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ι
Ή  Κέρκυρα θά μπορούσε κανεί; 

ν*  πή πω; είναι ή πόλη τοΰ ((ίί- 
τανε», αν άπβ γΜ'-.ϊ. σέ καιρέ δέν 
ά,κουγότανε άπο μερικού; ΐεχωρι- 
; t c u ;  Κϊ^κυραίου; τό εμ^α^ήριο 
σάλπισμα τοΰ « Ι^απρέ;» "C /οι ;1 
πα,ληοΐ Κερκυραϊβι ζοΰντ μέ τίς ά- 
ναμνήσει; t c u : .  Ή  έπωδό; οέ κά
δε κονδέντα τους. οέ κάθε στοχα- 
οαό του;, οέ κάδε τραγούδι του; 
είναι χρόνια. τώρα καί 8ά. κρατή- 
011 γιά πολλά άκομα χρόνια, τό 
«πάει, χάλασε ή Κέρκυρα». Καί 
ή φράση αυτή λέγεται σάν διαμαρ 
τυρία οτό τί ήταν άλλοτε ή Κέρ
κυρα κοβι τί δέν εινε οήμερα. Γιά 
τού; παληβύ; Κερκυραίους ή ση
μερινή Κέρικυρ» δέν εχει καμμιάν 
ώμορφιά. Είμαι δέ£.αιο; πώ; οί έ- 
πιφυλάϊει; t c u ;  θά φθάνουν καί 
ίσαμε τί; φυσικέ; τη; ώμορφιέί. 
Πάνε. χαλάσανε κι' αύτέ;. Κ Γ  άν 
δέν εκστομίζουνε ολοι άνεπιφύλα- 
χτα ενα τέτοιο μεγάλβ άφοριομ'ϊ 
—ενας μοΰ τό έ|μπιστεύ?ηκε—εΐνα1 
γιατί γιά τι; φυσικέ; ώμορφιέ; τής 
Κερικύ,ρα; ή άνθρώπινη πρωτοβου
λία δέν έπαιξε κανένα ρόλο.

"Οιμω; ή ώμορφιά τή; £ωή; τών 
περασμένων χρόνων γιατί τάχα νά 
μή συμδάλη καί οτήν ανάδειξη 
τών φυσικών ώρχιοτήτων. " Εται 
καί το Κανόνι καί τό Γαοτοΰρι καί 
ιή Παληβκαστρίτοα καί ή Σπιανά- 
<5α κΓ βλε; οί άλλε; έΣβχέ; τή; 
«'Αφροδίτη; τών νησιών», κατά 
τον ποιητή, άν κζΐι πλέουνε πάντα 
μέσα στό ϊδιο όργιο τβΰ πράσινου, 
αν καί τί; στεφαινανη πάντα c 
ίδιο; γαλάζιο; ουρανό;, ή Ιδια J-  
θάλασσα εξακολουθε’ αίώνε; τώρτ 
νά οιγβτρζιγβυδάη τά ίδια έρωτιά- 
ρικια τραγούδια οτι; ίδιε; άκρβγι- 
αλιές, πρεπει νά χάσανε κ Γ  αύτέ. 
κάτι άπό τήν ώμορφιά του;, μιά κα' 
πέθανε τό θέατρβ τοΰ «Σά ν Τζά- 
κομβ», ή «ίΠαλαιά Φιλαρμβνική» έ
καψε νά τροφοδοτ ή τήν Ήιτειρωτι 
κή Ελλάδα μέ τοΰ; μουσικού; της. 
ό «Δραματικός της Σύλλογος» δέν 
δγάζει πιά Λεπενιώτηδες καί Χρυ 
οομάλληδες κΓ  ό λαός δέν αποδί
νει μέ προθυμία τόν σεδασμό, ποΰ 

αχούς &£χ*-νϊέί τβύ.
Μ ιά πόλη πβύ ζή μέ τίς άναμνή 

σεις της δέν μπορεί φυσικά νά 
πάη μπροστά. Κ ι ’ ένα; άπό τούς 
λόγους πού ή Κέρκυρα δέν σημει
ώνει τήν «ρόβδο, ίτβΰ μποροΰσε

μιά χαρά νά έχη, γιατί και ή πά
στα τών άνθρώπων πβύ τήν κα
τοικούν είναι έξαιρετική κΓ έ φυ
σικός τη; πλούτος δέν είναι καθό
λου ά{ιοκ->ιτα?ρονητβ;, s ivx i τό or? 
ri; ζωτικέ; τους δυνάμει; βί περί: 
οότιροι Κερχυρα’ιοι τί; εξαντλούν 
ζώντας έποχέ; πού πε ράβανε κΓ 
οχι γιά τή δημιουργία ένός καλύ
τερου "αΰριον».

Γ,γνώρισα όλων τών κοινωνι
κών τάϊ:ων άνθρώπου; στήν Κέρ
κυρα. Γιατί στήν Κέρκυρα — μοΰ 
e\mtve πώ; αύτό γίνεται καί στη 
Ζάικυνθβ. όχι ομω; και οτήν Κ ε 
φαλλήνιά— λ κοινωνική ιεραρχία 
παίζει μεγάλβ ρόλο.

Ή  βικβγένεια. τί τζάκι, ό τί
τλο;, τό γενεαλογικό δέντρο δέν 
είναι άφηρημενε; έννοιες. ο· 
πω; σ’ όλη τήν άλλην Ελλάδα. 
Βαραίνουν στή ζωη καί στήν ύπό- 
σταση κΓ έ κείνων πβύ φέρνουν τον 
τίτλο, κΓ εκείνων πού πρέπει ν' 
αποδίνουν τί; τιμέ; πβύ πρέπει 
οτού; τιτλούχους. 'Εκατοντάδες χ: 
λιάδε; δραχμών έχουν κατά και
ρού; δαπανηθή γιά τήν συγγραφή 
καί έκδοση πολυτελέστατων πολυ
σέλιδων δι&λίων. πού είναι αφιε
ρωμένα στά οικογενειακά δέντρα, 
τού; τίτλου;, τά οικόσημα καί τήν 
δράση τών «άνσέτρ» τών σημερι
νών εύγενών οικογενειών τής Κερ 
κύρα;. Νά κι’ ένα; άλλβ; μεγά
λο; συνδετικό; κρίκο;, πβύ άναν- 
<κάζει μιάν αξιόλογη μερίδα τή; 
σημερινή; Κερκύρας \’ά έχη γυρι
σμέ ν® τό κεφάλι διαρκώς πρό; τά 
πίσω, οτι,; έπβχές πού ©ί ένδοξοι 
πρόγονοί τβυι; δράσανε, οπαταλι 
σανέ ψυχικέ; καί πνευματικές δυ 
νόμεις, πολεμήσανε μέ τό λόγο. 
ιμέ τήν πεννα, ή μέ τό σπαθί y ir  
τό μεγαλείο τοΰ ώραίου νησιού 
τους.

Βέδαια θά ήταιν κανείς πβλύ ?.· 
φελή; άν διετύπωνε τήν γνώμη 
πώ; ό καβένας άπό τούς σημερι
νούς "Ελληνα; πρέπει νά κρατάη 
ενα σφουγγάρι στβ χέρι καί νά 
οδύνη μ’ αύτό κάθε ώραΐο, πβν 
πέρασε κκί πού τβ πέρασμά το·· 
έδημιβύργησε μιά κατάσταση, ΐ\·~ '
£Ταί),ιό r . t f f lh v , * » * '·
τική; προόδβυ τή; Έλλάδο;. μιά 
παράδοση ποΰ άπ’ αύτήν άναπηδ?'* 
νε μεγάλε; ύπβθήκε; καί πιό με
γάλα διδάγματα γιά τού; έπιγενβ- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Θεατρικές πρώτες

«ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ  
ΤΗΣ ΒΕΝ ΕΤ ΙΑΣ»

Β Ε Ρ Ν Ε Ί Τ -Μ Π Ε Ρ  
(Θέατρο Άλίκης-Θίασος Κοτοπούλη) 

Κριτικό σημείωμα τοΰ κ. Πολ. Μοσχοβίτη
ΕΙς τδ θέατρον «’Αλίκης» τής 

πλατείας Άγιοι» Γεωργίου Καρύ- 
τση, ό θίασος τής κ. Κοτοπούλη 
παίζει άπό τό Πάσχα μία χαριτω
μένη κωμεντί τών Γάλλων συγγρα
φέων Βερνέϊγ καί Μπέρ «Τό τραίνο 
τής Βενετίας». ‘Ο Άνσελά (κ. Γ. 
Παπάς) έκδότηςΠαρισινός γνωρίζων 
δλο τό Παρίσι, πλούσιος καί πολύ 
άπησχολημένος μέ τή δουλειά του, 
άφίνει πολύ μόνη λόγιρ τώνάσχολιών 
του στά Παρίσι, τή νέα καί ώμορφη 
γυναίκα του Καρολίνα (κ. Άννα  
Λώρη),τήν όποιαν δμως άγαπςι 6αθύ 
τατα, οπως άλλως τε στό βάθος καί 
αύτή άγαπά τόν άνδρα της, είς τόν 
όποιον καί μένει πάντοτε πιστή, πα 
ρά μερικά ιης φλέρτ. Ό  πατέρας 
της Σαντόν (κ. Γιαννίδης) εΐνε έ
νας άνθρωπος εύκολος, ταράζει τόν 
γαμπρό τον στά δανεικά καί άγύ- 
ριστα καί δέν βρίσκει καθόλου πε
ρίεργο τά νά έ'χη . . . .καπρίτσια ή 
κόρη του. Τέλος ύπάρχει ό Μπουα
ρομπέρ (Δ. Μυράτ) . Δύο τρία χρό
νια μικρότερος άπό τόν τριανταπεν 
τάρη Άνσελό, είσοδηματίας χασο
μέρης έπαγγελλόμενος τόν γλύπτην, 
βρίσκεται στή Νίκαια, δπου γνωρί
ζει τήν Καρολίνα. Φλέρτ. 'Έρωτας. 
Κοιναί άποφάσεις : ©ά φύγουν, ©ά 
πάρουν «τό τραίνο τής Βενετίας». 
Μετά μακράν..,σύσκεψιν βρίσκουν 
δτι αυτός εΐνε ά καλύτερος τρόπος 
γιά νά μάθη ό σύζυγος δτι ή γυ
ναίκα του έννοεϊ νά τόν χωρίση διά 
νά παντρευθή τόν Μπουαρομπέρ, δε
δομένου δτι κανείς δέν δέχεται νά 
τό πή. Οϋτε ό πεθερός του— ό ό
ποιος έν τούτοις δέχεται σοβαρώς 
τήν αϊτησιν τού έραστοΰ π*ύ τού 
ζητεί...είς γάμον τήν παντρεμμένη 
κόρη του— ούτε ά υποψήφιος διότι 
«δέν γνωρίζει άρκετά» τόν άνδρα 
τοΰ όποιου πρόκειται νά κλέψη τή 
γυναίκα του, ούτε ή Καρολίνα επει
δή δέν μπορεί νά στενοχωρήση τόν 
άνδρα τόν όποιον δμως μπορεί ά
ριστα νά.,.έγκαταλείψη .

Ό  Άνσελό δμως εινε τύπος τε
τραπέρατος καί πολιτισμένος. Άπό 
μία τυχαία σύμπτωσι μαθαίνει δτι 
ή γυναίκα του πρόκειται νά φύγη 
τά βράδυ μέ τό αύτοκίνητο γιά τό 
Μονακό, δπου θά πάρη «τά τραίνο 
γιά τή Βενετία» είς τά όποιον θά 
έ'χη έπιβιβασθή άπό τή Νίκαια ό 
φίλος της.

Άντι νά κόμη...φασαρίες, άπλού- 
στατα πηγαίνει ξαφνικά...στά σπί
τι τού φίλου. Τού πιάνει κουβέντα.

Τοΰ σταματά τό ώρολόγι τοΟ τοί
χου. Τόν πείθει δτι έ'χουν κάμει μα
ζύ συμμαθηται είς τά Αύκειον Καρ- 
νώ (δπου σημειωτέον ό Άνσελά δέν 
έχει πατήσει τά πόδι του) . Έ ν  ό- 
νόματι τής παλαιάς...φιλίας των 
(έχουν, έν τούτοις γνωρισθή μόλις 
πρό όλίγων ήμερών άλλά μιά καί 
είνε παληοί συμμαθηται...)τοΰ δια
τυπώνει μερικές υποψίες γιά τή γυ
ναίκα του, τίς όποιες φυσικά ό 
Μπουαρομπέρ—  ό όποιος σίγουρα 
δέν μπορεί νά καυχηθή δτι θά ήτο 
διανοητικώς ίκανός ν’ άνακαλύψη έ
στω κάν τά ζαχαρωμένο νερό— άπο- 
κρούει. Τελικώς ό Άνσελό μένει δή 
θεν κατάπληκτος έμπρός σέ κάτι 
φοβερά τερατουργήματα τοΰ «συμ- 
μαθητού» του, «έργα» τής γλυπτικής 
του Ιδιοφυίας καί τόν βέβαιοί δτι 
είνε έτοιμος νά τόν συστήση σέ ση- 
μαντικώτατους καλλιτεχνικούς κρι- 
τάς πού θά δεχθούν έργα του στήν 
’Έκθεσι κτλ.

Αποτέλεσμα : Ό  νεαρός χάνει 
τό τραίνο, ή γυναίκα τοΰ φίλου του 
γυρίζει μανιώδης άπό τά Μόντε 
Κάρλο, δίδονται έξηγήσεις, άποφα- 
σίζουν άλλη μιά φορά νά φύγουν 
καί φεύγει 6 νεαρός....άλλά δχι γιά 
τή Βενετία καί δχι μέ τήν κυρία. 
Γ ιά τά Παρίσι καί μέ τάν σύζυγο, 
τοΰ όποιου φτιάνει τήν προτομή. 
Ό  ευφυής Άνσελό έ'χει θαυματουρ
γήσει καΐ πάλι. Τελικώς ή γυναίκα 
του παίρνει έπί τέλους «τά τραίνο 
τής Βενετίας» άλλά.,.μέ τόν άνδρα 
της καί δχι μέ τόν άνόητο νεαρό. 
Πώς καί γιατί, εινε όλόκληρη ιστο
ρία. ©ά πήγαινε σέ μάκρος νά τήν 
διηγηθοΰμε έδώ. Αύτό είνε τό έργο 
τά πρόσωπα τοΰ όποιου συμπληρώ
νει ό Άμεδαίος, ένας ωραίος τύπος 
ύπηρέτου πού έδημιούργησεν ό κ. 
Λ. Διανέλλος.

'Έργο τοΰ Βερνέϊγ, κομψό, αερά
το, γεμάτο χαριτωμένες παραξενιές 
-— φυσικά ψεύτικο —  κομψότατο δ
μως, μέ διάλογο νόστιμο, αΰτό είνε 
τό «Τραίνο τής Βενετίας». Έπαί
χθη δσον ήτο δυνατόν νά παιχθή κα 
λά. ‘Ο κ. Παπάς ιδίως ύπήρξεν ά
ψογος. Άπολύτως άψογος. Ό  κ. 
Μυράτ άρκετά καλός καί ή κυρία 
Αώρη έπίσης. *0 κ. Γιαννίδης ώς 
πεθερός έκτακτος. Ό  κόσμος πέρα
σε μιά βραδυά άληθινά διασκεδα- 
στική. Τά χειροκροτήματα του τό 
άπέδειξαν.

π. μ.

Π Α Ρ ΙΣ Ι ,  τέλη τοΟ ’Απρίλη.— 
Ά ρ γ ά  καί δειλά άνοίξανε τΙς 
πόρτες τους τά Παρισινά θέατρα. 
Στήν άρχή ήτανε δύσκολο νά όρ- 
γανωθοΰν οΐ θίασοι. Ά λ λ ά  στό τέ 
λος μέ τήν βοήθεια και τής τύχης 
δλα πήγαν ευνοϊκά.

Αύτές τίς μέρες παρακολουθή
σαμε μιά παράξε'η μετακόμιση 
έργων. Στό θέα
τρο τής «Micho- 
diere» έγκαταστη 
θήκανε οΐ «Ίστο 
ρίες τού Γέλοιου» 
τοΟ Άρμάν Σα- 
λακροΰ, κι’ δλοι 
οΐ έρμηνίυτές 
του έγκαταλείψα 
νε τό θέατρο τής 
«Μαντελένυ δπου 
θά παιχθή ένα 
νέο εργο τοΟ Σά  
σα Γκιτρύ. Στό 
θέατρο «Μισέλ» 6 
εξαιρετικός «κω- 
μεντιέν» Ζ ά ν  
Βάλλ σκηνοθετεί 
μιά κωμωδία τοΰ 
Κλώντ — Άι/τρέ 
Πυγκέ. Σ τ ό  
«Μπούφ — Παρι- 
ζιέν», μετανα
στεύσανε τά « Ί ε  
ρά τέρατα» σι> 
νρδευμένα μ' £να 
μονόπρακτο «Ό  
καλός άδιάψο- 
ρος» ποΰ εΐνε 
καϊ τό «ντεμποΰ- 
τομ στήν κωμω
δία τής ’Έντιθ 
Πιάψ καί τοΰ 
Πώλ Μωρίς, άλ 
λου φυγάδα τοΟ 
Μιοΰζικ — Χώλλ

Τό «Δέν είμαστε παντρεμένοι» 
τοΰ Μισέλ Ντυράν έξακολουθεΐ τή 
μεγάλη του έπιτυχία στό «θέατρο 

, τοΰ Παρισιοΰ», δπου μέ χαρά ξα- 
5>ο;δάϊιε τί.' γυμιυμυ ιης ’ Miai?-. 
’Άλφα, ποΰ μιά εγχείρηση τήν εί
χε άπομακρύνει μερικές μέρες μα
κρυά άπό τή σκηνή. Στό «Μονπαρ- 
νάς Γκαστόν Μπατΰ» σταματήσα
νε οΐ παραστάσεις τής «Φαίδρας» 
μέ τήν κινητοποίηση πολλών έρ- 
μηνευτών της. Ά λ λ ά  ή «Μάγια» μέ 
νει στό πρόγραμμα μέ τήν Μαρ- 
γκερίτ Ζαμουά.

Στό «Ματυρώ» έξακολουθοΰν 
μ έ ' μεγάλη έπιτυχία οΐ παραστά
σεις τοΰ «Σχολειού τής κακογλωσ 
σιάς» καΐ oi Ιδιαίτερες ποιητικές 
απογευματινές ποΰ έγκαινίασαν 
τήν έγκατάσταση τής «Αύλαίας 
τοΰ Παρισιοΰ» τοϋ Μαρσέλ Έρρά ν 
καϊ τοΰ Ζάν Μαρσά. Τέλος ό Ζάν

Σκέττινγκ, άφησε γιά λίγο καιρό 
τήν δημοσιογραφία γιά ν άνεβά 
ση στό θέατρο τών «Nocta+nbules» 
τήν «Ανδρομάχη» μ’ ένα θΜχσο ά
πό ήθοποιούς τοΰ κινηματογρά
φου.

«Αύτοί άπό τούς 40» στρ «Ρο- 
σφορ» άφίνουνε αύτή τή σκηνή πού 
6ά έπαναληφθή ή «Φρενίτις» καί

m

Ή έβδομάς 
τών ά ν θ έ ω ν

Η Όντέτ Ζουαγιέ καί ό Μαροέλ Έρράν, ό έμψυχωτής τοϋ έργου. 
«Σχολείο κακογλωσσιάς».

γυρεύουν £να θέατρο γιά ν’ άνε- 
δάσουν τό «Παρίσι—Λονδίνο» μιά 
καινούργια κωμωδία. Ή  κινητο
ποίηση τοΰ Άντρέ Σέρ·Γ τοΰ νέου 
nufs ί.·μ
πόδια μπρός στήν πράγματοποίηση 
αύτοΰ τοΰ σχεδίου, πού γ ι’ αύτό 
τό σκοπό ζητήθηκε καί ή σύμπρα 
ξη τής Α λ ίκης  Τισσώ, τής Ζακελιν 
Πορέλ, τοΰ Φρανσοηά Περιέ καΐ 
τής Παμέλας Στέρλινγκ. Ή  Πω- 
λέττ Πάξ αποτελειώνει στό «’Έ β ρ »  
τή σκηνοθεσία τοΟ «Οϋτε φίλοι, 
οϋτε έχθροί», πρώτου έργου τής κ. 
Σολάνς Τεράκ που παρουσιάζει 
τις δυστυχίες ένός σπιτιού δραμα 
τικών συγγραφέων. Στή διανομή 
του έργου έχουν μέρος καί ή Λυ- 
σιέν Μπονκάφ, ό Ζάν Σερδα'ι, κΓ 
ό Ζάν Γκαλλάν καί ή μικρή Σο- 
λάνζ Βαρέν ποΰ πρωτόπαιξε στόν 
κινηματογράφο κωμωδία καί μετά

στό Μιοΰζικ—Χώλλ.
’Αναγγέλλεται κΓ ή έπάνοδος 

τής Σουζύ ΠρΙμ πού θά είνε ή κυ- 
ριώτερη έρμηνεύτρια τής «Έδμόν 
δης» του Άντρέ Τουμπιάνα.

Ό  Σά ρλ Ντυλλέν έκλεισε τό 
«Άτελιέ» άφοΰ έδωσε τό «Ριχάρ
δο 3ο» καί δέν θά τό ξανανοίξη 
παρά μόνο τό Σεπτέμβριο. Ή  δρά 

οη του, πάντως, 
δέν διακόπηκε, ά
φοΰ πρίν άπό με 
ρικές μέρες άνέ- 
δασε ένα καινούρ 
γιο λυρικό έργο 
τοΰ Νταριούς Μιλ 
λώ τή «Μήδεια» 
Εμπνευσμένη άπό 
τήν όμώνυμη έλ
ληνική τραγω
δία.

"Α ς μιλήσουμε 
τωρα γιά ένα 
θεατρικό είδ ο ς 
πιό έλαφρό: τΙς 
έπιθεωρ ή σ ε ι ς 
καί τά Μιοΰ- 
ζικ — Χώλλ. «ΟΙ 
αισιόδοξοι» θά 
παρουσιά σ ο υ ν 
σύντομα μιά νέα 
έπιθεώρηση του 
Ζάν Μπουαγιέ.
’ Οχι μακρυά άπό 
κεί. Στά  «Μουδω 
τέ» παρουσιάζουν 
μιά καινούργια έ 
πιθεώρηση «Σω 
στά καΐ μόνιμα» 
τοΰ Μτορέν πού 
εκτελεΐται ά π ό  
τήν συγγραφέα, 
τήν ΜαργκερΙτ 
Μορενό κλπ.

Τό A.B.C. θά δώ 
ση, μετά άπό τήν 
επιθεώρηση πού 
παίζει τ ώ ρ α  

παραστάσεις βαρ ετέ καί μετά πά
λι έπιθεώρηση.

Τό γύρισμα τοΰ Έρμ ιτέ  στό Πα 
ρίσι κάνει νά ψιθυρίζεται τό ξανά
voVyfiU’ ιβΰ *4Όλι— Τ»ι
άλλα σιγοψιθυρίζονται δτι ό Μιλ- 
τών ύπόγραψε συμβόλαιο μέ τό 
τσίρκο Μεντεράνο γιά τό παρουσία 
σμα τής Ζάν Σουρζέ σ' ένα μεγά
λο κεντρικό Μιούζικ—Χώλλ κλπ.

Και θάχουμε άκόμα καί τή δη
μιουργία μιάς όπερέττας στό θέα
τρο Μαρινιύ. Δημιουργία πού είχε 
σχεδιασθή άπάνω στή σκηνή τοΰ 
«Μπούφ — Παριζιέν» καί πού γ ι’ 
αύτήν είχε διαλεχτή ή Ζοζεψίνα 
Μπαΐκερ κ. ά. Ά λ λ ά  «Οί άγάπες 
μου» — αύτό εΐνε τ' δνομα της ό
περέττας τοΰ Βίλλεμιτζ καί τοΰ 
Μαρσάν, θά γίνη μάλλον άφορμή 
μιάς καινούργιας διοτνομής.

Ο Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ

"Ενα  πολΰ αισιόδοξο θέαμα χα- 
ροτχτήρισε αύτή τήν εβδομάδα ό
λόκληρη τήν ’Αθήνα, ή «Έβδομάς 
τών άνθέων».

'Άλλοτε ή έορτή αύτή γινότανε 
μόνο τήν Πρωτομαγιά ώς μιά διά 
θεση πιό πολύ γιά έκδρομές καί 
γιά γλέντι' τά λουλούδια ήτοτνε 
πρόφαση.

Τώρα πολλές μέρες πιό πρίν άν- 
θισμένες καί προσεγμένες άγγελί- 
ες καλέσανε τό λαό κό:ί συστημα
τοποίησε τήν έορτή τών λουλουδι- 
ών καί τήν έζησε μέ τή συμμετο
χή του καί πρόσφερε καί στούς 
άλλους τή χαρά νά δοΰν συγκεν
τρωμένα τόσα χρώματα, τόσα ά- 
ρώματα καί τόση ώμορφιά μέσα 
στίς γλάστρες άπό τό γεράνι πού 
διακοσμεί τό φτωχό τό τραγουδι- 
σμένο τό παραθύρι στό στενό έως 
τά περίεργα τροπικά πού καμαρώ 
νουν στίς άστραφτερές εισόδους 
τών πολυκατοικιών.

Μοΰ λέγαν ετό έξής: πώς ιδιαί
τερο γνώρισμά του πού κυριαρχεί 
βαθειά στήν ψυχή τοΰ κ. Κ. Κοτζιά 
εΐνε ή δημιουργική του έκείνη φρον 
τίδα ποΰ τόν όδηγεί καί πού τόν 
έμπνέει κάθε τόσο νά έργάζεται 
καί νά κοπιάζη γιά νά σκορπίση 
τή χαρούμενη τάση καί ροπή μέσα 
στίς καρδιές τών ’Ελλήνων, νά 
τούς μάθει νά γελάνε, νά μή ντρέ 
πονται νά είν’ εύχαριστημένοι καί 
νά τούς άνοίγει έτσι τό δρόμο πρός 
τήν εύτυχία.

Τά «Παρασκήνια», περιοδικό 
καλλιτεχνικό καί πνευματικό, στρα 
τιώτης κι’ αύτό σ’ έναν άλλον ά- 
γώνα πού ζητάει τήν άνύψωση τήν 
πνευματική μέ τήν έπικουρία τής 
θεατρικής Τέχνης, μιά προσέγγιση 
δηλαδή πρός τήν προετοιμασία 
τοΰ άνθρώπου γιά νά γνωρίση τήν 
εύτυχία στή ζωή, δέν ήτανε δυνα
τό νά μή σταματήσουν στή συμδολι 
κήν έξόρμηση του κ. Κ . Κοτζιά καί 
νά μή τονίσουνε τόν έξόχως έκπο- 
λιτιστικό της σκοπό, πού παίρνει 
μιά σημασία ξεχωριστή ώς άξιό- 
λογη συμβολή γενικά στήν άγωγή 
τήν έθνική.

"Α ν  ή τέχνη ζητάει, έκφράζον- 
τας τούς καϋμοΰς τοΰ άνθρώπου, 
άνυψωμένους κι έξωραϊσμένους 
νά τοΰ προσφέρει τήν άπολύτρωση 
,Ή ό  τ'ί» κ 3 SR7 ·' "*~· ν>ί
φύση πρώτη-πρώτη δημιουργεί ά
πειρες άφορμές γιά νά έκλεπτύνη 
τήν άνθρώπινη ψυχή μέ τίς όμορ- 
φΐές της πού θριαμβεύουν μέ πλού 
σιον όργασμό και μέ χάρη εύγενι- 
κή στ’ άνθη.

Ή κ. Ελένη
Νικολαΐδη

αποθεώνεται στό Μόναχο
ΜΟΝΑΧΟ, Απρίλης. ( ’ Ιδιαίτερη υ

πηρεσία τών «Παρασκηνίων»).—  Μό
ναχο! είναι άσφαλώς ή πόλις, πού έ
χει ή μάλλον πρέπει νά έχη τούς στε- 
νωτέρους δεσμούς μέ τή νέα Ελλάδα. 
Έ ν  τούτοις σήμερα δέν ύπάρχει σχε
δόν καθόλου Έλληνική παροικία. Ό  
προηγούμενος παγκόσμιος πόλεμος 
καί ή έπακολουθήσασα μεγάλη οικονο
μική κρίσις άνάγκασεν δλους σχεδόν 
ν’ άναχωρήσουν, πράγμα πού δέν συ
νέβη στόν ϊδιο βαθμό μέ τούς Ρωμηούς 
π. χ. τής Βιέννης ή τού Αμβούργου. 
Μονάχα οί φοιτηταί έξηκολούθησαν νά 
προσέρχωνται, όπως πάντοτε, πολυ
πληθείς καί σήμερα ύπάρχουν περί τούς 
40 μέ πλήρη καί άρτίαν όργάνωσιν. Η 
έλειψις Ελλήνων καλλιτεχνών καί ή ά- 
ραιοτάτη έπίσκεψις αύτών είναι κάτι 
πού διαρκώς παρατηρείται στά Μονά
χον, έν άντιθέσει δέ πρός άλλας πό
λεις τής Γερμανίας στό Μόναχο, στήν 
έκ παραδόσεως πόλιν τής καλλιτεχνί
ας, δέν μπόρεσε νά διεισδύση κανέ
νας.

Στή τελευταία μεγάλη έλληνική έ
ορτή, πού ώργανώθηκε άπά τό Σύλλο
γο Ελλήνων σπουδαστών, μέ πρόεδρο 
τόν άκούραστο καί ένεργητικώτατο κ. 
Π. Κολαξιζέλη, σ’ ένα άπό τά μεγαλύ
τερα ξενοδοχεία τοΰ Μονάχου, έγιναν 
ύπέροχες έλληνικές διακοσμήσεις καί 
έξοχα ταμπλώ άπό τήν έλληνική ζωή 
χάρις στό κ. Αόλη, πού έκίνησαν τόν 
θαυμασμό τών Γερμανών, χορεύτηκαν 
ελληνικοί χοροί άπό κορίτσια ντυμένα 
φουστανέλλες καί δέν θά ύπήρχε κα
νείς νά τραγουδήση κάτι τό έλληνικό, 
άν τή τελευταία στιγμή δέν ένεφανίζε 
το ά κ. ©άνος Μέλλος, πού ήρθεν άπό 
τή Βιέννη. Γ ι’ αύτόν, δπως καί γιά τό 
κ. Αόλη, σπουδαστή σκηνογραφίας καί 
γενικώς γιά δλη τή γιορτή ό «Λαϊκός 
Παρατηρητής» άφιέρωσε κολακευτικώ- 
τατα σχόλια.

Τούς διασήμους 'Έλληνας καλλιτέ- 
χνας μόνον άπά τό ραδιόφωνο μπορεί 
κανείς στό Μόναχο νά τούς παρακο- 
λουθή. 'Όλοι οΐ 'Έλληνες τ,οΰ Μονά
χου π. χ. τή φημισμένη καλλιτέχνιδα 
τήκ Κρατικής Όπερας τής Βιέννης κ.

