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Λόγφ έπικαίρου Ολης άνα- 

βάλλεται γιά to έ,ρχόμενο ή 

συνέχεια της έρεύνης μας : 

«ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗ- 

ΤΑΣ ΤΟΥ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ι

ΟΥ» καί ή «ΑΥΤΟ ΒΙΟ ΓΡΑ

ΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ Ν ΙΚ Ο 
ΛΑΟΥ».
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΚΑΝΣΤΑΝΤ.  ΨΑΧΟΥ
Ο περισπούδαστος φίλος μου στική μουοική είς τό σημερινόν 
Κωστής Νικολάου, ό όποιος έ-1 κατάντημά της. 

ι τήν εύνενη καλωιούνη νά ευοί- "Έχω λάδει πολλάς έπιστολάς ύ-χει τήν εύγενή καλωιούνη νά εύρί- 
σκη καλούς πάντοτε λόγους δι’ έ·
-μέ καί τό έργον μου, εις τήν σει
ράν τής αυτοβιογραφίας του έγρα
ψε καί διά τήν μουσικήν τής έκ- 
κλησίας, μέ δλον έκεΐνον τον πό- 

jvov, τόν όποιον αισθάνεται κάθε 
. χριστιανός “ Ελλην, άληδινά, οϋχΐ 

imitation, προωδευμένος καί 
(συγχρονισμένος.
, Ό  κ. Νικολάου λέγει άληθείας,
,τάς όποιας αποδέχομαι καθ’ δλην 
,τήν γραμμήν ώς άναμφισβητή- 
,τους, Διότι &:α λέγει είναι έκεΐνα 
• άκριβώς, τά όποΐα κατά μέγα μέ
ρος άποτελοΰν τό πρόγραμμά μου, 
τό όποιον στερεοτύπως έπαναλοομ- 
δάνω, όσάκις ζητηθώ ή γνώμη; 
μου&ιά τό έλεεινό ν κατάντημα τής 
ψαλτικής τών ναών μας. Χαίρω δέ, 
διότι μέ δσα γράφει ό κ. Νικο
λάου είς τά «Παρασκήνια» μοΰ 
δίδει άφορμήν μίαν άκόμη φοράν 
ya  παρουσιάσω τά οίκτρόν αύτό 
κχιάντημα, άρ;θμών τά αίτια καί 
ΰποδεικνύων δσα μέσα είναι δυνα
τόν νά σταματήσουν καί θ-εραπεύ- 
σουν τοΰτο. Τό κατάντημα, λέγω,

; αύτό, είς τό όποιον δέν θά έφ&α- 
νεν ή̂  μουσική τής έκκλησίας μας, 
άν αύτή ή έκκλησία δέν ήνείχετο, 
άκόμη δέ καί άν δέν ηύνόει τήν 
λεγομένην τετράφωνοι/ ^έ τήν δι
καιολογίαν, άλλοτε μέν, δτι ήτο 
άπαίτησις τής άνεπτυγμένης κοι
νωνικής τάξεως ( ! ) ,  άλλοτε δέ, 
ιδτι έπρόκει’ΐο περί συστημάτων 
τετράφωνου Βυζαντινής μουισικής 
; ( ; ! ) ,  δπως οί διάφοροι διαστρο
φείς καί διαφθορείς αύτής κωμι- 
κώτατα Ισχυρίζονται. Καί κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον έπεκρ>άτησε μΓά 
Βαβυλωνία μουσική, ή όποία τήν 
άρχήν αύτής εχει άπό τής πρώτης 
έν τοίς ναοις τών ’Αθηνών έμφα- 
νίσεως μιας φραγκορωσοικής μου
σικής σαλάτας! Έπηκολούθήσαν 
άλλαι έμπειρικαί καί έμπορικαί άν 
θέλετε, προσπάθειαι, παρήλασαν 
διάφορα ψευδοσυστήματα καί δλη 
αύτή ή έξωφρενική σαλατοποίησις 
άπεκρυσταλλώθη είς τήν σημερι
νήν μουσικήν άναρχίαιν!

Βεβαίως, ύπάρχει και μιά παρένθε- 
σις περιόδου άρκε~ών £τώ·ν, κατά I 
την^βί^ίαν έσηιιτιώθη οι£ικη ιιετα- 1

ο . ^ομίνή*' την 'πληρη 'ψ* ' ,' ' , ·*’?·' ’ ’ * 'uv
διεοθΡίισίν τοΰ λεγομένου μου- ϋΡωτιων. οι όποιοι ευρίσκονται εις

πό μορφήν κατηγορίας έναντίον- 
μου, διότι , ένώ σήμερον συζητεΐ- 
ται είς τόν Τύπον τό ζήτημα τής 
μουσικής είς τούς ναούς, δέν λαμ
βάνω μέρος είς τήν συζήτησιν. Δέν 
έλαβον ποαγματικώς μέρος εις 
τήν συζήτησιν," διότι τήν συζήτησιν 
αύτήν τήν θεωρώ τεχνητόν θόρυβον 
καί χωρίς κανένα σκοπόν, δπως ά- 
σκοπον θεωρώ καί τήν άφοιρμήν, 
άπό τήν όποιοον προήλθεν ό θόρυ
βος αύτός. Ή  ’Αρχιεπισκοπή Άθη 
νών κοττήργησε τήν δευτέραν λει
τουργίαν τοΰ ναοΰ τής Μητροπόλε- 
ως, μαζί μέ αύτήν δέ αύτομάτως 
κατηργήθη καί ό λεγόμενος τετρά 
φωνος χορός, ήτοι μέ άλλους λό
γους ή καντάδα. "Ισως τοΰτο νά 
είναι ή άρχή τΓ.ς σειράς μέτρων 
πρός κατάργησιν όριστικήν τής 
κοατάδας είς τούς ναούς. Δέν ήτο 
δμως τόσον σοβαρά ό:φορμή διά νά 
κηρυχθή ή σταυροφορία αύτή δλων 
τών εύρωπαίων Ελλήνων καί μά
λιστα έκείνων, ot όποιοι όιιιλοΰν 
καΐ γράφουν δ,τι τούς κατεβή ε’ις 
τό μυαλό διά τήν μουσικήν τής 
Έκκλησίας, ένω εΐναι γνωστό, δτι 
αύτοί κυρίως εΐνε έκείνοι, οΐ όποι
οι ποτέ δέν πατοΰν τό κατώφλι τής 
έκκλησίας!

Διά χιλιοστήν φοράν έπαναλαμ- 
δάνω, δτι ζήτημα μουσικόν δέν ύ- 
ύφίσταται. "Αν ΰπάρχη ίν ζήτημα 
αύτό εΐνε καθαρώς ψαλτικόν, ζήτη
μα δηλ. έμφανίσεως καί έκτελέσε- 
ως τής έκκλησιαστικής μουσικής. 
Ζήτημα μουσικό τότε θά ύπήρχεν, 
άν ό έλληνικός λαός έζήτει τήν 
άλλαγήν τής μουσικής τής λατρεί
ας του καΐ άν ή Έκκλησία είοήγε 
τήν τετράφωνον μουσικήν. Τοιοΰ- 
τόν τι δμως οΰτε τώ-α, οϋτε καΐ 
είς τό μέλλον δέν θά ύπάρξη πο
τέ. Συνεπώς άπομένει τό καθαρώς 
ψαλτικόν ζήτημα, τό όποιον βεβαί
ως δέν ήμπορεΐ νά λυθή μέ κινή
σεις σπασμωδικάς, οϋτε μέ έπιδεί- 
ξεις διαφημιστικάς τών μουσικώς 
αναπήρων  ̂ πλήν έπιτηδείων, άλλ’

ΤΑ  ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ 
ΤΗ Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Η κ. ΡΟ ΖΑΛΙΑ  Ν ΙΚ Α

Τ ήν όψη σεμνής καλλιτεχνι 
κής έορτή ς έπήρε ή παρά
σταση τής «’Αγνώστου» 

οτό δέατρο «Περοκέ» μέ τήν συμ
μετοχή σ’ αύτή τής κ. Ροζαλίας 
Νίκα.

άνθρωπότητα τή χαρά, τή συγκίνη
ση, τήν άλήθεια, τόν πόνο, τά 
κλάμα.

u  οιεϊνους φημη; μαέστρο; κ. α. Μητροπουλος, σε τελευτοαχ τον 
ατά. «Παρασκήνια».

σικοΰ ζητήματος. ‘Η περίοδος δ
μως αύτή έκλειισε διά τ ή ς  άχαρα- 
κτηρίστου άντιδράσεως έκείνων, 
οί όποιοι πρώτοι έβλεπον δτι κα- 
τελύετο ή  έν τώ Ώδείω κυρίως 
’Αθηνών μουσική δυναστεία των. 
Καί τοιουτοτρόπως, συνεχιζομένου 
τοΰ κακοΰ, έφθασεν ή έκκλησια-

διάστασιν μέ τήν λογικήν καΐ τήν 
άλήθειαν καί οί όποιοι είς τό ζήτη
μα αύτό κατά τό λαϊκόν ρητόν «έ
χ ο υ ν  μ ε σ ά νιικ  τ α>.

θά μέ έρωτήσετε δμως ποΐα εί
ναι τά αίτια τοΰ σημερινοΰ κατοτν- 
τήμοπος τής ψαλτικής τών ναών 
και ποια μέσα θεωρώ ικανά νά πε- 

( Συνέχεια στήν 7ην σελίδα)
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φωτογραφία, ητοΰ αφιερώνει

Ι· ΙΙ·ΙΙ·!Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ίΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΒΙΙ·Ι

C M  Α ΙΓ  Ι  Α
t  2  ■ t  ”  t ‘  - *  *·.

&■ κ  ® λ · / '■ # m i :

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ κ. Γ. ΑΝΕΜΟΠΑΝΗΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΘΑΝΟΥ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δέν εΐνε λίγες ot φορές πού 
πολλοί μέ ρώτησαν τί εΐνε πιό δύ
σκολο : Νά σχεδιάση ό σκηνογρά
φος τά σκηνικά γιά Μνα κινηματο
γραφικό φίλμ, ή γιά Μνα έργο πού 
θά παιχθή στό θέατρο.

Είνε έντελώς δικαιολογημένη αύ

ποι πού παρακολούθησαν μιά ται 
νία, έτυχε στό τέλος τής προβο
λής της νά βρεθούνε μ’ άνοικτο τό 
στόμα γιά δ,τι είδαν!

Καί /ιά νά πώ τήν άλήθεια δέν 
έ'χουν πάντα άδικο ! Ό  κινηματο
γράφος εΐνε φωτογραφία. ΚΓ ή 
προσοχή το-j φωτογράφου πού «γυ 
ρίζει» τήν κάθε σκηνή, τοΰ προικι
σμένου μέ δλες τίς άκροδασίες τής 
τόλμης δημιουργού όπερατέρ, εΐνε 
άνάλογη μέ τά λαμπρά άποτελέ
σματα πού άργότιρα ό καθένας 
μπορεί νά πιστοποιήση στήν όθόνη. 
Εϊτε γιά εξωτερικά πρόκειται εί
τε γιά έσωτερικά, ή σκιά καί τό 
φώς εΐνε σοφά μοιρασμένα.

Καί ό τρόπος τής φωτογράφη
σης έτσι πού ή έξέλιξή της μάς 
συνήθισε τώρα καί λίγα χρόνια, 
γεννφ τό ένδιαφέρον κΓ έκεΐ άκό
μα δπου τίποτ’ άλλο άπό τό φω
τογραφικό «τρύκ» δέν ύπάρχει. ’Έ 
τσι λοιπόν γι’ αύτή τήν αιτία δέν 
είνε παράξενο οΰτε κΓ άδικαιολό- 
γητο δταν άκοΰμε πώς ό Α ή Β 
προτιμά έστω καί τό μέτριο φίλμ 
άπό τό καλό θεατρικό έργο.

"Οταν συλλογίστηκαν αύτό ά
κριβώς έκείνοι πού ένδιαφέρονταν 
άμεσα γιά νά κροαήσουν τό κοινό 
στό κάθισμα τής πλατείας τοΰ θεά
τρου, τότε άμέσως πήραν άπό τό 
γιαπωνέζικο «Καμπουκΐ» θέατρο 
καί πολιτογράφησαν στήν γέρικη 
ήπειρό μας τήν «γυριστή σκηνή» 
πού άπό τά 1602 ποδχε χρησιμο- 
ποιηθή γιά πρώτη φορά στόν γάμο 
τοΰ Αλβέρτου στήν Άντβέρπη σάν 
έντυπωσιακό έφφέ τής παρέλασης 
τής γαμήλιας πομπής, δέν ξαναφά 
νηκε στήν Εύρώπη.

Τό 1896 στό Μόναχο άπό τόν 
Κάρολο Λάουτενσλέγκερ κατασκευ 
άστηκε μιά «γυριστή σκηνή» γιά 
νά έξυπηρετήση τίς πολλές άλλα- 
γές τοΰ «Δόν Τζιοβάνι», τήν δπερα 
τοΰ Μόζαρτ. ΚΓ άπό τότε ώς σήμε
ρα, πάμπολλα έργα πού δέν τά 
σεβάστηκε τό μοντέρνο πν:ΰμα τών 
συγχρόνων έργατών τής σκηνικής

τέχνης, μονταρίστηκαν καί παρου
σιάστηκαν πάνω σ’ αύτόν τό γυρι
στό κύκλο.

Σαίξπηρ ή Μολιέροτ, "Ιψεν ή 
Γκαΐτε, Ο’ Νήλ ή Ζερύ, δλοι μέ 
τήν σειρά τους προσαρμόστηκαν 
στήν γυριστή αύτή καινοτομία καί 
γυρίσου μπροστά στά μάίτια του,  < ,  χ ρ  Λ. I W  L U  Li'-W I  Ιν λ  L U Uτη ή έρώτηση, γιατί συχνά ανθοω- ε0χαρ;στημένου τώρα τό και.
νούργιο, άπό τό παράξενο κΓ ά- 
συνήθιστο, θεατή. ΚΓ ή έπιδημία 
αύτή κράτησε καιρό, άκόμα ώς τά 
σήμερα άνθεΐ καί λουλουδίζει καί 
πολλοί συγγραφείς έπίτηδες γι’ οώ 
τήν, γιά τό χαττήρι της καί μόνο 
συνταύτισαν μέ τό γύρισμά της τίς 
ιδέες τους, κι’ είδαμε έτσι τόν «Γά 
μο», μιά έρωτική ιστορία, έναν πε- 
ρίποττο καλύτερα μέσα σ’ δλα τά 
διαμερίσματα ένός σπιτιοΰ, ή τόν 
«Ταξιδιώτη χωρίς άποσκευές» στήν 
διάρκεια τοΰ όποιου δλοι μαζί, ή
θοποιοί καί σκηνικά γύριζαν μέ με
γάλη ταχύτητα γιά νά δώσουν μιάν 
έντύπωση άτέλειωτου ταξιδιοΰ.

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα) 
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Φ Ρ Α ΓΚ Φ Ο Υ Ρ Τ Η , 2S Ίουνίου. Η 
ξαφνική άλλαγή τοΰ καιροΰ μα
ταίωσε τήν υπαίθρια παf-άαταση 
τή; «Ήλεκτρα;» 3τήν πλατεία 
Ραίμερμπεργκ, δμω; τό ϊ<5ιο δρά- 
<5υ δέθηκε θριαμβευτικά στό κλει
στό θέατρο «Σαουσπελχάου;» μπρο 
στά σ’ ένα κοινό ιτοϋ χειροκρό
τησε ενθουσιαστικά τήν Ελληνική 
ίημιβυργία.

Τό ποιητικό περιβάλλον τη; 
πλατεία; Ραίμερμπεργκ μέ τόν 
τρίπτυχο ςρέντο τή; μεσαιωνική; 
δημαρχίας, ποϋ ώ; τόσο είχε 
σκεπαστή μέ μυκηναϊκού ρυθμοϋ

πΰλη γιά τήν άρχαία τραγωδία, 
ή δημόσια αύτή πλατωσιά ποϋ 
παίζονται γερμανικά εργα καί ι
στορικέ; άναπαραστάσει; γίνον
ται, μέ ξύλινε; κερκίδε; ποϋ άφί- 
νουν άνάμεσα σκηνής καί εξέ
δρα; ήμικυικλική όρχήστρα καί 
μέ θεωρεία (τά πιό πρωτότυπα 
τοΰ κόσμου) τά παράθυρα καί τίς 
στολισμένε; μέ λούλουδα καί 
φιγοΰρε; παλαιικέ;, προεξέχου- 
σε; παρυφές τών κουκλίστικων 
μεσαιωνικών σπ’.τιων πού περι
βάλλουν τό πρωτότυπο τοΰτο θέα
τρο, τό φαντασμαγορικό πλαίσιο,

τΓν φωτισμένων παραΟυριΰν, ποϋ 
θυμίζουν ένα ύπερωκεάνειο πού 
ταξιδ.εώεει ολόφωτο μέσα στήν ά- 
κυμαντη νύχτα, είνε, κάτι πού 
δέν ξέρουμε τί επίδραση θά είχε 
στήν παράσταση γιατί άπλούστα
τα ή παράσταση αύτή, οπως είπα
με, δέ δόθηκε σ’ αύτή τήν πλα
τεία έξ αιτίας τοΰ κακοΰ καιροΰ.

"Ομως καί πολλοί Γερμανοί 
θεατές διετύποσαν άργότερα τή 
γνώμη πώς ϊσως νάταν καλλίτε
ρα έτσι, γιατί ήταν άδύνατο κΓ 
οί Ιδιοι, φαίνεται, ν’ άποσπαστοΰν 

(Συνέχεια εϊς τήν 6ην σελίδα)

Ή  κ. Νίκα δέν εΐνε πολλά χρό 
νια πού άπεχώρησε άπό τήν ένερ- 
γόν ύπηρεσία τοΰ θεάτρου. Στήν 
δλη της καλλιτεχνική σταδιοδρο
μία ύπήρξεν ή ξεχωριστή ήθο
ποιός, πού μέ τά πολυσχιδές της 
ταλέντο ώράϊσε έκ περιτροπής 
τήν σκηνή όλων τών ειδών τοΰ 
θεάτρου. ’Επιθεώρηση, όπερέττα, 
κωμωδία,, δράμα. Καί ο ’ δλα 
τό πέρασμά της άφήκε τήν σφρα 
γίδα τής έξαιρετικής της τέχνης, 
πού δίκαια τήν έτοποθέτησε δί
πλα στίς πρώτες ήθοποιϊκές δυ
νάμεις τοΰ νεοελληνικού θεά
τρου.

Ή  προχθεσινή της, έκτακτη έμ 
φάνιση σ' ένα έργο κατώτερο βέ
βαια άπό τήν άποψη καλλιτεχνι
κού περιεχομένου, πού δμως πα
ρέχει τήν εύχέρεια σέ μιά πραγ
ματική ήθοποιό νά δείξη τή τέ
χνη της, έδικαίωσεν άπόλυτα τίς 
έπιφυλάξεις δλων έκείνων πού έ- 
κάκιζαν τήν κ. Νίκα, γιατί πρόω 
ρα έγκατέλειψε τό θέατρο, ένώ 
μποροΰσε έπί πολλά χρόνια άκό
μη νά έργασθή γιά τήν πρόοδό

ΕΝ ΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Η κ. Σοφία Σπανούδη σ’ ένα 
άρθρο της, πού δημοσιεύθηκε 
στά « Ελεύθερο Βήμα» έκστρα 

τεύει μέ άγανάκτησι έναντίον έκεί
νων πού προσπαθούν ν' άποδείξουν 
πώς ό Βάγνερ δέν ήταν Γερμανός, 
άλλά Εβραίος.

'Απορούμε, μά τήν άλήθεια, πώς 
μιά γυναίκα, πού συνδυάζει τή μόρ 
ψωση καί τίς καλλιτεχνικές άρετές 
της κ. Σπανούδη, χολοσκάζει γιά 
ενα τόσο άνόητο ζήτημα. Ό  Βά
γνερ δέν είνε οΰτε Εβραίος, οΰτε 
r y p u r r - ^  , · ν ^ ρ Λ ^ .  ·*ρ ά -ρ \,Λ : ,0 -1  ,'9*  

ΰπάρχη ένας καλλιτέχνης μέ ήφαι- 
στειώδη ψυχή καί πνεΰμα, πού έχά
ρισε, χαρίζει καί θά χαρίζη στήν

ΤΑ Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ Ί-Κ Α  ΣΩΜΑΤΕΙΑ '

έκκλησις τών Κερκυραΐκών

Η Σωματείων «Παλαιά Φιλαρμο 
νική» καί «Μάτζαρος» πού 

κινδυνεύουν νά διαλυθούν άπό έλ
λειψη πόρων, πρέπει νά βρή άπή- 
χηση σέ κάθε έλληνική ψυχή.

Γ ιατί τά δυό αύτά καλλιτεχνικά 
σωματεία δέν έξυπηρέτησαν μονά
χα τήν Κέρκυρα, άλλ' είναι συνδε- 
δεμένα μέ τήν δλη πρόοδο τής Ε λ 
λάδος, άφοΰ άπ’ αύτά έ^επορεύθη 
ή δλη μουσική κίνηση τοΰ τόπου 
μας, άρκετός δέ άριθμός ήθοποιών, 
πού δροΰν άκόμη στήν πρώτη γραμ 
μή τοϋ θεάτρου, έκεΛ έπήραν τό δά 
πτισμα τοΰ πυρός.

θά προχωρούσαμε άκόμη νά σι> 
στήσωμε στόν Γεν. Διευθυντή Γραυι 
μάτων καί Τεχνών κ. Κ. Μπαστιάν, 
πού στεφανωμένος μέ τό στέφανο 
τής διπλή; νίκης έπέστρεψε άπό τήν 
καλλιτεχνική του έκστρατεία στήν 
’Αγγλία καί Γερμανία, νά έπεκτεί- 
νη τήν άντίληψή του καί ίσαμε τά 
δυό αύτά Κερκι>ραϊκά σωματεία, 
πού τήν έποχή πού άκόμη στήν πρω
τεύουσα δέν παρετη'ρεΐτο καμμιά ά- 
ξιόλογη καλλιτεχνική καί πνευματι
κή κίνηση αύαά έξοοτέλυσοτν τούς 
φωτιστικούς τους προβολείς σ' δλη 
τήν Ελλάδα.

( ·
ΕΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

Τ υπογράφος καί διορθωτής ά
πό ούδενός κοινοΰ συμφέρον
τος όρμώμενοι συνεφώνησοιν 

νά μεταβάλουν τό δνομα τοΰ γνω
στού καβηγητοΰ τής νεοελληνικής 
φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 
Γενεύης κ. Σαμουέλ Μπώ-Μποβύ, 
σέ Σαμουέλ Μπομπαί. "Ετσι τό ώ- 
ραιότατο άρθρο τοΰ σοφοΰ έλληνι- 
στοΰ πού δημοσιεύσανε τά «Παρα
σκήνια» στό περασμένο φύ'λλο μέ 
τόν τίτλο «Ελληνικότητα καί ξένες

-̂ ·ν-,
κτο κ. Σαμουέλ Μπομπαί ένω τό 
νομα τοΰ συντάκτου του ήτο Σα
μουέλ Μπώ-Μποβύ.

ΓΙΑΤΙ ί α  ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ Ι Τ Ι Α  I Ε Α Α Ι Ι Ι Ι F T U I  
ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ Ι Τ Ι Α  ΑΕΗ ΕΙΝΕ ΪΠΕΙ1Α
ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ κ. κ. ΚΑΣ
ΣΑΝΔΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
Ό μιλεΐ ό συγγραφεύς καΐ δικη
γόρος κ. ΛΟΤΖΟ Σ ΦΙΛΙΠΠΟΥ »

Συνέντευξις μέ τόν συνεργά
την μας κ. ΜΑΡΙΟ ΒΑΈΆΝΟ

Αύτόν τόν καιρό ή ’Αθήνα έχει 
γεμίσει άπό “ Ελληνας πού ζοΰν 
στίς παροικίες τοΰ Έξωτερικοΰ.
Υστερα άπό τόν Πέτρο Μάγνη, 

μας έπεσκέφθη γιά λίγες δυστυχώς 
μόνον ή μέρες ό ποιητής κ. Γλαύ
κος Άλιθέρσης, άπό τούς σοδαρω- 
τέρους λογοτέχνες μας στήν Αίγυ- 
ιττο.

Χτίζονται, χτίζονται στήν ’Αθήνα σπίτια είχανε μεγάλα δωμάτια κοΛ

ί . . ____
Ή  καλλιτέχνις τοΰ τραγουδιοΰ 
Δνίς Μίνα Κυριάκου, πού θά 
τραγουδήσή στό Ραδιοφωνικό 
Σταθμό στί; 10 τοΰ μηνό;. Μετα
ξύ τών άλλων ή Δνίς Κυριακοΰ 
8ά τραγουδήσή καί τό καινούρ
γιο τραγοΰδι τοΰ κ. Ν. Χατ^ηα-

σπίτια μεγάλα, μικρά, μέ μπαλ
κόνια, παράθυρα, έξώστες, βεράν- 
τ-ε σέ ρυθμό γαλλικό, ισπανικό, ι
ουδαϊκό...έσπεράντο. Καί μόνον μ’ 
Έλληνικό ρυθμό μ’ ένα όπωσδήπο- 
τε έλληνικό χρώμα δέν χτίζεται 
κανένα. Τήν έξήγηση τοΰ φαινομέ
νου αύτοΰ ζητήσαμε νά μάς δώ
σουν οί κ. κ. Αρχιτέκτονες, πού 
τούς δίνομε καί τό λόγο.

Ο κ. Κ Α ΣΣΑ Ν Δ ΡΑ Σ
Πρώτος ό γνωστός Άρχιτέκτωι 

τοΰ Μετοχικοΰ Μεγάρου κ. Κασ
σάνδρας μάς έξέθεσε τίς άπόψεις 
του.

— Ελληνικός ρυθμός. Πραγμα
τικά εΐνε ένα σημείο πού σ’ αύτό 
δλοι οί άρχιτέκτονες έχουν στραμ
μένος τάς προσπαθείας τους. ’Αλ
λά τό νομίζετε εΰκ-ολο αύτό; Διό
λου. Έδώ ό άρχιτέκτων δέν εΐναι 
έλεύθερος νά δράση, νά άνάπτυξη 
τά σχέδιά του καί νά δημιουργήση 
στήν τέχνη του. Εΐνε ύποχρεωμέ- 
νος νά έργαστη σύμφωνα μέ τίς ά- 
παιτήσεις τοΰ 'Ιδιοκτήτη πού θέ
λει τόσα δωμάτια, τόσα πατώματα 
καί μάλιστα τίς περισσότερες φο
ρές σέ δυσανάλογα μικρό χώρο. 
"Επειτα άπ’ αύτά πώς θά μπορέση 
νά δημιουργηθή ένας οπωσδήποτε 
έλληνικάς ουθμός; ’Άλλωστε αύ
τή ή συσσώρευση τοθ δγκου σέ μι 
κρό χώρο έχει άποτέλεσμα νά μήν 
είναι τά καινούργια σπίτια σ τό 
σύνολό τους πιό υγιεινά άπ’ τά πα
ληά. Βέβαια τά έξωτερικά διαμε
ρίσματα τών καινούρ,/ιων σπιτιών 
εΐνε άναμψιβόλως ύγιεινά. 'Αλλά 
γιά έκεΐνα .πού δρίσκουνται στούς 
φωτοτ/ωγούς άμφιβάλλω. Δέν λέω

ψηλά κυρίως ταβάνια. Αύτό εΐνε 
κυρίως πού δέν μπορεί κανείς νά
πή δτι τά σημερινά οπίτια εΐνε 
πιό ύγιεινά άπ’ τά παληά. Ύπάρ
χουν πολλοί μάλιστα πού ύποστη- 
ρίζουν δτι τά παληά σπίτια ήσαν

άναμφιδόλως υγιεινό τε pot.
Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Ό  κ, Νικολούδης καθηγητης 
τοΰ Πολυτεχνείου έξεπλάγη.

— Ελληνικός ρυθμός; Πού τόν
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·Ι· Ι· ΙΙ· ||· ||||Μ ·ΙΙ· Ιιϋιι· |Ι· ||· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ·Μ ·ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι

Περαστικοί άκόμα βρίσκονται 
κατ’ αύτάς έδώ ό κ. Γ. Χριστοδού
λου συγγραφεύς, ποιητής κάί κριτι
κός γνωστότατος στούς φιλολογι
κούς κύκλους, πού γράφει γαλλικά 
καί συνεργάζεται στις γνωστότερες 
έφημερίδες τής Αίγύπτου, στά πε
ριοδικά καί άλλοΰ — περισσότερον 
δμως στή «ΣεμαΙν Έζυψιέν» τό 
θαυμάσιο γαλλόφωνο περιοδικό τοΰ 
κ. Σταύρου Σταυρινοΰ, πού εΐνε 
μιά προπαγανδιστική έκδήλωση τής 
πνευματικής μας ζωής γιά τάν έξω 
κόσμο, ό γνωστός έπίσης ιστορικός 
συγγραφεύς καί λογογράφος κ. 
Τρύφων Μαραγκός, καθώς καί άλ
λοι πού γι’ αύτούς θά όμιλήσουν τά i 
«Παρασκήνια» προσεχώς καί ξεχω
ριστά γιά τόν καθένα.

Εκτός δμως τών ’Αλεξανδρινών, 
ή πρωτεύουσα φιλοξενεί καί ξεχω
ριστούς άντιπροσώπους τοΰ Κυπρι
ακού πνεύματος πού χαρακτηριστι- 
κώτερος άπ’ αύτούς εΐνε ό διαπρε
πής δικηγόρος τής Πάφου καί συγ
γραφεύς κ. Λοΐζος Φιλίππου.

Ό  έκλεκτός ξένος μας, μιά ξε
χωριστή μορφή τοΰ διανοουμένου 
κόσμου me ιι£νάλονήσΓ*> ίν eTve

μόνον ένας γνωστότατος έπιστήμων 
ένας δοκιμασμένος συγγραφέας ή 
ένας λογοτέχνης καί σθεναρός όμι- 
λητής, άλλά κι’ ένας ζωντανός καί 
διακεκριμένος δημοσιογράφος Διευ
θυντής τής έκεΐ έκδιδομένης έ- 
φημε-^δος «Πάφος» ίδρυσε γιά νά 
δημιουργήση πνευματικήν έστίαν 
περιωπής, πρό τετραετίας τό δια- 
δεδομένον καί έδώ μηνιαΐον λογο
τεχνικόν περιοδικόν «Πάφος» ώς 
παράρτημα τής έφημερίδος του

Ό  συγγραφεύς κρΰ δικηγόρος 
κ. Λοΐζος Φιλίππου

ποστόλβυϊ «Μάτια, μ α τά κ ια  «ου έχουν πολλά κομφόρ, θέρμανση νε 
γ λ υ κ ά »  I ρά κ λπ . ’Α λ λ ά  κα ί Τά ιια λη ά  δμως

Μιά φωτογραφία άπό τή δεύτερη Συναυλία τής Συμφ^νΐ’-ής ’Ορ
χήστρα; τοΰ Ωδείου 'Αθηνών, πού δόθηκε τήν περασμένη Τε- 
τά βτη  τό  βράδυ στό «θέατρο Ή  ρώδου τοΰ Άττικοΰ» καί ύπδ τή ν  

δ ιεύθυνσιν τβΰ κ . Α . Μ η τροπούλου,

(πού τό διευθύνει άξιόλογα ένας 
νέος ποιητής τής Κύπρου, ό κ. Άν- 
της Περνάρης) εις τοΰ όποιου τίς 
σελίδες έφάνη'κοο1 τά καλλίτερα 
όνόματα τών νέων Κυπρίων λογο
τεχνών.

Επωφελούμενοι τοΰ περάσματός 
του λοιπόν, είδαμε ένα άπόγευμα 
τόν έκλεκτό διανοούμενο καί τόν 
παρακαλέσαμε νά μάς έκθεση όλ[- 
γα τινά, περί τής πνευματικής ζω
ής τής Κύπρου.

Τό πρώτο έρώτημα πού κάναμβ 
στόν κ. Φιλίππου, ήταν:

—Υπήρχε στή Κύπρο ποιητική 
παράδοση, δπως στήν Κρήτη καϊ 
τήν 'Επτάνησον ;

—Δυστυχώς δχι, μάς άπαντά, 
γιά λόγους πού θά σάς τούς έξη- 
γήσω άμέσως. Έάν τό περιβάλ
λον άποτελή σπουδαΐον συντελε
στήν γιά τήν πνευματικήν πρόο
δον ένός τόπου άσφαλώς μπορεί 
νά λεχθήπώς στή Κύπρο κατά τους 
τελευταίους αιώνες ήταν έξαιρε- 
( Η συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
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ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. ί>
Διά θεατρικός, κινηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι.

Πασα άπόδειξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ ΚΑ ΤΣΑ Ν Η Σ  

Δαμάρεως 4.

0 1 ΠΑΗ. ΙΑΡΑΝΤΙ&ΗΙ 
!ΚΗΗ0ΒΕΤΗ! ΙΟΥ ΘΙΑΣΟΥ 

ΤΗΣ Κ>! KATERINAS ΑΝ&ΡΕΑ&Η
Τ ί ι ν  π ερκα μ ένη  Τ ε τ ά ρ τ η  ύ πε- 

γ ρ « φ η  ουμββλαιο μεταξύ τής  κ. 
Κ α τε ρ ίν α ς  Ά ν δ ρ ε ά δ η  χα ί τβΰ 
τέω ς σκηνοδέτβν τβΰ ή μ ικ ρ α τικ β ΰ  
δεάτρβυ τής κ . Κβτβιτβύλη κ . 
Γ ια ν ν β ύ λ η  Σ α ρ α ν τ ίδ η , κα τά  τ : 
ό π ο ιο ν  ό  τελευ τα ίος  ηρβολαμδά- 
ν ε τ α ι οτό  ©ίασο τής κ . Ά ν δ ρ ε -  
ά δ:ι ώς μόνιμος κα ί άπέλυτβς 
σκηνβδέτης.

Μ έ  τβ ν  άνω τέρω  δίασβ δά συ- 
νεργα οδ η  ώς ακηνβγράφβς καί ό 
’’Ε λ λ η ν  κ α λ λ ιτέ χ ν η ς , ποϋ μ έ ν ε ι 
οτβ Π α ρ ίσ ι, κ . Β α κ α λβ , β βπβΐβς 
φ ΐά ν ε ι στάς ’Α θήνα ς σήμερα.

ΑίΑΓΟΚΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Άνακοινοΰται άρμοδίως παρά του *Υ· 
*ουργείου θρησκευμάτων καί Εθνικής  
Παιδείας δτι ή κατά νόμον ‘ Επιτροπή 
πρός βράβευσιν σχολικών θεατρικών έρ
γων, άποτελουμένη: 1) άπό τόν Διευθυν
τήν Γραμμάτων, 2 ) άπό μέλος τοΟ Άνω- 
τάτου * Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 3) 
Λπό τόν Διευθυντήν Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
4 ) άπό έκπρόσωπον της 'Εταιρίας 'Ελλή 
νων θεατρικών Συγγραφέων καί 5 ) άπό 
Ιν «  "Ελληνα θεατρικόν συγγραφέα ή κρι
τικόν, προκηρύσσει μεταξύ τών Ελλήνω ν 
ουγγραφέων τακτικόν έτήσιον διαγωνι
σμόν πρός βράβευσιν σχολικών θεατρικών 
ίργων. Τά πρός κρίσιν έργα, κατά τόν 
διαγωνισμόν 1939—1940, πρέπει νά πλη
ρούν τους άκολούθους δρσυς: α ) Νά ύπο- 
βληθοΰν δι* αίτήσεως είς πέντε (5 ) άντί- 
γραφα είς τόν Διευθυντήν Γ  ραμμάτων 
'(Φωκίωνος 7) μέχρι τής 30ής ’Οκτω
βρίου έ. έ·, β ) νά εΐνε άνέκδοτα ή έκδε- 
δομένα κατά τό έτος 1939 καί γ )  νά είνε 
κατάλληλα δπως διδάσκωνται πρό μαθη
τών τής Στοιχειώδους ή Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως ή δέ διάρκεια τής άτπό σκηνής 
διδασκαλίας αύτών να μή ύπερβαίνη τήν 
ώραν.

Ή  ’ Επιτροπή Βραβεύσεως θά είσηγηθξ 
τήν έκδοσίν τών βραβευθησομένων έργων 
ιίς  τόν ’Οργανισμόν Έκδόσεως Σχο λ ι
κών Βιβλίων καί θά συστήση τήν άγοράν 
αύτών παρά τών σχολικών βιβλιοθηκών.

Τό πρός βράβευσιν διατεθησόμενον πο- 
άνέρχετ^ι εί<̂  δραχ^ιά<  ̂20.000, αΐ 6-̂  

ττοΐαι θ’ άπονεμηθοΰν είς έν ή περισσό
τερα έργα, κατά τήν κρίσιν τής Έπιτρο
πής. Τά βραβευθησόμενα έργα θά διδά- 
σκωνται έπί πενταετίαν είς σχολικάς πα
ραστάσεις.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται παρά 
ΐής Διευθύνσεως Γραμμάτων (Τμήμα 
Γραμμάτων καί θεάτρου) καθημερινώς 
<πλήν τής Τετάρτης) 12—-1 μ. μ.

Ο Α Σ Ι Σ
Νέαι έμφανίσεις τών 

περίφημων

5 MEDEZ
τών 7 Μλοσδάϋ Γκέρλς τού 

τριφωνικοΰ Αριστουργήματος

L0RRIS0N 
ΕΤ C0TY 

WITH
MISS RUTH

τοΰ ΤΖΑΝΗ ΚΑΜΠΑΝΗ.

τοΰ νέου Έλληνικοΰ Σκέτς 
Μ Ε ΤΟΥΣ 

ΣΠΑΡ1ΔΗ, ΛΑ ΣΚ Α ΡΗ , ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, Μ Α Ρ Κ Ο -  

ΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΑ 'ΓΦ Ο ΡΟ Υ  
ΚΑ Ι

1 6
ΑΚΟΜΗ ΝΟΥΜΕΡΑ 

’Ορχήστρα πλήρης ύπό τήν 

διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Μ ΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

2 — 8 ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  1879
— 3 ’Ιουλίου: Στό «Μένανδρο» 

άπβφε μιά πολύ σιτβυδαία «πρώ
τη», β «Άμφιτρύων» τβύ Μολιέ
ρου, μετάφραση Ίωκν. Φραγκιά 
Και ητανε σπουδαία ή παράστα
ση αύτή, γιατί μέ τβ έργβ τβύ 
Μολιέρου, έτσι πβύ τό μετέφρασε 
έ Φραγκιάς, μιά μορφή τής νέας 
έλληνικής κωμωδίας, ή κλαβικί- 
£ουσα, δρΓικε τβ δρόμο της.

— 'Ώς τότε κυριαρχούσαν οτό 
δέατρό μας οί ιαμβικές τραγω
δίες, πβύ είχανε κυρίως ύπβδέσεις 
άπβ τήν άρχαία ιστορία ή άηί 
τήν άρχαία μυδβλβγία. Στόν ΐδιβ 
κύκλβ φυσικά έπρεπε νά κινηδή 
καί ή κωμωδία. Ό  Φραγκιάς, πού 
φαίνεται ότι ήξερε τά Γαλλικά έ- 
ξαιρετικά, έλκύεται άπό τβν 
“’Αμφιτρύωνα», γιατί ή ύπόδεσή 
του έχει τή δάση της οτήν άρχαία 
μυδβλβγία, τήν τυπώνει στήν πα
τρίδα τβυ στή Σύρα, στά 1877 καί 
άπό τβν αρχαϊσμό της τήν πρβ- 
σέχει καί & Ταδβυλάρης καί 
τήν άνεδά^ει.

— Σάν κωμωδία πού ήτανε 
μπβροϋσε νά γραφτή ®Χι στήν 
καδαρεύβυσα καί στόν ΐαμδβ πβύ 
ίϊτανε γιά τήν τραγοίδία, άλλά 
οτή δημοτική, στή μιχτή, άλλά 
τέλβς πάντων δημοτική.

Σπάει, λβιπβν, ή παγερή ή- 
γεμβνία -πίς καδκρεύβυσας καί οί 
βεατές δλέπβυν δεούς νά δημβτι- 
κί^βυν'. Εΐνε φανερό τι ρήγμα έρ
χεται στήν καδαρευουσιάνικη «α- 
ράδβση-

— Πάει ό ϊαμ&ος, παίρνει τγ 
δέση τβυ ό έβνικός δεκαπεντασύλ
λαβες καί οί κατοπινές μονόπρα
κτε; κωμωδίες τοΰ Σουρή, πβύ 
δέν είνε καί λίγες, γράφονται 
στο καλοΰπι τβΰ «Αμφιτρύωνα», 
τό ϊδιβ καί κάτι πβλύ παληά, μά

γόνιμα γιά τό γλωσσικό δεατρικό 
αίσθημα, μονόπρακτα τοΰ Πο- 
λέμη.

Καί ή πρώτη κωμωδία τβΰ Ν. 
Λάσκαρη, Κ<0  Μίδας καί ό κου- 
ρεύς τβυ» δέκα χρόνια πιό άργά 
καί μιά κωμωδία τβΰ Π. Δημη- 
τρίϊκβπβύλου, θαυμαστή γιά τόν 
πλβΰτβ τής όμοιοκαταληξίας καί 
γιά τβ κέφι της, πβύ επιγράφεται 
«Άπό τή γή στόν ούρανό» (1897) 
γράφονται μέ πρότυπο τή μετά
φραση τβΰ «’Αμφιτρύωνα».

— Μέ τό δρόμο, λοιπόν, πβύ έ
δειξε ό «’Αμφιτρύωνας» σπάει ό 
κλασικισμός στό ©έατρβ, ποίν ά
πό τόν Ψυχάρη. Γιατί τό δέατρό 
μας μπβρεί νά τό καυχηδή κι’ αύ
τό: γιά πβλλβύς δικούς τβυ, έσω 
τερικβύς λόγους, ή γλώσσα τβΰ 
Έλληνικοΰ λαβΰ, πρίν άπό τήν 
«λλη λογοτεχνία, στή Σ}κηνή 
Ρρήκε τήν πρώτη έπιτυχία της 
καί άκριδώς στήν έπονίι πβύ δού
λεψε τή μετάφρασή :<:υ ό Φρχγ- 
yx±.

— Παίχδηκε τρεΐς φβρές συνέ
χεια, ξαναπαί^εται στίς 2- Αύγού- 
στβυ, στίς 15 τβΰ ϊδιου μηνός, στίς 
29, παιζότανε πάντα καί τή με
τάφραση τή θεωρούσαν πολύ ση
μαντική καί οί πιό κλασικιστές. 
Σωσίας περίφημος β Σπυρίδων 
Ταδβυλάρης.

— Ό  «Άμφιτρύων» παίχθηκε 
γιά τελευταία ςρβρά στήν Άδήνα 
Ικαί στή μετάφραση του Φραγκιά 
στβ «Βασιλικό» κατά τό 1925, άπό 
τό «©έατρβν Ώδείβυ», βταν τό 
διηύθυνε, στήν τελευταία περίοδό 
του, ό Σπ. Μελά;.

—Ό  κ. Όρ. Κοντογιάννης είχε 
παίξει τό Σωσία.

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ .

H ..ΗΛΕΚΤΡΑ” ΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
m i:  m euirov m mi e m u i i

Χθές έπανήλθε σιδηροδρομικώς ό Γεν. 
Διευθυντής τών Κρατικών θεάτρων.

— Τόν κ. Κ . Μπαστιάν ύπεδέχθησαν 
στόν σταθμό τό προσωπικό τοΰ Βασιλικού 
θεάτρου ol ήθοποιοί του "Αρματος τοϋ 
θέσπιδος, τό Δ. Συμβούλιον του σωμα
τείου ’ Ηθοποιών κτλ.

—  'Ο  θίασος τοΰ ΒασιλικοΟ θεάτρου 
διαιρέθηκε σέ δυό τμήματα καί τό μέν 
πρώτο φθάνει στάς ’Αθήνας τήν Δευτέραν, 
τό δέ δεύτερο τήν Τρίτη.

— ‘Ο θίασος «Νέα Σκηνή» ύπό τήν 
διεύθυνσιν του κ. Κουνελάκη δέν είργά- 
σθη καθόλου καλά στάς Πάτρας.

— Ό  Δήμαρχος Πατρέων, προκειμένου 
νά βοηθήση τόν θίασον, (οργάνωσε μιά 
έργατική παράστασι, πού σ* αύτή παί
χτηκε ή κωμωδία «Καλώς ήρθες» του κ. 
θ . Σ  υναδινοΰ.

— Ό  έν λόγω θίασος έπρόκειτο νά με- 
ταβή κατόπιν στήν Άμαλιάδα, άλλά πρό 
τής άδυναμίας του νά μετακινηθή ό έκεΐ 
θεατρώνης κατήγγειλε τήν σύμβασιν κι* έ
τσι ό θίασος άναγκάστηκε νά μεταβή 
στάς Κ αλάμας.

— Ό  θεατρώνης κ. Μακέδος κατά τήν 
παράστασίν τής περασμένης Κυριακής 
άπηγόρευσε στόν συγγραφέα κ. Εύαγγ*- 
λίδην νά είσέλθτι στό θέατρό του.

— Σημειωτέον δτι ή ήδη παιζαμένη 
στό θέατρο «Λυρικόν» έπιθεώρησίς τών 
κ. κ. Γιαννουκάκη καί Παπαδοπούλου, 
διεδέχθη τήν έπιθεώρησιν τών κ. κ, Εύ* 
αγγελίδηπ— Σ ακελλαρίου και Σ  ακελλαρί- 
δη πού μ* αύτήν έκανε έναρξι τών παρα- 
στάσεών του τό Μακέδειον θέατρον.

— Γράφηκε δτι ό κ. Σαμαρτζής ύπέ- 
γραψε συμβόλαιον μέ τούς κ. κ. Εύαγ- 

γελίδην καί Σ  ακελλάριον, κατά τό ό
ποιον ol δύο τελευταίοι όφείλουν νά πα
ραδώσουν νέο τους έργο στόν πρώτο μέ
χρι τέλους του μηνός ’ Ιουλίου.

— Ό  κ. Σαμαρτζής έσπευσε νά δια- 
ψεύση τήν εϊδησιν αύτή κάνοντας τήν δή- 
λωσι πώς ol μεγάλες είσπράξεις πού πρα
γματοποιεί ή «Βιολέττα» δέν έπιτρέπουν

βΰτε σκέψις νά γίνη περί άλλου έργου.
— Σ τόν κ. Σ  αμαρτζή άπαντήσανε ol 

δυό συγγραφείς ίσχυριζόμενοι δτι έγιναν 
σχετικές συνεννοήσεις.

— Ο Ι κ. κ. Εύαγγελίδης καί Σ  ακελ- 
λάριος κοντά στ’ άλλα διέψευσαν τήν εϊ- 
δησι πού γράφηκε σχετικά^ πώς μεταξύ 
αύτών καί τοΰ συνθέτου κ. Χρ. Χαιροπού- 
λου έπήλθε συνεννόησις συνεργασίας δύο 
έτών.

