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Σημείωμα τοΰ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜ ΟΙΡΗ
Κάδε φορά πού τά τελευτα,ΐα 

χρόνια πέραμα από τή Βιέννη 
έρίσκω έκεΐ μιά ξεχωριστή ή3ικη 
ίύχαριστηση πού μέ ικανοποιεί γιά 
αρκετές πικρίες της καλλιτεχνι
κής μου ζωιις.

Οί επιτυχίες τής Ελένης Νικβ- 
λαΐδβυ γέννημα καΐ 5ρέμμα Tcr<

Η κ. ΑΔΕΛΑ Μ ΕΡΛ ΙΝ

Κατά λάθος στη σελιδοποίηση 
του περασμένου φύλλου τών «Πα
ρασκηνίων» δη;ιο:'ΐ^ΰΒηκε ή εικόνα 
τής Αλεξανδρινής Λος Σαβοπούλου 
άντι γιά τήν εικόνα τής κ. Αδέλας 
Μέρλιν, ποΰ σ’ αύτή ήτο αφιερω
μένο τό όίρθρο τοΰ συνεργάτη μας 
κ. Κώστα Δαφνί". Διορθώνουμε σή
μερα τό λάθος αύτό δημοσιεύοντες 
τήν πραγματική εικόνα τής εκλε
κτής κυρίας καί λογοτέχνιδος ’Α
δέλας Μέρλιν, π̂ού μέ τό εργο της 
θ’ άσχοληθή στό έη\όιιενο φύλλο ό 
κ. 0. Ν. Συναδινός σ·ή σειρά τών 
άρθρων του γιά >τν Κέρκυρα.

’Εθνικού Ώδείβυ. τής Τύχα* 
Τουρλιτάκη τού κ.Γ αϋτή είναι άρ 
Κ£τά δικό μου πνευματικό παιδί,
"ioj ώάνού' τοΰ .'ίελλου, τού''Μυ
λωνά καί τόσων ?λ>ων Ελλήνω ν 
καλλιτεχνών ποΰ άπό έκεΐ άρχι
σαν τό στάδιό τους στή Γερμανία 
δέν μπορεί παρά νά ουγκινή 6α- 
9ειά κάδε "Ελληνα ποΰ πονεί γιά 
τήν πρόοδο καί τήν έξέλιξη τής 
’Ελληνικής Τέχνης και τών καλ
λιτεχνών μας.

"Ομως τή̂ ν τελευταία φορά πρό 
δυό μηνών περίπου πού 6ρέ8ηκα 
ύστερα άπό τις παραστάσεις τοΰ 
«Δαχτυλιδιοΰ τής Μάνας οτό Β ε 
ρολίνο» περαστικός άπό τή Βιέννη 
ή ολιγομερή διαμονή «στή δεύτερη 
πρωτεύουσα τής μεγάλης Γερμα
νίας ύπήρξε ιδιαιτέρως συγκινη
τική.

Παιδί καί έγώ λίγο τής Βιέννης 
&πβυ έκεΐ είχα πάρει τό βάφτισμά

τής μβυσικής τέχνης στήν περίφη
μη μουσική της ’Ακαδημία, ουγκι· 
νήδηκα έξαιρετικά ότ-,ιν πήρα μιά 
πρόσκληση άπό τήν Δημαρχία τής 
Βιέννης καί τό Γερμανό — Έ λ λ ’- 
ν ιχ ί της σύνδεσμο νά παρημείνω 
(αερίικές μέρες στή πανώρια Βασί 
λισσα τού Δούναβη οπου μοϋ έτο·. 
μαίαν μιά τιμητική ύποδοχή ->ς πα 
ληό μ:Οητή τοϋ φημισμένου ν.)\ μέ 
τόσες γιά μένα άςέχαστες έντυπά 
σεις Ώδειου της.

Ετσι μοϋ έδόϊηκε ή αφορμή νά 
γνωρίσω τό λαμπρό καλλιτεχνικά 
δήμαρχο τής Βιέννης Δρα Blaclik', 
ένα έξαιρετικό φιλέλληνα κ/ι έα- 
δενά μορφωμένο επιστήμονα καί τό 
ίαυμάσιο Πρόεδρο τοΰ Γερμανοελ- 
ληνικού συνδέσμου τόν χόφρατ 
Dr. Piztor.

Ό  Κος Piztor μοΰ είχε κάνει 
τήν τιμή νά έλδη έπίτηδες άπό τι' 
Βιέννη στό Βερολίνο γιά νά παρ' 
κολουϊήση τήν πρεμιέρα τού « \α- 
χτυλιδιοϋ».

Πρόκειται γιά ένα Ίπρκισμένο 
φιλέλληνα, όπως 3ά έλεγε ή φίλη 
μου Κα ϊπα.ινούίη. ’Έ χ ε ι  έπανει 
λημμένως έπισκεφδή τήν ‘Ελλάδα 
καί έχει γράψει ένα δαυμάσιο όσο 
καί ένδουσιωδώς κολακευτικό £ι- 
έλίο γιά τόν τόπο μας.

’Έτσι ή δράση τού Έλληνβγερ
μανικού συνδέσμου τη, Βιέννης 
παράλληλα μέ τή δράση τοϋ Έ λλη  
νογερμϊΐνικβύ συνδέσμου τού Β ε 
ρολίνου πού τόσον ευνοϊκά έξελί-σ- 
σεται έχει κζτωρδοισει νά προσφέ
ρη μεγάλες υπηρεσίες στή σ<σφιγξη 
τών πνευματικών Έλληνογερμανι 
κών σχέσεων.
Ό  Έλληνογερμανικός σύνδεσμο.· 

προσπαθεί μέ τήν όργάνωση συναυ 
λιών, διαλέξεων, παροχή ευκολι
ών' σέ "Ελληνες σπουδαστές, καί 
καλλιτέχνες κα>ί γενικά μέ κάδε 
τρόπο νά γνωρίση τήν Ελληνική  
πνευματική κίνηση στό Γερμανικό 
κοινό καί νά έ-'·σχ·'·'ιΠ τήν έμφυ
τη άγάπη καί τό δα.* ι.·σμό τών 
Γερμανών διανοουμένων στήν 'Λρ- 
χαίαν Ελλάδα, μετηφέροντας αύ- 
τήν καί σέ μάς τούς νεώτερους.

Καί στή διαμονή μου αύτή είχ " 
ι τήν εύτυχία νά γνωρίσω καί μερ: 
κούς άλλου; 'Έλληνες καλλ’.τέχ- 

I νες πβύ παρουσιάζουνε ά ξι όλο γ tr 
1 » » r  t»t Xiiiur'W u.tf - ,
1 Τ ή  Δεσποινίδα Ίσαακίδου μιά 
λαμπρή πιανίστρια πβύ έγει μεγά
λο ταλέντο καί πού έδωσε τελευ 
ταί ι̂ ένα ρεσιτάλ μέ έξαιρετική ε
πιτυχία, τον κ. Βεργωτή καϊηγη- 
τή τού τραγουδιού πού διατηρεί ί 
λβκληρη σχολή τραγουδιού δική 
τβυ καί άρκετβΰς άλλους.

Καί έπειδή ό λόγος γιά Έ λ λ η 
νες καλλιτέχνες πρέπει \ά άναφ; 
ρω ένα Εξαιρετικό "Ελληνα τενέφί 
τόν κ. Λιώντα πού ακόυσα στή 
Βουδαπέστη καί ό όπβίος άπβτελεϊ 
ένα άπό τά καλλίτερα στοιχεΐ/ 
πού δά μπορούσε νά παρατάξη * 
τόπος μας στό μελοδραματικό έπί
πεδο μέ 3αυμ7θία φωνή, μουσικώ- 
τατη άπόδβση καί ώραίαν ίμφά- 
νιση.

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  Κ Α Λ Ο Μ Ο ΙΡ Η Σ

'Η «Έβδομάς τών Άνδεων»

Ό  διαπρεπής ξένος μας

Ό  μέγσς σκηνοθέτης - ήθοποιός

Ζάκ Κοπώ
ό καλλιτέχνες και ό άνθρωπος

Τής συνεργάτιδός μας βιδος IP. Σκαραβαίου
Ό  κ. Ζάκ Κοπώ, είχεν έπι- 

σκεφΟή τήν πολιν μας καΐ 
κατά τφ 1937. ’Επειδή νομίζω, 3- 
τι είς τον κ. Γιαννούλην Σαραν 
τίδην, τόν σκηνοθέτην τοΰ θιάσου

λος σκηνοθέτης - ήθοποιός, ό πιό 
μορφωμένος, ό αγνότερος, ό πλέον 
ένθουσιώδης καλλιτέχνης τοΰ γαλλι
κού θεάτρου. Ό  Κοιτώ, υπηρετεί ά
κόμη σήμερα, ώς πρώτος σκηνοθέ
της τής Κομεντί Φρανσαίζ, ώς 8ε

Ό Ζάκ Κοπώ πού άφιερ^νει τή φωτογραφία του στή συν- 
εργάτιδά μας 1. Σκαραβαίου.

Άνδρεάδη —  μαθητήν καί σύνεργά 
την τοΟ μεγάλου Γάλλου καλλιτέ 
χνου— άνήκει ή τιμή νά όμιλήση πε 
ρί τής τερασ-ίας συμβολής τού έμ- 
πνευσμένου διδασκάλου του είς το 
θέατρον, θ’ άρκεσθώ νά γράφω έ
δώ μερικάς γενικότητας γιά τόν δι
απρεπή ξένο μας. ’Άλλως τε τά 
στενά ορια τής στήλης αύτής, δέν 
έπιτρέπουν νά άναφερθή τό τί έ· 
χφ προσφέρη στό θέατρο τής πα- 
τρίδος του, ό ιδιοφυής αύτός Γάλ-

ατρικος κριτικός, ώς συγγραφεύς 
καί ώς κομψερυινσιέ. Αί διαλέξεις 
του, τάς όποιας ό κ. Ζάκ Κοπώ 
ποικίλλει μέ τήν έρμηνεία άττοσπα 
σμάτων διαφόρων ρόλων, εΐναι μία 

'ανεκτίμητη διδασκαλία γιά τούς ή
θοποιούς.

Θά άρκεσθώ λοιπόν νά δώσω 
μίάν έλλειπεστάτην— έστω— εικόνα 
τού άνθρώττου καί τοΰ καλλιτέχνου.

"Εγραψα πιό πάνω. ύπό ποιας ι
διότητας ό κ. Κοπώ υπηρέτησε καί 
υπηρετεί τό γαλλικό θέατρο. Θά 

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)
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ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΛΙΑ 
ΚΓ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Μιλούν οίκ.  κ . Φλεριανός, Άγολιώτης, ΒιντζηλοΤος καί Κοντόρος  
’Επίκαιρη έρευνα τοϋ συνεργάτη μας κ. Ν. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Γνωστό εΤναι δτι τά νεανικά χρόνια 
τοΰ Έμίλ  Ζολά —  γις  ̂ νά φέρω ενα J 
πρόχειρο παράδειγμα —  ήσαν γεμά
τα φτώχια καί στέρησι. Πολλές φορές 
ό συγγραφεύς τής «Νανάς» καί τόσων 
άλλων έργων, έμενε νηστικός καί δταν 
τύχαινε νά κερδίση μερ,κά φράγκα ά
πό τήν πώληση κονενός διηγήματος 
του, μαζί μέ τό φραντζολάκι καί τό τυ
ρί πού άγόραζε /ιά νά ικανοποίηση 
τό άδειο του στομάχι, Επαιρνε κι’ ένα 
μάτσο λουλουδάκια ή όλόκληρη γλά
στρα!

Γιατί τδκανε αύτό ά μεγάλος καλλι
τέχνης; Μήπως άπό μαν'α, ή άραγε 
άπό κάποια μυστική άνάγκη; Πώς, 
παρόλη τή φτώχια του, θυσίαζε λίγες, 
τότε, πεντάρες κόβοντάς τες άττο 
τό ψωμί του, γιά ν’ άγοράση μερικά
άχρηστα ( ; )  πραματάκια πού δέ θά
ζούσαν καί πολλές μέρες;

"Ιοως νά ήταν έκκεντρικός. . .
Άλλά γιατί οί κυρίες τής πλουτο

κρατίας, ποΰ οέν κάνου, καμμιά χει
ρωνακτική έργασ'α στό απί-Μ τους 
γιά νά μή χαλάσουν τά λεπτεπίλεπτα 
χεράκια τους, τσαλαβοοτοΰν,μέσα σέ 
λάσπες καί χώματα, ξεροψήνονται κά
τω άπά τό φλογερό ήλιο ή Τουρτου
ρίζουν στό τσουχτερό κρύο, κρα
τώντας ένα τσαπί η τό ποτιστήρι καί 
περιποιούνται τά λουλούδια τού κήπου 
τους;

Γ ιατί οΐ φτωχούλες γυναίκες τοΰ λα
οΰ μας θυσιάζουνε τή 5ρο«μή τους καί 
τίς λίγες ώρες τής άνάταυσής τους 
γιά ν’ άποχτήσουν ϊνα μικρό περιβολά
κι ή έστω μιά καλή σειρά άπο γλά
στρες;

Γιατί τό κράτος ξοδεύει τόσα εκα
τομμύρια φυτεύοντας δέντρα καί άνοί 
γοντας νέα πάρκα καΐ πλατείες, πλη
ρώνοντας δχι λίγα στούς ιδιοκτήτες 
τών οικοπέδων;

Γιατί δλες αύτές οί θυσίες;
Μήπως άραγε δέν μπορούμε νά ζή- 

σουμε χωρίς λουλούδια, οπως είναι α
παραίτητος γιά τή ζωή τού άνθρώπου 
ό καθαρός άέρας, τό «ρά καί τό ψωμι; ’

Μπορούμε, πώς 5ίν μπορούμε!
Μπορούμε οπως θά μπορούσαμε νά 

περνούσαμε καί χωρίς ν’ άκούμε μου
σική, χωρίς νά διαβάζουμε βιβλία, χω 
ρΐς νά πηγαίνουμε οτό θέατρο, στό 
χορό, στίς διασκεδάσεις...

Καί ενας κατάδικος μέσα σ’ ένα 
κελλί φυλακής ζή, δπως κοί κείνος που 
γυρίζει μέ τ’ αυτοκίνητό του άπό τήν 
έξοχή στήν πόλη μέ τίς νυχτερινές της 
άπολαύσεις.

"Οπως ζούμε ε"τε τρώγοντας διαλε
χτά καί πολυποίκ.λο ορεκτικά φαγη
τά, είτε μαύρο ψωμί μέ κρεμίδι.

Καί ή μιά είναι ζωή δπως κΓ ή άλ

λη. Ποιά δμως διαφορά μεταξύ τών
δυό!

’Ά ν  τό άνθος δέν εΤνο: άμεσα άπα- 
ραίτητο γιά τή ζωή τοΰ άνθρώπου, ε? 
ναι δμως μεγάλος συντελεστής τό νά 
κάνη τόν βίο μας πιά χαρούμενο καί 
εύχάριστο.

"Ομως αΰτό τά γεγονός τό έχουμε 
άντιληφθή δλοι;

Οί μόνοι αρμόδιοι νά μάς δώσουν 
άπάντηση εΐναι οΐ άνθοπώλαι μας.

"Ετσι άρχίζουμε τήν ερευνά μας 
άπό το γνωστό κατάστημα, τής Άθή-

ΟΙ ΓΑΜΟΙ
ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΣΑ

ΜΕ ΤΗΗ
Ν Τ Ε Α Υ Μ Π Α Κ

Ό  "ΑνΥλβς πρώην' Ύπβυρ 
γός τών Στρατιωτικών κ. Χό 
αρ Μπελίοα, ένυμφεύδη τήν

Ή  Ζακελιν Ντελιμπ'ίκ σε μιά τε
λευταία φωτογραφία τΠί·

Γαλλίδα ηθοποιόν κ. Ζακλίν 
Ντελυμπάικ.

Ή  καλλιτέχνις ύπήρξε ού 
ζυγός τοϋ περίφημου ήίοπβι- 
οϋ-συγγραφέως κ Σασά Γ κ ι 
τρύ. Αύτός τήν πρωτοπαρουσ'· 
ασε στό δέ»τρβ, τώ 1934, μ> 
την χαριτωμένη κβμενί :ου 

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

νας καί εκθεση τοϋ άνβοκηπείου «Φλε- 
ριανός», τής όδού Στοδίου.

Ο Μ ΙΛ Ε Ι Ο κ. Φ Λ Ε Ρ ΙΑ Ν Ο Σ :

—  Πώς βλέπει 6 λαός το λουλού
δι; Σάν άπλά διακοσμητικό στοιχείο ή 
σάν αισθητικά αναγκαίο γιά τη ζωή 
τού άνθρώπου;

—  Άνάλογα μέ τόν βνθρωπο καί ο
χι τήν τάξη τήν κοινωνική. Ληλαδη 
μπορεί ένας άνθρωπος τής ίργατιάς 
νά έχη λεπτή ψυχή ku i νά αισθάνεται 
τό άνθος, οπως πρεπιι νά τό αισθάνε
ται : Σάν κάτι τά Αναγκαίο γιά τήν έκτη 
μας αϊσθησι· τής φιλοκαλλίας. Όπως 
δέν εΐναι σπάνιο καί τό δυσάρεστο 
φαινόμενο πολλοί αντιπρόσωποι τοΰ 
καλού λεγομένου κόσμου, ν’ άγοράζουν 
λουλούδια άπλά καί μόνί έπειδή τά 
καλεϊ ή κοινωνική συνήθεια κι’ ό σνο- 
μπισμός. Είπαμε άνάλογα μέ τά γού
στα τοΰ καθένα, πού βέβαια τά εύγε- 
νικώτερα είναι τών πρώτων.

—  "Ετσι ή άλλοιώς, σέ ποιες περι
πτώσεις αγοράζονται περισσότερο τ 
άνθη;

—  Πρώτα κυρίως έργ^ζόμασταν μέ 
τίς κηδείες. Σήμερα δυστυχώς καταρ- 
γήθηκε ή συνήθεια νά στέλνουν στέφα- 
να στούς τάφους τών νεκρών περιορι- 
ζόμενοι στό νά κάνουν γιά τή μνημη 
τού μακαρίτη μιά δωρεά σέ κάποιο φι
λανθρωπικό ή μορφωτικό ίδρυμα. 'Ετσι 
τώρα μάς μένουν ρί γάμοι καί οί γιορ
τές.

—  Ό  άγώνας τοΰ κ. Υπουργού γιά 
τή διάδοση τού λουλουδιού στό λαό, 
έχετε τή γνώμη τιΰς θά έξυπηρετήση 
τά συμφέροντά σος;

—  Φυσικά. Ό  κ Κοτζιάς προσπα
θεί νά πείση τόν κόσμο δτι τό άνθος 
είναι ένα είδος πρώτης άνάγκης γιά 
τόν άνθρωπο. "Οπως τό σώμα θέλει 
τροφές γιά νά τραφή γ,ά νά διατηρη- 
θή, έτσι κι’ ή ψυχή κάτι το άνώτερο αι
σθητικά γιά νά συντηρηθή. Καί άμα 
τά κατορθώση —  δπως πιστεύω—  νά 
δήτε πόσο πιό εύχάριοτη θά γίνη ή 
ζωή μας. Γ ιατί τό λουλούδι ξεκουρά
ζει καί δίνει χαρά οέ κείνον πού τό βλέ
πει, καί ικανοποιεί £ktos άπό τά μάτια 
σου καί τήν αίσθηση της όσφρησηςΚ ι’ά- 
λα αύτά μ’ ένα άσήμαντο ποσό. Γ  ιατί 
τό λουλούδι δέν ύπάρχει άνάγκη νά εί
ναι σπάνιο καΐ έκλεκτό. Κ ι’ ένας τα
πεινός μενεξές η μιά βιοΧέττα έχει τά 
ίδια ευεργετικά αποτελέσματα στόν εύ- 
αίσθητο καΐ λεπτό χαρακτήρα ένός α
τόμου.
Ο κ. Α ΓΑ Λ ΙΩ ΤΉ Σ

Ό  κ. Άγαλιώτης εΐ>αι Ενας άπό 
τούς λίγους ειδικευμένους άνΑοκηπου- 

( Συνέχεια στήν 6η αίη,ϊαΐ

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ
Σ '  έπαιρναν καί σ’ Ανύψωναν' άγγελοι στά φτερά του{ 
όπου ανοιγμένοι πρόσμεναν ί':σέν* οΐ ουρανοί- 
ήταν αύτοί ή πατρδα σου, κΓσβυν έσΰ ή χ*<ρά τ©ι>{,

Μαρία Μαγδαληνή.

Ή  χάρη δόδηκε a’ i d  νά Ιδε ϊς τόν έρωτά oeu 
νά στέκει Κύριος καΐ ©εό; καί νά σέ καρτερά.
Τού μύρωσες τά πόδια Του καί μέσα στά μαλλιά ueu 

τά τύλιξες χαρά.
Μ·

ΤΗρ9ε στό 9άμα τοΰ ’Τησοΰ δεύτερο θάμα ταίρι 
στό λόφο τοΰ μαρτυρικού σταυρού τβΰ Γολγοθά, 
σάν 'Αττικό χαμόγελο ή ώμορφιά πού ξέρει 

μέ φώς νά μάς μεδά.
ί”»)*

Χοΰ δόθη τό Νυμφίο νά 4ρής καϊ ν ’ άγαπήβης μ ’ δ,τι 
μέσα της κρύίει ή δύναμη γόησσα τής γυναικός, 
τού Άναστημένβυ νά γε νε!: όμοια άγναντεύτρα πρώτη 

κ ’ ΰιμνος δοξχβτικός.

Ά π ’ τά ποΆ'ώρεια χείλη 5βυ τό κήρυγμα: έδώ κάτου 
άλλη φροντίδα, άλλη δουλειά δέν είναι, μιά ή γιορτή 1 
Ν ’ άκβύιμε ώς τ ’ ακόυσες έού, Μαρία,, τά ρήματά Τβυ 

στά πόδια Τβυ γυρτή.

Γιά τοΰτβ ά,κβμα καί στή £ωή πρίν σ’ άνβιχτεί τό μνήμχ, 
γιά νά δεχτβϋν, σ’ άνβίγοντ/ 1, τό διά£α, οΐ βύρανοΐ, 
κ ι’ άπό τ ’ αγγέλου τό φτερό πάει τό δικό σβυ 6ήμα 

Μαρία Μαγδαληνή.

πιό δαυμαστά και πιό ψηλά ατά μυστικά τβΰ άπειρου.
Τά λόγια σά νά ζέστανες τβϊ Εύαγγελίβυ Καρδιά.
Στά  πάδη τού Κυρίου σκορπά:, σάν άπό βάδη όνείρβυ 

ροδόχυτη εύωδιά.
Λ ΙΛ Η  ΙΑ Κ Ω Β ΙΔ Η  Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Υ

Ή ζωή και τό έργο
ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΟΠΩ

Ό  Ζάκ Κοπώ, γεννήθηκε στό Παρί
σι, τώ 1879. Σέ ήλικία 20 έτών, ι- 
δρυσε μαζί μέ άλλους λογ:ους, τή «Νέα 
Γαλλική ’Επιθεώρησι». Τό 1909, ό 
Κοπώ είχεν ήδη καταλάβΜ έξέχουσαν 
θέσιν μεταξύ τών Γάλλων θεατρικών 
κριτικών. Τόν έπόμενο χοόνο, άνεβά- 
σθηκε, στό Παρισινό θέατρο τών Τε
χνών, μία διασκευή τοΰ Κοπώ, τών 
«Αδελφών ΚαραμσζώΛ». To 1913 ό 
καλλιτέχνης ίδρυσε τό Οίσσο τοΰ Β έ 
Κολομπιέ, τοΰ, οποίου ύπήρξε διευθυν
τής, ήθοποιός καί σχηνοΒέτης. Τό 1917 
ή Γαλλική Κυβέρνησις ά έθεσεν είς 
τόν Ζάκ Κοπώ, επίσημη καλλιτεχνική 
άποστολή στή Νέα Ύόρ^η. Ή  αποστο
λή αύτή διήςκε^Γν ^y-όνια Κι^τά 
την επιστροφήν τον T.ff <Υν I αλΑιαν, 
ό Κοπώ καί ό θίασός του έπαιξαν έπί 
πέντε σαιζόν συνεχώς στέ Παρίσι, πο
λυάριθμα έργα κλασικά καί σύγχρονα. 
Κατόπιν ό διαπρεπής Γάλλος καλλι
τέχνης, 'ίδρυσε μετ;* τής συνεργάτιδός 
του Σουζάν Μπένγκ, τήν Σχολήν τού 
Βιέ Κολομπιέ, πρός τΐν σκοπόν νά 
μορφώσουν νέα καλλιτεχνικά στελέχη. 
Άργότερα, ό Ζάκ Κοπώ, περιώδευσε 
μέ τούς μαθητάς του, άνά τήν Γαλλί
αν καί τό εξωτερικόν. Τό 1926, οί μα- 
θηταί του, μεταξύ τών όποιων καί ό 
σημερινός σκηνοθέτης roC θιάσου Ά ν 
δρεάδη, κ. Σαραντίόης, έσχημάτισαν 
τήν Κομπανιύ ντέ Κιένζ καί έγκατε- 
στάθησαν είς τό Ριέ Κολομπιέ, τοΟ 
όποίάυ ή νέα περίοδος έγκαινιάσθηκε

με δύο διαλέξεις τοΟ Κοπω, γύρω άπό 
τίς άναμνήσεις τοι· έκ τον θιάσου τού 
Βιέ Κολομπιέ.

Τά 1934 ό διαπρεπής καλλιτέχνης 
άνέβασε στό Παρίσι.ΐ «Άτελιέ», τά 
«Όπως σάς άρέσει» ιού Σαίξπηρ, μέ 
τάν "Ελληνα μαθητήν k c i  συνεργάτην 
του κ. Γιαννούλην ,> αρϋντίδην, ώς γε
νικόν ρεζισέρ. Τό ’ 936 i  Κοπώ, πα
ρουσίασε στό Παρ·σι^ό θέατρο τής 
Μαντλέν τό έργο τοΰ Σαίξπηρ «Πολύς 
θόρυβος γιά τά τ'ποτε», έπίσης μέ 
συνεργασία τού Ελ>ηνος καλλιτέ
χνου κ Γιαν. Σαραντίίη. Τόν ίδιο χρο
νο ά Κοπώ άνέβασε οτήν σκηνή τής 
Πόρτ Σαίν-Μαρτέν, τό «Μοναδικό Ν'*'
Γτρλέηντ^» 7,0ΰ κ. Γ·Λ> Pfur*).. y - rny 
Βέρρα ίερίίν κ«ί τόν 'Λ··ρί> Ρολλαν. 
Τά 1937 ό Κοπώ, ό όποιος, ήδη διω- 
ρίσθη πρώτος σκηνοθέ-ης τής Κομεντί 
Φρανσαίζ, άνέβαοε, πάλ.ν είς τό θέα
τρον τής Πόρτ Σα'ν-Μ-χρτέν, τόν «Δον 
Ζουάν» τοΰ κ. Άντρέ Όαπέ.

Είς τήν Κομεντί Φρανσαίζ, ό Κοπώ 
έσκηνοθέτησε, τόν «Μισάνθρωπο» τού 
Μολιέρου, τάν «ΒαγιωξΓτ», τοΰ Ρακί
να, «Τά άπρόοπτσ τι"· έρωτα», τοΰ 
Μαριβώ, τή «Διαθή.;η τοΰ μπάρμπα- 
Λελέ», τοΰ Ροζέ Μαμτεν ντύ Γκάρ, τάν 
«Άσμοδαίο» τού Γάλλου Ακαδημαϊκού 
Φρανσουά Μωριάκ κ. ό·..

Πέρυσι ό Κοπώ άνέβαοε στήν ’ Ιτα
λία τό «"Οπως σάς άρέσει»» τοΰ Σαιξ 
πηρ, κατά τάς παρχϊτάσ'ΐς τοΰ «Φλω
ρεντινού Μαίου».

Η  ΧΙΟΝΑΤΗ
Γό έργο ποΰ θά παίχτη 

γιά τά παιδιά
ΤΙ περιφερειακή Διοίκηση Θηλέω<· 

τής Ε. Ο . Ν., μέσϊ οτό πρόγραμμά 
της, τό είχε άπό τήν άρχή σκοπό της, 
νά οργανώνει κάθε χρόνο παραστάσεις 
γιά νά καλλιεργεί, μ’ αύτές καΐ τίς 
καλλιτεχνικές έπιδόσεις τών νεαρών

ΤοΟ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΑΕΡΗ
Τ ’ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου καλλι

εργείται ξεχωριστά τό παιδικό θέατρο 
καΐ σ’ ώρισμένες μέρες τοΰ χρόνου 
παίζονται έργα γιά καιδιά στβ έπι- 
σημα θέατρα. Τά σκηνοθετούν οί πιό 
σημαντικοί σκηνοθέτες, ?σοι τούλαχι-

Σ τ ό  Ντύοοελντορφ ύπάρχει ένα θέατρο μέ παράδοση. Ό τα ν παίχτηκε έκεΐ 
ένα παιδικό θεατρικό έργο πρίν άνεβη, οτά σχολεία δόθηκε οάν θέυα γιά 
ζωγραφική τό παραϋϋθι, πού άπ· αύτό είχε βγή τό έργο. "Ετσι αίοτάνβηκβ 

μιά σκηνή του ένα παιδί 13 χρονών.

μελών της και γιά .ιά τροσφέρει καί 
σ’ δλα τά παιδιά τής Αθήνας μιάν, 
δσο μποροΰσε, πιό άδολη αισθητική ά- 
πόλαυση.

Πέρυσι, δπως εΤνε ννωοτό, παιχθηκ* 
ή «Πενθεσίλεια». που γενικά θεωρήθηκε 
άξιόλογη έργασία, στόν υπαίθριο θεα
τρικό χώρο τού Λυκαβηττού.

Ή  όργάνωση πόθε? νά συνεχίσει αύ
τή τή δουλειά καΐ στηρίχθηκε και γιά 
φέτο στήν καθοδήγηση πού θά έδινε 
στή διάθεσή της τήν φιλοθέατρη, ό κ. 
Μουζενίδης, ποΰ καί πέοΐ'σι έδωσε μέ 
τό έργο τοΰ Κλα'στ πειστικά δείγμα 
τα γιά μιά παρόμοιον kpytaia .

στον αισθάνονται ιδιαίτερη ροπη πρός 
τό κάθε τι πού έχει σχέση μέ τΐ<* θεα
τρικές έπιταγές ποΐ δημιουργέ' τό ιδι
αίτερο τμήμα τής σκηνικής έργασίας, 
πού άπευθύνεται στά παιδιά. Τό παί
ζουν παιδιά πάλι ξεδυλεΥμένα γι’ αυ
τές τίς παραστάσεις

Πολλές φορές άλλοτε είχα συ^η 
μέ τόν κ. Μουζενίδη γ'α τό παιδικό 
ατρο γενικά, είχα βρει σωστές καί παι
δαγωγικά χρήσιμες ιίς άπόψεις του 
καί μού είχε διηγηθ? ιτολλά πραγματι- 
κώς περίεργα καί οημαντικά γιά τόν 
τρόπο πού γίνονται στή Γερμανία οί πά 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)
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Η κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΡΕΑΑΗ
Οι έπιτυχίες της στην Κέρκυρα 

καί η μετάβασίς της στή Θεσ)νίκη 
μέ τόν ακαδημαϊκό κ. Γρ. Ξενόπουλο

Μέ το βαπόρι τής γραμμής γύρισε | 
άπό τήν Κέρκυρα έ θίασος τής κυρίας 
Κατερίνας Άνδρεάϊη. Ή  Κέρκυρα, τε
λευταίος σταθμός οτή^ έφετεινή μεγά
λη καλλιτεχνική περιοδεία τής κ. Ά ν 
δρεάδη, υποδέχτηκε μέ τά πιό ένκαρδια 
αισθήματα συμπαθείο.ς καί θαυμασμού 
τήν έξαιρετική μας πρωταγωνίστρια 
και τοΰς συνεργάτες της.

Τό Δημοτικό θίατρο, ποΰ ή ευγενι
κή του παραχώρηση στήν κυρία Άν- 
Βρεάδη άπό μέρους τής Δημοτικής 
Αρχής τής Κερκύρας, δείχνει τόν βαθ- 
μό τής έκτίμησης πού τρέφει όλόκλη
ρη ή Κερκυραϊκή Kcivt:v a στην καλ- 
λπ ΐχνφπ καΐ τό ερνο me, γνώρισε μέ

Ό  κ. Γρ, Ξενοπουλος

τήν εύκαιρία τήί παραμονής έκεΐ τού 
«’Ελευθέρου Καλλιτεχνικού Όργαν- 
σμοΰ» μιά περίοδο έ'ιτονης θεατρικής 
κίνησης.

Εξαιρετική στάθηκε ή έπιτυχία τής 
κυρίας Άνδρεάδη άπό "ήν πρώτη ώς 
τήν τελευταία ήμερα τής παραμονής 
**)ς στήν Κέρκυρα

Δώδεκα διαλεχτά ίργα παρουσίασε 
ή κ. Άνδρεάδη άπό τήν σκηνή τοΰ Δη- 
μοτιικοΟ Θεάτρου, άπό 'ά  καλλίτερα 
τοΰ δραματολογίου της τών τελευταί
ων δύο έτών.

Τό Κερκυραΐκό κοινό έξετίμησε τήν 
ώραία προσπάθεια τοΰ Αθηναϊκού θιά
σου καΐ έπεφύλαξε στήν προχθεσινή ά- 
ΐΓοχίαιρετιστήριο τής κυρ(ας Κατερί
νας Άνδρεάδη μέ τόν «Πυγμαλίωνα» 
του Μτερνάρ Σώ, τήν πιό ένθουσιώδη 
καΐ άποθεωτική έκδήλωση τοΰ θαυμα-ί 
ΡμοΟ τοω καΐ τής άγάπης του. ?

Άπειρες άνθοδέσμες προσφερθ<(κα- 
*ε στή καλλινεχνι5α. Ή  Δημοτική 
%πιτροπή* τοΰ Δημοτικού Θεάτρου 
ί^Υχόρηκε κι* Ιδια \ερα τήν κ. Ά >  
ίρεάδη γιά τήν μεγάλη της αύτήν έπι 
ϊυχίαν, 6 Δήμαρχος δέ Κερκύρας κ. Σ 
Κόλλας τής άπηύθυνι ιό ιταραχάτω 
γράμμα: j

(Αξιότιμος Κυρία, /
*Επΐ τή λήξει τΰ* έργασιδν τοΟ ύ- 

μετίρου θιάσου έν x<j Δημοτικφ Oista- 
Tpc«) τής ήμετέρας ττόλεως, αίσθάνομαι 
τήν ύποχρέωσιν νά σ&ς έκφράσω τήν 
Ιδιαιτέραν έκτίμησι» της δημοτικής 
άρχήί Κερκυραίων διά τήν άπαράμιλ- 
λον τέχνην σας, τής όποιας δείγματα 
ταρέσχετχ είς τό κερκυραΐκόν κοινόν

_/ΐατ» τήν,.^ν3>ρϋθ« Ευ.μςνήν aojj;. % ,,
Τήν έκδηλουμένην ταυτην έκτίμησιν 

τής δημοτικής άρχής δύναμαι νά βε
βαιώνω ύμάς δτι συμμερίζεται όλόκλη- 
ρος ή κερκυρα&ή κοινωνία, είς τήν ό
ποιαν ό άρτίως κατηρτισμένος θίασός 
σας προσέφερε Τεχνικάς άπολαύσεις 
5ιά τής σειράς τών δοδεισδν παραστά- 
σεών σας.

’Επί τή εύκαιρΓα τταραναλΛ νά πει 
σθήτε δτι ήσθάνθην άληθή θλΐψιν διότι 
<ατά τήν χθεσινήν άποχαιρετιστήριον 
παράστασιν δέν ήδυνήθην νά παρευρεθώ 
λόγφ άδιαθεσίας.

*0 Δήμαρχος Κερκυραίων 
Σ . Κ Ο Λ Λ Α Σ  

*Εν Κερκύρςι 22 ’Απριλίου 1940

Μετά τήν θριαμδει/τ.κή της έψετειυή 
ττεριοδεία πού άρχισε άπό τήν Πάτρα 
τόν περασμένο ’Οκτώβριο καΐ συνεχί
στηκε στήν Αίγυπτο κα̂  στις μεγάλες 
πόλεις τής Ελλάδος, ή κ. Άνδρεάδη 
άφου ξεκουρασθή λίγ-’Λ μέρες (ώς το 
Μεγάλο Σάββατο) Οά πραγματοποίη
ση τήν δεύτερη της έπ'σκεψη στήν Θετ 
σαλονίκη.

Στήιτ πρωτεύουσα της Μακεδονίας 
6 « ’Ελεύθερος Καλλιτεχν.κός Όργανι-| 
σμός» θά συνδυάση τ.'ιν μετάβασή του 
μέ τήν— γιά πρώτη φορά στή ζωή του 
— μετάβαση έκεΐ του ’Ακαδημαϊκού κ. 
Γρ. Ξενοπούλου, που /ί^ΰται, όπως εΐ
ναι γνωστό μέ τήν ευκαιρ'α τής παρα- 
στασης τού «Ποπολάρου* ^ου.

Ή  ζακυνθινή αύτή ηθογραφική κωμω
δία τού κ. Ξενοπούλου θά παιχτή σαν 
έναρκτήριο εργο τών παραστάσεων τοΰ 
θιάσου Άνδρεάδη τήν Δευτέρα κα'ι 
Τρίτη τού Πάσχα σέ Α .Γ^ραστάσεις.

Μάς γράφουν άπο τήν Θεσσαλονίκη 
δτι στόν κ Ξενό-ηουλο, την κ. Άνδρεα- 
δη, τόν σκηνοθέτη κ. Γαραντίδη καΐ 
τούς λοιπούς συνεργάτες τοΰ « ’Ελευ
θέρου Καλλιτεχνικού Όογανισμού», έ- 
τοιμάζεται έξαιρετική υποδοχή, πού σ’ 
αύτήν θά πάρουν μέρος έκτος τών Μα- 
κεδόνων λογοτεχνών καΐ τών φίλων και 
θαυμαστών τοΰ Ακαδημαϊκού καΐ τής 
καλλιτέχνιδος, τό Πο^εττιστήμιον καΐ ό 
Δήμος Θεσσαλονίκης.

