός; Δέν τόν θυμόμα 
στε, μά δέν είπε ψέμα·

Καί ή ώρα περνοΰσε.
Ό  Δαμαλάς τό παρετήρησε 

πρώτος.
—Σάρρα... τό θέατρο...
—Τό θέατρο... καί·., άπήντη

σε μέ δυσφορία έκείνη...
—Τί λές Σάρρα; φώναξεν ό 

νέος. Σάν νά τό βαρυέσαι; Σάν 
νά μήν ήθελες νά είσαι ή·οποι- 
ός;.·.

‘Η καλλιτέχνις, αύτή ή δοξα
σμένη θεατρίνα, π ’ άφιέρωσε τή 
ζωή της, άπό κοριτσάκι, στόν 
θέσπιδα, α^τή πού κέρδιζε τό
σα, δσα- ούτε ό πρωθυπουργός

τής Γαλλίας, άπό τό θέατρο, 
^ύτή τήν στιγμή, αύτή την θεία 
ώρα, θά ήθελε νά μήν ήτοτν θεα 
τρίνα. θ ά  ήθελε δχι αύτήν τήν 
ώρα, άλλά πάντοτε, τώρα πού 
είχε βρή τόν άληθινό δρόμο τής 
άγάπης, νά μήν ήταν τό νευρό- 
σπαστο, πού στίς δέκα τό πρωΐ 
θά πήγαινε γιά  πρόδα καί στίς 
^πτά τό βράδυ θά ήταν έκεΐ γ ιά  
τήν παράστασι. "Οχι. Τώρα έ
νοιωθε πόσο βαρύ θά ήταν νά 
χωρίζεται τόν άγαπημένο της. 
Πόσο δύσκολο θά ήταν ν’ άλ- 
λάξη τή ζωή της..· ν’ άποφύγη 
τούς θαμαστάς της·., νά άπομα 
κρύνη ac°T0v τόν άνθρωπο π’ ά- 
γάπησε άπό κοντά τους, άπό 
φόβο μήπως άκούσει κάποιο 
κουτσουμπολιό γ ι ’ αύτήν, κά
ποιο της παραστράτημα, πού 
θά τόν £καα/ε νά πονέση.

Πόσο δάδινε —άκόμη κι’ αυ
τή τή ζωή της— άν μποροΰσε νά 
τόν πάρη αύτόν τόν άγαπημένο 
καί λατρευτό άντρα καί νά φύ- 
γη μακρυά καί νά πηγαίνανε 
στήν άκρη τοΰ κόσμου στήν Έ λ  
λάδα, στή χώρα τοΰ φωτός πού 
κατταυγάζει τά πάντα, στή χώ
ρα πού γεννήθηκε έκεΐνος.

Μά κατώρθωσε νά συγκρα- 
τήση αύτές τίς σκέψεις της, νά 
μή φανερώση τίποτα άπό α''·τές 
στό Δαμαλα.

Καί γελώντας τοΰ είπε, ένώ 
τς·ϋ χ ά ζευ ε  τά ξανθά ώραία 
του μοιλλιά, ίδια μετάξι:

—Μά τί είνε α^τά πού λές Ά - 
οιστείδη;·.. Πώς σκέ^θηκες ένα 
τέτοιο πράγμα;

—Μά τό δφος σου.«*

—Τό Οφος μου;
—Ναί... Σ άν νά είσαι κουρα

σμένη, άπογοητευμένη...
—Έ γ ώ ;... καί γέλασε πάλι.
—Ναί..· έσύ... έσύ Σάρρα Τό 

βλέπω τώρα, αύτή τή στιγμή 
στά μάτια σου, τ’ άκούω στό 
γέλιο σου... α^τό τό γέλιο, πού 
νομίζεις, πώς μπορεί νά καλύ- 
ψη τήν άλήθεια. ’Έ λα  Σάρρα. 
Πές μου τήν άλήθεια ®ν  θέλης.

