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'Από τΙς παραστάσεις

ΤΗΣ «ΚΩΜΕΝΤΙ 
ΦΡΑΝΣΑΙΖ»

Τό «σύνολον» στήν απόδοση 
και ή «θεατρική παράδοσκ »

Μερικές γενικές παρατηρήσεις 
τού κ. Πολ. Μοσχοβ τη

Είχα  ύποσχεδή την περασμένη έ- 
ίδομάδα νά δώσω ε κ  τάς στήλας 
οιύτάς μερικά; σκέψεις, γενικάς 
Γίνας παρατηρήσεις καί εντύπωσεις 
έκ των παραστάσεων τάς όποιας έ- 
δωκε τό περιοδεύον τμήμα τού βι
άσου της «Κομεντί Φρανσαίζ». Έ κ-  
πληρών τήν ύπόσχεσίν μου νομίζω 
ότι πρέπει νά τονίσω κυρίως εν 
γεγονός, ότι χωρίς νά ύπάρχη εις 
γ© τμήμα αύτό τοΰ διάσου, το ό
ποιον είδομεν είς μίαν οειράν εξ 
έργων διαφορωτάτων. κανένα πρα
γματικά ξεχωριστό ταλέντο, κανείς 
■ίδοποιός άληδινά μεγάλος, αί πα
ραστάσεις πού είχαμε τήν τύχη νά 
ΐδούμε ερμηνευόμενες άπό τον 8ί- 
χσον υπήρξαν κΛ λ ιτεχ ν ικ ές  άπο- 
λαύσεις ανεκτίμητες.

Ό  λόγος είναι ότι τό σύ\·ολον 
τοΰ διάσου, όλοι οί ήδοποιοί, 
ιιέχρις ακόμη καί τοΰ μετέχοντος 
τών παραστάσεων μαθητου τοΰ 
Κονσερβατουάρ, ήσαν..· ήδοποιοί, 
Τβΰ ορού λαμδανομένου ύπό τήν 
εύρυτέραν δυνατήν έννοιαν.

Έδόβη δηλαδή μέ τήν ευκαιρίαν 
αυτήν άλλην μίαν φοράν ή άπό- 
δειξις τής μεγάλης άληδείας, τοΰ α
ξιώματος δά μπορούσε κανείς νά 
πή, οτι τό δέατρον δέν είναι τόσον 
υπόδεσις μεγαλοφυίας ατόμου ή α
τόμων όσον είναι υπόδεσις άρτιό- 
τητος τεχνικής τής όμάδος. "Α ν  
μού έπετρέπετο μία άνευλαδής διά 
τό δέατρον. χαρακτηριστικά ομως 
παραστατική διά τήν παρούσαν ύπό 
δεσιν πχρομοίωσις, δά έλεγα οτι ό
πως είς ένα μάτς φούτ μπώλ καί ό 
καλλίτερος «μπάκ» μόλις μπορεί 
νά μετριάση τήν αποτυχίαν 6χι ό- 
ιιως καί νά δώση τήν νίκην εις 
μίαν κχκοσχηματισμένην όμάδα, 
έτσ; καί εις τό δέατρον, ό μ«γαλο-

φυής «ένας» άρτίστχς τού βιάσου 
μόλις μπορεί νά έμποδίση τήν απο
τυχίαν, δέν φδάνει όμως διά νά κά- 
μη καλόν ένα δίασον, άποτελού- 
μενον κατά τά άλλα άπό ήδοποι- 
ούς μή ευρισκομένους σέ άρμονία 
καλλιτεχνικώ ν τάσεων καί ικανο
τήτων προς άλλήλους καί ώς σύνο
λον.

Ο Ι ήδοποιοί τής Κομεντί πού 
είδαμε δέν ήσαν μεγαλοφυείς καλ- 
λιτέχναι. Μ ερικοί μάλιστα— μπο
ρούμε νά τό πούμε καδαρά— ήσαν 
μόνον καλαί ωφελιμότητες. Τ ινές 
ασχέτως πρός τάς άλλας των ικανό 
τητας, εις μερικούς άπό τούς ρό
λους πού τούς είδαμε έδώ έρμηνεύ- 
τας ύπήρξχν ένίοτε καί μέτριοι ή 
καί κακοί. Ό  κ. Ύ ο νέλ  έξαφνα 
ώς Όρέστπς είς τήν «'Ανδρομά- 
χηνιι δέν ήτο περίφημος. Ή  κυρία 
Μαρί Μ πέλ δέν φαίνεται οτι ήτο 
δυνατόν νάσυγκριδή ώς Σελ ιμένη  
είς τόν «Μισάνδρωπον» μέ τάς πα- 
λαιάς συναδέλφους της πού έπαι
ξαν τόν ίδιον ρόλον. Ούτε ώς τρα
γωδός είναι οσον ή κυρία Μπερτώ 
μεγάλη. Ή  κυρία Ρουέ δέν φδάνει 
ούτε κατά προσέγγισιν τήν κυρίαν 
Μποδύ ώς ταλέντο. Ό  κ. Κλα- 
ριόν. πού έν τούτοις, είναι ό πε
ρισσότερον —  κατά τήν γνώμην 
μου —  προικισμένος άπό τήν φύσιν 
μέ ταλέντο άληδινό καί ρωμαλέο 
μεταξύ όλων τών έδώ έλδόντων ή- 
δοποιών, υπολείπεται καί αύτός τού 
Λεντού αίφνης.

Παρ’ όλα αύτά όμως αί παραστά
σεις ώς σύνολον ήσαν άψογοι. Τ ό  
γενικόν επίπεδον ήτο ύψπλότατον. 
Τίποτε δέν «στονάριζε» στήν έκτέ- 
λεσι.

Γνωρίζω τήν άντίρρησι: Βέδαια
(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)
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Τέσσερα ώραΐα σκίτσα τής Γκρέτα Γκάρμπο φιλοτεχνημένα άπό τή Ζ· Μ αρινέλλι πού άρδρο της γιά 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί τόν 'Έρω τα δά δημοσιεύσουμε ατό έρχόμενο φύλλο.

Θεατρικές ηρϋτες

«ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ»
Τού κ. Λ. Ψ Α Θ Α  

στο θέατρο Άργυροπούλου
Σημείωμα του κ. Γ ΙΔ Ν . ΣΙΔΕΡΗ

Αυτό πού έ’χει κανείς νά παρατή
ρηση μέ χαρά ατό πρώτο εργο τοΰ 
κ. Δ. Ψαθά εΤνε πώς, καί στη σύλ
ληψη του καί στο γράψιμό του, 
φρόντισε ό νέος συγγραφέας νά 
πλάση κάτι τι καινούργιο. Δηλαδή 
ξεμάκρυνε άπό τούς κοινούς τόπους 
τής ήθογραφίας, πού δσο καί ώ
ραΐα και νά γραφούν μοιραία έμπβ- 
δίζουν τό άποτέλεσμα νά φτάση σέ 
βαθμό πρωτότυπο. Επίσης άπόφυγε 
ν’ άσχοληθή μέ τά έρωτόλογα καί 
μέ τις συζυγικές άπιστίες τού βου
λεβάρτου καί, μέσα στά εργο του, 
δούλεψε μέ φροντίδα καί μέ στοχα
σμό, πού αυτά μάς δίνουν τις κα
λύτερες έλπίδες γιά τήν έξέλιξή 
του, τόν τύπο του, έναν κύριο τύπο, 
πού καλύπτει όλο τό εργο.

Αίσθάνθηκα ένθουσιασμό πού δέν 
είδα νά χάνεται ό τεχνίτης τής θεα
τρικής μας λογοτεχνίας, ό πρωτο
φανέρωτος, μέ τό νά πλέξη τή 
«δράση», καθώς λένε, μιά δηλαδή 
φαρσοειδή άλληλουχία σκηνών, πού 
γεμίζουν τό εργο μέ διάφορα σπα
σμωδικά γεγονότα παρά πώς τόν 
τράβηξε ή προσπάθεια νά γραψη 
διάλογο, άναλυτικό καί ουσιαστικό 
καί θά ήταν εύτύχημα, άν, στή μελ- 
λοντικήν^ου έργασία, κρατούσε αύ- 
τή τήν αίσθηση καί αν δέν παρασυ
ρότανε άπό μερικές θεωρίες, πού 
λένε γιά «κίνηση» καί γιά «δράση» 
καί τά κάτι τέτοια παρόμοια τερ
τίπια, γνωστά στά θεατρικά έργα 
τής εποχής, πού αρχίζει, στό θέα
τρό μας, μέ τόν κ. Ξενόπουλο.

Ό  κ. Ψαθάς έχει τήν κίνηση, πού 
χρειάζεται καί σ’ όλο τό άλλο εργο 
προσπαθεί νά βαθύνη τή μελέτη του 
γύρω άπό τό κύριο πρόσωπό του 
Γι’ αυτό, μαζί καί μέ κάτι καθαρά 
έλληνικές καί άβίαστες έκφράσεις 
πού λάμπουν άπό έξυπνάδα, γίνεται 
εύχάριστος καί προσφέρει στόν κό
σμο, καί ιδιαίτερα στό κοινό τού κ. 
Άργυρόπουλου, ο,τι άκριβώς πο
θεί, δηλαδή μιά πλατειά εύτυχία χα
ράς, πού πάντα είνε τόσο χρήσιμη 
γιά τή ζωή τοΰ άνθρώπου. Κ ι’ αύτό, 
εύτυχώς, τό κατορθώνει μέ εύγενικά 
μέσα.

Εννοείται ότι 6 ένθουσιασμός 
μου αύτός δέν παραβλέπει τά σφάλ
ματα. Δέν ξεχνάω δηλ. οτι γενικά 
ολόκληρο τό έργο παρατραβάει, δέν 
ξεχνάω πώς ή Ουρανία είνε κΓ έκεί- 
νη σχεδόν κακιά μέ τή γκρίνια της 
όχι γιατί τή θέλησε έτσι ό συγγρα
φέας, άλλά γιατί τού ξέφυγε, έπίσης 
καί ό ρόλος τού κ. Χελμη είνε σάν 
παρένθετος, όχι άπαραίτητος. Καί 
άλλα θά μπορούσε νά 6ρή μιά φιλο
κατήγορη διάθεση.

"Ομως παίρνω τό έργο στή συνο
λική του έντύπωση, ξέρω πώς τό θέ
ατρο δέν είνε μόνο ζήτημα ταλέντου, 
άλλά καί ζήτημα χρόνου καί κόπου 
καί προτιμώ άντί γιά μεμψιμοιρίες 
νά σημειώσω πώς έχουμε μπροστά 
μας έναν άνθρωπο μέ μιά θεατρική 
αίσθηση όχι ρουτινιέρικη, άρα έναν 
άνθρωπο πού Αξίζει.

Σιγά-σιγά καί σέ έργα πού δέν 
φτάνουν βέβαια τό τέλειο, οί νεώ- 
τατοι συγγραφείς μας θέλουνε κάτι 
τι καινούργιο —  &ς είνε καί λίγο, 
πολύ λίγο —  καί τούτο, είνε τό πιό 
•Λμητικό όχι μόνο γι’ αύτούς, άλλά 
καί γιά τούς παλαιότερους πού κι’ 
αύτοί προσκομίσανε τή βοήθειά τους 
γιά νά δημιουργηθή μιά θεατρική 
συγγραφική παράδοση στήν 'Ελλά
δα, πού άπό αύτήν θά ξεκινήση ό 
άξιος συγγραφέας άκόμα κι’ αν είνε 
νά ξεπεράση καί τό Σαίξπηρ, πού 
λέει ό λόγος.

Είνε παρατηρημένο πώς, όταν παί 
ζουν οί θίασοί μας εργα έλληνικά, 
τότε οί ήθοποιοί τους παίζουν θαυ
μάσια, γιατί κι’ δν οί ρόλοι τους 
είνε τυχόν επηρεασμένοι άπό άλλες 
λογοτεχνίες. όμως μπορούν καί κρύ
βουν κάτι τι γνήσιο έλληνικό, πού 
τούς άναγκάζει νά μιλούν καλύτε
ρα, νά κινούνται πιό φυσικά καί νά 
ολοκληρώνουν τό παίξιμό τους καί 
νά τό φτάνουν μερικές φορές, καί 
ήθοποιοί μέ δεύτερο ταλέντο, σέ βαθ 
μό άξιολογώτατο.

"Ετσι καί τό εργο «κόλλησε» 
στούς ήθοποιούς καί ·θά έπρεπε ν’ 
άντιγράψω έδώ τό πρόγραμμα όλό- 
κληρο, αν ήθελα νά σημειώσω όσους 
παίξανε καλά.

'Ως τόσο καθήκον δικαιοσύνης εΐ- 
νε νά ξεχωρίσω τόν κ. Άργυρόπου- 
λο γιά τήν πηγαία δημιουργία του 
καί νά πώ, μέ °λο τό θαυμασμό πού 
τρέφω πρός τή μεγάλη του τήν θεα
τρική άξία, εκείνο πού μού τόν κά
νει πιό άγαπητό είνε ή λατρεία του, 
σχεδόν, πρός τά έλληνικά έργα, πού 
τά διαβάζει πρόθυμα καί πού τ’ α
νεβάζει προθυμότερα καί τό σπου
δαίο είνε ότι καί ό ταμίας τοΰ θεά
τρου του πιστοποιεί ότι τρέχει τό 
έλληνικά κοινό άκούραστο γιά νά 
χαρή τήν έθνική του τήν παραγωγή.

Μόνο, γιά νά τελειώσω μέ μουρ
μούρες καί μέ συμβουλές —  τί κρι
τικός θά ήμουνα, άν δέν ήξερα νά 
σκορπίζω καί οδηγίες 1— στήν πρό- 

J βα θά έπρεπε ό κ. Άργυρόπουλος 
νά μή λυπάται τό χειρόγραφο καί 
ν’ άφαιρή μερικά πράματα πού λέ
γονται δυό καί τρεις φορές, γιατί 
τότε καί ό κ. Δ. Ψαθάς θά είχε δο- 
κιμάση μεγαλύτερη έπιτυχία καί δι
δαχή καί ό θεατής θά έφευγε πιό 
ευχαριστημένος.

Κάθε έργο, πού τό έπεξεργάζον- 
ται καί ώς κείμενο, οί ήθοποιοί, 
κερδίζει.

’’Επαινος λοιπόν θερμός τοΰ πρέ
πει τού κ. Δ. Ψαθά καί τού κ. Άρ- 
γυρόπουλου.

Στά συγγραφέα, πο£ αύτή τή 
στιγμή μάς ενδιαφέρει περισσότε
ρο, εύχόμαστε τό δεύτερο έργο του 
νά μάς πλησιάση πιό πολύ πρός τό 
πνευματικώτερο θέατρο, όχι τό «φι- 
λολογικώτερο», γιά νά γλυτώση ή 
'Ελληνική Σκηνή άπό τήν κυριαρ
χία τής ήθογραφίας καί τοΰ βουλε
βάρτου.
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Γλυπτικές μακέττες που είναι εργα Τέχνης

σ τ ό  ά τ ε ΐ ι έ  t S c .  Υ ΐ δ α ς

λ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Μια συνομιλία της μέ τόν  συνεργάτη μας κ. Α . Φ ΡΑΓΚΙΑ

Σ χ ν  δέλουμε σήμερα νά απεικο
νίσουμε ένα πρόσωπο, ή δά τού 
φτιάξουμε τή ζωγραφιά του στόν 
μουσαμά ή δά τού σκαλίσουμε τήν 
προτομή του. Τίποτ’ άλλο δέν γί
νεται. Κ ι ’ όμως ή δϊς Λουκία Γε- 
ωργαντή μάς δείχνει πόσο ώρχίκ 
καί πόσο άποδοτικά μπορεί νά γί- 
νη ένα πορτραϊτο δίχως τόν μου
σαμά καί δίχως τό μάρμαρο. ι\ ίγ«  
χρόνια πριν είχε έκδέση τήν πρω
τότυπη δουλειά της στό ξενοδοχείο 
της «’Αγγλίας» κ ι’ ακόυσα γ ι’ αυ
τήν πολλά παινέματα.

’Έ γ ιν ε  προσεχτή γιατί στ’ άλή-
δει τά έργα της χώρια απ’ τήν
πρωτοτυπία στήν ιδέα τής κα
τασκευής τους έχουνε καί μιά καλ
λιτεχνική  άξία. Ε ίνα ι κάτι πράμα
τα μεταξύ πορτραίτου καί μακέτ- 
τας. Σ έ  μικρό μέγεδος ολό
κληρο τό σώμα καί σέ στάση τήν 
πιό χαραχτηριστική.

Σ τ ή ν  περασμένη τη*ς έκδεση εί
χε φτιάξει όλους τούς πολιτικούς 
ντυμένους κ ι’ ολόσωμους καί τόν 
καδένα στή ξεχωριστή του στάση.

Είχα νε  μεγάλη επιτυχία κ Γ  άπό 
τότες ή δίς Γεω ργαντή έπιδόδηκε 
σ’ αύτό τό είδος.

Ή  δίς Λουκία Γεω ργαντή άκο- 
λούδησε τήν καλλιτεχνική ροπή ό
λης της τής οικογένειας. Πχτέ- 
ρας είναι ό Ν . Γεωργαντής ό γλύ
πτης. κ Γ  ή μητέρα της μιά ξεχωρι
στή ζωγράφος. Έ τ σ ι  ή δίς Λουκία 
βρήκε όλη τήν εύκαιρία νά έπιδο- 
δή στήν ιδιαίτερη αύτή κλίση της-

Σ τ ό  σπίτι της —  ένα άληδινό

καλλιτεχνικό σπίτι —  8ά δήτε |ά  
έργα πού έχει έκδέσει στή πρώτη 
της παρουσίαση- "Ολοι οί πολιτικοί 
μέ τά ρούχα τους, τήν πόζχ τους,

ΕΝΑΣ
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ
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νας. Ί 'ά  « ΙΙα ρα σ κήνια » γιά  
οσές εικόνες δημοσιεύσανε 
ίσαμε σήμερα δεν δ εχτή κα 
νε κα μμ ιά  π ληρω μή , (ίσοι, 
λοιπόν, « ia a v s  θύματα τού 
απατεώνα αύτού ϋ ά τσ ιο ο  
«αρακαλούνται νά μάς το 
γνωρίσουνε γιά  νά επ ικαλε
στούμε τή μα ρτυρία  τους 
στον κ . Β Ίΐ^α γγελεα . πού 
σ’ αύτον ύποβάλαμε μ ή νυ χ/j 
γ ι ’ άπατη και κλοπή εναντί
ον τού αγνώστου μας αυτού 
κυρ ίου .

τό βλέμμα τους. Είνα ι μιά δουλειά 
δηλαδή έξαιρετικά λεπτή καί δύσ
κολη.

— ’Έ κ α ν α  αύτή τή δουλειά, άρ
χισε νά μάς λέει στήν έπίσκεψή 
μας, γιχτί ένοιωδα μιά ξεχωριστή 
δύναμη νά μέ τραδάει σ’ αύτό τό 
είδος.

»Δέν ξαίρω κ ι’ εγώ πώς άπό πολύ 
μικρή σάν έπαιζα μέ τις κοοϋκλες 
καταλάβαινα μιά ιδιαίτερη συγκί
νηση. ’Ή δελα  αύτή ή κούκλα νά- 
χη μιά έκφραση, νά λέει κάτι καί 
νά μήν είναι ένα στεγνό παιχνίδι. 
’Έ τσ ι ξεκίνησα καί μουρδε ή ιδέα 
νά φτιάξω κ ι’ άνδρώπους, νά .τούς 
ράψω τά ρούχα τους, νά τούς δώσω 
μιά στάση κ ι’ έτσι νά τούς άπεικο- 
νίσω όχι μόνο μέ τήν ομοιότητα 
στό πρόσωπο άλλά καί στή στάση, 
στό ντύσιμο, στή κίνηση.

« 'Ά ρχ ισ α  πολύ μικρή, έφτιαξα 
τόν πχτέρα μου, ύστερα συνέχισα, 
μά αύτά τά πρώτα μου ήταν άρκε- 
τά πρωτόγονα κ Γ  άφελή.

—  Τ ί  προσπαδήτε ν ’ άποδώσετε 
σ’ αύτά σας τά έργα;

— ’Α ρχικά  δέλω νά δείξω μιά ο
μοιότητα μέ τό πρωτότυπο στό 
πρόσωπο, ύστερα δέλω νά δώσω σ’ 
όλο τό άτομο έκεϊνο τό ξεχωριστό 
πού τό χαραχτηρίζει. Νομίζω πώς 
δέν είναι μόνο τό κεφάλι πού κά
νει νά ξεχωρίζουμε τό πρόσωπο. 
" Α ν  κρύψουμε τό κεφάλι ένός άν- 
δρώπου πάλι δά μπορούμε νά τόν 
διακρίνουμέ μέ τήν ίδια εύκολία. 
Ε ίνα ι ή ξεχωριστή γραμμή στόν

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Τά ζητήματα
της εβδομάδας
Μ ΕΓΑ Λ Ε Σ  Α Λ Η Θ Ε ΙΕΣ

Οί διάφοροι οκηνογράφοι μας 
πρέπει νά προσέξουν πολύ 
τά λόγια., πού είπε ό κχδη- 

γητής τού Πολυτεχνείου τής Β ι 
έννης καί Διευδυντής τβΰ τμήμα 
τος τής σκηνογραφικής κ. Κρόμ 
Ροτμά γερ στό συνεργότη μα; κ. 
Γ . ’Ανεμογιά ννη.

• « Ή  σκηνογραφία —  είπε — δέν 
πρέπει νά κυριαρχή μόνη οτό 
δέατρο, έκτός άπό τά καδαρώς 
δεαματικά έργα. Πάντα είνε ή 
όμορφη κορνίζα γιά τόν λόγο 
πού άπαγγέλλεται ή γιά τή μου
σική.»

Μ εγάλες άλήδειες, πού δέν εί
ναι παρά ό άντίλαλος τών λό
γων, πού πριν άπό καιρό ό πο
λύς Ρά ίγχα ρτ δείχνοντας 
μετάνοια γιά τά όσα είπε άλλο
τε γιά τήν άποστολή της σκηνο 
γραφίας καί γιά όλους τούς 
σκηνο γραφικούς άκροδατισμούς 
τού παρελδόντος. ώμολόγησε συν 
τριμμένοςμιάν ήμέρα πώςτό δέα- 
τρο έν άρχή ήν ό λόγος, κατόπιν 
ό λόγος κ ι’ ϋστερχ και πάλι ό 
λόγος.

Θ ΕΑΤΡΟ
ΦΟΣ

ΚΑ Ι Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α

λλά καί μιά άλλη μεγάλη ά· 
λήθεια άναπηδάει μέσα άπό 
τά λόγια του Βιεννέζου καθη-· 

γητή τής σκηνογραφίας κ. Κρόμ—  
Ροτμάγερ.

«"Οταν ό κινηματογράφος —  εί
πε —  προσφέρει τήν πραγματικό
τητα καί τά θέατρο τήν δίνει στό 
κοινό μεταφρασμένη, οταν ό δρα
ματουργός ξέρει τό υλικό του θεά
τρου καί δέν φέρει στη σκηνή, αυ
τούσια τήν φύση, τότε ό κινηματο
γράφος δέν έχει νά φοβηθή τίποτε 
άπό τό θέατρο ούτε και τό θέατρο 
τό ελάχιστο άπό τόν κινηματο
γράφο».

Είνε ή άποψη αύτή πού άπό τήν 
άρχή τής έκδοσής τους υποστηρί
ξανε τά «Παρασκήνια» καί που έρ
χονται τώρα τά λόγια ένός Ροτ
μάγερ γιά νά πιστοποιήσουν τήν 
όρθότητά της.

ΤΑ ΞΕΝΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ

mm. εμάτη άπό ένδιαφίρον ή έ'-

δημοσιεύθηκε στό περασμένο 
φύλλο τους, άπάνω στήν κίνηση τών 
ξένων βιβλίων.

"Ενα ξένο βιβλίο γιά νά κυκλο-

φορήση στήν ‘Ελλάδα άρκεί ή φίρ
μα του. Οί περισσότεροι που πη
γαίνουν ν’ άγοράσουν ξένα βιβλία 
άγοράζουν «γουρούνι στό σακκί». 
Δόστε μου ένα βιβλίο τοΰ τάδε συγ
γραφέα, ή δόστε μου ένα τέτοιο βι
βλίο άδιαφορώντας γιά τόν συγγρα 
ψέα του.

Συμπέρασμα : Ό  'Έλληνας δέν 
συνήθισε άκόμη νά διαβάζη κΓ όταν 
συμβαίνει νά διαβάζη πώς νά δια- 
βάζη καί τί νά διαβάζη.

Κ Ι ’ ΟΜΩΣ ΤΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ

ό άποκαρδιωτικό όμως ποιο 
είναι ; Αΰτό πού είπε ό υπάλ
ληλος τοΰ βιβλιοπωλείου Έ- 

λευθερουδάκη κ. Γιάννης Παντελίδης 
στόν συντάκτη τών «Παρασκηνίων».

Γιά ν’ άγοραστή ένα ξένο βιβλίο 
δέν χρειάζεται διαφήμιση. Δηλαδή 
γιά τήν κατανάλωσή του έργάζεται 
αποτελεσματικά ό σνομπισμός καί 
ή ξενομανία τού 'Ελληνα. 'Όσο γιά 
τά έλληνικά βιβλία πρέπει νά όπλι- 
σθή κανείς μέ μιά Τυρρηνική σάλ
πιγγα ν’ άνέδη στήν κορφή τού Ό 
λυμπου και ν’ άρχίση νά διαλαλή 
τήν έκδοσή τους γιά νά ένδιαφερ- 
θούν μερικοί νά τ’ άγοράσουν καί νά 
τά διαβάσουν.

Κ Γ  όμως τά βιβλία πού βραβευ- 
θήκανε ή έπαινεθήκανε άπό τό Κρά
τος καί τήν ’Ακαδημία τελευταία ό
πως τών κ.κ. Κ. Μπαστιά, Στρ, Μυ- 
ριβήλη, Ήλ. Βενέζη καί άλλων μπο1 
ρούν νά σταθούν δίπλα στό πιό κα
λά ξενόγλωσσα, πού προτιμιόνται ά
πό τήν άθηναϊκή κοινωνία, μόνο καί 
μόνο γιατί δέν είνε γραμμένα στήν 
έλληνική γλώσσα.

Ο Δ ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ  ΤΗ Σ  Π ΙΝ Α ΚΟ 
Θ ΗΚΗΣ

\

Ο κ. Γ. Στρατηγός, πού διωρί- 
στηκε Διευθυντής τής ’Εθνικής 
Πινακοθήκης δέν είναι άγνω

στος στόν καλλιτεχνικό κόσμο τής 
'Ελλαδας. Μ’ όλο τό στρατιωτικώ- 
τατο σνομά του είναι ένας άπό τούς 
έκλεκτούς καλλιτέχνες τής ζωγραφι
κής, πού έμελέτησε καί είδικεύθηκε 
σ’ όλα τά ζητήματα τής ωραίας 
τέχνης τού Άπελλή, ώστε νά κατέρ
χεται πάνοπλος τή στιγμή αύτή 
στόν αγώνα, πού τό Κράτος έκρινε 
καλό νά τόν θέση έπί κεφαλής του. 
Γιατί— δέν πρέπει νά τό ξεχνάμε 
αΰτό —  ή θέση ένός Διευθυντή Πι
νακοθήκης, ούτε εύκολη, ούτε άπλή

λέτη, εΙδίκευση, άντίληψη καί τα
λέντο.

Κ Γ  όλα αυτά τά συγκεντρώνει ό 
κ. Γ. Στρατηγός.

Η ΛΡΑΜΛΤΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ToG PAUL S0UR AU
Ό  ΣυΥΥραφεύς, ό Ήδοποιός, ό Σκηνοδέτπς είναι ei 

λειτουργοί τής πολιτικής δρησκείας. πού είναι ά.-ιαρχίτητη

’Από τά άριστερά πρός τά δεξιά: Ό  κ. Μ . Βάρδογλης. ό κ. Μ . Καλομοίρης, ό κ. ©. Συ· 
\αώινός, ό κ. Σ λ . Μ ιλάς, ο Σουρής καί ό κ. Δ. Καμπούρογλου

(Μ ακέττες τής διδος Λ. Γεω ργα ντή )

σέ κάδε έδνος.

Υπάρχει ή γνώμη, ότι ή μεγαλο- 
φυΐα δημιουργεί αυτομάτως.

Αύτό εΐνε ξεχωριστά άληθινό γιά τή 
δραματική έπινόησι = δημιουργία. Ό  
δραματουργός έργαζόμενος συνδυάζει 
τή δραματική οικονομία, φαντάζεται 
περιπέτειες, στήνει τά έλατήρια τού 
δράματός του.

Σ ’ αύτήν τήν έργασία υπάρχει μιά 
τ έ χ ν η  σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή  ξε
χωριστή, πού τό θεμελιώδη κανόνα της 
μπορούμε νά διατυπώσωμε μέ τ’ άκό- 
λουθα λόγια :

— «’Εμφάνισις προσώπων τά όποια 
έχουν περιπλακή σ’ ένα συνδυασμό τό
σο άβέβαιο, ώστε είνε άναγκασμένοι 
ν’ άπαλλαγούν άπ’ αύτόν, γιά νά σχη- 
μοαίσουν νέο».

Δυό πρόσωπα άγαπιώνται. Τό έξο- 
μολογούνται καί καταλήγουν στό γά
μο... 'Ό σο κΓ αν είνε σπουδαία αύτή 
ή περιπέτεια, στερείται κατ’ άνάγκην 
ένδιαφέροντος. Δυό πρόσωπα άγαπιύν- 
ται, ένώ νομίζουν οτι μισούνται. Μι
σούνται, ένώ νομίζουν πώς άγαπιών- 
ται, και καταλήγουν στό γάμο άπό 
παρεξήγησι. Π. χ. "Ενας Μοντέκης ά- 
γαπφ τήν κόρη τού Καπουλέτου.. Ό  
Όρέστης άγαπά τήν Έρμιόνην, ή ό
ποια άγαπςι τόν Πυρρο, πού άγαπάει 
τήν ’Ανδρομάχη, πού άγαπφ τόν "Εκτο 
ρα... Νά τό δράμά. Παρόμοια κατάστα- 
σις είνε άβέβαιη, άστατη. Ό  Ελάχι
στος κλονισμός μπορεί νά τήν άνατρέ- 
ψη, καί τότε θά συμβή ένα άπό τά 
δυό :

— ’Ή  τά στοιχεία, πού είνε περιπλεγ 
μένα σ’ αύτό τόν αστατο συνδυασμό, 
θά μπορέσουν νά μπουν σ’ ένα νέο, πού 
θά τά ταξινομήση σύμφωνα μέ τις έκ- 
λεκτικές των συγγένειες, κ α ί  μ έ 
α ύ τ ό  τ ό ν  τ ρ ό π ο  τ ε λ ε ι ώ 
ν ο υ ν  σ υ ν ή θ ω ς  ο ί  κ ω μ ω 
δ ί ε ς :

— 'Ή  τά στοιχεία θά είνε άσυμβίβα- 
στα, καί τότε έκεϊνα άπ’ αύτά, πού έμ- 
ποδίζουν τ’ άλλα νά σχηματίσουν, ν’ 
άποτελέσουν μιά μόνιμη σύνθεσι, θ’ 
άπομακρυνθούν, θά έξαφανισθοΰν μέ τή 
δύναμι τών πραγμάτων, κ α ί  α ύ 
τ ό  ε ί ν ε  λ ύ σ ι ς  τ ρ α γ ι κ ή .

Ο©
Σ ’ αύτή τή προπαρασκευή τού δρά

ματος μπορεί ό συγγραφεύς νά δείξη 
όλη τήν έπιτηδειότητά του, καί πρέπει 
νά μεταχειρισθή όλη τή δύναμι τής σκέ- 
ψεώς του.

"Οταν τά πρόσωπα είν' κάπως πο
λυάριθμα, ή ή περιπέτειες λίγο περί
πλοκες, ή έργασία τών συνδυασμών εί
νε πολύ δύσκολη.

’Αλλά ή μεγάλη, ή άληθινή άποστο
λή τού δραματουργού εΐνε νά δημιουρ- 
γή ψυχάς, νά τις κάνη νά ζούν ζωή έν
τονη, ώστε νά μάς δίνουν τήν έντύπωσι 
τής φύσεως, καί αύτό γιά νά κατορθω-

Φ ΙΡ Μ Ε Ν  2 Ε Μ ΙΕ

θή δέν άρκεϊ ή προσπάθεια τού ταλέν- ’ 
του, χρειάζεται κατ’ άνάγκην ή φυσι
κή έμπνευσις, ή αυθόρμητη τής φαν
τασίας ένέργεια.

Ή  λεπτομερής μελέχη, πού θά έπα- 
κολουθήση, γιά τή δραματική έπινόη- 
σι καί τις δυο κυριώτερες λειτουργίες 
της: α '}  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ο ύ  
δ ρ α μ α τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ .  6' )  
Δ ρ ά σ ι ς  τ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν ,  
θά μάς πείση γιά τήν άνάγκη τής φυ
σικής έμπυεύσεως καί τής αύθόρμητης 
ένέργειας τής φαντασίας.

α ')  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ο ύ  
δ ρ α μ α τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ .  ’Επι
κρατεί ή γνώμη ότι ό δραματουργός έ- 
πινοεί τά πρόσωπά του μέ τό πρώτο, 
μέ στιγμιαία, άκαριαία δημιουργία. 
Καί ισχυρίζονται:

— «Είνε άδύνατο νά συνθέτη τά πρό
σωπό του έπειτα άπό πολλές δοκιμές, 
μέ διαδοχικές προσπάθειες μελέτης, 
φανταζόμενος τό ένα μετά τό άλλο τά 
διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Γιά νά εΐνε τό πρόσωπο ζωντανό καί 
ομοιογενές, πρέπει νά παρουσιάζεται α
μέσως στήν κατάστασι τής συνθέσε- 
ως... Μπορεί ό ποιητής νά τό άναζη- 
τή πολύν καιρό. "Ομως ή άργά τό εΟ- 
Ρ!1< Π γρήγορα, θά τό εϋρη στό σύνο
λό του... Πριν τό κάνει νά προφέρη έ
να μονάχα λόγο, τό έχει συλλάδει ο
λόκληρο».

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτή τή γνώμη 
οί ήρωες τού δράματος ή τού μυθιστο
ρήματος άναπηδοΰν άπό τό κεφάλι τού 
δραματουργού, όπως ή ’Αθηνά άπό τού 
Δία !...

"Οσο κι’ δν προσπάθησα δέν κατώρ- 
θωσα νά φαντασθώ αύτή τή" ξαφνική 
έμφάνισι τού προσώπου. Βέβαια φαν
τάζεται κανείς, άναπαριστςι μέ ιή σκέ- 
ψι έναν άνθρωπο στό φυσικό, άλλά ε·το 
ήθικό !... Τί θά βλέπαμε σ’ αύτό τόν 
άνθρωπο ;... Τό βάθος τού χαρακτή- 
ρος του, τήν ψυχική του ύπόστασι, τό 
έγώ του ;... Ά λλ ’ αυτά δέν είνε άντι- 
κείμενο διαισθήσεως.

Ή  έκ τών προτέρων ιδέα, πού σχη- 
μάτισεν ό δραματουργός γιά έναν άν
θρωπο, πού άκόμα δέν τόν έκαμε νά 
μιλή, ούτε νά ένεργή, συνοψίζεται ςίς 
δύο πράγματα:

α ' ) Ε ί ς  ο π τ ι κ ή ν  ά ν α π β- 
ρ ά σ τ α σ ι ν  τ ή ς  φ υ σ ι ο γ ν ω  
μ ί α ς  τ ο υ .  Αύτό βέβαια είνε ση
μαντικό, γιατί τά φυσιογνωμικά χα
ρακτηριστικά εΐνε πράγματι γνωρίσμα
τα χαρακτήρος, καί μαρτυρούν τ ά- 
σ ι ν  π ρ ό ς  ώ ρ ι σ μ έ ν ε ς  
π ρ ά ξ ε ι ς .  Ά λλ ’ ή άναπαράστα- 
σις αύτή όσο κΓ άν εΐνε σαφής, εΐνε 
τάχα άρκετή, γιά νά μπορούμε νά πού
με ότι ό δραματουργός βλέπει πραγ- 

( Συνέχεια « ή ν  6η σελίδα)
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'Μ αυτοβιογραφία τού

Κωστή Νικολάου
3Sc

£ ' κΰτβ το οιιμείο πβύ βρισκομ*- 
ατε βυνέέιικε πού yisc πρώτη
ςρρχ ouvxvtcOsk οτό έπκνγελμα- 
ηχό  μου βτχίιβ. Σ τ η  «Τζοκέντα» 
ίύτΐι 8« έλχμ&χνε  μέρος αχ μεσό
φωνη τυφλή μάννα τής Τζβκόντας 
yx i μ ιά. ρώ33* χορεύτρια!... ολο
κληρωτικά οχι τυφλή αλλά ατόφια 
5’ ίμμχτη xnc  μουοική τονικότητα 
y >;i πού ατίς ιτροδες της στονάρισε 
TC3© αγρια. ώοτε νά τό μάίη rtPc ‘ 
/·<τα6ολικά ϊλ ο ; ό δεντρικός ντου
νιάς της Νεάπολη?· Ε ίχ ε  όμως ή 
χορεύτρια αυτή κάποια ΐβχυρή 
Γ.ροαταοια πού νά έπιδάλη όπωοίή 
η.-τε τρ,ν πχρουαί* της. Ιϊϊβε νά μή 
την ε ίχε ! "Ολοι «έ οοους αρέσουν 
τχ  Βεατρικά βκάνίαλα, ίώαανε το 
*χ ?ώ ν  τους καί τό ρχντεδβΰ τους 
για κείνη τή μοναδική δραδυά! 
Πραγματικά ή περιπέτεια αυτή 6έν 
jfpvns® νά έκύηλωδή καί μάλιστα 
« ιό  τέλος τής πρώτης πράξης οπού 
ή χορεύ τρ ια !... μέ μιά τονική 
χλωταιά μάς πέταίε ολους εϊω ά- 
Γ0  τό μουσικό πεντάγραμμο. Α ΐ! 
χ;<ί ποΰ νάσαστε εκείνη τή στιγμή 
;·.'ει! Τ ό  κοινό άγρίεψε ζητώντας 
\χ  τοΰ έπιστραφοΰνε τά λεφτά του 
μέοα ο' άγριες φωνές διαμαρτυρι
ών. Τ ό  8έατρο έκείνη τή στιγμή 
μεταδλήβηκε σέ κλουδί άπό κο- 
t'c.pix! σκυλιά! αγριόγατους! τσα
κάλια καί σειρήνες πυρκαϊάς! Έ  
ν *  πανδαιμόνιο πού ζητούσε νά ά- 
ναδληδή ή « * pateraeι καί νά πέβιι 
ή αύλαία καί πού νά μή ϊανασηκω- 
6τ'ί τουλάχιστον γιά κείνη τή 6ρα- 
δυά! . · Τέλος μέ τή βοήδεια τής 
ί τυνομίας κι' εκείνων πού έπιδυ- 
μοϋοαν ν' ακούσουν ίσως γιά τελευ
ταία της φορά τή μεγάλη Μήδεια 
Μπορέλλι σ' χύτό τόν άλησμόνητό 
τιις ?όλο έξχκολούδησε ή παράστα
ση ένφ έγώ άλλαζα νευρικά τή 
φορε5ΐά τού Λόγη

Τ ό  £ ' μέρος έχτελέοδηκε μέσα 
σέ μιά νεκρική σ ιγ ή !. .. γιά ν' άρ- 
χ ίίη  τό τρίτο μέ τήν εμφάνισή μου 
οέ μιά κακοροίζικη καί άντιπαδη- 
τική άρια γιά μπάσο. Ποτέ άργυ- 
ροΰφαντα ρούχα δέν μού φανήκανε 
τόσο β * ;ε ιά  όσο εκείνης τής στι
γμής. Μ έ  παλμούς σάν κλωτσιές 
οτϊιν καρδιά άρχισα νά φδέγγω- 
μχι τελειώνοντας τήν άντιπα9ητι- 
κή μου οπως είπα άρια άχειροκρό- 
τιίτβς! Μ έ  τή Λόγισσα τή σύζυγο 
μου τή μεσόφωνη Λορίνη άρχίσα- 
με τό ντουέττο μας νευρικώτατοι 
καί οί δυό μας γιά νά μ ή '’ πάρωμε 
χ?ιμπάΐί πόσο αληθινοί είμαστε σ’ 
αύτό τό διάλογο τής ζηλοτυπίας! 
’Έ τσ ι κατορθώσαμε νά σπάσωμετόν 
πάγο τής σιωπής καί νά πάρωμε 
τό πρώτο χειροκρότημα τή{ βρα
δείας. χειροκρότημα αίματ^ίρεκτο 
άπό τό χέρι τής καλής μου ηβύ τής 
τόαφιία. τόσο πολύ^ώστε νά ματώση 
\ό  δάχτυλό της μ' ενα πελώριο Πε
τράδι τού δαχτυλιδιού τ η ς ! . . .

Έδώ  8» κάνω μιά παρέκ$*βη γιά 
νά μιλήσω καί πάλι γιά τό λ ίίέ ν τη  
τραγουδιστή τής ’Αθήνας, τόν αλη
σμόνητο Γιάννη 'Αποστόλου. Είμαι 
ευτυχής πού τόν παρουσιάζΜ ο* 3υν

αδελφικό μνημόσυνο αύτή τή πρα
γματική τσελεμπριτά, αύτό τόν κά
τοχο μιάς φωνής απαράμιλλης s i  
γλύκα καί σέ πάϊος πού μόνο ή πα
τρίδα μας μπορεί νά δγάλη.,,.άμα 
βγάλη Φωνή πού άγγιζε τήν καρ
διά στά πιό μύχια φυλλοκάρδια της. 
Ποιος ποτέ πού εύτύχησε νά τόν ά- 
κούση στον άποχαιρετισμό τής μάν
νας του ώς Τουρίντου στή Καδαλ- 
λερίαι Ρουστικάνα, 8ά τόν λησμο
νήσει ποτέ; ·

Δυό άηδόνια ίίϊελα νά ακούσω 
στήν ζωή μου γιά νάλεγα σάν τόν 
Συ*ιεώ ν«Νΰν άπολλύοιί τόν δούλον

Ό  ’Αποστόλου, ό μεγαλείτερος 
ληνας τενόρος

Έλ-

σ ο υ !» ... τόν Καροϋζο ατούς Πα- 
ληάτσους καί τον Αποστόλου στήν 
Καδαλλερία. Ποιος 8ά τόν λησμο- 
νήσιι στήν «Φόρταα ντέλ ντεστίνο» 
ή στήν «Τζιοκόντα»; π ο ιο ς :!... Ή  
προτομή του κοντά σ’ έκείνη τού 
Σαμάρα πρέπει νά στολίση κάπο
τε τό φουαγιέ τού Ελ λ η ν ικο ύ  μελό 
δράματος καί τό όνομά του σέ κά
ποιο δρόμο τής Πλάκας κάτω άπό 
τήν αίωνόδια μας ’Ακρόπολη.

Ό  ’Αποστόλου έκείνη τήν έποχή 
είχε σάν κατάλυμα τήν Νεάπολη 
όπου είχε φέρει καί τή μάννα τ<-·υ 
πού συχνά όταν' ό γυιός της δρισκό- 
τανε στή Νεάπολη μάς μαγείρευε 
κουζίνα ρωμαίϊκη! Ποιά ύπήρξε ή 
έκπληξή μου όταν μιά μέρα στό 
«Ξενοδοχείο τών ξένων» έδώ μού 
παρουσιάστηκε μετά τό δάνατο τού 
έξαιρετικοΰ παιδιού της μ ’ ένα μπα 
στουνάκι τοΰ Γιάγκου της προσφέ- 
ροντάς το σ’ εμένα γιά λίγα λε
φτά πού είχε ανάγκη καί πού τής 
τάδωσα χωρίς νά τήν άποστερήσω 
άπό ενα της τέτοιο άναμνηστικό! 
Καί τότε πληγωμένος στήν καρδιά 
γιά τά ανθρώπινα ειπα «τον εαυ
τό μου κΚύρ Κωστή μου, νά μή συμ- 
δή παρόμοιο πράγα γιά τή μάννα 
σου, παρά νά τήν κατοχυρώση? όσο 
μπορείς έγκαιρα : Νά στερηθής σύ 
μά όχι έκείνη ! . . . .  ’Έπ εσε καί ό
Γιάνν ης 4 '<^πο^τόλον στούί , προ
μαχώνες τής Τ έχνης  σάν μεγάλος 
καλλιτέχνης άλλά καί άπένταρος. 
Ή  τρικέφαλη Λερναϊα "Υδρα  έκα
νε τό δχύμα της δηλαδή Γυνα ίκα ! 
Πιοτό! καί χα ρ τί!..·

S T O  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.

Αιολέξεις
Ό  Άτκραϊος συνεχίζοντας τις ευ

γενικές ιτροσπάθειές του δίνει κοθημε- 
ρινά ττολύ ενδιαφέρουσες καί μορφωτι
κές διαλέξεις. ,

"Εξαφνα τή Δευτέρα 7 μ. μ. & κα- 
δηνητής κ. Κ. ’Άμαντος μιλεί γιά τόν 
Βυζαντινό Πολιτισμό, στις 8 μ. μ. ή 
5ίς Άμαριώτου γιά τά Σύγχρονα ρεύ
ματα ψυχολογίας. Τήν Τρίτη 6 μ. μ. 
i  γλωσσολόγος κ. Ν. Άνδριώτης γιά 
τήν ιστορία τής Ελληνικής γλώσσας. 
Στις 7 μ. μ. ό κ. I. Θεοδωρακόττουλος 
γιά τή Φιλοσοφία τής ιστορίας. Στις 
8 μ. μ. γιά τήν αρχαία Λογοτεχνία.

Γενικά δλη τήν εβδομάδα οί υιό γνω 
ττοϊ καβηγητές καί λογοτέχνες γιά θέ
ματα τής αρμοδιότητας τους. Δηλαδή 
τήν Τετάρτη σ+ίς 6 μ. μ. θά γίν^| διά
λεξη γιά τόν ’Αρχαίο Ελληνικέ Πο
λιτισμό, στις 7 μ. μ. γιά τήν Ηθική 
Φιλοσοφία, στις 8 μ. μ. γιά τήν ι
στορία τής Βυζαντινής Τέχνης. Τήν 
Πέμπτη στις 6 μ. μ. γιά τή Νεοελληνι- 
<ή Λογοτεχνία, στις 7 γιά τό Νεοελ
ληνικό θέατρο. Τήν Παρασκευή 6 μ.μ. 
γιά τή Φιλοσοφία τού Πολιτισμού, στις 
7 μ. μ. γιά τά Ζητήματα ’Αγωγής καί

Ίπποδρομιακά
Οί ιπποδρομίες τής Κυριακής προ- 

δλέπονται ιτολΰ ένδιαφέρουσες.
Τά προγνωστικά μας .είνε :
1) Ζ Ε Ν Ε Ρ Α Λ — Κουμπαϊσάν.
2) Δ ΙΓ Ε Ν Η Σ — Αγάπη.
3) ΕΛ ΕΝ Α — Πρωτεύς.
4) Κ Α Σ Σ Ε Ν Τ —  Ναζχάν.
5) ΖΟ ΥΧΑ  Ι Ρ — Νταρντάρ.
6) ΚΟ ΥΡΜ Π ΕΤ— Πελερέν.
7) Η ΡΩ Σ— Φιόρ.

ΜΜ·ΜΜ«·Μ»Μ

Πολιτισμού, στις 8 μ. μ. γιά τή Μου
σική και πνευματική εκδήλωση. Τό 
Σάββατο στις 7 μ. μ. γιά τήν ’Αγγλι
κή Λογοτεχνία και στις 8 μ. μ. γιά 
τή Γερμανική.

Ή  πιό ενδιαφέρουσα όμως απ’ όλες 
είναι κείνη που δίνεται τήν Πέμπτη 
10 π. μ. στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
γιά τήν Πλαστική άπό τόν καθηγητή 
Θεσσαλονίκης κ. Ρωμαίο.

Ν. Β.
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Στό Βασιλικό θέατρο συνεχίζονται 
οί παραστάσεις τής «Νυχτερίδας» μέ 
καθημερινές πιένες.

— Ή  «Νυχτερίδα» θά παίζεται ίσα
με τις 10 τοΰ ’Απρίλη, όπόταν θά άνε- 
βαστή ό «Παπαψλέσσας» τού κ. Σπ. 
Μελά, που θά κράτηση τό πρόγραμμα 
1 0— 1 5 ημέρες.

— Κατόπιν θά συνεχιστούν οί παρα
στάσεις τής «Νυχτερίδας» που θά κρα
τήσουν ίσαμε τό τέλος τής περιόδου.

— Τό «"Αρμα Θέσπιδος» τελειώνει 
αύριο τις παραστάσεις του στή Σύρο 
καί τήν έρχόμενη Τρίτη θά βρίσκεται 
στάς Αθήνας.

—  Στους ηθοποιούς του «"Αρματος» 
θά δοθή άδεια γιά δέκα πέντε μέρες, 
μόλις τελειώσει δε αυτή θ’ αρχίσουν οί 
δοκιμές γιά τά νέα έργα που μ' αυτά 
θά πλουτισθή τό δραματολόγιό του, γιά 
τήν καλοκαιρινή περίοδο.

—  Στό άναμεταξυ ήρθε άπό τή Σύρο 
τό ζεύγος Τσαγανέα, προκειμένου ή κ. 
Τσαγανέα νά ύποστή εγχείρηση γιά 
σκωληκοειδίτιδα.

.—  Στό θέατρο Κοτοπούλη συνεχιστή
κανε oi παραστάσεις τής «Σκιάς» ίσα
με καί τήν Πέμπτη, χτες δέ παίχτηκε 
μιά άλλη άπό τις μεγάλες δημιουργί
ες τής κ. Κοτοπούλη ό « Ισραήλ».

— ’Από τή Δευτέρα στό V61ο θέα
τρο άρχίζουν οί δοκιμές τού τελευταί
ου έργου τού Κοκτώ «Τό ιερό τέρας», 
που μ’ αύτό θ’ άρχίση τις παραστά
σεις του στό θερινό θέατρο «Λυρικόν» 
ό θίασος Κοτοπούλη.

— Μέ τήν εύκαιρία αυτή θά έρθη 
στήν ’Αθήνα κΓ 6 Γάλλος συγγραψευς, 
πού θά παραμείνη όσο παίζεται τό έρ
γο του, σάν φιλοξενούμενος τού θεά
τρου Κοτοπούλη.

—  Στό θέατρο «’Αλίκης» συνεχίζον
ται οί δοκιμές τής καινούργιας κωμω
δίας τού κ. 0. Ν. Συναδινού «’Εσύ κ' 
έμείς» πού ή πρώτη του ώρίστηκε τήν 
ήμέρα τού Πάσχα.

—  Στό παραπάνω έργο τού κ. Συ- 
ναδινού παίζουν έκτος του κ. Λογοθετί- 
δη, οί κυρίες Μιράντα Μυράτ, Μαίρη 
Άρώνη και Νόρα Μπαστιέ, ή δ»ς Λουΐ- 
ζα Ποδηματά καί οί κ. κ Θλ Άρώνης 
καί Κ. Μουσούρης.

— Ό  θίασος Άνδρεάδη συνεχίζον
τας τή θριαμβευτική t o u  περιοδεία έ
φυγε άπό τό Βόλο γιά το ’Αγρίνιο.

— Καθώς μάς γράφει ό ανταποκρι
τής μας άπό τή Νέα Ύόρκη ή κ. ’Α
λίκη συνεχίζει τις δοκιμές μαζί μέ τόν 
θίασο τού Πανεπιστημίου Κολόμπια 
«Μόρνινσάϊτ Πλέγιερς» κι’ ότι ό σκη
νοθέτης τού θιάσου αύτού είνε ένθου- 
σιασμένος μέ τό παίξιμο τής έκλεκτής 
Έλληνίδας καλλιτέχνιδος.

— Ή  «"Ενωση Μουσουργών» αύριο 
βράδυ θά παραθέση γεύμα στό «Διε
θνές» προς τιμήν τού κ. Μανώλη Καλο
μοίρη, μέ τήν εύκαιρία πού στό Βερο
λίνο παίχτηκε τό μελόδραμά του «Τό 
δαχτυλίδι τής μάνας».

— Τό φιλολογικό μνημόσυνο τού Γ. 
Τσοκοπούλου θά γίνη τό πρώτο δεκα
πενθήμερο τού ερχόμενου μηνός στόν 
«Παρνασσό».

—  Από μέρους τής Εταιρείας τών 
Θεατρικών Συγγραφέων θά μιλήση ό κ. 
X. Δαραλέξης, γιά τή Δημοσιογραφική 
δέ δράση τού Τσοκοπούλου θά μιλήση 
ό κ. Αχ. Κύρου.

—  Στό τέλος θά παίχτη τό μονόπρα
κτο δράμα τού Τσοκοπούλου «Ή  βασί
λισσα Σαββά».

— "Υστερα άπό τήν παραίτηση τού 
κ. Δ. Μυράτ, τά καθήκοντα τού προέ
δρου τού σωματείου ηθοποιών άνέλα- 
βε ό κ. Σ. Πατρίκιος, τού δέ άντιπροέ- 
δρου ό κ. Μπονάτης.

— "Οπως είνε γνωστό οί αρχαιρεσί
ες γιά τό νέο διοικητικό συμβούλιο 
τού σωματείου ήθοποιών θά γίνουν τήν 
Κυριακή τών Βαΐων.

— Ή  ’Επιτροπή ’Αδειας συζητεΐ ή
δη τό ζήτημα τής υπαγωγής τών τεχνι
τών θεάτρου στή δικαιοδοσίο της.

—  Στήν συνεδρίαση τής περασμένης 
Τετάρτης προσήλθαν καί άντιπρόσω- 
ποι τού σωματείου τών τεχνιτών θεά
τρου k i ‘ άναπτυξανε τις απόψεις τους.

—  Συνεχίζονται οί δοκιμές τού Πει
ραματικού θεάτρου, πού μέ σκηνοθεσία 
τού κ. Κούν θ’ άνεβάση τό «Γλάρο» τού 
Τσέχωφ.

— Ή  ταβέρνα τού Άττίκ έξακολου- 
θεϊ νά κάνη χρυσές δουλειές.

— Ό  Άττίκ στις άρχές Ιουνίου θ’ 
άνοιξη καί πάλι τή «Μάντρα» του στό 
θέατρο «Δελφοί» πού θά λειτουργήση 
Υσαμε τό πρώτο δεκαήμίρο τού ’ Ιου
λίου.

—  Στις 15 ’ Ιουλίου ό Άττίκ μέ τόν 
θίασό του θά έπιχειρήση περιοδεία 
στις διάφορες λουτροπόλεις.

—  Στό θέατρο Άργυροπούλου συνε
χίζονται μέ ικανοποιητικότατες εισ
πράξεις οί παραστάσεις τής φάρσας 
τού κ. Ψαθά «Τό στραβόξυλό».

— Τό έργο τού κ. Ψαθά ίσαμε τήν 
περασμένη Τετάρτη ειχε πραγματοποι
ήσει συνολικά είσπραξη 160.303 δρ., 
πού άναλογεί σέ 13.3 50 δρχ. ήμερη- 
σίως.

— Πολύ ικανοποιητικές έπίσης εΐνε 
καί οί εισπράξεις τού έργου «Κωμωδί
ες τής ζωής» πού παίζονται περισσό
τερο άπό ενα μήνα στό θέατρο «Α λ ί
κης» άπό τό τμήμα τού θιάσου τής κ. 
Κοτοπούλη.

— "Εως τήν περασμένη Τρίτη τό πα
ραπάνω έ'ργο εΐχε συνολική είσπραξη 
437.510 δρχ., πού άναλογεί σέ 13.672 
δρχ. ήμερησίως.

— Ή  μουσική κωμωδία «Κομμωτής 
κυριών» πού παίζεται στο «Ίντεάλ» ά
πό τόν θίασο Μηλιάδη —  Μαυρέα, τήν 
πρώτη έβδομάδα έπραγματοποίησε είσ
πραξη 172,415 6ρ. ήτοι ή μέση του 
ήμερησία είσπραξη φτάνει τις 24.636 
δρχ.

Τά λογοτεχνικά βραβεία 
της ’Ακαδημίας καί τής
Αιευθύνσεως Γραμμάτων nai Τεχνών

— Ό  συντάκτης τής θεατρικής στή- Τή περα'τυένη Κνρίαχή στις Θ τ’ ά-
λης τών «Αθηναϊκών Νέων» άγνωστο 
γιά ποιο λόγο έγραψε τέσσαρες ημέ
ρες μετά τό ανέβασμα τού «Κομμωτού 
κυριών» πώς τάχα οί παραστάσεις τής 
μουσικής αύτής κωμωδίας θά ήσαν λί
γες, ώριζε δέ καί τό έργο πού θά τήν 
διαδεχότανε.

— "Υστερα άπ’ αύτό ό κ. Σαμαρτζής 
έστειλε τό παρακάτω γράμμα, πού δη- 
μοσιεύθηκε στό φύλλο τής περασμένης 
Τετάρτης τών «Αθηναϊκών Νέων»: 

Αγαπητά «Αθηναϊκά Νέα»,

πογεν<ιαα ?ννήλ\θε ή ολομέλεια τής ’Λ  
καδιραίας Α θ η ν ώ ν  στήν ετήσια πανη 
γυριχή  τ  ΐ]ς συνεδρίαση.

Ά φ ο ν  μίλησε ό Πρόεδρος κ . Μ .  
Γερ ο ν ϊά ν ις , ό γενικός γραμματέας 
τής 'Α κα δημ ία ς  κ. Γ .  Οικονόμος διά 
οασε τήν εκθ&ση τών ζοαζείων και 
μετάλλια>ν που διθ^καν*. από τήν *Α 
καδημία .

Κ α τά  τήν γνώιιη τής  Τάξης τών 
Γρο.·Λΐίάτων και Κα λώ ν Τ εχνώ ν τής  
Α κα δ η μ ία ς , δοθήκανε τά παρακάτ oj

Άνεγράφη προχθές εις τήν θεατρι- 1 \ογο>τεχνικα ζρα&εϊα.
κήν στήλην τής ύμετέρας ‘Φημερίδος ό
τι ό θίασος «Μηλιάδη— Μσυρέα» εις 
ένδεχομένην άλλαγήν έργου, πρόκειται 
νά έπαναλάβη μίαν άπό τάς παλαιάς 
έπιτυχούσας έλληνικάς όπερεττας. Τού 
το δέν εΐνε άκριβές. 'Η επιτυχία τού 
ήδη παιζομένου ώραιοτάτου έργου «Κομ 
μωτής κυριών» τών κ. κ. Συναδινού καί 
Σακελλαρίδη εΐνε τόσον πρωτοφανής, 
ώστε τό μόνον ένδεχόμενον καί τό μό
νον προγνωστικόν είνε ογι 6 θίασος θα 
συνέχιση τάς παραστάσειτ τού έργου 
τούτου καί εις τό θερινόν θέατρον.

