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1 ΑΙΙΟΛΎΤΟΝ ΗΙΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕlηΣΕΝ Η ΠΡΠΤΗ ΣνΝΑνΛιΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΠΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ BOPEIOV ΕΛΛΑΔΟΣ 
χθες την Ισπέρσν &Ις την αΤθουσσν "'0 τη., «Καταδ ί κη roii Φάouστς τού ΟΕ_ 

τoii "Βασιλικου Θ&άτΡοΙΙ» !:δόθη " πρ':'" Ι<ΤΟΡος Μ1Ν.Ρι)οιόζ τ.ο brr.oWw α.; στιιι/oι ωθi'! 
τη συναυλ ία της συμ.φω ν ι"ης 6 ρχήστρ-ας κατ';"',ν της Ιπιμονης. τoii Ινθουσιασμου 
6ορι.(ου Έλλ6:δος, δ"Πο τη.ν διεό'θυνσιν κσ:Ι των τrαραΤΣταμΙνων χr.ιροκροτημάτωv 
του Κ. Σόλωνος . SIw&uvoτoiJ τoii ιl.cρoατηρ ί oυ. Ι=νελήφeη Ka1 δι α: 
το(ί ωδείου, συνθείου κ μουσι,κολόγου δειιτΙρav φοράν. 
'""Υ"οσμ ίου φήμης . ΤΟ πρόγραμμα της Γ&ν ικώς" χθεσινή συναυλΙα &:-ιrί.δει
συναυλίας, τΙ> όποίον περιελάμδανεν Ερ- ξεν δτι ή θr:σσ-αλOνΙKη διοιθι-τει τα:ς δυ
Υα Χα( ντελ, Χά;ϋδν, Μιιχαηλ ί δη, Μ1τρ ίτ- να"Τάτητας ΙΧι ί νας, ο:Ι 6ttOiar θιά Ιπιτρί_ 
τεν καΙ M'Πtρλιόζ, Ιξετελέσ&η κατα: τρό- ψ<>uν να: δημ.ιouργηθη &ξ..,ζήλWΤOς μο!>
πον ΠΡαΥματ ι κώς IΙΨσΥον . Ή 6ρχήστρα- ιτικη κ ί νησις με κ{ντρον την ιτιιμφωνι
" 6",ο Ια ΣUνε~ΡOτήeη προσφάτως &ΠΙ> κην 6ρχήστρσιν lrαρεΙou Έλ},άδας. Άλλ' 
χον ,;,πάσχει .άθε ώpycrνωμΙνης μουσι κής mίσης ...... tδε ι ξ .. ν δτι ι\ M"",...δovι«1t 'Πρω
χον άπδσχει κάιιε δΡΥανωμένης μουσικης τ,ύouσα &Ι ς τΙ> πρσσω1fον τoii Κ. Σάλ. 
προσπαθείας. Ινιφανίσθη με μ ίαν άξ ι οζ';" M'ι x-αηλtδη Ιχει ευρει Ινα Kαλλιτixνην με
λεlJ'τσν δμΟΙΟΥΙνι.l«ν εΙς σημείον l,jaTt νά Υάλης lrξ ί ttς. 
θιωι>ηθπ tις Ικπληκτικη ή &πόδασις αδ- την συναvλίαν _ρ,,"oλ.oUθηcτeν 6 δ
της . 'Ο 1<. Mιxa-ηλ ίδης, "ργάσθη με τrvo- τroυργoς δορείου 'Ελλάδος κ . θεολσΥ ί
ην καΙ ζηλον καΙ κατώρθωσε να: μιτα6ά- της. ό δι'ιμαρχος κ. Πa-παηλ Ι ';'K ης κ<ι:Ι 
λπ τοίις Ιλάχ ιστα μΙχρ ι τοΟΟε προπαι- ΙΙλλοι mί·σημοι. " ctTθouσo: δε 1iTo κατά
δευομένους μουσικοUς εΙς καλλιτΙχνας δ- μ.εστας κόσμου, δατις t.ξ.ε.δ ήλωσε την Ικα
ψηλiTc; &ποδόστως . ~ Από την στ ι.γμην κα- νο'Π'Ο ' ησιν και1 τον ΙνBouσιασμOν του δ ια 
τα την δ'Π'ΟΙαν ηρχ ιαεν Ικ.:tελοιrμtνη c'H την &-rrόλυτoν l:ιrrτuχ ί α:ν της όρχήστρσς. 
μουσικη των πυροτεχνημάτων» τοϋ Χαίν- Προ της Ινάρξεως της συνοουλ ίας 6 ι).. 
τελ κατέστη ε.lς δλouς α:αφΙς δη ή όρ- 1Τοι.οργΟς κ . θr:oλoγίτης, Ιγκαινιάζων την 
xiιστρα ητο ε.Ι ς θέσιν να: ΙΙ,.αδώσπ Ιμ- Ιναρξ ιν της λε.ιτouργ ί ας της συμφων ι
π:νευσμΙνα τα άριστοι.ορΥήμ';"α της μο!>- <ης άρχήστρας. η6χήθη δπως αίίτη Ιπ ι
σι"ης φιλολΟΥίας . τελΙσπ τΟν όψηλον ,.ροορ ισμάν της χαl 

'Εξ ίiiλν.ou. ή σ~μφωνία 6.ριθμσ.; 104 δπως φί ρο μ ίαν ήμΙραν τΙ> μήνυμα της 
(τοϋ Λονδ Ι.ου) τoii Xάiίδν, &'1r<.δόθη Ii- Ιλληνιiιιης μουσι κης εΙς τα: με.γαλιίτερα 
ριστ<Χ. εΙ ς τΙ> δεύτερον μΙρος δ κ. Μι- μουσι κα κέντρα της oΙιισυμ.i.νης και τι
χαηλ ί δης παρουσίασε το Ιιn,ον του <Κιι- μήση το δνομα τijς Ηληνικηc; γης . 
πρ ια..α: 'Ελευθέρια», το δτroί<>ν ίνιπνtv- Ej!ς τl>ν λόγον του ό ιc.. 6,..ουργο.; Ι. 
σθη /ικ του &Υωνος του λ"οίί της μεγ.... τάν ισεν δη, τώρα: " 6άρ<lος 'Ελλάς θσ 
λ~νήσou 6ασισθεΙς dς θέματα ΙSUΖαντι- Ιχπ το 6",σι"bν ISpyCXV'Ov της μoυσuιη, 
να.. ΑΙ .,μouσιιιαl Ιστr&ρΙδις τrάνω σε βί- καλλιερΥ&ίας του φιλοπδνοο καΙ , ιλοτ" 
ματ-α Ροσαίνι» , ΙΡΥον του σt.ry?(ρόνoυ μου λαοίί της, δ rό-η 1'\'ρος τον λαόν a u. 
Βρεταννου ο;ινθΙτου Mπ~ντζ",μιν Μπρ ίτ- τσν θ' &τrεσiJ"",,τιn το Εργον της 6ρχή
τεν, δισιιιρινo.μενo~ δια: την 1t'11'Yαία-ν δΙά-1 στρας, δια να τoii μετσ:δ ίδπ τας σuyκ ι· 
B~arv του , τη-ν χαριν του ιc..a.Ι τη-ν πλΟ\J- νήσεις των κcr.λλιτ&χνικW\t l:κ.ε.fνων &ξ ι-ών 
σιαν Εμπνωσιν, Ιξ"ελΙσθη mίσης 11- τάς δποίας ΙΙ;"μιoιίΡYΗCΤα-ν. εΙς ~Oν χρό 
ψDγιx • . Τέλος ή. σuνα"~Γα ΙΚλ"C;Ε μέ το voν Ka1 εΙς το\τς διooφόρouς τδτroυς, Ι 
Υνωστοτατον COU.YYPlKOV Ιμδατηριον» &.. κλεκτιΧ τΙκνα. τοϋ άνθρωπΊνοu 'Π'Ολιτ ι crμοϋ 
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ΕΝ,Α,Σ Κ ΑΛ.Λ.'ΙΤΕ Χ Ν ΙΚ·ΟΣ ΣΤΑθΜΟΣ 

Η ΙΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
'Απότισι( φόρου τιμης προς τουςπρωΤ9πόρους 

Ή ",poxetalvI! 'II'ιrvη'Y"'PlKη Ι>μφά. 
ν ι σ l , της Σl1μφων'l~ης 'Ορχήστρας 
BoptIC>U Έ),λci.δoς, ώς Ι-.rισήμου ",λέ
''" 'Ορχήστρας της ~εσσaλoνίιιης, 
συνεκ ί νησε σλοuς, δ<τοι τrαρcuρiθη
καν οlς αιι.τήν, lδlCl!lτipως δμ<->ς Ι
.,.ας τούς παιλαl0τfιρouς ΟΙ διποίοι, 
όπί δεκάδες ιτων παραχ.ολουθήσαμε 
την Ολη δημιουργία της μου.σl"ης 
τrν:oης r.lc; την μακ.ε.δoμικ.ή~" 'Π'ρωτεύ
ouaav. ~ EKτoς της σuιyκινήO'ι.ως μας 
παρέοσχε την είιKαφίιrv νά yυρίισouμE 
ΥΟ'ε.ρώς στο 'ΠΩ'Ρελθον κα{, σαν &πό
τισl φ~ τιμης, νά θ~ηθoϋμε β
λ""ς ι,ιε.ίνους ΟΙ άποίοl KO""ΆCΤΘη
καν πoλίJ Υιό νό: ε1ναι σήμειρα. τrραιy 
μ<rτ IKότης ιι Ihταρξlς Ι'ΙΙ'lσήμου δρ.χ.ή
σ-τΡας της ΘtxrσaλOνίKης. 

Γ ιά τΙς νεώτι;ρες Υεvdς, =u δΙν 
γνωρίζουν την lστoρίαν της μΟ1J<TI
κης &ναπτύξεως στη θι.Οίσα!λονίιιη, 
γράφω δτι δφtί<l.ιιταl Eν<rς φόρος τ l 
μης στσ-v Σωτήριον Γραικόν, τroυ 
δί.ν τον Ιτ tμ.ησε ~ πόλις μας, δτrως 
τού &ξιζ.ε., στον Ιιδι;oλόtyoν bcLivOV 
καΙ Ινθουσ ι ώδη καλλlτiJxNην, 6 άποί
ος , λίγα χρόνια προ της &ιπειλι.υθ.ι:
ρώσtως της ΘEi<T<nXlλσνίKης, Tδp\1O"t το 
'Ωδείον τοο καΙ 'ΙΙ'ρω.τος αΙ>Τος lκ.aJ.
λ ι έιργη'σε την μουσιιιήν &νόιττrrυξιν του 
Ko ι νoίi μας, με τα λίΥ= 'Πενιχρά μέ
σα που δ ι ίθε.τε την ιποχην l«tiνrιv . 

ΤΟΥ ΣΥ'Ν ΕΡΓΑΤΟ'Υ ΜΑΣ Κ. ΝΙΚ. ΣΦΕιΝΔΟΝΗ 

'Aιμi.σω~ μ&τά ' το 1912, ιι Tδpuσlς Ι τoθtα-τρo αύτό, κα:μω.μΙνο σΙ 'ΙΙ'ρδ
του Kρo:τuαoίi ~cfou της θε.ασa.λoνί τυ1t'Cl ε;UρωπαϊKOO θεάτρου, τroλιrτεiλt 
κης, Ιδωσε την καινούργια πνοη Υ ΙατΙ Ο'ΤαΙΤΩ, μέ τρcίς στιρες &ε.ωρείων X'PU 
εΤχε την τύχη νό: auσTc:cBn μΙ στελέ- σoΠ'oιl((~των. ΠaροφΙνεl ώ.:; όνειρω
χη Ικανά. Ό 'Αλέξανδρος Καζα.- δες θόαμα στην 'ΙΙ'ολυ νεανική, τότε 
τ{ης, 6 λΙμίιλlος ΡIά6ης , δ κωφ- μ.νήμη μου, μιά εΙ~Ι>να που δΙν τη 
μαν, 6 λώρης ΜαΡΥ"'I' (της, ~ ·Ιντα ξαναείδα στη θεσσα:λον ίιιη. θυμα
Ρ όζf:jΥ.Κρcnς, δ Δούνης, ή Καπάσσσ μαι την -ιrρoσέλwση των Otaτc7>v, τη 
ιc:α1. ω.~oι, κατώρθωσαν νό: καλλιεΡΥή 6ραδυό: Ικεινη. Ή διε.θνης κοινωνία 
σουν μέ τη τΙ>ση μεθoδlKότη~α το της Θtσσιrλoνί"ης, 'II'pσσijoλθε "" την 
I(crλλιτι)('Vικο α:Iσθrιιτήρlc του κοινοίί ά.νώτερη Ικ.δqλωαη του τro).Ι'Tισμoϋ. 
καΙ νά ΙΚΚ",λάΨOUν καΙ νά φopιμcφo"" Φράκα, ψιτλά Kcπtiλα, TOIl«),lTTt; ΙSα
τ<Μέντα 'ΙΙ'οίι εΥl1'αν σργό-τερα δ ι- ριίτιμες ά'll'ο ΤΟ Ποφί<l'Ι, Υο"ν"'Ρικά 
ε&νως διάισημα, ΙΧΤτε σε 'ΠΙντε χ.ρό- καΙ κοσμήματα 1t'OU άντιπρoσώτrευαν 
νια μi1aα, -να I(ΦτοΡθώσουν νά ΠCtpOV περιοιιcτίt;ς. Κα! κοντά στη κ.οινω
σlά!ι:roυν στο κοlνΟν συναιΜΙιι μΙ 6ρ- νΙ.?' της θεσσ~oνί·Kης _ άνorl'ΙΙ'ρόσ.ω'll'Οι 
xr,o.τpa, μι ιllo<Jo.i, μΙ &ι>=, μ! πια- "ων Στ?rwμ~ω:: των Συιμ:μcxxων, 
νο, μΙ ιllOλovτvtλO, σ""",υιλί .. τέ- Γάλ~ων, lταλων, Ayγiλων, Σ φδων , 
τΌια 'ii'ou δi:ν t{xt δoθί'j ποτΙ 'tI'p(v. μι τΙ; Tl'C>λιιτtιλi.στaτε<;. μειΥά!λες στο
'Ηταν στο (τος 1917, λΙγους μηνες λές. Ηοτaν. c!ιKόμη U<;; τά συ?μαχl
"ιι'ρο της μειΥάλης Π"Ρκαϊας της θεσ κά σΤpCΙ!Twμοο;"" γ~ατΙ 6_ π"λφος 
σDλOνίιιης. Ekωpc, πΟ'λύιτ ιμ.ο , νά σας δΙ~ είχε τ~ειωστι. Ο πt:ωιτoς ΠιχΥ
δώσω με λίγα λόγια μιά μιχρη σκια ΚΡΟΟ!μιος 'II'~μoς. Το χρημα δΙ το
Υ.ραφ{α τηι; avναυΛίας ικε ί νηc;. ' Εδό- τε ~Utt,~otoroίi~t με το Τ;Τ9υ~άλΙ, 
θηικι; ατtOν ν~όΚttHTToν τΛ"":'Σ It' ινημα- κα.τα την ~t'ινη .Ικ.φρα:aη. ~'Π'O το 
τoγ,pιcXφιoν cΠατέ», ατή 1fcφa;λί-α, στη KΔ~λιτε.xνι«.o τrΡ,ΟΥf>cφ ,μα της 6pc: ~ 
γραμμή τoiί σημερlνoiί oMεντιτtpj>ά- δυας αείνης, λΙΥα ΙΧω. συy"~'Tη
\:εa:ν». Με.τά την KατCWΤΡOφή του a.t I . Μέ.σα ~α .. λιy~ αύτα, _ θuμιxμα-ι 
&ΠΟ τ/rν ""ρ"αϊά, το olιtό'Π'tδό του τη_ σ"μj"'τοχη τ~ κ<>ρης τo~ Στραπ~ 
trtριλιχμ6",νtται , νομίζω, σήμr.ρα, κου K~p"",α 'ΙΙ'ου !iλιι6" μφος στη 
στο 'ΙΙ'ap<rλlαιιο .. μ;Υμα τής πλ_tίtt, σuνaυλια μΙ &ρ'll'a. 
'ΑΡιaτοτtλouς. Τεράστιο το "'IV'!J.Ia Mi.σα στά σαράντα διιb αυτά χρό 

...;;________________________ ν ια. 'Που lfipασcxv &-ΠΟ τ6τε, το KOI-

,ον της θtσaoaλOνΙKης δΙν lmxυσt 
νά κaλλιεΡιΥείται Ο"τη μουσική. ΚαΙ 
~ Ι1fΙσημος Ιμ.φάνl<τις της μονίμου 
Σ ι,l,φων ",ης 'Οl'χήστρας της θεσ
crαλoνίKηις ηταν, [ΤΟ"I, σάν κάτι φυ
σ ικό. Αυτό ,Τχε ό'Π'" δψ<ι του καΙ 
δ Ύπ"υΡ'Υoς Β . Ε. κ. AGyoUσTo, 
θΕολσΥίιτης σταν κ""ά την 'ΙΙ'ροχθτσl 
νΠ-ν ΙΠΙΥ.ρο:μματι«ήν διμιλίαν του προ 
της συναιιλίας, cfrr-c. δ-τι h f7Ι1r('CTT}μος 
Tδρυcτlς της Συμφ_ι.ης 'ΟΡχήστρας 
Βορείου Έλλάδος 6φt:Ι),ιιrαι κατ' 
'1T&Jώrtov ι~ ς την Τ-στορι κ.η\l προtΙTοι
μCllO'ίαν της μouσικ.ik κι\ιήσεως της 
'ΙΙ'άλεως θtκτσa<Jo.ονi1tη~ , ιι δοποία Ι'ΙΙ'Ι 
4{1 χρόνια [δωκο[ δεΙγμaτιι της Ικα
νότητός της. 

Πράιγιμστl. Γ,ά νά φθάaπ το KOI
νον ~Iς το σημείι>ν νά "ρίνη καΙ νά 
χειριοκρ<>τriaπ - δπως LxεoριoIφάTrt' 
σε, - τη προ-χ'9ε.Ο'ινη μουσική πιχν .. 
δα ,σΙα, μ<>ρ.ώθηιι~ t'll'I δεκαετίες &πο 
'ΙΙ'οΡίοφ,lμα κονσφτα, καΙ συμφωνlκΙς 
l:ιστtoλέσtlς c!ιξέxαστες, μΙ τούς κόο 
'ΙΙ'ους -r<>i1 'Αλεξάνδρου Καζαντζη καΙ 
&λλων. 

ης 41t'Tομlpειες, &πο Τ~X'Y ικiiς 
ι!:'II'oδόσr.ως της 'ΙΙ'Ραχθοτινης """αυ
λ ίuς, μ.πορεί νΊ;C τΙς κ.ρίνουν ΟΙ &1 .. 
δ,κοι. 'utivo 'ii'ou Εχω νά γj)άψω 
Ιγώ, .rvaL στ, ~ c!ιρμoνία την άποΙα 
Ι'ΙΙ'1δ lώκ.ι:ι νά xapi'ITn στον άκροατη 
μιά μιιyι!V.η δρχήστρσ, την χαρήκαμ. 
πλήρως. 'Α1<όμη καΙ ~ σύνθε<τις το;) 
1I'pαγράμμCl!'rOς, ψυχολGγlκlχ ΙΙαλ1" -
"" τ/rν 'Π'tίpa -r<>i1 μιxiισ'τpαυ • r 
ιloή~r,σε ιΙς το νά μη KOυράxr • 
κοινον καΙ ιι '11'10 ιlaptl" σιiv1;"' ;. 
Mi.σα ""ο 'ΙΙ'ολυ ~a<Jo... δ,α:λLννι, 
'ΙΙ'ρόγρα:μμα, Ιχαρήκαμε καΙ τη ιmι 
ουργ{a τοϋ Μa6στρου, τα «.Κυιπ: 
Έ.λ."θΙρllX», σΙ ,II,ρc:.τη ΙΚ'Τδλεση . 
.. AKou-acr Kcrπ.oτε τη «λειτουργία» 
του Χό;ϋδ-ν, με πνεuστα δργανα. Τ α 
«KυπριCtΚιX , E;).ευθtριa» , μου Ιφάνη
καν c!ινc:.τιιρα. Ίσως γlιχοτΙ μίλφαν 

στην ψ"χή μας, καΙ "" το KCX!λιλ"5 
χνικό καΙ με τΟ {θνικο καΙ θΡηακ:ευ .. 
τικό τους περιt;χόμ,ε.νσ. ~ Eκ.εί\lo το · 
τε.χνικΟ κρciμμα του ι- Κύ:ρ ιε των δtJ.. 
\Ι-άμεων» κα-Ι του «Χριστός • AνDστη» Ι 
μΙ τά ΙΥχορδα καΙ τά κρουστά •. • 
ycxvQ, θά μείνη στην κλαaσικ ' 
crική, &θάνα.τον. Ό κ. Σόλων ι ... 
η<Jo.ίδης, 6 'II'pάyμcrτl μΙΥάλ ... 
~αέστρoςι δ διεθνσ 
μηΙ; ~ός καΙ Δ,r.ιιθυν"ης 
δ.ι"" μας, πρέπ" νά trvaI ή
φανος για την Ιργaσία 'Που , ι u
σ{ασc μέ τη aυνερΥασ('(Υ των ό
σω\l yνω-στCΝΝ καΙ άξίων μουσικών 
της θεσσα).ο\l(κ,l1ς . ΕΤμαστε Π'ο-λύ t(,.... 
χetριστημi\lο ι &πα τα δ,τι μας Ιπα
FCruaiaaE. 2 Ελπίζω δη καΙ δ κ . Μι
χαηλίδης εΙναl tίιχαριστl}μivoς σπο 
τΟ κοινόν μας καΙ άπα την διαrrrαιδα 
Υώγηση που ,τηρε &πα τους προκcmό 
χους του , . 

ΝΙ,Κ. ΣΦ 
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Δευτέραν 15 'IΟlJνίου 
T11v αΊθοuoαν του ΒασιλικοΟ 
άΤΡου Θεσσαλονίκης δόθηκε με έ-

~
ξαιpετιιa1 bτ ι τυxία ίπrO τής Συμ
φωνι κής Όp~ήσ~;ς Βορείου Έλ 
λάδος με την μΕiΟΧΙI μ l~ης 
χορωδίας του Κρατ ι κοίι 'Ωδείου 
.- - -- - ----..-. 

_ εσσαλονίκηςκ<ιΙ μoVΩΔoυς τον κ,. 

Ι Τ. Πα'ΠΠά και μαθητας της 'Α
νωτέρας τοίι 'Ωδείου, το όρατό

Ι ρ ι ο του Χάϋντν ή «Δημ ιouργία,. 
\ κατα διδασκαλίαν και ίπrO την 
διεί.ι9υνσιν του άΡXιμOUΣΙKOυ Κ. 

Ι Σολ Μχαηλίδη, ο Crτroίoς Εκαμε 
και άξ ι ολογωτάτην μετάφρασ ι ν 
/ 00 κειμένου. Ή συναυλία έπανΕ
fλήφθη εΙς τας 22 'Ιouνίου. Και 
κατα τας δUo έκτελέσε ι ς έκλεκτι 
dlκpoατήpιo KατέκλUΣε κυρ ι ολεκτι 
κα το μεγάλο θέατρο. Ό κ. Μι, 

χ.aηλίδης έπέΤιη(ε σέ τόσο μικρο 
)(!ρονικο δ ι άστημα, έφ' οσον Γ, 
Συμφωνικη 'Ορχήστρα Βορείου 
'Ελλάδος !δρίιθηκε μόλ ι ς πρΟ τρι

μήνου, εVΑ πραγ.ματικΟ KαλλΙΤE~
χνικο κατόρθωμα, το δέ άκpoaτη
ρ ι ο με ζωηρΟ χειροκροτηματα έ
κάλεσε κα1"' επανάληψ ι ν Ιπι σκη
νής τον μαέστρο και τους έκτε
λεστάς. 



...-... _~.-.-r ........... . ' ...... , .. 
- Με Ιδια.ίlτε.ρη lκαν-ο'Π'ο ίηση όΠΟ- I' 

Υ,p<rμμίζομ<; την Ιπιιτιιιχί<χ της τρ ίτης . 
συναυλίας της )('εψερι.,ης πt.ρ ιόοδου 
της Σιφφ"",ι'!<.ης ' αρ,χήστρσς Βορε ίου Ι 
, λλάδ<>ς,. μ~ διευθ .. voτ/ι δ!'χή<Τ1'Ρας Ι 

κ . Σo'λ ~ _' ~~!.:.L~η και cτa.λ i στ 
Κ . r lώΡΥιο ~o πρώτο μέρος , 
τοίί U;ΡοΥΡ,;,,,,μ<Χτος ~ δρχ!ι<π,ρα έρ- Ι: 
μΙΤνιuσι τον cMιισTfKO Υά:μιο» του Ι 
Ντομένικο Τσι,μ"11'όζ .. (1749 - 1801) , 
Ή ύπ~ρo)('η αόο-/ι ιιO'~η της δπε
ρας aποδόθ""", μΕ κ,...",νόηση aπ' l 
την 6ρχήστΡ'" κ<ΧΙ δημιού,ργφε την 
t('~άρl'<ΤΤη aTlμhσφσιρα πού &παιτ.ί Ι 
τα 1Tγε~μα τοϋ φγου. 

'Α'.ολούθφ. το κονΟ'ι\ρτο ' Αρ . 20 Ι 
ΥΙ & 1fιάνο καΙ bp.~it<rτpa τοΟ Μόζ«'ρ1", Ι 
τι:ού &<rrtTi~at μιά 6:κό;μη &πόδειξη Ι 
της Ικα.νότητος T.oU δρocηιι:rΤΡΙKOϋ rrινy
ιιpoτι1μ<tτoς ό!λλά '(αι τοΟ σολίστ Κ . 
θ"μη Υιά τΠtν έPlμηνεία σοδαρών Ιρ
Υων, πού ή σ".-φωνι~η δομη μt την 
συχνή lνccλννc.y.η &πο το σόλο στήν 
bρxήc:rTjp'(X dπrcITti τroλiλ:ά προa6νται, 
που 0.1 δυb 1Cl1');λ",Ι)('W:ς τά σ""ι'κΙν
τρω\ΙQV, καΙ fwiTIJlXcιrν &πόλιna στΙς 
προθέστις των . ~ Ι -διο:'πφα το t t),cu
ταίο μι\ρος πού yuρί ζει τον aιφoατi) 
&π' την &τμόσφαιΡ'" τοίί ρι.μδ",Ο'μοίί 
καΙ του δνειροπολήματος, στη σφρι
γrιλη σ"μφων ιχ.η κ {'''''10'1\ Κ ",Ι τον χει
μccρ,ρώδη ,σ"μφωονικο δι.rλογο &νάμε
σο: στό π,δ:νο Κ<ι:1 την bpxιlσt\P-O:, η
τav κά.τι το &ΡWΤΟIJΙρffη.μa.τικό. Τό 
δειJ.τφo μΙρος τοϋ 'Π'1>ογ.ράμιμο:τος 
.Txt τήν ΣυμφωV'lα &ρ. 5 με μΙ Ι- · 
λασσον «του ~iou Kό~μoυ» του 
Ν-r6όρτζα •. ΤΟ Ιρ<γ'Ο αύ<το .Τνσι Ιμ
πνεl.1C1'μΙ:νιο &τr- την S Αιμερ ικη καΙ 0-
πως δ Τδιος σιwoθΙτης Ιίγραφε , .Τνσι 
Ιμιτroτισμέ\IIO με στoι~είa της Ν έ
γ,ρι~ης η '! V'δΙ1<ης ~'Ouσι.ης τά δ
ποία &~ έ.:τrτυξε με διλα τά ~ι.ώτι;i'Ο: 
μlO'<X της δριχηι:rΤΡΙK,ης τ ε.χΌνΙ1lης . ΤΟ 
μι.ycdλι.ί'O της σlJ'~&Ισι.ωc; cxί.ι'tης το 
xάp'ηκanι οι 6:κ.ρoaτcr! της Σ ιψφωνι
.ης Ό~τ,ρaς Τι'ροχθες σ"" 'Εθν ι
κο ΘάrΤ90 yt J 0:000 και με τά θερ:μά 
ΧΕΙ'ροκ ροτήμσπό: τους Ιξεδf,λωσαν το 
θcxuμοΟ"μ-ό τόσο στον μαΙcττρo κ . 
Μ ι.χcxl}λ fδη δσο καΙ στούς μουσι.ΟΟς 
του σ\JΎiK<ρΌ"ήμα-τoς τroύ τι'μ άι. ι τήν 
~oό:.tI~ν 'Ελ.λάδα μΙ: τΙς Ιπιτ~ 
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- 'Ένας ""aθ;δ~ Ο'τή. κα),λιτε-
νι~η ζωη της ~εσσαλoνίKης ηταν ~ 

;τρωτ,η Σ .... ",υλι,,: της Συμφωνικης 
ΟρχηΟ'Τιχ?ς Βορειου 'Ελλάδος ( Σ .Ο, 

. Ε . ), Ο'Τα ~a:σιλικό θέατρο τήν 'lTt-
ρασμινη Δευτερα, 1 η Ί αυν(ου με δι
cu!k'vtfJ όρχήστ~ας ,τον σννθΙτη κ . 
Σολωνα Μιχαηλιδη, Αγι:.νες πολλων 
"ράνων τitζ'1:ι ; .,ιciiς ιςαΙ ιcaλλιτε
χνικ.ης θ~σσcx.λον(κης (φεραν σάν κα
θαρο ι!rnOO'Tαγμα, Ιπl Κυl5ερνήσεως 
Καραμο:νλη, την Τ&ρυσ-η της Συμφω
"ιιcης, aτά -πλαίσια τoU 'Ωδε(ου θι.σ
σαλο..,(κης 11"ou σάν φυσικός προστά
της τω ν &πό τά στrλάX να του δη μ 1-

ουΡΥηθΙντων ιcCXΛΛιτεx;yων, θά Ινδια
φ~ρt.ται~ καΙ θα. 1Tpoστcrτ~ύπ τά συμ-

J 

φεροντο: της. Τυχη lrγαθη - δ πρω
~oς διευlΙυντής .. ης Συμφωνικης νά 
εlναι δ Κ6πριος Ο'υνθiτης κ , Σ . Μι_ 
χσιηλΙδης τοίί Inroiou τά « KU'lTPIO:ΚOι 
Έλευθέρια» το καλλιεργημένο καινό 
~ης θεσcτo:λOνίKης με τόΟ'η χο:ρά 
Κ?Ι Ιν,θουσιασμό χειροκρότησε. · Ολο 

Ι 
~α προγραμμα ~ταν μια μουσικη 'Π'αν
δαιtτΙα. ·Ο,τι &ξιζε Υιά νΟι τιμήση 
~ Σ.Ο .Β . Ε . τη μνήμη των δυο μεγά-
λων μουσουργων , του Χαίντι.λ Kα~ 
τσ.ϋ Χάϋντ, 'Που ΦΙ1'Ος τού πρ~τou 

yιopτάζoνται_~~. ~~~. ~~όνια καΙ τοΟ 

δtutεροu τ& 1 SO χρόνια &πο τον θά
νατό τους . 