"Η Σάρρα, πού θαύμαζε τήν 
όϊ,υδέρκεια καί τήν κρίσι τοΰ 
φίλου της, τόσο ένθουσιάστηκε 
μ’ οίύτό, πού τόν έπήρε στήν άγ 
καλιά της, σάν ή μάννα τό μι
κρό παιδί καί τόν χάϊδεψε τρυ
φερά καί τοΰ είπε τόσα, πού τόν 
έκσμεν νά μήν σκέπτεται πιά 
αύτές τις κακές σκέψεις, πού 
τόν βασάνιζαν.

—Κουτέ, τοΰ είπε... παιδί, πού 
νόμισες δτι θά πετοΰσα άπό τό 
κεφάλι μου, τό στέμμα τής δό
ξας καί άπό τήν τσέπη μου, τήν 
άνταμοιβή τής έργασίας μου. 
Κουτό μικρό, ώραίο, παιδί, πού 
φαντάστηκες δτι ή Σάρρα Μπερ 
νάρ έχει βαρεθή τή ζωή της, ή 
Σάρρα πού θέλει νά σέ κάμη 
καί σένα ένδοξο, εύτυχισμένο 
κοντά της, τέτοιο πού τ’ δνομά 
σου νά καλύψη τόν κόσμο δλο, 
τόν κόσμο, πού θά σέ χειροκρο- 
τή καί θά σέ δοζάση...

— Σάρρα·.. Πόσο ώμορφα τά 
λές;

—"Ωμορφα; Μά είνε ή άλή- 
θεια άγαπημένε μου... ή άλή- 
θεια.

—Ή άλήθεια.·. έπανέλαβε κι* 
ό Δαμαλας μέ πεποίθησι τώρα.

"Εχεις δίκηο. ‘Η άλήθεια.
■4r

ΟΙ μέρες πού πέρασαν τους 
ώδήγησαν στό παράδεισο τής 
εύτυχίας.

Ή Σάρρα γιά  ν ’ άποφύγη ,τά 
σχόλια, άνήγγειλε τό εδρημά 
στό διευθυντή τοΰ θεάτρου καί 
στούς πρωταγώνιστάς.

Καί ήταν τόσο φυσική, ώστε 
δλοι τήν πίστεψαν, έκτός ένός: 
Τοΰ Ζάν Μποντρί, πόύ τήν έξή- 
ταζε πάλι μέ τό σκληρό μάτι 
του, τήν έρευνοΰσε, δσο τήν ά- 
κουε νά λέγη:

—...Δέν ξέρετε τ! θά, γίνη αύ
τός ό μικρός "Ελληνας, άν χει- 
ραγωγηθή καλά. Νειάτα, ώ
μορφιά, ανάστημα, μάτια, μαλ
λιά, φωνή — σωστό όρυχεΐο ευ- 
γενοΰς μετάλου. Καί νομίζω — 
άπό τή λίγη ώρα πού συζήτησα 
μαζί του στήν έλληνική πρε
σβεία, δπου μοΰ, τόν συνέστησε 
ό πρεσβευτής καί μέ παρεκάλε- 
σε ό ίδιος καί ό Εγγλ έζος συ
νάδελφός του, πού ήταν στή δε 
ξίωσι — δτι είνε καί μορφωμέ
νος.

— Πώς λέγεται, δεσποινίς; — 
ρώτησε ό Μποντρί.

Ή Σάρρα στράφηκε κι’ άντί- 
κρυσε τήν σκληρή ματιά του.

Μά δέν ταράχτηκε.
Συνέχισε τά ώραία της ψέ

ματα.
—Πώς λέγεται Ζάν;... "Α..· 

ναί... Πώς λέγεται;
—Μά λησμονήσατε τ* δνομα 

ένός τέτοιου θησαυροΰ, σείς πού 
θυμάστε ποΰ άκουμπήσατε τήν 
μικρότερή σάς καρφίτσούλα·

Ή Σάρρα ένοιωσε καλά' τήν

ειρωνεία.
Μά γελώντας άπήντησε:
—Νά σοΰ πώ Ζάν. ΤΗταν τό

σος ό ένθουσιασμός μου γιά  τό 
«εδρημα» πού δέν άκουσα πα  ̂
ρά μόνο ένα άρχαΐο δνομα, πού 
μοΰ είπαν.

