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*Η έκλεκτή πρωταγωνίστρια τοΰ θιάσου Κοτοπούλη κ. P IT A  Μ Υ Ρ Α Τ , 
ή όποία θά ΰποδυθή τόν πρώτο γυναικείο ρόλο στό περίφημο εργο τοΰ 
Σέργουντ «Πορεία πρός τή Ρώμη» (Ό  ’Αννίβας πρό τών πυλών). Ώ ς  
γνωστόν μέ τό εργον αύτό γίνεται έντός όλίγου ή έναρξη τών παραστά
σεων τής θερινής περιόδου τοΰ θιάσου Κοτοπούλη στό θέατρο «Κώστα 

Μουσούρη» τής όδοΰ Μαυρομματαίων.

Μέ λίγα λόγια ---------------------- ΐ
Μία Αίκη

Ή  ένώπιον τοΰ κ. Εισαγγελέας, έκδίκασις τής διαφοράς τής Λυ
ρικής Σκηνής τοϋ Έθνικοΰ Θεάτρου μετά του άντιπροσώπου τών 
Β.ιεννέζων συνθετών και συγγραφέων δέν εΐνε βέβαια πρός έπαινον 
τής πρώτης. Δέν γνωρίζομεν άπό τοΰδε ποία θά εΤνε ή άπόφασις τοΰ 
κ. Εΐσαγγελέως έπί τής διαφοράς, άλλά τά γεγονός δτι ή Λυρική 
Σκηνή δυστροπεΐ εις τήν καταβολήν τών συγγραφικών δικαιωμάτων 
τών έργων τά όποια παριστάνει μέ τήν δικαιολογίαν δτι πρόκειται 
περί έργων γερμανικών καί κρατά τά συγγραφικά δικαιώματα ΰπό 
τήν...μεσεγγύησίν της, εΤνε άν μή τι άλλο, φαιδρόν.

'Α ς  σημειωθή δτι δέν εΤνε οϋτε ή πρώτη οΰτε ή δευτέρα φορά 
που τό ’Εθνικόν Θέατρον καθυστερεί άδικαιολογήτως συγγραφικά 
δικαιώματα, πράγμα τό όποιον, μαζί μέ τήν άπουσίαν πάσης φορο
λογίας τών είσιτηρίων, καθιστά την κρατικήν θεατρικήν έπιχείρη- 
σιν προνομιούχο» άπέναντι τών μικρών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

—  Γιά τούς αναγνώστες μας-------
Τό «Θέατρο», περιοδικό ζωντανής καλλιτεχνικής έπικαιρότητας, 

άπό λόγους καθαρά τεχνικούς, δέν έπέτυχε ίσως ώς τώρα νά φάνή- 
συνεπές πρός τίς προθέσεις καί τίς έπιδιώξεις τών έκδοτών του. 'Η  
άστάθεια άφ’ ένός τοΰ έκδοτικοΰ κόστους καί ή έλλειψη τών μέσων 
γιά τήν άρτια καλλιτεχνική του έμφάνισή, κ ι’ ή δυσχέρεια άφ’ έ- 
τέρου τής έξασφαλίσεως κάποιας ευρύτερης κυκλοφορίας τόσο στήν 
πρωτεύουσα δσο καί στήν έπαρχία, άλλά καί στίς έξω τής Ελλά-! 
δος άγορές, άποτέλεσαν σοβαρό έμπόδιο στήν πραγματοποίηση τών 
σκοπών του.

Βέβαια, άκόμα κανένας άπό τούς παραπάνω παράγοντες τής έκ-, 
δοτικής καί κυκλοφοριακής κακοδαιμονίας τών περιοδικών δέν έχει 
έκλείψει, άλλά δταν υπάρχει μιά ευγενική πρόθεση, εΐνε φυσικό ν’ 
άναζητηθοΰν άλλοι τρόποι καί νά δοκιμασθοΰν άλλες άπόπειρες γιά  
μιά διέξοδο-

Τό «Θέατρο» άπό σήμερα, γιά  νά έπιτύχη την έπικαιρότητα στήν 
παρακολούθησή τής καλλιτεχνικής, θεατρικής, κινηματογραφικής' 
καί γενικώτερα τής πνευματικής κινήσεως τοϋ τόπου, θά έκδίδεται 
κάθε έβδομάδα. Ή  μείωση τών σελίδων έχει κυριώτερο σκοπό τή 
μείωση τοΰ έκδοτικοΰ του κόστους, καί κατά συνέπειαν τήν έξασφά- 
λιση χαμηλότερης τιμής στήν πώλησή του. Έλπίζεται ώστόσο δτι 
ή μείωση τών σελίδων θά εΤνε προσωρινή, γιατί μόλις τά μέσα θά 
τό έπιτρέψουν, χωρίς πλέον αύξηση τής τιμής, τό «Θέατρο» θά ξα- 
ναγίνη πολυσέλιδο γιά νά πλουτίση τήν ίίλη του μέ δλα έκεΐνα τά 
θέματα πού θά συμπληρώνουν τούς εύρεΐς προγραμματικούς του, 
σκοπούς.

Ή  συμπαθής καλλιτέχνις τής έλαφράς μουσικής μας σκηνής Α'ΝΝΑ ΚΑ- 
Λ Ο Υ Τ Α , ή όποία πρωταγωνιστεί στή νέα έπιθεώρηση τών κ.κ. Σακελ- 
λαρίου και Γιαννακοπούλου « Ή  ζωή ξαναρχίζει», πού παίζεται μέ έπι
τυχία στό θέατρο «Σαμαρτζή» άπό το έκλεκτό συγκρότημα Καλουτά—  

Κ  οκκ ι νη— Μακρή—-Δούκα.



'Αγραφες θεατρικές Ιστορίες

"Οταν έγεννηθη 
Η ΜΑΡΙΚΑ

Ριστόρη καΐ Κοτοπούλη—  
Ευτέρπη και καντάδα

Κάτι λείπει άπό τό τελευταίο σκιαγράφημα! 
γιά τήν Μαρίκα, πού έδημοσίευσε τό «Θέατρο». 
Ελπίζω δτι ό διαλεχτός συνάδελφος καΐ πνευ- 

μοττώδης έπιθεωρησιογράφος κ. Δημ. Γ iocwou- 
κάκης θά δεχθή μ’ εΰχαρίστησι τις λίγες παρα
κάτω γραμμές πού τοΰ προσφέρω ώς συμπλή
ρωμα στις άναμνησιογραφίες του. ΕΤνε όχι έτπ- 
λογος, άλλά μάλλον πρόλογος — έστω και κα
θυστερημένος — τοϋ προχθεσινού ενδιαφέροντος 
άρθρου του στό «Θέατρο» γιά τή δράσι και τό έρ 
γον τής Μαρίκας. "Ισως και πρόλογος τής πλη- 
ρεστέρας αύριο βιογραφίας τήν οποίαν λαμ
πρά μπορεί νά φιλοπονήση ό άκούραστος συνά
δελφος.

Σ to σύντομο, άλλά ζωντανό σκιαγράφημά του
Τ ιά τή μεγάλη μας τραγφδό αρχίζει άπό τά 

894, δταν κοριτσάκι 7 έτών, δπως λέγει, ένε- 
φοΛησθη στό «Λίγ’ άπ’ δλα». Καΐ δμως υπάρχει 
και προηγουμένη ιστορία πού δέν θά έπρεπε νά 
μείνη άπό... τά άγραφα ! "Αν ή irrr>in>«im* λ  c r  ^ * ~ ~
Ά δ . Ριστόρη είχε σκηνική 
5 μηνών, δπως είπε σέ μιά συνέντευξί 
στό Ροΐδη κατά τά 1867, δταν ήλθε στήν

έπαιζε στό θέατρο Μπούκουρα, ή Μα-

περιψημη 
δράσι άπό ήλικία 

1ι τ η ς
1867, δταν ήλθε στήν ’Α 

θήνα και έπαιζε στό θέατρο Μπούκουρ 
ρίκα συνεκίνησε τό κοινόν τοΰ θεάτρου άπό τή 
στιγμή πού ήλθε στόν κόσρο. Γ  ιατί έγινε ά- 
φορμή νά διακοπή μιά παραστασις καΐ ύστερ’ 
άπό λίγο οι καλλίτεροι κανταδόροι τής ’Αθήνας 
νά τής ψάλουν το «καλωσώρισε» έξω άπό τό 
παράθυρό της. Αύτά λέγει π άγραφη ιστορία. 
Δηλαδή: 22 ’ Ιουλίου 1887. τή βραδυά έκείνη—  
μια ώραία σεληυοφώτιστη βραδυά — δπως μοΰ 
οιηγόταν σέ κάποια άπό τις πολλές γιά τό θέα

τρο δημοσιογραφικές 
ρίτης Πέτρος 
«Ευτέρπη», στήν 
ό θίασος Δημητρίου και ‘Ελένης Κοτοπούλη 
τούς «Μυλωνάδες», διασκευασμένη —  κατά τίς 
πληροφορίες τοΰ φίλου κ. Ν. Λάσκαρη, ιταλική 
φάρσα μέ προσθήκη τραγουδιών, μέ τήν σύ̂ ι- 
πραξι όμίλου έρασιτεχνών—  καί αριστοτεχνών 
— τού άσματος.

Οί έρασιτέχναι έκεΐνοι· ί̂ σαν ct φημισμένοι 
κανταδόροι τής έποχής, και ψάλτες στο παρεκ
κλήσι ον τών ’Ανακτόρων I. 'Αποστόλου (ό  διά
σημος άργότερα τενόρος), ό Ν. Κομνηνός, ό Π. 
Πετροζίνης, ό Κ. Θεανόπουλος, ό X . Στρουμ
πουλής καΐ ό Π. ’Αθανασιάδης. Τή βραδυά έτ 
κείνη, πρέπει νά σημειωθή, δτι τό ζεύγος Κοτο
πούλη έδωσε τό τελειότερον έργον του πού; ά
φησε ν έποχή στήν ιστορία τοΰ θεάτρου. Ή  Ε 
λένη Κοτοπούλη, άν καί σέ προχωρημένη ένδια^ 
φέρουσα. καταστασι, δεν εννοούσε νά άποσυ; 
άπό τή σκηνή. Καΐ τήν ώραία έκείνη βραί 
πού έβγαινε στό προσκήνιο ύποδυομένη τό ρό
λο τής γρηάς Σ  ιλβέστρας  ̂κατελήφθη έξαφνα ά
πό τις ώδινες τοΰ τοκετού. Ή  παράστασις διε- 
κόπη γιά λίγο, τό κοινόν πού έμαθε τά συμβαί- 
νοντα ή μάλλον τά συμβησόμενα έχειροκρότη- 
σε—  έχειροκρότησε άπο ^μυστηριώδη διαίσθη- 
σιν τήν γεννωμένην κοΛλιτεχνιδα — εΰρέθη πρό
χειρη άντικαταστάτις στό ρόλο καί ή έπιτοκος 
μετεφέρθη βιαστικά μέ άμάξι στό σττίτι της. 
Κατα τά έξη μερώματα — 23 Ιουλίου — έφερεν 
αισίως είς τόν κόσμον ένα κοριτσάκι. ’ Ηταν ή 
σημερινή ιεροφάντης τής Μεγάλης Τέχνης, ή 
Μαρίκα. Οΐ κανταδοροι φεύγοντας άργά άπό τό 
θέατρο έμαθαν τό ευτυχές οικογενειακό γεγονός 
τοΰ θιασάρχη τους καΐ έπήγαν έν σώματι στό 
σπίτι τής νεογέννητης» πού τήν έχειροκρότησε 
τ ό  K o tvcv  πριν βγή στό κόσμο καΐ τής έτραγοό- 
δησαν τις πιό δμορφες καντάδεο τής έποχής. t

Έ τσ ι ήλθε στόν κόσμο ή ευνοουμένη της Τ ύ 
χης καΐ τής Μοίρας Μαρίκα.

