
ΠΑΡ4Χ HNI4
«MATT© * Α Ο Γ Ο Τ Ε Χ Η Ι Α  - I l K A I T I K E I  T E X N E I  - M O Y I I k H  - Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι

WssΕ Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ  U K  Δ Ο Σ Η  €  ΙΔ Η Σ Ε ^ Ν  
Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Κ Α Ι  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Β ' ΧΡΟΝΙΑ - ΑΡΙΘ. 89

Τ ΙΜ Η  Φ ΥΛ . ΔΡΧ. 3,

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ :
Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ

■
I ον 4

• fiiebiu'

Τ Γ
Σ  η  Β  Β  R  Τ  0

27
ι η π ο γ η ρ ι ο γ

1940
Ιδ ιο κ τ ή τ η ς  . Δ ιε ίΛ υ ν τ ή ς :  Θ. Ν . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  
Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  Σ ύ ν τ α ξ η ς :  Ν . θ . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

ΤΙΜΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΒΟΥΤΥΡΑ

"Αρθρο τοϋ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
Προθυμότατα δέχτηκα νά γράψω 

ατά «Παρασκήνια» τό άρδρο γιά 
τόν Βουτυρά. "Οπως πβλύ εύχαρί- 
οτως, μέ τήν ευκαιρία τοΰ «Σπιτι- 
βϋ τών ερπετών», μίλησα κάπως 
πλατύτερα γιά όλη τή λογοτεχνι
κή του παραγωγή. Γιατί δέν νο
μίζω, οπως τυχόν άλλοι ματαιό- 
οπβυδοι, οτι 6 Βουτυράς πήρε άνέ- 
κλητα «·ά τή 8έοη του στή νεοελ
ληνική γραμματεία καί μένει έκεΐ 
οκιά οεδαστή, σκιά αδρανής όμως, 
τού π^ελδόντος. ’Απεναντίας αδι
άσειστα πιστεύω, συφωνώντας άσφα 
λώς μέ πολλούς έγκριτείς τών συγ
κρίσεων καί τών λβγικεύσεων, β- 
τι 6 Ββυτυράς παραμένει δύναμη 
ζωντανή τών γραμμάτων μα; καί 
πώς ή ενεργός λογοτεχνία μας έ
χει άκόμη πβλλά νά ωφεληθεί άπό 
τίς συνθέσεις τβυ καί τήν τεχνική  
του.

Καί ό κυ,ριώτερβς λόγος είναι ό 
άκόλουίβς:

"Οταν ό Ββυτυράς πρωτβ,τ*ρβυ- 
σιάστηκε στό λβγβτεχνικό μας 
στίέβ, βί σπβυδαιότεροι άπό τβύς 
πε^ογράφους τβΰ μεταψυχαρικβΰ 
δημοτικισμού δέν είχαν άκόμη ό- 
λβκληρωμένη έννοια τής τέχνης. 
Καταγίνονταν σέ λαμπρές θεματο
γραφίες φυσιβγραφι*ής. ήρωβλα- 
τρικής ή πατριδβγραφικής ύφής. 
Συνεπώς ό λόγβς τβυς, παρ’ βλες 
τίς κραταιές προσπάθειες τού Ψυ- 
χάρη. τού Παλαμά, τβΰ Έφταλιώ- 
τη. τού Καρκαδίτσα, τού Βλαχβ- 
γιάννηι, δέν ξεπερνβϋσε τή στατική 
ήδβγ<?ι*φία καί σκηνβγραφία καί 
τή ρωμαντική ενατένιση κ Γ  έκφρα 
ση τής πραγματικότητας, ψυχβλογι 
κής καί κοινωνικής. Αύτός ό «Ζη 
τιάνες», τό έξαισιώτερβ πρβϊόν τής 
λβγβτεχνίας εκείνης δέν είναι βύ- 
σιαστικά τίπβτε άλλβ έξόν άπό μιά 
κινητική καί κάπως παραπλανητι
κή ηθογραφία, μιά εντυπωσιακή καί 
κάπως ύπερέολική σκηνοδέτηση. 
μιά λοξοδρομική καί κάπως ώραιβ- 
πβιητική εφεύρεση τής διάβπ*ι,;της 
κ ι άστάίμητής ζωής τής ύηαίδρου.

Ενώ  β «Λαγκάς», βί «’Αλανιάρη
δες» καί ή «Ζωή άρρωστημένη» ή- 
,r:rv ίκ μ ιο ρ γ / '';  μτ rpei.vm.xc K a 1 
ταύτόχρονα κοινότυπο ύφος, μέ άν-. 
τικΛίμενικά νοητό κ ’ αισθητό ψυχι
κό παλμό, μέ εναλλασσόμενη άτμό 
σφαίρα κβηωνιικής άσάφειας ή έ- 
νάργειας. Καί πρβπάντωΛ· μέ με- 
τουσιωτική άνταπόκριση τής αλη
θινά εμπράγματης ζωής τών πβλ- 
λών στήν όθόνη τής μεγάλης κ ' ευ
αίσθητης λαϊκής ψυχής τβύ Βου
τυρά.

*0 Χατζόπβυλος καί έ  ©εβτόκης 
—  τόν πρωτοπόρο συγγραφέα Κώ
στα Παρορίτη πώς νά τόν αναφέ
ρουμε παί πώς νά πβύμε ο,τι χρει
άζεται γι’ αύτόν σήμερα; Καί τόν 
Εενόπουλβ μέ τήν αναμφισβήτητη 
Ιδιοφυία καί τό λογοτεχνικό τα
λέντο πβιός μάς τόν σβυλβυπώνει 
γιά νά τόν χρησιμοποιήσουμε έ
δώ; —  έδωσαν β πρώτβς τήν «Τά- 
σω», «Στό  σκοτάδι», τόν «Πύργβ 
τ ’ Άσπρβπόταμβυ», τόν «’Υπεράν
θρωπο» καί τό ξενότροπα μυστηρι- 
ακό «Φθινόπωρο» καί ό δεύτερος 
«Τ ή ν  τιμή καί τό χρήμα»,* τόν «Κα 
τάδικβ», τή «Ζωή καί τό θάνατο 
τβΰ Καραδέλα» καί τβύς «Σκλά 
βους στά δεσμά τβυς», όταν πιά ό 
Βουτυράς είχε άνβίξει νέους πρα
γματικά δρόμους μέ τίς έμψυχωμέ-

νες καί ίδεοχάραχτες δημιουργίες 
τβυ.

Ό  χώρβς δέν έπιτρέπει, όπως εί
ναι φανερό, έπιμβνώτερες παλιν- 
δρβμήσεις, άναλυτικώτερες έπεχτά 
σεις, άπβδβτικώτερες συγκρίσεις. 
Τ ό  έργο όμως τοΰ Βουτυρά καί τών 
άλλων έπβχιακών όμότεχνων είναι 
τόσο γνωστό, ώστε μπορεί β καθέ
νας πβύ έχει σταθερή γνώση κ' εμ
πειρία τής λβγβτεχνίας μαςνά κά
μει εύκολα τίς αναγκαίες συγκρί
σεις καί σκόπιμα νά καταλήξει στά 
λογικευμένα συμπεράσματα. 'Οπό
τε θά ίδεί όλβφάνερα ότι οί σημε
ρινοί λογοτέχνες μας. μ' δλες τίς 
έναλλαγές τών καιρών καί τών ή- 
θών, τών ιδεών καί τών aioSrm - 
κών επιδιώξεων, τόν Ββυτυρά συνε 
χίζουν καί μέσο τβυ συνδέονται μέ 
τήν πρβηγβύμενη λογοτεχνική μας 
γενεά.

Γ ι ' αύτό τιμώντας σήμερα τόν 
Βουτυρά δέν εκφράζουμε οί λβγβ- 
τέχνες μόνο τήν άγάπη μας καί 
τήν έχτίμησή μας σ' ένα μεγάλο 
συνάδελφο πβύ δημιβύργησε έπς- 
χιακά ένα έργβ σημαντικό. Δεί- 
χνβυμε κ ’ βτι δεχόμαστε πώς οΐ 
δημιουργίες του άπβτελβΰνσυνολι- 
κά έργο βιώσιμο έξαιτίας τών ε
ξαιρετικών 'ικανοτήτων τοΰ λογο
τέχνη  αύτβύ. πβύ υψώνεται άνάμε- 
σά μας δείγμα άναμφισδήτητης ιδι
οφυίας, ψυχολογικής κατανόησης 
καί κοινωνικβΰ ήθους.

Καί προσθέτουμε άκόμη καί α
λύγιστες θεληματικότητας καί προ
σωπικής άρετής.

Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνούμε 
καί τούτο: βτι ό Ββυτυράς δέν εί
ναι μόνο ένας δόκιμος καί παρα
γωγικός έργάτης τού νεοελληνικβΰ 
λόγου. Είνα ι κ ’ ένας ένάρετβς καί 
γενναίος άνθρωπος, πού δούλεψε 
παλαίβντας επίμονα κ ι’ αδάμαστα 
στήθος μέ στήθος πρός βλες τίς άν- 
τιξβότητες, όσες βάζει στό δρόμο 
ένός πνευματικού άνθρώπβυ μιά ά- 
ναρχούμενη κοινωνία άτόμων καί 
μαζών ίδιοτελών.

Ό  διαρκώς πένης καί διαρκώς υ
περήφανος, αύτός καλλιτέχνης· ό 
διαρκώς άχλβαςς καί διαρκώς αύ- 
τβκυριαρχούμενβς άυτος' άνδρωπβς· 
6 Ββυτυράς ήρωας καί μάρτυς τβΰ 
νεβ&λληνικβΰ λόγβυ χάραξε μέ τό 
αίμα τβυ τόν εύρύτατο χώρο όπβυ 
θεμελίωσε καί σήκωσε μεγάλο κ ι’ 
έπιδλητικό τό χτίριο τών δημιουρ
γιών τβυ. Πβιός άλλβς, άλήθεια, ά
πό τβύς λβγβτέχνες μας έζησε δπως 
ό Ββυτυράς χωρίς άδαιρίες, χωρίς 
παρεχτρβπές, χωρίς παραποιήσεις 
γράφβντας διηγήματα κ ι’ άπβζών- 
τας άπό διηγήματα; Πβτέ τβυ δέν 
άφισ,ε τό έργβ γιά τό πάρεργο. Πβ
τέ τβυ δέν άρνήθηκε τήν τέχνη  
γιά τόν επαγγελματισμό. Δ έν  πβύ- 
ληοε ό Ββυτυράς σάν άλλβυς- τήν 
ψυχή τβυ στόδιάδβλο γιά νάθερα- 
πεύση τό σαρκίο τβυ. Δ έν  δέχτηκε 
πβτέ του δουλειά ρβυτινιέρικη γιά 
νά μείνη ανέπαφος κ ι’ άτσαλάκω- 
τβς. Κ Γ  αύτός ό Παπαδιαμάντης ά- 
κόμη, ό άγιώτερβς τών άγίων τβΰ 
λόγβυ στόν τόπβ μας. έκαμνε μετα
φράσεις κ ι’ άλλα δημβσιβγραφικά 
έργα δχι τής άρεσκείας tsu  σέ ημε
ρήσια καί περιοδικά έντυπα γιά τή 
διατρβφή τβυ. Κ Γ  ήταν διαρκής ό 
κίνδυνβς καί γ ι’ αύτόν άκόμη τόν 
πηγαίο καί σβδαρό λβγοτέχνη 
νά θολώνονται βί έμπνεύσεις τβυ 

(Συνέχεια στή>· 4η σελίδα)

Θ ΕΑ ΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΏΤΕΣ

«ΊΊτάνικ Βαλς»
στό Θέατρο ’Αλίκης
Κριτικό σημείωμα τοΰ κ. Β. ΡΩΤΑ

Πολύ νόστιμο εΐνε τό νέο εργο 
ιτού Ανέβασε αύτή τή βδομάδα ό 
ήμι-ημικρατικός Θίασος Μαρίκας 
Κοτοπούλη στό Θέατρον ’Αλίκης κ’ 
ή παράσταση αύτή εΐνε ώραία πρά
ξη άπό πολλές άποψες καί περισ- 
σότερο άπό τήν άποψη τής γνωριμί
ας μας μέ τήν πνευματική παρα
γωγή τών γειτόνων μας.

‘Η τρίπραχτη αύτή κωμωδία τοϋ 
Ρουμάνου δραματικού ποιητή Θ. 
Μουσατέσκου είνε πρώτης σειράς 
δημιουργία, ουσιαστικά καί μορφι
κά. Γνήσιο δραματικό τάλαντο, θεα 
τρική καλλιέργεια καί καλή συγγρα 
φική συνείδηση έργάζονται μέ έ- 
ξυπνάδα, μαστοριά καί γερά υλικά. | 
Ό  περίπλοκος μύθος δέν προδίνει 
τήν καλλιτεχνικήν άπλότητα καί 
δέν ένοχλεΐ τήν γενικήν εύγένεια, χά 
ρη, έξυπνάδα, αίσθαντικότητα καί 
σοφία πού βγαίνει άπό δλο τό έρ
γο καί τό κάνει ώραϊον καθρέφτη 
τής κοινωνικής ζωής τής γειτονικής 
μας χώρας. Καί —  καθόλου παρά
ξενο —  ό καθρέφτης αύτός μάς πα
ρουσίασε κα! τά δικά μας πράματα, 
τόσο δσο δέν τό κατάφερεν άκόμη 
ή ντόπια παραγωγή κΓ αν οί όνομα 
σίες προσώπων καί τόπων δέν ή
σαν ξενικές, θάλεγε κανείς πώς δλέ 
πει ολοζώντανη τήν έλληνική ζωή 
μας.

Ή  σκηνοθεσία μπόρεσε νά σταθή 
στό ύψος τοΰ έργου μέ άνεση καί 
γούστο. Τά μόνα πού θά είχα νά

παρατηρήσω, εΐνε πρώτα κάποια χο 
λαρότητα στή δράση, πού —  έπειδή 
ϊσα-ϊσα εΐνε πυκνή καί τό εργο κω 
μωδία —  θάπρεπε νά κυλήση μέ 
γοργότερο καί ζωηρότερο ρυθμό, 
δεύτερα ή άνάθεση μερικών ρόλων 
σέ αδύνατους ώμους —  πράμα πού 
έζημίωσε άρκετά τήν παράσταση. 
’Αλλά γιά τό δεύτερο τούτο δέν εύ- 
θύνεται ό σκηνοθέτης, παρά ή ήμιο- 
λική σύνθεση τού ήμικρατικοΰ θιά
σου.

Τό κοινό ευχαριστήθηκε πολύ μέ 
τήν ώραία παράσταση καί τό παί
ξιμο των ήθοποιών κ’ ευχαριστιέμαι 
κ’ έγώ τώρα ύπερβολικά πού μπορώ 
νά τούς συγχαρώ ολους καί περισ
σότερο τόν κ. ’Αρώνη γιά τή λειττή 
δσο καί άπλή κ’ εύγενικιά του τέ
χνη, τήν κ. Στεφανίδου γιά τήν πλη 
θωρική, άλλά πάντα ώραία της 
ζωηρότητα, τήν κ. Ρίτα Μυράτ γιά 
τή συγκινητική —  άν καί ύπερβολι
κά άγγελική —  δροσιά καί χάρη 
της, τήν κ. Μαίρη ’Αρώνη γιά τό 
θαυμάσιο σκέρτσο της καί τόν νεα
ρόν κ. Καλλέργη, πού πρώτη φορα 
τόν βλέπω, γιά τή θερμή —  άν καί 
τρακαρισμένη —  προθυμία του.

‘Η μετάφραση τοΰ έργου καμω' 
μένη άπό τόν κ. Κουνελάκη πάρα 
πολύ καλή. ’Ελπίζω πώς τό έλληνι
κό κοινό θά συμμεριστή αύτή μου 
τήν εύχάριστη έντύπωση καί θά φιλο 
ξενήση γιά πολύν καιρό τό ώραίο 
αύτό εργο στόν τόπο μας.

ΐ  Β. ΡΩ ΤΑΣ

Ή
θά

κ. Κατίνα ΠαξινοϋΟ
παίξη «Βρικόλακες»

ΑΟΝΑΙΝΟστο
Τί ειπε σέ συντάκτη τών «Παρασκηνίων}»

Στόν καθημερινό τύπο γράφηκε δτι 
ή κ. Κατίνα ΓΙαξινοΰ πρόκειται νά παί
ξη τούς «Βρυκόλακες» στό Λονδίνο. Μ’ 
αύτή τήν εύκαιρία νομίσαμε πώς θά έ
πρεπε ν’ άκούσουμε τήν ίδια τήν έκλε- 
κτή καλλιτέχνιδα νά μάς μιλήση έπά
νω στό ζήτημα αύτό.

Μάς δέχεται στό ώραίο «άππαρτε- 
μάν» της, στήν 6δό Σέκκερη, δτι έχει 
γυοίσει άπ’ τήν έ
ξοχή·

— "Επαιζα γ ι ά 
δεύτερη φορά τήν 
«Ήλέκτρα» στό Λον
δίνο, άρχίζει ή κ. Πα 
ξινού. Στό τέλος τής 
παράστασης τό καμα 
ρίνι είχε γεμίσει ά
πό κόσμο. ’Ανάμεσα 
σ’ αύτούς πού ήρθα
νε νά μέ συγχαρούνε 
ήταν κι’ ενας κοντός 
κύριος μέ πρόσωπο 
ποϋμοιαζε τού Μπετό 
βεν. Μοΰ είπε δτι λέ 
γεται Μπράουν. Φύγο 
με. μετά γιά τή Φραγ 
κφούρτη. Έκεΐ ελαβα 
τό έξής γράμμα άπό 
τόν κ. Μπράουν :
Μ Ω Ρ ΙΣ  -ΜΠΡΑΟΥΝ 

Λονδίνο 
25 ’ Ιουνίου 1939

’Αγαπητή κ. Πα- 
ξινού.

' Ητανε τόσος ά 
κόσμος πού περίμε- 
νε νά σάς δή χθες τό 
βράδυ, ώστε ή μις 
Μώρρις κΓ έγώ δεν 
μπορέσαμε νά σάς 
πούμε ούτε τά μισά άπ 
λαμε. Χώρια άπ’ αύτό 
κι’ ώραίο άπό μέρος μας νά σάς κρα
τήσουμε περισσότερο ύστερα μάλιστα 
άπό τέτοια μεγάλη κούραση.

Δέν μπορώ νά ξαναφέρω στή μνήμη 
μου καμμιά άλλη φορά, πού νά πέρα
σα μιά τόσο άξιομνημόνευτη βραδυά 
στό θέατρο. Κ Γ  εΐνε τόσο λίγες οί α
ξιομνημόνευτες. 'Όπως π. χ. τό βράδυ 
πού είδα τή Ντοΰζε πριν άπό 40 χρόνια 
ΐΓΓβίπο»! β"'ήν «Φρατζίσκα ί·τά Ρίμ ιν», 
τ^Ντόδζέ" σ ι'ους' '«tipt** ου
"Ιψεν στό τέλος τής ζω*^· της η τή 
Mimi Aguglia καί τόν Grasso 
πριν άπό τριάντα χρόνια, σ’ ένα Σ ι
κελικό κομμάτι πού παίξανε στό Λον
δίνο, ή τήν Έ λεν  Βάν Βόλκεμπουργκ 
στή «Μήδεια» καί τίς «Τρωάδες», στήν 
’Αμερική πριν άπό 30 χρόνια ή καί τόν 
γέρο Σιλκράουτ πού έπαιξε έβραίϊκα 
τόν «Σάϋλωκ» στή Νέα Ύόρκη 
πριν άπό 30 χρόνια κι’ άκόμα μιά 
δυό άλλες σπάνιες φορές.

"Ωστε μπορείτε νά δήτε πόσο ψηλά 
εΐνε τά μέτρα τής σύγκρισής μου, δ- 
ταν λέω δτι ή δική σ»ς έκτέλεση μπαί
νει στην ίδια γραμμή ^έ τίς έκτελέσεις 
τών μεγαλείτερων καλλιτεχνών πού εί
χα ποτέ τό προνόιιώ /”'* δώ.

Κ Γ  δχι μόνο σει<?Γ άλλά κΓ ή δλη 
σκηνοθεσία ήταν ύπέροχη, κΓ ό φωτι
σμός, κι’ ιδιαίτερο; ό χορός, δέν θά

Ή κ. Κατίνα Παξινού, στό ρόλο τής κ. ’ Α λδΐΥκ , στβύς «Βρυκόλα
κες» τοΟ ίψεν.

δ,τι θά θέ- 
δέν θάτανε

μπορούσε νά ήτανε άκόμα πιό άνώτε- 
ρος καί πιό μεγαλειωδέστερος.

Καί γι’ αύτά μπορώ νά μιλήσω μέ 
κάποια αύθεντίά. Γ icm έχτός άπό τό 
«Τέλος τού ταξιδιοϋά τού Σέριφ ποΰ 
πρώτος έγώ τό παρουσίασα παντού 
κΓ έτσι έγινε γνωστό, καί τόν Πάουλ 
Ρόμπινσον στόν «Όθέλλο» καί τίς έ- 
κατοντάδες άλλες σκηνοθεσίες πού γι’ 
αΰτές ήμουνα ύπεύθυνος καί στήν ’Αγ
γλία καί στήν ‘Αμερική τά 30 τελευ- 
ν.αΤα <χύτά χρόνιος, ^  λληνική τραγω- 

"oVa 0 v t u p i ) f ζ ιη\ ζϋ.'ις 
μου.

Έγώ  σκηνοθέτησα τίς «Τρωάδες» 
στήν ’Αμερική, τήν παράσταση τής 
«Μήδειας» στό 1915 στήν Παγκόσμιο 
’Έκθεση τού Σάν Φραντζίσκο, καί τήν 
«’ Ιφιγένεια έν Αΰλίδι» μέ τήν Μάργκα- 
ρετ ’Ανγκλίν μέ τήν συμφωνική όρχη- 
στρα Νέας Ύόρκης στό 1921 καί που 
σ’ αύτήν μεταχειρίστηκα πάρα πάνω 
άπό 450 πρόσωπα.

Αύτές οι παραστάσεις μπορώ νά τ’

όμολογήσω τώρα, μετά άπό τόσα χρό
νια, χωρίς ψεύτικη μετριοφροσύνη, μέ 
τοποθέτησαν σέ μιά σειρά πού δέν ξε- 
περάστηκε άπό τότε στόν άγγλόφωνο 
κόσμο.

Τήν Τετάρτη δμως, τό βράδυ, άνα- 
γνώρισα μ’ εύγνωμοσύνη καί ταπεινο
φροσύνη, δτι ήμουνα μπροστά σέ μιά 
ήθοποιό κΓ ενα σκηνοθέτη που μοΰ γι- 

νήκανε δάσκαλο! μου. 
Καί δέν ξέρω τίποτα 
ώραιότερο στή ζωή, 
άπό τό νά ύποκλιθής 
μ’ έκσταση κΓ εύλά- 
βεια μπροστά στήν 
άληθινή υπεροχή τών 
άλλων.

/.άς παρακαλώ νά 
θελήσετε νά διαβιβά
σετε αύτά τά αίσθή- 
ματά μου καί στόν 
συνάδελφό σας.

Ή  μεγάλη μου θλί- 
ψι εΐνε δτι δέν είδα 
τόν «"Αμλετ». ’Αλλά 
ήταν άδύνατο νά δώ 
κΓ αύτή τήν παράστα 
ση γιατί ή'μουνα ά- 
πασχολημένος μέ τή 
^υλειά μου.

Μοΰ είπανε δμως, 
αύτο! πού ξέρουνε νά 
κρίνουνε, δτι καλλίτε' 
ρη παράσταση καί 
προσωπική έκτέλεση 
δεν έχει δοθή στό Λον 
δΐνο, άπ’ δσες διατη 
ρεΐ ζωντανή ή μνή-
μι·

'Ακόμα μιά φορά, 
άγαπητή κ. Παξινού 
έπιτρέψτε στήν κ. 

Μώρρις καί σέ μένα νά σάς υποβά
λουμε τήν εύγνωμοσύνη μας καί τόν 
θαυμασμό μας».

Μετά άπ’ αύτό τά γράμμα άρχισαν 
προτάσεις άπό τό μέρος τού κ. Μπρά
ουν γιά νά δώσω παραστάσεις στό Λον 
δΐνο καί στήν ’Αμερική.

Τήν ίδια άκριβώς έποχή, στή Γερμα
νία μοΰ προτείνανε 75.000 φράγκα γιά 
είκοσι παραστάσεις μέ πληρωμένα δ
λα τά έξοδα τής διαμβνής μου, τοΰ τα 
)ξιδί<ϊυ μου κ τ λ .' Τό Β α σ ιλ ικ ό  θέατρο 
% τό εΐχί t’li(Οι^ψπ'ι στή/
Έλλάδά. Έγώ  θά πήγαινα στό Πα
ρίσι. ’Έτσι, χωρίς νά συνεννοηθώ μέ 
τή Διεύθυνση τού θεάτρου, δέν μποροΰ 
σα νά άπαντήσω σέ καμμιά άπ’ αύτές 
τίς προτάσεις.

Ό  κ. Μπράουν δμως έπέμενε. Τηλε
φωνούσε, έγραφε. Τέλος πάντων άνα- 
γκάστηκα νά τού πώ δτι υπογράφω συμ 
βόλαιο, μέ τή συμφωνία δμως δτι στούς 
δρους τοΰ συμβολαίου θά υπήρχε κι’ έ- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ

’Άρθρο τής χορογράφου του Βασιλικού Θεάτρου 
Δίδος ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Υ

Τά καλλιτεχνικά εϊδω*α

ΚΟΡΙΝΝΑ ΛΥΣΑΙΡ
(Έγγονή θεατρικού συγγραφέα, κορη δημοσιογράφου, άδ&ρφή σκηνογράφου 
καί χορεύτριας. — Πώς γνώρισα τήν νέα πρωταγωνίστρια τής σκηνής καί τοϋ 
κινηματογράφου. — Τί μοΰ είπε ή Κορίννα ΛυσαΙρ καί πώς τήν είδα νά παίζη

πρό τοϋ φακού)
ΤΗΣ ΣΥΝ ΕΡ ΓΑΤΙΔΟΣ ΜΑΣ Δίδος IP. ΣΚΑΡΑΒΑ ΙΟ Υ

Μερικοί πιστεύουν —  καί δικαίως; 
νομίζω —  δτι τό περιβάλλον στό ό
ποιο μεγαλώνουνε τά παιδιά, εχει με
γάλη έπίδρασι στή διαμόρφωσι τοΰ 
χαραχτήρα τους. Άπό τήν άποψι αύτή, 
τό οικογενειακό περιβάλλον τής Κορίν-

τερη άδελφή τους, 15 έτών έχει κατα
πληκτικό ταλέντο στά χορό. Τόσες καλ 
λιτεχνικές φύσεις σέ μία οϊκγέονεια, 
εΐνε κάτι σπάνιο. "Αλλο τόσο δύσκολο 
δμως καί τό νά συνάντηση κανείς μία 
κοπέλλα μόλις 19 χρόνων, σάν τήν Κο-

έναλλαγής τών αισθημάτων, τήν τόσο 
χαραχτηριστική τής ήλικίας τής ήρωί- 
δος μου.

Πέντε λεπτά μετά τήν άφιξί μου στό 
στούντιο, συνωμιλούσαμε σάν παληές 
γνώριμες-

Ά π ό  τ’ άριστε,ρά στά δεξιά : Ή  Κορίννα Λυσαίρ, ό πυγμάχος κ. Ζώρζ Καρπαντιέ καί ό δημοσιο
γράφος κ. Ζάν Λυσαίρ, πατέρας τής έκλεκτής κα λλιτέχνιδος

νας Λυσαίρ, στάθηκε πολύ εύνοίκό. 
Παππούς τής νέας ήθοποιοΰ, εΐνε ό 
γνωστότατος θεατρικός συγγραφέας κ. 
Ζουλιέν Λυσαίρ καί πατέρας της, ένας 
άπό το^ς πιό έκλεκτούς Παρισινούς δη 
μοσιογράφους, ά κ. Ζάν Λυσαίρ. "Οσο 
γιά τή μητέρα τής Κόριννας Λυσαίρ, 
εΐνε μία γυναίκα προικισμένη μέ φύσι 
λεπτή καί εύγενική. Άπό τό τυχερό ζεΰ 
γος Λυσαίρ, γεννηθήκανε τρία παιδια: 
τό καθένα τους μένα ώραίο ταλέντο. Ή  
πρωτότοκη,'ή Κορίννα, μέ άξιόλογο 
δραματικό ταλέντο. Ό  άδελφός της, 
πού είνε σήμερα 18 έτών μόλις έργά- 
ζεται έδώ κα! δυό χρόνια ώς σκηνογρά 
φος στά Παρισινά θέατρα. Ή  μικρό-

ρίννα Λυσαίρ, στήν ρποία ή τύχη έπρό 
σφερε τή δόξα κα! τόν πλούτο, χωρίς 
τό κορίτσι αύτό, νά χάση τίποτε άπό 
τήν απλότητά του. Είνε ίσως ζήτημα ε
ξυπνάδας καί άνατροφής. ‘Οπωσδήπο
τε, ή διαπίστωσι τής μεγάλης άπλότη- 
τος τής Κόριννας Λυσαίρ, προξενεί τήν 
πιό ευχάριστη έντύπωσι σ’ δποιον πλη 
σιάζει τή νέα ήθοποιό. Τή γνώρισα 
στό κινηματογραφικό στούντιο τής 
Μπιγιανκούρ. Στήν έκφραστικώτατη 
φυσιογνωμία τής Λυσαίρ, τό ώραιότε
ρο χαραχτηριστικά είνε τά μάτια της: 
Τά μεγάλα γαλάζια της μάτια, δπου 
ή λάμψι τής χαράς διαδέχεται τή σκιά 
τής μελαγχολίας, μέ τή γοργότητα τής

Ή  Κορίννα Λυσαίρ μοΰ έμπιστεύ- 
θηκε :

— Δέν είχα τήν παραμικρότερη ιδέα 
νά γίνω ήθοποιός. Τό ντεμποΰτο μου 
στό θέατρο, ήταν έντελώς συμπτωματι- 
κό. "Ενα βράδυ του 1936, ό παππούς 
μου, πού έτοιμαζότανε νά άνεβάση τή 
γνωστή κωμεντί του, «Υψόμετρο 
3200», είπε στούς γονείς μου : «Μοΰ 
χρειάζεται γιά κάποιο ρόλο τοΰ και
νούργιου έργου μου, ένα κορίτσι 14 
ώς 15 χρόνων. τ ί θά λέγατε δν άπο- 
φάσιζα νά τόν έμπιστευθώ στήν Κο
ρίννα ;»

«’Ακούοντας τά λόγια τοΰ παππού 
(Συνέχεια στήν 5η σελίδα^

Διαβάζοντας κανένας προσεκτικά τίς 
διάφορες μελέτες γιά τό χορό πού δη
μοσιεύονται κατά καιρούς στά περιο
δικά, βλέπει ώραΐες σελίδες παρμένες 
άπό τήν πλούσια Ιστορία τού χορού. 
Πουθενά δμως δέ θά δή γιά ποιό λόγο 
δημιουργήθηκε τό ρεύμα τοΰ έκφραστι 
κοΰ χορού πού είχε πρώτη του άφορμή 
τούς χορούς τής Ντάνκαν. ’Ανεξάρτητα 
αν άγαποΰμε καί πιστεύουμε τόν εκ
φραστικό χορό ή δχι, θάπρεπε νά στα
θούμε στό ζωτικό αύτό κεφάλαιο τής 
τέχνης.

Ό  μεγάλος σκοπός τού 20ου αιώνα 
ήταν ν’ άπαλλάξη τή χορευτική τέχνη 
άπό τίς διακοσμητικές μορφές, άπό 
τήν παντομίμα πού εΐνε νατουραλισμός 
κι’ άπό τό αισθησιακό στοιχείο. Τό 
πνεύμα τοΰ αιώνα πού έπαναστάτησε 
δλες τίς τέχνες, έπέδρασε καί στό 
χορό. .

Ό  πιό άντιπροσωπευτικός τύπος 
αύτής τής μεταρρύθμισης καί τής έ'ρευ 
νας ήταν ή ’Αμερικανίδα άρχαιολάτρις 
Ίσιντόρα Ντάνκαν, μαθήτρια τού Γάλ
λου ήθοποιοΰ καί χοροδιδάσκαλου 
Ντελσάρτ.

Ή  Ντάνκαν τά χειμώνα τοΰ 1902—

σειρά άπό ζωντανές εικόνες. "Ο ,τι ι 
κανέ ή Ντάνκαν, δέν ήταν βέβαια ένα 
μεγάλο έ'ργο τέχνης ήταν εύεργετικό ό
μως γιατί έ'σπασε κάτι πού υπήρχε ώς 
τότε κι’ άνοιξε έ'να δρόμο καινούργιο 
στήν τέχνη τού χορού.

Ό  άληθινός δμως δημιουργός καί 
ιδρυτής τού έκφραστικοΰ χορού εΐνε ό 
Ροδόλφος (ψόν Λάμπαν, πού γεννήθηκε 
στή Γερμανία τό Δεκέμβρη τοΰ 1879.

Ό  Λάμπαν, θεωρητικά καί πρακτι
κά, έβαλε τίς βάσεις καί τό σκοπό γιά 
τήν τελειοποίηση τοΰ έκφραστικοΰ χο
ρού. Τό πρώτο του βήμα ήταν ή άπελευ 
θέρωση τού χοροΰ άπό κάθε ξενική έπιρ 
ροή. Ώς τότε, ό χορός ήταν τέχνη πού 
έξυπηρετούσε άλλες τέχνες: τή μουσι
κή καί τήν ηθοποιία. Τώρα, έπρεπε*νά 
γίνη μιά τέχνη αύτόνομη. Οί ρυθμικές 
σωματικές κινήσεις έ'πρεπε νά βγαί
νουν άπό τή γνώση τού σώματος. Δέ 
χρειάζεται νά εΐνε πάντα δεμένες μέ 
μιά μουσική σύνθεση. "Οπου ό χορευ
τής ή'θελε μιά μουσική συνοδεία στό 
χορό του έπρεπε νά μεταχειριστή μιά 
μουσική πού νά ταιριάζει στό χορό. 
Πίστευε δτι 6 χορευτής έπρεπε νάναι 
έλευθερος νά δη μ ιουργή δποια σύνθεση

Μ ιά  χαρακτηριστική φωτ ογραφία τής Μαίρη Β ιγκμ α ν

1903 έφτασε στήν Γερμανία. Έκεί, μέ 
διαλέξεις δίδαξε τήν ύπαρξη καί τά 
σκοπό τής νέας της χορευτικής τέχνης. 
Ντυμένη σάν ιέρεια, μέ τά μαλλιά α
πλωμένα στούς ώμους, είχε στή φωνή 
της τόν τόνο ένός φανατικού πού δίνε
ται στό έργο του μέ πίστη κΓ ενθου
σιασμό. Ή  Ντάνκαν ήθελε νά λευτερώ 
ση τά σώμα άπό τή στολισμένη ψευ
τιά τοΰ μπαλέττου, γύρευε νά τό κινή· 
ση αύτό τό σώμα μέ τή φυσική καί 
άβίαστη χάρη του. Γυμνοί χόρευαν οί 
άρχαΐοι "Ελληνες καί γ ι’ αύτό ή Ντάν 
καν πρώτη άρνήθηκε τήν κλασσική φου 
στίτσα τής μπαλλαρίνας, τίς pointes 
καί τά τρικώ. Οί positions καί οί 
κινήσεις τοΰ μπαλλέττου, ελεγε, ήταν 
άφύσικες γιατί άντέβαιναν στούς νό
μους τής βαρύτητας καί τής ισορρο
πίας.

Ή  χορεύτρια τοΰ μέλλοντος, αν ήθε
λε νά πραγματοποιήση μιά τέλεια τέ
χνη, έπρεπε νά έπιφέρη τήν άρμονία 
άνάμεσα σέ σώμα καί ψυχή. Γ Γ αύτό 
στούς χορούς της ή Ντάνκαν άντέγρα- 
ψε πόζες άπό άρχαία άγάλματα, άνά- 
γλυφα καί βάζα, κι οί χοροί της εΐνε 
μία σειρά άπό ρυθμικές κινήσεις, μιά

θέλει κΓ άπάνω στή δική του νά γρά
φεται ή μουσική. Μεταχειρίζονταν δχι 
μουσική, δηλ. πιάνο ή όρχήστρα κλπ. 
άλλά ρυθμό, δηλ.. γκόγκ καί ταμποΰρ 
λα, όργανα πού ύποβαστάζουν άπλώς 
τό χορό. Εφεύρε ένα δικό του τρόπο 
γραφής. Κ Γ  αύτή ή γραφή άποδίδει τή 
δύναμη, τήν κατεύθυνση, τή διάρκεια 
τής κίνησης καί τό δρόμο πού έχει νά 
χαράξη ό χορευτής πάνω στή σκηνή.