Έλενη Νικολαίδου τήν ακόυσαν συγ
κεντρωμένοι στά σπίτια τους τήιϊΚυρια 
κή τοΰ Καθολικού Πάσχα. Τή Δευτέρα 
δέ στό τσάϊ, πού είχε δώσει ό Έλλη- 
νογερμανικός Σύνδεσμος μέ τό Σύλλο
γο τών Ελλήνων φοιτητών έπ’ εύκαιρίςι 
τής Εθνικής μας γιορτής, ξαφνικά ά-

Ε§ ,
οβΒ
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'Λίί̂ φ / ν ^ '\

Ή  κ. Ε. Νικολαίδου

πλώθηκε μιά ευχάριστη είδηση: ή κυ
ρία Έ λ . Νικολαίδου είχε φθάσει στά 
Μόναχο καί θά τραγουδούσε τό ϊδιο 
βράδυ τήν «,Αΐντα» στή Κρατική ’Ό 
περα τοΰ Μονάχου. 'Όλοι, λοιπόν, τό 
βράδυ είμαστε έν σώματι στήν ’Όπε
ρα. Γιά τή κυρία Νικολαίδου δέν τής 
έφερεν έκείνη ή βραδυά παρά έναν ά
κόμα θρίαμβον, γιά μάς, δμως, τούς 
άλλους ήταν ένα έξαιρετικό γεγονός νά 
βλέπουμε μιά Έλληνίδα νά κυρίαρχη, 
νά επιβάλλεται καί νά λάμπη άληθινά

(Συνέχεια am 3n οελίδα)

Ή Λ ου ΐζ ο
Γετρατζίνη

Τό άι^δόνι πού 
επαψε νά κελαΐδη

Τβΰ συνεργάτη μα; 
κ. Β . Β Ε Κ ΙΑ Ρ Ε Λ Λ Η

Τό άστρον τής Άδελίνας Πάττι δέν 
είχεν άκόμη δύσει έντελώς δταν άνέτει- 
λε τά άστρον τής Λουΐζας Τετρατζίνι. 
Δεκαέξ χρόνων κοπέλλα ένεφανίσθη είς 
τήν λυρικήν σκηνήν —  έπι τής σκηνής 
ένός έπαρχιακού Ιταλικού θεάτρου—  ή 
Λουίζα καί πολύ γρήγορα, σχεδόν ά
μέσως, έγινε διάσημος. "Ενας μεγάλος 
ίμπρεζάριος τής έποχής έκείνης, ώ 
σφράνθη τά καλλιτεχνικόν, τό μουσικόν, 
το φωνητικόν δηλαδή «ψητό» —  άς μοΰ 
συγχωρηθή ή τετριμμένη έκφρασις —  
άνέλαβε τήν νεαρωτάτην καλλιτέχνιδα 
ύπό τήν προστασίαν του καί έκαμε τήν 
τύχην του, έκέρδισε δηλαδή άπειρα χρή
ματα. Άλλά καί ή Τετρατζίνι, φυσικά, 
έκαμε τήν Ιδικήν της τύχην. Είς τά 
Λονδΐνον τήν ερραιναν όχι μόνον μέ 
άνθη, άλλά καί μέ στερλίνες. Τά ’ίδιον 
έγίνετο είς τήν Αμερικήν, είς τάς Ά- 
μερικάς, μάλλον, Βόρειον δηλαδή καί 
Νότιον, μέ τά δολλάρια. Καί πρό όλί
γων ήμερών, είς τάς 28 Απριλίου τήν 
ήμέραν τού Ελληνικού Πάσχα, είς τάς 
έννέα τό πρωί, ή Λουίζα Τετρατζίνι 
παρέδιδε τό πνεύμα είς μίαν κλινικήν 
τού Μιλάνου, είς ήλικίαν έξήντα έννέα 
έτών, περιστοιχιζομένη άπό τάς άδελ- 
φάς καΐ τάς άντψιάς της καΐ παρακο- 
λουθουμένη νοερώς άπά μυριάδας, άπό 
έκατομμύρια, θαυμαστών— άνθρώπων 
δλης τής παλαιάς, τής ίδικής μας γε
νιάς, διότι ή νέα γενεά δέν έπρόλαδε 
νά τήν γνωρίση είς τήν μεγάλην της 
δόξαν ή αν τήν έγνώρισεν έπ’ όλίγον 
τήν έλησμόνησε μέ τήν γνωστήν εύκο- 
λίαν μέ τήν 6ποί<χν ξεχνούν πάντοτε οΐ 
νέοι —  παρακολουθουμένη νοερώς άπό 
έκατομμύρια άνθρώπων πού έπί τρεις 
μήνας κατώρθωναν ν’ άνακαλύπτουν έν 
μέσ()> τών πολύστηλων έκτενών πολεμι
κών ειδήσεων, είς τάς έφημερίδας δλου 
τού κόσμου, τάς όλίγας γραμμάς είς 
τάς όποιας μέ τά μικρότερα στοιχεία 
τού τυπογραφείου, διά νά κατορθωθή 
νά χωρέσουν, παρείχοντο πληροφορίαι 
περί τής έξελίξεως τής άσθενείας της.

Έγεννήθη εις τήν Φλωρεντίαν είς τά
ί Συνέχεια στήν 4η σϊλίδα)

ΤοΟ κ. Γιάν. Σιδέρη
Κ Γ  έκλέπτυνση τής ψυχής σημαί 

νει άπομάκρυνση άπό τίς θλίψεις, 
πού1, τίς περισσότερες φορές, δέν 
έχουν άντικειμενικές άφορμές πα
ρά τίς πλάθει ό ϊδιος ό έαυτός μας, 
κλείνοντας τά μάτια στίς χαρές 
πού γιά νά πλημμυρίσουνε τίς καρ 
διές μας θέλουνε μιά προετοιμα
σία καί μιά καλή θέληση άπό μέ
ρους μας. Πρέπε. νά τή ζητήσου
με τήν όμορφιά, δέν εΐνε λόγοι αι
σθητικοί μόνο πού έπιβάλλουν ό- 
πωσδήποτε νά ρέπουμε πρός τή χα 
ρά, εΐνε λόγοι πρακτικής καί χε- 
ροπιαστής ανάγκης νά ζητούμε τή 
χαρά.

Καί μέ τήν έβδομάδα τών λου- 
λουδιών ό κ. Κ. Κοτζιας μάς έκα
νε νά κερδίσουμε καί κάτι άλλο' 
γνωρίσαμε κι’ άλλη μιά κρυμμένη 
ώς τώρα, πλευρά του έαυτοΰ μας, 
τοΰ λαοΰ μας. Καί ή βαθύτερη γνω 
ριμία αύτή καί ή επαφή μέ τή λαϊ
κή εύαισθησία, μάς δίνει σέ δλους 
μας αύτοπεποίθηση καί θάρρος.

Δέν τό ξέραμε δά καί τόσο πώς 
πραγματικά είμαστε λαός λεπτό
τερος άπό δσο φαινότανε σέ άλλες 
μας έκδηλωσεις καί τοΰτ· είνε 
σπουδαίο γιά τή συνολική μας ζωή 
ώς έθνος καί ή πρώτη βαθμίδα γιά 
τήν πρόοδό μας . Στίς έκθέσεις 
τών λουλουδιών πού όργοη/ωθήκά
νε μέ πολλή άνώτερη διάθεση, είχε 
νά θαυμάση κανείς πάρα πολλές 
γλάστρες σπάνιες καί δμως τόσο 
καλά διατηρημένες καί φροντισμέ
νες, πού οί άπλές νοικοκυράδες τίς 
είχανε καλλιεργήσει καί άγαπή- 
σει, κλέβοντας ώρες άπό τόν καθη
μερινό τους μόχβο, γιατί αΰτό 
τούς τό επέβαλλε ή λεπτότητα 
τους, ή άνάγκη τής όμορψιάς, «χω
ρίς Ιδιοτέλεια». Καί δέν μπορεί πα 
ρά νά έλπίζη κοπείς πολλά άπό 
ένα λαό πού τόσο γούστο μπορεί 
καί διαθέτει μέσα στίς αύλές του 
τίς φτωχικές. Για τούς πνευματι
κούς άνθρώπους ποΰ πιστεύουνε 
στήν ούσιαστική άξία τοΰ λαοΰ 
μας ή άποκάλυψη αύτής τής ψυ
χής του μέσ’ άπο τή λατρεία τών 
λουλουδιών ήταν κάτι τι ένθαρρυν 
τικό, πού δικαιώνει πόθους καί πού 
δικαιώνει κι' έλπίδες.

Καλά ξ ο δ ε μ έ ν ο Γ  λοιπόν ό κόπος 
•καί ή δυναμικότητα τοΰ κ. Κ. Κο
τζιά γιά τά δέντρα πέρυσι. Καλ- 

v 1?;<f TKr'+>■!» τΛ ,έ'τΜΤίρ’-κί», T r i r  
μους καί τά βουνά τής πατρίδας 
μας. Πιό καλά ξοδεμένες οί ϊδιες 
ιδιότητες τοϋ κ. ΰπουργοΰ γιά νά 
στολίσουμε τό σπίτι μας, τά δω
μάτιά μας μέ τά λουλούδια, τούς 

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Έ ξ  αφορμής μιάς φωτογραφικής έκθέσεως

60 χ ρ ό ν ι α
Γαλλικής καλλι
τεχνικής ζωής

*Αναμνήσεις άπ’ τό Παρίσι
Ό  γαλλικός Τύπος άναγγέλλει 

μία έκθεσι φωτογραφίας στό Πα
ρίσι. Αύτή ή άναγγελία, μου θυ
μίζει μία προγενέστερη τέτοια έκ
θεσι στή γαλλική πρωτεύουσα. Ά 
πό τά έλκυστικώτερα τμήματά

σιν. Τά πορτραϊτα της, πού ώφεί- 
λοντο στή δυναστεία τών περιφή- 
μων Γάλλων φωτογράφων Ναντάρ, 
ήσαν τά πιό ένδιαφέροντα. Ό  πάπ- 
πος Ναντάρ, ύπήρξεν ό πρώτος 
Γάλλος φωτογράφος - πορτραιτί-

Μιά ώραία άναμνηστική φωτογραφί 
ντέ Σερεβίλ τή μέ

της, ήτο ή αίθουσα τών πορτραί- 
των. Χάρις είς τήν άψευδή μαρτυ
ρίαν τοΰ φωτογραφικού φακοΰ, ό 
έπισκέπτης έβλεπε, άπεικονισμένην 
δλην τήν Ιστορίαν τής γαλλικής 
τέχνης τών τελευταίων έξήντα χρό 
νων. Τό θέατρον είχε τά πρωτεία 
είς c$xf]v τήν φωτογραφικήν £κ9ί-

α : Ό  Σασά Γκιτρύ καί ή Ζεν6ιέ£ 
ρα τών γάμων τους.

στας. Σήμερα ή έγγονή του, συνε
χίζει τήν ώραία καλλιτεχνική πα- 
ράδοσι τής οίκογενείας ΓΊαντάρ.

Κάθε πορτραΐτο ήθοποιοΰ αύτής 
τής έκθέσεως, ήτο καί ένας βταθ- 
μός τής Ιστορίας τοΰ είκονιζομέ- 
νου. Κ Γ  έπειδή ύπήρχαν πολλαΐ 
$oixwvpu$io« τοΰ κάΰε. χαλλιτέ·
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Μαζί μέ τόν θίασο Ά νδρεάδη

Oi δυό ήμέρες του Ακαδημαϊκού κ.

Γρ. Ξενοπούλου
οτή Θεσσαλονίκη

ΘΕΗΕΑΛΟΝΚΗ (ΤοΟ άνταττοκριτοϋ 
μ α ς ). — Ή  Μακεδονική Πρωτεύουσα 
υποδέχτηκε τόν ’Ακαδημαϊκό κ. Γ  ρ. 
Ξενόπουλο μέ ξεχωριστή χαρά καί μέ 
έϊδηλώοεις τόσο ένθουσιαοτικές, ώστε 
νά μείνουν σάν συγκινητική άνάμνηοη 
μεγάλη καί ώραία, γιά τόν συγγραφέα 
τοϋ «Ποπολάρου». Γ  ιατί τό έργο του 
αύτό καί τό παρουσίασμά του 4πό τό 
θίασο τής κ. Κατερίνας Άνδρεάδη στή 
βεσσαλονίκη στάθηκε Α άφορμή τοϋ 
πρώτου αύτοΟ ταξδιοϋ του στήν Βό 
ρειο 'Ελλάδα.

Ό  κ. Ξενόπουλος, συνώδευσε στό έ- 
φετεινό ταξεϊδι της στήν Θεσσαλονίκη 
τήν έκλεκτή μας πρωταγωνίστρια, κ. 
Άνδρεάδη, πού ή περισινή της πρώτη 
έπίσκεψη οτήν πόλη μας στερέωσε ά
πόλυτα τήν έκτίμηση καί τό θαυμασμό 
πρός τήν Τέχνη της τοΰ Μακεδονικού 
κοινού.

Ετσι λοιπόν τό ταξίδι αύτό τοϋ 
Ακαδημαϊκού καί τής πρωταγωνίστριας 
τού «'Ελευθέρου Καλλιτεχνικού Οργα
νισμού», πήρε τόν χαρακτήρα διπλής

άλλά μέ πόση συγκίνηση είπωμένα καί 
πόσο περιεκτικά. Είπε πώς ζηλεύει 
τούς ρήτορες πού μπορούν καί έπι- 
κοινωνοϋν μέ μεγάλη εύχέρεια καί 
χωρίς χειρόγραφα μέ τό κοινό τους. 
Καί άνέφερε ότι αύτό τό χάρισμα εί
ναι μεγάλο καί ξεχωριστό γιά κείνους 
πού τούς τό χάρισε ή φύση. Καί ότι, 
ή όμιλία του Οτό ραδιόφωνο ηταν γραμ 
μένη, τό ϊδιο καί ή διάλεξή του πού 
θά γινότανε τήν άλλη μέρα στό Πανε
πιστήμιο. Τώρα όμως, άν έτοίμαξε, 
γραμμένα, τά λόγια πού έπρεπε νά ά- 
πευθύνη οτό κοινό τής πρεμιέρας, θά 
σήμαινε, ούτε πολύ ούτε λίγο, πώς 
προεξωφλή τήν έπιτυχία καί τήν συγ
κινητική ύποδοχή πού τόν άγκάλιασε. 
Γι' αύτό προτίμησε νά βγρ άβοήθητος, 
καί νά προφέρη μέσα άπό τήν καρδιά 
του ένα μεγάλο καί όλόψυχο «ευχα
ριστώ» !

Όταν ό κ. Ξενόπουλος άνέβηκε στό 
θεωρείο του, τόν πλησίασε ένας νέος 
καί τόν ουνεχάρηκε άπό τό μέρος τής 
....γαλαρίας! Ό  κ. Ξενόπουλος εύχα-

*0 βκβδημοΛκός κ. Γρ. Ξενόπουλος έχοντας τήν κόρη του (δεξιά) τήν 
κυρία Κατερίνα Άνδρεάδη καί tov κ. Γιαν. Σαραντίδη (άριστερά του) 

φωτογραφεΐται στό σταθμό τής Θεσσαλονίκης.

,χορδς γιά τούς Μακεδόνες, θεατρόφι
λους καί λογοτέχνες!

Στόν σιδηροδρομικό σταθμό τά με- 
σάνυκτα τής περασμένης Κυριακής πε- 
ρ'μένανε τήν άφιξη τού κ. Ξενοπού
λου καί τής κ. Άνδρεάδη ένα πλήθος 
άπό θαυμαστές καί φίλους τους.

Κατά τήν άφιξη άντιπροσωπεύτηκε 
τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή Ε 
νωση Συντακτών καί ό Δήμος. Πολλές 
άνθοδέσμες προοεφέρθηκσν στήν καλ- 
Κιτέχνιδα καί τόν Ακαδημαϊκό καί τό 
πύτοκίνητο τού Δημάρχου μας μετά 
ι·ήν συγκινητική καί τόσο έγκάρδια ύ
ποδοχή, τούς μετέφερε οτό ξενοδο
χείο «Μεντιτεράνιαν» δπου καί κατέ
λυσαν.

Μέ τό ϊδιο τραίνο έφθαοε στή Θεσσα
λονίκη καί όλάκληρος ό θίασος τής κ. 
Άνδρεάδη μέ έπικεφαλής τόν σκηνο
θέτη κ. Σαραντίδη.

Τήν Δευτέρα ήμέρα τού Πάσχα τό 
μεσημέρι στις 12 άκριβώς ό κ. Ξενό 
πουλος έκαμε μιά μικρή όμιλία άπό 
τόν τοπικό ραδιοφωνικό μας σταθμό 
μέ τό πολύ ένδιαφέρον θέμα «Ό  κόσ- 

, υος. άλλοϊε καί τώρ^ι»., Ή  όμιλ^ρίκιτή,, 
τού κ. Ξενοπούλου στάθηκε ή πρώτη 
νά πούμε έπαφή τοϋ Ακαδημαϊκού μέ 
τό κοινό τής Θεσσαλον.κης, γιατί ή έ- 
πίσημη γνωριμία του μέ τό κοινό μας 
έγινε τό ϊδιο άπόγευμα στήν avant pre
miere τού θιάσου Κατερίνας Άνδρεάδη 
στό θέατρο «Παλλάς»καί στό διάλειμμα 
τής πρώτης πράξης τού «Ποπολάρου», 
όταν ή άσφυκτικώς γιομάτη σάλα έξή- 
τησε έπίμονα νά τόν 6f> καί νά τόν 
κειροκροτήση.

Μέ προφανή συγκίνηση ό γηραιός 
Ακαδημαϊκός βγήκε γιά νά χαιρετή- 
οη. Ά ν  οί ζωηρές, οί αυθόρμητες καί 
παρατεταμένες έπευφημίες δείχνουν 
τό βαθμό τής έκτίμηοης τοϋ κοινού 
ιρός τό πρόσωπο πού σ' αύτό άπευθύ- 
νονται, τότε -  μπορούμε νά πούμε — 
πώς ό Ξενόπουλος τιμήθηκε τόσο, όσο 
πολύ λίγοι έπίοημοι φιλοξενούμενοι τής 
Θεσσαλονίκης τιμηθήκανε οτό παρελ
θόν.

ΟΟ
Λίγα λόγια είπε ό κ. Ξενόπουλος,

Ό  Γάλλος σκηνοθέτης κ. Κοπώ φθά
νει σήμερα τό πρωΐ μέ τό Ρουμανικό 
της γραμμής άπό τήν Κωνσταντινού
πολη.

—Στό Βασιλικό θέατρο συνεχ ζονται 
μέ πολύ ικανοποιητικές εισπράξεις ol 
παραστάσεις τής «Νυχτερίδας» τού 
Στράους.

— Ή  «Νυχτερίδα» θά έξακολουθήορ 
νά παίζεται όλόκληρο τό Μάιο, άπόταν 
ό θίασος τού «Βασιλικού» θά φύγη γιά 
τή Θεσσαλονίκη, όπου καί θά δώσρ, 
δπως είναι γνωστό, σειρά παραστάσε
ων στά έκεϊ θερινό Βασιλικό θέατρο.

— Στό θέατοο Κοτοπούλη άπό τήν 
Κυριακή τού Πάσχα παίζονται οί «Κω
μωδίες τής ζωής» των κ. κ. Εύαγγελί- 
δη καί Γιαννουκάκη, ένώ στό θέατρο 
«Αλίκης» τμήμα τοϋ θιάσου Κοτοπού
λη. άνέβασε τήν ϊδιαν ήμέρα τήν κω
μωδία τοϋ Βερνεϊγ «Τό τραίνο τής Β ε 
νετίας».

— 01 μουσικοί θίασοι δέν έργαστήκα- 
νε  τόσο ικανοποιητικά τΙς ήμέρες τοϋ 
Πάσχα.

— "Ομως καί τά θέατρα πρόζας δέν 
είχαν καλύτερη τύχη, κι’ αύτό όφεί- 
λεται στήν έξοδο δλων σχεδόν τών 
Αθηναίων στίς έξοχέσ κατά τήν διάρ
κεια τών ήμερών αύτών.

— Τις πιό μεγάλες είσπράξεις άπ’

δλα τά θέατρα έηραγματοποίησε τό 
θέατρο «Μοντιάλ», όπου πα ζεται ένα 
παληό έργο τών κ. κ. Βασιλειάδη καί 
Σακελλαρίου μέ μουσική τοϋ κ. X. 
Χαιροπούλου μέ τόν νέο τίτλο «Α λ ή 
τικες άγάπες».

— Αύριο ή κ. Κατίνα Παζινόϋ δίνει 
τήν πρώτη της παράσταση μέ τούς 
«Βρυκόλακες» τού " Ιψεν στό Λονδί
νο.

— Άξιοσημείωτον είναι τό ότι ένας 
άπό τούς πιό μεγάλους Ά γγλ ου ς  «μά- 
νατζερ», πού είναι καί σκηνοθέτης 
μαζί, ό ΚΑχραν, άνέλαβε νά παρου- 
οιάση τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα στό 
άγγλικό κοινό.

— Ό  θίασος Οικονόμου ύστερα άπό

■ ■ΓίΤ

ρίστησε συγκινημένος ένφ όρθια ή... 
γαλαρία χειροκροτούσε τόν Ακαδημα
ϊκό.

Τό ϊδιο βράδι στήν έπίσημη «πρώτη» 
ηού σ’ αύτή παρευρέθηκαν καί όλες 
ή άρχές τής Θεσσαλονίκης, έπανε- 
λήφθηκαν ίδιες συγκινητικές έκδηλώ- 
σεις. Καί τό κοινό μας, χειροκρότησε 
καί ζητωκραύγασε κοντά στόν Α κα δη 
μαϊκό καί τήν έκλεκτή καλλιτέχνιδα, 
τήν κυρία Άνδρεάδη.

Τήν Τρίτη μέρα τοϋ Πάσχα στίς 
πέντε τό άπόγευμα δόθηκε στό άμφι- 
θέατρο τοϋ Πανεπιστημίου ή διάλεξη 
τοϋ κ. Ξενοπούλου μέ θέμα «Τό άν
θρώπινο στήν ποίηση τοϋ Καβάφη».

Ή  αίθουσα τοϋ άμφιθέατρου γιομάτη 
μέχρι άαφυξίας!

Άπό τούς πρώτους, ό 'Υπουργός Γ  ε 
νικός Διοικητής κ. Γ. Κυρίμης, ό Δή
μαρχος κ. Μερκούριού, ό Διοικητής τού 
Γ '  Σώματος Στρατοϋ Στρατηγός Τσο- 
λάκογλου, ό Άρχιραβϊνος, ό Διευθυν
τής τής Αστυνομίας, Καθηγηταί τού 
Πανεπιστημίου, λογοτέχνες, δημοσιο
γράφοι καί ένα πλήθος κόσμου συγ- 
K fciv^iienur γι4~*/ •κούβσβΓΜ' «Υ-i* διά
λεξη τοϋ κ. Ξενοπούλου.

Ό Πρύτανις κ. Οίκονομόπουλος πα- 
σουοίασε τόν Ακαδημαϊκό καί έξέφρα- 
οε τόν θαυμασμό του γιά τό πολύμορ
φο καί όγκώδες έργο του. Μετά έπη- 
κολούθησε ή όμιλία τού κ. Ξενοπούλου 
καί στό τέλος, μέσα σέ μιά θύελλα 
άπό χειροκροτήματα καί ένθουσιώδεις 
έκδηλώσεις τού άκροατηρίου, προσε- 
φέρθηκε στόν συγγραφέα τοϋ «Ποπο
λάρου» καί τής «Στέλλας Βιολάντη» 
άπό μέρος τών μαθητών τής Δραματι
κής Σχολής τοϋ ’Οδείου Θεσσαλονίκης 
ώραϊο δάφνινο στεφάνι.

Τό ϊδιο βράδυ ό κ. Ξενόπουλος πα- 
ρεκάθησε σέ γεύμα πού οργάνωσαν οί 
λογοτέχνες τής Θεσσαλονίκης και τήν 
άλλη μέρα άνεχώρηοε γιά τάς Α 
θήνας, παίρνοντας μαζί του τήν ζωη
ρή άνάμνηοη μιάς μεγάλης, μιας άφάν 
ταστα συγκινητικής καί έγκάρδιας υ
ποδοχής πού τού έγινε έδώ.

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

χνου, ό έτιισκέτητης, μπορούσε νά 
άναπολήση σχεδόν όλό*ληρη τή 
ζωή μιάς Σάρρας Μπερνάρ, μιάς 
Γκαμπριέλ Ρεζάν, ένός Ζάν Σουλ
λύ—Μουνέ, ένός Κοκλέν, ένός Λου- 
σιέν Γκ ιτ ρ ΰ , μιάς Σεσιλ Σορέλ, 
μιάς Μιστεγκέτ καί τόσών άλλων 
νεωτέρων τους, ποΰ οϋτε ό θάνα
τος μερικών άπ’ αύτούς δέν έκα
νε νά ώχριάστ) ή λατρεία τοϋ κοι
νού γ ι’ αύτά τά πρόωρα σδυσμένα 
καλλιτεχνικά είδωλά του.

θυμάμαι, δτι μεταξύ τής φωτο
γραφικής συλλογής, ξεχώριζε μία 
είκόνα τής Σάρρας Μπερνάρ, ή 
όποία παρίστανε τή μεγάλη τρα
γωδό, στό ρόλο τής «Φαίδρας». Ή  
περίφημη ήθοποιός, τήν είχε πρω- 
τοπαίξει, στήν Κομεντί Φρανσαίζ 
στίς 26 Σεπτεμβρίου 1874, υστέρα 
άπό τήν μεγάλην Ραχήλ. Ή  χρο
νολογία αύτή, ύπήρξεν ό πρώτος 
μεγάλος σταθμός τής σταδιοδρομί 
»ς τής Σάρρας. (Αύτή τήν όποιαν 
άποκαλοϋσαν τότε στά γαλλικά 
παρασκήνια, «Δεσποινίδα Ανταρ
σίαν», είχε κατακτήσει τό εύρύ 
γαλλικό κοινόν, μέ τήν υπέροχη 
έρμηνεία τής «ΦαίΟρας»). Πολύ Εν
διαφέρουσα ήτο καί μία φωτογρα
φία τής Σάρρας Μπερνάρ, μέ τό 
γυιό της Μωρίς. Συνήθως αί ήθο- 
ποιοί, άπό μία κοκετταρία συνδυα
σμένη μέ τό φόβο τής ύπενθυμίσε- 
ως τής ήλικίας τους, δέν βγάζουν 
φωτογραφίες μέ τά παιδιά τους, 
παρά μόνον δταν εΐνε πολύ μικρά. 
Ή  Σάρρα δμως, ή όποία άπετέ- 
λεσεν έξαίρεσιν σέ δλα, φιγουρά- 
ρει.σέ πολλές φωτογραφίες μέ τό 
γυιό της, είς διαφόρους ήλικίας 
ιου. Ύπηρχεν άκόμη είς τήν έκθε- 
σιν καί ίνα έξαιρετικό ντοκουμέν- 
to: Μία φωτογραφία τής Σάρρας 
Μπερνάρ, παρμένη κατά τάς παρα 
μονάς τοΰ θανάτου της. Ή  είκόνα 
αύτή, παριστάνει τήν καλλιτέχνι- 
5α, ξαπλωμένην στήν πολυθρόνα 
ιής άναπηρίας της. Μία λουρίδα 
έρ μίνας, ριγμένη πάνω στά πόδια 
της ϊσως γιά νά συγκάλυψή τήν 
άναπηρία τής γρηάς ήθοποιου, έ- 
θύμιζε οτι ή κοκετταρία τής Σά ρ 
ρας, δέν τήν είχε έγκαταλείψει 
οΰτε είς τό χείλος τοΰ τάφου. Α π ’ 
αύτή τήν πολυθρόνα, ή Σάρρα 
Μπερνάρ κυβερνούσε τή δόξα της, 
ή όποία, κατά εξαιρετική μοίρα, 
δέν τήν άπηρνήθη ούδέ είς τάς πα- 
ραμονάς τοΰ θανάτου της. Ώ ς  γνω 
οτόν, αύτή ή θεά τής Τέχνης, πα- 
ρέιιεινε μέχρι τών τελευταίων στιν

μών της, ό ήλιος τοΰ γαλλικού θε
άτρου τής έποχής της. Ή  γνώμη 
της καί αί σϋμδουλαί της, έδάρυ- 
ναν πολύ περισσότερο γιά ένα ή
θοποιό, άπό κάθε έπαινετικό σχό
λιο ή ύπόδειξι τής κριτικής.

Οι φωτογραφίες τής Σάρρας, έ- 
γειτνίαζαν μέ τής Γκαμπριέλ Ρε
ζάν. Τό γεγονός, έκαμε τούς πα- 
λαιοτέρους, νά ένθυμηθοΰν τόν με
γάλο άνταγωνισμΰ τών δύο Γαλλί- 
δων καλλιτέχνιδων. Ή  Σάρρα, ά- 
πεκάλει τήν Ρεζάν «πριγκήπισσαν 
τής γαλλικής σκηνής». Τοΰτο δ
μως, δέν έμπόδιζε τήν μεγάλη τρ« 
γωδό νά έρωτά μία ώρα άργότερα 
τούς φίλους της: «Είδατε άπόψε 
τή Ρεζάν, στήν Κυρία μέ τάς Κα- 
μελίας ; Απορώ πώς δέν βρέθηκε 
άκόμα κανένας θεατής νά τή... σκο 
τώστ| !»
Λίγο μακρύτερα, ύ-πήρχαν, (πρός 

τί νά θυμίζωμε ήμερομηνίες στίς 
καλλιτέχνιδες ώριμου ήλικίας ;) 
φωτογραφίες τής Σορέλ στό ρόλο 
τής... Λυσιστράτης καί τής Μιστε- 
γκέτ ,κατά τό ντεμποϋτο της στό 
θέατρο. Ποιός θά έλεγε ποτέ, δτι 
αύτό τό Ισχνότατο άσχημοκόριτσο, 
θά γινότανε μιά μέρα... «ό θηλυκός 
Ναπολέων τής Πλάς Μπλάνς», όπου 
ή χθεσινή Αύτοκρατορία τής Μι- 
στεγκέτ : τό Μουλέν Ρούζ ;

’Ά ς  σταματήσωμε δμως γιά μία 
στιγμή μπροστά στούς διάττοντας 
άστέρας τής Παρισινής Ρεδύ. Ρε- 
ζίν Φλορύ ! Γκαμπΰ ντέ Λύς ! Κ ι’ 
οι δυό τους, έσβυσαν στό κορύφω
μα τής δόξης τους καί στό άνθος 
τής ήλικίας τους Ή  μία, ή Ρεζίν 
Φλορύ ηύτοκτόνησεν άπό έρωτικήν 
άπογοήτευσιν. Τερμάτισε τή ζωή 
της ένφ ol ιμπρεσάριοι τοΰ Παρισι- 
οΰ καί τοΰ Λονδίνου, ήγωνίζοντο 
ποιός νά πρωτοεξασφαλίση τήν 
νεαρά μά τόσο λαμπρά δόξα τής 
Ρεζίν Φλορύ, ώστε ήτο ή μόνη δό
ξα πού έτρόμαξε τήν Μιστεγκέτ !

Έ ά ν, πρός χάρ ν τής Ρεζίν Φλο 
ρύ, έκτίσθηκε τό Παρισινό θέατρο 
Μογκαντόρ, γιά τήν Γκαμπύ ντέ 
Λύς, ένας βασιληάς είχε διακινδυ 
νεύσει τό θρόνο του. (Ό  Ε μ μ α 
νουήλ τής Πορτογαλίας, ό όποιος, 
έχει ήδη συναντήσει τήν εύνοουμέ- 
νη του στόν άλλο κόσμο).

Ή  Γκαμπύ ντέ Λύς, είχε ξεκινή
σει άπό τή γενέτειρά της, τή Μασ 
σαλία, άσημο γκέρλ, γιά νά κατα 
κτήση τήν Αμερική. Σ έ  δυό χρό
νια, έιτέστρεψεν άπό τή Νέα ’νάρ
κη, Ινδοξη, ζάπλουτη καί... φυμα-

Ή έβδομάς 
τών άνδέων

(Συνεχεία άπό τήν 1η σελίδα)
εύγενικούς αύτούς συντρόφους της 
χαράς μας καί τής λύπης μας.

ΟΙ λαοί όδηγούνται πρός τήν 
τελειωτική τήν πρόοδο άργά καί 
μέ πολλούς τρόπους. Τό σημαντι- 
κώτερο εΐνε τό νά κάνη κανείς άν- 
θρώπους συγκροαητικούς, πού έ
χουνε τή θλίψη γιά προορισμό τους 
δπως έμεΐς ol 'Έλληνες, νά γελά
σουν, νά αίθριάσΓ) τό συννεφιασμέ 
νο τους τό μέτωπο καί νά γαληνέ 
ψη ή καρδιά τους,σκυμμένη άπάνω 
άπό ένα λουλοΰδι σέ μιά στιγμή 
λήθης καί χαιράς πού άφίνει μέσα 
μας τήν εύεργετική της έπίδραση 
μέ τόν καλύτερο τρόπο, μέ τήν ά- 
νεπιτήδευτη χάρη καί τήν καλωσύ 
νη πού ξεττηδάει άπό τόν άρμονικά 
λυγερό μίσχο και τοΰ πιό σπάνιου 
ρόδου καί τής πιό παραπονιάρικης 
άνεμώνας.

"Ετσ ι θά έχουνε νά τό λένε στούς 
καιρούς πού θά έρθουν: «Σεισμός 
τάραξε τή γή στά 1940 καί τίς 
καρδιές τών άνθρώπων' άνοιγε βά 
ραθρα καί χάσματα στή σειρά τής 
ειρηνικής καί τής εύτυχισμένης πο 
ρείας τους, άλλά τό χάσμα πού 
άνοιξε ό σεισμός εύθύς έγέμισε 
άνθη στήν Ελλά δα , γιατί βρέθηκε 
ένας άνθρωπος πού μέσ’ άπό τίς 
φροντίδες τίς τεράστιες πού έχει 
άπάνω του, ένας ύπουργός σέ μιά 
τέτοιαν έποχή, φώναξε στούς συμ
πατριώτες του: «Χαρεϊτε καί άνθο 
στολίστε τή ζωή σας' δέν ύπάρ- 
χουνε μόνο λΰπες' ύπάρχει καί ή 
Χ Α Ρ Α  καί ή Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ ».

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Ίπποδρομιακά
Τό σημερινό κι’ αυριανό πρό

γραμμα τών Ιπποδρομιών άρκετά 
ένδιαφέρον περιλαμβάνει καί μιά 
«κούρσα» γιά έραοιτέχνες άνα6ά 
τες μέ ίππους καθαροαίμους καί 
σέ άπόσταση 1.800 μέτρων. Τό δέ 
χρηματικό 6ρα6ειο πού θά δοθη 
στόν νικητή είνε 25.000 δρχ.