Φιλικώτατα

1 . Το εκ δρχ. 3 4 .0 0 0  Μαυρογέ- 
νειον ζ ρ ιίε ιο ν , >ο προ'υριυμένον εις 
τό άριστων εργον, τό άναψερόμενον 
εις τήν λογοτεχνίαν ή τάς καλάς τέ 
χνα ς , εκδοθεν δε κατά τήν τελευταί·· 
αν έξαετίχν 1 9 η4 -----1 0 4 0 :  κατανε
ύεται είς δύο ισα μέρη και άηονέμε- 
ται ώς εξής I

α .  ΛθΊ'οτεχν\κον Ζ ο α ο ε ϊ ο ν  δ ρ α χ α ώ ν  
δ έ κ α  ε π τ ά  χ ιλ ι ά δ ι ο ν  ε ί ς  τόν κ .  Κ ω ν 
σ τ α ν τ ί ν ο ν  Μ π μ σ τ ι α ν  δ ι ά  τό  ε ρ γ ο ν  αύ-  
Τ.ον * Μ η ν : ; ς  ό Ρ έ μ π ε λ ο ς * . 7Ε ν  τ ώ  in: 
( ι σ τ ο ο η μ α τ ι  τ ο ύ τ α )  ό κ α ι  ε ξ  ά λ λ ω ν  
λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  έ ρ γ ω ν  ε υ ο ν τ α τ α  γν ω -  
ο τ ό ς  λ ο γ ο τ έ χ ν η ς  ά φ Ό ο μ ώ μ ε ν ο ς  ά π ό  ι- 

ά ν α φ ε ρ  ο μ έ ν ω ν  
j if  ΰ ίοδον  π λ έ -

ΦΩΤΗΣ ΣΑΜ ΑΡΤΖΗΣ 
— Ό  θίασος Μύλλερ— Ράλλη μί στοριχων γεγονότων 

πρωταγωνίστρια τήν Σό^ια Σπεράτζα ει$ τ^ν πειρατ-κήν 
έπέστρεψε άπό τήν περιοδεία του στήν . Λ φ *τψ ος και ίσχυράς πλα-
Κεφαλονιά— Πάτρας καί αναχωρεί γιά ίννάμεω^ ώοαϊον λογοτέχνη-
τό Γύθειο !·"«· το^ οποίον άναλαίΛοάνετοι η

ύνιό του Κωνσταντίνου Ρόδου εγκαγ  
 ̂νιασθεΐσα πειρατ\κή μυθιστορία και 

. πλουτίζεται τό είδος τοϋτο τής νεοελ 
ληνικής λογοτεχνίας δι’ έργου, τό ο
ποίον εις ώοαιστάτας εικόνας άναπα- 
ριστά τόν επική δννόι ερσν ξίον του

Διάφορες ειδήσεις
Διευθυντής τής 1Εθνικής ΤΤινακο-

θψπ^ς, ό >ί» Γ ., Στρφτιΐ'
γός.

*· Τό έδώ ιταλικό ινστιτούτο άνα)- 
τέοων σπουδών προκηοΰσοει διαγω
νισμό γιά δυό υποτροφίες σπουδών 
σέ ιταλικά πανεπιστήμια στή διάρ
κεια τής ακαδημαϊκής χρονιάς 1940  
 1941.

Μπορούν νά λά?ουν< μέρος σ1 αυ
τό τόν διαγωνισμό οσοι *ινε Ελλΐ]~ 
νες πολϊ'ες που νάχονιε πάρει το 
πτυχίο τους· μέσα οτά τελευταία 5 
χρόνια ή νάναι τεΧειόιρΟντο  ̂ ελληνι
κού Πανεπιστημίου

Γιά περισσότερες πληοοωορίες ό
σοι ένδιαφέρονται μπορούν ν’ άπευ- 
θύνωνται στή γραμματεία του ινστι
τούτου κχθε μέρα άπό τις 11.30  --
ως τις 1 μ.μ. ■

*- *Ανακοινώθ'/χε άπό τό υπουρ
γείο τής Παιδείας οτι επνναλαμζάνι- 
ται 6 διαγωνισμός διά τήν εκπόνηοι 
πρωτοπλάτιια'τος t \a τήν προτομή τον 
Θ εστ οκοποΰλου.

*** %Η  καλλιτέχν'δα τον πιάνου κα< 
καθηγήτρια του ’Ωδείου ’Αθηνών δε
σποινίς Μαρίκα ΠΛπαίωάννου δίνει 
σήιιερα ρεσιτάλ r'To θέατρο «’ Ολύμ
πια* στις Θ .4 5  μ μ. ‘

Τό πρόγρανι/α περιλαμβάνει Νά 
ζαρτ, Μπετόβεν, Σονμαν, Σισμανόφ 
σκυ, Ντε.'ίπυσσύ Σοπέν κλπ.*

“  Τό πρόεδρε"ο τής Ένώσεως ι
διοκτητών περιοδικού Τύπου καλει 
τά μέ)η ρέ ταχτική γενική συνέλευ
ση στις 31 του Μ·1ρτη 1 0 4 0 , ήϋέρα 
Κυριακή στις 11 τό πρωΐ στήν αϊθου 
σα του σύλλογον «Οί ΤρίΙς Ίεράρ- 
χαι» οδός Μενάνδρου 4 .

*** Τήν Ιρχο'μένη Τετάρτη 3 του 
’Απρίλη ·7τίς 6 .30  θά δοθή τό ρεσι
τάλ χοροί5 τής πρώτί/ς χοοεύτρ\ας 
τής Λυρικής Σκηνής του Βασιλικού 
Θεάτρου ι'ίδος Τατιάνας Ροράτη.

Στό πρόγραμιι ι Σο;τέν> Ραχιιανί- 
νωφ, Σκοιάμπιν, Τσαίκόψσκι, Αίστ, 
Μουσέφσκυ κτλ

1 Γ. ΑΟΥϊΤΑΜΠΑΗΗί
Χ Ε ΙΡΟ Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δένεται Λ  -  8 μ. μ. 
και £πΐ ουνεντεύζει

M APNh 5 Τηλ. 53-555

Ο ειδικός γυναικολόγος 
’ Ιατρός Λ\. Λ ΕΒ ΙΔ Η Σ  δίχΕίαι 

Όόός Στανρνάρα 63α
Τηλ. 5 4 -3 2 3

Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ο Ν  

Οί ν ίο ι  δίσκοι τής

Ε Μ Β Α Τ Η Ρ ΙΑ

CiA 7253 «"Υμνος τού^ Φαλαγγίτη» Γ'.αννου- 
κάκη, Στυλίτη. Μουσική pept. Φρέν. «Φαλαγ- 
γίτριες». Π. Μενεστρέλ —  Γερ. 1>ρέν. Χορ. 
συνοδ. Μττάντας. Δ )σ ις  Γερ. ^ ιτά λη . 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α

G A  7258 «Τοχω τταράπονο». Ταγκό άττό 
τά συνηθισμένα τών κ. κ. Σττυροττούλου -Παπα- 
δούκα— ΓΤαννίδη. Εκτέλ εσ η  καλή ( Ρ .  Καρν;- 
γ·άννη— Κ . Γρυπάρη). «Τ σ α χπ ίνα  μουρομ- 
μάτα». Φόξ. Γρυττάρη -Σαλαχώρα, μί. τή 
χσ6ανέζικη ορχήστρα Ε .  Γρυττάρη.

G A  7259 «Τ ί κ ι ’ αν συγγ\·ώμη ζητάς» Βαλς 
Βέ>λα— Μαργαρίτη Έ κ .  Δ ίτη Λίντα. « "A c  
ττιοΰμε νά ξεχάσουμε». Φόξ. Βέλλα —Άνα το 
λίτη. Εκτελεστές Γούναρης--Καθ^αόίις—-Χσ 
λαρης. Συν. ορχήστρας I. Β^λλα.

G A  7260 «Τά  18 σου χρόνια». Ταγκό. I 
Στεψανίδη, πολύ καλό πού έκτελεϊτο. άκόμο 

καλλίτερα από τούς Τ . Στεψανίδη κα! ’’Αλκ: 

Παγώνη. «Καμπάνες». Βάλς. Σώσου ‘ icoawi 

δου μέ συνοδία ορχήστρας Λπό τόν ίο.

G A  7261 «Πές μου γ ια τί» . Τα γκό ., καλό 

Σπυροπούλου —  Παπαδοΰκα Γ ιο ^ ίδ η  « Σ ’ 

άγσπώ γ ι ’ αύτό σέ ζηλεύω». Ταγκό. Πλατσαί- 

ου —  Κοφινιώτη. Καί τά 3ύο έκτ^λοινται ά

πό τόν Νΐι/ο Κώστα, συνοδ. όρχ. Οό*ον. Δ )σ :ς  

I. Βιτάλη.
f.'. Β .

Οί τρεις άστέρες τού μουσικού 
θεάτρου

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

στή 2α σειρά τής έπιθεωρήσεως

ΠΑΥΣΑΤΕ ΡΡ
Η ΛΟΥ-Ι ΖΑ ΠΟΖΕΛΛί 

πρωταγωνιστεί μέ έπιτυχίαν

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

οί τρεΐς βασιλείς τοΰ γέλιου 
σέ 8 νέα νούμερα καί κωμικά 

σκέτς

Η ΣΟ Φ ΙΑ  ΒΕΜΠΟ 
λανσάρει νέα τραγούδια

Μ ΕΓΑΛΗ  ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ  
σημειώνει ή δευτέρα σειρά

ΠΑΥΙΑΤΕ H¥P
Τρίτη —  Πέμπτη —  Σάββατο 

Ο I Κ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Κ Α Ι Λ Α Ϊ Κ Ο Ι  

Α Π Ο ΓΕΥΜ ΑΤ ΙΝ Α Ι

— Ό  θίασος τής κ. Μσίρης Μυρα 
πού έργάστηκε άρκετά καλά στήν Ό- 
ρεστειάδα, στό Διδυμότειχο καί στό 
Σουφλί έφυγε γιά τή Χρυσούπολη.

—  Ό  θίασος Ήούς καί Μαρίου Πα
λαιολόγου δίνει παραστασΓ.ις στήν Κό
ρινθο.

— Τήν έρχόμενη Παρασκευή ή πρώτη 
στό «Μοντιάλ» τής νέας ηθογραφίας 
τών κ. κ. Γιαννουκάκη —  Εΰαγγελίδη 
«Τ’ άκρογιάλι τής άγάπης» μέ μουσι
κή τού κ. Ριτσιάρδη.

—  Στάς Πάτρας παίζει αύτές τις 
ήμέρες στό έκεΐ θέατρο «Απόλλων» ό 
θίασος Αύλωνίτη —  Νέζερ.

— ΤΗρθε ύστερα άπό περιοδεία στή 
Λαμία, Τρίκκαλα καί Λάρισα ό θία
σος Σύλβα καί διαλύθηκε

— Προχθές τό βράδυ έφυγε γιά τό 
Γύθειο ό θίασος Μύλλερ.

— "Εφυγε προχθές γιά ^ήν ’Αλεξάν
δρειαν ό άντιπρόσωπος τής όπερέττας 
Οικονόμου κ. Β. Πόπης όπως συνεννο- 
ηθή για τήν έκεί μετάβαση τού θιάσου 
στό θέατρο «Λούνα Πάρκ» τών άδελ- 
φών Χρυσοβεργίδη.

— ’Επίσης διαπραγματεύσεις διεξά
γονται μεταξύ τού κ. Πατρικίου καί 
τού θεατρώνου τής Αλεξάνδρειάς κ. 
Κονελλιάνο όπως μεταβή γιά ένα μήνα 
στό έκεΐ θέατρον «Άλάμπρα» ό κ. Πα
τρίκιος μέ θίασον όπερέττας —  έπι
θεωρήσεως.

'Αλληλογραφία
Τ. X. Μ.— Τά μοντέλλα ; 

πχρονοψζξ. iy.ee fcusyγελίδη, ε*- ^
νάι τά ίτ*ρχκάτω:

«Χαλκός» Χύνολον βραύυνό. 
«Νυφιάτικο ’Αττικής» φόρεμα βρα- 
6uvc. (»Σύγχρονον» φόρεμα βραδυ- 
vc. «Μ υνηναι» φόρεμα βραδυνό 
πλιααέ. « "Α νο ιξκ»  φόρεμα βραίυνό \ ~τ 
έμπριμέ τής χειρός, ρό;. «Καρυά- 
τις» φόρεμα βραδυνό, τό χρώμα του 
μουοελίν τουρκουάζ, παρμένο άπό 
έκδεΰΐν τοΰ ΠρίγκηΓίος Νικολάου 
«ή Καρυάτις». «Ήποχης ’Αμαλίας» 
Χύνολον βραόυνό, μπλέ μέ κόκκι
νο μπολερό. «Σύγχρονον» Χύ\Ό- 
λον βραδυνό σπιτιού κόκκινη μου- 
νελϊν. «Λυκόφως» φόρεμα βραδυνό 
ΐμπριμέ τής χειρός μουσελΐν ούρα- 
\'ί. «Σύγχρονον» φόρεμα μαΰρο α
πογευματινό μουαελίν γκανσέ.«’Ά ν  
3η λωτοϋ έκ Κνωσσού» φόρεμα ά- 
πoγεuμaτιvό ύφασμα καί έκτέλεσις 
εμπριμέ βιομηχανίας «Ηόμ6υξ» χου 
νάκια. «’Ηπειρώτικο» Παλτό μπλέ, 
παρμένο άπό τό Μουσεΐον Μπενά- 
κη μέ κορδόνι στή μέση. «Σύ γχρο 

νον» Παλτό κίτρινο, ύφασμα βιομ. 
Λαναρά. «Τσεμπέρια» φόρεμα ά-; 
πογευματινό πλισέ, Στάμπα. «Ή- 
πειρώτικο» φόρεμα άπογευματινό 
ϋφαισμα καί έκτέλεσις έμπριμέ 6ιο- , 
μηχανίας «Πόμ6υξ» Μ ιγκέ . « Σ ύ γ 
χρονον» φόρεμα άπογευματινό μου 
σελίν. Στάμπα γκρι κόκκινο. : 
«Σύγχρονον» φόρεμα άπογευματι-1 

νό μπλέ, φύλλα-φύλλα. «Χλόη» φό 
ρεμα άπογευματινόν μαροκέν έμ- 
πριμέ τής χειρός σκαντζόχοιροι. 
«Σύγχρονον» Παλτό πράσινο. «Ά -  
γριάγκαδα» φόρεμα άπογευματινό 
έμπριμέ τής.χειρός μουσελίν γκρί. 
«Άδηναία» φόρεμα μπλέ μεταξωτό 
σύγχρονον κόντρα πλισέ. «Κούλου- 
ρη» Σύνολον άπογευματινόν μαΰ
ρο ταγιέρ. «Μακεδονίτικο» φόρεμα 
άπογευματινό μπλέ. « ’Ορτανσία» 
φόρεμα άπογευματινό έμπριμέ τής 
χειρός φυστικί. «Ηπειρώτικο» Παλ 
τό κόκκινο παρμένο άπό τό >!ου- 
σείον Μπενάκη. «Σύγχρονον» φό
ρεμα μπλέ άπογευματινό φούστα, 
πλισέ, χρώμα καρέρ. «Σύγχρονον» 
φόρεμα κόκκινο άπογευματινό ύ
φασμα έμπριμέ βιοηχ «Πόμ6υξ». 

«Πολύτριχη» φόρεμα άπογευματινό 

έμπριμέ τής χειρός. « ’Ήπειρος» 
παλτό ρόζ, βιομηχ. Λαναρά παρμέ

νο άπό τό ΜουσεΙον, Μπενάκη. Παλ 
τό μπλέ γελεκάκι.

Κον. Μ . Καρανικόλαν. —  Ή  έ- 
πίκαιρη ΰλη καί ό περιωρισμένος 
χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά σάς 
άπαντησουμε σ’ αύτό τό φύλλο. 
Σ τό  ερχόμενο θάχετε κάθδ πληρο
φορία ποΰ ζητήσατε.

"Ελληνος ναυτικοϋ και ευρίσκει τήν 
ευκαιρίαν νά εξάρη όχι μόνον τήν ω
ραιότητα τής ελληνικής θαλάσσης και 
τών ελληνικών νήσων και τών ελληνι
κών ακτών, άλλά και τήν άνθρωηίνην 
τάλιιην και τόν ηρωικόν ήοοΛσμόν, ό 
όποιος ύπήρξεν ό πρόδρομος τών με- 
τέπε\τα μεγάίλα>ν ελληνικών ναυτικών 
κατορβω\ΐλά·των, τά όποια εδόξασαν τό 
ελληνικόν ναυτικόν κατά τόν μεγαλώ- 
νυμον πατριωτικόν αγώνα του έθνους.

G. ΒραΖεϊον μουσικόν δραχ. δέκα 
επτά χιλιάδων, άπονεμεται εις τον κ. 
Γεώργιον Ααμπελετ διά τό εργον αύ- 
του / Η  λαϊκή ΚΕλληνική μουσική : 
Τραγούδι και χοροί 1934*.

2. Τό Ζραοεϊον ΆΑηνσς *Οθωνος 
Σταθάτου εχ δραχ. 3 5 .000 . τό προω 
ρισμένον εις τόν συγγραφέα καλόν και 
χρησίμου συγγράμματος, εκδοθέντος 
κατά τήν τριετίαν 1937—1939 και 
άναγομένου είς τήν τάξιν τών Γραμ- 
μάων και τών Καλών Τεχνών, κατα- 
ναμόμενον εις εν βραβειον καί τέσσα- 
ρας επαίνους μετά χρηιιατικής ενισχν 
σεως, άπονέμετα\ ώς εξής I 
α. Βρα&εϊον δέκα πέντε χιλιάδα)ν 

δρ. άπονέμεται είς τόν καθηγητήν 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
Στίλπωνα Κυριακίδην διά τόν ύπ’ αυ
τού δψιοσιευθέντα τό·λθν «Βυζαντιναt 
Μελέται* έκ σελ 334 .

&. ’Έπαινος μετά πέντε χιλιάδων 
δρ. άπονέμεται είς τόν κ Ευστράτιον

δραχ. άπονέμεται και είς τήν χνοίαν 
Ευφροσύνην Αόντον —— Δημητρανο- 
πούλου διά τό σύγγραιιμα αυτής νΈ-  
ξάβιβλος», τό όποιον μετ’ έπιμελείας 
και πλιγρους ιστορικής ενημερότητας 
αναπτύσσει τήν δράσιν εξαιρέτών 
ληνίδων εν τώπεδίω τής φιλοσοφίας, 
τής ποίήσεως, τής εκκλησιαστικής υ- 
μνογραφίας, τής λεξικογραφίας, τής 
ίστοριογράρίας καί τή  ̂ πολιτικής ά
πό τής Ύπατίας μέχρι τής ” Αννης 
τής Κομνηνής, οντω δέ παρέχει ζα>η 
ράν και ώφελιμο)τάτη<ν, έ,ν ταύιω δέ 
καί γλαφυοάν εκθεοιΊ* τών κορυφαία>ΐ’ 
τούτων Έλληνίδων.

ε. "Επ-.ιινος μετά πέντε χιλιάδων 
δρ. άπονέμεται ωσαύτως είς τόν κ 
Ή. λίαν Βενέζην διά τό μυθιστόρημα 
αύτοϋ « Ή  γαλήνη*, ίν τώ όποίφ ο 
συ·γγοαφευς λαμ$άνων τό θέμα έκ 
τής ζωής τών προσφύγων, περιγρά
φει μετά λεπτσ>τάτΐ/ς Λαροτ η ρήσεως 
<αί βαθείας συγκινήσεως τόν ζίον 
ιών εκρίζωθέντων πληθυσμών καί τά 
δραματικά σνναισθήιιατα, τά οποία 
συγκλονίζουν τήν πατριωτικήν αν- 
τών ψυχήν.

'Η  απονομή τών λογο
τεχνικών βρςβείων

Ή  επιτροπή, ή κατά νόμον άπονε- 
μούσα τά κρατικά λογοτεχνικά £ρα~ 
€εϊα, άποτελουμένη έκ τών μονίμων 
μελών της κ κ. Ε ωστϊι Μπαατια και 
Π . ΠρεΖ Λάκη καί έκ τών αιρετών 
τοιούτων κ.κ. Γρ . Ξενοιιούλου, Μάρ
κου Αύγέρη, I .  Μ . Π^ναγιωτ ο πού
λου και Παντελή Χόρν, προέκρινε 
τά κάταϊθι έργα κατά κατηγορίας και 
έβράζευσεν αυτά διά τών άντιστοί* 
χων ποσών I

α ')  Διά τήν ποίησιν : Τό εκ 30. 
000  δρ. βραβεϊον άπονέμεται κατά 
τό ήμ\συ εις τήν κ. Θεώνην Δρακο
πούλου Ινρτιώτιοσαν)  }·ιά τήν ποι
ητικήν αύτής συλλογήν «Κραυγές» 
και κατά τό δεύτερον ήμισυ είς τόν 
κ. Τέλλον ”Αγραν, διά τήν συλλογήν 
«Καθημερινές*.

6 )  Δισ. τήν πεζογραφίαν : Τό εκ
30 .0 00  δρ. ζραβειον κατά τό ήμισυ 
είς τόν κ. Στράτην ΜυριζήΧην διά τό 
«Γαλάζιο €ι£λίο» καί κατά τό έτεροι 
ήμισυ είς τόν κ. Ή  λίαν Ρενέζην διά 
τήν «Γαλήνην*.

γ ' )  Διά την χΐιτικήν : Τό έκ 30. 
000 δρ. £ραβεϊθϊ κατανέμεται μετα
ξύ του κ. Νικ. Αάσκαρη 25 .000  διά 
τήν «Ιστορίαν του Ελληνικού θεά
τρου'* και του κ. Γιάννη Χατζίνη,
5 .000  διά τά «Πρόσωπα και Ψυ-

Μν QoS ή ̂  V > ’ °  λ 1M0V αύ το Vj

λούιιενον έκ σειράς διηγημάτων ζο)η- 
ράς φαντασίας και άψογου λογοτεχνι 
κοϋ ϋφους.

γ. *Έπαινος μετά πέντε χιλιάδοχν 
δρ. άπονέμεται είς τήν κυρίάν Βι^ρξά-
ραν Αιζαδά --  Θεοδοιροπούλου διά
τήν ιστορικήν βιογραφίαν τής ’Αγγε
λικής Π  άλλη Βαοθολομαίν, όπου ή 
σνγγραφευς μετά ποιητική.: έξάρσεως 
και Ιστορ\κής ακρίβειας εκθέτει είς 
ωραίας σίλίδας τόν £ίον καί τό ποιη
τικόν εργον τής διακεκριμέν7]ς Ήπει 
ρώτιδος.

δ. 'Έπαινος μετά πέντε χιλιάδων

'Έ ν α  ρωμαντικό άριστίύρ- 

γημα άγάπης καί αυτοθυ

σίας, βγαλμένο άπό τό 

πολύκροτο έργο τοΰ

Κ . Γ Ο Υ Τ Ν Τ Ε Ρ

Πρωταγωνιστούν τέσσερις 

κορυφαίοι καλλιτέχναι:

T Z C A N  Κ Ρ Α Ο Υ Φ Ο Ρ Ν Τ  
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Τ ή ν  Δ ε υ τ έ ρ α  ν
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χες»·
ό ·) Aiamnb ·1 Ήό έ·κ-ί'3&~'·+

000 δρ. ζρα$εϊον άπονέμειαι είς τόν 
κ. ’Άγγελον Τε··ζάκην διά τά έργα 
του «Σταυρός καί Σπαθί» και «Εί
λωτες*.
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 'Εσω τερικού )80 δρ. τ6 χρόνο  
Έβω τερικοΟ 90 δρ. τό έζάμ. 
Τουρκίας 2 Λ . Τ . τό χρονο 
Αίγυπτου 75 Γρ . Δ. ιό  χρονο  
'Α μερ ικής  3 Δολλ. ίό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

ΣΥ Ν 4 Ρ 0 Μ Ε Ι

‘Υπεύθυνος Γυ ντά χτη ς  
θ . Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ 

Παπαρρηγοηούλου 4
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. Σ Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ο Σ  
'Ερυμά νθου  3
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Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ
5 δρα χμές  ό στίχος

Χειρόγραφα, είκόνες , σκίτσα 
κ.λ.π. δ έν  έπιστρέφονται

Μιά ιστορική μουσική σελίδα

’Έργα καί ημέρες
τοΰ πρώτου

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΙΑΣΟΥ

πού ίδρύδηκε στην ’Αθήνα
Σημε ωμα τοϋ κ. Θ. Η. Συνοδινοΰ

Δ ' (Τελευταΐον)

*ΑψοΟ έξομαλύνθησαν οί δισψωνίες, 
που έκτος από τις καλλιτεχνικές αντι
ζηλίες, αφορμή ακόμη είχαν καί τις 
οικονομικές δυσχέρειες, τό έλληνικό 
μελόδραμα εδωσε μερικές παραστά
σεις στό θέατρο «Ευτέρπη» που ό η
θοποιός Κυριάκός τό είχε χτίσει στό 
σταθμό Λαυρίου κΓεφυγε στιςάρχές τοΰ 
Σεπτέμβρη για νέα καλλιτεχνική περιο
δεία στήν Ευρώπη αυτή τή φορά με 
πρώτο σταθμό τή Μασσαλία, όπου καί 
εδωκε μιά σειρά παραστάσεων. ’Από 
τή Μασσαλία ό θίασος έπήγε στήν Τερ
γέστη, όπου του εκαμε μεγάλη υποδο
χή τό έκεΐ έλληνικό στοιχείο. ’Αλλά j 
και ξένες εφημερίδες ακόμη αφιερώσα
νε ευμενέστατα σχόλια τόσο γιά τους 
καλλιτέχνες όσο και γιά τό χορό του 
μελοδράματος. «Οί εκατόν κορίσται 
τ ου ιταλικού μελοδράματος —  εγραφε

ίταλόφωνος εφημερίδα «Πάλκο σένι- 
<ο», εννοώντας τούς κορίστες τοΰ ιτα
λικού μελοδραματικού θιάσου, που ε- 
παιξε έκεΐνες τις ήμερες στήν Τεργέ
στη —  δέν αξίζουν οϋτε ενα 'Έλληνα».

*Από τήν Τεργέστη ό έλληνικός με
λοδραματικός θίασος, ϋστερα από πολ
λές περιπέτειες έπήγε μέσον Γαλατσί
ου— Βραΐλας όπου καί εδωκε μερικές 
παραστάσεις, στήν ’Οδησσό. Έκεΐ έ- 
δοκίμασε τις πιο μεγάλες καί πιο ω
ραίες συγκινήσεις. Έρανος, που έγινε 
μεταξύ τών ομογενών γιά ν’ αγορα
στούν δώρα γιά τους πρωταγωνιστές, 
συγκέντρωσε 25 χιλ. ρούβλια. Οί 15 
χιλ. απ’ αυτά δοθήκανε γιά ν’ αγορα
στούν πολύτιμα κοσμήματα που προσ- 
φερθήκανε στήν ήψίφωνο Λάνδη τή 
ϋραδυά τής τιμητικής της, ένώ απάνω 
από εκατό κάνιστρα έκαναν ώστε ή 
σκηνή τοΰ θεάτρου νά πάρη τήν όψη 
Ανθισμένου κήπου. Ή  βραδυά έκείνη υ
πήρξε σωστή αποθέωση γιά τήν ίτα- 
λο - ελληνίδα, όμως μαζί κι* αφορμή 
νέων καλλιτεχνικών άντιζηλιών μεταξύ 
των κυρίων προσώπων τοΰ θιάσου, που 
πήρανε επικίνδυνες διαστάσεις, όταν 
τήν βραδυά τής τιμητικής τοΰ τενόρου 
* Ιωάννου ’Αποστόλου, προσεφέρθηκε σ 
αυτόν ένα χρυσό ρολόγι. Καί τότε μέν 
άποσοβήθηκε ή διάλυση τοΰ θιάσου, 
πραγματοποιήθηκε όμως στήν Κων
σταντινούπολή όπου φεύγοντες άπό 
τήν ’Οδησσό, ξαναπήγε.

&  %  ·

Στήν Κωνσταντινούπολι ό Αποστό
λου άρρώστησε. *0 Κόκκινης πού πα
ρουσιάστηκε αντικαταστάτης του δέν 
μπόρεσε νά τά βγάλη πέρα. Καί στις 
10 Μαΐου τοΰ 1890 τό έλληνικό μελό
δραμα διαλυότανε.

Άπό τά μέλη του μείνανε στήν Κων- 
σταντινούπολι οί Μαντζάρης, Κόκκινης 
Σπ. Δημητρακόπουλος καί οί αδερφές 
Μολινάρι. "Ολοι αυτοί φτιάσανε ένα 
καινούργιο θίασο μέ διευθυντή τής ορ
χήστρας τον Λουδοβίκο Σπινέλη, καί 
κάνανε περιοδείες στά γύρω χωριά ό
που έκτελούσανε σκηνές ή καί πράξεις 
άπό μελοδράματα.

"Οσο γιά τον ’Αποστόλου λίγους 
μήνες ϋστερα άπό τήν διάλυση τοΰ θι
άσου έφυγε μέ τήν γυναίκα του γιά τό 
Μιλάνο μέ μόνα έφόδια λίγα ιταλικά 
πιο λίγα χρήματα κι* ένα πολύτιμο 
μεταλλείο φωνής στό λαρύγγι του. Στό 
Μιλάνο έκτος άπό τήν μητέρα του Σα- 
μάρα κανένα άλλον δέν γνωρίζανε. *Η 
εύγενικιά μητέρα τοΰ τιμημένου συνθέ
τη έσύστησε τον ’Αποστόλου στον κα
θηγητή Πότζι, κι* αυτός άνέλαβε νά τε
λειοποίηση τή μουσική του έκπαίδευση 
μέ τον όρο νά πληρωθή άπό τά κέρδη 
πού θά πραγματοποιούσε ό καλλιτέ
χνης άργότερα.

Μέσα σ* έξη μήνες ό ’Αποστόλου εί
χε μάθει τήν ιταλική γλώσσα καί τό 
πρώτο μελόδραμα πού ήταν τό «Φόρ- 
τσα ντελντεστίνο». Γιά πρώτη φορά 
ό ’Αποστόλου τραγούδησε στό θέατρο 
«Φοΐνιξ τής Βενετίας» στις 16 Δεκεμ
βρίου 1890 τό παραπάνω έργο, "Ομως 
ή ύποδοχή πού του έγινε δέν ήταν κα
θόλου καλή. ’Αποδοκιμασίες καί σφυ
ρίγματα άκουγόντουσαν ϋστερα άπό 
κάθε τραγούδι του. Ό  δυστυχισμένος 
ό ’Αποστόλου σέ τέτοιο σημείο τά ε- 
χασε, ώστε μέ κανένα τρόπο δέν εννο
ούσε νά παρουσιαστή καί στή β ' πρά
ξη. "Υστερα όμως άπό τήν επιμονή 
τών συναδέλφων του συνέχισε τήν πα- 
ράστασι, χωρίς έννοείται νά παύσουν 
οί αποδοκιμασίες καί τά σφυρίγματα, 
ίσαμε τή στιγμή πού τραγούδησε τήν 
άρια τής τρίτης πράξης. Τότε τά πρά
ματα άλλάξανε. Χειροκροτήματα κ̂ χί 
επευφημίες καλύψανε τις τελευταίες νό
τες. ένώ ϋστερα άπό τήν έπιμονή τοΰ 
κοινού ό Αποστόλου αναγκάστηκε νά 
έπαναλάβη τέσσερες φορές τήν άρια. 
Σάν τελείωσε ή παράστασις ό καλλιτέ
χνης μας μάθαινε πώς τά σφυρίγματα 
αφορούσαν τον θεατρώνη, γιατί τή βρα
δυά έκείνη είχε διπλασιάσει τήν τιμή 
τών εισιτηρίων. 'Ο ιταλικός τύπος ε- 
γραψε ένθουσιαστικές κριτικές γιά τον 
'Έλληνα καλλιτέχνη, πού αμέσως έγι
νε άγνωστός στόν ίίταλικό θεατρικό κό
σμο, σέ λίγο δέ χρονικό διάστημα φη
μίστηκε σάν μεγάλος τραγουδώντας 
στά μεγαλύτερα θέατρα τής ’ Ιταλίας.

*0 ’Αποστόλου πέθανε τό 1904.

Θ. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ

‘Από την Πανελλήνιο "Εκθεσ η : «Τ ο  Μυστήριο rev  Μ εγάλου Ζά&δατου» ώογραφία τοΰ κ. Ν.
£ τρατούλη

Η «ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗ 
ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ»

Τό σχολειό πού εκλαϊκεύει τή μουσική
Ή  ‘ίδρυσή της. -  Ή  δράση της. -  Οί καρποί της

Ό  καθηγητής τής μουσικής σ<τό 
Άρσά-κιο κ. Κωνσταντίνος ΛάΖδας, 
άδελφός τον Νικολάου Λά€δα, ιδρυ
τή τής «*Αθηναϊκής Μαντολίνα- 
τας»,δέχτηκε προθυ,υότ ατ α νά μας <5ώ 
ση διάφορες πληροφορίες γιά τό ιστο
ρικό τής ϊδρνσης τής «’Αθηναϊκής 
Μαντολινάτας» και γιά τον τρόπο τής 
λειτουργίας της.

—- Ή  «’Αθηναϊκή Μοντολινάτα* —
άρχισε ό χ. Λά£·δας--είναI έργο τον
αδελφόν μου Νικολάου πού μιά μα
κροχρόνια ασθένεια τον ωδήγησε πριν 
αητό λίγες μέρες στον τάφο. Αυτός f 
εδώ και 45  χρόνια, μαζύ με άλλους 
συμφοιτητές τον καί σπουδαστές♦ που 
αγαπούσαν τή μουσική, αποφασίσανε 
νά ιδρύσουνε ενα είδος συλλόγου ερα
σιτεχνών μουσικών% πού σ’ αυτό νά δι 
δάσκεται τό ωραίο και ενκολσμάθευτο 
καί ενκολοα-πόχτητο όργανο, τό μαν
τολίνο.

»’Έτσι διατηρήθηκε γιά πέντε ολό
κληρα χρόνια και στά 1900 αναγνω
ρίστηκε επίσημα άπό τό Κράτος μέ 
τον τίτλο πού φέοε\ καί σήμερα.

»Σκοπός τής ϊδρνσης τής ΣχοϊηΓ  
μας ήταν ή έπιθν\αία νά δόιση στό 
Κο\νό τή δυνατότητα νά ενα δρ
γανο. Ύπερηφανεύομαι δε νά λέω οτι 
ή Σχολή μας είναι Λαϊκό κ Ωδείο. Για 
τί οι μαθητές μας κατά τό πλειστον 
είναι παιδιά του λαου.

»Τώρα δέν εχονμε παρά 200  μό
νο. Παλσιότνοα εινηαε τττ οσ.πλασί-

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισοας
Ά π ό  τό περίφημο βιβλίο τοΰ Έμιλ 
Λοΰντβιχ « Ο ί  τρεις Τιτάνες»

Ό  Ν. Λά δδκ ;

ους! Παοατηode (ιι δηλαδ ή χαΐ σέ 
μάς, οπως και στ άΤΓ&Γ ωδείά, το "τΓ 
νησί'χηστ ικό φαινόμενο τής μεγάλης 
ελάττωσης τον αριθμόν τών μαθητών. 
’Από αντονς πάλι οί περισσότεροι εί
ναι κορίτσια. 'Οπωσδήποτε, όμως, εί
ναι παιδιά γιομάτα διάθεση καί αγά 
πη γιά τό όργανο πον μαθαίνουν. Ή

φοίτηση εινε πενταχρονι/
■ Οί μαθητές σας ακ.Ρπενουν νά

σταδιοδρομήσουν Επαγγελματικά σάν 
μουσικοί;

 ’ Οχι. ΤΙολν λίγοι είναι αυτοί. Ο!
περισσότεροι τό νάνουν απλά καί μό
νο γιά νά γνωρίζουν ενα όργανο. ’Ε 
ρασιτεχνικά δηλαδή.

»Συναυλίες παλαιότερα δίναμε 10 
 12 τό χρόνο, πάντοτε μέ μεγάλη ε
πιτυχία.

Έ δ ώ  ό 'κ. Κ . Λάζδας μάς δείχνει 
ξεθωριασμένα αποκόμματα εφημερί
δων που γράφουνε πραγματικά πολύ 
κολακευτικά λόγια γιά τις εμφανίσεις 
τής "Άθηνα ίκήΐ Μαντολινάτας».

 Τά>ρα, συνέχισε ό κ. Λάίδας,
δίνουμε λιγωτερες, μά πάντοτε με ε
πιτυχία.

* ’Επίσης κάναμε θριαμβευτικές π,κ 
ριοδίες στό εξωτερικό, οπως στήν 
Τουρκία, Αίγυπτοt ’Ιταλία καί ’Αμε
ρική .

»Τ,ρεϊς φορές ήρθαμε πρώτοι στό 
μηνσ'κό διαγωνισμό τ.ς Κρεμόνας τής 
Ιταλίας.

* Έ ξ  ΆΧΧο-, άξ . ει νά σηα<■ ι·)υετε 
or. ή Αθηνα'ί'ιή Μαντολινάι α» εί
ναι ή άρχα.'Λερη καί σοοαρώτερν ucv 
αική σχολή λαϊκ'~ν οργάνων.

  Μαθητές σας που να διέπρεψαν
καί διαπρέπονν, υπάρχουν;

 ,Πάρα πολλοί πον δέν ξέρω ποι-
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Ά π ό  τήν εποχή έκείνη τρεις άν 
θρωποι ζοΰσαν στό μεγάλο σπίτι, 
ένωμένοι άπό τό πεπρωμένο. ΖοΟ 
σαν μιά ζωή ή σ υ χη : ό ζωγράφος, 
ή υπηρέτρια, πού ήτανε ταΟ- 
τόχρονα τό μοντέλλο, ή μαιτρέσ- 
σα, χαΐ μητέρα τοΟ παιδιού του, 
καί τό παιδί μέ τό ώραίο όνομα 
Τίού θώ,,ηζε έκείνη πού χάθηκε. 
Είνα ι ένα παιδί ντελικάτο, σάν 
κοριτσάκι, ντελικάτο σάν τή μάι/ 
να του, καί κάθε χρόνο είναι ruo 
ώμορφο. Γιά  πολύ καιρό, ό Ρέμ- 
πραντ άψίνει τά τρα γικά  θέμα 
τα. Προτιμάει νό: ζωγραφίση μα- 
ζΰ τά αγαπημένα του πρόσωπα.

"Α ν  αναπόληση κανένας τίς δυό 
είκόνες, όπου ποζάρει 6 Ρέμπραντ 
μέ τή Σά σ κια , θά δη τήν έξέλι- 
ί,ί του. Δέν εχει τώρα ανάγκη νά 
στέκεται μαζυ της, μπροστά σ' ε
να καθρέφτη, στολισμένοι κα ι οι 
δυό τους μέ πολύτιμα πετράδια 
Δέν έχει ανάγκη νά ντυθη σάν 
ευγενής, καί νά προσφέρη στή 
γυναίκα  του μιά πολύτιμη αλυσί
δα, σάν νά έπρόκειτο νά πανε νά 
γευματίσουνε σ' ένός πρίγκηπα. 
Μιά φορό- μονάχα παρουσιάζεται 
οτήν εικόνα μαζύ μέ τή Χέντρικ- 
ζε, είναι μιά εικόνα πού λάμπει 
από τή γυμνή ώμορψιά τής γ·>

όν απ’ όλους νά πρωτοθυμηθώ. Πάν
τως αυτή τή στιγμή στή μνήμη μου 
‘έρχεται ό η . Δοννις, πον είναι γνω
στότατος στήν ’Αμερική.

 Οί πόροι τής Σχολής σας, ποιοι
είνα I;

  ΙΙρώ τ’ άπ’ ηλα. τό Κράτος εκ
τιμώντας τήν ποοσπάίίειά pac, μας ε
πιχορηγεί μέ 1 0 0 .0 0 0  δραχ. τό χρό
νο. 'Ύστερα, ’έχουμε τήν ίκατοντά- 
δραχμη συνδρομή τών 200  συνδρομή 
τών μας, κάθε χρόνο ποΐι τό κέρδος 
τους άπό αντό τό έξοδο είναι ή 50  
τοϊς εκατόν έκπτωση στις τιμές τών 
εισιτηρίων τών συναυλιών μας. Τέ 
λος, είνε Ηαί τα δίδακτρα τών μαθη 
τών μας, άπό ΙΟ Ο  ώς 150  δραχμές 
τό μήνα.

*Καθηγητές τής Μαντολινάτας σ’ 
ολη τήν Ελλάδα έχουμε 150, πον 
άπ’ αντονς οί 20  στήν ’Αθήνα.

•Πιστεύω εξ άλλου νά γνωρίζετε 
στι οί δημοδιδάσκαλοι τών σχολείων 
είναι άπό νόμο υποχρεωμένοι νά ξέ- 
ρδ&ν~-·Τ~~νργάνό ΊΤΰτοΤΤΓΧ~-'—  ' “

»Τέλος, όσον άφαρα γιά τους μι
σθούς τών καθηγητιον, αοτοί συνή
θως etvctl --  όπως καί στ1 άλλα ω
δεία μέ ποσοστά, άνάλογα δ·ηλαδή
μέ τον αριθμό τών μαθηίτών τους».

Ο ΣΥ Ν ΤΑ Κ Τ Η Σ

ναίκας. ’Εκείνος είναι στό φόντο 
μέ μιά άπλή χλαμύδα, έντελώς 
οβό ρόλο νο0 ζωγράφου, 3εν 
κρατάει οϋτε χρυσό ποτήρι, οϋτε 
μαργαριτάρια, μά τήν παλέτα 
του μέ τά χρώματα, καί τό δλέμ 
μ του κυττάζει τή λαμπερή ώμορ 
φιά τού μοντελλου του, πού θά 
φωτίση άκόμα τόσα έργα  του.

Ή  Χέντρικζε γίνεται Σουζάνα. 
όπως καί ή Σά σ κια . ’Ά ν  συγ 
κρίνη κανένας τίς δυό Σουζάνες 
πού τίς ζωγράφισε στήν ίδια πό
ζα, καί πού ή μιά εικόνα εγινε 
Οέκα χρόνια μετά τήν άλλη, δλέ- 
πει τή διαφορά τής δουλειάς. 
Σ τή  πρώτη, ενας σκληρός φωτι
σμός· στή δεύττρη, μιά ζεστή ώ- 
ριμότητα.

Τή ζωγραφίζει συχν^ γυμνή 
ποτέ όμως μεγαλόπρεπη. Μέ ά
σπρη μπλούζα τοΰ σπιτιού, μέ ά 
πλό φόρεμα μέ πλισσέδες, ®τό 
κρεδδάτι, μέ μιά σκούφια. Κα ί 
όταν άκόμα θέλη νά τήν έξυψώ- 
ση, τή ζωγραφίζει μέ τά σκουλα
ρίκια, τά δραχιόλια καί τά κο
σμήματα τής Σάσκιας, άλλά χω 
ρίς τά πλούσια φορέματά της. 
"Ο λη  ή λάμψι εϊναι στά χαρακτη 
ριστικά.

Ό  Τίτος, παιδί, μοιάζει τής 
μητέρας του, Τόν ζι·)γραφίζει ’ Ι 
ησού. Δο^ιήλ, Ίά κ ω δ ο  καί Τω- 
δία. Μεγαλώνει.

Δ έκα  τεσσάρων έτών, μοιάζει 
μέ τόν πατέρα του, καί ή όμοιό- 
της εΙντ;ι τόσο φοτνερή πού καί 
στούς ξένους ακόμη θυμίζει τό 
Ρέμπραντ.

Ό  ίδιος ό Ρέμπραντ δέ στολί
ζεται πιά γιά  νά ζωγραφίση τόν 
έαυτό του. Μιά φορά μονάχα έ· 
κο<νε μιά εικόνα του σάν λογχο
φόρος. Ο Ι εικόνες τους τής έπο- 
χής αύτής μάς τόν δείχνουνε μέ 
ένα απλό κοστούμι.

Λ ίγο ι άνθρωποι άναμιχθήκανε 
στήν ήσυχη αύτή ζωή του. Μο
ναδικοί του φίλοι ήσαν ό ραδδΐ- 
νος καί ό Ζάν ΣίΑ , ένας έμπορος 
χρωμάτων κ ’ ειδικός κοσμητής.

Ό  Ρέμπραντ έχει άκόμα μερι
κούς μαθητές, άλλά εκείνος πού 
κράτησε κοντά του τόν περισσότε 
ρο καιρό τόν πρόδωσε. "Εφ υ γ ε  
γ ιά  τήν ’ Ιταλία  γιατί οΐ γυναί
κες αρχίσανε νά προτιμούνε τή 
φωτεινή ζωγραφική. Οί παραγ
γελίες τώρο: ήσαν σπάνιες σπό 
τήν έποχή πού έκανε τήν κατα
ραμένη εικόνα τών έθνοφρουσών, 
τή «Νυχτερινή Περιπολία», δπως 
τήν ώνόμασαν.

Οί κριτές κινούν τό κεφάλι 
τους μπροστά στις προσωπογρα- 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Η ΙΧΙΖΟΦΡΕΝίΚΗ 
ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ TOY Κ ΑΒΑΦΗ
Μελέτη τοΰ κ. Φ. Σ Κ Ο Υ Ρ Α  

Νευρολόγου -  Ψυχίατρου
Β ' (τελευταίο)

Ή  μεγάλη σεξουαλική αυτη δια
στροφή τού ποιητή ύπήρξεν ή γο- 
νιμώτερη πηγή οπο > ^δαπτίστηκε 
τό έργο του καί άπό οπού πήρε όλο 
του τόν αισθητικό και αισθησιακό 
πλούτο. Προσκολλημένος ατίς α
μαρτωλές του αναμνήσεις, ό Κα- 
δάφης έζησε μετέπειτα τή ζωή τού 
έρημήτη, τοΰ άσκητ^ μέ μόνο φώς 
τήν ευχαρίστηση τής όνειροπόλη- 
σης, μέ μόνη χαρά ττιν άπογοητευ- 
τική αύτή προσήλωση στούς συναι
σθηματικούς κλονισιαούς του πα- 
ρελθόντο- τ^υ. Ή  ά not ένωση άπό 
τό περιδάλλο. άπό τήν άνίερη α
πασχόληση τής καθημερινής ζωής 
τού παρείχε τό μεγά> ο πλεονέκτη 
μα νά ζή μέ τόν ^ ο τ ά  του, νά 
δημιουργή «καθ' έαυτ^ν» τή μεθυ
στική έκείνη άτμοσφαίρα πού έζη
σε, Vqc δλέπη μέ τά «'(.'άτια τής ψυ 
χής του», όπως λέε. ό μεγάλος 
μας Παλαμάς, «τόσα περιστατικά 
καί τό*τα πράγματα», πού άλλοτε 
είχαν δαυκαλίσει τίς ταραγμένες 
αισθήσεις του. Ό  Αύτ σμός λοιπόν 
τοΰ Καδάφη είνε Αύτιττμός Σεξου 
αλικός, δηλαδή, ή ^νωνστική άπο 
μόνωσή του έξησφάλιί’ε τό «κατά 
φαντασίαν» ξαναζωντ άνεμα περα
σμένων αισθησιακών (Απολαύσεων.

Γ ι ’ αύτό άλλως τε ό ποιητής δλέ- 
πει τά γεράματα μέ τόση ανυπό
κριτη φρίκη, μέ τόση δυνατή άπο 
στροφή. Ό  Αϊσθησιακόο Καδάφης 
στή παρακμή τού σώματος δλέπει 
τή παρακμή κάθε έρωτικής πνοής, 
κέίθε αυθόρμητης παρόρμησης τή^ 
νεότητος καί πού γ ι ’ αύτόν έχει 
τήν έννοια πού ξέρο πιε.
Τό γήρασμα τοϋ σώματος και τής μορ-

(φής μου 
είναι πληγή άπ* φριχτό μοχαιρι.

Τήν ϊδια άκοιδώς σημασία έγει 
γ ιά  μάς τό δήθεν « 'Ιστορικό  έρ
γο» τοϋ Καδάφη. Κάθε άλλο παρά 
Ιστορικό μπορεί νά Λνομαστή ένα 
τέτοιο έργο. Ό  Καδάφης δέν είνε 
σό:ν τό Jose Maria i ’Heredia οϋτε 
σ<ί τόν Lecomte De L ’ lsle, ποιητές 
καθαράς K a t άρχαιό-τρεπης εμπνευ 
σης, n r j  αναζητούν στό άρχσΐο 
μεγαλείο νάποιο αισθητικό u c i  
δο μιδς ανώτερης κ^.λλιτεννιχής 
συνκίνησης. Ό  Καδάφης μεταχει
ρίζεται τό άοχαϊο εϊ:ε  ώς αφορμή 
έξωτερίκευσης τών παθών του καί 
ιδιαίτερα τοΰ «καμι υφλαρισμέ- 
νου» σεξουαλισμού του είτε ώς κα
ταφύγιο τής ταραχές τών αίσθή- 
οεων καί τοΰ πνεύματος άφού ή

Α ρ χ α ία  Ε λ λ ά δ α  κοά μάλιστα ή 
Α λεξάνδρεια  τής π»,.,ακμής ήταν 
ανοιχτή σ’ όλα τά ρ :ό "α τα  καί σ’ 
όλες τίς πεποιθήσεις καί ιδίως σέ 
κάθε είδους ήόονές άφύσικες καί 
άκατοτνόητες γιά  μάς. Καταφύγιο 
λοιπόν τοΰ κατατρεγμένου ήδονι- 
σμοΰ του ποιητή είνε τό ιστορικό 
του έργο.

Τό γνωστό του ποίημα «Τέμε- 
θος, Άντιοχεύς, ■400 μ. Χρηστόν» 
είνε, μπορούμε νά ποΓμε μιά έμ
μεση όμολογία τοΰ ποιητή γιά  ό,τι 
έλέγαμε παραπάνω·

Στίχοι τοΟ νέου Τεμέθου τοΟ έρωτο-
(παθους

μέ τίτλον «ό Έμονίδης» τοΰ Άντιόχου 
(Έπιψάνο ;ς

ό προσφιλής έταίρος, ένας περικαλλής 
νέος έκ Σαμοοάτων. Μά 6ν έγιναν οί

(οτίχοι
θερμοί ουγκιναμένοι είναι πού ό Έμο-

(νιώ’ΐς
οτό ποίημα έτέθη ώς όνομα φιλόν.
Μιά αγάπη τών Τεμέθων τό ποίημα έκ-

(φράζτ.ι,
ώραίαν καί άξίαν αύτών. ’Εμείς οί μυ-

(ημέ\.ο.
γνωρίζουμε γ;ό ποιόν έγράφησαν οι

(στίχο:
οί 'Ανίδεοι Άντιοχεϊς διαβάζουν...

ι (Έμονίδην.. .

Αύτή κοντολογής κίνε γιά  μάς 
ή κυριώτερη αιτία ιχΰ Καδαφι- 
κοΰ Αύτισμοΰ καί τής όνειροπόλη- 
στ1ζ’ τής  άδιάφορης καί φαινομε
νικά άμέριμνης έκείνης στάσης ά- 
πέναντί τών ούσιωδ^στέρων προ
βλημάτων τής ζωή^ yioc τά όποια 
οί κοινοί θνητοί προ.-ιτλώνουν εν
τατικά δλη τους τήν προσπάθεια, 
καί γ ιά  τά όποια ό Καδάφης, oi- 
κονομικώς άλλωστε άνεξάρτητος, 
έτρεφε μιά ακατανίκητη περιφρό
νηση καί αηδία.

Αύτή ήταν ή αιτία τοΰ ρεμδώ- 
5ouc έκείνου στοχασμοΰ πού μέ 
τόσο ραφινάρισμα ό κοιητής ξετυ 
λ ίγει στό έργο του ►αί πού τέλος 
τόν ώθησε στή ποιητική δημιουρ
γία. ” Ε χ ο υ μ ε εδώ τό σπουδαιό
τερο ρεΰμα τής σχιζο φρενικής έμ
πνευσης τοΰ Καδάβ>η.

Οί σχιζοφρενυκοί — γιά  νά μι
λήσουμε τώρα τή γλώσσα τ ή ς  ' Ε 
πιστήμης — άν πάρη κανείς ύπ’ 6- 
ψι του τίς τελευταίες #ργασίες τής 
Ψυχοτναλυτικής Σχολής, παρουσι
άζουν συχνά τό φαινόμενο αύτό 
τής έντονης προσήλωσης στά συν
αισθηματικά συμπλέγματα τοΰ 
παρελθόντος καί μάλιστα t i c  ποώ 
της παιδικής καί ν^σνικήο ήλικί-

Οί άνθρωποι αύτο' >.οΰνε μέ τό 
παρελθόν, άποστρέφονται τό πα
ρόν τό όποιον είνε άνίκανο νά 
τούς ίκανοποιήση οι ναισθηματι- 
κώς. Προσηλώνονται λοιπόν στά 
περασμένα σάν τόν άρχαιολόγο 
έκεινο πού σώνει καί καλά θά 
έπιζητοΰσε νά ξανα^αντανεύση τά 
ερείπια τής άρχαίας 'Ολυμπίας. 
Αιχμάλωτοι τοΰ έα ιτςΰ των, ο’ 
άνθρωποι αύτοί δέν νοιώθουν δτι 
μέ τήν έσφαλμένη α· τή στάση π'- 
πέρνουν στή ζωή των, έπιζητοΰν 
μιά άδυνατότητα, Ζνα διολογικό 
άνοεχρονισμό πού δέ μπορεί νά 
πραγματοποιηθή ποτέ. Ά λ λ ’ έκεϊ- 
νο πού δέν μπορεί νά ;<άνη ή πραγ 
ματικότης τά κάνει ή Φαντασία, ή 
όνειροπόληση, ό ένδοοκοπικός στο 
χασμός ό όποιος τροφοδοτείται ά- 
τό τό συναίσθημα καί τή συγκίνη
ση τοΰ παλαιοΰ καιοοΰ. Όνειρο- 
πόλοι, «ό ν ε ι ρ ι σ τ α ί έ ν 
έ Υ Ρ η Υ ό ρ σ ε ι» αί άνθρωποι 
αϋτοί φτάνουν σιγσ-σιγά νά άπο- 
σχιστοΰν άπό τήν πο«γματΐκότη 
τα, νά περάσουν γτο περιθώριο 
τής  ζωής, νά κλειστούν, δπως μάς 
λέει ό Mjnkowski στό σιδηρένιο 
φρούριο του Αύτισμοΰ των. Ανί
κανοι γ ιά  κάθε πραγματιστική 
προσπάθεια, άφοσιονονται στόν 
άπραγματισμό, δηλνΧ-ή στήν όρ· 
γιώδη δράση μιάς Φαντασιώδους 
ένδοεγκεφαλικής στειρότητος, χω
ρίς έλπίδα άλλά καί χωρίς καμ- 
μιά, έστω καί στιγμ αία προσπά
θεια άπολυτρωμοΰ.

Φιλοσοφικώτατα ό Καδάφης καί 
μέσα σέ λίγους στίχοΐις, μάς'λέει. 
σά νά ύπαινίσσεται τόν έαυτό του, 
τή μοιραία τύχη τ5ν άνθρώπων 
αύτών.
Καινούργιους τόπους δέ θά βρής, δέ 

(θάβρης άλλες θάλαοόες. 
Πάντα οτή πόλη αύτή θά φθάοης. Γ Γ 

(άλλοΰ μήν έλπίζ£·ς 
"Ετσι πού τή ζωή οου pήμcζες έδώ 
στή κώχη τούτη τή μικρή, σ’ όλην τή 

(γη τίς χάλασες.

Στήν  έν γένει έμφάνιση τοΰ 
Καδαφικοΰ συναισθηματικού κό
σμου θά εΰρουμε έπίσης μιά έμφυ 
τη άηδία γιά  κάθε άνθρώπινο κοι
νό καί συνειθισμένο συναίσθημα, 
μιά έλλειψη τελειωτυκή κάθε έν- 
διαφέροντος γιά  τόν «πάσχοντα» 
άνθρωπο, πού σ’ άλλους ποιητές 
βλέπουμε τούναντίον νά είνε κυρι
αρχικά, Ό  Καδάφης είνε άφόρη- 
τα άτομιστής. Κα ί δίκαια.

Ό  ποιητής μας δέ δονεΐται άπό 
τή πραγματικότητα δέ ζή τή κοι 
νή ζωή τών άλλων συνανθρώπων 
του, δέν γίνεται ό άντίλαλος τής 
χαράς καί τής λύπης τών μυριά
δων έκείνων δντων πού ζοΰν καί 
ύποφέρουν. Νά λοιπόν γιατί πολ.- 
λές φορές διαβάζοντας καί ξανα
διαβάζοντας τόν ποιητή αύτό μέ 
νουμε σάν άδιάΦοροι, σάν ασυγ
κίνητοι, άφοΟ αύτά πού μας λέει 
δέ βρίσκουν μέσα μας λυρική ά- 
πήχηση, δέν άνταποκρίνονται στόν 
ένδότερο ψυχικό μας κόσμο.

Ό  ύπέρμετρος αύτός άτομισμός 
4 τοΰ Καδάφη έχει τις ’ίδιες παθο

λογικές ρίζες μέ τόν Αύτισμό του. 
μέ τήν ίπίμονη έκείνη προσήλ.ωσή 
του στά συναισθηματικά συμπλέγ 
ματα τής περασμένης νεότητάς 
του. Αύτοεξεταστής παράτολμος 
σάν άλλος ο&τοτιμωρούμενος Μπω 

τελαίρ, ό Καδάφης δέ δειλιάζει 
νά μάς παρουσιάση καί τά πλέον 
χυδαία ελαττώματα τής δαρυε 
στημένης καί κουρασμένης ψυχής 
του. Ψυχολ.όγος δεινός, μάς περ
πατάει νοσταλγικά άνάμεσα άπό 
τά έρείπια τής ψυχικής του ϋπαρ- 
ζης σά νά θέλη νά μάς άηδιάση 
άπό τό θέαμα τής άνθρώπινης κα
τάντιας.