Τό πρόγραμμα της πο

IU
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Ή  κ. ΚατδρΟα Άνδρεάδη

κ. Ξενοπούλου στή Θεσσαλονίκη κανο
νίστηκε Ετσι:

Τά μεσημέρι άκριβώς τής Δευτέρας 
ήμέρας τοΰ Πάσχα μικρή όμιλία τοΰ 
Ακαδημαϊκού άπό τόν ραδιοφωνικό 
σταθμό τής Θεσσαλονίκης μέ θέμα «Ό  
κόσμος άλλοτε καί τώρα» —  τό ϊδιο 
άπόγευμα στις 6.30 μ μ καΐ τό βράδυ 
στις 10.15 μ. μ. ά κ. Γενόπουλος θά 
χαιρετίση τό κοινό τής Θεσσαλονίκης 
άπό τήν σκηνή τοΰ θεάτρου «Παλλάς» 
πριν άπά τήν παράσταση τοΰ «Ποπο
λάρου». Τήν Τρίτη στ'ς 5 μ. μ. θά γί
νη στό άμφιθέατρο ιοΓ· Πανεπιστημίου 
μέ τή φροντίδα τής Πρυτανείας καί 
τής Συγκλήτου ή έπίσημη όμιλία τοΰ 
κ. Ξενοπούλου μέ θέμα; «Τό άνθρώπινο 
στήν ποίηση τοΰ Κσβάφη».

Τήν Προσεχή^Λ^ρτη b Ακαδημαϊ
κός θά έπιστρέψη στήν πρωτεύουσα, 
θά παραμείνη δέ στήν Θεσσαλονίκη ή 
κ Άνδρεάδη καί οί έκλ«κτοΐ συνεργά- 
ται της γιά νά παρουσιάοουν μέσο στίς 
τέσσαρες έβδομάδες τοΟ Μάη τά πα
ρακάτω 12 καινούρι ια γιά τήν Θεσσα
λονίκη Εργα:

«Ποπολάρος», «Πηνελόπη», «Τά κα
πρίτσια τής Μαριάννας», «Γιώργης 
Νταντέν», «Πυγμαλίων», «Ή  κυρά τής 
θάλασσας», «Οί κυρΤες μέ τά πράσινα 
καπέλλα», «"Ενας φίλος άπό τήν Α ρ 
γεντινή», «Ή  κυρία μέ τάς Καμελλί- 
ας», «Ό  Άγγελος τοΰ θανάτου», «Οί 
Νοικάρηδες τής Κας Σάρπ», «Οΐ Α 
θώες», «Άγάπη μέσα στή φτώχεια».

Ο ΖΑΚ ΚΟΠΩ
(Συνέχεια άπδ τήν 1η σελίδα) 

προσθέσω, δτι ή Παρισινή σκηνή, ό- 
φείλει είς τόν κ. Κοπώ καΐ ένα άλ
λο πολύτιμο δώρο. ’Εννοώ, τό πλού 
σιο ταλέντο τής καλλιτέχνιδος κ. 
Μαρΐ-Έλέν Νταστέ. Ή  κόρη τοΰ 
Κοπώ, γεννήθηκε μ* έ'να ταλέντο 
άπό τά πιό πολύπλευρα. Δραματική 
ήθοποιός, σκηνογράφος άξιόλογη, ή 
κ. Νταστέ, έξ άλλου, εχει φιλοτε
χνήσει γιά τό θέατρο ένδυμασίες 
άπό τις αίοθητικώτερες πού είδα
με κατά τά τελευταία χρόνια στή 
γαλλική σκηνή. ’Εκτός δμως τής 
Παρισινής έρμηνευτρίας τής Έλ- 
βίρας, στόν «Δον Ζουάν» τού κ. 
Όμπέ, ό κ. Ζάκ Κοπώ, εχει κα· 
μία άλλη κόρη, ή όποία άφιέρωσ* 
τή ζωή της στήν άνακούφισι τών 
πασχόντων. Ή  δεύτερη κόρη τού με 
γάλου καλλιτέχνου, είναι καλογρηα 
στό Μαρόκο.

Πέρυσι τέτοια έποχή, έωρτάσθη- 
σαν στό Παρίσι, τά 25 χρόνια του 
«Βιέ Κολομπιέ». ’Ήτανε μία μεγά
λη έπέτειος γιά κάθε συνεργάτη 
καΐ μαθητή τού ίδρυτου του, κ. Ζάκ 
Κοπώ.

Ή  Βαλαντΐν Τεσιέ, ή μεγάλη καλ 
λιτέχνις, ή όποία άνήκε στό θίασο 
τόύ Κοπώ άπό τήν πρώτη ήμέρα του 
εως τήν τελευταία καΐ επαιξε όλό- 
κ*ληρο τό ρεπερτόριό του, κλασικό 
και σύγχρονο, τή βραδυά πού οί πα- 
λαοΐ συνεργάται τού μεγάλου σκη- 
νοθέτου-ήθοποιού, τιμούσαν τόν Κο
πώ, στήν Κομίντΐ Φρανσαίζ, έπ’ εύ- 
καιρίςί τού άνωτέρω γεγονότος, μοΰ 
ελεγε χαρακτηριστικώτατα:

—  «"Ο,τι .έγινα, τό όφτιλω ε?ς 
τόν Ζάκ Κοπώ. "Οταν άπερρίφθην 
κατά τας εισιτηρίους έξετάσεις 
μου στό Κονσερβατουάρ, αύτός μέ 
έδέχθη— μέ τΐ ένθουσιασμό!—  με
ταξύ τών μαθητών του. Σέ έξη μή
νες ευλογούσα τήν ώρα καί τήν 
στιγμή τής όπορρίψεώς μου σιό 
Κονσερβατουάρ. Άλλ* έάν χρεωστώ 
πολλά είς τόν Κοπώ δέν είμαι ή 
μόνη. Τά σημερινά θέατρα τέχνης 
του Παρισιού όφείλουν έπίσης πολ 
λά εις τόν μεγάλον αύτόν καλλιτε
χνικό έμψυχωτή μας; πού έμόρφωσε 
&κηνοθέτας καί ήθοποιούς. Μεταξύ 
ίχύτ'ών, ένας Σάρλ' Ντυλλέν καΐ έ- 
νάς Λουΐ' Ζούβέ, οί όποιοι πιστεύον
τας καί αυτοί στήν άνωτέρα πνευ
ματική άποστολή τού θεάτρου, βο 
η9ο0ν τόσο άποτελεσματικά τόν 
Κοπώ στή συνέχισι τοΰ άνεκτίμητου 
έργου του».

Ή  Κομεντί Φρανσαίζ θέλοντας 
νά τίμηση τόν Κοπώ, μέ τή συμ-

ττλήρωσι τής είκοσιπενταετίας τού 
«Βιέ Κολομπιέ)», τ?0 άνέθεσε τό ά- 
νέβασμα δύο μεγάλων παλαιών έπι- 
τυχιών τού θιάσου του. Μέ τή «Δια
θήκη τού μπάρμr α-Λέ» (τοΰ κ. 
Μωρΐς Μαρτέν ντύ Γκάρ) καί «Τά ά- 
πρόοπτα τού έρωτα» (τού Μαριβώ) 
ό κ. Ζάκ Κοπώ άνέστησε πέρυσι 
στήν Κομεντί Φρανσαίζ, τή χρυσή 
έποχή τού «Βιέ Κολομπιέ». 'Όλοι 
οί ήθοποιοί τοΰ θιάσου Κοπώ, πού 
είχανε λάβει μέρος στά δύο αύτα 
έργα, έμπήκανε στά παρασκήνια τής 
κρατικής σκηνής, γιά νά χαιρετί
σουν κατά τό διάλειμμα, τόν τιμώ
μενο μέ αύτή τήν παράστασι καλλι
τεχνικό τους δάσκαλο

‘Ο Σάρλ Ντυλλέν, ελεγε μέ συγ- 
κίνησι:

— "Οταν έκρέαρα τή «Διαθήκη» 
ήμουν ένας άγνωσνος ήθοποιός μέ
σα σέ τόσους άλλους άγνώστους 
νέους καλλιτέχνας. Έτρώγαμε μία 
φορά τήν ήμέρα, μά κείνη ή έ- 
ποχή ήτανε καλλίτερη’ .... Καταλα
βαίνετε φίλοι μου, τότε ήμουν κατά 
...είκοσιπέντε χρόνια νεώτερος!

‘Ο κ. Ζάκ Κοπώ, κατασυγκινημέ 
νος άπό τήν ύπενθύμισι τών πα
λαιών καλλιτεχνικών του άγώνων, 
άνοιξε τήν άγκαλιά του είς τόν 
Ντυλλέν. :

—  Σάρλ, Ελα νά σέ φιλήσω!
‘Η Βέρα Κορέν, (πού έ'παιζε κεί

νο τό βράδυ, στά «Απρόοπτα τού 
έρωτα», τοΰ Μαριβώ, τό ρόλο τής 
Κοντέσσας), ρώτησε τούς συναδέλ
φους της:

— Καΐ τΐ εΤναι μιά εικοσιπενταε- 
τία γ ι’ άνθρώπους του θεάτρου μέ 
τήν καλλιτεχνική φλόγα ένός Κοπώ, 
ένός Ντυλλέν ή μιάς Τεσ'έ;

τΑραγε ή Βαλαντΐν Τεσιέ, που 
παρευρισκόταν, καΐ ή όποία, είχε 
παίξει τόν αήτόνρόλο τού έργου 
τού Μαριβώ, κοτά τά...Ί913, στον 
«Βιέ Κολομπιέ», νά συμφωνούσε 
μέ τή νεωτέρα συνάδελφό της, ότι 
ένα τέταρτο αίώνος δέν γερνάει μιά 
καλλιτέχνιδα; Τό μελαγχολικό χα
μόγελό μέ τό όποιο ή Τεσιέ, είχε 
δεχθή αύτά τά λόγια τής Κορέν, ή
τανε σάν νά τής έλεγε: «Σέ είκο
σιπέντε χρόνια, τά ξαναλέμε! ».

Θά προσθέσω, δτι έπ* ευκαιρίςι 
τής άφίξεως τοΰ κ. Ζάκ Κοπώ εις 
τάς Αθήνας, ίσως προβληθή είς 
κεντρικόν κινηματογράφον, τό φίλμ 
«Αφροδίτη τοΰ χρυσού», είς τό ό
ποιον ό κ. Ζάκ Κοπώ, πρωταγωνι
στεί μετά τής Μιρέϊγ Μπαλλέν.

ΙΡ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

“ Ολη ττΥν Μ. 'Εβδομάδα τά θέατρα 
δέν λειτουργήσανε έκτος άπό το «Μο
ντιάλ)), πού έπαιζε τΛ Δευτέρα κα'ι Τρ(- 
τη, καί τοΰ Άργυροπουλου, πού συνέ
χισε τις παραστάσεις του ϊσαμε και τήν 
Τετάρτη.

— Άπό αύριο άρχϊζουν δλα τ<Ν θέα
τρα νά παίζουν μέ έργα. Βασιλ.κον 
ή «Νυχτερ δα)) τοϋ Στράους, Κοτοπού
λη «Κωμωδίες τής ζωής)), «Άλικης» Λ 
κωμωδία τοϋ Βερνεΐγ «Τραίνο άπό τή 
Βενετία», «Μοντιάλ» « “ Ενα ταζίδ· στ6 
Αλγέρι)) τοΰ κ. Σακελλάριου, «*1ντε· 
άλ», ή «Καρδιά τοϋ πατέρ(5)) τοϋ κ. Χα- 
τζηαποστόλου κα'ι «Άργυροπουλου» τό 
«Στραβόζυλο» τοϋ κ. Ψαθά.

— *0 Γενικός Διευθυντής τών Κρατι
κών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς έφυγε τήν 
περασμένη Τρίτη γιά τή Θεσσαλο */ί,<η 
και γύρισε χτές.

—Τό ταζίδι τοΰ κ. Μπαοτιδ στή Μα
κεδονική πρωτεύουσα ήταν σχετικό μέ 
τήν έκεΐ προσεχή μετάβαση τοΰ E j o '- 
λικοϋ θεάτρου.

—Ή  κ. Άνδρεάδη μέ τόν θίασό της 
ήρθε άπό τήν Κέρκυρα τήν Τετάρτη τό 
βράδυ, αύριο δέ φεύγει γιά τή Θεσσα
λονίκη, δπου και θ' άρχίορ τΙς ηαρα 
στάσεις του τήν Δευτέρα ήμέρα τοΰ 
Πάσχα μέ τόν «Ποπολάρο» τού κ. Γ  ρ. 
Ξενοπούλου.

—Σχετικά πληροφορούμεθα, ότι ή κ. 
Άνδρεάδη βρίσκεται σέ συνεννοηοε.ς 
μέ γνωστόν "Ελληνα συγγραφέα νά 
παίζρ ένα καινούργιο του έργο στή 
Θεσσαλονίκη, πού μ ’ αύτό νά κάνη κ* 
έναρζη τών παραστάσεων της τόν 'Ιού 
νιο στήν Αθήνα στό θερινό της θέατρο.

— Ά ν  οΐ συνεννοήσεις καταλήζουν σέ 
συμφωνία τότε οί παραστάσεις τή, κ. 
Άνδρεάδη στή Θεσσαλονίκη θά τελβ. ώ- 
σουν μίτ τό παραπάνω έργο, πού στήν 
πρώτη του θά παραστρ κι* ό συγγραφέ
ας του.

— Τό «Ταμεΐον Εργασίας» έ'Λσχυοε 
μέ δάνειον δέκα χιλ. δραχμών τόν θία
σο Πρινέα—Ριτσιάρδη, προκειμένου τά 
χρήματα αύτά νά διατεθούν γιά vc  j- 
λα 1.5 ήθοποιών τοΰ παραπάνω συγκρο
τήματος, πού παραμείναμε στις Σέρ 
ρες, όπου καί διαλύθηκε ό θίασος.

— Τά άλλςι 23 μέλη τού θιάσου έφΟα- 
σαν στις άρχές τής έβδομαδος αυτής 
στήν Αθήνα.

— Ή  «Έπιτροπή Άδείας» έτιμώρ*ν?ε 
μέ τήν ποινήν τής έπιπλήζεως τήν ηθο
ποιόν κ. Τζένην Άρσένη  καί τής αυ
στηρός έπιπλήζεως τήν κ. Νικολαΐδου, 
γιατί στήν Πρέβεζα, δπου βρισκότανε ό 
θίασος Νέζερ—Αύλωνίτη, που σ' αύτόν 
άνήκανε και οί δυό, δημιουργήσανε έ
πεισόδιο στό δρόμο πού γίνηκε γνωστό 
κα’ι σχολιάστηκε εύρύτατα άπό τοΐς 
κατοίκους.

— Τήν άπόφαση τής ’Επιτροπής άκο-< 
λούθησε συμφιλίωση τών δύο ήθοποιών, 
άνταλλαγή φιλημάτων, κλάματα κσι 
συγκινήσεις.

— Στούς θεστρικομουσικους κύκλους 
σχολιάζεται εύρύτατα τό γεγονός ότι 
άπό τά δυό θέατρα τοϋ Λλαφροϋ μου
σικού θεάτρου Μακέδου καί Σαμαρτζή

Γράμματα πρός 
τά «Παρασκήνια»

Κύριε Διευθυντά,
Στό σημείωμα πού έχει ό κ. Σπϋρος 

Μελας γιά τόν Παπαφλέσσα στό πρό
γραμμα του Βασιλικοΰ, άναφέρει, θαρ
ρώ, κάτι πού δέν συμβιβάζεται μέ τήν 
άλήθεια.

'Γράφει,~βηλβδΤι, 6τ\ ή οίκόγίνίιό ΓΤα 
παφλέσσα όφείλει τό όνομά της στό 
ότι κατάγεται, άναπόδεικτα, άπό τήν 
"Εφεσο.

Καί σήμερα άκόμη στό χωριό τοΰ Πα 
παφλέσσα, τήν Πολιανή, κυκλοφορεί ό 
λόγος πού γι' αύτόν ό Δίκαιος έγινε 
Παπαφλέσσας. Λένε δηλαδή πώς όταν 
μικρός κανοναρχούσε στήν έκκλησία, 
τήν ώρα πού θά έλεγε τόν Απόστολο, 
άντί νά πρ «πρός Έφεσίους», τοΰ ζέ- 
φυγε καί είπε «πρός Έφλεσίους». Άπ 
αύτό τό Έφλεσίους πολύ γρήγορα έ 
γινε Φλέσσας—Παπαφλέσσας.

Αύτά λέει ή στοματική παράδοση 
πού δέ βρίσκεται καί πολύ μακρυά μας 
ή άρχή της.

*0 κ. Σπΰρος Μελδς δέν τήν άναφέ 
ρει ούτε στά «Ματωμένα ράσα», οϋτε 
στό πρόγραμμα πού είναι άντίγραφο έ 
κείνων. ΚΓ όμως, γιά τήν ιστορία έ 
χουν μεγάλη σημασία oi παραδόσοις 
αύτές.

Καί πρέπει ν ' άναφέρωνται καί σέ 
έργα πού δέν είναι βέβαια ιστορικά 
πέρα γιά πέρα, άλλά έχουν στοιχεία 
Ιστορικά στή διάθεση τής λογοτεχνι
κής πέννας μέ πρόθεση νά δώσουν 
μιά «Romanbiographie» τής μόδας, όπως 
είναι καί τά «Ματωμένα ράσα».

Μέ άγάπη,
ΧΡΟΝΗΣ ΕΝΕΠ ΕΚ ΙΔΗΣ

άποκλειστήκανε ol γνωστοί συνθέτες δ
πως οί κ. κ. Σακελλαρ'δης, Γιαννί55ης, 
Κωνσταντινίδης, Ριτσιάρδης κτλ. και 
τή μουσική τών επιθεωρήσεων πού θά 
παιχτούν στά θερινά θέατρα τών πα-

Η Δίς ίΆ Β Ο Η Ο Υ Λ Ο Υ  
πού στό περασμένο φύλλο τών «Παρα
σκηνίων» κατά λάθος δημοσιεύθηκε στή 

θέση τής κ Άδέλας Μέρλιν.

μάκη καί Γιοκαρίνη ΰπεγραφηκε .συμ
βόλαιο, πού μ' αύτό ό πρώτος άνολαμ
βάνει τήν ύποχρέωσι ώς δεύτερο έργο 
στό θερινό θέατρο ν ’ άνεβάσρ μιάν έ- 
πιθεώρησι τών δευτέρων.

— Οί κ. κ. Μαμάκης κα> Γιοκαρίνης 
γιά τή μουσική τής καινούργιας τους 
έπιθεωρήσεως άποταθήκανε οτόν κ. Σα
κελλαρίδη.

— Στή Νέα Ύόρκη παίχτηκε τό έργο 
τοΰ κ. θ. Ν. Συναδινού «Εύτυχώς έ- 
πτωχεύσαμεν» μέ μεγάλην έπιτυχία, ό
πως μάς γράφει ό έκεί άνταποκριτής 
μας.

— Στόν κ. Συναδινό άπεστάληταν ώς 
συγγραφικά του δικαιώματα είκοσι δολ· 
>*ήρια.

— Ό κ. Σ. Μελάς, πού έπρόκειτο νά 
πάρ στό Βουκουοέστι γιά νά παρακο- 
λουθήσρ τήν παράσταση τού έργου του 
«Ό μπόμπάς έκπαιδεύεται» τήν τελευ
ταία στιγμή άλλαζε γνώμη κΓ έψυνε 
γιά τήν "Υδρα γιά νά περάσρ τις ημέ
ρες τού Πάσχα.

— Ό  θίασος Άργυροπούλου θά υεί- 
νρ τό καλοκαίρι όριστικά στήν Αθήνα, 
θά πα ζη δέ στό θέατρο «Μακέδο)), πού 
βρίσκεται στήν άρχή τής όδού Θεμι
στοκλέους.

— Τό ένοικιαστήριο συμβόλαιο ύπο- 
γράφηκε μεταζύ τοΰ κ. Μακέδου και 
τού κ. Άργυροπούλου.

— Ό  θίασος Άργυροπούλου θά μετά- 
φερθρ στό θερινό του θέατρο περί τα 
μέσα Μαίου, άν ό καιρός, βέβαιη, τό 
έπιτρέφρ.

— Ό  θίασος Οικονόμου έφυγε τήν 
περασμένη Τρίτη γιά τήν 'Αλεξάνδρεια 
μέ πρωταγωνίστρια τήν κ. Ζωζώ Ντολ
μάς.

— "Ηρθε άπό τήν Κωνσταντινουπο>η 
ή ήθοποιός τού μουσικού θέατρου Δίς 
Ήρώ Χαντά.

— Άπό τό κινηματοθέατρο «Πάνθεο» 
στή Μυτιλήνη άφαιρέθηκε ή στέγη, θά 
χρησιμοποιήται δέ άπό δώ καί πέρα μο
νάχα γιά θερινό θέατρο.

— Ό διευθυντής τοΰ παραπάνω θε
άτρου ζητεί θίασον παρέχοντας σ’ αυ
τόν κάθε δυνατήν εύκολία.

Ο κ. Π. Σπυρόπουλος καί ή δίς 
Ν. Παυλοβσκάγια πού δώσανε ένα 
ένδιαφέρον ρεσιτάλ στό θέατρο 
«Ρέξ» στις 6 τοΰ Μάη καΐ πού θά 
γράψουμε στό έρχόμενο φύλλο γιά 
τή παρακολούθηση μιάς δοκιμής 

τους.

ραπάνω έπιχειρηματιΓ'ν κληθήκανε νά 
γράφουν ol κ. κ. Παπαδό^ουλος καί 
Σουγιούλ, πού ό πρώτος άπ* αύτούς δι
ευθύνει τή γνωστή όρχήστρα του κΓ ό 
δεύτερος παίζει σ’ αύτή «άκκορντεόν)). 

— Μεταζύ τών κ. κ. Σαμαρτζή, Μα-

.............. . ................. .

"Ενα ένδιαφέρον  
χορευτικό ΐ*ε«Ητάλ' 

Ζακελλαρ.ου- 
Γ ρψ άνης- Βάκουλης
Στις 10 τοΰ Μάη στ;? 6 \ι χορεύ

ουν στό θέατρο Μαρίκας Κοτοπούλη η 
δίς Λουκία Σακελλαρ'ου κα! οί κ. κ. 
Άγγελος Γριμάνης κ* ' Λεωνίδας Βα- 
κουλης.

Άνάμεσα στά ιόσα prc ·τάλ πού θα 
δοθούν φέτος, δΐν ΰπάρχ ι άμφιβολ'α 
δτι θάνε ενα άπό τά πιί ξεχωριστά. 
Κ Γ  αύτο δχι μόνι. γιο. το πρόγραμμα 
καΐ γιά τήν άπόδοΓ ή roc, άλλά γιατί 
καθώς μάς είπε κι' ή δίς Σακελλαρί-

Έντιπώ σεις άπό μιά 
έ<τακτη π α ρ ά σ τ α σ η

Τήν Κυριακή τών Βαΐων έδόθηκε 
στήν αίθουσα τού Παρνασσοΰ μιά έκ 
τακτη παράσταση άπό τάς κυρίας Ξ έ 
νη Δαμάσκου καί Νίτσα Παπά μέ τή 
γνωστή έπιτυχία τοϋ κ. Θ. Συναδινοΰ 
«Αύτός είμαι». Σπάνια όφείλω νά όμο- 
λογήσω είδα τόσον άρτια έκτακτη πα
ράσταση , μελετημένη άπόλυτα, χωρίς 
τήν άνάγκη τού ύποβολέως, χωρίς χά 
σματα καί ό κάθε ήθοποιός στό ρόλο 
του. Εκε ίνο  πού μούκονε κατάπληζη 
είνε τό γεγονός ότι ύπάρχουν στό έ- 
λεύθερο θέατρο τόσον καλοί ήθοποιοί. 
Ή  κ. Ξένη Δαμάσκου ή περίφημη ήθο
ποιός τοΰ μουσικοΰ μας άλλοτε θεά
τρου, πού έγνώρισε δόζες στό θίοσο 
Δράμαλη καί κατόπιν στό θίασο Κοτο
πούλη καί Μυράτ όταν μετεπήδησε 
στήν πρόζα στό ρόλο τής Βενίζ, μιας 
έκ τών πρωταγωνιστριών τοΰ έργου, 
ήταν άληθινά έζοίρετη μέ τό άριστο- 
τεχνικό παίζιμό της. Έπίσης καί ή άλ
λη πρωταγωνίστρια τοΰ έργου κ. Κα
τίνας Άποστολίδου στό ρόλο τής ·ί>οώ· 
σως μας χάρισε στγμές γεμάτες δρο
σιά, μέ τό χαριτωμένο παίζιμο της. Ή  
κ. Νίτσα Παπά ή καλή αύτή καρατερί
στα μέ τήν ώραία της έμφάνιση ήταν 
άμεμπτη, καθώς καί οί άλλοι ήθοποιοί, 
ft κ. Σ4ντ*>η καΐ ·ρί κ..*;.. XaymaQ» Πλού- 
της, Βανδής ήταν πολύ καλοί στούς 
ρόλους των. Ή  παράσταση αύτή μάς 
έκανε νά πιστέψουμε δτι χωρίς μεγάλα 
όνόματα καί πλούσια οικονομικά μέ
σα, όταν οί ήθοποιοί εΐνε εύσυνείδητοι 
μπορούν νά παρουσιάσουν μιά άρτια 
κ:«θ* δλα παράσταση. Αύτή άλλως τε 
ήταν κοΐ ή όμολογία τοΰ κοινού που 
κάθε τόσο διέκοπτε τήν παράσταση μ£ 
τά ένθουσιώδη χειροκροτήματά του 
Στίς εύσυνείδητες αύτές ήθοποιούο 
άζίζουν θερμότατα συγχαρητήρια.

ΕΝΑΣ ΘΕΑΤΗΣ

ΙΠΠΟΔΡΟΜ ΙΑΚΑ
Μέ μεγάλη έπιμέλεια καταρτίσθηκε 

τό πρόγραμμα τών 'Ιπποδρομιών τής 
Κυριακής καί Δευτέρας τοΰ Πάσχ<~. Πί· 
ριλαμβάνει δέκα τρεΐς δπδρομες, που 
άνάμεσά τους εΐνε και ή κλασσική ίιτ : 
ποδρομία τού «Επάθλου Παναθηναίων» ' 
δρχ. 100.000 πού θά το ίιεκδικήσουν 
δώδεκα καθορόαιμοι τριών έτών άπο 
τούς καλλίτερους τοΰ Ίπτοδρόμου μας.

Παρακάτω σημειώνοιμε τούς πιθα
νούς νικητάς καί τών 6ua ημερών;

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
1η) Λ Ο Υ Η Σ , Αύγή
2α) Τ Α ΛΜ Π ΙΣ  Οιτρ^τ, Λεμπνάν 

ίπιθ.) Ναζχάν.
3η) Α Ί Ρ Ι Σ  ΜΠΟΎ-, Μάρθα (πιθ. 

Μάρκο Πόλο).
4) Φ Ο Ν Τ ΕΡ Ι, Πελερέν (πιθ. Κριο- 

Χό).
5η) Μ Ο Υ Σ Ε Λ Λ Ι, Σιράν (πιθ. Νΐγκ 

"Ελ  Ντίν).
6η) Ζ Ε Υ Σ , Δράκων (πιθ Ά ΐντα ) .

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ
1) ΚΑ ΣΤΩ Ρ.
2α) Μ ΑΣΚΩ Τ. Κάρμεν
3η) Π ΡΩ ΤΕΥ 7 , ΜιΐιΙληνη.
4η) ΤΟΥΦΦΑΧ, Ντινάρ (πιθ. Κάσ- 

σεντ) .
5η) Σ. Ο. Σ., Νηρί.ύς ^ ιθ , Ναϊάς)
6η) Α Τ Τ ΙΛ Α Σ , Φώλ, Ίστουάρ.
7) ΖΟ ΥΧΑ  Ι Ρ. Φάρρες

Π.—

4. Γ. ϋΟΥΗΑΜΠΑΝΗ!
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται Α — 8 μ. μ. 
καί έπί συνεντεΟζει

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Ό  ειδικός γυναικολόγος  

’Ιατρός Μ . Λ Ε8 ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Όόυς £τουρνά ρα  6 3 η
Τηλ. 64-323

Ή  δίς Γακελλαρίου μέ: τούς κ. κ. Γρι· 
μάνη (δεξιά) καί Βακουλη (αριοτεοα) 
οέ μιά είκ,όνα άπό τό χορόδραμα «Ή  

Λυγερή κι’ ό Χάρος»

ου, αΰτό τό ρεσιτάλ pt τη■ συνεργασ α 
των κ κ. Γριμάνη καί Βάκουλη θάναι 
ή άπαρχή μιάς συγκέντρωσης γύρ·.> 
της άπό άντρες καΐ γυναίκες καλλιτε
χνικού χαρακτήρας.

Ή  δεσποινίς Σακελλάριου ttvai 
γνωστή κι’ άπό προηγούΐ’.'-νες έργασιες 
της. Χορογράφος έξαιρετική θέλει νά 
συνεργασθή καΐ μέ δσους >·ομίζουν δτι 
προσφέρουνε μέ τήν έρ/;ισ:α τους στό 
χορό κι’ ιδιαίτερα κοπίλλας.

Παρακολούθησα μ 1 3 άτιό τις δοκι
μές πού γίνονται κάθε μ;.οα στό στού
ντιο τής δίδος Σακελλαοίου.

Άπά τά πρόγραμμα Ιδιαίτερα μ’ ά
ρεσαν ή Σουίττα II τού Μπετόβεν, πού 
χορεύεται κι’ άπό τούς τ^ΐς έξαιρετι- 
κά, καΐ « Η Λυγερή κι’ ό Χάρος», μέ 
μουσική ειδικά γραμμένη άπό τόν .:. 
Σκαλκώτα. Έδώ φανερώνεται ή χορο
γραφική άξία τής δίδας Σακελλαρίου 
μαζί μέ τούς κ.κ. Γριμάνη κα! Βάκου
λη.

Εΐναι τό γνωστό λαϊκό τραγούδι, ποΰ 
ί υπόθεσή του εΐναι ή παρακάτω:
Ή  Εύγενο0λα, ή μοσκονιά κι’ Λ μ.κρο 

(ηα^,ρεμμένη 
Έ0γΓ\κε κι’ έπαινεύτηκε πως Χ>*>ρο δέ 

(po6r. .οι

Κι’ ό Χάρος όποΟ τάκουοε, πολν τοΰ 
(Οαρυφά j v . 

Μαϋρο πουλί νεγΙνηκε, οδν άγριο χέλι-
(Γίόνι

Έβγ,ήκε κι’ έοαΐτεψε τή μοναχή τήν
(κέρη

μεσ’ τό λιανό τό δάχτυλο ποϋχε τόν 
(appaC-jva

Κι’ ό Κωνοταντής έπρόβαλε στούς κάμ- 
(πους καβαλλ3,.'Γ·.~

Χρυοό μαντήλι σήκωσε τΛν εΙδ-t άπε· 
ι (θαμμένη.

Ώς τόσο, ό Κωσταντής εχει τήν προ
αίσθηση πώς κοιμάται. Τήν σηκώνει 
ρ-τά χέρια trm »’ ή Λκ>:ρ·ν πνεύιιο πια

Βράβευση σχολικών 
θεατρικών έργων

Γτό Υπουργείο Παιδείας συνήλθε ή 
έπιτροπή γιά τή βράβευση σχολικών θε
ατρικών ίργων άποτ^λούμενη άπό τούς 
κ. κ. Κ. Μπαστιά, Δ. Λάμψα, I. Άνα- 
οτασοπούλου, Λ. Κουκούλα καί Κ.Βελ- 
μύρα γιά νά κρίνη τά σχολικά έργα 
τοΰ 1939. Άπό τά ύποθληθέντα έργα 
βραβεύθηκε ό κ. Νίκος Τοεκούρας μέ 
10.000 δρχ. γιά τό έργο του «Τά Σου- 
λιωτόπουλα δέν πέθαναν)), ή κ. Ρ. Βα· 
σιλειάδου μέ 5.000 δρ. γιά τό έργο της 
(ίΤ ’ όνειρο τού Μιχαλάκη» καί «Άπ τό 
θρανίο οτό θρόνος ό κ. Ση. Σκιαδαρέ· 
σης μέ 2.500 δρχ. γιά τό έργο του «Ό 
φωνογράφος» καί ή κ. Νίνα Ραίση μέ 
2.500 δρχ. γιά τό έργο της «Μέ τούς 
ψαράδες».

παρά σώμα, χορεύει μαζί του, ΰπακου- 
οντας στήν ύπερκόσμια δύναμι τής ά
γάπης. Χορεύουν δονισμένοι άπό τόν 
έρωτα καί τόν πόθο ποϋ τούς φλογίζει. 
Μά ό Χάρος παραμονεύει 'Όταν συ
νέρχεται ά Κωσταντής 6 :ό τήν πρώτη 
έπίδραση τού έρωτα νοιώθει πώς εΐναι 
νεκρή. Ζητά τή λύτρωση παντού, μα 
δέ βρίσκει. Ξάφνου ό Χάρος χυμά νά 
τήν ξαναπάρη . Οταν τό κατορθώνη τή 
στεφανώνεται. *0 χορό-, τους τώρα ιί 
νε άγριος, δαιμονικός Μά ξαφνικά ή 
Λυγερή ξαναθυμάται τό" άγαπημε»ο 
της. Μέ πόνο ά^αζητά νά τόν πλησιά- 
ση. "Ομως ό Χάρος τήν έμποδίζει. Ό  
Κωνσταντής, μή μπορό/τας άλλοιώς 
νά ζυγώση τήν άγαπημένη του, ξεπερ 
νώντας τά δρια τής ζωής, μπαίνει χα
ρούμενος στά δασίλειο τοΰ θανάτου. 
Τότε ό Χάρος, υπερήφανος γιά τό έρ
γο του, τούς άφίνει νά ξανασμίξουν. 
Τώρα ένωμένοι κι’ οί δυό στό θάνατο, 
ξαναβρίσκουν τήν άγάπη τους 

Ο®
Αύτό τό χορόδραμα δίνει άφορμή 

στή δίδα Σακελλαρίοιι νά κάνη 
πολύ καλές μάσκες. Ίδιαί-.ερα δτανέ'χο 
πιά πεθάνει καΐ στή φυσιογνωμία τη; 
μένει ή ϊδια ή έκφραση? οάν άνθρώπου 
πού σκέπτεται μι λύπη κάτι εύχάριστο 
πού έζησε καΐ πού τώρ,χ εΐνε πολύ μα
κρυά του. Άλλά καΐ ό κ Γριμάνης έ
χει μιά άπό τις πιό κα\ύ·ερες του δη
μιουργίες. Κάνει ένα Τιο.ράξενο Χαρο 
μέ πολύ καλή μάσκα καί έκφραστικη 
κίνηση.
’Ενδιαφέρουσες θάναι καΐ ol «Δραμα
τικές Σκηνές» τοϋ Ραχμαν'νωφ κι' άπό 
δλα τά μέρη τους πιό ξεχωριστές ή 
Θύελλα πού χορεύει ή 5·ς Σακελλαρίου 
κα! τό Ηρωικό πού χορίύει ό κ. Γρι
μάνης καΐ ό Θρήνος πο·'/ φανερώνεται 
κα! τό ταλέντο ιού κ. 3α«.ουλη. Οι γε
νικές έντυπώσεις εΐνε δτι αύτό τό ρ-- 
σιτάλ θάναι ένο καλλιτεχνικό γεγονός 
άπο τβ χωριστά tnc Φετεινής έποχής

α.

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά και 

τής φουρνάρισσας
Άπό τό περίφημο βιβλίο τοΰ Έμίλ 
Λοϋντβιχ «Οί τρεΐς Τιτάνες»

18ο"'
Στό τέλος τής ζωής μονάχα, ό μά

γος Ρέμπραντ, πσυαι-.ήθηκε άπό τήν 
προτίμησί του, στά σ.;υτεινά χρώμα
τα, στ’ άπίθανα καΐ φανταστικά χρώ
ματα, πού άλλοτε λάτρευε.

"Ενα πλάσμα >εμάτο ένστικτο ό 
Ρέμπραντ εΐχε μέοα στή φύση του με
γάλες άντιθέσεις "Οταν πάλευε έναν- 
τίον τού έαυτού του, οΐ όραματισμοι 
του βρίσκουνταν τάντα μεταξύ σκιάς 
και φωτισμού, όταν τ'ς όπτα<τ:ες αύ
τές τις ζωντάνευε σιονς πίνακές t o j 
τις βάφτιζε μέσα στή σκοτεινιά τής 
ζωής του.

Τώρα πού ήταν γέρος —  ένας γέρο 
ζητιάνος —  βρήκε μιά ψυχική ειρήνη. 
Στά πρόσωπα πού ζωγραφίζει ρίχ'ει 
φώς πολύ και γήϊνα χρώματα. "Οσα 
ζωγραφίζει δέν είναι πσρά ένα όνειρο, 
ένα όνειρο μέ πολλά-πολλά χρώματα. 
’Εκτός άπό δυό εξαιρέσεις, δλα τά θέ
ματά του είναι παρμένα άπό τή Βί6λ">. 
Δυό φορές άπεικονίζει τήν πάλη καΐ τό 
θυμό. « Ο Μωϋσης σπάζοντας τις πινα
κίδες μέ τ!ς έντολές» καΐ «ό ’ Ιώβ πα
λεύοντας μέ τόν Άγγελο», ό σκοτεινός 
άνθρωπος έναντίον ’χΟ φωτεινού άγ- 
γέλου! Ά ν  έξαιοίσωμε τούς δυό αυ
τούς πίνακες οί άλλοι ή Έσθήρ, ό Σα- 
ούλ, ό Πιλάτος, ή Συβίλλη και ό Χρι
στός στό Έμαους, ,.αλόγρηες καΐ προσ 
κυνητάδες: Αδικίες τού κόσμου, βλέμ
ματα στραμμένα πρός τόν ούρανό, νο
σταλγία τού θανάτου αΰτό μονάχα έπι- 
ζή στή ψυχή του.

Σέ τρεΐς διάφορες εικόνες μάς πα
ρουσιάζει τό πεπρωμένο τοΰ Αμάν. Ή  
Έσθήρ, ώραία τυλιγμένη σ’ ενα κοκκι- 
νόχρωμο μανδύα ΐνάθ.:ιαι στό τραπέζι 
κοντά στόν Άσσουρα η, μέ τό χερι της 
δείχνει τόν άπιστο έπιστάτη. Κι’ αύ
τός ώχριά πάνω άπό τό πολύχρωμο 
τουρμπάνι του .

