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ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ Μ Α Ι Ο

ΑΡΘΡΟ ΤΟ Υ  Κ. Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Τέσσαρε; Έλληνε; μβυσικοί- . . - ε-

θριάμββυσαν στην Αμερική. Οί 
Μητρόπουλο;, Καλομοίρη;, Σκλά
βο; και Σκαλκωτα;. ‘Ο πρώτβ; 
οοcv διευθυντή; τη; συμφωνική; 
όρχήστρα; τής Μινεαπόλεω;
©ϊ «λλβι τρει; σάν συνδέτε;, Ό  
πρώτο; είχε τήν ώραία καί έλλη- 
νικωτατη έμπνευση νά "κλειση τό 
μουσική περίβδβ τή; αμερικανική; 
μεγαλβυπόλεω; με μια συναυλία, 
πού περιελάμδανε τρία άπό τά πιό 
αντιπροσωπευτικά μουσικά νεοελ
ληνικά εργα. Τήν «Ελληνική σου

καί εμπνευσμένε; συνδέσει; του 
δροντοφώνησε πώ; «Πάν © μέγα; 
οϋ τέβνηκε», ίδβύ άμέσω; στόν το
μέα τή; νεοελληνική; μουσική; 
οχτώ συνδέτε; πού άποτελοΰν 
οχτώ πολύτιμα c-δ νικά κεφάλαια J 
γιά τήν Ελλάδα.

Άλλά τέτοιου ειδβυ; κεφάλαια 
δέν έχει μονάχα ή έλληνική μου
σική. ’Έ χε ι καί ή έλληνικη ζω
γραφική καί ή ελληνική γλυπτική, 
καί τό ελληνικό ποίημα καί η έλ
ληνική πεζογραφία και το έλλη
νικό δέατρο. Στί; εύρωπαίκε; έκΐτ^., „  ι-„ί —  νι* °  βεατρο. Ατι; ευρωπαικε; εκ-ιτα» του κ. Καλομοίρη. Τόν « Αε- α - · - _*

τό» τού κ. Γ. Σκλαδβυ καί τού; I ^  ™ V e‘,f e? lXMV T‘ * VMV βι 
«Χορού;» τού κ. Σκαλκώτα I ^ nv««, ^λλιτεχνε; που συμμε.

τεαχον α «υ τε ς , μ ο νο ν  επαίνουςΟί κριτικοί τών άμερικανικών ε
φημερίδων αφιέρωσαν τού; πιό έν 
ίβυσιώδει; κι’ άνεπιφύλαχτβυ; έπαί 
νου; γιά τά εργα *αι τ^ν Tpty V
Ελλήνων βυνθετών,

“ Ό  Μητρόπουλο; _  έγραφε ε
να; άπ αυτού; μπβρεί νά είνε 
υπερήφανο; γιά τού; συμπατριώτε; 
του». Κ ι’ ό Μητρόπουλο; στήν πε
ρίπτωση αύτή ίέν είνε ένα άπλό 
«τομο. Ούτε ένα; εξαιρετικό; καλ 
λιτέχνη;. Είνε ό εκπρόσωπό; ολο
κλήρου τή; Ελλάδβ;. Οί λόγοι ε
πομένως τού ’Αμερικανού μβυσικβ- 
κριτικού άφβροΰν όλόκληρη την 
Ελλάία. Η Ελλάδα κατά τήν 
γνώμη τών Αμερικανών μβυσικβ- 
κριτικών δικαιούται νά είνε ύπε- 
ρήφανη γιά τού; τρεϊ; Έλληνε; 
ουνδέτε; τη;.

Παράλληλα μ’ αύτό στό φεστι
βάλ τή; Φραγκφούρτη; ή Ελλάδα 
δ’ αντιπροσωπευδή μέ δυό άλλου; 
άξιου; σύνθετε; τη;. Τού; Πονηρί. 
δη καί Πετρίδη, πού αύτοί δά διευ
θύνουν οί ίδιοι τί; συνδέσει; του; 
πού δά έκτελέση ή έκεί συμφωνική 
®ΡΧΠστρα. Αν προσδέσουμε στού; 
πέντε αύτβύ; συνδέτε; τόν Γεώργιο 
Λαμπελέτ, τόν Λ. ιΥαυράγκα καί 
τόν Μάριο Βάρδογλη, πού ό πρώ
το; άπ’ αύτβύ; έκήρυξε πρώτβ; 
στήν Ελλάδα τή μεγάλη άλήδεια, 
πού τόσο έδικαιώθηκε κατόπιν άπό 
τά γεγονότα πού έπακολουθήσανε, 
πώ; άν δέλουμε νά δημιουργήσου
με νεοελληνικό μουσικό πολιτισμό

~rW * v i, βηρί|ν-υμε μ6υ
σικο δημιουργικό μα; έργο άπάνβυ 
στού; ρυθμού; καί τού; τρόπου; 
τοϋ πολύτιμου μουσικού δημοτικού
μα; πλούτου, ό δεύτερο;   6 κ. Δ.
Λαυράγκα; _  επέτυχε νά συνδυά
σω κατά ένα τρόπο άριστοτεχνικό 
τήν έλληινικτι μουσική παράδοση 
μέ τον επτανησιακό πολιτισμό, πού 
είνε ένα; άπό τού; πιό διαλεχτού; 
εκπροσώπου; του, κι’ ό τρίτο; _  ό 
κ. Μάριο; Βάρδογλη; — μέ τί; 
ρωμαλέε;, ύπερηφανε;, τεχνικέ;

γνωρίσανε, μερικοί δέ άπό α°τβύ; 
τιμηδήκανε καί μέ χρυσά μετάλ
λια. Τβ ϊδιο δά συνέδαινε άσφα- 
λώ; άν ή έλληνική γλώσσα ήταν 
διεβνή;, βπω; είνε ή γλώσσα τών 
χρωμάτων καί τών μουσικών τό
νων, καί γιά τό έλληνικό πβίημα, 
τήν έλληνική πε$βγραφία και τό 
έλληνικό δέατρβ. Γιατί τότε δα 
μποροΰσε μιά χαρά ό βίασο; τού 
Βασιλικού δεάτρβυ στήν καλλιτε
χνική τβυ άνά τήν ’Αγγλία και 
τήν Γερμανία περιβδεία τβυ νά 
δώση δείγματα καί τή; νεοελληνι
κή; δεατρική; παραγωγή;, πβύ οσβ 
κι’ άν δέλβυμε εϊτε άπό μεμψιμβι- 
ρία, εϊτε άπό άγνβια, εϊτε καμμιά 
φβρά κι’ άπό έμπάδεια ή παρεξή
γηση νά παραστήσουμε πώ; ύπβλεί 
πετκι τή; ξένη;, όμω; στέκει πβλύ 
γερά στά πόδια τη;.

Ομω; σκβπό; τβΰ σημερινού μα; 
σημειώματβ; δέν είνε νά πείσβυ- 
με τβύ; Έλληνα; πώ; υπάρχει νε
οελληνική δεατρική παραγωγή. 
Γιατί βί ’Έλληνε;, πού δέν έπαγ- 
γέλλβνται τόν κριτικόν, μέ τήν 
άδρόα προσέλευσή τβυ; στό δέατρβ, 
βταν παίζονται έλληνικά έργα καί 
μέ τβν ένθουσιασμό πβύ υποδέχον
ται όσα άπ* αύτά άξί^βυν, έχουν 
ήδη αναγνωρίσει καί παραδεχδή 
τήν άλήθεια α»τή. Οί σημερι/έ; 
μα; λίγε; λέξει; άλλο σκβπό έ. 
χουν. Νά υπενθυμίσουν σ' ολου; 
έκείνβυ; πού κατά σύστημα άρνβΰν 
ται κάθε νεοελληνική πνευματική 
ή καλλιτεχνική δημιουργία, πώ; 
τό μέλλον καί ή πρόοδο; τή; Έλ- 
λάδο; είνε 'συνυφασμένη μέ τβ 
μέλλον καί τήν πρόοδον τών πνευ
ματικών καί καλλιτεχνικών δυνά
μεων τή; χώρα; μα; καί πώ; &ν 
δέν άγαπήσβυμε, ΰποστηρίξβυμε κ’ 
ένισχύσβυμε τί; δυνάμει; αύτέ;, 
δέν παρεμδάλβυμε έμπόδια σέ 
πρόσωπα, άλλά στήν ολη πρόβδβ 
τή; Ελλάδα;.

Μιά φωτογραφία άπο τή μεγαλειώδη παράστασι τοΰ «Γουλιέλμου Τέλλου» τοΰ Ροσσίνι άπό τόν Φλω 
ρεντινο Μουσικο Μαίβ. πού γι’ α* τόν γράφει *> έν Ρώμη «υνεργάτ η; μα; κ. Ευάγγελο; Μαγκλιδέ-

ρα; κατωτέρω.
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"ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚ Σ ΜΑ Ι ΟΣ»

ΑΠαΤΟΝ ΤΖΙΜΑΡΟΖΑ ΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΤΖΙ 
ΚΓΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΧ ΟΣΙΟΝ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ

ΤΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ

Ο Ι Π Ρ Ω Τ ΕΣ  ΤΩ Ν 
Ο Ε Α Τ Ρ Ω Ν  Μ Α Σ

« Ή  Διαθήκη μου»
Κριτικό σημείωμα τοϋ 
κ. ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

"Ασχετα μέ τήν πρόθεσι τήν ό
ποιαν είχε γράφοντας το (ήθελε 
νά γράψη ϊνα θεατρικό έργο ή νά 
έκφράση προσωπικές άντιλήψεις 
ίου καί νά σαρκάση γύρω άπό τό 
αιώνιο καί γιά πολλούς άξεδιάλυ- 
το πρόβλημα τής. συζυγικής συμ- 
διώσεως;) ό Σασά Γκιτρύ, αύτός 
ό 100 %  παριζιάνος συγγραφεύς 
καί ήθοποιός, πάντως ή «Διαθήκη» 
του είναι ένα έργο χαριτωμένο, 
κοςλογραμμένο καί ξεχωριστό στό 
είδος του.

★
Μέ αύτά τά λόγια προλογίζει 

ένα σημείωμά του διά τό έργον 
είς τό πρόγραμμα τοϋ θεάτρου δ 
μεταφραστής (τά δύο ήτα μέ τά 
όποια ύττογράφεται ό φίλος λό
γιος δέν τοϋ έξασφαλίζουν τό ίν- 
κόγνιτο) κ· Μ. Σ., τοΰ όποίου ή 
μετάφρασις εΐνε, φυσικά, πολύ κα
λή.

★
Τό λιγώτερο πού μπορεί νά πή 

κανείς εΐνε δτι ό μεταφραστής ύ- 
πήρξεν είς τό εισαγωγικό του ση
μείωμα, πολύ... λιτός. Διότι πρά
γματι ή «Διαθήκη» εΐνε ένα έργο 
σλο φινΑτσα. γεμάτο λεπτότητες, 
αποχρώσεις ιδεών, διάλογο κομ- 
Ψόταπο καί πνευματώδιν σκηνικό- 
τητα άμεμπτη. «Σασά Γκιτρύ> τέ
λος πότντων, μέ δλα τά χαρίσιμοοτα 
πού διακρίνουν τό έργον τοΰ άν
θρώπου αύτοΰ, ό όποιος άπό χρό- 
νια καί έπί χρόνια ήταν — εΐνε δέ 
άκόμη — (παρά τήν σχετικήν μό
νον έπιτυχίαν τοΰ τελευταίου του 
έργου τόν περυσινόν χειμώνα, τό 
όποιον ή κριτική, εύρήκε παράται
ρο ποιοτικά ώς πρός τήν έως τώ
ρα παραγωγήν του) τό χαϊδεμένο 
TccxiSii ^ τ ο ΰ  Παρισιοΰ τοΰ θεάτρου 
καί ■ των γραμμάτων· (Ό  Γκιτρύ 
φέρεται ώς λίαν πιθανός σήμερα 
γιά τήν ’Ακαδημία Γκονκούρ).

ΤίΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ EBAOMAiOZ
Η

Κ Γ  ΟΜΩΣ Η ΝΕΟΛΑΙΑ
κριτική έπιτροπή γιά τόν 
διαγωνισμό πρός μελοποίη
ση έμδατηρίου τής Νεο

λαίας δέν έδράβευσε κανένα ά
πό τά ύποδληθέντα πενήντα καί 
έπτά τόν άριθμόν. Πράμα πού θά 
είπη πώς κανένας άπό τούς γνω
στούς συνθετας δέν έλαδε μέρος 
στόν διαγωνισμό αύτό.

Κι’ δμως ή Νεολαία αξίζει ν’ ά- 
πασχολήση τούς σοδαροϋς συνθέ 
τας μας. 'Όταν ρωτήσανε τόν ’Α
λέξανδρο Κατακουζηνό γιατί γρά 
φει τραγούδια μονάχα γιά τά 
παιδιά, ό σοφός έκεΐνος μουσικός 
παιδαγωγός άπάντησε:

— Γιατί αύτά μονάχα μ’ έν- 
νοοΰν.

Ό  Κατακουζηνός ήξερε πολύ xoc 
λά τί έλεγε. Γ ιατί τό νά μιλήση 
ένας καλλιτέχνης στήν παιδική 
ψυχή είναι μεγάλο κατόρθωμα. 
"Οπως καί τό νά συγκινηθή ή παι
δική ψυχή άπό τό έρ^ο ένός καλ
λιτέχνη είναι 5χι μονάχα μεγάλη 
τιμή γιά τόν τελευταίο, άλλά καί 
Αναγνώριση αλάθητη τής άξίας 
του.

Φλωρεντία, η μεσαιωνική πο- . τών τόσων χιλιάδων δεκτών 
λι;, πβυ εδωσε στί; τεχνε; τή; $ω- Τά εξαίρετα σύνολα οί θ^υμά- 
Υραφικη;, γλυπτική; και μουσική; σιε; έκτελέσει;, τά άφδαστα ντε- 

λαμπερέ; άχτίδε; άπό | κόρ, βί διεδνβΰ; φήμη; μαέστρβι

Ο. Ν. SY N A A IN O S
   ~ ~ ~

ΑΗΜΟΤΙΚΟ IUI ΑΑΊ ΚΟ ΤΡΑΓΟΪΑΙ
ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

’Από καιρόν ένοιωθα μιάν έπι- 
ταχτική παρόρμηση νά έξωτερικέ- 

τή σκέψη μου γύρω άπό Τό 
Δημοτικό καί τό Λαϊκό τραγοΰδι.

ίώρα "ε'.;-ιταΐα γίνεται Λοκε- 
τός θεωρητικός θόρυβος γιά τά

Ό  κ. Μ. Καλομοίρης
Cc<; αύτά μουοικά ζητήματα, χω· 
ρ’ς δμως τήν αναγκαία προΐ'.τικί. 
έψαμμογή που μόνο μπορεί '-,ή 
μουσική κα. στήν Τέχνη γενι <ά νά 
τίς δικαιώση κάθε θεωρία.

Δέν πρέπει νά συνταυτίζουυε τό 
Δημοτικό τραγοΰδι μέ τό λαϊκό 
τραγοΰδι,

Μέ τό πρώτο έννοοΰμε μιά μελω 
δία, δπως άλλωστε καί μιά ποίη
ση, 'βγαλμένη άπό τά σπλάχνα τοΰ 
ίδιου τοΰ λαοΰ. Ή  Μελωδία αύτή 
φυσικά, πρίν άπό . πολλά ή λίγα 
χρόνια, θά τραγουδίστηκε γιάπρώ 
τη φορά άπό έναν άγνωστο λα(κό 
μουσικό πού 9ά τήν πρωτοεμπνεΰ- 
στηκε. Άπό στόμα δμως σέ στόμα, 
κι’ άπό χωριό σέ χωριό, κι’? άπό 
στεριές καί πέλαγα καί μερωμένα 
νησάκια, πού οί φτερωτοί της ήχοι 
πέρασαν, ό λαός τήν έπλασε, τήν 
άφομοίωσε, τήν μετασχημάτισε καί 
τήν έκανε έτσι όλότελα δική του. 
Δίκαια λοιπόν θεωρείται χτήμα 
τοΰ λαοΰ καί ό άγνωστος πρώτος 
λαϊκός συνθέτης χάνεται μέσα στή 
σειρά τή μεγάλη τών έπίσης άνώ- 
νυμων συνεργατών του.

Γ ιά νά γίνη· δμως αύτό, φυσικά, 
ή πρωταρχική μελωδία θά ήτανε 
βασισμένη στά άπλδ κι’ άσάλευτα 
τονικά καί ρυθμικά θεμέλια πού 
ίπάνω τους εΐνε χτισμένες καί άλ

λες άνάλογες λαϊκές μουσικές έμ- 
πνεύσεις·

Διαφορετικό εΐνε τό ξεκίνημα 
τής Λαϊκής μουσικής. Τή Λά'κή 
μουσική τή γράφει κάποιος γνω
στός μουσικός συνθέτης μέ σκοπό 
νά γίνη γνωστή καί ν’ άγαπηθη ά
πό τόν πολύ λαό, νά τόν τέρψη, νά 
τόν συγκινήση ή νά τόν ένθουσιά- 
αΠ.

Φυσικά ύποτίθεται πώς ή μουσι
κή αύτή θά εΐνε άπλή, εύληπτη 
καί άντιληπτή στά λαϊκά αύτιά 
καί στή λαϊια) ψυχή. Δέν εΐνε πάν
τα άνάγκη ή λα'(κή μουσική νά 
εΐνε έτσι γραμμένη ώστε νά μπορή 
νά τήν τραγουδήση ό πάσα ένας 
άπλός λαϊκός τραγουδιστής, ή νά 
τήν παίξη κά3ε λαϊκός δργανοπαί- 
χτης. Πρέπει δμως νά μπορή νά 
τή νοιώση σά μιά δική του μουσι
κή γλώσσα καί νά τήν άγαπήση.

’Έτσι θά μπορούσαμε νά καθω- 
ρίσουμε πώς Δημοτικό τραγοΰδι 
εΐνε μιά μουσική πού ό λαός μάς 
προσφέρει αύτός ό Ιδιος, κάτι δ
που έχει κλείσει μέσα του τήν ψυ
χή του, τούς καημούς του, τά ό
νειρά του, καί πού τό έξωτερικεύ- 
ει μέ τά άπλούστατα άλλά πειστι
κότατα τεχνικά μέσα πού έχει 
στή διάθεσή του.

Αντίθετα, Λαϊκό τραγοΰδι εΐνε 
κάτι πού ύποτίθεται πώς προσφέ
ρουμε έμεΐς οί ά ν θ ρ ω π ο ι  τής Χώ
ρας, οί πιό — άς αύτοτιτλοφορη- 
θοΰμε — μορφωμένοι,» στίς λαϊκές 
μ«ζες, μέ τήν έλπίδα πώς θά τό 
νοιώσουνε, θά τό άφομοιώσουνε, 
θά τό κάνουνε δικό τους.

Άπό τά _λίγα αύτά λόγια δλέ- 
πουμε πόσο μεγάλη καί ιερή εΐνε 
ή άποστολή ένός συνθέτη λαϊκών 
τραγουδιών, άλλά καί πόσο μεγά
λη εΐνε ή ευθύνη του.

Ό  συνθέτης αύτός πρέπει νά 
έμπνευσθή μιά μουσική, πού ή ά
ποστολή της δέν εΐνε νά έκφράσπ 
μόνο τά δικά του συναισθήματα, 
δεν εινε νά έπιδείξη τίς τεχνικές 
του ικανότητες ή προτιμήσεις, άλ
λά πριν απ όλα νά μιλήση στήν 
καρδιά τοΰ άκροατή του' άπλά 
και μέ σαφήνεια, έτσι πού νά γίνη 
αντιληπτός άπό τόν καθένα.

Τότε μόνο ό άπλοϊκός άκροατής 
του θά νοιώση τήν μελωδία πού 
τοΰ προσφέρουν σάν κάτι δικό 
του, σάν κάτι πού θά μποροΰσε 
(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

τό 15C0 μ. X , κι’ έπειτα, ή πόλι; 
πού έδωσε καί πάλι $ωή στό μελό
δραμα στά 1600 ύστερα άπό τό 
σδύσιμό του μετά τήν πρώτη τβυ 
έναρξι έπί Τερπάνδρβυ τβύ Μυτι- 
ληνκίβυ. ic>6vvf οινά-βινά τά .τε
λευταία χρονιά καί δέν τρx&cbas 
παρά λίγου; θαυμαστός; τή; £ωγρα 
φική; καί γλυπτική; μέ τά Μου
σεία τη; καί τά άριστουργηματικά 
παλάτια τη;. Τό φασιστικόν κρά- 
το; ένοιωσε άμέσω; πώ; έπρεπε 
νά δοθή μιά £ωή καί σ’ αύτήν τήν 
πόλι τή; ’Ιταλία; καί χάρι; στήν 
έμπνευσι τβΰ μεγάλου Τραυματί- 
βυ τβΰ πολέμου Ντελκροά καί τβΰ 
συνϊέτβυ Γκερίνι διευθυντβΰ τοΰ 
Ώδείου Φλωρεντία; διωργανώδηκε 
πρό πεΛ’ταετία; ό πρώτο; «Μουσι
κό; Μ άϊο;» τό διεδνέ; φετσιδάλ 
τής μουσικής καί τβΰ δεάτρβυ, μά
ξι μέ τό «Μελβδραματικό Όκτώ- 
δριβ» φεστιδάλ μόνο τή; ’Όπε. 
ρα;.

Τό αποτέλεσμα ύπήρξε έξαιρε- 
τικό. Ά π ’ όλα τά μέρη τβΰ κό
σμου τί; δυό αύτέ; έπβχέ; συγκεν 
τρώνβνται στή Φλωρεντία χιλιά- 
ίε ;  θαυμασταί τών εξαιρετικών 
μουσικών έβρτών.

Παρακολουθώντας λοιπόν κ’ £'- 
γώ, ώ; μέλβ; τβΰ «Μβυσικοΰ Μα
ΐου» τής έφετεινή; περιόδου, τό
σον τά; δόκιμά; όσβ*ν καί τά; έκ- 
τελέσεις άδελα μβΰ ξεφεύγει άπ’ 
τά χείλη μου μιά λέξη... Μπρά
βο! Μπράδο είναι λίγο. Κάτι πε
ρισσότερο πρέπει νά πή κανείς 
γιά νά έκφραση τόν ένδβυσιασμό 
τβυ, καδώ; καί τόν έδβυσιαβμό

καί καλλιτέχναι, άλλά καί ή έκ- 
λβγή τβΰ ρεπερτβρίβυ είναι έκεΐ
να πβύ δίνβυν τόν ένδβυσιασμό, 
τή χαρά καί τή συγκίνηση στβ'δε- 
ατή.

u’Tp-i
δατόρε» τβΰ Βέρντι μέ καινρύργια 
σκηνικά τβυ ρετξίστρα Βάλλεκ, μέ 
έικτελεστά; τόν Λάβυρβ Βόλπι, τήν 
Κανίλια, τήν Ζτινιάνι, τβν Μπβρ 
τ$ιόλι καί Παξέρβ, καί μέ όρχή- 
στραν έκατόν δέκα οργάνων, ύπό 
τήν διεύδυνσιν τβΰ Γκβυΐ, πβυ ή
ταν μιά παράστασι; σπανία, καί 
συνεχίϊβντα; μέ τόν «Βασιλέα 
Λήρ» τβύ μοντέρνου συνδέτη Βί- 
τβ Φράτ£ι πβύ τβ κοινόν περίμενε 
ν’ άκούση μέ περιέργεια τήν πρώ
τη έκτέλεση, άπεδέωσε τόσο τόν 
συνθέτη γιά τήν μεγαλβφυή τβυ 
τεχνβτρβπία, τήν έμπνευσή του 
καί τβν σεδασμό τβυ στό Σαιξπη
ρικό πνεΰμα τό χωρί; έξενητη- 
μένα έφέ, οσον καί τβν διάσηιιβ 
σκηνογράφο Σαλδίνι καί τβύ; έκ- 
τελεστά;. Καί μέ τήν σειρά έρχβν 
ται β «Γβυλιέλμβ; Τέλλ» τβΰ Ρβσ 
σίνι ύπό τήν διεύθυνσιν τβΰ μεγά
λου Μαρινοΰτσι, «Παιδί καί Μάγ
κα;» τβυ Γάλλβυ συνδέτβυ Ραδέλ 
μέ σύνβλβν Γαλλικόν, κατόπιν ή 
παλαιά όπερα τβΰ Τσιμαρό$α (δι- 
ωρδωμένη άπό τόν Ρεσπίγκι) 
«Άττβύτξιε Φεμενίνε» και τέλο; 
τό «Καράδι φάντασμα» τβΰ Βά
γνερ έκτελεσμέν'β άπό Γερμανού; 
ύπό τήν διεύδυνσιν τβΰ Κάρλ Έ- 
λμενντορφ;.

Μά εί; τό διάμεσβ τή; μελοδρα 
ματική; περιόδου είναι ή Συμφω
νική περίβδβ; πβύ τραδάει τό κβι-
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νβν μέ τό ϊδιβ εξαιρετικό ένΰιαφέ 
ρον, καδώ; καί τά «Μπαλλέτα τβΰ 
Μόντε Κάρλο».

Πρώτα ένα μεγάλο κλασσικό 
συμφωνικό κβνσέρτβ ύπό τήν διεύ 
δυνσιν τβΰ Γκουϊ, κατόπιν ένα 
τρίο διάσημο τό «Φίντελ τρίο» καί 
μετά ή άφιξι; τη; όρχήστρα; καί 
τβΰ κόρβυ τού Α' γ,τοοτχίίυ τή; Ρώ 
μή;· ΰΛόΗόν <δ*εύθυ\'4ίν toO Μοχί- 
ναρι* γιά τήν έκτέλεση τή;. 9ης 
Συμφωνική; τοΰ Μπετβδεν' καί 
τβΰ «Σαλβΰκβ IX »  τβΰ Πετράρσ^ 
καδώ; καί τή; «Άναστάσεω; τβΰ 
Χρίστου» τοΰ Περόξι καί τή; «Άλ- 
κήστιδο;» τβΰ Σαλδίντσι κρατβΰν 
τβ κβινόν σέ μιά συνεχή μουσική 
ύπερδιέργεση.

Η έκτέλεση τών' ώ; άνω Συμφω 
νικών Συναυλιών ήταν κάτι πα
ραπάνω άπό τβ τέλειβ. Άλλά δέν 
τελειώνει έδω ή άπόλαυσι; τών 
Συμφωνικών Συναυλιών τβΰ «Μου 
σικοΰ Μαΐβυ». Άκβλουθεΐ τβ «Ρέκ 
διεμ» τβύ Βέρντι πβύ έδόθη εί; 
τήν έκκλησία τβύ Άγίβυ Σταυρβΰ 
ύπό τήν διεύθυνσιν τβύ μεγαλυτέ 
ρου μαέστρου τή; ’Ιταλία; ντέ Σά 
μπατα καί μέ έκτελεστά; τήν Κα
νίλια, τήν Στινιάντι, τόν Μαλι- 
στιέρβ καί τβν Παξέρβ. Άσφαλώ; 
μόνο σέ μιά έκκλησία μέσα μπο
ρεί νά νβιώση κανεί; τό άριστβύρ 
γημα αύτό, καί μέ ένα τέτβιβ σύ 
νολο 250 προσώπων νά Χ'οιώση τήν 
ύποδλητικότητά τβυ, πβύ άθελα 
φέρνει τά δάκρυα στά μάτια τβΰ 
άκρβατβΰ.

Καί μετά άπό τόν Βέρντι εφθα- 
σαν όλόκληρβ; ή φιλαρμονική, ή 
χορωδία τού Βερολίνου ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Φυρτδάνγκλερ γιά 
τήν έκτέλεσιν τών «Κατά Ματθαί
ον παδών» τοΰ Μπάχ. Ή  μεγάλη 
φυσιογνωμία τού Φυρτδάνγκλερ εί 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Ό  γιατρός Μαρσελέν (γνωστός,
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
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Δ ΙΚ Ε Σ  ΤΗΣ ΔΥΝΑΜ ΕΙΣ

Από τήν έκθεση τής αύτής κρι
τικής έπιτροπής μεταφέρουμε 
έδώ τήν έξής περικοπή, πού 

πρέπει ν’ άποτελέση τό καλλιτεχνι
κό πιστεύω δλων τών νέων συνθε
τών.

«Ιδιαιτέρως λυπηρόν δτι οΐ δια- 
γωνισθέντες ήγνόησαν τελείως τό 
χρώμα καί τόν τόνον τής έλληνικής 
λαϊκής μουσικής καί ώς έπί τό 
πλεΐστον περιωρίσθησαν είς τάς 
πλέον κοινοτύπους άπομιμήσεις' 
τών πλέον τετριμμένων έμδατηρίων
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0 1 ΠΕΡΙΙΤΕΡΕΙΝΕΙ ΤΑΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΟΥ κ. Κ. ΒΡΙΕΣΛΑΝΤΕΡ
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Ο «ΙΩΝ” TOY ΕΥΡΙΤΤΙΔΟΥ
ΣΤΗ ΣΦΕΝΔΟΝΗ TOY ΣΤΑΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ
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Υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν 
τής Α. Μ. τόΰ Βασιλέως καί τών 
Α. Α· Β. Β. Υ. Υ. τοΰ Πρίγκηπος 
καί τής Πριγκηπίσσης Διαδόχου 
άναδιδάζεται στή 
Σφενδόνη τ ο ΰ  
Στοίδιου τήν Πα
ρασκευή 16 Ιο υ 
νίου έ. έ. καί ώ
ρα 6 μ. μ, άκρι- 
δώς,. ή' πιό θεα
τρική άπό τίς τρα 
γωδίες τοΰ Εύρι- 
πίδου «’Ίων». Αί 
■εισπράξεις άπό 
τήν παράστασι αύ 
τή θά διατεθοΰν 
ύπέρ τής Γενικής 
Συνομοσπονδί α ς 
τών Παλαιών Πο
λεμιστών τής Ε λ 
λάδος, άνώτάτου 
άνεγνωρισμέν ο υ 
όργανισμοΰ προ
ϊσταμένου δλων 
τών όργανώσεων 
Παλαιών Πολεμι
στών.

Ή  μετάφραση τοΰ «’Ίωνος» ό- 
φείλεται στόν λογοτέχνη μεταφρα 
στή τών αρχαίων τραγικών κ. Ν. 
Ποριώτην, ή δέ μουσική στό νέο

λονται καί οί σκηνογραφίες τοΰ 
«Προμηθέως Δεσμώτου», «Φοινισ- 
σών» καί «Ήλέκτρας», ώς καί τών 
«Φοινισσών» στό Ώδεΐον Ήρώδου 

τοΰ Άττικοΰ.
Έπίσης ό κ. 

Ρ ωμοο’ός κατ ε - 
σκεύασε τά προ
σωπεία τών τρα
γικών ήρώων καί 
τ ίς  ένδυμασίες 
τους, σύμφωνα μέ 
τίς ύποδείξ ε ι ς 
τοΰ κ» Λίνου 
Καρζή.

Στή νέα αϋτη 
τοΰ σκηνοθέτου 
τοΰ «” I ωνος» δη
μιουργίαν, δλοι 
οί ήθοποιοί, πού 
λαμβάνουν μ έ - 
ρος εΐνε νέοι. καί 
απόφοιτοι τ ή ς  
Δραματικής Σχο 
λής τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου. Καί

©I περιστερεώνε; τή; Μυκόνβυ
Kat ο! περιστεριώνες τής Μυκόνου.

Μέ δυσκολία τούς διακρίνεις, στό 
πρώτο βλέμμα πού θά ρίξης άπό 
τήν άκτή στήν πόλι» της Μυκόνου, 
γιατί τόσο πολύ ή άστιράδα τους 
καί τό κυβικό τους σχήμα εΐναι δ- 
l̂0i0C ^  τ(* οικοδομήματα αύ

τοΰ τοΰ μέρους.
Περπατώντας στήν έξοχή καί ι

διαίτερα στήν Άνωμέρα, έκεΐ πού 
τά σπιτάκια γίνονται μοναχικοί κύ- 
6δΐ, σπαρμένοι άνάμεσα σέ γλυ- 
στερούς βράχους, θά συν<χντήση 
κανείς καί άπό τή μιά καί άπό τήν 
άλλη μερικά κάτι παράξενα οίκο

ταστική δψι. Πέφτουν μπρός στό 
βάθος ένός κρυσταλλένιου ούρα
νοΰ, πού χάνεται πίσω άπό τίς κον- 
κορυφές μερικών μελαγχολιικών 
βουνών, διακεκοσμημένες άπό κηλϊ 
δες μιάς θάλασσας σχεδόν μαύρη'ς.

Ό  δροσερός άέρας φυσά χωρίς 
διακοπή άπ’ δλες τις μεριές καί 
βοηθάει μέ τόν βουκολικό σκοπό 
του στόν συμβολικό ένθουσιοοσμά 
αύτής τής είκόνος.

Νομίζει κανείς δτι ξανοτ/εννιέται 
μέσα στά παλάτια τήό «Χίλιες καί 
μιάς Νύχτες», πού δείγματα σέ 
μυκρογο-αφίςτ μεταφυτεύτηκοα/ σ’ 

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

Τήν Γεν. Διεύ- Τ ® οκήνικό τήί; παραστάσεω; τβΰ «” Ιωνβ;» τοΰ Εύριπίδη πού έξετε εινε άξιοστΙ^είωτΓ1
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θυνσιν καί Διδα
σκαλία τής τραγωδίας άνέλαβε ό 
κ. Λίνος Καρζής πού καί πέρυσι 
άνέδασε τίς «Φοίνισσες», τοΰ Ευρι- 
πίδου στό Ωδεΐον Ηρώδου τοΰ 
Άττικοΰ.

λεσε c ζωγράφο; κ. Ι ’ιβχαν Ρωμανό; ' καί πολύ έπαινε-
τή ή τάση τοΰ κ. 

Λίνου Καρζή νά έμφανίζη νέα πάνμουσουργό κ. ©. Καρυωτάκην.
Τήν μακέτα τόΰ πραγματικά έκ- 

πληκτικοϋ σκηνικού τοΰ «’Ίωνος» 
έφιλοτέχνησεν ό ζωγράφος κ. Γιό- 
χαν Ρωμανός,. πού σ’ αύτόν δφεί-

τοτε ταλέντα, δπως καί στίς προη 
γούμενες προσπάθειές του έ κ α μ ε .  

Οί ήθοποιοί πού θά ύποδυθοΰχ 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»
Ε Η Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Α Ν  Σ Ε Ι Ρ Α Ν  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Ν  

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  

Σ Τ Η Ν  Α Γ Γ Λ Ι Α  Κ Α Ι  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

ΕΝΑ Α Ν Ε Κ Α Ο Τ Ο  Α Ι Η Γ Η Μ Α  

ΤΟΥ κ. ΜΕΝ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ
που έτιμήβηκε άπό τό κράτος 
μέ τό βραβείο της πεζογραφίας
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
I δριπής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ*. 

ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΑΙ
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

* έζάμηνος > 71)
ΙσυρκΙας έτησία Λ. I.  ί
Αίγιπττου > Γ ρ. Δ. 50 

'Αμερικής » Δολλ. 3 
Πασα άπόδειξις πληρωμής 

δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
coO 'Διβυθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοθ περιοδικοί). 

Υπεύθυνος Συντάξεως 
Θ. Μ. ΣΥΝΑΔ IΝΟ Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

όπερεχτών. άρκετοί δέ καί τών ά- 
μερικανικών φόξ. Βεβαίως δέν πα
ραγνωρίζει ή έπιτροπή τάς δυσκο
λίας πού 2χει νά ΰπερνικήση ό 
.συνθέτης, προ κειμένου νά προσδώ- 
οη είς ϊνα άπλό μουσικό έμδατή- 
ριο ή τραγοΰδι όρμητικοΰ χαρα
κτήρος τό χρώμα έλληνικής μουσι
κής καί νά τό συνδυάση μέ τόν 
άρμόζοντα μελφδικόν καί ρυθμικόν 
χαρακτήρα τοϋ σκοποΰ, διά τόν ό
ποιον προεκηρόχθη ό ύπό κρίσιν 
διαγωνισμός. Καί δμως είς τήν έλ
ληνικήν λαϊκήν μουσικήν κα'ι Ιδι
αιτέρως τήν χορευτικήν τών νησι
ών εϋρίσκονται άρκετά σημεία ά- 
φετηρίας διά τήν δημιουργίαν ένός 
τόνου έλαφρδς έλληνικής μουσικής 
Ύπάρχουν δέ είς τήν μικρόν έλλη- 
\\κήν μουσικήν φιλολογίαν άξιόλο- 
γα Οποδείγματα άπό τά όποια οί 
νέοι "Ελληνες συνθέται θά έπρεπε 
νά προσπαθήσουν ά:;ρι^ώς νά 
δημιουργήσουν καί είς τήν έλα- 
ψροτέραν έλληνικήν μουσικήν κά- 
■ηως έθνικόν χρώμα καί κάποιαν I- 
δικήν μας μουσικήν άτμόσφαιραν.»

Ή  έπιτροπή μέ τά άπλά τής αύ· 
>τά λόγια έιηστοποίησε γιά μιά φο
ρά άκόμη τή μεγάλη άλήθεια, πού 
τόσον έπιγραμματικά έτόνισε έπα- 
νειλημμένως ό Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως κ. Ι· Μεταξας, δτι ή 
'Ελλάς τότε μόνον θά έδραιωθή 
σάν Κράτος καί θά προοδεύση 
σάν "Εθνος δταν έμπιστευθή τήν 
■πρόοδό της στίς δικές της δυνά
μεις.

Καί δικές της δυνάμεις εΐνε τά 
δημοτικά της τραγούδια, ή λαϊκή 
της τέχνη, οί παραδόσεις της καί 
c l όραμοπισμοί της.

i ·
28 Μαΐου — 3 ’ Ιουνίου 1879
2 Ίουν. Άπόψε άρχίζει ό θία

σος «Μένανδρος» τις παραστά
σεις του στό θέατρο «’Απόλλων», 
στόν Ίλισσό:

Σοφία Ταδουλάρη, ‘Ελένη Χέλ 
μη, Στέλλα Σιλιδάκου, Ελένη 
Κοτοπούλοη. ’Αμαλία Πίστη, Δ. 
Ταδουλάρης, Σπυρ. Ταδουλάρης, 
’Ελευθ. Βούλγαρης, Γ· Τσίντος, 
Δημ. Κοτοπούλης. Π. Λαζαρίδης, 
Σ . Σφήκας, Π. Χαλκιόπουλος, Κ. 
Σ αγανόπουλος, Παρασκευόπου- 
λος, Π. Ροΰσος, Σ· Ζάρας, Κίμ. 
Βερίνης, Π. Δεπάστας, υποβολέ
ας Δ. Γιορλάνος.

(Μόνο ή 'Ελένη Χέλ μη ζη άπό 
τούς πάρα πάνω πρωταγωνιστάς 
δυό-τρεΐς άπό τούς τελευταίους 
δέν μείνομε στό θέατρο, χαθήκα- 
νε άμέσως. "Ετσι δέν θά μποροΰ 
σε κανείς νά τούς παρακολουθή- 
σΉ).

Στήν πρώτη τους παράσταση 
παίχθηκε δ «Μάξδελ» τοΰ Βαρ- 
διέ περιπετειώδες έργο. Τοΰ Βαρ- 
διέ έκεΐνον τόν καιρό είχανε παι- 
χθή πολλά έργα, μετάφραση Λ. 
I. Τυπάλδου.

4 Ίουν. «Λάζαρος ό Βοσκός» 
τοΰ Βουσαρδΰ. πού κι’ αύτουνοΰ

παιζόντουσαν τότε πολλά έργα 
άπό τούς θιάσους μας- Γ  ιά πρώ
τη φορά.

Ό  «Μένανδρος» είχε και όρχή
στρα, μέ διευθυντή τόν Γουϊδα. 
"Ητανε θίασος όργο:νωμένος, μέ 
παστρικές παραστάσεις πού τε
λειώνανε στίς 12 Η δσο κι’ άν τά 
έργα ήτανε μεγάλα κα'ι είχανε 
στό τέλος καί μονόπραχτη κωμω
δία. ’Αρχίζανε στίς 9. Τρεις καΐ 
μισή ώρες θέαμα!—Είχανε καιρό 
οΐ 'Αθηναίοι τότε καί ήσυχα vaO- 
ρ ο !

’ Ιδού πώς χρονογράφος τής έ- 
ποχής μιλεΐ γιά τό «Μένανδρο»: 
«•...ό' κλεινός «Μένανδρος»..-.έπί 
θεάτρου άνακαινισθέντος έκ δά- 
θρων ύπό τήν λάμψιν άεριόφωτος 
αύτήν τήν φοράν, άπέναντι κοι- 
νοΰ· 'τό όποιον δέν θέλει καλύτε
ρον είμή ν’ άνατριχιάζη έκατον- 
τάκις τ ή ς  έσπέρας πρό τών φοδε- 
ρών σκηνών τοΰ δράματος ΐοΰ 
Δεννερύ καί νά μουσχεύη τέσσα- 
ρα τουλάχιστον μανδύλια διά δα
κρύων, άτινα προκαλεΐ ή περιπα
θής άποτγγελία trjc πρωταγωνί
στριας...»

(Έστία 1879, σ. 381).
γιαν· σιδ-

Ή  έπίδειξι τής σχολής 
κλασσικών χορών της 
Κας 'Έλλης Ζουρουδη

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. Α. ΚΥΠΡΟΛΕΟΜΤΟΣ
Μιά άπό τΙς καλύτερες σχολές Κουκλών, έκτελούμενο

Κ Α Ι Π Ω Σ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ

Ο κ. I. Φαρδούλης διά τοΰ έν- 
ταΰθα άντιπροσώπου του ύπέ 
δαλε μήνυση έναντίον τοΰ δι- 

Εν-θυντοΰ τών «Παρασκηνίων» έπι· 
καλούμενος υπέρ τής άθωότητός 
του τό δτι δέν έγνώριζε σέ ποιόν 
<?νήκε τό τραγοΰδι «Στής Πλάκας 
πίς άνηφοριές».

Ά λ λ ’ ό κ. Αντιπρόσωπος τοΰ κ· 
Φαρδούλη ύπήρχε στήν ’Αθήνα κι* 
δταν αύτός ένεφάνιζε στήν Αμερι
κή γιά διασκευή του τό άνωτέρω 
τραγοΰδι, πού ένα όλόκληρο καλο
καίρι στό πρόσφατο παρελθόν άπο- 
τελοΰσε ένα άπό τά πιό χαρακτη
ριστικά νούμερα μιδς θεατρικής έ- 
πιθεωρήσεως τοΰ κ. Τ. Μωραϊτίνη. 
Καί γενν&ται τό ε&λογο έ ρώτημα: 

Γιατί πρίν προδή 6τήν παράνομη 
αύτή ένέργειά του ό κ. I. Φαρδού
λης δέν έ'στειλε έ'να γράμμα στόν 
έδώ άντιπρόσωπό του νά τόν πλη 
ροφορήση &ν τό τροΕγοϋδι «Στής 
Γιλάκας τΙς άνηφοριές» έχει ποιη
τή καί συνθέτη καί πώς λέγονται 
αύτοί;

ΚΑΝΕΝΑ ΑΔ ΙΚΗ Μ Α

Σ ιό περασμένο φύλλο άπό Α
βλεψία τυπογραφική, ή προ· 
Γομή τοϋ Μπάμπη "Αννινου, 

πού έδημοσιεύσαμε, άποδόθηκε 
στόν κ. Ν. Γ-εωργαντή, ένώ εΐνε έρ
γο τής δίδος Λουκίας Γεωργαντή, 
άντάξιας κόρης τοΰ έκλεκτοΰ καλ 
λιτέχνη.

Κάνουμε τήν έπανόρθωση αύτή 
άν καί δέν έγινε κανένα άδίκημα 
στήν περίπτωση αύτή, άφοΰ ή τιμή 
.τής δημιουργίας ένός τόσο χαρα
κτηριστικού γλυπτικοΰ έργου όφεί- 
λδται έξ όλοκλήρου στήν οικογέ
νεια Γεωργαντή.

Ο Ι Τ Ε Χ Ν ΙΤ Ε Σ  ΘΕΑΤΡΟΥ

Τ ό Σωματεΐον Τεχνιτών θεά
τρου μόνον αύτό άπ' δλες τίς 
θεατρικές όργανώσεις δι' έγ- 

f> ράψου του πρός τά «Παρασκήνια» 
έζήτησε νά τό κατατάξουμε μετα
ξύ τών συνδρομητών μας.

'Η χειρονομία αύτή τοΰ λαμ
πρού αύτοΰ Σωματείου δέν τό κρύ 
βουμε πώς μδς συγκινεΐ δαθύτατα, 
γιατί άποτελεΐ Αναγνώριση τών 
προσπαθειών πού καταβάλλουν τά 
«Παρασκήνια» γιά τήν έξυπηρέτη- 
οη καί πρόοδο τής θεατρικής ιδέας 
στήν Ελλάδα.
« ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐη ΐΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΚΑΛΤΣΕΣ-ΦβΗΝΕί
ί^ α ικ ε ϊ ίς  μεταξωτές χωρίς έλαττώματα
λεπτές, μεγάλης άντοχής «Μάτ» Δ ρ . 40
Πολύ λεπτές » 45

’Αράχνη Ζωϊκή μέταξα » 75
Κομπινεζόν Ζέρσεύ μεταξ. φίνα » «5
Κ ιλόττες  » » » » 35

ΜπλουζόΛια γυν. ® » » 140

'Υποκάμισα, —  Φανέλλες — Έ σ ώ βρ α κα
άνδρών μεταξωτά ΖέρσεΟ. πάμφθηνα

'Ίροσέξατε τήν Διεύθυνσιν:
Μ. Δ . Λ Ε Ι Β Α Δ ΙΤ Ο Υ

Χαβρίου 1 β
Πάροδος Κολοκοτρώνη

κλασσικών χορών καί ρυθμικής γυ 
μναστικής πού λειτουργοΰν στήν 
’Αθήνα, εΐν’ άναμφισβήτητα ή σχο
λή τής κ. “ Ελλης Ζουρουδη, χορο- 
γράφου τοΰ Έλληνικοΰ Μελοδρά
ματος καί καθηγητρίας τοΰ Έθνι- 
κοΰ ’Ωδείου.

Τήν περασμένη Δευτέρα, 29 
Μαΐου, ή Σχολή αύτή έκανε τήν 
έτήσια έπίδειξή της στό θέατρο «Ό 
λύμπια». "Ετσι δόθηκε καί φέτος 
ή εύκαιρία στό άθηνάίκό κοινόν, 
πού γέμισε τό εύρύχωρο θέατρο, νά 
διαπιστώση τήν εύσυνείδητη καί 
γόνιμη έργασία πού γίνεται σ’ αύ
τήν καί χειροκροτήση θερμότατα 
δασκάλα καί μαθήτριες.

Τό πρόγραμμα πλουσιώτατο. ή
ταν άναμφισδήτητα σέ άρκετά ση
μεία του, άνώτερο άπό μιά άπλή έ- 
πίδειξη .τής έργασίας μ ιδ ς  Σχολής 
καί τών ικανοτήτων τ_1ν μαθητρι
ών. Σύνολα δπως τό «Αιγυπτιακό 
μπαλλέτο», τό «Ερωτικό δάλς» 
ή σόλα δπως ή «Σονάτα τοΰ 
Γκρίκ», τό «Μπολέρο» τοΰ Ραδέλ, 
τό «Νοκτύρν» τοΰ Σοπέν κλπ. εΐνε 
κομμάτια μέ άξιώσεις, κομμάτια 
πού βλέπουμε συνήθως σέ ρεσιτάλ 
κι’ δχι σ’ έπιδείξεις Σχολών. Τό 
«Νοκτ£|ρν* τοΰ Σρπέν τό χό ρ εψ ε  
βέβαια ή κ. Ζουρουδη βπως καί τό 
«Ερωτικό βάλς» τοΰ Μοζόρσκυ ώς 
σολίστ, μά καί τ’ άλλα κομμάτια 
πού ίκτελέσθηκάν άπό μαθήτριες, 
χάρισαν στούς πολυπληθείς θεατάς 
τήν καλλιτεχνική συγκίνηση, τόσο 
ώς δείγματα εύσυνείδητης έργα
σίας καί γόνιμης διδασκαλίας, δσο 
καί ώς ταλέντο τών έκτελεστριών· 

Κι’ άληθινά τά ταλέντα πού θαυ
μάσαμε στήν έπίδειξη αύτή δέν ύ- 
πόσχονται άπλώς πολλά, προσφέ
ρουν* ήδη κάτι τό πολύ άξιόλογο· 
Χορεύτριες δπως οΐ δίδες Λ, Καλο- 
γεροΐιούλου στή Σονάτα άρ. 7 τοϋ 
ΓκρΙκ, Ά μ . Χατζηοργύρη στό Μπο 
λερό τοΰ Ραδέλ, Μαίρη Κοντο- 
γιάννη καί Ν. Πρασίνου ατό θαυ
μάσιο ντουέττο τοϋ Φέλντμαν 
(βάλς), Τσιριγώτη στό «Πολισι- 
νέλ» τοΰ Ραχμανίνωφ, Ε. Βαφειά· 
δου στόν Νάρκισσο τοϋ Νεβίνε κα· 
θως καί ή κ. Καπετανάκου ατά 
«Ρόδα τ’ Απρίλη» τοϋ Φρίμλ, δεί· 
ξοτνε πώς εΐνε πιά φτασμένες καλ· 
λιτέχνιδες καί πώς ή περαιτέρω έκ- 
παδδβυσίς τους θά χρειασβρ άπλώς 
ώς συμπλήρωσις καί μεγαλύτερη 
άνάπτυξη τοΰ πηγαίου ταλέντου 
τους. Κι’ άναλογίζε«αι κανείς μέ 
χαρά, τί πολύτιμο ύλικό θά βρή έ
τοιμο α(5ριο τό έθνικό μας μελό
δραμα, ύλικόν πού μέ κόπους καί 
μόχθους προετοιμάζουν χρόνια τώ
ρα οί θαυμάσιες αύτές Σχολές δ
πως τής κ. Ζσυρούδη, τής κ. Πρά- 
τσικα, τοΰ κ. Μοριάνωφ κλπ.

"Οπως είπαμε πιό πάνω, πολύ έ- 
θαυμάσθησαν καί έχειρδκροτήθη- 
σαν θερμά, τά σύνολα πού παρου
σίασε ή κ. Ζοφούδη στήν έπίδει- 
ξή της, σύνολα πού δέν ήσαν ά
πλά σκέτς. μά μπαλλέτο έν μικρο
γραφία. ’ Ιδίως τό «Αίγυπτιακό 
μπαλλέτο» τοΰ Λουΐτζίνι άρεσε έ- 
ξαιρετικά, μέ σολίστ τήν δίδα Σπε- 
τσάκη καί μέ συμμετοχή τών δίδων 
Κοντογιάννη, Κ άλογε ροπούλου, Χα 
τζηαργύρη κλπ. 01 ίδιες μαθήτριες 
έξετέλεσαν έξ Ισου άρτια καί καλ
λιτεχνικά τό «Ερωτικό βάλς» τοΰ 
Μοζάρσκυ μέ σολίστ τήν κ. Ζου- 
ροΰδη, τήν «Γκζαρντάς» τοϋ Μισέλ 
κλπ.