— Ό  κ. Χαιρόπουλος κατήγγειλε 0στ·- 
ρα άπ’ αύτό τούς άνωτέρω δύο συγγρα
φείς στήν Εταιρίαν τών Συγγραφέων, 
πρός τήν όποίαν καί ύπέβαλε τό συμβό- 
λαιον πού είχε γίνει μεταξύ αύτών καί τό 
όποιον έπρόκειτο νά ύπογραφή τήν έπομέ- 
νην τής δημοσιεύσεως τής διαψεύσεως.

— Ή  Έπιτροπή Άδείας, κατά τήν j 
συνεδρίασίν της τής περασμένης Δευτέρας 
μεταξύ τών άλλων άσχολήθηκε καί μέ τήν 
προσφυγή τής κ. Κατερίνας Άνδρεάδη 
έναντίον τής ήθοποιοϋ του θεατρικού της 
συγκροτήματος Δίδος Στάσας Ιατρίδου.

— Κατά τήν κ. Άνδρεάδη, πού ένώ
πιον τής ’ Επιτροπής τήν έξεπροσώπησεν ό 
ήθοποιός κ. Κρίτας, ή Δίς ’ Ιατρίδου Οπέ- 
βαλε παραίτησιν, άρνηθεΐσα νά παίξητό

πρόσωπο τής ύπηρετρίας στό ήδη παίζό
μενο έργο.

— Ή  Δίς * Ιατρίδου άπολογουμένη άνέ- 
φερεν δτι άπό τής ένάρξεως τών παρα
στάσεων του «Πυγμαλίωνος» ένεφ<χνίσθη 
είς άλλο πρόσωπον πού τής άνετέθη άπό 
τήν κ.Άνδρεάδη καί δτι τό πρόσωπον αύ· 
τό, πού έπρόκειτο νά τό πρωτοπαίξη ή κ. 
Ξανθάκη καί πού γιά λόγους άσθενείας 
δέν τό έπαιξε, τό έκρεάρισε κατά τήν γε
νικήν όμολογίαν τής κριτικής έπιτυχώς.

— Κατά τήν είκοστήν περίπου παρά- 
στασιν τοΰ «Πυγμαλίωνος» ή κ. Άνδρεά
δη είδοποίησε τήν Δα Ιατρίδου δτι τον 
ρόλον της θά ύπεδύετο άπό τήν ή μέραν 
έκείνην ή άναρρώσασα κ. Ξανθάκη καί 
δτι αύτή θά έπαιζε τό πρόσωπον τής ύπη
ρετρίας.

— *Η Δίς 9Ιατρίδου τήν άδικαιολόγητη

αύτήν ένέργεια τής κ# Άνδρεάδη τήν εΟ- 
ρε μειώνουσοτν τήν καλλιτεχνικήν της ύπό- 
στασιν καί ύπέβαλε τήν παραίτησιν της.

— *Η Έπιτροπή Άδείας παμψηφεί έ
κρινε άστοχον τήν ένέργειαν τής κ. Ά ν 
δρεάδη, δικαιολογημένην δέ τήν παραίτη- 
σιν τής Δίδος ’ Ιατρίδου.

— Κατά πληροφορίας άπό τήν Κων)πο- 
λίν τό θεατρικόν συγκρότη ύπό τόν κ. 
Ντάντζελην, πού είργάζετο στό έκεΐ κέν
τρο «Μπογιόντι», διεσπάσθη.

— ’Έτσ ι άπεχώρησεν ή κ. Ζωζώ Ντολ
μάς, ή χορεύτρια κ# Γκέρτα κ« Η ·  τενό
ρος κ. Δεπόλλας.

— *Η όρχήστρα μέ διευθυντήν τόν κ. 
Ντάντζελην συνεβλήθη γιά δλο τό καλο
καίρι μέ τόν έπιχειρηματίαν του κέντρου 
κ. Τοκαλιάν.

— ’Ανεχώρησε γιά τή Θεσσαλονίκη 6 
είσηγητής τοΰ δραματολογίου τοΰ ήμι- 
κρατικοΰ θεάτρου τής κ, Μαρ. Κοτοπούλη 
κ. Μ. Σ  κουλούδης.

— Περί τά τέλη τοΰ τρ. μ. έπιστρέφει 
έξ Αμερικής ή κ. Κυβέλη.

— *Η κ. Α λίκη  πιθανόν νά παραμείνη 
έπί τι χρονικόν διάστημα άκόμη στήν Α 
μερική.

  Τό νέον έργον πού θά διαδεχ^ή τόν
«Πυγμαλίωνα» — πού έξακολουθεΐ ν'ά 
παίζεται μέ κοσμοσυρροήν στό θέατρο 
Άνδρεάδη — είναι ή κωμωδία τοΰ Σώ- 
μερσετ Μώμ «Πηνελόπη».

— Τό πρωΐ τής περασμένης Τετάρτης 
άφίχθη άεροπορικώς άπό τή Θεσσαλονίκη 
ό διευθυντής τοΰ ήμικρατικοϋ θιάσου τής 
κ. Μαρ. Κοτοπούλη κ. Γεώργ. Χέλμης.

— *Η «’Άγνωστος» έξακολουθεΐ νά παί
ζεται είς τό «Περοκέ» μέ τήν κ. Ροζα- 
λίαν Νίκα.

— Δυστυχώς αί είσπράξεις της δέν el- 
ναι Ικανοποιητικοί.

— Έγνώσθη δτι ή κ. Παμφίλη Ά ρ γ υ 
ροπούλου θά προσληφβή είς τόν θίασον 
τής κ. Κατ. Άνδρεάόη.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τό ήμιεπίστ)ί.'ον γερμανικόν 
πρακτορεϊον μεταδίδει δτι ή πα- 
ράστασις της «Ήλέκτρας» ύπό 
τοΟ θιάσου τοΰ έλληνικοΰ «Βασι
λικού θεάτρου», ένώπιον 1.500 
θεατών, ύπήρξε μία αληθής άπο- 
θέωσις τοΰ θεάτρου καί τής Ε λ 
λάδος. Παρίσταντο ό ύπουργός κ. 
Φράνκ, ό ύφυπουργός κ· Χάνκα, 
τοΰ κ. Γκαΐμπελς άπουσιάζοντος, 
ό δήμαρχος κ. Λίπερτ, πλεΐστοι 
στροπτηγοί, άνώτεροι αξιωματικοί 
καί ol πρέσβεις τής Αγγλίας, της 
Ιταλίας, τοΰ Βελγίου, τής Δα
νίας καί τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Ε Ις  τό θυρωρεΐον τοΰ φύ- 
ρερ εύρίσκετο ή πριγκήπισσα Σ ο 
φία· το$ "Εαοεν^ * Ουγάτηρ τοΰ 
πρίγκηπος Άνδρέου, ήτις μετά 
τήν παράστασίν άνηλθεν είς τά 
παρασκήνια καί ,συνεχάρη ϊνα £- 
καστον τών ήθοποιών. Τά χειρο
κροτήματα καί αΐ ζητωκραυγαί 
διήρκεσαν έπί τέταρτον τής ώ
ρας, ή δέ σκηνή κατεκλύσθη ύπό 
άνθέων. Στέφανοι έκ δάφνης 
προσεφέοθησοεν έκ μέρους τών 
κ. κ. Γκαΐμπελς, Γκρύντγκενς, 
τοΰ δημάρχου Λίπερ κάί τοΰ 'Έ λ 
λη νος πρεσβευτοΰ κ. Ραγκαβή. ‘Η 
παράστασις τοΰ Βερολίνου έπε- 
σφράγισε τόν θρίαμβον τοΰ έλλη- 
νικοΰ θεάτρου έν Γερμανία·

Τό απόγευμα ό κ. Σλέσερ έπέ- 
δωκεν έκ μέρους τοΰ φύρερ τά 
διάσημα τοΰ άνωτέρου ταξιάρχου 
τοΰ Γερμανικοΰ Άετοΰ εις τόν 
γενικόν διευθυντήν τοΰ Έλ.ληνι- 
κοϋ Βασιλικοϋ θεάτρου κ· Μπα- 
στιδν. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη 
έπίσημον πρόγευμα, κατά τό ό
ποιον ό δήμαρχος κ. Λίπερτ προ- 
σεφώνησε καταλλήλως τονίσας 
τάς πατροπαραδότους πνευματι- 
κάς σχέσεις ’Ελλάδος κα'ι Γερμα
νίας. Ό  πρεσβευτής κ. Ραγκαβής 
άπήντησεν ΰπογραμμίσας τάς 
πνευματικάς σχέσεις καί τήν 
πνευματικήν συνεργασίαν τών δύο 
λαών.

Κατά τήν δεξίωσιν εϊς τήν Ε λ 
ληνικήν Πρεσβείαν παρέστησαν 
πλεΐσται προσωπικότητες τοΰ Βε 
ρολίνου, αντιπρόσωποι τών θεά
τρων καί ‘Έλληνες καλλιτέχναι.
ΤΗ ΛΕΓΡΑ Φ Η Μ Α Τ Α  ΤΟΥ Π Ρ Ο Ε 

Δ ΡΟ Υ ΤΗ Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Πρός τόν κ· Πρόεδρον της Κυ
βερνήσεως άπεστάλη έκ Βερολί
νου τό κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ 
Πρεσβευτοΰ κ. Ραγκαβή:

«Πλήρης έθνικής ύπερηφανείας 
άναφέρω είς τήν ύμετέραν έξοχό- 
τητα, πρωτεργάτην τής πνευματι
κής άναγεννήσεως τοΰ έθνους, δτι 
ή χθεσινή παράστασις τής «Ήλέ
κτρας» είς τό θέατρον Σίλλερ ύ
πήρξε θρίαμβος τοϋ έλληνικοΰ 
πνεύματος. Τό άκροατή ριον έν 
βαθεία συγκινήσεί καί άπεριγρά- 
πτω ένθουσιασμώ κατεχειροκρό 
τησε καί έπευφήμησε τούς καλλι· 
τέχνας μας. 'Ο  ύπουργός κ 
Γκαΐμπελς, άπουσιάζων έκ Βερο
λίνου, άπηύθυνε π ρ ό ς  τόν κ. Μπα- 
στιδν θερμότατον τηλεγράφημα. 
' I θύνοιίσαι προσωπικότητες έξε- 
φράσθησαν λέγουσαι δτι ή άπό- 
δοσις τής έλληνικής τραγωδίας 
άπετέλεσε μοναδικόν «δίωμα» 
γεγονός τής ζωής των· Έπισήμως 
έζητήθη ή έποτνάληφις τών παρα
στάσεων 5 είς Βερολΐνον, 5 είς 
Φραγκψούρτην, 2 είς Μόναχον καί 
2 είς Βιέννην».

Ό  κ. Πρόεδρος της Κυβερνη 
σεως άπήντησε διά τοΰ κάτωθ 
τηλεγραφήματος:

«Εύχαριστώ διά τηλεγράφημά 
σας 4ης τρέχοντος καί χαίρω ιδι
αιτέρως δι’ έθνικάς έπιτυχίας Βα
σιλικού μας θεάτρου».

Έπίσης πρός τόν κ. Πρωθυ 
πουργόν άπεστάλη τό κάτωθι τη
λεγράφημα:

«Πρόεδρον Κυβερνήσεως 
κ. Μεταξάν

Αθήνας
Ή  κατόπιν προσκλήσεως γενο- 

μένη παράστασις τοΰ Βασιλικοϋ 
θεάτρου Αθηνών είς τό θέατρον 
Σίλλερ τής πρωτευούσης άνεδεί- 
χθη είς £να μεγάλον καί άλησμό- 
νητον γεγονός. Τό Βερολΐνον έ
πευφήμησε τούς διερμηνείς τής 
έλληνικής τέχνης μετά συναπαρ- 
στικοΰ ένθουσιασμοΰ. Παρακαλώ 
τήν ύμετέραν έξοχότητα νά δε- 
χθή τά ειλικρινή μρυ συγχαρη- 
τή-ρια διά τήν, λαμπράν ταύτην 
έπιτυχίαν».

Δόκιιωρ Λίππερτ 
• •Διοικητής *ιόλεα>ς >
Ό  κ. Πρωθυπουργός άπήντησε 

διά τοΰ κάτωθι τηλεγραφήματος: 
«Δόκτορα Λίππερτ 

Ύπουργόν-Διοικητήν πόλεως 
Βερολίνου 

Εύχαριστώ θερμώς διά τό φιλι
κόν ύμών τηλεγράφημα άναφορι- 
κώς πρός τήν έπιτυχίοτν τοϋ Βα- 
σιλικοϋ θεάτρου ώς καί διά τά 
έγκάρδια συγχαρητήρια. Είμαι ι
διαιτέρως συγ κε κινημένος διά τήν 
θερμήν ύποδοχήν καί ύπερήφανος 
διά τόν ένθόυσιασμόν τοϋ τόσον 
καλλιτεχνικώς άνεπτυγμένου θεα
τροφίλου κοινοΰ τοΰ Βερολίνου».

I. Μεταξας 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

Έπίσης π ρ ό ς  τόν κ. Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως άπεστάλη τό 
κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ κ. Βά- 
σου Άργύρη, τενόρου τής Κρα
τικής "Οπερας Βερολίνου:

«’Επ’ εύκαιρία τοΰ θριάμβου 
τοϋ Βασιλικοϋ θεάτρου έν Βερο- 
λίνω,' τοσοΰτον άναπτερώσαντος 
τούς ‘Έλληνας τοΰ έξωτερικοΰ 
καί τοσοΰτον τιμήσαντος τήν νεω- 
τέραν Ελλάδα, οί ‘Έλληνες λυ
ρικοί καλλιτέχνοα, οί έργαζόμε- 
νοι είς τά γερμανικά κρατικά θέ
ατρα, ύποβάλλουν δι’ έμοϋ είς 
τήν ύμετέραν έξοχότητα, τόν μέ- 
γιστον έμπνευστήν τής καλλιτε
χνικής άναδημιουργίας, είς τήν 
διακυβέρνησιν τοΰ όποίου όφείλο- 
,,μεν τούς τόσον πλουσίους καρ
πούς τοΰ άνατείλαντος τρίτου έλ- 
ληνικοΰ πολιτισμοΰ, τήν εύγνωμο- 
σύνην μας διά τό ιστορικόν γεγο
νός, ώς τοΰτο χαρακτηρίζει σύσ
σωμος ό γερμανικός τύπος. Ζήτω 
ό αρχηγός, ζήτω ή Ελλάς».

Ό  κ. Πρόεδρος άπήντησε διά 
τοΰ κάτωθι τηλεγραφήματος: 

«Ευχαριστώ θερμώς διά τηλε
γράφημά σας».

I. Μεταξας

Τό αίτιολογικό καί διατακτικό τής άπο- 
φάσεως τής Έπιτροπής Άδείας έπί τής 
καταγγελίας τής κ. Κατερίνας Άνδρεάδη 
κατά τής ήθοποιοϋ Δίδος Στάσας *ΙατρΙ- 
δη, πού γι* αύτήν γράφουμε σ* άλλη στή

λη, έχουν ώς έξής:
’ Επειδή έκ τής κατ’ άντιπαράστασιν έξε- 

τάσεως τών διαδίκων δέν κατέστη δυνα- 
ίτόν νά διαπιστωθή άν ό άνατεθείς είς τήν 
Δίδα Σ τάσαν Ίατρίδη ρόλος τής ήθοποιοϋ 

•κ. Ξανθάκη έδόθη πράγματι ύπό τύπον 
I προσωρινότητος καί μέχρι τής έπανόδου 
τής τελευταίας είς τόν θίασον — όπότε δέν 
|θά έδικαιοΰτο ή έγκαλοομένη νά άρνησή 
j τήν έκτέλεσιν τοΰ ρόλου τούτου έστω καί 
‘προσωρινώς, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ή 
δαπάνη τής σκηνικής έμφαοΊσεώς είς τόν 
ρόλον τοΰτον θά έγίνετο είς βάρος της 
έπιχειρήσεως — άντιθέτως δέ έκ τής αύ
τής προφορικής έξετάσεως τών διαδίκων 
τεκμαίρεται βασίμως δτι ή ώς άνωτέρω 
άνάθεσις δέν έγένετο ύπό τόν άνωτέρω τύ
πο ν̂  άφοΰ ή δαπάνη τής είς τόν ρόλον 
τοΰτον σκηνικής έμφανίσεως τής έγκαλου- 

| μένης καθωρίσθη νά βαρύνη αύτήν ταύτην 
.τήν ήθοποιόν, δαπάνη δέ δυσανάλογος μέ 
τήν έν τώ θιάσω θέσιν καί τόν μισθόν 

| αύτής.
Επειδή άπό τής πρώτης τοΰ άνωτέρω

είς τόν τύπον θεοό^ρικάς κριτικάς περί τοΰ 
(έργου «Πυγμαλίων», ή Δίς Σ τάσα ΊατρΙ- 
δη έδημιούργησεκαί άπέδωσε τόν άνατι:· 
θέντα είς αύτήν ρόλο τής ΤΗφαρτ Χίλτ μέ 

έπιτυχίαν, ώστε νά μή δικαιολογήται ή έκ 
τών ύστερων καί μετά τήν άποκατάστασιν 
τής ύγείας τής ήθοποιοϋ κ. Ξανθάκη άντι- 
κατάστασίς της διά τής τελευταίας ή ό
ποία, άλλως τε, άπεφασίσθη ύπό τής έγ- 
καλούσης έργοδότιδος, ώς καί έν τή κα
ταγγελία της άναψέρει^ άπλώς καί μόνον 
διά νά παύση ό θίασος νά ύποβάλλεται. 
είς τήν πρόσθετον δαπάνην τής πληρωμής 
έκτάκτου ήθοποιοϋ διά τόν ρ,όλον τής 0 
πηρετρίας, χωρίς νά προβάλλεται ούδεμία 
άλλη δικαιολογία.

Έπειδή ή είς τήν έγκαλουμένην άνάθε- 
σίς τοΰ ρόλου τής Ή φ α ρτ Χίλλτ έγένετο 
άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκτελέσεως 
τοΰ έργου «Πυγμαλίων» καί συνεπώς ή 
μετά τήν έπάνοδον τής ήθοποιοϋ κ. Ξαν
θάκη άνάθεσις έν τώ ίδίω έργου ρόλου 
κατωτέρου, ήτοι τοΰ ρόλου τής ύπηρε- 
τρίας, άποτελεϊ, κατά τά έν τώ θεάτρω 
παραδεδεγμένα, καλλιτεχνικήν μείωσιν 
τής έγκαλουμένης.

’ L/πειδή καί διά λόγους έπαγγελμα- 
τικής καί καλλιτεχνικής τάξεως, ώς, εΐθι- 
σται έν τώ θεάτρω, θεωρείται πράγματι 
μειωτική δι* οίσ\'δήποτε ήθοποιόν ή ό- 
πωσδήποτε άφαίρεσις τοΰ ρόλου του καί 
ή άνάθεσις είςαύτόν έν τώ αύτφ έργω 
ρόλου κοετωτέρου είς περιεχόμενον μετά 
τήν έκτέλεσιν άνάτεθέντος άρχικώς ρό
λου του.

Έπειδή έπί πλέον ή έγκαλσΰσα κ. Κατ. 
Άνδρεάδη μετά τήν έπάνοδον τής κ. Ξαν
θάκη έν τώ θιάσω άπηξίωσε νά παράσχη 
καί τήν έλαχίστην έξήγησιν είς τήν έγκα- 

I λουμένην περί τών λόγων δι* οΟς άφηρεΐ- 
το άπ* αύτής ό άνατεθείς είς αύτήν ρόλος 
τής ΤΗφαρτ Χίλλτ, τήν δέ άφαίρεσιν τοΰ 

| ρόλου τούτου έπληροφορήθη ή έγκαλου- 
μένη παρά τρίτων προσώπων, ήτοι τής ή- 
θοποιοΰ κ. Ξανθάκη,

’ Επειδή ή έγκαλοΰσα ζητοΰσα τήν 5- 
πέμβασιν τής Έπιτροπής διά τήν άποκα- 
τάστασιν τής διασαλευθείσης τάξεως έν 
τώ θιάσω της κάμνει προφανώς σύγχυσιν 
τής έννοίας τής πειθαρχίας τών μελών τοΰ 
θιάσου μέ τόν όφειλόμενον εις αύτά έκ

ΜΑΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚ
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μέρους της σεβασμόν καί έκτίμησιν ώς 
συνεργατών ε[ς τήν έπιτυχίαν τών έκτε- 
λσυμένων ύπό τοϋ θιάσου έργων> ή δέ έγ- 
καλουμένη Στάσα Ίατρίδη, ώρνηθεϊσα 
τόν έπιχειρηθέντα κατ’ αύτης καλλιτεχνι
κόν ΰποδιδασμόν δέν ηαρέδη τούς κανό
νας τής πειθαρχίας καί τής τάξεως έν τώ 
θιάσω, άλλ* ύπερημύνβη δικαιώματος, τό 
όποιον τής παρέχουν άναντιρρήτως τά εις 
τό θέατρον κρατούντα £θιμα ή δέ άσκη- 
σις toO δικαιώματος τούτου έγένετο μετά 
πάσης εύπρεπείας, ήτοι δι’ έπιστολής της 
έγκαλουμένης άπευθι>νθείσης πρός τήν κ. 
Άνδρεάδη( εις τήν όποίαν μέ έξαιρετικώς 
®αθο αίσθημα σεβασμού Εκφράζεται τά 
παράπον,όν της διά τήν γενο·μένην έναν
τίον της άδικίαν.

Έπειδή «ίντιθέτως ή δλη ένέργεια της 
έγκαλοΰσης κ. Κατ. Άνδρεάδη έναντι της 
Δος Στάσας Ίατρίδη δέν Οπήρξεν οΟτε 
εύστοχος, ούτε πατρική, άντί δέ αϋτη διά 
τής προσωπικής παρεμίάσεώς της καί τοΟ 
κύρους της ώς διευθυντρίας τοΰ θιάσου 
νά δώση τήν πρέπουσαν λύσιν είς τό δη- 
μιουργηθέν ζήτημα, άπηξίωσε νά δώση 
καί τήν έλαχίστην έξήγησιν πρός τήν διά 
τής άποψάσεώς της καιρίως τρωθεΐσαν ή- 
θοποιόν.

•Επειδή παρά ταϋτα ή έγκαλουμένη έ· 
• ~-.· > —  *    ......

ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
‘ Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝAi.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1 
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'Υπεύθυνος Συντάξεως 

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
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0 ulOK”  ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΑΗ ΕΙΣ 
ΤΗΣ ΙΦΕΚΑ9ΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

*0 κ. Λίνος Καρζής, συνεχίζων τήν άπό 
δεκαετίας προσπάθειαν άναβιώσεως τοΟ 
άρχαίου άττικοΰ θεάτρουt άνα/>ιβάζει τήνι 
13ην Ιουλίου· ή αέραν Πέμπτην καί ώραν

Γ ■ — 1

δέχθη νά έκτελέση όπωσδήποτε τόν ρόλον 
τής ύπηρετρίας, περιωρίσθη δ* άπλώς νά 
δηλώση δτι θά παύση νά προσέρχεται είς 
τάς παραστάσεις άπό ώρισμένης ήμέρας.

Δ ι ά  τ α ΰ τ α
‘Η ‘ Επιτροπή Άδείας «Αποφασίζει παμ* 

ψηφεί;

1) ’Απορρίπτει τήν καταγγελίαν τής κ. 
Κατερίνας Άνδρεάδη ώς άβάσιμον καί ά- 
στήρικτον.

2) , Απαλλάσσει τήν Δα Σ τάσαν Ί α 
τρίδη τής άποδοθείσης εις αύτήν κατηγο
ρίας, δτι δλως άδικαιολογήτως καί αύ- 
θαιρέτως άπεχώρησε τοΰ θιάσου.

3 ) Επιβάλλει είς αύτήν νά έκτελέση 
τόν ρόλον της καί κατά τήν έσπέραν τής 
3ης Ιουλίου, ϊνα μή παρεμποδισθή ή διε
ξαγωγή τής παραστάσεως.

4 ) Εφόσον ή έργσδότης έξακολουθεΐ 
έπιμένουσα νά έκτελή ή έγκαλουμένη ρό
λον κατώτερον τοΰ άρχικώς έν τώ έργφ 
«Πυγμαλίων» άνοττεθειμένου τοιούτσυ, θε
ωρεί τήν άποχώρησίν τής έγκαλουμένης 
έκ τών παραστάσεων τοΰ «Πυγμαλίωνος» 
ώς δικαιολογημένην.

*Η Έπιτροπή Άδείας 
*0 Πρόεδρος βΟ Γραμματεύς

M IX. Μ Α Ν ΤΟ ΥΔ Η Σ Δ. Κ Α Ρ Δ Α Μ ΙΤ Σ  Η Σ
■ I - + \ i Ί asat;· * * ♦

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΕ Τ Ε Χ Ν Η ;
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. λ . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΛΗ

Ά π ’ άφορμή ένός σημειώματος, πού 
είχαμε γράψει σέ προηγούμενο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» γιά τήν φωτογραφική έκ
θεση ποϋ διωργάνωσε ή Περιηγητική Λέ
σχη, λάβαμε πολλές έπιστολές έκθετων 
Ίης» πού ευχαριστώντας μας γιά τή δια
πίστωση πού έκαναν πώς ή φωτογραφία 
είναι τέχνη, μας ύπόσχονται πώς μέ και
νούργιες δυνάμεις θά ξαναρριχθοΰν στόν 
άγώνα γιά νά παρουσιάσουν ώραιότερες 
φωτογραφίες,

Ή  άμφιβολία άν ή φωτογραφία είναι 
τέχνη καλλιεργήθηκε πολύ στήν πατρίδα 
μας, ένώ στήν Εύρωπη, πού άπό καιρό 
πίστευσαν τις δυνατότητες τής φωτογρα
φίας, σήμερα δρέπουν τούς καρπούς της. 
Καί γιά νά τήν ένισχύσουν άκόμη περισ
σότερον, προωθώντας την σ’ άνώτερα έπί
πεδα, κυκλοφορούν άναρίθμητα φωτο- 
ρεβοΰ διοργανώνουν έκθέσεις κι’ έτσι κα
μαρώνουν έκεΐ έναν Μανασσέ τους. ,

Δέν είναι καθόλου εύκολο πράγμα τό 
νά φτιάξη κανείς μιά ώραία φωνογραφία. 
Δέν είναι μόνο τό νά γυρνάη κανείς δλον 
τόν κόσμο καί νά τραβάη φωτογραφίες 
παντοΰ, πρέπει νά έχη έξαιρετική τύχη 
γιά νά βρή ένα τοπίο πολύ κατάλληλα 
φωτισμένο καί νά βρεθή στήν κατάλληλη 
θέσι νά πάρη μιά ώραία φωτό. ’Ή  πρέ
πει νά είναι πολύ τεχνικά καί αισθητικά 
καταρτισμένος, έτσι πού νά έκμεταλλευθή 
καί τά έλαχιστότατα πράγματα^ έτσι πού 
νά παρουσιάση τό ώραΐο. Καί πάλι γιά 
νά κάνη τόσο ώραΐες φωτογραφίες δσο
ό Φόεμπαχ, που μέχρι σήμερα δέν ξεπε-
ράσθηκε παρά τίς χιλιάδες πού προσπα- 
θοΰν νά τόν μιμηθοΰν, είναι γιατί πρέπει 
νά γεννηθή Φόεμπαχ.

Μά καί πάλι άφοΰ έπίτευχθή^ άπό τύχη 
ή άπό γνώση, ή λήψις τοΰ ωραίου νεκα- 
τίφ, καί άκόμα δυσκολώτερο εΐναι τό πό>ς 
θά τό παρουσιάση κανείς αύτό στό ποζι- 
τίφ του, φοτντάζομαι τό ώραΐο χαμόγελο
τοΰ νέου κοριτσιού νά φαντάζη στή μέση
τοΰ κλισέ, όλόγυρα καί στό φόντο χίλια

δυό άλλα πράγματα, πού δέν βοηθόθν τήν 
καλύτερη έμφάνισι τής φωτό μου πρέπει 
νά έξαφανισθή ξεπερνώντας τήν πραγμα
τικότητα, τό πολύ-πολύ άκόμη νά δείξω 
τά κρινοδάκτυλα τοΰ κοριτσιού πού χαϊ
δεύουν τόν άγέρα άπαλά, καί έτσι Ονει
ρεύομαι πώς θά μιλήση τό έργο μου στίς 
ψυχές τών θεατών του σάν ένα ποίημα 
τοΰ Κώτς. "Ισως εΐναι ύπερβολικές οί έλ
πίδες μου. Μά τό έργο τοΰ φωτοτέχνη 
Μανασέ μέ συνεκίνησε δσο καί ό στίχος 
τοΰ Κ  ώτς.

"Οσοι έζησαν μέ τούς καλλιτεχνικούς 
φωτογραφικούς κύκλους μιάς εύρωπαϊκής 
πρωτεύουσας, καί έγνώρισαν άπό κοντά 
τή φωτογραφική καλλιτεχνική ζωή στήν 
όποία μετέχει καί ή άνωτέρα άριστοκρα- 
τία της, καταλαβαίνουν πόσες χαρές μάς 
προσφέρει ό εύγενικός άγώνας γιά τήν 
πραγματοποίησι τής ώραιότερης φωτογρα
φίας. \ 1

Ή  Περιηγητική Λέσχη είναι μαζί μέ 
κανένα δυό άλλες ή έστία γιά νά έξα- 
πλωθή ή φωτογραφική ιδέα καί ή γνωρι
μία μου μέ τούς έρασιτέχνες μέλη της 
μοΰ έδωσαν τις μεγαλύτερες έλπίδες γιά 
μιά φωτογραφική πρόοδο, μά μέ συνεκί- 
νησε δμως ύπερδολικά ή έπιστολή τοΰ εύ- 
γενικοΰ έπιστολογράφου μου πού μοΰ έ
δωσε τήν άφορμή νά ξαναλαχταρήσω κά
ποιες άνώτερες στιγμές πού μοΰ χάρισε 
ή φωτογραφία.

Από τήν φωτογραφία δέν πδριμένομε 
μονάχα αισθητικές χαρές, είναι ενας άπό 
τούς πνεύμονας του σημερινού πολιτισμοΰ 
μας. Εφημερίδα. Κινηματογράφος. Τέ
χνη. Επιστήμη. Τό κάθε τί έξυπηρετεΐ.

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους άξίξει 
δλην τήν άγάπη καί τή στοργή μας ή τέ
χνη τοϋ Νταγκέρ, πού τήν έξύψωοοτν στό 
σημερινό βάθρο της μερικοί μεγάλοι φί
λοι της, όπως ό Μανασσέ, ό Τσίμλερ, δ 
Κ ράμπνερ κλπ.

Λ. ΕΛ Ε Υ Θ Ε Ρ  ΙΑ Δ Η  ί

ζ V  .

fΟ κ. Κ. Πλακούδη'ς

ΙΟην μ. μ., είς τήν Σφενδόνην τοΰ Σταρ· 
δ ίου, πρώτην φοράν άπό τής άρχαιότη- 
τος, τήν περίφ^μον διά τήν θεατρικότητα 
της τραγωδίαν του «ΞΟριπίδη: **Ίων».

Τόν δύσκο>ον ρόλον τοΰ "Ιωνά έμπι· 
στεύβηκε εις τόν νέον ήθοποιόν καί άρι* 
στοΰχον τής Δραματικής Σχολής τοΰ Βοο· 
σιλικοΰ θεάτρου κ. X. Πλακούδην,

Εΐνε ένας άπό τούς πιό μελετημένους 
νέους ήθοποιούς, πού συνδυάζει τή μό<> 
φωσι μέ τό ταλέντο, τήν τέχνη μέ τήν τε« 
χνική. Εΐνε εύσυνείδητος, έχει ώραία δρα
ματική λυρική φωνή, καθαρή άρθρωσι καί 
έμφάνισι, πβύ τόν βοηθοΰν καί τοΰ έπι* 
τρέπουν νά έρμηνεύση άριστα T0y πον«* 
μένο νόθο γυιό τοΰ Απόλλωνα.

ΚΑΛΛΙΤΕΚΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν προπαρελθοΰσαν Πέμπτην 29 

’ Ιουνίου έγένετο ή 2η Μουσική Έ- 
πίδειζις τών μαθητριών της καθη-, 
γητρίας 'Ανθής Σακελλαριάδου. 
κατά τήν όποίαν διεκρίθησαν αί 
Μ'ρκελα Άνεστοπούλου καί Aid 
Μπρούμη, Καίτη Παπαδημητρίου, 
Γεωργ. Παπαδημητρίου καί ΧριστΙ 
να Μακρή

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΤΡΑ Τ Ο Υ Α Τ „Κ 0| Μ Μ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ > Κ.ΜΠΑΣΤΙΑΝ

■  ι

Γ I Ο Υ Λ I Κ Α
‘Η διαρκώς έξελισσσμένη χορεύτρια τής 

Μάντρας τοΰ Άττικ. πού ίμφανίζεται έφέ

τος νιετά 12μηνον φοίτησιν είς ·πμ· 1χο· 

λήν Λ»ωριαν«·.

Κατά τήν χθεσινήν άφιξιν έξ Αγγλίας 
καί Γερμανίας τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ του 
Βασιλικοϋ θεάτρου κ. Κωστή Μπαστιά είς 
όν σταθμόν Λαρίσης, οί συνταξιούχοι ή

θοποιοί διά τοΰ συναδέλφου των καί είδι- 
κοΰ γραμματέως τοΰ Σωματείου ’Ηθο
ποιών κ. Ή λ . θεοδώρου προσέφερον είς 
αύτόν ώς άνάμνησιν τής θριαμβευτικής 
περιοδείας τοΰ Β . θεάτρου πολύτιμον ση- 
μειωματάριον.

Επιδίδω ν τό άνωτέρω δώρον ό κ θεο
δώρου τόν προσεφώνησε μέ τά έξής λίγα 
λόγια;

«Μεγάλε άναδημιουργέ καί στυλοβάτη 
τοΰ θεάτρου.

Έμεΐς^ ol παλαιοί έργάτες τής Σ κ η 
νής, πού μαρτυρικά έργασθήκαμε γιά τήν
ίδέα τής τέχνης καί μέ τά πτωχά μας μέ
σα έκρατήσαμε δσο μπορούσαμε ψηλά τή 
Σημαία τοΰ θεάτρου, ευτυχισμένη σήμερα 
πού βλέπομε τή Σκηνή τόσο ψηλά άνεβα- 
σμένη, μέ δάκρυα στά μάτια έρχόμαστε 
νά Σο ΰ  εύχηθοΰμε τό «Καλώς ήλθες» καί 
^ά Σοΰ  είποΰμε, δώσε και σέ μάς τή χαρά 
τών γηρατειών μας».

Ό  κ. Μπαστιάς εύχαριστών άπήντησε
πώς δέν ίκανε παοά άπλο» τό καθήκον
TOU-

©ΕΑΤΡΟΝ

Τηλ. 53-588
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Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΠΟΥ ΕΑΟΞΑΣΕ
ΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗ Η ΡΩ ΤΑΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΑ ΤΗΣ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΕΝΤίΝΑ
ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ κ. Μ. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΒΡΥΑΚΟΥ

Μιά άλλη γνωστοτάτη χορευτι
κή κορυφή τοθ αίώνο; μας εινε ή 
" I οπανίς Ίμπέριο Άργεντίνα. Πε
ρίφημη καί Ξακουσμένη, ή Ζωτική 
αύτή χορεύτρια, ύπήρξε τό καύχη
μα τής πατρίδος της, ή λατρεία τών 
συμπολιτών της, πού τήν έδόξασαν 
σάν μιά έθνική ήρωΐδα τους. 'Η 
Άργεντίνα ήτο y i’ αύτούς δχι μό
νον ή άφθαστη έρμηνεύτρια τών χο 
ρευτικών των παραδόσεων, άλλά 
κι’ ένας άσύγκριτος πραγματευτής 
ποΰ έφερνε άπό άκρη σ’ άκρη σάν 
ώμορφο φορτίο τήν βαθειά καλαι
σθησία, τήν άπλή γραμμή, τήν ποι
κιλόμορφη εκψρασι αύτών τών χο
ρών της. Ή  Άργεντίνα ήτο ό δια
λαλητής πού διαλάλησε πιστά κά
θε Ψυχική Ιδιότητα τών πατριωτών 
της. Ή  Άργεντίνα ήτο ή χορευτι
κή ποιήτρια .ιού τραγούδησε τήν 
πατρίδα της. ’Έτσι ή άγάπη πού εί
χε φωληάσει σέ κάθε Ισπανική

νοια του χορευτικού της ποιήματος.
Ο κρυστάλλινος της ήχος ένωμένος 

μέ τό τσαχπίνικο κτύπο τοϋ τακου
νιού της δίνουν μιά ξέχωρη παριχ- 
ξενή γοητεία στόν ϊδιο τό χορό της.

Μέ τήν πνευματική της δύναμι ή 
μεγάλη καλλιτέχνις κατάφεοε νά, 
κυ@ερνήση κι’ αύτή τήν μιμική τοϋ 
προσώπου της. "Ετσι ώστε τό κά
θε ψυχικό συναίσθημα μπορεί νά 
γίνη άντιληπτό καί μ’ δλη τήν εκ- 
φρασί της. Ο πόνοξ, ή χαρά, ή ζή
λεια, τό μίσος, ή έγκατάλειψις, ή 
άπογοήτευσις άκόμα κι' αύτή ή ά
πλή εύχαρίστησις έχουν μιά £εχω-, 
ρη πτυχή μέσα στά φωτοδόλα χα
ρακτηριστικά της. Τό ώραΐο της 
κεφάλι εΐνε ένα άνοικτό βιβλίο δ
που καθένας μπορεί νά δι-.ιβάση 
κάθε καλλιτεχνική της ένέργεια. 
Δέν χορεύει τούς χορούς της ή 
Άργεντίνα, τούς ενσαρκώνεται. £ή 
μ’ αύτούς. Αύιό άκριβώς εινε και 
τό μυστικά τής τέχνης της, τό μυ-

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ένα γιγαντιαϊο θέατρο 
Θά χωρή 60.000 θεατάς

Ό μιλεΐ ό Ιταλός άρχιτέκτων Καίσαρ, Αύγουστος, Ηότζι 
Τ Ο Υ  Ε Ν  Ρ Ω Μ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ Α Σ  κ. Ε . MAHCAiSEPA

Η ΤΖΑΖΖ
Η Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α  
Τ Η Σ  Ε Π Ο Χ Η Σ  Μ Α Σ

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. Γ. ΝΕΟΚΛΗΣ

Ρ&ΜΗ, ’ Ιούλιος. — Τ ί  λέτε σεις 
γιά ένα θέατρο πού θά χωρή 60. 
000 θεατάς ;

ψεως φωτισμού, δεδομένου δτι εί
νε άδύνατος ή άπόδοσις τοΰ φω
τός τής ήμέρας, καθώς τής νυ- 

Αϋτή ή κατοκ* ηκτικπ έοώ'Γν,σις κτος. 
μοϋ έτεθη άπό τόν μεγάλον άρχι- ( Οΐ άπόψεις τοϋ συνομιλητοϋ

- r

νους, πού θά δύναντσι νά βροΰν 
τήν θέσι τους, χωρίς νά θορυβούν 
καΐ νά ένοχλοϋν. Τό κοινόν, πρίν 
άπ' δλα, έχει τό δικαίωμα τής ά 
ναπαύσεως πηγαίνοντας στό θέα

καρδιά δέν ήταν *δικη καί άναί- στικό πού τής έδωσε τήν άθανασία.

Ή  παγκόσμια χορεύτρια μέ τά 
κατάμαυρα μαλλιά, τό μπρούτζινο 
δέρμα καί τά φωτοβόλα μάτια ά- 
σχολήθηκε μόνον καί άποκλειστι- 
κά μέ τήν έθνική χορευτική τεχν·.-
νική. Μελέτησε

Ποιά εΐνε ή ιδιωτική ζωή τής 
καλλιτέχνιδος, ποιά εΐνε ή άρχή 
της καριέρας της; Οί άπειροι δη
μοσιογράφοι πού εΐχαν τήν εύτυχί.χ 
νά τήν γνωρίσουν, δέν είχαν καί 
τήν τύχην νά εισχωρήσουν μέσ' τό

της χορό μέ σκέψι, προσεκτικά και 
μετά τόν έρμήνευσε μέ μιά δ.κΆ 
της Ξέχωρη έρμηνεία, τέλεια ά
φθαστα. Ή  άπότομες Ψυχικές μετ ι- 
π-τώσειξ πού εΐνε μέσα στή Βάλ
του λαϊκοΰ ισπανικού χοροΰ παίο- 
νουν μέ τήν έμιΤνευσμένην Άργεντί
να μιά καθαρή καΐ έντονη δλοφάνε- 
ρη γραμμή. Ό  ισπανικός λαόο ξέ
ρει νά χορεύη, ό χορός γι’ ο?ΰτόν 
εΐνε κάτι τό άπαραίτητον, ϊνα μέ
ρος τοΰ έγώ του. Κι’ ό χορός του 
ό άτεχνος, ό άπλός έχει τόση με
γάλη σημασία, τέτοια Ξέχωρη έρ
μηνεία πού μοιάζει σάν μιά μακρυ
νή όι.'ΐλία, σάν έ'νας διάλογος μέ 
τήν ίδια του ψυχή.

Ό  χορός εκφράζει τέλεια τάς 
σκέψεις του', λέει τά συναισθήματα 
του, μαρτυρδ τά πνευματικά του 
μυστικά. Αύτόν λοιπόν τό χορό,τόν 
τόσο ειλικρινή, πήρε ή Άργεντίνα 
γιά μοντέλο τής τέχνης της. Αύτό 
τόν άληθινό άπροσποίητο χορό έ
βαλε μέσα στή δίκιά της έξοχη τέ- 
χνΛή καί χορογράφησε μέ τήν 8ν.- 
τονη λογική της σκέψι. Χόρευε. Καί 
κάθε τ, έπάνω στήν ύπαρξή της 
μαρτυΑΰσε μιά βαθειά καλλιτεχνι- 

—κ^, τήν^,ϊέλδία μουσική -τ{)ς,
κατάιρι,'σι, τήν άπόλυτη κυβέρνησι 
τοΰ έγώ της. Ό  χορός της ήτο ή έ- 
■πανάσχίασις τοΰ σώματος καί τοΰ 
αίματος, ή άποθέωσις τών αισθήσε
ων, ή δύναμις τής θελήσεως, ή έν- 
τασίξ τών νεύρων. Τό αρμονικό καί 
καλλίγραμμο σώμα της έδιδε τήν 
έντύπωσι μιάς καλοψτιαγμένης μη
χανής μέ τέλειο μηχανισμό. Τά λε
πτά μακρυά μπράτσα θύμιζαν παν
έμορφους κλώνους πού λυγοΰν μέ
σα σ’ ένα τρεμούλιασμα μιας θεϊ
κής πνοής. Καί πάνω στήν κορυφή 
τοΰ ύπερκόσμιου αύτοΰ φυτοΰ άν- 
θοΰν δυό λουλούδια ξωτικά, ή κα
στανιέτες της. "Η Άργεντίνα κρα- 
τα τό έθνικό μουσικό δργανο τής 

• Ισπανίας τήν καστανιέτα ώς κύριο 
σύμβολο τοΰ χοροΰ της. Είνε ή πι
στή συνοδός τής καλλιτεχνικής της 
δημιουργίας, είνε ή άπαραίτητη τε
λεία, πού ύπογραμμίζει δλη τήν έν

πατριωτικό j ψυχικό της κόσμο. Ή  δοξασμένη
χορογράφος, ένώ εΐνε άφοτντάστω 
πρόθυμη είς τάς άπαντήσεις της 
δταν αύταί έχουν γιά θέμα τή χο
ρευτική της δράσι κρατά βαθειά 
γιά λογαριασμό της κάθε άλλη ά- 
ποκάλυψι πού μπορεί νά γνωστο- 
ποιήση ένα έστω καί μικρό διάδο > 
μο τοΰ πύργου τής πολιτικής τη; 
ζωής. «Ζητάτε λέει νά μάθετε κάθε 
τί πού μέ άφορά έκτός άπό τήν τέ
χνη μου. Είμαι μιά άπλή γυναικού
λα. δταν δέν έογάζομαι, ή δέν τα
ξιδεύω, ξυπνώ στάς όκτώ καί κοι
μάμαι στάς δέκα, δπως κάθ= άλ
λος άνθρωπος».

Γ ι’ αύτή\· ή ζωή εΐνε θέατρο, C- 
παρξις εΐνε χορός, κι’ δμως οί 
σπουδαιοι έξερευνηταί τών άνθρω- 
πίνων περιπετειών αύτοί πού ξεσκα 
'λίζουν κάθε σκοτεινιασμένο συρτά
ρι καί άνακατεύουν τά κιτρινιασμέ 
να χαρτιά τοΰ παρελθόντος έφεραν 
σέ δημοσιότητα καί μερικές άγνω

στες σελίδες τοΰ βίου τής μεγάλης 
Άργεντίνας. Έ τσ ι σήμερα χάοις 
σ’ αύτούς, μποροΰμε νά γνωρίσου
με καί μεΐς τήν άφθαστη χορεύτρια 
αϋτή πού έκανε τόν κόσμο νά σκιρ 
τά άπό συγκίνηση μέ μόνη Γην πα
ρουσία της. Msp-ΐκά άτϊώ τφ τόσο 
κρυμμένα μυστικά της εΐνε τά έ
ξής:

Ό  Μανουέλ Μερσέ, εΐνε Μνας τέ
λειος χορευτής, τό καύχημα καί ή 
δόξα τής ‘ Ισπανίας, είνε πρώτος 
χορευτής τής όπερας τής Μαδρίτης 
κα'ι ή κάθε του χορευτική έμφάνισι 
χαιρετίζεται άπό τό άπειρον πλή
θος πού κατακλύζει τό σοβαρό αύ
τό θέατρο μέ άφάνταστο ένθουσια- 
σμό. Μεταξύ τών ύπεραρίθμων θαυ 
μαστών του είνε καί μία έξαιρετι- 
κή ώμορφιά μιά σπανία Ισπανική 
καλλονή ή Ζοζέφα.

Άπό πρώτης τάξεως οικογένεια 
μέ τέ'λεια μόρφωσι καί άλλα τόσα ! — δέν πρόκειται γιά άνοι-
πνευματικά χαρίσματα, ή ώραία I κτό> μέ διακόπτει ό νέος άρχιτί-

ίΓ ^ ν ,η  ο

•ωτερικό' κ«ί Td*?r ^ ^  W rr trnir-a*-!r τρίου.*·

Ή  τζάζ εΐνε τό ίσον τής έποχής 
μας. Τό άγκομαχητό, τά δήμα 
πρός δήμα προχώρημα τής χαράς 
μας στή δΰσκολη ζωή πού περνά
με, τό τρελλό κέφι πού δγάίνει μέ
σα άπό μεθύσια, οί άναθρες κ.ραυ 
γές ξεσπάσματα άληθινά, κι’ Ενα 
άλλο σωρό κόσμοι πού κρύδονται 
έκεΐ μέσα.

Είνε δέ πολύ ήλίθιο νά λέμε δτι

ώσεις σ’ δλους τούς μεγάλους 
χορούς καί στά ξενοδοχεία.