Ο Ι προτιμήσεις μας γιά τό δι
πλό πρόγραμμα εΐνε οι παρακάτω: 
Σ Η Μ Ε Ρ Α  

1) ΞΑ Ν Θ Η — Οδύσσεια.
ΜΑ Σ  ΚΩ Τ—Κάρμεν.
Σ  ΑΛΛΑΧ— Ραμπία, Ράσεμ. 
Ρ Α Κ Α Ν —Σ.ιράν.
ΤΟΥΦΦΑΧ— Σ εούντ. 
Μ Α Ν ΤΕΜ Ο ΥΑ ΖΕΛ  -  Μάρκο

Ό κ. Κλάρκ Νίκολς και Λ δίς Ν. Βλα
στού, πού σημειώσανε μεγάλη έπιτυ
χία στό χθεσινό τους ρεσιτάλ οτό θέα

τρο «Ρέζ » .

άλλεπάλληλες άναβολές φεύγει σήμε
ρα γιά τήν ’Αλεξάνδρεια μέ πρωταγω
νίστριες τΛν κ. Ζω-ζώ Νταλμάς καΐ τήν 
Δίδα Ρίταν Δημητρ ου.

— Οί συνεννοήσεις πού είχαν άρχ|· 
σει νά γίνωνται μέ άλληλογραψία με
ταξύ τών κ. κ. Ν. Μηλιάδη καί Ί .  Πρι- 
νέα γιά τήν πρόσληψη τοϋ τελευταί
ου στό θεατρικό συγκρότημα πού θά

παίζρ τό καλοκαίρι στό θέατρον Σα
μαρτζή, ναυαγήσανε.

— Άστειοτάτη είναι ή αίτια του ναυ
αγίου αύτοΰ, πού δέν είναι άλλη πα
ρά ή αιώνια ματαιοδοζία, πού ταλαι
πωρεί κυρίως τούς ήθοποιούς τοΰ έλα- 
Φροΰ λυρικού θεάτρου, σέ ποιά θέσι 
τοΰ προγράμματος καί μέ πόσο μεγά
λα στοιχεία θά τυπωθρ τό όνομά τους.

— Ό  ιδιοκτήτης τοΰ «Περοκέ» έκα
νε έπανειλημμένας προτάσεις σέ διά
φορους ήθοποιούς τοΰ λυρικού θεά
τρου γιά τόν καταρτισμό θ.άσου, πού 
νά παίζρ στό θέατρό του.

— Ό  παραπάνω θεατρώνης έφθασε 
στό σημείο δχι μονάχα νά περιορίσρ 
στό έσχατο τό ποσοστό τοΰ θεάτρου 
του, άλλά καί νά ένισχύσρ μέ τό πο- 
σόν τών 50 χιλ. δραχμών τόν θίασο, 
ποΰ θά έπαιζε στό θέατρό του μέ τήν 
προϋπόθεση πάντοτε ότι αύτός θά ή
ταν άρτιος.

— Τό ύπόλοιηον τοΰ θιάσου Πρινέα* 
Ριτσιάρδη έγύρισε στήν ’Αθήνα τή Μ. 
Παρασκευή.

— Τό ζεύγος Οωτιάδη πού έργαζό- 
τανε στό θέατρο Άργυροπούλου έπα- 
φε άπό τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα ν ’ ά- 
νήκρ στή δύναμη τοϋ θιάσου τής όδοΰ 
* Ιπποκράτους.

— Ή  κ. Ανδρεάδη μέ τόν θίασό 
της θ’ άρχίσρ τις παραστάσεις της στό 
θερινό της θέατρο τό πρώτο δεκαή
μερο τού έρχόμενου, μήνα.

— Τό έργο, πού μ ’ αύτό θά έγκαι* 
νάσρ τή θερινή περίοδο ό θίασος 
Άνδρεάδη, θά εΐναι έλληνικό.

— Τήν έρχόμενη Δευτέρα ή κ. Ά ν 
δρεάδη θ’ άνεβάσρ στήν Θεσσαλονίκη 
τήν «Κυρά τής θάλασσας» τού “ ΙΨεν.

— Μέ τήν εύκαιρία αυτή ό θίασος 
Άνδρεάδη κ* ύστερα άπό συνεννόηση 
μέ τό Λύκειον Έλληνίδων τής Μακε
δονικής πρωτεύουσας, κάλεσε τόν με
ταφραστή τού έργου κ. Λ. Κουκούλα 
νά πάρ στή Θεσσαλονίκη καί νά κά- 
νρ μιά διάλεξη γύρω στό έργο τοϋ 
μεγάλου Νορδηγοϋ συγγραφέα.

— Ή  όμιλία τοϋ κ. Κουκούλα θά γ(- 
νρ τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας,πού 
θά παιχθή ή <ίΚυρά τής θάλασσας».

— Στις 7 ή ώρα τής έρχομένης Τρί
της στή «Στέγη Γραμμάτων καί Τε 
χνών» θά μιλήση ό κ. Β. Ρώτας μέ 
θέμα «Ό Σαίξπηρ Χριστιανός».

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος ted μυλωνά και 

τής φουρνάρισσας
Άπό τό' περίφημο 6ι£λ£ο τοΰ *Εμιλ 
λοϋντβιχ «Οί τρεις Τιτάνες»

......
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Πόλο.
Α Υ Ρ ΙΟ

1) Α Τ Τ ΙΛ Α Σ —1 Αϊρις Μπόϋ. 
ΑΥΓΗ —Σπάρτη.
Μ Ο Ι Ρ Α - Σ .Ο .Σ .  
Μ Ε Λ Ε Ζ Ε Τ —Μαριόγκα. 
ΧΑΛΛΟ—Μπαραζάν, Ρομέο. 
Φ ΙΟ Ρ —Φυντανάκι, Φήμη. 
Σ Α Ρ Λ Ν ΙΚ Ο Σ —Άγάπη.

Π.

Oi άρχαιρεοιες  
τού Σωματείου 
ηθοποιών

Πρός Σωματβίον Ελλήνω ν ’Ηθο
ποιών, τό Σωματείον Τεχνιτών θεά
τρου καί τόν Πανελλήνιον Μουσικόν 
Σύλλογον άπεστάλη άπό τό Ύφυπουρ- 
γείον ’Εργασίας τό παρακάτω έγγρα
φον:

«Έπειδή ώς άνεκοινώθη ήμίν διά 
τοϋ ύπ’ άριθ. 42021)803 έ. έ. έγγρά- 
φου τοϋ ’Υπουργείου θρησκευμάτων 
καί ’Εθνικής Παιδείας ήρξατο έκκαθά- 
ρισις τών είς τήν δύναμιν ύμών συμ- 
μετεχόντων ήδη μελών, πρός έπίτευξιν 
άναδιοργανώσεως καί λειτουργίας τών 
’Οργανώσεις υμών πρός τάς κειμένας 
διατάξεις, παραγγέλλομεν ύμίν όπως 
μέχρι νεωτέρας διαταγής ήμών, άνα- 
,στε^ηχε φ * '  Ε^έργ6 ιαν άρν·ιρφταιών, 
παράτεινομένης θητείας' τών Λ δη 
διοικητικών συμβουλίων άναλόγως.

Ό  'Υφυπουργός 
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΕ

Ή  καλλιτεχνική 
κίνηση στήν έπαρχία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάης.
’Εξαιρετικό καλλιτεχνικό γεγονός ά- 

ποτέλεοε γιά τήν πόλιν μας ή 3ο Συμ
φωνική συναυλία τοϋ Βασιλικού Ω δεί
ου πού δόθηκε στήν Αίθουσα τών «Δι
ονυσίων», κάτω άπό τήν διεύθυνση τοϋ 
κ. Φλώρου καΐ πού τήν παρακολούθησε 
κόσμος πολύς κι' εκλεκτός, μέ έπικε
φαλής τόν Δήμαρχο τής πόλης μας κ.
Μερκούριού.

Μέ μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε δτι 
σέ κάθε καινούργια έμφάνισή της ή 
όρχήστρα μας σημειώνει πρόοδο τόσο 
άπ’ τήν άποφη τής συνοχής δσο και 
άπ’ τήν άποφη τής μουσικότητας. Τό 
πιό έξαιρετικό γεγονός τής 3ης Συμ
φωνικής Συναυλίας ήταν ή έμφάνιση 
τοϋ έξαιρετικοϋ καΐ μουσικού Ρουντόλφ 
Εμίθ. Ύπό τοϋ Βασιλικού Όδείου πού 
ειδικά καλέστηκε άπότό Βερολίνο δπου 
είνα, καθηγητής τής Ακαδημίας αύτής
τής πόλης. Έχτέλεσε τό Κονσέρτο τού . ν , .  χ , .... .
Μ π β τΑ β εν  < * » ·ν τ 6 .  · Τ 4  η ρ ό γ ρ θ μ μο ^ Γ ,^ ·* ,''μ 8<* Γ-  <ί« ^ ΐ Γ » ,ιτοι·> .^ηι<Γ μ·*α ^ ο ϋ ζ α ν ν ο ,
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*0 Τίτος μεγάλωσε εγινε ανδρας σω

στός, είναι ώραϊος μέ τό μικρό του 
μουστακάκι καΐ τίς κοριτσίστικες μπού 
κλες του, είναι δμως πολύ λεπτοφυής. 
Γερνάει γρήγορα. Δέκα έτττά ή είκοσι 
χρονών παλληκαράκι δίνει τήν έντόττω- 
ση άνθρώπου πού πλησιάζει στά τέλος 
τής ζωής του.

Ή  Χεντρικζέ εΤναι άκόμη νέα, μπο
ρεί άκόμη ν’ άγαπήση, καί πόσο άφο- 
σιωμένη και υπομονετική είναι πάντα! 
Μερικά σκίτσα καΐ έστάμπες τής έπο- 
χής, τό μαρτυρούν, είναι οί τελευταίες 
ποΰ ό Ρέμπραντ έχάραξε. Ξαναφαίνεται 
ξαφνικά ά σάτυρος, στήν είκόνα του ή 
’Αντιόπη. Εΐναι πάντα ώραία, άλλά τό 
βλέμμα της εΤναι κουρασμένο. Κάηκε 
κΓ αυτή άπό τό ήφαίστειο ποΰ ξέσπα
σε γύρω τους. ’Ακουμπισμένη στό πα
ράθυρο, κυττάζει πρός τά έ'ξω ντυμένη 
μέ μιά κόκκινη ρόμπα, καΐ στό κεφά
λι της, στά λυμένα της μαλλιά, μιά 
χρυσή σκουφίτσα, φορεΐ στό λαιμό της 
καΐ στά μπράτσα της τά περίφημα 
μαργαριτάρια τής Σάσκιας, πού, πα
ρά ολες τις περιπέτειές τους, κατώρ- 
Θώσανε νά δώσουνε.

Ή  ζωή τών τριών τους— ή μάλλον 
τών τεσσάρων —  γιατί καΐ ή μικρή 
Κορνηλία, τό κοριτσάκι τοΰ Ρέμπραντ 
καΐ τής Χεντρικζέ μεγαλώνει καΐ άρ- 
χίζει νά λογαριάζη κι’ αύτό, κυλάει ή
συχη καΐ άρμονική. Μά ποΰ είναι οί 
παληοί τους φίλοι, τοΰ καλοΰ καιροΰ; 
Πέθανε ό Ρα66ΐνος! πέθανε ό γιατρός 
Μπονύς. Μονάχα ό γέρο καλλιγράφος 
Κοπενόλ ζή καΐ έρχεται κάπου-κάπου 
νά δή τό γέρο φίλο του, σάν πιστό 
σκυλί. Ό  Ρέμπραντ τοΰ κάνει μιά προ
σωπογραφία, στό σπίτι τους συχνάζει 
κι’ ενας φαρμακοποιός έρασιτέχνης,ποΰ 
ΐ'σως ήτανε καΐ πελάτης.

’Εκτός τών λιγοστών αύτών πιστών, 
δλοι πού έπιζοΰσαν έγκαταλείψανε τό 
φτωχικό σπίτι. Ό  Ρέμπραντ δέ φέρθη
κε καλά σ’ δσους τοΰ κάνανε πίστωσι 
κι’ αύτό ήταν άλήθεια. Ποιός μπορεί 
νά ξέρη —  λέγαν δλοι— πόσα είχαν 
άποκρύψει, αύτός κ’ ή γυναίκα του, τήν 
έποχή τής χρεωκοπίας. Κι’ δλο δίκες! 
Κ ι’ αύτός ό Ζάν Σΐξ τους άποφεύγει, 
γιατί τώρα έ'γινε σπουδαίος. ΕΤναι δή
μαρχος τού ’Άμστερνταμ, τότε πούλη
σε τήν άπαίτησι που είχε έναντίον τοΰ 
Ρέμπραντ, σέ κάποιον άλλον και πα- 
ράγγειλε τό πορτραΐτο τής γυναίκας 
του σ’ ένα μαθητή τοΰ Ρέμπραντ.

Ό  Ρέμπραντ δέν είναι πιά παρά ε
νας χρεωκοπημένος, πού έ'χει έ'να παι
δί άπό παράνομη συμβίωση, καΐ ζή σέ 
μιά σκοτεινή καλύδα εξω άπό τήν πό
λι. Κανένας δέ σκέφθηκε νά τόν σώση 
άπό τή δουλεία πού τόν έρριξαν τά
χρέη-

Καΐ κανένας πιά δέν άγοράζει τις 
είκόνες του, ένώ οί μαθητές του, ό Ντού 
καΐ ό Φλίνκ πληρώνονται ώς καΐ χίλια 
φλορίνια κάθε εργο τους. Τό δνομά του 
είναι τιμημένο, μά πιά σάν δνομα ένός 
πεθαμένου. Τό περίεργο εΤναι δτι τις

μερικές έκατοντάδες φιορίνια· ό Τίτος 
το λεπτό αύτό άγοράκι, φροντίζει γιά 
δλα αύτά.

Πόσο πιό βαρειά εΐνε γιά τόν Τίτο 
ή άλλη κληρονομιά, ή κληρονομιά τής 
μεγαλοφυΐας ; Νομίζει δτι πρέπει κΓ 
αύτός νά ζωγραφίζη, καί ζωγραφίζει 
τοπεία καΐ μαντόνες. Ό  νέος αύτός, ό 
εικοσιπεντάρης, φαίνεται σαράντα χρο 
νων στις προσωπογραφίες, τόσο εΤνε 
καταβεβλημένος. Στό σημείο αύτά τής 
σωματικής καΐ ηθικής άκόμα καταπτώ- 
σεως βρίσκει μιά άρραβωνιαστικιά. Ή  
Μαγδαληνη— εΤνε τό δνομα τού κορι
τσιού, εΐχε άκούσει άπό τούς γονείς 
της νά μιλάνε γιά τή πολυτέλεια πού 
βασίλευε στά σπίτι τοΰ ΡέμπραΚτ. '4 
μητέρα της είχε δεί τά μαργαριτάρι!? 
στόν ώραϊο λαιμό τής Σάσκιας, εΐνε ή 
γυναίκα πού παρουσιάστηκε γιά μάρ
τυρας στό δικαστήριο.

Μετά τά γάμο του καί δτοιν πλησιά- 
ζη νά γίνη πατέρας, ό Τίτος μπαίνει 
άκόμα έγγυητής γιά τό γέρο πατέρα 
του, καΐ πληρώνει άκόμα γι’ αύτόν.

'Ο Ρέμπραντ ζωγραφίζει τήν αρρα
βωνιαστικιά τοΰ γυιοΰ του, εΐνε έ'να ά
πό τά τελευταία του έ'ργα καΐ άπό τά 
πιά άριστουργηματικά. Τό εργο αύτά 

\ εΤνε γνωστό μέ τό τίτλο: «Ή  'Εβραία 
άρραβωνιαστικιά». Ό  άνδρας είνε ντυ 
μένος μέ φόρεμα χρυσοπράσινο, χρώμα 
πού ό Ρέμπραντ άγαποΰσε άλλοτε, τό 
κορίτσι μέ φόρεμα ζωηρό κόκκι.νο, κόκ
κινο τής φωτιάς φανταχτερό, χρυσές 
άλυσίδες καΐ πολύτιμα πετράδια.

Ή  είκόνα αύτή δέ δείχνει τό έρωτικό 
μεθύσι, δείχνει μιά αισθηματική άγά
πη, τή γοητεία ένός λεπτού νέου, πού 
άκουμπάει στό στήθος τής νέας τό χέ
ρι του, άπάνω στή καρδιά της, μιά 
γενεά άδυνατισμένη πού θέλει νά φέρη 
στό κόσμο μιά νέα γενεά. Άλλά ό γέ
ρος ψυχολόγος δέ γελιέται άπό τή χά- 
ρι καί τήν άγάπη πού τοΰ δείχνει τό 
ζευγάρι αύτό, μαντεύει τόν έκφυλισμό 
τής ράτσας του.

Μετά λίγους μήνες 4 Τίτος πεθαίνει 
κι’ αύτός άπό τήν κρυφή μυστηριώδη 
άρρώστεια.

Μετάφρασις ΚΩ ΣΤΑ Λ Α Δ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ  

ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο  : Τό τέλος.

’Αλληλογραφία
Λ ίλ *ν  Πολίτου.— Ή  έευνκ, ιτοί» 

αύτήν ext ήρώτποε ό ουντά· 
κτΠ'ί μα; άνε£λή5ηκε γιά λίγκ 
φύλλα.

ρ ιελ ά μ θ α ν Ε  τήν ουβερτούρα άπό τό 
μελόδραμα «δμπερον» τοϋ Βέμηερ τήν 
ήμιτελΛ Συμφωνία τοΰ Εοϋμπερτ,καί τό 
συμφωνικό ποίημα τοϋ Λίστ.

α χ . ν ικ ο λ α τ δ η ς :

2)
3 )
4 )
5 )
6 ) 
7 )

τική. Ή  Γκαμπύ ντέ Λύς είσήγαγε 
στό Παρίσι τήν τίάζ καΐ ή τζάζ 
τήν έσκότωσε ! Κάθε νύκτα, οί 
φρενήρεις χοροί τής Γκαμπύ ντέ 
Λύς, είς τό Καζινό ντέ Παρί, έξέ- 
γραφαν πολλές ήμέρες τής ζωής 
τής φυματικής χορεύτριας.

Πόσες μορφές καί πόσα πεπρω
μένα, άλλα ώραια καί άλλα θλι
βερά, μάς θυμίζει μία φωτογραφι
κή έκθεσι I...

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΛΛΑΣ
«Μ ΕΛΟ ΔΡΑΜ Α ΑΘΗΝΩΝ* Ε. Ε.

Γενικ. Διευθ. ΟΑ. ΑΑΠΠΑΣ 
Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ Ι ΚΑ Ι Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  9 —  20 Μ Α ΙΟ Υ  

ΠΡΩΤΗ Πέμπτη 9 Μαίου 9.30' μ. μ.

Μ ΠΟΕΜ
■"Οπερα είς 4 πράξεις τού ΤΖ. Π Ο Υ Τ Σ ΙΝ Ι

Π  Ε Γ Ρ Ο  Ζ Μ Π Α Ξ Ε Β Α Ν Ο Σ  
Φ Α Ν Η  Α Τ Δ Α Λ Η

(Οί Δ ΙΑ Σ Η Μ Ο Ι 'Ελληνες άοιδοΐ τών κρατικών θεάτρων Β Ε 
ΡΟ Λ ΙΝ Ο Υ , Β ΙΕΝ Ν Η Σ , Ζ Υ Ρ ΙΧ Η Σ , Δ Ρ Ε Σ Δ Η Σ , 
ίΤ Α Λ ΙΑ Σ , είδικώς μετακληθέντες έκ τοΰ εξω
τερικού, είς τούς ρόλους τού ΡΟ ΔΟ ΛΦ Ο Υ καΐ 
τής Μ ΙΜ Η Σ ). ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ ΤΩΝ Α Ρ ΙΣ Τ Ω Ν  
καλλιτεχνών μας: Κλ. ΣΤΑΜ ΟΥ, Λ. ΒΑΣ ΙΛΑ- 
ΚΗ, Γ. Β ΙΤΩ ΡΑ ΤΟ Υ , Γ. ΜΟΥΛΑ, Θ. ΑΝΔΡΟΥ- 
ΛΗ, Π. Σ ΒΟΡΩΝΟΥ.

Διευθυντής ’Ορχήστρας Κ Α ΡΑ Λ ΙΒ Α Ν Ο Σ  
Σκηνοθέτης: Κ Α ΡΑ Κ Α Ν Τ Α Σ  —  διευθ. χορφδ. Β Ο Υ Ρ Τ Σ Η Σ  

Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ  50 ΠΡΟ ΣΩ ΠΑ —  Ο Λ Ο Κ Λ Η ΡΟ Σ  Η ΣΥΜΦ. Ο Ρ
Χ Η Σ Τ Ρ Α  ΤΟΥ Ρ. Σ.

Σ Κ Η Ν ΙΚ Α  —  ΕΝ Δ Υ Μ Α Σ IΑ Ι —  ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΤΑ 
Α Φ ΙΧΘ Η ΣΑ Ν  ΕΞ ΙΤ Α Λ ΙΑ Σ

Τιμαί εισιτηρίων 200 —  150 —  100 —  50 
Προπώλησις άπό σήμερον Σά66ατον είς τό «Πάλλας»

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μ Ε Γ Α Ρ 0 Ν  ΡΕΞ  —  Τηλέφ. 21-492

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΑΛΙΚΗΣ
Π Λ Α Τ Ε ΙΑ  Κ Α ΡΥ Τ Σ Η  —  T r ' 27-248

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η —  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η

..Κ1ΜΒΑΙΕΣ ΤΗ! ΜΓ

•

Μ Π ΕΡ— Β Ε Ρ Ν Ε Ι Γ

..ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ”
Μ Ε  Τ Ο Ν  Β Α £ .  Λ Ο Γ Ο Ο Ε Τ Ι Δ Η Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Π Α Π Π Α Σ— ΑΝΝΑ Λ Ω ΡΗ — τ. Μ ΥΡΑΤ

= ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ  ΩΡΑ 6.30 - ΒΡΑΔΥΝΑΙ 9.45 =

του ,«τ1γς καλής του έποχής» άκριβώ- 
TSpa παρά τότε πού ήταν στις δόξες 
του. ’Εκείνος πιά ζή, σάν νά εΐνε τό 
φάντασμά του, στήν άφάνεια, δλοι τόν 
έ'χουν έγκαταλείψει καΐ ταυτόχρονα σ’ 
ένα ποίημα πού έξυμνεϊ τή δόξα τοΰ 
’Άμστερνταμ άναφέρεται ό διάσημος 
Ρέμπραντ Βάν Ρ ίζ ν .. .  ό σύγχρονος 
’Απελλής.

Λυπητερές μέρε£... καΐ κείνες ποΰ 
θά έπακολουθήσουν δέν είναι καλλίτε- 
ρες.

Ή  Χεντρικζέ φθίνει κι’ αύτή άπό 
μιά κρυφή άρρώστεια, σάν τή Σάσκια, 
λιγάκι πριν άπό τό θάνατό της. ’Εκεί
νος πού υπήρξε ό ζωγράφος της καΐ ό 
έργάτης τού πεπρωμένου της τή ζω
γραφίζει γιά τελευταία φορά. "Οπως 
καΐ στό τελευταία πορτραΐτο τής Σά- 
σκιας, τό βλέμμα της εΤναι σοβαρό, έ
να βλέμμα τραγικό, σάν βλέμμα ά- 
ποχαιρετιστήριο στή ζωή.

‘Η Χεντρικζέ πρέπει νά ποζάρη.ντυ
μένη μέ μιά πράσινη σκοτεινού χρώ
ματος χλαμύδα, γιά ’Αφροδίτη, και ή 
Κορνηλία, τό παιδάκι πού σφίγγει 
κοντά της, καΐ πού άκουμπάει τό χε
ράκι του στό μαστό της, ντυμένο μέ έ
να ποκαμισάκι χρυσοΰφαντο καΐ πολύ
χρωμα φτερά. . . τόν 'Έρωτα.

Τί νά συναισθάνονταν έκεΐνες τίς 
στιγμές ή όρφανή ύπηρετριούλα; Στό 
τέλος τής ζωής της, μιάς ζωής σύντο
μης καΐ γεμάτης δράσι, μόλις τριάντα 
χρονών γυναίκα, σ’ ένα μικρό γυμνό 
δωμάτιο, πού έτρεμε άπό τό κρύο, μέ 
τόσες φροντίδες, πρέπει νά παραστή- 
ση τή θεά τοΰ "Ερωτα, έκείνη πού ά- 
φιέρωσε τή ζωή της στό νά ύπηρετή 
τήν Άγάπη.

Ή  φτωχική διαθήκη της δείχνει τήν 
άπεριόριστη έμπιστοσύνη στό Ρέμ-ι 
πραντ κα'Γ τήν άγάπη της στό Τίτο.

Στό έγγραφο αύτό τό συντεταγμένο 
σέ συμβολαιογραφικό ίίφος διαβάζει 
κανείς μιά τελευταία παράκλησι στό 
πατέρα τοΰ παιδιού της «παρακαλεί 
Ικετευτικά τόν Ρέμπραντ Βάν Ρΐζν νά 
εΐνε ά κηδεμόνας τής Κορνιλίας».

Καί πέθανε. Στό θάνατο τής Σάσκι- 
ας, είχε άγοράσει ένα τάφο— μνημείο, 
πού τώρα τό πούλησε γιά νά μπορέση 
νά θάψη τή δεύτερη. Χρειάζεται ένας 
τάφος κοντά στό Βεστερκέρχε, στή 
πιό κοντινή έκκλησία, καί ό ζητιάνος 
δέ μπορεί νά κάνη άλλοιώτικα παρά νά 
πουλήση τόν ένα γιά ν’ άγοράση τόν 
άλλο.

‘Η έρωτική ζωή του Ρέμπραντ τε
λειώνει μέ τήν μακάβρια αύτή άγορα- 
πωλησία.

Τώρα ή Κορνηλία, στή θέσι τής Χεν- 
τρικζέ περιποιείται τόν Ρέμπραντ. Τά 
δυό παιδιά— άπό δυό διάφορες μητέ
ρες αύτά μονάχα στό κόσμο, καταλα
βαίνουν τή καλωσύνη τού πατέρα τους 
καί τοΰ δείχνουν μιά γλυκειά άφο- 
σίωσι.

Γιά τόν Τίτο δέν εΤνε εύκολο. Οί Ό- 
λενμπούργκ καΐ τό συμβούλιο τών κη
δεμόνων διαρκώς κατηγορούν τόν Ρέμ
πραντ καΐ προσπαθούν νά τόν ταπει
νώσουν στήν έκτίμησή του.

Μά τίποτα άπό τις κατηγορίες— οϋ
τε γιά μιά στιγμή δέν μπορεί νά κλο- 
νίση τήν άγάπη του, οϋτε καν ή θύμη
ση γιά τις στενοχώριες καΐ τις στερή
σεις πού ύπέφερε άπά παιδάκι.

Καΐ ή βάρκα παρασύρεται πρός τήν 
άβυσσο, σέ κάποιο σημείο πού έξαφνα 
θυμάται δτι ένας ξάδελφός του είχε 
φύγει, έδώ καί πενήντα χρόνια, γιά 
τις άποικίες χωρίς νά δώση σημείο 
ζωής. Ό  Ρέμπραντ τον κηρύσσει σέ δ- 
γνοια γιά νά πάοη τη κληοονοιιία του.

Ένα χορευτι
κό ρεο τάλ

’Παρακολουθώντας δοκιμΛ
χορευτικού ζεύγους Παυλόφσκαγια — 
Σπυροπούλου, είχα τήν εύκαιρία ν ’ 6- 
ποκομίσω έξαιρετικές έντυπώσεις άπό 
τούς δυό αύτούς νέους καλλιτέχνες, 
πού έως τώρα είνε γνωστοί άπό τις 
δημιουργίες τους στό έλαφρό θέατρο, 
πού τού δίνουν ένα τάνο χαριτωμένης 
κομψότητας μέ τούς χορούς τους.

"Αν κα'ι έχουν τόσες έπαγγελματι- 
κές ασχολίες στό θίασο πού άνήκουν, 
βρήκαν τόν καιρό οέ λίγο σχετικώς 
διάστημα νά πλάοουν καινούργιες δη- 
μιοιιργίες, πού άσφαλώς θά βρουν τήν 
έπιδοκιμασία τών φιλοτέχνων.

Όραίαν έντύπώση δίνει τό σόλο τής 
δ. Παυλόφσκαγια (Προσευχή) τοΟ Μηε 
τόβεν καθώς καί τό σόλο τοϋ κ. Γπυ- 
ρόπουλου (Πόνος) τοϋ Γκρίγκ καθώς 
καί ό «Θάνατος τ οΰ Άχιλλέως» τοΰ 
Γ  κουνώ.

’Αξιόλογο έπίσης είνε τό ντουέττο 
«Πόλεμος καί Ειρήνη», δπου έκφράζε- 
ται ό άγώνας τής ειρήνης νά έπικρα- 
τήση καί ό περίφημος θρύλος τής άρ· 
χαίας μυθολογίας «Παν καί Σύριγζ», 
πού έρμηνεύεται θαυαμστά. Δέν έχει 
λιγώτερο ένδιαφέρον ό «Θάνατος τοϋ 
κύκνου» τοϋ Σαίνς - Σάνς καθώς καί 
ή «Λαβάν» τοϋ Ραβέλ.

"Ενας χωριάτικος ρωσσικός χορός 
σέ λεπτή κωμική γραμμή τοΰ Τσαϊκάφ- 
σκη καί άλλα τους ντουέττα είνε ά· 
ζιόλογα.

Τό ρεσιτάλ ΰάτό άποτελεΐ μιά διά
θεση γιά άνύΨωση άπό τό καθημερινά 
έπίπεδο τοϋ έλαφροΰ θεάτρου, πού τι
μά ξεχωριστά τούς δύο καλλιτέχνας 
καί όλόκληρο τό έλαφρό θέατρο.

Στό πιάνο 6 κ. Α. Γεωργιάδης, πού 
θά έκτελέσμ καί δυό έργα τοϋ Σοπέν.

σιδ.

Τ α μ ε ΐο ν  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ν
ΚΙΝΗΗΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Έγκριθέντες πρός έγγραφήν:
Ήθοποιοί. — Δ. Σολάτοης καί Π. Σ ο ·  

λάτση.
Συγγραφ. — ί .  Φωτόπουλος καί Α. 

Ραυτάπουλος.
Μουσικοί. — Α. Ρομποτής καί Π. Βα· 

ϊνδιρλής,
Τεχνΐται. — I. Κίτσος, fi. Γιατρέλης, 

Α. Πουλάηουλος, I. Στεφάνου καί Ε. 
άανελλάκης.

Ένεγράφ η ή ήθοποιός Μαρ. ΝικσλΙ- 
δου.

Καί κατέστησαν αυνταξιοϋχοι:
Μαρ. Γαβαθιώτου όρφ. ήθοποιου, Τατ. 

Μπεναρδή χήρα ήθοποιοϋ, Πόγγης Έ ρ . 
συνθέτης, Βαϊνδιρλής Π. μουσικός,Μο- 
σχονά Ά μ . χήρα ταμίου καί Μούζάκης 
Φραγκ. ήλεκτρολόγος.

Έ ν  Άθήναις τρ 2 Μαίου 1940

( Έ κ  τοϋ Γραφείαυ)

Ρεσιτέλ χορού
Μ Α Ι Ρ Η  Μ Α  Υ Ρ  Α Κ Η »  

Β Ρ Υ A  Κ Ο  Υ
Τήν έρχόμενη Τρίτη δίδεται στό 

θέατρο «’Ολύμπια» ρεσιτάλ χορόύ τής 
κ. Μαίρης Μαυράκη— Βρυάκου μέ τή 
σύμπραξη τών μαθητριών της.

Τά πρόγραμμα πού εΤνε πολύ ένδια
φέρον περιλαμβάνει συνθέσεις Μ. Κα
λομοίρη, Σούμπερτ, Σοπέν, Σοϋμαν, 
Στράους, Σαμάρα, Λίστ καΐ.Γκρήγκ.

Στ© πιάνβ θά θυνοδεύση ή κ. Φ. 
Βέλλη



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΕΣ '

Έοωτερικοΰ !80 δρ. τό χρόνο 
Εσωτερικού 90 δρ. τώ ίζάμ. 
ΤουρκΙας 2 Λ. Τ. τό χρόνο 
Αίγυπτου 75 Γ  ρ. Δ. τό χρονο 
‘Αμερικής 3 Δολλ. <·ό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

' Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

■Υπεύθυνος Συντάκτης 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

ΠαπαρρηγοιοΟλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  

Ερυμάνθου 3

ΤΗΛΕΦΩΝΑ] iC ^ Y P . 28.622

Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕΙΣ  
5 δραχμές ό στίχος

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

 .............μ

Τά λουλούδια
καΐ ό άνθρωπος

’Επίκαιρη 
τη μας κ.

Β '  (Τελευταίο)
Ιυνεχίζουμε κα! τελειώνουμε σήμε

ρα τήν ερευνά μας γύρω άπό τά λου
λούδια. Τό λόγο σήμερα έχουνε οί κ. 
κ. Κουτελιέρης καί Γιώργος Βιδάλης.

Ό  πρώτος είναι Ιδιοκτήτης τού ύττ’ 
άριθ. 4 καταστήματος τής όδού Βασι- 
Αι'σσης Σοφίας.

