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Δυό αρδρα τοϋ καδηγητοΰ στό Πα
νεπιστήμιο κ. Πανογή Λορενιζάτου

Α '.
Γιά λ« πάρωμει άιτά' τηοη σωστή 

στήν ερώτησή μ*ί χαί να μελετή- 
σωμε σωστά τ© ζήτημχ, νά ξεχχβχ- 
ρίσωμε ίτλοώπ. τί είν- π κκδαρεύ- 
>»υσ«. θά χρειασ8ή π^ώτκ-πρώτα νά 
ιίοΰμε άπό χβντά τή λέξη κοΊ νά 
ξετάσωμε προσεχτικά ηΰς ·σχηματί- 
οτηκε κι’ άπβ πότε μππ;*.ε στή. 
γλώσσα, νά μάδωμε την κατχγωγή 
τη; καί νά γνωρίσωυε τήν ιστορία 
της. Τό ιδιο 3ά κά- αμε γιά κά3ί 
λέξη τής γλώσσας μχ:, άν δέλαμε 
νά βρούμε το νόημά τη>ο

Η λέξη λοιπόν κ y S α ρ ε ύ β υ- 
3 α είναι μιά μετοχή σέ δηλυκό γί 
νο;. πού δγηκε άπό τό κϊβαρεύω

είναι τό Κ Α © Α Ρ !:Υ ί2  ένα ρήμα. 
που ίέν  τό έχει ή γλώσσα μα; ή 
σημερινή, ένώ έχει τόσα άλλα — 
εύω π. χ. ζηλεύω, σαλεύω, βασι
λεύω, γεύω, γυρεύω, ίουλεύω, νη
στεύω, διαφεντεύω, παλεύω. ψα
χουλεύω, μεσιτεύω κι’ άλλα. και 
πβύ πλάστηκε σε χρό' ια περασμέ 
voc. Κ Γ  άλήδεια, τό Κ Α © Α Ρ Κ Υ Ω . 
πού δά πή είμαι καίαρός, είμ’ α
γνός, τό πρωτοβρίσκουμε στόν Πλά 
τωνα, καί πρώτος, πού τό μετα
χειρίστηκε γιά τή γλώσσα. όσο 
ξέρουμε, είν’ ό Διονύσιος ό Άλι- 
καρνχσσεύς, γιατί αύτός είπε γιά 
τόν Λυσία «κατά τό καδαρεύειν 
τήν διάλεκτον... ούδείς αύτόν ύ- 
περεβάλετο». Κίχε. βλέπετε, αύ
τός ό ήλιδιος γραμματικός, πού 
εζη?ε τόν πρώτο αιώνα πρίν Χρι
στού. πολλές άνησυχίες γιά τή 
γλώσσα κΓ έβαλε ολα του τά δυ
νατά νά μένη καδατή τόσο, πβί. 
φτάνει νά σάς πώ, πώς δέλησε νά 
ξαναζωντανέψη τό δυϊκό. έναν α
ριθμό. πού ό "Ομηρος άκόμη δέ’. 
ήξερε νά τόν μεταχειριστή σω
στά, γιρίτί ήταν ξένος στό γλωσ 
σ <ο του atoonux. και στόν κ>ιΐ>ό 
τοϋ "Ομηρου άκόμη είχε παλιώ
σει.

Αΰτό λοιπόν τό Κ Α Ο Α Ρ Ε Υ Ω  
μάς έδοσε τό καδαρεύουσ-α πού 
είν’ οπως τό πρωτεύουσα, άπό τό 
πρωτεύω, στήν άρχή μιά μετοχή,, 
πού έγιν’ έπειτ’ ούσιαστπο. "C  
πως λέμε πρωτεύουσα καί βάνον 
με στό νβΰ μας τήν Άδήνα, σέ 
παλαιιοτερους καιρός τό Ναύπλιο, 
καί γι’ άλλους τόπους γιά τό·· κα- 

..ήν > Tie,
είναι γιά μάς ίτό κΛΪαρεύουσα. έ· 1

να βύσι*στικό, πβύ δέν άπλώίηκε 
στή γλώσσα καί μένει ξένο άπό 
τό σώμ» της γι' αύτό β λαός τή\ 
άκούει τή λέξη, μά δέν είναι δι
κή του καί καλά-καλά δέν τήν 
ξέρει έκτός άπ’ τούς γραμματισμέ
νους. Κ Γ  άκούβντά: τη τή λ.έξη έ 
Ελληνικός λαός, καί ξέροντας τβ 
θόουβο ποϋγινε ολόγυρά τ,η«, έ
πλασε τό K A G A P E Y 0 Y 2 IA -  
N O S , μιά λέξη, πού fc  νόημά 
τη,; πηρε μέσα της μιά φίναι κΓ  α
νάλαφρη ειρωνεία καί πείραγμα. 
Καραδευβυσιάνβς είν’ έκεϊνβς πού 
σκοτώνεται γιά τήν καδαρεύβυσχ. 
γιατί αύτή είν' ή πίστη κ' η δρη- 
σκεία τβυ.

"Ετσι τήν αί-σδάνεται κΓ  έτσι 
τή δέλει καϊ τήν έπλασε τη λέξτ; 
αύτή ή γλώσσχ, κι' ό λαός δέ\ 
άνησυχεΐ άν coot τήν άκοΰν, πι
κραίνονται, άφοΰ τή λατρεύουν 
τήν καθαρεύουσα κ' εί,αι γΓ αύ
τούς δεος, κΓ άλλοι πάλι, πού 
δέν τήν θέλουν καί τήν μισούν 
τήν καδ^ρεύβυσα, γιατί πιστεύουν 
πώς έγινε βραχνάς, γιά τό έθνος 
καί τή γλώσσα μας, αύτοί χαίρουν- 
ται κΓ αίσδάνβυντ’ εΰχ*ρίστηση. 
όταν άκβύν τό καθαρευουσιάνος.

Τόσο μόνο άνακατεύτηκ’ ή λαϊ
κή ψυχή μέ τήν καθαρεύουσα' μά 
ό ρόλος της στή ζωή καί στήν προ 
κβπή τοϋ έθνους είναι μ^άλβς.Γιά 
νά τβ καταλάβωμ’ αύτό. πρέπει ν' 
άκβύσωμε τί λέει ή ίστβρία της ελ
ληνικής, γιατί κ' ή γλώσσχ μας. 
όπως κάθε γλώσσα, έχει κΓ αύτό 

τήν ιστορία της.
Ή  γλώσσα λοιπόν πού μιλάμε 

σήμερα, ή νέα έλληνική. όπως τή 
λέν, είναι ή τελευταία, ή σύγχρο
νη μορφή τής έλληνικής τής γλώσ
σας όλων εκείνων, που αποτελούν 
τό έθνος τό έλλ-νικό, όλων έκεί
νων, πού τούς λέει ό κόσμος "Ελ 
ληνες. Ή  γλώσσα ^ΰτή πρωτβφά- 
νηκε στόν κόσμο έίώ καί δύο χι
λιάδες χρόνους, άπάνω-κάτω, πρίν 
Χριστού, οέ καιρό, πού άκόμη δέν 
είχαν πάρει αύτοί πού τήν μιλού
σαν. τό όνομα "Ελληνες καί δέ\ 
ήξεραν καλά-καλά, πώς έκαναν έ
να έθνος χωριστό, σ’ έποχή, πο'. 
5έν είχαν άκόμη έδνική συνείδη
ση όπως λέμε. Ά π ’ τούς πανάρχαι 
ους έκείνους χρόνους τήν γνωρί- 
“ί.ι >’■ f 1 τρ_ν'' ώ.σςα jin· έλ^

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

ΤΟ «ΡΕΚΒΙΕΜ»
το Ο Μότσαρτ

Σημείωμα τού κ. Θ. Α. Καρυωτοκη
Δεκέμβριος τού 1791. Μέσο σ’ 

ένα φτωχικό δωμάτιο ένός βιεννέζι
κου σπιτιού έσβυνε ή πιό θελκτική 
μουσική μεγαλοφυΐα τών αιώνων. Ό  
Μότσαρτ έξαντλημένος άπό τις στε
ρήσεις κΓ άκόμα άπά μιά μακρυά 
κΓ έπίμονη άρρώστεια προσπαθού
σε νά συγκέντρωση τίς λίγες δυνά
μεις ποϋ του άπόμεναν γιά νά δώ
ση τίς τελευταίες όδηγίες του, νά 
κάνη τίς άναγκαϊες υποδείξεις έπά
νω στό έργο ποϋ άφηνε άτέλειωτο 
καί πού τόν απασχολούσε ολόκληρο, 
στόν άγαπημένο του μαθητή, τόν 
Ζυσμάγιερ. Γύρω οί λίγοι φίλο., 
πού τήν άλλη ήμέρα δέν θάβρισκαν 
τό κουράγιο νά συνοδέψουν, μέσα 
στήν θύελλα ποϋ άπό ήμέρες έμαί- 
νετο, τό νεκρό ώς τόν κοινό τάφο 
τών άπορων, μέ κόπο έκρυβαν τά 
δάκρυα τους. Ό  Μότσαρτ σιγοτρα- 
γουδάει στόν Συσμάγιερ κομμάτια 
άπό τό «Ρέκβιεμ» καί ξεψυχάει μέ 
τό τραγούδι στό στόμα. «Ή  τελευ
ταία του πνοή ήταν σάν νάθελε νά 
μιμηθή τό Τύμπανα τού Ρέκβιεμ. 
Τόν άκούω άκόμα» σημειώνει ή γυ
ναικαδέλφη του πού τόν παραστέ
κει πιστά, άφοΰ ή αγαπημένη του 
γυναίκα, ή Κωνστάντζα ήταν κι’ αυ
τή άρρωστη άπό καιρό. ’Έτσι πέθα
νε γαλήνιος, μέ τό τραγούδι καί μέ 
τό όραμα μιάς άνώτερης ώμορψιάς 
στίς 4 τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1791 σέ 
ήλικία μόλις 36 χρονών. Δυό μήνες 
πρίν, ένας πλούσιος έρασιτέχνης 
μουσικός, ό κόμης Φράνς φόν Βέλ- 
σεγκ, είχε ζητήσει άπό τόν Μό
τσαρτ νά γράψη γιά τήν γυναίκα 
του μιά νεκρώσιμη λειτουργία, πού 
θά τήν παρουσίαζε καί θά παιζόν- 
ταν μέ τ’ όνομά του. Παρ’ όλη τήν 
φοβερή έξάντληση πού αίσθανόνταν 
ά Μότσαρτ δέχτηκε κι’ άρχισε άμέ
σως τήν σύνθεση τού έργου πού ή
θελε όπωσδήποτε νά τελειώση. « Ε 
ξακολουθώ, γράφει κάπου, νά έργά 
ζομαι, γιατί ή σύνθεση μέ κουρά
ζει λιγώτερο άπό τήν άνάπαυση». 
Δέν εΐχε προφθάσει ομως νά τελεί, 
ώση τό άντάτζιο (Ρέκβιεμ έτέρ- 
νουμ), τό άλλέγκρο (Κύριε έλέη- 
σον) καί λίγα μέτρα άπά τό «Λα- 
κρυμόζα» πού τόν πρόλαβε ό θάνα
τος Έτσι τά ύπόλοιπα μέρη άπό 
τά 12 πού περιλαμβάνει ή λειτουρ
γία αυτή συμπληρωθήκανε άπό τάν 
Συσμάγιερ σύμφωνα μέ τίς λεπτο
μερείς όδηγίες καί τά σχέδια τού 
συνθέτη, καΐ ή πρώτη της έκτέλεση 
έγινε στή Βιέννη στά 1792.

Τό έργο αύτό πού στάθηκε τό 
κύκνειο τραγούδι τού Μότσαρτ, παίρ 
νει μιά ξεχωριστή θέση άνάμεσα 
στήν πλούσια στό είδος αύτό τής 
μουσικής δημιουργική έργασία ιού 
συνθέτη άπό μοτέτα, έκκλησιαστι- 
κές σονάτες, λιτανείες καί λειτουρ
γίες. Έκτός άπά τήν ουράνια ώ
μορφιά του εΐνε άκόμα τό μοναδικό 
έκκλησιαστικό έργο τοΰ δασκάλου, 
στό όποιο ό φόβος τοΰ θανάτου βρί 
σκεται σέ τόσο χτυπητή άντίθεση

μέ την άκλόνητη πίστι του στήν 
μεγαθυμία του Θεού. 'Ένα αγνότα
το αίσθημα χριστιανικής πίστης, 
γαλήνιας καί χωρίς μυστικισμό πού 
άφήνεται μ’ έμπιστοσύνη στά χέρι 
τής Θείας Πρόνοιας διαφαίνεται σ’ 
δλο τό έργο. ‘Η βαθειά πάλι μελαγ 
χολία πολλών μουσικών φράσεων 
(άντάντζιο, λακρυμόζα) άποδεικνύ- 
ει πόσο ό Μότσαρτ, μέ τήν έμμονη 
προαίσθηση τού «ρήγορου χαμού

Ό  Μότσαρτ

του, είχε ύπ’ δψη του τόν έαυτον 
του γράφοντας τό ρέκβιεμ αύτό. 
«"Οταν τό κείμενο, γράφει.ό Ρομαίν
Ρολάν, τοΰ υποβάλλει τό θρησκευτι
κό αίσθημα, δταν οί βαρείες φρον
τίδες, οί πόνοι, τά προαισθήματα 
τοΰ σύντομου τέλους, σπάζουν τά 
θέλγητρα τής ζωής καί όδηγοϋν τά 
βλέμματά του στόν ουρανό, τότε ό 
Μότσαρτ δέν εΐνε έκεΐνος πού ξέρει 
τό κοινό καί θαυμάζει κάτω άπό τά 
όνομα αύτό. Διακρίνει κανείς πόσο 
ά καλλιτέχνης θά μπορούσε αν δέν 
τόν σταματοΰσε ό θάνατος, νά πραγ 
ματοποιήση τό όνειρο τοΰ Γκαίτε: 
νά ένώση δηλαδή τήν χριστιανική 
ψυχή μέ τήν εϊδωλολατρική ώμορ
φιά, νά συμφιλιώση οπως ήθελε ό 
Μπετόβεν τό νέο μέ τόν παληά jto- 
σμο, άκριβώς αύτό πού έπεχείρησε 
ό Γκαίτε στά β ' μέρος τοΰ ΦάουσΤ».

Αύτό τό άριστούργημα θά άκού- 
σουμε αύριο τό πρωΐ στά «’Ολύμ
πια» άπό τή χορωδία ’Αθηνών καί 
τή συμφωνική όρχήστρα μέ τήν δι. 
εύθυνση τοΰ κ. Οίκονομίδη. Τήν 
συναυλία αύτή πού χωρίς άλλο θά 
άποτελέση τό κυριώτερο μουσικό 
γεγονός τής έφετεινής περιόδου, θά 
ήταν περιττά νά συστήσω νά τήν 
παρακολουθήσουν δλοι οί φιλόμου- 
σοι· θά διατύπωνα μάλιστα στόν κ. 
Οίκονομίδη τήν παράκληση νά μήν 
περιοριστή σέ μιά μόνο έκτέλεση 
τού έργου αύτοΰ.

Θ. Δ. ΚΑΡΥΩ ΤΑΚΗΣ

Η σκηνογραφία στό θέατρο

ό γόλλος σκηνογράφος κ.

ΒΛΛΤΕΡ 
ΡΕΝΕ ΦΥΡΙΤ

πού βρίσκεται στήν * Αθήνα
«ΆρχΛ  τής σκηνογραφίας είναι νά μήν έχει άρχές»

Τοΰ κ. Ν. Θ, Ζυναδινοϋ
Στόν ξεχωριστά καλλιτέχνη-ζωγράφο 

κ. Π. Βυζάντιο χρωστάω τή χαρά τής 
γνωριμίας μου μέ τόν Γάλλο σκηνογρά 
φο κ. Φύρστ. Εκείνος είχε τήν καλω- 
σύνη νά μού τηλεφωνήση δτι στήν πόλι 
μας βρίσκεται ά σκηνογράφος μέ τά 
πλούσιο ταλέντο καί τή μεγάλη φαν
τασία.

Γνωρίζοντας τάν κ. Φύρστ, νομίζεις 
δτι χρόνια φιλίας σ’ ένώνουν μαζί του. 
Δίνεται στάν συνομιλητή του μέ τήν 
άπλή κουβέντα του, καί τό ζωντανό του 
υφος. Μιλάει γιά τά δημιουργήματά 
του, ούτε καν σάν πατέρας τους, σάν 
δημιουρνός τους, άλλά σάν ένας θεα-

Ό κ. Βάλτερ Ρενέ ΟΟρατ

τής πού τόν εύχαριστήσανε, τάν διασκε 
δάσανε, Ιόν συγκιν^σανε οί σκηνογρα
φίες κάποιου κ. Φύρστ.

"Εμεινα μαζί του πάνω άπά δυό ώ
ρες καί δέν χόρταινα νά βλέπω τήν έρ 
γασία του. ’Έργα κλασικά, μοντέρνα, 
βουλεβάρτου, γαλλικά, άμερικάνικα, 
έγγλέζικα, παγκόσμια, άγνωστα, έχουν 
ντυθή μέ οτκηνογραφίες καί κοστούμια 
άπό τόν κ. Φύρστ. Έδώ στυλίσταί, έ- 
καί μοντέρνος, έξπρεσιονιστής, λιτός, 
ΙΓβλυσύνθετ,ος., Τό γαλλικό θέατρο ήρχί 
ζοντας άπά τήν «Κωμεντί Φρανσαίζ», 
προχωρώντας στό «Όντεόν» καί κα- 
ταλήγοντας σέ μικρά θεατράκια, θέα
τρα νέων, δλα έχουν γνωρίσει πιά λίγο, 
πιά πολύ τήν τέχνη του.

Ό  τόπος μας δέν τοΰ εΤνε άγνω
στος. Είχε ξανάρθει. Τά 1915 μάλιστα 
σκηνογράφησε τόν «Πρωτομάστορα» 
τοΰ Καλομοίρη καί τά 1917 τά «Πα- 
ναθήναια» πού σ’ αύτά πρωταγωνιστοΰ 
σε ή Μαρίκα Κοτοπούλη. Μέ τήν εύ
καιρία αύτή μοΰ μιλάει γιά τή μεγάλη 
μας ήθοποιό καί γιά μιά παράσταση 
τής «Ιερής Φλόγας», τοΰ Μώμ πού εί 
χε δή τό περασμένο βράδυ.

— Θέλω νά δώ καί τόν «Παπαφλέσ
σα» στά Βασιλικό. Έμαθα μέ χαρά

μου δτι γίνεται καλή δουλειά άπά σκη 
νογραφική άποψη σ’ αύτό τό θέατρο.

Παραπονιέται γιαιί τά θέατρά μας 
δέν άλλάζουν πιά συχνά τά έργα τους, 
ώστε νά δίνεται καί ή εύκαιρία στούς 
ξένους νά παρακολουθήσουν τή θεατρι
κή μας κίνηση.

—  Στή Ρουμανία —  άπό δπου κι’ 
έρχομαι, (έμεινε 6 μήνες έκεΐ) άλλά
ζουν κάθε λίγο καί λιγάκι έργο. Πρώτα 
ή μόρφωση τού κοινού καί μετά τό Τα
μείο.

Ζητώντάς του, μερικές πληροφορίες, 
γιά τή δράση του, γιά τά έργα πού ά- 
νέβασε, άντι νά μοΰ άπάντηση μοΰ δί
νει ένα άρθρο πού είχε γράψει ένας 
θεατρικός συνεργάτης ρουμανικής έφη- 
μερίδος καί μετά έξακολουθεΐ νά μού 
δείχνει φωτογραφίες άπό μακέττες 
τους. ’Απ’ αύτή τήν έφημερίδα μαθαί
νω δτι άρχισε τήν καρριέρα του σάν ζω 
γράφος. Οί έκθέσεις του, άπό τήν άρχή 
γινήκανε στό «Σαλόν» τών Γάλλων 
καλλιτεχνών, κι’ έπειτα στό «Φθινοπω
ρινά Σαλόνι». "Ελαβε μέρος σέ δυό 
έκθέσεις, μιά φορά στήν’Αθήνα καί μιά 
στά Τόκιο καί πήρε τό τιμητικά δίπλω 
μα στήν "Εκθεση Καλών Τεχνών τού 
Μπορντώ στά 1927.

’Αρχιτέκτονας, γραμματέας τοΰ σω
ματείου πολιτικών μηχανικών άπό τήν 
έποχή τής ίδρυσής του καί τού τμήμα
τος τής άρχιτεκτονικής τοΰ «Φθινοπω
ρινού Σαλονιού», άπό τά 1923, ό κ. 
Βάλτερ Ρενέ Φύρστ, δημιούργησε πολ
λά σχέδια συνοικιών.

Σάν διακοσμητή του χρωστάνε πε
ρίφημα δημιουργήματα στό Παρίσι, 
στήν Τσεχοσλοβακία. Τέλος είδικεύθηκε 
στήν θεατρική διακόσμηση Συνεργά
της τοΰ Ζεμιέ, στά Εθνικά θέατρο τοΰ 
«Όντεόν» γιά τήν σκηνογραφία, έκανε 
άπά τά 1923 ίσαμε τό 1926 τά σκηνι
κά περισσότερων άπά 25 έργα. Ά κό 
μα, έκανε σκηνικά γιά τίς κυριώτερες 
Παρισινές σκηνές δπως γιά τό «Γκράν 
Τεάτρ» καΐ τών ,ο^-ηύντιο τών «Ήλυσί- 
ων ΠεδίωΑ, «llopV Σαίν Μαρτεν», «Έ- 
δουάρδος Υ Ι I» ,  κλπ.’Ανάμεσα στήν σκ,η 
νογραφική του έργασία ξεχωρίζουνε τά 
«Σιμούν», ό «Άνθρωπος καί τά φαν- 
τάσματά του», «Μιά κρυφή ζωή», «Οί 
τρεΐς κάμαρες» έργα δλα τοΰ Λενορ- 
μάν.

— Έ χω  κάνει πολύ Λενορμάν μοΰ 
λέει.

Καΐ μοΰ δείχνει δυό διαφορετικές 
μακέττες τού Σιμούν. Ή  μιά ή'τανε γιά 
τά «Όντεόν» καί ή άλλη γιά τήν «Κω
μεντί Φρανσαίζ».

Καί μετά βλέποντας πάλι μακέττες 
του άρχίζει πάλι τό ταξίδι μου σέ τό
πους φανταστικούς, σέ παραμυθένιους

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Βάλτερ Ρενέ Φύρστ : Σκηνογραφία καί κοστούμια γιά τίς «Πανουργίες 
τού Σκαπέν» τού Μολιέρου, πού άνέ βηκε στά Theatre de I’ Arbre Sec

Έ ξ  άφορμης τοϋ θανάτου τής μεγάλης Αθοηοιου

Μιά παράσταση τοϋ «Λάσους»

μετη ΓΕΡΜΑΝΟΒΑ
Της συνεργάτιξάς μας Διδος IP. Σκαραβαίου

Κ ερκυραΐκές λογοτεχνικές φυσιογνωμίες

ΑΑΕΛΑ ΜΕΡΛΙΝ
Τοΰ συνεργάτη μας κ. Κ. Δαφνί

Τά όνόματα τής Μαρίας Πετρετίι-η, 
τής Μαργαρίτας Άλμπάνα καί τής 
^Ισαβέλλας Θεοτόκη σημειώνουν μέ τό 
χαρακτηριστικώτερο τρόπο τήν πολύ
τιμη προσφορά τών γυναικών τής Κερ-’ 
κύρας στήν πνευματική έξέλιξη τής 
Έπτανήσου. Κοντά σ’ αύτές, πού πέ
ρασαν μέ τό έργο τους στήν ιστορία 
τών νεοελληνικών γραμμάτων, πλειάς 
όλόκληρη άπό έκλεκτές ύπάρξεις πού 
ήξεραν νά νοιώθουν τά ώραΐο, καλλιέρ
γησαν τή* τέχνη σ’ όποιαδήποτε εκδή
λωσή της. Ή  προνομιούχα φύση τών 
νησιών τού Ίονίου καί ή μακροχρόνια 
καλλιέργεια πού συντελέστηκε κάτω 
άπά τή γόνιμη έπίδραση τοΰ ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, σέ στιγμή πού στήν 
άλλη Ελλάδα ό κατακτητής είχε πνίξει 
κάθε έκδήλωση τών ψυχικών καί πνευ
ματικών δυνάμεων τών υποδούλων, συ
νέβαλαν στή διαμόρφωση τής μεγάλης 
πνευματικής παραδόσεως τής Έπτανή
σου. Ό  ρόλος τών γυναικών στήν προσ 
πάθεια πού χρειάστηκε δέν ύπήρξεν ό 
μικρότερος. 'Όταν δέν ένέπνεαν έργα, 
δημιουργούσαν οί ίδιες. Στό λαμπρό 
οικοδόμημα τοϋ Επτανησιακού πολιτι
σμού, άν δέν έκτισαν τά θεμέλια, ο
μως λάξευσαν τά άνάγλυφα πού κο
σμούν τά περιστύλιο.

Στίς γυναίκες πού δέν έπαυσαν πο
τέ νά θυμούνται πώς πέρα άπά τό πα
ρελθόν ύπάρχει ένα παρόν ζωντανό, 
πού χρειάζεται κΓ αύτά τή στοργή μας. 
άνήκει ή Άδέλα Μέρλιν. Άπό παληά 
άρχοντική οικογένεια τής Κερκύρας, 
θρεμμένη μέ τήν παράδοση, άπό τήν 
όποιαν άντλεΐ δ,τι τής εΐνε άπαραίτητο 
γιά ν’ άντικρύση δημιουργικά τή σύγ
χρονη ζωή, προικισμένη μέ μιά πλού
σια αΐσθαντικότητα, μάς έδωσε ώς σή 
μερα, μέ τά δυό έργα πού δημοσίευσε, 
τήν εύκαιρία νά διαπιστώσουμε, δχι 
μονάχα πώς έχει ένα άναμφισβήτητο 
συγγραφικό ταλέντο, άλλ’ άκόμα πώς 
ή Κέρκυρα κρύβει άπειρες δυνατότητες 
γιά μιά γόνιμη πνευματική έξέλιξη. Οί 
«'Ήσκιοι στά νερά» καΐ οί «Άσπρες 
κουκουβάγιες», οί πρώτες συγγραφι
κές προσπάθειες τής Άδέλας Μέρλιν 
δείχνουν όλοφάνερα πώς ή δημιουργός 
τους- ξέρει νά συγκινήται άπό τήν ώ
μορφιά τών ώραίων πραγμάτων καί κα
τέχει τά χάρισμα ν’ άποδίδη σέ παρα 
στατικούς πίνακες τίς άπηχήσεις τής 
ζωής στόν ψυχικό της κόσμο. Οί εικό
νες πού μάς δίνη στά έργα της μέ μιά 
άφέλεια κστοίπλήσσουσα, έχουν περισ
σότερη ζων.τάνια άπό τά σχηματικά δη.

μιουργήματα διαφόρων νεοελληνικών 
έγκεφάλων. Μπορεί νά ύστερή στήν άρ- 
χιτεκτονική σύνθεση, μπορεί στήν προσ 
πάθειά της νά άναλύη ψυχολογικά 
τούς ήρωές της νά μειονεκτή, μά αύτά 
δέ μπορούν νά μειώσουν τήν έντύπωση, 
πηύ γεννιέται άμέσως στάν άναγνώ-

Ή  κ. 'Αδέλα Μέρλιν

στη ,πώς ή Άδέλα Μέρλιν κα! χαρί
σματα πνευματικά έχει καΐ πλούσια 
ψυχικότητα διαθέτει. Πηγαία ή έμπνευ- 
σή της, χαρίζει στά συνθέματά της μιά 
άνώτερη Καλλιτεχνική πνοή.

Στά έργα τής Άδέλας Μέρλιν μήν 
άναζητήσετε καμμιά «θέση». Δέν άνή- 
κει στήν κατηγορία τών συγγραφέων 
πού θυσιάζουν στήν «θέση» καί τή μορ
φή καί τή ζωντανή άτμόσψαιρα μέσα 
στήν όποιαν πρέπει νά ξετυλιχτή ή 
δράση ένός έργου. Φαίνεται νάχη νοι- 
ώση βαθειά τήν άλήθεια πώς ή άλη- 
θινή τέχνη δέν κηρύττει· ύποβάλλει. Ξέ 
ροντας ή ίδια νά νοιώθη καί νά συγκι- 
νήται, μεταδίδη καί στόν άναγνώστη 
της μέ μέσα άπλά τή συγκίνηση της. 
Τό ηθικά συμπέρασμα άναβρύζη μονά. 
χο του άνάμεσα άπό τίς γραμμές, δ
πως σ’ δλα τά άληθινά καλλιτεχνικά 
έργα.

Βέβαια άπό τά έργο τής Άδέλας 
Μέρλιν λείπει ή φιλοσοφική διάθεση. 
Όμως τήν έλλειψη αύτή τήν άναπλη- 
ρώνη μέ τή θαυμάσια περιγραφική ίκα 
νότητα πού πλούσια διαθέτει. 01 πίνα 
κες τού κερκυραϊκοΰ τοπίου πού ύπάρ-

( Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Ό  τηλέγραφος άνήγγειλε τό θάνα
το τής .'μεγάλης Ρωσσίδος καλλιτέχνι- 
δος Γερμάνοβα, τοΰ τέως Αύτοκρατο- 
ρικοΰ Θεάτρου τής Μόσχας, ή όποία 
έπαιζε άπό πολλών έτών στά παρισινά 
δραματικά θέατρα.

Πρίν κηρυχθή ό τωρινός πόλεμος, ή 
Γερμάνοβα είχε κάνει δύο έμφανίσεις 
κατά τις παραμονές του. Τή μία με τό 
«Γλάρο», τοΰ Τσέχωφ, (στό θίασο τού 
μακαρίτη Πιτογιέφ) τήν άλλη, μέ τά 
«Δάσος», τοΰ Όστρόφσκυ, στά θίασο 
τών Λευκορώσσων καλλιτεχνών, δπου 
ευτύχησα νά τή θαυμάσω στό ρόλο τής 
Γκουρμούσκας. Πρίν περιγράψω τήν ά- 
λησμόνητη έντύπωσι πού μοΰ άφησε 
αύτή ή παράστασι, θά σημειώσω με
ρικά γιά τό θίασο τών «/^ευκορώ|σσων» 
ήθοποιών, που 'ήτανέ όημϊούργήμα τής 
Γερμάνοβα. Αύτή εΤχε ιδρύσει πρό τρι
ετίας στό Παρίσι, τό συνεταιρικό αύ
τό ρωσσικό θίασο, πού άπαρτίζανε με 
ρικοί έκλεκτοΐ ήθοποιοί τών Τσαρικών 
σκηνών.

Ό  θίασος ήτανε πτωχός σέ χρήμα 
καί τά ρωσσομαθές κοινό τού Παρισι
ού, ολιγάριθμο. ’Έτσ ι, οί Ρώσσοι καλ 
λιτέχναι έπαιζαν στήν αίθουσα συναυ
λιών τής «Ζουρνάλ». Έκεΐ άνέβαζαν 
κάθε Κυριακή, άκόμη καί κλασικά έρ
γα τού ρωσσικοΰ δραματολογίου, μέ 
τόν άρτιώτερο τρόπο, παρά τήν φτώ
χεια τών μέσων πού διέθεταν οΐ Ρώσ- 
σοι καλλιτέχναι. Σ ’ αύτά τό θεατράκι 
πού ή σκηνή του ήτανε πολύ περιωρι- 
σμένων διαστάσεων, παρακολούθησα 
μία παράστασι τοΰ «Δάσους» τοΰ Ό 
στρόφσκυ, σκηνοθετημένου άπό τή Γερ 
μάνοβα καί παιγμένου άπά τήν ίδια.

'Όποιος δέν ήξερε ρωσσικά, καί πρίν 
πάη νά ΐδή τό έργο, φρόντισε νά δια- 
βάση τό «Δάσος» σέ μετάφρασι, άν- 

, τιλαμβανότανε,. ποιο στοιχείο του, έ
δινε ένα χαρακτήρα έπικαιρότητος γιό 
τούς Ρώσσους έμιγκρέ στό άριστούρ 
γημα αύτό τοΰ Όστρόφσκυ.

Ό  ήρως πού κατευθύνει τούς πάν- 
τας είς τό «Δάσος» εΐνε 6 Μπράτζιτς, 
ένας δραματικός ήθοποιός. Κ Γ  αύτός 
εΐνε ένας περιπλανώμενος σάν τούς ση
μερινούς λευκορώσσους θεατάς του. Κ Γ  
αύτός, σάν δλους τούς άνθρώπους, έ
χει άνάγκην φίλων καί στοργής. Ή  μό- 
νωσι βαραίνει τόσο στήν καρδιά του ! 
Ά λ λ ’ ά Μπράτζιτς ξέρει, πώς θά περι- 
πλανηθή πολύ άκόμη, δτι ή μόνη πα
ρηγοριά στήν όποία τοΰ έπιτρέπεται 
πλέον νά έλπίζη, εΐνε νά βοηθή, νά 
συμπονή νά ξέρη νά συγχωρή τούς άν
θρώπους. Ό  Μπράτζιτς θυσιάζει τήν 
άνάγκη τής άγάπης, γιά τήν όποία τό
σο διψφ ή ψυχή του, στόν εύγενικώτα- 
το πόθο νά μοιράση στούς άλλους τά 
θησαυρό τής άπέραντης καλωσύνης του. 
Σάν ήθοποιός, ό Μπράτζιτς πιστεύει 
καί σέ κάποια άλλη άνώτερη άποστολή 
του : Νά βοηθή τούς άνθρώπους νά 
διατηρούν τά ώραιότερα ιδανικά τους. 
Ταύτοχρόνως δμως, ά καλλιτέχνης σκέ
πτεται, οτι ή τύχη μάς έμοίρασε στά 
θέατρο τής ζωής, ρόλους τούς όποι
ους, δέν έδιαλέξαμε οί ίδιοι. Ρόλους 
πού, ό καθένας μας δέν έχει πάντοτε 
τή δύναμι νά κρατήση. Ή  καλωσΰνη 
τού Μπράτζιτς, ή εύαισθησία του ή 
έπιείκειά του, δέν τάν άφίνουνε νά κα- 
ταδικάζη τούς άνθρώπους χωρίς νά 
έξετάση τά έλαφρυντικά τους στά φταί 
ξιμό των.

"Ας δούμε δμως μερικούς άπά τούς 
ήρωες τού «Δάσους», μέ τά μάτια τού 
Μπράτζιτς, δηλαδή, δπως τούς βλέπει 
ά ίδιος ό Όστρόφσκυ.

Ό  Μπράτζιτς καταλαβαίνει, δτι ή 
μεσόκοπη Γκουρμούσκα, ή φιλάργυρη 
γεροντοκόρη, ή δύσπιστη δσο καί έ- 
γωΐστρια, ίσως νά ήτανε διαφορετική 
άν είχεν εύτυχήσει στά νειάτα της. 
Μπορεί τότε, νά μή έπέμενε δπως τώ
ρα, νά θυσιάση τή φτωχή Άξιούσα, σέ 
κεΐνο πού ή Γκουρμούσκα θεωρεί σήμε
ρα γιά εύτυχία της. (Τήν παρουσία τού 
ώραίου παρασίτου πού εΐνε έρωτευμέ- 
νος μέ τά πλούτη τής γεροντοκόρης).

Ό  Μπράτζιτς, θά δώση ένα μάθημα 
στή γρηά τοκογλύφο, ένα άθώο δίδαγ
μα, άρκετά γιά νά σώση τήν Άξιοΰσα 
άπό τά σχέδια τής γεροντοκόρης. Μέ 
τήν άπειλή τοΰ περιστρόφου, ό Μπρά
τζιτς θ’ άποσπάση άπά τή Γκουρμού- 
σκα δσα χρήματα άκριβώς χρεωστά 
στή γεροντοκόρη ,ά Πέτρος, ό άγαπη- 
μένος τής Άξιούσας. Άπό τόν Μπρά
τζιτς, τά λεπτά, θά περάσουνε στά χέ
ρι τοΰ έραστοΰ τής φτωχής κοπέλλας.

γιά νά ξαναγυρίσουνε στήν κασετίνα 
τής Γκουρμούσκας.

Ό  Μπράτζιτς ξέρει νά κάνη τό κα
λό χωρίς νά άδική κανένα. Γ  Γ αύτόν, 
δέν έχει σημασία πόσο γρήγορα οί άν
θρωποι λησμονούν τίς εύεργεσίες. " Ε 
τσι, ό ήθοποιός, θά συγ^ωρέση τήν Ά 
ξιούσα, δταν άθετήση τήν ύπόσχεσί 
της. Ή  κοπέλλα στήν άπελπισία της 
τού είχε τάξει νά τόν άκολουθήση στίς 
περιπλανήσεις του μέ τά θίασό του. 
Άπό τή στιγμή δμως πού ξαναβρήκε 
τήν εύτυχία της, ή Άξιούσα, λησμόνη
σε άλότελα τόν Μπράτζιτς στάν όποιο 
τή χρεωστά- Ό  ήθοποιός, δέν έχει πα- 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Άπό τό 
έρχόμενο 

φύλλο

Η ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΟΛΙΤ ΣΜΟΣ 

ΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΤΗΣ
ΤΑ Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε 

ΧΝΙΚΑ ΤΗΣ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ή σημερινή 
πνευματική της 
κίνηση.

Αύο αρδρα του κ. 
Θ. Ν. ΙΥ Ν Α Δ  ΝΟΥ

Παρισινές Αναμνήσεις   *
Π Α Λ Α ΙΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ ΕΣ

Τοΰ κ. Μαρίνου Σίγουρου
"Οταν περνώ, £ίω άπό τή Γαλ

λική ’Ακαδημία, ο ή ν  προκυμαία 
αοΰ Σηκουάνα, σταματώ έαπ^ός 
στά ξύλινα κιβώτια τών bouqui- 
nistes καί κυττάζω τά παληά βι
βλία. Κληρικοί γαλήνιοι, γέροι σο 
φοΐ, παράξενοι άνθρωποι, νέοι ά- 
νήσυχοι διψασμένοι γιά τή μάθη
ση, ό κόσμος πού άγαπά τά δι- 
6λία, λησμονιέται, έκεΐ μέ τό πρό 
σωπο βυθισμένο στίς ξεθωριασμέ
νες σελίδες καί μέ τή σκέψη φευ- 
γάτη στόν περασμένο καιρό ή σέ 
μεταφυσικούς στοχασμούς.

Λίγα βήματα παραπέρα τό Πα
ρίσι όργιάζει πολυθόρυβο.

"Ολα  αύτά τά παλιά διδλία, τά 
μικρά μετάλλινα άγαλματάκια, οΐ 
μικρογραφίες, τά είδώλια βλέπουν 
τό φώς τής ή μέρας, άφοΰ θά έ
μειναν λησμονημένα καί παραρηγ 
μένα γιά πολλά χρόνια, σέ κλει
στά σκοτεινά κατώγια, σέ άραχνι- 
ασμένες σοφίτες. Μιά μυστική 
πνοή τοΰ καιρού, κάτι σάν άπό τήν 
ψυχή τής Ιστορίας περνάει άπάνω 
άπό αύτάτά κιβώτια πούσκεπάζουν 
καί στολίζουν σάν στεφάνι τίς ό
χθες τοΰ Σηκουάνα. Σηκώνεται 
σάν σκόνη ή άναθυμίαση τών άψύ- 
χων καί πλημμυρίζει μέ χίλιες σκέ 
ψεις τήν φαντασίαν όσων ζοΰνε μέ 
όνειρα.

Καί ό περίγυρος άπό τό Λοΰ- 
δρον ώς τήν Ποτναγία τοΟ Παρισι
ού, διηγείται δλη τήν Ιστορία τής 
Γαλλίας. Μαζί μέ τή σκόνη τοϋ 
δρόμου άναπνέω καί τή σκόνη της 
Ιστορίας, τίς άναμνήσεις τών έπο
χών. Βλέπω καί αισθάνομαι τήν έρ 
γασία τών γενεών πού έπέρασαν 
τ’ άχνάρια ένός λαού.

Τέτοιο θέαμα κάνει κάθε στο
χαστική ψυχή νά περιφρονη τά 
πράγματα τού κόσμου.

