
με ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Ή Θεσσαλονίκη

Κινδυνεύει νά μείνη χωρίς θέατρον εφέ 
τος.to  καλοκαίρι ή Μακεδονική πρωτεύουσα 
_ Κατα την διαρκεια τής γερμανικής κατο

χής, τεσσαρες θίασοι εΐχαν άποκλεισθή είς 
την Θεσσαλονίκην, και κουτσά-στραβά οί 
Θεσσαλονικεις είχαν αρκετό θέαμα.

Τις ήμερες αυτές τρεΐς θεατρώναι τής 
Θεσσαλονίκης ευρίσκονται εις ’Αθήνας διά 
να προσλάβουν νέους ήθοποιούς καί ανανε
ώσουν το επί ^τετραετίαν ά ψ υχον ύλικόν 
των θέατρων της Θεσσαλονίκης, άλλά συ- 
ναντουν τοσας ύπερβολικάς αξιώσεις εκ μέ
ρους των ηίΚιποιών ώστε νά καθίσταται 
προβληματική ή σΰστασις καί ένόε έστω θιά 
σου δια την πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας.

Πιστευομεν^οτι μία μετριοπάθεια ε!ς τάς 
αξιώσεις των ηθοποιών δέν θά εβλαπτε, δε- 
δομενου δε οτι η ζωή εις τήν Θεσσαλονίκην 
είναι κατα 50 ο]ο ευθηνοτέρα από τήν ζωή 
των Αθηνώ ν, οι ή&οποιοί, μεταβαίνοντες 
εχει, εστω και με μικροτέρους μισθούς πά
λιν ικανοποιημένοι θά ήσαν.
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0 τέταρτος γύρος της Μαρίκας
Σ τ Λ  Θ Ρ α τ η ί κ Λ  -ττηϊ\ π , Ι ~

Οί διευθυνταί τών θερινών θεάτρων 
κινηματογράφων θά πρέπει νά συμμοοφω- 
ουν με μιαν παλαιάν άστυνομικήν διατα- 

γην, η οποία άπαγορεύει εις τά γκαρσόνια 
του μπαρ του θεάτρου νά περιφέρεται

ώΡ« ν ^  παραστάσεως 
Πέρυσι, βέβαια, πού κανείς νόμος καί™ϊ%ΛΐτΆν?ν

ι of ‘ς ,το^ κινηματογράφρν, δέν ϊβλεπεν
ίέ  νκ2 ί ό ^ Γ Ρ° ς -°υ παρά £να Υκαρσόνι με γκαζόζες που περιεφέρετρ-δίΐθεν—
σκυψτο δια να μή-δήθεν-ένοχλεϊ Καί έ-
νοχλρυσε περισσότερρν. χό ίδιο συμβαίνει
και εις τα θερινά θέατρα, ιδίως τά μουσικά
λών0 λειιονΛδ01 τ“ ν έκποματιζομένων φια’ 
στραν^ καλυπτουν καί τήν όρχή

■ -A i- έ\^ίσωμεν δτι έφεξής τό άτοπον αυτο δεν θα παρατηρηθή.

Διά την 'Εταιρείαν συγγραφέων
Τέσσερα ολόκληρα χρόνια δράσεως δΰο ή 

τριών θιάσων ίν Αϊγύπτψ, τότε πού ή Ε λ 
λάς ητο αποκεκλεισμένη, πρέπει νά έχουν 
αρκετά συγγραφικά δικαιώματα ύπέρ τών 
διάφορων εν Ά&ήναις συγγραφέων. Τί γί
νονται^ αυτά τά χοήματα; Τά είσέπραξαν οί 
αντιπρόσωποι τής Εταιρείας ή όχι; Ά ν  τά 
εισεπραξαν, διατί δέν τά αποστέλλουν; Ά ν  
δε δεν τα εισεπραξαν, διατί νά μήν τά είσ- 
πραξουν;

Καί ό θίασος Σοφίας Βέμπο καί ό θία
σος πρόζας Λεμοΰ είχαν καί Έλληνικά έργα 
εις το ρεπερτόριόν των. Τα χρήματα αύτά 
“ α^είναι μια σημαντική οικονομική άνα 

>υφ.σιςδια τούς ελληνας συγγραφείς, 
κ μέρους τής Εταιρείας συγγραφέων,

; σωματείου το οποίον είναι άριστα ώρ 
«μενον, άναμένομεν μίαν άπάντησιν.

οί δίσκοι;
ζήτημα τών έξ Αίγύπτου Φω- 

ίμικων δικαιωμάτων άπασχολεΐ πολύ 
Ελληνας συνθέτας καί στιχουργούς.

εΙΧεν άποσταλή παρά 
Σόφιας Βέμπο προσωπικώς Μνα πλη

σίον διά τήν είσπραξιν τοιούτων φω- 
,φίκων δικαιωμάτων, όπεγράψη δέ τό 
ξουσιον αυτό έκ μέρους ικανών δι-
(COV.
ί έπ’ αύτοΰ ή Εταιρεία Συγγραφέων

Ακαθώ<; καί ή Έται- \ΕΠΙ, ειδική διά τήν είσπραξιν ψω- 
ψικων δικαιωμάτων.

• ^  ^ ^ P 1* ’’1 παλαίστρα τής Μ α ρίκα ς
η π όλη άρχισε στά 1894 κ ι ’ά κόμα  διαρκεϊ

rr Ί ’ π? υ πεν*ΐντα ΚΙ* ' έ ν α  χρόνια  
συνεχίζετα ι άκούραστα.

1 Μ ΐ ν^ ° 1Αι ϋί?ΐώΙ ερές Της Φάσει<:
K n r l  ή έπτά έτώ ν· ή Μ α ρίκα
Μ ά λ λ ο ν ^ ’ ^ ° Ρ ιτσ$πουλο- Αγοροκόριτσο  
μάλλον, μέ μιά κοντή κοτσίδα  κ ι’ ένα  ψά
θινο v a u x u o  καπ έλλο πού τής μπαίνει ώς 
τ α υτιά ...»  (Λ ό γ ια  τοΟ Γ .  Β λ ά χ ο υ ), πρω 
τοβγαίνει στή σκηνή. Παίζει στήν πρώτη 
έλληνική έπιθεώρησι, τό «Λ ίγ*  άπ* δλα»  
Δ έν  είνα ι τής αάχ ης της ό π ρβτος 0

UT,H  μ  f  * κόμα. Ε ίν α ι ή προπόνησις. 
Η  Μ α ρίκα  παίζει. Παίζει τά πάντα

’ ,δ ρ δ μ α, κωμω δία, ηθογραφ ία ! 
ειδύλλιο, φάρσα, έπιθεώρησι.

λ.έ ! ΜάΛ βεθ>> το °  Σ α ίζπτ1Ρ σήμερα, «Μ αλ-  
κουβάρια» γοΟ Λ ά σ κα ρ η  αύριο.
« Μ ά γ δ α *  του Σο ύ δερ μ α ν χθές, « Ά γ α 

πητικός τής Βοσ κοπ ο ύλα ς»  προχθές, « Π α ρ 
θενα γω γείο »  τοΟ Δεληκα τερίνη μεθαύριον

- 7 ρο- όνί1-ις αΰτή συνεχίζεται καί 
διαρκει όκτώ  χρόνια .

Ε ίς  τά:

η η ^ κ * . '  Αρχίζει ή πάλη. Ό  πρώτος γ ύ 
ρος. Κ ά ντε τόπο!...

Μ έ  τόν Χρησ τομά νο  ιδρύει τή Ν έα  Σ κ η 
νή. Δ ιαφω νεί δμως σχεδόν άμέσως καί 
φεύγοντας, πηγαίνει στό Βα σ ιλ ικό  θέα-  
Τρο' Τ,ου τότε ^ λ ι ς  κ ι ’ αύτό ιδρύεται.

Μ ετά  τή διάλυσι τοΰ Βα σ ιλ ικού , στό θέ 
ατρο τής Νέας Σ κη νή ς , (τό μετέπειτα θέα 
τρο Κοτοπ ούλη στήν Ό μ ό ν ο ΐα ), σχηπατί- 
ζει τόν θίασό της, οχι μόνη  της άλλά  πότε 
μέ τόν Σα γιώ ρ, πότε μέ τόν Π απ α ϊω άννου , 
πότε μέ τόν Ζ ά ννο ...

Κα ί ξεπηδοΰν άπό τόν πρώτον αύτόν  
γύρο, μιά Μ α ργα ρίτα  Φ ά ουσ τ, μιά Ή λ έκ-  
τρα μιά Ό ρ έσ τε ια , μιά Δεισδα ιμόνα , μιά  
Σ τρ ίγ γ λ α , μιά Φ ρ α γ κ ίσ κα  Δ έρ μ ελ σ κ ιρ χ ...

Δ ημ ιου ρ γεί σύστημα ήλιακό μέ νέα  ά- 
στέρια, κα ινούργιες πλειάδες, τούς σ υ γ 
γράφεις Χρηστομά νο , Λ ά σ κα ρ η , Χ ό ρ ν , Ν ιρ 
βάνα , Τσοκόπ ουλο , Δ ημητοα κόπ ουλο , Ξ ε 
νόπ ουλο, Μ ω ραϊτίνη , Σ υ να δ ινό ... καί τούς 
άμέτρητους ήθοποιούς πού διδάσκει δημ ι
ουργεί καί παρουσιάζει.

1912. Ό  δεύτερος γΟρος. Σ τό  ίδιο θέ
ατρο συνεχίζει τήν ά κά ματη δουλειά  της 
μόνη της, ώς φίρμα πλέον.

Τόμοι χρειάζονται γιά  νά γράψη κ α 
νείς τίς λεπτομέρειες τής κα λλ ιτεχνικής  
της σταδιοδρομίας.

« ν ΕΠ ίΚ ΡΩ  Απογοητεύσεις. ’ Ελπ ίδες  καί 
όνειρα θρ ία μ βο ι καί δόξες. Ά κα τά π α υ -  
στα ταξείδια. Παίζει στήν ’Α θ ήνα , περιο
δεύει στήν Α ϊγυ π το , μελετά  στήν Γερ μ α 
νία , παριστάνει στήν Ιτ α λ ία , ξεκουρά ζε
ται στό Παρίσι. « Ό δ η γ ό ς  ταξειδ ίω ν, ή ζωή 
της. Απ οκαλυφ θήτε, κύριοι: Ό  Μπαίντε- 
κερ προσωποποιημένος!...

Ε ίκ ο σ ι πέντε χρόνια . Γ ια τ ί αύτός ό ά-

«ρ κ ??£ °% ά ·ύ,ερ0ς ν0ρ° ς ,f)t πάλΊ5 δ'· 
1937. Μ εγά λ η  πιά! Τρισμέγιστη ! Φτα- 

σμένη ώς έκεΐ πού δέν Ιφ τα σ ε ά λλος.
Δ εν  τής γράψ ουν πιά πώς είνα ι «θαϋ- 

μ °ί σκηνικής σαγήνης» ουτε «λάμψις έξ έ 
κείνω ν αϊτινες μας σύρουν πρός τά έμ· 
προς» ουτε <,ή πρώτη μέ τάς πρώτας πρό 
τής τραγικής θ υ μ έλ η ς» . Για τί νά τής τά 
γράψ ουν; Κα ί τό έπώ νυμό της ά κόμα  πέ- 
Φτει σε άχρηστία. Ε ίν α ι ή Μ α ρίκα

- λ 9 1 7  Ρ ίνεΐ Τ0ν τρίτο Υ ° Ρ °  πάλης,
ευγει άπό τό θέατρο τής Ό μ ο ν ο ία ' 

κι ερχεται στό Ρέξ  Νέοι ,πόθοι, νέες έλ- 
πιδες, νέες ιδέες, νέα  όνειρα. Ν ικήτρια  καί 
στον τρίτο γΰρο, πού διακόπτεται άπότο- 
μα ιαέ τήν κατοχή.

*Η Μ α ρ ίκα  έξαψανίζεται. Κ ιγκιννα τος  
γίνεται καί ποτίζει λά χα να . Π ηνελόπ η γί- 
νεται και τό ύφασμα τής ύπομονής ύφαί- 
νει, μουσ κεμένο  μέ δά κρυα  λύπης, μά 

έν παίζει Τ ό  λουλούδι τέτοιας τέχνης  
δεν άνθίζει σέ μολυσ μένον άέρα.

Σ τά  1944, πενήντα  χρόνια  άπό τόν κα ι
ρό που πρω τοβγήκε στή σκηνή, θ ά  επρεπε 
νά γιορτασθή τό Ιω βηλαίο της.

Σ έ  μιά τέτοια  θρησκευτική γιορτή θά  
έπρεπε ό λ ό κλ η ρ ’ ή Α θ ή ν α  νά περπατά  
στις μύτες τών παπουτσιών γ ιά  νά μήν 
τρομάξουν ή Μ ελπ ομένη  καί ή θ ά λ ε ια  πού 
θά κατέβαιναν άπ ’ τόν ’Ελ ικώ να  νά στε- 
φανω σουν τήν "Α φ θα σ τη  Φ τα σ μ ένη !

Μ ά  τής τραγω δίας κα! τής κωμωδίας οί 
Μ ούσες δέν κατέβηκαν. Τίς τρόμαζεν ό 
γδούπ ος τής γερμανικής μπότας

Τω ρα, στά 1945, άρχίζει ό τέταρτος γϋ- 
Ρ °ζ  τής πάλης. w

Ο ί άντίπαλοι είνα ι πάντα οί ίδιοι
, Λ Η ,Τ έ ϊί!1  τή μιά μεριά, ή Μ α ρίκα  
από τήν α λλη. Διαιτητής, ό κόσμος, τό 
μεγά λο  κοινό , τό πλήθος...

Εμπρός!... Στίς θέσεις σας!.. Ησυχία 
παρακαλώ: ’

Ό  τέταρτος γΟρος άρχίζει!...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΜ Ο ΥΚΑΚΗΣ



Μετά την τραγική περιπέτβια

Ό  Γιώργος Παπάς
ξαναγκρίζει «ακηλίδωτος» οτό θέατρο

'Η συνεργασία του μέ την Κατερίνα
Μιά συνομιλία τοϋ καλλιτέχνη μέ τόν συν€ργάτη μας κ. Α0. ΣΑΡΑΦΗ

Αύτή ή ύπόθεση Παπά λίγε άκό
μα καί θά γινόταν υπόθεση ΜτρίΟ- 
φσυς. "Ισως εΐνε τολμηρός ό πα
ραλληλισμός. Ώς τόσο, υπάρχουν 
στοιχεία πού τόν δικαιολογούν, ή 
τραγική πλάνη, ο'ι σατανικές συμ
πτώσεις καΐ ό δημοσιογραφικός θό
ρυβος. Τί δέν έγραψαν, άλήθεια, οί 
έφημερίδες γιά τόν δημοφιλή καλ
λιτέχνη! Τόν έκαναν οί ευφάντα
στοι ρεπόρτερς «στρατοπεδάρχη-. 
«βασανιστή», «άρχηγό τής ΟΠΛΑί>! 
Μία έφημερίδα μάλιστα τόν έχα- 
ρακτήρισε «Εισαγγελέα Χάλλερ». 
Ευτυχώς γιά τόν καλλιτέχνη, ή ά- 
λήθεια άπεκαλύφθη άρκετά έγκαί- 
ρως καί οί κατηγορίες δλες κατέ
πεσαν. "Έτσι ό Παπάς, ό άγαπημέ- 
νος καλλιτέχνης τοΰ άθηναϊκοΰ 
κοινοΰ, ξαναγυρίζει στό θέατρο 
κατά ένα τρόπο θριαμβευτικό μπο
ρεί νά πή κανείς, καί ίσως -’ίσως 
μέ περισσότερες άπό άλλοτε συμ
πάθειες, λόγφ άκριβώς τήςπεριπε- 
τείας του πού προεκάλεσε ζωηρή 
συγκίνηση.

Ά λ λ ’ άξίζει τόν κόπο νά δοΰμε 
πώς δημιουργήθηκε δλη αύτή ή 
ιστορία πού τόσο στοίχισε στόν 
καλλιτέχνη: Ό  Πάπας σχετιζόταν
μέ τήν οικογένεια Γιαδικιάρογλου 
πού μένει σ’ ένα διαμέρισμα τής 
πολυκατοικίας Σαββίδη. Κάποια 
μέρα, κατά τήν διάρκεια τοϋ κινή 
ματος, πού βρισκόταν μαζί τους, 
είσήλασεν ή πολιτοφυλακή γιά νά 
κάνη έρευνα πρός άνεύρεσιν δπλων. 
Οί πολιτοφύλακες γνώριζαν τόν 
Παπά άπό τό θέατρο καί μόλις 
αύτός τούς έβεβαίωσε δτι δέν 
ύπήρχαν δπλα, έφυγαν χωρίς νά 
κάνουν έρευνα. Δυό μέρες άργό
τερα, ή πολιτοφυλακή πήγε πάλιν 
είς τό σπίτι τοΰ Γιαδικιάρογλου. 
συνέλαβε δύο μέλη τής οικογέ
νειας καί τά ώδήγησε στό Περι- 
στέρ». Οί συλληφθέντες. γιά νά 
μπορέσουν νά γλυτώσουν καί μή 
έχοντας κανέναν άλλο πού νά μπο
ρούσε νά τούς βοηθήση, σκέφτηκαν 
τόν Παπά. ’Ίσως αύτός κάτι μπο· 

οΰσε νά κάνη. ’Έστειλαν λοιπόν 
να κοριτσάκι καί τόν ειδοποίησαν. 

Ό  Παπάς σημειωτέον, δέν ήξερε 
κατά ποΰ πέφτει τό . . . Περιστέρι 
Ώ ς τόσο πήγε έκεΐ, στόν κινημα
τογράφο · Φοίβο πού βρισκόν
τουσαν οί κρατούμενοι. Ό  σκοπός 
έλασίτης τοΰ έζήτησε_ σημείωμα 
τής ΚΟΒΑ γιά νά τοΰ έπιτρέψη 
τήν είσοδο. Ό  Παπάς δέν είχε ση
μείωμα. Είχε δμως . . . τουπέ τί 
διάολο ήθοποιός ήταν — καί κατά
φερε νά μπή καί νά πλησιάση τούς 
κρατουμένους έξω άπό τό συρμα
τόπλεγμα, φυσικά. Έκτός άπό 
τούςΓιαδικιάρογλου ήσαν καί άλλοι 
γνώριμοι τοΰ Παπά, οί περισσότε
ροι δμως ήσαν άγνωστοι. Πολλοί 
άρχισαν νά τόν έκλιπαροΰν.

— Σώσε μας, κ. Παπά, έφώναζε 
ό ένας.

- Πέστε κανένα λόγο καί γιά 
μένα ! έκλιπαροΰσε άλλος.

Άνάμεσα στούς κρατουμένους ή
ταν κι’ ένας άμερικανός υπήκοος 
ό όποιος έΊιλησίασε στό συρματό
πλεγμα.

Μήπως ξέρετε άγγλικά ; ρώ
τησε τόν Παπά.

- Κάτι λίγα.
Τότε κάντε μου τή χάρη. σάς 

παρακαλώ νά μεταφράσετε στόν 
ανακριτή τό πιστοποιητικό τής υ
πηκοότητάς μου. Ό  Παπάς πήρε 
στό χέρι τό πιστοποιητικό, έπλη- 
σίασε τόν άνακριτή, τόν περίφημο 
Παναγόπουλο πού έβγαινε έκείνη 
τή στιγμή, καί τοΰ έκαμε τή μετά
φραση. Έ ,  αύτή ή διευκόλυνση πού 
πήγε νά κάνη στόν κρατούμενο, τόν 
έκαψε. "Ενας άπό τούς κρατουμέ
νους, ό δικηγόρος κ. Μαγκίνας, είδε 
άπό κάποια άπόστάση, τόν Παπά 
μέ τό χαρτί στό χέρι νά μιλά μέ 
τόν άνακριτή καί ύπέθεσε δτι δ Πα
πάς κανόνιζε τήν τύχη τών κρα
τουμένων. Αύτός ό κ. Μαγκίνας, 
πού βρισκόταν κατά ένα τρόπο σέ 
καλή πίστη, άπετέλεσε τό βαρύ 
πυροβολικόν τής κατηγορίας έναν
τίον τοΰ Παπά.

** *
Από τό Περιστέρι ό Παπάς έφυ

γε. χωρίς έννοεΐται νά καταφέρη

Ό  ουμπαθης πρ«ταγΜνΐ3της

τίποτε γιά τούς . . . ιτροστατευομέ- 
νους του Γιαδικιάρογλου, οί όποιοι 
τράβηξαν τών παθών τους τόν τά
ραχον στήν όμηρία. Τρεις μέρες 
άργότερα ό Παπάς,· άνεβαίνοντας 
άνύποπτος στό Κολωνάκι, συνελή_- 
φθη άπό _τόν ταγματάρχη το ϋ  
Ε Δ Ε Σ  κ· Ξηρό, ό όηοΐος τόν είχε 
δή στήν διαδήλωση πού έγινε τήν 
ήμέρα τής άπελευθερώσεως. Ό  
καλλιτέχνης κρατήθηκε στό Γ'. Α 
στυνομικόν Τμήμα καί οί έφημερί- 
δες, πού έξεδίδοντο τότε. έσπευσαν 
νά άναγράψουν τή σύλληψή του.

Αύτό έδωσε άφορμή ν’ άρχίσουν 
νά καταφθάνουν αυτόκλητοι μάρ
τυρες καί νά καταθέτουν είς βά
ρος τοΰ Παπά γιά τή δράση του 
στό Περιστέρι. Ό λ *ι αύτοί δέν 
είχαν δική τους άντίληψη τοΰ πράγ
ματος. Τά είχαν μάθει ό ένας άπό 
τόν άλλον, μέ πρώτη πηγή τόν κ. 
Μαγκίνα, ό όποιος, έν τφ μεταξύ, 
είχε κατορθώσει νά ξεφύγη άπό 
τό Περιστέρι. Τόση ήταν ή σύγχι- 
ση πού έπικρατοΰσε, &στε ένας 
μάρτυρας, ό κ Κ. Σπηλιωτόπου-

e μια τελευταία φωτογραφία του

λ·ς, κατέθε·ε μετβξύ άλλων δτι i  
Πα’πδς «είναι μέτριου άναστήμα- 
τος καί φέρει μόστακα/ Ένας άλ
λος μάρτυρας, ό κ. Ν. Βαλσαμά- 
κης, κατέθεσε δτι τήν γυναίκα του 
οτό Περιστέρι τήν έφρουροΰσε β 
Παπάς. Ό  ταγματάρχης κ. Ξηρός, 
πού τόν συνέλαβε, κατέθεσε δτι 
είναι έκ τών πρωτοπόρων τοΰ 
ΕΑ Μ —ΕΛ Α Σ  καί δτι έδρασε τρο- 
μοκρατικώς υπέρ τών άναρχικών 
κατά τάς έκλογάς τοΰ Σωματείου 
ήθοποιών. (Σημειωτέον δτι ό Πα
πάς- άπησχολημένος μέ τό θίασό 
του. δέν πήγε νά ψηφίση στίς έκ- 
λογές). Τέλος ένεφανίσθη στόν 
άνακριτή κ. Κοκορέτσα καί ό κ. 
Μαγκίνας. ό όποιος δέν έδίστασε 
νά διατύπωση τήν κατηγορία του.

Αύτά δλα. φυσικά- δέν παρέλει- 
ψαν οί εφημερίδες νά τ’άναγράψουν 
μέ έντυπωσιακούς τίτλους. Ά λ λ ’ 
ό Παπάς εΐχε κι3 άλλες έκπλήξεις: 
Παρουσιάζοντο στό Αστυνομικό 
Τμήμα δπου έκρατεΐτο διάφοροι 
άγνωστοί του οί όποιοι ζητοΰσαν 
νά τούς πή ποΰ βρισκόντουσαν οι 
συγγενείς τους πού είχαν συλλη- 
φθή άπό τούς έλασίτες.

* *
Ό  καλλιτέχνης προφυλακίζεται 

καί στέλνεται στό Γ’ουδή. Έδώ 
πρέπει ν’άνοίξουμε μιά παρένθεση: 

Έκεΐ στόΓουδή έμαθε μέ πραγ
ματικό σπαραγμό τήν έκτέλεση τής 
άτυχης Ελένης Παπαδάκη. Τοΰ 
έστοίχισε πολύ τό φρικτό αύτό έγ- 
κ> ημα.

Ή  Παπαδάκη γιά τόν Παπά δέν 
ήταν μόνον ή μεγάλη ήθοποιός, 
ήταν καί ή καλή του φίλη. Συνδε- 
όντουσαν άπό παιδιά, τήν άγα
ποΰσε καί τήν έκτιμοΰσε άπεριόρι- 
στα. "Οταν μάλιστα έπρόκειτο νά 
γίνη ή δευτέρα συνέλευσις τών ή- 
θοποιών, κατά τήν όποιαν θ’ άπε- 
λογοΰντο οί διαγραφέντες άπό 
τό τότε συμβούλιον καλλιτέχναι, 
ό Παπάς, ξέροντας δτι ή άλησμό- 
νητη πρωταγωνίστρια δέν θά κα
ταδεχόταν ποτέ νά παρευρεθή στή 
συνέλευση, τής πρότεινε νά γράψη 
τήν άπολογία της καί άναλάμβανε 
αύτός νά τήν διαβάστ). Ή  Παπα 
δάκη δμως δέν θέλησε ν’ άπολο- 
γηθή. Τόσο θεωρούσε άνάξιους αύ
τούς πού τήν διέγραψαν. Κλείνου
με τήν παρένθεση.

Έπί τέλους άρχισε νά χύνεται 
κάποιο φώς στήν σκοτεινή αύτή 
υπόθεση. Άρχισαν νά έπιστρέφουν 
ώρισμένοι δμηροι, πού τόν εΤχαν 
δή κατά τήν μοναδική τοι. μετά
βαση στό Περιστέρι καΐ παρουσιά
στηκαν αύθόρμητα στήν άνάκριση 
γιά νά βεβαιώσουν δτι δλα αύτά 
πού διεδόθησαν ήσαν άσύστατα. 
Πρώτος ό ήθοποιός κ. Ν. Βλαχό- 
πουλος. έπειτα οί Γιαδικιάρογλου. 
οί όποιοι βεβαίωσαν δτι δ Παπάς, 
πού εΐχε πάει γι’ αύτούς στό Πε 
ριστέρι. δέν κατώρθωσε νά κάνρ 
τίποτε. Τέλος άνευρέθη καί τό κο
ριτσάκι πού εΐχε σταλή άπό τούς 
Γιαδικιάρογλου νά τόν είδοποιήΥ 
ση. Άλλά  καί άλλοι πολλοί έσπευί 
σαν νά καταθέσουν ύπέρ τοΰ Π|® 
πά· άνάμεσα στούς όποιους κα^ 
κ. Κατερίνα, τής όποιας ή περ| 
μη κατάθεση έβάρυνε πολύ.

Ό  άνακριτής κ. Κοκορέτσ^ 
πειτα άπό τίς άνακρίσεις 
κανε, έξέδωκε τό πόρισμά τί 
τό όποιον άποδεικνύεται π<! 
σύστατες ήταν οίκατηγορί^ 
τίον τοΰ καλλιτέχνη. Τονίζε 
πόρισμα δτι ό Παπάς δέν I 
ένεργώς τοΰ κινήματος,^/ α| 
μετέβη στό Περιστέρι διά 
θήση εις τήν άποφυλάκισιν 
αδικιαρόγλου. Ή  έμφάνισίς I 
έκεΐ έδημιούργησε τήν έντ| 
δτι ήτο στρατοπεδάρχης. «Τ 
οΰτον δμως—συνεχίζει τό πΙ

δέν έλέγχεται άκριβές, 
τατίθεται μόνον παρ’ ένός ι 
ρος (Μαγκίνα), ένω ένα τόσ  ̂
ρόν γεγονός θά εΐχεν 
είς τήν άντίληψιν τόσων καί 
συλληφθέντων καί κρατηθένΙ

Ή  ψυχαγωγία στόν πόλεμο

*Η παντομίμα εν δράσει είς τό μέτωπο

Ο,ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΛΛΟ ΤΕ

"Ελληνες δημοσιογράφοι πού δέν έπάτησανσέ θέατρο

Ό  πατέρας ϊοΰ Έλληνικοΰ Θεάτρου 
Ν. Λίσκαρης' γράφει κάπου, δτι ή δη
μοσιογραφία καί τό θέατρο εΐνε «πρώτα 
ξοδέλφια». Έχουν στενή καί φυσική 
σχέσι μεταξύ τών καί δχι μόνον συγγε
νεύουν, άλλά κοί άλληλοεξαρτώνται καί 
άλλήλοσυμπληρώνοντάι. ΟΙ δημοσιο
γράφοι είναι καί φύσει κοί θέσει οί φί
λοι τον θεάτρου. ΕΤνε, διότι πρέπει νά 
εΐνε.; Αύτό εΐν’ ένας αναπότρεπτος κα
νών. : Άλλά κ’ έδώ ό κανών εχει τήν 
έξ&ίρεσί του. Καί έξαίρεσιν άπετέλεσαν 
μερικοί, ελάχιστοι, ευτυχώς, "Ελληνες 
δημοσιογράφοι, που έκήρυξαν, κάποια 
παληά έποχή, είς διωγμόν τό Έλληνικό 
Θέατρο, τό κακολογούσαν κοί δέν έπα- 
τοΰσαν ποτέ σ’ αύτό.

Διάσημοι γιά τήν απέχθειά των πρός 
τό θέατρο ήσαν οί μεγάλοι Έλληνες 
δημοσιογράφοι· Μητσάκης καί Τριαντα- 
φυλλίδης, ιδιαίτατα δέ ό μεγαλήτερος 
όλων: ό Βλάσης Γαβριηλίδης. Ό  ά
φθαστος αύτός μαιτρ τής Ελληνικής 
ίφημερίδος δέν εΐχε πατήσει ποτέ του 
σέ θέατρο ! Καί όχι μόνο στό Έλληνικό 
δέν έπήγαινε, άλλά καί σέ κανένα άκόμη 
Ευρωπαϊκό, τόν καιρό πού. _ταξείδευε 
στις μεγάλες κοσμοπολίτικες πρωτεύου
σες. Τό μίσος του γιά τό θέατρο αποτε
λούσε γιά όλους ένα ανεξήγητο μυ
στήριο.
, θυμάμαι κάποτε πού τόν έσταύρωσε 

ό .«ρίλος του Άναστασόπουλος, νά τόν 
«άρΐ) νά πάνε στήν παράστασι μιας

αρχαίας τραγφδίας. Τόσο θύμωσε ο 
Γαβριηλίδης πού πέταξε τόν Άναστα- 
σόπουλο άπό τό γραφείο του !