Τό"α ~ «MDUO'IKi) των Πυροτεχνη
μάτων) ταΟ χαιί~τελ, δ"α καΙ ~ Συμ
φωνΙαι "ε Ρ έ μεΙζ. &~ιθμ. 104" ταυ 
Χάϋντ, &'Πεδδ8φ<tiι &ΠΟ την δρχη
στρο: Ο'την IwτεΛtO'Tερη μορφη γιά την 
θαι>μαΟ'Τή δλοκλήρωσ-η τοϋ συμφωvι
καΟ λόΥόύ. Γ ιά Μ «KU'lTplcxkιX Έλευ
θέριο<» παύ εlναι Ενα [ργο ΙμπνευσμΙ
νο &Π'ό τον &Υωνα του Κ υπρ ιακοίί 
λαoiί ό11'ερ της Έλtυθtρ(αG ταυ καΙ 
'!Τού Ικφράζει, μετα &πό Ενα συμ6ρ
~ΙKδ ΠΡOO'lιλητήρια, μΙ μιά Bυ~αντι
νή με),ωδΙ", ΙμπνtUO'μένη &11'0 το «Κύ
ριε των Δύν&μειJιι μεβ' ΙμοΟ γε"oiί. 
την 1Τάλη γιά την Ιλ""θcρΙα, παυ δδη
γεί 0'10 δειΥτ<ρο μφος σε νικηφόρο 
ΙΠΙσΤΙΥασ.μα μί: τά ό'ναcττάσιμα κσΙ 
,.ό «ΧΡΙΟί"ός J Ανtdτη» κάθε σχόλιο 
θά ηταν 'ΙΙ'εριττό. Τ Ο &κροατηρια' Ι
ζησε κατά την έρμηνεΙα του ΤΙς 'Πιο 
Εντσνες αΙσθητικΙς auγ,l(rιvήσ-εις, 
ΥιατΙ στit πλαΙσια της μουσικης ό_ 
"άρχει τόπος '(ιά κάβε ψυχική Ιμ,ll,tI
ρΙα Κ 0:\ φι>Ο'ικα ΟΙ &γω~ες .. ων κ υ
πρίων 'Πάντα: auyiCfV1'J'O"CtV ~oύς 8 0-
ρειαε.λλαι&Ιτες, 

ΟΙ «Μουσικί:ς ( Εσπερίδες» του Β . 
ΜπρΙτεν κα\ το «Οόγγρικο Έμβατή
ριο» του M'ΠEρλιό~ στάθqκαν Π'ολύ 
τυχερά καΙ δημιούργησαν μιάν αΙσιό
δοξή &.τμόι:rφoιρα γιά το μΙλλον της 
μουσικης μας <άΛΛ.Ιργειας 'ΙΙ'αύ &.ρχΙ
~ει ιιc\ι πραΥματοπαιεl το Ιδαιlllκό ΤO<J. 
Ο κ. Mιxιrη 'λίδης Ο'ομνά, CToeapόo καΙ 
χιJρ\ς έξεζητημ&ες κινητΙκές ΙπιδεΙ
ξεις, διηύθυνε τδ μvyόιλο αύτο δρ
χηO'tρικο cτUΥΚj>ότημα καΙ [δω"ε κάτι 
lnro το δικό του ψυχικό πλοϋτο, την 
δική του πνοή, κάνοντας την "Πρώτη 
Ιμφ.rνlση της Συμφωνικης 'Ορχη
Ο'Τρας Βαρείου 'Ελλάδος [να (Ργο 
τιΙJεύματικ6, Ενα σταθμb στην 'Π'ολι
TIO'1IkιI μας &ΙΙοδο . 
Ό πΡόttΥηkΙς λ6γας τσΟ Ύποιιρ

γαυ ΒορεΙου Έλλάδος κ. θεολαΥίτη 
~τ",ν μιά ΟπΙροχη εΙσαγωγή Ο'1η μου
O'I~ή τέ)(ΙVη άλλά "αl Ο'Τήν Κ υeερνη
τικη 11'paO'4topόo προς το λαο της Βο
ρεΙου Έλλάδος 'Παυ ταί! &ξιζε μιά 
τΙΤ'Οια lδιαΙτερη Ικδήλωση Ιμπράγ_ 
μαιταυ Ινδιαφέροντας γιατl Ο'1Ις 'Προ
ηγOύμ~νες KυΙ;~ρνΉCΤει<; δλες ΟΙ πρocτ
"άβειcς [μtlνcxv &καΡ1Τες. • Ας lK
φριχσουμ.l' τήν εόγνι.>μοσύνη μαις Ο'1ήν 
KυδΙι>ιιιjO'η και τά συΥχαρητηρια σι 
κ,ίνους 11'α~ μόχθησαν γιά την Τδρυ
ση καιl Ιμψάνισ-η της Σ.Ο . Β.Ε . 
. - ΜΙ την εύκαlρΙa αι,τη κά.νουμε 
γν-ωaτb πώς στΙς 8 • lοuνίοu καΙ ώρα 
8.30 u. μ. Ο'Την αΤθουσα τοί! ΒαΟ'ιλι
"ου θεάτρου Ικτος τoiί &λλou 1Τρα
γράμμαιτας θά Ιρμηνευθπ γιά πρώτη 
Φ<>1>1χ το 'Ορατόριο «ΔημιαυγΙα» τοί! 
XιXUI/'T &πο τη Συμφωνική καιl τη Χο
ρωδΙα ταiί ΏδεΙ·ou θεσσαλονΙκη 

- Σχετικά με τΙς Ιι<δηλώσεις « 
ΣΤΙΥης των λοΥ<>Τ<χ"ών καΙ Κ 
τεχνών l!αριΙαυ Έλλάδος» που [ 
YCXV x8~ς προς τιμην της Α. Ε. Τ 
ΎπouρΥΟΟ Βορείου Έλλάδος κ. 
θεολογΙτη. θα γράψωμε στο Ιπ 
μενο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 



Έπl τΙλους! Άπcχτήσαμε 1tI/r μη μεγαλότερη "ιμή, ΙΙν άνcrγνώρ ιζε 
μιά άνδρωμΙνη κι' άρτιώτατη Συμ- την άξία τους, σταν οΙ καλλιτέχ νες 
φων ι κη 'Ορχήστρα στη Θεσσαλο- Ι αίιτοί, φτωχοl κι' /ίσημοι, μιrράζωναν Ι 
νί1C η! ατΙς τα6ίρνες της 'Αθήνας! Χρι ιά-

Αύτο εΙναι το συμπΙρααμα ά1tα στηκ,ε νά δγο E~ω, γιά νά μας μά
<ltv προχθεσι νη συ~αυλία της Σ . Ο. θουν ΟΙ ξΙνοι, πάσο άξίζιι [νας Μο
Β.Ε . (Συμφωνικης 'Ορχήστρας Βο_ σχονάς! 
ρε ίου Έλλό;δος), πρώτη στη σειρά τα πρόγραμμα της ΔευτΙρας Συν
των 4 συναυλιών που θα δώση ή αυλίας της Συμφωνικης μας 'Ορχή
' ~ρxήστρα α6τη μΙσα στά πλαίσια στρας θά περιλά6π μόνον Ιριγα Μιτε
τ~ν Κ,αλλιτεχνικω. ΙKδηλ~σε~ν μ.' τάδεν, δηλαδη την εlσcrγωγη «" Εγχ-
την ευκαιρ ία της Δ ι εθνους EKII'i- μοντ» καΒως καΙ την 2α καΙ την 5'1 
σε~ς. . . συμφωνία. 

. Οπως. Ιχουμε γρ~ψει, ΟΙ συναυ- 'Η τρ ίτη αυναυλία θά περιλάδπ 
λ ι ες αύτες θ", δoθoυ~ στΙς 7, 15, την συμφωνία όπ' άρ ι θ. 40 at αολ 
21 ~ αl 28 Σεπτ~μ6Ρ Ι O,υ. Ιλ"cτσoν τού Μότσαρτ, την 7'1 συ μ-

",:'1 ν προχθε,:ι νη πρωτη συναυλ!α φων ία To j Μπετόδεν , τΙς «Δυο Συμ- ι 
δ"lυθυ νε δ μαεατρ~ς κ,,1 διευθυντης φωνικί:ς ΕΙκόνες» τού Μιχαηλίδη καΙ 
του ~ραΤIKoϋ Ω~ειou E?εσaα:λOY(K~ς τ~ «' Α'Vτάτζlο» του • Αλμ'Π'ιν6vι. 
Κ. , Σολων Μι χαηλιδης με, αολίατ ~oν Τέλος ~ τετάρτη συναυλία θά πε-
δ l 5'σq.μ n ΠBY!QT!I ΙQ~ημης μπασσ ριλάβπ την 1 η συμφωνία του Μ'ΠΕ- Ι 
Νικο Μοaχσν.α της . t oτrόλ~τo:ν. τάδεν, την «~Hμιτιλη» του Σοϋμ'Π'ρε ,τ 
Πραγμα.τικη άπο.θεω,;,η ό!'ηρξε ~ την εΙσαγωγή «ΦράϊτΟ'ιουτς» τοϋ ΒΙμ 

πρoxθ~σι νη ~υναu!-,α . ,Ι διαιτιρα ",0 'Περ, την «Δη.μΙΟUΡΥ(CD τού Χάϋντ κα-
Ικλικτο 1(01\10 του καταμιστου θεα- θ' 1 αλλ Ι 'ολ' Ι 
τρου ξέσπασε σΙ ΙνΒουΟ'ιώδε ις KU- ως. κα ~ α ργα ~ για σ ' Ι~. .. 
ρlολεκτικιΧ lκδηλιι'Jσεις γ ι α την Ιρ- Τις τρε~ι:; 'Προσ .. εχιις. C7'ιινcx.uλl~ι:; της 
μηνεlα της εlιταγωγης «Ταγχόϊζερ,. Σ,υμφωνικης ~ας Oι>xηO'τρ~ς θα διευ 
τού Βάγκνερ, πού θεωρείται σε Ικ- θ~νoυν δ Για~α χ?ρενσταl~, δ Δη
τέλεαη άπο τά δυακολώτερ" μουσι- ,μητρης Χωραφας... ό Baσιλης θεο-
κά τεμάχια. Κι" δμως το συγκλο- φάνόυι:;.. .. 
νιατικο αότα Ιργο άποδόθηκε άρτι_ Γιά την.η OKTw&eIOU 1959 άναγ 
ώτατα, χωρlς ψεΥάδι. Μπράδα στα γΙλλε,ται ,,,,"ναυΜα της, Συμψωνικης 
μαέστρο! Μπράδο ατους καλούς κα; μας Oρ~ηcττpας μt αoλιcττ .τον τιια-ι 
φιλοτ ί μους ΙKτελεcττάς! ν~σ;α Νικο Αστρεινί?η, για τΙς 19 

ΤΟ πρδyριrμμα της πρώτης α6της δε Οκτωδρίου άνcrγγελλεται &λλη με 
συναυλ ίας 'ΠεριελάμΙSανι την 8η Συμ διιυβυντη τόν Άντίοχο ΕύαγΥελατο 
φωνία τού Μπετόβεν, την εΙσαγωγη καΙ με ?,"ολίστ την π~o:.νίστα Μαρ(α 
«ΤαΥχδϊζερ. τοϋ Βάγκνερ, την αου1- Ι Χαιρογιωργου - Σιγαρα. 
τα ά1tό το «Δαχτυλ ίδι της Μάν- --- -
νας» τοϋ Καλομοίρη, κaθως καΙ /ί- ' 
ρ ι ες ά-ttό τίς δ1Τερες «Έρνάν..η» κα1 
« Νταν Κάρλος» τοϋ ΒΙρντι, «Φά-
ουστ» τοϋ Γ'Κουνώ, δύο νΙΥρικα θρη 
σκευτ ι κΟ: καί δύο έλλην l κό: δημoτ ι ~ά: 
τρωγούδια. 

'Ο Νίκος Μοσχονάς όπηρξε /.vτά-

Ι 
ξιος της φήμης του . ΚαΙ εΤναι τιμη 
για την Έλλάδα, ποΟ άνΙδειξε τΙ-

τoι?υ~Kα~ι:ν:. ~τα~ oμ~ς άκό-



011 0 .. 1' Ινδτητ .. , μια Υρ .. μμη Ινl"ί" Ι 
κα\ προ 'Παντός πλοϋτσς Ικφρσστι
κδς. «ΤΟ δρχηcnρικο μέρος .Τναl 

ΥρσμμΙνο μΙ: βσθtια Υνώση τών 6Ρ-, 
χηaτρικων δυνCt-τοτήτων, tvc't) μορφο
λογικώς κινι.ί-τcxι μ έσα σΙ; aaφΙς καΙ 
καθάριο δlάγρο:μμCD. Κ ι' δλο αύτο 
το δρχ,Ι""ρlκο οΙκοδδμημα .{ν"ι ύ
ψωμένσ &ΠΙ [vcr 'Πολύ ίιcφρacrτΙKo δη
μοτικο τραγούδι της Θράκης. ΤΟ λιτο 
"ι..τΟ τραγούδι [γινε ""α χι\ρ ι" του 
Άστροlνl δη ενα άρlστούΡΥημα δρχη
στρικης τέχνης γεμάτο. γοητεlα κι' 
έλληνlκδτη'τα . Περιττο να ~πoγρσμ
μΙσωμε καΙ τη συμ&ολη στην Ιρμηνεία 
του Ικλ",του μαέστρου κ . Σ. Μ ιχα
ηλΙδη, δ δποίος κράπηπ την δρχή
στρα σε μιά ~ψηλη γραμ.μή, δπως 
τΙργlαζε στο ώραίο πρ6ογρcφμα, πού 
με τόσο lνθοuσιcrσψο χειροκρότησε 
το Ικλ[κτο 6:κροο:τήρlο. 

- Με την ε{.ιιcaιp(α αύτη κάνουμι. 
γνω""ο πώς τΟ ,960 δ έκλεκτος 
συνθΊ-της θά παροuσι άσπ σε πρώτη , 
κι' αύτο ΙKτiλεση , ενα 'ΟΡα'τόρ ιδ 
του, Ιμτrνευσμένo άπα στ ίχους του 
ποιητη Κ . Γιώργου Θέμελη γραμμέ
νους γ ιά τον Mυρo~λήτη καΙ προ
στάπη της θεσσαλονlκης • Αγιο Δη
μήτριο. Ή νΙα αύτη δημιουργlκη Ιρ-
Υaσίa του κ ... Αστρεινίδη δ&[χνι.ι την -- " ;Ί ~αθύτι.ρή axf.ση με τον τrν.ι.υμcr.rικΟ 

- tH Ο'υναυΜa της χειμερινης 1ft- καΙ καλλιτεχνικό κόσμο της πόλης 
ριδδου της Συμφωνlκης Όρχήστρας μας, δ δποίος καΙ τον περl6άλλtι 
βορείου 'Ελλάδος μΙ; δl.υθυντη 6ρχή-1 '" τΟν θαυμσσμο κσΙ την άyάorη του. 
στρας τον συνθέτη καΙ διtυθυν.τη του - Kυ~λoφόρησε μιά νΙα πεζογρσ.. 
'Ωδείου θεσσαλονίκης κ. Σόλ. Μιχα- ιf\Kη Ιργασία του νέου Σrε.ρρο: rοu λο
ηλΙδη καΙ σολlστ τον έπ ';οτ6χνη κ. Τάσου Μανθδπουλο" με 
Kcr:l 'Πιανίστα Κ. Νίκο Άσ"Τρεινίδη, ·ίτλο «Ζητείται θέσ ι ς . . . » Σχ. 80ν, 
στο Βασιλικό θέατρο την Τ,rrάρτη ~,tλ. 17, Σέρρες 1959. Πρό:κει'Το:ι για: -,0- 59 σημεΙωσε fξαΙΡLτικη ΙΠΙ- <,Ικόνες της ζωης γρ<>μμΙνες μΙ: πολύ 
τυχ!α. ΤΟ πρω'το μόρος του ΠροΥράμ- ρεαλισμό καΙ προπαντος με ~IλIKρί
μαrτoς ε{χι την Συιμφ""ν'ία Ν. 35 καΙ 'εια καΙ πόνο. ΕΙναl τΟ βl~λlαράκl 
το K",νσiρτo Ν. 9 του Μόζαρτ γ ι α α6το μι" κραυγή, μι" οΙμ"'Υή Ινος 
πιάνο καΙ δΡΧι1στρσ: . ΤΟ δεύτφο μέ- παλληκαριοίί πού ζητά:εl μια θέση, 
ρος ε!χε τΙς VARIATIONS CON- μιά δουλειά, καΙ ΙKφρόιζtι με τον 
CERTANTES γιά πιάνο καΙ δρχή- δ ι κό του καϋμό τίς ΙVTI1Π"ώσε l ς καί 
στρα, του N[KOU Άστρεινίδη καΙ τον τιΧ α1crθήματα δλων των νέων 'Που 
\t Καρuο'θραύστη» του Τσαϊκόφι(υ . ει. συνθλ ί 60νται ιc.cXTW &.'Πο τη μυλόπε
χα την τύχη, δταν Υιά 'Πρώτη φορά τρα της 1'διας μοίρας στην Ι-παρχία. 
Ιμφαν[σθηκε στο κοινό της Θε.σσα- 'Έχει δρcφατικες σελίδες το 
λονΙκης δ Νίκος 'Αστρειν ίδης, να ράκι αότό . κ,' Ης εΤναι μικρο. 
τον παρουσιάσω, καΙ νά νά γράψω 
λίγα λόγια στο πρόγραμμά του Υιό 
τΙς «Ιπτά εtκόνες &-ΠΟ μια [κ&εση» 
τroυ εΤχε Ιρμηνεύσει τότε στον Κινη-
ματογράφο «Δ ιονύσ ια». Μ-είναμε κα-
τάπληκτοι &τr~ την τεχνική του καΙ 
την εύαισθησ{CΣ του. Με την νέα του 
σύνθεση 'Που &.κούσαμ-ε, Ιμ-πνευΟ'μΙνη 
&:πο (να Θρcx-κιώτικο δημοτικό τρα-
γούδι, για 'Πιάνο καΙ όρχήστρα, πι-
στεύομε δη δ κ. ΆστΡtlνΙδης Ιxtι 
φτάσει σε μια συνθετική τελειότη1α ι 
'Που τον ΤΟΠΌθε'1'εί στην πρώτη γραμ-
μή των Έλλήνων μουσουργων της γε-
νιας του . Τό Εργον του Ιμπνευσμένο 
άπό {λληνικά μοτίβα καΙ βιώματα 
καΙ όφασμένο καΙ με τΙς σύγχρονες 
αΙσθητικές τάσε ι ς, δονεί τό Ισώτερο 
βάθος της ψυχης μας, δlOX<τtύεl Ενα 
εΤδος μαγείας, σαγήνης, που λίγοι 
συνθέται το Ιπ ιτυΥχάνοuν . ΤΟ ΕΡγο 
του αίιτσ υαζΙ με την «K u1tptaKi, Ρα-
ψωδία» εΤναι προορισμένα γιά μ ιά r 

φωτε ι νη θtση στη μουσική μας φιλα- ι 
λογlα. ΤΟ δlαKρ l νtι ~ Ισωτερικη σχέ-



Η Α ΥΡΊΑΝΗ ΣΥΝΑ V ΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

Aιiρ ιαν εΙς τ ο B aaIIλI1COV Θέατρον Ι t H «Δη,μΙΟΟ-UΙΡΥία:t τοϋ ΧάϋνΤΝ δια-ι kε..ίιμWον του ~ O,pαrr'Oop :lOtI, θό: &Ια-'[1ί
θά &οθη εΙς -τφώlll')V Ικτiλ'tΟ'ι ν τ-Ο ιι:ρ :ι\ι ιτα ι δια τ-Ο.ν μι;>ναδ ι κό μcλωδιιιό θεrol 1t"pOC; πώλη<n:ιν &πο της πρωίας 
Όρατόρ ι'Ο του Χάϋντ «Δημ ιοuργ.t<t» Ι της πλουτο , το.ν ττηoycio τη.ς λUΡ-Ι-

ι 
της αΟΡιιον c.tc; τό 3Ωδείcw Θtσσαλο

όπά Ί"ην μ" ΙΚl'ην χ.οΡωδίαν του ΏδL!OU σιμό καΊ την 'Π't,p'ιIιγραιφι'Κή της δύναμ.ι. νi«κις. 
Θto'CTO!λοvίκης καί την Σuuφων,:κην Τό 1t'ρόΥρ-σιμιμα της σν;νoιυι)Jί ,αις l ειlς Elσ.ιτηp'tι<X 'ΠωIλoί}vται [~ς το τα-
Όpxήσwσν Β ορε :ιου Έλλάδος. τό δπ'οίοιν 1tItIp IiX<'Tα '1 κα4 το -mλή'ρες μείοιν 1I0U Baιcτ I IλIlllCιou Θεάτρου. 



fi~~!~~!~f~~J~~~~lΙ:~~,. 
θέαΨΩ δόθηκε ή δcί-rι?η σuνavλ;α τή~ τύΠ'.iΙσι μιας O"I"~ωτίjς 3(:χ1 Cr:lΙελημ"-

γ. 'O;>Xr.crτpac; του 'Ωδ:'"", Θα. .;ης fiouλε,αc χωj>!ς ά!C;oS=IE, και 
Ον :; .μέ &.(lJθι.a.τη τη, ","xfι"τ~!X(" Χ<';:lς ΙΊί'<'εΦ ()ιlX4όρ:.:·, «ψ.+ m>U 

~Ov 1<. Σόiλ.:.:ινα Μιχιχψ.\"δη. δια.~\lYTή <ι'έι:νουν σ.,νή€ως το &'r.iilcro άποτέ.. 
τού • αιεί Ce ~.~σ;μ.«.. 

Για τrniλ.koί', άπ' ,ή, πα~ Υ''''Ι<Ι: ·O~. Σ. M·XaTji\i.5Q~ "α1 ~,! σu-:φ. 

Ι 
το ν<Ι άιτο:<ιτ';"", ή θt:r:nx\nvίκη μ.·ά .,.άrtιι 1:CU είναι αξ οι o,","'XαρnΤ1\I>:ω • • 
μόνιιμη cuμq>QVικiι ό:>χιίJ-π:α ij,;c:v ίι"" Κ. ""-. Κ . 
δνειΡο πού μ1ς GαlJ1<άλ':rΖ χρσ.ια κα, 
nnu σΤ" TCf.o.C θεωρού:τιχμε άΊ'qι6Ρ;ι 

Ι 
vro. Να τ~α 'Πού ίΟ 5νεφα c:.Vτ:' 1Τη 

, ΟΟ""α καΙ bD"ra κα1 χσρήι<α;.ι: π;:;οχ(1' 

για δ~"rrρη φ:>ρ<Χ. !ι.ια br>4μ>!λ"Τ#,η κα, 
&~Ύη tκrrέ!λtU1. 

Κα] σέ «λλες' δέ,6lχια 'Π~ιcδΟ"ς ιrr, 
~ή. ίΊδΡ-...,.. τ~ϋ Κ Ρ'Χ1'Ικοί) En να", &:rrc,.;1 
"'oξlρfς &μΙ.ιDUρyίας :τννΦ""" κηι:: δΡ.ιι;#. 
στρας, &Jvλά σm.; τήν άρχη &ιιό.μα εΤ •• 
j(<rV αιτ. 1:0 G.,.μnytl.i;:- κα! φ-;ιι,νότu' 
ηώς τ1> νε<lYEννητO δέν .Τχ;: 'Π"'.Α" ~ωή. 
'ΑντίθΖτΟ: 'iι φορό: α(ιτη ~λα δ.εί')(!νouι 
ιπ:'ς κ6:τι Τό μονι.μώτrρο !ΟαΙ σται);ρό· 
τεΡο μ'!riΊκε στΟ αlλ:5:η Ή ού.&7ι 
Kt.i ή 'IT~I<aapX ί α τ,η~ όpxήσlτρας, " ι. 
,ημιiλJημΔτη έΡΥο:σί:χ; ή 'Π'Σi"f<"ίθη τι πoiι 
φαίι\."ΕΤαι στά 'Π'.ρόoαr~πα Ολ.:.>ιι οΤΊ δέ, 
πρQ<nται Υιό. άπiλη δο",ψή, μα.; 'Πεί-
6 ..... ν δτι αότiI τη ΦCΡ3 ή Θ:σσw.σνίιoη 
ci:π.ί.ιoτη.,.. '!Jιj CΤUμΦ:.>'ΙKή όρχήση:;α 'ι'ι\ς. 
Ό yρ6~ωy 1: ί ς ΎP""'.li;~ lXIiti:: ιcί)(ε 

την τιμη "α διατε)έ:τη Y~o;>oς ,o~ 'Ω" 
δείω ΥΙι!! οι,;:-ι;ά ~"ώ. ιςαl Ύ""'i>Ιζtt I~α
λα (λες τΙς δ=λίs~ ΚαΙ τίς 'ITpoOl'Π'i 
eειις 'IT<JίI εyι,,~ στό τrcxρ.:}.Iθόν . π:rι. 
'Γοτε vαvu~.a'σ:ι στόν οΙ,<οvo-ulχό τΟ
μέα κα1 οιι<ην ά)!t,ζΨ \ ία τι~1, δl~ό. 
~ π<φαγόντων της δΙ>XΓι'"Pα~ καΙ 
'Itιϋ Όδι.ε.ίou yoνntώτεO!I. Τώρα φσ:ίιν,ε .. 
,α, πώr. το ΟΙI<JQ.'ομt",ο πρό&,"1'~:X λύ
eηκ. χάρις στ'ψ έYiC'J('JO'T} 'riic κννερ.. 
v-ι}σtως κα! το 'Ωοεϊο Θsιτσo:\,,,,ιcης . 
1ρ1j1<.ε σ,;ο πρGιτωπo ,οϋ διεu'!uι ",oi) του 

~. Σ. Μιχιχψ..ί5η 'l'C>v ά,~1tΌ 'Πού 
I(PεΙaιpτσt\l. 
Ή δεύτχ;ρη αυναιΑίll της ""'μ:φ~"~

ιαiίς μi το όρατόρ,ο α'Η ΔημΙΟΨΥί ... 
[οϋ X6:iίδν ηΤΟΙΥ ~νας άβ'\ο, π&) τι μα 
~).oυς τού.ς ΜClJ>01tι<οίκ; ,..,,, ιJλαδαv μΟ. 

Ι><>... Ίδιαί'llφη έν~ύπ=ι ~αμαν ΟΙ 
σσλ.1"Τ 'ΠΟύ στο πρόΥρo;rμμ:χ όIV:X~1IC/jL ι 

.:.c ,μα8ητο:ί της άν"'τiPα~ τά~",~ '!t:ίι 
'Ωδείου Σ,;:rηθ,,,,μ,oι άΠ'b ... lς διά1"> 

pι>c; ιιωίcότ.S'ι(νε, Ιπl5εί ξε' ~ """v 't'ά§ε'.>. 
EύoιιΩIια Π.σταιαμε 'Πώς ΟΙ .... εtιθtιι:'JCημ"
νι:ς καΙ 1<ι:iλ"Sαλμ.v,c. QQJlc; 6Υαίν......, 
άπό -τΟ ~αριίγyι μα6ηΤ"l καΙ δ~, O'Tiyv 
ttλΣlOνότη't'α φτο:σμένων K""'?ι.Iτ~.ων. 

Ι 



- .. ~~~~~~~~~~~~~~ 
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΙ ΙΥΜΦΩΝΙΚΗΙ ΟΡΧΗΙΤΡΑΙ 

.. 
Ή ό~ήστ,pα και η χορωδία, KCX1'O: "!ην εκτέλεσιν του ΠΡΟΥράμ,ματο:; 

• 'Της σιιναιιλιας 

Ι.Η δεύτε.ρη -καΙ τε.λευτα[α, δυστυχώς, 
ιης εφετεινης περιόδσυ- εμφάνισις της 
συμφωνικης δρχήστρας 60ρείου 'Ελλάδος 
l.σημείωσε την Ιδια μεγάλη Ι1Τιτυχία 1Του 
εΙχε σημειώσει καΙ 11 πρώτη. Αότη τη φο
ρα μάλιστα το μέγεθος της 'Προσπαθείας 
καΙ ΟΙ δυσκολίες το;; Ιργου 1Τρέ1Τει ν' &-πα
τελέσουν [ναν 'Πρόσθετο τ ίτλο l:παΙνων 
καΙ συγχαρητηρίων για το κατόρθωμα. 
"Εργο μεγάλης 1Τνοης --<'ι «Δημιουργία» 
το;; Χάίίδν- Ικτος της 6ρχήστρας χρη
σιμο1tοlεί πολυάνθρωπη χορωδ{ο: καΙ σο-
λίστες του άσματος Ι"Πάνω &:-πο Ικατο 
1Τρόσωπα το 0),0" ε.τr1 σκηνης 1tOU δ μα
έστρος Κ. ιχαηλίδης κατώρθωσε να ΚΙ
νήσπ με &πσ α1 τέλειο σuντο
νισ;μδ. Πραγματικο _ατο μα για Ενα 
Ο'υγκρό,.ημα νεοσύστατο . Ή όρχήστρα ,ί
χε ι!rnOδείξει την ι!:ρίστη κατάρτιση καΙ 
πειθαρχία της καΙ στην 1Τροηγουμένη συ
ναυλία. Α6τη τη φορα Ικαμε λαμ1Τρα Ιν
τιTιrω"'1 1\ ΏΡCXία σuyKρότφη της χορω
δίας με την όμοιογένεlα καΙ μουσικότη
.ό: τη<;.·Οιτο για τους aoλίστες το;; α",μ.a-

τος πού ΙναλλάσΣCνται καΙ 6ρί'σtcοvται 
συ\ι'ε.χως στο 'Προσκήνιο, ή συμ60λή των 
ύπηρξΖ 1tολυ IKανστro-ιητΙKή. ~ Eντύπωσ"ιl 
ξεχι.>ρισ>τη εκ.αιμεν ή δ . Πετ.ά",η (7'(>~ 
νο) 'lmu τρσ,γcuδησ't Ιξο.χα τα Ρ&'ι<ΤΙ""",Τ:- '-
60 και την αριο: «K ι~ εΙπ' δ θεός : στη) 
γη χορτάρι ας 6γΌ ... » το;; 1Τρώτου μι-ι 
ρους καΙ iλα6ε μέρος στό τρίο το;; δευ
τέρου μέρους κα1 στο ντοuέττο τοϋ τμ{
το'" ~ δ. Δήμου, 11 δ. Σ ιώρη καΙ ιι δ. 
Κ"λλι6άζη, Ι"ίσης οΙ Κ.Κ. Πα1Τ1Τας, 'ΑΥ
Υε.λΙδης, • Αρτακιανός, Γε:ωΡΥ (ΟU, ι Avtw-
νιάδης, Κωστό'Ποuλος. } 
Έτσι ή όρχήστρα θεσσαλονίκης lΧφη

σε τΙς πιο Τ"aνοποιηTlκίς Ιντυπώσεις με 
τις δύο 'Πρωτες Ιμφαν[σε.ις της και Εδωσε 
τίς καλλΙτερες ι)"οσχέσεις Υια τα μέλλ~. , 
Τ" κοινα "ού Ιδειξε ζωηροτατο Ινδια<!1-
ρον με την ι!:θρ6α 1Τροσέλευσή του δ , 
ι)r.άρχει &μφιδολία στι θα ύ1Τοστηρίξ 
καί 0'10 μέλλον με την 'ίδια 'Πρoθ'ιJμί 
την &ξιόλογη αύτη καλλιτεχνικη Ικδ' 
λωση. 