Άλλά. δπως εΐνε γνωστό, οί 
Σχολές αύτές δέν έχουν νά έπιδεί- 
ξουν μονάχα χορευτικά ταλέντα έν- 
σαρκωμένα σέ μεγάλες μαθήτριες. 
Έκεΐ λοιπόν πού θαυμάσαμε περισ
σότερο τήν έργοττικότητα καί τήν 
μεθοδικότητα τής κ. Ζουοούδη, εΐ- 
νε στήν έμφάνισή τών μικρών μα
θητριών της, πού πολλές άπ’ αύ
τές ήσαν κοριτσάκια 5 καί 6 έ
τών. Καί νούμερο δπως ή "Εκθεση

μέ τόση
χάρι άπό κοριτσάκια κάτω τών 10 
έτών, όμολογώ είλικρινώς πώς δέν 
έχω ξαναϊδή καί πώς μ’ ένθου- 
σίασε πραγματικά. Τέτοια πειθαρ
χία καί τέτοια αίσθηση τοΰ ρυθμοί) 
Γα περίμενα νά ίδώ σέ τόσο μικρά 
κοριτσάκια.

Πολύ ώραΐο σκέτς έπίσης ή Χιο
νάτη μέ τούς 7 Νάνους, μέ Χιονάτη 
τή μικρή δίδα Σταθακοτοόλου.

Γ ενικά ή έντύπωση πού άφησε ή 
έπ''δειξη αύτή ήταν άριστη κι’ έ- 
παναλαμβάνω πώς εινε εύτύχημα 
γιά τό νεοϊδρυμένο Έθνικό μας 
Μελόδραμα ή ύπαρξη τών Σχολών 
αυτών, γιατί τό πράδλημα τών 
μπαλλέτων, ένα άπό τά δυ8κολώτε- 
ρα καί σπουδαιότερα προβλήματα 
γιά ένα μελοδραματικό όργοτνισμό, 
θά λυθή μέ τήν μεγαλύτερη εΰκο- 
λία χάρις στό άφθονο ύλικό πού 
έχουν προετοιμασμένο οΐ Σχολές 
αύτές. ύλικό πού δν δέν μπορή νά 
χρησιμοποιηθή γιά εύνοήτους λό
γους άπό τό έλαφρό μουσικό θέα
τρο, τό Έθνικό Μελόδραμα δέν θά 
δυσκολευθή στήν χρησιμοποίησή 
του.

Α. ΚΥΠΡΟΛΕΩΝ

Κα τά  τηλεγράφημα dw6 τή Νέα  *Υ- 
όρκη ή κ. Κυβέλη μετά τής θυγοπτρός 
της κ. ’Αλίκης έφθ<χσοον έκεΐ προχθές 
Πέμπτη μέ καθυστέρησίν μιάς έδδο- 
μάδος.

— Τήν περασμένη Τετάρτη έπέστρεψε ά
πό τήν Θεσσαλονίκη^ δπου είχε μεταδη 
γιά  νά προετοιμάση τά τής μεταδάσεως 
του θιάσου Κοτοπούλη έκεΐ, ό Διευθυν
τής του ήμικρατικου θεάτρου Κοτοπού
λη κ. Γ . Χέλμης^

— Μεθαυριον Δευτέρου άναχωρεϊ γ ιά  
τή Θεσσαλονίκη τό τεχνικό προσωπικό 
του ήμικρατικου θεάτρου γιά  νά κάνη 
τίς σχετικές προετοιμασίες στό έκεΐ θέ
ατρο.

— *0 θίασος άποτελούμενος άττό 55 
πρόσωπα 0* άναχωρήση γιά  τή Μαχεδο. 
νική πρωτεύουσα τήν μεταπροσεχή Δευ. 
τέραν,

— ’Έναρξιν τών παραστάσεών τον ό
ασος θά κάνη στίς 15 τοθ μηνός^ ώς 

^νωστόν. μέ την « Σ τ έ λ λ α  Βιολάντη» 
τοθ κ. Ξενοπούλου.

*0 κ. Λογοθετθης θά κάνη τήν έμ· 
ψάνιση του μέ τό «Καλώς ήρθες» του κ. 
Σ  υναδινου πού θά παιχθή στίς 1 $ τοθ 
μηνός.

Κοτοπούλη θά βρίσκεται στή 
Θεσσαλονίκη στις 14 του μηνός τό δράδυ.

—  Σ τ ή  Θεσσαλονίκη ό θίασος τής κ. 
Κοτοπούλη θά μείνη 31 ή μέρες, άπό 
κεΐ δέ θά έπιχειρήση περιοδεία στίς κυ . 
ριώτερες πόλεις τής Μακεδονίας καί 
τής Θράκης πού θά διαρκέση τρεις έδ- 
δομάδες.

—  Στ ά ς  Α θήνα ς 6 άνωτέρω θίασος θά 
έπανέλ&ρ στάς άρχάς Αύγούστου, θά 
κάνγ) δέ έναρξη τών παραστάσεων του 
στις 7 τοθ μηνός μέ τό έργο του κ. Κα- 
τηφόρη «Τό μεράκι τοθ άρχοντα».

— Σ τ ή ν  έκτέλεση τοΰ έργου αύτοΟ δέν 
θά συμμετάσχη ή

παραστάσεις στήν τουρκική γλώσσα.
— Σήμερον τό δράδυ είς τό θερινόν 

θέατρον «Σ μ ύ ρ νη »  Νέας Κοκκινιάς δ ί
δεται άπό τόν θίασον άδελφών Προδε- 
λεγγίου ή πρώτη τ ή ς  όπερέτ
τας « Ο Ι άσσοι τής κομπίνας» μέ κείμε.

σαρανταένα συνεχή φύλλα του βεατρικου 
περιοδικού ή «Νυκτερίς», ποΰ έβγαινε 
στά 1901 καί στά 1902 άπό τόν Κ .  Γ. 
Μιχαλόπουλο.

— Ή  «Νυκτερίς» εϊνε τό πρώτο έλλη
νικό θεατρικό περιοδικό πού είχε μακρό 
δ ίο, ήταν τετρασέλιδο —  £να φύλλο της
μόνο εΐνε έξσσέλιδο __  καλοτυπωμένο, cl-
χει πολλές πληροφορίες, άρθρα θεατρι
κά καί αύστηρή κριτική Ιδίως γιά  τούς 
ήθοποιούς.

— ‘Ο έκδότης, 6 κ. Κ .  Γ . Μιχαλόπουλος 
ήταν δημοσιογράφος καί είχε γράψει καί 
δύ0 δραματικά ειδύλλια, τόν « ’Αρχιλη
στή» (18 9 9 ), καί τό «Γιά  τήν άδελφή» 
(1 9 0 6 ).

— "Αρχισε ή έφαρμογή τής διατάξεως, 
που σύμφωνα μ* αύτή οΐ διπλωματούχοι 
τών διαφόρων δραματικών σχολών γιά  νά 
λάβουν άδειαν έξασκήσεως τοΰ έπαγγέλ 
ματος τοΰ ήθοποιοΰ πρέπει νά ύποστοΰν 
προηγουμένως έξέτασίν ένώπιον τής έξε- 
ταστικής Έπιτροπής τής Δραματικής 
Σχο λ ή ς  του Β .  Θεάτρου, γ ιά  να έπι. 
κυρωθή τό δίπλωμά τους.

— ’Ή δ η  υπέβαλαν σχετικάς αίτήσείς οΐ 
διπλωματούχοι τής Δραματικής Σχολ ής  
τοΰ Έθνικοΰ  Ω δείου  κ . Χρ. Μπούντας

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κΐνη.ματτογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι.
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ· 300 

Πασα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρεως 4.

Γ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TON EiETAKQN 
ΗI  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ

ί*

Ό  συγγραφεύς -a. Ν. Μαραέλλος 
Γίβϋ τό £pyc τβυ «Ό  χρημχτιβτής» 
έλαβε τβ πρώτβ έραέειβ οτβν τε 
λεοταϊβ Κκλβκαιρίνειβ ίιαγωνισ-μβ
νο χα ΐ στίχους τοΰ κ. θάνου Παπαυγέρη 
καί μουσικήν Μίμη Κατριδάνου.

—^Τήν Τρίτην άναχωρεΐ δι* Αίγυπτον 
ό έκλεκτός τενόρος τής δπερας κ . Π. 
Έπιτροπάκης μετά τής κυρίας του, δ. 
Τιου θά δώση σειράν συναυλιών.

 Ε ν τ ό ς  τής έδδο*μάδος άναχωρεΐ διά
Κοτοπούλη^ προ. I  Κύπραι τό τρίο Βάμπαρη δπου £ά τρα

κειμένου νά κάντ| ιή ν  έμφάνισή της στά | γουδηθοΰν ολες ο ΐ τελευταίες έλληνικΐς
μέσα Σεπτεμβρίου μέ τήν «Ήλέΐκτρα» 
τοΰ Σ  οφοκλέους.

— ‘Η παράσταση τής «Ή λέκτρας» θά 
έχη πανηγυρικό χαρακτήρα δεδομένου 
δτι ή κ. Κοτοπούλη έδιάλεξε τό έργο 
αύτό γιά  νά έορτάση τά τριαντάχρονα 
τής έμφανίσεώς της στό θέατρο έπί κε
φαλής δικοΰ της θιάσου.

 Εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου
τρέχοντος μηνός καιρού έπιτρέποντος θ* 
άρχίση τις παραστάσεις του στούς «Δελ
φούς» ό κ. Ά τ τ ίκ  μέ τό συγκρότημά 
χου

— Έ φ έτο ς  ό * Αττίκ θά έγκατιαλείψβ) 
τάς ’Αθήνας στό τέλος ’ Ιουλίου, όπότε 
θά έπιχειρήση περιοδείαν άνά τάς έπαρ 
χίας.

— ’Από τήν 1ην Αύγούστου θά έγκα . 
τασταθή στό άνωτέρω θέατρον ό θία- 
&ος του κ. Κουνελάκη, έπιστρέφων άπό 
τήν περιοδείαν του στίς έπαρχίες, πού 
θ ’ άρχίση άπό τάς Πάτρας.

— Μέ τό χθεσινό τραίνο Ιφθασε στάς 
•Αθήνας 0 crflcpa άπό την θριμαδεοτική 
καλλιτεχνική του περιοδεία στήν Εό- 
ρώπη καί Α μ ερ ική  ό βαθύφωνος κ. Π. 
Μοσχονάς.

— "Ισ ω ς κατά τήν έντιαΰΟα παραμο. 
νη του ό διεθνούς φήιίης κολλιτέχνης 
έμφανισθή στόν «Φάουστ».

 Τό ύποοργεΐον θρησκευμάτίον καί
Δημοσίας Έκπαιδεύσεω ς έδωσε τήν ά 
δειαν στούς τουρκοφώνους "Ελλη νες  ή 
θοποιούς νά δίνουν στούς συνοικισμούς

έπιτυχίες είς £να έκ τών καλλιτέρων έ 
κε* κέντρων.

— Χθές ά*ν τ/ώρηταν άτ^οπλι γκώς τά, 
τελευταία α»ε?έχη τοΰ θ ιν^ ? /*·ζώς 
Νταλμάς άποτελούμενα άπό τήν κ. *Υ· 
βόννην Βλαδιμήρου, Φωφώ Λουκάς Λ. 
Γαρμίνα, Συράκον^ Τζινιόλην, Πένναν^ 
καί τόν διευθυντήν όρχήστροβς κ. Ν τ ’ 
"Αντζελις.

Τήν περασμένη Τετάρτη ό θίασος του 
«Περοκέ» έσταμάτησε τις παραστάσεις 
του.

— Κατά  τό όλιγοήμερο διάστημα πού 
είργάσθη τό άνωτέρω θέατρον ό χρημα
τοδότης του ύπέστη ζημίοον 200 χιλιάδων 
δραχμών. ·

— Ο Ι εισπράξεις τοΰ «Λυρικοΰ» έξα. 
κολουθοΰν κάθε άλλο παρά νά εΐνε Ικανό 
ποιητικαί.

— Τήν πελασμένη Πέμπτη άρχισοτν έν- 
τστίκά οΐ δοκιμές τής νέας έπιθεωρήσε- 
ως που θά διαδεχθή τήν ήδη παίζομέ- 
νην.

—  Συγγρα φ εύς της βΐνε ό κ. Γιαννου- 
κάκης καί συνθέτης ό κ. θ . Παπαδόπου- 
λος.

— *Η κ. ’Αντωνία Τριχά, χήρα τοΰ ά. 
λησμονήτου έκείνου Σπύρου Τρίχα πρό- 
σφερε στό θεατρικό Μουσείο διαφόρους 
ένδιαφερούσας φωτογραφίες τοΰ συζύγου 
τιγς, προγράμματα, θεατρικήν άλληλογρα 
φίαν του, συμβόλαια, πολλά φύλλα έφη. 
μερίδων τής Πόλης καί τής Σμύρνης, πού 
γράφουν γιά  τό θέατρό μας καθώς καί

καί δνίς 'Αγλαΐα Γαδαλά.
— Άνεχώρησε τήν περασμένη Τετάρτη 

γιά τήν Κύπρο ό θίασος τοΰ κ. Άργυρο
πούλου.

—Ot παραστάσεις τής κ. Άνδρεάδη 
στή Θεσσαλονίκη έληξαν τήν περοοσμένη 
Τετάρτη.

— Ή  έναρξις τοΰ άνωτέρω βιάσου στό 
ένταΰθα θερινό θέατρό της θά γίνη τήν 
προσεχή έβδομάδα μέ τόν «Πυγμαλίωνα» 
τοΰ Μπέρναρ Σ  όου.

—1̂ Ικανοποιητικότατες ot είσιιράζεις της 
«Βιολέττας» πού παίζεται μέ μεγάλη έ 
πιτυχία στό θέατρο Σαμαρτζή καί τήν 
περασμένη έίδομάδοί

Κατά τό μεταξύ τής πρβπαρελυοόσης 
καί τής παρελβούσης Τετάρτης διάστημα 
οΐ εισπράξεις τοθ έν λόγψ θεάτρου άνηλ 
θαν συνολικά στό ποσό τών 182.075 δρχ.

—  Σ τ ό  ϊδιο χρονικό διάστημα τό «Λυ
ρικό» έπραγματοποίησε έν δλφ 97.650δρ.

Ο Ι μαθηταί τής Δραματικής Σχο  
λής τοϋ ΒασιλικοΟ θεάτρου μέ τήν εύ
καιρία τής λήξεως τών έξετάσεών τοίς 
παρεκαθησαν σέ συναδελφικό γεΟμα τό 
βράδυ τής περασμένης Τετάρτης στήν 
«Μυκονιάτικη γωνιά».

Σ  τό γεΰμα αύτό είχαν προσκληβιί 
καί 6 Διευθυντής καί οΐ καθηγηταί τής 
Σχολής, καθώς καί & κ. Γεν. Διευθυν
τής τοθ ΒασιλικοΟ θεάτρου κ. Κ .  Μπα. 
στιάς

—Αοριον Κυριακήν καί ώραν 3 μ. μ. 
οτόν περίβολο τοΟΛεοντείου Λυκείου Πατη 
σίων (τέρμα) θά γίνπ ή έτησία έορτή 
τής Σχολής.

— Είς τό πρόγραμμα πλήν τών ,Λσκ*. 
σεων σουηδικής γυμναστικής συμπεριλαμ- 
δάνονται καί ποδηλατοδρομίαι, παιδιαί 
Καθώς καί δύο άσματα : «Μία έορτή στή 
Σ εδίλλη» καί «Ζήτω ή Ελλάς», πού θ ά  

έκτελεσθοΟν ύπό τήν παιδική χαρφδία τοϋ 
Λυκείου.

-Τήν έορτήν θά τιμήσουν προσκληθέν. 
τες οΐ έπίσημοι, a t άρχαί, πολλοί διανο
ούμενοι καί καλλιτέχναι, καθώς καί 
πλεϊστα μέλη τής *ΑθηνοΤ(κής κοινωνίας, 

όποία μέ τόσην στοργήν περιβάλλει τό 
ίδρυμα τοΟτο.

S TU D IO
CLARK NICHOLS
Μπαλ λ έτ ο ,  Ρ υ θ μ ι κ ή  Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή

16 Όδός Μ Α Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  16 
Τηλέφωνον 24-506

ΘΕΑΤΡΟΝ

Σ Α Μ Α Ρ Τ Ζ Η
Τηλ. 53-588 

θίασο?

M H M H - ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Σ  υνεργασία

Κ. ΜΑΥΡΕΑ

Β Ι Ο Λ Ε Τ Τ Α
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΠΑΠΛΔΟΥΚΑ- 
ΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΠρωτοτγωνιστοΟν

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΟΥΤΑ

ΠΕΜΠΤΗΝ -  Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν
ΛΑΤΚΗ

Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Η

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ,  Μάϊος.—■ Τώρο: μέ
τήν εύκαιρία της συζητήσεως τγοΟ γίνε. 
ται γύρω άπ' την κρίσι τοθ έλληνικοΰ 
βιβλίου, θάιτρεπε ν* άκουσθοΟν δυό λό
για καί γιά τήν dcyopa τοθ ΈλληνισμοΟ 
της Αίγύπτου. Σ  υνάδελφοι, δημοσιογρΛ 
φοι της Αθήνας, μου στέλνουν συχνό: 
βιβλία τους μέ τήν παράκλησι νά φοον 
τίσω γιά τό «πλασάρισμά» τους. * Ομο
λογώ πώς βρίσκομαι σέ δύσκολη θέσι. 
Γίνονται δλα τά πρσκαταρτικά, ή άγγε. 
λία> ή συνηθισμένη εύμενής κριτικούλα, 
τό άπαραίτητο «συ'νιστώμ€ν κλπ » άπ’ 
τις «γραμμές» τη; ίφημερΚδος, μά 0- 
στερα τίποτε. Κυκλοφ9ρία δέν ύπάρχει. 
Ά δ ικ α  ό *Αθηνα·ος συ/γραφεύς πε.'»μέ
νει στήν βιτρίνα coO βιβλιοιτω» riou τόν 
άγοραοίή. Γιά νά μιλήσουμε ίμπορ.κά: 
ή άγορά btve νεκρή. ’Αλλά αύτό εΐνε 
μία διαπίσιωσι άπλή δσο καί πασίγνω
στη. Τό ζήτημα είνε γιατί *·*ν πουλιέ
ται τό βιβ Jo  καί πώς θά μποροΟσε νά 
κινηθη. * Εκείνοι πού άγόραζαν τ'* ίλ . 
ληνικό 5ι4*.ίο στήν Αίγυπτο ήταν Ανέ
καθεν μιά περιωρισμέ.νη τάζις άνθρω- 
πα>ν που τδπα·>*αν άπό άγάπη στό διά 
βαομα x a l μερικοί ποΰ περνoOaocv άπ’ 
τό βιβλιο^ωλ'.ΐί γιά νά πάοουν έν·κ ά
κόμη στολ'δι τής βιβλισ3ήκης των, χω
ρίς κάν νά τοθ κόψουν τά φύλλα, /νΐέ 
τόν καιρό ή τελατεί-χ αύτή έλαττ.· θηκε. 
"Α>λοι £φυγ<»ν γιά τήν ‘Ελλάδα καί 
άλλοι πέθ<χναν. ‘Η νέα γενεά δέν έδωκε 
νέους πελάτες στό βιβλίο, τό σχολείο 
άπό τό όποιο έπρεπε νά περιμένουμε νά 
όβηγήσπ τό παιδί στό βιβλιοπωλείο δέν 
έκαμε τίποτε. Μιά έξαίρεσίς μόνο πρέ
πει νά yivQ γιά τόν γυμνοοσαάρχη Ά .  
λεξΟΛΦρείας κ. Φτυοφά, νέο έκπαιδευτι. 
κό μέ πολύ δρε^ι, πολύ ένθουσιασμό^ πού 
άρχισε σιγά-σιγά νά καλλιεργώ τήν ά
γάπη τών παιδιών γιά τή λογοτεχνία.

Τό έλληνικό βιβλίο πάντως ξεχάστηκε 
στίς βιτρίνες^ υστέρα ήρθαν τά λο^κά 
περιοδικά: μέ τά ρο^σίντζα τών πέντε 
δροεχμών καί έδωκαν τό τελευταίο χτύ 
πη χ̂α μέ τή«ν μεγάλη τους διάδοσι. Ποιός 
νά θυμηθή πιά τό βιβλίο. Ο Ι βιβλιοπώ. 
λαι δέν τό φέρνουν γιατί κι* άν τό φέ
ρουν δέν θ' άγορασθή. Εΐνε δμως καί 
ή μεγάλη άλήθαα; άνέκάθεν ή 6ι©λιο 
πΛ>)πο:κή άγορά τής Αίγυπτου Αταν μι
κρή Ό  κόσμος έδώ ό «.ηγατικός — καί 
εΐ\ε ή πλειοψηφία — δέν διαβάζει. Αήν 
έφη μερίδα του ξεφυλλίζει καί τίπο
τε περισσότερο. *Η άλλη ή «άνώτερη» 
τάξις πάσχει άνίατα άπό σνομπισμό πού 
εΐνε στήν ’Αλεξάνδρεια άσθένεια ένδη- 
μϋκή. Ή  «άριστοκρατία» μας διαβάζει 
ξένα βιβλία κι* αύτά συζητεΐ' στά σα* 
λόνια της. ’ Ελάχιστοι παρακολουθούν 
τήν νεοελληνική λογοτεχνία. ‘Όπως εΓνε 
λοιπόν τά πράγματα, τό 'Αθηναϊκό βι
βλίο δέν £χει άγορά στήν Αίγυπτο. Τό 
ζήτημα εϊνε : μπορεί νά γίνη κάποια κί 
νησις ; θά  ήτοτν παραλογίσμός νά ά. 
παντήσουμε άρνητικά. Κυκλοφορία κατά 
χιλιάδες δέν μπορεί βέβαια νά ύπάρξη. 
Ά λλά  διακόσια άντίτυπα άπό ένα καλό 
βιβλίο θά ήταν δυνατό νά πουληθούν. 
Γιά νά γίνη κάτι τέτοιο, πρέπει πρώτα- 
πρώτα οΐ Αναγνώστες νά γνωρίσουν τούς 
’Αθηναίους ___  γενικά δηλ. τούς "Ελλη .

i  Nivn Ζάχα, ή rrpuTxywvt- 
ατρια της Μάντρχς τοΰ 'Αττίκ, ποΰ 
οέ ήλικίχ 7 χρβνων rtotijei πιάνο, 
χορεύει χλχχέττες, ρωαοικβΰς χο. 
poug, παίζει κιδάρα, τραγουδάει ο’ 
ίλες τίς yλώσβεξ καί διευ9ώνει όρ- 

χήοτρα.

ΤΟ ΤΛΜΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΟΟΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Τό Διοικητικόν Συμδούλιον τοϋ 
Ταμείου Έργασίας Ήθοιτοιων προ- 
κειμένου νά διευκολύνη τούς Απερ
χομένους ε[ς τάς έπαρχίας μικρούς 
συνεταιρικούς θιάσους έλαβε τήν 
άπόφαση,. έν άναμονη της τροπο- 
ποιήσεως τοΰ Νόμου τοθ ρυθμίζον
τας τά τής παροχής δανείων, ν’ ά- 
ναστείλη τήν έξόφλησιν τών παλαι
ών δανείων έπί δύο μήνας. Παραλ- 
λήλως έλήφθη ή άπόψασις δπως 
παρασχεθούν νέα δάνεια είς τούς 
Απερχομένους θιάσους μέ τήν ΰπο- 
χρέωσιν νά καταδάλλουν οώτοί ά- 
γελλιπώς τό όριζόμενον . ποσοστόν 
πρός έξόφλησιν αύτών.

Ι · Ι 1 · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · 1 Ι · Μ · 1 Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · Ι 1 · Ι
νας συνγραφεϊς. Δέν μπορεί νά ζητήσΐ) 
κανείς κάτι πού δέν ξέρει. "Α λλα  κράτη 
διαργανώνουν συχνά έδώ έκθέσεις βιβλί
ων. Κά τι τέτοιο μπορεί νά ylvg  κι* έ- 
δωι μαζί μέ σχετική διαφήμισι στά βι
βλιοπωλεία, στίς έφημερίδες. *Υπάρ>- 
χουν σωματεία σοβαρά ποΰ βά μποροΰ 
σαν νά άναλάβουν μιά προπαγάνδα γιά 
τό έλληνικό βιβλίο. ’ Μ βάσις εΐνε νά 
ένδιαφέρβ^ καί ό "Ε λ λ η ν  συγγραφεύς 
καί νά μή άρκεϊται μόνο στήν άπο στολή 
μερικών άντιτύπων. ’Απ’ τή συνεργαΰία 
αύτή μπορεί νά δημιουργηθί) μιά καλή 
άγορά γ ιά  τό καλό έλληνικό βιβλίο.

Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Μ Η Σ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΟΡίΙ 
0 8ΙΜ01 ΤΟΥ 0. ΟΕΑΪΡΟΥ

Σήμερον οτή 1 μ. μ. αναχωρεί 
γιά την καλλιτεχνική του περιο
δεία ατήν ’Αγγλία καί Γερμανία 
ο Siaoe; τοΰ Βαοιλικοΰ βεάτρου, έ. 
πιδαίνων τοϋ Γιοογκοολαυϊκοϋ α
τμόπλοιου “Βασίλιοοα ’Όλγα». ‘G 
Siaaoj άποτελούμενοξ άπό 70 έν 
ολω πρόσωπα 8’ άποέιδασδή είς Βε 
λ’ετίαν, ©που καί παραμείνη 
μιάν ήμέρα. Έκείβεν μέσω Μιλά
νου καί Παρισίων &' άναχωρήση 
γιά τό Λονδίνο.

'Ο γενικό; διευθυντής τοΰ Βασι
λικού δεάτρβυ κ. Κ. Μπαατια; 8* 
άναχωρήση άπό δώ σιδηροδρομι. 
κώς την Κυριακή τό δράδυ. Τά 
σκηνικά Θ’ άποσταλοΰν μέ άλλο 
άτμόπλοιο. Οί άποσκευέ; τών Οδο
ποιών άνέρχονται σέ 250 μπαούλα.

Ό  δίασο; βά κάμη έναρξιν τών 
παραστάσεων του στί̂ “ 13 ’Ιουνίου 
στό Πανεπιστήμιο «τοϋ Καΐμπριτ^ 
μέ την«Ήλέκτρα».Ετί; 14 τοΰ ίδίου 
μηνό; θά έπαναλάέη τήν «Ήλεκ
τρα ν'» στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξ
φόρδης. Ζτί$ 19 20 ικαί 21 δά παίξη 
στό Βασιλικό θέατρο τοϋ Λονδίνου 
τήν «Ήλεκτρα» καί τόν «’Άμλετ».

Άπό τό Λονδίνο έ δίασος 8’ ά-, 
ναχωρήση στίς 22 τοΰ μηνός γιά 
την Φραγκφούρτη, ο'που δά δώση 
δύ© παραστάσεις στίς 26 καί 27 τοϋ 
αυτού μηνός μέ την «Ήλεκτρα». 
Στίς 29 βά παίξη τόν «’Ά,μλετ», ί- 
κεΐδεν δέ θ’ άναχωρήβη γιά τό Βε 
ρολϊνο. Στή γερμανική πρωτεύίο. 
σα ό θίασος τοΰ ΒασιλικοΟ θεάτρου 
δά δώση στίς 3 Ιουλίου στό θέα
τρο «Σίλλερ» μιά μόνο παράστα
ση μά τήν «Ήλέκτραν». Στάς Ά 
δη νας θά 6ρίσκε-«ι «ατά τΙς 7 Ί· 
ί-υλίΒΰ,

Ο r  Βεάκης δά '"χρακβλβυθήση 
τόν θίασο.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν παρελΘοΟσαν Πέμπτην 1η Ίο υ ν Ιο ο  

έδόφη είς τό "Ελληνικόν Έκπαιδευτήρι. 
ον Α . Σ  αχελλαριάδου (Τμήμα  Κλειδο. 
κυμβάλου) τάξις -Ανθής Σακελλαριά- 
δου Α '  μουσική έπίδειξίς ε!ς τήν όποιαν 
δίΕκρί&ηααν καί χειροκροτήθηκαν αί δε. 
σποινίδες Νίτσα Ποσιαδάκη στή «Μαζούρ
κα Έμπρομπύ» καί Κα ίτη  Εύσταθιάδου 
στή Σονάτα  26, καί Παβάνα.Τό πολυπλη 
θές άκροατήριον συνεχάρη θερμότατα τήν 
δίδα ’Ανθή Σ  ακελλαριάδου.

Ή  έπί τών προαγωγικών έ{ετά« 
σεων τών μαθητών τής Δραματι
κής Σχολής τοϋ Βασιλικού θεά
τρου έξεταστική έπιτροπή συνελ- 
βούσα τήν παρελθούοαν Τετάρτην 
ύπό τήν προεδρίαν τβΰ Γενικού Δι 
ευθυντοΟ τβύ Βασιλικού δεάτρβυ 
κ. Κ. Μπαστιά καί λαέβΰσα ύπ* 
βψιν τάς βαθμβλβγίας τών χαδηγη- 
τών δκρινε πρβακτέβυς έκ της πρώ 
της είς τήν δευτέραν τάξιν, τούς 
κάτωδι μαδητάς :

Κουρή ©. Φιλιππίδης A .t Χατ^οΰ 
δη Ν., Κεδράκας Α., Μερκβύρη Μ., 
Καδατ^ά Ο., Μουμουτ^ής Γ „  Σπε- 
τσάκη Δ., Δαμιανός Α., Παΐ$η Α.

Έ ξ  α^τών ήρίστευσαν στό μάδη 
μα τής ύπβκριτικής αί Α. Παΐ^η 
καί Μελίνα Μερκβύρη.

Άπό τήν δευτέραν τάξιν πρβή- 
χθησαν είς τήν τρίτην οί: Παππάς 
Χρ., Σκβρδοϋλη Λ., Παπαθανασίου 
Α., Φραγκβυλάκη Μ „  Δεληγιάννη 
Β „  Ζαννη Μ., Άποστολβπβυλβς 
Τ., Τωαννίδου Λ., Χόρν Τάκης, 
Παπούκα Εύτ.

Έξ  αύτών Αρίστευσαν cffo μάθη
μα τής ύποκριτικής βί δνίς Α. Πα- 
παδανασίβυ καί β κ. Τάκης Χόρν.

Ci μαβηταί Άπβστολόπουλος Τ. 
καί Παπούκα Ε υτ. δέβν νά πρβσ- 
κομίσουν πιστβπβιητικόν Ιατροΰ 
διά νά ύποστούν έξέτασιν είς r̂ c 
δεωρητικά μαθήματα.

Ή  μαδήτρια Δβύκα Μαίρη λβγφ 
άσδενείας θά ύπβστή έξέτασιν τόν 
προσεχή Σεπτέμβριον.
Η ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΠ ΙΙΙΠ Ι

ΕΠΙΖΤΟΛΑ I ΠΡΟΣ ΤΑ 
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

■Αγαπητά μου «Παρασκήνια»,

Πρό ήμερών, μία άπΟΥευμαηνή έφη- 
μερίς ήσχολήθη μέ τήν τοαιζομίνην έ- 
πιθεώρησιν « Β ιΕλίττα» είς τό θέοπραν 
Σαμαρτζή (θίασος Μηλιάδη —  Κ υρ ία . 

κο0). *Από δώ καί κάτω δέν πρόκειται 
νά παροπτονεθώ έπειδή δ έν λόγφ  κριτι
κός δέν έγραψε εύνο(κά ή κολακευτικά 
γιά  τό άτομό μου( άλλά θέλω νά Μ Α Θ Ω  
τί είδους κριτική ήταν αύτή. “Ομολογώ 
δτι πρώτη μου φορά έπειτα άπό 20 ΐτη 

έχω *[ς  τό έλαφρόν μουσικόν θ ΐα . 
τρον, είδα τέτοιου είδους κρίσΈΐς, χω 
ρίς άλήθεια, χωρίς προσοχή οΟτε κά» 
στίς πιό σα&αρές λεπτομέρειες. Γιατί 
δλοι δεχόμαστε καί τίς πιό σκληρές xpu 
τικές ότοτν αώτές είνε Αμερόληπτες free! 
άληθινά σοβαρές. 'Ό ^ ο ι έχουμε οτις δοο" 
λειές μας έπιτυχίες καί οΐ Ιδ ιο ι Εχουμε 
καί τίς άτυχίες. ’Αλλοίμονο τότε πώς 
θά διορθώναμε τούς έαυτούς μας ; Κ α ί 
έξηγοΟμαι. Λέει λοιπόΐν στήν κριτική 
του, τό σόλο τοθ κ. Τάδε είνε θαυμά· 
σιον, ένφ τό σόλο τοθ κ. Μαυρέα δέν 
εΐνε καλό καί νά βρεθ^ κάτι γ ι ’ αύτόν 
τόν ήθοποιόν, ’ Ενώ <φτιστρόφως τό σό
λο τοϋ κ. Τάδε άντεκατεστάθη χθές μέ 
άλλο καί τό δικό μου έξακολουθεϊ νά 
τό ένοχλη Τί> κοινόν μέ τά χειροκροτή. 
1-ατά του.

Πιό πέρα λέει δτι στό Ρώοσικο. νοΰ. 
μερο δ κ . Δείνα άλωνίζει κυριολεκτι- 
κώς κι* έμένα πού είμαι ή βάσις τοθ 
νούμερου αύτουνοΟ δέν μέ Αναφέρει. 
Κ α ί πάλι λέω δέν θυμώνω y t ’ αύτό, 
άλλά νά (άλω  τά πράγματα στή θέση 
τους, γιατί στό κάτω.κάτω, κύριε κρι. 
τικέ μπορ::ΐς νά είσαι σκληρός στίς κρί
σεις σου άλλά δέν έχεις καί τό δικα ί. 
ωμα δμως νά διαστρέβλωνες τίς άναμ. 
φισβήτητες άλήθειες. Αύτό τό δι
καίωμα δέν μπορείς νά τ6χΠς καί έ . 
πειδή νομίζεις L j  τόχεις γιατί εΐνε κρί. 
σίς σου, είτε γνώμη σου, τήν άπάντηση 
σο0 ιή δίνει τό κοινόν πού όρθώνεται 
σάν θύελλα γιά  νά χειροκροτήσω μιάν 
άπό τίς πιό καλές μου δημιουργίες καί 
νά σέ διάψευση. "Επειτα λέει, δτι στό 
λιυκό φράκο έπρεπε νά έχω γόβες άπό 
λουστρίνι. (Αύτό τό γράφει εΙρωνικά, 
έπειδή φορώ πράγματι γόβες λουστρινέ- 
νιες). Σ ’ αύτό ί-ιως νά έχτ| δίκηο, γιατί 
άμέσος κ ι’ έγώ μό" ·ς μοϋ τό ύπέδειξεν 
δχι μόνον έσπει,σα νά .ιιρογ/είλω  άσ. 
πρες γόβες, άλλά καί Α Σ Π Ρ Η  Π Ε Ρ .  
Ρ Ο Υ Κ Α  γιά  ·ά είμαι «ά.ΐ3ρτίι>. Μά γ ιά  

όνομα τού Θεοΰ ιό  ιός νο j ;  ς τής ..όδας 
εΐνε οηΐτΐ- πού λέει ότι άν φορεϊτε πρά 
σινα ροΰχα πρέπει νΛ χ .-.r κα! προσινα 
παπο;·ΐϊΐι·ι ;  ’Αγαπητέ μου, τό μαύρο 
παποΰΤϊΐ κ τί Ιδιαιτέρως ή μαύρη νόβα 
(πού θεωρείται «σοΰπερ σ ίκ») φοριέται 
πάντοτε στήν κομψή καί σοβαρή έμφά
νισι καί περισσότερο στή σκηνή. Δέν 
γνωρίζω λέω, ποιοί λόγοι συ|;έτειναν 
στήν τόσο περίεργη αύτή κριτική, πάν. 
τω^ ξέρω δτι μέ τό γράμμα μου αύτό, 
θά γίνω στόχος έπιθέσεως σέ κάθε μελ. 
λοντικό Εργο πού πρόκειται νά παίζω. 

=έρω δτι άπό το€·δε καί είς τό έξής θά 

είμαι γιά  τόν κριτικόν αύτόν ό πιό ά . 

νυπόφορος ήθο,τοιός. "Ισω ς καί νό μοΰ 

ύποδείξΠ ν’ άλλάζω κ ι’ έπάγγελμα —  

νά μοΟ Τό θυμόΚΡε αύτό ’Αλλά έάν 

είνε νά γράφεται ή κριτική κατ’ αύτόν 

τόν τρόπον χίλιες φορές ν’ άλλάξω.

Μέ έκτίμηοιν 
Κ Υ Ρ . Μ Α Υ Ρ Ε Α Σ

Α Η Μ Ν Τ Ρ ΙΟ ΪΓ .Α Ο ν ίΤ Α Μ ΙΑ Ν Η Ι
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

Μ ΑΡΝΗ 5 Γηλ. 53-555

I Σ.  Π ΔΝ ΑΓΙΩ ΤΟΠΟΥΛΟΣ & Σ ΙΑ||
Ζ  Έρμοϋ 43

Ξ Μ Α Λ Λ ΙΝ Α  - Μ Ε Τ Α Ξ Ω Τ Α  - Β Α Μ Β Α Κ Ε Ρ Α  ί 
Ζ Τάπιόνουβωτέ γυναικεία υφάσματα ί  
;  καί τά εκλεκτότερα εϊδη προικών ί

' Ζ Μ Τ Ε ΙΤ Ε  Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  άπό Σ Η Μ ΕΡΟ Ν  είς τά περίπτερα καί άπό τβύς έφημεριδβπώλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
\ αστερες—  Η ^ωή τους—  Οι ερωτες τους κλπ. — ’Εκδόσεις αυτοτελείς καί πρωτότυποι διά τήν Ελλάδα—  Οά άπο 

κτησητε μίαν κινηματογραφικήν βιδλιβδήκην μόνον μέ 3 δραχμάς «ΣΜΕΔ»
Πώς έγιναν
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Τό νέο φιλμ της Γουώρνερ πού πρωταγωνι
στούν ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑ3ΗΒΙΣ καί ό ΠΩΛ ΜίΟΥΝΙ

Τβ 18fc3 β Μπενιτο Πάμπλο Χου- 
αρέ$( ένα; ίδαγενή; Μεξικανός ά
πό τήν 'Οαξάκα ήταν πρόεδρο; 
τοΰ Μεξικοΰ άπό τό 1838. Έπί πέν
τε χρόνια έδινε τό δίκαιον και 
τήν έλευδερίαν ατό λαό του. 'Έδ.· 
νε τά κτήματά στοΰ; πραγματικού;

■ - j i'wv Χο^αρε$ ώ;
> «PJtnyi καΐ άντιπρόσωπο 

τοο λαοΰ τού Μεξικοΰ. Τής ιδίας 
γνώμης εϊνε καί ό ϊδιος ο Μαξιμι- 
λιαν'ός ό όποιος άφοΰ έμελετησε 
όλα oca άφοροΰσαν τόν α«τοδίδα- 
κτον Χουαρέ$ αναγνωρίζει ότι ό

Μιά γλυκειά σενιορίττα ή Λ Ο Λ Α  Α Λ Β Λ Ρ Ε Ζ  ποΰ προσελήφδη άπό 
τήν "ΦΟΞ» για τήν περίφημη φωνή τη; και πού πρόκειται νά λα£η 

μ;ρο; σέ μιά μουσική ταινία. 
'· Ι'· ''· ΙΙ· "· 1 Ι· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Π · Ι|· ||« ||· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι|· ||· ιβ |Β ||Β ,|Β |„το μ μ ϊτ ιμ  η τ μ  το μ ιΚ Μ Ι ί M L. 1IUIFIIN

Στίς Ηνωμένες Πολιτείες της 
’/μερικής, ώς γνωοτόν, κάθε πο- 
λ;'„εία εχει καί Ιδιαίτερους νόμους 
καί άκόμη ιδιαίτερες συνήθειες. 
Μιά άπό αύτές τίς πολιτείες εΐνε 
lu->‘ τό μικρό Ρένο πού ως έδώ καί 
δι,ό χρόνια ήταν άγνωστο! Καί θά 
έ,.ιενε άκόμη άγνωστο άν δέν έτύ- 
χαινε νά έκλεγή Μνας πολύ έξυπνος 
δήμαρχος. Αύτός έκαμε μιά μεταλ
λαγή στούς νόμους έτσι ώοτε κά
θε κάτοικος, πού μένει έστω καί 
ήμέρες νά θεωρήται ύπήκοος τοϋ 
Ρένο καί νά μπορή νά παντρευτή 
ί*εϊ ή νά χωρίση σέ 5 λεπτά!

Καταλαβαίνετε τώρα τί γίνεται! 
Ένφ στίς άλλες πολιτείες, γιά νά 
παντρευτή κανείς ή νά χωρίση 
χρειάζεται μήνες, στό Ρένο έπειτα 
άπό διαμονή 3 ήμερών πας οτό δη
μαρχείο καί χωρίζεις μέ δύο υπο
γραφές.

Άποτέλεσμα νά γίνη τό Ρένο 
μιά άπό τίς πιό μεγάλες καί πλού
σιες πολιτείες.

Τό Χόλλυγουντ σάν τό μυρίστη· 
κε έβαλε τά πόδια στόν ώμο καί 
σέ δυό λεπτά βρισκόταν έκεΐ γιά 
νά λύνη εύκολα τώρα καί τίς·.. συ
ζυγικές διαφορές του. Κάθε άπό- 
γεμα οι πιό πολυτελείς κοΰρσες 
μαζί μέ τίς στάρ πού φοροΰν τά 
τελευταία μοντέλα τών ραπτικών 
οίκων γυναικείας μόδας καταφθά· 
νουν έξω άπό ιό δημαρχιακό μέ
γαρο καί έτσι στό πΐ καί φΐ παίρ
νει τά διαζύγιά τους.

Μά βλέπετε αύτό δέν συμφέρει 
τούς παραγωγούς πού θέλουν νά 
κάνουν διαφήμησι στούς άστέρας 
μέ πολύκροτα διαζύγια καί μα
κρόχρονες δίκες. "Ετσι. μιά μεγά
λη έταιρεία τοΰ Χόλλυγουντ κα 
τϋγγειλε τήν πολιτεία τοθ Ρένο σέ 
συνομοσπονδιακό δικαστήριο ώς... 
άνήθικον γιατί γινότανε μ’ αύτό 

• τον τρόπο οίίτία... διαζυγίων!1
Κι' έτσι δλοι περιμένουν μέ άγω 

via τό άποτέλεσμα αύτής τής ίδί- 
κης !

Η ΚΡΙ .Ι <Η ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΙΛΜ

ί ο  η n u n  i n »  m m m r m
« Ο χρυσός μεσα στό βουνό». ι Μανζίρ.

Ποιός θα φανταζότανε πώς θά ή- Η έπιθεώ,ρησις εϊνε γραμμένη 
ταν δυνατόν νά γίνη φιλμ άπό έ-1 άπό τόν Ζώρτζ Μπερρί εινε όέ έ
να έργο τοΰ Ραμούζ και νά δει-ξυπνη καί αστεία. Ιό  «Στοπ» εΐν 
ξουν στήν όθόνη τας διηγήσεις 1

του; κάτοχου; άφοΰ τά πηρε άπό j τρόπο; μέ τόν όποιον διοικούσε 
κείνου; που τα κρατούσαν διά τή; j τήν χώραν ήταν ό καλύτερο; Αι’ 
οια;. Έκήρυξε χρεωστάσιον έναντι αύτό στέλλει καί τόν ϊητεϊ νά συμ 
των εξωτερικών χρεών καί εσωσε | μετάσχιι στή Κυβέρνησι, άλλ1 ό 
την πατρίδα του άπό έεδαίαν χρε- ί Χουαρέ* άρνεΐται. ’Αποκρούει τήν 
ωκο-ιαν.  ̂ (μοναρχίαν.· καί γνωστοποιεί εΐ;

Ενα; πλούσιο; καί ισχυρό: γαι- ;τόν Μαξιμιλιανόν ότι ό λαό; τοϋ 
οκ:ή;ιων, ό Mipa jcv καταβάλει | .Μεξικού μόνον ύπό δημοκρατικόν 
μεγ::λα; πρβσπαδϊία; όπω; τόν έκ|καδεστώ; πρέπει νά $ήση 
τ*..τίσή· Αποτέλεσμα τών προσπα-J Ί  ήν έποχήν εκείνην τελειώνει

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Στίς 25 Μαΐου έδόθη είς τό Ρέξ 

τών Παρισίων ή πρεμιέρα ένός με
γάλου έγχρωμου φίλμ τής Φόξ. 
Πρόκειτται γιά τήν «Μικρή Ποιγ- 
κήπισσα» τό αριστούργημα αΰκό 
τής κινηματογραφικής τέχνης. Πρω 
ταγωνίστρία εΐνε ή δίς Σ ίρλεϋ 
Γέμπλ, δπως τήν άποκαλοϋν πιά οί 
κριτικοί. Καί πραγματικά ή ΣίολεΟ 
Τέμπλ έχει μεγαλώσει τώρα καί ό 
ρόλος πού ύποδύεται στή «Μικρή 
Πριγκήπισσα» είναι δυνατός, δρα
ματικός καί ξεφεύγει άπό τά οοια 
τών παιδικών ρόλων πού συνηθίσα
με νά περιμένουμε ώς τώρα άπό τό 
έξαιρετικό οτύτό ταλέντο.

Μέ τή «Μικρή Πριγκήπισσα^ ή 
Σίρλεϋ Τέμπλ άνέλαβε τόν πρώτο 
«μεγάλο ρόλο» της. "Ολο το βάμες 
τής ταινίας αύτής στηρίζετα( στούς 
αδύνατους ώμους τής μικρής βεν- 
τέττας πού τά κατάφερε καλ.'ιτ-ρα 
κι’ άπό πολλές μεγάλες καλλιτέ- 
χνιδες.

Σκηνοθέτημένο άπό τόν Ούώλ- 
~ερ Λάνκ καί μέ σύμπραξι τών 
γνωστών ήθοποών Ρίτααρ Γκ,.ήν. 
Ανίτα Λουΐς, Σέζαρ Ρομί.ρ) καί 
Άρθούρ Τρήτσερ, τό φίλμ αύτό ά- 
ναπαρισιά σέ άδρές γρα1. υές τήν 
-αοοχώδη έποχή τού πολέμου τών 
Αννλων έναντίον τών Μπόερς. Τά 

πεοίφτ'σ φυσικά του χο-όματα, ή 
ήθοποιΐα, τό σενάριο π~ύ είναι 
βγαλμένο άπό τό πασϊγνωστο βι
βλίο τής Φράνσες Μπάρνετ, ολα 
γενικώς συντείνουν είς τό νά χαρα- 
κτηρισθή τό φίλμ αύτό άπό τίς ά- 
νώτερες κινηματογραφικές δηαιουο 
γίες.
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του γιά τά βουνά τόσο πλούσια 
οε εικόνες καί σέ ποίησι. Νά μιά 
νέα έπιτυχία τοΰ κινηματογρά
φου. «Ό  χρυσός στό βουνό» είνε 
ενας ύμνος πρός τήν ελευθερία 
πού δ πρωταγωνιστής του Ζάν — 
Λουΐ — Μπαρρώ τραγουδάει μ' 
ένθουσιασμό.

άλλέγρα παιγμένο άπό ένα θίασο cl» π:'ϊυ γίνεται σ:..ν Γαλλία,, στ.ι
γεμάτο ένθουσιασμό μέ τούς Υ
βόν Γκυϊγιυ, Ύβέτ Σαλμάρ,Ζανίν 
Φρο<νσύ, Μτιραντλαί, Ζάν Μανζιέ.

«ΖΑΖΑ». Δημιουργώντας αύτό 
τό φίλμ ό Ζώρζ Κοκάρ δείχνει τό 
πως μιά f/υνσΐκα τοΰ καμπαρέ 
είνε Ικανή /  Ocij οσιωθή σ’ εναν 

η  7 . . . „  »νδρα, ή άκύμκ έπικαλεϊτα; το
U /.αν—Λου1— Μπαρρο) έδημι- φροΰ-φροΰ τής τ;ροπολεμικής ί rxK- 

ούργησε αύτόν τόν όρεινό τύπο, | λίας. "Ο,τι όήποτε κι’ άν είνε ό- 
πλοΰσιο σέ έκφρασι καί μέ μιάιπήρξ;-. τυχερός πού διέθετε τ;,»' 
τέτοια αληθοφάνεια που εϊνε ή | Κλωντέτ Κελμπερ τής όποιας ή 
ενδειξι τοΰ πραγματικού του τα- j σαγήνη δικαιώνει έστω καί τά ό- 
λεντου. Ολοι οί συνεργάται του I λιγώτερα πρω'οτυπα θέματα, 
μεταξύ τών όποίων ή Σουζύ Πριμ I «ΛΟΥΤΡΟΝ Β». Τό «Λουτρόν Β»
καί 6 Άλέρμ έδειξαν τήν προσοι 
πικότητά τους σέ ρό\.ου- ζωντα
νούς σ’ αύτό τό τέλειο έργο.

«Η ΣΑΓΗ Ν ΕΥΤΡ ΙΑ». Άπό τό 
Εργο τοθ Κέϊθ ΟΟΐντερ, ό Φράντς 
Μόργκαν δημιούργησε ένα και
νούργιο φιλμ. Εϊνε ή Ιστορία δυό 
άδελφών παντρεμένων καί τών 
δύο, πού ή γυναίκα τοΰ πρώτου 
έρωτεύεται καί άγαπάται άπό τόν 
δεύτερο, θέμα συνηθισμένο. Εϊνε 
ή συγκίνησις μεταξύ έρωτος καί 
φιλίας. Έ ν  τούτοις τό φίλμ εΐνε 
ένδιαφέρον, χωρίς μάκρος καί πε 
ριψηιμα παιγ'μένο. Τά δύο ζεύγη 
ϊΓνε ό Μέλβιν Ντούγκλας μέ τήν 
Τζόαν Κράουψορδ καί δ Ρόμπερτ 
Γιούνγκ μέ τήν Μάργκοφετ Σού- 
λιδοο,

«ΣΤΟΠ». Καί γιά μιά άλλη ά
κόμα φορά 6 κ. Όρσύ παρουσιά
ζει £να άψογο θέαμα. "Οπως συ
νήθως τό πρώτο μέρος εΐνε άφιε- 
ρωμένο στούς καντσονετίστες. Ε Ι 
vc άζιοσημείωτοι οΐ ΠοντλΙ, Ρόμ 
«ερτ Ρόκκα, Ζάν Μαρσάκ, Ζάν

εϊνε ένα συναρπαστικό άστυνομι 
κό έ,ργο πού έξελίσσεται δίπλα 
στό θέατρο Μαριντέ. Ό  κ. Μωρίς 
Ντιαμάντ καί ό κ. Μπερζέ ειδικός 
στίς δίωες Κακουργιοδικείων φαν 
τάσθηκε μιά ραδιουργία μέ ψυχο
λογική έξέλιξη.
, «Η Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΤΟΥ Τ Σ Ι Ρ 

ΚΟΥ». Αύτή ή βασίλισσα τοΰ τσίρ 
κου έχει τρεις συγγραφείς. ’Έτσι 
έξηγειται καί τό δτι εΐνε λίγο ά- 
νακατεμένη στό γράψιμό της. Ά ρ  
χίζει ώς κωιμειδύλλιο, έξελίσσεται 
σέ άστυνομικό έργο καί τελειώ
νει σέ ήρωϊκό δράμα. Ή  ύπόθεσις 
εΐνε αύτή :Μιά κόμησσα έρωτεύε 
ται ενα άκροβάτη καί τόν άκολου 
θεϊ σέ περιοδεία. Στήν τιραγμαχι- 
κότητοί δμως ό άκροβάτης ήταν 
ενας ώραϊος λοχαγός άπεσταλμέ 
νος μέ ειδική άποστολή καί έπί 
πλέον ήταν κόμης. Τό έργον τε
λειώνει έτσι χωρίς δυσανάλογο 
γαμο. Πρωταγωνιστεί η Σουζάν - 
Μπαντέλ, πού θριαμβεύει στό έντυ 
πωσιακό άκροβατικό νούμερο.