Έλεγε1 πώς τό θέατρο αποτελούσε 
γι’ αύτόν «οχληρόν ψεύδος» καί δέν τό 
έχώνευε, επειδή δέν έχώνευε, όπως έλε
γε, «κάθε τί πού ήταν ψεύτικο».

Κι’ όχι μόνο τό θέατρο μισούσε, άλλ’ 
άπεχθάνετο καί τούς . . . θεατρικούς 
συγγραφείς καί τούς θεατρικογράφους. 
Τή μεγαλήτερη κόρη του τήν ’Άννα, τήν 
σήμερα κ. Συναδινοΰ, τήν εΐχε προγ- 
γήξει πολλές φορές άνηλεώς, γιατί έφερ
νε κρυφά θεατρικά νέα στήν «Άκρό- 
πολι» πρός δημοσίευσιν.

"Αλλο χαρακτηριστικό τής εχθρότητάς 
του πρός τό θέατρο εΐνε καί τοΰτο : 
Κάποτε εΐχε γράψει μιά κωμφδία, τάς 
' Τορπίλλας», πού άποτελοΰσε, κατά τούς 
είδότας, μιά υπέροχη έκδήλωσι τοΰ σα
τυρικού του δαιμονίου. Άλλά δέν τήν 
«άνέβασε» γιά νά μήν άναγκασθή νά. . . 
πάη στό θέατρο ! Τήν έσχισε καί τήν 
επέταξε στό ιστορικό του «καλάθι τών 
άχρήστων».

Άλλοι καιροί όμως τότε, άλλα ήθη. 
Σήμερα όλοι, ανεξαιρέτως, ol δημοσιο
γράφοι τρέφουν απεριόριστη άγάπη στό 
θέατρο καί μάλιστα στό Έλληνικό, 
ίσως δέ καί μέρος τής σημερινής άκμής 
του τό Έλληνικό θέατρο νά τό όφείλη 
στούς δημοσιογράφους.

A. ΑΛΥΤΑ

‘Η παλαιά άγγλική παντομίμα, μέ ό
λους τούς ήρωές της, πεθαμένη άπό 
χρόνια τώρα καί στά χωριά τήςΆγγλίας 
άκόμη, ξαναζωντάνεψε στά μέτωπα.

"Ενας στρατιώτης στό Δυτικό μέτωπο, 
ό Μέλβιλ, ερασιτέχνης καί μελετητής 
τής ιστορίας τής παντομίμας, σκέφΟ-ηκε 
νά στήση ένά πρωτόγονο θεατράκι παν
τομίμας στό μέτωπο.

Βρήκεν άμέσως ' συνεργάτες, σκηνο
γράφους, βεστιαρίστες, ήθοποιούς κι’ 
ύστερα άπό προετοιμασία λίγων ημε
ρών, αί παραστάσεις άρχισαν.

Άπό τά πρόσωπα'τής παντομίμας δέν 
έλειψε κανένα.Τήν Νβράϊδα—Βασίλισσα,

ί’ς Σουηδούς επικεφαλής, δίνουν ίδιαί- 
_)η σημασία "στό ζήτημα τής γυμνα- 
ική;.
Ό  Σουηδικός σύλλογος Σάσκ,|δέχεται 
ς μέλη του μόνον γυναίκες. Στής τερά- 
τιες γυμναστικές εγκαταστάσεις τού 
ΐ'λλόγου, γυμνάζονται καί προτονοΰν- 
31 ή'όμορφες Σουηδέζες εντατικά. 
Καθηγηταί τής γυμναστικής καί όρ-

τήν ήμέρα.
"Ετοιμάζεται —"άπό τώρα — γ̂ιά§τό 
πρωτάθλημα τής παγοδρομίας “στούς 
προσεχείς ’Ολυμπιακούς αγώνες. Μέ 
τέτοια θέλησι κι’ έπιμονή,"ποιος (αμφι
βάλει ότι δέν θά τό πάρη ; 

'̂Στήν-ίφωτογραφία μας, μία ίόμάς κο- 
ριτσιών τής Στοκχόλμης σέΛκάποιαν 
άσκησι.

κλασσική καί τυποποιημένη 
κή παντομίμα, τήν ύπεδύθη 
χίας πού έθυσίασεν 
θό του μουστακάκι χάριν . . . 
νης. ‘Ο άπαραίτητος 
σάρκα καί οστά άπό ένα Ίρλα 
τιώτη. Τόν Ντίκ Ούΐτινγκτον, 
αύτόν τής άγγλικής παντομίμι 
σάν τόΠασχάλη τοΰ δικοΰ μας <3 
τόν έπαιξεν ένας άλλος καί οϋ
ίξής = · β

Στήν φωτογραφία μας φαινε 
χίας—συγγνώμην—ή Νεράιδα 
σα, τή*στιγμή2 πού κυττάζει 
θρίφτη τή καλλονή .της.

γυναικεία γυμναστική στή Σουηδία

S A S K  - G I R L S
θοπεδικοί γιατροί παρακολουθούν τήν 
προπόνησι καί τήν γυμναστική, στής ό
ποιες επιδίδονται μέ όλη τους τήν ψυχή 
τά κορίτσια, γιατί ξέρουν πώς δέν θά 
μπορέσουν νά γίνουν δεκτά σέ συλλό
γους παγοδρομιών άν δέν βγοΰν άπό 
μιά καλή γυμναστική σχολή, πρώτα.

"Ενδεκα μόλις έτών, ή Μαργαρίτα 
Μπρούνγκαρτλ, προγυμνάζεται έξη ώρες

*Η ψυχαγωγία τοϋ μετόπου

Τό δέατρο στήν ερ
Ό  άγγλος στρατιώτης Ούΐλλιαμ Χόπ- 

κινς, επιπλοποιός τό έπάγγελμα, μάς δι- 
ηγήθηκε τό κατωτέρω χαρακτηριστικό 
γιά τής παραστάσεις τών στρατιωτικών 
θιάσων Ε. Ν. Σ. Α. στήν έρημο τής 
Λιβύης:

«Όταν έπολεμούσαμεν έκεΐ κάτω ό 
» μεγαλύτερος μας ένΟουσιασμός ήτανε 
» όταν έμαθαίναμε τήν προσεχή άφιξι 
» στρατιωτικού {Κάσου.

«Δέν έχομε παράπονο. Δέν μάς ξε- 
» χνοΰσαν άπό τήν Μητρόπολι. Ή  Άλίς 

Ντελίζια, μιά άπό τής καλύτερες τρα- 
» γουδίστριες τού Λονδίνου, έπέρασε 
» πολλούς μήνες μέ τόν θίασό της στή 

έρημο, δίνοντας παραστάσεις γιά τούς 
;> στρατιώτες.»

«Θυμάμαι τόν λοχία Σμίθ πού τής 
ά κρατούσε τόν καθρέφτη γιά νά μακι- 

γιαριστή.»
«Τά αύτοκίνητα τοΰ θιάσου έφερναν 
ίί,τι χρειαζότανε γιά νά στηθή ή σκη-

» νή. Καί κάθε βράδυ, 
ι> άπασχολούσεν ή μάχη,
» στασι.»

«Μιά άρτία παράστασι πολ 
» βαριετέ, άπό τό όποιον δέν έλ 
» τε τά μικρόφωνα οϋτε τά με 

«Καμμιά φορά, ό άφρικανι 
μος έσάρωνε τά πάντα.» 
«Σκηνικά, θέατρο, κάθισμα 
είχαμε τό μεγαλύτερο μας γ 

» ξιωματικοί, στρατιώτες καί 
» γινόμαβτε ... κυνηγοί 
» τρέχαμε νά τά μαζεύουμε 

εκεί γιά νά τά ξαναστήσωμε. 
—Όταν γινότανε μάχη, δέ 

βέβαια παράστασι.
—"Οχι βέβαια. Μά ή Άλίς 
γύριζεν ατρόμητη καί στη 
γραμμές άκόμη, τραγουδώντ 

. εγγλέζικα, τραγούδια, πού 
, ύουσίαίαν .

μαίνει Σάσκ—Γκέλρ ; Σάσκ, εΐ- 
άρχικά ένός γυναικείου γυμνα- 
υλλόγου στήν Στοκχόλμη τής 
ς (Στόκχολμς Άλμένα Σκρίντ- 
άμπ) καί Σάσκ—Γκέρλ,σημαίνει 

Ιτσι πού άνήκει στόν σύλλογον

υγιής σέ σώμα υγιές, έλεγαν οί 
ι καί όλοι οί βόρειοι λαοί, μέ



μέλλον τής έβδομης τέχνης

κινηματογράφος τήςαΰριο
Η σπουδαιότερη άπό τις ώραϊες τέχ

σημαντικά έρωτήματα έχουν ' έρθίΐ 
φορές στή μέση σχετικά μέ τόν κινη- 

Ιράψο. Τό ένα είναι αν ό κίνηματογρά- 
|ναι πραγματικά ώραία τέχνη.’ Καί τό 

είναι άν μπορή ν’ Αντικαταστήση τό 
Είναι άληθινά περίπλοκη ή συζήτηση 

Ιστά δυό αύτά θέματα. Ωστόσο είναι 
πώς ή έβδομη τέχνη είναι, χωρίς Αμφι- 

ώραία τέχνη καί μάλιστα μέ πλατύτατο 
δράσης. Μά πήρε κακό δρόμο η έχουν 

Ίγηθή οί δυνατότητες της. "Ομοια ομως 
ιρεζηγηθη κι’ ό προορισμός της. Γιατί 

Ιη αύτή δέν ζητάει ν’ Αντικαταστήση τό 
·. ά τό συναγωνιστή ή νά τό ύποσκε- 
ίδέα μου είναι πώς ο κινηματογράφος 
νά βρή τό δρόμο του ώς ώραία τέχνη. 

|Χιστα άκόμα δέν τόν βρήκε. "Οταν τόν 
3ΐί 'π ρ οχ ω ρήση σ' αύτόν. θά ψανη πόσο 

ώραία τέχνη είναι καί πόσο μαγευ- 
.μιουργίες μπορεί νά παρουσιάση μέσα 

χθαρώτατα καλλιτεχνικό κύκλο* 
άρχισεν ό κινηματογράφος καί πώς 

Ιηκε ώς σήμερα; Άπό τό 1900. πού πρω- 
Ιε  προβολές ταινιών, ώς τώρα. διακρίνα- 
Ετές μεταβολές στήν τέχνη αύτή. Στήν 
Ιδαμε ταινίες μικρές, δπου ή φωτογρα- 
Ιαπαράσταση τής κίνησης μας ξάφνισε 
|άσαμε ή εύχαριστηθήκαμε μονάχα μ

παρσυςτιασμα. Είδαμε τότε τό κυν η-ΕΙναι μιά τέχνη πολύ

ΙορτραΤτα τών άσσων της αγγλικής όθόνης

χ$ «πό τούς μεγαλύτερους άγγλους ηθοποιού;, ό Ράλφ Ρί- 
3ντ3ον, παίζει τώρα 3-τό «Νιοΰ ©ίατερ» τοϋ.Λονίίνβυ, το π*, 
μο δραματικό epyo τοΰ Πριστλευ «Τςόνοον χαί Τζόρνταν».

γητό Ανθρώπων καί σκύλων, χό κυνήγημα ένός 
ψύλλου άιτό μιά κυρία πού φορεϊ τό νυχτικό 
της, είδαμε τό ξυλοφόρτωμα μϊταξύ κωμικών 
ήθοποιών... Αύτή ήταν _ ή νηπιακή, ή βρεφική, 
καλλίτερα, ήλικία τού κινηματογράφου. ’Έ 
πειτα χωρίστηκε ή παραγωγή ταινιών σέ (πλη
ροφοριακή καί σέ «θεατρική: . Άρχισαν άπό 
το ^να μέρος τά τοπία. ο[ περιγραφές τόπων 
και πολιτειών μέ κινόυμενους άνθρώπους. οί 
νέες μόδες τών γυναικείων φορεμάτων, οί έπι- 
στημονικές ταινίες άπό τή ζωή τών ζώων κλπ. 
Από τ άλλο μέρος οί μικρές κωμικές σκηνές 
έμεγάλωσαν κ’ έπειτα Ακολούθησαν τά κω
μικά ί} δραματικά σκέτς καί τέλος τά όλό- 
κληρα δράματα. Μά οί πληροφοριακές ται
νίες άραιώθηκαν κ’ έμειναν σχεδόν μονάχα 
τά -ζουρνάλ -, δηλ. τό φωτορεπορτάζ. Έτσ ι 
είναι μερικά χρόνια τώρα πού ό κινηματο
γράφος έγίνηκε σχεδόν θέατρο. Έπαίζονταν 
καί παίζονται προπάντων θεατρικά έργα. Μέ 
τή διαφορά, πού πολλές εικόνες τους είναι γυ
ρισμένες στό ΰπαιθρο, στή θάλασσα ή στούς 
αιθέρες. Αύτά δέν μπορεί νά τά μιμηθή τό 
καθαυτό θέατρο. Κι έτσι ό κινηματογράφος 
δείχνει σ’ αύτό τό σημείο ύπεροχή. Καί έδώ 
γεννήθηκε τό έρώτημα πού τόν φέρνει αντί
κρυ στό θέατρο.

Μά ό κινηματογράφος δέν είναι θέατρο.
διαφορετική, πολύ πιό 

περίπλοκη, μά καί μέ 
πλατύτερο μέλλον, μέ 
αφάνταστα μεγάλες αύ- 
ριανές προεκτάσεις. ’Ό 
χι μονάχα σέ ποικιλία 
δράσης μά καί σέ καλ
λιτεχνική έξύψωσι καί 
σέ ύπέροχη δημιουργία, 
καθαρά καί αγνά καλ- 
λιτεχνική.

Μπορούμε νά ποΰμε 
πώς τόν κινηματογρά
φο τόν έφαγε, τόν έ- 
κράτησε χαμηλά καί ή 
βιομηχανοποίησή του, 
τό εΟκολο κέρδος. Τόν 
έφεραν στόν κύκλο τής 
δράσης τοϋ θεάτρου 
καί έκεΐ τόν έκμεταλ- 
λεύθηκαν. Κι’ δμως θά 
μπορούσαμε νά σκε- 
φθοΰμε πολύ πλατύτερα 
γιά τό μέλλον καί γιά 
τήν πρόοδο τοΰ κινημα
τογράφου.

"Οταν φάνηκαν τά 
πρώτα «μίκυ—μάους 
κι’ άργότερα σάν πα
ρουσιάστηκαν χά κινη
τά σκίτσα τοΟ Ντίσνεϋ 
μέ τά πολλά χρώματα 
καί μέ τά παράξενα 
σχήματα, είδαμε πώς ό 
κινηματογράφος δέν ζη 
μόνο μέ τήν κινητή φω
τογραφία τοΰ φυσικοΰ. 
Μπορεί νά βγη άπό τή 
ρεαλιστική πραγματικό
τητα σέ φανταστικές 
σφαίρες. "Επειτα διά
φοροι άλλοι συνδυασμοί 
φωτογραφικής Αντιγρα
φής τής πραγματικό- 
τητος καί φανταστικών 
σκίτσων μδς έδωσαν 
άλλες προεκτάσεις στή 
δράση του. Μά καί με
ρικά ^έξυπνα τρύκ 
μπορούν νά δδηγήσουν 
σ’έξαίρετα καθαρά καλ
λιτεχνικά Αποτελέσμα
τα. Εξ άλλου ό ήχητι- 
κός καί όμιλών κινημα
τογράφος γεννούν ένα 
πλήθος Ιδέες γιά έπέ- 
κχαση τής δράσηςϋτής'Κ'

έβδομης τέχνης σέ νέους συνδυασμούς..
Σήμερα ό κινηματογράφος Αγκαλιάζει 

μεταχειρίζεται δλες τίς ώραϊες τέχνες. Ή  
γραφική καί πλάι της καί μαζί ή φωτογραιί 
τό χρωματιστό σχέδιο, Ακόμα καί τό λυ 
Αντίκρυσμα τής ζωγραφικής καί τά «τρυκ» 
σκηνογραφίας, μπορούν πολλά νά προσφέρ™ 
πολύ περισσότερα άπό δσα έπρόσφερανι 
τώρα στήν τέχνη τών σκιών. Ή  γλυπτικί' 
ποικίλα «τρύκί. προσθέτοντας σιήν Ακινι^ 
της φανταστική κίνηση, πράγμα μπορετό στ 
κινηματογράφο, θά δώση νέες φανταα 
συνθέσεις. Ή  Αρχιτεκτονική, πού στήν i f  
τέχνη μπορεί νά προχωρήση καί σέ φθ.„, 
στικά κτίρια καί ρυθμούς, πού δέν ύπάρχο 
πραγματικά, έχει νά δώση πολλά. Ή  μουσιί 
πλέκοντας στήν έξέλιξη μιάς ταινίας τούς ί 
μαγικούς ήχους μέ φωνές άνθρώπινες καί 
νέα εόρήματα, θά όδηγήση σέ νέες έφΑρμο-) 
καί ιδέες. Τό θέατρο θά προσφέρω Ακή^_ 
νέους συνδυασμούς, Αγκαλιασμένο μέ φα^ΐΐ 
στικό σχέδιο ή μέ έλευθερίες σκηνογραφικέ! 
καθαρά ίδεατές. Μά καί 6  χορός καί μιά δ;, 
κοσμητική τέχνη κινούμενη θά μπορέσουν πί 
λά νά προσφέρουν, θά  κατορθώση μέ τίς 
ραΐες τέχνες ό κινηματογράφος νά στιλιτάρΙ 
έργα τέχνης στό σύνολό τους καί νά τού 
δώση χρώμα έθνικό ή χαρακτήρα προσωπικ 
θά μποροΰσε νά κάμη κανένας τή λεπτή π. 
ρατήρηση πώς: ό κινηματογράφος ζητάει ν’ 
ποκτήσουν τά έργα του ϋψος καί προσωπικ, 
τητα, χαρακτήρα, πού νά πηγάζη άπό τό ϊδι 
τό ταλέντο τοΰ τεχνίτη, δπως γίνεται στή ζ 
γραφική, στήν ποίηση, στή μουσική...

Είναι φανερό πώς ό κινηματογράφος βρ 
σκεται μόλις στήν Αρχή τοΰ σταδίου του ώ 
ώραίας τέχνης. Μισόν αιώνα περίπου ifj, μ 
δέν έμπήκε στόν πραγματικά καλλιτέχνη 
δρόμο του. Ό  δρόμος του αύτός είναι πολυ
σύνθετος. Δέν είναι μονάχα θέατρο ή ρεΑλιι 
στική φωτογραφία Ή  τέχνη τής όθόνης έχει! 
προεκτάσεις καί μέλλον Αφάνταστα πλατειά.) 
Όλες οί ώραϊες τέχνες, μαζί Αγκαλιασμένες 
θά μπορέσουν νά προσφέρουν πολλά, πάμπολ 
λα στήν έβδομη τέχνη. - s'*

Μά γιά νά γίνουν αύτά πρεπει νά βρεθούν) 
πνεύματα καί δημιουργοί, ποΰ ν’ άφοσιω^οΰν 
στόν κινηματογράφο, δχι ώς έπιχείρημα. μεώ 
ώς καθαρή ώραία τέχνη. Αύτοί οί δημιουργοί! 
πρέπει νά γίνουν ολοκαύτωμα στήν Ιδέα τής. 
τέχνης τους. Ή μεγάλη τέχνη χρειάζεται θύ-1 
ματα. Άνθρώπους χωρίς οικονομικούς ότιολο·̂  
γισμούς. Μά δημιουργούς μέ φαντασία, μέ όρμή 
γιά τήν ώραία τους παραγωγή. Μόνον αύτοί 
οί άνθρωποι, τά μεγάλα θύματα τής τέγνης. 
έδωσαν στήν Ανθρωπότητα τά θαύματα τηςζω- 
γραφικής, τής γλυπτικής, τής ποίησης, τοΰ θεά
τρου. Δέν τάδωσαν οί υπολογιστές, οί μιμητές, 
οί άνθρωποι τοΰ μέτρου καί τών λογαριασμών.

Ό  κινηματογράφος λοιπόν έχει Απέραντες 
δυνατότητες γιά νά γίνη μιά ύπέροχη ώραία 
τέχνη, γεμάτη μέ λυρισμό, μέ φαντασία, μέ 
συνθέσεις Αφάνταστες. Μιά καλλιτεχνία άξια 
κάθε τιμής. Μά γιά νά γίνη ή έβδομη τέχνη 
τόσο μεγάλη καί ώραία, χρειάζονται δημιουρ
γοί μεγάλοι, πού νά ζήσουν καί νά θυσιασθοΰν 
γι’ αΰτή καί μόνο γι’ αύτή.

Τό μέλλον είναι Απέραντο. Γ ι’ αύτό npenet j 
νά είμαστε βέβαιοι γιά τό υπέροχο μέλλβν τοΰ 
κινηματογράφου ώς καθαρά ώραίας τέχνης.

Φ. ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

'Η Χριστίνα Ζεντερμπάουμ
πρόαφυξ στη Στοκχόλμη

Κατά πληροφορίας Από τή Στοκχόλμη με
ταξύ τών πρώτων προσφύγων ξένης Έθνικό- 
τητος πού έφθασαν στή σουηδική πρωτεύουσα 
Από τήν Γερμανία συγκαταλέγεται καί ή διά
σημος στάρ Χριστίνα Ζεντερμπάουμ.

Ή  Ζεντερμπάουμ είναι Σουηδή, παρ’ δλο 
δέ πού παντρεύτηκε μέ τόν γέρμανό σκηνοθέ
τη ΦάϊτΙΧάρλαν, διετήρησρ κατ’ έξαίρεσιν τήν 
ύπηκοάτητά της.
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Τοϋ κ . ©. Κω τσ οπ οΰλου
Ό  ήθοποιός εχει πολλούς δρό

μους νά πειράσει ωσπου νά φτάσει 
στό κατακάροφο σηιμεΐο τή ς  όρασης 
του Απ’ δπου φαντάζει σάν^αστροή 
δημιουργία του. "Ενας άπ αυτους 
εΐνε καί ή μελέτη τοΰ Εργου στο σύ
νολό του κι’ έπί μέρει και ειδικά 
τοΰ ρόλου πού πρόκειται να ζωντα
νέψει. 'Οραματίζεται τό ρόλο ο η
θοποιός κι? εύθύς τόν «συλλαμβά
νει» ταύτόχρονα, θοορρεΐς με τον 
ποιητή. Κι’ δισο βαθύτερη είνε τούτη 
ή «σύλληψη!», 5σο πιο αύβαρμηίτη* 
τόσο πιό πηγαία κι’ ειλικρινής θά 
σταθεί ή δημιουργία του. Άργότερα 
άρχίζει τό «χτίσιμο» η τό «πλάσιμο» 
τοΰ ρόλου κ’ έΐκεΐ πάνω χίλιοι δυό 
κόσμοι τοϋ Αποκαλύπτονται πού του 
ειταν κρυίφοι ιστό πρώτο αντιικιροσμα 
καί πού τώρα τούς δουλεύει γιά_νά 
π·λη>σιάσει τόν ποιητή. Κι’ δσο γίνε
ται αύτό τό «ξείκαθάριομα», αύτό το 
«κσσικίνισμα» της καθέικαστης λεπτο
μέρειας πού άντά|μα μ’ δλες τίς άλ
λες θά συνθέσουν τό ιτλάσιμα̂  του 
ποιητή, τόισο καί Ττιό αψιά γεύεται 
τήν ούσία ποδναι πλασμένοι τοϋτοι 
οί χοοραιχτηιρες, τόσο πιό πολύ ζυ
μώνεται μ’ αύτή ώσίπου νά γίνει έ
να. ‘Έτσι φτάνει νά λένε γιά τόν ή- 
θσποιό πώς «Εζηισιε» τό ρόλο του, 
πώς αφομοιώθηκε μέ τό πλάσμα του 
ποιητή, αφανίστηκε ή π,ροσωπί'κότηι- 
τά του κι’ έγινε ό ΤάΙδε ή_ ό Δείνα 
ή,ρωας. Γ ι’ αύτό ό ήθοποιός πολλά 
μπορεί νά πεΐ για λογαριάσιμο τοΰ 
ποιητή, άλλο άν καιμιμιά φοοά δέν 
μπορεί νά τά .καταφέρει ’καί τόσο 
καλά έκεΐ πάνω στή ακηίνή.̂  Μά^αλ- 

ί,.,λο ή διαίσθηση ποδναι μέ δαύτην 
ώπλισμένοι κι’ οί πιό μέτο ιοι^ήοο- 
ποιοί κι’ άλλο ή συνθ&οηι που μας τη 
δ ίνουν οί τε'χνμκά πάνοπλοι ήθοποιοί 
καί γι’ αύτό άξιοι νά μας μιλήσουνε 
γιά τό έργο τοΰ ποιητή μ’ αύτή τήν 
ίδια τους τή δημιοαργία πάνω στή 
σκηνή κι’ δχι μέ λόγια... Μά σάν 
εΐνε δεμένα κι’ αύτά μέ τήν έ·χτε- 
λεση, σά δείχνουν έστω ικι’ ένα μέ
ρος τη·ς τό διανοητικό άρ ποΰμε η 
κείνο πού «ίδιαισθάνθηικε» ικι’ ό πιό 
μέτριος άκόμα ή'θοποιός, συχωιρβμέ- 
να καί τά λόγια.

"Ενας τέτοιος πίρόλογος ήταν α
παραίτητος, πιρακειμένου νά ειπω
θούν με'ριικοί στοχαισιμοί. πού βγάζει 
ή «διανόησηι» τοΰ ήθοποιοΰ πάνω σέ 
δυό ράλους πού ά^ικουν σέ διαφο
ρετικά έργα διαφορετικών δημ_ιουιρ- 
γών μά πού ιέχουν κάιποια κοινά ση
μεία, μιάν όιμοιάτητα λές κι’ ό^ένας 
εΐνε πίροέχταση. τοΰ άλλου. Οί ’δη
μιουργοί τοϋτοι εΐνε ό ’Ίψεν κι’_ ό 
Ο’ Νήλ καί τ’ άνθη, της δημιουργίας 
τους οί χαραικτήρες τοϋ ’Όσβαλντ 
μέσα στούς «Β'ρυκίλαίκες» τοϋ πρώ
του καί τοΰ ΡόίμιπΕρ Μάγιο στό 
«ίΠέιρ’ Απ’ τόν όιρίΐζοντα» τοϋ δεύτε
ρου! ’Εξαίσια ποιητικά άνθη; κι’ οί 
δυό λές άπό τόν ίδιο σπόρο i^rm- 
ταΓ/ΐμένα κ’ εύκδιασιμένα άπό τό ίδιο 
μή,νυιμα'πού έκίπέμπουνε.

Ό  "Ιψεν στή μεγάλη στιγμή τής 
Αιπάρνησης τών ικτι'σμάιτων τοΰ «Σόλ- 
νε·ς» άναικσίλύίπιτει τόν τσακιαμένον 
άν^ρωίτο άπ’ τίς Αρρώστιες τής 'Κοι
νωνίας καί μάς τόν στήνει μπροστά: 
Ό  "Οσβαλντ!

Κι’ ό _0’ Μήλ σάν ένας νέος ’Ί 
ψεν, μας στήνει μπροστά τόν Ρό(μ̂  
πεο Μάγιο ή μιάν άλλη πλευρά τοϋ 
"Οσβαλντ φωτισμένη Am άλλη με
ριά, τόν άνθρωαιο ποΰ συντρίβεται 
άπό τίς ίδιες αιτίες.

Οί προλήψεις γιά τόν "Οσβαλντ, 
τά βουνά γιά τόν Ρόιμτπβρ Μ ά γ ιο .Τ ό  
Παιρίσι, ό ιδανικός _ τόπος της λύ
τρωσης γιά τόν πρώτο, οί άνοιχτοί

όρίζαντες πέρ’ άπ’ τά βουνά γιά τόν 
δεύτερο.

Σάν προφήτης ό ’ Ιψεν βλεπει με 
τόν 'Όοβαλντ του καί τό κ<τρρακύ- 
λισμα τοΰ Ρόιμπειρ Μάγιο, Η πιό 
σωστά ό Ο’ Νήλ σά γνώστης του 
Ίψενυκοΰ δράματος, συνεχίζει τόν 
Όσιβαλντ μέ τόν Μάγιο του ώς τό 
ίδιο τέρμα στήιν Αίποτυχία καί τή ρυν-
τρυβή. , „ _

Τό αιώνιο θέμα ! Ο . άνθρωπος 
ποΰχει δνειρα νά ζήισει μιά καλύτε
ρη ζωή, συντρίβεται άπ’ τό περίγυρό 
του γιατί εΐνε ξεμοναχιασμένο άτο
μο. Μ’ άπ’ τά κομμάτια αύτά ποΰ 
σιπάει, μιάν άχνα βγαίνει ζωης πού 
σχηματίζει θαρρείς 6ναν νέον άνθρω
πο πιό γειρόν καί πιό άπολυτρωμέ- 
VO. _Ή  ίδια τραγική πορβια του Οσ- 
βοολντ καί τοΰ Μάΐγιο σημαδιευει και 
τόν σημερινόν άνθρωπο ποδναι κλει

σμένος άπό τείχη που τόν καταδικά
ζουν νά μήν περάσει ποτε στήν πλα- 
τειά, στήν ευτυχισμένη, ζωή. Ποιος 
άνθρωπος δέν εΐνε Μάγιο; Ποιος δεν 
.κινδυνεύει ν’ άποτύχει σάν κι αυτόν, 
άν δέν άπότυχε, fiarri ό δρόμος εινε
κλειστός; ,

Άπό τήν όόλλη μβριοχ ό Οοραλντ 
εΐνε ένας άνθρωπος τό ίδιο πνιγμέ
νος άπ’ τά ίδια τείχη'» μά πού εχει 
τήν εύκαιρία νά δει καί για λιγο 
τήν άλλη ζωή. Τό Παρί!σι τοΰ γέμισε 
τήν ψυχή άπό τή συνείδηση, της χα
ράς τής ζωής μά τό κορμί του- ήτοα/ 
σάπιο γιά νά τή σηκώσει .̂ Ειτοιν υ
ποχρεωμένος νά ζήσει στό_ περιβάλ
λον πού γεννήΐθη|Κ!ε, μά τούτο δεν ή
ξερε παρά νά σκοτώνει. Ό  ήλιος του 
θάστε.κε μαικρυά. Τό ΠαρίΙσι δε θα- 
μενε παρά μιά Αδιάκοπα παλλουισα 
άνάμινησηι, μιά όπτασία πλανουίμενη. 
(μέσοε στό μέιλλον. Συίγικιρουίση/ μέ τις

περίγυρες συνθήκες καί συντριβή του 
ξεμοναχιασμένου άτάμου. Ο τοπος, 
οί προλήψεις, τά βάρη προπατορικών 
άμαρτιών, δέν τόν άφήσανε. νά ξα- 
ναδεΐ τόν ήλιο του. Καί πειθα νει.