Ή  χειρονομία τής Έσθήρ —  διαφέ
ρει άπ’ τή χειρονΓμίσ τής γυναίκας 
τόύ Πετεφρή, πού κστηγορούσ* άδικα 
τόν ’ Ιωσήφ —  δεν κατηγορεί. Εΐνα· 
σάν νά τόν ρωτάει κά.ι, άν '<αΐ εΐχε 
δικαίωμα νά τόν καιη/ορήση (γιατί 
πρόκειται γιά τόν Ά,ιάν καΐ όχι γιά 
τό Μαρδοχαίο) και άφ’ντι τό βλέμμα 
της νά πλανιέται μακ( υά. Στή τρίτη 
εικόνα δταν καταδιώκουν τόν Αμάν ο 
άγριωπές φυσιογνωμίες τών γιαννιτσά- 
ρων έκφράζουν τόν οίκτο

*0 Ρέμπραντ έκανε πέντε συνθέσεις 
μέ δμοιο θέμα « Ο ’ Ιησούς στό Έμα- 
ούς». Τήν πρώτη φορά δπου ήταν άκϊ- 
μη πολύ νε?>ς, ζωνράφισε ένα Χρίστο 
μέ πρόσωπο μάγου μέ μιά έκφρασι τό
σο θεατρική, τόσο ύπ·_οήφανη, που θ' 
μαθητές Του φαίνονται σάν φοβισμέ
νοι. Τριάντα έτών ζωγοαφίζει ένα Χρι
στό μέ μακρυά μαλλιά, πού τόν λούζει 
ένα φώς, μέ λυπηυιένο πρόσωπο, που 
στρέφεται πρός ισν ούρανό, έδώ παρου
σιάζει κα'ι ένα σκύλο πού κοντά στό 
τραπέζι, περιμένει τό ψωμί πού ό Χρι
στός θά κόψη - THV. ζωγρα
φίζει δυό φορές τί> Χριστό, καθισμένο 
στό τραπέζι, μέ τά μάτια πρός τόν 
ούρανό, στή μιά εΙκόνα σέ μιά φωτε 
νή γωνιά, φαίνονται δυό γυναίκες, στήν 
άλλη ένας υπηρέτης. Σέ ^ιά χαλκογρα

φία —  πενήντα χρο.ώνε πιά —  ol μα- 
θηταί Του φαίνονται κστατρομαγμένοι, 
ό σκύλος γαυγίζει. Γκρα —  στα γε
ράματά του —  η σκη-ή σύτή (φ Χρι- 
στός στά Έμαους) εΐ^α1 μιά συμφω
νία χρωμάτων στό κί-.ρινο καί στό ά
σπρο. Κανένα κόομ,^μα, κανένα δράμα, 
ή συγκίνησις είνσι μαγική.

"Οταν ήταν εΐκΌσι ΐιέντε χρονών εί
χε ζωγραφίσει τό ώαυΐδ μπροστά στο 
Σαούλ πού κυττάζει μέ άγριωπο βλέμ
μα τά παιδί πού παίζί.ι Μερικά χρονντ 
άργότερα ό Ρέμπραντ έδωσε τό όνομα 
τού Δαυίδ σ’ ένα μοντέλλο μέ μιά χα
ρακτηριστική Εβραϊκή φυσιογνωμτ·«χ. 
Τώρα, κοντά σ’ ένα Έβραιόπουλο, παυ 
παίζει άρπα, ζωγραφίζει τό Βασιληά 
μέ τουρμπάνι καΐ μέ tva άσημένιο στέμ 
μα, ντυμένο στήν ιτορφίρα καί στό xru 
σάφι. Μά ό Βασιληας αύτός φαίνεται 
δτι έχει ξεχάσει τό θοόιο του, ίο στέμ
μα του, τή δόξα του, τίς τιμές. Σάν 
ένας όμηρικός ήρωσς, ιροβάει μπροστά 
στά μάτια του tv α μενεξεδένιο παρ» 
πέτασμα γιά νά μή τόν βλέπη τό παι
δάκι πού κλαίει.

Στό τοίχο τοΰ γυμνού του δωματίου 
κρέμεται ένα καθμεψτάκι, θαμπό, μισο 
σπασμένο, σάν έκείνο ιτού είχε άλλοτε 
στό μύλο. Μά ό άνθρωπος πού καθρ'- 
φτίζουνταν έκεί μέσα δέ μπορεί “ά γνω- 
ρίση τό ε’ίδωλο πού β)ίπει σήμερα στό 
θολό καθρέφτη. Μεγαλοπρέπεια! "ΥφΛς 
ίπποτικό! "Ολα χαδηκανε μαζί μέ τά 
νειάτα, άλλά μιά δαιμονιακή εύχαρι 
στησι τόν σπρώχνει νά αύτοζω/ραφιζε- 
ται ρυτιδωμένος κ α ί.. . πιό περασμέ
νος! Δέκα τέσσερις ε’κόνες μέ μοντέλ
λο τόν έαυτό του —- τέ γέρο Ρέμπραντ 
— έ'κανε τήν έποχή αι’ ιή, ολες σέ φυ
σικό μέγεθος, καί ο* ε’ΛΟνες αύτές δλες 
συγκινούνε αύτόν ποΰ τις βλέπει.

Τά ρούχα τους εΐνσι crr'a. Φοράει ά
κόμη τό μαύρο του σκούφο, άλλά οί 
μπούκλες πού ξεφεΰ^ουνε κάτω άπό το 
σκούφο είναι άσπρες καΐ άραιές. Z t j  

μέτωπότου οΐ όριϊονι.ις ρυτίδες Λρύ 
πεπρωμένου, έξιχφανίσανε τις ρυτιϊεε 
τής μεγαλοφυΐας Σ ΐ μιά εικόνα φαί
νεται κάτω άπό τό σκοίφο του ένα πο
λύχρωμο ύφασμα πού "χει δέον τό κε
φάλι του, καΐ στό υτήθος του ένα μεν· 
ταγιόν πού λάμπει

Αλλού διαβάζίι τή Βίβλο, {να σιτα· 
θάκί κρέμεται στό π>£υρ του, έμβλημα 
άστεΐο, κοντά στή Είβλο στό ”υχτερι- 
νό σκούφο καί στ·ι βλέμμα του πού εί
ναι σάν νά γυρεύη -ιή γαλήνη.

Γιά μιά φορά ά'.όμσ μάς έκανε μιά 
προσωπογραφία —- ά'ηθινό άριστούρ
γημα —  τόν έαυτό ιου δχι σάν κα- 
τακτητή ή εύπατρίδη, δχι έρωτευμένον 
ή Βασιληά πού *./ιχσε τό θρόνο του, άλ
λά γιά πρώτη φορά μιά « κόνα σ τ ό  
σ τ ο ι χ ε ί ο  του. Ό  Ρέμπραντ ζω
γράφος. "Ενας έξηντόρης ζωγράφος, 
πού στέκει όρθός μέ φόρεμα δυσσινί 
καί άσπρο σκούφο σιο φαλακρό του 
κεφάλι, ένας ανθρωτος σπαρατγμένος 
άπο τή, ζωή-Γ-τό p<rfιδ«μένο πρήβ'οπό 
του τά δείχνει φανερά -- άλλά πάντο
τε όρθιος, πάντοτε έ· ας '■’."δρας.

Μετάφρ. ΚΩ ΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο ; Ή  συνέχεια.

Ι ά  δέατρο οτ ην επαρχία

< Ή "Ενωση Καλλιτεχνών»
•βρισμένα καλλιτεχνικά γεγονότα 

τών Λμερων αύτών, έζαιρετικά γιά 
τΛν έδώ ζωΛ, άλλά καί αύτά καθ’ έαυ- 
τά ένδιαφέροντα, μέ έκίνπσαν, άπό 
πνευματικήν άνάγκην και έπιστημονι- 
κόν καθήκον, νά τά σχολιάσω και νά 
τούς δώσω κάπωςεύρύτερη δημοσιότητα 
στούς κύκλους ίδίως τών καλλιτεχνών 
και φιλομούσων μας άπό τις στήλες 
τών άγαπητών «Παρασκηνίων». Έπί- 
στευα καί πιστεύω δτι στόν τόπο μος 
πού δέν παρουσιάζει συχνά, γιά λόγους 
δ'πΑαθμίσεως πολιτισμού καΐ κοινωνικού 
περιβάλλοντος, άνώτερες πνευματικο- 
καλλιτεχνικές έκδηλώσεις, γιά τό λό
γο άκριθώς αύτό έπιθάλλεται σέ κάθε 
καλής πΐστεως, καλοπροαίρετο παρατη
ρητή δταν τις συναντρ, νά τϊς προοέ- 
χρ κα'ι νά τις ένισχύρ, συνάμα, άνά- 
λογα μέ τις δυνάμεις κα'ι τόν κύκλο 
τής έπιρροής του. Είδικώτερα, ίχετ.κά 
μέ τό προκείμενο, άν δεχθρ κανε'ις ό
τι ό κυριώτερος προορισμός κάθε αλη
θινής τέχνης και ιδιαιτέρως τής θεα
τρικής, είναι ό συνδυασμός τής ευγε
νικής ψυχαγωγίας μέ τήχ αίσθη-πκο- 
πνευματική δαιπαιδαγώγησι και Λθο- 
πλαστική έπίδρασι στό κοινό (πραγμα 
αναντίρρητο), τότε έκείνοι πού πραγ
ματοποιούν τόν άνώτερον ουτό σκοπό 
εΐνε άξιοι κάθε τιμής καΐ Ικανοηοιήσε- 
ως. Τό πραγμα, φυσικά, έχει μεγαλύτε
ρη σημασία όταν γίνεται στις έπαρχια- 
κές μας πόλεις, πού κατά κανόνα στε
ρούνται, δπως ό Πύργος — συγκρινό- 
μενος μέ τήν έλληνικήν πρωτεύουσα 
καΐ παρά τις τελευταίες άζ'όλογες 
προσπάθειες καΐ ένέργειες τής Πολι
τείας (Ά ρ μ α  Θέσπιδος κλπ.) - άνώ· 
τερης αίσθητικοπνευμοτικής τροφής 
καΐ ψυχαγωγίας.

ΟΟ
Oi σκέψεις μου αύτές έχουν ώς ά

φορμή καΐ πλήρη έφαρμογή τους ιις 
πρόσφατες πολύ εύπρόσωπες συνολικά 
καΐ Ικανοποιητικές, έν  γένει, έδώ πα
ραστάσεις τής «Ένώσεώς Καλλιτεχνών» 
πού άποτελοΰν τό δεύτερο,’ μετά τις 
έμφανίσεις τού λαμπρού βιάσου Πα- 
λαιολόγου (ζεύγους) — ’Αναστασιάδη 
(γιά τις οποίες άσχολήθηκα άλλοτε 
στά «Παρασκήνια^), άζιοσημείωτο καλ 
λιτεχνικό γεγονός του τόπου στήν πε- j 
ρ οδο αύτή. Καΐ πρώτα-πρώτα θά έπρε
πε νά έζάρω τήν πολύ πετυχημένη έκ- 
λογή τού ρεπερτορίου, καταλλήλου γιά 
τό εύρύτερο κοινό — πού άν καΐ όχι 
βαρύ (χωρίς νά συμπεριλαμβάνρ λ. χ. 
έργα Σαΐζπηρ, Σίλλερ, “ Ιψεν, Μαίτερ- 
λιγκ κτλ.) —συνεδύαζε δμως, κατα τό 
πλείστο, τήν τέρψι μιας τεχνικής, ά- 
πέριττης πλοκής καΐ πλαστικής μορφής 
μέ κοινωνιστικό περιεχόμενο ώς κ ε- 
λογικό φόντο πού στις κωμωόχς 
έχει, ώς γνωστός θέσιν άρνπτι- 
κήν μέ τήν καυστική σάτυρα αν
θρωπίνων άδυναμιών, έλαττωμάιων 
(ψυχικών καΐ διανοητικών) και γε 
νικά σαθρών κοινωνικών καταστάσε
ων καΐ έκδηλώσεων γενικών καί άλλο
τε, είδικώτερα, τοπικού χαρακτήρος.

Έπαίχθηκον έκλεκτά έργα, άπό .τις 
καλύτερες έπιτυχίες τών άθηνάϊκών 
θιάσων, μέ έζαιρετικήν έπιμέλεια συ
νολικά, μ ’ όλα τά πενιχρά σκηνικά τής 
αιθούσης «Τιτάνια» καΐ τήν στενότητα 
τού σκηνικού χώρου. ΟΙ ήθοποιοί ήσαν 
πολύ μελετημένοι μέ ταιριασμένη κα- 
τενομή τών ρόλων καΐ συνοχή τού 
συνόλου τόσον στις γενικές γρομμές, 
όσο καΐ στις λεπτομέρειες. Ιδιαιτέρως 
έσημειωσαν γενικά έξαιρετικην έπιτυ- 
χίαν « Ό  ιδεώδης σύζυγος» τού Ό. 
Ούάϊλό, «Ίο  σκάνδαλο στό γυμνάσιο θη 
λέων» (Τόπο ατά ν ε ια ^ ) τοϋ Β . Φεν-

"Ενσς απολογισμός
τόρ, ή «Τρικυμία» τοϋ Λοπέζ, καί ά^ό 
τά έλληνικά; τά «Άρρα 6ωνιάοματα^\ 
«Φουσκοθ:ιλοσσιές», « ”0 λα θ' άλλά- 
ζουν» τοΰ κ. Δ. Μπόγρη, τό «Καλώς 
ήλθες» τοϋ κ. Θ. Συναδινού καί τό 
« ‘Έρως στό τετράγωνο- »  τού κ. Δ. Ί- 
ωαννοηούλου.

=s;-o

Άπό τούς κυρ ους έκτελεοτάς 6 κ. 
Γ. Κουκούλης μέ τό χαρακτηριστικό
τατο άδρό καί συνάμα ισορροπημένο 
του παίξιμο έξαίρετος ώς καηέτάν 
Σφακιανός (στις «φουοκοθαλαοοιες/)) . 
στά «Άρραβωνιάσματα», «Όλα θ’ ί»λ- 
λάζουν» (ώς πατέρας) καί ώς καθη
γητής τής φιλοσοφίας (οτό «Τόπο στά 
νειάτα») καί τόν, «Κύριο μέ τό οέζ- 
άπήλ».

Ό κ. Ν. Ζωγράφος ζωντανός, μέ 
ποικιλίαν μετοπτώοεων καί έναλλαγών, 
θαυμάσιος ώς γυμνασιάρχης (στο «Τό
πο στά νειάτα»), έπίσης πολύ καλός 
στίς «Τρικυμίες» στό « Ολα θ' άλλά- 
ζουν», στόν «’ Ιδανικό ούζυγο» κλπ.

Ό κ. Γ, Μακρίδης ευγενικός καί ά- 
πέριττος γενικά, ήταν άψογος ίδιως ώς 
Γκόριγκ (οτόν «'Ιδανικό συζυγο'Ο· 
στόν « Έρωτα στό τετράγωνο», «Ό λα 
θ’ άλλάζουν», «Ό κύριος μέ τό σέζ- 
άπήλ». Πολύ καλός γενικά ο κ. Α λ 
καίος, κοιθώς καί ό κ. 'Ολύμπιος οέ 
κωμικούς ρόλους, 6ν καί κάποτε λίγο 
ύηερβολικός καί μονότονος. Περιοοότε 
ρο μάς άρεσε ώς καθηγητής μαθημα
τικών στό «Τόπο στά νειάτα».

Ή  πρωταγωνίστρια κ. Ν. Γαϊτανάκη 
μέ τό έκφραστικό καί άδρό γυναικείο 
της παίζιμο, πολύ Ικανοποιητική, πρό 
πάντων ώς σύζυγος στήν «Τρικυμία», 
ώς καθηγήτρια Ματέ στό «Σκάνδαλο...» 
καί ώς κ. Μαραθιά στό «Καλώς ήλθες».

Ή  κ. Εύαγγελίδη πάντοτε έζαιρετικί 
χαρακτηριστική καί έντονα ρεαλιστική 
οτήν έρμηνεία τών ρόλων της. 'Ιδιαι
τέρως έπροζένήσαν ζωηρή έντύπωσι 
τό σπάνιο άρτίστικο παίξιμο των δίδων 
Στάσας Ίατρίδη καί Μάλαιναζ Χριστν 
πούλου. Ή  πρώτη είχε έζαιρετικήν i- 
πιτυχίαν μέ τό ζωντανό, άβίαστο κα; 
χαριτωμένο παίζιμό της πού άναδεικνυ 
εται ίδίως οέ ρόλους μοιραίας γυναί
κας, (όπως λ. χ. τής έρωμένης στήν 
«Τρικυμία»), άλλά καί'γενικά, μέ τήν 
πλούσια ποικιλία τής ύηοκρίσεώς τη*;, 
σέ διοφάρους τύπους κοριτσιών, (όπως 
τής Λίζας στόν «"Ερωτα στό τετράγω
να». τής 'Ελένης στό «Καλώς ήλθες» 
κλπ.). Ή  δέ δευτέρα μέ τό σπάνια ρα- 
φιναρισμένο καί εύγενικό της παίζιμο— 
έντελώς έξαιρετική γιά ρόλους όνωτέ- 
ρων καί έξιδανικευμένων γυναικείων 
τύπων, ήταν θαυμαστή βρό πάντων ώς 
κ. Τοίλτερ (τού Ούάίλδ), άδελφή-νο- 
σοκόμος οτό «Καλώς ήλθες» καί ώς 
ερωτευμένη μαθήτρια στό «Τόπο οτά 
νειάτα». Οί δίδες Ίατρίδου καί Χρίστο- 
πούλου, άπό τά έκλεκτότερα νέα τα
λέντα μας. άσφαλώς προορίζονται ν·ά 
μιά περίλαμπρη καλλιτεχνικήν έκδήλω 
οι καί σταδιοδρομία.

Ν. Π. Β Ε Ρ Γ Ρ Τ Η Σ
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κ.λ.π. δέν  έπιστρέφονται

 ΠΠΠΠ ................ .

Ό σκηνικός 
Αιάκοσμος

Τά προβλήματά του
’Από τό βιβλίο τοϋ κ. ΒΑΛΤ£Ρ-ΡΕΝΕ  

Φ Υ Ρ Ι Τ  «D U D E C O R »

"Οπου άπό τούς αριθμούς 
αναπηδάει ή Τέχνη...

Η ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό  διευθυντής ένός θεάτρου, γιά 
μά παρουσιάση τά έργα μέ καλή 
σκηνοθεσία, απευθύνεται γενικά 
σ' ενα ζωγράφο, γνωστό άπό τά 
έργα του, καΐ όνομάζει διάκοσμο 
τή σκηνογραφία τοΟ βάθους καί 
τά παρασκήνια, ποΰ έκτελεΐ ό σκη 
νογράφος σύμφωνοι μέ τ Ις  μακέτ- 
τες τοΰ ζωγράφου, ό όποιος διά
βασε καί δέ διάδασε τό εργο προ
σεκτικά, κάποτε δέ τό ζέρει μόνον 
άπό τΙς πληροφορίες, ποΰ τοΰ έ- 
δωκαν.

Άφίνεται λοιπόν ό ζωγράφος 
στή διάθεσι τής φαντασίκς του, 
χωρίς καθόλου νά σκοτισθή γιά 
τά πρόσωπα, ποΰ θά κυκλοφορή
σουν στό διάκοσμό του, χωρίς νά 
πρόβλεψη τίς κινήσεις, τΐς συγκεν 
τρώσεις τών προσώπων, τίς σκηνι
κές τέλος άνάγκες πού έπιδάλλει 
ή έκτέλεσις τοΰ έργου. Δέν παρευ 
ρίσκεται στίς δοκιμές, δέν άπασχο 
λείται γιά τό φωτισμό, πολλές φο
ρές δέν ξέρει τά κοστούμια, ή 
κάτι χειρότερο, οί μακέττες τών 
κοστουμιών παραγγέλθηκαν σ' άλ
λο καλλιτέχνη.

’Έ τσ ι άντικρύζομε έ'να έργο ζω
γραφικό, τή μεγέθυνσι μιάς μο?· 
κέττας κρεμασμένης πίσω άπό τόν 
ήθοποιό. θέλησαν λοιπόν νά μας 
παρουσιάσουν ένα διάκοσμο, δηλα 
δή μιά δημιουργία θεατρική.

Μά ή ζωγραφική τοΰ ζωγράφου 
στό θέατρο δέν άνταποκρίνεται 
στή δική μας άντίληψι γιά τή σκη 
νοθεσία. Ό  ζωγραφισμένος διά
κοσμος εΐνε ένα άξιοθρήνητο λει»· 
ψανο τοΰ παλαιοΰ διακόσμου τοΰ 
ίταλικοΰ μελοδράματος καί τοΰ 
ρωμαντικοΰ θεάτρου, κάτι τέλεια 
άντίθετο πρός αύτή τήν έννοια τοΰ 
θεάτρου.

Άκόμα  πιό έπικίνδυνος άπό τόν 
κατά παράδοσιν διάκοσμο εΐνε ό 
ψ ε ύ τ ι κ ο ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  
σ κ η ν ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς ,  
γιαΐί, κολακεύοντας τό γοΰστο 
τοΰ κοινοΰ, τό άπατάει ώς πρός 
τόν άληθινό σκοπό τοΰ θεάτρου, 
π ο ύ  ε ΐ ν ε  ή έ μ φ ά ν ι σ ι ς  
έ ν ό ς  σ κ η ν ι κ ο ΰ  έ ρ γ ο υ  
ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά .

Μέ τή νέα μας άντίληψι γιά τό 
θέατρο θέλομε νά εΐνε ή παράστα- 
σις ένα έργο συμφωνικό, δπου ό
λοι ol συντελεσταί — λεκτικό, χει
ρονομία, κίνησις, μουσική, κοστού 
μια, διάκοσμος, χρώματα, φώς τό 
παραμικρό συμπληρωματικό—νά ύ- 
ποτάσσωνται στήν ϊδια θέλησι, καί 
νά συντρέχουν σ τ ή  σ κ η ν ι 
κ ή  έ ν ό τ η τ α .

Ό  διάκοσμος πρέπει νά προσφέ- 
αη τά ιδιαίτερα στοιχεία του, δ η λ .  
μ ι ά ν  έ κ φ ρ α σ ι  ό χ ι  ζ ω
γ ρ α φ ι κ ή  ά λ λ ά  σ κ η *  
ν ι κ ή.

Γ ιά ν’ άντιληφθοΰμε τό ρόλο τοΰ 
διάκοσμου σ’ αύτό τό σύνολο, πρέ
πει νά κάνωμε τή σκέψι:

—«Ποιό είνε τό άντικείμενο τοΰ 
σκηνικοΰ διάκοσμου, ποιά εΐνε τά 
συστατικά του στοιχεία ;»

Έπιδάλλεται λοιπόν μιά έργα
σία άναλυτική, συστηματική. Άπό 
μιά κριτική γιά τήν έξέλιξι τής 
σκηνοθεσίας θά μπορέσωμε νά δγά 
λωμε τούς τρόπους γιά τήν έκφρα- 
σι, πού μπορεί νά διαθέση τό θέα
τρο.

*  *
Ό  διάκοσμος πρέπει νά μάς δο- 

ηθάη, νά δίνωμε τό περιδάλλον — 
milien — νά καθρεφτίζωμε τή ψυ
χολογική άτμόσφαιρα, νά δημι- 
ουργήσωμε τή σ κ η ν ι κ ή  έ
ν ό τ η τ α .  Άφοΰ δώσωμε τό πε 
ριδάλλον, δέν σταματάμε ώς έκεΐ. 
Ύφιστάμεθα τήν πολλαπλή ψυχή 
τοΰ δράματος, τίς κινήσεις του, κι
νήσεις λυρισμού. χαράς, λύπης. 
Γ ι’ αύτό ό διάκοσμος δέν άρκεϊ νά 
δίνη ενα περιδάλλον πιθανό άλλ’ 
άδιάφορο, άμέτοχο στις ψυχολογι
κές περιπέτειες. Πρέπει νά καθρε- 
φτίζη τήν ψυχή τοΰ δράματος, τήν 
άτμόσφαιρα όλόκληρου τοΰ έργου, 
κάθε σκηνής. Γ ιά τοΰτο ή ά π ό  
δ ο ο ι ς τ ή<^  ψ υ χ ο λ ο γ ι 
κ ή ς  ά τ μ ό σ φ α ι ρ α ς  μ έ  
ό ρ α τ ο ύ ς  σ κ η ν ι κ ο ύ ς  
τ ρ ό π ο υ ς  ε ΐ ν ε  τ ό  δ α 
σ ι κ ό  έ ρ γ ο  τ ο Ο  δ ι ά 
κ ο  σ μ ο υ.

Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ  
Τ Η Σ  Σ Κ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΕΝ Ο ΤΗ ΤΟ Σ

Δέν θά ήταν άληθινό θέατρο, άν 
άντιλαμδανώμαστε τό διάκοσμο ά- 
νεξάρτητα άπό τούς άλλους συν- 
τελεστάς τής σκηνής, καί πρό πάν 
των άνεξάρτητα άπό τόν ήθοποιό.

Κρεμούν μιά σκηνογραφία πίσω 
άπό τόν ήθοποιό, τοποθετούν γύ
ρω του ένα διάκοσμο. Μά είν’ άρ- 
κετό αύτό ;... Ό  ήθοποιός κινείται, 
προχωρεί, όπισθοχωρεΐ, διαγρά
φει τις χειρονομίες του στό διά- 
στη μα.

—Δέν είν’ άναπόφευκτο ν' άντι- 
κρύσωμε μιάν άντίβεσι μεταξύ τοΰ 
ήθοποιοΰ, δντος πλαστικού, καί τοΰ 
διάκοσμου, έπιφάνειας έπίπεδης ;

Δέν θάπρεπε νά δημιουργήσωμε 
έ ν ό τ η τ α  μεταξύ τοΰ ήθοποιοΰ 
καί τοΰ περιβάλλοντος του, νά δά 
λωμε τόν ήθοποιό σ’ έπικοινωνία μέ 
τό διάστημα, πού τόν περιδάλλει ;

Μ ό ν ο ν  έ τ  ν ι, ή σ κ η ν ή  
θ ά  γ ί ν η  ό κ ό σ μ ο ς ,  
π ο ΰ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ά  
π ρ ό σ ω π α  τ ο ΰ  δ ρ ά μ α 
τ ο ς .

Δημιουργίαν τής άναγκαίας έ- 
νότητος μεταξύ τοΰ ήθοποιοΰ καί 
τοϋ διαστήματος, πού τόν περιδάλ 
λει, νά τί άγνοεΐ τό σύγχρονο θέα
τρο.
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  : Περιβάλλον.—

Ατμόσφαιρα ψυχολογική.— Έ -
νότης σκηνική.

Μετ. Π. Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ

Η Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Α
Λυό άρθρα τοϋ κοθηγητή στό Πανε
πιστήμιο κ. Παναγή Λορεντζάτου
Β ' .

Τ έ πνεύμα κ' ή ψυχή, άφβΰ ό
σοι έγραφαν άκολουθοΰσαν αύτή 
τή γραμμή κ ’ είχαν τβ μάτι γυρι
σμένο πίσω πρός τά περασμένα, ή
ταν καταδικασμένα νά πάββυν α
σφυξία. Πβλύ λίγβι έγραφαν χωρίς 
νά λβγαοιάζβυν τίς όδηγίες καί τίς 
θεωρίες τών αττικιστών, αΰτβΐ έ
γραφαν ελεύθερα κΓ έκαναν πβλ
λές παραχωρήσεις στή γλώσσα πβύ 
μι>οΰσαν. Οί περισσότεροι άκβλου 
δβΰσαν τβύς αττικιστές πιστά· φυ
σικά ανακάτευαν κι’ αΰτβί, χωρίς 
νά τβ θέλουν καί χωρίς ιά τβ κα- 
ταλαδαίνβυν έδώ κι’ έκεί σ’ δσα 
έγραφαν, καί χρήσεις καί φραστι
κά μέσα καί γλωσσικέ ύλικό πα,ν- 
μένβ άπ’ τή γλώσσα πβύ μιλβύσαν 
κΓ Ακόυαν ολόγυρά τβυς. ’Έτσι άλ 
λβι άττίκιζαν κι’ αρχάϊζαν, άλλοι, 
κι’ αυτοί ήταν λιγώτερβι, Επαιρ
ναν δάση στο γραπτέ τβυς λόγο, 
τβ λόγο τον προφορικό.

Ή  τάσις αύτή οτόν άττικισιιό εί
ναι ή άρχή κ ’ ή αίτια τής δι- 
γλωσσίας στή γραφή πβύ κράτησε 
ώς τίς μερες μας, γιατί καΐ στή 
βυζαντινή έπβχή έχβμε κβντά 
στήν επίσημη λογοτεχνία πβύ ή
ταν γεμάτη αττικισμούς καΐ άρχαι 
σμβύς, μίαν άλλη γραμμένη οτή 
γλώσσα της συνήθειας στή δημοτι
κή, καί στή μεταβυζαντινή κα; 
στούς χρόνους τής δουλείας κι’ ά
πό τότε πού λευτερωθήκαμ’ άπ’ 
τό. ζυγό, πάλι τό ίδιο φαινόμενο 
παρουσιάζεται, διγλωσσία στή γρα
φή, μιά γραφόμενη νεοελληνική 
λογία καί μιά γραφόμενη δημοτι
κή. Καί θέλουν νά πβΰν όσοι τήν 
υποστηρίζουν, πώς ή γραφόμενη 
νεβελληνική λογία, αύτή πού λέμε 
καθαρεύουσα. πώς είναι γλώσσα 
Έθνική πανελλήνιος καί όλοι οϊ 
“ Ελληνες τήν αισθάνονται, τήν ξέ
ρουν καί τήν καταλαβαίνουν, τήν 
μιλούν καί τή γράφουν. Μ ’ αύτό 
είν’ ένα μεγάλβ ψέμα. Γιατί ή κα
θαρεύουσα είναι γλώσσα φτειαγμέ 
νη κ ’ είναι ξένη σέ μάς καΐ στο 
γλωσσικό μας αίσθημα κ ’ ή φωνη
τική της καί τό τυπικό της κ* ή 
σύνταξή της- ή καθαρεύουσα είναι 
τόσβ ξένη γιά μάς καΐ γιά τβ ’Έ -  
8νβ,ς, ώστε δέν μπβρεί νά κινηθή 
μ’ αύτή ή έλληνική μας ψυχή. Τά 
χαρακτηριστικά πού τήν ξεχωρίζουν 
είναι διαφορετικά άπ’ τά χαρακτη 
ριστικά τής γλώσσας, πού όλοι οϊ 
'Έλληνες αισθανόμαστε, μιλάμε καί 
καταλαβαίνουμε.

Τήν καθαρεύουσα κανένας ’Έ λ 
ληνα». όσο τροκβΜΑΐένβί κι' αν εί

ναι, δέν τήν μιλά. κ ’ οί λόγιοι 
κ ' οί επιστήμονες, όταν τή γρά
φουν ή όταν αγορεύουν μπρος σ' 
άκροατήριβ, καί κακά τήν μετα
χειρίζονται καί λάθη κάνουν, πβύ 
αποδείχνεται πώς δέν τήν ξέρουν 
όσο χρειάζεται γιά νά κινηθούν 
μ' αύτήν έλεύθερα "Α ν  αύτά πα
θαίνουν μέ τήν καθηρεύουσα οί 
λόγιβι κ ι’ βί επιστήμονες κι’ ίσοι 
άλλοι βρίσκουν εύχαρίστηση νά 
τήν μεταχειρίζβυνται, ένώ ϊχβυν 
στή διάθεσή τβυς τή γλώσσα τβυ:, 
κ ι’ άν ο Κόντος καί βί κβντικοί, 
■δέν μπόρεσαν σ’ ελη τβυς τή ζωή 
νά μάς τή μάθβυν, τί νά πβΰμε γιά 
τό λαό, πβύ βιάζεται καί θέλει νά 
ζήση καί νά πάη έμπρός, κ ι’ εχει 
άνάγκη νά φωτισθή άπό τβ φώς 
τής επιστήμης καί τής τέχνης; 'C 
λαός βύτε νά τήν μάθη είναι σέ 
θέση τήν καθαρεύουσα, γι' αύτό 
καί μισοκαταλαβαίνει ό,τι τβΰ οετ 
βίριμε εϊτε σέ άρχαϊκώτερη εϊτε 
σ’ απλοποιημένη της μορφή. Έδώ 
κ ι’ έκεί άπ' όσα τόν ύποχρεώνβμε 
νά διαιδάση η ν’ άκούση στήν καθα 
ρεύβυσα αρπαζει καί παίρνει λέ
ξεις, μά βί λέξεις αύτές δέν γί- 
νβυνται στοιχεία ζωντανά γιά τή 
γλώσσα τβυ τήν Ελληνική  καί 
τήν έλλη νικ ή τβυ νυχή καΐ πβτέ 
δέν κατορθώνει νά τις άφβμβιώ- 
ση. Ή  γλώσακ, πβύ βλβι βί Έ λ λ η 
νες μιλάμε παρουσιάζει πβλλά τά 
διαλεκτικά καί μεγάλη πβικιλία 
στβύς τύπβυς της κι’ έπηρεάστηκε 
βέβαια άπ' τή λόγια παράδοση κι' 
άπ' τή γρν.πτή γλώσσα πού φτειά- 
ξάν γιά τίς άμαρτίες μας βί καλα 
μαράδες, δίνοντας συνέχεια στήν 
έργασία τών άττικιστών. Στή ση
μερινή μας γλώσσα ή επιστήμη έ- 
δωκε τ’ όνομα κοινή λαλουμένη, 
κ ι’ όταν γράφωμε, αύτή πρέπει νά 
παίρνω,με γιά βάση. όχι βέδαια 
τήν ’ιδιαίτερη γλώσσα τοΰ τόπου 
ηού γεννηθήκαμε, ή τή γλώσσα 
πού μάθαμε άπ’ τή μάννα κ ι’ άπ' 
τό σπίτι μας. άλλά τή γλώσσα πβύ 
Μιλάμε κι’ βπως τή μιλάμε, όταν 
δέλωμε νά μάς καταλάβουν άλλοι 
"Ελληνες, όποιαδήπβτε κ Γ  άν εί
ναι ή Ιδιαίτερη τβυς πατρίδα κι’ 
όπβιαδήπβτε κι’ άν είναι ή διάλε
κτος τβΰ τόπου τβυς, "Ολοι τβ *έ 
ρβυμε πώς μιά τέτοια γλώσσα υ
πάρχει κι’ είναι κβινή σ’ όλβυς 
τούς Έλληνες κΓ άληθινά έθνική, 
είν’ ή γλώσσα πού τήν αισθάνεται 
καί τήν καταλαβαίνει τβ ’Έθνοί 
καί μπορεί νά τήν μεταχειριστώ 
γιά κάθε του άνάγκη. Ολική καί 
πνευματική. Καί όμως βρέθηκε 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Σάν θέλουμε νά ποΰμε πώς ένας 
άνθρωπος εΐνε στεγνός, μετρημέ
νος, πεζός δίχως τίποτ’ άλλο νά 
χτυπάη μέσα του, λέμε: Τραπεζι
τικός. θές ol άριθμοΐ, τ' άτέλειω- 
το δέσιμο στό γραφείο, ή έμπορικό 
τητα, ό ύπολογισμός. Κι' άλλα, 
δώσανε στόν ύπάλληλο τής Τράπε 
ζας Ενα τέτοιο χαραχτηρισμό.

Δίχως όνειρέματα. Προσγειωμέ
νοι. Ρουτινιέριδες. Κ γ  δμως άνθρώ 
ποι μ’ δλα αύτά κάνανε έκθεση 
καλλιτεχνική. Καί καλλιτεχνική 
στήν πιό πλατειά έννοια. Ζωγραφι
κή, γλυπτική άρχιτεκνονικό σχέ
διο, φωτογραφία, βιβλίο, μουσική. 
"Ολα προϊόντα υπαλλήλων άπο-

γ ιά  νά πάω κάπρυ νά ζωγραφίσω. 
’Έ τσ ι λεφτερώνουμαι κι' έχω πιό 
κέφι». «Νομίζω πώς δέ θά κατά- 
φερνα νά κάνω τίποτα σάν είχα δ
λες τίς ώρες δικές μου» συμπληρώ 
νει ό κ. ’Ά λ κη ς  Τροπαιάτης.

Καί γιά νάρθοΰμε μερικώτερα 
στή ζωγραφική. Ό  κ. Άξελός 
εΐνε ό πιό δοκιμασμένος καί άρ- 
χαιότερος στήν Τράπεζα σχετικά 
μέ τούς νεαρούς του συναδέλφους. 
Ξεχωρίζεις άπ’ τούς 6 του πίνακες 
τόν γερό καλλιτέχνη πού μ’ δλο 
πού μένει σέ άκαδημαικές φόρμες 
έχει δώσει μιά έκφραστικότητα 
στά έργα του. Τό «Μοναστήρι Βουλ 
κάνο» δίνει τήν άσκητική άτμόσφαι

(Τό Μοναοτήρι Βουλκάνο Μεσσηνίας)), έργο του κ. Μ. Άζελοΰ.

κλειστικά πού δουλέβουνε στήν 
Τράπεζά τής 'Ελλάδας. Όλημερίς 
μέ τούς άριθμούς.

Χαίρεσαι στ' άλήθεια νά δλέ- 
πης δλες αύτές τις ποικιλότροπες 
έκδηλώσεις. Άρμονικά  συντροφε- 
μένες στό συμπαθητικ όπεριβάλλον 
τής Λέσχης τους. Κ ι’ δλες άνήσυ- 
χες, ζωντανές, άποτελέσματα βα- 
θειάς αισθητικότητας καί συναι
σθηματικού πλούτου.

"Ενα  άλλο πράμα θάξιζε ϊσως 
περισσότερο νά προσέξουμε. Τίπο
τα άπ’ δλα πού δείχνουνε δέν εΐνε 
νεκρό, στατικό, περασμένο ή σχο
λαστικό. Όλοΰθε μιά προοδευτι- 
κότητα.

’Ίσω ς έδώ νά φαίνεται όλοκά- 
θαρα. Τό ταλέντο έκδηλώνεται πάν 
τοτε σάν ύπάρχει. "Η , ή άντίδραση 
στή δουλειά τοΰ γραφείου κάνει 
τόν καλλιτέχνη νά γίνη αδρότε
ρος, πιό όρμητικός στήν έκφραση, 
τόν κάνει καί ξεχειλίζει. «Προσπα
θούμε, κι' αύτό εΐνε τό πιό σπου
δαίο νά μή μ ά ς  πάρη μαζί της ή 
ρουτίνα» λέει ά κ. Άξελός. Ό  κ. 
Άλεξανδρίδης: «Σά ν τελειώσω
καΐ παρατήσω τούς λογαριασμούς 
στό γραφείο τρέχω άμέσως νά πά
ρω τό κουτί μέ τίς μπογιές μου

ρα, τό ϊδιο κι’ έκφραση τοΰ «δόκι
μου καλόγερου» ένα πολύ ζωντανό 
πορτραΐτο. Πιό νεωτεριστής εΐνε 
στήν «’Άποψη τών Αθηνών». Ά- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

ΤΑ  «Π Α ΡΑ ΣΚΗ Ν ΙΑ »
μέ ξεχωριστή χαρά ά- 
ναγγέλλουνε στό άνα 
ναγνωστικότους κοινό 
ότι στόν άριθαό τώνjL- 
κλεχτων συνεργατών 
Touq στίς Ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες προστε- 

Ξ θηκε κι’ ό γνωστός Ξ 
Ξ λογοτέχνης κ . I. Πολί- Ξ 
Ξ της. πού δωρίστηκε Ξ 
= μόνιμος άνταπο κ ρ ι- 
= τής τους στήν ’Αμερι

κή καϊ 0ά κρατάει έ- 
νήμερους τούς άνα- 
γνώστες μας νιά όλη 
τήν έκεί πνευματική, 
καλλιτεχνική fcivnon, 
καί είδικώτεςα τής Νε 
ας Ύόρκης όπου καΐ 
είναι έγκατεστη μ έ- 
νος.