Κοντά στά νεκρά παλαιικά πράγ 
μαία, δπως μέσα σ’ ένα κοιμητήρι, 
νοιώθω τήν ειρηνική βαθειά θλίψη 
πού έμπνέει τό μοιραίο πέρασμα 
της ζωής.

Αύτά τά διδλία πού πουλιούνται 
γιά λίγες πεντάρες, μάς δίνουν τό 
πικρότερο μάθημα μιάς άπελπιστι 
κής σοφίας.

Μιά ξεθωριασμένη ψυχή φωλιά
ζει μέσα στίς σκονισμένες σελίδες 
των, μιά θλιβερή γεροντική ψυχή, 
ένα σιωπηλό πνεΰμα τοΰ πόνου. Ρ ί
χνω μιά γοργή ματιά στό τυπωμέ

|·Μ ··   ■■■ I ■■■·■■■ ·ΜΜ-|

Στήν 3ησε \ ίδα :

«Η ΜΟΡΦΗ Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ  ΙΑ Σ»  
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ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

PAUL SAURIAU 
«Ο ΗΘ Ο Π Ο ΙΟ Σ» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ «ΣΤ Α  ΠΑΡΑΔΟΞΑ 
ΤΟ Υ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» ΤΟΥ 

Ν ΤΕΝ ΤΕΡΟ

! Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣΗ  ΑΠΟ ΤΗ ΒΙ- : 
ΕΝΝΗ Γ ΙΑ  ΤΗΝ 

«ΓΥ Ν Α ΙΚ Α  Δ ΙΧ Ω Σ  Σ Κ ΙΑ »

νο χαρτί πού θυμίζει τί ματαιότα
τα τής έφήμερης έπιτυχίας, την έρ 
γασία πού περνά άκαρπη καί ά- 
γνώριστη, τήν άνώφελη προσπά
θεια πού χάνεται...

Πόσοι άγνωστοι συγγραφείς ! 
’Ονόματα πού δέν τά είδα ποτέ, 
όνόματα πού ποτέ δέν τάκουσα. 
Ποιός ξέρει, καί ποιός τούς συλλο
γίζεται τούς εύλογη μένους αύτούς 
άνθρώπους πού θυσιάσανε τά ώ
ραιότερα χρόνια τής ζωής των σέ 
μιάν έργασία χαμένη καί άσκο
πη, σ’ ένα περιττό κόπο I

Ψηλά τά δένδρα εΐνε όλοπράσι- 
να άπό τούς άνοιξιάτικους χυμούς 
καί στά κλαδιά γλυκοκελαϊδοΰν 
τά πουλιά. Κάτου ό Σηκουάνας κυ 
λά τά θολοπράσινα νερά του. Κ ’ 
έγώ, μέ θλιμένη ψυχή, συλλογίζο
μαι δλους αύτούς τούς λησμονη
μένους συγγραφείς πού κοιμούν
ται, μαζί μέ τό έργο τους, άγνω
στοι, τόν αιώνιον ύπνο.

Τό δαθύ πικρό αίσθημα πού νοιώ 
θω μοιάζει σάν συμπάθεια καί σάν 
έγωϊσμός.

Τί τάχα άξίζει νά προσθέση κα 
νείς λίγες ή πολλές σελίδες στήν 
άπειρη πληθώρα τοΰ τυπωμένου 
χαρτιοΰ ;

Γυρίζει στό νοΰ μου ό φόβος πού 
βασάνισε σχεδόν δλους δσοι ζήτη- 
oocv νά διαιωνίσουν ( ! )  τή σκέψη 
τους έπάνω στό χαρτί, πού τό τρώ
ει ό σκόρος, πού τό σαπίζει ή ύ- 
γρασία, πού τό σκίζει ό άνθρω
πος.

Ό  γερο—bouquiniste δέν σκοτί
ζεται άπό τέτοιους στοχασμούς, 
καί φαίνεται εύτυχισμένος γιατί 
ξέρει πώς ή ευτυχία δέν άφήνει 
νά τήν πιάσουν παρά μόνον δσοι 
άδιαφοροΰν ή τήν περιφρονοΰν, ή 
έκείνοι πού δέν τήν έχουν άνάγκη, 
γιατί δταν γεννήθηκαν, τή βρήκαν 
σκυμένη πάνω τους.

Δέν θά συλλογίζεται τή φτώ
χεια του καί δέν θά λογαριάζΠ τήν 
ήλικία του. "Ετσι γυρτός, άσπρο- 
μάλλης, ζαρωμένος, ήρεμος,-μοϋ 
θυμίζει κάποιους γέρους πόϋχει 
ζωγραφίσει ό Ρέμπραντ, σκυμέ- 
νους στήν άνάγνωσην ή στήν προ
σευχή, μέ τή μορφή μισοφωτισμέ- 
νην άπό μιά περαστικήν άχτίνα, έ
νώ τό κορμί των τό σκεπάζει σκιά.

Ζή μέ έγκαρτέρηση καί κυττά- 
ζει δλα τά πράγματα μέ τό πα
ρατηρητικό, άλλά ψυχρό καί άδιά 
φορο βλέμμα τοΰ φιλοσόφου, πού 
δέν μπορεί τίποτε νά τόν έκπλήξη, 
γιατί δλα τά είδε, δλα τά περι
μένει καί τοϋ φαίνονται φυσικά. 
Τόν κόσμο τόν παίρνει δπως βρί
σκεται, καί δέν τοΰ φαίνεται καί 
πολύ κακός, ούτε θαρρεί πώς πρέ
πει νά διορθωθη.

Κ Γ  δταν διαβάζοντας τοϋ ξεψεύ 
γει ένα σβυσμένο είρωνικό μισο- 
χαμόγελο, θάναι >ιατί βρίσκει πε 
ριττή κι’ άσκοπη τή ματαιοδοξία 
τών σοφών πού θέλουν νά συστη
ματοποιήσουν μεθοδικά τήν τρελ- 
λήν αύτή σφαίρα πού χωρίς λόγο 
στριφογυρίζει άκούραστη μέρα 
καί νύχτα.

"Οσα δέν καταλαβαίνει άπό τά 
βιδλία πού διαδάζει, δέν ζητεί νά 
τά μάθει. Δέν νοσταλγεί ξένες χώ
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Ο κ. ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΘΙΑΧΟ ΑΝΛΡΕΑΑΗ

στή Θεσσαλονίκη
Μέ τήν εύκοιρίο του «Ποπολάρου»

ίτΛ ν  θβοσαλονίκη Α κυρ α Κατερίνα 
Άνδρεάδη καί ό θίαοός της θά μβτεν 
6fi τήν δεύτερη Λμέρο τβΰ Πάσχα κα! 
θά κά'.π έναρξη πανηγυρικά καί *πί- 
σημα μέ τήν Ζακυνθινή Λθογραφία τβΰ 
κ. Γρ. Ξενοπούλου «Ό  Ποπβλάρος».

Ό  ^Ελεύθερος Καλλιτεχνικός Όργα 
νισμός» τής κ. Άνδρεάδη έπισκέπτε- 
ται γιά δεύτερη φορά τήν Θεσσαλονί
κη, αύτή τή φορά δέ πάνοπλος, ένισχυ 
μένος μέ ηλούβιβ δραματολόγιο μέ 
σκηνοθέτη τάν κ. Για'.νουλή Σαραντί- 
δη, σκηνογράφο τάν κ. Γ. Β-·καλό καί 
μέ τήν πεποίθηση βτι έψέτος θά ύηερ- 
βη οέ έπιτυχία κάΙ τάν περιοννό τβυ 
άκόμη γνωστό θρίαμβο !

Ό  βυγγραφέσς τοΰ «Ποπολάρου», ό 
άκ.-ιδημοϊκός μας κ. Ξενόπουλος, θά 
παρευρεθή αύτοτρβσώηως στήν πανη
γυρική πρβμιέρα τβΰ θιάοβυ Άνβρβά- 
δη, καί θά χβ'ρετήση τό κβινόν τής έ- 
πισΛμ;υ «πρώτης» πβύ θά δοθή σέ δυό 
παρτοτάσεις (άπογβυμάτι\ή κβί έβπε- 
ρινή) άπό τήν σκηνή τβΟ θεάτρου 
ΝΠαλλάς».

Ό  κ. Γρ. Ξενάπβυλος, που άπό χρό 
νιη πβλλά μελετούσε μιά έπίσκεφή τβυ 
βτήν Θεσσαλονίκη καί πβύ κάθε φορά 
πού τό άπεφάσιξε α(?τό τό ταξίδι τβΰ 
τύχαιν« ένα έμπόδιο καί τ* μάταιων*, 
αύτή τή φβρά, ύπ ακούοντας βτήν *tc- 
ράκληση τής κυρίας Άνδρεάδη τό ά- 
περάοισε όριστίκά καί έτοι, μέ τήν εύ· 
καιρία αύτή ή Θεσσαλονίκη θά ύπβδε- 
χθή γιά πρώτη φορά τόν "Ελληνα Α 
καδημαϊκό καί τόββν άγαπητό συγ
γραφέα.

Τό ταξίδι αύτό τβΰ κ. Ξενοπούλου 
6ά πραγματοποιηθώ τήν ϊδια ήμέρα 
πού θά ταξιδεύσρ .καί άλόκληρβς ό 
θίασος τής κυρίας Άνδρεάδη, δηλαδή 
τήν ήμέρα τοΰ Πάσχα !

Γ.τήν θεσοαλονίκη ό συγγραφεύς τβΰ 
«Ποπολάρου» θα δώστ> καί μίαν διάλεξη

πού θά τήν όργανώσουν βί Μ:ικεδόνες 
λογοτέχΝ,-ες, κατά πάσαν πιθανότητα 
θά άμιλήσπ καί άπό τόν πομπό τοΰ 
τοπικβΰ ραδιοφωνικού βταθμβΰ.

Στή Θεσσαλονίκη θά -ιαραμενρ μό- 
νβν τις ήμέρες πού θά π:»ξεται ό 
«Ποπολάρος», «ά έπιστρέφρ δέ στάς 
Αθήνας — πού άς βημειωθή ότι άπο 
μβκρύνεγηι γιά πρώτη φβρά — μετά πα 
ραμονήν 2—3 ήμερων.

Παρακάτω δημβοιεύβυμε τήν έπιβτβ- 
λήν πβύ έβτειλε προχθέ® ά κ. Γρ. Ξ«- 
νόπβυλβς βτήν έκλ ίκτήν καλιτέχνδα 
κ. Κατερίναν Άνδρβίιδη, έξ άφορμής 
τής μ*τοβάσ*ώς του στήν θεοσαλβ- 
νίκη :

Άβήναι, 17 Άπριλίβυ 1940.
Αγαπητή μου κ. Άνδρεάδη,

Μετά χαράς δέχτηκα τήν πρότασή 
σας, πβύ μβΰ διαβιβάσθηκε άπό τόν 
συνέργάτη σας καί καλό μου φίλο κ. 
Κρίτα, νά έλθω βτήν θεββαλβνίκη, ό- 
πβυ θ’ άρχίβετε τίς παραστάσεις σας 
μέ τάν «Πβπβλάρβ» μβυ. θά είμαι στήν 
πρβμιέρα καί Λβγαριάξω νά μείνω καί 
τήν έπβμένη γιά νά κάμω kc« καμμιά 
δ άλεξη. Πβλυχρόνιος εΐνε ά πόθος 
μβυ νά έπιοκεφθώ τήν θρυλκή πρω- 
τεΟβυοα τής Μακεδονίας. Δέν τό κα- 
τώρθωβα, βΰτε -ιρό έτών πού μέ προσ- 
κάλέβε ένας Σύλλβγος φίλομούβων \ά 
μέ δεξιωθή, οΰτε τελευταία πού ή Μά
ρκά Κοτοπβύλη θέλησε νά παρευρεθώ 
στήν πανηγυρική τής «Στέλλας Βιο- 
λάντη». Άλλ* Ίύτή τή φβρά θά τό κα- 
τορθώοω ! θά βάλω κςΐ βάξω άπό τώ
ρα όλη μβυ τή θέληση γιά νά είμαι 
καλά κ·< νά προετοιμάσω τήν έργασία 
πού πρέπει ν ’ άφήσω πρίν φύγω. " Ε 
τσι, χάρις σέ οάς, άγαπητή κυρία καί 
.μεγάλη καλλιτέχνις, θά πραγματοποι
ηθώ ένα δ,ειρό μου. Σδς εύχαριοτώ !

Μέ άπειρη φιλία KCt θαυμασμό 
ΓΡ . ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μουσική
μαθητική έπίδειξι

Τήν περασμένα Παρασκευή δόθηκε 
οτήν αίθουσα τοΰ «Παρνασσού» μαθη
τική έπίδειξις πιάναυ τής τάξης ' Γβύ 
καθηγητού τοΰ ’Εθνικού Όδείου κ. 
Χαρ. Κρητικού. Μεταξύ τών μαθητών 
καί μαθητριών διεκρ'θησαν ά κ. ’Ά γ γ ε 
λος Μάλλιος, αί δ.δες αδελφές Πι- 
πίτσα καί Ριρή Χαλκιά καθώς καί ή δίς 
Κοίτη Μπονέλλου. Ό  ούθόρμητος έν- 
θουαιασμάς τοΰ μουσικού κόσμου πού 
έπλημμύρ'σε τήν αίθουσα τού «Παρ
νασσού» έδικαίωσε τις ώραϊες προσπά- 
θίιες τοΰ νεαρού, άλλά κα ί’ δλα άξιου 
καθηγητού κ. Κρητικού, έπεβράβευβε 
δέ τό έργον τού Έθνικσΰ Όδείου πβύ 
δέν παραλείπει ευκαιρία χωρίς νά μάς 
παρουοιάζει τέτβΐΐς ώραϊες έκπλή- 
ξεις.

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΒΛΣ ΙΛΛ Σ
Πρόεδρος των Ελλήνω ν 

Έπαγγελματιδν Μουσικών

’Εκδόσεις
Σέ λίγο κυκλοφορεί τό θεατρικό έρ

γο τοΰ Κ. θρακιώτη «Άλμπάτρός» άπ' 
τόν έκδοτικό οίκο Α. Μαυρίδη.

ΑΑΕΛΑ ΜΕΡΛΙΝ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

χβυν στά βιβλία της, tlvt άττλ τΐς 
κα)ύτερες σελίδες στό εΐδβς αυτό τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Μόλις τριάντα χρόνων ή συγγρα- 
φεΰς τών «’Ήσκιων στά νερά», δείχνει 
άττό τις ώς τά σήμερα προσπάθειες 
της δτι δέν θάργήση νά φθάση σέ τε
λειότερες μορφές τέχνης μέ πιβ άρχι- 
τεκτονημένα δημιουργήματα γιά νά έκ
φραση τό ταλέντο, πού φαίνεται καθα
ρά νά ύπάρχη. Θά χρειασθή ϊσως γ ι’ 
αύτό νάλήη σέ μεγαλύτερη έπαφή μέ 
τή ζωή, μέ τΐς πολυποίκιλες έκδηλώ- 
σεις της. Ή  τέχνη κατακτάται άργά 
καί μέ συνεχή μόχθο. 'Όλα δέ μάς πεί
θουν πώς στήν Άδέλα Μέρλιν δέ λεί* 
πει ή διάθεση νά καλλιεργήση καί ά- 
ναπτύξη τίς ίκανότητές της γιά νά έ- 
πιτύχη καλλιτεχνικότερες πραγματο- 
πβιήσεις.

Ψυχή ευγενική, πότισμένη άπό τήν 
αίσθηση τβΰ ώραίου, σκέψη φωτεινή, 
καρδιά γεμάτη συγκίνηση, ή Άδέλα 
Μέρλιν συνεχίζει τήν κερκυραϊκή πνευ
ματική παράδοση. ’Εκλεκτή ϋπαρξις 
τής όποίας ή εύαισθησία άποτελεΐ τό 
προζύμι κάθε της δημιουργίας ϊχει β. 
λα τά έφόδια γιά ν’ άποβή γρήγβρα 
Ζνας άπό τούς έργάτες, πού συστημα
τικά καί άθόρυβα δουλεύουν γιά τήν 
άνύψωση τής ιδέας τής τέχνης στή χώ- 
ρα μας.

Κ. ΔΑΦΝΗΣ

ρες , γ ια τ ί κά νει φ ανταστικά  τ α ξ ί
δ ια  σέ περασμένους κα ιρο ύς κα ί 
μακρυνοΰς τόπους ποΰ τούς γνω 
ρ ίζε ι μόνο άπό τις  είκ ό ν ες  τών βι
βλίω ν του, ή πού τούς όνειρεύεται 
μισονυσταγμένος, ά κίνητος στό 
άκαμνί του, κυττάζοντας τά θολο- 
πράσινα νερ ά  τοΟ Σ η κ ο υ ά ν α  κα ί 
περιμένοντας κανένα  θεόσταλτο πε 
λ ά τη .

Β λ έπ ει τήν Π αρισινή  ζω ή νά περ  
νά ό λη μ ερ ίς  μπροστά του, κ α ί στή 
μορφή του ζω γ ρ α φ ίζετ α ι αύτή ή 
σ κ έψ η :

— Τίποτε δέν μέ σ υ γκ ινεί, τίποτε 
δέν μέ ένθο υσιά ζει. Σ υ ν ή θ ισ α  τή 
θλίψη κ’ έλη σ μ ό νη σα  τή χ α ρ ά .

"Α λ λ ο ι περνούν β ια σ τικο ί κα ί ά- 
διάφ ορ φ  χ ω ρ ίς  νά  ρίξουν μ ιά  μα  
τιά  στά β ιβ λ ία . “Α λ λ ο ι στέκονται 
καί τά φυλλομετρούν κ α ΐ τά  κυτ- 
τάζουν. Φ αντάζομαι πώ ς τό ξ ε χ α 
σμένο βιβλίο  θ' άνατριχιάζτ| άπό  
κρυφή ήδονή, θά νοιώθτ) χ α ρ ά  νά  
τό ξεφ υλλίζο υν ά π α λά  σάν ν ά  τό 
χαϊδεύουν τά δ ά χτυ λα  ένό ς άγνώ -  
στου. "Υ σ τερ ά  άπό π ολυκαιρ ινή  λη  
σμονιά  θά έχη τήν π ρόσκαιρην αυ
ταπάτη πώς δέν είνε ά χρηστο. Κ ά 
ποιος δια β ά τη ς πού κοντοστέκει, 
μισ ο δ ια β ά ζο ντά ς μέ γ λ ή γ ο ρ ε ς  μα* 
τιές, μπορεί νά  ένδιαφερθί) κ α ί ά 
πό τήν άνόητη φ υλλά δα , ό κα θένα ς  
μπορεί νά  βρη σ τ ίς σ ελ ίδ ες  της 
μιάν ίδέ·α, μ ιά  σκέψη του, κάτι πού 
ν ά  τόν ένθουσιάση ή νά  τόν παρη* 
Υ<>Ρήση·

Έ ν φ  φ εύγω  τό π έρ α σ μ α  μ ιά ς  
ώ ρ α ία ς κόρης μέ κά νει νά  λησμο 
νήσω  τά ξεθ ω ρ ια σ μ έν α  β ιβ λ ία  κ α ί  
τούς μαύρους στοχασμούς.

‘Η ξανθή κόμη της ά σ τρ ά φ τίν  
στό φώς, κ α ί στό λα μ π ρ ό  χ α μ ό γ ε  
λο τοϋ ήλιου  φ εγ γ ο β ο λ ά ε ι π ρόσχα  
ρη τη ς φύσης ή α ιώ ν ια  νιότη, πού 
ά δ ια φ ο ρ ίΐ γ ιά  τήν άνθρώπινη οβ* 
φ ία  κ α ϊ πού 5έν έχει κ α μ μ ιά ν  ά*ο:ι 
σιόδο^ία.

. 'Λ Α Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Ο Σ

Ή  καλλιτεχνική  
κίνηση στά Γιάννενα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. ’Απρίλης. — Έ ν α  πνεύμα 
τικό κέντρο δπως ή ’Ηπειρωτική πρω
τεύουσα δέν Θ6 ίπρεπε νά ΟοΎ^ρρ 
καΐ είς ττΗν καλλιτεχνικήν μουσικήν 
κίνησιν. Έ ν  τούτοις καίτοι οΰδεμία 
κατωτερότητα ή πάλις των Ίωαννίνων 
παρουσιάζει ώς πρός τάς καλλιτεχνι
κός προσωπικότητας, υστερεί δμως εις 
τά μέσα άναβεϊζεως και έηιβείζεως 
τής μουσικής τέχνης των είς ένα κοι
νόν άνωτέρας πνευματικής άζίας και 
μορφώσεως ώς οί Ήπειρώτες.

Ή  έλλειφις αυτή γίνεται άρκετά αι
σθητή δχι μόνον στούς κατοίκους τής 
’Ηπείρου, άλλά καί είς τούς ζένους, 
τούς έπισκεπτομένους α^τήν οί όποιοι 
έρχονται περισσότερον άπαιτητικοΐ καί 
ζητοΰ ν ’ άποκομίσουν έντυπώσεις.

Εύτυχώς δμως, πιστεύομεν δτι όρι- 
στικώς πλέον έλήφθη άπόφαοις έπι 
τοΰ ζητήματος αύτοϋ, ώς Οέ μάς ά- 
νεκοίνωσεν ό Λήμ^ρχος Ίωαν/ίνων κ. 
Βλαχλείβης κατηρτ οθη τό σχέδιον διά 
τοΰ όποιου προβλέπεται ή άνέγερσις 
Δημοτικού θεάτρου συγχρονισμένου 
καί μεγαλοπρεπούς.

Έ τσ ι άπό τής άπόψεως αύτής οί 
Ήηειρώται μβλλοντικώς έζασψαλίζϋυν 
θέατρον καί θά δύνανται συχνότερον 
νά βλέπουν μεγάλους θιάσους, έλληνι- 
κούς καί ζένους ή καί ίδικούς των νά 
Οργανώνουν παραστάσεις ώς άλλοΓε 
καϊ σήμερα πράττουν παρά τάς δυσχε- 
ρείας πού τούς παρουσιάζονται.

Αληθινός φάρος.,/ φιά. τά Γι<^\<νενα 
είναι καί τό ’Ρδεϊον, τό όποιον τακτι- 
κώς όργανώνει συναυλίας μέ συμμετο
χήν  καί τών καθηγητών.

Αί παραστάσεις είναι έζαιρετικά επι
τυχείς, παρακολουθοΰνται δέ ύπό τής 
έκλβκτοτέρας κοινωνίας. Τό έργον 
Ούτό τό όποιον σημαίνει άναντιρρή- 
τως σταθμόν είς τήν μουσικήν ζωήν 
τής πόλεώς μας όφείλεται άποκλεισπ- 
κώς είς τόν ζήλον καί τήν έμπνευαιν 
τής διευθυντρίας τοΰ ’Ρδείου κ. Μα- 
ρούφωφ.

’ Ιδιαίτερον καλλιτεχνικόν γεγονός 
τής έφετεινής χειμερινής περιόδου ά- 
πετέλεσεν διά τήν πόλιν μας καί τό 
ρεσιτάλ τραγουδοιΟ τό όποιον έδωσε 
έπί τ^ εύκαιρίο τής έδώ παραμονής 
του τό διακεκριμένον ζεύγος Έηι- 
τρσπάκη. Ή  έζαιρετική κ. ’Αλίκη τό
σον καί ό διαπρεπής κ. Πέτρος Έηι- 
τροπάκης κατεγοήτευσαν τό έκλεκτόν 
άκροατήριον διά τής μελωδικής των 
ψωνής.

Ό  θίασος τής κ. Άνδρεάδη, μέ τό 
έκλεκτό του συγκρότημα άφίχθη είς 
τήν πόλιν μας καΐ έδωσε σειράν πα
ραστάσεων είς τό κινηματοθέατρον 
«Τιτάνια» μέ έζαιρετικήν έπιτυχίαν. Τό 
θεατρόφιλον κοινόν τών Ίωαννίνων 
παρηκολούθησε δλας τάς παραστάσεις 
μέ ένδιαφέρον ώς άλλως τε ήρμοζε 
είς μίαν μεγάλην καλλιτέχνιδα τήν κ. 
Κατερίνα Άνδρεάδη ή όποία είς τούς 
ρόλους της έδειζε κάτι τό χαρακτη
ριστικό στή μεγάλη της τέχνη. Μετα- 
ζύ τών θεατών διακρίναμεν τόν Γεν*κό 
Διοικητή Ηπείρου κ. Οιλοσοφόπουλον, 
τόν μέρασχο, τόν Δήμαρχο κ. Βλαχλει- 
βη, τούς διευθυντάς τών Τραπεζών, 
τόν κ. καΐ κ. Κραψίτη μετά τρς κόρης 
των, καΐ δλον τόν έπιστημονικόν καΐ 
διανοούμενον κόσμον τής πόλεώς μας.

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ

Ο  Φ Ω Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Ο Ι Ν Ε Ο Ι Δ Ι Σ Κ Ο Ι  

Τ Η Σ  K O LU M B IA

Α π ’ τά «Τραγούδια τής έποχής»:
DG 6S1S) «Τό καινούργιο φεγγάρι» 

Βάλς. Ά λ . ΕακελλαρΙσυ—Γ. Κυπάρίσοη. 
«Τό ταγκό τής ψαροπούλας» Χρ. Γιαν- 
νακοπβύλου—Χρ. Χαιροπβύλου. Καί τά 
δυό έκτελοΰνται καλά, όπως πάντα, 
άπό τή διαλεχτή ντιξέζ δίδα Σοφία 
Βέμπα, μέ τήν ίδιόρυθμη φωνή της.

DG 6S16: «Ξαναγύρισε κοντά μου». 
Ταγκό τών κ. κ. Κ. Μάνεση—Κρ. Ρηγο* 
ηούλου—Τ. Βάμπαρη. ’Εκτελεστές Τα- 
ά.ία καί Κβΰλα Βάμπαρη. « Ολοι στό 
γλέντι». Τυρολέξικο βάλς, τών κ. κ. 
’Επ. Καρυώτη—Μ. Σουγιούλ. ’Εκτελε 
στές Π. Βισβάρδης καί Ρένος Τάλμας, 
συνοδ. χορωδίας.

Καί DG 6517: «Στό πάξάρι» (τό κο
ράκι). Εύθυμο φόξ τού Ζ. Κορινθίου. 
’Εκτ. Ν. Γούναρης. «Μήν άργίαης». 
Ταγκό. Ν. Εύελπίδη—Ζ. Κορινθίου. Έ κ 
τελεστές Ν. Γούναρης καί Ν. Καμβά- 
σης. Καί τά δυό συνοδεύονται άπό τήν 
όρχήστρα Ζ. Κορινθίου.

Άπό τά «Λαϊκά — Δημώδη»:
DG 6518: «Δέν θέλω πιά νά σ’ άγα- 

πώ». «Μπροστά στή θάλασσα». Ά ντ . 
Βαμβακάρη. Εκτ. Στρατός — ’ Ιωάννα 
Γεωγακοπούλου.

BG 6519: «Σέ θυμάμαι άπό μικρβΟ- 
λα». Φρ. Ζουριδάκη. ’Εκτ. Ιωάννα Γε- 
ωργακοπούλου—Σ. Χρύσης. «Σέ ξανάϊ- 
δα πάλι». Π. Τοΰντα—Κ. Κοομαδοπού- 
λου. ’Εκτ. Στράτος—Ίω. Γέωργ:ικοπού 
λου.

DG 6520: «Μικρό μελαχροινό». «θέ 
νά οέ κάνω μενεξέ». 1. Μπερνιδάκη— 
Π, Τβϋντα. ’Εκτέλεση: Ίωάννου Μπερ- 
νιδάκη.

DG 6521: «Τάξε φλωριά τής μάννας 
άου». Συρτό, χαριτωμένο. X. Κοντού- 
λιά-Μ. Κάλλέργη. «Πδρε με πουλί 
κοντά σου». Καλαματιανό, Χρ. Κοντβύ· 
λια. Καί τά δυό έκτελοϋντάι καλά ά
πό τό Mix. Καλλέργη.

DG 6522: «Νά ξήβρς άμαξά μου».
Συρτό «Γλεντήσατε τά νειάτα σας». 
Καλβμ. Π. Τόύντα—Στ. Χρυσίνη. (ίβί 
τά βυό μέ τήν κολΛ Ακτέλέοτβια βιδο 
Ρίτβ ΆμποτζΛ

Οαίνεται πώς ή μετάβαση τοϋ Βασι
λικού θεάτρου οτήν ’ Ιταλία μέ τόν σκο
πό νά δώση έκεί τρ α άρχσί η δράματα 
δέν θά πραγματοποιηθρ.

—Ή  πληροφορία μας αύτή ένισχύε- 
ται κι’ άπό τό γεγονός δτι στούς ήθο
ποιούς τοϋ δραματικού τμήματος τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου, μόλις τελειώσουνε 
οί παραστάσεις τοϋ ΛΠ οαφλέσσα» θά 
δο&ή δέκα πέντε ήμερων Αδεια.

—Τις πρώτες ήμέρες τοϋ Ιουνίου τό 
Βοσιλικό θέατρο θά έγκεΐνιάση τό θε
ρινό του θέατρο Θεσσαλονίκης άρχίζον 
τας τίς παραστάσεις του στή Μακεδο
νική πρωτεύουσα.

—Άργότερ:ι 6α πάη στή θεσσαλονί· 
κη καί τό λυρικό τμήμα τοϋ Βασιλικού 
θεάτρου.

—Οί παραστάσεις τοϋ (Τ1απαφλέσσα)) 
τοΰ κ. Γπ. Μτλά συνεχίζονται μέ ικα
νοποιητικές εισπράξεις.

—Οι παραστάσεις τοϋ Βασιλικοΰ, δ
πως καί τών άλλων θεάτρων, θά δι κ ο  
ηοϋν τήν Κυριακή τών Βαίων καΐ θά 
ζαναρχίσουνε τό Πάσχα.

— Οπως δήποτε ό «Παπε'φλέσσας» θά 
κρ^τήση τό πρόγραμμα τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου ίο:ν^ε κι, αύριο, άπό τό Πάσχα 
δέ θά έπαναληφθή ή «Νυχτερίδα» τοϋ 
Στράους.

—Τό « “Αρμα θέσπιδος» τή θερινή 
περ οδο έκτός άπό τή Μακεδονία, θά έ- 
πισκεφθή κ γ  ί τά Γιάννενα.

—Ττ1̂  Τετάρτη τό μεσημέρι έπέοτρε- 
Φ·ί άπό τήν Κέρκυρα ό Πρόεδρος τής 
Εταιρείας τών Συγγραφέων κ. θ. Ν 
Συνσδινός καΐ τό άπόγευμα τής ίδιας 
ήμέρας υπέγραψε συμφωνητικό μέ τόν 
κ. Γ . Χέλμη γιά τό νέο του έργο «Έσύ 
κ ’ έμεΐς», πού, όπως είνε γνωστό, έ- 
πρόκειτο ν ’ άνέβη τό Πάσχα ρτό θέα
τρο «Αλίκης» άπό τό τμήμα τοϋ θιά
σου τής κ. Κοτοπούλη.

—Σύμφωνα τήν καΐ\ούργια οιύτή 
συνεννόηση ή νέα κωμωδία τοϋ κ. 3 .  
Συνοδινοϋ θά παιχτή στό θερινό θέα
τρο «Λυ^κό» δεύτερο μετά τό έργο 
ταΰ Λαμπΐς «Τό ταζίδι τοΰ Περισώ», 
πού μ ’ αύτό θ’ άρχίση τις mc-ραστάσεις 
του ό θίασος τ^ς κ. Κοτοπούλη τό kc»- 
λοκαϊρι.

—Τά « Ιερ ά  ιέρατα» τοϋ Κοκτώ θά 
παιχτούνε στίς άρχές τού ’ Ιουνίου στό 
χειμερινό θέατρο τής κ. Κοτοπούλη.

—Τό γεγονός αύτό άν,αγράφεται σέ 
περίβλεπτο θέση τών γαλλικών έφη- 
μερίδων «Παρΐ Σουάρ», «Οιγκαρώ» κ. 
ά. μέ κολΓκευτ,κώτατα γιά τήν μεγάλη 
μας τραγωδό σχόλια.

—Στό άναμε ταζύ οτό θέατρο «Α λ ί
κης» συνεχ ζονται οΐ ((Κωμωδίες τής 
ζωής» τών κ. *. Γιαννουκάκη — Εύαγ- 
γελίδη μέ είσπράζεις πολύ καλές.

—Τό έργο αύτό τών κ. κ. Γιαννουκά
κη— Εύ:ιγγελίδη μέ τήν αύριανή άπο- 
γευμοτινή συμπληρώνει τήν έκατοστή 
παράβασή του.

—Εννοείται πώς μιά καΐ ή νέα κω
μωδία τοϋ κ. Συναδινοΰ «Έσύ κ,ί έ- 
μεϊς» δέν θ' ήνε6 ασ|Α τό Πάσχ® θά 
συνεχιστούν οΐ ^ιαραστάσεις τοϋ έργου 
«Κωμωδίες τής ζωής» μεταφερόμενες 
στό θέατρο «Ρεζ» άπό τήν Κυριακή τοϋ 
Πάσχα.

—Γ  ιά τό σκοπό αύτό προσελήφθηκε ή 
ήθοποιός δίς Ίζολυ Γαρμπή στό συγ
κρότημα πού παίζει στό θέατρο «Άλί- 
κης», γιά ν ’ άντικαταστήσρ tiV v  κ . Λώ
ρη πού θά λάβρ μέρος στήν κωμωδία 
τοϋ Βερνέϊγ τό (,Τραίνο τής Βενετίας».

—Τό θεατρικό συγκρότημα Μηλιάδη— 
Μ:υρέα ένισχύθηκε μέ τήν πρόσληψη 
τής κ, Λαζαριδου, πού θά κάνρ τήν 
έμφάνισή της ύστερα άπό δυό σχεδόν 
χρόνων άποχή άπό τό θέατρο, στήν έ 
πιθεώρηση · τών κ. κ. Γιαννακοπούλου— 
Σακέλλαρίου, πού μ' αύτή θ* άρχίση 
τΐς παραστάσεις του ό Θ άσος στό κα- 
λοκαιρινόΙ^έατρρ Σαμαρτζή. *

—Ό  θίασος τής κ. Άνδρεάδη βρίσκε
ται άπό τήν προπερασμένη Τετάρτη 
οτήν Κέρκυρα, !»ηου καΐ έργάζεται πο
λύ καλά.

—Τό Κερκυροίκό κοινό υποδέχτηκε μ’ 
ένθουσιασμ τήν κ. Άνδρεάδη μέ τόν 
θ ασό της, κάθε βράδυ.δέ γιομίζει τήν 
αίθουσα καΐ τά θεωρε»3 τοϋ Δημοτικού 
θεάτρου# πού σ’ αύτό παίζει.

—Τήν περασμένη Δευτέρα παίχτηκε

γιά πρώτη φορά ή « Έ ν τ α  Γκάμπλερ» 
Tqj) ” Ιψεν, πού είνε καί τό πρώτο έρ
γο ,τοϋ " Ιψεν, ηού παίχτηκε στήν Κέρ* 
κυρ-ι.

—Ή  κ. Άνδρεάδη μέ τόν θίασό της 
θά βρίσκεται στάς Ά θήνες  τήν έρχό
μενη Τετάρτη θά φύγρ δέ γιά τήν Θεσ
σαλονίκη ανήμερα τό Πάσχα, προκει
μένου ν ’ άρχ σρ τΐς παραστάσεις της 
έκεί τήν δεύτερη ήμέρα τοϋ Πάσνα.

Ή  δίς Λ. Ιακελλοίριου και οΐ κ.κ.
Α. Γριμάνης καί Α. Βάκουλης ττού 
θά δώσουνε τήν Παρασκευή 10 τού 
Μάη στίς 6 ενα πολύ ένδιαφέρον 
ρεσιτάλ στό θέατρο Κοτοπούλη 
και που σχετικά μέ την παρακο
λούθηση μιάς δοκιμής του θά γρά

ψουμε στό έρχόμενο ψύλλο

—Στάς Αθήνας θά κάνρ έναρζη τών 
ηαραστάσεών της στό θερινό θέ:σρό 
της μέ τό έργο τοϋ Μπέρναρ Σώ «Τό 
πρώτο έργο τής ζωής».

—Τό σωματε‘0 ήθοποιών άνακοινοί ό
τι τό γραφείον τοϋ γενικού άντιπροσώ 
που του στή Θεσσαλονίκη κ. Π. Άζιώ- 
τη, πού βρίσκεται στήν όδόν Εδέσσης 
2 , δίνει κάθε είδους πληροφορία στούς 
ήθοποιούς, πού πηγαίνουν στή Μακε
δονική πρωτεύουσα.

—Άκόμη πώς φαρμακείο τών ήθοποι* 
ών στή θεσσ.ιλονίκη ώρίστηκε τού κ. 
Κ. Κολοτούρου, οδός Τσιμισκή.

—Τό αύτό σωματείο ήθοποιών άπέ- 
στειλε έγκύκλιο πρός δλους τούς ήθο-

Μιά ένδ.αφέρουσα  
παράσταση

Αϋριο τ’ άπόγεμα στό «Παρνασσό», 
στις 7 το βράδυ, θά δοθή ή τιμητική 
τής κ. Ξένης Δαμάσκου καΐ τής κ. Ν'*

ΣωματεΤον ‘ Ελλήνων 
’Ηθοποιών

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ
‘ΕνερΥουμένης γενικής άπογραφής 

τών δικαιουμένων νά άοφαλιοθουν είς 
τό Ταμείον Συντάξεων ήθοποιών κλπ. 
άπεστάλησαν πρός τούς άντιπροαώπους 
τοΰ Σωματείου εις τούς θιάσους νά ά- 
πογράΦουν τούς έργαξομένους ήθοποι- 
ύς, οί δέ μή άνήκοντες είς θιάσους 
νά προσέλθουν είς τά γραφεία τού Σω
ματείου νά κάμουν τήν δήλωσίν των.

Καί ένφ οί κ. κ. συγγραφείς, μουσι
κοί. τεχνίται κλπ. έοπευσαν νά ύποθά- 
λουν τάς δηλώσεις των είς τό Ταμεί
ον, έκ τών ήθοποιών μερικοί, μή άντι- 
λαμβανόμενοι τήν σοβαρότητα τοΰ οκο 
πού τής άπογροφής, παρημέλησαν.

’Επειδή ή καθυστέρησις αύτή παρα
κωλύει τό έργον τής άναλογιστικής 
έργασίας, συνιοτώμεν είς όσους δέν 
έκαμαν άκόμη δήλωσιν, νά προσέλ
θουν τό ταχύτερον είς τό Σωματείον 
νά δώσουν τά σχετκά στοχεία, τά ό
ποια είνε πρός τό ίδον αυτών ουμφέ- 
ρον.

Οί έκτός τών Αθηνώ ν εύρισκόμενοι 
νά στείλουν συμπληρωμένος καί ύπο- 
γεγραμμένας τάς δηλώσεις των τάχι
στα.

Ή  ταΧυτέρα ρύθμισις τοΰ ξητήματος 
τής συντάξεως, καθώς καί άλλων οι
κονομικών ξητημάτων τοΰ θεάτρου, έ- 
ξαρτάται άπό τήν ταχυτέραν ύποδο- 
λήν τών ξητβυμένων δηλώσεων.

Ή  προθεσμία λήγει τήν Μεγάλην 'Ε 
βδομάδα.

Τό Σωματείον 'Ελλήνω ν Ηθοποιών

Ή  κ. Νίτσα Παππά

τσας Παπά μέ τήν κωμωδία τοΰ κ. Θ. 
Ν. Συναδινοΰ «Αύτός είμαι».

'Η παραπάνω παράσταση ποΰ σ’ αύ 
τή θά λάβουνε μέρος και πολλοί άλ- 
Χοι έκλεχτοί καλλιτέχνες, προβλέπεται 
δτι θάχη μεγάλη έπιτυχία αν κρίνη 
κανείς άπό τή ζήτηση τών εισιτηρίων.

ποιούς πού σ' αύτή τονίξει τό καθήκον 
·}ού έχουν όσοι άπ’ ούτούς έργάξονται 
%ά θυμούνται τίς υποχρεώσεις τους ά- 
πέναντι^τοΰ σωματείου τους, πού χά
ρις στήν πρωτοβουλία του καί τίς πρυο 
πάθειές του ιδρυθήκανε τόσοι καί .τόσοι 
όργανισμο'1, πού εξυπηρετούν όλόκληρο 
τό έλληνικό θέ:τρο.