Γ . Δ . 



..,--..----
ΚΑΛΛΠΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤ Α 

Η «ΔHMI~yprιA» Τ~Y ΧΑ'Υ'ΔΝ 
Ή Σ",μ.φι.wιo.η Όρx~ τik Ι ""'01rb~ lE)J.ωστ. · της δr,μ ισ<φγίας 

Βαρε ί",υ Έιλλ<Xδo~ Ιντφα .. ία'θη προ- της Σ~μφωνι".ης 'Ο!"Χήστρας της 
. ~ το Sράδυ στο B=ι~ι"o eiCX'TPO Θ_σ"""λονί.ης εlναι μαρφ"",ικός. Oiί

μΙ μια στάθμη άνώπ" η &πο τη ~. το εΙσιτι)ρι<>ν εΙναι &,φι60 για 
πρώτη τη~ Ιμφά'νιση .αl α(πο διότι να μη μnτoρεί δ λσός να απολ.,,6ά
συνε 'l'γφαν, ~ '11'<>λ~μLλ.,~ δ",](ήστρα ν π titOI&; .αλλιτεχνικ Ις &πoλO'Uσει~ 
του Ώδε ί ου μας καΙ ΙιcλεKΤOΙ σο--- καΙ νά διιδά.vιcε.ται. Ή ~Oρxipστρα 
λ ίστ. ΤΟ π",λUΣ';ν'θεΤOν της "σλλι;τε- της Bopt fQU '~",!)ας εΙναι πλioν 
ρι"ης αότης δημ ιοι.φγίας, ηλθ'ε δμο- ",(πάρ.ης, Πi'οι"ι>δO'tηθείσα .=αλ
λoγoυμέιrως πιο ''OV'τ/ιι στη "στΑWόη- ληλως άπlι την π",λιτείαν, μΙ την 
ση τοϋ L.v..r...tOiJ κο ινοίΙ. ΕΤ1(ξ: το δα- _γί'αν δημιουΡΥίαν πόρων, χάρις 
ρύ .αl bπιδλητlΚO ιιιλ""σσικο τόνο &λ οΙς την εόειργε~ι·.ην δρσστηριότητα 
λα ,οντα στα δ.ΡΥανα καΙ ~ &ν'θρ<ό- τοϋ ΎπαUΙΙ>~ϋ Βορ. Έλλσδος κ. 
'Πινη φωνη σιwΙδι.ι 1ΚοΡισσ6τι;ρο τον ΘεολΟΥίτη. Ας σπεύσοuoy λο ιπον ΟΙ 

Ή Χ"'Ρωδία τ.οίΙ Ώδ<.iισυ eOOlO'lOlM>vJxoη<; .""τα τη.v προ)('θW'ιvην σuναιM\'<Xν ι 
της Σ"μ.φωνιιιijς Όι>χfι<τ'r.pooς 

&ιc.ρoστη μΙ τούς Ικιτ.vλtστάς. ΓΙολb Ι κόποι"οι της θεσσαλονί.ης , τιμών
συν&τa.εσε. crτή ιc.α.Tα'V'όηoη τοΟ 'Πι- τις τόιν Ιαι.ιτδν των, νά μή χάσουν 
ριφήμου bρoTO'(>i'Ou τοϋ ΧάϋνTV <σ.1 ~ κάτι πού &Ιν γίΥι;ται εΟκολα. 'Ει<εί
πολύ .αλη μετσφ""""ίς του &πο τδΥ Ι γε- ΟΙ δulι ωρες της μοιισι1tης Ι"τε
μαέστρο κ. Μιχαηλίδη ~ τu<π",μΙνη λLσεως πόσο.υς κό'πους καΙ πόσov 
στο π>Ρ6Υιροιμ,μ& i25 -.ιIoiίlσ<. τον !.ν€ouσι"""μόν ιxρι: ιMθηcταν ΥΙ/Χ να 
&.οοα>τη στην Lρμηvεία της μοιισι- )l'α:~ισθoσ.ν στ~ κοινό μας! 
κης . "Ετσι, ~ clryμι","ΙΡ'ΥΙΟ::Ο 100 Λιo<!J.O\ιX'd'o, ~" .. ..,φΊ1"I .~> ~W 
κόσμου &'11'0 τον θεον ~ Ιιc.'Πεφρσ.σμέ- την Ι'Π(σημον, a, &ρχίσπ κ",ι .. ούρ
νη &πα τον όt1'έρ<>)I'O'V νoiίv τοΟ Χά- γι", 'Πvoη μοιισι1tης .aλAI&oρ.y>t fa; τοϋ 
ϋντιv, ΙΚΤΙΙλι.o1t~ί'.πr μ.t τη μι.γα!λύτ,ρη "ο\.,..ου μας. Μουσι(ΙCη δbν ε1νιαι μ:όνον 
φ ί).οτ κμία &πό τήν ~O;pr('ήO"Tpα μας cτo χ.εl'λάχι 1ftT.pOtc:ipaao» K<rl οΙ δί
καΙ τηΥ χορωδίαν, μτroρcί να τrη κα- σιcO Ι των ιΠt:oX'&σνίων Ιντευκτηρ-Των . 
νεΙς δ1'l ητα.ν μία. &-πα τΙς στπouιδαιό- ΟΙ νΙες yεv't.Ec; ας &ttούσοιrν, Ιστω 
τε-ρες, lXν δχι ~ στπου5αιότερη, μου- καΙ μια φορα την σιιμφωνι'Χήν μας 

. σ , κη 'Π'ανδαισία στη Θεσσαιλονίκη, δρxr}στραν καΙ eα o::ίΌ'θαιv.θoϋν ιί1rερη
κατά τά μεταιπολιειμ1κά χ"ρόνια. '"Η φάtειαν γιά TOιv {αυτόν τω-ν . Θά αΙ
τrνoη την όποίαν [δωσε δ δΙ'f.uθLΙ'V'Tης σθdY&oϋν τΟν Ια.υrτόν των Kcxλύτερoν. 
τού ΏδεΙου μcrς, μoυσσυρryiJς Κ. • •• 
Σόλων ΜΙ!X'CXr)λίδης, εις τήν &λην ...... 
«ΔryμΙΟlJ'ρΙyίανν ΕΥι;νε KCΙτανOη.τη &,τό 'Εκατο", δΈΙC9: ιcαo.λιλιπίxναι Ελαβον 
το κοινόν τόσον, ωστ.ε. να ΙΚισ'Πάσπ μΙρος στή τr.ρoχ&σιVΗ Ιμ.φάνιση . ~'Έ
αότα .Ις Ι1<δηλώσεις ΙviιοU'O'ιασμοϋ παι'l'ος δΙ.αιος τούς όφεί~ται για 
φρε ν ι ... ώδει ς, πο'λλσl δΙ &v606έσμαι τη συν.-,ΡΥαχτΙ" των. ΜΙ πο>,λην δΙ: 
προσεφέρ&φ"" . )('QOp'~ εΙδαν οΙ ΘεσσαλΌ-νικείς, με.τα-

Νομίζω δτι ~ cτι,ν'α".λίο: θα Ιπcrvα- ξυ τ"ν μονωδ"ν t'όv κ. Τ. Παπ'Πiiv, 
ληΦθμ Ιvτ~ς της Ι5.δαμό:>ος. θα .",θ'1)'ητήν τοϋ 'Α!μερικσ.νικοϋ Κ c>λλε-
&δΙ1Cησοuν τον letιnδν των &σοι δέν yι(ou κα.Ι πoλuσύν&τoν μovσouργoν 
&α σπεwοuv να )('CφOϋν EV'<X &.ρόωμα .αl τούς .cXλλιτΙ)('>'CXς της &νωτέρας 
&'11'0 τα σπσνοι α γιά τη Θtσσαλι>νI- τοϋ ΏδεΙου μας δ ί"ας Δήμου, Καλλ ι 
κη . Πρ<>σφΙρεται το &κρόαμα αότο 6άζη, Πετιc ά:ι<η, Σ ιώρ" .αΙ τούς • .•. 
κ.α.1 Ο"'ΤΟν γνώστην της μοιισικης, άλ- ·ΑΥγε.λδην, 'Aντωνιιiδην , ~AρταKια
λά κ.α1 α-τον ά-trλoiιν λάτρην της. νδν, rεωΡΥ 'ου καΙ Κωστό-ποιιλον. 
~ Ας μη yαμί ζ.tι το κοινόν μας δη Στο πιανο δ κ. Χ . Κα:λέας . τα μιJλη 
"έτ<>""ς ιcdλ).Ι<Tε?(yι"Ις πανδα:ισίες ε!- της 'Ορχφτρας και της μικτης Χο
ναι μ6<vov γιά τους .. Ιδικα κατηρ"- ρωδ ,ας ΙπΙδειξαν φ.λοτιμίαν &ξιΙ
σμιiιν.crui; cr"1"1ι μOUΙΣΙKή . Θά t~ιστη~ τrCC I'VOV, σUV'Tε.λΙσασcw Etc; τη.ν δλη. 
6ϊϊ ~\ ~ c:,φu.ηθii - θα διοα)l'θϊϊ, Ιπιτ ι~ίαν της Σ~μφωνt1Cης Όρχή-
τα)φώ Υ/Χ πω - κάθε 6:νιθοωπος σταας • 
..., 1Iμo~ .s:. δ:xόρcu'roς b . Ό ΝΙΚ. ΣΦENtΔONHΣ 

-~~--~----_/. 



, 

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΥΜΦΩΝΙΚΗΣ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΒΟΡΕιογ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕιΝΑΡιΚΤΗιΡIΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 

ΤΗΣ Κ. ΑΛιΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΑΛΑΟΥιΝIΗ 

• Στο 1917, δηλαδη 'ΙΤάνω άtto μετεδό&η ραδιοφωνικώς άλλα δεν 
ααρό:ντα χρόνια, εΤχε lδρυθη ι'ι θα μttοροίίcrα να Ικφέρω CJωστη 
'IToλiίttαθη Συμφωνικη 'OρχήQ-Tρα κρΙοι Ιξ αlτΙας της κακης μετα
τοίί 'Ωδείου Θεσσαλονίκης άtto δόσεως. 
μαθητας τοίί 'ΩδεΙου με αύμttρα- ΞΙρω δμως τΙς Ικa:νότητεc; των 
ξι μερικών ατρατιωτικών μου- μουσικών της Θεσσa:λον ίκηc;, τον 
σικών. Ινθουσιασμό ταυς καΙ την 'ΙΤΙστι 
λέω «1Τολύttαθη» tttειδη το τους καΙ σαν σύνολο, ι'ι Ιvτύ'ITω-

μουσικο αότο συγκρότημα 'ΙΤου σις ';ταν 'ΙΤολίι lκανοttοιητική.'Ι
'i:ttptttt εόθυς με την ΥδρυαΙ του διa:ΙτερΟ' κa:λα εΤνΟ'ι τα Εγχορδα 
να τύχη Ιδιαίτερης στορΥ;;ι; KO'I KO'I τα ξύλινΟ' 'ΙΤνευατά . 
βοηθείας ίκ μέρους του Κρά- ΚαΙ τώρα δΙν άttoμΙνι;ι 'ΙΤΟ'ρα 
τους - ΟΙ λόγοι εΤναι 'ΙΤαλύ ε(ι- να διατηρηθπ α(ιτος δ Ινθουσια
νόητοι - δεν συνάντησε 'ΙΤαρ6: αμό;, να ριχτοίίν ΟΙ μουσικοΙ 
την &διαφορΙΟ' άtt' ολες τΙς 1,- στη μελΙτη με την ttροϋttόθεσι 
κάστοτε Κυβερνήσεις, [τσι 'ΙΤού 'ΙΤάντΟ' 'ΙΤώς θα τούς ΙξασφαλΙζε
'ΙΤότε Εσδυνε, 'ΙΤότε ξαναΥι:ννιό- ται η οΙκονομικη ανεσις, στο μέ
τΟ'ν, πάντΟ' με άttεγνωσμένες Ι- τρο ταίί δυνατου, δέ6αια. Μοu
δ ιωτ ικές προσπάθειες κι' ΟΙ 'Πιο σική, ΤΙχνη γενικά, χωρίς OlKO
παληοΙ κa:θηγηταΙ Τσως θυμοίίν- νομικη είιχέρειΟ', δεν μπορεί να 
ται καΙ τΙς προσπάθειες αότης όπάρξη "Ο'Ι ολει; οΙ χώρες του 
έδώ της στήλης για ν' άttoσπά- κόσμου 'ΙΤοίι σήμερα Ιπι6άλλον
ση το Ινδιαφέρον τών «Ιθυνόν- ται με το μουσικό τους πολιτι
των» προσπάθειες που διαρκώι; σμό, ό:ναγράφουν στον προϋttο
προσέκρουαν «στου κουφου την λογισμό τους γενναίΟ' 'ΙΤοσά για 
πόρτa:». τίς δρχηατρες τουι;, τα θέατρά 

Κατα τΙς 'ΙΤερσινες Καλλιτε- τους, την καλλιτεχνική τους ζωη 
χνικες Έορτές της ΘεσσαλονΙ- γεν ι κά. . 
κης το συγκρότημα &vαστηθηκε νοχι Ικατομμύρια μονάχΟ' για 
καΙ πάλι καΙ με μικρη συμμετο- τον άθλητισμο καΙ ψίχουλα για 
χη ΆθηναΙων μουσικών δπο την την Τέχνη. Γερο 'ΙΤρΙπει v/ICvaI το 
διεύθυνσι τών &ρχιμουσικων Εό- κορμί, άλλα τΙ να κάνηι; Ενα γε
αΥΥελάτου καΙ Παρίδη, Εδωσε με ρο κορμί κούφιο άttο lδuc; καί 
ρικές συναυλ!ες, δείχνοντας τον &vώτερη διανόησι. ~Aς' ατραφου
πόθο, τη θέλησι, άλλα καΙ την με λΙγο στην άρχαΙα Έλλάδα: 
Ικανότητα τών ΘεσσΟ'λονικιων Ό Ήρακλης lttVIyt λΙOVΤάριO' με 
μουσικών νά δημ ιουργήσουν Ινα τά χέρια του, δέν αφινε ομως 
ά π α Ρ α Ι τ η τ ο γιά την καί τη λύρΟ' πού Εttαιζε μ' Ο'ό
πόλι τους μουσικο συγκρότημα. τα τα ΤδιΟ' χέρια ... Κι' ο{ίτε η-

"Ηταν 'ΙΤρωτ060υλΙα: του πρω- ταν μονάχα: ΟΙ σωμα:τικοl άγώ
θύπουργου κ. Καραμανλη να .γΙ- νες που ατερέωσcxν τον μεγάλο 
νουν αότές ΟΙ Καλλιτεχν ι κές Γι- lλληνΙKO πολιτισμό: Πρώτα το 
ορτέι; - παράλληλα μΙ; την Δι- πνευ μα. 
εθνη ΝΕκθεσι Θεσσαλονίκης - ΕΙδικά ' για την «'OΡXήuτρα 
πού ε[χαν τόση ΙπιτυχΙα καί ποίι Βορε ίου Έλλάδος» 'ΙΤρέπει να 
ελπΙζουμε, σύμφωνα με τΙς τό- ληφθη ξεχωριατη 'ΙΤρόνοια. ~Aς 
τε υποσχέσεις των &ρμοδίων, σκεφθουμε μονάχα 'ΙΤώι; η Θεσ
'ΙΤώς δέν ljTtxv για «μια φορά». σa:λον Ικη βρ Ισιcεται 'ΙΤολίι KOVΤα 
ΚαΙ τώρα, εΤναι ι'ι Τδια Κυ6έρνη- σε χώρες που μας Exouν ξΕπε
σις Κa:ραμανλη που Ικανοποιεί Ι ράιrEΙ προ 'ΙΤολλοίί ιrε Συμφωνι- Ι 
τον παληο πόθο της ΘεσσαλονΙ- κει; 'OpxijaTptC; καΙ λυρικα Θέα-
κης καΙ Ιδρύει την «Συμφων ικη τρΟ'.. . Ι 
'OρxήιrτρO' ΒορεΙου Έλλάδος:ο-! ΑλΕΞΑΝΔΡΑ λΑλΑΟΥΝΗ 
αUτοι; εΤνΟ'ι τώρΟ' δ τίτλος της . * 
σύμφωνα με το !δρυτικο Διάταγ-
μα του Φε6ρουαρΙου 1959 πού 
καθορΙζει τα «tttpl &ργανώσεωι; 
της Συμφωνικης 'Ορχήστραι; του 
'ΩδεΙου θεσσαλονίκης καΙ της 

Ι διοργΟ'νώσεως τών ίιπ' αότης δι
δομένων συναυλιών». Ή δεύτερη 

Ι 
αότη ορχήστρα της Έλλάδος δεν 
θα εΤναι «Κρατική» οπως της 
'Αθήνας, &λλα θα Ιπιχορηyi'jται 
κατόπιν «κοινης άποφάσεως τών 
ίιπουργών Έθνικης Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καΙ ΟΙκονομικών» 
-καθώς το λέει το σχετικο Δι
άταγμα. 

ΝΕτσι η «'Ορχήατρα ΒορεΙαυ 
Έλλάδος» 'ΙΤα (ρνει μια ημικρατι
κη μαρφη καΙ Τσως [τσι v/ICvat 
"αλλΙτερα. .. Πολλες φημισμlνJ;C; 
ορχηστρες κΟ'θωι; καΙ λυρικά Θέ
ατρα σ' αλλες χώρες του "όιrμαυ 
-καΙ μάλιστα 'ΙΤλούσιες- ε[ναι , 
Ιδιωτικοί οργανισμαΤ Ιπιχόρη
γbύμενοι άtt' TCt κράτη. . 

'Η «' Ορχήστρα ΒαρεΙαυ Έλ
λάδος" εδωσε την Ιπίσημη ένο:ρ
κτήρια συναυλία της την περα
σμένη Δευτέρα ατο Βασιλικο ΘΙ
aTpq ΘεσσΟ'λονίκης, &πο την δι
εύθυνιrι του κ. Σ όλωνος Μ ιχΟ'η-
λ ίδη διευθυντό5-..aι;ι,ι;-ι..:·~~MI"! 
ΘΕ ["llC; καΙ γνωστου συν-
θέτη καΙ μαυιrΙKOλόγαυ - με το 
Ιξης πρόγραμμα: Χαίντελ: «Μαυ
ιrΙKη τών ttυροτlχνημ"-των», ΧιΧ
υντν: ΣυμφωνΙΟ' άριθ. 104, του 
«λανδΙνου», Σόλ: ΜιχΟ'ηλΙδη : 
«Κυπριακα Έλευθίρια» , MttpIT
τεν : «Σαυίτα Μttcxλλέτοu:ο ιcατα 
ΡασσΙνι κο:ί Μtttρλι6ζ: COδΥΥΡΙ
κο 'Εμβατήρια», άtto την «ΚΟ'τΟ'
δ Ι κη τοίί Φάαυστ». Ή αυναυλΙΟ' 
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ΕΝΩ ΚΥΛΑΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

Ι<ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΙ<Η ΜΑΣ Ι IΝι=JΣΙ1j 
x~ές το δράδυ ατο BασΙ~Ι KO 

θ ο δ6θ'1'<' ~ 'Πρώτη τroινηγ"ρl"η 
"" τίi<; -ία<; Σ.,~φ"""ικi\ς Όρ-
Χι\<Μρας της BOΡ~:o" ΈλλCoδoς. 

• Η ""ναυλίο: δεν l)("t.t ,μτιγUlλ'1 '"1-
μο:αί" γ ιά τη θ.<n>αιλoνΙ ιoη μονάχα 
&πα &τroψη καλλ ιτ.oc",,,ης Π'ΟΙ ότητο<; . 
ΕΙναι γ ιά τη ΘεΣΣCί>.oνΙK'1 [να Ιξ«'
Ρ'HKιIc 6αpυσήμlX1ν'ro ~ς, γιατl 
(ί"",t.pα &πα δ&κάδ~<; χρ,,",ιισ: ~ 5/ει
ρο Τ1όϋ φ ιλCΨOIIao" ..,..,...,;; τ!Ίς ""μ
πρωΤΣύoυ-σc:ς γ ί'Ycται -πιια 'Π'ρΦ'(.μcτι
κότηπχ . 

Πόο-ο.ι &γ .... ,ς, πόσ.ς θυσ ί,ς γ" 
αότ-ο ... 0 .,. .. 0.,..6! Και 'Π';"'ις &1tOyo
ητι ύσε ις! 

τt.λ ι«α δ,μ.ως ~ Συ:μφ""νικ'; Όρχή
ατρcr l&ρuθljll" Κι' [να<; &trO τους 
'l'ρωτεριΥοάτα; της, δ ιm.oιφ,yOς Βο
ρΙ 'ου 'Ελλάδος Κ. θodλoyoίτης, .μkLl.ιη
σε π;ρΙν &1t'ό τη αννιαο.ΜιίΙΙΧ fx ~ouς 
της K"II.p~ως, γιά Υά ό1ΤοΥ_μί
αη το μογάιλο Ύε.~6ς. ΤΙιΥ Νό<Υο 
τoU Κ . θι.αλογ(τη ιδημoaιι";C'a;μe ατό 
X&EC7'I""; μας φι:.λιλο. 

Ό ιim:wΡΥ::ός Boρ~ίoυ ΈιλJ.:άδoις Κ. 
Θtoλαyίτηc; ητά'V Ικείνιος, 1t1OIi, δτ,"" 
l~l>rιλώ&""ε ..... ,συατώl>ης Κ<ΟI 1t1OΙJOίλη 
&ντ ίδραση ί.ναιvτΙo.ν τών -ΠεΡ<τινώ·ν 
KαλλΙ'1'εxν ι tιών 'Εκδηλώσεων της 1'0-
τόντιας Ιτr' ,Ι'ΟΙΧ'lρ ία της ΈκβΙσ,ως . 
,τηρε .,.ην θέση της 'Π'pOό60u lΙ!ι' ιnrε
(Μ'!\ριξε ταν Y'ιJVI!ιώ OVMOνtat" τ.ών 
κ.(tλ:). Ι Π:ΙΧYtIIlC.ών ΙκΙδη,λώαε.ω:ν κ. Η Αγγε
λο ΠΡο'''''' ίαu, IIJαI τrρoφIIλ",ξε το 
ΦtσT ·~ό.λ . Άπα tni:νες τΙς Καιλλι
τε..χν:ικ!ς ΈKδηλ-ώcτε ις, tctcx1 σιuγικ'ικ.ρι
μΙνα &:1t"O τίς σv.~ί'Eς της 'Π'ΡOiχει- , 
ΡOΦτιαιy;μtv.ης TόT1t μτ δU<V>άμει-ς ι!mό 
τη θrooσα.λo.ιι-:"η .,."μφω,νι,ης δρχή
σ""?ας και μ~ .,.ην a,l-'ΙVδιp""IJit τ<ίi<; Ο'η
μφι νης Κ υ δε,ρ>νή<:τ.ως, ξε'Πήδ'1'" ~ 
crn·u.εp~'iι .μά/ ' μη αυμφ..,..,.ική μας δρ
vήστ"α. 1tlOίI τη-ν 1rοώτιη Τ1"\ς auva.u
λ ,α χσ.ρ!ικαμχ '!11p<)I)(~ες το δράδυ! 
Κι' &πα τΙς rδ"ς bcτί~&ς Καλλιτε
Υ"ι κές Έ~όrιλώσεις "ptττDI νά ξε'Π'η
δηση ""'" τ-ό μόιν ιιμιο κρατικό θΙατρο 
της e""""",c;v[ιcιης, έφά:μιλλο τω·, 
'ABlJllώιY, γιά Υά 1tΡά\'l11.ιrTiO'Π,o ι ηθη f
τσι κιαί το δtUΤf4)Ο ΙSνε~ριo των θcσ
C1':JIλο. .... ιΚΙωv . 

Ι Ε!μιιχστ<: IliIIσ t ot, 5τι δ ~11'oυργός 
Βορ.ίου Έλλάl>o<; Κ. Θ,ολογ l τ-1}ς Ρά 
1t'ά,ρη ζεστά κα1 110 δι.ύτε.Ρ'Ο αCιτσ αί-

Ι 
τημα 1'Oίi τς ifε.uμαιr !ιωt; ιια1 χΙΧλλ-l τε
Χ'ν ικοΟ κόσυ.ou της θ~.,ίlCιης γαΙ 
θά άγωr.oιισθη, γιά νά -rnρα:Yμ.α'Ti)tr~I~)'
ΡΙ! ή Υδρυση του l"Ο" ,μιου κρατικοϋ 
θεάτ-ρo.u τής et.σσ<X>λoV1Iι'l<; l.πΙ ,ης 
ίιπουόγίας του. Κι' ή etaattλo.f' I K1 
Ι;ά τον ε.ύγινωιμονη . 

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΥλΙ.<\ 

-1-1 'Π.ρο.χ·9ε.ΟΙιΝη "Πρώτη αυνο!)λ 'α 
της Ο'ιιμφων· κης δρχήcM-!oιας 9Qpt~GU 
Έλλ®cς (ΣΟΒΕ) IiΡΧ'ΙΟ'< στις 830 
το βοά-δυ σ,.ο Βασι ι tιό eiαtro ί,πο 
τή" δ . .ώθυνση rou διιυθυντ"υ ~cij 
Κρατ : ιιιοϋ Ώδι 'ου θΙC7!CJ'(X\ΟΊ;Κrκ Κ. 
Σ άλωνο<; Μιχαη'λίδη και ~ετ<xδό6ηK~ 

. 
Η προΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥλΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗ
ΣΤΡΑΣ . - Η ΣΥΝΑΥλlΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. - ΣΥΝΑΥλΙΕΣ ΧΟΡΩ

ΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑ· Ι·ΚΟΥ. - ΘΙΑΣΟΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑλΟΥΤΑ. - ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ. -
ΘΙΑΣΟΣ ΝΤΙΝογ ΗλΙΟΠΟΥλΟΥ. - ΘΙΑ ΣΟΣ ΜΙΜΗ ΦΩΤΟΠΟΥλΟΥ. - ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΝΤΙΓΡΑφΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ . - Ρ ΕΣΙΤΑλ ΑλlΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥλΙΑΝΟΥ. 

ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕλΑΟΥ ΣΠΑΘΗ 

ΤΟΥ Κ. ΓΙΠΡΓΟΥ Γ IΑΝιΝΑιΚΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤCΩU'T.6x:poι1la κα.1 &ιrό το ΡcrJ.ι οφc,)/ιιc;ό Ι κιτη μ.oιισlί~όTητ.a. Ό ΜΙCX'7':"P,) :; Κ. 
Στα:θμο θlXl'01lXλιοιιίκ.ης. ΜΙJCΟ:rVιίδης, σ:uγKρα....,μ.tvoς &λλι\: καΙ 
Σ τ-ό πι>ώ,., μΙα<><; i:K τελi:;~,1!111X'V ~ ζωιVT1CDνό'ς, μάς τroιρouσΙασε μ ά .σ-

Mouσι«ΙΙ τί:;' ι Πυpoτεxνη~:xτω " του θαι>iι f.ρy""σία, τιιou εΙ ... ι κά>τι TlltiPυcr-

6 pcoδυα<; , που μτtιζ.α:ρ.iστη.ε! Κάπω) Ι 
?ιo~?pά Ιτr'.,.ης ητoav ΤΟ ΤΡO,~T'OΙΙΙ •• 
η ιιaρνα. 

ΔΙν ""!μίζ"",μ1: διμ.ως, δπ =ιριά
ζouν ΟΙ μGμ.ψ~μΟιΡrι.ς Υιά "Ις ~1MΙO
μέpoιeς αGτη τη στ'ΙΥΨοή. Γ,μάΤ!) ι χοα
ρά "'~UιPrζο.φ1: ιμιιχ>ζυ με δWJ τί) 
Θ,σοσο:λον[lΙ'η ."ην Tbρuση της 'Oj>xiI
σTPa.;. ΚαΙ Jr<'I_T1OIJμo; τόν μαι
στΡο 11'. M:)(tQtI}λ'i:δη ιωιθώς ΙΙ'ΙΧ1 δλους 
τιούς δίξιιο.ιις ΙK'Ttιλ.:=άς της 'Oi>xήo 
ατρω; μια<;. 

Eύ)(άμCΘα νι\: ytf""1 O'ιJ"""μσ προ.γ
ματ ι«δτητ« Km τ-ό ~ Ι,..;φο 
του 'ΠIYε~ι'Κoϋ καΙ καΝλ.ιτι-χν ι κοϋ 
κδα,l,""" της θ~ί1<ης, ή Tδρυσι~ . 
τη, μόνι:μης "","""I«ijs ""ηνης στή. Ι 
πόλη μιας, γ'" νά 'Πάψη ι".ι τ tMκJς 
~ ""' ...... ρωτεUouσ<ι: '110" B~α νΩ.vαι j 
[να: QλιBερo K,,<!>aιλOXώpι &πο καλλι. 1

1 T'E)ζoνUΙCΉ &rroΨJ1ι, lt'oo m:ιρ.ιιμi:νει '\Ιά 
εlιδoκ:ήση ν6.ρθη ΚQινΙVlOl :nιγ<>",o"μα 
&πα το Κ CντιΡ'" , γ,ια Υά ΠΡ"':τφέρη 
λ,Υ'" ΚCΛ1ι θi<rτ1po σΤΙΟύς δ ι ψασμΙ 

. ..... f--Iyouoe; κατdί!ιoo.uς rou. 