οποία ο Μιραμόν ύπόσχεται τήν 
«ρσι τού χρεωστασίου καί τήν μβ 
νοπωλικκή έικμετάλλευσι τού ορυ
κτού πλούτου τοΰ Μεξικοΰ, 4ίν ε ί ;  
αντάλλαγμα «ύτή έδέχετο νά στεί 
λη στρατόν ό όπο^ο; °ά άπέδιδε τά 
κτήματα στού; λίγου; ισχυρού;. Ή  
ιτρότασι; αΐ)τή ύποστηρι^ομένη καί 
άπό τήν βασίλισσαν Κ ύ γ ε ν ία ν  τή; 
Γαλλία; γίνεται δεκτή. Γαλλικά 
στρατεύματα αποβιβάζονται στό 
Μεξικό, άποδώντα; τόν Χουχρέξ 
μέ τού; λίνου,; οπαδού; του στό 
βόρειο τμή^α τή' χώρκ- ::■■· έ·;χχ 
δ ιστού ν, τόν Μάϊίν τοΰ IS64- τόν 
Μαξιμιλιανόν καΐ τήν ίίαρλόττα 
ώ; αύτοκράτορα; τοΰ Μεξικοΰ.

Τό καδεστώ; όμω; «ύτό δέν άνα 
γνωρίζεται έπισή'.ιω; καί πολλά 
κράτη μεταξύ των όποίων καί ci 
Ηνωμένε; Πολιτείε; τή; ’Αμερι

κή; άρνοΰνται νά στείλουν ιτρεσ- 
- -,τη·τ Αυλή τοΰ Μαξιμιλια

καί ό έ ιφύλιο; πόλε;,ιο; τή; ’Αμε
ρική;, ό δέ Αβραάμ Λίνκολν είδο 
ποιεί τήν Γαλλίαν ν ' άποσύρη τά 
στρατεύματά τη; άπό τό Μεξικό. 
Πράγματι έ Ναπολέων έ 3ο; άνα- 
γκά^εται πρό τή; άπειλή; αύτή; 
τοΰ Λίνκολν ν’ άποσύρη στρα 
τεύματά του. Ό  Χουαρ'έ  ̂ τότε ά- 
ναλαμβάνχι πρωτοβουλίαν καί έπί 
κεφαλή; τών στρατευμάτων τοΰ 
καταλαμβάνει όλοκληρον τήν χώ
ραν καί συλλαμβάνει τόν Μαξιμι- 
λιανόν αιχμάλωτον ένώ ή Καρλότ 
τα κατορδώνει καί διαφεύγει στήν 
Ευρώπην, οπού άφοΰ δ έν  κατορδώ 
νει νά έπιτύχη άποστολήν βοηδε 
α; εί; τόν Μαξιμιλιαν'όν τρελλαί 
νεται, ένώ ό Μαξιμιλιανό; κατα-
δικάί’εται εί; δάνατον έπί έσχάτη 
προδοσία.

Αύτή εϊνε ή υπόδεσι; του νέου 
έξαιρετικοΰ φιλμ τή; Γουώρνερ στό 
όποϊο πρωταγωνιστούν ή Μπέττυ 
Νταίηβις και ό Πώλ Μιούνι.

H ΜΙΙΕΤΠ S T Illi l !
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΙΟ *  ΖΟΡΖ ΜΠΡΕΝΤ

O JflEH IEP ΤΡΕΊ Σ Ϊ ΪΤΟΙΙΑΡΙΪΙ
Λν μπορούσε voc ριψοκινδι;νεύ- ι^εΐ νά του Θρπτι κλ·' ^
κανείς αύτήν τήν είκόνα θά t - ' *' L  οποίες

Τρέΐσυ
παρά ό ίδιος ύ Σπένσερ. “ Ισως έ- 
πειδή δέν μακιγιάρεται στήν όθό
νη τόν Ξαναβρίσκει κανείς ί.κιον 
πού τόν είδε e ra  φίλμ του. Ιδια 
μάτια μαστυαά. ιδια γλυκειά κ̂- 
φρασ-.ς. ϊδιο ; αμόγελο καί -6 ϊ 
άπλότης, αύτή ή άπλότης πού κα 
τέκτησε δλων τις καρδιές. Γιά 
πρώτη φορά δ Σπένσερ Τρέϊσυ 
συνοδευόμενος άπό τήν χαριτωμέ 
νη γυναίκα του, είναι στό Παρίσι. 
Εϊνε πολύ νωρίς γιά νά τοΰ ζητή- 
ση κανείς τίς έντυπώσεις του γιά 
τήν πρωτευουσά μας πού δέν εΐχε 
άκόμα καιρό νά δή. Μόλις έφθασε. 
Εξ Λλλου εϊνε πολύ εύγενής γιά 

νά μήν βεβαιώση δτι θά τήν βρή 
ύπέροχη. Άλλά θά τήν προτιμήσπ 
άπό τόν Παναμά, τήν πιό ένδιαφέ 
ρουσα πόλι πού ξέρει- «Δέν εϊνε 
δυνοττόν νά yivr| σύγκρισίς, λέει 
γελώντας. Άπό τόν πατέρα του 
Ιρλανδό, κληρονόμησε τήν έτοι- 
μότητα τοΰ πνεύματος καί τήν 
μανία νά περιπαίζη πού σπινθη
ροβολεί χωρίς νά θέλη καί ν’ ά- 
λατίζτ) καί τά μικρότερα λόγια 
του. Δυστυχώς, τό μόνο εΰκολο 
εϊνε μιά διακεκομμένη συνομιλία, 
πού διαρκώς διακόπτεται άπό έ-

λέος καπετάνιος», λέει ένφ περι 
μέναμε έναν αλλο τίτλο. Γιατί όχι 
«Έγεννήθηκαν «νδρες ;» Γιατί 
δέν αισθάνομαι πολύ εύχαριστη- 
μένος σ' εναν ρόλο πάστορος. Μέ 
βρίσκεται καλόν έκεΐ μέσα ; Ό  
Σπένσερ Τρέϊσυ εϊνε μετριόφρων, 
δέν τοΰ άρέσει νά μιλάτ) γιά τόν 
έαυτό του καί δέν μπορεί νά κα- 
ταλάβη πώς μπορεί νά ένδιαφέ- 
ρεται τό κοινόν γιά νά γνωρίση 
τά γούστα του. Παραδέχεται πώς 
τοΰ άρέσει νά παίζη πόλο. ’Έ χε ι 
12 άλογα τοΰ πόλο. Ομολογεί 
πώς συχαίνεται τίς γυναίκες πού 
βάφουν τά μαλλιά τους καί τά 
νύχια τους κόκκινα. Χαμόγελο τής 
κ. Σπένσερ πού δέν έκαμε τό ά- 
συγχώρητο α<-'τό λάθος ! Εϊνε πα 
τέρας δύο “παιδιών, μιάς κόρης 
κι’ ένός γυιοΰ. Συχαίνεται τό γρά 
ψιμο καί όμολογεΐ μέ χαμηλή φω 
νή πώς δέν έγκρίνει τούς θιασώ
τες αύτογ'ραφων. Γ  ι αύτό δέν 
έτόλμησα νά τοΰ ζητήσω νά βάλη 
άφιερωσι σέ μιά φωτογραφία. 
Οσον άφορά τά σχέδιά του. Δέν 

κάνω σχέδια, δηλώνει, άφήνώ τή 
ζωή ν’ άποφασίζη γιά μένα. θά έ- 
ξακο> ουθώ νά παίζω στόν κινη
ματογράφο δσο τό κοινό μέ 3ελή

Άλλο συνταρακτικό νέο γιά τό 
Χόλλυγουντ εΐνε ό αιφνίδιος γά
μος τής Μπέττυ Νταίβις μέ τόν

ταύτιση χαρακτήρων καί πρωτερη- 
μάτων. Έχουμε, λέει, τά ίδια γοϋ- 
οτα καί τό κυριώτερο τίς ίδιες ί-

Μιά άλλη μεγάλη' έπιτυχία, «Ή 
ζωή τοΰ Γκράχαμ Μπέλλ», προε- 
βλήθη τήν περασμένη έβδομάδα 
στόν Παρισινό κινηματογράφο 
Μπαλζάκ. Πρόκειται γιά τή δρα
ματική ίστορία τοΰ έφευρέτου τοΰ 
τηλεφώνου. Άνάμεσα σέ άνυπέρ- 
βλητες δυσκολίες, μέσα στίς είρω- 
νίες τών συγχρόνων του, άκόμη καί 
σοβαρών μηχανικών (είναι παρατη
ρημένο δτι κάθε νέα έφεύρεσις στή; 
άρχή της βρίσκει πά τα μιά έχθρι- 
κή άντίδρασι) ό Γκράχαμ Μπέλ'ν 
έ θαρουνόμενος μόνον άπό τήν ά
γαπημένη του γυναίκα καί τόν π.- 
στό δοηθό του, κατώρθωσε νά με- 
•ταβ'βάση σέ μεγάλες άποστάσε.ς 

μ  ανθρώπινη φωνή άνοίγοντας μ’ 
αύτόν τόν τοόπο νέους δμίζονυας 
•ταχείας έπι,κοινωνίβς μετα;ο των 
ανθρώπων. «,

Σκηνοθέτημ4ντ άπό τόν "Ιρβιν 
Κάμιγκς καί μέ πρωταγωνιστάς 
τούς Ντόν ’Αμίτσι, Λωρέττα Γιούγκ 
καί Χένρυ Φόντα, μό φίλμ σ6τό εΐ
χε πρωτοφανή έπιτυχία στό Παρί
σι, παρ’ δλον δτι έξ αίτιας του εί
χε Γτ* μιουργηθή τό ζήτημα άν 
πραγματικός έφευρέτης τοΰ τηλε
φώνου εΐναι Άμερικοτνός, Γάλλος 
ή Γερμανός δπως ’ισχυρίζονται τά 
τρία αύτά κράτη'.

Η έξα-Λετινή χορεύτρια κάί στάρ τή; «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ.»
Ν ΤΕ Φ Ο Ρ Ε ΪΤ  σε μιά χαριτωμένη στάσι τη;
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ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ο  Σ Α Ρ Λ Ω
Ο πιστό; φίλο; τού δωββυ κινηματογράφου καί ό άπιστο; σύ υ̂γ©;,__

Ό  άνδρωπο; πού κάνει όλο τόν κόσμο νά γελάη καί πού ό ίδιο; δι
αρκώ; κλαίει για τί; άτυχίε; του— Ό  έρω; είνε ό μανοδικό; axcnof 
τή; ^ωή; του.—Άπό τά κολοσσιαία ποσά πού κερδίζει δέν τοΰ μένει 
σχεδόν τίποτε γιατί τά πληρώνει όλα σέ διατροφέ; τών πρώην γυ
ναικών του.—Δέν προφδάνη νά χωρίση άπό μιά γυναίκα κι' άμέσω} 

χωρί; νά πάρη άνάσα καλά-καλά παντρεύεται άλλη.τρευεται άλλη.
Ποιός δέν είδε καί ποιός δέν ξέ- Σέρινταν», ό κωμικός μας διέψευσ* 

ρει τό Σαρλώ, τό γνωστό άστέρα | τήν άλλη μέρα τήν είδησι ώς έξής: 
του βωβοΰ κινηματογράφου, πού ή «Δέν σκέφθηκα ποτέ νά παντοευθώ 
έμφάνισι του καί μόνον πρσκαλεΐ τό
γέλιο μικρών καί μεγάλων. Μά 
ποιός άπό σάς πού τόν ξέρετε καί 
τόν βλέπετε πάντα τόσο εύθυμο, 
κεφάτο, κωμικώς μελαγχολικό, 
μπορεί νά φαντασθή πώς έκτός άπό 
τίς ώρες πού άκριβοπληρώνεται 
στό στούντιο γιά νά κάνη τόν γε
λοίο, τίς *λλες ώρες, κι’ αύτές εΐ
νε οί περισσότερες, εΐνε σοβαρός, 
άκεφος, σοβαρώς με'λαγχολικός.

"Ισως μέ ρωτήσετε «τί τοθ φταί
ει;» Σ α ς  άπαντώ: «ή γυναίκα!·..». 
Μάλιστα, άγαπητοί μου, ή γυναίκα
TTOU λίνο ΓΛΓ ΤΓηλη rtvrryfe, JO  .

Ή  περίφημη "Αλις Φαίη πού κά
νει τώρα διακοπές μέ τόν άνδρα 
της, έπιστρέφει στό Χόλλυγουντ σέ 
λίγες μέρες γιατί πρόκειται ν’ άρ- 
χίση τήν πρώτη έγχρωμη ταινία 
της «Παρέλασις στό Χόλλυγουντ». 
Ή  σκηνοθεσία θ’ άνατεθή σ’ £ναν 
άπό τούς πιό έπιδέξιους σκηνοθέ- 
τας του Χόλλυγουτ, τόν "Ιρβιν Κά 
μιγκς.

Ό  διευθυντής παροτγωγής τής 
Φόξ, Ντάρυλ Ζάνακ, άγόρασε γιά 
70.000 δολ. τά δικαιώμεχτα τοϋ τε
λευταίου βιβλίου τοΰ Στάϊνμπεκ 
«’Οργή» πού είχε καταπληκτική έ
πιτυχία στίς Ήν. Πολιτείες, έλπίζει 
δέ νά βνάλη άπό τό πλούσιο θέμα 
τοΰ βιβλίου μιά άπό τίς καλύτερες 
ταινίες τής προσεχούς παραγωγής.

Ή  Μ Π Ε Τ Τ Υ  Ν Τ Α ϊΗ ϋ Τ Σ  πο 4 π«ντρεύτη*ε τόν Ζωρ* 4 «πρέντ

ρωτήσεις πού 6 καθένας προσπα- σει. Έπειτα, θεέ uou. ποέπει «δη

/.ωρζ Μπρέντ.
Μετά άπό έκεΐνο τό γάμο τών £-
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νά σκ'εφθώ τί θά κάνω δταν άπο 
συρθώ άπό τήν καρριέρα μου ; 
θά έχω καιρό δταν φθάση ή ι?τιγ 
μή. Πλησιάζει τόσο ; Διαμαρτυρί 
ες. Χαμόγελο τοΰ Σπένσερ τοΰ ό
ποιου τό βλέμμα λάμπει πονηρό.

Ηρθα στήν Εύρώπη γιά νά άλ- 
λάξω ίδεες καί νά ξεκουρασθώ. 
Ας άφησουμε λοιπόν στόν Τρέϊσυ 

τήν δυνατότητα νά ξεκουρασθή 
καί νά γνωρίση τό Παρίσι πού έ- 
πιθυμοΰσε άπό καιρό νά έττισκπ-

ξη έτών, τόν πραγματικό, οικογε
νειακό, κανείς δέν περίμενε νά 
παντρευτή μέ τόν Ζώρζ, άλλά δ- 
πο)ς έδήλωσε ή ίδια στούς δημο
σιογράφους δέν εΐνε στή μέση κα
νένας μεγάλος καί... «ρωμαντικός 
έρωτας», άλλά μιά πραγματική 
δέες γιά τήν μακροχρόνια συζυγι- 
Κ11 ζ“ ή. 'Έτσι έξασφαλίζουμε μιά 
ζι̂ ή ήσυχη καί καλή, θά ήμαστε 
άλλως τε δπως καί τώρα τόσο ά-

ΕΝΑ Μ ΑΝ ΕΚΕΝ  Χ Ω Ρ ΙΣ  ΚΕΦΑ 
Α Ι.— Στις τελευταίες σκηνές τής 
«Τελευταίας στροφής» τό φϊλψι 
πού δημιούργησε ό Πιέρ Σενάλ 
έπρόκειτο νά γυριστή ή άνατροπή 
ένός αυτοκινήτου σ’ ένα χαντάκι. 
Ο Φερνάν Γκραβαί έραστής τής 
Κορίν Λυσαίρ, στό φιλμ έννοείται, 
έσκότωσε τόν άνδρα τής Μισέλ’ 
Σιμόν. Τό σώμα του έμενε ξαπλω 
μένο στό αύτοκίνητο τήν στιγμή 
πού αύτό έπεφτε. Ή  σκηνή φαινό 
ταν ριψοκίνδυνη. Άπεφάσισαν φυ 
σικά δτι ό Μπέλ Σιμόν θά άντικα 
θίστατο γι' αύτή τή σκηνή καί 
έβαλοίν στή θέσι του ένα μανεκέν. 
Φρόνιμη προφύλαξις. "Οταν γυρί
στηκε ή σκηνή ξαναβρήκαν μέσα 
στά συντρίμματα τοΰ αυτοκινήτου 
τό μανεκέν μέ τό κεφάλι κομμένο. 
Φαντασθήτε έάν ήμουν στή θέσι 
του, λέει ό Μισέλ Σιμόν μ’ αύτόν 
τόν τόνο πού άνήκει μόνον σ’ αύ
τόν.

Ο ΛΕΩΝ ΜΑΤΟ Ε Τ Ε Λ Ε ΙΩ Σ Ε  
ΤΗΝ «ΑΜ ΕΣΟ  ΑΝΑΚΛΗΣ I». _  
Μετά άπό πολλές συγκινητικές 
σκηνές στίς όποιες ό μεγάλος ή. 
θοποιός Ερίχ φόν Στρόχαϊμ μαζί 
μέ τούς Μιρέϊγ Βαλέν, Ροζέ Δον- 
σέσνι, Μπερνάρ Λανκρέ καί Αίμός 
έδωσε τό μέτρο τής μεγάλης του 
δυνάμεως ό Λέων Ματό έτελείωσε 
τήν «"Αμεσο Ανάκλησή. Τά δύο 
τελευταία σκηνικά δείχνουν ενα 
νυκτερινό μπάρ κι’ ένα πολυτελές 
κέντρον. Μπόρεσε κανείς ν’ άκού- 
ση μιά έξαίρετη άτραξιόν τήν 
τραγουδίστρια Μαρία Ζοζέ πού 
θά εΐνε ένα άπό τά θέλγητρα αύ-

πού λίγο ώς πολύ φταίει σ’ δλο τόν 
κόσμο, μά^ άπόλυτα, έξαιρετικά, 
μονοπωλιακώς, άν μοΰ έπιτρέπεται 
ή_ έκφρασις, φταίει στόν Σαρλώ, 
τόν μεγάλο γυναίκα τής έποχής 
μας, τόν διαρκώς έρωτευμένο σ’ α
πίστευτο βαθμό, τόν διαρκώς παν- 
τρευόμενο, διαρκώς χωρίζοντα καί 
διαρκώς πληρωνοντα τά σπασμένα 
τής άδιορθωσίας του καί κακοκε- 
φαλιάς του...

Για νά σας παρουσιάσω τή λίστα 
τών έρωμένων καί τών νομίμων γυ
ναικών τοΰ Σαρλώ θά έπρεπε νά 
μοΰ χαρίσουν τά «Παρασκήνια» δλη 
τήν παρούσα σελίδα...

Τώρα, πάρτε τήν άναπνοή σας 
κι' άρχίστε τό μέτρημα...

Πρώτη γυναίκα πού τοθ σήκωσε 
τά μυαλά τοΰ Σαρλώ ύπήρξε ή 
Χέττυ Κέλλυ, μιά νόστιμη Έγγλε- 
ζοπουλα, πού τήν γνώρισε τήν έπο
χή πού έπαιζε ώς κλόουν στά Μιού- 
ζικ - χώλ τοΰ Λονδίνου,

Αύτή λοιπόν τή γυναίκα βάλθη-κε 
καλα και σωνει νά τήν κάνη γυ
ναίκα του. Δέν τήν άφησε σέ χλω
ρό κλαδί, τήν παρακολουθούσε 
παντοΰ καί τής γίνηκε τόσο ένο- 
χλητικός, πού καθώς έλεγε αΰτή ή 
Ιδια κάποτε στίς συζητήσεις της, 
θά τόν παντρευόταν γιά νά γλυτώ- 
ση άπ’ τό διαρκές κυνήγι πού τής 
έκανε καί τήν διαρκή, τήν άνιαρή, 
τήν άχαρι παρακολούθησι, άν δέν 
πρόφθαινε ένας Εγγλέζος, άξιω
ματικός τοΰ ναυτικού νά τήν άπα- 
γ«γη καί νά τήν παντρευθή...

Στά 1917 ό Σαρλώ βρίσκεται

σκέφθηκα ποτέ νά παντρευθώ 
μέ τή γιαγιά μου». Καθώς κατα
λαβαίνετε, αύτό ήταν άρκετό γιά 
νά διακοπούν άμέσως α! σχέσεις 
Σαρλώ - Σέρινταν

Σέ λίγο ό Σαρλώ άναγγέλλει 
τούς γάμους του μέ τήν Μίλτρετ 
Χάρρις, μιά όλόδροση κοπελίτσα 
μόλις είκοσι χρόνων, πού έπαιζε 
στόν κινηματογράφο δευτερεύοντας 
ρόλους.

Επειδή ποτέ δέν συμφώνησαν τά 
γοϋστα τους κι’ οί χαρακτήρες 
των, υστέρα άπό λίγο καιρό χώρι' 
σαν. Σέ λίγο καιρό ή Μίλτρετ ζή
τησε τό διαζύγιό της, κι’ έπειδή τό 
δικαστήριο έκρινε ύπαίτιο τόν Σαρ
λώ, τόν ήνάγκασε νά τής πληρώσρ, 
άποζημίωσι έκατό χιλιάδες δολλά
ρια γιά μιά συμδίωσι δύο περίπου 
μηνών...

Δέν πέρασαν οϋτε τρεΓς μήνες 
ό Σαρλώ συναντςί στό δρόμοκι

στήν Αμερική κι’ άπό τότε άρχιζε 
νά γίνεται γνωστός.

Κάθε βραδάκι ό σοβαροφανής οτύ- 
τος κοντούτσικος άνθρωπάκος κα
λίγωνε κυριολεκτικώς τούς δρό
μους τοϋ Μπροντγουαίη, τόν κο- 
σμικώτερο δρόμο τοΰ Λός·'Άντζε- 
λες,̂  ζητώντας πάντοτε νά βρή ένα 
κατάλληλο γιά τήν ιδιοσυγκρασία 
του θηλυκό, πού νά τοϋ χρησιμεύση 
άργότερα καίστήν καρρίιέρα του·.. 
Τέλος τό βρήκε, κι’ αύτή ήτοτν μιά 
όμορφη ξανθιά, ή Έδνα  Πούρβι 
ανς, μέ τήν όποίαν λιγωνόταν κά 
θε βράδυ στόν ποδαρόδρομο, σούρ1 
νοντάς την παντοΰ άγκαζέ, σάν τούς 
πραματευτάδες ποό θέλουν νά δια
φημίσουν τό έμπόρευμά τους...

Ήταν άκριβώς ή έποχή πού ό 
Σαρλώ γύριζε δεξιά κι’ άριστερά 
γιά νά βρή κάπου νά κατασταλά- 
ξη; κι’ άκριβώς έκείνη τήν ϊδια έ 
ποχή άρχίζει καί τό νέο στάδιο τοϋ 
Σαρλώ στόν κινηματογράφο.... Γυ
ρίζει μιά ταινία δώδεκα χιλιάδων 
μέτρων γιά νά μείνουν μόνον τά 
πεντακόσια πού νά μποροΰν νά 
παιχθοϋν.·.

Η Εδνα Πούρβιανς, άν καί 
πολλοί τής πρότειναν νά τής δώ
σουν δεκαπλάσια άπό τά έκατό 
δολλάρια τήν έβδομάδα πού τής έ- 
δινε ό Σαολώ, ώς παρτεναίρ του, 
αύτή προτίμησε νά μή φύγη άπό 
τόν Σαρλω, γιατί καθώς φαίνεται 
έκείνη τήν έποχή ήταν έρωτευμένη 
μαζί του.

Τήν ϊδια έκείνη έποχή ήρθε ττό 
Χολλυγουντ ή κυρία Σ έρινταν μέ 
τό γυιό της, ένα μαντράχαλο, ίσα 
μέ εκεΐ πάνω. Ο Σαρλώ δέν cicp* 
νησε νά πιάση σχέσεις μαζί της,

φθή κι’ &ς ευχηθούμε νά διατηρή I ώστε νά ^  μένη καιρός γιά 
ση μιά καλή άνάμνηπι άπό τήν 
fiiauovnv του αεταξύ μας.

φωσιωμένοι στόν κινηματογράφο, *ης της παραγωγής. Καί σ’ ένα1 ρωτικές βέβα'ια, καθώς έλεγαν οί
^ °ϋ 1 . .Τ,° υ _διαβαίνουϊ στρατιωτι- οί κακές γλώσσες, καί *ού ό Σαρ-

ανούσια καί 
για }

διαφημιστικά δ'π-ζύ- κα καμιόνια ό διευθυντής Χάγερ 
άντέγραψε τίς τελευταίες εικόνες 
τής « Αμέσου Άνακλήσεως»-

λώ, μόνον δταν κάποια έφη ιερίδα 
τοθ Λος "Αντζελες ένραψε: «Δέν
’’■αντο'.ύεται Λ 5".ΓΥηλώ τήν κυρία

του ένα κοριτσάκι δεκάξη χρόνων, 
τήν Μάϋ Κόλλενς, πού ήθελε καλά 
καί σώνει νά γίνη κινηματογραφι
κός άστέρας. Ό  Σαρλώ ένθουσιά- 
στηκε μαζί της κι’ ίσως τήν παν
τρευόταν άν δέν έφευγε ή συμπά- 
θειά του γιά τή Νέα Ύόρκη, πού 
έγκαζαρίστηκε σ’ ένα θίασο ποικι
λιών...

Δέν πέρασε πολύς καιρός κι’ Α 
Σαρλώ ξετρελλαίνεται κυριολεκτι
κά . μέ τήν ξανφιά όμορφιά τής 
Κλαίρης Ούΐντσωρ, πού εΐχεν έρθει1 
στό Χόλλυγουντ μέ τό χαριτωμένο 
άγοράκι της γιά νά γίνη κινηματο
γραφικός άστήρ. Αύτή ή τετραπέ
ρατη γυναίκα γιά νά πετύχη στά 
σχέδιά της ήξερε πώς έπρεπε νά ή
ταν εύνοούμενη κάποιου γνωστοδ 
κινηματογραφικού άρτίστα, γι’ trt>- 
ιδ κόλλησε σάν στρείδι στό Σαρλώ 
κι' έκανε νά πιστέψη ό κόσμος πώς 
οΟτή ύπήρξε τό θΰμα τοΰ Σαρλώ, 
τότε κι’ αύτός άπογοητεύθηκβ άπό 
τίς γυναίκες καί τήν έποχή άκρι
βώς έκείνη γύρισε τήν ταινία 
«Κίντ».

Στά 1921 ό Σαρλώ, ίνδοξος 
πιά, κάνει τό πρώτο του ταξβϊδι 
στήν Εύρώπη καί γιά νά μή χάοη 
ευκαιρία, τάψησε στό άτμόπλοιο μΐ 
κάποια γνωστή άρτίστα τής "Οπε
ρας τών Παρισίων.

Στό Βερολίνο 6 Σαρλώ γνωρί
ζει τήν Πόλα Νέγρι καί παρ' δλοι; 
δτι ή Πόλα δέν μιλοΰσε παρά ιτα
λικά καί γερμανικά κι' 6 Σαρλώ 
μόνο έγγλέζικα, συνεννοήβηκαν 
μιά χαρά στίς αίσθημοττικές τους 
ύποθέσεις, καθώς τουλάχιστον 2λί- 
γαν τότε οί κακές γλώσσες...

“ Οταν έπέστρεψε ό Σαρλώ art* 
Αμερική γύρισε τόν «Προσκυνητή» 

καί Ιδρυσε μέ τόν Ντούγκλας Φαί > 
μπανκς, τήν Μαίρη Πίκφορδ καί τόν 
Ούΐλλιαμ Χάρ τήν «Ούνάϊτεδ ’Άο» 
τιστ Κορπορέσιον».

Τωρα ό Σ αρλώ τά φιάνει μέ τήν 
έξωτική όμορφιά Πέγκυ 'Ότκινς, 
πού στήν έμφάνισι της στή σκηνή 6 
κόσμος μένει μέ άνοικτό τό στόμα 
καί πού τά χαλάει δστερα άπό δε
καπέντε μέρες άπό μιά μικροπαρε· 
<-ήγησι καί πού τόν έβρισε δημοσία 
μέ τέτοια χυδαία λόγια, πού έπί 
έβδομάδες όλόκληρες δέν μποροΟ- 
σε νά έμφανισθή πουθενά ό Σαρ
λώ χωρίς νά προκαλέση γέλια είς 
βάρος του...

Σέ λίγο καιρό ξεχνάει τό ρεζι- 
_Τελευταία άγάπη τοΰ Σαρλώ ύ

πήρξε ή Μάϋ Ρίβες, πού άγκαζά
ρησε ό άδελφός τοΰ Σαρλώ στή Νί
καια γιά γραμματέα του, καΐ πού 
μόλις τήν είδε ό Σαρλύ τρελλαίνε- 
ται άπό έρωτικό οίστρο, τήν άπα- 
γάγει καί φεύγουν γιά τό Άλγέριο 
γιά w  περάσουν τόν έξ άριστερδς 
χειρός μήνα τοθ μέλιτος... Ώς σή
μερα δεν κατώρθωσε νά μάθη κα· 
νείς πού κατέληξε αύτό τό ειδύλ
λιο...

Υπόσχομαι άμέσως μόλις μάθω 
τίποτε γιά τούς νεώτερους έρωτες 
τοθ Σαρλώ νά σάς τούς σερβίβω 
στήν παρούσα σελίδα τών «Παρα
σκηνίων».

Δ. Ν, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟί
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ
Π11ΣΘΑΔΙΑΒΑΖ0ΥΝ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ίΥΓΓΡΑΦΕΙί !Ε ΦΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΪΣ ίΙΪΚΟΪί
Μιά φθινοπωρινή ή μέρα του 

1877 ό θωμάς ’'Εδισσων εδωσε 
ζωή σέ μιά καταπληκτική Ιδέα.ΓΊα 
ρουσίασε ένα σκίτσο μιας νέας έ- 
φευρέσωες στόν Τζών Κρουεζϊ, 
τόν έξυπνότερό του μηχανικό καί 
.τοΟπε νά τοΰ φτιάξη ενα μον- 
τέλλο.

— Τί εΐνε αύτό; ρώτησε ό Κρου- 
Εζί;

— Μιά μηχανή ποϋ θά μιλάη, εί
πε ό ’Έδισσων.

— 'Αδύνατο!... μουρμούρισε ό 
Κρουεζί.

Πάντως πήρε μαζί του στό κα
τάστημά του τό πλάνο. Καί μετά 
άπό μιά δουλειά 30 ώρών χωρίς 
νά κοιμηθη καθόλου έφερε ένα ά- 
σχημοφτιαγμένο κουτί.

Ο Ι βοηθοί του τό κύτταξαν μέ 
Αμφιβολία.

— Στοιχη ματίζω ένα κουτί τσι
γάρα, είπε ένας άπό τούς άνθρώ
πους τοΰ "Εδισσων, ότι δέν θά 
λειτουργήστ).

— Δέχομαι, είπε μέ βεβαιότητα 
6 ’Έδισσων.

Ή  παράξενη μηχανή άκουμπή- 
στηκε άπάνω σ’ ένα τραπέζι. ΟΙ 
έργάται στάθηκαν τριγύρω. Ό  
"Εδισσων γύρισε τή μανιβέλλα 
στή μηχανή καί άπήγγαλε σιγά: 
«Ή  Μαίρη είχε ένα μικρό άρνΐ’ 
τό μαλλί του ήταν άσπρο σάν τό

(χιόνι,
καί δπου πήγαινε ή Μαίρη 
τό άρνι πήγαινε μαζί».

Ό  νΕδισσων σταμάτησε καί έ
βαλε τήν βελόνα ξανά στήν άρχι- 
κή της θέση. Ξαναγύρισε τό χε
ρούλι καί σιγά, πολύ σιγά, άλλά 
καθαρά άκούστηκαν οΐ λέξεις: 
«Ή Μαίρη είχε ένα μικρό άρνί...»

Έντελώς κατάπληκτος ό Κρου- 
τζί φώναξε:

— θεέ μου!... μιλάει...
Έτσ ι δημιουργήθηκε ό φωνο

γράφος.
Σέ μιά έκδοση τής Αμερικανι

κής Έπιθεωρήσεως τής Βορείου 
’Αμερικής στά 1878, ό ’Έδισσων 
προεϊπε πολλές πρακτικές χρησι
μοποιήσεις γιο. τό τελευταίο έγ· 
κεφαλικό παιδί του.

Άνάμεσα σ* αύτές είπε, ότι θά 
ύπάρξουν φωνογραφικά βιβλία 
ποΰ θά μιλοΰνε τούς τυφλούς.

Στά πέντε περασμένα χρόνια 
«όμιλοΰντα βιβλία», μηχανές καί 
δίσκοι κυκλοφόρησαν σέ πολλούς 
τυφλούς άνθρώπους τών Ήνωμέ-, 
νων Πολιτειών. ’Έτσ ι οΐ τυφλοί 
άρχισαν νά «βλέπουν» μέ τά αύ
τιά τους άντί νά χρησιμοποιούν 
τά δάχτυλά τους.

Στήν Καλλιφόρνια ή Βιβλιοθή
κη τής πολιτείας καί τό «Ίνστι- 
τοϋτον Μπραίκλ στό Λός ’Άντζε
λες παίζουν μεγάλο ρόλο, προμη
θεύοντας στούς 7000 τυφλούς «ό
μιλοΰντα βιβλία», μηχανές καί δί
σκους.

Τό Ίνστιτοΰτον Μπραίηλ εΐνε 
ένα άπό τά 27 βιβλιοπωλεία τών 
"Ηνωμένων Πολιτειών πού έξυπη- 
ρετοϋν τοΰς τυφλούς. Ύπό τήν δι
εύθυνσι του κ. Ζ. ’Άτκισον, τοΰ 
τυφλοϋ του διευθυντοΰ, βοηθεΐ ϋ- 
λους τούς τυφλούς άνθρώπους σ’ 
όλα τά μέρη της χώρας.

Ό  ’Άτκισον ήταν έκεΐνος πού Α
πλοποίησε τόν τύπον Μπραίηλ κά- 
νοντάν τον φθηνότερο,παράγοντας 
περισσότερα άντίτυπα άπό δ,τι 
προηγουμένως κυκλοφορούσαν.

Πρίν άπό λίγα χρόνια τά μόνα 
βιδλία Μπραίηλ ήσαν ή Α γ ία  Β ί
βλος καί κοτνένα δυό άλλα άκό
μα. Σήμερα πολύ καλοί πωληταί 
καί κοινά μαγαζιά εΐνε έπωφε- 
λεΐς στόν «Μπραίηλ».

Καί τώρα τά «όμιλοΰντα βιβλία» 
πού άνεκαλύφθησαν άπό τόν Έ - , 
δισσων έδώ καί 60 χρόνια, γίνη- 
καν μιά ποομμέγιστη δίοδος γιά 
κείνους πού ζοΰν στόν κόσμο τοΰ 
σκότους.

Τί εΐνε τά «όμιλοΰντα βιβλία*;

Πρώτα - πρώτ& ένα κουτί άπό 
μαΰρο πετσί, πού μοιάζει σ&ν ένα 
ένωμα ραδιοφώνου και φορητοΟ 
φωνογράφου. Ό  βραχίων τής βε
λόνας εΐνε κατά τέτοιο τρόπο φτι
αγμένος ώστε νά μπορή ένας τυ
φλός άπό τήν άφή νά καταλαβαί- 
νη άν ή βελόνα εΐνε στήν άκριβή 
της θέση. 'Έ να  ήλεκτρικό έμβο
λο παράγει δύναμη γιά λειτουρ
γία τοΰ φωνογράφου καί γιά τήν 
ποσότητα τοϋ ήχου τοΰ όμιλητοΰ.

Ό  βοηθός τοΰ Διευθυντοΰ κ. 
Χάντ είπε δτι δχι περισσότερο ά
πό 25 %  στούς 114 τυφλούς τών 
Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κά
ποιο πρακτικώτερο άποτέλεσμαμέ 
τό νά χρησιμοποιούν βιβλία ποΰ 
διαβάζονται διά τής άφής.

Γιατί τό νά διαβάζη κανείς διά 
τής άφής εΐνε μιά κουραστική μέ
θοδος. Πολλοί άλλωστε έχουν χά
σει τήν δράση, σέ περασμένη ή
λικία, όπότε τούς εΐνε δύσκολο νά 
μάθουν νά διαβάζουν διά τής ά-
Φής· , , _Τά πρώτα πειράματα για τήν 
κυκλοφορία τών «όμιλούντων βι
βλίων» άρχισαν τό 1931. Διά φω
νογραφικής μεθόδου τών δίσκων 
ή φιλολογία τών τυφλών είχε με
γάλη έπιτυχία καί παραπάνω άπό 
2.200 τυφλοί χρησιμοποιούσαν «ό
μιλοΰντα βιβλία».

Στήν Βιβλιοθήκη τοΰ Ινστιτού
του Μπραίηλ ύπάρχουν περίπου 
8000 πλάκες άπό «όμιλοΰντα βι
βλία».

Κάθε δίσκος μπορεί νά διαρκέ
σω μισή ώρα καί ένα όλόκληρο 
βιβλίο μεσαίου μήκους μπορεί νά 
τυπωθή σέ 12 πλάκες 12—15 Ιν- 
τσών.

Koct’ αύτόν τόν τρόπον έχουν 
φωνογραφηθή βιογραφίες, ταξει- 
διωτικές έντυπώσεις, δράματα, 
ποιήματα, έπιστημονικό βιβλία.

Μιά πρόχειρη ματιά στοϋς τί
τλους τών βιβλίων πού ύπάρχουν 
σ’ αύτή τή βιβλιοθήκη μδς δείχνει 
τά έξής βιβλία νά έχουν φωνο- 
γραφηθή:

«Ό  άγνωστος άνθρωπος» τοΰ Α. 
Καρρέλ, «Ή κυρία Κυρί» γαμμέ- 
νη άπό τήν Εύα ΚυρΙ, «Αύτή είνε 
ή Ιστορία μου», άπό τήν Έλεωνό- 
ρα Ροΰζββλτ, «Τό ρομάντζο τοΰ 
Βασιλικοϋ δρόμου», τοΰ Ρ. Χαλ- 
λιμπούρτου, «Ό Τόμ Σαιγύρ» άπό 
τόν Μάρκ Τουαΐν, «Τό πράσινο 
φώς» άπό τόν Λ. Ντούγκλας, καί 
ή γνωστή άπό τόν κινηματογράφο 
«Άντρασία τοΰ Μπάουντυ» τών 
Νόρντωφ καί Χάλλ. Έπίσης καί 
τό πιό έκλαϊκευμένο φίλμ «Ή Χιο
νάτη καί οΐ έπτά Νάνοι».

Πολλά όμιλοΰντα βιβλία φωνο- 
γραφήθηκαν μέ ήθοποιούς τοΰ κι
νηματογράφου, τοΰ βεάτρου και 
τοΰ ραδιοφώνου. Πολλά έργα τοΰ 
Σαίξπηρ—δταν πρωτόγιναν τά «ό
μιλοΰντα βιβλία»—φωνογραφήθη- 
kocv διαβασμένα άπό ένα άνθρωπο 
σ’ όλους τούς ρόλους. Αύτό δμως 
έφερνε σύγχυσι στόν άκροατή. 
"Ετσι τά «όμιλοΰντα δράματα» 
γίνονται μέ μέλη μικρών θιάσων. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οΐ τυφλοί 
μποροΰν ν’ άκούσουν τό «Ή μικρή 
μας πολιτεία», «Τό Ρόπαλο», «Τό 
τέλος τής ήμέρας» καί τόν « 'Ά 
γιον Γιάννη».

’Έτσι, τά «όμιλοΰντα βιβλία», 
μετά άπό πειράματα καιροΰ καί 
καιροΰ, έπιδληθήκανε καί τώρα 
κυκλοφορούν δχι μόνο στήν Α μ ε 
ρική, άλλά καί σ’ δλο τόν κόσμο.

Ό  ’Έδισσων πάει 8 χρόνια πού 
πέθανε. ’Ά ν  ζοΰσε σήμερα νά δή 
τή χαρά καί τήν εύχαρίστησι, ποΰ 
έφερε αύτή ή φωνογραφική έφεύ- 
ριεσι στούς τυφλούς, άλλά καί σέ 
πολλούς άλλους—γιατί ήδη τά 
«όμιλοΰντα βιβλία» χησιμοποιοΰν- 
ται καί άπό άνθρώπους πού προ
τιμούν ν’ άκοΰν παρά νά διαβά
ζουν ίσως, θά έλεγε:

— Αύτή άναμφιβόλως, εΐνε ή 
καλυτέρα χρησιμοποίησις τοΰ φω
νογράφου...

ΤΛ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ” ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΑ

II ΜΜΙΤίΜΙΙ Ε »  ΤΟΝ ΕΙΙΙΜΠΜΙΜΒΜ
Μία επιτυχία τών «Παρασκηνίων».-Ή καταστολή μιας άσχημίας.-Ή 

ωραιότατη έμφάνισις τής σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως καί 
τοϋ Λυκείου κ. Μπουρούνη

Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΑΡΟΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ
ΟΙ αίσιόδοξες προβλέψεις τών κήν έκτέλεσι σέ άριστοτεχνική ά- 

στηλών αύτών έπαλήθευσαν πέ- I πόδοσι καί μουσική κατάρτισι, ά- 
ρα ώς πέρα. Είχαν ύψώσει έντο- ! ξιόλογα. Οί άπαγγελίες τοΰ «Μο,1- 
νη τή φωνή τους κατά τής προ-1 τρώζου» άπ’ τόν μαθητή Ντ. Δη- 
χειρότητος, πού διέκρινε τίς σχο μόπουλο, καί τοϋ «Φασουλή Φιλο- 
λικές έπιδείξεις. Άπέδαιναν δια- j σοφού» άπ’ τόν Γ. Σουρή, πολύ 
ατροφικές, γιά τό καλλιτεχνικό j καλές έπίσης, δπως καί έρμηνεια 
αισθητήριο τοΰ μαθητοΰ καί δέν J τής μονόπρακτης κωμωδίας «Ό 
ήτο μικρή καί ή ζημία, είς βάρος j θάνατός του...» τοϋ Στάνλεϋ Χοΰ-
τοΰ κεφαλαίου τών έγκυκλίων μα 
θημάτων. Μιά καλή άποιρχή έπέ
τρεψε βάσιμες έλπίδες έξαφανί- 
σεως όριστικώς τών άσχημιών 
καί δικαιώσεως τοΰ άγώνος τών 
«Παρασκηνίων». ’Έ χε ι δέ μεγα-

τον (μετάφρασι έκ τοΰ Άγγλι- 
κοΰ άπ’ τόν κ. Κ. Οίκονόμου) θαυ 
μασία καί άπροσδόκητη. Νόμιζε 
κανείς πώς παρακολουθεί, άν δχι 
σύνολο έπαγγελματικό, τούλάχι- 
στο, έρασιτεχνών μαθητών άνε-

m
Μιά 6μάζ άπό τήν τόσβ επιτυχή έορτή τήξ σχολής Μιτβρβύνη. Κκ- 
δήμεναι: Οί <5εσπβινίύεξ Κονδύλι δου, Δεσπβτάχη. ’Όρδιαι: Οί δε
σποινίδες Κοφ^ίτση, Λερειώτου, Σκντοΰ, Ίααννίδου, Καψβμκνβ- 

ποΰλου, Βκλκδανου, Μπουρούνη, Κκνάρ.ι, Μιχλαρια.

λύτερη σημασία ή έπιτυχία αύτή ι γνωρισμένης σχολής. ΟΙ έρμηνευ- 
τών στηλών, κατά τό δτι τό όρ-1 ταί αύτοί, πού τούς άξίζουν θερ- 
βό καί έπιτακτικό τών ύποδείξε- 1  μότατα συγχαρητήρια είναι: 
ων αύτών, άντί νά ύπαγορευθη | Σάσσα Κοντάκου, Μαρία Κοντά-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΜΑΡΟΖΑ 9ΣΤ0Ν ΦΡΑΤΖΙ
(Συνέχεια έκ της Ιη'ς σελίδος) 

ye διεθνώς γνωστή κ«1 ό κολοσσός 
τοΰ Μπάχ μόνο χάτω άπό μιά τόσο 
μεγάλη μπαγκέτοί έκτελβύ,μένος
μπορεί νά 6ρή άπήχηση στήν ψυχή 
τοΰ άκροατοΰ /.αί νά τβΰ δώση νά 
νοιώση τό μεγαλούργημα αύτό.

Τέλος ή περίοδος τών Συμφωνι 
xwv Συναυλιών τελείωσε μέ τό 
«Όρκτόριον» τοΰ Χτρ*δίνσκυ 
«Περσεφόνη» τό μπαλλέτο τοΰ 
«Πετρβύσκα» ποϋ έξετελέσβησαν 
τό μέιν πρώτο άπό τά κόρα καί 
όρχήστρα τοΰ «Μουσικοΰ Μαΐου», 
τό δέ δεύτερο άπό τά μπαλλέτα τοΰ 
«Μόντε Κάρλο» ύπό τήν διεύβυν. 
βίν τβΰ Ιδίου συνθέτου.

Ά ς  προσθέσουμε δτι ή έμφάνι- 
βις τών μπαλλέτων τβΰ Μόντε 
Κάρλο σέ μιά μεγάλη των έπίδει 
In ήταν μιά έξαιρετική έπιτυχία 
μέσα στις άλλες τβΰ «Μβυσικβΰ 
Μαΐβυ».

"Υστερα ά«’ δλες αύτές τίς κο

λοσσιαίες ιέ*πιδείξεις πώς νά μήν 
παραδεχδή κανείς πώς έ «Μουσι
κός Μάϊος» τής Φλωρεντίας εΐνε 
τό μεγαλύτερβ μουσικό Φεστιβάλ 
τοΰ κόσμου δεδομένου ότι ή σύμ
πραξή καλλιτεχνών μουσικών καί 
διευθυντών όρχήστρας βλων τών 
έθνικοτήτων τβΰ δίδει πραγματικά 
τήν οψιν διεθνβΰς μουσικβΰ κέν
τρου».

Πρίν τελειώσω θέλω καί γώ μέ
σα στους τόσβυς άκρβατάς πβύ συ 
νεχάρησαν τόν διευθυντή τβΰ «Μου 
σικβΰ Μαΐβυ» μαέστρο Λαμηρόκα 
νά τον συγχαρώ γιά τήν έμπνευ- 
σμένη τβυ έργασία γιά τήν εκλο
γή τών συνόλων του, γιά τήν έξαι- 
ρετική έκτελεση τών έρτ^ν παλαι 
ών καί μοντέρνων συνθετών καί 
νά τόν ευχαριστήσω γιά τήν άπό 
λαυση πού χάρησε σ’ όσους παρη | 
κολούθησαν τβν «Μουσικών Μάϊ- | 
βν» τής Φλωρεντίας.

Ε. Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ

έκ τών άνω, κατενοήθη άπό αύ
τούς τούς ένδιαφερομένους.

Μ’ αύτές τίς προϋποθέσεις καί 
τίς άσφαλείς συνέπειες παρακο
λουθούμε τήν σειράν τών σχολι
κών έπιδείξεων, πού συνεχίζεται, 
χωρίς διακοπή. Καμμία, οϋτε τοΰ 
^ικροτέρου σέ άριθμό μαθητών 
καί έτών δράσεως, εΐνε άνάξια 
λόγου, πρέπει δέ έκ τοΰ άσφα- 
λοϋς νά έλπίζωμε κάποια θετική 
συμβολή (στήν καθόλου καλλιτε
χνική ύπόθεσι τής χώρας μας. 
Τά ταλέντα κι’ οΐ Ιδιοφυίες δέν 
λείπουν πουθενά.
Η Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ Ι  ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟ Υ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Μ ΕΣΗ Σ  ΕΚΠΑΙ- 

Δ ΕΫ Σ  ΕΩ Σ
Ή  σχολή Μέσης Έκπαιδεύσεως 

έχει δημιουργήσει μιάν ώραία πα 
ράδοσι, ώς πρός τίς καλλιτεχνικές 
έμφανίσεις της. Ό  γράφων, τούλά 
χιστο, ποδχε τήν τύχη νά παρα- 
κολουθήση τά γυμνασιακά του μα 
θήματα, κατ’ άπ’ τήν φωτεινή στέ
γη, καί προτοϋ, ας σημέιωθή Ιδι
αίτερα λάβει τήν σημερινή υπο
δειγματική έξελικτικτ^ μορφή, με 
ταξύ τών Σχολών του Κράτους, 
διατηρεί τις ωραιότερες άναμνή- 
σεις κι’ άπ’ τήν ένεργό άνάμιξι 
στήν όργάνωσι καλλιτεχνικών πα 
ραστάσεων κι" άπ’ τήν κατοπινή 
παρακολούθησί τους. Συνεχίζον
τας, λοιπόν, τήν ώραία αύτή τα
κτική ένεφάνισεν άπ’ τής σκηνής 
τοϋ Δημοτικού θεάτρου, τά άποτε 
λέσματα τών έφετεινών φροντίδων 
της στό καλλιτεχνικό έπίπεδο.

Μία άρτια: χορωδία, πού άπάρ- 
τιζαν ώ,ραιότατες καί καλοβαλμέ 
νες φωνές, μ ά ς  χάρισε μιάς ώρας 
καλλιτεχνική άπδΤαυσι, ύπό τήν 
διεύθυνσι καί κοπά διδασκαλίαν 
τοϋ καθηγητοίϊ αΤ̂ ς μουσικής κ. 
Κωνστ. ΟΙκονόμου. Άλλά  καί οΐ 
μέ συνοδεία κιθάρας των Κ. Πα
ρασκευοπούλου, Ν. Κατραμάτου, 
Άν. Καραγιάννη, δυωδίες καί τά 
σόλο τών κ. κ. Κ. Παρασκευοπού 
λου, Βασ. Παπαδημητρίου καί Γ. 
Ζάκκα συναγωνίζοντο τήν όμαδι-

κου, Ντ. Δημόπουλος, Δημ. Σου 
ρής, Σ. Λαδάς καί Β. Διαμαντό- 
πουλος.