Κι' άπό τόν "Οσβαλντ κι’ Από τό 
Μάγιο προβάλλει ή ιδια αισιοδοξη 
.κραυγή γιά τό μέλλον. Αύτή ή Ομοι
ότητα τών χαρακτήιρων δέν εΐνε συμ- 
πτωιματυκή. Βγαίνει άπό τήν ιδια 
πορεία τών τραγυκών ξεμοναχιαριμε- 
νων Ατόμων πού’ χάνονται στό ανη
φορικό άνέβασμα, χωρίς νά ύπάρ
χουν τά μύρια όσα χέρια για να 
τούς σώσουν, νά τούς βοηθήσουν με 
vauoCYOO&xmiKO τό ίδιο ίιδανικό, τόν 
ίδιο πόθο... Ό  Όισβαλντ καί ό Μά- 
γιο εΐνε δυό χαρακτήρες παγικάσμια 
γνωστοί, άληίθινοί καί δικαιωμένοι. 
Αιώνιοι. Γ  ιατί διψοΰν γιά μιά δίχαιη 
πλοοτειά ζωή... _

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τό Θέατρο της ά ιιλής τέρψης

Πώς γράφονταν 
οι παλιές έπιδεορπσε|ζ
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Άπό τά εργα τής Απλής τέρψης 

δέν άποκιλε’Ιεται ή έπιθεώρηοη;· Ποια 
έπιθεώρηοη; δμως; Ή  εύπρεπής, _ ή 
έξυπνη, ή πολιτισίμένη,, πού δέν τερ- 
πει μόνο σάν θέαιμα, άλλά  ̂ ζωντα
νεύει τή.ν πηιγαία εύιφυΐα, φέρνει το 
άβίαστο γέλιο, ξεκουράζε_ι. Μου- 
σουργός, δνομα καί...πτράυ.α, (με 
μουσική μόιρφωισηι ικαί μέ̂  τάλαντο) 
μου παίραπονιότοίν προχθές, πώς οι 
περισσότερες άπό τίς τελευταίες έ- 
πιθεωρήίσεις βλάψ<χνε τό έλαφρό 
μουσυκό θέοττρο, γκχτί τό ικατα’̂ τή- 
σανέ....βαριετέ. Ό  μουσουργός δέν 
εΐχε άδυκο ίσως. Δέν μπορεί, ώς τό
σο, ικάθ  ̂ συζητητής μέ καλήν πίστη, 
ν’ άρνηίθη, δτι μερικοί άπό τους νέ
ους έπιίθεωρηριογιράφους δώσανε, 
νέο αίμα στό θεατρικό αύτό είδος. 
Ύπάρχουν '8|μως κι’ οί νασταλγοί... 
.κάθε ποολιοΰ πού έπιμένουν πώς οί 
παλιές ιέπιθεωιρήισεις είχανε περισσό 
τερο Αττικό Αλάτι, άπό τίς σημερι
νές, ένώ οί σημερινές άπό τότε πού 
πήρανε'τό εύρωπαϊικό .βερνΟκι γίνα
νε...σκηνογραφίες, χορευτικά νούιμε- 
ρα , φαντασμαγορία καί κουστου
μιά !

"Οταν λέμε παλιές έπιθεωρηρ'εις, 
δέν έννοοΰμε καμμιά υπερπαραγω
γή άπό...νούιμερα, άλλά τίς'τρεΐς... 
στερεότυπες έπιθεωρήοεις, πού έγιρά 
φοντ<χν στά παλιά τά χρόνια καί 
πού δταν βλέπανε τό φώς τής ράιμ- 
πας ήταν τό θεατρικό 'καί κοσιμικό

γεγονός τής «σαιζόν». _
Πρόκειται λοιπόν γιά τά «Πανα- 

θήναια», γιά τό «Πανόραμα» και για 
τόν «Κινημοετογράφο». Τά «Π<χναοή- 
ναια», τά γράφανε ό "Αννινος κι ο 
Τσοκόποολος, τό «Πανόραμα» ο̂  Μω 
ραϊτίνης .καί τόν «Κινηματογράφο» 
ό Πολ. Δημητροοκόπουλος._ Αργότε
ρα ό Δημητρακόπουιλος άφησε τον 
«Κινημοετογιράφο» καί συνεργάσθηκε 
μέ τούς «Πανοίθηιναΐκούς».

Περιττό τώρα, νά σημειωθή, δτ. 
πολλοί άπό τούς άριστεις του ειλλι̂ - 
νυκοϋ θεάτρου ζωντοχνεύανε τα νου- 
μερα τών τριών επιθεωρήσεων και 
διαπλάσσανε τύπους, πού οΰτε τους 
είχαν φοΕντασθή οί συγγραφείς τους.

Παρ’ δλο τό κόρος τών .κορυφαί
ων εύθυμογράφων τοϋ παλιοϋ > και- 
ροΰ, άγρια πάλειμική γινόταν ένσν- 
τίον τους, άπό μέρους έκείνων, που 
μυικιτηρίζανε σόιν ένα .κατώτερο θεα
τρικό είδος, τήν έπιθεώ,ρηρι. 
ένας πρώτην διευθυντής ικαθημερινης 
έφηίμερίδος, πού έγραφε τό χρονο
γράφημα, τότε, στό «Χρόνο» του '̂Κ. 
Χαιρόπουλου, σαταρίζοντας τούς έπι- 
θε'ωρησιογράίφους, τούς έβαλε να 
τραγουδανε...έν χορω:

—Τ Ι εύθυμί« και t l  σπφτάδα 
δπου σκορπαμί: είς τήν Έλλαβα  
μόλις μιλήσουμε καί μέ Τ°  πρώτο 
ολοι φωνάζουν τί>ν...καμαρότο! «

Σ άλλο χρονογράφημά του πά-

•Η σκηνογραφία τοΰ Γ. Άνεμογιάννη γιά τίς « Φ ο υ σ κ < ^ α λ α σ σ ιέ ς »  το,3 Δημήτρη Μπό. 
γρη, ποΰ παίζονται μ ’ Επιτυχία άπό τό θια σο Κοτοπούλη (Α  , Ρ  καί Δ πρα*. ς)

λι, σατυρίζοντας τή μου>σική....λεη- 
λοοσία άπό τά ξενα έργα, για τις 
έπιθεωιρήρεις, έγραφε:

—Παίρνετε λίγα τροτγοΓ.δάκια 
<4π' τοϋ Λέχαρ τή μουσική
καί τά βάζετε είς τά χειλάκια
μιδς, πού έχει νταντέλλα στο 6ρ...

Πραγιμοαικά, ή μουσική του Αέ- 
χαρ ύψίΐστοαο άγρια έπιδρομή τα
χρόνια έκεΐνα. Τά περισσότερα αητο
τά μοτίβα τών όπερεττών τοΰ Λεχαρ 
σερβίρονταν στίς τρεΐς έπιθεωρήσεις 
πού άναφέραμε.

Ά λ λ ’ άς ρίξουμε μιά ματιά στίς 
παλιές άθηναϊκές επιθεωρήσεις. Και, 
πρώτα - πρώτα στά «Παναθήναια». 
"Ας δώσωμιε τό λόγο στην πολιτική 
σάτι>ρα. Σατυρίζονταν οί βουλευταί 
τής Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής 
μέ τήν άκόλουθη, παρωδία — μονω
δία βουλευτοϋ, πού τόν υποκρινότοον 
ό Νίκος Μηλιάδης στά «Παναθή- 
ναια» τοΰ 1911:

—θ ά  γινω καί ύπουργός 
δπως yLvcrjvrai πολλοί 
άψοΟ δράσω ένεργώς 
μέσα στή Διπλή Βουλή.
’Αγορεύω Erjfvarrc.
κι* εΐν’ οΐ κρίσεις μου σοφές
κα! του κάθε φαφλατά
δέν μέ φθάνουν οί μορφές.
Πάνε πιά τά παλιά 
τήν άνόρβωσι ζητώ 
και κορδόνι κι’ έληά^ 
τά μουτζώνω τά πετώ.
’Ανόρθωσι μέ πόνο 
ζητώ και κυνηγώ 
τό Σ  ύνταγμα μπαλώνω 
μπαλώνοομαι ύλ* έγώ.
Καί μου δίνουν γιά...καφέ 
ρουσφετάκια ζηλετ.τά, 
τι τά θέλεις άδερφέ, 
μοΰ χρειάζονται κι’ αύτά.

Ό  ύφιστσιμενος διμως τών...παθών 
τοι> τόν τάρ<χχον, ήταν ό πλανόδιος 
;και...ψ€υΐδίζων ποιητής Κλ€άν&ης.  ̂Τή 
μάσκα του τήν πετυχαίνανε περίφη
μα ό μακαρίτης Έιμιμ. Καντιώτης κι 
ό Τερζάικης. Φθεγγόταν λοιπόν έιμ- 
μέτρως ό ΚιλΕάνθης:

—Έ δ ώ  εΐνε τό ώραΐον Ζάππειον 
δπου έρχεται κόίθε παραμάνα 
ν* άνταμώση κάποιον
καί νά θαυμάση τό άγαλμα του Βαροακη 
μαζί μέ κανένα κουτσαβάκη.
Έ δώ  έπικρατεΐ ήστ-χία άκρα 
κι’ ό ζέφυρος μου χαχ^ύει τή φαλακρα 
καί ποιητικάς Ιδέας μοΰ έμπνέει 
καθώς αύτάς του φίλου μου Γιεη.

Ό  Νέης, ό άβρός στιχουργός τών 
άτθίδων, ήταν στίς δόξες του τότε.

’Ά ς  ίδοΰμε τώρα καί τούς_ τύπους 
τών έπιθεωρήσεων της έποχής έκεΐ-



νης. Ό  έπαρχιώτης φοιτητής πού 
πρωτοερχόταν στήν ’Αθήνα, διεκτρα
γωδώντας τά παθήματά του, έλεγε:

—Μοναχογυιός μέ δήμαρχο πατέρα 
μ’ άμπέλια, μέ χωράφια, μέ σταφίδα 
μέ προκοπή κι’ ύποληψι, έκεΐ πέρα 
πλουσιώτ&ρος άπ’ τόν Τριτσιμπίδα 
Άπ ό τήν έπαρχία μόλις φθάνω 
γυρίζω δώ κι’ έκεΐ κ ι ' όλο τά χάνω 

θυμάμαι τόν μπαμπά 
θυ μάμαι τή μαμα...

Τό τραγουδάκι έξ άλλου τής Τρι
ανταφυλλιάς, πού σατυριζε τήν τρ;- 
οηααφυλλιά τοΰ Νεκροταφείου, πού 
κάτω άπ’ αύτήν ειχε αΰτοκτονήσει 
ξνα έρωτικό ζευγάρι, είχε έξαιρετι- 
κό σουξέ:

— Τόν κόσμο θ’ άφήσω 
και θ ’ αύτοκτονήσω 
τήν πλάκα του τάφου ζητώ.
— Κορίτσι μου στάσου 
τι κάνειΓ στοχάσου 
δέν εΐνε καθόλου σωστό!

Ή  έττιίδηιμία τών αυτοκτονιών είχε 
φθάσει ώς τούς.,.μίπεμπόδες. Γ  ιά πρώ 
τη φορά κάνανε τήν έμιφάνισί τους 
τότε τά Καντιωτάκια, ' ή Όλυυπία 
ικι’ ό Μίμης και τραγούδαγαν σέ.... 
ήχο « Ρ ιγγαλέτου»:

—Μέ τόν παλιόκοσμο εΐνε νά σκάσης 
κανόνες, θέματα κ ι’ έξετάσεις 
πίκρες, μαλώματα, γκρίνιες αντάρες 

γιατροί καί φάρμακα, μά καί σφαλιάρες 
—"Ελα , νά φύγουμε, μακράν τοΰ κόσμου 
ν’ οαϋτοκΊονήσουμε κι’ οί δύο φώς μου . 
ελα νά δώσουμε μ’ άγάπης πόθο 

χίλια φιλιά 
κι' ύστερα δίνουμε 
μιά πιστολιά.

Ό  δροοΒρώτατος έιξ άλλου, στό 
«Πανόραμά» του Τ. Μωραϊτίνης πα
ρωδώντας τήιν...άκιρίιβεια τοΰ ψωμι- 
οΰ (πενήντα πέντε λεπτά τό καρβέ
λι!) Εγραφε:

τι νά σά~ πώ:
κανείς δέν Εχει τήν τιμή
πουλαδε έσχάτως τό ψωμί!...

Σοτάριζε άκόμα και τόν έλληνικό 
σανφασονισμό:

— ~£χοομρ ψ χή, πού κάνεις δέν ξέοει 
τι γυρεύει, τι, καΐ γιατί υποφέρει 
θέλει μουσική, πότε ρουστικάνα 
πότε κλασσική, πότε ’Αντρί-άννα!

Ή  καΰσις τών νεκρών άποτελού- 
σε τό ζήτημα τής ήμέρας, γιά τόν 
καθημβρινό Τύπο τότε. Κι' ό Τΐμος 
πασωβοΰσε:

— "Ελα  γλυκά νά φιληθούμε 
προτού στάχτη κι' οί δυό γινο3με 
κα': πρίν στόν ούρανό άνεδούμε 
σά; σπίβα όλόθερμη, χρυσή!

Α
Ειδυλλιακή ή μακαριά έκείνη έ

ποχή. Ειδυλλιακή, ή σάτυρά της. Τό 
σπουδαιότερο ήταν δτι οί ιέπτιθεωρη- 
σιογιράφοι της είχανε νά σατυρίσου- 
νε_̂ τά γεγονότα ίμιας ολόκληρης χρο 
νιας. Αντιμετωπίζανε διμως ικαί τό... 
μοοξιλάρωμα, πού ήταν ή...ψήφος, ή 
γνώμη, τό κριτήριο τοΰ θεατοΰ. Γι’ 
αύτό διαβάζατε στά θεατρικά προ
γράμματα : Τιμαί: &ρχ. 3.35 διακε
κριμένη, 2.25 α' θέσις καί 75 λεπτά 
ή είσοδος «μετά φάρου καΐ μαξιλα
ριού».

Α
Τήν άρχή τοΰ σκηνικού έξωιράί- 

σιμοΰ τής έττιθεώιρηισης, τήν Ικανέ ό 
Α. Βώττης, μέ τόν «ίΠαΠτοογάλο» πού 
πρωτοπαίχτηικε στά 1914, στά «’Ο
λύμπια». ’Ασυνήθιστες γιά τήν.,Λου 
,ρελαρία τής έίποχής, σκηνογραφίες 
καί πλήθος κοστουμιών. Τόν έπόμε- 
νο_ χρόνο ό Π. ’Αραβαντινός έδωσε 
στό «Πανόραμα» μιά έξαιρετική 
σκηινογραφία, ιμέ τό β<Λό της θά
λασσας.

Καί τόν άλλο χρόνο, στά 1916, 
γιά τό περίφημο «Ξιφίρ Φαλέρ» πού 
παίχτηκε στό θέατρο τοΰ Ν. Φαλή
ρου, ξοδευτήικοτνε πενήντα χιλιάδες 
φράγκα — ποσό ,μυθικό γιά τήν έ
ποχή — σέ σκηνογραφίες κι’ Ιματι
σμό.

«Έν γένει, έγραφε τότ^ενας θεα- 
τρυκός κριτικός, τό «-ιφίρ Φαλέρ»> 
είνε μία έπιθϊώρησις, τήν όιποίαν οί
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συγγραφείς της έγραψαν μέ τό γάν
τι, ό σκηνογράφος έζωγράφισε μέ 
πινέιλλο Βατώ, ένφ δ ίμπρεισσάριός 
της άνέιβασε μέ πορτοφόλι έιφαπλι- 
στοΰ».

Είπαμε, πώς ή έπιθεώρηιση( άνή- 
ικει στά θεατρικά είδη, τής άπλής 
τέρψης. Μ' αύτό ιβέίβαια, δέν άπο- 
,κλείει μαζί μέ τό γέλιο πού θά 
ΌΙΚΌρπιισηι στό λαό, νά δώση κι’ ιδι- 
άζοντ.α χαρακτηριστικό χρωματισμό 
στά γεγονότα πού σατυρΟζει, νά ξε-

Θεατρική σάτυρα

«Τέχνη..
Κάθρμαι στό γραφείο μου..."Εχω 

μπροστά ιμου τά μελάνια μου, τά 
χαρτιά μου, τίς πέννες μου, τά τσι
γάρα μου, τόν καφέ μου — τρόπος 
τοΰ λέγειν, δηλαδή.ίΚλείνω τή πόρ
τα τοΰ γραφείου μου καί δίνω δια
ταγή νά μή μέ ένοχλήοη κανένας.

— θά γράψης;
,— θά γράψω.
—'Καληνύχτα σου...
— Ό  θεος μαζί σου.
Είμαι μόνος. Καί τότε λέγω έιμ- 

πιστευτικά στόν έαυτό μου:
— Κύριες Ψαθά, τό ερριξες πολύ 

στό σορολόπ. Ντροπή σου!,.. Αύιά 
πού γράφεις γιά τό θέατρο, εΠ*ε 
πράγματα έλαφρστοοτα κι’ άνάξια 
προσοχής. θυμώνουν οί «ειδικοί». 
Άκόμα κι’ ό ικ. θωμόπουλος. Άπό- 
κοντα ικαί ό Λεβάντας. Εινε καιρός 
σου νά γράψης μιά κωμωδία τέ
χνης. Έ ;

—ΰνει τό κεφάλι του ό εαυτός 
μου:

—Πώς τό είπες αύτό;
Τοΰ λέω αύστηιρά:
— "Εργον τέχνης!
Μέ έιρωτοι ό εαυτός μου:
— Τί εινε τέχνη;
Τοΰ έξηγώ:

ει Δηλαδή^ άκιριβώς είπεΐν,
οεν ξέρω. Υποθέτω δμως, δτι τέχνη 
θα εΐνε κάτι σάν κι’ αύτό πού κάνει 
ό κ. Κούν. Είδες πού ό θίασός του 
λιεγεται θέατρον Τέχνης ; Τό λοι· 
πον, δταν οί άνθρωποι κρεμάνε τή 
μούρη,^άπλώνουν τά χέρια, κυττόίνε 
γυιρω έίμφο·βοι, πειρπατοΰν βλοσυροί 
καί τρομαλέοι, ιμασσάνε τίς κουβέν
τες τους, ξειρσκοοταπίνουν, σφίγγουν 
τά χείλια, ̂  γουρλώνουν τά μάτια, 
κρεμάνε το κειφάλι σάν νά πάνε γιά 
κρεμάλα, αφήνουν λίγο σάλιο καί 
στάζει απο το χείλι, κόΐβουν τή κου
βέντα, ροχαλίζουν, γίνονται μυστή
ριοι, σιωπηλοί, αινιγματικοί, ύπόκω- 

έ̂ρείβώδεις, όμιχλώδεις, σοιτανι- 
κοι, σαρκαστικοί, σπαρακτικοί, ύπο- 
Χονίοι, βοοθεΐς, κοττοχχιθόνιοι, τιτίίχτοι 
σκυφτοί, φιλύτηοιττοι, στυφοί, στ(ρ« 
φνοί, άπίθανοι, τότε κάνουν τέχνην

— "Αντε!
— Μά τόν "Υψιστον θεόν!... 
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σκεπάση τις νοσογόνες έστ'ες τής
ικοινωνίάς, τούς τυχοδιώκτες της, 
τούς έκμεταλλευτάς τη,ς.

Μ ’ άλλα λόγια, οί νοικιακυραΐοι, 
πού πηγαίνουνε στό θέοαρο σκουν
τουφλιασμένοι άπ’ τίς βιωτικές 
μέριμνες, θάπρετπιε νά ιμ<χγεοθοΰνε μέ 
τό «θέαμα», γιά νά έξυψωθοΰνε βαθ-· 
ιμιαΐα στή λύτρωση,, νά χαροΰνε 
πνευιμοατυκώτερα, νά μποΰνε στό νόη
μα της άληθινής Τέχνης.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ύφηλή»
Τοΰ κ. ά. ΡψΔΟΑ

— Ροκαμβόλ, δηλαδή;
— ’Όχι, γιά τό θεό.·
— Σέρλακ - Χάλμς;
— Σώκα, ήλίθιε!... έφώναξα έξαλ

λος στόν έαυτό μου. Εΐνε ντροπή 
σου νά μή κοπταλαβαίνης άπό τέχνη. 
Τί σχέοι έχει ό Ροκαμβόλ κι’ ό Σέρ- 
λοκ - Χόλμς μ’ αύτά πού σοΰ λέω; 
Ποΰ ζής; Εΐ&ες πώς πα'ίζει καί τί 
παίιζει ό Κούν ; Τέτοια θά γράφης 
κι’ ετσι θά τά παίζουν,

Έβόηισε ό έαυτός μου: ·
—’Αμάν, Παναγία μου!
Έθύμωισα:
— Άσεβέστατε! Προχειρογράφε ! 

’Αγράμματε! Άιστοιχείωαε! Ταμειο- 
γράφε! Δέν θυμάσαι τόν Χουρμού- 
ζιον πού σοΰ είπε δτι τό «Στραβό
ξυλό» σου ύίπήρξε μιά τειράστια θε
ατρική άποτυχία; Καί τόν Βοοσίλη 
Ρώτοον, πού σοΰ έιβροντοφώνηισε: 
«Σιφίξου κύριε νά γράφης κωμωδίες 
τέχνης καί δχι Αλαφρομυαλιές»; Εί
σαι Αλαφρόμυαλος! Σιφίξου, κύριε, 
νά γινης συγγραφέας τής προκο
πής.

Έψιθύρισε ό έαυτός μου:
— Δέν θέλω!
— Γιατί βρέ;
— Φοβάμαι τόν Κούν!
— Τόν Κούν; Γιατί;
— Μά άν γράψω μιά κωιμωδία τέ

χνης καί μοΰ τήν πάρη ό Κούν καί 
μοΰ τήν παίξει ποΰ θά κρυφτώ;

— Γράφτην πρώτα.
— Καλά, έκλαυθμήρισε ό έαυτόι: 

μου, άλλά πώς θά γίνη; Πώς θά τό 
γράψω αύτό τό εργον τέχνης, νά 
μάς τό άναγνώριση καί ό θωιμόπουΓ 
λος, αδερφέ! ξέρεις τήν συνταγή·;

'Ήξερα τήν συνταγή. Μπορού
σα , λοιπον, νά οδηγήσω τόν έαυτό 
μου στόν σωστό δρόμο.

—Σφίξου! 1
—Πώς, δηλαδή;
— Σφίξου, |βρέ!
— Έσφίχτηικα.
— Ώιραΐα! Γράφε τώρα.
— Τι νά γράψω;
—Σιφιχτά!
Έσήκωοε τά μάτια του γεμάτα 

παράπονο ό έαυτός μου καί μέ κύτ- 
ταξε:

— Σφιχτά;
—Σφιχτά!
—Πώς, δηλαδή;
— Σφιχτά, βρέ ήλΒιε! Νά, δπως 

ΤΓ&ρπατα ό Κούν έπάνω στή σκηνή. 
Κάθε βήμα του έχει καί περιεχόμε
νο. Κάθε πού άνοίγει τό στόμα του 
βγαίνει άπό -μέσα άτμόσφαιρα. Τό 
λοιπόν κάθε λέξη σου θά έχει- περι- 
εχόμενο καί κάθε φράση, σου θά εΐν’ 
άτμόισφαϋρα.

Έσήκωσε πάλι τά μάτια ό έαυ
τός μου, γεμάτα πικρότερο παρά
πονο καί μέ κύτταξε:

— Τραγωδία θά γράψουμε;
-;οχι·
— Εμ’ πώς θά γίνη;
— “Οπως σοΰ λέω.
— Στάσου, άδελφέ, έμουρμούρισε 

ό έαυτός μου, έστω έχουμε ένα πρό

σωπο κωμωδίας. Νά τόν βάλουμε νά 
λέη κανένα άστεΐο;

- 'Ό χ ι ! ! !
—Νά παθαίνει κάτι;
- 'Ό χ ι ! ! !
—Νά μή παθαίνει;
- ’Ό χι! ! !
—Νά λιποθυμά;
— Γιά δνομα τοΰ θεοΰ! Μά τόσο 

βλάξ, λοιπόν, είσαι έαυτέ μου; “Ο
ταν ό ήιρωας λέει άστεΐα, εΐνε φάρ
σα! ‘Όταν λιποθυμάει έπί σκηνής, 
εΐνε φάρσα! “ Οταν περιπλέκεται ή 
ύπόθεσις τοΰ έργου εΐνε φάρσα! Τ ά 
πράγματα πρέπει νά γίνωνται πολι
τισμένα.

— Δηλαδή;
— Ό  ήρωάς μας, άνθρωπε οίασδή 

ποτέ τέχνης, θά είνε σοβαρός, βλο
συρός, σιωπηλός, άξιοπρεπής, επι
βλητικός καί πρό πάντων καθώς πρέ 
πει.

—:Καί πώς θά γελά ό κόσμος;
—ιΝά μή γ©λά!
— θά χασμουριέται.
—Νά χασμουριέται, βέβαια! Αύτό 

εΐνε τέχνη;! άγράμμοπε! “ Αμα δής 
τίς μιασσέλϊς νά ξεσαγωνιάζονται 
κάτω στήν πλατεία, αύτό εΐνε τέ
χνη.. Δέν τό έχεις καταλάβει άκόμα: 
Ή  ύψηλή τέχνη καί τό χασμουρητό 
έχουν συμπεθεριάσει πρό πολλοϋ στό 
τάττο μας. Αύτό κηρύσσουν μερικοί 
κριτικοί ιμας, Δέν είδες πού διαβά  ̂
ζουιμιε τά άρθρα τους καί χαμσυριό- 
μαστε;

Έπί τέλους κατάλαβε ό έαυτός 
μου. Καί έτσι μέ άμοιβαία κατανόη- 
σι άρχίσαμε τήν συγγραφή τής κω
μωδίας Τέχνης. Μιά ^χασμουριόμουν 
έγώ, μιά έχααμουριόταν ό έαυτός 
μου. Κι’ δταν τό εργον μας 6ό δή 
τό φώς τής ράμπας, έλπίζουμε δτι 
‘θά εύαρεστηθη νά χασμουρηθή έν- 
θουσιωΕώς καί τό κοινό... Μ’ αύτή 
τήν έλπίδα ζοΰμε πλέον έγώ κι’ ό 
έαυτός μου άπό δώ καί πέρα.

Δ. ΨΑΘΑΣ

Ή  Λουκία Κοοτσοπουλου χορεύει

*Η διακεκριμένη χορεύτρια καί χορογρά- 
φος τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνης Aou<ia 
Κωτσοπούλου, πού έμφανίζεται ιην Δευτέ
ραν 8 Μαΐ-ου καί ώραν 3.30' είς ιό  θέα. 
τρον Κοτοπούλη μέ ίνα έκλεκιόν πρόγραμ
μα, τό όποιον μεταξύ τών άλλων περιέχει 
τόν «θάνατον τη·; ’Ανδρειωμένης» μέ μουαι 
κήν Μ. Καλομοίρη, τήν «Ήλέκτρα» —  χο_ 
ρευτι«ήν σύνθεσιν βγαλμένην άπό τήν όμώ. 
νυμον τραγωδίαν του Σοφοκλέους —  καί 
τήν «Πενθεσίλειοτν», ,μέ μουσικήν Μ. Παλ_ 
λαντίου. Τό γεγονός ότι αί χοοευτικαί αύ. 
ταί δημιουργίαι άποτελοΰν άντιτιροσωπευτι 
κά δείγμα.α μ·.5ς νέας καί ωρίμου έργα
σίας ιή·ς γνωστής καλλιτέχνιδος, θέλει κι. 
νήσει άσφαλώς τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον.

Εισιτήρια είς τό ταμεΐον του 6>εάτρου Κο. 
ιοπούλη.

νέες «στάρ» τοϋ Χόλλυγουντ Ελληνική ποίηαή
ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΚΟΡΗ

Διαβαίνει ή κόρη ή λιγερή στήν έρημιά καί πάει,
Κ ’ οί λιγαριές κ’ οί άγράμπελες πού άνθουν ^ η ν  στρατα πλαι
-  Έ λ α , τής κράζουν, λιγερή, τα ολοδροσα σου νιάτα 
Ν’ άδερφωθρΰν μέ τάνθια μας τα μοσκομυρουδατα.
Κ’ ή κόρη τρέχει χαρωπή καί τούς άνθους θερίζει 
Κι’ όλόμορφα τά στήθη της και τα μαλλια στολίζει.
Διαβαίνει ή κόρη ή λιγερή μέ τάνθη στολισμένη 
Καί μέσ’ στά δάση πού πέρνα, νεραιδα ζηλεμενη,
— Κ' έμένα τό νεράκι μου της τραγουδαει κ η βρύση 
Τά δυό ροδοχειλάκια σου προσμένει νά δροσιση.
Καί τρέχει ή κόρη ή λιγερή καί διψασμενη πίνει.
Πίνει άπ’ τ’ όλόχιονο νερό που έκει η βρυσουλα χύνει.
Διαβαίνει ή κόρη ή λιγερή δλη όμορφιά καί κάλλη 
Κ' ένας τρελλός τραγουδιστής γλυκά κι αυτός της ψάλλε 
Μέ τραγουδάκια δλο καϋμό καί μέ τον ταμπουρα του 
Τά ζηλεμένα νιάτα της καί τον τρελλο έρωτα του.
Μά άκούει καί τόν τραγουδιστή η κόρη που δια,βαίνε
Κι’ ουτε γυρίζει νά τόν δή, μά πάει κα^ Ρ “ ^εΣ ηΒ Α Σ ΙΛ |ΚΟ Σ

Φ

’Έργα μεγάλων καλλιτεχνών

Λΐρεν Μπάκαλ

• Ή  καινούργιχ άΛοκάλοψϋ) tou Χόλλυ- 
γουντ, ή Α<Βρ*ν Μπάχαλ, μ·4 άσύγ- 
*μιτη κορμοαταοια xat τήν καταπ>η*τι- 
κά β*ρ*ιά φωνή τη;, */.“  άνχατατώαίΐ 
ίοός χόχλου; τών σχηνοθίτών χαί προν- 
τιοδο*ρ (ταινιοπαραγωγών) τοδ Χόλλυ
γουντ καί δλόκληρης τής Άμιρικ^ς.

Μολονότι ίέν elvai μεγαλύτερη άιτό 
εΐκοαι ένό; ετών, ή νέχ 0;ντίιτα, 8ι«φέ
ρει άπόλυτα άπό δλα τά κατά καιρούς 
««δρήματα» τού εΐϊους αύτού τών ϊμπρε- 
οαρίων τοϋ κινηματογράφου.