Ό  κ. Κουτελιέρης άκούει τά ερωτή
ματα μας καί άπαντάει ετσι:

—  Ή  πολύχρονη πείρα μου πάνω 
στά λουλούδια μού λέει δτι ό κόσμος 
άγαπάει τό λουλούδι γι’ αύτό καί τ’ 
αγοράζει. ’Ό χι περισσότερο τούλάχι- 
στον τό ’ίδιο μέ τούς ’ Ιάπωνες, 'Ολ
λανδούς καί Γάλλους, οΐ "Ελληνες εΤ
ναι φίλανθοι. "Οσο γιά τό είδος τοΰ 
άνθους, πού προτιμάται ιδιαίτερα, δέν ; 
μπορώ νά σάς πώ γιατί άπλούστατα 
άλλοι ζητάνε γαρύφαλα, άλλοι τριαν
τάφυλλα, οΐ τρίτοι όρτανσίες κ.τ.λ.

»Τό λουλούδι άγοράζεται μάλλον γιά 
τήν έμφάνισή του κι’ δχι γιά τό άρω
μα. Παρατήρησα μάλιστα δτι ό κανό
νας αύτός ισχύει στίς γυναίκες. Οΐ. . . 
άντρες προτιμάνε μυρωδιά. 'Οπωσδή
ποτε δπως σάς είπα ό κόσμος τό παίρ
νει άπό άγάπη κι’ δχι άπό κοινωνική 
συνήθεια.

»Οί έποχές πού έργαζόμεθα καλύ
τερα, συνεχίζει ό ομιλητής μας, είναι 
ό χειμώνας, πού τότε είναι οί περισ
σότερες γιορτές. 'Υπήρχε μιά χρυσή 
γιά μάς περίοδος νά στέλνωνται στούς 
σορούς τών νεκρών στέφανα. Σήμερα 
αύτό καταργήθηκε χάρι στή συνήθεια 
τών δωρεών. Μά καί στίς λίγες περι
πτώσεις πού στέλνονται στέφανα πάλι 
δέν ικανοποιούμαστε, άνάλογα, γιατί 
μάς έκμεταλλεύονται άσυνείδητα οί ερ
γολάβοι κηδειών. Πραγματικά τώρα 
τελευταία οΐ κύριοι αύτοί άποχτήσανε 
τή συνήθεια νά συμφωνούν μέ τούς 
συγγενείς τού μακαρίτη, άναλαμβάνον- 
τες ετσι τήν προμήθεια στεφάνων γιά 
χίλιες δραχμές άς πούμε. 'Έρχονται 
μετά σέ μάς καί ξέροντας τήν άδυνα- 
μία μας δτι 'ά; δέν πουλήσουμε σήμε
ρα τό έμπόρευμά μας αύριο θά είναι 
άχρηστο αύτό καΐ κατά συνέπεια προ
κειμένου νά ζημιώσουμε πεντακόσιες 
δραχμές προτιμούμε νά χάσουμε μόνο 
τά μισά, μάς ύποχρεώνουν καί έκτε- 
λούμε τήν παραγγελία γιά 600 δρχ., 
ένφ αύτοί γιά τόν ϊδιο λόγο πληρω
θήκανε χίλιες. ’Εκμετάλλευση δπως 
βλέπετε πολύ άδικη.

»’Αλλά λέω πράματα πού δέν ένδι
αφέρον στήν ερευνά σας. Μά δέν εχω 
καΐ νά προσθέσω καί τίποτ’ άλλο, έκ
τός τού δτι μεγάλη μας είναι ή εύγνω
μοσύνη πρός τόν κ. Κοτζιά, πού μέ 
τήν εύγενικίά του προσπάθεια νά ξυ- 
πνήση στό λαό τό αίσθημα τής άγά- 
πης στό λουλούδι, πολλά έχουμε μεΐς 
νά ωφεληθούμε».

Ο κ. Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Σ  Β ΙΔ Α Λ Η Σ
Ό  κ. Βιδάλης είναι ιδιοκτήτης υπό

στεγου άνθοπωλείου τής πλατείας Ό-

έρευνα τοϋ σύνεργά· 
ΝΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

μονοίας. Κ ι’ αυτός δπως καΐ ό κ. Κου
τελιέρης εχει τή γνώμη πώς 6 άνθρω
πος, Ανεξαρτήτως τάξεως, κοινωνικής 
και οικονομικής, άγαπάει τό άνθος, έκ
τός 6έ6αια άν άπλούστατα δέν είναι 
άνθρωπος.

Γιατί τί τά θέλετε; Μόνο τά κτήνη 
δέν άγαπάνε τη μουσική και τό λουλού
δι. Έμένα τουλάχιστον όλοι οί πελά
τες μου τ’ άγοράζουνε άπό άγάπη και 
μόνο άγάπη. Και νά σάς φέρω ενα άλ
λο παράδειγμα: Έδώ γύρω-τριγυρω 
βλέπετε πόσα περίπτερα γεμάτα κα
ραμέλες και κουλούρια. "Ομως μέχρι 
σήμερα κανένα χαμίνι δέν άπλωσε τό 
χέρι του νά κλέψη κάτι άπό αύτά. Έ 
μεΐς όμως κάθε στιγμή κυνηγάμε μορ- 
τάκους πού μάς άρπάζουν πότε ενα 
γαρύφαλο και πότε ενα τριαντάφυλλο...

ΟΟ

Πριν τελειώσουμε τήν ερευνά μας 
δέν νομίζουμε περιττό νά πάρουμε και 
τή γνώμη μιάς πελάτισσας άνθέων. 
Διαλέγουμε στήν τύχη μιά κυρία τήν 
ώρα πού άγοράζει λουλούδια και χω
ρίς πολλές προεισαγωγές τής αύτοσυ- 
στηνόμαστε. ’Ονομάζεται Σοφία Άση- 
μάκου και είνε σύζυγος πλοιάρχου τής 
έμπορικής ναυτιλίας.

— " Α ! σείς ε’ισαστε που κάματε τήν 
ερευνά στά «Παρασκήνια»; ρωτάει. 
Γιατί βλέπετε ή κόρη μου εΤναι φιλό
τεχνη κι’ αγοράζει τήν ώραία έφημερί
δα σας καί ετσι τήν παρακολουθώ κι’ 
έγώ ... Λοιπό»', θέλετε νά μάθετε άν 
άγοράζω τακτικά άνθη καί άν ναί για
τί. Πρώτα-πρώτα καί βέβαια άγο
ράζω καί πολύ συχνά μάλιστα κι* αύ
τό γιατί μένω σ ί. . . διαμέρισμα πολυ
κατοικίας. ‘Απλούστατα αν είχα ιδιό
κτητο σπίτι δέν θ’ άγόραζα γιατί ό 
κήπος μου θά ήταν γιομάτος άπό λου
λούδια. ’Ώ ! δέν ξέρετε πόσο λατρεύω 
τά λουλούδια, θά σάς φέρω ενα μικρό 
παράδειγμα: Μιά μέρα, πριν άπό πολ
λά χρόνια ταξίδευα μαζί μέ τόν άνδρα 
μου πού τότε κυβερνούσε τό άτμόπλοιο 
«Μέγας ’Αλέξανδρος» στόν ’Ατλαντικό 
ώκεανό. ’Έξαφνα πιάνει μιά άπό τΐς συ 
νηθισμένες μά τόσο τρομακτικές φουρ 
τούνες. *0 άέρσς χτυπούσε μέ μανία 
τά κατάρτια καΐ τά κύματα σπάγανε 
άφρισμένα στά πλευρά τού πλοίου. Οί 
ά 'τοες τού πληρώματος προσέχαν ώστε 
οί ζημίες νά ήταν δσο τό δυνατό μι
κρότερες, δηλαδή δέν μπορούσα ν* ά- 
πασχολήσω κανένα γιά κάτι πού εΤ
χε άποσπασμένη δλη τή προσοχή μου. 
Καΐ παρ’ δλη τήν τρομάρα μου βγήκα 
άπό τό σαλόνι τών άξιωματικών, πού 
καθόμουνα καΐ παρακαλούσα τόν Θεό 
νά μετριάση τήν όργή του, καί πήγα 
στήν άκρη τοΰ καραβιού νά σώσω μιά 
γλάστρα μέ ταπεινό βασιλικό, πού εί
χα άφήση στήν πλώρη νά πάρη άέρα!

Ν ΙΚ Ο Σ  ΒΥΖΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ

*Η κ. Ελένη Νικολαίδη
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

μέσα σ’ αύτό τό δύσκολο καΐ ξακου- 
τμένο θέατρο, πού γνώρισε τούς πιό 
μεγάλους καλλιτέχνας τού τραγουδιού. 
Ή συγκίνησίς μας κορυφώθηκε στό τέ 
ο̂ς τής μεγάλης σκηνής τής ’Άμνερης 

—  σκηνή τού δικαστηρίου— δταν τούς 
τελευταίους της υψηλούς τόνους έσκέ- 
πασαν, δχι πιά τά ζωηρά χειροκροτή- 
ιατα, άλλά ό άλλαλαγμός τοϋ άκροα
τηρίου. Εΐναι δύσκολο νά περιγράψη 
κανείς τή συγκίνηση ένός Έλληνος, 
πού βρίσκεται χρόνια στό έξωτερικό 
καί ζή τέτοιες δυνατές στιγμές, δταν 
δλέπη καΐ άκούη τόσα ξένα στόματα 
νά στριγγλίζουν κυριολεκτικώς ενα έλ- 
Κηνικό ονομα. Έφτά φορές άναγκάστη- 
«ε ή κυρία Νικολαΐδου νά 6γή στή σκη
νή στό τέλος τής παραστάσεως γιά νά 
Ικανοποιήση τό κόσμο, πού μεταχειρι
ζότανε δλα τά μέσα έπευφημίας γιά νά 
:κδηλώση τό θαυμασμό του. Τό παρα
λήρημα τού ένθουσιασμού έπανελήφθη, 
δταν ή κυρία Νικολαΐδου έγκατέλειψε

ήταν υποχρεωμένη νά μοιράζη αύτό- 
γραφα σ’ δλους πού τής άπλωναν κάρ
τες καί σημειωματάρια. "Υστερα άπό 
πολλά κατοωρθώσαμε νά μείνουμε μο
νάχοι, μιά παρέα άπό "Ελληνες καΐ 
κείνη. Δυστυχώς, δμως, μόνο γιά λίγο, 
γιατί σέ λίγη ώρα έ'φευγε μέ τό τραί
νο, πού θά τήν πήγαινε άλλοϋ γιά νέ
ους θριάμβους!

Ο Α Ν Τ Α Π Ο Κ ΡΙΤ Η Σ

1. Γ. ΑΟΥΙΤΑΜΠλΗΗί
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 -  8 μ. μ. 
και έπι συνεντεύζει
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Συνέντευξη μέ τή δ15’
ΦΑΝΗ ΑΙ ΑΛΛΗ

Τοΰ συνεργάτη μας κ. Ν. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
"Οπως £» ξέρουνε el άναγνίί- 

στεις μα; ,τό νεοσύστατο «Μελό
δραμα Αθηνών» άρχίζει τις περι
οδικές μελοδραμτικές παραστάσεις 
τβυ άπό τή σκηνή τβΰ κι\·ημ*το- 
θεάτρου «Πάλλχς» τήν ερχόμενη 
Πέμπτη 9 Μαϊου. μέ τήν οπερ’χ 
«Μπβέμ» τβΰ Πουτσίνι, πβύ σ' αύ
τή παίρνουνε μέρος βί καλύτεροι 
άπό τβύς έδώ καλλιτεχνε; καί 
καλλιτέχνιδε;, βπως βί κ.κ. Κλ. 
Στάμου, Ε. Βασιλάκης. Γ . Βιτω- 
ράτος, Γ. Μ πουλάς. Δ. Άνδρουλη;. 
Π. Σδορώνβς κλπ., καί δύο διά
σημα ξενητευμένα πουλιά τής λυ- 
ρ,ίικής ακηινης ειδικά γιά τί; πα
ραστάσεις αύτέ; προοκληθέντα, 6 
'Έλληνα; τενόρο; κ. Μπαξιδάνβ; 
τών κρατικών θεάτρων Βερβλ.- 
νβυ — Β ιέννη ; — Σαλτσμπούργκ, 
Δρέση; — Κιέλου καί τιΐ; Κρατικ?; 
’’Οπερα; Ζυρίχη; κ*Λ ή υψίφω
νο; τή; Λαϊκή; ’Όπερα; Βερολί
νου — Βιέννη ; δί; Φανή Άϊδα- 
λή.

Ό  ηρώτβς, ό κ. Μ η*ξεί*ν« ;, 
<ιΐίακετ»ι άκόμα στή Γερμανία 
γιατί αύριβ δίνει πηράσταση στό 
θέ:ιτρβ του. άλλά τήν Τρίτη ή Ά -  
ίήνα Βά έχη τήν χαρά νά τόν φι- 
λοξενήση. ν

Ή  δί; Ά ϊδαλή ομως, έδώ καί 
λίγε; μέρες ήρΒε άερβπβρικώς 
στή πόλη μα; καί με τό ίδιο μέ
σο Βά φύγη δυό μέρες μετά τή 
παράσταση. Πήγα λοιμόν ποοχτές 
τήν Πέμπτη τβ πρωΐ στό θέζτρο 
τή; οδού Βουκβυρεβτίου γιά νά τήν 
δώ καί νά τήν παρακαλέσω νά 
μβΰ πή μερικά λόγια.

Ή  δίκ Άϊδαλή. πβΰ τιμήθηκε μν 
τβ δραδείβ τβΰ Μβυσικοΰ διαγω
νισμού, δίνει τήν έντύπωση μα- 
3ήτρι>ας πρώτη; τάξεως Ωδείου μέ 
τού; άπλβυ; τρόπου; τη;. Σοϋ μι
λάει |μέ μιά τέτοιαι μετριοφροσύνη, 
μπορεί νά πή κανείς, άδιαφβρία, 
γ ’ά τβύ; θρ'άμδους τη; στά θέατρ-ί 
τή; Γερμανίας, πβύ, μά τήν άλι'ν- 
θεια, σέ κάνει νά τά χάσης· ’Έ 
τσι πού ν’ άπβρώ γιά τήν... έθνι- 
ι-.ότητά τηι;.

— Μά, δέ μβΰ λέτε, τή ρωτώ, 
είστε... Έλληνίδα;

— Καί. δέδαια. Γεννήθηκα μά
λιστα στην ,ώραία Μακεδονική 
πρωτεύβυσα, τή ©εσσαλβνίκη. Σπβύ 
δαισα αρχικά πιάνβ καί αρμόνιο. 
Κίΐτβπι, φωνητική. ’Άγνωστη σχε 
ώόν, πήγα στή Γερμανία δπου, έ· 
η£ΐδή λένε πώς εχω καλή φωνή, 
δέν δυσκβλεύΒηκα νά επιτύχω, αν 
φυσικά έχω κάπβια έπιτυχία στό 
ενεργητικό μβυ...

Ή ... περιαυτβλβγία αύτή μέ άφή 
νει γιά μι4 στιγμή άφωνο. . Ή  
•ϋγενικιά συνομιλήτριά μβυ βυνε
χ>»ε':

— Ναιί. Είμ*ι εύτυχισμένη πού 
5έν γνώρισα δυσκολίες στή σταδιο
δρομία μου. Κ Γ  άν είμαι «κάτι,ι, 
μεγάλβ μέρος αύτβΰ «κάτι» βφεί- 
λεται στήν περίφημη καβηγήχριχ 
μβυ κ. Φούνη.

— Πώς δεχτήκατε τήν πρόταση 
τών κ. κ. Λάππα καί Άποστβλίδη 
νά έρΒετε στήν Αθήνα  γιά νά

Ή  δίς 9 . Άϊδαλϋ, που άφιερώνει τή 
φωτογραφία της οτά «Παραοκήνια» στό 

ρόλο τής Μπατερφλάϋ.

λάδετε μέρος σ' αΰτές τίς παραστά 
σεις τβΰ «Πάλλας»;

—Μ έ μεγάλη μβυ χαρά. Γιατί 
δέν ξέρετε, έμεΐς οί ξενητευμένιι 
καλλιτέχνες, μέ τί λαχτάρα έρχί- 
ααστε νά παίξουμε στήν πατρίδα 
«αις. Ή  χ.ιρά δέ αύτή γίνεται έ\- 
Βουσιασμβς πραγματικός βταν £λέ- 
αβυιμε τήν φιλότιμη πρβσπάδειχ 
τών όργανωτών τών μελβδραματι 
«ών αύτών παραστάσεων, νά πν- 
ρουσιάσβυν μιά τέτοια παράστασή 
μέ τέτοια σπουδαία κοστούμια, σκη 
ννκά κλπ.

— ’Έ !  καλά, λέει κ Γ  ό κ. Άπο- 
στβλίδης, διευΒυντής της έτερρό- 
ρυΒμης «ύτής εταιρείας, πού πα
ραβρισκόταν χατά τύχη στή. συζή
τηση. μή φανή £>5— Φανή πώς κά 
νουμε καιί ρεκλάμα!

— Μά δχι, διαμαρτύρεται ή συ-

\Ό·μιλήτριά μας. Άπλά, λέω β,τι 
βλέπω.

—Άπ β τήν βίκβγένειά σας ήταν 
ή είναι κανένα; άλλβ; καλλιτέ
χνης;

—Επαγγελματικά, βχι. Ερασι
τεχνικά. ό πατέρας μβυ επ'χιζε πιά
νο χι* έ άδελφός μβυ Μενέλαος onou 
δάζει πιάνβ. Λένε μάλιστα πώς 
είναι ενα έξαιρετικό ταλέντο.

Τά μάτια τής ήψιφώνου μας γιο 
μίζβυν· άπβ τρυφερότητα στή σκέ
ψη τβΰ άδελφβΰ της Τ ί άγάπη φαί 
νεται πού τβύ έχει!

— Έ ξ  άλλβυ, προσΒέτει, κ ' βί i-  
δελφές μβυ έχβυν καλή φωνή κ·*1 
Βέλου ν νά δγβΰν στό Βέατρβ. Καί 
γ:ατί βχι; Μπβρεί νά τό κατβρ- 
δώσβυν καί νά δι»\πρέψβυν μάλι
στα. Έγώ  δηλαδή ^ώς τά κατά- 
φερα;...

Ή  συνομιλήτριά μου κχτά τά 
φαιΐνόμενα, ξεχνάει τήν ϊωνή της 
καί μιλάει έτσι. Έκτός άν διεκδι- 
κή τό βρα&εϊο τής μετριοφροσύ' 
νη:

Ό  κ. Άπβστβλίίης ρίχνει av'j- 
«έμβνες ματιές ατό ρβλόΐ του. Ή  
ώρα είναι 11 καί ιιισή πρίν άπ’ τό 
με>σημέρι καί είναι καιρός ή καλ- 
λιχέχνιδα μας ν ’ άρχίση τίς πρό
βες της.

Πρίν τήν άφήσω, τήν παρακαλώ 
\'ά ΒυμηΒη κανένα άνέκδοτβ άπό 
τό Βέατρο.

Ή  δίς Ά ϊδαλή συγκεντρώνεται 
λίγβ καί υστέρα μβΰ λέει μ ’ έν> 
χαμόγελβ:

—  Συγχωρεϊστε με πβύ θυμήΒη- 
wx κάτι πβύ άν τό πώ κινδυνεύω 
νά ΒεωρηΒώ αύτβκόλακας. Μά τό 
λέω περισσότερο γιά τβύ; νέβυς 
καλλ ι τέ χ  νε; ,ιτβύ Βά βγουν στη σκη 
νή γιά νά έχβυν ύπ’ βψει τβυς βτι 
τήν ώρα πβύ ό ήΒβπβιός δρίσχεται 
στβ παλκοσένικο δέν άνήκει στόν 
έαυτό τβυ, άλλά στήν’ Τέχνη  κα5. 
στό Κοινό.

»Λβιπόν σέ μιά παράσταση πβύ 
έπαιζα «Μπατερφλάϋ», ό ρόλος 
μου βπως έίναι γνωστό, έπέδαλε 
μ ’ ένα μαχαιιράκι νά προσπαθώ ν’ 
'ανοίξω τρύπες στό παράΒυρβ γιά 
νά δώ έξω. Κατά κ/ική ομω; τύχΓ 
ή άπλούστερα. .. άπρβσεξΐα
μβυ έκοψα τήν άκρη τοΰ δα^τήλου 
μου καί όμω; παρόλο τον rtc' ο πού 
αίσΒανόμβυνα, συνέχισα κανονικά 
τό ρόλο μβυ, χωρίς βί Βεατές νά 
μαντέψουν τίποτα, ούτε καί νά 
δβΰν τά Λϊματα πβύ πιτσίλισαν τό 
φόρεμά μβυ».

N lK O fi Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Στοργή
Δέ στάθηκε ή άγάπη μας έκείνη 
ή πύρινη τοΰ πάθους φλόγα, δπ' άνάφτει, 
κ ι’ δλα ξοπίσω της τ’ άφίνει στάχτη, 
σέ μιά στιγμή καί πάλι ξανασδΟνει I ...

"Ηρεμη αύτή νεροσυρμή τά χρόνια 
δλα μάς δρόσισε, στ’ άργυρό της νάμα.
ΤοΟ ήλιου δέν τήν έστέρεψε τό κάμμα 
ή τοΰ χειμώνα ποϋρχεται τά χιόνια...

Σφιχτά δαστώντας τό χέρι μου στό χέρι,
ή θέλησί σου άν μ’ Μφερε στό δρόμο
κ ι’ έγώ, μ ενα μου λόγο—ποιός τό ξέρει;—
Ισως σ’ άλαφρωσα τό φορτί άπ’ τόν ώμο!..
Μαζύ τίς άχρωμάτιστες τίς ώρες 
περάσαμε Είχως χαρά καί θλιψι.
Χωρίς άπ' τήν ψυχή μας ν ’ άπςλ,είψτ) 
ή έλπίδα γι' άλλες αϋριο λαμπροφόρες I

Τώρα... τ " '  ''οό-ΊΟυ δλέπομε τήν άκρη 
Τόν, ποϋτχ^ο,ιε, τελειώσαμε άγώνα.
Δέ φτάσαιιε στά ώνειρεμένα μάκρη!
Στό βιαστικό μας κΓ άορωστον αΙώνα 
5μως... έμεις σάν πρώτα άγαπημένοι,
Αχώριστοι, περνούμε δλο μαζύ...

Κ Γ  ένας πάνω στόν άλλ’ άκουμπισμένοι, 
τή νειότη μας, θωροΟμ’ άναστημένη 
στά όλόγλυκα παιδιά μας, ν’ άναζή.

Ν ΙΚ Η  /ν. Π Ε Ρ Δ ΙΚ Α

Ο σκηνικός 
Λιάκοσμος

προβλήματα τουΤά
’Από τό βιβλίο τοϋ κ. ΒΑΛΤΕΡ-ΡΕΝΕ

Φ Υ Ρ ΙΤ  «D U  D E C O R »
2ο

Περιβάλλον. — Ατμόσφαι
ρα ψυχολογική. — Ένότης 

σκηνική.
Αύτά τά 3 ιτροβλήματα δέν παρου

σιάστηκαν στό σκηνοθέτη δλα συγχρό
νως . Προήλθαν τό ένα άπό τό άλλο, 
τό δέ τελευταίο, άξΐωμα τής πλαστι
κής ένότητος, άνήκει ουσιαστικά στήν 
έποχή μας.

Πολύν καιρό Απασχολήθηκαν μέ το 
περιβάλλον. Αύτό τό ζήτημα, ή καλύ
τερα ό τρόπος ποΰ τό αντιλαμβάνονται 
πρέπει νά τροποποιηθή, ν’ άκολουθή- 
ση τά πνευματικά ρεύματα τοΰ αίώ- 
νος .

Κάθε έποχή νόμισε πώς άποδίδει μέ 
σκηνικούς τρόπους τόν κόσμο τοΰ δρά
ματος, κα! ή διαφορά, σχετικά μέ τίς 
προγενέστερες άντιλήψεις έγκειται στή 
λίγο ή πολύ άνάπτυξι τής ευαισθησίας.

Σήμερα άποκρούουμε μερικές λύσεις, 
γιατί ή άντίληψίς μας ζητάει άπό τή 
ίεατρική τέχνη άλλους τρόπους έκφρά- 
σεως ·

λαϊκή
Αρχιτεκτονική
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Μετά άπ’ τή μεγάλη καί ίστβ- 
ρική ήμέρα πβύ ή Ελληνική  ψυχή 
άνέπνΐυσε τόν μυρβίόλβ άέρα τής 
έλευβερίας, άπό τήν ιερή στιγμή 
πβύ β τελευταϊβς στρατιώτης των 
κατακτητών άφηνε τήν πατρίδα 
μα;, άπβ τή στιγμή αύτή κΓ  έπει
τα ή νεώτερη λαϊκή αρχιτεκτονική 
γεννιέται, κΓ  άρχι^ει νά ζή. κα 
νά δημιουργή μέ έλληνική πλέβ”  
σκέψι καί φαντασία.

Οί 'Έλληνε ; βί δημιουργοί κα' 
έμπνευσταί τβΰ ώραιβυ καί τοΰ κα 
λβΰ, ύπόδβυλβι αιώνας 'πολλβύζ, 
παρ’ όλες τίς πιέσεις κτιί δαρδα- 
ρότητες, κατώρΒωσαν νά στέκβυν 
καί πνευματικώς τόσβ καλά ώστ- 
νά δίνουν δείγματα τής πνευματι 
κής των άνθηρότητβς, κατά τβ δι 
άστημα τής δβυλείας, εφάμιλλα άλ 
λων λαών έλευΒέρων. Ό  ελληνι
κός λαός γενικά, πού ζβύσε μέσα 
στά όρια καί τίς πιέσεις τβΰ κα- 
τακτητβΰ, κατώρΒωσε μετά δία  ̂
άλλά κατώρΒωσε, νά διατηρήση 
τίς έΒνικές τβυ Ικανότητες καί έ- 
πιδιώξεις. Διετήρησε τή γλώσσα, 
τά γράμματα καί τίς καλές τέ
χνες, στά έπίπεδα πβύ άφησαν r  
'Έλληνες τής Βυζαντινής περιό- 
δβυ, τάς τέχνας γενικά.

Οί Λαϊκβί Άρχιτέκτβνες. βί βίκο· 
δόμβι τή; έπβχή; τή; δβυλεία;, έ- 
πηρεασμένβι βπω; ήταν άπβ τά ή
θη καί έθιμα τβΰ κατακτητβΰ, δέν 
κατώρΒωσαν στά πρώτα τβυ; δή- 
,ματα κάτι χωρίς μέσα σ’ αύτό, ν/ 
μήν ύπάρχη καί ή σφραγί; τβΓι 
τβυρκικβΰ περιεχβμένβυ, άλλ’ δ
μως, μέ τήν πάροδον τών έτών, 
έγινε πλήρη; άφβσίωσις καί τά ξέ
να στβιχεΐα έγιναν έλληνικά. 'Η 
σκέψις των, βσβ κι’ άν ήτανε έλ 
ληνική δέν μπορβΰσε νά μήν έκ- 
δηλωΒή στό βίκβδβμικό έργβ. πλαι
σιωμένη μέ τίς συνήθειες καί τί; 
άνάγκες τής ύπόδβυλης έπβχή: 
των. Ή  Ελληνική  νοοτροπία, τό 
έλληνικό γβΰστβ, α/ύτό πβύ σήμε
ρα λέαιε αίσθητική. ήτανε έλληνι
κή. Ή  καλλιτεχνική κληρονβμί" 
τβΰ ’Έλληνος δέν είχεν άλλοιωβή, 
πχρέμεινε άναλβίωτη στβ πέρα
σμα τόσων αιώνων δβυλείας.

Ό  'Έλλην βϊκοδομβς μέ τήν λια
κή σκέψι τβυ, συνέχισε τήν παρά- 
δβσι τής Ελληνικής Αρχιτεκτονι
κής. Άπ β τήν πανάρχαια έπβνή 
τών ιρυΒμών, άετωματων καί τών 
μαρμάρων, ό άγνωστος Άρχιτέκτων 
διετήρησε τβ άρχαϊβ κλασσικό' 
σπίτι τβΰ 'Έλληνος, πβύ συναντά- 
ται καί σήμεραι σέ πβλλά μέρη τή; 
Έλλά<5βς. Τό σπίτι αύτό άποτε- 
λεΐται άπβ έναν κεντρικό χώρο. 
β όπβϊβ; στά πλάγια είναι διηρή- 
μένβ; σέ δωμάτια, πολλέ; φορέ- 
δμως, β ϊδιος κεντρικό; χώρβ; πού

έπικβινωνεΐ έξωτερικά άπβ τό χο· 
γιάτι καί τή ξέσκεπη σκάλα, έχει 
ιά δωμάτια στβ δάθος καί έπί τή. 
μιά; έντελώς όψεως τβΰ τετραπλεύ 
ρου κεντρικού χώρβυ. Αύτό άκρι- 
δώς είναι τό κοινό άρχαιβ Ε λ λ η 
νικό σπί·τι πβύ διετήρησε ή Έ λλη  
νική παράδοσι μέχρι σήμερα χά
ρις στήν Ελληνική  σκέψι καί έμ- 
πνευσι τών κοινών Ελλήνω ν οι
κοδόμων.

'Η αισθητική στήν Ελλάδα, β
πως δλέπει κανείς στβύς τεχνίτα·, 
αύτούς. ήτζν άρκετά άνεπτυγμένη 
καί χάρις σ’ αύτήν αί δημιβυργίαι 
των σώζωνΓΑϊ άκόμη ώς μνημεία 
Αύτή ή αισΒίΓ.ική τών Ελλήνω ν 
στή Λαϊκή Άρχιτεκτβνική πηγά
ζει άπό μελετημένη σκέψι, νομί
ζει κάνεις πώς β ανώνυμος βίκβ- 
δόμβς, γνωρίζει κατά γράμμα τήν 
Ιστορία ~;·ς πατρίδβς τβυ, γνωρίζει 
έπακριδώς τήν τέχνη τών πρβ- 
γόνων του, βί όπβίοι έδημιβύργη- 
σαν άΒάνατα έργα είς βλας τά; 
έκδηλώσεις τής τέχνης. Τήν  πιό 
μικρή λεπτομέρεια μιάς λαϊκής βί 
κβδομής. τήν δλέπβμε φβρμαρισμέ 
νη καιί είς τήν θέσι τη; μέ κατα
πληκτική όντως αισθητικήν διάθί 
σι. Ή  Ελληνική  Λαϊκή Άρχιτε 
κτβνική. συνέχεια τής Βυζαντινής, 
διατηρεί σέ πβλλά μέρη τής Ε λ 
λάδος, όπως στή Μακεδονία καί 
στήν Πελβπόννησβ, τόν άρχαϊβ 
τύπβ τβύ έλληνικβύ σπιτιβΰ. Αύτ'" 
είναι έπιστημβνικώς άπβδεδειγμέ- 
νβ καί ώς έκ τβύτβυ. δυνάμεΒα νχ 
συμπεράνωμεν οτι ή αισθητική τών 
Ελλήνω ν διετηρήθη άπβ τών xr- 
χαιοτάτων χρόνων, καί έστάβη μ : 
χρι σήμερα, σέ άρκετά καλό έπί- 
πεδβ άναπτύξεως καί έξϊλίξεω'. 
"Οταν όμως άναλβγισθη κανείς, 
πώς β κοινός ’Έλλην οικοδόμο; 
κ>ιτά τβύς πρώτβυς πρβεπαναστατι- 
κβύς χρβ\·βυς, όπβυ τελείως άνε- 
πτΰχθη ή Λαϊκή Άρχιτεκτβνική, 
ήταν κατά γενικό κανόνα άμβρ- 
φωτβς, χωρίς κανένα έπιστημονι- 
κό ή καλλιτεχνικό έφόδιβ, ή ό- 
ποιαδήποτε μελετημένη τεχνική 
κατάρτησι. πώς κατώρθωσε νά φθά 
ση στβ αισθητικό αύτό έπίπεδβ τ?ς 
διατηιρηθείσης Λαϊκής Ά ρ χιτεκτι 
νίκης; ΦΒάνω λοιπόν στό συιιπέ- 
ρασμα πώ; μόνον ή μεγάλη κλη
ρονομιά τοΰ παρελθόντος συν:τεί
νε είς τήν Γμαδική «ύτή έκδήλω- 
σι τών εσωτερικών συναισϊημάτων 
καί σβφών σκέψεων τών Ε λ λ ή 
νων αύτών πον δημιούργησαν ά- 
ριστβυργηματι/ά πράγματι Spy'* 
οικοδομικής. Αύτά σήμερα ή μελε 
τημένη, η σοφή αρχιτεκτονική τ~ 
ονομάζει «Λαϊκή Άρχιτεκτβνική». 
Λαϊκή Τέχνη, άλλ’ βμωί ol ns-

ρισσβτερβι τών Ελλήνω ν Άρχιτε 
κτόνων αντλούν τάς σκέψεις των 
άπβ τά έργα τών λαϊκών βίκβδό- 
μων, και πλβυτίζβυν τάς γνώσεις 
των άπό τήν αισθητικήν καί τήν 
τεχνικήν των.