,~,... ' 

f ~ ~.:_~Frf 1

1 

. fι-;.Ιt-'" , , , '" _____ ι Ι' " 

"Ι::;vα ατ<γιμιδτU1TΟ &πο την X~t<TI",iι πρώτη αιινιχ"λίισ: της Kρcrτι'Κης μας Ι 
Όρ)(1\στρας 'Π'OiJ διιηύθιη-τ.ν ό κ. Σόλω.ν Mι?(αηλί~ryς . Ό μαιστρο<; καΙ τά 
μiλ" της ;pxήcMρ«ς χ",<ρετουν το ιιιο.ΙΝδ, 'ΠΟύ τouς χ.φο.",,,,τεί θερμά 

Χαίντελ καιι ~ Σιψφ""νiα όιο Ο . , 04 σ6τε;ρο &πό ~ιά 1t'OλIι Κ""' Ι1 &ρχή. ι' 
σε ρε μι.ίζov τ.ou ΧQϋΟν. Δεν δ mσρι{.~μι. "ΠριDtJ(E~όTητo::ι "Που-
Τό δεύτ-εΡο μΙΡος άρχισε με μιά θωά Ιξr.ζητημΙνη δ ιόοθε>ση, γιά νά , 

σόνθLση Τ1Οίί μαiατρoυ κ. L. Μιχα- LVTU1fWO:IλX~ij μέ φτ.ηvι\: υέαα τα ί 
~~ "Κ;ΙΡι<ΧΚά 'Eι4"θΙρ~- &.,ρ<><nήpιo . ΠΟλύ K'CΩλ'; ~ Ι,τιλεση 
Χ τΙς «Moυσικ:tς Β..,αnυί'ς> τi}c; Μουσιχης τωιν Πυ,ρoτι.χ ·,I~μάτων 
roU Μπ.ρ.ίΤΤ.Θν oi θόμα-m: ΡοαJίν ι καί τoij Mτrε.ρλιOζ ιοο.ι τώιν cΜ )jJJI κών 
('&'.1<1< μ! Έμδατήρ<ο &..ro τπν .Κα- Βραδυών:. του M1tp.i't'roV , Η ~p~ή
τa:δIioιη τ-οϋ Φάιwoφ τοο Μπερλιόζ. στρcr σε σΝιχ y.ε;v t1tQ: τα π.~.xxιo: ~

'Απ.σ 1ή.ν τηρώτη στι (pfl τrρε",ει , 
νά λεχ'θϊϊ. πώς ή 'ιtptC>1(θL:Τ ' ,η ι;,," 
!t\tr.4.Mίo: "{ης ινiφ; σιφ.φωνιι(·\ς μας 
6ρxήστρcrς 1jro:v ~ 1Tj>ώτη =ΙΙ""ή 
μετOl",ολcμ"η 6ρχηστρι"ή bμ>φάovIaq 
στην τrόλη μσις . 
Ή νέα μ'ΙΧς δρχήιττιρα: ε[ν",ι 

["", άρτιο croyικρόΤΙWα, με πολ?ιή 
πτι~<φxία, Ι<ριστη Ιμφάνιση •. οΙ &Ρ-

τφν 'ΠΟλύ καλή ατα Υιι<ράδε καΙ ατά 
&.ντόινιτε, Oτroυ ι<ιρiμΟV'T<r., &11.0 τη" 
μ1t'α.γ'κiττα τοϋ μ~9o:u.. :< άπως 
τrιo ιΧπε ί θ",?χη Ιμψ<rνίστηKε ατά &λ
λiV'κp0' Ιδ ι""τDρ<X l>r. σ.,.ην tπαΥάλr .... 
ψη τ"'; 'εμ6αοτηΡ!ίιου τou Μπ-ερλιοζ 
(&πο την " Kαmxδίκ'1 τ-ου >ci,'JtrT:ιo). 

a. Ισως νά την μΙBuισE ~ ftrI TI}~'(X, 
)"LCXTl η"\"'aίν 1'0 τεΛε:uro."iο καμμό:τι της 



Ι ••• 

"Η όμιλ(α 

του Κ. Μιχαηλίδn 

Ό αύλλογος dιπoφoΙτων ι:.δεΙων θ.α-
ονΙκης μας Ιδωσ. καΙ πάλι. την ε~

i(αιρ{αν νά &KOίJσωμεν τόΥ Ιξcι:ίρ&τOY μου
σικολόγΟΥ διευθυντην του ώδείοu etaaCl
λονίκης κ. Σόλωνα ΜιχαηλΙδην, .Ις μΙαν 
διάλε~ιν με θέμα: ,,'Η Μουσικη στον σύγ
χρονο κόσμο» . Ή πρόεδρος του συνδέ· 
σμου Κ. Μ. Ζαχαροπούλου 'Καρουσ(ασε 
εΙς το ΊΤολυ1\"ληθες καΙ Ικλε.τΟ 6:κροατή· 
ριο τον δμιλητήν, με δλους τούς ΙπαΙ
νους 1<011 6:~Ιζoυν στη μεγάλη ... ροσωπι
κότητά του. Ό κ. ΜιχαηλΙδης πραγμα
τικά με καταπληκτι.ή τέχνη, με ωραΙα 
ΙΧρθρωση .αl l\.ειλΙχιον υφος, 6:νέ ... τυ~. 
~o θΙ!!α του, αυναΡΊΤάσας το 6:ΚΡΩατήριο. 
·Ολες τΙς περιγραφές, σκέψεις .αl γνώ
σεις του, 'ΤΙς ά1tέδωα& 'Τόαα παραcrtαη .. 
κιΧ καΙ Ιν'Τυπωαιακά, πού &:κ6μη καί οΙ 
τεχνικες λεπτομΙρειες ΙΥιναν κατανοη'Τες 
άπο δλο 'Τό &:κροατήριο, δχι μόνον οπό 
τ/ιν καλλιτεχν,κον κόσμον που ~ε &μετρο 
Ινδ,αφέρον .αl σLδασμo παρα,ολουθουαε 
την δμιλΙαν του . 

Κατά την δμιλΙαν μετεδόθησαν &ΠΟ δl
ακους, δ χορός του ΝτΙ: Φάλλα, iι Πα-
6άνα τοί) Ρα6έλ, δύο μικρά τtμάχια του 
ΣέμπΕρ'rΚ καΙ 6: ... 0 χορωδιακά του Κάρλ 
χορ. .. Η &νoι~ις,.. την &ιάλε~η ΙτΙμη
σαν διά της 1<αρouσlας των: Ό γενικος 
γραμματευς του Ο ... ουργΕΙou κ. Παπαγε
ωΡΥίου, 6 6.1fοδΙΣuθυντης 'Του Ι:Ιδε[ου Κ. 
Κ07lαγας, " κ. Μιχαη},ιδου, ΟΙ .αΙΙηγl1-
τα1 τοϋ πανεπιστημ{ο.,. Κ,Κ. Κ~ριαw:.{δπς, 
Δημητριάδης, Τσοι-ιπανάκης, ΟΙ •••• 01-
κονομ(δης, Τσομπανάκης, Θέμελης, Βασ
δρα6iλης, οΙ καθηγηταl τοϋ ώδείου καΙ 
καλλιτΙχναι Β. θΕο..χνους, Α. Κον
τος, δ κ. καΙ " κ. Δέλλα, αl .κ. Άα
σΙ~ΓKέλμπαρ, Μ. Μα.ρη, Π. λιόντα, 
οΙ κ. Στ. ncrrrayaO"TaCT{OU, Γ. θυμης, Δ. 
ΓεωΡΥΙου, iι κ. θ. Χιδήρογλου, δ κ. καΙ 
η κ. Κ. Σταύρου, αΙ δ. Ν. λοοκlδου, Α. 
Φωκα, Ι. Νεδέλκου, Ε. Παπάζογλου, δ 

γραμ . του ώδεΙου κ. Χαμπούρης, " δ. 
Β. ΠΙπη, δ dιΡXιμOυαΙKOς του Γ ' Σ . Σ. 
κ . Άρ. Καζαντζης, ΟΙ Κ . Κ. Zερ6όπoUΛoς, 
Τραϊανός, Κατι:.ρίνης, Καζαμπά"ας, Πα
vας, Α . καΙ Στ. Καζαντζης δ κ. καΙ " 
Κ. Δόδα, αΙ δ . Δ έλλα, Θεσ,άνους, Π. 
Γουναροπούλου, ~ 1(. Γ. Μπαλτά, αΣ δ. 
θ. λεκκοί), Ε . Πετρίδου, λ. Σ ιώριι, Δά
κου, δ κ . Π. Σταματατος με'ΤιΧ της μνη
στης του δ. Φ. Ν ι.ολαΙδου, οΙ κ. Χατζη
στυλιαν6ςι. Χ. Πετυκάκης, λ. ~ Αρ'Ταιι:ια
νός, Δαμιανός, MαυΡOμOUΣτάKη.c;, ή δ. 
ΆλΙκη Δα6ιδοπούλου, δ κ. καΙ" κ. Ται
τσεκλη, iι κ. Ρ . θεοχάρη, " δ . Μ. Παπα
Υιάννη, ~ κ . Παγιατάκη, aΣ κ . Σ . θεαδω
ρ Ιδου, ΤσΙτσα, ΠαρΙση, δ ••• Αλ&ξ,ιάδ'lς 
τού Ρ . Σ.Ε . Δ" δ κ. καΙ iIJ 1(. lηαοπού
λου, δ κ. καΙ iι κ. Κουλοοκούρη, ", &. 
Α. ΘεοδωρΙδou, Σ'lμιριώτη, rι κ. Άστε-

Ι ρ ιά&ου, δ κ. λαυρ_ντιάδης, οΙ ιι:... Δι
&οακάλου, λεφάκης, Άλ_~"νδράKης, Κα
τώπης, αΙ κ. Μ. ΖαχαΡΟ1fούλου, ·1 φ . Δι .. 
&οακάλου, Ο. ΚωνσταντινΙδου, Ε. λ_φά. 
ιιη, Ν. Πα1TαναO"t'α(T{Oυ Π. 'ΘΣοδοα-ιάδου, 
καΙ αl δ. Κ. Παπαδημη~ρΙoυ "αΙ Ε •• Α,. 
ναcττo:σιάδou .. 

ο , ..... 
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Ή πρώτn αυναυλΙα 
της αυμφωνΙ1<ης 

-Υσ'Τε.ρα lrn-o τΙς τόσο Ι1rΙ'Τ\JI)(ημΙ'ΙΙ &ς 
ιιναυ.λί ες τroυ εδωσε στο 1rλαι{ιcτlο τών 

>.ιλιτεχνικων Ιιaδηλώ",εων της Διε.θνοϋς 
'Ε'Η&σεως μ.t διαφό.ι><>ιι<; δ ια.1r'ρ&'ιUίς μα-
Ιστ.ρους καΙ σολΙ",τ , ~ συμ .. ωνιοιη δρ-χή
στρα δορεΙου 'Ειλλά.δος ΙΙ_αΙlν Ιασε ... ρο
χθές "ην νω. χτιομφινη της 'Περ Ιοδο μ~ 
την 'Πρώτη lιφιε'TΣινή της συναι.ιλ Ι α. Διη';" 
βυ~ε μ~ τ/rν ~τή τοι> fιτι<δι.~ι 8τη-τα δ 
διι.ιlΘUΝ .. ής της "",ι f.ιaλεKΤOς μOuισΙKOλό
γος Κ . ΣcS.?ων Mιxα.ηiλΙδης μ. σαλί.,.τ τΟν 
ΥΜωσΤόη,,"'" 611. ια} .. ",,,ι ξΙνο ΚΟΙ
νο ΠΙΑVίστα κο:1. ΣuΝ ιι . Νίίίκο Ά
σ11Ρε ιν Ιδη. Έ"""ίχθφαν δύιο ΙξαφΣτι_a 
φγα τοίί Μάτσ",ρτ &ιιro τά λιιyWτ&ρo 
γνωστά κο;1 λι)'Wτερo Ικ-τι:ιλούμενα, ~ 

\ 

συμφωνΙα ι\ιι>. 3'5 εΙς ρ. μ.είζον καΙ ..ο 
κ.,ντσΙρτο Ι·Κ. 271) .. Ι ς μΙ !ιφ. μΣίζον 
με το περ Ιτ&χνο _αϊ ",ρωτότ,,",ο τελ"ο 
μενοΟΟτ1'Ο. εΙς το δ&ιΠερο α~τo Ιργο 
~λ",δι. ,μφος δ Κ. 'Ασ-τ.ρ.ι:ι", Ι δl\ς !πrιδε Ι'ξας 
δλη την λε1rTη καΙ γοητευτ ικη δι.ξ ι ο-τε-
χ,νΙα ταυ. ~ 

Στο δι.ιίτε.ρο μl.ρoς Ι"""ΙΧΒη σ1 'ΠρWτη 
L1CTιM.ση I'~ σoλι(ισ-r τον "",νθΙτη ~ ~ 
ραιοτάτη ιοαl 'Π.ρω-τότι.mη cn:ινθεσις τοίι 
κ, 'Αστρε..,ίδη cΒαρ ιασιον κοντσφτάνη. 
γιό: 'Πιάνο καΙ 6ρ.xήo-rρα με εΤ<σα,γω.γη 
ιcαl Ιξ θΙματα, συνδυασμος ΙλληνΙKΏV 
καΙ ξΙνων μοτΙ l5ων 'IrOU ΙX&ΙPOKρoτ~η 
ζωηράτcx<ra.. 'ο συνθΙτης μπ.ροστά σ-την 
t1rlIflOVI) &π.x Ι<rφ1) τοίΙ κοινου Ι",αιξ" σό
λο δύο ά"6ιμη κομ,μάοτια Ι_τος 1rj>ογ.ράμ
ματος . 

Τι.λος, ~εt-τε~ fσθη ~ θαuμo;σΙα σoufTa 
&πό το μ1rαλλlmo 'Ι1Ο'ϋ Τ σα.ϊ κ.δφ"κυ « Κ α
ρυοθ.ραίοσ'Της» , το!) δnro Ι oι> δ ρ_σι κος 
χορος bμ1r,ζ'αΡ Ισθη Kαιτ&ιrι 'ν των άτύ-tι
ώτων XειpOK"OΤΓjμάτων. 

ΤΟ ΚΟΙ"Ο άν-τα'lf ..... ρΙ~τ"'ι μΙ ...ω.ΙΙ~Ι"-
διαιφi.poν στ/rν ι:.ρΟΟα 1TipOΙCΤ1rσ.6ι.ια ης 
νεοσUστσ.της ."'1 ι:.σ-rό<τo άρτΙας σuμ 
νι"ης μας δρχήστρας .αl βά f'II'PL'Irt 
Ινδιαφl.ρoν α~τo δχ ι μόνον νά "'''~t,)( I 
ι!ιλΜ νό: lVTcx&jj &..6,μη ω.στ& νά μη μΙ ' 
να ο!ίτε μLα θiσις .~.νlι στφ αΤθοι>σα. 

Γ. Δ. --- -~-_"-.... _,- ,- ",- ,-, ... , ............. ,-,-,-,,-~ :\., -
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΙ ΚΙΝΗΗΣ 

"ΡΟΤΗ ΙΥΝ Υ Λ1Α ΤΗΣ ΣΥ ΦD Ι 81 
Ο Χ Η Ι Τ Ρ Α Σ ΤΗ1 BOPftOy ΕΛΛΑΑΟΙ 

ΜΙΑ πρωΠΑθΕIΑ ΠOΛΛίlN ΔΕΚΑΕΤΗ?IΔIlΝ 

ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ t:nI ΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔIΚΑΙΙηΗ 1tH. 

Μία μεγάλη και σ06αρη 
προσπάθεια έτών C;upfjKE πρυ
χθες τη δικαίωσί της . Και είς 
την προσπάθειαν αύτην υπάρ
χουν αφανείς ηj)wες, οι όποίο ι 
ηγωνίσοησαν επl l)εKαεrηpίδας. 
Το ονειρο τών μουσlκοφίλων 
της Θεσσαλο. ικης, δια να ά
ποκτήσ'.1 \, βόρειος Έλλας τη 

. συμφωνική της όρχήστρα, έπρα
) ματοποιήθηκε. 

ΑΙ προο·πάθειο. . , αί όποία ι 
ETXc,v αρχίσει απο το 1927, 
συνεχίσθησαν εως το 1930 με 
ήγέτην της 1<1 νήσεως τον 1<. 'Α
λέξανδρο Καζαντζη, διευθυντην 
του 'Ωδείου Θεσσαλονίκης, ώς 
και αλλων πρωτεργατών ... έ
στέφθησαν όπο αποτυχίας. 

i Κα;:α Τ11ν π:ρίo~o~ της γερ
μανl κης κατοχης εγενΕΤΟ νεα 

τrρoσπάθεια, ή όποία σμως κα
τέληξε εΙς το αυτο Ο:ποτέλε
σμα. Ή προcπάθεια συνεχί σθη 
και εΙς την μεταπολεμικη πε
Ρ ί οδο και μόνον προχθες βρηκε 
τη δικα:ωο ί της. 

Με πόση μεγάλη χαρά, αλλό: 
και προσωπικη λύπη, μοϋ μι
λούσε προχθές το βράδυ Ενας 
τών αΦανών αυτών ήρώων (δευ
τερο βιολί), που φιλoδoξoύσ~ 
να δεχθη "α χειροκροτήματα 
ΤΟ,υ ~oυσ ΙKoφιλoυ, κοινου τryς 

: ΠOλ€ως ~·ας. Και εΤχε πρα-

\ 

γματι μεγάλες φιλοδοξίες να 
δη δόξες εξω άπΩ τα έλληνι κα 
χωματα. 

Ό Υδιος ά~εμ~ήσθη :ους αλ
λ~υς εl<λε~Kτ~υς σ.υνzp~αTας ΤΟ,υ 
Tn" TnTI vnr ~ΠΟ1lnc . τον Δ . Δου-

νη (β ολαι, τον Ι ερακη (βιcJ.. 
λα), τον ΆJ.έKO 'Α ν.ωνιJποιιλu 
(βι ολο.ιτσέλλο), τον Ευρl-πίδη 
Κοτσανίδη (βιολί), τον Xpi)
στο Δέλλα (βι :ιλί), τον B~σι
λ.;:ιο Θεο.,ανους (βιολί), '(όν 
Πολί.η (Τρομπόνι) κ.α. 

'Όλες ..;;;υ.ες οί προσπάθειες 
δεν έδlκαιώl'ησαv, λόγω αντι
ξοοτήτων, πολεμικών και 6λλωιr 
γεγονότων και τα καλύτεροι 
στελέχη ηναγκάσθησαν νά ίχα
νοποιήσουν τις φιλοδοξίες των 
και .η δημ'( υΡΥική των φλόγο: 
εις αλλα ,.ιουσικα κέντρα. 
Ό .Σόλ ' 

απο τους αξιολο ευΘU ν-
τας συμφωνικης δρχηστρας , u
πηρξεν ευτυχής, που συνέδεσ~ 
το ονομά του με το μεγάλο aU-
.0 KaAAL'rEXVIKo έπίτευγμα τη 
Θεσσαλονίκης, που εχει wς 
σκοπο την π~ευματΙKη και καλ
λιτεχνιι<η καλλιέι;γεια του ΚΟΙ
νου της Βορείου Έλλάδος . 

Και όμολc,γουμένως ύπηρξε 
δημιουργος εις την έρμηνεία., 
τών ξένων μουσουργών, άλλα 
και εις την ιδική του προσωπι 
κη δημιουργία . 

ΤΟ μουσικόφιλο κοινο τη5 
πόλεώ\ μας ,δικ.-:ίως ,έx~ιρ~ρ:) 
τησε τον μαεστρο και τα εκλε
κτα στελέχη της Συμφωνικης 
Όρχήστοας, που αποτελεί '1'01 
πρώτο Βήυα του uεγάλου καλ
λιτεχ~ι κου έΠί τεύγματος για 
τΤιν ανάτασι του μουσl κσυ αί
σθή ματος τού υεγάλου κοινοϋ 
της Βορείου Έλλάδος . 

Α . Φ. 



· .................. .. ... . 
ΠΡΩΤΗ ΙΥΝΑΥλΙΑ 

ΤΗΙ ΙΥΜΦΩΝΙΚΗΙ 

ΟΡΧΗΙΤΡΑΙ 

ΘΕΙΙΑλΟΝΙΚΗΙ 

,,, 'Π"ρocπ.x~ ΔευτΙρ"", 1 ην 
Ίουφ{ου κ",1 ωραν 8 .30 μ . μ. ,,!ς 
τΟ Βασιλικόν θέατρον θά τφαΥ
ματoτroιηθΠ ~ τrρώτη συναυλια 
της Συμφωνικης 'Ορχήστρας 80-
ρείου 'Ελλάδος με δ ιευθυντην τΟν 
κ. Σόλωνα M~ην, f>ttuelιv
τήν του Kρατ~ε{oυ θι<7'
cταλoνϊ,ι::ης. 

την ΙνσρξΙΥ των συναυλιων 
της Συμφωνικης 'Ορχήστρας, ι; 
&TTc;(a θα ττροσλάδη ττανηΥυρι
κΟν χαρακτηρα, θά κηρύξπ δ ι).. 
ττουργος 8Qptiou 'Ελλάδος κ . 
θεώ.ΟΥίτης, θα τrαραστoύν δΙ 
ι.Τς αι}τήΥ Κιληθείσαι δπαaαι αΙ 
άΡχα1 της ττόλως. 

ΤΟ ττρόγραμμα της συναυλΙ
ας ττtρ ι"αμl5ό:νει τ/ιι '€ρya ΧΙντιλ 
(ΣουΙ=), Χάίντεν «Συμφωνία 
εΙς ρέ μείζον:ο άρι θ . 1 Ο (τοίί λον 
δl'νoυ) Mτmρλιόζ cΙl'6ατήριον» 
άττο τΟν δρ"'μ«τικον θρίίλον c~ 
κα=Μκη του Φάουστ», Mτrρίτ
τεν cΡοσιάνοα:ο (σου!=) καΙ Μι
χαηλίδη cΚ ιmριαKά ΙλευθΙΡΙCD. 
Ή συναυλία θα μεταδοθπ άτro 

Ρ α.διοφώνou hό το Έθνlκόν 
Πρόγραμμα. Συνετrεί", τουτου ~ 
Ιγαρξις θα γ ίνπ άφι6ως κατα 
την Kαi!ωρισθείσαν ωραν καΙ εΙς 
ούδΙνα θix Ιτrιτρ=π ~ ε!σοδος 
μετ' αδτήν. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ 

ΡΧΗΣΤΡΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΣ Τ ΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ. 

Τό ~ρόyραμμα έρΎασιων μέχρις 'Ιουνίου 1960. - λαμπρcX '1Τρο&λέ11'εται ~ έξέλιξιι; 
της Σ.Ο.Β . Ε. - Ή Crπoστήριξις της Κυ6ερνήσεως' καί τΟ 1Τροσωπικόν ένδιαφέρ.ον των 

Κ.Κ. Καραμανλη Κ'αί ΘεολΟΥίτη 

ΣYNENΤEYΞ~Σ ΜΕ ΤΟΝ ΔIΕνθΥΝΤΗΝ ΤΟΥ ΩΑΕΙΟΥ 

Έ,.' tIιK<rl ι>i'1 ",;:.,. .",λιλl",,-χ,iI'Iκων ~ _δΑ ,,00 Ώδ"Ι"", θΟ..,."",λOWΙ-1 ,TιΨΠlI'&ξπ ι:.ς "",Mcrτ ιι Π'I_Ιlττα Μ., 
Ι.δηλώ",οων 1'ik 24'1<; Δ. ο&ιι<>ϋς Έκ- ι . κ,ης . Ή Ι..,.άλεσl<; της ,cΔημlουΡΥ';'a:ς. ρliJa Xα"",γιι':'pιyιoou -- Σι'!1άipα. 
&ΟΟ"",ς Θεσ_λ<>νίΚ'1ς, "",ντοάκτη.ς &ό: yiιYη.- Κ!,.~ά.π :~ """""",,,,,1<1ις ΙΠI'!kι- ΕΡ.: Κ ",Ι μl:ά τό).wταίια f.ρώτ'1-
μ<ις, Ιπο,".Ιφ&, ";'ν Δlw&ιιντή'ν 'Ι'Οϋ μ1Jας "οϋ ιι .... oιφl)"Oiί Bo,p<Ii'011 'ΕΝλάδος Ι ""ι, ...,.wτ,po: l1ώις 6Mπnι: την Ιξι. 
Ώδοι.ίou Θtσ"""λ<>~ί",ης κ'" .ης Σ",μ- •• ΑΙΙΥ. Θooλαyιi11η, δ δποίος t~δ""ώ 'l't "V 1'iΚ Σ.Ο . Β.Ε.; 
φων,,,ής Ό,ρ.χήστ,ρας B'OΙPDi'OU Έλ'λά- νοι συνΟjfως &.μlplσroν " .. Ι ζωηpa.ι . 
δος, κ. Σ άιNω~ MIJιCf"ιNIδφ οlς τον τήν ι,1tIO<TTήρl.ξ"lν του 1φος την Σ.Ο. ΑΠ. : Τ~ιΛ'> Wr δl~ω την 
δTl'οίαν ό,,~'ω). ΤΙ '","" τω"ιρω Lρω- Β . Ε. Δυσ ..... )ι'ώς 1'b Iι"Ι μα τ,oiI δ,ρα: yw':'μην δ"ι ~ bt.m. .. t" oι; 8ά <1_1 πι
τr,σιι:.,<;: "σιΡ:ί"" _pot.1O'IIit •• 'molNM" "0X"'l",QC; )ι'.ία ιoaA ιλ""ίΥ.. ,,,m ΙS.ΙS .. loδTlI)"t1Oς 

ΕΡΩΤ. : Γ1oi", &άι οΙν"", κύριο r.IW ιοο:l <>IK<>~μι1Oάς δ""'Χ'''Ριιίας, ..... ντως σημαV1'l",ή. ΟΙ _ι"",1 ΙS)(1O\JlV &ντl-
&υντα, ~ "",μι5",λη τη~ Σ.Ο . Β.Ε. εΙς θά """""ΙS'λτιθη ~<όιtk "..ρocrnόιθ ..... o;lTTC ιι'ηφθη ,.Mw>ως την ιτoδo:ρότηoτc T(;w 
τας κ""λWIΤ-D)(ΙV I"άς ικ.ι.ηλώσ.,ς τijς ..α ΙΙm.ρπηδιyθOOν. κιaιθηιιι6ιν-τoν ,.ων ιαdΙ ~I μΙ 
Δ.Ε . Θ . ; ΕΡ .: "Εχει 'ΠJP'O_l,Iμαrrιl..,. .. ~ Σ. ζiΊ""'ν ... 1 ~μ"""",_ ~ιιyιμaιτl-
ΑΠΑΝΤ.: 'Ως a.ιPK"" ,νώ&η η&η ~ Ο . Β . Ε. 1'bς μ.ι:τiπcIl",", ΙιιJδrιλώσcι" t<ήν. ΠoραΛlλf/λιως ~ Σ.Ο.Β . Ε. ιιn.Λou 

Σ.Ο.Β . Ε. &ό: LμφOlVl·....eη εΙς 4 συν- Ι της; .,ιίOl&η μ:Ι κα ΙSpιyι<>Nα _Ι oιVξ~« 
au~iιc.ς τ"ν 7ην, ISl)y, 21"ν κ .. Ι ΑΠ .: B.ΙS""ίως Ιχ"μον Ι\&η (το ι- "",νDJ(!ώς το ~'Πφ1'όiι>τΌV τ"l<;. ·Ολα 
28ην Σε'Π"Tltμ6~ ίou 1959 με blw&...v- μόν τα .... ~6rr,ριοοlψια fιριyIa.σlΏv μΙ)(ι>ι" α6τά τ.Ι""""", ινά μιι "trεJ!<NItJiII δ"ι εΙ, 
τας I>P'JC'Iiστι>αc; κ""τα σ"",άιν ΙμΙ, τον Ίο"",,,,, 1960, δι' 1iμφαινίατlς τδσ-ον το TiJNo<; 1'00 ~ Ι'tII>I>ς τη,; ~ 
Γ ,ΟΟ<Χ Χάρεν<ττοάϊν, ";'ν Δ"μήφη Χω- .Ις e.:ιι.σ...λoιν.ί"'η~, δσ1ιwι κιαl .,Ις τας Σ.Ο.Β.Ε. θά ,,'ivισ:ι ~ι<5ι>.oιyo<; """~ 
ρο:φα κ<:Ι1 τΟιν Β'"",Ιιλ.., ΘooφΙΆΙVO<1ς. &λιλα>ς .... άλ •• " της ΒοΡιιί.,.. 'EWλά. .....-n:cIιρ<>qμiινιη ι\ιι>ιχιι'ισ'ηρ. Ε'!Ιμαοι &fι. 
ΕΡ .: θα bfI_'~ σdM<TT οlς δος, 8ά ... ~ν δt clc; αδτάς μα- δα",ς 61tI ~ Σ .Ο . Β.Ε . 8' ~~""-

τ.άς σ;"""",Mα~; . ίσTlpo, ... 1 σ-οΜ>Ο'Τ Ι~/λ.anoΙ, "~ θΠ,.ιλήροω<; d" τ:άς ~iX'ς T>OiJ 
ΑιΠ.: ΕΙς tήν 1φώ"ΙJ'V θά "",l'Ιμετά ~oς Kcfl ξlMoι . ΕΙς τΙιν θ"",ααιλov,- Πρω!krτroιτφιyιoιJ .. , ·Κ"""""""''''''''' Κα 

"'XW1 δ ,μπoo<roς 1'ik Mεηxmιι;!λ.l""", κπΥν θά yιl............ "",,,,,,,λ {σι CΙ:νά 15 ρaιμανλ'iI, I>Ι<; &noo+a:>σι...,.ι,.,η.. χ<>ι"",νο 
Νίl'Oς. Μ<>σχονάς. ΣΤΉV δώτφη K<d θ ι'ιμ qpσιv, &ό: lιγ<yipα~ίιν δt ιoαιi cnιιι- IIιΙ"", ....ο δ'Π'Oll"" δ.αΦ.CΤΑΙI 'ι - Tδιw
τρ!ί"η δεν &ά δπ·ιΧιΡχ ...... "OIλiίJστ λόy~ Ι &p<>μιητcιΙ. "'ι" ιoaι1 M,Ι'TOΚJ/ρlyl!", της, &λιλιά ~!IX'\ 
της μ~_",λιjo>ιως μαιlιστ.,,,,,,, &".0,,1> ΕΡ.: Μ""'Ροί..., ~ μ&ς δ~TC λ... 11Οϋ "",ΙΙVΙOO ..ο δ-moίoιν. Ιχα !\δη 6rt,IΚQ>o 
Ιξωτε,ρI'Κ" . ΕΙς τήν ~"ν &'ν κα- πτιομr;ριli'CX<;; λιdιoτιι θφιιώ<; ..ο lΊριΥιοιν της. Ε", 
"ε.λήξ""μον &:10';'1",1 "",ίος θάι ιroμ1φά- ΑΠ , : Έ",.,ιδ!ι δl.,ξόογκ>ιιιταl c!ooδ:J.I'tI ή\ "Ο«""ΙΡ'Ι'" """,μ:!'ζω δ111 Ι)ι'ω δm>x"ι. 
ξη. δl/αΠιι>""YIματ • ..."tιI<; θά τtpoτι:μιoUσα.... ωσιιιν..a c6xιooρllCM'ήσω τΟν ~ό-/ 

ΕΡ.: Ποία .Τ,ναιι τάι Τι'Ρ<>Υιρόιl'ιματα μη Ι ....... -roι&ώ. ΠόιV1'ως "Ις τη.v σου- B"""dloυ 'EJmiόιδoς "00 111> ~<ί. 
των "", ...... λιιΙ::,,; ...,..ι;r""ν τής 4.ης ΌΚlTω6ι>11ou 1959 C>V !iaιιδerα>ς διιδι την ...oiλδTlI,μDV ΙSoJ 

Μ1.: Τά έξης: της 1φώτr,ς, ~ 8η &άι "",μ.,.,...χξπ Ι:Ις σοοολίστ δ ,.,-Ισom.c; ή&.ι"", 'ιφι/ι<; τήν Σ .Ο. Β.Ε., tca:!θώς 
croμφωνιi", roϋ ΜΤΙ'οτό5ον ή .1<Τ"'Υ.ωΥ.ή NίΚJ<>ς' Αστρεw ίδης, μ~ [να "ovτoιi.ρ ιaιrl τ/ιιν y"",ιιι,Qγ ~'" Υ. Β.Ε. 
<Τ""Υ1χ<lϊζφ» TIoiI ΒάιΥ1κ""Ρ, ~ """,fT.. 1'0 Μά-τσοφτ κι' δνα τtιλ<:""""ίo δ.ι.ά ic. Γεώ,ριΥ1lον ~""" ~ν δ., 
άιπό τα CΔ",~,δl τής jιά"νας τοίί του tP'Y"', dις &Ι την """""",λιlιαν της 1toto.v ι",loιισaM>ύι ..... c!αν:ά ,.1<""" cττ ,-

, Κ"'λομ<>ίi>l1» κ<Χ>θώς KC1!i τά Ει>Υα ,.0" 19ης Ό~",ω6.,I""" 1959 μ~ δ,roθuv- Vιιι1!ν δια 1'& Wfιμ ...... '1;[ίi<;-: Σ.Ο , 
θά ΙΙ'μ""ούΟ'η δ ~νας, δφ.. Ii- τή:ν τι:ιιν 'A ....... r<»(lC>V E~δmcιν θά Β . Ε. • "'-) 

! PI~'ς &rιro ,Q c; δπφες <' Eι>~'1» "αl _ 
« Νταν Κόιριλ<>ς. τοϋ Β Ιρν τ.1 κ",1 φά-
OUO""D wϋ rΚlouνώ, δύ-ο -ν-ΙΥΙΡΙ'Κ.oCX 
θ.ι>""", .",,·κά .""1 Μο mιNI}V ι κα διημο-
",κα. της &ού"ερης μόνον ΙΙ")'<Χ M1<t-
τάι6 .. ν, δ"λ. .I~ ς"Eoy",μ.ι>v'D 
" .. Ι σιι.ψφωιv.(~ 2α ιοοΙl 5η . της τιρί-
ΤΙης ~ ",ιψφω~lα: &ρl,θ. 40 στ σΟΙλ. ~ 
τοϋ MΆΤΙΣΙCφτ, ~ 7η 11Οϋ ΜπtτόΙStN, 
""ι δύο ΣVΙΜφωy ltl<ιtc; &i κόvες» Μιχ""," 
Ν1δη ΚlCXI 1'b «'A.vτιXτζ Ι.Ο» τιοϋ Ά"'μ".,-
ΝΌv,. της τt"tlόoρ'tης ΟΙ """μφωνί<>ς 1 η 
τ·ου Μπετ.ό'6.ι:ιν κιa:1 «'Ημ ι"'Tl[./)..ης» του 
Σ ιooμτrφt\, ~ cΙσα;ΥωιΥη cιΦρ:ό:ϊσιoυτς» 
τοϋ ΒΙμ.",.ρ "αιl ,uC'l .. ιάι τά Epy1CX τιοίί 
σολίστ. 