Τώρα βρίσκεται στή Κηφισιά παί 
ζει στό Σέσιλ καί στοΰ Άπέργη. 
Έκεΐ τόν βρίσκω. Μιλώντας γιά 
τή δουλειά του λαμποκοπάει όλό- 
κληρος, πώς φαίνεται ό καλλιτέ
χνης, πού άγαπάει, πού πιστεύει σέ 
κείνα πού κάνει;

— Δυστυχώς μοΰ λέει στόν τόπο
ή τζάζ, ή άληθινή τζάζ, ή συφωνι- μας δέν είχαμε τήν εύκαιρία ώς τά
κή τζάζ, ή τζάζ, δπως είνε στήν 
'Αμερική καΐ στήν Αγγλία πού τά 
όνόματα τών διευθυντών της έχουν 
ξεπεράσε! τά σύνορα τής Χώρας 
της, πού ή έκτέλεσις κάθε κομμα
τιού άπαιτεΐ κόπους, τεχνικές δυ
σκολίες, άληθινή τέχνη, μ ά έπιφα- 
νειακή τρέλλα τής έποχής μας. 
Γ ιατί άν παραδεχθούμε ενα τέτοιο 
ποδαμα. τότε θά πή δτι δέν ξέρου
με τήν έποχή πού ζοΰμε.

Πόσες πεοισσότεοες συγκινήσεις 
ή πόσες μεγαλύτεοετ -·α~ές δέν 
φέρνουν αύτά τά άπ><̂  1 ο'ΐυάτια
πού εί ιαστε έμεΐς οί ίδιο·. έ <εΐ μέ
σα οί πονεαένοι έραστέι:. οί χαρού
μενοι χορευτές, οίνοσταλγοϊ δυό 
cooai'iv ματιών, δυό κοραλένιων 
χειλιών.

'5 τζάζ είνε τό μέσον, ή λύρα, 
τών νέων υμνητών τής σημερινής 
άγάπης, τής σημερινής ζωής.

Κοά πρέπει κανείς νάχη άκούσει 
τή τζάζ ένός Χάρρυ Ρόϋ, ένός 
Μπείτυ Γκούντμαν, κλπ., γιά νά 
καταλάδη τί θά πή τζάζ.

Νουίζω δτ·. άρχίζοντας μιά τέ
τοια έρευνα άν τζάζ εΐνε τέχνη καί 
στόν τόπο μας δέν μποοοΰσα 
νά διαλέξω καλύτίρο πρόσω,γ ο  

άπό τόν Νεοκλή. Εΐνε μ ε ρ ι 
κά όνόιιατα πού δέν έ'χουν ά- 
νάγκή άπό συστάσεις, και άπό 
προλόγους. Μόνα τους μιλάνε, λέ- ) 
νε δ,τι έχουν νά ποΰνε.

Στό άκουσμα 
τος Νεοκλής, έρχεται στή μνήμη I 
σου, ένας συιαπαθητικός. μετρίου ά- 
ναστήιιατοο άνθρωπος, πού πέσατου 
έχει γεννηθή ό ρυθμός καί ή μελω
δία. Βλέπεις δυό χέρια νά χαϊδεύ
ουν διαρκώς τά πλήκτρα τοΰ πιά
νου, νά τραγουδάνε πάνω του χα
μένους έρωτες ή νεογέννητους τέ- 
τοιυς άκοΰς νά τραγουδιώνται φε>- 
γαρόλουστες βραδυές,

τώρα ν’ άκούσωμε άληθινή, συμφω
νική τζάζ. Αύτές δλες πού παίζουν 
στά διάφορα καμπαρέ καί κέντρα 
εΐνε παρωδίες. Γιατί άληθινή τζάζ

Ο κ. Γ. Νεοκλής
δέν είνε τό νά πάρης πέντε φτωχά 
όργανα, χωρίς - καμμιά όμοιγένεια 
ήχου, χωρίς κανένα ρυθμό καΐ νά
ιούς βάλης τόν καθένα τους νά

πούνε. : κτυπ(5;η gva μπάσσο ή μιά' μπατα-
λοιπον του όνόμα- j ρ;α

Ή τζάζ θέλει δουλειά, πρόδες. 
Στό έξωτερικό οί τζάζ δουλεύουν 
5—6 ώρες κάθε μέρα γιά νά πα
ρουσιάζουν δτι παρουσιάζουν. Παί
ζουν συγχρόνους κλασσικά κομμά
τια καί δέν ύπάρχει καμμια άμφι-
δολία δτι ή άπόΞοσίς τ:υς εΐνε πε
ρίφημη. ’Εδώ κρατούμε τά καμπα
ρέ άνοικτά ώς τις 6 τό πρωΐ άπό

ΑνΑ,,,ν / 7  ̂ βλέπε'ς , τ(ς -|q δράδυ. Χώτια τίς Κυοια-άκόμα ωραίες γυναίκες περίφημα j κές πού ύπά κα· ^ oy α.
Jx Z ' tr Ζ  Χ° ΡεΓ υν Λμεσα·. ° έ τινέ<· λ°^όν αύτοί ‘ οί' πισ.ες, σε μπρατσα ωραι- άνθρωποι πού ό καθένας τους πα;.οων χορευτών s s

τέκτονα καί ζωγράφον Καίσαρα . μου, μου έφερςν τήν διάθεσιν μιας 
Αύγουστον Πότζι, δταν πήγα νά πιό λεπτομερούς συζητήσεως, γι oc.
τόν έπισκεφθώ στό εργαστήριό 
του. Έρώτησις γεμάτη έξωφρενι- 
ομό, γιατί πραγματικά ποιός μπο
ρεί να σκεφθή έ'να τέτοιο κολοσ- 

σό;
~  'Ένα  θέατρο 60.000 θεατών ά.

τί πραγματικά ό Πότζι ποτρουσιά- 
ζετο μπροοτά μου μ’ ένα μυαλό 
ήφαιστιώδες, οταν μ’ άνοιξε τά 
σχέδιά του γιά τό μοντέρνο θέα
τρο τοϋ λαοΰ.

— Φαντάζομαι τό θέατρό σας,

αύτή Ίσπανίς έχει ένα μόνο έλάτ- 
τωμα, τή φτώχεια της. Κι’ δμως ή 
θλιβερή οικονομική της κατάστα-
σις δέν μπορεί νά θαμπώση τήν ά- τερο άπ’ αύτά είνε οί δροχές, ένώ

πήντησα, θά είνε ή πιό πιστή ά- , ^«Ρ^ηρησα. σαν ενα τερατώ-
πεικόνισις τ ή ς  σημερινής άεροδυ-! 6ι1Ρ10 τής προϊστορικής έπο·
ναμικής έποχής μαο. Μά έγώ τού- I ΥΡ3μ^ες αεροδυναμικές,
λάχ ιστόν δέν έχω' έμπιστοσύνη! ~ Οχι κβΐ τόσο! Τό θέατρο σϋ- 
στό ανοικτό θέατρο. Τ0 θο£ μ«κΡ °ς  83 μέτρων καί

πλάτος 68 καί τό ϋψος του δέν θά 
ύπεροαινη τά 36 μέτρα. Ή  Εξαι
ρετική του χωρητιχότης τών 60 χι 
λιάδων θέσεων όφείλεται στήν άρ. 
χιτεκτονική διάταξιν τών καθισμά
των, πού ή διευθέτησίς τους θά εί
νε τέτοια, ώστε δ θεατής δέν θά

Τζάζ = Νεοκλής καί Νεοκλής— 
τζάζ.

■V ι  4V  ί f  J
Μ ορό παιδί 17 χρονών ό Νεο

κλής, άπόκρηες τότε, πού ό κό
σμος είνε χαμένος άνάμεσα σέ 
σερπατίνες καί κομφετί, σέ τρελλά 
γλέντια, σ’ έρωτες πήγε στό .Ντε- 
λίς πού τότε ήταν μαζί μέ τόΚα- 
πρίς οί δόξες τών χορευτικών κέν
τρων.

Οπως παρουσιάζονται δλα τά

κτων, γιατί κατ εμέ τό ανοικτό 
θέατρο παρουσιάζει τρομακτικά 
μειονεκτήματα, πού τό σπονδαιό-

Μ g I  | f  | , w  V  V  hA I W  (■ V ΚΛ
(Η  συνεσεια εις την 6ην σελίδα) παράλληλα θά μειονεκτή άπό άπό ένοχλήται άπό τούς καθυστερημέ-
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τρο. Γ ι’ αύτό πρέπει νά καταργη- 
θοϋν τά στραποντέν, τά ενοχλητι
κά θεωρεία καί οί κινητές πολυ
θρόνες καί έν γένει δλα έκεΐνα 
πού γιά λόγους, εϊτε οικονομικούς, 
εϊτε καί σχολαστικούς καλλιτε- ι 
χνικούς σιγά - σιγά κατοοθο>νουν! 
νά διώχνουν τό κοινό άπό τό θέα- ι
τΡ°· ’ ταλέντα, σ£ μιά ώρα τύχης, ___

Ό  ένθουσιασμός μέ τόν όποιον j Καί ό Νεοκλής ένα βράδυ πρωτό-
μιλούσε ό άριχιτέκτων, καθώς κα ί! παιξε μέ Ορχήστρα. ’Ήξερέ 4 κομ-
j. α.  ̂ μάτια.

Καί μιά μέρα, πρωτογίνεται 
ή πρώτη καί τελευταία καλή 
τζάζ πού φάνηκε στόν τόπο 
μας. Ή  τζάζ τοΰ Κέο^. Έ κ ε ΐ  
μέσα εργάζεται καί ό Νεοκλής, 
πούτό ταλέντο του έ κ τ ι ι χ ή δ η κ ε  κ~' 
στήν ’ Ιταλία δπου έπαιξε σέ μεγά
λα σπίτια, σ τ ή ν  Πόλι, στήν Σμύρ-

ή προσπάθειά του νά μοΰ έξηγήση 
τά άρχιτεκτονικά του σχέδια, μέ 
έκαναν προσέχοντας έγώ περισσό
τερο νά δώ πόσο είχε δίκηο ή πρα. 
κτική θεωρία του.

Καί ιδού μέ λίγα λόγια τό σχέ- 
διον τοΰ θεάτρου: Σάν ένα αΰγό 
τεράστιο άπό τσιμέντο, πού ή στε. 
νή μύτη του άποτελεΐ τή σκηνή, έ- 
(Ή  συνέχεια εϊς τήν 6ην σε\ίδα)

νει ένα γλίσχρο μισθό, νά μελε'ή- 
ση; Τί ώρα; Αφοΰ κοιμάται τό 
πρωΐ. Μέ τή δυνάμεις νά φυσάη ά- 
•πάψύ σέ σαραβαλναομένί δργανα. 
Γ ιατί γιά νά αγοράσουν ένα νέο 
πού κοστίζει 15.000 πού νά βροΰν 
τά λεπτά. "Ετσι, τούς βλέπετε τούς 
περισσοτέρους νά καταντούν φθισι- 
κοι.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά σδς πώ 
και κάτι άλλο: Δέν δίνετε σύντα-
ε ς c-οΰς μουσικούς. Πώς νά ζή- 
σουν λοιπόν. Τήν στιγμή πού μόνο 
δυό καμπαρέ έργάζονται, γιατί 
στά θέατρα παίζουν παλαιοί μου
σικοί. Εΐνε 800 άνθρωποι πού πρέ
πει νά βροΰν δουλειά.

Αλήθεια, πρέπει νά ληφθή ένα 
μέτρο.

— Νομίζετε δτι μπορεί νά γίνη 
τίποτε.

— Καί δέδαια. Είχα κάνει έ'να 
ύπόμνημα στό Ραδιοφωνικό Σταθ
μό νά παίζη μαζί μου μιά τζάζ άπό 
15—17 δργανα, φεύγοντας γιά 2—3

Ο ΑΜΛΕΤ
\ΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. Σ. ΗΛΙΑΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

θαυμασία περιγραφή τής ύπ.ο- 
'κιειμιενικής άπαισαοδίοξίας ιοι’ έ- 
νας ύπέριοχος ϋ·μνος στήν ώμορ- 
φ-ιά τής φύιαης κ»αί τό μεγοίλεΐο 
τοϋ άνθρώτρου. Έ ν  τώ μεταξύ έρ

ποδείξείς γιά τήν ένοχή τοΰ θεί-  I πετριές καί 6έλη όίδικηί. τύχης, ii έ-ιτα- 
ου του. Δέν άρκεΐ ή μαρτυρία τού ’ (ναοτασί)
φάσματος. Ποιά άπόδείξις πώς ! ν“  κάμει ίνάντια σ’ (να πέλαγος κακών 
δέν είνε κανένα κακό πνεΰμα πού καί τ#ιν άρνησή του νά τούς δώσει

νη, σ’ δλες τΐςαε γάλες ?εξι- (Ή  συνέχεια είς τήν 6ην*σελίδα) 
      .

θέλει νά τόν παρασύρη στό κα
κό γιά νά κολάση τήν ψυχή του; 
Γίά δμως μοναδική εύκαιρία γιά 
νά δάλη σέ δοκιμασία τή συνείδη 
ση τοϋ θείου του. Στήν παράστα
ση τοϋ δράματος τοϋ φόνου τοϋ 
Γονζάγσυ πού είνε άναπαράστα
ση ένός φόνου μέ τόν ϊδιο τρόπο 
πού τόν έκαμεν ό θείος του θά τόν 
κυττάζη κατάματα, θά τόν ψυχο- 
λογήση. Αν τόν τύψη ή συνείδη
σή του, άν συγχυσθή καί ταρα- 
χθή, τότε πιά ξέρει τί θά κάμη.

Π ΡΑΞΗ  Γ '.
Ό  βασιληάς πού οτνησυχια

I Νά πά* ι στόν κουρέα μαζι μέ τά γέ· 
νεια σου. Σ  έ παρακαλώ έζακολούθηαε* 
αύτός θέλει κάνα πεταχτό τραγουδάκι ή 
καμμιά άσε/μ νη Ιστορία, άλλοιώς τόν παίρ
νει ό ύπνος.

Τόσο πολύ ένοιωθεν ό ήθοποιός 
χεταϊ ό ΓΐΤολώνιο"ς "άναγ^έλλαντας ί αύτό: πού ά ^ Υ ν ε^ ε  πού στό πρό 
.τόν έρ-χίομόν τών ήθα,τοιών, ποΰ σαηι6 7 °υ <ωνΡ«φιστΊ κεν ο πο- 
; νε οί καλύτεροι τοΰ κόσμου καί I νο  ̂ κβι. ^ου γέμισαν δά
μπορούν νά παίζουν μ’ έπΊτυχ>ίαν κΡ^α· _ Ο Αμλετ συγκινημένος , - / - , , ·,
κ,ά*ε είδος δράμτος. Τούς καλο-! του ε1πε να σταματήση καί a- /μεγαλώνει όλο^να και πιο 
οεΧ ζ ει μ’ da υποκριτή χαρά καί j ^υβύνθηκε στόν Πολώνιο, αύτή ™  Ρωτ(? Εναγώνια τούς κατα 
ι ούς πιχρακαλεΐ νά δώσουν άμέ- ί τί1 ^ Ρ 01 ^ εύΥενικό τρόπο συνι- σκ°™ ^ς του Ροζ και Γυλδεν άν 
σως δεν^ματα τής τέχνη.ς τσυς. | στώντ«ς του νά φροντίση νά πε- μποΡου,ν με_ πλαγια μεσα νά μα- 
Τά καλλιτεχνικά τΌυ γοί>στα δια- Ρ ι"θΐηθοϋν τούς ήθοποιούς δσο | “ ου'' Tnv « ιτι“  της ταραχής τοϋ 
φέ,ρουν πολύ άπό τά γούστα τοθ τό δυνατό πιό καλά. Κατόπιν ρώ ! αν5ψιου του·> Ομολογεί του άπαν 
κοινοΰ ιτ»ύ ά&Τί,νρχι συ·ν.^»ς i τΠσε τ6ν « '  ήθοποιό άν μπορή τουν πως «ισθανεται τόν 
σ’ επ ιπόλαια καί νερόβ ραστα έρ - παραστήση τό φόνο του Γον- 
γα. θέλιει so-γ.α σοβαρά, άνώτε-1 ζάγου καί νά παρεμδάλη στό 
ιρης πνοής, άρτ'ια δχι μ<1·ν>ο</ ώς | δράμα καμμιά δωδεκαριά στί- 
wuvo>Jo, άλλά καί κακοδουλεμένα i χους πού θά συνέθετεν ό ϊδιος 
ίττά μέρη Τους. Άπο'στίρέφεται χά Τοϋ άπήντησεν δτι μπορεί κι’ 
ν|ΐ2ΐ>ηκ'α στ°λίδια μέ τά δπβϊα ζη- - άποσύρθηκε. Στόν έκτεταμένο μο 
τοΰν νά φαντάξουν στά μ,άτια! νόλογο πού έπακολουθεΐ ό "Αμ- 
τών άνίδεων οΐ μέτριοι σ'υί/γρα- j λετ παίρνοντας άφορμή άπό τήν 
\  ίς κι’ έκθειάζει χήν άπ'λότητα ύπόκριση τοΰ ήθοποιοΰ, σέ μιάν
κ:χί φυσικότητα. Ό  ήθοπο'ιός λοι 
Tc>v, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία 
τ^υ. άπ-αγνέλλει ένα μέ,οος άπ:ό 
“ril διΛγη<ση τοΰ Αίνεά'α στή Διδώ. 
ένός έργ°υ πού δέν άρε'σε στοΰς 
πολλούς γιατί ήταν χαβιάρι γ ι’ 
•αυτούς, δτιος πε,οιγράφετα’ι ό φ ό 
νος τοΰ Πριάιου καί ό θρήνος 
τής Εκάβης. Οί στίχοι αύτοί ,μέ>- 
,σα άπό τούς όπ°·ίους προβάλλει ή 
«Ιικέίνα τής φρίκης τής κουρσ'εμέ- 
ης Τροίας, μέ τίς άντιθέσεις καί 
τίς ζωηρές περιγραφές μοιάζουν 
μέ ζωγραφιά, μέ χτυπητά χρώ
ματα πού τά διάλεξεν έπίτηδες 
ύ τεχνίτης γιατί ταιριάζανε πιό 
πολύ μέ τά θέμα του καΤ εξυπη
ρετούσανε καλύτερα τό «σκοπό 
του. Τόν Πολώνιο, πού έκαμε τήν 
παρατήρησι πώς εΐνε πο?Λ μα- 
κ.ρυά τόν μαστιγώνει μέ τήν α
πάντηση :

άνηλεή αυτοκριτικήν οίκτείρει 
τόν έοουτό του γιά τήν άπραξία 
του καί τό άναποφάσιστό του. 
Μέσ’ άπ’ αύτόν μιλάει ό «homo 
duplex». Ή  συνείδησή του διχά
ζεται σέ κριτή καί κρινόμενο. Ά  
μείλιχτος άπέναντι τοΰ έαυτοΰ 
του σύγκαιρα ό εισαγγελέας κι’

πως αισθάνεται τόν έαυτόν 
του πολύ άσχημα μόλις δμως ζη 
τήσουν νά έξετάσουν τήν αιτία 
τούς ξεφεύγει μέ πονηρή τρέλλα 
Σάν επιδέξιος παλαιστής δέν τούς 
δίνει καμμιάν άπολύτως λαβή 
γιά νά τόν πιάσουν. Εΐνε διαρ
κώς & έπιφυλακή, μυρίζεται γρή 
γορα, κρατεί σφιχτά τό μυστικό 
του, ειρωνεύεται καί σαρκάζει.
Ολ' αύτά άποδεί/νουν πώς ή 

διάνοιά του λειτουργεί θαυμά- 
,σια. Στήν έρώτηση τής βασίλισ
σας άν δοκίμασαν νά κεντήσ >■.:·/ 
τήν όρεξή του γ ι*  καμμιά η .-»· 
σκέδαση, αναγγέλλουν πώς ήλ
θαν ήθοποιοί στο.·, οποίους pV.> 
σε την έντολή νά παίξουν κάπ > ν

6 αυστηρός'δικαστής. Γυιός άδικο! π Τ  ν σ ΡάσΤασί1
σκοτωυένοη ττηττρηητ ιτηΓι ϊγτλ-Ρρ .μΛ.! _ * ο ο ωνιος παρακαλεΐ τίςσκοτωμένου πατέρα πού έταξε γιά 
σκοπό τής ζωής του τήν έκδίκη
ση, κάθεται μέ σταυρωμένα χέ
ρια. οάν νά τοΰ είχαν κάμει μά
για, ξεθυμαίνοντας μόνο μέ λό
για σά μιά πόρνη. Μήπως εΐνε 
δειλός ; Καί δμως θαρρεί πώς 
του ταιριάζει αύτό τό επίθετο. 
Γ ιατί νάναι άχολος σάν περιστέ* 
ρι καί νά μήν μπορή νά χορτάσν) 
μέ τίς σάρκες τοθ κακούργου τά 
όρνεα ; Ντροπή ! Ντροπή I Καί 
ομως χρειάζονται θετικώτερες ά

Μεγαλε:ότητές των νά παρευρε- 
θοΰν. Ο βασιληάς δέχεται μ' δ
λη του τήν καρδιά. Μόλις βλέπει 
τόν πρίγκηπα νά έρχεται, ό Πο- 
Χώνιος λεει στήν κόρη του νό περ 
πατή καί νά κάνη πώς διαβάζει 
ενώ αύτ-jc μέ τόν Κλαύδιο κρύ
βονται γιά νά κρυφακούσουν. Ό 
Αμλετ μπαίνει, μονολογώντας :

Νά ζεΐ κανείς ή νά μή ζεϊ, _  νά αύιό 
( f iv ’ τό ζήτημα 

τί εΐναι Ttιό άνώτερο στό πνεύμα, νά
<ϋποφερει

(τέλος;
θάνατος,-ΐπ νος,— τίποτ’ άλλο· κτλ.

Στόν περίφημον αύτό μονόλογο 
πού άρχίζει μέ τίς λέξεις «Τού 
μπί όρ νότ τού μπί» πού έγιναν 
πιά παροιμιώδεις περνά άπό τήν 
ύποκειμενική στή φιλοσοφικήν ή 
ήθικήν άπαισοδοξία. Οί σκέψεις 
πού άναπτύσσει παρά τόν γενι
κόν χαρακτήρα πού έχουν βρίσκον 
ται σ’ άμεση σχέση μέ τήν ψυ
χολογική του κατάσταση άπό 
τήν όποίαν άπορρέουν καί τήν ό
ποία μδς τήν διαφωτίζουν καλύ 
τερα. Γι’ αύτό νομίζω πώς ό μο
νόλογος εΐνε καλά βαλμένος στή 
θέση του κι' δτι ή μετατόπιση πού 
κάμει τό 21 στή δεύτερη σκηνή 
τής δεύτερης πράξης (τή στιγμή 
πού παρουσιάζεται ό "Αμλετ δια 
βάζοντας) δέν είνε καταλληλότε 
ρη δπως τό βρίσκουν μερικοί κρι 
τικοί. Καί νά γιατί : Ό  "Αμλετ 
βαδίζει κατ’ ευθεία στό σκοπό 
του καί βρίσκεται σέ μιάν άπο- 
φαι»ιστικήν καμπή τοϋ δρόμου 
του. Ή  τύχη άνεπάντεχα τουστει- 
λε τή Λυδία λίθο μέ τήν όποία 
θά κρίνη τήν συνείδηση του θείου 
του. Καί δμως καί στήν περίπτω 
ση πού τό πείραμα θά έπαληθεύ- 
ση τήν ύπόθεση ξέρει ή αισθάνε
ται αόριστα, πού δέν θά μπορέση 
νά ξεμπερδέψη εύκολα μ’ αύτή 
τή δουλειά, δπως συμβαίνει μέ 
κείνους πού δέν έχουν δυνατή θέ 
Αηση, πώς τό βάσανο, άλλοίμονο 
δέν θά τελειώση καί τόσο γρή
γορα. Γι’ αύτό βαρυεστη μένος ύ
πό τό βάρος τών καταθλιπτικών 
αύτών ιδεών πού καταντήσανε 
τρομερός έφιάλτης διερωτιέται 
τί είνε προτιμότερο, όπό τέτοιες 
συνθήκες, νά ζή κανένας ή νά μή 
ζή; Φά κακά πού είνε ή άδυσώ- 
πηιη μοίρα τοΰ άνθρώπου νά 
τρυγ« έδώ κάτο>, ηθικώ ς δαραί 
νουν τέσο πολύ στή ζωή μας που 
εΐνε χαλύτερο νά τή ι'ε%οοτωθοϋ- 
με Νά πεθάνουμε. Ν ·■ κοιμηθοΟ 
μΓ Κ α ί μ έναν ύπνο- , απαλλα
γο ύ μ ε  μέ μιάς άπό τ τ υ ρ α ν ν ία  
tou c  Μά έλα  πού δεν ξέ.οουμε 
καί τί όνειρα θά βλέπουμε ; θά

βρούμε καλύτερα ή χειρότερα ; 
Ποιός ξέρει ; Γι’ αύτό είμαστε 
ύποχρεωμένοι νά στέργουμε τά 
κακά πού έχουμε παρά νά τρέ
χουμε στ’ άλλα πού δέν ξέρουμε 
Καταπληχτική όμοιότητα μέ τά 
λόγια τοΰ Εύριπίδη :
Τό ζην Υάρ ϊσμεν> τοθ θανεΐν δ’ άπειρη 
πας τις φοέεΐται λιπεΐν φώς τό δ ’ ήλΙου.

Παρόμοια σκέψη έκφράζει καί 
ό Κλαΰδιος στό «Measure fon 
measure». Ή  ρυθμικότητα τών στί 
χων, ή μουσικότητα τής γλώσσας 
ή εύγένεια τών αισθημάτων κά
νουν αύτόν τόν μονόλογο καλλι
τεχνικό κομμάτι δουλεμένο μέ ξε 
χωριστή φροντίδα πού μπορεί νά 
τό άπολαύση κανένας καί δλως 
διόλου αύτοτελώς. Ό  μονόλογος 
προδίνει έπίδραση τών ιδεών τοϋ 
Πλάτωνα καί συγκεκριμένα τών 
σκέψεων πού κάνει ό Σωκράτης 
στήν « Απολογία» πάνω στό θά
νατο.

Ό  "Αμλετ ένώ ψελλίζει, βυθι
σμένος στίς σκέψεις του τά τε
λευταία λόγια τοΰ μονολόγου δια 
κρίνει τήν Όφήλια μέ τά ώρα\; 
της μάτια προσηλωμένα σ’ ένα 
βιβλίο. Τήν κυττάζει γιά μιά στιγ 
μή μέ στοργή και συμπάθεια.

στίς προσευκές σου

Ή  όμορφη Όφήλια; -  Νεράιδα μου
(μνημόνεψε 

κι’ δλα μου τά
(κρίματα

Η Οφήλια πλησιάζοντας τόν 
χαιρετά καί χωρίς πολλές διατυ
πώσεις τοΰ έπιστρέφει τά δώρα 
πού τής εΐχε κάνει.
Οφ. Αφέντη μου £χω μερικά χαρ(.

(σματά σου 
πού άπό καιρό ποθούσα \;ά στά

(ξαναόώσω· 
παρακαλώ σε τώρα πάρτα.

ΑΜΛ, Έ γ ώ ; δχι δά· ποτέ

’Ορίστε, άφέντη μου.
ΑΜΛ. χά^ χά! Είσαι τίμια;
ΟΦ. Άφέντη μου;
ΑΜΛ. Είσαι 6μορφη;
ΟΦ. Τί θές νά πεις άφέντη μου;
ΑΜΛ. Γιατί άν είσαι τίμια κι’ όμορφη ή 

τιμή σου δέν πρέπει νά χει καμμιά 
σχέση μέ τήν όμορφιά σου.

Οφ. Μπορεί ή όμορφιά, άφέντη μου, νά 
δρει άλλη παρέα καλήτερη άπό τήν 
τιμή*

ΑΜΛ. Βεβαιότατα, γιατί μάλλον ή δύνα
μη της όμορφιάς θά μεταμορφώσει 
τήν τιμή κ ρ  άπό οτύτό πού είναι θά 
τήν κάμει μεσίτρα, παρά ή δύναμη 
τής τιμής νά μπορέσει ν’ άλλάξει 
τήν όμορφιά καί νά τήν κάμει 6- 
μοιά της· αύτό ήταν άλλοτε παρα
δοξολογία, άλλά ή έποχή μας τό 
δγάζει σωστό. Σ  * άγάπησα κά
ποτε.

ΟΦ.

/
Οφ.

δ£ σοΟχα 
(δώσει τίποτα. 

Καλέ μου άφέντη, ξαίρω έγώ
(καλά πώς μου δωσες· 

μαζί καί λόγια μέ γλυκόπνοη
(εύωδιά

πού τά κάναν πολύ πλουσιώτερα
(τά δώρα· 

σάν χάΟη τό άρωμά τους πάρτα
(πίσω τώρα· 

σέ άγνή ψυχή τό πλούσιο χάρι-
(σμα φτωχαίνει 

σάν τύχει ό χαρισιής κακός νά 
ί  γίνει.

Αλήθεια, άφέντη μου, μ’ έκαμες νά 
τό πιστέψω.

ΑΜΛ. Δέν έπρεπε νά μ· είχες πιστέψει· 
γιατί δσα μυρσυδικά άρετης κι* άν 
ρίξουμε στόν παληό μας μπελντέ, 
τόν καταλαβαίνουμε στή γέψη* δέ 
σ* άγάπησα.

Ο®. Τάσο τό χειρότερο, γελάστηκα.
ΑΜΛ. Νά πας σέ μοναστήρι· τ'ις βές νά 

γίνεις γεννήτρα άμαρτωλών; Κ ΐ’έ- 
γώ είμαι, άς ποΰμε, τίμιος- κι* ό
μως έχω νά κατηγορήσω τόν έαυ
τό μου γιά πράματα πού κάλλιο νά 
μή μ· είχε κάμει ή μάννα μου· εί
μαι πολύ φαντασμένος, έκδικητικός, 
φιλόδοξος- είμαι μέ τόσες κακίες 
φορτωμένος, δσες δέν έχω σκέψεις 
νά τίς χωρέσουν, φαντασία νά τούς 
δώσει μορφή, ή καιρό νά τίς βάλω 
σέ πράξη. Τι Θέλουν τέτοιοι κακό* 
μοιροι σάν έμένα νά σέρνωνται άνά
μεσα ουρανό καΐ γή; Είμαστε όλοι 
άλήτες, κανένα μας μήν πιστεύεις. 
Αντε νά κλειστές σέ μοναστήρι.— 

Ποΰ είναι ό πατέρας σου;
ΟΦ. Στό  σπίτι, άφέντη μου.
ΑΜΛ, Νά τόν κλείσετε μέσα γιά νά μήν 

κάνει άλλου τόν τρελλό, μόνο μές 
στό σπίτι του. Γειά σου.

ΟΦ. (ιμόνη της) βοηθάτε τον ούρά- 
νιες χάρες!

ΑΜΛ. "Α ν  παντρευτείς, θά σοο δώσω αιϊ· 
τή τήν πικρή προφητεία γιά προίκα 
σου- κι- άς είσαι άγνή σάν τό 
κρούσταλλο καί καθαρή σάν τό χιό
νι, *π· τήν άβανιά δέ θά γλιτώ
σεις. Αντε, πήγαινε σέ- μοναστήρι. 
Γειά σου.—"Η άν θέλεις καί καλά 
νά παντρευτείς, πάρε έναν τρελλό- 
γιατί οί φρόνιμοι πολύ καλά ξαΙ· 
ρουν τί τέρατα τούς κάνετε, Σ  έ

μοναστήρι, έμπρός· καί γρήγορα. 
Γειά σου,

ΟΦ. (μόνη της) ' ί ΐ  ούράνιες δυνάμεις, 
δόστε του τήν ύγειά του!

ΑΜΛ. "Εχω  άκούσει καί γιά Τά μπογια- 
τίσματά σας, τά ξαίρω καλά· Α 
θεός σάς δίνει ένα πρόσωπο καί 
σείς τό φκιάνετε άλλο· λογιζόσαστε, 
σουσουραδίζετε, μιλάτε μέ νάζι καί 
δίνετε χαϊδευτικά παρατσούκλια στά 
πλάσματα τοθ βεοΰ· καί τήν άκο- 
λασία σας τήν παρουσιάζετε γιά ά
γνοια. "Αντε, δέν τά υποφέρω πιά, 
αύτά μέ τρέλλαναν. Σ  ο0 λέω δέ 
θέλουμε άλλες παντρειές· όσοι εί
ναι ώς τώρα παντρεμένοι, όλοι έξω 
άπό έναν, θά ζήσο-ν· οΐ άλλαι Βά 
μείνουν έτσι. Σ έ μοναστήρι άντε

Ό  άψυχοΙλόγητος τρόπος 'πού 
μ’ αύτόν τοΰ φέρθηκεν ή Όφή
λια έπιστρέφοντάς του τά ένθύ- 
μιά του μέ μιά φτωχή δικαιολο
γία, ένφ ό ϊδιος ήξερε πώς δέν 
έφταιξε σε τίποτα, τόν έρέθισε 
καί έπηρεασμένος δπως ήταν ά
πό τήν διαγωγή της μάννας του 
άλλ.ά καί άπό τή δική της, πού 
"ύν έδιο.ί'ΐ μέ τήν ρομφαία στό 
χέρι άπό τήν Έδέμ  τής άγάπης. 
τής μιλεΐ μέ τέτοιο τρόπο πού δεί 
χνει πώς ί; πίστη του στή σταθε
ρότητα καί τιμιότητα τής γυναί
κας κλονίστηκε συθέμελα. Ό  
Αμλετ έσχημάτισε τή γνώμη, dp 

θήν ή σφαλερήν άδιάφορο, πώς 
ή Όφήλια έπαυσε πιά νά τόν ά- 
/απα καί περήφανος καί ύπερευ 
αισθητός δπως εΐνε ούτε καταδέ
χεται κάν νά τής ζητήση έςηγή-
σεις Kin παύει κι' αύτός νά τήν 
άγαπα. Καί τής ομολογεί ττρός 
στιγμήν δτι τήν άγαποΰσε μιά 
■pope, (όπως πράγματι τή.· άγα
ποΰσε γιά νά έκδικηθή δμως κι’ 
αύτός μέ τόν δικό του τρόπο τής 
τό άρνε:ααι άμέσως παρακάτω 
λέγοντας πώς δέν έπρεπε νά τόν 
πιστέψη γιατί δλοι είνε παληαν- 
θρωποι. Στολίζει δέ κ.τί τόν έα-> 
το του μ,; κάμποσες καιηγορίες 
μισά σοβαρά μισά ειρωνικά μέ 
τον τρόπο πού χρησιμοποιούμε 
κάποτε δταν θέλουμε (νά ι<νλή- 
σουμε γιά έλαττώματα πού μάς 
άποδίδουν οί άλλοι εϊτε άπό Α
πλοϊκότητα καί κουταμάρα εϊτε 
άπό κακεντρέχεια.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό Σ Τ ' άρθ  ̂r
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TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Η Δ Ο Υ Λ Α
ΤΟΥ Κ .  ΣΠ. ΓΙ ANN ΑΤΟΥ

Βγάζει τή γλωσσά της μέ αύθά-

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

βι ντοΰ Άναργυρείου Σχολής Σίτε 
τσών. (Εκδοτικός Οίκος Ιωάν- 
νοιι καί Π. Ζαχαροπ'-.ύλου Λθή- 
ναι 1939, σελίδες 1C2, σχήμα 
So). Ευγενίας Παλαιολόγου : 
Δροσοσταλιές (τυπώθηκα στό Ζή- 
ρα. Αθήνα 1939, σελίδες J0, ·τχή 
μα 6ο). Γεωργίου Θεμ. Μαλτέ- 
ξΉ.: Σκιές τής σιωπήν (Βιβλιο
πωλείο ν Β·. Κομπούγια Αθήνα 
1?39’ σελίδες 30 σχήμα 8ο). Κώ
στα Βάλβη: "Οταν άλήτευα. (3 ι 
ί  * ιθ· ι.'λεΐο Γκοβόστρ,
64, σχήμα 8ο).

καινούργιο έμμετρο βιβλίο. |νό, ποϋ τά πυρωμένα βράχια του 
! μάταια πασκίζανε νά δροσίσουν ot

σελίδες

« λ °ς  % £ £ £ % , Χ Γ α Ϋ  J g
ρά θέματα, έγραψε προφανώς σ’Λ 1 - ^  ς ειΧαμε καί δέντρα,
ρες σχολής κα'ι τίς έμμετρες «Σκι- ^ δ Γ σ π ο Ζ " ’ ^  ή ° 1'

K » v  ,  -  ,—  -  χ τ ίρ ιο ,
ών του, άλλά καί όφείλει στόν έαυ Z u . T  ^  Γ  '  ™  λ0γΐα
τό του ν’ άφοπλίζη κατά τό δυνα- !r„ J ° £  μ .Υ λ°  .τουί>ιστικό ξενο- ίπώς βρέθηκε ένα πρωΐ στήν πόρ-
τό τήν κατάκριση. δταν μάλιστα εί- ?< ?2 £  ** * “  -------- “
νε ώνΟρωπος σοβαρός καί κατά τε- ! « Γ  
κμήριο σέ θέση ν' άποφεύγη τίς κα- . ,· 
κοτοπιές. Καί ή πιό έπικίνδυνη κα- I W VTllf,
κοτοπιά στήν περιοχή τής λογοτε- 1 ηΧ

[γο θά σοΰ δώσω;
Κι ϋστερα σά φοβισμένο ζαρ

κάδι τό βάζει στά πόδια καί χά
νεται.

Ρωτάω τή «δεσποινίδα».
— Δέν ξέρετε τή Σοφία; Μπά σέ 

καλό μου, νά μή σάς πώ τίποτα.
Καί μοΰ διηγιέται·
— Ή ταν άλήτισα. Δέν ξέρω

™ υ ή έπιγραφή ιτα τοΰ μοναστηριού τής Παναγίας,
α τουλειπε. ί βοήθειά μας. (Σταυροκοπιέται)

πό τ’ άνοιχτό παιραθΰρι μπαίνει j 
μιά άπνοια καί μοΰ πλακώνει τό I 
στήθος. I

Τά μηλίγγια μου καϊνε. Κλείνω ! Ρ^ ς .σι!να:υλιας το°  ’Ωδείου ’A%  
τά μάτια μου γιά νά κοιμηθώ- ; V“ V’ υπό τ,ίν διεύθυνση τοΰ κ.Μη- 

Μά ποΰ ΰπνος! Τό κρεββάτι εί- ! τΡ °1Τουλου> &ν ^«ιρέσει κανείς τή 
νε μιά πυρωμένη κόλασι Σέ μιά υτΓ0αγ_μένη Κα1 κοινότυπη είσα- 
στιγμή πετιέμαι άπάνω. θέλω νά 2'vYV ° U Λ 0* 6 <Βασιλι1δζ το°  
βγώ. ’Αλλά πώς νά βγώ- θά κά-1 Ϊ  χε πθλυ ένδ^Φέρον, *Ρ °ΰ  έ- 
μω θόρυβο καί θά ξυπνήσω τούς κ -ς1* ' 6.τΑ, συμφωνικό σκέρτσο 
νοικάρηδες τοΰ «φρουρίου». Πιό , „  !-*αθτ1τευό^νος μά-

πολύ δέ θέλω νά ξυπνήσω τή «δε- Υ° ζ*. πεΡιλαμδανει. κ«ι δυό πρώ 
σποινίδα». ’Ανησυχεί τόσο πολύ ή

ΤΟΥ κ. Θ. Α. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Το πρόγραμμα τής S' καλοκαι- έργο βαθειάς έσωτερικότητος μέ

καημένη τόν τελευταίο καιρό. 
Πολλές φορές ποϋ ξυπνάω τή νύ-

Ό  καθηγητής κ. Κώστας Κουρά- τική ί κ φ ρ α σ η ^ Γ α ^ ^ κ Ιιβ ώ ς

£ λ η ά  καί Γ ν ΐ ? 1 6ΡΐΤ Κα1 Τήν ^  ύπ0ΡΧ"  δ" 6λ0υ « Α  παΛηα και τή νέα μας γλωσσά κι'Ιτου κ. Μαλτέζου

το μέτρο τής μεταφραστικής j σ’ δλο τό
« .  * » * * *  * ώ . - « ; " « | ί Μ Γ Μ “ - τ * » " * "  < * *  Β-I- Ι/ΛΑ>««.« ”7   ι . ι * ,

παρουσιαστή, μη-
•ρ  εί ‘■'1̂ 5, Η τ ω ρ α  στίς | ΕΛΙο, δέ βρήκε μήτε ϊνα γαοακτη- 
^ 1 ° εΐς ΖαΧαΡ °π°ύλου τόν «Φιλο 1 ριστικό τόνο νά παρουσ,αστίϊ
 ̂ ή.Ι?  ’ |τε μιά λάμψη, έστω καί Φευναλ^α

Η^καινουργια αύτή έργασία τοΰ ; νά φανερώση τή φλόγα τής πνευ-
^άρχαίων μάτι κή ς του μετωσίωσης ή τούλά-

---- ,-, ν-
λογοτέχνη μεταφραστή

πάνου; 
ξερό- 

ί τοπο, κοντά σ' 
ένα μοναστήρι 
πού όρθώνει τή 
βλοσσυρή σιωπή 
του λίγα μέτρα 
πιό κάτου. (01 
τοίχοι του άσβε- 
στωμένοι άσπροι 
ξεπροβάλλουν ά
νάμεσα άπό λιγο 
στά γερασμένα

οταν τήν περιμάζεψε δ δσιοο Λου- κάμαρά μου.

τραγωδιών δέν υστερεί πολύ σέ ά !χιστο ένα άψογο σχήμα νά' γαοάΓη κυ«αΡ'ίσσια). 
« ρ λ » . _ κ«ι ι , » , ™ ,  , κ τ6ν , „ a .  _
φράση της πρώτης έκείνης άναμφι- 
σβήτητης έπιτυχίας του, κρινόμε- 
νη δμως σέ αύστηρό τόνο άπο-;ατί 
κλείει τήν ένθουσιαστική

τ υ. Ερωτισμός λοιπόν κατώτερος 
καί βασικά άντιποιητικός. Τότε γι-

σκιά καί στή σιωπή;
στή

I —  ή συνασθηματική αύτή άδημο· 
μασία._Γιατί , 4χ.  « , « '  £%£&?  f *  ^  
μένη; Οχι, άλλά κυρίως γιατί ή 
μετάφραση αύτή δέν άποτελεϊ μή
τε τοΰ --- - *ΰ κ. Κουραβέλου μήτε ^ενικώ 1 κ„ 3 ,  Κωστ«ζ Βαλβης δέν είνε 
τερη πρόοδο στό κυριολεχτικά 1 ,,Λτγ ζ Γ Ρ αίσθτΐματί«ς,
ενικό 6ργο τής νεοελληνικής μετά 'λΑ Kavf v̂  έμπειρος τοΰ πεζοΰ 
ϊτλασης τών προγονικών κειμένωΐ. ^ε ά π λ ^ ', ^ Λ  ίπ£ΐδή ϊΤ'
Πάντως δμως ή προσήλωση τοΰ κ. α ά? ε}^ ς: ,να ^δ5 ^

Μάς φάγανε 
ol λουτροπόλεις, 
στενάζει ή οικο
δέσποινα. Ποΰ 
νάρχόσαστοτν άλ 
λες χρονιές τέ
τοια έποχή. 'Ά λ 
λες χρονιές...

Ξεσέρνει τή 
φωνή της λυπητε 
ρά. ΕΓνε μιά «δε 
σποινίς» πού πλη

ιΚουραβέλου στή γνήσια αοοφ,Γτου μ^ . ί;στορ1α ^ού διαβάζεται άνετα σιάζει τά σαράν-   ·! /  1 . μ μφη του i και δέν μας άφίνει, —  άσυγκίνητους.

ϋ  « » *>  '* * * * «  °t°a™C t Z l X Z  y“  Kdfc "■ * * ·
δημοτικού μας λόγου, ή 

παρά τίς άπαράδε 
λά σημεία χασμωδίες δεξιότητά p T '* ” r V “  Κ“ 1 ^ εδόν έΥ κ α ιρα . 
του καί πρό πάντων ή' σοβαρότητα Iλ ?  Κ1’ αύτές’ άλλλ
τής προσπάθειάς του νά συνχρονί- ΛΡΚετα καλ°δαλμένες., Μιά δχι πό
ση τόν Σοφοκλή, έγγυοΰντοα δτι 1 σημαντικη άλλά ξ ε κά θ α ρ η  Sy- 
οί νεώτερες μεταφράσεις του, δπως 11^“  της Φυσ71ς ,Kotl του άνθρώπινου 
ό «Αίας» πού τόν έχει gmuo Ϊ '  Κ°^ ωζ σκορπι°^- άλ’
■πρέττει ν’ άναμένονται μέ άαείωτη’ ! Μ ?υγκιν’ΤΓικ1 ^ροσπαθεια έπ.ι
έμπιστοσύνη. Ή  μετάφραση ^χτός ! ^  ^  ΤελΐΚ0
άπό τόν πρόολογο καί τά σχόλια Γ Ρ°  π- V εύτυχής
τοΰ κ. Κουραβέλου, έχει καί ίικοό 1 np° ancf £La. άποφυγης του περιτ- 
πρόλογο τοΰ κ. Γιάννη Κορδάτου ί T°m ° Tn  ̂ Ί * 1 ° Tl!,V £κ4'Ραση.
πού δείχνει μέ ποιό διεισδυτικό καί ! °  ®αλμενα μ ^ -  £στω μέ
διαισθητικό τρόπο ό μελετητής αύ- ! „Κ“ 1 άρρυθμί? ’ τόν
τός άνοίγει καινούργιους δρόμους 
στήν πραγματική μελέτη καί τήν 
ούσ αστική κατανόηση τών άρχαίων 
πράξεων καί λόγων.

**
Στις «Δροσοσταλιές» τής Εύγε- 

νιας Παλαιολόγου φανερώνεται κά- 
Θϊ τόσο κάποια πραγματική εύαι- 
σθησία, άπο;υσιάζει δμως όλότελα 
ή λογοτεχνική όρθοέπεια καί καλ- 
λιεπεια. Άλλά κείνο 
1<ουράζε

που κυρίως

βοήθησαν νά μάς πεί τήν ιστορία 
του, νά μας δείξη τίς έμφυτες και 
έπίχτητες δυνάμεις του. Καί σχεδόι/ 
πέτυχε, γιατί πόνεσε άληθινά καί 
βάλθηκε μ' δλα τά δυνατά του νά 
πει καί νά γενικέψει τόν πόνο του. 
Από μιά εικόνα τής άρχής δείχνει 
πως παρακολουθεί στόν κινηματο
γράφο έργα τοΰ Σαρλώ καί μπορεί 
ιά έπωφελήται λιγάκι σάν τό Φέοει 
Λ J ’ · ■ ■άνάγκη άπό τά σοφά διδάγματα

« S !  ! S r  · £ * £ * · »  ι s i » '  · “  * *  .* κ· Β* * ςψρασης. π , ενδέχεται να πιροχωρηση καί πιό
πρώτο του αύτό βι

K C X T I  Ω Ι Κ Λ Ι Λ Α Ι λ  Ν Α -  T R ~ r * ___

της νά έκ φράση πρέπει

τα, μέ μιά άρ- 
χοντική κατατο
μή, καί ένα βλέμ 
μα πού φαίνεται 
νάχη πλάνη θή 
πολλές φορές 
στή χώρα τοΰ ά- 
νείρου. Χαμογε
λάει μέ συγκα- 
τάβητσι και κοκ- 
κινίζίΐ στήν ι.α· 
ραμ^κοή (κειό- 
τητα πού τής δεί 
χνει κανείς.