Και ό άγαπητός μας φίλος Νίκος Λάσκαρης 
έλεγε άργότερα άμα μιλούσαμε γιά τό γεγο
νός. «'Η καλλιτέχνις ή γεννωμένη μέσα στά 
τραγούδι φυσικά έγινε. . . τραγωδός μεγάλη».

Μιά φορα ή Μαρίκα άρχισε τό στάδιο της νω
ρίτερα άπό τη Ρ  ιστόρη.

ΔΗΜ . Λ Α Μ Π ΙΚ Η Σ

’Από τήν Ιστορίαν τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου τοϋ κ. Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ
Πρό 103 έτόν.— 'Η πρώτη Έλληνϊς ήθοποιός.—  Τό πρώτο της συμβόλαιο

Μέχρι τού 1842, καμμία γυναίκα δέν είχε τολμή
σει νά γίνη ήθοποιός. Ανδρες έπαιζαν πάντοτε τούς 
γυναικείους ρόλους, ανδρες «νεανίαι», οπως έγραφαν 
αί έφημερίδες τής έποχής «ευχαρίστως θυαιάζοντες 
τόν εαυτών μύστακα».

Κατά τά τέλη τοΰ 1842, δτε συνεστήθη μία έται- 
ρεία «πρός άνααύατασιν τής έλληνικής σκηνής», έ- 
νώ τά άνδρικά πρόσωπα τοϋ σχηματισθέντος θιάσου 
ήσαν ό Θεόδωρος Όρφανίδης, ό μεγάλος άργότερον 
ποιητής, ό Λεωνίδας Καπέλλας, Κ. Σακελλαρόπου- 
λος, Γ. Οΐκονομίδης, Σωτ. Καρτέσιος, Α. Πατσόπου- 
λος, I. Κακούρης, Ευγένιος ’Ολιβιάν, Ν. Ίωαννόπου 
λος, Ν. Μπίλλερ και Ν. Μακρογεωργίου, οΰτε ϊχνος 
γυναίκας υπήρχε.

Τέλος, μετά πολλάς περιπετείας και Αναζητήσεις 
παρουσιάσθη πρό τής έταιρείας νεάνις τις-δπως γρά 
φει ό Ν. Λάσκαρης—όνόματι Αίκατερίνα Παναγιώτου,. 
συνοδευομένη άπό τήν μητέρα της Μαρίαν. Ή Αίκα- 
«ρίνα Παναγιώτου εΐνε ή πρώτη Έλληνϊς ήθοποιός.

’Αξίζει νά δημοσιευθή καΐ τό πρώτον συμβόλαιον 
πού υπέγραψε καΐ έπί χαρτοσήμου 0.20 λεπτών.

Ή  Επιτροπή τοΰ έν Άθήναις θεάτρου
“Οργανισμός τών 'Ελληνικών παραστάσεων
Ή  Έπιτροπή τοΰ έν Άθήναις θεάτρου ώς ένα 

τών σπουδαιοτέρων σκοπών της θεω.ροΰσα τήν 
άναγέννησιν τοΰ *Ελλ. θεάτρου, τό όποιον άλλο
τε τοσοΰτον συνετέλεσεν είς τής Ελλάδος τήν δό
ξαν, συνεφώνησε μετά τών φιλοτιμουμένων ν’ ά- 
νωνισθώσι τον καλόν τοΰτον καί κοινοφελή ά- 
γώνα, τά άκόλουθα.

Αον Ή  είς τόιπαρόν υπογεγραμμένη άναλαμδά 
νει τήν ύποχρέωσιν ν’ άγωνισβή έπί έν έτος του
λάχιστον.

Βον. Καθ’ δλον τοΰτο τό διάστημα θέλει άκο- 
λουθεΐ τακτικώς τά μαθήματα (1] καί τάς όδη 
νιας τάς διορισθησομένας ύπό της Επιτροπής 
Τραγωδοδιδασκάλων (2) είς τόν τόπον και τάς 
ώοας τάς όποίας αυτη ήθελε προσδιορίσει.

Γον. θέλει άκολουθή κατά γράμμα ώς πρός 
τήν έκλογήν τών διδοτ/θησομένων δραμάτων τάς 
έσπέρας τών παραστάσεων, τήν διανομήν τών 
προσώπων καί καθ’&λα τά λοιπά τάς όδηγίας τής 
'Επιτροπής ή τού έπιμελητοΰ (3) τόν όποιον ήθε
λε διορίσει έπί τούτω.

Δον. *Η δέ Έπιτροπή άφ’ έτέρου θέλει προ
μηθεύσει τήν σκηνήν ,μέ τάς άνα/καΐας σκηνο

γραφίας έκ τών ένόντων, τόν άναγκαΐον Ιματι
σμόν. καθ’ δσον ή προμηθειά του είνε δυνατή, 
τόν φωτισμόν καί τήν ύπη,ρεσίαν τοΰ θεάτρου 
καί τήν άναγκαίαν μουσικήν. Πρός έτι δέ καί 
έκ τών εισπράξεων έκάστης έλληνικής παραστά
σεως θέλει δίδει καί αμοιβήν είς τούς έχοντας ά- 
νάγκην αυτής καΐ έπιβυμουντας νά τήν λαμιβά- 
νωσι κατά τά άκόλουθα:

Έ κ  τών εισπράξεων έκάστης έλληνικής πα
ραστάσεως, κρατουμένου τοΰ ένός τριτημορίου
(4) διά τάς άναγκαίας είς τήν παράστασιν δα- 
πάνας. τά δυο ετερα τριτημόρια θέλουν διανέμε- 
σθαι εις τούς ήθοποιούς κατά τήν έξης άναλογί- 
ocv: Άφοΰ άφαιρεθωσι τά έξοδα διά τά βωβά 
πρόσωπα, οί δύο προταγωνισταί και αί δύο πρω 
ταγωνίστριαι (5) θέλουσι λαμβάνει άνά δύο με 
ρίδια, τά δεύτερα πρόσωπα άνά Εν μερίδιον, τά 
τρίτα πρόσωπα άνά ή,μισυ μερίδιον.

Ά ν  τινές τών ήθοποιών προαιρούνται νά προσ- 
φέρωσι τό ίδιον μερίδιον εις ένίσχυσιν καί βοή
θειαν τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, f| παραγώρησις αυ 
τη θέλει γίνεσθαι ,είς τό ταμεΐον τοΰ έλλ. θεά
τρου καί Υρησιμεύσει αΰτη πρός πλουτισμόν καί 
τελειοποίησιν των έλληνικων παραστάσεων.

Είς δέ τάς δύο πρωταγωνίστριας χορηνεΐ πιρός 
έτι ή Επιτροπή άνά 50 δραχμάς κατά μήνα καί 
τό δικαίωμα δπως σποοδάζωσιν άνεξόοως τήν 
μουσικήν παρά τώ κυρίω Φαμπρικιάζρ.

Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ Υ 
Διά τήν άγράμματον Μαρίαν Παναγιώτου. μη

τέρα της
Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ Ι Ο Σ  

Έ ν  Άθήναις τη 8 Νοεμβρίου 1842 
Ό  Διευθυντής 

Ή  πρώτη Έλληνϊς ήθοποιός, ή Αίκατερίνα Πανα
γιώτου επαιξε μόνον εως τό 1844, όπότε ό θίασος 
δ·ελύθη, έκείνης δέ τά ίχνη έχάθησαν διότι έπαντρίύ- 
θηκε με κάποιον άπό τούς θαυμαστάς της.

1) Μαθήματα=ε.·>κιμίς.
2 )  Τ ρ σ γ ω δ ο δ ι β ί σ κ ο :λ ο ς —  6  σ κ η ν ο θ έ τ η ς ,

3 )  Έ π ι μ ε λ η τ ή ς = δ  δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  σ κ η ν ή ς
4 )  Τ ρ ιτ η μ ό ρ ιο ν — τ ό  έ ν  τ ρ ίτ ο ν ,  3 3  % . '5) Δύο πρωταγωνίστριαι διότι μετά τήν ί μψάνισιν

τής Πανοτν’ώτου, πα'ρουσιΛοβηιίεν άλλη μία, ή "Α-
βηνδ Φιλιτηάκη. Αργότερα, <5λλες 60ο, ή Μα.
ριγώ Δεντερίδη καί Μαριγώ ΔομεοτΙνη.

Ό  Ελληνικός στίχος

Ή παράσταση
Στό θέατρο τής ψυχής μου έχτές τ’ άπόγεμα 
ήρθε μιά καλοπρόσδεχτη παρέα 
— νέο», κορίτσια, γέροι καί μεσόκοποι^ 
φίλοι, γνωστοί καί κάμποσοι άγνωστοί μου—  
καί πήρανε δλοι θέση μέσ’ στή σκέψη μου 
κι’άλλοι θεωρεία άκριβά μέσ’ στήν καρδιά μου: 
νά παρακολουθήσουνε τό πρόγραμμα 
πούχαν φιλοτεχνήσει τά όνειρα μου.

Κ Γ  ώς άρχισε ή παράσταση, δλοι άρχίσανϊ 
νά κλαϊν ένα βουβό καί κρύφιο κλάμα 
— τήν ώρα κείνη οί θεατρίνοι παίζανε 
τής άνιαρής ζωής μου κάποιο δράμα—
Κ ι ’ δταν ξανά ή αυλαία άργοσηκώθηκε 
κ Γ  άρχισε τής καρδιάς μου ή κωμωδία, 
άκουγες σά βροχή χειροκροτήματα 
καί γέλια μέ ειρωνείες πιά συνοδεία.

Στό τέλος, κάποιος μέσ’ άπό τή σκέψη μου 
βγήκε ντυμένος ένας άρλεκίνος 
κ ι’ έδειχνε, λέει, καθάρια στήν άχάμνια του 
δλη τήν πλερωμένη φρόνησή μου.^
Κ Γ  εΐπε ό άρλεκίνος κάτι σάν έπίλογο, 
κάποια Ιστορία πολύ συνηθισμένη —
*Η ιστορία δική μου τάχατε ήτανε, 
ή δλου τοΰ κόσμου ή πλήξη πού μέ δένει ;

1925 ΑΠ . Ν- Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η Σ

Έ ξ αφορμής μιας επιστολής

Οί "Ελληνες μαέστροι 
καΐ ό κ.' Πφέφερ

Μία έπιστολή τού Έλληνος συνθέτου κ. Μενελάου 
©εοφανίδΐη, είς τήν όποιαν ό έκλεκτός_ αύτός καλλι
τέχνης διεμαρτύρετο διά τήν θρυλληθεΐσαν μετάκλη* 
σιν τοΰ ξένου μαέστρου κ. Πφέφερ ώς διευθυντοΰ τής 
όρχήστρας τής «Λυρικής Σκηνής» καθ’ ήν στιγμήν 
παραγνωρίζεται ή_ άναμφισδήτητος ύπεροχή Ελλή
νων μαέστρον, τοΰ Βιτάλη, τοΰ Ριτσιάρδη, τοΰ Σα* 
κελλαρίόη, τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ Γιαννίδη καί άλλων, 
παραδόξως παρεξηγήθη άπό πλείστους Έλληνας 
μουσικούς οί όποΤοι διεμαρτυρήθησαν πρός ήμάς 
διά τήν δημοσίευσίν της. χ

Δέν θέλομεν νά άναφέρωμεν τά όνέματα τών_ ξε- 
νοφίλων αϋτών μουσικών καί μολονότι αί̂  στήλαι 
τοΰ «θεάτρου» είνε ούδετέρως άνοικταΐ διά πάν 
θεατρικόν ζήτημα, είμεθα υποχρεωμένοι νά λάδωμεν 
θέσιν ε!ς τήν άναφυομένην διαφωνίαν, τασσόμενοι 
ύπέρ τής άπόψεως τοΰ κ. Θεοφανίδη.