—Μήπως Αριστείδης;
Ή καλλιτέχνις ένοιωσε τήν 

καρδιά της νά κτυπδ δυνοπά.
Μά πάλι κατώρθωσε νά συγ- 

κρα τηθή .
—’Ά ! ναί.·. Αριστείδης... Τόν 

ξέρετε;...
—'Όχι. Τό είπα στήν τύχη, ά

πήντησε μ’ άδιαφοοία ό Μπον
τρί.

—Ά ! . . .  έκαμε ή Σάρρα... Τί 
σύμπτωσις!.·.

Μά ιιέσά της ένοιωσε πολύ 
καλά δτι ό άνθρωπος αύτός τήν 
κατασκόπευε, δτι είχε μάζί της 
κακία, δτι ήθελε νά τήν ταπεί
νωση. Καί σκέφθηκε. νά λάβη 
τά μέτοα της.

Μή θέλοντας δμως νά δώση 
®ντα;σί στό γεγονός α^τό, συνέ
χισε τήν συζήτησί της- κι’ ό δι- 
ευθυν"7 ΐς δέχτηκε νά ίδή τόν 
νέον .τό άλλο μεσημέρι.

—Ειδοποιήστε τον, είπε, σείς 
ό διευθυντής, άν σάς είνε εύκο
λο — πού είχε κι’ αύτός κάτι 
μυριστή, μά μέ κανένα τρόπο 
δέν θά ήθελε νά έκθεση τήν Σάρ 
ρα καί αύτό θά τό έκανε, άν ζη 
τοϋσε τή διεόθυνσί του, γιά  νά 
τόν καλέση ό ίδιος.

—Ναί, άπήντησεν ή καλλιτέ- 
χνις. θ ά  τηλεφωνήσω στήν έλ
ληνική πρεσβεία καί θά τόν ει
δοποιήσουν!

Orccv ό Αριστείδης Δαμα

λάς έμαθε τήν πρόσκλησί του, 
χάρηικε ύπέρμετρα.

— Πώς νά σάς εύχαριστήσω, 
Σάρρα, πού έπέτυχα, έλεγί 
στήν φίλη του.

-Μ ά  σ’ άξίζει.
—"Οχι δά... Μήν τό λές... Ά ν  

έλειπες έσύ;
Καί ή Σάρρα ηδρε τήν εύκοι 

ρία πού ήθελε:
—Βέβαια, έκαμα δ,τι μποροϋ* 

σα. Μά έχε τό νοΰ σου αύριο, 
δτοτν θά ίδής τόν διευθυντή, μήν 
άναφέρης παρά δτι γνωριστή
καμε στήν πρεσβεία σας τυχαί· 
ως..· Άκόμη δτι. γνωρίζεις τόν 
’Ά γγλ ο  πρεσβευτή...

—Μά δέν τόν γνωρίζω...
—Δέν πειράζει. Μερικά ψέμα* 

τα εΐνε άναγκαΐα στή ζωή.
—Ά λ λ ’ άν ρωτήσουν; ,
— Τόν Ε γγλ έζο  πρεσβευτή 

δέν θά τόν ίδοΰν ποτέ, γ ιά  νά 
τόν ρωτήσουν. "Οσο γιά  τήν έλ
ληνική πρεσβεία πές στό φίλο 
σου τό γραμματέα πού μοΰ έ
λεγες...

—Ναί... τόν Καλλέργη.
—Άκριβώς, άν τηλεφωνήσουν 

νά είποϋν δτι σέ γνωρίζει K o d  
δτι πηγαίνεις άπό κεΐ·

—Α»τό γίνεται.,
— Άκόμη μήν άρχίσης κου

βέντες μέ τούς ήθοπόιούς. θ ά  
φροντίσουν νά μάθουν τόσο, γ ιά  
νά ποϋν δέκα φορές περισσότε
ρα. Καί δέν θά τώθελα. Ό  δι· 
ευθυντής θά σέ παραδώση σέ 
μένα. Έ γ ώ  θά φροντίζω. Έ γ ώ  
θά σέ όδηγώ. Μά καί μέ μένα 
νά φέρεσαι ώς μαθητευόμενος 
πρός τή δασκάλα του·
Η ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ: Στό προσεχές