—Συγκεκριμένα τό σωματείον ήθοποι- 
ών καλεί τά μέλη του νά καταβάλουν 
τ:κτικά τή δεκάδραχμο μηνια α συνδρο 
μή τους, πού μ ’ αύτή μπορεί \ά έζα- 
οφαλισθή ή παροχή φαρμάκων στά μή 
έργιζόμενα άπ’ αύτά.

—Στίς 26 Μαίου θά γιορταστούν στό 
θέατρο «’Ολύμπια» τά τριαντάχρονα 
τής κελλιτεχν.κής έργασίας τού κ. 
Μαδρά.

—Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά παιχτή ό 
«Έμπ ορος τής Βενετί:*;», πού σ' αύ
τόν ό κ. Μαδράς θά ηαίξπ τόν ρόλο 
τού Σαυλώκ.

—Οί κ. κ. Ν. Λάσκαρης καί Ά λ . άι- 
λαδελφεύς θά μιλήσουν πρίν άπό τήν 
ηαράοτοση γιά τό f p y o  τού κ. Μα
δρά.

—Στόν «"Εμπορο τής Βενετίας» θά 
παίξουν οί κ. κ. Βεράρδος, Μανώλης 
Καντιώτης, Ρένος Βρε- Γ. Πλού-
της καί Ν. 'Αλεξίου κοί οί κυρίες Λό· 
λα Λεάχδρου <αι Μαιρη Βεάκη.

—Τό πρωί τής ίδιας ήμέρας στό « Ί ν 
τεάλ» θά δοθή συναυλία έλαφρού τρα 
γουδιου τής λιλ'πούτεΐ'ς καλλιτέχνιδος 
Ζάντε Δάρα καί τής δίδος Καίτης Πε- 
τυχάκη.

—Στήν συνουλία αύτή θά λάβουν μέ
ρος κ:« οί κ. κ. Λουκάς Μυλωνάς, Μο- 
σχόπουλος χορευτής, Ζαξάς κι’ ό ποιη
τής κ. Πύρπασος.

—Μεθαύριο αναχωρεί γιά τό Βουκου
ρέστι ό ουγγραφΐύς κ. Σπ. Μελάς \ηρο 
κειμένου \ά ποραστρ. οτήν πρεμιέρε 
τοΰ έργου του ν Ο μπαμπάς έκπαιδεύε 
τ : ί » ηού θά ·ιαιχθή άπ’ τή σκηνή τοϋ 
ρουμανικού θεάτρου.

—Ό  θίαοος τής «Όάσεως» τοΰ κ. 
Ζερβού άποτελέστηκε άπό τάς κυρίας 
Μ. Μαντινειού και Σούλαν Καραγεώργη 
κ :ί  τούς κ. κ. Τραϊφόρον, Σπαρίδην, 
Ντενόγιαν καί Ντε Κώστα.

—Ή έναρξη ϋό γίνρ τό Πάσχα.
—Τήν Τρίτην θά έηιοτρέψρ άπό τήν 

Δράμαν ή ’Ολυμπία Ριτσιάρδη — Καν- 
τιώτη μέ τόν 3κιοό της.

—’Επέστρεψε άπό τήν περίοδε α οτήν 
Πελοπόννησό ο θίασος τού κ. Μαρ. Πα- 
λαιολόγου πού τό καλοκαίρι θά γιοίξρ 
οτάς ’Αθήνας καί στό θέατρο «Δελφοί».

—Οί κ. κ. Παπαδούκας — Σπυρόπου- 
λος kc 'i κ. θ. Παπαδόπουλος έκλεισαν 
συμφωνίαν μέ --όν κ. Μ :κέδον γιά \ά 
τού έτοιμάσουν έπιθεώρηση γιά τό κα 
λοκαίρι.

—Τήν Μεγάλη Τετάρτη τό ταμε'ον 
συντάξεω'/ ήθοποιών θά διανείμρ στούς 
συνταξιούχους τό έκ 1.500 δρχ. βοή
θημα γιά τΙς εορτές τού Πάσχα.

πχχτταη π ιτ  I  r g »η  m  rjn □  i m r r r m n n n

Τό. Βουλγαρικό
Μελόδραμα

•
Είς τό ένατο τεύχος τοΰ περιοδικού 

«Σέρδηκα» πού βγαίνει οτή Σόφια, ό 
κ. Ήλ. Άρναούτωφ, περιγράφει πολύ 
Φωτεινά, πώς ιδρύθηκε τό Βουλγαρικο 
μελόδραμα καί πόσες προσπάθειες κα
ταβάλανε γι’ αύτό οί διανοούμενοι τής 
Σόφιας.

Άπό τήν περιγραφή αύτήν, συγκεν
τρώνουμε άρκετά στοιχεία γιά τήν 
καλλιτεχνική κίνησί τους.

Τό ^περιρόικό «Σέρδηκα» πού είναι 
καλλιτέχνικώτατο καί διευθύνεται άπά 
τόν κ. Ε. Κόλιεφ, γίνεται αιτία νά 
γνωρίρουμε άπό πολύ κοντά. τή< ζωή. 
τής γειτονικής μας χώρας.

Μιά- καλλιτεχνική έπαφή, ώρισμένως 
θά έκαμε τάς σχέσεις μας οτενώτερες.

Ή  ϊδρυσις τού Βουλγαρικού μελο
δράματος οφείλεται σέ μιά μουσική κί- 
νησι πού άρχισε στή Σόφια κατά τό 
1849.

Πρόσφυγες Πολωνοί καί Ούγγροι ή- 
σαν οί πρώτοι πού έθεσαν τάς βάσεις, 
γιά νά ιδρυθή ύστερα άπό πολλούς κό
πους τό Βουλγαρικό μελόδραμα.

Στά 1923, ένδιαφέρεται πολύ τό Υ 
πουργείο τής Παιδείας. Στά 1929 τό 
Βουλγαρικό μελόδραμα παίρνει σάρκα 
καί όστά.

Οί ηρωταγωνιστα! είναι έκλεκτοί. Τό 
Βουλγαρκό μελόδραμα έν τώ μεταξύ 
παρουσιάζεται μέ άρ-πα μέσα καί οέ 
βαθμό νά άμιλλάται πολλά ευρωπαϊκά.

Ιπποδρομιακά
Τό διπλό πρόγραμμοί^τών ιπποδρο

μιών αύτής τής έδδομάδος έμφανίζεται 
πλούσιο σ άριθμό διαγωνίζομένων ΐπ 
ιίων, κι’ άπό τά πιό ένδιαφέροντα τών 
τελευταίων συγκεντρώσεων τοΰ Δέλτα 

Παρακάτω δημοσιεύουμε τΐς προτι
μήσεις μας κάί γιά τίς δυό μέρες.

Σ Α ΒΒ Α Τ Ο Υ  :

1η) Ο Δ Υ Σ Σ Ε ΙΑ , Κύκνος.
2α) Φ Α Ρ Ρ Ε Σ , Κισμέτ.

«■3η) ΚΡ I ΟΛΟ, 'Ελλάς.
4η) ΤΑΦΦΑΡ, Άμίρ Λεμπνάν (Μου 

χάναντ).
5η) Μ ΠΑΡΑΚΑΤ, Άμπβΰ Σάμπχα. 
6η) Φ ΙΟ Ρ , Κουρμπέτ.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ  :

1η) Φ ΙΝ ΛΑ Ν Δ Ο Σ, Καταιγίς.
2α) ΤΟΥΦΦΑΧ, Ούάρντ έ'λ Λεμπνάν 
3η) ΚΟΥΜΠΑ Ι ΣΑΝ, Ζενεράλ.
4η) ΓΑ Λ Α Τ Ε ΙΑ , Λία.
5η) Ν Ο ΡΟ Κ , "Εβρος.
6η) Σ Α Ρ Ω Ν ΙΚ Ο Σ . h.

IX

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοΰ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισσας
Άπό τό περίφημο βιβλίο τοϋ Έμίλ 
Λούντβιχ «Οι τρεϊς Τιτάνες»
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’Ενεργεί '*κόμα ή κατάρα τοΟ 

χρυσού, πού έφερε στό Ρέμπραντ 
τα πλούτη καί. τή φτώχεια, τήν εύ- 
τυχία καί τή δυστυχία, έπί τριάν
τα χρόνια μετά τό γάμο μου.

Ό  Τίτος δέν άνακατεύεται σ' δ
λα αύτά. Είναι ένα παιδί πιστό 
πού τόν άγαπάει καθώς καΐ 
τή Χεντρικζέ τή μητρυιά του. 
Άπό τούς πολλούς δικαστικούς 
άγώνες πού ε'ίχανε τόσο και
ρό μάθανε καί οί τρεϊς τους 
ολες τΙς πονηριές τών τοκο
γλύφων καί μέ τή σειρά τους τώρα 
σκέπτονται μιά γελασιά γιά νά 
μπορέσουν νά ξεμπερδέψουν καί 
νά ζήσουν ήσυχοι.

Ή  Χεντρικζέ πού θά κράτηση τό 
οίκογενειακό της όνομα Στόφελς 
καί ό Τίτος Βάν Ρίζν συνιστοΰν 
μέ συμβολαιογραφική πράξι «μιά 
έταιρία διά τό έμπόριον εικόνων, 
χαλκογραφιών, έργων γλυπτικής 
καί αντικειμένων τέχνης παντός 
είδους».

Αύτοί, άναλαμδάνουν δλα τά έ
ξοδα, ένφ ό ζωγράφος Ρέμπραντ 
Βάν Ρίζν δέν συμμετέχει καθόλου 
στήν έπιχείρηση αύτή.

’Έπιπλα, έγκαταστάσεις, ύλικό, 
έργα τέχνης καί διάφορα καλλι
τεχνικά αντικείμενα, που θά βρί
σκονται στό σπίτι ανήκουνε σ’ αυ
τούς άποκλειστικά. Αύτοί έχουν δ
λα τά δικαιώματα καί κανένας 
δανειστής δέν μπορεί νά έγείρη ά- 
ξιώσεις άπό τή παρουσία τοΰ Ρέμ
πραντ Βάν Ρίζν στό μεταξύ.

Μά έπειδή ή έταιρία έχει άνάγ
κη άπό ένα καλλιτεχνικό διευθυντή 
δέ θά μπορούσαν νά βρουν καλλί
τερο άπό τόν επονομαζόμενο Ρέμ
πραντ Βάν Ρίζν καί συμφωνήσανε 
νά τοϋ δώστιυνε τροφή καί κατοι
κία στό σπίτι τους καί νά τούς 
δοηθάη σ’ δλα. "Ο,τι ποσό θά κερ- 
δίζουνταν άπό τή δουλειά του θ’ 
άνηκε διαιωματικά στήν έταιρία.

’Επειδή ό Ρέμπραντ είχε κάνει 
πτώχευση καί εΐχε παραιτηθή άπό 
κάθε τι πού είχε σχέση μ’ ιδιοκτη
σία, οί δυό συνέταιροι έπρεπε νά 
τόν βοηθήσουνε καί γ ι’ αύτό δίνει 
μιά άπόδειξι δτι έχει λάδει 950 
φλορίνια άπό τό Τίτο καΐ 800 άπό 
τή Χεντρικζέ καί ύποσχέθηκε νά 
τά έπιστρέψη δταν μπόρεση άπό 
τήν άξία κανενός μελλοντικού του 
έργου. Γ  ιά έξασφάλιση τών χρη
μάτων πού δήθεν τοϋ δανείσανε οι 
δυό συνέταιροι, κάθε είκόνα πού 
θά φτειάση μέσα στό σπίτι του 
καί δ,τι χρηματάκια θά τοΰ πλη
ρώση κανένας άγοραστής ή κανέ
νας πού θά τοΰ παραγγείλη προ
σωπογραφία, θ’ άνήκουνε δικαιω
ματικά στούς συνεταίρους.

Κ ι ' ένφ  φαίνε-Μχι άη^ τό .cmuSo-^ 
λα\ο πό'ύ κ ά νο ίνεο τ ι τον έκμΤταλ- 
λεύουντα ι φ οδερά  κα ί μ ’ άπάνθρω- 
πη σ κληρότητα , τί ψ υχική  εύγέ* 
νεια  κα ί τί πονηριά δείξα νε τά  δυό 
του ά γα π ημένα  πρόσωπα.

Είναι μιά ίκανοποίησι γιά τις ά- 
πάτες πού τούς κάνανε ώς τότε. 
Ή  σειρά τους τώρα νά κοροϊδέψου 
νε κι' αύτοί.

Ό  Ρέμπραντ δέν εΐχε πιά στή 
γή αύτή τίποτε δικό του. Τό φό
ρεμα πού φοράει καί ό χρωστήρας 
πού κρατάει στά χέρια τοΰ άνή
κουνε μονάχα. Νά τί έμεινε στόν 
άνθρωπο πού έζησε άνάμεσα σέ 
πλούτη καί σέ θησαυρούς.

Ό  Ρέμπραντ, ό γυιός τοΰ μυλω
νά, πού ύπήρξε' ένα καιρό πρίγκη
πας έγινε τώρα ζητιάνος.

Ό  ζητιάνος, σιγά - σιγά σηκώ
νεται σέ μιά βασιλική κυριαρχία. 
Απάνω άπό τόν άνθρωπο πού έ

χει πέσει, μέ μεγάλα φτερουγί- 
ιματα πετάει σέ ψηλές ούράνιες 
σφαίρες, ό Φοΐνιξ πού ξαναγεννιέ- 
ται. Ό  Ρέμπραντ φθάνει στά τε
λευταία χρόνια τής ζωής του. Ξε 
γυμνωμένος άπ' δλα', άπό κάθε έ
πιθυμία, έλευθερωμένος άπό κάθε 
ένστικτο, παραγνωρισμένος άπό 
τόν κόσμο παρουσιάζει στό φώς 
τής μέρας δλους τούς θησαυρούς 
πού ήτανε κρυμμένοι στά κατά- 
δαθα τής ψυχής του.

Άφίνει πειά τή σμίλη, τή συντρό 
φισσα τής ζωής του, τά μάτια του 
δέν τόν βοηθάνε στή λεπτή αύτή 
δουλειά. Τά πρώτα του σχέδια 
δέν είναι παρά σκοτεινά σκίτσα 
κι' άναγκάζεται άπό πάνω νά γρά 
Ψϊΐ έί?ήγηση.

Συχνά δέν έχει χρήματα ν’ άγο- 
ράση χα(ίτί καί κραγιόνια καί συ
χνά σκιτσάρι σέ παληόχαρτα πού 
τοΰ πέφτουνε στά χέρια του. " Ε 
τσι, πίσω άπό ενα ώραίο του σκί
τσο πού παρουσιάζει μιά γυναίκα 
πού άπατάει τόν άνδρα της, μπο
ρεί κανείς νά διαδάση ένα νεκρώ
σιμο κάποιας κυρίας Ναχτγκλάς.

"Οταν ζωγραφίζει, τά πρόσω
πα καί τά σώματα εΐναι πάντα 
φυσικοϋ μεγέθους καί καμμιά φο
ρά καί μεγαλύτερα. Ή  τοπιογρα
φίες δέν τόν ένδιαφέρουν πιά κι’ 
δλες ol συνθέσεις τής έποχής του 
αύτής εΐναι άχαρες καί σκοτεινές.

Ποιά είναι τά πρόσωπα πού α
πεικόνισε τήν έποχή αύτή; Πρώτα, 
πρώτα δυό σύνολα πού τοΰ παραγ 

ι γείλανε, Ά λ λ ά  τί πονηριές χρειά- 
| ζουνται καί νά τοΰ δοθή μιά πα

ραγγελία! Είχε πεθάνει ένας μα- 
I θητής του ό Φλίνκ πριν προφτάσει 

νά τε>κιώση μιά είκόνα πού τοΰ 
εΐχε ψχραγγείλη ή Δημαρχία.

"Αναγκάστηκαν τότε νά άποτα- 
θοΰνε στό γέρο δάσκαλο καί νά 

! τοΰ δώσουνε μιά παραγγελία μέ 
| θέμα «Ή  συνομωσία τοϋ Κλαυδίου 

Σιδίλις» παρμένο άπό ένα θρΰλο 
τής παληάς 'Ολλανδίας. Ό  Ρέμ
πραντ ζωγράφισε ένα τεράστιο πί
νακα.

"Οταν οΐ άνθρωποι τής Δημαρ- 
χίας είδαν δτι τούς κουδάλησαν 
τήν πελώρια αύτή φαντασμαγορία 
δέν εύχαριστηθήκανε. Έποτναλή- 
φθηκε ή ϊδια 'στορία μέ τούς 'Ε 
θνοφρουρούς. Βάλανε τήν εικόνα 
σέ μιά σκοτεινή άποθήκη. ^Ηταν 
δμως πολύ μεγάλη καί τήν τεμα
χίσανε. "Ενα  μονάχα κομμάτι σώ
θηκε κι’ άπ’ αύτό μαντεύομε ένα 
άριστούργημα.

Τήν άλλη παραγγελία τοΰ τήν 
έφερε ό δαφέας Ζάν Σίξτ. “ Εττει· 
σε κα,ί τούς φίλους του πού που*

λοΰσαν ύφάσματα νά έμπιστευθούν 
στό γέρο - δάσκαλο.

Μά λοιπόν, ό Ρέμπραντ Ιτοιμος 
νά κάνη μιά εικόνα τοΰ Συνδικά
του τών Ύφασματεμπόρων. Σκέ- 
φτηκε τή «Νυχτερινή περιπολία» 
καί χαμογελάει.

— Ά Ι  θέλετε πολύ φώς καΐ 6- 
μοιότητα, θά τήν έχετε κύριοι I I I

Ζωγραφίζει πέντε θαυμάσια πρό 
σωπα, μέσα σέ πολύ φώς, ζωντα
νές φυσιογνωμίες, δχι αινιγματι
κές, μέ έκφρασι άλλά χωρίς φαν
τασία.

’Αλλά στίς προσωπογραφίες τί)ς 
έποχής έκείνης φαίνεται δλη ή δύ- 
ναμι τοΰ Ζωγράφου καί τοΰ Ποι- 
ητή.

Σωθήκανε τριάντα εικόνες τής 
έποχής αύτής — ξεχωρίζοντας τίς 
οικογενειακές — καμμιά δμως δέν 
φέρνει ένα όνομα. Χωρίς άλλο 
πρόκειται γιά άτομα πού ζούσανε 
άποτραδη γμένα καί δέν θέλανε 
νά άπαθανο&ισθο0νε σάν τούς ά- 
στούς τής έποχής τους. Καμμιά έ- 
πιτήδευση στίς φορεσιές. Μονάχα 
ένας κυδερνητικός ύπάλληλος φο- 
ρεΐ έπίσημο ένδυμα.

Τά περισσότερα μοντέλλα του 
εΐναι γρηές καί γέροι καί άν κά* 
ποτε τό πρόσωπο είναι νεανικό, 
φαίνεται μιά γερασμένη ψυχή. Νε
αρές γυναίκες σκύδουνε τό κεφάλι 
τους, σάν νά τούς πιέζει ένα πε
ρισσό βάρος. Είναι ώραϊες ή κυ
νηγήσανε στή ζωή τους ένα όνειρο 
ώμορφιάς; Τό πεπρωμένο φαίνε
ται στά μάτια τους, τό βλέμμα 
τους δέν δείχνει καμμιά περιέρ
γεια, εΐναι τό σκοτεινό βλέμμα 
άνθρώπων «πού ξέρουν». ‘Η με
λαγχολία τής ψυχής είναι βουτη
γμένη σ’ ένα όργασμό χρωμάτων.

Μετ. Κ Ω Σ Τ Α  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ  ΕΡ Χ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Γράμματα 
πρός τά

που περιοριςεται 
πί** ούτε γιά' τό 
ug δικαοιλογείται 
ινείς άπ’ τούς ή-

«Παρασκήνια»
’Αγαπητά «Παρασκήνια»,

Είδα κι’ έγώ μέοα σέ τόσους άλλους 
τό περίφημο έλληνικό έργο. Πρέπέΐ 
νά τό όμολογήσω πώς ούτε στιγμή δέν 
τό μιτάνοιωοα. Γέλασα τόσο πολύ μά
ξι μέ όλο τόν κόσμο πού είχε γεμίσει 
τό «Ρέξ» ώοτε θάμουν στ’ άλήθεια ά- 
χάριστη άν είχα παράπονα. Τό κακό 
όμως είναι πώς δέν έπρόκειτο περί 
κωμικού έργου. 'Οπωσδήποτε έδώ 5έύ 
θά μιλήσω οϋτε γιά τή φωτογραφία ηού 
θύμισε τά έπίκαιρα Μεγαλοοικονόμού, 
πού είδαμε πρίν άπολαύοουμε τό έργο, 
οϋτε γιά τό διάλογο πού περιορίξεται 
σ·>ά άηολύνως ' άνσγκβϊι 
παίξιμο πού έπί τέλους 
άν οκεφθοϋμε πώς κανείς 
θοποιούς έκτός τοΰ κ. Κωνσταντάρα 
δέν είχε ξαναβρεθή έμπρός σέ κινη- 
ματρογραφικό φακό.

Κάτι άλλο μού έκανε έντύπωοι καί 
τό βρίσκω σοβαρώτερο άπ’ αύτά τά 
σχεδόν δικαιολογημένα: Πώς μπορού
σε ό κ. Μπόγρης πού θεωρείται άπό 
τούς λίγους θεατρικούς συγγρεφϊίς 
πού έχει νά έπιδείξη σήμερα ή 'Ελλάς, 
νά ηαρακολουθήσρ άπό τόσο κοντά 
ένα άλλο έργο γαλλικό, τό «Ρωμαν- 
τικές Οραδυές» πού είδαμε πέρυσι 
στόν «Όρψέα»;

Άπό τή στιγμή πού διάβασα τήν ύ- 
πόθεσι σ’ ένα άπό τά προηγούμενα 
φύλλα σας είχα παρατηρήσει — κι’ όχι 
μόνον έγώ —  τήν όμοιότητα. Περίμβ- 
να όμως νά δώ πρώτα τό έργο γιά νά 
βεβαιωθώ .

"Οπως θά θυμούνται, όσοι τό είδαν 
καί οέ κείνο τό έργο ή ύπόθεσις λταν 
γιά ένα ψαρά μέ θαυμάσια φωνή (Τίνο 
Ρόσσι), μιά μοιραία γυναίκα (Νίτα 
Ράγια) φίλη ένός πλουσίου κυρίου ή 
όποία παρέσυρε τό Φαρά (ό όποιος 
είχε κι' ένα φίλο άκριβώς οάν τόν 
Ζαργάνα) στό Παρίσι. Ό φαράς άφίνε 
τή νηοιώτισσα άρραβωνιαοτικιά του (τή 
Ζωίτσα τού έλληνικού έργου) καί κλεί
νοντας τ’ αύτιά του στά φρόνιμα λό
για τοΰ φίλου του έφευγε άπ' τό νησί. 
Στό τέλος φυσικά, γύριξε άφοΰ μά
θαινε τί είδους γυναίκα ήταν ή Νίτα 
Ράγια.

Είναι άνάγκη νά προσθέσω τίποτε 
άλλο; Θέλω πολύ νά κάνωμε κΓ έμεΐς 
έργα οάν τά ξένα κι' είμαι βέβαια 
πώς αύτό δέν θ' άργήσρ. Είναι σωστό 
όμως κάτι πού παρουσιάξεται — καί 
θέλω νά πιστέψω πώς είνα, — σάν μιά 
ειλικρινής προσπάθεια νά έχρ ένα τέ
τοια .βασικό έλάττωμα; Δέν λέω πώς 
είναι άντιγραφή. Δέν μπορώ δμως «αί 
νά πιστέφω πώς ή έμπνευσις τοϋ κ. 
Μπόγρη ηταν έντελώς πρωτότυπη. Καί 
είναι κρίμα.

Μέ έκτίμησι 
ΡΟΖΙΤΑ Γ. ΣΕΥΚΟΥ

Ή  συναυλία τής ' 
Ειδικής Φιλαρμονικής

Τή περασμένη Δευτέρα δόθηκε ιττό 
θέατρο «Ρέξ» μιά πολύ ένδιαφέρουσα 
συναυλία τής Ειδικής Φιλαρμονικής 
μέ τήν διεύθυνση του κ. Σ. Δου- 
κάκη καΐ μέ τή σύμπραξη τής δίδος 
Κλάδας Στάμου.

Τήν παραπάνω συναυλία τιμήσανε 
μέ τή παρουσία Τους ή Α. Μ. ό Βασι
λεύς καί Α.Β.Υ. ή Πριγκήπισσα Αικα
τερίνη καθώς καί πολλά μέλη τής Κυ
βερνήσεως.

Τό πρόγραμμα έκτελέστηκε πολύ κα
λά άπό τήν όρχήστρα κι’ ιδιαίτερα ό 
«Εσπερινός» τοΰ Μασσενέ. Ω.

Ρεσιτάλ τραγουδιού
Τό Σάββατο, 4 τοΰ Μάη, σ/ις 7 

μ.μ. θά έμφανισθή στήν αίθουσα τοΰ 
Ωδείου ’Αθηνών ή καλλιτέχνιδα τού 
τραγουδιού δίς Έ λ . Μαλαφέκα μέ πρό
γραμμα έκλεχτό μέ εργα Ελλήνων καϊ 
ξένων συνθετών.

Στό πιάνο θά συνοδεύση ό διαπρ*. 
πής καλλιτέχνης κ. Λώρης Μαργαρί
της.

Ό  ειδικός γυναικολόγος  

'Ιατρός Μ. ΛΕΒΙΔΗΣ δέχεται.

‘Q iu ^ S jO v g v d g a  6 3 α
' .Τηλ. 5 4 - 3 2 3



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΈοωτιρικοΟ 180 δρ. τό χρόνο 
Έοωτερικοϋ 90 δρ. τό έζάι-. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ. τό χρόνο 
ΑΙγύητου 75 Γρ. Δ. τό κρονο 
‘Αμερικής 3 Λολλ. ίό  χρόνο

Αήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

'Υπεύθυνος Συντόχτης 
Θ.^Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοηούλου Α

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. Σ Α Λ ΙΒΕΡΟ Σ  

’Ερυμάνθου 3

Ιδρ υτή ς : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ T U ic f tn u » )  Γραφεία 21 774 ΤΗΛΕόΟΝΑ) Τυπαγρ. 28-622

Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΕΙΣ
5 δραχμές ό στίχος

Χειρόγραφα, είκόνες, σκίτσα 
κ.λ.π. δέν έπιστρέφονται

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΙΧΩΣ ΣΚΙΑ»
Μουσικόδραμα τοϋ Ρίχαρντ Στράους 
σέ τρεΐς πράξεις καί έννηά είκόνες
Τοΰ συνεργάτη μας στή Βιέννη κ. I. ΒΕΡΓΩ1Η

Β ΙΕ Ν Ν Η .  ’Απρίλης. — Γιά  τό 
έργο αύτό καί τήν υπέροχη μου
σική του, γραφήκανε πολλά, όταν 
είχε πρωτοπαιχτή πρίν άπό είκοσι 
χρόνια στή Βασιλική ’Ό περα τής 
Βιέννης. Φέτος ή διεύθυνση τοΰ 
Κρατικού μελοδράματος, τό άνέ- 
δασε καί πάλι, μέ μερικές παραλ
λαγές στό σκηνικό του διάκοσμο, 
πού όφείλονται στόν σκηνοθέτη 
του Ά λ φ ρ εν τ  Βόλλα .

« Ή  γυναίκα δίχως σκιά !)) είναι 
στό σύνολό της ένα άριστούργημα, 
μπορεί νά χαρακτηριστή σάν μιά 
βαθειά έννοια τής άγάπης. Ή  ύ- 
πόθεσή της έκτυλίσσεται μέσα σέ 
μιά άλληλουχία σκηνών άλληγορι- 
κών καί συμβόλων, ol δέ διάλογοί 
της, είναι γεμάτοι άπό παραδεί
γματα άνώτερης ήθικής, πού μέσα 
τους βρίσκει ό θεατής τά πιό βα
θυστόχαστα φιλοσοφικά πορίσμα
τα.

Ά π ό  τήν πρώτη του δψη τό έρ
γο  φαίνεται σάν νάναι φανταστικό 
μέ θέμα ένα άπό τά παληά πα
ραμύθια τών στοιχιών καί τών 
μάγων. Παρ’ όλα αύτά τά πρόσω
πα τοϋ έργου, τά περισσότερα εί
ναι άλληγορικά. Παρά πού μερι
κά παρουσιάζουν τήν πραγματική 
άνθρώπινη φύση καί ξεδιπλώνουνε 
δλα της τά πάθη, τά ύπόλοιπα εί
ναι φανταστικά καί ύπερφυσικά.

Γ  ιά χάρη τών άναγνωστών τών 
«Παρασκηνίων» θά διηγηθώ μέ 
λίγα λόγια  τήν ύπόθεση τοϋ λιμ- 
πρέττου».

Ή  μοναχοκόρη του βασιληά τών 
πνευμάτων, Κεϊκομπάλντ, έχει τήν 
δύναμι νά παίρνει τήν μορφήν 6- 
ποιουδήποτε ζώου.ΚΓ έτσι μεταμορ 
φώνεται ένα πρωΐ σέ μιά χαριτω
μένη άντιλόπη. Μέσα στό δάσος 
πού έτρεχε καί πηδούσε άμέριμνα, 
βρίσκεται αίφνης μπρός στό βασι- 
ληά τοΰ νησιοΰ, πού είχε βγή κυ
νήγι. Ό  βασιληάς παρευθύς τήν 
τοξεύει καί τήν πληγώνει. Φοδισμέ- 
νη τώρα, άπό τόν βέβαιο θάνατο 
πού τήν προσμένει, ξαναπαίρνει 
τήνάνθρώπινή της υπόσταση. " Ε κ 
θαμβος ό βασιληάς, άπό τά κάλλη 
της τήν έρωτεύεται καί τήν κάνει 
δική του.

Τό πρωΐ δμως τό άγαλματώδες 
σώμα τής κόρης τοϋ βασιληά τών 
πνευμάτων, ήτανε διαφανές σάν 
γυαλί. Τήν σφύζουσα άπό τά νειά
τα σάρκα της, διαπερνούσαν ol ά- 
κτΐνες τοΰ ήλίου, σέ ραθμό πού ή ( 
γοητευτική της σιλουέττα, δέν έ

ριχνε πίσω της τήν παραμικρή 
σκιά δπως συμδαίνει μέ τά σώ
ματα τών θνητών.

Ά γαναχτισμένος ό πατέρας της, 
έπειδή ή κόρη του παραδόθηκε σ’ 
ένα γήϊνο δν, βγάζει μιά φοδερή 
άπόφαση άπό έκεΐνες πού άκούει 
κανένας στά παραμύθια.

«Τό σώμα το^ βασιληά τοΰ νη- 
σιοΰ, καί συζύγου της, θά μετα- 
βληθή σέ πέτρινο άν μετά άπό έ
να χρόνο ή βασίλισσα δέν κατορ- 
θώση νά ρίχνη πίσω της τή ϊδια 
σκιά τ η ς !».

Κατατρομοτγμένη άπό τήν πα
τρική άπόφαση ή βασίλισσα συν- 
τροφευμένη άπό τή τροφό της (πού 
έγνώριζε κατά βάθος δλα τά μυ
στήρια τ ής  μαγείας, καί τής μαγ
γανείας καί ήξερε νά μεταχειρί
ζεται κάθε είδους διαβολική ένέ^- 
γεια ) βγήκε σ’ άναζήτησ,η τής 
σκιάς της ( ' ) .

Μ ' αύτή τήν άπόφαση, ή βασί
λισσα μέ τήν τροφό της, μπαίνουνε 
στό σπίτι ένός βαφηά, τοΰ Μπα
ράκ, άπλοϊκοΰ άνθρώπου καί τύ
που άπλοϊκοΰ δουλευτάρη. Ό  Μπα 
ράκ αύτός, παρά πού είναι παν- 
τρεμμένος πρίν άπό τρία χρόνια 
δέν ευτύχησε νά άποχτήση παιδί 
κ ι’ αύτό τόν κάνει φοβερά μελαγ- 
χολικό. ’Αντίθετα ή γυναίκα του, 
τύπος γυναικός ρωμαντικής, ζή 
μέ ιδανικά καί δέν βρίσκει τήν 
παραμικρή ευχαρίστηση καί ήδο- 
νή, σέ κοινές καί ύλικές άπολαύ- 
σεις. 'Οραματίζεται διαρκώς ένα 
άνώτερο ψυχικό περιβάλλο καί μή 
βρίσκοντας ευχαρίστηση στό σπίτι 
της σκέφτεται νώ έγκαταλείψη τή 
συζυγική στέγη.

Ή  παμπόνηρη τροφός, άντιλα;*· 
βάνεται άμέσως τήν ψυχολογική 
διάθεση τής γυναίκας τοΰ Μπαράκ 
καί κατορθώνει μέ διάφορες ύπο- 
σχέσεις καί παντοειδή δελεάσμα- 
τα, νά τήν πείση νά παραδώση τή 
σκιά της στή βασίλισσα.

Ή  γυναίκα τοΰ βαφηά δέχεται 
καί έτσι χωρίζει άμέσως μέ τόν 
άντρα της ένφ ή βασίλισσα καί ή 
τροφός, έξακολουθοΰνε νά μένουνε 
στό ϊδιο σπίτι.

’Επακολουθούνε συζυγικές σκη
νές άνάμεσα στό Μπαράκ καί τής 
γυναικός του, σκην*ς γεμάτες πα- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

(1) Ό συγγραφεύς τοΰ έργου μετα- 
χειρ^ζίται τήν έννοια τής σκ’άς 6 
σύμβολο τής μητρότητας.

P A U L  S O U R I A U

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
•Απάντησι στά «Παράδοξα τςϋ 

’Ηθοποιού» του Ντιντερό
01 καλύτεροι ήθοποιοί δέν είναι 

στή σκηνή, άλλά στήν πραγματική 
ζωή, στήν κοινωνία.

"Ολοι μας παίζομε κατά έ'να τρό
πο τήν κωμωδία τοΰ αισθήματος, κά
νομε πώς είμαστε συγκινημένοι, βά
ζοντας πάντα μιά μάσκα, καί κάνον
τας σκέψεις κατά τις περιστάσεις.

Ποιός, ποιος μπορεί νά καυχηθή δτι 
είναι πάντα τέλεια φυσικός, τέλεια 
ειλικρινής;

Ή  κοσμική ζωή εΤναι έ'να είδος 
Commedia dell’ arte, δπου καθένας 
μας αυτοσχεδιάζει τό ρόλο του, καί 
μάλιστα μερικοί μέ τόση ακρίβεια στό 
λεκτικό, στις έκφράσεις, χειρονομίες, 
ώστε δ λ ο ι  γ ε λ ι ο ύ ν τ α ι  
ά π’ α ύ τ ή  τ ή ν  κ ω μ ω δ ί α !

Άλλά τώρα ό λόγος γιά τόν Ήθο
ποιό, καί ειδικά άν, κατά τήν έμψύχω- 
σι τών διαφόρων ρόλων, αισθάνεται 
πραγματικά τ’ άποδιδόμενα αισθήμα
τα, αν συμπάσχη, ή άν άπλώς τά έκ- 
φράζη μέ τήν τέχνη του, π α ί ζ ο ν 
τ α ς  τ ή  λ ε γ ο μ έ ν η  κ ω μ ω 
δ ί α  τ ο ύ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς .

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Απερίφραστη είναι ή γνώμη τοΰ 
Ντιντερό στήν περίφημη μελέτη του 
«Parsdoxe sur le Comedien».

—  «Ό χι, γράφει, ό ήθοποιός δέν 
αισθάνεται τίποτε, καΐ δέν εχει άνάγκη 
νά αισθάνεται. Άκούει καλά τόν έαυ
τό του τή στιγμή ποΰ σάς συναρπά
ζει, καΐ δλο τά ταλέντο του βασίζεται 
δχι έίς τά νά αισθάνεται, άλλά είς τά 
ν’ άποδίδη μέ τόση ακρίβεια τά έξωτε- 
ρικά γνωρίσματα τού αισθήματος, ώ
στε ν’ άπατάσθε... Οί κραυγές τής λύ
πης έχουν σημειωθή στήν άκοή του. 
Οί χειρονομίες τής άπελπισίας του 
έχουν μελετηθή καί προετοιμασθή μπρο 
στά στόν καθρέφτη. Τής φωνής τό τρε
μούλιασμα, λέξεις έκκρεμείς, πνιγμέ
νοι καί τραβηγμένοι τόνοι, λυποθυμί- 
ες, παραφορές δλα είναι μίμησις, μά
θημα άποστηθωμένο, μορφασμοί παθη
τικοί, πιθηκισμοί υπέροχοι, ποΰ τούς 
έχει στή μνήμη του 6 ήθοποιός υστέ
ρα άπό έπίμονη μελέτη, καί τούς χρη
σιμοποίησε κατά τή στιγμή τής έκτε- 
λέσεως τοΰ ρόλου.

Μετά τήν παράστασι είναι ΰπερβο- 
λικά κουρασμένος, άλλά δέν τοΰ μένει 
ουτε ταραχή, οϋτε λύπη, μελαγχολία, 
ψυχική κατάπτωσις' "Ολες αύτές τίς 
έντυπώσεις σείς τις αποκομίσατε. 'Ο 
ηθοποιός κουρασμένος καΐ ό θεατής 
λυπημένος. Άπόδειξις δτι παραφέρθη
κε χωρίς νά αΐσθανθή τίποτε, ένφ σείς 
6 θεατής αίσθανθήκατε χωρίς να πα. 
ραψερθήτε».

Αύτά γράφει ό Ντιντερό.
Καΐ δμως έρωτάται:
—  Είναι άλήθεια δτι ό ήθοποιός 

παραφέρεται χωρίς νά αισθάνεται, και 
μπορεί νά έκφράση δλα τά πάθη, χω
ρίς νά δοκιμάση, νά ύποστή κανένα;

Ή  διαβεβαίωσις τών έξοχων ήθο- 
ιτοιων, πού έπικαλείται ό Ντιντερό, 
γιά νά υποστήριξή τή γνώμη του, πρέ-

Γιά τήν ψυχαγωγία τοϋλαοϋ

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ Η ΧΟΡΩΑΙΑΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Trjq «Λιοικήσεως Πρώτευούσης»
Όμιλε] ό Γεν. Διευθυντής κ. Σ. 

στό συνεργάτ ι μας κ. Νίκο

πει να έξελεγχθοΰν, νά έρμηνευθοΰν.
Κάποιος ήθοποιός βεβαιώνει δτι σέ 

σκηνή παθητική, δπου τόν ένόμιζαν 
πώς λησμονούσε τά πάντα, γιά νά ζή- 
ση το ρόλο του, έκείνος ήταν άπασχο- 
λημένος νά τακτοποιή τις πτυχές τής 
τηβένου του!

Είναι δμως τούτο έξακριβωμένο;... 
Καΐ πού τό ξέρει ό ϊδιος ό ήθοποι
ός;... Στις στιγμές τής συγκινήσεως 
παρατηρεί κανείς μόνο τις πιό ένσυ- 
νείδητες σκέψεις, τις πειό άσυνήθεις. 
Αντιλαμβάνεται άσχημα τή πραγμα

τική ψυχική κατάστασι.
Αύτές ή τόσο ξεχωριστές σκέψεις 

τοΰ ήρθαν στό κορύφωμα τής φαινο
μενικής συγκινήσεώς του, ή κατά τά 
φωτεινά διαλείμματα, πού τού άφισεν 
ό ρόλος του, στά κόμματα καΐ στις 
τελείες τοΰ μονολόγου του;...

Τό πνεύμα βρίσκει καιρό νά σκεφθή 
πολλά πράγματα άνάμεσα σέ δυό λέ
ξεις. Αύτή ή έτοιμότης τού πνεύματος 
μήπως ήταν προσποιητή, σά μιά μι
κρή κωμωδία μέσα στή μεγάλη, γιά 
τήν εύχαρίστησι τού ήθοποιοΰ νά μάς 
άπατήση περισσότερο, μέ τό δτι ήταν 
ψύχραιμος τή στιγμή, πού μέ τό παί
ξιμό του μάς παρουσίαζε τό πάθος;...