Έλληνες διευθυνταί όρχήστρας υπάρχουν !kg(H |  
τατοι, Ικανώτεροι πάντως τοΰ ξένου κ. Πφέφερ, tou 
όποίου ή έθνικότης η τό θρήσκευμα δέν μάς ένδιαφέ 
ρουν διότι έχομεν τήν γνώμην δτι ή τέχνη ούτε πα
τρίδα έχει οΰτε θρησκείαν. Ά ς  λάβουν δμως ύπ’ 
δψιν των ol διαμαρτυρηθέντες Έλληνες ξενομανεΐς 
μουσικοί ώς καΐ ό διαμαρτυρηθεΐς έντόνως ξενόγλωσ 
σος κα! φιλοξενούμενος έν Έλλάδι σκηνοθέτης δτι 
δταν ό μαέστρος Γιαννίδης, είργάζετο_ είς τό Βερ»· 
λϊνον ώς διευθυντής όρχήστρας εις διάφορα θέατρα, 
παρεκλήθη μίαν ήμέραν ΰπό τής γερμανικής άστυ- 
νομίας νά έγκαταλείψη τήν Γερμανίαν, διά νά_«μη 
καταλαμδάνη τήν θέσιν ένός Γερμανού μουσικού».

Έκεΐ τοποθετείται τό ζήτημα καΐ μόνον.̂  Είς τήν 
Ελλάδα πρέπει να έργασθοΰν πρώτα οί Έλληνες 
κα! μόνον οΐ Έλληνες κα! δέν εΤνε δυνατόν αΰτή 
ή παγκοαμίως παροιμιώδης έλληνική φιλοξενία κα! 
άνεκτικότης νά φθάνη μέχρι τοΰ σημείου νά λακτίζε 
ται ή άξία τοΰ Βιτάλη πρό τής άμφιδόλου Ικανότητος 
οίουδήποτε κυρίου Πφέφερ.

Τό ΰπουρνεΤον Παιδείας, διευθυνόμενον άπό Έ λ  
ληνα κα! ελληνιστί σκεπτόμενον ύττουργόν, νομί·* 
ζομεν δτι δέν θά θελήση νά κηλιδώση άπόφεις ά- 
πολύτως ίλληνικάς.

‘0  Αούξ τού Ουΐνδοωρ στήν οθόνη;
Ή  Εταιρεία τών ‘Ηνωμένων Καλλιτεχνών τού 

Χόλλυγουντ έπρότεινε εις τόν Δοΰκα τοΰ Ούίνδσωρ 
Έδουάρδον κα! είς τήν σύζυγόν του νά πρωταγωνι
στήσουν είς μίαν ταινίαν ή όποία θά άναπαραστή* 
ση όλόκληρον τήν τρυφεράν Ιστορίαν τοΰ είδυλλίου 
τών. Ώς γνωστόν ό Δούξ τοΰ Ούίνδσωρ έθυσίασε τό 
Ισνυρότερον στέμμα, τής Β οεταννικη  ̂ Αυτοκρατορί
ας, διά νά νυμφευθή τήν κ. Σίμψον, την άγαπημένην 
του. Ή  άπάντησις του Δουκός άναμένεται μέ έξαι· 
ρβτικόν ένδιαφέρον.

Άπό τή ζωή τ Ον διασήμων καλλιτεχνών

"Αννα Παύλοβα
€Η γυναίκα πού αγαπή-* 

^ηκε και πόνεσε όαο 
καμμιά αλλη 

•
ι

Ή  Ιστο^’1'· είνε Itrr°P iot ~  μάλλον ται
ριάζει σάν τ'χμύθι' Καμμ'“  γυναίκα δέν άγαττή- 
θηκε δσο Α “Λ π“ ύλο6α Μά καΐ καμμιά δέν πό
νεσε όσο έκείν?°νεσε άκόΜη πολύ καί γιά έναν 
Έλληνα Τόν -̂ Μόνητο "Ιωνά Δραγούμη. Δέν τόν 
έξέχασε ποτέ?' πάντα, όταν τήν έπλησίαζε κανέ
νας ΈλληνΑητούσ,ε ν“  Μάθη λεπτομέρειες τής 
ζωής του κί θανάΐου του, κρύβοντας όσο μπο-
Ρούσε τόν*. w'Η ν α . Παύλοβα ήταν ένα πούπουλο. Μιά άρμο̂  
νία. χίθαύμασε άκόμη κΓ ό φημισμένος γιά τις 
μακέ-ί,του καλλιτέχνης Πάνος ’Αραβαντινός. Τό 
) 9"<ττό Λονδίνο τής σκηνογράφησε δυό μπαλέττα 

Πολύ σπάνια δμως ή "Αννα Παύλοβα ζητούσε 
ιήν βοήθεια άλλων καλλιτεχνών. Δέν ήιαν μόνον φη
μισμένη χορεύτρια άλλά κα! περίφημη ζωγράφος. Τά 
ντεκόρ κα! τά κοστούμια τών μπαλέττων ήταν έργα 
της. Κι’ εΐχε μιά ίδιότροπία: δέν άγαποΰσε τίποτε 
(τού εΐνε στερεό καΐ αιώνιο.

Α
Ή  Άννα Παύλοβα γεννήθηκε στ!ς 31 Ίανουαρίου 

,αοΰ 1885 σέ μια λαϊκή συνοικία τής Πετρουπόλεως. 
■μοκεΐ σέ μιά άπό τις τραγικές κα! χωρίς ήλιο πολυ

κατοικίες ποΰ κάθε δωμάτιό τους έκλεινε μιά οίκογε·» 
νειακή τραγωδία. Ήταν ή έποχή δπου στήν Ρωσσία 
ό ήλιος έβγαινε μόνο γιά τόν Τσάρο κα! τούς αύλι- 
κούς του. Ήταν_ άφάνταστος ό πλούτος τών άνακτό* 
ρων του. Παντού λουλούδια κα! βαρύτιμα στολίσμα
τα. Παντού χρυσάφι, κρύσταλλο κα! πολύτιμα πε
τράδια. "Ολη ή Εύρώπη έστελνε δ,τι έκλεκτό είχε 
στήν Ρωσσία. Κα! οΐ μεγιστάνες ήταν τόσο βουτη
γμένοι στή χλιδή κα! τή νωθρότητα πού πολλοί άπ’ 
αύτούς θεωρούσαν έλλειψι εύγενείας τό νά ξέρουν 
γράμματα...

"Ολες ο! Ρωσσίδες ώστόσο είχαν πάρει κάτι 
άπό αύτόν τόν πλούτο: τήν αύτοτπάτη του. Άκόμη 
κι’ ο! γυναίκες τοΰ έρωτος σοΰδιναν τήν έντύπωσι 
«πώς όλες ήταν κόρες στρατηγών μά κΓ δλες τους 
είχαν βέβαια πατημένη μύτη!»

Οί περισσότεροι άπό τούς άνδρες δέν ήταν σέ καλ 
λίτερη κατάστασι. Ήταν μέθυσοι, χαρτοπαίχτες, 
φαύλοι καΐ στωϊκοί. "Ολοι έφήρμοζαν πάντα τό ρωσ 
σικό γνωμικό: «μή φτύνης ποτέ στό πηγάδι πο*'ι πί
νεις νερό». Έφτιαχναν μόνο παιδιά. Παιδιά πού τά 
μεγάλωναν μέ λαχανόσουπα. «Ποιός κόρακας έτρωγε 
τή ζωή τους» ούτε κι’ αύτο! τό ξέρανε.

Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν κι* ό πατέρας τής 
Άννας Παύλοβας. Κι’ όταν πέθανε τούς άφησε τήν 
πιό μαύρη δυστυχία. Γ ι’ αύτόν ή "Αννα Παύλοβα 
δέν ενοιωσε ποτέ καμμιά άγάπη. Δέν έπρόλαβε νά 
τόν γνωρίση. Ήταν δυό χρόνων δταν τόν έχασε. 

^Έκείνη  μ̂ως πού δέν έλησμόνησε ποτέ ήταν ή μη- 
^ Ρ ’έρα της. Μιά ήρωϊκή γυναίκα μέ άφάνταστη εύγέ- 

•νεια ψυχής. Τύπος πραγματικής_Ρωσσίδας. "Οσο κι’ 
άν έργαζότανε σκληρά, πάντα έβρισκε τήν ευκαιρία 
νά πλησιάση τήν ζωή πού όνειρευόταν. Τής άρεσαν 
οΐ μεγαλοπρεπείς γιορτές, τά Φώτα, ό καλός κό-' 
σμος, ή πολυτέλεια. Κα! συχνά κρατώντας τή μικρού
λα "Αννα στή\* άγκαλιά της, πήγαινε νά σταθή ό-> 
ρες όλόκληρες έξω άπό τά πολυτελή άνάκτορα τών 
άριστοκρατών, στ!ς μεγάλες λεωφόρους τής Πετρου
πόλεως, σέ μέρες γιορτών κα! δεξιώσεων, γιά ν’ ά- 
κούση μουσική κα! νά Ιδή δλες αύτές τ!ς τόσο πλού
σια ντυμένες τιτλούχους νά κατεβαίνουν τυλιγμένες 
'στις βαρύτιμες γούνες τους.

Λ
Μιά χιονισμένη νύχτα ή μητέρα της τήν τύλιξε κα

λά μέσα στό σάλι της κα! γιά νά τήν διασκεδάση 
τήν πήγε στό θέατρο. Τό γεγονός αύτό έκανε κατα 
πληκτική έντύπωσι στή μικρούλα "Αννα.

«—  Είχαμε σκαρφαλώσει— διηγείτο άργότερα —  
πολύ ύψηλά. Στό υπερώο. Άπό έκεΐ έβλέπαμε δλον 
τόν κόσμον. Τί άπερϊγραπτο θέαμα. "Ολος ό κό
σμος ήταν όρθιος. Άστραψταν οί χρυσές στολές τών 
άξιωματικών, έλαμπαν όλόκληρες άπό τά κοσμήματα 
οί δμορφες κυρίες στά θεωρεία. Μά πιό πολύ άπ' δ
λους ένας άνθρωπος τής έκανε καταπληκτική έντύπω- 
σι. Ήταν φορτωμένος παράσημα καΐ χρυσάφι. ’Έ 
τσι θά έπρεπε νά είνε ό Παντοκράτορας, σκέφθηκα. 
Ήταν ό Τσάρος. Όλοι περίμενοτν μέ_ σεβασυό πό
τε θά καθήση γιά νά καθήσουν κι’ έκεΐνοι...».