Ό  Λάμπαν δημιουργεί τους σολιστι 
κούς χορούς, τίς μικρές χορευτικές ό
μάδες πού τίς ονομάζει Kammertaure 
καί έπικές χορευτικές σουίτες, 
συγγενείς μέ τήν παντομίμα, άλλά πού 
διαφέρουν βασικά άπ’ αύτήν γιατί τά 
πρωταρχικό τους ξεκίνημα είνε τό συ
ναίσθημα.

Τό κορύφωμα τής δλης έργασίας του 
εΐνε οί πελώριες ορχηστικές του συν
θέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα πού σ’ 
αύτές έχτός άπό τή μουσική ύπάρχει 
καί όμαδική άπαγγελία. Πρώτη φορά 
στήν ιστορία τού χοροΰ ή τέχνη τοΰ 
ρυθμικά κινούμενου σώματος άποκαλΰ 
πτεται σ’ δλο της τό πλάτος καί τό 
μέγεθος. Ή  θεωρία τοΰ Λάμπαν ξανα-

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Τά ξεχωριστά ζητήματα τής σκηνογραφικής τέχνης

Τό ταβάνι 
καί τό πάτωμα
στί) σκηνογραφία
Δυο άρθρα τοϋ σκηνογράφου κ. Γ. Α ΝΕΜΟΓΙΑ Ν Ν Η

Ε ίν ’ ίϋκολο νά καταΛ.άδ[| κα 
νείς, πώς τό πρώτο γ ιά  τό ό
ποιο 0 ot φροντίοτ) ό σκηνογράφος 
δταν σχεδιάζει ενα σκηνικό δι
άκοσμο, είναι οί τοίχοι πού θά 
στήσΓ| στήν σκηνή «ν  πρόκειται 
γιά  κοτνέν’ Αρχιτεκτονικό κτίριο, 
ή τ’ άντικείμενα πού θά τοποθε- 
τήιστ| σέ περίπτωση ~οίι θάπρεπε 
νά παρουσίαση έναν.όποιονδήπο- 
τε έξωτερικό «τόπο».

Ω στόσο, σέ πολλά εργα, φρον 
τίζει μέ τήν ίδια προσοχή γ ιά  τό 
πάτωμα τής σκηνής καθώς και 
γιά  τό ταβάνι, πού θά σκεπάση 
τό σκηνικό πού έτοιμάζει.

Ο Ι δυσκολίες πού τοϋ παρουσι 
άζονται στις δυό αΰτές περιπτώ 
σεις εϊν' άρκετά μεγάλες, άνάλο 
Ϋες πάντα μέ τήν ποιότητα, τήν 
άξία καί τήν δράση τοΰ θεατρι
κού κειμένου πού έπεξεργάζεται, 
μέ τόν τρόπο της σκηνογραφί- 
κής κατασκευής καί ιιέ τήν Ικ α 
νότητα τοΰ έκτελεστή καλλιτέ
χνη.

Ή  Οπαρξη τοΰ ταδανιοΰ δέν 
τόν απασχολεί άσφαλώς περισσό 
τερο άπ’ δ,τι άλλο θάχε ν’ άντι- 
Ί?τωπίση, γ ιατί δσο χαμηλό κ Γ  
άν είναι τό δωμάτιο πού μοντά- 
ρεται σ·*ή σκηνή, τό ταβάνι του

;έν βρίσκεται πολύ κοντά στόν 
θεατρίνο, έτσι πού ν’ άποτελή πα- 
ραγοντ' Απαραίτητο στήν έπιτυ
χία  τής σκηνογραφίας. ’Ίσ ω ς  
πολλές φορές νά δλάπτη τή γε 
νική έντίίπωση τής παραστααης, 

ατί ή έπιφανειά του μονόχρω
μη κι* άνόργανη είναι χωρίς έν- 
.Λαφέρον καί τό ανοικτό χρώμα 
πού ,μ’ αύτό συνήθως δάφεται 
τρα&άει τήν προσοχή τοΰ θεατή 
άπ’ τό παίξιμο τών ήθοποιών.

Γά συγχρονισμένα θεατρικά 
κτίρια έχουν έγκαταστήσει προ 
®ο\.είς που φωτίζουν τά πρόσω
πα πού παριστάνουν, σέ πολλά 
:ημεια  ny: πλατοος καί τής γα  
λαοί'ί^, ώστε τό ο.βς νάρχεται 
άπο μπροστά καί νά μήν δημιουρ 
/ή περίεργες σκιές, τέτοιες πού 
κάνουν τή φυσιογνωμία τοΰ κ.ω- 

ωδοΰ άγνώριστη. Διαθέτουν ά
κόμα καί προβολείς κινητούς, 
Μονταρισμένους σέ τρίποδα— με- 
ταφέρονται οπου νάναι τήν ώρα 
ιού  χρειάζεται — καί μπορούν 
νά φωτίσουν άκριδώ ς τ’ όρισμένο 
μέρος πού θάπρεπε νά φωτισΟή.

’Ά λ λ α  κτίρια, κτισμένα πρίν 
άπό πολύν καιρό, έξακολουθοΰν 
νάχουν παληά συστήματα φωτι- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα j
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Ή ούτν βιογραφία του
Κωστή Νικολάου

29ο
« Σ τ ό ν  αγαπητό μα; Κωστή Ν ικο 

λάου έγώ καί e i ούμδουλβι τή ; Ε λ 
ληνική ; Φ ιλα ρμονική ; μ*·; γιά νά 
του φέρνη τύχη»· ( " Α ν  καί δώ πού 
τά λέμε κα νεί; άπό τού; άλλου; 
δέν έδαλε πεντάρα τσακιοτή γιά 
μιά τέτοια ΰπόδεοη).

Ό  Κω νστάντη; δέν κατέδαινε αέ 
τέτοιε; μικρβπρέπειε;. "Ο ,τι έκανε 
τό έκανε μόνο; του έστω καϊ άνα- 
φέροντα; καί τού; άλλου;.

Τ έλ ο ; δόδηκε τό κοντσέρτβ μου 
στη Σά λα  Τουσούμ Πασά μέ μιά 
αφάνταστη έπιτυχία καί τόση πού 
νά δοδή καί δεύτε,pc. Τ ά  εισιτήρια 
είχαν έξαντληδή πρίν τή ; ήμέρα; 
τών Συναυλιώ ν μου χάρι; στί; έ- 
νέργειε ; τοΰ Κωνστάντη Συναδι- 
νοΰ, πού καδώ; άνοιγε το χρημ)ρ ιο  
’Αλεξάνδρειά; τάδινε στού; φίλου; 
του πού άν τολμούσανε νά τ ’ άρνη- 
δοΰνε τά πλήρωνε ό ϊδιο; μέ τό 
χαρακτηριστικό του χαμόγελο!

Ά μ '  ό μεγάλο; μα; Άδέρω φ ; 
Οϊτε φωνή οϋτε άκρόαση. Έπερί- 
μενε άκόμη νά άποτύχω καί «νά ξα- 
ναγυρίσω καί πάλι δασκαλάκο; στά 
Σχολεία  τη ; Κοινότητο; πού ητα- 
νε ό άρχοντα; Πρόεδρο;.

'Οπωσδήποτε πάντα δά είμαι εύ- 
γνώμονα; στήν μνήμη του γιά τήν 
υποτροφία πού μοΰ είχε χορηγήσει 
γιά νά βγώ άριατοδάδμιο; διδα- 
σκαλιστή;, γυμναστή; καί ψάλτη;!

Μ έ  ένισχυμένη Τήν τσέπη μου 
άπό τό διπλό μου ’Αλεξάνδρειάν© 
κοντσέρτβ, άνοιξα καί πάλι τά 
πανιά μου γιά τά ξένα!

Ά φ ίνβ ντα ; τού; φιλαράκου; μου 
καί τήν ήρωϊκή μου μανούλα μέ τά 
δάκρυα στά μάτια καί νάμαι πάλι 
στό Παρισάκι μα ; το τόσ© μεγάλο 
καί άλλο τόσο χαδιάρικο μικροϋ- 
λι γιά όσβυ; τό ζηοανε !

Έ κ ε ΐ  άρχισα άμέσω; τή μελέτη 
τών δύο ρόλων τών άρχιτραγουδι- 
στάδων τή ; Νυρεμδέργη; πού μοΰ 
είχε πειά έρίση ό ϊδιβ; β Τβσκανί- 
νι.

Ό  καιρό; περνάει γ ρ ή γ « :«  έστω 
καί μέ τήν άνυπέμβνη άναμβνή 
τή ; ώρισμένη; μέρα; τή ; άναχω- 
ρήσεώ; μβυ γιά τό Μιλάνο.

Ν ά μ 5·στε τέλο; πάντων καί στο 
Μιλάν© οιτβυ καί παρβυσιάσδηκα 
άμέσω; γιά τί; άτομικέ; μου δόκι
μέ;.

Τ ό  Μιλάν©, όπω; ό πολύ ταξι
διάρικο; κόσμο; ξέρει είναι ένα δι- 
εδνέ; ίδιόρρυδμο κέντρο μελοδρα
ματικών έπιχειρήσεων. Σ τ ή  ξα
κουσμένη τβυ Γαλαρία Βιττόριο 
Έμμανουέλε μα£εύβνται τβΰ κόσμου 
©I ιμπρεσάριοι. Σοδχροί καί τυχ©- 
διώκτε;, τουρλβΰ τουρλοΰ μονέδα, 
τραγουδιστάδε;, τη ; κα λή ; ή τή ; 
κα κή ; ώρα;, πράκτορε; στεγασμέ
νοι καί άστέγαστβι. πλανόδιβι σέ 
άναζήτηση ένός χαρτζιλικιού γιά 
νά περάσουν μέρα μέ τήν μέρα, 
κ^ί άλλοι τεχνικοί κα^ (Λεσΐτ^; τβΰ
πόδιοΰ. * V f

Μιλάν©, μά καί όλη ή ’Ιταλία 
δά πή μελόδραμα καί πάλι μελό- 
δρα,μα μέ τ ί; έκατό τη ; πόλει; καί

Μ α ρ γ α ρ ι τ ά ρ ι α
μέ τά άπειρά τη ; βέατρα τά περισ
σότερα γιά όπερα. Ή  έπιτυχία ένβ ; 
μελβδράματβ; άποτελεΐ πτ,ιγή πλού 
του γιά όλο τό κράτο;, αιτία πού 
γ ι’ αύτήν παδαίνεται, ένδβυσιάζε- 
ται καί τέλο; ένδιαφέρεται © κά
δε ’Ιταλό;. Έ κ τ ο ;  έιμω; αύτβΰ © 
Ιτ α λ ό ; άπό ίδιβσυγκρ-ασία ρέπει 
πρό; τόν ρωμαντισμό, πρό; τήν 
πάλλουσ>Λ· ζωήν πού έξυπηρετεΐ- 
ται άπό τόν λόγβ, ώ; άπό τά ζων
τανά έναρδρα συναισβήματα ντυ
μένα μέσα στόν ήχο >:αί μέ τόν εμ
πνευσμένο λυρισμό εξυπηρετημένο 
άπό λαρύγγια ξακουστά περδαζω- 
μένα άπό όρχήστ ρε; τοΰ εϊδου; καί 
μαέστρου; τοΰ εϊδου;. 'Η  υπόλοιπη I 
άναρδρη μουσική καλλιεργείται j 
μέν άλλά κάπω; πλαγιαστικά.

Ή  Γαλα,ρία αύτή τοΰ Μ ιλάνου 
σκεπασμένη άπό τζάμια όπω; είναι 
χρησιμεύει σάν άπλόχωρ© καταφύ
γιο συνεντευκτήριβ, περιπατητή- 
ριο, μά καί χρηματιστήριο όλη; 
τή ; μελοδραματική; λόξα; τοΰ κό
σμου.

Έ κ ε ΐ  μέσα είναι κ ι’ άν είναι 
πού κοχλάζει τό έπαγγελματικό 
λυρικό κουτσομπολιό ! τό μουσικό 
καϊ τό φωνητικό κατακριτήριβ, ή 
σχιζβφρενόπληκτη ©ΐηση καί ό ά- 
κράτητ©; κβκορ ισ μό ;!.. . Πρέπει 
νά χη ; δύναμι άφάντα·στη γιά ν ’ 
άνδέξη; σέ κάτι τέτβιβ.

Τ ί  αισιόδοξη μαρτυρική καί ατέ
λειωτη αναμονή βασιλεύεικαι στά 
τέσσ^ρά τη ; τά καντούνια!

Μ έ  τόν πλατύγυρο πίλο άλά 
Έ ρ νά νη  καί τήν μαγγβύρα στό χέ 
ρι! τό τσουχτε,ρ© τοσκανέζικο τσι
γάρο στό στόμα περιμένουν νά φέ
ξη ή καινούργια ήιμέρα πού οί νό
τε ; τβυ; δά μεταδληδβΰνε σέ χρυ
σά Κωσταντινάτα.

Μέσα σ’ αύτή τή Γαλαρία ύπάρ- 
χβυν διάφορα πρακτορεία πβύ φα
νερά ή κρυφά κάνουνε τ ϊ; δβυλί- 
τσε; τ©υ;. ’Ανάλογα  προ; τήν κα
τάσταση τη ; λυρική ; άγορά; καί 
τών άναγκών των μεσητεύβυν κα
λού;, μετρίβυ; καί συχνά κακού; 
τραγβυδιστάδε; γιά νά δρίσκουνται 
σέ συνεχή δουλειά.

Έ κ ε ΐ  μέσα δά βρήτε λβγιών λβ- 
γιών άνδρώπου; τ ή ; Βεατρίκη; ρου
τίνα; καί τβΰ άιριδισμοΰ άπό ιμπρε
σάριου; διευδυντά; δεάτρων καί άλ
λου; μεταπράτα; ΰκηνβδετικώ ν ει
δών.

Αύτβΰ μέσα ό Τζόνσων ό Α μ ε 
ρικανό; γίνεται Ν τί - Τζβδάννι; ’Ι 
ταλό;, αύτοΰ μέσα ό ’Ιουδαίο; παίρ 
νει ένα όνομα ’Ιτ α λ ική ; πόλεω; 
καί μετονομάζεται κ. Ά ν κ β ν α  ή 
καί Ρ ίμ ίν ι ή αύτβΰ μέσα καί ώ Νι- 
κβλάβυ γίνεται Ν ικβλάϊ γιά νά α
ποφυγή τ ή . γ α υ γ ι σ τ ι κ ή κα- 
τ ^ ξ η  ^ Μ - ά  ρ υ πού i i y  φι^ιβυ^ 
ραρει Κ ν  έφαρμόζεται καλά 
στά ντβυρσέκια τή ; διαφήμηση;

Σ Ι Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια

Προκήρυξι
δραματικών διαγωνισμόν

Ή  ’Εθνική ‘Ο ργάνυσις Νεολαί
ο ς  έν ττ| έπιθυμία αϋτης δπως, 
άφ’ ένός μέν ΰποόοηθήσν; τήν πνευ 
ματικήν κίνησιν της χώρας, άφ' 
έτέρου δέ παράοχη είς τήν 'Ε λ 
ληνικήν νεότητα πνευματικά έρ
γ α  σύμφωνα πρός τά Ιδεώδη, ·ιας 
παραδόσεις κα ί τάς προα'Μνίας 
καλλιτεχνικής τάσεις τοΰ " Ε 
θνους,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τ Ρ Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Υ Σ  

Δ I Α ΓΩ Ν  I Σ Λ ΊΟ Υ Σ

1) Διά τήν συγγραφήν μονο- 
πρακτου δράιματος.

2) Διά τήν συγγραφήν μονο- 
πράκτου κωμωδίας, καί

3) Διά τήν συγγραφήν διηγή 
ματος.

Ι . - Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι  Σ Μ Ο Σ  Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α 
ΚΤ Ο Υ  Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ .

Τό δράμα θ' άποτελήται άπό 
μίαν καί μόνον πράί,ιν. Ή  ΰπό- 
θεσις αύτοΰ πρέπει νά ληφθή έκ 
της άοχαίας ή νεωτέρας ιστορίας 
τής ‘Ελλάδος, νά άναφέρεται, δη- 
λά·5ή, είς πρότοπα ή γεγονότα  
ιίής ένδοξου Ιστορίας μας, κα ί 
νά ένη διατυπωθή κατά ιοιοΟτον 
τροπον, ώττε ν' αποφεύγεται ή 
Ί ' ΐιουργία  θλιδερών καί άπαισι 

σ?όξων συναισθημάτων καί νά 
έξαίρεται ό ήρωϊσμός, ή αυτοθυ
σία ή πρός τήν Πατρίδα: καί τό 
καθήκον άψοσίωσις. Πρέπει έπί
σης νά ληφθή ύπ’ οψιν ότι τό έρ- 
γο ν  θ’ άπευθύνεται είς νέους καί 
ύπό νέων θά παίζεται- δέον κατά 
ΑΜ'έπειαν νά είναι άψο^ον άπό 
πάσης άπάα/εως, κα ί κατά τό πε- 
ριενόμενον καί κατά τήν μορφήν, 
διότι μόνον τέλεια έογα  έχουν παι 
θαγώγι.κήν αξίαν κα ί μόνον τοιαΰ 
τα ποέπει νά προσφέρωνται είς 
τήν νεότητα.

I I .  —  Δ ΙΓ Ω Ν  I Σ Μ Ο Σ  Μ Ο Ν Ο 
Π Ρ Α Κ Τ Ο Υ  Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ Σ

Κα τά  την συγγρα φ ήν τής μονο 
πράκτου κωμωδίας πρέπει νά λη- 
φθή ΰπ’ δφιν δτι οώτη θά άπευ- 
θύνεται πρός τούς νέους’ ότι ή κω 
μωδία δέν πρέπει νά προκαλή τόν 
γέλω τα διά τής χυδαιότατος άλ
λά διά τής λεπτότητος τοϋ πνεύ
ματος καί τοΟ έύγενοϋς κα ί εύγε- 
νικοΟ διαλόγου, κα ί τέλος δτι ή 
δάσις Tfir ύποθέσεως πρέπει νά 
είναι άπολύτως ήθική.

ί 11—  Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι  Σ Μ Ο Σ  
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Ο Σ

Κατά τήν συγγραφήν ιοΰ διη
γήματος πρέπει νά ληφθή ι’ π 6- 
ψιν, δτι τοΰ·το θά χρησιμεύοτ) ώς 
τερπνόν καί συγχρόνω ς φρονημα- 
τιστι,κόν άνάγνω σμα τώ ν’ νέων. 
"Ο ίε ν  θά βασίζεται έπί τών αύ- 
τών ώς άνωτέρω άρχώ ν. Δέον ν ’ 
άποφευχθή ή δ ι’ αύτόϋ δημιουρ- 
ν ία  ©λιίερών κα ί άπαισιοδόξων
‘■"««■vi.n’AiniirW'.w Λ* — ■Λ Qqc

καλλιερν’ήται ή αισιοδοξία, ή αύ- 
τοπεποίθησις, ή δράστηριότης, ή 
άψοσίωσις πρός τάς ύψηλάς ιδέας 
κα ί πρός τά εύγένή αισθήματα. 
Τά  κύρια τοΰ έργου πρόσωπα 
πρέπει νά είναι νέοι κα ί νά έκφα- 
νίζωνται ώς μέλη τής Ε .Ο .Ν . Τέ
λος, τό δ ιήγημα  δέν πρέπει νά εί
ναι ούτε πολύ σύντομον ά λλ ’ οΰ- 
τε κα ί λίοτν έκτεταμένον.

Β Ρ Α Β Ε Α

Διά  τό δ’θ<5’ΐι« :
1όν Βρα δεΐον  δρχ. 3.500, 2ον 

2 000, 3ον) 1.000. Α '  έπαινος μέ 
έπαθλον δρχ. 500. Β '  δρχ. 500. 
Δ ιά  τήν κωιμωδίαν:

Ιο ν )  Βροοδεΐον δρχ. 3.500, 2 ον) 
δρχ. 2.000, 3ον) δρχ. 1.000. Α ' 
έπαινος μέ έπαθλον δργ. 500. Β '  
δρχ. 500.
Διά  τό δ ιή γη μ α :

Ιο ν )  Βρα δεΐον  δρχ. 2.5Ρ0 2ον) 
δρχ. 1.000. Α '  έπαινος μέ έπαθλον 
δρχ. 500, Β '  δρχ. 500, Γ '  δργ. 
500. Ρλ

Τά δραδευθησόιιενα κ-.αί ‘‘παινε 
σθησόμενα έργα  θά χρησιμοποι
ηθούν ύπό τής Ε .Ο .Ν . άποκλειστι- 
κώς διά τά μέλη αύτής, >;ϊτε παι- 
^όΐ'αενα άπό Όκηνής παιρά ταύτης 
ή ύπέρ ταύτης, εϊτε έκτυπούιχε- 
να, χωρίς ό συγγραφεΰς νά έχη 
ΟΊπαίτησιν έπί ποσοστών ή άλλης 
άποζημιώσεως. Κατά τά άλλα 
’’ συγγραφεΰς διατηρεί τά δικαι- 
ώματά του διά τήν πρό τοΟ κοι- 
νοΰ παοάστασιν (έφ ’ δσον τό έρ
γων παίζεται ύπό έπαγγελ.μκτικών 
θιάσων καί ούχί ύπό θιάσων άνη- 
κόντων είς τήν Ε  Ο .Ν. ή πα·ζό,·- 
των ύπέρ_ ταύτης) ώς καί διά τήν 
υΤι1  σ ύτοΰ έκτύπωσιν καί πώλητιν 
-οΰ έργου του.

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ

Γά έργα  θά ύποδληθοϋν πρός 
κρίόιν είς τήν Κεντρικήν Διοίκη- 
σιν Ε .Ο .Ν . (όδός Σ τ ά δ ιά  28), 
Γραφεΐον I I I ,  τμήμα Δ ' ,  μέχρι τέ 
λους Μαίου 1940.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ

Τά έργα  θ’ άποστέλων;αι διά 
σιχηηιμένων ταχυδρομικώ ν φα- 
κέλλων. Έ π ί  τοΰ φακέλλου θ’ ά- 
ναγράφεται πλήν τής Δτυθύνσε- 
ως τό διακριτικόν «Δρα μα» ή 
«Κωιμωδία» ή «Δ ιήγημα » Ε ν τ ό ς  
τοΰ φακέλλου θά περιλαμβάνεται 
τό έργον άνωνύμως καί άνευ ού- 
δενός άλλου διακριτικοΰ πλήν έ
νός ρητοΰ’ τό ρητόν \ο ΰ ΐΓ  θ’ ά- 
ναγράφεται καί έπί μικροτέρου 
φακέλλου, έντός τοΰ όποιου θά 
πεοιέχεται τό δνομα καί ή διεύ- 
θυνσις τοΟ σ' |' /· '"'"Φέω Γ. Ό  μι- 

nhc ο^το*- Λ ά κελλ0ς θά εύρίσκε- 
ται έπίσης έντός τοΰ μ ιγό λο υ  φα
κέλλου Μετά τοΰ έργου.

Α ί διά τήν κρίσιν τών ύποδλη- 
θησομένων έργω ν έπιτροπαί θά 
όρισβοΰν όλίγον πρό τής λήξεως 
τής wooft*criiccc ύποδολής.

Τό Βασιλικό θέατρο τήν περασμένη Πέμπτη, 
πού έγινε ή ηδεία τού Πρίγκηπα Χριστόφο
ρου, δέν έδωσε παραστάσεις οϋτε τό απόγευ
μα, ούτε τό δράδυ.

,—  "Ομοια δέν έκαμε μάθημα τήν ίδιαν ή
μερα καί ή Δραματική Σχολή τού Βασιλικού 
θεάτρου.

—  Στό Βασιλικό θέατρο Τσαμε καί αύριο 
6ράδυ θά παίζεται ή «Δωροθέα "Αγγερμαν» 
τού Χάουπτμαν, άπό τήν έρχόμενη δέ Τρίτη 
θά έπαναλάδη τό «Κοντσέρτο» τού Χέρμαν 
Μπάρ. /

—  Τό «Κοντσέρτο» θά όιαδεχθή ό «Βασιλη- 
άς Αήρ» πιθανώτατα

—  Τό «"Αρμα Θέσπιδος» συνεχίζει μέ ικα
νοποιητικές εισπράξεις τίς παραστάσεις του 
στό Δημοτικό θέατρο Κέρκυρας.

—  Ό  γνωστός καλλιτέχνες κ. Κ . Νικο
λάου διωρίστηκε καθηγητής τής όρθοφωνίας 
στή Δραματική Σχολή τού Β. Θεάτρου.

—  Χτές στό ήμικρατικό θέατρο τής Μαρί- 
κας Κοτοπούλη παίχτηκε γιά πρώτη φορά τό 
δράμα τού Γκαλσγουόρθυ «Άγώνας γιά τό το
μάρι».

-— Γιά τό έργο αύτό τά «Παρασκήνια* Βά 
δημοσιεύσουν στό έρχόμενο φύλλο τους κριτι
κή τού ειδικού συνεργάτη τους.

—  Ό  ηθοποιός τού ήμικρατικού θεάτρου 
Κοτοπούλη κ. Δ. Μυράτ υιός άνεχώρησε μ ’ Αε
ροπλάνο τήν περασμένη Τετάρτη γιά την ’ Ι 
ταλία, δπου μαζί μέ μερικούς "Ελληνες ή- 
θοποιούς τού μελοδράματος πού βρίσκονται έ- 
κεί κοΛώς καί μέ μερικούς άλλους ’ Ιταλούς 
καλλιτέχνες θά γυρίση μιά ταινία στήν έλ- 
■ληνική γλώσσα.

—  Ή  ϊδια ταινία θά ντουμπλαριστή κατό
πιν στήν ιταλική γλώσσα, ή έλληνική της δέ 
κόπια θά πρωτοπαιχτή ατήν Αθήνα.

— Ή  άμοιβή τού κ. Μυράτ γιά τήν έργασία 
του αύτή ώρίστηκε άπό τήν Ιταλική έταιρία,πού 
ε|νε ή γνωστή «ΡΤμα  Φίλμς» σέ 70 χιλ. δρ. 
γιά ένα μήνα έκτός άπό τά έξοδα τού ταξι
διού του, τής διατροφής καί τού βεστιάριου.

—  Στόν κινηματογράφο «Πάλλας» έπρόκει- 
το νά παιχτή μιά καινούργια ταινία μέ τόν 
τίτλο «Καινούργια ζωή», ένφ ό άρχικός της 
τίτλος εΤνε Λλλος.

—  Ή  Ετα ιρ ία  τών Συγγραφέων ύστερ’ 
άπ’ αύτό έστειλε έγγραφο πρός τήν Διεύθυνση 
τού Κινηματογράφου, πού μ* αύτό τού υπενθύ
μιζε πώς μέ τόν ϊδιο τίτλο έχει παίχτη μ’ έ
πιτυχία στό Θέατρο Κοτοπούλη έργο τού κ. 
Δ. Μπόγρη καί τόν παρακαλούσε νά μήν έπι- 
μένη στόν τίτλο αύτό, γιατί σύμφωνα μέ τό 
Νόμο γιά τήν πνευματικήν Ιδιοκτησία 6 τί
τλος ένός έργου Θεωρείται άναπόσπαστο μέρος 
τού δλου έργου, έκτός &ν πρόκειται γιά Ιστο
ρικό δνομα.

—  Ή  Διε^υνσις τού «Πάλλας* δέχτηκε 
πρόθυμα νά μήν έπιμείνη στόν τίτλο, υστ'.ρα 
άπό λίγες δμως ήμέρες έστειλε έγγραφό της 
ττήν Ετα ιρία  τών θεατρικών Συγγραφέων πού

μ ’ αύτό ζητούσε νά έπέμβη ώστε νά μήν παί
χτη ή έπιθεώρησις πού πρόκειται νά άνέβη 
άπόψε στό θέατρο «Μοντιάλ» μέ τόν τίτλο 
«Παύσατε πύρ», γιατί δπως άποδεικνύεται ά- 
τό τό τεύχος τών ταινιών πού έκυκλοφόρησε 
*> άνωτέρω κινηματογράφος άπό τόν περασμέ
νο 'Οκτώβριο, μέ τόν Τδιο τίτλο έχει τιτλοφο- 
ρηθή μιά άπό τις ταινίες της πού θά προ
βληθούν μέσα στή χειμερινή περίοδο.

—  ‘ Η Ετα ιρ ία  τών Συγγραφέων τό έγγρα
φο τού κινηματογράφου «Πάλλας* τό έλαβε ,αό

Ή  καινούργια ντιζέζ Δίτη 
Λ ίντα  πβύ μέ τόση έπιτυχία 
τραγούδησε σέ μιά πα,ράσταση 

ατό « Ίντεά λ»

Vl ς χτές, elvt ζήτημα έπομένως &ν ή ί-ιτέμβα- 
7ΐ ς της θά έχη κανένα άποτέλεσμα, άφού ή 
Επιθεώρηση «Παυσατε πύρ* πρόκειται ν’ άνε- 
6ή άπόψε στό «Μοντιάλ*.

—  Ό  θίασος τής κ. Άνδρεάδη άπό τό πε- 
οασμένο Σάββατο βρίσκεται στήν Καβάλλσ, 
δπου καί δίνει παραστάσεις μέ πολύ ικανο
ποιητικές είσπράξεις.

—  Ή  όπερέττα ΟΙκονόμου, πού παίζει στό 
t Κεντρικό», τήν περασμένη Τετάρτη διελύθη- 
«ε κι’ άνασυγκροτήθηκε άμέσως.

—  Στόν θίασο δέν συμμετέχουν πιά ή κ. 
Γούλα Δράκου, καί οί κ*κ. Σταυρίδης καί Σα- 
ραντόπουλος.

—  Τήν περασμένη Κυριακή έγινε Γενική Συ
νέλευση τών μελών τής Εταιρίας τών Θεατρι
κών Συγγραφέων, πού σ ’̂  αύτή έλογοδότησ?ν 
6 Πρόεδρος τής Εταιρίας κ. Θ. Ν . Συναδι- 
νός, γιά τά «πεπραγμένα* τού έτους 1939— · 
1940.

—  Τό άνέβασμα τού έργου «Τιτάνικ Βάλς» 
τού Ρουμάνου συγγραφέα κ. Μουσατέσκου στό 
θέατρο «Αλίκης» άπό τό τμήμα τού θιάσου 
τού ήμι κρατικού θεάτρου Κοτοπούλη, ε|χε τόν 
εύχάριστόν άντίκτυπό του στό Βουκουοέστι.

—  Ό  καθηγητής τής φιλοσοφίας στό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών κ. Αογοθέτης έπήρε γράμ
μα άπό συνάδελφό του στό Πανεπιστήμιο Βου
κουρέστι ου, πού τού γράφει νά φροντίση ώστε 
νά τού σταλούν δσα έργα θεατρικά έλληνικά 
εΐνε τυπωμένα, γιά νά διαλέξουν άνάμεσα σ ’ 
αύτά τά πιό κσλά γιά νά παιχθούν στό ’Εθνι
κό θέατρο τής Ρουμανικής πρωτεύουσας.

—  ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή πώς ό Ρου
μάνος καθηγητής πού έστειλε τό γράμμα στόν 
κ. Λογοθέτη εΤνε καί μέλος τού Α. Συμβουλίου 
τού ’Εθνικού θεάτρου Βουκουρεστίου.

—  Ό  κ. Θ. Ν . Συναδινός έδιάβασε τήν 
περασμένη Πέμπτη τό λιμπρέττο τής όπερέτ- 
τας πού θά διαδεχθή στό θέατρον «Ίντεάλ» 
τήν έπιθεώρηση πού παίζεται σήμερα.

—  Τό έργο πού τή μουσική του έχει γρά
φει ό κ. Σακελλαρίδης 6έν βαφτίστηκε άκόμα.

—  Ό  κ. θ . Ν . Συναδινός γράφει άκόμη 
μιά καινούργια κωμωδία γιά τόν θίασο τής 
κ. Άνδρεάδη, πού θά παιχθή γιά πρώτη φο
ρά τόν έρχόμενο Μάιο στή Θεσσαλονίκη, πι- 
θανώτατα δέ ν’ άρχίση μ ’ αύτό τή καλοκαιρι
νή περίοδο καί τό θερινό της θέατρο Α θη
νών ή κ. Άνδρεάδη.

—  *0 άνεψιός τού άλησμόνητου .τενόρου 
Νικ. Μωραΐτη κ. Ίωάν.' Μωραίτης προσέφεοε 
στό θεατρικό Μουσείο σειράν παλαιών έψημε- 
ρίδων έλληνικών (1908) τής Αίγυπτου καί τής 
Πόλης, που περιέχουν πολλά γιά τό μελόδρα
μά μας.

—  Όμοίως οί άδελφές Βέλμου έχάρισαν 
στό θεατρικό Μουσείο σειράν προγραμμάτων 
τού θωμά Οικονόμου, τής Αικατερίνης Βερώ- 
νης καί τής Βασιλείας Στεφάνου καθώς καί 
τό πρόγραμμα τής «Τρισεύγενης» τό πρώτο 
(1917).

—  Ή  όπερέττα Ριτσιάρδη —  Πρινέα έ- 
ξακολουθεΐ τήν θριαμβευτική σειρά τών παρα
στάσεων της στό Ηράκλειο τής Κρήτης.

—  Όλος ό άρτιος θίασος παίζει μ* έπαι- 
νετήν έπιμέλειαν καί μάλιστα ή κ. 'Ολυμπία 
Ριτσιάρδη, ή κ. Κ . Γκιουζέππε, ό κ. Πρι- 
νέας ό κ. Περδίκης δημιουργούν πρώτης γραμ
μής έπιτυχίες.

—  Χθές τό πρωΐ στή Δραματική Σχολή 
τού Βασιλικού θεάτρου έδωσαν έξετάσεις γιά 
νά έγκριθή τό δίπλωμά τους οί διπλωματού
χοι τού ’Εθνικού ’Ωδείου κ. ’ Ιωάννα Άνδρια- 
νοπούλου (Ζάν Άντρίς) καί ό κ. Πούντζας.

—  ‘Η έπιτροπή μέ ψήφους 4 ένάντια σέ 2 

ένέκρινε τό δίπλωμα τού κ. Πουντζα μέ τό 

βαθμό 5 κ ι’ άπέρριψε τήν κ. Ιωάννα Άνδρια- 

νοπούλου.