Ή  ώραία έορτή έληξε μέ τόν 
"Υμνο τής Νεολαίας καί τόν Ε 
θνικό.
Η Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ Ι  ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟ Υ  κ.

Ν IΚ . ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ
Ή  έφετεινή έπίδειξι τοϋ λαμ

πρού Λυκείου κ. Νικ. Μπουρούνη 
έσημείωσεν έπιτυχία κατά πολύ 
άνώτερη τής περυσινής. Τό πρό
γραμμά της πλουσιώτατο σέ πε
ριεχόμενο (χορωδία, θέατρο, χο
ροί) έξετελέσθη μέ άκρίβεια 
(πράγμα τόσο σπάνιο ! )  καί θαυ 
μαστή τέχνη, διά τήν ήλικίαν τών 
έκτελεστών. Ή  χορωδία τοΰ Λυ
κείου ύπό τήν διεύθυνσι τοϋ κ. Άθ. 
Κοκκίνου, μέ πρόγραμμα πλούσιο, 
σέ πατριωτικές καί άλλες παιδα
γωγικού περιεχομένου συνθέσεις, 
τραγούδησε, πάρα πολύ καλά, μέ 
τονική καί χρονική άκρίβεια, χά
ρις στίς άνεγνωρισμένες Ικοινότη 
τες τοϋ μαέστρου της, πού γιά 
τήν έργασία του, ώς κο(θηγητοΰ 
τής μουσικής στά Ιδιωτικά Λύ
κεια 6χω πολλές φορές άσχοληθή 
κι’ έχω έπαινέσει γιά εύσυνείδητη 
καί προσαρμοσμένη στούς σχολι
κούς κανόνες τοΰ Αρμοδίου ύπουρ 
γείου.

Μιά συμπαθητική έμφάνισι, μέ 
τήν ώραία της φωνή άλλά πρό 
πάντων τό αίσθημα, είχε ή σολίστ 
της χορωδίας μοίθήτρια Σοφία 
Βουτσαρά, στό «Νικοτσάρα» καί 
γι* αύτό άπέσπαε τά άκίράτητα 
χειροκροτήματα τοΰ κοινοΰ.

Μιά άρκετά έπιμελημένη καί σο 
βαρή στό σύνολό της έργασία μάς 
παρουσίασε στό δεύτερο μέρος, τό 
θεατρικό, ό γνωστός Πειραιώτης 
σκηνοθέτης κ. Στ. Νικολαΐδης, κι’ 
αύτό, παρ' δτι στά χέρια του δέν 
είχε, παρά άκατέργαστο καί τό
σο δύσκολο ύλικό. Στήν έπιτυχία 
συνέβαλε καί τό ώραιότατο πα
τριωτικό ζργο τοΰ Πειραιώτη συγ 
γραφέως κ. Νικ. Μαράκη «Τό πα
ραμύθι τοΟ ποσιοΰ». Τό νέο α£>τό

έργο τοΰ καλοΰ συγγραφέως εΐνε 
άπό τά πιό κατάλληλα, γιά σχολι 
κές παραστάσεις. Γ ιατί πρέπει νά 
λεχθή κι’ α^τό. Ή  μεγάλη Αμαρ
τία τών σχολικών παραστάσεων 
εΐνε άκριβώς ή άκατανόητη προ- 
τίμησις τών άκαταλλήλων, τών 
πιό σκάρτων έργων. Στήν θεατρι
κή έποπτεία ύποβλήθηκε πρό ήμε 
ρών ένα έργο πού μιλοϋσε πώς ό 
Κάϊζερ ήταν έχθρός τοϋ τα γκό (!) 
πώς ό 6'ασιλεύς τής Ρέγγας ·ήτοον 
άγαπητός άπ’ τό λαό κ. ά. Κ ι’ ένα 
ώλλο, πού άνέλυε δλα τώ έρωτικά 
καπρίτσια τών μοντέρνων κορίτσι 
ών. μέ μιά δασι: Τήν ρωμΟίντική 
αίσθαντικότητα ένός κοριτσιού, 
πού κατά τό διάλογο, «άν δέν έ- 
παιρνεν έκείνο, πού ήθελε, καί πού 
τήν άγαποΰσε, θ’ αύτοκτονοϋσε I» 
Πώς ; Ναί, τά βιβλία προκριθή- 
κανε κι’ άπό παιδαγωγικούς καί 
πήγαν στόν κάλαθο τών άχρήστων 
άπ’ τόν άρμόδιο ύπάλληλο.

Εΐγε ευτύχημα — γιά νά ξανα- 
γυρίσω στήν έπίδειξι — καί ση
μείο παρηγορητικό πώς δόκιμοι 
συγγραφείς σάν τόν κ. Μαράκη, 
τδχουν πάρει μέ τήν καρδιά τους 
καί γράφουν σχολικό θέατρο καί 
μάλιστα καλό.

«Τό παραμϋθι τοϋ παποϋ» εΐνε 
ένα έργο πολύ παιδο:γωγικό, μέ 
άρκετή τέχνη έπεξεργασμένο. Δι
δάσκει στά παιδιά αισιοδοξία γιά 
τό μέλλον καί δτι δταν θελήση κα 
νείς κάτι μδλη τή δύναμι τής' ψυ
χής του μπορεί νά τό έπιτύχη.

Άπό τούς μαθητάς πού παίξανε 
στό έργο ό Μίμης Μπουρούνης 
υΙός τοΰ κ. λυκειάρχου καί στό 
ρόλο τοΰ ποηιποϋ, πολύ καλός. Έ  
πέδειξε προσόντα ήθοποιοϋ άξιό- 
λογα καί χειροκροτήθηκε στίς 
δυνατές του σκηνές, θερμότατα. 
Πολύ καλός έπίσης ήταν στόν ρό 
λο τοϋ Σίβη (Βλάχου) ό κ. Νικ. 
Ζαμπετάκης. ’Έπαιξε πολύ φυσι
κά καί άνετα στόν χαρακτηριστι
κό ρόλο του κι’ άπέδωσε τόν τύπο 
τοΰ τσοπάνου, μέ τή λεκτική προ 
φορά καθώς καί τόν τύπο τοϋ νεό 
πλουτου χωριάτη. Καλοί ήσαν καί 
ό Σταμ. Ίωάννου ώς άστυνομικός 
καί ό Άλ. Μερτίκας ώς κλητήρας 
έφημερίδος.

Άπό τίς μοιθήτριες έκαμε τήν 
πιό καλλίτερη έμφάνισι ή Καλλιό 
πη Δεσποτάκη στόν ρόλο τής ξε- 
νομανοϋς συζύγου τοϋ νεοπλούτου 
χωριάτη. ’Έ χε ι άρκετό ταλέντο 
καί κατέπληξε, κυριολεκτικά, ή 
σκηνική της εύχέρεια.

Καλή στόν ρόλο τής μητέρας ή 
Έλευθ. Αναστασίου. Μελετημενη 
άρκετά καλά, οί φωνητικές *ης 
μεταπτώσεις καλές, δι’ ένα ρόλο 
καρατερίστικο.

Κάπως φοβισμένη ένεφανίσθη ή 
Μαρία Ίωοτννίδου. Τί κρίμα 1 Ή  
μεταλλική φωνή της, ώς έγράφη, 
σωστότατα σέ κάποια έφημερίδα, 
θύμισε μιά μεγάλη δόξα θεατρι
κή. Τήν κ. Κυβέλη. Άρκετά καλή 
ήταν στόν έπεισοδιακό της ρόλο 
τής άνεψιάς ή Νότα Καψιμανοπού 
λου.

Έπίσης άρκετά καλά έπαιξαν 
ot: Ελένη - Κική Πολυμενάκου, 
Λειρεώτου, Κεραγώτης Β., Βασι- 
λόπουλος Χρ. καί Τζήλος Β.

Τέλος άρκετά καλά έχορεύθη- 
σαν οΐ έλληνικοί χοροί άπό τούς 
μαθητάς καί τίς μαθήτριες, κατά 
διδασκαλίαν τοΰ κ. θ. Βλάσση. 
Άπό τίς μαθήτριες στούς χορούς 
διεκρίθη ή Μαρία Κονδυλίδου.

Στό χορό έλαβαν μέρος οΐ μα
θήτριες Σταυρικού, Λερειώτου, 
Καψιμανοπούλου, Μπουρούνη.Μπα 
λαμπάκου, Κονδυλίδου, Μιχαλαρ- 
γιά καί Σανοϋ.

Στόν κ. Μπουρούνη καί τούς δια 
λεκτούς συνεργάτες του, μαζί μέ 
τά θερμά συγχαρητήρια, γιά τήν 
εύσυνείδητη δουλειά, πού ένεφάνι 
σαν, τούς εύχομαι τόν έπόμενο 
χρόνο μεγαλύτερη έπιτυχία.

Δ ΡΟ Σ Ο Σ  ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γ ΙΑ Ν Ν Η  Σ Κ Α Ρ ΙΜ Π Α : Τό σόλβ τβΰ Φίγκαρβ (μυθιστόρημα. 'Εκδό
σεις Γκββόστη σελίδες 112 σέ σχήμα 8ο ι— Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Κ. ΙΩΑΝ- 
Ν ΙΔΗ  Ε. Ε. Καθηγητοΰ τής ’Ιατρικής καί διευθυντβΰ τβΰ μαιευτικού 
τμήματος τβΰ έν Καϊρω Νοσοκομείου, ©. Π Α Π Α ΊΏ Α Ν Ν Ο Υ : Ή  έ- 
πίδρασις τής έλληνικής Ιατρικής έπί τήν τών ’Αράδων καί ιδία έν 

Αίγύπτω. (Έ ν  Άδήναις 1939. Σελίδες 11 σέ σχήμα 6ο)

ΤΟΥ κ. Λ. ΠΑΥΛΙΑΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ
Μ Ε Ν Α Ν Δ Ρ Ο Σ  

(Ή  κοττωΤέρω σκηνή Ανήκει Είς τήν 
Κωμωδίοεν; «*Η Σαμία», άπο<Τ7τάσμστα 
τής Λττοίσς £χουν άνακαλυ<|νθη νεωστί έτιΐ 
ποτττυρου είς τήν Αίγυπτον. ‘Ο γ£ρω 
Δ η μ έ α ς, £νας πλούσιος ’Αθηναίος 
ττού έχει ψυχογυιό τόν Μοσχίωνα, προ
σπαθεί μέ κάθε τρόπον νά καθησυχάσρ 
τόν γε^ονά χου Ν ι κ ή ρ α τ ο ν % που 
είνε έξω ψρενών, διότι ή κόρη του έτε_ 
κνοποίησε και εΐνε -πεπεισμένος δτι τό 
παιδί εΐνε τοΟ Μοσχίωνος. *Από τόν διά
λογον τών δυο πατέρων άποσπώ τούς κά
τωθι στίχους^ μέσα είς τούς όποιους καί 
σήμερα άκόμ*η, Οστερα άπό τόσους αΐώ- 
νας, μάς κάνει Ιδιαιτέραν έντύπωσιν τό 
χιούμορ καί ή λεπτή εΙρωνεία τού άθα- 
νάτου ‘Έλληνος κωμωδιογράφου): 

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ  ("Εξαλλος)
_ _Μόλις θά μπω στό σπίτι μου, θά τή 

(σκοτώσω!
Δ Η Μ Ε Α Σ

*-*Άλλος μπελάς! Στέκα νά σού μιλήσω 
(ώς τόσο...

Που πάς;·.. Περίμενε....
Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ  

_  Βρέ κάνε πέρα!. . Χάσου!....
Δ Η Μ Ε Α Σ

Σ κέψου λιγάκι__
Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ  

— Καί σύ θ<5χες τήν ούρά σου... 
θά τάξερες κύρ γείτονα τά σΟρε κι* έλα. 

Δ Η Μ ΕΑ  Σ
_  Πές μου: Γιατί σοΰ φταίει, ποώτα ή 

(κοπέλλσ;
Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ  

♦-'Ώστε ό γυιόκας σου φταίει στό καθετί; 
Δ Η Μ Ε Α Σ

— Πάψε... Τό κάτω - κάτω, θά τήν παν.
(τρευτϊ>. .

"Ας κάνουμ’ gva γύρο...
(Τόν πιάνει άπό τό χέρι μέ τρόπο σάν 

νά τόν πηγαίνει στόν περίπατο).

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ
— ΠοΟ μέ πφς;.. Περίπατο;

Α η μ ε α ς
_  *Άκου... Βάλτο καλά μέσ’ στό ξερό 

(καί χτύπατο... 
θέλω νά πώ, στό θέατρο πού έχεις πάει, 
θά είδες πούμπαινε ό Ζεύς γιά τή Δανάη 
άπό τά κεραμίδια σάν χρυσή «δροχή. . 

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ
—  " Ε ! ΤΙ μ’ αύτό!

Δ Η Μ Ε Α Σ
—  Δόσε μου λίγη προσοχή...
Μπορεί...νά εϊν* άνάλογο τό πάθημά οόυ. 
Δές πρώτα καί τά κεραμίδια τά δικά σου

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ  
—•’' Ε ! τί κι* άν στή σκεπή μου είν* βλα 

(χαλασμένα;
Δ Η Μ Ε Α Σ

—  Σ ημεϊον πώς ό Ζεύς θά ήρθε καί σ*
(έσένα...

θά έγινε χρυσή βροχή, γιά τή μικρή σου, 
'Ορίστε!

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ
— Κοροϊδεύεις τώρα; Σ  τή ζωή σου;....

Δ Η Μ Ε Α Σ
—. Γιατί; Σ  άματι ύπάρχει μόνο μιά

( Δανάη;
ή σάματι οΐ θεοί σ’ άλλες δέν πέσαν

(πλάΤϊ;
Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ

— *Εγώ σου λέω μού τήν σκάρωσε ό
(γυιός σου ..

Δ Η Μ ΕΑ  Σ
— θά τήνε στεφανώση.. . Σ έ  οΟτο βε

βαιώσου... 
Μά ποιός μου λέει, άν μέ τόν τρόπο του

(Διός
δέν σκάρωσε τό θάμα του κάποιος...

’Ή  θά μου πής πώς δέν ύπάρχουν πιά
(θεοί;

Ροέ βλέπουμε χιλιάδρς τέτοιους στή ζωή# 
Ό  Χαιρεψών π’ δλους τυλίγει εύφυώο

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) 
καί ό ίδιος νά τό £χη καί πρωτο- 

τραγουδήσει.
“ Οταν ή μουσική πού προσφέρε- 

ται στό λαό εΐνε άγνή, ειλικρινής, 
βγαλμένη άπό τήν ψυχή του, αύ
τός θά τήν κότνη χτήμα του, θά 
άνυψω&ή ψυχικά καί θά τήν άνυ- 
Ψώσή.

"Οταν πάλιν ή μουσική αύτή 
εΐνε άναψομοίωτη, ξένη καί έξω 
άπό τόν κύκλο τών λαϊκών συναι
σθημάτων, ό λαός θά τήν άπορρί- 
ψη, θά τήν άγνοήση, ή θά τήν πε· 
ριφρονήση.

“ Ομως ό κίνδυνος δέ ίβιρίσκεται 
τόσο στό είδος αύτό τής μουσικής 
πού μπορεί μέ καλή πρόθεση ϊσως 
νά μήν εΐνε κατάλληλη γιά τή λαϊ
κή άντίληψη. Ό  κίνδυνος, καί ι
διαίτερα στόν τόπο μας, βρίσκεται 
άλλοΰ: στή βιομηχοτνία τών λαϊ
κών λεγομένων τραγουδιών.

Ξεκινώντας άπό τήν κακή άντι- 
Υραψή τών πιό κακέκτυπων βιομη
χανικών παραγωγών ξενότροπων 
λαϊκών τραγουδιών, μεταφυτεύου
νε τις πιό πρόστυχες, τις πιό κοι
νότυπες μελωδίες τών ταγκό καί 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·παιι·ιι·ι
καί τόνε προσκυνούν παντοΰ, δέν είν’

( C* εός;
Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ

—  Σ ' αύτό πού λές μά τήν άλήθεια
(συμφωνώ...

Δ Η Μ ΕΑ Σ
— *0 ’Ανδροκλής^ πού είν’ ώς έκατό

(χρονώ.
κι’ άντί ν’ άσπρ'ζη τόν κυττάς... ξαχ-θό__

(ου, ι.ρίνε—
άφοΟ άπόμεινε άθάνατος θεός δίν είνε; 
Καί νά τόν σψάξης μέ ραχαίρα δέν τγ 

t βαίνει...
Λοιπόν, μή σκούζεις . σά δέν ξέρείΓ τί 

(συμβαίνει... 
Πήγαινε θύμιασε στό σπίτι γείτονά μου., 
καί θάρθη ό γυιός μου γιά τό ζήτττμσ 

(τού γάμου.
Καί τοΰτο έξ άνάγκης, γιατί προτιμώ 
σούσουρα νά μήν έ'χης κ* έξευτελισμό... 
Είσαι κι’ άψής κι’ άρπάζεσαι...

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο Σ
— Μά πώς νά μή....

Δ Η Μ Ε Α Σ
  θά πάμε γιά τίς άδειες;

Ν ΙΚ Η Ρ Α Τ Ο  Σ
— Πάμε...

Δ Η Μ ΕΑ Σ  (γελά ):
—  Μπρός! Γραμμή!...
Τρέχω... ’Ά ν  ήν ό.. Ζεύς στό σπίτι, θά 

(τόν φέρω, 
καί &c νοιαστή ή Δανάη γιά τά...

(περαιτέρω. . 
Λ Α ΙΛ ΙΟ Σ  K A P A n ih .

τών Φόξ τών νέγρων τής ’Αμερι
κής, ή τίς πιό γλυκανάλατες ξενι
κές ρομάντσες, στό αύτί τοΰ λαοϋ 
μας πού τοϋ διαψθείρουν έτσι τό 
τονικό αίσθημα, τό ρυθμικό ένσα- 
χτο, τήν ποιητικήν άντίληψη, άπό 
μιά ταπεινή βιομηχανική έπιχειρη- 
ματικότητα.

“ Ενας φιλλέλην καί κάτοχος τής 
Έλληνικής Γερμανός άρχαιολόγος 
μοϋ έλεγε κάποτε : «πρίν καί άπό 
τόν άμανέ, πού τέλος πάντων συν
δέεται έστω καί κατά τρόπον θλι
βερόν μέ τήν Έλληνική λαϊκή μου 
σική έξέλιξη, θά έπρεπε νά άπαγο- 
ρεύσετε .τά φρικτά αύτά Ταγκό, 
πού προσβάλλουνε τήν ποιητική 
καί μουσική καλαισθησία τοΰ έλ- 
ληννκοΰ λαοΰ*·.

Καί άλήθεια, μιά ματιά στούς 
τίτλους καί τούς στίχους μόνο τών 
φοβερών αύτών ταγκό, άρκεΐ γιά 
νά μδς δώσ-η τό μέτρο τής νεοελ
ληνικής ποιητικής καί μουσικής κα
λαισθησίας. «Σφάξε μ ε .. .. ,  Ά ς
χαθώ  γιά σένα χάνομαι, θά
υ έ  σκοτώσω.... Τήν έσφαξα τήν 
Αμαρτωλή. . . .  Τής έβαλα τό μα
χαίρι στήν καρδιά.... Στά πόδια 
σου π ε θ α ί ν ω ε ΐ ν ε  άπάνω · 
κάτω τά μοτίβα γύρω άπό τά ό
ποια μέ στεναγμούς καί όδυρμούς 
γυρνάει ή ποίηση δλων σχεδόν τών 
άνάλογων ποιητικών αύτών έμπνεύ 
σεων. ’Ά ν  έξετάση κανείς δέ τή 
μουσική θά δή πώς έκεΐ τά πράγ
μ α τ α  ε ΐ ν ε  άχόμη χειρότερα... Τό 
ΐ ίν α  ταγκό μοιάζε  ̂ τό άλλο δ π ω ς  
τά καβουρντισμένα στραγαλάκια 
αοι όζουν τό έ ν α  μέ τό άλλο, κ α ί  
τ ό  περιεχόμενο τ ή ς  μουσικής, έκτός 
« π ό  έλάχιστες έξαιρέσεις πού ά- 
\ριβώς έπικυρώνουν τόν κανόνα, 
ε ί ν ε  τής ιδίας, ή μάλλον πολύ χει
ρότερης ποιότητος μέ τήν ποίηση.

Καί μήπως τό πατριωτικό τρα
γούδι βρίσκεται σέ καλύτερη μοί
ρα ; Τόσα μεγάλα έθνίκά γεγο
νότα, τόση ανάταση τοΰ Ελληνι
κού "Εθνους, τόσο στό παρελθόν 
δσο καί σήμερα μέ τό θαυμαστό 
σάλπισμα τής Άναβάπτισης τοΰ έ
θνους πού έκήρυξεν ό τιμημένος 
Αρχηγός τοΰ Κράτους, δ έ ν  έδω- 

κ α ν  παρά έ λ ά χ ι σ τ ε ς  έ μ π ν ε ύ σ ε ι ς  α 

γνές καί άνάλογες μέ τήν πατριω

τικήν έξαρση καί τόν ψυχικό έν- 
θουσιασμό πού θ άπρεπε νά τραγου
δήσουν.

Οι περισσότεροι νεοέλληνες άνα- 
μασοΰνε τά πιό τριμμένα μοτίβα 
μάρς έπιθεωρήσεων καί όπερεττών 
πού συνοδεύουν τις γυμνικές έπι- 
δείξεις τοΰ μπαλλέτου, καί ήσυχά- 
ζουν τή μουσί'κή καί πατριωτική 
τους συνείδηση προσθέτοντας ένα 
σάλπισμα στό κατασκεύασμά τους!

Ό  κίνδυνος δμως γιά τό λαό 
μας άπό δλα αύτά τά δήθεν λαϊκά 
έργα εΐνε πολύ μεγάλος καί σο
βαρός:

"Ολα αύτά τά τραγούδια διαδί
δονται μέ μεγάλη εύκολία καί μέ 
κάθε μέσον, μέ τό θέατρο, τό καμ
παρέ, τό γραμμόφωνο πού δέν κά
νει άλλο παρά νά έξαπολύη στά 
πέρατα τής Ελλάδος τις πλάκες μέ 
τά φρικτά ταγκοειδή παρασκευά
σματα· άκόμα, δυστυχώς, καί τό 
σχολείο ! Σιγά - σιγά ικαταστρέ- 
φεται έτσι δχι μόνο τό γοΰστο τοΰ 
/ αοΰ μας, δχι μόνο ή μουσική καί 
ποιητική του καλαισθησία, πού τό
σα άθάνατα μνημεία μας έχει άφή- 
σει ώς τώρα στά δημοτικά του 
τραγούδια, άλλά — καί αύτό εΐνε 
σπουδαιότερο καί ριζικώτερο — τό 
Ίονικό καί ρυθμικό του αίσθημα.

Οί κοινότυπες αύτές μελωδίες, 
βασισμένες δλες στά τρέχον σύστη
μα τοϋ μείζονα καί τοΰ έλάσσονα 
ψόπου τής Δυτικής μουσικής, μέ 
ιήν τριμμένη άρμονική τους, βγά
ζουνε, ή μάλλον — γιά νά μιλή
σουμε πιό άπερίφραστα — βγάλα
νε ήδη σχεδόν έξ όλοκλήρου τόν 
Έλληνικό λαό άπό τό παληό του 
πλούσιο τονικό σύστημα τών τρό
πων -καί τών ήχων. καί τών πλού
σιων ρυθμικών άγωγών, καί τόν 
συνηθίζουνε στά τονικά καί ρυθμικά 
συστήματα τής έλαφράς Δυτικής 
Ευρωπαϊκής μουσικής, καί στήν 
μουσική καλαισθησία τής μουσικής 
τών μιούζικ - χώλλ.

Καί τό άποτέλεσμα ; "Εχουιιε ή
δη ένα όλοφάνερο όλέθριο άποτέ
λεσμα πού δέν ξέρω άν τό έχουν 
παρατηρήσει καί άλλοι πριν άπό 
έμένα.

Τή στείρωση τής μουσικής παρα

ν0τκν διαβάσ^ς «τό Σόλο τοϋ 
Φίγκαρο» κχί περάση λίγη ώρα. 8- 
ση άπαραίτητα σοϋ χρειάζεται γιά 
νόί ξεμιυξιάσιος» τότε άμέσως σκέ
φτεσαι: Ό  Σκαρί μπας γλύτωσε καί 
τή φορά τούτη άπό μιά άξεγύριστη 
κουτρουβάλα, άπό Ινα γενικό ρε- 
ζίλεμα γάρις στό άναμφισβήτητο 
τάλαντό του·

Κ ι ’ ϊχεις δίκηο νά σκεφτ^ς ϊ· 
Tat. Γιατί διαβάζοντας τό καινούρ
γιο αύτό βιβλίο τοδ γνωστού καί 
πολύκροτου τούτου συγγραφέα, δέν 
άποκόμισες τίποτε άλλο, έξόν άπό 
τό μυρμήγκιασμα πού δίνει 2να βί
αιο καί γοργό γαργαλητό·

Κ ι ’ άμα κάμεις καί τή σκέψη 
τούτη καί ήσυχάσης λιγάκι, σοϋ ϊρ- 
χεται άμέσως μιά άλλη άκόμη πιό 
θλιβερή: Ώς πότε, λές. τό λαμ
πρόν αύτό τάλαντο &άγίνεται όλε' 
θ·ριο στόν κάτοχό του καί κατά 
προέχταση καί στά Γράμματα 
μας;

Ό  Γιάννης Σκαρίμπας. δ Χαλ 
κιδέας ήρωας τοΰ λόγου, ξέρει δ
σο λίγοι άπό τούς συγγραφείς μας 
τή λογοτεχνική μας γλώσσα·· Είνε 
ίκανώτατος ν’ άραδιάζη άρτιες καί 
λαμπερές φράσεις. Ξέρει άκόμη 
καί νά ψ'Γ/ολογή. Καί νά κεντρίζη 
καί νά ήλεχτρίζη και νά συγκινή. 
Είνε δμως έξ ίσου ικανός καί νά 
ϋαμπώνη μέ τή λαμπρολογία του. 
Νά ζαλίζη μέ τόν ίλιγγό του· Νά 
ίίολώνη τή συγκίνησί σου μέ τή δι" 
κή του ύπερευαισθησία.

Καί, περισσότερο κι’ άπ’ δ.τι γ ί
νεται στά τραγούδια του, γίνεται 
τώρα μέ «τό Σόλο τοΰ Φίγκαρο·».

Καί συλλογίζεσαι; Δέν είνε. άρά 
γε, καιρός τώρα πού τόν προφτά
νουν τά χρόνια, πού ώριμάζει. ν’ 
άλλάξη τρόπο; Ν ’ άλλάξη υφος; Ν ' 
άλλάςη. γιά νά.μπή στήν όμαλότη- 
τα! Νά γυρίση φάτσα καί πλάτη 
στήν ανελέητη καταδρομή τών ά· 
συγκράτητα αύ^ορμητικών έμπνεύ 
σεων καί νά μπή ήρεμιος στό στοχα
στικό γραφείο καί γαλήνιος σέ γα 
λήνιο χώρο γόνιμου στογασμοΰ κα 
ύπολογισμοΰ νά γράψη τά Ιργα πού 
μπορεί νά μάς δώση;

Νά γίνη ενας άληστός ή&ο- 
γράφος. ψυχολογώντας ταύτοχρό- 
νως σταθερά·. Νά διανοείται σάν με' 
στωμένος άνθρωπος πού είνε καί ινά 
γράφη σάν καλλιτέχνης πραγματι 
κός πού είνε καί δέν μπορεί κανεί 
νά τοΰ τό άρνηθή·

Όπότε χαρά σ αύτόν. χαρά σ’ 
έμάς, χαρά στή λογοτ?χνία μας· 
Θά γράψη τότε άληθινά ποιήματα 
Εμπνευσμένης ισορροπίας, δομένα 
μέ μορφές παρατεταμε'νιον άλλά 
φυσικών διακυμάνσεων. Θά γρά’̂ τ] 
μυθιστορήματα, δπου οί άνθρωποι 
θάνιε περίπου αύτοί πού ξέρει νά 
δημιουργή ή καλλιτεχνική Ιδιο
φυία. Κ ι ’ αύτή βέβαια, δέν του 
λείπει. Θά γράψη άκό/ιη Ιντυπ.ώ’ 
σεις άπό τή ζωή, πού θ·ά μπορή νά 
τίς πάρη ήτέχνη. ή άληθινή καί 
μεγάλη, στά ήλύσιά της, γιά νά 
ζοΰν έκεΐ διαρκώς ώς πλάσματα 
λογικά» ήρεμα» προσιτά, άγαπη- 
μένα.

Μά καί φοβάσαι μή δέ γίνη αύ
τό πού παρακαλεΐς·. Μή δέν είνε 
πά άργά! Καί τό μυρμήγκιασμα 
σου άπό τό διάβασμα τοΰ «Σόλο 
τοΰ Φίγκαρο» γίνεται άγανάχτηση 
καί έξοργίζεσαι κι’ άποδοκιυ,άζεις 
καί τοΰ φωνάζεις άπό δώ στή Χαλ’ 
οαδα: Γιάννη Σκαρίμπα, σύνελθε! 
γιατί έσένα περιμένουμε τόσα χρό
νια γιά ενα μεγάλο Ινα'άληθινό Εν
τεχνο ρωμέι’κο Ιργο. Γιάννη Σκα- 
ρίμπα. ξαναρρίχνεις μιάν άβάστα- 
γη άπειλητική κραυγή, μή μδς βα
σανίζεις, μή υ,άς άδικεΐς μέ τέτοι' 
ους μονόλογους, γιατί στό τέλος θά

μάς κόψης τίς χρυσές έλπίδες, θΑ 
σέ βαρεθούμε καί θά σ' άπαρατή- 
σουμε.·· ,

★
Καί κλείνοιντας ·ό «Σόλο τοΰ Φί

γκαρο» καί τελιεώνοντας τούς πα' 
ραπάνω , στοχασμούς, αίστάνεσαι 
πώς έχεις άνάγκη κάπου νά κάτι»· 
φύγης γιά νά ήρεμήσης.

Ευτυχώς Ιχουμε κάτι πρόχειρο
γιά νά συνέρδούμε· Μιά λιγόλογη
άλλά πραγματικά έπιστημονική 
μονογραφία τοΰ παληοΰ μας συμ,- 
μαθητή καί φίλου καί τώρα Επίτι
μου Ιχταχτου καθηγητή τής ’Ια 
τρικής κ· Δημητρίου Κ . Ίωαννί- 
δη. Ό  τίτλος της εΐνε: Ή  έπίδρα' 
σις τής έλληνικής ιατρικής έπί τήν 
τών ’Αράβων καί ίδί$ έν Αάγύ·
πτφ·

Λίγες, πολύ λίγες σελίδες, άλλά 
δλες πυκνές» πυκνότατες άπό πλη- 
οοφρρίες» κρίσεις, συμπεράσματα
Μαθαίνεις πόσο ζωντανή ήταν 
κι’ είνε στήν Αίγυπτο,' δσο καί 
στόν άλλο κόσμο ή παράδοση τής 
έλληνικής ιατρικής. Καί πόσο βα- 
θειά καί μόνιμη στάθηκε ή έπίδρα- 
σή της πάνω στήν έξέλιξη καί τή 
διαμόρφωση τής καθολικής ίατρι- 
κ*)ς·

Λυπάσαι μόνο πού ή άξιόλογη 
αύτή μονογραφία δέν Ιχει δφος 
πού σ αύτό, ϊστω καί στήν τεχνη
τής γλώσσα τήν «καθαρεύουσα» δια- 
κρίνονται πάντοτε τά συγγράμματα 
τών Ελλήνων ιατρών.

Δέν δέχεσαι έπίσης αύτό πού βε> 
βαιώνει δ κ. Ίωαννίδης· “Οτι τάχα 
ή πολυθρύλητη Βιβλιοθήκη τής Ά- 
λεξάντριας, δέν κάηκε στά πρώτα 
χρόνια τής κατάχτησης τής Αίγύ- 
που άπό τούς ’Άραβες, άλλά στόν 
•Ιον αίώνα» τότες πού σφοδρά κ ’ αί- 
ματορά άντανωνίζονταν στή σο
φή καί περίλαμπρη πρωτεύουσα 
τοΰ πνευματικού πανελλη-νισμοΰ ο! 
χριστιανοί κ ’ οί είδωλολάτρες.

Καί δέ δέχεσαι τήν άποψη αύτή, 
γιατί δέ βρίσκεται καθόλου στίς 
σύγχρονες ή τίς άμέσως κατοπινές 
πηγές καμμιά άπολύτως σχετική 
πληροφορία πού νά τίς δικαιολο
γεί. Στά χρόνια κεϊνα, πού λέγει 5 
κ· Ίωαννίδης πώς τάχα χάθηκε ή 
πολυτελέστατη συλλογή άργαίων 
χειρογράφων, είχε σκοτωθή καί 
σπαραχτή άπό τό μανιασμένο ypt- 
στιανικό δχλο^ή εύγενική. ή ώραία 
καί πάνσοφη 'Γπατία. Αύτό τό λέ
νε κι’ οι χριστιανικές πηγές καί ά- 
ποδοκιμάζουν Ιντονα κι’ Αποφασι
στικά τό τραγικό γεγονός· Γιατί δέ 
θ άνέφεραν καί τή σύγγροντη κα- 
ταστροφή τής μεγάλης Βιβλιο9ή: 
κης; Θά πή πώς δέν Ιγινε τότε. Κ* 
Ιτσι τό τραγικό μυστήριο τοΰ χα- 
μοΰ της δέν λύεται μέ τήν κάπιος 
αύθαίρετ,η βεβαίωση τοΰ κ· Ί'οαννί- 
δη, πού γι’αύτό άκριβώς πρέπει ν’ά- 
φιερώση τή δόκιμη έμπειρία του 
κα! στήν Ιρευνα τοΰ ζητήματος αύ
τοΰ καί νά μάς δώση τά συμπεοά- 
σιχα,τά του θετικώτερα καί πειστι- 
κώτερα·

’Επίσης δέν είνε δρθή ή βεβαί
ωσή του δτι οί “Ελληνες ίατοοί έ
γιναν γνωστοί στή δυτικήΕύρώπη 
άπό ^άραβικές .μεταφράσεις· Απ ε
ναντίας, ειδικά τά έλληνικά ’ιατρι
κά συγγράμματα ήταν γνωστά άπό 
τόν καιοό πού τά δύο τμήματα τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας είχαν 
Ινιαία διακυβέρνηση. Μετά τήν έ- 
κεΐ κατίσχυση τών Βαρ,βάρων οί λι
γοστοί μοοφωμένοι Ιατροί τής ’Ιτα
λίας διατήρησαν ζωηρή τήν άνά- 
μνηση τών διδανμάτιον τής έλλη- 
'Λκής ιατρικής, κα! τά διέδωσαν 
πολύ πρίν φτάσουν οί ’ Αραβες.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  Π Α Γ Λ ΙΔ Η Σ

01 ΠΕΡΙΙΤΕΡΕΟΝΕϊ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 

αύτό τό νησί.
Ή  ιστορία τους μοΰ εΐναι άγνω

στη κοΛ οι λίγες πληροφορίες πού 
μπόρεσα νά πάρω άπό τούς ντό
πιους, άναφέρονται σέ ικείνους πού 
πέρασαν πρίν άπό πενήντα ή έκοπό 
χρόνια πού χρησιμοποιούσαν αύ
τούς τούς περιστερεώνες, τότε, πού 
ύπηιρχε μιά μεγάλη καλλιέργεια 
περ.υστεριών πού προορίζονταν γιά 
ιδιωτικές άνάγκες καί γιά τήν έ- 
ξαγωγή τους στό έξωτερικό.

Έπίσης έμαθα δτι στή Βόρειο' 
’Αφρική χρησιμοποιούνται άκόμα Ι
δια μοντέλλα περιστερεώνων. "Εχω 
δή καί στήν Αίγυπτο, άλλά λιγώτε
ρο ώραίους γιατί ήτοτν φτιαγμένοι 
άπό χώμα καί δέν τούς είχαν ά- 
σπρίσει.

Οι περιστερεώνες της Μυκόνου 
είναι φτιαγμένοι μέ πολύ μαστοριά 
καί φαντασία, καί ύποπτεύομαι δτι 
θά έχη ύπάρξει μιά όλάκαιρη ποο- 
ράδοσις, πού έπέκτεινε τήν άπλή 
φόρμα στά πιό πλούσια ποικίλμα
τα.

Τό στόλισμα πού άποτελεϊ άχώ- 
ριστο μέρος αύτών τών οικοδομών, 
μή χρη'σιμεύοντας πιά άπσκλειστι- 
κά στήν έλξι τών περιστεριών, άρ
χισε νά παίζη ένα διακοσμητικό ρό
λο γιά τούς κοιτοίκους τοΰ νησιοΰ. 
Ή  άντίθεση άνάμεσα σέ μιά μεγά-

Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · | Ι · Ι Ι Ι · Μ · Ι ! · | Ι · Ι Ι Ι · Ι Ι · | Ι · Ι Ι · Ι

γωγής τοΰ λαοΰ μας. Δυστυχώς 
πρέπει νά τό διαπιστώσουμε. Ή  
βρύση μέ τό άθάνατο νερό τής δη
μοτικής μας μουσικής έχει στερέ
ψει ! Νέα δημοτικά τραγούδια, 
νέοι σκοποί λαϊκών χορών δέν 
βγαίνουνε. Δέν άκοΰμε πιά και
νούργιους, πρωτόφαντους, σκοπούς, 
βγαλμένους άπό τήν ψυχή τών λαϊ
κών τραγουδιστώ
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τέλος.

λη άσπρη έκταση καί τών μαύρων 
στολισμάτων πρέπει νά τούς άρέση 
καί βλέπω στό χώρισμα τών οικο
δομών σέ περισσότερα μέρη, στή 
συμμετρία τών στολισμάτων καί 
μέσα στά Ιδια τά στολίσματα, χα
ρές καλλιτεχνικές καί χρήσιμα καλ 
λωπίσματα. Αύτό πού ξεχωρίζει 
στά έ'νιδιοΓφέροντα αύτά οικοδομή
ματα δέν εΐνε ή άκριβής συμμετρία 
του κτισίματός τους καί τών στολι
σμάτων δπως μπορεί κανείς νά σκε 
φθή, άλλά άντίθετα τό δτι ύπάρ
χουν παντοΰ άλλαγές, κατά τρόπο, 
ώστε π. χ. ένας πύργος πού έπε- 
κτεινόταν στίς τέσσερις έξωτε,ρικές 
γοΜες, φέρνει £\γχ στόλισμα μόνο, 
ένφ ό άλλος εΐναι διάφορος. ’Έτσι 
δέν ύπάρχει κατά σειρά ό Ιδιος ά
ριθμός ρόμβων, άπ’ δλες τίς με- 
ριές, χωρίς νά είναι τίποτε, οϋτε 
σχηματισμένο, ούτε λείο, ώστε τά 
ύλικό νά κρατάτ] τόν χαρακτήρα 
του καί τό οικοδόμημα τήν καλλι
τεχνική του 8ψι.

Τό νά μή μοιάζη δμως κανένας 
πειριστερεώνας στόν άλλο, μήπως 
όφείλεται καί στό δ,τι νά μποροΰν 
τά περιστέρια νά βρίσκουν τή συ
νηθισμένη κατοικία τους;

Δέν θέλουμε βεβαίως νά έπιμένω- 
με σέ γεγονότα ·κα6αρώς πρακτικά 
γιοαί ή μελέτη μας έχει ώς σκοπό 
τήν αισθητική πλευρά τών λεχθέν· 
των οικοδομημάτων.

Τούς είδα γιά πρώτη φορά τό 
1933, τούς ξαναεϊδε καί πέρυσι. 
Μπορεί κανείς νά διακρίνη δτι πολ
λοί άπ’ αύτούς άρχισαν νά γκρεμί- 
ζωνται, λιγώτερο στούς πύργους 
καί στά στολίδια άπό λάθος τών έ- 
πισκευών καί άπό τό πέρασμα τοΰ 
χρόνου.

Πρέπει δμως νά συντηρηθοΰν οΐ 
πιό ώραΐο ι άνάμεσά τους, ώστε οί 
άρχιτέκτονες νά μπορέσουν νά έμ- 
πνευσθοΰν άπ’ αΟτούς, καί νομίζω 
δτι οΐ φόρμες τους καί στά στολί
δια τους μποροΰν νά χρησιμεύσουν 
κάποτε, μέ φρόνησι βέβαια, σόιν 
μέσα διακοσμητικά ιδιοκτήτων σιτι-
τιων.

Κ. ΒΡ1ΣΛΑΝΤΕΡ.
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Γ '.
"Αλλος ποιητής θέλει τά χείλη 

νά μοιάζουν μέ τζίτζιφα:
Τά χείλη σου είναι τζίτζιφο

άλλος μήλα.
Είκοσι μήλα κόκκινα σοΟ στειλα στό 

(μαντήλι
κανένα δέν εΐν’ κόκκινο σάν τό δικό σου

(άχείλι
άλλος σταφύλια.

"Ολο τόν κόσμο γύρισα νά βρβ γλυκό 
(σταφύλι.

δέν ίρ ήκ’ άλλο γλυκύτερο dnt" τό δ ικό " 
(σου άχείλη.

ϊλλος κρασιά.

’Όμορφο εΐνε τδμορφα πέντε φορές καΐ |
{δέκα, [

δέν εΐν' άλλο όμορφότερο Λη' τή λιγνή J
(γυναίκα

λέει ό δημοτικός τραγουδιστής. 
Γ ιατί θά ρωτήσετε Ισως ; Τήν ά
πάντηση μ<5ς τήν δίνει καί πάλιν 
ό δημοτικός τραγουδιστής λέγον
τας άλλοΰ:
Κυρά ψηλή.

Λ Ο Γ ΙΑ  Τ Ο Υ  Φ Ι Ρ Μ Ε Ν  Ζ Ε Μ Ι Ε
(Λόγια πού εΐπε ό άλησμόνη- 

τος σκηνοθέτης καί διευθυντής 
τοθ δευτέρου γαλλικού θεάτρου 
«Όντεόν», στό Παγκόσμιο θεα
τρικό Συνέδριο πού έγινε στό 
Λονδίνο έδώ καί μερικά χρόνια.
’Έκρινα σκόπιμη τή μετάφρασή 
γιατί ταιριάζει τό θέμα μέ τίς 
περιστάσεις, πού περνάει ό κό
σμος. καί γιατί, συμπίπτει μέ τή 
μετάβασι τού θιάσου τοΰ Βασι
λικού θεάτρου στην ’Αγγλία ; “ α 
και στη Γερμανία )

Π. Καλογερικός"
«'Η Τέχνη jcal ή ’Επιστήμη είναι

I τό νερό, εΐπεν ό Τολστόϊ.
Αύτό δέδαια είναι άναμφισβή-

κυ-ρά λιγνή, κυρά καμαρω.
(μένη,

κυρά μ’ δταν θέλησες νά πφς στήν έκ-
(κληοία

ή στράτα ρόδα γιόμίσε κ* ή έκκλησία
(μόσκο . . .

κι* άττό τόν μόσκο τόν πολύν οΐ τοίχοι Α π α ρ α ίτ η τ ες , δπω ς τό  ψ ω μ ί κ α ί
τχ ι\ ι (ραγίστηκαν
Τό χείλι σου είναι κόκκινο dm ό κρασί | Τό παχουλό τό μπράτσο σου,

(βαμμένο, , , , , „  , '
νά Τό φιλήσω σκιάζομαί; μεθάω τό καη 1 έν τούτοις διαφωνώντας j τ 1 τ 0 . «λλα μπορεί κάνεις νά πα-

(μένο °  την K0Pc!>rt το°  άπέναντι δου- J ρατηρήση, δτι συνέβη στήν Έπι- 
κι’ άλλος αϊαατα '   ̂^  * δουνί31°ς  τραγουδιστής. ί στήμη, ύπό τό κράτος τής δίας,

τό άσπρο καί f  άφράτο I νά βρεθή στή θλιδεοή άνάγκη νά 
να τόχα γιά προσκέφαλο τρεΐς μέρες καί υπηρέτηση σκοπούς άνθρωποκτό-

<τρείςνϋχτες· νους!
Πά ήταν οΐ μέρες τοθ ΜαγιοΟ κ* οΐ νυ.

(χτες τοϋ Γενάρη ί E™ 1 ε\δ° ^ ε ,TT1V ’Επιστήμη, τή
νά τό χορτάσω φίλημα νά μέ χορτάση I ^εΥαλτ1 αυτί1 εΰεργέτιδα τ ή ς  άν-

(άγκάλες.
 ̂Πόσα δμως δέν άπαιτοΰνται γιά 

τήν ώραιογραμμία ένός γυναικείου 
σώματος ! Τό .μεγάλο μυστικό της 
όμορφιάς του, ή λιγνή μέση. ‘Ο 
ποιητής τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ 
κατάπληκτος ρωτάει: f . ,. ,  , ,
Κ α ί ποιός ζωγράφος σοϋγραψε τήν κον- ' ά λ λ α  κ α ι  τ ι θ ε μ ε ν η  ΰπε-

(τυλένια μέση . ! p.d v “  σ < · Ύ κρ ο υ σ εω ν, δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι

Τά χείλη σου τά κόκκινα^ τά κοραλο 
(βαμμένα^

ποΰ τά κοραλοβάψανε μέ τοΰ λαγού τό
(αίμα

Εκείνο πού ξεχωρίζει τό δημοτι
κό μας τραγούδι άπό τ’ άλλα τών 
Βαλκανικών λαών είναι τό συγκρα
τημένο ύφος καί ή απλότητά του( 
κι δταν άκόμη ψάλλη τά ποιητι· 
κώτερα τών πραγμάτων, "Ομως μέ· 
σα στή δημοτική μας ποίηση ύπάρ- 

, Χε> ϊνα τραγούδι, πού ψάλλει τήν 
κοκκινάδα τοΰ γυναικείου χείλους 
γεμάτο άπό υπερβολή πού θυμίζει 
Ανατολή. "Ισο)ς νά είναι τό μονα
δικό αύτό τραγοΰδι, μέσα στόν 
πλούσιο  ̂καί πανώρηο κόσμο τής 
δημοτικής ποίησης πού ξεχωρίζει ά
πό τ’ -ίλλα γιά τήν άνατολίτικη ύ- 
περδολή του. Τό παραθέτω.

Κόκκινο άχείλη φίλησα κι» £8αψε τό 
(δικό μου,

καί στό μαντύλι τδ συρα κι' ίβαψε τό
(μαντύλι,

καί στό ποτάμι τδ τιλι-να κι’ ϊίαψε τό
(ποτάμι,

κι ίίαψε κ ’ ή άκρη τοθ ,γιαλιαϋ κ' ή 
(μέση τοθ πελάγοο 

κοττέίη άιτός νά πιή νερό κι’ ίίαψαν 
(τά φτερά του 

κι* £βαψ’ ό ήλιος ό μισός καί τό φεγ!
(γάρι άκέριο.

Είπα άνατολίτικη ύπερβολή καί 
θυμηθηκα τήν ’ Ινδική Μαχαβαοά- 
ία. Πως φαντάζεται ό * Ινδός ποιη- 
τής της ’Αμάρα τά κόκκινα χείλη · 
«Τα κύματα τής ήδονικιάς τρικυ
μίας πού τάρασσαν τήν ψυχή της— 

,ι ~  ξεβράσανε στήν άκοη στό 
C-ομα της δυό ΚΟράλιαν

Δυό ώραία χείλη— είναι κανόνας 
αϊτός—πρέπει ν’ άφί,-ουν νά φαί. 
νουνται σάν άνοίγουν σέ χαμόγελο, 
ωραία δόντια.

ο  Ίτόβος είς δυό χείλη κουραλένια 
μαργαριτάρια κάμποσα ψυτεύγει.

Λ
Ψηλή δμως  ̂ κοντι1|.

η κα λοοεμενη ;
Η άλήθεια εΐνε πώς Kt’ αύτός ά- 

κομη ό_ ποιητής τοΰ δη,μοτικοΰ τρα
γουδιού, βρέθηκε σέ δύσκολη θέ
ση, δταν θέλησε νά κάνη έκλογή 
μεταξύ ψηλής κι’ άδύνατης καϊ 
κοντής καΐ παχουλής.
Δυό κοπέλλες μ· άγαποϋνε καί τις <4- 

(γαττώ καί γώ. 
Ποιά νά πάρω, ττοιά ν’ άψήσω δάν ή- 

(ζεύρω άπό τΙς δυό. 
Γιά νά πάρω τή μικρούλα πού 'ναι άσπρη 

(καί παχειά,
νά τήν ?χω τόν χειμώνα πού ’ν* τά χιό- 

(νια τ ά πολλά 
γιά νά πάρω τή μεγάλη πού 'ναι μαύρη

(καί λιγνή
νά τήν έχω καλοκαίρι πού ’ν’ ή κάψα ή

(πολλή.
~Δέν είμαι σέ θέση νά σάς πλη

ροφορήσω σέ ΤιΟιάν άπόφαση έφτα
σε ό τραγουδιστής. ‘Εξυπνότεροι 
οι Αραπάδες τής Αίγύπτου, έπέτυ- 
χαν ώστε νά μή τούς άπασχολοΰν 
τ. τοιου είδους ζητήματα. Παίρνουν 
καί τίς δύο. θά λυπηθώ έν τούτοις 
πολύ, άν δυσαρεστήσω τΙς ώραΐες 
άπό τίς άναγνώστριές μου, πού εΐ
νε κοντές καί παχουλές, άν πώ 
ιτώς ή μεγάλη προτίμηση εΐνε γιά 
τις ψηλές καί λιγνές.

θρωπότητος, νά χρησιμοπο ί,ται ά 
πό τή βαρβαρότητα. γιά νά στερί) 
τή ζωή έκατομμυρίων άνθρώπων!

’Απεναντίας ή Τέχνη, καί πρό 
πάντων τοΰ θεάτρου, όχι μόλ'ον 
δέν υποτάσσεται σέ παρόμοιες βι-

Ό  ποιητής τής ’ Ινδικής «Μαχα- 
ΰαράτας» δέν ξεχνάει κι’ οΛτός νά 
ύμνηση τή λιγνή γυναικεία μέση. 
Καί πλάθει τόν παρακάτω χαριτω
μένο μΰθο:

“Οταν ό Βραχμάν τελείωσε τή 
δημιουργία τής γυναίκας — στήν 
Ινδική μυθολογία ή γυναίκα, εΰ- 

ι/ιτλοιχνικώτερη άπό τίς δικές μας, 
δέν έπηρε δυό πλευρές άπό u<5'- 
τούς άντρες γιά νά γίνη, άλλά 
πλάστηκε κι’ αύτή δπως κι' ό άν
τρας τής Παλαιάς Διαθήκης, άπό 
πηλό — δταν λοιπόν ό Βρςτχμάν 
τελείωσε τή δημιουργία τής γυναί
κας, οί Τιτάνες Μών θαμβώθηκαν 
τόσο πολύ άπό τήν όμορφιά της, 
;'όοτε έκστρατεύσανε γιά νά τοΰ τήν 
πάρουν. Ό  θεός τών θεών καί δη
μ ισυργός τοΰ σύμποτντος Βραχμάν, 
μπροστά στόν κίνδυνο νά ίδή νά 
οΰ κλέδουν τό καλύτερο δημίούρ- 
ημά του, άνοιξε τήν τεράστια πα

λάμη του κι’ άρπαξε άπό τή μέση 
τή γυναίκα γιά νά μή τοΰ τήν πά
ρουν. Άλλ* ό πηλός δέν είχεν άκό
μα ξεραθή. Κι* 6τσι μέ τήν .πίεση 
τής θεϊκιας παλάμης τοΰ Βραχμάν, 
6 πηλός υποχώρησε πρός τά έπάνω 
κι’ £τσι γίνηκαν οί άφθαστης τε
λειότητας καμπυλότητες πού £ψα- 
λεν ό ποιητής τοΰ δημοτικού τρα- 
νουδιοΰ τής Καρπάθου λέγοντας :

"Εχει δυό υτζιά 'ς τόκ κόρφο 
πού μυρίτζουν σάτ τόμ μόσκο.