"Οταν δμως άνοιξε ή αυλαία ή μικρούλα Παύλο
βα ξέχασε τά πάντα. Παιζόταν «ή κοιμωιιένη τού δά 
σους», τοΰ Τσαϊκόφσκυ. "Ένοιωθε τό κορμάκι της 
νά ριγή άπό τήν συγκίνησι. Ή  ψυχή της φτερούγιίε 
σέ κάθε κίνησι τοΰ αύτοκρατορικοΰ μπαλέττου. Ή  
μουσική τήν μεταιιόρφωνε. "Ενοιωθε πώς εΐχε ̂  άπο- 
κτήσει τά φτερά ένός άγγέλου. ‘Η μουσική τήν τα
ξίδευε στούν, κόσμους τών παοαμιβιών πού τής διη
γείτο ή μητέρα της.

Κι’ άπό έκεινο τό βράδυ χαράχτηκε πιά όριστικά ό 
δρόμος τής Άννας Παύλοβας. Τό κοριτσάκι αύτό

Ή  Παύλοβα στό χορό τοΰ κύκνου

όλη τή μέρα άρχισε νά χορεύη. Έφτανε  ̂ν’ άκούσΐΐ 
ένα τραγούδι γιά νά τό μεταμορφώση σέ άριστουρ- 
ηματικές φιγούρες, σέ υπέροχες εικόνες χάριτος κι’ 
μ ο ρ φ ι ά ς .  Σιγά σιγά δλοι οί ένοικοι τής λαϊκής πο 

λυκατοικίας άρχισαν νά τήν προσέχουν. ’Έπειτα .t ' 
άγάπησε όλόκληρη ή συνοικία. "Οσο μεγάλωνε άρ
χισαν νά τό θαυμάζουν. Νά συίι-τοΰν υί τή μητέοα 
του γιά τό μέλλον του. Νά τό φροντίζουν. Μέ τήν 
βοήθεια τους τόλμησε ή μητέρα του νά τά παρουσία
ση στή Σχολή Μπαλέττου τοΰ θεάτρου Μαρίνσκυ.

Στις άοχές τοΰ 1 895 ή “Αννα Παύλοβα είνε δέκα 
χρονών. Εΐνε ένα λεπτοκαμωμένο πλασματάκι, γε
μάτο όμως ζωή καί θέλησι. I ινεται μ’ ενθουσιασμό 
δεκτή στή Σχολή. ΚΓ έκεΐ έργάζεται σωστά έξη 
χρόνια. Κανείς σωματικός πόνος, καμμιά δοκιμασία 
δέν τήν κάνουν νά δειλιάση. Συχνά πέφτει λιπόθυμη 
άπό τήν κούρασι. "Οταν συνέρχεται έχει πάλι τό 
χαμόγελο στά χείλη. Τέλος, τό μαρτύριο τών σπου
δών τελειώνει. Τό 1901, ή Άννα Παύλοβα όνομάζε 
ται Πρίμα Μπαλλαρίνα, τίτλος πού δόθηκε μόνο οέ 
4 χορεύτριες στή Ρωσσία. Κάνει μιά θριαμβευτική 
έμφάνισι μέ τις «Δρυάδες» στό θέατρο Μαρίνσκυ. 
Ή  ζωή της άπό αύτής τής στιγμής είνε μιά άτέ- 
λειωτη σειρά έπιτυχιών. Λίγο άργότερα έμφανίζε- 
ται στά θέατρα τής Μόσχας.

Τό 1907 ή Άννα Παύλοβα άρχίζει τά ταξείδια 
της στό έξωτερικό. ’Εμφανίζεται στά μεγαλείτερα 
ίέατρα τής Κοπεγχάγης, στή Ρίγα, στό ’Έλσ νκφπος 
Ό  βασιλεύς τής Δανιμαρκίας γίνεται φανατικός θαυ
μαστής της άπό τήν πρώτη στιγμή πού τήν άντίκρυ- 
(σε. Στήν Στοκχόλμη ό βασιλεύς ’Όσκαρ τήν δέχε 
*ιαι στ’ άνάκτορά του. Ή  "Αννα Παύλοβα ευρίσκει 
'σ’ αύτόν έναν ένθουσιώδη ύποστηρικτή τοΰ ταλέντου 
της.

Ή  διάσημη χορεύτρια έμφανίζεται κατόπιν στήν 
Πράγα, στή Λειψία, στό Βερολίνο, στή Βιέννη, στό 
Μιλάνο. Στό-Λονδίνο ό βασιλεύς Έδουάρδος Υ ΙΙ 
Τήν δεξιοΰται στ’ άνάκτορα τοΰ Βούκιγχαμ. Ή  έορ- 
τή πού δίδεται πρός τιμήν της είνε μεγαλοπρεπής. 
‘Ολόκληρος ή άριστοκρατία τής γηραιάς Άλβιόνος 
τήν άποθεώνει. ‘Ο θρίαμβός της στο μπαλέττο «Φθι
νοπωρινή βακχική έορτή» εΐνε άνέυ προηγουμένου. 
Συγκινητική εΐνε ή συνάντησή της με τόν μούσικοσυν 
θέτη Σαΐν Σάνς, ό όποιος έκεινες άκριβώς τίς ήμέ ·>ες 
εύρίσκετο τυχαίως στό Λονδίνο. Οί δυό διάσημοι καλ
λιτέχνες έθαυμάζοντο άλλά δέν έγνωρίζοντο προσωπ̂ - 
κώς. "Οταν ό Σαΐν Σάνς άντίκρυσε τήν Παύλοβα έ
μεινε κατάπληκτος. Αύτό τό λεπτοφυές πλάσμα ή
ταν ή διάετημη χορεύτρια;...

ΚΓ άλήθεια, ή Άννα Παύλοβα ήταν μικροκαμωμέ 
νη σάν εύθραυστη κουκλίτσα. Είχε δυό όλόμαυρα φω 
τερά μάτια, μιά λεπτή μυτερή μύτη πού άντ! νά 
τήν άσχημίζη τήν ώμόρφαινε κα! χέρια λεπτά κα! 
μακρυά πού άνσσάλευαν κα! γίνονταν «πότε φτερού- 
γες, πότε άνθοπέταλα, πότε καπνός που άνέβαινε 
άπό τό θυσιαστήριον».

Άλλά κΓ ή Άννα Παύλοβα ένοιωσε μιά μικρή 4·
πογοήτευσι. Θεωρούσε τόν άγαπημένο της μουσικ»· 
συνθέτη έναν εύαίσθητον, άςτθενικόν κα! μελαγχολι» 
κόν καλλιτέχνη κα! τώρα έβλεπε έμπρός της έναν εύ
ρωστο ν καΐ γεμάτον ζωή ροδοκόκκινον άνθρωπο πού 
τής χαμογελούσε γεμάτος ξεγνοιασιά καί εύθυμία...

Μά ή “Αννα Παύλοβα εΤνε άδύνατον νά παραμεί* 
νη περισσότερον στό Λονδίνο. Άνυπομονεΐ νά τήν 
χειροκροτήση τό παρισινό κοινό. Κα! πράγματι, τήν 
Ι7ην Μαΐου 1909 ή Παύλοβα κάνει τήν έμφάνισι της 
στό Παρίσι, στό θέατρο Σατελέ, μέ τό ρωσσικό μπα
λέττο τού Σέργιου Ντιαγκίλεφ. Εκεί έδημιούργησε 
τις «Συλφίδες» μέ μουσική τοΰ Σοπέν μέ σύνεργα* 
σία τής Καραβάζ να, Φερντόροβνα, Καράλλι, Μπαλ- 
Γ.ίνα καΐ μέ δάσκαλο τοΰ μπαλέττου τόν φημισμένον 
Μισέλ Φόκιν. Τό Παρίσι τήν βλέπει έπίσης τό 1911 
κα! τό 1912. Κάθε φορά ή έμφάνισι της θεωρείται 
καλλιτεχνικό γεγονός. Τά δέ εισιτήρια τού θεάτρου 
είχαν έξαντληθή δυό έβδομάδες πρό τής παραστά
σεως.

Τό 1914 ή Άννα Παύλοβα βλέπει γιά τελευ- 
Γαία φορά τήν άγαπημένη της πατρίδα. Κατά τόν 
παγκόσμιο πόλεμο εύρίσκεται στήν Αμερική. Τέ* 
λος, μέ τήν ύπογραφή τής άνακωχής, περνά στήν Εύ
ρώπη. ’Εμφανίζεται στά θέατρα τής Λισσαβώνος 
κα! τής Μαδρίτης. Τό 1919 εύρίσκεται κα! πάλι στό 
Παρίσι. Εμφανίζεται στό «Θέατρο τών Ήλυσίων» 
κα! έρμηνεύει μοντέρνους χορούς. Ή  Παύλοβα αύτή 
τή φορά δίνεται όσο μ.τορεί περισσότερο στό κοινό 
της. Εκπληρώνει έναν ίερό σκοπό. Συγκεντρώνει χρή 
ματα κι’ ένισχύει τίς οικογένειες τών Ρώσσων εύγε* 
νών, καθώς κα! τά ορφανά κα! τούς άναπήρους Γάλ
λους πολεμιστάς. Καΐ στό Σαΐν Κλοΰ είνε ή ψυχή 
τού φιλανθρωπικού συλλόγου πού φέρει τ’ όνομά της.

Τό 1924 γυρίζει άλλη μιά φορά στήν Αμερική. 
Τό ταξέϊδι της στις διάφορες Πολιτείες κα! τό Με* 
ξικό διαρκεΐ 9 μήνες. “ Επειτα έπιστρέφει στό Λον 
δΐνο. Κι’ έκεΐ στά περίχωρά του, σέ μιά παραδείσια 
έξοχή νοικιάζει μιά βίλλα καΐ ιδρύει τήν περίφημη 
Σχολή της.

Τό 1925 πηγαίνει πάλι στήν Ν. Αμερική, τήν 
Αύστραλία, στήν Μελβούρνη, στό Σίδνεϋ καΐ έπιστρέ 
φει στό Παρίσι. Τό 1926 χορεύει στις κυριώτερες 
πόλεις τής Γερμανίαν κα! μένει δυό μήνες στό Βε
ρολίνο. —

Τ ό 1927 έπισκέπτεται τήν Μαρία Φεοντόροβνα, 
τήν χήραν τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου 111 στήν 
Κοπεγχάγη καί οργανώνει μιά χορευτική βραδυά 
γιά τούς Ρώσσους έξορίστους. Τό 1928 έμφανίζεται 
γιά τελευταία φορά στό Παρίσι σέ 12 μπαλέττα, 
σκηνογραφικές σκηνές σέ μουσική μοντέρνων κα! 
κλασσικών μουσικών. Θριαμβεύει κα! πάλι μέ τόν 
άχώριστον παρτεναίρ της, τόν ώραΐον Βλαδι μήρωφ 
καί μέ τίς 50 πεντάμορφες νέες χορεύτριές της 
κα! μέ 10 χορευτάς.

Ή  “Αννα Παύλοβα χορεύει όλη τήν ήμέρα και τήν 
νύκτα, γιά νά είνε κυρία έκείνου τό όποιον άποτε* 
λεΐ τήν «μυϊκήν γραμματικήν τοΰ χορού».