ΕΡ .: ΕΙς ... οl",ς a.ι&Oύσ·α:ς θά Ιμ
φ<rν lσθη ~ Σ.Ο.Β . Ε .; 
ΑΠ .: ΕΙς -ro B_,Wι'KDν θΙατ""". 

Γνωρίζ.". &ΤΙ δ,ν Ε)f<>μον οΙς Θοσ
σ<M1QY'i1t1γo' ~ηλ()lν άιθοιχταιν συ· 
vc:wλψων. 

ΕΡ . : Efvισ;t &:Νηθες δτ.ι θά Ι~α-
λά,6ετ<& '!IftI' ~Δ'Jμιουρ,γίΦΥ'» τοϋ 
Χάϋ-V'"tΙν; 
ΑΠ . : Κα<τ' άφί'6εlαιv δi.ν π'f)όΚf: I .... ι 

'Περl Ι"""",αλήΨtωc;" δ.κΙ.... θάι Exω,μ<.~ 
άλλους croλίστ, δ'1~. τη.ν σo"ΡΆΙVo 
Φi.μ'Πη Ν ,"ολ",f&ο.ι., .. ον ...... ά.ρο 'Αλέ
ΚΙΟ Ν ώιη καί τάιμ μτrcXCTO'IO Τ άσο 
Π<rTfΠα . Φυσlκά &ό: ""μ'ltι>ά<ξη π~lν 



<Η' ~~μφ~~Ίι~~ 
όρ,χήοτιρα Β. <Ελλιάδος 

εδωΟ1Ε Χ'θες μ' έπιτυχία 
τηΙΥ 'Π\ΡώτηΙΥ συΝΑUΛίαν 
Γ)ΛΗΡΟΦΟ!,ΙΑΙ .άπΟ την Θεσσα

λον ι:κην άVΑφε!?Oυ~ οτ ι χθες το δρά
δΙ! εKα~εν εK~ με lδιαιτέραν Ε1Τιτυ
χιαν την 1Τρωτην έμΦάνισίν της ή 
~υμφ'ωνΙKη, :Oρ((ήστ~ της Βορείου 
.5λλάδος !'1ΤΟ την διεΊΙΘUvσιν του μα
εστρου Σολωνος Μιχαηλίδη. ΤΟ 1Τρό
γ~μμα 1Tφιελάμ6αvεν εΙς το 1Τρωτον 
μ~ρoς την "Mouσ ι κην των 1TUΡOτεχνη
μfIτων,. του Χέντελ κα; την Συμφω
ν ιαν 1 04 εΙ ς ρε μείζον του Χέίίστν 
fΙς δε. το δευ'!φQν, τα cKuπριακα 

• EλεUΘερι~ του ~ς ι M~XIl;~ 
δη,. εΙ ς 1ΤΡωτην εκτ. ,. 
νΙKO~ 1Τοιημα "ΣOUΡε μOUΖ ΙKάλ:. του ι 
'trπpιτ-;εν '<αθω5 κα; το εμ6ατήριον ' 
απο τη)' κα;αδ1,κην του. Φάouστ του 
Μ1ΤΕρλι?ζ. Το 1To/-uπληθες κοινον της 
συvαιι),.'ας επεφύλαξεν εΙς τον δια
I<ΕΚΡΙ μενον μαέστρον κα; την φχή- 4 
στρα μαιΡ,ετικως θερμας εκδηλώ-' 
σεις, απολυτως δ ικαιολογημένας, α- χ 

1ΤΟ την ά1Τ6δοσιν των, 1Τειθαρχημένων 
έκτελεστων, τήν μOUΣΙ'Kήν των 1Τλη- ! 
ρότητα καθως κα; τήν εμ1Τνευσμένην 
διWθwσιν του έι<λεκτου μαέστρου 
Σόλωνος Μιχαηλίδη, Ο ό1Τοίοι;. εΙς Ι 
Xi?OVI'KOI> ,διάστημα; μόλις τρ.'ων );'η
νων κατωρθωσε να 1Taρouσlαoll ενα 
.έeόχως 11'ειθαρχημέIIOV σύνιiλoν .με '\ 
φ ιλότιμον 1Τροσήλωσιν εΙς το (ργον 
του. ΠρΟ της ενάρξεως της σuναu
λίας ώμίJλησ-εν Ο ίrπOυργOς της Βο
ρείου 'Ε<λλάδος κ. Θεολογί'1'ης, άνα
φερθε;ς εΙς το ΙστορικOv της Ιδρύ
σεως της Συμφωνικης 'Ορχήστρας 
,κα; το διάγραμμα της ά1Τοστολης 
της εΙ ς τον τομεα της έκ1Τολι τ ιστ ι - \ 
,κης άwψωtως /Και της ,μouσΙKης 
καλλΙεΡΥείας του κοινοίί της μακεδο 
νι,κης 1Τρωτευούσης καΙ τίΊς 6ορείου 
'Ελλάδος γενικώτερον. . . 

'Ο ίrπOUΡγOς της Παιδείας κ. 80-
γ lατζης, Ο 01Τοίος δέν ήδννήθη να 
1TαpcιcM'η εΙ ς τήν εναρ<τήρ ι ον συναu
λίαν άπηΊΙΘUVεν 1Τρός τον κ. Μι .χαηλί 
δην τηλεγράφημα δια τoU ό1Τοίφ έ
gaiPEI τήν καλλιτ-εχνικην άξίαν τοίί 
φγου της Ιδρύσεως της 'Ορχήστρας 
εΙς τον 1TUΡηνα των γ-ενικωτέρων 'Πο
λιτιστιο<ων 1Tpoo-τrαθειων της Ku6Efr 
νήσεως εΙς Β. 'Ελλάδα. 



AΡOvoAoYLct n • I..,~ 

.~υ~~.φ~~'~~~'~~~:w~,~.~~~ ~~~~~: ~:tDO ό1roυρyε(oυ Β. ' Ελ- ~ δι>χήστρα θά Ιρμηνεύση, ένισχυο
λάδος κ. Πα.παγεωργΙου παρηΚι>λού- μΙνη δ ιά της Μαθητ ι κijς Χορωδίας 
θησιν l1Tl lΔραν "σΙ 'ΠλΙαν τάς δοκι- του .ιΩδεί,ου ΘεσσαΛονίκης το όρα
μάς της νεοϊδρυθε (σης « Συμφ<.>ν ι"ης τόρ ιον του Χάϋδν «Ή Δημι ουργία» . 
Ό~xήστρας ΒορεΙου 'Ελλάδος» . Kocτά τας ννώμας τών εΙδικών , 

Η δΡXήστΡCX, ~ όποΙα ο!ι'll'οτε.Λεί ΟΙ l>1roioI παρηκολούθησαν τι,ς πρώ
τμημα τού KΡCXΤΙKOυ ΏδεΙου Θεσ- τας δοκι,μάς της "Συμφω ... η; Όρ
σαλον(κης, Ιτοιμάζεται διά την "ρώ- χήστρας Boρtλoυ 'Ελλάδος», al έμ
την Ιμφάνισίν της, Λ 6πο(α OttOAO- φαν(σεις της &' o!ιπoτελlσ~υν τό "λέ
ΥΙζεται δτ\ θά δοθϊϊ ΕΙς το Βασι- ον ο!ιξιόλΟΥι>ν ΥεΥονός εΙς την "νευ
λικόν ΘΙατρον Θορ-σα:λον(κης KCXΤα τά μαπικην ζωην της Βορε(ου 'ΙCλλάδoς . 
τΙλη του lttο,μiν<>u μηνός, OttO την ΑΙ δακιμαl &ttι>δtικνύouν ,ό όψηλόν 

Ι διεύθυναιν τσίί 5ιεθνωι; γνωqτoO συν τroloτI1Cb.., Ιlt'ί-πε50ν αυτης !(αι . τ ην 
θΙτou Kιxl μcwσι .. oλόyι>υ . Σόλ .... ος Μι σuνεxη lΧνοδον εΙς την &-π~σσίν της, 

Ι 
χ",ηλΙδου, διιυθνντσυ του Ώδε(ου LλέXθη δΙ: δη OC'll'OTελεί συΥ,ρότη"", 
Θεσσα:λονΙκης καΙ "ρώτου bIWOuv- Ιφάμιλλον ",ρος την ΚΡ.:Ζτικην Όρ" 
τοΟ της Όρχήστρο:ς. ΕΙς την "ρώ- χήστρaν 'Αθηνών. 
τπν ΙμφcXνισΙν της, εΙς την 6ttοίαν Μετα το τLλoς τών δα.ψ;;ν 6 Κ. 

Ι θ?Χ δι>θπ πανηΥυρι"ος χο:ρακοτήρ, ~ ΠαnτιxyεωργΙoυ σuνειργά:σθη ι-ετlx τού 
δΡXήστΡCX θά Ιρμηνεύση την σουlτα δι&υθυντου της δρχή:ττρας .αί τσυ 

Ι του Χάϊντιλ «ΠυρΟ'Τι;χνήμcx.τCΩ, την ιnroδιωθυντoϋ του 'Ωδε ίου Κ. • 1-
.,συμφωνΙαν εΙς pt, τοΟ λovδΙνου» ωάνν"" Κο",ανα δια την Ιπίλυσ ι ν ζη

'ι του Χάϋδν, το «Έμδα:τήρΙον» ο!ιπο τημάτων της δρχήστρας lttl τών θε
την "KατCXΔ("ην του Φάουση τοίί μάτων προμηθεΙας δΡΥά,ων, ένισχύ-

1 Μ'Π'Ερ),ι6ζ, την «Ροσινιώια> του σεως της 6ι6λlοθήκη, της, κατασκcυ-

Ι 
Μ'Πρ(orrεν K",r, εΙς "ρώτην btTLλtaIV, ης διcxφόρων εΙδών _"'Ι ο!ιντήλλαξε 
τά « Κυπριαι<ά ΈλwθΙρ ια» τ<>ϋ Μι- μυr' αlrrών &ttόψεις δ,α τη, lξεύρε-

ι χσοηλίδου. ΤΟ [ργον τοΟ '-Ιδου , . σιν κατ",λιλήλου σ:19.,ύσnς συ,αυλιών. 
yρ.aφεν μετδ: την συμφων(αν Ο Κ. γενικός Υραυμα.τεύς συνεχάΡ!1 
δίνοu δια την Κύπρον, άπoτtJλεί &- τους Κ.Κ . Μ ιχαηλrSην καΙ Koτrα.να 
τrήχησιν τών συναισθημάτων των Κυ δια το Ι:πιτελοιλμεν::ιν Ιξόχως δημ ι 
'ΠρΙων, ώς δ συνθΙτης, δια τον μι.Υα ουΡΥικ6ν fpyov, το δποίσν 6::ΠΟΤΤ.λεί 
"-ειώδη άγώΥά των καΙ την drnτ- &1tO SOETiaC; διιι.φον τσϋ λσοϋ της 
λευθΙρωσ (ν των . Βορ<.Ισυ 'Ελλάδος . 



." '\ 

Ι -OHU' in~ ΙΙ 1~αηl- 1 
-Η οuμ,:ι)Υlκη όρχήοτρα Ι 
σημειώνει έ π ι τ υ Χ ί ε ς 

Σχετικα μΙ την ΙπDμενη σuναυλΙα 

ππOτt οι. εT~αι 6έ6aιο. οσ" Λ ΙΙμερσ
μηνlα οστε ι'ι αΙθουσα, οΟτε το πρ6Υρσ.μ
μα. Το καχο ξt<ινάει &-πι, το ΥεΥ<>νός 
δτι lμ! τα πρώτα ιcρσα ~ αίθουσα τοϋ 
Baσιλι.oiJ παύει να εΤναι .ιλόξενη καΙ 
κατάλλ.γ.η. Κατόπιν τούτου &ναζΓιτείται 
νέα α.ίθουσα, Kινημcrτoγράφoυ αίιτiι τη 

~ρά, δ1tΟU ΟΙ σ"ναιιλΙες θά γΙνωνται τα 
'Πρω-ϊν& των Κυριακων. (Η 6:ναζήτησις 
καΙ το κλε.ίσΙμΟ της αΙθούσης 'Πιθανώς 
νά ι.'rπαιτηση Ενα ώριΟ'μΙνο χρο-νικο διά
στη-μ.α, δπότε 'Πιθανώτε.ρη τ\μ&ρα aUYau
λίας θα "Πρέπει να θεωρηται Λ Κυρισ.κη 
29 ΝοεμβρΙου. ·Οσον άφορα στο πρό
γραμμα, τουτο ιιά περιλαμβάνη την εl
σαγωγη στην .,ΠουλημΙνη μνηστ,Ρ του 
Σμέ:τανα τη.v «Μουσική των Νερων» τοϋ 
Xα'ί.vτελ, την σουιτα «Προμηθευς. τσΟ 
Δi.λλα καΙ το ΑUΤOKpαΤOΡΙKό (άρ. 5) κον, 
τσέρτο για πιάνο καΙ δρχήστρα τοΟ Ι 
Μ"ετό6εν μΙ σολΙστ τον Γιωργο Θέμε- Ι 
λη. ΣΙ -περlttτωσ'η _ατα τΙΙν δ"οΙα δ \ 
διεθνους φήμΓος 1tια.h:rτας δΙν μ"ορέσlj 

νά σuμ μετάσ"χη στην συναυλΙα, το "ρό
γραμμα θά συμπληρωθij μΙ _άποια σu.μ

"""νΙα. Θα ""ρέπει να διευκρινισθη δτι 
ι δ Γιωργος Θέμελης θα Ιμφανισθη δ"ωσ
ι δή"οτε t:>ς σολίστ μ! την 6ρχήστρα μας. 
ΙΕαν τοϋτο δΙν πραγμαΤΟ1fο,"θίl στην 

σu.ναuλlα της 29 Noεμδ~!pυ τότε ιιά 

ιραγματoπoιηθij κατα την cl:μtσως Ι-πσ
Iένη συναυλία, 'Που θά δοθή τη.ν Κυρια .. 
• η 6 Δtκφδρί,,". t 

:. ΜεΥάλη Ι"ιτυχΙα - μια &-πο τΙς 
ιεγαλύτερες της σύντομης σταδιοδρομlας 
ιης - γνώρισε ιι συμφωνικη 6ρχήστρα 
1την συναυλ(ΙΧ της ΠΡOΓιvoύμενης Δ:Uo
ri.ρας. ΤΟ μεΥσ.λύτφο ΙπίτευΥμα O"η~
'ε i\ ΙξαΙρετη καΙ ΙμπνεuσμΙ"η έρμηνεια 
;ης δuσκσολωτι!;τr;<; σι>μφων1ας Τοϋ Νέο_υ 
Κόσμου τοϋ Ντβόρζακ. 1rρα'ίμα το b1tOl
~ν μας πεΙθει δτι ΟΙ μουσικοΙ μας _ά
τω &-ΠΙ> σωστη _αθοδήγηση «"'Ι ιι σω
στή ιαθοδήΥηση O-lrli,xtt c\:1tb ,μέρους 
του κ. Σόλωνο Μιχαηλlδη) εΤναι σΙ: Bi-
ση να ξε"ερ i.λ<t1:ς καΙ τΙς 
IKΑVδτητΙς τους καΙ να μας CΙ:νε6άσουν 
σι; Gψη cι:νi.λπιστα. 'Ανάλογη l1tITux[a 
σΓομείωαε καΙ ι'ι lκτιλεαη τoίi κοντσέ.ρτου 
ι!r~,& . 211 (Υια πιάνο καΙ δρχήστρα) τοΟ 
Μότσαρτ, στο δποίο δ κ. Θυμης Ιδειξε 
οτι διαθ-έτει ΙξαιρΕ.ΤΙΚα. 'Προσόντα: πια ... 
νlστα. 'Η "αρουσίαση της εlσαγωγης 
.ΜυστικΟς Γtlιμoς:o 1\ταν Ι"Ισης !πιτ.,.. 

~ής; 



ι lυl\l,l 
ΚΡΠΙΚΑ ΣHMEtΩMATA 

Η ΣYN'AYΛfA ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝ1ΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
01· φι~όμ"υcrοι της τrόλεώς μας ι.

ι 
εότιι:χΙ", νόι δώση το "αρΟν K«'TcX την 

κλήθηcrαν crτo BacrIAI KO θΙατρο τ~ν τrα1'rvy<>ι>ι«η Ινοι>1<ΙΤι1ριο αυνα<ΜΙα της 
'Fq~T!} 7 'ΟκτωβρΙου, ν' όικούσΟI(V ,",με " .. ijς Συμφωνι"ης '~ήό"τil"ς 
την "ρώτη αυναυλΙα της χειμ.,ρινης Βοι><ίου Έλλόιδος, wou 6 δ~μ",υpγι-
'Περιόδου της Σ ι.φφωνΙ1<ης 'Ορχή- κος 1ΙΙΡω& ..... ουρΥΟς Kώcr'iας Kaj>CX-
ατρας Βορε Ιου 'E.λJ..ό:δoς . μανλijς, της εο"""" αάΡKdι κο:Ι 60;τόι 

ΤΟ μοι>Ο'ΙΚΟ αότο cru<yι<ρότ!}μα .1- 'Π,ΡΙν lrn'o Ιξ.η ;ιiΊν~ς. A.iιτην τη.. 'σρ
·ναι νΙο, γι""Ι EJC"I μόλις λ ίγους μη- Xι\crτρα κcιλούμt9<r ν' &..ιo~ ;που 
νες wou ξαναΥ.·ν.νι\θ'1"" μΙ; τη αημε- την &"oτtΛoϊίν λΙγα &1<0 τ& ,..ρe.τα 
ρ ινή του crύ..e""I, εχει δμως 4D της cττελl«η ι...ω τΟι "φ ι ααότ&ρα εΙ
χρόνια IcrτoρΙα - λΙγες γρα.μμl;ς ναι νΙα μtλη, &σ.ouσιάζou:ν δμως "α
,"06:ν<ο> crτo I<τroΡΙKO της 'Ο ρxι1crτρας , λα ι« "'ανόc 6αα ι"όι της crτtλΙxη 5-
τrιθφνoν νόc μη εΙναι ΙΧσ1cq"ες. <>1 ",ως ΟΙ κ. ς . Δ. Γ<οφΥίου, χΙ'. Δ~\ 
_λαιότφοι θtσααλoνι".ίς ΥνωρΙ- λας κ . ιι που θόc &π,ΡΙ1Ιι ν<χ ~aτεί
ζοl>ν λΙΥα τrρ.;,y,μαιτα, ΟΙ νεώτεροι τroυ )('«ν ',Οι &voιM:y,cS: τO<lς Υ"'ι το Ο"lλο 
τό<ro Ιν&ιαφΙρον Ιδειξαν &τro την της ' Ο.ρχ<ιστρας, 
τrρώτη στΙΥ1μη της bμφαν(<reώς της, ΤΟ wρ6lf>"1lJoμα τ;;ς α.,....",:>.Ιa.ς ... ά
θα τrp6mI νόc μόc&oυν κ ι' α(ιτ.οΙ τroυIx ρα "ολυ "δια-φέρον, μΙ; 1<ρωΤαΥων ι
εΙναι ή "α1'αΥωΥή της καΙ 'Ποίοι Ικεί- Ο'1'«ς δόο δια""ρ.'ΙΙ'είς -ελλ""ας ""λ
νοι τroυ Ι"Ι δ&t<αετηρ Ιδας &:ΥωνΙσθη- λιτΙχνας δι..&νοίίς κύροιι,ς. ΕΙς το 
κ",ν καΙ συνtτtλεσαν εΙς το .όι ΥΙνη &vio.'A6YIov <oU dφΧΙ'μοIl'Q<ΙΚΟ~ δ κ . 
συνε Ιδησις εΙς τους &ρμοδ(ους καΙ Σόλων Mιx.σqlλΙ6ης καΙ .Ις το π ιάνο 
εΙς δλους, δτι ή B6ι>tιoς 'EλλΌCς καΙ δ ο. N~. Άστρι",ίδης. 
εΙδικώ1'ερα ή ΘεσσαλονΙκη ΙδΙ1<αιoίFι- Ή αuναιAία fρ,xιαε μΙ; τη. «JJ:cX-

φνερ" σιιιμφωνΙα (Κ . 38S) τοίί μ.·~α
λοφuoΟς Μ'ότσαj>'Τ. Ή σ"μφ."νΙ« αό
τη .Ιναι ή ""ρώ1'η &πο τις Ι"τΌC της 
TtλWTCX(Q~ ".:.Ριόδου τη~ ζω<iΊς ,ου 
lΙτ... lιΥ"α<ΤΙ<Μάθη crτΌC 1 7 ~ 1 στη 
Bιbν"η . την fyρtiψt σΙ; AI'ftq μόνον 
μέρες καΙ ~μως . tvaI &πο .,.1ς ".λΙ ν 
tιλO'lλ'l1>wιμlνες μΟΡφ<>λογι.κ.ως,. τΙς 
πιο .:φαί.ς καΙ τrΙ 'o ω,ριμες. Ο .ύ
ρ ι ς Mι~Ιδης μΙ τrιν 6εριμη lδ'ο
σι1'Υ''XJΡCtσ Ια του, την 6ο:&ει« Υνωαι 
τ<>ίί E~υ, κuι>Ιαρχος &πόλ""α της 
6ι>ΧΙΙο-φ<χς του, ΙπΙτlPj(<: Ιμιπ"""",μΙ
νη lρμη-νε(α μέσα ατο ".νεύμα καΙ 
το υφος τοίί συ..eιτη. Τόc ίrι.ψφι.wι
KΌC "'Υα τοδ Μ6τσαΡΤ .! ... παι'Τ'Ούν Ιμ
wtιΡtς 6ι>χηστρ<ς, μt "....,.;eρoσ ι \ ε
ιια<'Τ ljρΙδων, αύτο δ.μως δΙν !μ",.6δ ,
crt τον κ. Mι?(α~ Ι6η ν« κ.ι.ιη τους 
μ~μu~μΙν<>~~ TI>U ν", μη το 
ar;r&.x..eoίίov. Ό .~,,,,Ιδης aTO 
θα"μ6:σιο "ΟV'T'<TφτΟ τοϋ Μ6τσ.α·ρτ σΙ; 
μΙ IίφrnI (Κ. 271), μας ι!."ε~~~υψ. 
Ιναν ΙΙΙλλο τoμΙCX Tc>ii λ",μτrpoίί U<

Ηντου του. Δί.ν εfoνo:ι μ<>vον 6<ριO'τo~ 
δεtιοτΙ~",ης Υεμάτος &uνσιuισμό μί 

το &πο χρόνια τώρα νΌC Ιχουν, ΙSxι τrηγαία oal τrλoύσια ιχ!σ-&ι;ιμφτα . !. 
μόν.ον Κροοτι"η 'Opxι1crτpα, το δuιό κιχνος ν' «γημε ... """.ίση με'1(άλα εoγ~ 
τους θΙατρο πρόζας μΙ κιχλλι"Ιχνες ""'Υ')(Ρ6νων "υιοθετών άιλλά, Ιξαίρ., 
καΙ εργα το"ικά , &λλΟι καΙ το δικ.ό τος μouσΙKoς "ου )QP!}<rIμO'lfOIti τι 
τους λυρικο θlατpo . Παρ ε,μπι",,6ντως '\Τ ιάνο αΙ f.poya KACXΣcrI~« με αδατη. 
θ' (,ονιχ.έρω δυΟ λόΥ ΙΙΧ Υια το κα- ρότ!}'Τα σφους καΙ μεγάλη φΙΝΙΤΟ'QO 
TΌΙUΤ,lu .. τοίί PC»δΙ"'-ΙKOυ μας Στα- ΤΟ Υ .... ο,ιρτο τΟ iP1''t........ ~. ζ.,. 
θμοϋ. Ένω 6 "ρώτος Ραδιοφωνικο:; Λtuτη lXνtσι μηχανισμoU. &,,<xλ~τ,. 
Σ .. αe.μΟς crτipι 'Ελ·λόιδα !δρύθηιι<, l- τα ~xoυ &λλόι καΙ Μοταά:οτιιο Ιίφος 
δω ύπο τοίί &tιμνήcrτου ΤσιγΥιΡ Ιδη, ut τroλΙΙ Ρ<Ο>j1<>νοτισμό. Έθ.σε τον 
~ταν αl Άθηναι δΙν εΙχαν «κόμη ",ρτιο μηχ",νΙ<1iμό του crτην διά-θεσι 
σκεφθη τΙτοιο ζήτημα, το σ!}μεp ιν~ της δ",iΛTf>λΙνιας μοucrικης ",ου εΥρα
Ε. Ι . Ρ. κα.τεδ Ι καcrt τrι. τrρωτεύoυσα Ψ' δ AGcrτΙ> Ι<X1(oς μοucrουρ.Υ6ς. 
της ΒορεΙου Έλλό:δος νόι btι'Oδwλω- ΣτΙς τrtpΙφrιμες «Σ "μφων,,,ίς "α
θίϊ <r'TO ΣταΕΙμο Άθηνων καΙ .. ε~δ6- ραιΛΛοοΥ!ς" γ ι Οι ",Coνo καΙ 6.ρ.χήστρα 
"ισε ν« της Ι"ιτρΙψη νόc Ιχη Ιναν ,,0'1ι KIX'TLXOI>V το τρ,ίτο μΙρος τrϋ 
&:σήμο:ντον crταEIμoν &νοομΜαδόσεως 'Π'Ρογι>ό:μμα'Τος, δ Ά",τρ ι",ί" ης ΙυoO<r
τών 1ΤΡΟΥρ«μμάτιο>ν 'Α,θηνώ-ν. '·Έτσl ν ί ζΙ'ται Ι>Πο την δ ιπιλη πρ,οσωW'ιtCότη .. 
ΟΟτΙρφε τούς Μακ.εδόνας ιcαλ·λιτΙ.. τ& του, του &rιι:μιoυργoύ καί του Ικ·τι 
χνας τού μοναιδικού βήμCX'tός των,.νά λΕ'Ο'του . Το tpy<o παίζεται Υιό: πρώ
ό:κούΟΥ'Ται τοι>λό:χιστον μΙχρι την πε- τη φCφόι crτην 'Ελ.λόιδα .αl εΙνιχ, Ε
ριορισμένη ό:κτίνα λήψ<ώς του καΙ να &'1'1'0 τδι τελtιότvρά του . Με το 
τους &φδτrλισε - "ραΥμα c!nrcxpιl- Ιρ.γο αότο δ 'Αστ]Ρ ΙΥί<δης το"οθετιί
&""το, αό'Το δΙν Ιχει γ ίνει μΙχ;ρι σή- τιχι aτην τφώτη Y1paιμμiι των Έλλή
μερα σε KCWivo: πολυτισμένο Κρόπος νιων μουσοu-ριγ,ώιν της γενεας του. 
τοίί Κόσμου -. 'A,λλΌC τό ζήτημα Τό (Μμα εΙ",α ι Ινα πολύ ώοαίο δη
αό'Το χρειάζεται σο6<χρη &νιιrnτυξι μοτιχο τραγοίί6ι της Θράκης . Ή τt
καΙ διν .Ιναι τοίί παρόντος. JιY0ΤΡO'!TΙα αύγxlpονη μi Φ"όλuτη γνω 
Ή Συμφων ,,, η 'Opxι1crτρα δ/;ν εl- αι· των δΡXΗCΤΤ"ι~':'ν δι>νCX'Tοτήτων. 