Ό  Άρχιτέκτω ν δμως τών κα>τα 
σκευών αύτών, παρά τά πενιχρά 
>.«ί τεχνικά μέσα τά όποία διέθε
τε, κατώρΒωσε σχεδόν πάντ-α όρ- 
Μώμενος άπό τόν έσωτερικο τβυ 
:όσμβ, καί άπό τήν έντελώς έκλε- 
πτ:,σμένη αιίσθητκιή τβυ'διάθεσι, νά 
■ ημιουργή αύτό. πβύ έμεΐς σήμερα 
μπρός του άποκαλυπτόμεθαι, άλλά 

καί έν συνεχεία τό άντιγράφβ- 
.ιεν.

Ή  συγκίνησίς πβύ πρβκαλεϊ πάν 
τα ένα τέλειβ άρχιτεκτβνικό έρ
γο εΐναι τβ αίσθημα πβύ πηγάζει 
άπ’ αύτό τβΰτβ τό έργο. Είναι ή 
άπαλότης τών γραμμών ή «ησυ
χία™ τών άναλβγιών, καί ή άρμβ- 
νία τών χρωμάτων. Ό  Λαϊκός βί- 
κοδόμβς μας έδωσε καί τβύς τρεϊ. 
ορισμούς αύτβύς τόσβ τέλειβυς, τό 
σβ άρμβνισμένβυς μεταξύ των. ώ
στε καί βί τρεις μαζύ νά άπβτε- 
λβΰν τβ θαύμα αύτό πβύ σήμερα 
μά« συγκινεί ώς τά μύχια τή; ψυ
χής μκς. Είναι καλλιτέχνης, κα. 
ώς καλλιτέχνης βφ^ίλει νά συγκι- 
νήοη. Κ Γ  αύτό τβ γνώριζε. Καί 
στη πρβσπάθειά τβυ νά δημιβυργΓ 
ση δέν άδίκησε πβτέ τήν αισθητι
κή τβΰ δημιουργήματος του ύπέρ 
όπβιασδήπβτε τεχνικής λεπτβμέ- 
ρεια;. ’Άφ ηνε τό αίσθημά τβυ νά 
κυρίαρχη τβύ έργου, β ήλιβ;, τά 
δένδρα, τά πβτάμια, τά δβυνά με

τίς τρ^ιχειές καί άπαλέ; γραμμές 
τβυς, ό γαλανός βύρανός τής Έλ· 
λάδβς, καί γενικά ολόκληρη ή ελ
ληνική σκηνοθεσία, ήταν ή άρχή 
τής δημιουργίας του. ’Όλα μαζύ. 
κ»αί γιά δλα. Γ ι ’ αύτό, τβ έργο 
πβύ στέργιωσε, συμπλήρωνε τό 
κομμάτι τής σκηνοθεσίας, καί yicc  
τχζε κι’ αύτό, μαζύ μέ δλα τά 
στβιχεΐα τής φύσεως πβύ τό πλαι
σίωναν. Ή  αισθητική τους άρχιζε 
μέ τή μελ.έτη τής «ύσεως καί τε
λείωνε μέ τή συμπλήρωσί της.

Ή  Τέχνη  αύτή πβύ γεννήθηκε 
έντελώς άπό τό Έλληνικϊι λαό, 
δσω φαίνεταιι εμπνευσμένη άπό τά 
ανθρώπινα αισθήματα τά έπβΐα δ: 
αμορφώνει μία μόνβν δύναμις, ή 
άνεπτυγμένη αισθητική φινέτσα 
τβύ "Ελληνβς, καί ή άντίληψι; 
τών γεγβν'βτων καί τών άναγκών, 
τόσβ τβ δημιβύργημά του έκπλη- 
ρβΐ τόν άνώτερβ σκοπό του, καί 
εύρίσκεται κβντίτερα στήν άλήθεια 
τί>; τέχνης, η όποία δημιβυργεϊ 
πανίσχυρη καλλιτεχνική συνείδη- 
σι.

Ά λ λα  ή Λαϊκή Άρχιτεκτβνική 
παρουσιάζεται ύπό διαφόρβυς μβο 
φάς, γι’ αώτό, δσω πιό λίγο απο
μακρύνεται τών φυσικών νόμων, 
τόσβ τβ οίκοδβμικώ δημιούργημά 
της είναι ώρα'ότερο, καί μιλάει 
βαθύτερα στήν άνΒρώπινη ψυχϊ;, 
καί είναι διαρκέστερο καί αιώνιο, 
γιατί αΙώνια είναι καί Βά μείνη 
αιώνια ή Λ/.ίκή Άρχιτεκτβνική 
στήν Ελλάδα
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ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΣ:

Α Λ Ε Ξ .  Γ. Κ Ο Ρ ΙΖ Η Σ
ΔΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έν ΑθιΊναις.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  είς δλη τήν ’Ελ.\ά5α. 
ΑΝΤΑΠ0ΚΡΙΤΑ1. ΕΙς δλας Γός χώρας τοΟ 'Εξωτερικού.

Ή  'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως 
τραπεζικός έργασίας είς τό έοωτερικόν καί τό έζωτερκόν 
ύπό έζαιρετικώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις 
είς δραχυός (είς πρώτην ζήτηοιν. έπί προ&εσμιφ και ταμιευ- 
τηρίω). μέ Αίαν εύνοικό έπιτόκ ια.

Η σωτήρια έπίδρασις τοΰ νατουρα
λισμού τροποποίησε τή θεατρική άν 
τίληψι, δπως άλλαξε καί τόν πνεύμα- 
τικό προσανατολισμό .

Τό νατουραλιστικό δράμα μέ τήν ά- 
ναζήτησι τής άλήθειας, μέ τήν πιό ποι
κίλη ψυχολογία, προσκόμισεν έντελώς 
νέα στοιχεία στή σκηνοθεσία. Τή δημι
ουργία μιάς συνολικής έκτελέσεως, τήν 
παρατήρησι τής καθημερινής ζωής, καί 
ένός χαρακτηριστικού περιβάλλοντος.

Εβλέπαμεν έπί τέλους άνθρώπους α
πλούς, νά περιστοιχίζωνται άπό πρά
γματα απλά, και νά χρησιμοποιούν 
συμπληρωματικά —  accessoires —  ά-
ληθοφανή.

Οπως συμβαίνει σέ κάθε άναμορφω- 
τική κίνησι, δοκίμασαν κ’ έπί τοΰ προ
κειμένου νά προχωρήσουν πολύ μα
κρυά.

Στό διάκοσμο τοΰ Άντουάν γιά τούς 
« Υ φαντός» τοϋ Χάουπτμαν είδαμε ά- 
ράχνες, έξ σέ κάθε μιά γωνιά. Άπό- 
δε ι ξι ς δτι άποτέλεσμα τής νατουραλι- 
στικής άρχής ήταν νά προσέχη πολύ 
τίς λεπτομέρειες. Καί δμως 6 διάκο
σμος δέν είχεν άκόμα τή πιθανοφάνεια 
τοΰ έπίπλου, τοΰ συμπληρωματικού.
Ετσι ή άντίληψη τοΰ ζωγραφικού δια

κόσμου, βαθειά ριζωμένη, δέν μπορού
σε νά έξαλειφθή. Γ ιά τούτο οί άρά- 
χνες τής Σιλεσίας στούς «Ύψαντάς» 
ϋψαιναν άνάμεσα σέ τοίχους άπό πανί 
ζωγραφισμένο.

Εύτυχώς, ύπό τήν έπίδρασι πάντα 
τοΰ νατουραλισμού, είδαμε νά έξαψα- 
νίζωνται οί ζωγραφιστές πόρτες, τά 
παράθυρα μέ τΐς φωτοσκιάσεις, καί νά 
παραχωρούν τή θέσι τους σέ πόρτες 
καί παράθυρα άπό ξύλο.

Βήμα πρός βήμα ό πλαστικός διά
κοσμος κατακτά τή σκηνή.

Τό θέατρο χρωστάει στή νατουραλι- 
στική σχολή κάποια καλύτερη άντίλη
ψι τής σκηνής.

Τώρα πιά ά δρόμος είναι άνοιχτός 
στις σύγχρονες άπόπειρες. "Ετσι οί 
άνθρωποι τοΰ θεάτρου κατέγιναν σέ 
νέα προβλήματα, χρησιμοποιώντας 
στήν άρχή τά μέσα, πού τούς προμή
θευε τό νατουραλιστικό θέατρο.

Καΐ πράγματι: άπό τόν Άντουάν, 
τόν Μπράμ προήλθαν οί Ράϊνχαρτ καί 
Ζεμέ. Ένώ οί δύο τελευταίοι άναχω- 
ροΰν άπό μιάν άντίληψι ούσιαστικά 
σκηνική, γιά νά έπιτύχουν πραγματο- 
ποίησι όπτική, άναπηδοΰν στή μέση 
θ ε ω ρ η τ ι κ ο ί ,  πού εισάγουν δό
γματα ένός άλλου θεάτρου.

Αύτοί οΐ ριζοσπάσται —  άναμορφω- 
ταΐ —  Γκόρντον Κραΐγ καί Γκιόργκ 
Φούξ —  έπιδιώκουν νά καθορίσουν μορ
φή τοΰ θεάτρου όπτική, έκθειάζοντας 6 
καθένας ένα σύστημα stylisation, sim
plification.

’Αξιοπαρατήρητο εΐνε τό δτι, ένώ οΐ 
αυστηροί άναμορφωταί έξαφανίζουν τέ
λεια τό σύγχρονο θέατρο, γιά νά βά
λουν στή θέσι του κάτι τι νέο, οί με
γάλοι σκηνοθέται έπιεικεΐς —  καί συγ
χρόνως πιό πολύ έν γνώσει γιά τό» 
παγκόσμιο χαρακτήρα τού θεάτρου —  
δανείζονται στοιχεία σκηνικά άπό τΐς 
άπόπειρες τής stylisation, τής συνθέ- 
σεως, κ’ έτσι βάζουν δλες τίς δυνατό
τητες τού συγχρόνου θεάτρου στήν έ- 
ξυπηρέτησι μιάς νέας σκηνικής άντι- 
λήψεως.

Μέ τή νέα άντίληψι τής σκηνοθεσί
ας άποδίδομε στά θέατρο τά τοΰ θεά
τρου.

Το νατουραλιστικό καί τό ρωμαντικό 
θέατρο είχαν άποδώσει μέ κάθε δυνατή 
πιστότητα τό έργο τού δραματουργού.

Ό  νέος σκηνοθέτης βλέπει ποιά δια
φορά χωρίζει τό γραμμένο δράμα άπό 
τό παίζόμενο. Ξέρει ότι βάζοντας τό 
δράμα στή σκηνή, δημιουργεί κατ’ ά- 
νάγκην έναν όλόκληρο όργανισμό, πού 
δέν άνήκει άποκίτειστικά στό δράμα, 
άλλ’ άποτελεΐ αύτός καί μόνος έναν 
άλλο κόσμο, γεννημένο άπό τίς συνθή
κες τής σκηνής, ένα κόσμο μέ τούς νό
μους του, τΐς δυνατότητές του, τήν έ 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)
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— 1863 Ντοκουμέντα, βιβλιογραφικά, φωτοτυπίες. Ή  ει
κονογράφηση τοΰ βιβλίου γίνηκε άπό τόν καλλιτέχνη κ. 
Γεράσιμο Γρηγόρη. Τυπώθηκε στό τυπογραφείο Β. Τσιβή- 
λη, Λέκα 21, μέ καλλιτεχνική ,έπίβλεψη Σ . Άρμένη. 'Ε κ 
δοτικός Οίκος Μ. Βασιλείου καί Σία, σελίδες 156, σχή
μα 6ο.

NJ κ. Κύοτας Καλλαντζής είν* 
γνωστός καί γενικά αυ-μηαθής λο
γοτέχνης, δημοσιογράφος κεί ιστο
ριογράφος. Αύτά τούλάχιστο δεί
χνουν οΙ κριτικές πού δημοσιεύτη
καν κατά καιρούς σ' άλα σχεδόν 
τά ήμερήσια κ:ή περιοδικά έντυπο 
τοΟ τόπου έδώ καί στίς έπαρχίες 
γι’ αύτόν καί τήν ποικίλη παραγω
γή του.

Άφοΰ άρχισε τήν πνευματική 
σταδιοδρομία του ώς λογοτέχνης μέ 
τά «Διηγήματα)) (1928) καί τή συνέ
χισε μέ τά «Ταζίδκι σ' δλη τήν Ε λ 
λάδα )) (1930) καΐ τίς «Συνομιλίες 
γύρω άπό τή σύγχρονη πνευματική 
ζωή)) (1932) στράφηκε ϋστερα στήν 
Ιστοριογραφία κ' έβγαλε τάν « ' I- 
στορικά’Αμβρόσιο άραντζή» (1936). 
Ξαναγυρίζοντας στή λογοτεχνία μέ 
τά «Νικήθηκε ό θάνατος» (1937) 
(ήταν ό ίδιος καίρια χτυπημένος 
άπό θανάσιμη άρρώστεια Kcti ζέφυ- 
γε άπό βέβαιο χαμό μέ τή φροντί
δα της έπιστήμης καί συστηματική 
δίαιτα, άλλά καί μέ τά λαμπρά θάρ
ρος του KCt τήν έπίμονη θέλησή 
του νά ζήσπ) τάν άκάλουθο χρόνο, 
άδρώνοντας τήν προοπάθειά του ώς 
λογοτέχνης κΐιί ιστοριογράφος, τύ
πωσε τρία καινούργια έργα του, τά 
«Ηλιοτρόπια» ποιήματα, τάν «Γερ
μονό Ζαφειράπουλο» τάν Χριοτια- 
νουπόλεως κάί τούς «Πετμεζάδες». 
Άπό τό 1938 δόθηκε Αποκλειστικά 
στήν ιστοριογραφία καί δημοσίευσε 
στά 1939 τάν «Μεθώνης Γρηγάριο» 
καί τούς «Κυριακούς», κ' έτοιμάζει 
τώρα, όπως μοΟπε, ιστορική πάλι 
δουλειά γιά τάν χρόνο ηού τρέχει.

Ά σ τε  οί «Κυριακοί» είνε τά τε
λευταίο γνωστό έργο τοΰ κ. Καλ- 
λαντζή. Μ' αύτά β' άσχβληθώ οήμε- 
ρα, άφίνοντσς τά γενικώτερο κοί- 
ταγμα τής όλης λογοτεχνικής καί 
ιστοριογραφικής του παραγωγής 
γι’ άργότερα, όταν θά βγάλρ τ* 
νέ*> του βιβλίο, πού τό προβλέπω 
άπό μερικά σχετικά πού Ακουσα νά 
μοΰ λέπ, σάν ώριμώτερο άπ’ όοα 
δικά του ζέρω ώς τήν ώρα.

'Αρχίζω, λοιπόν, γιά τούς «Κυριο- 
κούς» μέ τή δήλωση πώς άπ’ τά 
πέντε ιστορικού περιεχομένου δη
μοσιευμένα έργα τού συγγραφέα 
τούτου αύτό μοΰ φαίνεται τά πιά 
άζιοπρόσεχτο. Γιατί σ’ αύτά χρησι
μοποιήθηκαν κάπως μεθοβικώτερα 
οί πηγές καί τά βοηθήματα καί προ
πάντων κοιτάχτηκαν τά οικογενεια
κά άρχεία τών βιογραφούμενων. Αύ
τά ά κ. Καλλαντζής, έχοντας τό 
δαιμόνιο νά κινπ ζωηρή τήν προσο
χή τών ένδιαφερομένων, τά είδε μέ 
τήν ήσυχία του καί συνιηλήρωσε, 
ηροδήλως, τίς άπ' βύτά έντυπώαεις 
του μέ τίς πρόθυμες άφηγήσεις 
διαφόρων μελών τής ιστοριογράφου- 
μενης οικογένειας.

Τ ’ όνομα τών Κυριακών έγινε κυ
ρίως γνωστό στάν 'Αγώνα. Τρεις 
τούλάχιστο Κυριακούς πού έζησαν 
κ ’ έδρασαν γύρω στή μεγάλη Έ- 
πταετία τούς γνωρίζουμε άπά τήν 
Ιστορία: τόν Καμαρινά, πού θά ζα- 
ναθυμηθοΰμε παρακάτω τήν τραγι
κή περιπέτειά του, τάν Πανάγο, πού 
ογδοντάρης ήταν άνάμεσα ατούς 
προκρίτους πού μάζεψαν οί Τούρκοι 
ώς άμήρους στήν Τριηολιτζά καί '-ιέ 
θανε πάνω στήν άλωση άπ' τά δεινά 
τ ή ς  κράτησής του καί τόν θανασού- 
λη στρατηγό τής έηανάοτασης πού 
έζηοε ώς τά 1860.

Τό σπουδαιότερο δμως κι’ άληθι- 
νά γενικώτερον ίοτορικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τμήμα τών «Κυριακών» εΐνε 
τά άναφερόμενο στόν Καμαρηνό Κυ 
ριακό. Ό κ. Κολλαντζής προσπαθεί 
μέ δσα σχετικά γράφει ν ’ άποδείζή 
πώς ά Καμαρηνός δέ σκοτώθηκε κα
τά διαταγή τής 'Εταιρίας ή τοϋ ίδι
ου τοΰ Ύφηλάντη γιά νά προλη- 
φβοϋν ή μετάδοσι άπ' αύτάν όλέ- 
θριων πληροφοριών γιά τήν έτοιμη 
νά έκραγή Έπανάστοοη ή καί πι
θανότατες άνακοπτικές ένέργειες 
του στό Μωρηά, άλλά πώς τά φόνο 
του διενέργησε τάχα ό Περραιβάς 
γιά νά σφετεριστή 6.000 τάλληρα 
πού είχε μαζέψει τά θύμα στή Ρωσ 
cia μέ τή σύσταση καΐ τήν προατα- 
c α τοΰ Καποδίοτρια γιά νά δοθούν 
στόν Πετρόμπεη καΐ νά χτισθσϋν 
σχολειά στήν ύπόδουλη χώρα.

Όλους τούς άντίθετους ηράς τίς 
έγκυρες πηγές σχετικούς διϊσχυρι- 
ομούς του ά κ. Καλλαντζής βασίζει 
κυρίως σέ μιά έπιστολή τοΰ Μωάν- 
νου Κυριακοΰ, άδελφοΟ τοΰ Καμα- 
ρηνοϋ πρός τόν υποστράτηγο 'Αν
τώνιο Μαυρομιχάλη άδελφά τοΰ Πε
τρόμπεη.

Είπαμε δμως πώς δλα δσα λέγον 
ται στά δυό κείμενα, τής έπιστολής 
καί τοϋ συγγραφέα, είνε άντίθετα 
πρός τις πηγές καΐ τήν παράδοση. 
Ή  ιστορική άλήθεια εΐνε πώς ά Κβ- 
μαρηνός έπεσε ΘΟμα πολιτικής δο
λοφονίας (δπως πιό μπροστά κι’ ό 
Γαλάτης), βαλτής άπά τήν 'Εταιρία 
ή αύτής καΐ κατ’ άμεση διαταγή 
τοΰ Ύφηλάντη. Καΐ ό λόγος ήταν, 
γιατί ά Καμαρηνός, άφοΰ είδε στήν 
Πετρούπολη τόν Καποδίοτρια καΐ 
τοϋδωσε γράμμα τοΰ Πετρόμπεη δ
που τόν ρωτούσε γιά τήν ύπάτη άρ
χή τής 'Εταιρίας κι’ άν πίσω της 
στεκόταν ή Ρωοσία κ ’ έμαθε άπ’ τόν 
"Ελληνα διπλωμάτη πώς τίποτε άπ’ 
δλα αύτά δέν ήταν άληθινά καΐ 
πώς κατά τήν έχτίμησή του οί ύποκι 
\ητές τής έπανάστασης άδηγούοαν 
τό έθνος σέ έπικινδυνότετη περιπέ
τεια, κατέβαινε στά Μωριά γιά νά 
τά ηρ δλα αύτά στόν Πετρόμπεη, ν ’ 
άνακόψμ τό κίνημα καΐ νά κατα- 
στρέψη τούς σκοπούς τής 'Εταιρίας 
πού είχε παρασκευάσει Ολικά καΐ 
to o  τής έπέτρεπαν οί περιστάσεις 
τοϋ άγώνα κ ’ άνέκκλητα άποφασί- 
σει τήν έναρζή του νά γίνρ μετά 
λίγες μέρες.

"Οτι ά Καμαρηνός, πού ήταν μέ
λος τής 'Εταιρίας άπό τά 1818 κ ’ 
είχε αύτός μυήσει καΐ τάν Πετρό
μπεη, άργότερα δταν πήγε άπεσταλ 
μένος στή Ρωσσία, ένισχύθηκε στή 
μεταστροφή του άπό τά λόγια καΐ 
τή στάση τοϋ Καποδ στρια είνε πρό

δηλο κι’ Αναμφισβήτητο. "Ομοια δ
μως πρόδηλο κι' άναμφισβήτητο εί
νε πώς αύτάς όντας μυημένος ώ- 
φειλε νά κρατήορ τό-'ν δρκο του 
k c i νά ύπακούση πιοτά καΐ τυφλά 
οτήν έθνική όργάνωση καΐ ν ’ άδια- 
Φορήσρ καΐ γιά τίς περιέργειες τοϋ 
μπέη τής Μάνης καί γιά τούς δισταγ 
μούς τοΟ ύφυπουργοϋ τών Έζωτε- 
ρικών τοΰ τσάρου. Καί προπάντων 
ώφειλε ν ' άντιληφθη δτι ή 'Εταιρία 
κανένα δέ λογάριαζε καί πήγσινε 
μπροοτά κυττάζοντας μάνο τά σκο
πό της καί τό έργο της.

Ξέρουμε δτι ά Σέκερης γράφει 
βτάν Κομιζάπουλο στίς 16 Φεβρουά
ριου 1820 σχετικά μέ τήν έπικείμε- 
νη έπίσκεφη τοϋ Ξάνθη στάν Καπό- 
δίστρια γιά νά τοΰ προσφέρρ τήν 
ύπάτη άρχή, τ ’ άκόλουθα: «Ούτε ή 
άποτυχία τοϋ θωμαϊδη (Ξάνθου) δύ 
ναται ν ’ άνατρέψπ τά έως τώρα γε 
γονότα, τά όποια ύπόσχονται αίσι
ον τέλος». Ξέρουμε έπίσης πώς κι’ 
ό άπεσταλμένος τής 'Εταιρίας είπε 
ζεκ69αρα στόν Καποδίοτρια: «Ή  έ- 
ηανάστοση είνε άφευκτος». Κι' ά
κόμη πώς ά Κομιζόπουλος μαθα'νον 
τας τήν άποτυχία τοΟ Ξάνθη τού 
γράφει τήν 1 Μαρτίου 1820: «Μέ
δυοαρέσκειάν μας εϊδομεν καΐ περί 
του Εύεργετικοΰ (Καποδίοτρια) ότι 
δέν θέλει νά φα·\ή ένεργός συν
δρομητής... τώρα εϊμεθα είς περί
σταση δπου τών άδυνάτων άδύνα- 
τον νά μέντι άνενέργητος ή ύηό- 
θεσή μας». Κι' αύτά, πσύ δίνω έδώ 
είνε λίγα άπ’ τά πολλά δείγματα 
πού ή 'Εταιρία χωρίς τήν άκαθόρι- 
στη άκόμη θέληση τών μεγάλων τοϋ 
Γένους, άδιαφορώντας γιά κάθε ζέ- 
νη βοήθεια καί τε νοντας στά σκοπό 
της καΐ μόνο,θάδινε σέ λίγο τά σύν
θημα γιά τήν πανελλήνια έζέγερση.

Καΐ τά χειρότερο γιά τάν Καμα
ρηνό είνε πώς 'ζεκί .ηοε άπό τή 
Γωοοία μέ γνωστή τήν άπόφασή 
του, κατεβαίνοντας στό Μωριά, ν ’ 
άντιδράση μ ’ δλα τά μέσα καί άηο- 
τελεσματικά, άν μπορούσε, κατά 
τοϋ έτοιμου κινήματος καί νά μαται 
ώοη, άν τό κατέφερνε, τήν έπικεί- 
μενη έζέγερση. Κι’ ά τέτοιος κίν
δυνος ήταν μεγάλος. Ξέρουμε πώς 
Ρρ,ήκε τά πνεύματα τών κοτσαμπά- 
σηδων ά Παπαφλέσσας, δταν κατέ
βηκε κι’ αύτός σέ λίγο στή σπου
δαιότερη κονίστρα τοϋ άγώνα. Βρή 
κε τούς Κοτσα·μπάσηδες νά θέλουν 
τήν ήσυχία τους καί νά προτιμούν 
τήν 6 -. α βολή καΐ τόν Τούρκο παρά 
τήν έζέγερση καί τά δεινά έποκό- 
λουθά της. Καΐ τούς άνάγκα- 
σε νά κινηθούν καί τούς έστη
σε θέλοντας καί μή στόν άγώνα 
πλάι στούς καπετανέους πού είχον 
έρθει άλόψυχοι κι' όρθόκορμοι στήν 
Καλαμάτα γιά τή μεγάλη πάλη. Για
τί, λοιπόν, ν ' άφεθή ό Καμαρηνός 
νά κατεβή, άφού άντεπαναστοτικούς 
ούσιαστικά είχε σκοπούς, στά Μω
ρηά ;

Καί πραγματικά ή πολιτική δολο 
φον α του άποφασίστηκε, διατάχτη
κε κ' έχτελέστηκε άπά τήν 'Εται
ρία ή δπως είπαμε άπά τούτη μέσο 
τοϋ Ύφηλάντη, πού ήταν πιά ά έ- 
πίτροπός της πού όλοι θά άκουγαν 
τίς διαταγές τον, πάνω στήν πιά 
κρίσιμη ώρα. Ό  γενικός 'Επίτροπος 
τής 'Εταιρίας καί τού έτοιμοπόλεμου 
Γένους είχε, μετά τίς πρώτες άμφι- 
ταλαντεύσεις του νά περάορ στήν 
κυρίως 'Ελλάδας μέσο Τριεστιού ή 
νά μπή στίς 'Ηγεμονίες, άποφασίσει 
όρ^στικά τό δεύτερο. "Εστειλε παν
τού τούς γενικούς έψόρους του, 
τάν Περραιβό πού λέει ό κ. Καλλαν- 
τζής πώς ήρθε ζανά οτά Μωρηά, 
στήν "Ηπειρο γιά \ά βρίσκεται στήν 
έπίμαχη ζώνη τοϋ ’Αληπασά. ’Ετοί
μαζε πιά ό Ύψηλάντης τις προκηρύ 
ζεις του κι' ό μεγάλος 'Αγώνας γιά 
τή λευτεριά ή τάν θάνατο άρχιζε, 
Τότε, λοιπόν, σκοτώθηκε ό Καμα- 
ρηνάς καί σκοτώθηκε γιά νά μή 
σταθρ έπικίνδυνο όργανο ύπονόμευ 
οης τοΰ 'Αγώνα.

' Οσο γιά τόν Περραιβό αύτός εί
χε  πάει στό Μωρηά πολύ πρίν καΐ 
δέν πήγε, σύμφωνα μέ δλες τις έγ 
κυρες πηγές, καθόλου λίγο ϋστερα 
άπ’ τήν πολιτική δολοφονία τοΰ Κα 
μαρηνοϋ.

'Επομένως δλα τά σχετικά, τόσο 
στή δημοσιευόμενη έπιστολή τοΰ 
Ίωάννου Καμαρηνοϋ καί στό κείμε
νο τοΰ κ. Καλλαντζή, μέ τά φόνο 
τοΰ Καμαρηνοϋ μένουν μεταίωρα. 
Δ έν άποτελοΰν διόλου θετική ουμ- 
βολή γιά νά δημιουργηθρ νέα άπο
ψη τοΰ ζητήματος. Καί γιά τ’ δνομα 
άκόμη τοϋ Καμαρηνοϋ πού λέγει ά 
κ. Καλλαντζής πώς τό άγνοοΰν οΐ 
ιστοριογράφοι τής ’Επανάστασης, 
δ έν  λέει όρθά. Τό ζέρουν πολύ κα
λά καί τό γράφουν έτσι: Καμαρηνός 
Κωνστ. Κυριάκός όπως άκριβώς 
εΐνε.

’Αλλά είπαμε άρκετά. Μένει τώ
ρα νά προσθέσουμε γιά νά τελειώ
νουμε πώς γενικά ή ιστοριογραφική 
προσπάθεια τοϋ κ. Καλλαντζή μάς 
ένδιαφέρει πολύ. "Εχει ένθουσια- 
σμά, προσπαθεί νά δουλέφρ θετικά 
κ ’ ή φυχή του έχει παλμό έπικό. 
Γράφει καθαρά, έντονα καΐ μέ συνε 
χούμενη ροή λόγου. Γι’ αύτά σέ 
κάθε καινούργ.ο του έργο σημειώ
νει πρόοδο και στό τέλος θά θρρ 
τήν καλή μέθοδο, θά έτοιμάζρ προ- 
σεχτικώτερα τά βιβλία του καΐ θά 
μάς τά δίνει πιά ισορροπημένα καΐ 
κατά τά δυνατό πιό άρτια. Μ' αύτή 
τήν εύλογη έλπίδα περιμένουμε τό 
καινούργιο του έργο πού θ’ άσχο- 
λήται, άπ’ δ,τι μοΰ είπε, μέ τή γε 
νική ιστορική έπισκόπηοη τής έπα- 
νάστασης και είδικώτερα ίσως μέ 
τούς Ύψηλάντες, πού είνε άκατα
νόητο γιατί δέν έχουμε άκόμη μιά 
πραγματική, πλατειά καί πολυεδρι
κή μονογραφία γι’ αύτούς, πού στά
θηκαν άπ’ τόν μεγάλο πατέρα τους 
ώς τόν πιό άζιόλογο γυιό του, τάν 
εύγενέστατο Δημήτριο Ύφηλάντη, 
φλογεροί καί συνειδητοί έπαναοτά- 
τες τής έποχής τους.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Πάνου Λαγδδ

Θ Υ Σ Ι Α
ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Δημοσιεύουμε πχρ/κάτω iv «  κβμμάτι άπό τό μυ5ι- 
βτέρημχ τβΰ συνεργάτη μας χ. Λαγδά «Ή  ©υσίχ» όπω.; 
μάς λέει ό συγγραφέα; της είναι μιχ πραγματική ίστβρί·* 
ιβύ τήν έζη'ε ο ϊδιβς. Τό  μυίιστόρημά του έ κ. Λχγδίς  
τβ έχει σέ λαϊκή μορφή, ειδικά γραμμένβ γιά έπιφυλλ- 

δα σ’ έφτιμερϋχ.

γενειακή της ζωίι καί θέλησε νά 
καταστρέψει καί το κορίτσι της, τό 
σπλάγχνο της, έκδίκηση γ ι’ αύτόν 
καί μεταμέλεια, μετάνοιωμα μεγά 
λο γιά τό χωρισμό μέ τόν άνδρα 
της.

Ή  πάλη μέσα της φούντωνε. Δέν 
ήξερε άν ή κόρη της είχε πέσει θΰ 
μα στόν δικό της έραστή. τόσον 
καιρό πού εβγαινε μαζι της, πού 
βρβρίσκονταν στό σπίτι πβλλές φο 
ρές μονάχοι.

Σηκώθηκε. Πλησίασε τήν κόρη 
της. Τήν επιασε άπό τούς ώμους 
καί τή γύρισε π^ός τό μέρος της. 
Τό πρόσωπο τής κόρης έφτασε ώς 
τό λαιμό τής μάνας. Τά μάτια τών 
δυό γυναικών συνοτντήθηκαν έρω- 
τηματικά. Τής κόρης γιά τήν ξα
φνική αύτή στάοη, καί τής μητέ- 
ρας ; Τής μάνας τό έρωτηματικό 
δέν ήταν εύκολο νά ίννοηθεΐ, δέ 
στεκόταν εύκολο νά είπωθεΐ οπως- 
δπως. Τό στήθος της μόνο άνεβο-

εφημερίι!

Χωρίς νά δώσει προσοχή, ούτε 
γύρισε νά τόν δει, κατέβηκε τίς 
σκάλες.

Μέσα της τρικύμιζαν ό θυμός, 
ή άπογοήτεψη, τό μετάνοιωμα. Ε ί
χε γίνει μιά αμαρτωλή. Καί δέν 
ήξερε άκόμα, στόν κατήφορο πού 
κατατρακύλησε, δέν ήξερε άν πα
ρέσυρε k c ’i τήν κόρη της ώς τήν κα 
ταστροφή... ‘Έπρεπε νά διορθώσει 
δλ’ αύτά, νά εξιλεωθεί. "Επρεπε νά 
σώσει τήν κατάσταση. Νά προλά- 
βη. Μπροστά της ύπήρχε κίνδυνος· 
ό κίνδυνος τής συντήρησης. Κ ι’ 
αύτή είχε γίνει μιά Αμαρτωλή. Ε ί
χε χαλάσει τή ζωή της. Μά ή κόρη 
της τί έφταιγε νά πληρώνει...

Μ’ αύτούς τούς συλλογισμούς 
μπήκε σ’ ϊνα ταξί καί τράβηξε γιά 
τό σπίτι. Ανέβηκε τίς σκάλες καί 
τράβηξε ίσα γιά τήν κρεβατοκά
μαρά της.

Ή  Μτούνια ήταν στήν κουζίνα. 
Έ τρ εξ ε  νά χαιρετήσει τή μάνα 
της. Ξαφνιάστηκε σάν τήν είδε 
μ’ άλλαγμένη 6ψ·|.