’Ακόμα ό πηλός ύποχώρη,σε πρός 
τά κάτω κι’ £τσι έπρόδαλαν οι καμ
πυλότητες πού άποτελοΰν τό συμ
πλήρωμα της γυναικείας άρμονικής 
κορμοστασιάς.

Ό  χώρος δέν μοΰ έπιτρέπει νά 
έπεκτοίθώ στ’ άλλα χαρακτηριστι
κά σημεία τής γυναικείας όμορφι
άς, δπως εΐνε τό σχήμα τοΰ προ
σώπου, τά πάδι, τά δάχτυλα τών 
χεριών. Παραθέτω έν τούτοις τό 
ποίημα τοΰ μεγάλου ποιητή τής ’/Ι
ταλικής Άναγένησης ’Αριό.στο, πού 
ό πολύς Λέσιγκ τό άναφέρει στήν 
πολύτιμη μελέτη του «Λαοκόων», 
σάν £να άπό τούς ώροαότερους υ- 
;;νους σιή γυναικεία όαορφιά με
ταφρασμένο στήν έλληνκ.ι άπό "όν 
’Αριστομένη Προβελέγγιο.
Μόνον σοφοί μπορούσανε ζωγράφος 
νά φαντασθουνε τόσο τέλειο σώμα·
'μπρός στά μαλλιά της τ* εΐνε τό χρυσάφι, 
τά πλούσια μέ τ* δλόξανβό των χρώμα;
Σ τό άφρόπλαστον άνθοΟσε μάγουλό της 

ρόδου καί κρίνου χρωμ’ άδελφωμένο, 
ήτο άπό 'λεφαντόδοντο πλασμένο 
τό σύμμετρο^ καθάριο μέτωπό της.
Κάτω άπ’ τά μαύρα, σπαθωτά της φρύδια 
τά μάτια της σάν ήλιος λαμπυρίζουν, 
τήν τριγυρίζει ό "Ερως μέ παιγνίδια, 
γλυκοκυττάζοντας, άργά γυρίζουν^
Βάλλει στά δέλη too καρδιές σημάδι, 

τις κλέβει άπό τά στήθη, τις τρελλαίνει.
Σ τή μύτη της, π’ όλό·(σα κατεβαίνει, 
οΰτε κι* ό φθόνος θάβρισκε ψεγάδι.

τή φρόνησι καί τόν οΐχτο
Ακόμα και μέσα στήν άψύττνη- 

σι καί τήν παραφορά τών άγριων 
ένστικτων, ή Τέχνη παραμένει έν- 
συνείδητη καΐ εύεργετική. Ό  με
γάλος αύτός ύπηρέτης τών ήθικών 
δυνάμεων γνωρίζει πάντα νά είναι 
6 πιό προσιτός, 6 πιό ύψηλός καΐ 
ό πιό ευχάριστος τρόπος δίδασκα 
λίας.

Ή  Τέχνη, πιστή στις συμδουλές 
τών ποιητών, λέει:

— ’Αγαπάτε., νά είστε καλοί· 
Νά αίσθάνεσθε εύσπλαγχνία γιά 
τό άνθώπινο γένος, "Αν είσθε I- 
σχυροί, φανήτε άδροί, έπιεικεΐς.»

Ή  Τέχνη δέν εΤναι μονάχα Ώ 
μ ο  ρ φ ι ά..· Είναι καΐ Κ α λ ώ -  
σ ύ ν η,

"Οταν σέ προσεχές μέλλον ή 
Τέχνη φτάστ) στό σημείο νά συγ- 
κ1 νή δλους τούς άνθρώπους, τότε 
θά άντιληφθοΰν. δτι ή «Τέχνη εί
ναι ΕΙρήνη».

Τό Ιδανικό τής Τέχνης κάθε Ε
θνους πρέπει ν’ άπσδλέπτ| σέ μιά 
παγκόσμια σύμπνοια μεταξύ τών 
Ποιητών καί τών Καλλιτεχνών δ- 
λο·υ τοθ κόσμου.

Τό θέατρο, πού τό καθήκον του 
εΓναι καθωρισμένο άπό τή γένεττί

λαμβάνουν τις χαρές τή ζωής καΐ 
τής διαπαιδαγωγήσεως οΐ όγράμ 
μοιτοι καί φτωχοί, καθισμένοι δί 
πλία στούς προνομιούχους τής 
γνωσεως καί τοΰ πλούτου.

Τό θέατρο πρέπει νά είναι Σχο 
λείο Γενναιοψυχίας, ή όποία προ 
άγει τό αίσθημα τής άλήθειας-

καΐ Σχολείο Τέχνης, ή όποία ά- 
νυψώνει τις καρδιές καί τά πνεύ
ματα.

Ή  καθημερινή ζωή θά ήταν 
θλιβερή καΐ άδειανή, έάν τό θέα
τρο δέν τής έχάριζε τή φαντα
σίωσή τήν ποίησι. τή σκέψι καΐ 
τ’ δνειρο.

Τό θέατρο πρέπει ν’ άποτελή 
μέρος τής ’Εθνικής Πιαδίίας. Δι
δάσκει μέ τή χαρά γιατί Αν ή 

| παιδεία περιοριζόταν μόνο είς τό 
νά είναι μέσον βιοποριστικό, τό
τε θά ήταν κατώτερη τής άπο- 
στολής. της.

Τό θέατρο είναι άπαραίτητο 
στή κοινωνική ζωή, άφοΰ έπιδιώ- 
κει τή διαμόρψωσι τών άνθρώπων 
μέ μαθήματα - παραδείγματα ^εν 
ναιοφροσύνης, ένός άνωτέρου ί- 
δανικοΰ.

Ό  ρόλος τών άνθρώπων τ·.>ΰ θε 
άτρου, ερμηνευτών τής ’Εθνικής 
Σ κέψεως, συνίστοτται είς τό. νά 
συντελούν μέ δλες τις δυνάμεις 

των στήν ’Εθνική Διδασκαλία· 
πράγμα πού είναι ό καλύτερος 
τρόπος συνεργασίας γιά τήν έ
ξέλιξι τής παγκόσμιας προό

δου.
Ό  σκοπός τοΰ θεάτρου κατά τή 

γένεσί του ήταν νά προαγάγη τά 
πλήθη-

‘Η Δραματική Τέχνη, πού συχνά 
ήταν μιά θρησκεία, συνήνωνε τούς  
άκροατάς σέ μιά κοινή ιδέα, ή ενα 
όμόθυμο αίσθημα.

Τό Ελληνικό θέατρο, πού ά- 
κτινοβολεΐ άκόμα στόν κόσμο, καί 
μπορεί νά χρησιμεύση ώς ύπόδει- 
γμα στούς σημερινούς δραματι
κούς συγγραφείς, περιελάμδανε 
μαθήματα σοφά. άπλά καΐ Εξυ
μνούμενα άπό τόν Ποιητή, πού ό
λοι τά καταλάβαιναν, ταπεινοί 
καΐ ισχυροί, άμαθεΐς καί φιλόσο
φοι.

Τά διδάγματα πού άφησαν οΐ 
μεγαλοφυΐες τοΰ θεάτρου, καθώς 
καί τών έπομένων αιώνων, παρα
μένουν αίώνια, καΐ προσαρμόζον
ται στις γενεές τοΰ παρόντος καί 
τοΰ μέλλοντος.

Λίγο μόνον άν σκεφθοΰν οΐ 
Λαοί, θά μάθουν δτι ό συντομώ- 
τερος δρόμος· γιά νά φτάσουν 
στήν Ειρήνη, είναι ή "Ενωσις τών 
άνθρώπων τής καλής θελήσεως, Ε
στω καί Εξω άπό τή φυλή των καί 
άπό τή γλώσσα των.

"Αν τά ύλικά συμφέροντα γί- 
νωνται πολύ συχνά δημιουργοί 
διεθνών διαφωνιών καί περιπλο

ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΟΤΗΜΑf lO iO H M M A  Mi ΕΙΝΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ!
mrnrn μ  κ. ατγ. ι. οικονομου
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ΠΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σ ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Τ Η  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

, , Άπό κείνη τήν ώρα μοΰ μπήκε ή
Απο τών 3τηλών τών «Παρχσκη j έμμονη ιδέα· τό γαργάλε|μα, γιά 

νίιον» βρίσκομε διατυπωμένο τό ζή- j κάποιους άλλους πιό άνοιχτούς ό-
τημα πού άπασχολεΐ σιωπηρά κάυ·ε 
&νϋ·ρωπο μέ λίγη εστω αισθητική» 
γιά τό 'ωραιότερο σώμα γυναικός»· 
Δέν ήταν δυνατόν νά συμφωνήσω» 
φυσικά, μέ τά λεγάμενα· άφοδ κα: 
οΐ λέγοντες δέν συμφωνούν μεταξύ 
των. Ισως ήμουν είς θέσιν. ώς Α
σχολούμενος με τήν καλλιτεχνίαν 
κάπως καί ώς γυιός διακεκριμένου 
κνλλιτέχνου'ζωγράφου, ,'j. έκ:ρέρι·> 
και τήν «τίμΐκήν μ,ου γνώμην 1~ι 
::ϋ ζητήματος. ’ Ομως μέ τό νά 
προ θέσω ίκί',κ. μιά γνώμη δέν 9;·. 
ε.'ναμε κ̂αμμ.ιά -,ρακτική ώφέ/εια 
Οταν ζητοΰμ= τήν ά->.·.υτη ώμορ 

. ιά πρόκειται r /έον περί ζητήμ". 
τος οριακού, τ'·\ α: κατευθύνσεις
τών διαφόρων βεληνεκών 
πειν ας καί αντιλήψεων 
συναντώνται 

Καϊ ετσι ϊφοΰ δέν πρόκειται νά 
εχωμεν μίαν γνώμην ένιαίαν παρα' 
δεκτήν άπ̂  όλους γιά τό ώραΐο σώ
μα- οεν θαταν άσκοπο νά έπιζητή- 
σωμε μιά τέτοια γιά τό -άσχημο 
σώμα · Τό ζήτημα δέν θά έστερεϊ' 
το καί πρακτιν.ότητος δχι τόσο άπό 
τήν άποψη συγκρισεως διά τήν ές 
σφάλισιν τοΰ καθορισμού τοΰ ωραί
ου σώματος άλλ’ άπό τήν άποψγ 

ίσως τό άντιληφθή ή ίδια

ρίζοντες. Και ένφ γιά τά κορίτσια 
ήμουνα τότε περιζήτητος γαμπρός, 
καί κυρίως μεταξύ τών Θρησκολή- 
πτων, τά π -ιυάτησα δλα καί πάλι 
μέ πενιχρά οίκοναμικά άπεφάσισα 
τό «σάλτο υορτάλε», νά πάω νά 
γίνω άοιδός, γιά ν* άποφύγω τό 
σφύριγμα άπο τήν έκκλησία, άπό

ννωσεων 
ούδέπο .£

οτι
’C Κωστής Νιχελχου 

ήλιχίχ
γυναίκα, ή δποία μέσα στίς άμφι-

£·φηδικπ

ήθελαν γιά
σοητησεις των γνωμων περι iopc
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Σ έ  δυό λα-κκότκια Ανάμεσα «ροίάλλίΐ 
στάμα κοράλλι, κι’ δλο γλύκα, χάρη 
κρΟίουν τά χείλη της> ξεκρύβοιη- πάλι 
6νό σειρές *τίμηχο μαργαριτάρι.
Τοθ λόγου έδώθε χύνεται ή μαγεία 
πού τήν καρδιά τήν άγρια κατανοίγει, 
καΐ τοθ χαμόγελου ή γοητεία, 
που τόν Παράδεισο στόν κόσμο άνοίγει. 
Χιόνι λευκό, λαιμός καϊ στήθη γάλα, 
τόρνου λαιμός, στήθη πλατειά, γεμάτα, 
δυό μήλα τρυφερά, δυό μήλ’ άφράτα 
φονσκώνονν οάν τό κύμα στ» Ακρογιάλι, 
δταν τ’ άγέρι τό σηκώνη Λγάλι.
O C f "Αργος θάδλεπε τά μέλη τ- άλλα, 
άλλ’ ήτο φανερόν εις τόν καθένα,
Τέλεια πώς ήτανε καί τά κρυμμένα. 
Βραχίονες πλασμένοι μ' άρμοινία, 
άσπρα μικρά χΕράκια κοντυλένια, 
πού δέν έζέχει κόμπος, φλέβα μία 
στήν όμαλότητα τή μαρμαρένια.
Πόδι μικρό, καμαρωτό προίάλλει 
στήν άκρη τής πεντάμορφης, τά κάλλη,
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στρατιώτης, τής σκέψεως χωρίς 
μίσος, στρατιώτης πού μέ τ’ Α
γνά άπό αίμα χέρια του ύψώνει 
τή σημαία τής άγάπης, έπάνω ά
πό έγωίσμούς. μίση καΐ φόνους, 
δπως τό ουράνιο τόξο, τό φωτοστέ 
φανό του έπάνω άπό τούς κατε- 
στραμμένους άπό τήν καταιγίδα 
θεριοτάς!»

τά θέλγητρα, πού άγγέλοι τάχουν πλάσει, 
καλύπτρα δέν μπορεί νά τά σκεπάσω, 

’Αφάνταστα πιό ώραΐος καί πιό 
ποιητικός εΐνε ό ϋμνος, πού ό δη
μοτικός μας τραγουδιστής άφιερώ- 
νει στήν γυναικεία ώραιότητα. Τόν 
παραθέτω :
Η Π ΕΝ ΤΑΜ Ο ΡΦ Η
Ποιός είδειν ήλιο άπό Spaftt'oO, άστρο τό 

(μεσημέρι ;
Ποιός είδε τήν πεντάμορφη, στή σκάλα 

(ν* άνεδαΐντ),
νά τρίζουν τά τριλίκια Της, νά λάμπη ή 

(φορεσιά της.
καί τά ξανθά της τά μαλλιά νά μοιά- 

(ζουν τό χρυσάφι, 
τό πρόσωπό της στρογγυλό vd6ve σάν τό

(φεγγάρι,
νάνε τά δυό ματάικια της αύγερινός καί

(πούλια,
νάχη λαιμό γιά τά φλωρι( γιά τά μαρ.

(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

τητος» θρονιάζει τήν 
φισβήτηση γιά δλες τίς γνώμε.: 
καί πιστεύει δτι ώμορφιά εινε ή 
δική της. Ένώ δν -μέσα στίς ιδιό
τητες ποΰ θά χαρακτήριζαν τό ά
σχημο σώμα, Γσως μποροΰσε ή γυ 
ναίκα νά διακρίνω ταύτιση καί μιδ - 
δικής της ίδιότητος» τήν έποίαν — 
χωρίς ποτέ νά πιστέψη δτι είνε πα' 
ράγων ασχήμιας — ίσως έπιληφθί 
νά διορθώση ή καί νά κρύψη εστω, 
Αύτό μάς ένδιαφέρει» τί νά τό κά 
νωμε νά ξέρωμε έμεΐς ποιό εΐνε 
ώραΐο σώμα ; γιά νά διακρίνωμε 
άκόμη εύκολώτερα τό άσχημο 
Μά δπωσδήποτε καλά τά καταφέρ 
νουμε σ’ αύτή τή διάκριση· ” ίί γιά 
νά ςέρουμε π; ·> οώμα ένδείκνυτα; 
ν’  ̂Απεικονίζουν οί καλλιτέχναι 
Μά δ καθένας άπ’ αύτούς θά χρη 
σιμοποιήση ενα σώμα πού θάναι" μό 
νο γιά κείνον καλλιτεχνικό, τή 
στιγμή πού βλέπουμε δτι καί αί 
γνώμαι τών άλλων γιά τήν ώραιό
τητα αύτή δέν συμπίπτουν. Ά ς  δοϋ 
με» και πρό πάντων οί γυναίκες **~ 
τότε θά έ'χη καί διδακτικό σκοπό 

ποιό εινε τό άσχημο σώμα·
Μέχρι^ σήμερα ή γυναίκα έπιζη- 

τοΰσε τήν θεραπεία τής «μή καλ- 
,‘λονής» της — ποτέ «άσχήμιας» της 

στ*  μέσα που παρεΐχον οί οΓκοι 
μπωτέ καί  ̂νεωτερισμών· Ά λ λ ’ αύ
τή εινε μιά άπασχόλησις καλλιτε' 
χνική καί ή καλλιτεχνία εχει δυό 
μεγάλα κακά: τό πρώτο είνε πώς 
σέ πολλή έργασία ?χουμε λίγη ά 
ποοοση καί τό δ ϊ ’τερο δτι άν έ;:ι- 
τύχη κανείς» κ.Αλοί θά βρεθούν ν' 
Αμφισβητήσουν τή, Ιπιτυχίαν το. 
ένιρ ' άποτύχτ) >ανείς δέν θ* ά·ΐ“ 
φισβητήση τήν Αποτυχίαν του.

_--'τε ».ι I τό νά . · τίζη μιά γν· 
ναΐκα νάναι κοκέττα δέν σημαίνει 
πώς τό επέτυχε κι’ βλα. Έχουμε 
καθημερινά παραδείγματα γυναι
κών που άδιστάκτως φοροΰν δ,τι ή 
μόδα. τους φουρνίρει» φροντίζουν 
γιά τήν έμφάνισή τους» άνεκτοποΓ 
οΰν τό παραμικρό τους καί έν τού- 
τοις άν στό πέρασμά τους δέν προ- 
καλοΰν μια κρυάδα» Ινα ειρωνικό 
χαμόγελο ή τό χειρότερο τήν άδι<* 
φορία, δέν μποροΰν πάντως νά πα
ραβληθούν μέ μιά αρμονική σιλουέτ 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα) I

έκείνους που δέν μέ 
ψάλτη.

Ή  κακομοίρα ή μάννα μου τά- 
βλεπε δλα αύτά σάν παράδοξα 
πράγμοαα.

Άντριώτισοα αύτή, δέν μποροΰ
σε νά πολυκαταλάβη ποιό μικρόβιο 
μέ κανέτρωγε. Καί μέσα στή στορ
γή της Θά μέ ήθελε καλύτερα Ενα 
τροοπεώτικό υπάλληλο. νάχω τό 
μιστοΰλι μου, νά πάρω καί καμμιά 
προικούλα γιά νά ζήσωμε δλοι άν- 
τάμα μέχρι σοντελείας τοΰ έαυτού- 
λη μας.

θά μοΰ έπιτρέψετε νά σταμοα-ή- 
σω Ε^ς έδώ, νιατί αύτές οί άναμνή 
σεις μοΰ άνοίγουν μιά πληγή πού 
ήσθάνθηκα όπωσδήποτε μέ τό θά
νατό της. Γ ιατί παρ’ δλα αύτά ποΰ 
έξομολογήθηιϊα άνωτέρω δέν έδυ- 
σφόρησε ή ίυστυχισιμένη ποτέ μέ 
τό νά μέ Εχη' χάσει γιά χρόνια ά
πό κοντά της.

’Εδώ νομίζω δτι πρέπει ν’ άνοί- 
£ω μιά παρένθεση. Γιά νά καταλά
βουμε καλύτερα πώς δλα αύτά πού 
είπαμε παραπάνω δέν θά είχαν μιά 
τόσο ζωηρή προτροπή δσο ή άτμό- 
σφαιρα πού διαγραφότανε γύρω 
μου.

Η Αίγυπτος μέ τόν παμπάλαιό 
της πολιτισμό, μέ τήν προνομιούχα 
Μεσογειακή θέση της, μέ τήν έκά· 
στοτε ικαπάκτησή της άπό ξένα 
στοιχεία, μέ τήν συγχρονισμένη έμ 
Φάνισή της κάτω άπό μονάρχας σάν 
τόν Μεχμέτ ’Αλή, τόν Ισμαήλ Πα
σά—πού δέν πρέπει νά λησμονούμε 
τό πόσο ήγεμονικά Εδωσε γιά πρώ
τη φορά. ,τήν «Άΐντα» τοΰ Βέρντι 
οτήν δπερα τοΰ Καΐρου — κάτω ά
πό τόν Τρουφήκ Πασά, τόν ’Αμπάς 
Χίλντι καί έισχάτως τόν Φουάτ κα
τέλαβε μιά θέση έξαιρετικά διεθνή 
στίς συγχρονισμένες μέρες μας.

Τά Μουσεία τής Αίγυπτου, αί 
σαρκοφάγοι της, παρεκράτησαν 
τήν προσοχή μου καί τό προσκύνη
μα δλων των πολιτισμένων άνθρώ
πων τής έποχής μας — σ’ αύτή τήν 
έποχή μεγάλωσα κι’ έγώ -  μέσα 
στήν 'Αλεξάνδρεια — έπιτρέψτε μου 
νά είπώ στήν ’Αλεξάνδρειά μας — 
μέ τήν έντύπωση πώς ήμουνα ό 
γνωστός “ Ελληνας άφοΰ άπό ’Έ λ 
ληνας γονείς έρχόμουνα καί ά<ροΰ 
ετυχε νά γεννηθώ σέ μιά ιστορική 
μεγάλη πόλη πού ίδρυσε ό Μέγας

χή πού 'ήκμασαν έλληνικαί φυσιο· 
γνωμίαι γιγάντων δπως τών Ράλ- 
ληδων, Τοσίτσηδων· τών κόμητων 
Ζιζιάνι, τών σέρ Τζών Άντωνιάδη- 
δων, τών άλησμονήτων Συναδινών, 
Άβέρωφ, Μπενάκηδων, Χωρέμηδων 
Γουσίων, δηλαδή δλων αύτών τών 
μεγάλων δωρητών καί εύεργετών 
ί;χι μόνο τοΰ γένους, άλλά καί όλο- 
κλήρου τοΰ έλληνικοΰ Εθνους·

Μέ τά έλληνικά σχολεία της ή' 
Αίγυπτος καί μέ τούς "Ελληνας ά- 
ποίκους της γεμάτους άπό Επιχει
ρηματικότητα καί φιλεργία παρου
σίαζαν τό Αιγυπτιακό Δέλτα άιο· 
μαιότατο καί ραδιοστοττικώτατο.

Αύτή ή έποχή άκόμη, ήτοτν ή 4- 
ποχή τής όλοκληρωτικής έλληνικής 
έπικρατήσεως. Υπήρξαν ήγεμόνες 
της πού πραγμοαικά ά\»εγνώρισαν 
μ.άν τέτοια άλήθεια πέρα γιά πέ
ρα. Ώς έπιστέγααμα τοΰ δλου ήρ
θε καί ή ’Αγγλική κατοχή, όπόταν 
ή πρόοδος τοΰ τόπου αύτοΰ άρχισί 
νά βαίνη όλοταχώς.

Σ ’ αύτά τά χρόνια, σψιχτοδεμέ- 
\οι έμεΐς οί “ Ελληνες μέ τήν πρω- 
τεύουσά μας τήν πραγματική, τάς 
αίωνοδίους μας ’Αθήνας, συγκινού- 
μεθα μέ δ,τι τάς συγκινοΰσε καί έ- 
παλλόμεθα μέ δ,τι αύταί έπάλλον* 
τι>.

Καί άκριδώς τότε μέ τήν ίδρυσι 
τής «Σοσιετέ ’Αρτιστΐκ» ύπό 
τών Συναδινών, Σινανών καί άλ
λων» καί μέ τήν κυβερνητική έπιχο- 
Ρήγησι άπό τή μιά μεριά καί τήν 
«Δημοτική τής ’Αλεξοηδρείας» άπά 
τήν άλλη, καταρτιζότανε δυό θεα
τρικοί μεγάλοι θίασοι έτησίως. Ό  
Ενας ιταλικός καί ό άλλος γαλλι
κός γιά πρόζα. ι

’Ενθυμούμαι τότε πώς τά μεγα
λύτερα όνόμοαα έπέρασαν καί άπό 
τίς δύο αύτές παρατάξεις τόοο στήν 
’Αλεξάνδρεια δσο καί στό Κάιρο.

’Εμείς δμως οί “ Ελληνες είχαμε 
και τό ιδιαίτερο προνόιμιο νά ουν- 
δεόμεθα ικατ’ εύθεΐαν μέ τήν 'Ελ
λάδα μας, μέ τούς δύο τότε άλη- 
σμονήτους θιάσους μας τών Ταβου- 
λάρηδων καί Άλεξιάδων. Καί έν- 
θυμοΰμαι τή συγκίνησί μου κάθε 
φορά πού περνούσα μπρός άπό τό 
ξύλινο Αιγυπτιακό θέοβμα καί πού 
Εβλεπα τά τρία φανάρια τής εισό
δου άναμμένα μέ χωρίς δεκάρα 
στή τσέπη, χορταίνοντας μέ τάς έ- 
πικεφαλίδας — μέ κάκικινα γράμ
ματα άν θέλετε — καί τοΰτο πρός 
έξερεθισμόν τών άδέκαρον ταύρων 
καί ταυριδον.

"Αν δέ, τό δεκαράκι αύτό βρι
σκότανε στήν τσέπη μας, άναρριχό- 
μαστε σέ κάποια θέσι, στήν άπώτα- 
τη γαλαρία γιά νά θαυμάσουμε 
τόν Άνδρέα τόν Μαΰρο Κυνηγό — 
Διονύσιον Ταβουλάρη — τών «Πει
ρατών τής ’Αβάνας» καί τόν ά· 
παίσιον Δαριοΰργον ή ραδιοΰργον 
«Δόν Ριδιέρκχν» ή νά συγκινηθοΰ- 
με μέ τάς ίαχάς τοΰ «Ίωσία τοϋ 
άκτοφύλακος» τοΰ Άλεξιάδη. 'Ή 
νά θοΕυμάΙσωμε τήν κορμοστασιά 
χοΰ Γιώργη τοΰ Τσώτου, <πήν «Κό- 
pr| τών ρακοσυλλεκτών» καί στήν 
«Κυρά - Μοσκοΰ». ’Αφήνω πιά έ
κεΐνα τά Εργα πού κρατούσαν τρεΐς 
καί τέσσαρες βραδυές, δπως τούς 
«Τρεις σωματοφύλακες» δπως τούς 
«Άθλιους» τοΰ Ούγκώ πού παρα
κολουθούσαμε μέ τόση άσκητική... 
χαζομάρα καί μέ βουλιμία άπερί- 
γραπτη, αύτές τίς γιγάντιες άλλά 
πάντως άριστοτεχνυκές θεατρικές. > 
μπουρμπουλήθρες. ’’’Ηταν ή έποχή 
πού έ κυριαρχούσαν οι «πελματοβά 
μονές» ή καλύτερα «συρτοπόδα- 

ροι» τής τότε έλληνικής σκηνική* 
αύλαίας— δρα καί Κοτοπούλη πα
τέρα άν τόν έ\£υμεΐσθ«.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΤΟΥ κ. Φ. ΓΙΟΦΥΑΛΗ
(Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΟ ’ ι) j ποΰ όρίζει τό ποσόν σέτάλληρα,

“ Εμειναν, λοιπόν, στό νησί τής : φαίνεται πιά σωστή, γιατί στήν

  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
'Αλέξανδρος. “ Εζησα σέ μιά έπο- ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  Λΐνέχ*ιΛ

Ιθάκης ό Μπάίρον καΐ ή άκολου 
θία του 8 μέρες. Συνήθως έπερπα- 
τοΰσαν άπό τις 9 τό πρωΐ ώς τις 
4 ή 5 τό άπόγευμα μ’ δλη τήν ζέ
στη τοΰ Αύγουστου, καί κατόπιν 
έγΰριζαν στό Βαθύ γιά νά κοιμη
θούν. Εΐνε άξιοσημείωτον πώς ό 
Μπάίρον είχε γοητευθή έξαιρετι- 
κά άπά τήν Ιθάκη- Ποτέ δέν ήταν 
πιό φαιδρός καί πιό καλά στήν ύ
γεία του άπ’ οτύτές τίς 8 μέρες, 
δπως τονίζει ά Κόντε Κάμπα.

Στό Βαθύ παρετήρησεν ό Μπάΐ- 
ρον δτι είχαν μαζευτή τότε πολλά 
δυστυχισμένα καί πεινασμένα γυ
ναικόπαιδα, πρόσφυγες άπό τήν 
έπαναστατημένη 'Ελλάδα. τΗσαν 
οικογένειες άπά τή Χίο. άλλα
χρόνια, πλούσιες καί εύτυχισμέ- 
νες, πού μετά τήν καταστροφή 
τοΰ Απρίλη τοΰ 1822 είχαν φύγει 
καί κατέληξαν στά φιλόξενο νησί- 
Ή σ α ν άκόμη γυναικόπαιδα άπό 
τήν Πάτρα καί άλλα μέρη τής 
‘ Ελλάδας. Ό  Μπάίρον έλυπήθη- 
κε τά θύματα αύτά τοϋ Αγώνα, 
πού σ’ αύτόν ποθούσε κι’ ά ίδιος 
νά λάδη μέρος. "Οπως πάντα, φά
νηκε καί τότε άνοιχτοχέρης καί 
παρέδωσε στόν Ά γγλο  Διοικητή 
Νόξ 3.000 τάλληρα, γιά νά μοι· 
ρασθοΰν σέ κείνα τά δυστυχι
σμένα γυναικόπαιδα. Μερικοί διο 
γράφοι τοΰ Μπάίρον άρίζουν τό

'Επτάνησο γράσια δέν κυκλοφο- 
ροΰσοιν.

Έκτός  άπό τήν άγαθοεργία αύ
τή, ό ποιητής έκαμε καί μιά άλ
λη. Παρακίνησε μιά οικογένεια 
άπό τήν Πάτρα* ποΰ άλλα χρό
νια ήταν πλουσιωτάτη μά τώρα έ
μενε κατεστραμμένη στήν ’ Ιθάκη, 
σέ άφάνταστη φτώχεια, νά περά 
στ| στήν Κεφαλονιά· Ή  οικογένεια 
δέχτηκε καί ό Μπάίρον τής έδω- 
εν άργότερα έκεΐ κατοικία μ’ ένα 
βοήθημα χρηματικό κάθε μήνα.

¥
Στό διάστημα τών 8 ήμερών, 

πού ό Μπάίρον έμεινε στό νησί 
τής Ιθάκης, δπως περιγράφει ό 
παληός πειρατής καί κατόπιν ύ- 
πασπιστής τοΰ Λόρδου ό Τρελώνυ 
στίς άναμνήσείς του, πού ύπαγό- 
ρευσε τό 1860 στόν Στέφανο Ξέ
νο, συνέδη κι* ένα παράξενο και 
τραγικά έπεισόδιο στό Μοναστήρι 
τής Παναγίας τών Καθαρών, Μά 
τό περίεργο εΐνε πώς άλλοι βιο
γράφοι τού Μπάίρον δέν άναφέ- 
ρουν καθόλου τό έπεισόδιο αύτά, 
ένώ άλλοι τά τοποθετούν σ’ ένα 
μοναστήρι τής Κεφαλονιάς. 'Άς  ί- 
δοΰμε. λοιπόν, πώς ό Τρελώνυ 
διηγείται τά έπεισόδιον. Μεταφέ
ρουμε άκριβώς τά κείμενο δπως 
τδγραψεν ά Στέφανος Ξένος τό 
1860 στήν καθαρεύουσα πού συνή

ποσόν πού έδωσεν ό ποιητής σέ 3. j θιζε.
000 γράσια, κι δχι τάλληρα· Μά j «’Επί τής νήσου ταύτης-διηγεί- 
τοΰ Κόντε Γκάμπα ή μαρτυρία! ται ό Τρελώνυ είς τόν Ξένο—εΙς

1 τήν κορυφήν ύψηλοΰ δρους, ύπήρ- 
χε τότε Μοναστήριόν τι, έκ τής 
περιωπής τοΰ όποιου έλέγετο δτι 
έφαίνετο ή τερ>πνοτέρα θέα τών 
Ιονίων καί τών παραλίων τής 

Πελοποννήσου καί τής Στερεάς 
'Ελλάδος. Άπεφαισίσθη νά τό έπι- 
σκεφθώμεν: Είμεθα 10 τόν άρι-
θμόν- Ή το σχεδόν άργά. δτε άνε- 
χωρήσαμεν καί τοιαύτη νηνεμία, 
ώστε δέν ευρισκέ τις τήν άναπνο- 
ήν αύτοΰ είς τήν άτμοσφαίραν έ- 
κείνην. Ή  όδός ήτο στενή καί γω
νιώδης, άπότομος καί όλισθηρά- 
*ν μόνον τών ήμιόνων σφαλερόν 
βήμα ήρκει νά έπιφέρη κίνδυνον. 
Απαντες σχεδόν έπεζεύσαμεν καί 

έπροτιμήσαμεν νά άναβώμεν πε
ζοί. Ο Βύρων δμως έμεινεν έπί 
τού δνου του, πλήν λίαν κακοδιά
θετος καί σφόδρα άγοτνακτη μένος 
διά τήν φύσιν έκείνην. ’Ήτο σχε
δόν σκότος, δταν έφθάσαμεν. Ό  
Ηγούμενος, περιμένων τήν έπί- 
σκεψίν μας. έξήλθε μέ τούς καλο- 
γήρους του μέ δάδας άναμμένας, 
παρατεταγμένους είς γραμμήν 
καί φορουντας ποδήρη ψαρρόχροα 
ράσα, πλησιάζοντε,- δέ ήρξαντο νά 
κράζουν: «Ζήτω ό Μιλόρδος Έγ- 
γλέζος» καί είτα νά Ψάλλουν: 
«Χριστός Άνέστη ϊνα στήση τόν 
Σταυρόν καί τούς Άγιους Ναούς 
έπί τής ήμισελήνου καί άναστήση 
τήν άγαπητήν μας ’Ελλάδα». Μέ 
τοιαύτας ψαλμωδίας μάς ώδήγη· 
σαν εις τό ένδότερον τοΰ Μονα
στηριού, φωταγωγη μένου καί έ- 
στολισμένου έπίτηδες δι” ήμάρ καί 
έκεΐ, ένδυθέντες τώρα τά ιερατι
κά των άμφιος καΐ θέσαντες τόν 
Βύρωνα ώς κέντρον κύκλου, ήρ
ξαντο έν είδος μακροΰ έκκλησια- 
στικου έσπερινοΰ, ούτινος αί όξεϊ- 
αι φωναί καί οι μονότονοι λαρυγ
γισμοί μιάς όρχήστρας 15ετών 
μειράκιων ζωντοινώς έπενήργουν 
έπί τών νεύρων τού ποιητοΰ.

«Δυστυχώς ή σκηνή έκείνη τέ
λος δέν εϊχεν ό ήγοϋμενος έζήτει

νά άγιάση τόν άπερχόμενον εις 
τόν Ιερόν Άγώνα Λόρ£ον διά 
μακράς νυκτερινής Δοξολογίας, 
τήν όποιαν κατά τήν έαυτοΰ σκέ- 
ψιν καί συνήθειαν ϊσως ένόμίζεν 
ύπερτάτην ύποδοχήν" καί έπειδή 
αύτη έξετείνετο ώρας πολλάς, καί 
μάλιστα δτε ό 'Ηγούμενος ήρχισε 
τήν άνάγνωσιν ένός κυλίνδρου 
χαρτιών, δηλαδή, ένός ιερατικού 
λόγου, άναμφιβόλως συνταχθέν- 
τος ύπό τούτου, άπό τόν όποιον 
ούτε έγώ. ούτε ό Βύρων ήδυνάμε- 
θα νά έννοήσωμεν τίποτε, ή σοδα- 
ρά έκείνη σκηνή μετεβλήθη είς 
θόρυβον καί δυσαρέσκειαν. Τά 
νεύρα τού Βύρωνος τοσοΰτον ήρε- 
θίσθησαν, ώστε τό έπικρατσΰν έ- 
νίοτε αύτόν δαιμόνιον, τόν έκυ- 
ρίευσε τήν στιγμήν ταύτην καί έν 
άκαρεί, πηδών ώς μανιακός, μέ 
δμματα πλήρη δακρύων, έκραξε, 
πιάνων μέ τάς δύο χεϊρας τήν κε
φαλήν του, ώς δήθεν νά κρατήση 
τόν φεύγοντα αύτοΰ έγκέφαλον' 
«Δέν ύπάρχει ένταύθα μία ψυχή 
νά μέ άπαλλάξη άπό τάς χεϊρας 
τοιούτων μωρών; κοντεύω νά 
τρελλαθώ». Καί δράξας έν κηρίον 
έφυγε δρομέως· Ο άγιος πατήρ 
έμεινε μέ όφθαλμούς άνοικτούς 
καί στόμα χαΐνον διά πολλάς στι- 
γμάς,κρατών τόν έγγραφον λό
γον του είς τήν ίδίαν πάντοτε θέ
σιν. Τέλος, ρίπτων τάς χεϊρας μέ 
όρμήν καί ταράττων τήν κεφαλήν 
ώς νά έμάντευσε τήν αίτίαν είπεν 
Ίταλιστί: «Eccolo e matto Η ρο- 
veretto» (6 καύ μένος είνε τρελ
λός). Άφήκα κι’ έγώ τόν Χα- 
μίλτωνα Βράουν νά καθησυχάση 
τούς καλογήρους καί τόν ήκολού- 
θησα· ήτο ώς παράφρων, άφρί- 
ζων μέ καπνίζοντας ρώθωνας καί 
καταρώμενος τήν δεισιδαιμονίαν 
τών άνθρώπων τούτων. ‘Ο Φλέτζερ 
τοΰ έφερε τότε έλαίας καί άρτον 
μέχρις δτου νά έτοιμασθή τό δει- 
πνον Τοΰτο ήτο πολυτελέστατον- 
οι καλόγηροι μάς έφιλοξένησαν

  .
μέ δ,τι σπάνιον καί εϋγευστον τής | Έ ξ  άλλου ό Χάρολντ Νίκολσον 
εποχής έκείνης Άπεσύρθημεν έ-1 στό βιβλίο του γιά τό τελευταίο 
νωρίς είς τα κελλια μας. Τήν έ-, τα^εϊδι τοΰ Μπάίρον πού έξεδόθη 
παυριον ό Βύρων ήτο εύθυμος καί | Τό 1924, σημειώνει πώς ό Τρελώνυ

νεδη. ά δέ Ηγούμενος ήτο κατευ- ξυσμοΟ τοϋ Μπάίρον στήν ’ Ιθάκη
Χαριστημένος' όταν μάλιστα έδω- . κ«ί δχι στήν Κεφαλονιά. χωρίς
Z VJ £ 1 °  μί1ΟΓν Υεν· I δμως κι· αύτός νά μπορή νά τοίιο-

κ. χ θετήσί) θετικά τό γεγονός. Τάχα όναιοτατην εισφοράν διά τά κιβώ 
τιον τής έλεημοσύνης, τότε τά 
πάντα έλησμονήθησαν καί ό 'Η 
γούμενος μάς έσυντρόφευσεν είς 
τόν άποχωρισμόν διά πολλοτάτων 
εύλογιών καί εύχών».

★
Αύτά διηγείται ό Τρελώνυ. Ό  

Γκάμπα δμως δέν άναφέρει τίπο
τε γιά τό έπεισόδιο. Γράφει δσα 
είδαμε πρίν καί προσθέτει: «Κα
τόπιν άπό μερικές μέρες, έγυρί- 
σαμε στήν Κεφαλονιά. Στό γυρι
σμό μας ξαναεϊδαμε τόν άγαθό 
’ Ιθακήσιο, πού μάς είχε φιλοξε
νήσει, Καί, άφοΰ έγευμοττίσαμε 
στήν Αγία Ε ύφη μ ία, έπήγαμε 
καί περάσαμε τή νύχτα στή Σά- 
μη, μέσα σ’ ένα παληά μοναστήρι, 
κτισμένο άπάνω σ ένα βουνό στήν 
άπέναντι πλευρά τοΰ κόλπου». Τό 
Μοναστήρι αύτά δπως μάς έξή- 
γησε ά μακαρίτης Μπάμπης ” Αν- 
νινος φαίνεται πώς εΐνε τά Μονα
στήρι τών Άγιων Φανέντων τής 
Σάμης.

Ό  μακαρίτης φίλος μας Σ 
Άτσλεϋ, γραμματέας τής Άγγλι- 
κής Πρεσβείας στήν Αθήνα, στά 
διδλίο πού έγραψε Έλληνικά γιά 
τόν Μπάίρον, τοποθετεί τά έπεισό
διο τής ταραχής τοΰ ποιητοΰ σ’ 
αύτό τό μοναστήρι τής Σάμης- 
«Μόλις έφθασαν· γράφει, είς τό 
έν Σάμη Μοναστήριον, ό Μπάίρον 
κατελήφθη ύπό σφοδροτάτου πα
ροξυσμού τοΰ στομάχου». Τάχα 
αύτός ό παροξυσμός τοΰ στομά
χου ήταν ή άφορμή τής νευρικής 
ταραχής τοΰ ποιητή πού έκα μ ε 
τούς καλογήρους νά πιστεΰσουν 
πώς είνε τρελλός;

Τρελώνυ νά ξέχασε τόν άκριδή 
τόπο τοϋ έπεισοδίου, άφοΰ ή άφή- 
Υησί του στόν Στέφανο Ξένο γί
νηκε 37 χρόνια κατόπιν; ή μήπως 
αύτάς έχει δίκηο καί δχι ό Άτσ- 
λεϋ καί οι άλλοι, πού τό τοποθε
τούν στό Μοναστήρι τών Αγίων 
Φανέντων;

Τό ζήτημα αβύτό έχει άκόμα Α
νάγκην νά έρευνηθή.

Ποιά τάχα έντύπωσι ν’ άφησε 
στόν ποιητή Μπάίρον τά ταξεϊδι 
στήν Ιθάκη; ’ Αν πιστέψουμε τούς 
βιογράφους του. τόν έμάγεψε μέ 
τά γοητευτικά της τσπεΐα. Ό  ύ- 
πασπιστής του Τρελώνυ τελειώνει 
τήν άφήγησί του γιά τά ταξίδι 
τοΰ Μπάίρον στήν ’ Ιθάκη μ’ αύτά 
τά λόγια, σύμφωνα μέ τήν διατύ- 
πωσι τοθ Στεφάνου Ξένου: «Ό
Βύρων έθέλγετο πολύ είς τήν ’ Ι 
θάκην. Μίαν ή μέραν, σταθ€ίς είς 
τό στόμιον ένός σπηλαίου έντός 
κοιλάδος ρωμαντικωτάτης. μέ λέ
γει: «Δέν θά εΰρης ούδέν μέρος 
τής Ελλάδος τερπνότερον τούτου 
τοΰ έδάφους. ’Ά ν  ή νήσος αύ:τη ά- 
νήκεν εις έμέ, ήθελα θάψη ένταΟ- 
θα δλα τά βιβλία μου καί κατοι
κήσει είς ταύτην. Καί πόσο 
άνόητοι είμεθα ή μεΐς οί άνθρωποι 
νά χάνωμεν τόν καιρόν μας είς 
τά γραψίματα»' Άπό τό κομμάτι 
αύτό έχει δγή καί ή φράση πού 
βρίσκεται σκαλισμένη στό μικρό 
μνημεΐον τής διαιμονής τοΰ Μπάΐ- 
ρον στήν ’ Ιθάκη, πού τό έστησεν 
ύ κ, Γεώργιος Δρακούλης στήν1

πλατεία τής Σχολής Σταθάτοο- 
Καί μπορώ νά προσθέσω πώς έγώ 
την ύπέδειξα· κατόπιν άπό σχκη- 
κή παράκληση.

Α
Πραγματικά 6  Μ πάίρον έγοη«

τεύετο ύπερβολικά άπά τά  δμορ - 
φα τοπεΐα. μά κα θόλου δέν έσυλ* 
λογίζετο νά τά φτιάση δ λα  η ο ίη . 
ση Δέν είχε καμμιά σχέση μέ τις 
κατόπιν πόζες τοΰ “ Οσκαρ 0ύά< 
ίλντ καί τοϋ Ντ" Ά  νούντσιο- *Ε« 
ζοΰσε τή ζωή του έλ^ύθερα. Ή  

ποίησή του ήταν οΐ στίχοι του, τό 
έργο του κι’ δχι ή ζωή .του. Έ τσ ι  
ήθελε καί 6 Ιδιος νά πιστβύο. Λ6< 
τό τό σημειώνει κα ί 6  θ ω μ α ^  

Μούρ στά διδλίο του γ ι ά τ ά γ ρ ά μ .  
ματα καί τά ή μ ε ρ ο λ ό γ ια  τοβ  
Μπάίρον- Τονίζει πώς 6 Μ πά ίρον 

δέν έπηρεάζετο καθόλου άπά τ ί^  
σχέσεις του μέ τήν ποίηση, πα ρά  

μονάχα κάτω άπά τήν π ρ α γμ α τικ ή  
έμπνευση τοϋ γραψίμοοτος. Τ ίς  
άλλες ώρες τής ζωής του  ίδβιχν*^ 
μέ ειλικρίνεια τόν έα υτό τσ υ .Κ α Ι 

προσθέτει ό Μούρ σχετικά μέ τή ν  
έπίσκεψη τοϋ Μπάίρον στήν Ί θ ά -  
κη, καί τόν άκόλουθο διάλογο: 

Κάποιος κύριος είπιε στόν Μ π ά ΐ- 
ρον: «Πρέπει νά είσθε περήφ ανβ 
εύχαριστη μένος γιά τά κλασσικά 
λείψανα καί γιά τήν ά νά μνηση 
πού συναντήσατε κ α τά  τ ή ν  έ π ί- 
σκεψή σας στήν ’ Ιθάκη». Κ α ί β 

Μπάίρον τοΰ άπάντησε: «Μέ πα
ρανοείτε τελείως... Δέν έχω άπά
νω μου ποιητική άγυρτεία· Σ* αό 
τό είμαι παληός. Αύτοϋ τοϋ εί
δους οι ιδέες εΐνε περιωρισμένες 
σιή ρίμα».

♦ΩΤΟΣ ΓΙΟ ΦΥΛΛΗ Ι
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Τ Α  Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ
ΖΟΖΕΦΙΝΑΣ ΜΠΑΙΚΕΡ
ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΙΗΓΗΘΗΚΕ ΙΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΣΥΓΓΡΑ
ΦΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΡΣΕΛ ΣΩΒΑΖ

4ον
Τόν χορό μου τόν παρηκολούθη- 

σ* δλος 6 θίασος άπό τά παρασκή
νια, οί μουσικοί της όρχήστρας, οί 
ιτυροσβέσται καί στό τέλος είδα δ
λον αυτόν τόν άνόμοιο κόσμο παν
τός γένους, έϋνικότητος, ήλικίας 
καί σωματικών διαστάσεων νά κου
νάς νευρικά τά πόδια του θέλοντας 
νά μιμηθχ) τό χορό μου. Τό τσάρλε
στον τούς ε^;ε κυριεύσει...

Ολο τό θίασο τών Νέγρων πού 
Λποτελοΰσα μέλος τόν ύπεστήριξαν, 
τόν χειροκρότησαν καί τόν κολά
κευσαν οΐ καλοί κι* εύγενικοί Πα- 
ριζιάνοι. Περισσότερο άττ’ δλους 
χειροκροτούσαν έμένα καί τόν σύν
τροφό μου Λοΰη Ντούγκλας, πού 
πέθανε υστέρα άπό κάμποσο καιρό 
βτό Παρίσι. Αυτός δέν ήταν άνθρω
πος, ήταν λάστιχο καί έκτός άπ’ 
αύτό μποροΰσε νά μιμηθή μέ θαυ
μαστή έπιτυχία δλες τίς φωνές τών 
ζώων κι’ δλους τούς κρότους πού 
προκαλουν τά διάφορα πράγματα, 
βιδηρόδρομοι, αύτοκίνητα, σφυρί- 
κτρες, κλάξον κ.τ.λ.

Απ’ τήν πρώτη στιγμή ποΰ πάτη
σα τό πόδι μου άγάπησα τό Παρί
σι, τό Παρίσι μέ τά δαντελλωτά Ι
στορικά κτίριά του, τίς χίλιες δια
σκεδάσεις του, τό άφθαστο σίκ τών 
γυναικών του, τήν καλωσόνη, τήν 
ευγένεια, τήν χαρούμενη καρδιά, 
τήν ξενοιασιά, τόν ένθουσιασμό, τήν 
υποστηριξι σέ κάθε έργο τέχνης ά
ψυχο ή έμψυχο. Άγάπησα άπ’ ’τήν 
πρώτη φορά τό Παρίσι κι’ αύτό 
μ άγάπησε άμέσως, μέ χειροκρό- 
ττσε, μέ ύπεστήριξε, μ* άνέδειξε, μέ 
πλούτισε, μ’ άγκάλιασε στοργ κά,

• μ’ ^κανε δική του.
Στό^ Παρίσι ή γυναίκα καί ό 2- 

ρως εΤνε τά πιό ένδιαφέροντα, τά 
πιό λαχταριστά, τά πιά ήδονικά 
πράγματα τοϋ κόσμου. Καί πώς 
μπορεί νά μήν άγοτπήση ή γυναίκα 
δταν βρίσκεται σέ μιά πόλι ocxv τό 
Παρίσι που τό περιβάλλον εΐνε τό
σο δμορφο, τόσο ξεχωριστό· τόσο 
ξελογιαστικό, κι’ ό ‘έρωτας, σοΰ 
παρουσιάζεται μέ χίλιες δυό άντίρ- 
ρυθμες, άνυπολόγιστες, έκπληκτι- 
κές μορφές;

Παντοΰ δπου άν πας καί γυρί- 
σης ό έρως σέ παραμονεύει καί ή 
γυναίκα σέ προκαλεΐ. Μιά ματιά 

άπ* έδώ, ένα χαμόγελο άπό ’κεϊ. έ- 
να νόημα πίσω άπό τά στόρ. τοΰ 
καφέ μπάρ, ένα εύγενικό σκούντη
μα μέσα στό δρόμο, ϊνα εύχάριστο 
τρακάρισμα στή γωνιά τοΰ σταυ
ροδρομιού... Τί ώραΐα πού εΐνε..,. 
Κι’ δλ’ αύτά γίνονται μέ τόση φι- 
νέτσα. τέτοιο τάκτ, τόσο χαριτωμέ
να, φυσικά, άδίαστα, ώστε δέν μοι
άζουν καθόλου μέ τό πρόστυχο, τό 
χυδαίο, τό έκδιοβστικό άλλων μεγα- 
λουπόλεων τοΰ κόσμου·..