Μα καί ol άλ
λοι τρόφιμοι τοΰ 
«φρουρίου» δέν 
πάνε πίσω: " Ε 
νας χοντρός κύ
ριος πού πάσχει 
άπό... «νευρασθέ 
νεια» καί μιά 
πληθωρική γυ
ναίκα. ύστερική, 
πού ξεφωνίζει κά 
πότες τή νύχτα

— ΤΗρθα μή
πως θέλετε τίπο
τε ;

Μέ

καν
στό

τες έκτελέσεις: τό κρέντο τοΰ
Μπάχ καί τό κουαρτέτο σέ ρέ μει- 
ζον τοΰ Φράνκ, μεταγραμμένο γιά 
όρχήστρα έγχόρδων άπό τόν κ.
Μητρόπουλο. Τό· μεγαλύτερο δμως 
μέρος τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ έκλε- 
κτοΰ κοινοΰ τράβηξε ή έμφάνιση 
τοΰ Ελληνος μαέστρου ϋστερα ά- 
πός έτους άπουσία στό έξωτερικό, 

κυττάζει καί νοσταλγό τής μεγάλης του τέ- 
γλυκα, χαμογε- χνης κατέκλυσε τή περασμένη Τε- 
λαει, πρσσπαθών τάρτη τά άρχαΐο θέατρο γιά νά 
τας νά φανή χα- τόν χειροκροτήση μέ τό μεγαλύτε- 
ριτωμένη. Τά ρό ρο ένθουσιασμό.
δα, πού̂  μαράθη- Δέν εΐνε ή εύκαιρία νά έξαρθή 

mo καιρό *rt0 τή στήλη αύτή ή προσωπικότης
ρυτιδωμένο τοϋ κ. Μητροπούλου, άφοΰ άπό

της πρόσωπό, δε καιρό πίά  ̂ φήμη του £χει ςεπεοά.
π R Χο°υν K<X|-J σει τά στενά αύνορα τής πατρίδος μ ά διάθεσι _ να T0Ui gwc. Κα1 πέρα ^  ^  &χλη
ήν είρωνευτω δχθη τοΰ Άτλαντικοΰ. Μουσικός 

Μ _ μονη  ̂ οιέξο- «ράτσας», γεννημένος μέ τό δαιμό- 
ο να γω, χω- νιο τοΰ διευθυντοΰ τής όρχήστρας, 

ρις να μέ πάρουν ό κ. Μητρόπουλος συνεπαίρνει κυ- 
£ Ε τί> Ρ'ολεκτικώς τούς μουσικούς τής
παροβθυρι.̂  Σκαρ όρχήστρας του καί τό πιό δύσκολο 
φαλωνω οσο μπο άκόμα άκροατή οιο μέ τή φλογερή 
ρω πιό αθόρυβα του Ιδιοσυγκρασία καί τό έκλεπτυ- 
<πο ιιερ64ζι καί σαένο μουσικό ταμπεραμέντο του. 
πηδάω. Σωριά- Οί έρμηνεϊες του μπορεί νά μήν 
ζουμαι κάτου. ρ'χρυν πάντα τή σφραγίδα τής 
ποιωθω τά πόδια σχολαστικής άκριβείας, άσφαλώς 
μου νά τρέμουν δμως έχουν δημιουργική πνοή καί 
καθώς τιασκίζω k<5ctg> άπό τή διεύθυνσή του κ* ή 
να σηκωθώ. i π’ό άναωική μουσική παίρνει ζωή 

Φοοαμαι μήν & κ* ένδιαφέρον. 
γρυπνει στό πα- Στήν άρχή τής συναυλίας ή όρ- 
ραθυρι ή υστερι- χήστρα έδωσε, ίσως μέ κάποια' 
κη κυρία καί μέ νευρικότητα, κυρίως τών χαλκίνων 
περάσει γιά φάν όργάνων, ντό «κρέντο» άπό τή σει- 
τασμα. Προχωρώ ρά τών χορικών γιά έκκλησιαστι- 
άθόρυβα καί ξα- κό δργανο τοΰ Μπάχ· γρήγορα δ- 
πλωνομαι κοντά ι μως άνέκτησε τή ψυχραιμία της 
σ ένα θάμνο. Ή  καί στό κουαρτέτο του Φράνκ ή 
ιδια ζέστη καί έ- j έκτέλεση άπό τήν όρχήστρα έγχόρ

δ Γ σ α λ ^ ^ ^ ' ^ Α ν ^  * ^ ΡΥ1?μσΤΙ- Λ εισαγωγή «Βασιλη.
ό 18ot~vrnr , i  ή' άρχήν τίς με- δς το0 Ύ» τοΰ Λαλό, μέ τήν όποία
n . S r  μέ ττε ταγραφές και ιδίως όταν πρόκει- έκλεινε τό πρόγραμμα Εύτυγώζ

Υΐα εί- | τό Κοινό άποζηαίώθηκε μέ τήν^ ώμο ναστήρι εΐ-ινε φυσικό να χάνη κάτι άπό τή '
νε θαμμένο , στή! λεπτότητα καί τήν έντιμιτέ της δ-
σιγή. Άνάμεσα ταν πολιτογραφήται στήν όρχήστρα

κυπαρίσσια καί παίζει μάλιστα στό ύπαιθρο

τή μυστικόπαθη έμπνευση, τή γε
ρή άρχιτεκτονική του, τΙς ύπο- 
βλητικότατες άρμονίες καί τήν τε
χνική χρησιμοποίηση' τών όργάνων. 
Τό πρώτο , μέρος μέ τής θεματικές 
του άντιθέσεις, τό σκέρτσο άληβι- 
νός χορός συλφίδων, τό λαργκέττ© 
γεμάτο άπλότητα και είλικρίνεια 
καί τέλος τό φινάλε στό όποιο περ 
νοΰν διαδοχικά δλα τά θέματα πού 
άκούσθησοα/ στά προηγούμενα μέ
ρη, άπεδόθησαν μέ πλούσια ήχητι- 
κότητα καί όμοιογένεια άπό τά έ'γ 
χορδα, κ’ οί ώραΐες χρωμοπικές 
μεταπτώσεις κ’ ή άνάγλυφη άνά- 
δειξη' τών θεμάτων ήσαν τά κυριώ- 
τερα σημεία τής έπιτυχίας τής έ- 
κτελέσεως τοΰ κουαρτέττου αύτοΰ, 
στό όποιο ό κ. Μητρόπουλος έδω
σε δλη τή ψυχή του καί τό μέτρο 
τής έκπληκτικής του Ιδιοφυίας.

Αντίθεση πρός τό σεραφικό αύτό 
κουαρτέττο τοΰ Φράνκ άποτελοΰσβ 
τό σκέρτσο τοϋ Ντυκά άπάνω σέ 
μιά μπαλλάντα τοΰ Γκαίτε «Ό μα- 
βητευόμενος μάγος». Στήν περι
γραφική αύτή σελίδα μέ τή χιου
μοριστική της έμπνευση, τής τολ
μηρές άρμονίες καί τή σπινθηροβό 
λο έναρχήστρωση μεταφέρεται- ό 
άκροατής χάρις στή θαυμαστή τέ
χνη τοΰ Γάλλου συνθέτη καί μέ τή 
βοήθεια τοΰ προγράμματος στό κό 
σμο τών μοΕγγοτνειών καί τών κα
κών πνευμάτων. Χαράκτη ριστικώ- 
τατο τό θέμα τοϋ μαθητευομένοο 
μάγου πού έκτελεΐται άπό τά τρία 
φαγκόττα καί ή «έπίκληση» άπό 
τά χάλκινα δργανα ώραιότατο ώς 
τρουβάγι. Ή  όρμητική ίδιοσυγκρα 
σία τοΰ Μητροπούλου ήτοα> δ,τι έ- 
χρειάζετο γιά ν’ άποδοθη μ' δλη 
τή ρυθμική ζωντάνεια καί τό 
σωστό ΰφος ή σπαρταριστή αύτή 
σελίδα. 'Ίσως μόνο τά φόρτε τών 
χαλκίνων όργάνων νά έκάλυπταν σέ 
μερικά σημεία τήν όρχήστρα, αύτό 
δμως  ̂εΐνε ζήτημα άκουστικής τοϋ 
θεάτρου, πού άσφαλώς θά έχη ύπ' 
όψη του ό Μητρόπουλος στό μέλ
λον γιά τήν άνάλογη κατανομή τοΰ 
ήχου.

Ελάχιστο μουσικό ένδιαφέρον

στά

στά* στό άνοιχτό ^παραθΐρι κ4σι 
κυττάζω τά πυρωμένα βράχια. Ό  

Ιάχνός πού βγαίνει άπό τή γής μέ 
| μποδίζει νά διακρίνω τήν πολι
τεία, πού χάνεται κάτου στόν 
κάμπο. ΟΙ καμπάνες το3 μοναστη
ριού, πού χτυπάνε κάποτες λυπη
τερά, σφυροκοπόϊνε στά μηλίγγια 
μου, πού πάνε νά σπάσουν άπό τή 

! ζέστη καί τόν πυρετό·
I — Μωρέ ί'έξοχική διαμονή», σκέ
φτομαι.

νέα σημειώματα καί I Σηκώνομαι νά κλείσω τό παρα.

έκζήτηση ποιητικής

£ L T · ■ ^  5 3 5 Όμ̂ ά καί δείχνει πως έχει κάτι δικό 3λίο. Νά ίδοΰμε. 
της να έκφραση πρέπει πρώτ’ άπ’ I________Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΕΝΣΕΒΕΓΑΙΤΟΝΣΥΓΓΡΑΦΕΑ(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

Κι’ δχι μόνο ό γυριστός δίσκος ----   —

£ * *  S f r s L i a ?  v r *  <* >«

τρεμοπαίζ ο υ ν ε ώς τόσο ή προχθεσινή έκτέλεση 
δυό - τρία φώτα. j δχι μόνο μ’ έσυμοιλίωσε μέ τή 
Κάποιοι μοναχοί «μόδα» αύτή άς ποΰμε τής έποχής 
θά άγρυπνοΰν] μας, στήν όπσι'α 6 "ΕλληνΙ μαέ- 
στά κελλιά τους. j στοος δείχνει Ιδιαίτερη προτίμηση.,

Κάθομαι ώρες όλόκληρες μπρο- κάς. Τήν κρατήσανε δυό - τρεις, μάθαινα χί . νά άλλά κ« ι εογο ευοισκα πώς ή-■λ — λ λ  i i  . . - ι^ιΜ μαοαι α τι σκέφτουνται αιυτοι j ταν άπόλυτα κατάλληλο γιά τό ύ-
τί σκοττό εχει. τό ̂ ποβλητ^ώτα^ο. πεοι^άλλον τοΰ άρ-

χαιρυ θεάτρου. ’Έρνο ώριμότητος
τό κουαρτέττο τοΰ Φράνκ θεωρεί·

Βρέθηκε ένα πρωΐ στήν πόρτα τοΰ μοναστηριού...

, ί γραψίματα τών ήλβκτρολόγων. Τ ’ , ΘΟρι γιά νά μποδίσω τήν άντηλιά, 
Γ,,’,,Α. _  -V,,,» ρ  , J |  απόγευμα ή ίδια φασαρία πάλι μέ μά στέκομαι δισταχτικός. Λίνο

νε κι· ίγοντα σ’ δλοττ Λ Τ °υν’ ^  ί 17  Υι“  τά, άντίθετο j πιό κάτου είναι ένα θηλυκό. Φο_ έρχονται σ όλο τό διάστημά | λόγο και ή ίστοοία αύ™ ΒΛ . .
να λαινε δλοή τ Γ ' . . 2 ? ρεΙ  . μ.ιά σκισμένη ρόμπα καίιτης παραιστασης φροντίζοντας νά1 λαινε δλο τό τεχνικό προσωπικό ‘  ̂ -  >' 1

έξυπηρετησουν τήν γρήγορη άλλα- τοΰ θεάτρου άν ό Ράίνχαρτ δέν ύ-1 ^  σαλ« ι '^ ^ α .
>/η δυο συνενών οκηνινιν I Trnvi.wA,,,  >_ _.λ_____ _  . I Αλλο πάλι τοΰτο τό ξαφνικό.

 >· -  T J J t lV ,
.uepeg στό, uo^jgrra, wnri έπειτα 
ή άγια Ξενη την έφερε ’δώ, 
γιατί ψυοικά δέ μπορούσε νά μεί
νη γιά πάντα στό κοινόβιο. Τήν 
έχω γιά τίς δουλειές, άλλά τί νά 
σοΰ κάμη; Πάντα ρέμπελη καί ά- 
χαΐρευτη θάνε.

I l l
’Έχω  τρεις μέρες στο «φρού

ριο» καί δέν κατάφερα νά δώ ά
κόμα κο:νένα άπό τούς δυό τρο
φίμους του.

Η ύστερικιά μονάχα στριγγλί
ζει κάπου . κάπου τή νύχτα. Μά

μουρ-

-Φημερ.·· ^ιάβα μας άτ5 τή >ης
Μισοκλείνω τά μάτια μου καί 

κοντεύω ν’ άποκοιμηθώ· Μά ση. 
κώνομαι άπότομα.

— Τδξερα ’γώ πώς είσαι 
λός. Τδξερα...

Είνε ή Σοφία. Ποΰ βρέθηκε τέ
τοια ώρα έδώ; Στέκεται πίσω μου 
ξεμαλλιασμένη καί βρώμικη, δπως 
πάντα. Δέν τής δίνω καμμιά άπάν. 
τησι καί ξαπλώνομαι πάλι. Μά δέν 
έχει δρεξι νά μ’ άφήση! "Ερχεται 
καί κάθεται δίπλα μου. Τό κρύο

ται άπό πολλούς μεταξύ των όποι
ων κι’ ό μαθητής του Ντ’ ’Έντύ ώς 
τό άριστοΰργημα τής μεταμπετοβε 
νικής μουσικής δημιουργίας. “ Ενα

ραία έρμηνεία τής εισαγωγής σύ- 
τής, ϋστερα άπό τήν όποία άνειιέ- 
νοντο φυσικά τά αύθόρμητα καί ζω
ηρότατα χειροκροτήματα τών θαυ
μαστών τοΰ ‘Έλληνος μαέστρου* 
Πρωτότυπη ή ίδέα τοΰ κ. Μητρο
πούλου νά δώση στό τέλος ώς μπίς 
μιά έπιτυχή σέ ήχητικότητα καί 
μεγαλοπρέπεια έκτέλεση' τοϋ λάρ- 
γκο τοΰ Χαϊντελ, πολύ φοβΛμεθα 
«μως μήπως ή άρχ%*ήτή ά,-Je^U^ 
ση κακό προηγούμενο Wort γίά τήν 
όρχήστρα στό Αθηναϊκό Κοινό 
πού εΤνε γνωστό γιά τήν άπληστία 
του σέ τέτοιες έποααλήψεις.

θ. Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

δέν ένδιαφέρομαι καί πολύ. Τήν [χέρι της ψαχουλεύει‘τό φλογισμ'έ-

ποχωρουσε· στίς τελευταίες γενικές ι . . , - ■
— .·. — ϊ ..-λ  έ'παι τάχο; τό «φρούριο» τρελ

γη ουο συνεχών σκηνών.
Τ:σος κόπος, τόση φροντίδα καί: δοκιμές πού οί μαθητές του' επαι- ι „  - , ,  ■

σκέψη έκεΐ πού λίγη κόλλα συν-j ζ™  στόν έτοιμο πιά διάκοσμο πού β °μ11° ’ συλλογιέμαι
δέει δυό διαφορετικά κομμάτια ί ταίριαζαν περίφημα στό ζωντανό ° 0 p 
μιας ταινίας πού ξετυλίγεται λίγο ! δημιούργημα τοΰ σκηνογράφου. — Τί κάνεις έκεϊ;
άργότερα χωρίς τήν παραμοκρότε- ί Δέν μπορεί νά συναγωνισθίΐ τό 
ρη διακοπή στό άσπρο πανί. αί  ’

πολύ

Γυρίζει καί μέ βλέπει. ’Έ χε ι

εγνοιά jiou όλόκληρη τήν έχει κλέ νο μου μέτωπο
— Καις, κακομοίρη μου,ψει ή Σοφία, θυμάμαι πάντα τά 

λόγια τής οικοδέσποινας: «Μιά ά- 
λήτισσα. Τήν περιμαζέψανε πεθα
μένη άπό τήν πείνα·..»

Καταφέρνω νά σχετιστώ μέ τή 
«δεσποινίδα» μόνο καί μόνο γιά 
νά γνωρίσω τή Σοφία. Ή  «δεσποι
νίς» μένει ένθουσιασμένη άπό τή 
συντροφιά μου.

κατασκευή 
τάρισμα ένός

ένός/φ 
ός ί(ίατ 
πι# μακ

σταμοαηστ) 
πού προσ, '

Ο Σ Κ Α Ρ  Ο Υ Α ΙΛ Δ

" E p y a  δ εα τρ ιχκ :

—«Ή Οεντάλια τίϊς λ*ί- 
(5πς Ούΐντερμηρ Δ,ρ.

π a  R- ,  .  ι θεοΓΓΡ °  τ ° ν  κινηματογράφο στήν λε- ενα παιδικό πρόσωπο, πού χάνε-i Μ οΰ υιλεϊ συννά v ir r  τΛ „ Λ Μ ·,
Πιό δύσκολη δ», μου φαίνεται ή| πτομέρεια οΰτε καί τό φίλμ μπο- τοα μ ^ α  σ' ένα θάμνο άπό άχτέ- ριο» πού «ταν άλλοτΓ „  κ 
πασκευΛ ένό,/φίλμ άπό τό μον- ρεΐ νά πλησιάση καθόλου ά Γ α  νιστα μαλλιά. Χ £ ^ 0 ™  ^ σ π ο υ δ α ί ο

ατρικου έργου. "I- . προτερήματα τοΰ θεατρικού έργου. | <>">ιι-ι<-Μ·τι·ΐ!Βι,.ιι.„ΒιιΒΙ;.,ΙΒΙ>ΒΙΙΒΙΙΒΙ j Καί. . .κα ί... Εΐχε τόσ^καί^τό-
σα προτοΰ ρημάξει. Άλλά τώρα...

Μοΰ δείχνει μέ κάθε τρόπο τό 
ένδιαφέρο της. Καί μοΰ μιλεΐ κά
θε τόσο γιά τά βιβλία πού διαβά
ζεις «Στή μοναξιάς τοΰ μοναστη
ριού», «Πληγωμένες- καρδιές», «Ή  
γόνδολα τής άγάπης».

Φαίνεται νά τάχη διαβάσει πολ
λές φορές, γιατί μοΰ διηγιέται 

j τήν ύπόθεσι τοΰ καθενοΰ. 
j — "Αχ τρελλαίνουμαι γιά τά 
j ρωμαντικά μυθιστορήματα. Αύτά 
|πού μιλάνε γι’ άγάπες μεγάλες δ- 
|σο καί ό θάνατος...

Καί εΐνε τόσο κωμική καθώς μι. 
λεΐ γιά τόν έρωτα, πού μάταιά 
φαίνεται θά γύρεψε στά νειάτα 
της. Εύτυχώς πού παρηγοριέται 

|άκούοντας νά τή φωνάζουνε «δε
σποινίς».

Ι Υ
Μέ τή Σοφία έχουμε γίνει φί- 

"■Ερχεται κάθε πρωΐ καί μέ

σως μόνο πι# μακρόχρονη I Γιατί 
έκεΐ τΕού^ σκηνοθέτης έχει νά έ- 
πεξεργα^η τίς 4 εικόνες τής «Κυ
ρίας μέ τίς καμέλιες» καί ό σκη
νογράφος νά έτοιμάση 4 σκηνικά, 
στόν κινηματογράφο θά γίνουν οί 
λίγες αύτές σκηνές πολλές, θά πολ- 
λαπλασιασθοΰν άφάνταστα καί θά 
φτάσουν τίς 60 ή 65 άπό τίς όποιες 
περίπου άποτελεΐται ένα φίλμ. Κι* 
αύτό γιοαί ό κινηματογράφος δέν
θελει μόνο λόγια, άλλά καί είκό- Τ_ .  ^
νες, θ ιαματικές στιγμές καί φωτο- | λειβάδια, γιά νά 
γραφιες λεπτομερειακές προσώπων | άνθισ ιένο κλαδί 
πού μεγαλώνουν ύπερφυσικά κι’ έ- τούς χυμούς του στή συμβολική πα-
Τ ^ ωτ° eorcfi ν’ άν· μι«ς πεταλούδας ή u Xτιληφθη άν τό δέρμα τής Γκάρμ- μέλισσας.

Τέϋλορ ή* όΤίάουερ εΐνε^αλά ξυ^ί ' flA^  δύσ.Κ°Αλ.° /  ^ Μ φ β ή  ό 
σμένοι. Πώς νά συναγωνισθή τό θέ- Καθεν°^  μσ„ς 0ίυτό1 Αν θυμηθούμε
ατρρ έδώ ών άντίπαΐό τα7 ; Πώς Ζ  Τ Ζ Τ Γ  ^  Γ ° ύ
νά με αλώση τό πρόσωπο τοΰ Βεά- “ μ T*VJ UP °  των ™  Υνω-
κη ή τής Μαρίκας, γιά νά χορτά- ™  * 2 ^  '
σουμε τήν κάθε στιγμή τήν παρα- , ^  η . Λλ-ίκΓ| ^Ιην. ΑΘΊ να

\ · ρ
ί^α! το μυστικό των συνεχών δια·

Εκεΐ πούσυνταυτίζονται οί δυό αύ- 
I τές τέχνες είνε ή διοενομή τών ρό- 

j  λων' οί ήθοποιοί πού τυχαίνει συ- 
j χνότατα γιά τό ίδιο έργο vdfvai οί 
; ίδιοι. Διαφορετικά δλα τ’ άλλα άλ- 

λάζουν. Έκεΐ πού μιά φράση ά- 
παγγελλομένη στήν σικηνή μας με
ταφέρει νοερά στ’ άνθισμένο τοπίο, 
στό^ίδιο σημείο καί γιά νά πετυχη 

ι  τό ιδιο άποτέλεσμα ό φακός τής 
μηχανής άνεδοκατεδαίνει άντιγρά- 
φοντας πιστά βουνά, θάλασσες καί

στ’
ίρει

_  , „ „ · ■ . . καις.
Γιατί βγήκες δξου; Ρίχνει δροσιά 
καί ας μή σαλεύη φύλλο- θά πε- 
θάνης. Εύτυχώς κι’ έχουμε τό μο
ναστήρι κοντά... γιά νά σέ θάψου, 
με...

Λέει κι άλλα πολλά. Μά δέν τήν 
άκούω. Τά βλέφαρά μου βαραί
νουνε περισσότερο. Ώστόσο βρί
σκω τή δύναμι νά μιλήσω.

-  Φύγε γιατί θά βρης τό μπελά 
σου άπό τή «δεσποινίδα»·

Δέ βαρυέσαι. “ Ενα κομμάτι 
ψωμί τό βρίσκω κι' άλλοΰ.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΟ;
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

βρήκατε. Στόν τόπο μας δέν δλέ· 
πεις τίποτα άλλο παρά Γερμανικά 
καί Ρωσσικά σπίτια. Χωρίς καμ- 
μία μεταβολή. "Οπως ήτανε στήν 
Γερμανία τά μεταφέρανε έδώ. Δέν 
δημιουργήσανε τίποτε δικό τους. 
Δέν ξέρω γιατί. Καί έ’τσι πάω νά 
πιστέψω δτι δέν γίνεται καμμιά ά- 
ναζήτηση άπό μέρους τών άρχιτε- 
κτόνων. Αντιγράφουν δτι είδοτν. 
Καμμιά άναζήτηση, καμμιά ποσ- 
πάθεια δέν βλέπω νά γίνεται. Μπο
ρεί βέβαια νά εΐνε ώμορφα τά σπί
τια άλλά άπό 'Ελληνικό ρυθμό.... 

Οσο γιά 'Υγιεινή...άς μή μιλά

25

Μοΰ κάνουν έντύπωση τά λόγια I με· Κι’ αύτά πού τήν έμποδίζει εϊ- 
της. Δέ μοΰ φαίνεται νάναι τόσο ! νε τά Χαμηλά ταβάνια. Είνε ζήτημα 
τρελλή, δσο μοΰ τήν παράστησε ή ®ΡΠζ σπίτι σήμερα νά έ'χη τα- 
«δεσποινίς».^ j βάνι πάνω άπό 3 μ. Κι* αϋτό άρκεϊ

θά σου κάμω αυντροψιά!., ! έκμηδενιση καί τά πειριώνυιια 
Ποΰ ξέρεις, μπορεί καί νά πεθά- κ°μ <Ρ*Ρ πού στό κάτω-κάτω δέν

τά πολυβρίσκω. "Αλλωστε τί κα
λύτερο κομφόρ εΤνε άττο τόν άέρα

—«Ή  Acvy.iscx τί-ς Π«- 
ίουκς» Λρ. 30

νης άπόψι 
Γελάει μέ τό μακάβριο άστείο 

της. “Υστερα ξαπλώνει δίπλα μου πο°  ε ΙΧ £χνε τά παληά σπίτια; 
καί σωπαίνει. Τά σγουρά μαλλια I Ο κ. Γ. Μ.
της γιομάτα κοκκινόχωμα, μοΰ ! , Άρχιτέκτων άπό τούς διακεκρι- 
χα'ιδεύουν τό πρόσωπο καί, κάθε μξνουζ ό κ. Γ. Μ. μας τά είπε στα- 
τόσο τό παγωμένο της χέρι ψα- | ρα™'..
χουλεύει τό φλογισμένο μου μέτω-1 __ ° ^ 1’ .π.Ρ°5 τό παΡών· τούλάχι-

ιδανικές

μαρτυρίων των κριτικών μας πού 
θέλουν φώς, φώς περισσότερο φώς.

Καί θυμάμαι τώρα ένα χαρακτη
ριστικό άνέκδοτο πού ό επιθεωρη
τής τής σκηνής τοΰ θεάτρου τοΰ 
Χιενμ :ρούν συνήθιζε νά μάς λέΠ, 
γιά νά τονίση τούτες τίς ξεχωρι
στές γνώμες δυό συνεργατών : Τοΰ 
σκηνοθέτη καί τοΰ σκηνογράφου. 

Πρόβαραν κάποτε ό Ράϊνχαρτν ! μεΐς καλύτερα» ό Ούγγρος συγ- 
καί ό Στρούνατ τό «"Ονειρο» τοΰ ι γραψεύς πού ούτε μιά στιγμή δέν 
Σ αίξπηρ. ό καθένας χωριστά άπ’ | σκέφτηκε νά μεταχειρισθή γιά νά 
τον άλλον, έτοιμαζοντας μέρες πριν ! β
τήν έπίσημη πρεμιέρα του. Έφταν’ ] αψαιρ ση τήν δραματική σύγ- 
ό Ράϊνχαρντ τό πρωΐ κι’ άμέσως ά- I κΡου<*ί τών δύο ήλικιών στό θεα- 
νάβοντας δλα τά φώτα τής σκηνής ' τρικό του έργο, χρησιμοποιήθηκε 1 
άρχιζε τίς δοκιμές του μέ τούς ή- άταίριαστα στήν κινηματογραφική

διασκευή. Ό  κινηματογράφος δέν ί 

σέβεται τόν δραματουργό δπως τόν ! 
σεβεται στό θέατρο. ’Αποτείνεται | 
στόν πολυ κόσμο πού μέ τήν άθρόα ί 
συμμετοχή του στήν παράσταση έ- ! 
πέβαλε τό γοΰστο του.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΑΝΕΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ : Τό Β '  άρθρο.

νειατα»
κ ινηματογ ραφή θη κε στό Χόλλυ
γουντ μέ τήν Σιμόνη Σιμόν. Άκό- 

προσχώρηση στό γούστο 
των θεατών έκείνων άκριδώς στους 
όποιους αποτείνεται σχεδόν πάντα 
ό κινηματογράφος ήταν καί τό «χά 
πυ - έντ» τής προαναφερομένης ται
νίας.

Τό «Πέρασαν αύτοί καλά καί

συ-
Λρ. 30

— «Φλωρεντινή
cist»

Tpscyw-
Δρ. 10

— «Χ*λώμη»

A  I σ 8 >ι τ ι κ ά:
— «Στβχκσμβί»

10

Αρ. 30

θοποιομς. "ίιφευγε τό μ;σημέρι καί 
τ’ άπόγευμα κατάφθανε ό Στρού
νατ καί διατάζοντας τό στήσιμο 
τών σκηνικών του περιώριζε στό έ- 
λάχιστο τό φώς τών προβολέων, 
συστήνοντας στόν ύπεύθυνο «έπιθε- 
ωρητή» νά μήν πειράξη τό έλάχι- 
στο. Τήν αλλη μέρα καινούργιες 
■ίωνές ό Ράϊνχαρντ γιά τό λιγοστό 

ώς τής σκηνής καί νέες δοκιμές

£ »  ΓΚΟΒΟΠΙ

|λοι.
ρωτάει άν θέλω τίποτα. Δέν ά- 
γριεύει δταν τής μιλώ καί δέ βγά 
ζει τή γλώσσα της γιά νά μέ κο- 
ροϊδέψη.

Μάταια προσπαθώ νά μάθω τό 
μυστικό πού κρύβει ή άγρια ψυ
χή της. Δέν ξέρει τίποτα. Δέν εΐ
νε περισσότερο άπό δεκαπέντε χρο 
νών καί ή φωνή της εΐνε τραχειά, 
βραχνιασμένη. Ποιός ξέρει σέ τί 
βρωμοσοκάκια εΐνε θαμμένα τά 

παιδικά της χρόνια.
"Εχουμε γίνει φίλοι καί μέ τή 

«δεσποινίδα». Πάω ταχτικά στά 
δωμάτιά της. Τής φέρνομαι μέ οι
κειότητα καί τής διηγιέμαι gva
σωρό ψεύτικες Ιστορίες. Μέ άκούει 
μ’ άπληστία. "Οταν θέλει νά μέ 
δεβαιώστ) γιά κάτι όρκίζεται.

— Νά δώ καλό στεφάνι, σάς εί
πα δλη τήν άλήθεια.

Εΐνε τόσο άξιολύπητη! Εύτυχώς _ __wimy ο
υ τις ώρες πού είμαστε μόνοι Iστό κρεββάτι μου, στάθηκα^καί1 ά°

ερχεται καθε τόσο ή Σοφία, ν *  φουγκράστηκα Ή  «δεσποιΐ^
α πη καμμια χαριτωμένη άνοησία j στρίγκλιζε σά δαιμονισμένη 

και να ξαναφυνη κυνηγημένη άπό! -  Βρωμάσκυλο νά φύγης Σέ 
τη «δεσποινίδα». περιμάζεψα άπό τό δρόμο γιά νά

ή  r . , [κοιμάσαι μέ τόν κάθε σάτυρο, τ:οϋ
νύχτα εΐνε πολυ ζεστή. Ά·Ιδέν σέβεται οϋτε τήν άγιοσύνη τοΰ

θά πεθάνης, άπόψε, θά πεθά- 
νης.. Βρήκες τόν τόπο νάρθης νά 
γιατρευτης... Κακομοίρη μου σέ 

λυπάμαι, μά τί νά σοΰ κάμω; Αύ
τές οι άρρώστειες...

Καί φλυαρεί διαρκώς. Τήν ά
κούω μέ κλειστά μάτια. Δέν μπο
ρώ νά πιστέψω πώς είνε πλάϊ 

μου τό άλητόπαιδο, τ’ άγρίμι πού 
κατά λάθος ζη μέ τούς άνθρώ- 
πους, δπως ελεγε ή «δεσποινίς»... 
Μπορεί ή άγάπη πού νοιώθουμε 
γιά τόν άνθρωπο, δταν ξυπνήση 
μέσα μας νά κάνη τέτοιες μετα
μορφώσεις;

Μέ ξοτναπήρε ό ύπνος καί τό χά
ραμα ξύπνησα μουσκεμμένος στόν 
Ιδρώτα. Τώρα θάχα λιγώτερο πυ- 
ρετό.

Μόλις άνοιξα τά μάτια μου. γύ
ρεψα δίπλα μου τή Σοφία, ιμά 
εΐχε φύγει. Στόν όρίζοντα χάρα- 
ζε ή άνατολή καί οί σιλουέττες 
τών κυπαρισσιών τοΰ μοναστηριού 
φάνταζαν πιό λυπημένες.

Σηκώθηκα καί προχώρησα, ί- 
τσι καθώς ήμουνα μισοντομένος, 
γιά νά πηδήσω στήν κάιιαρά μοϋ 

άπό τδ παραθύρι- “ Οταν' βρέθηκα

στον στήν ’Αθήνα, δέν ύπάοχει Έ λ  
ληνικός ρυθμός. Λυπηρό ϊσως άλ
λά πραγματικό.
^Καί πρέπει νά ξέρετε δτι τά 

αίτια σ’ αύτό τό πράνα είνε πολ 
λά.̂  Πρώτα-πρώτα οί ίδιοι οί άο- 
χιτέκτονες, Γσως χωρίς νά τό θέ
λουν. Καί νά γιατί: Οί περισσότε
ροι σπουδάσοτνε ε£«, στήν Γερμα- 
στήν Σουηδία κι’ έτσι έπηρεασυέ-
ΙΒΙΙ· ΙΙΒΙΙΒ||Β||Β„Γ

νοι άπ' τόν έκεΐ ρυθμό μεταφέρανε 
στήν Χώρα μας τά μεγάλα παράθυ 
ρα καί τά χαμηλά ταβάνια πού έ
κεΐ ίσως μπορεί νά στέκουν, στήν 
Ελλάδα δμως ποτέ. "Εχουμε τόσο 

ήλιο καί φώς πού καί μέ τά μισά 
παράθυρα θά είμαστε άπολύτως ί- 
κανοποιημένοι. "Επειτα στάθηκε έ- 
σφαλμένη ή άρχή. ’Αφήσανε νά ά- 
ναπτυχθοΰν πολυώροφα σπίτια καί 
έτσι ή Αθήνα άναπτύχθηκε περισ
σότερο σέ ϋψος παρά σέ έκτα- 
ση. Καί πάνω σ’ δλα αύτά ήο- 
θανε κι’ οί ίδιοχτήτες. Μάλιστα οί 
"Ελληνες ίδιοχτήτες πού έρχουν- 
ται καί άπαιτοΰν νά βγάλης τόσο 
είσόδη'μα άπό ένα τόσο δά'οικόπε
δο. Καί τό χειρότερο είνε δτι δέν 
μπορείς νά μήν τόκά\Τ|ς, γιατί κιν 
δυνεύσεις νά χάσης τό ψωμί σου, 
Ε ! Επειτα άπ’ δλα αύτά κι’ ά

φοΰ το Κοινό είνε τόσο άπληστο 
καί άμόρφωτο. Πώς μπορεί νά δη- 
μιουργηθή έλληνικός ρυθμός στήν 
’Αθήνα;

Έ ξ  άλλου τό πραγμα σκοντά- 
φτη σέ τεχνικές δυσκολίες. Δέν 
μπορείς π. χ. νά συνδυάσης μιΤχ 
έλληνική πρόσοψη μέ μιά 'κάτοψη 
δπως άπαιτοΰν οί σύγχρονες άντ - 
λήψεις. Έπίσης Καί νομικές δυ
σκολίες. Ύπάρχουν τύποι πάνω 
στους όποιους πρέπει νά έργαστοΰ 
με. Π. χ. δέν πρέπει νά βγάλουιιε 
ένα μπαλκόνι περισσότερον ή ΐ"ά 
μαρκίζα ή ένα ύποστέγασ|'."!·. 'Έ 
πειτα άπ' αύτά άντε κάνε έλλ^'Ί- 
κό  ̂ρυθμό. Μόνο στήν έξοχή μπο· 
ροΰμε νά έργαστοϋμε έλεύθερα 
“Οσο γιά ύγιεινά: δέν εΐνε καθό-llB llB |lB l|B ||B f|B ||B I|B |,B l , .   ..

μοναστηριού. Άμέσως νά φύγης! | υ υγιεινότερα από τά παληά. Έ-  
Τ' άκοΰς; Άμέσως! 1 ; χουνε κυρίως τό μενάλο έλάττω-

θέλησα νά σηκωθώ, νά διαμαρ- μα V*  gX ° °V£ χαμηλότατα ταβά- 
τυρηθώ, πώς άδικα φορτωνότανε Γ®· Αυστ^Χ&ς ύπάοχει Νόυοςπού 
τή Σοφία. Κάτι δμως μ’ εμπόδιζε· ί ° Τι τα®*νια υπορουν νά 
"Ενοιωθα μιά σιχαμάρα γι’ ούτή j .̂ ° υν μέ,<ρι t5''|,oû  2 50 Καί
τήν γεροντοκόρη, πού πιστεύοντας ! ·ΐ αϋ-° πάλι σάς βεβαιώ Φταίνε ο ί 
μονάχα στόν έρωτα πού δέν κατα- ί  ί 10Κ Τ η Ι ? ! > '  Τ ά  π α λ η ά  σπίτια ίΐταν 
δέχτηκε ποτέ νά φιλοξενηθή στό Τ λ  ^

.ψροίρ,δ. , , ς. νόμ%  ^  ™£r°v
σαμε μαζί μιά έρωτική νύχτα. _

Τήν άλλη μέρα eiu ya  κι· έγώ>! Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ή  «δεσποινίς» μέ προβόδισε ιι’ ΐ.

ύγιε'νότερα. 
μπορούσες νά

Έκεΐ
άνα-

μου 
τά φώτιζε

με προβόδισε μ’ έ' - 1  

να< ψυχρό «χαίρετε» στήν πόρτα | 
καί τά μάτια της — σάν νά 
φάνηκαν κλαμένα — 
μιά λάμψι κακίας.

Ωστόσο δέν μπορώ νά ξεχάσω 
τή Σοφία. Καί συλλογιέμαι συ
χνά, σέ τί βρωμοσοκάκια νά περι 

φέρη τάχα τήν κουρελιασμένη ρό
μπα της καί τήν άλήτικη ψυχή της, 
τό παράξενο τοΰτο πλάσμα, πού 
ήρτε μιά νύχτα δχι σάν έρωμένη 
μα σάν συντρόφισσα, γιά νά μοΰ 
δείξη τόν άληθινό σκοπό τής 
ζωής- ΣΠ. Γ ΙΑΝ Ν Α ΤΟ Σ

ΙΜΠΕΙ-ΜΗΠ
Γυναικείες μεταξωτές χωρ1ς (ΧαττώματοΙ 
λΕίΓΓές, μεγάλης Αντοχής «Μάτ» Δρ 40
Πολίι λειιτίς ,  ' 4 J
'•Αράτχνη Ζωική μέταξα » 75
Κομπινεζόν ΖέρσεΟ μεταξ. ψ(να „ 85
Κιλόττες » » » s 35
Μπλουζάκια γυν. » » » υ ο
Υποκάμισο, —  QmtXks,; -  Έσώίρακα 

άνδρών μεταξωτά Ζέρσε» πάμφθηνα 
Προσέξατε τήν Διεύθυνσιν:

Μ. Δ. Λ Ε ΙΒ Α Δ ΙΤ Ο Υ  
ν  Χα ίρ ίου  1 t  

Πάροβϊς Κολοκοτρώνη
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ TS1 ΙΤΑΡ

I I  ΚΑΜΕΤΕ Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ 8 Η Τ Μ  Ι Τ Ι Σ Α ί ;
ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΦΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ ΒΕΝΤΕΤΤΕΣ 
ΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝI ΗΣΟΥΝ -01 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ-ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ-ΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ.-ΟΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΑΣ · 

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

•Στά άγγλικά στούντιο γυρίζουν τό «Μετροπόλιταν» μέ τόν τίτλον «"Ε 
να παράθυρο στό Λονδίνο!». Στή φωτογραφία φαίνεται ή Πατρίτσ α 
Ρόκ πού πήρε τό ρόλο της Ζιννέτ Λεκρέρ.

Κ ΙΝ Ν Α Τ ΙΓ Ρ Λ Μ Η  m
Δέν είναι άλήθεια, αύτό ποϋ λέ- ρας άπό τούς μεγαλύτερους κινη- 

γεται, πώς δηλαδή, οΐ κινηματο- I ματογραφικούς άστέρας τής Εύ- 
νραφικές έταιρίες, προτιμούν πάν|ρώπης. Τά άπέραντα στούντιο τά 
τσ καί μόνον ξακουσμένους ήθο- -όποια θά εΐνε και τά πιό συγχρο- 
ποιούς γιά τό γύρισμα τών φίλμ |νισμένα τοΰ κόσμου, έτοιμάζονται 
τους. Η νέα ιταλική κινηματογρα στήν Νίς . Σαίν Ώγκιστάν. ’Έτσι 
φική έταιρία «Βιράλμπα Φιλμ», j καί ή Κυανή Ακτή άποκτά τό Χόλ 
ντεμπουτάρει μέ νέους ήθοποιούς, {λυγούντ της..· 
νέους γιά τήν όθόνη βέδαια. ” E-j Α  Ό  Ούίλλιαμ Πάουελ ξαναγύ- 
σ.. αγκαζάρισε τήν περίφημη πρι- ρισε άπό τήν έξοχή πού είχε πάει. 

μαντόνα Ιβα Πατσέττι, γνωστή σ’ [γιατί τώρα τελευταία διαρκώς πα
ί ω ν / τ η Λ ^ Γ  Υΐά τήν- ά<Ι>θ“ 'Ττ’1 ’ ραπ°νεΐται γιά τήν ύγεία του. Οί, ,,αμ ΤΟυ περπατώντας μέ τά τίο-
φωνη της καί τεχνοτροπία της, για κύκλοι τοϋ Χόλλυγουντ διαδίδουν 3ερ*. ηηίδ,ιε τά ·έπιηλχ 3_ * r(EU,
να ποωτονωνιστήση σ τ ο  νέο mix,. Xr, ,s ,ν,οί™ rr „ „ ,  λ-  I Κ .1 ' ■ ^πιπ/,α. σπαιου·

Ο Σ Α Ρ Λ  Τ Ρ Ε Ν Ε  
Κάδε φορά πού έχει τήν εύ

καιρία ό συνθέτης μας. δέν παρα
λείπει νά τιμήση τβ επίθετο τού 
τρελλοϋ.... τραγουδιστή! Άλλά 
καλλίτερα άς μιλήση β 'ίδιος:

— Κατ’ άρχήν, ή πρώτη μου 
φροντίδα είνε νά δώσω νά φάνε 
οί λαγοί μου και τά περιστέρια 
μου, πού μεγαλώνω στόν κήπο 
μου. Ά  Γ είνε τόσο καλ-· $ώα, 
καί τοσβ ξεχωριστά!... ϊκεφδήτε, 
τ’ άπόγιευμα. πηγαίνω νά παίξω 
χαρτιά μέ τίς πεταλούδες. "Επει
τα πβτίΓω τον κήπο μου μέ το 
ντους μου. Τά φυτά πού βρίσκον
ται στήν κάμαρά μου. Τότε 
βρέχει, τά λουλούδια μοιάζουν 
νά κλαΐνε 'καί τά βυλλώματα ν« 
τρέμουν. ’Έχω  τήν ψευδαίσίίησ· 
οτι $ω στήν έξοχή, άνάμεσα σέ 
στιγμιαίους Θησαυρούς καί ή Υχ- 
ρά μου γίνεται σάν ποίημα, ένα 
μικρό ποίημα πού διαέάΓεταίιν^- 
νο σ’ ενα γυαλί., γιατί τ'- γη«- 
(β« πάντοτε άπό τήν άνάποΛη. 
Τέλοί τ -̂ί-'^υδάω και διαβάζω 
παληά βιβλία.
Η Ζ Α Κ Ε Λ ΙΝ  ΠΑΚΩ

— Ό  Μελοντύ—ό σκύλος μου— 
είνε ενας σύντροφος τών παιχνι- 
διών μου άπό τούς πιο χαριτω
μένους. Γ Γ  αύτό καί παίζουμε 
μα(ί πρίν κοιμηϊούμε. Κάνουμε 
τρέλλες πολλές, κάνω κούρσες 
μα$ί του περπατώντας μέ τά τέ

γριές διαθέσεις προτιμώ νά δια- 
6«ϊω τά έργα τοΰ Ζώρ$ Ντυαμέλ, 
τοΰ νονού μου.
-Α Ν  Π ΙΕ Ρ - Ω Μ Ο Ν

1— Γυρίζοντας, προτιμώ νά δια
σκεδάσω... Πιστεύω βτι ή £ωή δέν

νά πρωτογωνιστήστ] στό νέο φίλμ δτι ή ύγεία είναι πρόφασις, ένώ 
«Ρομάντσο χωρίς λόγια». |πραγματικώς πρόκειται γιά κά-

-  Μαζί μέ τήν Πατσέττι, στό [ποια αισθηματική ύποθεσούλα πού 
νέο φίλμ θά έμφανισθή καί ή πεν- [συνδυάζεται μέ τό γύρισμα κά- 
τάμορφη Λιλιάνα Άλόϋ, μπαλαρί. [ποιας νέας ταινίας καί ό συμπα- 
να διπλωματούχος τής Σχολής 'θής καλλιτέχνης δέλει νά έμφανί- 
« Σκάλα» χοΰ Μιλάνου. Σ ’ αύτό τό [ση τήν συμπάθειά του σέ κάποιο 
φίλμ πού όφείλεται στόν Μάριο άπό τούς πρωτεύοντας ρόλους... 
Μπαψφίκο. θά λάβουν έπίσης μέ- ; Λ  Αύτή τή φορά θά ίδοΰμε τόν 
Γ-'λι καί οι ήθοποιοί ’Έλιο  Στάϊ- j Κλάρκ Γκέϊμπλ σέ κάποια ίστο- 

• γ, ;—Λΐ,τίλλε Σταράτσε, Σεζ&ρζ ρική ταινία. Πρόκειται γιά 
Μπετταρίνι, Γουλιέλμο Σινάζ, πού [«Δρόμο γιά τη Ρώμη», δπου ό

r\  ι I r r / M  ί α  *  , ·  ^ ____________________________ r IS  Λ  2   r\ ■ « r- %
• ' - I--— - ■ —"5* I — ι c ; | υ  I I JU  U

δλοι) τους γιά πρώτη φορά παί-1 Κλάρκ θά ύποδυθή τόν ρόλο τοΰ 
ζευν στό σιν» μα... ί’Αννίβα, τόν Καρχηδόνιο στρ jc't j-

Α  Τό ιταλικό φίλμ «Ή  κοντέσ-|γό καί ή Μύρνα Λόου τήν "Αμυτις 
σα τής Πάρμας» παίχτηκε σέ γερ- τήν γυναίκα κάτοιου Ρωμαίου ύ- 
μανική μετάφραση στο Βερολίνο ι πάτου...
καί ειχε μεγάλη έπιτυχία. ! Α Ή  Μύρνα Λόου πρωταγωνι-

** Γιά πρώτη φορα ή Ζάν *Άρ- ιστεΐ στο νεο φίλμ «Εύτυχισμένη 
θοιρ ή ξανθιά πρωταγωνίστρια [νύκτα» καί πού τό γύρισμά της τε- 
τοΰ φίλμ «Έφθασε ή εύτυχία» καί [λειώσε πρίν άπό τό ταξίδι τής 
ό Γκάρυ Γκράν θάπαίξουν μαζί σέΐΜύρνας στήν Εύρώπη. 
μιά ταινία πού γυρίζει τώρα ή | Λ Πέντε ολόκληρες μέρες ή 
«Κολούμπια» μέ τόν τίτλο «Μόνον ί Νάνσυ Κέλλυ κυττάει μέ μάτια 
οί άγγελοι έχουν φτερά». Ή  ται- ί φλεγόμενα άπό έρωτα τόν Σπέν- 
νία αύτή λαμβάνει χώραν στίς τρο j σεΡ Τράσυ χωρίς νά βγάλη άπό 
πικές χώρες τής Αμερικής... [τό στόμα της λέξι. «Εΐνε ή δυσκο-

Λ  Ό  ρεζισέρ Κάρλ Ρίττερ, πού ,λώτερη σκηνή πού έπαιξα έως τώ-, 
παρηκολούθησε έπί πολΰν καιρό Ρα στόν κινηματογράφο.λέει στούς! σώμα μου. Εινε Ισως ντροπή! 
τούς Γερμανούς· λεγεωναρίουυς [ ρεπόρτερς ή χαριτωμένη Νάνσυ, ί «"Επειτα άν δέν έχω τόσες *-
στόν Ισπανικό πόλεμο, γύρισε πρό : δχω έντελώς έξαντληθή». Αύτός   .ι'ι ι ΙΙηιιμπ .ι Ι..η μ ι

ήμερων στήν Γερμανία μέ χιλιάδες είναι ό ρολος που παίζει στήν νέα £άρ Ντεσσάν καί τόν Φομπέρ Σέλ 
μέτρα φιλμ σχετικά μέ τήν δρά- ταινία «Λίβιστεν» πού τη στιγμή χερ
σιν τών λεγεωνάριων στήν Μσπα- |τής έρωτική ς της μέθης, ό έρωμέ- Λ  ο ΐ Λεών Ματώ, Λουσιέν Ντα- 
via και πολλές σκηνές άπό τ ό ν  , νος της Σπενσερ είναι άναγκα- [ λσλσάς, Άνρύ Ρουσέλ, Γκαμπριέλ 
πολεμο. Το ντοκουμαρισμένο ού- ^ ο ς  να βγαλΠ έξαντλητικό λό- ; Γκάμπριο καί τό περίφημο σκυλί

με ’Ιαπωνικά 6ά^α(!), δέν εΐνε 
τρελλό... τί λέτε: Μόλις κουρα- 
Γθή. μ’ άφίνει καί Ανεβαίνει στό 

| ποδήλατο, ένώ έγώ καίαλλά:.' 
I στήν ντουλάπα για νά κάνω 
j σκι! Zrrcii λοιπόν, τό σπόρ!