ι ι ι ι ι · · · · · · · ^

ΟΙ ΓΑΜΟΙ
ΤΟΥ ΜΠΕΛ1ΣΛ

ΜΕ ΤΗΝ
Ν Τ Ε Λ Υ Μ Π Α Κ

( Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
«Πύργοι στήν Ισπανία», ο 
πβυ έπαιζαν ιιαζύ. Τόν έπόμε 
νβ χρίνβ, β Γκιτρύ ένυμφεύθη 
τήν Ντελυμπάκ. Άπ ό τότε. f\ 
καλλιτέχνις έπαιζε μαζύ το'.» 
είς όλα τβυ τά έργα, τόσο στό 
θέατρο όσο καί στβν κινημα
τογράφο., Μεταξύ άλλων ,τ 
ευφυέστατο μο-νόπρακτβν τν* 
Γκιτρύ, «Ή  λέξι: τοϋ... Και: 
πρόν», πβύ έπαιξαν μαζύ κα'· 
στόν κινηματογράφο, ή κομε
ντί «Καντρίλλιες», τήν όποι
α ν έπίσης έπαιξ7ν καί στόν 
κινηματογράφο, ό «Τρελλόκο 
σμβςιι, έργον τβΰ Γκιτρύ εί; 
τβ όπβΐβν ή Ντελυμπάκ ένε- 
φ’ ΐνίσθη διά τελευταίαν φο
ράν μαζύ τού- στβ θέατρο, κα
τά τάς παραυβν^άς τοΰ διαζυ
γίου των. Εις τόν κινηματο
γράφον ό Γκιτρύ καΐ ή Ντ~- 
λυμπάκ είχαν παίξει, πέρυσι, 
γιά τελευταία φορά μαζύ, το 
περίφημον ίστίρικόν φιλμ « Ά  
νεδαίνβντας τα Ήλύσσια». 'V  
ταινία αύτή πρόκειται v r  
προ£λη?ή καί εί; τάς Ά ’ ή 
ν*ς. πρβσεχώς. Είς τάς πα 
ραμβνάς τής λήξεως τοΰ έρ
γου τβυ τούτου, ό Χασά Γ κ 1· 
τρύ έγνωρίσδη μέ τήν νεαρω 
τάνη Γαλλίδα άριστβκράτιδα 
δίδα Ζενδιέβ ντέ Σερείιίλ 
Μεταξύ τού καλλιτέχνου κ»ΐ 
τής ώραιβτάτης αύτής νέ*ς, 
έγενί’ήθη σςροδρόν έρω-ικόν 
αίσθημα. Ό  Γκιτρύ διεσκεύα- 
σε Τό σενάριο τού φίλμ « Ά ν ε  
βαίνοντας τά Ήλύσια» καί ηχ 
ρουσί^σε τή\· δίδα ντέ Σεοί- 
βίλ εις πρωτεύοντα ρόλβν. 
πρ'Γς Μεγίστην απογοήτευση 
τής συζύγου τβυ, κ. Ντελυ^ι- 
πάκ. Ή  έπελθβΰσα μεταξύ 
τών δύο συζύγων ψυχρότης εί 
χε άποτέλεσμα τόν γωρισμόν 
τβυ Γκιτρύ καί τής Ντελεμ- 
πάκ. Ό  Γκιτρύ ένυμφεύθη κ-α 
τόπην— δηλαδή πέρυσι — τήν 
δίδα ντέ Σερεβίλ. Ή  Ντελυμ 
πάκ βαρέως φέρβυσα τΐς συ
ζητήσεις πβύ πρβκάλεσε τ ι 
διηζύγιόν της άπό τόν Γκ ι
τρύ, άπεσύρθη διά μερικούς 
μήνας είς τήν Κυανήν .Α-· 
κτήν.

Εις τάς Κάννας καί τήν Μί 
καιαν, ή καλλιτέχνις είχ»· 
θεαθή συχνά μετά τβΰ κ. Χό- 
αρ Μπελίσα (τότε Ύπβυργοΰ 
τών Στρατιωτικών τής ’Α γ 
γλίας) β όπβίβς διήρχετβ τάς 
περυσινάς θερινάς διατκβπ :ς 
στή Γαλλική Ριβιέρα. Οί 
καλώς πληροφβρ,ημένβι, έλε
γαν ότι ένας άμοιβαΐος 2ρ^ς 
είχεν άναπτυχθή μεταξύ τοΰ 
"Αγγλου πολ.ιτικού καί ,τηί 
Γαλλίδος καλλιτέχνιδβς. Οί 
πρόσφατοι γάμο.ι τοΰ κ. Χόαρ 
Μπελίσσα καί τής Ζακλίν Ντε 
λυμπάκ ήλθαν νά επιβεβαιώ
σουν τήν φήμην αύτήν.

’Από τίς αναμνήσεις τού 
διαπρεπούς ξένου μας

Η ΝΤΟΥΖΕ,
Ο Ζ Τ Α Ν ΙΖ Λ Α Φ ΙΚ Υ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΙΕ ΚΟΛΟΜΠΙΕ»

Ά π ό  ένα βιβλίο τοϋ ΖΛΚ Κ Ο Π Ω
Μ έ τήν εύκαιρία τής έπιακέψεως τβΰ κ. Ζάκ Κοπώ, τβΐ 

Γτεριφήμου Γάλλου σκηνοθέτβυ - ήθβπβιβύ, θεωρούμε ένδια- 
φέρβν νά παιραθέσωμε ά-οσπάσματα τβύ βιβλίβυ τβυ «©5 α
ναμνήσεις μβυ άπό τβ θίασβ τού Β ιέ  Κβλομπιέ».

Ό  διάσημος καλλιτέχνης, άιφιερώνει τίς επόμενες γραμ
μές, σάν εύλαδικό φόρο στή ιμνήμη τής Έλεωνόρας Ντβύζε 
καί τβΰ Κωνσταντίνου Στιινισλάφσκυ. 'Η αλησμόνητη κορυ
φαία ήθβποιός της ’Ιταλίας, καΐ β έμψυχωτής τβΰ θεάτρου 
Τέχνης τής Μόσχας, β μακαρίτης Στανισλάφσκυ, είχαν ύπο- 
στηρίξει ένθειρμα. τόν Κο -ώ στβ μεγάλβ καλλιτεχνικό τβυ ά- 
γώνα. Ίδβύ μερικά άπ’ ίσα γράφει γι’ αύτβύς ό δια.πρεπής 
Γάλλος σκηνοθέτης - ήθ®,·βιός:

«Μόλις άνήγγειλα διά τής «Νέ
ας Γαλλικής Έπιθεωρήσεως)), τήν 
ϊδρυσι τοΰ «Βιέ Κολομπιέ)), έλαβα 
άπό τό Βιαρέτζιο, στίς 6 Σεπτεμ-ι 
βρίου 1913 ένα γράμμα τής Έλε- 
ωνόρας Ντοΰζε, ή όποία έσπευδε 
νά δώση τήν προσφοράν της — 
μίαν άπό τίς πρώτες πού έλαβα —

νόρα Ντοΰζε. "Ολοι ol ήθοποιοί 
τοΰ Βιέ  Κολομπιέ καί μερικοί φί
λοι, εϊχανε συγκεντρωθή στό προ
σκήνιο. Ή  Ντοΰζε έμπήκε, στηρι- 
ζομένη στό βραχίονα τής κοινής 
μας φίλης Κρόϊζα. Άμέσως, δλοι 
οί παρευρισκόμενοι έσηκώθηκαν ά 
μίλητοι. Ή  κόρη μου προσέφερε 

καί τις εύχές της, πού εϊχανε γιά |*στή μεγάλη καλλιτέχνιδα ένα
μένα τήν έννοιαν τής στενής άλλη- 
λεγγύης. "Εμα θα  άργότερα, άπό 
τόν κοινό μας φίλο, τόν ’ Ιταλό κρι
τικό Σίλδιό ντ’ Ά μ ίκο , δτι ή Ντοΰ
ζε παρακολουθούσε άπό μακρυά 
μέ ζωηρό ένδιαφέρον τήν προσπά- 
θειά μας δτι μιλοΰσε συχνά γ ι’ αύ
τήν, δτι έπιδίωξε νά δημιουργήση 
καΐ στήν πατρίδα της, ένα νέο 
καλλιτεχνικό δμιλο σάν τό δικό 
μας.

θάλεγε κανείς, δτι ένας μυστι
κός σύνδεσμος είχε γεννηθή μετα
ξύ μας άπό τότε. Γ  ιατί συχνά — 
ίδίως κατά τόν προηγούμενο πόλε
μο — σέ στιγμές πού μέ κυρίευε 
κάποια λιποψυχία, έλάμδανα έν- 
θαρρυντικά γράμματα καί τηλε
γραφήματα τής Ντοΰζε πού δυνά
μωναν τό κλονισμένο κουράγιο 
μου.

»Τήν άνοιξΐ" τοΰ 1922, ή Έλεωνό- 
ρα Ντοΰζε μοΰ άνήγγειλε άπό τό 
Τουρΐνον, δτι έρχότανε στό Παρί
σι καί πώς ήθελε νά άνταλλάξωμε 
τΐς σκέψεις μας γιά κάποιο ζήτη
μά της. Εις  τό ξενοδοχεϊον «Ρε- 
γκίνα», συνήντησα μία ήλικιωμένη 
κυρία, μεγαλοπρεπή τήν έμφάνι- 
σιν, παρά τήν άσθένεΐα καί τήν 
κούρασι τής κορυφαίας Ιταλίδος 
καλλιτέχνιδος. Μόλις ή Ντοΰζε μι- 
λοΰσε γιά τήν τέχνη της, τό βλέμ
μα της άνακτοΰσε τή λάμψι του. 
Τήν έποχή έκείνη, ή μεγάλη ήθο
ποιός, ήθελε νά ξαναδγή στή σκη
νή. "Ητανε πάμπτωχη πιά. ’Επιθυ
μούσε νά παίξη πάλι στό Παρίσι 
καί ήθελε νά έμφανισθή στό «Βιέ 
Κολομπιέ«. Οίκον<*μικ<>ί λόγοι έμ- 
πόδισαν — άλλοίμονο I —  τήν 
πραγματοποίησι τοΰ ώραίου αύ
τοΰ σχεδίου. Άλλά , τήν Δευτέραν, 
19 ’ Ιουνίου 1922_ ό θίασός μας εί
χε τήν τιμή, νά δεχθή τήν Έλεω-

μπουκέτο ασπρα τριαντάφυλλα. 
Άπό τό θίασό μας, ή Τζίνα Μπαρ- 
μπιέρι, άπηύθυνε είς τήν Ντοΰζε 
ένα χαιρετισμόν Ιταλικά καΐ έγώ 
είπα μερικά έγκάρδια λόγια γαλ
λικά. Ή  μεγάλη Έλεωνόρα, ψιθύ
ρισε μιά άπάντησι — άπάντησι α
κατάληπτη άπ’ τή βαθύτατη συγκί 
νησι πού κατείχε τήν καλλιτέχνιδα.

»"Οταν έφυγε άπό τό Βιέ Κο
λομπιέ, ή Ντοΰζε είπε τής Κρόϊζα: 
«'Η άποψινή, θά εΐνε ή ώραιότερη 
άνάμνησί μου άπό τό Παρίσι !))

»Μετά λίγες έβδομάδες, ή Ντοΰ
ζε έφυγε γιά τήν Αμερική , ή ό
ποία μ ά ς  τήν έσκότωσε.

»θά άναφέρω μία άλλη ήμερο- 
μηνία, σημαντική γιά τό Βιέ Κο
λομπιέ : Τήν Πέμπτην, 21 Δεκεμ
βρίου 1922, όπότε, εϊχαμε δεχθτ) 
τό θίασο τοΰ Θεάτρου Τέχνης τής 
Μόσχας μέ έπί κεφαλής τό μεγάλο 
έμψυχωτή του, τόν άλησμόνητο 
Κωνσταντίνο Στανισλάφσκυ. Διέ- 
κρινε κανένας στή μορφή του, τά 
σημεία πού φανέρωναν, δτι ό άν
θρωπος αύτός άγάπησε πολύ, ύπέ- 
φερε πολύ, άγωνίσθηκε πολύ καΐ ό 
όποιος, στό κατώφλι τοΰ γήρατος, 
δέν είχε διακόψει τίς άναζητήσεις 
του, δέν είχε παυσει νά πλουτίζη 
τά πνευματικά καί καλλιτεχνικά 
δώρα πού προσέφερε στό κοινόν 
καΐ ό όποιος, έξακολουθοΰσε νά 
έλπίζη.

«"Οποιος έδιάβασε τά άπομνη- 
μονεύματα τοΰ Στανισλάφσκυ, θά 
χ^αταλάβη άκόμη καλλίτερα, γιατί 
τόν έθαύμασα τόσο καί γιατί ό άν 
θρωπος αύτός, πού ένα βράδυ στε
κότανε όρθιος, περιστοιχισμένος ά
πό τούς συνεργάτες μου καΐ μένα, 
καί τοΰ οποίου τό ύψηλό άνάστημα 
μάς ξεπερνοΰσε δλους, κρατεί στή 
θύμισί μου, μία τόσο μεγάλη θέσι».

ΖΑΚ  ΚΟΠΩ

Ή σεξουαλική νεύρωση
τοΰ Μπωντλαίρ

’Ά ρ θ ρ ο  τοϋ ψυχιάτρου κ. Φ. ΣΚΟ ΥΡΑ
Τό σεζουαλικό ένοτικτο πρέπει 

νά μάς άπασχολήσρ ιδιαίτερα στήν 
άναλυτική σπουδή τής προσωπι 
κότητος τοϋ Μπωντλαίρ.'Αστείρευ
τη ππνή δυνάμεως_ τό σεζουαλικό 
ένστικτο, ποτίζει ' τά 6άΘρα άπό 
δπου ή ψυχή καί τή πνεϋμα άπο- 
μυζοΰν αδιάκοπα. Δέν ύπάρχε 
ώνθρώπινη έκδήλωοη άσχετη άπ, 
τό οεζουαλισμά, δέ:ν ύπάρχει δη
μιουργία Ίάκ ιδιαίτερα καλλιτεχνι
κή δημιουργία πού νά στάθηκε 
μακρυά άπ' τή ζωοδότρα αύτή πη- 
/ή. “ Αρρηκτοι δεσμοί κρατάνε έ 
τσι τά όργσνικά δντα γεμένα μέ 
τίς άδιάσπαστες άλυσιδες τοϋ σε- 
ζουαλικοΰ φυσικού νόμου.

Πόσες δμως έκδηλώσεις καί 
τρόποι έκδηλώσεων, πόσες μεγά
λες διαφορές οτή λειτουργία τοϋ 
ένστχτου αύτοϋ!. βά έλεγε κα
νείς ότι ύπάρχουν τόσοι τρόποι σε- 
ζουαλικής «πραγματοποιήσεως» ό
σα καί άτομα, τόσες έκδηλώσεις 
στό τύπο καί στήν ούσία, δσοι κο' 
άνθρωποι.

Μαζί μέ τόσους 6*λουςι ό ποιη
τής μας γέννημα κα! θρέμμα τοΰ 
παρακμασμένου ΧΙΧου αιώνα πού 
γιά πολύ ή έ-ιίσημη κριτική άπο- 
καλοϋσε «ό ήλίθιος αιώνας» ύπό- 
μεινε, άζιόηρεπα τό θρύλο τής 
σεξουαλικής διαστρεβλώσεως. Σάν 
άλλος Βερλαίν_ σάν άλλος Ούά- 
ίλντ τών οποίων γιά καιρό ή τότε- 
νες κοινωνία διετυμπάνιζε τίς 
1διορρυ·3μίες καί τις ιδιοτροπίες, 
ό μυστικός Ήπωντλα'ρ βρήκε — 
ό μόνος ϊσως — στίς ζεκουρντ- 
σμένες του αισθήσεις, στή σεξου
αλική του νεύρωση τό ζωογόνο 
στοιχείο πού άπαιτοϋσε τό θερμο
κήπιο τών άρρωστιάρικων λουλου- 
διών του. Ή  άδυσώπητη φράση 
τοϋ Νίτσε, δτι «ό σεξουαλισμός Sic. 
ποτίζει τόν άνθρωπο ώς τίς ΰψη- 
λότερες κορφές τής σκέψης του' 
δέ Θά3ελε βέβαια καλλίτερη δι
καίωση.

Πολλά γράφτηκαν, πολλά είπώ 
θησαν γιά τούς έρωτες τοϋ Μπων
τλαίρ. Προτού φανερωθή ή άλή- 
θεια, προτού οί βιογράφοι τοϋ not 

ό ΜωκλαΙρ. ό Πορσέ, καί ίδί-1 
ως ό φίλος καί συνεργάτης του 
Θ. Γκωτιέ ξεδιαλύνουν τό θρύλο 
άπ’ τή πραγματικότητα, δλος ό 
κόομος τής έποχής του, πίστευε 
άκράδαντα σ’ ένα σωρό βλακώδη 
άνέκδοτα πού κυκλοφορούσαν έ· 
π'μονα.

Ό θρύλος έπικρστοϋσε τότε άπ’ 
άκρη σ’ άκρη. ’Όλες τίς περ!ερ 
γες δσο καί σπάνιες διαστροφές 
τ~γ> γενετησίου ένστικτου ποΰ δια
βάζει κανείς στά ψυχιατρικά συγ
γράμματα : σσδισμός, μαζοχισμός, 
νεκοοφιλία κλπ. τίς κολ\οΰσαν 
τότε στό ένεονητικό τοΰ άτυχου

έκείνου έραστή, Πολλοί έλεγαν, 
δτι ό ποιητής στήν παραζάλη τής 
σεξουαλικής του παρακμής καί 
γιά πείσμα της,' έστρατολογοϋσε 
τά πιό έζαθλιωμένα δντα καί τά 
ύπέβαλλε σέ άνεκδιήγητα μαρτύ
ρια. Ή  άλγολαγνία ήταν ή μόνη 
του ήδονή. "Αλλοι διηγόντσν τά 
πιό σαχλά άνέκδοτα γιά νά ένι- 
σχύσουν τΐς φήμες «Θέλιεις νά c4 
άγαπώ κοπέλλα μου ; είπε τάχο. 
κάποτε ό ποιητής σέ κάποια ξε
πεσμένη μιντινέττα ένός μπάρ. 
Έ λ α  τότε στό δωμάτιό μου νά σέ 
κρεμάσω άπ' τό νΤαβάνι καί νά 
πέσω ύστερα γονατιστός νά φιλή
σω τά γυμνά σου πόδια!» Τέτοιο 
καί άλλα παρόμοια άνέκδοτα έκυ- 
κλοφοροϋσαν είς βάρος του.

Δέν άξίζει τό κόπο νά έπιμεί- 
νουμε περισσότεοο. Κάθε μεγά
λος άνδρας, κάθε άνώτερο πνεύ
μα έχει καί τό θρύλο του. Κακό ή 
καλό άδιάφορο. Ή  περιέργεια μα
ζί μ ’ ένα κάποιο συναίσθημα υπο
συνείδητης κακεντρέχειας καί ζ?’ 
λείας άρκεϊ πολλές φορές νά δη
μιουργήσουν γιά τό πολύ κόσμο, 
τό μυστηριώδες αύτό πέπλο τοϋ 
θρύλου.Ή άνωνυμία προστατεύει, 
άλλά καί ένισχύει τήν ψυχολογική 
έπίδραση τοϋ θρύλου.

Στή περίπτωση δμως τοϋ Μπων
τλαίρ πρέπει γιά νά είμαστε ειλι
κρινείς νά τονίσουμε δτι καί αύ 
τός ό ίδιος έθρισκΐ κάποια άκα
τανίκητη έλξη άπό τέτοιες διαδό
σεις. Του άρεσαν. Να προκαλρ θό
ρυβοι γύρω άπ' τό δνομά του, ή
ταν ή άδυναμία του. Αύτός έναΓ 
Δανδής δπως τόν έλεγαν, δέν 
μπορούσε βέβαια νάχρ τά γούστα 
τοϋ δχλου καί τής μπουρζουαζί
α ς !.. Ό μιλαζεδισμός του κολα
κευόταν, δταν έβλεπε δτι πρόκα 
Νοϋοε τά περίεργα βλέμματα τών 
άκροατών του. Καί τ! δέν θαταν 
άξιος νά τούς πή!. Ή  μανία του 
νά έκπλήσση καί νά καταπλήσση 
δέν είχε δρια ...

Μέ φλεγματικό ϋφος καί μέ χτυ
πητές φράσεις τών όποιων μόνον 
αύτός κατείχε τό μυστικό, προσ
παθούσε νά δημιουργρ γύρω του 
μιά άτμόσφαιρα σκοτεινή καί άδια- 
πέραστη, μιά λεζάντα γεμάτη μυ
στήριο μέ μόνα φωτεινά σημεία 
τά πιό παράξενα κα! παράδοξα ά
νέκδοτα. Ό ΝοντΛο, πού τόν γνώ- 
οισε άπό κοντά μάς άφησε πιστό 
τό καθρέφτη τοϋ άνεκδοτικοΰ πορ- 
τραίτου τοΰ ποιητή.

Καί τώρα άς έλθωμε πιό σιμά 
οτό ζήτημά μας. "Ας προσπαθή
σουμε μέ βάση τή βιογραφία καί 
τό έογο νά δοϋμε τί είδους άν
θρωπος ήταν ό Μπωντλαίρ, καί ι
διαίτερα ποιά Λ συμπεριφορά του 
στό σπουδαίο αύτό κε®άλαιο τής

ζωής, ποϋνε τό σεξουαλικό.
Άπό παιδί — μδς τό όμολογεϊ 

ό ίδιος — αισθάνονταν βαθειά τά 
«μυρωδικά» τών γυναικών καί μιά 
άκαταμάχητη έλ.ξη γιά τις ήδονές. 
Άργότερα _ νέος πιά, γράφει ό ί
διος, δτι ή ζωή του πέρασε μέσα 
στή σπατάλη καί τόν έκφυλισμό 
Στό ήμερολόγιό του, σημειώνει 
δτι άπό τότε είχε παρασυρθή άπό 
τις διασκεδάζεις καί άπό μιά δι
αρκή διέγερση τών αισθήσεων.

Στό περίφημο Καρτιέ—Λατέν 
τής έποχής έκείνης, ό ποιητήΓ 
5έν γνώρισε τό συγκρατημό Αέ 
jnfipxs γωνιά, δέν ύπήρχε ύποπ,τε 
',έντρο πού νά μήν ήξερε. "Eve  
είδος παραζάλης τόν έφερνε κά 
9ε, μέρα καί πιό κοντά στό τελει
ωτικό κατρακύλισμα πού ώργότερσ 
θά τόν κάνη νά βγάλρ σπαραχτι
κές οίμωγές μετάνοιας.

Τότε^ κατά τούς βιογράφους

Ό  Σ . Μπωντλαίρ

του, άρπαζε καί τήν άγιάτρευτη 
άρρώστεια πού προσπαθούσε νά 
γιάνρ μέ ύδραργυροϋχα καταπό
τια. Στά εϊκοσί του χρόνια , ό 
Μπωντλαίρ γνώρισε τήν άγωνία 
τής άνίατης άρρώστειας μέ πολ
λές καί διάφορες έκδηλώσεις πού 
λεπτομερώς περιέγραφε οτίς 
πιστολές του. Είκοσι πέντε χρό
νια άργότερα ό Μπωντλαίρ θά 
πληρώση μέ τή ζωή του τό άτύ- 
χημα έκείνο τής παραστρατημέ- 
νης του νεότητος. Ή  ήμιπλήγία 
πού τόν βρήκε τότε ήταν τό τε
λικό έπακόλουθο τής εικοσάχρο
νης μολύνσεως...

Μιά κρεολή — ή Μαύρη ’Αφρο
δίτη — μιγάς καθώς φαίνεται άπό 
Κάποιο νησί τοϋ ’Ατλαντικού πού 
έπαιζε στά παρισινά θέατρα τοϋ 
βουλεβάρτου τούς πιό άπίθανους 
ρόλους . . . ύπήρξε ή πρώτη άλλά 
συνειδητά ή μοναδική φιλενάδα 
τοϋ ποιητή...

Μέχρι τό θάνατό του, τράβηξε 
συντροφικά μοζί της τό πολυτά- 
οαχο ταζίδι τής δυστυχισμένης 
του ζωής.

Τί κγ άν τήν έβριζε ή καί κα ;- 
υιά φορά τήν έδερνε, τί κΓ άν 
καταργιόνταν τδν άκοτάλυτό δς-

σμά πού τόν έδενε παντοτεινά 
μαζί της, σάν «άλυσσίδα ισοβίτη»! 
Ό ποιητής τής στάθηκε πιστός 
καί κατά βάθος άκλόνητα προση
λωμένος. Τί κι’ άν ήταν άσχημη 
μέ τό χαρακτηριστικό έκείνο προ
σωπείο τής Μογγόλας; ..  Τό σώ
μα της πλαστικό καί ώραίο μέ 
«χάλκινες άποχρώσεις» έδινε 
τήν έντύπωση στόν ποιητή μιάς ό- 
γα\ματένιας τέλειας όμορφιάς 
Καί ό μεγάλος έμπνευστής τοϋ 
πλαστικού κάλλους τή λάτρευε... 
Καί τήν έλάτρευε δχι μέ τή γα- 
Λνια λατρεία- τοϋ ήρεμου έρα- 
■>τή άλλά μέ τήν άγωνιώδη κα1 
,/ιομάτη μεταμέλεια καί άηδία 
ιροσήλωση τοϋ παθιασμένου πού 
5έ θαλεί νά βρρ τήν άπολύτρω- 
5η. Μύρια διαμάντια πού άστρα
ψαν μέσα άπ' τή βαούτιμη κασετί
να τών Άνθέω ν τοϋ Κακοϋ μάς 
μαρτυράνε τή σεξουαλική αύτή 
ύγωνία ποϋζησε όΜπωντλαίρ δίπλα 
στή Μαύρη του Αφ ροδίτη...

Δεύτερο έρωτικό έπεισόδιο τής 
ωριμότητάς του πιά, ύπήρξε τό 
τρελλό του πάθος γιά τή Κα Σα- 
μπατιέ. ΚΓ αύτή δπως καί ή πρώτη 
διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στή 
ζωή καί στή τέχνη του.

Τί δέ τής χρωστά; Τό πσηιτικό 
κύκλο τής Λευκής ’Αφροδίτης πού 
ήρθε νά συμπλήρωσή μέ τΐς πιό 
άγνές πλατωνικές άποχρώσεις, 
τούς άθυσώδεις καί σκοτεινούς 
κόσμους πού τοϋ είχε έμπνεύσει 

ι ή πρώτη. "Οσα ποιήματά του άνα- 
φ^οονται στή Κα Σαμπατιέ1: La
tres belle ef la tres chi v  τά έμπνέ- 
ει μιά άνώτερη ίδεαλιστική πνοή 
μιά αύθόρμητη καί πηγαία αισθη
σιακή τρυφερότης, ένα βαθύ πλα
τωνικό αίίθημα μέ τό πιό γλυκύ 
καί τό π’ό ώραίο λυρισμό Άντί- 
πους τής πρώτης, ή Κα Σαμπατ.έ, 
ήταν γιά τό Μπωντλαίρ τό άπρόσι- 
το ιδεώδες πού μάταια πάσχισε 
νά φτάαρ. Τό Ιδεώδες πού γκρε
μίστηκε μονομιάς μέσα σέ μιά νύ
χτα οίκτρής ερωτικής άνησυχίας!. 
Μέ τί καημό τής έγραψε τήν επο
μένη: «Δέν είσαι έκείνη πού ό- 
νειρεύτηκα είσαι γυναίκα τώρα 
πιά. . .» καί μέσα στή σκληρή του 
άπογοήτευση προσπάθησε νά βρρ 
τήν παρήγορη λήθη χαρίζοντά.· 
της τή πεμπτουσία τής τέχνης 
του. . .

Κουρασμένος άπό στείρους ά- 
γώνες, ψυχικά γονατισμένος, σω
ματικό έρείπιο, πάνω στά 40 του 
χρόνια πού πέρασαν σέ πολλές 
καί ποίκιλλες καταχρήσεις ό ποιη
τής μας δέν είχε πιά τή δύναμη 
νά άρχίσρ νέα ζωή. Ή  Κα Σαμπα- 
τιέ νέα καί όμορφη — πουχυσε ύ
στερα άπό λίγα χράνια πύρινα δά
κρυα στό τάφο του -  στάθηκε έτσι 
τά σύιμβολο τοΰ άηροσπέλαστου 
ιδεώδους πρός. τό όποιο ό Μπων
τλαίρ έτεινε σύψυχα τήν καρδιά 
καί τό νοΰ.

Στή ψυχοπαθολογική άνάλυση 
τοϋ σεξουαλισμού τσΟ Μπωντλαίρ 
δσα είπαμε πόρα-πάνω έχουν τή 
θέση τους. Άλλά καί δσα μάς διε- 
Φύλσζε ή παράδοοη κοί μτοικά— 
τά εύλονΟΦανίοτ***

ι τοϋ ποιητή, έπισφραγίζουν άπό 
J πολλές άπόψεις τή σεξουαλική 
I νεύρωση τοϋ Μπωντλαίρ.

Μιλήσαμε γιά τή ψυχοσεζουαλι- 
κή του άγωνία μέ τή μιγάδα πού 
τόσο ρόλο κράτησε στή ζωή του, 
μιλήσαμε γιά τόν άνικανοποίητο 
έρωτά του μέ τή Κα Σαμπατιέ. 
Κοντά σ’ αύτά τά έρωτικό γεγονό
τα έχουμε νά προσθέσουμε τά οα- 
διστικό καί άλγολαγνικό στοιχείο 
πού κυριαρχεί στή ποίησή του, τή 
περιφρόνηση πού έτρεφε γιά τή 
γυναίκα άνάμικτη μ ’ ένα περίεργο 
αίσθημα λατρείας καί φόβου μαζί, 
γιά τής ψυχικές του μεταπτώσεις 
πού εΐχαν γιά άφετηρία διάφορες 
τύψεις καί ένοχα αισθήματα ήθικο- 
σεξουαλικοΰ περιεχομένου. .

Τό ήμερολάγιο καί τό περίφημο 
σημειωματάριό του μέ τό τίτλο:«Ή 
καρδιά μου γυμνή» μάς μαρτυρούν 
τή τρομερή αύτή ήθική κρίση πού 
τόν συνώδευε μέχι τοϋ θανάτου 
τομ.

Καί έδώ άκριβώς έγκειται ή ούσία 
τού προβλήματος τοΰ όποιου έπιδι- 
ώκουμε τή λύση.

Ποιά ή αίτια καί ό μηχανισμός 
τής ψυχοσεξουαλικής νευρώσεως 
τοΰ ποιητή, πού τόσες σοβαρές εί 
χε συνέπειες καί στή ζωή δπως καί 
στή τέχνη του.

Άπό παιδί ξέρουμε δτι ό Μπων
τλαίρ έτρεφε μιά βαθειά προσήλωση 
στή μητέρα του. Μάς τό λέει ό ί
διος: Ή  μητέρα του, τοϋ έδωσε 
τίς πρώτες συγκινήσεις μέ τήν 
όμορφιά της, τά άρώματά της, τή 
κομψότητά της. Χάρις σ’ αύτήν κα; 
γύρω άπ’ τά 15 του χρόνια ό ποιη
τής ένοιωσε βαθειά τή θαλπωρή 
τής γυναικείας τρυφερότητος,Άρ- 
γότερα θά τής τό άποκαλύψη ό Ι
διος χωρίς περιστροφές: «Νά ξέ- 
ρης τής γράφει, δτι στή ζωή μου 
ύπήρξε γιά σένα μιά έποχή τρεΑ- 
λοϋ έρωτικοΰ πάθους!».

Ή  προσήλωση αύτή στή μητέρα 
του, τόν άκολουθάει πιστά σ’ δλη 
του τή ζωή. Άλλά δπως συμβαίνει 
σέ παρόμοιες' περιπτώσεις «ένδο- 
οίκογενειακών συμπλεγμάτων» πού 
ό Φρόυντ άποκαλεί Οιδιπόδεια Συ;ι 
πλέγματα, ό ποιητής μας προσηλω
μένος ώς ήταν στις σεξουαλικές 
συζητήσεις τής παιδικής του ήλικίας 
άναζητεί στό βίο του παντοΰ καί 
πάντοτε τό άνώτερο ιδεώδες τό 
όποίο νά μποροΰσε νά τοΰ ύπεν- 
θυμίζρ τήν είκόνα τής λατρευ
τής μητέρας.

Άνάγκη μόνο τρυφερότητος 
καί πλατωνικής άγάπης -  χωρίς 
συνειδητά σεζουαλικό ήδονισμό— 
τόν ώΟοΰσε στήν άκατάσχετη αύ
τή άναζήτηση τοΰ γυναικείου Ι
δανικού. Μέσα στό έργο του δια- 
φαίνεται καβαοά καί ξάστερα Λ 
αυθόρμητη αύτή τάση γιά τήν ά
ναζήτηση τής Ιδεώδους γυναικεί
ας όμορφιάς καί καλοσύνης Καί 
τοΰτο άποτελεΐ τόν ένα πόλο τής 
δίπολης συναισθηματικότητος τοΰ 
Μπωντλα'Ό. "Οποιος έχει έζοικει- 
ωθή καλά μέ τό έργο του δέ θά 
μδς άδικήση.

Ό άλλος δμως πόλος άποτ-:λ'·ί 
τήν έκ διαμέτρου άντίθεαη, τ^ΰ 
πρώτυ-ά. ’Εδώ έΉίκρατε^ άλλη '-τά
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Σάν πολλούς γκιτρούς στόν τόπο στούς άκροατές του, ηού δέν ye- 
μας, τόν Άντρέα Κ:'ρκαβίτσα, τόν λοΰν διόλου γιά όσα τόν άκούουν 
Παύλο Νιρβάνα, τόν Μάρκο Αύγέρη, νά λέρ, τό λόγο τής σωτήριας όλων 
που άναδείχτηκαν κολοΐ λογοτέ- των άνθρώπων. Τά λόγια τούτα τοϋ 
χνες, ό γνωστός οφθαλμίατρος τών γέρω—Γιάννη τοϋ Ρουσσου έκπλήσ- 
Άθηνών κ. Μιχαήλ Κοντός άσχολεϊ· σεσαι πσύ τά διαβάζεις τόσο στο* 
ται κι* -c-Οτός στις ώρες τής σχολής χαοτικά καί τόσο όλόθερμα στό κεί 
του που δέν θδναι, υποθέτω, πολ- μενο τοΰ κ. Κοντού, 
λές, μέ τή λονοτεχνία. Καί καλά ΚΓ όλος <·«ύτός ό καθημερινός, ό 
κάνει. Γιατί ό «Λιούς» πού έβγαλε άδιάκοπος, ό σκληρός κΓ άνθρωπο- 
τώρα τελευταία δε χνει όλοφάνερα χτόνος κάματος τής όλης οίκογέ» ει 
πώς ό νέος αυτός άσκληπιάδης μπο ας τοΰ Λιοΰ, συνεχίζεται γιά ένα 
ρεί άξια νά ύπηρετήορ καί τόν Λό- κομμάτι καλαμποκίσιο ψωμί, λίγο 
γιο Ερ μ ή . φαί κ ’ ένα φτηνό ρούχο !