ναι σvyκρότl")μα κα ινούργιο, (κφμε Άφά-ντcrστη πο ικιλΙα ρυ&.μικώον Ιναλ .. 
την τrρωτη του Ιμφάνισι τΟν 'Αιπρ Ι- λσryΏV, τrότε εΙ~όνες με x~ ι,μαρρώδη 
λι ο TQu 1918, την άπ-οταλουσαν κα... αtσSή,μCM-α, θά'ΜχΟ'Ο'ες ΤΡ \ ΚVJ.ι lqμiνες 
θηγηταΙ, τ,λειόφο.τοι ~αl μαθ!}'Τσ,1 Ι με ... λoΎΙCΤια κ<Χ1 εντονα χ.ρώ,μ.χτ-ιχ καΙ 
του Ώ&οίου μαζυ μΙ στραΤΙW'TΙ1<<>υς Wότt crτιγμΙς Υαλήνης "OU κ υλάνε 
μOιJoO'ΙKOUς στ&. πνευcrτα: 6ΡΥο:να. Τον <T&V το Κιριι<rτ«>JλΙν ι ο ",ι.ρΟ κοντ&' -στο 
Μάιο του 1923 παρουσ(ασε για Π'ρώ-- K<X"tCXTtipό:'O-I'VO ΤΟ1Τίο κάτω cXπο Υαλά .. 
τη φoρΌC δλ6κληρο συμφωνικο "ρ6- ζ,ο ούρα·νl> "",ι 1Του το σ"νοδεύου," 
γρα.μμα περιλο:μ6ανομένης της Ι)μι- ΥλυκειΙς νocrτ~y ι"Ις μελ""δίες. 'Ο 
τελ-ους συιμφων ίας του Σοϋμ'Περτ. Τό 'λστρινΙδης καΙ 1t Ό,ριχήρ-τρο: στενά 
1924 Ιτόλμησε νΌC lK'fOAιcr!) την S!} συν&εδ~μΙνoι crτΙς &αριασιον ΙΧό'Τές, 
Σ"μφωνΙα τ~ίί Μ'ποτό6εν. Άτro τότ~ όπο τψ δ .. ύ8υνσι του .&συνειδήτου 
μΙχρι τοίί 1933 Ιμφανιζό'Τανε ΤΙΧ. καΙ Ιμ'l<t Ιρο υ μαΙcrτpoυ , Ιδωσαν μ ΌC 
κτικα ώς Σόμφωνικη 'Ορχήστρα το-Ο &αlJιμ<Χσrτη ΙκιτΙλε<τι του δ ύσκολου ο:ό .. 
Ώδείου θwσαλονΙκης. ΤΟ 1934 τό του [ργου. Ό ΆσΤΡ 'ΝΙδης μΙ το 
μtλη της 'Oρxfιo'τρας """" ηταν. κο:Ι Ιργο του αύτο καΙ τη.. γεμάτη ζων
μΙλη τοίί Συλλ6~υ Μουσικών, "α- τάνεια ΙκτΙλ<σΙ του &:πεK~λυψι QTI 
ροοοιό:ζouν, την Opxήcrτρα, ώς συΥ εΙνιχι Ινιχς ",~θενΤΙKoς μOιι<Tι~ός , ρπε 
κρδτημα α.CιΤOτt~Ις τroυ δ Ι δει σι>νcxu- K~UΨε διμως καΙ τη~ τφαΥ'ματιχη 
λίες μGχΡι τού 1940. Στ« ~ρ6νια της K<XTcxγωγή του. Γεννήθ'1Μ σ~ην Ρου
ξιινικης Kατo~ής, lVI<r')(UΜtv!} ~ Σι.ψ- μο:νΙα &πο "E.λJ..ηνα ΤΝΧτέρα μ'" στ1ς 
φωνιχη 'Ορχήστρα ΘεσσctλOν ΙKης .α: φλι6ες του ρέ.. μαζύ ρωρ-,,,ο "αl 
.με με:ιρικοίις Γερμο:.νοίις μουσικούς, Ροu.μ<vιι'ΚΟ αΙμα &πο τήν μητΙρσ: του. 
&ποτελεί Ινα 'Πλέον lXpτto μouσlκο ·0 ' Αστριν Ιδης 'Προορ : ζετ<χι νά K,.c: .. 

cuvoAo, "ερ Ιπου 72 μιλη. Δί6ει μιΌC Toa-ιI6I) μ,όι μεοΥάλη ~σι στην τιαΥ
ο",ναυλΙα κά:θε tιδομάδα.bπΟ την διεύ .όσμιο ο!""γ·Ινεια τών δiλίγω~ ~η_ 

, Ρ.υνσι Γερμαν ών άρχιμοιιΟ"ιΚ,ων, ώς οΥ μ Ι ΟΙΙΡΥ.ων καΙ LJCι,ttlti<rrWv. 
Χό:ρτ<μακ, Ντά:μερ, ΓιούΥΚ κ. ιι.. Ό Ή ΙιΛδ ιαφ4>οι>σα αό'Τη \7υ,ναWΙ" ι
Ντάψερ !\τανε ~νιxς &ξιδλογος &ρχι- τιλ,Ιωοτ μ~ <qy "K""ρ υof>ρqόστη» 
μOιJ<rΙKOς καί l)xt Γερμανος στρατιώ- τοϋ Το-ο:ί.κόφσκ-V, Q'ootTα μιτt''.I:λλέτρυ 
τ.ηι;, δτrως ΟΙ δυο ιι.λλοι. 'Η 'Ορχή- Ιμ."νευσμbνη &πο το π_μι1Q , Τ .οίί 
στρα Ιξ~τέλεαε μεγάλα σ"μφων Ι KΌC Χόφφμιχν «Ό K<φυo&pαύστη~ "αΙ δ 
ΙΡΥα, οπως συμφωνΙες του Μπετδ- Βcx-c:ιληας των 'ftOVTI«.ijN». Τρ (,γο 
δεν, τοϋ ΤσαϊK6φcrκυ, τον ΝΙΟν Κό- αίrro εΤναι ενα όιρχη(Μ'ρικό f(OIJιJJo·I
σμΟΥ TC~ Ν-τβόρτζο:κ κ. 5. Μετά την χνη-μα καΙ θεωρ-ι:ϊται σ~ δο).ον ·;"'v 
&1π ελε1J'θΙρωoσ ι ~ 'Ορχήστρα Ισυνι:.χισε K6crIIo &'Ι!'ο τόc 1ΤΙΟ δημοφιλη εογα 
τΙς συναuλΙες της Ι,,1 δυο - τρία Του . Ό &ρxι,μ OUΣΙKOς • . Μιχ<ιη).Τ
χρόνια &κ6μη. τη ν Σ υμφων ικη Όρχι\- δης μ! το μεγάλο τ«λίντο ;ου. τ.ην 
στρα ΘtO'O'ιxλoνΙKης ριηύιfυναν ΟΙ 'Αλ . &πlραντη μoυσι~η μόρφωσί το" καΙ 
Καζowτζης, 'Ε". Φλώρος, E~ρ . Κο- μι ΠΡα;ΥμCX'TΙτη <ΙCντiληψι τoiί ΙΙ>Υου, 
τσανίδης, Β. Θεοφάνους, Σ. Βασι- Ιδημιούργησε μ,/< ~",Ια ι!<τμΡσ .. αι
λειόιδης κ. &. ΤΟ 1949- S0, ιαν δΙν ρα ~oίί τr.εύμ«τoς και της Χ ' <>υυορ ' 
κάνω λό:θρς, !iστερα 9:"0 31 ρλ6οιλη- crτι .ης δια<θiσtω~ τοίί σU'/ θΙτη ."1 
ρα χρόνια καλλιτε.χνικών ιμφανίστ.ων ΙΚιO<xτηrcrε μέχρι τέλους άίυείωτο το 
καΙ άνωνων Ικλήθησαν ΟΙ μou.σι1<.o{ Ι'ιιl'δι<x.φi.ρ oν τού 'Πολυ-τrλη-θ-cϋς ir.l(ot">ςx .. 
της ν& λά:60υν σ"ληρόc μέτρα τrρo τηρ ίou του "ου ξΙσ1f<Xσε σ.ε θ ",λ)(.,
τ() ϋ «-διεξόδου ε,1ς το όποίΌν ιΙχι; m.. δη χε ι.ρoιcιpoτήμαΤα. <ο Ινθοv.σ'lΟ'(ruf)ς 
ριΙλθει ή 'Ορχήστρα . ··Έ1fρ.επε νά τού κοινού ξΙΑποϋσε ,.b,,1 K~O<r "V' ς 
ϋπερνικήσουν, &.πειρα Ιμτrόδια, οlκο- χ.ι;ΙΟOf(ροτημά'Των σι. Sλcx τα Ιο"<Χ 
νομl1CCx καΙ άλλα. "Έπρε-πι. να κ.,α- KoO:Iλώvrτας τον υαέστ()ο, τάν 17"οlί
τα6<Χλη φόρο δημοσ ί (.,)ν θεαμάτων γιά στο: Kcm' Ιπανό:ιληψι ΙπΙ Ο'κη'νης 
τΙς σuνο:U'λ ί ες τ~ς. ΙνΟ(ΚΙ0ν cxtθοιJ.σης , 4.Η Ό,ρχΉCτρα αύτή Ιι Q--πo'σ uI: 
&μοι6ή μοιισικς:)Υ κ . π.& . καΙ κάθε συ- την 1Τό:ιροδο τού Υ1Ο6νου θά 1f~C',.,φi
ναυλία τ ηι:; Ιτελείωνε με σ06ο:ρα ρη στην Βόρε ιο (Ελλάδα Ctyl)('>C-tlc-T<X 

cΙΚΟVΟιμlκCx υ.λείμματα:. Υι.μϋ.τ<r uυ-σΤ<ΧΥωryία Κ<Χί &'J~"τt~ας 
ΟΙ μoιxrι.ιc:oί Ικ<ΧΙΛΟ11ντο να τt<X{- 'Πoι ς.τrγroς 1'tpiτrca νό: δ ια"".,,,9η '(χι 

ζοι>v δω,ρ<ΌCν η με ψυχία &vάξι<Χ λό- νΟι Ιν , O'xui.ίi. "Ολοι ο! Θισ\7<χλον , 
'('Ου, σαν ... φι,λάνθρωιποι κ λlτι. K~ίς ."1t:piTttI ν.ο: τήν iΥιc{ΧΙλ lciσουν κα1 J 
'("α ι ! !! Mt ΤΙΤΟ1ες Ο'IJo",θηκ ες, υστε- να τη-ν πt:ρt δ&:~οtJrν μι C7'τι;>ρv6. Y'',r'''l 
ρα &πο 31 bλό.ληρα χρ6νια κ",λλι- εlνα ι δικό τους ι!ο...6κτη,μ<χ. τούς &vo\_ 
ΤΕ-χινι.κ,ώ,ν Ιπ ιδ l <ι')ξεων, Ικπολιτιστικοϋ κει όλότελα καΙ σί. κά&ι: συ-να. '" ',~ 
ΙΟΥου, &.yώ.ν"ωfl καΙ φα'tl,κή ιιαιτανόη της ttfJi'Tt'tI να ,..λ ηιuιυυο'ζοuν το Α Ι ο: .. 
σι καΙ κ.ρατικοποίησt η Ιμ.λη σ06α- τρο δ(~oντας το K<X':NλΙΤ&Xν lιc. 6 τ.:)υς 
ρΟ:: οΙιcoιvομΙ1C.i1 ΙνoίςrχU'σι, ύπoO"Xlσεις 1TΙXopWιv. 
κ"'ι Ιλπίδες, δίιν ε ίιρΙθη 06τt Ινας ΔΙΟΝ . ΟΡΠΗΣ 
Χ'ΡΙ<Μιανος ν« Ινδ ''''ΦεΡί>η "ΡοοΥ.ματ ι- ;--__________ ~ ___ _. 
κα καΙ ν<χ θε...μελιώση την όρxfrσ"τpιx Ι -
αύτή . ΟΙ κο:ιλοί μοΟΟ'ικ-οΙ της Ιπε ί-
aeη<rc,v ο.τl Ιπλ-αθαrv μόνον δνιιρα 
κ(ΧΙ ο! θl>O'ίες των ησα .. xα.μΙν~ς κιχΙ ! 
τότε ιλαδα", τrcx,μψηφεΙ την "κληρη 1 
l<AAOι μο ιραία &πόφοοσΙ τους να δ 'α-
λυθούν, ν-α κιλ.είΟ'ονν τό: 6ΡΥονά τους 
καί νά σταιματι\ση δρ ιστι'κ.(ι 1Τλέον 
κά-θε Ικδήλωσί της . ο! κ""ιώτεροι 
τών ΠΙΡ.ωτα"γ(o)rνιστών εΙς τσ:ς Ιπιδιω 
tεις T'Cw σ,κ"",,"" της Σ"μ...,ν ικ;;ς 
'Ορχήστρας ΘεcrσcoλOνίKης ι>ιri;ι>ξε .. ~ 
κ",θ'1Υητης Εόρ ιwίδης Koτσcxν Ιδης, 
πρόεδρος τ ότε του Σ υλλ6ΥΟU Μ-ουσι .. 
Kt.v καΙ &Ρχιιμοucrι,,6ς. Ό &Υνόι; 
α~τoς καλλΙ'fΙχνης KατΙ6α~ι:' τερά-
στιες προσ1t«θειες γιό: την Ιπιτυχία 
του σκοπο&της δP'Xfw'τρας, διηύθυν-ε 
σuu.φωνιt::ες σU"l<χ'I,.λ(.ε~, ΙδΙW10ύρyησε 
ΙδδομαιδιαΙες Ο'ν"αι>λιες "την ",Τθου-
σα του Awt(oi) Πύ..ρΥου, σιwΙταξε 6.- ~ 
πεφ<χ ότtoμ"lήμcxτα καΙ μετέδαινε 1α 
κ.τιιw:ιX (Πη:ν ι Αιθήνq π<Χ!ρουσιαζόμενος 
στούς l.κάστοτε όιτroυρyoύς μ.Ι Ιλπί-
δα Ι"ιτ"χ (ας. Δ ι",λεχτοΙ μο""ικοΙ Ι-
πΙ κεφο1λ;;ς της 6px'rcrτριxς, δ/;ν ~στΙ-
ρψαν Ι"ΙjTης σ~ 4γ<.wΙες καΙ θυ-
σ ί ες. (ο Υ,νωστος μΟU<rΟUΡΥός , Αντ Ι-ο 
χος Eόcxyγελδιτoς, αν κα1 Αi!ηναίος , 
κατΙ6αλε σ06αρΙς "ΡOσ1fάθει<ς καΙ 
ΙτrΙτι>xε νΟι tcxv«δημι"",φγrjση τ η.ν δρ-
χήΟ'1'ρα ~1TO μ.,ρφη.. Σ"μφων"η 'Ορ-
Xr)στρα τοΟ Ρσ; ιοφω-ν ι κοϋ Στ~,θμoυ 
Θε<r<rαλo.ν ΙKης κιχΙ !:δωσε μερικΙς συ 
νιwλΙες. ΤΟ Ε . Ι . Ρ. δμως διέκοιιιε 
την ώ-οα.Ια TrpoO"'ΠcX:etIO:, διότι ... Ι-
στο ίχιζαν &K~ ι δOι ~Ις το ·Ιδοι>μ,l,Ι!! 
Ό &ε Ι'Ι'''ησΤος fl . Λte"ψτης, δου

λε υτής Kql ιjΠ'O~yoς Πο:ιδε ίας tότt, 
ε{χε ύποσχεθη να ΦΤ'άση ΚΡ"'ΤιΚ;' 
Όοχήστ-ρο: στή Θt.aσαλον Ι~ η καΙ τό 
ζήτηυα «ό'Το το [καμε Ιρ.γο του , τό 
"po~!}<rt δσο κ'<!ΟνεΙς, μόc ~ μοίρα 
~oυ δ/;ν Iι9Ιλl\σc νόι του )('<φ(ση την 
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"Η TP(Tn συναυλ(.α 
της συμφωνικης 

'Η συμφωνι κη 6ρχήστρcr ewattλovl. 
κης, κάτω &πο την φωτισψΙνη διεύθυνση 
tou κ. Σ όλ. M~~ συνt:χlζει την l- . 
ξαlρετη δρασ,η της "α! σ~ "ά· 
θε της f,μφάνιση aTιx6tPOttOILi κα! όπο
Υραμ.μίζει την &νLκτΙμητη όπηρεσΙα 'Πού 
προσφΙρει στην πόλη μας. Ή τελwταlo 
~ηq> συναUΛlα, μ~ διειι6ι>ντη 6ρχήστρας 
,ον κ. Μιχαηλl.δη Kcr! σολlστ τον σuμ'Πo
λlτη ttIcr .. lσTc>. κ. Γ. θιψη ηταν μΙα &κδ
μη C:Ιρα.ία l:πιτυsx('(X 'Που 1tpl1ttt .... ά ΠΡ()4 
στε8π στο σύντομο &λλ' !\δη πλoιJσιo 1-
νεργητι"ο της 6ρχήστρας. ' 

ΤΟ πρόγρcrμμα &ρχ ισε μΙ [vcr lpycXKI 
(εΙσcrγωγη του «Μυστικου γάμου» ) του 
Ίιταλού μουσικouυνθΙ:του τού ΙΗ' αΙώ
νος Τσιμαρόζα, μr.γάλou τεχνΙτη των 11-

\ 

χων, &λλα συνθΙσεις τοl) 6'Ποlου δεν 1μ
φανίζον-τσ:ι σvxνα στα προγρά'"μματα τω" 
συνοιχ"λι"" μας. 'Η 6ρχήστρα &πlδωσ[ 
δλη τη δΡΟ'Τιά κα! το.ν μελωδικο 'Πλουτο 
τού χαριτωμΙ:νου αύτοϋ κομ<ματιοϋ, 

'Ωραία Ι'Πlσης &πεδόθη το "Koντσlρ
,ο εΙς p~ Ελασσον γιά 'Πιάνο καΙ 6ρχή
στρα» του Μό-τσαρτ πού εΙν«ι τΟΟο lK" 
φpαUΤIKO ι.'χντιθΙτων ψυχικων κα-ταστά .. 
",εων. Ό κο θ"μης ['Παι ξε μ~ 'Πολύ αΤ
σθrιμα κα! pt κομψδτ~τcr το μΙρος του 
πιάνov, Ινί;ι ~ 6ρχιήστρα 'Που δι .... 'Περιο
ρίζεται σ~ &'Πλη συνοδεl", του 6ργάνου 
σόλο, άλλα μοιρά:ζεται' μι το πιάνο την 
σπoUΙΔαιότητσ: των ρ6λων, σ-τάθη1Ct ι.'xτr6-
λVΤα στο Uψος της. 

Έξαιρετικην lντύπωση &φ"". ~ b<Tl
λεΟ'ις τοΟ τρ lτου κομματιοl) πού ηταν It 
π<ρlφημη """φωνία του «ΝΙου Κόσμου» 
,ου Tσixo.υ μουσουργοl) Ντ6δρακ, Ιργο 
τόσο ΠOλUΣΎy,θετO κα! δύσκολο δσο .:.. 
ραίο κα! 'Πλούσιο σt 1tOικιλlcr &εμάτων 
καΙ σε Ινορχήστρωση, στο 6'Ποίο ΟΙ τrιo 
6αρύγδουπες συΥχορδlες 1ναλλάσσοντcrι 
μΙ τΙς 'Πιο λετrτ~ς Kcrl Υ λ"", ες με.λι.>δι
"ες γραμμΙς. Κάτω &πο την 1τrιδΙ~ια 
καΙ Ιμ'ΠνευσμΙνη μτrαγKΙττα '!'Ου μα 
στ ρου, It όρχήστρα &'ΠΙδωσε το Ιργο 
,οι) Ντ6όρακ με φλ6.γα, μ~ &KpI5r.ιcr, 
μΙ φα'Vτασίco. θερ,μα XεΙΡOKΡOΤ!ιΙWΤα δ
'ΠεyρΆCμ'μιζαν την Ικτέλεση τοl) κάθε κομ
ματιοϋ. στα δτroία [Ιχε με-γάλο μέρος 
δ σολίστ της ΙΙραδιας κ. θι.ομης. 

Γ. 
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x~.. μεσημ6ρίαν ό Υεν",!>ς Υραμ-
μ~Τ('Llς τoU δπουΡΥείου 60ρείου tΕλλάδος 
Κ . π ..... "'ΥεωρΥίου παρηκολούθηιτεν έπί ω
ραν καί 'Πλέον τά:ς δοκιμάς της νεοϊδρυ
Θείσης ιτuμφωνlKiΊς όρxήιrrρας 60ρείου 
' Ελλάδος . 'Η όρxήcττρα &ποτελεί, ώς ' 
Υνωσ-τδν, τμημα του κρατικού ώδείου θεσ- Ι 
σαλονίκης , έτοψάζεταl δε δl/ι: την πρω- ι 
την Ιμφάνισίν της, η όποία 6πολΟΥίζε
ται δτι θά Υ{ ν π εΙς τό βασιλικόν θέα
τρον κιχτα: τά τέ.λη του έπομένου μηνός, 
Δ'Π'ό την διεύθυναιν του διεθνώς γνωστού 
ΣUνθέ,1' OU ιc.αί μουσικολόγου Κ. Σ . Μιχαη-
λίδou, διεuθνντοϋ του ώδι.{ου • 
διευ&υντοϋ της 6ρχήστΡας. ΕΙς την πρω
την Ιμφάνισίν της, εΙς την όποίαν θ/ι: 
δοθϋ πανηγυρικός χαρακτήρ, η opxήιrrρα Ι 
θά f,ρμηνεύσn την ~utTCJ: του Χαίντελ 
«ΠuροτεχνήμcxτCD την συμφωνίαν εΙς ρί. 
«του λονδίνου» του Χάϋδν το Ιμ6ατήριον 
irπC την «KcxταδίKην του Φάουστ. του 

Ι 
Μπτρλιόζ , την «Ροσινιάνα» του Μπρίτ
τεν καί, εΙς τrρώτη.ν Ικτέλ"σιν, τά «Κυ
πριακά Ιλειιθέρια» του Μιχαηλίδου. 

Ε ί ς την δευτΙραν Ιμφάνισίν της θά 
l.ρμηνεύσπ. ενισχυομένη δ ιά της μαθητι-
κης \ χ ο ρωδίας του ώδεϊου το ορατόριον 
του Χάϋδν «Ή δημιουργία» . Κατά τάς 
Υνώμας των εΙδlκών , ΟΙ όποίο ι τrα.ρηKO
λοίιθησαν τάς πρώτας δοκιμάς της συμ
φωνlκης ορχήσϊρο:ς, cxt Ιμφανίσ-εις της 
θ~ άποτελέσουν το τrλέoν &ξιόλΟΥον Υ:ε
γονΟς . εΙς την καΛλι τεχνική\l ζωήν της 
6σρείου 'Ελλάδος. ΑΙ δο"ιμαί &ποδει
κ, \ι ύσιι\l τό υψηλόν Π'οιοτ,ικον έπίτrεδoν αύ
της καΙ την σvνεXη &νοδον εΤς τήν άτrό-

Ι 
δοσίν της, Ιλέχθη δέ δη όποτελεί συγ
κρότημα έφάμιλλον πρός την κρατικίιν 
όρχ ήC7'Tραν ' Αθηνών. 

Ι Μετά το τέλος των δοκ ι μώ\l' δ Κ . Πα
'ΠαΥεωΡΥίou σUΥεlΡΥάσθη με.τά του δι
ευθυντού της ορχήστρας καί τοϋ ίnroδι
ευθυντοϋ του ώδείου Κ. Ι . Koτrανα Ιτrί 
ζφιιμάτων προμηθείας ΟΡΥάνων, Ινισχύ. 
σε.ως της 6ιδλιοθήκης της, κατασκευης 
διαφόρων είδών κ.αl &ντήλλαξε μετ' αύ 
των άτrόψειι; διά την Ιξεύρεσιν καταλλ ' 
λοu αΙθούσης σuyoαυλιών. 











Μοuσικες πανδαισίες 
ι. Ό ΣmτΙμ6ριος &ά "Τναl χάρις .Ις 

την λειτουργΙα της Διε&νοΟς 'ΕκθΙσεως 
θισσαλονΙ"ης: ~ χρυση l1l:oxI) της χρο
νιας για τους σuμ1l:0λrτες .Ιλους της 
μουσκιης. Συγκεκριμένα θα δoθoίiν τΙσ
σαρ~ς Ο'υναuλΙεc της \σu-μφωνΙKης μας 
6ρxηστ~ας με θαυμάσια προγράμματα; 
Ι~λεKτoυς μαέστρους καΙ 1Ι:ayκοσμΙου 
",ημης σολΙΟ"τ. ΤlΙν πρώτη συναυλΙα θα 
διι;υθύνη δ διευθυντης .:του 'ΩδεΙου θεσ
σαλονΙκης κ. Σόλων Μι αηλΙ δ"ς που Ε
χει άναλά6tι κα άνωση 
καΙ . 'ΠΡOε"oιμαa(α των συναυ:\ιών. Στη", 

Ι 
"ρωτη αδτη σuνauλΙα &cX μtτάΣXη 4ς 
σoλΙcττ δ Νίκος ΜοσχονΩς. την δ.ύτε 

~ κσl τρίτη συνauλΙα θα διευθύνουν ι>! :; 
JιW~UΙOI K.~ X<.φ"ιά~ ιιa1 χ6P'VO'T~ 

ίν . Τέλος την τΙταρτη cruναιMΙα &ά δ ...... 
θύνη ΙπΙσης δ κ. Σόλων Mιχαηλrδης, 
πο\) θα Ιχη "ς σολΙστ τον διάσημο Ί σ
ραηλινο 6ιολιστη ~16ρυ ΓκΙτλις. "Οσον 
<Ιι",ορά στο 1Ι:ρόγραμμα των τεσσάρων 
αύτω" crvιναυλιων, λΙΥεται δτι θα πτρι
λcφ5άνουν δ,τι Ικλcκτότερo διαθtτcι i\ 
παγκόσμια μουσική .ιλολογία. M"ταξlι 
αλλων άνα",έρονται " συμq>ωνΙα 5 (τοό 
Νέου Κόσμου) τοΟ Ντ6όρζακ, " ,"",,
φωνΙα 3S (Xά",,,,νcρ) τοϋ Μότσαρτ, i\ 
σιιμφωνΙα 8 τοϋ Μπετόβεν, ι'\ εlσαΥι.>Υη 
στον .Τ ανχόϋζερ» του ΒάΥκνερ , " σout
τα μπαλλέτου « Καρυοθραύστης» του 
Τσαϊκό..,.κυ κ.α. 

\ 0"0 Παράλληλα με τΙς συναυλΙες αιιτες 
θά πραγματο1tοιη&οί)v ,",αραστάσεις μπα), 
λέτου μΙ: LλληνΙKα καΙ ξΙνα συΥκροτή
ματα. Συγ"κΡιμΙνα ι!οιια.Ιροιιμ. το χο
ρόδραμα της Ραλλοϋ Μάνου, 'Που θά 
δώση δύο παραστd'σεις , καΙ τα Κλασ
σικα Γαλλι κά Μπαλλέτα (τ;;ς • Ανναi 
Γ_αλΙνα) 1Ι:ου θα παρουσιάσουν τρΙα δια,,! 
φορετικά προγράμματα - σε ΧΟΡΟΥρα
",Ιες λεονΙντ ΜασΙν _αl Μισέλ Φωκέν-
κατά τΟ χρονι_ον διάστημα 24-27 

Σε~, j 
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Ι fn~ 'Uf ~nt 1Ι 1k( ΙΠΙ 
Μουσlκες πανδαισΙες ι 

Α ΣΓιμαν"κον καλ).ιτεχliικΟν ΥεΥονός 
KΙXI &παρχή πλουσlιχς μουσικης κινήσι

~ &πιτέλtα't ~ σι>ναυ).l", της Συμφων ι
κης 'Ορχήστρας Βορεlου Έλλάδος, 'Πού 
δόθηκε την 'ΠερασμΙνη ΔευτΙρα aτo 

Ι « Β ασιλικό» 6πο την διεύθιινση του Κ . 
Σόλωνος ΜιχαηλΙδη καΙ μί: σολ lστ τον 

Νίκ", .t.I.ιιqYθK~ ' Ή καλή προετοιμασία 
της δρχήστρα ,~.. ιlnto τήν πρωτη 
κιόλας σ"γμή πού ' ΙΚρχισε ν& Ικτεληται 
~ 'Ογδόη ΣυμφωνΙα τοϋ MwtTbli... ~ 
δποlα &ποδόθηκε δρθ" καΙ μΙ φανερη 
την 'Προσωπικότητα τοΟ άρχιμουσικοϋ. 
'Ανάλογη ηταν καΙ ~ ιlntόδoση στήν ιιι;τιχ 
γωγη arl>v .Ταγχόϋζερ» τοΟ Βάγκνερ. 
·Οσον &φορα ιrτσ «ΔαχτυλΙδι της Μά· 
νας» τοϋ Καλομοlρη δμολΟΥοϋμε δ" ε{
ναι ι\ 'Πρώτη φορά που κατορθώνουμδ 
να διακρΙνουμε δλες τΙς &ρετΙς της συν
θέσεως καΙ τούτο χάρις στήν ΙΚριστη 

έκτί.λεση. ΤΟ μέρος της aυναυλΙας, 'Πού 
Ικάλυψε δ διάσημος συμπατριωτης μας 
Νίκος Μοσχονας Tb &φ{σαμε τελευταίο 
Υιά νό: &σχοληθοϋμε μ' αύτα κάπως 'Π ιο 
ΙκτεταμΙνα - δσο, φυσικά, Ι-πιτρέ'Πουν 
τά στενά δρια αύτης της στήλης. Ό 
κ. Μοσχονας ιlntΙδιιEε μΙ τΙς ιiριις &πο 
τον «Δον ΚάρΛος» , τον «' Ερνάνι» καΙ 
τΟν «Φάοuστ» δη δΙκαια κατέχει τη", 
παγκόσμια φήμη του. '"Η ώραΙα καΙ κα .. , 
θαρη φωνή' του ή αρτια τεχνική του καΙ 
~ δποκριτικη του τέχνη εΤναι 'Προσ6ντol 
&καΤΙΥ.μάχητα καΙ ζηλιυτά. ΚαΙ &κριδώς 

για τον λόγ<>ν aGrbv. για το ,δ", δηλα 
δή ηταν εΙς θΙσιν να μας προσφΙρη μου· 
σικη &τrόλαυση 'Που δεν &ά μποροϋσαν 

Ι 'να μας την δώσοΙλν ιiλλοι 8" ηταν 
προτιμότερο να &ποφύγη ν" γ~μΙσl! το 
πρόγραμμα μΙ: τραΥούδια α&ν το «Τρ;ι:-

ι χαντήρ ι. καΙ να ΤΡIΙ'Υουδήση ΙΚριες 1\ [ρ
γα μεγαλυ1'έρων συνθετών . ( ο 'Aττlιc: 

καΙ δ ΣσK~λλαρlδης τιμούν 6Ιδαια. ΕναΥ 
τομέα της Έλληνικης Μουσικ;;ς &λλόι 

ι όπάρχουν &σφαλως ιiλλοι τομείς καΙ ιiλ
λοι συνθέται μΙΥαλυτέρας ιι,Είας . Τέλος 
θεωροίίμε χρέος μας να 6πογραμlαotlμ. 
τη.ν tξοχη ΙρμηνεΙα καΙ Ικτέλεαη των 
τραγουδιών «λαγιαρνί. καΙ «'Ο λίΥκος 
δ λεllέντης" ιlnto τον ,μεγάλο -Ελλιινα 

, τραγουδιστή • 
... Ή δεύτερη auvauMa, δ'TfΟ την διεύ

θυνση τοϋ Γιάσα Χορενστάϊν της Σ . Ο . 
Β . Ε. &όι δοΟ;; αΟ"ιο . . ΤΟ 'Πρόγραμμα 
της συναυλίας 1tt.ριλαμ6άνει τή~ 2η.ν κα} 
τήν 5ην συμφωνίαν τοϋ Mπετό6~ν καθώς 
καΙ την εΙσαΥωΥη στον «"ΈΥκμσντ» . 

••• -Εγνώσθη δη στΙς 'Παραστάσεις 
τους τα Γαλλικα Κλασσικά ΜπαλλΙτα 

. θό: ttαρουσιάσοu-ν ρεπερτόριο άποτεΛο6-
μενον &πο τα Ιργα « Συλ", lδες. τι>ϋ Σο
.... Ιν «Καρ.ναβάλι» σΙ μουσική Σούμαν 
«"Ερως. τοα Τραίκόφσκυ, «ΟΙ πιριπΙ: 
τεις του ΆρλεκΙνου. σΙ μουσικη Μπιτό-
6 ... , «Ίγκρούτσκι, τοΟ ΡΙμσκυ - Κόρ-

Κλασαικ" ΜπαλλΙτCl 

σακω", καΙ «' Ι σ).αμέσ. τoD MπCXΛαK(ρεφ~ 
Ώς γνωστι.. ΟΙ 'Παρσστάσεις τοΟ συγ

κροτήματος cθΙατριw της Ttxvl!<; τοΟ 

MπCXΛλέτoιι» θΟ: δolίoiIY στΙς 24. 25, 
26 καΙ 27 Σε'Πτεμδρ(ου . ΠροηΥουμένως 

καΙ σιιγκεκριμΙνως την 21. 22 <ιχΙ 

τοΟ μηνος θα δοθοiΙY ΟΙ 'Παραστάσε ι 

τοΟ • Ελληνι κοΟ Χοροδρc!:ματος "ης Ρ 
λe>2,..Jιl άνoυ. 