’Εκείνο πού τής δίνει ξεχωριοτή γοη
τεία είναι ή ίαρειά της φωνή. Βραχνή 
καί τ030 5αθειά, ίχπλήααει οτήν άρχή, 
ύποβχλλει τόν άκροατή, τόν καθηλώνει 
καί τόν γοητεύει πραγματικά, μ» τό δρα
ματικό της μέταλλο.

Ή  «Μπέττυ· ίπως είναι γνωστή ατούς 
φιλικούς τη; κύκλους— κάπως αδικαιο
λόγητα δέδχια γιατί τό ίνομά τη; είναι 
Λώρεν— ήταν μαθήτρια ατήν Αμερικα
νική Δραματική ’Ακαδημία, ϊτχν εΤδε 
τήν φωτογραφία τη; οτό έξώφυλλο κά
ποιου περιοδικού, ή κυρία Χόκς, γυναΐ-

S,a τού γνωστβύ Χάουαρντ Χόκ; παρα* 
ιβγοΒ ταινιών, ή δποία κι’ Ιιϊίιοε τόν 

*ντρα τΐ|; ν’ άνχζητήαη τήν ίμορφη κι’ 
άβγαλτη άχόμη καλλιτέχνιδα.
JM,*0 Χάουχρντ Χόκ, τήν δρήκε, χϊ>ς *- 
«(ΐίιεινενίνα καταπληκτικά έχωφελέ;αυμ-

δόλαιο εργασία;, τό ijiotov ί, Λώρεν Μπα- 
καλ άπεδέχθη Μιά δυσκολία παρουσιά- 
σθηκε: ή φωνή τη;. Πέντ’ ίξη μποίσσε; 
νότε; ήταν δλη-δλη ή φωνή τή; Λώ
ρεν. Τίποτε περισσότερο. Άλλά δ Χά
ουαρντ Χόκ;, άνθρωπο; δαιμόνιο;, δέν 
εΐνχι άπ* έκείνους πού απελπίζονται. Στό 
συμδόλαιο τή; Λώρεν έμπήκεν ίνα; S- 
ρο;. ΙΙέντε ώρες τήν ήμέρα, ή Αωρεν 
θά έγύμναζ* τή φωνή της, έξω άπό κα- 
τωκημένου; τόπου;, σέ λόφους έρημικού; 
καί δ^υνά, φωνάζοντα; συνεχώ; δσο 
μπορούσε περισσότερο. Άνθρωπό; τοϋ 
Χόκ; θά τήν συνώδευε, γιά \ά έποπτεύει 
οτήν Ικτέλεσι τού δρου αύτού τοδ συμ
βολαίου.

Ή  φωνή τη; ϊτσι πήρε κάποια Ικτασι 
καί τό κοινόν τήν πρωτοθχύμασε σέ μιά 
ταινία τών Αδελφών Ούώρμερ «Νά ίχη 
κανείς καί νά μήν Ιχη...» δπου, ή Λώ
ρεν έδειξε προσωπικότητα άληθινή στό 
παίξιμό τη;.

Ή  Λώρεν Μπάκαλ θα καταχτήσω τήν 
όθόνη καί τό φακό δπω; ήδη φάνη<εν 
άπό τή πρώΐη τη; ταινία, γιατί είναι έ
ξυπνη, ΐχει πρωτοβουλία καί κινηματο
γραφικά προσόντα δχι λίγα.

•Οπωσδήποτε, δέ~ν πρόκειται νά είναι 
μία άπό τή ; τόσ»; «όπτικέ; άπάτε;» τοϋ 
Χόλλυγουντ. , ,-,

(Άπό τό Illu s tra ted : 13-1-^5)

«Ή Ντίνα
Είναι ενα άπό τα ύποδειν^ατι 

κοΰ βυθμοΰ χης εργα χήζ μεγάλης 
άγγλίδος ζωγράφου και μέλους τής 
’Ακαδημίας τών καλών τεχνών τοϋ 
Λονδίνου κυρίας Ντόντ Προκτερ, 
ποΰ τιτλοφορείται « Ή  Ντίνα δια
βάζει». Τό ταμπλώ αυτό έξετέθη 
στήν μεγάλη εκθεση ζωγραφικής 
στής αίθουσες Λέϊσεδορ τοΰ Λον
δίνου. Πέρασαν δύο χρόνια άπο 
τήν τελευταία της εκθεση και το 
καινούργιο της £ργο, κατά τούς άγ- 
γλους τεχνοκρίτας, δείχνει λιγότε· 
ρη έξάρτησι άπό τούς Αλαφρούς 
χρωματισμούς καΐ ελαφρό τόνο.

Τά ωραιότερα της εργα είναι to-

διαβαζει»
Φ y

πεϊα άπό τήν Κορνουάλλη και πορ- 
τραΐτα λουλουδιών, στά όποια άνα- 
δεικνύεται μέ τήν λεπτότητα στούς 
χρωματισμούς.

Αύτή, μαζύ μέ τή φίλη της Λά- 
ουρα Νάϊτ, είναι ή μόνες σήμερα 
γυναίκες— ζωγράφοι πού έλαβαν 
τήν τιμή νά όνομασθοϋν μέλη τής 
Βασιλικής 'Ακαδημίας. Είναι η τε- 
τάρτη κατά σειράν γυναίκα πού έ- 
ξελέγη μέλος τής ’Ακαδημίας άπό 
τής Ιδρύσεώς της άπό τό έτος1769.

Πολλά άπό τά §ργα της Ιχουν ά- 
γορασθή άπό τ ό ’Αγγλικό 'Υπουρ
γείο Παιδείας γιά επαρχιακές πι: 
νακοθήκες.
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Στήν| ι’Λγγλκ

Mltl i ^ YYXi c: δημοσιογράφος Έδ ιθ  
i  a 7dί δημοσιεύει είς τήν Α γ 

γλική έβδομαδιαία «Εικονογραφη
μένη» ένδιαφέρουσες σημείώσέις 
γιά τό «Βρεττανικό Παιδικό θέα 
τρο» που Ιδρύθηκε πρό δύο έτών 
- Λονδίνο, κατ’ άπομίμησιν τοΰ 

πρότυπου Ρωσσικοΰ παιδικού θεά
τρου που έχει ιδρυθεί ίδώ κι’ είκο
σι χρόνια στο Λένινγκραντ καί α
ριθμεί σήμερα τριάντα ένα θέατρα
ιΤΙ Α*μΑ \αλύτερ~ ς Ρωσσίκές πόλεις
i A W  *ΩΠΡ°  ? “ μα εϊδ*κών καταλ- Ληλων ηθοποιών.

Τό πρώτο έργο πού άνέβασε τό 
Βρεττανικό Παιδικό θέατρο, είναι 
ϊνα παραμύθι τοΰ Άντερσεν «Ή
κ ^ , !ν σ2α ΤΟ°  Χιονι° 0 (Σνόου 
».*Λδραματοπ οιημένο  γιά παι
δικό θέατρο στή Ρωσσία καί μετα
φρασμένο άπό τό Ρωσσικό. Τήν 
σχβτ^ή πρωτοβουλία τήν είχεν ή

I ι ^ ατζ1το ήθοποιός, πού πίστεψεν άπόλυτα στήν ίδέα καί 
στην χρησιμότητα τοΰ παιδικοΰ
κο Ο ^ ί^ τό ^  -V ζ θεάτΡου ™ιδι- k 1ς όποιον να παριστάνουν
iS k p ? ’ ο °υ έ’Χ°.υν κΰίπ0ί0 υποτυπώδες θεατρικό ταλέντο, άλλά
θεάτρου πραγματικού μέ ήθο- 

πεπε'Ρ«μένους καί άναμφι- 
νΛ μ καλλιτεχνικής άξίας,ώστε 
να μπορούν να δώσουν στό παίξι-

τ6νο πού " Ρ * ™  γιά

μία πολύ σοβαρή ένέργεια θά μπο- 
ρουσε νά βρει άπήχησι στίς π£ιδι- 
κές άξιώσεις Καί δέν είχεν άδικο. 
Τό θέατρο Τοϋνμπη Χώλλ δπου ό 
Ιασος έστεγάσθηκε χάρις στίς 

ζ του διευθυντοϋ του κ. 
Μάλλον, βρίσκεται στή συνοικία 
του Λονδίνου πού έδοκιμάσθηκε τό 
περισσότερο άπό τούς γερμανικούς 
βομβαρδισμούς. Καί μόνον αύτό
Τ /L ρ\7ε ?,ά εΤΧε κάνει τιίνΣόρια Ματζίτο, νά άναβάλει τήν 
εκτελεσι του πρωτοπορειακοϋ της 
σχεδίου. Μά έκείνη έπέμεινε.

Η πρώτη παράστασις τής Βα
σίλισσας τοΰ Χιονιοΰ» τοΰ Άντερ
σεν, (μήν τήν μπερδεύετε μέ τήν 
Χιονάτη καί τούς Νάνους), έδόθη 
σαν δοκιμή κοστουμιών (dress re- 
nearral) μέ πολλές προσκλήσεις

“  ·ΚΙ έλ*Χ ιστεζ Υΐά μεγάλους. Η έπιτυχία ΰπήρξεν άπο-

λία πού παρουσιάσθηκε, ήταν ή
I l l e n l u f  ....

v iaΔύο χρόνια, δύο όλόκληρα χρό-
Mlr ή πΡ ° ετοιμασ(α τήςΜις Σόρια Ματζίτο γιά τήν έμφά

Μ TTfVI^ I .χ Λ  Γ * ______ Λ _  / 1 “  Τ.ν. Λ  EU .0 O C
Win του παιδικοΰ της θεάτρου Κε 
φαλαιου^χοι άρκετοί τήν συνέτρε
ξαν καί έτσι £γινε τό τέλε^ν.

κά’ <*'“ Τισμοί, βεστιάριον ά- 
μβμπτα άπό πάσης άπόψεως Ή  “ is ■ >« ι«Λΐ«ς ^.ατς ε

Μ α ι{ι , ° ’ » *  ^ ν ο ν

Η Ρω σ σ ικη  π ρ οέλευ σ ις  το ϋ  

συγχρόνου παιδικού θεάτρου
Οπως καί παραπάνω άναφέρε- 

ται, ρωσσική είναι ή προέλευσις 
του συγχρόνου παιδικοΰ θεάτρου.

Στήν Ρωσσία, στά 1918, τήν έπο- 
χη που βράζει ή Έπανάστασις, ένα 
μικρό κοριτσάκι ή Ναταλία Σάτζ, 
έτων δέκα τεσσάρων είχε τήν έμ- 
πνευσι νά παρουσιαστεί στίς Σο- 
βιετικες άρχές στό Λένινγκραντ 
για ν« προτείνει τήν ίδρυσι ένός 
θεάτρου καταλλήλου γιά τήν παι
δική ψυχαγωγία.

, Ή  Σοβιετικές Εκπαιδευτικές άρ- 
χες ένέκριναν τό σχέδιο τής μ ι 
κρής, άλλά μέσα σέ μιάν έπανα- 
στατικη άτμόσφαιρα, ή δυσκολίες 
ήταν άνυπέρβλητες κι’ έτσι ή 6- 
μορφη ίδέα τής Ναταλίας Σάτζ έ-
καθ πΛ ΛΑ Λπ« *-  ί  ί ,  ι .. ?
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ελλειψις καταλλήλων έργων.

"Ενας ρώσσος γιατρός έγραψε 
τό πρώτο παιδικό έργο. Τελείως 
φανταστικό, είχε γιά πρόσωπα, 
τό Σηκώτι, τήν Καρδιά, τά Νεφρά, 
τό Στομάχι, τά Έντερα  κι’ έπαι- 
ζοτανε σ’ ένα σκηνικό πού παρί- 
στανε τό έσωτερικό του στόματος 
μέ τά δόντια. . .

Μά έδω έπενέβησαν οί ρώσσοι 
παιδαγωγοί. Ό χ ι τέτοια έργα. Αύ
τά τά έγκεφαλικά κατασκευάσμα
τα δέν ήταν γιά παιδιά. Καί προε- 
κρίθησαν τά παραμύθια τοΰ Ά ν 
τερσεν, μερικά διηγήματα τοΰ 
Πουσκιν τοΰ μεγάλου ρώσσου συγ- 
γραφέως, τοΰ Μάρξ Τεναίν, τοϋ 
Τολστόϊ καί τό «δνειρο τής θερι
νής νύχτας» τοΰ Σαίξπηρ.

Ολα αύτά διεσκευάσθηκαν κι’ 
έδραματοποιήθηκαν κατάλληλα μέ 
ολες τις παιδαγωγικές άρχές τής 
καινούργιας Ρωσσίας καί τό παι- 
οικό θέατρο ατή Μόσχα <5ρχισε τις 
τακτικές πλέον παραστάσεις του 
μέ τή «Βασίλισσα τοΰ Χιονιοΰ του 
Αντερσεν διασκευασμένη άπό τό 

Ρώσσο συγγραφέα Εύγένιο Σβάρτζ, 
πού είδικοποιήθηκε στά παιδικά 
θεατρικά έργα Οστερα.

Τό Σύγχρονο Βρεττανικό Παιδι
κό θέατρο, πήρε τίς βάσεις του, . 
το είπαμε, άπό τό ρωσσικό παιδι
κό θέατρο. Τίς βάσεις μόνο. Στίς 
λεπτομέρειες^ άλλοΰ έσυμφώνησε 
καί τής έκράτησεν, άλλοΰ διεφώ- 
νησε καί τής άλλαξε.

Οπωσδήποτε, οί δυό γυναίκες, ή 
μικροΰλα ρωσσίδα Ναταλία Σάτζ 
καί ή έγγλέζα Σόρια Ματζίτο, πού 
είχαν τήν έμπνευσι τοΰ συγχρόνου 
παιδικοΰ θεάτρου, άς έχουν τήν 
εύγνωμοσύνη τών μικρών τους 
θεατών.

ΣΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  : Τό παιδικό θέα
τρο στήν ‘Ελλάδα. Γνώμες, προ
τάσεις καί συμβουλές άπό ει
δικούς.

Όταν ό Σαίξπηρ, έγραφε ’στ* 
προλογο τοΰ έργου του «Ή ζι 
τοΰ βασιλέως ‘Ερρίκου τοΰ Ε'»: Μ 
χρειάζεται £να βασίλειον όλόκ> 
ρο γιά σκηνές καί πρίγκηπες ■ 
παίξουν τούς ρόλους», δέν έπίστε 
ποτέ δτι κάτι τέτοιο θά μποροΰ 
νά πραγματοποιηθεί.

Ό  Λώρενς Όλιβιέ, ό περίφημ 
αγγλος ήθοποιός καί σκηνοθέτ» 
δέν έδίστασε ν’ άναλάβη τό τι·* 
νειο έργο τοϋ γυρίσματος τοΰ«'! 
ρίκου τοΰ Ε ’ χρησιμοποιεί δέ λ 
τοπους γυρίσματος άπό τό Λά> 
νερσκόρτ Πάρκ έως τό Σούθι 
πτο*ν. όλόκληρη σχεδόν τήν’Αγγλ

Ή  ήθοποιός Ρ ε ν έ  "Aaepaovioren 
ρόλο Τής Πριγχηητίσης Α 1κ*τερίνη

Οί^άριστεΐς τοΰ^άγγλικοΰ κινη 
ματογράψου, πρίγκηπες πραγμα*α 
κοί τής όθόνης, ζωντανεύουν τού 
ρόλους τοΰ _άριστουργήματος το 
Σαίξπηρ, τοΰ όποιου ό πόθος εί 
τόν πρόλογό του έγινε πραγματ 
κότης μέ τόν κινηματογράφο.

Τό Γαλλικό θέατρο

Ενα ενδιαφέρον 
άρδρον τοϋ Ντυλλέν

Ο γνωστότατος γάλλος ήθοιιοι- 
ος και σκηνοθέτης Σάρλ Ντυλλέν, 
έδημοσίευσεν είς τήν Κομέντια τοΰ 
περασμένου Δεκεμβρίου ένα πολύ 
ίνδιαφέρον άρθρον μέ τόν τίτλο: 
Απο τό θέατρο «’Ατελιέ» στό θέ

ατρο «Σιτέ». Ό  Ντυλλέν δικαιολο
γείται είς τό άρθρον του διατί έν- 
κατέλειψε τόΐέατρο «’Ατελιέ*, είς 
το όποιον είργάζετο είκοσι τρία 
όλόκληρα χρόνια διά νά μεταφεο- 
θη είς τό «Σιτέ, καί γιά κυρία 
του δικαιολογία λέγει: Έγκατέ- 
λειψα τό «’Ατελιέ» γιά τούς ίδιους 
λόγους γιά τούς όποιους τό είγα 
νοικιάσει πρό είκοτριών έτών. ’Εξ 
τίτίας τοΰ έργου μου.

Ο Ντυλλέν μέ τήν τελευταίαν 
αυτήν φρασιν έννοεϊ τήν πρόοδον 
της έργασίας του προφανώς. Ποο- 
χωρων έξηγεΐ διατί τό 1921 εΐγε έ 
νοικιάσει τό μικρό θέατρον «Μελιέ- 
(τώρα είναι κινηματογράφος), τό ό
ποιον του άρεσε τότε άκριβώς δι- 
,όιι ητανε μικρό.

Είχα άνάγκη τότε ένός μ,κροΰ 
6εάτρου, δπου νά μπορώ νά έκ-

φρασθω έλεύθερα, νά δράσω άνε- 
νόχλητα καί_εΙδα δτι μεταξύ έμοΰ 

μικρής αίθουσας τοΰ «’Ατε
λιέ» θα μποροΰσε νά ύπάρξη κά
ποια συνεννόησις.

«Πραγματικά κατώρθωσα νά δα- 
μάσω τήν έλάχιστη σκηνοΰνα τοΰ 
! λ ,Τ α  λ? ® 1 καταργώντας θεατρι- 

α αδιαχωρητον νά παρουσιά
σω τόν «Βαλπόνε», τόν «Ιούλιο Καί- 
σαρα», και τόσα άλλα έργα, κολοσ
σιαίας έπιτυχίας, σέ μιά σκηνοΰλα
μέτρου° 1^ μ01 Κ α ί  β ά θ ° ς  ο0τε 

«Έχρησιμοποιοΰσα δλην τήν έκ- 
τασι πού μοΰ έδινε ή σκήνη. Ολί
γα έκατοστά έπερίσσευαν. Οί ήθο- 
ποιοι, οί μηχανικοί συνεκρούοντο 
ό ένας μέ τον άλλον στά παρα- 
σκήνια. Ενας παγερός άνεμος
u^ kuo ίήν αύλή· Παγώνα-με^ υ,ρι‘ολεκτικως άλλά παίζαμε...
« * Α « ι  ί  Ψ Ια μου ^ κ α τ α λ ε ίπ ω  τό 
νιά t i i t * μεγαλύτερα όνειρα, γιά νέες δοκιμασίες, νέες προσκά-

ζ θοσίες... ’Ελπίζω νά τά καταφέρω». s τα

Ή τρίτη Επέτειος 
τού Διεθνούς μπαλλέτου

Έ ν α  άπό τά πιό χαρακτηριστικά 
εργα γιά μπαλλέτο, ή «Κοτπέλια» 
τοβ Αεο Ντελιμπ, πού πρωτοπαί- 
χθηχε στό Παρίσι στά 1870, άνε- 
βαστηκε στο Λονδΐνον σιό ·θεαχρο 
«Σαβόν» γιά χόν εορτασμό τής τρί- 
ΤΤ)ζ επετείου απο ιης ίδρνσεως ιοί) 
μεγάλου Διεθνούς μπαλλέτου.

Τον ρόλο τής Σουανίλντας, (Κά 
τι νοϋλα θά μειεφράζειο έλληνικά), 
εχορεψεν ή μεγάλη χορεύτρια Μό
να Ινγκλεσμπυ, διευθύντρια τοΰ 
Μπαλλέτου, και τούς ρόλους τοϋ 
καταστηματάρχη τών παιγνιδιών 
καίτών νεαρών ερωτευμένων Φράντζ 
οί ρώσσοι χορευταί Άλκεράνωφ 
καί Ρόβι Παβίνωφ.

Ό  Λώρενςϊ’Ολιβιέ ατό ρόλο 
τοΰ 'Ερρίκου Ε '.

Η Σίρλεϋ άρραβωνιάστηκε
Ιό ΙΙρακϊορεΐον Ρώνιερ, όιέκοψε μιά 

στιγμή τις πολεμικές του μεταδόσεις, 
για ν’ άνακοινώση ενα καλλιτεχνικό γε
γονός :

Τούς άρραβώνας τής Σίρλεϋ Τέμπλ, 
με̂  τον λοχία τοΰ αμερικανικού στρα- 
toO Τζων—Τξώρτζ Άγκαρ.
, Η  Σίρλεύ είναι 16 μόλις έτών καί 
ο Βρισμένος  Τζών, 3 θύ etvai και’ έ- 
πάγγιλμα χημικός, έτών 34.

Τόν «Ερρίκο Ε'»'γυρίζει ή'ιΈται- 
ρεία «Ιου Σίτις» μέ διευθυντήν 

®λης έργασίας τόν Λώρενς 
Ολιβιέ, ό όποιος καί ύποδύεται 
τόν‘Ερρίκον. Τήν Αικατερίνην τής 
Γαλλίας παίζει ή Ρενέ Άσερσον, 
τόν κήρυκα ό Ράλφ Τροΰμαν, τόν 
Διάδοχο ό Μάξ Άντριαν. Ή  μά
χη του Άζινκούρ έγυρίσθηκε στό 
πάρκο Πάουσκορτ μέ ύπερεξακο- 
σίους Ιππείς. Ή  τ«ινία είναι έγ
χρωμος, ή δέ έπιτυχία της κολοσ
σιαία.

Τάνκς, πυροβόλα, άεροπλάνα, καί δπλα 
έν είνε τά μόνα μας έφόδια γιά μιά έκστρα 

γράφει τό άγγλικό περιοδικό 'Εί- 
ονογραφημένος Ταχυδρόμος .

’Επιστρατεύομε καί άστέρας τής όθόνης 
γνωστά καί μεγάλα όνόματα. δπως τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ, τήν Μάρλεν Ντίτριχ, τήν Κλων- 

.> τέτ Κολμπέρ, τόν Ζάν Γκαμπέν καί άλλους 
καί τούς στέλνομε στό μέτωπο γιά νά δημι
ουργούμε περιβάλλον εύχάριστοκαί γνώριμο 
γιά τούς στρατιώτες μας . . . »
Πραγματικώς στίς γραμμές τοϋ Δυτικοΰ με

τώπου βρίσκονται, έκτός τών στρατιωτικών 
θιάσων ψυχαγωγίας, καί μεγάλαι προσωπικό
τητες, δπως ή Κλωντέτ Κολμπέρ καί ό Σάρλ 
Μπουαγιέ. Ύποχρέωσίς τους είναι νά διατρέ
χουν τό μέτωπο, νά μπαίνουν στά νοσοκομεία, 
νά λένε μιά εΰθυμη ιστορία τοΰ Χόλλυγουντ 
έδώ. νά παίζουν μιά σκηνή άπό κάποιο έργο 
έκεΐ, νά λένε ένα τραγούδι, ν’ άπαγγέλλουν 
'ένα ποίημα αισθηματικό ή πατριωτικό καί γε
νικά νά δημιουργοΰν μιά άτμόσφαιρα καλλι
τεχνική, ειρηνική καί οικογενειακή στό στρά
τευμα.

Ό  Ζάν Γκαμπέν καί ή Μάρλεν Ντίτριχ βρί
σκονται αύτές τις ήμέρες στό ’Αλγέρι, στά 
νοσοκομεία τοΰ όποιου κάνουν δ,τι μπορούν 
γιά νά ξεχνοΰν οί τραυματίες τά βάσανα και 
τούς πόνους των.

Ή  στολή είναι έπιβεβλημένη καί σ'τούς έπι- 
στρατεϋμένους αύτούς άστέρας καί ή Μάρλεν 
κυκλοφορεί μέ χακί. μ’ άρκετά κοντή φουστί- 
τσα, βέβαια γιά νά φαίνωνται οί διεθνώς άνε- 
γνωρισμένες γάμπες της- Δέν προφταίνει νά 
μοιράζη αύτόγρκιφα καί φωτογραφίες ή Μάρ
λεν στούς στρατιώτες, χωρίς νά δίνη καμμιά 
προσοχή στό Kotvov.

Αύτές τίς στιγμές δέν άνήκω στό κοινόν, 
είπε σ' έναν Ισπανό δημοσιογράφο. Είμαι 
έπιστρατευμένη καί άνήκω στό στράτευμα 
και στήν 'Αμερική.

Μ Π ΕΡΝ ΑΡ ΣΩ
Σ ’ ένα κοσμικό κέντρο τοΰ Λονδίνου, 

Μπέρναρ Σώ κάθεται νά φάη μέ μιά συντρο
φιά.

Καλεί τόν Μαέστρο τής τζάζ :
— Μαέστρο, θά μπορούσατε νά μοΰ παίξετε 

δ,τι θέλω ;
— Ό̂ ,τι θέλετε . · · Άκόμη καί κλασσική μου

σική . . . Μπετόβεν, Μόζαρτ, Λίστ, Μπάχ . . ι
— 'Οχι, οχι . . . θά προτιμοϋσα νά παίζατε 

μέ τούς συντρόφους σας μιά παρτίδα πόκερ. 
ώς πού νά τελειώσω τό φαγητό μου !
ΜΑΡΚ Τ ΟΥ ΑΙ Ν

Μιά μέρα ό Μάρκ Τουαίν. ό περίφημος άμε- 
ρικανός εύθυμογράφος, έπεσκέφθηκε ένα φίλβ 
του Εβραίο, παροιμιώδη τσιγκούνη.

Βρήκε τό σπίτι άνάστατο :
— Τί συμβαίνει ; έρωτά ό Μάρκ Τουαίν.
—Ό  μπέμπης μας κατάπιε ένα δολλάριο . . · 

Καλά. βρέ άδελφέ. Σας τό δίνω έγ». 
Μήν κάνετε έτσι ! . · ·
Α Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Ο Σ

Ό  Λασκαρδτος. ό μεγάλος Κεφαλλωνίτης 
χιουμοριστής, έδειχνε κάποτε σ’ ένα φίλο του 
Αθηναίο, μιά έξοχική τοποθεσία στήν Κεφαλ
ληνία.

—’Εδώ, τοΰ λέει, ύπήρχε πριν σαραντα χρο
νιά ένας τεράστιος άνεμόμυλος, όνομαστός 
σ’ δλη τήν Κεφαλλωνιά. Καταστράφηκε άπο 
ένα σεισμό .

Μπά ; Καί δέν έμεινε τίποτα που να θυ- 
μίζη τόν άνεμόμυλο :

Πώς δχι . . · έμεινε ό . . . άνεμος SJ. . · 
ΣΥ Λ Λ ΕΚ Τ Η Σ

ϊκοσι τεσσάρων έτών παίζει πάντοτε τίς ΥΡΠ^ς!
Η ΟΟΡΑ ΧΕΡΝΤ

Π αράδειγμα  γιά  μίμησι

*Η θόρα Χέρντ, λονδρέζα ήθοποιός, δμορ* 
φη καί είκοσι τεσσάρων μόνον έτών, δέν έχει 
παίξει στή θεατρική της καρριέρα ποίρά μο-

νά^ τ ό Ράγγλικό θέατρο θεωρείται ή βασίλισσα 
τοΰ μακιγιαρίσματος. Δέν παραλείπει ποτέ 
τίποτα γιά νά κάνη μιά τέλεια γρηοΰλα, τό
σο πού οί θεαταί νά γελιώνται καί νά βάζουν 
στοιχήματα άν αύτή είναι ή θόρα Χέρντ ή 
καμμιά άλλη.

—Νομίζω, έλεγε σ’ ένα γάλλο δημοσιογρά 
φο, πού τής πήρε μιά συνέντευξι, πώς ή Τέ
χνη δέν μπορεί καί δέν πρέπει νάχη ήλικία. 
Δέν έχω παίξει ποτέ μου ρόλο νέας γυναί
κας, στό θέατρο. Νέα είμαι μόνο γιά τόν άν
τρα μου καί γιά τήν κόρη μου !...

— Κι’ οί θαυμασταί σας; Αύτοί πού σάς ξέ 
ρουν νέα κι’ δμορφη, δέν παραξενεύονται πού 
σάς βλέπουν πάντα στή σκηνή γρηά καί ά-

^Ίί^Μ έ θαυμάζουν περισσότερο γι’ αύτό. Πολ
λές φορές μοΰ έπρότειναν σέ θιάσους νά παί
ξω το ρόλο μιάς νέας γυναίκας. Άρνήθηκα. 
Ρόλοι μου είναι, χαρακτηριστικοί. Είμαι ήθο
ποιός, πρέπει νά ΰποδυθώ, νά ύποκριθώ. Αν 
|&γώ νέα δπως είμαι, τότε δέν παίζω. Άπλού- 
στατα είμαι έγώ.’Ενώ κάνοντας μία γ ρ η ά .  δεν 
είμαι έγώ στή σκηνή. Παίζω, υποδύομαι, υπο
κρίνομαι...

Ένώ  τοϋ έλεγε αύτά, ό γάλλος δημοσιο
γράφος τήν παρακολουθούσε στό μακιγιάρι- 
σμά της. Πραγματικά δέν παρέλειπε τίποτα 
γιά νά κάνη τήν «κυρά Γκαίη_>, μιά γρηουλα 
του λαοΰ, στήν κωμωδία πού έπαιζε.

"Οταν έτελείωσε τό μακιγιάρισμα τοΰ προ
σώπου της, ή δμορφη θόρα Χέρντ είχεν έξα- 
φανισθή. Ή  κυρά Γκαίη όλοζώντανη. μέ τίς 
ρυτίδες της, τά φουρκετάκια στά μαλλιά της 
καί τό κωμικό της καπελλίνο, ήταν έτοιμη.

—θαΰμα είσαστε, τής είπε ό δημοσιογράφος. 
—Μά δέν τελείωσα άκόμη, τοΰ άπήντησεν 

ή θόρα. Φαντάξεσθε πώς θά βγ5> στή σκηνή 
μ’ αύτά τά νύχια :  ̂ ,

Ό  γάλλος δημοσιογράφος έκύτταξε τα νύ
χια της. Περίφημα, μοντέρνα, μακρουλά, βαμ

μένα περλέ , τά'ώραία νυχάκια τής θόρας 
Χέρντ, μέ ένα σοφό μακιγιάρισμα, έξαφανι- 
σθηκαν κι’ αΰτά γιά νά φαίνωνται σάν κακο- 
κομμένα καί άπεριποίητα νύχια τής κυρας 
Γκαίη !...