Όταν έχόρευε έπίσης τά τραγούδια τού λαού της, 
τά θαυμάσια ρωσσικά τραγούδια, έβλεπε κανείς έμβ 
πρός του όλόκληρη τήν όρμητικότητα, τήν φλόγα 
τής ρωσσικής ψυχής. Ή  μεγάλη παράδόσις όμως τοΰ 
κλασσικού χορού είχεν εΰρει στήν Άννα Παύλοβα 
τήν τελευταία βασίλισσάν του. ‘Η “Αννα Παύλοβα 
εΐχε δημιουργήσει 108 ρόλους ή σέ αύτοτελή μπα- 
λέττα ή μπαλέττα μελοδράματος. Έδημιούργησε τις 
«Πεταλούδες», τό «Βάλς καπρίτσιο» κα! ιδίως τόν 
«Θάνατον τού κύκνου» σέ μουσική τοΰ Σαΐν Σάνς 
κατά διασκευήν τού Μισέλ Φόκιν. “Αλλες δημιουρ» 
γίες της ήταν ή «Γκιζέλα», ή «‘Αγνή Νεράιδα», _ ή 
«’Αμαρυλλίς», ή «Κρυστάλλινη πηγή», ή «Νυφάδα 
τοΰ χιονιού», ή «Θαΐς», ή «Ελένη τοΰ Φάουστ», τό 
«Ροντίνο» τοΰ Μπετόβεν, ή «Κάρμεν», ή «Γκαβόττο» 
τοΰ Λίνκε, ή «Κολομπίνα» τοΰ Ντρϊγκο, τά «Βάλς» 
τοΰ Σοπέν, τό «Μινουέτο» τοΰ Μόζαρτ κα! τά «Χρι
στούγεννα» τοΰ Τσαϊκόφσκυ.

Έπειτα άπό τόν θάνατον τού Ντιαγκίλεφ ή Ά ν 
να Παύλοόα μέ άλλους χορευτάς φεύγει γιά τις Ί ν  
δίες, τήν Ιαπωνία, τήν Αύστραλία.

Τό 1930 χορεύει στή Μασσαλία. Μά ή τύχη πού 
όδηγεΐ τή ζωή μας καί ρυθμίζει τίς ήμερες μας γρά
φει γιά τήν Άννα Παύλοβα τόν τελευταίο θρίαμβό 
της. Τό τραίνο που την μεταφέρει πρός τίς πολιτείες 
πού τήν περιμένουν νά τήν χειροκροτήσουν έκτροχιά 
ζεται κοντά στό Ντιζόν, μέσα στήν παγωμένη νύκτα. 
Ή  “Αννα Παύλοβα, πού κατά τήν ρωσσική συνήθεια 
κοιμάται όλογυμνη, έκτινάσσεται άπό τό τραίνο μέ·8 
σα στά χιόνια. Μέχρι νά τήν άνακαλύψουν καί νά 
τής παράσχουν τίς πρώτες βοήθειες, ή διάσημη χο
ρεύτρια κρυώνει σοβαρά. Συνεχίζοντας τό ταξεΐόι 
της γιά τήν ‘Ολλανδία, ή καταστασίς της χειροτε
ρεύει . Τήν μεταφέρουν στήν έπαυλί της, στή Χάγη. 
Ή  “Αννα Παύλοόα έχει πάθει πλευρίτιδα. Αναγκά
ζονται νά τήν έγχειρήσουν. Ό  όργανισμός της 0s 
ιιως εΤνε έξηντλημενος. Δέν μπορεί ν' άντιδράση κςιΐ 
τήν 12.30 ώραν τής 23ης Ίανουαρίου 1931 ό «Κύ
κνος» πού εγοήτευσε όλον τόν κοσμον πεθαίνει. 
Πρίν ή σορός τρς μεταφερθή στό Λονδίνο, στή ρωσσι* 
κή έκκλησία τής Χάγης έψάλη ή νεκρώσιμος δέησις 
παρουσιςι τών συνάδελφων της καί τοΰ συζυγου της 
Υερουσιαστοΰ Ντ* Άντρώ. Τήν άκολουθίαν παρηκο- 
λούθησαν όλοι γονυπετείς καί κλαίγοντας.

“Επειτα ή σορός της, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμίαν 
τής Παύλοβας, μετεφέρθη στήν άγγλική πρωτεύου* 
σα, στό κρεματόριουμ τοΰ Γκόλντερ Γκρήν, περιμέ- 
νοντας τήν ήμέρα πού θά μεταφερθή γιά ν’ άναπαυ- 
θή στήν πατρίδα της, τήν Πετρούπολιν, τό σημερινόν 
Λενινγκραντ, τήν όποιαν μέ τόσον κσϋμόν ένοσταλ- 
γοΰσε. Θ. ΔΡΑΚΟΣ
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Τό Ελισαβετιανό 
δέατρο
Μιά πρόχειρη έργασία τού ΑΠ . Ν. Μ Α ΓΓΑ Ν Α Ρ Η , βασισμένη στά Ιστο
ρικά δεδομένα και κυρίως σέ μιά σχετική μελέτη τής SYLV IA  BEACH 
για το Αγγλικό Θέατρο τοϋ I Σ Τ '  αιώνα.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΘΙΑΣΟΙ
"Όταν ή ’Ελισάβετ άνέβηκε στόν 'Αγγλικό θρό= 

νο, δέν υπήρχε σχεδόν θέατρο σ’ ολόκληρο τό βα
σίλειό της, εξόν άπό κάτι μικροομάδες ήθοποιών, 
που τούς λέγανε τότε ίντερλουδιοπαΐκτες. Τά ίντερ 
λούδια ήταν κάτι περίπου σάν τις παλιές γαλλι
κές φάρσες. Κάθε άρχοντας̂  διατηρούσε στό παλάτι 
του κι' άπό μιά τέτοιαν όμάδα κΓ οΐ ήθοποιοί ήταν 
υποχρεωμένοι νά φέρουν τόν τίτλο καί τό οικόσημο 
τών κυρίων τους. Κατά τόν ίδιο τρόπο κΓ ή βασι
λική Αΰλή εΤχε τους μουσικούς της καί τούς ίντερλου 
διοπαΐκτες της, πού συνόδευαν συχνά τήν 'Ελισά
βετ στά ταξίδια της.

.Σιγά;—σιγά, ωστόσο, μερικές άπ’ αύτές τίς ό- 
μάδες άρχισαν νά συνεργάζουνται, καί, μέ τήν ά·* 
δεια τών κυρίων τους, νά δίνουν δημόσιες παρα
στάσεις. Τά θεάματα αϋτοΟ τού είδους έγίνονταν 
στίς αύλές τών μεγάλων πανδοχείων τοΰ Λονδίνου, 
οπως τής «Καμπάνας», τοΰ «Ταύρου», τής «Ώραίας 
Αγριας», τών «Σταυρωτών Κλειδιών», τών «Ά- 
σπράδελφων», τοΰ «'Αγίου Παύλου» κλπ.

Ά ς  μή φαντασθε! δμως κανείς πώς oi υποτυπώ
δεις _ αύτοί _θίασοι τά καλοπερνοΰσαν. Οί δημοτικές 
άρχές, πρώτες καί καλύτερες, τούς δημιουργούσαν 
χιλιάδες εμπόδια. ’Απ’ τή μιά μεριά ό Δήμαρχος κι* 
άπ’ τήν άλλη οί επικεφαλής τών Συντεχνιών, πού 
ήταν ολοι τους σχεδόν φοβεροί πουριτανοί, θεωρού
σαν κάθε τί πού έμοιαζε μέ θέατρο σάν μίασμα πού 
φέρνει στήν έκλυση τών ήθών. Οί πουριτανοί τής έ
ποχής, δπως τούς_ περιγράφει ό Μακώλεϋ, θεωρού
σαν άμαρτία τό νά τρέφει κανείς μακρυά τσουλού
φια, νά κολλάρει τούς γιακάδες του, νά πουδρά
ρει τό_ πρόσωπό του ή καί νά όιαδάζει τή «Βασίλισ
σα τών _ Νεραιδών» τοΰ Σπένσερ. Οί προτιμήσεις 
τους άπό τή Βίβλο δέν ξεπερνοΰσαν τήν Παλαιά 
Διαθήκη, άφοΰ ή Καινή Διαθήκη τούς φαινόταν κά
τι παραπάνω άπό δ>τι οί κουάκεροι όνομάζανε «κο- 
σμ κό». Μερικοί θεωρούσαν άνευλαβές τό νά μαθαίνει 
κανείς άκόμα καί λατινικά, έξαιτίας τών ονομάτων 
τοΰ Άρη, τοΰ Βάκχου καί τοΰ ’Απόλλωνα. Όλες 
σχεδόν οί Καλές Τέχνες ήταν προγεγραμμένες. Ό  
ήχος τοΰ έκκλησιαστικοΰ οργάνου συνεργούσε στή 
δεισιδαιμονία. Οί ζωγραφικοί πίνακες έκρίνονταν 
είδωλολατ ρ ι κοί ή άσεμνοι. Ό  άκραιφνής πουριτα
νός διακρινόταν άπό τους άλλους άπό τόν τρόπο 
τοΰ βαδίσματος, άπό τό ντύσιμό του, άπό τά λεία 
μαλλιά του, _ άπό τή στρυφνή αυστηρότητα τής μορ 
φής του, άπό τά μάτια του πού δέ φαινόταν σχεδόν 
παρά μόνο τό άσπράδι τους, άπό τόν έρρινο τρόπο 
τής όμιλίας του κι’ άπό τή βιβλική φρασεολογία 
του. _ ■ ι I \ W\

Εκτός άπ’ τίς παραπάνω πουριτανικές αιτίες, οί 
άρχές έβρισκαν κι’ άλλα άκόμα κακά στις οημοσιες 
έμφανίσεις τών ήθοποιών. Καί ένα άπό τά σοβαρό 
τερα ήταν οί συναθροίσεις τών θεατών ποΰ προκα- 
λοΰσαν μέσα στούς δρόμους. Γύρω στά πανδοχεία 
πού δίνονταν οί παραστασεις, δίνανε ραντεβού όλοι 
οί άλήτες κι’ οί ζητιάνοι τής πρωτεύουσας, φιλονι 
κούσαν «ί σπουδασταί καί πολλές φορές μάλιστα 
φτάνανε νά πιάνουνται καί στά χέρια. Έξ άλλου, 
ύπήρχε κι’ ό κίνδυνος τών έπιδημιών, πού τίς ύπο- 
βοηθοΰσε κάθε συνωστισμός, κι’ ίσως κάπως δίκαιο 
λογημένα οί συγκεντρώσεις τοΰ λογής— λογής πλή 
θους χαρακτηρίζονταν ώς έστίες μιασμοΰ.

Στίς διαμάχες ποΰ έφερναν άντιμέτωπους τήν 
πολιτεία καί τούς όμίλους τών ήθοποιών, ή Έλισά 
βετ έπαιρνε πάντα τό μέρος τών τελευταίων. Κα
θιέρωσε διάφορα ειδικά μέτρα, γιά νά τούς ποοστα- 
τεύσει. Μέ. τήν ένθάρρυνσή της, μάλιστα, πραγμα
τοποίησαν καί τό χτίσιμο τών πρώτων θεάτρων, ε.ς 
τρόπον ώστε νά μπορούν, καλύτερα παρά μέσα στίς 
αύλές τών πανδοχείων, νά όργανώνουν τίς παραστά 
σεις τους καί ταυτόχρονα νάχουν καί μιά κάποια 
άνεξαρτησία.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
‘Ο ήθοποιός Τζέημς Μπαρμπέϊτζ, πού άλλοτε είχε 

έξασκήσει καί τό έπάγγελμα τοΰ ξυλουργοΰ, έχτι
σε ό ίδιος, τό 1576, τό πρώτρ θέατρο, πού τό όνό- 
μασε «Δή^θήατερ» («Τ ό θ έ α τ ρ ο ) .  Τήν όνομα- 
σία αύτή έδιναν τότε στίς «πίστες» έπάνω στίς ό
ποιες έπαιζαν οί ήθοποιοί.