Γράμματα πρός τα «Παρασκήνια»
'Ο κ. Β. Ρώτας Εγραψι, ττώς στη 

μετάφραση τού δράματος τοΰ Χάοιπτ- 
τμαν «Αωροθέα "Αγγερμαν» άιτο τον 
κ. Κ. Καρθαϊο υπάρχουν ξενισμοί και 
γιά παράδειγμα έφερε τίς φράσής 
«μοΟ κάνει λύιτη» καί «στό σττίτι δέ 
θά μείνω ττ α ρ α ώσπου νά 6ρεθη 
κτλ.». Ό  κ. Καρθαϊος απάντησε, πώς 
αύτά εΐνε κοινότατα στή γλώσσα μας 
καί δέν τού φαίνεται νά εΐνε «ξενι
σμοί». Δέ μέ κάλεσαν, βέβαια, οί φί
λοι μου ^Καρφχΐος χαί^Ρώ^βς *νά“ ε*πώ 
τή γνώμη μου έπάνω στή συζήτησή 
τους αύτή. Μπαίνω μονάχος μου στή 
συζήτηση σάν δημοτικιστής, πού άρ- 
κετές φορές εχω γράψει, πώς οι δημο- 
τικιστάδες πρέπει νά γράφουμε οσο 
παίρνει πιό σωστά, πιό έλληνικά τή 
γλώσσα μας γιά νά μή τή χαλούμε έ
μεΐς οί ίδιοι. Αέν ξέρω αν σέ ξένες 
γλώσσες υπάρχουν αύτοί οι φραστικοί 
τρόποι, πού ό κ. Ρώτας τούς χαραχτη 
ρίζει γιά «ξενισμούς». "Αν υπάρχουν 
δμως, τότε εΐνε γιά τις ξένες γλώσσες 
«ξενισμοί», έπειδή αύτές θά τίς έχουν 
πάρει άπό τήν άρχαίαν έλληνική. Ό  
πως λέμε καί γράφουμε σήμερα «μού 
κάνει καλό, μού κάνει κόπο, μού κάνει 
λύπη» καί τά παρόμοια, ετσι ελεγαν 
καί οί αρχαίοι «ποιεί μοι φόδον, ποι
εί τινι φόβον, ποιεΐ τινι λύτρωσιν 
ποιεί τινι χαράν» καί τά παρόμοια. 
f Ολα τά λεξικά καί ολα τά μεγάλα 
συνταχτικά τής αρχαίας έλληνικής 
γλώσσας έχουν άρκετά τέτοια παρα
δείγματα. Άπό τήν άρχαία έποχή τέ
τοιου είδους φράσες γράφονταν έξακο- 
λουθητικά άπό τούς "Ελληνες δημοτι- 
κιστάδες. Κ ’ ετσι βρίσκουμε άξαφνα 
στόν «Έρωτόκριτο» «οί λογισμοί κ’ οί 
πόνοι της τσί κάναν καλωσύνη =; καλό» 
(μέρος Γ ' στ. 20). Ό  μακαρίτης "Α γ 
γελος Βλάχος, πού ήξερε καλά τά έλ
ληνικά καί πρόσεχε πολύ νά μήν κάνει 
ξενισμούς, στή μετάφραση τών «Τρα· 
γουδιών τού ’Άϊνε (1887) εχει γρά- 
ψει
Δέ μ* άγαπάς, δέ μ' άγαπάς ! 
Θαρρείς, κ α κ ό  μ ο ύ  κ ά ν ε ι ;

(τρ. 16 σελ. 37) 
Άπό περιέργεια κοίταξα, πώς έ'χει 

μεταφράσει τό στίχον αύτό τού "Αίνε 
ό Γάλλος μεταφραστής, ό ποιητές 
Gerard de Nerval καί διάβασα 
«ce n’est pas cela qul me chagrine». 
Καμμιά όμοιότητα μέ τόν έλλη- 
νικό, έπειδή τέτοια έλληνική φρά·

ση δέ μπορεί νά τήν έχη ή γαλλική.
"Οσο γιά τό «δέν.ν.π α ρ ά» άπο 

τόν καιρό πού τήν π α ρ ά  τήν έ
γραψαν ό Ηρόδοτος κι’ ό Θουκυδίδης 
κι’ ό Πλάτωνας άντι γιά τό διαζευχτι- 
κό καί τό συγκριτικό ή δέν έπαψαν κα
τόπι νά τή γράφουν μέ τό ’ίδιο νόημα 
δλοι oi "Ελληνες σ δλες τίς έποχές 
Παραδείγματα: « π α ρ ά  τήν έωυτών 
φύσιν άμείνονες» (Ήρόδ. Σ ',  103) «ή
λιου τε έκλείψεις^- αϊ πυκνότεροι 

Λτ ρ ά* rOk | κ * τ β Γ tfp6v€<f |kvq^ 
μονευόμενα ξυνέβησαν»(Θουκ. Α ' ,  23), 
«άλλα λέγουσι π α ρ ά  τήν έαυτών 
δόξαν» (Πλάτ. Λάχ. 178, Β )  «παγκά- 
λων λέγεις π α ρ ά  φαύλην παιδί- 
αν» (Πλάτ* Φαϊδρ. 276) «κυριώτερον 
συμβέβηκε τφ ύδατι τό είναι στοιχειά) 
π α ρ ά  τή γή» (Άριστοτ. περί φυ
τών Β ' ,  2 ) π α ρ ά  κρανιαροκέφα- 
λον πάντως νά μ’ ονομάσουν» (ό Βυ
ζαντινός Πτωχοπροδρομος) κτλ. Σ ’ δ
λα αύτά τά παραδείγματα ή π α ρ ά  
έχει τό νόημα τού ή. "Οσοι "Ελληνεο 
φιλόλογοι έξέτασαν καί μελέτησαν τό 
καθέκαστα καί τά φαινόμενα τής αρ
χαίας έλληνικής γλώσσας καί τά σχί 
τισαν μέ τά φαινόμενα τής δημοτικήτ 
έτόνισαν τό μεταχεϊρισμα τής π α ρ ό 
άντι γιά τό ή καί στήν άρχαία καί 
στή δημοτική. Ό  μεγάλος έλληνιστής 
Κ. Άσώπιος πρώτα στήν «Εισαγωγή 
είς τήν έλληνικήν Σύνταξιν» γ;ράφε< 
«Παρ’ ήμιν ή Π α ρ ά  πρόθεσις έν 
παραθέσει μετά γενικής μέν έχει όλι- 
γωτάτην χρήσιν... μετά αιτιατικής δέ 
σημαίνει α ')  σύγκρισιν προτάσεως 
πρός πρότασιν, ώς «είναι πλέον παρά 
βέβαιον» κτλ. β ')  τό πάρεξ ή παρε- 
κτός, ώς δέν έχω παρά έν κτλ. (σελ. 
109), κ* υστέρα στό έργο του «Περί 
έλληνικής συντάξεως» γράφει τά ’ίδια 
σελ. 66 <̂αί σελ. 628— 629). *0 Δημ. 
Μαυροφρύδης στό βιβλίο του «Δοκίμι- 
ον Ιστορίας τής Έλληνικής γλώσσης 
έξετάζοντας τήν πρόθεση π α ρ ά  λέ
ει : «Ή  παρά ώς πρόθεσις έν παραθέ
σει εΐνε όλιγώτερον συνήθης έν τή ση
μερινή (δημ.) γλώσση, ώς παρά Θεού 
κτλ. ώς δέ διαζευκτικός σύνδεσμος άν- 
τί τού άρχαίου ή εύχρηστοτάτη, ως 
«προτιμφ ν’ άποθάνη παρά νά ντρο- 
πιασθή» κτλ. *Ή συγκριτική ή παρα
θετική χρήσις τής π α ρ ά = τφ ή έκ 
τών άρχαιοτέρων» καί βάνει τά παρα
δείγματα άπό τόν Ηρόδοτο, τό Θου
κυδίδη, τόν Πλάτωνα κτλ. (σελ. 85—

8 6 ). Καί ό Γ. Χατζιδάκης στό σύγ
γραμμά του «Μεσαιωνικά καί Νέα Έ λ  
ληνικά» γράφει : «Και ή π α ρ ά έ
λαβε τότε ήν νύν έχει σημασίαν παρά 
τά παραθετικά, ήτοι άντι τού άρχαίου 
ή» κτλ. (τόμ. Α ' σελ. 458). Κάτι τέ
τοια καθέκαστα τής δημοτικής κι’ άλ* 
λα παραπολλά παρόμοια βεβαιώνουν, 
πώς ή δημοτική δέν είνε τίποτε άλλο 
παρά ή ίδια ή άρχαία. Καί συμπέρα
σμα δλον αύτών. ‘Ο κ. Καρθαίος έ- 
γραψ* παήρά imXir έλληνικά γρά4 οντα<* 
«μού κάνει λΛ3)» και «δέ θά μείνω πα
ρά ώς πού», καί δέν έκαμε «ξενισμούς».

ΗΛ. Π. ΒΟ Υ Τ Ι ΕΡ  ΙΔΗ Σ

Ι Π Π Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α Κ Α
Ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  κ ίν η ο ις  π ροβλέπ Ετα ι είς 

τό ν  φ α λ η ρ κ ό ν  Ιπ π ό δ ρ ο μ ο ν  γιί> τίς 
Ο Γνμερ ιν ίς  κο ί ο ύ ρ ια ν ίς  Ιπ π ο δ ο ο ιή » ' 

Τ Α  Π Ρ Ο Γ Ν Ο Ζ Τ ΙΚ Λ  M A E  
ΓΟ  Σ Α Β Β Α Τ Ο :

1) ΒΟΥΔΑΣ -  Λούης.
2 ) Γ Χ Α Γ Κ Ο  -  M nc ρα ζά ν.
J) Σ1ΡΑΝ -  Χιντ.
4) Λ Λ Ζ Λ Ν  -  Τ θ + *ά ρ .
5) &ΕΜΙΣ -  Σ.Ο.Σ.

ΓΗ Ν  Κ Υ Ρ  ΙΑ Χ Η :
1) ΜΕΟΡΕΧ -  ’Α μ π ου λ ώ ν
2 ) Μ Ο Υ Ν Τ Α Σ Ε Ρ  -  Σ ε ο ύ ν τ
3 ) Ν 1 ΓΚ  -  * λ  -  Ν τ ίν  -  Μ ουργώ ν.
4 ) Τ ΙΝ Α  -  Έ π ο ς .
5 ) Σ Α Ν Τ Ε Ζ  -  Δ ά φ νη.
6 )  Α Σ Τ Ρ Α Π Η  -  Ο υντα νά κι.

Ο Ι  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ι Ο Ι  Γ Ι Α  Τ Ο  
« Α Ρ Μ Α  Θ Ε Σ Π Ι Δ Ο Σ »

Ό  Πρόεδρος τής ’Επιτροπής τού 
Δημοτικού θεάτρου Κέρκυρας έστειλε 
στόν Γενικό Διευθυντή τών Κρατικών 
Σκηνών κ. Κ. Μτταστιάν τό παρακάτω 
τηλεγράφημα :

«Σημερινή παράστασις Α ’ "Αρμα
τος ©έσπιδος, διδάξαντος άπό σκηνής 
Δημοτικού θεάτρου «Όθέλλον», άπέδει 
ξεν ύπέροχον όργάνωσίν σας καί λαμ
πρόν συγκρότησιν θιάσου ύπό έπιτυχή 
διεύθυνσιν κ. Κατσίλη, κερκυραϊκού 
κοινού λαβόντος έξαιρετικήν ευκαιρίαν 
άναμνησθή παλαιών ήμερών δόξης ήμε 
τέρου θεάτρου. Εύλαβώς τιμώντες ίε- 
ράν μνήμην Κερκυραίου μεταφραστου 
άθανάτου έργου, ίκφράζομεν ύμϊν 3ερ- 
μά καί έγκάρδια συγχαρητήριά μας 
διά λαμπρόν έπιτυχίαν. Έπιτροπή Αη 
μοτικού θεάτρου, πρόεδρος Μυλωνό- 
πουλος».

Β

Κ Α Ι  H T C N

Σ έ  κάιτοια ώπμβτικά κείμενα, 
πεζχ xaci ποιητικά, πϋύ κυκλοφόρη- 
αχν κ ι’ αυτά τώρα τελευταϊχ, βρί
σκω τη χτητική άντωνυιμία 
«τ ο υ ζ» μέ τόν κκδαρευβυοιάνικο 
τύπο τ w ν. Γιά  τβ θεό  ! δημοτι
κή γλώ3οα κκ ΐ τ ω ν  είνε κάτι ά- 
πίστευτο. Ε ίν ε  έγκλημα γιά τή ύη 
μοτική γλΰαοχ. Τ β  τ ω ν αύτό, 
άλλοι τό γράφουν άπό άνηξερωσΰ- 
νη, οπως καί οΐ μιχτοί, καί άλλοι 
στού; στίχους τους μόνο καί μόνο 
γιά νά κάνουν τήν όμοιοκαταλη- 
ξία τους. όπως ««5ικό των— ερώτων» 
κιχί τά πα,ρόιμοια, ή καί χωρίς κα
νένα τέτοιο λόγο, όπως «καλή των 
— δική των» κλπ. Τουλάχιστο νά 
ή τ β ν κ ι’ ομοιοκαταληξία αύτή 
τοϋ «ήτων», όμορφη καί τεχνική  
σάν έκείνη πού έχει φτειάσει κά
ποιος μεγάλος ποιητής τής καδα- 
ρεύουσας στούς στίχους του :

Κα ί ήτον 
ή γείτων 
έοτία χαρίτων 

άρρητων 
ώς ήτον

έκεΐ λευκοχίτων.
Καί έλειγον φρίττω·ν 
ώ ! είδε νά ήτον 
ή γείτων 
άχίτων !

’Ομοιοκαταληξία, πβύ νά τή δια- 
δάζης καί νά χαίρεται ή ψυχή σβυ.

ΙΣ Ω Σ  ΛΑΘ Ο Σ

Σέ μιά κριτική μελέτη διαβάζω : 
«Τόν "Αγιο Φραγκίσκο τής Λοΐζης». 
Υποθέτω πώς τό «Λοΐζης» ’ίσως νά 
εΐνε τυπογραφικό λάθος κι’ ό συγγρα
φέας νά είχε γράψει τό σωστό «τόν 
"Αγιο Φραγκίσκο τής Άσσίζης». Άλ- 
λοιώς !...

Π Ο ΙΟ Σ  Ε ΙΝ Ε  ;

Άφού ό λόγος γιά κακογραφίες, νά 
κι’ άλλο δείγμα άπό μιάν άλλη κριτι
κή μελέτη γιά τό μυθιστόρημα τού μα
καρίτη τού Κ. ©εοτόκη «Ό  Κατάδι
κος», δημοσιευμένη σε καθημερινή έφη- 
μερίδα: «"Ενας διαφορετικός δρόμος 
άπ’ δλους τούς άλλους τής έπιστήμης 
καί τής θρησκείας —  ποΰ μάς φέρνει 
πιό συνειδητά είς τό θειον. Θάλεγι» 
«δαιμονικά». Λιγωτερο συντριμμένος 
καί ταπεινωμένος». Ποιός εΐνε «συν- 
τριμμένος καί ταπεινωμένος ;» Ο δρό 
μος ; ’Επειδή μόνο αυτό τό ουσιαστι
κό υπάρχει ο’ δλη την περίοδο, που 
νά σύμφωνά») τις δυό μετοχές σέ γέ
νος, σέ άριθμό καί σέ πτώση. Δέν το 
πιστεύω. Τό «μάς» ή τίποτε αλλο ; 
Μήτε αύτό τό πιστεύω. Τότε ποιός εί
νε ό «συντριμμένος καί ταπεινωμένος;» 
Μυστήριο !

Κ Ι ’ ΑΛΛΑ

Στήν ’ίδια κριτική μελέτη διαβάζω: 
«ή ψυχή μας δέν έπόθησε έπιθυμίες».
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Ε ίνε  ό τίτλος τή ί νέας ’Επι- 
δεωρήσεως πού δά ξετρελλά- 

νει τούς Άδηναίους

ή Σ Ο Φ ΙΑ  Β Ε Μ Π Ο

Σ έ  νέες ρωμάντζες αί όποϊαι 
8ά έκλαϊκευδβΰν άμέσως
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Λαϊκαί άπογευματιναί 

Ά ρ ιδ . τηλ. 23.727.

Μά τό ποθώ έχει μέσα του τό νόημα 
τής έπιθυμίας. Αύτό πιά δέν είνε πλεο
νασμός. Εΐνε κάτι πολύ κακά ειπωμένο. 
Κ ι’ άλλού διαβάζω τη φράση: .«'Ο ιδα
νικός τύπος δέν έχει καμμιάν έξάρτη- 
ση μέ τήν ομορφιά». Κακογραφία κ’ έ- 
δώ. Δέν έ ξ α ρ τ ά τ α ι  (καθα
ρευουσιάνικο τό έξάρτηση) κανείς μ έ 
κάτι, παρά ά π ό  κάτι.

0 Δ Ρ Α Γ Α Τ Η !

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Π Υ ΡΓΟ Σ , Ιανουάριος.—  Ευρισκό
μενος αυτόν τόν καιρό γιά λόγους ε
παγγελματικούς στόν Πύργο, α ισθάνο 
μαι φυσικά ζωηρά τή στέρησι τή ς  άξιά 
λογης πνευματικοκαλλιτεχνικής κίνησε 
ως τών ’Αθηνών. Τελευταίως δμως, εύ- 
τυχώς, τή μονοτονία καί π λή ξ ι  τή ς  έ
δώ ζωής ήλθαν νά ποικίλουν σκορπίζον 
τας τήν ευεργετικά ζωογόνο πνοή τής 
τέχνης μερικά έξαιρετικά καθ’ έαυτά 
καλλιτεχνικά γεγονότα. Εννοώ τις πρό 
σφατες στό δημοτικό θέα τρο  π α ρ α σ τ ά  
σεις τοϋ καθ’ δλα αρτίου θ ιάσου  τών 
κ. κ. Παλαιολόγου —  Άναστασιάδη, 
μ’ ενα έκλεκτό ρεπερτόριο, γιά τις ό
ποιες έθεώρησα έπιτακτική ύποχρέωσί 
μου νά σάς γράψω δυό λόγια, γνωρί
ζοντας τό ζωηρό σας ένδιαφέρον γιά 
τήν τέχνη καί ιδιαιτέρως γιά τή νεοελ
ληνική φ ιλολοΥΐκοθεατρ ική έκδήλωσι 
πού αντανακλάται, φυσικά, καί στά 
«Παρασκήνια».

Έκεΐνο που πρέπει νά υπογραμμί’ 
σω ιδίως γιά τις παραστάσεις αύτές 
εΤνε, έκτός τής έκλεκτικής έπιλογής 
τών έργων, ή σφραγίς τής σοβαρής, 
αυστηρά καλλιτεχνικής ΐσως άποδόσε- 

! ως μέσα στά στενώτατα χωρικά πλαί
σια του θεάτρου καί έν γένει τά λιτό
τατα, κυριολεκτικώτερο, πενιχρά τ »  
σκηνικά. Μέ άξιοθαυμαστη έρμηνευτική 
πιστότητα, χαρακτηριστικότητα καί 
συνοχή του συνόλου τών έκτελεστών ά- 
πεδόθησαν περίφημα εργα, δπως «Ή 
ταβέρνα» καί «Νανά» του Ζολά, τό 
«Ζωντανό πτώμα» του Τολστόϊ κλπ.ν
καί άπό τά έλληνικά ή «Ζηλιάρα» τού 
κ. Ξενοπούλου, τό «Αυτός είμαι» τοΰ κ. 
Συναδινοϋ κ. ά. Μοΰ έ'καμε ζωηρή έντό 
πωσι ιδίως ή άνωτέρα καί ευγενική άν- 
τίληψι τής ύποκρίσεως τών ηθοποιών, 
χωρίς καθόλου ρουτινιέρικα τρικ καί 
κολακείαν τών κοτωτέρων γούστων τοΰ 
κοινού, πού συχνά δέν ξεφεύγουν καί 
διακεκριμένοι άκόμα καλλιτέχναι. Ίδ ι 
αιτέρως πρέπει νά έξάρω τό ύποβλητι- 
κώτατο καί βαθειά έσωτερικό παίξιμο 
τοΰ κ. Μ. Παλαιολόγου —  τοΰ παρα
γκωνισμένου τελευταία θαυμασίου αύ
τοΰ καλλιτέχνου —  στήν «Ταβέρνα» 
τού Ζολά καί ιδίως στό «Ζωντανό πτώ
μα» τοΰ Τολστόϊ στό ρόλο τοΟ παρα- 
στρατημένου, άλλά εΰγενικοΰ στό βά
θος, αν καί άδυνάτου, μέ τή νοσηρή 
του ευπάθεια, Φέντια. Χωρίς ώπερβολή 
μοΰ φάνηκε δτι δέν υστέρησε σέ ήθο- 
ποιΐα άπό τό παίξιμο τοΰ άλησμονή- 
του Θωμά Οικονόμου σή άνάλογους ρό· 
λους. ’Επίσης ή κ. Ή ο  Παλαιολόγου 
ώς Τσιγγάνα έμεινε άδιάπτωτη στό έ- 
πίπεδο τής άνώτερης ευγενικής τέχνης 
είς τήν άπόδοσιν τοΰ έξιδανικευμένου 
γυναικείου τύπου, καθώς καί στή «Να
νά», άποδίδοντας χαρακτηριστικά και 
ζωντανά τόν τύπο τής γυναίκας τής 
αμαρτίας, ποΰ μοιραία βρέθηκε στό 
δρόμο αύτό καί μάταια ζητφ τήν άπο- 
λύτριοσι. Πολύ ικανοποιητικοί στούς 
ρόλους τους γενικά καί οϊ άλλοι καλλι 
τέχναι: ό λαμπρός κωμικός κ. Άνα- 
στασιάδης (ιδίως ώς τραπεζίτης στή 
Νανά) οί κ. κ. Νικολόπουλος (έρα- 
στής) καί Μπαλαδήμας (καρατερί
στας). ’Εκτάκτως καλά έπαιξαν καί αί 
κυρία! Γιατρά, Δημητρίου, Φιλιππίδη 
(καρατερίστα) καί Αυγεία.

Τήν ευγενική αύτή προσπάθεια τών 
έκλεκτών μας καλλιτεχνών πολύ εύλο
γα έξετίμησε τό κοινόν καί παρετηρή- 
θη σ’ αύτές έξαιρετική γιά τό» τόπι, 
σέ παρόμριες έκδηλώσεις, κοσμοσυρ
ροή. Αύτά έ'κρινα πρέπον νά σάς κά
μω γνωστά πρός ένίσχυσιν τοΰ πνεύ
ματος τής άνωτέρας τέχνης καί τών 
φιλότιμων ήρωϊκών της έργατών.

Μέ πολλήν έκτίμησι 

Ν ΙΚ . Π. Β ΕΡ ΓΩ Τ Η Σ
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
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Θ. Ν . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  
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Μ. Σ Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ο Σ  
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5 δ ρ α χ μ έ ς  ό σ τίχο ς

Χ ε ιρ ό γ ρ α φ α , ε Ικ ό ν ε ς ,  ο κ ίτο α  
κ .λ .π . δ έ ν  έπ ισ τρέφ οντα ι

Ό  ’Αντώνιος Βάργκας Χε- 
ρέδια και ό Άντώνης ό 
Βαρκάρης. Ή Μαρία Μαν
ταλένα καί ή Μαριγοΰλα 
Μανταλένα ενώπιον τοΰ 
κ. Εισαγγελέα

Καλλιτεχνική κίνησις τήν παρελ 
θοΰσαν Τρίτην είς τό νραφείον 
τοΰ κ. Είσαγγελέω ς Πλημμελειο- 
διικών. Μουσικοί, συνθέται, συγ
γραφείς, δημοσιογράφοι, έκδό- 
ται, διευθυνταί φωνογραφικών έ- 
ταιρειών τχαρίσταντο.

Έ δικά ζετο  α’ίτησις της 'Ε τ α ι
ρείας «Γαϊτάνος καί Σ ια »  κατά 
της φωνογραφικής 'Ετα ιρείας 
«Κολοΰμπια» διά τής όποιας έζη- 
τείτο ή κατάσχεσις τών κυκλοφο- 
ρούντων δίσκων φωνογράφοι* μέ 
τά τραγούδια «ό Ά ντώ νης ό Βα ρ  
κάρης» καί «Μαριγοΰλα Μαντα
λένα» τοΰ ουνθέτου κ. Σκορ . Πε- 
ιριστέρη έπί τω λόγω  δτι ταϋτα 
είναι άπομϊμησις τών ει\->ω·ιαϊκών 
ιμέ τόν τίτλον «Άντώ νιοο Βάρ- 
γικας Χ ε ρ έ δ ι»  καί «Μ α-'·  Μκν- 
ταλένα».

Οί στίχοι τών νέων τούτων τρα- 
γοοδιών τοΰ κ. Περιστέρη έχουν 
έτσι:

M API ΓΟ ΥΛΑ  ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ

Σ ’ ένα τσι ιτίρι φ τ^λ ικ ) 
Έ δ ρ έθ η κε  μιά μέρα 
‘Η Μαυρομάτα ή Μαρινώ  
Δίχως μάννα καί παιίρα.

Τά κάλλη της τήν κάνανε 
Σωστή τσιγγάνας γέννα 
Κα ί τ’ όνομά της έγινε 
Μαριγοΰλα ΜανταΛένα

Είχε  τσιγγάνικη όμορφιά,
Δυό μάτια μαγεμένα, 
Ξ.-τρέλλανε όλο τόν ντουνιά 
Ή  Μαρία Μανταλένα.

Τρανό ταλλέντο στ*.ν Γκη νή  
Ε ίχε  ή Μαριώ στχ ξένα.
Νέοι καί γέροι φώναζαν : 
Μαριγοΰλα Μανταλένα

Κ α ί τοΰ άλλου:

Ο Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Ο Β Α Ρ Κ Α Ρ Η Σ

Ό  Άντώ νης ό βαρκάρης ό Σε- 
(ρέτης 

’Έπάψε νά ζή ρεμπέτης, 
θέλει πλούτη καί παλάτια 
Κ α ί τής ΚάρΡεν τά δυό μά- 

(τια.

Έπαράτησε τήν δάρκα στό λι- 
(μάνι,

Κάτω στό Πασσαλιμένι, 
Τραγουδάει κ ι’ δλο πίνί··, 
Ταυρομάχος πάει νά γινη.

Μά ό άκαρδος ό ταϋρος τόν 
(σκοτώνει 

Κ α ί στήν γή τόν έξαπλώνει,
Σ ά ν  τόν δλέπει ή Κάρμεν 

(«λαίει.,
Πάει κοντά του καί τοΰ λέει: 
"Α χ , Άντώνη μου, Βαρκάρη μου 

(Σ - ρ έ τ η ! 
Μένω τώρα νέτη σικέτη,
Μέσ’ τόν κόσμο, ή καημένη, 
Χήρα παραπονεμένη.

Κατά τήν έναρξιν τής διαδικα
σίας, παρενέδη ή Ανώ νυμος ‘Ε 
ταιρεία πρός προστασίαν τής 
Πνευματικής ’ Ιδιοκτησίας καί ό 
συνθέτης τών 'Ελληνικώ ν τούτων 
κ. Σπυρ. Περιστέρης, διορίσαντες 
καί οι δύο πληρεξούσιόν των τόν 
δικηγόρον κ. Ά π . Παππάν, ό ό
ποιος πρό πάσης συζητήσεως ίσχυ 
ρίσθη δτι ή αιτούσα Εταιρεία 
«Γαϊτανος καί Σ ια »  δέν νομιμο
ποιείται μή δυναμένη νά έκπροσω 
πή τούς εύρωπαίους συνθίτας τών 
τραγουδιών «Αντώ νιος Βά ργκα ς 
Χερέδια» καί «Μαρία Μανταλέ- 
να», μή έχουσα έξουσ’οδότησιν 
παρά τούτων, καταλήξας νά είπη 
εις τόν πληρεξούσιον τής Εταιρεί

ας «Γάϊτάνος καί Σ ια »  κ. Γσϊτά- 
νον: «Ποιοι είσθε σείς που ένδια- 
φέρεσθε καί τίνα δικαιώματα έ
χετε έπί τών τραγουδιών ιούτω ν;»

Γελος ό κ. Είσ α γγελεύς έζή- 
τησε παρά τούτων νά ύποϊάλλουν 
τά σχετικά τής νομιμοποιήσεώς 
των τά όποια αυτοί έπεψυλάχθη 
σαν.

Συνεχίζω ν ό κ. Παππάς ανέπτυ
ξε ότ( τό καλλιτεχνικόν έργον εί
ναι μορφή καί περιεχόμινον. Τό 
περιεχόμενόν του είναι ή συνι- 
σταμένη τής κοινωνικής πραγμα- 
τικότητος. Ό  καλλιτέχνης δίνει 
μορφή καί Ιδέας τάς όκοίας ευ
ρίσκει είς τήν γύρω του χοινωνι- 
κήν πραγματικότητα καί τάς ό
ποιας δλοι μέν αίσθανόνι.θα μό
νον δέ ό καλλιτέχνης δύναται νά 
έκφράση. Έπϋΐι,ίνως, τό πρωτό
τυπου τοϋ καλλιτεχνικού έργου 
συνίσταται είς τήν μορφήν αύτοΰ, 
είς τήν πρωτοτυπίαν τών έκφοα- 
στικών μέσων τά όποια ό καλλι- 
τέ,χνΤ1.ς ,ιιετεχειοίσ6 η. Τ π ί  τοΰ 
α·\τοΰ θέ’.ιατος δύναται νά έργα- 
σθοΓν πολλοί καλλιτέιγναι καί 
νά τό έκΦοάσουν έκαστος διάφορε 
τικά, π p a y  11 ατοπο ι ο G ντ^ c έκα- 
στος, λόγιο άκριδώς της διαΦο- 
Ρας καί .μοηφής ποωτότυπον καλ
λιτεχνικόν έργον κλπ. κλπ.

Μετά τήν άνάπτυξιν καί τών ι
σχυρισμών τοΰ έργοστασίου «Κο- 
λούμπια», παριστα,υένου 'ίιά τοΰ 
πληρεξουσίου τοο κ. To’V r a  καί 
τής έταιρείας Γαϊτανος, ό Είσαγ- 
Μ 'λεύς κ. Τσαντήλας ήρχισε νά 
έξετάζη τους μαρτύρους.

Μάρτυρες ήσαν οί κ.κ. Βιτάλης, 
διευθυντής τής τακτικής όρχή- 
στρας τοϋ ΡοίδιοΦωνικιύ μας 
στάθμου' Δ. Λαύρα /κχς, (-.οι ι.-οι ρ 
γός· ό κ. I. Κομνηνός, ‘Ό ι ουρ- 
γός’ ό κ. I. Ριτσιάρδης, μουσουρ
γός, ό κ. Σταθερός, καθηγητής 
τοΰ Ω δ ε ίο υ ' ό κ. Γιαννουχάκης' ό 
κ. Τσαμαδός κα ί άλλοι.

Πρώτος- πρώτος έξετάζεται ό 
κ. Δ. Λαύραγκας, πάντα φρέ
σκος καί δροσερός, καί μέ τά δι
αρκή του καλαμπούρια. Σ έ  μιά 
στιγμή, ό κ. Είσανγιελεύς τόν έ
ρωτα;

—Γνωρίζετε τόν συνθέτην κ. Πε- 
ριστέρην;

Κ α ί ό κ. Λαύραγκας χαριτολο- 
γών, άπήντησε:

— Οχι, ψυχοΰλα μουί Τόν Πι- 
χσούνη γνωρίζω.

Καλείται κατόπιν ό κ. Βιτάλης. 
«Μυτάλης» διορθώνει ό κ. Λαύραγ 
κας.

’Έ ρ ιδ ε ς  κα ί διαπληκτισ,ιοί με
ταξύ τών μαρτύρων κ.κ. Λαύραγ- 
κα, Σταθεροΰ, Βιτάλη, Ριτσιάρ- 
δη, Κομνηνοΰ τών δικηγόρω ν κ.κ. 
Α. Παππά καί Γαϊτάνου, τών κ.κ. 
Μακρή καί Γαϊτάνου καί άναγκά 
ζεται ό κ. Ε ισ α γ γ ελ ε ίς  νά λύα ι 
τήν συνεδρίασιν άποφανθείς δτι 
διά νά ληφθοΰν μέτρα καί έξετα- 
σθή ή ύπόθεσις πρέπει νά ύποδλη 
3ή μήνυσις.

Κα ί έτσι προμηνύεται νέος ά
γων καί νέοι διαπληκτισμοί με
ταξύ τών κ.κ, Παππά, Γαϊτάνου 
καί Τουμπακάρη, Μακρή καί Γαϊ- 
τάνου, τών κ.κ. Λαύραγκα  καί Βι- 
τάλη καί τών κ.κ. Κομνηνοΰ κα ί 
Ριτσιάρδη.

Έ λησμονήσαμε νά γράψωμεν δ- 
τι κατά τήν έξέτασιν τοΰ κ. Βι- 
τάλη έτροτγούδησε έν μέρει τό 
«Μαριγοΰλα Μανταλένα.. αί τόν 
έφώναξαν οι συνάδελφοί του «φάΛ

ΠΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΠPANT
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Γ' Μιά έρευνα τών «Παρασκηνίων» 
στό εργοστάσιο «ΙΊαπαστράτου»

Πηγαίνοντας στο έργοστάσιο ιών 
άδελι}ών Παπαστράτου, δέν φανταζό
μαστε καθόλου δτι θά συναντούσαμε 
μιά τέλεια καλλιτεχνική κίνησι. Νομί
ζαμε δτι μιά καπνοβιομηχανία, ενα ερ
γοστάσιο δηλ. τοϋ είδους αύτοΰ, δέν 
θά είχε νά μάς δώση πλούσιο ύλικό 
γ ι’ αύτή τήν’έ'ρευνά μας. Νά δμως πού 
διαψευτήκαμε.

Μάς υποδέχεται εύγενέστατα ό γε
νικός διευθυντής τής έπιχειρήσεως κ. 
Θάνος Καψάλης. 'Έπειτα άπό τις 
σχετικές διατυπώσεις, κι’ άφού μέ 
λίγα λόγια τού έξηγοΰμε τό σκοπό 
τής έπισκέψεώς μας, 
μάς δίνει γιά όδηγό 
εναν άπό τούς άνωτέ ( 
ρους υπαλλήλους τού ; 
έργοστασίου τόν κ.
Κανελλόπουλο, π ο ύ  
προθυμότατα άναλαμ j;
6άνει νά μάς γυρίση ί 
σ’ δλο τό έργοστά- ί 
σιο, έπεξηγώντας 
μας συγχρόνως καί 
τόν τρόπο τής έργα' 
σίας σέ κάθε διαμέ
ρισμα.

Έργάτες καί έργά 
τριεςσκυμμένες πάνω 
άπό τίς δουλειές 
τους μέ τό χαμόγελο 
στά χείλη έργάζονται 
ένώ τά μεγάφωνα 
πού ειδικά έ’χουν γ ο - 

ποθετηθή άπό τή δι- 
εύθυνσι γιά τό σκο
πό αύτό, σκορπίζουν 
τούς γλυκούς ήχους 
τής μουσικής, κάνον
τας τήν δουλειά πιο 
ξεκούραστη, πιό εύχά 
ριστη. Γιατί πρέπει 
νά σημειωθή δτι μιά 
άπό τίς σπουδαιότε
ρες φροντίδες τής δι 
ευθύνσεως εΐνε καί ή 
φροντίδα τής ψυχα
γωγίας τών έργατών.
Ό  κ. Παπαπαναγιω- 
του, πού τόν βρίσκο
με έ'πειτα άπό τήν 
περιοδεία μας στά 
διάφορα διαμερίσμα
τα τοΰ έργοστασίου, 
μάς λέει σχετικά :

— Προσπαθούμε μέ 
κάθε τρόπο νά δώσου 
με στόν εργάτη τή δυ 
νατότητα νά δουλεύπ 
εύχάριστα κι’ άποόο- 
τικά, σύγχρονα δr 
καί μέ τήν πιά μεγά
λη άνεση. Μαζί μέ 
τις, άλλ*ς εγνοΐΕς 
πού εχε» ή διεύθυνση 
εΐνε νά μπόρεση νά 
εύχαριστήται ό έργάτης καί νά ξεκου
ράζεται. Γ  ι’ αύτό οί έκδρομές εΐνε έδώ 
πολύ συχνό φαινόμενο. Κάνουμε έκδρο 
μές κάθε χρόνο πού πηγαίνουν γιά 10 
μέρες, όμάδες-όμάδες άπό εργά
τριες. Συχνά δμως πάει δλο τό ερ
γοστάσιο έκδρομές, γι’ αύτές νοικιά
ζονται ειδικά πλοία ή όλόκληρη αμα
ξοστοιχία. Γίνονται καί κατασκηνώ
σεις τής λέσχης τής Έργαζομένης Γυ
ναίκας. Έπειδή δέν υπάρχει άποκλει- 
στική θεατρική κΐνησ'η στά έργοστά- 
σιο, γ ι’ αύτό γίνονται παρόστάσεις 
γιά τό προσωπικά σ’ ενα άπ' τά θέα
τρα ’Ανδρεάδη, Βασιλικό. Άκόμα ή 
πιά καλλιεργημένη έκδήλώση είνε ό 
χορός. ‘Έχουμε γιά καθηγήτρια τήν 
δίδα Κούλα Πράτσικα πού μαθαίνει 
στις έργάτριες ρυθμική γυμναστική, 
χορούς κι’ άλλα τέτοια. Γίνεται καί 
ταχτική γυμναστική στό στάδιο. Γ  ιά 
τήν πλατύτερη μόρφωση κι’ ανάπτυξη 
τοΰ προσωπικού δίνουμε πολύ συχνά 
διαλέξεις. Αύτές τις άναλαμβάνει ό 
Φιλολογικός Σύλλογος «Άσκραΐος» 
πού στέλνει όμιλητές. Οΐ διαλέξεις 
αύτές έ'χουνε διάφορα θέματα, άπλού- 
στατα διατυπωμένα γιά νά είνε κατα
ληπτά άπ’ τούς έργάτες. Έπειδή ό με 
γαλύτερος άριθμός τών έργατών είνε 
πρόσφυγες έχουμε πολλούς αγράμμα
τους. Γ ι’ αύτούς τελευταία πήραμε τήν 
άπόφαση νά τούς καταπολεμήσουμε τόν 
άναλφαβητισμό. Ιδρύσαμε σχολείο πού 
μαθαίνουνε γράμματα οί άγράμματοι. 
Τά μαθήματα γίνονται μέσα στό έργο- 
στάσιο. Ά λλη  οργανωμένη καλλιτεχνι

κή κίνηση άπ’ τούς έργάτες εΐνε οΐ χο
ρωδίες.