Διαβάζοντας τήν παραπάνω συνέντευξι τής 
θόρας Χέρντ στόν γάλλο δημοσιογράφο, θυ
μηθήκαμε τούς έλληνες δραματικούς πρωτα- 
γωνιστάς, πού παίζοντας Όθέλλο βάφουν τό 
πρόσωπό τους σκοΰρο κι’ άφήνουν κατάλευκα 
τά χέρια τους καί τόν λαιμό τους. θυμηθηκα- 
με τόν πρωταγωνιστή της όπερέττας πού παί 
ζοντας π4κερ μέ·α ·τ^ καμαρίνι του, Ιίκβυοε

ξαφνικά τόν όδηγό τής σκηνής νά τοΰ φωνά- 
ζ ηΤ Βγαίνετε !... κι’ έβαλε βιαστικός τήν περ- 
ροΰκα του άνάποδα!·.

θυμηθήκαμε τήν γνωστότατη πρωταγωνί
στρια τής Έλληνικής όπερέττας που άρνηθηκε 
ρητώς νά πή ένα στίχο σέ κάποιο τραγοιδι 
όπερέττας, γιατί ό στίχος έλεγε ·. «Λένε πως
είμαι σαραντάρα...»

Καί άλλη μία πρωταγωνίστρια πάλιν της 
έπιθεωρήσεως πού άρνήθηκε νά παίξη ενα 
νούμερο δπου παρίστανε μία «συνταξιουχο 
ήθοποιό* γιά νά μήν τήν πή ό κόσμος 
γρηά !

θυμηθήκαμε... καί τί »έν θυμηβηκαμε !...



H w i

p o o Q ^ a Q a o o o o i : : :

,ζύγιο» (1935) δλόκληρος ό κόσμος τήν έγνώ-
Ρ1 2  α Χ °Ρ ευτρια μαζύ μέ τόν φρέντ Άητη^η 
τόν απαράμιλλο /o p Eu V au vx p o ^   ̂ P

Είδε αφάνταστες δόξες σάν Xo S p T a .

κ α Χ ; °  Τ ο ?ό ° τΓ « φ  ^ s r j s s
«Καιιρφρη» στά 1938. μ ταιν1α

ϊ γ χ  ί”'°-
Μαιρη Πικφορ, τήν Γκρέτα Γκάρμπο Tn

Μιά άλλη ταινία της Λ «PnRcnr^v ·ν ' 
κόσμο. Χορεύει, διαρκώς χορεύει nm 'r? 
ρεύοντας, ζή χορεύοντα^κΓν^ταιάναπν&Τ 
τρώει, πίνει, κοιμάται χορεύοντας αναηνεεί’

Εμεΐς οΐ Ελληνες, μέ τή διακοπή τηο ίπ.
κοινωνίας μας μέ τόν έξω κόσμο, δέν μαθα -
ναμε τα νεα έπι τέσσερα χρόνια . . . Καί τώ
ρα που τά μάθαμε, βλέίομε τήν ΤζΓντζεο
Ρότζερς πρωταγωνίστρια, χωρίς χορό, σ' £να
αίσ,ηματικό δραμα ^Ανο,ξ^τικος δρόμος"
μ  Λ· J ?  1 9 4 2 ’ χρίζει τή «Μεγάλη καί τή
Χ Λ ί ^  τή- \E! XV£i  * παραπλεύρως εΡ- κονα στο ρόλο της Μικρής), περίφημο δρααα-
τ κή άκόμα καλύτερο, (κριτική του I icture ι ost), άν έπαιζε στόν ρόλο τίϊο 
μικρής δχι ή Ρότζερς άλλά μιά άλλη ^
ΤΠντλΡ̂Χετ“ ν Τ0 ,κοΡύφωμα στά 1944, πού ή ζίντζερ παίζει μια μεγάλη, μεγάλη μοδίστρα
στήν ταινία «Μιά γυναίκα στά σκοτεινά» ται
νία σουρρεαλιστική καί.άκατανόηχη 1 . . .
θν ΐΐ £Τπ“ θ% λοιπόν ή μενώλη χορεύτρια, ή διε
θνής Τζίντι,ερ ; Έχα σε μιά μεγάλη του έκτβ- 
λέστρια ό Χορός, γιά νά κερδίση μιά μικρή 
πρωταγωνίστρια τά δραμα. 1
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Τ Υ Π Ο Ι Τ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ

ΑΙΓΑ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΑΑ 

ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝΕ ΠΟΑΑΑ

Περικλής Γαβριηλίδης
Τ ό ν  γνω ρίζουν: Γ ιά  κορτά κια ... 
Τ ά  μαλλ. ά του; Φ ουρκεχά κια ! 
Παίζει: Ρό λο υ ς  έραστοΟ  
Έ γ ε ν ν ή θ η ; Π ρό  ΧριστοΟ !...

Κυβέλη
Διαστάσεις : Π α χο υλή  
Καί γ ια ιί; Τρώ ει πολύ.
Ώ ς  γ υ να ίκα ; Ε ΐ ν ’ ώραία. 
Σ ύζ υγο ς : Τ ο ΰ  Π απ α νδρέα !

Νίκος Μηλιάδης
Γνώ μ ες ; Δ έκα  στό λ.-φ’ό. ·
“ Ο μκο  Μνα; Τήν Τοτώ ! 
θ έ λ ε ι νούμερο ; ΤοΟ Υ,^ό,φουν!
Τ ά  μα /λ ιά  του; Δ έν  ξεβά φ ουν.

Γιώργος Παπάς
Μ ία  τέχνη: Ν ’ άγαπ ά.
Κα ί νά τιαίζη: Τ ό ν  παπά... 
θ ύ μ α τ α  εχει; ’Ό χ ι  X iy a  
Κα ί λατρεύει: Φ ο ύ λ  τοΟ ρήγα !

Μαρι'ία Καλουτά
Ε ν  προσόν: Σω στή γυ να ίκα . 

Χ ά ρ ες ; "Ε χ ε ι  χίλιες δέκα . 
Α γα π ά ει: Τ ή  μαμά  της.

Σ έ  κομπίνες; Δ ιπλω μάτης!

Νίκος Αενδραμής
Τ ά  μαλλιά  του: Π ά ντα  μαΟρα.

καρδιά ; Γεμ ά τη  λαύρα .
’ Η θο ς : "Α ν ω  τού άρίστου. 
Η λ ικ ία ς : ... Ά ο ρ ίσ ιο υ !

Καίτη Βερώνη
Ε ν  προσόν: Ν ο ικοκυρά ,

Τ ί τής πάει; Ό , π  φορά !
Γ 'ά  τό π άχος; Κ ά νει κοΰρα .
Η  φωνή της: Φαλ,τσαδοΟρα!

Τάκης Γαλανός
Ε ίν α ι  π ά ντα : Μ ή  μου δπ του . 
Σ υ σ το λ ή ; Κ α νδη λ α νά η το υ .
Είς  τούς τρόπους: Κομ-ιλ-φώ...
Κ ι ’ g va  έλάττω μά: Κρυφ ό!

Μαίρη ’Αρώνη
—αίρει πώς: νά  καμα^ώ νη  
Σ α ν  κοντέσα  ή βαρώνη.
Ο ,τι βάλη: θ α  τής πάη... 

Σ ιή ν  άγάπη; Δ έν  τσιμπάει!.

Η Μαρίκα
Σ ά ν  άρτίστα; Η  πιό μεγά λη  
Σ ά ν  δα σ κά λα ; Δ έν  ε ΐν ’ άλλη. 
Ε ίσ α ι μπρός; θ ά  σ ’  έπαινέση...
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ΐ6 Λονδίνο
μπορεί νά γίνη κέντρο
της γυναικείας μόδας;

Κάτω άπό τόν γενικό τίτλο «Προβλήματα τοϋ 
)45» γραμμένο στό εξώφυλλό χου, τό αγγλικό 
εριοδικό «Εικονογραφημένος Ταχυδρόμος» άσχο- 
εϊται σέ διάφορα άρθρα του με ποικίΛλα κοινω- 

\κά, εργατικά καί καλλιτεχνικά ζητήματα,'σω- 
τά προβλήματα διά τό μέλλον, τόσο στην Αγ- 
λία όσο καί σ’ δλη τήν Εύρώπη.
1 Δύο άπό τά προβλήματα αυτα, α ) t μπορεί 

i 'o  Λονδίνο νά γίνη κέντρο τής γυναικείας̂  μόδας, 
Ύαί β) ποιό είναι τό μέλλον τοΰ αγγλικού κινη
ματογράφου, ενδιαφέρουν τούς άναγνώστας του 
ι Θεάτρου» καί δέν θά ήταν άσκοπο νά, μην πα- 
•αλειφθοΰν. _ ,

Τό πρώτο πρόβλημα, οπως τίθεται, αφόρα το
Ιαρίσι κνρίως. » _ , _ , ,

Είναι γνωοτόν οτι απο δεκάδες ετων, απο αι-
I >νας ϊσω;, τό Παρίσι, κεντρικός επινοητής πάσης 
Γυναικείας μόδας, έξαποστέλλει στά πέρατα του
I :όσμου τής φαντασιοπληξίες του νπύ μορφήν του-
Ιιλεττών, καπέλλων, παπουτσιών, ύπό μορφήν νφα- 
Ιιμάτων περιίργων ποικιλλωνυμιών, βόλονρ-ντε- 
Ριουά, εμπριμέ, κρέπ-ντέ-σίν, ζωρζέτ κ.λ.π. Λύτη 
Ιί .Λ . .  α ,,-,,).··η -ίνΛ rr»v  υπ π ίί ΐώ π α .

U )  " ν   - 7 γ  »

ίίήν x^v Χ άσΊΉ  μοιραία διακοπή αποστολής διαταγών μο 
ς στά πέρατα τής οικουμένης, λόγψ τοΰ πολε- 

ρ|ιου, άπό τό Παρίσι, ήνάγκασε τούς ράπτες γυναι- 
Πείων φορεμάτων στό Λονδίνον, στήν Βιέννη, 
13τήν Νέα Ύύρκη καί άλλοΰ νά δημιουργήσουν
ιιόδα. , , ,,Καί τό ερώτημα τίθεται ομοτατα: Μπορεί 

Παρίσι ν' άναλάβη πάλιν τήν πρωτοβουλία; 
Γάλλον δχι, λένε* οί ειδικοί.

Ό  ίδιος ό Λυσιέν Λελόνγκ, ο πρόεδρός του 
^Συνδικάτου ραπτικής» τοΰ ΙΙαρισιοΰ, έρωτοΰσε 
πρό μηνός τήν άγγλίδα δημοσιογράφο Έλιζον

Σέτλ, γιατί οί άγγλοι ράπτες δεν παίρνουν αυτη 
τή πρωτοβουλία, άφοΰ μάλιστα ή ’Αγγλία εχει 
δλα τά σχετικά έφόδια, κολοσσιαία εργοστά
σιά κασμηριών καί σχεδιαστάς ίκανοτάτους;

Βέβαια, οί Λονδρέζοι Μέντορες τής μόδας, 
δέν περίμεναν νά τούς τό πή κανείς αύτό. Τόσα 
χρόνια, (τήν έποχή τής κατοχής), έτύπωναν τα 
περιοδικά τους γιά τή γυναικεία μοδα, χωρίς 

. νά έμπνέωνται άπό τό Παρίσι, χωρίς να επη
ρεάζονται άπό τά μοντέλλα τοΰ Πατοΰ και 
τοΰ Λελόγνκ. ΈξακολουίΙ-οΰν νά τά τυπώνουν 
καί νά τά κυκλοφοροΰν, πάντοτε ανεπηρέα
στοι, πάντοτε σύμφωνοι μέ τό εγγλέζικο γοΰ- 
στο καί τή φαντασία τών Λονδρέζων σχεοια- 
,στών. Καί τώρα, μόλις έληξεν ή γερμανική 
κατοχή στό Παρίσι καί οί γάλλοι ράπτες και 
σχεδιασταί έκυκλοφόρησαν πάλι τά περιοδικά 
τους, διεπισταιΟη ή τελευταία διαφορά αντι
λήψεων. <

Ή  δύο φωτογραφίες πού παρανε̂ τουμε εί
ναι άρκετά ευγλωτες. Δείχνουν καί ή δυο η 
μία Παριζιάνικη, η άλλη Λονδρέζικη μιαφοΰ 
στα μέ ζακέττα γιά τήν άνοιξι.

Τί διαφορά δμως. Σπάταλοι στό γούστο οί 
Γάλλοι δείχνουν μιά ζακέττα άπό δαντελλενια 
μοτίβα, βαρειά, πλούσια και ενοχλητικη. Πρα- 
κτικώτεροι οί Άγγλοι, παρουσιάζουν μια ζα
κέττα χωρίς σπατάλες υφάσματος, περιορι
σμένη, β*μνή κ«ί επιβλητική, σύμφων» μ* τβ

πνεΰμα τής έποχής.
Καί ή Έλιζον Σετλ. η βγγλις δημοσιογρά

φος, σημειώνίι : ; , ,
«Τό Παρίσι έχει χάσει  ̂ καβ-ε του επαφή 

» μέ τήν πραγματικότητα υστέρα απο την π·- 
» λεμική του άπομόνωσι. 01 γάλλοι σχεδια- 
» σταί εργάζονται τελείως ε ί- τά τυφλά και 
» τά προϊόντα τής φαντασίας των μέ τή σπα- 
» τάλη των δείχνουν πώς βρίσκονται πολυ μα- 
» κρυά άπό τό πνεΰμα της εποχής».

Ποιός ξέρει άν ή ’Έλιζον Σέτλ fra δικαιω- 
Οη, ή όχι. Ό  κόσμος είναι τόσο παράξενος 
καί ή γυναίκες ακόμη περισσότερο.

'Οπωσδήποτε δ νέος πόλεμος πού θα 
σπάση, πόλεμος μόδας μεταξύ Λονδίνου και 
Παρισίων, ειρηνικός καί αναίμακτος, δεν μπο
ρεί νά δείξη άπό τώρα ίιπέρ τίνος θ’ «πο-
κλίνη. , , ,.

Τό Παρίσι θά έπιβληθή η το Λονδίνο ;̂ 
Τό φαντασιόπληκτο γοΰστο καί ή σπαταλη η 
τό πρακτικόν πνεΰμα τής περισυλλογής και
τής οικονομίας ; ,

Τό Λονδίνο θά μπόρεση ν αναγνωρίσιμη 
διεθνώς ώς κέντρον γυναικείας μόδας η το 
Παρίσι θά άνακτήση τά παλαιά του σκή
πτρα ;

Θά ίδοδμε.
Στδ προσεχές: Προβλήματα τοΰ 194ΰ: Ποιβ 

ιΐναι τό μέλλον τοΰ «γγλικοΟ κινημ«τ»γ9«φβυ ;

Τ ρ ε λ λ ά θ η κ ε  η Τ ζ ίντζ ερ  Ρ ό τ ζ ε ρ ς ;

ή ά1π° Ρ ί«· Τί είναι αύτάΐ’τά τελευ-
τζεος παρ° υσιάζει  ̂ Τ^ ντζερ Ρό-

Ποιόο κ^  τΛσ, τη XOpLUTpla άηό τό 1940 ; 
καταλΕίηιη τ ί  σκηνοθέτης τήν £ττεισε νά έγ·
δρδμα ; ψη XOp Kat νά y i v 1  βεντέττα στό 

Από τήν πρώτη της ταινία Τώ «ΕΟΘυμο Δια-
tQ



Α Π Ο  ΤΑ Π Α Α Η Λ

«Πέντε ημέρας ήθοποιός»
Αναμνήσεις τοϋ Ζαχαρία Παπαντονίου

Τόν μήνα Ιούλιον τού 1895, ύ.ιέ- 
octjv περιπειείας, τραγικωτέρας τών ό- 
π ,ίων δέν θά ύχοστώ ποιέ εις δλον 
τον υ ιόλοιπον βίον μου. Ή  απορώ νά 
χ ις διηγηθώ εί; τρεις γραμμάς μόνον, 
α ότι επήλθον μέ τόσην άπίστευτον 
ταχύτητα, όσην δέν δύνασθε νά φαντα- 
σΟηιε. Αρχίζω λοιπόν άπό τόν καιρόν 
«ού έγινα πρί,γκηψ, διότι πώς Απέ
κτησα τό βασιλικόν αυτό αξίωμα καί 
έγώ δέν ηξευρω ’Ήμην άρραβωνιασμέ- 
νο; μέ μίαν έκπαγλον καλλονήν, τήν 
όποιαν μόνον ένσς πρίγκηψ ή ιπορεΐ 
νά άποκτήσ^ Αΰτή όμως—ώ φρίκη 
—αγαπούσε άλλον, παρ’ όλη ν την επι
μονήν ιών γονέων της Τήν ημέραν 
τών γάμο)ν μα., προτού άκόμη γίνη 
ή στέψις, αύτή προφθάνβι καί... αύ- 
τοκτονεί με δηλητήριον! Μετά κάμπο
σον καιρόν, μίαν νύκτα έπήγα μόνος, 
κατάμονος εί,; τό νεκροταφείον καί 
εγονάτισα είς τον τάφον της. Έξαφνα 
δμως παρουσιάζεται ό εραστής της καί 
μέ ύβριζίΐ αναιδέστατα. Τού αποδίδω 
τάς ύβρεις, τόν καλώ είς μονομαχίαν, 
βγάζομεν τά σπαθιά, μονΟμαχοΰμεν 
τήν ίδια στιγμή μέσα είς τό σκότος 
τού νεκροταφείου, καί ... —τό τέλο; 
είνε αδύνατον νά τό φαντασίήτε  —σκο
τώνομαι! Εδώ θά άπορήστι άφ^ύκτως 
ό κ. 'Μ οριανθούσης πώς εΐνε δυνατόν 
νά βάς διηγούμαι αντα τά πραγματα 
ένώ είμαι σκοτωμένος—πράγμα τό ό
ποιον μόνον είς τούς έπαναστάτας τή; 
Μακεδονίας ήμπορεΐ νά συμβίι. Σπεύ
δω ά μέσοι ς να λύσω τήν απορίαν τού 
«Λλογίμου κ. Λΐυριανθούση. Μόλις έ
λαβα τό θανατηφο̂ ρον τραύμα, έμεινα 
έ·α -τέταρτο τής ώ,>ας κατά γης σκο· 
ϊιβμένος, καί κατόπιν έση<ώθην άτλού 
σιαια, διότι... έτεσεν ή αύλαια! Αύτή 
8lvs ολη η φρικώδης Ιστορία μου, ή 
όποια έξειυλίχθη ένα βράδJ τού ’Ιου
λίου του 189ό έν,ιή όδφ Πατησίων 
κοί έπί τής σκηνής τοΰ «‘Αθηναίου»! 
01 φίλοι της σκηνής θά ενθυμούνται 
βέβαια ότι έθεωρήιίη τοτε ώς θεατρι
κόν γεγονός ή έμφάνισις τριών ερασιτε
χνών είς τόν θίασον τοϋ κ. Λεκατσά. 
’Ατό τούς τρεΐς αύτούς ό πρώτος ήτο 
ο κ. Δομάσ<ος, ό σήμερον γλυκύτατος 
jeune premier τή; σκηνής, καί συγχρό
νως ό ωραιοτερος... άπό όλας τάς έ',λη- 
νίδας ήθοποιούς! Δΐύτερος ήτο ό υπο
φαινόμενος, καί τρίτος ένας λογιος νέος 
καί ποιητής τρβφερώτατος έχων δέκα 
πέντε συρταρια ανεκδότων ποιηιάτων. 
Καί ό μενΔιμάσκος εύ ι̂σκόμενος τότε 
εις τα βάθρα ιού ’Ωδείου άκόμη, είχε 
λογον νά άνεβή εις τήν σκηνήν, διότι 
έπρόκειτο νά εγκαινίαση τό θεατρικόν 
του μέλλον. Τί λογον δμως εΐχομεν ή- 
μεϊς οί άλλοι δύο νά κάμωμεν τό αύτό, 
οϋτε καί έγώ δέν τό γνωρίζω. Ή  καλ
λιτεχνική τρέλλα δπως τήν ονομάζουν, 
μάς i>ί)ησεν έπί τών σανίδων τή; σκη
νής διω νά στραγγαλίσωμεν δύο <ϊθώ- 
βυς ρόλους τού «Ρωμαίου καί τής ’Ι 
ούλιέ ιτας».

Ή  θεσπεσία ερωτική τραγφδία τοΰ 
Σαιξπήρου είχε νά παιχθή είς τάς 
Αθήνας από τόν καιρόν πού ήτο είς 

τάς δίξας του τό θέατρον τοΰ Μπού- 
κουρα, καί ένεφανίζοντο οί έρασιτέχναι 

.τής δραματικής σχολής είς τήν σκηνήν. 
Δια τήν αφορμήν αυτήν καί διά τήν 
νέυν έμφάνισιν ερασιτεχνών, ό κόσμος 
έτρεξε τό βράδυ έκεινο καί έγέμισαν 
τά καθίσματα τού «’Αθηναίου».
_ Ή  ώρα ήτο 8η τής εσπέρα;, δταν 

είσηρχομην άσθμαίνων είς τήν μισο- 
φωτισμένην σκηνήν, ή όποία ήτο δι’ 
έμέ κάτι τι άκατανόητον καί φοβερόν, 
ί:να κενόν μέγα, πληρούμενον άπό κραυ
γής καί ύβρεις καμαρινιίρηδων καί 
ήθοποιών. Μόλις πρό ένός τετάρτβυ

είχον ξυ^ισθή, δέν αντέχω δέ εις τόν 
πειρασμόν και θά σάς αναφέρω τήν 
περιπέτειαν τοΰ ξυρίσματος μου, ή ό- 
οία ήτο δχι όλίγβν τραγική. Όλα τά 

κουρεία ήσαν κλειστά τήν ήμέραν αύ
τήν, διότι κατά δυστυχίαν μου έώρτα- 
ζεν ή συντεχνία τών κουρέων! Ούτε 
κουρεύς εύρίσκετο νά μέ ξυρίσ* ο#τε 
ξυράφι διά νά ςυρισθώ μόνος μοβ μέ 
κίνδυνον νά πάθω καμμίαν ακούσιαν 
‘ αυτοκτονίαν διά ξυραφίου·. ’Επί τέ
λους έν τή αμηχανία μου κατέφυγα 
κατά τάς 7 1)2 τό βράδυ εί. ένα... 
στρατώνα! 'Ο στοατιώτης κουρεΰς είχε 
τήν καλωσύνην νά μοΰ καιαρρίψη αύ- 
τοστιγμεί τούς ίοΰλους μέ ένα οδοντω
τόν ξυράφι άμβλυνθέν τίς οίδεν etc 
ιτόσας στρατιωτικά; σιαγόνας, καί νά 
μέ παρασκευάσχ) διά τήν σκηνήν μέ 
πολλά αι ιατηρά ίχνη είς τό πρόσωπον, 
πράγμα τό όποιον μέ ήνάγκασε νά 
ιόν έρωιήσω έκ περιεργείας.

~  4® σέ παρακαλώ, είσαι
κουρεύ, ή χασάπης;

*Ητο ή τελευταία έκτός τής σκηνής 
περιπέτεια μου καί ηύχαρίστησα τόν 
Θεόν, διότι δέν μέ έσφαξβν δ κουρεύς 
τοΰ στρατώνος, φέρων είς αμηχανίαν 
τόν κ. Λεκατσαν περί τής άναπληρώ- 
σεώς μου. Σημειώσατε δτι μοΰ έζή- 
τησε καί συγγνώμην, διότι... δέν εΐχε 
ποΰδρα!

— Έννοια σου, τοΰ είπα. Μετ’ ολί
γον θά εΐρω άρκετή !

Καί ηβη έφθασα είς τήν σκηνήν.
Τό καμαρίνι μου μέ άνέμενεν όνοι 

κτόν. Μέσα έπί μιά; σανίδος άνεπαύετο 
ή χρυσόκροσσος I ιποτική μου στολή 
παρελθουσης ώραιοτητος καί μεγάλο- 
πρεπείας, ένώ τό τριμμένον κυανοΰν 
βελούδο της έλάμβανε φανταστικός ά 
ποχρώσεις ύπό τό φώς τοΰ σπερμα
τσέτου. ’ Εννοείται δμως δτι πολύ όλί- 
γην Ιδέαν είχα πώς εφαρμόζεται είς τό 
σώμα ο άτακτος έκεΐνος σωρός στολής, 
περισκελίδος, μανδύου, ζώνης, καπ»λ- 
λου, σπάθης καί περούκα,! Έσκέφθην 
νά καλέσαι πρός λύσιν τή; απορίας 
μου, τήν εις τό παραπλεύρως καμαρίνι 
ένδυομενην ηθοποιόν, τής οποίας ή 
σιτόχυου; σάρξ̂  διεφαίνετο άπό τής 
πλατείες χαραμάδες τών σανίδων. ’Αντί 
αυτής όμως έφώναξα τόν φροντιστήν 
τή; σκηνής διά νά μέ πληροψορήσο 
γιατί λείπουν τά κουμπιά τής στο
λή; μου.
ο — Φέρε μου, σέ παρακαλώ, τοΰ είπα, 
ενα βελόνι καί ίνα κουμπί.

— Τί πράμμα λέει;
— Κου μπί, δ?-νιο, κουμπί!
Τοΰ εφώναξα καλαμπουρίζουν μέ τόν 

στίχον τοΰ ’Αμλέτου έξ άγα να κτήσεως. 
Αλλ’ έκεΐνος έφυγε θυμωμένος, ίννοή· 

σας μόνον τήν ΰβριν.
Έπί τέλους εξέρχομαι μόνος καί 

ίητώ χεΐρα βοήθειας άπό τούς ηθο
ποιού;, οί όποιοι άνέλαβον πολύ «βρο- 
φρόνως νά μοΰ ράψουν τά κουμπιά, νά 
μοΰ χτενίσουν τήν περούκα, νά μ of 
δέσου» τόν μανδύαν, νά μέ φτιασιδώ
σουν καί είς τό τέλος νά μέ μουντζου
ρώσουν.

Μέ αύτάς τάς περιπετείας κατώρθα:- 
σα επί τέλους νά ΐδω τόν εαυτόν μου, 
είς ένα κομμάτι καθρέπτην, ώραιότατον 
καί άρκετά κωμικόν ιππότην τοϋ με- 
σαιώνος. Τήν μεταμόρφωσιν αύτήν θά 
τήν έζήλευε καί ό μακαρίτη; ‘Οβίδιος 
έάν Ιζη.

Έλησμόνησα νά σάς εϊπω τό μέρος 
μου. 'Ημουν ό Πάρι;, πρίγκηψ καί 
μνη ιτήρ τής Ίουλιέττας. Ό  Δαμασκός 
ήτο Ρωμαίος. Ό  άλλος σύντροφός μου 
ήτο Μπεμβόλιος, ίχπότης καί φίλος τοϋ 
Ρωμαίου. Ίουλιέττα ή κ. Λεκατσά.

Χωρίς περιγραφάς, θά έννοεϊτε τήν 
ανατριχίλαν μου, ότ«ν ή αύλαία σιγά-

8ιγά άνυψώνετο άποκαλύπτουσα εΐ; 
χιλιάδας βλεμμάτων πρφτα-πρώτα τού; 
ηβδας μου, κατόπιν τό σώμα μου και 
κατόπιν την περουκοφορεμενην κεφα
λήν μου διά νά μέ παραδώοΒ εις ιό 
μαριύριον τής κοινή; θέας. Είχα κοκ- 
καλώσει εί: τήν θεσιν μου. ’ϋ,πρ«χώ- 
ρησα είς τήν σκηνήν όδηγών άπό τό 
χερι τήν αίθερίαν Ίουλιέτΐυιν. Φαντα- 
σθήτε τί στάσιν ήμην υποχρεωμένος 
νά λάβω ώ; καβαλιέρος όδηγών τήν 
ντάμαν μου εις τήν αίθουσαν τοΰ χο- 
Οού. Άλλά τά αναιδή αύτά βλέμματα 
τοΰ κόσμου έχρησίμενσαν ώς σιδηρβ 
δεβμά διά τά αέλη μου, τά 4ποΐα έδέ- 
θησαν αυτοστιγμεί, ένώ οί πόδες μου 
οί έχοντες τό φυσικόν χάρισμα τής 
ραιβότητος, ήσαν οί Ιδιοι καί άπαράλ- 
λακτοι έπί σκηνής. Ό  ένας μάλιστα έξ 
αύτών διέπραξε κα'ι έγκλημα καταπβ- 
τήσας τήν δκραν τοΰ φορέματος τής 
Ίουλιέττας καί άνιλεφ; ξεσχίσας τήν 
ώραίαν δαντέλλαν του. Καί ηδη ό έλα 
φρός ψίθυρος τοΰ πλήθους ό γεμάτος 
άπό κρυφήν ειρωνείαν καί σαρκασμόν 
εφβ·ανεν είς τά ώτα μου καί έχύνετο 
έπάνω μου ά; διαρκής ψυχρολουσία, 
Έτόλμησα νά ρίψω άδιάφο°α βλέμμα
τα είς τήν άλλόκοτον έκείνην επιφά
νειαν τών γυμνών κεφαλών καί πιλο- 
φορεμένων, τών γελοίων καί σοβαρών 
μορφών, αί όποΐοιι έχασκον ή διεστέλ- 
λοντο είς μειδίαμα—διότι άφεύκτως θά 
μέ έβλεπον. Είς τό πυκνόν άκροατή- 
ριον συνέλαβον διά τοΰ βλέμματο: δύο 
τρεΐ, γνωρίμους μου μαζύ, ol όποιοι 
μέ έκύτταζον άπό τό φτερό τοΰ καπέλ- 
λου μου έως τά έρυθρόφιογκα γοβ-ίκια 
μου, καί νομίζοι ότι τούς ή ουον νά 
μοΰ αλλάζουν τόν άδόξαστον είς τήν 
κοροϊδίαν.