Ποτέ δέν έμεινα περισσότερο ά
πό τρεΐς μήνες στό ίδιο σπίτι, γι’ 
αύτό άλλαζα δλες τις συνοικίες 
χαI δέν άφησα λεωφόρο· δρόμο 
δρομάκι, στενοσόκακο πού νά μήν 
κατοικήσω. Κι’ δλοι οί δρόμοι, δ
λες οί γωνιές, δλες οί συνοικίες 
τοΰ Παρισιοΰ μ’ άρέσουν, μ’ ένθου- 
σιάζουν... Τήν ίδια εύχαρίστησι αι
σθανόμουν δταν κοηοίικοΰσα σέ μέ
γαρα μέ πολυτελείς καί όνειρεμέ- 
νες πρασιές δσο καί σέ χαμόσπιτα 
μέ μιά στενή, άνήλια καί πλακο
στρωμένη αύλίτσα...

...Φθάνω στό Βερολίνο... Τά μά- 
ιτια μου δέν πιστεύουν πιά τίποτε. 
ΟΙ Βερολινέζοι μ* άπεθεώνουν κυ
ριολεκτικά... "Οπου καί νά πήγαι
να, δπου καί νά πάταγα τό πόδι 
μου, διαβάτες, μοτγαζάτορες, μουσι
κοί. τραγουδισταί, θεαταί, έκοβοτν 
πό δρόμο τους, τή συζήτησί τους, τό 
σερβίρισμά τους, τό κουβεντολόγι 
τους γιά νά περάσω, νά μέ περιερ- 
■νασθοϋν, νά μέ τρατάρουν, νά παί
ζουν κάποιο κομμάτι της μακρυνής

πατρίδας μου, νά μοΰ προσφέρουν 
εύνενικά κάτι νά δροσίσω τό λα
ρύγγι μου...

Δέν θάμαι ύπερβολική άν σάς πώ. 
πως στό Βερολίνο, έλαβα τά περισ
σότερα έρωτικά ραβασάκια, τίς πε
ρισσότερες προτάσεις γάμου, άπλής 
συμβιώσεως, συμβιώσεως έπί προ- 
θεσμίςχ, καί τραπεζιτικάς καταθέ- 
σεΐζ, φωτογραφίες, έπιγράμματα· ά 
φιερώσεις, πεζοτράγουδα, μουσικά 
κομμάτια προωρισμένα γιά μένα 
καί μόνο γιά μένα.. . .

Μιά μέρα μ’ έπεσκέφθη ό μεγά
λος σκηνογράφος κι* άξέχαστος φί
λος μου Ράίνχαρτ, πού μοΰ πρότει- 
νε νά παίξω, είχε μάλιστα καί τό 
συμβόλαιο έτοιμο, στό «Ντέϊτζες 
Τεάτερ» γιά τρία χρόνια.·. Δυστυ
χώς δέν μπόρεσα νά δεχθώ γιατί 
πρίν φύγω γιά τό Παρίσι είχα ύπο- 
γμάψει σΛαβόλαιο γιά τό «Φολί 
Μπερζέρ» στό Παρίσι.

Σ ’ ένα χορό μετεμφιεσμένων πού 
δόθηκε σ’ ϊνα κοσμικό κέντρο τοΰ 
Βερολίνου καί πού μέ προσεκάλε- 
σαν κι’ έμένα καί μ’ έκοβαν καί 
μέλος τής όργανωτικής έπιτροπης, 
τούς χόρεψα τρεΐς όριζινόλ χορούς. 
"Ε  I δέν μπορείτε νά φοα/τασθήτε τό 
άποτέλεσμα· χρειάσθηκαν 5 αύτοκί 
νητα νά μεταφέρω τά δώρα πού 
μΓ.ΰ χάρισαν στό ξενοδοχείο πού έ
μενα. θέλετε νά μάθετε τό τί μοΰ 
χάρισαν ; ρωτήστε με καλύτερα τό 
τί δέν μοΰ χάρισαν. Πάρτε τήν άνα· 
πνοή σας. Δακτυλίδια μπριγιαντέ- 
νια, βραχιόλια τόσα, πού άφοΰ γέ
μισα τά χέρια μου καί τά πόδια μου 
τά έκανα κολλιέ, πουν.τριέρες, σκου 
λαρίκια, χρυσά παπούτσια, 50 ντου
ζίνες κάλτσες, 10 ντουζίνες μαντή
λια, γάντιά, κομπινεζόν, χτένες, χτε
νάκια, άσημοστόλιστες τσοασάρες, 
νεσεσαίρ, άρώματα γιά νά κάνω 
εμπόριο, φιασίδια γιά νά μακιγιά-

Τ' λΗΜΙ DRT ΤΝΠηΚΕ ΓΙΗ ΠΝΙΟΙΗΟ
ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγοι/^νου) 
Πρίν φύγομε άπό τήν Βιέννη ύ- 

πογράψαμε συμβόλαια γιά μιά 
μεγάλη τουρνέ στή Γερμανία, 
στήν Αυστρία καί τή Ρωσσία.

Οταν τελείωσαν οί παραστά
σεις τής Έκθέσεως έφυγα γιά τό 
Βερολίνο καί ντεμπουτάρισα στό 
θέατρο «Κρόλλ» μέ τήν «Τραβιά- 
τα», κι’ άμέσως άρχίσαμε τίς πρό 
βες στήν όπερα «Σάντα Λουτσία» 
τοΰ μαέστρου Πιεραντίνιο Τάσκα 
πού άκόμη δέν είχε παιχθή που
θενά. Ό  καλός κι' εύγενικός. Στά 
νιο, δπως πάντοτε ένδιαφέρθηκε 
πολύ γιά τό άνέβασμα αύτής τής 
όπερας τοΰ νεαροΰ μαέστρου καί 
συμπατριώτη του Τάσκα, πού έ
γραψε θαυμάσια μουσική στό νο- 
σταλγικό καί γιομάτο δράση καί 
πλοκή λιμπρέττο τοΰ Ναπολιτάνου 
συγγραφέως Σαλβατόρε Ντί Τζι 
άκομο πού έξωτερίκευσε δλη τή 
παθητική Ναπολιτάνικη ψυχή του 
στούς δαντελλένιους στίχους του. 
Ό  διευθυντής τοϋ θεάτρου 

«Κρόλλ» καί μεγάλος σκηνοθέτης 
συγχρόνως, ό 'Ένγκελ πρόσεξε 
καί στίς τελευταίες λεπτομέρειες 
γιά νά παρουσιάση ένα καλοσκη 
νοθετημένο, νοικοκυρεμένο, ψυχο
λογημένο έργο.

Τό έργο τοϋ Τάσκα είχε θριαμ
βευτική έπιτυχία καί κάθε δράδυ 
παίζαμε μέ σάλα άσφυκτικώς γε
μάτη. Ή  έπιτυχία του έγινε γνω
στή καί στό παλάτι καί ό Κάϊζερ 
παρηκολούθησε μέ πολύ ένδια
φέρον δλη τήν παράστασι καί τό
σο ευχαριστήθηκε πού προσκάλεσε 
τό θίασο νά δώστ) μιά άπογευμα- 
τινή στό «Μπντ,νλίνερ — Τεάτερ», 
τήν όποιαν παρηκολοΰθησεν ό 
Κάϊζερ Γουλιέλμος ό 2ος, ή αύ- 
τοκράτειρα κι’ δλη ή αύτοκρατο- 
ρική οίκογένεια. Στό τέλος τής

νεχάρη λέγοντας μας τά θερμό
τερα λόγια καί μάς παρασημοφό 
ρησε μέ τό ιδιο του τό χέρι».

Δυό ολόκληρα χρόνια διήρκεσε 
ή μεγάλη μας θριαμβευτική τουρ
νέ καί σ’ αυτό τό διάστημα γυρί
σαμε τίς μεγαλύτερες πόλεις καί 
παίξαμε στά μεγαλύτερα θέατρα 
τοϋ έξωτερικοϋ. Έκείνη ύπήρξ| ή 
έποχή τής μεγαλυτέρας μου εύτυ- 
χίας καί τών μεγαλύτερων μου 
θριάμβων, μά ό πόνος, ή λύπη κι’ 
ή άπελπισία στεκόταν κοντάάπελπισία στεκόταν κοντά μου : νάδης πού θέλησε νά τήν παρηγο- 
καί μέ παραμόνευε. Ή  ύγεία τοϋ : ρήση. Κείνη άντιστάθηκε, θέλησε νά 
μεγάλου μου φίλου τής ζωής, τής j φύγη, μά τήν απείλησε πώς θά τά 
καρδιάς καί τοϋ πάλκου κλονί- j μαρτυρούσε στόν πατέρα της καί

ΑΥΓΗ
ΝΟΥΒΕΑΛΑ ΤΗΙ Α )ΑΟ Ι
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Μ'α°τούς έκανε καί τήν πρώτη του 
έπιχεήρησι.Τά είχε μέ μιά φοιτητρι- 
ούλα πεταχτή μά καλό κορίτσι. Ά 
φοΰ τή χάρηκε αύτός τήν πούλησε 
σ’ έναν πού τοΰ προμήθεψαν οί ί- 
διοχτήτες τής παράγκας. "Ετσι ά- ! νά άρχίση νά τής άρέση κι' ϋστερα 
πλά κι’ άλύπητα. Τήν πήρε έν’ ά- *~·1'-'·-
πόγιομα καί πήγαν περίπατο ώς 
έκεΐ καί κάθη'σαν έξω. άπ’ τήν πα- 
ράγκα ποϋχε γιά τήν περίσταση 
μεταβληθή σέ πρόχειρο καφενείο.
Έκεΐνος έφυγε μιά στιγμή καθώς 
σουρούπωνε καί δέν ξαναχύρισε.
Στή θέσι του ήρθε ένας μεγάλομα-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ,,ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ ΤΟΥ Ε
ΡΩΤΑ”  ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΓΙΑΤΑ .ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ’ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ

ΤΟΥ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) 
—Ποτέ δέν πρέπει νά δέρνη κα

νείς τήν έρωμένη του — διέκοψε ό 
Τζιούλίο. Εΐνε πράγμα πολύ έπι- 
κίνδυνο γιατί μπορεί καμμιά φορά

ρωμαι έπί μία δεκαετία, μπιμπελά | παραστάσεως ό Κάϊζερ φώναξε 
>·ά νά στολίσω μιά πολυκατοικία, | στό θεωρείο του τόν μαέστρο Τά-

σκα, τόν Σάκο κι* έμένα μάς συ-ςουστάνια χοντρά, ψιλά, άραχνοϋ· 
φοτντα πού νά χωρούν μέσα στήν 
τσάντα μου, γοϋνες, γουνάκια, ρε
νάρ άρζαντέ, κούδρ-πιέ άπό άσπρες 
πολικές άρκοΰδες, κόττες, πάπιες, 
γατίτσες, καναρίνια, παπαγάλους, 
παπαγαλάκια, μιά κατσίκα, δυό 
σκυλιά δανικά, ένα αύτοκινητάκι 
ταπετσαρισμένο άπό μέσα όλόκλη
ρο μέ άληθινό δέρμα κροκοδείλου, 
κα ί,.... κα ί.... δέν μπορώ πιά 
κουράστηκα νά τ’ άπαριθμίζω...

Κι’ δλ’ αυτά γιατί; Ξέρω κι’ έ
γώ!... Δέν μπορώ νά καταλάβω τό 
τί έξαιρετικό βλέπουν σέ μένα. Δέν 
είμαι παρά μιά άσχη μούλα μαύρη 
γυναίκα πού δέν ξέρω νά κάνω τί
ποτ’ άλλο παρά νά στριφογυρίζω 
τούς ώμους μου μέσα στίς σάρκες 
μου σάν ρόδα γρηγοροκατρακύλη- 
τη, νά κουνάω τά μάτια μου πρός 
δλες τίς διευθύνσεις σάν σβοΰρες, 
νά τεντώνω τά χείλη μου δσο θέ
λω, νά περπατάω μέ τά τέβσαρα 
τόσο καλά δσο καί μέ τά δύο, καί 
τίποτ’ άλλο.·.

Έκτός άπ' αυτά τά χαρίσματά 
μου πού σάς άράδιασα παραπάνω 
είμαι καί πρώτης τάξεως μαγείρισ
σα. Κι’ έκτός άπ’ αύτό έχω καί λε
πτό γοΰστο, άν μάθετε τό τί μ’ ά
ρέσουν νά τρώω, είμαι βέβαια πώς 
θά σάς κοπή ή δρεξι γιά μιά βδο
μάδα τούλάχιστον. Τ ρελλαίνομαι 
γιά τήν ψητή κόττα μέ κρέμα καί 
πουντραρισμένη μέ κανέλλα, μ* ά
ρέσουν οί τηγοοάτες πασαλειμμένες 
;.ιέ μαΰρο χαβιάρι καί κρααί Μπορ- 
ντώ γιά σάλτσα... Στομαχιάζω δ
ταν μαγειρεύω λαγό μέ μαρμελά- 
δα καί μακαρόνια άλά Ναπολιτά
νο... Κι’ δλ’ αύτά τά κατρακυλάω 
άπ’ τό λαρύγγι μου με τήν βοή
θεια μπύρας γιατί οΰτε κρασί ουτε 
νερό βάζω ποτέ στό στόμα μου...

Μ’ άρέση ή ρεκλάμα, μά ;>χ·. ή 
ρεκλάμα πού γίνεται σέ κουτιά

στήσε σ' αύτό τό διάστημα σοr 
βαρά, άπελπιστικά. Ή  παληά του 
άρρώστεια, ή φοβερή άρρώστεια 
ή φθίση πού ύπουλα χρόνια τώρα 
τοΰ σκαάτευε τό ώμα του καί πού 
θά τόν είχε στείλει στόν τάφο &ν 
δέν άντεχε ή γεμάτη του καρδιά 
κι’ οί διαρκείς περιποιήσεις, ή ά- 
φοσίωσί μου, ή στοργή μου, έξε- 
δηλώθηκε πάλι. Κι αύτή τή φοοά 
σέ σοβαρή μορφή. Ό  σπεσιαλί
στας γιατρός τής Βιέννης δό- 
κτωρ Ναγκέλ τόν συνεδούλεψε νά 
μήν .'πιχειρήση τουρνέ στή Ρωσ
σία πού είχαμε ύπογράψει συμ
βόλαιο γιά σειρά μεγάλη παρα
στάσεων μέ τόν Ιμπρεσάριο Γεώρ
γιο Κούγκελ. Κι’ ήταν γι’ αύτό 
ό μεγαλύτερος πόνος καί γιά μέ
να ή μεγαλύτερη άπελπισία, τό 
σχίσιμο τής καρδιάς.

Παντού δπου κι’ άν δώσαμε πα
ραστάσεις στήν Πετρούπολι, τή 
Μόσχα, τήν Όδέσσα, τό Κάρκωφφ 
μάς ύποδέχθηκαν θριαμβευτικά 
καί έδειξαν δλο τό ένοιαφέρο τους 
καί την ύποστήριξί τους γιά τήν 
τέχνη μας.

Ο Στάνιο, κατά σύστασι τών 
γιατρών πέρασε τόν χειμώνα του 
στήν Γένοβα.

τής άποκάλυψε δτι ό Πάρης τοϋ 
τήν είχε παραχωρήσει. Καί κείνη 
φοβισμένη κι' άηδιασμένη σάν είδε 
πώς έκεΐνο πού νόμιζε σύννεφο ή
ταν λάσπη, βουτήχτηκε πιό βαθειά 
μέσα σ' αύτήν.

Ά ν  πής καί γιά μικροδουλειές— 
νά παρασύρη ένα καινούργιο φοι
τητή καί νά τόν ξεπαραδιάσουν στά 
χαρτιά — νά βοηθήση στό κόψιμο 
κανενός γέρου έκφυλου — άλλο τί
ποτα. Μ’ αύτά περνούσαν άπαρα- 
τήρητα. Μόνο μιά φορά κιντύνεψε 
νά τόν διώξουν άπ’ τό Πανεπιστή
μιο όριστικά, δταν ένας καθηγητής 
φίλος τοΰ πατέρα του, τοΰ έμπι- „
στεύτηκε τό πούλημα τοϋ βιβλίου [ , rl’riK?'

νά σου ζητά νά τής τίς βρέχης «ά· 
θε μέρα, πράγμα πού εινε πάντα 
μπελάς. ’Ήταν ώμορφη;

—Πολύ... πάρα πολύ... "Ωμορφη 
άλλά ξεδιάντροπα. Πόσες φορές — 
ό θεάς νά μέ συγχώρηση — ένοιω
σα τήν τρελΑΛ έπιθυμία νά τής δώ
σω μιά μ' έ”α σφυρί στά ωραιότα
τα. τά μαργαριταρένια άληθινά έ
κεΐνα δόντια τής. Καί μ’ δλα ταϋ
τα είχε μία άφέλεια, -αία έπίπλα- 
στη ά γ ν ό τ η τ ο  άλλο πράγμα·..

—''Υπέφερες πολύ;
Πολύ... γιατί καί ουτε τό κα

τάλαβε ποτέ της, οΰτε τ?* πέρασε 
γιά μιά έστω στιγμή ή ιδέα δτι μέ 
κάνει νά ύποφέρω. Ποτέ δέν τής 
ήρθε στά χείλια μία έστω λέξι συμ- 
πόνοιας γιά μένα...

—Δέν εΐνε πάράξενο.·. "Αν ύ- 
πάρχη ένα βάσανο καί ένας πόνος 
γιά τά όποΐα ποτέ δέν αίσθότνονται 
οίκτο οί γυναίκες, είνε οί πόνοι 
καί τά δάσανα πού έχουν προκαλέ- 
σε· οΐ ίδιες. "Αλλως τε ό οίκτος 
τών γυναικών εΐνε αίσθημα άθλιο 
καμωμένο άπό κουτσομπολιό συμ- 

σαδισμό καί νεκροφιλία.
του. Καλή δουλειά, γύρω άπ’ τό Κι’ αύτέ̂  οί γυναίκες' έπέδρασαν 
χιλιάρικο ή τιμή καί σίγουρη πε-ι σαΠν κλίσι σου; 
λατεία δλοι οί φοιτητές τοϋ κλά- I - ’Έμμεσα· ναι. Ή  γυναίκα είνε 
δου πού έπρεπε νά τό πάρουν γιά ί ένα χρωματιστό κρύσταλλο άνά- 
νά περάσουν στίς .έξετάσεις. Σκη- μεοα άπό τό όποιο βλέπομε ήμεΐς 
νοθέτησε μιά κλοπή, μά δέν έπια- | οί άνδρες τή ζωή. Οί γυναίκες οί
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πούντρας, κρέμας, φιασιδιών, σώ- 
ντέ - τουαλέττ, δχι γιατί δέν εινε 
σίκ καί δέν τήν καταδέχομαι, μά 
γιατί, κατά τήν γνώμη μου οί πε
ρισσότερες κρέμες καθώς καί τά 
φτιασίδια άντί νά διορθώσουν τό 
πρόσωπο τό κάνουν τά κακά του 
χάλια, άντί νά τεντώσουν τό δέρμα 
τό κάνουν σούφρα, τί σούφρα. 
Βρήκα πώς τό καλύτερο ώ-ντέ- 
τουοΛέττ εΐνε τό βρόχινο νερό πού 
είνε μπόλικο, φθηνό κι* εύκολομε- 
ταχείριστο. Ή  καλύτερη πομάδα 
ε’νε αύτή πού φτιάχνεται άπό άγ- 
·> ούρια, ή καλύτερη λοσιόν πού μα
λακώνει τό δέρμα εΐνε ό χυμός 
πορτοκαλλιών άνακατεμένος μέ. κο 
λώνια καί λίγο νερό, τίς μικρορυ- 
τίδες πού μοΰ παρουσιάζονται τίς 
εξαφανίζω μέ τό νερό τής μπανά
νας. Δέν είμαι κακιά καί θά σάς 
πώ τό μυστικό : Μέσα σ’ ϊνα δο
χείο μέ οινόπνευμα βάζετε πέντε- 
έξη μπανάνες κομμένες σέ ψιλές 
φέτες. 'Ύστερα άπό μιά βδομάδα 
τό οινοπνευμα θά λιγοστέψη άπό 
τήν έξάτμησι. Τότε άπογεμίζετε τό 
ποσόν τοϋ οινοπνεύματος πού έξα- 
τμίσθηκε μέ ζεστό νερό. "Υστερα 
άπό καμμιά δεκαπενταριά μέρες τό 
φιλτράρετε καί πλένετε κάθε βρά
δυ τό λαιμό σας, τό πρόσωπό σας, 
τά χέρια σας... "Οταν θέλω ν' ά- 
ποκτήσω τό ρόζ χρώμα τής αίδοϋς 
λυώνω μερικές φρέσκες φράουλες 
γύρω άπό τή μύτη μου, τό μέτωπο 
και τό λαιμό καί τίς άφήνω έκεΐ

ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ ; Η συνάχεια.

ώς πού νά ξεραθούν κι’ έτσι κάνω 
θαυμάσιο ρόζ - πάλ δέρμα...

* * *
Μετά τήν συνηθισμένη μου βρα- 

δυνή παράστασι στά διάφορα Μιοΰ- 
ζικ - χώλλ τοΰ Παρισιοΰ πήγαινα 
καί χόρευε στά διάφορα ντάνσιγκ- 
ρεστωράν τής Μονμάρτρης, καί ί
δίως στό «Άμπαΐ ντέ Τέλμ» καί 
στό «Ί μπεριάλ», μά νά σάς τιώ τήν 
άλήθεια, αύτό καθόλου δέν μ’ 
εύχαριστοΰσε γιατί, δλο τό άνδρι- 
κό φύλο πού τήν ήμέρα είνε σοδα- 
ρό ή σοβαροφανές, κρατάει τή θέ
σι του, ξέρει τούς τρόπους τοΰ φέ- 
ρεσθε, έχει τάκτ, τίς μεταμεσονύ- 
χτιες ώρες, δχι μόνον στούς δρό
μους μά καί μέσα στά ντάνσιγκ, 
c-ίά καμπαρέ, στά ρεστωράν, γίνε
ται άγνώριστο, κυττάει άν είνε δυ
νατόν νά φάη τίς γυναίκες μέ τά 
μάτια, νά τίς ρουφήξη δπως ρου
φάει τή γρανίτα του, νά τίς πα- 
οπατέψη δπως πασπατεύει καί μα
λάζει τά ψωμάκια τής μπύρας. "Υ
στερα άπό τά μεσάνυχτα δλο τά 
άνδρικό φύλο είνε άγνώριστο, ά
γριο, άνθρωποφάγο, έξωφρενικό, 
γιά δέσιμο...

Γ ιά δλ’ αυτά άπεφάσισα νά κά
νω κι’ έγώ τό δικό μου «καμπαρέ - 
μπιστρώ», δπως καί τόσες άλλες 
άρτίστες. "Υστερα άπό λίγο καιρό 
πραγματοποίησα αύτή τήν έπιθυ
μία μου καί οτς 14 Δεκεμβρίου τοΰ 
1926 άνοιγα τό «μπιστρώ» μου... 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

ΠΟΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΩΜΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) j άΡχ;σχν ε3τω καί άπ’ τό στούντιο
*α «ρδιριομένη μέσα σ’ Ιν* φτηνό; pu9ntxfj;. Δυστυχώς πολύ λίγζ; 
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01 ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

σε. Ό καθηγητής ζήτησε τά λεφτά 
του σε 48 ώρες άλλοιώς θά χαλού
σε τον κοσμο. Καί χρέωσε τό σπίτι 
τους ό πατέρας γιά νά τόν σώση.

Μά δέν μπόρεσε νά προκόψη στό 
έπάγγελμα. Πήγε σέ μιά χειρουρ
γική κλινική στήν Πελοπόννη’σο. Ό  
διευθυντής μέ τήν ώμορφη γυναίκα 
του είχε διαφορά καμμιά 30αριά 
χρόνια. Δέν ήταν φταίξιαο τοϋ Πά
ρη π’ αγαπήθηκαν. Κάποιο παιδί 
θαρχόταν σέ λίγο στόν κόσμο. Μά 
δταν ήταν στόν τρίτο μήνα ό γέ
ρος έααθε δτι τό παιδί πού μέ τόση 
λαχτάρα περίμενε δέν ήταν δικό 
του. Τής έκαμε άμδλωση γιά νά 
μή ντροπιασθή κι’ δταν έκείνη πέ
θανε πάνω στήν έπεμβαση τάρριξε 
δλα στον Πάρη. Κι* αύτός συντρίμ 
μι απ τον πόνο του γιά τόν τραγι
κό χαμό τής καλής του κι’ άδια- 
φορώντας γιά τό τί θά γινόταν, ά- 
φεθηκε  ̂άνυπεράσπιστος στήν π’ονε- 
μένη λύσσα τοΰ γέρου.

Άποτέλεσμα : έχασε τήν άδεια 
νά κάνη τό γιατρό.

(ΤΗτανέτσι δπως τάλεγε μέ μι
κρές μόνο διαφορές. Μέ μεγάλη 
πολιορκία καί μέ σύμμαχους δλους 
τούς ποιητές κατάφερε νά κάμη δί
κη του την ωμορφη Λία πού ώς τότε 
μόνο μέ τούς ήρωες τών μυθιστο
ρημάτων καί τούς άστέρες τοΰ κι
νηματογράφου άπατοΰσε τόν άντρα 
της.  ̂Κοίμιζε τούς φόβους της μέ 
τή  ̂ ύπόσχεση δτι θά τήν ποτντρευό- 
τάν. Περίμενε δμως νά δημιουργή- 
ση μιά θέση γιά νά μή τήν ρίξη 
στή μιζέρια. Αύτός νειρευόταν αυ
τοκίνητα. βίλλες, ταξίδια στήν Εύ- 
ρώπη μαζί της, μ.’ άν πρόωρα τούς 
έπΐ£χνε ό γέρος, θά τήν έπαιρνε ά- 
ϋέσως.

Κάποιο παιδί π’ άρχισε νά σχη
ματίζεται μέσα της τόν έβαλε σέ 
δοκιμασία.

Οτοτν τοΰ τό είπε τοΰ ήρθε κε
ραμίδα. Τής δήλωσε δτι άποκλειό- 
ταν νά τήν παντρευτή άμέσως, γιά-ί 
τί ή μητέρα του θά πέθαινε σάν τό 
μάθαινε. "Επειτα μέ τί θά ζοΰσαν 
καί νάναι καί τρεις. "Οχι, δχι, θά 
άφινε τόν άντρα της νά πιστέψη δτι 
ήτοτν δικό του τό παιδί κι’ άργότε- 
ρα θά έβλεπαν. Έκείνη σωριάστη
κε λιπόθυωη. Τρόμαξε νά τήν συνε- 
φέρη κι’ άρχισε νά μαλακώνη. Νά 
ήσυχάση, νά ίδοϋν, τοΰ ήρθε άξα
φνα, κάτι θά γινόταν. Γύρισε σπίτι 
τη^άναστατωιαένη1 μά μέ μιά μικρή 
έλπίδα σάν τρεμάμενη Φλογίτσα 
καντηλιοΰ στήν καρδιά" της.

Πέρασε κοινένας μήνας κι’ ένα 
μεσημέρι καθώς έτρωγαν τής λέει

σινη σάν τήν υποκρισία καί τό φθό
νο, γκρίζα σάν τήν πλήξι. Κοαάλα- 
6α δτι δλα είνε ψευτιές, υποκρισία 
καί έμποριο.

—Μ’ αύτό πιά τό ξέραμε.
— Αρχισα νά δλέπω τή γυναίκα 

ώς πλάσμα άγοραϊο καί τά λόγια 
της ψεύτικα πάντα καί ϋστερα σι
γά - σιγά έφτασα στό συμπέρασμα 
δτι ψεύτικα στή ζωή είνε τά πάν
τα, δτι δλα εΐνε γελοία, συμβολι
κά· μασκαράδικα. Νά βλέπη ς τή 
ζωή τραγική, φίλε μου, δέν είνε τί
ποτα... Φοβερό είνε νά τήν βλέπη ς 
έτσι ώστε νά μή μπορής νά τήν 
παίρνης στά σοβαρά.·.

—Καί τότε έγινες καλόγερος...
—Ναί, δπως θά γινόμουν φαρο

φύλακας μέσα στόν ώκεανό. Μόνο 
καί μόνο γιά ν’ άπομονωθώ άπ’ τόν 
κόσμο.

—Ό πάτερ ήγοαμενος ξέρει δτι 
είχες έρωμένες;

—Υποθέτει δτι είχα έρωτες πλα
τωνικούς.

—Οί πλατωνικοί έρωτες εΐνε μία 
άπό κείνες τίς σαχλαμάρες στίς ό
ποιες πιστεύουν μόνον τά κοριτσό- 
πουλα τών τελευταίων τάξεων τών 
έξαταξίων δημοτικών σχολείων...

—Άλλά δέν πιστεύουν πιά μόλις 
φθάσουν στίς πρώτες τάξεις τών 
γυμνασίων... Μάλιστα  ‘Οπωσ
δήποτε ό πάτερ κηπουρός μέ θεω
ρεί παληό αμαρτωλό καί αύτός εΐ
νε ό λογος πού είπε · στόν ήγούμενο 
καί σ’ έμπιστεύθηκοτν έσένα στίς
φροντίδες τίς δικές μου κι" δχι άλ- 

δικές μου μ’ έκαναν νά βλέπω τή λου κανενός άδελφοΰ. Σκέφθηκε δ- 
ζωή κίτρινη σάν τήν ειρωνεία, πρά|τι κανένας άλλος δέν θά μποροΰσε 

ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι να σέ κάνη νά ξεκόψης άπ’ τίς κο
σμικές ματαιότητες καλύτερα άπό 
μένα πού τίς γνώρισα καί τίς άρ- 
νήθηκα...

— Καί πιστεύεις;

ό άντρας της «ξέρεις, τόν χάνουμε 
τόν Πάρη γιά λίγο καιρό. Έλαδε 
τηλεγράφημα δτι πεθαίνει ή μητέ
ρα του καί φεύγει ό κακομοίρης ά
πόψε μέ τό βαπόρι. Μήτε νά σ’ ά- ! —"Οχι.. ‘Η πίστις βλέπεις είνε
ποχαιρετήση δέν εΐχ_ε τόν καιρό καί £να είδος διανοητικού άρθριτισμοΰ 
μου ειπε να μή του κράτησης κά- | άπό τόν όποΐο εύτυχώς ^  πάσχω.

—Και καλά άφοΰ δέν πιστεύειςΜόλις τέλειωσαν κι’ ό άντρας 
πλάγιασε, πήρε τήν έμπιστή της 
μιά γρηά πού τήν είχ’ άναθρεμμέ- 
νη κι’ έμενε μαζί της σάν οικονόμα 
καί μ' ένα αύτοκίνητο τράβηξε ί
σια στό σπίτι του.

’’’Ηταν λίνο πιό έξω άπ’ τίιν πο
λιτεία σ’ ένα προάστειο γεμάτο 
λουλούδια. Ετοίμαζε τήν βαλίτσα | 
του.

"Επεσε στά πόδια του παρ··κα- 1 
λώντας νά τήν πάρη μαζί του. Τήν

πως τά καταφέρνεις νά ζής έδώ μέ
σα:

—Κλεϊιατηκα στό μοναστήρι αύ
τό δχι άπό πίστι, άλλά άπό μισαν- 
θρωπία.

—Καί δέν αισθάνεσαι τήν άνάγκη 
ν’ άγαπάς;

—Ναί, πχχραδέχθηκε μέ θλιβερό 
χαμόγελο ό καλόγερος.

—Τόση είνε ή άνάγκη τής άγά- 
πης στόν κόσμο, ώστε μερικές γυ-

έσπρωξε, τής μίλησε άσχημα, δέν ναΐκες κοτταντοΰν ν’ άγαποΰν άκό- 
ήταν κάν βέβαιος άν τό παιδί ήταν μα καί τόν άντρα τους.·,
δικό του. Ποιός ξέρει ποιανού'τίς -Καί σένα σ' άρέοουν οί παρα
άμαρτίες γύρευε νά τοΰ φορτώση. ; δοξολογίες -  παρατήρησε έξακο- 

Οι πέπλοι, οι έξαισιοι πέπλοι - | λουθώντας νά χαμογελά θλιμμένα
όνειρου που της θαμπωναν τα μά- ό 5αλ· καλόΧ μ : ά
τια, σχίστηκαν καί τόν εΐδε τέτοιον 
πού ϊταν πραγματικά. Καί τόν συ- 
χάθηικε καί συχάθηκε καί τόν έαυ
τό της. Σκέφτη'κε δτι έφερνε στά 
σπλάχνα της ένα παιδί πού θάβγαι- 
νε σάν κι’ αύτόν. "Οχι αύτό τό τε
λευταίο δέν έπρεπε νά γίνη.

«ιΚαλά —του είπε— καταλαβαί
νω. Μά κάνε μου μιά χάρη τήν πρώ 
τη καί τή στερνή. Κάνε uou έκτρω
σην

Δέχτηκε καί κεί μέ βοηθό τή 
γρηά οικονόμα χωρίς νάρκωση τής 
έκαμε τήν έγχείρησή.

Αδάκρυτη, δοτγκώνοντας μόνο 
τό χέρι της γιά νά πνίξη τίς κραυ
γές π άνέβαιναν άπ’ τά σπλάχνα 
της πού στέναζαν κάτω άπ’ τά ξέ
στρα, στάθηκε ώς τό τέλος γιά νά 
λυτρωθή άπ’ τόν σπόρο του.

Έκεΐνος μόλις τέλειωσε, τήν πε- 
ριποιήθηκε πρόχειρα, πήρε τή βα
λίτσα του κι’ έφυγε άφίνοντάς την 
μέ τή γρηά.

Σέ λίγη ώρα τήν έπιασε αιμορ
ραγία φοβερή. Ενοιωσε νά σδύνη.

Παρακάλεσε τή γρηά νά τρέξη 
νά φέρη τόν άντρα της.
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ :

γένεια — δπως κΓ έγώ πού άρχισα 
δμως νά διασκεδάζω μέ τίς παρα
δοξολογίες μόνον δταν άρχισα νά 
μήν παίρνω πιά τόν κόσμο στά σο
βαρά. Ή  παραδοξολογία, άδελφέ 
μου, μέ τόν καιρό δηλητηριάζει έ- 
κεΐνον πού τή μεταχειρίζεται. Ή 

παραδοξολογία, αύτή ή θαυμαστή 
έκφυλί'αμένη άλήθεια, είνε ootv μιά 
κομψότατη γραβάπα πού τήν παι
δεύεις μήνες δένοντας καί λύνον
τας, στό τέλος καταντάει Μνας ά
θλιος ξεφτισμένος κόμπος. Έσύ 
δέν έχεις κανένα λόγο γιά νδσαι 
μελαγχολικός καί νά βλίβεσαι.... 
Είσαι νέος καί γιά κείνους πού έ
χουν μείνει στό παζάρι αύτό τό ό
ποιον λέγεται έγκόσμια ζωή τά 
νειάτα κάτι εΐνε άκόμα...

— Η μεγαλύτερη ή δίκιά μου πί
κρα είνε άκριβώς ή σκέψι δτι ζύ
γωσα τά τριοτνταπέντε.

—θ ’ άπομακρυνθής άπ’ αύτά κι’ 
άπ’ οώτή τή σκέψι γι’ αύτά μόλις 
τά περάσης... Καλά καί ή δουλειά 
σου ; Δέ σοΰ δίνει ή δουλειά σου 
άρκετή άπασχόλησι καί εύχαρί- 
στησι;

  """""""ΐ"   ......
Ή  συνέχεια. | ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή συνέχεια.

κχχη, ίδίως στού; μηρούς καί πού 
κάνουν τούς γοφούς νά γίνωνται πο" 
λύ πί:ό φαρδύτεροι ί~ο τούς ώ
μους» νά μήν ϊ/Υ) πλάτες κυρτές 
πού κάνουν νά φαίνεται κοντό τό 
ΰώμ* καί Αστράγαλους χοντρούς 
ν άν γιά ν’ άποτελοΰν τήν άναγκαία 
6Ιση τής δλης  ̂ χονδροκοπιας τοΰ 
Γ·Ι.ματος> αύτά θά φρόντισε νά μήν
*7?] καί έπίτ·ί·/ι, αύτά πού άκρι
βώς εΐνε τά -χαρακτηριστικά τοΰ
άσχημου σά·.·,α:,ς και πού δλοι
μ:.·ς ξέρο.,μ; 7·. νατα-:)εμοΰ/ται 
»· μιά ε’Βινί-. λογική καί πρό πάν 
Χ'χ·, μετιη-Λΐ .ι, bvlozr, γυμναστι' 

καί a.-.rs >',·>,>
ώ;ν Ssj'o αν παρετη,οήσατε εις 

εξωφυ’.ΛΟ το j  περιοδικού «Νεο
λαία».* φωτογραφίες κοριτσιών μέ 
αθλητικό κοστούμι ν’ άσκοΰνται. 
Σκεφθήκατε ποτέ δτι αύτές οί φω-

.  .. ,^ρ
Ο./α, οπο), συνεβαινε πριν λιγα 
νρόνια πού κάθε φωτογραφία ω
ραίου γυναικείου κορμιού δέν Ιπρε 
πε νάταν ντόπια.

Φυσικά» πρίν δέκα χρόνια άκό
μη κανένα κορίτσι δέν πλησίαζε τό 
γυμναστήριο καί Ιξακολουθοΰν τά 
κορίτσια αυτα» π.αύ τώρα έγιναν γυ 
ναΐκες» ν αποφεύγουν κάθε κίνηση 
καί κάθε γύμνασμα πού θά ;ιπο?οΰ 
σε νά τούς ά^αιρεσϊ, τήν σακκουλί- 
τοα μέ τό λίπος πού βρίσκεται στό 

ού σβέρκου του;· Λί

μας εςαιρεση άπ ολα τα πλάσμα 
τα τοΰ Βεού» πού τ ώραΐο φύλο τ’ 
άποτελοΰν οί αρσενικοί, δπως 
παγώνι» δ κόκκορας» ό λέων κτλ· 
Ε·/ουν υποχρέωση οί γυναίκες, ϊ ;

τό καταλάβουν·.. Λέν μποροΰμε έ: 
μεΐς πού συνηθίσαμε νά βγάζουμε 
τό καπέλλο μας καί νά τούς παρα
χωρούμε τή θέση μας. νά παραμε 
ρίζουμε γιά νά περάσουν πρώτες, 
®έν χρωστάμε τίποτε νά τά κά
νουμε δλ' αύτά μπροστά σ’ ενα μπό 
γο, πού τοΰ περνάει ή Εδεα δτι ανή
κει στό ώραΐο φύλο επειδή φοράει 
φόρεμα «φούλια1»· καπελλάκι *κο 
τιγιόν» καί τσοκαροειδή πέδιλα μ* 

"(0.τά δάκτυλα έΐ
Ας κοπιάσουν κι’ 

φιερώσουν λίγη ώρα
αυτές, ας χ  
είτε άπό τήν

κοζερί τους. είτε άπό τήν άπν.σχί 
ληση τους γιά τήν *κλογή τής και 
νουργιας τους τουαλέττας καί άκό
μη άπό τόν ύπνο τους, καί νά έπι* 
δοθούν λίγο στήν γυμναστική, περ: 
ωρισμενη έστω καί σ’ ενα περίπα
το λίγο μακρυνό. ’Ά ς  τό θεωρήσουν 
ως ύποχρεωσή τους νά- παράσχουν 
‘ να θέαμα άρμονίας στήν κατατυ- 
,οαννισμένη αισθητική μας· Καί 

ί  αύτές καλό. ’Ίσως 
τίς θγουμε. ’ πιο: κά' 

τώρα — πάντα άθελά 
γιά μιά στιγμή άψ>,·

κατω μέρος 
γες
τά σημερινά 
6αν πώς πο

θαναι καί γ 
πάψουμε νά 
ναμε μέχρι 
μας — δταν
εουσαμε την παρουσία τους καί τρα 
βοΰσ? τό βλέμμα μας μι; πεοασ 
πεταχτή «τσαπεοδοντσ/»

’Ά ν

::·.ιή

«Η  Α ΙΑ Θ Η Χ Η  Μ Ο Υ »

θ.
του

as μέχρι

νε Ικεϊνες πού ζήλεψαν ϊτ.
κορ .1 σια 

οεν ε:
και κατα/.α- 
νε αργά κΓ

σήμερα οι γυναίκες 
εορ ίσκαν στόν άνδρα· αύτό τό ύπο- 
μονετικο πλάσμα, έλαττώματα πού 
··_» έκαναν να ον νομίζουν άντιπα- 
9fi. άστατο. Ινωί'στίι — δλε: παοε-

( Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
σπουδαίος, πλούσιος, έξυπνος, ό 
ίδιος ό Γκιτρύ» στίς παραμονές τοΰ 
χωρισμοϋ τόυ μέ τήν γυναΐκά του 
Υβόν Πρεντάν πού ίσα-ίσα τότε 
ΐοΰ έκανε κάποιες άπιστιοΰλες

Λουκέρνη μ’ ένα νεαρό, ένώ 
αύτός παρηγοριώνταν ή έτοίμαζε 
τήν παρηγορητικήν εύκαιρίαν μέ 
τή διάδοχο πού σέ λίγο έπρόκειτο 
ν' άντικατασ ήση καί έπισή'μως — 
στή σκηνή καί στό σπίτι — τήν 
πρώην σύζυγον "Υβόν. Τόν ρόλον 
έδώ τόν έδημιούργησε ό κ. Λογο- 
θετίδης·

Ή  γυναίκα του Λουκία (κυρία 
’Αρώνη). Ό  ραδιολόγος συνάδελ- 
φός̂  του, φίλος του πρό είκοσι, πέν
τε έτών κ. Άνδριανός Γουόρμς (κ. 

Άρώνης) μετά τής γυναίκας 
Μαργαρίτας (κ. Λώρη) καί 

τοϋ γυιοΰ των Φε^νάν (κ. Σπ· 
Μουσούρη), ένός παλληκαριοΰ νό
στιμου, τό ^όποιον... διασκεδάζει 
τήν άνίαν τής ώριμης κυρίας Μαρ- 
ολέν, διοινυούσης τό 17ονέτος τοΰ 
συζυγικοΰ της βίου μέ τόν δόκτο- 
ρα. Η κοπελλίτσα Ίουλιέτα Λε- 
κουρτουά (Ρίτα Μυράτ) τριετής 
φοιτήτρια τής ΊατριΚής καί νεο- 
•προσληφθεΐσα γραμματεύς τοϋ 
Μαρσλέν, τοϋ οποίοι, άλλως re εί- 
νε ή νόθος κόρη, θεωρούμενη άπό 
την γυναίκα τού ώς πεταλουδίτσα 
καί  ̂έρωμένη τοΰ άνδρός της, τοϋ 
όποιου ή τρυφερότης γιά τή μι. 
κρή παρεξηγεϊται. Ή  παλαιά 
γραμματεύς Δίς ΙΛορό (άσχημη, 
γεροντοκόρη καί απελπιστική, ρό
λος δύο στιγμών) (τό πρόγραμμα 
ανέφερε διά τόν ρόλον αύτόν τήν 
κυρίαν Σμαράγδαν Στεφανίδου,

Ι · Ι ( · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι Β | Ι Β Ι Ι · Ι Ι · Ι | · | Ι Β Ι Ι Β | | β | | β | | Β | | Β | | β 1

πονέθηκαν γΓ αύτό — δέν ήταν 
τιποτ άλλο αυτά δλα παρά αί κυ 
ρώσεις ττού τούς Ιπεβάλλοντο ν;->. 
την επιμονή τους νά μή θέλουν, με' 
Ρίκες άπ αύτες. να μειώσουν τό 
ποσοστό άσχήμιας πού προσφέ- 
οουν στή ζωή·

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  I .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Ι’

ι ένφ είς τήν πρώτην τόν έπαιξεν ή 
j δίς Κοκκόλα, πολύ καλά άλλως
τε) ·,

Τέλος σ’ £να περίφημο, χωρίς 
καμμιά ύπερδολή, τύπο ύπηρέτη ό 
κ. Γιαννίδης... περιφημότατος. Αύ
τή εΐνε ή «διανομή».

'/Γ
Ό  γιατρός Μαρσλέν δταν άνοί- 

,γη ή αύλαία «έξηγεΐται» μέ τόν 
νέον ύπηρέτην του (μέ τί δνομα 
Θά τόν καλή, τ[ συνήθειες έχει 
κ.τ·λ.). Ή  έξήγησίς εΐνε διά :όν 
συγγραφέα μία άφορμή γιά νά 
σκιτσάρη χαριτωμένα αύτή τήν ί-! 
στορία τών σχέσεων ύπηρετών καί 
κυρίων σ ένα μεγαλοασ:ικό σπίτι 
τοΰ Παρισιοΰ καί στήν έποχή μας. I ν ,ατοοϋ 
έπειτα ο γιατρός άνακοινώνε. ( - ,

πνον οί «φίλοι» (ζεύγος καί υιός 
Γουόρμς). Ό  τελευταίος έρχεται 
λίγο πρίν, δσο χρειάζεται γιά νά 
δη ̂  κα'τ ίδίαντήν κυρίαν Μαρσλέν 
καί νά τά ποΰν οϋτως ώστε νά 
μάθωμε δτι..-σχετίζονται καί βλέ
πονται (σέ ταξί πρός τό παρόν) 
και δτι άκριβώς πρό' 48 ώρών 
διεσταυρώθήσαν στό ταξί τους μέ 
τόν γιατρό. Ή  κυρία εΐνε βέβαια 
δτι ό γιατρός καί σύζυγός της δέν 
τούς γνώρισε. Ό  νεαρός άνησυχεϊ 
έλαφρώς. Οί δύο κανονίζουν τό 
ραντεοοϋ των γιά τήν έπαύριον, 
δταν φθάνουν οί γονείς τοΰ νεαροΰ 
διά τό δεΐπνον. 'Έξάφνα κάποιος 
στήν πόρτα φέρνει τό σοικκά>κι τοΰ

  mill! .

0 ..ΙΟΝ” ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

στήν γραμματέα του δτι ->ής βρή
κε μιά θέσι δασκάλας τής άγγλι- 
κής κάπου καί δτι συγχρόνως 
βρήκε καί τήν άντικα'ασχάτιδά 
της. Επακολουθεί τό πάρσ μο τοΰ 
σαγιοΰ μέ τή σύζυγό του καί ή 

συζήτησίς πού είνε άπαραίτητη διά 
νά μάθωμε (δπως μόνον ένας

και φεύγει χωρίς νά 
Τ’, τίποτε καί χωρίς ό ύπηρέ- 

της ν·ά ρωτήση τίποτε. Ανησυχία, 
άγωνία, ψάξιμο στίς τσέπες, δπου 
βρίσκονται  ̂άθικτα τό μαντήλι καί 
τό πορτοφόλι, άλλά βρίσκεται κι' 
ένας σφραγισμένος φάκελλος μέ 
’ ήν επιγραφή «Ή Διαθήκη μου :— 
Ί άνοιχθη μόνον άπό τόν συμβοΝ

τεχνίτης άληθινός τής σκηνής συγ- ; μου.» Δράμα. Ή κυρία
γραφεύς θά μπορούσε νά μάς τό I 
μάθη) δτι τό άνδρόγυνο βαρυέ^αι | 
ό ένας τόν άλλον, δτι ό κύριος έ- ι 
χει τό _ όλιγώτερον λόγους σοβα-I 
ρους άιμφιβολιών γιά τήν πίστιν I 
τής κυρίας, δτι, τέλος πάντων, 6t-1 
ψάει «άλλαγή» τών πάντων — μέ-1 
χρι μαγείρισσας — στό σπίτι του.
Ολα χαριτωμένα, κομψά, έξυπνα 

χωρίς κανέν άπό τά προσόντα αύ
τά νά άποκλείη μία κάποια σάτυ- 
ρα ώρισμένων κοινωνικών άνα- 
ποδιών, ένα κάποιο βάθος.

★
Η νέα γραμματεύς έρχεται Ό  

γιατρός σέ λίγο πηγαίνει στίς 
δουλειές του- Άλλά τό βρ&δυ <Sp- 
γεΐ νά γυρίση. Ή  κυρία εύρίσκει 
τήν εύκαιρία νά προσβάλη τή 
γραμματέα, ή όποία άμύνεται κα
τά τόν άξιοπρεπέστερο τρόπο, άλ
λά καί πόσο γυνάικέία! Παρατη
ρεί στήν κυρία δτι «ή άρρώστεια 
Π, δική μου εΐνε δτι είμαι είκοσι 
δύο χρόνων. Δυστυχώς δέν εΐνε 
κολλητική>. 'Έρχονται διά τό δεΐ-

Μαρσλέν νομίζει δτι ό άνδρας της 
ηύτοκτόνησε καί... φυσικά άνοίγει 
τή διαθήκη άπό τήν όποιαν πληρο
φορείται δτι: Ιον) 'Ο άνδρας της 
μοιράζει τήν περιουσίαν του στά 
τρία, άφίν:ο·/ ια δύο μέρη είς τή > 
δεσποινίδα Λεκουρτουά έρωμένην 
του καί τήν άλλην δεσποινίδα Λε- 
κρουά,  ̂ κόρην του μέ τήν πρώτην. 
2ον) ‘Ότι 6 άνδρας τηςξέρει τήν 
άπιστίαν της μέ τόν γυιόν τοΰ 
γιατροΰ Γουόρμς. 3ον) “Οτι ό άν- 
δρας της πρό είκοσι πέντε έτών τά 
είχε άκριβώς μέ τήν γυναίκα τοΰ 
Γουόρμς.

. Πρίν οί τεσσαρες (ζεύγος καί 
υιός Γουόρμς, κυρία Μαρσλέν) 
προφθάσουν νά... συνέλθουν, έμ- 
φανίζεται ό γιατρός. Είχε πάει στό 
ρα^τη του νά προβαλη ένα νέο κο- 
στοϋμι. Έξέχασε καί'έφυγε μέ τό 
νέο σακκάκι, άφήσας έκεΐ τό πα
ληό. Ό  ράφτης είχε στείλει τό πα- 
ληο στο σπίτι· Στήν έμψάνισίντου 
δλοι αύτομάτως κάνουν πώς δέν

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
τούς ρόλους τής άναβιβαζομένης 
τραγωδίας «’Ίων» εΐνε οί έξής: 
ό κ. X. Πλακούδης τόν ρόλον τοΰ 
Ίωνος, ή δίς Μαίρη Γιατρά τήν 
Κρέουσα, ό κ. Γιάννης Άργύρης, 
πού ύπεδύθη πέρυσι στίς «Φοίνισ- 
σες» τόν Κρέοντα, ύποδύεται ήδη 
τόν Παιδαγωγόν καί τόν Υπηρέ
την, ή δίς Λυδία Καπλάνη, τήν 
Πυθίαν καί τήν Άθηνά καί ό μόλις 
άτοφοιτήσας έκ τής Δραματικής 
Σχολής κ. Αδαμάντιος Λεμός, τόν 
Έρμή καί Ξοΰθον.