Τό «Θέατρο» ήταν ένα κτίσμα όλοστρόγγυλο. ’Α> 
σφαλώς αυτό πρέπει νά τ’ άποδώσει κανείς στήν 
έπίδραση τών ρωμαϊκών άμφιθεάτρων, πού ύπήρχαν 
τότε σέ πολλά μέρη τής ’Αγγλίας καί πού τά χρη
σιμοποιούσαν γιά διάφορους έορτασμούς καί γιά 
άθλητικές έπιδείξεις. Οί μεγάλες διασκεδάσεις τών 
Άγγλων έκείνου τοΰ καιρού ήταν, έξόν άπ’ τό θέα

τρο, τα^«Μπούλ μπέΐτιγγ»  ̂ (συμπλοκές μεταξύ τεσ
σάρων ή πεντε σκύλων καί μιάς άρκούδας ή ένός 
ταύρου), καθώς καί οί δημόσιες θανατικές έκτελέ- 
σεις— οί κατάδικοι Ανέβαιναν πρώτα στήν κρεμάλα, 
ύστερα ξεντεριάζονταν καί τέλος διαμελίζοντοτν.

Γ ιά νά χτίσει τό θέατρό του, ό Μπαρμπέϊτζ 6> 
κανε άπ’ τόν πεθερό του ένα δάνειο άπό 666 λί
ρες, 13 σελλίνια καί 4 πέννες καί γιά τοποθεσία 
διάλεξε ένα οικόπεδο έξω άπό τά τείχη τού Λονδί
νου, στό Σόρεντιτς, μιά συνοικία ποΰ κατοικεΐτο 
δλο άπό εϋγενεΐς κα! άπό ξένους (έτσι έλεγαν δχι 
μόνο έιςείνους πού ήταν άπό άλλες χώρες, άλλά κι’

Σχεδιάγραμμα τοΰ έσωτερικοΰ τβΰ θεάτρου 
«Κύκνος», Τά  περισσότερα θέατρα τής έ- 
ποχης έμοιαζαν στή διαρρύί) ισρ τους, 
«Φβδ άλλωστε είχαν δλα σχεδόν τόν 

ίδιον Ιδιοκτήτη.
δσους άκόμα δέν ήταν γεννημένοι στήν πρωτεύου
σα). Τό οικόπεδο αύτό τό νοίκιασε γιά ένα διάστη
μα 21 χρόνων.

Είπαμε παραπάνω δτι τό « Θ έ ατ ρ ο »  ήταν 
στρογγυλό. Ήταν όλόκληρο άπό ξύλο. Στό κέντρον, 
γιά σκηνής βρισκόταν μιά πλατφόρμα πού λυνόταν 
γιατί ή αίθουσα συχνά χρησιμοποιόταν καί γιά 
άθλητικές έπιδείξεις πού γίνονταν στό δάπεδο.

Τό σχεδ άγραμμα πού παραθέτομε μπορεί νά 
δώσει μια ίδέα τ̂οΰ τί ήταν «Τ ό θέατοο».  Παρι
στάνει τόν «Κ ύ κ ν ο», άλλά έχομε κάθε λόγο νά πι
στεύουμε δτι όλα τά θέατρα τής έποχής εκείνης δέν 
είχαν καμμιά διαφορά μεταξύ τους. "Όπως βλέπετε, 
έμοιαζε τόσο με̂  τσίρκο, δσο καί μέ ένα σημερινό 
θέατρο. Τό μικρό κτίσμα πού χρησιμεύει γιά φόντο 
στήν πλατφόρμα εΐνε ή πρώτη μορφή τών παρασκη 
νίων, δπου ντύνονταν οί ήθοποιοί κι’ άποκεί έβγαι
ναν πάνω στή σκηνή. Ύπήρχαν δυό πόρτες γιά τίς 
εισόδους καί τίς έξόδους τους. Ή  σκηνή δέν εΐχε 
αύλαία. Φαίνεται, σύμφωνα μέ κάποιες μαρτυρίες, 
πώς σέ πολλά θέατρα ύπήρχαν κι’ ένός είδους κουΐν* 
τες πού έκλειναν μ’ ένα μικρό κινητό ριντώ. Φωτι
σμός δέν ύπήρχε κι’ αύτό άποδεικνύει πώς οί παρα
στάσεις δίνονταν ’μόνο τή μέρα. Ή  σκηνή καί τά 
τρία πατώματα τών έξωστών ήταν στεγασμένα. Ή  
πλατεία πού_ λεγόταν «α ύ λ ή» (δή γυάρντ), είς 
άνάμνησιν τών πρωτόγονων αι’λών τών πανδοχείων, 
είχε γιά σκεπή τόν ούρανό. Τό κοινόν στεκόταν δρ- 
θιο όλόγυρα στή σκηνή, άπ’ τίς τρεΐς πλευρές δη
λαδή τής πλατφόρμας, πού τουρχόταν στό ύψος 
σχεδόν ώς τή μέση. Συχνά υπήρχαν καί ώρισμένες 
διακεκριμένες θέσεις έπάνω στήν πίστα, άκρη— άκρη 
στό σανίδωμα, πού πληοώνηνταν φυσικά άκο'^ότροα 
άπ’ τίς άλλες._ Αύτές τίς θέσεις τίς άγκαζάριζαν 
ώς έπί τό πλεϊστον νεαροί ταραχοποιοί μεγιστάνες, 
πού πίσω άπ’ τά σκαμνάκια τους είχαν τόν άπαραί- 
τητο λακέ γιά νά τούς γεμίζει τίς πίπες τους.

Ή  συμπεριφορά τού κοινού, γενικά, κατά τίς πα*

ραστύονς, δέν βά μποροΟσί νά χβρακτηριββιΤ ώς 
κόσμια. Νά, πώ; έκφράζεται έπί τοΰ προ κειμένου 
ϊνα<; ήθολόγος της έποχής, πού θά τόν όνο μάζα μ* 
καλύτερα «έναν κωτσομπόλη».

«Στις θεατρικές συγκεντρώσεις μας τού Λονδίνου, 
θά δήτε μεταξύ τών νεαρών λεοντιδέων τόσες καί τό
σες φασαρίες καί σπρωξιές, τόσες καί τόσες φαγω-" 
μάρες καί κουτουλιές γιά νά καθήσουν κοντά σέ γυ
ναίκες, τέτοια τσακίσματα γιά νά μήν πατήσουν πά
νω στά φουστάνια τους, τόσα κρυφοκυτταγματα 
στά γόνατά τους μή τυχόν καί τούς πέσει χάμου 
ξαφνικά κανένα μαντηλάκι ή καμμιά βεντάγια! Καί, 
ίόση άμιλλα νά τούς βάλουν μαξιλαράκια πί<̂ ου” 
τήν πλάτη τους γιά νά κάθουνται βολικών, £ 
νά τούς προσφέρουν μήλα γιά νά περάσ·  ̂
ώρα τους, καί νά τούς βάλουν πόδι, καί - 
γαλίσουν καί νά τίς τσιμπολογήσουν, κα. 
χαμογελάσουν, καί νά τούς κάνουν τό μ<-' 
τίς συνοδεύσουν ςτπίτι τους στό τέλος τι\ άρχίσανε 
Εΐνε μιά σωστή κωμωδία νά κυττάς τό.άμα 
νά παρατηρείς τίς έπινοήσεις τους, «ίζανε 
τά τερτίπια τους, σάν τούς γάτους δράμα__

ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ © Ε Α ^ ® ^
TOCΈνα  δεύτερο θέατρο χτίστηκε ένα ·_ 

μετά τό «Θέατρο». ’Ονομάσθηκε «‘hr 
όχι, δπως θά μποροΰσε κανείς νά πιστές , 
νιγμό τής θεατρικής αυλαίας, άλλ’ άπό aiw *! 
πλή τής τοποθεσίας του. ‘Ο Σαίκσπηρ μιλς 
αύτό στόν «Ερρίκο Ε '»  του καί τό άποκαλεΐ* του 
τ ό τ ό ξ ύ λ ι ν ο Ο » !

Δέκα άλλα θέατρα χτίστηκαν μεταξύ τού 1590 
καϊ̂  τοΰ 1629: «Οί Λόφοι Νιούϊγκτον», «Τό Ρόδον», 
Ι&Οί Μαυράδελφοι», «Ό Κύκνος ή Κήπος τών Παρισί
ων», «Ή Σφαίρα», «Ή Τύχη», «‘Ο Κόκκινος Ταύ
ρος»,«Ή Ελπίς η Κήπος τών Άρκτων», «Ό Φοΐνιξ» 
καί «Ή Αύλή τών Σαλυσμπουρυ. ή Άσπράδελφοι». 
Ήταν κυκλικά ή έξάγωνα ή οκτάγωνα. Μερικά άπ’ 
αύτά μπορούσαν να περιλάβουν έως τρεΐς χιλιάδες 
θεατάς. Στήν έξωτερική κορυφή τού κτιρίου ύπήρχ^ 
ενα κοντάρι, δπου ύψωναν μιά σημαία κατά τήν 
ώρα τών παραστάσεων. Τό θέαρτο τών «Μαυράδελ- 
φων» πού χτίστηκε τό 1 596, ήταν τό μόνο άνάμεσα 
σ’ δλα πού ήταν όλότελα στεγασμένο. Τ’ όνόμαζαν 
«ιδιαίτερο», δηλαδή γιά άποκλειστική χρήση τών 
μεγιστάνων. Σ ’ αύτό πήγαινε συχνά κι’ ή ίδια ή 
Ελισάβετ.

Σχεδόν δλα τά θέατρα ήταν Ιδιοκτησία τοΰ Μπαρ- 
μπέϊτζ καί τών παιοιών του, τού μεγάλου ηϋοποιοΰ 
’Αλλέΰν καί τοΰ πεθερού του, τοΰ Φιλίπ Χένσλοου.

'Ο Χένσλοου ύπήρξεν, άναμφισβήτητα, ένας άπό 
τούς δραστηριώτερους έπιχειρηματίες. "Οπως ό 
Μπαρμπέϊτζ, ήταν κι’ αυτός πρώτα τεχνίτης (έλαιο 
χρωματιστής)^ Ήταν άρκετά άμαθής, καί τό «Η 
μερολόγιο» πού άφησε καί πού βρέθηκε μόλις πρίν 
άπό έκατόν πενήντα χρόνια, εΐνε γεμάτο άπό άνορ- 
θογραφίες καί φραστικά μαργαριτάρια σημαντικά ά
κόμα καί γιά τήν έποχή του. Χάρη σ’ αύτό τό « Η 
μερολόγιο» έγιναν γνωστές πολλές λεπτομέρειες γιά 
τή θεατρική ζωή έκείνου τοΰ καιρού.