—Γ ιατί μητέρα, τής λέει, τί έ
χεις, τί είσαι έτοι ξαναμμένη. Ή  
κυρία Αντιγόνη σήκωσε τό κεφά
λι σέ σημείο πώς δέν έχει τίποτα.

—Τίποτα κόρη μου. Τίποτα συμ
πλήρωσε μέ πονεμένο υφος.

—Μητέρα κάτι έχεις. Πές το μου. 
Τί σοΰ συμβαίνει. Πήγες στόν κύ
ριο Μίμη.

—Πήγα Ντούνια. Πήγα μά δέ 
βαρυέσαι, άκούει ό τοίχος. "Α χ  ό 
σκύλος, άναστέναξε, καί σταύρω
σε τά χέρια της πάνω άπό τό κε
φάλι της. Τί θά γίνουμε τώρα κό
ρη μου ; Τί θά γίνουμε... Έ γ ώ  ή 
άμαρτωλή, μονυλογησε ή κυρία 
'Αντιγόνη.

— Μήν όργίζεσαι μητέρα. Μή 
στενοχωριέσαι Stc διορθωθούν τά 
πράματα. Άπό αύριο θ άρχίσω 
νά ψάχνω γιά δουλειά.

—Νά δουλέψεις έσύ κόρη μου γιά 
νά συντηρήσεις ειιένα. "Ω  1 παιδί 
μου μεγάλη θυσία κάνεις πού δέν 
τήν άξίζω. θυσία Ντούνια τώρα 
πο ύεΐνε 6 καιρός σου νά χαρεϊς 
κ ’ έσύ οπως δλα τά κορίτσια τής 
ήλικίας σου. Τώρα άτυχήσαμε κό
ρη μου. Κ Γ άναστέναξε καί πάλι, 
άναστεναγμό μετανοιωμοΟ.

—Δέν πειράζει μητέρα, δέν πέρα 
σε άκόμα ό καιρός μου. ’Έχουμε 
μέλλον γ<ά παντρειά.

Ακολούθησαν λίγα λεπτά σιω
πής.

Η Ντούνια διώρθωνε τά στόρια 
στό παράθυρο.

Η μητέρα της τήν παρατηροΰ- 
σε μέ τή λαχτάρα τής μάνας. Πο- 
νοΰσε γι· αύτήν. Πονοΰσε γιατί έ
φερνε τήν κόρη της σ' αύτή τή δύ
σκολη θέση. Άναλογίσθηκε τό κα
κό πού τής εκανε, χωρίζοντας τόν 
πατέρα της, τόν άνδρα τό δικό 
της. Μέσα της γινότανε μιά πάλη. 
Έκδίκηση καί μεταμέλεια μαζί. 
Έκδίκηση γιά τον άνδρα πού τήν 
κατέστρεψε, κατέστρεψε τήν οίκο-

Γ ’ (Τελευταίο)
Κχί ξέρω κχλχ πύζ πβλλβύς 

τβΰξ έ κ χ μ 'ν  νχ  π’στεύβυν πώς ίέν  
ύπά,ρχει yXSissx νε ελληνική  κοι
νή πχντβνι cnr.) {<-τ"3··«νν 'Έλλη- 
νε$, κχί πώς τή γλώιβκ τήν 
xwoviori η τήν κχν:\·ιβ' ή Άκχ-  
<5ημίχ μέ τή γραμμχτική τη; η μέ 
τΐξ μετχφράαεις κ*ί μέ τίί ’ κ«5ό- 
βείξ αρχαίων οκγγρχφέων, πβί> 
δγχζει κάδε δέκα ώς εϊκββι χρβ- 
νιχ, άλλοι πάλι γιχ ν ’ άπβχτήσω- 
με γλώοοχ περιμένουν τβ μεγάλο 
ποιητή ή τούς μεγάλος λογοτέχ
νες πού ®ά γεννηθούν άργότερα. 
ι*Γ είναι γ.νλ μερικβι πού ίέ ν  άνη 
3υχοΰν διόλου, άπ' τή 3τιγμή πβν 
μιά κυρία καί κάτβιοι Ά ϊη ν χ ϊι ι
μάς εδωκαΐν τή γραμματική τήί

νεοίημοτικής. ’Ό λ ’ αύτά είχα οτό 
νβΰ μου στήν άρχή τής ομιλίας 
μβυ. Καί τώρα, πού φτάοαμε 3 τό 
τέλβς της, άς κάμωμε μιά ίύντο- 
μη άνακεφαλαίωοη.

Ή  γλώσσα, βπύ σόμιρ/ μιλάμε, 
είναι μιά ξεχωριστή κΓ ή τελευ
ταία φάση άπ' τίς πολλές πβί. πή
ρε ή ελληνική, άπό τότε πβύ πρω 
τβπαρβυσιάστηκε ώς σήμερα.

Στή  γλώσσ’ αύτή δέ στέκει κα
νένα διαλεκτικό ή Ιδιωματικό στβι 
*(είβ κΓ  ολο της τό ΰλικό είναι κοι 
νό, γιατί τό αίσδάνουνται, τό ξέ
ρουν κί7*ί τό καταλαβαίνουν ολβι.

Τή  γλώ?σ’ αϋτή τή μεταχειοι- 
νόμαβτε στήν ομιλία ολβι βί ’Έλ- 
’ ηνες έλεύδερα χωρίς κανένα 
γλωσσοδέτη. "Α ν , ίταν ηι»ν«ντ*ς

Ό  σκηνικός 
Αιάκοσμος

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
Φρασί του, πού είναι ουσιαστικά θ έ- 
α τ ρ ο.

Δουλειά του σκηνοθέτη ν’ άποδώση 
ζωντανό αΰτό τόν οργανισμό όλόκλη
ρο, δηλαδή νά παρουσιάση μαζι μέ τό 
εργο τοΰ δραματουργού μιά νέα δημι
ουργία διαφορετική άπό τή συγγραφι
κή και άψ’ έαυτής πλήρη.

Τό θέατρο είνε γιά τό νέο σκηνοθέ
τη πρό παντός θέατρο. Ή  σκηνοθεσία 
του δημιουργεί τό σ κ η ν ι κ ό θ έ -  
α μ α, δηλαδή έκφρασι τής δραματι- 
κής πράξεως. "Ετσι τό θέατρο γίνεται 
ο,τι έπρεπε πάντα νά εΐνε, δηλαδή ενα 
εργο φαντασίας, φαντασίας ούσιαστι
κά σκηνικής.

Γιά τούτο ή πρώτη παράστασις ά
πο τόν Μάξ Ράίνχαρτ τού έργου τού 
Σαίξπηρ «' Ονειρο καλοκαιρινής νύ
χτας» παρουσίασεν όλόκληρη άποκά- 
λυψι.

MET. Π. Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  
ΣΤ  ΑΛΛΟ  ΦΥΛΛΟ : Δημιουργίες τού

Ράίνχαρτ.

n i i i i i n i i i u u L n  i u i m i i i i i i n m i

τήν πέννα γιά νά γράφωμε, άρχί- 
σωμε νά γράφωμε τή γλώσσα μας 
καί δέν κοιτάξωμε ν ’ άλλά'ωμε 
τίς λέξες μ ’ άλλες τάχα πιό ελλη
νικές ή νά δώσωμε στίς φράσεις 
καί στή σύνταξη, οση κομψότητα 
πιστεύομε πώς τούς λείπει τότε 
γράφεμ’ ελληνικά, όπως καΐ'μι- 
λάμ’ έλληνικά. ’Έτσ ι μόνβ εξα
σφαλίζομε τή συνεννιέηση, μέ ολα 
τά στρώματα τής κοινωνίας τής 
ελληνικής καί γράφομε αύτό πβύ 
δέλβμε νά πούμε με τά γράφομε 
νά μας. γιατί δέν πρέπει νά ξεχ
νάμε πώς όταν γράφωμε ή άγορεύ 
ωμε στήν κχδαρεύβυσα. εϊτε μεγά 
λη εϊτε μικρή είν' ή σοφία κι' ή 
παιδεία μας, δέν κατβρδώνβμε νά 
ίμεταδώσωμε πιστά αύτό πβύ ένβμε 
ατό νβΰ, κΓ αύτό πού δέλβμε, δοον 
καί νά τό δέλβμε, ή τό λιγώτερο 
βί άλλοι πβύ μάς διαβά^βυν ή μάς 
«ικβΰν δέν μπβρβΰν καλά καί ξε
καθαρισμένα νά μάς έννβήσβυν. 
'Όταν σερβίρωμε τά νβήματά μας 
στήν καθαρεύουσα, άς άφήσωμε 
τήν άγωνία και τόν κ'ίπβ πβύ τρα 
δάμε, γιοοτί ή καδαρεύουσα είναι 
γιά πβλύ λίγβυς άπ’ τβύς πβλύ 
γ ραμ μ ατισ μ ένβυς μας, μβιάζβυμ: 
μ' άνδρώπους πού άντι νά μετχ- 
χειρίξωνται στό βάδισμα τά πόδια, 
δέλουν νά κάμβυν τόν περίπατό 
τους μέ ξυλοπόδαρα.

’Αλλά πόδια ένβυν βλβι, τά ξυλι 
πόδαρα άς τά κρατήσουν βσβι τβύς 
δίνουν τήν προτίμηση κ Γ  ϊχβυ\ 
σ' αύτά συμπάδεια.

ΠΑΝΑΓΗΣ Α Ο ΡΕΝ Τ ΖΑ ΤΟ Σ

Ή  έπί <οιρη Ολη μ ά ς  
ά ν α γ κ σ ζ ε ι  ν ’ ά ν α -  
β ά λ ο υ μ ε  γ ιά  τ ό  έρ- 
χ ό μ ε . ο  φ ύ λ λ ο  · ή ν

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
Τ ΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ω Ν

κατέβαινε σάν άπό λαχάνιασμα 
δρόμου. Τό παρατήρησε αύτό ή 
κόρη. Πρόσεξε τυ πρόσωπο τής 
μάνας της. Είχε φύγει τώρα τό 
ξάναμμα άπό πάνω της. Μιά γαλή 
νη τό είχε διαδεχθεί. Καί ένα μεγά 
λο έρωτηματικό εδειχνε στά μά
τια. Κατέβασε ή κόρη τό βλέμμα 
της. Οι δυό γυναίκες σάν κάποιο 
ίνστιχτο φόβου νά τούς μίλαγε 
δέν είχαν τό θάρρος νά ρωτήσουν 
ή μιά τήν άλλη γιά δτι τίς βασά
νιζε. Κάτι τίς τμομζε καί τίς δυό.

Ή  Ντούνια είδε πάλι τό στήθος 
τής μάνα' της v j ;  τραντάζει. Χο
ροπηδούσε λές καί ήθελε νά ξερ- 
ριζωθεΐ άπό τή θέση του... Κ Γ  ά- 
ναλογίσθηκε ποσις φορές βύζαξε 
σαύτά τά στήθεια. Πόσες φορές μι 
κρή έχωνε τό κεφαλάκι της καί 
ζητούσε τό ποθητό γάλα τής μά
νας' ή ϊδια ένοιωσε μητρικό αϊσθη 
μα τήν ϊδια αύτη στιγμή, ένα δι
κό της παιδάκι νά βυζαίνει, νά τό 
φροντίζει...

Μά αύτό τό στήθος τής μάνας 
της πόσες φορές δέν είχε δοθεί γιά 
Λλλη δουλειά — έξω άπό τό θήλα- 
σμα μικρού παιύιοΰ — σένοτν άν
δρα ξένον. Ξένο'· άπό τή μάνα της, 
ξένον άπ’ αύτήν..

'Έ να ς θυμός τήν κυρίεψε. ’Έ να ς  
θυμός -γιβ τήν ϊί,ια τή μάνα της, 
γιαύτήν πού τήν είχε βυζάξει.

"Αναψε καί ή κόρη τώρα καί ξα 
νασήκωσε τά μάτια στό πρόσωπο 
τής μάνας της έρωτηματικά. Άντί- 
κρυσε χλωμό τό πρόσωπο τό μητρι
κό καί τά μάτια της έτοιμα γιά 
κλάμα.

— Μάνα. τής λεει, τί έχεις τί θέ-, 
λεις άπό μένα πού μέ β α σ τ ά ς  τό
σην ώρα καί δέ μού λές τίποτα. 
Πές μου τί σέ κάνει νά φουσκώ
νουν τά μάτια σου: Μίλησε στήν 
κόρη σου μητέρα.

Πάθος γεμάτος συγκίνηση ήταν 
ό τόνος τής φωνής τής Ντούνιας.

Ή  μητέρα δέν κρατήθηκε. Ά γ κ ά  
λιάσε τήν κόρη της καί τή φίλησε 
στό μέτωπο. Τά όάκρυά της τώρα 
κύλησαν στό δροσερό κΓ άθώο πρό 
σωπο τοΰ νέου κοριτσιού.

— Κόρη μου, είπε μέσ- άπ' τούς 
λυγμούς τ η ς  ή μανα, σέ κατέστρ; 
ψα, πού σέ παρεσυρα έτσι. Σ έ  κα
τέστρεψα Ντούνια μου.. Πές με 
δτι θέλεις. Ανήθικη, βρώμα... Κοι 
νή γυναίκα... Πές με δτι θέλεις, 
μά πές μου ένα πράμα μόνο.

—Μητέρα, παρακαλεστική άκού 
στηκε ή φωνή τής Ντούνιας, τί 
είνε αύτά πού λές. Τί έπαθες μητέ
ρα, έσύ τρέμεις... 6λα νά ξαπλώ
σεις στό κρεβάτι.

—Δέν έχω τίποτα παιδί μου. Στέ 
κω καλά. Μόνο πές μου ένα πρά
μα Ντούνια, ενα μόνο σέ ρωτάω 
κόρη μου... Πές μου Ντούνια αύ
τός ό προκομένος ό κύριος Μίμης... 
Κόμπιασε. Ή  φωνή της πνίγηκε 
στούς λυγμούς. Σπάραζε, χωρίς 
νά μπορεί νά βγάλει λέξη.

—Τί έπαΟες μότνα. Τί έπαθες χρυ 
σή μου μανούλα. ’Έ λ α  ξάπλωσε 
στό κρεβάτι. Τήν τράβηξε καί θέ
λησε νά τήν καθ ίσε'.. Τί έχεις μά
να, ξαναεϊπε, τί θέλεις μέ τόν κύ
ριο Μίμη.

Ή  μητέρα άντιστάθηκε νά καθή 
σει στό κρεβάτι.

— Πές μου κόρη μου, ρώτησε καί 
πάλι, πές μου αύτος ό προκομένος 
6 κύριος Μίμης... μήπως παιδί 
μου... "Α χ  δέ μτορώ νόι τό πώ... 
μήπως παιδί μου άπλωσε χέρι άπά 
νω σου... Πές uou το κόρη μου.

—Μητέρα αίιτό σέκανε νά πονάς 
τόσην ώρα. Μά μητέρα γιά παιδί 
μέ πέρασες. "Οχι μητέρα ποτέ, πο
τέ δέν έγινε ένα τέτοιο πράμα.

Τά μάτια της έδειχναν έμπιστο- 
σύνη.

—Νά σέ πιστέψω κόρη μου, έ
κανε χαρούμενη, (Τ)ίδόν μέ κλάμα 
χαράς ή μάνα, νά σέ πιστέψω.

—Ναί μητέρα νά μέ πιστέψεις. 
Ποτέ, ποτέ δέν ϊγινε αύτό πού σκέ 
φθηκες.
— Κόρη μουΙ.,.ξανάπε ή μάνα της 

κ’ ή φωνή της ά-τήχησε σάν μιά 
χορδή έτοιμη για να σπάσει, συνερ 
χόταν άπό κάποιο όνειρο. Μπορώ 
τώρα νά Λμαι ήσυχη. Νόμιζα παι
δί μου πώς αύτος ό προκομένος... 
μέτρωγε ή ίγνοια πώς... πώς... παι
δί μου σέ πιστεύω...

’Έπεσε στό κρεβάτι. Μιά μικρή

χαρά φτερούγιζε τώρα στό πρόσω 
πό της.

Ή  Ντούνιοι τής σκούπισε τά μά
τια καί έκατσε δίπλα της.

—Τώρα μητέρα, είπε γ ιά ν’ άλ- 
λάξει συζήτηση, θά νοικιάσουμε 
τά δυό δωμάτια καί τό χώλ. Ε 
μείς θά κρατήσουμε τό ένα δωμά 
τιο καί τή σάλα. 6ά τά βολέψουμε 
νά κοιμώμαστε στό ϊδιο δωμάτιο.

— Ναί κόρη μου κάνε δπως θέ
λεις. Είσαι γυναίκα πιά. Κανόνισε 
μόνη σου.

—θά ψάξω καί γιά δουλειά μη-, 
τέρα. θά φκιάξει ή ζωή μας, μή 
στενοχωριέσαι μητέρα... Βγήκε ύ
στερα νά έτοιμασει τό τραπέζι.

Σότν άπόφαγαν οι δυό γυναίκες 
τράβηξαν γιά τά κρεβάτια τους. 
'Η κάθε μιά μέ τίύς συλλογισμούς 
της, ή κάθε μιά μέ τούς δικούς της 
καύμούς. Ή  μάνα μέ τό φόβο άκό
μα πώς ή κόρη της έπεσε στά χέ
ρια τού ϊδιου μ αύτήν έραστή κιαύ- 
τό ήταν πού τήν τρόμαζε, τή γέμι
ζε μιά άγριά5α γιά τό έρωτόμου 
τρο, τόν σάτυρο «κύριο Μίμη». Τόν 
μισούσε τώρα. Καί ή κόρη μέ τήν 
έγνοια πού νά ζητήσει έργασία. 
Μιά στιγμή πέρασε άπό τό νοΰ της 
ό Πέτρος. Νά φρόντιζε αύτός στό 
γραφείο πού δούλευε. Μά γρήγορα 
άλλαξε σκέψη. Πρώταθά πήγαινε 
στό νουνό της νά τού ζητούσε λίγα 
λεπτά, νά πλήρωνοτν τά χρέη τους 
καί ύστερα θά γύρευε δουλειά.

"Ετσ ι ήσύχαοε λίγο. Πέρασε ή 
φουρτούνα. Ξάπλωσε μέ μιάν άλα 
φράδα στf κρεβάτι. Ό  ύπνος ήρθε 
πρόθυμος καί τής έκλεισε τά μά
τια.

Τήν άλλη μέρα ξύπνησε πρώτη. 
Τράβηξε ϊσια a tt  δωμάτιο τής μά 
νας της. Στάθηκε λίγο στήν πόρ
τα. Πόσες φορές δέν είχε σταθεί 
διατακτική... Πόσες φορές δέν είχε 
σταθεί μέ ντροπή ι:ίσω άπ' αύτήν 
τήν πόρτα. Πίσω άπ αύτήν ένοιωθε 
τήν ντροπή νά πλακώνει τό σπίτι 
δλο.

Πίσω άπ' αύτήν τήν πόρτα έβλε
πε τήν οίκογένε'α της διαλυμένη, 
σκορπισμένη' ό πατέρας της μα
κρυά άπό τήν κόρη κι' άπό τή γυ
ναίκα του ή μητέρα της πίσω άπ' 
αύτήν τή^ πόρτα μ' έναν άλλο άν
δρα.

Περνώντας άπ' αύτήν τήν πόρ
τα πάντα κοντοστεχοτοτν, σάν κάτι 
νά τήν τραβούσε, κάτι τήν κάρφω
νε στή θέση της... Μά ποτέ, ποτέ 
δέν τήν είχε άνοίξει. Προσπερνού
σε, μόνο. Καταλάβαινε, ένοιωθε 
τή ντροπή νά κρύβεται πίσω άπ' 
αύτήν τήν πόρτα.

Πολλές φορές είχε άκούσει κάτι: 
σάν πάλη δυό άνθρ'οπων, δυό κορ
μιά πάλευαν κ’ ένα μικρό, σιγα
νό τρίξιμο τοΰ κρεβατιού, ήτοςν ό 
μουσικός ήχος τής πάλης. Μιά άνα 
τριχίλα περνούσε τό κορμί της καί 
μένα πικρό χαμόγελο τραβούσε 
γιά τήν κουζίνα η γιά τή σάλα.

Σήμερα δμως χωρίς φόβο, χω
ρίς ντροπή γύρ.ί’ε τό πόμολο τής 
πόρτας καί μπήκε. Ή  μάνα της 
κοιμόταν άκόμα. Ούτε κατάλαβε 
πού μπήκε άνθρωπος μέσα. Τό κε
φάλι της ηταν ξεσκέπαστο καί τό 
πρόσωπό \ης πανιασμένο.

—θά έκλαψε, σ'^φτηκε ή Ντού
νια, θά άργησε να κοιμηθεί.

Κοιμόταν στήν άκρη τοΰ κρεβα
τιού, στήν έξω μεοιά του. Καί ή 
μέσα μεριά τού κρεβατιού ήταν ά- 
δειοτνή. Τά μαξιλάρια στή θέση 
τους, σάν κάποιον νά πρόσμεναν...

Μ ΑΝΟΣ Λ Α ΓΔ Α Σ

Μιά παράσταση της 
Α. Α. Ζ.  τής Νεολαίας

Τήν προπερασμένη Παρασκευή στίς 
6 h  τό βράδυ, ή διεύθυνση ψυχαγωγί 
ας τής Διοικήσεως Άνωτάτων Σχολών 
Άρρένων (Δ. Α. Σ. Α.) τής Ε. Ο. Ν., 
εδωσε στό θέατρο Άργυροπούλου μου- 
σικοθεατρική έμφάνιση, μέ μέλη τής 
Δ. Α. Σ. Α. καί Δ. Α. Σ. Θ., σέ τρία 
μέρη.

Τό πρώτο, έ'νας δραματικός διεθνής 
πατριωτικός διάλογος τού Άλ. Δου
μά, κατά μετάφραση τοΰ φοιτητή στό 
Πανεπιστήμιο κ. Σπύρου Κυρίτση. Έ ρ  
μηνευτές ή δίς ’Άννα Παϊτατζίδου, σαν 
μητέρα, πολύ καλή κι’ ό κ. Νίκος Τζο- 
γιας καλός στόν ρόλο τού φαντάσμα
τος τοΰ γυιοΰ της.

Τό δεύτερο μέρος πρώτη έμφάνιση 
τής κλασικής όρχήστρας τής Δ. Α. Σ. 
Α., μέ διευθυντή τόν κ. Ευάγγελο Κουρή 
σέ έργα τού Μότσαρτ καί Χάυδν. Ή  ί- 
πιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε τά ει
λικρινή καί παρατεταμένα χειροκροτή 
ματα τών θεατών άναγκάοανε τούς έκ 
τελεστές κ. κ. Δ. Ξεινογιαννόπουλο 
(πιάνο), Διαμαντίδη, Β Πουλή (6ιο- 
λοντσέλλα), Α. Συρογιαννόπουλο (κον 
τρα-μπάσσο), Ζ. Βλαστό, Β. Βασιλεί
ου, Γ. Δεσποινίδη, Ό ρ  Δεμίρη, Π. 
Μελισσαράτο, Λ. Παπανικολή, Παπαδό 
πουλο, Στυλ. Μανιβ^άκη (βιολιά), Π. 
Ραπτόπουλο, X. Χρυσή, Καβδαδια, 
Άντ. Μαγκανάρη, Κλ. Μωραίτη καί 
Μιχ. Άλμυρούδη (6 ' βιολιά) νά έπα- 
ναλάδουν τό πρόγραμμα

Στό τρίτο μέρος παίχτηκε ή γνω
στή κωμωδία τοΰ κ. Ν Λάσκαρη «Ύπό 
έχεμύθΜαν» μέ σκηνοθεσία τού κ. Τά
σου Μουτσάκη.

Άπό τούς έκτελεστές κ .κ. Κώστα 
Ζαχαράτο, Άννα  Παϊτατζίδου, Βασ. 
Σιδέρη, Θαν. Συνοδινό, Νικ. Φίλιππα, 
Ά ρ . Φραντζεσκάκη καί Π. Γεωργακο- 
πούλου, ξεχώρησε ό κ Κώστας Ζαχαρά 
τος στό ρόλο τού ύπηρέτη μέ τό εξαι
ρετικό του παίξιμο. Γενικά δμως καί 
δλοι ο! άλλοι πολύ καλοί.

Π.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
μένους. 'Ομως καί τό σταμάτημα 
τής σύγχρονης ζωής καί τό άκού·υ· 
πισμχ κΓ ό ήδονισμός άπάνω στ* 
περχσμίνχ ,βοες ώιιορφιές καί £έ 
ξες άν κλείνουν «ύτά μέσα του.', 
μοιραία δά προβάλουνε σάν μιά 
διαρκής άρνηση — άδιάφβρχ δετική 
ή αρνητική—σέ κάδε πρβσπάϊει?. 
καί καινούργια εκδήλωση, πβύ γι' 
αντικειμενικό οκοπο ίά είχε αύτό, 
πβύ εϊπαμε καί παραπάνω, τήν δη 
μιβυργία ένός καλυτέρου «αύριο». 
Ό  Ίανός δέν ήταν δεότητα χω
ρίς νόημα γιά τήν άρχαία Ρώμη 
Μ έ τό ένα πρόσωπο γυρισμένο 
πρός τά πίσω βύδιζε τό βλέμμα 
του βσβ μπορούσε πιό βαδειά στά 
περαομέν* γιά νά διαχρίνρ μέσζ 
σ' αύτά κάθε τι ύγιές κι’ ωραίο 
πού ύπήρχε. ένώ με το άλλβ πρό- 
σωπβ άντίκρυζε έ·κεινβ πβύ ερχε- 
Τ3>·. τό μέλλον, τήν πρόοδο, τό 
φωτειχ’β βϋριβ.

Ή  γυναίκα τού Λώτ γιά νά γυ· 
ρίση τό κεφάλι της πρός τά πίσω 
Υίνηικε «στήλη άλατβς» Καί είναι 
(μέν άλήδεΐϊι πώς η τιμωρία αύτή 
τής επιβλήθηκε γιατί έκεΐνο πού 
γύρισε νά ίδή ήταν τά Σόδομα 
καί Γόμβρα, όμως καί ή καδήλω- 
σή μας ή άπόλυτη άπάνω σ’ έκεΐ- 
να πβύ περάσανε, βσβ ώραυι κΓ άν 
είναι αύτά, καί ή κήρυξη σ’ άγνοια 
τβύ σήμερα καί τού αΰριβ. πού κρα 
τάνε τήν ακ:ιπάν·η τβύ γκρεμιστή. 
άλλά καί τό μηστρί τβΰ χτίστη μα’ύ 
είναι ένα είδος Χοδομογορισμβύ. 
"Ολβι στήν Κέρκυρα μβΰ μιλάγαν 
διηγώντας περασμένα μεγα
λεία ! Τίποτε δέν άξίζει τό ση
μερινό Δημοτικό θέατρβ, πβύ 5ά 
ήταν πβλύτ'μβ στολίδι καί γι' αύ
τή τήν Αδήνα άικόμη 'Ό,τι άξι
ζε τό θέ?<τρβ τβΰ «Σάν Τζιάκβμβ»! 
Ή  μπάντα τής παληάς Φιλαρμο
νικής, που έχει ένδοξη Ιστορία έ- 
κ;ιτό χρόνων, δέν είναι τίποτα 
σήμερα! 'Άλλβτε ήταν! Ό  «Δρα
ματικός Σύλλογος» δέν κάνει τί
ποτε πιά. "Αλλοτε κΓ αύτός έβγα
ζε άξιβυς και ίκανβύς έργάτες τής 
βκηνής. 'Όλα άλλοτε! Κ Γ  όταν 
ρώτη'Μΐ μερικούς νβσταλγοϋς τβΰ 
«άλλβτε», γι»ίτί άντι νά παίζουν 
τό ρόλο τής Κασσάνδρας καί τής 
Εκάβης, δέν ανασκουμπώνονται 
νά δώσβυν καινούργια ζωή, καί και 
νβύργιχ ώδηση καί ψυχή στίς καλ
λιτεχνικές όργ^νώσεας τοϋ τόπου 
τβυί. γιατί δέν ένισχύουν τά έν-

δβυσιώδη παιδιά, πβύ ζβΰν μέ τό 
όνειιρβ τής άναβίωσης τβΰ 'Βπτανη 
σιχικβΰ πολιτισμού, πρβσπχβώντχς 
νά πάρουνε άπό τό παρελδόν τό 
φώς τοΰ άπβλυτβυ καλβΰ πβύ ύπάρ 
χει σ’ αΰτό καί νά τό σύγκεράσδυ- 
νε μέ τό ύγιές παρόν, τήν έπΐ3τή· 
μη τβυ κ/ι ί τήν άνβδβ τής φωτει
νής τβυ τροχιάς, όλοι μβΰ Απάντη
σήν κουνώντας τό κεφάλι του»: AC- 
τά δέν γίνβνται! Κ Γ  ομως αύτοί «! 
ίδιοι όταν ήρδε λόγος γιά τή Δη
μόσια Βιβλιοδήκτι τής K&pwi*pr.r, 
πβύ είναι μιά άπό τίς πιό μεγάλες 
καί πιό σπουδαίες βιβλιοδήκες τής 
Ελλάδας, σηκώσανε ύπερήφανα τό 

κεφάλι καί μβΰ είπανε:
— Ό  Σολδάτβς τήν έφτειασε τή 

Βιβλιοδήκη αύτή. Αύτός έσωσε τά 
παλαιά μεγάλης ιστορικής άξίας δι 
βλία πβύ ύπήρχανε πετχμένα μέ
σα στά διάφορα ύπόγεια κΓ αΰτό; 
τήν πλβύτιΛε μέ χιλιάδες νέβυς τό 
μβυς, ώστε τή στιγμή αύτή νά εί
ναι μιά άπό τίς πιό συγχρονισμέ
νες βιβλιοθήκες τής 'Ελλάδας!

Κά, λοιπόν, ένας σύγχρονος Ί 
χνος στήν Κέρκυρα. Ό  Διευϊυν- 
τής τής Δημόοιης Βιβλιβδήκης κ. 
;ϊ*5λδάτο;, ό νέβς πού .όδηγητή 
κχί έμπνευ·στή σέ κάδε ενέργεια 
του έτχξε τόν σεβασμό άπό τό ένα 
μέρος πρός τό άξιβ παρελδόν κχί 
τόν ένδουσιχσμό του άπό τό άλλο 
γιά τήν δημιουργία ένός Ισάξιου- 
παρόντος. Καί δέν πρέπει νά λη
σμονούμε πώς ό ένδβυσιαμ,ός εί
ναι δημιουργική δύν^ιμη κΓ άκόμη 
πώς τό φωτεινό μέλλον είνχι παι
δί τοϋ φωτεινού παρόντος.

"Ομως β Σβλδάτβς δέν είναι τέ 
μοναδικό πρβδευτικό στοιχείβ πού 
μέ τήν όλη τβυ δράση δείχνει 
3τβύς συντοπίτες του, ποιός είνχ» 
ό δρόμο; πβύ έχει ν' άκβλβυδήση, 
ή Κέρκυρα, γιά νά ίδή μιάν ήμέ
ρα ν ’ άναοταίνεταιι έκείνβ πβύ 
γιά τή μεγάλη πλειονότητα τών 
Κερκυραίων δεωρείται πεθαμένβ 
«αί πού βλβι έμεϊς συνηδίσαμε νά 
τό άποκαλβύμε «'Επτανησιακό; 
πβλιτισμός». Παράλληλα μ’ αύτόν 
έρνάζβνται ή Ειρήνη Δενδρινοΰ 
ό Έλευδεριώτης, ό Μακρής, ό Κώ 
>τας Δαφνής, έ/ Άντώνης Κόμης, 
ή Άδέλα  Μέρλιν, ή Μαρία ’Ασπι- 
ώτη κΓ  άλλοι άκόμη πβύ γι’ αύ
τούς β' χσχβληδώ σ’ άλλβ μβυ άρ 
δρβ.

©. Ν. Σ Υ Ν Α Δ 1 Ν 0 2

Ή Λουΐζα
Τετρατζίνι)

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
1871. "Επαιξεν είς τά κυριώτερα θέα
τρα τού παλαιοΰ καί τού νέου κόσμου. 
Στάς Αθήνας δέν ήρθε ποτέ της. Κατά 
τούς Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ 1906 
είς τό Δημοτικόν θέατρον Αθηνών έ- 
τραγούδησε μιά άλλη μεγάλη καλλιτέ- 
χνις τοΰ άσματος ή Τζέμμα Μπελ- 
λιτσιόνι. Είχε φέρει τόν ’ Ιταλικόν 
έκείνον θίασον ό Γιάννης Γκιαούρης 
μςταβάς έπίτηδις είς τσ Κάϊρον καί ό 
θίασος τής Μπίλλιτσιόνι επαιζεν— ίτα 
λικά φυσικά— καί τήν «Δογαρέσσα», 
εργον Έλληνος συνθέτου, πού έζούσε 
είς τήν Αίγυπτον καί έλέγετο, αν θυ
μούμαι καλά, Συναδινός. Δημοσιογρα 
φικό ξεπεταροΰδι έργαζόμουν τότε στήν 
«Άκρόπολι». Κσί έ'τυχε νά είμαι ό πρώ 
τος ποϋ συνήντησεν ό άλησμόνητος 
Βλάσης Γαδριηλίδης έπιστρέφων άπό 
τό Δημοτικόν Θέατρον δπου είχα άκού- 
σει τήν Μπελλιτσιόνι στήν«Τραδιάτα». 
Πρώτος έγώ άκουσα τόν σύντομον άλ
λά «γαδριηλιδείως» εϋγλωττον καί έν
θερμον ίίμνον πρός τήν μεγάλην καλλι- 
τέχνιδα, πού έδημοσιεύθη τήν έπομένην 
είς τήν «Άκρόπολιν» καί πού εδωσε 
άφορμήν είς τόν μεγάλον διδάσκαλον 
νά μά, μιλήση μ’ ένθουσιασμόν γιά 
τήν Τετρατζίνι πού τήν είχεν άκούσει 
είς τήν Ευρώπην.