— Παλεύω, μάς είπε ό κ. Καρ- 
ζής, άπεγνωσμένα γιά νά ύπερνι· 
κήσω τά τεράστια έμπόδια καί τά 
δυσκολώτατα λυόμενα τεχνικά 
καί αισθητικά πράβλήματα πού 
παρουσιάζει ό χώρος τοΰ Σταδίου 
στόν̂  όποιον ή άνάγκη μέ ώδήγη- 
σε. Αλλάζω τήν είσοδο τών θεα-

ειδαν τή διαθήκη. Ό  γιατρός ά- 
νευρίσκων τό σακκάκι του, άνα- 
ζη εϊ στήν τσέπη του τά πραγματά 
του, δέ βρίσκει τό φάκελλο καί 
κλείνει ή αύλαία τής τρίτης πρά
ξεως. Στήν τέταρτη ή κυρία 
Γουόρμς έρχεται στό σπίτι τοϋ 
γιατροΰ κρυφά, τοΰ λέγει δτι ή 
διαθήκη του έχει διαβαστή καί εί
νε στά χέρια τής γυναίκας του. Ό 
γιοπτρός, σάν έξυπνος καί πολιτι
σμένος̂  άνθρωπος, δημιουργεί μίαν 
νέαν άιμόσφαιραν γνωριμίας καί 
κατανοήσεως. τήν όποιαν ' έξασφα- 

,έ'να άλύπητο δσο καί πνεο· 
ματώδες μαστίγωμα πού κάν·ι ό 
ίδιος έναντίον καί άνθρώπων καί 
πραγμάτων, άνθρώπων πού είχαν 
άμεση σχέσι μέ τή ζωή του καί 
εινε τύποι γενικοί άλλως τε, 
πραγμάτων πού είνε κοινωνικοί &ε- 
σμοί ή έθιμα τυραννικά καί συμ
βατικότητες ανίκητες. Ό  γιατρός 
τελικά φεύγει γιά τρεις μήνες μέ 
τήν κορούλα του (ή σκηνή τής ά- 
ναγνωρίσεώς των είνε άπό τίς 
καλλίτερες τοΰ έργου) οχ, χωρίς
να συγκρατήση προηγουμένως _
κατά τόν κομψότερο δέ καί ” τόν 
πιό πολιτισμένο τρόπο — τή γυ
ναίκα του στόν κατήφορο τοΰ γλυ-

τών, χρησιμοποιώ μόνο τό κάτω 
διάζωμα τής Σφενδόνης, περιορί
ζω τήν Σ φενδόνη σέ πέντε μόνο 
κερκίδες, φέρνω τό τεράστιο σκη
νικό μου κοντά, π©λύ κοντά στίς 
κερκίδες, τοποθετώ παντοΰ ήλε- 
κτρικά όλόγυρα τής Σφενδόνης 
σήματα γιά τήν ρύθμιση τής φω
νής τών ήθοποιών, πολλαπλασιάζω 
τήν όρχήστρα, έπιδιώκοντας τόν 
έλαττωματικό χώρο τής Σφενδό
νης νά τόν μεταβάλλω σέ ιδανικό 
γιά τήν άναβίβαση τραγωδιών».

Α^τά μάς εϊπεν ό κ. Λ. Καρζής 
καί περιμένουμε τήν πρώτη τοΰ 
« Ιωνος» γιά νά δοΰμε άναδυομέ- 
νη σ’ δλη της τήν εύρύτητα τήν 
άρχαία αύτή τραγωδία πού πρώ
τη φορά άπό τιν; έποχή τής άοχοα- 
ότητος άνεϊάζεται σέ σκηνή νεωτέ 
ρου θεάτρου.

στρήματός 
Γουόρμς.

της μέ τό νεαρό

Αύτή είναι ή ύπόθεσις. Άνέβα
σμα έπιμελέστοίτο. Σ κηνικά (ένα 
γραφείο σαλόνι *περίφτ]μο) πολύ 
καλά. _ Άπόδοσις τό ίδιο. θά είχα 
σέ μιά-δυό σκηνές κάποιες έπιφυ- 
λάξεις γιά τόν κ. Λογοθετιδη. 2ο- 
βαρως ̂  πιστεύει δτι ό τύπος τοϋ 
γιατροΰ Μαρσλέν θάλεγε στή γυ
ναίκα του (δταν μετά τή διαθή
κη έκείνη τοΰ έμφανίζεται μέ τό 
πενιουάρ της στό γραφείο του),τό 
«πήγαινε στό δωμάτιό σου», μέ τόν 
τόνο τόν όποιον μετεχειρίσθη ό 
άριστος άλλως τε καλλιτέχνης κ, 
Λογοθετίδης;

Φυσικά  ̂ δμως αύτά εΐνε λεπτο
μέρειες. Ή  ούσία εΐνε δτ. ή «Δια
θήκη» τοΰ Σασά Γκιτρύ άπεδόθη 
γενικά καλά — δπως ήιο έπόμενο 
— τά χαρίσματα τοΰ έργου (διά
λογος, φινέτσα. πνεΰμα, σκηνική 
τεχνικότης) τό έκαναν ν’ άρέση 
πολυ καί νά χειροκροτηθή ζωη
ρότατα- Ό  κ. Γιαννίδης, ή' κυρία 
Ρίτα Μυράτ. ή κυρία Άρώνη, πο
λύ πολύ καλοί.

Π . Μ Ο ΣΧΟ ΒΙΤΗ Σ
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ΤΟΥ κ. Κ. ΦΑΛΤΑΤΤΣ
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(ΤΕΛΕΥΤΑ  ΙΟ Ν )
θ ά  έκθέσω σήμερα τό συμπέρα

σμα τής έρεύνης γύρω άπό τάς ό- 
μοιότητας αί όποΐαι ύπάρχουν με
ταξύ Καραγκιόζη, Αισώπου και 
Θερσίτου· Οί τρεις αύτοί τύποι εΐ
νε άσφαλέστατα Φρυγικής κατα
γωγής. ΚαΙ ό Φασουλής, καί 6 Να- 
στραδίν Χότζας έχουν βεβαίως 
Φρυγικήν προέλευσιν. "Αν έπεξε- 
τείναμε τήν Ερευνάν μας θά ήτο 
δυνατόν νά βγάλωμεν συμπέρασμα 
δτι καί τά παραμύθια τής Χαλιμας 
έκ τής Φρυγίας πρωτοεξε κίνησαν.

',Η Φρυγία ύπήρξε μέγιστόν κέν· 
τρον  ̂καί πηγή άρχαιοτάτων λα· 
"■ρειών. ’Αναπαραστάσεις έγίνοντο 
θρησκευτικών παθών άπό τούς 

(.‘ύγους πλ ζνητας ιερείς, οί ό
ποιοι έκ τής Ελεημοσύνης άπέζων. 
Έπειδή δέ τά δραματικά μέρη, ή 
κολουθοΰντο είς τό τέλος άπό κω 
μικά, διά νά λείψη ή λυπηρά έντύ- 
πωσις, Επρεπε νά ύπάρχουν καί 
κωμικά πρόσωπα ή κωμικοί θία
σοι. *Ησαν, έπομένως, τά πρόσω
πα αύτά κακόμορφα, κυφά. παρα
μορφωμένα. Αύτοί εΐνε οί Θερσΐται,

Καί σήμερα Ετι εις τήν Κιουτάνιαν ί ’ Αίσ“ π01· ο1 Καραγ :ιόίηδες, οί
ί  Ρ * * » "  ’ ή'. « · · ? * « .  αΙπήρξε Φρυγικόν κέντρον, ύπάρ 
χουν άνθρωποι διηγούμενοι παρα
μύθια, τά όποΐα διαρκούν πέντε καί 
δέκα καί δεκαπέντε ήμέρας.

Ή  Φρυγία, λοιπόν, είς μίαν έ
ποχήν, παλαιοτέραν τοΰ Τρωΐκοΰ 
πολέμου κατά τινας χιλιετηρίδας, 
ύπήρξεν _ή άκένωτος πηγή τής μου- 
σικής, _τών όργιαστυκών χορών, τών 
μαντειών, τών θρησκευτικών παρα
στάσεων καί άπομιμήσεων. 'Εκκι- 
νοΰντες οί Φρύγες έκ τής χώρας 
των άνά τόν κόσμον, μετήρχοντο 
πλανοδίως τά έπαγγέλματα αύτά. 
Μόνον είς τήν παρέλευσιν τών αϊ- 
ωνων καί τών χιλιετηρίδων, τά 
θρησκευτικομιμικά αύτά έπαγγέλ- 
uorra διεσχίζοντο είς παραλλαγάς 
έπί παραλλαγών. Μία δέ παραλλα
γή, ή είς κλάδος Ελί-βε τόν τύπον 
τής γελωτοποιΐας. Οί μετερχόμενοι 
τόν γελωτοποιόν, έπρεπε νά εΐνε 
γελοίας άτομικής έμφανίσεως. Έ- 
ξελέγοντο έπομένως οί άσχημοι, 
κακόμορφοι, οί καμπούρηδες. ’Αλ
λά καί στρεβλώσεις σωματικοί φαί 
νεται οτι έγίνοντο εις τά μικρά παι
διά, ώστε νά έπιτυγχάνεται τεχνη- 
τώς ή κύφωσις, ή μακροχειρία, ή 
στρέβλωσις τών ποδών.

Εΐνε γνωστόν, άλλως τε, δτι καί 
κατά τούς Βυζαντινούς Ετι χρόνους 
ηύνουχίζοντο πολλά άτομα έν νεα
ρά ήλικία, διά νά διατηρούν ώς 
Ψάλται παιδικήν φωνήν. Οί ιερείς 
δ·: τής Φρυγικής Κυβέλης καί τοθ 
Φρυγικού "Αττη, ήσοα1 εύνοΰχοι. 
Μεγίστη δέ ύπήρξεν ή διάδοσις τής 
λατρείας τοΰ "Αττη άνά τόν Ελλη
νικόν καί ρωμαϊκόν κόσμον. Παρα
μορφώσεις έπομένως καί έγχειρί* 
σεις _ έγίνοντο, διετηρήθη δέ μέχρις 
έσχάτων τό Εθιμον τοϋτο καί έν 
Γκραδάροις ·πΐς Αιτωλίας, θρη
σκευτική δέ ήτο ή άοχική αίτία 
τών στρεβλώσεων. Επρεπε τό άν- 
θρώπινο σώμα νά βασχνισθή. Τό 
ϊδιο συμβαίνει καί μέ τούς ψακί- 
ρας τών ’ Ινδιών. Καί άκόμη καί 
σήμερα ύπάρχει τό εθιμον τοΰ νά 
πηγαίνουν /υμνόποβες οί νυναίκες 
είς μεγάλι, εκτασιν, πρός ϊνα έ- 
ξωκκλήσι, διότι Εκανοτν τοΰτο «τά
μα». Καί ή πορεία δέ αΟτη βασα
νιστικήν τήν αίτίοτν ίχει.

ή καταγωγή των καί ή άρχική αί
τία των. ’Επειδή δέ οί Φρύγες τούς 
όποιους πρέπει Λχ θεωρήσωμεν 
τούς αύτούς μέ τούς σημερινούς 
Τσιγγάνους, ήσαν μελαχροινοί Αΐ- 
σωποι καί Καροτγκιάζηοες ή Κα- 
ραγκιοζλήδες ώνομάσθησαν. Καί 
σήμερα δέ είς πολλά μέρη τής Έ λ  
λάδος, ή λέξις «καραγκιοζλής» ση
μαίνει τόν υελαχροινόν άνθρωπον.

Διά νά κατανοηθρ καλύτερα έν 
τούτοις ή δλη ύπόθεσις τών Αϊσω- 
πικών ή Καοοιγκιοζικών ή θερσιτι- 
κών ή Μπεοτολδικών ή Πολισινελι-

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Σ Α Ρ Α  ΜΠΕΡΝΑΡ
ΤΟΥ κ. Δ. Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ή  Σάρα πέθανε άφοΰ θριάμ
βευσε στή σκηνή έξήντα όλόκλη- 
ρα χρόνια. Ή  άρχή τοΰ σταδίου 
της εΐνε τόσο μακρυνή πού θαρ
ρείς πώς χάνεται οτό πέρασμα 
τών χρόνων. Μοιάζει σάν τήν πρύ 
άμνημονεύτων χρόνων Σάρα, τήν 
μεγάλη γυναίκα τής Βίβλου τοΰ 
’ Ισραήλ, πού συμμάζεψε γύρω 
της καί δίετήρησε δλα τά χαρα
κτηριστικά τής  ̂ράτσας της, τήν 
ποοφήτισσα. τήν βασίλισσα τής 
Άνοττολής, τήν στοργική μητέρα, 
τήν Ιδανική σύζυγο, τήν αρχηγό 
τής φυλής της.

Ετρεξε μέ τό άρμα τής δόξης 
της σ’ δλους τούς δρόμους τών 
δύο ήμισφαιρίων ή άκολουθία 
της θαρροΰσες πώς ήταν ή ίδια 
ή άκολουθία της βασιλίσσης τοϋ 
Σαββά, είχε την όμορφιά τών 
παρθένων τής Τύρου καί τό γέ
λιο τής Δαλιδάς. Γνώρισε τίς δό
ξες τοΰ Ίσπαχάν καί τίς κατα
στροφές τής Βαβυλώνος. Μ’ Ενα

δραϊκής καταγωγής κι δλοι οί θεσί της. Τό κορύφωμα τής έπιτυ·

κών προσώπων, πρέπει νά Εχωμεν ι βλέμμα τών ματιών της, μιά κί- 
Λ|ι«· Κ”·' ^  ί̂τλ. νησι T0Q κορμιοΰ της. τό τέ"προ

τής φωνής της, άναμέριζε τούς 
αιώνες, δημιουργοϋσε νέους όρί* 
ζοντες καί ώδηγοϋσε τά πλήθη δ
που αύτή ήθελε. '’Ήταν ή θαυμα
στή 'Εβραία πού γύρισε*.τόν κό
σμο μέ τήν ϊδια ευκολία πού γύ
ριζε τά μαξηλάρια τοϋ κρεββα- 
τιοΰ της. Ή  τρομερή ρεκλάμα 
της ξετρέλλαινε τούς ’Αμερικα
νούς. Έκτός άπό τούς συνηθισμέ
νους ρόλους της, διάλεγε καϊ Μ ε
ρικές Εντυπωσιακές σκηνές, άνα- 
λόγως τοΰ γούστου τοΰ κοινοΰ 
τοΰ τόπου πού έπρόκειτο νά κάνη 
τουρνέ, και τούς ρεκλαμάριζε κα-

Οίτ δψει δτι εις παλαιοτέρας έπο 
χάς Εκαστος τόπος, ενα κυρίως έ 
πάγγελμα έκαλλιέργει. Έξήρχοντο 
6έ μέ τό έπάγγελμα αύτό διοπορι- 
στικώς οί έκ τοΰ τόπου έκκινοΰν- 
τες καί ε!ργάζοντο εις τάς διαφό
ρους χώρας. Είχε δ έ  ή Φρυγία 
καλλιεργήσει τά μιμικά, μουσικά 
καί θρησκευτικά έ π α γ γ έ λ μ α τ α ,  καϊ 
ο1 Φρύγες τά αετάδιδάν πανταχοΰ. 
Καϊ σήμερα κά°Ξ τόπος τείνει πρός 
Ενα κυρίως έπάνγελμα, ά λ λ ά  είς 
μικρότερον βαθμόν.

Έ ν  τή έρεύνη έπομένως περί τής 
άρχής καί καταγωγής τοΰ Καραγ
κιόζη, πρέπει νά εχωμεν ύπ’ δψει 
τά άνωτέρω στοιχεία. Δέν ύπήρ- 
ξοτν ό Καραγκιόζης καϊ ό Αίσωπος
ώρισμένα πρόσωπα. 'Υπήρξαν άντι- ταλλήλως, δπως π. χ.: «ή ΣάραV » ___ n ___  -fl _ Mrrpnvrrn vrri *rrrπροσωπευτικά έπαγγέλματα τής 
μουσοπλήκτσυ καί μίμου καί θρή- 
σκευτικοοργιαστικης φυλής τών 
Φρυγών. Σύμβολα δέ ήσαν τά ά
τομα τά χρησιμοποιοΰντα καί με- 
τερχόμενα αύτά τά έποΕγγέλματα 
Καί Εκαλούντο Καραγκιόζηδες, 
Αίσωποι, θερσΐται, Μπερτόλδοι, 
Φασουλήδες κλπ. κατά λαούς και 
έποχάς. Οί δέ λαοί, όλίγον ένδιε 
φέροντο νά ιιάθουν ποιοι ήσαν, εϊς 
έκαστον άπό τούς άντιπροσωπευτι- 
κούς τούτους έπαγγ ελ ματομ ι μ ικ ούς 
τύπους, καί τά ιδιαιτέρά των προ 
σωπιά όνόματα.

"Αν μελετηθη δέ συγκριτικώς εϊς 
δ>ους τούς λαούς τό έήτηιαα, θά t- 
δοϋμεν δτι υπήρξαν παντοΰ άνάλο- 
γοι τύποι, μέ διάφορα, είς Εκαστον 
λαόν όνόματα.

Κ. ΦΑΛΤΛ-Ι'ΤΣ

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος)

(Υαριτάρια .
χέρια της τά παχουλά y· Λσπρίζουν 

(σάν τδ γάλα, 
καί τό κορμί της τδ λιγνδ νάνε σάν 

χκυπαρίσσΐ'
vdXH κορμί άγγελικδ καί μέση δαχτυλίδι, 
ν<5ίχη λαλιά ζαχαρωτή σέ στδμα κοντυλέ-

(νιο,
τά χείλη τά μυγδαλωτά νάνε σάν τό 

(μερτζάνι
Βέ μου! καί ποιδς νά τήν 15Q καί νά 

(μή λαχταρίση 1

Εΐνε ώραΐοι βέβαια οί ϋμνοι πού 
παρετάξαμε. “ Ομως δέν μάς όλο- 
ικληρώνουν τήν είκόνα τής ώραίας 
γι,ναίκας. Γιατί χρειάζεται μεγάλη 
φαντασία, πού νά μπορέση νά ζων
τανέψη σέ είκόνα, δ-τι μέ τά λό· 
για μάς λέει ό ποιητής. "Επειτα 
δέν πρέπει νά ξεχνάμε καί τοΰτο 
τό βασικό. Πώς μέ τό πέρασμα τοΰ 
χρόνου οί άντιλήψεις τών άνθρώ· 
πων παίρνουν άλλη μορφή καϊ έ
πομένως ώρισμένα πράγματα, μπρο 
οτά στά όποΐα άλλοτε μεταβαλλό
μαστε σ’ εύλαβητικούς προσκυνη
τές, σήμερα Επαψαν νά μας συγκι· 
νοΰν. Οί καμπύλες τοΰ γυναικείου 
σώματος, πού ό μέν ποιητής τής 
’ Ιταλικής άναγέννησης τίς βλέπει 
οάν «δυό μή*α τρυφερά, δυό μήλ' 
άοράτα, που φουσκώνουν σάν τό 
κΰ,'ο- at’ όκρογιάλι, δταν / Αγέ
ρι τό σηκώνει άγάλι», ήρθε έποχή 
— καί τήν έποχή αύτή τή ζο: με ·:η- 
μερα — πού δέ θεωροΰν.-ι άπαπαί 
τητες γιά τό συμπλήρωυα τής ώ· 
ραιογραμμίας τοΰ 'γυναικείου σώ
ματος. Ή  καμπύλη έξοστραικίστη- 
κε άπό τό γυναικείο κορμί καί μο 
νάχα οί κριτικοί τών διαγωνισμών 
ηών καλλιστείων ψάχνουν, τίς πε
ρισσότερες φορές μάταια, γιά νά 
τίς άνακαλύψουν σ’ δσες παρου
σιάζονται γιά νά διεκδικήσουν τόν 
τίτλο τής βασίλισσας τής όμορφιάς. 
Αύτό βέβαια θά τό διαισθανόταν  ̂
ό μεγαλύτερος ποιητής τών αιώ
νων, δταν προκειμένου νά τραγου
διίση τήν όμορφιά, πού άναστάτω· 
σε έδώ καϊ χιλιάδες χρόνια, τής 
βασίλισσας τής Σπάρτης Ελένης, 
δέν άπασχολήθηκε ουτε μέ τά μά
τια της, ουτε μέ τή μύτη της, οϋτε 
μέ τά στήθια της, οΰτε μέ τό στό
μα της, άλλά μέσα σέ δυό μονάχα 
σάχους έγραψε τόν ύπεροχώτερο 
ϋμνο, πού γράφηκε ποτέ στήν γυ- 
ιαικείαν ώραιότητα.

Ό  «Σκύλο - Πάρης ό όμορφο- 
νιός ό γυναικολυσσασμένος ξελο- 
γιαστής», δπως τόν περιγράφει δ 
θείος "Ομηρος καί τόν μεταφράζει 
στή νεοελληνική ό Ά  λέξης Πάλ· 
λης στό άντίκρυσμα τοϋ άπαχημέ· 
νου Μενελάου.

τόν πιάνει λές άντράλα 
καί πίσω ώς τους συντρόφους του κολώ.

(νει μήν τήν Γάθη. 
Μωρέ χαράς στόν ήρωα.

Ξεφωνίζει τότε ό "Εκτορας:
πού μοϋπαιρνε καράβια 

Καί τό γιαλό ταξίδευε μέ φίλους της 
(καρδιδε του,

* ' ϊσμιγε μ’ άλλοχωριοτνούς, κι* άπδ 
(μακρυά 6χ τά ξένα

γυναίκα έδω μάς έφερνε άγγελοκαμω-
(μίνη,

συγγένισσα παλληκαριων.

Καϊ τόν ρωτάει :
Λοιπόν δέ θά σταθής μπροστά στό βα.

(σιληά Μενέλαο ;

Κι’ ό Πάρης πού προαδλήθηκε 
άπό τά πικρά τοΰτα λόγια τοΰ “ Ε- 
κτορα:
...Μά άν τώρα θές νά πολεμήσω, ar -,Ινε 
τοΰ άπαντάει:
πές touc τών άλλων ‘Αχαιών καί ίρώων.

ι (νά  κββήοουν

καί βάλτε έμένα μέ τό γιό  τ* Άτρέ<* 
(έκε ΐ στή μέση 

γιά τή Λενιό κι" δλο ti> 4ι6ς νά χτυπη- 

(βοΰμε ο ΐ δυό μας. 

Ή  πρόταση τοϋ Πάρη γίνεται δε
κτή. Ό  Μενέλαος μέ τόν Πάρη έ 
τοιμάζονται νά πολεμήσουν.
Κ ι '  δποιος νικήσει καί φανεί πιό άξιος, 

(τή  γυναίκα

κ ι’ δλο άς τδ πάρβ τό βιός κ ι ’ άς πάη 

(στό σπιτικό του 

Τότε ή 'Ί ρ ιδ α  πετάει τήν εϊδηση νά δώκη 
στήν άρχσντόκορμη Λενιό, μέ μιά  της 

(ιίντραδέρφη

Καί ή Ελένη, πού τήν βρήκε νά 
ύφαίνη στόν άργαλειό μεγάλο ϊ>· 
φασμα

άλικοπλουμισμένο 

μέ ξόμπλια πού ζωγράφιζαν τών 8υ4 

(στρατών τ *  πάβια,

Σάν έμαθε τήν είδηση αύτή ξε 
κινάει στά δάκρυα βουτηγμένη καί 
πηγαίνει κάτω πρός τό μέρος τής 
μάχης. Μά στήν πόρτα τοΰ πύργου 
κάθονταν ό Πρίαμος μέ τούς γέ· 
ρους πρόκριτους, πού 
Σ  ά γέροι, πιά δέν πάγαιναν στίς μάχες. 

A C to I σάν είδαν τή Λενιό π’ άνέβαινε τόν

(πύργο,
μίλησε ό ένας τ ' άλλουνοΰ άγάλια-άγά.

(λ ια  κ ι ' είπε: 

« "Ο χ ι ! γ ιά  πλάσμα σάν κ ι ' αύτή δέν εί.

(ν ε  κατηγόρια 
τόσον καιρό πού σφάζονται ο ΐ Δαναοί 

( κ ι ' ο ΐ Τρώες I»  

“ Ετσι ό μεγάλος ποιητής μάς 
δίνει τήν είκόνα τής όμορφιάς τής 
'Ελένης. Γέροι, πού τά παιδιά τους 
•τά είχαν χαμένα στόν πόλεμο καί 
πού βλέπανε τήν πατρίδα τους νά 
τήν πολιορκούν χρόνια καϊ χρόνια 
οΐ Δαναοί, γέροι πού
πιά δέν πήγαιναν οτις μάχες μά ρητόροι 
σπουδαίοι, σά δυό τζίτζικες πού κάθουν- 

(τα ι σέ δέντρο 
καί μέσ ' στό δάσος μέ φωνή λαλούν κα .

(τιφεβενια,
οτό πέρασμα τής όμορφιάς τής 'Ε 
λένης ξεχνάνε πόνους, κλάματα, 
κινδύνους κι’ άναφωνοΰνε:
"Ο χ ι !  γ ιά  πλάσμα σάν κ ι' αύτοί δέν είνε

(κατηγόρια
τόσον καιρό πού σφάζονται οΐ Δαναοί κ ι’

(ο ΐ  Τρώες.

Μόνον Ενας “ Ομηρος μποροΰσε 
νά μάς δώση τόσο πλατειά τήν εϊ· 
κόνα τής γυναικείας όμορφιάς.

Κάτι τό παρόμοιο κάνει χι* ό νε> 
ώτερος δημοτικός τραγουδιστής· 
δταν λέη, πώς
Σ τ ά  Σάλω να  σφάζουν άρνιά καί στ6 

(χρυσό κριάρια 
καί στής Μαρίας τήν ποδιά σφάζουνται 

(παλληκάρια.

Καί μένουμε κατάπληκτοι μπρο·

Μπερνάρ καϊ τά λεοντάρια», «ή 
Σάρα Μπερνάρ καί ό Νιαγάρας», 

, 2-όφα Μπερνάρ πληγωμένη 
άπ’ τούς ’Ερυθροδέρμους», «ή 
Σάρα Μπερνάρ παραγγέλλει τό 
φέρεταό της», «ή Σάρα Μπερνάρ 
αρπάζεται άπ’ Ενα άερόστατο», 
κ.τλ. (Οι δηιμοσιογράψοι δέν 
μποροΰσοτν νά προσθέσουν τίποτε 
στίς συνεντεύξεις τους. Τό διαφη
μιστικό πνεΰμα της δέν είχε δ 
ρια. Ή  Σάρα ήταν πασίγνωστη 
και πολλές φορές έπεσκίαζε τήν

τραγωδοί κι’ οί δραμοττικοί θεα 
τρικοί συγγραφείς έπίσης τό ϊδιο. 
‘Έχουν έπάνω τους βαθειά χαρα
γμένη τήν σφραγίδα τής μυστη
ριώδους ’Ανατολής, Εχουν μιά ξε
χωριστή γάρι, βουκολική όμορ
φιά, μάτια πού τά πυρπολούν τά 
όνειρα. Τό ίδιο καί ή Σάρα μοιά
ζει μ’ δλες τίς γυναίκες τής Βί
βλου, τήν Έσθήρ. τήν Ρούθ, τήν 
Ρεββέκα, τήν Δαλιδά, τήν Ίου· 
δήθ. τήν Δεβώρα, τήν Σουλαμίτι· 
δα, τήν Σαμαρίτιδα. Τό φρέαρ 
τοθ , Ιακώβ καί οί καμήλες τοΰ 
Έλιέζερ, ή Σφίγξ καί οί Πυρα
μίδες είνε άποτυπωμένες στό πρό
σωπό της σάν άνεξίτηλες κι’ ά
φθαρτε·; άνάγλ'.’φες παραστάσεις. 
Κλείνει όλόκλημυ τήν Ανατολή 
μέσα στό αίμια της. Μοιάζει μέ 
τούς λαούς πού εΐνε φιαγμένοι 
γιά μακρυνούς δρόμους, νά τρι
γυρίζουν τόν κόσμο. Διατηρεί τή 
νοσταλγία χίλιων στιγμών πού Ε- 
ζησε σέ χίλια μέρη και σέ χίλιες 
έποχές κι’ άπό παντοΰ κούβει μιά 
ένθύμησι, μιά χαρά, μιά λύπη. Ε-

χίας της ήταν στή «Φαίδρα», πού 
τό κοινόν κυριολεκτικώς τήν άπο 
θέωσε. Καμμιά άλλη ήθοποιός 
δέν ένσάρκωνε τήν «Φαίδρα» καί 
στίς παραμικρές της λεπτομέ
ρειες, δπως ή Σάρα.

Σέ λίγο καιρό ή Σάρα έπεσκΐ 
αζε δλες τίς σελεβριτά τής «Γαλλι
κής Κωμωδίας?. Μά παρά ταΰτα 
ή Σάρα Ενοιωθε πώς αύτό τό θέα 
τρ ο δέν τής άνηκε άπολύτως, ,τής 
φαινόταν σάν φυλακή καί δνει* 
ρευόταν τήν ήμέρα πού θά μπο
ροΰσε μόνη σ' ενα δικό της θέα
τρο νά εΐνε παντοκράτωρ, νά δι* 
αλέγη τά Εργα πού θά παίξη, νά 
κάνη σκηνογραφίες τής άρε- 
σκείας της. κοστούμια τοΰ γού
στου της, νά παίζη μέ ήθοποιούς 
τής έκλογής της.

Ή  Σάρα Εφυγε στά 1889 γιά 
τή μεγάλη της τουρνέ στήν ’Αμε
ρική καί μέ τά χρήιματα ποΰ 
κέρδισε στό Νέο Κόσμο αγόρασε

'Η Ε*ρα M/tepvscp ·<οτήν «Κυρίχ 
μέ τάξ κχμελίας»

χει τίς γνωριμίες της, τούς συγ
γενείς της.

’Ήταν γεννημένη γιά τή σκηνή
δημοτικότητα τοθ' Γαμβέττα τοθ| δέν ζ ^ ε ^  παρά γι’ αύτήν. Ό  
ΒίκτωοοΓ Ούγκώ, τοΰ Μπου-1 -Κ° σμ0ς’ YL αυτην’ αρχιζε KCU τε'λείωνε στή σκηνή. Μά δέν ήταν 

μόνον ήθοποιός, ήταν συγχρόνως 
καί μηχανικός, σκηνοθέτης, ήλε

Βίκτωρος 
λανζέ.

"Ολος ό κόσμος γνώριζε τό
της' Γ υ COtV κτρολόγος. Τό καμαρίνι της κι’ ήζαντινο μωσαϊκό, το αξέχαστο, 0· σκηνή ήχαν γι· αύτήν τό σύ |

οε σϊό Τ  πρ ,̂σεφε:! Κανε1ζ δέν ^ ερ ε  τήν ήλικίαρ ζωγράφο χίλιες διάκο της. ο ί γέροι τήν γνώριζαν άπ’ τά
λιαητ̂ πατ^μσ^ εςΛ Κ i L τ°  δινε[/ ίΊ  νεανικά τους χρόνια. Κανείς δέν 

τήν, έΚτεΑλεασ/. μποροΰσε νά ξέρη άπό πότε γίνη· 
κΡΛή-λ? λ  ..για θέατρο, I κε διάσημος. "Ισως ήταν σΰγχρο 
κεφάλι γεμάτο ίκφρασι. ζωή, κε- νη μέ τίς έπιδρομές τών βαρβά-

πθυ θ« Ρ Ρ °^ εζ πως τοχε ρων· ποιός ξέρει. Ή ταν ή γυναΐ 
σκαλιοΕί κάποιος διάσημος γλυ· κα χο0 μυστηρίου καί τοΰ θρύ 
πτης, που προσπάθησε να δωση \ ου. 
σ αύτό τήν έ'κφρασι δλων τών εΐ- 
δωλολατρικών παθών κι’ δλη τήν)
άθωότητα τών χριστιανών παρθέ- Σάρα Μπερνάρ γεννήθηκε
νων. Στο πρόσωπό της ήταν ζω- ατό Παρίσι τό 1844. Ό  πατέρας 
γραφισμένα συγχρόνως, ή ένέρ- της, έβραϊκΰκ καταγωγής, γεν- 
Υεια,. ή άποφασιστικότης. 6 πό-1 ντύθηκε στήν “ Ολλανδία καϊ πολύ 
ν°ζ, ή χαρά.. Τό γέλιο της αΙνι-Ινέος έγκατεστάθη στό Παρίσι. Ή  
γματικό  ̂ καϊ ή φωνή της ,μέ τό 1 Σάρα μεγάλωσε σ’ Ενα σχολείο 
χρυσό τέμπρο της, τάν αμίμητο καλογραιών τών Βερσαλλιών καί 
ρυθμό της καϊ τήν ώρμονία της I γιά μιά στιγμή μάλιστα εΐχε ά- 
εμοιαζε σάν άρχαΐο καϊ μυστηρι. ποψασίσει νά γίνη καλόγρηα. Τό 
ώδες παράπονο. Ή  Σάρα. δπως! δραματικό της ταλέντο ψανερώ- 
κι άλλοι μεγάλοι έρμηνευταϊ της I θηκε σέ μιά ίστορικοθρησκευτική 
σκηνής, δέν έμιμεΐτο σχεδόν τίπο- παράστασι πού Εδωσαν στό σχο- 
τε, γιατί δλ.η ή μίμησις βρισκό· λείο της. Απ’ έκείνη τή στιγμή 
ταν μέσα στήν άτέλειωτη συγκ(- δέν σκεπτόταν τίποτ’ άλλο άπό τό 
νησι τής φωνής της. Αί κινήσεις! θέατρο. Ό  δούξ τοΰ Μορνύ, έν̂  
τοΰ1 κεφαλιού της, ή ιδιόρρυθμη διαφέρθηκε γι’ αύτήν καί τήν Ε- 
σιλουέττα της, οί μετρημένες καϊ βαλ£ στό Κονσερβατουάρ άπό τό 
μελετημένες χειρονομίες της έξέ· όποιον πήρε τό δεύτερο βραβείο 
φραζαν δλα τά άντίθετα άνθρώ- γιά τήν κωμωδία. Κατά τό 1826 
πινα συναισθήματα καί πολλές παρουσιάστηκε πρό τοΰ παρισινού 
φορές, σέ μερικές στάσεις της, δ. κοινοΰ στό ρόλο τής «Ίφιγενεί- 
πως 6 Μουνέ Σουλύ Εμοιαζε μέ ας». Ή  έμφάνισι της στή σκηνή 
^ν°^-μα. ^τσι κ” ή Σάρα έμοιαζε παρήλθε άπαρατήρητη. Μόλις 
μέ ζωγραφιά. μετά δέκα χρόνια άπό τότε άρ-

Μ’ αύτά πού είπα θέλω νά το- Χι5 ε ν* άναδεικνύεται καί άκρι- 
νίσω, δτι οί μεγάλοι καλλιτέχναι σΓ°  εΡ Υ ° τοΰ Φρανσουά Κοπ- 
τής σκηνής, δέν εΐναι μίμοι, πού πέ’ δ «Διαβάτη», 
καί τά μικρότερα συναισθήματα ερ γ ° αύτό τοΰ Κοππέ ήταν
τά έκφράζουν μέ γκριμάτσες- μά Ολόκληρο Ενα ταμπλώ πού Εδει- 
τΐς περισσότερες φορές άφίνουν ά- Χνε, τΡ ζ,ωΐΙ τίΐζ έποχής έκείνης. 
κίνητα τά νεΰρα τοΰ προσώπου ,0’ αύτό τό ταιμπλώ φανέρωσε 
τους καί προσπαθούν μόνον μ£ ή Σάρα δλα τά χαρίσματα πού 
τήν έ'κφρασι νά είποϋν δ,τι χρειά- σκηνή. Κατέκτησε τό
ζεται* μοιάζουν μέ τά έργα τής κ ° ιν° ν μέ τήν στάσι της, τό άπα- 
γλυπτικής καί τής ζωγραφικής, Ρ<*μιλλο παίξιμό της, τή μεταλλι- 
πού ό έμψυχωτής τους τούς δίνει Κ1ΐ f ων Ι̂ τΓ)ζ· 
μιά ώρισμένη Εκφρασι πού φάνε- Σε λίΥ °  προσλαμβάνεται στή 
ρώνει δλα μαζϊ τά συναισθήματα. Γα λλική  Κωμωδία» καί Επαιζε 
Καί γι’ αύτή τή δουλειά βάζει στόν «Έρνάνη» καί στό « Ρ ί Ι - 
κάτω δλη του τήν τέχνη κι’ δλο Μπλάς» τούς ρόλους τής Ντόνα 
του τό γοΰστο γιά νά πετύχη τόν κα ι, τίΐζ Μαρίας ντέ Νεμ-
συνδυασμό τών χρωμάτων του ή π °ύργ. Αύτά τά ρομαντικά Ερνα 
νά διευθύνη τή συ ίλη mn I τ'ιζ ταίριαζαν πολύ στήν Φυνοσύν-

τό θέατρο«Πόρτ - Σαίν - Μαρτέν». 
Σ αυτό τό θέατρό της πρωτόπαι- 
ξε τήν «θεοδώρα» καί τήν «Τόσκα» 
τοΰ Σαρδού. -Ο συγγραφεύς εϊδι- 
κώς γιά τή Σάρα διεσκεύασε τά 
Εργα του, ώστε νά μπορέση ή 
μεγάλη ήθοποιός νά δείξη δλη 
τήν τέχνη της καί νά έπιδείξη καϊ 
τόν πλοΰτο τών βεστιαρίων της, 
γιά τό όποιον Εδινε πάντοτε ιαε- 
γάλη σημασία. Μά κι’ αύτό δέν 
ήταν άρκετό, ό στίχος τήν τρά
βαγε κι’ αύτόν τόν βρήκε στόν 
<·.Αμλέτι» τοΰ Σαίξπηρ. ’Έπειταί 
Επαιξε τόν «Άετιδέα» (L ’ Aiglon) 
τοΰ Έδμόνδου Ροστάν, τήν «Λου
κρητίαν Βοργία» τοΰ Οΰγκώ καί 
κατά σειρότν τήν «Μακρυνή Πριγ- 
κήπισσα» καϊ τήν «Σαμαρίτιδα» 
πού ό Ροστάν Εγραψε είδικώς 
γιά τήν Σάρα Μπερνάρ καΐ πού 
τό κοινόν κυριολεκτικώς τήν άπε- 
θέωσε.

Τό κορύφωμα τής δόξης της μά 
καΐ ή άρνή τής καταπτώσεώς της 
ήταν ή «’Ερμιόνη»:

«Τό νά ξανανεώσης τά χρόνια 
εΐνε τρομερή ούτοπία!...».

’ Ηταν ό τελευταίος καΐ ό κα
λύτερος ρόλος της. Καΐ προεγμα· 
τικά ήταν ούτοπία, γιατί σιγά - 
σιγά,_ ζωντανή άκόμη, μά άνάπη- 
ρη._ Εμπαινε στό περιθώριο τής 
ζωής καί της ιστορίας τοΰ θεά
τρου.

Κι’ Ετσι σιγά-σιγά Εσβυσε αύ-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ
Ή μικρή άλλά γεμάτη πρόοδο ίστορία του.-Ή 
πρώτη έπΐδειξις τών μαθητών καϊ μαθητριών 

του.-Τά κρυμμένα ταλέντα των
Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ Ν  (Τοθ μονίμου άντα- τάτη, ήταν μιά πραγματική έπιτυ-

ποκριτοΰ μας)· — "Ενας χρονος 
άκριβώς πέρασε άπό τήν πρώτη 
συναυλία πού Εδωσε τό Ώ&εΐον Ά  
γρινίου, χρόνος δμως δημιουρ
γίας, προκοπής καί προόδου, πού 
οτόν έξελικτικό του δρόμο άλ
λαξαν πρόσωπα καϊ πράγματα, 
χωρίς δμως ό βασικός πυρήνας ν’ 
άλλάξη, διότι παρέμεινεν σταθε
ρός καϊ άναλλοίωαος.

Τήν περασμένη βδομάδα τό φΐ- 
λόμουσο κοινό τοΰ Άγρινίου προ 
σεκλήθη νά παρακολούθηση τήν 
1η συμφωνική συναυλία τοθ Ώ- 
5tiou Άγρινίου, τήν πρώτη* δη 
λαδή έπίδειξι τών μαθητών του, 
ποΰ τήν άπήρτιζε μανδολινάτα’ 
χορωδία, βιολί, πιάνο κλπ. καϊ ή 
όποία έστέφΡη ύπό πλήρους έπι- 
τυχίας.

Διηύθυνε ό διευθυντής τοϋ Ω 
δείου κ. ’Αλέξ. Δενάρδος. έλάμ 
Savov δέ μέρος πλήν τών άλλων, 
ή δνίς Μαρία Δρέττο:, καθηγήτρια 
πιάνου και ό κ· Α. Κουμάκης, κα
θηγητής τοΰ βιολιοΰ.

Τήν χειροκροτήσαμε μέ δλη μας 
τή δύναμι, διότι μάς παρουσιά- 
ζοντοτν μπορούμε νά ποΰμε έπισή- 
μως γιά πρώτη φορά δημοσία, 
καί διότι τήν άπήρτιζεν τό άν 
θος τής πόλεώς μας.

Τό πρόγραμμα ήταν έκλεκτό 
καϊ έκτελέσθηκε άψογα, χωρίς βέ- 
βέβαια να λείψουν κα'ι οΐ άτέλειες 
οΐ όποιες εΐναι ανεπαίσθητες, λό- 
γω τής μικράς ζωής τοΰ ’ Ω 
δείου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τό πρώτο μέρος τοΰ προγράμ
ματος περιελάμβανε τίς έπιδεί- 
ξ ε ΐς  τών μαθητών καΐ μαθητριών 
τοΰ πιάνου καί τοΰ βιολιού.

Α μαθήτριαι Α. Σακελλαριά 
δου καΐ X. Στύλιου, στό πιάνο (μέ 
τέσσαρα χέρια), Εποαξαν τό .Μο 
Β» τοΰ Α- Λιαμπέλι. ’Ακολουθεί 
τό «Νανούρισμα» τοϋ "Εστεν ύπό 
τής μαθητρίας I. Στύλιου.

Ή  μαθήτρια Λ. Παπαβασιλείου 
στό πιάνο παίζει ενα ξένο κομμά 
τι, άρτια.

Ό  μαθητής Ε. Κομποσιώρας

στά στήν όμοιότητα τής άντίληψης,
πού ύπάρχει μεταξύ του άρχαίου ~  " Τ *  Τ”  μ·γβΑβυς βςμη- 

- . Λ, I νευτάς, ν άνήκη σέ ράτσα ήρώων
, ,» ,  χ—  ή θεών: νά Εχη Εμφυτο τό καλ

λιτεχνικό αίσθημα, κοτθώς λέμε 
συνήθως. Πρέπει κι’ αύτός νά εινε 
καλλιτεχνκο δημιούργημα.

?. δλα τά αέρη τοϋ κόσαου, μά 
’διως στή Γαλλία, δλοι οί μεγά·

I λοι καλλιτέχναι ήσοτν καΐ εΐνε έ-1

ιευθύνη τή σμίλη του έπάνω | τις τσψιαζαν πολύ στήν ψυχοσύν- 
στ’ άψυχο μάρμαρο. "Ο-τι κάνει 
ό ζωγράφος κι’ ό γλύπτης, τό ί
διο κάνει κι ό ήθοποιός· κοτνονί- 
ζει τή στασι του, τις κινήσεις του, 
τό βλέμμα του, τις γριμάτσες του, 
τή φωνή του.

Οί στάσεις πού Επαιρνε ό Μου- 
νε Σουλύ στόν Οίδίποδα, λές κι’ ή
ταν άναπαράστασις τών άναγλύ- 
φων τής προμετώπης τοΰ Παρθε- 
νωνος. κι* οί στάσεις τής Σάρας 
Μπέρναρ, σέ πολλά έργα, Εμοια
ζαν με πίνακες τοΰ Λεονάρδου 
ντα Βίντσι ή τοϋ Ραφαήλ.

Τό σοβαρό θέοαρο εΐνε μιά 
συνθεσις άπό διάφορες τέχνες 
πού κάθε μιά Εχει ϊδιο τρόπο έ- 
ξωτερικεύσεως καί πού κάθε μιά 
προσπαθεί νά παρουσιάση τό τέ
λειο καί δλες μαζϊ ν’ άποτελέ* 
σουν Ενα [δανικό κόσμου, δπου 
δλα εΐνε άρμονικά, καλοβαλμένα 
καΐ ικανοποιούν τά διάφορα συν
αισθήματα τοΰ θεατοΰ.

Καί ό έρμηνευτής τών θεατρι
κών Εργων πρέπει κι’ αύτός νάνε 
προικισμένος μέ πολλά προτερή- 
ματα, πρέπει, καθώς συνηθίζουν 
νά λένε. γιά τούς μεγάλους έρμη*

3  k i r  ”  ^ τ > κ· θ^ ;πές τών νεανικών της ματιών καί παίζουν βιολί τη Ρομάν-
τό μειδίαμα τών είκοσι χρόνων. ’ τηνα συνοδειαν πιάνου, ύ- 
"Εσβυσε μιά μέρα καί τό θάνατό ™  Της μα9Γ'τριας Δότ«ζ Κασ* 
της Εκλαψε δλη ή Γαλλία, όλό- ° αΡ<Χ'
κλήρος ό κόαμος. Α Ι μαθήτριαι Β. Πα-ταγιάννη, Α.
Η Σ Α Ρ Α  Μ Π ΕΡΝ Α Ρ  ΣΤΗΝ ΙΔ Ι-  Σκσ^ ίν κοϋ- Α · Κατρακάζη, ΚΜί- 

Ω Τ ΙΚ Η  Τ Η Σ  ΖΩΗ ^  οπουλου' Ε · Παπανδρέου,
ν  , _ , , . ,  , , Μ*1· Σολτίκη, Α. Παπαγιάννη. Καλ.
Στό σπητι της έδεχετο ώς τις Άντωνάτου, Α. Σισμάνη Σασ
Καΐά τ Γ ^ ' ί ί Λ  γ Καρμανίδη, Σοφ. Παπαγιάννη'Κατά τίς 5 Εβγαινε περίπατο καί Δότα Κασσάρα, είς τό πιάνο.

με τ_ αμάξι της. ποτέ μέ τα; πό- διαδοχικώς παίζουν άρτια τά ερ- 
δια. Ετρωγε πρίν πάη στό θέα- γα «,Ανθοδέσμη» «Ώραΐο Τοιαν 
τρο, πολλά ψάρ_ια, λίγο κρέας, Τάφϋλλβ «Τό κύνήγ Γ  δ Ι Ζ  
χορταρικα, φρούτα καί σαμπά- XoL υοοο^λ
via. ποτέ δέν Επινε κρασί. Ψύλλον μ - Ρν  Jp icm a-

Ποτέ δέν διάβαζε Ενα νέο ρό- S  - ζ Σκοπευτων»'«Τρα 
λο της περισότερο άπό μιά ώρα > °uJ i  ^  π^σκυνητων», «Βαρκα 
συνεχώς. Μάθαινε εΟκολα το ύς ΙΡη ^ Γ '
ρόλους της καί τούς ξέχναγε πά- πατ° ς στ  ̂ λίμνη»,Βάλς, κλπ.
λι εύκολα μά τούς ξαναμάθαινε Λ Α μα0ητ“ 1 Β ' Καμποσιώρας 
μέ τήν πρώτη ευκαιρία. Μόνη , Χολιασμένος, Ε. Στύλιος κλπ. 
της σχεδίαζε τά κουστούμια της. καμουυ έπίδειξι βιολιού μέ τά Ερ 

Είχε ιδιαιτέρα συμπάθεια στϊς ΥαίβΜελ“ δία», «Μπαλάντα», «Τρα 
μπλούζες καί στό άσπρο χρώμα ν " υδι νύχτας» «Ρομάντσα» 
γιά τό σπίτι. Στό δρόμο προτι-1 κλπ.
μοΰσε τό κίτρινο καί τό πράσι- *Η άνωτέρω έπΐδειξις mb  πιά-
νο. Δέν Εβαζε διαμαντικά παρά I νο βιολί, ά λ λ ω ς  τε άρτιω
μόνο στό θέατρο. [
, "Εφιαχνε μόνη της καΐ κρυφά ί 

τ άρώματά της. Τό άγαπητό της 
άρωμα ήταν ή ίρις άνακατεμένη 
μ* =να μυστηριώδες άνατολίτικο 
αιθέριο Ελαιο.

’Αγαπητά της σπόρ ήτοον ή Ιπ
πασία καΐ τό κυνήγι. Τήν πείραζε I 
πολύ τό κρΰο, γι’ αύτό κι’ εΐχε 
ιδιαιτέρα κλίσι στά γουναρικά.

χία τών καθηγητών τοΰ βιολιοΰ, 
κ. Α- Κουμάκη, καί τής καθηγη- 
τρίας τοΰ πιάνου δίδος Μαρίας 
Δρέττα· οϊτινες άπέδειξαν δτι Ε
χουν έργασθή προτγματικά, γιά 
νά φθάσουν οΐ μικροί των μαθη- 
ταϊ καί μαθήτριαι σβό σημεϊον 
δημοσίως νά παίζουν κομμάτια 
στά τόσο δύσκολα αύτά δργανα, 
καί μάλιστα νά καταχειροκροτούν 
ται.

Ερχόμαστε ήδη στό δεύτερο μέ 
ρος τοΰ προγράμματος, τό όποιον 
είναι πραγματική δημιουργία τοΰ 
διευθυντοΰ τού Ωδείου κ. Άλέκου 
Δενάρδου.

Τού άνθρώπου αύτοΰ μέ τήν άρ 
τια μουσική μόρψωσι πού Εχει κα  ̂
ταβάλει άρκετούς κόπους γιά νά 
συσωματώση τοΰς νέους καί νά 
μάς παρουάιάση μιά χορωδία άρ 
τια καθ’ δλα.

Μικτή χορωδία άπό μαθητάς 
τοθ Ώδειου, ύπό τήν συνοδείαν 
μανδολινώτας καϊ ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ διευθυντοΰ κ. Α. .Δε* 
νάρδου, έλανσάρισε τό έμβατή* 
ριον τοθ κ- Δουκάκη «Δόξα σέ σδ 
γλυκειά πατρίδα», τού Μαντζά- 
ρου τή «Βαρκαρόλα», «Πέτα κα* 
ράβι μου γοργό».

Τοθ κ. Δ. Λαύραγκα «Στής έκ- 
κλησιάς τά σκαλοπάτια». Μέ με
γάλη έπιτυχία, μέ άρτια έκτέλεσι 
καϊ κοτταπληκτική Ικανότητα.

Ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ· Α. 
Κουμάκη έκτελεΐται ύπό 7 μαθη 
τών βιολιού τό «θέμα τοϋ Χέν&ελ* 
μέ άρμονϊα, συγχρονισμό καΐ-συ
νοχή.

’Εν τέλει καί πρό τοΰ ’Εθνικοί 
Υμνου καϊ ύπό τήν συνοδείαν πι

άνου ύπό τής δεσποινίδος Μαρίας 
Δρέττα, καθηγητρίας πιάνου, ψάλ 
λεται τό «Χαΐρε Μαρία» ύπό τών 
μαθητριών τοθ Ώ&είου μέ νυφι* 
κήν ένδυμασίαν καί ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ διευθυντοΰ κ. Α. Δε
νάρδου, πού ί  προξένησε ξεχωρι 
στή εύχαρίστησι στό κοινό.

Εκτός τού προγράμματος έτρα 
γούδησε ό κ. Δενάρδος καϊ τήν 
άρια /Εβραία» πολύ καλά- 

θά ήτο πραγματική άδικία άν 
δέν άνεφέραμε καΐ γιά τούς 
νέους καί μαθητρίας π4 ύ ελαδον 
μέρος στή μικτή χορωδία τοθ Ή- 
δε ίου.