Ό «Λιούς» δέν εΤνε, βέβαια, κα- Καί παραπέρα ή υπόλοιπη κοινω- 
νένα καταπληχτικό άριστούργημα. ν α τής περιοχής. "Ενας όμοιος φτω 
Ε Κ ε  όμως ένα σύντομο μυβιστόρη- χόκοομος, πού δέ σηκώνει τά μά- 
μα ζωντανό, καλογραμμένο, γεμά- τι·α νά ίδπ τό φώς του ήλιου, μά τά 
το άπό άγάπη πρός τούς άνθρώ- σκύβει κάτω στό χώμα κυλώντας τή 
πους. "Ενα  άληθινά γνήσιο λογο- βιοπάλη του σάν κείνον τόν μυΦι- 
τεχνικό δημιούργημα, τέτοιο πού, κό δυναστεμένο πού κυλούσε άδιά- 
νά μήν πώ μεγάλο λόγο, δέν θά τό κοπα κι’ άνοφέλευτα στ’ άπάνω τής 
κατάφερναν πολλοί άπό τούς συστη πλαγιάς ένα κοτρώνι μόνο γιά νά 
ματικούς κ ’ έπτιγγελματίες λογοτέ- κυλήση κάτω ζανά. Μονάχο γλυκα- 
χνες μας. Κ ’ εΐνε τό πρώτο του κ. νάσασμά τους ε ΐ.ε  κείνος ό Άρχάγ- 
Κοντού. Κ ’ έχει σημασία αύτό, άφοΰ γελος Μιχαήλ πού ώραίος καΐ χρυ- 
ή καλή άρχή στή λογοτεχνία, δπως σοφορεμένος, ρομφαιοφόρος κρα- 
καί σ’ όλα έχει συνήθως συνέχεια ταιός μοιάζει διαρκώς έτοιμος ν ’ ά- 
έζόχως ικανοποιητική. νοίζη τις πλατειές άλαζωνικές φτε-

Τί είνε, λοιπόν, στήν ούσία του ό ρούγες του καί νά τούς έλεηθή. 
«Λιούς» ; Μιά πραγματική κ ’ έντο- Μά κΓ <τύτός άκόμη μένει άνεργος 
νη εΙκόνα τής έλληνικής ζωής τής στήν έκκλησιά του στήν κορφή του 
υπαίθρου. "Οχι δμως άπολύτως τής κο ν ΐεκο ύ  ύψώματος κ ’ οί κακόμοι- 
σύγχρονης, γιατί ό συγγραφέας ροι τόν γιορτάζουν κάθε χρόνο μ ’ 
φρόντισε γιά κσλό καί γιά κακό νά εύλάβεια καί πολλές τιμές καί κρύ 
τοποθετήση τό άντικείμενό του τρι- φια ίσως προσδοκία πώς κάποτε θά 
άντα-σαράντα χρόνια πρίν άπό τις τούς συνδράμρ σ’ ό,τι άληθινά καί 
μέρες μας, γιά νάχρ προφανώς τήν γενικά λυτρωτικό τούς χρειάζεται, 
εύχέρεια νά δείζρ τούς άνθρώπους ΚΓ άνάμεσα στήν κοινωνία τούτη 
του καί τά έργα τους όπως θδναι ζούν κ ’ οί λαθρέμποροι, ούτοί πού 
σ’ όποιαδήποτε έποχή, έφόσον δέν φέρνουν τήν πραμάτεια άτελώνιστη 
μεταβλη9οΰν ριζικά οΐ συνθήκες τής άπ’ τήν άντικρυνή τουρκοκρατημέ- 
ζωής μας, δέν άλλάζουν όλότελσ νη στεριά γιά νά τούς τήν 'πάρει 
τά ήθη μας, δέν ξεκαθαρίσει έσώ- ύστερ’ άπό τόσους κινδύ\ους καί 
τατα ή ψυχολογία μας, δέν άνασύγ- τόση τρομάρ'ΐ ό έπιτΛδειος έμπορος 
κρ^τηθρ, νά πούμε, κΓ άναστοιχει- καί νά τή μοσχοπουλήσει καί σ’ αύ- 
ωθή ή κοινών α μας. τούς τούς ίδιους. Ζούν άκόμη μαζί

Στήν Ιστορία τούτη οΐ άνθρωποι μ’ αύτούς οί πατημένη καί φιμωμέ- 
ζοϋν, τά πράματα γίνονται στό Μαν- νοι άπ’ τούς άνθρωποεμπαίχτες πρά- 
τούκι τής Κέρκυρας, τόπο, ώς φαί- χτορες τών μικροπολιτικών χωροφυ- 
νεται, γενέθλιο τοΰ συγγραφέα πού λάκοι κΓ άπάνω άπ1 όλους ό πολι- 
μένει καί σά φυσικό περιβάλλον καί τικός πού όσο πιό τρανός τόσο καί 
σάν άνθρώπινο ύ\ικό καί σάν έκφρα πιό θεοεμπαίχτης. Καί φίδι κωλοβό 
ση κοινωνικής ζωής άκατάλυτο στήν λείχεται καί σέρνεται ά\άμεσά τους 
άνάμνησή του. Κ ’ έπειδή άκριβώς ό δόλιος δικαστής. "Ενα ν τέτοιο μά 
άγαπά τόν τόπο του, καί τόν πονεί, λίστα, πού θάχε πάει τά χρόνια έ- 
μπόρεσε καί νά τόν ζεχωρήσρ ά- κείνα στήν Κέρκυρα χειρότερος 
ηροσπάθητα σέ συμβολική σχεδόν άπ’ άλλους, ένας χωριάτης πού τόν 
παράσταση τής όλης υπαίθριας ζω- είχε πολλές φορές μάταια φιλοδω- 
ής μας. ρήσει καί κείνος τόν ζεγελοϋσε πώς

Ό Λιούς εΐνε ένας φίλεργος καί τάχα θά τού γλύτωνε άπό τήν ύπο- 
τίμιος άντρας. "Εν:*ς φτωχός ψα- κράτιση τόν άδελφό του, του έχρι· 
ρδς καί μικροχτηματίας, έπίμοχος σε — αύτός ό κακοποιός τό όργανο 
καί καρτερικός βιοπαλαιστής. "Οχι τής Θέμιδες! — τά μούτρα \ιέ περιτ- 
ήρωας τής ιστορίας τοΰ κ. Κοντού, τώματα πρός έκδίκηση καί γιά πα- 
μά ενας άσύντριφτος σύνδεσμος ά- ραδειγματισμό.
νάμεσα στά μέλη τής οίκογένειάς Μαύρη εικόνα τής κοινωνικής κα- 
του καί τούτης μέ τούς άλλους συν- τάντιας ! Βράζουν οί ψυχές τών 
τοπίτες του. "Ενας πυρήνας ίδιαί- άνθρώπων ή κάθε μιά στό καζάνι 
τερης κατάστασης πού ζωογονεί πλα toq ’ίδιου της κορμιού κΓ όλοι μαζί 
τύτερα τή γενική κσί μορφοποιών- οώματα καί ψυχές στήν τρικυμισμέ- 
τας την τήν προβάλλει άδιάπτωτα νη χά(3α τής φευλοκρατικής κόλα- 
κ ’ έντυπωτικά άνάμεσα άπ’ τίς γορ- σης, όπως λέγαν τό κακό τότες, 
γές καί παραστατικές σελ δες τής Αύτός εΐνε περίπου ό «Λιούς» 
άπονήρευτης αύτής πεζογραφίας. to q Κοντού. Καί τό πιό άξιοσημε ω- 

Ή  γυναίκα τοΰ Λιοΰ, ή Κούλα, τ0 τήν άποψη τής τέχνης εινε 
εΐνε κΓ αύτή μιά συντρόφισσα καλή πώς στό σύντομο καί πρωτόλειο αύ- 
καί τρυφερή, μιά ύπαρξη άφωσιωμέ- τό έργο δέν ύπάρχει ένας κυριαρ- 
νη πού όλοένα φθείρεται στή λά- χικός τύπος ήρωα ή μάρτυρα. "Ολη 
τρα τοΰ σπιτιού, στεγνώνει στή φλο ^ μάζα τών δυστυχισμένων άνθρώ- 
γερή φροντίδα γιά τούς δικούς της. πων, πού άκούγονται καί φαίνονται 
Σ ’ δλη τή λιγόχρονη άλλωστε ζωή* οτήν έχταση τής ιστορίας αύτής 
της ζρ μέ τήν έγνοια τών άλλων συμπλέκεται στό στέρεο μύθο, κι- 
ώσπου νά πεθάνρ, γιά νά παροχω- νεϊται κάί δρά μέ συνεχούμενη αύ- 
ρήσή τόν γολγοθά της σέ μιάν δλ- τοτέλειά. Κ α θ ώ ζ  καί' οί περιστάσεις 
λη νοικοκυρά πού ό Λιούς θά πάρρ καί χά γεγονότα και τά έπεισόδια 
$ταν ή Κούλα καταβληθρ άπ’ τά πού μάς έ\διαφέρουν καί μάς συγ- 
βεινά της καί σβύσει γαλήνια πάνω κινούν εΐνε γενικώς άνθρώπινα. Δέν 
στό συζυγικό της κρεββάτι. φαίνεται καθαρά ναναι αύτό τό σχέ-

Τά παιδιά τού Λιοΰ, δυό άρσενικά qiq τοΰ συγγραφέα, άλλ’ αύτό βγή- 
κ ’ ένα κορίτσι, έχουν στερηθρ τήν κε κι· αύτό είνε τό σπουδα*ο καί τό 
ξεγνοιασιά καί τή χαρά τής ήλικί- υποδειγματικό. Κοινωνική έτερογέ- 
σς τους. Ό Πίπης κι’ ό Άχιλλέας ν εια ύράρχει κΓ άς μή φαίνεται κι’ 
βοηθούν τόν γεννήτορα στό ψάρε- &ς είνε όλοι οί ίδιοι οί άνθρωποι 
μα, παίρνουν τά ψάρια καί τά που- αύτοί. Ζούν μέ τά κοινά συναισθή- 
λούν στό χωριό. Ό πρώτος τόν χει- ματα κ ’ ή ιδεολογία τους εΐνε ά- 
μώνα πηγαίνει μέ τ ’ άγκίστρια καί φάντη κΓ άνομολόγητη, δουλεύεται 
πρίν νά φέζρ τά στήνει στίς λογ- όμως ή διαφοροποίηση άνεπαίσθητα 
κιές κα! πιάνει κίχλες, κοτούφια καί στή ψυχή τοΰ λογοτέχνη πού γρά- 
ρουβέλους. Τό μοναχοκόριτσο τοΰ φει Τόν «Λιοΰ» κι’ αύτό τ ί άντιλαμ- 
Λιοΰ, πού τήν παρανομάζουν καί βάνεται πρόθυμα κ ’ εύκολα ό στοχα 
Σανταλίδα, κουβαλάει τά χρειαστά στικός άναγνώοτης. 
άπ’ τό χωριό στή θάλασσα δπου εί* Τώρα ποιά νάναι τά μειονεχτή- 
νε άραγμένη ή βάρκα τους. Φέρνει ματα τοΰ «Λιοΰ» ; ’Αρκετά. Ενας 
έκεΐ καί τά ψαροκόφινα. Αύτά τά διαρκής συμφυρμός τών γεγονότων, 
πλέκουν όλα τά μέλη τής οίκογέ- Μιά έλλειψη έπάρκειας σέ χαρα- 
νειος τίς βροχερές μέρες οπότε χτηριστικά έπεισόδια. Καθόλου σκλη 
άναγκαστικά κλε νονται μέσα γιατί p0i καί άρτια χαραγμένοι τύποι, 
δέν βοηθάει ό καιρός γιά τήν ψα- όπως στά έργα τοΰ Κωνσταντίνου 
ρική. Θεοτόκη, πού νά συγκρατούν τό ού-

Ό πατέρας τού Λιοΰ, ό γέρο—Δη- νολο, χωρίς νά έζαφαν ζουν τήν 
•,ιήτοης, μ’ όλα τά πολλά χρόνια του έμμονα ύποβλητική συμμετοχή τών 
σκάβει τή γή όλημερίς καί σά βρα- πολλών στήν πλαστούργηση τού μύ- 
δυάζει φορτώνετοι τό κοφίνι καί &0υ καί τών σκοπών τού καλλιτε- 
πάει γιά τά λιτά ψώνια τού φτωχό- χνήματος. Πολλοί ΐδιωμοπ-ισμοί, πού 
σπιτου στόν μπακάλη άπ’ όπου τά εινε άργά πιά νά χρησιμοποιούνται

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

παίρνει χρεωστικά κΓ αύτά.
Ό μπάρμπας τού Λιοΰ, ό γέρο— 

Γιάννης σέρνε· κΓ αύτός ξωμάχος 
τά έβδομήντα του χρόνια γιά λίγο 
ψωμί καί λίγα κιτρολέμονα σέ ξέ\Λ 
<τήμα. Αύτός όμως, πού τόν λένε 
•".αί FoOooo, γι-οτί εΐνε φιλόρωοαος 
τοΰ καιροΰ έκείνου, έχει μιά λόξα 
πού εΚ ε  ή παρηγοριά του καί τό 
άσπρο σημάδι τής ζωής του. Εΐνε 
ίδεόληπτος καί είδος τολστοϊστής. 
Γι’ αύτό, ϋστερ’ άπ’ τήν πολύμο
χθη δουλειά του στέκεται μέ μισή 
πνοή καί τή ψυχή ατό στόμα στήν 
πλατεία καί κηρύσσει στούς λιγο-

«Ελληνικοί ορίζοντες»

«FLORR MIRRBILIS»
Τό πράσινο τοϋ Μωρηά

(Ά π ό  τό βιβλίο πού δά κυκλοφορήαη σέ λίγο)
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, Μέ xfrv εύκ*ιρίχ τοΰ έορτ«ομοΰ τής έδδομάδκς τών
Άν6έων δημοσιεύομε παρακάτω έν* ωραιότατο κεφά
λαιο αφιερωμένο στο Πράσινο τοϋ iMwpnot, άπο τό διδλίο 
τοϋ έ-κλεκτού λογοτέχνη καί αισθητικού κ. Μ. ΓΙαναγιω- 
το·πούλου, ττοΰ μ έ τον τίτλο «Ελληνικό* έρί^οντεξ» 5  ̂
«υ<κλοφορήση ύστερ» άπό λίγε^ ήμέρες.

Ή  χλωρίς του Μοριδ εΐναι άπό τί*; ά- j αύτή ή άπέραντη θάλασσα τής πολΰτι- 
φθονώτερες καί πλουσιώτερες,πού μπο- | μπς σταφίδας, πού ξαπλωμένη στίς λιά-

συστηματικά στήν πανελληνίως δια
μορφωμένη σήμερα γλώσσα τής πε- 
ξογραφίας μας.

Αύτά σέ γενικές γραμμές, εΐνε 
τά μειονεχτήματα. Πού δέν εΐνε δ
μως καθόλου άρκετά γιά νά συγ
χύσουν τήν όλη άγοθή έντύπωση κι’ 
άφίνουν τό έργο άνεπηρέαστο. Κ ’ 
έτσι τό έργο αύτό μέ τά πραγμα
τικά καί πολλά προσόντα του, είμαι 
βέβαιος πώς θά διαβαστρ ευχάρι
στα κ ’ ώφέλιμα κΓ  άπ’ τούς λογο
τέχνες κΓ άπ’ τό κοινό.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ρεϊ νά συντύχει ό ταξ ώτης σ’ δλη -,.ήν 
έκταση τής γραφικής έλληνικής γής. 
Καί δέν είναι μονάχα ή ποικιλία τοΰ έ- 
δάφους, πού δημιουργεί συνθήκες ευ- 
νοϊκές γιά τήν καλλιέργεια ποικίλων 
προϊόντων' εΐναι καί τών κατο kuw ή 
άκάματη φιλοπον'α καί τοΰ τόπου ή μα- 
κρότατη γεωργική παράδοση κΓ ^νας 
κάποιος άέρας πολιτισμοΰ, πού κάνει 
εύκολώτερη τήν εισαγωγή τών νέων 
καλλιεργητικών μεθόδων. “ Ετσι, άπό 
τό πέρασμα τοΰ Ισθμού Ισαμε τούς ά- 
πόκρημνους βράχους τοΰ Ταινάρου τό 
πράσινο δέ λείπει παρά σέ άραιά δια
στήματα άπό τήν όραση τοΰ περαστι
κού' κΓ όπου ή πέτρα άποκλείνει τήν 
καλλιέργεια κΓ όπου οί πλαγιές τών 
βουνών κατεβαίνουν γυμνές από δάαη, 
ύπάρχει ή άτέλειωτη βλάστηση τοΰ θά
μνου, πού σκεπάζει τή γύυνια καί δη
μιουργεί τό άγονο ποίημα τού πράσινου 
τής τύχης. Δέν ξέρω, άν λογαρ άοπτε 
ποτέ, τί πολύτιμες ύπηρεσ ες προπ^έ- 
ρει στόν τόπο μας τό πουρνάρι, αύ^ός 
ό σκληρός, άγκαθερός καί καταπράσι- 
νος θάμνος, πού μόλις βρει τό κατάλ
ληλο έδαφος γιγαντώνεται κι’ άνεβαί- 
νε, άνάερος, στέρεος καί άντρίκ ος. 
"Αν έλειπε τό πουρνάρι, διαστήματα ά- 
καταμέτρητα έλληνικής γης, βουνά ό- 
λόκληρα, θά ήταν άποκαρδιωτικά* γ α
τί δέν έχουν δλα τά βουνά μας αέρινα 
καί γλαφυρά περιγράμματα’ καί δέν 
κατορθώνει παντοΰ 
ήγυμνή πέτρα νά 
πλάσει .ό αισθητικό 
της κατόρθωμα, αύ
τό πού προκαΛεϊ 
τούς άνεξάντλη- 
τους θησαυρούς τών 
θαυμαστών σέ τού
το τό ιερώτατο έ 
δαφος τής ’Αττικής 
καί πού δέν κατα
φέρνει νά ioopro- 
πήσε. τήν ύιταρξή 
του δυό βήματα πα- 
ραπέρς, στή Βο ω- 
τία. Ό  Μοριδς, μο- 
λονοτι έχει ή ϊη  
προσφέρει τό ένα 
έκτο καί περιοοότε 
ρο τής έκτάοευς 
του στή συστηματι
κή καλλιέργεπ, ι ο 
λονότι δίνει τήν αί 
οθηοη καί τήν έν- 
τύπωοη μιας ·θ. υ- 
μαστής χλωρίδας, 
δέν έχει άκόΗο έ· 
ξαντληθή και δέν 
πρόκε.ται νά έ·',αν
τληθεί πολύ σ·>/ιο 
μα. Υπάρχουν χ > .ά 
δες στρέμματα πού 
τά σκεπάζ.>υν ά .» ρ 
πα δέντρα* νά, \.ά
παράδειγμα, ή άγρια άχλαδιά, που κα- 
τασκεπάζει τίς πλαγιές τού Παρθεν·( υ, 
άνάμεσά στό διάφωτο πλάτωμα τής 
Λέρνης καί τό γραφικώτατο ύψιπεδο 
τής Τριπόλεως' •''ά ή άγρ ελιά, θησαυ
ρός άδαπάνητος, πού δέν περιμενει 
παρά τό κέντρισμα καί τή jt o p y ik  ̂ πε
ριποίηση, γιά νά γίνει πηγι\ πλούτου' 
κΓ άπό τήν άλλη μεριά οι ‘ιπέραντες 
λοφοσειρές, όπου βασιλεύει μέ τήν ά- 
ταραξία του τό πουρνάρι, όπου ευω
διάζει ό σκίνο καί φιλοεχνεΐ τό λυ
ρικό τραγούδι του καρπού της ή κου
μαριά· Μά δέν προφτάνει νά συλΛί γι- 
στεϊ κρνείς πόσο λίγο βοηθοΰν τή ✓ ι ύ- 
ημερία τοΰ άνθρώπου όλα τούτα κ ιί τά 
παρόμοια, κΓ άρχίζουν οί θά\ασοες 
τών ήμερων δέντρων καί τών φυτών 
καί τών θάμνων, πού Εξασφαλίζουν τό 
γενναίο εισόδημα καί τόν πλούτο ’■ςΰ 
τόπου.

Εΐναι πολύ γλυκειά ή τελευταία ώρα 
τοΰ καλοκαιριοΰ σέ κείνα τά θαυμαστά 
πλατώματα τής κορινθιακής γής οπου 
άνασαίνει μέ πρόθυμο στήθος ό περα
στικός τήν ώριμότητα τού σταφυλιού. 
Ό  κοκκινοπρόσωπος καί φουσκομά
γουλος Βάκχος, θεός πολυοη, αν- 
τος τής εύφορίας καί τής μέθης πού 
πλάθει άπό τό άσήμαντ^ ύλικό τών άν- 
θρωπίνων τούς παραδείσους τής θυρσο
φόρου μανίας, κυλιέται ϋμέριμ^ος ά
πάνω στό μαλακό χώμα κ \' άκουε», οτε 
Φανωμένος τά κίτρινα φύλλα, τό τελευ
ταίο τζιτζίκι, πού πλάθει τούς επιθα
νάτιους λαρυγγισμούς .ου μέ τήν ϋο.ε- 
ρη φλόγα τοϋ καλοκα·ρινού ηλ ου. Εΐ
ναι βαθύτατη χαρά καί για τά ματια 
καί γιά τήν ψυχή αύτή ή άπέραντη 
θάλασσα τών μαύρων καί ρόδινων καί 
τών κεχριμπαρένιων τσαμπιών, πού <ρέ 
μονται φορτωμένα χυμούς πρός^τή γή,

στρες της γίνεται λυρική στροφή ut>i- 
χρυσης εύωδίας κάτω άπό τό φέ/νος 
καί τό θάλπος τοΰ σεπτεμβριανού ή- 
λιόφωτος.

Είναι ό καιρός πού τ ’άμπέλιπ παίρνουν 
τό θαμπό χρώμα τοΰ παλιού χρυσαφιού' 
ή άνοιξιάτικη συμφωνία τοΰ πράσινου 
κάμπου καί τοΰ γαλανοΰ νεροΰ, πού ή- 
ρεμεί στήν άμμουδερή του άκροΟαλπσ- 
σιά, σβήνει μέρα τή υέρα καί στιγμή 
τή στιγμή κάτω άπό τά φτερά καί τά 
φτεροκοπήματα τών κίτρινων φύλλων, 
πού στρώνουν τό χώμα μέ τήν άγωνία 
*τοΰ σιωπηλοΰ των θανάτου' μά ό τρυ
γητός εΐναι ένα φαιδρό πανηγύρι" κ ’ ή 
όχλοβοή τών άνθρώπων πού γευίζουν 
τά μεγάλα καλάθια·τους ώριμες ρόγες 
εΐναι ό ρυθμός καί ό τόνος πού κυριαρ
χεί σέ όλη τήν έκταση τοΰ τεράστιου 
αύτοΰ άμπελώνα τοΰ Κυρίου, πού εί
ναι ό άμπελώνας τή<; Κορινθίας.

Λίγο μακρύτερα άρχίζουν τά μεγάλα, 
ζεστά καί άκίνητα λιοστάσια. Ν Κα·ιοτε 
πού βρέθηκα στίς πλαγιές τοΰ ΙΙπλίου 
καί λίγο άργότερα, σάν άντίκρυσα τ.ς 
κατάφυτες κοιλάδες τής Θάσου, θε\η- 
σα νά δώσω μέ τή φτωχή ,ίδύναμη τοΰ 
λόγου τό πνεΰμα καί τήν αίσθηση -ής 
έλιάς, αύτοΰ τού δέντρου τής σπιτικής 
ευλογίας, πού είναι πάντα ένας άδατά- 
νητος θησαυρός καλωσύνης καί θαλπω
ρής. Μά θά πρέπει τώρα νά συμπληρώσω 
τήν έντύπωσή μου σημειώνοντας πώς

'Σύνθεση τοΟ κ. Λ. Μαρούλο

κής τρυφερότητας τόοη πού vf· 
τοϋ θυιμίζρ τή μητέρα του χωρίς 
6μφι6ολΙα... πού γι’ αύτό ’ ιΟώε 
τό λόγο στάθηκε μακρυό άπό κά 
9ε σεξουαλικά κατασπίλωση..

Γύρω άπ’ τούς δύο δασικούς αύ 
τούς λόγους τής σ εζουα λικήΓ 
ψυχολογίας τοϋ ΜπωντλαΙρ περι
στρέφεται όλόκληρο τό έ ο γ ο  
του. Τό «"Ανθη τού Κακού» ε ΐν ε  

σις». Ή  «τάσις» τού ένοχου καί αλική. Τό άτομο παρουσιάζει δ1- ίι μετουσιωμένη οέ τέχνη τραγι-
κστατρεγμένου σεξουαλισμού 
του πού ήταν καί ή σύτοτιμωρίο 
του. Χά νά ήθελε ό ίδιος νά κα- 
ταπατήσρ έκεΐνο άκριΟώς πού τό
σο βαθειά έλάτρευρ.!

Ή περίεργη αύτή — οα'γομενι- 
<ά — διάσπαση τών ένστίκτυν μέ 
δάση ψυχαναλυτικούς μηχανι
σμούς, εΐνε συνήθης στά νευρω 
τικά άτομα. Ή  καθημερινή πράξη 
μάς δίνει άφθονα παραδείγματα 
Γιά νά νοιώσουμε ομως καλλίτε
ρα τό μηχανισμό τους, μάς χρει- 
ζονται μερικές προκαταρκτικές 
γνώσεις. Ό φυσιοΝογικός σεξου 
αλισμός τού ώριμου καΐ ύγιοΰς 
άνδρα έχει γιά κίνητρο τήν ήδΓ 
νή — τή libido τοΰ Ψρόίκ τ — υ' δ
λες τίς άί-αραίτητές της τάσεις · 
τή σεξουαλική ικανοποίηση καί 
τή ψυχική έπαφή

Φυοιολογικώς ή όγάπη είνε κοί 
πρέπει νά εΐνε ολοκληρωμένη καϊ 
νά έμπεριέχρ τόσο όφοσιωτικές 
τρυφερές τάσεις, οσο κπ! σεξου
αλικές nSrv'-Tivi-c τοιαΟτες.

Στά νευο'κά ^u .'c r-τουα σά\ 
τό Μπωντλαίρ ποΟ ύηΓΓτησαν ά 
πό τή παιδική τους Λλ:κ;α ,(προ 
σηλώσεις» ένδοοικογενειακές ε'ι~ 
τις όηεΐες έ γ ιν α ν  κατά βάθος 
πιστοί, οΐ δύο παρά πάνω τάσεΐΓ 
«δ'αοπώνται». Ή  άφοσιν'τιχή έρ 
 ---  7λ "iV/κρουση μέ τή σεξο '

πολη συμπεριφορά. Άγαπά καΐ 
όνειρεύεται συγχρόνως λατρεύει 
άλλά καΐ φοβάται τή γυναίκα. 
Τήν έξυψώνει άλλά καΐ τή ττπει- 
νώνει. Τήν άνεβάζει στόν ούρηνό 
γιά νά τή ρίξρ στό βούρκο σέ λί
γο.

Τό ϊδιο άντικείμενό δηλαδή ή 
γυναίκα είνε συγχρόνως άφοο- 
μή έξυψώσεως κοΐ καταπτώσεως.

Ή  άφοσιωτική τάσις έπιδρά ά- 
νακλαστικά στό σεξουαλισμό τού 
ώρρώστου καΐ τή νατάλλη.λη ψυνο- 
λογική στιγμή τόν καταδικάζει 
στή πιό οίκτρή έρωτική άνησυχία.

Ή  σεξουαλική έξ’ άλλου τάσις 
δυναμωμένη άπό προγονικές σα 
διστικές όρμές τόν ώθεί στήν άνα· 
ζήτηση τών πιό περιέργων ικα
νοποιήσεων πού άφήνουν μοιραί- 
ως γιά ύπόλειμμα, γιά κατακάθι 
τήν τύψη καΐ τήν ήθ'κή κατάπτωση. 
Μετα'.ύ τών δύο τούτων πόλων 
βλέπουμε νά άμφιορέπη ό ποιητήσ, 
τόσο στή ζωή δσο καΐ στό έργο 
του. ΚΓ άλήθεια τί ήταν τό κίνη
τρο, έκεΐνο ποϋ τόγ κρατούσε 
προσκολημένο μέ μιά χυδαία γυ
ναίκα άνίκανη νά τόν νοιώση κα' 
νά τόν άγαπήση συνειδητά: 
Σύμβολο τού κατατρεγμένου σε
ξουαλισμού του, άπαντοΰμε. Τί 
τόν ώθοΰοε κοντά στή Κα Σαυ- 
πατιέ; ή άνάγκη τής άφοσιωτ1-

κή έξομολόγπση τού Ιδιου πού 
ϊσα-ΐσα γιά νάβρη άνακούφ'πη 
έμπιστεύθηκε στό χαρτί ό,τι δέ 9^ 
μπορούσε νά πρ στούς συναν
θρώπους του. Καΐ έδώ άκ.οιβώΓ 
έγκειται γιά μάς ή άξία καΐ ό  ή- 
ρωϊσμός τοΰ άκατανόητου γιά τήν 
έποχή έκείνη μεγάλου αύτοΰ νε1.’ 
ρωτικοΰ άρρώστου.

Ό Μπωντλαίρ, όπως λέει κα! ό 
Ζύλ Λαφόργκ, μπροστά στό φράγ
μα τής νευρώαεως, άν ζοΰσε τή 
σύγχρονη μεταφροϋδική έποχή 
ζητώντας τήν άπολύτρωση δέ\ 
ξέρω κι’ έγώ κοντά σέ ποιόν ψυ 
χαναλυτή ψυχίατρο Tnc μόδας δέ 
θά μάς χάριζε τό βαθύτερο έαυ
τό του. Πιθανόν τό μεγάλο του 
ταλέντο νά τόν εξύψωνε σέ ψη
λές τής τέχνης άτυόσφαιρες, άλ- 
\ά δέ θά είχε άσφαλώς τό βα
θύτερο αύτό νόημα ποϋ έχει...

Μέσα άπ’ τά ψυχοσεξουαλικό. 
του συμπλέγματα πού τόν έφε
ραν ατά πρόθυρα τής τρέλλας έ 
βγάλε τό πολύτιμο διαμάντι πού 
στολίζει γιά πάντα τό στερέωμα 
τής παγκόσμιας τέχνης...

Γ  ι’ αύτό συμφωνούμε άπόλυτα 
μέ τόν ίδιο καΐ μέ τό βαθυστάχσ 
στο ύπαινιγμό to o : f

«Tu m’as donne !a boue et j’en 
ai fait de I’or»

Φ ΣΚΟΥΡΑΣ

καμμιά άλλη φυτική ΰπαρζη δέ μ?ΰ * \· 
νει τόσο άτόφια καΐ άνόθευτη τήν αί
σθηση τής αίωνιότητος. Οί άρχαο έ
καμαν πολύ καλά νά βάλουν μέσα στό 
κορμί κάθε δέντρου καί μιά θεότ*ιτα 
στοργική καί μοναχική, πλασμένη ά'ΐό 
τούς Ψιθύρους τών atw^ftov δασών καί 
τους κυματιομοΟς ~ών άνέμων. Μα ή έ- 
λιά δέν είναι μιά θεότης, είναι ·»θΛ.\η- 
ρη ή θεότης ή προστατευτική καί συγ- 
γνωμονική, ριζωμένη λές στά 3τέ,?να 
τής' γής, γιά νά σκιάζει τό μακάριο ύ
πνο τών μαρμάρων. Ετό φημισμένο κα
τόρθωμα τής ΰπάρζεώς της δέ Ολέιω 
μονάχα τήν πολύτεχνη ;αι πολύξερη 
Άθηνά' βλέπω καί τό πνεύμα .ής 'Ε 
στίας, όλο τό θίασο τών μικρών σπιτι
κών θεών, αύτών τών ρωμαϊκών Λαρή- 
των, ηού παρακολουθούσαν συμπολ ετι- 
κά τόν άνθρωπο άπό τήν κούνια ίου 
ίσαμε τή σκοτεινή νύχτα τοΰ τάφ* υ 
του. Είναι ή μεγαλύτερη άπό τίς μά
ταιες εύφροσύνες τοϋ κόσμου τούτου 
ή άνταπόκριση μέ τόν πράσινο α>σμο 
τής άνεζάντλητης χλωρίδος, ποϋ ντύ
νει μέ τήν πολυπρόσωπη ομορφιά της 
τίς σιωπηλές υοναζιές. Κ ’ είναι άγώνι- 
σμα άπό τά πιό θελκτικά νά ξεχωρίζει 
κανείς τήν ίδαίτερη αίσθηση, ηού δίνει 
μέ τήν ύπαρζή του όλόκληρη ή κά
θε μορφή τοϋ κόσμου αύτού, που στέ
κει στά κατατόπια του άοάλευτος.

Μόλις ό ταζ διώτης περάσει στή Μεσ 
σηνία, κι' άπό κεί στή Λακωνική, άλ
λοι πράσινοι τόνοι γοητεύουν τήν ό
ρασή του: ή μουριά κ ’ ή συκιά, πλά
σματα θρεμμένα μέ πηχτόν ίσκιο, βα
ριά στό σχήμα καί νοικοκυρίστικα, ό 
ν^κανα νά ζυπνήσουν αίσθητικές πε 
ριέργειες, μά ικανά μέ τό παραπάνω 
νά προσφέρουν τήν αίσθηση τής ύ,'* ι 
κής εύζωίας' ή μιά συντηρεί τή j χτα- 
ζουργία κ' ή άλλη γεμίζει τά λαίμαρ
γα στόματα μέ τίς μεγάλες μπουκιές 
της. "Ανθρωπος άπλοϊκός μοϋ έζη\οϋ 
σε σ' ένα τραπέζι έζοχικοϋ καφενείου, 
σέ μιά χαμένη ώρα άναμονής, τήν ύ- 
ηεροχή τής συκιάς άντίκρυ c t '  αλλα 
καρποφόρα δένδρα. Καί βρήκα π·Λύ 
άζιοσημείωτη τήν παρατήρησή του, κα· 
θώς έβλεπα' τά σϋΚα νά πίνουν ήλιο- 
φώς καί νά ζαρώνουν καί νά κιτρινί 
ζουν άπλωμένα μέ μακριά σανίδ α Λ 
σέ μεγάλα σεντόνια, πώς ό καρπός τής 
έλιάς δέ μαζεύεται μ ’ εύκολία κΓ ά 
πλοχεριά, ζεφεύγει άπό τά δάχτυλα 
ένώ τό σύκο γεμίζει τή φούχτα. Νά, 
άκριβώς αύτό θά ήθελα νά συλλογιστώ 
κΓ έγώ: πωι, ή συκιά είναι άπό τά
δέντρα πού σού έπιτρέπουν νά γεμί
σεις τή φούχτά σου εϋκολα’ μά δέν ζέ 
ρω τί περίσευμα άφήνουν γιά τήν c>- 
οθητική σου ικανοποίηση. Διαφορετικό 
είναι τό νόημα τών κάμπων πού δέ
χονται κατάγυμνοι τήν καλλιέργεια 
τοϋ σιταριού καί τοϋ καλαμποκιού, τών 
κάμπων τής Δήμητρος. "Α;_α έχει κα
νείς στά νοϋ του όλοκληρωτ κή καί ά- 
διάοπαοτη τήν έντύπωση τοϋ Μ>ριό, 
ξαφνιάζεται πολύ εϋκολα μαθαίνοντος 
πώς τά δημητριακά είναι τό έπκ.|;α-.έ·- 
στερο άπό τά προϊόντα του, πώς σκε
πάζουν τά έζήντα έκαιοστά τοϋ κςλ- 
λιεργημένου έδάφους του. Ή  μιυή άπό 
τήν έκταση τούτη άφιερώνεται οτό 
σιτάρι: ένα έκατομμύριο διακόσιες χι
λιάδες στρέμματα. Είναι περ·εργο καί 
άξιοπαρατήρητο πόσο κρύβεται μπρο
στά στά μάτιο τοϋ περαστικοϋ αυτή ή 
άφθονία τών δημητριακών. Καϊ νομίζω 
πώς είναι ύπεύθυνη γι’ αυτή τήν απά
τη ή διαμόρφωση τοϋ έδάφους, πί ύ 
προχωρεί άνάμεσα σέ ιερίκλειστε% i y  
καλιές και πλαγιές άλλεπάλληλαΎ Οου 
νών, όπου δέν είνα( αισθητή παρά ή 
παρουσία τοϋ δέντρου καί τοϋ σχλιιρού 
θάμνου. Έξω  άπό τόν ;\άμαο της 
γολίδος καί τό κεντρικό ύν>.ιεδο τής 
'Αρκαδίας δέ θυμούμαι νά ιημι,ίωσι-. αλ 
λοϋ, όχι, βέβαια, τώρα, μά ί αλ>α, 
άνοιξιάτικα πελοποννησιακά ταχίνια 
μου, τήν παρουσία τής πράσινης θά
λασσας τοϋ σιταριού πού Ύνεδαι/ϋΐ <i-

Πολύ πιό ζωντανή είναι π παρουο'α 
τής βαλανιδιάς, κΓ άς σκεπάζει περισ 
σότερο περιωρισμένα δ αστήματα. Τή 
βρήκα στό δρόμο μου, καθώς πορευό
μουνα άπό τήν Άνδρίτσαινα στό φα
ράγγι τοϋ ναοϋ τής Φιγαλίας, και 0- 
πήρζε πολύτιμη ή συντροφιά της στ'ς 
ώρες έκείνες τής κουραστικής όδοιπο- 
ρίας κάτω άπό τόν πιό καυτερό άπό 
τούς ήλιους τοϋ Σεπτεμβρίου.