Μέ τό νά μετασχηματίζεται ή θ ι :< ώ ς 
ό ήθοποιός, χάνει τήν έπίγνωσι τοΰ 
πραγματικού, καΐ δέν ξέρει πιά σέ 
ποιά στιγμή ό έαυτός του είναι ειλι
κρινής.

Όσο πιό πολύ σκεφθή κανείς αύτό 
τό ζήτημα, τόσο πιό πολύ 6ά πεισθή 
δτι αύτή ή πλήρης άδιαψορία είναι τέ
λεια απαράδεχτη.

Π Ρ Ο Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΙΑ  ΤΟ Υ ΡΟ ΛΟ Υ

Ά ς  πάρωμε πρώτα - πρώτα τόν ή
θοποιό στήν πιό ένεργητική περίοδο 
τού έπαγγέλματος του, δταν προετοι- 
μάζη τό ρόλο του.

Ό  συγγραφεύς μιά καΐ σύνθεσε τά 
πρόσωπά του, τά παραδίνει στόν η
θοποιό. Αύτός τά κάνει νά μιλούν, νά 
ένεργούν δίνοντάς τους τή σκηνική 
πραγματικότητα. Ό  ήθοποιός δέν εί
ναι κομπάρσος, πού τοΰ κανονίζει τά 
βήματα ό δραματουργός. Ποιός τοΰ 
έμαθε τούς τονισμούς του, τις έκψρά- 
σεις τής φυσιογνωμίας του, τις χει
ρονομίες, τίς στάσεις του;

Όσο λεπτομερείς καί άν είναι ή ο
δηγίες τού συγγραφέως, τοΰ σκηνοθέ
τη, τής παραδόσεως (tradition), ό ή
θοποιός έχει κατ’ ανάγκην κάποια 
πρωτοβουλία. Μπροστά στό ρόλο, πού 
τού άνέθεσαν, είναι οπως 6 έκτελεστής 
πού στό άναλόγιό του έβαλαν ενα κομ 
μάτι μουσικής. Τού προμηθεύουν τις 
νότες τοΰ ρόλου του μέ μερικές οδη
γίες κινήσεως ή έκφράσεως. Μένει νά 
καθορισθοΰν οί άποχρώσεις, ποΰ ό συγ 
γραφεύς δέν έσημείωσε, καΐ πού ϊσως 
δέν έκανόνισε στά πνεΰμα του.

Σ ’ ένα ρόλο βαθειά μελετημένο κά
θε χειρονομία τοΰ ήθοποιοΰ, καθένας 
άπά τούς τονισμούς του είναι μιά λε- 

( Συνέχεια στήν 4η νελίδα>

"Οπως δέ λείπει ό Μ άρτη: άπβ 
τή Σαρακοστή, έτσι χ Γ  ό κ. Κ  
Κοτ^ιά;: άιτό κάδε ώραϊβ πβύ γί
νεται στήν Ά δή να  ytee τή ψυχα
γωγία τβϋ 'Έ λλη να — γιά ν ’ άσχβ- 
ληδβύμε μόνβ μ ’ >ύτή.

’Έ ρ γ β  τβυ είναι τά κέντρα παιδι- 
££YC TC,, εΐναι τέ κβυ- 

κλβδέατρβ τβύ κ. Ι^ώτα. έ λαϊκές 
κ.νιιμχτβγράφβς, ή Φ ιλχρμβνική  
καί χρρωδίχ τή ; «Διοικήσεω: Πρί.
τευ-ούσης  Μ ά και τόσα καί τόσα
άλλα.

Σήαερα δ’ άσχβληδβνμε μέ τή 
<>»!>- - ιβν ι·<ή καί χορωδία τή ; Δι- 
βικήσεως τή·; Πρωτευ<^5ης. οπω· 

-fuve φύλλο τών «Παρα- 
ά τό κούκλο δε ατρο τβϋ

κ. Γ . Ρώτα.
ι sv.xcg οιευδυντή; τή : Φιλα^^ο 

ν ' ή ί  *.’ .‘αι β *. Δου·κάκ.·ς. πβύ αύ
τό; κ ι’ ό κ. Μβλότσβς (Διευδυντής 
τή ; Χορωδίας) κατόπι, μά: δώκα- 
νε εύγεν£5τ; Γα κάδε δυνατή πλη 
ρβφίρία γιά τβ ίατορικβ τή : ϊίρυ- 
βη: τή : it ραία; αύτή: δημιβυργία.; 
τβΰ κ. Κβ-^ιά, τ :ϋ  τρόπβυ τής λει- 
τβυργίχ τη;. κ*δώ ; άκόμα καί β- 
X uv  - ίύ  πρόκειται νά γίνβυν

— Τ ό ν  Ίβ ύν ιβ  τβ’Γ. 1938—-άρχιοί 
ό κ. Δβυκάκη; —  ίδρύδηκε τό ίδρυ
μα 3'jTc. πβυ έχω τήν τιμή καί 
τήν τύχη νά είμαι γενικό ; διευ- 
δυντή; τβυ άπβ τόν κ. Ύπβυργό 
Γεν . Διβικητή Πρωτευβύοη;. Ά ρ χ ι  
:·ά οί έκτ-λε ;τέ ; τβυ ήταν. συνο
λικά. δηλαδή τόσβ τή ; Φ ιλαρμο
ν ική ; όσο καΐ τή ; χορωδία:, μόνο 
100. Ξ τ ό  σύντομο ομο> χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε άπό τό
τε. ό άριδμό; αύτό; αύξήδηκε κα
τά χίλια στά έ κ κ τ έ ’ Πραγματικά 
μβυσίικού; όργάνων σήμερα έχβυμε 
κάπου τριατκόσιβυ; καί χορωδού; ϊ- 
χι λιγώτερβυς άπό έφτακοσιβυ;.

»Οί έννενήντα  τρία περίπβυ στά 
εκατό είναι ερασιτέχνες, πβύ π?ίρ 
νουν μ έ ρ ΐ ; άπβ άγάπη οτήν ώραία 
τέχνη καί μόνβ βί 70 περίπβυ έπαν 
γελματίε; μβυσιχβί Ό  μισδό; τών 
μέν τελευταίων είναι 2— 3 χιλιά
δες δρ. τό μήνα. τών δέ πρώτων 
300— fe00 δρ. τό μήνα Κ Γ  αύτό βοο 
άφορά τούς μουσικούς όργάνων. C ’t 
χορωδοί είναι άμισίβι.

Ο Μ Ι Λ Ε Ι  C  Δ 1 Ε Υ Ο Υ Ν Τ Η Σ  Τ Η Σ  
Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ Σ

Ό  κ. Δουκάκης ομως έχει ίβ ’>- 
λειά καί πρέπει νά φύγη. ’Έ τσ ι μ> 
παραπέμπει στβν διευδυντή τής χο 
ρωδίας κ. Μολότσβ, πού συν'έχισε 
προδυμβτατα τά λόγια τβΰ πρώ
του:

— Οί καλλιτέχνες αύτβί είναι f i r  
σκορπισμένοι σέ 10 φιλαρμονικέζ- 
χβρωδί&ς πβύ παίζουν στις διάφο
ρες κβινότητες καί Δήμβυ; τ ίν  
περιφέρεια; τή ; Διοίκησης Πρωτευ- 
ούσης, βπως τή ; Καλλιδέας. Ν έα ; 
Κοκκινιάς. Νέας Ιω νία ς κλπ. Κατά 
συνέπεια, έχβυμε καί δέκα. διευδυν 
τέ; βπως βί κ.κ. Παπαδημητρίβυ, 
Βαλτετσιώτης, Μ πούλικο;. Ά β α τά γ  
γελβς κ.ά.

— Οί συναυλίες —  ρωτάμε —  δί

νονται κατ’ αναγκη μόνβ τό κα λ* 
καίρι. άφ-ού έκτελβϋνται στβ ύπαι 
•δρβ, ώστε τό χειμώνα τί κάνουν 
■;ί μουσικοί;

— Μ ελετβύν κ>Λ προγυμνάγον
ται. Δίνβυμε όμως συναυλίες καί 
τό χειμώνα σέ κλειστό χώρβ, ό
πως προχτές άπό τή σκηνή τβΰ δέ- 
ατ·5βυ Κβτοπούλη (« Ρ έ ξ » ) .  Φυσικά 
πβλύ σπανια. κ ι’ ό γιατί δέ

Ό  Κ. Σ. Δουκάκης

•ίρίσκουμε έντελώς κατάλληλο τ·ί- 
πβ. Βλέπετε, σκοπός τή ; ίδρυση; τής 
Φιλαρμονικής καί χορωδία: είναι 
νά χαρίζη τή μουσική απόλαυση 
στή λαϊκή ψυχή. πράμα πού δέν 
είναι εύκολο νά γίνεται μέσα σέ 
ακριβοπληρωμένες πλατείες δεά- 
τρων. Όπωοδήπβτε, ομως, δά εξα 
κολουδιίσωμε νά δίν'βυμε’ καί πυ
κνότερα μάλιστα, συναυλίες καί σέ 
κλειστούς χώρους.

— Περίπβυ πόσες συναυλίες γί
νονται τό χρονο σέ διάφορες συνοι 
κίες;

— Κάπβυ έκατό πενήντα.
—  Η μβυσική είναι Έ λ λ η ν ικ ή  εί

τε {ε ν η ; . .
— ΚάΤ ξένη κ Γ  Έ7,"λήνική.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ή συνέχεια της βιο
γραφίας τοΰ

«ΡΕΜΠΡΑΝΤ»
στή 2η σελίδο

ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Βυζαντινό

— Οί ακροατές τί προτιμούν ν ’ 
Λκβύσβυν; Δ ική μας ή όχι;

— Συμβαδίζουμε μέ τή δέληαη τοΰ 
λαού. Κ Γ  έπειδή, οπως σα; είπα 
παίζουμε κ Γ  άπό τίς δυό. αύτό ση
μαίνει πώς ό κόσμο: άγ:'πάει καί 
τίς δυό.

— ’ ίϊ·στε τό κοινό δέχεται μέ χ'χ 
ρά τήν ώραία αύτρ πρβσ-πάδειά 
σας;

— "Ο χ ι μέ χαρα άπλά. άλλά μέ 
πραγματικό ένδουσιασμό. 'Έπειτα  
:}άς παρακαλώ νά διευκρινίσετε 
κάπως τήν έρώτησή σας λέγοντας 
«ηρββπάδειά σ^ς», δηλαδή «μάς» 
ένώ γνωστό είναι ότι αύτή όφείλε 
ται όλβ'-'.ληροτικά στον άκβύρΛ·-τβ 
καί φιλοπρόο>δβ κ. Κβτ,ιά . Έ μ ε ϊ ;  
άπλβύστατα διωριστήκαμε καί διευ 
θύνβυμε τό ίδρυμα αύτό..

— Ο Ι έκτελεστές είναι άπόφβιτβι 
ώδείων ή γνωρί^βυν πραχτικά έ
να όργανο καί τραγουδβύν' καλά

— Έξαρτάται. Δηλαδή κ Γ  έτσι 
κ ι’ άλλβιώς.. ’Έ χ β υ μ ε  ά π όφβ ι του'  
καί μαδητές ώδείων. όπως καί μό 
νβ πρακτικβύς. 'Οπωσδήποτε γ ό  
τβύς τελευταίους αύτούς Ιδρύσαμε 
σχετι-κή σχολή πού είναι ενα είδβ; 
’Ακαδημίας Μ βυσική; καί πβύ έ ν 
τελώς δωρεάν είμπβρεί νά γραφτή 
<αί σπβυδάση βποιοσίήπβτε πβύ £· 
χει δέληση καί κάποια κλίση, φυ
σικά.

— Σ ά  νά λέμε δηλαδή έ  κάδε 
κχλλίφωνος ή πβύ παίζει ώραία 
2να όργανο, εξεταζόμενος άπλά, 
μπορεί νά γίνη δεκτός;

— Φυσικά. Καί τόν δεχόμαστε μέ 
μεγάλη άγάπη. Σκεφ δήτε δέ ότι 
πρίν άπβ δύβ χρόνια, φέν ύπήρχε 
κανένας χορωδός, ένώ σήμερα, ό
πως σάς είπε καί έ  κ. Δουκάκης, 
εχουμε παραπάνω άπό 700.

— Τ ί όργανα διαδέτετε;
— ’Α π ’ όλα. Κορνέττ». άρπα. κλα 

ρίνβ κλπ... Καί όλα διπλά, γιά 
κάδε ενδεχόμενο... Μάλιστα κεί
να πού δίνουμε συναυλίες στά δέα
τρα. είναι έπάργυρα καί είδικί- 
παρα,'γγελμένα γιά μάς στήν Εύρώ 
πη.

— Καί ή τελευταία ερώτηση; Τ ί  
πρόκειται νά γίνη  στο μέλλον;

'Ά μ α  έχει κανείς ύπ’ ό^η τβυ 
τις τεράστιες προόδους πβύ κάνα
με στά δύβ μόνο χρόνια τής £ωή: 
τής Φιλαρμονικής-χορωδίας, δγά- 
ζει τβ ευχάριστο καί δετικό συμπέ
ρασμα ότι πβλλά άκόμα δά προσ
φέρουμε στό λαό μας. ένα λαό γεν 
νημένο φιλομουσο καί φιλότεχνβ

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Ό  θρήνος 
τήςΠαναγίας

τΗρΘα κΓ άπόψε νά σέ δώ, γιε μου καλέ, γιε μου άκριβέ....
Σέ ποιό βουνό σ’ άνέβασαν, σέ τί σταυρό σέ στήσαν ;
—  ξύπνα καΐ μίλησε καημέ....
Πώς γίνηκε αύτό, γιόκα μου, καί μόνο σου σ’ άφησαν....
Εΐνε μακρύς ό άνήφορος, λυγάν τά πόδια τά φτωχά 
γιέ μου, πώς τόν άνέβηκες μ’ ένα στόιυρό στον ώμο ; 
δέ σέ πονέσαν τά νεφρά, δέ σοΰ ματώναν τά πλευρά, 
δέ λιγωνόντούν σου ή καρδιά, γιόκα μου, άπό τόν τρόμο }
Σύ, είχες τόν ώμον άπαλό κΓ ώς είν’ τά πόδια σου γύμνί 
θά μάτωναν οί φτέρνες σου στις πέτρες καί στά σκοινά 
δέν ήσουν σύ γιά πόλεμο, δέν ή'σουν σύ γ ι’ άνηφοριά 
σύ ή'σουνα, γιέ μου, νά πατάς σέ γιούλια καί σέ κρίνα.
Ποιός νά μέ δει, ποιός νά μέ δει, σά μιά φτωχούλα καλαμιά 
πού τήνε δέρνει ό βορρηάς, ώς έχω πιά άπομείνει, ;
ΕΤνε τό στόμα μου πικρό κι’ έχω τά χείλια μου στεγνά 
κΓ είμαι σά φλόγα λυχναριού πού τρέμει, μά δέ σβύνει.
Δέν κλαίω πιά, δέν ξεφωνώ, οϋτε μαδάω τά μαλλιά...
Γιόκα μου ,πού σ’ άνάθρεφα μέ μέλι καί μέ γάλα 
μικρό καΐ μοΰ μεγάλωνες, μά σ*έ χωρούσε ή άγκαλιά 
κΓ ώς μέ κυττούσες μέ ·τά δυό σου μάτια τά μεγάλα 
άνοιαν γιά μέ τότε, άκριβέ, τά τρίσδο<θα κΓ οί ούρανοί...
Πώς γίνηκε κι* άνοίξανε καί ξάφνω σέ τραβήξαν · 
ήσουνα γιός μου, μά έγώ τώρα έχω μείνει ορφανή 
Σένα σταύρωσαν, γιόκα μου  ̂ καί μένανε μέ πνίξαν...
Δέν είχα κΓ άλλον άπά σέ, γιόκα μου καΐ μοναχογιέ ,
κι’ έταζα ή δόλια νά σε δώ κύρη καί κυβερνήτη J
—  Βάστα καρδιά, πνίξου καημέ....
Βασίλεψαν τά μάτια σου, ήλιε μ ’ κΓ άποσπερίτη.
Ά χ  τά ματάκια σου τά δυό σού τά φιλοΰσα άπό μικρό 
κΓ έλεγα πώς τά χέρια σου θάχα νά μού σφαλίσουν
τά μάτια μου* τί λέω η τρελλή, τόξερα πώς ήταν γραφτό, 
γιόκα μου, τά ματάκια σου πριν άπό μέ νά σβύσουν...
Τόξερα καΐ δέν τολεγα καί ματωνότούν μου ή καρδιά 
κΓ έπνιγα κάθε δάκρυ μου κοντά μου σά βρισκόσουν 
Τ ’ ήθελες, γιέ μου, νά γενεϊς κύρης'σέ τούτα τά σκυλιά 
δέν τόξερες, παιδάκι μου, πώς θέ νά σέ σταυρώσουν ;

Τί λέω ή δόλια κΓ ή τρελλή καΐ ποιός μ’ άκούει τή φτώχιά ; 
Σέθρεφα μέ τ’ άνάσασμα, σέ τάϊζα μέ χάδια 
δέ φτάνουν σε τά χέρια μου νά σού χαϊδέψουν τά μαλλιά, 
τά ματωμένα σου τά δυό νά κλεί σουν ματοκλάδια...
Ά χ ,  πώς τά βράδυα* θά γυρνώ, στό σπίτι, γιόκα μου καλέ 
καΐ θά προσμένώ σε νά ρθείς σάν ήλιος μές στό γιόμα, 
νά σοΰ χαϊδεύω τά μαλλιά, νά γέρνω πλάϊ σου, άκριβέ, 
νά σέ φιλώ διπλά-τριπλά στά μάτια καΐ στό στόμα...
Κ Γ  έσύ, ώς θά στέκεις δίπλα μου, θά μοΰ μιλάς λόγια γλυκά 
θάναι ή φωνή σου άνάσα μου, τά μάτια σου ματιά μου 
νά πούμε θάχουμε οΐ δυό τόσα πολλά, τόσα πολλά 
πού δέ θά σώνεί τα ή βραδυά δσα χωράει ή καρδιά μου.
Καΐ θά σοΰ στρώνω στά,στερνά τό κρεββατάκι μαλακό 
κΓ ώς θά κοιμάσαι, έγώ ορθή πά στό προσκέφαλό σου 
θά σοΰ χαϊδεύω τά μαλλιά, θά σοΰ μιλώ λόγο γλυκό 
καί θά χορταίνω άπ’ τόν γλυκό, γιέ μου, άνασασμό σου.
Κ Γ  ώς θά ξυπνάς, πώς θά ξυπνάν 3ά λέω μαζί σου τά πουλιά..,

Ά νο ιξ ’ τά μάτια νά μέ δεϊς σουρ μένη ώς τό σταυρό σου.
Τόσο ψηλά που άνέβηκες, πώς νά σέ φτάσω ή φτώχιά 
νά μάσω τό αίμα πού κυλά, γιέ μου, άπ’ τό κούτελό σου...

(Ανέκδοτο) Α Λ Κ Η Σ  Κ. Τ ΡΟ Π Α ΙΑ Τ Η Σ

Η ΜΟΡΦΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τό τελευτοίο άρθρο τοι 
ΖΑΧΑΡ Α ΠΑΠ ΔΚΤΠ Η .ΟΥ

Τώ παρακάτω άρδρο είναι τό τελευταίο πβύ γράφτη
κε άπό τον Ζαχαρία Παπαντωνίβυ, έκφωνηδήκανε δέ τε
λευταία άπό τόν ραδιοφωνικό σταδμβ τβύ Μπάρι.

Παρακολουθούσα σέ κεντρικό 
ναό τών Αθηνών μιά νεκρώσιμη Α
κολουθία. ϋ τ ίς  πένθιμες αύτές 
στιγμές ή καλαισθησία μας εΐναι 
πολύ πιό αυστηρή. Τήν αιτία είναι 
π;ριττό νά τήν πώ. Τής ζητούμε τό 
νόημα τοΰ θανάτου. Μόνο αυτή ή 
μεταφυσική τέχνη μπορεί νά μο:ς 
δώση κάτι άπό τό μυστήριο ποΰ 
μάς περιβάλλει μιά τέτοια στιγμή. 
’Ό χ ι  δέν χωροΰν έδώ μέτρια πρά
γματα. ”Η ψαλμωδία πέρνει τή 
σοβαρή άποστολή νά μιλήση γιά  
τό μυστήριο καί νά παρηγορήση.

Σ τ ό  σημείο αύτό ήταν άπαραί- 
I τητο νά κηρύξουμε άχρηστη τή 

μουσική πού όνομάζουμε Βυζοτντι- 
νή, έστω κι’ άν είναι χρήσιμη πα- 
ραόοσι, κειμήλιο, ή ο,τι άλλο θέ
λετε. Μιά ασκητική μονωοία είναι 
άνίκανη νά μάς μιλήση γιά  τό θά
νατο. Ξέρει τή γλώσσα τής απελ
πισίας. Δέν ξέρει τή γλώσσα τής 
παρηγορίΛς. Είνα ι γνωστό ποιά 
φοβέρα, ποιά σκληρότητα γιά  τόν 
άνθρωπο έχει τό κείμενο τής σχετι
κής ακολουθίας μας. Μά ή βυζαν
τινή μονωδία, χρησιμεύει νά τήν 
κάμη φοβερώτερη. Κ γ  άπό τήν ά- 
ποψι αύτή ή εισαγω γή τής τετρά
φωνης μουσικής, ή χρήσι τής άρ- 
μονίας ποΰ έκφράζει τή κοινωνία 
καί δχι τό μοναστήρι, έγινεν ά- 
φορμή στίς πένθιμες στιγμές νά 
νονώθη τό έκκλησίασμα κάτι άπο- 
λυτρωτικό καί παρήγορο. ’Ό σ ο  δ
μως κ ι’ άν είναι ή άρχή άγαθή, 
όμολογώ πώς ή τετράφωνη άκο- 
λουθία γίνεται συχνά, είτε στή λει 
τουργία εϊτε στή πένθιμη ακολου
θία παραλήρημα πού μ ά ς  βγάζει 
άπό τήν Ιερότητα τής στιγμής. 
Κα μμία  άνταπόκρισι στό νόημα 
τοΰ τροπαρίου. Πλατυασμοί, θεα
τρισμοί, «έφφέ». Καλπασμοί ρυθ
μών γωρίς λόγο. Ή  μελωδία λό

γου χάριν «ληστήν τοΰ Παραδεί
σου Χριστέ Πολίτην», θυμίζει, χω
ρίς νά ξέρωμε γ ιά  ποιό λόγο, επέ- 
λασιν Ιππικού! Ά π ό  ποϋ αύτοί ol 
ρυθμοί; Γιατί αύτά τά παιγνιδί- 
σματα; Ή  εύγενέστερη φιλοδοξία 

| γ ιά  ένα "Ελ λ η να  μουσουργό θά 
ι ήταν νά δώση στό έθνος του μιά 
| Λειτουργία καί μιά πένθιμη άκο- 
I λουθία. Αύτό δέν έγινε. Κα ί έπειδή 

δέν είμαστε τόσον ώριμοι γ ι ’ αύ
τό ή άκοή μας στήν έκκλησία υ
ποφέρει πολλά δεινά.

Στή ν  άκολουθία πού άνέφερα ό 
έπίσκοπος πού χοροστατούσε δέν 
ήξερε νά άπαγγείλη τά λόγια  του. 
Δέν ένοιωθε γρ ί άπό τονισμό. Ά -  
π ήγγελλε στραδά παραμορφώνον
τας τό κείμενο μέ τόν ήχο. Δέν ή
ξερε ποΰ νά σταθή καί πού ν' ά- 
νασάνη. Κα ί ήταν μητροπολίτης 
νέος. Κοντολογής φαινόταν πώς 
δέν είχε διαβάσει ποτέ τό κείμενό 
του. Κ Γ  δλη αύτή ή δυσαρμονία, 
ή άνωμαλία, ή άκαλαισθησία αι
τίαν είχε τόν κακό τονισμό. ’Ά ς  
ύποθέσωμε τώρα πώς ζητούμε ά
πό τόν Ιεράρχη εύθΰνες. θ ά  είχε 
τό δικαίω μα νά μάς άπαντήση: 
«Δέν είμαι εκτελεστής!». ’Έ γ ιν α  
μητροπολίτης έπειδή ήξερα γρ ά μ 
ματα καί ήμουν ένάρετος. Κανένας 
δέν μοΰ ζήτησε νά τονίζω καλά τις 
λέξεις». Κ Γ  αύτό δυστυχώς είναι 
ή άλήθεια. Μάλιστα 1 Ή  έκκλησία 
μας δέν ύποχρεώνει κανένα λει
τουργό νά ξέρη ν' άρθρώση μιά 
φράσι καί νά ψάλη σωστά μιά με
λωδία. Ζητεί μόνο γράμμα τα  κ Γ  
άρετή. Τό άποτέλεσμα είναι αύτό 
πού ελεγα. Ή  κακοφωνία. ’Έ ρ χ ε 
ται ώρα πού ρωτά κανείς μήπως 
ή κακοφωνία είναι θεσμός τής όρ- 
θοδοξίας; Ό  σκοπός μας είναι 
νά προσελκύσωμεν τό κοινόν στήν 
έκκλησία. Κ α ί ξεχάσααε πώς ό

λαός αύτός, φίλος τής μορφής, 
προσλαμβάνει τίς χριστιανικές ί- 
οεες, κατά μεγάλο μέρος μέ τήν 
δρασι καί τήν άκοή. Κυττάξετε τί 
γίνεται στήν πρωτεύουσα. Σ έ  μερι 
κές μεγάλες πολυσύχναστες έκκλη 
σίες, ή άκολουθία είναι άρρυθμη 
καί άκαλαίσθητη. θ ’ άκούσετε πα
πάδες πού άπό άγνοια στοιχειώ-
δουςάπαγγελίας μεταβάλλουν μιά 
ευχή σέ άπειλή, μιά δέησι σέ κα.<ή 
τραγωδία.

’Ά σκοπ η μεγαλοφωνία. Λύ- 
θαίρετος, πρόχειρος, άδέξιος τονι
σμός. ΤΗχος άγραμματω σύνης. "Ο  
πως φτάνουν άπαγγέλλουν. "Λ ς  τά 
ποΰμε καθαρά. Δέν είναι μόνο ά
πλοι Ιερείς πού έχουν αύτή τήν 
άγνοια, είναι καί μητροπολϊται. 
Δέν είναι δυστυχώς ή π ^

Ό  Ζαχαρίας Παπαντωνίου σέ νεα
νική ήλικία

ρίπτωσις τοΟ Ιεράρχου πού άνέ
φερα. "Α κόυσα  τρείς καί τέσσα
ρες έπισκόπους τό τελευταίο και
ρό σέ ναούς τής πρωτευούσης μέ 
τόσο κακή προφορά καί άπαγγε- 
λία, ποΰ ένόμιζες πώς διαβάζουν 
κείμενο σέ ξένη γλώσσα άκατα
νόητη. Μπορεί νά είναι άγιοι καί 
σοφοί. Μιά έκκλησία δμως πού 
ξέρει ποιός είναι στό θρησκευτι
κό συναίσθημα ό ρόλος τής κα
λαισθησίας θά άπέφευγε νά τούς 
χρησιμοποίηση. Άφ ίνω  πώς ή άκα
τανόητη έξουσία τών έπιτρόπων, 
δηλαδή άγαθών νοικοκυραίων πού 
τούς άναθέτουν τό λεπτότερο άπ’ 
δλα : τή αορψή τής έκκλησίας, δη

μιουργεί πολλές φορές συγχύσεις 
πού κανουν τό σύνολο άνυπόφορο. 
Σ υ χνά  άκοΰμε τέτοιες άκολου- 
θίες. Γιατί αύτά δλα ; Γιατί έφαρ- 
μοζουμε τήν άοκητική άρχή. Κ α 
τά τήν άσκητική άρχή τό παν στήν 
έκκλησία  είναι νά έκτελήται τό τυ 
πικό μέ άκρίβεια. Ό  άσκητισμός 
παίρνει ώς δεδομένο πώς τό θρη
σκευτικό συναίσθημα είναι παντο
δύναμο καί δέν έχει άνάγκη άπό 
τήν καλαισθησία οϋτε ρωτά γ ι ’ 
αύτή, παρά τοΟ άρκοΰν τά καθιε
ρωμένα σύμβολα, κακόμορφα ή 
δχι, αύτό τοΰ είναι άδιάφορο. ’Έ 
τσι στά μοναστήρια δέν ζητοΰν 
τίποτε άλλο άπό τήν άκρίβεια. 
Ε ίνα ι δυνατόν ή έκκλησία  πού ά- 
πευθύνεται στόν κόσμο ν' άκολου- 
θήση τήν άρχή αύτή; Κα ί δμως, άν 
τό καλοεξετάσετε, μ ’ αύτή βαδίζει 
μιά κοσμική έκκλησία . Κα ί γ ι ' αύ
τό οί κακοφωνίες, οι ρινοφωνίες, οί 
κω μικές άπαγγελίες, οι θεατρι
σμοί, οί κακές άγιογραφίες, οί 
άνώτεροι κληρικοί πού είναι γρα μ 
ματισμένοι καί δέν ξέρουν νά το
νίσουν μιά φράσι, τό δυσαρμονικό 
κα ί συχνά χονδροειδές σύνολο τής 
άκολουθίας πού τό κοινόν άπό τήν 
πολλή του εύλάδεια τό ύποφέρει 
χω ρίς διαμαρτυρία, ένώ ή καλαι
σθησία του πονεϊ καί πάσχει.

’Ό χ ι  δέν έχομε δικαίω μα νά 
τιμω ρούμε τήν εύλάβεια τών χρ ι
στιανών. Ε ίνα ι πλάνη νά θεωρούμε 
τό λαό άδιάφορο γιά  τό αισθητικό 
μέρος τής έκκλησίας; Απεναντίας. 
Πρέπει νά καταλάβω με πώς οί " Ε λ  
ληνες προσεύχονται μέ τά αισθη
τήρια τής άκοής καί τής όρά,ΐίως. 
Τούς έχετε άκούσει μέ ποιά λεπτο- 
λογ ία  συζητούν στήν έκκλησία  τήν 
έκτέλεσι. Μετά τή λειτουργία ή 
κριτική τοΰ λαού I Κα ί τί κριτική ! 
Χωρίς έπιείκια. Καταλαβαίνουν τή 
ρινόφωνη μονωδία δσο καί τό τε
τράφωνο παραλήρημα, τό μίζερο ή 
τό φουσκωμένο τής άπαγγελίας, 
τό μέτριο ή τό έκτροχιασμένο. Κρί 
νονται ό παπάς, ό διάκος, ό ψάλ
της καί ό δεσπότης, δπως κάθε 
έκτελεστής. "Ο τα ν  ό κληρικός έκ- 
φωνήση τό λόγο του — πάντοτε 
σχεδόν μακρΰν ! άλλοίμονο ! άκου- 
σα μητροπολίτην που κρατοΰσεν 
όρθιες καί κουρασμένες τίς γυναι
κούλες τριανταπέντε λεπτά τής 
ώ ρα ς! —  οί γυναικούλες τόν υπο
φέρουν, φεύγοντας δμως κάνουν 
τά σχόλιά τους. Κα ί αύτά τά σχό 
λια τοΰ λο<οΰ πρέπει νά τά προσέ- 
χωμεν. Μά είναι δυνατόν νά γ ί
νεται ιιιά άκολουθία γωοίς προ-

παρασκευή, χωρίς καλαισθησία, 
χωρίς ρολόγι, χωρίς μέτρα;

Οί λειτουργοί μας πρεπει νά 
μάθουν νά διαβάζουν καί ν ’ άπαγ- 
γέλλουν. Αύτό δέν έχει σχέσει μέ 
τά γράμματα. Ή  άκολουθία είναι 
καιρός νά γίνη εύάρεστη. Κανένα 
άτομο, μουσικός ή κληρικός, δέν 
έχει τό δικαίωμα νά κατασπαράσ- 
ση τό αύτί τής όλότητος. Έ γ ώ  θά 
έπρότεινα νά κάμωμε ένα πρότυ
πον ναό, δπου δλα νά είναι μέ αι
σθητική αύστηρότητα, κανονισμέ
να, δπου μέτρια χορωδία κακότο- 
νη άπαγγελία, ξεφώνισμα καί τέ
τοια θά ήταν άδύνατα, θά έθεω- 
ροΰντο αιρετικά. Ή  άρχιτεκτονική 
μορφή, ή αγιογραφία, ή μουσική, 
τό τελζτικό θά εϋρισκαν έκεϊ τό 
ποέπον. Ό  πρότυπος ναός θά μάς 
έδειχνε τί έπρεπε νά εΐναι ή μορφή 
τής έκκλησίας καί πόσο μακρυά 
φύγαμε άπό αύτό τό πρέπον. θ ά  
δίδασκε πολλά, θ ά  μας όδηγοΰσε 
ν' άφήσωμε τό οικονομικό μέρος 
στούς έπιτρόπους κα ί νά τούς πά
ρωμε τό καλαισθητικό. Τό καλαι
σθητικό δέν είναι τοΰ καθενός. θ ά  
μας έπειθε πώς κλήρο δέν μπο
ρούμε νά έχω με μόνο μέ τήν άρε
τή καί μέ τήν παιδεία, παρά τού 
χρειάζονται κα ί έκεΐνα πού άποτε
λοΰν γιά  τό χριστιανισμό «τό τής 
άκοής τε καί δψεως ήδύ». θ ά  γ ι
νόταν άφορμή νά προχωρήση λίγο  
τό διαρκώς μετέωρο ζήτημα τής 
μουσικής τής έκκλησίας καί τής 
άγιογραφίας τόσο ριζικά, τόσο 
σχετικά μέ τή λατρεία. Πού θά γ ι
νόταν ό πρότυπος ναός τών Α θ η 
νών; Δέν ξεύρω, μά τό ξαναλέγω, 
θά ήταν ή χρησιμότης του μεγάλη 
άπό πολλές άπόψκις. Κα ί γ ι ’ αύτό 
έπρεπε νά κτισθή άπ' τήν άρχή, νά 
είναι τό άρχιτ^κτονΝκό, τό άγιο- 
γραφικό. τό μοιπιν.τ κ-χΐ τό τελε- 
τικό μας έρ ιο  <?ν0 σνο>·ίο άκο- 
λουθίας. Αύτά *ΐν.» τ ώ. ’Ά ς  
θεωρηθούν άν~ ' ό ' -όν Μακαρι- 
ώτατο άρχιετ.ΐν: ο-ο καί στήν Ιερά  
σύνοδο έκ μέρους ε-,ός λαϊκού μέ 
θέμα : τό καλαισθητικό πρόβλημα 
τής έκκλησίας. Ό  κ. Ξενόπουλος 
μας έχει κάμει μιά λαμπρή περι
γραφή τού έιτισκόπου Κατραμή ώς 
λειτουργού. Μά μόνο άν μπορούσε 
ό άναγνώστης μου ν’ άκούση νά 
λειτουργή ό παπά - Στρούζας 
στούς Α γ ίο υ ς  Σα ρά ντα  της Ζα
κύνθου, δπως έγώ μιά φορά, ή τόν 
παπά - Λιβαθυνό νά διαβάζη τό 
Εύα γγέλ ιο , δπως τδλεγε στήν Α 
γία  Είρήνη τό άρθρο τούτο θά ή
ταν περιττό.

ί ΖΑ Χ . ΠΑΠΑΓΊΤΩΓΗ ICO
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ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τ Ο Υ  κ. Λ. Π Α Υ Λ Ι Δ Η
Νικηββρβυ Βρεττ»κ«υ: «Τβ γυμνέ π*ιίί». 'Exdesit: 

"►««ελληνική λβγβΤίχν ί*, βελίύε; 79. σχήμ* *e.— «Τβ μι- 
οβυρά' ημ* τήϊ φωτιΧί». ΈχύββΕί; Άντ^νβπβύλβυ 1HC, 
πβιπμτ’τ* t*3S— 1HC, ocX iit; iC. βχήμα $e.

ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Τόν βλέπω, μοΰ φαίνεται, τέτοι
ον πού εΐνε τόν φίλο Βρεττάκο στ’ 
όμολογημένβ φυσικό περίγραμμά 
τού, αποτύπωμα τής λυρικής του 
ψυχής. "Ενα σκληρό, όρθόγραμμο ά- 
ναμαλλιασμένο κεφάλι, πού στήν 
κεντρική του διαγώνια φέγγουν δυό 
μάτια καθάρια πόνου, γαληνής καί 
νοσταλγίας. Πάνω ύψώνεται από
τομα cvct μετωπικό πλάτος σιωπής 
κι’ όραματισμού, κάτω δυό χείλη 
σφιγμένα άπό φυσικού τους, μά πού 
μπορούν σάν είνε ή ώρα νά δια- 
πλάτυνθούν σ’ ενα βαθυχάραχτβ χα
μόγελο. Καί τ’ ολο πυργωτό σύνο
λο φεύγει σάμπως άνεμοκίνητο γορ
γά σ’ ένα κορμί στεγνό κΓ ακα
θόριστο πού πηγαίνει, σέ βηματι
σμό, θά πής, τρεκλίσματος γιά νά 
φτάση, περεγρϊνος τού κόσμου, τών 
ιδεών καί τής τέχνης, σ’ ένα τέρμα 
καθορισμένο άπ’ τή μοϊρα τών έκ- 
λεχτών τής έκφρασης σάν άντιλάμ- 
πισμα μακρυνής τεράστιας φωτιάς 
σ’ άξεδιάλυτο έρεβος...

‘Ο Βρεττάκος θεάται τή φύση, 
πού ύπάρχει άνεξέλεγχτη στίς έκ- 
δηλώσεις της, άπροσδιόριστη στίς 
έναλλαγές της, πανωραία, στοχα
στική κ’ έπι βλητική πάντα καί προ
πάντων άενάως αυτοτελής καί γο
ητεύεται. Ένορά ταύτοχρόνως 
τόν σύνδεσμο πού ύπάρχει άνάμεσά 
της καί τής άνθρώπινης προσωπικό
τητάς του καί ίλιγγιά, άναταράζε- 
ται άπό ρίγη έκ τών έγκάτων πα- 
ρατεταμένα, άτελείωτα. Αισθάνεται 
καΐ τή ζωή τών άνθρώπων, τών άλ
λων άνθρώπων τής κοντεινής καί με. 
γάλης οικουμένης στή συναισθημα
τική άναρροή της, στήν ύφή της 
τήν κοινωνική, στό προσπέλασμά 
της στ’ άνοιχτά σύνορα πρός τό 
άτομό του καί τού ατόμου του πρός 
αύτή καί δημιουργεί έπαφή μαζί της 
πού τοΰ κατακαίει τή σάρκα, δο
νεί τήν ψυχή του, κινεί τό πνεύμα 
του.