Η Μ Τ ΓΕΛ  Α Λ Φ Α  
— ©εέ μου! τί λέτε; £ώ μόνη. 

καί άληδινά σάς λέω δέν κάνω 
τίποτα. Λίγο ραδιόφωνο κάδ-

τπλ£®'»ϊ ν«·
λους μου τούς φίλους. Τίποτα δέν
ει νε γιά ιιένα πιό εύχάριστο πα
ρά νά τοϋς ένοχλώ σέ μιά ώρκ 
πού έ'/ουλ' δοδή στήν άγκαλιά τοΰ 
Μορφέα καί ίσως δλέπουν τά. ώ- 
Ίαιότερα όνειρα ΈκδΙκησιςΐ... 
Έκδίκησις!...
Η Μ Π Λ Α Ν Σ Ε Τ  Μ Π ΡΕΝ Ο  Υ·

’Ά ν ' γυρίζω φίλμ, τότε μα- J 
δαίνω τούς ρόλους μου. Άλλοιώς j 
παί̂ ω ξύλο! Ναί παί£ω ξύλο μέ 
τόν άδελφό μου. Αλλοίμονο καί 
τρισαλλοΐΊονο, οί άνδρες εΐν' 
πάντοτε ανώτεροι άπό τίς γυναί
κες καί είμαι «κίτ» μαϊί του γιά 
μερΝκά μπλέ πού ύπάρχουν στό

τό ζουρνάλ θά τό έμφστνίστ] ή «Οΰ 
φα».

Λ  Η «Σκαλέρα Φίλμ» στηρίζει 
μεγάλες έλπίδες στή νέα στάρ τήν

λΤ Κ' 1Ραψ!Κ? . Εταψΐα Ρίν - Τ^ν - Τίν πρωταγωνιστούν του Λονδίνου». Και ένω ύφίσταται στήν γαλλική ταινία «ή Γή τής
αυτο το μαρτύριο, οί φακοί τών άγωνίας». Οι σεναρίστοΙι της Ζα-

το Μ . ' ι ------ - 6περατεΡ την δλες >ιέ Κα Μπιμπάλ έδωσαν στήν ταιΚλελια Μετανια, που θά πρωταγω μέριες... νία αύτΐ) . έ = 1925 ^  ,
νιστησρ στο φιλμ «Μιά θαυμαστή 1 ** Η Πωλετ Γκοντάρ, ή πρώτα- ναζωντάνεψαν τούς παληούς ξε-
ιδέα», της δπυιας άρχισε τό γύρι- ,γωνιστρια της «Γατας καί τό Κα- χααμένους τύπους τοΰ σινεμά’
σμ?··.Η π . [ναρίνι», γυρίζει τώρα τήν ταινία Λ  Στή Νίκαια ό Πωλέν έξακο-

»  Η «Παραμάουντ» χτίζει δέκα «Τιτανικός». λουθεϊ χό γώρισ Tfj τσιν( (<Ό
χιλιόμετρα μακρυα άπο τό ΧόλΑυ- | -  _Σ αυτή την ταινία ξαναζων- δρόμος τής τιμής», τής όποιας τά
γουντ μια νείτ κινηματογραφούπο. ταν*υε'  όλοκληρο το θαλασσινό εξωτερικά γυρίσθηκαν στό Μαρό- 
λι που θα τ;,ν όνομάσΠ «Παραμά- [δράμα της καταστροφής τοΰ μεγα κο. Πρωταγωνιστούν οι Άνού Γκα- 
ουντ · Σιτυ». Έ κ ε ΐ σέ μιά άπέ- Λυτέρου· υπερωκεανείου τοΰ κό- ρά’ Άντρέ Λεφάρ, Κονστάν Ρε- 
ραντη εκτασι θά κάντ, δρόμους, ^  μέ αφθαστες σκηνές άγω- μύ, Πιέρ Μπρασσάρ, Ρενέ Σαίν - 
λεωφορους, πλατείες, πάρκα, πο- νιαζ των έπιβατών <καί «ύτοθυ-. Σύρ και άλλοι. 
λυτελέστατες έπαύλεις άπό μάρ- ·®ί«ς τοΰ πληρώματος. Α  Στή Ρώμη ό Ζάν Σού άογι-
μαρα χρωματιστά, στούντια άπό . ** « Ο «νδρας μου διευθύνει τήν σε τό γύρισμα τής ταινίαο ,,Τ,ν 
άτσαλι, κέντρα διασκεδάσεως, πι- j «νακρισιν», είναι ό τίτλος τής ρόδο τοΰ αίματος», βγαλμένηΓ ά- 
σΐΓ ς *τλ- ,  ινε“ ζ “ μεΡ^ανικής ταινίας. Ή  ύ- πό τό έργο τοΰ Πιέρ Μπενουά «Οί

.· « Ιστορία της Κινηματογραφι :^θεσις καθώς καταλαβαίνετε βέ- σύντροοφι τοΰ Όδυσσέως» Πρώτα 
κης Τέχνης» εΐνε τό βιβλίο τοΰ »«««. είναι αστυνομική, ένα είδος |νωνιστο0ν ο1 Βί6ιάν Ρω^ · Ρ Γ  “  
Βέλγου Κάρλ Βενσάν. πού ένδια-1 ΣεΡλοκ Χόλμς καί Νάτ Πίνκερ- !ο,ργιος Φλαμάν κτλ 
φέρει δχι μόνον τούς άρτίστας κ α ί  ί τον, άνακατεμένο. Α Στίς άρχές Ιουλίου ή Ντο-
τους ανθρώπους που άσχολοΰνται , -  Τό μυστηριώδες έγκλημα εί- λορές ντέλ Ρίο φθάνει στό Παρί-

1 1 * τλ O c m / v  η>ι’< ·Μ  _         .   '  «

έγινε παρά μόνο γΓ αί 
πνίΐ'ω. η τραγουδάω. Ci γείτονες 
ίυπνάνε, άλλά. ξανακοιμοΰνται 
γρήγορα! Τραγουδαω τόσο κα
λά!...
Η Μ Π Λ Α Ν Σ  Μ Ο Ν Τ ΕΛ

Νομίζω ότι ολος ό κόσμος 
πρίν κοιμηδή καδαρί^ει τή... μύ
τη του( ; ! ) ,  τό ϊδιο κάνω κΓ 
έγώ. ’Έπειτα πέφτω στό κρεέδά- 
τι μου καί ρίχνομαι σέ μιά άπό 
τίς μεγαλύτερες μου άγάπες: λύ
νω σταυρόλεξα... Μέ τήν εύκαι
ρία, μήπως μπορείτε νά μέ β©η- 
δ'ήσετε; Ζητάω μιά λέξη μέ 15 
γράμματα πού άρχίζει άπό Π ,καί 
σημαίνει. . . .
C Π ΙΕ Ρ  Μ Ο Ν ΓΚ Α Ν

— Τί

μου; Δέν δυμάμαι πιά!... Πρίν ά
πό τριάντα μέρες έχασα τήν ύ- 
πηρέτριά μου, μοιάζω σάν νάχω 
μετακοιμίση. Λοιπόν... ’Ά ν  τό 
μπάνιο εινε τό , πλύσιμο τοΰ σώ
ματος, τό πιάνο τό δεωρώ σάν 
πλύσιμο τής ψυχής. ΠαΚω καί 
«ύτοσυνοδεύομαι τραγουδώντας.
Η Μ ΟΝΑ Γ Κ Ο Γ ΙΑ

— Παίρνω ένα καυτό μπάνιο,
| όσο μπορεί πιό $εστό, καί μετά
χύνω ολο τό νερό τής μπανιέρας 
στίς πλάκες. Άφοΰ έουτηχδώ στό- 
νερό, δουτιέμαι στδ' διάβασμα 
καί τελειώνω απαντώντας στό 
ταχυδρομείο μου...

Ν Τ Ε Β Α Λ Λ Ε Σ

— Ξαναγίνομαι ϊ'να μωριό παι
δί. Ανοίγω ένα παληό ντουλάπι, 
βγά^ω ένα όχι παλαιότερο ποδή
λατο καί γυρίζω δλα τά δωμάτια 
τοΰ σπιτιού μου.

«Συμβαίνουν πολλές φορές ά- 
τυχήματα. ,Αλλά δέν εΐνε παρά 
ατυχήματα τοΰ δρόμου. Π. χ. ένα 
σπασμένο τραπέ^, τ6 άναποδογύ- 
ρισμα μιάς λάμπας κ.λ.π.
Α Ρ Λ Ε Τ Τ Υ

— Παί^ω σχεδόν' κάθε βράδυ 
στό θέατρο: “Ωστε γυρίζοντας 
βγάΐ,ω τό μακιγιάζ μου. Μπρός 
στόν καθρέφτη τοΰ τραπεζιού τής 
τουαλέττας μου, κάνω γκριμά- 
τσες, καί τήν ώρα πού γδύνομαι 
τραγουδάω άριες άπό όπερες 
γιατί κανείς δέν μπορεί νά μ’ ά- 
ζούση. ’Έπειτα πηγαίνω στό 
κρεδβάτι μου.
ΖΑΝ Β Ε Μ Π Ε Ρ

Ή  άστρολογία είνε έκείνο 
πού μ’ ενδιαφέρει... Ασχολούμαι 
μέ αύτήν όσο μού τό έπιτρέπουν 
οί ασχολίες μου. Άλλά έξασκοΰ- 
μαι καί σέ μαγείες η έτοιμά^ω 
ταχυδακτυλουργικές άσκήσεις, 
γιατί εκτός άπό τό κανονικό έ- 
πάγγελμά μου είμαι καί θαυμα
τοποιός καί ταχυδακτυλουργός 
Ρ Ε Ν Ε  Σ Α ΙΝ  Σ Υ Ρ

— Μέ κάνατε καί γέλασα καί 
μένα καί τή καμαριέρα μου μέ 
τήν έρώτησή ootc. Λοιπόν, τί. αλ- 
λο θέλετε νά κάνω παρά άσκή- 
σεις υγιεινής κάί αναπνευστικές 
κινήσεις.
ΖΑΝ ΠΑϊα

— Άρχ>ϊω νά δροσί^ωμαι μέ έ
να κοκταίηλ, φτιαγμένο άπό μέ
να τόν ίδιο. Συμβουλεύομαι τήν 
Πικολεττ, τήν χελώνα μου, γιά 
τόν αύριανό καιρό, γιά νά ξέρω 
άν μπορώ νά κάνω ένα πρωινό 
περίπατο στο Δάσος της Βουλώ- 
vt-ς. Σαν παιδί, πειράζω τήν Ρ ί 
τα, τό̂  σκυλί μου, καί μετά περ
νώ στ:ς σοβαρές μου άσχολίες: 
διαβάζω όλες τίς πολιτικές έφη
μερίδες πού βρίσκονται μπΟ' 
μου. ’Ά ,  «;ΰτό τό λατρεύω.
Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν  Ρ Ε Μ Υ

— Τί αστεία έρώτησις! Δυστυ
χώς δέν μπορώ νά σάς απαντήσω 
μέ άστεία πράγματα. ’Ά ν  γυρί
ζω φίλμ, κοιμάμαι, άν πρόκειται 
ν'ά γυρίσω φίλμ, μαδαίνω τοΰ; 
ρόλους μου. καί άν είμαι άργό- 
σχολοςι—δηλαδή δέν γυρίζω φίλμ 
—τότε ϊωγραφί^ω.
Α Λ Μ Π Ε Ρ  Π ΡΕΖΑ Ν

Μάς παρεκάλεσε νά μάς άπαν- 
τήση μετά 24 ώρες. Δέν μπορού
σαμε νά τού τό άρνηθούμε. Τήν 
άλλη μέρα. πηγαίνοντας:

Συγχωρέστε με κύριε... δέν 
μπορώ ν' άπαντήσω...

— Δέν κάνετε λοιπόν τίποτα;
— ’Όχι, τίποτα! ’Ά ... ναί!
— Τί;...

Κοιμάμαι!....
Μ Π Ε Ρ Τ Ρ Α Ν  Φ ΑΜ Π Ρ.

Ή  ώραιοτάτη Χαιηγουώρντ νία άποκάλυψις τής ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ πού 
μίζεται γιά τό ώραί'ο σώμα της καί τήν ώραία φωνή της.

Ο  Σ Α Σ Α  ΓΚΙΤΡΥ 
Κ Α Ι  ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Δέν πάει πολύς καιρός πού ό Σα
σά Γκιτρύ ζητούσε γιά μερικούς μι 
κρούς ρόλους στό φιλμ «ΤΗταν νέ
ος δγαμο», πού γυρίζει τώρα, νέ
ους ήθοποιούς.

Μαθαίνοντας τό νέο, ένας κινημα-

μέ τόν κινηματογράφο, μά καί δ
λο -χό άναγνωστικό κοινόν πού 
πάντα ένδιαφέρεται γιά τόν κινη
ματογράφον.

— Αύτό τό έργο πού χρειάσθη- 
κε όλόκληρα χρόνια νά τό γράψη, 
περιέχει τήν Ιστορία τοΰ γαλλι
κού, άγγλίκοΰ, ίταλικοΰ, γερμανι
κού, ρωσσικοΰ, νορβηγικού, σουη- 
δικοΰ, αμερικανικού καί νοτίσαμε, 
ρικανικοϋ κινηματογράφου, πλή
θος αγνώστων καί χρησίμων πλη
ροφοριών, έκατοντάδες φωτογρα- s ... , ------------------   ν «„τυν«μι.
ψιες αστέρων, ντοκουμέντα γιά|λουσα ταινία καί γιά κάμποσο εΐ- ίκοί καί τής λένε: «Δέν θά φύγε- 
πρώτη φορά δημοσιευόμενα άνέκ-[χε ξεχασθή, ξαναφανερώνεται πα. ! τε γιατί χρωστάτε στό Δημόσιο 
δοτά τίς μυστικές τέχνες καί τά | λι πρό τοΰ κινηματογραφιζομένου j 264.000 δολλάρια άπό φόρους...» 
τρύκ τοΰ κινηματογράφου καί ένα κοινοΰ μέ τήν Άλίο Φαίϋ στη νέ«!«'Ώλη· Tnr 11ΤΓΥΝ ,ι ιιηιι γΓιιμ. *,Α

,  * ^  '  ι ι  , - 1 ---- »    * υ ι υ  I I U . f J l
ιαι το “ εμα αυτής τής ταινίας γύ- σι γιά νά πρωταγωνιστήση σέ κά- 
ρω άπό τό όποίο δημιουργοΰνται [ποια γαλλική ταινία. Σκηνοθέτης 
τα άπιθανώτερα έπεισόδια,, κωμι- αύτής τής ταινίας πού θά λαμβά- 
κά συγχρόνως καί τραγικά. Οί)ντ| χώρ:*ν μεταξύ Παρισιού καί 
πρωταγωνισταί της Ρομπέρ Μον- Μασσαλίας είναι ό Μωρίς Κάμ, 
γκομερύ καί Ροζαλίνα Ρουσσέλ, [πού έδημιούργησε τό «Μετροπολι- 
άφθαστοι στήν ένσάρκωσι τών ρό-[ταίν».
λων τους καί σέ πολλές στιγμές | Λ Ή  Μάρλεν Ντήτριχ έφθασε 
ένθυμίζουν τό ξεχωριστό ζευγάρι ιστό Παρίσι ϋστερα άπό ένα έπει- 
στό σινεμά, τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ [σόδιο πού είχε στό τελωνείο τής 
καί τήν Μύρνα Λόου... Νέας Υόρκης. Μόλις έτοιμαζόταν

** Ο άξέχαστος Αλ Τζόνσων, νά άνέβη στήν «Νορμανδία», τήν 
δ όποιος έπαιξε στήν πρώτη όμι- [περικυκλώνουν μερικοί άστυνομι
Λ Α  ■ ι n  —j  rm· η .  ■ · . ί  .—. · .  —  ̂ . . . '  _ Γ f  ! ' « — ^

κάνω γυρίζοντας σπίτι
,·Ι,·"·ΙΙ·Ι|Ι·|Ι·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι|·|1β1,Β|Ιβιιβι,β|β|β||β||(β||β||1Β|,β||β|,β1||||||11||1Β||(ΒΙ|β||Β|ιιβΗ|Β|

Ό  κινηματογραφικός μας 
Διαγωνισμός

ΤΙ IAEA ΕΧΕΤΕ Ζ Ε ΙΖ ; . . .

τρύκ τοΰ κινηματογράφου καί ένα . κοινοΰ μέ τήν ’Αλίς Φαίϋ στή νέα 
σωρό άλλες πολύτιμες πληροφο- [άμερικανική ταινία τό «Ρόδον τοΰ 1 
ρίες... Μπροντγουαίη» στήν όποία, δπως

Α Τό Χόλλυγουντ θά βρή έπικίν καταλαβαίνετε, κυριαρχεί τό έλα- 
δυνο συναγωνιστή τήν Γαλλική Ρι ΦΡό αισθηματικό τραγοΰδι καί ή 
διέρα στήν όποιαν ίδρύθη μιά με- |τζάζ - μπάντ.

  X --------ί  . . Λ  *  Γ \    Cγάλη κινηματογραφική έταιρία μέ 
άφθονα ύλικά καί τεχνικά μέσα 
κ’αί μέ πρόεδρο καί τεχνικό σύμ
βουλο τόν μεγάλο Λουδοβίκο Λυ- 
μιέρ. Πρό μηνός άρχισε ή άνοικο 
δόμησις τών στούντιο ποΰ θά εΐνε 
τά μεγαλύτερα τής Εύρώπης. Οί 
ταινίες θά γυρίζωνται στό θαυμά
σιο τ.λαίσιο τής Γαλλικής Ριδιέ-

Λ «Ό  μπάρμπα Λεμπονάρ», ή 
νέα γαλλική ταινία πού γυρίσθη- 
κε στά θαυμάσια ιταλικά τοπεία, 
εΐναι τό έργο πού ενθουσιάζει τό 
πολύ κοινόν. Ή  Ζάν Πρόβο καί 
ό Πιέρ Μπρασσέρ πρωταγωνιστούν 
έχοντες συντρόφους, τόν ’ Ιταλό

«"Ολα τά μπαγκάζ μου είναι μέ
σα στό άτμόπλοιο». «Τότε άφήστε 
(,κχς κάτι ένέχυρο», τής άπήντησαν 
οί άστυνομικοί.Καί ή Μάρλεν τούς 
άφησε γιά 100000 δολλάρια δσα 
μπιζού κράταγε άπάνω της. ·

Λ  «Μεγαλεία καί μιζέριες τών 
έταιρών» είναι τό περίφημο έργο 
τοΰ Μπαλζάκ που πρόκειται έντός 
όλίγου νά κΐλ'ηματογραφηθή.

Α Στήν ’Αμερική, άπό τόν "Α 
γιο Φραγκίσκο ώς τήν Νέα Ύιϊρ- 
κη, χίλιοι περίπου κινηματογρά

Ο  Ε Ρ Μ Π Ε Ρ  Μ Α Ρ Ξ Α Λ

* ι τ ~ ‘' ί * n c . p i . i iΜνΐ|μ>̂  ιυγρίί*
Φοντζιέρι καί τούς Ζάν Μυρά, Μα- [φοι προβάλλουν άποκλειστικά ναλ 
ντελέν Σολόν. Ελένην Περντιέρ, Ιλικές ταινίες.

Οποας ήταν χθές ;κα ί όπως είνε σήμερα.
Γεννήδηΐκε στά 1S9C. Είνε άνάπηρ ος τοΰ Μεγάλου Π;λέμου καί ξα- 
ναγύρισε πάλι στόν κινηματογρά φο, έχοντας τό ένα του πόδι ξύ
λινο. Η  ̂προσπάθεια πού κάνει γ ιά νά κρύψη τό ελάττωμά του 
δίνει στό πρόσωπό του αύτό τό αινιγματικό ϋφος. Παρ' ολα ταΰ- 
τα ίξακολουδεί νά λατρεύεται χ  πό τό κοινόν -καί τίς στάρ.,.. Σείς 

Τ ί Ιδέα ν έ χ ε τ ε ; . . . .

Ό  Σασά Γκιτρύ
τογραφόφιλος βιάστηκε νά στείλη 
στόν μαιτρ μιά νέα ήϋϊπο:·) 

πού «γεννοιώτανε» καί ήθελε νά 
φτάση. Α»τός τήν άκουσ πολύ εύ
γενικά. Μόλις τελείωσε ό κινηματο 
γραφόφιλος βιάστηκε νά δή! Βγαί 
νει άπό τό Κονσερβατουάρ.
Τότε μέ έκείνη τή γνηστή του ε!- 

ρωνεία πού τόσο καλά ξέρουμε, ό 
Σασά Γκιτρύ εΐπε:

— Τί άπρονοησία, άγαπητέ μου,
νά τήν άφήσετε νά βγή I 

* * *
Τήν έπομένη μιά πρωτόβγαλτη 

θέλησε νά παρουσιασθή μόνη της 
καί ό Σασά, δντας έπιεικής, δέχθη
κε μέ πολύ εύγένεια τήν χαριτωμέ
νη έπισκέπτριά του που έμοιαζε πο
λύ δειλή.

— Δεσποινίς, τής εΐπε γελώντας, 
σάς τό λέω άπό τήν άρχή δτι είσα- 
στε πολύ ώραία.

Ενα κόκκινο χρώμα έβαψε τά 
μάγουλα τής νέας έπισκεπτρίας.

— Ω! μαίτρ... Τό νά εΐνε κα
νείς ώραίος — είπε μέ δί,λίο: — 
χρησιμεύει σέ τίποτα άλη^,ά οτό 
θιχτρο ή στόν κινηματογράφο;

— Ά ν  χρησιμεύη! φώναξε ό Σα
σά, δεσποινίς, τό νά είναι κανείς 
ώραίος γιά μιά ήθοποιό Ιδιαίτερα 
εΐναι τα 70 % του σουξέ της.

ΚΓ έπειτα γυρίζοντας μ’ Μνα χα
μόγελο:

— Άλλά, βεβαίως, δέν είναι πα

τά άλλα 30 τοίς έκατόν πού oya· 
ριάζονται!

* * *
Μιά άλλη μέρα ό Σασά Γκιτρύ 

εΐχε κουρασθή ν' άκούη μιά ήθο- 
φοβερή γιά κινηματογράφο, πού 
δέν έπαυε νά τοΰ λέη:

~  Μαιτρ... Τό νά γυρίσω ένα 
φίλμ μαζί σας, θά είναι γιά μένα ή 
βεβαία νίκη καί δόξα.

Γ ιά νά σωθή ό Σασά, νευριασμέ
νος, νόμιζε δτι βρήκε μιά σανίδοτ 
σωτηρίας λέγοντας:

— Ξέχαοα νά σάς πώ, δεσποινίς, 
δτι έστω καί γιά ένα πολύ μικρό 
ρόλο, μοΰ χρειάζεται ένα γνωστό 
δνομα.

Άλλά έκείνη έξακολούθησε:
— Λοιπόν, άγκαζάρετέ με. θά 

λανσάρω τό άληθινό μου δνομαι 
καί δέν θά βρήτε καλύτερο: λέγο·’ 
μαι Ντυπόν.

* * *
Μιά άλλη φορά, ήταν ένας ίν 

θουσιώδης νέος ρέπορτερ πού ζη
τούσε τόν Σασά στό τηλέφωνο, θέ
λοντας νά θέση μιά έρώτησι σέ 
διάφορες παρισινές προσωπικότη
τες ρωτούσε:

— Ποιό είναι τό μυστικό τής εύ* 
τυχίας σας; ρώτησε μέ άγγλικό 
φλέγμα.

— Νά μή μοΰ παίρνουν συνεντεύ
ξεις, τού άπάντησε ξερά ό Λου[ 
Ζουδ".

Ο Σασά Γκιτρύ λιγώτερο κατη
γορηματικός ίσως, άλλά τό ίδιο 
έκφραστικός, τοΰ πέτάξε άστειευό- 
μένος:

— Τό μυστικό τής εύτυχίας μου; 
Άλλά άγαπητέ κύριε, πέστε μου 
σείς ό Ιδιος τί είναι μυστικό;

* * *
Μόλις γλύτωσε άπό αύτόν τόν 

δημοσιογράφο, τοΰ άνήγγειλαν μιά 
άπό τίς άγαπητές του «παρτεναίρ», 
την Πωλιν Κάρτον. Μπήκε ψωνά- 
ζοντάς του άπό τήν άκρη τοϋ δω
ματίου:

— Αντίο Σασά, καλό ταξίδι!
— Γιατί αύτό τό άντίο; ρώτησϊ 

μέ έκπληξι,
—ετυλίγοντας καί δείχνοντας του

μιά έφημερίδα, ή Πωλίν Κάρτον 
τοΰ είπε:

Αναγγέλλουν δτι θά άποτρα- 
βηχθής στήν έξοχή γιά νά τελειώ- 
σης τό έπόμενο έργο σου. Βεβαίως 
τό ξέρει δλος ό κόσμος έκτός άπά 
τούς φίλους σου.

— Πά μιά φορά, εΐναι άλήθεια. 
Γιά νά μπορεή κανείς νά έργασθή 
μέ ήρεμία, είναι άναγκασμένος ι>ά 
καταφυγή σέ ένα μέρος, τό πιό έ
ρημο πού μπορεί νά γίνη. Άλλά·θά 
ξαναγυρίσω γρήγορα, βεβαιώσου 
γΓ αύτό.

— Πότε;
— Στό τέλος τοΰ μηνός Ισως. 
Ευχαριστημένη λοιπόν τοΰ λέει:!
— "Α, «ν είναι άγαπητέ μου Σα

σά μόνο γιά τό τέλος μου (γοΛ>·ν 
κά τό λογοπαίγνιο εΐναι μέ-Λ1ΔΗ£ 
ξεις «moi» καί «mois») τό·
τόν καιοό νά περιμένουμε
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ΜΟΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
9ον

τήνΜ* έμπιστοσύνη -πρόσμενε 
«ύγή.

Άπό μέσα του τήν πρόομενε νά 
ικυλίση πρός τή γή, το ποτάμ·. τό 
διάφανο καί φωτεινό.

Άπό μέσα του. "Ενοιωθε ϊνα μέ 
τ ’ άπειρο, ένα μέ τόν ουρανό, μέ 
τή γή, τούς άνέμους.

"Ενοιωθε άδερφός τοΰ ήλιου καί 
πατέρας τής αύγής.

Κι’ δχι μιά, μά πολλές αύγές, 
ρόδινες αύγές περασμένες στήν ά
κρη τοΰ χρυσοΰ κονταριοΰ τής πί
στης του θά πρόσφερνε τής άγα- 
πημένης, έ'τσι άπλά σά νά τής έ
δινε μιά λυγερή βέργα ροδοδά
φνης μέ μιά τοΰφα άνθρούς στήν 
άκρη της·

"Οχι μιά, μά πολλές αύγές, ά
μετρες αύγές, θά τής έδινε τής ά- 
γαπημένης, τής "Αλμας πού φοδό- 
ταν πώς δέν θά ξημέρωνε.

(Δέν θά ξημέρωνε λέει; Μά μπο
ροΰσε νά μήν ξημερώση δσο έκεί
νη θά τό πρόσμενε; "Αν δέν κυτ- 
τάξουν τόν ούρανό δυό μάτια σάν 
τά δικά της μπορεί νά λουλουδί-
οπ;)

"Οχι μιά, μά πολλές αύγές..·
Τό πρωΐ χωρίς νά δάλη τίποτα 

στό στόμα του, δγήκε στό δρόαο 
σιγοτραγουδώντας καί χωρίς να 
δλέπη τίποτα άπ’ τά γύρω του έ
φτασε στό γραφείο.

Πρώτη φορά τοΟκανε· τόσο κόπο 
νά άρχίση τήν ξερή τυπική φρασεο 
λογία: «’Έχομεν τήν τιμήν — σάς 
γναιρίζομεν — διατελ,οΰαεν... .»■

"Ηθελε άλλα γράμματα κείνη 
τήν ήμέρα, γράμματα θερμά, φιλι
κά πού νά μιλάν ίσια στήν καρδιά 
κείνου πού θά τά διάβαζε.

Δέν μπόρεσε νά τ’ άποφύγη ό- 
λωσδιόλου γιατί σάν πήγε τό με
σημέρι στό διευθυντή τήν άλληλο- 
γραφία νά τήν ύπoγpά̂ >η, έκεΐνος 
άναστατώθηκε άπ’ τό.· τόνο νης 
Πρώτα-πρώτα στά Έλληνικά είχ; 
μεταχειρισιή τή δημο' κη κ ’ έπειτα 
δπως τοΰ είπε: «ένας ά,Λμος λυρι
σμού έπνεε σ’ δλα αύτά. Σίγουρα 
θά τούς έπαιρναν γιά τρελλούς».

Στήν άλλη Εταιρεία πού δού
λευε τ’ άπόγιομα είχε νά κάμη μ’ 
άριθμούς κ’ ήταν χειρότερα. Κάμ 
μιά πρόσθεση δέν έβγαινε σωστή. 
Οί άοιθμοί χοροπηδούσαν εϋθυμα 
μπηός τά μάτια του κι’ άκόμη 
καί τά θλιβερά κι’ άχαρα βιβλία

τοΰ Καθολικού καί τού ‘Ημερολο
γίου μέ τό μαΰρο δέσιμό τους φαί
νονταν σά νά είχα'·' βρή κάποιον 
άέρα φαιδρό·

βιάστηκε νά τά κλείση κ’ Μ,-puyt 
πρώτος άπ’ δλους χωρίς νά χαιρε- 
τίση κανένα.

Τόν περίμεναν πάλι στό σπιτάκι 
τής Ρίνας, τό σπιτάκι πού ήταν 
τώρα γι’ αύτόν τό κέντρο τοΰ κό
σμου.

Μά δέν τούς βρήκε μόνους. ’Ή 
ταν έκεΐ κι’ ένας χοντρός ψηλός 
άντρας καμμιά 50αριά χρονών κα
λοντυμένος, μέ κόκκινα μάγουλα 
καί κάτι τό άπολίτιστο, τό άπλάνι- 
στο άπάνω του.

θείος τής Ρίνας πού μόλις είχε 
έρθει ξαφνικά άπό τή Ρουμανία έ- 
ξήγησε ό Μίμης συσταίνοντάς 
τους.

Ό  «θειος» εξακολούθησε τή διή
γησή του χωρίς νά δώση καμμιά 
προσοχή στό Μίλτο. "Ελεγε μιά ι
στορία πού τοΰ εΐχε συμβή στό 
έξπρές μέ μιά Φραγκολεβαντίνα 
πού δγήκε στό διάδρομο τοΰ δαγ- 
κόν-λί μισόγυμνη κάνοντας τήν 

άρρωστη καί πώς έτρεξε καί τή 
βοήθησε·· Γελούσε δυνατά, τά μά- 
τιά του έλαμπαν πονηρά καί τά 
χείλη του έμοιαζαν διψασμένου 
ζώου.

Ό  Μίλτος τάχασε, μά πάλι εΐχ’ 
άκούσει γιά τούς Ρουμάνους πώς 
εΐνε λευτερόστομοι καί βίασε τόν 
έαυτ» του νά γελάση μαζί μέ τούς 
άλλους.

Ή  Ρίνα πήγε νά ντυθή. θάδγαι 
νε μέ τό θειό της.

Κείνος στό μεταξύ έβαλε ένα 
χοντρό παλτό μέ γιακά γούνινο 
καΐ μιά μαύρη ρεμπούπλικα κι’ ώς 
φάνηκε τήν έπιασ’ άπ’ τή μέση 
καί βγήκαν βιαστικά.

Αύτή μόνο γύρισε· μιά στιγμή τό 
προσωπάκι πάνω άπ- τόν ώμο τοΰ

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
(Συνέχεια εκ τής 1ης σελίδος) Λεμπέκ νά διερμήνευσή τά Κυ- πίσης ή «Άνόρθωσις» τών Βαρω 

τικά απρόσφορο γιά σοβαρά ιτριακό αίσθημα γιατί πέτυχε να σίων, τό Λΰκειον τών Έλληνίδων
πνευματική δημιουργία. "Υστε 
ρα άπό τήν άλωσίν της άπό τούς 
Τούρκους (1571 μ. X.) οί πιό 
πλούσιες καί μορφωμένες Κυ
πριακές οικογένειες έφυγαν στήν 
Ιταλίαν, οπου πολλοί Κύπριοι δι- 
έπρεψαν στίς έπιστή μες. τά γράμ 
ματα καί τίς τέχνες καί μερικοί 
γίνη καν καί καθηγητές ιταλικών 
Πανεπιστημίων. .Κατά τήν ίδιαν 
έποχή στό νησί μας έπικρατοΰσε

συνδυάση κατά βάθος τ1 όνειρο 
του μέ τή περιπάθεια τοΰ στίχου 
του. Αμίμητος σιά έλαφρά ποιή
ματα ! Πραγματικές Άριστοφα 
νειι: Ο Μ'χαηλίδης ύ'.ήρξε πραγ
μο:τι ό ποιητής τής Κύπρου». Ό  
δεύτερες κυρίως ειδυλλιακός υ
πήρξε χωρίς ύπί.ρδολήνι ά .με
γαλύτερος είδυλλιαιός τοΰ Έ\- 
Α.ηνίσμοΰ άπό ιής επΌ/fic τοΰ y  ;ο 
κρίτου. Πέθανε τόν Ιούλιον cuu

φτώχεια, δυστυχία καί άμάθεια. | 1937. Είς ένδειςιν εε γνωμοσυ'-iic
Ό  πληθυσμός γονατισμένος κάτω 
άπό βαρειές φορολογίες ζοΰσε ά- 
ποκλειστικά άπό τή γεωργία πού 
διεξήγετο μέ μέσα πρωτόγονα 
καί συχνά κατεστρέφετο άπό τίς 
ακρίδες καί τίς άνομβρίες. Έχτός 
άπό τίς άθλιες οικονομικές συν
θήκες κι’ ένας άλλος λόγος συν
τελούσε στή καθυστέρησιν ή άπο- 
μόνωσις λόγω τής γεωγραφικής 
μας θέσεως. "Ετσι οί Κύπριοι 
ζοΰσαν μιά κατώτερη ζωή, μονό
τονη καί δυστυχισμένη ποΰ τοΰς 
έκοδε τά φτερά τής ψυχής τους 
καί μπόδιζε τήν πνευματική τους 
άνάπτυξιν.

Άπό άπόψεως πνευματικής ή 
Κύπρος κατά τήν άγγλική κατο
χή (1878) παρουσίαζε τήν άκό'ί 
λουθην εικόνα: Τά 90 % τοΰ πλη 
θυσμοΰ δέν ήξευραν άνάγνωσνν 
καί γραφήν. Δημόσιες διβλιοθή- 

! κες δέν υπήρχαν. Έφημερίδες 
καί περιοδικά δέν έβγαιναν. Λο
γοτεχνική παραγωγή καμμία. Οί 
έπι στή μονές έμετροΰντο στά δά
χτυλα τοΰ ένός χεριοΰ. Τά έργα 
τής τέχνης καί τά μνημεία μας 
ήτανε τελείως άπροστάτευτα καί 
τήν μόρφωσίν του δ λα ός άνλοΰ- 
σεν άπό λίγα δημοτικά σχολεία, 
όπου άκατάρτιστοι δασκάλοι δί
δασκαν «κολλυβογράμματα» καί 
άπό 3 σχολαρχεία μέ πολύ περι- 
ωρισμένον άριθμόν μαθητών. Δέν 
είνε λοιπόν καθόλου δύσκολον νά 
εξηγηθή γιατί κατά τούς μετα
βυζαντινούς χρόνους δέν παρετη- 
ρήθηκε στό νησί μας πνευματικήχοντροΰ κ’ είπε μιά «καλυνύχτα».

"Επειτα τούς κατάπιε τό σκοτάδι. | ^yQ ^ ir
Δέν άγαποΰσε καί πολύ τίς συν-1 _ Ποιά εΐνε ή

τροφιες ο θειος, του ε,πε με τροπο; π ατ( κατάσ 1
ό Παρης και θα τον ειδοποιούσε | poXoyoC
μιά μέρα μόλις θάφευγε -- κα,.1 _  , , _
θάφευγε γρήγορα - γιά νά ξεναί- | ~ Στα εξτ1ντα ΧΡονια ττΚ  δΡετ! τανικής κατοχής ή κυπριακή φι-

λομουσία έκαμε άληθινά θαύμα

σας
δεύτε-

δωθοΰν καΐ νά τά ποΰνε.
Πήρε καΐ πάλι τό δρόμο γιά ·ιό 

σπίτι του μέ τά πόδια. Άλλά τά- 
νοιωθε· δαρειά σά μολυβένια.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια

Η ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕίΑΣ

ΕΙΝΑΙ ..ΑΠΡΕΠΗΣ H ΗΜΕΡΗ! 
ΤΗΪ ΜΙΝΙΟΥ Γ  Ρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ;

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΟΑΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΙΝ
ΤΟΥ ΙΥ Ν Ε Ρ Γ Δ  ΤΟΥ Μ Α Ι κ. Γ. ΑΡΚΕΝΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Μετά τήν λύσιν, τήν όποίαν έδώ- ρέωμα καί στό κοινόν, δπως ή Ζα- 
σαμε στό προηγούμενο άρθρο μας, ζά Μπριλλάντη, ή Λίτσα Λαζαρί-
όποστηρίξαντες δτι ή «’Επιτροπή 
Άδειας Άσκήσεως τοΰ έπκγγέλ- 
ματος τοΰ Ήθοποιοΰ» εΐνε άρμοδία 
νά κρίνη τήν διένεξιν τών ήθοποιών 
κ. Μανέλη καί δίδος Δημητρίου, 
προχωροΰμεν ήδη είς τήν άπάντη- 
σιν στό έρώτημα πού μάς τίθεται, 
άν ή «συμπεριφορά» τής δίδος Δη
μητρίου άπένοο/τι τοΰ κ. Μανέλη υ- 
πήρξεν «άπρεπης»·

Βάσει τών διδαγμάτων τής πεί
ρας καί τής κοινής λογικής — έφ’ 
δσον οί κατά τό άρθρ. 4 τοΰ Ν. 
5736 «Κανονισμοί» δέν ύπάρχουν, 
ή ύπάρχοντες σιγοΰν έπ’ αύτοΰ — 
καί λαμδάνοντες προσέτι ύπ’ ΰψει 
τά πραγματικά περιστατικά καΐ τάς 
συνθήκας, ύπό τάς όποιας έδηαι- 
ουργήθη τό ζήτημα, πρέπει νά ποΰ
με πώς «ή συμπεριφορά κατά τήν 
άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος» τής ή- 
θοποιοΰ δίδος Δημητρίου ύπήρξεν 
«άπρειτής» καί προσδάλλει είς τά 
καίρια τήν τιμήν καΐ τήν ύπόληψιν 
-τήν θεατρικήν — τοΰ συναδέλφου 
της κ. Μανέλη ν

★
Εις τήν άπάντησιν αύτήν φθάνο- 

μεν σταθμίζον-πς έπακριδώς δ>'~ 
τά πραγματικά περιστατικά τής ύ· 
ποθέσεως αύτής.

δου, ή "Αννα Καλουτά, ώς έπίσης 
καί μέ όμοίως γνωστούς πρωταγω- 
νιοτάς, δπως ό Οικονόμου, ό Κόκ
κινης, ό Μαυρέας.

Οί'-τε κάν άνίκανος εΐνε1 γιά νά 
έκτελέση μαζί μέ τήν δίδα Δημη
τρίου τά νούμερα, γιά τά όποΐα έ
κείνη ήρνήθη νά βγή μαζί του στή 
σκηνή άφοϋ έχη πρός τοΰτο όμόφω 
νον καΐ ένυπόγραψον τήν γνώμην

τα. Ή  άγραμματωσύνη έλαττώ- 
j 6ηκε στά 45 °'ο. Τά σχολεία μας 
j ηύξήθησαν σημαντικά. . ’Έχουμε 
[ σήμερα 490 έλληνικά Ακαί 210 
| τουρκικό: δημοτικά σχολεία μέ 
! 50—55.000 μαθητές καί δασκά- 

 ̂j j λους προσοντούχους καί 25 μέσης 
παιδείας μέ 5.000 περίπου μαθη
τές. Δημόσιες βιβλιοθήκες ιλει- 
τουργοΰν 3 στήν πρωτεύουσα της 
Κύπρου, 1 θρησκευτικού περιεχο
μένου ή «Λεόντειος» στήν Πάφον, 
καί 2 άλλες εύρίσκονται' ύπό ΐ· 
δρυσιν στήν Λεμεσόν καί τήν Λάρ 
νακα. Έκδίδονται 6 καθημερινές 
εφημερίδάς στήν Λευκωσίαν: ή
«Ελευθερία»* ό «Ν. Κυπριακής 
ψύλαξ», ό «Ανεξάρτητος», ό «Κυ 
πριακός τύπος»,, (\ «Έσπειρνη». 
τό άγγλικόν «Ebros» 2 δισε- 
δδομαδιαΐες ό «Χρόνος» καί ό 
«Παρατηρητής» στήν Λεμεσόν, 4 
εβδομαδιαίες ή «Φωνή τής Κύ
πρου» στήν Λευκωσίαν, ή «Πά- 
φος» στήν Πάφον καί 2 τουρκν 
κές ή «Soz» καί ή «Vakit» 
στήν Λευκωσίαν. Έπίσης έκδίδον- 
ται καί δύο μηνιαία φιλολογικά 
περιοδικά ή «Πάφος» καί τά «Κυ 
πριακά γράμματα» γύρω άπό τά

η ΚυπροΓ μέ πρωτοβουλίαν τής 
φιλολογικής :·.Πάφου», π ρόκει;ιί 
νά στήση στή ·ηρωτεύοι.νά της τίμ 
προτομήν του. Είσεπράχθησαν έ
ως τά τώρα 25.000 δρχ. καί π·>λύ 
σύντομα έλπίζεται -wc; 'θά είο- 
πραχθή καί τό άπαιτούμενον υ
πόλοιπον γιά τήν ϊδρυσιν τοΰ μνη 
μείου του. Μέ τήν Κυπριακήν 
διάλεκτον ώς γλωσσικόν δργα- 
νον γράφουν καί σήμερα στίχους 
ό Παΰλος Λιασίδης, ό Βάσος Γερ 
μασοΐτης, ό θράσος Μακρυγιάν- 
νης κ. ά.

Οί άλλοι σύγχρονοι ποιητές τής 
Κύπρου μετεχειρίσθησαν τήν πα
νελλήνια δημοτική γιά νά ψάλ
λουν τά εθνικά ( I .  Περδίσι) καί 
οί περισσότεροι τά παπανόρώπι- 
να ιδανικά.

Διαλεχτοί ’ Κύπριοι ποιηταί 
ζοΰν στό έξωτερικόν. Ό  ώραιο- 
λάτρης Παΰλος Βαλδασερίδης 
(Paul Baldasera) έζησε γιά 

χρόνια στή Γαλλία καί μάς χάρι- 
σεν ώραιες έλληνικές καί γαλλι
κές ποιητικές συλλογές. Αδρά 
ποιητική φυσιογνωμία στήν Αί
γυπτον ό Γλαΰκος Άλιθέρσης ό 
μεγαλόπνοος ποιητής «Τών όρα- 
ματισμών τοΰ Εωσφόρου» καί 
άλλων έμπνευσμένων έργων. Στάς 
Αθήνας οί κ. κ̂  Λεωνίδας Παυ
λίδης, Νικ. Κλ. Λανίτης, Παΰλος 
Κριναΐος Μιχαηλίδης καί Πυθα
γόρας Δρουσιώτης τιμοΰν τής πα 
τρίδος των τό δνομα.