Τούς μεγαλειτέρους της θριάμβους 
έσημείωσεν είς τό Κόβεν Γκάρντεν τοΰ 
Λονδίνου καί είς τά Μανχάταν τής Νέ
ας ‘Υόρκης. Ό  βασιλεύς Έδουάρδος 
τής Αγγλίας συγκατελέγετο μεταξύ 
τών ένθερμοτέρων θαυμαστών της. Κά
θε δράδυ, μετά τήν παράστασι ν τοΰ 
«Κόδεν Γκάρντεν» τό άμάξι της έσύρε- 
το άπό τούς θαυμαστός καί τάς θαυμα- 
στρίας της καί ετσι —  έν θριάμδφ—  
μετεφέρετο ή Τετρατζίνι είς τό ξενο- 
δοχεΐον της.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μεγάλου πο
λέμου 1914 —  18 είχε καταταχθή έ- 
θελοντής νοσοκόμος. Ένεφανίσθη έκ 
νέου έπί τής λυρικής σκηνής κατά τό 
1927 καί έτραγούδησεν είς τό Λονδί- 
νον καί τόν "Αγιον Φραγκίσκον. ’Εκαυ- 
χάτο δτι διέσχισεν έξήντα τέσσαρες 
φορές τόν Ατλαντικόν.

Περί τό 1930 —  δέν θυμούμαι άκρι- 
δώς τό έτος —  ή καλή Αουίζα, έξην 
τάρα πλέον, αίσθάνθηκε τήν άνάγκην 
συζυγικής τρυφερότητας. Καί πανδρεύ- 
θηκε ένα νεαρόν ’ Ιταλόν, έρωτευμένον

προφανέστατα περισσότερον μέ τά έ- 
κατομμύριά της παρά μέ τήν χονδρήν 
μάλλον κοντήν γερόντισσαν, πού είς τβ 
σπίτι της είχεν ίίφος άγαθωτάτης ά- 
στής. Θυμούμαι —  θά θυμούνται καί 
πολλοί άπό τούς άναγνώστας —  οτι 
έγινε πολύς λόγος είς τόν παγκόσμιον 
Τύπον διά τόν γάμον τού γηραλέου άη- 
δονιοΰ πού διατηρούσε έν τούτοις δλην 
τήν γοητείαν μιάς φωνής, πού εΤχε μεί
νει νεανική. ’Έπειτα —  πολύ γρήγοιρα 
— έπαυσε νά γίνεται λόγος διά τόν σύ
ζυγον τής Λουΐζας Τετρατζίνι. Δέν ά- 
ναφέρεται οϋτε μεταξύ τών παρευρεθέν- 
των παρά τήν κλίνην της κατά τάς τε
λευταίας στιγμάς της. Άσφαλώς δέν 
θά είναι αύτός ό κληρονόμος της, δέν 
θά είναι τούλάχιστον ό γενικός της κλη 
ρονόμος.

Άκόμη καί σήμερα ύπάρχουν οί ύ· 
ποστηρίζοντες οτι ή Τετρατζίνι δέν 
έφθασε τήν Πάττι. Έ ν  τούτοις καί αύ
τοί κάμνουν μίαν ύποχώρησιν προκει- 
μένου διά τό «ροντό» τής «Λουκίας 
Λαμερμούρ». Έκεΐ —  όμολογοΰν δλοι 
—  κανένα άηδόνι δέν θά κατώρθωνε νά 
μιμηθή τούς λαρυγγισμούς τής Λουΐ
ζας. Ο κ. Μουοσολίνι, άπό τούς πλέ
ον ένθουσιώδεις θαυμαστός της, τής εί 
χε χαρίσει τήν φωτογραφίαν του μέ τήν 
έξής πρωτότυπον άφιέρωσιν: «Είς τήν 
Λουΐζαν Τετρατζίνι, είς τήν φωνήν πού 
μάς κάμνει νά πιστεύωμεν είς τόν Πα
ράδεισον Μπενΐτο Μουσσολίνι».

Τήν φωτογραφίαν αύτήν είχε πάντοτε 
είς τό σαλόνι τού σπιτιού της ή μεγά
λη καλλιτέχνις καί κατά τήν διάρκειαν 
τής άσθενείας της τήν είχε πάρει μα
ζί της εις τήν κλινικήν

Τό τελευταΐον της τραγούδι —  τό 
κύκνειον άσμα της —  ήτο τό «’Άβε 
Μαρία» τοΰ Βέρντι

Ή  Λουΐζα Τετρατζίνι άνήκε σέ μιά 
έποχή πού πέθανε —  άλλοίμονον ! —  
κΓ αύτή καί S i j  πρόκειται ίσως νά ξα· 
ναζήση . τΗτο ή έποχή πού τά πλήθη 
αισθάνονταν τήν συγκίνησιν πού δίδει 
ή Τέχνη μέ κεφαλαΐον Τ. Σήμερα εκ
δηλώσεις δμοιαι μ’ έκείνες πού έγινα» 
πρός τήν Τέχνην τής Τετρατζίνι γίνον
ται μόνον διά τήν τέχνην τών άστέρων 
τής όθόνης

Ό  ειδικός γυναικολόγος  

'Ιατρός Μ. ΛΕΒΙΔΗΣ δέχεται 
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Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
Μετά τόν μεγάλο του θρίαμβο...

ΧΑΝΣ ΣΤΑΪΝΧΟΦ
Ό  δηυιουργός τοϋ φίλμ 

«Ρόμπερτ Κώχ»
Τό νέο τβυ Ιργο
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Τό ονομα τοΰ Χάνς Στάΐνχοφ, μετά 
τήν πρωτοφανή στά διεθνή κινηματο
γραφικά χρονικά έπιτυχία τοΰ φίλμ 
«Ρόμπερτ Κώχ» μέ τόν μεγάλο καΐ ά
φθαστο "Εμιλ Γιάννιγκς, εγ>νε μέ μιάς 
πασίγνωστ σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. 
Καί όμως τό φίλμ αύτό δέν ήτανε τό 
Γτρώτο εργο τοΰ έ|αιρετικοΰ αύτού καλ
λιτέχνου. Μπορεί μάλιστα νά πή κανέ
νας πώς ό Στάΐνχοφ εΐνε ενας άπό 
τούς λίγους σκηνοθέτες τοΰ κινημα
τογράφου πού έχουν νά έπιδείξουν ένα 
τόσο μεγάλο καί πολυποίκιλο εργο ό
πως αύτός. 'Όταν γύριζε τήν πρώτη 
του ταινία. «Ή πριγκήπισσα τής άμ
μου», τότε μόλις ό βωβός κινηματογρά
φος άρχιζε νά μάς παρουσιάζει τίς 
πρώτες ταινίες άξιες λόγου καί μέ κά
ποια καλλιτεχνική άξία.

—  Στήν άρχή εΤχα έπιχειρήσει, Α
κολουθώντας τή συμβουλή τοΰ πατέρα 
μου, νά σπουδάσω ιατρική. Μολονότι 
ομως ή έπιστήμη αύτή μέ τραβούσε κι’ 
έξασκοΰσε μεγάλη γοητεία άπάνω μου, 
έν τούτοις πρέπει σήμερα νά όμολογή- 
σω ότι ποτέ δέν μέ είχε Ικανοποιήσει 
πραγματικά. "Ετσι ϋστερ’ άπό λίγο 
διάστημα σπουδών έγκατέλειψα τά πα
νεπιστήμιο καί στράφηκα στό θέατρο. 
Λειψία, Μόναχο, Βιέννη και τέλος Βε
ρολίνο —  αύτοί εΐνε οί μεγάλοι σταθ
μοί τής καρριέρας μου στό θέατρο. 
Τότε ό κινηματογράφος ήταν άκόμη 
στή βρεφική του ήλικία. "Αρχισα λοι
πόν νά γράφω σενάρια καί ϋστερ’ άπό 
πολλές προσπάθειες καί περιπέτειες 
μπόρεσα νά γυρίσω καί συγχρόνως νά 
σκηνοθετήσω τό πρώτο μου φίλμ. Κρί
νοντας σήμερα τά πρώτα μου έκεΐνα 
βήματα στόν κινηματογράφο διαπι
στώνω δτι άσφαλώς ποτέ δέν θά είχα 
μπορέσει νά προοδεύσω στόν καινούρ
γιο αύτό δρόμο μου, άν δέ» εΤχα τήν 
ιτεΐρα τοΰ θεάτρου ττοΰ μέ βοήθησε ττά- 
ρα πολύ.

Μ’ αύτά τΑ λ(γο κι* άπλά λόγια 
μάς διηγείται 4 Χάνς · Στάΐνχοφ τά 
πρώτα του βήματα σάν σκηνοθέτη. Ή  
κατοπινή του σταδιοδρομία τόν όδη- 
γεΐ άπό τό Βερολίνο στήν Κοπεγχά
γη, στό Λονδίνο, στό Παρίσι και στή 
Ρώμη. Ή  έποχή αύτή εΤνε γιά τόν καλ
λιτέχνη ή έποχή τής δημιουργίας καί 
τής ώριμάνσεως. Άπό τή Ρώμη φεύ
γει τέλος γιά τόν τότε «παράδεισο» 
τοΰ κινηματογράφου, τό Χόλλυγουντ.

Κάνοντας κανείς μιά άνασκόπηση 
τοΰ δλου έργου τοΰ Στάΐνχοφ θά πα
ρατηρήσει δτι τόν χαρακτηρίζει ένας 
Ιδιαίτερος έκλεκτικισμός οχι μόνον στά 
θέματα τών φίλμ πού γύρισε, άλλά 
καί στούς ήθοποιούς πού άπασχόλησε 
πάντοτε. ’ Εμιλ Γιάννιγκς, Χάϊνριχ 
Γκεόργκε, Βέρνερ Κράους, Γκούσταβ 
Γκρύντγκενς —  αύτοί εΐνε ot καλλι
τέχνες πού κάτω άπό τίς όδηγίες τοΰ 
πεπειραμένου αύτοΰ σκηνοθέτη δημι- 
ου£>γή3ανε άληθινά'άξέχαστους ρόλους. 
Ποιός μπορεί άλλωστε νά λησμονήση 
τό «Γυναίκα χωρίς σημασία» τοΰ Ού- 
άϊλντ, τό «’Εχθρός τοΰ λαοΰ», τό «Χο
ρός πάνω στό ήφαίστειο» καί τόσα 
άλλα κινηματογραφικά άριστουργήμα-
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ΣΗΜ ΕΡΟΝ ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν  Ξ

ΙαγαπηςαΙ
I M I A  i
(ΔΟΛΟΦΟΝΟΙΜ aaa
"  M r TftlJf "■Μέ τούς

Φ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ I Κ Μ ΑΡΣ 
ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ 

ΡΑΛΦ ΜΠΕΛΑΜΥ

ΣΗΜ ΕΡΟΝ ΣΑ ΒΒΑ Τ Ο Ν  = 
στόν Κινηματογράφον

I ΕΣΠΕΡΟΣ 1
S  Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε  ΜΕ Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ  Ξ  

ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ Ξ
5  "Ολοι οί φίλοι τού Κινηματο- 5  
S  γράφσυ ξέρουν τήν ΤΖΟΑΝ 5  
Ζ  ΜΠΕΝΝΕΤΤ μελαχροινήν καί τήν 5  
Ξ  έθαύμασαν έτσι τελευταίως στό Ξ  
5  «Σιδηροΰν Προσωπεΐον». —
5  Στό εργον «ΑΓΑΠΗΣΑ Μ ΙΑ  Ξ  
~  ΔΟΛΟΦΟΝΟ» ή Τζόαν Μπέννετ «5 
S  έμφανίζεται διαδοχικώς καί μ ε- — 
S  λ α χ ρ ο ι ν ή  καί ξ α ν θ ι ά. ~  
Β  Αύτό τό έκαμε γιά νά πληροφο- Β  
5 ρηθή άπά δλον τόν κόσμον πώς Β

Ε  νίζεται εις τό μέλλον. Παρακα- Ξ  
— λεϊ λοιπόν τό κοινόν τών ’Αθη- Β  
■* νών νά έκδηλώση καί αύτό τήν Β  
Β  προτίμησίν του. ~
Β  Μαζύ μέ κάθε είσιτήριον θά Β
S  δίδεται καί ενα ψηφοδέλτιον τό Β  
™ όποιον οί θεαταί θά ρίψουν είς ΐ  
Ζ τά πρός τούτο κιβώτια κρατοΰν- ~  
5 τες άπόκομμα. Β
Β  Τήν Δευτέραν 13ην Μαίου θ’ ~
Ζ  άνακοινωθή διά τών έφημερίδων — 
Ζ τό έπικρατήσαν χρώμα καί δλοι ”  
Κ  ooot τό είχαν ψηφίσει θά έχουν Β  
Κ  τό δικαίωμα νά άνταλλάξουν τό “  
C άπόκομμα είς τά ταμεία μας μέ Β  
Β  πρόσκλησιν διά τόν «ΕΣΠΕ- Β  
Β  ΡΟΝ» διά τήν έβδομάδα άπό 13 Β  
Β  έως 18 Μαίου. S

τα πού Εχει στό ένεργητικό του ό Χάνς 
Στάΐνχοφ; Ποιός μπορεί νά μείνη ά- 
συγκίνητος καί νά μή έκφράσει άθελά 
του τό θαυμασμό πού τόν πλημμυρίζει, 
δταν παρακολουθεί τό «Ρόμπερτ Κώχ», 
τή μεγαλύτερη ώς σήμερα έπιτυχία τού 
Έ μ ιλ  Γιάννιγκς;

Τώρα ό Στάΐνχοφ έτοιμάζει μιά νέα 
ταινία μέ τόν τίτλο: «Γκάϊερ - Βάλλυ». 
'Η ύπόθεση τοΰ έργου εΐνε πολύ άπλή 
καί θά μποροΰσε κανένας νά τήν έκθέ- 
σει σέ λίγες γραμμές. ’Ακριβώς δμως 
ή λεπτομέρεια αύτή εΐνε έπίσης χα
ρακτηριστική τής καλλιτεχνικής ώρι- 
μότητας τοΰ μεγάλου αύτοΰ σκηνοθέ
τη. Γ ιατί ό Στάΐνχοφ δέν προσπαθεί 
νά δημιουργήση έντυπώσεις καί συγκι
νήσεις παρουσιάζοντας τούς ήρωές 
του άνάμεσα σ' ενα παριβάλλον περι
πετειών καί συγκρούσεων, άλλ’ άπλώς 
καί μόνον μέ τό νά έμφανίζει άπό τήν 
καθαρά άνθρώπινη πλευρά τους μέ δ
λα τά προτερήματα, τίς άρετές, τά έ- 
λαττώματα καί τίς κακίες τους —  τίς 
κακίες πού εΐνε τό άποτέλεσμα μιρς 
έσωτερικής κατωτερότητας ή μιάς ψυ
χολογικής άνωμαλίας.

Τό φίλμ όλόκληρο εχει γυριστεί στό 
"Ετζταλ τοϋ Τυρόλου. ’Εκτός άπό τούς 
πρωταγωνιστές δλοι οί άλλοι πού πέρ- 
νανε μέρος είνε χωριάτες. ’Ακόμα και 
ol έσωτερικές σκηνές δέν γυριστήκανε 
στό στούντιο, άλλά στά χωριάτικα σπί 
τια τοΰ "Ετζταλ, πράγμα πού χαρίζει 
στό φίλμ δλες έκεΐνες τίς άρετές τοΰ 
άληθινοΰ καί τοΰ φυσικού. Ή  δλη έρ
γασία δέν έχει τελειώσει άκόμη. Πάν
τως, όλόκληρος ό κινηματογραφικός 
κόσμος άναμένει μέ μεγάλη άνυπομο
νησία τά νέο αύτό έργο τού Χάνς Στά- 
ϊνχοφ πού άν κρίνει κανείς άπό τό δ
λο ϊργο και τήν προσωπικότητα τοΰ 
δημιουργού του προμηνύεται νά εΐνε 
μιά πολύ μεγάλη έπιτυχία.

Πρωταγωνίστρια τοΰ «Γκάϊερ - Βάλ
λυ» εΐνε ή γοητευτική Χάΐντεμαρι Χατά- 
γιερ πού άπό τήν έμψάνισή της στό 
φίλμ «Γιοΰλε» έγινε τό είδωλο τοΰ γερ
μανικού κοινού.
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Ιτ ό  δέατρο « Ε Τ Ο Υ Α Λ »

Τά Πολωνικά μπαλλέτα
καί τό νέο δέατρο τού Μττερστάϊν

Εΐνε πιθανό, τήν ήμέρα πού αύ
τές ol γραμμές θά δημοσιευθοϋνε, 
τό θέαμα πού γ ι’ αύτό θά μιλήσου
με νάχη κι’ δλας έγκαταλείψει τό 
θέατρο «Έτουάλ».'Όμως, αύτές ol 
παραστάσεις τών «Πολωνικών μπα 
λέττων» άζίζουνε νά είδωθοΰνε καί

ατρο πρόζαξ δέν έπέτρεψε στόν κ. 
Στανισλάς Ζμάρτζλικ, νά μ ά ς  Α
ποδείξει τό μέγεθος τής χορογρα
φίας του. Παίρνει όμως κανένας 
μιά πολύ μεγάλη '  εύχαρίστηση 
μπροστά σέ μερικές κινήρεις σκύ
λων καί στό τέλος αύτοΰ τοϋ κομ
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’Ά ν ο ι ξ ε
Μέ τούς κ.κ.

ΣΠ Α ΡΙΔ Η Ν ,
Τ Ρ Α ΊΦ Ο Ρ Ο Η
Ν ΤΕΚΩ ΣΤΑΝ ,
ΛΥΡΑΝ ,
Δ ΕΝ Ο ΓΙΑ ,
Μ Α Ν Τ ΙΝ ΕΙ ΟΥ,
Π Α ΣΣΑ ΛΗ ,
Λ ΙΝ Τ Α  καΐ ΝΑΝΤΙΑ  

Μ ΠΕΛΛΙΝΗ  
Δ Α Δ Α Κ Α Ρ ΙΔ Ο Υ

Μέ Ντιζέζ τήν Καν

Σ0ΥΛ4 ΚίΡΛΓΙΟΡΠ-
έμψανιζομένην δι’ όλίγας ήμέρας 

χάριν τής Ο Α ΣΕΩ Σ

Μέ νούμεθα τών κ. κ.

Δ. Γ ΙΑΝ Ν Ο ΥΚ ΑΚ Η , ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ, ΚΟ- 
Φ ΙΝ ΙΩΤΗ, Τ ΡΑ  Ι ΦΟΡΟΥ, ΚΑ- 

Τ Ρ ΙΒ Α Ν Ο Υ  
είδικώς γραφέντα διά τήν 

Ο Α Σ ΙΝ

Μέ όρχήστραν 14 όργάνων 
ύπό τόν κ.

Μ ΥΡΟ ΓΙ ΑΝΝΗ 
μέ σύμπραξιν τού κ. Σουγιούλ

καΐ μέ τούς
7 BR Y M A N ’S  

τό DUO G A V IER  
τό TRIO  T A U — Μ Ο Ε
Καί μέ είσοδον τάς καθημερινός 

Δραχμάς 13.

Μιά σκηνή άπό τούς «Χωριά τικους Πολωνικούς γάμους»

νά άκολουθήσουνε μιά σταδιοδρο 
μία πού δέν εΐνε παρά μιά άρχή.

Μήν νομίσετε ότι κάτω άπό ϊνα 
τέτοιο τίτλο θά ξαναβροϋμε τήν 
όμάδα τής Τατιάνας Βύσοκα, πού 
είχε παρουσιαστή πάνε μερ>κσ 
χρόνια, στούς διαγωνισμούς τών 
διεθνών ’Αρχείων τοΰ χοροΰ, οϋτε 
αύτά τά «Πολωνικά μπαλέττα» — 
πού λάμπρυνε ή δίς Χαλαμά καί ό 
κ. Πάρνελλ — καί ποΟχαν £ρθει 
στό Παρίσι τό 1935, οϋτε άκόμα 
αύτά, τά έπίσημα πού ό καϋμένος 
ό Άρνολντ Μέκελ είχε χειράφετη 
σει έδώ καί τρία χρόνια στό θέα
τρο Μογκο^τόρ.

Τά πολωνικά μπαλέττα τοΰ θεά 
τρου Έτουάλ εΐνε σχηματισμένα 
πιό άπλά καί μαλιστα Παρισινά. 
Συγκροτημένα χορογραφικά διευ- 
θυνόμενα καί κανονισμένα άπό τόν 
κ. Στανισλάς Ζμαρτζλίκ, μαζέψα
νε τούς πολύ νέους χορευτές καί 
τίς χορεύτριες, περισσότερους Πο 
λωνούς κι’ άλλους Ρώσσους, Φιν- 
λανδούς κι· άκόμα Γάλλους.

Τό σπουδαίο είνε ότι παρουσιά
στηκαν χωρίς μεγάλες αισθητικές 
Απαιτήσεις, άλλά μέ γούστο καί μέ 
μιά πιστότητα στήν άκρίβεια πού 
σ’ αύτήν ή πραγματικότητα ένώνει 
£να χαρακτήρα πολύ συγκινητικό, 
πολλούς χορούς έθνικούς, πολωνι
κούς μ’ ένα κομμάτι πού άκούει 
στόν τίτλο: «Χωριάτικοι πολωνικοί 
γάμοι».

Ή  μικρή σκηνή κτισμένη γιά θέ

ματιού παίρνει κανένας τήν αϊσθη 
ση μιάς δυνατής εύχαρίστησης.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  —  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ  —- 
Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

ΑΑΗΤΙΚΕΪ
αγηε;

Μουσική ήθογραφία 
Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ  —  ΒΑ Σ Ι-  

Λ Ε ΙΑ Δ Η  
(Ειδική διασκευή διά τό συγκρό

τημα «Μοντιάλ» άπό τό 
«Τ Α ΞΕ ΙΔ Ι ΣΤΟ  Α Λ Γ Ε Ρ Ι» )  

Μουσική Χρ. Κ. Χαιροπούλου 
Χορογραφία : I. Φλερύ. 
Σκηνογραφίαι : I. ’Αμπελά 
Τραγούδι : Σ. Βέμπο

Μεγάλη όρχήστρα 
Ιον βιολί: Σ. Άβατάγγελος 
πιάνο—■-σολίστ Α. Μοσχούτης

Τρίτη— Πέμπτη— Σάββατο 
Λαϊκαΐ άπογευματιναί

Αύτά τά σκηνικά δέν εΐνε καθό
λου ένδιαφέροντα καί τά χωριάτι
κα κοστούμια μέ καθόλου στυλι- 
ζαρισμένα

Πάντως εΐνε μιά μέση έπιτυχία 
<-τό ένεργητικό τής κ. Ούλλιάν.

Δέν θ’ άνακαλυψη δμως κανείς 
τίποτα τό καινούργιο σ αύτό τό 
θέαμα, καί θά έλεεινολογήση βε
βαιότατα ότι ύποχρεωθήκοτνε νά 
παρακολουθήση παράσταση νού
μερων τού Μιοΰζικ—Χώλλ.

"Οσον άφορά έμας, θά παρηγο 
ρηθοΰμε μέ τό νά σκεφτοϋμαι ότι 
θά μπσρέση κανέλας ποϋ μ’ οαΐτό 
τόν τρόπο ϊσως να κατορθώση νά 
τραβήξη στίς παραστάσεις μπαλέτ 
των gva κοινό πού άπό συνήθεια 
δέν τοΰ παροεχωρεΐ δυστυχώς τήν 
εύμένειά του.

Χάρις σ- Οίύτό άκόμη μπορέσαμε 
νά έχτιμησουμε σ’ έκλεκτά νούμε 
ρα; τήν βιρτουαζιτέ καί τήν χάρη 
νέων μπαλλαρινών δπως τών δίδων 
Βυνογκράντοβα, Βυρούμποβα καί 
Άρτέμιδος Ντοϋμπύνοκα ή έμπει
ρων χορευτών δπως τών κ. κ. Μα- 
τζίσκυ καί Στανισλάδου Ζμάρ- 
τζλικ.

ΤΟ Ο Ν Ε ΙΡ Ε Μ Ε Ν Ο  Θ ΕΑ Τ Ρ Ο

Εΐνε μιά έπέτειος καί μιά άναγέν 
νησις μέ τό ξοτνάνοιγμα τοΰ «Άμ- 
ποβνσαντέρ» μέ την πρώτη τής « Έ λ  
βίρας». Γέννηση ίνός καινούργιου 
θεάτρου, γιατί οι άλλαγές πού γι- 
νήκανε τό κάνανε άληθινά μιά 
καινούργια κατασκευή. ’Επέτειος 
τών 40 χρόνων τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
θεάτρου ’λνρύ Μπερστάϊν, άπό τότε 
πού ύποσχέθη νά Λποχτήση ένα θέ 
ατρο πού θάταν άσπρο, κόκκινο 
καί χρυσό. Αύτό r  όνειρο έγινε 
πραγματικότητα. Οί έζώστες ντυ
μένοι μέ άσπρη στόφα, φωτισμένοι 
μέ άπλίκΕΓ άπό κρύσταλλό καί ά
σπρα άμπαζούρ άπό τόν Γιάνσεν 
μαζί μέ ιό  κόκκινο βελούδο πού 
εΐνε ντυμένες ol πολυθρόνες σχη 
ματίζουνε ένα ώραϊο σύνολο. Μέ 
τά σχέδια τοΰ κ. Ντυγιαρρίκ άπό 
τετράγωνο πού ήτανε τό βάθος τής 
αίθουσας έγινε στρογγυλό. "Ολα 
μέσα σέ αύτό τό όέατρο, μέσα στό 
φουαγιέ του μέσα στό ώραϊο του 
μπάρ άπό άσπρη βελανιδιά μέ τά 
έπιπλα πού εΐνε γαρνιρισμένα μέ 
μπλέ ρουά βελοΰδο μέ τό Αλαβά
στρινα μοντέρνα του λυχνάρια συν 
τείνουν δλα στό νά αίσθάνεται κα 
νείς δτι δέν εΐνε σέ ένα δημόσιο 
μέρος άλλά σ ένα (-ύχάριστο σπί 
τι άνθρώπων μί πολύ γοΰστο.

Π ]  γχ χ ι ι  i rrnxim nijuj im m m i r m ii i in i i  γ γ τ ι τ γ π  n m

Oi κινηματογράφοι τήν αλλη έβδομάδα
«Α ΤΤ ΙΚΟ Ν »

Μιά ώραία περιπετειώδης ταινία μέ 
τόν άπαράμιλλο στό είδος του Ούάλ- 
λας Μπήρυ

«ΦΩΝΗ ΤΟΥ Α ΙΜ Α Τ Ο Σ» 
μέ σκηνοθεσία Γιοζέφ φόν Στένμπερ.

«Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »
Άπό σήμερα
«ΑΓΑΠ ΗΣΑ  Μ ΙΑ  ΔΟΛΟΦΟΝΟ» 

μέ τούς Φρέντερικ Μάρς— Τζόαν Μπέν
νετ, Ράλφ Μπεναλμύ.

«Ο ΡΦ ΕΑ Σ»
"Ενα δραματικό εργο μέ τούς Λύς 

Γκωτύ— Κωνστάν Ρεμύ
Ό  « Β Ο Ρ Β Ο Ρ Ο Σ »  

«ΠΑΝΘΕΟΝ»
«Η Μ Υ ΣΤ Η Ρ ΙΩ Δ Η Σ  Π ΕΛ Α Τ ΙΣ  ΤΟΥ 

ΔΩΡ Κ ΙΛ Τ Ε Ρ »  
μέ τούς Λιούς Αύρες— Λύν Κάρβερ—  
Λ. Μπάρρυμορ.

«Π ΑΛΛΑΣ»
Τό «Πάλλας» άπό αϋριο βράδυ στα-

ματαει τις παραστασεις της χειμερι
νής περιόδου.

, «ΡΕΞ»
Μιά χαριτωμένη δημιουργία τής 

ΓΟ ΥΩ ΡΝ ΕΡ ή
« Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΤΟ Υ ΕΡΩ Τ Ο Σ» 

πρωταγωνιστές ol Πρισίλλα Λέϊν —  
Τζέφφρεϋ Λύνν.

«Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ »
«ΤΟ ΤΡ ΕΛ Λ Ο Κ Ο Ρ  ΙΤ Σ  Ο» 

Όλιβία ντέ Χάλιβαντ —  Ντΐκ Πάουελ.

’’Kva ijpatcToeTe cxircc τβϋ Ούάλλας Μιτηρυ, rteO ftpwrstywv»· 
οτεί στή «ΦΩ Ν Η  Τ Ο Υ  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ » ,  rrcu δ* πχιχθή τήν ερχό

μενη έβδομάδα στβ « Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν » .

ΕΒΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ ΙI ΕλΛΜΟ!

Μιά ουνομιλία

« ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΧΩ ΡΙΣ  Λ ΙΑΚΟΠΕΖ»

Όμ<λεΐ ό σκηνοθέτης Μ. ΚΙΜΜΙΧ
Στό στούντιο T ioxdw ioTaA  τής 

Τόμπις έπικρατεί μιά πυρετώδης 
άτμόσφαιρα. ’Ό χι μόνο γυρίζον
ται οΐ τελευταίες οχηνές  τοϋ ν έ 
ου φίλμ « Ή  Ά.^εποΟ τοϋ Κλέναρ- 
6 ο ν» ( άλλά ταυτόχρονα καί οί πιό 
δραματικές τοϋ έργου Ό λοι, φω 
τσγρόφοι, κουρεϊς μσκιγιέρ, Λ- 
λεκτρολόγοι, μηχανικοί, έργά 
τες δουλεύον μ ’ ένα  πωτοφανή 
φανατισμό.

"Α ν  κ ’ ήταν κάπως δύσκολο, 
ώστόσο τολμήσαμε νά  ηαρα*αλέ 
σωμε τό συμπαθητικό σκηνοθέτ·'. 
τοϋ φίλμ Μ. Κίμμιχ νά μάς nfi με
ρικά λόγια γιά τό νέο  του έργο. 
Καί βεβαίως ή πρώτη μας έοώτπ 
ση ηταν φυσικό νά  στραφρ πρός 
ακηνοθετικά ζητήματα :

—"Οταν βρίσκεται κανείς έτσι 
άνάμεσα στή δουλειά, σάς 6s- 
6αιώ πώς δ έ ν  έχει καιρό οϋτΓ 
νά... φάη άκόμα, μάς άπαντάει 6 
Κίμμιχ. Ά κό μ α  καί τό βράδυ, στΑ 
σπίτι του, ό σκηνοθέτης δ έν  κά
νει τίποτε άλλο παρά νά τυραν- 
νιέται όπό τό ένα  ή τό άλλο ζή
τημα τεχνικής καί καλλτιεχνικής 
Φύσης, νά διερωτάται άν έκείνη  
ί) ή  άλλη σκηνή δ έν  θάταν πα- 
λύτερο νά γυριστή άλλοιώς καΐ 
οϋτω καθ' έζής. Ό  δημιουργός 
ένός  φίλμ δ έν  μπορεί νά έχη  ή- 
συχία καί νά διακόφρ τήν έργα 
σία του ούτε μιά ώρα, ώς τήν ή
μέρα πού τό φίλμ ®ά είναι τελεί
ως έτοιμο γιά προβολή.

Παρακαλοϋμε τό σκηνοθέτη νά 
μάς δώση μερικές πληοοφορ;ες 
γιά τό φίλμ πού γυρίζει.