ΚΓ αύτό τό τρισυπόστατο αϊσθη 
μα πού ύπάρχει μέσα του, ένδιάθε- 
τα άληθινό, θετικά αυτοδύναμο, ά- 
ναδημιουργικά κινητικό τ’ όνομάζει 
μ’ ενα λυρικό πανδαιμόνιο ζωή του, 
©εό του και μοίρα του. Γ Γ  αύτό δι
αρκώς άπελπίζεται, έμψυχώνεται κ’ 
έγκαρτερεϊ.
Βραδυάζει στ’ ουρανού τά σύνορα 
σέ λίγο ή θάλασσα θά χαθή 
κ’ έγώ θά μείνω κρεμασμένος στα 

(βουνά πού άρχισαν 
νά πέφτουν σκοτεινά κι’ άπότομα 
στό γκρίζο φόβο τού κενοΰ.
Αίγο πρίν μιά δέσμη άπ’ άγριες 

(λάμψεις 
ψήλωνε τόν όρίζοντα. Αίγο πριν 
γύρω μου οί βράχοι ξαφνίστηκαν 

(κΓ άντιφέγγισαν...
Άλλά δέν είνε μόνο αύτό :

Κάτω άπ’ τ’ άνθισμένα σύννεφα 
κάθομαι στόν προβλήτα αύτού τοΰ 

(λιμανιού,
έδώ πόύ μόνο οί πειό βαθειά δυστυ

χισμένοι
Αλλάζοντας ζωές, δάκρυα καΐ βή-

( ματα
μιτοροΰν νά φτάσουν άπ’ τά τέσ- 

(σερα σημεία τής νύχτας 
καί ν’ άφεθούνε μές τή ρέμβη τού

(Θεού...
Κ ’ ένώ πάει νά σιγήση, άξαφνα 

τουρχεται σάν κεραυνοβόλο άστρα- 
μα πού σμίγει γή κ’ ούρανό, τόν 
έαυτό του μέ τόν άνθρωπο, τούς άν
θρώπους δλους μαζί, ή φοβερή α
πορία :
"Ισως 4 πόνος νδναι ή γκρεμισμέ

νη  μορφή τής αιωνιότητας...
Μά πρίν τόν αφανίσει τό συντα- 

ράχτικό άναρώτημα, άνοίγει διά
πλατα τά μάτια, τά στρέφει πρός 
τή μορφή τής αιώνιας Μητέρας, τής 
δικής του καί τών άλλων κΓ αύτο- 
βεβαιώνεται :
Φωτεινό χαμόγελο τής ειμαρμένης 
πού λάμπεις γύρω μου στά σκληρά 

(πλάγια
άποθεώνεις τό τίποτα 
τή γύμνια καί τόν άνεμο πού μέ να

νουρίζει...
Αύτό τού άρκεϊ πρός στιγμή, τήν 

Βστατη άνέθαρρη στιγμή, γιά ν’ ά- 
ναθυμηθή τό λαμπρότερο δείγμα τής 
ομορφιάς, τής χαρούμενης φυσικής 
συγκατάβασης καί πραότητας καί 
λέει άναδιπλωμένος σέ σχήμα πο. 
λύτροπο μπροστά στή φύση, στήν 
ψυχή του καΐ στόν άνθρωπο, πού εί
νε ή έσώτατη καΐ διαρκής λαχτάρα 
του καί πού αύτόν έκπροσωπεί στά 
μονιμώτερα καΐ πιό γόνιμα στοι
χεία του :
Μού μένει άκόμη αυτό τό πρόβλημα 
τοΰ ήλιου πού γυρίζει πάνω μου 
καΐ δέ μ’ άφίνει νά πεθάνω.
Ά ν  μέ ρωτοΰσαν θάλεγα. Αέ θέλω. 
"Αν μέ ξαναρωτοΰσαν θάλεγα πώς 

(δέ μπορώ.
Κ Γ  δν μέ ρωτούσαν πάλι, θάσκυβα 

(τό πρόσωπο 
καΐ θάγραφα στήν άμμο μέ τό δά- 

(χτυλο.
Κ Γ  αύτό τό κάμωμα τής σφίγγας 

τοΰ συμβαίνει γιατί άναλύεται μέ
σα του ό πόνος καΐ γίνεται δέος. 
Τό τραγωδιακό δέος πού σταθερο
ποιεί τό φυσικό δραμα, άποσπά βί
αια τό άτομο άπ’ τήν έξώτερική 
γοητεία καΐ τούς ανθρώπους άπ’ τή 
μοϊρα τους:
Σκεφθήτε λίγο τούτο τό μυστήριο 
τής άναχώρησης καί τής έπιστρο-

(Ί>ής !
Κ ’ έδώ (έγκειται άληθινά τό μυ

στήριο τής σωτηρίας πού τό νόησε 
όλοκληρωτικά ά Σοπενχάσπερ, μά 
δέν τ’ άγάπησε. Ή  θεληματική στά
ση τής ζωής ένάντια στό θάνατο 
τόν φυσικό καΐ ψυχικό, τόν νοητό 
καί συναισθηματικό.
Γαλάζια γοητεία πού κάνει έπίσημη 
τή νπσρουσία μας μέσα στό μυστή

ριο.

Τού κάμπου μέ τήν άνοιγμένη 
(πόρτα

πού μιά μητέρα θά χαϊδεύη τά παι- 
(διά της.

’Έτσι φανταχτερά κάτω άπ’ τή
(δύση

κ’ ετσι θαυμάσια σάν τή δυστυχία...
Κα! μέ δλα -χΰτά σουρχεται ν’ 

άναρωτηθής: Τί πρόκειται νά γίνη; 
Θά ξαναθαυματουργήση 6 ρωμαντι- 
σμός ; Κ Γ  8ν δέν τό πιστεύεις, δ
σο κΓ αν σού τό προβάλλει ή παν- 
αισθησία σου, τό βλέπουν τά μάτια 
σβυ, τό ψηλαφεί ή άφή σου τ’ ακού
εις καί πιό πολύ τό νοείς, ρωτάς:

αν γίνη τούτο τ’ άπίστευτο, πώς 
θά γίνη, πώς γίνεται ειδικά μέ τόν 
Βρεττάκο ;

Καί λές, νά πού γίνεται, γιατί 
ύπάρχει σ’ αύτό μιά Μαργαρίτα, 
σάμπως σάν τήν Κόρη τού Γκαίτε, 
πού δέν έμεινε ρωμαντικός, πολύ 
πρίν γράψει τόν «Ένδημίωνα» καί 
βρει τόν προσανατολισμό τού «Φά- 
ουστ». 'Αντιλαμβάνομαι τό βάρος 
τής εύθύνης γιά μιά τέτοια πρό. 
βλέψη δσον άφορά τόν Βρεττάκο, 
παράφορο άπό φυσικού του κ’ έπί- 
μονο στίς υπερβατικές έξάρσεις 
του, Πάντως λέω πώς ή Μαργαρίτα 
τού Βοεττάκου άν είνε προδήλως 
μικροδύναμη, δέν είνε δμως καθό
λου μικρόχαρη, ’Έχει άνοιχτά τά 
μάτια καί τό βήμα σχεδόν σάν τήν 
Αντιγόνη. ’Εξάλλου οί σύγκαιρες 
ύποβολές καί τά προστάγματα τής 
έττβχής εύνοούν τήν έγκαιρη άλ
λαγή :
Ποΰ πάς καράβι μέ τή Μαργαρίτα ;

ζαναπαιρνω το δρόμο. Φεύγω, 
(φεύγω

άναβαινοντας στ’ άπειρο· ένφ ό ή-
(λιος

άνεξάντλητος κΓ ίδιος πάνω άπ’
(δλα

κοντοστέκει εύγενικά μέ τό ραβδί
( μου

καί συμβαδίζει πλάι μου...
Δέ διακρίνεις άκόμη καλά πού 

πηγαίνει ή ποίηση τού Βρεττάκου, 
άλλά κάτι τό πολύ καί σωστό δια
βλέπεις στή στέρεη τούτη βεβαίω
σή του : ,
Στό σκοτεινό μου περίγραμμα 
παφλάζει τό φώς τοΰ Θεού 
Καί ποοπάντων τήν άκόλουθη θέλη- 
ματική όμολογία του :
Βγήκα άπ’ τήν έβδομη νύχτα τοϋ

(πόνου
κΓ άναλύθηκα μέσα στήν άνοιξη.

Κ ’ έτσι χαίρεσαι γιά τήν προσ-
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Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΗΣ Ε Π ΙΚ Α Ι
ΡΗ Σ  ΥΑ Η Σ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑ- 
Ζ Ε Ι ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟ ΥΜ Ε 
Γ ΙΑ  ΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο  ΦΥΛ
ΛΟ ΤΟ Τ Ρ ΙΤ Ο  ΚΑ Ι Τ ΕΛ Ε Υ 
ΤΑ ΙΟ  Μ ΕΡΟ Σ  ΤΗΣ Κ Ρ ΙΤ Ι 
ΚΗΣ Γ ΙΑ  ΤΗΝ Γ ' ΠΑΝΕΛ

ΛΗ Ν ΙΟ  ΕΚ Θ ΕΣ Η
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γείωσή του πού τήν προαναγγέλλει 
άλλως τε μέ τ’ άκόλουθα πύρινα 
λόγια :
Έγώ τούτη τήν άνοιξη θ’ άγαπήσω 

(μέ δάκρυα
ποϊτ θ’ άπλώσουν τήν άχνη τους ώς 

(τήν άκρη τής Γής. 
Δώσετε δλοι τά χέρια σας στά τέσ- 

(σερα βάθη της 
κ’ υψώστε τό άπειρο πάνω στή 

(φλόγα
νά καή μές τόν δρκο. Κοιττάχτε 

(τόν κόσμο
πού ύφαίνει τή λάμψη του καί ρυθ- 

(μίστε τό έργο σας !
Κ ’ έλπίζεις ϋστερ’ άπ’ αύτά πού 

άκούεις, κ’ έσύ ό δύσπιστος πώς ό 
ποιητής σιμώνει μέ πίστη καί χαρά 
τή θετή πραγματικότητα.
Καλοκαίρι ! Μήν πιστέψεις πώς 

(δέν συλλογιέμαι !
Ή  σκέψη μου είνε άγάπη κ’ ή άγά- 

(πη μου σκέψη. 
Κ Γ  ό πόνος μου έ'γινε ομορφιά !

("Ολα μέσα μου 
μεταμορφώθηκαν σέ άστρα ! Μυ- 

(στηριακή θεία δύναμη 
πού άναθρώσκει άπ’ τά βάθη μου 

(άντανακλά καί στολίζει * 
μέ τήν έξαίσιά της λάμψη τό μηδέν 

(καί τή νύχτα !

Άγαπώ άρα ύπάρχω !
Ή  άγάπη τούτη βαθιανάβρυσμα 

πόνου, αίσθησης καΐ νόησης είνε 
γραμμή όροθετική άκατάλυτη. Συν
δέει τή φύση μέ τήν συνειδητή προ
σωπικότητα καΐ τούτη μεμιάς μέ 
τόν άνθρωπο. Κ ’ έτσι έφτασε ή νυ
χτερινή άνεμοτάραγη κΓ άλαψια- 
σμένη πορεία τής ψυχής τού Βρετ. 
τάκου στό τέρμα. Τό τέ*ρμα τούτο 
τά μακάριο άπ’ δπου ξεκινούν ίίστε 
ρα πρός τή γαλανή έχταση τής δη
μιουργίας δλοι οί γόνιμοι λογισμοί, 
δλες οί σπουδαίες κ’ επίσημες πρά- 
θεις ψυχολικά κα! ιστορικά. Είνε 
τούτο τά πρώτο κ’ έσχατο μαζ! ση
μείο άπ’ δπου συγκροτεί ό λυρισμός 
τόν κύκλο τού άνθρώπινου προορι
σμού.

Τά «Γυμνό παιδί», ά πρώτος έ- 
ξαίσιος καρπός τής λυρικής πεζο
γραφίας τού Βρεττάκου, πού δυστυ 
χώς δέν μέ παίρνει πιά ό χώρος γιά 
νά προβώ σέ μιά όσοδήποτε δ,ια- 
γραμματική άνάλυσή του, άρχίζει 
άπ’ τό τέρμα αύτό δπου κατέληξε ή 
παφλάζουσα άνησυχία τού ποιητή. 
"Οσοι δμως διάβασαν τό προτελευ 
ταΐο τούτο δημιούργημα τού Βρετ
τάκου θά συμφωνούν άσφαλώς μέ 
τήν γενική έχτίμηση πού κάνω πα
ραπάνω. Είνε τό θαύμα τοΰ ρωμαν- 
τισμού τοΰ Βρεττάκου άπογυμνωμέ 
νον άπ’ τις πορφύρες καΐ τά ράκη 
του καΐ:
«κατεβαίνει μουγκρίζοντας ν’ άγ- 

καλιάση τόν άνθρωπο» 
τάν σόν ωκεανό, πού : 
άναδιπλώνεται, άστράφτει καΐ πη-

(δάει
μά βέν τρομάζει πιά τόν ποιητή μά 
τόν κάνει νά λέη στά φοβερό μεγα
θήριο τής άσύστολης έμπνευσης : 
Μείνε μόνος. ! Τί έμένα μέ κερδίζει 

(ό μεγάλος
προορισμός τοΰ αιώνιου πού δέν ίί> 

(χεις έσύ !
Σκέψη εύθεία, άπόφαση θετική. 

Παρήγορο προμάντεμα δημιουργίας 
μέσα στά νοητά κ’ αισθητά δρια 
τής τέχνης, θά τό ίδοϋμε αύτό τόσο 
νοηνορα δπως μάς τό υποβάλλει 
ττο^ερά &ν κοτΐ πρνθνητί'-ν* -ί -Γυ 
μνο παιδί» πού προηνήθηκε του 
«Μεσουρανήματος τής φωτιάς» ; 
Έγώ λέω πώς θά τό ίδοΰμε, γιατί 
ό Βρεττάκος φαίνεται έ'λλογα άπο- 
φασισμένος νά συσταλή καί νά 
δράση...

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Π Α Υ Λ ΙΑ Η Σ

(Γυνέχεια 4πό τήν 3η σελίδα) 
πτομερειακή έπινόησις, καί άκριβώς 
σ’ αύτήν βασίζεται ή καλλιτεχνική
έργασία.

Λέει ό ήθοποιός, ίσως μέ κάποιο 
έγωίσμό, δτι δημιουργεί τό ρόλο του. 
Τό βέβαιο είναι δτι τελειοποιεί τή δη
μιουργία τού ρόλου. Τό πρόσωπο πού 
πρώτα - πρώτα έζησε στό πνεύμα τού 
δραματουργού, συνεχίζει τή διαμόρ- 
φωσί του στό πνεύμα τού ηθοποιού, 
δπου κάποτε μεταμορφώνεται καί γί
νεται πιό άληθινό, πιό άνθρωπινο, ά
κόμα πιό ζωντανό.

Σ ’ αύτή τήν περίοδο τής προπαρα- 
σκευής, δταν ό ήθοποιός δοκιμάζη 
τις έκφράσεις τής φυσιογνωμίας του 
μπροστά στό καθρέφτη, δταν ψάχνη νά 
βρή τούς τονισμούς του, τότε πρέπει 
νά έμβαθύνη στά αισθήματα τού προ
σώπου, γιά νά τούς δώση τήν άπαιτού- 
μενη έκφραση.

Γνωστή είναι ή μιμική κάθε πάθους. 
’ Ομως ποιά εΐναι ή λεπτομέρεια, ή 
άπόχρωσις τού τονισμού, ή ακριβής 
έκφρασις τής φυσιογνωμίας πού άντα- 
ποκρίνεται σέ μιά ώρισμένη κατάστα- 
σι;... Αύτά πρέπει νά τά ζητήσωμε άπό 
τή φύσι, καί γιά νά τή συμβουλευθού- 
με ένας τρόπος ύπάρχει:

—  Νά παραστήσωμε μέ τή δύναμι 
τής φαντασίας τό έπιδιωκόμενο αίσθη
μα... ’Αρχίζομε λοιπόν νά κάνωμε σά 
νά είμαστε συγκινημένοι. Σιγά - σιγά 
λησμονείται ή κωμωδία, κ’ έρχεται ή 
συγκίνησις.

‘Υπερβολικός στή γνώμη του ό 
Ντιντερά δέν έδίστασε νά γράψη:

' —  «Ή  άπόλυτη έλλειψις εύαισθη- 
σίας δημιουργεί τούς έξοχους ηθοποι
ούς !»

Απεναντίας φρονώ δτι τούς χρει
άζεται έξαίρετη, λεπτή εύαισθησία, 
ψυχή άλλόκοτα εύπαθής, δπου νά βρί
σκουν ήχώ δλα τ’ άνθρώπινα πάθη καί 
αισθήματα, καί νά πέρνουν άσυνήθη 
άπήχησι.

Καί προσθέτει ό Ντιντερό:
—  «Τούς γνωρίζω... Στόν κόσμο,

δταν δέν είναι άστεϊοι τούς βρίσκω
εύγενεϊς, σκεπτικούς, ψυχρούς, έπιδει- 
κτικούς, άσωτους, φιλοκερδείς', πιό 
πολύ προσεκτικούς στά γελοία μας, 
παρά συγκινουμένους άπό τή δυστυχία 
μας... Τϊ κάνουν τήν εύαισθησία, πού 
τούς άποδίδουν, καί πού βεβαιώνουν 
οί ίδιοι πώς έχουν;... Τήν άφίνουν στή 
σκηνή, δταν κατεβαίνουν, γιά νά τή 
ξαναπάρουν, δταν άνεβαίνουν;»

’Έ ,  λοιπόν άκριβώς αύτό συμβαί
νει, γιατί ή εύαισθησία, πού χρειά
ζονται, εΐναι εύαισθησία καλλιτεχνική, 
πιό εύπαθής στίς έπινοήσεις-προσποι- 
ήσεις παρά στίς πραγματικότητες. Ι
κανή ν’ άνάψη καί νά σβύση κατά βού- 
λησιν, εύαισθησία επαγγελματική, πού 
τήν κρατούν γιά τίς άπαιτήσεις τού 
έπαγγέλματος.

©Ο
Νά τώρα ό ρόλος έτοιμος.
Ό  ήθοποιός τέλεια κύριος τής έκτε- 

λέσεως πηγαίνει στό θέατρο... Άπό 
τή στιγμή πού μπαίνει στή σκηνή εΐ
ναι ένα αύτόματο, κουρδισμένο άπά 
πρίν, ένας φωνογράφος πού έχει μέσα 
του έτοιμο τά λόγο.

Ναί-άλλά μένει κάτι άλλο.
Δέν παίζουν έτσι στη σκηνή.
Δέν πέρνει κανείς έκφρασι στό πρό

σωπο, δπως θά φορούσε μιά μάσκα, 
χωρίς ν’ άναπαραστήση ώς ένα βαθμό 
τήν άντίστοιχη συγκίνησι.

"Ε , λοιπόν αύτή ή άπλή άπόδοσις 
τών έξωτερικών γνωρισμάτων τού πά. 
θους, χωρίς άλλο θ' άφυπνίση τή σχε
τική εικόνα καί τό αίσθημα.

Νά κ’ ένα σχετικό περάδειγμα γιά 
νά πεισθήτε.

Κρατήστε γιά λίγη ώρα μιά σ.τάσι, 
σά νά ήστε άποκαμωμένος. Κατ’ α
νάγκην θά πάρετε τό ανάλογο ϋφος 
καΐ ή διάθεσίς σας σιγά - σιγά θά 
γίνη μελαγχολική...

Σφίξτε τίς γροθιές σας, βγάζοντας 
κραυγή άγανακτήσεως, καί θά αΐσθαν- 
θήτε νά περνάη μέσα σας κύμα όργής, 
γιατί έκείνη τή στιγμή, ζητώντας ν’ 
άναπαραστήσετε τήν άνάλογη έκφρασι, 
ξυπνάτε μέσα σας τήν όμοια άναπαρά- 
στασι μέ τό συνδυασμό τών ιδεών. Αύ
τός δέ ό συνδυασμός τών ιδεών είνε 
τόσο - φυσικός, ώστε δέ μπορούμε νά 
τάν άποφύγωμε. Τά αίσθήματά μας καί 
ή μιμική τους άποτελούν ένα φυσικό 
σύνολο, ένα σύνολο φαινομένων, »ά ό
ποια εΐνε μεταξύ τους άλληλέγγυα, είς 
τρόπον ώστε τή στιγμή πού έργαζό- 
μαστε γιά τήν τεχνητή άναπαράστασι, 
δλα τ’ άλλα φαινόμενα τείνουν νά έμ- 
φανισθούν αύθόρμητα.

Καΐ γράφει σχετικά ό Λέσσιγκ στήν 
«Άμβούργειο Δραματουργία»: « Ά ς  ύ- 
ποθέσωμε δτι ό ήθοποιός μιμείται κα
λά τά έξωτερικά έκείνα γνωρίσματα 
τής όργής, τά όποια μπορεί κανείς νά 
μιμηθή, δταν θέλη. Έ ,  λοιπόν μ’ αύτό

καί μόνο ή ψυχή του θά δοκιμάση ένα 
άόριστο αίσθημα όργής, τό όποίο θά 
έπιδράση στά σώμα του, καί θά παρα- 
γάγη τίς άλλοιώσεις έκεϊνες, πού δέν 
έξαρτώνται μόνο άπό τή θέλησί μας. 
Τά πρόσωπό του θ’ άνάψη, τά μάτια 
του· θ’ άστράψουν, οί μύες του θά φου 
σκώσουν, καί μέ λίγα λόγια θά πάρη 
τό έξωτερικά άνθρώπου πραγματικό» 
ώργισμένου, χ ω ρ ί ς  ν ά  ε ΐ ν ε ,  
χωρίς νά καταλαβαίνη καθόλου γιατί 
έπρεπε νά εΐνε».

Αύτή ή παρατήρησις μάς δείχνει πό
σο ή ήθική συγκίνησις εΐνε στενά δε
μένη μέ τή φυσική.

Ή  κυρία Ταλμά διηγείται στά « Α 
πομνημονεύματά της» δτι μιά μέρα, 
πού έπαιζε τήν Ανδρομάχη, αϊσθάνθη- 
κε τόσο βαθειά συγκίνησι, ώστε έκλα- 
ψε πραγματικά. Μετά τήν παράστασι 
ένας θαυμαστής της τής είπε :

-— Ήσαστε ύπέροχη ! Ή  ίδια ή Ά ν  
δρομάχη ! Είμαι βέβαιος πώς φαντα- 
σθήκατε δτι ήσαστε στήν Ήπειρο ή 
χήρα τού Έκτορα.

— Έγώ  ; άπάντησε γελώντας, κάθε 
άλλο 1

— Μά πώς άφού κλάψατε άληθινά !
— Καί βέβαια έκλαψα.
— Γιά ποιόν ;... Γιατί πράγμα ; Τί 

σάς έκανε νά κλαϊτε
— Ή  φωνή μου ! 
— Ή  φωνή σας 

-Ναί, ή φωνή μου
Πώς ή φωνή σας ; 

Εκείνο πού
μέ συγκίνησε ήταν ή έκφρασις, πού έ.

δινι ή φωνή μβυ στίς συμφορές τής 
Ανδρομάχης. Ή  νευρική άνατριχίλα, 
ποΰ διέτρεχε τό σώμα μου, ήταν ό ή- 
λεκτρικός κλονισμός, πού μετέδιδαν 
στά νεύρα μου οί τόνοι μου ! (α) ’Ή 
μουν μαζί ήθοποιός καί άκροατής... Αύ- 
τομαγνητιζόμουν !»

Εΐνε βέβαια μοιραίο ή συνήθεια μέ 
τόν καιρό νά έξασθενή αύτά τά αισθή
ματα ! Ήθοποιός πού παίζει ένα ρό
λο γιά 50ή φορά, καταντά νά μήν έχη 
πιά κανένα προσωπικό ένδιαφέρον. Γιά 
τούτο άπό καιρό σέ καιρό θά αίσθαν- 
θή τήν άνάγκη νά διεγερθή εσωτερικά, 
νά κουρδιστή πρό πάντων στίς μεγά
λες σκηνές τοΰ ρόλου του, έκεΐ δπου 
ή παθητικότης πρέπει νά φτάνη στό 
άνώτατο σημείο τής έντάσεως.

"Οταν αύτή ή προσπάθεια τού είνε 
πιά άδύνατη, δταν νοιώση πώς εϊνέ 
ψυχρός καί άδιάφορος στό παίξιμό 
του, τότε τό καλύτερο πού έχει νά κά- 
μη εΐνε ν’ άφίση τό ρόλο.

Μετ. ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ

(α ) “Οταν ό ήθοποιός έηιτύχη τούς 
πραγματικούς θρηνητικούς τόνους, 
είναι άδύνατο νά μή γίνη ή φυσική 
έκείνη έπ'κοινωνία μέ τούς δακρυγβ- 
νους άβένας, μέ άμεοο άποτέλεομα 
τά δάκρυα. Πολλές φορές τό δίδαξα 
μέ παράδειγμα οτήν ’Επαγγελματική 
Σχολή θεάτρου..

Π. Κ .

Βάλτερ 
Ρενέ Φιιρστ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
κόσμους, στήν απλότητα τής άρχαίας 
τραγωδίας.

Μοιάζει νάχη τού κόσμου τά μάτια 
καί τά χέρια. Βλέπει καί φτιάχνει. Οί 
γραμμές του μιλάνε, έρχονται καί 
βοηθάνε τό κείμενο. Τό κάνουνε πιά ώ- 
ραϊο. Οί σκηνογραφίες του δέν εΐνε βα 
ρειές, οϋτε, πάλι γίνονται γιά ν’ άπο- 
σπάσουνε τή προσοχή . τού άκροατή, 
σκοτώνοντας τόν λόγο. Ό  κ. Φύρστ 
ξέρει καί πρεσβεύει δτι ώραΐος καΐ μό
νος βασιληάς τού θέατρου εΐνε ό λό- 
Τ«ϊ·

Θεωρείται σάν ένας άπό τούς κυριώ- 
τερους πρωτεργάτες τής μοντέρνας 
γαλλικής σκηνογραφίας στήν Γαλλία. 
Κ Γ  έτσι βρίσκω τήν εύκαιρία νά τάν 
ρωτήσω γιά τίς σκηνογραφικές τάσεις 
της.

—  Δουλεύουνε πολλοί νέοι στά θέα
τρα. Κ Γ  εύτυχώς νέες κΓ οί ιδέες τίού 
βασιλεύουνε κΓ άρέσουνε καί στό κοινό. I

Τά μάτιά μου πέφτουνε άπάνω σέ 
δυό περίφημες μακέττες κοστουμιών 
γιά τά ξωτικά τής σκηνής πού γίνε
ται στόν πύργο τού Ντόβρε στόν «Πέ
ερ Γκύντ» μετά «Άμλετ» καί τά «Κα
πρίτσια τής Μαριάννας». Άναφέρω 
έργα πού είδαμε καί έδώ.

Στά 1926 ήτανε διευθυντής καί ι
δρυτής Γαλλοαμερικαν*κής ΣχολήΙ; 
θεατρικής τέχνης. Διδασκόντου- 
σαν οί μαθητές, πβύ πιό πολ
λοί άπ’ αύτβύς ήτανε Άμερικάνοι, μον
τέρνα σκηνογραφία στήν άγγλική καί 
γαλλική γλώσσα. Στά 1937 μπαίνει 
στή «Κωμεντί Φρανσαίζ» σάν σκηνογρά 
φος της. Τον ίδιο χρόνβ ίδρυσε μαζύ 
μέ τάν Κλώντ Ντυφέν ένα μικρό θέατρβ 
«Avant garde», τό θέατρο «Arbre 
Sec». Μέ τό πρώτο έργο αύτού τού νέου 
θιάσου, ήτανε πού έκανε καί τήν έναρ
ξή του, τό Πειραματικό θέατρο τής 
’Έκθεσης τού 1937. Σ ’ αύτήν τήν 'Έ κ 
θεση ό κ. Φύρστ ήτανε γραμματέας τής 
τάξης τού θέατρου, καί τής Βιομηχα
νικής άρχιτεχτονικής. Τόν έρχόμενο 
χρόνο, ώργάνωσε ένα καινούργιο θία
σο, δικό του, μέ τ’ δνομα «Θέατρβ Συ
νεργασίας». Τό Φλεβάρη τοΰ 39 αύτός 
ό θίασος παρουσίαζε στό θέατρο «Πιγ 
κάλ», μέ μεγάλη έπιτυχία, τό πρώτο 
του έργο, μιά έλισσαβετιανή κωμεντί, 
«Τίς άδερφές» τού Τζέϊμς Σήσλεϊ μετα 
φρασμένη άπό τήν κ. Μελέϊ, σκηνοθε- 
τημένη καί σκηνόγραφημένη άπό τάν 
κ. Φύρστ.

Χιλιάδες, μυριάδες εΐνε οί μέθο 
δβι πβύ μ’ αύτές έργάζεται ό κ. Φύρστ 
Σέ μιά σκηνβγραψία χρησιμοποιεί μό- 
νβ «ριντώ» .καί μέ μιά άλλαγή κρεμά
σματος του δίνει δ,τι θέλει νά δώση . 
Άλλοΰ ζωγραφίζει. Σ ’ένα μικρό θέατρβ 
πβύ είχε στά πέμπτο πάτωμα ένός σπι- 
τιοΰ, έπειδή ή σκηνή ήτανε μικρή κι’ 
έπρεπε ν’ άνεβάση ένα έργο μέ πολλές

εικόνες, ζωγράφισε κΓ άπ’ τίς δυό με
ριές τίς σκηνβγραφίες.Καί μ’έλάχιστες 
άλλαγές,μέ στριφογυρίσματα, σέ λίγη 
ώρα, χωρίς άργοπβρία, άλλάζανε σκη
νικά. Π. χ. Στή πρώτη πράξη ένός έρ- 
γβυ, παρουσιάζεται τό έσωτερικό ένός 
βαγονιού σιδηροδρόμου. Ποΰ νά φαν
τασθή κανείς, δτι ή πόρτα του, άπό 
πίσω παρουσίαζε περίφημα ζωγραφι
σμένο ένα δρόμο, μέ τόση έπιτυχημέ- 
νη προοπτική, ώστε ό πρωταγωνιστής 
τοΰ έργβυ, στή γενική δόκιμή, νά θε- 
λήση νά πρβχωρήση, ξεχνώντας βτι εί
νε σκηνικό.

—  Ό  πόλεμβς διάλυσε αύτό τά θέα
τρο μας. "Ολοι βί νέβι φύγανε γιά άλ- 
λβ θέατρβ τώρα.

— Ποιό ήτανε τό τελευταίο έργο πού 
σκηνογραφήσατε στό Παρίσι ;

— Οί «Τρεΐς άδερφές» στό Πιγκάλ.
— Οί έντυπώσεις σας άπό τό Βου- 

κβυρέστι ;
-—  Πβλλά θέατρα, πολύ άγάπη γιά 

τό θέατρβ. Καινβύργια έργα, πβλλβί 
νέβι συγγραφείς.

Τελειώνοντας τόν ρωτάω πβιές είνε 
οί άρχές του στήν σκηνσγραφία.

—  Άρχή, καταλήγει λακωνικώΐατα, 
τής σκηνβγραφίας είνε νά μήν έχη άρ
χές. Αύτό άλλως τε τό είδατε καΐ στίς 
μακέττες μου.

Πρίν πέση ή αύλαία αύτού τού έργου 
μέ τις τόσες εικόνες πού ήρωάς τβυ 
ήτανε ή ξεχωριστή καί πολυπρόσωπη 
φυσιβγνωμίά τού κ. Φύρστ δέν θάθελα 
νά παραλείψω και τά δτι ά κ. Φύρστ 
είνε συγγραφέας ένός βιβλίβυ μέ τόν 
τίτλβ «Σκηνβθεσία» πβύ τόν έπέβαλε 
στή τέχνη τβυ καί ένός άλλβυ τβύ 
«Σκηνβγραφίες τβύ 20βυ αιώνα» (Νέα 
Ύβρκη καί Αβνδϊνβ 1928) πού λογα
ριάζεται σάν ύπβδειγμα έργασίας.

Ν ΙΚ Ο Σ  Θ. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΙΧΩΣ ΣΚΙΑ»

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
ραζηνήσεις, ένφ duo τήν άλλη 
πλευρά:, τροφός δέν παραλείπει 
καμμιά διαβολική ένέργεια γιά 
τήν έπιτυχία τοΟ σκοπού της, "Ο λ ’ 
αύτά δμως, κάνουνε τή βασίλισσα, 
ν’ άρνηθη στό τέλος μιάν εύτυχία, 
ποΰ γίνεται αΙτία νά δυστυχήσουνε 
άλλοι. Κ ι’ ό Μπαράκ, άπό μέρος 
του, κατορθώνει μέ τήν άνδρική 
του καλωσύνη νά δώση στή γυναί
κα του νά καταλάβω δτι ή ζωή 
δέν είναι ένα άπλό όνειρο, άλλά 
δτι έχει κΓ ,αΟτή τάς ύλικάς της 
άπαιτήσεις.

‘Η νίκη του δμως δέν είναι όλο- 
κληρωμένη. Ή  γυναίκα του αισθά
νεται τήν άλήθεια τών έπιχειρημά- 
των του, άλλά δέν έννοεΐ νά πρα
γματοποίηση τήν έννοιάν τους. Καί 
τ' άνδρόγυνο χωρίζει.

Στήν τρίτη πράξη, φαίνεται τό 
βασίλειο . τών πνευμάτων, δπου 
άρχει ό σοφός Κεϊκομπάλντ. Ό  
βασιληάς τοΰ νησιού καΐ ή γυναί
κα του, περιπλανώνται ζητώντας 
ό ένας τόν άλλον, γιατί μέσα στίς 
καρδιές τους ύπάρχει άκόμη ή ά
γάπη πού τούς συνδέει.

Ή  βασίλισσα στό άναμεταξύ 
ίχε ι■'Vwo5*i?>£ei τί; τγο*6 της. Ίόλις 
5μαθ: τό tote 6 ,της κατυ θύ
ματα Ξαφνικά ένφ προχωρούσε 
μέσα στό δάσος, ένα χρυσοφόρο 
νερό παρουσιάζεται έμπρός της 
καΐ μυστικές φωνές πού άκούον- 
ται όλόγυρα τήν προτρέπουν νά 
πιή·.

—«‘Ό χι I,  . δέν διψώ I . . . »  ά
παντά έκείνη «γιατί είμαι ποτι

σμένη άπό έρωτα! I ! Κ Γ  ό έρω
τας άξίζει πολύ περισσότερο άπό 
τή ζωή!». Ταυτόχρονα φαίνεται 
μπροστά της ό βασιληάς—σύζυγός 
της, μαρμαρωμένος! . . . Μάταια 
χοροπηδάει έμπρός της προκλητι
κά τό χρυσοφόρο νερό καί τήν 
συμβουλεύει' νά τιιή. Έκείνη άρ- 
νεΐται έπίμονα. Ξέρει δτι κάνει τή 
μεγαλείτερη θυσία, άλλά ό πόνος 
πού αίσθάνεται τήν έχει πειά μετα
μορφώσει . . .  καί τώρα γιά πρώτη 
φορά, βλέπει πίσω της τή σκιά 
της!

'Αμέσως ό βασιληάς—σύζυγος 
άποδάλλει τό λίθινο σχήμα του 
καί ζαναπέρνει τήν άνθρώπινη ύπό 
στάσή του. Καταφθάνουνε ό Μπα- 
ράκ μέ τή γυναίκα του συμφιλιω
μένοι. Ή  γυναίκα τού βαφηά ρί
χνει τώρα κΓ αύτή πίσω τή σκιά 
της. τή σκιά πού άκολουθώντας 
την ό Μπαράκ κατώρθωσε νά ξα- 
ναδρή τή γυναίκα του. Άπό ψηλά 
άκούονται οΐ φωνές τών νεογεννή- 
τών, χαρούμενες ψάλλοντας μιά 
αιθέρια μελωδία, ποΰ έξωτερι- 
κεύει τήν χαρά καί τήν έλπίδα.

Αύτή είναι ή ύπόθεση τοϋ έργου 
ποΰ Λ άλληλουχί* τών σκηνών του 
καί. } δράση χώι τηο^ώπων ίου, 
πού στέκουνε μεταξύ τοϋ φαντα
στικού καί τής πραγματικότητας, 
έχουνε σάν άποτέλεσμα νά συσκο
τίζουνε τήν ύπόθεση ή νά τήν βα
ρύνουνε. Σ ά  σύνολο δμως τό έργο 
πρέπει νά θεωρηθή σάν μιά ώδή, 
ένας ϋμνος πρός τόν έρωτα.

» Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ

ΓΕΡΜΑΝΟΒΑ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

ρά νά φύγη. Τά αίσθημα τής έκπληρώ 
σεως τού καθήχαντβς καί ή ύπερηφά- 
νειά τβυ, θά τάν έμπβδίσβυνε νά παρα- 
πονεθή, παρ’ δλα δσα έχασε. Ό  Μπρά
τζιτς θά κρύψη τήν τραγικότητα τής 
νέας φυγής τβυ. Θά άπβχαιρετήση μέ 
τά χαμόγελβ στά χείλη, βλβυς τούς έ- 
γωίστάς πού δέν τόν χρειάζβνται πιά. 
Ό  Μπράτζιτς βά πάρη μαζί τβυ τό 
νεαρό Άρκάσκα. Γ ιατί εΐνε τόσο δύ
σκολο στόν άνθρωπο νά μείνη όλβμβνα 
χβς στόν κόσμο ! Ό  δραματικός ήθο- 
πβιός ζήτησε στό νέο κωμικό, τόν ξέ
νοιαστο Άρκάσκα, νά τόν άκβλβυθήση, 
μ’ δλσ πβύ ό Μπράτζιτς νβιώθει, δτι 
δέν θ’ άργήση ή μέρα πβύ βά μείνη 
πάλι μβνάχβς μέ τή θλϊψι τβυ, στά ί
διο μονβπάτι τβύ δάσβυς, βπου άντά- 
μωσε χθές τάν Άρκάσκα.

Γιά τά θεατή τοΰ έργου, ό όπβϊβς 
δέν ήξερε ρωσσικά καί δέν μπβρβύσε 
νά παρακβλβυθήση τό κείμενβ, τό έν- 
διαφέρβν συγκέντρωνε ή ερμηνεία τών 
ηθοποιών. Ά π ’ αύτούς έξηρτάτο νά τοΰ 
ζωντανεύσουν, νά τβΰ εικονογραφήσουν 
δσα είχε διαβάσει προηγουμένως στή 
γαλλική μετάφρασι τβΰ ρωσσικβύ άρι- 
στβυργήματβς, νά τβΰ τά θυμίσουν οί 
ήθοπβιβί, μέ τήν έκφρασι μέ τήν όπβία 
συνώδευαν τβ διάλογό τους. Αύτά δέν 
ήτανε εύκολο, στά βαθμό πού τό πέτυ- 
χαν οί Ρώσσβι ήθβπβιβί, μέ τήν εκ
φραστική τβυς δύναμι, μέ τήν άπλότητα 
καί τήν ειλικρίνεια τής έρμηνείας τβυς. 
Κ Γ  αύτή άκόμη ή έμφάνισις τού κα- 
θενός, άπά άπόψεως περιβρλής, ήτανε 
πλήρως χαρακτηριστική τού τύπου τόν 
όπβΐβν ύπεκρίνετβ.

ΕΙς τόν θεατήν, τόν μή έξοικειωμέ- 
νο μέ τά ρωσσικό θέατρο, σ’ αύτή τήν 
παράστασι τού «Δάσους», δύο πράγ
ματα έκαναν ιδιαίτερη έντύπωσι: ‘Η
στενώτατη συγγένεια τού θεάτρου αΰ- 
τοΰ πρός τήν άληθινή ζωή και ή άδυ- 
ναμία τού κβινβΰ νά ξεχωρίση πρωτα- 
γωνιστάς. Υπήρχε τόσβ άπόλυτη έ- 
νότης έρμηνείας, ώστε ό θεατής’, δέν 
έβλεπε ρβλβυς σημαντικούς καί άσή- 
μαντους, άλλά μόνβν ρβλβυς καλβπαιγ- 
μένβυς, ύπό τήν έμπνευσμένη διδασκα
λία τής μεγάλης δημιουργού τήν όποία 
θρηνεί σήμερα τό θέατρο: τής Γερμά
νοβα.

Δηλαδή, δταν άναπολεϊ κανείς αύτή 
τήν παράστασι τού «Δάσους», είνε ά- 
δύνατο νά ξεχωρίση τό πώς ή Ρωσσΐς 
αύτή καλλιτέχνις είχε παίξει τή Γκουρ- 
μούσκα άπό τό πώς, κατά τή δική της 
διδασκαλία, είχαν άποδόσει ο! άλλοι 
ήθοποιοί τούς ρόλους των. Γ  ιατί ά- 
πλούστατα, αύτή ή άλησμόνητη παρά- 
στασις, ήτανε όλόκληρη τά άτβμικό 
μεγαλόπνοβ καλλιτεχνικό δημιούργημα 
τής Γερμάνοβα.