Γ  ι’ αύτό δέ συμφωνοϋμε μέ τούς 
κριτικούς πού σώνει καί καλά θέ 
λουν νά παρομοιάσουν τό Καδάφη 
μέ τό Γ  καίτε, τό Μπωντελ.αίρ, τόν 
ϊώλ Βαλερύ, ανακαλύπτοντας δή

θεν στή τέχνη του τ& δασικώτεοα 
προβλήματα πού άπό καταδολής 
κόσμου άπησχόλησαν τόν άνθρω
πο καί μάλιστα τόν ποιητή. Σ τό  
έονο τών τριών αύτών μεγάλων 
άνθρώπων άπηχει βαθειά καί όλο- 
κληρωτι,κά ό άνώτερος ψυχικός 
παλμός κάθε αισθήματος μενά- 
Ό υ  καί αιώνιου κάθε ίσχυράς καρ 
διακής χορδής πού μετουσιώνεται 
καμμιά  φορά στήν πιό δαθειά φι
λοσοφική άπήχηση.

Τίποτε τό παράνομο στό Κα δά 
φη. Ή  μόνη ούσία τοΰ συναισθη 
'.'ατικοΰ του κόσμου ή μόνη ψη
λαφητή πραγματικότης του είνε 
ή πραγματικότης του πάσχοντος 
καί άλλόφρονος έαυτοΰ του, είνε 
ό όξύς πόνος τής παρακμασμένης 
ζωής του πού μάταια άναζητάει 
παρηγοριά σ’ ένα άσύγκρητο άλ
λά έγω ιστικά αύτάρκη άτομισμό, 
μακρυά άπό κάθε θείο  καί άνθρώ 
πινο.

Όπως τό όμολογεΐ ό 'ίδιος, τά 
παθήματά του καί ή άνώμαλος αί 
σθησιακή του ροπή «Άνεπαισθή- 
τως τόν έκλεισε άπό τό κόσμον έ
ξω». Ά λ λ ά  καί ή αυθόρμητη αύ
τή του στεναχώρια πού τόν ώθεΐ 
στό παρελθόν δέν έχει τήν ένστι- 

τώδη έκείνη όρμή, τήν άκατά
σχετη έκείνη φορά τοϋ χειμάρ
ρου, τοϋ είλικρινοΰς χειμάρρου, 
πού κατρακυλά μέσα στήν άδυσο 
του συναισθηματικού του κόσμου. 
Άικόιμη καί έδώ ό ποιητής δείχνε
ται ψυχολογικώς παθολογικός, ά
νώμαλος καί άπό τό πλ,αισιο 
έκείνου πού δημιουργεί. Υπ άρχει 
->τό Καδάφη ένα περίεργο είδος 
ήθοποιΐαν- καί σκηνοθεσίας, δπου 
τό διανοητικό στοιχείο, τό έγκε- 
φαλικό προεξάρχει, ένα είδος αύ- 
το-διχασμοΰ τής προσωπικότητάς 
του, πού δίνει τήν έντύπωση στόν 
άναγνώστη ότι πριν τό αίσθανθή 
τ'-τό πού γράφει τό σκέψθηκε πρώ 
τα έγκεφαλικά, τό πέρασε προη
γουμένως άνάμεσα άπό τό διυλι
στήριο τής ακαταπόνητης έγκεφα 
λικής του μηγατνής.

Οπως σ' δλους τούς σχιζοφρε- 
νικούς, έτσι συμβαίνει καί στό Κα

7>r>. δηλαδή νά μετουσιώνη τό 
■ · '-·νό του κόσμο, στήν άφηρημέ- 

νη Ιδέα, στήν «obstraction», ν^ με

τάθεση δηλαδή τό έπίπεδο τοΰ 
πραγματικού σ’ έκεινο τού άφη- 
ρηιμένου άπραγματισμοϋ. "Οποι
ος έχει έξοικειωθή μέ τό έργο του 
διατηρεί καθαρά τήν έντύπωση 
αυτή τής όποιας ή παθαλογικές 
πηγές άναδλύζουν πάντα άπό τήν 
ιδιόρρυθμη ψυχοσύνθεσή του, τήν 
όποια μέ λ ίγα  λόγια  έσκιαγραφή 
σαμε παραπότνω.

Συνειθισμένος νά δρίσκη κα
νείς στή ποίηση τό άόριστο καί 
αβέβαιο έκεινο φώς τής όνειρο- 
πόλτσης, τή νοσταλγική έκείνη 
άνταύγεια, νά περιβάλη τίς φευ
γαλέες μορφές τοΰ ίδανικοΰ. τοϋ 
ώραίου, έκπλήσσεται ν ιά  τήν ώμή 
διαπίστωση τής σκληρής καί άμε- 
νάδλητης ψυχικής διάθεσης τοΰ 
Καδαφικοΰ έργου, πού άνάμεσα 
σέ ρημαγμένα τοπεια μάς δείχνει 
τίς σκιές τών παλαιών καί άκα 
τανίκητων ειδώλων του πρός τά 
όποια ό ποιητής τείνει τή ψυχή 
καί τό νοΰ,

Ά π ό  τόν άδυσώπητο αύτό άγω- 
να. ό Καδάφης βγαίνει νικημένος 
άλλά τότε πλέον μέ κάποια άν- 
θρωπινώτ^ρη καί φιλοσοκώτερη 
πειρα. Ή  καρδιά σώπασε, ή σκέ· 
φη ξόφλησε. Μάταια νά μιλάη 
καί νά όνειροπολή. Ή  Σιωπή, ή 
μεγάλη σιωπή κλείνει τόν επίλο
γο  τοϋ ένδόμυχου αΰτοΰ δράμα 
τος πού τελειώνει μέ τή βαθυστό 
χαστη αυτή αποστροφή :
’Έτσι σοφός πού έγινες μέ τάση πείρα 
ήδη θά τό κατάλαβες, οί ΊΟάκες τί ση

μαίνουν.

I I )  ΤΟ  Λ Ε Κ Τ ΙΚ Ο — Η Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Η  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η

"Ο λ α  τά μέσα τής ποιητικής έ- 
νάργειας σκοπεύουν νά μεταδώ
σουν στόν άναγνώστη τή συγκίνη 
ση έκείνη άπό τήν όποία κατέχε- 
ται ό ποιητής κατά τήν ώρα τής 
δημιουργικής του δράσης. Τά μέ 
σα αύτά τής ποιητικής ένάργειας, 
δηλαδή οί είκόνες καί ή μουσική, 
ό λυρισμός (Ή  ποίησις, γράφει 
κάπου ό πολύς Πώλ Βαλερύ, πρέ
πει νά προσπαθήση νό άποσπάση 
άπό τίς άλλες τέχνεί έκεινο πού 
αύτοδικαίως τής άνήκει, δηλ.αδή 
τή Μ ουσική) είνε σχεδόν άνύπαρ- 
χτα στό Καβαφικό έργο.

Μεταφορές, εικόνες, κλπ. έλάχι 
στα δ'ίκκοσμοΟν τό έργο του, ένώ 
τά έπίθετα καί οί λέξεις πού μετα 
χειρίζεται γιά  νά χρωματίση τό 
περιεχόμενο τής σκέψης του άνή- 
κουν σ’ δ,τι τό κοινό, τό ξεθωρια
σμένο, τό άλλοιωιιένο ύπάρχει 
στή Νεοελληνική γλώσσα πού έ 
χασε κάθε ένθεη ποιητική χροιά 
άπό τή καρημερινή χρήση. Κ ι ’ 3- 
οο ακόμη δέν είνε τυπικά (rituels) 
μοιάζουν σάν άποξηραμένους καρ 
πούς ποϋχασαν τό φυσικό του ; 
χρώμα κ κί τή λαμπρότητά τους 
(fruits glaces), σιμότεοα στό μη
χανικό καί στό αύτόματο, παοά 
σ τίν ένθερμο ποιητικό λόγο.

Ά λ λ ά  ό Καβαφικός αύτός κοι 
νοτοπισμός δέν περιορίζεται μο
ναχά στά παραπάνω, ‘Ά ν  καλοε-

ξετάση κοτνείς τή γλώσσα του, θά 
δη πώς οϋτε δημοτική, οϋτε καθα 
ρεύουσα, οϋτε καθομιλουμένη με- 
τοτχειρίζεται ό δαιμόνιος αύτός 
άνθρωπος, άλλά ενα περίεργο 
μείγμα  όλων αύτών τών διαλέ
κτων πού παρ’ όλα ταΰτα κατορ
θώνει σέ μερικά μέρη νά τρα 
νταχτή *άπό μιά περίεργη καί ι
διόρρυθμη μουσική λυρικότατα : 
«Τά Κερ^,ά» του είνε θαρρώ έκτός 
τοΰ δαθειοΰ τους φιλοσοφικού πε 
ριε>ιομένου, ένα ώραΐο κομμάτι 
γιομάτο λυρική πνοή, άλλά δα- 
ρειά, καί κάπως «en sourdine» πού 
μιλάει περισσότερο στή ψυχή πα
ρά στό αύτί μας.

Οί άγαπητές τοϋ μέλλοντος μας μέρες 
άραδιασμένες στέκονται μπροστά μας 
σά μιά σειρά κεράκια άναμμένα 
χρυσά, ζεοτά καί ζωηρά -κεράκια.

Δέ θέλω νά τά βλέπω μέ λυπεί ή μορ-
(φή των

καί μέ λυπεί τό πρώτο φώς των νά θυ-
(μάμαι.

’Εμπρός κυττάζω τ’ άναμμένα μου
(κεριά.

Δέ θέλω νά γυρίσω, νά μή δώ καί
(φρίζω

τί γρήγορα ιτρΰ ή σκοτεινή γραμμή μα
κραίνει.

Τί γρήγορα που τά σβυστά κεριά πλη
θαίνουν.

"Α ς  σημειώσουμε σ> αύτό τό 
κομμάτι τή σπουδαία καί παρα
στατική εικόνα, τή μεταφορά, τή 
μετάπτωση άπό τό ίδεϊκό στό επί
πεδο τοΰ ιταραστατικοΟ, άλλά τοΰ 
άλλ.ηγοοιν.οΰ, "ΓχραστατικοΟ. Τά 
παρόμοια δμως Καβαφικά ποιή
ματα μέ τέτοια ούσία καί άξιόλο 
γα  λυρισμό είν" τόσο σπάνια !...

Κ α ί δέν είνε μόνο τό λεχτικο 
του ποιητή πού είνε κοινότυπο, 
συνειθισμένο καί, άς μάς έπιτρα 
πή ή έκφραση, σ τ ε ρ ε ό τ υ -  
π ο, άλλά καί ή ποιητική τεχνι
κή του δέν έχει τίποτα τό συνθε
τικό, τό πραγματικά δημιουργι
κό. πού νά ξεφεύγη δξω άπό το 
κύκλο τής ρουτίνας. ” Αν εξαίρε
ση κανείς μερικές πετυχημένες 
του παρομοιώσεις καί περιγρα
φές, τά ύπόλοιπα θαρρεί κανείς 
πώς είνΓ παρμένα άπό τίς ά y- 
νελίες τών έφημεοίδων ή άπό τή’·· 
άθλια έκείνη φρασεολογία πού 
συναντάμε στά feuilles volantes ή 

| στις ρεκλάμες τών έμπορικώ» ! 
θ ά λ εγε  κανείς ^ώς ό μηχανισμός 
τοϋ έξωτερικοϋ λόγου άκολουθά- 
ει προσχη ματισμένους δρόμους 
άπό τούς όποιους τού είνε άδύνα- 
το νά παρεκκλίνη, δηλαδή ή άνά- 
λυσή του φέρνει στό νοΰ τή στε 
ρεότυπη διατύπωση πού παρουσιά 
ζουν οί σχιζοφρενικοί χωρίς καμ 
μιά πρωτοτυπία οϋτε πλαστικότη
τα στήν έκφραση. Κ ι ’ έδώ άκρι- 
βώς ιεπετιέται όλοφάνερα ό έν- 
δοψυχικός διχασμός τοΰ ποιητή 
πραγματικό σχιζοφρενικό test, δη 
λαδή ή άντίθεση τοϋ έσωτερικοΰ 
του κόσμου πλούσιου καί φουρτου 
νιασμένου μέ τή φτώχεια τής φρα 
στικής του έξωτερίκευσης πού εί

νε άνίκανη νά διακοσμήση τό 
πραγματικό ποιητικό θησαυρό 
πού ό Καδάφης προσέφερε στή 
Νεοελληνική μας λογοτεχνία...

Πάντα συνεπής μέ τόν έαυτό 
του, ό Καδάφης άκολουθάει «μοι
ραία» τό σχιζοφρενικό του ντε
τερμινισμό πού σπρώχνει τόν ποιη 
τή μ’ άκατανίκητη φόρα πρός τά 
έμπρός, άλλά δυστυχώς μέ πολύ 
φτώχειά λεχτική καί έκφραστική 
πανοπλία, Σ ά ν  άλλος Δόν Κιχώ- 
της τοΰ λόγου, ό Καδάφης τά 
δάζει μέ γίγαντες κρατώντας 
στά χέρια του ένα μισοσπασμένο 
ξύλινο κοντάρι!

Έ χ τ ό ς  άπό τή κοινοτυπία, τή 
στερεοτυπία στό ποιητικό έργο 
τοΰ Καδάφη, παρατηρούμε καί 
κάτι άλλο πού γιά  μάς έχει ιδι
αίτερη σημασία, Τή κυριαρχία 
τής περιγραφής, τής διηγηματι- 
κής έξιστόρησης ένο(ντι τοΰ χρώ 
ματος, τής λυρικής έξαρσης, τής 
μουσικής διάπλασης τοΰ στίχου. 
Τό σημείο τούτο κρίνουμε άναγ- 
κα ιο νά ύπογραμμίσωμε έδώ διό
τι έχει δαθειές καί περίεργες ψυ
χολογικές ρίζες πού δέν φαίνον 
ται μέ τό πρώτο βλέμμα, οϋτε μέ 
τή πρώτη άνάγνωση. Ό  ποιητής 
καί έκεί άκόμη πού πάσχει και 
ύποφέρει, δίνει τήν έντύπωση σά 
νά λέη πράγματα φυσικά, συνειθι 
σμένα, καθολικοΰ ένδιαφέροντος, 
πού άνήκουν οχι μονάχα σ’ αύ
τόν άλλά σ’ δλους τούς άνθρώ- 
πους. Καταλαβαίνει εύκολα κα
νείς τί σημαίνει αύτή ή φαινομε
νική ήθοποιΐα τοΰ ποιητή καί ποΰ- 
θε τραβάει τή πηγή τής προέλευ
σής της. Ή  διηγηματική έξιστό
ρηση μέ δήθεν έξω-άτομικόν ϋφος 
αποτελεί καί αύτή ενα τρόπο φυ
γής άπό τή ζωή, ένα είδος έγκα- 
τάλειψης τοΰ πικροΰ έγώ του γ ι ’ 
άλλες πιό έλεύτερες μορφές, γ ι ’ 
άλλους τόπους καί άλλες έποχές 
πιό σύμφωνες μέ τίς άκαταλόγι
στες έπιθυμίες του. Ε Ιν ε καί αύ- 

1 τό ένα μέσο τής σχιζοειδούς έκ
φρασης, κατά τήν όποία p  άρρω
στος, παρά τη φαινομενική λεχτι
κή άδιαφορία του, κρύδει μέσα 
του όλόκληρο άβυσσο άλληλοσυγ 
κρουομένων αισθημάτων καί συν 
αισθημάτων. Τό φτωχό λεχτικό ύ· 
λικό τοΰ Καδάφη δέν είνε άσφα- 
λώς τυχαίο, άλλά άναβλύζει ά- 
πό τή παθολογική αύτή πηγή τής 
ψυχοσύνθεσης τοΰ ποιητή πού 
πάντα, είτε στή πραχτική ζωή 
του, είτε στή συμβολική δημιουρ
γική του δράση, έπροσπάθησε νσ 
άποφύγη κάθε έντονη έπαφή μί 
τό πραγματικό καί τό ζωντανό ά· 
κολουθώντας σέ έξιδοτνικευμένο 
έπίπεδο τόν καρτερικό του δρόμο 
τής ταλαιπωρικής ψυχικής άπο- 
μόνωσης. Πικρόχολη όμολογία 
τοΰ ’ίδιου έχουμε στό παρακάτω 
κομμάτι πού θαρρείς πώς γράφτΓ 
κε ισα-ίσα γ ιά  νά φωτίση μέ μιά 
άκόμη λάμψη τόν άδυσ^ώδη io t 1 
τερικό του κόομο, πού ζηλότυπα



Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
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Ιη ο η  Π*π *£ανασίβυ: 

lie a ttc  Γκ«6© στη, οελίύες  
ξώφυλλά.

Ό  κ. Ζήσης Παπαθανασίου δέν 
είνε κανένας αστείος φιλολογικός 
νεοσσός μ’ άπλερο κορμί, θρασύ λο
φίο και μαλακό ράμφος. Εΐνε άν
θρωπος σοβαρός πού άσχολεϊται συ
νήθως σ’ εργα σοβαρά καί μάλιστα 
άττό κείνους τούς κοινωνικούς πα
ράγοντες ττού δέν άφίνουν εύκολα 
μ ’ άνεξέλεχτα τήν αριστερά τους ν’ 
άγνοή τί πράττει ή δεξιά τους. "Ω
στε, άν δέν είχε κάτι τό πραγματι
κά καί κατεπειγόντως ενδιαφέρον 
νά μάς πή, ποτέ δέν θά καθόταν νά 
σπαταλίση τόν πολύτιμο χρόνο του 
γράφοντας ένα τόσο πολυσέλιδο βι
βλίο, άπλώς καί μόνο γιά νά δοκι- 
μάση τήν τύχη του μέ τήν επιδίωξη 
μάταιων κι* απρόσιτων λογοτεχνι
κών δαφνών.

Μ' αύτές τις ένθαρρυντικές Γκέ- 
ψεις άνοιξα τό μυθιστόρημά του : 
«'Ένα νευρωτικό κορίτσι». Μέ τήν 
ασφαλή, νά πούμε, τήν καθησυχα* 
στική προϋπόθεση πώς δέν θά διά
βαζα ϊσως σελίδες άρτια συγκροτη
μένου υφους —  άφού τούτο είνε τό 
πρώτο εργο τού συγγραφέα καί τό 
κατόρθωμα τής καλαισθησίας εΐνε, 
ώς γνωστό, πάντοτε προϊόν ή εξαί
ρετης ιδιοφυίας ή συνεχούμενης λο
γοτεχνικής έμπειρίας —  άλλά θά- 
βλεπα οπωσδήποτε μιά σύνθεση κα
λά υπολογισμένη, μέ περιεχόμενο 
κοινωνικώς σκόπιμο καί μ’ έπιδιώ- 
ξεις χρήσιμες καί ορατές άν δχι έλ- 
λόγως άξιοθαύμαστες.

Κ ’ εύτυχώς δέν έκαμα κακούς υ
πολογισμούς.

Πραγματικά τό «Νευρωτικό κορί
τσι» τού κ. Παπαθανασίου, παρ’ ό
λη τήν ένίοτε έκφραστική ανεπάρ
κεια, τήν συχνά άδέξια καί ανολο
κλήρωτη χρήση τών λέξεων καί προ
πάντων τήν περίπλοκη καί μπερδε
μένη καταβάδιση τών περιόδων καί 
τήν άσύμμετρη συγκόλληση τών τμη 
μάτων τού όλου έργου, εΐνε ολοφά
νερα κΓ άναντίρρητα μιά σημαντική 
καί γενικά έπιτυχημένη δοκιμή ψυ
χανάλυσης καί παράστασης τών ση
μερινών, σ’ εμάς καί σ’ άλλους τό
πους, κοινωνικών ηθών.

Μιά κωμικοτραγική κατ’ ουσία 
καί φαινόμενο άπογύμνωση τής γυ
ναίκας πού χάνει τόν εαυτό της μέ
σα στό ζόφο καί τή μωρία τού νεο
πλουτισμού. Μιά στυγνή κι’ άπερί- 
στ|*·^| διαπόμπευση τού αφύσικου, 
τοΰ Αντικοινωνικού, τού άνεψύχωτου, 
τού πλουτοκρατικού περιβάλλοντος 
τής κατά ψευδαίσθηση κοινωνικής 
πρωτοπορίας. Μιά σκληρή, τέλος, 
κΓ ανελέητη καταδίκη τών αν
θρώπων, πού φαντάζονται, οί οίχ- 
τροί, πώς τά πλούτη τους όσα τυ- 
χαίως καί μοιραίως άπόχτησαν σ’ 
ενα συμφεροντοσκόπο σύστημα άρ- 
ρύθμιστης οικονομίας δημόσιας κι’ 
ιδιωτικής, αποτελούν στέριο βάθρο 
κοινωνικής άνάδειξης, ηθικής άμε- 
ριμνησίας, άδικαιολόγητης άσυδο- 
σίας κ’ υπεροχής πάνω στους φυσι
κούς καί θετούς ‘νόμου^ τής άτομι- 
κής ζωής καί γενικώτερα τής άν- 
θρώπινης συμβίωσης.

‘Η Τίμη —  ή πρώην στά χρόνια 
Της φτώχειας τού σπιτιού της Φι
λότιμη —  είνε μιά άξιοθρήνητη ή- 
ρωΐδα, πού άρχίζει μέ τήν ισόρ
ροπη αίσθηση τής ζωής γιά νά κα- 
ταλήξη μέσα στό πλούσιο πια σπι
τικό της σ’ ενα πτώμα, σ’ Ινα φά
σμα πόνου κι’ άγωνίας, κατάπτω
σης καί συντριβής, πού κινεί τόν 
έλεο καί τόν οίχτο τού εαυτού της, 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος της

«’Έ ν *  νευρωτικό κορίτσι». ’Έ κ -  
3C0 σχήμα Sc, μέ καλλιτεχνικό

καί, κατά προέχταση, τού κάθε στο
χαστικού αναγνώστη πού θά διαβά- 
ση τήν ιστορία της.

Γύρω της κινούνται, όμοια έλεει- 
νοί οί γονιοί της, οι άπιστες φιλε
νάδες της, κείνη ή φριχτή μοδίστα 
κι’ όμοφιλόφυλη Καψοχείλη, οί τυ
χοδιωκτικοί τύποι τών ερωτικών α
δημονιών της, οί πλαδαροί σύντρο
φοι τών κοινωνικών της επιδείξε
ων, τών άλλοπρόσαλλων σκοπών 
ΤΤΚ, τΠζ ζωής της όλης πού είνε 
μοναξιά καί έρήμωση, θρήνος καί 
όδυρμός μ’ όλες τις άνεψύχωτες χα
ρές, μ’ όλες τις εξωτερικές ικανο
ποιήσεις, τά λούσα, τά φαγοπότια, 
τά φλερτ, τό άφθονο χρήμα, τις φαν 
ταχτερές ελπίδες, τις πλούσιες 
προσδοκίες.

Εΐνε στιγμές, πού διαβάζοντας τό 
«Νευρωτικό κορίτσι» αναπνέεις δύ
σκολα, συμπνίγεσαι άπό τήν παρά
φορη άηδία, τήν ανεπιθύμητη κατα
νόηση ότι ό άνθρωπος άμα άπορρί- 
ψει τά φυσικά καί νόμιμα δώρα τής 
ζωής καί περιοριστεί στά έπίχτητα 
κ’ επίπλαστα, μπορεί νά καταντήση 
σέ αξιοθρήνητο ζώο πού τού λείπει 
κΓ αύτό άκόμη τό καθοδηγητικό εν- 
στιχτο. Είνε άκόμη στιγμές πού ά- 
πορείς για τήν κουφότη-ίά, τήν κενό
τητα, τήν άνεπάρκεια τών Ανθρώ
πων νά κατανοήσουν καί τά πιό ά- 
πλά δεδομένα τής φυσικής καί κοι
νωνικής ζωής τους, τις άμεσες κ’ 
έμμεσες υποχρεώσεις τους στόν έ- 
αυτό τους καί τό κοινωνικό σύνολο, 
μέ μιά λέξη, τόν προορισμό τους σέ 
τούτη τήν κοιλάδα τών διαρκών ά- 
γώνων γιά μιά έφιχτή εύτυχία.

’Ά ν  όλα αύτά διαγράφονταν μέ 
σταθερότερο χέρι, μέ άποδοτικώτε- 
ρη διαύγεια1 άν παίρναν σχήματα 
αυστηρότερης συστολής, πληρέστε- 
ρης διαύγειας, τό «Νευρωτικό κορί
τσι» θά ήταν ένα έκτακτο κοινωνι
κό έ'ργο, μιά χρησιμώτατη λογοτε
χνική σύνθεση πρόσφορη καί στόν 
πιό δύσκολο, τόν πιό καλλιεργημέ
νο άναγνώστη. Λείπουν όμως συ
χνά άπό τήν ψυχαναλυτική καί κοι
νωνική αύτή ιστορία τά πυκνά χα- 
ραχτηριστικά έπεισόδια πού θά δί- 
ναν τόν μύθο σέ κραταιότερη υφή. 
Λείπουν ή διαρκής συνοχή τού ψυ- 
χαναλυομένου τύπου μέ τό κοινωνι
κό περιβάλλον κ’ ή βαθύτερη, ή συ
στηματική παρουσίαση τής άπιστί- 
ας καί διαφυγής τών ανθρώπων ά
πό τήν έπιταχτική, τήν αναπόφευ- 
χτη ροπή προσαρμογής στήν κοινω
νική ανάγκη. Λείπουν ή καίρια αι
τία τού αύτοεμπαιγμού τής άνθρώ- 
πινης άξιοπρέπειας κ’ ή άσυζήτητη 
άφορμή τής ψυχικής κατάπτωσης 
στό τέλμα τής άψύσικης άτομικής 
άνημποριάς καί τής κοινωνικής κα
τάντιας.

Κ ’ οί πρόδηλες αύτές ελλείψεις έ- 
πιδεικνύονται συχνά μέ τήν άκρο- 
βατική γλωσσοπλαστική έπιδίωξη, 
τή ρηχή πολλές φορές κι* άστατη 
διατύπωση καί προπάντων μέ τήν 
ανισότητα λόγου στήν όλσκλήρωση 
τού αντικειμένου.

Πάντως όμως ό κ. Ζήσης Παπα
θανασίου μέ τήν πρώτη του αύτή 
σύνθεση μάς έπεισε οτι είνε ικανός 
νά νοή κ’ αισθάνεται ψυχαναλυτικά 
καί κοινωνικά τόν άνθρωπο καί πώς 
στό μέλλον, δίνοντας ξεχωριστή 
προσοχή στά έκφραστικά του μέσα, 
θά πετύχη άποδόσεις καί πραγματι
κής αισθητικής σημασίας. Μ’ αυτή 
τήν πεποίθηση άναμένουμε τήν προ
σεχή έμφάνισή του.
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Όμιλεί ή δνΐς 
ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
κάδε άν3ρωπο, πού είναι στενότα
τα άρμονιαμένη μέ τήν ψυχολογία 
του. .Μιά οτάση μπορεί νά ίείζη 
έναν ολόκληρο έοωτερικο κο:μο. 
Είνα ι τό στύλ, η Π χίσδητική γραμ
μή καλλίτερα.

»Μ ’ αύτόν τόν τρόπο ψάχνω νά 
βρω στόν καδέναν αύτό τό ξεχωρι
στό τού εχει, τήν γραμμή πού κυ
ριαρχεί στήν κίνησή του. Αύτό νο
μίζω ηώζ δέν είναι καί τόσο εύ
κολο. Κ Γ  αύτά τά χαρακτηριστικά 
δέν είναι μεγάλα στόν κα3ένα, τί; 
περισσότερες φορές μικρολεπτομέ- 
ρειες, πώς βάζει τά χέρια του, πώς 
κάδεται νά σού μιλήση, ή 3έση τού 
κεφαλιού. "Ολα αύτά μαζί δίνουν 
τό στύλ στό άτομο. Κ Γ  αύτό ξέρετε 
διαφέρει πολύ άπό άνΒρωπο σ' άν- 
δρωπο.

» Σ ' αύτό μέ £οήδησε πολύ μιά 
μανία πού έχω νά προσέχω πολύ 
κάδε έναν. Πάντοτε κυττούσα τις 
κινήσεις τους καί τώρα ύστερα άπό 
δυό ή τρεις φορές πού δά τόν 5ώ 
έναν μπορώ νά τού δγάλω τόν τύπο 
του.

» Σ ’ αύτό νομίζω Λ ς  χρειάζεται 
μιά ιδιαίτερη ψυχολογική ικανότη
τα.

Πραγματικά, τά πορτραΐτα αύτά 
τής δίδος Γεωργαντή είναι σέ μιά 
πολύ πετυχημένη ψυχολογική στι
γμή. .

—  Τ ά  κουστούμια πού τά ντύνε
τε τά φτιάχνετε έσεϊς ;

—  Ναι, δίνω ξεχωριστή σημασία 
στό ντύσιμο. Αύτό μπορεί νά δείςη 
πάρα πολλά άπ’ τόν άνδρωπο, καί 
συχνά είναι ο κυριώτερος πκράγον 
τας πού δίνει τό στύλ του. .

—  Ποιά πλεονεχτήματα βλέπετε 
νάχει αύτό τό είδος τού πορτραί- 
του;

—  Νομίζω πώς έχει άρκετά. Πρώ 
τα είναι ένα πορτραίτο μικρό εύ
κολο στή μεταφορά. 'Ύστερα είναι 
πιό αποδοτικό σέ σύγκριση μέ τό 
μοντέλλο του. Σ τ ή  φωτογραφία ή 
στήν πίζα γιά γλυπτό ή πίνακα έ- 
κείνος πού ποζάρει παίρνει πάντο
τε μιά επιτηδευμένη σι'άση. Προσ 
ποιείται.Ένώ έτσι ή κίνησή του 
παίρνεται τήν ώρα πού αύτός μιλά 
ει, δουλεύει.κι’ ασυνείδητα έκδηλώ 
νει τις πιό κρυφές του κινήσεις καί 
μπορείς νά πάρης τόν τύπο του. 
Έ ϊ  άλλου, έδώ οσα έχω φτιάξει 
είναι στις στάσεις τις πιό ouvriSt- 
σμένες πού παίρνει τό πρόσωπο αύ
τό κ Γ  αύτές είναι πολύ σφιχτά δε
μένες μ - όλη του τήν προσωπικό
τητα.

»Αύτά νομίζω πώς έχουνε καί ι

στορική εξυπηρέτηση. ’Έ να ς  άν
τρας πού διακρίδηκε στήν πολιτική, 
στό στρατό, στις τέχνες πρέπει μ' 
ένα τρόπο νά άποδοδή ή εικόνα 
του. ’Αλλά  αύτό πάλι δέν είναι 
καί τόσο ζωντανό. Σ τ ή ν  εικόνα δά 
είναι ή μόνο τό πρόσωπο ή δέν δά 
άποδίδεται όλη ή υπόστασή του, 
ένώ έτσι όλο τό άτομο είναι εμπρός 
σου σέ μιά κίνηση.

ΛΧλ-
' V

Ό  Ύπουργός-Διοικητής τής Πρωτεύου
σας κ. Κ. Κοτζιάς 

(Μακέττα τής δίδος Λ. Γεωργαντή)

λιτέχνες, άνδρώπους τών γραμμά 
των, ήδοποιούς πού έχω τή γνώμη 
πώς πρέπει κάπου νά μπούν απο
τελώντας ένα μουσείο. Τέτοια  έ
κανα μερικά στό θεατρικό Μου
σείο, έφτιαξα τήν Παρασκευοπού- 
λου στήν «Κυρία μέ τις καμέλιες», 
τόν Ταδουλάρη « ’Ά μ λ ε τ » , τόν Παν 
τόπουλο κ Γ  άλλους. ’Έ χ ω  κ Γ  άλ
λους καμωμένους περισσότερο μου 
σικούς καί συγγραφείς.

—  Νομίζετε ότι πάντα ένας »ν- 
δρωπος πούχει ξεχωριστή δέση στά 
γράμματα η στήν κοινωνία αύτός

έχει ιδιαίτερη γραμμή, ή ό κάβε 
άνδρωπος;

—  Κάδε άνδρωπος, άλλά περισσό
τερο αύτός, σάν πιό γνωστός καί 
μέ περισσότερο ενδιαφέρον. Δια
φορετικά όλοι οί άνδρωποι έχουνε 
ενδιαφέρον εκτός ώρισμένων πολύ 
κλειστών καί ψυχρών άνδρώπων, 
άλλά καί αύτοί πάλι έχουν τό χαρα 
χτιιριστικό τους.

— Τ ί προσπαδείτε ν ’ άποφύγετε 
μ ’ αύτό;

—  Τ ή  γελοιογραφία. Δ έν  δέλω 
νά γίνουνε γελοιογραφικά, αύτο 
είναι πιό εύκολο καί όχι τόσο καλ
λιτεχνικό. Τέτοια φτιάχνει ή Παπα 
στράτειος σχολή κ Γ  άλλοι. Μ έ  τήν 
γελοιογραφία εξογκώνεται ένα χα- 
ραχτηριστικό κ Γ  έτσι φαίνεται πιό 
έντονο. Αύτό όμως δέν είναι άπό- 
δοση τβΰ μοντέλλου.

— ’Έ χ ο υ ν ε  ξαναγίνει άπό άλλον 
αύτού τού είδους τά πράγματα;

— ’Ό χ ι , ύπερηφί$νεύβυμαι ότι εί
μαι ή πρώτη πού έφτιαξα τέτοια 
πράγματα. Καί περιωρίστηκα σ' αύ
τά γιά νά μπορέσω νά φτιάσω κάτι 
καλό. Σ τ ή ν  Εύρώπη κάνουν τέτοια 
σέ φυσικό μέγεδος. Αύτά όμως μού 
φαίνονται άγαρμπα καί όχι τόσο 
ζωντανά. Σ τ ό  Μουσείο τής Σ κ ά 
λας στό Μ ιλάνο υπάρχει κάτι τέ
τοιο. ’Έ χ ο υ ν ε  ένα διαμέρισμα πού 
φυλάνε τά ρούχα άπό τούς ήδοποι- 
ούς στούς διάφορους ρόλους.· Αύτό 
όμως δέν είναι τέχνη.

—  Τ ί έχετε ετοιμάσει ώς σήμερα;
— Εκτ ό ς  άπό τούς πολιτικούς πού

έκδεσα έφτιαξα άπό εντολή τού ύ 
πουργού τής Πρωτευούσης όλους 
τούς δήμαρχους τής Ά δήνα ς γιά 
νά έκτεδούν σέ ειδικό Μουσείο, ’Έ 
χω κάνει άκόμα άρκετούς καλλι
τέχνες μέ σκοπό νά τούς δείξω σέ 
νεώτερη έκδεσή μου.

—  Ποιό είναι τό σημείο πού 
τείνουνε όλες σας οί προσπάδειες:

—  Σ τ ή  δημιουργία ένός φυσιο
γνωμικού μουσείου. Γιά κεί έβαλα 
πλώρη, κ Γ  έλπίζω νά φτάσω, θέλω 
νά γίνη ένα τέτοιο είδος στήν Ε λ 
λάδα καί νά πετύχει άφού άπό έ
δώ ξεκίνησε, θέλω  μόνο νά μέ 
δοηδήσουνε γιά νά πετύχω. Νομί
ζω πώς δά είναι ένα έργο, έκτός 
άπό τήν καλλιτεχνικότητά του, 
καδαρά ιστορικό, έδνικό πού δά 
δοηδήση πολύ τήν ιστορία τού θε
άτρου, καί τής τέχνης γενικά.

Σ έ  τέτοιες προσπάδειες δέν ται
ριάζουνε τίποτ’ άλλο έξόν άπό ά- 
ληδινά συγχαρητήρια κ Γ  εύχές γιά 
μιά επιτυχία κ Γ  ολοκλήρωση.

Α . Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α Σ

Ή «Κωμεντί-Φρανσαίζ»

ο ποιητής μας κρύδει.
Προοπάβησε νά τά φυλάζΡς ποιητή, 
δοο κΓ δν είνε λίγα αύτά πού σταμα

τιούνται 
τού ερωτισμού οου τά όράματσ.
3άλτα μισοκρυμένα μές στις φράσεις

(οου.
Προσπάθησε νά τά κρατήορς ποιητή 
όταν βιεγείρονται μές οτά μυαλό οου 
τή νύχτα Λ μές τήν λόμφ[ τού μεση

μεριού.
'Ίσ ω ς  δρεθί) κανείς γά μας ψέ- 

ζτ| μέ τήν σκόλουβη, δίκαιη άλ
λωστε, παρατήρηση; Πώς μποροΰ 
με νά μιλαιμε γιά  τή Σχιζοφρενι- 
κή έμπνευση τσΟ Καδάφη, άφοΰ 
&έν Αναλύσαμε τό χαρακτήρα 
τοΰ ποιητή, άφοΰ δέν κάναμε τήν 
άναγκαια διογραφική του ψυχο- 
\.ογία. άψοϋ τέλος προσωπικώς 
5έν είχαμε τή τύχη νά γνωρίσου
με τόν περίεργο αΰτό μπαλζέ τής 
Μγυπτιακής πρωτεύουσας, Κατά 
τή γνώμη μας, αύτό δέν είνε καί 
απαραίτητο. Ό  ποιητής μας έν 
διαφέρει περισσότερο ώς δημιουρ 
γός παρα ώς άνθρωπος. "Α ν  ό Κα  
δάφης ήταν ένας κοινός θνητός 
δέ θάζιζε καί πολϋ-πολύ τό κόπο 
/ά μ ι λ ά μ ε  Ή  ψυχολογία του ώς 
χνθρωπου, δσο δηποτε καί άν εΤ
νε παθολογική—όπως είνε πράγ
ματι—δέν σημαίνει οτι περιλαμδά 
νει όλοκληρωτικά καί τή ψυ
χολογία τοΰ ποιητή. Στό  τελευ
ταίο αύτό, εκείνο πού πρωτοστα
τεί, έκεϊνο πού πρώτιστα ένδιαφέ- 
ρει έμάς τούς ψυχίατρους, είνε 
ό έσώτερος ψυχικός κόσμος τών 
«Ισθημάτω ν καί συναισθημάτων, 
πού τις περισσότερες φορές απέ
χει τόσο πολύ άπό τήν έπιπόλαιη 
έπίκτητη προσωπικότητα, τήν ό
ποια άναγκαστικά μας έπιδάλλει 
ή κοινωνία!

Συνεπώς, στό κόσμο αΰτό τής 
αφηρημένης K a-t συμδολικής δρά
σης τής σκέψης καί συναι
σθηματικού, ό άνθρωπος έγκατα- 
λεϊπει τόν άνθρωπο, τόν κοινό θνη 
τό πού ζή καί ύποφέρει, γιά  νά 
έπικοινωνήση άπ' ευθείας μέ τή 
δαθειά φωνή τής ύποσυνείδητης 
ψυχικής του ύπαρξης. ’Ό χ ι δ.τι 
είσαι, άλλά 6,τι θά ήθελα νά εί
σαι ! Μακάριοι έκεΐνοι πού σά τόν 
κ. Teste τοΰ Πώλ Εσλερύ ξέρουν 
.νά  βλέπουν 2t.br.ν* (Οιιί sait 
voir vo it! )

Αλλά άνεζαρτήτως μέ τις σκέ
ψεις αύτίς. ό Καδάψης ήταν τύ
πος ιδιόρρυθμος. Μυχτο-περπατη- 
ιής, άπομονωμένος, έκκεντρο»/.;. 
£οϋσε σέ σπίτι περίεργα διαν Γ- 
σμημένο μέ τήν αίώνια λάμπα το.’ 
γραφείου ταυ άναμμένη μ' έ/Λ 
φώς χαμηλό, συμπαθητικό, ri'ti- 
κοσμο. σ.·ν καντηλάκι έξω κλητοΟ  
Μιλούσε λίγο καί σκεφτόταν πο 
λύ. Στούς πολυπληθείς επισκέ
πτες. πού τραδούσε ή φήμή τήτ 
χαμηλωμένης καντήλας του, ό 
ΓΉτττής άποτντοΰσε μονοσύλλαβα 
[·χ κάποια απόσταση καί ψυχρή

ευγένεια. Κ α μ μ ι^  έγκαρδιότης. 
θά λεγε  κανείς πώς κάποιος άπρό 
σίτος τοίχος προάσπιζε τό ποιητή 
άπό κάθε ανίερη περιέργεια, άπό 
κάθε ιερόσυλη έπιθυμία ένδότε- 
ρης ψ υχική ; δ.ί ίσδυσης. ..

Ή  έν γένει λοιπόν κοινωνική 
του δράση φανερώνει καί στό 
πραγματικό έπίπεδο τά «τείχη 
πού τόν έκλεισαν άπό τόν κόσμον 
έξω, ήγουν «Λναι δηλωτική τής 
ανώμαλης ψυχοσύνθεσης τοΰ Κα- 
δάφη, τής σ χ ιζ ο φ ρ ε ν έ ς  του μέ 
μιά λέξη ιδιοσυστασίας.

Σ τά  turbis eburnea, πού ό άξιό- 
λογος αύτός ποιητής έχτισε από
μερα καί μακρυά άπό τόν οχλο 
γ ιά  νά κατυ.κΐ,οΐ) παραμένει πάν
τα μόνος, όλοκληρωτικά μόνος, 
μέ κάποιες όμως παροδικές άπό- 
πειρες ιάποδράσεως» πρός τή 
γή τής επαγγελίας, τό νοσταλγι- 
κό, άλλά καί τόσο αισθησιακό 
κόσμο τοΰ όραματισμοΰ, καί τής 
ρέμδης.

Ή  περιληπτική αύτή άνάλυση 
ένός σημαντικού καί άξιόλογου 

έργου πού θάξιζε άσφαλώς πολύ 
πιό μεγαλύτερη άνάπτυξη. μάς 
δείχνει έν τούτοις τή σημασία 
τοΰ παθολογικού στή σύνθεση 
καί τή δημιουργία. Βέδα ια  ό 
σκοπός μας δέν εΐνε νά κολλή
σουμε μιά έτικέττα διαγνωστική 
σέ κάθε δημιουργό. Βλέποντας ό
μως κανείς μέ μάτι κάπως «ψυχι
ατρικό», νοιώθει πώς οί πηγές 
τής τέχνης εΐνε πολλές φορές ά 
φύσικες ι αί παθολογικές καί συνε 
πώς δέ μπορεί κανείς νά τις θαυ 
μάση σ υ νε ιδ η ^  χωρίς νάχη στό 
χέρι τό κατάλληλο έργαλείο τής 
άνάλυσης καί τής έρευνας. ’Ά λ 
λως τε, μιά τέτοια προσπάθεια έ 
χει καί κάποια καθολικώτερη ση
μασία. Μάς δείχνει πώς διαπλάσ- 
σεται καί διαμορφώνεται ή ψυ
χική διάθεση τοΰ ανθρώπου, ό 
«ψυχικός του κόσμος» καί τί ρό
λο παίζουν οι συγκινήσεις, τό 
πάθη, οί διάφοροι συναισθηματι
κοί κλυδωνισμοί στήν έιμφάνιση 
κάθε καλλιτεχνικού ή καί άκόμη 
έπιστημονικοΰ «νοητοΰ». Ό  ποιη
τής, ό γνήσιος αύτός άντίλαλος 
κάθε άνθρώπινου στεναγμού, πού 
παρουσιάστηκε στό κόσμο άμε 
σως δταν ό άνθρωπος ένοιωσε τή 
μηδαμινότητά του καί πόνεσε πρό 
του άκατόρθωτου καί τοΰ άπραγ 
ματοποίητου, εΐνε καί θά εΤνε 6 
μόνος διερμηνευτής τής βαθύτε
ρης ύποσυνείδητης ζωής, ό μόνος 
παρηγορητής καί σύντροφος τής 
άνθρώπινης άδυναμίας καί κατάν 
τιας. Μηδαμινή κΓ  αύτή ίκανοποί 
ηση ν ιά  δσους μετουσιώνουν στό 
έπίπεδο «τών ιδεών» κάθε ένδσμυ 
χη κραυγή τής πολυβασανισμέ
νης ψυχικής τούς ύπαρξης. Ό  
"Ανθρωπο'· νράφει κάπου ό MπoJ 
ντελο-’ο. -λάστηκε «νιά  νά *νει 
ροπολή κσ-ί νά υποφέρω».

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ή Γαλλική Κωμωδία, έχουσα ιστο
ρίαν τριών αιώνων έχει καί τά έν- 
τεύδεν άπορρέοντα προσόντα. ’Έ 
χει τήν παράδοσιν, τήν άνεκτίμη- 
τον αύτήν διά τό δέατρον πρωτί- 
στως —  άλλά καί διά κάδε δου
λειά —  σφραγίδα δράσεως —  και 
συνεπώς πείρας —  αιώνων, πού εί
ναι διά τάς άνδρωπίνους εκδηλώ
σεις άρετή τόσον σημαντική όσον 
είναι διά τό καλό κρασί τά χρόνια 
πού έχει περάσει άποδηκευμένον 
στό ύπογειο μέσα στήν καλοσφρα- 
γισμένη μπουκάλα του.

Σύμφωνοι. Ά λ λ ά  σ’ αύτό ϊσα-ϊσα 
ήδελα νά φδάσω. "Ο τι δηλαδή δέ
ατρον είναι πρό πάντων «παράδο- 
σις. Ε ίνα ι πρό πάντων «σύνολον». 
Ε ίνα ι πρό πάντων «ηλικία». Καί 
γι’ αύτό ό,τι πρό πάντων λείπει ά
πό τό δικό μας δέατρον είναι αύτο: 
Τ ό  πνεύμα τής όμάδος. Τ ό  πνεύμα 
τοΰ συνόλου: Ή  παράδοσις. Τ α λέν 
τα άτομικά τό ελληνικόν δέατρον 
έδγαλε. Κατ’ άναλογίαν μάλιστα 
πρός τό πλήδος τών Ελ λ ή νω ν  καί 
πρός τον βραχύτατον σχετικά βίον 
τού έλευδέρου νεωτέρου κράτους, 
έδγαλε πολλά καί μεγάλα. ’Έ χ ε ι  
δέ καί σήμερα νά επίδειξη άρκετά 
(ά ν  καί είς τό σημεΐον αύτό πρέ
πει νά παρατηρήση κανείς ότι ά
κόμη δέν βλέπομε ν καλλιτεχνικές 
ιδιοσυγκρασίες σάν αύτές τών όποι
ων τά ονόματα είναι σέ όλων τά 
χείλη καί τις οποίες ό χρόνος πα
ρασύρει σιγά - σιγά στό πέρασμα

του, νά προδάλλουν μεταξύ τών νε- 
ωτέρων), πρώτου μεγέδους. Τέτοια 
πού δά έλάμπρυναν τό κα λλιτεχνι
κό στερέωμα καί τής Γαλλίας καί 
τής ’Αγγλίας, άν είχαν γεννηδή σέ 
48 μοίρες καί 51 ή σέ 51 μοίρες καί 
31 βορείου πλάτους καί όχι σέ 38 
μοίρες πού γεννήδιικαν.

"Ο ,τι όμως τού . έλειψε καί ό,τι

τοΰ λείπει άκόμη τού δεάτρου τοΰ 
δικού μας είναι άκριδώς ή «παρά- 
δοσις», τό σύνολον, τό πνεύμα αύτό 
τής συνεργασίας τής όμάδοος. Ε ί 
ναι δηλαδή τά τρία στοιχεία πού 
άποτελοΰν τά κύρια χαρακτηριστι
κά διά τά όποια ή Κομεντί Φ ρα ν
σαίζ μ' όλα τά τρωτά καί τά έλατ- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

mm m n  m mm
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Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ !

ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ
Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚΟ Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έν  Αθήναις.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο ΡΕ ΙΑ  είς δλη πΊν ’Ελλάδα. 

ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑ1. Ε Ις  δλας τάς χώρος τοΟ 'Εξωτερικού.

Η Εθνική  Τράπε:ζα τής ΕλΛαόος έκτελει πόσης φαοεως 
τραπεζικός έργασίας εις r6 έσω τερικόν και χό έξω τερκάν 
ύπό έζαιρετικώς ουμιφεροντας όρους. Δέχεται δέ καταθέσεις 
είς δραχμάς (είς ηρώτην ζήτηοιν. έπι προβεομιο και ταμιευ- 
τηρίψ). μέ  λίαν εύνοικό έπιτόκια
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Μ Ε  Τ Ο Ν  « Α Σ .  Λ Ο Γ Ο Ο Ε Τ ΙΔ Η  Ξ

Ετοιμάζεται ή νέα κωμωδία τβΰ κ. ©. Ν. Συ- — ·; 

ναδινοΰ « Ε Σ Υ  Κ ’ Ε Μ Ε Ι Σ »

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ Υ  Κ Ο. Κ Α Ρ Υ Π Τ Α Κ Η

Ή  συναυλία τού Ώ 5 ε ίο υ  -  ό Κος Βικ. 
Ματσακουράτι

Ό  κ. Μττονστιντουί, ττού διεύθυ- 
νε τήν περασμένη Κυριακή τήν συ
ναυλία τοΰ Ωδείου, είνε ό σεμνός, 
ό ευγενικός καί πρό παντός ό ευ
συνείδητος καλλιτέχνης. Ώς καθη
γητής του βιολιού στό Ώδεΐο ’Αθη
νών εχει μορφώσει ενα πλήθος μαθη 
τών, καί πολλά ένδιαψέροντα ταλέν
τα άνέδειξε ώς σήμερα στό όργανο 
αυτό. ’Αλλά καί ώς διευθυντής ορ
χήστρας δέν μάς έδωσε λίγες φο
ρές τήν ευκαιρία, άπό τότε που πα
ράτησε τό δοξάρι του γιά χάρη τής 
μπαγκέττας —  πρωτοεμφανίστηκε 
άν δέν μ* άπατάει ή μνήμη στό άνα- 
λόγιο του διευθυντοΰ μετά τήν άπο- 
χώρηση του Μαρσίκ —  νά έχτιμή- 
σουμε τις μουσικές του ικανότητες 
καί στήν καλλιτεχνική αυτή εκδήλω
ση. Διευθύνει μέ πολύ ακρίβεια καί 
άνεση, χωρίς νά παρασύρεται σέ 
περιττές καί έντυπωσιακές κινήσεις, 
καί οί ερμηνείες του είνε πάντα τό 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα τής ευ
συνειδησίας καί τοΰ λεπτού γού
στου πού τόν διακρίνει.

"Αν μέ τά εργα πού διεύθυνε ώς 
σήμερα ό κ. Μπουστιντούϊ, εργα 
πού ανήκουν ώς έπί τό πλεΐστον 
στή γαλλική μουσική, μάς εχει πεί
σει ό έκλεχτός αυτός καλλιτέχνης 
γιά τήν άγάπη του καί τήν Ι
διαίτερη προτίμηση στή μουσική 
αύτή, μέ τό 'Ισπανικό καπρίτσιο, 
τήν τόσο χαρακτηριστική παρτισιόν 
τοΰ Κορσακώψ, ό κ. Μπονστιντουί 
άπέδειξε, μέ τήν συναρπαστική, τήν 
γεμάτη ρυθμική ζωντάνεια καί χρώ
μα έρμηνεία του, πόσο βαθειά νοι
ώθει καί τή μουσική αυτή, πού τόσο 
τέλεια δίνει τήν ατμόσφαιρα τής 
πατρίδος του. Μέ τις δυό εξ άλλου 
έλεγειακές μελωδίες γιά ορχήστρα 
έγχορδων τοΰ Γκρίκ, ό κ. Μπουστιν- 
τούί βρέθηκε σέ γνώριμο έδαφος, α
φού κι* άλλες φορές έχειροκροτήσα- 
με τήν ικανοποιητική τους άπόδοση 
άπό τόν ίδιον. Καί ή προχθεσινή έρ
μηνεία, μέ τήν ζηλευτή ένότητα πού 
παρουσίασε ή ορχήστρα, που απέ
δωσε μέ πλατύ καί γεμάτο ήχο καί 
ώραία έκφραση τις νοσταλγικές μου 
σικές φράσεις του Νορβηγού συν
θέτη, δέν υστέρησε άπό τις προη
γούμενες έπιτυχίες του.

Ή  συναυλία άρχιζε μέ τήν συμ
φωνία σέ μΐ ΰφεση τού Μότσαρτ. 
Κι* άλλοτε έχω γράψει γιά τις δυ
σκολίες πού παρουσιάζει ή άπόδο
ση τής μουσικής αυτής, προνόμιο 
λίγων δυστυχώς έκτελεστών, κι* έ
χω τήν ιδέα πώς θάπρεπε νά άπο- 
ψεύγωνται ερμηνείες πού δέν ξεπερ
νούν τά όρια μιάς ευσυνείδητης καί 
φιλότιμης προσπάθειας, στά όρια 
άκριβώς πού έ'μεινε καί ή προχθεσι
νή έκτέλεση τής συμφωνίας άπό τόν 
κ. Μπουστιντούϊ.

Σολίστ τής συναυλίας ό Ιταλός

βιολοντσελλίστας κ. Βικ. Ματσακου 
ράτι μέ τό κοντσέρτο τού Μποκκε- 
ρίνι, ένα δεξιοτεχνικό καί χωρίς με
γάλο μουσικό ένδιαφέρον κομμάτι, 
καί τό «άντάζιο καί παραλλαγές» 
τού Ρεσπίγκι. Θερμός ήχος, ευγέ
νεια έκφράσεως, κατανόηση τού ύ
φους καί λαμπρή τεχνική διακρίνει 
τις έρμηνεΐες τού έκλεχτού αυτού 
καλλιτέχνη, προσόντα πού μάς δό
θηκε περισσότερο ή ευκαιρία νά 
έχτιμήσουμε μέ τόν τρόπο πού ά- 
πέδωσε τό έμπνευσμένο καί τεχνικώ 
τατο άντάζιο τού Ρεσπίγκι.

Τά ζωηρά χειροκροτήματα, άνά- 
γκασαν τόν κ. Ματσακουράτι νά 
παίξη έκτός προγράμματος μέ τή 
συνοδεία τής ορχήστρας μιά δική 
του σύνθεση, «Τό νοσταλγικό τρα
γούδι».

Τήν 'ίδια έπιτυχία έσημείωσε ό κ. 
Ματσακουράτι καί στήν συναυλία 
του τήν Πέμπτη στά « ’Ολύμπια». 
Οί σονάτες τού Βερατσινι καί τού 
Στράους καί ιδιαιτέρως ή νοκτύρν 
τού Σοπέν άπεδόθησαν άπό τόν ’ Ι 
ταλό καλλιτέχνη μέ λαμπρότητα ή'- 
χου, εύγένεια καί δεξιοτεχνική Ικα
νότητα. Μέ ξεχωριστή έξ άλλου ευ
χαρίστηση άκούστηκαν δυό κομμά
τια τού ίδίου καθώς καί οί μικρές 
συνθέσεις, έμπνευσμένες άπό λαίκά 
τραγούδια τής Σαρδκνίας, τού κ. 
Ρ. Φαζάνο πού συνώδευσε στό πιάνο 
τόν κ. Ματσακουράτι μέ πολύ λε- 
πτόητα καί άκρίβεια.

ΤΟ Κ Ο Υ Α ΡΤ ΕΤ Τ Ο  Δ Ρ Ε Σ Δ Η Σ

Τό έκλεχτό μουσικό κοινό πού 
παρακολούθησε τήν περασμένη Πα
ρασκευή στή σάλατού Ωδείου ’Α 
θηνών τήν συναυλία τού κουαρτέτ- 
του Δρέσδης ύπό τήν προστασία τού 
Έλληνογερμανικού Συνδέσμου, έχει 
ροκρότησε τούς τέσσαρες καλλιτέ
χνες κ. κ. Κοπότσκυ, Σνάϊντερ, 
Χόφμαν καί φόν Μπυλόου, σ’ ενα 
δύσκολο καί έξαιρετικά ένδιαφέρον 
πρόγραμμα πού περιλάμβανε κουαρ 
τέττα τού Μότσαρτ, τού Μπετόβεν 
καί τού Σούμπερτ.

Συγχρονισμός, ομοιογένεια, ταύ- 
τότης καλλιτεχνικών άντιλήψεων δια 
κρίνει τά μέλη τής καλλιτεχνικής 
αύτής συντροφιάς, προτερήματα α
παραίτητα γιά ένα λαμπρό σύνολο 
μουσικής δωματίου.

Χάρις στά προσόντα αύτά οί έκ- 
λεχτοί αύτοί καλλιτέχνες άντιμετώ- 
πισαν μέ πολύ έπιτυχία τό δύσχολο 
πρόγραμμα τής συναυλίας τους, καί 
μέ τήν μουσικώτατη καί πιστή από
δοση τών έργων έπέτυχαν μιά στε
νή πνευματική έπαφή μεταξύ τών 
συνθετών καί τού άκροατηρίου των, 
στό όποϊο μετέδωσαν μιά άνώτερη 
καλλιτεχνική συγκίνηση.

Ο. Δ. ΚΑ ΡΥΠ ΤΑ Κ Η Σ

Τ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η Γ  Πανελλήνιος
οτό Ζάππειο μέγαρο

Τοΰ κ. Σπ. Παναγιωτοπούλου
ΕΤνε μιά παρηγοριά, μιά άλτιθι- 

νή πηγή χαράς γιά τούς πνευματι
κούς ανθρώπους τού τόπου τό ά
νοιγμα τής Πανελληνου Έκθέσεως 
μέσα σέ μιάν έποχή τόσο ταραγμέ-

§  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Α !  Ο Ρ Α  6 30  - Β Ρ Α Δ Υ Ν Ε Ι  9 ^ 5  |  
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Άπ©  την Πανελλήνιο ’Έ κ θ ε 
ση: «Κεφαλή στρατιώτη» έρ- 

yc  τού γλύπτη κ· Νικόλα.

νη, σέ μιάν έποχή πού λ Ευρώπη 
άντικρύζει μέ δέος την οργή τού 
"Αρη. Καί πρέπει νά χρωστάμε χά
ρη τόσο στούς όργα'ατtc  τής Έ κ 
θέσεως πού μέ τόσο ζ η Λ Ο  άφοσιωΰη- 
καν στό μεγάλο έργο πού τούς έμ- 
πιστεύθηκε τό Κρά·*ο;, δσο κοί 
στούς καλλιτέχνες που ξεπέρασαν 
άφάνταστες δυσκολίες καί μπόρε
σαν νά παρουσιάσουν Γργα πού λί
γο ή πολύ άξίζουν τή'» ποοσοχή μας. 
‘Η έφετεινή παραγωγή τών Ελλή
νων ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών 
καί διακοσμητών σέ ποιότητα δέν 
ύστερεί καθόλου άπό τις προηγού
μενες. Μερικοί —  άρκ:τοί —  καλ
λιτέχνες, ύστερα άπό επίμονες ανα
ζητήσεις μπόρεσαν νά προωθήσουν 
τά πνευματικά τους 6οόσημα| νά 
σημειώσουν μιάν έξελιξη άξιόλογη. 
"Αλλοι, οί περισσότερο· συνέχ.υσν 
άξιέπαινα τό έργο τοις. Εΐνζ k c i  
λιγοστοί πού ξεπέρασαν τόν taw  ό 
τους. Εΐνε άκόμα κάποιοι καινούρ
γιοι —  όπως ό Μορ χλι,ς —  ·<'ου 
μάς έκαναν μιάν ευχάριστη έκπλη
ξη μ’ έ'ργα πού άπό την τ̂ρώτη στιγ 
μή σκλαβώνουν τή μσ-πά τού ini- 
σκέπτη ·<α· ^ττόνγο''ΤΓ' rva fttr .r,·- 
'tyrvc μ'.Χλον

Είνε κρίμα ότι άπό τόν άρκετά 
έκτενή κατάλογο τών έ^θετών λεί
πουν κάμποσα ονόμαζα άξιόλονων 
ζωγράφων, όνόματα πού τά βλέπο
με άλλοτε σ’ όμαδικές ή άτομικές 
έκθέσεις κάτω από έρνσ πού τά ε ί 

χε έμπνεύσει άληθινή, λαγαρή διά
θεση, πού είχαν πάρει κάποια Of»' η 
ξεχωριστή μέσα στό πολύμορφο /αί 
έτερόκλητο πλήθος τών καλλιτεχνών 
μας. "Ας έλπίσουμε ότι οί καλλιτέ
χνες αυτοί δέν έτελείωσαν τό Κργο 
τους κι* ότι θά προσπαθήσουν νά 
μάς χαρίσουν τό συ*'τομώτερο ripya 
άντάξιά τους.