Άλλά καί εϊς τήν Κύπρον άρ- 
κετοί καί καλοί ποιητές έχουν έκ- 
δώσει ποιητικές συλλογές: ό ’Ά ν  
της Περνάρης, ό Γιάννης Λεύκης, 
ό Τεΰκρος Άνθίας, ό Δ. Δημη- 
τριάδης, ό Χριστόδ. Παλατόπου- 
λος, ό Πάλ'ος Ταλιαδώρος, ό Ξάν 
θος Λυσιώτης, ό "Ορθρος Αττι
κός, ό Κώστας Μαρκίδης, ό Κ. Ν. 
Άκαθιώτης, ό Μάνος Κράλης, ό 
Λεύτερη^ Τιαννί.^η^ ό ^Κώστας 
Λαβίθης, ό Ν* Βραχίμης, ό Γ. 
Χειμαρρίδης, ό Τώνης Μελάς, ό 
Παΰλος Μεράνος, ωραίες μετα
φράσεις κλασσικών έργων ό κα-

Άμμοχώστου καί τό Γυμνάσιον 
Κυρηνείας. Ό  Σύλλογος «Κινύ- 
ρας» τής Πάφου άπό τριετίας όρ- 
γοτνώνει διαλέξεις πρός μελέτην 
τοΰ Κυπιριακοΰ πολιτισμού. Πρό 
διετίας έξέδωσεν ένα τόμον δια
λέξεων γιά τούς κορυφαίους Κυ
πρίους φιλοσόφους καί πεζογρά- 
φους, πέρσυ ένα άλλο γιά τήν 
Κυπριακή ποίησιν καί φέτος ώρ- 
γάνωσε μιά σειρά διαλέξεων μέ 
θέμα «τήν Κύπρο στά πεδία τής 
τέχνης, τής μουσικής, τής φιλαν
θρωπίας καί τής έκπαιδεύσεως».

Εΐνε φοτνερό πώς γίνεται σή
μερα στή Κύπρο σοβαρή προσπά
θεια γιά τή πνευματική της πρό
οδο, προσπάθεια -πού στηρίζεται 
άπόλυτα πάνω στίς δικές της δυ 
νάμεις. Άπό τάς Αθήνας δέν έ
χουμε καμμίοτν ήθικήν η υλικήν 
ύποστήριξιν. ’Έχομεν μοναχα με 
ρικές αύστηρές έπικρίσεις τών 
έργων μας. Ή  άλήθεια εΐνε πώς 
δέν περιμένουμε καί τίποτε. "Ο 
σοι δουλεύομε έκεΐ κάτω έν τώ 
μέτρω τών δυνάμεών μας γιά τήν 
έξύψωσι τής πατρίδος μας καί 
γιά τή δημιουργία μιάς καλύτε
ρης αυριον τό κάμνομεν όχι για
τί άποβλέπομεν σέ κέρδη άλλά 
μονάχα άπό ψυχική άνάγκη καί 
άπό τήν συναίσθησιν πώς έχουμε 
ιερόν καθήκον άπέναντι τής γ 
νετείρας μας νά έργασθοΰιιε γιά 
τήν πρόοδόν της.

"Αν πρόκειται νά διταυπώοω 
ένα παράπονον εΐνε τοΰτο : πώς 
ή έλληνική ιέπιστήμη έδειξε τε 
λ'είαν άδισφορίαν γιά τήν Κύ
προν. Οί Γάλλοι έπί τοΰ Ναπολέ- 
οντος τοΰ Γ '  άποδλέποντες σέ κα
τακτητικούς σκοπούς έστειλαν με 
γάλους έπιστήμονας κι' έμελίτη 
σαν τήν γαιολογίαν, τήν παραγω
γήν καί τήν ιστορία της κατά τήν 
έποχήν τών Λουζινιοτνών πού ιδι
αιτέρως τοΰς συνέφερε (Gaudry 
Mas Zatrie κ. ά.).

Οι Γερμανοί έκαμαν διάφορες 
άνασκαφές καί έμελέτησαν μερι
κοί άπ’ αύτούς, δπως ό Ο ber 
humer κατά τρόπον μοναδικόν τήν 
νήσον μας.

Οι Σουηδοί κατά τήν τελευταί- 
αν δεκαπενταετίοτν έκαμαν σέ 
πολλά μέρη άνασκαφέςν τίς ό
ποιες άπηθανάτησαν σέ 6 όγκώ- 
δεις τόμους ποΰ έκυκλοφόρησαν 
ήδη καί τοΰ χρόνου πρόκειται νά 
έκδώσουν τήν 'Ιστορίαν τής Κύ
πρου άπό τής λιθικής περιόδου 
μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων. ΟΙ 
"Αγγλοι άφοΰ έκαμαν σποραδι

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) της δήματα μέσ τή μητρική άγκά- 

πόλυτη ψυχική καί σωματική της λη είχαν ρυθμισθή μέ τόν ήχο τής 
αίγλη. "Ετσι πολλοί εινε έκεΐνοιπού Χιώτας, τής Σεγκουΐντι’λας τοθ 
θέλουν νά τής χαρίσουν μιά ξένοια Μπδλερό. Μωράκι μόλις τριών 4- 
στη ζωή. Πλούσιοι μέ τίτλους, μέ j τών βάσταζε κιόλας γερά στά λει> 
οικόσημα πού ζητούν νά τή δέσουν 'rnr '/Er'rYK,n' ΤΙΓ καστανιέτεο. 
στό πλευρό τους. Ή  Ζοζέφα δμως 
δέν δέχεται τίς προσφορές αύτές.
Πάνω στή μεγαλοπρεπή σκηνή τοΰ 
’Εθνικού τους θεάτρου, κάποιος τι·' 
έχει κάνει νά αΐσθανθή μιά βαθειά

θηγητής κ. Νίκος θ. Άντωνιάδης | κέ  ̂ «νασκαφές καί μερικές άρι- 
καί σατυρικά ό κ. Εύέλθων Πι-1 στεζ μελέτες (καθηγητής <Μαΐ- 
τσιλλίδης. Έχτός αϋτών καί άλ- | άπό τοΰ 1933 υστέρα άπό

μίαν έκστρατείοτν τών «'άίμς.> 
ήρχισαν νά δείχνουν ειδικόν έν
διαφέρον διά τήν μελέτην της I-

Άλλά καί ό πεζός λόγος έχει ί 0™ ρί«ζ άρχα^λογίας τής
«;,6χογοος « ί  . i

λ ο ι  ά σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι  έπ ιτυ χώ ς  μ έ  τήν  
π ο ίΓ/ ίιν  χωρίς νά έ κ δ ώ σ ο υ ν  αύτο 
τ ε λ ε ίς  σ υ λ λ ο γ έ ς .

φικες καί ήθικοκοινο)νικές μελέ I τής ’Οξφόρδης Casson έξέδωσε
τες άσχολεϊται ό ^ Γ ,ώ ρ γ ιο ς  Μαρ ^ ^ ο ύ δ α σ τ ο ν  έργον «Ή αρχαία

τοΰ διευθυντοΰ τοΰ θεάτρου των, ] όποια συγκεντρώνεται ή λογοτ.
χνική κίνησις τοΰ νησοιΰ και κά
θε χρόνον άρκετά βιβλία. Τε
τρακόσιοι επιστήμονες διασκορ* 
πισμένοι στίς πόλεις καί τά με
γαλύτερα κέντρα τοΰ νησιού πρου 
φέρουν στούς συμπατριώτες τους 
τά φώτα τους καίτή συμβολή τους 
στό ξύπνημα τοΰ τόπου. Ειδική 
πρόνοια έχει ληφθή γιά τήν προ
στασία τών άρχαλολογικών μας 
θησαυρών. Έχτός άπό τό Κεν
τρικόν Αρχαιολογικόν Μουσείο 
τής Λευκωσίας, ένα έκ τών πλου- 
σιωτέρων τής Ανατολής Ιδρϋθη 
καί δεύτερο τό Μεσοβιωνικό καί 
τοπικό λειτουργούν στήν Πάφον 
καί τή Λάρνακα. Ή  κυπριακή έκ 
κλησία έκάλεσε κατά τό 1931 τόν 
καθηγητήν κ. Γ. Σωτηρίου, ό ό
ποιος ήλθε κατά τό έτος έκεΐνο 
καί κατά τά έτη 1937 καί 1938

:οΰ καλλιτεχνικού διευθυντοΰ των 
καΐ ιοΰ συγγραφέως τοΰ διδασκό
μενου έργοϋ.

Τέλος έχει καί αύτός «τό κοινόν 
:ου» καί χειροκροτείται — έπόοκ·.- 
μαζά'ενος ί'νοι — δταν παίζη 'ό  
ρόλ,ο του καΐ δταν έκτελή τά νού
μερά του στή σκηνή.

Ταΰτα έπακρι,βώς σταθμίζουσα 
καΐ ή «’Επιτροπή Άδειας Άσκήσέ- 
ως τοΰ Έπαγγέλματος τοΰ Ήθο- 
ποιοΰ» θα όδηγείτο είς τό άσφαλές 
συμπέρασμα δτι «ή κατά τήν άσκη- 
σιν τοΰ έπαγγέλματος συμπεριφο
ρά» τής ήθοποιοΰ δίδος Δημητρίου 
είς βάρος τοΰ συναδέλφου της κ. 
Μανέλη ύπήρξεν «άπρεπής».

Καΐ θά έπέβαλλε τάς άναλόγους 
κυρώσεις.

κίδης ένας άπό τούς πιό διαλε
χτούς Κυπρίους ϋι&νοουμένους, 
πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας καί 
πρόεδρος πολλών σωματείων, ό 
όποιος έξέδωσε τελευταίία τόν 
πρώτον τόμον «Τών στοχασμών 
καί σημειωμάτων του», τόν όποι
ον θά έπακολουθήσουν άλλοι 
τρεΐς, δπου εκθέτει μέ βαθύνοιαν j

Λϋπρός», τό όποιον μετεφράσθη 
καί είς τήν γαλλικήν. Ό  καθηγη
τής Ραΐς όγκώδη τόμον γιά τίς 
εικόνες μας καί ό Σέρ Τζώρτζ 
Χίλ τ. διευθυντής τοΰ Βρεττανι- 
κοΰ Μουσείου έτοιμάζει τήν Ι 
στορίαν τής Κύπρου άπό τών άρ· 

I χαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ 
ί 1191 μ. X. ή όποία θά κυκλοφο-

καί παρατηρητικότητα ·ί .γ άπό- ! ρΊίσ? σε μήνες. Από δλην
ψεις του πάνω στά μεγάλα προ- την κινησιν γιΛ ^  μελέ-
βλήματα τής ζωής. * Τη.ν τη5 ΚυπΡου* αν έξαιρέση κα-

Ή  ίστορία καί άρχαιολογία 
τοΰ νησιοΰ άποτελοΰν τό άντικεί- 
μενον έρεύνης άρκετών Κυπρίων 
επιστημόνων. «Ή  Έταιρία πρός 
προαγωγήν τών Κυπριακών σπου
δών» ύπό τήν προεδρίαν τοΰ γυ
μνασιάρχου τοΰ Παγκυπρίου κ.
Κώστα Σπυριδάκη έξέδωσε δύο 
έπετηρίδας μέ πρωτότυπες μελέ
τες καί άνέκδοτον Ιστορικόν καί 
λαογραφ ικόν ύλικόν.

νεις τήν μοναδικήν περίπτωσιν 
τοΰ καθηγητοΰ Σωτηρίου ή έλ
ληνική έπιστήμη λάμπει διά τής 
άπουσίας της, ένώ έπρεπε νά εΐνε 
ή πρωτοπόρος.

Έδώ  σταματά ή έξαιρετικά έν 
διαφέρουσα συνομιλία μέ τόν έκ- 
λεκτόν ξένον μας.

Μ Α Ρ ΙΟ Σ  ΒΑ  ΙΆ Ν Ο Σ

Ά φ ’ ένός ή δνίς Δημητρίου, έν ώ I 
ισχυρίζεται δτι εΐνε καλλιτέχνις, J Τά στοιχεία — δσα έκατέρωθεν j κι’ έμελέτησε τά Βυζαντινά μας 
πρωταγωνίστρια κ.λ·π., περί πολ-' ήμεΐς άπαριθμήσαμε καΐ έλάβαμε > μνημεία, τό «Λεύκωμα» τών όποί- 
λοΰ έχουσα τόν έαυτόν της καΐ θε-1 ύπ’ δψει μας διά ,νά καταλήξωμε' ων έξέδωσεν ήδη ή Ακαδημία
ωροΰσα αύτόν — τόν έαυτόν της — 
άνίκανον νά προστατεύση τά επαγ
γελματικά της συμφέροντα, διαο- 
κώς κοπανάει «τό συμβόλαιό μου» 
καί «τό συμβόλαιό μου».

Καί μ’ έναν έτσιθελικό τρόπο άρ 
/εΐται — δέν καταδέχεται — νά έμ- 
φανισθή στή σκηνή μέ τόν συνάδελ 
φό της κ. Μανέλη, ζητοΰσα «πρώ
τους άνδρες» — «πρώτη γυναίκα» 
αύτή.

Χωρίς νά μάς έξηγή πώς έννοεΐ 
καΐ βάσει τίνος κριτηρίου αύτή χα
ρακτηρίζει τούς «πρώτους άνδρες» 
καί τίς «πρώτες γυναίκες».

.Χωρίς νά έξηγή κατά τί καλλιτε- 
χνικώς θά τήν ύπεβίδαζεν ή έμφά- 
νισίς της σέ νούμερα μαζί μέ τόν 
κ. Μανέλη.

Άφήνουσα έτσι κάποιο έδαφος 
εις παρεξήγησιν- τήν ύπόνοιαν 
δηλαδή δτι διά τής έμφανίσεώς της 
στή σκηνή μέ «πρώτους άνδρες» έ- 
πιζητεΐ τή ρεκλάμα — τόσο ξένη μέ 
τόν πραγματικό καλλιτέχνη, ό ό
ποιος έφ' δσον δέν θίγεται άπό 
τό συνάδελφό του, εϊτε έκ τής χον
δροειδούς άμαθείας του είτε έκ τής 
άνηθ^κου συμπεριφοράς ταυ καΐ 
διαγωγής του δέν μειοΰται ποτέ 
καλλιτεχνικώς- 

Ά φ ’ έτέρου ό κ. Μανέλης οΰτε 
τόσον άπειρος οΰτε καί άναξιοπρέ- 
πής καί κατωτέρας ύποστάθμης ή
θοποιός εΐνε ώστε νά μή άξίζη ν’ά 
έμφανισθή στή σκηνή μέ τήν δίδα 
Δημητρίου.
0 0̂̂ t | -pp ήδη εΐνε καλά λανσαρι- 
*ωνές ό ''ρ’φα^ε^είς έπαξίως στή 

•ός τής σπρωταγωνιστρίας γνω- 
ίί στό καλλιτεχνκό στε-

Άθηνών καί σύντομα θά δή τό 
φώς καί τό κύριόν του εργον. Ή  
έκκλησιαστική έπιτροπή Φανερω
μένης άνέλαβε τήν ϊδρυσιν Βυ
ζαντινού Μουσείου στήν Λευκω
σίαν ένω δύο άλλα τοπικά λει
τουργούν στήν Πάφο καί Λάρνα
κα. Σέ κάθε επισκοπική περιφέ
ρεια διορίστηκαν έπιτροπεϊες γιά 
τ·| μελέτη καί. προστασία τών Βυ 
ζαντινών μνημείων καί διαλέξεις 
σύντομα πρόκειται νά γίνουν 
πρός διαφώτισιν τοΰ κόσμου γιά 
τή σπουδαιότητα τών μνημείων 
μας καί γενικά τού Βυζαντινού 
πολιτισμοο.

—Καί ή λογοτεχνία σας ; tov 
έρωτοΰμε έκ τρίτου.

— Η ποιητική μας παραγωγή 
εΐνε άξιοπρόσεχτη. Εϊμεθα τό 
μόνο νησί μαζί μέ τήν Κρήτην, 
ποΟ διετηρήσαμεν τούς άρχαίους 
ραψωδούς, τούς π ο ι η χ ά ρ ι-

Γ Γ Γ,Π Γ,Α -  Λ a δ ε ς  πού άλλοτε έψαλλαν «τά
- ΓιΟ<_ Α· A Ρ Κ ΕΝ Γ: .·._ τών ^ν5ρών» καί τώρα «τά

Σημειωσις : Εις το προηγούμενο πάθη χής καρδιάς». "Εχουμε λαϊ- 
άρθρο μας υπαρχουν μερικά τυπο- κή ποίηση άξιόλογη ποΰ ή άρνή 
γραφικα λάθη. J της χάνεται στά βάθη τών Άκρι-

Ή  άντικατάστασις ένός ι διά κ τικών χρόνων.

στό συμπέρασμά μας — ή «’Επιτρο
πή Άδειας Άσκήσεως τοΰ Έποτγ- 
γέλματος τοΰ ’.Ηθοποιού» θά συνέ- 
λεγεν άνακριτικώς έξετάζουσα :
1) τόν διευθυντήν τοΰ θεάτρου 2) 
τόν καλιτεχνικόν διευθυντήν, 3) τόν 
συγγραφέα τοΰ διδασκομένου έρ
γον, 4) 3~4 ήθοποιούς άπό τούς 
λαμβίνοντας μέρος είς τήν διδα- 
σκαλίοα/ τοΰ ίδιου έργου εις τό αύ
τό θέατρον· καί λαμδάνουσα τήν 
γνώμην άλλων γνωστών καΐ δυνα- 
μένων νά έχουν γνώμην 1) θεατρι
κών συγγραφέων, 2) θεατρικών 
κριτικών, 3) ήθοποιών, ώς καί παν 
τός άρ μοδιού δυναμένου νά έχη 
γνώμην έγκυρον.

Καί τώρα. αύτομάτως γεννάται 
ένα νέο έρώτημα, πώς μπορεί νά 
διορθωτή ή άπόφασις τής Επιτρο
πή··

μετέδαλε τούς «Ρωμαίους Πραίτο
ρας» είς «Πράκτορας»·

Είς τήν φράσιν ε ')  Διά τήν μή 
άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τοΰ ή- 
θοτίοιοΰ π λ έ ο ν  τών δύο έτών 
«άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας» 
κλπ. τό π λ έ ο ν έγράφη έσφαλμέ- 
νως π λ ή ν .

Είς τήν φράσιν « έ π ι δ ε· ι - 
χ θ ε ί σ η ς «άπρεποΰς συμπερι
φοράς» της έπείθετο κλπ.» έγράφη 
κατά kx'jcc ύ π ο δ ε ι χ θ ε ί *  
ο η ς ,

Κατά τή περίοδο τής Άγγλυ- 
κρατίας δύο μεγάλοι ποιητές, ό 
Βασίλης ό Μι,χαηλ,ίδης καί ό Δη- 
μήτρια^ Λιπ,’έρτης έχρησιμοποίη- 
σαν τό άκατέργαστο γλωσσικό 
κυπριακόν ιδίωμα γιά εκφραστι
κό μέσο καί μάς έδωσαν άληθινά 
αριστουργήματα. Ό  πρώτος με 
τά έπύλλια «τής 9ης Ιουλίου 
τού 1821» καί «τής Χι^τισσες στήν 
Λεμεσόν», τά σατυρικά καί μερι 
κά λυρικά του «κατώρθωσεν δ
πως παρετήρησεν ό Φιλέας

Άλλά καί στή καλλιέργεια τοΰ 
διηγήματος δέν ύστέρησαν οί Κύ 
πριοι. Τρεΐς άπό τούς καλυτέρους 
διηγηματογράφους μας ζοΰν 
στό έξωτερικόν: ό Νικος Νικολα- 
ί δη ς στήν Αίγυπτον, ό Μελής Νι- 
κολαΐδης, ό διευθυντής τής «Πνευ 
ματικής ζωής» κι’ ό'Λουκής ’Α 
κρίτας στάς Αθήνας. Μέ διηγή
ματα Κυπριακού

Ti 8ΕΑΤΡΑ Toy ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

νώ ή φαρδειά τό βάθος τής πλα
τείας. Φεύγοντας έτσι ό κάθε ή
χος άπό τήν σκηνή, άνοίγει καί 
μεγαλώνει δταν φθάνει στήν πλα
τεία. Κι’ άκόμα ένα μεγάλο μυ
στικό γιά τήν έξασφάλισι τής ά- 

περιεχοίμένου j κουστικής. Ολη ή πλάτη τής

καΐ ξέχωρη καλλιτεχνική συγκίνη
ση, πού φέρει στόν άπόλυτο θαυμα
σμό πού φέρνει τόν Ερωτα. Ή  Ζο
ζέφα άγάπησε τόν Μανουέλ Μερσέ 
άφοΰ πρώτα τόν χειροκρότησε, τόν 
θαύμασε.. Ή  γυναίκα έλάτρευσε 
πρώτα τήν τέχνη καί μετά τόν καλ
λιτέχνη. Άλλά καί ό καλλιτέχνης 
δέν άργησε νά προσέξη τήν σπά
νιά ώμορφιά. "Ετσι ό ύμνητής τής 
τέχνης άρπαξε τό σύγχρονον άντί- 
γραφον τής Ισπανικής Αφροδίτης 
καί τό άνέβασε πάνω στόν μαρμά
ρινο στερεό βάθρο τής δικιάς του 
ζωής. Ή  Ζοζέφα έγινε γυναίκα τοΰ 
Μανουέλ καΐ συγχρόνως μαβήτριά 
του.

’Ήταν 30 έτών, καΐ μόλις τότε 
άρχιζε χορό, άλλά τί πείραζε μέσα 
στό βάθος τής ψυχής της ύπήρχε 
φαίνεται άναμμένη μιά σπιθοΟλα 
μικρή άδύνατη σπιθοΰλα σκεπασμέ
νη βαρειά μέ στάχτη. "Επρεπε νά 
ζεακεπασθή, έπρεπε νά δυναμώση 
καί αύτή τήν ιερά άποστολή πού ά
νέλαβε ό καλλιτεχνικός της σύζυ
γος. Μέ τό γερό έξασκημένο του 
χέρι παραμέοισε τή στάχτη, ιιέ τήν 
άφθαστη καλλιτεχνική του άνάσα, 
φύσηξε τή φωτιά καΐ έτσι σέ λίγο 
δλη ή Οπαρξις τής Ζοζέφας φούν
τωσε μέ μιά δυνατή φλόγα πού γιά 
άμεσο έστία της είχε τή θεά τοΰ 
χοροΰ. Ή  Ζοζέφα Μερσέ γίνηκε 
πασίγνωστη ώς μιά τελεία έρμηνεύ 
τρια τοΰ χορευτικού ΐδανικοΰ. Αί 
πνευματικαί της γνώσεις ένωμένες 
μέ τήν άπόλυτη χορευτική της κα- 
τάρτισι καΐ τά σπάνια σωματικά 
της χαρίσματα, τής δίδουν μιά ζη
λευτή θέσι μέσ’ στό Πάνθεον τό 
καλλιτεχνικόν έπιτυχιών.

Απ’ αύτό λοιπόν τό ταιριαστό 
ζευγάρι πού ένώθηκε γιά νά συμ- 
πληρώση ό ένας τάς έλλείψεις καί 
τά προτερήματα τοΰ άλλου γεννή
θηκε σ’ ένα τουρνέ τους στό Μπου
ένος "Αϋρες μιά θαυμασία μικρού
λα, ένα ώμορφο κουκλάκι ή Αντω
νία αύτή πού άργότερα μέ τό ψευ
δώνυμο Άργεντίνα θά γινότανε ή 
ένσάρκωσις τοΰ χοροΰ. Πήρε άπό 
τους απαράμ'λλους νονε’ς ”·ης κά
δε ψυχική καΐ σωματική τους ώ
μορφιά τις ένωσε καΐ έτσι δεμένες 
τίς οίκειοποιήθηκε.

Ή  Αντωνία Μερσέ, ήξερε χοοό 
πρίν άκόμα μάθη νά συλλαβίζη. Ή  
μικρή βρεφική της κουνίτσα ήταν 
αύτή πού πρώτη είδε τίς χορευτι-1 
κές της άναζητήσεις. Τά άσταθή

κά της χεράκια τις καστανιέτες. 
Πέντε έτών Εκανε τήν πρώτη της 
έμφάνισι στή σκηνή. ’Ήταν μία λιλι- 
πουτία χορεύτρια πού Εμοιαζε σάν 
μιά κουρντισμένη μικροσκοπική 
κουκλίτσα σάν ένα μπιμπλουδάκι, 
σάν μινιατούρα. "Εχοντας άγρύ- 
πνους όδηγούς τής σπανίας χορευ
τικής της ιδιοφυίας τόν πατέρα καί 
τήν μητέρα της, προσελήφθη ένδε
κα έτών στήν "Οπερα τής Μαδρί
της ώς συστηματική χορεύτρια καί 
μετά άπό έξ χρόνια άφοΰ άνέβηκΕ 
μέ άφάνταστα άλματα τήν κλίιια- 
κα τής έξε’λίξεως έγινε πρώτη χο
ρεύτρια.

Έκείνη άκριδώς τήν έποχή έδί- 
δετο ένας μεγάλος διαγωνισμός 
καλλιτεχνικός στό άτελιέ τής Μα
δρίτης, δπου ήσαν δεκτοί μόνον δ- 
σοι έπαιζαν σημαντικούς ρόλους 
στήν ισπανικήν καλλιτεχνίαν. Σ ’ 
αύτό τό διαγωνισμό μέ τίς τόσες 
τεχνικές άξιώσεις Ελαβε μέρος καί 
η μικρή Άργεντίνα. Έχόρεψε, έπέ 
τυχε μιά έπιτυχία άφάνταστη, μία 
έπιτυχία πρωτοφανή, θριάμβευσε, 
άπεθεώθη εΐχε πιά άναγνωρισθή. 
Άλλά κι’ αύτή έκεΐνο τό δράδυ έ- 
γνώριζε καλά δλην τήν άπέραντή 
της δύναμι καί έχοντας άπόλυτη 
πεποίθησι στόν έαυτό της έφυγε 
άπ' τήν πατρίδα της γιά ν’ άπλώση 
τά φτερά τής τέχνης της σέ νέους 
όρίζοντας σέ καινούργιες δόξες. Τό 
άτελιέ ήτο ό σταθμός πού τής έδω
σε τό γερό ξεκίνημα στήν μελλον
τική της καριέρα.

Μιά μέρα τό 1901 ή Ζοζέφα Μερ
σέ έφθανεν μέ τήν ξακουσμένη κό
ρη της στή γαλλική πρωτεύουσα. 
Τότε ή Άργεντίνα κάνει τήν έμφά· 
νισή της στό Ζαρτέν ντέ Παρί. “ Ε 
να μικρό καί άσήμαντο καμπαρε- 
δάκι. Εΐνε άγνωστη μέσα σ’ δλο 
αΟτό τό πλήθος μακρυά άπό τό πε
ριβάλλον της, μακρυά άπό τούς δι
κούς της. Καΐ ή μεγάλη χορεύτρια 
τό καύχημα τής 'Ισπανίας χάνει 
τελείως τόν άτομισμό της. Δέν είνε 
αΰτή πού έκανε καρδιές νά πάλ
λουν άπό συγκίνησι, αύτή πού έ
φερνε τό ρίγος στίς αισθήσεις, εΐνε 
διαφορετική άγνώριστη. Ό  λόγος 
τής ριζικής της άλλαγής; Άπλώς 
εύκολονόητος. Τό καμπαρέ δέν εΐνε 
ό κατάληλος τόπος μεγάλων καλλι 
τεχνικών πρωτοποριών, οΰτε καί οΐ 
Θαμώνες του μέ τό εΰκολο γοΰστο 
καί τις έπιφανειακές εύχαριστή- 
σεις τό ένδεδειγμένον κοινόν πού 
Θά νοιώση αύτές τις πρωτοπορίες. 
Αύτό εΐνε τό ντεποΰτο τής τουρνέ 
της στό έξωτερικό.

Μ. ΜΑΥΡΑΚΗ- ΒΡΥΑΚΟΥ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ φύλλο, τό δεύ

τερο μέρος τοΰ άρθρου γιά τήν
Άργεντίνα.
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ήσχολήβησαν ό Ν. Χατζηγαδριήλ, ι σχι1νής μέχρι τό μέσον τής πλα- 
ό Λ. Πύρρης, ό Κ. Κινολής, ό Γιαν J τείας Θά έχη ένα έσωτερικό κού- 
νης Σ. Οίκονομίδης κ. ά. καί άλ- j  Φωμ« ήχητικό, οΰτως ώστε καί 
λοι καταπιάστηκαν μ’ εύρύτερα  ̂ ^«ραμικρός ήχος Θά φθάνη καί
θέματα. Δόκιμον κριτικόν έχει 
νά έπιδείξη ή Κύπρος τόν συνερ 
γάτην τής «Καθημερινής» κ. Μί- 
λιον Χουριμούζιον. Me τήν λαο
γραφίαν άσχολείται ό ιατρός κ. 
Νεοκλής Κυριαζής άπό τή Λάρνα
κα, άκαταπόνητος μελετητής τής 
Κυπριακής φυλής, ό όποιος έκαμε 
σπουδαίες λαογραφικές συλλο
γές καί ύπήρξεν ένας άπό τούς 
πρωτεργάτας καί έπί πολλά χρό
νια διευθυντής τοΰ περιοδικού 
«Κυπριακά Χρονικά» στοΰς ΙΓ '  
τόμους τοΰ όποίου (1923—1937) 
έχει συναθροισθή πλουσιώτατον 
ιστορικόν καί λαογραφικόν ύλι
κόν. Έπίσης ό Ξενοφών Φαρμα- 
κίδης, ό όποιος έδημοσίευσε πολύ j 
ύλικόν στήν «Λαογραφίαν» καί σέ 
συλλογές δικές του τά «Κύπρια 
έπη», τήν «Κυπριακήν λαογραφί
αν» κ. ά. Φιλότιμα έπίσης εργά
ζονται γιά τίς λαογραφικές με
λέτες τοΰ νησιοΰ μας πολλοί δα- 
σκάλοι καί μερικοί λόγιοι. Δια
φόρους τομείς τής Κυπριακής λα 
ογραφίας μελετούν επιστημονικά 
ό κ. Κυριάκος Χατζηϊωάννου, ύ 
όποιος έξέδωσε καί περισπούδα
στη μελέτη περί τών έν τή Με
σαιωνική καί νεωτέρα Κυπριακή 
ξένων γλωσσικών στοιχείων», ό 
κ. Παΰλος Σιούτης κ. ά.

Σοβαρά προσπάθεια γιά τή 
λαϊκή μόρφωσι γίνεται μέ τίς δια 
λέξεις πού οργανώνονται στίς κυ 
ριώτερες πόλεις τής νήσου. Φέτος 
ό Σύλλογος τών καθηγητών τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου ώργιχνω- 
σε στή Λευκωσία μιάν σειρά δια
λέξεων μέ θέμα τόν άρχαΐον ελ
ληνικόν πολιτισμόν, ό Σύλλογος 
«Άποέζ» μιάτν άλλην άπό 9 όμι- 
λίες διαφόρου περιεχομένου. Έ-

στον πιο άπομακρυσμένο θεατή.
Σχετικά μέ τήν σκηνή, ό συνο

μιλητής μου έχει ύπ’ δψιν του τόν 
«θόλο Φηρτουνϋ», μεγάλα καμαρί. 
νια μέ λουτρό γιά τούς άρτίστας, 
άτελιέ βεστιαοίοιν καί σκηνικών. 
Τέλος ολόκληρα πατώματα γιά 
τήν τελειοτέραν καί άμεσον αλλα
γήν σκηνών-

Ό  άρχιτέκτων Πότζι στήν έρώ- 
τησί μου άν θά έδέχετο νά μειώση 
τό μέγεθος τοΰ θεάτρου σέ μιά 
πρότασιν ένός έπιχειρηματίου καί 
του Κράτους, μου άπαντά:

Ασφαλώς. Τό θέατρο τών 60 
χιλιάδων θεατών εΐνε γιά μιά με
γάλη πόλι καί μέ σκοπούς έθνικι- 
στικοΰς καί μορφωτικούς τοΰ 
λαοΰ. Μέ λίγα, έλάχιστα χρήμα
τα, τό ϊδιο αύτό σχέδιο μπορεί νά 
γίνη καί γιά ένα θέατρο 10 — 15 
χιλ. θέσεων. "Αν καί δέν πρέπει νά 
λησμονήται πώς τό θέατρο αύτό 

εχη τόν πόλεμο ώρισμένων 
«σνόμπ», πού νομίζουν δτι τό θέα
τρο είνε άποκλειστικώς δικό τους 
καί τό θέλουν μικρό,περιωρισμένο 
καί άκριβό. Καί γι’ αύτό πολλές 
φορές βλέπουμε τούς καλλιτέχνας 
νά παίζουν πρό 20 καί 30 θεα
τών.

Τό ύπερθέατρο θά φέρη αποτε
λέσματα εξαιρετικά. Αΰξησιν τών 
θεατών καί τήν άγάπην τοΰ λαοΰ 
πρός τήν τέχνη. Καί εΐνε βέβαιο 
πώς ένα θέατρο 15 χιλιάδων θέ
σεων θά εΐνε σέ θέσι νά πωλή τά 
εισιτήριά του πρός τρεΐς λιρέττες 
(δηλαδή 15 δραχμάς) καί νά γε- 
μίζη σέ κάθε παράστασι, έστω καΐ 
άν ό πληθυσμός τής πόλεως δέν υ
περβαίνει τις 300 χιλιάδες.

— "Ωστε ή έπιτυχία του θά ό-

μελωδίες τού ϊΜ ηκχ καί τώ ν  μ α - 
δητώ ν τβ », α να τα ρά χτηκε, δύμω- 
αε, άγ>ρι©;ιίληβε >.αί μ έλιξ  τβϋπα- 
με πώς εϊμχατε Ίϊλληνες  ( Γ κ ρ ί -  
χ ε λ α ν τ )  τβ πρόανπό τβυ ψο^τί- 
ατηκε. ε γ ιν ε  a y a S i, tipspe καί έ - 
λύμπιβ καί μέσα στή φλόγα τώ ν  
μ α τιώ ν  τβυ rteu αστραφταν μ ά ; 
μ ίλησε γ ιά  βλα, μάς άνέλυσε τή  
λε ιτβ υ ρ γία  τοΰ ” Ο β γκ  κ Γ  έ .τχ ιίε  
γ ιά  ·ιά ί  κά τι ι ιε λ ϋ ίίε ς  ικαί κά τι 
«κ κ ό ρ ν τα  πβΰ ί;: μβΰ μείνβυν α
ξέχαστα.

Ό  σκλι-ρβς έ ρ η μ ίτη ί στβ άκβυ- 
εμ χ  τβΰ βνβιιατβς τή? Ε λ λ ά δ α ; 
μαλάκωσε, ε γ ιν ε  ενα  ά π βττλε - 
σματικβ σκαλβπάτι γ ιά  ν ’ ά νf -  
6β υ νι βσβι πβ ί^ΰνε μιά  ψυν ικ τ  
T s X - iu an κ Γ  ε ν α ν  βίκβυηενι/ό 
•καίαρμβ,

ΟΑΝ. K ilT SC n C Y .V O S

(Συνςχεια έκ τής 1ης σελίδος) ·ν,άν εκκλησία πλάί 
άπό τήν άτμβσγ«ιρα της μεοακ ι .’ κίμερμπεργκ πβΰ σάν μπήκαμε 
νίκης πλατείας. Ι ι  αύτούς λοι- I μέ βέδηλ© δήμα στβ έρημητήριό 
πβν καί γιά βλβυς έκείνους, τβΰς του. άπ' βπβυ ΰψωνϊ οτβν βύρανό 
«πείρους κΓ αξεχώριστους, γιατί ‘
Π ταν βλοι, ολο τό πλή8ος, ένας 
«ν8ρωπος ποΰ είχε σηικωδή μετά 
τό τέλος τής παραστάσεως καί 
δέν άφινε τήν αΰληία τελειωτικά 
ν·ά κλείση *·’ οϋτε τούς ή&ο- 
πβ:ούς νά σταματήσουν νά χαιρε
τούνε, γΓ «ϋτοΰς, λέω, βλβυς ή 
παράσταση τοΰ «Σάουσπελχάους» 
ήταν μιά ασύλληπτη μαγεία κ Γ 
ένα ύποόλητικό άναΛΰμίαμα, ελ
ληνικής πνοής, μέσ’ άπό τά τρί- 
a&xSx τής πνευηατικής Γερμα
νίας οπου έ μεγάλος Γκαϊτε είδε 
τό φώς, Κ Γ  οί κριτικοί κΓ β ι·<ό- 
ομος ύπβγραμμί^ουν αΰτή τήν ελ
ληνικήν άπλβτητα καί το ρυΐμό 
τής παράστασης, ύπογρα^μίίβυν 
τίς αρετές τών ήεοποιών καί ή 
επίσημη κοινωνία τής πόλης στε
φανώνει κι’ έπιβραβεύεει στό 
πρόσωπο τοΰ γενικβΰ ίιευδυντοΰ 
τής κρατικής σκηνής 'κ. Κ. Μπα- 
στιά, τβν Ελληνικό ΠβλιτισΊό, 
τή σύγχρονη πνευματική Ε λ 
λάδα.

Η άγάπη τών Γερμανών στήν'
'Ελλάδα είνε άγάπη στήν πα
τρίδα τβυς, 'Η φιλοξενεία τβυς;
Χρέος πρός τόν έαυτό τους. ‘Ύ 
στερα άπό δυό πανηγυρικές πα
ραστάσεις τής «ΉλΙκτρας» ή τρί
τη μέρα δοδηκε στοΰς ξεναγούς 
μας.

Μάς πήγκν στό Ρήνο! Τί α
ξέχαστη διαδρομή! Καί τ ί  αξέ
χαστο άνάβλεμμα τοΰ άδάνατβυ 
Ρήνου, πού τραγούδησαν οί πιό
τεροι Γερμανοί ποιητές!

Στβ Κρόνε, μιά μαγευτική τβ- 
ποδεσία, σ’ ένα ,κκλαίσδητο, πα- 
λκιϊκό εστιατόριο ποΰ γιά νά τό 
ποΰμε, άνάμεσα στ' άλλα, έχει 
καί μιάν αϊδουσα πού άπό τίς φω
τογραφίες μέ τ’ αΰτόγραφα προδί- 
νει πώς όλβι οί μεγάλοι σύγχρο
νοι καλλιτέχνες, ήδβποιβί, μουσι
κοί, ζωγράφοι, τό επισκέπτονται, 
βί Γερμανοί πρόσφεραν γεΰμα 
καί κόκκινο καμπανίτη στοΰς 'Έλ- 
λην'ες καλλιτέχνες, ποΰ έν’οιω- 
σαν' έτσι, μέ μιά τόσο καδημερινη 
χειρονομία, τό πιό ελάχιστο δεί
γμα τβΰ δαυμασμοΰ καί τής άγά
πης τών ξένων. Γιατί, βπως σάς 
είπα, ή άγάπη τών Γερμανών γιά 
τΐ|ν Ελλάδα είνε μεγάλη. Δέ δά 
ξεχάσω ποτέ έναν δαυμάσιο τύπο. 
καδισμένον μπροστά στόν παλαιό- 
τερο βργκ της Γερμανίας, σέ
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φείλεται στή φτήνεια;

— Κατά 60 %, ναί! Γιατί καθείς 
δέν 0ά σκέπτεται τήν δαπάνη καί 
ή μετέπειτα έπιτυχία, δηλαδή τά 
“ΪΟ %  θά όφείλεται στήν καλλιτε
χνική πλευρά-

Εΐνε ώρα πιά νά πηγαίνω. Χαι
ρετώ τόν άχιτέκτονα Πότζι, άφή- 
νοντάς τον νά τελειώση τά σχέ
διά του γιά τήν προσεχή Διεθνή 
Έκθεσι τής Ρώμης, δπου πιθανόν 
νά δοΰμε :ό κολοσσιαίο αύτό θέα
τρο,

Ε. Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ

Η  Τ Ζ Α '? ’
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

μήνες, μέ δικά μου έξοδα γιά τήν 
Αγγλία γιά νά μελετήσω λεπτομε 
ρώς τόν τρόπο τής έργασίας τών 
Συμφωνικών Τζάζ στό έξωτερικό, 
άλλά βρήκαν δτι εΐνε πολλά τά έ
ξοδα.

ΚΓ δμως, τή στιγμή πού ή σημε
ρινή Κυβέρνησις μεριμνά μέ τόσο 
ένδιαφέρο γιά τά καλλιτεχνικά ζη 
τήματα τοΰ τόπου μας, δέν θ’ άφή
ση έξω κι’ αύτό τόν κλάδο τής μου
σικής.

Υπάρχει Βασιλικό θέατρο, ή μ/ 
κρατικό θέατρο. Συμφωνικές |̂ υ- 
ναυλίες, μιά τζάζ, ή συν,ιστα(ίένη 
δηλαδή τοΰ κεφιοΰ, τοΰ τόπου μας, 
λάμπει διά τής άπουσίας της. Καί 
άπό τουριστικής άπόψεως είνε ά- 
σχη,μο. Ό  Μητρόπουλος θαύμασε 
στήν τελευταία περιοδεία του στό 
έξωτερικό τις σημερινές τζάζ.

"Εξω δσοι Εργάζονται σέ μιά όρ 
χήστρα, εΐνε φίλοι, εινε μιά οίκον; 
νεια. Πρέπει νά τούς δήτε αύτούς 
τούς άνθρώπους πόσο αισθάνονται 
τί παίζουν. Βλέπετε δτι βγαίνει ά
πό τή ψυχή του ή μουσική.

"Εξω μ’ ένα κομμάτι άμα πετύ· 
χει γίνεσα  ̂ πλούσιος, Εκατομμυρι
ούχος. "Εχεις αυτοκίνητο, δίλλες. 
Καί δλοι οί λόρδοι, καί τά ανώτε
ρα μέλη τής κοινίνας ζητάνε νά κα- 
λεσθοΰν σ’ ένα πάρτυ τοΰ τάδε υε- 
γάλου διευθυντοΰ τής τζάζ. Έδώ 
δχι μόνο άποφεύγουμε τούς καλλι
τέχνες άλλά καί ώς μοναδική πλη
ρωμή τούς δίνουμε 250—300 δο; τήν 
βραδυά. Γ ιά νά παίξουν έπι 8 όλό.- 
κληρες ώρες.

Ας κλείναν τά καμπαρέ, δπως 
καΐ στό έξωτερικό νωρίς, στίς 2 
τό πρωΐ τό αργότερο.

**#
Τά ζευγάρια βιάζονται νά 6ρ&- 

θοΰν άγκαλιασμένα στή πίστα. Ό  
ντιζέρ έχει φέρει τήν κιθάρα του 
και τό περίλυπο ΰφος. Τά φώτα άρ- 
χιζουν νά σδυνουν: Αύτός πού παί 
ζει τήν μπαταρία νευρικότατα, πυ- 
ροδολεΐ καί βροντάει;

Ν. Σ .
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ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΡίϊΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΝ ΜΑΣ;

ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ κ. κ. Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
Π. ΧΟΡΗ, Γ. ΠΩΠ ΚΑΙ Η Κα ΒΑΡΛΟΥΛΑΚΗ

Γλυκύτατος ό κ. Ν. Χατζηαττο- 
στόλου μέ περίσσεια άγάπη καί εύ- 
γένεια, τέτοιος άκριβώς δπως τόν 
αίσθάνεται νά δγαίνη μέσα άπό τό 
έργο του τό μουσικό καί τό συγ
γραφικό. ίΗ Κα ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Μέσα σ’ ϊνα περιβάλλον δπου 
κυριαρχεί- μιά άσίγαστη νοσταλγία 
πού τήν υποβάλλουν τά ένθύμια 
τοΰ θεατρικού μας μουσείου δοί- 
σκω τόν μαέστρο τής «Γκρεμισμέ-

Καί γελώντας έπρόφερε ό Κ. 
Χόρν.

—Καί άπορώ πώς δέν επέταξε 
καί μένα μέχρι σήμερα: !...

Στό Ιδιο μουσείο συναντώ καί 
τήν Κα Βαρδουλάκη, τήν συγγρα
φέα τών βραβευμένων θεατρικών 
έργων: «Ή φωνή τοΰ Γκιώνη», «‘Ως

νης φωληΟς». Εΐνε άπό τούς λίγους . νά χτυπήσουν οί καμπάνες», και 
συγγραφείς μας πού έχουν έρασιτε-|«"Οταν βογγάει τό ποτάμι». Έπί·
χνικές άσχολίες. Άλλά άκοΰστε 
τόν ίδιο:

—"Οταν δέν 8χω έπαγγελματική 
έργασία — μας λέγει — πράγμα 
σπάνιο αύτό, άσχολοΰμαι μέ τό κυ
νήγι καί τό δουνό. "Αν δμως δέν 
έπιτρέπεται αύτός ό έρασιτεχνι- 
σμός τότε άσχολοΰμαι μέ τό ψάρε
μα. Τί νά σάς πώ δμως, άγαπητέ 
μου, ή άπομόνωση εΐνε κι’ αύτή κά
τι πού κατήντησε άνάγκη. Γ  Γ αύτό 
καί δουλειά δταν έχω τά ξεχνώ δ
λα καί πηγαίνω στό δουνό. "Ετσι

σης έχει έκδώσει Ενα τόμο άπό διη 
γήματα μέ τόν τίτλο «Φωνές στό 
Λόγγο».

Άπάντησε στό έρώτημά μας ώς
έξής:

—Μ' άρέσουν πάρα πολύ τά τα
ξίδια, άλλά δυστυχώς τά περισσό
τερα μένουν άπραγματοποίητα, δ
πως έμειναν άπραγματοποίητα καί 
δσα είχα όνειροπωλήσει. Γ  Γ αύτό 
ό άγαπητός μου συγγραφέας κ. 
Λάσκαρης μοΰ εΐχε δώσει κορνιζω- 

ένο ένα δίπλωμα πού άγραφε δτι
μοΰ δίνεται ή εύκαιρία νά μιλήσω ' οΐ συγκοινωνίες οΐ ίναέοιες, 
μέ τίς όμορφιές τοΰ δουνοΰ, μέ τό 01 θαλάσσιες καί τής ξηοάς μέ εΐ-
πουλί μέ τή φύση. Αύτό εΐνε ή μό- | χα* Αναγνωρίσει ώς μεγάλη ευερ-
νη διασκέδαση στή ζωή μου. Αύτή ; γέτιδά τους! 
ή ζωή πού γιά μένα όλόκληρη δέν | 
ήταν παρά μιά συνεχής σκληρή | Ο κ Γ· Π Ω Π  
δουλειά.

—'Έχετε καμμιά μανία;
—Άγαπώ τά σκυλιά γιατί έχω 

πιστοποιήσει πώς πολλές φορές 't- 
νε καλλίτερα άπό πολλούς φίλους.. 
Τό χτυπάς καί κουνάει τήν ούρά 
του. ‘Η ίδια χειρονομία σ' ένα φίλο 
σου δημιουργεί έχθρικές διαθέσεις. 
"Η έχω άδικο;

Ό  έπίλογος της «ιστορίας ένό; 
σκύλου», τοΰ Ροΐδη, θαρρώ πώς έ
χει τή θέση του έδώ σάν άπάντηση.