Μεταξύ τών άλλο*/ ήσαν καί at 
Πόπη Καρακίτσου, Κ. Στύλιου, Νί 
τσα Σακελλαριάδη. Καίτη Δανιη 
λίδη, Α. Παπαθ«χνασίου, Ε . Τζωρ- 
τζοπούλου, θ. Πουλοποϋλου, Έ λ ,  
Γαρουφαλή.

ΟΙ άπαρτίζοντες δέ τήν μοτνδο 
λινάταν ήσοτν οΐ κ.κ. Κ. Χατζή, 
φράγκος, Γ· Μάνος, Χρ. Ιίάνος, I. 
Σωκος, I. Πιοτνναχόπουλο ,̂ Εύ.χγ. 
Παλαιολόγος, θεόδ. Μουντζούρης 
Γ . Λιάκος, Παύλος Χαραλαμπίδης 
κλπ., γιά τούς όποιους άξίζει κά, 
θε Επαινος.

Έ ξ  άλλου πολλοί Επαινοι άξί* 
ζουν είς τούς διευθυντήν τοθ Ω 
δείου κ. Α- Δενάρδο, καθηγητήν 
βιολιού, κ. Α. Κουμάκην, καϊ στήν 
δεσποινίδα Μαρίαν Δρέττα, καθη 
γήτριαν πιάνου, οΐ όποιοι έργά- 
στηκαν πραγματικά γιά νά μάς 
παρουσιάσουν δ,τι παρουσίασαν 
τήν περασμένη έβδομάδα.

ΑΝ ΔΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ

Πί ΤΟΥ! ΕΛΛ11Α! ΙΥΝ8ΕΤΑΣ
Στό «Ελεύθερο "ήμα» έδημο-

κκ' του νεώτερου Έλληνα, δταν 
διαβάζουμε τό περίφημο δημοτικό 
τραγοΰδι ιής ίΚουμπάρας ποΟγινε
νύφη»:

θ. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τέλος.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗϊ ΕΑΑΑΑΟϊ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ-Ι84Ί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ Kill Μ Ο βΜ ΙΚ Ο Ν  ίΡΧ. 1.205.000.000
ΚίΙίίΕΣίΙΣ ' (τή 31 Δεκεμβρίου 1936) ΑΡΧ. 10.800.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
IflAN. Α. ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δ ΕΧΕΤ Α Ι Κ Α Τ Α Θ ΕΣ Ε ΙΣ  ΠΑΣΗΣ Φ ΥΣΕΩ Σ Ε ΙΣ  ΔΡΑΧ- 

ΊΑ Σ .

Α ΓΟ ΡΑ Ζ Ε Ι ΚΑ Ι ΠΩΛΕΙ ΜΕΤΟΧΑΣ Κ Α Ι ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Ε ΙΣ  ΤΟ ΕΝ  A 0 H N A IΣ ΧΡΗ Μ Α Τ ΙΣΤ Η Ρ ΙΟ Ν  Δ ΙΑ  ΛΟΓΑ
ΡΙΑΣΜ Ο Ν  ΤΡΙΤΩ Ν .

Π Α Ρ Ε Χ Ε Ι Δ Α Ν ΕΙΑ  ΕΠ Ι ΕΝ ΕΧΥΡΩ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΕΏ  
'“ΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ Κ Α Ι ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΩ Ν .

Δ ΕΧ ΕΤ Α Ι Π ΡΟ Σ  ΦΥΛΑΞΙΝ ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ ΠΑΝΤΟ, 
e i ΔΟΥΣ.

ΕΚ Μ ΙΣΘ Ο Ι ΧΡΗ Μ Α Τ Ο Κ ΙΒΩ Τ ΙΑ  ΠΡΟΣ 
ΤΛΩΝ ΚΑ Ι ΤΙΜΑΛΦΩΝ Α Ν Τ ΙΚΕ ΙΜ ΕΝ Ω Ν .

Λάτρευε πολύ τά παιδιά κι’ Εδινε ™ εύθτ1 τί> άκόλουθο σημείωμα: 
πολλά γι’ αύτά. Κάθε Κυριακή 0  Μ»1τΡόπουλος πρό τής άναχω- 
Εκανε τραπέζι σέ καμμιά δέκα- Ρή0εώζ του έκ ΜΤννεαπόλεως, Ε- 
πενταριά παιδιά. Τ’ αγαπημένσ I κλεισε τήν μουσικήν σαιζόν μέ 
της λουλούδια ήταν τά τριαντότ I μ^αΓν ουναυλίαν, ή όποία περιε- 
φύλλα. I λάμβανε τρίο: άπό τά ώραιότερα

Δέν της Εκοινε καμμιά έντύ-| Ελληνικά 2ργα: Τήν «Έλληνική 
πωσι ή μουσική. Προτιμούσε τό I σουΐτα» τοΰ κ. Καλομοίρη, τόν 
θόρυβο τής φύσεως. τό δάσος καί «Αετόν» τοΰ κ. Γ. Σκλάβου καϊ 
τή θάλασσα. Λίγο ένδιεφέρετο τούς χορούς του Σκαλκώτα. 
γιά τό νοικοκυριό. Ή  έπιτυχία ύπήρξεν έξαιρετική

Εΐχε Ιδιαιτέρα κλίσι στά μικρά) και °*  πλέον διακεκριμένοι κριτι 
μαντηλάκια. ’Απ’ τά ζώα άγάπα- κο1 τίΐζ άμερικανικής μεγαλοπό- 
γε τά σκυλιά καΐ τά λεοντάρια. λεως άφιέρωσαν κολακευτικώτα- 

Δ. Ν. Π Α Π Α Π  ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | τα ^Χόλια.
Οϋτω ό κ. Νταίϊβς είς τό «Βή

μα» γράφει:
«Ό  Μητρόπουλος ή μπορεί νά εΐ

ναι υπερήφανος διά τούς συμπα- 
τριώτας του. Διότι έάν μάς ήτο 
άδύνατον νά παρακολουθήσωμεν 
τήν άνάπτυξιν έκάστου θέματος, 
ύπήρχε άπειρος ύλη διά νά προ
σέλκυση τό ένδιαφέρον μας καί ί- 
δίως είς τϊς άπλές φόρμες τών 
χορών, είς τήν πρώτην φάσιν τής 
«Ελληνικής σουίτας» τού Καλο
μοίρη. Τό κομμάτι αύτό όνομάζε- 
ται «Ερωτικό τραγοΰδι». Άλλά 
μέ τήν ψυχρότητα τοθ μαρμάρου 
καί μέ τήν αύστηρότητα, μέ τήν 
άγαλματώδη ώραιότητα πού δια- 
χύνει. ύπενθυμίζει μάλλον τήν 
τέχνην πού Εκαμε τούς 'Έλληνας 
άθανάτους μεταξύ παιδίων καί 
άνδρών- "Η μουσική αύτή Εχει κά
τι τό ήρεμον, μέ ο^τοκρατορικήν 
μεγαλοπρέπειαν καί δταν τήν ά
κοΰ με μάς γεννάται ή μαγεία τής 
πλαστικής Ελληνικής τέχνης,

Είς τό Εργον τού κ. Σκλάβου ή 
ένορχήστρωσις εΐνε πλέον δουλεμέ 
νη καί περισσότερον άπαιτητική, ή 
δέ άνάπτυξις πλέον Εντονος. Εϊς 
ώρισμένας στιγμάς ή μουσική αύ
τή προκαλεΐ ρίγος καί φέρει είς 
τόν νοΰν τάς έπικάς είκόνας τών 
άρχαίων μαχητών, παράτεταγμέ- 
νων είς τό πεδίον τής μάχης καί 
άναμένοντσς τήν νίκην, θά έπιθυ- 
μούσαμεν νά άκούσωμεν καί διά 
δευτέραν φοράν τήν μουσικήν αύ-

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΛΕΞ. Γ . ΚΟΡΙΖΗΣ

ΦΥΛΑΞΙΝ ΤΙ-

τήν, διότι Εχομεν τήν έντΰπωσιν 
δτι δέν ήμπορέσαμεν νά συλλάβω 
μεν δλον της τό ένδιαφέρον μέ 
μίαν μόνον άκρόασιν.

Ό  μοντερνισμός δέν Εκαμέ τόν 
κ. · Σ  καλκώταν νά παρεκκλΓνη ποπ 
λΰ άπό τόν δρόμον του, οΟτε καί 
άπό τήν άπλότητα τών λαϊκών με̂  
λαδιών- ’ Λ

Τούς χορούς αύτούς δέν θά ή μ* 
ποροΰσε κανείς νά όνομάση χαρι
τωμένους, διότι καμμιά φορά Ε
χουν τήν άγρίαν δύναμιν ένός 
πρωτογόνου λαού. τοΰ όποίου αί 
αίσθηματικαί έκδηλώσεις εΐνε 
μάλλον βίαιαι παρά χαιριτωμέ* 
ναι.»

*0 κ. "Εγκιλαρουντ είς τήν «’Ε 
φημερίδα τής Μιννεαπόλεως» γρά 
φει:

«Άπό τάς τρϊΐς συνθέσεις, τών 
συμπατριωτών τού διευθυντοΰ τής 
όρχήστρας, πού έπαίχ^σαν διά 
πρώτην φοράν εις Αμερικήν, προ* 
τιμώ καϊ άγαπώ τήν φανταρίαν 
«Αετός» του Σκλάβου, ώς τήν 
πλέον ρωμαλέαν καί τήν πλέον 
εύχάριστον άπό τάς τρεις.

Τά δυνατά καί καλοδουλευμένα 
διά τήν όρχήστροτν θέματα εΐνε ά* 
πείρως ένδι.αφέροντα. Ό  συνθέτης 
χειρίζεται τήν όρχήστραν μέ με
γάλη ν πρωτοτυπίαν καί άπό τής 
άπόψεως αύτής Εχει τό πνεΰμα πε 
ρισσότερον πρωτότυπον, είς τήν 
Εμπνευσιν, άφ’ δ,τι ό Καλομοίρης 
είς τήν «Ελληνικήν Σουίταν» του. 
Μολονότι τό «Ερωτικό τραγούδι»' 
τής «Ελληνικής σουίτας» εΐναι ώ- 
ραΐον μέ τό άνατολικόν χρώμα 
του, ό συνθέτης τό χειρίζεται συμ 
βατικώς, ώστε νά έγγίζη κάποιο 
δριον κοινοτυπίας.

Ό  μάλλον πρωτότυπος άπό τούς 
τρεΐς συνθέτας εΐνε ό κ. Σκαλ- 
κώτας τού όποίου οί «Τρεις Ελλη
νικοί χοροί» έκράτησαν τό ένδια
φέρον τοΰ κοινοΰ, μέ τάς άντιθέ- 
σεις των, μέ τά θέματα τοΰ δρό 
μου καί τίς πλατειές όοεινές με
λωδίες. Ό  τρόπος, μέ τόν όποιον 
έπαίχθηκεν αύτή ή μουσική ήτο 
πολύ πνευματώδης»·
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a u n r im  E H  ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΕΙΪΤΕΙ ΟΖΕΙ 
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Είς τό «Λυρικόν» ου ντό μως, δπως λένε θ’ άνεδή 
τοϋ Δημήτρη Γιαννουκάκη μιά πρωτότυπη ρεδύ, 
θάχη λούσα καί μπαλλέτα μέ τραγούδια κα'ι μέ

(ΐ|τέφια
καί σέ λίγες μέρες πάλιν... Ή  ’Αθήνα θάχη κέφια.

Μουσική Παπαδοπούλου τίς σκηνές θά τίς ποικίλη 
πού θά τραγουδούν στούς δρόμους πλείστοι των κι

θαρωδών
κι’ ώς έπόμενον, κατόπιν, θά τίς τραγουδούν κι* οι

(σκύλοι
στίς αύλές των άπομέρων καί των κεντρικών όδών.

θάχη τίτλον σύν τοΐς άλλοις «Σφαίρα εΐνε και Λ>"
(ρίζει>

δπως δμως συμπεραίνουν, φίλοι, ξένοι καί γνωστοί 
κι’ εΐν’ ή γνώμη των σωστή 

δσο κι’ άν άλλάζη έργα- κι’ δσο κι’ άν «ΓϋρΓζη ή
(σφαίρα»

τό... κεφάλι άν δ έ  γυρίση δ *  θ ά  δ ή  μιά... κ α λ  η

( μ έ ρ α .

Στό «Λυρικόν» τό θέατρον αυτήν τήν έδδομάδα 
έν ώρα παραστάσεως είσήλασεν όμάδα 
όπού τήν άπαρτίζανε τρεΐς νεαροί λαμπροί 
τής έποχής μας γόητες καί θεατρογαμπροί.

Στά παρασκήνια μπήκανε μέ κέφι κι’ εύθυμία 
μέ θάρρος έπροχώρηοαν κι’ έν πάση συντομία 
κι’ είχαν πεποίθησιν κι’ οί τρεΐς δτι θά βροΰνε θύματα 
γιά νά μή μείνουν μόνοι τους, ήγουν τούτέστιν ρέστοι. 
Πλήν δμως δέν ίπρόλαδαν νά κάνουν λίγα βήματα 
καί τόν Μακρήν ώντίκρυσαν, τόν φίλον τόν Όρέστη 
δστις ώς άντρας ήθικός δικαίως έξεμάνη 

κι’ εύθύς καί μάνι - μάνι 
παρ’ δλον δτι ζύγιζαν παρά πολλές όκάδες 
στό δρόμο τούς έπέταξε τούς τρεΐς άπ’ τούς . . . .

( γ ι ώ κ ά δ ε ς  
Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ  Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

t .

Η ΞΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΘΥΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Πώς θά γύριζαν οΐ Άμερικάνοι σέ φίλμ τόν θάνατον τής Ζάν Ντ” Άρκ.

\ ί

Πάνω αέ ίυό πόδια πού ύζχηο- ι —Καί τΐ σκεπτεσθε τώρα πβύ 
λύονται πρός βλας τάς διευθύνσεις βγήκατε στη σκηνή

m
ο ΑΣ... ΕΥΑ ΓΓΕΛΙΑ!

Ο ριρϊκος αρπ πάλι <η«ς σοούς ενεφανιοιη 
κι' έδωσε ζωή καινούργια είς τό τής Παλλάδος "Αστυ.
Φόρεσε καλά κοστούμια εις τήν τρίχαν έχτενίστη
κι’ έχει γλύκαν λές καί εΐνε γυιός μπαμπά...ζαχαροπλάστη.

★
"Εφερε στούς φίλους δώρα άπ’ τόν τής Λαμίας Μώλον 
κέρασε τίς μπαλλαρίνες καί συνέχεια κερνά 
κι’ εΐνε στόχος τών βλεμμάτων τών συμπολιτών μας δλων 
είς τά κέντρα ποΰ συχνάζει καί στούς δρόμους πού περνά.

★
Πάντοτε στήν πρώτη θέση τών θεάτρων μας ποζάρει 
κι’ δλους τούς έκτελεστάς των εύγενώς χειροκροτώ 

άλλά πιό πολύ μπιζάρει 
ϊήν Μαρίκα Καλουτα.

Η ΣΚΝ ΙΠ Α

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΜΙ Λ Π Α ΡΕΞ Η ΓΗ Σ  ΙΣ..«

"Ο πασίγνωστος Ιμπρεσάριος 
Σούρμαν, πρίν παντρευθή καθόταν 
σ’ ενα κομψό άπαρτεμάν τής όδοϋ 
Μαριδώ, άριθμός 7 στό Παρίσι, 
πού άπετελεΐτο άπό τό γραφείο του 
κι’ Ενα μεγάλο σαλόνι πού σέ μιά 
γωνιά πίσω άπό μιά βελούδινη ριν- 
τώ είχε τό κρεβδάτι του.

"’Ήταν ή έποχή πού άπησχολεΐτο 
νά σχηματίση Uva θίασο όπερέττας 
γιά μιά τουρνέ στήν 'Ισπανία ·καί 
τήν Πορτογαλία.

Εκείνες τίς ήμέρες μπαινόβγαι 
Vav στό γραφείο του οί ωραιότερες 
θεατρίνες καί θεατρινοΰλες πού ή 
θελοτν ν” άνκαζαρισθοΰν στό θία
σό του.

"Ενα πρωί δέχτηκε τήν έπίσκεψι 
μιάς θαυμάσιας ξανθής πού είχε κι’ 
άρκετά καλή φήμη κι’ έπρόκειτο νά 
ύπογ.ράψη «αί συμβόλαιο μαζί της 

Αύτή άκριβώς τή στιγμή τόν ει
δοποιούν πώς ήθελε νά τόν δή ό 
“ Ελλην συνταγματάρχη ς Χατζηπέ- 
τρας. Τότε άνοίγει τήν πόρτα τοϋ 
δωματίου του κοΑ λέει στήν άρτί
στα:

—Περάστε άπ’ έδώ, δεσποινίς
/:αί σέ πέντε λεπτά θά είμαι δικός 
σας.

Μόλις πέρασε στό σαλόνι - κρεβ- 
βατοκάμαρη ή άρτίστα, δέχθηκε 
τόν “ Ελληνα συνταγματάρχη καί 
μιλήσανε μαζί έπί δέκα περίπου λε
πτά τής ώρας. "Οταν έφυγε άνοι· 
[χει τήν πόρτα καί φωνάζει:

—Είμαι δικός σας... στάν διατα- 
γάς σας, δεσποινίς.

Καμμιά άπάντησις.
Μπαίνει στό σαλόνι, μά δέν βλέ- 

ιιει κανένα. Μά ώς τόσο ή δμορφη 
ξοονθοϋλα δέν μποροΰσε νά φύγη 
άπ’ έκεΐ γιατί δέν είχε άλλη έξοδο.

Τέλος τραδάει τό ριντώ τοΰ β~ά* 
θσυς καί τί βλέπει;

Τήν άρτίστα ξαπλωμένη στό 
κρεββάτι του.

Είχε παρεξηγήσει ή καϋμένη τή 
φράσι του- σέ πέντε λεπτά θά εί

μαι δικός σας καί προθυμοποιήθη
κε νά τόν ύποδεχθή.

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΙΠΑ...
Ό  διευθυντής τοϋ θεάτρου τής 

Ρότερδαμ Σαλμπόρ γιόρταζε τήν 
έπέτειο τών γάμων του τήν ήμέρα

άκριδώς πού έπρόκειτο νά ντεμ- 
πουτάρη ή περίφημη γιά τή φήμη 
της καί τά σκάνδαλά της άοιδός 
' I σπανίς “ Ελενα Σάνζ.

Κατά τό διάστημα τής πρόβας 
τζενεράλε ό καλός μας κύριος 
Σαλμπόρ δέν έκανε τίποτ’ άλλο πα 
ρά νά έκθειάζη στούς ήθοποιούς 
τήν πίπα του, δώρο τής γυναίκας 
του, γιά τήν όποία, καθώς έλεγε, 
ήταν υπερήφανος.

Ή  "Ελενα Σάνζ ήρθε στήν πρό
βα κουβαλώντας καί τά δυό της 

άγοράκια. Πρώτη δουλειά τοΰ Σαλ
μπόρ ήταν νά τής δείζη τήν πίπα 
του.

—Πιστεύετε, τής είπε, πώς αύτή 
ή πίπα κοστίζει έβδομήντα πέντε 
φιορίνια;

Κοαά τήν διάρκεια τής πρόβας, 
ή τιμή τής πίπας δλο ικι* αΰξανε 
καί κάθε Φορά πού μίλαγε γιά τήν 
πίπα του τής αΰξανε τήν τιμή τηίς 
κατά είκοσι πέντε φιορίνια. "Ετσι 
ϋστερα άπό λίγο ή ίδια πίπα κό
στιζε διακόσια φιορίνια.

Σέ λίγο ικάποιος κρότος άκούγε- 
ται, ό πρώτος γυιός τής Σάνζ άρ
παξε γιά μιά στιγμή τήν πίπα στά 
χέρια του καί τή στιγμή πού ό μι
κρότερος άδελφός του ήθελε νά τοΰ 
τήν πάρη διά τής δίας πέφτει ή πί
πα καί σπάει στά δύο.

Ή  "Ελενα Σάνζ πολύ στενοχωρη
μένη γι’ αύτό συναρμολογεί δπως 
—δπως τάδυό κομμάτια τής πί
πας καί τήν ξανατοποθετή στή θέ
σι της στό τραπέζι.

"Οταν τελείωσε ή πρόβα ό Σαλ
μπόρ πλησίασε στό τραπέζι, πήρε 

τήν πίπα του, μά καθώς τήν έβαζε 
στό στόμα του, «κράκ» τό ένα κομ 
μάτι τ ή ς  πίπας, μένει στό στόμα 
του καί τ’ άλλο πέφτει στό πάτωμα.

Σ ’ αύτό τό θέαμα τά δυό αγόρια 
τής Σάνζ χοροπήδαγαν άπό τή χα
ρά τους ένώ στό πρόσωπο τής μη

τέρας τους εΐχε ζωγραφισθη ή ά
γωνία. Περίμενε νά ξεσπάσουν τά 
νεΰρα τοϋ Σαλμπόρ, μά τίποτε. Ό  
Σαλμπόρ παραμέρισε τήν σπασμέ
νη πίπα μέ τό πόδι του λέγοντας: 

—Καλά πού έσπασε, γιατί άν διε- 
τηρεΐτο καμμιά δυό μέρες άκόμη 
δέν θάφθοτναν δλες μου οί εισπρά
ξεις γιά νά τήν άγοράσω... "Εχω 
στό σπίτι μου καμμιά τριανταριά 
τέτοιες σαχλαμάρες».

τοΰ παλκβσένικβυ έάν τβποθετήσης 
μιάν μελαχρβινήν κεφαλήν μέ δυό 
λαμπιρίί'βντα μάτια δά έχτις άμέ
σως τήν φωτογραφίαν τής Ντιραν. 
τάβυας. Άπβ τριετίας τώρα πρβσ 
παδεΐ νά εύθυμήστι τό κοινόν καί 
νά ύπβσκελίση, έχει πρός τοΰτο 
τεράστια πόδια, φιρμαρισμένες 
πρωταγωνίστριες. Άπό τοδ Άττίκ 
σερβιρίστηκε στό δέατρο ώ; χορεύ 
τρια. Είς τό δέατρο εξηκολούθει 
γιά σουμπρέττα. ’Ήδη εύρίσκεται 
μεταξύ σουμπρέττας καί χορεύτρι
α?. Τ ί εϊνε άπό τά δυο άσφαλώς 
οϋτε ή ϊδια δέν ξέρει ν’ άπαντήση. 
Πάντως άν τήν ρωτήσετε θά σάς 
άπαντήση μβνβλεκτικώς : πρώτα, 
γωνίστρια.

Καί ή πρωταγωνίστρια έχει κι’ 
αύτή τά δνειρά της «αί τίς έπιδι- 
ώξεις της. "Υφος έπί τβΰ παρόντος 
δέν εχει πάρει. Πβιός ξέρει σέ λί
γο μέ τί τβυπέ δά εμφανίζεται. X ’ 
αύτό δέν πρόκειται νά ύστερήση 
άπό τίς άλλες. Γιατί ή Ντιρα··τά. 
βυα ξέρει ν’ άντιγράς-η δ,τι άσχη 
μβ έχβυν οΐ άλλες.

Πάντως σέ δημοσιογραφικές συ 
νομιλίες είνε πρόσχαρη καί έμιλη- 
τ·κή.

—Και πώς σάς ήλδε ή ίδέα νά 
βγήτε στό δέατρο.

Ή  Καίτη μου είχε ταλέντβ ά
πό μικρή, προλαμβάνει ν’ άπί,ντή 
ση ή μαμά της.

Αύτό πρέπει νά τβνισδή ότι 
βύδεμία πρωταγωνίστρια έμφανί- 
£εται εις τό δέατρβν χωρίς τήν 
μαμά της. Είνε κ Γ  αύτές άνα- 
πόσπαστα μέλη τοΰ θιάσου μέ τήν 
διαφοράν on έμφανίζονται στή σκη 
νή δΓ άντιπρβσώπου.

—Είχατε δηλαδή κλίσι γιά τό 
δεατρβ ;

—CO, άπό μικρή. Αύτό ώδήγησε 
τά βήματά μου στή σκηνή.

—;Νά γίνω μιά μεγάλη πρωταγω 
νίστρια.

—Σά'γ πβιά άπβ τίς ‘Ελληνίδες ;
—.Μά μάλλβν σάν τήν Ά ν ν α  

Καλβυτά.
— Και άν δέν τό κατορθώσετε;
Μέ κύτταξε βλοσυρά. Βλέπετε 

ήμουνα άπιστβς ©ωμάς. Δέν μέ εί
χε ύπνωτίσει τβ ταλέντο της. Πε
ριττόν ν’ άναφέρω ότι όλίγου δεϊν 
νά μέ κ&τ'άίπαράξη ή μαμά ! “Υ 
στερα άπό λίγο άλλαξε ϋφος καί 
σάν νά τήν βάρυνε καμμιά κατά 
ρα μοΰ άπήντησε ψιθυριστά.

—Λέν δά ήδελα πάντως ν ’ άπο- 
τύχω σάν τήν Μαρίκα Καλβυτά. 

—Γνωρίζετε άπβ μαγειρική ;
—Καλέ τί λέτε. Ή  κόρη μου 

πρωταγωνίστρια θ’ άσχβλήται τώρα 
μέ τή μαγειρική. Ρωτήστε την γι’ 
άλλα πράγματα.

—Δηλαδή Γ
>—Νά πώς δά γίνη μεγάλη.
—Μή βιά$εσθε μέ τβν καιρό όλα 

δά γίνουν. Εΐσθε ευχαριστημένη 
άπό τβ θέατρο;

—Πώς. "Ο,τι ρόλβ θέλω νά παί
ξω μοΰ τόν δίνουν. Γιά χορευτικά 
είμαι πβλύ καλή. Μπρίβ έχω. Πολ 
λά χειροκροτήματα καλύπτουν κά 
δε έμφάνισί μου. Λουλούδια μβϋ 
στέλνουν.

—’Ερωτικές έπιστβλές ;
Στήν έρώτησι αύτή επεμβαίνει 

ραγδαία καί άπβτελεσματική ή 
μαμά ! Δέν έννβει νά άκούση ό 
τρυφερός βλαστός της τά κακά αύ. 
τά λόγια. Γιά έρωτα ; Νά ξελογιά 
σουν τήν κόρη της. Καί δλοι βί κο 
πβι τής μαμάς νά πάνε χαμένβι. 
Άλλβίμβνβ. Καί μπροστά στά μά
τια της. ’Ό χι δέν άνέχεται τέτοιες 
έρωτήσεις. Μπορεί ή κόρη της νά

εϊνε πρωταγωνίστρια, ν* την Θαυ 
μά$η ό κόσμος, νά τίς στέλνουν 
λβυλβύδια, άλλά μέ μπελάδες μα 
κρυά.

—'Όταν μεγαλώσω δα τό σκεφθή 
αύτό.

—Μά δέν εϊπα έάν ιέρωτεύδηκε 
τό κορίτσι σας παρντόν, ή πρωτα
γωνίστρια, άλλά έάν κανείς τίς 
έστειλε ερωτικήν έπιστβλήν.

. Ά  ! "Ετσι μιλήστε. Τής Καί- 
της μου τίς στέλνβυν πολλές άλλά 
τίς διαβάζω έγώ.

—Δέν μοΰ λέτε, κυρία Ντιραν- 
τάβυα μήτηρ, μήπως ή κόρη σας 
εΐχε κανένα αίσθηματάκι; ’Έτσι 
έμπιστευτικώς, μεταξύ μας.

Ή  μαμά κολακεύεται τώρα καί 
ξεβαρεύετε. Παίρνει τό ,ύφβς τής 
Αθηναίας γυναίκας πβύ πρόκειται 
νά πή τήν άλήθεια στόν πνευμα
τικό.

—Κάποτε τήν πβλιβρκβΰσε ένας 
νέβς. Τήν άγαπβδσε τρελλά άλλά 
ή Καίτη μου δέν τόν ήθελε. Είδε 
κι’ άπόειδε ό άνθρωπος πώς δέν 
γίνεται νά τόν άγαπήση καί ά- 
ναγκάστηκε νά πάρη δρόμβ. Αύτό 
σάς τό δίνω γιά σίγουρβ.

Μά τί προγνωστικά ϊππβδρβ- 
μίβυ έχουμε ;

—Δεσποινίς πόσο καιρό θά παί
ξετε στό θέατρο ;

—'Όσβ μέ κρατήσει
—Δηλαδή ;
—Μέχρις βτου έχω έπιτυχία.
—Γιά τόν γάμβ έχετε σκεφθή ;

_ Οχι ; Δέν έχω καιρό yj£ αύτή 
τή δβυλειά.

—Μά τί λές Καίτη μβυ ; Ά μ α  
βρεθή ένας ώραϊος νέος καί πλού- 
σιος,, πλούσιος, πολύ πλβύσιβς, δέν 
θά τόν παντρευτής; Τί νά τβ κάνω 
έγώ τβ θέατρβ. ’Ά χ  ©εέ μβυ πό- 
σβ κβυράστηκα.

Ε . Π Α Σ Π Α Λ ΙΑ Ρ Η Σ

Καί τώρα μπορείτε ν’ ά ναπαυθήτβ, δεσποινίς., 
##############

ΕΞΕΛΙ
Τοϋ θεάτρου μας οι ντίβες οΐ μικρές μά κΓ ot μεγάλες 

έχουν γίνει πλέον ®λλες.
Τούς άστέρες άντιγράφουν στά κολπάκια καί στά σκΤρτσΛ . 
κι άσφαλώς τήν Γκρέττα Γκάρμπο, θά τήν φέρουν σ’ δλα τέρτσα.

★
Εχουν δλες άντιλήψεις καί προσόντα ζηλευτά 

καί σ’ έλάχιστα λεφτά 
μουσική καλή μαθαίνουν καί σωφάρισμα καλό,
Ιππασίαν σύν τοίς *λλοΐς καί ρεζί παρακαλώ.

★
Στούς χορούς τήν Ζοζεφίνα σάν χταπόδι τήν χτυπάνε 
μά καί τήν Μπερνάρ στό δράμα θά τήν φάνε καθώς πάνε 
κΓ άσφαλώς σέ λίγους μήνες θέ νά βρή τό Βατερλώ 
είς τούς κωμικούς τούς ρόλους κΓ ό περίφημος Σαρλώ.

Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΈΥΟΥΜΑ ΣΚΙΤΣΑ

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Γ  ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
’Ο Πρόεδρος τοϋ Συνδικάτου! Γαλλική προπαγάνδα άπό τούς α

τών Διευθυντών τών θεάτρων τοΰ μετρητούς λόγους τών πολιτικών 
Παρισιοΰ κ· Ρομπέρτ Τρελόρ γρά·
φει σ’ £να άρθρο του :

«Συχνά παροοτονούμεθα σχετικά 
υέ τό θέατρο στό Παρίσι καί έν 
τούτοις έχομε περισσότερα άπό 40

μας».
« Τ ή ν κ α τ έ β η κ α  κ α 

λ ά  ;» Ή  μεγάλη σαιζόν τών Πα- 
οισίων θά δώση ένα θέαμα πού δέν 
περιμένομε. Αύτή τή φορά’ δέν θά

θέατρα και εργα άξιόλογα δπως I γίνη τό «Μυστήριο» στό προαύλιο 
πήν «Όντίν» τοΰ Ζιρωντοΰ. Άλλά τής Νότρ-Ντάμ, άλλά θά δοθοΰνιτήν «Όντίν» τοΰ Ζιρωντοΰ. 
τί πρέπει νά ποΰμε γιά τό θέατρο 
οτήν έπαρχία ; "Οτι άπλώς, δέν 
ύπάρχει. Πρό ήμερών περνοΰσα ά
πό τήν Μπορντώ, πόλι 300,000 κα
τοίκων. ‘Υπάρχουν 39 κινηματογρά 
φοι μέ δύο έργα τό καθένα, πού 
μάς κάνουν 78 τήν βραδυά καί κα
νένα άλλο θέαμα.

Έάν ό Υπουργός τής Παιδείας 
κ. Zccv Ζαί (μέ τόν όποιον έχω συ
χνά συζητήσει γι’ αύτό τό θέμα) 
Ιϊχ  ένισχύσει τά θέατρα τών έπαρ- 
χιών, διερωτώμαι έάν οί Γ  άλλοι 
πού δέν ζοΰν στήν πρωτεύουσα (έ- 
ξαιρέσει μερικών περιοδευόντων θι
άσων) δέν θά στερηθοΰν σέ λίγο 
άπό τήν εύχαρίστήσι αύτήν, πού έ
κανε πολλά περισσότερα γιά τή

οί «Φιλόδικοι» στά σκαλοπάτια του 
δικαστικού μεγάρου, άνεβασμένο 
άπό τόν Ρενέ Ροσέ.

Λένε δτι ή Σαρπίνι θά έχη ένα 
άπό τούς κυρίους ρόλους. "Ισως 
ιύν ρόλο τής ’ Ισαβέλλας, έκτός αν 
πάρη τόν ρόλο τής κομήσσης.

Έπίσης θά λάβη μέρος καί , ή 
Σεσίλ Σορέλ. Καί έννοεΐται δτι ή 
Σεσίλ Σορέλ αύτή τή φορά θά 
κατέβη τά σκαλοπάτια τοΰ δικα
στηρίου χωρίς νά πρόκειται γιά 
δική της δίκη.

Δ ύ ο  έ ρ γ α  τ ο ϋ  Λ έ 
ν ο ρ μ α ν : Είχαν άναγγεί-
λει δτι κατά τήν προσεχή θεατρι
κή περίοδο θά άνέβαινε στή γαλ
λική σκηνή ένα έργο τοΰ Έρρί*

ΟΣΑ ΘΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΤΝΤΕΣ
ΠΑΣ ΠΕΡΝΟΥΝ 01 ΘΕΑΤΡΙΝΕΣ 

ΝΙΕΤΙΣΙΪΙΛΜΑΑΕΙΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΑΣ ΤΟΝ 
ΑΚΟΙΜΗΤΟΙ ΚΕΡΒΕΡΟΙ ΤΟΥ ..ΘΗΣΑΥΡΟΥ”

θεατρίνες! Προφέρετε τή λέξι 
καί γεμίζει, κολλάει τό στόμα 
σας! Τόση γλύκα έχουν οι άφιλό- 
τιμες. Μικρυς τσαχπινοϋλες, ή 
ζωή τους είνε γεμάτη άπό έρωτα, 
μουσική καί φώς. Πλάσματα πε
ταχτά. χαριτωμένα, γεννηθένα 
γιά τόν έρωτα, πλασμένα νά προ
σφέρουν τήν καρδιά τους καί τά 
άνεξάντλητα θέλγητρά τους καπά 
τόν καλύτερο τρόπο, μέ χάδια, νά 
ζια καί φιλιά, πού δέν μπορεί νά 
τά ξέρη καμμιά άλλη γυναίκα·

Έκεΐνο ποΰ είνε γεγονός, καί 
άς μή κρυβώμαστε, εΐνε δτι κάθε 
άνδρός τό δνειρο, εΐνε ή κατάκτη 
σις μιάς θεατρίνας. Όθεν... μά
τσο τεράστιο, μεραρχίες όλόκλη- 
ρες, οί ύποψήφιοι καρδιοκατακτη 
ταί τοϋ άλαφροϋ μουσικοΰ θεά 
τρου.
. Πρίν μιλήσουμε δμως γι’ αύ- 

Γούς, Λς ποΰμε δυό λόγια yid τίς 
ιδέες τής θεατρίνας μας.

Λοιπόν, μή νομίσετε πώς οι θε
ατρίνες μας είνε οι τ.Πελλές, τρι
σευτυχισμένες ύπάρξεις, πού βλέ
πετε κάθε βράδυ κάτω άπό τό ά- 
πατηλό φώς τής ράμπας. ’Έξω  ά- 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι 
κου Λενορμάν. Άλλά πολύ πιθανόν 
τό γαλλικό θεατρικό κοινό νά δή 
δύο. Τό ένα θά είνε τροπικόν δπως 
τό «Παστερίκ». τοϋ ίδίου συγγρα
φέως. “ Οσον άφορά τό θέατρο πού 
θά παιχθή δέν είνε άκό^ο τίποτε 
βέβαιο.

Τό άλλο έργο φέρει τόν τίτλο : 
«Τό σπίτι τών όχυρωμάτο;ν».

Έ κ ε ί ν η  κ α ί  ό Σ α σ ά :  
Έπί τέλους οί Γάλλοι άκουσαν τή 
Φωνή της. Ποιά φωνή; Τής δίδος 
Σερβίζ ή Σαίν - Ζάν, δπως θέλε
τε. Παρά πού αύτά τά δύο όνόμα
τα πρόκειται νά έξαφανισθοΰσέ 
λίγο γιά νά μεταφερθοϋν σέ κ. Σα- 
σά Γκιτρύ.

Τό περασμένο δράδυ τό Παρίσι 
μπόρεσε νά τήν άκούση· Επαιξε 
οτό ραδιόφωνο μέ τόν Σασά Γκι· 
Γμύ «Τά δύο σερβίτσια"-. Ώραϊος 
τίτλος γιά τήν άρχή τής συζυγικής 
ζωής.

πό τή σκηνή, δηλαδή τήν πρα
γματικότητα, εΐνε δραματικές ή- 
ρωΐδες τ ή ς  βιοπάλης·

’Ά ν  τόν προβολέα πού πέφτει 
στήν ·*κηνή τόν ριζωμε ’στήν ιδι
ωτική τους ζωή. θά ίδοΰμε πίσω 
τους νά κρύβωνται τεράστιες οι
κογένειες μέ άνοικτό καί άδηφά-
γο στόμα καί οι οίκογένε ιτς j C ■ 
τές έκμεταλλεύον*ται τό παιδί 
τους, τήν καλλιτέχνιδα.

Οί θεατρινοΰλες μας, οί καϋμέ 
νες μπορεί νά έχουν καί καλλιτε
χνικά δνειρα, ν’ άποβλέπουν μέ 
τούς κόπους των σέ κάτι τό ίδεα- 
λιστικώτερο. θλιβεροί Δόν Κιχώ- 
τες! Πίσω των καραδοκούν οι πε
ζοί Σάντσοι, οί οίκογένειές των, 
ποϋ τά βλέπουν δλα τά καλλιτε
χνικά όνειρα ώς μισθούς καί δνει 
ρα θαυμαστών.

Τίς βλέπετε πολλές φορές, αύ
τές τίς θεατρικές οικογένειες νά 
παρακολουθούν τό θϋμα των, τήν 
καλλιτέχνιδα κατά πόδας, θαρ· 
ρείς γιο νά μή χάσουν καί άφή 
σουν ιά παραπέση καί τό παραμι 
κρό όλι ί κέρδος τοΰ παιδ οC των. 
Μαμάδες στρατοπεδεύουν μεγάλο 
πρεπώς είς τό καμαρίνι τής κό 
ρης των. Μπορεί ή καλλιτέχνις 

νά λείψη ένα βράδυ, ή μαμά, δ
μως ποτέ.

Ποιός νομίζει δτι μιά καλλιτέ- 
χνις εΐνε ελεύθερη ν ά ζ ή σ η τή 
ζωή της;

Είνε άπατη μένος, δσον άφορά 
τίς πλεΐστες καλλιτέχνιδές μας. 
Οί μαμάδες γνωρίζουν καλά δτι ό 
έρως μιάς ήθοοποιοΰ εΐνε έμπορι- 
κή έπιχείρησις καί έπιβλέπουν 
μήπως ή έπιχείρησις αύτή άποτύ- 
χη· Μ' άλλα λόγια, μήπως ή κό
ρη των παρασυρθή άπό τά αίσθή 
ματα τής νεότητος καί δέν βρή φί

λο παραλή, άλλά «μπλέξει» μέ κα 
νέναν άπένταρον... αίσθημοοτίαν.

Αύτόν τόν σκοπόν έχει ή παρα- 
κολούθησις τής μητέρας. Ή  περι 

[ φρούρησις τής ήθικής είνε '
I "  .

Τό θέατρον δέν κάνει άνήθικες 
τίς θεατρίνες, τίς οικογέ
νειες καί κυρίως τίς μητέρες τών 
θεατρινών. Διότι τό νά άγαπήση 
καί νά κάνη έρωτικές θυσίες μιά 
κοπέλλα δέν είνε άνηθικότης. Ά- 
νηθικότης εΐνε ή ένέργεια τής μα 
μάς, ή όποία παίζει τόν ρόλον 
τοΰ «μάνατζερ» τής κόρης της:

Καί τώρα πού είδαμε ποιές πά
νε νά κατακτήσουν οι έρωτιδερ» 
τών παρασκηνίου/, άς ρίξωμε καί 
σ' αύτούς μιά ματιά.

"Ολοι αύτοί εΐνε μάρτυρες καί 
ήρωες. Τραγικοί κομπάρσοι τών 
παρασκηνίων είτε πραγματικοί, 
εϊτε κατά φαντασίαν έρασταί εΐ
νε. ΟΙ πρώτοι μάλιστα είνε στήν 
πραγματικότητα πιό άξιολύπητοι 
άπό τούς δεύτΐοιυ". Τούς βαραί 
νει δλους μιά τραγική κατάρα, νά 
διευθύνωνται άπό τά σκέρτσα καί 
τ ι ς  Ιδιοτροπίες "ών θηλυκών δαι
μόνων. 'Ακολουθούν τίς θεατρι- 
νοΟλες σάν πιστοί τετράποδες- ’Α 
ποτελοΰν καί αύτοί μέρος τοΰ προ
σωπικού τοΰ θιάσου. Εΐνε, άς πού
με, οί εφοδιοπομπές, οί ούραγoi 
τοΰ χαριτωμένου στρατεύματος 
τών παρασκηνίων.

Τίς ώρες τών παραστάσεων, βλέ 
πετε τούς., συμπαθητικούς αύτούς 
άνθρώπους νά περΐ[νΐνουν θλιβε
ροί καί άξιοδάκρυτοι στά μπάρ 
τών θεάτρων. Πολλοί έχουν τίς 
δουλειές των δλη ’μέρα. εΐνε κα
τάκοποι καί έν τούτοις ύρομένουν 
τήν μαρτυρικήν όλονυκτίαν, κομ-1

Ή  χαριτωμένη Λιλίκα, μπαλλα
ρίνα ένός τών κεντρικών μας θεά 
τρων, είχε κτυπήσει εις τόν όφθαλ 
μόν τοϋ Πολύχρονη ’Αδιόρθωτου. 
Τά δείγματα τής πρός αύτήν έρω- 
τικής καί φλογέράς έλξεώς του έ- 
ξεδηλοϋντο διά τής άνελλιποΰς 
φοιτησεως είς τό θέατρον καί εις 
τήν αύτήν πάντοτε θέσιν τών κα
θισμάτων.

Ό  ταμίας τοΰ θεάτρου, έκ πεί
ρας, εΐχεν άντιληφθή περί τίνος 
έπρόκειτο καί έκράτει κενήν διαρ
κώς τήν θέσιν αύτήν. ή όποια· ήτο 
εις τήν τρίτην σειράν, ώς ρεζέρ
βαν, βέβαιος δτι θά κατελαμβάνε 
το άπό τόν κ. Άδιόρθωτον. Δυ
στυχώς ό κ. Πολύχρονης, ξένος 
πρός τάς θεατρικάς έπιχειρήσεις 
τοϋ είδους τούτου, δέν εϋρισκε πο 
τέ τόν τρόπον τής προσεγγίσεως 
πρός τήν Λιλίκαν. Ήρκεΐτο μό
νον είς τήν έξ άποστάσεως καί 
διά τής τηλεοράσεως έπαφήν μέ 
τάς προκλητικάς καμπυλότητας 
τής όρχηστρίδος.

Τό πράγμα είχε γίνει άντιλη- 
πτόν είς τό παρασκηνιακόν περι 
βάλλον τοΰ θεάτρου, καί οϋτω τά 
έλαφρά καί πολυσύνθετα μειδιά' 
ματα τών ήθοποιών, μετέβαλλον 
τό κάθισμα τοΰ κ· Αδιόρθωτου 
είς ήλεκτρικόν τοιοΰτον. Όσάκις 
ή Λιλίκα έχόρευεν έπί σκηνής, δέν 
παρέλειπε νά άποστέλλη ένα ένα 
έριον φίλημα πρός τό μέρος, δ
που ό μανιώδης έραστής της έ· 
κάθητο..

Μίαν έσπέραν ή Λιλίκα έλαβε 
τεραστίαν άνθοδέσμην, Ικανήν 
νά κοσμήση επιτάφιον μητροπολι- 
τικοϋ ναοϋ, μέ άρωματισμένην 
λευκήν κάρταν τβποθετμένην είς 
έμφοτνές μέρος καί μέ τάς άκο- 
λούθους λέξεις:

«Δεσποινίς.
»Ένας θαυμαστής σας, που 

τολμά νά σάς άποστείλη αύτά τά 
όλίγα άνθη.»

Ή  Λιλίλα έξέσπασεν είς άκρα- 
τήτους γέλωτας, περιφέρουσα συγ 
χρόνως τήν κάρταν εις δλα τά 
καμαρίνια καί σχολιάζουσα:

— Τό χρυσό μου.· πού κάθεται 
στήν τρίτη σειρά, τάστειλε. Τώ- 
χει βαρέσει κατακούτελα..

Τό άληθές είνε, δτι ή Λιλίκα μή 
δίδουσα καί μεγάλην σημασίαν
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μένοι, ώχροί, συμαζεμένοι σέ μιά 
καρέκλα.

Ό  ’Αποστόλης, διευθυντής τής 
πλατείας τοΰ θεάτρου Σαμαρτζή 
ρίχνει κάθε βράδυ μιά ματιά στό 
μπάρ τοϋ θεάτρου καί φωνάζει: 
«'Όλοι οί θεατρογαμβροί τοΰ θι
άσου παρόντες!. . .»

Εΐνε άπαραίτητο νά παρακολου 
θοϋν δσο μποροΰν άγρύπνως τήν 
φίλη των θεατρινούλα, γιατί έδώ 
πού τά λέμε, ή θεατρίνα έχει τήν 
άπιστία μέσα στίς φλέβες της. Με 
ταξύ σκηνικού καί κουΐντας, μπο
ρεί νά τοΰ τά βάλη τοΰ φίλου της. 
Εΐνε τό περιβάλλον, βλέπετε, τό 
τρελλό, πεταχτό περιβάλλον·..

'Οπωσδήποτε, πολλά τά δεινά 
τοΰ έρωτος τής θεατρίνας. Άδύ- 
νατον νά περιγράφουν, θά χρεια- 
σθοΰν τόμοι όλόκληροι έφημερί- 
δος. ΓΓ  αυτό, ό ύποφαινόμενος, 
καιό μένος συνεχώς έπί χρόνια καί 
μή σωφρονισθείς είσέτι, μίαν συμ 
βουλήν δίδει:

« Ά ν  θέλης νά καταρασθής άν
θρωπον, πές του νά έρωτευθή ή 
νά μπλέξη μέ θεατρίναν.»

Δ Ω ΡΟ Σ Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ

είς τήν έν λόγω περιπέτειαν, δέν 
είχε προσέξει τά χαρακτηριστικά 
τοϋ κ. Πολύχρονη. ’Άλλως τε καί 
ή άπόστασίς τής σκηνής μέχρι τής 
σειράξ τών καθισμάτων δέν ήτο 
άρκετή ώστε ή Λιλίκα νά προσέξη 
τήν «προωπικήν άξίαν» τοΰ έρω· 
τύλου νέου.

Καί μίαν έσπέραν. όλίγον πρίν 
άρχί0!] ή παράστασις, ή Λιλίκα 
έλάμβανε ένα δεύτερον δώρον· 
Δύο φιάλας πλήρεις άρώματος, 
μεγάλης άξίας, ένα κυτίον μέ ποΰ 
ρα ’Αβάνας, τά όποΐα έκάπνισε με 
γαλοπρεπώς τό πλειστον μέρος 
τοΰ θιάσου, καί μίαν κομψοτάτην 
τσάνταν, έντός τής όποιας εύρέθη 
καί έτέρα κάρτα μέ τά έξής:

«Σάς άποστέλλω τά πτωχά αύ· 
τά δώρα. Έάν δέν έχετε νά πά
τε πουθενά, θά σάς περιμένω άπ* 
έξω μετά τήν παράστασιν.

»Όλοψύχως δικός σας 
»Πολ. Αδιόρθωτος.»

Ή  Λιλίκα είτε έκ περιεργείας, 
είτε διότι ήσθάνετο ύποχρέωσιν 
έκ των δωρεών τοΰ κ. Πολυχρόνη. 
έλαβε τήν άπόφασίν νά συμμορ- 
φωθή πρός τήν άπαίτησιν τοϋ θαυ 
μαστού της. Μόνο πού τό βράδυ έ 
κείνο ό Πολυχρόνης καθυστέρησε 
λόγω άσχολιών του καί ένεφοπΊ 
σθη είς τό τέλος τής πράξεως·

— "Ενα είσιτήριο στό νούμερο 
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— ΛυποΟμαι πολύ. άλλά εΐνκ 
δοσμένο. . .

Ό  κ. Πολυχρόνης, μόνον πού 
δέν έλιποθύμησεν.

— Δώστε ένα παροτπλεύρως.
— Δέν ύπάρχει, κύριε., μόνον 

άπό τήν άλλην πτέρυγα.
— Άπό τήν άλλην. Τί νά γίνη; 

εΐπεν πλήρης στένοχωρίας ό κ. 
Πολυχρόνης καί κατέβαλε τό άν- 
τίτιμον.

Ή  Λιλίκα δμως έχουσα τήν έν 
τύπωσιν δτι ό θαυμαστής της εύ- 
ρίσκεται είς τήν συνήθη θέσιν, έρ- 
ριπτε τρομερά καΐ φλογερά βλέμ- 
ματα είς τόν άγνωστον, δστις εί
χε καταλάβει τήν θέσιν αύτήν καί 
ό όποιος Λνταπε κ ρ ίνβτο είς τά 
βλέμματα τής Λιλίκας άρκούν- 
τως.

Τετράκις άπεπιειράθη ό κ. Πο» 
λυχρόνης νά διακόψη τήν παρά 
στασιν, διά νά άποδείξη οϋτω τήν 
νέαν του θέσιν είς τήν Λιλίκαν, 
άλλά συνεκρατήθη. Ή  παράστα- 
σις έτελείωσε καί ό άγνωστος ά- 
νέμενεν είς τήν έξοδον, παραπλεύ 
ρως του δέ καί ό κ. Πολυχρόνης. 
Καί δταν ένεφανίσθη ή Λιλίκα είς 
τήν έξοδον, ό άγνωστος πολύ τολ
μηρότερος τοϋ άλλου, έπλεύρισεν, 
άναγνωρισθείς άπό τήν Λιλίκαν...

Ό  κ. Πολυχρόνης ήσθάνθη ύδα- 
τίνας στήλας νά διατρέχουν τό 
σώμα του καί νά χάνη τό φώς 
του. «

— 'Η άτιμη ή θέσις τί μοΰκανε. 
έμουρμούρισε.

Καί έκτοτε, ούδέποτε άνεμίχθη 
είς θεατρικάς έρωτικάς έπιχειρή- 
σεις, πεισθείς δτι ό έρως τής θεα 
τρίνας είνε πολύπλοκος καί μετ’ 
εμποδίων..,

Ο ΙΔ Ι Ο Ι