Τά ζωγραφικά έ'ργα τής έκίΚσε- 
ως εΤνε φέτος πολύ λιγώτερα άτό 
όσα ήσαν τόν περασμήο καί τόν 
προπερασμένο χρόνο. Ό  μικρός ά- 
ριθμός δίνει μιάν άπλοχωριά πού 
επιτρέπει στόν έπισκΓ.π-,η νά χαρή 
τά καλλιτεχνήματα μέ r ;ση. ’Μί'ως 
σ’ αύτό νά βοηθάη και ή πολύ Φρcv- 
τισμένη κατάταξη κ η κατάλληλη 
τοποθέτηση, μ* δλο ττου μερικά κομ
μάτια, οί δυό λυρικές συνθέσεις τού 
Γουναρόπουλου αίφνης, 9ά κέρδιζον 
άν ήσαν σέ μιά άπο -mc μεγαλ>ς 
αίθουσες.

Ή  γλυπτική παρουσιάζει έξαιρε- 
τικό ενδιαφέρον. Εϊν-: καί σέ τιο- 
σότητα καί σέ ποιότητα πλούσια. 
’Επίσης γενναία είνε Α προσφορά 
τής χαρακτικής, πού τόν τελευτα^ον 
καιρό παρουσιάζει μιάν έξαίρεΓην 
άνθηση στόν τόπο μας Είνε κρίμα 
όμως πού δυό διαλεχτοί μας χαρά
κτες, ό Γαλάνης κι* 6 Οεοδωρ>που- 
λος, δέν εκθέτουν έργα τους. *Η -·γ- 
λευταία παραγωγή τού δεύτερου, 
πού είχαμε τήν ευκαιρία νά χαρού- 
με στήν έκθεση τής « Ομάδας Τέ
χνη», άνώτερη άπό κάθε προηγού
μενη, μάς είχε ενθουσιάσει κ είνε 
φυσικό νά γίνεται αισθητή ή icncu- 
σία του άπό τήν «Πα’νλλήνιο».

Αίγα τά δείγματα της Διακοσμη- 
τικής αλλά ικανοποιητικά. Ή  τέ
χνη αύτή σημειώνει <τ-ην τόπ3 pc/ς 
άξιοπρόσεχτη προοδο, άνανεώνη 
τις φόρμες της, πλουτ:ςεται μέ και
νούργια εί'δη. Ή  επεξεργασία τού 
γιαλιού πού άπασχολεί ώρισμένους 
καλλιτέχνες είνε ένας νέος, εύχάρ»- 
στος τόνος στό είδος αύτό μιά μά
σκα δέ γιάλινη πού έκτίθεται άττό 
τά πιό δύσκολα καί π ο ικανοποιη
τικά κατορθώματα τήζ  ̂ ακοτμττ»- 
κής.

Στό ερχόιΐί'Ό ί'Ά)'* :τρ-ο*τ:.···
0ήσω νά πώ μέ >ι*·α ν :η τη \vry- 
μη μου γιά τά /νήμα^ · k-
:<εϊ''α πο · Γχουν νόμιμ τ δικαιώματα 
( j t '? v  ι ί τ ' ο

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΠΟΥΑΟ Σ
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Μιά νέα έ λ ’ ηνική ταινία

«ΤΟ ΪΡΔΓΟΥΑΙ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ»
Μιά συνέντευξη μέ τήν πρωταγωνίστρια τοΰ έργου Δίδα

ΜΙΡΑΝΤΑ ΦΡΔΓλ Ο Υ Λ Α Κ Η  (Λήδ α  Μιράντα)
καί τόν παρτενα^ρ της κ. Λάμπρο Κωνσταντάρα

Ή  υπόθεση τοΰ έργου μας 6εντέττα. Μά δλέττω πώς άρ-
κετα τήν κούρασα.

Τί είπε ό ΧΑΝΣ ΣΤΡΟΜΠΑΧ 
άρχιτεχτονας τής ταινίας

«Φ Α Λ Σ Τ Α Φ »
Στό συνεργάτη μας στό Βερολίνο

Ό π ω ς είναι γνωστόν, 6 σκη ο̂- 
Θέτης ΛΕοπολντ Χάϊνις γυρίζει 
στό στούντιο Γιοχάννιταλ τής Τό- 
μπις τίς τελευταίες σκηνές τοΰ 
νέου του έργου «Φάλσταφ» πού ή 
υπόθεσή του είναι παρμένη άπό 
τή ζωή τού συνθέτη τής όπερέτ- 
τας «Οί εύθυμες γυναίκες τοΰ Ού- 
ίνσδωρ» Νικολάϊ. Τήν δλη Αρχι
τεκτονική έργασία τοϋ φιλμ έχει 
άναλάβει ό γνωστός θεατρικός άρ- 
χιτέχτονας τής Κρατικής "Οπε
ρας του Μονάχου Χάνς Στρόμ- 
παχ, πού είχε τελευταία μιά πρω
τοφανή επιτυχία μέ τό άνΕδασμα 
τοΰ «Ντόν Πεχοκουάλε». "Ετσ ι, μέ 
τήν ευκαιρία αΰτή θεωρήσαμε κα 
λό νά τόν παρακαλέσωμε νά μάς 
πή δυό λόγια γιά τή νέα του αυ
τή έργασία κάι γιά  τόν τρόπο ποό 
εργάστηκε.

—Τό πρώτο πού ίπρεπε νά προ 
σέξω, μας λέει, ήτανε νά προσπα 
θήσω νά δημιουργήσω μέσα στό 
στούντιο τήν ά Γμόσφαιρα τής Βιέν
νης ZCO 154%  τής Εποχής δηλαδή 
όπου ό Νικολάι έγραψε τήν περί
φημη όπερέττα του. Ή  αρχιτεκτο
νική τής Βιέννης είναι κατ' Εξο- 
,χήν ρυθμού "μπαρόκ. Τά σπίτια, 
τά διάφορα άνάκτορα, οΐ αύλές, 
οί κήποι, Εξοντερικά τουλάχιστον', 
δέν άλλάξανε ■ σχεδόν καθόλου ά
πό τήν Εποχή ιή ς  Μαρίας θηρεσί
ας. "Ετσι, -ϊν έσχεδίαζα τά ντε- 
κόρ τού φιλμ σέ μπαρόκ θάτανε 
άδύνατο νά άποδώσω ποτέ τρ Βιέν 
νη τού Νικολάϊ. "Επρεπε όπωσδή- 
ποτε νά δρώ ένα τρόπο γιά νά «- 
ξωτερικεύσω τή δαθειά καί ριζι
κή μεταδολή πού έπέφερκ στή ζωη 
καί τήν Εξωτερική έμφάνιση (κο 
στούμια κλπ.) τής Βιέννης ή τ;> 
ρϊοδο τοΰ ροκοκό. Βέδαια δέν άρ 
κοϋσε νά ντύσω τούς ήθοποιούς μέ
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Ό  κινηματογράφος
επέτυχε τό ε

Τ Ε Λ Ε ΙΟ Ν  : ε
Ε  Μ ιχ  άπερίγραπτη γοητεία δά ε 

γέμιση τήν ψυχή σας Ξ

5  Έ να ς  θησαυρός άνεκτίμητος 5  
τό συναρπαστικό

1 κτγ- |
I ττο- !
I κ α ρ - Ί
I δ ι  |
ε  (Β Α Τ Τ Ε Μ Ε Ν Τ  DE C O U ER ) §

5  μέ τήν πιό γοητευτική καί Ξ 
S  τήν πιό τσακπίνα άρχόντισσα Ξ  

τή; όδόνης Ξ
Ν Ί Ά Ν Ι Ε Λ  Ν Τ Α Ρ Ι  Ε  = 

^  σ’ ενα ρόλο δυναμικό, σ’ ίνα  Ξ  
5 άγριο αγώνα κατά τής κοινω- ε 
ε νιας άπ' τήν οποία δέν είχε ε 
S γνωρίσει παρά τήν άδικία, ε 
ε τήν καταφρόνια καί τήν έκ ε 
3 μετάλλευσι ε
ε  Καί caoi δέν πάτησαν ποτέ Ξ  
S τους σέ κινηματογράφο 8ά ξε- Ξ 
ε  σηκωθούν τώρα άπ' τήν γοη- ε  

τευτικίι διαδόλισσα

Ν Τ Α Ν ΙΕ Λ  Ν Τ Α Ρ Ι  Ε

ε γιά νά πάρουν ένα εΰεργετι- ε 
ε κό καί άναζωογονητικό λου- ε 
ε τρό γοητείας μέ τό άπεριγρά- ε 
ε πτου ώραιότητος κβμφοτέ- ε 

χνημα ε

I ΙΤΥΠΟΚλΠΙ I
Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  

in  Α π ρ ι λ ί ο υ  ε
5  ό μεγαλύτερο? κινηματογρα- ε 

φικόί συναγερμό; στό ε

Ι,.παλλλςΊ
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κρινολίνο! καί πλατείες «οΰσίΓ.ς 
γιά  νά δώσω ’ ήν έντύπωση τοΰ ρο
κοκό. Οί άνθρωποι έπρεπε νά δ ε - 
χνουνε ότι ζοΰνε καί κινιοΰνται ε
λεύθερα μέσα σ' αύτό τό μπαρόκ 
περιβάλλον.

Ιδιαίτερα μ' άπασχόλησε ή Ε
σωτερική δ*αορύθμιση τής άστικής 
κατοικίας τής έποχής έκείνης. Έ- 
χτός άπό τίς γενικές γραμμές, έ
πιπλα, κουρτίνες, ταπετσαρίες κλπ. 
προσπάθησα πρό παντός νά τονί
σω τίς μικρόλεπτομέρειες έκεΐνες, 
δπως είνε π. χ. ή λάμπα του πε
τρελαίου πού είχε τότ« μόλις εί- 
σαχθή στή Βιέννη, πού δίνουνε τό 
ιδιαίτερο χρώμα έποχής.

Ακόμα είχα νά οκηνογραφήσω 
καί νά σχεδιάσω τά κοστούμια 
τής όπερέττα; τοΰ Νικολάϊ. Ό  ση
μερινός σκηνογράφος δλέπει τήν 
όλη διακόσμηοη, τά κοστούμια 
πού φοροΰσ; ό Φάλσταφ κ' οί γυ 
ναίκες τής εποχής τοΰ Σαίξπηρ, 
μέ πολύ διαφορετικά μάτια άπό 
τό σκηνογράφο τής προπολεμικής 
έποχής ή τοϋ καιροΰ δπου πρω- 
τοπαίχτηκε ή όπερέττα. Τό θία- 
τρο κι' Επομένως κβ ί ό κινηματο
γράφος τών ημερών μας, άποδίνει 
μιά Εξαιρετική προσοχή στήν έ
ξωτερική έμφάνιση καί τή σκηνο- 
γραφική διαμόρφωση τών έργων 
τοΰ μεγάλου Α γγλου  κλασσικού. 
Εύτυχώς γιά  μένα υπάρχει κά
ποια σχετική προεργασία καί πεί
ρα στό ζήτημα αύτό. γιατί πρέπει 
νά λάδετε ύπ' όψη σας ότι έχω ά- 
νεδάσει ώς τά τώρα τήν ίδια αΰ
τή όπερέττα τρεις φορές στό θέα
τρο. ’Έ τσ ι, ίλπιζω ότι τό φιλμ 
αύτό, πού σέ λίγο θά είναι έτοι
μο, θά μπόρεση ν’ άντιμετωπίση 
άκόμα καί τή δυσκολώτερη καί 
αύστηρότερη κριτική.

iJ ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l IU
ε «...Μέσα στήν άτέλειωτη σει- Ξ 
Ξ  ρά τών ταινιών πού μά; δί- ~  
ε νει καδημερινώ; ή παγκόσμι- ε 
ε ο; κινηματογραφική παραγω- Ξ 
ε ΥΠ, ξεχωρίζουν κάδε τόσο καί ε 
ε μερικέ; κα λλιτεχνικέ; άνώτε ε
— ρες δημιουργίες πού δείχνουν 5  
ε στόν κόσμο τί μπορεί νά κά- ε
— μη. οταν δέλη ή κινηματογρα Ξ

φική τέχνη» ε
ε  Μ ' αύτά τά λόγια ή παγκό- Ξ  
ε σμιο; κριτική ύπεδέχδη τό έ- ε 
ε φετεινό άριστούργημα τή; ε 

γαλλική; παραγωγή;

ΣΕΡΓΙΟΣ!

Πολύς θόρυδος έχει άρχίσει τώ 
ρα τελευταία νά γίνεται γύρω ά
πό τή νέα έλληνική ταινία που ε
τοιμάζει άπό καιρό ή έτα ιρ 'ΐα  
«Σκούρα ς ΊΗλμς— Έ λ λ .  Κινημα
τογραφικά Στούντιο)'.

Πρόκειται, όηως μάς λένε οί ει
δικοί κ ι’ εκείνοι πού παρακολου
θήσανε τό γύρισμα, γιά  μιά πολύ 
εύσυνείδητη προσπάθεια πού όχι 
μόνο θά άΓκπλύνη τίς άμαρτί;ς 
τοΰ παρελθόντος, άλλά καί θά μας 
παρουσιάση Ενδιαφέρουσες εκπλή
ξεις.

Οί τεχνικές Εγκαταστάσεις — 
γιά ν’ άρχίσουμε άπ' αύτές —  εί
ναι πρωτοφανείς γιά  τό τόπο μας. 
Ιδιαίτερη προσο 

χήδόθηκε στό ζή 
τη μα τής Εκλο
γής τώνήθοποιών 
Προτιμηθήκανε Ε
ρασιτέχνες περισ
σότερο — άντίθε- 
τα μέ ότι συνέ-. 
δαινε μέχρι τά 
τώρα πού τό έιι- 
ψυχο ύλικό τών 
Ελληνικών ταινι
ών άποτελείτο α
πό φίρμες τού 9 ι
ατρού, καί μόιο 
σέ μερικές περι
πτώσεις γίνηκαν 
έξαιρέσεις.
Πρωταγωνίστρια 
τής νέας αύτής 
ταινίας είνε μ^ά 
τελειόφοιτος τής

:ριν φυγω
θέλανε νά .μέ σπουδάσουν γιατρό. 
‘Αλλά όταν είδαν, αύτή τή μεγά 
λη μου κλίσι γιά  τό θέατρο, δέν 
άργ· ~ανε νά ιτεισθοΰν καί ν' αλ
λάξουνε ' νώ'μτι. Κα ί τώρα τελευ 
τα ια, όταν ήρθανε άπό τήν κινη
ματογραφική έταιρία κα ί μέ ζή
τησαν. έφεραν δέδαια κάποιες 
αντιρρήσεις, μά ότοτν δεδαιώΟη 
καν ότι Γ;ταν κάτι πού δέν 9ά είχε 
καμιμίά ώ'λαβεηή Επίδραση στή 
καρριέρα μου, δέχτηκαν καί έδω 
σαν τ^ν συγκατάθεσί τους. .

— Πώς τόν βλέπετε τόν κινη- 
'ματογράφο. Σ α ν  τέχνη ή σάν έ 
να μέσον, πού μ' αύτό- θά ίκανο 
ποιήσετε μιά παληά σας -οιλοδο-

Ή  ί ί ;  Λ ή δ α  Μιράντα

τής ύποδάλλω τήν τελευταία έρώ 
τησι .

—Καί σάν πο.ά μεγάλη ήθοποιό 
τοΰ κινηματογράφου 9ά θέλατε 
νά γίνετε ;

— Αύτό είνε κάτι, μοΰ άπαντά, 
πού θέλω νά τό τονίσετε ιδιαιτέ
ρως σάς παρακαλώ. Δέν θέλω νά 
μοιάσω μέ και'α.μιά, ούτε καί νά 
μιμηθώ καμμιά άπό τίς φίρμες 
τοΰ διεθνούς κινηματογράφου, θ έ  
λω νά γίνω αύτή πού είμαι στήν 
πραγματικότητα, χωρίς ξένες έ 
πιδράσεις άπό ξένους χαρακτή
ρας καί τύπους καί χωρ'-ζ μιμή
σεις. Δέν μ' άρέσει καθόλου νά 
λένε. ότς μοιάζω μέ τήν Α ή τήν 

Β  οτάρ. Τό άπε- 
χθάνομαι τρομε
ρά. θέλω , όπως 
σάς είπα, νά δη
μιουργήσω κά ιι 
τό άπόλυτα δικό 

* μου, τό άπόλυτα 
προσωπικό».

Ο .<· Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν -  
Τ Α Ρ Α Σ

‘Η μακρόχρονη 
διαμονή του κ. 
Κ  ωνσταντάραστή 
Γαλλία, τοΰ έχει 
δώσει κείνο τό 
τάκτ καί κείνη 
τήν εύγένεια τοΰ 
ιτολιτισμένου άν- 
θρώπου πού είνε 
έκόηλη κα ί στήν

λ ξ ς μτοΟΚΒασ.λ.κοΟ θεάτρου, ή δίς ξία. ή κι' άκό,μη σάν βιοποριστικό πιό άπλή
Μιράντα Φρανκουλάκη που κρυβ·^- 
ταικάτω άπό τό ψευδνυμο Λήδα mi 
ράντα. Παρτεναίρ της είναι ό κ. 
Λάμπρος Κώνοταντάρας, άγνω
στός ήθοποιός τβ ί βεάτρου Αργο- 
ροπούλου. Καί οί δυο διαπλάθουν 
δυό έξαιρετ,κά ένδ·αφέροντες τύ
πους. Ή  δίς Μιράντα δημιουργεί 
μιά μοιραία γυναίκα καί ό κ. Κω- 
σταντάρας 2ναν νεο.ρό Ελληνα

Επάγγελμα

Ξ  τό άδάνατο μυδιστόρημα τοΰ Ξ  

Ζ Ω Ρ Ζ  Ο Ν Ε  ε
ε ζωντανεμμένο στόν κινηματο ε 
Ξ  γράφο μέσα σ’ ένα πλαίσιο ό- Ξ  
ε νειρώδου; σκηνοθεσία; άπό Ξ 
ε τόν περίφημο σκηνβδέτη ε 

Χ Α Ρ Λ  Μ Ε Ρ Ε  

ε χαί πού τό ενσαρκώνουν οί ε 
Ξ  κορυφαίοι Γάλλοι ήδοπΌιοί 5  

= Φ Ρ Α Ν Σ Ο Υ Α Ζ  Ρ Ο Ζ Α Ι 
Π Ι Ε Ρ  Ρ Ε Ν Ο Υ Α Ρ  

Σ Υ Λ Β Ι Α  Μ Π Α Ί Ά  1Γ
καί ό Πρίγκηψ ε

Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ε Τ Σ Κ Ο Υ  

Τ ή ν  Δευτέραν στήν ε

Ι ΐ Ι Ι Ι Ν Ι ΐ !
ε  ■ 1111111111111111111■ 11  Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Μ  ~

ε  « Μ Η Ν Υ Τ Ω Ρ »  Ξ
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ναυτικό.
Μέ τήν EuKcftp'Tcr 

τοΰ θορύβου, πού εχει άρχίσει γύ
ρω άπ’ αύτή τήν τάινία Εμείς νο
μίσαμε ότι θά είχε Ενδιαφέρον μίΐ: 
συνομιλία μαζύ τους Πρώτα ζητή
σαμε νά δούμε τήν πρωταγωνί
στρια.

Η δα Λ Η Δ Α - Μ Ι Ρ Α Ν Τ Α

Είνε ά^ήθε.Λ ότι πήγαινα μέ 
κρύα καρδιά γ ι αύτή τήν συνέν
τευξη. "Οπως Ι'/α π>Τίροφορηθή 
ή εταιρία -<Σκούρα ς—Φιλμ», είχε 
απαγορεύσει αυστηρά κάθε συ
νέντευξη μέ δημοσιογράφους. " Ε 
πειτα δέν ήξερα κα\ τη διεύθυνσί 
της. ’Επομένως πολύ λίγες Ελ
πίδες εύκαιρίσς είχα καί ϊφα- 
λώς δέν θά κατώρθωνα τίποτε 
άν δέν ύρισκότ-τν σάν Λπό μηχα 
νής θεός, ό αγαπητός κ ι’ εύγενι- 
κός μου φίλος, καί διαλεχτός δη 
μοσιογρόφος ό κ. ΘωμόπουΧος. 
πού γνώριζε οίκογενειακώς τήν 
δ. Λή'δα Μιρότντα, κ,αί πού μέ τό
ση καλωσύνη άνέλαδε νά μέ δοη 
θήση στό σκοπό μου. Τής έκλεισε 
λοιπόν. ενσ ρα·.·τεδοΰ, στό σπίτι 
της, προχτές τό απόγευμα, καί 
τήν ώριαιιένη ώρα χτυπούσαμε 
τό κουδούνι τού διαμερίσματος 
της. σέ μιά άπό τίς πολυκατοικίες 
τής όδοϋ Ά γ ιο υ  Κωνσταντίνου 
πού μένει. 'Ε  ,\».ινος σάν φίλος οι
κογενειακός, κ· έγ&ί σάν δημοσι
ογράφος. Μάς άνοιξε ή ίδια.

'Ομολογώ  πώς τήν είχα φαντα 
στή πολύ διαφορετική Περίμενα 
νά δώ καμμιά  φαντασμένη καί μέ 
τόν απαραίτητο τουπέ κοπέλλα, 
καί μέ δυό λόγια  καμ;μιά άπ" αύ 
τές πού μέ τήν πρώτη ματιά κα 
ταλαβαίνεις πώς τά μυαλά τους 
έχουν πάρει άίρα. Μά γελάστηκα.

Στ ις  ερωτήσεις μου δέχτηκε μ' 
εύχαρίστησι ν ’ άπαντήση καί μό
νο στήν άρχή δείχτηικε κάπως Ε
πιφυλακτική.

Γεννήθηκε σττιν Α θήνα , πριν 
20 άκριδώς χρόνια, όπως καί ή ί
δια τό όίΐχσλογεί, Ά ς  σημειωθή 
δέ γ ιά  τήν λεπτομέρεια ότι τήν 
ήμερα αύτή ετυχε νάγη καί τά 
γεννέθλιά της. Είνα ι κόρη ένός 
διακεκριμένου όδοντογιατροϋ τής 
Αθήνα ς πού κ·.’ αύτός είχε άσχο 
ληθή στά πρώτα του νεανικά χρό 
v ia  καί μέ τό θέατρο, Τό πραγ 
ματικό της όνομα είνε Μιράντα 
Φρανκουλά’κη, μά γιά  καλλιτεχνι 
κό ψευδώνυμο διάλεξε τό Λήδα 
Μιράντα, πού μ’ αύτό άκριδώς 
έμ,φανίζεται καί στό έργο, "Οπως 
μοΰ Εξομολογείται τό θέατρο τής 
άρεσε Εξαιρετικά άπό μικρή.Πρίν 
μάλιστα άπό 3 χρόνια γράφτηκε 
στή Δραματική Σχολή  τοΰ Βασι- 
λιικοΰ μας θεάτρου, καί τώρα εΤ 
ναι τελειόφοιτο-: Ό  κινηματογρά 
φος ήταν ένα ο-πό τά όνειρά της, 
μιά δέν φανταζόταν ποτέ της, ότι 
9ά τής δινόταν τόσο σύντομα ή 
εύκαιρία γιά  νά τό πραγματο- 
ποιήση.

— Άπ ό μικρή, μοΰ λέει, όνει- 
ρευό,μουνα νά παίξω στό κινημα
τογράφο, Μά ή σκέψι ότι γ ι ' αύτό 
τό σκοπό, θά έπρεπε νά πάω στό 
έξωτερικό, πράγμα αρκετά δύσχο 
λ.ο όπως καταλαβαίνετε μ ’ έκανε 
νά μένω μέ τό όνειρο αύτό καί 
μέ τήν Ελπίδα, ότι κάποτε ίσως 
θά μπορούσα νά εκπληρώσω αύτό 
τό πόθο μου.

— Βρήκατε δυσκολίες άπό τούς 
γονεϊρ σας ;

— Νά ίά ς  πώ. Οί δικοί μου

Πρώτα άπ’ όλα σάν τέχνη 
Γιατί όπως καί ό πιό ανίδεος άπ’ 
αύτά τά πράγματα ξέρει, ότι ό κι 
νηματεγράφος είναι μιά τέχνη 
καί μάλιστα άπό τίς μεγάλες καί 
πού σ' αυτήν, τό πρόσωπο τοΰ ή- 
θοποιοΰ παίζει ενα άπό τούς πρω
τεύοντας ρόλους, γ ι ’ αύτό άκρι- 
δώς πρέπει νά/η καί τήν όλη ά- 
παιτούμενη καλλιτεχνική μόοφω

Όπως είναι γνωστό, στό δια-

ΐστε εύ^^ηίζτημΤνη' από τδ
ρόλο σα- ; .

— Ε ίν :  άλήθεια, ότι άπό τό ρό 
λο μου μένω πολύ ευχαριστημέ
νη, γιατί πρώτα - πρώτα βρί
σκεται κοντά στόν τύπο μου. ' Έ 
τσι λοιπόν τόν \οιώθω περισσότε
ρο καί κα λύ^ ρα . Γι αύτό, όπως 
ι-,-ύ-τγλryfr,,γμ,ργ  ̂ -νει τγ ιΛ^ηΐ'^κτη

Λ . Κωνσταντάρα;

μα, ότι δέν κα -αναλώνω προσπά
θεια στη κατα, 'όηση τοϋ ρόλου. , , .
άλλά όλες μου τίς δυνάμεις τις I πως κι έκει έΤσι

στημα που ϊμεινε σ-ή Γαλλία  τοΰ 
δόθηκε ή εύκαιρία νά παίξη Επα
νειλημμένα οτόν κινηματογράφο 
καί μέ Επιτυχία μάλιστα. "Ε τ σ ι ή 
συνΕντευξι αύτή μαζί του παρου
σιάζει Εκτός άπό τά άλλα, καί τό 
ΕνδιαφΕρον ότι δέν πρόκειται γιά 
άνθρωπο πού άντικρύζει γ ιά  πρώ
τη φορά τόν κινηματογραφικό φα- 

. κό. άλλά γιά  έναν δοκιμασμένο 
' ήθοποιό, πού 3ά μπορούσε μάλι

στα νά μάς αιλήση καί λ ίγο  πλα
τύτερα συγκρίνονταυ τήν Εδώ Ερ
γασία, μέ τήν ίδια τοΰ έξωτερι- 
κοΰ. Στήν  πρώτη μου έρώτησι, 
σχετικά μέ to πώς άποφάσισε νά 
παίξη σ' έλλτ·ική ταινία, κ ι’ υ
στέρα άπό το κακο προηγούμενο 
τών άλλων -·σοσπαθειών, μοΰ α
πάντησε έτσι :

—  Δέν οσς · ρύβι., ότι είπα τό 
«ναι» μέ κρύα καρδιά, όταν ήρθαν 
καί μέ ζήτηοαν νά -ιαίξω στό και
νούριο έλλη/ικό έργο. Οί προηγού 
μενες προσπάθειες, μέ είχαν άπο- 
καρδιώσει. O r7 v όμως κατέδηκσ 
στό «στούντιο)) καί είδα τίς Εγκα
ταστάσεις, τούς ά'θρώπους πού 
3ιηύθυναν καί πού όλοι τους άν_· 
ξαίρετα δουλεύανε μέ κΕφι καί μ; 
χγάπη γιά  τήν προσπάθειά τουε 
άμέσως άλλαξα γνώμη καί ή προ 
ΐγούμενη άποκαρδί'.οσις, εδωκε τή 

ΘΕσι της, στη π.'ό Ελπιδοφόρα α ι
σιοδοξία.

— Σ  υγκρίνοντας τίς Εδώ Εγκα 
ταστάσεις κα- τήν έδώ Εργασία, 
μέ τά στουντ ε τοϋ έξωτερικε.ύ 
πώς τά βρίσκ ιται;

— Γενικώς μέ δυό λέξεις μπο
ρώ νά σάς πώ πώς τά Εδώ στούν
τιο τής έταιρ'ας αύτής είναι μιά 
μικρογραφίο- τών Παρισινών. "Ο-

Εδώ, ύπάρ-

άλλο παρά τό ότι θΕλει Εκείνο πού δήνα, ή Μ ιράντα παίρνει τόν Κων- 
θά τραβήξη τον κόσμο νά πάη νά , στχντή στό σπίτι τη;, κ ι’ άρχίσει
δή τήν ταινία ιης, \ά μήν ε ίν α ι............................   Λ .. ’ ...........
ή φίρμα τών ήθοποιών, άλλά ή 
καθαρή και Επ· μελημένη έργασία, 
πού θά παρουσιάση. ’Έ π ειτα  οί 
φιρμαρισμένο: ηθοποιοί τού θε
άτρου, δέν μπο·:οΰν νά ύπακούσουν 
άπόλυτα στό σν>ηνο9έτη, γιατί κά 
ποια φιλοδοξία καί υπερηφάνεια 
—πού δυστυχώς όλο οί "Ελλ η νες  
έχουμε — δεν τούς άφήνει. Έ δ ώ  
είναι εύκαιρία νά τονισθή κάτι.
"Ο τι ό ηθοποιός τού κινηματογρά
φου όσο καί βιρμα νά είναι πρέ
πει νά έχη τυφλή ύπα.κοή στό σκη
νοθέτη. Χωρίς αύτήν δέν μπορεί 
ούδέποτε νά δημιουργηθή τέλειο 
άποτέλεσμα. Ό  σκηνοθέτης είναι 
μέ άλλα λόγια, ή ψυχή τοΰ έργου 
καί ό κυριώτερος πρωταγωνιστής 
του. Κ ι ’ άκόμη ή ήθοποιΐα τοΟ θεά
τρου διαφέρει ριζικά άπό τήν ή- 
θοποιΐά τοϋ κν.ηματογράφου. Ά λ-  
λοιώς στέκεται ένας ήθοποιός στή 
σκηνή, πού ά.ναπτύσσει όλη του 
Tfj δράσι σέ συνέχεια καί μέσα στό

συγκεντρώνω στό πώς νά δημι
ουργήσω κάτι τό άψογο.

— Σκέκτεσθε νά συνεχισετε, έ 
πειτα άπρ τήν πρώτη σας αύτή 
Εμφάνισή ; *

— Ά ν  >,λογα μέ την υποδοχή 
πού θά μοΰ κόνη τό κοινόν. ’Ά ν  
έπιτύχω 9ά με'νω οτόν κινηματο
γράφο καί θά συνεχίσω

Προχω.^ώντα- στή συζήτηση .τή 
ρωτάω γιά  τ ?  όνειρο, πού έχει 
αύτή τή στιγμή κατά νοΰ.

— Θέ>ω: μοΰ λέει νά έπιτύχω 
όπως καί ιφοηνουμΕνως άνέφερα 
ί άτι το καλό. γ ιά  νά δείξω καί 
στόν έξω ΐ'άσμ.% ότι καί ό τόπος 
μας μπορεί νά δημιουργήση, και 
έχει όλα τα κατάλληλα προσόντα 
γ ι ’ αύτό. Κ ι’ σ·>ό μάλιστα μέ κά 
νει νά ά'Οηφώ κάθε κούρασι, καί 
κάθε κόπο δσσ μεγάλη κι’ άν εί
νε. Γιατί λησμόνησα νά σάς α
ναφέρω κάτι σπουδαίο άπό τή 
δουλειά μου. Τή φοβερά κούρα
ση. Βλέπετε, κ ν  μπαίνουψε π.χ. 
στό στούντιο τό Σά βδα το  τρ άπό- 
γεί',υ.α καί βγαίνουμε τήν άλλη 
μέρα τό μεσημέρι, γυρίζοντας σ' 
όλο αύτό τό διάστημα συνεχώς. 
Γιοπί κάθε σκηιή, όσο μικρή κα) 
νάνε γυρίζεται τοΰλά χι, ον 3— 5 
φορές, γιά  νά βγή άλ ;Ηινά κα 
λή.’Υπολογίσατε τώρα ιίοσες σκη 
νές έ'νει ένα φίλμ γ 1 jc να καταλά 
βετε τό τί γ  νετάι.

Τ ’ άκοϋτε τί λέει ή δίς Μιράν
τα. Κόπους καί κόπους χρειάζεται 
γ ι ’ αύτή τή δενλειά. ’Έ χ ε τ έ  τυ 
λοιπόν, ύπ' ό'4 ΐ σας όλες .όσες 
όνειρεύεσθε, δόξα καί τιμές, 
κινηματογραφικών άστέρων: Ή
τέχνη δέν χωρατεύει Α π αιτεί θυ 
σίες, όηως βλέπετε, κ ι’ όχι μι
κρές.

Gci' -'Ot άκόμ.τ;, νά παρατείνω 
τή συνομιλία μου, μέ τή νεαρή

χουν τέλειες άπό όλες τίς άπόψε.ς 
φωνοληπτικές καί φωτογραφικές 
έγκαταστάσεις. Έ κ ε ι  πού υστερεί 
κάπως τό έδώ στούντιο είναι σ’ ώ- 
ρισμΕνα τεχνικά μέσα. Μά ή εύ
συνείδητη καί ".ροσεκτική έργασία 
όλων άνεξαιρέτως πού λαβαίνου
νε μέρος σ' αύιή τή δουλειά, συμ
πληρώνει πολλά άπό τό κενά πυύ 
δημιουργούν οί έλλείψεις αύτές.

— Σκέπτεσθε νά άφοσιωθήτε 
πιά Εντελώς σ'·.όν κινηματογράφο;

— Αύτό όποκ καταλαβαίνετε, 
είναι κάτι, πού θά Εξαρτηθή άπό 
τήν υποδοχή nru  θά μοΰ Επιφύλα
ξη τό κοινοί' σ αύτή τήν πρώτη 
μου Εμφάνισι, ο ’ έλληνική ταινία. 
Πάντως άν ύποτεθή, ότι Επιτυγχά
νω, θά Εξακολουθήσω νά παίζω 
στό κινηματογράφο νωρίς όμως νά 
άφήσω καί τό ΘΕατοο.

—Ό  ρόλος σας σας Ικανοποιεί;
— 'Ό χ ι άπόλυτα. Κ ι ’ αύτό γιατί 

έχει ένα - δυό τραγούδια πού πρέ
πει νά πώ, πράγμα, όπως κατα
λαβαίνετε Εξαιρετικά δύσκολο γιά 
μένα πού δέν έχω δυστυχώς φωνή. 
'Έ τσ ι, είμαστε άναγκασμένοι νά 
καταφύγουμε γ ι ’ αύτά στό ντου- 
μπλάζ. Κατά τά άλλα όμως, εί
μαι εύχαριστημένος καί Ικανοποι
ημένος.

— Πώς τό κρίνετε αύτό πού ε- 
κανε ή έτα.ρία καί δέν έπήρε φιρ- 
μαρισμένίυς ^οπ οίους;

—  Δέν νομί. ω ότι είναι τίποτ

αυτό πλαίσιο κι άλλοιώς μπροστά 
στό φακό, πον. όλη ή ΰπόθεσι Εκ
τυλίσσεται or. σκηνές πού πολλές 
φορές μάλιστα γυρίζονται τελείως 
άνακατεμμένες.

—  Τίποτε άλλο έχετε νά μου 
πήτε;

— Πρίν τελε.',ώσετ- θά σας πα- 
ρακαλέσω νά τονίσετε ότι είμαι Ε
ξαιρετικά ευχαριστημένος καί Ικ α 
νοποιημένος άπό τη έταιρία πού 
Εργάζομαι. Έ .τίσης θεωρώ πολύ 
εύτυχή τόν έαυτό μου πού μοΰ δί
νεται πρώτα r, ευκαιρία αύτή, νά 
Εργασθώ γ .ά  τήν άρχή μι- 
άς νΕας πεοιοδόυ, γ ιά  τήν έλ 
ληνική κινη αοτογραφία. Είναι 
καιρός πιά ό τόπος μας νά δημι- 
ουργήση κάτι ·>ό άπό\υτα δικό του 
καί στό Επίπεδο αύτο. Τά στελέχη 
δέν τοΰ λείπουν, οϋ ε ή όρεξι, ού
τε ό ένθουσιασμός. Ά ρ κ ε ΐ  μόνο 
τήν κάθε σχετ κή προσπάθεια νά 
τήν διακριντι ή προσοχή καί ή άπό 
λυτη ευσυνειδησία γιατί μόνο μ' 
αύτές τίς δυό'προϋποθέσεις, μπο
ρούμε νά έλπιξουμε οτήν δημιουρ
γία κάτι καλοϋ καί ώραίου.

Η Υ Π Ο Θ Ε Σ Η

Καί τώρα ϋστερα, άπ' αύτά δίς 
πούμε μέ λίγα λόγια τή ύπόδεσι, 
πού οφείλεται στόν εξαιρετικό δε* 
τρικό συγγραφέα κ. Δημ· Μπόγρη.

Σ '  ένα άπό τά γραφικά νησιά 
μας, £ή μα£ύ μέ τήν άρραβωνιαστι- 
κιά του τήν Ζωήτσα (Ευ γεν ία  Δα 
νίκα ) καί τόν άχώριστο άδελφικό 
του φίλο τόν Ζαργάνα ( Ά λ .  Λει- 
δαδίτης) ένα ώμορφο καί καλοδεμέ 
νο παλληκάρι ό Κωνσταντίνος Μαυ 
ρίδης (Λάμπρος Κωνσταντά.ςας), 
πού κερδίζει τή ζωή του μέ τό ψα- 
ρεμμα καί μέ τό νά πηγαίνη μέ τή 
βάρκα του έκδρομέςκαί περιπάτους, 
τούς παραθεριστές τού νησιού. Ε ίνε  
πιά φθινόπωρο, οταν μιά μέρα φτά 
νει στό νησί, ή Λήδα  Μιράντα, 
(Μ ιρά ντα  Φ ραγκουλάκη). μιά ώ- 
μορφη άληδινά γυναίκα, πού ήταν 
άλλοτε ηθοποιός καί τώρα μαιτρέσ 
σα ένός πλουσίου έφοπλιστή τού Γε 
ράκη. Ό  Γεράκης έπειτα άπό κά
ποιο μικροκαυγαδάκι πού είχε μα
ζύ της, κ ι’ επειδή είχε κάτι δου
λειές νά κανονίση, είχε φύγει άπό 
καιρό γιά τό Λονδίνο. ’Έ τσ ι ή Μ ι
ράντα, έρχεται μόνη στό νησί, καί 
άρχίζει άμέσως μιά πλούσια καί μέ 
περιπέτειες ζωή, γιά νά ξεσκάσιι. 
Έ κ ε ΐ  συναντάει τόν Μπεναρδή (Κ .  
Παπαγεωργίου) ένα δεατρικό συγ
γραφέα πού κάποτε μάλιστα είχε 
πρωταγωνιστήσει σέ ένα του έργο. 
— καί τήν άγαπάει έξαιρετικά.

Κάποιο βράδυ τρώγοντας μαζύ μέ 
τόν Μπεναρδή, άπό έκκεντρικότη- 
τα. σέ κάποια ψαράδικη ταβέρνα, 
γνωρίζει τόν Κωνσταντή, πού βρί
σκεται έκεΐ μέ τήν παρέα του, κ Γ  
άμέσως τή ; κάνει έντύπωσι ή ώ- 
μορφιά του, καί ή γλυκέιά του φω
νή. ’Έπ ειτα  άπό ένα ώραίο του 
τραγούδι τόν καλεί στό τραπέζι 
τη ; καί τού προτείνει νά τόν πάρη 
μαζύ της στήν ’Αθήνα γιά νά σπου 
δάση 3τό ’Ωδείο τελειοποιώντα; τό 
ταλέντο του.

'Ακολουθούν πολλοί δισταγμοί 
τού Κωνσταντή, μύριε; παρατηρή
σεις άπό τό Ζαργάνα καί τήν Ζωή 
τσα. πού μέ δάκρυα στά μάτια προ
σπαθούν νά τόν κάνουν νά μή δε 
χτή, μά τέλος δέν πείδεται καί λέει 
τό «ναι». ’ Οταν γυρίζουν στήν Ά -

γι αύτόν μιά καινούργια ζωη, μέ 
διασκεδάσεις καί γλέντια άτέλει* 
ωτα.

"Ενας χρόνος ολόκληρος έχει ne 
ράσει άπό τήν ήμέρα πού ό Κων* 
σταντής έφυγε άπό τό νησί του. Στό  
μεταξύ οί σπουδές του στό Ώ δεϊο , 
προχωρούσαν κανονικά, καί τώρα 
πιά έτοιμάζεται νά δώσιι ένα ρεσι
τάλ, άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό. 
Τ ό  πρωί της ήμέρας αύτής τού ρε
σιτάλ, φτάνει σπίτι άπό τό νησί β 
Ζαργάνας. πού μαζεύοντας ολες του 
τίς οικονομίες, έρχεται στή ν Α θ ή 
να, γιά νά τοΰ πή πώς ή Ζωήτσ* 
δρίοκεται σέ πολύ στενόχωρη δέσι, 
ό πατέρας τη ; είνε άρρωστος δα- 
ρειά, οί δανειστές κοντεύουν νά 
τούς πάρουν τά χτήματα καί .νά 
τόν παρακαλέση νά γυρίση πίσω. 
Ό  Κωνσταντής διστάζει καί πάλι, 
μά καί πάλι δέν* δέχεται. Ό  Ζαρ- 
γάνας καταλυπημένος φεύγει.

Ή  ώρα τού ρεσιτάλ πλησιάζει. 
Ή  Μιράντα έχει φύγει άπό νωρίς 
πηγαίνοντας νά παρακολουθήσω τίς 
κούρσες στόν ιππόδρομο. Τ ά  τρα
γούδια θά τ' άκούση άπό τό ραδιό
φωνο κάποιας φίλη; της. Κ?θώς 
ντύνεται ό Κωνσταντής, σέ μιά στι- 
γ'μή £a s -.s:! -άνω στ-ήν τουαλέττ* 
τής Μιράντας, κάποιο γράμμα ξεχ* 
σμένο. Σ τ ή ν  άρχή δέν θέλει νά τό 
άνοιξη. Μ ά  ή περιέργεια νικάει. 
Μ έ  πραγματική συντριβή τότε μα
θαίνει τήν άλήθεια όλη. Ε ίνε  ένα 
γράμμα τοΰ Γεράκη, πού μέχρι ε
κείνη τή στιγμή άγνοούσε στήν ε
ρωμένη του, πού τής γράφει μαζύ 
μέ τ’ άλλα, ότι τήν συγχωρεί γιά 
οσα τούκανε, καί σέ λίγες μέρες 
θάναι κοντά τη ; γιά νά τή σφίξη 
στήν άγκαλιά του. Μ έ  σπαραγμένη 
καρδιά, πηγαίνει στό σταθμό καί 
τραγουδάει. Μαζύ μέ τ' άλλα τρα
γούδια λέει καί μιά περίφημη δαρ- 
καρολα. πού τραγουδούσε μέ τη Zw 
ήτσα τήν αρραβωνιαστικιά του σάν 
ήταν άκόμη στό νησί.

Γυρίζοντας σπίτι έχει πάρει πιά 
τήν άποφασι. Κάθεται γράφει ένα 
γράμμα στή Μιράντα, πού σ' αυτό 
τήν εύχαριστεί γιά όλα οσα έκανε 
γι' αύτόν, ζητάει άπό τήν ύπηρέ- 
τρια τά παληά ναυτικά του ρού
χα καί φεύγει γιά τόν Πειραιά κ ι’ 
άπό κεΐ γιά τό νησί του.

Σ τ ’ άναμετχξύ γυρίζει ή Μ ιράν
τα κχί βλέπει το γράμμα τού Κων- 
σταντή· Πραγματική λύπη, καί ά- 
πόγνωσι αισθάνεται, όταν διαβάζει 
τήν άνχχώρησή του, γιατί στό διά
στημα αύτό πού έμειναν μαζύ τόν' 
είχε άγαπήσει άληθινά. Κλαίει. . . .  
Κλαίει π ολύ ,.,Μ ά  τίποτα πιά δέν 
μπορεί νά κάνη. "Ολα τελειώσα
νε  Ό  Κωνσταντής πάνω στό
πλοίο, μέ τόν Ζαργάνα δίπλα του, 
πού τυχαία, συνάντησε στήν προκυ 
μαία, φεύγει γυρίζοντας «τό νησί 
των, καί στήν άγχπημένη του άρ- 
ραδωνιχστικιά.

Αύτή είνε ή ύπόδεσι στά πιό κύ
ρια σημεία της.

Σκηνοδέτης τοΰ έργου είνε ο κ. 
Φ .  Φίνος, τά δέ σκηνικά του οφεί
λονται στον κ. Γ .  Φρέζ, πού έχει 
έργασθή γιά χρόνια στά δέχτρα 
τής 'Ισπανίας. Όπερατέρ, είνε οί 
άδελφοί Δρυμχρόπουλοι. Τ ή ν  μου
σική τού έργου τήν έγραψεν ό κ. 
Βιτάλης μέ τόν κ. Μαλλίδη. τήν 
ένορχήστρωσι δέ έκανε ο κ. Βιτά- 
λης.

Τ Α Σ Ο Σ  Ο Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ή  πρεμιέρα τοΰ 
«Ρόμπερτ Κώχ» 
στόν « " Ε σ π ε ρ ο »

'Η πρεμιέρα της τοινίος «Ρόμττϊρτ 
Κώχ», ττοΰ θά δοθη τή Δεντέρα στόν 
«"Εσττερρ», θ' άποτελέση έυα άττό τά 
καλιτεχνικώτερα και κοσμικότερα γε
γονότα τής έποχής, θά συγκέντρωση δέ 
τον εκλεκτότερο Αθηναϊκό κόσμο.

Από τούς επίσημους θά παραβρε- 
θοΰνε ό υπουργός Προνοίας καί Υγ ιε ι
νής κ. Κριμπάς, ό υφυπουργός Τύπου 
και Τουρισμού κ. Νικολούόης, ό ύφυ 
ιτουργός τής Εργασίας κ. Δημητρό- 
τος, πολλά μέλη τού διπλωματικό- 
σώματος καί πολλοί άλλοι επίσημοι.
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Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ματικά τη ψυχή τών προσώπων του 
στή μορφή τους ;... *Άλλως τε εχω τήν 
πεποίθησι δτι μερικοί μυθιστοριογρά- 
ψοι, καθώς και μερικοί άναγνώσται 
μ ό λ ι ς  ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν  όπ.τ ι· 
κ ώ ς τά πρόσωπα τοΰ μυθιστορήμα
τος.

β ')  Ε  ί ς π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ν  κ α 
θ ο ρ ι σ μ ό ν  τ ο υ  χ α ρ α κ τ ή -  
ρ ο ς  τ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν .  Π. χ. 
αυτός έδώ θά εΐνε ζ η λ ι ά ρ η ς ,  έ- 
κεΐνος έκεϊ μ ι σ ά ν θ ρ ω π ο ς .

Αύτό εΐνε ενα θ ε τ ι κ ό  δ ε δ ο 
μ έ ν ο ,  άλλά πολύ άόριστο καί πο
λύ ανεπαρκές, γιατί μένει νά καθορι- 
σθοΰν οί ψυχολογικές έκεΐνες αποχρώ
σεις, πού δέν μπορούν νά υπαχθούν 
ττήν προφορική έξήγησι, και πού θ' 
χποτελέσουν τήν ατομικότητα και τή 
;όνη δυνατή πρωτοτυπία τού προσώ
που.

ΚΓ αν ακόμα ύποθέσωμε δσο μπορεί 
λεπτομερέστερο αυτό τόν προφορικό 
καθορισμό, πάλι θά εχωμε ένα πρό
γραμμα π ρ ό ς  έ κ ΐ ε λ ε σ ι ν :  
Π. χ. "Οταν θά rev): Αυτή ή νέα 6ά 
‘Ινε θαρραλέα και αφελής, πολύ έ£»;- 
Γνη στις ιδέες, καί θάχ^ τό αίσθημα 
αυθόρμητο άπό ένστικτο κλπ. θά υπο
λείπεται γιά τήν πραγματοποίησι αύ- 
toj τού συνδυασμού, νά δημιουργήσω 
έναν τύπο νέας ζωντανό, ιτου ν’ άνι α
ποκρίνεται σ’ αυτό τόν καθορισμο... 
Δηλαδή, μέ λίγα λόγια, δέ; εχει γίνει 
ακόμα τίποτα, καί ολα πρέπει νά γί
νουν.

ΟΧ
Θ' άπόψευγαν αύτό τό σφάλμα, αυ

τή τήν πλάνη, άν είχαν ύπ' όψι τή δια
φορά, πού υπάρχει μεταξύ ένός ζωντα
νού ανθρώπου καί ένός εικονικού.

Ό  πρώτος εΐνε κάτι πραγματικό, 
καί όταν άκόμα δέν ενεργά. Εΐνε ενα 
σώμα, μιά ψυχή, ενα σύνολο άπό ενέρ
γειες, έτοιμες νά έκδηλωθουν σέ σειρά 
πράξεων.

Τό δεύτερο πρόσωπο, τό εικονικό, τό 
φανταστικό δέν έχει καμμισ πραγματι
κή ύπόστασι. Τί υπάρχει π. χ. σ’ έναν 
ήρωα μυθιστορήματος, 6τα·; άφαιρέσω- 
με τή δεδομένη σειρά τών πράξεων 
του ;... Μιά άπλή τάσις οτό πνεύμα, 
πού συνέλαβεν αύτές τις πράξεις, νά 
συλλάβη κΓ άλλες παρόμοιες. Ποϊν 
άρχίση νά ενεργή τό πρόσωπό, αυτή ή 
τάσις δέν μπορούσε νά προϋπάρχη. 
Αρα δέν ήταν καθόλου ά/οπαραστη- 

μένο, δέν υπήρχε στό πνεύμα τού πο*η- 
τού.

Ίσως πούν ότι ό ποιητής είχε μιά 
τάσι νά συλλάβη αύτή τήν ώρ·«σμένη 
σειρά τών πράξεων, πού είνε ή μόνη 
δυνατή άναπαράστασις του προσώπου. 
Έτσι όμως έξηγείται πολύ εύκολα καί 
αδικαιολόγητα ή γένεσις τού προσώ
που... Εΐνε τό Υδιο σά νά έξηγουταμε

τή σύνθεσι ένός έπικού π^;ήματος, λέ
γοντας ότι ό ποιητής είχε τάσι νά τό 
φαντασθή έτσι, καί τή στι/μή πού συ
νέλαβε τόν πρώτο στίχο, άρχισε νά 
άναπτύσση τό ποίημα, πού προϋπήρχε 
στό πνεύμα του σέ κατάστασι αυτο
δύναμη !

' Οσο γιά τήν ύπόθεσι ότι ό μυθι- 
στοριογράφος φαντάζεται μονομιάς μέ 
άμεση διαίσθησι όλη τή σε’ρα των πρα 
ξεων τού προσώπου, ή και μιά σε·οά 
άρκετή γιά τόν κατά προσέγγισι καθο
ρισμό τού χαρακτήρος, αύτή ή υττόθε- 
σις δέν αξίζει καν νά συζητηθή.

Ή  μεγαλοψυΐα κάνει πράγματα κα
ταπληκτικά, όχι όμως θαύματα !

"Αρα ό δραματουργός ύέν μποοεΐ νά 
φαντασθή τά πρόσωπά του παρά β α θ 
μ η δ ό ν  καί χωρίς προσχηματισμέ- 
νη ιδέα, δηλ. χορΐς ιδέα άρκετά διευκρι
νισμένη, ώστε νά καθοριση πραγματι
κά τό χαρακτήρα τών ποοσώπων. Δέν 
τά βλέπει σέ κατάστασι αυτοδύναμη, 
πριν τά κάμει νά ένεργήσουν, νά δρά
σουν. Τ ’ άναπαριστάνει στή σκέψι icu 
κατά πράξιν (θεατρικήν), καί τά κρί
νει άπό τά έργα των. Ή  μία πραξις, 
(όπου ή δράσι ς) τού προσώπου συνε
πάγεται άλλη, αυτή άλλην, καί άπό τή 
σειρά αυτή τών πράξεων προκύπτει ό 
χαρακτήρας τού προσώπου. Αύτός ό 
τρόπος τής βαθμιαίας έπινοήσεως τών 
προσώπων θά γίνη καλύτερα αντιλη
πτός, όταν ληφθή ύπ’ όψιν ή αναλογία 
σχετικώς μέ τις άλλες τέχνες.

"Ενας συνθέτης βρίσκει μιά μελωδι
κή φράσι, πού είνε τόσο καλή, ώστε 
δέν μπορεί ν’ άλλάξη ούτε μιά νότα, 
σά νά παρουσιάστηκε μέ τό ττρώτο 
σχηματισμένη στό πνεύμα, πού τήν συ
νέλαβε.

Καί όμως δέν έργάστηκε έτσι ό συν
θέτης. "Οταν άρχισε νά τμο»νου5άη μέ
σα του αύτή τή φράσι, όέν είχε καμ- 
μιάν προσχηματισ|ιένη ίδέσ, τί θάβ/αι- 
νε. Ή  μιά νότα προκάλεσ^ τήν αΛλη. 
Αν δέ ή σειρά τους άποτελεΐ σύνολο 

ομοιογενές, τούτο δέν θά πή, πώς εΐνε 
σύμφωνες μέ τύπο προύττάοχοντα, αλ
λά ότι συνεχίζονται μελωδικά.

Οπως λοιπόν ό μουσικος βρίσκει 
τά μοτίβα του τραγουδώντας, έτσι καί 
ό δραματικός ποιητής βρίσκει τά πρό
σωπά του κάνοντάς τα νά μιλούν καί 
νά ενεργούν. Καί τά πρόσωπα ποοχω- 
ρούν διαμορφωμένα άπό τις πράξής 
τους, πού ή μιά πηγάζει άπό τήν σλλη 
μέ τό αίσθημα τής ψυχολογικής αρμο
νίας ή τ ή ς  έ ν ό τ η ι ο ς  σ τ ή  
δ ρ ά σ ι ,  ή ο π ο ί α  ά π ο τ ε 
λ ε ΐ  τ ό  α λ η θ ι ν ό  δ ρ α μ α 
τ ι κ ό .  χ ά ρ ι σ μ α .

, Μετ. ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  
ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Η συνέχεια.

Ή  καλλιτεχνική κίνηση 
στήν επαρχία

ΣΑ ΒΒ Α Τ Ο , 30 Μαρτίου 1940 ttlttttttm

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Μάρτης.—  Τήν προ
περασμένη Κυριακή ςττήν αίθουσα τής 
Λαϊκής Βιβλιοθήκης έγινε ή τετάρτη 
φιλολογική άπογευματινή συγκέντρωση 
τών συνδρομητών της. Ή  φιλολογική

ψουν άφού το κοινό εΤνε πρόθυμο νά 
τούς ένισχύση.

ί:-ο
Γιά σήμερα έ'χει όργανωθή μιά με

γάλη χοροεσπερίδα ποΰ θά δοθή στήν
αυτη συγκέντρωση ητανε αφιερωμενη αίθουσα τής Λαϊκής Σχολής ύπέρ τής

Δυό μχκέττες τβΰ κ.Κούν γιά τήν 1η καί τήν 3η πράξη τοΰ «Γλάρου» τοΰ Τσέχωφ, ποΰ μ’ αύτό, μέ 
σκηνοθεσία του κ. Κούν θ' άρχίση τις παραστάσεις του τό πειραματικό θέατρο τοΰ ήμικρατικοΰ θιάσου

Κοτοπούλη

Μιά βόλτα
ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ

Έκεΐ πού αγκαλιάζονται όλα τά είδη τής τέχνης

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 

φίες τοΰ Ρέμπραντ! Δέν μπορεί 
πια κανένας καταλάί'τ) τήν η
λικία του μοντέλλου. Παρ<χδείν- 

— χό.ριν, ή περίφημη προσο- 
πογρσφίο- τοΰ /άν Σ ίξ !

—Είναι έέ,ηντάρης; αναρωτιοΟν 
ται.

Στή πραγματικό- ;τα δέν είναι 
οϋτε τρι^ντάρηο

"Ενα ς  Πορτογάλος τοΰ έπιστρί 
φει τό πορτραϊτο τής γυναίκας 
του πού του είχε παραγγείλει γι 
ατί δέν έμοιαζε, Ζητάει πίσω τά 
χρήματά του.

O i παΛηοί προστάτες τοΰ ζω
γράφου, οί πλούσιοι μπουρζουά 
δες, άπομακρύνονται και γιά άλ 
λους λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιά 
τή δίκη του μέ τή παραμάννα— 
τώρα ot πουριτανοί αύτοί παρα 
ξενεύουνται πού τόν βλέπουν νά 
σι,’ζη παράνομα μέ τήν υπηρέτρια 
του. Ό  Ρέμπραντ θέλησε νά 
ποτντρευτη τήν Χέντρικζε άλλά 
τόν εμπόδιζε ή διαθήκη τής Σά- 
σκιας. Θά παραιτείτο άπό τήν 
έπΐ'κοφπία τής περιουσίας της άλ
λά τό νά άπαδώση λογαριασμούς 
για τή <ηδεμονία, ίσοδυναμοΰσε 
γι αυτόν... νά πά;) κατ’ εύθεϊαν 
στή φυλακή.

Και όταν ή Χέντρικζε έμεινε εν 
κυος καί θέλησε άναγνωρίσ>| 
καί γυναίκα καί παιδί, ή θέλησι 
τής πεθαμένη" τόν έμποδίζει. Μέ 
λύσσα παραστέκεται στή ταπει- 
ν·ωσι τής αθώας y i ναίκας. Στήν  
έκκλησιά τής άρνοΰνται τή μετά 
ληψι.

.Η Χέντρικζε γεννάει ενα κορι
τσάκι, άλλά ή μητέρα δέ μπορεί 
νά ζήση φανερά σύζυγος τού πα
τέρα, γιατί έτσι προστάζει ή κα- 
τάρα τής περιουσίας τής Σάσκι- 
ις.