προσωπικοτή

των μοuοικης και χοροϋ 
ι. ΜΙ &φορμη την Διεθνη "Eιt8εση καΙ 

την ιcΙνησ" 'Πο" δημΙOUΡΥ είτα ι ιc.ατά τη", 
διάρκεια της λειτουΡΥίας της 8ά δημιouρ 
yηeίj κατά τον Σε'l<τΙμ6ριο στην "όλη 
μας, 'Πλούσια μουσική ιc.{νηaη. Συγκε
_ριμΙνως &ά δoθoiίν τΙσσαρες συναυλ(ες 

της \συμφωνικης 6ρχήστρας Βορείου 'Ελ
λάδος κατά τΙς ~μερoμηνίες 7, , S, 21 
καΙ 28 Σ ε1tτεμ6ρίου . Στην "ρωτη συ
ναυλΙα 'Πού &α δ,ευθύνη ό διευθ-υντήι; του 

'Ωδείου μας κ. Σ~ ~ιxαηλίδης, θά 
Λάδη μέρος ως σολ στ b IlS'WΙ; κύρους 
"αΙ φήμης συμ1tολ ίτης καλλιτέχνης Νί
κος Μοσχονας. ΤΟ πρόΥραμμα της συ
ναυλίας περιλαμ6άνει την 8ην σΙΑμφωνία 
τοϋ Μ1rετό6ε.ν, την εΙσαΥωγη "ον «ΤαΥ 
χόϋζ&ρ" τοϋ ΒάΥκνερ, το «Δαχτυλίδι της 
Μάνας» τού ΚαλομοΙρη, άπOO"1t'άσματα 
άπα τ1ς 6περες «Φάουστ» καΙ «' Ερνάνι.» 
ΝέΥρικα θΡΓ,σκευτικά _αl lλληνικά δημο
τικά τραγούδια. την δεύτερη auναυλ Ια 
θά διευθύνη δ Γερμανος &ρχιμουσικος 
ιάσα Χορενστάί,ν πού θά Ιρμηνεύση ερ

γα Μ"ιτόδιν (2η _αΙ Sη συμ.-ία _αΙ 
εlσαγωΥη «" Εγκμονη) . την τρίτη συ
ναυλία &ό: διευθύνη δ διαμένων στην Γαλ 
λία 'Έλληνας μαέστρος κ. Δη.μήτρης Χω 
Ι'αφάς καΙ την τετάρτη δ συμπολίτης 
μαέστρος κ. Βασίλε ιος θεοφάνους. Ή 
τελευταία αδτη σuναυλ(α &ό: εχη ιcαΙ σο
λίστ, δ δποίος δμως, μΊχρι της στΙΥμης 
που Υl,άφονται ΟΙ Υραμμες αύτες δΙν Ε
χει εΟρεθη. 'Αρχικως εTx~ν &ναyytλθij 
δη &ό: συμμε~είxε δ lσραrιλινoς διολονί
στας "16ρυ Γκ ίτλις. Δυστυχ'->ς aGTo 
δΙν Ιπετεύχθη. 'ΑΡΥότερα &νακοινωθηκε 
το δνομα της διασήμου &:οιδοϋ ·Ελενας 
Νικολαlδου. Άλλά καΙ ΙΊ λι!ση α~τη &
"Ιτυχε λόΥω &νr.ιλημμΙνων 61toxptWa .... 
της καλλιτέχνιδος. Πιστεύεται δTl δ σο
λίστ, δ δποίο, lΙά ΙπιλεΥη τελικως θ 
εΤναι της άξίας τοϋ Γκίτλις καΙ της Ν ι
κολgUiου _ 



Σειρα συνουλιων 
Σημαντικώτατη l1tITιIxia Ισημείωσε 

η συναυλΙα την όποΙαν Ιδωσε το βράδυ 
της Πέμπτης ή Φιλαρμονικη της ΝΙας 
<γGpκης στην πόλη μας. την ορχήσψα 

ueu"t ό άρχιμουσικος ΛΕονσρντ Μπερ 
.στ Μι. ΆξΙζει να σημεψθη δη το ΚΟΙ
\Ιό της Θεσσαλο"ίκης μ" 6λο που ΟΙ τι
μες τών εΙσιτηρίων lί,ταν - δικαιολο
γημένα 6έβαια - πάνω &πο τΙς aυνη

&ισμΙνες τιμες, προσηλθε &θρόως στην 
Ικδήλωση αυτή, πού 'ΠραΥματικα ηταν 
μια &πα τίς &ξιολΟΥώτφες καλλΙΤΕχνικΕς 
έπιτυχΙες της μΕτα'1'ολεμικης περιόδου . 

000 Ή Συμφων ι κη 'Ορχήστρα ΒορεΙου 
(Ελλάδος θά παρουσιάση κατα την διάρ
κεια της λΕιτουΡΥΙας της Διεθν ους 'ΕΚ
θ έσεως Θεσσαλονίκης τρ(α μουσ ι κά προ
γράμματα, τα όποία προετοιμάζονται 
ηδΓΙ ~πo την διεύθυνση το;; κ. Σόλωνος 
Μιχαηλ Ιδη. Άνάμεσα στα Ικλεκτότερα 
ΕΡΥΙΧ, που θα &ΠΟΤΕλέσουν τα ΠΡΟΥράμ
ματα αυτά άναφέρονται rι « Συμφων Ι α 

ίΟΟ Νέου Κόσμου» του Ντσόρζακ, Γι 
« Συμφωνί α Χά'φνερ» τοϋ Μότσαρτ Γι 

aoutTG μπaoλλέτoυ « Κιχρυοθριχύστης» τ -
Τσαϊκόφσκυ •• α. ΕΙναι γνωστή Ijδη 
ΙΡΥιχσΙα το;; κ . ΜΙΧΙΧ3λΙfuJ, ώς δΙEUΘυν
ίσΟ Δρχήστρας κ&ι το το μας κcrνει \Ιό 
'Πιστεύουμε δη 1t σειρά αδτη των προε .. 
τοιμαζομένων quναυλιων θά &ποτελέση 
μουσικόν ΥεΥονος &λλα κα\ την 06σιιχ
στικην εναρξι" της KaoλλΙΠ:XνΙKijς 'If<j> 
όδου 1959-60. 1 
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f ~ 'UJ fn~ IΙ 1~( ΙΠΙ 
Τό 6ρατόρι ο 
«Δημιουργία» 

••• Τήν περασμένη Δευτέρα δόθηκ-ε στο 
ασιλικο» η δεύτερη συναυλία της Συμ 

φ ι"ης 'Ορχήστρας ' Β ορείου Έ.λλάδος, 
την δ'Ποία διηύΘUνε κα1 πάλιν δ κ. Σό~ 
λω·ν Μιχαηλίδης. ΤΟ 1fρόΥραμμα περιε
λάμ6αν- ••..... άσιο 6ρατόριο του Γιό
ζεφ Χάϋντν «ΔημιουΡΥ(a:o, 1tou 6:τraITti Ι 
Υιό: την έρμηνε(α του χορωδία καΙ σο- • 
λίστ. Ό κ. Μιχαηλίδης χρησιμο1tοίησ. 

,ταζoπoιJλou - Μ'Π«καΙ;; - ΣαΙ;150πoύ~ou 1\ 

Ι 
ΤΟ Ολικο ποΙΙ διαπλάθει δ Τδιος στο Ι 
JoΩδείο , l.νισχυμΙνο &-πα τον Ικλεκτσ καλ 
λιτΙχνη κ. Τ άσο Πσ:τrτrα. Ι.Η δεύτερη αδ.

τη σιwαυλία της .Σ.Ο.Β.Ε. Iί τ ιxv καΙ Πά- Ι 

Ι 
λι όψηλης ποιότητος, δν καΙ κάπως 
κατώτερη άπα την πρώτη ΙκεΙνη 'Πού εί 
χαμε &κούσει πρΙν τρείς έ6δομάδες. Ή 
σχετικη 'Πτώσις της καλλιτεχνικilς Ιπι .. 
δόσεως lίταν μδ::λΛ,ο.ν &να.τrόφευKτη μιά 
καΙ χρησιμοποιήθηκαν ~ς σολίστ καλ
λιτέχνες πού δεν [χουν &ξ<Ο1tοιήσει πλι}
ρως τα δπσιαδήποτε wρoaMtα τους. Β6 
6αίως, δ κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε καΙ 
πάλι μια έΡΥασία &ξιοσέδαστη ιΧλλα ~ 
6:τroδoση της ΙΡΥασίας του δΙν Ιίταν Ι

kΕ'νη 'Που θά 'ΠερΙμενε ΙCΣVε(ς. 8Άλλωστ.ι: 
~ σύΥκριση της 6:τroδδσεως του Τάσου 
Παππα μέ την 6:τrόδoση δλων τω.ν Οπc.λοί 
πων {'Που άνά.μεσό: τους ξεΥώρζαν ΟΙ 
Πετικάκη, Δήμου, ΚWι:7τό1fοuλOt' έδειχνε 
πώς κύρια αΙτίο: της δχι πλήρους l1tI· 
τυχίας ητα'" ιι &πειρΙα καΙ ~ fλλειψη δλο 
κληρώσεως καλλιτεχνι.ης φUσισyνωμίας 
ι!ι1to μέρoυ~ των σολίστ. 'Η 6ρχήστρα 
καΙ ~ χορωδία Ιδωσαν πολύ καλύτερα 
lrnοτc.λέσματα, "Π"ρiiγμα Υιά το δ1fοίο 
δ κ. Μιχαηλίδης εΤναι &ξιέπαινo~. Με 
την δεύτερη σιwαυλ!α fλη~ε ιι Ιφετεινη 

περίοδος, 1fOU μας δίδει ti:,v εδκαιρία 
νό: στηρ(~oυμε "ολλες lλ1tίδες Υια το i 
μέλλον. 

Ι. Μ' δλο πού δεν θα [χουμε την ε~
καιρ{α νό: χσ:ρουμε καΙ τρΙτη σuναυλfα, 

τουλάχιστον προ τοϋ Σεπτε.μβρίου., ΙCpί
νουμε σκόπιμο νά διατυπώσουμε δυο 'Πα
ρατηρήσεις, l1fιφυλασσόμενοι να Ιπανέλ
θουμε κα1 στο μlλλcw. Ή πρώτη &φορα 
στην &κριδη κατα την καθωρισμένη c.pa 
tναρξη τη~ συναυλίας καΙ την 6:τrαyόρευ-

ση εΙσόδου πρΙ ν 6:τrά το διάλειμμα καΙ 
~ δεύτερη στον περιορισμο τοϋ ζήλου 

του φωτoyριiφoυ. Νομ)ζουμε δη κά1tοια 
τήρηση αύστηροτέρας τάξεως θα &νε
δάση το γενικώτεροΙπ{πε.δο των auvau- Ι 
λιων μιό: καΙ θα μας 6:τrαλλάξη ι!ι1to "ε
ριττές Ινοχλήσεις. 

""/ΛοΥΣΙΚΗ -ΑθΗΝΩΝ....----- -ΙΙ 
••• την Ι6δομάδα αύτη &ναμέvεται να 

Ι
.θάση στην 'Αθήνα, προερχόμενος &ποl 
το Κάίρο δ διεθνούς φήμης πιανίστας 
ΓιωΡΥος Θέμελης. ΠρΙν &ναχωρήση Υια , 
την νέα 1tεριοδε{α του δ Ικλεκ.τΟς καλλι .. 
..... χV"tς θα: δώC1Q δύο Ινδιαφ.ί.ροντα. ΡΣΟ1 .. 
τάλ: Ινα στο ctρχαϊσ θέατρο των ΔLλφώΥ 

οπου θ-α 'Παί~η ΙΡΥα &ποκλειστικως Μ-π 
τό6εν, καΙ ενα στο θέατρο CΗρώδου του 
'Αττικού με f9ya Μ1fετό6ε.ν καΙ ~o1τtν . 
.. Ας σημειωθη ΟΤΙ δ ΓιωΡΥος Θέμελης 
θά 'Πα ί ξη αϋοιο στό Κάιρο, με την Συμ 
φωνική 'Ορχήστρα της "όλεως, ΙΙπά την 
διεύθυνσιν τού r,οuγκοσλό,60υ &ρχιμοu .. 

. σικού Ζvτράντκοl)ιτς. 
••• Στίς 26' ~ Ι ουλίου φθάνει δριστικά 

σ·ιην • Αθήνα δ παΥ.οσμίου φήμης 'Αμε
ρικανός ' βιολον[στας Ρουτζιέρο Ρ(τσι, δ 
δ'Π'οίος θα 'Π'ραΥματοποιήση σειρά.ν Ιμφ-α 
νίσεων στην ~ Αθήνα καΙ στον Βόλο . Κα
τά την διάρκεια της Ιδώ 'Παραμονης του 

ό Ρίτσι θ~ δώση καΙ Ινα ρεσιτάλ Υιό 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

:. Πληροφορούμεθα δτι δ &:ρχιμουσlκός 
'Ανδρέας Παρίδης ι.λήθη να διευθύνη 
τον προσεκίϊ μηνα στην ΤσεχοσΧοβακία. 
Έαν δ Ιξαιρετι.Ος μαέστρος &ποδεχθη 
την 'Tr"όσκληση, θό: δι ευθύνη σειρά συ .. 
ναυλιώι.ι Τσως δέ καΙ μελοδραματικες 1tQ
ραστάσεις στην ΠράΥα. "'Ας σημειωθη 
ΟΤΙ δ 'Ανδρέας Παρίδης μετέ6η προ διε
τίας στην Σο6ιετικη "Ένωση δπου l
σημείωσε Ιξαιρε.τικη lTrIT·uXia. 



_E~'ΙII itIAEE'rl~tJ' "Α. EtJJI.ET 
J.E "".Ν ΙII~XΙ'ET'~A 8ΕΕ)Ν"'ΗΕ 

ναυλίαι της κατα την διάρκειι:χν της Έκθέσεως 

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΔΙ,ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Κ. ΣΟΛ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΘΕΣΣΑλΟ>ΝΙΚΗ: 4 ΣCII'1ι:μ~ίou. Τοί1l σuJ.VΠ1!>crt~ ώς σσoλtα.τ ~ ."ιιινlστα Μ<φία 
I:vτσ:πoιφιτoϋ μας.-' E.r' εrtιοαΙjlίι;ι .,..;.,. ΧαΙΡΟΥιώΡοΥou-Σιyόf;ια. 
ιαλ~ιnxνl κών έκδηiλώσ....,. "";ς 24ης Δι... ΕΡ .: πως ιsMπLTE την Ltf.).Itay τη~ 
Ινοϋς 'Εκβίιτιως, ό διι:uθuντης του Ώ- 'Οιοχι)αΤΡας 80ρι;ίου Έίλ,λάι&ος; 
ΙεΙου ιnααqλoνί"~ !\<ΧΙ της Σι>μ ........ ,ίΚ AiI.: Τολμω νά διcιwιτώαω τ!ιν Υνώ. 
Ορχήσηχχς Βορι;ιou '~oς κ. Σc\λων μην δτι ή Ι~ιξις θά: ,,{ναι ταχεία l<αΙ, 
\I~ίδης μΦ:; 'ιfσ:ρι,χώρ.1)CΠ τiy.ι ........ tΜτ<Ιζω foιπ/r; δc6aιότητoς, α,ll,aν-rι,ή. Ο Ι 
!ον · ·~ν: . μουσικο !)χουν ό:νTl~ 1ΙΙλήρως την σο-
5Ρ(}Τ, : ΠοΙα θά ι:Ιναι ι\ συμιlo. δαιoόTIITa των "cΦηιιc..;...τωιι των καΙ iJιγyά

\η τής Σ ... μφωνικης Ό!'xφ.rpας 8cφεΙoυ ζα",CX\;ιί ζi\λoν καΙ ΣUμπτνOΙQ'll ".αρ<rδLι 
EλλάSoς εΙς τόις Kaιλ.λιτO)(νΙKάς ί!ιdiηoλώ- Ύ\μCΠΙ",II". Πaραλλ"'ω.;. ή 'O!pxήσrrρα ί
>τις τi\ς Διεθνοϋς 'Eιcθέσεωoς; ",λouτίσθη ,με νια δ.p.ycινo: καΙ crrtξάιιιι:ι συ-
ΑιΠΑΝ,ΤΗ Σ Ι Σ: 'Ως ό:ν...,,,.ώΘη !ιδη, ι\ νεχώς το ρο:πφτόιριδν 'Τ1!Κ. Ό"'.. αiίτά 
~pα θά hμψανισiljj εΙς 4 αυν~Ι- τ.ι:l"ouv νά μΙ. ttι:r<TOUII &ΤΙ ΕΙς το τέλος 
~ς, την 7φ, 15 .. ν, 211 ην "'1'1 28ην Σ... του 1'ρώτou fτoυς της ~ Όιρχήστ"α θά 
~τι:μ.&ρΙoυ 19!'>9, με διEU6ιtιrτάς όρχή- ~ έξcλ'ιχθij εΙς μ;ί~ άξι~oyαν _cιl ,.. ... 
πρας ""'τ'" αειρΟιν /;μιέ, το. Γιόιιαα Χα- "" ρa:μi"'1ν όρxφ.rpα'Y. ΕΙμαι 6i:Maoc; 5-
,cνστάίν, Tb.v Δημήτρη Χωραφα καΙ ~όy τι ή Όρχήατοα β<ι "l"l,φro"pa!lή ...ν.ήΡως 
Bασtλη Οεοφάνouς. Ε.Ις Φ ..φώτην θά οΙς τάς 'If'ρOO'δo. ίας του "'f'O'βυrιou.ρ.yoίI 
"ι.,μιμΘroσχη ό &αθί.ιφω-.ος τi\ς «ΜεΤι>Ο"ό- κ . KOΙΡO\μισ:ιrλη, .1<; ό:'Ifoφασιστι κήν χοιl'0-
~ι"lαν,. IΗκος Μοσοχονό:ς, στοη,.. δεύτερη ναιWo>ν του οπο[ου όφ<:ίλliTcxf iI I'δ?UΣις 
«ΧΙ τprTJ) δεν fjά bιriφxoυ.ν ασολl .... λ6Υι,ι I<CII 41ΤοιφΥΙα ~ης, tIιλλά "αl τοίί ,οι νου, 
,ης μ.ι:ταιιιλήστως l\IocxtσTρωy άπο το Ιξω- το ο...οίσν t)(EI f\δη cIιy"αλιCΊΣ~ι θφμως 
,ερικο καΙ εlς την τιπάΡτην δεν ά!r<.φα- "10 ΕΡΥΟΥ της. 
,.ίσθη όι.όψη 'ιι'οίος θ/r; σιψοιτι:ι<Χξη . 

• 6Ρ .: Πoί~ θά εlν",ι .ι. ",poη:ιc!<IΨOΤ 
των συνc:.ιrλιων; 

ΑιΠ.: Τά ~9is: Ti\ς "...,.:..-1\<;, " δη αιψ 
~y(α τoiί • .. Μ"πόδε:ι, t} εlσ.ι:ι:yωyή ~ό 
ταν ",TCΙΎxωiX;φ» του Bσy..νq:ι , 1\ αουΊτα 
Cιιπo τΟ "Δισ.χτυλΙδι της Μάννας» του Κα
λομοίρη, ~aeως καΙ τά i\ι>'Yα ,.ου θά Ιρ
μηνευση ό Μασχονας, δηλοδη Ιίριες ό:'Ifo 
τΙς ιrn.,ιn:ς r~ς» _cx1 .. Ντο. Κ,&.ρ
λος» 1'00 BipνTI "αl cΦάolAO'T» του Γ_ocι
νώ. δύο ν"Υ.φι.α 8ι:ιΨΙΙΤU1CΙ κά ΤραΥoU
δια καΙ δόο tιλληνι κά δqjJOTI~. της δ<.ύ
τερης ,μόνον ΙΡιΥα M'Π'ετό6tιν, δηλαδiι .Ι
σοΥωΥη «" CyK'!'O...,. .αl cnιμφωl,ίες 2α 
καΙ !'>η. της τρίτης, " "",μφων(α άΡιθ. ,c(J 
του Μ6τσαρτ, ή 711 ... ,,0 Morrvτι\6Lν, ΟΙ 
«δύο ac;μ.φωνι"ές cl"όV1:ς» Μ ι χαη.λιδη καΙ 
T~ «'.Αιντόιτζιο» του Άλμπινόνι. Tijς τι:
Taqpτl}C;, οι oν.μ~ίε;ς 1'1 του Mιn-."ό~.ν 
"",Ι .ς' Η'Ι'.,τ.,).ης». το ίί. Σοίψ'Πφτ, ή .lαο
Ύ~yη άiπi:ι τον "Eλr.ίιθφo Σ I<O'ITtlΠη» τοί1 
β.μιιτφ, καΙ φ.uσικ<ι τά φΥα του αολlατ. 
ΕΡ .: Ε Ις ,...,Ιας αΙβοίισας θ/r; 'μif<Σ

νιαθη " 'Oι>IX{"",pα; 
ΑιΠ.: Ε1ς το Bασι),ιιcOν θi ... _ Γιοω-

Pι.ι;~o δη δΕ: ϊixoμι:ν εΙς θcaσ.νΙ....,. , 
.αταλλ~oν αιθouσα.ν αυναιιλιων . 

• ΕΡ .: Ε1ιιαι c'ιληBες δτι θά brανa>.ά~c 
την δημ ΙΟυΡΥΙαν του )(άϋ".r •• 

ΑΠ.: Ε1ς; την "'P<ΣYll1<XT;_ότl\τα δί.ν 
".ρόι<ειτ~ι ,."ρ1 iιrr.,.,...v.ήψιως δι"'ι θά Ι. 
x~~ν Ii~ouς ιroλJιrr '. δηολαδη τ.... crα
~o Φ~.μιπlJ ~ΙK!,λαΊδιJυ, ταν τ"νc5ρo 
~)"c.o Να"η καΙ 't'O" ιιπrασαo Τάισο !1a>π

ttt!. Φι>σικιι:ι:, θά συμπΡάξη '1t1άλιν iι χο
ρωδΙ .. του 'Ωδtlou &.:σσαλoνίk'ης. 'Η n
τέ4σις τi\<; cΔlj)lΙ_ΥΙας,. θ/r; ΥΙ"" _α
τ ..... ιΥ '!IIρOO'ωn'ι_ης iιrrι&.oιμίας τοί1 lι."oup.. 
Υου βο,ΡσΙου 'e.lλάδo ••• Α6Υ. θcoλοΥΙ
τη, ό ο".οίoc; tιdiιtλώYεl αυνqως όφέρι
,"ο. οαl ζωηρa.ι τήν ννοστήριξιν τσυ 
προς τ iy.ι 'ΟΡ)(ήση>αν βοριίou 'Ε.λολάδος 
ΔuστIλxω~, το ~6OXTμ.α τοΟ όρ<rropΙo~ 
πσρ~ιάζ", "ολλας τεχνικάς .",ί 01'0-
νομι οας ΔΥCΤx~.lας. αΙ ο....:ιίαι θά: lατ ... ' 

δ)."eη ~άθε "'~ια νά ννφπηδη80iίν. 
ΕΡ: ~E)(EΙ """,ΥpaqΙΨ'ατΙσεl ή 'Ορ.χή

""ρα .. άς μετmιτα /;ιr.δηλώστι ς της; 
ΑΠ. : Bι:6o:fIωc;. ·~o .. ι:ν ijδη ετοψ." 

το ".ρόΎ\ΡCιμ,μα έριΥασιω. μi:xρι-ς • Ιουνί ου 
1960, δι' έμφανΙαεις τόσον εΙς θε.σv ... 
λ~νΙ.ην δα... ΚIOil ,Εις τάς Ολλας "όλει~ 
της Β αρεΙou • Ελλάδος, θά μ cτάσJ(<:ινν δε 
εΙς αUτάς μαάττροι ιocrl σολlστ Ι""'",ιιτοΙ. 
~E.λληνες καΙ ~ι. ΕΙ<; την θrmrαλovl
Κ'1ν θά Υ("",νται συoαuoλίσι άνά Ι 5θfιμε
ρο ν, θά ίJyyJ>Clt"Ov δε καΙ αννδΡομ'1ταΙ , 
ΕΡ .: Mιn-opείτc ι'ό: μας δώaιπc λeπτo_ 

μφι:Ιας; 
ΑΠ.: Έ .... ιθη δι ε~άyoντ .. ι &«.όιμ", δι~ 

"'ΡαΥJ1'(XTιόσοι ς fjά 'ιι'Ι>ΟTl μ.οΟο-a νά μ .... t
" .... αθώ. Πάντ-..ς, ΕΙς τη. σvναvλΙσν της 
4ης Όκτω6ρΙou 195.'1 θ/r; σ"μ""3'ά~~ ώς 
~lστ c!ι "ιcMστας. Νϊ.ιος 'A'O'T~ινίδιt<; 
μ~ Ενα I(oyI'Γ~τl) M6'Tσcφιr ΚΙ· ίνα 'Tt

λι:ι>ταJ'! δ"Ι(6 τ~ φ.Υο, εΙ<; δε '!'iJv ~_ 
λlΊαν της 19ης O·I<'τ~Coυ 1951}, με διι;υ-
8vντ"" τΟν Ά,...,ίοχ<>ν Eύcrνyι:λάτoν , θ/r; 

--------------------



ΙΥ(α -
«ΑΚ'ΡΟΠΟΛΕΩΣ:. 

ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ 088ΝΗ-ΜΟΥΣIΚΗ-ΛΟ ΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕIΚΑΣΤιΚΑI ΤΕΧΝΑΙ 

Ο ΜΟΙΧΟΝΑΙAnEOEOOH ΕΙΙΤΗΝ ΟΕΗΑΛΟΝΙΚΗΝ 
,EnHAOE Χ8ΕΙΙΥΜΦΟΝΙΑ ΕΙΡ ΚΑΙ ΚΑΛΛΗΕΧΝΟΝ 

Άπο μεθαύριον άρ{{ ίζοuν να KCXΙΤαφθΆVoυν αΙ χορωδίαι που θα 
ΈJμφαν~σθoυν το Σαββατον εΙς το Στάδιον. - Ό Μουσούρης θα 
άρχΙση με το «Τόπο στα νειατα» του Φοντόρ: - Ή «'Ηλέκτρα » ά· 
πο τον θ ~ασoν Ροντήρη εΙς την θεσσαλονίκην. - 'Έφθασεν Τι Ρο· 
ζαλία XλΆVτεK.-~O θία,σος των «'O~υμπίων» Πειραιως στην Ρόδο. 

ΕηΙΚΑIΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ «ΑκροηΟΛΕΩΣ» Κ. Α. Κ.ΡΥΦΟΥ . 
'Ο διάσημος "Ελλην δαθVφωvoς 'Ποία τόν κατ Dχε ι διότι εΤνε καί 

Νίκος Μοσχονας 'Πού - ως γvω. 'Πάλl .ν εις τας Άθήνας καί θά εχη 
στον - εφθασε το Σάδδατον εΙς ,.ην εύκαιρίαν vΆ αKOυσθfj έκ νέου 
τας 'Αθήνας. τας μεταμεσημδρl. εις τον τόπον 'Πού έyt:yvή6η κσί 
VΆς ωρας τής Κυριακής - αφοίι Εκαμε τα πρωτα του καλλιτεχνlκα 
'Προηγουμένως ώμ ίλησεν 000 ,.οίι 6ήματα. Έτάνι σεν ΟΤ ι αύτον πε. 
ραδιοφωνικου σταθμου Άθηvων' 
κατα την έκ.ΠΌμ.την το «Θέατρο 
στο μlκρόφωvo~ τοίι κ. 'Α.χlλλέα 
Μαμάκη - άνεχώρησεν αεΡοπΟΡI . 
κως δια Θεσσαιλονίκην. "Ο'Πως καί 
",ατα την αφιξίν του εΙς τον Πει . 
ραια οίίτω κα; εΙς την Μακεδονl. 
κην 'Πρωτείιouσαν E:mεφuλάχθη θερ. 
μοτάιτη ύ'Ποδοχη εΙς τον διαπρεπή 
λυρlκόν 'Πρωταγωνιστήν. 'Ο Νϊ.1 
κος Moσxovας χθές 6ΡΆ;ΔU ouvo. 
δεία τής το'Πlκής σμμφωνlκής όρ
χήστρας ένεφανίσθη πρΟ του KOI
νου τής συμ'Πρωτεuoίισης, το ό
'ΠΌίον κατα τας δια61δασθείσας 
τηλεφωνl,κως 'Πληροφορίας έ'Π'Εφύ
λα§ε εΙ ς τον έξαίρετον μ'Πάσσον 
ΟΟοθεωτ ι",ας iJκδηλώσεl ς. 

'Ενθουσ ι ασμένος ό Μοσχο
..ας από την συ,μφων ι κην 
ορχήστραν Θεσσαλονί'Κης 

Λε'Πτομφείας δια την θριαμ-
6ΕUΤIKην ά'Πόδοσlν του Νίκου Μο
σxoVΑ εΙς την 'ΠΡωτείιουσαν τής 
Βορείου Έλλάδος μετέδωσεν Gις 
κατωτέρω ό έκεί άντσποκριτης 

,μας: 

ΘΕΣ)ΝΙ ΚΗ, 8.- Έξαιρετικην 
έ'Πlτυχίαν έσημείωσεν ι'ι 'Πρώτη 
έμφάνισl ς της συμφωνικης όρχή
στρας Θεσσαλονίκης ύ'Πο τήν δι. 
είιθυVΣ ι ν του μOVΣOυργoυ Σολ. 
~ίδη εις ά'Πoσπάσμ~ 
τόν~yl»1 τόν «Φάouστ:. και 
ΤΟν cΔόν Κάρλο:> κα; με σο
λίστ ΤΟν Ν. Mo",xoVΑν. την έμ. 
φάνισιν έτίμησαν δ υπουργος Βο. 

,ρε ίου Έλλάδος Κ '. ΘεολσΥίτης, 
έκ'ΠρΟΟω-πο ι τών άρχων κα; έκ. 
λεΚ'1"η μερις τής κοινωνίας τής 
'Πόλεώς μας. 'Ο ΜοσχΟvO:ς ά=-
6εώθη κυριολεκτικώς τόσον ει.:; 
τις αριες" Οσον και εΙς 
το «Τρεχαντήρι » του Άττίκ, το 

Ό διάxJη μος • Ελλην 6o:iIύφω
\'Ος ΝΓικος Μοσχονάς φ.ωτογρα
φουμεvoς τήν μεση μΙρΙαν της 
Κ υριακης εΙς το στoυVΤ IO το(; 
ραδιοφωνΙ1<Οίί σταil μoίί • Αθηνών 
δπou ώμΙλησε εΙς την έκπομπην 
το «θέ=ρο στο μικρόφωνο». 

ρlσσότεΡον άπο κάθε f'Πα l voν τής 
ξένης κριτικής κσι κάθε τίτλον. 
'Πού του εχε ι δoθfj δια ,.άς μελο. 
δραματl,κ,άς του έrπl τυχίας εις τά 
,μεγάλα λυρικα θέατρα και των δίισ 
rιμlσφαιρίων τον σuyκlVΕΙ ό τίτλος 
του m:rλαιου κανταδόρου τής Πλά
κας. 'Ο Νϊκος Moσxovας, 6mav
των κατόπl 'ν εΙς σχετικας έ,Ρωτή. 
σεις καΒωρlσεν 0,.1 ε~~ς μετα 
την έορτην του Σ ταδίου θά φίιγη 
&εΡοπΟ,ρl ,κώς δια τον Νέον ΚΟΟ;μον 
δπου εχει να τραγoUΔήση εΙς τδ 
Μεξl,κον κα; την Νέαν Όρλεάνi}ν. 
ΚατΟΟlν eα 'Πάρη 'Πάλιν άεροπλά. 