Ο κ. Π. ΧΟΡΝ ΤΡ ΙΑΔΑ .., ΔΙΗ-
ΡΗΜΕΝΗ

*0 συγγραφεύς μέ τήν ξεχωριστή 
άγάπη του στά ύποκοριστικά «τό 
φυντανάκι» «Μελτεμάκι»,Νταλμανο 
πούλα* άπάντησε ώς έξής στό έ
ρώτημα:

—’Ερασιτεχνική μου άαχολία εΐ
νε τό θέατρο. "Ημουν, δπως θά ξέ
ρετε άξιωματικός στό ναυτικό καί 
Εφτασα μΐίχρι ναύαρχος. Συγχρό
νως έγραφα έρασιτεχνικά. Έκτός 
άν έρασιτεχνία μου ήταν τό ναυτι
κό καί κύρια άπσσχόληση τό θέα
τρο. Αύτή ή διπλή μου δουλειά μοΰ 
θυμίζει καί ένα άνέκδοτο: “ Οταν ή
μουν έπιθεωρητής έμπορικών πλάι
ων — ή έμπορική ναυτιλία ύπήγετο 
τότε στό Υπουργείο ΈθνικήςΟίκο- 
νομίας — σέ μιά έπιθεώρηση έτυχε 
νά μέ ρωτήσΠ κάποιος τί μοΰ γινό
ταν ό δραματικός συγργαφέας 
Χόρν.' Τοΰ είπα πώς ήταν άδελφός

Τό έρώτημα τόν δρίσκει σάν ξα
φνιασμένο. Ή  πολλή του έργασία,

W  ό άξιωματικός Χόρν; ιιέ 
ξαναρώτησε.

— Κι’ αύτός άδελφός μου, τοΰ εί
πα !

Κι’ έτσι τό ϊδιο πρόσωπο άντιπρ3 
σώπευσε τρεΐς άνθρώπους.

—Μαζεύετε τίποτα περίεργα άν- 
τικείμενα;

—’Όχι εύτυχώς. Άλλά καί έάν 
έμάζευα ή γυναικα μου θά μοΰ τά 
πετοΰσε ώς περιττά!

Ό  κ. Γ . Πώπ
τόν Εχει κάνει νά λησμονήση πώς ύ
πάρχουν καί έκδρομές καί κυνήγια 
καί Ψάρεμα.

—Ή δικηγορική καί συγγραφική 
μου έργασία (τό χρονογράφημα 
τών έφημερίδων) μάς λέει, μέ άπα- 
σχολοΰν άπό πρωίας μέχρις έσπέ- 
ρας μηδέ τών Κυριακών καί τών 
έορτών εξαιρούμενων. Δυστυχώς 
είς τό ζήτημα τοΰτο δέν έχω &γ· 
γλοποιηθή, ώστε νά μέ άπασχολή 
καί σπόρ. Τό πολύ, πολύ νά παίξω 
ένίοτε χαρτιά είς τά όποια δμως 
είμαι τόσον άτυχος.

| —Έάν σάς έμενε καιρός τί θά
προτιμούσατε νά κάνετε;

—θά- έγραφα θεατρικά έργα μέ 
ι περιεχόμενον αισθηματικόν. Άλλά 
τώρα μέ περιμένουν τά χρονογρα- 
ψήματά μου.

—"Ωστε δέν σάς μένει οΰτε λε
πτό;

—Δέν μοΰ μένει λεπτόν ούτε εις 
χρόνον οϋτε είς... μετρητά. Καί είς 
τά δύο είμαι σπάταλος...

"Οσο καί σέ πνεΰμα.
Ο ΡΕΠ Ο ΡΤ ΕΡ

λα, Ιδίως δύσκολες τεχνικές επε
ξεργασίες διακοσμητικής, μετάλ
λων, ξύλων κλπ.

Τά έργα, πού εκτίθενται, εΐνε σχέ 
δια κα! έργα ζωγραφικής μέ χρω
ματιστά μολύβια, μέ παστέλ, μέ ά- 
κουαρέλλες καί μέ έλαιογραφίες, 
διακρίνει δέ κοτνείς σ’ αύτές τήν ει
δική καί φιλόκαλλη έπίδοσι τών μα 
θητών.. Έπίσης έκτίθενται ώραιό- 
τατα έργα διακοσμητικής σέ σμάλ
το, μέ πυρογραφίες, ξυλογλυπτική, 
διακοσμήσεις πιάτων, μεταλλοπλα
στικής,· γλυπτικής σέ γύψο, μικρο
γραφίες κλπ.

πλαίσιο δλου τοΰ έσωτερικοΰ, φέ
ρει δέ ώς έπιγραψή τή φράσι : «Ό 
πολιτισμός ένός λαοΰ έκδηλοΰται 
μέ τό αίσθητικώς ώραΐο καί άπλό». 
Τό σύστημα αύτό άκολουθεϊται σ’ 
δλα, όκτώ συνολικά, τμήματα — 
ταμπλώ διδάν. Αίφνης στό β' δια
βάζει κανείς : «Ή 4η Αύγούστου 
έδειξε μοναδικό ένδιαφέρο γιά τήν 
τέχνη — καί ή έλληνική τέχνη θά 
έπικρατήση καί πάλι». Στό τμήμα 
αύτό εκτίθενται διάφορα καρρέ ντέ 
ντάμπ, ξιχωρίζουν δέ γιά τή λε- 
πτότητά τους και τίς άπογρώσεις 
τά κεντήματα τών μαθητριών Μα-

ΑΤΗΣ Μ0ΥΣΙ1ΗΣ ΤΗΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

ριορίσουν καί νά διορθώσουν τό 
κακόν αύτό.

Δυστυχώς ή Έκκλησία ήνέχθη 
καί άνέχεται τό άσύδοτον τών ψαλ 
τών, οί όποιοι ψάλλοντες κατ’ αύ- 
τοσχεδιασμούς τής στιγμής άτέ- 
χνους καί άπρεπεΐς, διακωμφδώσι 
τήν πραγματικήν Βυζαντινήν μουσι
κήν, τήν όποιαν, δπως καί τήν φω
νητικήν παράδοσιν της, τήν άγνοοΰν 
τελείως. ’Επίσης άνέχεται τήν διά 
τής λεγομένης τετραφώνου άφ’ έ
νός, τών διαφόρων δέ μουσικών νεο
πλασμάτων διαστροφήν καί δια
φθοράν τής κλασικής έκκλησια- 
στικής γραμμής, ή όποία τοιουτο
τρόπως έξευτελίζεται κατά δύο 
τρόπους, βυζαντιακώς καί κανταδο- 
ρικώς. Έάν είς ταΰτα ποοστεθή 
ή πλημμελής διδασκαλία τής έκ- 
κλησιαστικής μουσικής, ή παροχή 
πτυχίου άνευ έπισήμου έλέγχου 
καί έγκρίσεως τών πρός τοΰτο αρ
μοδίων καί ή άονησις τής ’Εκκλη
σίας νά άναγνωοίση τόν ύπό της 
Πολιτείας θεσπισθίντα θεσιαόν τής 
Ή  π ο π τ ε ί α ς, προβάλλει μέ 
δλην αύτής την ιιεγαλοποέπειαν ή 
μουσική άσυδοσία καί άναοχία!

Πώς είναι δμως δυνατόν δλα αύ- 1  

τά νά σταματήσουν καί νά διορθω- ! 
6ή ή άναρχία αύτή; θά διορθω- j 
θοΰν, άν καθορισή σύστη'μα ένιαίον f 
καί όμοιόμορφον καί καθορισθοΰν j 
τά κείμενα άπό τά όποΐα θά ψάλ- j 
λουν οί Ιεροψάλται. "Αν ούδείς δι
ορίζεται ιεροψάλτης, ό όποιος δέν 
έχει φωνήν κατάλληλον καί δέν φε 
ρει πτυχίον, άλλά πτυχίον, πιστο
ποιούν τήν πλήρη έκμάθησιν τής 
έκκλησιαστικής μουσικής καί τής 
έκκλησιαστικής τάξεως. ’Ά ν  οί 
άτελώς κατηρτισμένοι ίεροψάλται 
μετεκπαιδευθωσιν είς ειδικόν φρον 
τιστήρ.ιον ύπό τών καταλλήλων δέ 
καί Ικανών νά τελειοποιήσουν αύ
τούς είς τήν τέχνην των. ’Ά ν  κα- 
ταρτισθώσ· πολυμελείς μουσικ°ί 
χοροί μέ βάσιν των σύστημα μελω
δικόν καί άρμονικόν όμοιόμορφϋν, 
τό όποιον δ’ άρμονικόν νά στηρί- 
ζηται έπάνω είς νόμους καί κανό
νας τής έλληνικής μουσικής τέ
χνης καί παραδόσεως. ’Ά ν  δλα 
έκτυπωθώσι τά κείμενα, είς τά ό
ποΐα θά πε.αλη-’-θοΰν δσα κλασικά 
καί σεμνά διεσώθησοτν διά τής γοα 
φής καί τής παοαδόσεως, δλα δ
μως πεοιβεδλημένα δ ά τής άντλό 
γου ·άρυονκής συνηχήσεως. ’Ά ν  
τό ε’ιδι νόν διά τήν έλληνικήν μου
σικήν δσγανον Υοη^ιιιοποιηΐή. δχι 
μόνον ώς άσφαλής όδηγός καί δι

δάσκαλος τής φωνητικής μας πα 
ραδόσεως, άλλά καί διά συναυλί
ας είδικάς έκκλησιαστικής μουσι
κής, οϋτως ώστε ό έλληνικός λαός 
νά άκούση τήν πραγμοττικήν των 
μουσικήν. ’Ά ν  τέλος καταρτισθή 
μιά εύρυτάτης μορφής έπιτροπεία, 
είς τήν όποίαν νά έκπροσωπηθοΰν 
ή Πολιτεία, ή ’Εκκλησία, ή τέχνη, 
τά γράμματα καί δλαι αί κοινωνι
κά! τάξεις, καί νά συζητηθούν καί 
διευκρινισθοΰν δλα έκεΐνα τά θέμα 
τα, έπάνω είς τά όποΐα γίνονται 
συζητήσεις καί έριδες, έχω δέ 
τήν πεποίθησιν, δτι τά συμπεράσμα
τα μιάς τοιαύτης διασκέψεως θά έ
διδαν τέλος είς τάς άντιγνωμίας 
καί τάς Αντεγκλήσεις καί θά έχρη- 
σίμευαν ώς βάσις, έπί τής όποιας 
έν Πανελλήνιον Μουσικόν Συνέ- 
δριον θά έθετε τελείου καί παύ
λαν είς δλα αύτά καί θά συνετέ- 
λει, ϊνα ή έλληνική έν γένει Μουσι
κή είσέλθη είς τόν κύκλον τής διε
θνούς πλέον έρεύνης καί προόδου, 
ιιέ τήν ιδίαν Ιστορίαν της, τήν Ι
δίαν παράδοσιν της καί μέ αύτήν 
άκόμη τήν ιδιαιτέραν άρμονίοη» καί 
τεχνοτροπίοτν της.

Αύτά καί άλλα άκόμη πολλά εΐ
ναι δσα εχω νά ύποδείξω καί τά ό
ποΐα, έάν έφηρμόζοντο, θά εΐχοτν 
άιιεσον άποτέλεσμα τήν διόρθωσιν 
τής μουσικής άναρχίας είς τήν ό- 
ποίοτν κατήντησεν ή μουσική τών 
ναών μας. Άλλά ποιος μά τά έφαρ- 
μόση; Μήπως έγώ; Εΐναι άλήθεια, 
δτι δσοι μοΰ γράφουν έχουν τήν 
καλωσύνην νά ζητούν άπό έμέ τήν 
εφαρμογήν των. Άλλά πώς νά ά- 
ναμιχθώ έγώ εις πράγμοιτα, άπό 
τά όποΐα κάθε πείσμων προσπά
θεια καταβάλλεται νά μένω μα
κράν ώς τάχα ά δ ι ά λ λ α - 
κ τ ο ς. Ά λλ ’ έάν άδ αλλαξία εΐνε 
καί λέγεται ή έμμονή είς άρ
χάς, πεποιθήσεις καί γνώμας, αί 
όποϊαι άπεκτήθησαν κατόπιν πολυ
χρονίου μελέτης καί πείρας, τιμήν 
μεγαλειτέραν άπό αύτήν ποτέ δέν 
ήτο δυνατόν νά όνειρευθώ!

Κ. Α. ΨΑΧΟΣ
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Δέχεται 4 -8  μ .μ . 
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 1ΊΕΪΡΑΙΩΙ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΪΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΔΡΟΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

"Αν αύτή τή στιγμή έζητεΐτο ή 
βαθμολογική μου γνώμη, γιά 

(τήν Β '  παράστασι τής Μελοδρα- 
1 ματικής Σχολής τοΰ ’Ωδείου Πει

ραιώς, θάλεγα μέ ατράνταχτη 
σιγουριά κι’ ανεπιφύλακτα, πώς 
ήταν ή καλλίτερη άπό δσες μας 
έχει δώσει ό διαλεκτός καθηγη
τής κ. Κ. Τριανταφύλλου καί πώς 
δύο μαθήτριες, οί δίδες Ρένα Γ.
Φωτεινού καί Σόνια Χουτοπούλου, 
ήτοτν καλλίτερες κι’ άπ’ αΰτή τήν 
παράστασι.

Οί Δίδες Ρ· Φωτεινού καί Μ.
Κουραχάνη, ώς Μαργαρίτα, ή 
πρώτη, κι5 ώς Μάρθα ή δεύτερη 
στόν «Φάουστ» τοΰ Γκουνώ. Υπήρ
ξε μιά χαριτωμένη καί κομψή 
Μαργαρίτα κι’ ικανοποίησε τό α
κροατήριό της, πού δέν τής φει
δωλεύτηκε καθόλου τά χειροκρο
τήματα. Εΐνε ϊνα ταλέντο, χωοΐς 
καμμιά άμφιβολία μ’ ομοιογένεια 
φωνής καί γοητευτική άκαμψία /ρω 
φατική, δίπλα της ή δίς Κουραχάνη 
μιά δροσερή έμφάνισι, λεπτή έκφρα 
σι, ώραία φωνή καί ώραιότερη σκη 
νική έμφάνισι — καί ό κ. Τ. Γε
ωργίου, ο')ς Μεψιστοφελής, ή Δίς 
Δ· Μπουκάκη, ώς Σνέμπελ. καί ό 
πάντοτε καλός τενόρος κ. Σ . Βα- 
Βανάτσος. ώς Φάουστ. “ Ενας ά
κόμη καλλιτέχνης μέ μέλλον.

Στίς σκηνές άπ’ τή β ' πραξι της 
«Απαγωγής άπ’ τό Σαράι» τοϋ 
Μόζαρτ, σημειώθηκε ή δεύτεοη 
άδιαμφισβήτητη αύτή, έπιτυχία 
καί όφείλεται στήν Δίδα Σόνια 
Χουτοπούλου. Χωρίς πρόθεσι νά 
υποτιμήσω τούς άλλους έκτελε- 
στάς, θά πώ, πώς ξεχώριζε. ’Ε 
κεί δέ, πού ήταν πραγματικά ά- 
παράμιλλη, ήταν στήν ήθοποιΐα.
Βέβαια εΐνε κάτι πολύ δύσκολο 
γιά μαθητάς. Ά λλά  ή Δίς Χουτο
πούλου εγει κι’ αύτό τό προσόν.
Παίζει. Ή  νοσταλγική άτμόσφαι- 
ρα τοΰ δυσκολωτάτου μελοδρά- 
μοττος τοΰ ήδυπαθοΰς κι’ όρμητι- 
κοΰ Μόζαρτ, μεταγγιζόταν όλο- 
ζώντανη στίς ψυχές άπό τήν ήθο- 
ποιΐα της καί τή μιμική της. Ραμ
μένος καί κομμένος ό ρόλος, λέο, 
άπάνω της καί τό θέλγητρο τοΰ 
έξωτισμοΰ, πού κρύβει ή Κον- 
στάντζα, μας γέμισε τις ψυχές τις 
ίδιες άνείπωτες λαχτάρες, Νόμι* 
ζε κανείς, πώς έρχόταν άπό λίγο 
μακρυνό πλανήτη ό άνατολίτικος 
αύθορυητισυός τής έρωτικήο φλό
γας. Τόν Μπελμπόντε έπαιξε ν δ 
Γ. ΓρυπαΤος, πολύ καλός, τόν Σε- 
λήμ Πασά ό Παλαμάρης καί τόν 
Όσμάν ό Π. Άσημακόπουλος.
Τελευταία θ’ άναφέρω μιά άλλη 
συμπαθητική έμφάνισι. "Εκλεισε 
μ’ αύτή τό κουαρτέτο τών γυναι
κείων έκτελεστοιών. Κ Γ ήττν έπι- 
τυχής ή συμπλήρωσι, δπως ή ϊδια 
συμπλήρωσε τό ρόλο. Πρόκειται 
γιά τήν Δίδα Λέλα Ζωγράφου.
Μέ τή γλυκειά καί διαυγή φωνή 
της, ύπήρξε μιά ιδεώδης Μπλόν- 
τα όνειρώδους όμορφιάς, άφε- 
λειας κι’ άπλότητος. Ή  φωνή της 
αδέσμευτη άπ’ τίς τόσες δυσκο
λίες τοΰ έογου, έκυριάρχησε κι’έ- 
γοήτευσε. ΤΗταν ή μόνη πού έπα- 
νέλοτβε ϊνα μέρος της κι’ ή έπί- 
δειξι κινησιοτεχνικήξ δεινότητος 
δέν ύστεροΰσε κι’ αύτή.

"Αρεσε πολύ άπ’ τίς σκηνές αύ
τές τό κωμικής ύφής ντουέτο Βα- 
βανάτσου — Άσημακοπούλου. Ή  
φωνή τοΰ πρώτου γερή κι’ έκφρΛ- 
στική γέμιζε τήν πλατειά αίθου
σα. χωρίς τήν παραμικρή προσ
πάθεια, πάντα άνετη, πάντα εύχά- 
ριστη. Κι’ ό Άσημακόπουλος, πού 
άκουσα πρώτη φορά, μ’ άφησε τις 
καλλίτερες έντυπώσεις· Γ  ιά τό 
κουαρτέτο Χουτοπούλου, Ζωγρά
φου, Γ  ρυπαίου καί Βαβανάτσου 
πολλοί έπαινοι. Μόνο άπό φθα- 
σμένους καλλιτέχνες θάχε κανείς 
περισσότερες απαιτήσεις. Τό γε
νικό συμπέρασμα άπ’ τήν έφετει- 
νή έπίδειξι άναφέρεται στήν πρώ
τη παράγραφο.

Οί Μαθηταί καί οί μα·9ήτρι%ς τής Μελοδραματικής Σχολής τοΰ Ω 
δείου Πε ιραιώς.

Α Ι ΕΠ Ι Δ Ε  I ΚΤΙ ΚΑ I Ε Ξ Ε Τ Α 
Σ Ε ΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗ
Μ Ο ΤΙΚΩ Ν  ΣΧΟ ΛΩ Ν
Στή μεγάλη αίθουσα τής Δημο- 

συντήρητης Παιδαγωγικής Α κ α 
δημίας, μέ παρουσίαν τοΰ Δημάρ
χου κ. Μανούσκου, τοΰ δη·μ. συα- 
βούλου κ· Βλασσοπούλου, τοΰ δι
δακτικού προσωπικού καί πολλών 
γονέων καί κηδεμόνων, έγιναν 
πρό ήμερών αί έπιδεικτικαί έξε- 
τάσεις τών Προτύπων Δημοτικών 
Σχολείων. Σ ’ αύτές έξετελέσθη 
πλουσιώτατο σέ άφθονία καί ποι
κιλία πρόγραμμα άπό τίς μαθή
τριες; Α . Λαφιατα, Μ. θεοδώρου, 
Λαζάρου, Βουτσά, Σμυρλάκη, 
Γκρίτζαλη, Τζώρτζου, Μοίρα, Σα- 
χτούρη, Καρδάκη, Κιρλή, Εμμα
νουήλ, Μητσάτσου, Γκλετοπού- 
λου, Φωσκόλου, Διαμαντοπούλου, 
Ζαφέρη, Μοσκόβου καί ’ ίσοκόγ- 
γου. Ή  μαθητική χορωδία έξε
τέλεσε ώραιότατα διάφορες συν
θέσεις καί ό Διευθυντής τής Παι
δαγωγικής Ακαδημίας κ. Κ. Κα- 
κούρης καί αί διευθύντριαι τοΰ 
Μονοταξίου κ. Πολίτου καί τοΰ 
Πολυταξίου κ. Έ μ .  Οικονόμου 
προέβησοτν σέ λογοδοσία τής δρά
σεως τών Σχολών καί έτόνισαν 
τήν σπουδαιοτάτη συμβολή των 
στό δύσκολο έργο τής Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας. 
ΚΑ ΛΛ ΙΤΕΧΝ ΙΚ Η  ΕΚ Θ ΕΣ1 Σ  ΛΥ

ΚΕ ΙΟ Υ  «ΠΛΑΤΩΝ»
Τήν περασμένη Κυριακή άρχισε 

καί θά παραμείνη άνοικτή μέχρι 
τής 10ης ’ Ιουλίου ή καλλιτεχνική 
έκθεσι μαθητικών έργων τοΰ Λυ
κείου «Πλάτων» τοΰ κ. Πελ. Πα- 
παϊωάννου. Ή  έκθεσι αύτή παρου
σιάζει έξαιρετιχόν ένδιαφέρον στό 
εΐδος της, γιατί περιλαμβάνει έρ
γα μαθητών τέλεια καί πολυποίκι-

Άπό τήν άπειρίαν τών έργων δι- 
ακρίνονται τών μαθητών άδαλφών 
Έμμανουηλίδη, I. Άλβανίδη, Άθ. 
Κούρτη, Κ. Κοχάλα, Σ. Άλαφού- 
ζου, Ν. Μακρή, Κων. Παθή, Στ, 
Άργυροπούλου, Δημ. Γαϊτάνου 
κ. ά.

Ή  έφετεινή πρόοδος τών μαθη
τών πρέπει νά όμολογηθή, δτι ό- 
ψείλεται στήν μεθοδική διδασκολία 
τοΰ καθηγητοΰ τών τεχνικών μαθη
μάτων κ. Άλ. Παπαηλιοπούλου καί 
στήν καθιέρωσι, γιά πρώτη φορά, 
σέ έλληνικό σχολείο τοθ μαθήμα
τος ξυλοσκαλιστικής, τζαμογραφί- 
ας καί σμάλτου.
Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ ΧΕ ΙΡΟ ΤΕΧΝ Η Μ Α

ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗ ΡΗ
ΤΟΥ ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ Σ ΣΧΟ
ΛΗ Σ
Ό  Δήμαρχος κ. Μιχ. Μανοΰ- 

σκος ή μπορεί νά ύπερη φοο/εύεται 
γιά τήν ’Επαγγελματική του καί 
Οίκόκυρ'ίκή ζχο%Τ· Ή  έργασία, 
πού έκτίθεται αύτή τή βδομάδα, ώς 
τά τέλη ’ Ιουλίου, στό Φουαγιέ τοΰ 
Δημοτικού θιάτρου, εΐνε μιά τρα
νή άπόδειξι, άπό τό ένα μέρος, τοΰ 
τεράστιου κοινωνικοΰ έργου, πού 
γίνεται στό έπαγγελματικό αύτό 
φυτώριο — άφοΰ προικίζη τίς νεα
ρές τρόφιμές του, μέ τ’ άπαραίτη- 
τα έφόδια, γιά τή ζωή,—καί άπό 
τό άλλο τήν εύσυνείδητη μεθοδικό- 
τητα καί δραστηριότητα άμείωτη, 
ποΰ άσκεΐται-

Άλλά ό έπισκέπτης τής έκθέσε- 
ως δέν πρόκειται νά μορφώση ά
πλώς μιά άδρή γνώμη πάνω σ’ αύ
τό, παρ’ δτι εΐνε αφάνταστος ό 
πλοΰτος σέ άφθονία καί ποικιλίες 
τών έκθεμάτων καί θά δή κάθί' 
σχήματος καί ποιότητος είδη, γιά 
κρεδβατοκάμαρες καί τραπεζαρί
ες, δηλαδή, μαξιλάρια, σινδόνια, 
κουβέρτες, μεταξωτές, λινές, μέ 
κεντήματα καί άπλικέ, τραπεζο- 
μάνδηλα, κεντήματα ποικίλα και 
χειροτεχνήματα ποΰνε δουλεμένα 
μέ λεπτότητα καί γενικά έμφανί- 
ζουν φιλόκαλλη έπίδοσι. θά διοοιι- 
στώση καί τήν αισθητική πλιυρά, 
τής έμφανίσεως τής έκθέσεως, γε
γονός» πού καί καμμιά άξία νά μήν 
εΐχαν τά έκθέματα, μόνο γιά τήν 
πρωτοτυπία καί τήν άρμονικότητα 
τής τοποθετήσεώς των καί τήν αι
σθητική τής όργανώσεως τής έκθέ
σεως, θά ένεφάνιζε ξεχωριστό έν
διαφέρον.

Γοΰστο. Γοΰστο αισθητικό κι’ όρ- 
γίχνωτικό εΐνε δ,τι διακρίνει τό 
κάθε τι έκεΐ. Συνάγονται δέ δύο 
πράγματα άπό τό γεγονός αυτό. 
Πώς οΰτν ένας Πειραιώτης πρέπει 
νά παραλείψη νά έπισκεφθή τήν έκ
θεσι καί πώς ό κ. Κ. Βοβολίνης, 
Γεν. Γραμματεύς τοΰ Δήμου καί 
Πρόεδρος τής ’Οργανωτικής Έπι
τροπής, κατά κυριώτερο λόγο, ά
φοϋ σ’ αύτόν όφείλεται τό γενικό 
πνεΰμα, οί κ. κ. Βασιλακάκης, Χα- 
τζόπουλος καί Μαρκόπουλος, άρχι- 
τέκτονες τοΰ Δήμου, ή διευθύντρια 
τήςΣχολής κ. Σοφία Συκιώτουκαί 
τέλος οί καθηγήτριες τών πρακτι
κών κυρίες καί δίδες Γιουλ. Γελα- 
δάκη, Εύαγγελία Χουζούρη, Σ. 
Χριστοδούλου, Μ. Χατζηαντωνίου, 
Φωτ. Δουκάκη, Άφ. ΦιΛιακοΰ, Έλ· 
Άρτελιάρη, Ειρήνη Πισσία, Δέσπ. 
Γκίκα, Αίκατ. Σπαθάρη καί οί κα- 
θηγηταί τών θεωρητικών Β· Παπα- 
δόπουλος, Ν. Κατσικάρος, θ. Στά
θης καί θ. Παπαϊωάννου δικαιούν
ται νά ύπερηφανεύωνται γιά τά ά- 
ποτελέσμα-ςρ: τής έφετεινής προσπα 
θείας των. Συνέβαλαν ό καθένας 
μέ τή δύναμι του καί τό ιδιαίτερο 
πλαίσιο οράσεως, στήν συνολικήν 
έπιτυχίαν·

’Έκθαμβοι, κυριολεκτικώς, άπό 
τό θαΰιμα πού μάς άπεκαλύφθη έ- 
πιχειροΰμε. τήν πρώτη έπίσκεψι. 
Προβολείς χαρίζουν μιά φαντασμα
γορική άπόχρωσι. Τά δάπεδο είνε' 
διακεκοσμημένο ώραιότοίτα μέ τά
πητας καί τρίμματα λευκοΰ μαρ
μάρου. Καί στήν είσοδο έχει τοποτ 
θετηθή έπί καταλλήλου βάθρου άρ
χαΐο άγαλμα Κόρης τών Αθηνών. 
“ Ενα καλλιτεχνικώτατο παρίαδάν, 
έρυθροΰ χρώματος, χρησιμεύει ώς

τσάγκου, Καγκάλου καί Βαρυτι- 
μιάδου. Άλλά δ,τι κυρίως, δίδουν 
:να ιδιαίτερο τόνο στό τμήμα αύ
τό, εΐνε τά μαννεκέν. Φέρσ-Jv ώ- 
ραιότατες καί θαυμαστής τέχνης 
τουαλέττες, πού έρραψαν μόνες 
τους οί μαθήτριες ύπό τήν έπίβλε- 
ψι τής άκούραστης καθηγητρίας 
των Εύγ· Χουζούρη. ΜοΕννεκέν ήσαν 
οί μαθήτριες Οίκοναμοπούλου, 
Καγκάλου, Ψαρρά καά Δοξανίδου·

Τό β' τμήμα παριστά μίαν ω
ραιότατη κρεβδατοκάμαρα καί έ
χει ώς μότο: «Τό καλοβαλμένο σπί 
ti εινε πάντα χαροάμανο».. Ξεχωρί
ζουν τά διάφορα κεντητά καί τά 
σινδόνια τών μαθητριών Μνιέστρη, 
Σαρβαλή, Νικολοπούλου, Τρυπικέ- 
λη καί Ρούνη. Μοαο*εκέν μέ καλλι- 
τεχνίικώτατες καί πολυτελείς πυ- 
τζάμες οΐ μαθήτριες Τρυπικέλη, 
Τσούτη καί Μπούκα. Τό Γ ' τμήμα 
περιλαμβάνει π®λι κεντήματα καρ 
ρέ ντέ ντάμπλ. |Λιαβάζει κανείς έ
δώ : «Ή έλληγική τέχνη θαυμά
ζεται άπό δλο τόν κόσμο, χαρα
κτηρίζει τήν εύγενή κοααγωγή 
μας» καί διακρίνει τά έργα τών 
μαθητριών ,Ανδρικοπούλου καί Πα 
πακολούδη. ‘Η μαθήτρια Σαρβαλή 
μέ ύπέροχο φόρεμα έποπτεύει τοΰ 
τμήματος.

Στό δ' τμήμα άναμένει νέα 6κ- 
πληξι τόν έπισκέπτη. Κοπά τόν πιό 
έπιτυχή τρόπο έχει άναπαρασταθή 
ή είκόνα τοΰ παραμυθιού τής Για- 
γιάς, άπ’ τίς μαθήτριες, μέ ειδικές 
άμφιέ^ις, μπρός στό λαϊκό τζά
κι, Μαρκάτη, Γεωργουλάκου, Πα- 
παδά'.η καί Τσιλιπορί6ου, ύπάρ
χουν δέ οί έξής έπιγραφές : «Ή 
κομψότης δέν εΐνε πολυτέλεια, 
άλλ’ άνάγκη». Καί : «Εΐνε προνο
μιούχο άτομο, πού κοαέχει μιά 
τέχνη». Στό Ε '  τμήμα έκτίθίνται 
διάφθ(χχ δειγμοςτολόγια, ύπό τήν 
έπίβλεψι τών δίδων Γ κίκα καί Δου- 
κάκη. Διακρίνονται τά έργα τών 
μαθητριών Φασέα καί Κόκκαλη, 
προΐσταται αύτομ ή μαθήτρια Νι- 
κολοπούλου, μέ ώραιότοηη άμφίε- 
σι καί άναγράφεται ή σκέψι : «Ή 
εύτυχία ένός σπιτιοΰ έξαρτάται ά
πό τήν νοικοκυρά».

Πολύ ένδιαφέρο παρουσιάζει τό 
Σ Τ ' τμήμα κεντημάτων· Σ ’ αύτό 
άναγράφεται τό λαϊκό γνωμικό : 
«Εύτυχεΐς γονείς, πού έχουν νοικο
κυρεμένα κοριτσόπουλα». ‘Ένα έ- 
πίτραπέζιο λευικό κέντημα μέ 6 πε
τσετάκια καλλιτεχνικώτατα τών 
μοοθητριών Μάμου, Πυτιροπούλου 
καί Τσούτη προκαλεΐ άμέσως τήν 
προσοχή δπως καί τά έργα τών 
μαθητριών Μελανίτου καί Ν. Κα- 
ψάλη. Εποπτεύεται τό τμήμα αύ
τό άπ’ τίς μοτθήτριες Χρηστίδου 
καί Λυσικάτου.

Ώραιότοίτο εΐνε έπίσης τό τμή
μα ροπχτικής καί άν<δρικών πυτζα- 
μών. Στήν προμετωπίδα άναγρά- 
φεται ή φράσι : «Βάσις τής οικο
γένειας εΐνε ή μητέρκχ καί τήν μη
τέρα δημιουργεί ή Σχολή της». 
Ξεχωρίζουν μέ τήν πρώτη ματιά 
δύο ύπέροχα έργα τών μαθητριών j 
Ματσάγγου καί Μπούτου καί έπό-1 
πτεύει αύτοΰ ή μαθήτρια Σοφία] 
Λεούση.

Κεντήματα περιλαμβάνει καί j 
τό δον τμήμα. «"Ενα καλό κέντη-1 
μα εΐνε άληθινό ποίημα» άνσγρά- 
φεται. Καί εΐνε ποιήματα πραγμα
τικά τά έργα, πού παρουσιάζουν οί 
μαθήτριες Καλαμάροί, Κοντούλη 
καί Λαλαούνη. Ή  μοιθήτρια Ν. 
Μουχάκη παραμένει στό τμήμα 
αύτό’

Τό 9ον τμήμα οττήν Β. Α· γωνία 
τής αιθούσης παρουσιάζει ώραιό- 
τοπα έργόχειρα μετρητά, πού πλαι
σιώνονται άπό όλόδροση φυσική 
πρασινάδα. ’Οφείλονται στίς μα
θήτριες Εύανθ. Μελανίτου, Γιασι- 
μή Κόκκαλη καί Καλ· Βενιέρη.

Στήν Β. Δ. γωνία έκτίθεται ένα 
περίφημο μπιμπλώ, πού μέσα στό 
φυσικό πλοΰτο τής δλαστήσεως, 
παίρνει μιά ποιητικώτατη μορφή. 
Εΐνε τό έκπροσωπευτικώτερο έρ
γο, γιατί συνδυάζει γνώσι καί αι
σθητική, άτμόσφαιρα καί τέχνι\
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ΤΟΥ κ. ΧΡΟΝΗ ΕΝΕΠΕΚΙΑΗ
Στήν πολυάνθρωπη προσφυγική παίξε πολύ ώραΐα, σάν έμπειρη

μητρόπολι, τήν Κοκκινιά, ύπάρχει 
χρόνια τώρα, καί δρά ένας θρησκευ 
τικοκοινωνικός σύλλογος «ή Άνα- 
μόρφωσις*. Τόν ι&ρυσε ό πανοσιο- 
λογιώτατος άρχιμανδρίτης κ. Δαμα 
σκηνός Άσημακόπουλος καί τόν κυ 
βερν§ μέχρι σήμερα μ’ ένα τέτοιο 
ζήλο καί μέ τόσα εύεργετικά άπο
τελέσματα ώστε τά μέλη τοΰ συλό- 
γου — πού ύπερδαίνουν τίς 3.000 
—νά τόν λατρεύουν κυριολεκτικά 
καί νά τόν άποκαλοΰν «πατέρα».

Ή δράση τοΰ συλλόγου αύτοΰ καί 
τά δσα έχει καταφέρει μέχρι σήμε
ρα εΐναι τόσο πολύμορφη καί τό
σα πολλά έχει έπιτύχει ώστε 
νά μή μποροΰν νά συμπερι- 
ληφθοΰν — κι’ οΰτε θέλω τόσο 
πρόχειρα — στά δρια ένός σημειώ
ματος γιά τό θεατρικό του τμήμα, 
θ ’ άναφέρω μόνον δτι λειτουργούν 
μέ άπόδοση θαυμαστή ή διδλιοθήκη 
του, τό ιατρείο, οί νυκτερινές του 
σχολές, τά κατηχητικά σχολεία, ή 
αίθουσα διαλέξεων κλπ.

Ψυχή τοΰ συλλόγου εΐναι τό τα
κτικό κήρυγμα τοΰ «πατέρα» Δα
μασκηνού πού καθοδηγεί στό δρό
μο τής άγάπης καί τοΰ θεοΰ τό πο
λυπληθέστατο ποίμνιό του.

Γιά νά μπορέση δμως ό Σύλλο
γος ν’ άνταπεξέλθη οικονομικά ά- 
πέναντι στά εύεργετικά του σχέδια 
δίνει τό χρόνο μιά, δυό φορές καί 
μιά θεατρική παράσταση πού έχει 
τοΰτο τό περίεργο, δτι καί τούς άν 
τρικούς ρόλους τούς ύποδύονται τά 
κορίτσια. Δέν ζέρω τι δμως έξα- 
σφαλίζει ό άποκλεισμός τοΰ άρρε- 
νος φύλου άπό τήν παράσταση. Νο
μίζω δτι ή συμμετοχή του, χωρίς 
κοτθόλου αύτό νά στοιχίζη καί νά 
δίνη ύπόνοιες σέ κακά πνεύματα, 
θά συντελούσε στήν καλλιτεχνικώ- 
τερη έμφάνιση τών έρασιτεχνών. Τό 
θέατρο εΐναι κι’ αύτό μιά θρησκεία 
καί δταν έτσι τό συλλάβου με μέσα 
μας τότε κάτι τέτοιες προλήψεις 
χάνονται. Μάλιστα σέ καλλιεργημέ 
νες καί δχι στενές άντιλήψεις θά 
πρέπη αύτά νά μή ύποδεικνύωνται.

Μιλώντας γιά τό θεατρικό τμήμα 
τής «Άναμορφώσεως» θά σταματή
σω σ’ ένα δνομα. Πρόκειται γιά 
τόν κ. Δημ. Μαρμαρά. Τόν θαλερώ 
τατον αύτόν πρεσβύτη πού καίγε
ται άκόμη άπό τήν πιό γνήσια 
καλλιτεχνική φλόγα. Παρακολού
θησα άπό κοντά τό έργο του καί εί
δα πόσο έντατικά έργάζεται, μήνες' 
όλόκληρους γιά μιά έμφάνιση στή 
σκηνή. 'O tccv σκεφθή μάλιστα κά
νεις δτι ή προθυμία του αύτή δέν 
άποβλέπει σέ ύλικά όφέλη, παρά ύ- 
παγορεύεται άπά μιάν έσωτερική 
καλλιέργεια καί θέληση στό νά ύ- 
ποδοηθήση τό έργο τοΰ Συλλόγου 
θά έκτιμήση πολύ περισσότερο τή 
σημασία τής προσφοράς του.

Φέτος δίδαμε ό κ. Μαρμαράς τό 
γνωστό έθνικό έργο τοΰ Περεσιάδη 
Έσμέ ή Τουρκοπούλα». Ή  «πρώ

τη» δόθηκε στό Δημοτικό θέατρο 
τοΰ Πειραιώς. ‘Η καταπληκτική ει
σπρακτική καί καλλιτεχνική έπιτυ
χία τοΰ έργου πού παρ’ δλα του τά 
χρονάκια φαίνεται πώς άκόμη έν- 
θόυσιάζει άνάγκασε τόν σύλλογο 
νά έπαναλάβη την παράσταση καί 
στήν Κοκκινιά, τήν ε5ρα ιοΟ συλ
λόγου. Ό  φιλοπρόοδος Δήμαρχος 
Ν. Κοκκινιάς κ. θεί&ανίδης έθεσε 
ύπό τήν προστασία του τήν παρά
σταση. Κι’ έτσι τό περασμένο Σάβ
βατο παίχθηκε σέ άπογευματινή 
καί βραδυνή άπό τή σκηνή τοΰ κι
νηματοθεάτρου «Όρφεύς». Τό θέα· 
τρο άσφυκτικά συμπληρωμένο πα
ρακολούθησε μέ προσοχή καί Ικα
νοποίηση τήν έργασία τών έρασιτε- 
χνών πού έθεσαν τή σκηνή στήν υ
πηρεσία τής φιλανθρωπίας, άφοϋ οί 
είσπράξειςθά διατεθοΰν γιάτήν άνέ 
γερση δρφανοτροφείου. Τά πρόσω
πα — δλες δεσπο.νίδες — πού ύπε- 
δύθησαν τούς ρόλους ήσαν τά έξής: 
Υποβολεύς Φ. Ένεπεκίδου, Έρμιό- 
νη Κυριακοπούλου (Στράτος) ί-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

καί άνήκει στήν μαθήτρια Μνιέ
στρη.

Τέλος πολύ ένδιαφέρον παρου
σιάζουν τά έκτιθέμενα φορέμοττα, 
τά όποΐα κοττεσκευάσθησαν ύπό 
τήν έπίβλεψι τών μαθητριών Εύαγ. 
Χουζούρη καί Μ. Χατζηοααωνίου.

Βραβεία άπενεμήθησαν στίς έ
ξής μαθήτριες, πού άποφοιτοΰν έ
φέτος άπό τή Σχολή καί διακρίθη- 
σοτν κοττο: τίς σπουδές τους :

Νώτα Καψάλη, Σοφία Λεούση, 
Παρασκευή Γουργουλάκου, Ελένη 
Χοοτζάρα, Νίτσα Μπελάνη, Τασία 
Σαρβαλή, Λέλα Τριπικέλη καί Ει
ρήνη Τσικάτου. Ή  εκθεσις πού πρέ 
πει, έπαναλαμβάνω νά έπισκεφθοΰν 
δλοι οί Πειραιώτες, θά παραμείνη 
άνοικτή μέχρι τής 7ης τοΰ έρχομέ- 
νου μηνός Αύγούστου.

Καί τέλος τά είδη ζαχαροπλα
στικής καί άνίϊψυκτικών τοΰ κυλι
κείου τής Έκθέσεως, παρεσκευά- 
σθησοτν ύπό τών μαθητριών τής 
Έπαγγελμαπτίικής καί Οίκοκυρικής 
Σχολής Δήμου Πειραιώς, ύπό τήν 
έπίδλεψιν τής κ· Μοίρα καί τής δί
δος Ειρήνης Πισσία.

Δ ΡΟ Σ Ο Σ  ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

καλλιτέχνιδα, Στάσα Σπυροπού- 
λου (Δέσπω) άπέδωσε μέ συγκίνη
ση τό ρόλο της, Καίτη Κατέρη 
(Δρόσος)( κράτησε άδιάπτωτο τό 
ένδιαφέρον μέ τίς δραματικές της 
έξάρσεις. ή δίς Μαρία Παπακυρια- 
KGJ (ΚάρμΓι1) μάς φανέρωσε μέ 
τήν εύκαιρία αύτή ϊνα ταλέντο έ- 
ξαιρετικό πού ύπόσχεται πολλά. 
Ή  δίς Α. Δημητριάδου (Έσμέ) S- 
παι^ε μέ βαθεΐα κατοη/όηση τό ρό
λο της, ή Πόπη Βάγια (Μπίρκος)) 
άρκετά καλή δπως έπέτυχαν καί οΐ 
δίδες Σ. Βραβή, Α. Βεκιάρη, θ.ι 
Καπλανΐδου, Κ. Τζαδούρη καί Ο, 
Δουβαλέρη. Ό  χορός τών άρματω- 
λών, καλά έκγυμνασμένος, άποτε- 
λεϊτο άπό τίς δεσποινίδες: Λ. Μα- 
νησαλίδου, Κ. Αργυρίου, Α. Σο- 
λωμοΰ, Σ. Γεωργιάδου, Κ. Κοπε- 
λούζου, Δ. Βοίγιάρου, X. Κυδωνιά- 
του, Χρ. Κυδωνιάτου, Σ. καί Ε. 
Μπάμια.

Στά διαλείμματα τό καλλιτεχνι
κό συγκρότημα Κώστα Ένεπεκίδη 
άποτελούμενο άπό τούς κ κ. Γιάν- 
νην Μεταξά (άκκορντεόν) καί τούς 
κιθαριστές Γ. Βογιατζόγλου καί

Ό  κ. Κ. Ένεπεκίδης 
Μίμην Σαρρήν, έπαιζε μερικές του 
έπιτυχίες πού συμπεριελαμδανοη/ 
καί κλασσικά κομμάτια.

Τό «"Οτσι-Τσόρνια» καί ή «Σερε
νάτα Σοΰμπερτ» έδειξαν τή δύνα
μη τών συμπαθών καλλιτεχνών πού 
δέν πιπιλίζουν συνεχώς τά πολλά 
άνοστα καί ξεθωριασμένα σουξέ 
τοϋ έλαφροΰ ρεπερτορίου.

Τά έπίμονα χειροκροτήματα ή
σαν καί ένα είδος έμμέσου εύγνω- 
μοσύνης, άφοΰ οί καλλιτέχναι μας 
προσεφέρθησαν εύγενώς. Έπίσης 
έποικιλλαν τό πρόγραμμα καί πολ
λές άπαγγελίες πατριωτικών άσμά 
των καί ποιημάτων άπό τίς δίδες 
Κούλαν Αργυρίου, Μαρίαν Κοτζα 
μάνη καί Μαρία Μπαρμπούνη. Άξί 
ζει ν’ άφιερωθοΰν μερικά σχόλια 
γιά τήν Μαρία Μπαρμπούνη. Πρό
κειται γιά μιά πα.οούλα 10 έτώι', 
πού ύπήρξε μιά πρανμί^τική άποκά 
λυΐ'η ένός μεγάλου ταλέντου. Μιά 
γλυκύτατη φωνή συνοδευόμενη άπό 
ήθοποιΐα πού κατέπληξε, δίχως 
καμμιά ύπερβολή, τοποθετούν τήν 
μικροΰλα στήν κατηγορία τών «παι 
δί-θαΰμα». Στά παρασκήνια τοΰ θε 
άτρου συζήτησα μαζί της καί είδα 
δτι πρόκειται γιά ένα άσυνήθιστο 
ταλέντο άξιο νά προσεχτή άπό τούς 
ειδικούς, θυμήθηκα άθελα τόν κ. 
Άττίκ. Ά ν  τήν δή είμαι βέβαιος 
πώς θ’ άποτελέση μέλος τής μάν
τρας του. Εΐναι μεγάλη άδικία ι/ά 
παραμεληθή ή Μπαρμπούνη στό πε 
ριθώριο τής σκληρής βιοπάλης ά
φοΰ πρόκειται γιά ένα κοριτσάκι 
φτώχής οΐκογενείας.

"Ετσι λοιπόν τό πλούσιο πρό
γραμμα κατευχαρίστησε τόν κόσμο 
πού παρακολουθεί καί ξέρει νά 5- 
κτιμά τίς προσπάθειες πού άποβλέ- 
πουν σ’ ένα εύγενικό τέρμα.

Στό τέλος τής παραστάσεως μιά 
έμπνευσμένη όμιλία τοΰ· θεολόγου 
καί άστυνόμόυ κ. Πρασσά, κοίτετό- 
πισε τό άκροατήριο στό έργο τοΰ 
συλλόγου,, άλλά καί στίς άρετές 
τοΰ όμιλητοΰ πού εΐναι ένα άπό τά 
σπουδαιότερα στελέχη τής «Άνα
μορφώσεως». "Οταν ένα δργανο 
τής τάξεως μαζί μέ τήν άστυνομική 
στολή περιβάλλεται άπό τά δσα 
κοσμούν τήν εύαγγελική διδασκα
λία αύτό εΐναι ένα πράγμα πού 
συγκινεΐ βαθύτατα καί μάς άνυψώ- 
νει σάν λίγα παραδείγματα πρός 
μίμησιν. θά ήταν παράλειψη άνδέν 
άνέφερα καί τίς μεγάλες ύπηρεσί- 
ες πρός τό Σύλλογο τοΰ κ. Κ. Στα- 
μπολιάδη πού τόν φανέρωσαν συν
τελεστή τής έπιτυχίας τής δραδιαο 
έκείνης.