Ό  Χένσλοου φαίνεται πώς ήταν ένας σωστός «καρ 
χαρίας» σάν έργοδότης. Εΐχε τούς ήθοποιούς κάτω 
άπό τήν όλοκληρωτική κυριαρχία του. Τούς κρατού
σε δεμένους μέ τά χρέη τους, κάνοντάς τους δάνεια 
μέ ύπέρογκους τόκους καί πουλώντας τους πανάκρι 
βα κοστούμια μέ πίστωση. Μόλις κάποιος θίασος 
έδειχνε πώς ήταν στά πρόθυρα νά έπαναστατήσει, 
άμέσως τόν διέλυε. ’Αγόραζε σ’ έξευτελιστικές τιμές 
έργα άπό πειναλέους συγγραφείς rai τά μετστ.ου Λ  
λούσε ύστερα δσο ήθελε στούς ήθοποιούς. Κατά® 
τόν ίδιο τρόπο έμπορευοταν καί διάφορα σκηνικά ή 
καί είδη τοΰ φροντιστηρίου.

‘Ως γνωστόν, ή σκηνοθεσία τών έλισαβετιανών θε 
άτρων ήταν άπό τίς πιό ύποτυπώδεις. "Ενας πάγ
κος ή κανένα άλλο άπλό έπιπλο διακοσμούσε δλο—  
δλο τή σκηνή καί διάφορες ταμπέλλες έδειχναν, σ’ 
δσους έννοεΐται_ ήξεραν νά διαβάσουν, τό μέρος πού 
βρίσκονταν. Πάντως, φαίνεται δτι σιγά— σιγά άρ
χισαν νά γίνουνται άπόπειρες γιά χρησιμοποίηση 
ντεκόρ, άν δώσει κανείς πίστη στήν παρακάτω πρό
χειρη καταγραφή πού βρέθηκε μέσ’ στό «Ημερολό
γιο» τού Χενσλόου καί πού φέρει ήμερομηνία Μάρ* 
τιος τοΰ 1598. Πρόκειται γιά ντεκόρ καί είδη Φρον 
τιστηρίου τοΰ θιάσου τοΰ Λόρδου Ναυάρχου.

Ά ν τ ι κ ε Ι μ ε ν  a .— 1 βράχος, 1 τόξο, μνημείο,
1 στόμιο ιής Κολάσεως.

2 καρβέλια (τεχνικά ψωμιά) καί ή δυιοψη τής Ρώμης.
1 Β ρμα λέο τος, 1 άρκούδας, καί μέλη τοΟ ίχχέθονος

καί αύτιά τοΟ ΦαέΟονος καί κεφαλή τοΟ "Αργού.
Κεφαλή τής Ίρ ιδ ο ς  καί ουράνιο τόξο, 1 μυκρός 6ωμός.
Τόξο καί βέλη του "Ερωτος, 1 πανώ μέ τόν "Η λιο  

καί τή Σ  ελήνη.
1 κεφαλή έλαφιοΰ.
Φτερά τοΰ Έ ρ μ ή , πορτραΐτο τοϋ Τάσσου, 1 περικεφα. 

λαία μέ 6ρ<χκοντ«, 1 άοπίδα μέ 3 λιοντάρια 1 φτυάρι.
3 σκαμνιά, ϊ  α φίδι.
3 αύτσκρατορικά στέμματα, ένκχ κοινό στέμμα.
 ̂ στέμμα γιά τό φάντασμα, 1 στέμμα μέ ήλιο.

ΐ χύτρα γιά τόν Ιουδα ίο  (τόν «*Ε&ραϊο τής Μάλτας» 
τοΰ Μάρλοου).

”Αν δμως τά σκηνικά ήταν φτωχικά, τά κοστού
μια άντιθέτως ήταν πολυτελέστατα καί πολλά άπ’ 
αύτά ήταν διακοσμημένα καί μέ χρυσοΰφαντες δαν“ 
τέλλες.
Ε Χ Ε Ι  2 3 Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ : (Ο Ι διάσημοι ήθοποιοί. —  

Ο Ι συγγρας?εΙ;. Ή  πρώτη μορφή τοΰ 
«Φάουστ». —  Ό  Χαίξπηρ, οί σύγχρονοί του 
καί οΐ διάδοχοί του.)

ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ©ΕΑΤΡΟΥ

ΑΙΓΑ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ 

ΠΟΥ ΪΗΜΑΗΟΥΝΕ Π0λ>Α

Α η μ η τ ρ η ς  Μυράτ
•ης και πολύς 

.ϊ Βασιλείς...
’■'ςι; Ά λ λ η  δουλειά:

Ή Ιστορία^ 6ασιλ1ά!
Ρ'άζει σάν παρσ i j   ̂-
βήκε δσο ή Άδοτης Μακρπς
νεσε δσο έκείνη. I Γ  ”

“ “ ή 1νας Έλληνας, ο ν  μπεκρή, 
ζωής του καί t/χτερά λιγάκι.
Ρουσε τον πόν τ '  ι- - ι 

Ή  Άννσ  ·'· Τον Γκιωνακη!...
via. Τήν Λ „

Αίντα Αλμα
τιν·  ̂ ,

"Ενα  σώμα: Τό ζηλευουν.
Δυο πόδια,: που χορεύουν.
Λυο χείλη: Σάν κεράσι
Μιά καρδιά! Που νά τής ψτάση;

Μίμης Κόκκινης
Μέ ταλέντο: Κωμικό.
Πάχος: Υπερβολικό- 
Ή  ματιά του: Τουρλωμένη.
Μιά κουβέντα: Μπερδεμένη!

Κώστας Μανιατάκης
Στήν άγάπη; Τά βολεύει.
Σάν τενόρος: Ζηλευτός.
Θέλει: Ά λλους νά δουλεύη 
Και δουλεύεται: Αύτός!

Πέτρος Κυριάκός
Νοικοκύρης: "Οσο λίγοι.
'Έναν πόθο: Πώς νά φύγη !
Μιάν άγάπη: Τήν Ελλάδα  
"Ενα  ελάττωμα: Ζοχάδα!

Περικλής Γα3ριηλίδπς
Στις μικρές: Άδυναμία.
Κάθε μέρα: Κ ι ’ άπό μία.
Δίχως έρωτα; Υποφέρει. 
Μεταμόσχευσις; Ποιός ξαίρει;

Κυριάκος Μαυρέας
Κωμικός: Μέ τόση πείρα.
"Ενα  έλάττωμα: Τή μπύρα.
Μιά καρδιά: Γεμάτη γλύκα.
"Ενα  φόβο: Τήν Μαρίκα!

Γιώργος Παπάς
Ο! άγάπες του; Τρελλές. 
Τόν άγάπησαν; Πολλές. 
Ή  καρδιά του άνοικτή: 
Πάσα προσφορά δεκτή!

Γιαννουκάκης
"Ενα  τό έλάττωμά του:
"Εξαρχος βασανιστής.
Οί θιασάρχαι; Θύματά του.
Ά ν  σοΰ γράψη; Θά πειατής!

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ

’Αστέρες στό μέτωπο
Μαζί μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ, πού δπως έγρά= 

(ιαμε στό προηγούμενο φύλλο τοΰ «Θεάτρου»; 
διασκεδάζει τά άγγλοαμερικανικά στρατεύματα στό 
μέτωπο, κι’ άλλο ένα άστέρι πρώτου μεγέθους, ό 
περίφημος γόης Ζάν Γκαμπέν, ψυχαγωγεί καί αύτός 
τούς Άγγλους καί ’Αμερικανούς πολεμιστάς.

Ό  Ζάν Γκαμπέν, λατρεία τοΰ ώραίου φύλου δλου 
τού κόσμου, έχει άπαρνηθή πρός τό παρόν τά έγ- 
κόσμια καί έγει άφοσιωθή είς τόν στρατόν.

Χαριτολόγος καί πνευματώδης, έγύριζε καί εις 
τίς πρώτες γραμμές τοΰ μετώπου μέ τό γνωστό πάν 
τοτε μειδίαμα, μ’ ένα εύφυολόγημα, μιά ένθάρρυν- 
σι, μιά φράσι πικάντικη γιά τόν κάθε στρατιώτη.

‘Η συμβολή του στήν ψυχαγωγία τών τραυματιών 
ύπήρξε μεγάλη. Λόγια παρηγορητικά, λόγια παρα
μυθίας καί πατριωτισμού άπό τό στόμα τοΰ Γκαμ- 
πέν ήσαν τόσον εύπρόσδεκτα άπό τά πληγωμένα 
στήθη τών τραυματιών, ώστε δταν έλειπε, οί τραυ 
ματίαι τόν ζητοΰσαν έπιμόνως.

'Η Γαλλική οθόνη

£
Τώρα πιά πού οί Γάλλοι ξεφορτώθηκαν τούς Γερ- 

.ανούς, οί όποιοι έπαιρναν τίς ταινίες τους καί τίς 
παιζαν γιά λογαριασμό τους στό έξωτερικό, άρχι
σαν καί αύτοί νά γυρίζουν νέα έθνικά έργα. "Ετσι 
δ παληός μας γνώριμος, πού οΐ Γερμανοί, έπειδή ή
ταν ‘Εβραίος, τόν εΐχαν έξαφανίσει άπό τήν όθόνη, 
Ζάν Μυρά, πρωταγωνιστεί μαζί μέ τή νέα καί χα
ριτωμένη άποκάλυψι τής γαλλικής παραγωγής Μαν- 
τελέν Σολόνιε, στήν ταινία «Ή αιώνια έπιστροφή», 
πού έχει σχέσι μέ τήν έπάνοδο τών Γ άλλων στό πα
τρικό έδαφος μετά τήν άπελευθέρωσί του.

Ή  Βίβιαν Ρωμάνς μέ τόν άντρα της Ζώρζ 
Φλαμάν έτελείωσαν κατ’ αύτάς τήν «Τυφλή ’Αφρο
δίτη», γιά τήν όποία πολλά τά καλά λέγονται με
ταξύ τών κινηματογραφικών κύκλων τοΰ Παρισιού.

+  Ό  άφθαστος, έξ άλλου, καρατερίστας Ραιμύ 
έγύρισε τήν καινούργια του δημιουργία, πού εχει 
τόν έλκυστικό τίτλο «‘Ο άνθρωπος πού έχασε τή 
μνήμη του».

•Jr Ό  Πιέρ Μπλανσάρ, ό όποιος κατά τό παρά
δειγμα τών μεγάλων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, δια
θέτει δικόν του κινηματογραφικό οΐκο παραγωγής 
καί άποτελεΐ σήμερα έναν άπό τούς κυριωτέρους πα
ράγοντας τής γαλλικής κινηματογραφίας, πρωτα
γωνιστεί στήν ταινία «‘Ο Καμπούρης».

ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 
*0 βραστής

Είτι δραματικός, είτε λυρικός εΐνε, €χιι πάρει
πολύ σοβαρά τά πράγματα. Τά τεκταινόμενα είς τήν 
σκηνήν μέ τήν συγκαταβατικήν άδειαν τοΰ συγγρα- 
φέως, τά μεταφέρει αύτός είς τήν ζωήν. Με τό ύφος 
τών ήρώων πού ύποδύεται, περιπατεΐ στόν δρόμο—  
πετά μάλλον. ’Έχει τήν ύπεροψία τού Άρτανιάν 
καί τήν αινιγματικότητα τοΰ "Αμλετ. Κυττάζει τά 
πάντα άφ’ ύψηλού καί δημιουργεί τήν έντύπωσι δτι 
εΐνε περαστικός άπό τήν γή. Ή  μόνιμος κατοικία 
του εΐνε τά σύννεφα. Έκεΐ ζή, μέ τήν φαντασία του 
φυσικά.