' νον και θά Ελθη Εκ νέου εΙς τάς 
Άθήνας 'Προκειμένου VΆ μετάσχη 
τότε των δοκιμων διά τάς 'Πέντε 
'Παραστάσεις «Φάουσn που θά 
ΤραΥουδήση τον Νοέμδρlον είς τα 
«Όλύμ'Πlα». «'Ο «Φάouστ» , έδή
λωσεν Ιν σvνεχ.εία δ Νίκος Μοσχο
vας, εΤνε ιi 'ΠΙΟ αγαπημένη μου 
δπερα, το εργο 'ΠρΟς το bπoϊov 
τ,ρέφω ξεχωριστή ό'δυvαμία. Κατά 
την διάριοεια τής θεατρικ,ής μου 
σταδιοδρομίας εχω τραγουδήσει 
την δπερα αύτη τοίι rKOIJvω 100 
'Περίιπου φ~ς. Πάντοτε όμως 
l:μφcnιίζομο:ι ρο' αύτήν με Ιδιαίτ. 
ρη IKαvo'ΠΌίησl. Τώρα με το βαυ. 
~Io ίιλlκο τής ' !ΞΒνlκ,ής Λυρl. 
κής Σκητης - 'ΠoV δπως έ'Πληρο_ 
φοΡήθηκα ύ'Πό την δlεΊΙΘUVO I του 
Κ. Κωσ'τή Μ'Παστlα αρχισε vά ξα. 
'V01Παίρvη τον δρόμο ,.ης δημ,ιουρ
γικής άVΌΔoυ - μ' ενα έξαίρετ ο 
μαέσ,ρος σαν τόν Άντίοχο Εύσγ
γελατο. εναν εμπειρο σκηνοθέτη 
δπως δ κ. NενΤOμάVΣKυ, μια λαμ. 
'Π'Ρ11 χορογΡάφο δπως ή Τατιάνα 
ΒαΡούτη, μ ι α θαυμάσια ΧοΡωδί<:ι: 
ο'Πως εΤνε ή χορωδία τής Ε.Λ. Σ . 
'Πού διευθύνε ι ό Βούρτσης. f.xω τήν 
δεδαιότητα 5τ ι θά 'Π<Χρουσlασθη 

Ι ενας άξιόλογος «Φάουσ7». Ά'Πο 
τής πλεupδ:ς μου θα κάμω δ ,τ ι 
μ'ΠοΡω για v' άποδώση ή KOI·VΉ 
καλλιτεχνlκη 'ΠΡοσπάθεl1:Χ το κα· 
λύτερο ΔUvατo ΟΟο,.έλεσ:μα. Έλ'Π(. 

όποίο ν έΤραΥοίιδησεν έκτος 'ΠΡΟ- ζω 0,.1 ο Ι παραστάσε ις τών «'Ο. 
γράμματος κατόπιν tOΠIμOvou ά- λυμ'Πίων~ θα μου έ'Πlτpέψouν vά 
'Παιτήσεως τοίι KOIVOG. 'Ο δlaπrpε- 'Προσφέρω στο 'Πολυσγαπημε 
της Kαιλλlτέx~ης b5ήλωσεv εΙς έκ- KOlvO τής 'Αθήνας μας μιά μlκρη 
Π,ροσώ'Πους του Τύπου ως κσι κα· άντaπrόδoσι εΙς ο,ΤI του όφείλω 
τα την δlάΡΚtlαν ραδιοφωνικής καΙ εΙς δσες ζωηΡΕς συγκινήσεις 
:rυvεvτεύξεώς τομ, οτl εμεινε κα- ""ϋ εχει κατα καιρούς προσφέρε l. 
τά'Πληκτος με την αρτ lότ'ητα Θ?: 6ά~ τα l}uvατάo μ~ καΙ θά 
τής συμφωνlκη ς όρχήστρας Θεσ- ι δώσω τον KαλVΤεΡO taU'1"O μου,. . 
σαλονίκης, την bπoίαν κρίνεl ως Ι ---

Χθες έκλεΙσθη συμφωνΙα καΙ εΙς 
την ΈλληvoγερμανΙKην ταινΙαν, 
πού θά γupισθη ά!rτo τον σκηνο
θέτην κ. Σ αμπατa:KάKην με 
πρωταγωνΙστρlα την ΓερμανΙδα 
σταρ Ζεμόνα, θα λά6η μέρος 
καΙ tι έκλεκτη καλλιτέχνις 't'Oϋ 
Έθνικο(; θεάτρου ΝΙτσα Ζαφει
ρΙου. 'Aνωιrέρω tι Ζεμόνα, tι 
ΝΙτσα Ζο:φειρΙου καΙ ό σκηνο-

θέτης το(; φίλμ. 

ανωτέραν τών 'Περισσοτέρων εύρω- 'Απο μεθαύριον ερχον'Ται α! 
'Παϊκών άντιστοίχων συΥκροτημά- χορωδ ίαι 'Των Ιπαρχιων δια 
των. Ό Μοσχονας προσέθεσεν δ- την έορ'Την του Σ'Ταδίου 

ΚΟψρίδη καα «Λε6εvτ lα» του Φ. 
ΟίκοllOμίδη . Δημοτικ,η Βόλου ύ'Πο 
την δ)ν.σιν Γεωργ. Λί6α, «Καμ_ 
πάνα~ Ροδ ίου, «Γλεντζέδες» Καρ 
ρΕρ. Βολιώτ ικη «Βακχικον:> Γλυ_ 
ΚΟΦ'ρίδη, c Στο γλέντl » Γεωργ. 
Γεωργιάδη . Θεσσαλονίκης ύ'Πο την 
δ) νσl ν Έ'Παμ. Φλώρου, «Θερμαϊ
κος» δίισ δ l ασKεuα; Ε. Φλώρου. 
Θη6ων ύπο την δ)VΣI Μιλτ. Βάθη, 
ό ,,'Αμφίων:>, σ,.η «Ξανθή μου:> 

Κοκ.κί,νου. «'Έλα μαζί μου:> Τσαμ_ 
πουνάρα. Μουσl ,κος Σύλλογος Λα
ρίσης ύ'Πο την δ)VΣlν Άβαν. Βα_ 
λακώστα, «Χωριατοπούλα» Κοκ
κίνου «Λαρέλα» Γλυκοφρίδη. Κα
στοριας ύ'Πο την δ) 'VΣlν Βασιλεί_ 
ου Δόϊκου «Σαραvταπέvτε Κυρ ι α
κες - Ρουσέλενα» «'ΆVΘηνα» Δη
μοτικα το'Πlκα δισσκευης Δόϊκου. 
Καιερί'νης (μl,κτη) ύπό την δ )νσιν 
Μίμη Παπαδημη,-ρίου «Μαρία» δη 
μοτικό. δlασKΕUη Παπαδημητρίου 
«'Ειμδατήριο» Καρρέρ Κορίνθου 
( ,μll<τη) ύπο την δ)VO l ν Άλ. Πα
-παγιανvom:Jύλou «Ψαροπούλα» Γλυ 
ΚΟψρίδη, «ΚαραΥ:κούνα», δl'\llΟΤIΚΟ 
δlασκ,εuιl Νεοφωτίστου. Κοζάνης 
ίιπό την δ)νσιν Μάκη Μ'Παξε6άνου 
«Παράπονα» cΚαϊι<άκ1 Πρωτοτά. 
ξιδο» Ίωάν. Δοίιδουρα. Καλαμών 
«'Ορφεύς» δ) 'νσl ς Ν Ι'Κ. Κουτσομα_ 
,νιώτη «Πεισματάρα» Ροδίου. 
« Βαρκαρόλα» Σ τpouμ'Πούλη, Κερ
κύρας ίιπό την δ)VOlν Στrυρ. Χυ
τήρη ή «ΑύΥούλα» Λ. 'Αλμ'Πάνα, 
«rλuκεια Πατρίδα Κέρκυρα» Σ. 
ΜανΘτα. Πατρων «Όρφευς» δ) v_ 
σ ις Δημ. Σινοίιρη, «Καλή σου νύ
κτα» Δ. Σ ι νούρη, «'Οδοιπορία», 

Γ. Ν. Τριάντη. Σ εΡρων «'Ορφεύς» 
(,μ l κ,.η) «Σήμε.ρα,. cΜανδηλοίιδl :> , 
Δημοτικα δl·ασκευη Χρ. Σταματί_ , 
ου. Φλωρί'VΗς δ «' Αριστοτέλης» 
δ)VΣlς Δημοσ. Μουσίου «Παυλος ! 
Μελάς», «Ναούμης 'Πάει στη <W.ώ 
ρ ινα» ,.ο'Πl,κα δημοτικά. Χορωδία 
Χαλκίδος δ)VΣlς Δημ. Χάνου «Ψα 
Ράδες» ΣτρουμΠΌύλη, «Νυχτομ'Πά 
της:> Λαμ'Π'ΕλΕτ =1 Χορωδία Χα_ 
λανδρίου δ)VΣlς Εύσγ . Πετρίδη 
(μlκτη) «Σlδεpc5:ς» Κοκκ,ίνου, 

Σ ήμερα το !ipcXDu εΙς το στρα
τιωorΙKOν θέατρον της θεσσαλο
·νίκης κάνει την πρώτην Τ!1.ς 
θμφάνισιν ή Ζωζώ Σ απουντζα
κη , ή όποία μετεκλήθη δια να 
cXναπλ'lρώση την • Αννα Καλου
τά , που έτερμάτισε τΙς έκεί Ιμ
φανίσεις της καΙ έπέστρεψε 
χθtς εΙς . ' Αθήνας . Ή εΙκονιζο
μένη δη μοφιλης καλλ ιτέχνις θα 
πρωταγωνιστή ση εΙ ς την νέαν 
έπιθεώρησιν «Ή μάννα μου με 
δέρνεl» πού όφεΙλεται εΙς θεσ
σαλονΙΚΕίς συγγραφείς καΙ πού 
ή πρεμ ιέρα τη ς θα δοθη άπόψε. 

c Βλάχα» δημοτ ικο δ ι ασκευή Γε
ωργίου. 

τ ι θά φροντ ίση ωστε ό θαυμα
σμος του και ι'ι έκτίμησίς του 
'ΠρΟς την κρατικην όρχήστραν 
&σσαλονίκl'}ς να μετoυσlωθOί)v 
εΙς ούσlαστlκωτέρας έκδl1'λώσεlς, 
άφήσας ν~ νοηθη οτ Ι θά την έ
νισχίιση . δι' ολων των μέσων. 

Ή Ιμφάνισις 'Του MoσxoVΆ 
εΙς τη,ν Λυρι κην Σ κ.ηνην με 
'Τον <cΦάoυστ» 'Του Γκουνω 

'Ο Νϊκος Μοσχοvc5:ς-'Που άιιαμέ
νεταl να έπlστρέψη σήμερον Ι. 
Θεσσαλονίκης - 'Προτου αναχω. 
,ρήση προΟΟη εΙ ς δηλώσεις εΙς 
τας όποίας έξέφρασ ε κατ' άρχας 
την ζωηροτάιτηΥ συγκίνησιν η δ-

ΑΙ χορωδίαl 'Πού θά λάβουν μέ. 
ρος εΙ ς τήν έκδήλωσιν του 'Προ. 
σεχοίις Σα6βάτου είς το Στάδιον 
με έ:ιτι κεφαλής τον Νίκον Μοσχο
VΑν, θό: άρχίσουν ΟΟό μεθαύριον 
VΆ κarrαφ6άvovν εΙς τας 'Αθήνας, Ι 
δπou ,.ην τrρoσ<:.)('ή ΠαρασΚWΉν θα , 
άρχ(σουν εΙ ς εΙδlκην σίθouσαν αl 
)'ενlκαί δοκ;ι,μαl του συνόλου ύπο 
την δlΕΊΙΘUVΣlν του κ. Άντ, EUσy. 
γελάτου. Α Ι χορωδίαl 'Πού eα έμ. 
φαΥlσθουν δια vά διαγωνιο&υν, 
μεμοvoμένως θά Ικτελέσουν άνα 
2 τραγούδια. έλληνικα, τα ό'Ποία ι 
θά εΤνε τα έξής: Χορωδία 'Αγρl 
νίου (μlκτη) ύ'Πο 71'lν δ)νσιν Δημ. 
Κοίιτνα. ό «Τζα6έλλας,. του Γλυ-
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·0 Μσσχονας 
άΠθθεώθη χlθές βράδυ 
είς την θΕ'σ.σαiΝον ίικη~ 

ΈνΘΣUΣιασμένOς ά'πό 
την έΚ!εί 6ρχήστρα:ν 

ΜΕΤΑΔ Ι ΔΕΤΑΙ άπο την Θεσσα
λονίκην ΟΤ Ι τ ο φ ιλόμουσον ΚDIvOv 

της μακεδον ική ς 
πρωτευούσης άπε
θέωσε ΙWΡ ΙOλεKΤ Ι 
,κως τον διάσημον 
Έλληvα: βαθύφω
νον Νίκον Μοσχο
νάν, Ο όποίος , ώς 
γνωστόν, συνέπρα 
ξε χθες με την 
Συμφωνικήν 'Ο ρ
χήστραν τη ς Β . 
'ελλάδ"ς εΙ ς την 
πρώτην συlo'CXυλίαv 
έπ' EUKa ιpiq: των 
,μouσΙKων έκδηλώ

σεων εΙ ς τα πλαίσια της Δ ι εθνoVς 
Έκθέσεως . Ό Μοσχονάς οχ ι μόνον έ
ικαίωσε την φήμην του, άλλα κυριο

λεκτικως συνήρπασε το άκροατήριόν 
του, δ ι ότι, έκ τος άπό την μουσ ικήν 
.και φωνητικήν του πληρότητα, 'KaBώG 
,και n'1v σκηνι,κή . του ανεσιν, έτρα
γοίιδησε με «ψuxήν:. Ιδ ίως τα έλλη
νικα τραγούδια τov προγράμματός 
του. ΕΙ ς ΤΟ πΡωτον μtρος έτραγοίι
~ηC1'ε την αρια τoLι Ντε Σ ίλβα άπό 
ην οπεραν «'Ερνάνης:. τoLι Βέρνη 

και την CIpod τov Φιλίππου άπό τον 
«Ν τον Κάρλο:. , έπίσης τ oLι Β έρντι . 
'Ev cruvExtiq: δ διάσημο" 'Έλλην βα
θύφωνος άπέδωσε μt καταπληκτικην 
έπιτυχίαν την σερενάτα τoLι Μεφι 
στοφελή άπο τόν «Φάουση τοίι 
Γκουνώ, Οπου έvεθoυσίασε τό KoIvOv 
με την αψaγη μουσικην έκτέλεσ ίν 
του, την ώλοκληρωμένην φωνητ ικήν 
του άπόδοσ ι ν και τo'1v πληρότητα έκ
φραστ ικών κ ι νήσεων, που τον καθι 
στoVν μοναδικόν πράγματι έρμηνευ
την τοϊι μεγάλου ρόλου . ΕΙς το δε,}. 
τερον μέρος της συναυλίας Ο Νίκος 
Μοσχονάς έτ.ραγούδησε τόν «Μ-..,ϋ
σή:. τ ov Μπάρλεϋ, ~Koλoίιθως το «Λα
γιαρνΙ :. τ ου Σπάθη και τέλος την 
«Άνεμώνη» . Κατόπι ν ομως έπιμόνου 
άξιώσεως του άκροατηρίου, το οποί
ον εΤιχε κατακλύσει άσφυκτικως την 
α'ίθOUΣαν του Βασιλικου εεάτρου, ο 
διεθνοΟς φήμης καλλιτέχνης ΆVεKλή
θη κατ' έπανάληψιν είς την σKηVΗν 
και άπέδωσεν, έκτος προγράμ,ματος, 
τον «Κα'Π'εταν TσανάKα~ τov Σακελ
λαρίδη, τον «Λύγκο τον Λε6έντη» 
και το «Τρε.χαντήρι:. τov Άττί'κ. Ά
ξίζει , έξ αλλου, vO: σημειωθ~ ή θαυ
μασία εντίιπωσις την οποΙαν προεκά
λεσε ,και ή Συμφωνικη 'Ορχήστρα κα
τα την δευτέραν έμφάνισίν της ένώ
Πιον τοϊι ΚοινοΟ , πράγ μα που προ
'δίδει στι έπιτελείται έπίπονη και 
συστηματική έργσσία άπό τον μαέ
στρον ~ωVΑ Μ ιχαηλίδην. Ό Νίκος 
Μοσχονάς, έiξ IS ;έοσv συνομιλ ίαν 
του, έξεφράσθη ευμενέστi#ι! δια την 
πληρότητα της...r υμφωνι κης καί την 
έχαρακτήρισεν ώς μ[αν άπο τας κα
λετέρας που τον 'χουν συν06είισε ι ε
ως τώρα. ΕΙ ς το πρωτον ,μέρος ή 
ορχήστρα rnαιςε την 8ην Συμφωνίαν 
του Μπετόβεν, εΙς δε το δείιτερον μέ
ρος ηΡχιοε με την Σ ουίτα άπο τό 
«Δακτυλίδι της μάννας:. τού M~ 
λη Καλομοίρη κα! [κλεισε το πρό
γραμμα με την εΙσαγωγήν εΙς όν 
«Tαγxώίiζερ~ του Bάγvερ. την 
σ!J)('ij Τρί την ή Σ υuφωνιr< η τής 
πρωτευούσης eα δώσr.ι δευτέραν 
ναυλίαν με ~UΘυντην τον παγκοσμ 
ου φήμης μαέστρον Γιάσα χόρε 
σ-nσϊν . _ 
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ΕπlΣτΟΑΑI 

οι ΔΗΜΙΟΥρrοl 
ΤΗΙ ΙΥΜΦΩΝΙΚΗΙ 
ΡΧΗΙΤΡΑΙ ΜΑΙ 

Κύριε Διευθυντά. 
Γκρινιάζουμε στον τόπο μας: 

γιά τόσα πολλά ΊΤράγματα. ω-: 
στε εΙvαι ανάγκη, σταν διαΠI-: 
στώνοuμε ευχάριστα γεγοvότcx.: 
νά τά τονΙζουμε Ιδιαίτερα. ΚαΙ: 
ενα σπουδαιότερο επΙτευγμα εΤ- : 
ναι η Συμφωνικη ΌΡΥήστρα Β .• 
Ε.. της όποΙας η aπόδoσις εΙς: 
τό Ιλάχιστον &ΠΟ της Ιδρύσεως, Ι 
της διάστημα εΦθασε εΙς κατα-: 
πληκτικως ίιψηλα επ(=δα. _ 

~ Ας την διαφυλάξουμε ώς κό-, 
ρην δΦθαλμοίί καΙ ας &πονεί-: 
μουμε στο/ις πρωτεργάτες καΙ: 
δημιουργούς της. τόσον στόν: 
ΠρωθUΠOυργO κ. Κ. Καραμανλη. : 
ttOIι με την εttιμονη καΙ τό άμέ-: 
ριστο προσωπικό του ΙνδιαΦέ-: 
ρον Ιδημιούργησε τΙς προϋπο-: 
θέσεις. δσον καΙ στόν διευθυντή: 
της κ. Σόλ. Μιχαηλίδη. που με! 
μόχθο KαΙ~ητη προσπά- : 
θεια κατώρθωιr~er .χνεβάση : 
την 'Ορχήστρα εΙς .χπροσδοκή-: 
τως υψηλάς &ποδόσεις. δημό-; 
σιον Ιπαινον. .. 

ΚαΙ ας Ιλπίσουμε. πως γρι,_: 
γορα ή Θεσσαλονίκη . ;; όποία: 
Χάρις εΙς τόν Πρωθυπουργό της : 
Χώρας καΙ τον Δ ιευθυντη του: 
'Ωδείου της .χπέκτησε το δι.αΙ- : 
ωμα να καταλέγεται εΙς την σει : 
ράν των προηγμένων ευρωπαϊ-: 
κων πόλεων. θά τους τιμήσπ : 
δια της .χπονομης τοίί μεταλλί-: 
ου της πόλεως του ΆγΙου Δη_: 
μιιτρίου. του δποίου την καθι':-: 
ρωσιν εΤχα υπ' δΨιν μου νά εΙ-: 
σηγηθω εις μίαν &ΠΟ τάς πρώ-: 
τας συνεδριάσεις του Δημοτ . : 
Σ υμ60υλίου . εάν δεν μεσρλαβου : 
σαν αl γνωσταΙ θλιβεραί διά τα: 
δημοτικά μας trράγματα ξελί- : 
ξεις. 

Μετά τιμη.ς 

ΒΑΣ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥΑΟΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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ΤΕΧΝΑΙ 

fPAMMATA-

Τό ν€oν • ό ο του άKOIτaπoνή-

ToPιfA IJH1.MEIΩMA Τ Α ΤΟ.Υ Ι'ΥιΝ'ΕΡΓ Α ΤΟ.Υ ΜΑΙ Κ. Μ, tΣιIrfI11ΚΛ1H-

"ο. . ipεUV!J'<oG .αιι Ισroριο:δ!φου, τoiJ 
.κστ' έt;α){ην Ιστορl ϋ της θοοσαλονί. 
1CΙς ερχι>τα:ι να 'ιtpoo'tι!θη εΙς τΟν έπl-
6λητl"lGόιι όγκον των συyyρ<liμ'μάτωιν του 
Ι. Ν εχο;μα, αηνά κoi1(,ύπτoυν μίαν 'Πνε~ 
ιμα:τι'ΚήΥ δρο:στηρ α πεντήκο ,το: καΙ 
'ltλων έτων. 
Ή πφίolδoς 1593.,...,1669 εΤναιμί..:ι 

iόπtό τας π>,.toν σΙ(() ινάς, τό:ς Ολιγώ
τφαν γιιωστάς ~oυς της τ"ρο:· 
OCώiδης Ιστορ!ας τη ς πόλεως. ΚαΙ ·μο· 
λονότι, τό νέον Εργον έντιιτιΙζεl 
'το έ,<δ ιΟ!ψιέΡον -.ου ς την μορφήν τ"il 
ψευδομ'ΕσισΙο:, τό κ • την οέποχην ΚΟΙ, 
νωνlκό., Π\l6υμO:τΙK καΙ θ'ρησκευτι. 
κόν "IteptMλλoν της "εγmλης Ι<Jρ«ηλl. 
τικης κοιν6τηοτΟς κ . ς ~αί εΙς τό:! 

ποικίλας -ιφοεκτόισεl ,ου μεσσlανικοΟ 

'γ'lε~Sολl κές tλπίRiες θχουΥ δηομιουρ-
7 t. tJ.ιά: σκ.ηνll 'tOίί ΓεΡμανtΚΟϋ φUλ.μ «Τό ~'T θη στη Βόρειο 'Ι@ιλά!δα για 't"iι γρή
Xρoιισlά!ζouν τα «HhYE IIAot. γορη πρόΟδο της "Κο:λλι .. εχνlκης ζωης, 

~1Tί6ες που eαuιικό: σ"t'l)ρίζο,-ταl στη;ν 
ίόpuση τijς <ιiΣ~I"Κης 'Ορχήστρσ:ς 

Ι 
Β<' είου "E~όιδoς" (Σ.σ. Β . Ε .; 4Ι 
σtl!-,,"' ....... του θΈσμοϋ των 
ιrKαλλιτεχIIlcκων ' Βιά5ηΧώσεων θroσα
;)..cνLκης» (Κ.'Ε .θ.) . Προσωπllcά δέν 
πιστύω πως τ6ισες έλπΙδες "EWoo. δικ.αl r, ιι Φ Ο , iλoΎ1!'μένες καΙ ιμ6iλιστ"X για τΟν diμέ
σως πρoσεxijμω;lρδ. l'IoμLζω "Πώς ύ:πάρ 
ι:<:ουν μό,ο διnα:τάt1)τες για δημιουρ
y!σli1lιτcινoυ 1«Iiλ~~".nroU ικλι'ιΙOiTΟΙ;, 
"'Φ ' όσον άγωνlσ'roiJμε έντονο:, <JUO'T1IΊLα 
τικό: καΙ όμσlδlXά γι' αύτό, "Πού ά
κρι(5ως θά φt-ρτι την ύλοποΙηση των 

ο.Ι περιιιτέτειες τΟΟ Δον Ζουόον. θλ."ΠίJδων.Γkψάλληlλα νoμLζω πώς πρέ-πεl 
ΠOIΣ :EI I~ΩlI'I: Μπρα;δάΙντος κο:Ι Πόθοι ή .eκτέλεσΙς τοϋ μεν.ιX.λou ΤOίrτOυ φ.. 

<M'i\., Κάψα του Καλοκαφιοϋ. yc" ν' άνατε.θlη - 1tέ;ρα: dιtτό ocάlθε 01.J'!L 
Π.ΑιΝθιΕΟΙΝ: Γυρισμός .,oQ έκδΙ-Κη'roU πά~ειo: $Ί "ΠΡOKoIrάληψη - σε πρόσω
. ~ε 't"iι μχχύριη 'μάσκα: ικαΙ Διό: πυρό<; πα φ,.11CEI'\.tEVΙκα xστ6iλληλα γι' σiι-

ικ.αl σι.6ήpou. ~ ... itv. 'A>.ιλ.ιω~ v« \14 ..u:ρOIlt10U\lE" d:yα-
ΠιΑιΡθ.ΕιΝΩιΝ: 'Η σάρl«X εΤνο:l όSiύ,o:- θό: d:π?τoλέσματα, dιλλά ν'. άρ.κεστοίί

.. η 'Και /'Ikxrτηpιωδης άρχl,κατάσκα ' ψ; στις ~εl~ς_~ου~Jας 
- - Σ ΥΝ ΕΧΕ 1 Α r.ρoσφεpiθ"otι"ν. = · ΕΙς τtrv 4ην Σ ·ΕΛΙΔΛ ιΜ' Φ)Ιτη τη προοπτικη κΜιι.σο: καΙ 

σx.εδΙaκτo: τό: τρro: ταVτα ση'μειώιματα,Ι ,ουν τελl κό: dιtταδεKτ~ς ~~ τοϋτο δ~ 
διπου έ"ltι~ω Υό: έlΟθ'έσω συ".,οομα δ,τl f'χω 6ό: καΙ καιΨ Ιo-.v ~ιωση, ~ 
προηγτ)1!η.κε στ~ τομέα -.ουroν καΙ εΤνα:ι xodθαρό: ίιΠοκεl'μενι κες - Πl.στευω 
νό: σκlαΥραιΡήο'ω - ΚΦτα τίς diπόψεις πt:,ς 6έ μπορεί ν' d1y_οηftοϋν. 

.μου - 't"iιν τι;ιAjlανiι μ~λιλoντική. ΠΟΡεΙα. Σrrό σημερινό πρώιι"ο σημείωμό: μου 
Σ <;νάμο: θέιλησα: νό: έ"ltLση!μι}Nω κά- Br.&iPηoa κο:>,ό Υό: κό:μω_ μι?: σύντ~μη 
ποιους κιιδύνους. 'Eλπlζω 'Πως τά ση Ισ,σρικη ~I01Κoιπηση των οσων εγι

",,~Iώιμα:τά μου θd;:αι μια 6oήlθεlo; σ' ναν μέιχρι σήμεΡο:, πιστείιονTOlς πω~ 
α&>ούς που θcJc κληθο&ιι να έφαρμσ- ή Ιστορία εΤναl πά:ντο: διδακ.Τ~Kη για: 
σouν .,ο πράΥΡαμ;μα: για τή:ν όJνόm:τυξ'1' τΙ ~ ,μεΛιλοντι"Κές έν!ΡΥειε ς , τ~ι>λ~lστ? 
πή;<; :καλλb1\6){νιικηq ηωη'ς τοϋ Tlmou. γι(. νι' diπOΨ:ιJ)(θΌυν .πολιλα «πο TOc 
Κι' δ:ν άΚσμα οΙ ό:ττόψεις μου δεν γΙ- σ':αλ!ματα: του πα:f'<!λθΟνΤος 

1.- 7α nE'Il'IiO ΦΕΙ Τ1811" 

τούτου κινήματος, ύρεl το. πέτrλoν 
της Ο"ΚOttινης έκεΙ'ΙΙ έ'Ποχης καΙ ,μας 
δUδει, διά ~την f.Opάν, πο.λυτ"μο!}ς 
'ΠληΡοφοΡία:ς, έκ . των ΠTJγώ. m.-
ρΙ της τότε ζωης ς πόλεως. 
Ή ά:νό1Υνωιση τ i!pyou, παρό: τόιι 

έπιστημανι'ΚΟν i)(CXρ<:qcτηρα του, εΤναl 
ώχάριστος, μ6iλ1 δέ συναpτrσ:στι-, 

ΊΟταν πέρυσΙ, κφτά: τόν ΛiFyoικrτo όι'όιμ~ τους) καΙ πρωτοέγlνε σκέψη κή. 
εΤλOCV έρθει στη;ν π&η 'ιJ.(rς ο.Ι κ.κ.\ γ.,:. τΙς "Καλλιτεχνικές ΊE,~ηλώσεις ιΔιό: τOίίTQ ή dιξ.ί 
ΔIi'μης Πoιλλόnιoς, -.ώιρσ: Γε .... Γ.Ρα:μιμο:. θFσσαλον4κης» σιtή;ν πφίclδο λεvιτoυp- \'Ον dιξ.iα Ιστορική 
τεύς τοΟ 'ΥΤΙΟΟΡΥεΙου Πpoεl&pίo:ς της )'Ισ~ της «~ι.eνoί)ς Έ'Κ8eσεως θΘσΟ'Ο: χνlκη, χάρις ιil.ς τ 
K'υΙ:εpvήpεως, NAyyιiλoς fIPOKOI1t[OU, 'λcνίκης» - γιό: .. Βυζocv'l'ινσ Ψεστι!5άWι ρlγ~ς, τας έντ 
Δlε;;ΘΙWΤης >·Ε ;ομπων καΙ lΊρoyρόoιψcC δΡως d'ltώι9τt'Κε τιΟλύ ιπι"Π60λcι:l.x, άλ.λόι σΚ,lo:yρ<r4tήσεlς των ήρώων της epη_ 
ΤΟς τοϋ Ε.Ι' . Ρ , καΙ δ μαέJσιτρoς 'Α,.- KO:~ .μέ πολύν στσμ1>Ο - άμ.ολογω σκ.WτΙKίίς oιtpiέ.σεως tτ<3;ν «vrouμijδ~ 
ΤΙQΧΟς .E6αyy.ελδn:oς (μα!ζi με KάnτC.oa τρό'μαξα συγκρίνοντας τΙς \.Iε:ναiλ<:ιtl'l Ι τό:ς lιξι;ίας 1tCIIΡατηΡήσεις τοί) ιμελετηΤOίJ 
άλλα πρόσωπο> πού σέβομαι την θτιl- JI.:.I!. Σ ΥΙ'ΙIΕΧΕ Ι Α 
θυμΙα τOU< V'. μή γίνουν γνωι:rrα τό: ~EI Σ 1'Η1'Ι 4ην Σ 'ΕΛΙΔΝ 

ιι, 
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