ι ΟΟ
Στή μεγάλη αίθουσα τοΰ έστιατο- 

ρίου τοΰ έργοστασίου οί έργάτριες 
τρώνε τά μεσημεριανό τους φαί. Ντυ
μένες δλες μέ τίς κάτασπρες μπλούζες 
τους άποτελοΰν έ'να ώμορφο θέαμα. Σέ 
λίγο μιά-μιά τελειώνοντας τό φαί της 
βγαίνει στήν εύρύχωρη ταράτσα γιά 
νά άναπαυθή ώς που νά ξαναρχίση ή 
άπογευματινή της δουλειά. Έκεΐ τις 
πλησιάζουμε καί άρχίζουμε τίς έρω- 
τήσεις μας.

Εργά τριες τοΰ έργοστασίου «Παπαστράτβς». (Φωτομοντάζ από τ ί  
ωραιότατο «λμπουμ μέ φωτογρχ ςριες τοΰ εργοστασίου «Παπαστρά- 
τβξ» π«ύ έκχνε  ό έηλετττό;· χτκ/. φωτογρ&φος X. Λ . Έ -

'· ■ · '· ’ - λευδε ριάίης)

— Παρακολουθείτε θέατρο κορίτσια;
— "Οταν μάς μένει καιρός, άπαντά

ει ή δ. Μαρίτσα Σαρρή.
— Ποιο σάς άρέσει περισσότερο, τό 

σοβαρό ή ή έπιθεώρηση καί γιατί ;
— Τό σοβαρό, άπαντάει χωρίς δι

σταγμό.
— Έμένα, διαφωνεί ή δ. Ελένη Μου- 

στακίδου, μ’ άρέσει περισσότερο ή έ
πιθεώρηση. Μήν μ’ έρωτάτε τό γιατί. 
Δέν μπορώ δμως νά κατηγορήσω και 
τό σοβαρά. Πηγαίνοντας κανείς έκεΐ 
παίρνει ώρισμένα διδάγματα γιά τή 
ζωή, πού δπως δήποτε τού εΐνε χρή 
σιμα.

— ’Έπειτα έ’χει κι’ ένδιαφέρον πε
ρισσότερο άπό έ'να άπλά, εστω καί ώ- 
ραΐο νούμερο, έπιθεώρησης, συμπληρώ
νει ή δ. Κατίνα Κονδύλη. Γ ι ’ αύτό καί 
γώ τ’ άγαπώ περισσότερο κι’ άπό τόν 
κινηματογράφο άκόμα.

— ’Αλήθεια γιά τόν κινηματογρά
φο τί γνώμη εχετε, σάς άρέσει ;

— Οϋ... πάρα πολύ, άπαντοΰνε δλες 
μαζί μέ μιά φωνή.

— Έμένα μ’ άρέσει καλλίτερα ό 
Καραγκιόζης, διακόπτει ή δ. Σαρρή.

— Τί έ'ργα προτιμάτε ;
— Τά αισθηματικά, μοΰ δηλώνει, μέ 

κάποια δόση ρωμαντισμοΰ ή δ. Μα- 
ριάνθη Ραφαήλ. Βλέπετε ό έ'ρωτας πάν 
τα μέ συγκινεΐ ’ίσως γιατί κάποτε υ
πήρξα καί θύμα του.

— Δηλαδή ;
— Άπέτυχα στήν.άγάπη. Συνηθισμέ 

νη ιστορία θά μοΰ πήτε ίσως...

— Ό  χορός καί τό τραγούδι σάς ά
ρέσουνε ;

— Καί βέβαια, άπαντάνε δλες μ’ έ'
να στόμα.

— Πιστεύω δτι ό χορός εΐνε έ'να άπό 
τά καλλίτερα πράγματα καί τίς ώραι- 
ότερες διασκεδάσεις, συμπληρώνει μιά 
Ρωσσίδά εργάτρια ή δ. Ελένη Πανα- 
γιωτίδου.

— Τά ίδια έ'χω νά σάς πώ κι’ έγώ 
γιά τό τραγούδι, καί ιδίως τό παληό, 
μάς λέει ή δ. Άνδρονίκη Παπαδάκη. 
Δέν ύπάρχει ώραιότερο πράγμα, κατά 
τή γνώμη μου, άπό ένα καλογραμμένο 

τραγούδι.
— Έμένα μ’ άρέ- 

σει τό... τσιφτετέλι 
πετάγεται ή δ. Σαρ- 
ρή !

’Αρκετά μιλήσαμε 
μέ τίς δεσποινίδες. 
Καιρός εΐνε ν’ άκού- 
σουμε καί τίς γνώ
μες τών άνδρών τοϋ 
έργοστασίου πού μα 
ίωμένοι στήν άλλη 
άκρη τής ταράτσας 

j  άπομονωμένοι άπό 
ν. ·*·.·: τίς γυναίκες χορεύ

ουνε οι καημένοι άνα 
μεταξύ τους, κάνον
τας οί ’ίδιοι χρέη ντά 
μας, μιά καί οΐ κανό- 
νισμοί τοΰ έργοστα- 
σίου άπαγορεύουνε 
αύστηρά τήν έπικοι- 
νωνία τών έργατών 
καί τών έργατριών 
στό διάστημα τής μ* 
σημεριάτικης άνάπαυ 
σης. Καθώς περνάμε 
τήν πόρτα πού χωρί
ζει τήν ταράτσα τών 
κοριτσιών, άπό τήν 
ταράτσα τών άνδρών, 
μάς πλησιάζει μιά 
μικρούλα έργάτρια.

— Έμένα δέν θά 
μέ ρωτήσετε ; μάς 
λέει μ’ ένα χαμό
γελο.

Δέν τής χαλάμε χα 
τήρι.

— Τί σάς άρέσει 
περισσότερο καί πώς 
λέγεσθε ;

— Μέ λένε Έλευθε 
ρία Ρωλογά καί μ’ ά 
ρέσει νά χαμογελώ 
στούς ώμορφους νέ
ους καί σ’ αύτούς πού 
δέν βιάζονται U

J Αττόκντ ift. η τ-ξνττνη
καί κάτι πάρα πάνω 
άκόμη.

Ό  γιος τοΰ μυλωνά καί 
τής φουρνάρισσας

Ά π ό τό περίφημο βιβλίο τοΰ Έμιλ 
Λοϋντβιχ «Οι τρεΐς Τιτάνες»

J  - l  J  t
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Ο Ι Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

Ποιό ήσυχοι οΐ άνδρες άπ’ τίς κο- 
πέλλες μιλάνε σοβαρά κι’ ήρεμα.

Ρωτάμε πρώτ« τόν κ. Ταμπακό- 
πουλο.

— Μ’ άρέσει περισσότερο νά πηγαί 
νω στόν κινηματογράφο. Μή μέ ρωτάτε 
τό γιατί. Βλέπω κάτι πού μ’ άρέσει.

— Τί έργα προτιμάτε ;
1 — Κατι τό σοβαρό, τό δραματικό. 
Πάντα, υστέρα άπό αύτά φεύγουμε μέ 
μιά σκέψη. Κάτι ώφελοΰμεθα.

— Τί θέλετε νά βλέπετε ; Τή ζωή δ
πως εΐνε ή κάτι άλλοιώτ κο πού νά 
ξεχνιώσαστε βλέποντάς το.

—  Οχι. θέλω νά βλέπω πράματα 
δπως εΐνε, αύτά πού ζοΰμε. ’Αληθινά 
καί σωστά πράματα.

— Θέλετε νάχουνε εύτυχισμένο τέ
λος ;

— Αύτό δέν μέ πειράζει. Δέν πάμε 
γιά τό τέλος στόν κινηματογράφο.

— Τί σάς ξεκουράζει ϋστερ’ άπό τή 
δουλειά σας ;

— Ό  ϋπνος.
— ’Έχετε ιδέα γ ι’ αύτό πού λένε λο

γοτεχνία, βιβλία, συγγραφείς καί τέ
τοια ;

—  Οχι, δέν τά ξέρω, δέν τά παρα
κολουθώ.

’Έρχεται έκεΐ κοντά ό κ. Μ. Βούτας.
— Έμένα μ’ άρέσει τό σοβαρό θέα

τρο, μούπε, θέλω νά βλέπω σοβαρά 
πράματα μέ νόημα. Άλλά πάντα σάν 
τελειώνει τό έργο θέλω νάχη εύτυχι- 
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Μπαίνει μέσα, κι’ άκούει φωνές σ’ 
δλες τίς γλώσσες. Ανακατωμένοι μέ 
τούς ντόπιους, ντυμένοι στά μαΰρα καί 
τά γκρίζα, περνάνε φανταστικές σιλου- 
έττες μέ περίεργα ζωηρόχρωμα κοστού 
μια, άνθρωποι άπό τή Νέα Ζηλανδία 
τά Νιούφ— 'Άμστερνταμ δηλαδή τήν 
’Αμερική. Τό μισό τής κάμαρας τό κα
τέχει ή Εταιρία τών Ανατολικών ’ Ιν
διών.

Ακούει τις φωνές τών σαράφηδων 
νά διαλαλοΰνε δτι οΐ μετοχές τους ά- 
νέβηκαν άπάνω άπό τά 400. Μά κυτ- 
τάζοντας άπό κοντά τους άστούς πού 
τόν περιτριγυρίζουνε βλέπει δτι δέν 
υπάρχουν μονάχα έ'μποροι άλλά καί για 
τροί καί καλλιτέχνες που κερδοσκοπούν 
κι’ τόσο τρέχουν, κοπιάζουν γιά ν’ ά- 
δράξουν τόν πλούτο. "Ολα τά εμπόρια 
εΐνε καλά γ ι’ αύτούς.

Κ ι’ έγώ σκέπτεται ό ζωγράφος, φεύ 
γοντας άπό τό κτίριο πού άκούγεται 
μιά συνεχής βοή, θά τούς ζωγραφίσω 
δλους κι’ δταν κερδίσω πολλά χρήμα
τα θ’ άγοράσω πολύτιμα πετράδια καί 
υφάσματα. Καί τότε θά κάθομαι σπίτι 
μου γιά νά ζωγραφίζω μονάχα δ,τι μ’ 
άρέσει. Μέσα στή ζάλη τής ζωής ο
ποίος τολμά κερδίζει. Ό  Ρούμπενς ει- 
νε τό παράδειγμα. Τί τύχη ήταν ή δι
κή του ; Τοΰ Ρούμπενς, πού κι’ αύτός 
δέν ήταν άπό εύγενική γενηά καί τώ
ρα κάθεται σ’ ένα θρόνο σά βασιληάς 
στό παλάτι του ! Γ  ιατί νά μή φθάσω 
κι’ έγώ. Νά ένας ζωγράφος πού ποτέ 
του δέ ξέπεσε στό ρόλο τού αύλοκόλα- 
κα, άκόμα κι’ δταν ό Βασιληάς τής 
Γαλλίας τόν καλοΰσε. Ά ν  ύπάρχη στό 
κόσμο ένας καλλιτέχνης άληθινός, αύ
τός εΐνε ό Ρούμπενς. Εΐνε περίπου πε
νήντα χρόνων καί παντρεύτηκε μιά νέα 
κοπέλλα. "Ολα τού πετυχαίνουν γιατί 
τολμάει νά ζητάη δλα. Δέν έ'χω άνά- 
γκη οϋτε άπό βασιληάδες οϋτε άπό 
έκκλησίες. Τό Άμστερνταμ εΐνε πλού 
σιο καί είμαι είκοσι πέντε χρονών.

Ζήτησε κατοικία πού νά μποροΰσε 
νά έργασθή ήσυχα. Βρίσκει τό σπίτι 
ένός ζωγράφου. Κάθεται στή Μπεστρήτ 
κοντά στόν ύδροφράχτη τοΰ Αγίου Ά ν  
των[ου, στοΟ ζωγράφου Χένδρικ Οΰ- 
λενμπούργκ. Μπορεί κανείς νά φαντα- 
σθή δτι ή έκλογή αύτή τοϋ σπιτιοΰ θά 
έ'δινε κατεύθυνση στό μέλλον του. "Ε- 
φβασε έκεϊ *έος, γεμάτο^ ζωή. Συμφω
νεί γιά τή τιμή, μετακομίζει καί άρχί- 
ζει νά έργάζεται βάζοντας τά δυνατά 
του γιά νά προοδέψη. Δέν ξέρει δτι τό 
σπίτι αύτό θά εΐνε ή πηγή πού θά ά- 
ναβλύσουνε καί θά κυλίσουνε γιά σα
ράντα χρόνια εύτυχίες καί δυστυχίες.

‘Ο Ούλενμπούργκ εΐνε περισσότερο 
έμπορος εικόνων παρά ζωγράφος. Φρον 
τίζει νά πουληθούνε τά εργα τού έ- 
νοικιαστοΰ του. Τοΰ δανείζει χρήματα. 
Ά ν  καί εΐνε δυό χαρακτήρες άντίθετοι 
ζοΰνε άρμονικά. Μάρτυς τό φύλλο έ
νός άλμπουμ : ό Ρέμπραντ έγραψε μέ 
τό ώραΐο γράψιμό του:

«'Ένας εΰγενής προτιμάει τή τιμή 
I άπό τά πλούτη».

Καί ό έμπορος έγραψε άπό κάτω .
«Σοφό μέτρο «;1νε έκεΐνο πού διαρ- 

κεϊ».
Ή  ζωή έφερε καί στούς δυό τήν 

πραγματοποίηση τών ρητών. Άλλά δέν 
τό ήξερε κανείς άλλος έκτός άπό τη 
θεία Πρόνοια.

Ό  Ρέμπραντ αισθάνεται τήν άνά- 
γκη ένός σπιτιοΰ. Τοϋ εΐνε μιά έμφυτη 
άνάγκη. "Αν καί δέν εΐνε άστός δέν 
έχει τή ψυχή τυχοδιώκτη. Έπειδή δέν 
είχε γυναίκα έ'φερε κοντά του τήν α
δελφή του και έτσι έχει πλάϊ του μιά 
γυναίκα. Κατά τή συνήθειά του τή με
ταχειρίζεται γιά μοντέλλο. Ά ν  καί κο
ρίτσι τοΰ μύλου οΐ τουαλέττες καί τά

κοσμήματα τής ταιριάζουν γιατί εΐνε 
ώραία. Δέν έχει εΐν’ άλήθεια τά βελού 
δινα μάτια του καί τά κόκκινα μαλλιά 
του. Ή  φιληδονία πού χαρακτηρίζει 
τό στόμα του λιγοστεύει σ’ αύτήν, ά
πό τό παιδικό της βλέμμα.

Φαίνεται ήρεμη καί σέ πολλές είκό 
νες τή βλέπουνε νά φορή πορφυρένι 
χλαμύδα καί χρυσό περιδέραιο μέ χ 
ρική άφέλεια.

Άλλά σέ λίγο φτάνουνε οί παρα 
γελίες. ’Έμποροι, έφοπλιστές, σοφ 
εκκλησιαστικοί, ^άξιωματικοί, άρχιτ 
κτονες ζητάνε νά κάνουνε τήν είκόν 
τους άπό τό νεαρό ζωγράφο ποΰ ήρθ 
άπό τό Λέϋντ. Πληρώνουν και καλά.

Άλλά γιατί άραγε σ’ αύτόν παρά 
σέ κανένα άλλον ; Καταλαβαίνουνε δτι 
οΐ εικόνες τους τούς παριστάνουνε πιό 
ένδιαφέροντας παρά δτι εΐνε στήν 
πραγματικότητα. 7ά σκληρά καπέλλα 
τής έποχής, οΐ κολαρισμένοι γιακάδες, 
τά τραβηγμένα μαλλιά τών καλογραι
ών εΐνε πράγματα πού άπελπίζουν ένα 
ζωγράφο. Υποχωρεί δμως στό καλλι
τεχνικό του γούστο γιατί θέλει νά 
κερδίση χρήμα καί φήμη. Έξαίρεσι 
θά είνε δταν ζωγραφίζη κανένα ζευγά
ρι σέ στάση όχι καί τόσο άκαμπτη.

Κ ι’ άν ζωγραφίζοντας τούς άστούς 
προδίδη πολλές φορές τή ψυχή του, 
πράγμα πού τά κάνει σπάνια, αύτό τό 
θεωρεί μιά παράβασι στις συνήθειές 
του.

Φτιάνοντας τις εικόνες ποΰ τοΰ πα
ραγγέλνουν πάντα κάτι μαθαίνει. Δέν 
πρόκειται έδώ νά δουλέψη ή φαντασία 
του, οΐ πελάτες θέλουνε φωτεινά χρώ
ματα, θέλουνε καμπυλότητες καί βλέμ
ματα πού νά κυττάζουνε κατάματα, ά' 
φού πληρώνουνε.

Ή  μεγαλοφυία βρίσκεται σέ δύσκο
λη θέση, κάποτε στις εικόνες αύτές 
βρίσκει κανείς τό χαρακτήρα τού Ρέμ
πραντ. Γ ι’ αύτόν ήταν μελέτες πού 
τοΰ άφηναν πολλά χρήματα. Μέσα σέ 
τρία χρόνια έκανε τόσες προσωπογρα
φίες, ένα μοντέλλο σχεδόν κάθε βδο
μάδα, κι’ οΐ εικόνες του πληρώνονταν 
σέ πολύ καλές τιμές, τρακόσια περί
που φλορίνια. Είχε γίνει ό ζωγράφος 
τής μόδας.

’ Ιδιαίτερα μιά σύνθεσή του έ'κανε 
μεγάλη έντύπώση στή πόλη. Τήν είχε 
παραγγείλει ό μεγαλείτερος χειρούρ- 
γος ό δόκτωρ Τούλπ, δήμαρχος τοΰ 
Άμστερνταμ, γιά νά τή προσφέρη 
στό σωματείο τών Χειρούργων.

Τό σωματείο είχε δυό τέτοιες συν
θέσεις μέ θέμα τήν ’Ανατομία πού εί
χαν έκτελέσει δυό ζωγράφοι μεγάλης 
ήλικίας. Ή  πρωτοτυπία τοΰ Ρέμπραντ 
ήταν δτι κατώρθωσε νά βλέπουνε καί 
τά έφτά πρόσωπα τής σύνθεσης σ’ έ
να ώρισμένο σημείο... στό πτώμα. Κά
θε εικόνα έμοιαζε στό πρόσωπο πού 
παρίστανε άλλα το σύνολο είχε μιά 
ζωή μέ καινούργιο χαρακτήρα.

Ο ίδιος ό Διοικητής ό Πρίγκηπας 
Γουλιέλμος τού Όράν παρήγγειλε γιά 
το παλάτι του μιά σειρά εικόνων μέ 
τά Πάθη τοΰ Χριστού. Ή  έκτέλεση ή
ταν θεατρική καί χωρίς ζωή. Φαινόντου 
σαν εικόνες «έπί παραγγελι'ςι».

Τον προσκαλούσσνε πρίγκηπες καί 
άστοι νά κάνη προσωπογραφίες. κι’ 
εικόνες. Δουλεύοντας ά Ρέμπραντ πάν 
τα μπροστά στό τελλάρο, τό παιδί τοΰ 
μύλου, νέος είκοσι έξη χρονών κινδυ
νεύει νά προχωρήση μονάχα έπιφανει- 
ακά. ,

Τότε τό πεπρωμένο τοΰ έστειλε ένα 
άστρο γιά νά τόν όδηγήση.

Μετάφρ. ΚΩ ΣΤΑ  ΛΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 

ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Τό επάγγελμα
τοΰ Διευθυντή 
τοϋ θεάτρου
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Ό  διευθυντής τοΰ θεάτρου εΐνε 

ένας άνθρωπος πού έκτίθεται σ’ δ
λες -■ =ς καί σ’ δλους
τούς θρύλους. Είνα ι τόσο εϋχολο 
νά τόν περιφρόνηση κανένας! Ά λ  
λά  όποιος κ ι’ άν είναι έκείνος πι·ύ 
έχεί αύτόν τόν τίτλο, είναι σπά
νιο νά ufiv δείξη κάποτε μιά κά
ποια άφιλ,οκ^ρδεια, ένα δικό του 
τρόπο μεγαλόψυχης γενναιοδωρί
ας, μίαν εύαισθησία ιδιαίτερη τοΰ 
επαγγέλματος, πού δέν είναι συ
νηθισμένη στις <αθημερι>ές κοινω 
νικές έκδηλώ:>εις. $

Τό σύνολο τών κοινωνικών καί 
πολιτικών άρετών ποΰ πρέπει νά 
ιέξασκη, ξεπερνώ; τας κατά πολύ 
τό έπίπεδον τον ι’ ρρ-.ών πού έξύ- 
μνησε ό Πλούταρχος, ό διευθυν
τής τοΰ θεάτρ-w είναι αναγκασμέ 
νος πολύ συχνά νά εχη μιάν ήθι- 
κή πού ταλαντεύεται άνάμεσα 
στόν ήρωϊσμό καί στόν έπικίνδυ- 
νο γιά  τήν άξιοπρέπειά του συμ-

διδασμό, καί πού τόν κάνει νά 
πιροκαλή τήν παρεξήγησι.

Ό ποια κ ι’ άν είναι ή Ιδιοσυγ
κρασία του, δποιο κι’ άν είναι τό 
κέφι του, είναι υποχρεωμένος γιά  
νά ζήση νά καταφύγη σέ άκρό- 
τητες πού όδηγοΰν ή στήν αύταρ- 
χικότητα ή στή δουλοπρέπεια, έκ- 
τός αν ποοτιμήση τήν άναποφασι- 
στικότητα καί τήν συγκαταβατι
κήν επιδοκιμασία.

Είτε τόν άποδοκιμάζουν, είτε 
τόν έπαινοΰν, αύτός είναι ύποχρε- 
ω μένος δπως δήποτε νά έπιτύχη 
στήνοντας καρτέρι στό χρήμα. Δο 
ξαζόμενος ή Εξευτελιζόμενος, άνά 
λογα  μέ τίς εισπράξεις, είναι στήν 
κοινωνίο- Λ άνθρωπος πού συνδέει 
τεοίΦημα τήν περιφρόνησι μέ τό”  
οίκτο.

Κοιτίικός πάνω άπό τήν κριτική, 
πρέπει νά τόν Φαντασθοΰμε καθι- 
στμένον άνάμεσα στήν Αισθητική 
καί στό έμποοιο, μπροστά σέ μιά 
πελώρια οτίδα  άπό χειρόγραφα

πού άνανεώνονται διαρκώς, μέ τό 
παιοαλ'/οημα τής φαντασίας του 
πού έχει ιιολυνθή άπό τό δραμα
τικό αύτό νοσοποιό μίασμα νά 
πρα^παθή μέ θάρρος νά δημιουρ- 
γήση τόν πρώτο πυρετό γιά  νά 
μεταδώση ύστερα στόν κόσμο τήν 
ένδοξη καί έπιικερδή τους έπιδη- 
μία.

Δέν ύπάρχει στόν κόσμο κατα
φύγιο πιό σίγουρο, πιό μοναχό 
πιό άναπαυτικό γιά  τήν άδεδαιό- 
τητα δσο τό πνεύμα ένός διευθυν- 
τού. Δέν ύπάρχει έπίσης διπλή ύ- 
πόστασις πιό τέλεια καί πιό φα
νερή άπό τήν ύπόατασι τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ θεάτρου: Φιλόλογος
γιά  διαφήμησι, καί διαφημιστής 
στήν φιλολογία του, τραπεζίτης ή 
τοκογλύφος, σπάταλος ή τσιγγού- 
v-;c, άνά λονα  μέ τήν άνάγκη, φί
λος τής Τέχνης, ή μαικήνας γ ιά  
τούς συνεργάτες του, είναι μαζύ 
λογιστής καί ταμίας τους.

Αύτός ό τροφοδότης τής δημο- 
•α^κε^άσεως, αύτός ό ποιη

τής τής δεκάρας, ό δικτάτωρ τής 
οραιματουργίας, ό διαχειριστής 
τής δραματικής Τέχνης είναι έξ 
άλλου ύποτελής σ ’ ένα πλήθος αύ 
στηρών δυνάμεων: ύπόχρεος στήν 
"Ρ ν ω ι ι  τών Καλλιτεχνών, ύπόλο- 
γος στήν Ε τ α ιρ ε ία  τών Σ υ γ γ ρ α 
φέων, ύποδουλωμένος στήν Δημο
σία Πρόνοια (Assistance publique) 
έξαρτώμενος άπό δλες τίς νομαρ
χιακές ύπηρεσίες, δημοτικές, ά- 
στικές καί ύπεραστικές, τών πυ- 
ροσδεστών, τής άστυνομίας, τών 
είσπρακτόρων, έπιθεωρητών καί 
έλεγκτών, δέν μένει παρά μονά
χα  ή Ε κ κ λ η σ ία  πού νά μήν εχη 
πιά καιμμιά έξουσία έπάνω του.

Πνιγμένος άπό παρακλήσεις, έκ

τεθειμένος σ’ δλες τίς έπιρροές, 
τίς ραδιαυργίες, δπρυ κινδυνεύει 
ή άξιοπρέπειά του, φορτωμένος μέ 
• ~9ηικοντα, ύποχρεώσεις καί πιέ
σεις χωρίς άνάλογα δικαιώματα, 

■'■οοεϊ '.ά τοϋ δώση 
μιά προςγματική ήθική άνεσι, ή νά

Ό  κ. Λουϊ Ζουδέ

τοΰ ύποΡ^ίξη τήν έννοια τής έπαγ- 
γελματικής του άξιοπρέπειας. Κα ί 
ηπν συμπέρασμα σ’ αύτό τό προ
οίμιο. ποέπει νά ct&c όνιολογήσω 
πώς έκανα λάθος διαλέγοντας γ ιά  
τίτλο αϋτ1'-" της ό 'ΐιλ 'α ς «Το έπάν- 
γελμα  τοΰ Διευθυντή τοΰ θεά
τρου». Γ  ιατί, σάς τό λέω έμπιστευ

τικά, δέν είναι έπάγγελμα. Δέν 
ύπάρχουν παρά μόνον διευθυντές.

Τό έπ άγγελμα  είναι μιά κοινω
νική ύπηρεσία ώρισμένη στήν δρά- 
71 της, τήν μελέτη της, σ ιήν συν
τεχνιακή της Ιεραρχία  καί πρό 
πάντων άπό τήν κλίσι της

Τό έπάγγελμα τοΰ διευθυντή εί 
ναι σήμερα άπροσδιόριστο κοινω- 
νικώς. ‘ Ιστορικώς έχασε τήν έν
νοια του γ ιά  νά δημιουργήση ένα 
πρόσωπο διφορούμενο αδέδαιο, 
πού οι λόγοι τής ύπάρξεώς του 
είναι «έξω επαγγελματικοί».

Ό σ ο  γ ιά  τήν κλίσι του, αύτή 
ξεφεύγει άπό τό μάτι καί τοΰ πιό 
έπιδέξιου έκπαιδευτή. Μπορεί νά 
προδλέψη κανείς ένα μέλλοντα ρή 
τορα, ή τόν δυνατό ηθοποιό, άλλά 
δέν θά μπορούσε ποτέ κανείς ά
πό τά παιγνίδια τοΰ παιδιού πού 
μαζεύει τά άποκόι-ιματα τών ει
σιτηρίων νά πή ότι θά διευθύνη 
μιά μέρα ένα θέατρο ή δτι 9 ά 
προτιμήση νά γίνη τροχιοδρομικός 
είσπράκτωρ.

Γεννιέται κανείς άεροπόρος, λο
γοτέχνης, δραματικός συγγραφέ
ας, ιατρός ή κτηνίατρος, καταλή
γει δμως βουλευτής ή διευθυντής.

Σ τή ν  μιά δπως στήν άλλη περί- 
πτωσι είναι μιά θέσις, δέν είιΌΐΐ 
ένα έπ άγγελμα

Τό νά γίνης διευθυντής είναι ε
να έπεισόδιο στή θεατρική σταδι
οδρομία. Μά, άν τό καθήκον αύτό 
τύχη σέ άνθρωπο έντελώς ξένον 
πρός τήν ξεχωριστή Ιεροσύνη τοΰ 
θεάτρου, τότε τό έπεισόδιο γίνε
ται άτύχημα  γ ιά  τό θέατρο, κα ί 
πολύ συχνά καταστροφή γ ιά  τήν 
δραματική Τέχνη.

·& '/fc
Κ α ί τώρα θά μιλήσουμε γ ιά  τό

θέατρο, προσπαθώντας νά έξηγή- 
σουμε τί είναι ό διευθυντής. Δέν 
λέω πώς θά δώσω τόν τί^εικό  ό- 
ρισιμό, άλλά θά προσπαθήσω νά 
καθορίσω πώς τό θέατρο μέ τήν 
έξέλιξι τοΰ τριαδικοΰ του όργα- 
νισμου : του συγγραφέα, τοΰ ηθο
ποιού κα ί τοΰ κοινοΰ, έπροκάλεσε, 
έδημιοΰργησε άνευθύνως γ  ύπέστη 
τήν συμπληρωματική κα ί παρείσα- 
κτο αύτή ύπηρεσία: τήν τοΰ διευ- 
θυντοΰ.

Ε ίνε  άπό τά τρία αύτά στοι
χε ία : τό κοινόν, τόν ηθοποιό καί 
τόν συγγρα φ έα .Ά π ό τήν άμοιδαία 
τους έπιρροή κα ί τόν πνευματικό 
τους συνδυασμό, έχουν γίνει τό 
θέατρο καί ή ιστορία τοΰ θεάτρου, 
έτσι μάς είναι άρκετό νά μελε
τήσουμε τό ένα άπό τά τρία αύ
τά συστατικά γ ιά  νά ξαναεφεύ- 
ρουμε, ν’ άνακαλύψουαε καί νά 
περιγράφουμε τά δυό άλλα. Τό 
κοινόν, ή κοινωνία μιάς έποχής, 
δανίζει στούς ήθοποιούς της, 
στούς ποιητές της, έκεΐνο πού οί 
ποιητές τής άνταποδίδουν καί τό 
θέατρο, δπως δλες οί τέχνες, εί
ναι, στήν πραγματικότητα, μιά ύ- 
πόθεσις δανείου κα ί άποδόσεως.

Τό άνθρώπινο κεφάλαιο είναι ά 
ναλλοίωτο μόνον. Οί μορφές τνυ 
άλλάζουν καί ποικίλλουν άτέλε ω 
τα. Κάθε αιώνας, κάθε χρόνος έ
χει τά ήθη του, τούς χαρακ^ήοες 
του. Ή  άνθρωπότης τροποποιεί, 
φτιάχνει καί τοποθετεί διαφορετι
κά  τίς άδυναμίες της, τά iK a r-  
τώιματά της, τήν ψυχή καί τό 
πνεύμα της, δπως οί γυναίκες σιά- 
χνουν τά φορέματα καί τά στολί
δια τους άκολ.ουθώντας τίς ίμπνεύ 
σεις τής μόδας.

«Δέν ύπάρχει χρόνος, λέει ό Λά

Μ πρυνιέρ δπου ή τρέλλα του άν- 
θρώπου νά μήν μπηρή νά έμπνευ
ση ενοτ τόμο «χαρακτήρων».' Ά κ ό 
μα καί ή όμορφιά είναι μόδη. " Ε 
νας αιώνας ή ένα έλάττωμα, κα
νουν τήν διαφορά άτΛ έποχή σέ 
έποχή».

Στή ν  άνταλλαγή αύτή άνάμεσα 
στον ποιητή κα ί στό κοινόν, μέσα 
σ’ αύτήν τήν διάχυσι, τήν πνευμα
τική ζωή δπου ό ποιητής είναι 6 

έμπνευστής μιάς όμάδος τής όποι
ας ό ήθοποιός είναι μαζύ μέλος 
καί έντολοδόχος της, ό διπ-θυντής 
δέν έμφανίζεται άκόμα. Κ ι’ αύτό 
ναι ένας ρόλος μεσίτου, πού έχει

ιατί ό ρόλος τοΰ διευθυντοΟ εί- 
γ ιά  καθήκοντα τήν όργάνωσι τών 
θεατρικών τελετών καί τήν σύνδε- 
σι τών κυριωτέρων στοιχείων: κοι- 
νοΰ, συγγραφέα, ήθοποιού.

‘Ό τα ν  γ ιά  πρώτη φορά, στό 
πρώτο άνθρώπινο κοινό, ό ένθοι> 
σιασμός έδημιούργησε τόν πρώτο 
όδτιγό διασκεδάσεων, δταν αύτό 
τό κύτταρο—ή πηγή τοΰ θεάτρου— 
συγκέντρωσε τόν δραματικό πυρή 
να είς τό πρόσωπο τοΰ σολίστα—  
τοΰ πρώτου ήθοποιοΰ—ή άνθρωπό
της έδημιούργησε τόν θεατρικό θε 
σμό καί προσχημάτισε άνάμεσα 
στήν όμάδα καί στόν άρχηγό τόν 
θεατρικό διάλογο.

Γιατί τό θέατρο δέν είναι παρά 
ενας διάλογος άνάμεσα στό κοινό 
καί στόν ήθοποιό.

Μετάφ. Μ ΙΝ Α Σ  Σ Η Μ Η Ρ 1 Ω Τ Η



Η  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
Τ Ο Υ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

ΤΟΥ κ. Λ. Π Α Υ Λ Ι Α Η
Κυριάκου Βαλασίδη: «Πρόσωπα καί τβπία». ’Εκδόσεις 

Γκβδόστη σελίδες 141, <ϊχήμα 8β. —  Μήτσβυ Λυγίζου: «Τά  
τοπεία τβΰ ήμίφωτος». Ά β ή  ν *  1940, σελίδες 20 σχήμα fee

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

‘Ο κ. Κυριάκος Βαλασίδης φαί
νεται ενας άνθρωπος έμπειρος τής 
ζωής, ευαίσθητος καί διαβασμένος, 
πού χωρίς προφανώς νά εχη πλα
τύτερες λογοτεχνικές άξιώσεις κα
ταγίνεται στις ώρες τής σχολής 
του καί μέ τό γράψιμο. 'Ό τι δέν 
έχει τήν ειδική έκείνη τριβή πού 
χαραχτηρίζει τόν συστηματικό λογο 
τέχνη γίνεται όλοφάνερο μέ τις 
πρώτες γραμμές του. Αύτά, βέβαια, 
προλέγει άμέσως τήν άνεπάρκεια 
τοϋ κειμένου του, έξασφαλίζει δμως 
καί τόν άναγνώστη του άπό τυχόν 
άρλούμπες, τις γνωστές λογοτεχνι
κές άρλοΰμπες τής δήθεν βαθειΰς 
αίσθησης τών πραγμάτων, τής δή
θεν ύψηλής έννοιας τών προσώπων 
πού τόν άπασχολούν.

Καί συνεχίζεις, αν θέλης, τό διά 
βασμα τών «Προσώπων καί τοπίων» 
χωρίς φόβο μήν ό συγγραφέας σέ 
ξεγελάσει και σοΰ πασάρει πράμα 
τα τής ξερής του κεφαλής, σοΰ χά
σει άδικα τόν καιρό σου καί ταύτο- 
χρόνως σέ δυσαρεστήσει. Συνεπώς 
οί σελίδες πού περνάς, άν δέν σέ 
καταπλήσσουν μέ τό Οψος καί τό 
βάθος τους, μέ τήν τεχνική καί τά 
ύφος τους (έδώ τά τελευταίο λείπει 
όλότελα) καί δέν σέ πονοκεφαλιά
ζουν ομως μέ παραλλάγματα συλ
λογισμών, μέ όμοιώματα ψευδαισθή 
σεων, μέ γλυκανάλατες ευαισθησίες, 
μ’ έκκωφαντικές ήχηρότητες, μέ κω
μικοτραγικούς όραματισμούς τής 
κακής ώρας καί τής κακής υγείας.