Έν τούτοις παρήλθεν ή πρώτηπράξις, 
είς τήν οποίαν ήμουν βωβόν πρόσω
πον, καί έλαβα θάρρος, διότι ήτο άρκε 
τά ενθαρρυντικόν τό νά παρουσιασθής 
πρι&την φοαάν είς τήν σκηνήν χωρίς ν’ 
άνοίξιις τό στόμα σου. Είς τήν τρίτην 
καί Τετάρτην πράξιν έπίσης δέν είχα 
μέρος. Έκαθήμην είς τά παρασκήνια 
έπί ένός ερυθρού καθίσματος, τό ό
ποιον έχρησίμευε πολλά <ις ώς βασιλι 
κός θρόνος είς τήν σκηνήν, καί έκεΐ· 
θεν παρηκολούθουν ώς θεατής τήν πα- 
ράστασιν. Έχειροκροτούντο δέ ό γλυ
κύτατος Δαιιάσκος—Ρω ιαΐος—καί ή 
περιπαθεστάτη Αεκαστά— Ίουλιέττα, 
—ιδίως είς τήν θαυμασί tv σ<ηνήν τοΰ 
εξώστου, δταν ό Ρωμαίος απήγγειλε 
ιούς όμιμήτως μεταφρασμένου, άπό 
τόν Βικέλαν στίχους:

Δύο άστέρια τ’ ουρανού τά ώραιό-
Ιτερά του

Θέλουν στή γή νά καιοαβοΟν' καί 
[ώς πού νά γυρίσουν 

παρακαλοΰν τά μάτ\α της στούς 
[ούοανούς νά λάμπουν! 

Κι’ άν πφν έκεΐ; Κι’ δν καταιβοϋν 
[στό μέτωηό της τ’ άστρα; 

Ή  λάμψις τοΰ προσώπου της Θά 
[τά Θαμπώση τ' άστρα, 

καθώς ό ήλιος λύχνου φώς, κι’ ά- 
[πάνω στόν αιθέρα 

θά χύνετ’-άπ’ τά μάτια της όλόφν- 
{το ποτάμι

πού τά πουλιά νά κελαδοΰν σά νά 
[μήν ήταν νύχτα!

. ν'Κπί τέλους ήλθε καί ή τετάρτη καί 
παρήλθε καί ή πέμπτη πράξις, εις 
τάς οποίας είχα μέρος. Άλλά τί τά 
θέλετε. Τύφλα νάχ^ ό Σαιξπήρο;, δι
ότι έπλασε πολύ γελοία τόν ρόλον αυ
τόν—τό λέγω μέ όλην μου τήν σοβαρό
τητα ώιτε νά μέ έξευτελίζη, διότι τόν 
έπαιξα· Ό  Πάρι; εΐνε άπό τά κύρια 
πρόσωπα τοΰ Ρωμαίου καί τή; Ίουλι
έττας, άλλά δέν στέκει καθόλου καλά 
είς τήν σκηνήν. Τόν συνιστώ είς τούς 
κριτικούς ώ; έν άπό τά λάθη τοΰ Σαιξ- 
πήρου. Ένας δέ λόγος διά τόν όποι
ον έκινδύνευα νά άποιύχω είς αύτό τό 
μέρος, ήτο ή άθλία ύπόκρισις ενός 
άνδρογύνου ήθοποιών έκ Μακεδονίας 
καταγομένου, οί όποιοι ύπκκρίνοντο

ιόν πενθερόν και τήν πενθεράν μοϋ, 
τόν Καπουλέτον καί τήν Καπουλέταΐ- 
ναν, δηλαδή τούς γονεΐ: τής Ίουλιέτ- 
ιας. Διότι ήκούετο έξαφνα · Καπουλέ- 
τος νά λέγο:

—'Ιλα ϊδί» πι8( μου «αϊ γαμβρέ 
μου.

"Η  τό άλλ·.
—Ίν ι  ντροπή. Νά φέριτι τήν Ίου- 

λιέιταν έξου! 'Η ρθ ' οί γαμπρός]
Άλλά καί ή γυναίκα του ή Κάπου· 

λέταινα, έκ Μακεδονίας έπίσης χατα- 
γομένη, δέν είχε καλλιτέραν προφορά\!

Ά ν  θέλετε τώρα νά άκούσηιε καί 
ιάς κρίσεις πολλών φίλων μου θβαιών 
διβ τήν ΰπόκριβίν μου άκούσατέ τας 
άντί ιών ίδικών μου Ό  Ινας μοΰ #λ«γε 
•τι εΐχα στραβά πόδια, ό ά».λος δτι 
έφορούσ* γάντια τρομερά), μογολα 
καί ήσαν πραγματι τά γάντια ενός βυν- 
ταγμβτάρχου — β «λλβς ότι ή.ιουν ξύ
λινος gig ιήν σκηνήν, κτλ. Όλοι όμ»ς 
σχεδόν μοΰ είπον ότι είχα πολύ Αφαί
αν απαγγελίαν, καί πολλοί δτι έδά- 
κρυσαν (!) δταν μέ ήκουον νά άκαγγέ- 
λ» τούς στίχους εκείνους γονατιστός 
*1ς τόν τάφον τής Ίουλιέττας:

Σκορπίζω άνθη, άνθος μου, στήν 
[νεκρικήν σου κλίνην. 

Άλλοίμονον! Μέ χώματα στρωμέ- 
[νην καί μέ πέτρες! 

Τές νύκτες μέ ροδόσταμα έγώ θά 
Γτήν ραντίζω 

κι’ άν λείψη τό ροδόσταμα θίχης 
[τά δάκρυά μου.

‘Ολίγον μετά τήν απαγγελίαν τών 
στίχων αύτών, έ μονομάχουν μέ τόν Ρω- 
μαΐον καί έξηπλωνομην εις τάς σανί
δας σκοτιομένος έπί ένα τέταρτον! Ση
μειώσατε όμως, «τι έγώ είχα πάρει 
πολύ άκέρ τό ζήτημα καί μέ έπιαναν 
τά δαιμόνια όταν ήκουον κρίσιν δχι 
κολακευτικήν.

Ό  «Ρωμαίος» έπαίχθη τέσσαρας φο
ράς κατά συνέχειαν (!) είς τό «Άθή- 
ναιον». ΐέσσαρες βραδυές ύφιβτάμην 
νό ίδιον μαρτύριον. Οί τραγικοί δέ 
έκεΐνοι περισπασμοί επί τοϋ τάφου τής 
Ίουλιέττας, υΐ όποιοι, όσον καί άν ύ- 
πεκρινόμην, δέν μέ έγλύιωνον άπό τά 
δάκρυα, μυύ έκόσεισαν τόσον πολύ, 
ώστε μετα παρέλευσιν τεσσάρων ημε
ρών είχα Καταντήσει... σωοτος τσίρο,!

Καί μία λεπτομέρεια.
Τό μονον πράγμα πού μέ έκαμε νά 

έννυησω ότι ή>ουν ήθοποιος, εΐνε ότι 
έπί τής σκηνης πάντοτε... πεινούσα)

Ένα  βράδι ίχαίξαμεν τόν «Ρωμαΐ 
ον» καί είς τόν Πειραιά Μετά τήν πα- 
ράστασιν, ε|ηντλη:ιενος άπό ιό πάθος 
τής ύποκρίσεης, έμπήκα *1; ίν «μάξι, 
μαζί μέ τον φίλον μου τόν έρασιτέ 
χνην Μπεβόλιον, μέ τόν υποβολέα καί 
με τόν... θυρωρόν, καί έκάμαμεν ένα 
περίπατον έως τό Φάληρον. Έκαθή- 
σαμεν εί; τήν άκροθαλασσιά, εκνευρι
σμένοι ήμβΐς ol δύο άπό τάς συγκινή
σεις πού ΰπέσιημεν είς τήν σκηνήν. 
Ή  θάλασσα έκοιμάτο βαθύτατα. 'Β- 
πλησίαζε ή 4η &ρα τής πρωίας Kui ή 
αύγή εχυνεν είς τόν Αττικόν ορίζοντα 
τήν γλύ<αν τών άπεριγράπτων χρωμά
των της. Καί ένώ έγλυκοχάραζε καί 
έπάνω άπό τά μαΰρα βουνά έχάνετο 
τό Οεσπέσιον έκεινο κροκόλευκον χα- 
μόγελον, καί έμηκύνοντο αί βαθυρόοι- 
νοι λωρίδες είς τόν ορίζοντα, ό φίλος 
μου, (.ιολις μέ διέκρινεν είς τό ήμίφως 
τής αύγής, έσπασε κάτι γέλια πού μ’ 
έ τρόμαξε.

—Γιατί γελάς; τόν ήρώτηβα.
—Χά! χά! χά! Έχεις άφήσει όλο τό 

κοκκινάδι στό μούτρο σου!
Τό έπίστευσα, διότι πάντοτε έλησμο- 

νοΰσα νά βγάζω τήν έρυθράν παιπάλην 
άπό τό μούτρο μου. Μετ’ ολίγον δμως 
τοΰ άπήντησα:

—Ευτύχημα εΐνε. Τό θέλω γιά νά 
φαίνωμαι τουλάχιστον ότι ντρέπομαι 
πού ανέβηκα είς τήν σκηνήν!

ΖΑΧ. Λ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ

Ό  νέος ’Αγγλικός Κινηματογράφος

ζέημςϊ
έϊζον

'Ο δημοφιλέστε
ρος ήΘοποιός=

3τόν κινηματογράφο !̂ «είσπραξη /·ε-
,ι Λολ'λά περισσότερα πράγματα απο
rά σχόλια τής κριτικής και απο τις 
/τυπητές διαφημίσεις. ‘Ο > βαθμός τη̂  
Λημοτικότητος αποκτάται απο τον α
νώτερο άριθμόπού παρουσιαζει η είσ
πραξη,· Ό  Μέϊζον απέκτησε μ αν- 
,τόν τόν τρόπο τόν υπ άρ 1 β α θ μ ό  τη, 
Λημοτικότητος καί έπί πλέον κερδισε 
γιά τό 1943—44 τό χρυσό Μετάλλιο 
γιά τή καλλίτερη «έμφάνισή? σε αγ
γ λ ι κ ή  ταινία. Όλα αύτά τοΰ έδωσαν μια 
σημαντική θέση στήν κινηματογραφική 
αγγλική παραγωγή. Στις δυο τελευταί
ες του ταινίες «Ό άνθρωπος με τα πρα- 
οιναν. «Φάννυ ή τροττέζα εδωσε τό δειγ- 
ια τής τέχνης του σ ένα ρολο δύσκο
λο καί πού δέν ήταν γεμάτος χαρι για 
τόν ήθοποιό. Μέ εξαιρετική ευκολία και 
έπιτυχία δ Μέϊζον πέρνα απο διαφο- 
οες καταστάσεις πού του προσδιορίζει 
ΐό θέμα. Ό  Μέϊζον έπαιξε ρολο νεα- 
οοΰ, ηλικιωμένου κακού, καλού, φτά
νοντας κάθε φορά τό ύψηλοτερο ση
μείο τής αποδοτικής του τέχνης και εν
σαρκώνοντας πάντα τόν πραγματικό 
τύπο τής ύποθέσεως. ,

Ό  Τζέημς Μέϊζον είναι τώρα ■’·> 
•/οόνων καί γεννήθηκε στό Γιορκσαιρ.
Ό  Ιδιος λέγει, δτι μικρός ήταν ένας 
•βλάκας πού άγαποΰσε μοναχα να 
ντίϋει μικροπράγματα. Άπό το σχολείο 
τού Μάλμπορου ήρθε στό Πανεπιστή
μιο τοϋ Ράϊμοριτζ νά σπουδάσει αρχι- 
τέκτων. Ή  ιδέα δμως τής σκηνης δεν 
τόν άφηνε ήσυχο γιά τους μαθηματι
κούς υπολογισμούς που χρειαζόταν η 
έπιστήμη του. Μέ έτη, μιά μέρα, εγκα- 
ταλείποντας τήν τέχνη του, μπήκε στην 
δραματική Σχολή τού Μαρλοου οπου 
καί δίνει τήν πρώτη άπόδειξη της δρα
ματικής του ίκανότητος. Τούτο ομως δε 
αημαίνει δτι ένδιαφέρεται πραγματικά 
για τό θέατρο. Διαβάζοντας σε μια έ
φημερίδα δτι ζητούνται ηθοποιοί για 
κάποια ταινία, παρουσιάζεται και παίρ
νει ένα σημαντικό ρόλο στην «πρώτη 
του ταινία, «Ρασποϋτιν» και ετσι απο
φασίζει νά άφοσιωθεϊ απόλυτα μο
νάχα στόν κινηματογράφο. Δουλευει πο
λύ μέ έπιμονή καί δρεξη και εμφανίζε
ται σ’ ένα σωρό ταινίας, δίπλα στον 
Τσάρλς Λάφτον καί τήν Φλώρα. ΙΌμ- 
σον. Άπό τότε κερδίζει δλοκληρη πε
ριουσία καί δοκιμάζει μαζυ με μερι
κούς «ένθ-ουσιωδεις» νά γυρίσει μια 
ταινία μέ έντελώς θεατρική προοπτική. 
Ή  ταινία αύτή γίνεται αιτία να_ γνω
ρίσει τήν ήθοποιό Παμέλα Κολλίνο, 
πού σύντομα αύτή γίνεται ή «Κυρία Με - 
ζον» γνωστή τώρα συγγραφευς δυο
οομάντσων.

ΟΙ δύο Μέϊζον παίζουν μαζυ σε μια 
σπουδαία αγγλική ταινία «Ήταν αδέλ
φια ! » δπου ό Μέϊζον πετυχαίνει πάλι 
χ·ά δώσει.έναν έξαιρετικό τύπο με όλη 
του τή μεγάλη τέχνη. Δέν μπορεί κάνεις 
: Γ·κολα νά φαντασθεΐ πού καί πώς θ α
ναπτυχθεί άκόμα ή «καριέρα- του Μέι- 
ζον. Σίγουρα μετά τό%’ πόλεμο το Χολ- 
λυγουντ θ ά  δοκιμάσει νά τόν φέρει στην 
’Αμερική γιά μερικούς «ρομαντικούς» 
ρόλους πού τοϋ πηγαίνουν τόσο πολυ. 
Ίσως ξαναγυρίσει στήν πρώτη του αγά
πη : τό θέατρο. Ό,τι δμως κι’ άν κανε. 
στό πλαίσιο τής τέχνης, θά δώσει πάντα 
τό άνώτερο σημείο τής μεγάλης τοο 
ΰφαματιχί)*

: ^ 'Η  είκών μας δεικνύει τον διά 
σημο αγγλο ήθοποιό της όθονης 
Τζέημς Μέϊζον πού παίζει τον ρο
λο δραπεχεύσαντος άπό στρατόπε- 
δον αγγλου αιχμαλώτου με την 
Κάρλα Λέμαν στήν ταινία «Φώς 
λαμπάδος στό Αλγέρι». _

Μέϊζον είναι ενας απο τους 
περισσότερον ευνοουμένους ηθο
ποιούς τοϋ κινηματογράφου του 
μεγάλου άγγλικοϋ κοινού απο το 
1944 κα\ σέ αυτόν εχει άπονεμηοη 
τό χρυσό μετάλλιο γι« ίο καλλίτερο 
παίξιμο σέ κινηματογραφικές ται
νίες τοϋ έτους 1943— 44.

Τώρα είναι μόλις 35 χρόνων. 
Δέν ήταν πάντα ήθοποιός. Ηταν 
άρχιτέκτων καϊ πρωτοφάνηκε στο 
θέατρο τό 1931 δταν επαιξε μέ κά
ποιον περιοδίΰοντκ θίασο. Κατε

ληξε μέ μιά βαθμιαία άνάδειξί του 
στό θέατρο Τέχνης τοΰ Λονδίνου 
δπου διεκρίθη στό έργο «Δοξα
σμένες αγχόνες», πράγμα που του 
έξησφάλισε μιά λαμπρή θέσι στο 
θέατρο “Ολντ— Βίκ». Έπηκολου- 
θησαν κι’ άλλες έπιτυχίες του στό 
Λονδίνο και στό περίφημο θέατρο 
«■Πόλις τοΰ Δουβλίνου». Τό 1935 
έπαιξε γιά πρώτη φορά σέ κίνημα 
τογραφική ταινία. I I  επιτυχία του 
«Φωτιά πάνω στήν Αγγλία» ητο 
άπό τις πρώτες. Τά τελευταία χρό
νια διακρίθηκε στά εργα « Ο Κε
ραυνός», « Ό  πύργος τοΰ πιλοποι- 
οΰ», « Ό  άνθρωπος μέ τά γκρίζα» 
και «Φάννυ». Στήν ταινία ποΰ γυ
ρίζεται τώρα «Ή σα ν άδελφές»,αΰ 
τός θά παίξει τόν ρόλο τού πατέρα 
και ή σύζυγός του τής κόρης.

Καί μερικές κυρίες τοΰ καλοΰ κό
σμου, γιά περιπέτεια, εΐνε προθυ
μες νά φάνε μιά κρεμμυδόσουπσ 
σέ μιά Οποπτη ταβέρνα τής Χά- 
βρης μέ μιά πιό ΰποπτη συντροφιά. 
Αύτά εΐνε δημιουργία τοϋ μου- 
ζικ-χώλλί καί πάνω άπ’δλα κάτι το 
πολύ παληό μά καί τόσο νέο. Η 
παθητική συμφωνία του ερωτος. 
Άπό τό «μοΰζικ-χώλλ> ξεπηδάει το 
τραγούδι πρός τό ραδιόφωνο, 
στούς δίσκους τοΰ φωνογράφου, 
στό στόμα τών κοριτσιών του λα
οΰ. Καί πέρα πολύ μακρυά, φτάνε  ̂
ώς στή Μόσχα- στό στόμα του 
ψαρά τής Ταΐτής, στήν άπό χιόνι 
καλύβα τοΰ Έσκιμώου.

’Ά ς  ρίξουμε Ενα βλέμμα σ' αύτά 
τά τραγούδια. Τό καθένα εΐνε χα
ρακτηριστικό τής έποχής του. Εΐνε 
ή αναμνήσεις πού κάνουν ν άνθι- 
ζη τό χαμόγελο στά χείλη των 
σοβαρών άνθρώπων μέ τά πάλ- 
λευκα μαλλιά. Χάνονται πέρα ά
κόμη άπό τίς άναμνήσεις τής γε
νιάς μας* Η μελωδία βέβαια £χει 
άλλάξει λίγο κι’ έχει προσαρμο- 
σθή στ’ αύτί. μά παραμένει τό 
χαρακτηριστικό της.
a  Στήν γαλλική έπανάστασι, στίς 
μέρες τοΰ Σεπτεμβρίου δταν το 
αίμα ράντιζε τίς σκάλες τοΰ Αρ- 
βαείου, στίς υπαίθριες σκηνές τής 
Άγορας τοΰ Σαίν-Αωράν, τραγου
δούσαν τήν χαρά τής ζωής.

Έπειτα ήρθε ή έποχή τής Μιμή 
Πενσόν. Τό δράμα τοΰ ερωτός της, 
μιλοΰσε στίς καρδιές δλων τών γυ
ναικών καί τά δμορφα μάτια τους 
θόλωναν άπό τά δάκρυα.

Εντυπώσεις:

Τό
Μούζικ
χώλλ ·

Ιά ν  ιστορία

Τ ό’«μοΟζικ-χώλλ» έχει πλέον μιά 
Ιδιαίτερη θέσιστήζωή μας. Εΐνε 
τό άπρόοπτο πού τό συνοδευει 

ή όμορφιά, τόγοΰστο, τό θέλγητρο 
κι’ ή γοητεία τής μουσικής. Στο 
«μοΰζικ-χώλλ» ξυπνά δλος ο εσω
τερικός κόσμος μας. "Ενα τραγού
δι μάς πληγώνει τήν καρδιά μέ 
τήν νοσταλγία τοΰ χαμένου εΛ- 
δοράδο . Ή  όμορφιά κι’ ή γυμνό- 
της ένός «γκέρλ», μαστιγώνει τις 
αισθήσεις μας. Έ ν α  'σκέτς. μας 
σύρει πέρα στόν κόσμο τών όνεί- 
οων μας: Στήν Ανατολή, στό τεϊο
ποτείο τής Σαίγκόν, στή χωρα 
τοΰ- Άνατέλλοντος Ήλιου, στις 

 ̂έρωτικές νύκτες τής Νεαπόλεως. 
* κάτω στήν έρημο . . . στις όασεις 

τοΰ Νότου. Εΐνε gvct θέαμα γιά 
δλα τά γούστα, γιά δλες τις προ
τιμήσεις. ΚΓ έκεινο πού τό διακρί
νει εΐνε ή πολυτέλεια^ Τό λουσο. 
Ή  φαντασμαγορία τών πολύχρω
μων φώτων. Η χίμαιρα.

Σήμερα ή χωρική όνειρεύεται ή 
ϊνει κΓ δλας στο σπήτι της ρα 
διόφωνο. Ή μοδιστροΰλα ε^ε σχε
δόν βέβαιη δτι θά πετάξη μ άερο- 
πλάνβ εις τή ζ«ή Νε«π*λεως,

»

Μά σήμερα ή καρδιές τών γυναι
κών δέν εΐνε τόσο εύθραυστες κι ή 
γυναίκες έπαψαν νά κλαΐνε γιά έ- 
ρωτικές άπογοητεύσεις. Μετά τον 
πόλεμον τοΰ 1870 ήταν τής μόδας 
τά τραγούδια τής έπικαιρότητος.
Στό «καφέ-κονσέρ», πού είναι να 
ποΰμε ό μεγαλείτερος άδελφός 
τοΰ «μοΰζικ-χώλλ», πέρασαν στρα
τηγοί κυβερνήσεις, γεγονότα της 
ήμέρας, δράματα πού άφησε το 
κοθένα τό τραγόΰδι του. ΚΓ αύτοι 
άκόμη οί Πρώσσοι. Νά £να τετρά
στιχο μεταφρασμένο πρόχειρα :

Έδώ στό παριζιάνικο τό χώμα 
οί Πρώσσοι, μέ αφάνταστες κακίες, 
καί τής πατάτες πήρανε άκομα 
πού είχαμε νά φαν οι τραυματίες.

ί
Αργότερα, ένας τραγουδιστής ό 

Μορέλ, ήταν ό δημιουργός τών Λ 
πάνικων τραγουδιών. Κα! τά τρα- 
γούδια αύτά έπί δυό χρόνιά εΐχαν ς 
μεγάλη έπιτυχία.^ Ε.

Σήμερα δμως ή άπαιτήσεις τοΰ _ 
κοινοΰ εΐνε τελείως διαφορετικές, ι 
Οί καλλιτέχνες του «μιουζικ-χώλλ; I 
πρέπει νά είνε ήθοποιοί, χορευται. ί 
ποδηλάται, άκροβατες, μπόξερ. Κι , 
δπως λέει ό Γκαΐτε στις «Συνομι- - 
λίες του μέ τόν Έκκερμαν» για 
νά είμαστε άληθινοί πρέπει πολ
λές φορές ν' άπομακρυνόμεθα άπο 
τήν πραγματικότητα ■

Τό θαΰμα τοΰ μοΰζικ-χώλλ-; εΐνε 
νά ένώνη δλες τίς τέχνες και άπό 
αύτό τό'άνακάτεμμα νά δημιουρ- 
νή δ,τι θέλει νά παρου.-ιάση. Μου- j 
σϊκή. χορός, τραγούδι, φωτα, ο
μορφιά- εύθυμία. αυτο εΐνε το 
Μοΰζικ-χώλλ · Καί εΐνε φυσικό οτι 

αέ τόν πλούτο του καί τήν ποικι
λία τών είκόνων του ένέπνευσί 
πολλούς καλλιτέχνες, οί όποιοι Γ 
τήν τεχνοτροπία τους αιτησανα 
σαν σκηνές του : Τό τραγικό δρι
μα τής ζωής τών μικρών χορβ 
τριών μέ τή σκληρη δουλειά κι 
τά μεγάλα δνειρα. άλλα κ α ι I 
μεγαλοπρέπεια τών άστερων τί
•V α  λ _ Λ Τ  Κ Ιδπως ή παληά ή Μιστεγκέτ κΓ V 
πως νεώτερα. ο Μωρις Σεβαλι\



Αιάλογοι τοΰ δεκαπενθημέρου

Θέατρο αγάπης
ΠΡΟΣΩΠΑ: Έ  χ ε ΐ ν β ς, έ χ ί ί ν η ,  μι ά κυρία.

Δωμάτιο ί.νβδοχβίβυ β' τ«ξ6* 5 « ή ν  έπ«ρχ(«.
f  ί [ ? !ΰ 8 Σ (£υνατά)—'Φτάνει 'πειά... 
f k f  N n V ~ £ r a U ’ μ ο °  μιλδ(= έτσ ι;Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ  ( Επαναλαμβάνει).—Ναί
φτάνει πειά. Αύτή ή σκηνή δέν μπο
ρεί ν<? Εξακολουθήσει. Σέ ειδοποιώ 

κι * τελευταία. 
ΕΚ Ε ΙΝ Η  (Παρακλητικά). — Πέτρο 
γιατί μοΰ φέρνεσαι ετσι; Δέν μέ 
λυπάσαι;... Άφησέ μου νά σοΰ έξη- γήσω... 1

P K F m 2 2''T: A iy E’ σ άκούω. ΕΚΕ ΙΝ Η . Γιατί_ είσαι τόσο σκλη-
Τί σούκανα; 

Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ .—Σούπα χίλιες φορές, 
πως δε μπορώ νά βιάσω τό αίσθη
μά μου. Πάρτο άπόφαση, χριστια- 
νή μου. Δε σ’ άγαπώ πειά... Τίπο
τα δεν εΙναι_ αιώνιο σ’ αύτό τόν 
κόσμο.. Κι ύστερα θέλω νάμαστε 
έξηγημένοι. Ποτέ δέ σοΰ ύποσχέ- 
θηκα αιώνια άγάπη...
ΕΚ Ε ΙΝ Η  (Μέ θυμό).—Μοΰλεγες πώς
νλ ι^ Α ^ 0'ντρε? 0σθυν“ - καί πόσα γλυκολογα για νά μέ καταφέρεις
να^γινω οικη σου... Μοΰ ύποσχέθη-

θ ^ Ι̂ ? ' ~ Ύπ° σχέθηκα· Κολοκύ- 
■=·η πως °  άγαποΰσα...Ηταν άλήθεια. *Ισως καί τώρα σ’ 
αγαπαω... Είπα ψέμματα πώς δέ 
σ αγαπώ πια. Δέ θέλω δμως Λ ά-
κ ά ^ γ α  ζ VOt Υίνεΐ καταναΥΧαστι-

'(Μ* έ" ^ ονή)—  Πρέπει νά βαστάξεις το λόγο σου, καί νά αέ 
παντρευτείς... μ
Ε ^π1ηΝ° ^ ' ~ Νά σέ παντΡευτώ. Μά 
νοην * Εσεΐς „παντα °ί  άντρες δίνουν στις γυναίκες, γιά νά τίς ξελο- 
γιασουν Ό  άντρας" είναι δ αΙών°
°ς  κυνηγός που σκοπεύει τά που-

' «λ ?  - πΡεπει νά ξεφόγουν 
- Ι α βόλιά του. Τό έπάγγελυα 

του άντρα εΐν’ αύτό, αγαπητή μου·
κα ί νΑ °  - γυν? Ικ£ζ ν^ναι λογικές 
του. μην πεφτουν στά δίχτυά
ΕΚ Ε ΙΝ Η  (Νοσταλγικά).—Τότε Α
γαπούσες... Τώρα λογικεύεσαι.

α! ( ΥστεΡ« άπό λίγαδευ- 
σιωπής).- Ή  λαχτάρα 

εΐν αλήθεια—μ’ £κανε τότε τρελ- 
λό. Σαν άποχτίσει δμως κανένας 
τόσο εύκολα κείνο πού θέλει, δέν 
είναι υποχρεωμένος νά βαστάξει
τρέλλας..π° 0δωσε ° έ μίά σΤΐγμή 
ΕΚ Ε ΙΝ Η  (Κλαίγει μ1 άναφυλλητά).
E K E IN O V  £ κ“ κόζ Τ άκαΡδ°ζ -  ,, ΙΝΟ Σ (Την πλησιάζει συγκι-
(t L· ς~ } Γ ^ ά μΐίν κλαΐς, άνόητη, (1ης χαϊδεύει τα μαλλιά). Ξεύρεις 
πως ο πατέρας μου ποτέ δέ θά 
θέλησή να δώσει τή συγκατάθεσή 
του στο γάμο μας-θά μ’ άποκλη- ροοοεί... '
ΕΚΕ ΙΝ Η . Κι’ έγώ τί θάγίνω;Σού- 
δωσα δ,τι πολυτιμώτερο είχα στόν

iw « T  ^  ηηρες Κ0 Ρ^τσί> καί μ* εγκαταλείπεις στούς πέντε δρό
μους σήμερα...
ΕΚ Ε ΙΝ Ο Σ  (Μ’ άπελπισία).—Δέν έ- 
χω λεφτά... Μέ τί θά ζήσωμε, μέ 
τόν αέρα; Αύτό τό καιρό, πού ή 
ζωή είναι δύσκολη...
ΕΚ Ε ΙΝ Η .—Καί δέ μπορείς νά δου- 
λεψεις να βγάλεις λεφτά·
πλη1| ΙηΓ)ΟΣΆ <ί''!|ν κυττάζε<· μέ κατάπληξη).— Αδύνατο...Δέν είμαι ίκα-
λ^ΑΥ'ακ τ'πθτ“ ·" ΒαΡΐέμ«ι τή δου- 

^ αι >.̂ ε τις σημερινές συν. οηκες της ζωης είναι εύκολο νά 
δούλεψες κανείς; Μαυραγορίτης 
δε μπορώ βέβαια νά γίνω... Κ ι’ ΰ- 
v^«POt εΐ ΐ̂α.ί καλομαθημένος... συνήθισα απο μικρός νάχω δΛα τά 
καλα της ζωης... ”Αν πάρω τή 

π°κυ μου πΡ0τειναν, θά
Γ β Γ Π“ ίίνα στρογγυλό ηοσόϊ, και θα σ εξασφαλίσω...
ΕΚ Ε ΙΝ Η  (Έ ξω  φρένων).—Μέτά λε
φτά της γυναίκας σου; Δέν τά θέ
λω... Εγώ θέλω έσένα. (’Αποφασι
στικά) Πέτρο, δέ μπορείς νά πά
ρεις αλλη γυναίκα... Μ ’ άκοϋς- Ό  
γάμος αυτος-ξαίρω ποιά θά πά
ρεις δε θα γίνει. (Χτυπάει τό χέρι 
της πάνω στο τραπέζι). Δέ θά τόν 

αφήσω νά γίνει.
nrKAE IN ? f  (θυμώνει).—Είσαι στα καλά σου, Μάοω·
ΕΚ Ε ΙΝ Η .—Στά πολύ καλά 
μ- < Τ ° ν ^ ι  κάθε λέξη). Δέ «α τον άφησω νά νίνει
Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ .—Έσύ ■
ΕΚΕΙΝ Η . — Έγώ!.. ναί... θά 
παω να βρω τή νύφη καί θά

τής πώ τί ύποκείμενο είσαι... θά 
της φανερώσω τό σύνδεσμό μας 
θα τα κάνω θάλασσα. μ ζ-
παθ^'Λ? 2  ,(ΣτενοΧωΡημένος προσ
παθεί να την καλοπιάσει)._Μάρω
μή λες ανοησίες.— Άφησέ με νά 
παντρευτώ αύτό τό πλουσιοκόρ“  
τσο που μου προτείνει ό πατέρας 
μου. Κάνε υπομονή. Ά ς  πάρω πρώ 
τα την προίκα καί ύστερα θά ξα- 

^ α λ ι ά  μου... (Σο
βαρά). Αυτη τή φορά σου δίνω έ- 
πισημον δρκο...
ΕΚ Ε ΙΝ Η  —Μήν τό έλπίζεις ποτέ 
αυτό... (Πάλι κλαίγει δυνατά) θά
έ κ Ε ? Ν ^ | λ0'κθ? λασσα- Σ θ ΰ ^ - «·£ , . Σ· Κλάψε πειό φυσικά
Σαν υποκριτικά μοΰ φαίνονται αύ-
τα τα ψευτοδάκρυα..
^ τ !Ξ,)ΝΗ (/ν1έσ,α στ’ άναφυλλητά).θάδεις λοιπόν τι είμαι ικανή... (Σκου- 

τα,ματια της μ’ άγανάκτηση 
και γελάει νευρικά), θά δεις  λοι
F K F iN n ^ a ' 1lWVi| νά κάνω... t-KE IΝ 0 2 .—Λόγια...
σ’Κί Ι Ι?ΓΙΗ'ΪΓ''Λ0γΐ0' ’ τ°  δεις... θά σ έκδικηθω. Αφού ό πόλεμος άνά-
^ 7? Χ}ιμ0'ς εΐναΐ y i“  λεΦτά ··■· δέ θά 

στα μάτια σου... 
Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ  (Σιγά). Μάρω, πάψε τ’ 
άστεια... γιατί δέν παίζω... (Tfjc 
περνει τα χέρια, της τά σφίγγει
£κρΪΝΗμΐ)· -£ έν παίζω-  ·ΑκούΥς Γ  ΕΚ Ε ΙΝ Η .— Αφησε με... (Προσπα-
νάω^α τ Ρ α β η ξ ί1  τά ΧέΡ ^  της). Πο-
ΕΛ Ε ΙΝ Ο Σ .—θά μοΰ δώσεις τό λόγο σου... πώς...
E K t iN r i.— αέ δίνω κανένα λόγο

ν^ς κα?ασύτ.6ν άθΕτήσω’
ΕΚ Ε ΙΝ Ο Σ  (Φωνάζει δλο καί σφίγ
γοντας τα χέρια της) Μάρω... ύπο- 
σχεσου με...
Ει\ΕΐιΊΗ.— Άφησε τά χέριά μου... 
σου λέω... θα πάω νά βρώ τή νυφη... 
^.αιρω που είναι...