"Επειτα έρχονται τά εσπεριδοειδή.
Οί άπέραντο ικήποι, οί κατάφορτοι ά^ό 
τούς θησαυρούς τών 'Επεμιδων. Κατέ
βαινα άπό τό Κάστρο, τήν ήρεμη πολι 
τεία πού άπλώνεται στά ριζά τοΟ Χλε- 
μουτσιοϋ, καί πήγαινα πρός τό Λ1τζ:( 
τά λουτρά τής Κυλλήνης, άνάμεσ' ά
πό λόφους καί φαράγγια και c rc-κΛ- 
μουν κάτω άπό τούς κλάδους μέ τούς 
στρογγυλούς κα·ταπράσινους κορηούς 
κΓ αίσθσνόμουν τήν αύρα άπο τά μυ- 
θ'κά περιβόλια tCiv 'Εσπερίδων νά κα
τασταλάζει σάν σταλαγμός ύπερουοιπς 
δροσιάς μέσα μου. Ύπάρχουν πολλά 
θαυμαστά πράγματα σ’ αυτή τήν πολυ- 
όργανη συμφωνία τοϋ έλληνικοϋ ύπ(- 
θρου. Μά δέν καταλαβαίνω πόσα ,ιπο- 
ρεϊ νά είναι θαυμαστότερα άπό τήν 
πράσινη κορτοκαλιά καί τήν πραοινη 
λεμονιά, πού δένει τόν καρπό της μα
ζεύοντας οταλαγματιά-σταλαγμπτιά ά
πό τό γόνιμο χώμα, άπό τό φώς τού ή
λιου, άπό τις δροσάτες ριπές τών ήσυ- 
χασμένων άνέμων όλους τους ευφραν
τικούς γλυκασμούς. Γτή διαδρομή πά
λι τής Δημητσάνας πρός τή Βυτί νο  καί 
πρός τήν Τρίπολη ζανσβρήκα τή.· η<?- 
λιά μου άγάπη, τό έλατο. Η άλήθε α 
είναι πώς τό τοπίο μοϋ φάνηκε πιό νυ 
μνό1 κάπως κομματιασμένο καί βασανι
σμένο άπό τήν άνθρώπινη βαναυσότη
τα’ καί θά ήμουν πρόθυμος ν ’ ώγο\α- 

Ατήοω, άν 5έ'· τύχοι 
νε  νά περνώ άπό 
τά μερη αύτά τήν 
ώρα τού όρθρου, καί 
άρθρου άγ^οιικής 
Κυριακής, τήν ώρα 
πού ή ίύλογίΊ τοΰ 
Κυρίου κατε6οίνει 
σά λαμπ,οή_ άν·> ξ.ά- 
τικη όνταύγεια r.ai 
κατακόυεται ύ ιάνω 
στους γυμνούς λό
φους ra l τά σκιερά 
φύλλα. 0 ά έπ·3υ- 
μουοα νά δώσ* όλη 
τήν οίσθηση τής 
ποικίλης θλασπιοε- 
ως του Μορ.ά, \ά 
πλάσω μέ τή λυρκή 
έκφραση ένα χάρ
τη τοΰ όπου, οπρυ 
νά μήν υπάρχει τί
ποτε άλλο παρά αύ 
τή ή «Flora miratili'iSJ) 
πού μέ κάνει ά- 
ποληομονιούμΡι συ 
■χνά, μακρυα άπό τά 

-ν - πάθη καϊ τις ταπει-
νότητες τών άνόρώ 
πων. Μα -ιοβού.ιαι 
^ ς  ό λόγος θά εί
ναι τολύ πιό κάτω 

άπά τήν περιωπή τής θείας άγνότητος, 
πού ξεχωρ ζει τούς κόσμους τού πρά
σινου δάσουςκα ίτοϋ ήμερου κάμπου, ά
πά ό,τι άλλο ζωντανό καϊ παλλύμενο 
βρίσκεται σ'αύτή τήν πολυτάραχηφΝού 
δα τής γής. Δέν υπάρχει ζ-υτική ύηαρζη 
πού νά μή χρειάζεται τόν Ομνο της: 
τό κυπαρίσσι, λιγνόκορμο καί κατανυ- 
κτικό, τό πλατάνι μέ τήν άρχοντιά ιής 
φυλλωσιάς του καϊ τού ίσκιου rou, ή 
άργυρόφυλλη λεύκα, πλάσμα ικανό νά 
ονειρεύεται καϊ νά κατερή, ή φίλιιδιίη 
άρμονία τών εύκαλύπτων, μέ τήν πλού 
σια φαντασία, πού τεχνουργεί θησαυ
ρούς σχημάτων καϊ οραμάτων, ή :υ |  α- 
πονετική ιτιά, πού γεμίζει τ'ς άκροπο- 
ταμιές μέ τή γοητεία τοΰ θρήνου της, 
τό πεύκο πού δημιουργεί άπό τήν 
παρζή του άβρότατα ποιήματα α'θ3ητι- 
κής γεωμετρίας, τό κέδρο πού άνο'γει 
τς ύδρίες τών άρωμάτων του στά π.ά 
άπίθινα κατατόπ'α, ή καστανιά, Ρασί- 
σίλισσα Τών βουνίσιων χειμώνων, ή κα
ρυδιά, καμωμένη άπό τά παρα^ύθκι 
πού είπαν κάποτε οί άρχσίοι παππού
δες δίπλα στά σκοτεινά κ·’ έρη^ο οή 
μερα παραγώνια. "Ολα τούτα κα· ά λ λ α  
πολλά τά βρίσκει κανείς στό δρόμο 
του, καθώς περνά τό Μόριά άπό τή μι
άν άκρη στήν άλλη. Βρίσκει άκόμα, τή 
λυγαριά καί τή βατομουριά καί τή μυρ
τιά κι’ αύτή τή σκληρή καί άφιλόξενη 
άφάνα και τά άγκάθι μέ τό λουλούδι, 
πού θυμ ζει τό κομψό θέλγητρο τών 
μενεξέδων τής ’Αττικής, καί τόν ύίψό- 
δελο, ξεσηκωμένον απο τήν κ’Οδύπ- 
οεια» καί φυτρωμένον μέ σπάταλη ά- 
πλοχεριά σέ μεγάλες έκτάσεις. Ό  το- 
ξιδ ώτης, πού θά περάσει άπό τούς μο
ναχικούς δρόμους τής έξοχης, χωρίς 
νά φέρει τήν ύπαρξή του σέ άνταπό- 
κριση μέ όλα τοϋτα τά ζωντανά κατορ
θώματα, και μέ όσα έμειναν έξω άπό 
τή σύντομη αύτή περιγραφή, δέ θά 
μπορέσει νά πή, πώς χάρηκε δλο τό 
πλούσιο θέλγητρο τοΰ τόπου. Ή  ποι
κιλία τής βλαστήοεως, καί τής χρήσι
μης καί τής άχρηστης, είναι ένα άπό 
τά κύρια στοιχεία πού έξασφαλίζουν 
τήν πολυμορφία τοϋ Μόριά. Γ  ιατί πλά
θουν μέ τήν όμορφιά τους τό ξεχωρι
στό ύφος τής κάθε περιοχής κι’ έπι- 
δροϋν όσον έλάχιστοι άλλοι παράγον
τες στή διαρρύθμιση καί τοϋ βίου <σί 
τής ιδιοτυπίας τού χαρακτήρος τών 
κατοίκων. Σπουδάζοντας τή χλωοίδα 
ό στοχαστής σπουδάζει μαζί κι' ένα 
κομμάτι άπό τά σημαντικώτερα τοϋ το
πίου, ηού είπαμε «άνθρώπινο», καί ό- 
λοκληρώνει τή θεώρησή του μέ τήν 
κατάκτηση άπόψεων άπά τίς πιό χαρα
κτηριστικές τής γής, πού αύλακώνει 
μέ τήν όδοιπορία του ή, άκριβέστ^ρα, 
μέ τό προσκύνημά του.
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ΤΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΑΓΔΑ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή  συναυλία της Χορωδίας ’Αθηνών
Στι*\ν μουσικΛ ζωΛ τής πρωτεύου

σας, τήν τόσο φτωχή καΐ άρκετά 
μονόπλευρη ώς τά τελευταία άκόμα 
χρόνια, κάθε έμφάνιση τής Χορωδί
ας ’Αθηνών έπρόσθετε πάντα ένα 
τόνο ευχάριστης ποικιλίας καί αι
σθητικής άπόλουσης. “ Εκανε χτή
μα τοΰ κοινοΰ τόσες άριστουργημα- 
τικές σελίδες — θ’ άναφέρω στήν 
τύχη τόν Μεσσ α τον). Χαίντελ, τά 
Ρέκβιεμ του Μπράμς καί τού Βέρντι, 
τήν καταδίκη τοΰ Φάουστ τοΰ Μπερ- 
λιόζ , τά Πάθη τοΰ Χριστού kch τήν 
πανηγυρική λειτουργία τοΰ Μπάχ 
κ. ά. — πού χωρίς αύτήν θά έμεναν, 
ποιός ζέρει γιά πόσο καιρό άκόμα, 
άπρόσιτες σ’ όσους τούλάχιστον δέν 
έχουν τήν ευτυχία νά τ’ άκούσουν 
στό έζωτερικό. Εΐνε λοιπόν φυσικό 
τό ένδιαφέρον τών φιλομούσων γιάβ 
τήν Χορωδία ’Αθηνών καί δικαιολο
γημένος έπίσης ό ένθουσιασμός μέ 
τόν όποιο έπεδοκίμασαν κι’ <πύτή τή 
φορά στή συναυλία τής Κυριακής 
μέ τό Ρέκβιεμ τοΰ Μόζαρτ, τό λσμ- 
πρό άπφτέλεσμα τής υπομονητικής 
έργασίας τών μελών της κάτω άπό 
τήν δλο πίστη κι* “ άγάπη καθοδή
γηση τοΰ διευθυντόΰ των, κ. Ο. 01- 
κονομίδη. Μέ τό Ρέκβιεμ τοΰ Μό
τσαρτ άσχολήθηκα διεξοδικό σέ 
προηγούμενο σημείωμα, ώστε σή- 
μερ:» δέν μοΰ μένει νά γράφω άλ
λο άπό μερικές έντυπώσεις μου ά
πό τήν έκτέλεση. Ή  Χορωδ α ’Α
θηνών διαθέτει καλές άντρικές φω
νές, μέ καταφονή άριθμητική ύπε- 
ροχή τών μπάσσων, κι’ άκόμα κα
λύτερες γυναικείες, έπί πλέον δέ 
παρουσιάζει τά άζιοζήλευτα προ
σόντα ένς καλοϋ συνόλου, ένότητα 
Kcd πειθαρχία. Ή  προχθεσινή άπό- 
δοση, παρ’ δλες τΙς δυσκολίες πού 
παρουσιάζει τό έργο, ήταν iK a vo n o i*  
ητικώτατη, κι’ ό κ. ΟΙκονομ δης κα- 
τώρΦωσε νά μεταγγίσρ τήν συγκί
νηση, τήν θρησκευτική γαλΛνη καί 
τήν τρυφερότητα πού διαπνέουν τό 
κύκνειο έργο τοΰ Μότσαρτ. 'Υπο
γράμμισε μ’ έπιτυχία τΙς άντιθέσεις 
τών βερών, έδωσε ώραίες χρωμα
τικές μεταπτώσεις, έπρόσεζε στήν 
άρθρωση καί κατάφερε στά περισ
σότερα τούλάχιστον σημείβ ν ’ ά- 
κούγωνται καθαρά τά λόγια. Ή  όρ* 
χήστρα έζ άλλου συνώδευσε μέ ά- 
πόλυτο συγχρονισμό χορωδία καί 
σολίστ.

Καί οί τ έ σ σ π ρ ε ς  σολίστ, ή κ. Φρα
γκιά— Σπηλιοπούλου, ή δίδα Βλαχο
πούλου, καί οΐ κ. κ. Κορώνης καί 
Ευστρατίου άνταποκρίθησαν φωνητι 
κώς στίς άζιώσεις τοΰ έργου. Άπό 
τή μουσική όμως πλευρά, άς μου
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ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

έπιτραπρ νά ζεχωρ σω τή λεπτότα
τη άπόδοση τής κ. Σπηλιοπούλου 
κι’ άκόμα περισσότερο τοΰ κ. Εύ- 
στρατίου πού τραγούδησε τά μέρη 
του μέ λαμπρό στύλ, μέ εύγένεια 
αισθήματος καί έκφραστική άπλό- 
τητα.

"Ολοι αύτοί πού έμόχιθησαν γιά 
τό άρτιο άνέβτσμα τοΰ έργου βρή
καν τήν ώραιότερη άνταμοιβή τους 
στίς αύθόρμητες έκδηλώσεις τοΰ 
κοινοΰ. ’Αξίζει νά ποραθέσω τά 
όνόματα τών καλών αύτών συνερ
γατών τού κ. Οίκονομίδη.

'Η κ. Μάγγη Καρατζά
Μέ τό έξαιρετικό καί σπάνιο τα

λέντο τής κ. Καρατζά, στήν έρμπ- 
νεία ιδίως τοϋ χιουμοριστικού τρα
γουδιού, έχω αίσχσληθή κι’ άλλοτε. 
Ή  κ. Kapcn-ζά, είνε άπά τίς λίγες 
ίσως καλλιτέχνιδές στόν τόπο μας, 
πού δέν χρησιμοποιεί τό τραγούδι 
σάν μέσο έπιδειζεως τών φω\ητι- 
κών της χαρισμάτων, άλλ’ ούτε γί
νεται ό δίεκχιεραιωτής άπλώς τών 
ύποδείξεων τού συνθέτη. ’Αντίθε
τα ζωντανεύει μέ τή δική της τέ
χνη καϊ τήν θαυμαστή της ήθοποιϊα 
τήν ώμορφιά όχι μόνο τοϋ μ-ουσικοϋ 
άλλά καί ταϋ ποιητικού κειμένου, 
δημιουργεί πλήρη τήν άτμόσφ:«ρα 
κάθε τραγουδιού, συγκινεί, χαρ ζει 
τό γέλοιο, μέ μιά λέξη οϋτε στιγ
μή άφίνει άδιάφορο τόν άκροατη 
της.

Τά τραγούδια τοϋ προγράμματός 
της διαλεγμένα πάντα μέ γούστο 
καί καλαισθησία — θά ζητούσαμε 
μόνο άπό τΛν καλλιτέχνιδα λιγώτε- 
ρη φειδώ στά έλληνικά —· βρήκαν δ
λα κι’ αύτή τή φορά στήν κ . Καρα- 
τζά τήν άπαράμιλλη γιά τό ύφος 
καί τή μουσικότητα έρμηνεύτρια.

Ή  κ. Καρατζά είχε μιά μεγάλη 
έπιτυχία’ θά ήταν δμως άδικία έκ 
μέρους μου άν δέν άνέφερσ καί 
τήν πολύτιμη συνεργάτιδα στά πιά
νο, τήν δίδα "Ιρμα Κολάση, ενα ά
πό τά πιό ένδκιφέροντα μουσικά τα 
λέντα τοϋ τόπου μας, πού μέ τήν 
άβρή, τήν άκριβή της συνοδεία στά 
θηκε τόσο άξια δίπλα στήν πρωτα
γωνίστρια τής έπιτυχίος αύτής, τήν 
κ. Καρατζά.

Ή  συναυλία δόθηκε δπως πάντα 
μέ προσκλήσεις, έμπρός σ’ ένα έκ- 
λεχτά μουσικά κοινά πού γέμισε ά- 
σφυκτικά τΛν σάλα του Παρνασσοϋ 
καί έχειρσκρότπσε κατ’ έπανάληψη 
τήν κ. Καροιτζά.

Θ. Δ. ΚΑΡΥΟΤΑΚΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ή  Γ' Πανελλήνιος στό Ζάππειο Μέγαρο 

Τού κ. Ι Π .  Π ΑΗ Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
4ο (τελευταίο)

’Από έλλειψη χώρου δέν έδημοοι- 
εύθηκαν στό προηγούμενο φύλλο 
οί έξής σημειώσει»; άηό τό ζωγρα
φικό τμήμα τής Έκθέοεω ς :

Ό  κ. 3. Τριανταφυλλίδης μάς 
δ νει τρία καλοδεμένα δείγματα 
τής ίμπρεσσιονιστικής του ιδιοσυγ
κρασίας πού άνάμεσά τους ξεχωρί
ζει τό ύπ’ 198. Άπό τά δυό άξιόλο- 
γα έκθέματα τοϋ κ. Έ ρ . Φραντισκά- 
κη μέ τή λιτή, αύοτηρή γραμμή, τήν 
χρωματική έγκράτεια καί τά άμυ- 
δρό, ύποβλητικό φώς, σημειωνω ξε
χωριστά τά «'Επιτραπέζια)). Τό «Τα- 
τόϊ)) τού κ. Όδ. Φωκά είνε ένα γα
λήνιο τοπίο μέ πολλή ατμόσφαιρα. 
Τέσσερα χαροικτηριστικά δείγματα 
τής έμπειρίας του μάς προσφέρει 
ό κ. Ά λ . Χρησνοφής. Σημειώνω Ι
διαίτερα τή «Χαρά καί τό πράσινο», 
έναν πολυπρόσωπο συμβολικό πίνα
κα μέ πολλή άτμόσφαιρα, μέ νεραϊ- 
δένια χάρη τών γυναικών καί μέ 
τολμηρούς άλλ’ άρμονικώτατους 
χρωματικούς συνδυασμούς.

Άζιοοηι^είωτα είνε καί τά έκθέ- 
ματα τών κ. κ. Ά . Οριλίγγου (ή 
«Πλαγιά» έχει έναν θελκτικόν έζω- 
τισμό) , Γ. Παπάζογλου, Γιαν. Παπά, 
Ν. Σαντοριναίου, Γ. Σκαρλάτου, Ό. 
Περιβολαράκη, Π. Παντελάκη, Ή. 
Φέρτη, Π. Ροδοκανάκη τοιιογράφου 
μέ θερμό αίσθημα καί άρτια συγ
κρότηση, τών κυριών Λέλας Φλώ
ρου—Πολυκαντριώτη, Ά . Στύλου— 
Διαμαντοπούλου, Ά θ . Ταρσούλη, 
Ζογγολοπούλου—Ποσχαλ δου καί τής 
δίδος ,1. Σχίνς.

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ

’Ανάμεσα στά γλυπτικά έργα ξε
χωρίζουν τά πέντε έκθέματα τοϋ 
κ. Μ. Τόμπρου, τοϋ ρωμαλέου καί 
ιδιότυπου δημιουργού πού γεμίζει 
τήν έποχή του μέ τήν άφθονη καί 
αύστηρά καλλιτεχνική δημιουργία 
του. Δέ σημαίνει πώς είνε όλα μι
κρά κομμάτια — τρία μετάλλια, μίά 
προτομή κ ’ ένα κεφάλι — ή καθαρό
τητα τής ώμπνεύσεως κσί ή θαυμα
στή έμπειρία φανερώνεται καί στήν 
παραμικρότερη λεπτομέρεια. ’ Ιδιαί
τερη έντύπωση μοϋ έκανε ή «Κεφα
λή καθηγητοΰ Δημ. Παπούλια)) πού 
έχει μιά καταπληκτική δύναμη έκ- 
φράσεως καί μιά μοναδική ισορρό
πηση όγκων. Είνε άπά τις ώραιότε
ρες έηιτεύξεις του. Ό  κ, Εύρ. Βα- 
δούρης έκθέτει ένα καλοδεμένο, να 
τουραλιστικό κεφάλι. 'Επίσης ό κ. 
Κ, Βαλσαμής. Ό  ζωγράφος κ. Δ. Βι-

ΡΙΤΣΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ

τια στή φόρμα καί στήν έκφραση κ’ 
ή «Δεομένη» τοΰ ϊδιου ένα κομμά
τι μ ’ άνώτερες έπιδιώξεις. ’Από τά 
τρία έκθέματα τοΰ κ. Γ. Παπά ση
μειώνω ■'•ήν «Προτομή» άριθ. 240 μέ 
τή λιτή κι’ άρμονική γραμμΛ. Τό 
« Αγαλμα)) τοΰ κ. Ν. Περαντινοΰ 
εινε ένα όλόσωμο γυμνό πλούσιο 
σέ καλλιτεχνικές βιταμίνες. Πλα
στικοί όγκοι, έκφραση, κ,νηση έ 
χουν δουλευτή μέ διάθεση καί μέ 
γνώση. Ή  «Κεφαλή κόρης)) τού κ. 
Φωκ. Ρώκ φανερώνει εύαισθησία καί 
τεχνική πείρα καί ή «Κόρη σέ ρεμ
βασμό)) τού κ. Φάνη Σακελλαρίου 
βαθύ κραδασμό καί λυρική διάθεση. 
'Αξιόλογα έργα εκθέτουν έπίσης ή 
δίς Μπέλλα Ραφτοπούλου καί οί κ.κ.
Γ. Συννέφας, Β. Οαληρέας, Δ. Φε- 
ρεντίνος, Ζ. Λαμέρας, Κ. Λουκόπου 
λος, Ά . Μακρής καί Θ. Κολοκοτρώ- 
νπς.

Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ  ΚΑ Ι Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

Τό χαρακτικό τμήμα εΐνε άπό τά 
πιό ένδιαφέροντα. Γιά - τήν προοδο 
τοΰ είδους αύτοΰ στόν τόπο μας 
δέν εΐνε πολύς καιρός πού μίλησα 
διεξοδικά άπό τούτη τή στήλη.

Στήν τρίτη πανελλήνιο άντιπροσω 
πεύονται ικανοποιητικά όλοι σχεδόν 
οί “ Ελληνες χαράκτες, έκτός άπό 
τόν περίφημο Γαλάνη και τόν έφά- 
μιλλό του "Αγγελο Θεοδωρόπουλο. 
’Επειδή ό χώρος δέν έπιτρέπει Εκ
τενέστερη άνάλυση περιορίζουμαι 
στίς έξής σύντομες σημειώσεις α
κολουθώντας τή σειρά τοΰ καταλό
γου :

Ό  κ. Βελισσαρίδης έκθέτει τέσ- 
σερες ξυλογραφίες πού τίς χαρακτη 
ρίζει στέρεα άρχιτεκτονική καί σω
στή άντληφη τοΰ σκιοφωτισμοΰ.
’ Αλλες τόσες χαλκογραφίες ά εύ- 
αίσθητος καί λυρικός Γιαννουκάκης, 
έξαίρετη συνέχεια τής δουλειάς 
του, ό κ. Γ. Κεφαλληνός έπτά ξυ
λογραφίες άδρές κι’ άρμονικές, 
βγαλμένες άπό χέρι μαέστρου. Ή  
«^ίεκρά φύσις)) τής δίδος Κούλος 
Μπεκιάρη είνε ένα θελκτικό δείγμα 

καλαισθησίας. Τό κιάρο-σκοΰρο της 
έπιτυχημένο, στό σχέδιο γερό, μέ 
άξιέπαινη λιτότητα. Άπό τό πέντε 
έκθέματα τής δίδος Φ. Καχριμάνη 
σημειώνω τό «Τοπίο)) (ξυλογραφία) 
καί τίς λιθογραφίες, πού φανερώ
νουν εύαισθησ α καί στοχασμό. 
Τρεΐς ώραίες ξυλογραφίες μάς δί
νει ό κ. Εύ. Παπαδημητριου πού έ 
χουν δλη τή στερεότητα καί τήν 
έμπειρία τοΰ ρωμαλέου γλυφάνου 
του, κι’ άλλες τέσσερες ό κ. Τάσσος 
ένας καλλιτέχνης μέ δυνατή ίδιο-

τσώρης έκανε γιά πρώτη φορά τήν συγκρασία καί μέ τολμηρή φαντα-
έμφάνισή του ώς γλύπτης μέ ένα 
γυναικείο κεφάλι πού δέν τοΰ λεί-

σία, πού μέ τά τωρινά του έκθέμα
τα παρουσιάζεται έντελώς κύριος

πει ή εύαισθησ.α κ ’ ή άμόλευτη, ή τών έκφραστικών του μέσων.
καθαρά προσωπική πνοή — χαρίσμα
τα γνώριμα τοΰ διαλεχτοΰ καλλιτέ
χνη. Ό  «Μιλτιάδης)) τής κ. ’Α. Ζαΐ- 
ρη είνε μιά άξιέπαινη προσπάθεια. 
Ή  «Κεφαλή γυναικός)) τοΰ κ. Γ. 
Ζογγολοπούλου εΐνε ένα στέρεο κ ’ 
έκφραστικό κομμάτι. Τά δυό έκθέμα 
τα τοΰ κ. Γ. Καστριώτη σέ ειδικό 
τσιμέντο έχουν μιά χάρη διακοσμη*

’Από τίς πέντε ξυλογραφίες τοΟ 
γλύπτη κ. Νικόλα σημειώνω τΙς ύπ* 
άριθ. 284, 285 καί 286, καθώς καί 
τίς ύπ’ άριθ. 281 καί 282 τοϋ κ. Γ. 
Μόσχου γιά τήν ειλικρίνεια τής έκ- 
φράσεως. Τό «Παζάρι στό Καρπενή
σι)) τοΰ κ. Κ. Πλακωτάρη φανερώνει 
καθαρή νόηση τοΰ άντικειμένου κ' 
έπιμελημένη έπεξεργασία. Πρέπει

Τΐκή, βρίσκω μόνο κάπως τυπική τήν νώ οημε ,ώσω άκόμα τόν «Πατέρα» 
«Κεφαλή Μεδούοης» καί άδύνατη Τθ0 κ Γ _ Μανουσάκη καί τό «Τοπίο» 
οτό σχέδιο τή «Μαντόνα». 277 τής δ ίδος Λ Μαγγιώρου.

Ή  «Κυνηγέτις» τοϋ κ. Κ. Γεωργα- διακοσμητική άντιπροσωπεύε-
κά είνε ένα κομμάτι άκαδημαίκά ται λιγοστούς άλλ' άξιόλογους 
χωρίς παλμό μέ φανερές άδυναμίες τεχν ;τεςι τόν κ . π. Βαλοαμάκη, τήν 
στίς άναλογίες (θώρακας στενός, κ- ·Ε- Βοΐλα, τήν κ. Π. Γαβαλά- 
ώμοι γυρτοί κλπ.) μέ άξιόλογη ό- Διαμαντοπούλου, τή δίδα Φρ. Εύθυμι 
μως έπεξεργασίά. Ό  κ. Χριστ. Νά- άδου_ τ6ν κ ·Α Mcmpfi, τή δίδα Δ. 
τσιος έκθέτει ένα έκφραστικό «Κεφά Παρασκευαΐδου καί τόν κ. Δ. Φερεν- 
λι γυναικός» κ ’ ένα γυμνό σέ φυσι- τ;ν0 . Ξεχωριστά σημειώνω τίς τερα-
κό μέγεθος πού φανερώνει σχεδια- 
στικήν ικανότητα, καθαρή νόηση τοΰ 
άντικειμένου καί διάθεση πρωτοτυ
πίας. ’Ενδιαφέροντα τά δυό έκθέ
ματα τοΰ κ. Λ. Νικολάου, ή «Ήπει-

κόττες τής δίδος Εύθυμιάδη πού δι
αρκώς προχωρεί άπό κατάκτηση σέ 
κατάκτηση, τήν «Πανγ^α)) τής δίδος 
Βοίλα, ένα μι.σαήΟ κ λοοχεοη- 
σμένο πο ύσυνεχκει -ή Ξυζάντα.Ί

ρώτισσα στό χωράφι)) Ιδίως μέ τό ζων παράδοση καί την κ Διαμαντοηου-
λου—Γαβσλδ τόν «Εύαγγελισμό» καί 
τό πο,οτρ.ιτο τού Εθνικού Κυβερνή 
τη κ. I. Μεταζά τό τόσο άρμονικό 
στό χρώμα καί τόσο έκφραστικό.

Χ η .  ΙΪΑΝΛΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

τανό της παλμό. Ό «Νικητής)) πε
τεινός, τοΰ κ. Νικόλα, εΐνε ενα σπαρ 
ταριστό, καλοδεμένο ξυλόγλυπτο, ό 
«‘Υπουργός κ. Κ Κοτζιάς» τού κ. 
Ίωάν Παιΐοδημη rpiou μιό υπερφυ
σική npnt-up ►..πλώ ζυγισμένη, άρ-



Μιά σκηνή άπό τήν ταινία ό « Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο Σ  Α Υ Τ Ο Κ ΡΑ Τ Ω Ρ? ττοΰ θα 
παιχτή τήν έρχόμενη βδομάδα στή «Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ »  καΐ πού εχει πρωταγω
νιστές τούς ΓΚ Ο Υ Σ Τ Λ Β  ΝΤΗ ΣΑ — Κ Α ΡΟ Λ Α  Δ ΕΟ -ΡΕΝ Ε Ν Τ Ε Λ ΙΓ Κ Τ Υ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Στό. καμαρίνι 
ΤΗΣ ΤΖΕΝΥ ΧΟΛΤ
η πέντε χρόνια μετά

Έχτός άπό τό θέατρο, δέν τήν 
είχα ξαναδή άπό τότε πού πρωτα
γωνιστούσε στοΰς «’Αθώους».

— Σας χρωστάω τήν πρώτη μου 
συνέντευξη, λέει πολύ γ ρ ή γ ο ρ α ,  μό 
λις μέ βλέπει.

Μ’Έ χ ω  κρατήσει άληθινά μ*ιά 
ξεχωριστή έντύπώση άπό αύτή τή 
πρώτη εύχαρίστηση πού τής Εδωσα 
χωρίς νά τό θέλω, μέ τήν περιέρ
γεια μου νά πλησιάσω τό νέο εί
δωλο πού μετά άπό λίγο 9ά έξέ- 
πληττε τό Παρίσι.

"Αν τά λέει γρήγορα, εΐνε γιατί 
μιλάει γρήγορα. Μιά κρυφή μηχα 
νή μοιάζει νά στάζη μέσα της τό 
κύλισμα τού αίματος, τών λέξεων, 
τής σκέψης. Μ ’ δλα αύτά στήν άρ
χή τοΰ σύντομου αύτοΰ πρόλογου 
σταματάει. Κι’ αύτή άκόμα συλλο
γίζεται τή μικρή κοπέλλα πού εί
χα έρθει νά δώ πέντε χρόνια πρίν.

Χαμογελάμε καιΐ ol δύο θεατές 
μιάς εύτυχισμένης έκβασης καί 
ϊιέν μπορώ νά μήν πώ :

—Πόσο ώραία έχετε γίνη.
—"Ωστε δέν έλεγα τίποτα, τότε;
Σκέφτομαι πέντε χρόνια πρίν 

τήν πρωτόπειρη άκόμα ήθοπ οιό , 
άπροσδιόριστη άκόμα. Ταραγμένη, 
δπως δταν ξυπνάει κανένας άπότο 
μα. Ά λλά  άπό τότε ό πόθος της 
γιά νά ζήση καί νά φτάση μέ γεμί 
ζανε άπό προφητείες πολύ κολακευ 
ιικές γιά κείνη. Καί γιά νά τελει
ώνουμε :

—Περπατούσατε μέ μεγάλα βέ
βαια βήματα καί βρήκατε τόν και 
ρό νά γίνετε ώραία.

—Παναγία μου έπρεπ*.
Μέσα σ’ αυτό τό «έπρεπε» ένωθή 

κανε άνάμεσα στά πέντε χρόνια 
άλλαγών, ol δυό Τζένυ Χόλτ.

Χάθηκε κι' δλας. "Εμεινα  μόνη, 
μέσα στό στενό καί ήσυχο καμαρί
νι μέ μικρότερους έξοπλισμούς ά
πό κρέμες καί μπογιές, άπό δ,τι 
θά χρειαζόνταν σ· όποιοίδήποτε ά
πλή άστή γιά νά προετοιμάση τήν 
Κυριακάτικη ώραιότητά της. Κρετ 
τόνια μπλέ μ’ άσπρα λουλούδια 
τό κάνουνε πιό χαρούμενο αύτό τό

δωμάτιο καί σέ μιά γωνιά, τό μό 
νο λοΰσο μιά πυτζάμα κεντημένη 
μέ χρωματιστά πετράδια.

Μέ βήματα σιγανά ξαναγυρίζει. 
Τέλειωσε ή σκηνή πού έκανε δο
κιμή.

Μόλις μπαίνει μοϋ λέει :
— Αύτό πού θάθελα ήτανε ένα 

δικό μου θέατρο. Νά παίζω ο,τι μ’ 
άρέσει. Τό μόνο είνε δτι χρειάζον 
ται πολλά χρήματα κι' άκόμα έ
χει κανένας καί τήν άβεβαιότητα 
άν θά κερδίση ή άν θά χάση.

«Ξέρετε, έξακολουθεϊ, εΐνε περί 
εργο. Τόν περασμένο χρόνο, δέν έ 
κοτνα τίποτα. Καί φέτος μέσα στίς 
πολεμικές άνησυχίες, άρχισε νά 
μοΰ γ  ελάτι ή τύχη.

Κάνει πρόβες στό έργο τοΰ 
Κλώντ Άντρέ Ποζέ. Πρωταγωνί
στησε άκόμα στά έργα: «Ό  άνθρω 
πος καί ή νύχτα)), «θά ζήσω μιά 
μεγάλη άγάπη», «Τά Ιερά τέρα
τα». Μέ τόν καινούργιο της ρόλο 
παρουσιάζει τέσσαρα διαφορετικά 
πρόσωπα.

Μοϋ μιλάει μετά γιά τόν Πι- 
τοέφ, πού ό θάνατός του άφησε ένα 
μεγάλο κενό, πού κανένα άλλο τα
λέντο δέν θά μπόρεση νά τόν άνα 
πληρώση. θαυμάζει πολύ γρήγο
ρα, πολύ δυνατά δπως κάνει κι' 
δ,τι δήποτε άλλο.

—Καί γιά  τόν κινηματογράφο;
—θά  γυρίσω κάτι πού νομίζω 

δτι εΐνε άρκετά καλό. Ά λ λ ά  δχι 
άμέσως. Δέν μπορώ νά πώ τίποτα 
περισσότερο.

Διάλεξε φωτογραφίες. "Ηπιε, μ’ 
υποχρέωσε νά πιώ, κάπνισε, άλλα 
ξε τρεις φορές Κοστούμια γρήγορα 
πίσω άπ* μιά κουρτίνα, είπε δ,τι 
ήθελε, ξαναμακιγιαρίστηκε έτοιμη 
γιά νά βγή έξω.

Καί φεύγοντας ξανασκέφτομαι 
τή μικρή κοπέλλα πού είχα δή έ
δώ καί πέντε χρόνια, τήν τόσο ά
πλή, πού δέν σήκωσε καθόλου τή 
μύτη της έπειδή έπεβλήθηκε τόσο 
γρήγορα.

Μ Α ΓΚ Υ  Γ Κ ΙΡ Α Λ
........... ■...................
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l i Γ
(Μελόδραμα ’Αθηνών A. Ε .)

Γενικός Διευθυντής ΟΔΥΓ. ΛΑΠΠΑΓ

Α ' ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
9 - 2 0  Μαίου 

ΜΕ ΤΑ ΕΡ Γ Α

ΜΓΓΟΕΜ
(τοΟ Πουτσίνι)

Π Α Λ Η Λ Τ Σ Ο Ι
(τοΰ Λεονκαβάλο)

ΤΖ ΑΝΙ  Σ Κ Ι Κ Η
(τοϋ Πουτσίνι)

(πρώτη έκτέλεαις είς ’Αθήνας) 
Λαμβάνουν μέρος είδικώς μετακλη- 
θέντες έκ τοΰ έζωτερικοϋ:
Π. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, διάσημος "Ελλην 
τενόρος τών κρατικών θεάτρων Βε- 
ΡΟΛΙΝΟΥ - ΒΙΕΝΝΗΣ-Σ ΑΛΤΣΜΠΟΥΡ 
-  Δ ΡΕΣΔΗ Σ -  Κ ΙΕΛΟΥ καί τής Κ ΡΑ 
Τ ΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΓΥΡ ΙΧΗ Σ .
4>. ΑΤΔΑΛΗ. (Ή  διακεκριμένη υψί
φωνος τής Λ Α Τ Κ Η Σ  ΟΠΕΡΑΣ Β ΕΡ Ο 
ΛΙΝΟΥ -  ΒΙΕΝΝΗΣ.

ΕΝ Α ΡΞ ΙΣ  
ΠΕΜΠΤΗ, 9 Μαϊου 9.30 μ. μ.

ΜΠΟΕΜI
"Οπερα είς 4 πράζεις 
Μιμή -  Φ. ΑΤΔΑΛΗ. 

Μονζέττα -  ΚΛ. ΣΤΑΜΟΥ 
Ροδόλφος -  Π. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 
Μάρκελος -  Ε. ΒΑΣ ΙΛΑΚΗ Σ 

Σωνάρ -  Γ. ΒΙΤΏΡΑΤΟΣ 
ΚολΙν -  Γ. ΜΟΥΛΑΣ 

Άλτσιντόρος — Θ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ 
Μπενουά — Π. ΣΒΟΡΟΝΟΣ 
Διευθυντής ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΤΟΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ 
ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Διεθ. Χορωδίας Μ. ΒΟ ΥΡΤΣΗΓ 

Χορωδία 40 ΠΡΟΣΟΠΑ 
Σκηνοθέτης Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ 

ΣΚΗΝΙΚΑ Ε Ξ  ΙΤΑΛΙΑΣ 
(τοϋ οίκου Σ ΕΡΓΑ Ν Ι ΜΙΛΑΝΟΥ) 

ΕΝΔΥΜΑΣΑΙ Ε Ξ  ΙΤΑΛΙΑΣ 
(τοϋ οϊκου ΜΠΟΝΑΡΔΙ ΜΙΛΑΝΟΥ)
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Λόξες νίκες και αποστρατεία
τής Γκλόρια Σβάνσον

Μιά μέρα τοΰ 1915 μιά μικρή 
νέα κοπέλλα μέ τή μύτη ψηλά, πή
γε νά ζητήση δουλειά στόν Μάκ 
Σέννετ. Ό  εύτυχισμένος δημιουρ
γός κωμωδιών έξήτασε τό άκριβό 
φόρεμά της, τό καπέλλο της πού- 
ταν μιά άπομίμηση μόδας τοΰ Πα- 
ρισιοΰ, τέλος τις λεπτές γάμπες 
της, τά φωτεινά της μάτια, τά μαλ
λιά της καί είπε :

— Νομίζω δτι μπορείτε νάχετε 
μιά καρριέρα στόν κινηματογρά
φο. ’Ελάτε αύριο στίς 8 καί θά 
σάς βοηθήσω.

Δέν παρουσιάστηκε χαμογελα
στή στις 8 άλλά στίς 11.

στό πρόσωπο. Ωραίοι άντρες τήν 
τραβάγανε άπό τόν γκρεμνό, τήν 
σώζανε άπό τό πνίξιμο. Γέροι τήν 
πα,ρασύρανε σέ γκαρσονιέρες κι’ 
έκείνη τούς έδιωχνε κι' έφευγε μέ 
σα στή νύχτα μέ τό ώραΐο της φό 
ρεμα σκισμένο, γιά νά βρή στέγη 
κλαίρντας κοντά στόν άνθρωπο 
πού ποτέ δέν έπαψε νά λατρεύη.

Φιλόδοξη, παράτολμη, ύπερβολι
κή σ' δλα, θεληματική μέχρι σκλη 
ρότητας άναπηδοΰσε μέ μιά λάμ
ψη γοητευτική μέσα άπ’ αύτές τις 
ταινίες δπου τά πράγματα διορ
θωνόντουσαν. Τ* δνομα τής Γκλό- 
ρια Σβάνσον, μέ φωτεινά γράμμα 
τα φανέρωνε δλες τίς Ιδιοτροπίες!

Γκλόρια έπεβλήθηκε, άρχισε νά τά 
ξοδεύη δλα. Χωρίς νά ύπογράφη 
καινούργιο συμβόλαιο, άποφάσισε 
γιά ένα χρόνο νά μείνη έλεύθερη. 
"Επειτα ξαναγύρισε στό Χόλλυ
γουντ καί μέ τήν έκπληξη όλονών 
άρχισε νά διευθύνη τήν δική της 
έταιρεία παραγωγής.
Μ ΙΑ  Π Α ΙΧ Τ Ρ Α

Μέ τόν καιρό νέα είδωλα έπιβλη 
θήκοτνε καί ή έξ ίσου δημιουργία 
της στήν «Βροχή» δέν ήτανε παρά 
μιά μέση έπιτυχία. Πήρε τόν 'Έ ρ ικ  
φόν Στρογχά ϊμ  γιά ν' άνεβάση 
στό θέατρο τήν «Βασίλισσα Κέλ- 
λυ» άλλά στό τέλος μαλώσανε καί 
έμεινε άτέλειωτη αύτή ή ταινία,

Οί τρεΐς πρωταγωνιστές τής ώραΐας κωμεντΐ «Μ Ο Ν Τ ΕΡΝ Ο Σ  ΚΑΖΑΝΟ- 
ΒΑ» ποΰ θα παιχτή τήν έρχόμενη έβδομάδα στό «ΠΑΝΘΕΟ». Ε Ρ Ρ Ο Λ  

ΦΛΥΝ —  Ο Λ ΙΒ ΙΑ  Ν Τ Ε  Χ Α Λ ΙΒ Α Ν Τ  —  Π Α Τ Ρ ΙΚ  ΚΝ Ο Ο ν Λ Ε Σ

Κινηματογραφικά νέα

— "Ημουν» τόσο εύτυχισμένη 
χτές πού μοϋ δώσατε δουλειά, έξή- 
γησε, ώστε παντρεύτηκα.

Καί ή μις Σβάστρεμ πού έγινε 
γιά τό Χόλλυγουντ ή Γ κλόρια 
Σβάνσον παρουσίασε στόν Μάκ 
Σέννετ ένα νέο παλληκάρι δυό φο 
ρές πιό μεγάλο άπ' αύτήν κι’ δχι 
καλοχτενισμένο. ’Ήτανε ό Ούάλ- 
λας Μπήρυ.

"Οταν παρουσιάστηκε μέ κοστοϋ 
μι μπάνιου, ενας άλλος παραγω
γός τής πρότεινε 50 δολλάρια, άν- 
τΐ τά 35 πού κέρδιζε στίς φάρσες 
τοϋ Μάκ Σέννετ.

Ή  Γκλόρια τότε άγόρασε ένα 
καμπριολέ, έπιπλα, άκριβές τουα
λέττες και άφοΰ ξόδεψε τό πρώτο 
της τσέκ άρχισε νά ξοδεύη 200 
δολλάρια τή βδομάδα άντί τά 150 
πού έπαιρνε.

Άπ ό τότε ή Γκλόρια ξόδευε πάν 
τα δλα δσα έπαιρνε κι' άκόμα πα
ραπάνω.

Μ ΙΑ  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Η  Γ Υ Ν Α ΙΚ Α

Ό  Σεσίλ ντέ Μίλ έμπνευσμένος 
άπό τήν Σβάνσον έκανε μιά άπό 
τίς πρωταγωνίστριες τής «Άγαπη- 
τής Κρίτστον» κι’ ένα πρόσωπο έ
κανε τήν έμφάνισή του στήν όθό- 
νη : μιά πάράξενη γυναίκα. Ντυ
μένη μέ παλτό άπό φτερά, μέ «ντε 
σαμπιγιέ» άπό παγιέττες πού στε- 
κότοτνε άπάνω σέ τακοϋνι 10 έκα- 
τοστο μέτρων καί πού έκανε μπάνιο 
μέσα σέ πισίνες άπό «όνύξ». Στή 
«Ζαζά», στό «Χρυσό κλουβί» καί 
σέ δέκα άλλες ταινίες, ήτανε ή 
ώραία χωρισμένη, ή πονεμένη μη
τέρα, πού ζητάει τΐ λησμονιά μέ
σα στή δίνη τής Ντωβίλ, ή χορεύ
τρια μέ τήν μαχαιρωμένη καρδιά, 
πού ύποχρεώνεται νά δείξη γελα-

Παρουσιαζότανε μέ φορέματα που 
ή ούρά τους ήτανε άπό έρμίνα, μιά 
μικρογράφος τίς ζωγράφιζε κάθε 
πρωΐ διάφορα σχήματα γιά στο
λίδια στίς γάμπες της.