Διαβάζεις γιά πρόσωπα άπλής 
σημασίας, σάν τόν Δημήτριο Καμ- 
πούρογλου, τήν ποιήτρια Μαρία 
Περ. Ράλλη, τόν Κωστή Βελμύρα, 
τόν Άχιλλέα Κύρου, τή Μαρία Σου- 
ρή, τόν Εύθυμίου, τόν Γεωργιάδη καί 
γιά πρόσωπα άνώτερης σημασίας, 
σάν τόν Τσάρλι Τσάπλιν, τόν Γε
ώργιο Σουρή, τόν Μωρίς Μπαρρές, 
τόν Πιέρ Λοτί, τόν Καγιώ (έχει καί 
γιά Γάλλους μέσα τό βιβλίο) τόν 
Φώτη Κόντογλου καί βλέπεις τί έν- 
τυπώσεις καί τί ιδέες γιά τίς μι
κρές καί τίς μεγάλες προσωπικότη
τες μπορεί νά έχη ένας άπλός καί 
άνεπιτήδευτος μή έπαγγελματίας λο 
γοτέχνης άνθρωπος. Βλέπεις καθα
ρά τις προτιμήσεις του, τίς συμπά
θειες του, τούς δισταγμούς του, τίς 
έξωτερικευμένες έντυπώσεις καί 
σκέψεις του. Κ ’ έτσι τό κείμενο έ
χει ποικιλία κ’ ένδιαφέρον. Καί 
συλλογίζεσαι έσύ πού τυχόν είσαι 
έρευνητικώτερος καί σκληροτράχη
λος τί θάλεγες αν άποφάσιζες νά 
γράψης γιά τά ίδια πρόσωπα καί 
πράγματα πού γράφει ό κ. Βαλασί- 
δης. Θά είχες κρίσεις καί κατακρί- 
σεις, άρνήσεις καί δχι καταφάσεις, 
ένφ αύτός άδολος κι’ άνυποψίαστος 
σοΰ γράφει όμαλά καί σοΰ παρέ
χει τά γραπτά του μέ προθυμία <’ 
έμπιστοσύνη.

Γ Γ αύτό τά «Πρόσωπο καί το
πία» τοΰ κ. Βαλασίδη Εχουν καί 
μιά σημασία ψυχολογική κ ’ αισθη
τική. Σοΰ δείχνουν πώς νοούν, πώς 
αισθάνονται καί πώς έκφράζουν με
ρικοί άνθρωποι πράματα κού άλ
λοι πάνω τους θά δούλευον πολύ 
άλλοιώτικα.

Πριν τελειώσουμε δμως έπιβάλ- 
λεται νά κάμουμε μιά ειδική παρα
τήρηση άναφορικά μέ τά πρώτο κομ 
μάτι τής συλλογής: τόν Σουρή. Ό  
κ. Βαλασίδης γαμπρός τοΰ μεγά
λου λαϊκού μας βάρδου καί συκε- 
πώς κατά τεκμήριο γνώστης τής 
ζωής καί τού έργου του, θά μποροΰ
σε καί θά είχε τήν εύχάριστη υπο
χρέωση σκιαγραφώντας τον νά έ- 
πεχταθή. Καί νά μάς πή πολύ περισ 
σότερα πράματα καί πολύ χαραχτη 
ριστικώτερα. Τέτοια πού νά μπορή 
νά γίνη πάνω τους μιά έπεξεργα- 
σία καί νά χρησιμοποιηθούν γιά 
μιά μελλοντική —  δέν ήρθε άκόμη 
ή ώρα της —  βιογραφία καί ψυχο

γραφία έκείνου, πού δέν στάθηκε 
' μόνο ενας καταπληχτικός παραγω

γός στίχων, άλλ’ ήταν γιά τήν έπο
χή του —  καί τέτοιοι χρειάζονται 
πάντοτε κ’ ένίοτε μάλιστα εΐνε κΓ 
άπαραίτητοι —  κ’ ένας μεγάλος καί 
γενναίος ίδεολόγος, μιά άνυπόταγη 
λαϊκή ψυχή πού ποθούσε τήν πραγ
ματική προκοπή τού Έθνους, έν-χς 
δεξιοτέχνης τής εύκολης καί πρό
σφορης στιχουργίας γιά νά διδά- 
σκη καί νά φρονηματίζη τούς πα
θιασμένους κΓ άναρχούμενους όμό- 
φυλους. Σάν αύτόν μήτε σήμερα έ
χουμε καί τόν παρόμοιό του ίσως, 
μονάχα στό μέλλον, μέ άλλη καί 
συγχρονισμένη βέβαια έκφραση, θά 
είνε δυνατό νά ξαναποχτήσουμε. 
Κ Γ  άς μήν παραξενεύονται οί κα
θαρολόγοι τής ποίησης πώς στις 
προσδοκίες τού μέλλοντος ύπάρχει 
γιά μάς κ’ ένας, τέτοιος ασύδοτος 
στιχορρόας. Άλλά ό κ. Βαλασίδης 
περιορίστηκε νά γράψη γιά τόν Σου 
ρή τρυφερά κ’ εύχάριστα πράματα 
πού τέτοια θά έγραφε καί όποιοσόή 
ποτε άλλος χωρίς νά είνε τόσο κυ- 
ριολεχτικά οικείος μέ τόν άνθρωπο- 
ποιητή τού «Ρωμηοΰ».

Ό  νέος αύτός ποιητής, ό κ. Μή- 
τσος Λυγίζος πού μάς έδωσε τά 
«Τοπία τοΰ ήμίφωτος», έχει μιά 
ψυχή τόσο τρυφερή λές καί μοιάζει 
σάν ξεπνοϊσμένη, σάν μαραμένη. 
Πλανιέται σέ τοπία ήμίφωτος, δ’ 
πως τά λέει, πού είνε, τοπία τής 
άληθινά πλαστ κής φαντασίας του 
καί καθόλου πραγματικά, αν λάβη 
κανείς ύπ’ δψη σί ποιά γεωγραφικό 
περίπου μήκη καί πλάτη τοποθετεί 
τά τοπία αύτά.

Ή  φαντασία του δμως εΤνε τόσο 
πορωμένη,τόσο συνεπαρμένηάπό τήν 
άγάπη τής φύσης, ώστε ή πένθιμη 
καί παραπονεμένη ποίησή του συ- 
σμίγει μαζί της σέ μιά άνταπό- 
κριση συμπάθειας κ’ ΰπακοής πού 
άληθινά συγκινεί βαθύτατα.
Δέν ξέρω τί μάς συγκινεί καί μέ- 

(νουμε θλιμμένοι 
μπρός σέ παράξενους σταθμούς το- 

(πίων μακρυσμένων, 
κ’ έχουν μιά άλλόκοτη στοργή τά

(μάτια μας πού νοιώθεις 
νά ψαύουν μέσα σου φτερά περίλυ- 

(πων άγγέλων.%
Οί στίχοι δλοι τής συλλογής εϊ- 

νε σάν αύτούς καί εΐνε δλοι άνο- 
μοιοκατάληχτοι, δεμένοι δμως καλά 
σέ ρυθμό κΓ άρμονία. Καί τούς δια 
βάζεις όλους εύχάριστα καί συμπα
θητικά χωρίς κάν νά ύποψιαστής τήν 
άναπηρία, πού σ’ άλλους χωρίς ρί
μα στίχουςένδεχομένως θά τήν παρα 
τηρούσες καί Υσως θά δυσφορούσες. 
Εΐνε τόσο άποκρυσταλλωμένη μέοα 
στούς στίχους αύτούς ή ευαισθησία 
καί ή μετουσιωτική διάθεση τοΰ νέ
ου ποιητή πού σάμπως αύτόβουλα 
καί αύτοδύναμα άναβλύζει μεταδο
τική ή γνήσια ποίηση τής ψυχής' 
του.

Κ Γ  άν άκόμη άναρωτηθείς γιατί 
ή τόσο έπίμονα μεγάχολη διάθεση, 
ή τόσο φευγαλέα πρός απίθανους 
τόπους τάση, ικανοποιείται μέ τή 
βεβαιότητα πώς ή άγνή αύτή ποι
ητική ίίπαρξη τό έχει άπό φυσικού 
της. Εννοείται καί πώς εύχεσαι ό 
λυρικός αύτός όραματιστής άσύλλη 
πτων φυσικών σκηνογραφιών νά μεί 
νη σιμώτερα. Ν’ άγαπήση τήν πραγ 
ματική ζωή καί νά χρησιμοποίηση 
τήν εύαισθησία του καί τή στιχουρ- 
γική του δεξιότητα γ(ά τήν άπόδο- 
ση θετικώτερων λυρικών —  δέν υ
πάρχει άντίφαση —  συγκινήσεων, 
τέτοιων πού νά μήν προκαλοΰν μόνο 
μιά ζωηρή άλλά στείρα έντύπωση 
άντίς ένα βαθύτερο κραδασμό, πού 
φαίνεται πώς εΐνε ικανός νά μάς 
δώση.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  Π Α ΥΛ ΙΔΗ Σ

Η  ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ζ ' ΕΚΘ ΕΣ ΙΣ  ΟΜΑΔΟΣ «ΤΕΧΝΗ»
Στή Στέγη Γ  ραμμάτων κα i Τεχνών

ΤΟΥ κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓίατΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ καλλιτέχνες πού άποτελοΰν 

τήν Όμάδα «Τέχνη» εΐνε άπό τούς 
πιά θαρραλέους, τούς πιό άνήσυ- 
χους καί τούς πιό διαλεχτούς πού 
έχει νά παρουσιάση ό τόπος μας. 
Γ Γ αύτό κάθε έπίδειξη τού σωμα
τείου αύτοΰ έχει ξεχωριστό ένδια
φέρον. Τό έφετεινό παρουσίασμα 
τής ‘Ομάδος εΐνε έπίσης αξιόλογο 
καθώς καί τά προηγούμενά της, μ’ 
δλο πού άπουσιάζουν ονόματα ση
μαντικά, ό Παρθένης, ό Γουναρό- 
πουλος, ό Τόμπρος, ά Χατζηκυριά- 
κος— Γκίκας, ά Βιτσώρης κ. ά. Ή  
έντύπωση πού άποκομίζει ό φιλότε
χνος άπό τήν έκθεση εΐνε άρκετά 
ένθαρρυντική. Στήν έποχή πού, όχι 
μόνον έδώ άλλά κ’ έξω άκόμη, ή τέ
χνη παραδέρνει άνάμεσα στά βάλτο 
νέρια τής μακαριότητας καί τοΟ 
ναρκισσισμού άπό τή μιά μεριά 
καί τους βράχους τοΰ έξωφρενισμοΰ 
άπό τήν άλλη, βλέπουμε μέ χαρα 
πώς ύπάρχουν καλλιτέχνες πού έ
χουν τή θέληση καί τή δύναμη να 
παρουσιάσουν έ'ργα πού δέν τούς 
λείπει ή ειλικρίνεια, ή άνάταση καί 
ή προσωπική σφραγίδα. Δέν άποτε- 
λεί βέβαια αποκλειστικότητα τής 
'Ομάδος «Τέχνη» ή τέτοια προσπά
θεια —  ύπάρχουν, εύτυχώς, κ’ έξω 
άπ’ αύτή άρκετά άξιόλογα στοι
χεία. Στό σωματείο δμως αύτό, 
πρέπει νά όμολογηθή, πώς μιά κά
ποια ψυχική όμοιογένεια, καί μ’ ό
λες τίς διαφορετικές τάσεις καί 
σχολές πού χωρίζουν τά μέλη του 
μεταξύ τους, καί κάποια κοινά ίδα- 
νικά, σφυρηλατούν ένα ισχυρόν ένω 
τικό κρίκο καί παρουσιάζουν άνά- 
γλυφη τήν άνω^ερότητα τών έπιόι- 
ώξεων τών καλλιτεχνών.

'Ακολουθώντας τή σειρά τοΰ κα

ταλόγου θά σημειώσω έδώ μέ λίγα 
λόγια τίς έντυπώσεις μου άπό τήν 
έκθεση.

Ή  κ. Μ. Άναγνωστοπούλου—
Βρανίκα έκθέτει έξη άκουαρέλλες 
καί μιά έλαιογραφία πού φανερώ
νουν εύαισθησία καί στερεότητα κΓ 
άποτελοΰν μιά συνέχεια τής γνω
στής έργασίας της.

Άπό τά τρία γλυπτικά έργα τού 
κ. Άπάρτη ξεχωρίζουν ή προτομή 
τοΰ Ψυχάρη σέ χαλκά κ’ ή προτο
μή τοΰ Σώχου σέ γύψο μέ τή γερή 
άρχιτεκτονική καί τήν έκφραστικη 
τους δύναμη. Τό μεγάλο κομμάτι, η 
«Εϋα», έχει ώρισμένες άδυναμιός 
στό κεφάλι ιδίως, πού εΐνε δουλεμε- 
νο σέ διαφορετικό πνεΰμα άπο τό 
σύνολο.

Λιτά κΓ άβρά εΐνε τά τρία έκθέ- 
ματα τού κ. Ά .  Άστεριάδη, γνώρι
μα τοπία μέ καλή φωτοσκίαση καί 
μέ άτμόσφαιρα.

‘Ο μεγάλος πίνακας τοΰ κ. Σπ. 
Βασιλείου εΐνε μιά άπό τίς καλλί
τερες επιτεύξεις του. Σωστή δια- 
βάθμιση τοΰ φωτός, χρωματικός 
πλούτος καί άκπδεια περιγραφής 
τόν χαρακτηρίζουν. Αξιοσημείωτα 
έπίσης εΐνε καί τ’ άλλα δυό έκθέ- 
ματά του ή «Σπουδή» καί τό «Σχέ
διο» —  ίδίως τό τελευταίο. Νομίζω 
πώς ή «Σπουδή·) θά έκέρδιζε άν έ
λειπε τό πορτοκάλλι πού δέ στέκει 
ταιριαστά στό σύνολο.

Άπό τά τρία έκθέματα τοΰ κ. 
Βασιλικιώτη ξεχωρίζει ά «Υμητ
τός», τοπίο μέ άττική άδρότητα 
καί χρωματική χάρη.

Καλοχτισμένα κ’ έκφραστικά τά 
δυό πο^τραΐτα ?οΰ κ. Δ. Αάβη, φα
νερώνουν μιά σταθερή έξέλιξη κα-

Όμιλεΐ ή κ. 
ΚΛΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
νας πού θάλεγε δτι τό συμβόλαιο θά 
ήταν άκυρο αν ή Διεύθυνσι τοΰ Βασι
λικού θεάτρου δέν μοΰ έπέτρεπε ν’ α
πουσιάσω άπό τάς Αθήνας. Νά καί τό 
συμβόλαιο :

Μ Ω Ρ Ρ ΙΣ  - Μ ΠΡΑΟΥΝ

Λονδϊνον, 10 Αύγούστου 1939

Αγαπητή κυρία Παξινού,

Σάς γράφω γιά νά έπιβεβαιώσω τήν 
προσωρινήν προφορικήν συμφωνίαν είς 
τήν όποιαν κατελήξαμεν, ή άδελφή, έ- 
νεργοΰσα έξ άνόματός σας, καί έγώ.

Είμεθα σύμφωνοι μέ τήν προύπόθε- 
σιν δτι θά έκπληρωθούν ο! κατωτέρω 
όροι περί τών έξής :

1) Θά σάς έμφανίσω ώς κυρίαν "Αλ- 
βιγκ είς τούς «Βρυκόλακες» τοΰ ‘Ίψεν 
έν Μεγάλη Βρεττανίΐ)!.

2) Θά άναλάβω κάθε τι σχετικόν 
πρός τήν διαφήμισίν σας.

3) Οά σάς πληρώσω όλας τάς δαπά 
νας ταξειδίου μεταβάσεως καί έπιστρο 
φής πρώτης θέσεως έξ Αθηνών (ή άλ
λης άφετηρίας).

4) Θά σάς πληρώσω δλα τά έξοδα 
διαμονής καί τά άτομικά καί θά έχετε 
είς τήν διάθεσίν σας αύτοκίνητον διά 
τήν προσωπικήν σας χρήσιν κατά τό 
διάστημα τής παραμονής σας έπ'ρ βρετ 
τανικοΰ έδάψους.

5) Θά σάς πληρώσω 10 %  έπί τών 
άκαθαρίστων έβδομαδιαίων εισπράξεων 
έπί τής πωλήσεως εισιτηρίων (άφαι- 
ρουμένου τοΰ φόρου θεαμάτων) καί σάς 
έγγυώμαι συνεχή έργασίαν έπί τρείς 
τούλάχιστον έβδομάδας.

6 ) Έκτός τούτου θά σάς πληρώσω 
33 καί 1)3 %  έπί του καθαρού μου 
κέρδους ώς έπιχειρηματίου έπί τών πα 
ραστάσεων αύτών.

7) Ή  συμφωνία μας θά ίσχύη έφ’ 
όσον συνεχίζονται αί παραστάσεις τού 
έργου ύπό τούς αύτούς όρους.

8 ) Θά έχω τήν προτεραιότητα τής 
προσεχοΰς προσωπικής σας έμφανίσε- 
ως έν Μεγάλη Βρεττανίς* τόσον καί έν 
Αμερική ύπό όρους παραπλήσιους, έάν 

άποφασίζατε νά έμφανισθήτε έκεΐ.
9) "Οσοι άλλοι ήθοποιοί πρόκειται 

νά παίξουν μαζί σας είς τούς «Βρυκό 
λάκες» τού ’Ίψεν, θά πρέπη νά έγκρι- 
θοϋν ύφ’ ύμών.

10) Τό θέατρον τοΰ Λονδίνου όπου 
θά έμφανισθήτε θά εΐνε ένα θέατρον 
τοΰ «W EST  END» πρώτης τάξεως τού 
οποίου αί πλήρεις έβδομαδιαίαι είσπρά 
ξεις θ’ άνέρχωνται περίπου είς λίρας 
Αγγλίας 3.200.

1 1) Θ ’ άναλάβητε νά καταβάλληται 
πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά νά 
προαγάγητε τήν προταθεΐσαν δευτέραν 
έπίσκεψιν τοΰ Ελληνικοί Βασιλικού 
θεάτρου είς Μεγάλην Βρεττανίαν ύπό 
M ANAGEM ENT μου, ώς έπίσης καί 
παρομοίαν έπίσκεψιν είς τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας συμπεριλαμβανομένων 
είς τό δραματολόγιον τής «Ήλέκτρας» 
καί τού «"Αμλετ».

Ή  συμφωνία αΰτη ΰπόκειται εις 
τούς κάτωθι όρους, ήτοι :

α ')  "Οτι θά κανονίσητε άμοιβαίως 
Ικανοποιητικήν συμφωνίαν μεταξύ ύ
μών καί τού Διευθυντού τού Βασιλικού 
θεα*τρου κ. Μπαστιά ώς πρός τήν άδει
αν άπουσίας σας.

β ')  'Ό τι ή άδεια αϋτη θά συμπέση 
μέ έποχήν κατάλληλον κατά τήν κρί- 
σιν διά τήν έμψάνισίν σας.

γ ' )  'Ό τι κατάλληλον θέατρον είς 
τό W E S T  END θά εΐνε έλεύθερον μέ ι
κανοποιητικούς όρους.

δ ')  "Οτι θά έξασφαλίσω τήν άνα-

γκαίαν άδειαν έργασίας διά τήν έμψά
νισίν σας έν Μεγάλη Βρεττανίςι.

ε ')  "Οτι ή διεθνής κατάστασις ίά 
εΐνε έντός λογικών όρίων όμαλή πρό 
καί κατά τήν έποχήν τής έμφανίσεώς 
σας.

Σάς έσωκλείω λοιπόν άντίγραφον 
τής συμφωνητικής αύτής έπιστολής το 
όποιον, σάς παρακαλώ, νά ύπογράψη- 
τε καί άφού έπικυρωθή διά μάρτυρος ή 
ύπογραφή σας, νά μού τό έπιστρέψητε.

Μετά πάσης τιμής 
Μ Ω ΡΡ ΙΣ  Μ ΠΡΑΟΥΝ

"Οταν γύρισα πήγα στάν Γεν. Δ ι
ευθυντή μας κ. Μπαστιά. Συνεννοηθή- 
καμε μαζί καί μού έπέτρεψε νά λει- 
ψω.

"Αρχισα νά μελετάω καί τό ρόλο μου 
πού ήτανε 73 όλάκαιρα χειρόγραφα, 
καί μού τόν είχε στείλει ό κ. Μπράουν 
άπ’ τό Λονδίνο.

Μετά ήρθανε τά γεγονότα τοΰ πο
λέμου. Νόμιζα πώς θά ναυαγοΰσαν όλα 
όταν λαβαίνω ένα τηλεγράφημα ποίί' 
λεγε :

«Έτοιμασθήτε. Σέ δεύτερό μου τη
λεγράφημα άναχωρήσετε».

Σ τ ’ άναμεταξύ όμως έγώ είχα στα
ματήσει τις πρόβες μου, στό ρόλο τής 
κ. "Αλβιγκ.

Τοΰ τηλεγραφώ άμέσως ότι δέν εΤ- 
μαι έντελώς έτοιμη. Γιατί καί άπό μιά 
σελίδα νά μαθαίνω κάθε μέρα πάλι 
θάθελα 73 μέρες.

— Καί πότε λογαριάζετε νά φύγετε;
— Μά στις άρχές τού Φλεβάρη, πι

στεύω. Γιατί θέλω νά μείνω κΓ ένα 
μήνα έκεΐ πριν άπό τήν παράσταση.

Φεύγοντας τής εύχομαι μιά βέβαιη 
καί μεγάλη έπιτυχία.

Ο ΣΥΝ ΤΑ Κ Τ Η Σ

ΤΑΒΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

στικών έν  καταστάσεων κ ι' £τσι 
σέ πολλές σκηνές, καί σήμερ' ά
κόμα  δέν χρησιμοποιείται παρά 
μόνο ιβώς ράμπας fj «γέφυρες», 
δηλαδή λαμπτήρες ποΰ κρέμονται 
ό ilvac  δίπλα 'οπόν άλλα άπό κά
ποιο σταγκόνι τοΰ οκηνικοΟ χώ
ρ ο υ .

Σ τ ά  θ ατρα πού διαθέτουν δ
λες τίς ι  :χνικές εύκολίες, ή κρί
ση καί τό y jvK rro  τοΟ υπεύθυνο·' 
καλλιτέχνη θά πή άν πρέπει ή ό
χ ι ένα «σαλόν-φερμέ» νά σκεπά- 

μ) μέ ταδάνι. Έ κ ε ΐ  δμως πού 
τά μέσα τοϋ φωτισμού έχουν πε
ριοριστή στό έλάχιστο καί συγ· 

.. ,ιμένα δέν ύπάρχουν παρά οΐ 
<νεΐυρες» πού προανάφερα, τό 
ταδάνι έξαφανίζεται, γ ιά  νά μπο 
ρή ό ήθοποιός νά φωτιστή άπό 
τίς λάμπες πού βρίσκονται πάνω 
άπό τό κεφάλι του. "Ε τ σ ι λοιπόν 
οΐ τοίχοι τοΰ δωματίου δίνουν 
τήν έντύπωση μεγάλω ν «παρα- 
δόίν» καί συνήθως τό όποιοδή- 
ποτε χρώ μα τους σκουραίνει δαθ 
μιαΐα πρός τήν κορυφή, καταλή- 
γοντας σέ μαΰρο. Γ  ιά φόντο 

ρησιμοποΐΕϊται έπίσης ίνα  μαΰ 
παραπέτασμα κ ι’ άργότερα 

σάν φωτιστή τό σύνολο μέ τέ
τοιο τρόπο ώστε νά μή φαίνεται 
ποΰ τελειώνουν τά τελάρα, παρά 
νά χάνω νται στό σκοτάδι, δίνε- 
ται στό κοινό ό 1 κλειστός, συμμα- 
ζεμένος χώρος. Κ Γ  άν ύποθέσω- 
ιΐε τώρα πώς θάφευγε ή προσο
χή κάποιου θεατή άπό τήν δρά- 

έργου, αυτόματα θά f,α
ναγύριζε, μιά καί δέ θάδρισκε 
τό μάτι του τίποτ’ άλλο γ ιά  νά 
δή.

Μέ τό ίδιο σύστημα παρουσιά
ζονται οΐ γυριστές άψΐδες, οΐ f)o 
λοι, οί στοές. Ά ιρκεΐ τά «παο ί- 
δάν» αύτά νά μήν είναι όρθονώ- 
νια, φτάνει νά πάρουν τό κ α 
τάλληλο σχήμα, νά χρωιυατκττοΰ 
νε μέ τίς σκοτεινές ή άνοικτές 
γρωιματικές άποχρώσεις πού θά 
διαλεχτοΰν γ ιά  τήν περίσταση

κι’ όργότερα  σάν τοποθετηθούνε 
στό παλκοσένιικο, τό φώς νά τά 
φωτίση μέ τόν τρόπο πού χρειά 
ζεται.

"Α ν  ή σκηνογραφία παριστάνει 
ένα δωμάτιο χωριάτικου σπιτιοΟ 
καί κάτ’ άπό τήν χαμηλή στέγη 
ύποτιθεται δτι βρίσκονται δοκά
ρια, στήν πράξη δέν μένουν κρ'· 
ιασμένα παρά τά ξύλα μόνο, 

στήν σειρά, τοποθετημένα παράλ 
ληλα, λοξά ή κάθετα στήν ρά^τ 
πα. Πίσω τους δέν , ύπάρχει ι:α- 
οά τό μαΰρο ριντώ τοΰ βάθους. 
Σότν πέση κατάλληλα τό φώς 
στό σκηνικό, ή έντύπωση είν' έν
τελώς πραγματική κ ι’ ό κόσμος 
τής πλατείας δέν ένοχλεΐται άπ1) 
τίποτα τό περιττό.

Τό φώς κ ’ ή σκιά σ' αΰτές τ\ς 
περιπτώσεις παίζουν μεγάλο ρ5 
λο.

Κ Γ  όχι μόνο στό θέατρο, μά 
καί στόν κινηματογράφο, τίς πε 
,ρισσότερες φορές γίνεται τό ϊδιο. 
Τό μέρος πού «γυρίζεται» μιά 
οιχηνή φωτίζεται μέ λάμπες έν
τονες, τοποθετημένες στό Οψος 
τών τοίχων τοΰ διακόσμου. Φυ
σικό είναι λοιπόν τό ίοοδάνΐ νοί- 
χη κ Γ  άπ’ έδώ έξαφανιστή. Ω σ 
τόσο, άργότερα, δταν προβάλλε
ται τό φίλμ κ ’ ή δράση τοΰ σε- 
νάριου μάς μεταφέρει στό έσωτε 
ρικό μιάς κάμαρας, βλέπομε τό 
κάθε τι όπως καί στήν πραγμα
τικότητα. Τό πάτωμα, τά έπιπλα, 
τά διάφορ’ άντικείμενα, δλα εί
ναι στή θί.ση τους. Δέν είναι πε 
>ιεργο α ύ Γ ) ν σ τ ί  άς μήν ξε
χνούμε πως βλέπομε μιά εΙκόνα 
πού έχει περάτει άπό τόν Ελεγ- 
■ο τ^ς μηχανής κ ’ ίσως είναι 

παριμένη μέ «τρύκ)>.
Ειπα πώς τιιν ώρα τής λήψητ 

τό ταβάνι έξαφανίζεται. Δέη 
πρόσ^εοα V i j c  π^'ς έί.αφανίΓγ 
ται μόνο άπό τή θ-ίση του. Για 
τί, τό τελ. ρι. μέ τό τεντωμένο πα 
νΐ, t i  σκέτ:> ip τό διακοσμημένο 
ιιέ διάφορα γυψοκοσμήιματα ποΰ 
λογαριάζεται, γ ιά  ι . ίά ν ι , κρέμε

ται παράλληλα καί πίσ’ άπό τΰ\ 
τοϊ/ο ’ιού χρησιμεύει γ ιά  <ο>.το 
της σκτνής που φωτογραφίζει ό
D0TK0C.

Σ α ν  προδληθή άργότερα τό 
μέρος τοί·,ο, οϋτε τό έλά χ ι^ 'ο  
δέν διακρίνεται. Άναφέρο-ΐχι 
μόνο στις «μερικές φωτογραφί
σεις» δπου τό φώς κ ' ή σκιά σο
φά μοιρασμένα στά πρόσωπα 
τών «στάρς» πού μεγαλώνουν άρ- 
'  οτερα υπερφυσικά στήν όθ^νπ, 
παίζουν μεγάλο ρόλο στήν έ·>η- 
τυχία  πού θάχη τό φίλμ, γ ια τί 
έξαπατουνε όλους πού πάνε νά 
>αομάσουν τά είδωλά τους στό 
πανί, παρουσιάζοντας τόν «ζέν- 
τρεμιέ» καί τήν πρωτογωνίστρια 
πιό νέους καί πιό δαορφους άπό 
δτι είναι στ’ άλήθεια.

"Ο τα ν δμως πρέπει μιά αϊθου 
σα χοροΰ νά φανή όλόκερη, ή δ
ταν μιά σκηνή «τραβιέται» μέσα 
σ' ένα πραγματικό ιστορικό πα
λάτι, γ ιά  τίς «μεγάλες λήψεις» 
πού πέρνονται μόνο κα ί μόνο 
νιά  νά δείξουν στό κοινό αίθου
σες άφάνταστης πολυτέλειας, τέ 
τοιες ποΰ τό θέατρο ποτέ δέν θά 
αποροΰσε νά κατασκευάση, κανέ 
να «τρυκ» δέν μεσολαβεί.

Γ  Γ αύτό τό λόγο κ ’ οι εικόνες 
αύτές είναι πάντα τήν ώρα τής 

ιματογραφικής προβολής στιγ 
μιαΐες, σύντομες, μιά κ ’ ή ποιό- 
ητά τους είναι λ ίγο  ή πολύ άμ- 

φισβητίσηιμη.
Τό γεγονός έρχεται στήν ώρα 

νά μάς θυνχήση δτι παρ’ δλο πού 
^ καλλιτέχνης σκηνογράφος κα 
Γαφευγει συχνά στό θέατρο δπω<: 
καί στόν κινηματογράφο στά ΐ- 

α ιαέσα, τό άποτέλεσιμα είναι 
νκττοσο διαφοο€τ'.κό, Κ’ ή διαφο 
■>ά δέν Μάς άφίνει νά ξεγάσωμ· 
'τι ό κιντΜΐατο'Όό:φος είναι ί 

Απολογισμός, είναι τεχνική, εί 
αι «τ^ικ» .

Γ. Α Ν Ε Μ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Τό Β '  καί τε

λευταίο άρθρο.

θκς καί τά τέσσερα έκθέματα τοΰ κ. 
Τ. Έλευθεριάδη πού παρουσιάζεται κά 
τοχος τών έκφραστικών του μέσων καί 
έτοιμος γιά κατακτήσεις θριαμβευτι
κές' Ή  «Γαλάζια βίκα» μέ τά άπαλό, 
κατασταλαγμένο φώς, κ’ ή «Σύνθεση» 
μέ τό ζωντανό παλμό, τήν άψεγάδιαστη 
άρχιτεκτονική και τά κραυγάζον χρώ
μα εΐνε τά καλλίτερά του.

Τά «Κεφάλι κας Μ. Κ.» σέ χαλκό 
τού κ. Γ. Ζογγολόπουλου εΐνε μιά άξιέ' 
παινη ψυχογραφική προσπάθεια,

Στήν «Προσωπογραφία κ. Ε. Π.» 
τοΰ κ. Ήλιάδη βρίοκω άξιοσημείωτες 
χρωματικές άρετές καί άπλότητα. Α ν 
τίθετα άταξινόμητΓ, πολυθόρυβο καί 
σκληρά εΐνε τά αλλο του κομμάτι, ή 
«Νεκρά Φύσις» άριθ. 29.

Είμαι άνέκαθεν 6αυμαστής τών... γυ
μνών τοΰ κ. Ά γ . Θεοδωροπούλου. Ή  
μεγάλη έλαιογραφίο πού έκθέτει τώρα, 
τό «Γυμνό», είνε άπό τίς καλλίτερες 
πραγματοποιήσεις του. Γερό στή φόρ
μα, άπλά —  άπό τά σοφά άπλά, πού 
εΐνε τόσο δύσκολα —  φωτεινό, μέ σάρ
κα πού σφύζει, φανερώνει πώς εΐνε 
γέννημα ειλικρινούς διαθέσεως καί έμ- 
πειρίας. Γιά τά δυό λάδια του, άπό 
τόν Πύργο τής Σαντορίνης, ίδίως τό 
32, έχω έπιφυλάξεις. Οί τρεις ξυλο
γραφίες του, έξαίρετες, βελουδένιες, 
εΐνε χάρμα ματιών καί δείχνουν πώς ό 
καλλιτέχνης 'έννοεΐ νά φτάση είς τις 
ψηλότερες κορφές τής τέχνης.

Γιά τά τρία έκθέματα τού κ. Ό ρ. 
Κανέλλη δέ βρίσκω παρά μόνον έπαί- 
νους. ’Έχουν πλαστικότητα, εύγένεΐϊ, 
χρωματική αρμονία καί δύναμη έκφρά- 
σεως, Τό καλλίτερο εΐνε ή «Ρόδη», πορ 
τραΐτο έντυπωτικό.

Τό «Γυμνό» τοΰ γλύπτη κ. Γ. Κα- 
στριώτη εΐνε καλοζυγισμένο κ’ έχει Λε
πτή έπεξεργασία.

Ή  δ. Έ λ . Κωνσταντινίδη έξελίσσε- 
ται σέ άξιοπρόσεχτη ξυλογράφο. Ση
μειώνω τίς ύπ’ άριθ. 44 καί 45 ξυλο
γραφίες της.

Ό  κ. Γ. Μηταράκης έκθέτει τρία το
πία τολμηρά στή φόρμα καί στό χρώ
μα. "Ολα τους έχουν τά χαρακτηρι
στικά σημάδια τής προσωπικής τέχνης 
τού ρωμαλέου ζωγράφου μας, άλλά £.- 
κείνο πού ξεχωριστά μ’ άρέσει εΐνε ά 
Κοκκιναράς μέ τή μοναδική του Λι
τότητα καί τή χρωματική του γοητεία.

Στά δυό κομμάτια τής κ. Έ ρ . Μπερ- 
τσά— Δανιηλίδου υπάρχουν ζωγραφ - 
κές άρετές, χρωματικές πρό πάντων, 
άλλά καί κάποια άοριστία, κάτι τό ά- 
βέβαιο κα! θολό τού δέν έπιτρέπει νά 
όλοκληρωθή ή καλή έντύπωση.

Άβρά, άρμονικά, μέ χαρακτήρα έν 
τελώς προσωπικά εΐνε τά έξη σχέδια 
τού κ. Ν. Νικολάου. ’Έχουν ένότητ-χ, 
καί άτμόσφαιρα, μπορούν κ’ έκφράζουν 
μέ μέσα λιτά ,ό χαρακτήρα τοΰ το
πίου.

Ή  6 . Πην. Οίκονομίδη μάς δίνει 
τρεις άξιόλογες έλαιογραφίες. Τό 
«Κοοιτσάκι μέ φρούτα» εΐνε ένα πορ- 
τραίτο γεμάτο φρεσκάδα, άψεγάδιαστο 
στό σχέδιο, άρμονικά στό χρώμα, μέ 
φώς παλλόμενο καί τό «Τοπίο Ναού- 
σης» έχει μιάν ειδυλλιακή χάρη, έναν 
άνάθευτο λυρισμό.

Τά δυό έκθέματα τής δ. Ά γ . Παπά 
εΐνε άπλώς μιά συνέχεια τής γνωστής 
έργασίας της, καθώς καί τής κ. Ε. Ζογ 
γολοπούλου (Πασχαλίδου) τά δυό το
πία καί τά «Κεράοια». Τό τελευταίο 
ξεχωρίζει γιά τή διακοσμητική του 
χάρη καί τή λίπτομερειακή περι- 
γραφή.

Οί τρεις ξυλογραφίες τοΰ κ. Εύθ.y  
Παπαδημητρίου εΐνε άπό τίς ώραιότε- 
ρες έπιτεύξεις τού διαλεχτού μας χα
ράκτη. Τό «Λιμάνι τής Σαντορίνης» 
καί τά «Γυμνά» έχουν κίνηση, στέρεα 
άρχιτεκτονική καί έξαίρΐτη φωτοσκία
ση, τό δέ «Σιρίων» μιά διακοσμητική 
χάρη πού αιχμαλωτίζει τόν έπισκέπτη.