(1 ΐροσπαθεΐ νά ξεφύγει άπ’ τά 
χέρια του... Πάλη... φ ω νέΥς ... Ξαφ^  
κα ανοι/εται ή πόρτα που δέν/ ΐί- 
™  κλειδωμένη, καί παρουσιάζε- 
. “ ‘ μι?  ,υΡΐα τρομαγμένη, πού οέ

ΕΙ™  Λ ? %
ΕΚ Ε ΙΝ Ο Σ . Κυρία μου, πώς μπή
κατε σ Μνα ξένο δωμάτιο γωοίς 
να χτυπήσετε; μ Χ ρις
ι ’ι !^ Ι-ί'ΙΗ (Κάθεται ήσυχη στήν πο
λυθρόνα. Περνει άπ! τό τραπεζάκι 
μερικά χειρόγραφα καί τά φύλλο 
μετράει. Ή  Κυρία στέκεται σάν ά- 
πο^λιθωμένη^μέσα στό δωμάτιο).

στό διπλανό δωμάηο,Ρ καΥ’ τρόμ£
ξα άπ τις φωνές σας καί τά κλάμ-

*4 τίς νέες β ε ν τ έ τ ε ;  τού XeXXuyeuvr: Ή H i p n v  , ί  -
« ο , ν ί ν  τ η ν  Μ . · £ .  S i n  r t  W -

Δέ'>*"οροϋσα ν’ άνθέξω πιά 
Φοβηθηκα^μή γίνει κανέναίφονικό.

ΦονΓκόί "  Ε Κ Ε ΙΝ Η  Υελ° 0ν)
ΚΥΡΙΑ  (Γελάει κι’ αύτή). Τώρα 

αντιλαμβάνομαι πώς ήτανε φάρ-

ΕΚ Ε ΙΝ Ο Σ  (Εύγενικά). — Καθήστε, 
Κυρία μου... (Ή Κυρία κάθεται). 
Μιά και γνωριστήκαμε, πρέπει νά 
σας καθησυχάσουμε... Είμαστε ήθο
ποιοί, και ξαναπερνάμε τούς ρό- 
λους μας... θά παίξουμε άπόψε 
ενα δραμα_τακι στήν αίθουσα τοΰ; 
δραματικού σχολείου τό «θέατρο αγάπης».

ΚΥΡΙΑ  (Πού δέν μπορεί νά συνέλ- 
„ απ τήν έκπληξη). Κι’ έγώ. που

Ε Κ ^ Η ε^γΥησα\ ^ έ συγχωρεΐτε... t K t lN H  (Χαμογελώντας).—Μή στε- 
νογωριέσθε... Δέν πειράζει...

Γιά νά έξιλεωθεΐτε, πάρτε μερι
κά εισιτήρια γιά τούς γνωστούς
,η?ς"πΑ Ω^εύεργετική μας άπόψε... Πόσα θέλετε;

ΚΥΡΙΑ  (Ντροπιασμένη).—Δώστε 
πεντε... θά προσπαθήσω νά τά δι
αθέσω, και .θά σάς τά δώσω τά 
λεφτά, υστέρα άπ= τή παράσταση.
ΕΚ*Ε IN Η τμ λ σΤ0 ^ 1°  ^εν°δοχεΐο.

κ γ ρ ι · Α ' ~ Ν τ ^ ν  π·ρ ω τη  .σ ε ΐ Ρ ά ; ο στΠν πρώτη... (Κεΐ-
νρς βγάζει άπ’ τή τσέπη του πέντε
κίτρινα εισιτήρια... Ή  Κυρία τά
περνει...)_ Έ χ ε τ ε  γειά... θά σας
ΕΚΕΙίΗΟτσ£ί>Γ τ?'-βράδυ· (ΦεύΥει>· π._ι\£ ΙΝ Ο Σ  (Γελώντας).— Ή  έπιτυ-
χια μας θάναι σπουδαία, Μάοω...'

Κριμα πού δέν βρισκόμαστε στήν 
Αθην.α θα ξετρελλαίναμε τόν κό- σμο...

(Φιλιώνται ένώ πέφτει ή αύλαία).
ΕΛΕΝ Η  Σ1ΦΝΑΙΟΥ 

(Ν ταίζη)

Καινούργιες 
ελληνικές ταινίες γυρίζονται

Παρά τά πενιχρά της μέσα, ή 
κινηματογραφία στήν Ελλάδα έρ 
γαζεται και προοδεύει.
νοθ?ηματ, ° δ0ταΐ βΡ^κονται, σκη- νοθεται δημιουργουνται, ήθοποιοί 
έπ στρατεύονται, φίλμ άγοράζον- 

και ολα μαζύ προσπαθοΰν νά 
παρουσιασσυν μιά νέα έλληνική ται- 

^δη, αυτές τίς μέρες προ- 
ραλλεται ή πρώτη άπ’ αύτές.

1) Ραγισμένε; καρ<5ιέ5. Δραματι- 
Krj ταινία σε σενάριο γραμμένο άπό 
το γνωστότατο ποιητή καί κονφε-

Σκηενοβ“ ν βαΡΛ 1Μ έ '°ΡέστηΛάσκο. Σκηνοθέτης ό ίδιος. Πρωταγωνι-
koaL  ^Ραιστατη κυρίαΛάσκου πού 
κρύβεται μέ το ψευδώνυμο Στέλλα 
Γκρεκα (ιταλικές λέξεις πού ση
μαίνουν: Έλληνικό άστέρι. Μά 
γιατί ιταλικό ψευδώνυμο, κ. Λάσκο·)
• n l?V TCtL̂  έΥύΡίσεν >Ί έταιρεία Ολυμπία Φίλμ, τών παραγωγών 
κ. κ. Περγαντη καί Δαδήρα. 

Φωτισμός καί μακιγιάζ, ό άρι-

2 ) Νύχτα αγωνίας. Δραματική 
έπίσης ταινία, τής όποιας τό σενά
ριο ^γραψεν ό συγγραφεύς κ. Δ 
Ιωαννόπουλος. Σκηνοθετεί ό Ιδιος' 

Πρωταγωνιστούν ή δ. Πάνου, ό Δη- 
%Ρ-ρΊ ς ^Ράτ (κι’ άς είχεν όρκι- 
σθει ότι δεν πρόκειται νά ξανα-
βαδί?ηςτ“ ίνία) Κα1 * πεΡ(φημος Λβι-
νΑΣ£ ΊνΐΚ“  καί Υ*νικά καλλιτεχνι- οιάκοσμο, έφιλοτέχνησεν ό Μά- 
ριος Αγγελόπουλος. Ή  ταινία γυ- 
—Φ^λμ» έταιρία «Φίνος

αΓγτα'Π 'A v *cnS>*'i τών ’Αθηνών.Αισθηματικόν gpyov τοΰ κ. Παπα- 
^ ωνώκη, μέ σκηνοθεσίαν τοϋ 
μ Λ  Πρωταγωνιστοΰν ή μικρΑ 
Μπελλόνι, ό Μαυρέας καί ό Εύ- νϋμίου.

δυρμοί κ«1 κλάματα έκάλυπταν τά παίξύ 
μό του, ή φωνή -.ου ί-σπασε μ^σα στή συγ
κίνησή του λυγμοί άληθινοί τόν συνεκλό- 
νιζαν καί πίστευε πώς ποτέ δέν έπαιξε τό
σο καλά στή ζωή του.

Μόλις έπεσε ή αύλαία. έν τούτοις, βλέ 
πει τήν κόρη του νάρχετάι κον.ά του πού 
ί}ταν γι* a&zbv ή πιό άσ^κιλής του κριτι_ 
κός. Παρηκολούθησί- τό έργο <4πό €να θ ε ." 
ωρεϊο καί έτρε με Ανήσυχη νά τόν ρωτή
σει τί είχε. at του συνέβαινε καί πώς τά 
κατάφερε νά παίξει τόσον άσχημα έκεΐνο 
τό βράδυ.

‘Ακόμη, μιά Λπόδειξη γιά τήν άπαραί. 
τηττ> κυριαρχία καί πώς τίποτε δέν πρέπει 
νά δοκιμάιζειαι στήν τύχη.

Πολλοί καλλιτέχνες σπουδαίοι έχουν άν 
τιρρήρεις καί μιλάνε γιά τή φυσικότητα 
καί τήν πραγματικότητα του παιξίματος 
καί -μέσων ιής έψαρμογης των.

Καί εΐνε γνωστή ή άπάντησις πού έδω
σε μιά έξυπνη Ά γ γ λ ίδ α  στή μεγάλη ήθο
ποιό Ρ ιστόρι που έπέμενε πώς δ,τι γίνεται 
στή σκτ.,νή πρέπει νά γίνεται προαγματικά.

Καί δμως άπαντ^ ή Ά γγλ ίδα . «όταν 
πεθαίνετε στή σκηνή, τότε τί γίνεται;»

Φυσικά ή Ρ ιστόρι δέν πέθαινε πραγμα
τικά. έκοτνε πώς πέβαινε καί τό έκανε 
μέ τρόπο περίφη μο για Λ έκοα ε̂ σπουδή 
σ* <ιυτόβ είχε συ^βέσει. πρόκα ορίσει τόν 
θάνατο καί τόν έδοκίμασε πολλές φορές, 
άπειρες, μέ τό κεφάλι της ζωντανώτοπο! 
Εκε ίνο ι πού εΐνε κυρίαρχοι άπό καιρού 
είς καιρόν δοκιμάζουν μερικά πράγματα 
'μπροστά σ;ό κοινόν, γιατί εΐνε βέβαοι πώς 
μπορούν νά τό συγκροτήσουν.

Μά στό έλληνικό θέατρο άδίοοκρίτως δο
κιμάζουμε δλοι. Μάς άρέσει ν* άναζητοΟ 
με προχειρότητες. Καί αυτή ή κακή συ
νήθεια πρέπει νά χτυπηθεί, να έκλείψει. 
Ο ί νέοι μοος πρέπει νά πεισθοΟν γι* os>t0 
καί νά βοηθήσουν.

Ή  τέχνη μας πρέπει νά είνε μόνο τέ
χνη. δΓ,Μχδή έκφραση, άλήθεια μέ τό ά
ρωμα της ποίησης, μέ τήν ένόραση τού 
ιδεώδους γι* αύτό ό νατουραλισμός στό̂  
θέατρο εϊνε μέγα λά.ος.

Τό κοινόν δέν τόν δέχεται άκόμα καί 
στους κστκους καί άσχημους ήρωες καί ο* 
αύτούς άκόμα θέλει μιάν άχ ίδα τέχνης,
Ή  τέχνη εινε ύπέρ τής φύσης άλλά έ* 
νάντια στό νατουραλισμό. Η  τέχνη δχι έ
ξω άπό τή φύση-, δχι δμως φύση, χω ρίς 
τέ^νη. *Όλα πρέπει νά ξεκινούν ά ^ Β κή ν  
άλήθεια καί να τείνουν ^ ρ ό ς  τό ϋ ^ ^ Κ ς .

Α ύ.ό  εΐνε θέμα γιά ει>ρΰτ<ηη άνο^υξη 
μέ ύλικό άφθονο άπό τήν πείρα μεγάλων 
ήθοποιών. άπό τά λά^η των πού βγαίνουν 

 ̂θετικά μαθήματα γιά τήν έξοστράκιση 
του _ νατουραλισμού., Γιατί άν πρέπει νά 
'κλαίμε, γιά νά κλάψουν τότε πρέπει νά 
μεθάμε γιά νά παρασ ήσουμε ένα μεθυ_ 
σμένον ή νά έχουμε ένστικτα δολοφόνου ή 
ραδιούργου άν χρειαστεί νά κάνουμε' δο
λοφόνο ή 4&αδιοΰργο.

Τουναντίον ό ήθοποιός πρέπει νά παίζει 
δχι έκ τού φυσικού, μά νά δανείζεται γιά 
τίς δημιουργίες τον. τό μεγαλείο της ά. 
ληθινης τέχνης νά εΐνε φυσικός σάν άετός 
καί δχι φυσικός σάν κο όπουλο.

Μά καί γί* αΰτά τά δυό χρειάζετσι ή 
ειλικρίνεια, ή άρμονία, ή άνοολογία καί 
αύτό γιά δλο τόν κόσμο.

*Ό δραματικός, ποιητής, κάβε συγγρα
φέας δίνει τή δραματική καί ποιητική του 
τέχνη :ήν κοοτ* έ οχήν άνθρώπινη ^  τόν 
έρμηνευτή τόν ηθοποιό kocI τήν τέχνη *του. 
Καί οί δυό μαζι συγκινούν. άνοααράεoogv 
τά πλήθη, δίνουν θείες συ/άρσεις στό λαό 
ικαί γιά τό λαό καί δχι μονο σ ούς άρι- 
στοκράτες της τέχνης καί ιούς λίγους έ- 
ραστές τού άκαιχχληπτου καί του μυστη
ριώδους.

Ο Ι θεατάί τούς αισθάνονταν τότε. νοιώ
θουν τή δημιουργία άπό άντανάκλασι*, καί 
άπό σύγκριστ.. "Ας μήν προχωρήσουμε δ
μως σέ πολυπλοκώτερα προβλήματα τής 
τέχνη*ς. ‘Ο δρόμος της εΐνε άνη.φορ·κός 
καί χωρίς έρμα. Άπό τά λίγα βιαστικά 
στοιχεία πού άναφέραμε, θά καταλάβουμε 
κιόλας μέ τί σύνθετη δουλειά κατστπιαστή. 
κάμε.

“Ας μελετούμε λοιπόν τήν κληρονομιά 
τών κλασικών κειμένων, κάθε κείμενο τέ
χνης άπό τή ζωή, τά ήθη καί ή μοΐρα 
τών άνθρώπων. χωρίς κούραση άπό δλες 
•τίς πλευρές, γιά - νά διορθωνόμαστε^ νά 
συμπληρωνόμαστε καί νά συμπληρώΤουμε 
τήν κρισΓι μας καί τίς παρατηρήσεις μας* 
εΐνε τά έργα πού έδρεψαν γενεές γενεών 
θεάτρου καί τέχνης. ~Ε σι άτενίζοντες τή 
φυστ> καί δουλεύοντας γι* αύτή^. θά βλέ 
πούμε μέσα της τή νίκη τής θείας πα\<χν_ 
θρωπινης τέχνης, τοϋ ίεάτρου. πού εΐνε 
ό αΙώνιος φίλος, ό κ<χλύιερος *σύν:ροφος 
ΥίοττΙ δίνει τήν καλύτερη τήν ώραιότεί 
ρη παρηγοριά στόν άνθρωπο καί τόν βοη
θάει νά υποφέρει καί νά ζεϊ.

*Αλλά, φίλοι μου. ή ξερή γνώστ, καί 
στεγνή θεωρία σέ τίποτε δέν θά μάς ωφε
λήσουν. άν δέν κάνουμε τήν τέχνη ζωή 
Η^ς^ καί δέν τήν ζοΟμε όργανικά. Χωρίς 
μόχθο, κάθε ταλέντο κάθε δύναμη. ένο_ 
ράσεως tdc καταρρεύσει θά έξατιιιοθεΐ^ 
θά σβύσει τελικά.

τό πιστεύω αύτό ξεκινούμε σήμε
ρα. έλεύθεροι άπό έπιδράσείς προσωπικής 
ήθοποιιας. άνεξάρτητα καί ουδέτερα άπό 
μένα καί_ άπό γνωστούς μας ήθοποιούς 
θά μελετάμε, 6ά έρει>νοΰμε θά σπου5άζοΰ 
με στό άτέλειωτο άνη/φόριασμά μας γιά 
ρε τό άτέλειωτο άνηφόρισμά μας γιά 
τή δική μοος έξύψωση στή θέση προογμα. 
τικων καλλιτεχνών πού ξέρουν τήν άπο
στολή τους. μά καί γιά τήν έξύψωστ' γε 
νικά τού καλλιτεχνικού καί έπαγγελματιΐ
θεάτρουΐπέδου το°  ‘Ελληνικού

ΓΜ2ΡΓΧ>Σ ΓΛ Η Ν Ο Σ

® C t# \T g t

Γ ΝΟΜΕΣ Τ  ΟΥ «©ΕΑΤΡΟΥ»
’Ά λ λα  κριτήρια

• Έ ν α  αίτημα, πού π-ρΟβάλλεται 
άπό τά_πρώτα, σέ ιμιά προσπάθεια 
νά 'βίγοΰίμε άιπό τή σηιμερινή κατά
σταση τοΰ θεάτρου, £ΐνε νά’ άναθε- 
ωρηθη ριζικά ό τρόπος πού ικαταρ- 
τίίζονται τά δραμοη:ολόγια τών θι
άσων. Αύτό τό διαβρωτιικό ψάξιμο 
στά ξένα δρα;ματολόγια καί στίς 
πιό άιπίθανες παληατσαρίες, ,μέ μό
νη τάσηι νά ψαρεύωνται άβοτνταδο- 
ρΟστιικοι ρόλοι, κομμένοι καί ραμ
μένοι στούς _ άστέρες, άρσενικούς 
'καί θη)λυκούς, τών θιάοων, πού 
συμβα νει νά εΐνε καί έιπί κεφαλής 
TfjlQ κάθε δουλειάς, πιρέπτει νά ύπεχω 
ρήιση, άν θέιλουμε νάχοαμε θέατρο. 
Χρειάζεται νά μπουν άλλα κριτήρια 
στό διάλεγμα τών έργων, σύμφωνα 
μέ μιά  ̂σταθερή κατεύθυνση, μ’ αί- 
σιθηιτικωτερες άξιώσεις. Χρειάζον
ται «είιμενα ̂  μέ 'καλλιτεχνϋκή άξία, 
ίβαρύτερη άπ̂  αύτά πού σερβίρον
ται σήμερα. Σέ τέτοια ικείμενα, ·ποΧ} 
νά δείχτη τό σύνολο, καί πού δέ>ν 
κοττοπτιεζουν τίς κοολλιτεχνυκές δυ
νάμεις πού τ’ άποτελοΰν μέ τήν ά- 
πόλιπηι ,κυριαοχία ρόλων πού έξα-, 
φανίζουν τό σύνολο γιά νά δείξουν 
τούς_άοτέρες. Τέτοια εργα θ’ άπο- 
τελουσαν και /ιά τούς ίδιους τούς 
πρωταγωνιστές καί τίς πρωταγωνί
στριες ευκαιρίες νά δείξουν τήν πο
λυτιμότερη άρετή ένός άληθιν;ΰ 
ή^μηνευτή. ; Τήν καλιλιτεχνιική, πει- 
θαρχια. Αληθινός καλλιτέχνης ή- 
θοποιός ̂ ιέν ε̂ίν' έκεΐνος ποΰ έπω<ρε- 
λειται άπό ενα εύκολο κείμενο, πού 
τόν εύνοεΐ νά φανη μέ τήν ελάχι
στη προσπάθεια. Εΐν’ έκεΐνος που 
ξβρει ν’ άποιδίνη τήν γνήσια φωνή 
του συγγραφέα, πειθαρχώντας στήν 
ατμόσφαιρα τοΰ έργου καί βοηθών
τας τό σύνολο νά τή ν άποδώση.
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Καλλιτεχνική
εξουσία

Μιά αισθητή Ελλειψη τών t/η με ρινών
τ οτ* διάΦ°Ρ« βέαπρα τού ™εζοω λάγου εΐνε καϊ .6 σχετικά σπάνιο 

ΕλλΊ>ακών ίρνω». Ύττάρχουν βέβαια συγγ.ραφεις ττού συνδέονται μέ 
θιάσους καί παρουσιάζονται σέ κάβε θεατρική περίοδο μ’ £,α έργο. Αύτά τά έρνα 
ομως έχουν ολα σχεδόν ένα ριζικό έλάτ. 
τωμα ατι γράφονται σχεδόν κατά παραγ
γελίαν κι έχουν Τόσον Cm' δψει νους τούς 
άστέρες τών θιάσων πού συνεργάζονται 
που εινε σά*/ νά τά ύπαγορευουν οΐ ΐδ.ες 
οΐ πρωταγωνίστριες κι* οί πρωταγωνιστές.

_ περίεργη αύτή δουλεία τής δραματι- 
κης πέννας στόν υποκριτή, άποτελεΐ έμ- 
κΟοιο σοβαρό, στήν άνάπτυξη καινούργι. 
vi)v δραματικών ταλέντων. Άφαιρεϊ τήν 
κυρία προϋπόθεση της κο:λλιτεχνικής δη
μιουργίας: τήν ’Ελευθερία. Κι* εύνοεΐ τήν 
παραγωγή έργων μέ στερεότυπα ν ουέτια 
των άστέρω'ν. πού πιάνουν τό μεγαλύτε
ρο μέρος τών δραματικών εΙκόνων κι* ά
φ ί νουν μονάχα τά ξώφυλλα καί τις γαρ
νιτούρες γιά τό σύνολο. Χρειάζε αι νά ύ. 
πάρ ,η σέ κάθε θίασο μιά ύπεύθυνη κοελ_ 
λιτεχνική έξουσία. έξω καί πάνω άπό 
το^ς έν^ιαφερομένους άστέρες, γιά νά

Τ Τ
ΐ ' ’νά συγκροτηθη ?νοίς κάτάλογος ά

πό τίς άνοτ/νωρισμένεζ .-έπιτυχίες 
των περασμένων γιά τόν ίδιο σκο
πό. Αύτό θ’ άποτελοΰσε μιά πρώτη 
φροντίδα τοΰ Κρόίτους^γιά τήν έγ- 
χώρια θεατρική παροτγωγή πού 
πρ&πει νά όμολογήσοΟν οί άρμόδιοι 
πώς δέν τήν ίχουν ένθαρρύνει ώς 
τά σήιμερά.

-

ίδιαλέγη άπό τά ‘ Ελληνικά έργα δσα έ
χουν άληθινή αΙσθητική άξία γιά νά λυ. 
τρωθή ό συγγραφέας άπό τίς άξιώσεις 
τώ j  άστερισμών καί νά δώση έργο πιό 
έλεύθερο πιό σύμφωνο μέ τήν Ιδιοσυγκρα 
σία του καί μέ τούς κανόνες τής τέχνης 
του. *0 ήθοποιός έχει τήν τάση νά βλέπη 
περισσό ερο τό ρόλο του παρά τό έργο. 
Πρέπει νά ύπάρξη λοιπόν μιά δυναμι άνα 
σταλτική σ* αύτή τήν τάση, πού θά τόν 
ύποχρεώση νά βλέπη πρώτα τό έργο κι* 
υστέρα τό ρό λοτου .

Έλληνικά έργα
Γενικότερα,_ γιά τά έλληνικά έρ

γα, βχουιμε νά κάμουμε τή δυσάρε
στη _ παρατήρηση, _6.τι μόλις παι- 
γβοΰν κι' έξαντληθοΰν εΐσπραχτυκά, 
πτργαίνουν όλο^χ στά κοιμητή,-ιία 
τών παληών δραματολογίων καί 
χρειάζεται συνήθως έξαιρετική πε,ρί 
αταση, δπως ή σημερινή ελλειψη, θε
ατρικών έργων τής ξένη,ς παραγω- 
γής, γιά ν’ ^άναδιφηθούν τά όστεο- 
φυλάκια τών κοιμητηρίων αύτών 
γιά -μιά έπαναΛειψη, 'Έργα πού εΐ- 
,χαν μεγάλες επιτυχίες τά περασμέ
να χρόνια κι’ άφησαν έποχή, έιμει- 
vocv ετσι έπί όλοκληρες δ&κοοετηρί- 
δες στά  ̂ χ-ρονοντουΛαπα τών θιά
σων, χωρίς  ̂κοαΛείς -νά σκεφτη, δτι 
ε,πρεπε καί τό νεώτερο κοινό νά 
γνωρίση: τά καλύτερα έργα τής πε
ρασμένης παραγωγής. Αύτό τό ά
δικο πού γίνεται στούς συγγράφεις ικαί οτο κοινο και οτη θεατρική τέ- ιχνη. γενικώτερα, πού πρέ/πει νά γνω 
ρ<η. τούς σταιθιμούς της -καί νά συ- 
νειϋητοποιεΐ τήν παράιοοσή της είνε 
-καιρός νά πάψη. Ιΐιρέπει νά ^ανο- 
viatjfj μιά φορά γιά πάντα— καί νά 
κανονισθη μέ ειδικό νόμο τής Πολι
τείας —  ̂ή̂  τύχη, τών έλλη-νυκών έρ
γων καί ή &= άη τους στά δραμα
τολόγια τών θιάσων. Πρέπει νά ύ- 
ποχρεωθούν, οί θίασοι αύτοί νά παί 
ζουν ενα τούλαχιστο πρωτότυπο 
έλληνικό έργο σέ -κάθε περίοδο κι’ 
άπό μιά τουλάχιστο έπανάλειψη, πε
ρασμένων έπιτυχιών. Καί γιά νά 
μήν _υπάρχει η αιώνια δικαιολογία 
ή μάλλον τό πρόσχημα, δτι οί θία
σοι δέν βρίσκουν έλληνικά έργα, 
εΐνε άνάγκη νά συστηθή άπό τή Δι
εύθυνση: Γραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 
υπουργείου Παιδείας έπιτροπή άπό 
Εμπειρογνώμονες, πού νά ύποβάλ- 
λωνται τα εργα δλων των *νέων 
συγγραφέων, -.τού δέν εΐνε άνεγνω- 
ρισμένοι, νά · ξεδιαλέγωνται -καί νά 
καταρτίζεται κατάλογος έπίίσηιμος, 
πού νά τόν συμβουλεύονται οί θεα
τρικές έπιχειρήσεις. Έπίσης πρέπει

“Ολα τά προηγούμενα τεύ
χη τού «ΘΕΑ ΓΡΟΥ» καθώς καί « 
τά άλλα περιοδικά πωλοΰνται 
στό περίπτερον ΠΕΤΡΟ Υ ΓΥ- ■ 
Π ΑΡΑΚΗ , όδός Πανεπιστημί- ί 
ου 56 έναντι ξενοδοχείου «Έρ- ι 
μής». j

ΟΙ φωτογραφίες μας
ΕΤνε περίεργο φαινόμενο αυτό πού πα| 

ρατηρεΐται μ’̂  ένα μέρος τών ‘Ελλήνων ή-* 
θοποιών: *Ενώ οΐ ξένοι καλλιτέχνες, μό
λις βγήκε τό περιοδικό μας. φάνηκαν ά_ 
μέσώς πρόθυμοι νά μάς στειλουν τίς φω 
τογραφίες ιους —  καί μάλιστα έτοιμα 
κλισέ —  μέ βιογραφικές σημειώσεις καί 
λεζάντες, αυθόρμητα καί χωρίς νά τό ζη
τήσουμε γιοττί άπλούστατα ένοιωσοεν τήν 
προσπάθεια τοϋ περιοδικού μας. οΐ "Ε λ . 
λΓνες ήθοποιοί δέν έδειξαν σ* * αύ ό τήν 
προ.υμία πού περιμέναμε. Koci εΐνε πε
ρίεργο τό φαινόμενο αύτό, γιατί ό ξένος 
έχει πολύ μικρότερο συμφέρον άπό τόν 
ντόπιο καλλιτέχνη νά γίνχι γνωστός καί 
συμπαθητικός στή δική μας χώρα. Νά πού
με δ ι ό  "Ελληνοες ήθοποιός δέν εΐνε εύ· 
αισθητός στήν διαφήμηση —  καί μάλιστα 
μιά διαφήμηση πού γίνεται δωρεάν άπό 
τίς στήλες μας —  θά ήταν άστεΐο. Γιατί 
ιβλεπουμε τά προγράμματα τών θεά ρω ν 
καί τούς καυγάδες πού γίνονται σχετικά 
μέ τό ποϋ καί πώς θά μπη τό κάθε δνο. 
μα. Καί γιατί ξέρουμε πόσο κατάκαρδα 
τό παίρνουν δταν δέν άναφέρον.αι στίς 
κριτικές τών έφημερίδων. Μένει, λοιπόν 
άνεξήγΓ,το πώς στό ζήτημα τών φωτόγρα 
φιών δείχνονται μερικοί τόσο άδιάφοροι. 
Ό _  πόθος μας εΐνε _ νά κάνουμε δσο μπο
ρούμε πιό δημοφιλείς αύτούς πού μοχθούν 
κάθε βράδυ σ ά σανίδια τη·τ σκηνής μέ 
τήν πεποίθηση, δτι καμμιά υλική αμοιβή 
δέν εΐνε πιό πολύτιμη γι* αύτούς άπό τή 
θερμή άγάπη του κοινού. Δέν θέλουν να . 
μας βοηθήσουν σ4 αύτό τό έργο; Τόσο 
τό χειρότερο γι* οτύτούς. θά  τό κάνουμε 
άπως μπορούμε, άλλά θά τό κάνουμε.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι 
πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »

‘Ο συνεργάτης μας κ. Μιχ. Ρόδάς μά^ 
άπέστειλε τήν κατωτέρω επιστολήν: ·

«Φίλε κ. Διευθυντά τοϋ «θεάτρου»,
\ Μ ’ έρωτοϋν πλεΐστοι ήθοποιοί καί θεαιρό 
φίλοι τί άπέγινε ή προσφυγή που ύπεβαλα ϊ 
στή "Ενοοσι Συντακτών ‘Ημερησίων ' 
ναρκών ’ Εφημερίδων καί στην "ηνωσχ Μου
σικών και θεατρικών Κριτικών έναντίονi  
του Ά χ .  Μαμάκη, γιά το άσυμβίβαστο .ο 
κριτικού τών «Αθηναϊκών Γίεων» καί τή 
συμβόλαια πού είχε ύπογράψει σε δύο θά 
τρα καί ε'ισέπρατνε ποσοστά, ώς δήθεν 
λ  ιτεχνικός διευθυντής ίων.