Πεθαίνει και ή μητέρα τοΰ Ρέμ  
πραντ καί ό άδελφός του ό Άδρι- 
ανός. Ο μεγάλος καλλιτέχνης 
βλέπει νά σδύντ| ή οικογένεια 
του; χωρίς να μπορή νά θεμελιώ- 
ση καινούρια. Ό  άδελφός του ή
ταν ένας άποτυχημένος τής ζωης 
<αί εζησε τ^ τελευταΐα του χρό 
νια—νομίζω — κοντά στό ζωγρά- 
po χρησιμεύοντας γιά  μοντέλλο. 
Γόν αναγνωρίζουν στις εικόνες 
τών μαθητών του, άλλά καί ό δά 
σκαλός τόν παίρνει γ ιά  μοντέλ
λο, κ γ  άδικα τόν ζωγραφίζει μέ 
χρυσή περικεφαλαία. Τό πρόσω
πο μένει τό ϊδιο— δείχνει τό μυ
λωνά. .

.Ο Ρέμπραντ άρχίζει νά γερ
νάς, τά μαλλιά του άρχίζουν ν’ 
ασπρίζουν, τώρα ξέρει τή ζωή. 
τά»< τραδοΰν πάλι τ& σκοτεινά 
πρόσωπα πού φέρνουν τή σφραγί
δα τής είμαρμένης.

Τά εργα του ώς τότε είχαν 
δραματικό χαρακτήρα. Τώρα ζω
γραφίζει άκόμα πιό σκοτεινά, ®ά 
ζει λίγα  πρόσωπα στά εργα του 
πού εΐνε ενα είδος μονολόγων.

Αγαπάει πάντα τούς ζητιάνους 
καί μ’ αυτούς σχηιματίζει εικόνες 
άπό τήν Α γ ία  Γραφή καί τη Νέα 
Διαθήκη.

Ή  χαλκογραφία του είναι ή α
δυναμία του, όλο καί σκηνές τής 
Ιεράς Ίσ το ρ  ας, τά άριστουο- 

γήματα δγαίνουν τό ένα μετά τό 
άλλο άπό τά χέρια του καί σκορ 
πίζονται ανώνυμα στό λαό.

"Ο χι, oi άνθρωποι δέν έχουν α
νάγκη νά ξέρουνε, ν^ μάθουνε, 
δέν έχουνε παρά νά κυττάζουνε 
καί νά αισθανθούνε. Τί δαθειά 
ίλήθεια στή χειρονομία τοΰ Τω- 
6 ία, πού ψάχνοντας γυρεύει τή 
πόρτα, όταν άκούει τή φωνή τοΰ

γυιοΰ το υ ! στά δλεμϊματα τών 
φτωχών φαράδων, που πίσω άπό 
ενα δράχο δάζουνε στό τάφο τό 
πτώμα τού , εσταυρωμένου !

Ποιός μπορεί νά καταλάδη άπό 
ποΰ ξεπςτιέται τό φώς ποΰ φω
τίζει καί τούς δίκαιους καί τούς 
κολασμένους, στά έργα τοΰ δα
σκάλου; κι’ ό ίδιος δέν τό ξέρει. 
Εκείνο πού είναι φανερό είναι δ- 

τι τώρα έχει μιά νέα τεχνοτρο
πία στό φωτισμό τών έργων του. 
Πραγμα  σπάνιο στά έργα  τοΰ 
Ρέμπραντ νά έχη ό Χριστός ένα 
φωτοστέφανο γύρω  στό κεφάλι 
του. Ά λ λ ά  πάντα ένα φώς άκτι- 
νοδολεΐ γύρω στούς Χριστιανούς.

Ο Ρέμπραντ τελειώνει τό κύ
κλο τών χαλκογραφιών του μέ 
μιά πού παριστάνει τό τέλος τοΰ 
κόσμου.

«Κ α ϊ τό ΚΎΐοπέτασμα τοΰ Να- 
οΰ έσχίσθη έκ τών άνω πρός τά 
κάτω, καί ή γή έσείσθη, καί οί 
δράχοι διερράγησαν.))

Μέσα σ’ ένα φώς δλέπει κανείο 
τρεις γιγαντιάίους σταυρούς.

Ενα  χαλάζι άπό φωτεινές ά 
χτΐδες τυφλώνει στρατιώτες καί 
μισθοφόρους. Αλλοι φεύγουνε 
γιά  νά σωθούνε, άλλοι πέφτουνε 
στά γόνατα, μονάχα οί σταυρωμέ 
νοι μέσα στήν άγωνία τους τεν
τώνουνε τά σώματά τους πρός 
τόν ουρανό.

Στ ις  εικόνες τής ίδιας εποχής 
όλες πααμένες άπό θέματα τής 
Α γ ία ς  Γραφής, τά χρώιιατα είνε 

πιό άνάγλυφα. .Ο Ρέμπραντ δέ 
ζωγραφίζει μόνο μέ πινέλο, άλ- 
λά καί μέ τή σπάτουλα, άκόμα 
καί μέ τά δάκτυλά του.

Τόν κοροϊδεύουν λέγοντάς του 
δτι μπορούσαν άν ήθελαν νά ξε
κολλήσουν ένα πρόσωπο άπό τήν 
εικόνα, μπορούσαν νά τό τραδή- 
ξουν άπό τή μύτη. Σ ’ έκείνους 
πού γελοΰσαν, τούς άπαντοΰσε · 
« Έ γ ώ  είμαι ζωγράφος, δέν είμαι 
μπογιατζής.»

Τώρα ό Ρέμπραντ δείχνει μιά 
προτίμησι γιά  θέματα πιό χαρι
τωμένα, πιό ευχάριστα: οΐ ποιμέ
νες λατρεύοντες τό βρέφος στή 
Φάτνη, ή γυναίκα τοΰ Τωδία μέ 
τή κατσίκα, ό ’ Ιωσήφ πού όνειοεύ 
εται σ’ ένα ώραίο τοπείο. τά άλο
γα  τοΰ καλοΰ Σοομαρείτου στα- 
ματημένα κάτω άπό ένα λόφο. 
"Οπως καί στά νειάτα του, δια
λέγει μοντέλλα φριχτής άσχήμι- 
ας. Ιδ ια ίτ ερ α  προτιμάει τούΰ γ έ 
ρους.

’Άξαφ να, ή ψυχή τής εικόνας 
άλλάζει.

Ή  γυναίκα του Πετεφρή κάθε- 
τοτι σέ μιά κόκκινη πολυθρόνα μι 
σόγυμνη, μ ’ ένα φόρεμα χρώ μα
τος λουλουδιών τής μυγδαλιάς, 
κοντά της, 6 άνδρας της φορών
τας ένα τουρμπάνι, μέ τό νέρι 
της δείχνει τόν ’ Ιωσήφ, έκεϊνόν 
πού έμό.Υυνε—όπως έλεγε—τή κοί
τη της.

Ο Πετεφρής — πού ξέρει τά ή- 
|θη τής γυναίκας του—δλέπει τό 

τσαλακωμένο ποικάμισό της, τό 
ζεστό άκόμα κρεδδάτι, άλλά τό 
δλέιμμα τ ρ Ο νέου δείχνει τήν ά - 
θωότητά του.

Ή  γυναίκα τοΰ Πετεφρή είναι 
ή Χεντρικζε καί ό άθώος Ιωσήφ 
ό Τίτος. Τό- δυό αύτά άγαπημένα 
του πρόσωπα δοηθάνε τό Ρ έ μ 
πραντ νά γράψη μέχρι τό τέλος 
τό μυθιστόρημα τής ζωής του 
Τά δρίσκει κανένας πλάϊ του πάν 
τα. κσντά στόν όκρίδα\τά του, ε- 
τοιμΓ νά χόν βοηθήσουνε.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ ί ΙΠ Ο : Ή  συνέγεια.

Μετ. Κ ί ϊΣ Τ Λ  ΛΑ Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ

Σ τ ή  μέαη οχεύόν τής όίοΰ Παν- 
(5ρο3ου ΰπάρχουχ' μερικά καταατή- 
ματχ μέ··. μυατυριώδη έμφάνιαη, 
πού θυμίζουν κάπω; ύποπτα έ\'εχυ- 
ρβδανειοτήρια υπόπτων έπί^ηί ίρό 
μων τοΰ Λονδίνου. . .

"Ομως οί δουλειές πού γίνονται 
οτά μαγαζιά αύτά είναι κάθε άλλο 
παρά κποινικώς κολάαιμες», όπως 
θάλεγαν οί δικηγόροι.

κι* ο^ες οι εποχές
ατά παληατζίδικα αύτά! Μ α  τί ά- 
ρα,γε μπορεί καί ν' άκούοη; . . .

Ό  κ. Ά δ ά μ , ιδιοκτήτης ένός κα
ταστήματος τού είδους αύτού δέχτη
κε προθυμότατα νά ικανοποίηση 
καί τήν αϊαθηαι τής άκοής μας. . . .

—  Πρώτα - πρώτα, άρχιαε ανα
στενάζοντας δαθειά ό κ. Ά δ ά μ , 
κάνω τήν τραγική γιά μάς δήλωσι 
OTt περνάμε τήν πιό μαύρη κρίσι.

—  Γνωρίζουν τήν άξια εκείνου 
πού παίρνουν;

—  Κατά κανόνα, ναι. Α ντίθετα  
οσοι πουλούν έχουν τήν έντύπωοι 
πώς τό αντικείμενο πού φέρνουν 
γι' άγορά είναι πολύ μεγαλύτερης 
αξίας άπ’ ο,τι τούς τό πληρώνουμε 
καί κατά συνέπεια φεύγουν παρα
πονεμένοι. Γ ι ' αύτό κι' εμείς θέ
λουμε ν ’ αγοράζουμε πράγματα ά-

στο παληό Καλαματιανό χρονογράφη
μα. 'Ομιλητής ό συνάδελφος αρχισυν
τάκτης τής έδώ έφημερίδος «Θάρρος» 
κ. Γιάννης Άναπλιώτης. Στήν άρχή τής 
όμιλίας ό κ. Άναπλιώτης μίλησε μέ 
λίγα λόγια γιά τή θέση τοΰ τύπου μέ
σα στήν πνευματική ζωή ένός τόπου 
καί μετά μίλησε γιά τό χρονογράφη
μα σάν ένα είδος λογοτεχνικό. Προχω
ρώντας μίλησε γιά τους Καλαματια
νούς χρονογράφους ποϋγρσφαν σάν έ- 
παγγελματίες ή έρασιτέχνες χρονογρά
φημα στις ντόπιες έφημερίδες άπό τά 
1899 καί δώθε. Μέσα σ’ αύτους ξεχώ
ρισε τά ονόματα τών Γιάννη Σακκέτα, 
Γεωργ. Βεντήρη, Πάνου Νικολοπουλου, 

j Γεωργ. Μαράκα, Άναστ. Μιλάνου —  
Στρατηγοττούλου, Π. Ψαλτήρα και από 

’ τους νεωτέρους του Π. 'Ιπιτολύτου, Κ. 
j Χρυσομάλλη, Π. Δ. Οίκονομάκη, Γιώρ- 

ργου Άποστολόπουλου, Β. Καπιτσινέα, 
Γ. ΜπάμπαΧη, Ευαγ. Δημητρακοπού- 
λου.

Τών παλαιοτέρων χρονογράφων ω
ραιότατα χρονογραφήματα ττου άναφέ- 
ρονται στή ζωή τής ιταληάς Καλαμά
τας διάβασε ό ίδιος ό εισηγητής και οί 
κ. κ. Ήλ. Μουνδρέας, Θάνος Ζακόπου- 
λος καί Κώστας Μεταξάς.

Καί ή απογευματινή αυτή σημείω
σε εξαιρετική έπιτυχία άπό κάθε ά
ποψη.

ί

'Απλούστατα αγοράζονται καί 
πουλιούνται διάφορα έργα τέχνης. 
Καί τί «διάφορα»! Ά ρχ ίσ τε  άπό 
τούρκικα μαγκάλια καί φτάστε σέ 
λεπτεπίλεπτα άσημένια γυναικεία, 
βραχιολάκια. ’Από ιερές εικόνες σέ 
άσημοκέντητα έργόχειρα. Ά π ό  κη 
ροπήγια βαρειά σάν λόγια πεϊε,ίάς

Σύνθεση τοΰ κ. Μαρούλή

Καί ό λόγος είναι άρκετά ευνόη
τος. Ό  κόσμος σχί,ς ώύσκ^λες αύτές 
στιγμές πού περνούμε, τό τελευταίο 
πράγμα πού θά σκεφθή ν ’ άγοράση 
είναι ένα έργο τέχνης. Καί πολύ 
σωστά, δέν μπορώ νά π ώ ...

«'Ύστερα γιά τόν ’ίδιο λόγο τής 
κρίσιμης έποχής κ.τ.λ., έπαυσαν

σέ πήλινα άγγεία. Από χαλιά περ- νάρχονται περιηγητές, πού είναι
σικά σέ γιαταγάνια. Ά π ό  πιστόλια 
τοΰ καιρού τού Κολοκοτρώνη σέ 
σιντεφένιες πίπες. ..

Μ ά  καί τί ποικιλία στούς άνθρώ- 
πους πού μπαινοβγαίνουν σ’ αύτά.

Οά μπορέσετε νά δήτε τόν αρι
στοκράτη πού έρχεται μαχμουρλίδι- 
κα ν ’ άγοράση κάτι. Τ ό ν  νεόπλου
το νά ζητάη «ό,τι άκριδώτερο ύπάρ 
χει». Τ ό ν  φιλότεχνο νά προσπαθι7ι 
ν ’ άνακαλύψη κάποιο κρυμμένο θη
σαυρό. . . Τ ό ν  συλλέκτη ένα παλη© 
κούρελλο πού νάχιι τήν ιστορία του.

©ά δήτε έπίσης άνθρώπους κατα
τρεγμένους άπό τή Μοίρα νά βρί
σκονται στήν άνάγκη νά πουλούν 
τ’ άγαπημένα τους κομψοτεχνήμα
τα. πού όχι σπάνια είναι οικογε
νειακά κειμήλια. Οά δήτε κληρο
νόμους άφιλότεχνους καί άμορφω- 
τους πού θέλουν νά ϊεκάμουν όσο- 
όσο «εκείνο τό περιττό πράμα», πού 
τούς έπεσε ατά χέρια. .·

©ά δήτε τέλος, καλούς ύπηρέτες 
καί ύπηρέτριες νά προσπαθούν νά 
ξελαφράισουν τ' άφεντικά τους' άπό 
μερικά α σ ημικά ...

Αλήθεια , τί δέν βλέπει κανείς

οί κυριώτε,ροι πελάτες μας.
—  Τ ί άγοράζεται περισσότερο:
— Ά π ό  όλα. . . "Ο ,τι βλέπετε γύ

ρω σας. . . δέν μπορώ νά σάς πώ ά- 
κριδώς.

»Ώριαμένοι πελάτες, έξαφνα, ό
πως οί ξένοι προτιμούν μάλλον τά 
κεντητά καί τά πήλινα άγγεία. 
Ά π ' τούς δικούς μας πάλι, άλλοι τά 
«δαρειά» άντικείμενα, οπως τά 
πηροπήγια, θυμιατήρια, ποτηροθή
κες κ.τ.λ. ’Ά λ λ ο ι  —  οί γυναίκες 
περισσότερο τά έλαφρά κοσμή
ματα, σάν τ' άραχνωτά άσημένια 
βραχιόλια κ.τ.λ.

«Τέλος, δέν είναι λίγοι κείνοι 
πού ζητούν παληές ενδυμασίες... 
Ζήτημα γούστου, δηλαδή · .

— "Όσοι έρχονται χ Γ  άγοράζουν 
κάτι, αύτό τό κάτι τώχου\·ε σκε- 
φθή, μάλλα λόγια έρχονται μέ τήν 
ώριομένη σκέψη νά πάρουν τό τάδε 
άντικείμενο, ή ο,τι βροΰν στήν 
τύχη;

—  Φυσικά, ο,τι δροΰν. Γιατί ποτέ 
κα\·είς δέν ξέρει τί μπορεί νά ύ-
πάρχη έ δ ώ ...

πό άνθρώπους πού ξέρουν τις τιμές 
τους.

—  Τυχα ίνει, κάποιος πού πούλη
σε κάτι. εύκοληνόμενος άργότερα 
νάρδη νά τό ζητήση;

Τώρα ή Λαϊκή Βιβλιοθήκη έτοιμάζει 
τό φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ διαλε
κτού λογοτέχνη καί ’Ακαδημαϊκού Ζα
χαρία Παπαντωνίου πού αναλυτική εί- 
σήγηση τού έργου του θά κάνη ό γενι
κός γραμματέας τής Λαϊκής Βιβλιοθή
κης κι’ έκλεκτός διανοούμενος κ. Ή- 
λίας Κούτσης, ένφ κυρίες καί δεσποι
νίδες θά απαγγείλουνε τά ωραιότερα 
ποιήματα τού τιμώμενου νεκρού ή θά 
διαβάσουνε πεζά του.

*= -»

Στήν πόλη μας βρίσκεται άπό την 
προπερασμένη Δευτέρα, ό καλός θία
σος «'Ένωσις Καλλιτεχνών» πού ήρθε 
έδώ άπό τό Ναύπλιο. Ο θίασος δίνει 
παραστάσεις μέ έξαιρετική έπιτυχία 
στό κινηματοθέατρο «'Έσπερος». Γιά 
πρεμιέρα του διάλεξε ό θίασος τό ω
ραίο έργο τοΰ εκλεκτού συγγραφέα κ. 
Δημ. Μπόγρη «Φουσκοθαλασσιές» πού 
παρακολούθησε κι’ ό ίδιος ό συγγρα
φέας. Πριν άπό τήν παράσταση μίλησε 
ό κ. Μπόγρης γιά τά «πρώτα βήματα 
τού Νεοελληνικού θεάτρου». 'Ο  κ. Μπό
γρης, πού εΐνε καί καλός ομιλητής καί 
φαίνεται νά κατέχη καλά τήν ιστορία 
τοΰ θεάτρου, χειρίσθηκε μέ σαφήνεια 
καί γλαφυρότητα τό ένδιαφέρον θέμα 
του.

Τήν διάλεξη κο,ί τήν πρώτη παράστα 
ση τοΰ θιάσου παρακολούθησε ό Νο
μάρχης καί ή κ. Παπαδήμα, ό Δήμαρ
χος κ. Πάστρας, ό γενικός γραμματέας
τής Νομαρχίας κ. Θοιβιδόπουλος, αί
λοιπαί άρχαί, ό έπιστημονικός καί δια
νοούμενος κόσμος καί γενικά ή έκλε- 
κτώτερη μερίδα τής Καλαματιανής κοι
νωνίας.

' Ολοι οί ηθοποιοί Γ. Κούκουλης, Ν.
Ζωγράφος, Τάκης Μακρίδης, Γιώργος
Ολύμπιος, Τάκης ’Αλκαίος. Εΰα Εύαγ

π.ΐ,· _ · η· ·■ γελίδου, Νίτσα Γαϊτανάκη, Μ. Χρισιο-—  Πολυ σπανια. Παντωί αν συμ- L ,. ' , ,, , .  '* . κ ,τ    a . · . ___  I οουλου, Στασα Ιατριοου, Λ. Φιντακη
πού είχαν ρόλους.

Στά έργο αύτό, σάν καλλιτέχνες ευ
συνείδητοι καί φιλότιμοι πού είνε δώ
σανε ο,τι μπορούσανε καί πετύχανε νά 
έρμηνεύσουνε τό έργο μέ άψογο τρόπο 
τόσο ώστε νά χειροκροτηθούν μ’ ένθου 
σιασμό άπό τό κάπως δύσκολο κι’ ά- 
παιτητικό κοινό πού τούς παρακολού 
9ησε μέ συμπάθεια κι’ ένδιαφέρον.

Ή  γενική έντύπωση πού άποκομίσα 
νε οί θεατές άπό τήν πρώτη αύτή πα
ράσταση κΓ άπό τή δεύτερη πού σ’ 
αυτήν παίχτηκε τό έ'ργό «Τόπο στά 
νειάτα», εΤνε δτι τό θεατρικό αύτό συγ
κρότημα εχει στενή’ συνοχή καί πειθαρ 
χία, οί ήθοποιοΐ εΐνε φιλότιμοι, εύσυ- 
νείδητοι καί έχουν συνείδηση τής ά- 
ποστολής τους ώς καλλιτεχνών, καί γ ι’ 
αύτά πιστεύεται γενικά δτι θά δουλέ-

δεί τέτοιο πράγμα καί βρίσκεται 
άκόμα σέ μάς τό κομψοτέχνημα, 
τότε μέ πολύ μεγάλη εύχαρίστηση 
τό έπιστρέφουμε, μέ κάποια διαφο 
ρά στήν τιμή, φυσικά...

—  Λυπάται κείνος πού πουλεί;
—  Συνήθως ναι. Δ έν  λείπουν ό

μως καί μερικοί κληρονόμοι πού 
όχι δέν λυπούνται άλλά χαίρονται 
πού απαλλαχτήκανε άπό τό αση
μένιο μαχαιράκι τοΰ μακαρίτη 
μπάρμπα τους, άφοΰ πήρανε έν/. άρ 
κετά σημαντικό ποσό...

—  Ποιά έποχή τοΰ χρόνου έργά- 
ζεσθε καλύτερα;

—  Τις γιορτές Χριστούγεννα καί 
Πρωτοχρονιά, τήν έποχή τών δώ
ρων, δηλαδή.

—  Γεν ικά  τί έχετε νά μάς πήτε;
—  Πρώτ’ άπ' όλα οτι θάτανε με

γάλη ευτυχία γιά μάς άν τό ένδι
αφέρον τού Υφυπουργείου Τουρι
σμού έπεχταθεί καί στό έπάγγελμά 
μας, επιτρέποντας μας νά μή κλεί
νουμε τά μεσημέρια, όταν ύπάρ- 
χουν περιηγητές στόν τόπο μας καί 
νά διαφημίζονται άνάλογα τά έρ
γα τέχνης πού πουλούμε».

Μ  Κ ϋ £  β υ ζ α ν τ ι ν ό ς ;

Φιλανθρωπικής Εταιρείας τής Καλα
μάτας. Γιά τήν άρτιώτερη οργάνωση 
τής χοροεσπερίδος έργαστήκανε μέ έν
διαφέρον οί κυρίες Φώφη Άνδρεαδάκη, 
Μιμικά Ρεμπουτζάκου, Γωγώ Γεωργα- 
κοπούλου, Φιφή Δημητριάδου, Πέππη 
Κοντέα, Πόπη Κουρή, ’ Ισμήνη Λίβα, 
‘Ελένη Μασουρίδου, Μαρίκα Τζανετά- 
γκιά, Τασία Στεψανούρη, Έ μ μ α  Φωτά 
κη, Φρόσω Τσατσαρώνη, 'Ελένη Φρα- 
κη καί αί δεσποινίδες Γωγώ Άδαμο- 
πούλου, "Ολγα Χιουρέα, Φούλα Γκου 
ζούλη, Τασία Κουρκουτά, Θέμις Μπε- 
νιάδου, Νίτσα Νικοπούλου, Λίτσα Πε- 
τροπούλου, Βιολέτα Στρούμπου, 'Έλλη 
Παπαδοπούλου, ό διευθυντής τού ταμεί
ου κ. 'Ηρακλής Κάκαρης πού είνε ή 
ψυχή τής Φ. Ε. Κ., καί άλλοι. Ή  έπιτυ- 
χια τής χοροεσπερίδος αύτής θά είνε 
άνώτερη άπό κάθε προσδοκία.

i f *
Τήν περασμένη Κυριακή με τήν 

ευκαιρία τον γιορτασμού τής 25  τον 
Μάρτη καί τον γεγονότος τών απο
καλυπτηρίων τών ηροτσμών τών τριών 
Μεσσηνίων ήρώοοιν καί ηρωτεργατών 
τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τοΰ 
1821 Γρηγορίου Δίκαιον Παπαφλέο 
σα, Άναγνωσταρά xai Πετρόμτιεη, 
πον στηθήκανε εδώ, εΛόθηκε άπό ιό 
θεαχρυκό τμήιμα τής Ε .Ο  Ν . θεατρική 
παράσταση μέ τό γνωστό δοαμα. ον 
Σπ. Μελα ' ' Ο Παπαφλεσοας*. Τήν 
διδασκαλία τον εργον καί τήν «αλ- 
λυτεχνική διεύθυνση τής παράστασης 
*1%ε δ καθηγητής κ. Πέτρος M o v t f  
£ελής.

Ή  παράσταση αύτή, χάρις στήν 
μεθοδική διδασκαλία τον κ· Μοντε- 
£ελή καί τις φιλότιμες προσπάθειες 
που καα&άλανε οι νεαροί ερασιτέχνες, 
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία καί από 
άποψη ώμορφιάς καί συρροής κόσμον 
πον καταχειροκρότησε μ* ένθονσι α* 
σι«ό την καθηγητή κ. Μουτεζελή καί 
τά μέλη τον ερασιτεχνικόν θιάσου γιά 
τήν εξαιρετική απόδοση τον εργον.

Θά σημειώσω εδώ μονάχα εκείνους 
πον είχαν τονς σπουδαιότερους ρό
λους στό εργο καί τονς αποδώσανε Ο
λοι εξαιρετικά καλά. Κ ι ' σντοϊ είναι 
οι Θ. Θεοφιλόπουλος ώς Πάπαφλέσ- 
σας, αί δίδες " Ολγα Άδαμοπονλου, 
Καίτη Γαρίδον, οι Θ. Σαολόπονλος, 
Ν. Λνξα ;, Ν. Μπιτσάνης, Γ .  Δίκαι
ος, Π . Βέργης, Π . Μαρκέτος, Π . 
Τζ ώρτξης, Δ. Οίχονομόπονλος, Γ .  
Ξανθάκης, Κ . Μηούγας, Ά ν .  Στα· 
θακόπονλος, X . Γκόνος, Γ  Λαμπράτ 
πουλος, Α . Κόσσυβας, Κ .  Μπονζας, 
Σπ. Γεωργοΰσης, V. Τρονηάκης, Β . 
Σεραφείμ, Ν. Μπουλούκος, κ.α.

Τήν παράσταση παρακολούθησαν δ 
ΝοιιΆρχης και ή Κα Παπαδήμα,, ό Δή 
υαρχος κ. Πάστρας, οί Μητροπολίτα 
ό Άνώ τ. Διοικητής Χωροφυλακής 
Στ. ’Ελλάδας κ. Ά ρ . Δίκαιος, δ κ. 
Δημ. Μπόγρης, οί αντιπρόσωποι τοΰ 
Τύπον, οί λοιπές πολιτικές καί στρα- 
τιωτιχές αρχές καί ή εκλεκτώ τερη 
Καλαματιανή Κοινωνία.

Τήν ίδια ήμέρα, τό τμήμα θηΧέων 
τής Ε .Ο .Ν . ώργάνωσε στήν αίθουσα 
τής Λαϊκής Σχολής μ\ά μονσικο-φι- 
λολογική γιορτή πον κι* αυτή σηιιεί 
ωσε απόλυτη επιτνχία. Στήν γιορτή 
αντή πον τό πρόγραμμά της ήτανε 
Λλούσιο κι' εκλεκτό, λάβανε μέρος 
οί Φαλαγγίτισσες Μαίρη Τσιντέα, Μα 
ρία Παλαιολόγου, Ρόη Κόσουζα, ’ Ολ
γα Άδαμοπούλον, Κ . Μαλαγάοη, Γ ε 
ωργία καί Πίλα Σαρρή, Μαρία Βέκ- 
κον, ΎΗρα Βελίιτσκο, Καζίνα Δημά- 
κη, Λοίμποινή Λαζαρίδι·ι>, Δουβόγιαν- 
νη Ζερβή, Μεταξα, ’ Αποστολά;κη,
Πλεμ<ιιένον, * Αντώνιον, Λαψαζάνον 
καί αλλεΤ.

2τή γιορτή εξ άλλον, πον μ’ Ιπι- 
τνχία ώργάνωσε μέ τνν εύκαιρία τής 
'Εθνικής γιορτής ή 1Εμπορική Σχο
λή, λάβανε μέιρος καί <51 ακριθήκανε 
στις άηαγγελίες ποιη,μάτων καί στό 
τραγούδι, οί μαθήτριες Πόπη Μονν- 
δρέτ, Σπνροπονλον, Κονκοντση, Γυ· 
roT άκη, Χρνσρσπο*9η καί οί μαθητοΧ 
V. / ύβος, Γ .  Άναγνωστόπονλος κα’ 
Π. Τζώρτ ζης.

Μ ΙΜ Η Σ  Φ Ε Ρ Ε Τ Ο Σ

Η «ΚΟΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝΣΛΙΖ»
(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα) 

τώματά της. είναι τό λαμπρότερον, 
τό καλλίτερον, τό σεδαστότερον 
θέατρον τού κόσμου. Είνα ι τό θέα
τρον πού οφείλει νά είναι τό κύ
ριον άν όχι τό μόνον σχολείον καί 
υπόδειγμα διά τά θέατρα τών άλ
λων, τών νεωτέρων λαών τών όη- 
μιουργούντων τώρα ό καθένας τήν 
δικήν του θεατρικήν εθνικήν πα- 
ράδοσιν.

"Οσοι είδαν τάς παραστάσεις τής 
Κομεντί θυμούνται μέ τί θείαν ά- 
νεσιν περιπατούσαν, στέκονταν, 
κάθονταν, κινούνταν' μέσα στά 
ρούχα των οί ηθοποιοί τής Κομεν
τί. θυμούνται τί οράματα κομψό-

άπόψεως τής άνέσεως κινήσεων, 
τής φυσικότητος φορέματος τοΰ βε
στιαρίου των', δέν είδα υπάρχοντα 
αύτόν τον άέρα πού είναι ό κανών 
στάς παραστάσεις τής Κομεντί.

"C ocv άφορά τήν φωνητικήν ά- 
πόδοσιν τού κειμένου, κατήντησε—  
όπως τό έγραψα— οί θεαταί (θυμού- 
μενοι τί βάσανο τραδοΰν διά νά 
συλλάδουν είς τήν ίδια σάλλα πολ
λές φορές δέ καί περί τών πρωτα
γωνιστών προκειμένου, τά λεγό- 
μενα άπό σκηνής καί διαπιστώνον- 
τες ότι μέ τούς γάλλους, γαλλιστί 
άπαγγέλλοντας —  στίχους δέ —  
συνέδαινε άντιθέτως νά μή χάνουν

τητος ήσαν αί άγαλματώδεις στά- ΧωΡ!5 ιδιαιτέραν προσπάθει
α ν ), νά διερώτώνται μήπως συνέδη 
αίφνιδίως νά έχουν γ ίνει, ,.δυνα-

σεις των στήν κλασική τραγωδία, 
θυμούνται ότι δέν έστάθη δυνατόν 
οϋτε μία φορά, οϋτε μία στιγμή, 
ούτε σέ μία κίνησι νά φανή ένας 
έστω ήθοποιός παραμερίζων άπλώς 
τήν μακρότατη έν τούτοις «έσθήτα» 
τήν αρχαϊκήν, τήν οποίαν φορού
σε σάν. . . νά μή είχε φορέσει άλ
λο ρούχο στή ζωή του. Τ ό  βεστιά- 
ριόν των δέν ήτο περίλαμπρον. ΓΗ- 
το μάλιστα άσυγκρίτως πενιχροτε- 
ρον (πρό πάντων δέ ένίοτε καί ό- 
λιγώτερον αΐσθητικώς άνεπιλη- 
πτον) άπό τό βεστιάριον πού πολ- 
λάχις μάς έχει παρουσιάσει έδώ 
ό κ. Φωκάς καί οί ήθοποιοΐ ήσαν 
—  άρκετοί —  λιγώτερον προικισμέ
νοι άπό μερικούς —  τούς καλλίτε
ρους —  δικούς μας. Ώ ς  τόσον πο
τέ είς ελληνικόν ηαρά^τασιν άπό

Σ Τ Ο  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  Φ Υ Λ Λ Ο  

στή κινηματογραφική Σελίδα

1) "Ενα  πολύ ένδιαφέρον άρ
θρο τής Ζ . Μ  Α Ρ ΙΝ Ν Ε Λ Ι .  
Η Γ Κ Ρ Ε Τ Α  Γ Κ Α Ρ Μ Π Ο  καί

ό Ε Ρ Ω Τ Α Σ .

2) Ή  περίεργη σταδιοδρομία 

Τ Ο Υ  Μ  IK Y  Ρ Ο Υ Ν Τ

τωτεροι στά γαλλικά άπό ο,τι εί\αι 
στή μητρική τους γλώσσα.

Είς τό «Δέν παίζουν μέ τόν " Ε 
ρωτα», είς τό «Πρέπει μία πόρτα», 
είς τόν «ιΜισάνθρωπον» παντού τέ
λος πάντων, αύτή ή άνεσις είς τό 
ντύσιμο, τό περπάτημα, τό κάθισμα 
είς τήν σκηνήν, αύτή ή φυσικώτα- 
τη στάσις, κίνησις,κουβέντα, αύτή 
ή γεμάτη άπΟχρώσεις ύπογράμμι- 
σις μέ τής φωνής τόν τόνο, μέ τοΰ 
προσώπου τήν «μούτα» μέ μία κί- 
νησι γεμάτη «άέρα», χάρι, ευγέ
νεια, της έννοιας τοΰ κειμένου, ή
σαν χαρακτηριστικά γενικά  τοΰ θι
άσου. Παρετηροΰντο είς τήν ηθο
ποιίαν καί τοΰ μαθητευομένου τών 
επεισοδιακών ρόλων όσον καί τού 
πρωταγωνιστού ή τής πρωταγωνί
στριας Καί αύτό είναι τό πάν— χω
ρίς ύπερδολή: τό Π Α Ν  στό θέατρο. 
'Υπάρχει έδώ ένα συγκρότημα πού 
άριθμεί μέσα του ένα ήθοποιό πρώ
της γραμμής, μίαν αληθινήν άξίαν 
είς τό θέατρον μας. Διότι ομως, ή 
άξια αύτή έπιμένει νά περιβάλλε
ται άπό ένα ,σύνολον. . . γνωστής 
καλλιτεχνικής ποιότητος, τό συγ
κρότημα αύτό έχει κα τα ντήσει... 
όσον έχει καταντήσει άνυπόφορον 
διά τό καλλιεργημένον θεατρικόν 
κοινόν είς τήν πρωτεύουσαν. ’Ηθο
ποιοί, σκηνοθέται. διευδυνταί καί 
θιασάρχαι τών θεάτρων μας, άς με
λετήσουν ξεχωριστά αύτό τό ζή
τημα.

Π Ο Λ . Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η Σ

*Η Χιακή ’Αδελφότης

ο  «Κ Ο Ρ Α Η Ζ »
Καί τό  φ ιλο λο γ ικό -κα λλ ιτεχν ικό  τμήμα της

Μιά συνέντευξι μέ τόν γενικό γραμματέα κ. Ν ΙΚ Ο  Ζ Ο Ρ Μ Π Α

Βρήκα τόν γεν. γραμματέα τής Χι- 
ακής ’Αδελφότητας κ. Νίκο Ζορμπά, ύ- 
ποπλοίαρχο τού Π. Ν. καί τμηματάρ- 
χη προσωπικού στό Υπουργείο τών 
Ναυτικών, στό κομψό διαμέρισμα πού 
βαστά στή πολυκατοικία «Καράβι» τών 
Έξαρχείων, πού μόλις άκουσε τό σκο
πό τής επίσκεψής μου γεμάτος χαρά 
άρχισε νά μού δίνει πληροφορίες.

Ή  Χιακή ’Αδελφότης ιδρύθηκε τό 
1923 καί έχει νά έπιδείξη λαμπρή 
δράσι καί παρά πολύ παραγωγική ερ
γασία μέχρι σήμερα χάρις στις φιλό
τιμες προσπάθειες τού διοικητικού συμ 
βουλίου, πού άπαρτίζεται άπό τούς κ.

Χίου διοργανώσαμε τά χρόνια 36— 37 
τή Χιακή έβδομάδα στή Χίο, μέ συμμε
τοχή άπ’ 8λη τήν Ελλάδα. Πραγματο
ποιήσαμε διαλέξεις, όμιλίες μέ κυριώ- 
τερους ομιλητές τόν άείμνηστο I. Συκου 
τρή, τούς κ.κ. Βέη καί Κ. Τσάτσο, καθη 
γητές τού Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας, 
καί μουσικοφιλολογικές βραδυές. Δ ό ρ - 
γανώσαμε τό 1937 τή γιορτή τής εί- 
κοσιπενταετηρίδας τών Χιακών έλευβε- 
ρείων. Διοργανώσαμε διαλέξεις στά 
«Παρνασσό», άλλες στά Πειραιά, μέ 
ομιλητές τό κ. ’Άμαντο, τό I. 
Συκουτρή κ. ά. Τελευταία διοργανώσα- 
με μία διάλεξι περί Χίων και Κεφαλ-

κ. Κ. Μίχαλο, πρόεδρο, Ε. Μιχαλινό λήνων. Έκδώσαμε δύο μονοκραφίες μέ 
καί Μ. Αυγερινό αντιπροέδρους, Ν. | ιστορικά θέματα τής Χίου καί τις Χι-
Ζορμπά γεν. γραμματέα, Σ. Σπαθάκη 
ταμία, I. Κουγιούλη, I. Λίβανό, Γ. Μα- 
δινό, Γ. Πάγκαλο, Στ. Κανέλλο, Ν. 
Χανδρή, Ν. Χατζηπατέρα, Ν. Συριώτη, 
Κ. Ροΰσσο καί Ο. Σεργάκη συμβούλους 
καί στή μεγάλη προθυμία τών μελών 
της.

Γ  ιά τήν πληρεστέρα έπιτέλεσι τών 
σκοπών της, ή ’Αδελφότης ίδρυσε τμή
ματα κΓ ανάμεσα σ' αύτά τό σπουδαι
ότερο είναι «τό φιλολογικό— καλλιτε
χνικό πού έ'χει διοικητική έπιτροπή 
τούς κ. κ. Κ. ’Άμαντο, καθηγητή στό 
Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας, ώς πρόε
δρο, Γ. θεοτοκά γραμματέα, τό γνωστό 
λόγιο, τή κ. Αϊμ. Σάρρου καί τους κ. 
κ. Παχνό καί Μ. Παϊδούση μέλη.

Επειδή, συνεχίζει ό κ. Ζορμπάς, ή 
δράσι δλων τών τμημάτων είναι άλλη- 
λένδετη καί συντονισμένη θά σάς τήν 
παρουσιάσω σά γενική. Συντηρούμε 
σχολεία στήν Άνάβρυτο. Μέ τή βοή
θεια μας ή Βιβλιοθήκη τής Χίου ά «Κο- 
ραής» έφτασε τούς σαράντα χιλιάδες 
τόμους. Έκδώσαμε τό χάρτη τής Χίου, 
πού μάς κόστισε έκατό χιλιάδες Σέ 
συνεργασία μέ τό φιλολογικό ομιλο

ακές σελίδες τού κ. Τ. Ρεβεζή. Σπου
δάσαμε ένα τυφλό στή Βυζαντινή μου
σική καί τώρα σπουδάζουμε μία δε
σποινίδα στό Εθνικό ’Ωδείο. Τελευταία 
άναλάβαμε υπό τήν προστασία μας 
τή συναυλία τοΰ κ. Δ. Περρή, τυφλού 
καλλιτέχνη τοΰ βιολιού καί τής δίδας 
Πόπης Εύστρατιάδου, καλλιτέχνιδος 
τού πιάνου καί τού τραγουδιού. Βοηθά
με καί τούς μή Χίους πού έχουν νά 
έπιδείξουν εργασία πού άφορά τή 
Χίο.

Για τον άλλο μήνα διοργανώνουμε 
ένα τσάι στό «’Ακροπόλ Πάλλας» μέ 
μουσικοφιλολογικό πρόγραμμα πού θά 
λάβουν μέρος δλοι οί Χίοι τής Άττι- 
κο&οιωτίας καλλιτέχνες καί λόγιοι.

Ο κ. Ζορμπάς δέ χορταίνει νά μού 
μιλάει γιά τή βοήθεια πού κάνει ή ’Α 
δελφότης τους σέ κάθε άπορο Χίο καί 
ιδιαίτερα γιά τή μεγάλη γενναιοφροσύ- 
νη τού προέδρου κ. Κ. Μίχαλου, 6 ό
ποιος είναι γνωστό, συντηρεί ορφανο
τροφείο στή Χίο, σπουδάζει πολλά ά
πορά παιδιά καί κάνει χίλια δυό καλά 
σ’δσουν έχουνε άνάγκη.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α Ν Α ίΤΑ ΖΕΑ Ι



ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 'Εοω τερικοϋ ) 80 δρ. τ6 χρόνο  
Έ·ω τερ ικου 90 δρ. τό έζάμ. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ . τό κρόνο  
Αίγυπτου 75 Γρ . Δ. ιδ  χρονο 
'Α μερ ικής  3 Δολλ. t6 χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

‘Υπεύθυνος Συντά κτης 
θ . Ν. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Γ 

Παπαρρηγοηοϋλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. Σ Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ο Σ  

'Ερυμά νθου  3

Ιδρυτής: Δ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΤΗΛΕΦΟΝΑ< Γραφεία 21-774 

Τυπογρ. 28-622

Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ
5 δρα χμές  ό στίχος

Χειρόγραφα, ε Ικό νες , σκίτσα 
κ.λ.π. δ έν  έπιστρέφονται

Μια ιστορική μουσική σελίδα

’Έργα και ήμερες
τοΰ πρώτου

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΙΑΣΟΥ

πού ιδρύθηκε στήν ’Αθήνα
Σημε ωμα τού κ. Θ. Ν. Ζυνοδινοΰ

Δ ' (Τελευταΐον)

Α̂ψοΟ έξομαλύνθησαν οί διαφωνίες, 
που έκτός άπό τις καλλιτεχνικές αντι
ζηλίες, αφορμή άκόμη είχαν καί τις 
οικονομικές δυσχέρειες, τό έλληνικό 
μελόδραμα έδωσε μερικές παραστά
σεις στό θέατρο «Ευτέρπη» που ό ή- 
θοποιός Κυριάκός τό είχε χτίσει στό 
σταθμό Λαυρίου κι’έφυγε στΐςάρχές τοΰ 
Σεπτέμβρη γιά νέα καλλιτεχνική περιο
δεία στήν Εύρώπη αυτή τή φορά μέ 
πρώτο σταθμό τή Μασσαλία, όπου καί 
εδωκε μιά σειρά παραστάσεων. ’Από 
τή Μασσαλία ό θίασος έπήγε στήν Τερ
γέστη, όπου του έκαμε μεγάλη υποδο
χή τό εκεί έλληνικό στοιχείο. ’Αλλά j 
και ξένες εφημερίδες άκόμη άφιερώσα- 
νε ευμενέστατα σχόλια τόσο γιά τούς 
καλλιτέχνες δσο και γιά τό χορό τού 
μελοδράματος. «Οί έκατόν κορίσται 
τού ιταλικού μελοδράματος —  έγραφε

ιταλόφωνος εφημερίδα «Πάλκο σένι- 
<ο», έννοώντας τους κορίστες του ιτα
λικού μελοδραματικού θιάσου, που έ
παιξε εκείνες τις ημέρες στήν Τεργέ
στη —  δέν αξίζουν οϋτε ένα "Ελληνα».

’Από τήν Τεργέστη ό έλληνικός με
λοδραματικός θίασος, ύστερα άπό πολ
λές περιπέτειες έπήγε μέσον Γαλατσί
ου— Βραΐλας όπου καί έδωκε μερικές 
παραστάσεις, στήν ’Οδησσό. ’Εκεί έ- 
δοκίμασε τις πιό μεγάλες καί πιό ω
ραίες συγκινήσεις. ’Έρανος, πού έγινε 
μεταξύ τών ομογενών γιά ν’ αγορα
στούν δώρα γιά τούς πρωταγωνιστές, 
συγκέντρωσε 25 χιλ. ρούβλια. Οί 15 
χιλ. άπ’ αύτά δοθήκανε γιά ν’ άγορα- 
στούν πολύτιμα κοσμήματα πού προσ- 
φερθήκανε στήν ήψίφωνο Λάνδη τή 
3ραδυά τής τιμητικής της, ένώ άπάνω 
άπό έ*ατό κάνιστρα έκαναν ώστε ή 
σκηνή τού θεάτρου νά πάρη τήν όψη 
Ανθισμένου κήπου. Ή  βραδυά έκείνη ύ- 
πήρξε σωστή αποθέωση γιά τήν ίτα- 
λο - ελληνίδα, όμως μαζί κι’ άφορμή 
νέων καλλιτεχνικών άντιζηλιών μεταξύ 
των κυριών προσώπων τού θιάσου, πού 
πήρανε επικίνδυνες διαστάσεις, όταν 
τήν βραδυά τής τιμητικής τού τενόρου 
* Ιωάννου ’Αποστόλου, προσεφέρθηκε σ’ 
αύτόν ένα χρυσό ρολόγι. Καί τότε μέν 
άποσοβήθηκε ή διάλυση τού θιάσου, 
πραγματοποιήθηκε όμως στήν Κων
σταντινούπολή όπου φεύγοντες άπό 
τήν ’Οδησσό, ξαναπήγε.

& X '

Στήν Κωνσταντινούπολι ό ’Αποστό
λου άρρώστησε. Ό  Κόκκινης πού πα
ρουσιάστηκε άντικαταστάτης του δέν 
μπόρεσε νά τά βγάλη πέρα. Καί στις 
10 Μαίου τού 1890 τό έλληνικό μελό
δραμα διαλυότανε.

’Από τά μέλη του μείνανε στήν Κων- 
σταντινούπολι οί Μαντζάρης, Κόκκινης 
Σπ. Δημητρακόπουλος καί οί άδερφές 
Μολινάρι. "Ολοι αύτοί φτιάσανε ένα 
καινούργιο θίασο μέ διευθυντή τής ορ
χήστρας τόν Λουδοβίκο Σπινέλη, καί 
κάνανε περιοδείες στά γύρω χωριά ό
που έκτελούσανε σκηνές ή καί πράξεις 
άπό μελοδράματα.

"Οσο γιά τόν Αποστόλου λίγους 
μήνες ύστερα άπό τήν διάλυση τού θι
άσου έφυγε μέ τήν γυναίκα του γιά τό 
Μιλάνο μέ μόνα έφόδια λίγα ιταλικά 
πιό λίγα χρήματα κι’ ένα πολύτιμο 
μεταλλείο φωνής στό λαρύγγι του. Στό 
Μιλάνο εκτός άπό τήν μητέρα τού Σα- 
μάρα κανένα άλλον δέν γνωρίζανε. Ή  
εύγενικιά μητέρα τού τιμημένου συνθέ
τη έσύστησε τόν ’Αποστόλου στόν κα
θηγητή Πότζι, κι’ αύτός άνέλαβε νά τε
λειοποίηση τή μουσική του έκπαιδευση 
μέ τόν όρο νά πληρωθή άπό τά κέρδη 
πού θά πραγματοποιούσε ό καλλιτέ
χνης άργότερα.

Μέσα σ’ έξη μήνες ό ’Αποστόλου εί
χε μάθει τήν ιταλική γλώσσα καί τό 
πρώτο μελόδραμα πού ήταν τό «Φόρ- 
τσα ντελντεστίνο». Γιά πρώτη φορά 
ό ’Αποστόλου τραγούδησε στό θέατρο 
«Φοίνιξ τής Βενετίας» στις 16 Δεκεμ
βρίου 1890 τό παραπάνω έργο. "Ομως 
ή ύποδοχή πού τού έγινε δέν ήταν κα
θόλου καλή. ’Αποδοκιμασίες καί σφυ
ρίγματα άκουγόντουσαν υστέρα άπό 
κάθε τραγούδι του. 'Ο δυστυχισμένος 
ό ’Αποστόλου σέ τέτοιο σημείο τά έ
χασε, ώστε μέ κανένα τρόπο δέν έννο- 
ούσε νά παρουσιαστή καί στή β ' πρά
ξη. "Υστερα όμως άπό τήν επιμονή 
τών συναδέλφων του συνέχισε τήν πα- 
ράστασι, χωρίς εννοείται νά παυσουν 
οί άποδοκιμασιές καί τά σφυρίγματα, 
ίσαμε τή στιγμή πού τραγούδησε τήν 
άρια τής τρίτης πράξης. Τότε τά πρά
ματα άλλάξανε. Χειροκροτήματα κ\χί 
επευφημίες καλύψανε τις τελευταίες νό
τες. ένώ υστέρα άπό τήν έπιμονή τού 
κοινού ό Αποστόλου άναγκάστηκε νά 
έπαναλάβη τέσσερες φορές τήν άρια. 
Σάν τελείωσε ή παράστασις ό καλλιτέ
χνης μας μάθαινε πώς τά σφυρίγματα 
αφορούσαν τόν θεατρώνη, γιατί τή βρα
δυά έκείνη είχε διπλασιάσει τήν τιμή 
τών εισιτηρίων. 'Ο  ιταλικός τύπος έ
γραψε ένθουσιαστικές κριτικές γιά τόν 
"Ελληνα καλλιτέχνη, πού αμέσως έγι
νε «γνωστός στόν ιταλικό θεατρικό κό
σμο, σέ λίγο δέ χρονικό διάστημα φη
μίστηκε σάν μεγάλος τραγουδώντας 
στά μεγαλύτερα θέατρα τής ’ Ιταλίας.

‘Ο ’Αποστόλου πέθανε τό 1904.

Θ. Μ. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ

*Α γτο τήν Πανελλήνιο ’Έ κθεσ η : «Τ© ΛΙυατήριο TcO Μ εγάλου £ά6 6ατου»
£ τρατούλη

ωογραφια του κ.

Η «ΑΘΗΝΑΪ ΚΗ 
ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ»

Τό σχολειό πού εκλαϊκεύει τή μουσική
*Η ϊδρυσή της. -  Ή  δράση της. -  Οί καρποί της

Ό  καθηγητής τής μουσικής στό 
Άρσάκιο κ. Κωνσταντίνος Αάζδας, 
άδελφό-ς τον Νικολάου Αά€δα, ίδρυ- 
τή τής * ’Αθηναϊκής Μαντολινά
τας» ,δέχτηκε προ9υυότατα νά μας δώ 
orj διάφορες πληροφορίες γιά τό ιστο
ρικό τής ίδρυσης τής «*Αθηναϊκής 
Μαντολινάτας» καί γιά τον τρόπο τής 
λειτουργίας της.

— -ΚΗ  «’Αθηναϊκή Μοντολινάτα» —
άρχισε ό ·κ. Λά6·δας είναI εργο του
αδελφόν μον Νικολάου που μιά μα
κροχρόνια ασθένεια τόν ωδήγησε πριν 
άπό λίγες ιιέρες στόν τά<νο. Αυτός, 
εδώ και 45  χρόνια, μαζυ με άλλους 
συμφοιτητές τον καί σπουδαστές, που 
άγαπονισαν τή μοησική, αποφασίσανε 
νά ιδρνσοννε ενα είδος σνλλόγον ερα
σιτεχνών μονσικών, πον σ’ αυτό νά δι 
δάσκεται τό ωραίο καί ενκολομάθεντο 
καί εύκολοαπόχτητο όργανο, τό μαν
τολίνο.

»’Έτσι διατηρήθηκε γιά πέντε ολό
κληρα χρόνια καί στά 1900 αναγνω
ρίστηκε επίσημα άπό τό Κράτος με 
τόν τίτλο που φέοει καί σήμερα.

»Σχοπός τής ίδρυσης τής Σχο Ιή ?  
μας ήταν ή επιθυμία νά δώση σ<τό 
ΛΓοίνό τή δυνατότητα νά μά#η ενα ορ 
γανο. Ύπερηφανεύομαι δε νά λέω οτι 
ή Σχολή μας είναι Ααϊκό Ώδεΐο. Για 
τί οί μαθητές μας κατά τό πλειστον 
είναι παιδιά τον λαον.

. »Τώρα δέν εχονμε παρά 200  μό
νο. Παϊ σιότϊοα τγτ οαηλα.σί-

Ό  Ν. Λά6δας

ονς! Π nοατ ηρεϊταχ δ)Ααδή καί σε 
μάς, οπως και στ** άλλα ω^εια,τό 'rP 
νιμτνχ αστικό φα\ νόμενο τής μεγάλης 
ελάττωσης τον αριθμού τών υαθητών. 
’Από αντονς πάλι οί περισσότεροι εί
ναι κορίτσια. 'Οπωσδήποτε, όμως, εί
ναι παιδιά γιομάτα διάθεση καί αγά 
πη γιά τό όργανά πον μαθαίνουν. Ή

φοίτηοη είνε πεντάχρονη
 Οί μαθητές σας αχοπενονν νά

σταδιοδρομήσανε ε'παγγελματίκά σάν 
μονωτικοί;

 'Ο χ ι. ΤΙολν λίγοι είναι αντοί. Οί
περισσότεροι τό νάνουν άπλά καί μό
νο γιά νά γνωρίζουν 'ένα όργανο. Έ -  
ρασιτεχν\χά δηλσϊή.

»Σνναυλίες παλαιότεοη δίναμε 10
 12 τό χρόνο, πάντοτε μέ μεγάλη ε-
πιτνχία.

Ε'δοι ο κ. Κ . Λά£δας μάς δείχνει 
ξεθωριασμένα αποκόμματα. εφημερί
δων πον γράφουνε πραγματικά πολυ 
κολακεντικά λόγια γιά τις εμφανίσεις 
τής *’Αθηναϊκής Μαντολινάτας» .

 Τώρα, συνέχισε ό κ. Αάοδας,
δίνουμε λιγόπερες, μά πάντοτε με έ- 
πιτνχία.

*Έπίσης yάvaμε θριαμ€εντικες πα
ρωδίες στό εξωτερικό, οπως στήν 
Τουρκία, Αίγυπτο, * Ιταλία καί ’Αμε
ρική.

»Τ  ρεϊς φορές ήρθαμε πρώτοι στό 
μ*ν·σ\κό διαγωνισμό τ.ς Κρτμόνας τής 
Ιταλίας,

Ρ  Ιο-·, " B F  ·’ει νά σηυ<"ωοεΤε
ο τ* ή "ΆθηναΪΗή Μαντολινάι α» εί
ναι ή άρχα ϊτερη χαι σοοαρώτεnr, μου 
σική σχολή λαϊκήν όογάνων.

  Μαθητές σας πον να διέπρεψαν
καί διαπρέπουν, υπάρχουν;

 Πάρα πολλοί πον δέν ξέρω nor

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοϋ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισοας
Από τό περίφημο βιβλίο τοϋ '£μίλ 

Λοΰντβιχ « Ο ί  τρεις Τ ιτάνες»
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Ά π ό  τήν έποχή έκείνη τρεις άν 
θρωποι ζοΰσαν στό μεγάλο σπίτι, 
ένωμένοι άπό τό πεπρωμένο. Ζοΰ 
σαν μιά ζωή ήσυχη: ό ζωγράφος, 
ή υπηρέτρια, πού ήτανε ταύ- 
τόχρονα τό μοντέλλο, ή μαιτρέσ- 
σα, καί μητέρα τοΰ παιδιού του, 
καί τό παιδί μέ τό ωραίο όνομα 
Τίού θύμιζε έκείνη πού χάθηκε. 
Είνα ι ενα παιδί ντελικάτο, σάν 
κοριτσάκι, ντελικάτο σάν τή μά1/ 
να του, καί κάθκ γρόνο είναι π;ό 
ώμορφο. Γιά  πολϋ καιρό, ό Ρέμ- 
πραντ άφίνει τά τραγικοί θέμα 
τα. Προτιμάει νό: ζωγραφίση μα- 
ζΰ τά αγαπημένα του πρόσωπο:.

'Ά ν  αναπόληση κανένας τις δυό 
εικόνες, όπου ποζάρει ό Ρέμπραντ 
μέ τή Σά σ κια , θά δη τήν έξέλι- 
<ί του. Λέν έχει τώρα άνάγκη νά 
στέκεται μαζύ της, μπροστά σ’ έ
να καθρέφτη, στολισμένοι καί οί 
δυό τους μέ πολύτιμα πετράδια 
Δέν εχει άνάγκη νά ντυθή σάν 
ευγενής, καί νά προσφέρη στή 
γυναίκα  του μιά πολύτιμη αλυσί
δα, σάν νά έπρόκειτο νά πανε νά 
γευματίσουνε σ’ ένός πρίγκηπα. 
Μιά φορά μονάχα παρουσιάζεται 
οτήν είκόνα μαζύ μέ τή Χέντρικ- 
ζε, είναι μιά εικόνα πού λάμπει 
από τή γυμνή ώμορψιά τής γ·>

όν άπ’ οίους νά ησωτοθυιμηθώ. Πάν
τως αντή τή στιγμή στή μνήμη μον 
ερχεται ό κ. Δοννις, πον είναι γνω
στότατος στήν }Αμερική.

-— Οί πόροι τής Σχολής σας, ποιοι 
είνα I;

~— Πρώτ’ απ’ ηλα. τό Κράτος εκ
τιμώντας τήν ποοσπάθειά μας, μάς ε
πιχορηγεί μέ 1 0 0 .0 0 0  δραχ. τό χρό
νο. 'Ύστερα, εχονμε τήν δκατοντά- 
δραχμή σννδρομή τών 2 0 0  σννδρσμη 
τών μας, κάθε χρόνο πον τό κέρδος 
τονς άπό αντό τό έξοδο είναι ή 50  
τοϊς έκατόν έκπτωση στις τιμές τών 
εξιτηρίων τών σννανλιών μας. Τέ 
λος, είνε καί τά δίδακτρα τών μαθη 
τών μας, άπό ΙΟ Ο  ώς 150 δραχμές 
τό μήνα.

* Καθηγητές τής Μαντολινάτας σ’ 
όλη τήν Ελλάδα εχονμε 150 , πον 
άπ1 αντονς οί 20  στήν *Αθήνα.

»Πιστενω εξ άλλον νά γνωρίζετε 
οτι οί δημοδιδάσκαλοι τών σχολείων 
είναι άπό νόμο νποχρεωμένοι νά ξέ- 
οονν τ* δογάνό ΊΤΰΐοΤ.Γ '

-Τέλος, οσον άφορa yin τούς· μι
σθούς r  ά>ν καθηγητών, αυτοί συνή
θως ί:1νη\ --  οπως και στ’ άλλα ω
δεία— με ποσοστά, ανάλογα δ-ηΧαδή 
μέ τόν αριθμό τών μαθ}}r j)y  τονς» .