Ό  κ. Ά .  Πολυκσντριώτης άντιπρο- 
σωπεύεται άπό δυό λάδια καί δυό ά
κουαρέλλες πού φανερώνουν ώριμότητα 
καί ειλικρίνεια. Τό καλλίτερο του εΐνε 
ό «Πειραιεύς» μίχ , εγάλη έλαιογραφία 
πού έχει πυκνότητα, συνθετική δύνα
μη καί χρωματική αρτιότητα. Άπό τις 
άκουαρέλλες του προτιμώ τή φωτεινή

καί λιτή Μύκονο.
Τά «Κεφάλι γυναικός» τής γλύπτρι- 

ας δ. Μπ. Ραφτοπούλου εΐνε ένα έργο 
βιωμένο, μέ άνάταση, μέ άδρότητα, μέ 
άτομική σφραγίδα.

Τρία άξιόλογα κομμάτια έκθέτει ό 
κ. Πολ. Ρέγκος πού έχουν όλα τά χα
ρακτηριστικά τών άναζητήσεών του. ΟΙ 
«Ελληνικές νότες» καί ή «Σύνθεση» άν 
καί εΐνε έργα έγκεφαλικά δέν ύστεροϋν 
σέ συνθετική άξια καί σέ διακοσμητική 
χάρη. Τά πορτραϊτο άριθ. 74 θεωρώ 
τό καλλίτερο του μέ τήν άδρή του έκ
φραση, τή χρωματική έγκράτεια καί τή 
γερή άρχιτεκτονική.

Ή  «Μύκονος» τού κ. Ά γ . Σπαχή, 
ένφ έχει άξιοσημείωτες ζωγραφικές ά
ρετές δέν μπόρεσε νά μέ κατακτήση. 
Τοΰ λείπουν ή γοητεία καί ό παλμός, 
οΐ καλλιτεχνικές βιταμίνες πού ζητάμε 
άπό τά έργα καλλιτεχνών τής άξίας 
τοΰ κ. Σπαχή.

Άπό τά τέσσερα έκθέματα τού κ. 
Τσούχλου, όλα άξιόλογα, σημειώνω τή 
«Βαλκυρία», έργο μέ σοφή σύνθεση, μέ 
παραμυθένια άτμόσφαιρα καί μέ χρω
ματική χάρη.

Άπό τίς τρεις νατύρ-μόρτ τής κ. Λ. 
Φλώρου— Πολυκανδριώτη ξεχωρίζω τή 
«Ντάλια», ένα άβρότατο άνθογράφημα 
άντάξιο τής δημιουργού τού τριαντάφυλ 
λου τής Β ' Πανελληνίου, πού άπησχό- 
λησε άλλοτε τή στήλη αύτή. Σ τ ’ άλλα 
δυό, ίδίως στά Μήλα, πού δέν υστερούν 
στό χρώμα καί στό φώς, ύπάρχει πολ- 
λή σύγχυση στά φόντο πού σπάζει τήν 
ένότητα τών πινάκων.

Άπό τά τρία γλυπτά τής κ. Ζ. Χρυ- 
σοχοίδου σημειών» τό «Γυμνό», μικρή 
ταρακόττα μέ πολλή άνετη στάση καί 
μέ χαρακτηριστικήν άπλότητα.

ΣΠ. Π Α Ν Α Π Ω ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ  
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ Κ. Θ. ▲. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ
Πού θάπρεπε νά άποδοθή ή κοσμο

πλημμύρα πού παρατηρήθηκε στήν 
έκτακτη συναυλία τού ’Ωδείου Ά - 
θηνών ; Στόν έξαιρετικό μαέστρο 
κ. Σέρχεν, ή στό δτι μεταξύ τών 
άλλων έργων του ένδιαφέροντος προ 
γράμματος συμπεριλαμβάνετο έπί 
τέλους καί μιά έλληνική σύνθεση ; 
Όποιαδήποτε όμως κΓ άν ήταν ή 
αΙτία, ή συναυλία έσημείωσε έξαι- 
ρετική έπιτυχία, πού .τήν έπεκύρω- 
σαν τά θερμότατα χειροκροτήματα 
γιά τόν συνθέτη καί Ιδιαίτερα γιά 
τόν κ. Σέρχεν γιά τίς λαμπρές του 
έρμηνεΐες.

Άνάμεσα στή τόσο πλούσια 
καί ένδιαφέρουσα δημιουργική έρ
γασία τού κ. Πετρίδη, δίπλα στό 
β' κοντσέρτο γιά πιάνο καί τή βυ
ζαντινή θυσία, άναμφισβήτητα ξεχω 
ριστή θέση θά πάρη καί τό κοντσέρ 
το του γιά όρχήστρα έγχορδων πού 
διηύθυνε σέ πρώτη έκτέλεση ό κί 
Σέρχεν. Χωρίς νά έχη έμφανή τόν 
κοντσερτάντε χαραχτήρα —  ύποδείγ 
ματα στά είδος αύτό τού κοντσέρ- 
του ντά κάμερα άφησαν οι Τ0ρ£λλt 
καί Κορέλλι κΓ άκόμα περισσότερο 
ά Χαΐντελ μέ τά περίφημα κοντσέρ- 
τι γκρόσσι —  τό νέο έργο τού "Ελ  
ληνός συνθέτη πού θά μποροΰσε νά 
άνομαστή καί συμφωνία γιά έγχορ
δα, διακρίνεται γιά τήν εύγενικιά 
έμπνευση, τήν έκφραστική ειλικρί
νεια καί τή τεχνική θεματική άνά- 
πτυξη. Στό α' μέρος, τό άλλέγκρο 
κόμοντο, άκούγονται δυό θέματα χο 
ρευτικοΰ μάλλον χαρακτήρα πού 
παίρνουν μιά σύντομη συμφωνική 
άνάπτυξη κάτω άπό μιά έλεύθερη 
άντιστικτική κίνηση τών φωνών τής 
όρχήστρας. Στό λάργκο, μοΰ άρεσε 
ιδιαίτερα μιά άπλή στή μελωδική 
της γραμμή φράση τών βιολιών, πού 
γίνεται άληθινά λυρικό τραγούδι μέ 
τήν έντονη συμφωνική άνάπτυξη πού 
τής δίνει ό συνθέτης. Μιά πραγμα
τικά έμπνευσμένη σελίδα πού άσφα 
λώς θά άναγκάση νά άναθεωρήσουν 
τή γνώμη τους όσοι βρίσκουν «έγκε 
φαλική» μόνο τήν έργασία τού κ. 
Πετρίδη. Τό γ ' μέρος σέ έλεύθερη 
μορφή σκέρτσου ξεχωρίζει μέ τόν 
ένδιαφέροντα ρυθμό του, ένφ τό φι
νάλε εΐνε μιά άρκετά διεξοδική τρί- 
φωνη φούγκα, στήν όποία όμως ό κ. 
Πετρίδης κάτω άπό τήν άναπόφευ- 
κτη έπήρεια τού Μπάχ δέν κατώρθω 
σε νά δώση τή προσωπική του σφρα 
γίδα. Δέ μπόρεσα έξ άλλου νά κα
ταλάβω γιατί ό συνθέτης δίνει τήν

έντύπωση τού τέλους στό μέρος έ
κεΐνο πού σταματάει όλη ή όρχή
στρα, ένφ πρόκειται νά έπαναψέρη 
τό θέμα τής φούγκας, πράγμα πού 
κατά τή γνώμη μου ζημιώνει κάπως 
τήν ένότητα τού μέρους αύτοΰ.

Ό  κ. Πετρίδης είχε τή τύχη νά 
έρμηνευθή άπό τόν κ. Σέρχεν, στόν 
όποιον εΐνε καί άφιερωμένο, τό έρ
γο του αύτό. Φυσικά ή άγάπη καί 
ή ξεχωριστή στοργή μέ τήν όποία 
τό διηύθυνε ό Γερμανός άρχιμουσι- 
κός θά συγκίνησε ιδιαίτερα τόν συν 
θέτη, άλλά καί ,μάς όλους πού βλέ 
παμε γιά πρώτη φορά νά γίνετοι 
ή τιμή αύτή σέ έλληνικό έργο άπό 
ξένο μαέστρο.

Ό  κ. Σέρχεν στήν άρχή τού προ- 
γράμματος έδωσε μιά ύποβλητικώ- 
τατη έρμηνεία τής χιλιοπαιγμένης, 
άλλά πάντοτε ένδιαφέρουσας «ήμι- 
τελοΰς» τού Σοΰμπερτ, πού θεωρεί
ται μαζί μέ τήν 7η συμφωνία άπό 
τά ωραιότερα συμφωνικά έργα τού 
μεγαλοφυούς αύτοϋ συνθέτη. Στά 
Ειδύλλιο τοΰ Σίγκφριντ τοΰ Βά- 
γνερ 6 κ. Σέρχεν άπέδωσε όλη τή 
ποιητική γοητεία πού διαπνέει ή 
μουσική αύτή σελίδα, ένφ ή εισα
γωγή άπό τόν Ριέντσι πού τά θέμα 
τά της μέ τά γκρουπέττα θυμίζουν ά 
κόμα τήν Ιταλ'κή κυρίως έπίδραση 
τοΰ Βάγνερ, παίχτηκε μέ συγκροτη 
μένη ρωμαντική διάθεση καί ωραί
ους χρωματισμούς.

Στό α' μέρος τοΰ προγράμματος, 
δυό έκλεχτοί καλλιτέχνες τοΰ βιολι
ού οί κ. κ. Λυκούδης καί Βολωνίνης 
κατώρθωσαν νά συντονίσουν τή προ 
σωπικότητά τους στήν έρμηνεία τοΰ 
κοντσέρτου σέ ρέ έλασσον γιά δυό 
βιολιά τού Μπάχ, πού τό άπέδω- 
σαν μέ ρυθμό καί ώραία έκφραση. 
Άλλά κΓ ό κ. Σέρχεν διηύθυνε μέ 
πλήρη προσαρμογή στό ίίφος καί 
συνώδευσε μέ τόση λεπτότητα τούς 
σολίστ ώστε δίκαια νά τού άνήκει 
ένα μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας.

Θ. Δ. ΚΑΡΥΩ ΤΑΚΗΣ
Υ. Γ. Στό προηγούμενο σημείω

μά μου γιά τήν συναυλία τοΰ ραδιο
φωνικού σταθμού άπό τυπογραφι
κό λάθος ή φράση «ή σακόν γιά άρ- 
χήστρα έγχορδων κλπ.» πρέπει νά 
διορθωθή: ή σακόν γιά όρχήστρα έγ 
χόρδων τού Πάρσελ, ένα τεχνικό 
καί έμπνευσμένο κομμάτι τοΰ μεγα
λοφυούς "Αγγλου συνθέτη, καθώς 
καί τό ποιητικώτατο «Κοιμητήρι 
στή βουνοπλαγιά» κλπ.

θ. Δ. Κ.

Τιμώντας τόν Βουτυρά
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(Συνέχεια άπό τήν 1 η σελίδα)

άπό τ«  όβνεϊα ΰποιττ* Αναγκαστι
κά κ£ίμε·ν« πβύ rcu  έδιναν προς 
μετάφραση ft μετάπλαση. ’Ενώ  έ 
Ββυτυράς πίστεψε άπόλυτα στήν 
παντοδυναμία τοΰ λόγου τβυ καί 
κράτησε τη ροή τβυ στήν Ιδια της 
τή ν  κβίτη άδβλη άπό ρεΐ8ρα πλά
για ft έσώχΒβνα.

’Εξάλλου ό Ββυτυράς δέ διάβασε 
τίποτε η σχεδόν τίποτε. Γ ι ’ αύτβ 
κ Γ  ή φβορά τών άλλβιώσεωΛ· δέν 
τόν πρβσέγγισε. Γ Γ  αύτό βί ουσια
στικότερες κ Γ  έντβνώτερες άποδβ 
■σεις τβΰ πρωτόγονου αύτοΰ ταλέν
του δέν πήραν την λαμπρότερη 
μορφή τβυς στό φώς μιάς άνώτε,ρης 
φιλβσόφησης καί καδαρώτερης αί- 
σβητικής.
'Οπωσδήποτε ομως ή ούσία τβυ πα- 
ρέμεινε αυθόρμητη καί παρορμητι
κή στις άρτηρίες του.

Γ Γ  «ΰτό  ό,τι έχει δώσει δετικό 
Π μετά,ΐσιβ, γήϊνβ άνάδλυσμα πό
νου ft χαράς ft σάν άστραπή ονεί
ρου ft πάφλασμα ϋλης είναι δικό 
τβυ κ Γ  είναι αύτβχδβνβ. Ε ίνα ι τόσβ 
φυσικά προσωπικό βσβ καί άντικει- 
μενικά  κοινό. Σ ά ν  τή γραμμή πού 
δέν τήν αλλοιώνει καμμιά προβπτι 
κή, σαν τό φώς πβύ δημιουργεί τή 
σκιερότητα καί τό διάφανο, σαν 
τήν καβαρότητα καί σάν τό μβύχρω 
μα τής γής τούτης τής γης πού τόν 
γέννησε καί τής ζωής πού τόν γα-

λβύχησε.
Κ Γ  άκριβώς γι’ αύτό ©I δημιουρ

γίες τβΰ Βουτυρά φάνηκαν εξαρ
χής δικές τβυ κ Γ  άρεσαν, έπαινέ- 
δηκαν κ ’ έπεδλήδηκαν σάν δικές 
τβυ καί κ*τά  πρβέχταση σάν κβι- 
νές άπβδάσεις. Γ Γ  αύτό σάν ηρδε ό 
καιρός τών ώριμάνσεων καί τών 
σταθμίσεων ουγκρίδηκαν άπό ντόπι 
βυς καί ξένους μέ κορυφαίες λογο
τεχνικές έκδηλώσεις —  γιατί τό 
ξεχνούν μερικοί αϋτό ; —  άλλων 
σ’ άλλους τόπους συγγραφέων.

Κ Γ  έτσι κείνος ποΰ κοιτάζει στήν 
ούσία τβυ καίστή μορφή τβυ τό έρ
γβ τοΰ Βουτυρά τό δέχεται σά ντό
πιο ποΰ είναι καί σάν παγκόσμιο 
πβύ στέκεται. Οί κάπως άόρατβι 
έμψυχβι κ Γ  άψυχβι κόσμοι τβΰ Βου
τυρά, πού ζβΰν καί κινβΰνται ft 
πρβδάλλβνται κ ι’ άδρανοΰν βάν 
πίσω άπό μιάν άχλύ όνείρβυ, μέ 
τήν πιό έλαφρυά διεισδυτική ριπή 
άποκαλΰπτβνται, ξεφανερώνονται 
καί ξεχωρίζουν σέ μορφές καί σέ 
ινδάλματα τής γής μας 
καί τής ζωής μας. Κ Γ  άπ’ τήν 
ίδια έντβνώτερα παρωδούμενες 
πνοή συσμίγβυν ώς άπίδανα γεν ι
κά φαινόμενα τίς παναβρώπινες δη 
μιβυργίες τβΰ έντεχνβυ λόγου. Κ Γ  
ό Ββυτυράς παραμένβντας νεβέλ- 
ληνας λβγβτέχνης γίνεται σάν άπό 
φυσική συνέπεια έργάτης τβΰ παν- 
ανδρώπινβυ λόγβυ.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ
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Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΗ 31 Δ ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ  Ι938 Δ Ρ . 10.665.000.000

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ :

Α Α Ε Ξ .  Γ. Κ Ο Ρ ΙΖ Η Σ
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α 6ν  Ά θήνα ις .

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ Α Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο ΡΕ ΙΑ  είς δλη τήν Ελλά δα . 

Α Ν ΤΑΠ Ο ΚΡΙΤΑ Ι. Ε Ις  δλος τός χώρας τοΟ 'Εξωτερικού.

Ή  'Εθνική  Τράπεζα τής ‘Ελλΰάος έκτελεί πάσης φύσεως 
τραπεζικός έργασίας εις τό έσωτερικάν καί τά έζωτερικάν 
ΰπά έζαιρετικως συμφέροντος Ορους. Δέχεται δέ  κατοθέσεις 
είς δραχμής (είς  πρώτην ζήτηοιν. έπί προθεσμιο καί ταμιευ- 
τηρίψ ). μέ  λίαν εΰνοϊκά έπιτόκ ια.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΡΝΜΙΐη: ΚΑΙ WUETTIT
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΙΜΑΝ Η

Σ Ι Ν Α  38
Έ να ρ ξ ις  τών μαδημάτων ρυθμικής γυμναστίκής καί κλχσσι- 

κβϋ χβρβΰ καδώς και cours ιδιαιτέρων έρασιτεχνικώς καί παιδι
κών είς τήν έπί τής όδβΰ Σ Ιν α  νέαν σχβλήν.

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΤΡΟΠΑΙΑΤΗ



Τό άστέρι t o o  Ρίο
"Ενα  νέο φιλμ μέ τήν έλκυστική ΛΑ ΓΙΑΝΑ

Πάνω άπό τήν πύλη της εισό
δου ένός καί τά σπίτια πού δρί 
σκονται στόν πιό Αριστοκρατικό 
δραμο τοϋ "Αμστερνταμ είναι 
καρφωμένη μιά μικρή, σχεδόν ά 
θέατη έπι·>ιραφη: «Συ νδ ικά το
Διαμαντιώ ν 1745». Μεσα στό σκο 
τάδι τής νύχτας μπορεί κανείς 
εϋκολα νά διακρίνη τις σκιές 
τών αστυφυλάκων καί τών ντέ- 
τεκτιδ  πού έχουν κυριολεκτικά  
περικυκλώσει τό όλόφωτο αύτό 
μ«γαρος. Τ ί συμ&αίνει; ‘Η  μεγά 
λη πύλη άνοιγοκλείνει διαρκώς 
καί στό φώς πού πλημμυρίζει το 
μεγάλο χώλλ διακρίνονται κύ- 
ptoi φράκο φορεμένοι πού άπό 
την έί,ωτερική τους έμφάνηο', 
φαίνεται ότι άνήκουν στήν «ύψη 
λή» κοινωνία της όλλανδικής κο 
αμόπολης. ’Απόψε είναι ή μεγάλη 
έπίδειξι διοομαντιών πού διοργα 
νώνεται έκεΐ κά9 ε χρόνο καί 
πού συγκεντρώνει δλους τούς 
μεγάλους τραα^ίτες, έΜ-πόο ·».ς. 
συλλέκτες τχ ,υτιμων λίθων, τυ 
χοδιώ κτες κ ι ' έκκεντρικούς έκα- 
τομμυριούχ 'ΐ’ζ

Μέσα στήν Απέραντη οΛθουσ - 
τών έπιδείξί οιν ί'\ σ  πλήθος υπη
ρετών περιποιούνται τούς έπισ νέ 
πτες. Τό ξεδούλωμα τδ*ν μπου- 
καλιώ·.' trie ςομπάναζ; jc,oti 6. χ  ί- 
ρακτηριοτικός κρότος του συμ
πληρώνει τήν έΐκόνα αύτή της 
χλιδής καί τοΰ πλούτου. Ή  δλη 
άτμόσφαιρα δείχνει πώς πρόκει
ται περί μοναδικού .καί έξαιρετι- 
χοΰ κοσμικού γεγονότος.

Μέ τή σειρά τό ένα μανεικέν κα  
τόαιν του άλλου παρελαύνουν πά- 
γ'Ο στή στενή ξύλινη γέφυρα πού 
ένώνει τίς δύο πλευρές τής αί
θουσας. Προχωρούνε μέ ρυθμικά 
δήαοίΓα, κάνουνε μερικές στρο
φές ιιρός δλες τίς διευθύνσεις καί 
ύστερα χάνονται πίσω άπό τίς 
κουΐντες. Κα ί κάθε φορά άκούγε- 
τσι ή φωνή ένός όμιλητοΰ πού πε 
ριγράψει τό βάρος κα ί τήν ποιό
τητα τών πολυτίμων λίθων πού λα 
μτΌκοπυ'-ν στό λαιμό κα ί στά χέ 
ρια τών μο-νεκίν. ‘Η τιμή δέν άνα- 
φέρετσι ^oCfA’ ου. 0 1  ένδιαφερόμε 
νοι άρκεΐ νά β^μοΰνται καλά τό 
δνυμα ή την τουαλέττα τοΰ κάθε 
μανεκέν. Γ  ιά τήν τιμή μποροΰγ νά 
ουνομιλή,οουν» ί  καθένας χω ρι
στά μέ τούς ί στόχους τών δια- 
μβντιών...

Ή  έπίδειζ· πλησιάζει πρός τό 
ν 'λος της καί όλοι περιμένουν μέ 
ί'ονυπσμονηοία τό «κλού» τής δρα- 
δ '.δ ς . Ξα φ ν.κά  μ.ά  σειρά δυνα- 
τώι προβολΛΧ.· < φωτίζε1· τή σκηνή, 
π το «πό τή γέφυρα. 0 1  έπισκέ- 
πτες^ σχ'.-Ρο^νε ό ενας πρός τόν 
<ϊ' Τό νέο μ ε γ ίλ ο  διαμάντι... 
‘Η uo'-σικτι παίζει μ,ι.ά μεθνστική

,,ΑΛΑΜΠΡΑ”
ϊά β β χτ β ν  —  Κυριακή

ΞΑΝΑΣΜΙΓΟΥΝ
Τ' ΑΗΔΟΝΙΑ
Μ έ τούς

Ζ Α Ν Ε Τ  Μ  Α Κ Ν Τ Ο Ν  Α Λ Ν Τ -  
Ν Ε Λ Σ Ω Ν  Ε Ν Τ Υ

2βν

αμιρτιαι mm
Παρμέν® άπ’ τή Νουβέλλα 
TCU Γ Κ Υ  Ν Τ Ε  Μ Ω Π Α Σ Α Ν  

Υ Β Ε Τ Τ

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  

Ιο ν

XONOAOYAOV
μέ τήν E A H N C P  Π Α Ο Υ Ε Λ  

2cv

ΜΥΙΙΙΙΟΙ (III?
μέ τβν 

Ο Υ Ι Λ Α Ι Α Μ  Π Α Ο Υ Ε Λ

ρο ,λ-’ λ  Η ♦ovn το<_ όμιλητοΰ ά- 
να-,γέλν,ΐι μ>α E i c ^ u  ανή χορεύ- 

ι-ΐα. Η αυλαία δέν ά ^γει ν ά
νοιξη ώφίνοντας να  μπη ορμητι
κά ή Κόνχα  τυλιγμένη σ ’ ένα ά- 

-υφατντο πέπλο. Ιο  οώ μα της 
λειπτής Βραζιλιανής περιστρέφε
ται καί συνταρασσεται κάτω ά
πό τό έκθααδω τικό φώς τών προ
βολέων. ότο· η μελωδία τής

.ας γ ίνετα ι δλο κα ί έντονέ 
Γερή. _  τοΰ φειδί-
σιου έκείνου κορμιοΰ τό πέπλο 
^Λυστ^αει στό Οαπεοο καί ή ivuv- 
χα στέκεται σχεοόν γυμνή μπρο
στά στούς θαμπωμένους άιπό τήν 

μορφιά τ.;ς κα ί τή χορευτική της 
ίέχνη θεατές. Σ τ ό  στήθος της 

ν ι_ι ένα τεράστιο διαμάν- |
τι...

Η χορεύτρια  χα μογελά ει θρι- 
λμέευτικά κα ί βγάζοντας τό κόκ
κινο τριαντάφυλλο πού στολίζει 
τά κοαάμαυρα μαλλιά της τό ρί- 
γει στό μαΐστρο τής όρχήστρας. 

Τά χειροκροτήμα τα  σκεπάζουνε 
ιούς ήχους τη·, μουσικής. Τή στιγ 
ιή έχκίνη μιά /αλάζια μικρή φλό 

y a  3-.η·,'θιρ ,τ.ι σέ μ ιά  άκρη τήτ
ινης. Ο ί προβολείς σδύνουνε 

κα ί όλόκληρη ή αίθουσα δυθίζε- 
ιαι στό σκοτάδι. Κρα υγές  καί 
κρότοι άνθρώπων πού τούς έχει 
καταλάβει ό πανικός άκούγονται 
άπό ποοποΰ.

Ευτυχώ ς τό σκοτάδι δέν διαρ- 
κεΐ πολύ. Ο ί ήλεκτρολόγοι βρί
σκοντας τήν πηγή τοΰ κακοΰ δέν 
άργοΰνε νά έποη’ορθώσυν τή βλά
βη. Ή  Κονχα βρίσκεται άκόμα 
στή σκηνή καί τά χειροκροτήμα
τα ξαναρχίζουνε καί πάλιν πιό 
δυνατά. "Ο λ ο ι τήν τριγυρίζουνε 
μέ περιέργεια κα ί θαυμασμό. " Ε 
νας μεγαλόσω μος άνδρας ξανοί- 
y€i γρήγορα  δρόμο άνάμεσα στό 
πλήθος πλησιάζει τή χορεύτρια, 
τή σηκώνει στά μπράτσα του καί 
τροχωρεΐ πρός τό καμαρίνι της, 
συνοδευόμενος άπό μερικούς ντέ- 
τεκτιβ. Εύτυχώ ς πού δλα πέραζαν 
τόσο γρήγορα  κα ί άκίνδυνα. Κα ί 
ώστόσο στό στήθος τής Κόνχα  
δέν λαμποκοπάει πιά τό τεράστιο 
διαμάντι. Τ ί έγ ινε; Σΰμπτω σι ή 
προμελετηιιένη κλοπή; Ο ί άστυνο 
*ικοί άρχίζουν άμέσως να έρευ- 

νοΰν. Δέ ' άντελήφθηκε τίποτε ή 
-ορ^ύτρια;...
' Αύτή ; \ « ι σύντομα ή ύπόθ·:σι 

τοΰ νέου φιλμ τής γοητευτικής Λά 
Γιάνα. " Ε ν α  έργο γεί'.δτο περι
πέτειες καί έρωτα. Τ ά  περισσότε
ρα άπό τά εξωτερικά του έχουν 
γυριστή στό Ρ ίο  Ία ν έ ϊρ ο . Ό  τί
τλος τοΰ φιλμ αύτοΰ ποΰ Οά πα
ρακολουθήσουνε τό χειμώ να οι ’A  j 
θηναΐοι είναι : «Τό άστέρι τοΰ 
Ρ ίο».

■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

« ΙΡ ΙΣ ”
Άκα(5ημί*5  —  'Ιππβκράτοι>ς 
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ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΙ
τη; οεγπληι
■ ■ ■ Μ Μ Μ Μ Β Β Β Ι

μέ τβν Γ Κ Α Ρ Υ  Κ Ο Υ Π Ε Ρ  

καί τβν Φ Ρ Α Ν Σ Ο Ν  Τ Ο Ν

Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  

Τ Ο

1TOY ΒΟΡΡΑ
= μέ την Α Ν Ν Α Μ Π Ε Λ Λ Α  

Ξ καί τβν Λ Ο Υ  Ι- Ζ Ο Υ Β Εmm

~  Τ ιμ ή  εισιτηρίων 8 καί 10
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Ή  Μ Π Ε Τ Τ Υ  Ν Τ Α Ι Β Ι Σ  πβύ πρωτχγωνιστεϊ στό έργβ « Τ β  Λυκόφως μιά ; ζωής» πού 9ά παιχβή άπβ τή
Δευτέρα στο «Ρέξ» καί «"Αστυ» αυγχρβνω^

Κινηματογραφικά νέα
γωδίεξ πβύ πβλλές φβι,ϊέ; κρύβον
ται πίοω άπβ τά παραοκήνι* τβΰ 
βάριετέ καί τβΰ ιπποδρομίου ήααν 
πάντα ένα άπβ τά πιβ ελκυστικά 
δέματα τοϋ κινηματογράφου. Τ ε 
λευταία άρχιοαν νά γυρίζονται οί 
πρώτες οκηνές στό στούντιο Γιοχά ν 
νισταλ τής μεγάλης ύπερπαραγω
γής της Τόμπις «Ο ί 3 Κοντόνα», έ
να φιλμ παρμένο άπό τή ζωή τών 
διάσημων Μ εξικανώ ν ακροβατών 
πού είχαν κατακτήσει τό διεδνές 
κοινό στις άρχές τβΰ αίώνβς μας. 
Ή  ταινία αύτή δέν έχει τίποτε τό 
κοινό μέ τά συνηβισμένα φιλμ τοϋ 
είδους αύτοΰ. Χωρίς ν ’ άποκλείε- 
ται κα9ολβυ τβ θεαματικό μέρος ή 
δλη πλβκή στρέφεται γύρω άπβ τβ 
δράμα τών άνβρώπων αύτών πού 
ζήσανε καί θυσιάσανε τή ζωή τους 
γιά τήν έπικίνδυνη καί δύσκολη 
τέχνη  τους. Σκηνοθέτης τοΰ έργου

Λ  « Ή  πύλη πού τραγουδάει», αυ
τός είναι ό τίτλος τοΰ νέου φιλμ δ
που πρωταγωνιστεί ό δημοφιλής 
Ιτα λό ς  τενόρος Μ πενζαμίνο Τζίλι. 
Ή  πρώτη τής ταινίας πού δόθηκε 
πριν άπό λίγες μέρες οχό Βερολ ί
νο είχε πολύ μεγάλη, έπιτυχία. Μ α 
ζί μέ τό Τζίλι παίζει καί ή 'νέα

Ή  πονεμένη ιστορία ιμιάς γυ
ναίκας πού προσπάθησε νά 
πολεμήση τήν τρομερή σκιά, 
ή όποία ώρθωνότανε μεταξύ 
αύτής καί κάθε άνδρβς πού 
θά μπορούσε ν ’ άγαπήση !

n?05KSHili
Προσκαλούνται βλβι βί 

γ κ ρ ι ν ι ά ρ ι δ ε ς τ ώ ν  
Α θ η ν ώ ν  

πβΰ δέν μένουν ποτέ ευχαρι
στημένοι άπό τίπ οτε..· .

Προσκαλούνται έπίσης βλοι οί 
άπογβητευμένβι τής ζωής 

νάρθβυν νά φωτίσουν τήν ό- 
μιχλώ δη ψυχή τους και νά 
άντλήσουν χαρά, θάρρος καί 
αίσιβδβξία άπ'τό θρυλικό φιλμ

(ΟΪ φίΆΝΚ ΚΑΙΊΡί

m on τ α
ΠΑΡΗΣ
Μ Α Ζ Ι  Ι Ο Υ
Π Ο Υ  Π Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Ε 

Β Δ Ο Μ Α Δ Α  © Α  Π Α ΙΧ Ο Η  

Σ Τ Ο

« Γ Κ Ρ Ε Κ Α »

Τ ο

m i m
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Ή  μεγάλη 
Μ Π Ε Τ Τ Υ  Ν Τ Α Ι Β Ι Σ

σ’ ένα ρόλο δύσκολβ, πλού
σιο σέ δραματικές μεταπτώ
σεις, πβύ μέ τόση πνοή κ ι’ 
εύαισθησία έπλασε ή μονα

δική αύτή καλλιτέχνις.

Τ ή ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν

Α Σ .Τ Υ ’
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ω Σ

Λ  Τ ό  φίλ,μ «Ρόμπ ερτ Κώ χ» έπαί- 
χθη μέχρι σήμερα σέ 107 κινηματο
γράφους, βπου τβ παρηκβλβύθησαν 
περισσβτερβι άπό 1 έκατομμύριο 
θεατές. Τ ό  φιλμ πρόκειται νά προ- 
δληθή άκόμη καί σέ 174 βερολινέ- 
ζικους κινηματογράφους.

Λ  Ό  δημοφιλής ήθοποιός τοϋ 
γερμανικού κινηματογράφου Τ έο  
Λ ίγ κ ε ν  έγραψε ένα θεατρικό έργο 
μέ τόν τίτλβ « Τ ί  συμβαίνει;» πού 
παίζεται στό θέατρο μέ έξαιρετική 
έπιτυχία. Τ ό  ξεκαρδιστικό αύτό έρ
γο πρόκειται τώρα νά κινηματο- 
γ,ραφηθη. Πρωταγωνιστής καί σκη
νοθέτης θά είναι ό ίδιος ό. . . συγ
γραφέας.

Τ ά  ένδοξότερα ονόματα τοϋ 
Γα λλικοΰ Κινηματβγράφου συ 
νεκεντρώθησαν διά νά ύπο- 

δυθοϋν
Τ Α  Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Τ Ε Ρ Α  Ο Ν Ο 
Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Σ  
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ .  Είς ένα έργον 
οπου αποδίδεται μέ τή ν  πιό 
δυνατήν άκρίβείιαν ή δραμα- 
τικωτέρα σελίς τής 'Ιστορίας 

τοϋ Κόσμου είς τήν 
Μ Ε Γ Α Λ Ε ΙΩ Δ Η  

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Ν

[rimioi
m i n i !
Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι

( E N T E N T E
C O R D IA L E )

Πρωταγωνιστοΰν ; 

Β Ι Κ Τ Ω Ρ  Φ Ρ Α Ν Σ Ε Ν  

Γ Κ Α Μ Π Υ  Μ Ο Ρ Λ Α Ι  

Π Ι Ε Ρ  Ρ Ι Σ Α Ρ  Β Ι Λ Μ  

Ζ Α Ν  Γ Κ Α Λ Α Ν  

S A N  Β Ο Ρ Μ Σ  

S A N I N  Ν Τ Α Ρ Σ Ε Ν Υ  

Α Ν ’Γ Ρ Ε  Λ Ε Φ Ω Ρ  

Κα ί πολλοί άλλοι

Τό ρωμάντζο
ένός εστεμμένοι

( ’Ερωτική φλόγα)
Τό φίλμ πού Θά παιχθή στό νέο κινηματογράφο 
«ΕΣ Π ΕΡΟ Σ »
ΛοχοτεχνικΛ διασκευή τοϋ κ. Χ Ρ . ΕΝ ΕΠ ΕΚ ΙΔΗ

8β  (τελευταίο)

— Δέν πρόκειται γ ι’ αύτό. Μεσολά
βησαν γεγονότα ποΰ καβιστοϋν αδύνα
το αύτό τόν γάμο. Θά σάς παρακα 
λέσω νά μού Επιτρέψετε νά μή προχω 
ρήσω είς ττερισσοτέρας έξηγήσεις.

Τήν άλλη μέρα διεφώτ4ζαν οί Εφη
μερίδες :

«Ο Ι Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓ Κ Η  
Π Ο Σ Δ ΙΕΛ Υ Θ Η Σ Α Ν » .

Καί τό γραφείο πληροφοριών τοΰ 
παλατιού άνέψερε στόν βασιληά τά έ 
ξής στοιχεία. ' 0  πρίγκηψ άκολούθησε 
τήν "Ερικα Μπέρκωφ. '0  πατέρας της 
εΐνε φτωχός μηχανικός καί έχει μιά δί
κη γιά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. " Ε 
νας άδελφός της πηγαίνει στό γυμνά
σιο. 'Η δίς Μπέρκωφ πήγε στη σχολή 
άνεμοπορίας καί έπειτα έγινε καμαρώ- 
τισσα στό άεροπλάνο οπο, φαίνεται, ή 
Α. Ύψηλότης τήν γνώρισε.

— ‘Ο πρίγκηψ δέ θά ήταν ή μοναδι- 
της περιπέτεια, είπε ό Μεγαλειότα- 

τος.
— Παρ’ ολες τίς έρευνες μας δέν ά- 

νακαλύψαμε τίποτε τό έπιλήψιμο. Ή  
μέχρι τοϋδε ζωή τής "Ερικας εΐνε ά
μεμπτος. Γ ι ’ αύτό, ύποθέτω, δτι γιά 
οικονομικούς λόγους θά πλησίασε τόν 
πρίγκηπα. Κ ι’ αύτό πρό παντός έπρε
πε νά τονίσουμε στόν τύπο.

Καί πραγματικά αύτό τονίστηκε 
στόν τύπο. "Οταν τά διάβασε ό πρίγ- 
κηπας διεμαρτυρήβη στό παλάτι μ’ αύ 
τά τά λόγια :

— Εΐνε ντροπή νά μέ Εμφανίζετε ώς 
3ύμα μιάς δήθεν άπατεώνος.

— Ή  έρωτική σας περιπέτεια θίγει 
άρχάς ίεράς τού οίκου μας μέ παράδο- 
σιν αιώνων. Δέν πρέπει νά τάς κλονί
ζετε. Τού άπάντησε ό πατέρας του.