Απαντώ: *Η προσφυγή μου έκδικάζεται 
στίς δύο ‘ Ενώσεις. ‘Ο Ά χ .  Μα^άκης εξα- 
κοΛουθεί νά εΙ*ε «ύπόδιικος». Στην Ενωσι 
Συντακτών έξητάοθη ή πρώτη σειρά 1.1 
μαρτύρων, θά  εξε.ασ.οϋν σέ λίγο καί άλ
λοι τοσοι. * Ολίγη, λοιπόν, ύπομονή. έως 
όνου έκόοο^ ή σχετική άπόφασι άπό υύο νό 
μ^μα καί υπεύθυνα έποεγγελματικά Σωμοε_ 
τεια.

Έ ν  τψ μεταξύ ό «ύπ6δικός» έσπευσε —  
ό θεός τόν έφώτισε —  κι* έΐδι μουίευσε στά 
(α’ΑΘι να^κά Ιΐέα^της 29ης *1ουνιου 1944 
τήν άκυλουθη δήλωσι: «* Επειδή ή εατρι. 
κή στηλη είχεν άναγγείλει προ καιρού τή' 
συνεργασίαν μου μέ δύο μουσικους θιά. 
σους. οας παρακούω διά τήν τ ά < , ι ν  νά 
σημειωθη δτι τβ α ΐ τ ή ο ε ι  μου άπό χθ^ς 
έπαυσα νά είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής 
τόσον τοϋ θιαοου της μουσικής κωμωδίας 
τοϋ «Πάρκ». όσον καί τοΟ μουσικού συγ
κροτήματος ’τοϋ θεάτρου «Μακέίοο».

Αυιά τά δύο «διά τήν τ ά ξ ι ν» καί τί)
«α I τ ή σ ε ι μου» εΐνε άπολαυστικά.

Τά πρακτικά καί αί καταθέσεις τών 
μαρτύρων θά εκδοθοϋν είς Ιδιαίτερον τεϋ. 
χος καί ιότε έκαστος θά κρίνη γ ι»  την 
«τάξυ> καί τήν «αϊτηαί» του# Σήμερα τό 
εύχσριστο γεγονός εΐνε δτι ό «υπόδικός» 
εύ^εθη στήν άνάγκη *νά δηλώση δημοσία 
ότι είχε συμβόλαια μέ δύο θέατρα, καθ5 
ήν έποχήν έφερε τόν τίτλο τοϋ κριηικου.
Τί είδους συμβόλαια είχε καί άύτό θά 
γνωσθή δημοοίςι. γιατί ύπηρχε καί ένα 
συμβόλαιο πού ανελάμβανε καί τήν εύθύ. 
νη τοϋ...σκηνοθέτη! Καί τό σχετικά συμ. 
δόλαιο βρίσκεται στά χέρια τών συναδέλ
φων κ.κ. Άλέκου Λιδωρίκη καί Δ. ΕύΟγ. 
γελίδη. δπως κατέθεσαν στήν "Ενωσι Συν 
τακτών’. ^  Ί

‘Ομολογώ. 6rri δέν μπορούσα νά έχ& 
καλύτερο μάρτυρα γιά τήν προσφυγή μου 
άπό τόν Ά χ .  Μαμάκη, μέ τήν δήλωσι πού 
έκαμε δημοσία στίς 29 ’ Ιουνίου 1941. 
ScriDta manent·

Σα ς εόχαριστώ γιά τήν φιλοξενία.
Δικός σας 
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δυρμοί καί κλάματα έκάλυπταν τό παίξι
μό του, ή φωνή ίου έσποεσε μέσα στή cr^y. 
κίνησή του λυγμοί άληθινοί τόν συνεκλό- 
νιζαν καί πίστευε πώς ποτέ δέν έπαιξε τό
σο χαλά στή ζωή του.

Μόλις έπεισε ή αύλαία. έν τούτοις, βλέ 
πει τήν κόρη του νάρχεται κον.ά του πού 
ήταν γι* αύτόν ή πιό άσφαλής του κριτι. 
κός. Παρηκολούθησ.ι τό έργο άπό ένα θε
ωρείο καί έτρεμε Ανήσυχη νά τόν ρωτή
σει τί είχε τί του συνέιβαινε καί πως τά 
κατάφερε νά παίξει τόσον άσχημα έκεΐνο

*.^κόμίί μιά άπόδειξη γιά τήν άπαραί- 
τηττ> κυριαρχία καί πώς τίποτε δέν πρέπει 
νά δοκιμάζεται στήν τύχη.

Πολλοί καλλιτέχνες σπουδαίοι έχουν άν 
τιρρήρεις καί μιλάνε γιά τή φυσικότητα 
καί τήν πραγματικότητα του παιξίματος 
και μέσων τής έφαρμογής των.

Και εΐνε γνωστή ή άπάντησις πού έδω
σε μιά έξυπνη Ά γ γ λ Ιδ α  στή μεγάλη ήθο
ποιό Ριστόρι πού έπέμενε πώς δ,τι γίνεται 
στή σκτ.,νή πρέπει νά γίνεται πραγματικά.

Καί δμως άπαντα ή Ά γγλ ίδα . «δταν 
πεθαίνετε στή σκηνή, τότε τί γίνεται;»

Φυσικά ή Ριστόρι δέν πέθαινε πραγμα
τικά. έκανε πώς πέθαινε καί τό έκοενε 
μέ τρόπο περίφημο για Λ έκανε σπουδή 
σ’ αχττό. εΐχε συνθέσει. πρόκα ορίσει τόν . 
θάνατο και τόν έδοκίμασε πολλές φορές, 
άπειρες μέ τό κεφάλι της ζωντανώτσττο. 
'Εκείνοι πού εΐνε κυρίαρχοι άπό καιρού 
εις καιρόν δοκιμάζουν μερικά πράγματα 
'μπροστά σ ό κοινόν, γιατί εΐνε βέβαοι πώς 
μπορούν νά τό συγκροτήσουν.

Μά στό έλληνικό θέατρο άδιοοκρίτως δο
κιμάζουμε δλοι. Μας άρέσει ν* άναζητοΟ 
με προχειρότητες. Καί αυτή ή κακή συ
νήθεια πρέπει νά χτυπηθεί, νά έκλείψει.

νέοι ματ πρέπει νά πεισθοΰν γι* αϋιό 
και νά βοηθήσουν.

*Η τέχνη μας πρέπει νά εΐνε μόνο τέ
χνη. δ r, Λαδή έκφραση, άλήθεια μέ τό ά
ρωμα της ποίησης, μέ τήν ένόραση του 
ιδεώδους, γ ι’ αύτό ό νατουραλισμός στό, 
θέατρο εΐνε μέγα λά.ος.

Τό κοινόν δέν τόν δέχ«εται άκόμα καί 
στούς κακούς και άσχημους ήρωες καί σ* 
αύτούς άκόμα θέλει μιάν άχ ίδα τέχνης. 
*Η τέχνη εΐνε ύπέρ τής φύσης, άλλά έ- 
νάντια στό νατουραλισμό. Η  τέχνη δχι έ. 
ζω άπό τή φύση. δχι δμως φυστ. ΫωρΙς 
τέχνη. "Ολα πρέπει νά ξεκινούν ά ^ Β ϊή ν  
άλήθεια και νά τείνουν β^ρός τό ί^ Η κ ς .

Α ύ .ό  εΐνε θέμα γιά εύρύταιη άναϋτυξη 
μέ ύλικό άφθονο άπό τήν πείρα μεγάλων 
ήθοποιών. άπό τά λά^η των πού βγαίνουν 

* θετικά μαθήματα γιά τ^ν έξοστράκιση 
τού νατουραλισμού., Γιατί άν πρέπει νά 
ικλαίμε, γιά νά κλάψουν. τότε πρέπει νά 
μεθάμε γιά νά παρασ ή σουμε ένα μεθυ- 
σμένον· ή νά έχουμε ένστικτα δολοφόνου ή 
ραδιούργου άν χρειαστεί νά κάνουμε' δο
λοφόνο ή 4>αδιοΰργο.

Τουναντίον ό ήθοποιός πρέπει νά παίζει 
δχι έκ τοΟ φυσικού, μά νά δανείζεται γιά 
τίς δημιουργίες τον. τό μεγαλείο της ά. 
ληθινής τέχνης νά εΐνε φυσικός σάν άετός 
καί δχι φυσικές σάν κο όπουλο.

Μά καί γι* αύτά τά δυό χρειάζεται ή 
ειλικρίνεια ή άρμονια, ή άναλογία καί 
αυτό γιά δλο τόν κόσμο.

Ό  δραματικός, ποιττής. κ<ίφε συγγρα
φέας δίνει τή δραματική καί ποιητική του 
τέχνη τήν κατ’ έ οχήν άνθρώπινη ^  τόν 
ερμηνευτή τόν ήθοποιό καί τήν τέχνη του. 
■Καί o l δυό μαζι συγκινοΰν. άνοααράοσο^ν 
τά πλήθη, δίνουν θεϊες συ/άρσεις στό λαό 
καί γιά τό λαό καί δχι μονο σ ούς άρι- 
στοκράτες της τέχνης και τούς λίγους έ_ 
ραστές του άκοηαληπτου καί του μυστη
ριώδους.

Ο Ι θεαταί τούς αίσθάνοντοα. τότε. νοιώ
θουν τή δημιουργία άπό άντανάκλασΓ, καί 
άπό σύγκριστ.. "Ας μήν προχωρήσουμε δ
μως σέ πολυπλοκώτερα προβλήματα τής 
τέχνης. Ό  δρόμος της εΐνε άνηφορικός 
καί χωρίς έρμα. Ά π ό  τά λίγα βιαστικά 
στοιχεία πού άναφέραμε. θά καταλάβαμε 
κιόλας μέ τί σύνθετη δουλειά καταπιαστή. 
καμε.

"Ας μελετούμε λοιπόν τήν κληρονομιά 
τών κλασικών κειμένων, κάθε κείμενο τέ
χνης άπό τή ζωή, τά ήθη καί ή μοίρα 
τών άνθρώπων. χωρίς κούραση άπό δλες 
τίς πλευρές, γ ι ά ' νά διορθωνόμαστε^ νά 
συμπληρωνόμαστε καί νά συμπληρώνουμε 
τήν κρισΓι μας καί τίς παρατηρήσεις μας* 
εΐνε τά έργα πού έδρεψαν γενεές γενεών 
θεάτρου καί τέχνης. " Ε  σι άτενίζοντες τή 
φύστ> και δουλεύοντας γι* αύτήν. θά βλέ 
πούμε μέσα της τή νίκη τής θείας παναν
θρώπινης τέχνης, τοΰ ιεάττρου. πού εΐνε 
ό αΙώνιος φίλος, ό καλύτερος ’σύν:ροφος, 
γιοττί δίνει τήν’ καλύτερη, τήν ωραιότε
ρη παρηγοριά στόν άνθρωπο καί τόν βοη
θάει νά ύποφέρει καί νά ζεΐ.

’Αλλά, φίλοι μου. ή ξερή γνωστ, καί 
στεγνή θεωρία σέ τίποτε δέν θά μάς ωφε
λήσουν. άν δέν κάνουμε τήν ιεχνη ζωή 
μας κάί δέν τήν ζουμε όργανικά. Χωρίς 
μόχθο, κάθε ταλέντο κάθε δύναμη. ένο_ 
ράσεως tdt καταρρεύσει. θά έξατμισθεΐ, 
θά σβύσει τελικά.

Μέ τό πιστεύω αύτό ξεκινούμε σήμε
ρα. έλεύθεροι άπό έπιβράσείς προσωπικής 
ήθοποιΐας. άνεξάρτητα καί ούδέτερα άιτό 
μένα καί’ άπό γνωστούς μας ήθοποιούς. 
θά μελετάμε, 6ά έρευνοΰμε θά σπουδάζοΰ 
με στό άτέλειωτο άνηφόριασμά μας γιά 
ρε τό άτέλειωτο άνηφόρισμά μας γιά 
•τή δική μας έξύψωση στή θέση πραγμα. 
τυκών καλλιτεχνών πού ξέρουν τήν άπο
στολή τους. μά καί γιά τήν έξύψωστ γε
νικά τού καλλιτεχνικού και έπαγγελματι. 
κοΟ έπιπέδου όλοκλήρου- τοΟ 'Ελληνικού 
θεάτρου.

Γ ΙΏ Ρ Γ Ο Σ  ΓΛΗ ΓίΟ Σ
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Γ ΝΩΜΕΣ Τ ΟΥ « © Ε  ΑΤΡΟΥ,
"Αλλα κριτήρια

“ Ενα οΛτημα, πού πράβάλλεται 
άπό τά πρώτα, σέ ιμιά προσπάθεια 
νά βγοϋμε άπό τή σημερινή κατά
σταση. τοΰ θεάτρου, εΐνε νά άναθε- 
ωρηθη ριζικά ό τρόπος πού καταρ
τίζονται τά δραματολόγια τών θι
άσων. Αύτό τό διαβρωτιικό ψάξιμο 
στά ξένα δραματολόγια κα'ι στίς 
πιό άϊπίθανες παληατσαρίες, μέ μό
νη τάση. νά ψαρεύωνται άβανταδο- 
ρίΐστικοι ρ>άλοι, κομμένοι καί ραμ
μένοι στούς άστέρες, άρσενικούς 
•καί θηλυκούς, τών θιάσων, πού 
συμβανει νά εΐνε καί έτπί κεφαλής 
τήΐς κάθε δουλειάς, πρέ/πει νά ύπεχω 
ρηίση, άν θέλουμε νάχουμε θέοαρο. 
Χρειάζεται νά μπουν άλλα κριτήρια 
στό διάλεγμα τών έργων, σύμφωνα 
μέ μιά σταθερή κατεύθυνση, μ’ αί- 
σθητικώτερες αξιώσεις. Χρειάζον
ται κείιμενα μέ καλλιτεχνική άξία, 
βαρύτερη άίπ’ αΰτά πού σερβίρον 
ται σήμερα. Σέ τέτοια κείμενα, που 
νά δείχτη τό σύνολο, καί πού δέ>ν 
κοηταπιέζουν τίς καλλιτεχνικές δυ
νάμεις πού τ’ άποτελοΰν μέ τήν ά-. 
πόλυτη κυριαοχία ρόλον πού έξα-, 
φανίζουν τό σύνολο γιά νά δείξουν 
τούς άστέρες. Τέτοια εργα θ’ άπο- 
τελοΰσαν καί γιά τούς ίδιους τούς 
πρωτοτγωνιστές καί τίς πρωταγωνί
στριες ευκαιρίες νά δείξουν τήν πο
λυτιμότερη άρετή ένός άληθινιΰ 
ή^μηνεντή. : Τήν καλλιτεχνική πει
θαρχία. ’Αληθινός καλλιτέχνης ή
θοποιός ̂ έν είν’ έκεΐνος ποΰ επωφε
λείται άπό ένα εΰκολο κείμενο, πού 
τόν εύνοεΐ νά φανη μέ τήν έλάχι- 
στη> προσπάθεια. Εΐν’ έκεΐνος πού 
ξέρει ν’ άποιδίνη τήν γνήσια φωνή 
τοΰ συγγραφέα, πειθαρχώντας στήν 
άτμόσφαιρα τοϋ έργου καί βοηθών
τας τό σύνολο νά τήν άποδώση.

Καλλιτεχνική 
έξουσία

Μιά αίσθητή έλλειψη τών υημερινών 
δραματολογίων, στά διάφορα θέατρα τοΰ 
πεζού λόγου εΐνε καί .ό σχετικά σπάνιο 
σερβίρισμα Ελληνικών έργων. ‘Υπάρχουν 
ιβέβαια συγγραφείς πού συνδέονται μέ 
θιάσους καί παρουσιάζονται σέ κάθε θεα
τρική περίοδο μ* ένα έργο. Αύτά τά έργα 
δμως έχουν δλα σχεδόν ένα ριζικό έλάτ. 
τωμα. δτι γράφονται σχεδόν κατά παραγ
γελίαν κι* έχουν τόσον ύπ’ δψει \ους τούς 
άστέρες τών θιάσων πού συνεργάζονται 
πού εΐνε σά; νά τά ύπαγορευουν ol ΐδ.ες 
οί πρωταγωνίστριες κι* οι πρωταγωνιστές. 
Ή  περίεργη αύτή δουλεία τής δραματι
κής πέννας στόν υποκριτή, άποτελεΐ όμ- 
κόδιο σοβαρό, στήν άνάπτυξη καινούργι. 
νθν δραματικών τοίλέντων. Άφαιρεϊ τήν 
ικύρια προϋπόθεση τής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας: τήν ‘ Ελευθερία. Κ ι’ εύνοεΐ τήν 
παραγωγή έργων μέ στερεότυπα ν ουέτια 
τών άστέρων. πού πιάνουν τό μεγαλύτε
ρο μέρος τών δραματικών εΙκόνων κι/ ά_ 
φίνουν μονάχα τά ξώφυλλα καί τίς γαρ
νιτούρες γιά τό σύνολο. Χρειάζε αι νά ύ. 
πάρ ,q σέ κάθε θίασο μιά ύπεύθυνη καλ
λιτεχνική έξουσία. έξω καί πάνω άπό 
τούς ένβιαφεραμ^νους άστέρες, γιά νά

ίδιαλέγη άπό τά ‘Ελληνικά έργαχ δσα έ
χουν άληθινή αίσθητυκή άξία για νά λυ. 
τρωθή ό συγγραφέας άπό τίς άξιώσεις 
των Αστερισμών καί νά δώση έργο πιό 
έλεύθερο πιό σύμφωνο μέ τήν ίδιοσυγκρα 
σία του καί μέ τούς κανόνες τής τέχνης 
του. ‘Ο ήθοποιός έχει τήν τάση νά βλέπη 
περισσό ερο τό ρόλο Του παρά τό έργο. 
Πρέπει νά ύπάρξη λοιπόν μιά δυναμι άνα 
σταλτική σ* αύτή τήν τάση, πού θά τόν 
ύποχρεώση νά βλέπη πρώτα τό έργο κι* 
ύστερα τό ρόλο ^του.

Έλληνικά έργα
Γενικότερα, γιά τά έλληνικά έρ

γα, έχουμε νά κάμουμε τή δυσάρε
στη ποφοετήρηση, δ.τι μόλις παι- 
χθοΰν κι' έξαντληιθοΰν είσπραχτικά, 
πηγαίνουν όΑο\ορ: στά κοιμη-τή.^α
τών παληών δραματολογίων καί 
χρειάζεται συνήθως έξαιρετική περί 
στάση, δπως ή σημερινή έλλειψη,, θε
ατρικών έργων της ξένης παραγω- 
Της γιά ν’ άναδιφηθοΰν τά όστεο- 
φυλάκια τών κοιμητηρίων αύτών 
ιγιά μιά έπανοολειψη,. "Εργα  πού εΐ- 
χ<χν μεγάλες έπιτυχίες τά περασμέ
να χρόνια κι’ άφησαν έποχή, έμει- 
ναν έτσι έπί όλοκληρες δε/καετηρί- 
δες οτά χρονοντούΛοεπα τών θιά
σων, χωρίς κανείς νά σκεφτη, ότι 
έπρεπε καί τό νεώτερο κοινό νά 
γνωρίση; τά καλύτερα έργα τής πε
ρασμένης παραγωγής. Αύτό τό ά
δικο πού γίνεται στούς συγγραφείς 
καί στό κοινό καί στή θεατρική τέ
χνη. γενικώτερα, πού πρέπιει νά γνω 
ρ^ζη τούς σταθμούς της καί νά συ- 
νειΟητοπσιεΐ τήν παράοοσή της είνε 
;καιρός νά πάψη. 1 Ιρέπει νά κανο- 
νισϋή μιά φορά γιά πάντα— καί νά 
κανονισθη ιμέ ειδικό νόμο της Πολι
τείας — ή τύχη, τών έΑληνυκών έρ
γων καί ή θεση τους στά δραμα
τολόγια τών θιάσων. Πρέιπει νά ύ- 
ποχρεωθοΰν, οί Θίασοι αύτοί νά παί 
ζουν ένα τουλάχιστο πρωτότυπο 
έλληνικό έργο σέ κάθε περίοδο κι’ 
άιπό ιμιά τουλάχιστο έπτανόολειψη, πε- 
(ραοιμένων επιτυχιών. Καί γιά νά 
μήν ύπάρχει η αιώνια δικαιολογία 
ιη μάλλον τό πρόσχημα, δτι οί θία
σοι δέν βρίσκουν έλληνικά έργα, 
εΐνε άνάγκη νά συστηβή άπό τή Δι
εύθυνση: 1 ραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 
ύπουργείου Παιδείας έπιτροπή άπό 
έμπειρογνώμονες, πού νά ύπαβάλ- 
λωνται τά έργα δλων τών -νέων 
συγγραφέων, -.τού δέν είνε άνεγνω- 
ρισμένοι, νά-ξεδιαλέγωνται καί νά 
κοπαρτίζεται κατάλογος έπΟσημος, 
πού νά τόν συμβουλεύονται οί θεα
τρικές έίπιχειρήσεις. Έπίσης πρέπει

“ Ολα τά προηγούμενα τεύ- 
ι χη τού «ΘΕΑ Γ ΡΟΥ» καθώς καί ι
! τά άλλα περιοδικά πωλοΰνται [■
» στό περίπτερον ΠΕΤΡΟ Υ ΓΥ- ι
J Π Α ΡΑ ΚΗ , όδός Πανεπιστημί-
■ ου 56 ένοητι ξενοδοχείου «‘kp- ■
!  μης»· !
I .............................................................................J

νά συγκροτηθή ένοίς κάτάλογος ά
πό τίς άναγνωρισμένεί; .·έιπιτυχίες 
τών περασμένων γιά τόν ίδιο σκο
πό. Αύτό θ’ άποτελοΰσε μι,ά πρώτη 
φροντδα τοΰ Κρόίιους^γιά τήν έγ- 
χώρια θεατρική παροέ/ωγή πού 
πρέπει νά ομολογήσουν* οί άρμόδιοι 
πώς δέν τήν £χουν ένθαρρύνει ώς 
τά σήιμερά.

Οι φωτογραφίες μας
Εΐνε περίεργο φαινόμενο, αύτό πού παί 

ρατηρεΐται μ ένα μέρος τών ‘Ελλήνων ή-* 
θοποιών: *Ενώ ol ξένοι καλλιτέχνες, μό
λις βγήκε τό περιοδικό μας. φάνηκαν ά
μέσως πρόθυμοι νά μάς στεϊλουν τίς φω 
τογραφίες ιους —  καί μάλιστα έτοιμα 
κλισέ —  μέ βιογραφικές σημειώσεις καί 
λεζάντες, αυθόρμητα καί χωρίς νά τό ζη
τήσουμε γιοαί άπλούστατα ένοιωσαν τήν 
προσπάθεια τοΰ περιοδικού μας. o l "Ελ_ 
λτννες ήθοποιοί δέν έδειξαν σ’ αύ ό τήν 
προ.υμία πού περιμέναμε. Και εΐνε πε
ρίεργο τό φαινόμενο αύτό, γιατί ό ξένος 
έχει πολύ μικρότερο συμφέρον άπό τόν 
ντόπιο καλλιτέχνη νά γίνη γνωστός καί 
συμπαθητικός στή δική μας χώρα. Νά πού
με δ ι ό "  Ελληνας ήθοποιός δέν εΐνε εύ 
αίσθητος στήν διαφήμηση —  καί μάλιστα 
μιά διαφήμηση πού γίνεται δωρεάν άπό 
τίς στήλες μας —  θά ήταν άστεϊο. Γιοπί 
βλέπουμε τά προγράμματα τών θεά ρων 
καί τούς καυγάδες πού γίνονται σχετικά 
μέ τό παϋ καί πώς θά μπη τό κάθε δνο
μα. Καί γιατί ξέρουμε πόσο κατάκαρδα 
τό παίρνουν δταν δέν άναφέρον.αι στίς 
κριτικές τών έφη μερίδων. Μένει, λοιπόν 
άτνεξήγ.,το πώς στό ζήτημα τών φωτογρα 
φιών δείχνονται μερικοί τόσο άδιάφοροι. 
‘ Ο πόθος μας εΐνε νά κάνουμε δσο μπο
ρούμε πιό δημοφιλείς αύτούς πού μοχθούν 
κά9ε βράδυ σ ά σανίδια τή-c σκηνης. μέ 
τήν πεποίθηση δτι καμμιά υλική αμοιβή 
δέν εΐνε πιό πολύτιμη γ ι' αύτούς άπό τή 
θερμή άγάπη τοΰ κοινοΰ. Δέν θέλουν να 
μας βοηθήσουν σ* αύτό τό έργο; Τόσο 
τό χειρότερο γι* αύτούς. θά  τό κάνουμε 
δπως μπορούμε, άλλά θά τό κάνουμε.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  
πρός τό « Θ Ε Α Τ Ρ Ο »

‘Ο συνεργάτης μας κ. Μιχ. Ρόδάς μά^
άπέστειλε τήν κατωτέρω έπιστολήν: ·

«Φίλε κ. Διευθυντά τού «θεάτρου»,
Μ ’ έρωτούν πλεΐστοι ήθοποιοί καί θεα;ρό 

φίλοι τί άπέγινε ή προσφυγή που ύπέβαλο 
στή "Ενωσι Συντακτών ‘Ημερησίων 
ναρκών ’ Εφημερίδων καί στην ηνώσς Μου
σικών και θεατρικών Κριτικών έναί^ιίον 
τού ’Αχ. Μαμάκη, γιά τό άσυμβίβαστο οΓ 
κριτικού τών «’Αθηναϊκών Νέων» καί 
συμβόλαια πού εΐχε ύπογράψει σε δύο θι 
τρα καί είσέπραττε ποσοστά, ώς δήθεν κ1* 
λ  ιτεχνικός διευθυντής των.

’Απαντώ: ‘Η προσφυγή μου έκδικάζεται 
στίς δύο ‘ Ενώσεις. ‘Ο Ά χ .  Μα^άκης εξα
κολουθεί νά εΐ*ε «υπόδικος». 2ltijv  Ενωσι 
Συντακτών έ^ητάοθη ή πρώτη σειρά 1.1 
μαρτύρων, θά  εξε .ασνουν οέ λίγο καί άλ
λοι τόσοι. ’Ολίγη, λοιπόν, ύπομονή. έως 
όιου εκόσθη ή σχετική άπόφασι άπό ούο νό 
μι,μα καί υπεύθυνα έποςγγελματικά Σωμοί- 
τεια.

’ Εν  τψ μεταξύ ό «ύπόδικος» έσπευσε —  
ό θεός τόν έ φώτισε —  κι* έ)δί μο^ίευσε στά 
u’Αθι.να’ϊκά 1ΐέοο>της 29ης Ιουνίου  1944 
τήν άκολουθη δήλοκτι: Επειδή ή εαττρι.
κή στηλη εΐχεν αναγγείλει προ καιρού τή 
συνεργασίαν μου μέ δύο μουσικούς θιά. 
σους. σας παρακαλώ διά τήν τ ά ς, ι ν νά 
σημειωθή δτι τη α ΐ τ ή ο ε ι  μου άπό χθες 
έπαυσα νά είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής 
τόσον τού θιαοου της μουσικής κωμωδίας 
τού «Πάρκ». όσον καί τοΰ μουσικού συγ- 
κροτήμα\ος τού θεάτρου «Μακέίόο».

Αυτά τά δύο «διά τήν τ ά ξ ι ν» καί τή 
« α ι τ ή σ ε ι  μου» εΐνε άπολαυστικά.

Τά πρακ.ικά καί αί καταθέσεις των 
μαρτύρων θά εκδσθουν είς Ιδιαίτερόν τεΰ. 
χος καί ιότε έκαστος θά κρίνη για την 
«τάξι» καί τήν «αίτηοί» του. Σήμερα τό 
εύχαριστο γεγονός εΐνε δτι ό «ύποδικοςν 
εύ^εθη στήν άνάγκη ·νά δηλώση δημοσία 
δτι είχε συμβόλαια μέ δύο θέατρα, καθ’ 
ήν έπαχήν έφερε τόν τίτλο τοΰ κριτικού. 
Τ Ι είδους συμβόλαια εΐχε καί άύτό θά 
γνωσθή δημοο iqc. γιοπί ύπήρχε καί ένα 
συμβόλαιο πού άνελάμβανε καί τήν εύθύ. 
νη του...σκηνοθέτη! Καί τό σχετικά συμ. 
δόλαιο βρίσκεται σιτά χέρια τών συναδέλ
φων κ.κ. Άλέικου ΛιδωρΙκη καί Δ. ΕύΟγ- 
γελίδη. δπως κατέθεσαν στήν "Ενωσι Συν 
τακτών*.

‘Ομολογώ, δτι δέν μποροΟσα νά έχα 
καλύτερο μάρτυρα γιά τήν προσφυγή μου 
άπό τόν Ά χ .  Μαμάκη, μέ τήν δήλωσι πού 
έκαμε δημοσίς? στίς 29 'Ιουνίου 1944. 
ScriDta manent·

Σά ς  ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία.
Δικός σας 

M IX , Ρ Ο Δ Α Σ