—Έ κ  πρώτης όφεως, δταν δη?·.ο 
δή γνωρίζει κανείς τήν ύπόθΓ.οη 
τοϋ έργου, θά νομίζετε δτι πρό
κειται μ’ ένα  φίλμ μέ καθαρά ·

Ιστορικές σεζουαΛιτικές τάσεΐ'ν 
Έ ν  τούτοις _ μιά τέτοια έντύπωο- 
είνε  όΛ'ότελα έσφσλμένη. Βεβαί 
ως τό πλαίσιο πού παίζεται τγ  
φίλμ είναι Ιστορικό γιατί μάς δει 
χνε ι τούς Ιρλανδικούς αγώνες 6- 
πελευθερώσεως. Σκοπός μου tbc 
τόσο ήταν νά παρουσιάσω τΙς δρπ 
ματικές συγκρούσεις μεταζύ των 
ήρώων μου. Ή  δλη ύπόθεση στρέ
φεται κυρίως γύη>ι άπό τά τρ'ϋ 
πρώσωπα. Ήρωίδπ τοϋ έργου είνζ 
ή Γκλόρια Γκράντιοον ένα οόλο 
πού ύποδύεται ή λαμπρή μας καλ 
λιτέχνιδα 'Ό λγα Τσέχοβα. Ή  Γκλό 
ρια, ’Ιρλανδή τήν καταγωγή, £xr ' 
Γαντριευτή τό ν  "Α γγλο  δικαστή 
Γκρόντισον, ένα ν άνθρωπο πιστύ 
καί τέλεια άριερωμένο στά ύι|)Γ- 
λά του καθήκοντα πού έχει άνο 
λάβει άπέναντι στό Βασιλέα του 
’Έ τ σ ι  δημιουργεΐται άνάμεσα 
στούς δυό συζύγους ένα χάομι-, 
γιατί ή Γκλόρια υποστηρίζει κρυ 
φά μιά μυστική όργάνωση πού οκο 
πό της έχει νά  κάνη τήν Ιρ λ α ν 
δία άνεζάρτητη. Ή  Γκλόρια άναν 
κάζεται νά  έγκατολείφρ τήν οι
κογενεια κή  της έσπα και ν ’ άκο- 
λουθήσρ ένα ν άλλο άνδρα, S v c v  
’Ιρλανδό πού έργάζεται γιά λο
γαριασμό τής μυστικής όργάσω- 
σης. Αύτή είνε, μέ λίγες λέζεις. 
ή ύπόθεση τού νέου φίλμ Πρό παν 
τός πρόσεζα νά έζουδετερώσ:: 
κάθε πολιτική χροιά καί συγχρό 
νως νά  δημιουργήσω ένα όμοιο- 
γ ε ν έ ς  σύνολο, πράγμα βασικό γιά 
ένα τέτοιο έργο. Ελπίζω δτι ή 
έργασία θά. ε ΐνε πέ λίγες μέρες 
έτοιμη. Κατά τά άλλα πρέπει v i  
έχετε  λίγο ύπομονή, γιατί δ έν  θ 
άργήσρ καί ή  πρεμιέρα...

Κινηματογραφικά νέα

Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ  Α Τ Ο  1 8 4  1

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ν  Μ ΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΑ Ι ΑΠΟ ΘΕΜ ΑΤΙΚΟΝ Δ ΡΧ . 
Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  (τρ 30 ’Ιουνίου 1939) Δ ΡΧ .

» (τή 31 Δεκεμβρίου 1939) »
Διοικητής: Α  Α Ε Ξ .  Γ.  Κ Ο Ρ Ι Ζ Η Σ

1.205.000.000
10.665.000.000
10.541.000.000

Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Ο Ν  Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α  ΕΝ  ΑΘ ΗΝΑΙΣ 
Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α Τ Α  ΕΝ  ΕΛ Α Α Δ Ι

Ά γιο ς  Νικόλαος (Κρήτης) Θεσσαλονίκη ΜεσολόγγιονΆγρΙνιον Θήρα Μεσσήνην
’Αγυιά (Λάρισα) Ιθάκη Μυτιλήνη

Άθήναι: Ίστιαία NaurwKToe
Άθήναι, όδός Μητροπόλεως 9 Ιωάννινα Ναύπλιον
Καλλιθέα Καδάλλα Νιγρίτα
Νέα ΊωνΙα Καλάβρυτα Ξάνθη
Παγκράτιον Καλάμαι Όρεσπάς
Αΐγιον Καλαμπάκα Παζοί
’Αλεζανδρούπολις Καρδίτσα Παπάδος (Μυτιλήνης)
Αλμυρός Καρλόβασι (Σάμου) Πάτραι
Άμαλιάς Καρπενήσιον Πειραιεύς
Αμύνταιον <αρυαί ( Άγιον Ό ρος) Πλωμάριον (Μυτιλήνης)
Αμφίκλεια (ΛεβαδεΙας) ίαατορία Πόρος
Άμφισσα Κατερίνη Ποταμός (Κυθήρων)
Ά νδρ ο ς Κέρκυρα Πρέβεζα
Αργοοτόλιον Κιάτον Πύλος
Άρτα Κιλκίς Πύργος
Αταλάντη Κοζάνη Ρεθύμνη
Βέρροια Κομοτινή Σέρραι
Βόλος Κόρινθος ΣητεΙα
Γρεβενό Κύθηρα ΣκΙαθος (Βόλου)
Γύθειον Κύμη Σουφλίον
Δημητσάνα Κυπαρισσία Σπάρτη
Διδυμότειχού Λαγκαδάς Σύρος
Δράμα Λαμία ΤρΙκχαλα
“Εδεσσα Λάρισα Τρίπολις
Έλασσών Λεβάδεια Φάρσαλα
Έλευθερούπολις Λεύκάς Φλώρινα
Ζάκυνθος Λήμνος Χαλκίς
Ηράκλειον (Κρήτης) Λιμήν Βαθέος (Σάμου) Χανιά
Θήβαι Μεγαλόπολις Χίος

ΑΝΤΑΠΟΚΡ ΙΤΑ Ι είς δλας τάς χώρας τοϋ έ  ζωτερικοΟ 

Πόσης φύσεως τραπεζικοί έργαοίαι ύπό 3υμφ ερωτάτους δρους

Τά «Δύο δαχτυλίδια», τό νέο 
φιλμ πού θ’ άρχίσουν νά γυρίζωνται 
σέ λίγες μέρες οί πρώτες σκηνές στό 
στούντιο Γκρούνεβαλντ τής Τόμπις, εΐ- 
νε παρμένο άπό τό μυθιστόρημα τής 
Χέρτα φόν Γκέπχαρντ, ένα άπό τά βι
βλία πού είχαν τή μεγαλύτερη έκδοτι- 
κή έπιτυχία στά τρία τελευταία χρό
νια.

«** Στις τελευταίες ήμέρες τοΰ Μαρ
τίου τελείωσε τό γύρισμα τής κωμω
δίας «Ό  άνδρας μου δέν πρέπει νά 
τό μάθει», δπου πρωταγωνιστούν ή 
Μαίντη Ράλ καΐ ό Πάουλ Χάϊντεμεν. 
’Ακόμα έ'να πρωτεύοντα ρόλο έ'χει στό 
φιλμ αύτό καΐ ή συμπαθητική Γκρέτε 
Βάϊζερ.

*** ’Ύστερ’ άπο ένα μακροχρόνιο τα
ξίδι του στήν Αύστραλία καΐ τήν "Απω 
’Ανατολή έπέστρεψε φέρνοντας μέζύ 
του ένα φιλμ 8.000 μέτρων ό πρσίγνω 
στος έρευνητής καΐ συγγραφεύς Κόλιν 
Ρός. Γιά τριάντα όλόκληρα χρόνια πε
ριέρχεται ό έρευνητής αύτός όλόκληρο 
τόν κόσμο, εΐνε δέ ιδιαίτερος γνώστης 
τών ζητημάτων πού άφοροΰν τήν ’Αμε
ρική καΐ τήν ’Ασία. ’Από τό φίλμ πού 
έφερε μαζύ του θά κάνει τρία μικρό
τερα φίλμ δπου θά εΐνε ό ίδιος όμι
λητής. Χαρακτηριστικά τών συνθηκών 
τοΰ ταξιδιού τοΰ Κόλιν Ρός εΐνε τά 
λόγια πού είπε στούς συναθροισμέ
νους δημοσιογράφους, δταν έ'φθασε στό 
σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Βερολίνου.

«Κύριοι, δέν μπορώ τή στιγμή αύτή 
νά σάς πώ τίποτε άπό τό ταξίδι μου. 
Φαντασθήτε δτι ξεκίνησα άπό τήν κεν
τρική Κίνα μέ θερμακρασία 40 βαθ
μούς κάτω άπό σκιά, ϋστερ’ άπό σι
δηροδρομικό ταξίδι 54 ήμερών έφθα- 
σα στή Μόσχα, δπου έπικρατούσε κρύο 
44 βαθμούς κάτω άπό τό μηδέν καί 
τώρα στό Βερολίνο, μετά τρεις βδομά
δες σιδηροδρόμου έφθασα σέ μιά άτμό 
σφαίρα άληθινά άνοιξιάτικη. Πώς μπο
ρώ λοιπόν ϋστερ’ άπό τόσο άπότομες 
μεταπτώσεις νά σάς πώ σωστά πράγ
ματα;...»

**» Ή  Τόμπις γυρίζει ενα εργο μί 
τόν τίτλο «Τί παίζεται έδώ;» μέ συγ
γραφέα, σκηνοθέτη καΐ... πρωταγωνι
στή τόν δημοφιλή Τέο Λίγκεν. Κβι τά 
φιλμ αύτό θά εΐνε τό πρώτο δπου ό 
συμπαθής στό διεθνές κοινό καλλι
τέχνης παίζει τόν πρώτο ρόλο, γιατί 
ώς τώρα ό Λίγκεν δέν είχε μέν δεύτε
ρους ρόλους, άλλά οϋτε καΐ πρώτους.

Στό φίλμ αύτό ό Τέο Λίγκεν μάς 
παρουσιάζεται καί άπό μιά άλλη και 
άγνωστη πλευρά του: δχι μονάχα σάν 
κωμικός, άλλά καί σάν έρμηνευτής ρό
λων μέ πραγματικό περιεχόμι-χο, σέ 
πολλές σκηνές μάλιστα τού έργου κά
τω άπό τήν προσωπίδα τού κωμικοΰ 
καΐ τού «γκροτέσκ» άνακαλύπτομε τό 
άληθινά βαθειά άνθρώπινο παίξιμο τοΰ 
Λίγκεν, πού ’ίσως μάς θυμίζει κάποτε 
καΐ τό μεγάλο Σαρλώ.

■ 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 Μ Ι Ι Ι · ■ Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ■ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι ·

Η ΝΕΑ ΕΚΑΟΣΙΣ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

(Μάιος —  Σ)βριος 1940)

©Α Δ ΙΑ Ν Ε ΙΜ Η  62.064.000 δραχμών 
Ε ΙΣ  22.500 Τ Υ Χ Η ΡΟ Υ Σ  

Μ ΕΓ ΙΣ Τ Ο Ν  ΔΥΝΑΤΟΝ Κ Ε Ρ Δ Ο Σ  5.000.000 Δ ΡΧ .

1 Λ Α ΧΝ Ο Σ  (Δώρον)
Αος Λ Α Χ Ν Ο Σ  _____
Βος Λ Α ΧΝ Ο λ  . . . . . . . .
Γος Λ Α ΧΝ Ο Σ  . . . . . . . . . . . . a . . . . · . · . . . . *
ΚΑ Ι Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  ΑΛΛΑ ΣΗ Μ Α Ν Τ ΙΚ Α  Κ ΕΡ Δ Η .

······· · «

3.000.000 
2.000 000
1.000.000 

500.000
55.500.000

δραχμών
»
*
»

ΣΥΝ Ο ΛΟ Ν Κ Ε Ρ Δ Ω Ν .. 62.064 000

Αη ΚΑΗ ΡΩ ΖΙΖ 15 ΜΑίΟΥ 194ο

Π ΡΟ Μ ΗΘ ΕΥΘ ΗΤΕ Ε Γ Κ Α ΙΡ Ω Σ  ΤΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΑ  ΤΗΣ 6ΗΣ E V ΑΟ
Σ ΕΩ Σ  ΑΠΟ ΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  ΤΟΥ ΕΟ Ν ΙΚ Ο Υ  Λ Α Χ Ε ΙΟ » ’.
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Ν 400 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Τών Γραμμάτων τοϋ Θεάτρου καΐ τών Εικαστικών Τεχνών
συνεργαστήκανε στά «Παρασκήνια» στή δεύτερη χρονιά της έκδοσής τους

Μέ τΛν ευκαιρία, πού μέ τό ση
μερινό τους ψύλλο «Τά Παρασκή
νια)) συμπληρώνουν δυό χρόνια 
άπό τή μέρα τής έκδοσής τους, 
δημοσιεύουμε πάρα κάτω τά όνό- 
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Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  ΤΟΥ ΧΟ ΡΟΥ
ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  Ν. 53.
ΚΥΠ ΡΟ ΛΕΩ Ν  Α. «Ή  έπίδειξις τής 

σχολής κλασσικών χορών τής Κας 
"Ελλης Ζουρούδη» 60.

Σ Υ Ν ΕΝ Τ ΕΥ Ξ Ε ΙΣ
Α Ν ΕΜ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Γ. Συνέντευξη 

«Στέφαν Τσβάϊχ» 93. «Χέρμαν Κρόμ 
Ροττμέγερ» 97.

ΒΑ  Ι ΑΝΟ Σ Μ. «Ό  ποιητής κ. Πέ
τρος Μάγνης» Γ. Βουγιουκλάκης» 64 
«Μιραμπέλ» 65.

Β Ο Υ Δ Ο Υ ΡΗ Σ  Σ. «Οί βραβευθέντ- 
τες τοΰ ’Εθνικού ’Ωδείου» 63. Μ! Γκι- 
νόπουλος 62.

ΒΥΖΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  (Μ Ο Λ Υ Β Δ Α Σ ) Ν.

Οί γνώμι
γιά τή

/ «  Μ Λ Τ Λ 1

ες
ί

ι τ Λ Γ ι λ ηPIUpiHΛ Ι  I V U I  U I
Καρδχιος Κ.

I I \J\J  Α Ι  I
Παπαγεωργίου Ν.

Στο  φύλλβ 77 η-ντηγυρικ·: Κκίτέλης Π. Πχίπιαδάκη Ελένη .
γιά τ* τριχντάχρβν* της >1 t Κόκκινης Μ ίμ Πράτακα Κούλα.
piixac; δημοσιιύτηκχν γνώμε; Κρεδδχτα Μ . Πράτοικας Γ.

όίρβρχ τών ««ipewtstTw: Κυπαρίοαης Ά ρ , Πχρά5χ®ς Κλέων.
Αλεξίου τ- Δαακχλάκη. Κυριάκός Π. Προεατόηουλβς Νικ.

'Ελλη . Λιδωρίκης’Αλκ. και Μιλτ Ραϋμόν 'Μ.
' Άργυρ-όττβυλβς Μιχ. Λάακχρις Κίμων. Ρόδάς Μιχ.

Βέμηβ Σβφ. Λάσκαρης Νικόλ. Έιαμάνωφ Δημ.
Βεράρδος Π. Λογοθετίδης Βαα. Σακελλαιρίδης Οεοφρ,
Βερώνη — Γεννάδη, Α5- Λάιτας Ν. Σκίπης Σωτ.
χχτ. Λαδόπουλος Κ . Σπανούδη Σοφ.
Βυζάντι©; Π. Λυκούδης Γ. Ταδουλάρης Χρ.
Γαλάτης Ν. Λαπαθιώτης Ναπολέων. Τριχντχφιυλλίδβυ ’Ά ν ν α
Γιχννίδης Άντώ ν. Μπαοτιάς Κ. Τόμπρος Μ.
Γιβφΰλλης Φωτ. Μπαλάνος Δ. Τ33<ιρούχης Ίω άν.
Γληνβ; Γ . Μυράτ ΜΛτσος. j Φχλλιέρος ’Ά γ γ ε λ .
Γου\·*ρόπβυλβ5 Γ . ΜόΰζενΙδιτ; Τ . Φιλιπίδη Μάνος,
Γριμάνης ’Ά γ γ ελ . Μηλιάδης Νικ. Χαλκούοη Έ λ .
Δαρχλέξη? Χρ- Μαυρέας Κ. Χάρης Πέτρος.
Δημητριάδης Φωκίων. Μακρης Όρ. Χατζημιχάλη Ά γ γ ,
Έγγβνβπβυλβς Ν. Μαυροειδη — ΠχΓΓκδάκ·' Έπίσης είπαν τή γνώμη
Έμμχνβυήλ Ήμμ. Σοφ. τους πολλοί τεχνίτες, μουσι
Εύαγγελατβς Α. Μι>ριδήλης !<τράτης. κοί, ύπάλληλοι θεάτρων κτλ.
Ήλιάδης Β·»3ίλ. Μπουφίδης >«.άγερ Ν. Σ Τ ΙΧ Ο Ι  Γ Ι Α  Τ Η  Μ Α Ρ ΙΚ Α  :
Οεβδώρου Μιλ. Μάτεϋ Πολ. Βουτιερίδης Ή λ.
©έρ®5 ’’Αγις. Μαυράκη — Βρυακβυ. ©ίσδιος Γ.
Καλομοίρης Μ. Μχιρη· Καρακάσης Λ .
Κόκκινος Διον. Μορανώί Α. Λιλή Ί»ΐκβυδδη — Πατρι
Καλβυτ*, 'Ά ν ν α  και ι*Ια- Νικολάου Κ. κίου.
ρίκα. Οικονόμου Παρ. Παλαιμας Κ.
Κχραγάτβης Μ. Πύπ Γ. Πχπχδούκας Παν.

68— «Τβ παιδί μέ τή χρυσή τύχη.» 
63— « Η κυρά τής δάλασσας» — 
«Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές» 73— 
«Πέρσαι» 74 — «Τιμόνι στόν έρω
τα» 75 — «Ριχάρδος Γ  » —  «Ή- 
λέκτρα» 78 — «Κονσέρτο» — «Κα; 
5ιά τβύ πατέρα» 7̂  — «Όβέλλβς» 
71 — « Έ ν α  ποτήρι νερό» — «Ό  
Κβυρσάρβς» 93 — «Κωμωδίες τής 
ζωής» 94 — «Γαλλική κωμω
δία» 97 — «Παπ^φλέσσας» ICC — 
«Τβ τραϊνβ τής Βενετίας» 103.

Λ . Α. Κ. «Ή  Πενδεαίλεια». 65.
Π Α Ρ Σ ΙΦ Α Λ  «Μαζινώ» 88.
Ρ Ω Τ Α Σ  Β . «Μιά γυναίκα χω

ρίς σημασία» — «Δημιβυργηβέντ'* 
συμφέροντα» 81 — «Βρυκόλακες·> 
82 — «Πέραν άπ’ τόν ορίζοντα»— 
«Οικογενειακές καντρίλιεςιι 83 — 
«Άγριόπαπια» 84 — «Δωροβέα
’Άγγερμαν» — «Ρωμάντζο 194C» 
87 — «Τιτάνικ Βάλς» 89 — «’Αγώ
νας γιά το τομάρι» 90.

Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ  Γ. « Η κόρη τής *- 
μαρτίας» 81 — «Στραβόξυλο» 9S.

Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  ΤΟΥ Β ΙΒΛ ΙΟ Υ
Π Α ΥΛ ΙΔ Η Σ  Λ. : «Δοκίμιο» Μαρ. 

Π. Άργυροπούλου, 52.— «Ζωντανοί άν
θρωποι» Κ. Βάρναλη, 53— «Αρμένική 
Μούσα» Κ. Άλέπη, «Βραδυνά φώτα» 
Στ. Μπολέτση 54— «Τό σόλο τοΰ 
Φίγκαρο» Γιάννη Σκαρίμπα.—  «Ή  έ
πίδραση τής 'Ελληνικής ιατρικής έπί 
τών Αράβων» Δημ. Κ. Ίωαννίδη 55.—  
«Μαργαρίτα» Νικ. Βρεττάκου. 56.—  
«Χέρια υψωμένοι στήν αυγή» Γ. Κάλια 
— «Αποκαθήλωση» Σπ. Ξανθάκη.—  Ή  
έν Σκύρφ «Συρία θεά» 57—  «Ώσαννά 
καΐ Θρησκευτιομός» Μελισσάνθη. —  
«Τά άπομνημονεύματα» Διον. Λαυράγ
κα 58.— «Πορεία μέσ’ τή νύχτα» Γερ. 
Γρηγόρη 59.—  «Φιλοχτήτης» τού Σο
φοκλή, μετ. Κ. Κουραβέλου.— «Δροσο
σταλιές» Εύγ. Παλαιολόγου.— «Σκιές 
τής Σιωπή»» Γ. Μαλτέζου. —  «"Οταν 
αλήτευα» Κώστα Βάλση. 60.— Εύριπί- 
δη «’Ίων» μετ. Νικ. Ποριώτη.—  «Στο
χασμοί καΐ σημειώματα» Γ. Α. Μαρ- 
κίδη. —  «Παραμύθια τού ’Όφμαν» Σ. 
Μαράντου 61. «Φωνές άπ’ τούς δρό
μους τής νύχτας» Γιάγκου Δημητριά- 
δη. —  «Αποδημίες» Σαρ. Παυλάση.—  
«Πανσέληνος» Π. Θαλασσινός —  «Τρα
γούδια τής ψυχής μου» Όρέστη Καλ- 
λιορή 62— 63.— Ποιήματα τοΰ Νοβέ- 
λη, μετ. Γ. Ν. Πολίτου 64 .— «Ισ το 
ρία θετικών έπιστημών» X . Σ. Παπα
ναστασίου. —  Πέερ Γκύντ, "Ιψεν, μετ. 
Ομ. Μπεκέ—  Μοσχονά— Συλλογή στί
χων, Παύλου Μεράν. 65.—  «Μυκήναι» 
Φ. Μιχαλόπουλου ’Ολυμπία—  Άθήναι 
67.— «Τό σπίτι τώι* ερπετών» Δημ. 

j Βουτυρά, 68. «Ήρωες» Ά λκ^  Τροπαι-

«Μιά γυναίκα χωρίς έ'ρωτα» Ν. Χρη
στίδη 91.—  «"Ωρες πού φεύγουν» Λ. 
Μάρβα 92.—  «Τό βιβλίο τής άγνωστης 
άδελφής» Ά λκη  Τροπαιάτη 93.—  «’Ά ν  
θρωποι» 'Έλλης Αλεξίου 95.—  «Μο
ναξιά μέ φώς καΐ δίχως παράθυρα» 
Κώστα Θρακιώτη 96. —  «Εφιάλτες» 
Μιχ. Κάρη 97. —  «"Ενα νευρικό κο
ρίτσι» Ζήση Παπαθανασίου 9 8 .—  
«1000» Ζήση Οικονόμου 9 9 .—  «’Ήχοι 
καί άπόηχοι» Τίλλας Μπαλή 100. 
Νικηφόρου Βρεττάκου 101. —  «Λιούς» 
Μιχ. Κοντού 102 «Μεγάλες μορφές» 
Κώστα Καλλαντζή 103.

Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ  Γ. «Οί άγάπες τού κ. 
Κωστή Μπαστιά. 66.

Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  
ΤΗ Σ Μ ΟΥΣΙΚΗΣ

Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η Σ  θ. Δ.: «Συναυ
λία πολυχόρδου», «Ή  σχολή τρα
γουδιού κ. Μο:γγης Καρατζά», 
«Συναυλία γαλλικής μουσικής» 
52—54.— «Συναυλία έργων Καλο
μοίρη» 54 «Συναυλία στό θέατρο J
Ήρώδου τοϋ Άττικοΰ» 57, 60, 61 
62, 64.— «Ή  σύγχρονη άγγλική 
μουσική» 66, 68, *4, 78, 80 «Πρώ
τη Συμφωνική, ή κ. Τιτιάνα Σάν- 
τεβιτς 81.— ’Έκτακτη Συμφωνι
κή)).— «Ή  μουσική στήν παράστα 
ση τοΰ Β. θεάτρου» 82.—«Ή  S ' συμ 
φωνική», «Ό  κ. Τάσος ’Εμμοτνου- 
ήλ», «Ή  έκτακτη συναυλία τοΰ ρα 
διοφωνικοΰ σταθμού 89.— « "Ερ γα  
πιάνου τοΰ κ. Καλομοίρη» 84.— «Ή  
μουσική χρονιά /του πέρασε» 85.— 
«Ή  έκταχτη συμφωνιχή); 87.— «Ή  
4η Συμφωνική, ή τοΰ ραδιοφωνι- 
κοΰ σταθμού 88 Ή  έκτακτη συμ
φωνική 89.— Ή  5η συμφωνική βρα 
δυά έλβετικής μουσικής στό ράδιο 
φωνικό σταθμό 90.— Ή  συμφωνική 
τού Ωδείου.— Ή  κ. Καίτη Μελισ- 
σηνοΰ 91.— Συναυλία τοΟ ’Ωδεί
ου.— Ή  κ. Λ. Λαλαούνη 92.— Ή  
6η συμφωνική.— ΕΙρήνη Λαμπρινί- 
δου 93.— «Νυχτερίδα» 95.— Ή  συ
ναυλία τοΰ ’Ωδείου 97 Ό  κ. Βικ.
Ματσακυράτι 98.— Συναυλία τοΟ 
Ωδείου 99.— Ή  7η συμφωνική.— 
Ή  κ. Ντέσμαντ.— Ή  τελευταία 
συμφωνική 101.— Ή  δίδα Μπράν- 
κα Μουσουλίν.— Ή  συναυλία τής 
χορωδίας ’Αθηνών.— ‘Η κ. Μάγγη 
Καρατζά, Ρέκδιεμ 101.

Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  
Τί?Ν ΕΚ Θ ΕΣΕΩ Ν

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΣΡ.. 
« Η  Α ' Έκ9εση ’Ερασιτεχνών Ζω
γράφων στήν αιδουσα Στρατην*· 
πούλβυ 52—8 — «Παιδικά καλλι-

«Ό  κ. Γ. Ρώτας». 99. «Ό  κ. Δουκά- 
κης» 101.

ΓΚΑΜΠΑΎ- Μ Α Ρ ΙΚ Α  ΚΟ ΤΟ Π Ο Υ
ΛΗ 68.

ΔΟΝ ΖΟ ΖΕ : Γ. Γεωργιάδης
«Σπ. Μελάς» 74, 75, 76 .—  «Δ. Βου
τυράς» 88.

Ε Ν Ε Π Ε Κ ΙΔ Η Σ  ΧΡ . «Τί είπαν οί 
βραβευθέντες λογοτέχνες» 99.

Ο ΕΟ Δ Ο ΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ  Τ. «Σοφία 
Βέμπο» 68. «Μέ τούς ρέπορτερ τού 
Άθην. Τύπου» 73, 74, 75, 76, 79 «Δ. 
Ψαθάς» 95.

Λ Α ΓΔ Α Σ  Π. «Ό  κ. Δ. Γ. Καμπού- 
ρογλου» 76. «Γ. Κορδάτος» 79, 80—  
Κ. Καρθαΐος, Δημ. Μπόγρης, Στ. Μυ- 
ριβήδης, Ήλ. Βενέζης, Α. Λιδωρίκης 
100.

Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ  Π. «Ό  ζωγράφος Γ. 
Βακαλό» 61. «Ότάβιο Τίμπι» 96.

Π Α ΓΟ ΥΛΑ ΤΟ Σ ΑΛ. Ο κ. Μ. Λάμ
προς 67.

Π Α Π Α ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Τ. «Συ
νομιλία μέ τή «Νινή Ζάχα» 62.

Σ ΙΔ Ε Ρ Η  Γ. «Ή  έπιθεώρησις στό 
Παρίσι καΐ στήν Αθήνα» μέ τόν κ. Κ. 
Γιαννίδη— 63—  μέ τόν κ. ’Άγγελο 
Σπαχή γιά τή σκηνογραφία στήν έπι
θεώρηση 57. Κλ. Κλώνης 83— Μαρία 
Συναδινοΰ 64— Ά λ . Μινωτής 65— Β. 
Λογοθετίδης 6 6 .— .Ο κ. Γ. Χέλμης γιά 
τό νέο του θίασο. Ό  κ. Γιάν. Σαραν- 
τίδης γιά τήν «Κυρά τής θάλασσας» 
7 2 .— Γ. Παππάς 74. Οί κ.κ. Τ. Μου- 
ζενίδης, Σάσα Μάχωφ καΐ Γ. Πονηρίδης 
γιά τά «Δημιουργηθέντα συμφέροντα» 
79— γιά τό θάνατο τοΰ Πιτόεφ 71.—  
Π. Πρεβελάκης 82. «Άβρ. Παπάζογλου 
100.

’Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  Ν. — Νίκος Μοσχο
νάς 56. Γ. Νεοκλής 60. Όμιλεΐ ό κ. 
Κ. Κούν 62. Ή  κ. Κ. Άνδρεάδη θά 
χαρίση στήν Αθήνα ένα χειμωνιάτικο 
θέατρό της. Ένώ έτοιμάζεται τό « 'Ά ρ 
μα τοΰ Θέσπιδος» 65. Στό χορευτικά 
στούντιο τού κ. Κλάρκ Νίκολς 73. Ρέ- 
να Κυριάκού 76. Κούλα Πράτσικα 82 
— Λεό Μπόρχαρτ 83, Έρμαν Σέρχεν 
87. Τιλ. Οίκονομίδης 90. — Μαν. Κα
λομοίρης 93. Κ. Μπαστιάς 94. Βάλτερ 
Ρενέ Φύρστ 101.

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ Σ  Α. Ό  κ. Φ. Κόντογλους 
80. Ό  κ. Ν. Χατζηκυριάκος — Γκίκας 
81 Σελέστ Πολυχρονιάδη 86 —  Ό  
σκηνογράφος κ. Γ. Άνεμογιάννης 87. 
— Λ. Γεωργαντή 98. Γ. Στρατηγός 97, 
99. 100.

ΧΑ ΤΖΗ Σ  ΑΛ. : 'Ο κ. Θρ. Καστα-> 
νάκης.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ  : Ό  «Έλμερ Ράϊς» 53. 
— 'Ο κ. Ρενάτος Μόρντο γιά τό Μελό
δραμα τοΰ Β. θεάτρου 67. Ό  κ. Θ.

Δοξιάδης 70. Δ. Ίωαννόπουλος 75.
Ο ΣΥΝ ΤΑ Κ Τ Η Σ  «Ή  Αθηναϊκή Μαν 

τολινάτα» 98 .— Ό  κ. Μ. ΡοΰσσοςΙΟΟ.

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  
ΕΞ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ο Υ

Μ Α ΓΚ Α I Β Ε Ρ Α Σ  Ε .: Γκουΐντο
Γκουαρίνι, Βίτο Φράτσι, Άλέσαν- 
τρο Ταμπουρίνι 56.— Β. Μαφίνι, 
Έ ρ .  Σεμπαστιάνι 58.— .Ο Μπεντζα- 
μίνο Τζίλι 61.— Τούλιο Σεραφίν 
63.— Διεθνής μορφωτικές θεατρι
κές έβδομάδες 6**.— ,Ολιβιέρο ντέ 
Φαμπρίτις 68.— Ό  Γκιουζέππε 
Μουλέ 75 — Ποιά δπερα π ρ ο τ ιμ ά  
τό κοινό 54.— Άπό τόν Τσιμαρό 
ζα ώς τόν Φράτζι 55.— Ό  Αίας 
καί ή Εκ ά β η  στό θέατρο τών Σ υ  
ρακουσών 57.— Θέατρο γιά 60.000 
θεατές 60.— ΟΙ παραστάσεις στή 
Ρώμη 67.— Πώς ό Πουτσίνι συνέθε 
σε τήν «Τουραντώ» 70.— Ό  Βασι- 
λάκης 100.— ΟΙ "Ελληνες καλλιτέ
χνες τραγουδιοΰ θριαμβεύουν στήν 
Ιταλία 90.

Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ  1.: Πώς λειτουρ
γούν τά λαϊκά θέατρα στή Βιέν
νη 69.— Τό θέατρο στή Βιέννη 74.— 
Τό κρατικό μελόδραμα της Βιέν
νης 76 Σπίτια πού στέγασαν με
γαλοφυίες 71.— Λαέ τό θέατρό 
σου 72.— Ή  6i-s Τουρλιτάκη 85.— 
Μιά έλληνική όρχήστρα στήν καρ 
διά τής Βιέννης 93.— Μέ τήν κ. Ε. 
Νικολαΐδου 90.— Βαρβάρα Ίσ α κ ί 
δου 97.— Δεξίωση τοΟ κ. Καλομοί 
ρη στή Βιέννη 94.— Ό  Φράντς Λέ- 
χαρ 78, 79.

Β Ρ Υ Α Κ Ο Υ —Μ Α Υ ΡΑ Κ Η  Μ .: «Ό  
ιστορικός πύργος Καστέλλο Σφορ 
τσέσκο» 67.

Κ Ω Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  θ . : Τό Βασιλι 
κό θέατρο στήν ’Αγγλία  καί Γερ
μανία 57, 58, 59, 60, 61.

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  
ΕΣ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ο Υ

ΑΞΙί?ΤΗΣ Π. Τό Λύκειο των Έλληνί- 
δων Θεσσαλονίκης 95, 100. Καλλιτε
χνική κίνησι οτή Θεσσαλονίκη 84.— Ό- 
μιλεϊ ό κ. Γ. Βαφόπουλος 91. Ό  κ. Λ. 
Μαργαρίτης 94. Διεθνής “ Εκθεοις Θεσ 
σαλονίκης 93. Όμιλεΐ 6 κ. Γ. Ξεφλού- 
δας 99.

Β  ΕΡΓΑ Τ Η Σ  Ν. Πύργος 89, 102.
Β. Πνευματική κίνησι στίς Σπέτσες 

58.
ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ν. Συνομιλία μέ τόν Κα- 

τοέλη 6πό τή Ζάκυνθο 94
ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ I. Τό θέατρο στό Η 

ράκλειο 79.
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ. Τό άρμα στή Σύρο 99.
ΜΑΡΚΙΛΗΣ ΝΙΚ. Καλλιτεχνική κίνη

ση ατή Δράμα 61, 65.
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