ΧΡΟ ΝΗΣ ΕΝ ΕΠ ΕΚ ΙΔ Η Ε
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Ό  Χ ρ η σ τό ς  δ Χ α ιρ δ π ο υλος  κ α ί φ ίλ τα το ς  σ υνά μ α  
χ ω ρ ίς  κουβέντες π ε ρ ιττέ ς  κ α ί λ ό γ ια  γ ιά  ρ εκ λά μ α  
μ έ  δυό λ ε ξ ο ΰ λ ε ς  μ ονα χά  ν ά  κ α τα λά β ο υ ν  δ ίδ ε ι 
σ τό ν  Α . Σ α κ ε λ λ ά ρ ιο ν  κ α ί σ τό ν  Ε ύ α γ γ ε λ ίδ η  
« ώ ς  σ υ νε ρ γά τε ς  δέν ζ η τά  ποτέ μέ τ ό  ντουφ έκι 
γι* α ύ τό ν  τό ν  λ ό γ ο ν  π ά ντο τε  σ τό ... 0 ψ ο ς  τ ο ο

Π ο λ ύ  ψ ηλά  τή  μύτη τη ς  έσήκω σε ή  Ζ ά χ α  
κ α ί σ τό  σ η μ ε ΐον  Εφτασε ν ά  κά νη κ α ί τό ν  τά χ α . 
Ε ίς  κάθε τη ς  ά π όφ α σιν δέν δ έ χε τα ι κου β έντα  

κ α ί δέν ά φ ήνει ν ά  φ ανούν ά νώ τερ α  τα λ έ ν τα . 
Κ α τ ό π ιν  το ύ τω ν φ ίλ τ α το ι παρ<χτηρώ μέ θλίψ η 

πώς τό  φ τω χό τό  θ έα τρο σ υντόμ ω ς θά έκλείψτ) 

έφ’ όσ ον κ α ί τ ά  ν ή π ια  σοΰ σ τή νου νε  κ α υ γ ά  

ένω  κ α λ ά  δέν π ρ ό λα β α ν  ν ά  σ κά σ ουν άπ’ τ ’ α ύ γά . 

Σ υ ν ά μ α  δέ σ οΰ  δ ίδ ε τα ι μ ο ιρ α ίω ς  ή  α ιτ ία  

νά πης μ* δ λο  τό δ ίκ η ο  σου : Ά τ τ ί κ  έ γ»Α * ^μ α τία »,

Λ ο ιπ ό ν , θά  γ ίν η  σ υ γγ ρ α φ ε ύ ς  κ ι, ό  Κ ώ σ τα ς  Κ οψ ινιώ τη ς  
ό  τα γ κ ο γρ ά φ ο ς  ό γν ω σ τό ς  τη ς  σ ύ γχ ρ ο νη ς  τή ς ... «ν ε ιό τη ς » 
θά  γ ίν η  μ έ γ α ς  σ υ γγρ α φ ε ύ ς , σ υντόμ ω ς κ ι’ όπω σδήποτε 
γ ι α τ ί  π ρ οσ όντω ν κ έ κ τη τα ι π ο λ λ ώ ν  σ τό  κ ά του -κά του  
γ ι ά  ν ά  μή νο ιώ θ ουν δηλα δ ή  ο ΐ θ ε α τα ί το υ  τίπ οτε , 
δπω ς δέν νο ιώ θ ουν σ ήμερα , τ ί  λέ νε  τά ... τ  α  γ  κ ά

θ α  σ τ  έ κ  η.

τ ο υ .

’ Ε χ θ ρ ο π ρ α ξ ίε ς  ή ρ χ ισ α ν  έπ ίσης π ιό  μ ε γά λ ε ς  

σ τό  «Λ υ ρ ικ ό ν »  τ ό  θέα τρ ον μέ δυό μα μ ά δ ες ά λλε ς .
Τ ή ν  Φ ιλοσόφ ου τή  μ α μ ά  το ύ τέ σ τ ι τή ν ...Ε  t ρ ή ν  η 

κ α ί τή ν  μ η τέ ρ α  τή ν  Κ α λ ό , τή ν  Χ ρ ύ σ α  μ’ ά λ λ ο υ ς  λόγου», 

γ ι ά  μ ιά ν  ά νείπω τη  σκηνή σέ κά ποιο ... κ α μ α ρ ί ν ι  

κ ι ’ ά ν τή λ λ α ξ α ν  ά μ φ ό τερ α ι δυό φ ράσεις τω ν.,.ά  ψ ό γ ο υ ς .

Σ τ ό  μ ετα ξύ  μ ο ιρ ά σ τη κ ε  κ ι ’ ό  θ ία σ ος σέ κ ό μ μ α τα  

κ α ί δ ίνουν έκα τέρω θεν κ α ί π α ίρ νο υ ν  τ ά  τσ α κ ώ μ α τα .

Δ ι ’ δ κ α ΐ κάθε θεα τής π ολύ  δ ικ α ίω ς  κ ρ ίνε ι

πώ ς γ ίν ε τ α ι  ό π όλεμ ο ς  κ ι’ έδώ γ ιά  τή ν .,.Ε  ί ρ ή ν  η.

★
Ώ ς  θ ια σ ά ρ χη ς  ή τα νε  μ ε γά λ ο ς  δ ίχω ς  τ α ίρ ι 

κ α ί π α ρ α σ τά σ εις  έδιδε σ υχνά ς σ τό  Π ε ρ ισ τέ ρ ι 

ο ΐ φ ίλ ο ι το υ  κ ι’ ο ΐ... θ α υ μ α σ τα ί τό ν  ή ξερ α ν  ώς Ζέρδα  

κ ι ’ ε ίχε  π ρ ω τα γ ω ν ίσ τρ ιε ς  κ α ί π ρώ τη κ α ΐ.,.ρ  ε ζ  έ ρ δ α.

Π α ρ , δ λο  δέ πού δούλευε κ α λ ά  κ ου τσ ά  σ τρ α β ά
οϋτε δ ρ σ ^μ ή  δέν έ π α ιρ να ν ο ΐ ά λ λ ο ι  σ υ νε τα ίρ ο ι

δ ιό τ ι, λ έ ε ι, τά  π ρ ά γ μ α τα  π η γα ίν α νε ... Ζ ε ρ β ά

κ α ί θ έλε ι τώ ρ α  γ ιά  νά  βντί λευ κό ς  σά ν... Π ε ρ ι σ τ ε ρ ι .

Γ.  Θ Ι Σ Β Ι Ο Σ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ

Ε ίσ α ι μ έ γα ς  τε λε υ τα ίω ς  κ ι’ έχεις  φήμη τε ρ α σ τίά

ό τ ι  γρ ά φ εις  τόσους σ τίχο υ ς , τόσες πρόζες , τό σ α  ά σ τε ΐα ,
Γρ ά φ εις  τό σ α  κάθε χρ όνο  πού κα νένα ς δέν τά  γρ ά φ ε ι 
ε ίσ α ι κ ά τοχος  κ α ί π έννα ς σ ύν το ίς  ά λ λ ο ις  σ οβ α ρ ής 

μ ά  κα νείς  δέν τό  ά ρ ν ε ΐτα ι πώς δ ου λεύεις  λ ίγ ο . . .  ράφι 

κ ι ’ δ τ ι ώς σ α τυ ρ ογρ ά φ ος  ε ίσ α ι... μ έ τ ρ ι ο ς ,  β α ρ ύ ς !

Θ Ι Σ — Β Ι Ο Σ

ΤΟ ΞΕΝΟ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟΥ ΤΕΟΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ
Στήν στενή καί μισοσκότεινη αί

θουσα τοΰ δικαστηρίου παρουσιά
ζεται ή κυρία Καικιλία Ντραπώ 
πού κατηγορεί τόν κύριο Ιππόλυτο 
Τρενώ, οϊνέμποοο άπό τήν Φρανκο- 
βίλ.

Ή  κυρία Καικιλία παραπονεΐται 
πώς ό κύριος Τρενώ τήν παρακο
λουθεί δταν τήν συνάντηση στό δρό 
μο καί τής άπευθύνει άπρεπεΐς φρά 
σεις.

Τό πράγμα δέν θά έχει καμμιά 
σημασία άν αύτό γίνεται μεταξύ 
νέων πού οί καρδιές .τους πάλλου- 
νε άπό νεανικό σφρίγος, μά στήν 
προκειμένη περίπτωσι τά πράγμα
τα άλλάζουν, γιατί ή ήλικία τοΰ 
θύματος — κατηγορουμένου πλησι
άζει τά έξήντα καί τής κατηγορού- 
σης κοπέλλας έχει περάσει πρό 
πολλοΰ τούς πενήντα Μαΐους.

«Στά έξήντα χρόνια τί μπορείς 
νά περιμένης...»

Έτσι άρχίζει κάποιο λαϊκό τρα
γούδι...

Έδώ πρέπει νά προσθέσω, δτι ό 
καϋμένος μα; ό 'Ιππόλυτος διαμαρ 
τύρεται μ’ δλες του τις δυνάμεις 
στίς κατηγορίες τής Καικιλίας πού 
καθώς λέει εΐνε καθαρά συκοφαν
τία, μά κι’ ή Καικιλία έπιμένει πώς 
αύτός ό Τρενώ της εΐχε γίνει στε
νός κορσές πού διαρκώς τήν ένο- 
χλοΰσε.

χει ή πελάτις μου νά πη ψέματα; 
Αρνείσθε πώς καί σ' αύτή τήν ήλι- 
<ία άκόμα μπορεί νά ένσπείρη έπι- 
θυμίες; "Αν, ναί, τότε θά άπετείνε- 
το σ ' ένα νεώτερο Δόν—Ζουάν άπό 
τόν έξηντάρη κύριο Τρενώ.

"Οχι, κύριε Πρόεδρε, άν κατηγο
ρούμε α°τό τόν σάτυρο, πού τά 
χρόνια του δέν τόν έμπόδισαν '"X 
κόψη τις έρωτικές του όρμές, είι/ϊ

Ή  κυρία Κ β ιχ ιλ !*  χ»* 6 χύριβς 
'Ιπ π ό λυ το ς  ripe rcO δικαστηρίου^

γιατί ύπέστημεν τίς βιαιότητες αύ
τοΰ τοΰ τέρατος! Καί ή καλύτερη 
πιστοποίησις τής καλής μας πίστε- 
ως εΐνε πώς καταγγείλαμε τήν ά- 
ποτρόπαιη αύτή πράξι του άμέσως 
ένώ άν είμεθα τοΰ ίδιου φυράματος 
θά έδεχόμαστε τίς δελεαστικές προ 
τάσεις του... Οί ήθικές μας άρχές 
δέν μάς έπέτρεΨαν νά άνεχθοΰμε

Ό  πρόεδρος βρισκόταν σέ δύ- ισϋτε τά άπλώς έρωτίλα βλέμματά
σκολη θέσι κοί δέν ήξερε τί νά ά- 
ποφασίση.

Καί γιά νά συσκοτισθη ή ύπόθε- 
σις άρχίζουν οί δικηγόροι τόν άνα- 
βαλόμενο:

«Εΐναι άληθές, κύριε πρόεδρε, 
άρχίζει νά λέη ώς άλλος Δημοσθέ
νης, ό ύπερασπιστής τής κυρίας 
Καικιλίας πού ζητούσε συμβιβαστι
κά 4.000 δραχμές γιά ψυχική όδύ- 
νη τής πελάτιδός του καί τά έξοδα 
τής δίκης. Εΐνε προφανές, κύριε 
Πρόεδρε, πώς σ’ αύτή τήν περίπτω
σι ή ήθική ύπόστασι τής πελάτιδό·; 
μου έκινδύνευσε. Τί ένδιαφέρον έ-

του, οϋτε τίς διφορούμενες κουβέν
τες του. "Ισως θά μπορούσατε νά 
παρεζηγήσετε τή στάσι μας άν βρι 
σκώμαστε στήν χαραυγή τής ύπάρ- 
ξεώς μας. Μά μή ξεχνάτε, κύριε 
Πρόεδρε πώς είμαστε μιά γυναίκα 
ύγιών άρχών καί μακράς πείρας 
καί δέν άγνοοΰμε οΰτε τίς διφορού
μενες κουβέντες οϋτε τά έρωτικά 
βλέμματα, γιατί δέν ξοδέψαμε τήν 
όμορφιά μας καί τά νειάτα μας χω
ρίς νά διασκεδάσωμε κι’ έμεΐς τή 
ζωή μας τότε πού δέν ήταν άργά...

Σ ’ αυτά άπαντςί μέ πολύ μαε
στρία ό δικηγόρος τοΰ κυρίου Τρε

νώ:
«Άκριδώς, κύριε Πρόεδρε, άπό 

τά δσα μας έσυρε ή γλώσσα τής 
κυρίας Καικιλίας, διά τοΰ άξιοτί- 
μου συναδέλφου μου, άποδεικνύε- 
ται ή πλήρης άθωότης μας.

«Ακούσατε βέβαια, πώς ή άντί- 
δικός μας δέν άρνεΐται πώς έρριξε 
έί,εταστικό καί παρατεταμένο δλέμ 
μα στόν πελάτη μου, γιατί άλλοιώς 
δέν έξηγείται πώς κατάλαβε, κα
θώς νομίζει ή κυρία άντίδικος, πώς 
ό πελάτης μου εΐχε 'Ηρακλείους δυ 
νάμεις... Ά ρ α  άπό τό δείγμα πού 
έχετε ένώπιόν σας, πασα άλλη έπε- 
ξήγησις περιττεύει. ”Αν μ|ποροΰσε 
νά μάς άποδείξη μέ ντοκουμέντα, 
πώς είμαστε άπ’ έκείνους τούς γε
ροξεκούτηδες πού δέν έχουν άλλη 
δουλειά π<~" !· νά ξελογιάζουν τά 
κορίτσια τ κοσι χρόνων, τό π ρα  
γμα θά ή .ως πιστευτό. Μά τό 
νά ξελογιάζαμε μιά πενηντάρα κυ
ρία, χωρίς τά καλοκαίρια τό πρά
γμα καταντά γελοίο. Μέ τό νά έπι- 
μένη ή κυρία άντίδικος μάς κάνει 
νά πιστεύομε καί νά κολακευώμα- 
στε πώς άποτελοΰμε έξαίρεσι, φαι
νόμενο. Μά πήτε μου, κύριε Πρόε
δρε, στό Θεό σας, εΐνε δυνατόν σ’ 
αύτή τήν ήλικία νά τά καταφέρη 
νά ίκοοΌποιή δύο συγχρόνως γυναί
κες, τή γυναίκα του καί κάποια 
άλλη;...

—Έπιτρέψατέ μου, κύριε συνή
γορε, έδώ έχω τίς άντιρρήσεις μου, 
φώναζε ό Πρόεδρος, Μιλάτε δπως 
σάς συμφέρει... Κι' έγώ εΐμαι έ
ξήντα χρόνων, καί τί νά σάς πώ πε 
ρισυ άκόμα τά κατάφερα μιά χα
ρά νά χαρίσω κάτι στή γυναίκα 
μου πού τής θύμηοε τά νεανικά 
μου χρόνια...

- Ά ν  μοΰ έπιτρέπετε, κύριε Πρό
εδρε, μ’ δλο τό σεβασμό πού έχω 
στό πρόσωπό σας, πότε γίνηκε αύ
τό ;

—Μιά φορά τά Χριστούγεννα καί 
γιά δεύτερη φορά τό Πάσχα τοΰ Ι
διου έτους...

ΤΕΟ Σ Α ΙΝ —ΖΕΡΜ Α ΙΝ

Ε Ξ Υ Π Ν Α  ΚΑ!  Κ Ο Υ Τ Α

{ η Λ Ο Υ Τ Ζ Α  ΤΤΟΖΕΛΛ!
ΕΤσ’ ένα  θ α ΰμ α  ά λη θ ινό  μέ σ ω μ α τά κ ι λ ά σ τ ιχ ο  

μέ μ ιά  κομψ ότα τη  γ ρ α μ μ ή  κι* ώ ρ α ία  σ ιλο υ έ ττα .

“Έ χ ε ι ς  χ ιλ ιά δ ε ς  θ α υμ α σ τά ς  γρ α μ μ έ νο υ ς  σ τό  κ α τά σ τιχ ο  

μέ τή φωνή, μέ τό  χορ ό  μά  κ α ί μέ τή ν  κ λα κ έ ττα .

Σ ά ν  π α ίζ ε ις  π ά ντα  σ υ γ κ ιν ε ΐς  ά π ' τά  μ ικ ρ ά  σου χ ρ ό ν ια  
— Σ ο ΰ  εϋ 'χομα ι ν ά  σ υ γ κ ιν ή ς  π ά ντα  ώς τά  σ τε ρ νά  —

Σ ά ν  τρ α γο υ δ ά ς  σω πα ίνουνε ά κ ό μ α  κ α ί τ ’ ά η δ όνια  

γ ι α τ ’ ή φωνή σου ή γ λ υ κ ε ιά  κι* α ύ τά  τά  ξεπ ερ νά  !

Χ Ρ . Π Υ Ρ Π —

Ό  Ντυλάγκ χρωστάε ιένα μεγά 
λο ποσό στόν Παρόν.

Αύτός ό τελευταίος δέχεται μιά 
μέρα τήν έπίσκεψι τοΰ μικροΰ Ά λ  
φρέδου, ήλικίας 9 έτών, παιδιοΰ
οτΰ Ντυλάγκ.

—Μ’ έστειλε ό πατέρας μου,
λέει ό μικρός, κοντά σας γιά νά 
συνεννοηθώ γιά τό ζήτηιμα τοΰ
χέρους. 1 '

— Πώς; φωνά&Ί ό άλλος. *0 
πατέρας σου εΐχε τό θράσος νά 
σέ στείλη έδώ;

— Βεβαίως, κύριε, μοΰ είπε δτι 
τά παιδιά τής ήλικίας μου, δηλα- 
j6rj κάτω τών 10 έτών πληρώνουν 
μισή ταρίφα.

★
Μιά νέα χωριάτισσα, έρχεται τό 

I βρ®δυ οτήν άκροθολασσιά, πού 
! βλέπει γιά πρώτη φορά καί συ<- 
ναντάει τόν Έρνέκττβ, έναν έξά- 
δελφό της, πού εΐχε φύγει άπό τό 
χωριό άπό καιρό.·

Κρατάει Mvocv κουβά στό χέρι 
καί έξηγεΐ στήν νέα κοπέλλα:

— Βρήκα μιά ένδιαψέρουσα δου 
λειά. Βλέπεις, μ’ αύτόν τόν κουβά 
μεταφέρω καί πουλάω κάθε μέρα 
νερό θαλάσσης στούς άρρώστους, 
γιά νά μποροΰν νά παίρνουν μπά
νιο θαλάσσης σπίτι τους. Άποφέ- 
ρει άρκετά κέρδη.

Τήν έπομένη τό πρωΐ, βλέπον

τας τήν στάθμη τών ύδ&των κατε- 
βασμένη μέ έκπληξι ή άπλή χω
ριάτισσα, μουρμουρίζει:

— Φαντάσου τί θά κέρδισε ό 
Έιρνέστος άπό χθές τό βράδυ.

★
Ένας καλός έμπορος, βλέπει 

μιά μέρα στόν δρόμο, μιά σιλουέτ
τα πού άπό τήν πλάτη της άναγνω- 
ρίζει τόν παλτ̂ ό, τβυ ifijlo Μαν- 
βίλ.

Β ιάζεται καί μέσα' στή χαρά του 
φωνάζει τόν συμβολικό τους χαι
ρετισμό·

—Λοιπόν πώς πάμε;Γέρω μπούμ- 
μπούμ. Πάνυα εύχαριστη μένος 
τσίν - τσίν; Μιά άληθινή φυσιογνω 
μία άγγέλου πς * πς.

Ό  άνθρωπος πού τοΰ τά φώνα
ζε1, γυρίζει έκπληκτος καί κυττών- 
τας τόν έμπορο τά βάζει στά πό
δια. Δέν ήταν ό Μανδίλ. Ό  άγνω
στος νόμιζε δτι βρισκόταν έμπρός 
σ’ ένα τρελλό.

★
*0 Λαρνέκ έχει μιά μεγάλη δί

κη μέ τόν γείτονά τοί> Φιλμπέρ, 
γιά κτηματικά ζητήμοίτα. “ Οπως 
λοιπόν ή δίκη θά γινότανε πολύ 
σύντομα, ό Λαρνέκ πήγε νά δή 
τόν δικηγόρο του γιά νά τοΰ ζη- 
τήση μιά συμβουλή.

— Δέν νομίζετε, άγαπητέ μαιτρ, 
δτι καλό θά ήτοτν νά έστελνα ϊ-
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να δώρο στόν δικαστή;
— ’Όχι, πρός θεοΰ. θά εΐναι ό 

μόνος τρόπος γιά νά χάσετε τήν 
δίκη σας.

Τήν έπομένη ή δίκη έγινε «αί ό 
Φιλμπέρ καταδικάσθηκε.

Ό  Λαρνέκ εύχαριστώντας τόν 
δικηγόρο, τοΰ έξωμαλογήθη.

— Βλέπετε, είχατε δίκηο, έπιασε 
τό κόλπο. "Έστειλα ένα δώρο στόν 
δικαστή, άλλά μέσα είχα βάλει 
τήν κάρτα τοΰ Φιλμπέρ.

¥
Ο Άρβάλ πλησιάζει τόν άστυ- 

νόμο καί τοΰ διηγείται βιαστικά:
— Φαντασθήτε, κύριε, δτι ένας 

άγνωστος παρσυσιάσθηκε, περνάει 
στούς πελάτας μου γιά άντιπρό- 
σωπός μου.

«■Γύρισε δλη τήν έπαρχία καί τε
λείωσε μέσα σέ μερικές μέρες ύ- 
ποθέσεις πού οί ύπάλληλοί μου 
τελειώνουν τουλάχιστον σ’ &tea 
χρόνο. Πρέπει έξάπαντος νά συλ- 
λάβεται αύτόν τόν άνθρωπο.

— Πολύ καλά, κύριε, άπήντησε 
ό άστυνομικός, μπορώ νά σάς βε
βαιώσω δτι ό άνθρωπός σας θά 
συλληφθή τό όλιγώτερο σέ μιά έ
βδομάδα.

— Άλλά, άν έπιτρέπετε, δχι, 
κύριε1, δέν θέλω νά τον φυλακί
σετε. θέλω μόνο νά τόν... προαλά- 
δω στήν έργασία μου.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ
Α

i nΑΛΗΘΗ ΚΓ ΑΥΘΕΝΤΙΚ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ

Π ά λ ι ά ρ χ ισ α ν  ο ΐ κακές ο ΐ γλώ σ σ ε ς  νά  δουλεύουνε 
κα ί τό ν  Ά τ τ ίκ . . .  τό ν  φουκαρά ν ά  τό ν  κουτσομπολεύουνε,
Τ ό  τ ί  τοΰ λένε , ε ΐνε φ ρ ιχτό . Ν ά  λ ό γ ο υ  χ ά ρ ιν , δ τι
ή φ λ ό γα  δέν τοΰ  πέρασε το ΰ  έρω τα  ή πρώ τη,
ά λ λ ά  π α ρ ’ δ λο ν  ποϋ κ ι’ αύτός λ έ γ ε τ α ι π ιά ... πρεσδύτης
δέν ποτύει ν ά  τό ν  σ υ γ κ ιν η  ό ... γ υ ιό ς  τή ς  ’Α φ ροδίτης
κα'ι γ ιά  μ ι’ ά γά π η  ά λη θ ινή  ά κόμ η ... ξεψ υχά
κ ι' Αν δέν π ισ τεύετε γ ι '  αύτό, ρω τήστε τήν... Ζ<χχά.
’ Ε γ ώ  δέν ξέρω  τ ί  νά  πώ. Μ ά ή γνώ μ η  εΐνε μ ία  
κ α ΐ μ ο ιά ζε ι κ α τα π λ η κ τ ικ ά  μέ μ ία ... π α ρ ο ιμ ία .
— '0 ...  Κ λέ ω ν  κ ι’ άν έγέρ α σε, κ ι' ά σπρισε τό  μ α λ λ ί τοο 
τή ν  γνώ μ η  δέν μ ε τέ β α λλε  ούδέ τή ν  κεφαλή του.

Ν ά  μ ιά  σποοδα ία  ε ϊδησι. Κ α τά  τό ν  ά λ λ ο  μήνα. 
ό Μ π ου α γιέ  κ α ί ή Μ ο ρ γκ ά ν  έρ χοντα ι σ τή ν  'Α θ ή ν α  
Έ μ π ρ ό ς  λο ιπ ό ν  μήν κάθεσθε. ’ Εμ πρός έτο ιμ α σ τή τε  
νά  π ά τε κ α ι ώς... ε ϊθ ισ τα ι ν ά  τούς ύποδεχθήτε.
Κ α ι πρώ τες σ ε ίς  ά τδ ίδεςμου κα ί ντίβ ες  τοΰ θεάτρου 
άφοΰ π ρω τίσ τω ς  δλες σα ς τά  μίση σας ξεχά σετε 
πού είσθε τά  ινδ ά λ μ α τα  ποτντός τής  τέχνη ς  λά τρ ο υ  

χω ρ ίς  κ α ιρ ό  ν ά  χά σετε 
τρ έ ξτε  γρ α μ μ ή  τό ν  Μ π ου α γιέ  ν ά  τό ν  προϋπα ντήσετε 
κα ί μέ θερμή υποδοχή νά  τό ν  κα λω σ ορ ίσετε.

Κ ι ’ έπειτα  δώστε μ ιά  γ ιο ρ τ ή  πρός χ ά ρ ιν  του  μ ε γά λη , 

τέ το ια  πού σ τή ν κα ρ ρ ιέρ α  του  ν ά  μήν θυμάτε ά λ λ η , 
κα ί κεΐ τό ... τ ί  ά ξ ίζο υ νε  δ ε ίχτε  του ο ί Έ λ λ η ν ίδ ε ς  

ο ΐ ν τ ίβ ε ς  κ ι’ ο ΐ άτθίδες.

Κ α ί ίσω ς —  ποΰ τό  ξέρ ετε  —  κ α μ μ ία  άπό σάς 
πού fi/ει πλήθος θύμ α τα , μέ φ ράκα κ α ί μονύελα  

σ κλα β ώ σ ει κ α ί τόν... Μ π ου α γιέ ... Κ α ί οΰτω κ α τ ’ αύτάς 

δοΰμε νά  π ρ ω τα γω ν ισ τή , ό  Σ ά ρ λ ,  σέ νέα  θ ύ ε λ λ α .  

Κ α ί σείς δοτνδήδες μου κ α λο ί, κ α ί φ ίλο ι Δ ό ν  Ζουάν 
πού δέν γν ω ρ ίσ α τε  π οτέ σ τόν  έρω τα τή ν  ή ττα  

έτο ιμ α σ θ ήτε σ ύντομ α , νά  κόψτε... τή ν  Μ ο ρ γκ ά ν 

— Ά λ λ ά  προσέχτε ά γα π η το ί μήν φάτε... χ υ λ ο π ή τ τ α .

Ή  Δ η μ η τρ ίο υ  ή γνω σ τή  άρρώ στησε α ίφ νιδίω ς 

κα ί νοιώ θει πόνους φοβερούς σ’ δλο  της  τό  σ τομ ά χ ι.
" Ο λ ο ι  άνησυχήσα νε, κ ι’ ο ί φ ίλο ι της  ίίδίως, 

γ ιο π ί  δέν ξέρουν ά κριβώ ς ή Ρ ίτ α  τους τ ί  νά χη  !...

Μ ά κάποιος δόκτω ρ σ οδα ρός πού... ήξερε τά  π ρ ά γμ α τα  

κ ι’ ε ΐχε  ά ντλή σ ε ι άπ’ τή ζω ή περίφ ημα  δ ιδ ά γμ α τα  

είπε πώς ή ά ρ ρ ώ σ τεια  της , ή τα νε  φυσική 
κ α ι δ ιό λου  δέν .τήν ευρισκε ά νη συ χητική .

— Α ύ τό  τό π ρ ά γμ α , έδήλω σε, σ υ ζή τη σ ι δέν θ έ λε ι 

γ ια τ ί  ή Ρ ίτα  έφ τα ιγε  γ ιά  δ λ ’ α ύτά  μονάχη.

Π ώ ς θέλετε νά ν ’ ύ γ ιή ς .... έφ' δσον τή ν ...Π ο ζ έ λ λ ι

κα ί τόν...Μ α νέλη  δ ια ρ κώ ς τούς έχει σ τ ό  σ τ ο μ ά χ ι ?

ΜΙΚΥ

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΝΙΟΥΣ
Μέ ά γ ω ν ία  ά λη θ ινή , τό  μήνα  τό ν  έπόμενον 
ώς εΐν. έπόμενον

προσμένουν δ λο ι νά  χα ροΰν, σ τά  γ ρ ή γ ο .ίχ  κ α ί σ δ ε '-τα  ‘
κά τω  έκεΐ σ τό  Δ έ λ τα  
τή ν  « Ε ο ρ τ ή ν  ήθοπ οιώ ν» 

πού ή τα ν  π ά ντοτε  κα λή  σ’ ά ξ ία  κ α ί ποιόν 

κι* δ λο ι προσμένουν νά  χοφ οΰν —  π λα τε ία , γ α λ α ρ ία  —  

μ ιά  κοΰρσα έ ξ α ν τρ ίκ : «γα ϊδ ο υ ρ ο κ α δ α λ λ α ρ ία » !

Ν ά  δοΰν τό ν  Π έτρ ο  Κ υ ρ ιά κ ό , ν ά  εΐνε στό σ το ιχ ε ίο  του 
μέ ύφος πολύ έμπειρου, κ α ί δ χ ι ά σ το ιχε ίω το ι*
Ν ά  τρέχη  μέ τετρά π οδο υπομονετικό 

ν ’ ά κ ολου θ ε ΐτ’ ά π ’ τό  βαρύ τό ... π υροβ ολικό  

τή Μ α ντε ιν ιοΰ  πού άσφ αλώ ς θ’ ά γω νισ θ ή  κ ι’ έκείνη 

μέ τό  Μ αυρέα, φέρ’ είπεϊν ή κ α ί μέ τό ν  Κ οκ κίνη .

Κ ι ’ ά γω ν ιά , λο ιπ ό ν , καθείς ν ά  δή π ο λ λ ά  κ α ί διάφορα 

κα ί β λέ μ μ α τα  ήθοποιώ ν, γ λ υ κ ά , θερμά κ ι’ άδιάφορα.
Ν ά  δή τή ν  Ν τιρ ιντά ο ικ χ  νά  τρ έχη  νά  πηδά 

τή  Δ η μ η τρ ίο υ  ν ά  χαρή πού ίσω ς ν ά  τρ α γο υ δ ά  

κ α ί τή Λ ο υ ΐζα  ν ά  χα ρή κ ι’ αύτή τήν... κα τερ γά ρ α  
πού θά π ουλά ... τσ ιγ ά ρ α  !

Ν ά  δή ά κόμ α  τή ν τ ιζ έ ζ  τή ν  άφθαστη τή Βέμπο 
ποΰ θά  πουλά η ποτγω τά

τή Μένδρη πού θά τ ρ ιγ υ ρ ν ά  πουλώ ντα ς π α σα τέμπε 

κ α ί ά λ λ α  π ιό  π ε ρ ίε ρ γα  κι* δμω ς... κατορθω τά I

Χ Ρ . Π Υ Ρ Π Α Σ Ο Σ
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— Τά περισσότερα παρισινά θέα
τρα κλείνουν γιά τή θερινή περίοδο 
τίς πύλες τους γιά ν’ άνοίξουν κα
τά τίς 15 Σεπτεμβρίου. Οί διευθυν- 
ταί τους βρίσκονται στίς χαρές 
τους, δχι γιατί θ' άναπαυθοΰν δυό- 
μιση σχεδόν μήνες, μά γιατί θά ή- 
συχάσουν λίγο άπ’ τίς έννοιες: ποιό 
έ'ργο ν’ άνεδάσουν; θ’ άρέση στό 
κοινό, θά κάνη είσπραξι καλή; κλπ. 
Μά μ’ δλ’ αύτά οί διευθυνταί τών 
θεάτρων δέν μποροΰν ν’ άναπαυ- 
6οΰν οϋτε μιά μέρα, γιατί πρέπει 
νά προετοιμάσουν τό ρεπερτουάρ 
γιά τήν προσεχή σαιζόν πού άρχι
ζε ιτό φθινόπωρο. Κι’ οώτό δέν εΐνε 
μικρή δουλειά, γιατί άπό διακόσια 
τουλάχιστον έργα πού τούς έχουν 
έμπιστευθήτ οί διάφοροι συγγραφείς 
—ιδίως πρωτόβγαλτοι—εΐνε ζήτημα 
άν θά ξεκαθαρίσουν 25—30̂  πού 
κατά τήν ιδέα τους καί τό γοΰστο 
τους μπορεί νά έχουν σουξέ. Κι’ αύ
τό πάλι εΐνε τό δυσκολώτερο πρό
βλημα, γιατί ένα έργο πού στήν ά- 
νάγνωσι ένθουσιάζει, δταν παίζεται 
χάνει τόσο πολύ... γίνεται νερόβρα
στο καί δέν άρέσει στό κοινό, κι* 
άντιθέτως ένα έργο πού δέν κάνει 
καμμιά έντύπωσι στήν άνάγνωσι ξε- 
τρελλαίνει τό κοινόν...

— Στήν τελευταία διάλεξι τοϋ 
Άνατόλ Σαΐκεβιτς, τοΰ συγγραφέ
ως τοΰ περιέργου βιβλίου: «Ή  μυ- 

θρλογία τοΰ Μπαλέττου», πού έγινε 
έπ’ εύκαιρία τοΰ κλεισίματος τής 
Έκθέσεως τών Ρωσσικών Μπαλέτ- 
των, έχόρεψαν δυό «κοριτσάκια- 
θαύματα», ή Γαλλίδα Ζανίν Σαρρά, 

1 μόλις 15 χρόνων πού χορεύει πάντα
μπαλέττα ειδικής της συνθέσεως 
καί ή Ρωσσίδα Τοσιάνα Στεφάνο- 
δα, ίσης σχεδόν ήλικίας μέ τήν Γαλ

λίδα συνάδελφό της. Κι’ ο ί δυό νε
αρές μπαλαρινοΰλες έδειξαν σπά
νια χαρίσματα καί ύπό τών ειδικών 
έθεωρήθησαν ώς ένας καλός πυρήν 
γιά τήν δημιουργίαν τών μπαλέτ- 
των τοΰ μέλλοντος.

— Στό «Μπομπινό», τό κομψό 
θεατράκι τοΰ Μονπαρνάς, δόθηκε 
προχθές ή πρεμιέρα τής νέας έπι- 
εωρήσεως τοΰ Μάξ Φενιέ. Τά 39 
σκέτς εΐνε δλα πρώτης τάξεως, γιο
μάτα τρουβάϊγ καί κέφι. Ό  κομπέρ 
Ζεό Πομπέλ καί ή κομπέρ Σουζάν 
Μάρκ - Έ λ υ , κοτπχχειροκροτήθηκαν.

— Ό  Λουΐς Ζουβέ, ό γνωστός 
πρωταγωνιστής τόσων κινηματο
γραφικών φίλμ, ό λαμπρός ήθοποι
ός, ό σκηνοθέτης τής Γαλλικής Κω
μωδίας, βρίσκει τόν καιρό νά δι- 
δάσκη δυό φορές τήν έβδομάδα ώς 
καθηγητής τής μιμητικής στό Κον
σερβατουάρ τής όδοΰ Μαδρίτης. Οί 
μαθηταί του τρέχουν στό μάθημά 
του σάν νά πρόκειται π£ρί διασκε- 
δάσεως, γιοττί ό Ζουβέ έβαλε κατά 
μέρος δλες τις παληές παιδαγωγι
κές μεθόδους κι* άφίνεΐ μεγάλη 
πρωτοβουλία στούς μαθητάς του, 
γιοττί κατά τή γνώμη του ή πρωτο
βουλία δημιουργεί ταλέντα...

— Πρό ήμερων πέθανε στό Παρί
σι ό γνωστός γλύπτης Ζάν Μπου- 
σέρ, πού γεννήθηκε στό Σεσσόν τό 
1870. Μαθήτευσε στή Σχολή τών 
Καλών Τεχνών, της όποιας κατό
πιν, κατά τό 1910 έ’γινε καί καθη
γητής. Τά έργα του δέν τά διακρί
νει τόσο ή πρωτοτυπία παρά ή έκ- 
τέλεσις. Τά μνη'μεΐα τοΰ Ρενάν καί 
τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ θεωρούνται 
άπό τά καλύτερα έργα του.

— Ή  μανία τών συλλονών έξα- 
κολουθεΐ νά εΐναι τής μ,όδας καί

ύπάρχουν άκόιμη καί σήμερα άν
θρωποι πού γιά νά έξασφαλίσουν 
κάτι ξεχωριστό ξοδεύουν όλόκλη- 
ρες περιουσίες. ’Έτσι πρό ήμερών 
ή κυρία ’Στεφανίΐκ Άντέρ, άγό- 
ρασε άντί τοϋ ποσοϋ τών 513.000 
φράγκων μερικά γράμμοττα τοΰ 
Μεγάλου Νοοτολέοντος καί τής ά- 
δελφής του Ποουλίνας.

— «Τό Μυστικό τοϋ Λεονάρντο 
ντά Βίντσι» τό νέο έργο τοΰ Λεο- 
πόλδου Μαμπιλώ, μάς άποκαλύ- 
πτε'ι πολλά άγνωστα έπεισόδια τοΰ 
βίου καί τής κοΛλιτεχνικής καρ- 
ριέρας. Κάπου γράφει: «Τό μυ
στικό τής τέχνης τοΰ Ντά Βίντσι, 
δέν εΐνα ιΐέχνη, είναι παραπάνω 
άπό τέχνη..·» καί δίνει λεπτομερει
ακές πληροφορίες γιά τήν μεγάλη 
διάνοια τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, 
τοΰ φυσιοδίφου, τοϋ φιλοσόφου, 
τοΰ αινιγματικού αΰτο άνθρώπου. 
( ’Έκδοσις Κάλμοον - Λεβύ)*

— Κατ' άπομίμησιν τών «Νουβέλ 
Λιττεραίρ», ή Βελγική έπιθεώρη- 
σις «Εικοστός Αιών» τών Βρυξελ
λών, ώργάνωσε πρός τιμήν τής 
τριακσνταετηρΐδος τοΰ μεγάλου 
Γάλλου τροΰγικοΰ, τοϋ Ροοκίνα, έ
να πρωτότυπο ί  ιαγωχ^σμό μετα
ξύ τών μαθητριών καί μαθητών' 
τοΰ Βασιλικοΰ Κολλεγίου τής 
Βελγικής πρωτευοΑοης, ζητώντας 
τήν κρίσι τους γιά τό έργο τοΰ 
μεγάλου ποιητοΰ. Οί ύπερεκοσόν 
άπαντήοεις τών ααθητριών καί μα

θητών έδηιμοσιεύθησεχν σέ ιδιαίτε
ρο παράρτημα τής έπιθεωρήσεως.

—Στό Δραματικό Κέντρο «Κέλ- 
λερμοτν» άρχισε πρό ήμερών μιά 
σειρά άπό ένδιαφέρουσες διαλέ
ξεις σχετικές μέ τήν Ιστορία τοΰ 
παλαιοτέραυ ιίαί συγχρόνου θεά-> 
τρου, δπως πώς άνεβάζεται ένα 
έργο, ή τέχνη τών νευροσπάστων, 
τέχνη τοϋ θεάτρου, οί πλανόδιοι 
κωμικοί, τό θ&χτρο τών ποτνηγύ- 
ρεων, δραμοπικαί άσκήσεις κτλ.

— Τό «'Ίδρυμα Φραγκονάρ» ά- 
ποστέλλει στό Βέλγιο δυό άπ’ τούς 
καλύτεροΐυς Γάλλους ζωγράφους, 

τόν Έρρΐκο Περτάλ «αί τόν Μω- 
ρίς Γκύ - Λίε, γιά νά έπισκεφθοΰν 
τά διάφορα καλλιτεχνικά ίργα- 
στήρια τοΰ γειτονικοΰ κράτους. 
Έ ξ  άλλου τό Βελγικό «“ Ιδρυμα 
Ροΰμπενς», άποστέλλει στή Γαλ
λία έναν δμιλο Βέλγων ζωγρά
φων καί γλυπτών γιά νά γνωρί
σουν τήν Γαλλική τέχνη.

—  Έκυκλοφόρησαν σέ κομψό ' 
τεΰχος τά «Παραμύθια τοΰ Γάτου» 
τής Μαρσέλ Άϋμέ. Καθώς μάς 
γράφει στόν πρόλογό της ή συγ- 1 
γραφεύς, τά παραμύθια της είναι 
κατάλληλα γιά παιδιά ήλιιΐίας τεσ
σάρων μέ,χρις έβδομήντα χρόνων... ' 
("Εκδοσις Ν. Ρ . Φ .).

— Ή  μεγάλη Γερμανίδα ρομανσι- 
έρα Βίκι Μπάουμ, έχει τόν τρόπο 
καί τή δύναμι νά μπαίνη μέσα στίς 
άνθρώπινες ψυχές κΓ  έκεΐ νά δια- j

βάζη τά συναισθήματά τους, τούς 
πόθους του, τούς καϋμούς τους. 
Αύτή τή φορά στό περίφημο βιβλίο 
της «Αίμα καί Ήδυπάθεια στήν 
Μπαλΐ» περιγράφει στό πρόσωπο 
τής ίθαγενοΰς χορεύτριας τοϋ έξω- 
τικοΰ αύτοΰ νησιοΰ, τής Λαμποϋ 
Ρακά δλη τήν μυστικοτιάθεια, τήν 
διαρκή κι’ άνε^ήγητη νοσταλγία 
κάί τά παράξενα αισθήματα τοϋ 
μακρυνοΰ αύτοΰ έξωτικοΰ κόσμου. 
( ’Έκδοσις Στόκ).

— «Ή Ρανβάλο καί ό άσπρος 
σκλάβος της» εΐναι ό τίτλος τοΰ 
έργου τής Μυριάμ Χάρυ. Αύτό τό 
ιστορικό ρομάντσο περιγράφει μέ 
ζωντανές εικόνες κι' άφθαστη γλα- 
φυρότητα ΰφους τής μεγάλης ποιη- 
τρίας τής Ανατολής, τής Ροτνβάλο 
πού στό τέλος έγινε βασίλισσα τής 
Μαδαγασκάρης δτοτν πέθανε ό έ- 
στεμμένος σύζυγός της, ό Ραντάμ 
ό 1ος στά 1828. Ή  ίστορία αύτής 
τής περιέργου ποιητρίας-βασιλίσ- 
σης πού ήταν γεμάτη άγάπη καί 
μίσος, καλωσύνη καί κακία, χαρά 
καί θλίψη περιγράφεται μέ έξαιρε- 
τική λεπτομέρεια καί παρατηρητι
κότητα. Ό  περίεργος καί ιδιόρρυ
θμος αύτός τύπος γυναικός μετα
βάλλεται ώς διά μαγείας δταν τυ- 
χαίως συναντά τόν λευκό σκλάβο 
της Ιωάννη Λαμπόρντ πού άπ' τήν 
πρώτη στιγμή τήν μαγνητίζει, τής 
παίρνει τά μυαλά καί τήν κάνει 5- 
ποχείριο τών έρωτικών του όρέ-

ζεων. (Έκδοσις Φλαμμαριόν).
— «Ή τραγική ζωή τής Ίσπανί- 

δος βασιλίσσης Μαρίας-Λουΐζας 
των Βουρβώνων» εΐνε ό τίτλος τοϋ

νεου Ιστορικού βιβλίου τής Μάρθας 
Μπαζέν. Ή  συγγραφεύς μάς έδωσε 
στό νέο της βιβλίο τό ξεχωριστό 
πορτραίτο αύτής τής έστεμμένης, 
τήν όποιαν καί δραματοποίησεν ό 
Βίκτωρ Ούγκώ στό θεατρικό του 
έργο «Ρουΐ-Μπλάς». Μόλις δέκα έ- 
πτά έτών, αύτή ή τραγική μέλλου- 
σα βασίλισσα έγκατέλειψε τήν πα
τρίδα της καί τήν οικογένειά της 
γιά νά πάη πολύ μακρυά καί νά 
γίνη σύζυγος τοΰ άσθενικοΰ καί με- 
λαγχολικοΰ βασιλέως Δόν-Κάρλου 
καί πού προσπάθησε μ’ δλη της τήν 
καρδιά νά τόν κάνη εύτυχισμένο 
και που στό τέλος πέθανε δηλητη- 
ριασθεΐσα. Στό έργο  της ή συγ
γραφεύς ζωγράφισε δλη τήν καλω
σύνη καί τήν ψυχική άγωνία αύτής 
τής άτυχης έστεμμένης. ( “ Εκδοσις 
Κάλμαν-Λεβύ).

— «Δεσμά» εΐναι ό τίτλος τοϋ 
βιβλίου τής πρόσφυγος Γερμανοε· 
βραιας Μαρίας Άμόν κατά μετά- 
φρασι τοΰ Άλμπέρ Παρά. Ή  συγ
γραφεύς εΐχε άλλοτε γράψει πολ
λά έργα στή Γερμανική, μά λίγα 
άπ’ αύτά άξεδόθησοτν. Στό νέο της

έργο κάνει μιά θαυμασία περιγρα
φή τής παληάς καί σύγχρονης ζωής 
τής πρώην χαρούμενης Βιέννης καί 
όλο τό ρομάντζο της τό πλέκει 4 -

πάνω στό ένα πρόσωπο, ένώ τ’ άλ
λα γύρω πρόσωπα είναι έπεισοδια- 
κά. Μιά βαθειά παρατηρητικότης 
και ένα νοσταλγικό παράπονο για 
τήν παληά ζωή τής Βιέννης, που έ- 
σβυσε γιά πάντα χαρακτηρίζει τό 
βιβλίο της. ("Εκδοσις Ντενίλ).

— Ό  Μαρσέλ Ντυσεμέν μέσα 
στό έργον του «Σατωβριάνδος» 
μας φανερώνει τόν Γάλλο αισθημα
τικό ποιητή στό διάστημα τής έξο· 
ρίας του στήν Αγγλία, "ϋλη ή πί- 
κρα κι’ ή άπογοήτευσις ένός άδι- 
κημένου, άκακου άν&ρώπου φανε

ρώνεται στό έργο τοΰ Ντυσεμέν.· 
( ’Έκδοσις Βρέν).

— « Ο Μιχαήλ “Αγγελος» το’3 
Μαρσέλ πριόν εΐναι ένα έξαιρετικό 
βιβλίο, διαφωτιστικό γιά τό πνεΰ
μα, τήν δεζιοτεχνία καί τήν ιδιωτι
κή ζωή τοΰ μεγάλου Ίταλοΰ καλ
λιτέχνου.

— Ή  κυρία Άνρύ Μπωντουάν ά 
γόρασε άντί 28.000 φράγκων άπά 
τή Γαλαρία Σαρπαντιέ ένα μικρό 
ζωγραφικό πίνακα «Τό έσωτερικόν 
τοϋ Μαγειρείου», έργον κάποιου ά
γνωστου μαθητοΰ τής σχολής τοΰ 
Λανκρέ.

— Ο Πώλ Μπλοτνσάρ στό έργο 
του «Γκαστόν Μπατύ» περιγράφει 
τή ζωή καί τή σταδιοδρομία τοΰ 
άντιπροσωπευτικώτερου καλλιτέ
χνου καί συγγραφέως τοΰ σημερι
νού Γαλλικοΰ θεάτρου, '"Έκδοσις 
Ν, Ρ. Σ . ) .