— Θά τάς κλονίσω, γιατί πιστεύω 
δτι ύπάρχουν καθήκοντα άκόμη υψη
λότερα. ' 0  άδελφός μου εΐνε άκμαΐος 
καί ύγιής. "Εχει καί τρεΐς υιούς. 'Ε 
πομένως έγώ δέν πρόκειται νά 6ασι- 
λεύσω. Θεωρώ ανόητο νά παρίσταμαι 
σέ δεξιώσεις καί ν’ άπονέμω βραβεία, 
χωρίς νά έ'χω έ'να πραγματικόν καθή
κον νά έκπληρώσω.

— Θαυμάζω τήν άνδρική σας στάση 
Υψηλότατε.

— Μέ θεωρείτε γιά ρωμαντικό τύπο ;
— Άντιθέτως σάς Εκτιμούσα ανέκα

θεν ώς εύσυνείδητο καί πρακτικό.
— Ώς εύσυνείδητος δέν πρέπει νά 

έγκαταλείψω κάποιον πού ύφίσταται 
μιά τόσο άδικη Επίθεση καί ώς πρα
κτικός δέν θέλω νά Εγκαταλείψω κά
ποιον πού θεωρώ άνεκτίμητον γιά 
μένα.

— Τότε, Υψηλότατε, όφείλω νά ομο
λογήσω δτι ή Κυβέρνησις θ’ άναγκα- 
σθή νά λάβη μέτρα.

Εν τώ μεταξύ κυκλοφορούσαν διά
φορες φήμες γιά τήν Έρ ικα . ’Άλλοι 
έ'λεγαν δτι Ενεργούσε κατ’ Εντολήν ξέ
νης δυνάμεως, άλλοι δτι ήταν Ούγγα- 
ρέζα χορεύτρια καί άλλοι άλλα πιό πε- 
ρίεργα.

Γ  ιά νά διαλύση δλες αύτές τίς ά- 
νυπόστατες φήμες δέχτηκε ή "Ερικα νά 
δώση σ’ έναν άπό τούς πολλούς δη
μοσιογράφους πού τήν κυνηγούσαν μιά 
συνέντευξη.

— Δέχομαι, τού είπε τοΰ ρέπορτερ, 
άλλά θά δημοσιεύσετε δ,τι σάς πώ λέ
ξη πρός λέξη. Βδομάδες άκούω τώρα 
τίς κρίσεις τού κόσμου. Διάβασα δτι 
είμαι ξετσίπωτη, δτι έγινα φόρτωμα

στόν πρίγκηπα καί δτι τόν εκβιάζω 
γιά λεπτά. Καί τόν πρίγκηπα τόν Εμ
φανίζουν ώς ένα ψυχρό Εγω'στή πού μέ 
θέλει γιά νά προκαλέση σκάνδαλο καί 
ν’ άπαλλαγή άπό τίς ευθύνες τής θέ- 
σεώς του, γιά νά μπορή νά γλεντά 
Ίσχυρίσθηκαν άκόμη δτι ήμουν πρά- 
κτωρ ξένης δυνάμεως. Δέν υπήρξε κα- 
κοήθεια που νά μήν Εξετόξευσαν. Μόνο 
μιά σκέψη δέν έκαμαν μιά σκέψη πολύ 
άπλή: δτι έγώ καί έ πρίγκηπας ίσως 
νά είχαμε πραγματικώς άγαπηθή...

« β

Καί μιά ύπεραστική συνδιάλεξη μ» 
ταβίβαζε αύτά τά λόγια :

— "Ερικα, τά κανόνισα δλα. ’Απόψε 
τή νύχτα, φεύγω γιά νά σέ συναντήσω. 
Θά φθάσω στις 10  καί θά φύγουμε 
μαζί γιά τό Λονδίνο. Έκεΐ θά παντρε» 
θούμε.

— Τό συλλογίστηκες καλά ;
— Τίποτε δέ θά μεταβάλη τήν άπό·> 

φασή μου. ΞέρΓίς βτι εΤνε 433 ήμέρες 
πού λείπεις ;

— Τίς μέτρησες ;
— Ναί. Καί τώρα θέλω νά μάθω 3» 

μ’ άγαπάς άκόμη...

ΟΟ

‘Η Έ ρ ικα  καί ό πρίγκηπας είχα» 
συνδεθή μέ γάμο δπως άκριδώς δυό 
πολύ κοινοί άνθρωποι. Αύτό ήταν ή ευ
τυχία τους. Τώρα μακρυά άπό παλά
τια καί Εθιμοτυπίες, μακρυά άπό βα
σιλικές παραδόσεις καί δεσμούς στό 
ίδιο Εκείνο σπίτι πού γνώρισε τά πρώ 
τα τους Ερωτικά σκιρτήματα, περνού
σαν τό μήνα τού μέλιτος. Ή  'Έρικα 
τού διαβάζει τήν Εφημερίδα πού είχε 
κάνει ρωμάντζο τήν περιπέτειά τους :

«Στέκονται κι’ οί δυό αγκαλιασμέ
νοι. Αύτός τής ψιθυρίζει: εΐσαι εύτυ- 
χισμένη ; Εΐνε υπέροχα αγαπημένε 
μου, τού άπαντούσε».

— "Η μήπως πρέπει νά σέ λέω Υ 
ψηλότατο ;

—Αύτόν τόν δημοσιογράφο θά τόν 
σκοτώσω...

— Ό  άνθρωπος είχε άνάγκη άπό λε
φτά καί τάγραψε. ’Αλλά ακούσε τί λέ
ει παρακάτω :

«Μπορούμε νά κάνουμε ένσν κατάλο
γο τών ωραίων γυναικών πού Εσαγή- 
νευε ό πρίγκηψ...»
— 'Ώστε κάθε καλοκαίρι καί φιλε

νάδα ;
—  Υπερβολές λέει ό δημοσιογράφος. 

’Αλλά δταν κυττούσα καμμιά φανταζό
ταν πώς τήν είχα έρωτευθή...

— Καί μένα δμως έ'τσι μέ κυτταζες, 
‘Υψηλότατε... μέ μένα δμως έμπλεξες 
στά καλά... Καλά νά τήν πάθης... "Αν 
μπορής τώρα άφησέ με καί πήγαινε 
στις φιλενάδες σου...

— Πάνε τώρα οί φιλενάδες. Τώρα έ· 
χω μιά πού άγαπώ τόσο πολύ ώστε 
μέ κάνει νά ξεχνώ τό τί είχα καί τό 
τί ήμουν καί νά μέ βάζη νά σκέπτομαι 
άν ύπάρχη ένας άνθρωπος περισσότε- 
ρο εύτυχισμένος άπό μένα.

-—Καί δμως τόν βρήκα. Υπάρχει..
— Ποιός ;
— Καί μένα τόσο γρήγορα άρχισες 

νά με ξεχνφς, άγαπημένε μου ;...

Τ ΕΛ Ο Σ

(Τό Ρωμάντζο ένός Εστεμμένου διε» 
σκευάσθη λογοτεχνικά άπό τό ομώνυμο 
κινηματογραφικό φιλμ τής «Τ Ο Μ Π Ιϋ»  
άπό τόν συνεργάτην μας κ. ΧΡΟ Ν Η Ν  
Ε Ν Ε Π Ε Κ  ΙΔΗΝ ).

Τί δά δούμε τήν ερχόμενη 
έβδομάδα.

Ρ Ε Ξ  Α Σ Τ Υ  

«ΤΟ  Λ Υ Κ Ο Φ Ω Σ  Μ ΙΑ Σ  Ζ Ω Η Σ »

Σ τ ό  Ρ έ ξ  κα ί κΑστυ θα παιχθη 
αύτη τήν έδοομά δα  μισ έξαιρε- 
τική ταινία μέ πρωταγωνίστρια 
τη Μπέττυ Νταϊβις

Π Α Λ Λ Α Σ  

« Δ Ε Ν  Θ Α  Τ Α  Π Α Ρ Η Σ  Μ Α Ζ Ι Σ Ο Υ »

Γιά  δεύτερη Ιδ δ ο μ ά δ ^  θά ηαι- 
χθπ από «Πάλλας» ή τόσον χαρι

τωμένη κα ί έξυπνη τα ινία  «Δέν 
βά τά π ά ρ^ ; μαζί σου».

Ο Ρ Φ Ε Υ Σ  

« Ε Γ Κ Α Ρ Δ ΙΟ Σ  Σ Υ Ν Ε Ν Ν Ο Η Σ Ι Σ »  

(Δ ρά μ α )

Πρω ταγω νιστα ί: Β ίκτω ρ  Opocv· 
σέν, Γκαμπ ύ Μ ορλα Ι, ΓΙιέρ Ρισάρ 
Β ίλ μ .

Α Τ Τ ΙΚ Ο

Δ ιά  δεύτερη έβδομά δα  μιά άπό 
τίς καλλίτερες ταινίες της φετει- 
νης σαιζόν «Γιόχα ν Σκιράυυο».

π  Λ  ο  « γ  i f  -

(Συνέχεια άπό τήν Ιη  σελίδα) 
μου, σκέφτηκα : «Γιατί τάχα μιά άλ
λη και δχι ’γώ /’» Περίμενα δμως νά- 
κούσω ιτρώτα τήν άττάντησι τών γονέ
ων μου. Εύτυχώς δέν εϊχανε ^<αμμία 
άντίρρησι. *Έτσι ετταιξα ενα ρόλο κο’ 
ριτσιου τής ήλικίας μου, στό ώραιο 
έργο του ττατπτοΟ μου. ‘Ο σκηνοθέτης 
του κινηματογράφου κ. Μογκυ, ττου μέ 
είδε στό θέατρο, μού έττρότεινε νά ττρω 
ταγωνιστήσω στό φίλμ «Φυλακές χω
ρίς σίδερα». 'Ομολογώ, δτι τό κινη
ματογραφικό ντεμττούτο μου ήταν α
σύγκριτα... δραματικώτερο γιά μένα, 
άττό τό θεατρικό. f Οταν βρέθηκα γιά 
ττρώτη φορά στό στούντιο, τόσο μεγά
λη ήταν ή συγκίνησι πού μού προξε
νούσε ή συναίσθησι τών εύθυνών μου, 
γιά τήν τύχη τού φιλμ στό όποιο θα 
πρωταγωνιστούσα, ώστε δέ μπορούσα 
νά αρθρώσω λέξι. 'Ο σκηνοθέτης Μο
γκυ, μέ τό στοργικό και πειστικό τόνο 
που μού μίλησε, κατανίκησε σιγά-σι^ά 
τούς φόβους μου. Έτσ ι μπόρεσα και 
έπαιξα τήν ταινία «Φυλακές χωρίς σί
δερα», τό εργο πού μέ άνάδειξε».

Άπό τότε ή Κόριννα Λυσαίρ, έπαι
ξε άρκετά φίλμ πού σημειώσανε θριαμ
βευτική έπιτυχία. Δυό άπ’ αύτά «Ή

καρδιά τής μάννας» καί «Ό  τελευταίος : 
γύρος», παιχτήκανε καί στήν Άθήν'χ 
Οά προβληθούνε σέ λίγο άλλα δύο νεώ- 
τερα φίλμ της, στούς κεντρικούς μας 
κινηματογράφους : «Ή  καβαλκάντ ντ’ 
Άμούρ» καί «'Ο  λιποτάκτης», φίλμ τού 
όποιου παρακολούθησα τήν κινηματο
γράφησή

"Ενας στρατιώτης (ό Ζάν— Πιέρ Ώ  
μόν) έρχεται κρυφά πριν φύγη γιά τό 
μέτωπο νά άποχαιρετήση τήν άγαπη- 
μένη του (Κορίννα Λυσαίρ). Οί δύο 
ήρωες τού έργου, ό Παύλος καί ή Μα
ρία, δέν ξέρουν άν θά ξαναϊδωθούνε. 1 
Δέν τούς χωρίζει μόνο ή φρίκη τού πο 
λέμου άλλά κι’ ή τύψι τού Παύλου γ;ό 
κάποιο φόνο ποϋκανε καί άκόμα, ή 
σκληρότητα τής μητέρας τού Παύλου. 
Αύτή μεγάλωσε τή Μαρία, μία ορφανή 
χωριατοπούλα. Μεταξύ τού γυιού της 
καί τής ταπεινής κοπέλλας, έπλέχτηκε 
ένα ειδύλλιο. Ή  μητέρα τού Παύλου θέ
λει νά τούς χωρίση καί διώχνει τή 
Μαρία. 'Ο  νέος τό μαθαίνει πριν φύγη 
γιά τόν πόλεμο καί τρέχοντας νά φι- 
λήση ίσως γιά τελευταία φορά τή Μα
ρία, χάνει τό τραίνο πού θά τόν ώοη- 
γουσε στό μέτωπο.

Πόσο άπλά καί μέ τί συγκίνησι παί

ξανε τή δραματική αύτή σκηνή τού χω 
ρισμού τών δύο νέων, ή Κορίννα Λυ 
σαίρ καί ό Ζάν— Πιέρ Ωμόν. Τά δά
κρυα τής Λυσαίρ— Μαρίας, δέν ήτανε 
δάκρυα... γλυκερίνης, άλλά τό ξεχείλ· 
σμα τού πόνου τής φτωχής Μαοίας, 
πού ό σπαραγμός της καθρεφτιζότανε 
τόσο έ'ντονα στά διαυγή γαλανά μάτια 
τού συντρόφου της (Ζάν— Πιέρ Ώμον), 
τού λιποτάκτη Παύλου,

Ά λ λ ’ άν ή μητέρα τού στρατιώτη 
ήτανε τόσο σκληρή μέ τήν άγαπημένη 
τού Παύλου, ή Γαλλική Λογοκρισία, 
δέν έπέτρεψε σαύτή τήν κυρία νάχη 
τήν τελευταία λέξι: Ή  κακία της, δέν 
έπρεπε νά όδηγήση ένα Γάλλο στρατι
ώτη σέ λιποταξία. Ό  Παύλος θά προ- 
λάβη στόν έπόμενο σταθμό τό τραίνο 
γιά τό μέτωπο, θά έκτελέση τό καθή
κον του άπέναντι τής πατρίδος.

Ή  ταινία αύτή, έγινε πριν κηρυχθή 
ό καινούργιος πόλεμος και έχει ώς θέ
μα τόν προηγούμενο τού 1914— 1913 
Τώρα, ή Γαλλική Λογοκρισία, έπέβα- 
λε στούς γαλλικούς κινηματογράφους 
τήν άλλαγή τού τίτλου τού έργου.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

Μ ΕΣΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΖΑΛΗ ΤΗ Σ  ΡΟΥΜΠΑΣ Η ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ν Ο ΥΒΕΛΛΑ

Ή  T Z IO Y N  N T IΠ Ρ Κ Ζ  πρωταγωνίστρια Tfi- μεγάλης ίημι^υρ- 
τών «.Ηνω μένω ν Κα λλιτεχνώ ν « Τ Α  Τ Ε Σ Ϊ Ε Ρ Α  Φ Τ Ε Ρ Α »

Ή  T Z I C Y N  Λ Α Ν Γ Κ  πρωταγωνίστρια τής περίφημης ταινίας τώ\ 
«Η νω μ ένω ν  Κ α λ λ ιτ ε χ ν ώ ν  « Κ Α Π Τ Α ΙΝ  Φ ΙΟ Υ Ρ Υ »



p i  Τρεΐς Ζωματοφύλκες k g i :

Τό μόνο τους παράπονο
Οι « Τ ?ε ί ;  Σωματοφύλακες» τή ; όπερέττχς ήγβυν 
πρ«τοΰ τήν πέλιν την κλεινήν, ν ’ άφήοουν καί νά φύγβυν 
άαδμαίνοντες έμπήκανε οέ κάποιον καφενέ,

μικρό καφενεδάκι 
οπου ουμφώνηοαν κι' οί τρεις νά βάλουν ρεφενέ,

νά η ά ρ ο υ ν . . . . κ α φ ε δ ά κ ι !

Έ κ ε ΐ  σ’ αύτον τον καφενέ. οτήν άκρη καδιαμένβυς 
καϊ κάπως οαοτισμένους 

τυχαίως τούς ο»νήντπ<3«, έχθές κατά τίς έξη 
κ ι’ αυτά σχεδόν, τούς άκουσα νά λέγουν έπί λέξει :
A P T Α Ν ΙΑ Ν  —  Μάς άφησαν έλεύδερους 
Α Ρ Α Λ Ι Ι Σ  —  Τελείωσαν τά βάσανα.
Π Ο Ρ Ο Ο £ .—Είμαστε πλέον ήσυχοι....
A P T  Α Ν ΙΑ Ν .—  Άδέρφ ιά  μου, άνάσανα !
Α Ρ Α Μ Ι Σ . —  Ώ ς  είδος, μάς έσέρβιραν, σαλάτας Ρωσσικής. 
Π Ο Ρ Ο Ο Σ .—  Αύτοί μάς κακοποίησαν..·.
Α Ρ Τ Α Ν !Α Ν .—  Καί μετά...μ ο υ σ ι κ η ς
Α Ρ Α Μ Ι Σ . —  ΤΗταΛ· ή πράξις των κι-ικη καί ιτραμελετημένη.
A P T  Α Ν ΙΑ Ν .—  Καί.,.σ κ η ν ο 3 ε τ η μ έ ν  η  I

Π Ο Ρ Ο Ο Σ .—  Καλά, γιατί μάς κράταγαν ;
Α Ρ Α Μ ΙΣ .  —  Γιατί φρονούσαν οτι
εμείς πού χρόνια μπαίναμε σέ φρούρια καί κάστρα
μπορούσαμε νά κλέψουμε..«Μ ιά  ν ύ χ τ α  χ ω ρ ί ς  ά σ τ ρ α »
κάποιο μεγάλο μυστικό τοΟ Σαμαρτζή τοΰ Φώτη,
κ Γ  έπί σειράν καλοκαιριών, έπίσης καί χειμώνων
στά 6έατρά του γνώρισε έπιτυχίες μόνον.
Π Ο Ρ Ν Ο Σ .—  Κ ι ’ ήταν στά χέρια μας αυτό ;
A P T  Α Ν ΙΑ Ν .—  Ναί, στά παληά τά χρόνια, 
πού δέν υπήρχαν Ζέππελιν καί τάνκς, οϋτε κανόνια 
Τότε παντού μπορούσαμε νά κάνουμε χαλάστρα 
καί μ ’ εύκολία μπαίναμε σέ πύργους καί σέ κάστρα.
Μ ά  τώρα, φεϋ ! αδύνατον...
Α Ρ Α Μ Ι Σ . —  Αύτό κ ι’ έγώ φ,;βνώ.
Ποιός νά ζυγώση σήμερα σέ μ ία  « Μ Α Ζ ΙΝ Ω »

Γ . © Ι Σ Β Ι Ο Σ

Ο ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ 
ΧΟΡΟΣ

6_____________________Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α  \

Μιά παράσιτοι τοΰ βιάσου
ΒΕΡΩΝΗ-ΓΕΝΝΛΛΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΙΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΧΑΜΙΤ
’Από τά άπομνπμονεύματα τοΰ ηθοποιού κ. Α ΓΓΕΛΟ Υ

"έμμετρη καμπάνια

Ή λαϊκή μας μοϋσα
Ή  δίκη τής περίφημης «Μαρίας Μ ανταλένα» 
στό «Δάσος» τοΰ Βοτανικού μέ τράβηξε κ ι’ έμένα 
Τούς έκπ,ρβσώπους γιά νά βρώ τής Λαϊκής τής Μ οϋσηί 
πού τέρπουν κάθε γνήσιον γλεντζέ τής Πρωτευβύσης.

Σ ’ 2να τραπέζι κάδησα, τβΰ «Δάσους» οπου πήβα
μονά χα  μία 

κ ι’ in '  αρκετόν άπήλαυσα τόν Μ ά ρκο  
πού τόν «Ά ντό ν ιβ »  έ κ α ν ε . . . Σ ε  ρέτη καί Βαρκάρη, 
σέ δίσκους τόν σερβίρισε κ ι’ έπί σειράν μηνών 
ύπήρξε τό καλλίτερο «σουξέ» τώ ν ’Αθηνώ ν.
Έ κτός  άπ’ τόν Ά ν τ ό ν ιο  τόν Β ά ρ κα  τόν Σ  ερέτη 
ό Βαμδακάρης αριθμεί τά τελευταία έτη

πολλές χιλιάδες δίσκων 
κ ι’ άπιαοχολεί οτβύς χρόνους μας χιλιάδες ουρανίσκων.

Κοντά  τβυ πάντα δρίσκεται κ ι’ 6 ...κβτσωνατβς Μ π άτη{ 
πού βά τόν έχη  ή λαϊκή ή μβΰσα μας....μπαμπά της.
Στο ΰ  μπαγλαμά τό παίξιμο κα τέχε ι πρώτη θέο- 
κ ι’ έχει δεκάδες τραγβυδιών στόν δίβν τβυ συνβέσει

Τρίτβς πβζάρει στή σειρά ό Παπαϊωάννβυ 
πβύ δρίσκεται στή δ.ράσι τβυ καί στό «οβυξέ» άπάνβυ 
Τ ό ν  «Αμα ξά» τόν θρυλικό, αύτός έχει γραμμένβ 
«Τ ό  μόνο μβυ παράπονο» μά καί τον « Σουρωμένο»
Κ ι ’ υπόσχεται μέ τήν σειράν έπιτυχίες άλλες 
κ ι’ άπό τίς προηγούμενες άκόμα πιό μεγάλες.

Γνωστός πβλύ, πάρα πβλύ, τβίς λαϊκβΐς τβίς τύποι} 
έκτός βσων άνέφερα, τυγχά νει κ ι ’ ό Καρίπης 
Τραγουδιστής περίφημβς πού παίζει καί κιθάίρβ». 
καί πάντες τόν λατρεύουνε. Πβλύ δικαίως άρα.

Κ ι ’ άλλβι δυό τρεις μετέχβυνε αύτής της κομπανία} 
πού μάς διασκεδάζουνε τίς ώρες τής άνίας.

Δ ιότι
είνε μαρτύριο ν ' άκοΰς- . . Τ  α γ κ  ό τβΰ Κ  β φ ι ν  ι ώ τ η !

Γ .  © Ι Σ Β Ι Ο Σ

Ό απολογισμός
τής έργασίας
τού die σου Κατερίνας 
Άνδοεάδη οτήν Αίγυπτο

Τού άνταποκριτο 0 μας στήν ’Αλεξάνδρεια

(Σι/νέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ζωντάνεψε δ,τι οΐ πρωτόγονοι λαοί έ
καναν χωρίς νά τό νοιώθουν, δ,τι στόν 
άρχαϊο κλασσικό χορό υπήρχε συνειδη 
τά, δ,τι τέλος κατέστρεψε τό μπαλέτ· 
το. Οί βασικές άληθειες ποΰ άναγνώ- 
ρισε καί διατύπωσε ό μεγαλύτερος θε
ωρητικός τών έποχών ήταν δτι ό χορός 
πρέπει νά βγαίνη άπό τή γνώση τοΰ 
σώματος, δτι ό χορευτής πρέπει νά 
εΐνε δημιουργός τοΰ χοροΰ του καί δτι 
ή χορευτική τέχνη είνε τελείως αυτό
νομη.

Ός δάσκαλος χορευτής καί χορογρά 
φος, ό Λάμπαν πραγματοποίησε τίς 
θεωρίες του. Έπ ειτ ’ άπό πολλά χρόνια 
προπαρασκευαστικής έργασίας έμφα-

Στή σχολή του δέν έργάστηκε μόνο μ’ 
έπαγγελματίες άλλά καί μ’ έρασιτέχνες 
πού μέ ένθουσιασμό δούλευαν προσπα : 
θώντας νά σχηματίσουν μεγάλες κινη- 
σιολογικές ομάδες. Ζέ πολλά μέρη τής 
Γερμανίας υπάρχουν σχολές πού διευ 
θύνονται άπό μαθητές τοϋ Λάμπαν κι’ 
έργάζονται μέ τό πνεύμα του. Στή σκη 
νή άπάνω έφερε άπειρους χορευτές σο
λίστες καί πάμπολλα χορευτικά όμαδι 
κά έργα. Ό  Λάμπαν εΐνε πολύ πιό με
γάλος σάν θεωρητικός δημιουργός 
τταρά σάν χορευτής.

Μαθήτρια του ή Μαίρη Βίγκμαν έ
φερε τό έργο τού δασκάλου της στό 
πιό τέλειο σημείο του. Ξεχωρίζει ώς 
τόσο στό χορό της άπό τόν Λάμπαν 
γιατί διατηρεί ένα αυστηρό καί άνο- 
θευτο στύλ. Σάν χορογράφος ή Βιγ- 
κμαν εΐνε πολύ μεγάλη. Κατέχει τέλεια 
τά μυστικά τού χώρου καί ξέρει αρ
χιτεκτονικά νά κτίση τό χορό γιατί 
αύτή κυρίως εΐνε πού έβαλε καί στίς 
σολιστικές της δημιουργίες καί στίς 
δμαδικές τήν αρχιτεκτονική.

ί ί  *

"Υστερ’ άπ’ δλ’ αύτά θά προσπα
θήσουμε νά κάνουμε νοητό τί εΐνε αύ
τός ά έκφραστικός χορός, ποιά εΐνε ή 
βασική του διαφορά άπ’ τό μπαλέττο 
καί τί εΐνε έκεΐνο πού έκανε τόν σύγ
χρονο άνθρωπο νά τόν πιστέψη, νά τόν 
άγκαλιάση καί νά τόν προχωρήση. Κ ι’ 
άκόμα θά προσπαθήσουμε νά δοΰμε 
γιατί σ’ έμάς τούς "Ελληνες ταιριά
ζει ό έκφραστικός χορός.

"Οπως είπαμε καί πάρα πάνω ή 
Ντάνκαν ξεκίνησε άπό μιά άρχαιολα- 
τρεία, μελετώντας τήν κίνησή της πά
νω σέ άνάγλυφα, βάζα κι’ άλλα άντι 
κείμενα τών μουσείων, πιστεύοντας έ
τσι πώς ή τέχνη πρέπει νά ξαναγυρί- 
ση έκεΐ άπ’ δτου βγήκε, δηλαδή άπό 
τή φυσική κίνηση, άφίνοντας τό πόδι 
γυμνό κι’ άπαλλαγμένο άπό τίς 
«pointes» άφίνοντας τό σώμα νά χα- 
ρή έλεΰθερο τό χώρο καί κάνοντας το 
χορό τέχνη αύτάρκη κι’ δχι διακοσμητι 
κή δπως τή δημιούργησε τό μπαλέττο.

Ό  έκφραστικός χορός στό ξεκίνημα 
του ίσως νά είχε πολλά λάθη. ’Από 
μιάν άντίδραση στό μπαλέττο καί στή 
μεγάλη τεχνική πού άναπτύξανε δλοι 
οί χορευτές καί οΐ χορεύτριες του, ό 
έκφραστικός χορός άρνήθηκε τήν τεχνι
κή. Καί νόμισε πώς φτάνει μόνο ή έκ
φραση γιά νά χορέψης. Μεγάλο σφάλ
μα αύτό γιατί βάση σέ κάθε χορευτή 
είνε τό καλά γυμνασμένο σώμα, δηλα
δή τό έτοιμο δργανο πού θά χρησιμέ- 
ψη γιά νά έκδηλώση τό κάθε συναί
σθημα.

Κι’ έρχονται τώρα στήν έξέλιξη τοΰ 
έκφραστικοΰ χοροΰ οί πιό νέοι χορευ
τές, Κρόϋτζμπεργκ καί Παλοΰκα, μα
θητές τής Βίγκμαν, ν’ άποδείξουν δτι 
μπορεί νά είσαι χορευτής εκφραστικού 
χορού, κατέχοντας μιά τέλεια τεχνική

καί δτι δέ χρειάζεται ναχη̂ ς μελετήσει 
μπαλέττο γιά νά κατέχης άσφαλτα τή 
σωματική τεχνική. Κοντά σ’ αύτό δ
μως, πάνω στή σπουδή του 6 χορευτής 
τοΰ έκφραστικοΰ χοροΰ, μελετάει 6α- 
θειά τή μουσική καί τό ρυθμό γιά νά 
μπορή ν’ άποδίνη τέλεια τή μουσική 
ιδέα. Κ ι’ άπ’ αύτό προέρχεται ή παρε
ξήγηση δτι 6 έκφραστικός χορός καί ή 
ρυθμική εΐνε τό ίδιο πράμα. Ώς τόσο, 
ή ρυθμική δέν εΐνε τέχνη. Εΐνε μέσο 
παιδαγωγικό πού μορφώνει τό χο
ρευτή.

Ό  σύγχρονος χορευτής πρέπει νά 
ξέρη μουσική -μορφολογία γιά νά μίτο 
ρή ν’ άναλύη κάθε μουσική φόρμα στίς 
παραμικρότερες λεπτομέρειές της γιά

τής στά χέρια του μιά μουσική νά ξέ
ρη νά τήν τοποθετήση άρχιτεκτονικθ| 
μέσα στά χώρο, έτσι πού νά μήν άντι- 
βαίνει ή άρχιτεκτονική τής σύνθεσής 
του στήν άρχιτεκτονική τής μουσικής. 
Πρέπει νά ξέρη σύνθεση όμάδων. Δη· 
λαδή νά ξέρη νά κουνάη τούς δύο ή 
τούς τρεΐς ή καί τούς περισσότερους 
χορευτές μέσα στό χώρο άποχτώντας 
σύγχρονα καί τή γνώση στό τί δια
φορά βγαίνει άπ’ τήν αύξηση τοΰ ά- 
ριθμοΰ τών χορευτών.

’Ενώ λοιπόν ό χορευτής τοΰ μπαλέτ 
του θά χορέψη μιά γκαβότα, ένα με- 
νουέτο, μιά πολωνέζα, μιά πόλκα, ένα 
κρακοβιάκ μέ τά ιστορικά ή τά χαρα
κτηριστικά ή τά έθνικά βήματα πού 
τοΰ δίνει ή παράδοση καί πολλές φο
ρές μάλιστα χωρίς καλά-καλά νά ξε
χωρίζουν αύτά μεταξύ τους γιατί εΐνε 
οί ίδιοι πού τ’ άνακατεύουν, ό χορευ
τής τοΰ έκφραστικοΰ χοροΰ πρέπει νά 
μάθη νά κατέχη τό στύλ τών διαφό
ρων έποχών, πρέπει νά τό νοιώση 6α- 
θειά γιά νά μπορέση ν’ άποδώση τήν 
ψυχοσύνθεση τών άνθρώπων έκείνων 
τών έποχών πού δημιούργησαν τό με- 
νουέττο ή τήν πόλκα ή τδ δάλς. ’Ενώ 
ά χορογράφος τοΰ μπαλέττου στό ά- 
νέβασμα ένός μπαλέττου δέν έχει πα
ρά νά θυμηθή πώς τό άνέβασε ό Νιζίν- 
σκυ ή ό Φοκίν καί δημιουργώντας τό 
ϊδιο πράμα δέν κάνει άπομίμηση, άλ
λά έξακολουθεΐ τήν παράδοση —  κι’ 
αύτό δέν προσθέτει τίποτα στήν τέχνη 
γιατί μπορεί ό Νιζίνσκυ νά ύπήρξε 
μέγιστος μά έκείνος πού θά έπαναλα- 
6 η τή δημιουργία τοΰ Νιζίνσκυ δέ 9ά 
πή πώς εΐνε καί μεγάλος —  ό χορευ
τής τοΰ έκφραστικοΰ χοροΰ πρέπει κά
θε χορευτική του δημιουργία, εϊτε σο- 
λιστική είτε όμαδική, νά τήν οϊκοοο' 
μήση άπ’ τήν άρχή.

Πρέπει ό καθένας νά δώση τόν έαυ- 
τό του τόν ίδιο, τήν ψυχή του, τή φαν
τασία του, τή μεγάλη ή τή μικρή δημι
ουργική του ικανότητα. Κ ι’ δσο μικρό 
κΓ αν εΐνε αύτό πού δίνει, θάχη ώς 
τόσο νά μάς προσφέρη τό γόνιμο έδα
φος του καί τά γνήσιο χρώμα του, ί- 
κεΐ πού ή άπομίμηση μάς χαρίζει μο
νάχα τή στείρα της δψη.

"Αν έγινε τά κίνημα αύτά στή Γερ
μανία καί ειδικά στή μεταπολεμική 
Γερμανία κι’ αν τά κατηγόρησαν οΐ άν 
θρωποι τοϋ μπαλέττου σάν κάτι βαρύ, 
βόριο, πού δέν είχε καμμιά σχέση μέ 
τήν άλαφράδα πού είχαν δή ώς τότε 
στίς χορεύτριες, έγινε γιατί οί Γέρμα 
νοί ένοιωθαν τήν άνάγκη νά μπορέ
σουν νά έκφράσουν καί μ’ αύτήν τήν 
τέχνη τήν άγωνία τοϋ σύγχρονου άν- 
θρώπου. Καί τό μπαλέττο δέν εΐνε βέ
βαια έκεΐνο πού θ’ άφίση έλεύθερο τό 
κορμί νά έκφράση δλα τά ψυχικά συ
ναισθήματα.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος ζή σ’ ένα 
άδιάκοπο λαχάνιασμα· δέν μπορεί λοι
πόν ν’ άρκήται νά βλέπη μιά τέχνη 
δπως είνε ό χορός νά έκφράζεται μ’ έ
να άέναο μειδίαμα, μέ περίφημε; ,

Μιά άληαιμόνητη καί ένδοξη σε
λίδά τής θεατρικής μου σταδιο
δρομίας, ήταν καί ή συνεργασία 
μου μέ τόν θίαϋο Αικατερίνης Β ε  
ρώνη-Γεννάδη, στήν Κων)ττολι, 
στά 1907, στό θέατρο «Ώ δεΐον», 
στήν εύρωπαϊκή συνοικία τοΰ Πέ
ραν, δπου άνθοϋσε τότε καί έκυ- 1 
ριαρχοΰσε ή μεγάλη καί πλούσια 
παροικία τών έκεΐ όμογενών μας.

Στή ν  έποχή έκείνη ,κάθε θίασος 
φίρμας πού έδινε περίοδο παρα
στάσεων στήν Πόλι. έκαλεϊτο γ ιά  
νά δώση μιά έκτακτη παράστασι, 
μέ τή μεσολάβησι τής Πρεσβείας 
μας, ένώπιον τοΰ ποτνισιχύρου τότε 
Σουλτάνου Χαμίτ. " Ε ν ’ άπόγευμα 
λοιπόν, ένω παίζαμε, ό διευθυντής 
τοΰ θιάσου μας, ό παλαίμαχος 
συνταξιούχος Δημητρός Βερώνης, 
ό άειθαλής καί τότε καί τώρα σε
βαστός μου συνάδελφος, ένσκή- 
πτει βιαστικός στά παρασκήνια, 
σ’ ένα διάλεΐιμιμα καί μέ τή συ 
νηθισμένη του διαπεραστική καί 
βραχνούτσικη φωνή :

«Π αιδιά ! r -φωνάζει— κάντε γ.ρή 
γο ρ α !... τελειώστε καί τήν τρίτη 
πραξι! Πέστε τα γρ ή γο ρ α ! Κόφτε 
καί έν άνάγκη άπό τό κείμενο, 
γιοπί στίς 8 ή ώρα τό βράδυ θά 
πάμε νά παίξωμε στό Γιλδ ίζ ! Τώ
ρα ιιΑλ·~ ··■ ειδοποίησανI...»

Φαντασθήτε τώρα, πώς άκούσα- 
με τήν εϊδησι αύτή ,πού έπεσε 
σάν... εύεργετική μπόμπα, στόν 
καλό έκεΐνο θίασο, καί μέ τί χα 
ρά καί ύπερηφάνεια τή δεχτήκα 
με. Μέσα σ’ ένα μεθύσι ένθουσια- 
πμοΰ λοιπόν, παίξαμε τήν ύπολοι 
πάμενη τρίτη πράξι τοϋ έργου μο 
νορούφι σχειδόν, καί άμέσως καλ
λιτεχνικό καί τεχνικό προσωπικό 
τοΰ θιάσου, βάλθηκε σέ πυρετώδη 
κίνησι, ούτως ώστε σέ τρία τέ
ταρτα τής ώρας τό πολύ, ήσαν δ
λα  έτοιμα γιά  τό-... ένδοξο ξεκί
νημα.

"Ε ξ ω  άπό τό θέατρο περίμενοτν 
τρία άπό τά έν χρήσει τότε άλο
γο,άνητα καί κλειστά άμάξια, τά 
λεγάμενα κουπέ, δταν άκοΰστηκε 
μιά φω νή:
. .«Κ α ί τά φέσια;»

«Ποια φέσια;» άπαντοΟμε έ- 
μείς.