Ο ΣΥΝ ΤΑ Κ Τ Η Σ

ναίκας. ’Εκείνος είναι στό φόντο 
μέ μιά άπλή χλαμύδα, έντελώς 
ο ίό  ρόλο 'co j ζωγράφου, 5cv 
κρατάει οϋτε χρυσό ποτήρι, οϋτε 
μαργαριτάρια, μά τήν παλέτα 
του μέ τά χρώματα, καί τό δλέμ 
μ του κυττάζει τή λαμπερή ώμορ 
φιά τού μοντελλου του, πού θά 
φωτίση άκόμα τόσα έργα  του.

Ή  Χέντρικζε γίνεται Σουζάνα. 
οπως καί ή Σά σ κια . ’Ά ν  συγ 
κρίνη κανένας τ ι ς  δυό Σουζάνες 
πού τις ζωγράφισε στήν ’ίδια πό
ζα, καί πού ή μιά εικόνα έγινε 
δέκα χρόνια μετά τήν άλλη, δλέ- 
πει τή διαφορά της δουλειάς. 
Σ τή  πρώτη, ένας σκληρός φωτι
σμός- στή δεύττρη, μιά ζεστή ω
ριμότητα.

Τή ζωγραφίζει συχνά γυμνή 
ποτέ όμως μεγαλόπρεπη, Μέ ά
σπρη μπλούζα τοϋ σπιτιού, μέ ά 
πλό φόρεμα μέ πλισσέδες, »τό 
κρεδδάτι, μέ μιά σκούφια. Κα ί 
όταν άκόμα θέλη νά τήν έξυψώ- 
ση, τή ζωγραφίζει μέ τά σκουλα
ρίκια, τά δραχιόλια καί τά κο
σμήματα της Σάσκιας, άλλά χω 
ρίς τά πλούσια φορέματά της. 
"Ο λη  ή λάμψι είναι στά χαρακτη 
ριστικά.

Ό  Τίτος, παιδί, μοιάζει της 
μητέρας του, Τόν ζωγραφίζει ’ Ι 
ησού, Δανιήλ, Ίά κ ω δ ο  καί Τω- 
δία. Μεγαλώνει.

Δ έκα  τεσσάρων έτών, μοιάζει 
μέ τόν πατέρα του, καί ή όμοιό- 
της είντα τόσο φανερή πού καί 
στούς ξένους άκόμη θυμίζει τό 
Ρέμπραντ.

Ό  ίδιος ό Ρέμπραντ δέ στολί
ζεται πιά γιά  νά ζωγραφίση τόν 
έαυτό του. Μιά φορά μονάχα έ· 
κο<νε μιά εικόνα του σάν λογχο
φόρος. Οί εικόνες τους τής έπο- 
χής αυτής μάς τόν δείχνουνε μέ 
ενα απλό κοστούμι.

Λ ίγο ι όίνθρωποι άναμιχθήκανε 
στήν ήσυχη αύτή ζωή του. Μο
ναδικοί του φίλοι ήσοτν ό ραδδΐ- 
νος καί ό Ζάν Σ ίζ , ένας έμπορος 
χρωμάτων κ ’ ειδικός κοσμητής.

Ό  Ρέμπραντ έχει άκόμα μερι
κούς μαθητές, άλλά έκεΐνος πού 
κράτησε κοντά του τόν περισσότε 
ρο καιρό τόν πρόδωσε. "Εφ υ γε  
γ ιά  τήν ’ I ταλία γιατί οι γυναί
κες αρχίσανε νά προτιμούνε τή 
φωτεινή ζωγραφική. Ο Ι παραγ
γελίες τώρα ήσοτν σπάνιες άπό 
τήν έποχή πόύ έκάνε τήν κατα
ραμένη εικόνα τών έθνοφρουρών, 
τή «Νυχτερινή Περιπολία», οπως 
τήν ώνάμασαν.

Οί κριτές κινούν τό κεφάλι 
τους μπροστά στις προσωπογρα- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Η 1ΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ 
ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΟΥΚ ΑΒΑΦΗ
Μελέτη τοΰ κ. Φ. Σ Κ Ο Υ Ρ Α  

Νευρολόγου -  Ψυχίατρου
Β ' (τελευταίο)

Ή  μεγάλη σεξουαλική αυτη δια
στροφή τού ποιητή ΰπήρξεν ή γο- 
νιμώτερη πηγή δπο ; ''δαπτίστηκε 
•τό έργο του καί άπό οπού πήρε δλο 
του τόν αισθητικό καί αισθησιακό 
πλούτο. Προσκολλημένος ^τίς ά- 
μαρτωλές του άναμνήσεις, ό Κα- 
δάφης έζησε μετέπειτα τή ζωή τοΰ 
έρημήτη, τοΰ άσκητ"; μέ μόνο φως 
τήν ευχαρίστηση της όνειροπόλη- 
σης, μέ μόνη χαρά ττιν άπογοητευ- 
τική αύτή προσήλωση στούς συναι
σθηματικούς κλονισιιοΰς τού πα
ρελθόντος •’■Γ-υ. Ή  άίτο£ ένωση ά^ό 
τό περιδάλλο, άπό τήν άνίερη ά- 
πασχόληση τής καθημερινής ζωής 
τοΰ παρείχε τό μεγά>ο πλεονέκτη 
μα νά ζή μέ τόν ^ο·υτό του, νά 
δημιουργή «καθ' έαυτ^ν» τή μεθυ
στική έκείνη άτμοσφαΐρα πού έζη
σε, νά δλέπη μέ τά «^άτια τής ψυ 
χής του», οπως λέε. ό μεγάλος 
μας Παλαμάς, «τόσα περιστατικά 
καί τ<ί»α πράγματα», πού άλλοτε 
εΐχαν δαι>καλίσει τις ταραγμένες 
αισθήσεις του. Ό  Αϋτ σμός λοιπόν 
τοΰ Καδάφη εΐνε Αυτισμός Σεξου 
αλικός, δηλαδή, ή ^νωΐστική άπο 
μόνωσή του έξησφάλιΓε τό «κατά 
φαντασίαν» ξαναζωντάνεμα περα
σμένων αισθησιακών απολαύσεων.

Γ  ι’ αύτό άλλως τε ό ποιητής δλέ- 
πει τά γεράματα μέ τόση ανυπό
κριτη φρίκη, μέ τόση δυνατή άπο 
στροφή. Ό  Αισθησιακός Καδάφης 
στή παρακμή τοΰ σώματος δλέπει 
τή παρακμή κάθε ερωτικής πνοής, 
κόίθε αυθόρμητης παρόρμησης τήί 
νεότητος καί πού γ ι’ αύτόν έχει 
τήν έννοια πού ξέρο >με.
Τό γήρασμα τοΰ σώματος καί τής μορ·

(ιρης μου 
εΐνσι πληγή άπ6 φριχτό μαχαίρι.

Τήν 'ίδια άκοιδώς σημασία έχει 
γ ιά  μάς τό δήθεν « 'Ιστορικό  έρ
γο» τοΰ Καδάφη. Κ * 1)?. άλλο παρά 
Ιστορικό μπορεί νά Λνομαστή ένα 
τέτοιο έργο. Ό  Καδάφης δέν είνε 
σάν τό Jose Maria i ’Heredia ούτε 
σά τόν Lecomte De L ’ isle, ποιητές 
καθοτράς κα,̂  άρχαιό-τρεπης εμπνευ 
σης, n r j  άναζητοΰν στό άρχοΐο 
μεγαλείο >άποιο αισθητικό uo- 1 
6ο μ ιίς  ανώτερης κ^.λλιτεννιχής 
συνκίνησης. Ό  Καδάφης μεταχει
ρίζεται τό άοχαΐο ε’ί:ε  ώς άφορμή 
έξωτερίκευσης τών παθών του καί 
ιδιαίτερα τοΰ «καμι υφλαρισμέ- 
νου» σεξουαλι.σμοΰ του εϊτε ώς κα
ταφύγιο τής ταραχές τών αίσθή- 
βεων καί τοΰ πνεύαατος άφοΰ ή

'Α ρχα ία  'Ελλά δα  κάι μάλιστα ή 
'Αλεξάνδρεια τής ακμής ήταν 
ανοιχτή σ' όλα τά ρ :ό ''α τα  καί σ' 
όλες τις πεποιθήσεις καί ιδίως σέ 
κάθε ε’ίδους ήδονές αφύσικες καί 
άκατατνόητες γιά  μας. Καταφύγιο 
λοιπόν τοΰ κατατρεγμένου ήδονι- 
σμοΰ τοΰ ποιητή εΐνε τό ιστορικό 
του έργο.

Τό γνωστό του ποίημα «Τέμε- 
θος, Άντιοχεύς, 400 μ. Χρηστόν» 
εΐνε, μπορούμε νά ποΓμε μιά έμ
μεση όμολογία τοΰ ποιητή γιά  ό,τι 
έλέγαμε παραπάνω·

Στίχοι τού νέου  Τεμέθου τοϋ έρωτο·
(πάθους

μέ τίτλον «ό Εμονίδης» τοΰ Ά ντιόχου  
(Έπ ιφανο /ς

ό προοφιλής έταίρος, ένας περικαλλής 
νέος έκ  Σαμοοάτων. Μά άν έγ ινα ν οί

(στίχοι
θερμοί συγκινημένοι είναι πού ό Έμο-

(νίώης
στό ποίημα έτέθη ώς όνομα ψιλόν.
Μιά άγάπη τών Τεμέθω ν τό ποίημα έκ-

(<ΡΡάζ"ΐ,
ώραίον καί άζίαν αυτών. ’Εμείς  οί μυ-

(ημένο .
γνωρίζουμε γ;ά ποιόν έγράφησαν οι

(στίχοι
οί ’Ανίδεοι Ά ντιοχεϊς  δ ια βά ζ ουν ...

• (Έ μ ο ν ίδ η ν . . .

Αύτή κοντολογής >.ινε γιά  μάς 
ή κυριώτερη αιτία rcu Καβαφι
κού Αύτισμού καί τής όνειροπόλη- 
σηζ. τής άδιάφορης καί φαινομε
νικά άμέριμνης έκείνης στάσης α
πέναντι τών ούσιωδεστέρων προ
βλημάτων τής ζωή^ γιά  τά όποια 
οί κοινοί θνητοί προ.τνλώνουν έν- 
τατικά όλη τους τήν προσπάθεια, 
καί γιά  τά όποια ό Καδάφης, οί- 
κονομικώς άλλωστε άνεξάρτητος. 
έτρεφε μιά ακατανίκητη περιφρό
νηση καί αηδία.

Αύτή ήταν ή αιτία τοΰ ρεμδώ- 
6ouc έκείνου στοχασμού πού μέ 
τόσο ραφινάρισμα ό ποιητής ξετυ 
λ ίγει στό έργο του κ'α'ι. πού τέλος 
τόν ώθησε στή ποιητική δημιουρ
γία. ’Έ χ ο υ μ ε έδώ τό σπουδαιό
τερο ρεΟμα τής σχιζο φρενικής έμ
πνευσης τοΰ ΚαδάΦη.

Οί σχιζοφρενικοί — γιά  νά μι
λήσουμε τώρα τή γλιίσσα τής ’Ε 
πιστήμης — άν πάρη κανείς ύπ’ 6- 
ψι του τις τελευταίες εργασίες τή(; 
Ψυχοτναλυτικής Σχολής, παρουσι
άζουν συχνά τό φαινόμενο αύτό 
τής έντοντ^ προσήλωοης στά συν
αισθηματικά συμπλέγματα τοΰ 
παρελθόντος καί μάλιστα τητ ποώ 
της παιδικής καί vtirv iKnc ήλικί- 
ας.

Οί άνθρωποι αύτο' ι,οΰνε μέ τό 
παρελθόν, άποστρέφονται τό πα
ρόν τό όποιον εΐνε ανίκανο νά 
τούς ίκανοποιήση οι ναισθηματι- 
κώς. Προσηλώνονται λοιπόν στά 
περασμένα σάν τον άρχαιολόγο 
έκεϊνο πού σώνει καί καλά θά 
έπιζητούσε νά ξαναζω' τανεύση τά 
ερείπια τής αρχαίας 'Ολυμπίας. 
Αιχμάλωτοι τού έα ιτεΰ  των, οί 
άνθρωποι αύτοί δέν νοιώθουν οτι 
μέ τήν έσφαλμένη α ’τή στάση π̂  
περνούν στή ζωή των, έπιζητοΰν 
μιά άδυνατότητα, Σνα διολογικό 
αναχρονισμό ιτού δέ υπορεΐ νά 
πραγματοποιηθή ποτέ. Ά λ λ ' έκεΐ- 
νο πού δέν μπορεί νά κάνη ή πραγ 
ματικότης τό κάνει ή Φαντασία, ή 
όνειροπόληση, ό ένδοοκοπικός στο 
χασμός ό όποιος τροφοδοτείται ά- 
τό τό συναίσθημα καί τή συγκίνη
ση τοΰ παλαιού καιοοΰ. Όνειρο- 
πόλοι, «ό ν ε ι ρ ι σ τ α ί έ ν 
έ Υ  Ρ  η Υ  ό ρ σ ε ι» αί άνθρωποι 
αϋτοί φτάνουν σιγά-σιγά νά απο
σχιστούν άπό τήν ποαγματι,κότη 
τα, νά περάσουν στό περιθώριο 
τής ζωής, νά κλειστούν, οπως μάς 
λέει ό Mjnkowski στό σιδηρένιο 
φρούριο τοΰ Αυτισμού των. ’Ανί
κανοι γιά  κάθε πραγματιστική 
προσπάθεια, άφοσιώνονται στόν 
«πραγματισμό, δηλά ,ή  στήν όρ
γιώδη δράση μιάς Φαντασιώδους 
ένδοεγκεφαλικής στειρότητος, χω
ρίς έλπίδα άλλά καί χωρίς καμ- 
μιά, έστω καί στιγμ αία προσπά
θεια άπολυτρωμού.

Φιλοσοφικώτατα ό Κ .χδάφης καί 
μέσα σέ λίγους στίχοης, μάς'λέει, 
σά νά ύπαινίσσεται τόν έαυτό του, 
τή μοιραία τύχη t j v  άνθρώπων 
αύτών.

Καινούργιους τόπους δέ θά βρής, δέ 
(θαβρης άλλες θάλασσες. 

Πάντα στή πόλη αύτή θά φθάσης. Γ  ι' 
(άλλου μ ήν  έλπίζε'ς 

"Ετσ ι πού τή ζωή σου ρήμοζες έδώ 
στή κώχη τούτη τή μικρή, σ’ όλην τή 

(γ ή  τις χάλασες.

Σ τή ν  έν γένει έμφάνιση τού 
Καβαφικού συναισθηματικού κό
σμου θά εϋρουμε έπίσης μιά έμφυ 
τη άηδία γιά  κάθε άνθρώπινο κοι
νό καί συνειθισμένο συναίσθημα, 
μιά έλλειψη τελειωτυκή κάθε έν- 
διαφέροντος γιά  τόν «πάσχοντα» 
άν'θρωπο, πού σ’ άλλους ποιητές 
βλέπουμε τούναντιον νά εΐνε κυρι
αρχικά, Ό  Καδάφης εΐνε άφόρη- 
τα άτομιστής. Κα ί δίκαια.

Ό  ποιητής μας δέ δονεϊται άπό 
τή πραγματικότητα δέ ζή τή κοι 
νή ζωή τών άλλων συνανθρώπων 
του, δέν γίνεται ό άντίλαλος τής 
χαράς καί τής λύπης τών μυριά
δων έκείνων δντων πού ζοΰν καί 
υποφέρουν, Νά λοιπόν γιατί πολ
λές φορές διαβάζοντας καί ξανα
διαβάζοντας τόν ποιητή αυτό μέ 
νουμε σάν άδιάφοροι, σάν ασυγ
κίνητοι, άφοΰ αύτά πού μας λέει 
δέ βρίσκουν μέσα μας λυρική ά- 
πήχηση, δέν άνταποκρίνονται στόν 
ένδότερο ψυχικό μας κόσμο.

Ό  ύπέρμετρος αύτός άτομισιιός 
ιΤθΰ Καδάφη έχει τις ίδιες παθο

λογικές ρίζες μέ τόν Αυτισμό του. 
μέ τήν έπίμονη έκείνη προσήλωσή 
του στά συναισθηιματΊκά συμπλέγ 
ματα τής περασμένης νεότητάς 
του. Αύτοεξεταστής παράτολμος 
σάν άλλος οΓύτοτιμωροΰμενος Μπω 

τελοάρ, ό Καδάφης δέ δειλιάζει 
νά μάς παρουσιάση καί τά πλέον 
χυδαία έλαττώματα τής βαρυε 
στημένης καί κουρασμένης ψυχής 
του. Ψ υχολόγος δεινός, μάς περ
πατάει νοσταλγικό; άνάμεσα άπό 
τά έρείπια τής ψυχικής του ϋπαρ- 
ζης σό- νά θέλη νά μάς άηδιάση 
άπό τό θέαμα τής άνθρώπινης κα
τάντιας.

Γ  ι' αύτό δέ συμφωνούμε μέ τούς 
κριτικούς πού σώνει καί καλά θέ 
λουν νά παρομοιάσουν τό Καβάφη 
μέ τό Γκαϊτε, τό Μπωντελαίρ, τόν 
ϊώλ Βαλερύ. άνακαλύπτοντας δή

θεν στή τέχνη του τ^ βασικώτεοα 
προβλήματα πού άπό καταβολής 
κόσμου άπησχόλησαν τόν άνθρω
πο κα'ι μάλιστα τόν ποιητή. Σ τό  
έονο τών τριών αύτών μεγάλων 
άνθρώπων άπηχεί δαθειά καί όλο
κληρωτικά ό άνώτερος ψυχικός 
παλμός κάθε αισθήματος μενά- 
Ό υ  καί αιώνιου κάθε ίσχυράς καρ 
διακής χορδής πού μετουσιώνεται 
καμμιά  Φορά στήν πιό βαθειά φι
λοσοφική άπήχηση.

Τίποτε τό παράνομο στό Καβά- 
φη. Ή  μόνη ούσία τού συναισθη 
’.’ατικοΰ του κόσμου ή μόνη ψη
λαφητή πραγματικότης του εΐνε 
ή πραγματικότης του πάσχοντος 
καί άλλόψρονος έαυτοΰ του, εΐνε 
ό όξύς πόνος τής παρακμασμένης 
ζωής του πού μάταια άναζητάει 
παρηγοριά σ' ένα άσύγκρητο άλ
λά έγω 'στικά αύτάρκη άτομισμό, 
μακρυά άπό κάθε θείο  καί άνθρώ 
πινο.

'Όπως τό όμολογεϊ ό ίδιος, τά 
παθήματά του καί ή άνώμαλος αί 
σθησιοοκή του ροπή «Άνεπαισθή- 
τως τόν έκλεισε άπό τό κόσμον έ
ξω». Ά λ λ ά  καί ή αυθόρμητη αύ
τή του στεναχώρια πού τόν ώθεΐ 
στό παρελθόν δέν έχει τήν ένστι- 

τώδη έκείνη όρμή, τήν άκατά- 
σχβτη έκείνη φορά τοΰ χειμάρ
ρου, τοΰ ειλικρινούς χειμάρρου, 
πού κατρακυλά μέσα στήν άβυσο 
τοϋ συναισθηματικού του κόσμου. 
Άικόμη καί έδώ ό ποιητής δείχνε
ται ψυχολογικώς παθολογικός, ά
νώμαλος καΐ άπό τό πλαίσιο 
έκείνου πού δημιουργεί. Υπ άρχει 
->τό Καβάφη ένα περίεργο είδος 
ήθοποιΐα^ καί σκηνοθεσίας, δπου 
τό διανοητικό στοιχείο, τό έγκε- 
ψαλικό προεξάρχει, ένα είδος αΰ- 
to-διχασμσΰ τής προσωπικότητάς 
του, πού δίνει τήν έντύπωση στόν 
άναγνώστη οτι πριν τό αίσθανθή 
τ'- τό πού γράφει τό σκέφθηκε πρώ 

τα έγκεφαλικά, τό πέρασε προη
γουμένως άνάμεσα άπό τό διυλι
στήριο τής ακαταπόνητης έγκεφα 
λικής του μηγοτνής.

Οπως σ’ δλους τούς σχιζοφρε- 
νικούς, έτσι συμβαίνει κα ’ι στό Κα

: im. δηλαδή νά μετουσιώνη τό
 '·ν ό το υ  k o t u o , στπν άφηρημέ-

νι» Ιδέα, στήν «obstraction», ν^ με

τάθεση δηλοοδή τό έπίπεδο τοΰ 
πραγματικού σ' έκεϊνο τού άφη- 
ρημένου άπραγματισμοΰ. "Οποι
ος έχει έξοικειωθή μέ τό έργο του 
διατηρεί καθαρά τήν έντύπωση 
αυτή τής όποιας ή παθαλογικές 
πηγές άναβλύζουν πάντα άπό τήν 
ιδιόρρυθμη ψυχοσύνθεσή του\ τήν 
όποια μέ λ ίγα  λόγια  έσκιαγραφή 
σαμε παραπάνω.

Συνειθισμένος νά βρΐσκη κα
νείς στή ποίηση τό άόριστο καί 
άβέδαιο έκεϊνο φώς τής όνειρο- 
πόλτσης, τή νοσταλγική έκείνη 
άνταύγεια, νά περιβάλη τις φευ
γαλέες μορφές τοΰ ιδανικού, τοΰ 
ώραίου, έκπλήσσεται ν ιά  τήν ώμή 
διαπίστωση τής σκληρής καί άμε- 
νάδλητης ψυχικής διάθεσης τοΰ 
Καβαφικού έργου, πού άνάμεσα 
σέ ρημαγμένα τοπεια μάς δείχνει 
τις σκιές τών παλαιών καΐ άκα 
τανίκητων ειδώλων του πρός τά 
όποια ό ποιητής τείνει τή ψυχή 
καί τό νοΰ,

Ά π ό τόν αδυσώπητο αύτό άγω- 
να. ό Καδάφης βγαίνει νικημένος 
άλλά τότε πλέον μέ κάποια άν- 
θρωπινώτ^ρη καί φιλοσοκώτερη 
πειρα. Ή  καρδιά σώπασε, ή σκέ- 
φη ξόφλησε. Μάταια νά μιλάη 
καί νά όνειροπολή. Ή  Σιωπή, ή 
μεγάλη σιωπή κλείνει τόν έπίλο- 
γο  τοΰ ένδάμυχου αύτοΰ δράμα
τος πού τελειώνει μέ τή βαθυστό 
χαστη α^τή άποστροφή:
'Έτσι σοφός πού έγ ινες  μέ τόση πείρα 
ήδη θά τό κατάλαβες, οί ΊΟ ά κες  τί σπ-

(μαίνουν.

I I )  ΤΟ  Α Ε Κ Τ ΙΚ Ο — Η Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Η  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η

‘Ό λ α  τά μέσα τής ποιητικής έ- 
νάργειας σκοπεύουν νά μεταδώ
σουν στόν άναγνώστη τή συγκίνη 
ση έκείνη άπό τήν όποία κατέχε- 
ται ό ποιητής κατά τήν ώρα τής 
δημιουργικής του δράσης. Τά μέ 
σα αύτά τής ποιητικής ένάργειας, 
δηλαδή οί εικόνες καί ή μουσική, 
ό λυρισμός (Ή  ποίησις, γράφει 
κάπου ό πολύς Πώλ Βαλερύ, πρέ
πει νά προσπαθήση νά άποσπάση 
άπό τ ις  άλλες τέχνες έκεϊνο πού 
αύτοδικαίως τής άνηκει, δηλαδή 
τή Μ ουσική) εΐνε σχεδόν άνύπαρ- 
χτα στό Καβαφικό έργο.

Μεταψορές, εικόνες, κλπ. έλάχι 
στα δ'ακοσμοΰν τό έργο του, ivQ  
τά έπίθετα καί οί λέξεις πού μετα 
χειρίζεται γιά  νά χρωματίση τό 
περιεχόμενο τής σκέψης του άνή- 
κουν σ’ δ,τι τό κοινό, τό ξεθωρια
σμένο, τό άλλοιωμένο υπάρχει 
στή Νεοελληνική γλώσσα πού έ 
χασε κάθε ένθεη ποιητική χροιά 
άπό τή καθημερινή χρήση. Κ ι ’ δ- 
σο άκόμη δέν εΐνε τυπικά (rituels) 
μοιάζουν σάν άποξηραμένους καρ 
πούς ποϋχασαν τό φυσικό τους 
χρώμα < <ί τή λαμπρότητά τους 
(fruits glaces), σιμότεοα στό ιιη- 
χανικό καί στό αυτόματο, παοά 
στίν ένθερμο ποιητικό λόγο.

Ά λ λ ά  ό Καβαφικός «ύτός κοι 
νοτοπισμός δέν περιορίζεται μο
ναχά στά παραπάνω, ’Ά ν  καλοε-

ξετάση κοτνείς τή γλώσσα του, θά 
δή πώς οϋτε δημοτική, οϋτε καθα 
ρεύουσα, ούτε καθομιλουμένη με
ταχειρίζεται ό δαιμόνιος αύτός 
άνθρωπος, άλλά ένα περίεργο 
μείγμα  όλων αύτών τών διαλέ
κτων πού παρ’ δλα ταΰτα κατορ
θώνει σέ μερικά μέρη νά τρα 
νταχτή *άπό μιά περίεργη καί 1- 
διόρρυθιιη μουσική λυρικότατα : 
«Τά Κεριά» του εΐνε θαρρώ έκτός 
τοϋ δαθειοΰ τους φιλοσοφικού πε 
ριε>ιομένου, ένα ώραΐο κομμάτι 
γιομάτο λυρική πνοή, άλλά βα- 
ρειά, κα\ κάπως «en sourdine» πού 
μιλάει περισσότερο στή ψυχή πα
ρά στό αύτί μας.

Οί άγαπητές τοΰ μέλλοντος  μας μέρες  
άραδιασμένες στέκονται μπροστά μας 
σά μιά σειρά κεράκια άναμμένα 
χρυσά, ζεστά καί ζωηρά -κεράκια.

Δέ θέλω νά τά βλέπω μέ λυπεί ή μορ-
(φή των

καί μ έ λυπεί τό πρώτο φώς των νά  θυ-
(μάμαι.

’Εμπρός κυττάζω τ ’ άναμμένα μου
(κεριά.

Δ έ θέλω νά  γυρίσω, νά μή δώ καί
(φρίζω

τί γρήγορα  Γ̂ >ύ ή σκοτεινή γραμμή μα-
(κραίνει.

Τί γρήγορα  πού τά σβυατά κεριά ηλη-
(θαίνουν.

"Α ς  σημειώσουμε σ* αύτό τύ 
κομμάτι τή σπουδαία καί παρα
στατική εικόνα, τή μεταφορά, τή 
μετάπτωση άτιό τό ίδεϊκό στό επί
πεδο τοΰ παραστατικού, άλλά τοΰ 
άλλ.ηγοοινοΰ, "αραστατικοΟ. Τά 
παρόμοια ομως Καβαφικά ποιή
ματα μέ τέτοια ούσία καί άξιόλο 
γ α  λυρισμό εϊν-, τόσο σπάνια !...

Κα ί δέν εΐνε μόνο τό λεχτικ.1. 
τοΰ ποιητή πού εΐνε κοινότυπο, 
συνειθισμένο καί, άς μάς έπιτρα 
πή ή έκφραση, σ τ ε ρ ε ό τ υ -  
π ο, άλλά καί ή ποιητική τεχνι
κή του δέν έχει τίποτα τό συνθε
τικό, τό πραγματικά δημιουργι
κό, πού νά ξεφεύγη δξω άπό τό 
κύκλο τής ρουτίνας. "Α ν  εξαίρε
ση κανείς μερ κές πετυχημένες 
του παρομοιώσεις καί περιγρα
φές, τά ύπόλοιπα θαρρεί κανείς 
πώς εΐνε παρμένα άπό τις 0 y  
νελίες τών έφημεοίξων ή άπό τήν 
άθλια έκείνη φρασεολογία πού 
συναντάμε στά feuilles volantes n 
στις ρεκλάμες τών έμπορικών! 
Θάλεγε κανείς τώς ό μηχανισμός 
τοΰ έξωτερικοΟ λόγου άκολουθά- 
ει προσχη ματισμένους δρόμους 
άπό τούς όποιους τοΰ εΐνε άδύνα- 
το νά παρεκκλίνη, δηλαδή ή άνά- 
λυσή του φέρνει στό νοΰ τή στε
ρεότυπη διατύπωση πού παρουσιά 
ζουν οί σχιζοφρενικοί χωρίς καμ 
μιά πρωτοτυπία οϋτε πλαστικότη
τα στήν έκφραση. Κ ι ' έδώ άκρι- 
βώς ‘επετιέται όλοφάνερα ό έν- 
δοψυιχικός διχασμός τοΰ ποιητή 
πραγματικό σχιζοφρενικό test, δη 
λαδή ή άντίθεση τοϋ έσωτερικοΰ 
του κόσμου πλούσιου καί φουρτου 
νιασμένου μέ τή φτώχεια τής φρσ 
στικής του εξωτερίκευσης πού ει

νε άνίκανη νά διακοσμήση τό 
πραγματικό ποιητικό θησαυρό 
πού ό Καβάφης προσέφερε στή 
Νεοελληνική μας λογοτεχνία...

Πάντα συνεπής μέ τόν έαυτό 
του, ό Καβάφης άκολουθάει «μοι
ραία» τό σχιζοφρενικό του ντε
τερμινισμό πού σπρώχνει τόν ποιη 
τή μ’ άκατανίκητη φόρα πρός τά 
έμπρός, άλλά δυστυχώς μέ πολύ 
φτώχειά λεχτική καί έκφραστική 
πανοπλία, Σά ν  άλλος Δόν Κιχώ- 
της τοΰ λόγου, ό Καβάφης τά 
βάζει μέ γίγαντες κρατώντας 
στά χέρια  του ένα μισοσπασμένο 
ξύλινο κοντάρι!

Έ χ τ ό ς  άπό τή κοινοτυπία, τή 
στερεοτυπία στό ποιητικό έργο 
τοΰ Καβάφη, παροττηροΰμε καί 
κάτι άλλο πού γιά  μάς έχει ιδι
αίτερη σημασία, Τή κυριαρχία 
τής περιγραφής, τής διηγη^ματι- 
κής έξιστόρησης έναντι τοΰ χρώ 
ματος, τής λυρικής έξαρσης, τής 
μουσικής διάπλασης τοΰ στίχου. 
Τό σημείο τούτο κρίνουμε άναγ- 
κα<·ο νά ύπογραμμίσωμε έδώ διό
τι έχει δαθειές καί περίεργες ψυ
χολογικές ρίζες πού δέν φαίνον 
ται μέ τό πρώτο βλέμμα, οϋτε μέ 
τή πρώτη άνάγνωση. Ό  ποιητής 
καί έκεΐ άκόμη πού πάσχει και 
ύποφέρει, δίνει τήν έντύπωση σά 
νά λέη πράγματα φυσικά, συνειθι 
σμένα, καθολικού ένδιαφέροντος, 
πού άνήκουν δχι μονάχα σ’ αύ
τόν άλλά σ’ δλους τούς άνθρώ- 
πους. Καταλαβαίνει εύκολα κα
νείς τί σημαίνει αύτή ή φαινομε
νική ήθοποιΐα τοΰ ποιητή καί ποΰ- 
θε τραβάει τή πηγή τής προέλευ
σής της. Ή  διηγηματική έξιστό- 
ρηση μέ δήθεν έξω-άτομικόν ΰφος 
άποτελεΐ καί αύτή ενα τρόπο φυ
γής άπό τή ζωή, ένα είδος έγκα- 
τάλειψης τοΰ πικροΰ έγώ του γ ι ’ 
άλλες πιό έλεύτερες μορφές, γ ι ’ 
άλλους τόπους καί άλλες έποχές 
πιό σύμφωνες μέ τις άκαταλόγι
στες επιθυμίες του. ΕΓνε καί αύ
τό ένα μέσο της σχιζοειδούς έκ
φρασης, κατά τήν όποία p  άρρω
στος, παρά τη φαινομενική λεχτι
κή άδιαφορία του, κρύβει μέσα 
του ολόκληρο άβυσσο άλληλοσυγ 
κρουομένων αισθημάτων καί συν 
αισθημάτων. Τό φτωχό λεχτικό ύ· 
λικό τοϋ Καδάφη δέν είνε άσφα- 
λώς τυχαίο, άλλά άναδλύζει ά- 
νό τή παθολογική αύτή πηγή τής 
ψυχοσύνθεσης τοΰ ποιητή πού 
πάντα, εϊτε στή πραχτική ζωή 
του, εϊτε στή συμβολική δημιουρ
γική του δράση, έπροσπάθησε νσ 
άποφύγη κάθε έντονη έπαφή μ| 
τό πραγματικό καί τό ζωντανό ά- 
κολουθώντας σέ έξιδανικευμένο 
έπίπεδο τόν καρτερικό του δρόμο 
τής ταλαιπωρικής ψυχικής άπο- 
μόνωσης. Πικρόχολη όμολογία 
τοΰ 'ίδιου έχουμε στό παρακάτω 
κομμάτι πού θαρρείς πώς γράφτη 
κε ίσα-ίσα γ ιά  νά φωτίση μέ μιά 
άκόμη λάμψη τόν άδυσ^ώδη εσω
τερικό του κώσμο, πού ζηλότυπο



Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τ Ο Υ  κ. Λ .  Π Α Υ Λ Ι Α Η
In s n  Π χη*ί»νχο ίβυ : «’Έ ν α  νευρωτικό κορίτσι». "Εκ-  

lieatic rx c6ee tn , οελίύες 300 σχήμα So, μέ καλλιτεχνικό 
ξώφυλλο.

Ό  κ. Ζήσης Παπαθανασίου δέν 
εΐνε κανένας αστείος φιλολογικός 
νεοσσός μ' άπλερο κορμί, θρασύ λο
φίο και μαλακό ράμφος. Είνε άν
θρωπος σοβαρός πού άσχολεΐται συ
νήθως σ’ έργα σοβαρά καί μάλιστα 
άττό κείνους τους κοινωνικούς πα
ράγοντες ττου δέν άφίνουν εύκολα 
κι* άνεξέλεχτα τήν αριστερά τους ν’ 
άγνοή τί πράττει ή δεξιά τους. "Ω
στε, άν δέν είχε κάτι τό πραγματι
κά και κατεπειγόντως ένδιαφέρον 
νά μάς πή, ποτέ δέν θά καθόταν νά 
σπαταλίση τόν πολύτιμο χρόνο του 
γράφοντας ενα τόσο πολυσέλιδο βι
βλίο, άπλώς καί μόνο γιά νά δοκι- 
μάση τήν τύχη του μέ τήν επιδίωξη 
μάταιων κι* άπρόσιτων λογοτεχνι
κών δαφνών.

Μ’ αυτές τις ένθαρρυντικές οκέ- 
ψεις άνοιξα τό μυθιστόρημά του : 
«"Ενα νευρωτικό κορίτσι». Μέ τήν 
ασφαλή, νά πούμε, τή»/ καθησυχα- 
στική προϋπόθεση πως δέν θά διά
βαζα ϊσως σελίδες άρτια συγκροτη
μένου ϋφους —  άφοΰ τούτο εινε τό 
πρώτο έργο τοΰ συγγραφέα και τό 
κατόρθωμα τής καλαισθησίας εΐνε, 
ώς γνωστό, πάντοτε προϊόν ή εξαί
ρετης ιδιοφυίας ή συνεχούμενης λο
γοτεχνικής έμπειρίας —  άλλα θά- 
βλεπα οπωσδήποτε μιά σύνθεση κα
λά υπολογισμένη, μέ περιεχόμενο 
κοινωνικώς σκόπιμο και μ’ επιδιώ
ξεις χρήσιμες και ορατές άν δχι έλ- 
λόγως αξιοθαύμαστες.

Κ ’ εύτυχώς δέν έκαμα κακούς υ
πολογισμούς.

Πραγματικά τό «Νευρωτικό κορί
τσι» του κ. Παπαθανασίου, παρ’ ό
λη τήν ένίοτε έκφραστική ανεπάρ
κεια, τήν συχνά άδέξια καί ανολο
κλήρωτη χρήση τών λέξεων καί προ
πάντων τήν περίπλοκη καί μπερδε
μένη καταβάδιση τών περιόδων και 
τήν άσύμμετρη συγκόλληση τών τμη 
μάτων τού όλου έργου, εΐνε όλοφά- 
νερα κΓ αναντίρρητα μιά σημαντική 
καί γενικά επιτυχημένη δοκιμή ψυ
χανάλυσης καί παράστασης τών ση
μερινών, σ’ έμάς καί σ’ άλλους τό
πους, κοινωνικών ήθών.

Μιά κωμικοτραγική κατ’ ουσία 
καί φαινόμενο άπογύμνωση τής γυ
ναίκας που χάνει τόν έαυτό της μέ
σα στό ζόφο καί τή μωρία τοΰ νεο
πλουτισμού. Μιά στυγνή κΓ άπερί- 
OTfM+q διαπόμπευση του αφύσικου, 
τον Αντικοινωνικού, τού άνεψύχωτου, 
τού πλουτοκρατικού περιβάλλοντος 
τής κατά ψευδαίσθηση κοινωνικής 
πρωτοπορίας. Μιά σκληρή, τέλος, 
κι* άνελέητη καταδίκη τών άν
θρώπων, που φαντάζονται, οί οίχ- 
τροί, πώς τά πλούτη τους οσα τυ- 
χαίως καί μοιραίως άπόχτησαν σ’ 
ενα συμφεροντοσκόπο σύστημα άρ- 
ρύθμιστης οικονομίας δημόσιας κΓ 
ιδιωτικής, αποτελούν στέρεο βάθρο 
κοινωνικής άνάδειξης, ηθικής άμε- 
ριμνησίας, άδικαιολόγητης άσυδο- 
σίας κ’ υπεροχής πάνω στους φυσι
κούς καί θετούς νόμουξ τής άτομι- 
κής ζωής καί γενικώτερα τής αν
θρώπινης συμβίωσης.

Ή  Τ ί μη —  ή πρώην στΑ χρόνια 
τής φτώχειας τού σπιτιοΟ της Φι
λότιμη —  εΐνε μιά άξιοθρήνητη ή- 
ρωΐδα, πού αρχίζει μέ τήν ισόρ
ροπη αίσθηση τής ζωής γ ι ά  ν ά  κα- 
ταλήξη μέσα στό πλούσιο π ι ά  σπι
τικό της σ’ ενα πτώμα, σ' ϊνα φά
σμα πόνου κι’ αγωνίας, κατάπτω
σης καί συντριβής, πού κινεί τόν 
έλεο καί τόν οϊχτο τού εαυτού της, 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος της

καί, κατά προέχταση, τοϋ κάθε στο
χαστικού άναγνώστη πού θά διαβά- 
ση τήν ιστορία της.

Γύρω της κινούνται, όμοια έλεει- 
νοί οί γονιοί της, οι άπιστες φιλε
νάδες της, κείνη ή φριχτή μοδίστα 
κι’ όμοφιλόφυλη Καψοχείλη, οί τυ
χοδιωκτικοί τύποι τών ερωτικών α
δημονιών της, οί πλαδαροί σύντρο
φοι τών κοινωνικών της επιδείξε
ων, τών αλλοπρόσαλλων σκοπών 
της, τής ζωής της όλης πού εΐνε 
μοναξιά καί έρή'αωση, θρήνος καί 
όδυρμός μ’ όλες τίς άνεψύχωτες χα
ρές, μ’ όλες τίς εξωτερικές ικανο
ποιήσεις, τά λούσα, τά φαγοπότια, 
τά φλερτ, τό άφθονο χρήμα, τίς φαν 
ταχτερές ελπίδες, τίς πλούσιες 
προσδοκίες.

Εΐνε στιγμές, πού διαβάζοντας τό 
«Νευρωτικό κορίτσι» αναπνέεις δύ
σκολα, συμπνίγεσαι άπό τήν παρά
φορη άηδία, τήν ανεπιθύμητη κατα
νόηση ότι ό άνθρωπος άμα άπορρί- 
ψει τά φυσικά καί νόμιμα δώρα τής 
ζωής καί περιοριστεί στά έπίχτητα 
κ’ έπίπλσστα, μπορεί νά καταντήση 
σέ αξιοθρήνητο ζώο πού τού λείπει 
κι’ αύτό άκόμη τό καθοδηγητικό εν- 
στιχτο. Εΐνε άκόμη στιγμές πού ά- 
πορεΐς γιά τήν κουφότητα, τήν κενό
τητα, τήν άνεπάρκεια τών Ανθρώ
πων νά κατανοήσουν καί τά πιό ά- 
πλά δεδομένα τής φυσικής καί κοι
νωνικής ζωής τους, τίς άμεσες κ’ 
έμμεσες ύποχρεώσεις τους στόν έ
αυτό τους καί τό κοινωνικό σύνολο, 
μέ μιά λέξη, τόν προορισμό τους σέ 
τούτη τήν κοιλάδα τών διαρκών ά- 
γώνων γιά μιά έφιχτή εύτυχία.

"Αν όλα αύτά διαγράφονταν μέ 
σταθερότερο χέρι, μέ άποδοτικώτε- 
ρη διαύγεια· άν παίρναν» σχήματα 
αύστηρότερης συστολής, πληρέστε- 
ρης διαύγειας, τό «Νευρωτικό κορί
τσι» θά ήταν ενα έκτακτο κοινωνι
κό έ'ργο, μιά χρησιμώτατη λογοτε
χνική σύνθεση πρόσφορη καί στόν 
πιό δύσκολο, τόν πιό καλλιεργημέ
νο άναγνώστη. Λείπουν όμως συ
χνά άπό τήν ψυχαναλυτική καί κοι
νωνική αύτή ιστορία τά πυκνά χα- 
ραχτηριστικά επεισόδια πού θά δί- 
ναν τόν μύθο σέ κραταιότερη ύφή. 
Λείπουν ή διαρκής συνοχή τού ψυ- 
χαναλυομένου τύπου μέ τό κοινωνι
κό περιβάλλον κ’ ή βαθύτερη, ή συ
στηματική παρουσίαση τής άπιστί- 
ας καί διαφυγής τών άνθρώπων ά
πό τήν έπιταχτική, τήν άναπόφευ- 
χτη ροπή προσαρμογής στήν κοινω
νική ανάγκη. Λείπουν ή καίρια αι
τία τού αύτοεμπαιγμού τής άνθρώ- 
πινης άξιοπρέπειας κ* ή άσυζήτητη 
άφορμή τής ψυχικής κατάπτωσης 
στό τέλμα τής αφύσικης άτομικής 
άνημποριάς καί τής κοινωνικής κα
τάντιας.

Κ ’ οί πρόδηλες αύτές έλλείψεις έ- 
πιδεικνύονται συχνά μέ τήν άκρο- 
βατική γλωσσοπλαστική έπιδίωξη, 
τή ΡΠΧΠ ττολλές φορές κι* άστατη 
διατύπωση καί προπάντων μέ τήν 
ανισότητα λόγου στήν όλσκλήρωση 
τού αντικειμένου.

Πάντως όμως ό κ. Ζήσης Παπα
θανασίου μέ τήν πρώτη του αύτή 
σύνθεση μάς έπεισε δτι εΐνε ικανός 
νά νοή κ’ αισθάνεται ψυχαναλυτικά 
καί κοινωνικά τόν άνθρωπο καί πώς 
στό μέλλον, δίνοντας ξεχωριστή 
προσοχή στά έκφραστικά του μέσα, 
θά πετύχη άποδόσεις καί πραγματι
κής αισθητικής σημασίας. Μ’ αυτή 
τήν πεποίθηση αναμένουμε τήν προ
σεχή έμφάνισή του.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  Π Α ΥΛ ΙΛΗ Σ

4 Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

ό ποιητής μας κρύδει.
Προσπάθησε νό  τά φυλάζης ποιητή, 
όσο κι’ δ ν  είνε λίγα αύτά πού σταμα

τιούντα ι 
τού έρωτισμοΰ σου τά όράματα.
3άλτα μισοκρυμένα μές στις φράσεις

(σου.
Προσπάθησε νά  τά κρατήορς ποιητή 
όταν διεγείρονται μές στό μυαλό σου 
τή νύχτα Λ μές τήν λάμψ! τού μεση

μ ερ ιο ύ .
"Ισ ω ς ίρεθτ) κανείς ν«  μάς φέ

ξη μέ τήν ακόλουθη, δίκαιη άλ
λωστε, παρατήρηση: Πώς μποροΰ 
με νά μιλάμε γιά  τή Σχιζοφρενι- 
κή έμπνευση τοΰ Καδάφη, άφοΰ 
δέν άναλύσαμε τό χαρακτήρα 
τοΰ ποιητή, άφοΰ δέν κάναμε τήν 
αναγκαία διογραφική του ψυχο
λογία, άφοΰ τέλος προσωπικώς 
5έν είχαμε τή τύχη νά γνωρίσου
με τόν περίεργο αύτό μπαλζέ τής 
\ίγυπτιακής πρωτεύουσας, Κατά 
τή γνώμη μας, αύτό δέν είνε καί 
απαραίτητο. Ό  ποιητής μάς έν 
διαφέρει περισσότερο ώς δημιουρ 
γός παρα ώς άνθρωπος. "Α ν  ό Κα  
δάφης ήταν ένας κοινός θνητός 
δέ θάί,ιζε καί πολΰ-πολύ τό κόπο 
<><χ μιλάμε Ή  ψυχολογία του ώς 
ΐνθρωπου, δσο δηποτε καί άν εϊ- 
νε παθολογική—δπως εΐνε πράγ
ματι—δέν σημαίνει δτι περιλαμδά 
νει όλοκληρωτικά καί τή ψυ
χολογία τοΰ ποιητή. Στό  τελευ
ταίο αύτό, έκεινο πού πρωτοστα
τεί, έκεινο πού πρώτιστα ένδιαφέ- 
ρει έμάς τούς ψυχίατρους, είνε 
ό έσώτερος ψυχικός κόσμος τών 
αισθημάτων καί συναισθημάτων, 
πού τίς περισσότερες φορές άπέ- 
χει τόσο πολύ άπό τήν έπιπόλαιη 
έπίκτητη προσωπικότητα, τήν ό
ποία άναγκαστικά μας έπιδάλλει 
ή κοινωνία!

Σ  υνεπώς, στό κόσμο αύτό τής 
σφηρημένης Koq συμδολικής δρά
σης τής σκέψης καί τοΰ συναι
σθηματικού, ό άνθρωπος έγκατα- 
λείπει τόν άνθρωπο, τόν κοινό θνη 
τό πού ζή καί ύποφέρει, γ ιά  νά 
έπικοινωνήση άπ' εύθείας μέ τή 
δαθειά φωνή τής ύποσυνείδητης 
ψυχικής του ύπαρξης. ’Ό χ ι  δ.τι 
είσαι, άλλά δ,τι θά ήθελα νά εί
σαι! Μακάριοι εκείνοι πού σά τόν 
κ. Teste τοϋ Πώλ Βαλερύ ξέρουν 
νά βλέποον 2νίκνν* (Οιιϊ salt 
voir vo it! )

Αλλά άνεξαρτήτως μέ τίς σκέ
ψεις αύτές, 6 Καδάφης ήταν τό
πος ιδιόρρυθμος. Νυχτο-περπατη- 
ιής, άπομονωμένος, έκκεντοικΓς. 
£οΰσε σέ σπίτι περίεργα δισ*τ- 
σμημένο μέ τήν αιώνια λάμπα το,’ 
γραφείου ταυ άναμμένη μ' έ ’Λ 
φώς χαμηλό, συμπαθητικό, ri'ti- 
χοσμο. σ .', καντηλάκι έξω κλητ^ΰ 
Μιλοΰσε λίγο καί σκεφτόταν πο 
λύ. Στούς πολυπληθείς επισκέ
πτες, πού τραδοΰσε ή φήμη τής 
χαμηλωμένης καντήλας του, ύ 
Γτη τή ς  απαντούσε μονοσύλλαδα 
[ έ κάποια απόσταση καί ψυχρή

Όμιλε! ή δνΐς 
ΑΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
κ*8ε άνδρωπο, πού είναι στενότα
τα άρμονιαμένη μέ τήν ψυχολογία 
του. Μιά ατάαιι μπορεί νά ί ί ί ,η  
έναν ολόκληρο έοωτερικό κό:μο. 
Κίναι τό ατύλ, η ή χίσδητική γραμ
μή καλλίτερα.

»Μ ’ αύτόν τόν τρόπο ψάχνω νά 
βρω οτόν καδέναν αυτό τό ξεχωρι
στό που έχει, τήν γραμμή πού κυ
ριαρχεί στήν κίνησή του. Αύτό νο
μίζω πώς δέν είναι καί τόσο εύ
κολο. Κ ι ’ αύτά τά χαρακτηριστικά 
δέν είναι μεγάλα στόν καδένα, τις 
περισσότερε; φορέξ μικρολειττομέ- 
ρειες, πώς βάζει τά χέρια του, πώς 
κάδεται νά σοϋ μιλήση, ή δέση τοΰ 
κεφαλιού. "Ολα αύτά μαζί δίνουν 
τό στύλ στό άτομο. Κ Γ  αύτό ξέρετε 
διαφέρει πολύ άπό άνδρωπο σ' άν- 
δρωπο.

» Σ ' αύτό μέ δοήδησε πολύ μιά 
μανία πού έχω νά προσέχω πολύ 
κάδε έναν. Πάντοτε κυττοΰσα τίς 
κινήσεις τους καί τώρα ύστερα άπό 
δυό η τρεις φορές πού δά τόν δ ώ  

έναν μπορώ νά τοϋ δγάλω τόν τύπο 
του.

» Σ ' αύτό νομίζω ιτ&»ς χρειάζεται 
μιά 'ιδιαίτερη ψυχολογική ικανότη
τα..

Πραγματικά, τά πορτραίτα αύτά 
τής δίδος Γεω ργαντή είναι σέ μιά 
πολύ πετυχημένη ψυχολογική στι
γμή. .

—  Τ ά  κουστούμια πού τά ντύνε
τε τά φτιάχνετε έσείς ;

—  Ναι, δίνω ξεχωριστή σημασία 
στό ντύσιμο. Αύτό μπορεί νά δείξη 
πάρα πολλά άπ' τόν άνδρω-ο, καί 
συχνά είναι ό κυριωτερος παράγον 
τας πού δίνει τό στύλ του. .

—  Ποιά πλεονεχτήματα βλέπετε 
νάχει αύτό τό είδος τοΰ πορτραί- 
του;

—  Νομίζω πώς έχει άρκετά. Πρώ 
τα είναι ένα πορτραΐτο μικρό εύ
κολο στή μεταφορά. ’Ύστερα εϊναι 
πιό άποδοτικό σέ σύγκριση μέ τό 
μοντέλλο του. Σ τ ή  φωτογραφία ή 
στήν πίζα γιά γλυπτό ή πίνακα ε
κείνος πού ποζάρει παίρνει πάντο
τε μιά έπιτηδευμένη στάση. Προσ 
ποιείται.Ένώ έτσι ή κίνησή του 
παίρνεται τήν ώρα πού αύτός μιλά 
ει, δουλεύει.κΓ ασυνείδητα έκδηλώ 
νει τίς πιό κρυφές του κινήσεις καί 
μπορείς νά πάρης τόν τύπο του. 
Ίϊξ  άλλου, έδώ όσα έχω φτιάξει 
είναι στις στάσεις τίς πιο συνηθι
σμένες πού παίρνει τό πρόσωπο αύ
τό κ ι’ αύτές είναι πολύ σφιχτά δε
μένες, μ' όλη του τήν προσωπικό
τητα.

«Αύτά νομίζω πώς έχουνε καί ι

στορική εξυπηρέτηση. 'Έ ν * ;  άν
τρας πού διακρίδηκε στην πολιτική, 
στό στρατό, στις τέχνες πρέπει μ ’ 
ένα τρόπο νά άποδοδή ή εικόνα 
του. ’Αλλά αύτό πάλι δέν είναι 
καί τοσο ζωντανό. Σ τ ή ν  εικόνα δά 
είναι η μόνο τό πρόσωπο η δέν δά 
αποδίδεται όλη ή ύποστασή του, 
ένώ έτ·σι όλο τό άτομο είναι εμπρός 
σου σέ μιά κίνηση.

Ό  Ύττουργός-Διοικητής τής Πρωτεύου
σας κ. Κ. Κοτζιάς 

(Μακέττα τής δίδος Λ. Γεωργαντή)

λιτέχνες, άνδρώπους τών γραμμά 
των, ήδοποιούς πού έχω τή γνώμη 
πώς πρέπει κάπου νά μπουν άπο- 
τελώντας ένα μουσείο. Τέτοια έ
κανα μερικά στό. θεατρικό Μου
σείο. έφτιαξα τήν Παρασκευοπού- 
λου στήν «Κυρία μέ τίς καμέλιες», 
τόν Ταδουλάρη « ’Ά μ λ ε τ » . τόν Π χν 
τόπουλ© κ Γ  άλλους. 'Έ χ ω  κι' άλ
λους καμωμένους περισσότερο μου 
σικούς καί συγγραφείς.

—  Νομίζετε οτι πάντα ένας άν- 
δρωπος πούχει ξεχωριστή δέση στά 
γράμματα η στην κοινωνία αύτός

έχει ιδιαίτερη γραμμή, ή ό κάδε 
άνδρωπος;

—  Κάδε άνδρωπος. άλλά περισσό
τερο αύτός, σάν πιό γνωστός καί 
μέ περισσότερο ενδιαφέρον. Δια
φορετικά όλοι οί άνδρωποι έχουνε 
ένδιαφέρον έκτός ώρισμένων πολύ 
κλειστών καί ψυχρών άνδρώπων, 
άλλά καί αύτοί πάλι έχουν τό χαρα 
χτηριστικό τους.

—  Τ ί προσπα,δείτε ν ’ άποφύγετε 
μ' αύτό;

—  Τ ή  γελοιογραφία. Δ έν  δέλω 
νά γίνουνε γελοιογραφικά, αύτο 
είναι πιό εύκολο καί όχι τόσο καλ
λιτεχνικό. Τέτοια φτιάχνει ή Παπα 
στράτειος σχολή κΓ  άλλοι. Μ έ  τήν 
γελοιογραφία εξογκώνεται ένα χχ- 
ραχτηριστικό κι' έτσι φαίνεται πιό 
έντονο. Αύτό όμως δέν είναι από
δοση τού μοντέλλου.

— 'Έ χ ο υ νε  ξαναγίνει άπό άλλον 
αυτού τού είδους τά πράγματα;

— "Ο χ ι, ύπερηφνεύουμαι ότι εί
μαι ή πρώτη πού έφτιαξα τέτοια 
πράγματα. Καί περιωρίστηκα σ' αύ
τά γιά νά μπορέσω νά φτιάσω κάτι 
καλό. Σ τ ή ν  Εύρώπη κάνουν τέτοια 
σέ φυσικό μεγεδος. Αύτά όμως μοΰ 
φαίνονται άγαρμπα καί όχι τόσο 
ζωντανά. Σ τ ό  Μουσείο τής Σ κ ά 
λας στό Μ ιλάνο ύπάρχει κάτι τέ
τοιο. ’Έ χ ο υ ν ε  ένα διαμέρισμα πού 
φυλάνε τά ρούχα άπό τούς ήδοποι
ούς ·3τούς διάφορους ρόλους.· Αύτό 
όμως δέν είναι τέχ νη 

—  Τ ί έχετε έτοιμάσει ώς σήμερα;
— Έ κτός άπό τούς πολιτικούς πού 

έκδεσα έφτιαξα άπό εντολή τού ύ 
πουργού τής Πρωτευούσης όλους 
τούς δήμαρχους τής Ά δήνα ς γιά 
νά έκτεδούν σέ ειδικό Μουσείο. ’Έ 
χω κάνει άκόμα άρκετούς καλλι
τέχνες μέ σκοπό νά τούς δείξω σέ 
νεώτερη έκδεσή μου.

—  Ποιό είναι τό σημείο που 
τείνουνε όλες σας οί προσπάδειες;

—  Σ τ ή  δημιουργία ένός φυσιο
γνωμικού μουσείου. Γιά  κεΐ έδαλα 
πλώρη. κ Γ  έλπίζω νά φτάσω. θέλω  
νά γίνη ένα τέτοιο είδος στήν Ε λ 
λάδα καί νά πετύχει άφού άπό έ
δώ ξεκίνησε, θέλω  μόνο νά μέ 
δοηδήσουνε γιά νά πετύχω. Νομί
ζω πώς δά είναι ένα έργο. έκτός 
άπό τήν καλλιτεχνικότητά του, 
καδαρά ιστορικό, έδνικ.ό πού δά 
δοηδήση πολύ τήν ιστορία τού δε- 
άτρου, καί τής τέχνης γενικά.

Σ έ  τέτοιες προσπάδειες δέν ται
ριάζουνε τίποτ’ άλλο έξόν άπό ά- 
ληδινά συγχαρητήρια κΓ  εύχές γιά 
μιά έπιτυχία κ Γ  ολοκλήρωση- 

Α . Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α Σ

Ή «Μωμεντι Φρανσαίζ»

ευγένεια. Κα μμ ι&  έγκαρδιότης. 
θά λεγε  κανείς πώς κάποιος άπρό 
σίτος τοίχος προάσπιζε τό ποιητή 
άπό κάθε άνίερη περιέργεια, άπό 
κάθε Ιερόσυλη έπιθυμία ένδότε- 
ρης ψ υχική ; δ ιείσδυσης...

Ή  έν γένει λοιπόν κοινωνική 
του δράση φανερώνει καί στό 
πραγματικό έπίπεδο τά «τείχη 
πού τόν έκλεισαν άπό τόν κόσμον 
έξω, ήγουν <_ιναι δηλωτική τής 
άνώμαλης ψυχοσύνθεσης τοΰ Κ α 
δάφη, τής σχιζοφρενικής του μέ 
μιά λέξη ιδιοσυστασίας.

Σ τά  turbis eburnea, πού ό αξιό
λογος αύτός ποιητής εχτισε Από
μερα καί μακρυά άπό τόν οχλο 
γιά  νά κατο.κί,ση παραμένει πάν
τα μόνος, όλοκληρωτικά μόνος, 
μέ κάποιες όμως παροδικές άπό- 
πειρες ιάποδράσεως» πρός τή 
γή τής έπαγγελίας, τό νοσταλγι- 
κό. άλλά καί τόσο αισθησιακό 
κόσμο τοϋ όραματισμοΰ* καί τής 
ρέμδης.