I P I X Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ Ο. ΚΑΡΥΠ ΤΑΚΗ  
Ή  τελευτοία συμφωνική

Ή  Δίδα Μπράνκα Μουσουλίν
Τό διαλεχτό καί ποικίλο πρόγραμ

μα τής ουμφωνικής τοΰ 'ίίδείου, 
άρχιζε μέ τήν 7η συμφωνία τρύ 
Μπετόβεν. Αύτής της συμφωνίας έ 
χουν δοθή ώς σήμερα πβλλές '<!’ 
ενδιαφέρουσες έρμηνεΐες, άνάμεοα 
στίς όπβϊες θά μείνρ ζωηρή στήμνή- 
μη μου ή περσυνή άπό τόν Μπρβΰ- 
νβ Βάλτεβ καί θά πρβκάλή πάντα 
τήν άναπόψευκτη σύγκριβη. Ή  έκτέ 
λεσή της άπό τόν κ. Φερρέρβ, έκτός 
άπά τό τελευταίβ μέρος πού παίχτη
κε μέ μεγάλβ μπρίβ καί άκριβέστα- 
τβ ρυθμό, δέν ζεπέραοε κατά. τήν 
γνώμη μβυ τά άρια μιάς έπμελημέ· 
νης καί εύουνείδητης έργοοίας. 
Ρυθμικές έλευθερ ες καί ιδίως στά 
άΜ εγκρέττβ πού δπως παίχτηκε μέ 
άργά ρυθμό έχάβε πβλύ άπά τήν ύ 
πββλητικότητά τβυ.

Δέν ζέρω δν βί άπαδοί τής μβυ- 
σικής όρθβδβζίας έπείβτηβαν άπά 
τίς αιρετικές μβυβικές ιδέες πβύ μέ 
τόσο φανατβίμά υποστηρίζει ά Ρο-· 
δέλ ατά κβντσέρτο τβυ γιά πιάνο. 
'<?ς τόσο τά έργο αύτά, πού έχει ά
λα τά χαρακτηριβτ'.κά τής μεγάλης 
τέχνης τοΰ Γάλλου συνθέτη μπορεί 
σίγουρα νά χαρακτηρ στή σάν ίνά 
άληθινά διαμαντάκι τής σύγχρονης- 
μουσικής δημιουργίας στά είδος 
τβυ. Τό α ' μέρος, τά άλλεγκραμέν- 
τε, εύθυμο, μέ τήν ειδυλλιακή χο
ρευτική φράση πού άκούγεται στήν 
άρχή παινίοοιμο άπά τά πίκκβλβ μέ 
τήν συνοδεία τών πιτσικάτι τών ίιο- 
λιών καί τών άλτι οέ ρυθμό συγκβ- 
πάτι καί τών άρπέζ τβύ πιάνου. Τό 
άντάζιβ, μιά έκτενής και γαλήνια 
Φ Ρά ο η  άρχαϊκβύ χαρακτήρα πβύ ά- 
κούγεται οτό πιάνο καί πβύ βτήν •'ρ- 
χήβτρα άναπτύβοεται σ' ένα άλ.ιθι- 
νό λυρικά τραγούδι. Έκφραοτικώτα 
τη ή τελική φράοη τβύ μέρβυς αύ
τοΰ μέ τά παραλλαγμένο άπά τά 
άρΧικά θέμα μοτίβο ένός άλτυν μέ 
οουρντ να. Τά φινάλε, πρέστο, εΐνε 
μ ά διαρκής κίνηση, ένας άχαλίνω- 
τβς καλπασμός τής όρχήστρας. Οι 
ουγκοπάτι ρυθμοί, τά γκλισάντι τών 
χάλκινων καί τβΰ πιάνβυ, τά φαντα
χτερά χρώματοί τής ορχήστρας 5ι- 
νβυν μιά έντελώς παιχν διάρικη ±ν* 
τύπωση καί δ|ασκεδάζβυν τάν άκρβ- 
ρτή. Ή  νεαρά Γιρυγκοσλαϋα πιανί
στρια δίδα Μπράνκα Μουσουλίν, άν- 
τιμετώπιοε μέ θαυμαστή ψυχρα;μια 
τίς φοβερές τεχνικές δυσκολίες 
τοΰ κοντβέρτου αύτοΰ, έπί πλέον 
δέ μέ τόν μουσικώτατβ τρόπβ πβύ 
άπέδωσε κυρίως τό β ' μέρος, έν- 
θουοίαοε τόββ πβλύ τβύς άκρβατάς 
της ώστε άναγκάστηκε στά έπίμονα 
χειροκροτήματα νά δώση ώς μπίς 
ένα κομμάτι τού Ραβέλ.

Μιά μβυσική σελίδα γεμάτη μεγα 
λβπρέπεια καί θρησκευτικό λυρισμό 
ή «γβητεία τής Μεγάλης Παρασκευ
ής» άπό τάν Πάροιφαλ τοΰ Βάγνερ. 
Ή  ώραία άνάπτυζη τών θεμάτων τβύ 
Πάροιφαλ, τβΰ Γκράαλ καί τοΰ βα- 
φτίσματρς, βί λεπτότατες άρμονίες 
καί ή ύπαβλητική ένβρχήστρωση δη 
μιβυργοΰν μιά πραγματική άτμό- 
σφαίρα γοητείας. Ή  άηάδοοή της 
άπό τόν κ. Φερρέρβ άπόλυτα σύμ
φωνη μέ τό πνεΰμα τής μβυσικής 
αυτής καί άπά άπόψεως έπιτυχίας τό 
καλύτερβ ϊσως οημείο τής ουναυλ·'- 
ας. Τά ϊδιο θά μπορούσε νά είπωθή 
καί γιά τά «χορό τών έπτά πέπλων» 
άπά τήν Ιαλώμη του Στράβυς, 6ν  ή 
όρχήστρα κατώρθωνε μέ περισσότε
ρη πε θαρχία καί ένάτητα νά άντα- 
πβκριθή στίς καλλιτεχνικές πρρθέ- 
σεις τοΰ διευθυντοΰ της.

Ή  έζαιρετική έπιτυχία πβύ έση- 
μείωβε ή δίς Μπράνκα Μβυσσυλίν 
στά ρεσιτάλ της δέν έζέπληζε κα
νένα ' ήταν έπόμενη καί τήν περι
μέναμε ύστερα άπό τήν ώραιότατη 
άπόδβση τβΰ δύσκολου κοντοέρτου 
τού Ραβέλ, οτό άηοίο ή νεαρή καλ- 
λιτέχνις, έκτός άπό τήν καταπλη
κτική δεζιοτεχνική της ικανότητα, 
άπεκάλυψε κι’ ένα κόσμβ ζηλευτά 
μουσικά χαρίσματα. Στρογγυλά καί 
καθαρό ήχο, άρρενωπό 'καί μαζί 
θερμά καί μέ συγκρατημένο αίσθη
μα πα ζιμο, έναν άψογβ μηχανισμό, 
μιά σωστά καθοδηγημένη άπό τά 
μουσικό της ένστικτο άντίληψη 
γιά τά ύφος, μιά προσωπικότητα 
τέλος πού ποτέ δέν  είναι είς βά
ρος τοΰ έργου. Μέ τήν ϊδια λοιπόν 
έπιτυχία έρμήνευσε ή έκλεχτή κολ- 
λιτέχνις τό ένδιαφέρον κάί πλούσιο 
πρόγραμμα τής συναυλίας της — 
δέν άκουοα δυστυχώς τά τελευταία 
μέρος — μέ σονάτες τοϋ Σκαρλάττι, 
τήν παρτ τα ταύ Μπάχ, τήν Φαντασία 
τοΰ Εούμαν, μιά σουίτα τού Ραήέλ, 
κΓ άκόμα μερκά  μικρά κομμάτια 
τών συμπατριωτών της Χιρόλα καί 
Τάτεβιτς πού άκούστηκαν μέ ζε- 
κωριστή εύχαρίστηση, καταχειροκββ- 
τηθεϊοα.
0 κ. ΟΙΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗΣ ΚΑ Ι Η Ε Λ 

ΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΞ Ω ΤΕ
ΡΙΚΟ
Μέ ξεχωριστή χαρά καί εύχαρι- 

στηση θά άοχοληθή σήμερα ό ύπο- 
φαινόμενος μέ δυό έλληνικές καλ
λιτεχνικές έκδηλώσεις πού έτίμη- 
σαν τόν τόπον μας οτό έξωτερικά 
καί πρύ τή μεγάλη τους έπιτυχία 
άμόψωνα έπεκύρωοε ή ξένη κριτι
κή. Πρόκειται γιά τόν Φιντέλιο γοΟ 
Μπετόβεν πού δόθηκε οτήν Φόλκαο 
περα τοΰ Βερολίνβυ ύπό τήν διεύ
θυνση τβΰ κ. Φιλ. Οίκονομίδη καί

γιά τήν συναυλία έλληνικής μουσι
κής άπό τήν φιλαρμονική όρχήστρα 
τοΰ Βέρολίνβυ μέ διευθυντή τάν κ. 
Οίκβνβμίδη.

Έδιάβαοα πολλές κολακευτικώτα 
τες κρίσεις τόσο γιά τόν "Ελληνα 
μαέστρρ δσο καί γιά τβύς συνθέτες 
μας καί όμολβγώ πώς βρίοκουμαι οέ 
μεγάλη δυσκολία γιά νά διαλέξω 
τίς καλύτερες. Παίρνω λοιπόν μερι
κές στήν τύχη.

Καί πρώτα γιά τάν κ. Οίκονομίδη, 
τάν φλογερά αύτόν άηόοτολο τής 
έλληνκιής μβυσικής οτό έξωτερικά. 
Μ:ά όμως καί μβΰ δίνεται εύκαιρία 
άς μβΰ έπιτραπή μέ κάποια καθυ
στέρηση βέβαια νά άναφέρω μερι
κές κρίσεις γιά τόν "Έλληνα μαέ
στρο γιά τίς τόσβ επιτυχείς συναυλί 
ες πβύ έδωοέ πρό μήνών στή Νεά- 
πολΓ καί τή Ρώμη. « Υστερα άπό μιά 
ώραία έκτέλεση τής συμφωνίας οέ 
σόλ έλασσον τοΰ Μότσαρτ, γράφει 
τό «Πάπολβ ντί Ρόμε», ό "Ελλ ην  μαέ 
οτρβς διεύθυνε δυό έλλπνικβύς χο- 
ρβύς τβΰ Σκαλκώτα κάί τβΰ Πετρίδη 
μέ πβλύ αύθεντικότητα πβύ έγιναν 
δεκτβ'ι μέ θερμά χειρβκρβτήματα. 
Στό τέλβς τής συναυλίας ό κ. Οίκρ- 
νβμίδης άπβθεώθηκε μαζί μέ τήν 
όρχήστρα». Ή  «Τξσυρνάλε ντέλλα 
Σπετάκβλβ» γράφει έξ άλλβυ ,(εί /ε 
ά δεύτέρβς "Ελλ ην  μαέστρος (μ ε 
τά τόν Μητρόήουλο) πβύ μάς δίνει 
τήν βεβαιότητα άτι ή 'Ελλάς εΤνε 
μέρρς πού ύπάρχουν λίγοι άλλά με 
γάλης άξίας μαέστροι». Τέλος 6 
ΜπαρέλλΓ ά αυστηρότατος κριτικός 
τβύ «"Οτζι» γράφει: «Ή  τέχνη τοΰ 
“ Ελληνβς μαέστρρυ είνε βαθειά, έ- 
σωτερική, πβύ δίνει τήν έντύπωση 
μιάς εύτυχιομένης άγνάτητσς. Ευ 
γένεια καί έπιδεξιότης είνε οί κυ- 
ρ.ώτερες άρετές τβΰ έκλεκτοΰ αύ
τοΰ μου.οικοΰ». Καί τώρα γιά τόν 
Φιντέλιβ: « Ό  κ. Οι'κονομίδης, γρά
φει ό «Λαϊκός Παρατηρητής», εΐνε 
μουσικός μεγάλης άλκής καί έξετέ- 
λέσε τό άσύνηθες έργο, δπως ήταν 
ή διεύθυνση τοΰ Φιντέλιβ μέ έζαι- 
ρετική εύουνειδησίά καί μέ λεπτή 
άντίληψη τής ,παρτιτβύρας». Ό «Βε- 
ρβλιναϊβς Πρωινός Ταχυδρόμβς» : 
«Μέ oi'Ybupn πέίρα έδωσε οτό έργο 
πβλλή ζωή καί'δραματική δύναμη». 
Ό  «Έγχώριρς Άγγελιαφόρος» έξ 
άλλου γράφει: «Ό  "Ελλην διευθυν
τής όρχήστρας Φ. Οίκονβμίδης δέν 
εΐνε πιά άγνωστβς γιά μάρ. Ό  ξέ
νες μας αύτός πβύ τάν χαιρετίσαμε 
μέ εύχαρίοτηοη, διεύθυνε τάν Φιν- 
τέλιβ σάν πεπειρανιένβς καί καλλι- 
έργημένβς διευθυντής μελβδράμα- 
τος».·Η «Άνγκρίφφ» τέλβς γράφει: 
«Ό  κ. Οίκονβμίδης άνταπεκρίθη τέ
λεια στή δυσχέρεια τής έρμηνείας 
τβύ δράματβς, μέ έξαρση ατούς χρό 
νους καί τήν πλαστικότητα τής με- 
λωδ ας. Τό μουσ κό δράμα καί ή 
ίίσαγωγή Λεονόρα 3 διατήρησαν 
οτήν άπόδβση τά ύπεράνθρωπβ Μπε- 
τόβέιβν μέτρο».

Καί τώρα άς ίδοΰμε πώς κρίνον- 
ται β! "Ελληνες  συνθέτες. «Άπό 
τούς συνθέτες πού έμφανίστηκαν, 
γράφει ό «Λαϊκός Παρατηρητής», ό 
Πετρίδης είναι γνωστός πιά στήν 
Γερμανία. Είναι έκπληκτική ή ένό- 
της τοΰ ύφους τών έργων πρύ παί
χτηκαν παρά τήν προσωπική τους 
διαφορά καϊ δίνει άκριβώς δείγματα 
τΛς νεώτερης Έλληνικής μουβικής 
πού διακρίνεται κυρίως μέ τήν έπική 
εύρύτητα μέ τήν άπρία είναι ύφα- 
σμένβ τό σχεδόν μεταρωμαντικό 
μελωδικό ΰφβς της. Στά ϊδιο επίπε
δο Ρρίοκβνται ή εισαγωγή τοΰ Βάρ- 

. βογλη, ένα πρελούντιο καί ίντερ- 
μέντζο τβΰ Σκλάβου, άκόμα καί τά 
τβλμηρά στίς άρμβνίες πρελούντιβ 
καί φβύγκα τβΰ νέβυ Περπέσσα, κα
θώς τέλος καί τά γεμάτα κέφι τρα
γούδια τού Καλομοίρη, πρύ τραγού
δησε μέ λαμπρή φωνή ή “Αννα Τα- 
σοπούλβυ.

Ή  «Γενική Γερμανική Εφ ημερί
δα» «Στήν εισαγωγή τής Άγιας 
Βαρβάρας τβΰ Βάρβογλη τρέχει σάν 
πλατύ πστάμι ή «άτέρμων μελωδία». 
Έπίσης ένα ηρελόύντιο καί ίντερ- 
μέντξβ τβΰ Σκλάβου είναι πλούσιο 
σέ άρμρνία καί μελωδία. Έδώ  όμως 
ή μελωδ'α στήν άπλή καί σύντομη 
διατύπωσή της έχει περιοοότερρ 
τοπικό χαρακτήρα. Μεοτός κολορί- 
οτας παρουσιάζεται ά Καλομοίρης 
πού έγινε γνωστός στό Βερολίνο 
μέ τό «Λαχτυλίδι τής Μάννας». Ή  
νευρώδης κι’ άοτραφτερή ήχητική 
έπιφάνεια τής όρχήστρας τών τρα- 
γουδιών τβυ καθρεφτίζει τήν άτμό- 
οφαιρο τβύ κείμενου καί άφίνει έπί- 
οης νά άκούγεται τό τοπικό χρώμα. 
Ό. Πετρίδης έμπνέεται καταφανώς 
στήν πρώτη του ουμφωνία άπά τήν 
Μικρασιατική τρυ πατρίδα. Οί συμμε 
τρικοί ήχοι πριμιτιβιστικών χορευ
τικών ρυθμών, οί κυματίζουοες ά- 
νατβλίτικες φωνές τών πνευστών 
καί τά κρουστά τών Γιαννιτσάρων 
βρίσκουν έδώ μιά πολύ έηιτυχή με
ταφορά ατή συμφωνία. Κάπως δια
φορετικός ά Περπέοοας, άντιπρό- 
οωπβς τής νεώτερης γεννιάς. Δέν 
πρεσβεύει άπόλυτα οτό ιδεώδες τοΰ 
ώραίσυ ήχου καί στό πρελούντιό του 
καί φούγκα διαιραίνεται τά πολυφω 
νικά πνεΰμα παρά κάποια προτί
μηση γιά τά θορυβώδες καί τήν δχι 
πάντατε έκλεχτική τρυ έμπνευση».

ΘΕΟΑ. Δ. ΚΑΡΥΟΤΑΚΗΣ

Μιά όμιλία 
τού κ. Στρατη Μυριβήλη

Ό  κ. Μυριβήλπς είς τά «Χρονι
κόν τής Έβδομάδος» βίπε τά έ 
ξής σχετικώς μέ τό βιβλίον τής 
«Α γνή ς  Αδελφ ής του κ. Α. Τρο- 
παιάτη.

...Είπα προηγουμένως πώς ol H PQ EE 
του Τροπαιάτη, προμηνοΰνε μιάν άνοι
ξη. Νομίζω πώς τό Β ΙΒ Λ ΙΟ  ΤΗΣ ΑΓΝΟ- 
ΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ, πού είναι τά άμέσως 
έπάμενο βιβλίο του, είναι τό πρώτο άν
θος αύτής τής άνοιξης. Πραγματικά, 
άν καί λίγο χρονικά διάστημα χωρίξει 
τήν έκδοση τών δύο αύτών πεξογραφη 
μάτων, μόλα ταΰτα στήν καλλιτεχνική 
τους ποιότητα, τά χωρίζει μεγάλη άπό 
οταοη. Τό Β ΙΒ Λ ΙΟ  ΤΗΣ ΑΓΝΟΣΤΗΣ Α
ΔΕΛΦΗΣ είναι άπείρως πιό ώριμο έργο. 
Τοΰτβ έδώ στέκει πβλύ πιό κβντά 
στό νόημα τής άληθινής τέχνης. Έ 
χουμε κι' έδώ μιά νουβέλλα, πού μό
λις γεμίζε, 70 σελ'δες. Όμως, πόσο 
πιό άρτια είναι ή ύπόθεση, πόσο πιό 
προσωπικό τό γράψιμο, πόσο πιό έντο
να κατέχει τό νέο λβγβτέχνη ή αϊρθη- 
on τού περιττού! Καί σέ τοΰτβ τό fp- 
γο βλέπουμε τήν άπαιοιδβξία τοΰ συγ
γραφέα νά τάν βαραίνη καταθλιπτική, 
σχεδόν άοφυχτική, δπως καί ατά προ
ηγούμενο.

Πρόκειται γιά ένα κορίτσι αύτή τή 
Φορά, πού χάνει κάθε άπβκούμπι του 
οικογενειακό, οέ μιάν ήλικία πού τού 
είναι άπαραίτητο στοιχείο ζωής ή ζε
στασιά τβΰ σπιτιοΰ ή θαλπωρή τής μη
τρικής οτβργής. Γεμάτο θλίψη καί πί
κρα ξεκινά γιά τή ξωή καί ό έρωτας, 
πού είναι ή μεγάλη καί ιερή άποστολή

Καί λύτρωση γιά κάθε γυναίκα β’ αύ
τή τή μικρούλα άγώνίστρια έμφανίζε- 
ται οτό πιό άποτράπαιο φανέρωμά τβυ. 
Είναι τά θήραμα τά έρωτικά γιά τρεις 
διαφβρετικβύς τύπβυς άνδρών, πού στό 
βάθος τούς ένώνει ή άνάγκη νά ικα
νοποιήσουν ένα άπλά ένστιχτο.

Καί σέ τοΰτο τό βιβλίο ά κ. Τροπαι- 
άτης άφηγεϊται βέ πρώτο πρόσωπο. Ή  
νέα κόρη είναι πού μάς λέει τή θλιβε
ρή της ιστορία καί τή ζωή της τήν πι
κραμένη. Καί είναι άξιοθαύμαστο μέ πό
ση ευχέρεια ένας άντρας μπόρεσε νά 
ύπρκαταστήοη συναισθηματικά καί αι
σθησιακά μιά γυναικεία ύπαρξη στίς 
πιά θηλυκές της στιγμές. Ό  Τροπαιά- 
της τό κατορθώνει αύτό περίφημα, μέ 
μιά τέχνη φθασμένου καλλιτέχνη καί 
μιά ψυχολογική διάθεση ζηλευτή. 'Ε 
δώ δέν ύπάρχουν κοινοτυπίες πού τραι 
νάρουν, δέν ύπάρχρυν πλεονασμοί καί 
δήθεν άφέλειες. Ό  λογβτέχνης πατάει 
στερεά πάνω στό έπικίνδυνο έδαφος 
τάϋ θέματός του, δημιουργεί άτμό- 
οφαιρα γεμάτη άπά πόνο καί θλίψη μέ 
μέσα γνήσια καί μέ τεχνική σοφία. Νο 
μίζω πώς ά Τροπαιάτης άρχίζει τήν ά- 
ληθινή λογΡτεχνική τού ζωή μέσα στά 
έλληνικά γράμματα άπά τοΰτο τά μι 
κρό βιβλιαράκι. Εύχομαι σύντομα νά 
ίδοΰμε τή συνέχεια αύτής τής άνθισης.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ

ΖΗΜ. «Τά βιβλίο τής "Αγνωστης Α
δελφής» καθώς καί οί « Ηρωες» είναι 
Εκβάσεις Γκοβάοτη.



ΟΓΡΑΦίΟΙ

Η Κ Ο Ρ ΙΝ  Λ ΙΣ Α ΙΡ  στήν ταινία «" Ο τελευταίος γύρος» πού έπαναλαμ- 
βάνεται για λίγες μέρες τήν έρ χόμενη έβδομάδα στό «Π ΑΛΛΑΣ»
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ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ-
ΒΑΡΙΕΤΕ

Μιά νέα ηθοποιός- 
r βεντέττα 

ΙΝΓΚΡΙΝ Τ Μ ΠΕΡΓΚΜ ΑΝ
Τό Χόλλυγουντ μιλάει... Τΰ 

Χόλλυγουντ άπο ρεϊ... Μέσα σ’ αύ 
τή τήν πόλη τών ο.στέρων, πον 
λάμπει άπό χίλια τεχνητά φώτα, 
έτσι είναι ή συνήθεια! τό πέρα
σμα μιάς βεντέττας νά γίνεσαι μέ 
δυνατά χτυπήματα κυμβάλων και 
τυμπάνων. Κάποτε, ίπάρχει και 
κσιμμιά άρια φλάουτου γιά νά 
κόσμηση τήν δλη φασαρία. Είνε 
κανένα ψεύτικο ρωμάντζο, λίγο 
ιμυστήριο, μιά Ιστορία άγάπητ. 
Καΐ νά μΐό: έξαίρεση. "Ενα  και
νούργιο άστέρι, ή ’’ I νγκριντ 
Μτιέργκμαν, πού άρχισε νά έπι- 
δάλλεται ήσυχα, σί μιά άνοιξιά

ν ι« »  W6V 6 Λ 6 Ι  uvunbiu ν ι S6'HS
Στούαρτ φωτογραφίζει

τικη διολέττα, μέσα σ’ αύτή τ γ  
Πολιτεία τοΰ Κινηματογράφου, 
πού συγκινεΐ μέ τή γοητεία της,

Γεννημένη στή Στοκχόλμη, κό
ρη ένός ζωγράφοι» έπαιζε στό 
θέατρο στή Σουηδία καί ήτανε ή 
κυριώτερη έρμηνεύτρια έντεκα 
σουηδικών ταινιών.

Παρακινουμένη άπό τό Χόλ
λυγουντ, ήρθε νά γΐ’ρίστι στήν ’Α
μερική τό «Ιντερμέτζο» μέ τόν 
Λέσλυ Χόοουαρντ. Ή  ζωή της στο 
στούντιο καΐ στό Χόλλυγουντ εΐ
ναι ένα θέ>μα άνεξσντλητο, συγ
κινητικό πού κάνει νά συνταράσ 
σωνται δλες οΐ εύγενικές λέ
σχες.

Ή  ξανθή "Ινγκρ ιν ι Μηέργκμαν, 
άστέρι τής μόδας, έχει τό συνει- 
θιοίμένο χαρακτήρα τών άνθρώ
πων αύτοϋ τοΟ είδους. Εΐναι ώ
ραία χωρίς χή βοήθεια τοϋ έλα· 
χίστου καλλιντικοΰ. Τό γαλακτώ
δες βορεινό δέρμα της, τά ρόζ μά
γουλά της καί τά χείλη της κόκ
κινα φυσικά, φανερώνουν μιά 
λαμπρή υγεία. Λατρεύει τά πα
γωτά καί τά ζαχαρωτά, κάνει 
μιά τεράστια κατανάλωσι τροφ!- 
ιμων καί δέν παχαίνει οϋτε ένα 
έκατοστό τοΰ γραμμαρίου.

—Ό  περίπατος, δηλώνει.
Αύτό τ’ άστέρι, μέ τά φρέσκα 

ιμάγουλα καΐ τ’ άπλό γοΰστα, πο·') 
όποφεύγει τά «κοκταίηλ» κι' άγα 
πάει τήν μοναξιά, πού έχει ταλέν
το, λατρεύεται στό Χόλλυγουντ. 
Σ έ  τέτοιο σημείο, ώστε ή βι
αστική άναχώρησή της γιά 
τήν Σουηδία, μετά τό τέλειωμ'" 
τοΰ γυρισμού τοΰ «’ Ιντερμέτζο» 
νά γίνη αομφή στό Λέσλυ Χόοιι 
αρντ γιατί δέν κατόρθωσε νά 
κρατήση μιά τόσο ώραία γυναί
κα.

Ή  βιασύνη τής ν,αλλιτέχνιδας 
γιά νά ξαναφύγη τγινε μάλιστα 
άφορμή γιά ένα πεοίεργο έπεισό
διο! Ξανακυττώντας ό Γρηγόρης 
Ράτοφφ τήν ταινία, άνακάλυψε 
μιά σκηνή πού ήχοΰσε άσκημα. 
’Έπρεπε νά τήν ξανακάνουνε. Κ Γ  
«ύτό έγινε άπό τό τηλέφωνο, γιά 
πρώτη φορά στήν Ιστορία τοΰ κι
νηματογράφου. Άπο τό πλοίο 
πού τήν ώδηγοΰσε στήν πατρίδα 
της, ή 'Ίνγκριντ ίπαναλάμδανε 
τά λόγια, ακολουθώντας τις όδη 
γίες τοΰ Ράτμοφφ.

Γιά δπο.ιον ξέρει τις δυσκολίε- 
μιάς τέτοιας καταγραφής εΐνσι 
ένα κατόρθωμα.
Ο Λ Ε Σ  Ο Ι Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  E1N A J

Ε Ρ Ω Τ Ε Υ Μ Ε Ν Ε Σ  Μ Ε ΤΟΝ 
«ΤΖίΜΜγ» ΣΤΟΟ ΥΑΡΝΤ

Σ ’ ενα Αμερικάνικο κινηματο
γραφικό περιοδικό Γνας δημοσιο
γράφος κάνει μιά Κιασκεδαστική 
μελέτη γιά τήν έπίδραση πού έ 
χει ό Τζέϊμς Στόο^υάρντ άπάνω 
στίς ώρ«ΐες κοπέλλες τοΰ Χόλλυ
γουντ. *

«Γιατί, ρωτάει, δλες ol γυναί

κες είναι έρωτεαμένες μέ τόν 
Τζίμιμυ Στόουαρντ καΐ μάλιστα 
χωρίς νά ξέρουνε ιό  γιατί; Ε ί 
ναι πολύ άπλό κι’ ό Φρόυντ θά σος 
τό έξηγήση εύκολα».

Κι' έξηγει μέ τή σειρά του : 
Πρέπει κανένας νά ίίάλη κατά μέ 
poc τό άληθινά ξεγυριστό ταλέν- 
το οιϋτοϋ τοΰ’ ήθοποιου γιά νά ί 
ξετάση άπλά τόν άνθρωπο. Το 
πρόσωπό του δέν είναι ώραϊο, τ ί 
βλέμμα περισσότερο φευγαλέο, 
πονηρό, τό χαιμόγ'λο πολύ πλα
τύ, άρκετά άπαλά- ’ ά μαλλιά συ 
χνά άκατάστατα ή καικοχτενισμέ 
να. Απάνω στά πρόσωπό τοι 
πλάνιέται ένας άέρας πλήξης, 
συνήθως, πράγμα ποϋ τόν κάνει 
νά φαίνεται λίγο ζωώδης. Καΐ μέ
σα σ’ αύτά τό μεγάλο σώμα κα’ 
ή άδυναμία άπελπίζει τούς για 
τρούς’ οί ώμοι, τά μπράτσα, τά 
πόδια μοιάζουνε σάν νά έκτρέ- 
πωνται. "Ολα φανερώνουνε μιά 
μεγάλη άδιαφορία άπέναντι στόν 
έαυτό του καΐ τούς άλλους, άκό
μα καΐ στόν ϊδιο τοο έγωϊσμό. 
Περισσότερο άκόμα. Αύτό τό άσθε 
νικό πλάσμα μοιάζει νά φοδάτα 
σάμπως ό κόσμος νάναι μεγάλο 
μυστήριο. Αύτός ό έφηβος παρου
σιάζει τά χαρακτηριστικά ένός 
άδύνατου καΐ ένός άπλοΰ άνθρώ- 
που.

Καΐ νάμαστεΙ Αύτό είναι τό 
περίφημο σύμπλεγμα τοΰ άντρι- 
κοϋ θέλγητρου. Ό  άντρας νά θυ 
μίζη τό παιδί.

Καί ό δημοσιογράφος μας γιά 
νά δώση τέλός σ' δλα αύτά 'ηο' 
προηγηθήκανε, λέέι δτι δλες οί 
γυναίκες λατρεύουνε τόν Τζέϊμς 
"Στόουαρντ. Μέ ποιό τρόπο δμως;

«ΟΙ γρηές κυρίες έπιθυμοΰνε 
νά τοΰ προσφέρουνε άφθονα προ
γεύματα γιά νά τόν παχαίνουνε 
οί πιό νέες γιά νά τοΰ τακτοποι
ήσουνε τά μαλλιά του κα Γ ττι 
γραδάτα του’ ol παντρεμιμένες γιά 
νά τοΰ έπιδάλλουνε νά φοράη έ
να άδιάόροχο κοτϊ γαλότσες δταν 
δρέχει. Μέ λίγα λόγια, κάθε μιά 
θέλει νά φροντίση γιά τόν καλό 
της καί νά κάνη κάτι γ Γ  αύ
τόν, Κάθε μιά θέλει νά τόν πάρτι 
κάτω άπο τήν προστασία της κα'ι 
νά τόν βοηθήση νά καταλάδη τή 
ζωή.»... Η κάθε μΐό μέ τόν τρό 
πο της- δέδαια.

Ό  Τζέϊμς Στόουαρντ μοιάζει 
νάναι γιά τις γυναίκες ό τύπος 
τής «πρώτης άγάπης», τής «πρώ
της το·υς νεότητας». Τούς θυμίζει 
τ’ άγόρι πού τούς ^δωσε τό πρώ
το φιλί. Γλυκειά σκέψη πού δέν 
μπορεί εύκολα νά ξεχάση κανέ
νας.

Ωραίες γυναίκες τοΰ Χόλλυ
γουντ, θά ξέρετε ά,-ό δώ και  ̂ κά
τω γιοττί άγαπάτε τόν Τζέϊμς 
Στόουαρντ, μή ξέροντας τό για
τί. 'Αλλά έμεΐς πού δέν μποροΰ- 
με νάχουμε έλπίδες νά προσφέ- 
»»>ρουμε πλούσια προγεύματα σ' 
αύτόν τόν γοητευτικό καλλιτέχνη 
οϋτε νά τοΰ διορθώνουμε τή γρα 
δάτα του ή τά μαλλιά του—χιλιά 
δες καΐ χιλιάδες χιλιόμετρα μδc 
χωρίζουν μέ τόν ΤΓέιμς Στόου 
αρντ, θά περιοριστούμε νά θαυ
μάζουμε τό ταλέντο τοΰ καλλιτέ
χνη-

Οί κινηματογράφοι 
τήν αλλη έβδομάδα

Οί κινηματογράφοι τήν αλλη έβδο
μάδα 9ά λειτουργήσουν κανονικά έκ
τος άπό τή Πέμπτη καί Παρασκευή 
πού δέ βά παίξουν καί τήν Κυριακή 
πού 0’ άλλάξουν πρόγραμμα, ©ά έπα- 
ναναλάβουν δέ παληές έπιτυχίες ή 
φίλμ τής περασμένης έβδομάδος.

01 νέοι έρωτευμενοι οιο χερι τοΟ 
,ΓιοΟλιβερ

λι>γβυντ, τβ <5αιμβνιβ τής υ ρ π χ ;  
ρώπηί ίι*τηρ£Ϊ τήν άρχ*ί* re-j 
iicucix . φιλβλβγβξ xpi-rr-
χβ{ π*ρ5<τηρβύ<3ί άκβμt  τη 
οτ£\'ή συγγένεια πβύ μερικές φβρές 
ύπάρχει άνάμεσα στβ ϊταλιχί χι- 
βΰμβρ καί τβ Ίρλτν ίικβ . ” Ι:τ3 ι, 
ή έκλβγή τβύ Ούώλτ Ντίβνεϋ κι 
αύτή τβϋ Μ * ί  Φλεϊβερ, «ν  δέν η- 
τανε άντιμέτωπβι. ίάτανε μιά ε£·- 
τυχισμέινιη άρμβνί*. 'Ένας κινη- 
ματβγρχφίχβς κριτικβς. β’ άνταπβ 
ίβοη, ίε ν  ϊεχνβύβε νά 3ημε.- 
ί>3η τήν άχριβή συνάφεια τβύ Ού
ώλτ Ντίσνεϋ, τβύ ποιητή τόν παι 
6ιών, έκλέγβντβς τβν «Πη'άκιβ» 
στβ *πα’ν> χαί παιδικβ χιβύμβρ. 
χι’ αύτβ τβύ ΙΜάί ΦλέΪ3εβ, τβϋ 
σαρκαστή πβιητή. έκλέγβνταί τ©.·· 
«Γκιβύλιδερ», με τβ σκβτεινβ καΐ

πικρβ άληίινά Ίρλαντικβ χιβν 
μβρ.

Καί γι’ αύτβ <5έ μπβρβϋσε έ Φλέί 
σερ παρά νά ίιαλϊ^ιιτήνιΓΙλιάύα» 
τβύ 2βύϊφτ, πβύ τβπβδετιέται ά
νάμεσα στήν «Ίλιάιία» τβϋ "C  
μηρβυ καί στήν «Ίλιάόα» τβ·' 
Τζβϊ'ί. .

Μπβρβύ?ε μάλιστα νά παραλλη 
λί^η κα* 'ένας τβ γύρισμα τή; «Ί-  
λιάδας» στήν Ίδάκη καί τβ γύ
ρισμα τβϋ «Γκιβύλιδερ« στό Ρεύ- 
τριφφ.

»>*
Ό  Λέμβυελ Γχιβύλιδερ. στβ σε- 

νάριβ τβύ Σβυΐφτ ναυαγεί στη χώ
ρα τών Λιλλιπβυτειων. μιχρβ νη
σί πβύ τβ κατίΐκβϋνε άνδρωπάκια 
μικρά, καί είναι σ’ έμπέλεμη κα
τάσταση μέ τβύς Μπλεφβυσκβύ, κα 
τβίκβυς vrjoιβύ πβλύ σκβτεινβϋ 
στβύς πρώτου:. Ή  άντί8εση 6ίν&τα· 
μέ τις πιβ ώραϊες εύφερέσεις κ»( 
τά φβδερά δέλη τβΰ Ίρλανίβϋ συ'1 
γραφέα. Ό  Γκ.-ύλλιίβρ πάει u:- 
τά στή χώρα τών Μπρβμπ^.ν- 
γκνάγκ. βπβυ βί διαστάσεις είναι 
άντιστραμμέ'·>ϊς. Είναι β Γ<ούλλ - 
δερ τώρα: ένας λιλλιπβύτειβς ανάμε
σα σέ γίγχντες.

Ό  -βυϊφτ διηγείται τβ πρώτϊ 
τβυ ταςείδι στή χώοα τών Χβυ- 
*Xvl··?· ^βύ δασιλεύβυν γνωστικά ά 
λβγα καί βπβυ βΐ τν8ρωπβι. ci «ϊ- 
αχβύ», κατεδήκανε στή βτάβμη τών 
ζώων.

"Ας οημειωβή δτι b Γιβ*'νά3αν 
Σβυϊφτ έζησέ άνάμεσχ 1667 κα': 
17*5.

Τ ί έμεινε τώρ« άτ' αύτβ τ ί  πα
ράξενο έργβ στή ταινία τβύ Φλέί 
σερ; Μβνβ τβ πρώτβ μέρβς. Ά 
κβμα βρίσκει κανένας τβ μικ^ 
βασιληά τών Λιλλιπβυτείων. Γτ«· 
νΐείμενβ βνβμάζεται άπλά: Γκβλ- 
ηπάστβ Μβμάρεμ Γβυρντέλβ Σέφεν 
Μβύλλυ, Οϋλλυ Γκβυέ, καί τ ί 
βασιληά Μπβμπβ τώ’.· Μβλεφβυ- 
σκύ. νά καυγαδίζβυνε γιά τβν έ- 
δχπικβ τβυς ϋμνβ. ©έλβυνε νά παν 
τρέψβυνε τά παιδιά τβυς, κΓ  β κα- 
βέναιί πρβτείνει \’ά παίξβυνε τβ·.· 2 
μνβ τβυ. Κ Γ  άπβ κεϊ, β πβλεμβς. 
Γιά τήν άκρίβεια, στβ έργβ TeC

Ίρλανδβϋ συγγραφέα, έ άνταγω 
νισμβς πρβερχβτανε άπβ τβ τρβ- 
πβ τβύ σπ>οίματβς τών αύγών.

Ό  Φλέί·3ερ έ\·τυσε βλ’ αύτά κι 
έβαλε και μερικά κ*ι· ιβύργια τρα
γούδια. Ή  πριγκήπισσ* Γκλβρυ, 
βγαίνει άπβ τήν Ε λ έ ν η  τβύ πβ- 
λεμβυ τής Τρβιας Ό  Πρίγκηπα.’ 
Νταβύντ. β διαλαλητής Ι'κά.μπυ. 
χαί τρεις κατάοκβπβι τβύ Μπβ
μπβ; Ό  Σνήχ, ό Σνβύπ. κι’ β 
Σνίτς. πβλύ πετυχημένβι γιατί εΐ
ναι έμπνευομέ·νβι άπβ τβύς νά
νους τής «Χιονάτης» καί τβ τα
ξιδιωτικέ περιστέρι Τουίνκλετβς. 
πβύ δέν είναι άνχχρβνιβτικβ, β
πως άλλωστε κ.Γ έ σημερινό: πβ- 
λευβί μάί δείγχϊη.