«Τά φέσια! φώναζε ό Βερώνης... 
Πρέπει ό καθένας καί ή καθεμιά 
μας νά φοράη φέσι γ ιά  νά μποΰ- 
με, στό Π α λάτι!...»

Ά μέσ ω ς τότε έξοπχέλυσαν -κά
ποιον φροντιστή τοΰ θιάσου, εις 
τό κοντινό καπνοπωλείο πού ήταν 
καί... φεσάδικο όμοΰ (σιδηρωτήρι- 
ον π ίλω ν!) καί ιιετά δέκο λεπτά 
ξαναγύρισε φέρνοντας μιά... ντου

ί ζίνα φέσια! Τό έθνικόν αύτό κά
λυμμα τής έποχής έκείνης!

Μέ τί άπόλαυσι φόρεσα τότε τό 
φέσι, γ ιά  πρώτη φορά στή ζωή 
μ ο υ ! ’Ά λλω στε, ήτο™ καί πολύ εύ 
εργετικό, γιατί- κράταγε τό κεφά
λι ζεστό καί μοΰ έστεκε καί πε
ρίφημα! Μοϋδινε μιά μεγαλοπρέ
πεια... Μπέη !

Π Ρ Ο Σ  ΤΟ  Γ ΙΛ Δ ΙΖ

Μέσα λοιπόν σέ γενική εύθυμία, 
φορέσαμε δλοι μας τά φέσια, άρ- 
σενικοί καί θηλυκοί, στριμωχτήκα 
με μέ!σα στά κλειστά άμάξια, κα ί 
ύπό συνοδεία... τριών αστυνομι
κών. ώπλισμένων μέ δπλο, ξίφος 
καί 3 μπαλάσκες μέ φυσίγγια, ξε 
κινήσαμε, δτοτν άρχισε πιά νά νυ- 
χτώνη, γ ιά  τό Ιστορικό Γιλδίζ !

Σ έ  κάθε αμάξι έλαβε θέσιν, 
πλάϊ στόν άμαξα, καί ένας άστυ- 
νομικός, δχι δέδαια ώς τια«-ινί> 
φρουρά, άλλ’ ώς ύπεύθυνος άρχή 
γ ιά  τήν άσφάλεια τοΰ κραταιοϋ 
τότε Μ ονάρχου!

Κρύο καί παγωνιά φοβερή! Μέ 
τό μάτι u ac  κολλημένο στό τζάμι 
τοΰ άμαξιοΰ, παρακολουθούσαμε 
δλοι μας βουβοί καί Αμίλητοι τούς 
έρημους, σκοτεινούς δρόμους. Σ '  
ένα σημείο τής πορείας, έκατάλα- 
6 α πώς είχαμε πιά έγκαταλείψει 
τά σύνορα... της πόλεως, καί προ
χωρούσαμε μέ μεγάλη το:χύτητα 
καί καλπασμό τών άλόγω-ν σέ ά-

(Συνέχε,ια άπό τήν 3η σελίδα) 
σμένο τέλος. "Ετσι φεύγεις εύχαριστη 
μένος άπ’ αύτό.

— Ή  μουσική ;
— Μ’ άρέσει ν’ άκούω σάν τελειώνω 

τή δουλειά μου. Ή  μουσική ξεκουρά-
ζεΐ-

Ό  κ. Κουτσοθανάσης λέει πώς δια
βάζει σπάνια βιβλία. Περισσότερο έ-
Π ι i'TiTS »Ι>ΜΜ·Μ »>■■'■■■■■■■■■■■■ I···»· »■■«■»■■■

attitudes, arabesques καί διάφο
ρες άλλες positions δοσμένες, πα- 
ραγγελμένες καί καθαρά διακοσμη- 
τικές. Στον σύγχρονο άνθρωπο εΐνε 
άπαραίτητη κι’ αύτή ή τέχνη μόνο σάν 
έκφράζει τις σημερινές διαθέσεις του.

Τό μπαλέττο γεννήθηκε σ’ έποχές 
πού ό άνθρωπος δέν είχε νά παλαίψη 
στή ζωή οσο ό σημερινός. Γεννήθηκε 
στά παλάτια καί στίς αύλές, στόν 
πλούτο καί στή χλιδή, άκμασε στήν 
πλουσιώτατη αΰτοκρατορική Ρωσσία 
πού τά μπαλέττα της περιλάμβαναν 
χορευτές σάν τόν Νιζίνσκυ, Παύλοβα, 
Καρσάβινα, Φωκίν κλπ. καί μετά στή 
Γαλλία στά περίφημα μπαλέττα ιού 
Ντιαγκίλεφ, ήταν μέ δυό λόγια γιά τή 
διασκέδαση τών λίγων έκλεκτών. Ποΰ 
εΐνε δλ’ αύτά σήμερα ; Ά π ’ αύτό καί 
μόνο ξεπήδησε τό άγκάλιασμα πού έ
κανε ή Γερμανία σ' αύτή τή νέα μορφή 
τής τέχνης τοΰ χοροΰ, κάθε άλλο βέ
βαια παρά νέας γιατί ή δημιουργός 
της, ή Ντάνκαν πήρε τή φωτιά της καί 
τό φώς της άπό τήν άρχαία 'Ελλάδα.

Γιά μάς τούς "Ελληνες πού μάς 
σκεπάζει αύτός ό λαμπρός ούρανάς, 
πού έχουμε δλες αύτές τις πλούσιες έ- 
ναλλαγές στή φύση μας, πού ζοΰμε κά
τω άπό τόν Παρθενώνα καί πού στά 
δημοτικά μας τραγούδια και στούς 
λα'κούς χορούς βρίσκουμε τόσο βαθειά 
χαραγμένη τήν έλληνική παράδοση, τό 
μπαλέττο εΐνε ένα στοιχείο ξένο. Κ ι’ 
εΐνε τέτοιο δχι μονο γιατί γεννήθηκε 
σ’ ευρωπαϊκούς λαούς, άλλά καί κάτω 
άπό συνθήκες πού δέν είχαν καμμιά 
σχέση μέ τήν έλληνική άλήθεια.

Λ Ο Υ Κ ΙΑ  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ  I ΟΥ

γνω στά γ ιά  μάς μ έ ρ η ! Περάσα
με καί τή συνοικία τοΰ Γαλατά 
καί άνεβαιναμε ένα δρόμο άνηφο- 
ρικό καί περιστροφικό, πού φωτι
ζότανε άπό λ ίγα  άραιά καί τρε- 
μοσβύνοντα φανάρια γκαζιού I Τό 
περιβάλλον αύτό, ή σκοτεινιά τής 
νύχτας, ό μυστικισμός πού έπικρα 
τοΰιαιε τήν έποχή έκείνη, στήν Πό
λι αύτή, καί ή Ιδέα τής τρομοκρα
τίας μάς ένέπνεε ένα αίσθημα πε- 
ριεργείας άνάμικτο καί μέ λ ιγά κι 
β ιό ίο ! Ξάφνου, φάνηκε μιά περί
πολος άπό 5 άνδρες.

«Ν το ύ ρ !»  (ά λ τ ! )  μάς φωνά
ζουν.

Τ ' άμάξια κολώσανε άμέσως.
«Ποιοί είστε σείς; Είσ τε ό θία

σος γ ιά  τ' Α νά κτ ο ρ α ;»
« 'Έ β ε τ , έφέντημ» (μάλιστα, κύ

ρ ιε !
«Π έκιεϊ (κ α λ ά ), άπαντά ό περι

πολάρχης, καί άμέσως άνοίγοντας 
τήν πόρτα τ’ άμαξιοΰ, άργ'ζει καί 
μάς έπιθεωρεϊ δλους, φωτίζοντάς 
μας στό πρόσωπο, μ ’ ένα άμυδρό 
φώς ένός κλεφτοφάναρου. Κατό
πιν, έπακολουθεΐ σωματική έρευ
να, έρώτησις περί τοΰ περιεχομέ
νου τών άροσκευών μας κλπ. κλπ. 
Δύο τότε άπό τούς τουρκομαθείς 
συναδέλφους μας, ό άθάνατος Β ε  
ρώνης καί κάποιος άλλος, άναλαμ 
Κάνουν μέ τό συνηθισμένο σέ πα- 
ρόιμοιες περιστάσεις ύποταικτικόν, 
ιπειθήνιο καί μειλίχιον υφος, νά 
έξηγήσουν στούς άγερώ χους έκεί
νους χωροφύλακες τής... Αύτοκρα- 
τορίας, δτι εΐνε «ό γνωστός θίασος 
(κομπανία ) τής καλλιτέχνιδος Α ί 
Κατερίνης Βερώνη, ό όποιος ήξιώ- 
θη τής σπανίας τιμής νά κληθή 
γιά  νά παίξη καί νά τέρψη τόν 
πολυγοονισμένον Πατισάχ». Μετά 
τήν έξονυχιστικήν αύτήν άνάκρι- 
σιν, ιιάς δίδεται ή άδεια τής έ- 
λευθέρας κυκλοφορίας. Ξα να ρχί
ζει πάλιν ή πορεία διά μέσου τοΰ 
έλικοειδοΰς δρόμου.

Ά φ ο ΰ  περάταμε κάποιο διάστη
μα, κάπου ξεπροβάλλει καί άλλη 
περίπολος! Οί ϊδιες διατυπώσεις, 
καί πάλιν έλευθέρα ή... δίοδος!

Προχωρούσαμε κάμποσο πάλι δι
άστημα ,όπότοτν δ ια κρ ίνκμε πώς 
κάποιο μεγαλείτερο φώς μάς έρ
χεται άπό τόν όρίζοντα, καί νά 
πού σταματάμε μπροστά σέ μιά 
έ,πιβλητικώτατη Πύλη, μέ μεγαλο
πρεπή κα ί έπιχρυσωμίνα κά γκελα , 
πού φωτίζομε μέ τρία μεγά λα πο
λύφωτα τά ήλεκτρικά  φανάρια 
(λοιμπιόνια). /

Η Π ΥΛΗ  ΤΟ Υ Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Υ

Φρουροί άκίνητοι, μέ έφ’ δπλου 
λόγχη , κα ί άρκετός άριθμός περι- 
φερομένων στρατιωτών! Ξα να ρχί
ζουν καί πάλιν οί γνωστές διατυ
πώσεις καί στό τέλος άνοίνουν με
τά  δυσκολίας τά δυό καγκελω τά 
τής θεόρατης αύτής Πύλης πού 
ήταν ή Πύλη τοΰ Παραδείσου, ή 
‘μάλλον ή Πύλη τοΰ άπέραντου Κή 
που τών άνακτόρων τοΟ Γιλδίζ 
( Γ  ιλδίζ-Κ ιόσκ).

Μετά τούς καθιερωμένους τυπι
κούς στρατιωτικούς χαιρετισμούς 
κα ί τεμενάδες, τ’ άμάξια μας μπαί 
νοιπ/ Γ ·Α· έλεύθερα, στούς έλικοει- 
'νείς δρόμους τοΰ Αύτοκρατορικοί 
κήπου, πού ή έκτασίς του. άν δέν 
μέ άπατά ή μνήμη, θά ήταν τετρα- 
πλασία τοΰ δικοΰ μας βασιλικού 
Κήπου.

Άπ* όσα μπόραγα νά ΐδώ, θυ
μάμαι πώς βλέπαμε στό πέρασμά 
μας, θεόρατα φοινυκοειδή, ’ κυπα- 
οίσσια, καρποφόρα δένδρα, πολυ
τελή κιόσκια >μέ Αναπαυτικά ντι- 
βάνια.

Ά π ό  τόν καλπασμό τών άλο
γω ν, καταλάβαινα πώς δέν πατού
σαμε πιά τούς λασπωμένους, βορ- 
βορώδεις καί κοινούς δρόμους τοΟ 
Πέραν, άλλά τό περιποιηυένο—τίς 
οίδε άπό ποιά περιβολάο,κια ιια- 
εστρία—ικαί ψιλοκοσκινισμένο λε
πτό χώμα. Τέλος φθάσαμε κα ί 
σταματάμε μπρός άπό ένα κτίριο, 
καί άκριβώ ς άπ’ έξω άπό μιά. 
πορτίτσα.

φημερίδα. Λίγα περιοδικά. Θά ή'θελε 
νά διαβάση μά δέν ΐοΰ μένει καιρός. 
’Ά ν  μπορούσε νάπαιρνε βιβλία καί νά- 
χε καιρό θά διάβαζε. Άπό θέατρο τ 
άρέσει τό σοβαρά. Άκόμα καί τό μελό 
δραμα άπ’ αύτά τοΰ άρεσε ό Μωραΐ- 
της. Άπό τραγούδια τ’ άρέσουνε τά 
δημοτικά καί τά λαϊκά. Σκιτσάρει.

Στόν κύκλο ποΰ εΐνε γύρω βρίσκεται 
6 κ. Καραγεωργίου

— Ά π ’ αΰτά πού βλέπω καί διαβά
ζω καμμιά φορά εΐνε δραματικά έργα. 
Μ’ άρέσουνε πολύ καί τά περιπετει
ώδη.

— Τί άλλο διαβάζετε ; ρωτάμε.
— Περιοδικά.
Φεύγοντας άπ’ τήν ταράτσα βρί

σκουμε τόν κ. Έχματζόγλου.
— ’Εγώ δέν ξέρω άπ’ αύτά πού ρω

τάτε. ’Εμένα μ’ άρέσει ή θάλασσα. Μό 
νο αύτήν άγαπώ. Τά ταξίδια. ’Έχω 
κάνει πολλά χρόνια ναύτης.

Ό  κ. Άλέξ. Μπενέττας προτιμάει 
τήν έπιθεώρηση.

— Τό έλαφρό αύτό είδος, πάντοτε ξε 
κουράζει, πάντοτε άρέσει. Χαρίζει στά 
θεατή εύθυμία ιδιαίτερα μετά άπό κου 
ραστική δουλειά, μάς λέει. Μ’ αύτό δ
μως δέν λέω δτι δέν μ’ άρέσει καί τά 
σοβαρό. Τ ’ άντίθετο. Εΐνε κι’ αύτό πο
λύ καλό, γιατί μάς δείχνει κάτι άπό τή 
ζωή.

Τοΰ κ. Άποστ. Τριφύλλη τ’ άρέσει 
περισσότερο ό κινηματογράφος, κι’ #ί- 
διςχίτερα τά περιπετειώδη έργα.

— Στόν κινηματογράφο 6λέπει κα
νείς καί μέρη άγνωστα, καινούργια, 
πού το θέατρο 6έ6αια δέν μπορεί νά 
τού προσφέρη καί γενικά μορφώνεται 
έγκυκλοπα ι δ ι κά.

— Τί διαβάζετε ; ρωτάμε.
Ό  κ. Μπενέττας άναλαμδάνει νά 

ιιάς άπαντήση καί γιά τά φίλο του τόν

ΧΡΥΣΟΜΑΛ ΑΗ
Νομίσαμε πώς άντικρύζαμε τό 

περίφημο Παλάτι. Ά λ λ ά  μάς έξη- 
Υήσοτν δτι αύτό ήταν ένα Περίπτε
ρο πού δδηγοΰσε μέ μακρυνούς 
διαδρόμους στό κυρίως Α νά κτορο , 
πού σ’ αύτό δέν έπετρέπετο νά 
ζυγώσουν τότε οί κοινοί θνητοί!

Κ ι ' έδώ, οί ϊδιες διατυ,τώσεις! 
Ά λ λ ά  άπό άλλους βαθμούχους, 
πιό περιποιητικούς, καί π'ό έξευ- 
γενισμένους.

«Μπούΐρουμ» (ό ρ ίσ τε ), μάς λέ
νε.

Σ Τ Η  Σ Κ Η Ν Η  ΤΟ Υ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ

Κα τεβήκα με χαρούμενοι δλοι 
μας, κα ί περνώντας άπ' τήν μικρή 
πορτίτσα, βρεθήκαμε σ’ ένα διά- 
ι« ο μ ο , κατά μήκος τοΰ ό.τοίου ή
σαν τεμπέλικα καί ραχατλίδικα  
κοτβισμένοι μέ τά πόδια σταυρωμέ
να σέ διάφορα χα μηλά  ντιβάνια 
καί σοφάδες, κάμποσοι καλοθρεμ 
μένοι καί παροο;η:μοφορημένοι κοι 
λαράδες, πού— και3ώς μάθαμε κα 
τόπι—ήσαν οί γνωστοί τότε άργό- 
μισθοι τεμπελχανάδες τής Αύλής. 
Τότε μόνον κουνηθήκανε, δταν κά  
ποιος, ό έπί κεφαλής, τούς διέτα
ξε μέ τό σύνηθες βάναυσο υφος: 
( 'Ά ϊν τε  ! τ<;αμπούκ! τσαμπ ούκ! )  
νά κατεβάσουν τίς άποσκευές 
μας άπ’ τ’ άμάξια. Τότε καταλά
βαμε πώς τό πορτάκι έκεΐνο πού 
μπροστά σ’ αύτό σταματήσαμε, 
δέν ήτοτν τό Παλάτι, άλλά ή είσο
δος στή Σκη νή , καί δλη αύτή ή 
παρέα τών τεμπελχανάδων δέν ή
σαν τιτλούχοι τοϋ Παλατιού άλ
λά άπλοί υπηρέτες πού Χρπαξαν 
άμέσως σάν έπιδέξιοι... ναμάλη- 
δες τά μπαοΰλα μας, τά φορτώθη 
καν στή ράχι καί τά μ.·=τέφεραν 
σ ’ ένα μεγάλο δωμάτιο, πού χρη- 
σίμευσε γ ιά  καμαρίνι τών ήθο- 
ποιών.

«Ντυθήτε γρήγορα  ! (Τσα- 
ιμπούκ | τσαμπούικ! ) .  Κά νϊτε γ ρ ή 
γορα  I φώναζε ό Βερώ νης, γ ιατί 
μου μήνυσαν πώς περιμένουνε, γ ιά  
ν’ άρχΐσουμε τήν παράστασι!»

Ά λ λ ά  πώς νά ντυθούμε σ' ένα 
δωμάτιο μαζύ, άρσενικοί καί... θη 
λ υ κ ο ί! Κα ί μάλιστα τότε πού σύμ 
φωνα μέ τά θεατρικά ήθη, καί τό 
ποιόν τοΰ σοβαροΰ αύτοΰ θιάσου, 
δέν έπετρέπετο, καί δέν ί| ταν δια
δεδομένος ό σημερινός θεατρικός 
έπιθεωρησιακός... γυμνιοιμός ! Α 
ναγκασθήκαμε λοιπόν νά χω ρί
σουμε τά πρόβατα άπό τά έρ ίφ ια ! 
Κ ι ’ έχωρίσαμε τό δωμάτιο σέ δυό 
διαμερίσματα, χρησιμοπ.,ιτισαντες 
έναν μπερντέν πού καρφώσαιμε 
στή μέση τοΰ δωματίου.

Σ τ ό  μεταξύ ήρθε κάποιος μεγα 
λοπρεπής Στρα τά ρχης, πού μι
λούσε άπταίστως τήν Έ> ληνικήν 
(Τουρκαλβανός, δπως έμάθαμε κα 
τόπιν) κι’ έζήτησεν εύγενέστατα 
άπό τούς θιασάρχας μας Βερώ νη 
καί Γεννάδην, νά τοΰ έν,. ιρίσοι ν 
τόν «Κατάλογον», ήγιουν τό « Ρ ε 
περτόριο» τών έργω ν το*', θιάσου 
γ ιά  νά τό έγχειρίση εύσεβάστως 
στόν ύπασπιστήν, πού θά τό διε- 
βίβαζε πάλιν εύσεβάστως στόν ύ
ψη λόν ΑΛθέντην του, παρακαλών- 
τας αύτόν νά εύαρεστηθή νά έγ- 
κοίνη πρώτα ό Σεπτός Μονάρχης 
του, καί κατόπιν νά διατάξη ποιά 
κομμάτια θά παίξη ή κ»·,ΐιτυ·νία (ό 
θία σος ).

Πράγιίατι. έπειτα άπό κάμποση 
έκνευριστική άναμονή, έρχεται άλ 
λος βαθμούχος κα ί συνεννοείται 
τουρκιστί μέ τόν Βερώ νη, 6  όποι
ος μάς Α να γγέλλει δτι ό Γαλη- 
■!>|·Γατος Πατισότχ διατάζει νά παι- 

χθή 1ον) Ή  Α '  ποάξις τής «Β ο  
τκσπούλαΓ». 2) Κ ω μ ικ ό ' άπμτ 
fKonmaovxTTal ύπό τοΰ κ Χρυσό 

ίττού τά γρόνια έκείνα με 
τήρχετο καί τό έπάγγελμα τού κ/ 
u'imh) ν τ ιίέ ρ ). κα ί 3ον) Μιά πρά 
ξις άπό τήν «Κ υρ ία  μέ τάς Κά με 
λίας».

ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Τά τέλος.

κ. Διον. Κουτσοθανάση πού έχει τά 
ϊδια γούστα μαζί του. Διαβάζουνε δ,τι 
τούς πέσει στά χέρια. Προτιμάνε τούς 
κλασσικούς. Άπό τούς ξένους τούς ά- 
ρέσει ά Σαίξπηρ, 6 Χάμσουν, ό "Ιψεν 
καί γενικά οί βόρειοι. Έπίσης έχουν 
ιδιαίτερη συμπάθεια καί στήν ποίηση.

Στήν έρώτησή μας πβιά τραγούδια 
τούς άρέσουνε ά κ. Νικ. Έχματζόγλου 
μάς άπαντάει :

— Προτιμάω τά καινούργια. Τά βρί 
σκω πιό προσαρμοσμένα στή ζωή, πιά 
νόστιμα.

»'Ένας άπό τούς μεγάλους μου πό
θους, συνεχίζει, εΐνε καί τά ταξίδια. 
Τά περισσότερα χρόνια τής ζωής μου 
τάχω περάσει πάνω σέ πλοία. Μ’ άρέ· 
σει ή περιπέτεια, τά άγνωστο.

— Σάς ένδιαφέρει ό άθλητισμός ; 
ρωτάμε.

— Ναί.
— Καί γιατί ;
— Γ  ιατί φτιάνει τά σώμα, άπαντάει 

ά κ. Οίκονομόπουλος. Γιατί δέν βρή
καμε τίποτε καλλίτερο... συμπληρώνει 
ό κ. Καραγιάννης.

Αύτή ή τελευταία άπάντηση θάθελε 
λίγη προσοχή. Δείχνει τόν άνθρωπο 
πού θέλει, πού τού άρέσει νά καταπι^- 
στή μέ κάτι μά πού τοΰ λείπει ό άδη 
γός. Κ ι’ έτσι μή βρίσκοντας τίποτε 
καλλίτερο, δπως λέει, παίρνει τό πρώ 
το πράγμα πού θά βρεθή μπροστά του, 
κι’ άσχολεΐται μ’ αύτό. Δέν θέλουμε νά 
εξετάσουμε άν αύτό πού κάνει εΐνε σω 
στό. Έκεΐνο δμως πού μέ χαρά δια- 
πιστώνουμαι άπ’ αύτά τά άπλά λόγια 
είνε το δτι ή ψυχή τού έργάτη θέλε·, 
διψάει γιά κάτι τό καλό, τό άνώτερο. 
Καί αύτό είνε ένα μεγάλο κάτι νομί
ζουμε.

Τ. Θ Ε 0 Δ 0 Σ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ  
Α. Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ ϊ

Λ ^ Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ί Α ,  ’ Ιανουάριος.— 
Αίγι^τηακές έφηιιερίδε,ς, Ελληνι
κές καί ξένες, τονίσανε τήν με
γάλη έπιτυχία τοΰ « ’Ελευθέρου 
Καλλιτετ/νικοΰ όργοτνισμοΟ» τής 
κυρίας Κατερίνας Ά νδ ρ εά δ η  στήν 
’ Αλεξάνδρεια, στό Κάϊρο καί σέ 
άλλες πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ.

Γενική είναι fi ννώιιη i-Ή ή πε
ριοδεία αύτή τοΰ θιάσου Άνδρεά- 
5η, στήν Αίγυπτο επέτυχε πανηγυ
ρικά  καί έν ινε  άφορμή νά φΟΓνή ή 
τηυερινή τεραστία πρόοΡος τοΰ 
Έ λ λ η ν ικο ΰ  θεάτρου. 'Έ τ σ ι  ή έκ- 
λεικτή ρας πρωταγωνίστρια καί 
οί συνεργάτες της κατά ρθωσοο' 
νά δώσουν στήν κα λλιτεγνιν* τους 
αύτή άποστολή σέ μιά ξένη χώ
ρα, πού σ’ αύτή κυριαρχεί μετα
ξύ τών μειονοτήτων της τό Ε λ 
ληνική στοιχείο, χαρα κτήρα  έθνι 

νίκης, στόν το-μίια τής Τέ
χνης.

Ή  πιοώτη έμφάνισις τοΰ βιά
σου Ά νδ ρ εά δ η  στήν Ά )  εξάνδρεια 
έγινε, δπως είναι γνωιτ^ι· μέ 
μιά ένδιαφέρουσα διάλεξ. γα λλ ι
στί του σκηνοθέτου κ. "■ανούλη 
Σαρα ντίδη , περί τών «ά ρ ^ ώ ν καί 
τών άδυναμιών τοΰ συγχοόνου θε 
άτρου». Ή  διάλεξις αύτί) έδόθη- 
κε στήν αίθουσα τοΰ Λυσσέ Φροτν- 
,σβ ύτ'ό τήν ύψηλην προστασίαν 
τών Γενικώ ν Προξένων Ε λ λ ά δ ο ς  
καί Γαλλίας, άργότερα  δέ έπανε- 
νηφθη κα ί στό Κάϊρο ύπό τήν ύ- 
|/ηλήν προστασίαν τών Πρεσβευ
τών τών ίο ίων κρατών.

Ή  ιταλική έφημερίς «Τζορνάλε 
τ’ Ό οιέντε», άσγολουμένη τήν έ- 
αμένην μέ τήν διάλεξιν τοΰ κ. 

Εαραντίδη, έγραψ ε: « Η Έ λληνι-  
ή Τέχνη έτιμήθη χθές. Ά π ό  τής 

ίδρας τοϋ Γα λλικού Λ υ κ '(ου, ά- 
5 τής όποιας ώμίλι,σοτν αί μεγα- 

'.ύτε,ραι σύγχρονοι προσωπικότη
τες, ήκούσθη ή φωνή μιάς Έ λλη -  
ικής θια'3Πμότητος. Ό  κ. Σα ρά ν 

άνέπτυξε τό θέμα του μέ έξαιρε- 
τικήν σαφήνειαν καί κα'.-ώρθωσε 
νά κατακτήση καί νά σοναρπάση 
ένα έκλεκτόν κα ί όμολονουμένως 
δύσκολον διεθνές άκροα-ηριον...»

Ά λ λ ά  καί όλόκλπρος ό Ε λ λ η 
νικός κα ί ό διεθνής τύπος άφιέρω 
σε τάς πλέον ένθουσιώδε·ς κρί
σεις γ ιά  τήν διάλεξι αύτή τοΰ κ. 
Σαροτντίδη.

Μ έ τήν έμφάνισιν άκολούθως 
τής κυρίας Ά νδ ρ εά δ η  άπό τή σκη 
νή τοΰ θεάτρου «Ά λά μπ ^α », κα
θημερινώς έγράφοντο στήλες όλό- 
κληρες σέ δλες τίς έφημερίδες 
της Αίγύπτου, χρονογραφήματα, 
κριτικές κα ί άρθρα γ ιά  νά έξαρ- 
θή ή μεγάλη έπιτυχία τής έκλί- 
κτής μας πρωταγωνίστριας τοϋ 
θεάτρου τής πρόζας.

Ό  κριτικός τοΰ Άλεεπ ^δρινοΰ 
«Ταχυδρόμου» κ. Α . μεταυύ τών 
άλλων, έγιραψε τά έξής γ ιά  τήν 
παράστασι τής « ’Έ ν τ α ς  Γκάμπ- 
λερ» «...Δέν θά μπορούσα νά φαν- 
τασθώ άρτιώτερη άπόδοσι τής 
« ’Έ ν τ α ς  Γκάμπ λερ» άφ’ δ,τι τήν 
άπέδωσεν η Κυρία  Ά νδ ρ ίά δ η , μέ 
τίς κινήσεις της. με τήν έκφρασί 
της, μέ τόν τόνο τής φωνής της, 
γενικά  δηλαδή μέ μιά ήθοποιία 
πού έδινε έξηγήσεις στά συναισθή 
■ιατα της ήρωΐδος τοΰ " Ιψ εν  καί 
άνσιι.ιφιβόλως θά Ικανοποιούσε καί 
αύτόν τόν συγγραφέα...»

Κα ί στό φύλλο τής 27 Νοεμ
βρίου: «Μέ κάθε καινούργιο έργο 
πού δίδει ή Κα  Ά νδρεά όη , άπο- 
καλύπτει μιά καινούργια πτυχή 
τής Τέχνης της καί θεμελιώνει βα 
θύτερα τήν πεποίθησι τ ο ") άκροα- 
τηρίου της, πού διαπιστώνει μέ 
υπερηφάνεια τά άλματα τής 'Ε λ 
ληνικής Θεατρικής Τέχνης ..»

Ή  «Ζουρνάλ ντ’ Έζ ίπ τ» τοΰ 
Καΐρου τής 22ας Δεκεμβρίου άφι- 
έρωσεν ένθουσιώδες άνθρον γ ιά  
τήν Κ α  Ά νδρεά δη , κα ί ή ‘Ε λ λ η 
νική «Φώς» τής 25ης Δεκεμβρίου, 
σχολιάζοντας αύτό, έγραψε τά έ-
ξής:

« Ε ίς  τήν συνάδελφον «Ζουρνάλ 
ντ’ Έζ ίπ τ» έδημοσιεύθη ένθουσιώ 
δες ά~θ^ου γ ιά  τήν έξαιρετικήν 
Έ λ λ η ν ίδ α  καλλιτέχνιδα Κ α  Κα- 
τερίνατν Ανόρεάδη. Ό  ·φάφων έ- 
ξαίρει τό τάλαντον τϊίς ‘Ελληνί- j

δος ήθοποιοΰ καί άναφέρει τήν 
σταδιοδρομίαν της καθώς καί 
τάς καλλιτεχνικός της σπουδάς έν 
Εύρώπη ύπό τόν Ράϊνχαρτ. Πρέ
πει νά όμολογήσωμεν ότι μετά 
τό Βασιλικόν θέατρον, ό θίασος 
τής Κας Κατερίνας Ά νδρεά δη  ήλ
θε νά στερεώση τήν άοίστην φή
μην τήν όποΰχν άπέκτησε πλέον 
είς τήν χώραν αύτήν τό Ε λ λ η ν ι 
κόν θέατρον».

Ό  κ. Α . Ίερω νυμίδης , άντιπρό- 
εδρος τοΰ Έλλ.ηνικοΰ Κέντρου Κα 
ΐρου, προσφωνώντας τήν Καν Ά ν 
δρεάδη κατά τήν δε;,ίωσιν πού έ
δόθη κε προς τι,ιήν της, μεττιί,ύ 
τών άλλων είπε και τά έχής: 
. . . . . .  Κατά τήν πρόσφατον έν Ά -
λεξανδρεία διαμονήν σας θά δια- 
πιστώσατε, δέν άμφιβάλλω, τά 
αίσθτηιατα τής χαράς καί τοΰ έν- 
θουσιασιμοΰ μέ τά όποία έχαιρε- 
τίσθη ή έχεί παρουσία σας, αισθή
ματα τών όποιων συνέχειαν άπο- 
τελεί κα ί ή άπέριττος άλλά θερ
μή καί έγκάρδιος αύτή ύποδοχή... 
Τά αισθήματα αύτά είνε τόσον πο 
λύ  εύνόητα δταν θελ.,ση κανείς 
νά μετρήση ' J i v  άπόστασιν ή ό
ποία χωρίζει τούς άλλοτε νομά
δας Ε λ λ η ν ικο ύ ς  θιάσοις άπό τά 
έικλεκτά συγκροτήματα Τό όποία 
χειροκροτούνται σήμερον σέ με
γάλα Κέντρα τοΰ Έξω-^ρικοΟ κα ί 
διεκδικοΰν τήν θέσιν των είς άν- 
ταγωνισμόν άμίλλης ύηο τά βλέμ 
μοπτα ξένων εθνικοτήτων έν μέσω 
έθνικής ύπεοηφοινείας Κατεκτή- 
σατε, Κυρία, τήν κοινήν γνώμην, 
τήν δύσκολον κα ί άνυπότακτον, 
καί ένα κοινόν καλαίσθηιον .δέν  
φειδωλεύεται σήμερον τόν θαυμα
σμόν του.»

Ή  «Έ φ ημερ*ς» της Α λ εξά ν 
δρειάς τής 18 Νοεμβρίου έγρα- 
ψεν: «... Ή μ ε ί-  μέ έξα ιρ*ηκήν εύ 
χαρίστησιν π.χρακολουθοΰμεν # |ν  
ζωηροτάτην α ’;Γ ή ' κίνησα·, διότι 
ή μεγάλη προσπάθεια τής κυρίας 
Ά νδρεά δη  είς τόν τομέα τής Τέ
χνης καί ή συμβολή της είς τήν 
έριβολήν τοΰ είδους το ί ίργου  ά- 
νωτέρας ποιητικής κα ί καλλιτεχνι 
κής ύφής είναι άνεκτίμητος. Κα λ 
λιτέχνης μέ πλούοια χαρίσματα, 
ψ υχικά  καί πνευματικά, ρωμαλέο 
τεμπεραμέντο, πού περικλείει τε- 
ραστίοτν δυναμικότητα μ ί πολλα- 
πλάς έκδηλώσεις, άποτελή σήμε
ρον ένα παράνοντα προίδου καί 
πολιτισμού είς τόν τόπον μας...»

Ό  «Τίχχυδρόμος» τήν, Π  Δ εκεμ 
βρίου 1939 έγοαψ εν: »... Ό  θία
σος Ά νδρεά δη  συμπληρώνει τήν 
έσπέροτν ταύτςν τάς παραστάσεις 
του έν Α λεξά νδρ ε ιά  μέ άποχαι- 
ρετιστήριον, είς ήν θά προσδοθή 
ή τιμητική έκδήλωσις τής Παροι
κία-, πρός καλλιτέχνιδα άνταξίαν 
ής μεγάλης νης φήμηπc καί ώς 

ηθοποιόν καί ώς ήγέτ^δα τοϋ έκ- 
λεκτοΰ της θιάσου καί έμπνεύ- 
•τριοτν αύτοΰ. Ά π ερ χομ ϊνη , άπο- 

κομίζει όμοΰ μέ τόν θαυμασμόν 
καί τήν έκτίμησιν κα ί τός γενι- 
κάς συμπαθεί ας έ-'ός κόσμου, δ- 
στις θά αΐ,τθανθή τήν στέρησιν 
τών αισθητικών καί διανοητικών 
άπολαύσεων, τάς όποιας τοΰ προ- 
σέφερεν έπί τόσας ήμέρςς.»

Κα ί ή «Μπούρς Έζιπ^ιέν» τής 
17 Ία νουα ρίου  1940 είς έκτεταμέ- 
νην άνασκόπηοτιν τών crrtc. δαιοτέ- 
οων γεγονότω ν τοΰ έτους 1939 Έ λ  
Κηνοαινιυπτιακής έπαφής, ύπογραμ 
ιίζει τήν τεραστίαν έπιτι/χίαν τοΰ 

θιάσου τής κυρίας Ά νδρεά δη  καί 
χαρακτηρίζει αύτήν ώς ένα στα
θερόν βήμα έπ'.κρςττήίσεως της συγ 
χρόνου Έ λ λ η ν ική ς  Τέχνης είς τή· 
ξένην χώραν.

Λ Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ

Μ ια έμάδχ άπβ μκδήτρι εζ τήξ Μαίρη Β ίγ κμ α ν

νίστηκε στό Μόναχο, στή Ζυρίχη, ι νά τήν άποδώση σωματικά και συναι- 
Στουτγάρδη, Αμβούργο. Στά Βερολΐ-1 σθηματικά. Γ  Γ αύτό πρέπει νά ξέρη 
νο πρωτοφάνηκε τό Νοέμβριο τοΰ 1923. ί σύνθεση. Δηλαδή παίρνοντας ό χορευ-
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Μιά έρευνα τών «Παρασκηνίων» 
στό εργοστάσιο «Παπαστράτου»