Σ  ιγά-σιγά τό ταλέντο της πλου 
τίστηκε καί τής έπέτρεψε νά άνα- 
νεωθή στήν «Χαρτοπαίχτρα», στήν 
«Τιμή μιάς τρέλλας», ιδιαίτερα 
καί σ’ αύτήν τήν «Κυρία δέν μέ 
μέλλει» πού γυρίστηκε στό Παρί
σι καί πού δέν είνε κι' άπό τις καλ- 
λίτερές της δημιουργίες. Ή  «Λου- 
όμενη ώραιότητα» τοΰ Μάκ Σέν 
νετ, έκανε τήν σταδιοδρομία της. 
Βασίλευε στήν Αμερική  άπάνω σ' 
ένα όλάκαιρο λαό άπό σωστούς 
ύπηκόους της. Αύτή κι’ ή Πόλα 
Νέγκρι είχαν φιλονικεϊες αύτοκρα 
τορισσών.

Μ ΙΑ  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α

Σ ' όλάκερο τόν κόσμο άναρίθ- 
μητες κοπέλλες ζηλεύανε τούς πλα 
τεΐς ώμους της, μιμόντουσαν τό 
χαμόγελό της, άντιγράφανε τά φο 
ρέματά της καί άντλούσανε ένα 
καινούργιο κουράγιο άπό τό πα
ράδειγμά της. Δέν ήτανε, βέβαια, 
μιά έπιτυχία άπ' αύτές πού μοιά 
ζουν παράδοξες, άπό τήν άσύγκρι 
τη ώραιότητα ή άπό πρωτοφανείς 
περιστάσεις, άλλά περισσότερο ή 
περίπτωση μιάς γυναίκας άληθινά 
μικρής, μέ μιά άδύνατη μύτη, ένα 
κεφάλι πολύ χ ο ν τ ρ ό  γιά τό σώμα 
της, μακρυά ποδάρια, καί πού μέ 
δυσκολία δέχτηκε τή γοητεία, τή 
δουλειά, τήν ένεργητικότητα. Ή  
«Παραμάουντ» τής πρόσφερε 20. 
000 δολλάρια τήν έβδομάδα. Μιά 
άλλη θάτανε ευχαριστημένη άπ’ 
δλα αύτά, άπό τήν περιουσία της, 
άπό τή δόξα της. Μόλις δμως ή

πού περικλείει περίφημα κομμάτια 
καί πού τής κόστισε 750.000 δολ
λάρια. "Ετσ ι ξανάχασε δ,τι είχε 
κερδίσει. Βλέποντας πίσω, ξανά
βλεπε βέβαια χρόνια έπιτυχιών 
άλλά καί χρόνια κατεστραμμένα ά 
πό τήν άτέλειωτη δουλειά, άπό 
τήν δημοσιότητα, άπό τήν άνάγκη 
νά παίζη ρόλους, νά πληρώνη χρέη 
ν’ άρέση στό κοινό. ’Έ τσ ι τής ήρ
θε ό πειρασμός νά τά έγκαταλεί- 
ψη δλα, νά σταματήση πιά, καί νά 
ζήση άπλά, άλλά ειρηνικά.

'Η μοίρα δμως δέν έγινε γρήγο 
ρη άφορμή γ ι’ δλα αυτά στή γυ
ναίκα πού είχε τή συνήθεια νά μά 
χεται πολύ, νά παίζη τά τελευ
ταία της χαρτιά καί νά χάνετοα 
στήν τύ/η.

Μέ τόν έρχομό τοΰ όμιλοϋντος 
κινηματογράφου πούλησε τό άπ- 
παρτεμάν της τοΰ Μανχάτταν καί 
ξαναβάλθηκε στή δουλειά γιά νά 
γυρίση τήν «Αμαρτωλή», «Μιά 
παράξενη χήρα», «Απερίσκεπτος».

Ξαναγυρίζει ή τύχη μ' αύτές τίς 
δυό τελευταίες κωμωδίες πού ήτα 
νε άδιάφορες άλλά είχανε έπιτυ
χία πάντα νέα, περίφημα ντυμένη, 
μέ ένα καινούργιο κέφι, μέ μιά 
διαρκή έπιθυμία, μέ μιά γοητευτι
κή φωνή, ξανακέρδισε τό κοινό 
της καί ξαναπόχτησε τή θέση της.

θέλησε νά γίνη βασίλισσα κι’ 
έγινε. ’Ονειρευότανε τώρα νά ξά- 
ναγίνη φυλάττοντας δμως καί τήν 
έλευθερία του νά ζήση μέ τόν 
τρόπο της. ’Ήτανε σύγχρονα πολύ 
δυνατή καί πολύ άδύνατη.

Δυνατή, ύποκίνησε βαθειές έχ- 
τρες. Άπ ό καιρό παραμονεύανε 
τήν άποτυχία της καί στίς πρώ
τες της άδυναμίες ol έχτροί μποϋ- 
κοτάρισαν τίς ταινίες της, ένφ ή 
άντίζηλός της Κωνστάνς Μπένετ
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Λ  Ό  γνωστότατος Γάλλος σκηνοθέ
της Μαρσέλ Λ ’ Έμπριέ «γυρίζει» στή 
Ρώμη τό θεατρικό εργο τοϋ Ρώσσου 
συγγραφέα Νικόλα Έβρίϊνωφ « Η κω
μωδία τής ευτυχίας» μέ τοΰς Ραμόν 
Νοδάρο, Μισέλ Σιμόν, Ζϊλ Μπερύ, Ζάκ 
Κατλαίν καί τήν "Ιζα Πόλα.

*** "Οπως εΐνε γνωστά 6 Σάρλ Μπου 
αγιέ έκτελεϊ χρέη τηλεγραφητή «κάπου 
στή Γαλλία». Καί έπειδή τοΰ δίνεται 
έ’τσι πολΰς καιρός γ ι’ ά,/όπαυσι εγρα- 
ψε ενα θεατρικό εργο μί τόν τίτλο 
«Νειάτα μέ ρυτίδες».

Α  Ή  "Ελλεν Μόλντα, μιά άγνωστη 
ως τά τώρα ήθοποιός τοί θεάτρου «γυ
ρίζει» ταινία στά στούντιο τής Μέτρο. 
Ό  τίτλος τής ταινίας σύτής εΐνε : 
«Βοηθός νοσοκόμα».

Α  Ά π ’ ο,τι διαβάζουμε σ’ ϊνα μεγά
λο γαλλικό περιοδικό τΰ περισσότερα 
χρήματα άπά τά «γύρισμα» μιάς ται
νίας τά κερδίζει ό Τίνο Ρόσι, ποϋ παίρ
νει άκριβώς έ'να έκατομμύριο.,.γαλλικα 
φράγκα. Ακολουθούν οί Ζάν Γκαμπέν 
Βιβιάν Ρομάνς, Βίκτωρ Φρανσεν καί 
Ντανιέλ Νταριέ μέ 800.000. Ύστερα 
ό Φερναντέλ μέ 700.000 Πάντως ενας 
«δεύτερος» καί άγνωστος πρωταγωνι
στής κερδίζει παραπάνω άπό 50.000.

Α  Ή  γνωστή Γαλλίδα ποιήτρια Άν- 
ζέλ Μόλντα, μητέρα τή<- 'Έλεν Μόλ
ντα, πού μιλάμε παραπάνω, γράφει ε
να εύθυμο κινηματογραφ κό σενάριο.

Α  Ό  Φερναντέλ παίρνει άδεια άπό 
τό στρατό γιά νά «γυρίση» ταινία τή 
νέα κωμωδία «'Έπλυνα τά πιάτα».

Α  Στό ξεκαρδιστικά οΰτά φίλμ έ'χει 
γιά παρτεναίρ του τήν Άρλετύ καί τον 
Ζωζέφ Νικόλ.

Α  Στά Βερολίνο θά δοθή πανηγυρικά 
ή πρεμιέρα τοΰ μεγάλου καλλιτεχνικού

φίλμ «Μ ΙΧΑ Η Λ  Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ » , ή Si έπι- 
τυχία προμηνύεται πρωτοφανής. 'Όπως 
είνε γνωστά τά φίλμ «γυρίστηκε» άπό 
τόν διάσημο σκηνοθέτη Κούρτ ’Έρτελ 
ποΰ γιά τήν έργασία αύτί, άναγκάστη- 
κε νά μείνη δυό όλόκληρα χρόνια σΓην 
’ Ιταλία. Τή μουσική τοΰ ϊργου έχει 
γράψει ό Άλοί'ς Μέλιχαρ

Α  Ό  διεθνοΰς φήμης ’ Ιταλός τενόρος 
Μπεντζαμίνο Τζΐλι άνέλαδε νά πρωτα- 
γωνιστήση στό φίλμ «Ό'ειρώδης μου
σική» πού έτοιμάζει ή Τόμπις μέ τήν 
συνεργασία τής ’ Ιταλικής κινηματογρα
φικής έταιρείας «Ίτάλα>' ΟΪ έργασίες 
τής νέας αύτής μουσικής ταινίας θ’ άρ- 
χίσουν μετά τό Μάρτη.

Λ  «Καρδιά μοντέρνα, έπιπλωμένη», 
αύτός εΐνε ό τίτλος ένός φίλμ ποΰ 9ά 
σκηνοθετήση ό δημοφιλής Γερμανός κω 
μικός Τ ΕΟ  Λ ΙΝ Γ Κ Ε Ν  Ποωταγωνιστής 
τοΰ έ'ργου θά εΐνε οπως φαίνεται ό 
ΓΚ Ο Υ Σ Τ Α Β  Φ Ρ Α ΙΛ ΙΧ .

Λ  Τά φίλμ τής Τόμπις «Γκέρλς» τι
μήθηκε τώρα τελευταία άπά τή γερμανι 
κή Κυβέρνηση μέ τήν διάκριση «καλλι
τεχνικής πολύτιμο».

Α  'Εκτός του ΚΑ ΡΑ  Λ Ο Υ Ν Τ Β ΙΧ  
ΝΤΗΛ καί τού Φ ΕΡΝ Τ ΙΝ Α Ν Τ  Μ Α Ρ Ι
ΑΝ ποΰ παίζουν τούς πρωτεύοντας ρή. 
λόυς στό φίλμ « ’Αλεπού τοΰ Κλέναρ- 
βον» τούς άλλους άνδρικούς ρόλους υ
ποδύονται ό Κάρλ Ντάνεμαν καί 4 " Α- 
ριμπερτ Μώκφ. Σκηνοθέτης τοΰ έ'ργου 
εΐνε ό Μ. Κίμμιχ.

Α  Ό  γνωστός Βιεννέζος ήθοποιόε 
Α Τ Τ ΙΛ Α  Χ Ε Ρ Μ Π ΙΓ Κ Ε Ρ  —  4 σύζυγοε 
τής Πάουλα Βέσσελυ —  θά πρωταγω
νιστήσω στό φίλμ «Ό  τελευταίος γύ
ρος» πού θ’ άρχίση νά «γυρίζεται» προ 
σεχώς στά στούντιο Γιοχάννισταλ τής 
Τόμπις.

Οί κινηματογράφοι
τήν αλλη έβδομάδα

ΑΣΤΥ

©ά Λτιαναλόβη τΛν έγχρωμέ, 
ταινία τοΰ ΝτΙσνεϋ α'Η Χιονίτη 
κ ’ ©I 7 νάνοι».

ΑΤΤΙΚΟ
Μιά περιπετειώδης ταινία πτή 

ζούγκλα μέ: τόν τίτλο « Τ Ρ Ε Ί  Ν 
Τ ΕΡ  ΧΟΡΝ».

ΕΣΠ ΕΡΟ Σ

Μιά χαριτωμένη μουσικΛ κωμω 
μία μέ τούς Ζανέ:τ Μάκ-Ντόναλντ

τής έπαιρνε τόν τέταρτο άντρα 
της. Άδύνατη, πόθησε νά κρατήση 
τήν εύτυχία τοΰ ν' άγαπάη. "Ετσι 
άναγκάστηκε νά άρνηθή νά ύ- 
πάρχη.

Αποφασίσαμε νά πολεμήσουνε 
αύτήν τήν μαχόμενη πού δέν ήθε
λε νά όμολογήση δτι ήτανε νικη
μένη. "Ενοχος γιατί πήρε τόν Χέρ- 
μπερτ Μαρσάλ άπό τή γυναίκα 
του. "Εγ ιν ε  δαχτυλόδεικτη. Χιλιά
δες μέλη άμερικανικών γυναικεί
ων λεσχών φοβερίζανε νά κατα- 
στρέψουνε δλες τις οθόνες πού θά 
ξαναπαρουσιαζότανε αύτή ή άμαρ 
τωλή, Καλή παίχτρα δέχτηκε ν’ ά- 
ποτραβηχθή καί νά ζήση στό περι
θώριο. Εύτυχισμένη, άν δέν έπιδι- 
ώκει τήν έκδίκηση.
Jflll Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  II Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  I l l(k

-Τζόε Μπράουν -  Τζδν Γκάρ- 
ρικ

«ΜΝΗΣΤΗ ΣΤΗ ΛΟΤΑΡΙΑ»

Σκηνοθέτης ό Π6ουλ Λ. 2>άΐν 
Tfi μουσική έγραψε ό Ρούντονφ 
Φρήμλ.

Ρ Ε Ξ

Θά συνεχίσρ γιά δεύτερη έδ?ο  
μάδα «ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΑΜΑΡΤΟ- 
ΛΗΣ» μέ: τήν δραματική καλλ'.τέ. 
χνιδα του κινηματογράφου Μπέϊ 
τυ Νταίβις.

ΤΙΤΤΑΝΙΑ

Μιά άπδ τΙς πιο καλές ταινίες 
τής φετεινής περιόδου «0 Π ΡΑΣΙ
ΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ» μέ τούς ΓκοΛ 
στας Ντήσλ — Καρόλα Αεώ — Ρε  
νέ  Ντέλβγκτυ. Είναι παραγωγ·', 
τής Οϋφα.

ΠΑΝΘΕΟ 

«ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ »

Μιά χαριτωμένη κομεντί τών 
πρωταγωνιστών τοΰ «Ρομπέρ τών 
Δασών» "Ερρολ Φλΰν — Όλίθκ 
ντέ Χάλιόαντ.

ΠΑΛΛΑΣ

Θά έπαναλάβρ τά κοινωνικά έρ- 
JO  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ», μέ τήν 
τήν Κόριν Λυσαίρ.

I  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ ΩΡΑ 6 .30 · ΒΡΑΔΥΝΑΙ 9.45 1

j ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
1 Γ ΙΟ Χ Α Ν  Σ Τ Ρ Α Ο Υ Σ

I«Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ»
S  Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  .

Ο Π ΕΡΕΤ Τ Α  Ε ΙΣ  Τ Ρ Ε ΙΣ  Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  ΚΑ Ι Π ΕΝ Τ Ε  Ε ΙΚ Ο Ν Α Σ

= Σ Κ Η Ν Ο Θ ΕΤ Η Σ  ..............................................  ΡΕΝ Α Τ Ο  Μ ΟΡΝΤΟ

Ξ  Δ )Τ Η Σ  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α Σ  ............................................ .. W. P F E F E R

|  λ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι ..........................................................Σ Λ Σ Α  ΜΑΧΟΦ

Ξ Σ Κ Η Ν Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Ι .......................................................... ΚΛ. ΚΛΩΝΗ

Ξ  Ε Ν Δ Υ Μ Α ! ΙΑ Ι ..............................................................  ANT

Α Π Ο ΓΕΥ Μ Α ΤΙΝ Α Ι ΩΡΑ 5 Μ. Μ· 
Β Ρ Α Δ Υ Ν Α Ι  Ω Ρ Α  9 Μ. Μ.
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ΓΙασχαλινοί στίχοι

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χριστός Άνέστη σήμερα, χαράς κΓ Αγάπης μέρβ.
Αφήστε κάθε γκρίνια σας καί κάθε σας φοβέρα 
Στήν αγκαλιά τβΰ φίλου σας και τοϋ έχθρού ριχτήτε, 
θερμά φιλιά μοιράσετε, θερμά φιλιά δεχτήτε.
Ξεχάστε μίση παλαιά καΐ λόγια πικραμένα.
’Αφήστε τά τσακώματα, τή ζήλ,.ια τόν καυγά σας 
Κ Γ  αν κάποιος σάς έπείραξε κΓ έσάς, όπως κΓ έμένα 
άντί νά τά τσουγκρίσετε ...τσουγ κρίσετε τ’ αύγά σας !

’Εμπρός λοιπόν άλΗξατε φιλιά μιά τέτοια μέρα 
Οί πάντες πέρα, ώς πέρα, 

καΐ συγγραφείς κι’ ήθρποιοΐ όλων τών έπιπέδων 
"Οπως περίπου δηλ-χδή, έγώ μέ τόν Μαμάκη 
ό θεατρώνης Σαμαρτζής, μαζύ μέ τόν Μακέδον 
κι’ ό συγγραφεύς Σττύρος Μελάς μέ τόν Μπάρλά τόν Tennj,

’Ά ς  άσπασθή θερμότατα κατά τά είωθότα 
Ό  Χρήστος Γιαννακόπουλος τή Λάσκαρη τή Γιώτα.
Ή  Αημητρίου, άς φιληθή μαζύ μέ τόν Μανέλλη
κι’ ή Νίνβ ή Παυλόβσκαγια μέ τόν μπαμπά Πβζέλλι. “

Ά ς  δώση δυό θερμά φιλιά, έάν βεβαίως θέλη 
ή δεσποινίς Πβζέλλι 

fj τ ι ς νά κάνη βάλθη<ε τό θέατρο τσιφλίκι
στήν Βέμπο τήν Άλικη !

Η Δράκου μέ τήν Πόολα κΓ αύτές δς φιληθούν* 
καΐ τόσες των ύπό'Ό'ες παληές άς διαλήθβΰνε.
Καΐ γιά νά πάν τά πράγματα πολύ καλά κΓ ώραία, 
δς φιληθή κι’ ό Κυριάκός μαζυ μέ τον Μαυρέα.

“Άς φιληθούν έγκάρδια και σταυρωτά και ϊσα, 
ή Φιλοσόφου ή μαμά μέ τήν Καλό τή Χρύσα.
ΚΓ δς δώση δυό τρεις άσπασμούς πολύ θερμούς μετά, 
i  συγγραφεύς Σπυρίττουλος στις δίδες Καλσυτά.

Κ Γ  ό Μίμης ό-Σιμόπβυλβς έκών είτε καΐ άκων ,
κι’ αύτός ας δώση δυό φιλιά στόν Τάκη τόν Συρράκο*
ΚΓ βί μπαλλαρίνες γενικό δέν πρέπει ν’ άμελήσουν
παρ' δλβ πβύ δέν ξέρουνε ποιόν ν ά . . . . π ρ ω τ ο φ ι λ ή σ ο υ *  !

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ

Η ΧΙΟΝΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

ραστάσεις αύτές, πού τΐς μελέτησε και 
τΐς άγάπησε καΐ πρόσεξε τό πώς ιδίως 
πρέπει νά προσφέρετσι τό θέαμα στά 
παιδιά καΐ πώς νά δέχονται οί μικροί 
καΐ άδιάφθοροι αισθητικά θεατές τή χα- 
ϊά τοϋ θεατρικού γεγονότος.

Δίκαια λβιπόν έ, Διοίκηση διάλεξε 
τόν κ. Μουζενίδη καΐ σέ λίγες μέρες, 
θά μάς δείξει κάτι τι διαφορετικό, μια 
παιδική παράσταση, ποΐ έπιθυμεϊ νά 
εΐνε κάτι τι όσο γίνείαι .έλεια όλοκλη- 
ρωμένβ, πειθαρχημένο καΐ καλλιτεχνι
κό.

Μάλιστα, μπορώ νά πώ, έμένα μ’ έν- 
διαφέρει πιό πβλύ ή .ταράσταση αύτή 
γιατί θά εΐνε σέ κ)ειστό θέατρβ, στβ 
θέατρβ Κβτοπούλη, ότιου ή άτμόσφαιρα 
δημιουργεϊται καλύιερα καΐ πού ά τε
χνικός του όπλισμόε εΐνε άρκετός.

"Οταν είδα τήν πρώτη άγγελία στις 
έφημερίδες, ξέροντας 'ό Εεχωριστό έν
διαφέρον τβύ κ. Μουζενίδη γιά τό παι
δικό θέατρο, χάρηκα ποΐ ενας πραγμα
τικός σκηνοθέτης, σπουίαγμένβς καΐ ό
χι έρασιτέχνης, θά καταπιανότανε μέ 
τή πολυσήμαντη άσχολίαν αύτή και πιό 
ιτβλύ μεγάλωσε ή χάρονμενη προσδοκία 
^ου, γιατί, δυστυχώς, δίν θά μπορβύσε 
νά πεί κανείς ότι τό άνώτερο πνεύμα 
έπικρατεΐ στις διάφι.'ΐι.ς παιδικές ττα- 
οαστάσεις πού διαστρεβλώνουν καΐ τά 
jaibt0 —  ήθοττοιούι. κ^ΐ τά παιδιά—  
θεατες.

Παρεκάλεσα λοιπόν -r νεώτερρ σκη
νοθέτη τού Βασιλικού, τού ή ζωτικό
τητά του άγκαλιαζει θερμά καί τήν με
λέτη τής παιδικής ψ· ,.ίς, καΐ παρακο
λούθησα άπό κοντά ’ .ς δοκιμές του, 
γιατί νόμισα πώς κάποιο καθήκον εί
χα νά κατατοπίσω άπό πιό πρίν τούς 
αναγνώστες τών «Παοασκηνίω"»' γιά 
τίς παραστάσεις αύκς καί ώς άνθρω
πος τοΰ θεάτρου καί ώς παιδαγωγό·· 
ΓΓβύ εχω τήν εύτυχία νά είμαι.

Καΐ βί πληροφορ ες πού έδωσα πιό 
πρίν καΐ όσες θα δώαω μέ τό σημερινό 
σημείωμά μου προέρχονται άπό τήν έ
παφή μβυ καΐ άπό τ·> συζητήσεις μβυ 
αύτές κΓ αν έκανα λΰθβε πσυθενά ή άν 
5έν κατάλαβα κάτι, θά μβΰ συχωρεθή, 
ίλπίζω, γιατί καί τά λάθη είνε γιά τους 
άνθρώπους καί οί δέκα παραστάσεις 
πβύ θ’ άρχίσουν στίι, 22 Μα ίου— δυό 
κάθε άπόγευμα— θά ξεκαθαρίσουν τε
λειωτικά τό ζήτημα

Έκεϊνβ πβύ απασχόλησε τβν ειδικευ
μένο σκηνβθέτη πρώτα ήταν τβ τι έργο 
έπρεπε νά δοθεί στά παιδιά, πού νά τά 
συγκινήσει περισσότε{ο. Κυρίαρχι 
πνευματική δύναμη γιά τβύς μικρβυς 
εΐνε ή φαντασία, πβύ τβύς έπιτρέπει 
νά ζβύν καλύτερα τήν &ίσθητική χαρά, 
γιατί γενικά τβύς συ/xivci κάθε τι που 
ξεφεύγει άπό τήν καθημερινή πραγμα
τικότητα, γιατί αύτή καΐ ή πεζότητά 
της, εύτυχώς τβύς εΐνε βαριά και αί· 
σθητικώς άδιάφορη. τ ό εργο έπίσης 
Επρεπε νά έχει, ενα μΰθο, πού θά γεν
νούσε τό ένδιαφέρον καί δλ αύτά θά 
έπρεπε νά πραγματοποιηθούν απανω 
στή σκηνή μέ τον πιά πρόσφορο τροπβ, 
Τό έ'ργβ πβύ προπμήθιικε ήταν ή «.Χιο
νάτη», πού έκπΛηρώ^ει τΐς άπαιτήσεις 
πού είπαμε, κΓ άκόμα είναι στά παιδιά 
κάπως γνωστό άπό τά παραμύθι τού 
Άντερσεν καί άπο τό Κινηματογράφο. 
Εννοείται πώς δέν πρόκειται γιά τήν 
ταινία, παρά γιά τή διατκευή τού πα
ραμυθιού τή θεατρική, πού παλαιότερα 
τήν είχε κάνει ό γνωστός Γ ερμανός ποι
ητής Χάρβικ, και πού τήν φρεσκάρησε 
στά 1934 ό έπίσηε γνωστός ποιητής 
"Οττο Βέρτερ. Αυτί ή διασκευή μετα- 
φράσθηκε.

Άλλο πρόβλημα ίταν ποιβΐ ήθοπβιβΐ 
θά έπρεπε νά παιξυυν καί άποφασισθη- 
κε νά παίξουν όλο παιδιά, γιατί τά 
παιδιά βλέπουν πιό εύχάριστα τούς 
συνομιλήκους t o u c  οτή Σκηνή Διακό
σια παιδιά έξέτασε 6 κ. Μουζενίδης. 
Ξεχώρισε είκοσι, o ra ήταν, άγνά θει· 
τρικώς, δσα δηλαδή δέν είχαν χάσει 
τήν παιδική τβυς τή δρβσιά καί όσα 
δέν είχανε ψευτίσει τήν όμιλία του; 
καί τήν κίνησή τοις, παίζβντας σέ δι
άφορους βλαβερούς κα! άνοργάνωτους 
παιδικβύς θιάσους. Άκόμη ξεχώρισε εί
κοσι γιά μπαλέττβ καΐ δέκα πίντε γιά 
κόρο. Τΐς σκηνογραφίες τΐς φιλοτεχνεί 
i  διαλεχτός κ. Κλώνης, τβύς χορούς όι

δάσκει ή δ. Σακτλλαρίου καΐ τά κο- 
στβύμια είνε τβύ κ. Γεράκη. ‘ Ετσι το 
θέαμα, ή παραμυθένια άτμβσφαίρα θά 
δημιουργηθή άνετα καΐ «έ πληρότητα 
καλλιτεχνική καί ή παράσταση θά εί
νε, άσφαλώς, υποδειγματική γιά τό 
μέλλον, στολισμένη άπό τήν πολιτισμέ
νη μουσική τού εΰγενικοΰ κ. Πονηριδη.

Οί μικρβΐ έρασιτέχνες έργάζονται ά- 
κούραστοι στις δοκιυές, γιατί τβ πρά
γμα τούς ένδιαφέρει θερμά, πειθαρχούν' 
καί άποτελοΰν τό πιό κατάλληλβ έμψυ
χο ύλικό, πού διατηρεί Αμείωτη τήν 
προθυμία του, έπηδή, καθώς, δίκαιη 
νρμίζει ό κ. Μουζενίόης, τά παιδί πετυ
χαίνει τήν πρώτη φορά δ,τι θά έπιχει- 
ρήσει καΐ σέ μιά τέτοια περίσταση 
μπρρεϊ νά προχωρήσει κανείς, χωρίς 
νά έ'χει κάθε χρόνο -ά ϊδια παιδιά, ά
κριβώς γιά νά μή ιούς γίνει, ή δοκι 
μή ρουτίνα, έκτρς δν παρουσιασθεΐ κα
νένα παιδικό δαιμόνιο, παύ, φυσικά, 
θά μείνει σταθερό στέλεχσς.

Αύτή τή διαφορά έχουν οί μικροί ά
πό τβύς μεγάλους ήθοποιούς. Έν<ρ οί 
πρώτοι μέ τήν «έπα/γ ελματική πρόβα» 
στομώνβυν, βί δεύτεροι ωριμάζουν κα! 
άποκτούν κάθε φρρά καΐ βαθύτερη ά
ξία μέ τήν έξάσκηση.

Ή  παράσταση αύτή και άλλες παρό
μοιες παραστάσεις, δν γίνωνται τα
χτικά καΐ συστηματικά μέ ooij φροντί
δα καΐ *?ο6αρότητα προετοιμάζεται ή 
παράσταση τής «Χιονάτης», θά έχουν 
τό καλό νά έξεψώσευν τό πνευματικό 
έπίπεδο τών παιϊ.ίν, -όσσ πβύ σιγα- 
σιγά, βλέπβντας τό καλό, τό αισθητι
κό, νά μή βρίσκουν πιά εύχαρίστηση 
στό πρόχειρρ καί τώρα πρύ είν» μικρρί 
κι’ άργότερα θά μπ(οοΰν* ^ αντιδρά- 
σουν άποτελεσματικά σέ κάθε φορά 
πρύ κακαΐ καΐ όχι μορφωμένοι έπιχει- 
ρηματίες θά τολμούσαν νά παρουσιά- 
ζρυν άσκημα θεαματα.

Καί άλήθεια, εΐνε Απαραίτητο νά γί
νει μιά τελειωτική δουλιΐά σ’ αύτή τήν 
κατεύθυνση. Γιατί Ίχο ή άναγέννηση 
τού Θεάτρου προετοιμάζεται μέ τά κα
λύτερα μέσα κΓ έχει συμμάχους της ό
λους τούς μελλοντικούς θεατές καΐ θά 
δημιουργηθή μέ τό τρόπβν αύτό ή πο- 
ράδβση, πού είνε τό πιό γόνιμβ έδαφος 
γιά νά φυτρώσουν 4 πιό εύχυμοι πνευ
ματικοί καρποί, καί, παράλληλα, θα 
ξεπεταχτόύν καί συγγραφείς παιδικών 
θεατρικών έργω^ περιωπής δπως τούτβ 
έχει συμβή στίς μεγαλύτερες λογοτε- 
χνίες· στή Γερμανική τούλάχιστον j- 
πάρχει ένα δραματολό/ιο άπό χίλια 
πεντακόσια τέτοια ερνα.

Μιά τέτβια πραγμστ κό έθνικη ύπό- 
θεση ,δπως είναι τό παιδικό Θέατρο, 
ύπεύθυνη καλλιτεχνικά καΐ πνευματική, 
εχει γίνει πιά στό τόπο μας άνάγκη, 
πού τήν αισθάνονται >ολύ καΐ τήν ο
νειροπολούν δσοι πονΟν καΐ »β Θέα
τρβ καΐ τά παιδιά, ΐ.τως φάνηκε πριν 
άπό τρία χρόνια στ!. Πανθεατρικό συ
νέδρια, δπου . είχε συ^ητηθή μέ θέρμη 
τό παιδικό Θέατρβ καΐ φάνηκε πόσβ 
πιά εχει ωριμάσει ό νόθος αύτός.

Στις μέρες μας ένα σωστό παιδικό 
Θέατρο δέν εχει μόνο 'ήν δική τβυ τήν 
άξία τήν «καθ’ έαυτιτ », τήν άπβλυτη, 
έχει καί τήν ειδική, και τό έπιβάλλουν 
οί συνθήκες, που έχουν δημιουργηθή μέ 
τόν άντικαλλιτεχνικό τρόπβ, π,βύ εμφα
νίζονται μερικοί άνάλογβι θίασοι, 
τόν μοναδικά άντικαλλιτεχνικό. ’Επι
βάλλεται ένας έξαγνισμός τοΰ θεσμού 
καί μπορούμε νά είμαστε άρκετά βέ
βαιοι δτι τό ζήτημα βρ'σκεται σέ καλά 
καί σέ άρμόδια χέρια.

Μακάρι λαιπάν νέ δοομε κάτι τι, πού 
νά μάς οδηγήσει στήν πρόοδο καΐ πού 
θά φέρει καΐ τούς άλλους τυχόν θιά
σους ή στό καλυτέρεμα ή στόν μοιραίο 
έξαφανισμό, πού παθαίνουν τά κατώ
τερα, δταν λάμψει .δ άνώτερο.

Μπορώ νά βεβαιώ ν πώς τό θέατρο 
είνε χαρά κυρίως γ·ά τά παιδιά, πού 
είνε οί ιδανικοί θεατές.

Ή  έλληνική θεητριι-ί παράδοση που 
άρχισε έδώ καΐ έβδομη ·σ χρόνια καΐ η 
άνεβασμένη πιά στάθμη τής θεατρικής 
διανόησης τής νέας έλληνικής, τό χρώ
σταγε στά παιδιά μας ένα τέτοιο Θέ
ατρο, σάν καΐ αύτό ποί θά έπιχειρήσει 
νά υποδηλώσει ό φίλβς σκηνοθέτης μέ 
τή «Χιονάτη».

ΓΙΑΝ . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Η Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Α
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 

Ύλωοσβλβγβς νά rcfj πώς ’ τέτοια  
γλώαΰ« iSev ε ϊχ « μ ε  c u t ’ έχβμε, γι- 
*τ ί ή ν έα  έλ λ η ν ικ ή , οπως τήν λ έ
ει ή έπίΛτάμη, παρβυοώζεται χωρι 
σμένη αί δ ια λέκ το υ  κ'χί ίόιώματα 

γ ι’ αώτβ ΰπβχριεώθηκε το "Ji!- 
νβ; βέλβντας κα ί μ ή , νά πιαοτή 
άπ’ τήν κ*"αρεύοι>3α, καί δταν y i 
ναμε κράτος, αύτήν κάναμε γλΐ)Γ  
5« επίσημη, άφοΰ ή κα ίαρεύουί*  
τροφοδοτημένη άπέ μιά πολύχρο
νη πκράίβοιι ζβΟβί κ ι’ ήταν ετοι 
μη νά μάς ύπηρετήοη κα* -ό ' Ε ί

νος ι5έν είχε γλ&5sa π*ρά μόνο 
λογης λοΐγίίς διαλέκτους καί ϊίιώ 
μ-'τα. Μ έ τέτοιες ««φιοτεΐες 8έλη 
α*ν  ν ά 'μ4'ς κάμουν νά πιστέψου
με πώς ή κιαθχρεύου&χ είναι έ 
νών καί τον ’χαν&ν’ αύτ^, άρχί- 
ίοατας άπ’ τβν Kopspn, έπρεπε v i  
^ροβέξωμε, οβοι πατριώτες Ιέν  
8έλαμε νά ι5ιαβπ«β3ίί ή έβνικΐι έ- 
ν:της πού δά πή ίέ  βέλομε νά χ-ί 
οωμε τον έ·βνι«μό μας. άφβΰ δέν 
« 'X n u  γλώσσα και γλώσβ* μας 
κοινί. χωρίς νά τφ ξέρνμ* καί 
xwp ς κανένας Έ λλη νκ«  νά τήν

‘Αρμένιοι πεζογράφοι

Εντελβάΐς
Κ Ι Ρ Κ Ο Ρ  Ζ Ο Χ Ρ Α Π

Μετάφραση τοΰ κ. Μ Α Γ Ι Α Κ  Α Ι Λ Λ Ι Λ Ι Α Η

"Ενα κενό πού συμπληρώνεται...

01 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΟ ΥΚΛ ΕΣ
Ποΰ σέ λίγο θά δούμε στήν ’Αθήνα

Β :ο γρ σ φ ικ ό  Γαμεια>Μθ

Γβννήβηκβ στήν Πόλη τό 1861. 
Σπούβασε μηχανικός τοπογράφος 
χωρίς νά έζαρκήση το έηάγγελίία 
αύτό. ’Αργότερα Ργσϊνει άπό το Πο- 
νίπιοτήμιο δικηγόρος.

Ή  φιλολογική του ζωή άρχίζει ά
πό τό 1878 μέ τή δημοσιογραφία. 
Μετά τό κίνημα τών Νεοτούρκων 
έκλέγεται βουλευτής καί δ ακρ’ /ε* 
ται γιά τή ρητορεία του οτήν ΌΟμ· 
μανική Βουλή. Επειτα διοριςε-'αι 
καθηγητής του ποινικού δικα ου >?τό 
Πανεπ στήμιο τής Πόλης δπου 6 .δά- 
οκει μέχρι τό 1915 οπότε έζορ^ί.- 
ζεται καΐ δρ οκει τραγικό θά 'ατ'>.·.

Βγήκαν σέ τόμους τά έζής piCYa 
του: ^Φωνές τής συνείδησης/), «Ή  
ζωή όπως είναι», «Κρυφοί πόνο·» 
«Μιά γενεά πού δσβυσε». Έ.'.>5 ,'ή 
άπό τήν σκόρπια οέ έφημερίδες ip- 
γασ σ του βγήκε τό 1932 στό Πα
ρίσι.

Τό ύφος του εΐναι γερό καί συνε
πτυγμένο.

Τά κομμάτια πού μεταφράζουμε 
εΤναι περισσότερο χρονογραφήματΊ 
άπ* όπου όμως βγαίνει καί υ νου· 
βελίστας μέ τό πρωτότυπο ύφος καί 
τήν καθαρή παρατήρηση.

καί πέρασαν Αφήνοντας στήν καρ λες τρυφερές δταν ήμουν έγώ παι
διά μου τό πένθος τής χαράς τους 
πού σδϋνει πριν τήν ώρα της. Ή  
σύγκριση ϊρχεται μονάχη της στή 
σκέψη μου. ΑΙστάνουμαι τήν άνά- 
γ*η νά κάνω μιά έκλογή : "Ο χι I 
Δέ μ’ άρέσει τό δουνήσιο αύτό λου 
λοϋδι. Δέ μ’ άρέσει νά μένη αύτό 
στήν αιώνια νεότητά του τή στιγ
μή πού τά άλλα λουλούδια φεύγουν

Τό ίχω πάνω στό τραπέζι μου 
τό λουλούδι αύτό μέ τά σταχτόλευ- 
κα φύλλα. Ταξίδεψε μέ τραίνο καί 
μέ θάλασσα κατάκλειστο σέ κιβώ
τια. ’Έ χ ε ι κάνει τό γύρο τοΰ κό
σμου μήνες τώρα ώσπου νά φτάση 
στά χέρια μου. Δέν έχει τίποτε τό 
κουρασμένο, τό έξαντλημένο πάνω 
του. Στέκεται άπέναντι μου όμορ
φο καί δροσερό ό'πως είχε δΧαστή 
σΞι στ* χιονοσκεπασμένο στρώμα 
του. Λές καί άγκαλιάζει έπιμονα 
τήν λουλουδένια τρυφερότητα.

Μίσχο δέν έχει τό μοναδικό αύτό 
λουλούδι. Δέ ρουφά τή ζωική ού
σία άπό πουθενά. Καί κάθε άλπι- 
νιστής πού θέλέι ν’ άνέδη στίς ψη
λές κορφές δέν κατεβαίνει χωρίς 
νά κόψη έ'να άπ’ οτύτό.

Μέ προσοχή παρατηρώ τό άνέκ- 
φραστο αύτό θέλγητρο τής άμά- 
ραντης νεότητας. "Οταν τό άγγί- 
ζει τό δάχτυλό μου αίστάνουμαι 
τό βελούδο τών φύλλων του άκόμα 
μαλακό σάν τή ράχη τής γάτας. 
Ό  καιρός έχει άφήσει άχραντη τή 
σκιασμένη του λευκότητα. Δέν άλ- 
λάζει τό χρώμα του δπως ή χήρα 
έπιμένει στό ήμίπενθός της έπειδή 
τής πηγαίνει.