Ή  περιληπτική αύτή ανάλυση 
ένός σ ημα ιΐΐΜ 'ΰ  καί άξιόλογου 

έργου πού θάξιζε άσφαλώς πολύ 
πιό μεγαλύτερη άνάπτυξη. μάς 
δείχνει έν τούτοις τή σημασία 
τοΰ παθολογικού στή σύνθεση 
καί τή δημιουργία. Βέδα ια  Λ 
σκοπός μας δέν εΐνε Vqc κολλή
σουμε μιά έτικέττα διαγνωστική 
σέ κάθε δημιουργό. Βλέποντας ό
μως κανείς μέ μάτι κάπως «ψυχι
ατρικό», νοιώθει πώς οι πηγές 
τής τέχνης εΐνε πολλές φορές α
φύσικες ι αί παθολογικές Ka't συνε 
πώς δέ μπορεί κανείς νά τίς θαυ 
μάση συνειδητά χωρίς νάχη στό 
χέρι τό κατάλληλο έργαλείο τής 
άνάλυσης καί τής έρευνας. ’Ά λ 
λως τε, μιά τέτοια προσπάθεια έ 
χει και κάποια καθολικώτερη ση
μασία. Μάς δείχνει πώς διαπλάσ- 
σεται καί διαμορφώνεται ή ψυ
χική διάθεση τοΰ άνθρώπου, ό 
«ψυχικός το·.· κόσμος» καί τί ρό
λο παίζουν οι συγκινήσεις, τό 
πάθη, οί διάφοροι συναισθηματι
κοί κλυδωνισμοί στήν έιμφάνιση 
κάθε καλλιτεχνικού ή καί άκόμη 
επιστημονικού «νοητοΰ». Ό  ποιη
τής, ό γνήσιος αύτός αντίλαλος 
κάθε άνθρώπινου στεναγμού, πού 
παρουσιάστηκε στό κόσμο άμέ 
σως όταν ό άνθρωπος ένοιωσε τή 
μηδαμινότητά του ka't πόνεσε πρί 
τοΰ άκατόρθωτου καί τοΰ άπραγ 
ματοποίητου, εΐνε καί θά εΤνε ό 
μόνος διερμηνευτής τής δαθύτε- 
ρης ύποσυνείδητης ζωής, ό μόνος 
παρηγορητής καί σύντροφος τής 
Ανθρώπινης άδυναμίας καί κατάν 
τιας Μηδαμινή κ ι’ αύτή ίκανοποί 
ηση ν ιά  δσους μετουσιώνουν στό 
έπίπεδο «τών ιδεών» κάθε ένδάμυ 
χη κραυγή τής πολυβασανισμέ
νης ψυχικής τούς ύπαρξης. Ό  
Άνθρω π ο': νράφει κάπου ό Μπω 
ντελ<'·>ο. -λάστηκε «νιά  νά άνει 
ροπολή και νά υποφέρω».

(Συνεχεία άπό τήν )η σελίδα) 
ή Γαλλική Κωμωδία, εχουσα ιστο
ρίαν τριών αιώνων έχει καί τά έν- 
τεΰδεν άπορρέοντα προσόντα. ’Έ 
χει τήν παράδοσιν, τήν άνεκτίμη- 
τον αυτήν διά τό δέατρον πρωτί- 
στως —  άλλά καί διά κάδε δου
λειά —  σφραγίδα δράσεως —  καί 
συνεπώς πείρας —  αιώνων, πού εί
ναι διά τάς άνδρωπίνους εκδηλώ
σεις άρετή τόσον σημαντική όσον 
είναι διά τό καλό κρασί τά χρόνια 
πού έχει περάσει άποδηκευμενον 
στό υπόγειο μέσα στήν καλοσφρα- 
γισμένη μπουκάλα του.

Σύμφωνοι. Ά λ λ ά  σ' αύτό ϊσα-ϊσα 
ήδελα νά φδάσω. "Ο τι δηλαδή δέ
ατρον είναι πρό πάντων «παράδο- 
σις. Κίναι πρό πάντων «σύνολον». 
Ε ίνα ι πρό πάντων «ήλικία». Και 
γι' αύτό ό,τι πρό πάντων λείπει ά
πό τό δικό μας δέατρον είναι χϋτό: 
Τ ό  πνεΰμα τής όμάδος. Τ ό  πνεύμα 
τοΰ συνόλου; Ή  παράδοσις. Τ α λ έν 
τα άτομικά τό ελληνικόν δέατρον 
έδγαλε. Κατ' άναλογίαν μάλιστα 
πρός τό πλήδος τών Ελ λ ή νω ν  καί 
πρός τόν βραχύτατον σχετικά βίον 
τοΰ έλευδέρου νεωτέρου κράτους, 
έδγαλε πολλά καί μεγάλα. ’Έ χ ε ι  
δέ καί σήμερα νά επίδειξη άρκετά 
(ά ν  καί εις τό σημεϊον αύτό πρέ
πει νά παρατηρήση κανείς ότι ά
κόμη δέν βλέπομεν καλλιτεχνικές 
ιδιοσυγκρασίες σάν χυτές τών οποί
ων τά ονόματα είναι σέ όλων τά 
χείλη καί τίς όποιες ο χρόνος πα
ρασύρει σιγά - σιγά στό πέρασμα

ζι

του, νά προδάλλουν μεταξύ τών νε- 
ωτέρων), πρώτου μεγέδους. Τέτοια 
πού δά έλάμπρυναν τό κα λλιτεχνι
κό στερέωμα καί τής Γαλλίας καί 
τής ’Αγγλίας, άν είχαν γεννηδή σέ 
4S μοίρες καί 51 η σέ 51 μοίρες καί 
31 βορείου πλάτους καί όχι σέ 3S 
μοίρες πού γεννήδηκαν,

"Ο ,τι όμως τού έλειψε καί ό,τι

τοΰ λείπει άκόμη τού δεάτρου τοΰ 
δικού μας είναι άκριδώς ή «παρά- 
δοσις», τό σύνολον, τό πνεΰμα αύτό 
τής συνεργασίας τής όμάδοος. Ε ί 
ναι δηλαδή τά τρία στοιχεία πού 
άποτελούν τά κύρια χαρακτηριστι
κά διά τά όποία ή Κομεντί Φ ρα ν
σαίζ μ' όλα τά τρωτά καί τά έλχτ- 

( Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

t f l i l i  i w n  Ϊ Ι ί  ΗΜΑΟ)
&  Ε .  , i t  A  Τ ξ.,. ι  Μ  ώ 
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Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΗ Σι

ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ
Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚΟ Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έ ν  Αθήναις.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο ΡΕ ΙΑ  είς δλη πΊν Έλλάαα. 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑ Ι. Είς δλας τάς χώρος ro0 Εξωτερικού.

Ή  Εθνική  Τράπεζα της ΕΛΛαόoc έκτεΛει πάσης ψυσεως 
τραπεζικός έργαοΐας είς τί> έσω τερικόν και τό έξωτερικόν 
υπό έξαιρετικώς συμφέροντος Ορους. Δέχεται t>£ καταθεοεις 
είς δραχμάς (είς πρώτην ζήτηοιν. έπι προ&εσμιρ και ταμιευ- 
τηρίψ ). μέ  λίαν εύνοικά έπιτόκ ια
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ Υ  Κ Ο. Κ Α Ρ Υ Π Τ Α Κ η

Ή  ouvcuAia τοϋ Ω δ ε ίο υ  -  ό Κος Βικ. 
Ματσακουράτι

‘Ο κ. Μττονστιντούϊ, που διεύθυ- 
νε τήν περασμένη Κυριακή τήν συ
ναυλία τοϋ ’Ωδείου, εΐνε ό σεμνός, 
ό ευγενικός και πρό παντός ό ευ
συνείδητος καλλιτέχνης. Ώς καθη
γητής τού βιολιού στό Ώδεΐο ’Αθη
νών έχει μορψώσει ενα πλήθος μαθη 
τών, καί πολλά ένδιαφέροντα ταλέν
τα άνέδειξε ώς σήμερα στό όργανο 
αυτό. ’Αλλά καί ώς διευθυντής ορ
χήστρας δέν μάς εδωσε λίγες φο
ρές τήν ευκαιρία, άπό τότε που πα
ράτησε τό δοξάρι του γιά χάρη τής 
μπαγκέττας —  πρωτοεμφανίστηκε 
άν δέν μ’ άπατάει ή μνήμη στό άνα- 
λόγιο τοΰ διευθυντού μετά τήν άπο- 
χώρηση τού Μαρσίκ —  νά έχτιμή- 
σουμε τίς μουσικές του ικανότητες 
καί στήν καλλιτεχνική αυτή εκδήλω
ση. Διευθύνει μέ πολύ άκρίβεια καί 
άνεση, χωρίς νά παρασύρεται σέ 
περιττές καί έντυπωσιακές κινήσεις, 
καί οί ερμηνείες του είνε πάντα τό 
ικανοποιητικό άποτέλεσμα τής ευ
συνειδησίας καί τοΰ λεπτού γού
στου πού τόν διακρίνει.

’ Αν μέ τά εργα πού διεύθυνε ώς 
σήμερα ό κ. Μπουστι ντουί, εργα 
πού ανήκουν ώς έπί τό πλεϊστον 
στή γαλλική μουσική, μάς εχει πεί
σει ό έκλεχτός αυτός καλλιτέχνης 
γιά τήν άγάπη του καί τήν ι
διαίτερη προτίμηση στή μουσική 
αυτή, μέ τό ‘ Ισπανικό καπρίτσιο, 
τήν τόσο χαρακτηριστική παρτισιόν 
τού Κορσακώψ, ό κ. Μπονστιντούϊ 
άπέδειξε, μέ τήν συναρπαστική, τήν 
γεμάτη ρυθμική ζωντάνεια καί χρώ
μα έρμηνεία του, πόσο βαθειά νοι
ώθει καί τή μουσική αυτή, πού τόσο 
τέλεια δίνει τήν άτμόσψαιρα τής 
πατρίδος του. Μέ τίς δυό έξ άλλου 
έλεγειακές μελωδίες γιά ορχήστρα 
έγχορδων τού Γκρίκ, ό κ. Μπουστιν- 
τούϊ βρέθηκε σέ γνώριμο έδαφος, ά
φού κ»’ άλλες φορές έχειροκροτήσα- 
με τήν ικανοποιητική τους άπόδοση 
άπό τόν ίδιον. Καί ή προχθεσινή έρ
μηνεία, μέ τήν ζηλευτή ένότητα πού 
παρουσίασε ή όρχήστρα, πού απέ
δωσε μέ πλατύ καί γεμάτο ήχο καί 
ώραία έκφραση τίς νοσταλγικές μου 
σικές φράσεις τού Νορβηγού συν
θέτη, δέν υστέρησε άπό τίς προη
γούμενες έπιτυχίες του.

‘Η συναυλία άρχιζε μέ τήν συμ
φωνία σέ μϊ ύφεση τού Μότσαρτ. 
Κ ι’ άλλοτε έ'χω γράψει γιά τίς δυ
σκολίες πού παρουσιάζει ή άπόδο
ση τής μουσικής αύτής, προνόμιο 
λίγων δυστυχώς έκτελεστών, κι’ έ
χω τήν ιδέα πώς θάπρεπε νά άπο- 
φεύγωνται ερμηνείες πού δέν ξεπερ
νούν τά όρια μιάς ευσυνείδητης και 
φιλότιμης προσπάθειας, στά όρια 
άκριβώς πού εμεινε καί ή προχθεσι
νή έκτέλεση τής συμφωνίας άπό τόν 
κ. Μπουστιντούϊ.

Σολίστ τής συναυλίας ό Ιταλός

βιολοντσελλίστας κ. Βικ. Ματσακου 
ράτι μέ τό κοντσέρτο τού Μποκκε- 
ρίνι, ενα δεξιοτεχνικό καί χωρίς με
γάλο μουσικό ένδιαφέρον κομμάτι, 
καί τό «άντάζιο καί παραλλαγές» 
του Ρεσπίγκι. Θερμός ήχος, ευγέ
νεια έκψράσεως, κατανόηση τού ύ
φους καί λαμπρή τεχνική διακρίνει 
τίς έρμηνεϊες τού έκλεχτού αΰτού 
καλλιτέχνη, προσόντα πού μάς δό
θηκε περισσότερο ή ευκαιρία νά 
έχτιμήσουμε μέ τόν τρόπο πού ά- 
πέδωσε τό εμπνευσμένο καί τεχνικώ 
τατο άντάζιο τού Ρεσπίγκι.

Τά ζωηρά χειροκροτήματα, ανά
γκασαν τόν κ. Ματσακουράτι νά 
παίξη έκτός προγράμματος μέ τή 
συνοδεία τής ορχήστρας μιά δική 
του σύνθεση, «Τό νοσταλγικό τρα
γούδι».

Τήν ίδια έπιτυχία έσημείωσε ό κ. 
Ματσακουράτι καί στήν συναυλία 
του τήν Πέμπτη στά «’Ολύμπια». 
ΟΙ σονάτες τού Βερατσίνι καί τού 
Στράους και ιδιαιτέρως ή νοκτύρν 
τού Σοπέν άπεδόθησαν άπό τόν ’ Ι 
ταλό καλλιτέχνη μέ λαμπρότητα ή
χου, ευγένεια καί δεξιοτεχνική Ικα
νότητα. Μέ ξεχωριστή έξ άλλου ευ
χαρίστηση άκούστηκαν δυό κομμά
τια τού ίδίου καθώς καί οί μικρές 
συνθέσεις, εμπνευσμένες άπό λαϊκά 
τραγούδια τής Σαρδκ*»ίας, τού κ. 
Ρ. Φαζάνο πού συνώδευσε στό πιάνο 
τόν κ. Ματσακουράτι μέ πολύ λε- ■ 
πτόητα καί άκρίβεια.

ΤΟ Κ Ο Υ Α ΡΤ ΕΤ Τ Ο  Δ Ρ Ε Σ Δ Η Σ

Τό έκλεχτό μουσικό κοινό πού 
παρακολούθησε τήν περασμένη Πα
ρασκευή στή σάλατού Όδείου ’Α
θηνών τήν συναυλία τού κουαρτέτ- 
του Δρέσδης υπό τήν προστασία τού 
Έλληνογερμανικού Συνδέσμου, έχει 
ροκρότησε τούς τέσσαρες καλλιτέ
χνες κ. κ. Κοπότσκυ, Σνάϊντερ, 
Χόφμαν καί φόν Μπυλόου, σ’ ένα 
δύσκολο καί έξαιρετικά ενδιαφέρον 
πρόγραμμα πού περιλάμβανε κουαρ 
τέττα τού Μότσαρτ, τού Μπετόβεν 
καί τού Σούμπερτ.

Συγχρονισμός, ομοιογένεια, τ α ύ -  

τότης καλλιτεχνικών αντιλήψεων δ ι α  

κρίνει τά μέλη τής καλλιτεχνικής 
αύτής συντροφιάς, προτερήματα ά- 
παραίτητα γιά ένα λαμπρό σύνολο 
μουσικής δωματίου.

Χάρις στά προσόντα αύτά οί έκ- 
λεχτοί αύτοί καλλιτέχνες άντιμετώ- 
πισαν μέ πολύ έπιτυχία τό δύσχολο 
πρόγραμμα τής συναυλίας τους, καί 
μέ τήν μουσικώτατη καί πιστή άπό
δοση τών έργων έπέτυχαν μιά στε
νή πνευματική έπαφή μεταξύ τών 
συνθετών καί τού άκροατηρίου των, 
στό όποιο μετέδωσαν μιά άνώτερη 
καλλιτεχνική συγκίνηση.

Θ. Δ. ΚΑ ΡΥ Ω ΤΑ Κ Η Σ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η Γ  Πανελλήνιος
στό Ζάτπτειο μέγαρο

Τοϋ κ. Σ γ τ . Παναγιωτοπούλου
ΕΤνε μιά παρηγοριά, μιά άληθι- 

νή πηγή χαράς γιά τούς πνευματι
κούς άνθρώπους τού τόπου τό ά
νοιγμα τής Πανελληνου ’Εκθέσεως 
μέσα σέ μιάν εποχή τόσο ταραγμέ-

Άπο την Πανελλήνιο νΚκ2ε- 
cn: «Κεφαλή στρατιώτη» έρ

γο τοΰ γλύπτη κ. Νικολα.

νη, σέ μιάν έποχή που Λ Εύρώπη 
άντικρύζει μέ δέος την οργή τού 
"Αρη. Καί πρέπει νά χρωστάμε χά
ρη τόσο στούς όργα'ατΕΓ τής Έκ- 
θέσεως πού μέ τόσο ζηΛο άφοσιώΰη- 
καν στό μεγάλο εργο πού τού·; έμ- 
πιστεύθηκε τό Κρά^ο;, δσο κοι 
στούς καλλιτέχνες πού ξεπέρασαν 
άφάνταστες δυσκολίες καί μπόρε
σαν νά παρουσιάσουν Ιργα πού λί
γο ή πολύ άξίζουν τή» παοσοχή μας. 
‘Η έφετεινή παραγωγή τών Ελλή
νων ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών 
καί διακοσμητών σέ ποιότητα δέν 
υστερεί καθόλου άπό τις προηγού
μενες. Μερικοί —  άρκττοί —  καλ
λιτέχνες, ύστερα άπό επίμονες ανα
ζητήσεις μπόρεσαν νά προωθήσουν 
τά πνευματικά τους όοόσημα* νά 
σημειώσουν μιάν έξελιξη άξιόλογη. 
"Αλλοι, οί περισσότερο* συνέχιοσν 
αξιέπαινα τό έργο τοις. Εΐνι κοι 
λιγοστοί πού ξεπέρασαν τόν Γσυτό 
τους. ΕΤνε άκόμα κάποιοι καινούρ
γιοι —  όπως ό Μορ χλι,ς —  >>ού 
μάς έκαναν μιάν ευχάριστη έκπλη
ξη μ’ έ'ργα πού άπό τήν ■’τρώτη στιγ 
μή σκλαβώνουν τή μο^ιά τού έπι- 
σκτπτη ·<α· ·»πόσχο,'τγ" ένσ 'ο* ·.-
τ  υ ό τ .  μ '.λ  λ Ον*

Είνε κρίμα ότι άπό τόν άρκετά 
έκτενή κατάλογο τών έκθετων λεί
πουν κάμποσα όνόμα’-α άξιόλονων 
ζωγράφων, όνόματα πού τά βλέπα
με άλλοτε σ’ όμαδικές ή άτομικές 
εκθέσεις κάτω από έρνσ πού τά εί
χε έμπνεύσει άληθινή, λαγαρή διά
θεση, πού είχαν πάρει κάποια θί»' η 
ξεχωριστή μέσα στό πολύμορφο /αί 
έτερόκλητο πλήθος τών καλλιτεχνών 
μας. "Ας έλπίσουμε ότι οί καλλιτέ
χνες αύτοί δέν έτελείωσαν τό Κργο 
τους κι* ότι θά προσπαθήσουν νά 
μάς χαρίσουν τό συ^τομώτερο :̂ρ>α 
άντάξιά τους.

Τά ζωγραφικά εργα τής έκίΚσε- 
ως είνε φέτος πολύ λιγότερα άτό 
οσα ήσαν τόν περασιΐΜΌ καί τόν 
προπερασμένο χρόνο. Ό  μικρός d- 
ριθμός δίνει μιάν άπλοχωριά πού 
έπιτρέπει στόν έπισκτη-,η νά χαρή 
τά καλλιτεχνήματα μέ r ιση. ’Ίί'ως 
σ’ αύτό νά βοηθάη και ή πολύ typcv- 
τισμένη κατάταξη κ η κατάλληλη 
τοποθέτηση, μ’ δλο rrou μερικά κομ
μάτια, οί δυό λυρικές συνθέσεις τού 
Γουναρόπουλου αίφνης, 9ά κέρδιζαν 
άν ήσαν σέ μιά άπο ^ίς μεγαλ>ς 
αίθουσες.

‘Η γλυπτική παρουσιάζει έξαιρε- 
τικό ένδιαφέρον. Ειν*. καί σέ πο
σότητα καί σέ ποιότητα πλούηα. 
’Επίσης γενναία είνε ή προσφορά 
τής χαρακτικής, πού τόν τελευταΐον 
καιρό παρουσιάζει μιάν έξαίρΓ^ην 
άνθηση στόν τόπο μας Εΐνε κρίμα 
όμως πού δυό διαλεχτοί μας χαρά
κτες, ό Γαλάνης κι’ ό Θεοδωρ ύπου
λος, δέν έκθέτουν έ'ργα τους. *Η τε
λευταία παραγωγή του δεύτιρου, 
πού είχαμε τήν ευκαιρία νά χαρού- 
με στήν έκθεση τής « Αμάδας Τέ
χνη», άνώτερη άπό κάθε προηγού
μενη, μάς είχε ενθουσιάσει κ εινε 
φυσικό νά γίνεται αισθητή ή Απου
σία του άπό τήν «Πα·νλλήνιο».

Αίγα τά δείγματα της Διακοσμη- 
τικής αλλά ικανοποιητικά. Ή  τέ
χνη αύτή σημειώνει rr-ov τόπ3 μας 
άξιοπρόσεχτη προοδο, άνανεο',νη 
τίς φόρμες της, πλουτίζεται μέ και
νούργια εϊδη. Ή  επεξεργασία τού 
γιαλιού πού απασχολεί ώρισμένους 
καλλιτέχνες εΐνε ένας νέος, ευχάρι
στος τόνος στό είδος αύτό μιά μά
σκα δέ γιάλινη πού έκτίθεται άτό 
τά πιό δύσκολα καί π ο ικανοποιη
τικά κατορθώματα τήζ f ακοτμττι- 
κής.

Στό ερχόιι.·:'*ο  ̂ srpô r:.»···
Γήσω νά πώ μζ Aiwa · v:r» τη >>.··>- 
μη μου γιά τά κ<Άλι·* -/νήμα^ · ί- 
κεί^α πο · χουν νόμιμτ δικαιώματα 
«ΤΤ ;> ν τ ί Τ  '  Ο

ΣΠ . Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ
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Μ ίά νέα ελληνική ταινία

«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ»

Σκίτσο τή; Τ Ζ Ο Α Ν  Κ Ρ Α Ο Υ Φ Ο  Ρ Ν Τ  άπό τη ταινϋχ « Φ Ε Π Ό -  
Β Ο Λ Η Μ Α »  πού 8ά παίχτη τήν έρχόμενη έδδομάδα στό « Ρ Ε £ »

Τί είπε ό ΧΑΝΣ ΣΤΡΟΜΠΑΧ 
άρχιτεχτονας τής ταινίας

«Φ Α Λ Σ Τ Α Φ »
Ζτό συνεργάτη μας στό Βερολίνο

κρινολίνα κοά πλατείες «ουσίες 
γιά νά δώσω ’ ήν έντύπωση τοΰ ρο
κοκό. 01 άνθρωποι έπρεπε νά δεί
χνουνε ότι ζοΰνε και κινιοΰνται t- 
λεύθερα μέσ.*χ σ’ αύτό τό μπαρόκ 
περιβάλλον.

Ιδ ια ίτερ α  μ’ απασχόλησε ή έ- 
αωτερική δ>αορύθμιση τής αλτικής 
κατοικίας τής εποχής έκείνης. Έ- 
χτός άπό τίς γενικές γραμμές, κ- 
πιπλα, κουρτίνας, ταπετσαρίες κλ·.τ. 
προσπάθησα πρό παντός νά τονί
σω τις μικρόλεπτομέρειες έκεΐνες, 
όπως εΐνε π. χ. ή λάμπα τοΰ πε
τρελαίου ποΰ ειχε τότί μ ό λ ις ,tt- 
σαχθή στή Βιέννη, πού δίνουνε τό 
ιδιαίτερο χρώμα τήΓ έποχής.

Ακόμα είχα νά οκηνογραφήσω 
και νά σχεδιάσω τά κοστούμια 
τής όπερέττας τοΰ Νικολάϊ. Ό  ση
μερινός σκηνογράφος δλέπει τήν 
όλη διακόσαηοη, τά κοστούμια 
πού φοροΰσ; ό Φάλσταφ κ' οι γυ 
ναίκες τής έπόχής τοΰ Σαίξπηρ, 
μέ πολύ διαφορετικά μάτια άπό 
τό σκηνογράφο τής προπολεμικής 
έποχής ή τού καιρού οπου πρω- 
τοπαίχτηκε ή ύπερέττα. Τό θία- 
τρο κι' έπομένως κβ ί ό κινηματο
γράφος τών ημερών μας, αποδίνει 
μιά έξαιρετική προσοχή στήν ε
ξωτερική έμψάνιση και τή σκηνο- 
γραφική διαμόρφωση τών έργων 
τοΰ μεγάλου Α γγλου  κλασσικού. 
Εύτυχώς γιά  μένα υπάρχει κά
ποια σχετική προεργασία καί πεί
ρα στό ζήτημα αύτό. γιατί πρέπει 
νά λάβετε ύπ' όψη σας ότι έχω α
νεβάσει ώς τά τώρα τήν ίδια αυ
τή όπερέττα τρεις φορές στό θέα
τρο. "Ετσ ι, (λπίζω ότι τό φϊλμ 
αύτό, πού σέ λίγο θά εϊναι έτοι
μο, θά μπόρεση ν’ άντιμετωπίση 
άκόμα καί τή δυσκολώτερη και 
αυστηρότερη κριτική.

"Οπως είναι γνωστόν, ό σκηνο
θέτης Λέοπολντ Χάϊνις γυρίζει 
στό στούντιο Γιοχάννιταλ τής Τό- 
μπις τις τελευταίες σκηνές τοΰ 
νέου του έργου «Φάλσταφ» πού ή 
υπόθεσή του είναι παρμένη άπό 
τή ζωή τοΰ συνθέτη τής όπερέτ- 
τας «Οί εύθυμες γυναίκες τοΰ Ού- 
ΐνσδωρ» Νικολάϊ. Τήν όλη άρχι- 
τεκτονική έργασία τοΰ φιλμ έχει 
άναλάδει ό γνωστός θεατρικός άρ- 
χιτέχτονας τής Κρατικής ’Όπε
ρας τοΰ Μονάχου Χάνς Στρόμ- 
παχ, πού είχε τελευταία μιά πρω
τοφανή επιτυχία μέ τό άνέδασμα 
τοΰ «Μτόν Ποτοκουάλε». ’Έ τσ ι, μέ 
τήν εύκαιρία αύτή θεωρήσαμε κα 
λό νά τόν παρακαλέσωμε νά μάς 
πή δυό λόγια γιά  τή νέα του αύ
τή εργασία καί γιά τόν τρόπο πού 
εργάστηκε.

—Τό πρώτο πού επρεπε νά προ 
σέξω, μας λέει, ήτανε νά προσπα 
θήσω νά δημιουργήσω μέσα >ττό 
στούντιο τήν ά Γμόσφαιρα τής Βιέν
νης ,2flO 134'J, τής έποχής δηλαδή 
όπου ό Νικολάϊ έγραψε τήν περί
φημη όπερέττα του. Ή  άρχιτεκτο- 
νική τής Βιέννης είναι κατ' έξο- 
,χήν ρυθμού ‘[ΐπαρόκ. Τά σπίτια, 
τά διάφορα άνάκτορα, οί αυλές, 
οί κήποι, έξοντερικά τουλάχιστον, 
δέν άλλάξανι·. · σχεδόν καθόλου ά
πό τήν έποχή ιής  Μαρίας θηρεσί
ας. Έ τ σ ι, ·*ν έσχεδίαζα τά ντϊ« 
κόρ τοΰ φιλμ οέ μπαρόκ θάτανε 
αδύνατο νά άποδώσω ποτέ τί) Βιέν 
νη τοΰ Νικολάϊ. "Επρεπε όπωσδή- 
ποτε νά δρώ ένα τρόπο γιά νά <■· 
ξωτερικεύσω τή δαθειά καί ριζι
κή μεταβολή πού έπέφερκ «τή ζωη 
καί τήν έξωτερική έμφάνιση (κο 
στούμια κλπ.) τής Βιέννης ή πε
ρίοδο τοΰ ροκοκό. Βέδαια δέν άρ 
κοΰσε νά ντύοω τούς ήθοποιούς μέ
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Ό  κινηματογράφο; Ξ 
επέτυχε τό Ξ

Τ Ε Λ Ε ΙΟ Ν  :

Μ ι*  απερίγραπτη γοητεία 8ά Ξ 
γεμίση τήν ψυχή σα;

5  Έ ν α ;  θησαυρό; άνεκτίμητο; 5  
τό συναρπαστικό

! κ τ γ -  I
f ττο - I
ί ΚΑΡ- I
! Δ! I
5  (Β Α Τ Τ ΕΜ ΕΝ Τ  DE C O U ER ) χ

5  μέ τήν πιό γοητευτική καί Ξ  
5  τήν πιό τσακπίνα αρχόντισσα χ  

τή ; οθόνης Ξ
Ν Τ Α Ν 1 Ε Λ  Ν Τ Α Ρ Ι  Ε  

g  σ' ενα ρόλο δυναμικό, σ’ ένα Ξ  
S  άγριο αγώνα κατά τή ; κοινω- Ξ  
X  νϊα; άπ- τήν όποια δέν είχε Ξ  
5  γνωρίσει παρά τήν αδικία, Ξ  
55 τήν καταφρόνια καί τήν έκ Ξ 
Ξ  μετάλλευοι 55
•5 Καί όσοι δέν πάτησαν ποτέ Ξ 
X του; οέ κινηματογράφο 8ά ξε- Ξ 
X  σηκωθούν τώρα άπ' τήν γ«η- X  

τευτική διαβόλισσα

Ν Τ Α Ν ΙΕ Λ  Ν Τ Α Ρ Ι Ε

55 γιά νά πάρουν ένα εύεργετι- Ξ 
X  κό καί άναζωογονητικό λου- X  
X  τρό γοητεία; μέ τό άπεριγρά- χ  
χ  πτου ώραιότητο; κομψοτέ- ~  

χνημ*
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X  «...Μέσα στήν ατέλειωτη σει- χ  
S  ρά τών ταινιών ποΰ μά; δί- ~  
= vet καθημερινώς ή παγκόσμι- Ξ 
χ  ο ; κινηματογραφική παραγω- Ξ  
Ξ ΥΠ. ξεχωρίζουν κάθε τόσο καί Ξ 
X  μερικέ; κα λλιτεχνικέ; άνώτε Ξ  
X  Ρε ; δημιουργίες πού δείχνουν 5; 
Ζ  στόν κόσμο τί μπορεί νά κά- Ξ 
Ζ  Μήι όταν 8έλη ή κινηματογρα «* 

φική τέχνη» Ξ
S  Μ ' αύτά τά λόγια ή παγκό- Ξ  
5  σμιο; κριτική ύπεδέχθη τό έ- Ξ  
χ  φετεινό αριστούργημα τή ; Ξ  

γαλλική; παραγωγή;

Ι ί ί Ρ Γ Ι Ο !

I irvnoupii ι
Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  

In Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  Ξ
5  β μεγαλύτερο; κινηματογρα- ϋ  

φικό; συναγερμό; στό

Ι,,ΠΑΛΛΑΣΊ
ΙΙϋ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:

τό άθάνατο μυθιστόρημα τοΰ 

Z S iP Z  Ο Ν Ε  
ζωντανεμμένο στόν κινηματο 
γράφο μέσα σ’ ένα πλαίσιο ό
νε ιρώδου; σκηνοθεσία; άπό 

τόν περίφημο σκηνοθέτη 
Σ Α Ρ Λ  Μ Ε Ρ Ε  

καί ποΰ τό ενσαρκώνουν οί 
κορυφαίοι Γ  άλλοι ήθοπΌιοί 

Φ Ρ Α Ν Σ Ο Υ Α Ζ  Ρ Ο Ζ Α Ι  
Π Ι Ε Ρ  Ρ Ε Ν Ο Υ Α Ρ  

Σ Υ Λ Β Ι Α  Μ  Π Α Τ Α  11' 
καί ό Πρίγκιιψ 

Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ε Τ Σ Κ Ο  Υ  

Τ ή ν  Δευτέραν στήν

—  ιιιιιιιιιιιιιι   χ
« Μ Η Χ Υ Τ ί ϊ Ρ »  i  
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Μιά συνέντευξη μέ τήν πρωταγωνίστρια τοΰ έργου Δίδα

ΜΙΡΑΝΤΑ ΦΡΑΓ COYAAKH (Λήδα Μιράντα)
καί τόν παρτεναίρ της κ. Λάμπρο Κωνσταντσρα

Ή  ύπό5εση του έργοιι
Πολύς θόρ·;£ος έχει άρχίσει τώ 

ρα τελευταία νά γίνεται γύρω ά
πό τή νέα έλΧηνική ταινία που ε
τοιμάζει άπό καιρό ή έταιρ-ια 
«Σκούρα ς Φίλμς— Έ λ λ . Κινημα
τογραφικά Στούντιο)',

Πρόκειται., ό’ιως μόίς λένε οί ει
δικοί κι' εκείνοι πού παρακολου
θήσανε τό γύρισμα, γιά  μιά πολύ 
εύσυνείδητη προσπάθεια πού όχι 
μόνο θά άτοπλύνη τις άμαρτί :ς 
τοΰ παρελθόντος, άλλά καί θά μας 
παρουσιάση ••‘νδιαφίρουσες εκπλή
ξεις.

Οί τεχνικές έγκαταστάσεις — 
γιά ν' άρχίσουμε άπ' αυτές —  ;1- 
ναι πρωτοφανείς γιά τό τόπο μας. 
Ιδιαίτερη προσο 

χήδόθηκε στό ζή 
τη μα τής έκλο- 
Υής τώνήθοποιών
Προτιμηθήκαν?. έ- 
οασιτέχνες περισ
σότερο —  άντίθε- 
τα μέ ότι συνέ-.
6α>νε μέχρι τά 
τώρα πού τό έμ
ψυχο ύλικό τών 
έλληνικών ταινι
ών άποτελείτο ά
πό φίρμες τού 9 ι
ατρού, καί μόιΌ 
σέ μερικές περι
πτώσεις γίνηκα:ν 
έξαιρέσεις.
ΠρωΓαγωνίστρια 
τής νέας αύτής 
ταινίας είνε μιά 
τελειόφοιτος τής 
δραματικής Σ χ ο _

θέλανε να μέ σπουδάσουν γιατρό.
Λλλ,χ όταν είδαν, αύτή τή μεγά 

λη μου κλίσι γ ιά  τό θέατρο, δέν 
ά ρ γ . ,πανε νά πεισθοΰν καί ν' αλ
λάξουνε 'Ύ'ώ'μη. Κα ί τώρα τελευ 
ταΐα, όταν ήρθανε άπό τήν κινη
ματογραφική έταιρία και μέ ζή
τησαν, έφεραν δέδαίο: κάποιες
αντιρρήσεις, μά otctv δεδαιώΟη- 
καν ότι Γ ια ν  κάτι πού δέν θά είχε

μας δεντέττα. Μά δλέπω πώς άρ
κετά τήν κούρασα. Πριν φύγω 
τής ύποδάλλω τήν τελευταία έρώ 
τησι .

— Καί σάν πο^ά μεγάλη ήθοποιό 
τοϋ κινηματογράφου 9ά θέλατε 
νά γίνετε ;

— Αύτό είνε κάτι, μοΰ άπαντά, 
πού θέλω νά τό τονίσετε ιδιαιτέ
ρως σάς παρακαλώ. Δέν θέλω νά 
μοιάσοι μέ κα.αμιά, οϋτε καί νά 
μιμηθώ καμμιά άπό τίς φίρμες

ώλαδε^-.ή επίδραση στή | τ°ΰ  διεθνούς κινηματογράφου, θ έ
λω νά γίνω οι,τή πού είμαι στήν 
πραγματικότητα, χωρίς ζένες έ- 
πιδράσείς άπό ξένους χαρακτή
ρας καί τύπους, καί χωρίς μιμή
σεις. Δέν μ’ άρέσει καθόλου νά

καμιμι^
καρριέρα μου, δέχτηκαν καί έ5ω 
σαν τ^ν συγκατάθεσϊ τους. .

— Πώς τόν βλέπετε τόν κινη
ματογράφο. Σ α ν  τέχνη, ή σάν έ 
να μέσον, πού μ’ αύτό θά Ικανό . , .   r „
ποιήσετε μιά παληά σας οιλοδο-1 λένε. δτι μοιάζω μέ τήν Α ή τήν

S  οτάρ. Τό άπε- 
χθάνομαι τρομε
ρά. θέλω , όπως 
σάς είπα, νά δη
μιουργήσω κά ιι 
τό άπόλυτα δικό 
μου, τό άπόλυτα 
προσωπικό».

Ο Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν -  
Τ Α Ρ Α Σ

Ή  μακρόχρονη 
διαμονή τοΰ κ. 
Κ  ωνσταντάραστή 
Γαλλία, τοϋ έχει 
δώσει κείνο τό 
τάκτ καί κείνη 
τήν εύγένεια τοΰ 
πολιτισμένου άν- 
θρώπου πού είνε 
Εκόηλη καί στήν

Ή  δ.ί; Λ ή δ α  Μιράντα

λής τοΰ Βασιλικού θεάτρου, ή δίς ξία, ή κι' άκόιμη σάν διοποριστικό πιό άπλή φράση καί κίνησι.

Έ λ λ η ν α

Μιράντα Φρανκουλάκη πού κρύδ, ■ 
ταικάτω άπό το ψευδνυμο Λήδα fvU 
ράντα. Πα ρτίια ίρ  της είναι ό κ. 
Λάμπρος Κον.σταντάρας, άγνω
στός ήθοποιός τββ ·εάτρου Apyu- 
ροπούλου. Κα: οί δύο διαπλάθουν 
δυό έξαιρετικά ένδ^αφέροντες τύ
πους. Ή  δίς Μιράντα δημιουργ.-:ι 
μιά μοιραία γυναίκα καί ό κ. Κω- 
σταντάρας tv a v  νεο.ρό 
ναυτικό.

Μέ τήν' έυκό^ριά 
τοϋ θορύβου, πού έχει άρχίσει γύ 
ρω άπ' αύτή τήν ταινία έμείς νο
μίσαμε ότι θά είχε ένδιαφέρον μιά 
συνομιλία μαζύ τους Πρώτα ζητή
σαμε νά δούμε τήν πρωταγωνί
στρια.

Η δα Λ Η Λ Α  Μ ' Ρ Α Ν Τ Α

Είνε ά^,ήθε.Λ ότι πήγαινα μέ 
κρύα καρδιά γ ι αύτή τήν συνέν
τευξη. 'Όπως Ι/α  π>^ροφορηθή 

'ή εταιρία « Σκούρα ς—Φιλμ», είχε 
άπαγορεύσει αυστηρά κάθε ου 
νέντευζη μέ δημοσιογράφους. ’Έ -  
πειτα δέν ήξερα καί τή διεύθυνσή 
της. Έπομένως πολύ λίγες έλ- 
πίδες εύκαιρίσς είχα καί οφα- 
λώς δέν Οά κατώρθωνα τίποτε 
αν δέν ορισκότ-τν σάν Λπό μηχα 
νής θεός, ό αγαπητός κ ι’ εύγενι- 
κός μου ς/ίλος, καί διαλεχτός δη 
μοσιογράφος ό κ. Θιομόπουλος 
πού γνώριζε οίκογενειακώς τήν 
δ. Λήδα Μιράντα, κ,αί πού μέ τό
ση καλωσύνη άνέλαδε νά μέ δοη 
θήση στό σκοπό μου. Τής έκλεισε 
λοιπόν. έν0 ραιπεδοΰ. στό σπίτι 
της, προχτές τό απόγευμα, καί 
τήν ώρισιιένη ώρα χτυπούσαμε 
τό κουδούνι τοΰ διαμερίσματος 
της. σέ μιά άπό τις πολυκατοικίες 
τής όδοϋ Ά γ ιο υ  Κωνσταντίνου 
πού μένει. Έ Λεΐνος σάν φίλος οι
κογενειακός, κ· έγά< σάν δημοτι- 
ογράφος. Μάς άνοιξε ή ίδια.

'Ομολογώ  πώς τήν είχα φαντα 
στή πολύ διαφορετική Περίμενα 
ν^ δώ καμμιά φαντασμένη καί μέ 
τόν άπαραίτητο τουπέ χοπέλλα, 
καί μέ δυό λόγια  καμ;μιά άπ' αύ 
τές πού μέ τήν πρώτη ματιά κα 
ταλαβαίνεις πώς τά μυαλά τους 
έχουν πάρει άΐρα. Μά γελάστηκα.

Στ ις  ερωτήσεις μου δέχτηκε μ' 
εύχαρίστησι ν' άπαντήση καί μό
νο στήν άρχή δείχτηκε κάπως ε
πιφυλακτική.

Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα, πριν 
20 άκριδώς χρόνια, όπως καί ή ί
δια τό ό,ια.σλογει "Α ς  σημειωθή 
δέ γ ιά  τήν λεπτομέρεια ότι τήν 
ή μέρα αύτή έτυχε νάγη καί τά 
γεννέθλιά της. Είνα ι κόρη ένός 
διακεκριμένου όδοντογιατροΰ τής 
'Αθήνας πού κ·.’ αύτός είχε άσχο 
ληθή στά πρώτα του νεανικά νρό 
v ia  καί ρέ τό θέατρο. Τό πραγ
ματικό της όνομα είνε Μιράντα 
Φραγκουλάκη, μά γιά καλλιτεχνι 
κό ψευδώνυμο διάλεξε τό Λήδα 
Μιράντα, πού u ’ αύτό άκριδώς 
εμφανίζεται καί στό έργο. Ό π ω ς 
μοϋ έζομολογείτσι τό θέατρο τής 
άρεσε έξαιρετικά άπό μικρή.Πριν 
μάλιστα άπό 3 χρόνια γράφτηκε 
στή Δραματική Σχολή  τοΰ Βασι- 
λιικοΰ μας θεάτρου, καί τώρα εΤ 
ναι τελειόφοιτος Ό  κινηματογρά 
φος ήταν έ’να άπό τά όνειρά της. 
μά δέν φανταζόταν ποτέ της, ότι 
9ά τής δινόταν τόσο σύντομα ή 
εύκαιρία ν ι«  νά τό πραγματο- 
ποιήση.

— Άπ ό μικρή, μοΰ λέει, όν;ι- 
ρευόμουνα νά παίξω στό κ ινημα 
τογράφο. Μά ή σκέψι ότι γ ι' αύτό 
τό σκοπό, θά έπρεπε νά πάω στό 
έξωτερικό, πράγμα άρκετά δύσκο  
λ ο όπως καταλαβαίνετε μ' έκσντ 
νά Μένω μέ τό όνειρο αύτό κα; 
μέ τήν ελπίδα, ότι κάποτε ίσως 
θά μπορούσα νά εκπληρώσω αύτό 
τό πόθο μου.

— Βρήκατε δυσκολίες άπό τούς 
γονείς 7ας ;

— Νά σάς πώ. Οί δ ικ ο ί' μου

έπάγγελμα
— Πρώτα άπ’ όλα σάν τέχνη 

Γιατί όπως καί ό πιό άνίδεος άπ’ 
αύτά τά πράγματα ξέρει, ότι ό κι 
νηματτγράφος εϊναι μιά τέχνη 
καί μάλιστα άπό τίς μεγάλες καί 
πού σ’ αύτήν, ιό πρόσωπο τοΰ ή- 
θοποιοΰ παίζει ένα άπό τούς πρω
τεύοντας ρόλους, γ ι ’ αύτό άκρι- 
δώς πρέπει νά/η καί τήν όλη ά- 
παιτούμενη καλλιτεχνική μόοφω-

— Ε ίσ ΐε  ευχρ:οισ^ημένη^ από το
ρόλο σα- ; .

— Ε Ιν :  άλήθεια, ότι άπό τό ρό 
λο μου μένω πολύ ευχαριστημέ
νη, γιατί πρώτα - πρώτα βρί
σκεται κοντά στόν τύπο μου. ’Έ 
τσι λοιπόν τόν ',οιώθω περισσότε
ρο καί καλύτερα. Γι αύτό, όπως

Ό  κ. Λ . Ιίωνοταντάρα;

μα, ότι δέν κα·'αναλώνω προσπά
θεια στή κατα, 'όηση τοΰ ρόλου, 
άλλά όλες μου τίς δυνάμεις τίς 
συγκεντρώνω στό πώς νά δημι
ουργήσω κάτι τό άψονο.

— Σκ;τιτεσθε νά συν^χίσετε, έ
πειτα άπό τήν πρώτη σας αύτή 
έμφάνισ^ , *

— Ά ν  ί.λονα μέ τήν υποδοχή 
πού θά |'θϋ κό νη τό κοινόν. ’Ά ν  
επιτύχω θά με!νω στόν κινηματο
γράφο καί θά συνεχίσω

Προχω.Λώντα' στή συζήτηση.τή 
ρωτάω γιά  τ;' όνειρο, πού έχει 
αύτή τή οτιγμη κατά νοΰ.

— ©έλ co. μοΰ λέει νά έπιτύχω 
όπως καί προηγουμένως άνέφερα 
ι άτι το καλό γιά  νά δείξω κ- ί̂ 
στόν έξω κόσμ.', ότι καί ό τόπος 
μας μπορε; νά δημιουργήση, και 
έχει όλα νχ  κοτάλληλα προσόντα 
γ ι ' αύτό. Κ ι ’ αύτρ μάλιστα μέ κά 
νει νά ά'Ιιηφώ κάθε KoCpaat, καί 
κάθε κόπο όσο μεγάλη κ ι’ άν εί
νε. Γιατί λησμόνησα νά σάς ά- 
ναφέρω κάτι σπουδαίο άπό τή 
δουλειά μου. Τή φοδερ> κούρα
ση. Βλέπετε, κ χ ! μπαίνουμε π.χ. 
στό στούντιο το Σά ββα το  τό άπό- 
Υ '1 ια καί βγαίνουμε τήν άλλη 
μέρα τό μεσημέρι, γυρίζοντας σ' 
όλο αύτό τό διάστημα συνεχώς. 
Γιατί κάθε σκηνή, όσο μ ικρή” κα'ι 
νανε γυρίζεται τ ο ύ λ ά χ ι ο ν  3— 5 
Φ0Ρέζ, γιά  νά δγη άλ :«ινά κα- 
λή.'Υπολογίσατε τώρα ,,οσες σκη 
νές ενει ένσ φϊλμ y~.x να καταλά 
βετε τό τί γ 'νεται.

Τ ’ άκοΰτε τί λέει ή 5ϊς Μιράν
τα. Κόπουρ καί κόπους χρειάζεται 
γ ι ' αυτή τή δουλειά. ’Έ χ ε τ έ  τυ 
λοιπόν, ύπ ό'+τ σας όλες δσ-:~ 
όνειρεύεσθς, δόξα καί τιμές, 
κινηματογραφικών αστέρων; Ή  
τέχνη δέν χωρατεύει Απ αιτεί θυ 
σίες, δη ως βλέπετε, κι' όχι μι
κρές.

βά . '.λα άκόμτ;, νά ιιαρατείνω 
τή συνομιλία μου, μέ νή νεαρή

Οπως είναι γνωοτό, στό διά
στημά που έμεινε στή Γα λλία  τοΰ 
δόθηκε ή εύκαιρία νά παίξη επα
νειλημμένα ατόν κινηματογράφο 
καί μέ έπιτυχία μάλιστα. "Ε τ σ ι ή 
συνέντευξι αύτή μαζί του παρου
σιάζει έκτός άπό τά άλλα, καί τό 
ένδιαφέρον οΐι δέν πρόκειται γιά  
άνθρωπο πού άντικρύζει γ ιά  πρώ
τη φορά τόν κινηματογραφικό φα
κό, άλλά γιά έναν δοκιμασμένο 
ήθοποιό, πού 3ά μποροΰσε μάλι
στα νά μάς μιλήση καί λ ίγο  πλα
τύτερα συγκρίνοντας τήν έδώ έρ
γασία, μέ τήν 'ίδια τοΰ έξωτερι- 
κοΰ. Σ τή ν  πρώτη μου έρώτησι, 
σχετικά μέ ιό πώς άποφάσισε νά 
παίξη σ' έλληιική  ταινία, κι' ύ
στερα άπό το κακό προηγούμενο 
τών άλλων .οοσπαθί ιών, μοΰ α
πάντησε έττι :

—  Δέν οάς · ρύ6(„, ότι είπα τό 
«ναι» μέ κρύα καρδιά, όταν ήρθαν 
καί μέ ζήτησαν νά ιαίξω στό και
νούριο έλλη/ινό έργο. Οί προηγού 
μενες προσπάθειες, μέ είχαν άπο- 
καρδιώσει. O r7v όμως κατέβηκο 
στό «στούντιο» καί είδα τίς έγκα  
ταστάσεις, τούς ά'θρώπους πο '. 
όιηύθυναν καί πού όλοι τους άν:_· 
ξαίρετα 5θιΐλ-υανε μέ κέφι καί μ; 
ο:γάπη γιά  τήν προσπάθειά τους, 
άμέσως άλλαξα γνοόμη καί ή προ 
ΐγούμενη άποκαρδί'.οσις, έδωκε τή

θέσι της. στη π·ό έλπιδοφόρα α. · 
σιοδοξία.

— Συγκρίνοντας τίς έδώ έγ κ«- 
ταστάσεις κα. τήν έδώ έργασία. 
μέ τά στουντ.ρ τοΰ έξωτερικσΰ 
πώς τά βρ ίσν.τα ι;

— Γενικώς μέ δυό λέξεις μπο
ρώ νά σάς πώ, πώς τά έδώ στούν
τιο τής έταιρίας αύτής είναι μιά 
μικρογραφία τών Παρισινών. 'Ό 
πως κ ι’ έκεΐ έτσι κ ι’ έδώ, ύπάρ- 
χουν τέλειες άπό όλες τίς άπόψεις 
φωνοληπτικές καί φωτογραφικές 
έγκαταστάσεις. Έ κ ε ι  πού ύστερεϊ 
κάπως τό έδώ στούντιο είναι σ’ ώ- 
ρισμένα τεχνικά μέσα. Μά ή εύ- 
συνείδητη καί προσεκτική έργασία 
όλων άνεξαιρέτως πού λαβαίνου
νε μέρος σ’ αύιή τή δουλειά, συμ
πληρώνει πολλά άπό τό κενά πού 
δημιουργούν οί έλλείψεις αυτές.

— Σκέπτεσθε νά άφοσιωθήτε 
πιά έντελώς σ··.όν κινηματογράφο;

—  Αύτό όπο'ς καταλαβαίνετε, 
είναι κάτι, πού θά έξαρτηθή άτό 
τήν ύποδοχή πού θά μοΰ έπιφυλά- 
ξη τό κοινόν σ αύτή τήν πρώτη 
μου έμφάνισι, ο' έλληνική ταινία. 
Πάντως άν ύποτεθη, ότι έπιτυγχά- 
νω, θά έξαολουθήσω  νά παίζω 
στό κινηματογράφο χωρίς όμως νά 
άφήσω και τό θέατοο.

—Ό  ρόλος σας σας Ικανοποιεί;
— ’Ό χ ι  άπόλυτα. Κ ι ’ αύτό γιατϊ 

έχει ένα - δυό τραγούδια πού πρί· 
πει νά πώ, π ρ ά γ μ α ,  όπως κατα
λαβαίνετε έξαιρετικά δύσκολο γιά  
μένα πού δέν έχω δυστυχώς φωνή. 
’Έ τσ ι, είμαστε άναγκασμένοι νά 
καταφύγουμε γ ι ’ αύτά στό ντου- 
μπλάζ. Κατά τά άλλα όμως, εί
μαι ευχαριστημένος καί Ικανοποι
ημένος.

— Πώς τό κρίνετε αύτό πού έ
κανε ή έτα.ρία καί δέν έπήρε ψιρ- 
μαρισμένϊυς Ηοποιούς;

—  Δέν νομί.,ω ότι είναι τίποτ

Η A N N  Σ Ε Ρ 1 Ν Τ Α Ν  ποΰ πρωταγωνιστεί στή ταινία « Κ Α Ρ Ν Α  
Β Α Λ Ι  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ »  ποΰ 8 α παιχτή στόν « Ο Ρ Φ Ε Α »

άλλο παρά τό ότι θέλει εκείνο πού 
θά τραδήξη τον κόσμο νά πάη νά 
δή τήν ταινία ιης, νά μήν είναι 
ή φίρμα τών ήθοποιών, άλλά ή 
καθαρή και έπ·μελημένη έργασία, 
πού θά παρουσιάση. "Επ ειτα  οί 
φιρμαρισμένο: ηθοποιοί τοΰ θε
άτρου, δέν μπο· οΰν νά ύπακούσουι/ 
άπόλυτα στό σκηνοθέτη, γιατί κά 
ποια φιλοδοξία καί ύπερηφάνεια 
—πού δυστυχώς όλο οί "Ελλ η νες  
έχουμε — δεν νούς αφήνει. Έ δ ώ  
είναι ευκαιρία νά τονισθή κάτι. 
"Ο τι ό ήθοποιός τοΰ κινηματογρά
φου όσο και ϋίκρμα νά είναι πρέ
πει νά έχη τυφλή ύπακοή στό σκη
νοθέτη. Χωρίς αύτήν δέν μπορπϊ 
ούδέποτε νά δημιοιργηθή τέλε ,.0 
άποτέλεσμα. Ό  σκη\οθέτης είναι 
μέ άλλα λόγια, ή ψυχή τοϋ έργου 
καί ό κυριώτερος r.f ωταγωνιστής 
του. Κ ι' άκόμη ή ήθοποίία τοΰ θεά
τρου διαφέρει ριζικά άπό τήν η 
θοποιία τού κ'.'.ηματογράφου. Ά λ-  
λοιώς στέκεΓαι ένας ήθοποιός στή 
σκηνή, πού ά.απτύποει όλη του 
ttj 'δράσι σέ συνέχεια καί μέσα στό 
αυτό πλαίσιο κ<. άλλριώς μπροστά 
στό φακό, ποΰ όλη ή ύπόθεσι έχ- 
τυλίσσεται έ̂. σκηνέυ πού πολλές 
φορές μάλιστχ γυρίζονται τελείως 
άνακατεμμένες.

—  Τίποτε ώ>.?.ο έχετε νά μοϋ 
πήτε;

— Πρίν τελε^ώσετ^ θά σάς πα- 
ρακαλέσω νά τονίσετε ότι είμαι ε
ξαιρετικά ευχαριστημένος καί 'ικα
νοποιημένος άπό τή.· έταιρία πού 
έργάζομαι. Έ .ιίσ η ς  θεωρώ πολύ 
ευτυχή τόν έαυτό μου πού μοΰ δί
νεται πρώτα ή εύκαιρία αύτή, νά 
έργασθώ ν .ά  τήν άρχή μι
ας νέας πεοιοδου, γ ιά  τήν έλ- 
ληνική κινηαοτογραφία. Είναι 
καιρός πιά ό τόπος μας νά δημι- 
ουργήση κάτι ·>ό άπό\υτα δικό του 
καί στό έπιπεδο αύτο. Τά στελέχη 
δέν τοϋ λείπουν, οϋ c ή όρεξι, οϋ
τε ό ένθουσιαομός. Ά ρ κ ε ι  μόνο 
τήν κάθε σχετ κή προσπάθεια νά 
τήν διακρίνη ή προσοχή καί ή άπό 
λυτή εύσυνειδηοία γιατί μόνο μ' 
αύτές τίς δ υ ό ' προΰποθέσείς, μπο 
ροΰμε νά έλπιζουμε οτήν δημιουρ
γία κάτι κα.νοϋ καί ώραιου.

Η Υ Π Ο Θ Ε Σ Η

Καί τώρα ΰστερα. άπ' αύτά « ;  
ποΰμε μέ λίγα λόγια τή υπόδεσι, 
ποΰ οφείλεται στόν εξαιρετικό 8εχ 
τρικό συγγραφέα κ. Δημ. Μπόγρη.

Σ '  ένα άπό τά γραφικά νησιά 
μα;, ,η  μα^ΰ μέ τήν άρραδω\·ιαστι- 
κιά του τήν Ζωήτσα (Ευ γεν ία  Δα 
νίκα ) καί τόν αχώριστο άδελφικό 
του φίλο τόν Ζαργάνα ( ’.Αλ. Λει- 
δαόίτη;) ένα ώμορφο καί καλοίεμέ 
νο παλληκάρι ό Κω νσταντίνο; Μαυ 
ρίόη; (Λάμπ ρο; Κω νσταχ'τάια;), 
ποΰ κερδίζει τή ζωή του μέ τό ψα- 
ρεμμα καί μέ τό νά rtnyaivr) μέ τή 
δάρκα του έκ<5ρομέ;καί περιπάτου;, 
τοΰ; παραδεριστέ; τοΰ νησιού. Ε ίνε  
πιά φδινοπωρο, όταν μιά μέρα φτά 
νει στό νησί, ή Λήδα Μιράντα, 
(Μ ιρά ντα  Φ ραγκουλάκη ), μιά ώ- 
μορφη αληθινά γυναίκα, πού ήταν 
άλλοτε ήθοποιό; και τώρα μαιτρέσ 
σα ένό; πλουσίου εφοπλιστή τοΰ Γε  
ράκη. Ό  Γερά κη ; έπειτα άπό κά
ποιο μικροκαυγαδάκι ποΰ είχε μα- 
>ύ τη;, κ ι’ επειδή είχε κάτι δου
λειές νά κανονίση, είχε φύγει άπό 
καιρό γιά τό Λονδίνο. ’Έ τσ ι ή Μ ι
ράντα, έρχεται μόνη στό νησί, και 
®ΦΧ*ϊει άμέσω; μιά πλούσια καί μέ 
περιπέτειε: ζωή, γιά νά ξεσκάση. 
Έ κ ε ΐ  συναντάει τόν Μπεναρδή (Κ .  
Παπαγεωργίου) ένα θεατρικό συγ
γραφέα ποΰ κάποτε μάλιστα είχε 
πρωταγωνιστήσει σέ ένα. του έργο. 
— καί τήν αγαπάει έξαιρετικά.

Κάποιο βράδυ τρώγοντα; μαζΰ μέ 
τόν Μπεναρδή, άπό έκκεντρικότη- 
τα, σέ κάποια ψαράδικη ταβέρνα, 
γνωρίζει τόν Κωνσταντή. ποΰ βρί
σκεται έκεΐ μέ τήν παρέα του, κΓ 
άμέσω; τή ; κάνει έντύπωσι ή ώ- 
μορφιά του, καί ή γλυκέ ιά του φω
νή. ’Έπ ειτα  άπό ένα ωραίο του 
τραγούδι τόν καλεί στό τραπέζι 
τη ; καί τοΰ προτείνει νά τόν πάρη 
μαζΰ τη ; στήν ’Αθήνα γιά νά σπου 
δάση στό Ω δ ε ίο  τελειοποιώντας τό 
ταλέντο του.

Ακολουθούν πολλοί δισταγμοί 
τοΰ Κω νοτκντή, μύριε; .παρατηρή
σεις άπό το Ζαργάνα καί τήν Ζωή
τσα, ποΰ μέ δάκρυα στά μάτια προ
σπαθούν νά τόν κάνουν νά μή δε
χτή, μά τέλος δέν πείθεται καί λέει 
τό «ναί». 'Ό τα ν γυρίζουν στήν 'Α 

θήνα. ή Μ ιράντα παίρνει τόν Κω ν
σταντή στό σπίτι τη;, κ ι’ άρχίζει 
γ ι’ αύτόν μιά καινούργια ζωή, μέ 
διασκεδάσει; καί γλέντια άτέλει* 
ωτα.