Ό Μικρός βαοιληας κι* ό Βαοιληάς 
ΜπομΓώ μαλώνουν

Ή  ταινία, τεχνικβλόρ, είναι πε 
,ίίφημα έχτελεσμένη. Κάτω άπβ 
τήν ι5ιεΰ9υνση τβϋ Φλέϊσερ. Τά 
σκίτσα είναι πρώτης γραμμής μέ 
τήν άνβστία πβύ δίνουνε τά χαρ
τένια μόλις οκιτσάρουν ώραία πρό 
σωπα άλλά πβλύ δυιατά στή1' κα
ρικατούρα στβν Ίντέλλ ι. Τό  ϊδιβ. 
βπως καί στή ταινία «Τά Υψώμα
τα τβϋ Γρλεβάν» άπέ τβ πρωτβτυ- 
πβ έργβ δέν μένουνε παρά τά 
προσχήματα καί βΐ «τρβυδάϊγ». ©ά 
πρβτιμβύσαμε τβύς Φλέϊσερ πιβ 
φυσικβύς, δηλαδή πιά ίκανβύς 
Αύτβ βμως δέν πάει ν *  πη ίτι ί) 
ταΐ' ία δέν δάναι μιά άπβ τίς πιβ 
διασκεδνοτικές αύτβΰ τβύ χρόνου. 
Κ Γ  αύτό είναι βλβ πβύ δέλανε νά 
χάνουνε οί Φλέϊσερ; νά διασκε
δάσουν τόν παληό μας άνήσυχο 
κό<σμβ.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΜ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ ΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΧΜΟΥ»

Π Η Ν Ε Ι Ω
(ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι)

Φ Ε  Υ Ζ Α
(Τ Α ΓΚ Ο  Ο Ρ ΙΕΝ Τ Α Α )

Τά τελευταία σουξέ 
των κ. κ. Ευαγγέλου 
Μαγουλά καί Μ. Μιχαη- 
λΐδου πωλοΟνται σέ δ
λους τούς Μουσικούς 

o I k o u c

Πρίν μιλήσω γιβ τήν καινούργια έλ
ληνική ταινία 0άθελα νά ομολογήσω 
δτι εΐνε πρώτη φορά πού παρακολουβώ 
έλληνικό φίλμ. ’Έτσι βέν πρόκειται οί 
κρίσεις μου νά, γίνουν μέ παραλληλι
σμούς άλλων ταινιών.
Πήγα σ’ αύτή τήν ταινία, γιατί τήν 
γυρίσανε τά Κινηματογραφικά Στούν
τιο «Σκούρας φίλμ». Καί ή Έταιρία 
«Σκούρας» μάς εχει συνηθίσει σέ προ
βολές ξεχωριστών ξένων ταινιών. Ά 
κόμα, έχει χαρίσει στήν Πρωτεύουσα 
τέσσερες άπό τίς πιό μοντέρνες κΓ ά
νετες αίθουσες κινηματογράφου. Είχα 
λοιπόν, τήν κρυφή έλπίδα, οτι τά %  
άπό τά διαφημιζόμενα στίς ρεκλάμες 
θάτανε άληθινά, άφού προερχό ηανε ά
πό μιά τόσο πολιτισμένη έταιρία. Δυ
στυχώς αύτό δέν συνέβηκε.

’Από πού ν’ άρχίση κανένας ; Άπό 
τό σενάριο. Μέ μεγάλη μου λύπη θ’ ά- 
ναγκασθώ νά όμολογήσω ότι τό σε
νάριο τού κ. Μπόγρη, είνε κοινότατο, 
χωρίς εύχάριστους κι’ έ'ξυπνους διαλό 
γους, χωρίς δράση. Εΐνε κρίμα γιά τόν 
κ. Μπόγρη πού έχει χαρίσει πολλά κα
λά έργα στό έλληνικό θέατρο νά έμφα- 
νίζεται μέ τέτοια κινηματογραφικά σι- 
νάρια.

Ά ς  έ'ρθουμε τώρα στόν έντελώς ά- 
πουσιάζοντα σκηνοθέτη. Γ ιατί βέβαια 
μπορεί νά φαίνεται στά προγράμματα 
καί στίς διαφημίσεις δνομα καί τίτλος 
άλλά άπό τήν παρακολούθηση τής ται 
νίας μοιάζει σάν νά μήν ύπάρχη κρ- 
θόλου ό άνθρωπος πού δίδαξε, πού 
ζήτησε, τό περισσότερο καί καλύτερο

άπό τούς ήθοποιούς, Δέν υπάρχει ό- 
μοιομορφία παιξίματος.

Ή  φωτογραφία; Κάκιστη. Πάντα καί 
μάνα τά αιώνια contre-lumiere. Λεπτό 
μέρειες ; Δένεται μιά βάρκα μ’ άνοι- 
χτό πανί ; Σέ μιά άλλή σκηνή, πέφτει 
τό πανί τής βάρκας κΓ δμως δέν ξα- 
ναγυρίζεται αύτή ή σκηνή. Τά φύλλα 
ένός ήμερολόγιου πού ξεφυλλίζονται εί 
νε κακοπαρμένα καί κακότεχνα.Σέ μιά 
άλλη σκηνή, στό τέλος, φεύγει ά κ. 
Κωνσταντάρας άπό τό σπίτι τής ερω
μένης του γιά νά ξαναγυρίση στήν πα
τρίδα του. Βγαίνει λοιπόν στά δρόμο, 
άπό τήν πόρτα τής ύπηρεσίας γνωστού 
άθηναϊκού μεγάρου κΓ άμέσως λές καί 
τώχε παραγγείλει σταθμεύει πολυτελέ
στατο αώτοκίνητο, (υποτίθεται δτι είνε 
ταξί). Φτάνει στόν Πειραιά καί κατε
βαίνει ό σωφέρ ν’ άνοιξη τήν πόρτα 
στόν βαρκάρη, πού δπως είνε οί Έ λ 
ληνες σωφέρ, δέν άνοίγουνε τή πόρ
τα τοΰ αύτοκινήτου τους ούτε σέ ήλι- 
κιωμένη κυρία. ,

Κ ι’ άκόμα κάτι άλλο. "Οταν πρός 
τό τέλος παρουσιάζεται ό- κ. Κωνσταν 
τάρας νά τραγουδήση μπρός στό μι
κρόφωνο είνε δυνατό ποτέ, ν’ άναγγέλ- 
λεται ένας τενόρος καί μάλιστα πού 
πρωτοπαρουσιάζεται, καί νά τραγου- 
δάη τραγούδια κατάλληλα μόνο γιά 
ντιζέρ ; Ό λ ’ αύτά θά πήτε είνε λεπτο
μέρειες ; Άλλά γιά κυτάξτε πόσες λε
πτομέρειες. Έγώ  νομίζω δτι τό σύνο
λο πού φτιάχνουνε εΐνε κακό.

'Όλες οί σκηνές είνε άσύνδετες. Νο
μίζει κανένας πώς μόλις τίς γύρισε ό
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όπερατέρ τίς βάλανε γρήγορα-γρήγβρβ 
τή μιο̂  κοντά στήν άλλη γιά νά παρου- 
σιασθή τό φίλμ.

Καί τώρα ας ερθουμε στούς ήθοποι
ούς. Ό  κ. Κωνσταντάρας πολύ ψυ
χρός. Πιό πολύ κύριος δταν εΐνε βαρ
κάρης (δταν τόν καλή κοντά της ή ή- 
ρωΐδα ύποκλίνεταικοσμικώτατα καί λε 
ει «μεγάλη μου χαρά νά σάς γνωρίσω» 
καί κάτι τέτοιες κοσμικοκωμικές τσι
ριμόνιες) καί περισσότερο βαρκάρης δ
ταν εΐνε κύριος. Ή  πρωταγωνίστρια ; 
Γιατί δέν προτιμούσε νά έξακολουθήση 
τά μαθήματά της στή Δραματική Σχο
λή στά Βασιλικό θέατρο ;

Καί μιά πού μιλάμε γιά τή πρωτα
γωνίστρια στό νοΰ μοϋ έρχονται δλες 
οί μεγάλες της σκηνές. Πώς έ- 
πετράπη αύτή ή άντιαισθητι- 
κή σκηνή τής άμμου, πού φαίνονται τά 
δυό πόδια τής ήρωίδος νά κάνουνε δ
λες αύτές τίς κινήσεις, κΓ άκόμα ή 
σκηνή άπάνω στό κρεββάτι της στήν 
άρχή, δταν τά βάζη μέ τό μαξιλάρι 
της καί φουσκώνει καί ξεφουσκώνει στή 
σκέψη τού ήρωα τοΰ έργου. Δέν νομί
ζω δτι μέ τέτοια φτηνά, κακότεχνα 
καί πρόχειρα σκηνοθετικά «έφ<|>έ», 
δημιουργείται ό τύπος τής ήρωΐδος 
καί οί ρεαλιστικές σκηνές. Τά μά
τια τής ήρωίδος είνε διαρκώς έξωγκω 
μένα. Κ Γ  δμως ά όπερατέρ θεώρησε 
καλά νά τά φωτογραφήση άπό πολύ 
κοντά.

Ή  δίς Δανίκα διαρκώς ή ίδια άχρω- 
μάτιστη. Στή σκηνή πού κλαίει στήν 
ταβέρνα άνυπόφορη.

Ό  Λειβαδίτης ήταν ό μόνος πού ξε
χώρισε. Αληθινός ήθοποιός μέ πολύ ά
πλό παίξιμο.

Γενικές έντυπώσεις : Ιο ) Υπάρχου
νε τόσα καί τόσα ένδιαφέροντα θέμα
τα πού θά μπορούσαν νά γίνουν σενά
ρια. Βαρεθήκαμε πιά τις ήθογραφίες, 
μέ τά νησιά, τούς βαρκάρηδες καί τίς 
βαρκαρόλες. Καί μέ τήν κουβέντα, τί 
κακή πού ήτανε κι’ ή μουσική.

2ο) Ό  τόπος μας άφοΰ δέν έ'χει ό
περατέρ, μήτε ήθοποιούς γιά τό κινη
ματογράφο δέν θάτανε προτιμότερο ή 
«Σκούρας φίλμ» τά λεφτά της καί μέ 
τή βεβαιότητα μεγαλυτέρου καί ήθικού 
καί υλικού κέρδους νά τά διέθετε άντι 
γιά ταινίες, γιά τήν 'ίδρυση μιάς κινη
ματογραφικής σχολής ή γιά τήν άπο- 
στολή νέων στήν Εύρώπη κα! στήν Α 
μερική νά σπουδάσουνε σκηνοθέτες κι
νηματογράφου ;

Κ Γ  δμως άξίζει νά πάτε στό « Α τ 
τικό». ‘Ό χι γιά τήν έλληνική ταινία. 
Γιά νά δήτε ένα περίφημο «σόρτ» πού 
πρωταγωνιστής του εΐνε ενας σκύλος. 
Έκεΐ θά νοιώσετε συγκίνηση κοί τέ
χνη.

« Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »  : «ΡΟ Μ Π ΕΡΤ  ΚΩΧ»

Μόνο αύτή τήν έβδομάδα, κατώρθω- 
σα νά δώ τήν περίφημη ταινία, μιά 
άπ’ τίς καλύτερες πού παιχτήκανε στό 
τόπο μας τά τελευταία χρόνια, τό«Ρόμ 
περτ Κώχ».

Έπρεπε τό Κράτος νβ υποχρέωση 
δλους τούς νέους νά πάνε νά δούνε αύτό 
τό άριστούργημα. Εΐνε άκριβώς δ,τι 
μάς λείπει στήν έποχή μας : Το εύαγ- 
γέλιο τής πίστης καί τής σεμνής έρ
γασίας.

Σενάριο, ήθοποιοί περίφημοι, σκηνο 
θεσίβ, λεπτομέρειες δλβ «αζΰ δίνβυνι

Η Λ ΙΟ Υ  A Υ Ρ Ε Σ  κΓ ό ΛΥΝΝ ΚΑ  Ρ Β Ε Ρ  στήν ταινία «Η Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΩ 
Δ Η Σ Π ΕΛ Α Τ ΙΣ  ΤΟΥ ΔΩΡ Κ ΙΛ Ν Τ  ΑΡ» πού θά παιχτή τή Δευτέρα στό

«ΠΑΝ ΘΕΟ»

ΞΛΝΔΓΥΡΙΣΜΛ
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΑΠΕΣ

Μέ τόν πόλεμο καί μέ τήν δικαι
ολογία τής πολύ αισθητής έλάτ- 
τωσης τής ενεργητικότητας τής κι
νηματογραφικής παραγωγής, πολ
λές βεντέττες άλλάξανε, προσω
ρινά, τό .όπλο τους καί ξαγαγυρί- 
σανε λίγο - λίγο, στή πρώτη τους 
άγάπη: δηλαδή στή σκηνή.

’Έ τσ ι ένω ό Λουΐ Ζουδέ, ό Φερ- 
νάν Γκραδαί, ό Πιέρ Μπλανσάρ, 
ή Έ λδ ίρ α  Ποπέσκο, ή Γκαμπϋ Μορ 
λαί, ό Βίκτωρ Φρανσαίν,ό Ζυλιέν 
Καρέττ καΐ πολλοί άλοι τώ- 
χουνε κάνει πρίν άτιό καιρό τώρα 
ξοτναπήρανε τήν ένεργητικότητά 
τους άπάνω στις μεγάλες Παρισι
νές σκηνές κΓ άλλοι ή διασκορπι
στήκανε στις τέσσαρες γωνιές τής 
Γ  αλλίας κάνοντας ένδιαφέρουσες 
περιοδείες.

‘Ο Σασά Γκιτρύ ήταν ένας άπό 
τοΰς πρώτους ποϋ «άνοιξε πϋρ» 
τών περιοδειών στις έπαρχίες.

Ή  Έντδΐζ  Φεγιέρ ένσαρκώνει 
τώρα την «Κυρία μέ τις Καμέλ- 
λιες» μαζί μέ τόν Πιέρ—Ρισάρ 
—Βίλμ  καί ή ώραία πρωταγωνί
στρια τής «Μετανάστριας» καί τό
σων άλλων έπιτυχημένων ταινιών

είναι τ’ άντικείμενο σέ πολλές πό
λεις ποΰ περνάει έκδηλώσεων πε- 
ριεργείας άνακατεμένης μέ συμ
πάθεια πού ξεπερνάει δλες τίς 
προβλέψεις.

Ό  Ά νρύ  Γκαρά ξαναπήρε άπλού 
στατα τό δρόμο τοϋ τραγουδιστή. 
Ό  άξέχαστος δημιουργός τοΰ «‘Έ  
να κακό παιδί)) καί τοΰ «Είναι 
χαριτωμένη)) καί τόσων άλλων 
ταινιών, ξαναγυρνάει στά φώτα 
τής ράμπας γιά νά σκορπίστ) τά 
ρεφραίν του τά πιό φημισμένα καί 
τά τραγούδια του ποϋχανε έπιτυ
χία. Ό  Μιλτάν, προτίμησε τήν κω
μωδία καί παίζει τώρα, τό « Α γ 
καλιάστε με» τοΰ ΤρΓστάν Μπερ
νάρ. Ό  Μπάχ παίζει μαζί μέ τήν 
’Αλίκη Τισσώ, άλλη πρωταγωνί
στρια τόσων εύθυμων ταινιών, μιά 
όπερέττα τοϋ Σκόττο, τούς «Σύν- 
τροφους τής άρετής)). Ό  Άρμόιν 
Μπερνάρ, φίνος κωμικός παίζει £- 
να «σκέτς». Ή  Ζινέττ Λεκλέρ τέ
λος, έκανε τήν έμφάνισιν της στήν 
όπερέττα καί μπορεί κανείς νά τήν 
θαυμάση καί νά τήν άκούσΐ| στό 
« 'Ένας κατεργάρης τοϋ ήλιου».

|  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ν  |
ϊΘ ΕΑ ΤΡΟ Ν I

1 Λ Υ Ρ Ι Κ Η  Σ Κ Η Ν Η  I

| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ |

Άνακοινοΰται, δτι ή 
προπώλησις τών είσι 
τηρίων της «Ν ΥΧΤΕ 
Ρ ΙΔ Α Σ »  ΤΟΥ Σ Τ Ρ Α  
ΟΥΣ διά τήν δευτέ 
ραν περίοδον τών πα 
ραστάσεών της, άρχε 
ται άπό τής προσε 
χοΰς Δευτέρας 22 ’Α 
πριλίου. ’Έναρξις τής 
δευτέρας περιόδου πα 
ραστάσεών άπό τής 
Κυριακής τοΰ Π ΑΣΧΑ .

μιά μεγάλη καλλιτεχνική συγκίνηση, 
Παιδιά, μαθητές, νέοι, φοιτητές; έπι- 
στήμονες, ήθοποιοί, (κ Γ  ιδιαίτερα τοΰ 
έγχώριου κινηματογράφου) θάχανε πολ
λά νά διδαχθούνε παρακολουθούντες τήν 
ταινία αύτή.

«Α ΣΤ Υ » : «Σ Τ Ο  ΔΡΟ Μ Ο  Τ Ο Υ  
ΚΑ ΚΟ Υ»

Στό «Ά στυ» παίχθηκε ένα πολύ κα
λό φίλμ. Οί τρείς μικροί πρωταγωνι. 
στές εΐνε μεγάλοι ήθοποιοί. Μέ τό κα
λό τους παίξιμο τό εύχάριστο σενά- 
οιο, Υβοίίοιινε άληθιντι συγκίνηση.

ΤΟ Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ ΡΓΗ Μ Α

ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ

i i m
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ΤΑ ΤΛΞΙΑΙΑ
ΤΟΥ ΓΚΙΟΥΛΛΙΒΕΡ

Τό παραμϋδι τοΰ ΖΟΥίΦΤ σ’ εμψυχωμένα σχέδια

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
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Ή Έθνική Πινακοθήκη
κι’ ό νέος της Διευθυντής
Κ. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

Τί ειπε στό συνεργάτη μας κ. Α. ΦΑΡ. Κ1Α
Γ '  (Τελευταίο)

—£ΐναι σωστό νά ζητάμε άπό 
τή τέχνη νά έξυπηρετη 6να σκοπό, 

—.Η τέχνη είχε πάντοτε ενα σκο 
πό, δπως είπαμε, ν' άποδώση τίς 
συγκινήσεις τοϋ περιβάλλοντος. "Α  
μα τΐς έκδηλώνης καλά, τότες κά
νεις τέχνη. Ή  έκφραση αύτή της 
συγκίνησης μπορεί νά μή γίνη ά- 
μέσως άντιληπτή. "Α ν  δέν τό νοι-- 
ώσουν σήμερα, Θά τό νοιώσουν 
αϋριο. Ο Ι πεβισσότι.ροι δμως εί 
ναι σέ Θέση ν^ φτάσουν£ σέ μιά 
τέτοια ειλικρινή έκφραση κι' άρ- 
χίζέι ή μίμηση. Προ ΛηαΘοΰνε νά 
άντιληφθοϋνε τά πράγματα δπως 
τά ένοιωθε ένας Βάν Γκ ό γκ  ή ό 
Σεζάν καί δέν κυττάνε ν& τά ά. 
ιτοδώοουν δπως τά αίσθάνοντοΊ 
αύτοί, τότες πέφτουνε πολύ έξω. 
” Αν ομως ή δική σο-j έκφραση κ' 
ή συγκίνησή σου μοιάζει μέ τόν 
Σεζάν, τότες είσαι δικαιολογημέ
νος. ,Αλλά τό σπουδαιότερο είνα. 
νά λέη κάτι. Νάχη μιά θετικό- 
τητα. "Αμα  δέν λέη τίποτα, πώς νά 
τό ικαταλάδης!.

Οταν έάλουιμε τήν τέχνη νά έ- 
ξυπηρετήση τήν μιά ή τήν άλλη 
κατεύθυνση, τότες χάνει τό νόη 
μά της. ’Ωφελιμισμό μπορούμε 
νά γυρέψουμε ,μοναχα μέ τήν 
’Αλληγορία. Έ κ ε ΐ  στέκεται κα: 
ή έπίδραση τής πολιτικής θεω
ρίας. Στήν τέχνη βλέπουμε μόνο 
τεχνοτροπίες καί κατευθύνσεις.

—Ποιά θέση πέρντι ή τεχνική 
στή ζωγραφική;

—Ποτές ή τεχνική δέ σώζει ένα 
έργο ή ένα καλλιτέχνη. Δέν φτά
νει νά πης καλό ένα έργο μονάχαά- 
ττό τήν τεχνική. Πρίν άπ' δλα, πρέ 
πει νάχης τήν ψυχοσύνθεση τοϋ 
δημιουργού του. Πώς τό αίσθάν 
θηκε. Νάχης .μέσα έναν παλμό.

»01 κανόνες καί ol άλλες τεχνι 
κές γνώσεις είναι τά μέσα. Ά λ 
λά τά μέσα δέν κάνουνε ποτέ Τί- 
χνη. Μόνο τήν ΰποδοηθοϋν. Ν «  
πάρουμε γιά  παράδειγμα ένα μουγ 
γό. Μπορεί αύτός νάχη πληθω
ρισμό συγκινήσεων καί νά θέλη 
νά έκφραστή.. "Α ν  δέν ζέρη νά 
γράψη, ή έκφραση μέ τά νοήϋατα 
9ά είναι άτέλειωτη. ΤόΝγράψιμο, 
δηλαδή ή τεχνική μάθηση θά διευ 
κολύνη τήν έκδήλωσή του. Τά μέ
σα λοιπόν βοηθούνε τόν καλλιτέ
χνη. "Οσο προχωρεί κανένας μέ 
σα στήν τέχνη, άλοποιεί τά έκφρα- 
στικά του μέσα. 01 Σεζάν και 
Ντελακρουά, πρίν γίνουνε αύτο\ 
ποΰ είναι πήρανε άκαδημαϊκώτατη 
μάθηση. "Υστερα πού ξεπεράσαν:: 
τίς τεχνικές δυσκολίες, βοηθήθη- 
καν νά βλέπουν τά πράματα στό 
σύνολο. Αφήσοτνε π·.ά τήν σχολα 
στική άπόδοση. Άντικρύσανε και 
6ρήκανε ποιά είναι ή θέση του·: 
στή φύση. Είδανε ιιέ πλατύ κα; 
έλεύθε,ρο ιμάτι γύρω τους κα! 
δημιουργήσανε. Πρέπει πάντα 
νά προηγηθή ή μελέτη, θ ά  σέ βοη 
θήση νά έκδηλωθής πιό δυνατά.

«Ούτε πρέπει υστέρα νά πάρου 
με τήν κατασταλαγμένη τεχνοτρο 
πία ένός μεγάλου. Ά μ α  ζω γρα
φίζουμε τυπικά μέ τόν τρόπο toC 
Βάν Γκόγκ, δάζοντας φαρδιές 
πινελιές και μιμούμενοι τήν τεχνο 
τροπία του, τότε.ς αύ-νά πού θά κά
νουμε θάναι ψεύτικα κα ί δέ θά 
ιμαστε τίποτ· άλλο παρά γρα μ 
ματισμένοι παπαγάλοι.

» Σ έ  κάθε έργο γεννιέται πιό 
πρίν τό αίσθημα. Πάντα δέν έχει 
σηιμασία ό ρόλος, όλλά τό τί θά 
έκδηλώσης. Οί μεγάλοι δάσκαλοι 
πρώτα συγκινήθηκαν κ ι’ υστέρα 
φτιάξοτνε κάτι. 'Ά μ α  νοιώσης μιά 
δαθειά συγκίνηση, ό τρόπος θάρ- 
θη μόνος του. "Ε τ σ ι θάναι καί 
προσωπικός καί νέος.

» ΣΓίμε,ρα βρισκόμαστε σέ πρό
οδο στό τεχνικό μέρος. "Α ν  συν- 
δυαστή μέ τήν Αίσθητική, τότες 
μπορούμε νά περιμένουμε κάτι κα
λό.

—Ό  καλλιτέχνης τί είναι, έο 
μηνευτικό ή δημιουργικό στοιχείο 
σέ μιά 'έποχή;

—Καί τά δύο. Μά ό πιό ψεύτης 
είναι έκείνος πού λέει πώς μπήκε 
στήν οοίσΟητική ξένων έποχών. Γ  ιά 
νά έκφρασης τήν έποχή σου, πρέ
πει νάχης μπή, νάχης ζήσει έντο
να σ’ αύτήν. Αύτό τό βλέπουμε 
στό γενικό νόημα τής τέχνης. Στήν 
Άναγέννη ση πλεόναζαν οί Σ  ταυ ρω 
μένος, Παναγίες, "Α γ ιο ι- υστερώ 
συνθέσεις διάφορες' σήμερα ε Ι
κόνες μέ μηχανικό·>ν,τα, υλισμό, 
ζωής τών καμπαρέ Αύτά πρέπει 
νά τάχης ζήσει. Ή  Τ ίχνη είναι μιΐ. 
μεγάλη Ιστορία ποΰ δείχνει τ ί ; 
ίιδΐες καί τήν ψυχοσύνθεση τοΓ 
κάθε καιροϋ. τή θρηοκέία του τίς 
άρχές του. Κ ι ’ δλα αύτά μέ τά έρ 
y a  του. Σ έ  μιά ντ-αφτή Ιστορίο, 
θ' άναφέρωνται μόνο τά εγγονότα 
στό έργο δμο^ς τής Τέχνης θά 
δοθή ή ψυχή τής έπι.χής.

»Γι’ αύτό οί μεγάλοι ζωγράφο 
ντύσανε πολύ δαθειτ τόν τόπο καί 
τήν έποχή τους. Β*.έπουμε έργο· 
τοϋ Χομπέμα Ρουϊγ·άλ καί κατα
λαβαίνουμε τήν άτΐ/όσφαιρα τοΰ 
όλανδικοΰ τοπίου. Στόν Μπρού 
δερ μέ τίς ταδέρνες του τήν έπο
χή του. Ό χ ι μέ τά ιστορικά στοι 
χεία καί τά ροϋχα Γ°υς , άλλά τήν 
γενική άτμόσφαιρα.

«Χαρακτηριστική μιά συνομιλία 
μου μ’ έναν Γερμανό τεχνοκρίτη 
μπρός σ’ έναν πίνακα τοϋ Βαν 
τερδέλντ. Ό  πίνακσς αύτός έδει
χνε ζώα διάφορα, σκυλιά, άλογα 
κατσίκες, γαϊδούρια ζωγραφισμέ 
να μέ μεγάλη ζωντάνια.

Σ έ  μιά στιγμή, ό φίλος μου 
λ έε ι:

>—Τά ζώα έκείνου τοϋ καιροϋ 
\ταν πιό ώμορφα ή οί ζωγράφοι 
πιό δυνατοί;»

Βέδαια  ήτανε τ'- δεύτερο. ‘Ο 
λόνος δμως αύτός δταν τόν προ 
σέξη κανείς, έχει νά πή πάρα πολ 
>ά.

—Πρέπει 6 καλλιτέχνης νά προ 
σαρμόζεται μέ τά γούστα τοΰ KOt- 
νοΰ;

—’Ό χι. Ό  άληθυός και ό δη
μιουργικές καλλιτέ/νης νοιώθει έ
να κόσΐΊ0 συναισθημάτων μέσε/ 
του πού θέλει ν^ εξωτερίκευση. 
Νομίζω πώς πρέπει ν’ άδιαφορήση 
Χν θά γίνη ή δχι Αντιληπτός άπό 
rov πολύ κόσμο. "Αιι δέν τόν νιΰ>- 
voij''t οί σύγχρονοι θά τόν κατα-

λάδη ή έπάμενη γειεά  καί θά τό 
τοποθετήση δίκαια ή Ιστορία τής 
Τέχνης.

»*Η πλειονότητα δέν έχει πάντα 
δίκηο. “ Αν παραδεχ\οΰμε τ’ άντί 
θετο, τότες κανέναΓ δέ θά μπορέ- 
ση νά φέρη καί νά πή κάτι και
νούργιο, έπειδή δέν θά τό ξέρε . 
ή πλειονότητα. Γιατί οί πολλοί έ- 
ναντιώνονται πάντα σέ κάθε και
νούργιο όταν δέν τά ξέρουνε.

Π Α Λ Η Α  Κ Α Ι Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  
Τ ΕΧ Ν Η

—Ποιες είναι οί διαφορές άνάμε
σα στή παληά καί τήν καινούργια 
Τέχνη;

—θ ά  ποΰμε πρώτα λ ίγα  γιά  
τό πορτραΐτο... Σ '  αύτό, τή δύνα
μη δέν ϊην δίνει ή φωτογραφική 
όμαλότητα τ ής  μάζας. Τό πορ 
τραΐτο θέλει θετικότερες δάσεις. 
"Ε ν α ς  μπορεί νά τά φτιάχνη ώμορ
φα. θ ά  εΐναι ώμορφα ζωγραφισμέ
να. Δέ θάναι δμως, πορτραΐτα 
Δέ θέλει φωτογραφική όμοιότητα. 
Χρειάζεται ή ψυχή Δέ θέλουμε 
νάχουμε μιά φωτογραφία μέ χρώ 
μοττα, άλλά μιά απεικόνιση τής 
ψυχής του μοντέλου. Πάντα άν 
δέν έχη γεωμετρικές ακρίβειες 
τό σχέδιο 6έν εχει σχέση. Ό  ζω
γράφος πρέπει νά αΐσθανθή έκεΐ
νο πού χαρακτηρίζει τή ψυχοσύν
θεση τοΰ κάθε προσώπου πού θά 
ζωγραφίση.

»Ο ί παλαιότεροι νοιώθανε πο
λύ δαθειά τά πρόοωπα. Βλέπου
με τούς Απόστολους του Ντύρεο 
ή έργα τοϋ Χολμπάϊν, καΐ θαυμά
ζουμε τή δύναμη πού μ' αύτή τά 
δημιουργήσανε.

»ΞεκινΓ,ΐσαμε άπό τό πορτοαΐτο 
γ ιά  παράδειγμα. Τό ϊδιο μπορο'ι 
με νά ιτοΟμε γιά  μιά όλόκληοη 
σύνθεση ή ένα επεισόδιο. Πηέπει 
νά/ η ς τό ξεχωριστό χαρακτήρισα  
κό του. Βλέπουμε συνθέσεις μέ 
πολλές φιγούρες κ ι’ δμως λέμε 
πώς είναι άδειες.

) Οί παληοί προσπαθούσανε νά 
μποϋνε στή ψυχή τοΰ πράγματο; 
ποΰ φτιάχνανε. "Υστερα δμως ξέ- 
πεσε αύτή ή δύναμη καί παραττ- 
υανε αύτή τή προσπάθεια.

» Στούς νέους σήμερα παραλή- 
ρεΐται τό εύχάριστο πώς έχουν·: 
καινούργια άντίληψη γιά  τ ιν  Ί.- - 
γνη. Δέν τούς ένδιαφέρει τόσ3 τ ί  
ιστορικό μέρος τοΓ έργου, δσο ή 
έντύπωση. Τ ’ άρχικό συναίσθημα. 
Προσπαθούνε νά τό δοϋνε γενικά, 
νά πάρουνε μιά πλατειά ιδέα, νά 
τοΰ κόψουνε τό σουλούπι του γε 
ρά. θέλουνε νά δώσουνε τή σύλλη 
ψη τοΰ έργου. Ένδιαφέρονται πο
λύ καί γιά  τό χρώμα. Προσέχουνε 
περισσότερο τήν έκφραση τοΰ συν
αισθήματος.

» Ά ν  πετυχαίνουνε τό σκοπό 
τους αύτό, μάς εΐναι άδιάφορο. 
Τό εύχάριστο είναι πώς άρχισε 
μιά γενική άνοτθεώρηση στήν Τέ 
χνη. "Οπως κάθε πράμα, πρέπει 
νά τό κυττάμε άπό καιρό σέ 
καιρό γιά  νά κάνουμε τίς άλ- 
λα γές μας, πού έπιδάλλει ή έ
ξέλιξη, στήν Τέχνη ή άνάγκη εί
ναι έπιταχτικώτερη. Οί νέοι ζω
γράφοι τό καταλάβανε πολύ αύτό 
κι' άρ'χίσοτνε νά φεύγουνε άπό τό 
δασκαλισμό. Κ ι’ αύτό εΐναι κάτι 
καλό.

«’Έ χ ο υ μ ε  μπρός μας μιά πρόο
δο καί μιά κατάπτωση. Ή  πρόο- 
δθς μάς έκανε ν ’ άντιληφτούμε 
δτι τ’ άνιαρό καί τό πολυσυνειθι 
αμένο δέν στέκεται πιά. " E v iv c  
ρουτίνα καί μάς πλήττει. ’Αρχίσα
με νά δλέπουμε τά πράματα μ' 
άλλη άντίληψη.

»Ά λλά  περισσότερο μάς λείπει 
fi δύναιμη νά έκφραστοΰμε. Οί α
δύνατοι βλέπουνε τά πράματα άπό 
τή τεχνική μεριά.

» 0  νέοι δμως έχουνε άλλο κρ ι
τήριο. Τούς τραβάει περισσότερο 
ή ψυχή τοϋ έργου παρά ό νεκρός 
τύπος του. Τροχίζουνε περισσότε
ρο τήν Αίσθητική του, θέλουν νά 
πουν πολλά πράματα άπό τόν και 
νούργιο τους κόσμπ Τοΰς λείπει 
όμως ή δύναμη.

» Γ ι ’ αύτό λέμε «τώρα ποΰ ανα
θεώρησες καί βλέπεις πιό πλατειλ 
κι’ άντιλαιμδάνεσαι άλλοιώτικα 
προσπάθησε έτσι νά μορφωθής τώ 
ρα. Κύτταξε ν’ άποχτήση δύναμη 
ή έκφρασή σου, γ ά νά τό nqc 
τώρα πού τό αισθάνεσαι.»

Η Δ ΙΑ Κ Ο Σ ,VHT1KH

—Ή  διακοσμητική εΐναι τέχνη;
—Βέβαια . Ή  διακοσμητική εΐ- 

ναι τέχνη γιοττί στηρίζεται περισ 
σότερο στήν Αισθητική. Είνα ι ϊσως 
περισσότερο τέχνη κ ι’ άπ’ τίς άλ
λες έκδηλώσεις. Τό κακό εΐναι 
δτοτν λέμε έργα  τέχνης μέ άλλες 
άξιώσεις πώς είνα, διακοσμητι- 
κά.

» Ή  διακοσμητική άρχίζει μέ 
τό πανί, μέ τίς ζάρες. Κα ί φτάνει 
σέ μιά πλατειά ένννια. Σ τό  πρά
μα έκεΐνο πού σοΰ κάνει εύχαρί 
στηση νά τό δλέπης Μπορείς ά. 
κόμα μέ τή διακοσμητική νά άπο 
δώσης κ ι’ ένα συναίσθημα, μά αί 
τό δέν καθορίζεται μέ λ ίγα  λό
για.

»Γιά  νά καταλάδουμε τί οόλο 
•κτίζει το χρώμα στά συναΐΓ^ήμα 
τα τοΰ άνθρώπου μπορούμε νά 
όοίιμε τά συναισθήματα άπό μιά 
διακόσμηση σ ’ ένα μοντέρνο σπί
τι. Αύτό μάλιστα έξω έγινε είδι 
κή τέχνη. Κ ’ εΐνα> κάτι σπουδα ο 
σάν ξεκινάει 6πό την άρχή νά a jf, 
ταρουσιάση ένα σπίτι εύγάριστο 
μέ πολύ φώς πού ν' άνοιγα ή 
διά σου.

»Αύτά δλα στηρίζονται στήν έ- 
πιδ·.ητική απλοποίηση. " Ε ν σ  μον 
τέρνο έργο μέ λίγες μά νερες 
γραμμές στέκει περισσότερ > σ’ 
ένα τέτοιο σπίτι.
» Ό  σημερινός όίνθρωπος δαριέται 
τ’ άμφίβολο καί τό έξεζητημέ- 
νο Γυρεύει ένα πράμα μέ ύγεία, 
άπλό καί περισσότεροκάτι τό θετι 
κό. Τ ’ άψυχο καί τό πολυστολι- 
σμένο τοϋ βαραίνουνε τή καρδιά 
καί τά πετάει.

Παρασκηνιοκές ζυμώσεις

Ποιά θέατρα καί
ποϋ θά λειτουργήσουν τό 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μιά επίκαιρη ε ρ ε υ ν ά

Τά τριαντάχρονα τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη
Πώς γιορταστήκανε στήν Αίγυπτο

Τοΰ άνταποκριτή μ α ς

Σ έ  λίγες δόβμάδεξ τελειώνει ή 
χειμερινή περίβίβς κ*ί μπ*ίνβυμΓ 
ατή κ*λ«κχιρινή. Καί ή φετεινή 
σχιζόν πρβμηνΰετχι ίξαιρετικλ έν 
όιαφέρουο» rcco στά 8έ*τρκ πρό 
ja ; esc καί οτβ έλαφρο μβ«οικέ.

Άρχίζοντα; λοιπό ίεραρχικά 
πληρ«φιίροΰμε8α βτι τβ Βααιλικτ 
μ*^ ©έ*τρβ φεύγει οτι; άρχέ: Ί-  
•υλίβυ. η τέλτίι Ίβυνίβυ γιά τή ©so 
ααλβνίκη βπβυ 8« δώση σειρά ά
πό πα,ραστάαειξ οτβ έκεΐ νεόχτι
στο Κρατικό ίέατρβ μέ έργα τοΟ 
χειμερινού ρεπερτορίου τβν», γιά 
ίνα μήνα. Κατόπι 5ά. έρ8ιι στήν 
Ά8ήνα καί 8ά παίϊη. βπως κάβε 
χρόνο, στβ δέατρβ «Ήρώ^βυ τβΰ 
Άττικβϋ», τά κλασικά έλληνικά 
άριστβυργήματα.

Ό  ήιμικρατικβς θίασος τής κ. 
Μαρίκας Κοτοπούλη, χωρισμένο, 
σέ <5υό τμήματχ, 8ά κάνη έναρΐι 
τών πα,ραστάσεών τβυ -οτά τν 
τέλη Μαΐβυ άπό της σκηνής τβΰ 8ε 
άτβυ «Ρέξ»— πβύ χάρις στά ψυκτι
κά τβυ μηχανήματα 8ά είναι τ.ί 
δρβσερώτερβ τής Ά ϊήνα ς—καί τβΰ 
«Λυρικβϋ» τής όίβύ Γ '  Σεπτειμ- 
δρίβυ καί Άδέρωφ.

Τ β  ρεπερτό,ριβ τβΰ δεάτρβυ τής 
όίβϋ Πανεπιστημίου δέν είναι ά
κόμα γνωστό, ομως δεωρείται δέ- 
δαιο πώς άρχετά 8ά είνε τά έργα 
τών νέων Ελλήνω ν συγγραφέων. 
’Εναρκτήριο έργο τβΰάλλβυ τμήμα 
τος τοΰ «Λυρικβϋ» ίχ  είναι ή κω
μωδία τβΰ Λαμπίί «Ταξίδι τβϋ 
Περίισώ». Δεύτερο ή κωμωδία τβΰ 
κ. ©. X . Συναδινοΰ «Τσΰ καί 
μεϊς». Τρίτο τβ«Φυλάκιβ 4» τβΰ κ. 
Άλέκου Λιδωρίκη, Γβύ ο’ αύτό 8:·, 
πρωταγωνιστή κ' ή ϊδια ή Μαρίκα

Ό  8ίασβς τής διαλεχτής καλλιτί 
χνιδας κ. Κατερίνα; Άνδρεάδη, β 
«Έλεύδερος καλλιτεχνικός όργα- 
νιαμβς» μέ σκηνβδέτη τόν κ. Γι- 
α\·Λ’βύλη Σαραντίδη καί σκηνο- 
γράφβ τβ κ. Γιώργο Βακαλόπουλ,- 
(Βακαλό) άρχίζει τίς παραστά
σεις του στβ όιμώνυμο δέατρβ τής 
πλατείας Κυριάκον μέ έλληνικό 
έργο στί; άρχές τοΰ Ίβυνίβυ.

Ό  ξεχωριστός μας κωμικός κ. 
Β. Άργυρόπβυλβς χτίζει δικό τβ')

δερινό βέατρο οτήν βδό Πατησίων 
καί ατή στάσι Άγγελβπβύλου. ©α 
εί\«ι δέ ένα άπό τά καλύτερα ϋ- 
παί8ρια δέατρα τής πρωτεύουσας.

©’ 5ρχίση κι’ αύτός τίς παρα
στάσεις τβυ στίς άρχίς Ίβυνίβυ μέ 
έλληνικό έπίσης έργβ, νέβυ συγ
γραφέα, 8ά τελείωση μ' έλληνικό 
καί 8ά παίξη ένδι^μεσα πάλι έλ
ληνικά έργα! Πραγματικά β με
γάλος αύτός ύποστηρικτής νέων, ο- 
πωις μάς δήλωοε, τά έννέα δέκατα

• / v t

Ό κ. 3. Λογοθετίδης

τών έργων πβύ 8’ άνεδάοη έ ένι- 
σχυόμενβς μέ νέα άξιόλβγα στελέ
χη 8ί*σβς τβυ 8ά είναι ντόπιας πα 
ραγωγής.

Ή  όίϊερέττα τβΰ κ. Παρασκευά 
Οίκβνομου μέ τά ϊδια στελέχη 
πώχει τώρα, δέ 8ά λειτουργήση 
φέτος έδώ, άλλά φεύγει τήν αλλη 
εβδομάδα γιά τήν Αίγυπτο, Κύ
προ καί Παλαιστίνη, έ π στρέφον
τας δέ τβ φϊινόπωρο δέν είναι βέ
βαιο άν 8ά μείνη οτήν Ά δη  να ή 
δά πάη στή ©εσσαλονίκη.