Άπό τότε χού ήρθε κοντά μου 
πόσα άλλά λουλούδια γεννήθηκαν, 
άνθησαν καί πέθαναν στόν κήπο 
μου !

"Ολα έκτός άπ' αύτό. ΤΗρθαν

Μ

(Σύνθεση τοΰ κ. Λ. Μαρούλη)

τόσο γρήγορα. "Αδικη, σκληρή μοΰ 
φαίνεται ή άτέλειωτη διάρκεια «ού 
έχει ένα πράμα, τρυφερό κι’ όμορ
φο στά μάτια μας μόνο καί μόνο 
γιατί εΐνε φευγαλέο.

Δέ μ' άρέσει γιά ένα κυριώτερο 
λόγο: Κάθε πράμα πρέπει νά ύπο- 
τάζεται σ' ένα καιρό καί νάχη τήν 
τελευταία μέρα του, τήν ώρα του, 
τήν προσμονή τής άγωνίας τής τε 
λευταίας του στιγμής, νά ύποφέ- 
ρη, νά φοβάται ή νά χαίρεται, νά 
μήν εΐνε τό τελευταίο πλάσμα, νά 
βρεθη ένας άλλος πού θά τό ν.ρίνη.

Κατά τή γνώμη μου ή άθανα- 
σία εΐνε ό φοβερώτερος θάνατος. 
Δέν μπορώ νά ύποφέρω τή διάρ
κεια πού δέν έχει ένα τέρμα.

Ξέρω γυναίκες πού ήσαν κοπέλ

δί. Καί τώρα άκόμα πηροσπαθοΰν 
νά φυλάξουν τήν παλιά μορφή τους 
κάνοντας τά ίδια νάζια. Αύτές είνε 
τό έντελβάϊς τών γυναικών.

’Από τά σχολικά μου χρόνια θυ
μάμαι ώρισμένους άνθρώπους ποΰ 
μέσα στήν κοινωνική ζωή προσ
παθούσαν νά κάνουν κάτι, καλό, 
κακό γιά τό έθνος. Καί τώρα υστέ
ρα άπό ένα τέταρτο αίώνα είνε οι 
ίδιοι άνθρωποι, καμαρωτοί καί νέ
οι, πάντοτε σέ κίνηση, πάντοτε 
προσπαθώντας. Αύτοί είνε τό έν- 
τελβάϊς τής έθνικής ζωής.

Ηαναγυρίζω στά λουλούδια μου. 
Αύτά μόνο έγώ θέλω. Αύτά ποΰ 
κατηγορούσε ό Σουλλύ Πρυντόμ 
γιά τή μικρή τους ζωή.

Αγαπώ τά λουλούδια πού πε
θαίνουν. Άπό ένα λουλούδι πού 
μένει χρόνια στό τραπέζι μου, σάν 
τό έντελβάϊς, προτιμώ χίλιες βο
ρές πιό πολύ τά τρυφερά έκεϊνα 
πράματα πού άφήνουν τήν άνάμνη 
ση ένός χρώματος, ένός άρώμα- 
τος, καί φεύγουν.

Σ έ κάποιο παράθυρο πού κυττά 
ζει στό δρόμο συχνά βλέπω κάτι 
δμορφεί γυναίκες τοποθετημένες 
πίσω άπό ένα μεγάλο τζάμι. Βρί
σκονται πάντοτε έκεί τήν ίδια ώ
ρα. Καί είσαι σίγουρος πώς θά 
τις βρής έκεΐ σάν νά τίς έχεις βά
λει έσύ μέ τά χέρια σου. ΣοΟ δί
νουν τό δικαίωμα νά νομίζης πώς 
είνε άκίνηΛς. Μπορείς νά τίς θαυ 
μάζεις δσο θέλει. Πι* πέρα, μέσα 
στή βράση τοΰ δρόμου, σέ μιά στιγ 
μή πού είσαι άπασχολημένος ή ά- 
φηρημένος, έξαφνα μέ μικρά καί 
γρήγορα βήματα κάποια γλυστρά 
άπό δίπλα σου γελαστή. Τό πέρα
σμά της τό αισθάνεσαι περισσότε
ρο παρά τό βλέπεις. Γυρίζεις βια
στικά, τρέχεις άπό πίσω της. Μά 
μόλις προφταίνεις μακρυά, πολύ 
μακρυά, προτοΰ νά χαθή όλωσδιό- 
λου μέσ’ τόν κόσμο νά ξεχωρίσης 
τή λάμψη τών χρυσαφένιων της 
μαλλιών πού ύψώνουνται σάν φράγ 
μα σ’ ενα δμορφο τράχηλο.

Ποιά εΐνε ; Ποΰ πάει ; Τί εΐνε ; 
Δέν ξέρεις.

Ά κόμ η  δέν ξέρεις άν εΐνε κι’ 
δμορφη.

Εΐνε τό φευγαλέο. Εΐνε τό άκα- 
θόριστο. Εΐνε ή εύτυχία.

Πέρα έκεΐ άχώριστο, πάντα κον
τά σου εΐνε τό άλλο : Ό  πόνος.
Σά ν τό λουλούδι αύτό.

Μετ. Μ Α Γ ΙΑ Κ  Δ ΙΛ Δ ΙΛ ΙΑ Ν

Στις 12 τοΰ Μάη θ' άρχίση νά 
λειτουργή σ’ ένα άπό τά κεντρικά 
θέατρα τής πρωτεύουσας τό νεο
σύστατο θέατρο άπό ζωντανές κού
κλες. ^

01 άναγνώστες ~'~>ν «Παρασκη
νίων)) άσφαλώς θά ξέ,-ενν άπό τόν 
κινηματογράφο τί εΐνε το θέατρο 
άπό ζωντανές κοΰκλες, έκτ^ - : άν 
έχουν ταξιδέψη στό έξωτερικό ή S  
χουνε δυνατή μνήμη καί θυμοΰνΤαι 
τήν θριαμβευτική έμφάνιση ένός 
τέτοιου γερμανικοΰ κουκλοθέατρου 
πρίν άπό λίγα χρόνια στήν Α θ ή 
να, καθώς καί μερικές έρασιτεχνι 
κές παραστάσεις πού έδωσε πέρυ
σι άκόμη ό κ. Ν. Γιοκαρίνης.

Λοιπόν ένα θεατράκι σάν κι' αύ
τό συστηματοποιημένο δμως μέ τίς 
ζωντανές κοΰκλες, ζωντανές γιατ' 
κινούνται τά μέλη τους, κάθονται 
σηκώνονται, χορεύουν... κτυποΰν χά

νοΰνται τά χέρια τών έκτελεστών 
μέ εύχέρεια, βρίσκεται μιά έξέ- 
δρα, πού πάνω σ’ αύτή θά στέ- 
κωνται οι καλλιτέχνες, έτσι ώστε 
τά χέρια τους νά βρίσκωνται πά
νω, έπίσης, τής σκηνής, δπου τρα 
βώντας τίς άνάλογες κλωστές, τίς 
δεμένες στήν άκρη τους μέ τά μέλη 
τών κούκλων, τά άψυχα αύτά πλά 
σματα θά παίρνουν ζωή καί θά 
-..'ρπατούν, κάθονται, χορεύουν, 
πα ’"ουν πιάνο κτλ. σάν πραγματι 
κοι ηθοποιοί μέ σάρκες καί όστά! 
^Δηλο. “ ή μιά δουλειά δύσκολη 
καί Χεπτι| πού μόνο ειδικευμένοι 
καλλιτέχνες '’ά μποροΰσαν νά φέ
ρουν σέ πέραν,. Ιναί άπ’ δ,τι είδα 
μέ τά μάτια μου σέ μιά δοκιμή, 
φαίνεται πώς τά καταφέρνουν μιά 
χαρά, ό κ. Άκίλος'ϊ κι’ οί οΐΛΐ-ρνά- 
τες του.

"Οσο γιά τά λόγια, αύτά, θά τά

Ίονάτη ό «Ντροπαλός» καί το φακι. Τρεϊς άπό τούς..  .πρωταγωνιστές

‘ Π.ΤΠΗ 111 iiimuΐΗ ιι u n u i r m r r n  η  γτττίπιττγτττ

Τά λουλούδια κι’ ό άνθρωπος
(Συνέχεια άπο τή» Ιη σελίδα) 

ρούς - γεωπόνους πού Εχει σήμερα ή 
Ελλάδα μρς. Σπούδασε τήν ποιητικη 

Βύ+ή Τίχνη στή Γαλλία χαί είναι γνώ
στης δλων τών ειδών καΐ κατηγοριών 
άνβέων ,ποΟ υπάρχουν στό» κόσμο, ποΰ 
ευδοκιμεί τό καβένα καλλίτερα, σέ τί 
κλίμα, σέ ποιά γεωλογική ιδιότητα τοΰ 
έδάφους κ.τ.λ. Ετσι οί ίρωτήσεις μας 
σ’ αύτόν είναι κάπως, νά πούμε, πιό 
έπιστημονικές.

—  Μπορούν, κύρ.ε Άγαλιώτη, νά 
εύδοκιμήσουν ολα τσ ίίνβη στό» τόπο
μας;

—  "Οχι βέβαια έντελώς βλα, μά τά 
περισσότερα. Λ. χ. Ροδόδεντρα, Άζα- 
λίες, Καμέλιες κ.τ.λ. δέν μπορούν ><ά 
παραχβούν έδώ, άφού τά είδη αύτά Θέ
λουν ύγρά κλίματα και δχι άσβεστώδη. 
Γενικά δμως τό Θαυμάσιο κλίμα τής 
πατρίδας μας είναι κάτ; περισσότερο 
άπό κατάλληλο γιά συστηματική βιο
μηχανία άνβέων. ΕΤνκι 6ϊ ένα σοβαρό
τατο κονδύλιο στά ίσο^α τής εθνικής 
μας οικονομίας, δσο καί νά φαίνεται 
απίθανο δταν δέν τέ καλοεξετάσης καΐ 
μελετήσης τό ζηιημσ, άφού τά κέρδη 
μπορούν νά υπολογιστούν σέ πολλές 
δεκάδες έκατομμύρια δραχμές τό χρό
νο. Έκανα μάλιστα cva σχετικό υπό
μνημα στήν ’Αγροτική Τράπ^α καί 
περιμένω άπάντηση.

;—  Ποιά κράτη θά ήταν διατεθειμέ
να ν’ αγόραζαν άπό μάς λουλούδια;

-— Ή  Πολωνία, Γερμανία, Γιουγκο
σλαβία, Ρουμανία, Αίγυπτος κ. α.

—  Τί άνθη μπορούμε νά παραγά- 
γουμε;

—  Σάς είπα άπ’ ολα, έκτός τών έ- 
ξαιρέσεων πού άνάφερα προηγουμένως. 
Σάν ξηρό κλίμα πού Εχει ή Ελλάδα 
εύδοκιμούν παραπάνω τά γαρύψαλα, ό 
κατηφές, ή βιολέτα, ό ήλιος, το λινά
ρι, ή μολόχα, ή λαπαραίνα, τά μοσχο
μπίζελα, οΐ καμπανούλεε ό καπιτσί- 
νος καΐ πολλά άκέμα.

»Φυσικά, δπως §ίρετε, κάθε ανθο- 
δέν μπορεί νά φυτευβή δταν θέλουμε. 
"Εχουνε κι’ αύτά τΐς έπρχές τους. Λ.

χ. τό φθινόπωρο μπορείς νά σπείρης 
βιολέτα, βερδένα, ’ΕσχόΧτσια, Γαϊλάρ- 
δια, Πανσές, Πύρ'δρο, Γαρύφαλλα, Λ ι
νάρι, Δενδρομολόχ'α κ.τ.λ*

»Τήν άνοιξη λεβάντα, άνεμώνη, βα
σιλικό, πάλι γαρύφαλλα (αύτό τό ώ
ραίο λουλούδι φυτεύεται καί στις δυό 
αύτές γλυκύτερες έποχέι, τού χρονου), 
Μίνα, Πιτούνια, Μεταξάκι, Κομπέτι 
κ. α.

Ο κ. Β ΙΝ Τ Ζ ΙΛ Α ΙΟ Σ

Στάν ιδιοκτήτη τού γνωστού κατα
στήματος Βιντζιλσϊος τής όδού Στα
δίου καΐ Κοραή γωνία, θέσαμε άλλα 
έρωτήματα καΐ προθυμότατα μάς α
πάντησε:

—  Τί είναι κατά τ^ πλείστον οί 
πελάται σας, κ. Βιντζιλαίε; "Ανδρες ή 
γυναίκες;

—  Τά έπτά δέκατα γυναίκες καΐ τα 
τρία άνδρες.

—  Τά άνθος τό παίρνουν άπό άγά
πη ή άπό κοινωνική συνήθεια;

—  Μάλλον άπ’ αύτή. Φυσικά δέν εί 
ναι λίγοι ποϋχουνε ϊνι άγάπη, άλλό 
λατρεία πραγματική. Κατά κανόνα ό 
μως έπειδή έ'τσι συνηθίζεται άπό. . .δε 
ξέρω καί γώ, πόσα χρόνια τώρα. . .

—  Το λουλούδι τό πα'ρνουν γιά τήν 
όμορφιά του ή γιά τό άοωμά του;

—  Οχι. Γιά τήν έμφάνιση. Καλό 
βέβαια είναι νά συνδί'άζωνται καΐ τα 
δυό, μά δταν δέν γίνετο-ι κάτι τέτοιο 
ζητούν έμφάνιση

—  Πώς έ'ρχονται κα’· τό γυρεύουν 
οί πελάτες σας, ή καλλίτερα ol πε
λάτισσες; Δηλαδή λένε θέλω έ'να σπά
νιο άνθος ή ψάχνουν μό,ες τους;

—  Φυσικά διαλέχνουν.
—  Παζαρεύουν στήν τιμή;
—  Περιττή εΐναι ή ερώτησή σας. 

Άφού ά 'Έλληνας εχει τή μανία νά 
προσπαθή νά κόψη «κάτι» καΐ άπό 
πράματα διατιμημένα, άπό τά λουλου- 
δια δέ θά ζητήση;

—  "Πάτε, γιά νά τελειώνουμε, άκό
μα δέν καταλάβαμε 8τ· τό άνθος εί
ναι άπαραίτητο /.ά τόν ψυχικό μας

  ........ ί . . . . ........ π τπ ττ

μιλ*, ήταν κι’ είν’ ή χ^βχρενβυ- 
β*. Μ λ; sinscv λκέμη. ίτχν μδς 
άν*βτάτωνε τβ yXuooixe ζήτημα. 
n i>5 aiyst-aiysc μέ τχ αχολεϊχ καί 
τή ί  1X003π τή; πχιύεί*ί, μέ τήν 
ύπηρ&οία οτό βτρ,χτό. μέ τχ Xcyc  
τίχνικά  και τ *  έιτυτημβνικα auy 
γράμματα, πβύ είχχν γρ»χφτη ΰέ 
**ί*ρ£ύβυβχ καί με τβν έπίοημβ 
πβλιτικβ Sic. πβΰ άπ’ χυτήν έτρβ- 
φοίβτίϊτβ Sx έλβη ώρΛ, πβΰ Soc 
κ ι’ ϋν είνχι y ix  μάς ξένη yXwsax 
ό κχδαρεΰβϋοχ, 8χ τήν μχδωμε ίέ 
λβντχς κχί μή, κχι βλβι βί 'Έ λλη 
νες κχί 9χ τήν μιλάμε καί τήν 
νρχψωμε.

"Ολες χύτες τίς ίεωρίες, πβΊ 
μας τίς π ageusiasχ>· γιά 8ει>ρίες 
τής έ/τιβτήμηί. τβ ’Έ&νος 6έν τί: 
λβγάρίαβε κχί τρχβηίε τβ ίρβμο 
τβυ. Τβ ,τείραμχ νχ yivn. η κχ ϊχ  
ρεύβυβχ ή γρχφτή γλώοαχ τβΰ 
“ Κίνβυς 15έν πέτυχε κι’ ή έπικρά- 
τη·3ίς της sx γλώοιχς έπίαημηξ 
είνχι κι' >.ύτή πρβ3ωρινή. Άπ 'τήν 
πβίηβη κι’ χπ' τή λβγβτεχνιχ έ
φυγε κ./ί πχει μιχ y ix  πάντα, τχ 
«βιήματα καί τά λβγβτίχνήματιχ, 
τβ ίιήγηϊ»» χ«1 τέ μυδίΛτβρημχ, 
βί μεαφράοεις άπβ &λλες λβγβ- 
τεχνίες, βί Αμαίες χ ι ’ βί διαλέ- 
ΐίΐς χι’ άγβρεύίεις ά»όμη γίνβυν- 
τ*ι οτή 6ημβτική. Δηιμβτιχή άχβΰ- 
με οτβ βεατρβ. Τ ή  γρχφβυμε xKi 
< ιχ ίέμχτχ «αι ίητήμχτχ έτΐ3Τη- 
μβνικχ. Κχβε έ κ ί ’ίλωοη τής έβνι 
κής Ϊ4)ής κ ι’ ή έπ'κβινωνίχ s’ βλχ 
τ* βτρώμχτα τής κβινυνιχ; χρει- 
(χζετχι τή Λημβτική. 'Ά ν  έύύι κ Γ 
εκεί &λέπβ<.»με παρλιφωνίες, χυτές

ε ίνα ι φυοικβ ν ’ χ κβ ύ βυ ντχ ι ο' έ- 
ν χ ν  τβπβ, πβύ έ γλωοαικβς ί ιχ χ -  
®μβς ε ίχ ε  τβ3β βαβειές ρίζες.

Τβ ’Έ δ ν β ς  ομα>; βρ ή κε  τβ ipc- 
μ β  τβυ καί το κα τά λα βε καλά πώς 
εχ ε ι . οτβ χέρ ι τβυ κα ί πήρε κ χ ι  
κρα τεί γερά  τ6 μόνβ γλω οοικβ 
δργχινβ, πβύ μ ’ αύτβ 8ά δα ίίοη  οτά 
πεπρωμένα τβυ κ χ ί  μ ’ 2 λη τβυ τή
δΰνϊΜη 9χ πρβχωρήβη βτβ i'.euc. 
πβΰ φέρνει οτβ φωτιομβ κχί οτήν 
πρββίβ.

Καί τώρα 8χ μβΰ πητε τι μ ’ έ
κανε οτήν άρχή τής βμιλίχ,; μβυ 
νά λέγω κχί νχ ξχναλέγω πώς Sx 
οχς μιλή3ω έλληνικά κχί σείς πβύ 
μ ’ χκβΰτε άφβΰ όά τήν ξέρετε τ γ  
νλώιαχ τήν έλληνική. ίά μέ κχ- 
ταλάέετε. Ό  λβγβς ήτχν β φόββς 
κι' ή άνηουχίχ μβυ μήπως μερικβί 
έχετε τήν Ιύέα, πώς ή γλώοοχ 
πβΰ μιλάμε βλβι πέρχ γιχ πέρα 
βί 'Έλληνες, εϊτε οέ χωριβ εϊτε 
οέ πβλιτείχ γεννη£ήχαμε, εϊτε ά- 
τβ τ^άκι εϊτε άπβ μικρβ οπίτι « Ιν ’ 
ή κχτχγωγή μχς, είτε λίγχ εϊτε 
πί.'ιλά μτδχμε νράμματί, πώς ή 
γλύαα’ χΐ,τή πβΰ μιλάμε δέν είναι 
γλώοοα έλληνική. χ ι’ εΐνε έλλη
νικά αύτά πβΰ γράφβυντχι, για 
νά φέρω ένα παρά&ειγμχ, αύτά 
πβΰ γράφβϋνται χαί διαδά^βυμε 
οτίς άναχβινώοείξ τής Άχαίημί- 
ας ή οέ μερικά χρβνβγραφήμχτα 
r<xi οτ’ άρδρχ μερικών εφημερί
δων.

Π Α Ν Α Γ Η  Σ ' Λ Ο Ρ Ε Ν Ί  I A T C S
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο ; Τό τέλος τού Β ' 
άρθρου.

κοσμο;
—  Αυστυχώς δχι. Τείευταΐα δμως 

παρατηρείται κάποια α’σ^ητή μεταβο
λή. Και πιστεύω μ£ χαρά ή ώραία 
προσπάθεια τού κ. Κοτζιά θά τούς ά- 
νοίξη τά μάτια, ποΐ. λένε. . .
Ο κ. Κ Α Ν Τ Ο ΡΟ Σ  ΚΑΤΑ ΤΟ Υ Υ Π Ε Ρ !

Ο κάτοχος τού όμωνύμου καταστή
ματος τής όδού Σταδίου κ. Καντόρος, 
έχει τόσο καλή άφη>ημο·τικότηΓα, ώστε 
σέ σκλαβώνει μέ τά λόγια του καί σέ 
κρατάει πολύ περισσότερο άπο ό,τι 
χρειάζεται.

Τά έρώτημά μου δέν τόν ξαφνιάζει 
μόνο πού μέ βλέπει λίγο σάν τόν πρώ
το άριθμό τού λαχε'ου γιατί ή'θελε λέει 
νά. . . ξεσκάση !

—  ”Α ! μά εύτυχώς ποΰ μού δίνετα· 
η εύκαιρία νά πώ και δημόσια τή γνώ
μη μου πάνω στην άντίληψη τοϋ κοσμοι 
γιά τά λουλούδια.

»Λοιπόν. Ό  περισσότερος κοσμος 
<·' άγοράζει μόνο άπό σνομπισμό. Πο 
λυ λίγοι είναι κείνοι πού τό αισθάνον
ται τό άνθος σάν χαρά τής ζωής. Κ ι’ 
αυτοί οϊ λίγοι άνήκουν είτε στήν άνω 
τερη κοινωνική τάξη εϊτε στήν έντελώς 
κατώτερη. Ή  μεσαία μπορώ νά πώ μι- 
σεϊ τά λουλούδια. Π. χ. κάποιος, άς 
υποθέσουμε, γιορτάζει κι’ ένας φίλος 
του για δώρο— σαν πιό οικονομικό. . .

τού στέλνει άνθη. Αύτός φυσικά υ
ποκλίνεται και λέει εύχαρ'στώ, μά άπο 
μέσα του διαβολοστέλνει τό γνωστό 
του. 'Απλούστατα θά προτιμούσε τό 
δώρο νά ήταν μιά γαλοπούλα ή δυό ο
κάδες μπακαλιάρο νά πούμε. . .Τά λου
λούδια τά θεωρεί σάν κάτι τό όλότελα 
άχρηστο.

—  Ποιές έποχές έργόζεσθε καλλί
τερα;

Τις μερες τών έορτών φυσικά. 
Πρώτα δταν ύπήρχαν. . . έπιδημίες καΐ 
πέθαινε 6 κόσμος.Ύπήι?χε βλέπετε τότε 
ή εύγενική συνήθεια νά στέλνουν στέ- 
φανα στό σορό τού μακαρίτη. £ήμερα 
τό πολιτισμένο αυτό καθήκον καταργή- 
θηκε γιά νά πάρη τή θέση του ή περί
εργη προτίμηση τή ς  άποστολής χρ η 

μάτων ύπέρ τού φιλανθρωπικού ιδρύ
ματος. Τά άξιοπερίερ/ο 5έ εΤναι δτι τό 
πράμα αύτό δέν γίνεται σ’ άλλα μέρη 
τού πλανήτη μας. Πώς λοιπόν οί σνόμπ 
’Αθηναίοι κάνουν κάτι πού δέν έρχεται 
άπό τήν Ευρώπη ή ’Αμερική;

—  Καλά, κακό εΤια. >'ά βοηθή κα
νείς ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα;

—  Καθε άλλο, ρά δέν είναι άνάγκη 
νά περιμένουμε νά πς?άνη ένας φίλος 
μας γιά νά στείλουμε 300 ή 500 δραχ
μές. Μπορούμε, σάν έχουμε, έ'τσι εύγ*·.- 
νικά αισθήματα "ά ι-όνουμε τόν φιλάν
θρωπο καΐ χωρίς μα«.ά6ρια αΐπα. Αλ
λά βλέπετε άν στείλαμε στέφανο αύ
τό θα τό μάθουν ο! λ'γοι παρευρισκό- 
μενοι στήν κηδεία, έ.ώ δίνοντας χρή
ματα ύπέρ ένός ιδρύματος γράφει ή ε
φημερίδα τ’ δνομά μας. Φυσικά δέ άν 
κατά λάθος παραποιηθώ λίγο τ’ όνομα 
ή το ποσό σπεύδουμε νά διαψεύσουμε 
τά γραφόμενα με τή σχετική διόρθω
ση: «Έ κ  παραδρομής τό ονομα τού 
χθεσινού δωρητού ύπέρ τού φιλανθρω
πικού ιδρύματος Φιχιψΐ δέν εΐναι Σα- 
χλαράκιας, άλλά Σαχλακάκιας καί τό 
ποσόν πού άπέστειλεν δχι 300 δρ., άλ
λά 500».

»"Ωστε εΤμαι κατά τών δωρεώνύπέρ 
τού τάδε Ιδρύματος, φυσικά δταν αύ
τό γίνεται μέ τήν εύκαιρία θανάτου.

»’Ελπίζω πάντως ή προσπάθεια του 
κ. 'Υπουργού νά φέρη καλά άποτελέ- 
σματα καί ν’ άγαπήση ό άνθρωπος τά 
λουλούδια γιά νά μπορή νά φέρη έπα- 
ξίως τόν τίτλον αύτόν.

Ν ΙΚ Ο Τ  Β ν Ζ Λ Ν Τ ΙΝ 0 Σ  
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : τό δεύτερο καΐ 
«λευταΐο ιιέροςτής έρευνας.

j u  πρώτου έργου πού θά παίχτη

ρις στήν έπιδεξιότητα τών παικτών 
καί στίς κλωστές πού μ’ αύτές εΐνε 
δεμένα τά χέρια, πόδια; καί κεφά
λια τους καί παρασταίνουν σέ μι- 
κρογραφική σκηνούλα μά ϊδια μέ 
άληθινή καί μεγάλη έκτός τών δια 
στάσεων, πρόκειται ν’ άποχτήσου- 
με καί μεϊς άπό τίς 12 τοΰ έρχόμε 
νου μήνα.

Πραγματικά τρεις θερμοί καί έν- 
θουσιώδεις νέοι, μέ έπί κεφαλής 
τόν κ. Μΐκο Άκίλα , πού παρακο
λούθησε καί έρΥάστηκε στό έξω
τερικό τή σκηνική αύτή τέχνη, μέ 
τό θάρρος καί τή διάθεση πού δί
νουν τά νειάτα, υπερπηδώντας τά 
έμπόδια καί τίς δυσκολίες πού κά 
θε τόσο όρθώνονται σέ κάθε νέα 
δημιουργική προσπάθεια, σέ λίγες 
μέρες θά μάς παρουσιάσουν τό 
γνωστό παραμύθι ή «Χιονάτη κι’ ol 
έφτά νάνοι)) άνάλογα καί ειδικά 
διασκευασμένη άπό τούς κ. κ. Πε- 
νέση καί Λ. Παπαδήμα, σέ πρά
ξεις τέσσαρες καί μέ πρόλογο, πού 
τόν λέει ή χιονάτη σέ χαριτωμέ
νους σατυρικούς στίχους, δγαλμέ 
νη στό προσκήνιο τής λιλιποΰτειας 
σκηνής. Μά σκηνής, δπως είπαμε 
καί παραπάνω, μ' δλες τις λεπτο
μέρειες, αύλαΐες, πρώτη καί δεύτε 
ρη κινητή σκηνή σάν τοΰ Βασιλι
κού μας θεάτρου, σκηνογραφίες — 
όφειλόμενες τοΰ έργου αύτοΰ τού
λάχιστον, στόν καλλιτέχνη κ. Μά
ριο Άγγελόπουλο — καί δ,τι άλλο 
έχει έ’να πραγματικό θέατρο.

Ό  τρόπος τής λειτουργίας γίνε
ται μ’ αύτό τόν τρόπο: Πίσω άπό 
τό φόντο τής σκηνής, σέ άνάλογο 
ύψος γιά νά φτάνουν καί νά κι-

οτό θέατρο τών ζωντανών κούκλων.

λένε ειδικοί καλλιτέχνες τοΰ λό
γου κρυμμένοι πίσω στά παρασκή
νια, δχι φυσικά τού πραγματικού 
θεάτρου, άλλά τοΰ μικροΰ φορη- 
τοΰ τέτοιου πού θά στήνεται στή 
σκηνή τοΰ πρώτου, άπαράλλο^τα 
δπως τό κουκλοθέατρο τοΰ κ. Γιώρ- 
γου Ρώτα, πού μιλήσαμε καί εί
δαμε τόν τρόπο τής λειτουργίας 
του, σέ περασμένο φύλλο τών «Πα 
ρασκηνίων».

Τά έργα πού θά παίζωνται μπο 
ροΰν νά εΐνε καί δπερα καί έπιθε
ώρηση καί δράμα, άφοΰ εΐνε μπο
ρετό μιά καί τό θεατράκι αύτό άν 
ταποκρίνεται σ’ δλες τίς ήλικίες.

"Ωστε καί άπό μιάς άλλης πλευ 
ράς εΐνε ένδιαφέρουσα ή 'ίδρυσή 
του άφοΰ ή διάθεση τών όργανω- 
τών του εΐνε νά άνεδάζουν καί σύγ 
χρονα έλληνικά έργα μέ δλες τίς 
σχετικές λεπτομέρειες ένός πραγ
ματικού θεάτρου μηδέ τών συγγρα 
φικών ποσοστών έξαιρουμένων.

Πραγματικά ένα έργο πού παί
χτηκε σέ σκηνή άπό ζωντανούς ή
θοποιούς μέ μιά μικρή διασκευή ή 
καί καθόλου μπορεί νά δώση Ικα
νοποιητικά άποτελέσματα καί κά
ποτε κάτι παραπάνω, στό τεχνικό 
μέρος, φυσικά, άφοΰ ή φύση τοΰ 
είδους τό έπιτρέπει νά κάνη διά
φορα κινηματογραφικά κάπως κα
τορθώματα, δπως π. χ. στή δεύτε
ρη πράξη τής «Χιονάτης» ποΐ] δί* 
χνει ένα δένδρο νά κουνά τά κλα
διά του σάν φίδι καί νά προσποτθή 
νά πνίξιι τήν δυστυχισμένη ήρω- 
ΐδα.

Ν. Β .- ς

Η ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

δες, τσοπάνηδες γεμάτοι κίνηση. 
"Ε χ ε ι καί κομμάτια πού δίνουνε 
ένα γερό ψυχικό συναίσθημα (σάν 
τά 100, 88, 82, 92, 122).

"Αλλος καλλιτέχνης φωτογρά
φος εΐνε ό κ. Γ. Μαρής. Αύτός έΤνε 
ό φωτογράφος τής κίνησης. Μπο
ρεί καί πιάνει τήν κίνηση τοΰ κορ 
μιοΰ στό ξεχωριστό σημείο πού 
δίνει δλη τήν έκφραση καί τήν δύ 
ναμη.

'Εξαιρετικό τό 137 «Άνάπαυ- 
σις» πού πήρε καί τό βραβείο 
Κουτρέ τοΰ Βελγίου. Τό ϊδιο βρα
βείο πήρε καίτό «Στό  ύπαιθρο» όλο 
ζώντανες στάσεις άπό γυναίκες γε 
μάτες ύγεία, χαρά >̂ αί εύχάριστη 
ση άπ’ τό ύπαιθρο. Ξεχωρίζουν οί 
τέσσερες «Κλασικές κινήσεις» του 
γυναικείων κορμιών πού εΐνε άληθι 
νά άγάλματα στή πλατειά έννοια. 
Μά πιό καλή ή φωτογραφία τού 
Γιαννούλη Χαλεπά. Σίγουρα εΐνε 
μιά άπ’ τίς λιγοστές φωτογραφίες 
πού άποδίδουνε τόν Χαλεπά. Κ ι’ 
εΐνε τραβηγμένη σέ μιά στοχαστι
κή στάση, τή στιγμή πού σκέπτε
ται μέ μαζεμένο μυαλό. "Αλλες 
πολύ καλές φωτογραφίες τοΰ κ. 
Δημίδη καί Φλώρου.

Στήν άρχιτεκτονική σχέδια τοΰ 
κ. Γκρέκου «Απ ' τόν σταθμό τή<; 
Θεσσαλονίκης» βραβευμένα σέ 
Διεθνή Διαγωνισμό. Άκόμα  τό 
σχέδιο μιάς αναπαράστασης τοΰ 
ναοΰ τοΰ Σολομώντα πού έφτιαξε 
ό κ, Καραντινός—Φιλιππάκης μελε 
τώντας τή Βίβλο.

Σ τ*  βιβλίο έχουμε τίς πιό ζων
τανές καί διαλεχτές έκδηλώσεις. 
Φτασμένοι συγγραφείς μέ γενική 
άναγνώριση σάν τόν Βενέζη, Πε- 
τσάλη, "Α λκή  Τροπαιάτη δείχνουν 
τό τόσο γνωστό λογοτεχνικό τους 
έργο.

Στή μουσική, κομμάτια καί συν 
θέσεις τού καλού μουσουργού κ. 
©. Δ. Καρυωτάκη.

Γενικά άντικρΰζοντας τήν έκθεση 
δέ μπορείς παρά νά μείν^ς ένθου 
σιασμένος.

Νοιώθεις άμέσως πώς δέν έχεις 
μπρός σου δειλά πειράματα καί 
πρωτόλεια. Παντοΰ μιά ώριμότη- 
τα. Φτασμένοι καλλιτέχνες στίς 
ώριμες έκδηλώσεις τοΰ ταλέντου 
τους.

"Οπως μάς λέει ό κ. Τροπαιάτης 
μέλος τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
τού συλλόγου, αύτό τό φετεινό 
εΐνε τό ξεκίνημα, πρώτο άπί ένα 
σωρό άλλα πού θά έχουνε γιά σκο 
πό ν' άνεδάσουνε τό έπίπεδο τοΰ 
ύπαλλήλου καί νά δείξουνε τίς δυ» 
νατότητές του σ* καθαρά έκπολι- 
τιστικά έπίπεδα μαζύ μέ τήν ύπο- 
στήριξη πού δίνει ή διοίκηση τής 
Τράπεζας γιά κάθε παρόμοια προσ 
πάθεια. Είνε κι' ή ευκαιρία νά 
έκδηλωθοΰν καλλιτέχνες καί νά 
μορφωθή ό; ύπάλληλος πιό τλσ- 
τειά μέ διαλέξεις, συναυλίες, έκ- 
θέσεις καί λ ο γ ή ς  άλλα μέσο γΓ 
αύτό τό σκοπό»

Λ. 0.

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
πλωτό μά ζυμωμένο χρώμα, πολύ 
ζωντανό δίνει ένα άληθινό κομμά
τι όλόφωτης Αθήνας. »

Αντίθετα ό κ. Ματσούκης, εΐνε 
ό νεωτεριστής νέος ζωγράφος μέ 
τίς πολλές άνησυχίες. Έκθέτει δ
πως μάς λέει ό ϊδιος τά πιό συντη
ρητικά άπ' τά έργα του. Κι' δμως 
έΐνε πολύ μοντέρνα, μέ βαθύ κι’ 
αισθητικά άνώτερο νεωτερισμό. 
Ξεχωρίζει άπ’ δλα ή «Σύνθεσή» 
του 42 ένα άληθινά άριστουργημα 
τικό κομμάτι, πού ξεχειλίζει άπό 
έκφραση. Μιά συγκρατημένη καί 
σίγουρη γραμμή λές καί κρατάει 
νά μή ξεχειλίση ό πόνος άπ τίς μορ 
ψές τους. 'Υποδειγματικό εΐνε καί 
τό 41 «Ά π ’ τήν Κέρκυρα». Χαρα- 
χτηριστικό τοΰ ξεχωριστού αύτού 
καλλιτέχνη, ή μελετημένη καί στα 
θερή γραμμή. Τίποτα τ’ άμφίβο- 
λο ή τ’ άκαθόριστο. Στή «Σπουδή 
πορτραίτου» μάς δείχνει πόσο κα- 
θωρισμένα καί λεπτά ξέρει νά ζω 
γραφίζη. Τό ϊδιο καί τά σκίτσα μέ 
τό μελάνι του.

Άνάμεσά τους στέκεται ό κ. Ά- 
λεξανδρίδης. Μέσ’ άπ’ τά 26 έργα 
του δλέπει τό πληθωρικό αύτό τα 
λέντο νά ξεχειλίζη πραγματικά. 
Σ έ  καταπλήσσει ή ζωντάνια του. 
Τό ένεργητικό μάτι πού βλέπει τό 
τοπίο, θαμπώνει άπ’ τό φώς του 
πού εΐνε σκόρπιο όλοΰθε. Ό  κ. Ά- 
λεξανδρίδης εΐνε ό άνήσυχος καλ
λιτέχνης πού παίρνει μέρος στήν 
κίνηση γύρω του. Ξεχωρίζει τίς 
όμορφιές καί τίς άποδίδει προσω
πικά μέ τήν απλόχερη καί λεφτερω 
μένη τεχνική του. θέλει νά δλέπη 
τά χρώματα στό ξεφάντωμά τους 
στήν κάψα τους πού τόσο δείχνει 
πώς τήν αισθάνεται (γιά  παράδειγ 
μα τά 2 3, 25). Μέ τήν πρώτη μα
τιά σ’ εύχαριστοΰνε, δίνουνε τήν 
άτμόσφαιρα τή δροσερή, τήν ξα- 
ναμένη τού μεσογειακού τοπίου. 
(Παράδειγμα, δλοι οι πίνακες άπ’ 
τήν Κρήτη). Μά άληθινά διαλεχτός 
είνε στίς καθαρά πνευματικές του 
συνθέσεις. Ό  «Χορός», μιά κινητι
κή καί ποιητική άτμόσφαιρα μ’ ά- 
λαφροπερπάτητες σιλουέτες. Καμ- 
μιά έπιτήδευση, φτιαγμένες αδρά 
μέ τή σπάτουλα δείχνουν δλο τό κι 
νούμενο καί τό λεπτό. Τό ϊδιο καί 
τά μυρωδάτα «Κρινάκια».

Μιά μεγάλη έκπληξη σ’ αύτήν 
τήν έκθεση εΐνε ή φωτογραφία, 
φωτογραφία δχι μιά τυχαία στά
ση τραβηγμένη καλά, μά σπουδα
σμένη καί μελετημένη παρατήρηση 
καί τραβηγμένη τή πιό διαλεχτή 
στιγμή. Ο Ι φωτογραφίες τοΰ κ. Ν. 
Γκιζίκή πού πιάνουνε ένα μεγάλο 
μέρος δείχνουνε πιά τόν καλλιτέ
χνη φωτογράφο τόν άνήσυχο πού 
ξέρει τί νά παίρνίΐ άπ' δ,τι βλέπει. 
Ό  κ. Γκιζίκης προσέχει καί τό θέ
μα καί τό τράβηγμα. Βάζει τό φα
κό του στήν πιό ταιριαστή μεριά. 
Τόσο πού ή φωτογραφία του γίνε
ται ένας τέλειος ζωγραφικός πί
νακας τοπίου. Ψιτη**·^