'Έ ν α ; χρόνο; ολόκληρο; έχει πε 
ράσει άπό τήν ήμέρα πού ό Κων
σταντή; έφυγε άπό τό νησί του. Στό  
μεταξύ οί σπουδέ; του στό Ώ δεϊο , 
προχωρούσαν κανονικά, καί τώρα 
πιά έτοιμάζεται νά δώση ένα ρεσι
τάλ, άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό. 
Τ ό  πρωΐ τή ; ήμέρα; αύτή; τοΰ ρε
σιτάλ, φτάνει σπίτι άπό τό νησί ό 
Ζαργάνα;, ποΰ μαζεύοντας όλε; τον 
τί; οικονομίες, έρχεται στήν ’Αθή
να. γιά νά τοΰ πή πώ; ή Ζωήτσα 
δρίσκεται σέ πολύ στενόχωρη 8έσι, 
ό πατέρα; τη ; εΐνε άρρωστο; δα- 
ρειά, οί δανειστέ; κοντεύουν νά 
τούς πάρουν τά χτήματα καί .νά 
τόν παρακαλέση νά γυρίση πίσω. 
Ό  Κω νσταντή; διστάζει καί πάλι, 
μά καί πάλι δέν δέχεται. Ό  Ζαρ- 
γάνα; καταλυπημένο; φεύγει.

Ή  ώρα τοΰ ρεσιτάλ πλησιάζει. 
Ή  Μιράντα έχει φύγει άπό νωρί; 
πηγαίνοντας νά παρακολουθήση τις 
κούρσες στόν ιππόδρομο. Τ ά  τρα
γούδια θά τ ’ άκούση άπό τό ραδιό
φωνο κάποιας φίλης της. Κ-'θώ; 
ντύνεται ό Κωνσταντή;, σέ μιά στι
γμή feAsssi ,-ιάνω 5τ-ην τουαλέττ* 
τής Μιράντας, κάποιο γράμμα ξεχα 
σμένο. Σ τ ή ν  άρχή δέν θέλει νά τό 
άνοιξη. Μ ά  ή περιέργεια νικάει. 
Μ έ  πραγματική συντριβή τότε μα
θαίνει τήν άλήδεια όλή. Ε ίνε  ένα 
γράμμα τοΰ Γεράκη, ποΰ μέχρι έ
κείνη τή στιγμή άγνοοΰσε στήν ε
ρωμένη του, ποΰ τής γράφει μαζΰ 
μέ τ’ άλλα, βτι τήν συγχωρεϊ γιά 
όσα τοΰκανε, καί σέ λίγε; μέρες 
8άναι κοντά τη ; γιά νά τη σφίξη 
στήν αγκαλιά του. Μ έ  σπαραγμένη 
καρδιά, πηγαίνει στό σταθμό καί 
τραγουδάε.ι. Μαζΰ μέ τ’ άλλα τρα
γούδια λέει καί μιά περίφημη βαρ
καρόλα. πού τραγουδούσε μέ τή Zw 
ήταα τήν αρραβωνιαστικιά του σάν 
ήταν άκόμη στό νηαι.

Γυρίζοντας σπίτι έχει πάρει πιά 
τήν άπόφασι. Κάθεται γράφει ένα 
γράμμα στή Μιράντα, ποΰ σ' αύτό 
τήν εύχαριστεί γιά όλα δοα έκανε 
γ ι’ αύτόν, ζητάει άπό τήν υπηρέ
τρια τά παληά ναυτικά του ρού
χα καί φεύγει γιά τόν Πειραιά κ ι’ 
άπό κεϊ γιά τό νησί του.

Σ τ ’ αναμεταξύ γυρίζει ή Μ ιράν
τα καί βλέπει τό γράμμα τού Κων
σταντή. Πραγματική λύπη, καί ά- 
πόγνωσι αισθάνεται, όταν διαβάζει 
τήν αναχώρησή του, γιατί στό διά
στημα αύτό πού έμειναν μαζΰ τόν 
είχε άγαπήσει άληθινά. Κ λ α ίε ι . . . .  
Κλαίει π β λύ .,.Μ ά  τίποτα πιά δέν 
μπορεί νά κάνη. "Ολα τελειώσα
ν ε  Ό  Κωνσταντή; πάνω στ©
πλοίο, μέ τόν Ζαργάνα δίπλα του, 
ποΰ τυχαία, συνάντησε στην προκυ 
μαία, φεύγει γυρίζοντα; ίτό  νηοί 
των, καί στήν άγαπημένη του άρ- 
ραβωνιαστικιά.

Αύτή είνε ή ύπόθεσι στά πιό κύ
ρια σημεία τη;.

Σκηνοθέτη ; τοΰ έργου είνε έ κ. 
Φ .  Φίνος, τά δέ σκηνικά του οφεί
λονται στόν κ. Γ .  Φρέζ, ποΰ έχει 
έργασθη γιά χρόνια στά θέατρα 
τής Ισπανίας. Όπερατέρ, είνε οί 
άδελφοί Δρυμαρόπουλοι. Τ ή ν  μου
σική τού έργου τήν έγραψεν ό κ. 
Βιτάλης μέ τόν κ. Μαλλίδη, τήν 
ένορχήστρωσι δέ έκανε ό κ. Βιτά· 
λη;.

Τ Α Σ Ο Σ  Ο Ε Ο Δ Ο Σ  Ο Π Ο Υ Λ Ο  Σ

Ή  πρεμιέρα του 
«Ρόμπερτ Κώχ» 
στόν « " Ε σ π ε ρ ο »

Ή  πρεμιέρα τής τοινίος «Ρόμτπερτ 
Κώχ», πού θσ 5οθή τή Δευτέρα στόν 
«Έσπερο», θ’ άποτελέση ευα άπό τά 
καλιτεχνικιοτερα και κοσμικώτιρα γε
γονότα τής έποχής, θά συγκέντρωση δέ 
τόν έκλεκτότερο ’Αθηναϊκό κόσμο.

Από τούς έπίσημους θά παραδρε- 
θοΟνε ά υπουργός Πρόνοιας καί Υ γ ι ε ι 
νής κ. Κριμπάς, ό υφυπουργός Τύπου 
καί Τουρισμού κ. Νικολούόης, ό ύφυ 
π-ουργός τής Εργασίας κ. Δημητρέ 
τος* πολλά μέλη τοϋ διπλωματικό· 
θΊ»)̂ ιοτοζ καί πολλοί άλλοι έπίοτιμοι.
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Η ΑΡAMΑ Τ Ι Κ Η  
Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ματικά τή ψυχή τών προσώπων του 
στή μορφή τους 'Άλλως τε έχω τήν 
πεποίθησι οτι μερικοί μυθιστοριογρά- 
φοι, καθώς και μερικοί άναγνώσται 
μ ό λ ι ς  ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν  ό π. τ ι- 
κ ώ ς τά πρόσωπα τοΰ μυθιστορήμα
τος.

β ' )  Ε ι ς π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ν  κ α 
θ ο ρ ι σ μ ό ν  τ ο ύ  χ α ρ α κ τ ή -  
ρ ο ς  τ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν .  Π. χ. 
αύτός έδώ θά είνε ζ η λ ι ά ρ η ς ,  έ- 
κεϊνος εκεί μ ι σ ά ν θ ρ ω π ο ς .

Αύτό είνε ενα θ ε τ ι κ ό  δ ε δ ο 
μ έ ν ο ,  άλλα πολύ αόριστο καί πο
λύ ανεπαρκές, γιατί μένει νά καθορι- 
σθούν οί ψυχολογικές έκεΐνες αποχρώ
σεις, πού δέν μπορούν νά ύπαχθούν 
7τήν προφορική έξήγησι, καί πού θ’ 
Χποτελέσουν τήν ατομικότητα καί τή 
αόνη δυνατή πρωτοτυπία τού προσώ
που.

ΚΓ άν άκόμα ΰποθέσωμε δσο μπορεί 
λεπτομερέστερο αύτό τόν προφορικό 
καθορισμό, πάλι θά έ'χωμε ένα πρό
γραμμα π ρ ό ς  έ κ Τ ε λ ε σ ι ν :  
Π. χ. "Οταν θά ττν>: Αϋτη η νέα 6ά 
‘Ινε θαρραλέα καί αφελής, πολύ έξυ- 
Γ,νη στίς ιδέες, κ«ΐ θάχ ι τό αίσθημα 
αυθόρμητο άπό ένστικτο κλπ. θά υπο
λείπεται γιά τήν πρα'/ματοποίησι αύ
το; τού συνδυασμού, νά δημιουργηοω 
έναν τύπο νέας ζωντανό, ιτού ν’ άντα
ποκρίνεται σ’ αύτό τόν καθορισμο... 
Δηλαδή, μέ λίγα λόγια, Sis έχει γίνει 
άκόμα τίποτα, καί όλα πρέπει νά γί
νουν.

Θ’ άπόφευγαν αύτό τό σφάλμα, αύ
τή τήν πλάνη, άν είχαν ΰπ όψι τή δια
φορά, πού ύπάρχει μεταξύ ένός ζωντα
νού ανθρώπου καί ένός εικονικού.

Ό  πρώτος είνε κάτι τραγματικό, 
καί όταν άκόμα δέν ένεργΓ.’. Είνε ένα 
σώμα, μιά ψυχή, ένα σύνολο άπό ένέρ- 
γειες, έτοιμες νά έκδηλωθουν σέ σειρά 
πράξεων.

Τό δεύτερο πρόσωπο, τό εικονικό, τό 
φανταστικό δέν έχει καμμιά πραγματι
κή ύπόστασι. Τί υπάρχει π. χ. σ’ έναν 
ήρωα μυθιστορήματος, όταν άφαιρέσω- 
με τή δεδομένη σειρά τών πράξεών 
του Μιά άπλή τάσις οτό πνεύμα, 
πού συνέλαβεν αύτές τις πράξεις, νά 
συλλάβη κΓ άλλες παρόμοιες. Ποίν 
άρχίση νά ένεργή τό πρόσωπό, αύτή ή 
τάσις δέν μπορούσε νά προϋπάρχη. 
’Άρα δέν ήταν καθόλου ά/οπαραστη- 
μένο, δέν υπήρχε στό πνεύμα τού πο»η- 
τού.

Ίσως πούν ότι ό ποιητής είχε μιά 
τάσι νά συλλάβη αύτή τήν ώρ’-σμένη 
σειρά τών πράξεων, πού είνε ή μόνη 
δυνατή άναπαράστασις τού προσώπου.
Έτσι όμως έξηγεϊται πολύ εύκολα καΐ 
άδικαιολόγητα ή γένεσις τού προσώ
που... ΕΤνε τό ίδιο σά νά εξηγούσαμε

τή σύνθεσι ένός έπικού π^.ήματος, λέ
γοντας ότι ό ποιητής είχε τάσι νά τό 
φαντασθή έτσι, καί τή στι/μή πού συ
νέλαβε τόν πρώτο στίχο, άρχισε νά 
άναπτύσση τό ποίημα, πού προϋπήρχε 
στό πνεύμα του σέ κατάστασι αύτο- 
δύναμη !

"Οσο γιά τήν υπόθεσι ότι ό μυθι- 
στοριογράφος φαντάζεται μονομιάς μέ 
άμεση διαίσθησι όλη τή σε’ρα των πρα 
ξεων τού προσώπου, η και μιά σε·οά 
άρκετή γιά τόν κατά προσέγγισι καθο
ρισμό τού χαρακτήρος, αύτή ή ύπόθε- 
σις δέν άξίζει κάν νά συζητηθή.

Μ
'Η μεγαλοφυΐοί κάνει πράγματα κα

ταπληκτικά, όχι όμως θαύματα 1
"Άρα ό δραματουργός όέν μποοεί νά 

φαντασθή τά πρόσωπά του παρά β α θ 
μ η δ ό ν  καί χωρίς προσχηματισμέ- 
νη ιδέα, δηλ. χορίς ιδέα άρκετά διευκρι
νισμένη, ώστε νά καθοριση πραγματι
κά τό χαρακτήρα τών ποοσώπων. Δεν 
τά βλέπει σέ κατάστασι αύτοδύναμη, 
πριν τά κάμει να ένεργήσουν, νά δρά
σουν. Τ ’ άναπαριστάνει στή σκέψι του 
κατά πράξιν (θεατρικήν), καί τά κρί
νει άπό τά έργα των. Ή  μία πράξις, 
(όπου ή δράσις) τού προσώπου συνε
πάγεται άλλη, αύτή άλλην, καί άπό τή 
σειρά αύτή τών πράξεων προκύπτει ό 
χαρακτήρας τού προσώπου. Αύτός ό 
τρόπος τής βαθμιαίας έπινοήσεως τών 
προσώπων θά γίνη καλύτερα άντιλη- 
πτός, όταν ληφθή ύπ’ όψιν ή αναλογία 
σχετικώς μέ τις άλλες τέχνες.

"Ενας συνθέτης βρίσκει μιά μελωδι
κή φράσι, πού είνε τόσο καλή, ώστε 
δέν μπορεί ν’ άλλάξη ούτε μιά νότα, 
σά νά παρουσιάστηκε μέ τό ττρώτο 
σχηματισμένη στό πνεύμα, πού τήν συ
νέλαβε.

Καί όμως δέν εργάστηκε έτσι ό συν
θέτης. "Οταν άρχισε νά τμ^νουδάη μέ
σα του αύτή τή φράσι, όέν είχε καμ- 
μιάν προσχηματισ^ένη ΐδέσ, τί θάβ/αι- 
νε. Η μιά νότα προκάλεσκ τήν άλλη. 
Ά ν  δέ ή σειρά τους αποτελεί σύνολο 
ομοιογενές, τούτο δέν θά πή, πώς είνε 
σύμφωνες μέ τύπο προϋπάοχοντα, αλ

ί  λά ότι συνεχίζονται μελωδικά.
I "Οπως λοιπόν ό μουσικος βρίσκει 

τά μοτίβα του τραγουδώντας, έτσι καί 
ό δραματικός ποιητής βρίσκει τά πρό
σωπά του κάνοντάς τα νά μιλούν καί 
νά ενεργούν. Καί τά πρόσωπα ποοχω- 
ρούν διαμορφωμένα άπό τις πράξής 
τους, πού ή μιά πηγάζει άπό τήν άλΛη 
μέ τό αίσθημα τής ψυχολογικής άρμο- 
νί ας ή τ ή ς  έ ν ό τ η ι ο ς  σ τ ή  
δ ρ ά σ ι ,  ή ό π ο ί α  ά π ο τ ε 
λ ε ΐ  τ ό  ά λ η θ ι ν ό  δ ρ α μ α 
τ ι κ ό  χ ά ρ ι σ μ α .

, Μετ. ΠΑΝΟΣ Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  
ΣΤΟ ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Ή  καλλιτεχνική κίνηση 
στήν επαρχία

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
(Συνέχεια  άπό τήν 3η σελίδα) 

φίες τοϋ Ρέμπραντ! Δέν μπορεί 
πια κανένας ν^ καταλάΟη τήν η
λικία του μοντέλλου. Ποτραδείγ- 

_ |(<¥ΐθς χόριν, ή περίφημη προσω
πογραφία τοΰ £&ν Σ ί ξ !

—Είναι εξηντάρης; αναροχτιοΰν 
ται.

Στή  πραγματικότητα δέν είναι 
οϋτε τριαντάρης.

"Ενα ς  Πορτογάλος τοϋ έπιστρί 
φει τό πορτραϊτο τής γυναίκας 
του πού τοΰ είχε παραγγείλει γι 
ατί δέν έμοιαζε. Ζητάει πίσω τά 
χρήματά του.

Οί πα^ηοΐ προστάτες τοΰ ζω
γράφου, οί πλούσιοι μπουρζουά 
δες. απομακρύνονται καΐ γιά άλ 
λους λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιά  
τή δίκη του μέ τή παραμάννα— 
τώρα οί πουριτανοί αύτοί παρα 
ξενεύουνται πού τόν βλέπουν νά 
συζί| παοάναμα μέ τήν ύπηρέτριά 
του. Ό  Ρέμπραντ θέλησε νά 
πσ-ντρευτή τήν Χέντρικζε άλλά 
τόν εμπόδιζε ή διαθήκη τής Σά- 
σκιας. Θά παραιτεΐτο άπό τήν 
επικαρπία τής περιουσίας της άλ
λά τό νά άποδώση λογαριασμούς 
γιά τή κηδεμονία, ίσοδυναμοϋσε 
γ ι’ α^τόν... νά πάη κατ' εύθεΐαν 
στή φυλακή.

Καί όταν ή Χέντρικζε εμεινε έ y 
κυος καί θέλησε v<j αναγνώριση 
καί γυναίκα καί παιδί, ή θέλησι 
τής πεθαΊενης τόν έμποδίζει. Μέ 
Κύσσσ παραστέκεται στή ταπεί- 
νωσι τής άΟωας γιναίκας. Στήν 
έκκ λ η σ ή  τής άρνοΰνται τή μετά 
ληψι. .

.Η Χέντρικζε γεννάει ενα κορι
τσάκι, άλλά ή μητέρα δέ μπορεί 
νά ζήση φανερά σύζυγος τοΰ πα
τέρα, γιατί έτσι προστάζει ή κα- 
τάρα τής περιουσίας τής Σάσκι- 
ις.

Πεθαίνει καί ή μητέρα τοΰ Ρέμ  
πραντ καί ό άδελφός του ό Άδρι- 
ανός. Ο μεγάλος καλλιτέχνης 
βλέπει νά σβύντ) ή οικογένεια 
του, χωρίς να μπορή νά θεμελιώ- 
ση καινούρια. Ό  άδελφός του ή
ταν ενας άποτυχημένος τής ζωής 
(αί Ιζησε τ^ τελευταΐα του χρό
νια—νομίζω — κοντά στό ζωγρά- 
ρο χρησιμεύοντας γιά  μοντέλλο. 
Γόν αναγνωρίζουν στίς εικόνες 
τών μαθητών του, άλλά καί ό δά 
σκαλος τόν παίρνει γιά  μοντέλ
λο, κι άδικα τόν ζωγραφίζει μέ 
χρυσή περικεφαλαία. Τό πρόσω
πο μένει τό ϊδιο— δείχνει τό μυ
λωνά. .

.Ο Ρέμπραντ άριχίζει νά γερ- 
ι*άη. τά μαλλιά του άρχίζουν ν ’ 
άσπρίζουν, τώρα ξέρει τή ζωή. 
τόν τραβούν πάλι τ<χ σκοτεινά 
πρόσωπα πού φέρνουν τή σφραγί
δα τής ειμαρμένης.

Τά εργα του ώς τότε είχαν 
δραματικό χαρακτήρα. Τώρα ζω
γραφίζει άκόμα πιό σκοτεινά, βά 
ζει λίγα  πρόσωπα στά έργα του 
πού είνε ένα είδος μονολόγων.

’Αγαπάει πάντα τούς ζητιάνους 
καί μ' αυτούς σχηιματίζει εικόνες 
άπό τήν 'Α γ ία  Γραφή καί τη Νέα 
Διαθήικη.

Ή  χαλκογραφία του είναι ή ά- 
δυναμία του, όλο κα\ σκηνές τής 
Ιεράς Ί  σιορ ας, τά αριστουρ

γήματα βγαίνουν τό ένα μετά τό 
άλλο άπό τά χέρια του καΐ σκορ 
πίζονται ανώνυμα στό λαό.

"Ο χι, οί άνθρωποι δέν έχουν ά 
νάγκη νά ξέρουνε, V& μάθουνε, 
δέν έχουνε παρά νά κυττάζουνε 
καί νά αισθανθούνε. Τ ί βαθειά 
ΐλήθεια στή χειρονομία τοΰ Τω- 
6ία, πού ψάχνοντα'; γυρεύει τή 
πόοτα, όταν άκούει τή φωνή τοΰ

Δυό μχκέττες τοΰ κ.Κούν γιά τήν In καί τήν 3η πράξη τοΰ «Γλάρου» τού Τσέχωφ, που μ’ αύτο, μέ 
σκηνοθεσία τοΰ κ. Κούν S' άρχίση τις παραστάσεις του τό πειραματικό θέατρο τού ήμικρατικού θιάσου

Κοτοπούλη

Μιά βόλτα
ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ

Έκεϊ πού αγκαλιάζονται όλα τά εϊδη τής τέχνης
κι1 ό ’ ες οί εποχές

Σ τ ή  μέση σχεδόν τής οδού Παν- 
δρόσου υπάρχουν μερικά καταστή
ματα μέ··. μυστυριώδη εμφάνιση, 
πού θυμίζουν κάπως ύποπτα ενεχυ
ροδανειστήρια ύποπτων επίσης δρό 
μων τού Λονδ ίνου . . .

"Ομως οί δουλειές πού γίνονται 
στά μαγαζιά αύτά είναι κάθε άλλο 
παρά «ποινικώς κολάσιμες», οπως 
θάλεγαν οί δικηγόροι.

στά παληατζίδικα αύτά! Μ ά  τί ά
ραγε μπορεί καί ν ' ά κούσ η ;...

Ό  κ. Ά δ ά μ . ιδιοκτήτης ενός κα
ταστήματος τού είδους αύτοΰ δέχτη
κε προθυμότατα νά ικανοποιήσει 
καί τήν α'ίσθιισι τήξ άκοής μας. . . .

—  Πρώτα - πρώτα, άρχισε ανα
στενάζοντας βαθειά ό κ. Ά δ ά μ , 
κάνω τήν τραγική γιά μάς δήλωσι 
οτι περνάμε τήν πιό μαύρη κρίσι.

—  Γνωρίζουν τήν 
πού παίρνουν;

—  Κατά κανόνα, ναι. ’Αντίθετα 
όσοι πουλούν έχουν τήν έντύπωσι 
πώς τό άντικείμενο πού φέρνουν 
γ ι’ άγορά είναι πολύ μεγαλύτερης 
άξίας άπ’ ό,τι τούς τό πληρώνουμε 
καί κατά συνέπεια φεύγουν παρα
πονεμένοι. Γ ι ’ αύτό κ ι’ έμεΐς θέ
λουμε ν ’ αγοράζουμε πράγματα ά-

γυιοΟ το υ ! στά βλέμματα τών 
φτωχών ψαράδων, πού πίσω άπό 
ενα βράχο βάζουνε στό τάφο τό 
πτώμα τού , εσταυρωμένου !

Ποιός μπορεί νά καταλάβη άπό 
ποΰ ξεπετιέται τό φώς πού φω
τίζει καΐ τούς δίκαιους καΐ τούς 
κολασμένους, στά έργα τοΰ δα
σκάλου; κ ι’ ό ίδιος δέν τό ξέρει. 
Εκείνο πού είναι φανερό είναι 6- 

τι τώρα έχει μιά νέα τέχνοτρο- 
πία στό φωτισμό τών έργων του. 
Πραγμ α  σπάνιο στά έργα τοΰ 
Ρέμπραντ νά έχη ό Χριστός ένα 
φωτοστέφανο γύρω στό κεφάλι 
του. Ά λ λ ά  πάντα ένα φώς ακτι
νοβολεί γύρω στούς Χριστιανούς.

Ο Ρέμπραντ τελειώνει τό κύ
κλο τών χαλκογραφιών του μέ 
μιά πού παριστάνει τό τέλος τοΰ 
κόσμου.

«Κ α ϊ τό κτιοπ έτασμα τοΰ Να- 
οΰ έσχίσθη έκ τών άνω πρός τά 
κάτω, καί ή γή έσείσθη, καί οΐ 
βράχοι διερράγησαν.»

Μέσα σ' ένα φώς βλέπει κανείς 
τρείς γιγαντιαίους σταυρούς.

"Ε ν α  χαλάζι άπό φωτεινές ά 
χτίδες τυφλώνει στρατιώτες καΐ 
μισθοφόρους. 'Ά λλο ι φεύγουνε 
γιά  νά σωθοΰνε, άλλοι πέφτουνε 
στά γόνατα, μονάχα οί σταυρωμέ 
νοι μέσα στήν άγωνία τους τεν
τώνουνε τά σώματά τους πρός 
τόν ούρανό.

Στ ις  εικόνες τής ίδιας εποχής 
δλες παοιμένες άπό θέματα τής 
Αγίας Γραφής, τά χρώματα είνε 

πιό άνάγλυφα. .Ο Ρέμπραντ δέ 
ζωγραφίζει μόνο μέ πινέλο, άλ- 
λά καΐ μέ τή σπάτουλα, άκόμα 
καί μέ τά δάκτυλά του.

Τόν κοροϊδεύουν λέγοντάς του 
οτι μπορούσαν άν ήθελαν νά ξε
κολλήσουν ένα πρόσωπο άπό τήν 
εικόνα, μπορούσαν νά τό τραβή
ξουν άπό τή μύτη. Σ '  έκείνους 
πού γελούσαν, τούς άπαντοΰσε· 
« ’Ε γ ώ  είμαι ζωγράφος, δέν είμαι 
μπογιατζής.»

Τώρα ό Ρέμπραντ δείχνει μιά 
προτίμησι γιά  θέματα πιό χαρι
τωμένα, πιό εύχάριστα: οί ποιμέ
νες λατρεύοντες τό βρέφος στίι 
φάτνη, ή γυναίκα τοΰ Τωδία μέ 
τή κατσίκα, ό Ιω σ ή φ  πού όνειοεύ 
εται σ' ένα ώραίο τοπείο. τά άλο
γα  τοΰ καλοΰ Σαμαρείτου στα- 
ματημένα κάτω άπό ένα λόφο. 
"Οπως καί στά νειάτα του, δια
λέγει μοντέλλα φριχτής άσχήμι* 
ας. ’ Ιδια ίτερα προτιμάει τούς γ έ 
ρους.

'Άξαφ να, ή ψυχή τής είκόνας 
άλλάζει.

Ή  γυναίκα του Πετεφρή κάθε
ται σέ μιά κόκκινη πολυθρόνα μι 
σόγυμνη, μ ’ ένα φόρεμα χρώμα
τος λουλουδιών τής μυγδαλιάς, 
κοντά της, 6 άνδρας της φορών
τας ένα τουρμπάνι, μέ τό νέρι 
της δείχνει τόν Ιω σ ή φ , έκείνον 
ποΰ έμόλυνε—όπως έλεγε—τή κοί
τη της.

Ό  Πετεφρής — πού ξέρει τά ή- 
' i0rl τής γυναίκας του—βλέπει τό 
τσαλακωμένο πακάμισό της, τό 
ζεστό άϋόμα κρεδβάτι, άλλά τό 
βλέιμμα τοϋ νέου δείχνει τήν ά- 
θωότητά του.

Ή  γυναίκα τοΰ Πετεφρή είναι 
ή Χέντρικζε καΐ ό άθώος Ιω σ ή φ  
ό Τίτος. Τά δυό αύτά άγαπημένα 
του πρόσωπα βοηθάνε τό Ρ έ μ 
πραντ νά γράψη μέχρι τό τέλος 
τό μυθιστόρημα τής ζωής του 
Τά βρίσκει κανένας πλάϊ του πάν 
τα. κοντά στόν όκρίδαντά του, ε- 
τοιμΓ νά τόν βοηθήσουνε.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

Μετ. Κ Ι ί Σ Τ Λ  ΛΑ Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ

Άπλούστατα αγοράζονται καί 
πουλιούνται διάφορα έργα τέχνης. 
Καί τί «διάφορα»! Ά ρχ ίσ τε  άπό 
τούρκικα μαγκάλια καί φτάστε σέ 
λεπτεπίλεπτα άσημένια γυναικεία 
βραχιολάκια. Ά π ό  ιερές εικόνες σέ 
άσημοκέντητα εργόχειρα. Ά π ό  κη 
ροπήγια βαρειά σάν λόγια πεθεράς 
σέ πήλινα άγγεια. Ά π ό  χαλιά περ
σικά σέ γιαταγάνια. Ά π ό  πιστόλια 
τού καιρού τοΰ Κολοκοτρώνη σέ 
σιντεφένιες πίπες. ..

Μ ά  καί τί ποικιλία στούς άνθρώ- 
πους πού μπαινοβγαίνουν σ’ αύτά.

©ά μπορέσετε νά δήτε τον αρι
στοκράτη πού έρχεται μαχμουρλίδι- 
κα ν ’ άγοράση κάτι. Τ ο ν  νεόπλου
το νά ζητάη «ο,τι άκριβώτερο ύπάρ 
χει». Τ ό ν  φιλότεχνο νά προσπαθή 
ν ’ άνακαλύψη κάποιο κρυμμένο θη
σαυρό... Τ ό ν  συλλέκτη ένα παληο 
κούρελλο πού νάχη τήν ιστορία του.

©ά δήτε έπίσης άνθίώπους κατα
τρεγμένους άπό τή Μοίρα νά βρί
σκονται στήν άνάγκη νά πουλούν 
τ' άγαπημένα τους κομψοτεχνήμα
τα, πού όχι σπάνια είναι οικογε
νειακά κειμήλια, ©ά δήτε κληρο
νόμους άφιλότεχνους καί άμόρφω- 
τους πού θέλουν νά ίεκάμουν δσο- 
οσο «έκεϊνο τό περιττό πράμα», πού 
τούς έπεσε στά χέρια. .·

©ά δήτε τέλος, καλούς ύπηρέτες 
καί ύπηρέτριες νά προσπαθούν νά 
ξελαφρώσουν τ' άφεντικά τους' άπό 
μερικά άσημικά. . .

Αλήθεια , τί δέν βλέπει κανείς

Σύνθεση τοΰ κ. Μαρούλή

Κα ί ό λόγος είναι άρκετά εύνόη- | πό άνθρώπους πού ξέρουν τις τιμές 
τος. Ό  κόσμος ατΐς ίώσκολες «ύτές τους.
στιγμές πού περνούμί. τό τελευταίο 
πράγμα πού θά σκεφθή ν ’ άγοράση 
είναι ένα έργο τέχνης. Καί πολύ 
σωστά, δέν μπορώ νά π ώ. ..

«"Υστερα γιά τόν ϊδιο λόγο τής 
κρίσιμης έποχής κ.τ.λ., έπαυσαν 
νάρχονται περιηγητές, πού είναι 
οΐ κυριώτεροι πελάτες μας.

—  Τ ί άγοράζεται περισσότερο;
— Ά π ό  όλα. . .  "Ο ,τι βλέπετε γύ

ρω σας.. .  δέν μπορώ νά σάς πώ ά- 
κριβώς.

«Ώριαμένοι πελάτες, έξαφνα, ό
πως οί ξένοι προτιμούν μάλλον τά 
κεντητά καί τά πήλινα άγγεια. 
Α π ’ τούς δικούς μας πάλι, άλλοι τά 
«βαρειά» άντικείμενα, οπως τά 
πηροπήγια, θυμιατήρια, ποτηροθή
κες κ.τ.λ. ’Ά λ λ ο ι  —  οί γυναίκες 
περισσότερο —  τά έλαφρά κοσμή
ματα, σάν τ’ άραχνωτά άσημένια 
βραχιόλια κ.τ.λ.

»Τέλος, δέν είναι λίγοι κείνοι 
πού ζητούν παληές ενδυμασίες. . . 
Ζήτημα γούστου, δηλαδή · ·.

— "Coo i έρχονται κ Γ  αγοράζουν 
κάτι, αύτό τό κάτι τώχουνε σκε- 
φθή, μάλλα λόγια έρχονται μέ τήν 
ώρισμένη σκέψη νά πάρουν τό τάδε 
άντικείμενο, ή ο,τι βροΰν στήν 
τύ χη ;

—  Φυσικά, ό,τι βρούν. Γιατί ποτέ 
κανείς δέν ξέρει τί μπορεί νά ύ- 
πάρχη έδώ. . .

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Μάρτης.—  Τήν προ
περασμένη Κυριακή 7Τήν αίθουσα τής 
Λαϊκής Βιβλιοθήκης ϊγινε ή τετάρτη 
φιλολογική απογευματινή συγκέντρωση 
τών συνδρομητών της. ‘Η φιλολογική 
αύτή συγκέντρωση ήτανε άφιερωμένη 
στό παληό Καλαματιανό χρονογράφη
μα. Ομιλητής ό συνάδελφος Αρχισυν
τάκτης τής έδώ έφημεριδος «Θάρρος» 
κ. Γιάννης Άναπλιώτης. Στήν άρχή τής 
όμιλίας ό κ. Άναπλιώτης μίλησε μέ 
λίγα λόγια γιά τή θέση τοΰ τύπου μέ
σα στήν πνευματική ζωή ένός τόπου 
καί μετά μίλησε γιά τό χρονογράφη
μα σάν ένα είδος λογοτεχνικό. Προχω
ρώντας μίλησε γιά τούς Καλαματια
νούς χρονογράφους ποϋγρσφαν σάν έ- 
παγγελματίες ή ερασιτέχνες χρονογρά
φημα στίς ντόπιες έφημερίδες άπό τά 
1899 καί δώθε. Μέσα σ’ αύτούς ξεχώ
ρισε τά ονόματα τών Γιάννη Σακκέτα, 
Γεωργ. Βεντήρη, Πάνου Νικολοπούλου, 

ιΓεωργ. Μαράκα, Άναστ. Μιλάνου —  
Στρατηγοπούλου, Π. Ψαλτήρα καί άπό 

'τούς νεωτέρους τοϋ Π. Ιππολύτου, Κ. 
Χρυσόμαλλη, Π. Δ. Οΐκονομάκη, Γιώρ- 
ργου Άποστολόπουλου, Β. Καπιτσινέα, 
Γ. Μπάμπαλη, Εύαγ. Δημητρακοπού- 
λου.

Τών παλαιοτέρων χρονογράφων ω
ραιότατα χρονογραφήματα πού άναφέ- 
ρονται στή ζωή τής παληάς Καλαμά
τας διάβασε ό ίδιος ό εισηγητής καί οί 
κ. κ. Ήλ. Μουνδρέας, Θάνος Ζακόπου- 
λος καί Κώστας Μεταξάς.

Καί ή άπογευματινή αύτή σημείω
σε έξαιρετική έπιτυχία άπό κάθε ά
ποψη.

-ISO

Τώρα ή Λαϊκή Βιβλιοθήκη ετοιμάζει 
τό φιλολογικό μνημόσυνο του διαλε
κτού λογοτέχνη καί Ακαδημαϊκού Ζα
χαρία Παπαντωνίου πού άναλυτική ει
σήγηση τού έργου του θά κάνη ό γενι
κός γραμματέας τής Λαϊκής Βιβλιοθή
κης κΓ έκλεκτός διανοούμενος κ. Ή- 
λίας Κούτσης, ένώ κυρίες καί δεσποι
νίδες θά απαγγείλουνε τά ωραιότερα 
ποιήματα τού τιμώμενου νεκρού ή θά 
διαβάσουνε πεζά του.

*= *

Στήν πόλη μας βρίσκεται άπό τήν 
προπερασμένη Δευτέρα, ό καλός θία
σος «"Ενωσις Καλλιτεχνών» πού ήρθε 
έδώ άπό τό Ναύπλιο. Ό  θίασος δίνει 
παραστάσεις μέ έξαιρετική έπιτυχία 
στό κινηματοθέατρο «"Εσπερος». Γιά 
πρεμιέρα του διάλεξε ό θίασος τό ω
ραίο έργο τοΰ έκλεκτού συγγραφέα κ. 
Δημ. Μπόγρη «Φουσκοθαλασσιές» πού 
παρακολούθησε κι’ ό ίδιος ό συγγρα
φέας. Πριν άπό τήν παράσταση μίλησε 
ό κ. Μπόγρης γιά τά «πρώτα βήματα 
τού Νεοελληνικού θεάτρου». Ό  κ. Μπό
γρης, πού είνε καί καλός ομιλητής καΐ 
φαίνεται νά κατέχη καλά τήν ιστορία 
τοΰ θεάτρου, χειρίσθηκε μέ σαφήνεια 
καί γλαφυρότητα τό ένδιαφέρον θέμα 
του.

Τήν διάλεξη κο:ί τήν πρώτη παράστα 
ση τού θιάσου παρακολούθησε ό Νο
μάρχης καί ή κ. Παπαδήμα, ό Δήμαρ
χος κ. Πάστρας, ό γενικός γραμματέας
τής Νομαρχίας κ. Θοιβιδόπουλος, αί
λοιπαί άρχαί, ό έπιστημονικός καί δια
νοούμενος κόσμος καί γενικά ή έκλε- 
κτώτερη μερίδα τής Καλαματιανής κοι
νωνίας. j, .1 ,

"Ολοι οί ήθοποιοί Γ. Κούκουλης, Ν. 
Ζωγράφος, Τάκης Μακρίδης, Γιώργος 
’Ολύμπιος, Τάκης Αλκαίος, Εϋα Εύαγ 

_  γελίδου, Νίτσα Γαϊτανάκη, Μ. Χριστο-
Πολυ σπανια. Πάντως « ν  συμ- δούλοι, Στασα >,ατρ!δθυ, Λ. Φιντάκη

πού είχαν ρόλους.
Στό έργο αύτό, σάν καλλιτέχνες εύ- 

συνείδητοι καί φιλότιμοι πού είνε δώ
σανε ο,τι μπορούσανε καί πετύχανε νά 
ερμηνεύσουνε τό έργο μέ άψογο τρόπο 
τόσο ώστε νά χειροκροτηθούν μ’ ένθου 
σιασμό άπό τό κάπως δύσκολο κΓ ά- 
παιτητικό κοινό, πού τούς παρακολού 
9ησε μέ συμπάθεια κΓ ένδιαφέρον.

Ή  γενική έντύπωση πού άποκομίσα 
νε οΐ θεατές άπό τήν πρώτη αύτή πα
ράσταση κΓ άπό τή δεύτερη πού σ’ 
αύτήν παίχτηκε τό έργό «Τόπο στά 
νειάτα», είνε οτι τό θεατρικό αύτό συγ
κρότημα έχει στενή συνοχή καί πειθαρ 
χία, οί ήθοποιοί είνε φιλότιμοι, ευσυ
νείδητοι καΐ έχουν συνείδηση τής ά- 
ποστολής τους ώς καλλιτεχνών, καί γ ι’ 
αύτό πιστεύεται γενικά οτι θά δουλέ-

—  Τυχα ίνει, κάποιος πού πούλη
σε κάτι, εύκοληνόμενος αργότερα 
νάρδη νά τό ζητήση;

βει τέτοιο πράγμα καί βρίσκεται 
άκόμα σέ μάς τό κομψοτέχνημα, 
τότε μέ πολύ μεγάλη εύχαρίστηση 
τό επιστρέφουμε, μέ κάποια διαφο 
ρά στήν τιμή. φυσικά··.

—  Λυπάται κείνος πού πουλεί;
—  Συνήθως ναι. Δ έν  λείπουν ό

μως καί μερικοί κληρονόμοι πού 
όχι δέν λυπούνται άλλά χαίρονται 
πού άπαλλαχτήκανε άπό τό αση
μένιο μαχαιράκι τού μακαρίτη 
μπάρμπα τους, άφοΰ πήρανε έ ν χ  άρ 
κετά σημαντικό ποσό. . .

—  Ποιά έποχή τοΰ χρόνου έργά- 
ζεσθε καλύτερα;

—  Τις γιορτές Χριστούγεννα καί 
Πρωτοχρονιά, τήν έποχή τών δώ
ρων. δηλαδή

—  Γεν ικά  τί έχετε νά μάς πήτε;
—  Πρώτ’ άπ’ όλα ότι θάτανε με

γάλη ευτυχία γιά μάς αν τό ένδι
αφέρον τού Υφυπουργείου Τουρι
σμού έπεχταθεί καί στό επάγγελμά 
μας, έπιτρέποντάς μας νά μή κλεί
νουμε τά μεσημέρια, όταν υπάρ
χουν περιηγητές στόν τόπο μας καί 
νά διαφημίζονται άν άλογα τά έρ
γα τέχνης πού πουλούμε».

X I  Κ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο ϊ

Η «ΚΟΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝΣΑΙΖ»
(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα) 

τώματά της. είναι τό λαμπρότερον. 
τό καλλίτερον, τό σεβαστότερον 
θέατρον τού κόσμου. Είνα ι τό θέα- 
τρον πού οφείλει νά είναι τό κύ
ριον άν οχι τό μόνον σχολείον καί 
ύπόδειγμα διά τά θέατρα τών άλ
λων, τών νεωτέρων λαών τών όη- 
μιουργούντων τώρα ό καθένας τήν 
δικήν του θεατρικήν έθνικήν πα
ράδοση'.

'Όσοι είδαν τάς παραστάσεις τής 
Κομεντί θυμούνται μέ τί θείαν ά- 
νεσιν περιπατούσαν, στέκονταν, 
κάθονταν, κινούνταν’ μέσα στά 
ρούχα των οί ήθοποιοί τής Κομεν-

άπόψεως τής άνέσεως κινήσεων, 
τής φυσικότητας φορέματος τού βε
στιαρίου των. δέν είδα υπάρχοντα 
αύτόν τον άέρα πού είναι ό κανών 
στάς παραστάσεις τή$ Κομεντί.

"©σον άφορά τήν φωνητικήν ά- 
πόδοσιν τού κειμένου, κατήντησε—  

i όπως τό έγραψα— οί θεαταί (θυμού- 
μενοι τί βάσανο τραβούν διά νά 
συλλάβουν είς τήν ίδια σάλλα πολ
λές φορές δέ καί περί τών πρωτα
γωνιστών προκειμένου, τά λεγό- 
μενα άπό σκηνής καί διαπίστώνον- 
τες οτι μέ τούς γάλλους, γαλλιστί 
άπαγγέλλοντας —  στίχους δέ —

Iτί. ©υμούνται τί οράματα κομψό- j « « '’έβαινε άντιθέτως νά μή χάνουν
τη τος ήσαν αί άγαλματώδεις στα- I λέ5,ν l« ‘* ‘™ p « v  προσπάθει
σεις των στήν κλασική τραγωδία.
©υμούνται ότι δέν έστάθη δυνατόν 
ούτε μία φορά, ούτε μία στιγμή, 
οϋτε σέ μία κίνησι νά φανιή ένας 
έστω ήθοποιός παραμερίζων άπλώς 
τήν μακρότατη έν' τούτοις «έσθήτα» 
τήν αρχαϊκήν, τήν οποίαν φορού
σε σάν. . . νά μή είχε φορέσει άλ
λο ρούχο στή ζωή του. Τ ό  βεστιά- 
ριόν των δέν ήτο περίλαμπρον. r H- 
το μάλιστα άσυγκρίτως πενιχρότε- 
ρον (πρό πάντων δέ ένίοτε καί ό- 
λιγώτερον αίσθητικώς άνεπίλη- 
πτον) άπό τό βεστιάριον πού πολ- 
λάχις μάς έχει παρουσιάσει έδώ 
6 κ. Φωκάς καί οΐ ήθοποιοί ησαν 
—  αρκετοί —  λιγώτερον προικισμέ
νοι άπό μερικούς —  τούς καλλίτε- j 
ρους —  δικούς μας. Ώ ς  τόσον πο- | 
τέ είς έλληνικήν Λ«ρά<ίτ«5ΐν ά,πό

αν) ,  νά διερώτώνται μήπως συνέβη 
αίφνιδίως νά έχουν γ ίνε ι...δυνα -

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Φ Υ Λ Λ Ο  

στή κινηματογραφική Σελίδα

1) ’Έ ν α  πολύ ένδιαφέρον άρ
θρο τής Ζ . Μ Α Ρ ΙΝ Ν Ε Λ Ι .  
Η Γ Κ Ρ Ε Τ Α  Γ Κ Α Ρ Μ Π Ο  καί

ό Ε Ρ Ω Τ Α Σ .

2) Ή  περίεργη σταδιοδρομία 

Τ Ο Υ  Μ ΙΚ Υ  Ρ Ο Υ Ν Τ

τώτεροι στά γαλλικά άπό ό,τι είναι 
στή μητρική τους γλώσσα.

Είς τό «Δέν παίζουν μέ τόν ’’Ε 
ρωτα», είς τό «Πρέπει μία πόρτα», 
είς τόν «Μισάνθρωπον» παντοΰ τέ
λος πάντων, αύτή ή άνεσις είς τό 
ντύσιμο, τό περπάτημα, το κάθισμα 
είς τήν σκηνήν, αύτή ή φυσικώτα- 
τη στάσις, κίνησις,κουβέντα, αύτή 
ή γειμάτη άποχρώαεις ύπογράμμι- 
σις μέ τής φωνής τόν τόνο, μέ τού 
προσώπου τήν «μούτα» μέ μία κί- 
νησι γεμάτη «άέρα», χάρι, εύγέ- 
νεια, της έννοιας τοΰ κειμένου, ή
σαν χαρακτηριστικά γενικά  τού θι
άσου. Παρετηρούντο είς τήν ηθο
ποιίαν καί τοΰ μαθητευομένου τών 
έπεισοδιακών ρόλων όσον καί τού 
πρωταγωνιστού ή τής πρωταγωνί
στριας Και αύτό είναι τό πάν— χω
ρίς υπερβολή: τό Π Α Ν  στό θέατρο. 
'Υπάρχει έδώ ένα συγκρότημα πού 
άριθμεί μέσα του ένα ήθοποιό πρώ
της γραμμής, μίαν άληθινήν αξίαν 
είς τό θέατρον μας. Διότι όμως, ή 
άξία αύτή έπιμένει νά περιβάλλε
ται άπό ένα σύνολον. . .  γνωστής 
καλλιτεχνικής ποιότητος, τό συγ
κρότημα αύτό έχει κα τα ντήσει... 
οσον έχει καταντήσει άνυποφορον 
διά τό καλλιεργημένον θεατρικόν 
κοινόν εις τήν πρωτεύουσαν. ’Ηθο
ποιοί, σκηνοθέται, διευθυνταί καί 
θιασάρχαι τών' θεάτρων μας, άς με
λετήσουν ξεχωριστά αύτό τό ζή
τημα.

Π Ο Λ . Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η Σ

ψουν άφού τό κοινό εΤνε πρόθυμο νά 
τούς ένισχύση.

Γιά σήμερα έ'χει όργανωθή μιά με
γάλη χοροεσπερίδα πού θά δοθή στήν 
αίθουσα τής Λαϊκής Σχολής υπέρ τής 
Φιλανθρωπικής Εταιρείας τής Καλα
μάτας. Γιά τήν άρτιώτερη οργάνωση 
τής χοροεσπερίδος εργαστήκανε μέ έν
διαφέρον οί κυρίες Φώφη Άνόρεαδάκη, 
Μιμίκα Ρεμπουτζάκου, Γωγώ Γεωργα- 
κοπούλου, Φιφή Δημητριάδου, Πέππη 
Κοντέα, Πόπη Κουρή, ’ Ισμήνη Λί6α, 
Ελένη Μασουρίδου, Μαρίκα Τζανετά- 
γκιά, Τασία Στεφανούρη, ’Έμμα Φωτά 
κη, Φρόσω Τσατσαρώνη, ‘Ελένη Φρα- 
κη καί αί δεσποινίδες Γωγώ Άδαμο- 
πούλου, ’Όλγα Χιουρέα, Φούλα Γκου 
ζούλη, Τασία Κουρκουτά, Θέμις Μπε- 
νιάδου, Νίτσα Νικοπούλου, Λίτσα Πε- 
τροπούλου. Βιολέτα Στρούμπου, "Ελλη 
Παπαδοπούλου, ό διευθυντής τού ταμεί
ου κ. 'Ηρακλής Κάκαρης πού είνε ή 
ψυχή τής Φ. Ε. Κ., καί άλλοι. Ή  έπιτυ
χία τής χοροεσπερίδος αυτής θά είνε 
άνώτερη άπό κάθε προσδοκία.

Τήν περασμένη Κυιριαχή με τήν 
ευκαιρία τον γιαρτασμοϋ της 25  τοΰ 
Μάρτη χαΐ τοΰ γεγονότος τών απο
καλυπτηρίων τών προτο·μών τών τριών 
Μεα&ηνιων ηρώων καί πρωτεργατών 
τής ’Εθνικής Έπαναοτάσεως τοΰ 
1821 Γρηγορίον Δικαίου ΤΊαπαφΧέο 
σα, Άναγνωσταρά και ΙΙετρόμπεη, 
πον στηθήκανε έδώ, έΑόθηκε από τό 
θεατρικό τμήμα τής Ε .Ο  Τί. θεατρική 
παράσταση με τό γνωστό δράμα, οΰ 
Σπ. Μελά «Ό  Πσπαφλέσσας·. Τήν 
διδασκαλία τον έργου και τήν καλ- 
λντεχνική διεύθυνση τής παράστασης 
' ι γ f ό καθη γητής χ. Πέτρος Movre- 
€ελής.

Ή  παράσταση αύτή, χάρις στήν 
μεθοδική διδασκαλία τοΰ κ. Μουτε· 
£ελή καΐ τις φιλότιμες προσπάθειες 
ποΰ καα€άλανε οί νεαροί ερασιτέχνες, 
σημείωσε εξαιρετική έπιτυχία και από 
άποψη ώμορφιάς καί συρροής κόσμου 
ποΰ καταχειροκρότησε μ’ ένθονσιαΛ 
σ"ΐό τον καθηγητή κ. Μοντείελή καί 
τά μέλη τοΰ ερασιτεχνικού θιάσου γ.ά 
τήν έξαιρετική απόδοση τοϋ έργου.

Θά σημειώσω έδώ μονάχα εκείνους 
πον είχαν τονς σπουδαιότερους ρό~ 
λους στό ’έργο καί τούς αποδώσανε ο- 
λοι εξαιρετικά καλά. Κι* αντοί είναι 
οί Θ. Θεοψιλόπουλος ώς Παπαφλέσ- 
σας, αί δίδες ” Ολγα Άδαμοπούλου, 
Καίτη Γαρίδου, οί Θ. Σοολόπονλοςι 
ΛΓ. AV’Sa :, Ν. Μπιτσάνης, Γ .  Δίκαι
ος, Π . Βέργης, Π . Μαρκέτος, Π . 
Τζώρτξης, Δ. Οίκοναμάπονλος, Ρ .  
Ξανθάκης, Κ . Μηονγας, Ά ν . Στα- 
θακόπονλος, X . Γχόνος, Γ  Λαμπρό' 
πονλος, Α . Κάσσυ&ας, Κ . Μπούζας, 
Σπ. Γεωργούαης, Γ .  Τρονηάκης, Β  
Σεραφείιι, Ν. Μπουλονκοζ, κ.α.

Τήν παράα τανη παρακολούθησαν ο 
Νομάρχης καί ή Κα Παπαδήμα ,̂ δ Δή 
μαρχος η . Πάστρας, οί ΜητροποΧϊτα,,, 
ό Άνώ τ. Διοικητής Χωροφυλακής 
Στ. ' Ελλάδας κ. Ά ρ . Δίκαιος, 6 κ. 
Δημ. Μπόγρης, οί αντιπρόσωποι τον 
Τύπον, οϊ λοιπές πολίτικες και στρα
τιωτικές αρχές και ή εκλεκτώτερη 
Καλαματιανή Κοινωνία.

Τήν ίδια ή,μέρα, τό τμήμα θηλέων 
τής Ε .Ο .Ν . ώργάνωσε στήν αίθουσα 
τής Λαϊκής Σχολής μ\ά μονσικσ-φι- 
λολογική γιορτή πον H i’ αύτή σηαεί 
α>σε απόλυτη επιτυχία. Στήν γιορτή 
αύτή πού τό πρόγραμμά της ήτανε 
πλούσιο κι* εκλεκτό, λάοανε μέρος 
οΐ Φαλαγγίτισσες Μαίοη Τσιντέα, Μα 
ρία Παλαιολόγου, Ρόη Κόσσν&α, *'Ολ
γα 1 Αδαμοπονλον, Κ . Μαλαγάρη, Γ ε 
ωργία καί Πίλα Σαρρή, Μαρία Βέκ- 
κον, ΤΗρα Βελίτσκο, K a C iv a  Δημά- 
κη, Λαίμποινή Λαζαρίδι·υ, Δον^όγιαν 
νη Ζερ€ή, Μεταξά, Άποστολάκη, 
ΉλεΜίένου, * * Αντωνίου, Ααφαζάνον 
και άλλεξ.

Στή γιορτή εζ άλλου, πον μ9 Επι
τυχία ώργάνωσε με τνν ευκαιρία τής 
*Εθνικής γιορτής ή ’Εμπορική Σχο 
λή, λά&ανε μέρος καί δ\ακριθήκανε 
στίς απαγγελίες ποιη,μάτίον καί στό 
τραγονδι, οΐ μαθήτριες Πόπη Μ ονν  
δρέα, Σπνοοπονλον, Κονκοντση, Γν- 
-ντάκη, Χρνσοσπ,^θη και οΐ μα θηταί 
V . /ύ£ας, Γ .  Άναγνο>στόπουλος κα' 
77. Τζοορτζης.

Μ ΙΜ Η Σ  Φ Ε Ρ Ε Τ Ο Σ

Ή  Χιακή ’Αδελφότης

ο  «Κ Ο Ρ Α Η Ζ »
Και τό  φ ιλο λο γ ικ ό -κ α λλ ιτε χν ικ ό  τμήμα της

Μ ιά  συνέντευξι μέ τόν γενικό  γραμματέα κ. Ν ΙΚ Ο  Ζ Ο Ρ Μ Π Α

Βρήκα τόν γεν. γραμματέα τής Χι- 
ακής Αδελφότητας κ. Νίκο Ζορμπά, ύ- 
ποπλοίαρχο τοΰ Π. Ν. καί τμηματάρ- 
χη προσωπικού στό 'Υπουργείο τών 
Ναυτικών, στό κομψό διαμέρισμα πού 
βαστά στή πολυκατοικία «Καράβι» τών 
’Εξαρχείων, πού μόλις άκουσε τό σκο
πό τής έπίσκεψής μου γεμάτος χαρά 
άρχισε νά μού δίνει πληροφορίες.

Ή  Χιακή ’Αδελφότης ιδρύθηκε τό 
1923 καΐ έ'χει νά έπιδείξη λαμπρή 
δράσι καί παρά πολύ παραγωγική έρ
γασία μέχρι σήμερα χάρις στίς φιλό
τιμες προσπάθειες τοΰ διοικητικού συμ 
βουλίου, πού άπαρτίζεται άπό τούς κ.

Χίου διοργανώσαμε τά χρόνια 36— 37 
τή Χιακή έβδομάδα στή Χίο, μέ συμμε
τοχή άπ’ ςλη τήν Ελλάδα. Πραγματο
ποιήσαμε διαλέξεις, όμιλίες μέ κυριώ- 
τερους ομιλητές τόν αείμνηστο 1. Συκου 
τρή, τούς κ.κ. Βέη καί Κ. Τσάτσο, καθη 
γητές τοΰ Πανεπιστημίου τής Αθήνας, 
καί μουσικοφιλολογικές βραδυές. Δ>ορ- 
γανώσαμε τό 1937 τή γιορτή τής εΐ- 
κοσιπενταετηρίδας τών Χιακών έλευθε- 
ρείων. Διοργανώσαμε διαλέξεις στό 
«Παρνασσό», άλλες στό Πειραιά, μέ 
ομιλητές τό κ. Άμαντο, τό I. 
Συκουτρή κ. ά. Τελευταία διοργανώσα- 
με μία διάλεξι περί Χίων καί Κεφαλ-

κ. Κ. Μίχαλο, πρόεδρο, Ε. Μιχαλινό λήνων. Έκδώσαμε δύο μονοκραφίες μέ 
καί Μ. Αύγερινό αντιπροέδρους, Ν. | ιστορικά θέματα τής Χίου καΐ τις Χι-
Ζορμπά γεν. γραμματέα, Σ. Σπαθάκη 
ταμία, I. Κουγιούλη, I. Λίβανό, Γ. Μα- 
δινό, Γ. Πάγκαλο, Στ. Κανέλλο, Ν. 
Χανδρή, Ν. Χατζηπατέρα, Ν. Συριώτη, 
Κ. Ροΰσσο καί Ο. Σεργάκη συμβούλους 
καί στή μεγάλη προθυμία τών μελών
της.

Γιά τήν πληρεστέρα έπιτέλεσι τών 
σκοπών της, ή ’Αδελφότης ίδρυσε τμή
ματα κι’ άνάμεσα σ’ αυτά τό σπουδαι
ότερο είναι ,τό φιλολογικό— καλλιτε
χνικό πού εχει διοικητική έπιτροπή 
τούς κ. κ. Κ. ’Άμαντο, καθηγητή στό 
Πανεπιστήμιο τής Αθήνας, ώς πρόε
δρο, Γ. Θεοτοκά γραμματέα, τό γνωστό 
λόγιο, τή κ. Αίμ. Σάρρου καί τούς κ. 
κ. Παχνό καΐ Μ. Παίδούση μέλη.

’Επειδή, συνεχίζει ό κ. Ζορμπάς, ή 
δράσι όλων τών τμημάτων είναι άλλη- 
λένδετη καΐ συντονισμένη θά σάς τήν 
παρουσιάσω σά γενική. Συντηρούμε 
σχολεία στήν Άνάβρυτο. Μέ τή βοή- 
θειά μας ή Βιβλιοθήκη τής Χίου ό «Κο- 
ραής» έφτασε τούς σαράντα χιλιάδες 
τόμους. Έκδώσαμε τό χάρτη τής Χίου, 
πού μάς κόστισε έκατό χιλιάδες Σέ 
συνεργασία μέ τό φιλολογικό όμιλο

ακές σελίδες τού κ. Τ. Ρεβεζή. Σπου
δάσαμε έ'να τυφλό στή Βυζαντινή μου
σική καί τώρα σπουδάζουμε μία δε
σποινίδα στό ’Εθνικό Ωδείο. Τελευταία 
άναλάβαμε ΰπό τήν προστασία μας 
τή συναυλία τοΰ κ. Δ. Περρή, τυψλοΰ 
καλλιτέχνη τού βιολιοΰ καί τής δίδας 
Πόπης Εύστρατιάδου, καλλιτέχνιδος 
τού πιάνου καί τοΰ τραγουδιού. Βοηθά
με καί τούς μή Χίους πού έχουν νά 
έπιδείξουν έργασία πού άφορά τή 
Χίο.

Γιά τόν άλλο μήνα διοργανώνουμε 
ένα τσάϊ στό «Άκροπόλ Πάλλας» μέ 
μουσικοφιλολογικό πρόγραμμα ποΰ θά 
λάβουν μέρος δλοι οί Χίοι τής Άττι- 
κοδοιωτίας καλλιτέχνες καΐ λόγιοι.

‘Ο κ. Ζορμπάς δέ χορταίνει νά μοΰ 
μιλάει γιά τή βοήθεια πού κάνει ή ’Α 
δελφότης τους σέ κάθε άπορο Χίο καί 
ιδιαίτερα γιά τή μεγάλη γενναιοφροσύ- 
νη τοϋ προέδρου κ. Κ. Μίχαλου, ό ό
ποιος είναι γνωστό, συντηρεί ορφανο
τροφείο στή Χίο, σπουδάζει πολλά ά
πορά παιδιά καΐ κάνει χίλια δυό κελά 
σ’όσουν έχουνε άνάγκη.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α Ν Α ί Τ Α ί Ε Α Σ