Ό  δίασος Μηλιάδη — Μαυρέα, 
σύμπραξη Όρέοτη Μακρή, τοΰ 8ε-

Α Α ΕΞ Α Ν Δ ΡΕ ΙΑ , ’Απρίλης. — Στόν 
Πανελλήνιο έορτασμό τών τριάντα χρό 
νων τής θιασαρχίας τής Μαρίκας Κο
τοπούλη δέν έ'πρεπε νά μείνη άμέτοχη 
ή Ελληνική ’Αλεξάνδρεια, στήν όποία,

πόνο της γιά τήν άδικη έπιδολή τής 
μοίρας νά τήν άναγκάζη, 18 χρονώ κο
ρίτσι, νά μένη κλειστή στά σπίτι της, 
τήν τελευταία βραδυά τής ’Αποκρηάς, 
φύλακας τού πατέρα του ένφ ή μητέρα

άτρου «Ιντεάλ», ετσι δπως είναι 
καί τώρα, δηλαδή μέ πρωταγωνί
στριες τ ί; δίδε; άδελφές "Α ννα  καί 
Μαρία Καλβυτά (μέ μισδό 40.0CC 
κ ’ οί δύο, καθαρές, χώρια βί φό
ροι) καί μέ συμμετβχή τών κυρι
ών Ντιρινταουα. Ρένα Ντόρ, 'Γβτό 
Λιάσκα, κ.ά., κάνει έναρξη τών 
παραστάσεων του στά μέσα τβΰ 
Μάη άπό τή σκηνή τβΰ βεάτρου 
«Σαμαρτζή» τής όδοΰ Καρόλβυ, μέ 
τή νέα έπιδεώρηση τών κ.κ. Σα-
κελλαρίοΐ) ---  Γ  ιαννακοπούλου.
μουσική Σουγιούλ — Κυπαρίοση, 
πβύ β τίτλβ/; τ.-ς δά είναι «Φράβυ 
λα». Διευδυντής τή: ορχήστρα; 3> 
είναι ό κ. ©. Παπ»δό/πβυλο;.

Ή  «καλλιτεχνική ένωση Κόκκι
νη—Φιλιππίδη — Κυριάκού», χω- 
ρί; μεγάλες άλλαγές (αποχώρηση 
τή; κ. Μ . Κρεδβατά καί πρέσληψη 
τής δίδβ; Λίτοαι; Λαζαρίδβυ), μ ΐ 
πρωταγωνίστρια τήν δίδα Πβ^έλ- 
λι. πού παίρνει 32 3CC δρο;χμέ; το 
μήνα μιοδό μέ ουμπρωταγωνίοτρι- 
ε« τί; δίδε; άδελ^ίι: Βέμπο. Να
νά Σκ.·χδά καί ΡοΓίτα Ρό^η. δά 
κάμη έναρξη στά μέοα τοΰ Μάη 1 
στβ «Άδήναιβν», μέ έπιδεώρηση I 
τών κ.κ. Σ  πυριηιίνύλΐυ — Παπα 
δούκα, μουοική Παπαδβπούλου. "Ο  | 
σβν άςρβρά γιά τίτλβ. μέχρι τήν ι 
ΠέΜπτη τό βράδυ πβύ γράφτηκε 
ή έρευνα αύτή, δέν ώρίστηκε ά
κόμα. Σά ν πιβανός e-αω; θεωρεί
ται άπλβύστατα ό τίτλο; «’Κπιδεώ 
ρηση».

Οίί
Υπάρχει άκόμα πβανότητα έ 

δίασο: τών νέων κ.κ. Ηού; καί Μα 
ρίβυ Παλαιολόγβυ νά δώσβυν στά 
μέσα τβΰ Ίβύνη καί γιά δυό μή
νες στβ δέατρο «Δελφοί» τή; όδοΰ 
Άχαρνών, παραστάοει; μέ έργα 
έλ^,ηνικά καί ξένα.

Δηλχδή, όπως δλέπουν οί άνχ- 
γνώοτει; μας, πραγματικά ή φετει- 
νή καλοκαιρινή δεατρική σαιζόν 
πρβιμηνύεται ζωηρότατη,

Ν. Β — Σ

κατά τίς διάφορες επισκέψεις της ή | της άδιαφορώντας γιά τήν κατάστασι 
μεγάλη μας τραγωδός έχάρισε άλησμό | τοΰ συζύγου της νά γλεντοκοπφ μέ τό

φίλο της.νητες καλλιτεχνικές συγκινήσεις. Αυτό 
έχοντας ύπ’ όψει του τό « Ελληνικό 
Καλλιτεχνικό Τμήμα τής ΧΑΝ» διωρ- 
γάνωσε πρός τιμήν της έκτακτη μουσι- 
κοθεατρική έσπερίδα, ποΰ άφήκεν έπο
χή είς τά έρασιτεχνικά χρονικά τής ’Α
λεξάνδρειάς. Ή  έσπερίδα αύτή δόθηκε 
στό θέατρο τής Χ.Α.Ν. τήν Παρασκευή, 
23 Φεβρουάριου μπροστά σέ πυκνότατο 
ακροατήριο, άνάμεσα στό όποιο ξεχώ-

Η δίς Μαίρη Μετζίτη, μιά άπό τις 
καλλίτερες καρατερίστες τοϋ ερασιτε
χνικού μας θεάτρου, επαιξε τό ρόλο 
τής γρηάς κυρά Λενιώς μέ τέτοια τε
λειότητα, ώστε ό παρακολουθήσας τήν 
παράστασι διανοούμενος ύποπρόξενος 
κ. Μάτσας, νά τήν παρομοιάση μέ τήν 
περίφημη καρατερίστα κ. ’Αλκαίου.

Τήν ϊδια άφθαστη έπιτυχία τταρου-
ριζαν οί προξενικές καί θρησκευτικές σίασε καί ή δίς ’Αγγελική ΚοΟτσούκη
μας Άρχές, έπιστήμονες, λόγιοι, καλλι

Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

ληνικη. μιά γλώσσα, πού ξεχώριζε 
τβύ; "Ελληνε; άπβ καδε άλλβ λαϊ 
Γή; οικουμένη;, καί πού χρησίμευε 
σ’ όλε; τί; άναγκε; τβΰ έδνβυ; 
τοΰ Αλληνικοΰ.

Η γλώσσα ή έλληνική, πβλύ πρίν 
φ-χνοΟν τά δυο μεγάλη έπ,η, ή Ί-  
λιάδα κ' ή ’Οδύσσεια, παρβυσιάζε- 
τχι χωρισμένη σέ διαλέκτους, πού 
τίς μεταχειρίζονταν βί ελληνικέ; 
φυλέ; είτε μιλώντας εϊτε γράφβν- 
τα.;, ώστε δέν είχαν άκόμη βί "Ελ  
ληνε; μιά κοινή έθνική γλώσσα 
«πβ ολου; άναγνωρισμενη. Μέ 
τόν καιρό άπόχτησαν κβινέ; λίγβ- 
τεχνικές γλώσσέ;, πβύ δέν ήταν 
άλλβ, παρά οί λβγή;-λογής διάλε 
κτβι, πού ή φιλβλβγική τβυς άξία 
τίς έκανε νά γίνουν γλώσσε; γιά 
ώριομένα είδη λογοτεχνία;. ’Έ 
τσι, γλώσσα τεχνητή, γιά τήν έ- 
  ν .............,........·· ·_;.·· πτ;

πική ποίηση, χρόνια καί χρόνια ή
ταν ή γλώσσα, πβύ ήταν γραμμέ
να τά έπη τά ομηρικά, άλλά αύτ»' 
δέν περιωρίστηκε μόνβ έκεί, άπλώ 
& “κε σιγά-σιγά καιί στήν ελεγεία 
καί οτβ έπίγραιμμα. κι’ άρχισε νά 
έππρεάζη' βχι μβν̂ > τήν πβίηση. 
άλλά καί τβν πεζό λόγβ. βπως φαί
νεται! άπ’ τόν Ήοόδβτβ κΓ  άπ’ 
τβν Πλάτωνα. Ή  όμηρική λοιπόν 
διάλεκτο είν’ ή πρώτη Φιλβλβγική

τά νέα τη; χαρακτηριστικά, αλλά
ζει τώρα πιά καί ονομα καί λέγε
ται κ β ι ν ή.

Ή  κοινή, ποΰναι μιά αλλαγμέ
νη κ*ί μεταμορφωμένη άττική. δ
πω; είπαμε, όλβ καί περισσότερ..' 
απλώνονταν κι’ έδαζε στήν λκρη 
τά άλλα έλληνικά ιδιώματα, ώσ- 
πβυ έμεινε μόνη αύτή σ’ βλο τόν 
κόσμο τόν ελληνικό πέρα-πέρα. 
Τβ άπλωμά της αύτό, άρχίζβντα:

γλώσσα τών Ελλήνω ν, καί κβντά άπ’ τού; χρόνους τβ’*) Μεγάλβυ

Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Α  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  
Σ Ο Υ Ρ Ρ Ε Α Λ Ι  Σ Μ Ο Σ

Κ Α

—Πώς βλέπετε Tic μοντέρνες τά. 
σεις καί ιδιαίτερα -η  έχετε νά πή 
τε γ ιά  τόν Σ  ου ρ ρεαλισμό;

—Γ  ι’ αύτά δέν μπορώ νά πώ 
τίποτα άκόμα τό θετικό. ’Ά ν  εΐ- 
ναι μιά δάσιμη τάση ή ένα σκουν 
τημα στήν Τέχλ'η γιά  νά φέρη ϋ. 
στερα έργα, αύτό δέ μπορεί νά 
τό ξέρη κανείς, θ ά  τό δοϋμε μέ 
τήν έξέλιξη. Δέ μποιοΰμε νά πού
με τίποτα άν δέν δούμε τήν όρι- 
στική του μορφή. Τρ μόνο θετικό 
στήν περίπτωση είναι πώς πρόκει 
ται γ ιά  μιά καινούργια κατεύ
θυνση στόν τρόπο τής Αίσθησης.

»Γιά  νά ζήση ομως καί νά έπι- 
δληθή πρέπει νά λέτ, κάτι. Ή  μον 
τέρνα ζωγραφική καί είδικώτερα 
ό σουρρεαλισμός δέν έχουν φτάσει 
άκόμα στήν τελειωτική τους φόρ
μα. Βρίσκονται στό στάδιο τής ά- 
ναζήτησης. Κ ι’ έτσι δέν μποροΰμί 
νά ποΰ'με τίποτα.

Μέ τήν εύκαιρία τ ή ς  Πανελλή
νιας ’Έ κθ εσ η ς  τόν ρωτώ σχετικά 
γ ι ’ αύτήν.

—Ή  φετεινή έκθεση εΐναι ικα 
νοποιητική γ ιά  τούς νέους ποΰ 
έχουνε έργα. "ΟπωΓ έγραψα καί 
στήν κριτική μου στήν «Εσ τ ία » , 
οί νέοι είναι πολύ καλοί. ’Έ χου-  
νε κουράγιο καί γερή αϊστηση 
τών πραγμάτων. Ξεχω ρίζει κα 
νείς τά έργα  τοΰ Μόραλη, τοΰ 
Κανέλλη, τοΰ Σεμερτζίδη, τοΰ 
Φέρτη κ ι’ άλλους καλούς.

« ’Εγκληματούνε κυριολεχτικά, 
δταν βρίσκονται όίνθρωποι ποΰ 
τούς κόβουνε τόν άέρα.

Τελειώνοντας τήν συνομιλία, τό* 
ξαναρωτάω γιά  τήν Πινακοθήκη.

— Σ έ  ποιό έπίπεδο θά τήν κρα 
τήσεται;

—Ή  πρώτη μου σκέψη κ ι’ δσο 
έξαρτάται άπό μένα είναι νά τήν 
κάνω Έ λ λ η ν ική . Τό σπουδαιότερο 
εΐναι νά μποΰ,ν οί "Ελλ η νες  κα λ 
λιτέχνες.

— Έ χ ο υ μ ε άρκετούς;
—Έ ϊμ εθ α  ύποχρεωμένοι σάν " Ε 

θνος νά σκεπτώμεθα καί νά έκ- 
δηλωνώμέθα σάν ζωντανοί άνθρω
ποι μέ δική μας δύναμη. Δέν μπο
ρούμε πιά νά ζοΰιμε άπό τούς τό 
κους τοΰ Α ρχα ίο υ  κεφαλσίοκ 
Ποέπει νά κάνουμε δικό μας κε
φάλαιο.

» Ά ς  άί>χίσουμε άπ1 αύτό ποΰ έ 
χουμε. θ ά  φροντίσουμε δηλαδή 
νά μαζέψουμε τό καλύτερο άπό 
τοΰς καλύτερους. Κ ’ Οστερα μέ τήν 
έξέλιξη τής Τέχνης μας θά δά- 
ζουμε δ,τι καλύτεοο γίνεται άπο- 
τραδιώντας τό μέτριο. Μ ’ αύτόν 
τόν τρόπο, θάχουμε πάντα άντιπρο 
σωπευτικά έρνα  τοΰ καλλιτεχνι
κού μας έπιπέιδου.

»Τό άλλο καλό πού θά προκύ- 
ψη θά είναι πώς θά δημιουργηθή 
μιά ά 'ηλλα  στούς καλλιτέχνες 
μας, άφοΰ οί πόρτεε θά είναι ά- 
νοιχτές γιά  κάθε τι ώραίο.

ο’ αύτή άλλε; πολλές εϊτε γιά τήν 
πβίηση, εϊτε γιά τήν πεζβγραφία, 
βλε;, γλώσσε; γρκφ-έ; καί κοινές 
λογοτεχνικέ;, πού τίς μεταχειρίζον 
ταν δλβι βί "Ελληνες. Μιά άπ’ αύ 
τές, πβύ άξίζει νά τήν άναφέρω- 
με, γιατί πήρε μεγάλβ άπλωμα, 
είναι ή Ιω νική . Αύτή ατάδηκε γι** 
πβλΰν καιρό ή πχνελλήνιβς γρα
πτή γλώσσα τβΰ πεζού λόγβυ, κ 1’ 
αύτήν μεταχειρίζονταν βλβι οί 
συγγράφεις, βσβι έγραφαν στί πε 
ζό, κι’ όταν άκόμη τύχαινε νά μήν 
είναι ’Ίωνες,. δπως ό Ήρβδβτο; 
άπ' τήν ΆλλικαρναΐΌβ, μιά πόλη 
δωρική, ό ’Ελλάνικος άπ’ τή Λ έ 
σβο, νησί αίωλικό. έ Ιπποκράτη; 
άπ' τήν Κώ, β Άντίοχος άπ' τί; 
Συραικβΰσει;. πού ήταν δωρική, κι 
άλλοι άπ’ άλλου; τόπου;.

Τ ή ν  Ιω νική  *μέ -όν καιρό τή\· 
παραμέρισε ή Α ττική , ή διάλεκτο 
πού μιλούσαν στην Άδήνα  Λύτη 
είχε μέ τήν Ιω νική  συγγένε·α κι 
έπηρεάοτ,Γ,.κε καί πήρ’ άπ’ αύτή τή 
μορφή τη; σάν γλώσσα λβγβτεχνι- 
κή. Τά μεγάλα πολιτικά κατβρδί.- 
ματα τών Άδηναίων τβν πέμπτο 
αιώνα, έκαμαν τήν Αθήνα νά γί
νη πνευματικό κέντρβν γιά δλους 
τβύς "Ελληνες κ ’ ή ’Αττική διά
λεκτος γρήγορ’ άπλώβηκε έξω άπ’ 
τά σύνορα τής ’Αττικής, κ ι’ άκβ- 
μη σέ τόπβυ; ξένους γιά τβύς Ά -  
δηναίβυς. Ύστερώτερα, ό Άλέξαν- 
δρβς μέ τίς κατακτήσεις τβυ, πβύ 
πήρε τή μόρφωσή του οτήν άττική 
διάλεκτο, κ ’ είχ' ολόγυρά τβυ λό
γιους, πού τήν μιλούσαν καί τήν 
έγραφαν τή γλώσσα τής Άδήνας, 
καί πέρασε τον έλληνικό πολιτι
σμό στήν Άσία,' οτήν Αϊγυπτο καί 
στήν ’Ανατολή, γλώσσα επίσημη 
στό Παγκόσμιβ κράτος του παραδέ
χτηκε κι’ έκαμε τήν άττική, αύ
τή πβύ ήταν κι’ άπ’ τόν καιρό τοΰ 
πατέρα του ή γλώσία τής μακεδο
νικής διπλωματας καί τής Αυλής. 
Αύτή έγινε σιγά-σιγά κβινή γλώσ
σα δλων τών Ελλήνω ν καί δέν πε 
ριωρίστηκε μόνβ στβύς "Ελληνες, 
άλλά άπλώβηκε καί σέ λαβύς δαρ- 
δάρβυς, πβύ τβύς έφερε στήν ύπβτα 
γή τβυ β 'Αλέξανδρος κ ’ .βΐ διάδβ- 
χβί τβυ. Έ τ σ ι έγινε ή άττική μιά 
γλώσοα γιά κείνβυς τούς καιρούς 
παγκόσμιος.

Μά άπλωμένη δπως δρέδηκε σέ 
τόπους πολύ μακρυά άπ’ τήν Ά8ή- 
να, μέσα σέ πληθυσμούς έλληνι- 
κοίίς, πού καδένας τβυς μιλβύσε 
κι’ έγραφε, δσον κι’ άν δέλετε πε- 
ριωρισμένα. τήν ίδιαίτερή του διά 
λεκτο, καί μέοα σέ πληδυσμβύς ξέ- 
νβυς, πβύ μιλούσε κΓ έγραφε κα
δένας άπ’ αύτούς τούς ξένβυ; πλη- 
’υσμβύς, τή γλώσσα τβυ, δέν μπο
ρούσε παρά ν’ άλλάξη καί νά πάρη 
έντελώς διαφορετική μορφή, άπό 
κείνη πβύχε οτήν Άδήνα  στόν και

Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ Σ

Ετσι άνακατεύδηκε ή άττική 
διάλεκτο μέ άλλα έλληνικά Ιδιώ
ματα κ«ί μέ ξένες γλώσσες, γλώσ 
σες πβύ τίς μεταχειρίζονταν λαβί 
δάρβαρβι, καί πήρε πβλλά οτβιχεία 
άπ’ δλες αύτές τίς γλώσσες, τίς 
'-λλπνικές καί τίς ξένες, καί πα- 
ρβυοίασε μιά νέα όψη, κΓ έχασε 
τά χαρακτηριστικά της τά πρώτα, 
κΓ  άπόχτησε χαρακτηριστικά νέα. 
Ή  παγκόσμια «ύτή έλληνική μέ

λεξάνδρβυ, τελειώνει άπάνω-κάτω 
στήν έπβχή τβΰ Μεγάλβυ Κωνσταν 
τίνβυ, Ά π ’ αύτή βγήκε κι’ αύτΡ; 
είναι συνέχεια ή μεσαιωνική κ' ή 
σημερινή μας γλώσσα μέ τίς δια
λέκτους της.

Ο δρόμο; πβύχε νά πάρη ή κοι
νή. τή στιγμή πβύ έγινε γλώσσα 
κάδ’ έλληνικβύ τόπου, καί κάδε ξέ
νου, πούγινε έλληνικό;, ήταν e δρό 
μβς, πβύ παίρνει κάδε ζωντα
νή γλώσσα, δταν μιλιέται κι' 
δταν γράφεται. Ή  κοινή, σά yλώ.' 
τχ πβύ μιλιόταν, είχε νά πάρη τήν 
ΐξέλιξή της καί ν ’ άλλάζη όλβε- 
α, όπως καί πρανιιαηκώς άλλαζε, 

■ianou πήρε τή σημερινή της μο' 
■)ή κι' έγινε ή νεωτέρα έλλονικ:' 
έ τίς διαλέκτους τη ' καί σά γλώ' 
χ, πβύ τήν έγραφαν, έπρεπε, μέ 
άοη τή γλώσσχ τής καδημερινή 
■ιιλίας, χωρίς δέδα’α νά γίνη μ 
-,ύτήν ένα. ιιά πάντα είχε νά παίρ 

νη άπ’ αύτη Ιωη και ό&βσια. ϋ  
5υό της μορφές ή κοινή, δπως κά 
?ε γλώοοα πβύ ζή, είχε νά πρβχω· 
■>ήση καί νά πάη μπρός, δλβ καί 
ν’ άλλάζη στό στόμζ τών άνδρώ- 
πων, πβύ τήν μιλβύσαν. καί στά χέ 
ρια τών άνδρώπων πβύ τήν έγρα
φαν νά πχίρνη τό είναι καί τή 
δύναιιιή της, άπ' τή γλώσσα, βπως 
τήν μιλβύσαν κ?ιί παντοτεινά άλ
λαζε. Ά λ λά  αύτό δέν έγινε. Ά π ' 
τίς δυό φτερβύγε.;, πού χρειάζεται 
κάδε ζωντανή γλώσσα γιά νά πε- 
τάξη έλεύδερα μεσα σ’ ένα λαό 
καί νά γίνη όργανό τβυ γλωσσι
κό γενικό γιά δλους. ή μιά έπ·*δε 
άτβνία καί μαρασμό, ϋ ί δυό αύ
τές φτερβΰγες είν’ οί δυο μορφές, 
πβύ παίρνει κάδε γλώσσα, ή μιά 
μορφή είναι, όταν τήν μιλάν μιά 
γλώσσα κ ’ ή άλλη, δταν τή γρά
φουν. Ή  κοινή, στήν πρώτη της 
μορφή, σά γώσσα που μιλιόταν, δλβ 
ιιέρα μέ τήν ήμέρα δυνάμωνε, μά 
στήν άλλη της μβρφή. οά. γλώσσα 
πού τήν έγραφαν, έπαιρνε πάντα 
τά πίσω, γιατί δέν κρατήδηκε έκεΐ 
τού έπρεπε νά κρατηδή. Δέν έιιει- 
νε στή φυσική της δέση, κι’ έ δρό
μος πβύ πήρε ήταν δρόμβς στρα
βός κα.ί γιά τό Έδνος. δοόμος 
στραβός κι’ βλέδριβ; "Οσβι έγρα
φαν, έπηρεασμένβι άπό τίς ιδέες 
τών άττικιστών, πβύ πρωτβφάνηκαν 
τήν έποχή τβΰ Αύγβύστου καί πού 
πίστευαν πώς ή σύγχρονή τβυ' 
γλώσσα ήταν φτωχή καί πρόστυχη 
μπροστά οτήν άττική άρχισαν νά 
περιφρβνβΰν τή γλώσσα πού μιλού
σαν καί γιά νά γρά.Φβυν κοίταζαν 
τί διάβαζαν στά μεγάλα λογβτεχνι 
κά έργα τών χρόνων τής ακμής. 
Πίστευαν πώς γιά νά γράψουν κι’ 
αύτοί μεγάλα καί ώραία έργα, σάι’ 
εκείνα πβύ χάρισαν στήν άνδρω- 
πβτητα βί λβγοτέχνεί τής ’Αδήνας, 
έφτανε νά τβύς αιμηδβύν στϊ 
γλώσσα καί στίς λέξεις. "Οποιος 
ήθελε νά γράψη σωστά, έπρεπε νά 
γνωρίζη άπέξω κι’ ανακατωτά δλ? 
τό λεξιλόγιο κι’ δλες τίς φράσει.- 
τών δοκίμων άττικών. καί νά κρ^ 
τή στό χέρι του τά λεξικά κΓ  o.r? 
άλλβ είχαν γράψει γιά τή γλώσ
σα τών άττικών οί αττικιστές "C- 
σβι έγραφαν έπρεπε νά προσπα
θούν νά δγάζβυν ά-r' τά γραψήμα- 
τά τους. κάδε τύπο, κάθε λέξη. 
κάθε σημαβία, κά8ε φράση καί κά-

Ή  δίς Μαίρη Σαββοπούλου, γνωστή 
στήν Αίγυπτο μέ τ' ονομα «Τώ Πηλειο- 

ρε τικο Αηδόνι»

τέχνες, δλοι έκτιμητές τοΰ κολοσσιαί
ου έργου τής Μαρίκας.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε είσήγη- 
σι τούκ. Άπ . Γ. Κωνσταντινίδη, έμπνευ 
στου καί διοργανωτοϋ τής έορτής,τρα
γούδι μέ συνοδεία τής «Μανδολινιστι- 
κής ’Ορχήστρας ’Αλεξανδρείας» τού 
μουσικού κ. Γερ. Σκόρτση, ομιλίαν τού 
ποιητή κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη γιά τήν 
Κοτοπούλη και διδασκαλία τής «Φω- 
τεινούλας» γνωστού Θεατρικού έ’ργου 
τού Ροδίου ποιητή τών «Βαλσάμων». 
Καί τό μέν τραγούδι έξετελέσθηκεν ά
ριστα άπό τήν υψίφωνο δίδα Μαίρη 
Σαββοπούλου, τή γνωστή ώς «Πηλιο- 
ρείτικο ’Αηδόνι» ή δέ όμιλία τού ποιη
τή, πού γνώρισε καλά ή Μαρίκα, ύ- 
πή*.ξεν ενας ϋμνος πρός τόν καλλιτέ- 
χνιδα, πού άξίζει νά διαβαστή άπό τό 
έκλεκτό αναγνωστικό κοινό τών «Παρα 
σκηνίων».

Έπηκολούθησεν ή παράστασι τής 
«Φωτεινούλας», ή όποία, κατά τήν κρι
τική τών έδώ έφημερίδων, ύπήρξεν άρ
τια σέ τέτοιο βαθμό πού καί οί άρι- 
στεΐς τού έπαγγελματικού θεάτρου δέν 
θά είχαν νά προσθέσουν τίποτε. Τή Φω 
τεινούλα ύποδύθηκε ή δίς Μαίρη Γιαν- 
νούλη, διπλωματούχος τής Δραματιΐιής 
Σχολής τού Βασιλικού θεάτρου ’Αθη
νών. Ή  ύπόκρισί της ύπήρξε τελεία. 
Κατώρθωσε νά έξωτερικεύση μέ θαυμα
στή φυσικότητα τήν υΐϊκή στοργή άφω 
σιωμένης κόρης πρός τάν δυστυχή πα
τέρα της, άλλά καί τήν άγανάκτησί 
της γιά τίς μηχανορραφίες τής ξεμυα
λισμένης μητέρας της μέ τό φίλο της 
τό Θανάση. 'Υπέροχη ή σκηνή τή στιγ
μή πού περνούν κάτω άπό τά παράθυ
ρό της παρέες μέ κιθάρες καί τραγού
δια. 'Η Ψωτεινούλα παρακολουθώντας 
μέ παράπονο τά νειάτα νά γλεντούν

ώς Λόλα, ξεμυαλισμένη σύζυγος του 
τρελλού Νεάρχου. τΗταν πεταχτή, εύ
θυμη καί αδιάφορη γιά τή λυπηρή κα- 
τάστασι τοΰ άνδρός της καί πιό πολύ 
γιά τά καλλιτεχνικό του έργο πού ολο 
άντίθετα ή κόρη της εκτιμούσε σέ υ
πέρτατο βαθμό.

Άπό τούς έρασιτέχνες, ό κ. Ροβέρ
τος Μπαλτζής ξεπέρασε κάθε προηγού
μενη έπιτυχία του. Ώς τρελλός Νέαρ
χος ύπήρξε άφθαστος. "Ολως ιδιαιτέ
ρως προκάλεσε ρίγη συγκινήσεως τό 
έξαψνικό ξύπνημά του καί ή άναγνώρι- 
σις τής κόρης πού θυσιάστηκε γι’ αύ
τόν κατά τό διάστημα τής άρρώστειάς 
του.

Ό  κ. Κ. Στεψανουδάκης, ώς Ιατρός 
Μοσκής, άσυναγώνιστος. Καί τέλος ό 
άριστος τών κωμικών τοΰ έρασιτεχνικοΰ 
θεάτρου κ. φίλιππος Τσολάκης, ύποδυ- 
θείς τό Θανάση, τόν έραστή τής Λόλας, 
έπιστοποίησε άκόμα μιά φορά πόσο 
τέλεια κατέχει τό θέατρο καί τόν άέρα 
τής σκηνής.

Θερμά συγχαρητήρια εις τόν σκηνο
θέτην τής Χ.Α.Ν. κ. Ν. Βορλόου χάρις 
στίς έπιτυχημένες προσπάθειες τού ό
ποιου τό θεατρόφιλο κοινό τής Άλεξαν 
δρείας πέρασε μιάν αλησμόνητη καλλι
τεχνική βραδυά. Σ ’ αύτό συνέτεινε πο
λύ καί ή άναμφισβήτητη άξία τού έ’ρ
γου, τόν συγγραφέα τοϋ όποιου κατ’ 
έπανάληψιν έκάλεσε στή σκηνή τό πυ
κνό άκροατήριο.

Γ  ιά τήν ώραίαν αύτή πρωτοβουλία 
τής Χ.Α.Ν. νά έορτάση τά 30 χρόνια 
τής θιασαρχίας τής Μαρίκας Κοτοπού
λη ώςκαί γιά τήνάρτιαέκτέλεσι τούΜου 
σικοθεατρικοΰ προγράμματος άσχολή- 
θηκε πλατειά καί έπαινετικά δλος ό 
έλληνικός Τύπος τής ’Αλεξάνδρειάς,τού 
Καίρου καί τοΰ Πόρτ Σάίτ.

ΤΟ ΕΠ Α ΚΟ ΛΟ ΥΘ Η ΣΑΝ  ΔΕΙΠ ΝΟ Ν

Ή  παραπάνω γιορτή είχε καί συνέ
χεια, σέ περιωρισμένο δμως κύκλο αυ
τή τή φορά. Ό  φίλος ποιητής κ. Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδης, θέλοντας νά πνίξη 
τόν ένθουσιασμό του ,γιά τήν άρτια 
παρουσίασι τού έργου του, πάνω στό 
βωμό τού Βάκχου, κάλεσε σέ δείπνο δ
λους τους συντελεστάς τής έπιτυχίας 
του μουσικοθεατρικού προγράμματος. 
Το παραλιακό κέντρο «Κοιλλιθέα» πα
νηγύριζε τή βραδυά έκείνη τής 27ης 
Φεβρουάριου χάρις στό άξέχαστο αύτό 
δείπνο. "Εως τίς τρεις τό πρωί ή καλ
λιτεχνική αύτή παρέα σκορπούσε τήν 
εύθυμία σ’ δλο τό κέντρο καί προκα- 
λοΰσε τραγούδια καί χορούς. Προπό
σεις έκαμαν οί δυό Κωνσταντινίδηδες 
— ό Κάπα Νϊ καί ό ’Απόστολο —  ό 
Γενικός Διευθυντής τής Χ.Α.Ν. κ. Ιω. 
Κερμής καί άλλοι,δπωςέπίσης,.διεπρά- 
χθησαν καί έπιτυχημένα δίστιχα. Στά 
τέλος όλόκληρη ή παρέα συνώδευσε 
τόν ποιητή έως τό σπίτι του καί τόν 
άπεχαιρέτησε μέ σχετική καντάδα τήν 
άρμονία τής όποίας συνεπλήρωναν οί

μέ τόση ζωηρότητα, πνίγει μέσα στά j άπαραίτητες κιθάρες 
δάκρυα τών ματιών της τόν ανεκδήλωτο ΑΠ. Γ. Κ.

Ή καλλιτεχνική 
κίνηση στήν έπ αρχία
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ’Απρίλης.— Trhv προπε- 

οασμένη Κυριακή τ’ άπόγεμα στΛν αί
θουσα τοΰ έπιστημονικοΰ άναγνωστή- 
οιου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης δόθηκε 
ιό φιλολογικό μνημόσυνο ποΰ διοργα- 
νώθηκε άπό τήν ϊδια γιά τόν ’Ακαδη
μαϊκό Ζαχαρία Παπαντων’ου. Ό  κ. 
Ήλ. Κουτσής (Μένος "Αδραστος) γε 
νικός γραμματέας τής Β  βλιοθήκης,, 
μίλησε γιά τή ζωή και τό έργο τοΰ τι
μώμενου νεκροΰ, πού τ’ άνάλυσε πλα- 
τειά καΐ μέ σαφήνεια και γλαφυρόrn- 
τα ζηλευτή.

Ή  δίδες Καίτη Πάστρα, ’Ελευθερία 
Πιτσιλή, Ίολάνδη Νικοπούλου, Κα τη 
Γαρίδου και οί Γιώργος Αποστολόπου- 
λος, Θάνος Ζακόπουλος, Κ. Μεταξάς, 
Ήλ. Μουνδρέας άπαγγείλαν θαυμάσια 
καΐ διαβάσανε τά ώραιότερα ποιήματα 
καΐ πεζά τοΰ έκλεκτοΰ λογοτέχνη.

Στό φιλολογικό αυτό μνημόσυνο, 
πού σημείωσε άπόλυτη έπιτυχία, πα- 
ρευρεθήκανε όχι μονάχα οί φίλοι τ ίν  
Γ  ραμμάτων άλλά κι’ ή έκλεχτώτερη 
μερ δα τής Καλαματιανής κοινωνίας 
πού χειροκρότησε μέ ένθουσιασμό τόν 
όμιλητή γιά τό θαυμάσιο χειρισμό τοΰ 
θέματός του καΐ τΐς δίδες καΐ κυρίες 
π’ άπαγγείλανε.

Τώρα οΐ διοικοΰντες τό μοναδικό 
αύτό Πνευματικό μας ϊδρυμα, οργανώ
νουνε μέ κάθε έπιμέλεια καΐ φροντί
δα τό φιλολογικό μνημόσυνο τής Κα
λαματιανής ποιήτριας Μαρίας Πολυδού- 
ρη πού θά γίνη τήν Κυριακή τοϋ Θω
μά όπότε καΐ συμπληροΰται μιά δεκαε
τία άπό τό θάνατό της.

Τό φιλολογικό αύτό μνημόσυνο πού 
σ’ αύτό πιθανώτατα θά μιλήσρ γιά τό 
έργο τής Πολυδούρη ’Αθηναία Ποιή- 
τρια θ’ άποτελέσρ πραγματικό σταθμό 
στήν πνευματική κίνηση τής Καλαμά
τας. Μέ τό μνημόσυνο αύτό θά κλείσρ 
ή σειρά των φιλολογικών άπογευματι- 
νών συγκεντρώσεων τής Λαϊκής Βι
βλιοθήκης μας γιά τήν έφετεινή περί
οδο.

Καθώς πληροφορούμαι, στά Φιλιατρά, 
τήν Κυπαρισσία καΐ τούς Γαργαλιάνους 
δπου ύπάρχει ζωηρή πνευματική κίνη- 
ση, συνεχίζονται ή διαλέξεις καΐ ή 
παραστάσεις Πατριωτικών έργων. “ Ε 
τσι στά Φιλιατρά τήν προπερασμένη 
Κυριακή μίλησε ό έκεί καθηγητής κ. 
Δ. Δημάκης γιά τό έργο τοΰ Κωστή

θε χρήοη, rccij δέν  βρίσκονταν στκ 
κείμενα  τών άττικών. Κείται η cυ 
κεΐτχ.ι, ήταν το σύ'Γ9ημα* και κα
θένας τό κατχλαδτ/νει, nwc μέ 
τέτοια μέ&οδο έκλεινε για πάντ* 
ό δρόμος σέ κά8ε νεα δημιουργία 
καί σέ κάδε πρωτοτυπία.

Π Α Ν Α ΓΗ Σ  Λ Ο Ρ Ε Ν Τ Ξ Α Τ Ο Ξ

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  : To Β ' καί τελευ
ταίο άρθρο

Παλαμδ ένφ ή δίς Νίτσα Καυσή καί 
ό Μίμης Παπαχριστοφ λου άπαγγείλανε 
τά καλύτερα ποιήματα τοΰ ποιητή.

Στούς Γαργαλιάνους τήν ίδια Κυ
ριακή μίλησε ή δίς Αϊγλη Πουλοπού- 
λου μέ θέμα: «Ή  θέσι κι’ ή άποστολή 
τής γυναίκας στήν Κοινωνία».

Στήν ϊδια πόλη παίχτηκε άπό έρασι- 
τεχνικό θίασο τό πατριωτικό δράμα 
τοΰ Π. ’Αργυριάδη «Ή  ’Επανάσταση
τοΰ 1821», μέ τή διδασκαλία τοΰ κ. 
Πάττα. Τούς ρόλους τοΰ έργου ύποδυ- 
θήκανε οί δίδες Ζ. θιακού, Κ. ’Αγγε- 
λοπούλου, Ε. Παπαχριστοφίλου καΐ ol 
κ. κ. Ε. Σκοΰντζος, Θ. Παρνασσός, Μ. 
Μπουγάτσος, 1. Μαρίνης, Δ. Ζαχαρό- 
πουλος, Δ. Δ. Μπουγάτσος, X. Καλο* 
γιάννης, X. Μπουγάτσος, Ν. Πιτσινής, 
1. ’Αγγελογιάννης, Μ. Μ χαλος, Α. 
Τουμπέκης καΐ Π. Γιαννόπουλος.

Τό βράδυ χής περασμένης Κυριακής 
στήν κομψή καΐ εύρύχωρη αίθουσα τής 
Λαϊκής Σχολής δόθηκε μιά μεγάλη συ 
ναυλία άπό τό σωματείο Χορωδία καΐ 
Μανδολινάτα πού σημείωσε έξαιρετική 
έπιτυχία καΐ άπό άποφη συρροής κό
σμου καΐ έρμηνείας τοϋ έκλεκτοΰ προ
γράμματος πού περιελάμβανε έργα 
τώ ν' καλύτερων ξένων καΐ 'Ελλήνων 
μουσικοσυνθετών. Ή  συναυλία είχε 
τέτοια έπιτυχία πού γι’ αύτό θά έπα- 
ναληφθρ σύντοαα γιά κείνους πού δέν 
κατώρθωσαν νά τήν παρακολουθήσουν. 
Τή συναυλία ούτή παρακολούθησαν ό 
Νομάρχης καΐ ή κ. Παπαδήμα, ό Δή
μαρχος κ. Πάστρας, οΐ λοιπές άρχές 
καΐ ή καλύτερη μερίδα τής Καλμ;τια- 
νής κοινωνίας πού χειροκρότησ:ν μ ’ 
ένθουσιασμό χό μαέστρο κ. Ν. Ζάρμπ 
καΐ τούς έρασιτέχνες έκτελεστές.

Στό τμήμα τής Μανδολινάτας λάβα
νε μέρος οΐ κ. κ. Β. Λαζορής, Mix. 
Κουρκουτάς, Ν. Λάμπος, Παν. Σκλήκας, 
Ν. Γεωργιλόπουλος, Θ. Μουτεβελής, 
Γαβρ. Παν:<γόπουλος, Παΰλ. Θωμόπου- 
λος, Τ. Εύταξάς, Π. Στεφανούρης, Γ. 
Τσοτσώνης (μαντολίνα), Ν. Μπακάλης, 
Α. Θεοδωράκος (μαντέλες), Γ. Σκλή- 
κας (μαντολοτσέλο), Γ. Οίκονομάκος, 
Π. Κλείδωνες, Ιω. Καλυβιώτης, Ίω. 
Μπόμπος, Θ. Παγανός, Ε. Σίκαλης, Π. 
Λιάκουρης (κιθάρες), Γεώργ. Θεόφιλό 
πουλος (κόντρα μπάσο).

Στό τμήμα τής χορωδίας λάβανε μέ
ρος οΐ I. Σαρακηνός, Ήλ. Μαλαπέτσας, 
Έμμ . Γιαννακέας, Φ. Κινόπουλος, Ν. 
Οίκονομάκος, Σωτ. Δημητριάδης, Γ. 
Γι:ιννούλης, Ν. Καλπαζής, Β. Βασιλεί 
ου, Π. Τζερ0μ;νάκος, Π. Άγγουράς, I. 
Γεωργιλόπουλος, Γ. Ψαρράς, Γ. Βρυώ- 
νης, Γ. Θεοφιλόπουλος, Δ. Δελιόπου- 
λος, Γ. Δουβέας, I. Μπάκας, Άθ. Άθα- 
νασακόπουλος καί X. Καπόγιοννης.

Μ. ΟΕΡΕΤΟ Σ