_ «έραστής» εΤνε βάσις γιά μιά θεατρική έργα* 
σία. Έτσι πιστεύετε σείς. Αύτός δμως δέν θά συμφω 
νήση μαζί σας. Πιστεύει άκρκχδαντως δτι εΐνε τό ά- 
παντον. Δίχως αύτόν, δέν θά ύπήρχε θέατρον. Ό 
ταν διεξάγεται έπιτυχώς μιά παράστασις καί ό κό
σμος _ χειροκροτεί δέν διστάζει νά διακηρύξη δτι 
είς αύτόν άποκλειστικώς οφείλεται ή έπιτυχία. Ούτε 
ό συγγραφεύς, ούτε οί συνάδελφοί του έκαμαν τΗ 
ποτε. Ά ν  δέν ήταν αύτός!... "Οτςτν δμως συμδή-ν’ 
άποτύχη τό έργον, φταίνε δλοι, έκτός άπ' αύτόν. Ή 
μετριοφροσύνη του εΐνε συγκινητική. Οί κριτικοί ποΰ 
τόν περνούν γενεές δεκατέσσερις, δέν ξέρουν τί 
λένε. Δέν εΐνε είς θέσιν νά κατανοήσουν τήν τέχνη 
του!

Στή σκηνή, εΐνε ό τρομερός γόης. Οί γυναίκες 
έκλιπαροΰν τόν έρωτά του, πέφτουν στά πόδια 
του. Στήν πραγματικότητα, συμβαίνει συνήθως τό 
άντίθετον. Οΐ γυναίκες δέν έννοούν νά τόν πλησιά
σουν. Δι’ δ καί τάς έκδικεΐται στή σκηνή, μέ τήν πε 
ριφρόνησίν του.

’Αλλά κάποτε, κατεβαίνει άπό τά σύννεφα ό «έρα- 
στής». Αύτό συμβαίνει δταν ό θίασος ναυαγήση 
στην έπαρνία. Τότε συνέρχεται, άποβάλλει τήν ύπε
ροψία τού Άρτανιάν ka! σπεύδει γιά τήν ένέρ- 
γεια τής «τιμητικής» άπ’ τήν όποίαν θά έξασφαλίση 
τά έξοδα τής ποθητής έπιστροφής.

Ή πρωταγωνίστρια
Μίαν έχει άρχήν, τήν όποίαν έκληρονόμησεν άπό 

τήν παράδοσιν καί τήν όποίαν σέβεται καί τηρεί ά- 
πολύτως: Νά μήν άφήση άλλην γυναίκα τού θιά
σου, νά παίξη πρώτον ρόλο. Είς τόν ίσκιο της, άλ
λη γυναίκα δέν φυτρώνει, ίδίως δταν αύτή ή άλλη, 
έχει κάποιο ταλέντο. Τραγωδίες, δράματα, κωμίο- 
δίες, φάρσες, έννοεΐ νά τά παίξη δλα αύτή. Καί 
γιά νά εΐνε σίγουρη, σπεύδει νά κατοχύρωσα τό 
προνόμιον αύτό διά συμβολαίου.

Τά πάντα βλέπει ώς ρόλους, πρώτους έννοεΐτάι. 
"Οταν τής προτείνουν νά παίξη ένα έργο, τό πρώ·1 
το πού θά ρωτήση εΐνε άν τό έργο στηρίζεται σ’ 
αύτήν. Έργο πού δέν έχει πρώτον γυναικεΐον ρόλο 
δέν έννοεΐ νά τό άνεχθή καί μεταχειρίζεται τά πάντα 
γιά νά ματαιώση τό άνέβασμά του. Ύμνεΐ τούς άρ- 
χαίους_ τραγικούς πού έλάξευσαν τήν ’Ηλέκτρα και 
τήν Μήδεια καί προσβλέπει μέ άρκετήν συγκατάβα 
σιν τόν Σαίξπηρ διότι έδημιούργησε τόν Άμλέτον, 
τόν Σάϋλωκ, καί τόν Βασιλέα Λήρ.

Καί αύτά μέν, όσον άφορά τήν πρωταγωνίστρια 
τής πρόζας. Γιά τήν βεντέτα τής μουσικής σκηνής, τά 
πράγματα εΐνε άκόμη σοβαρώτερα. Γ ιατί έκτός άπ’ 
τούς ρόλους διεκδικεΐ τά πρωτεία καί στή διαφήμισι. 
’Εφιάλτης πραγματικός γιά τόν ,έπιχειρηματία ή 
διαφήμισις τής βεντέτας. Πρέπει νά εΐνε πρώτο τδ- 
νομά της καί μέ γράμματα τών όποίων αί διαστά
σεις καθορίζονται διά συμβολαίου, είς τά ποογράμ 
ματα, πανώ, έφημερίδας, φέϊγ βολάν, π<χντοΰ τέλος 
πάν-χον. ’Αλλοίμονον άν συμδή κανένα λάθος. ‘Η 
βεντέτα καταφεύγει̂  πάραυτα είς τήν Επιτροπήν Ά 
δειας καί διαμαρτύρεται γιά τήν προσβολή ή 0·= 
ποία γίνεται είς τήν...Τέχνην! Καί ή διαφήμισις 
γίνεται τότε άπό τά ψιλά τών έφημερίδων.

Γ  ιά τόν μισθό, δέν ένδιαφέρεται καί πολύ, ή μάλ 
λον ένδιαφέρεται νά εΐνε μεγάλος, άστρονομικός, 
άλλ’ άπλώς καί μόνον διά λόγους έντυπωσιακούς. 
Συνήθως παίρνει τά μισά άπό έκεΐνα πού διατυμπα
νίζει καί πού άναφέρουν έπισήμως τά συμβόλαιά
της., .

Μέ τήν πρωταγωνίστρια τής μουσικής σκηνής, 
συμβαίνει κάτι τό σατανικώς περίεργον: Ούδέπο» 
τε έχει δλα τά προσόντα πού άπαιτεΐ τό είδος. 
Κόπου θά ύστερή. Ά ν  εΐνε καλή ήθοποιός, δέν 
θά έχη φωνή; Ά ν  πάλιν έχει σπουδαία φωνή, θά 
εΐνε ξύλο στή σκηνή. ‘Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ άνα- 
γνωρίση κανείς δτι δλες οί βεντέτες τοΰ μουσικού 
θεάτρου εΐνε ώραϊες... στή σκηνή.

Ό  κωμικός
’Ά ν  θέλετε νά έκδικηθήτε έναν άνθρωπο, βάλτε 

τον νά κάνη παρέα μέ κωμικό τού θεάτρου μας. Μέ 
τούς Τύπους αύτούς, συμβαίνει κάτι τό τραγικόν. 
Ένώ στήν σκηνή εΐνε λολίστατοι, κάτω άπ’ αύτήν, 
εΐνε μουγγοί. Κι’ άν κάποτε άποφασίσουν ν’ άνοί- 
ξουν τό στόμα τους, θά μιλήσουν γιά τά θλιβερώτε 
ρα τών πραγμάτων. Έπειδή λένε άστεΐα στήν σκη
νή, δέν έννοούν οΰτε νά μειδιάσουν. Κάντε δ,τι θέ
λετε δέν πρόκειται νά σκάσουν τά χείλη τους. Ό  
μεγάλος ρόλος τού κωμικού άρχίζει άκριβώς μόλις 
τελειώση ή παράστασις. Παίρνει τή μάσκα τού σο 
βαροΰ καί άρχίζει νά_ παριστάνη. Τό θέαμα τοΰ 
σοβαρευομένου κωμικού είνε όμολογουμένως κωμικώ 
τατον. Αθ. ΣΑΡΑΦΗΣ



*Ενα πρωτότυπο ρεπορτάζ

Ή άντί στάση τοϋ Θεάτρου μας κατα τήν κατοχή
Μιλούν οϊ έπι&εωτησιο 'ράφοι μας

Στή, συνέχεια τής συνέντευξής 
μου μέ τόν διαλεχτό έττιθεωρησιο- 
γράφο κ. Δ. Κ. Εύαγγελίδη, ό κα
λός συγγραφεύς μοΰ διηγείται ενα 
άλλο άνέκδοτο άπ τόν καιρό τής 
βασιλείας τών Σάκο, Γκάλλο, Κέ- 
πλερ και λοιπών οργάνων τών μυ- 
σαρών κοττακτητών:

Ηταν στό θέατρο Σαμαρτζή, έ
πιχείρηση Χαμαράκη: Φινάλε « 'Ελ 
ληνική Μόδα», δπου παρήλαυναν τά 
κοστούμια άπ’ δλες τις έλληνικές 
περριοχές. "Ηπειρος, Δωδεκάνησα, 
Θράκη, Μακεδονία και Κρήτη.

Μά στην «τζενεράλε» τό νούμε
ρο δέν άρεσε στούς λογοκριτές και 
οί Γερμανοΐ κλείσανε τό θέατρο γιά 
τρεις μέρες. #

Ό  Χαμαράκης τρεχει, παρακαι· 
λεϊ, πληρώνει. Καί τό φινάλε παί
ζεται, κουτσουρεμένο κατά τό ή- 
μισυ.
- Γιά μιά μόνο μέρα.

Γιατί ήταν τόσος ό έξαλλος έν- 
θουσιασμός τοΰ κοινού, πού οΐ κα- 
τακτητές φοβούνται καί κόβουν ό
λο τά φινάλε. *

—  Εννοείται, συμπληρώνει ό κ. 
Εΰαγγελιδης, ότι kocAcu - κακού, έ- 
λάχίσιες φορές σέ τέτοιες μέρες 
κοιμόμασταν σπίτια μας.

»"Οπως δταν σ’ ένα φινάλε παρή- 
λαυναν οί παλαιοί πολιτικοί μας 
άνδρες και μεταξύ αυτών ό Βενι- 
ζέλος καΐ ό Βασιλιάς καΐ υπήρχε 
κάπου ό στίχος:

«Κι’ ή λευτεριά θά ξαναρθεΐ 
μιά μέρα στήν Έλλαδα».

"Ολοι είχαμε έξαφανισθεΐ άπ’ τά 
σπίτια μας.

Ευτυχώς δμως οί ίδιοι οί λογο- 
κριταί... φρόντισαν νά λείψει ό κίν
δυνος.

Τ ήν έπομένη τής πρεμιέρας ό στί
χος κόβεται καΐ τή μεθεπομένη δ
λο τό φινάλε.

Ό  κοσμος δμως είχε μάθει, είχε 
καταλάβει... καΐ χειροκροτούσε έ
ξαλλος στό σημείο πού άλλοτε υ
πήρχε ό περίφημος στίχος.»

Κάποτε, σπανιώτατα, οί λογοκρι- 
ταί άφιναν καΐ κανένα νούμερο μέ 
ύπονοούμενα. Άφοΰ δμως έξηγορά- 
ζοντο_ προηγουμένως μέ λίρες. Καί 
τό νούμερο παιζόταν. ’Αλλά όχι γιά 
καιρό. Έπενέβαιναν οί χαφιέδες.

Κι* άρχιζαν τά τηλεφωνήματα και 
οί προσκλήσεις στήν Πρεσβεία.

—  Στις 18, αύριο, πρέπει νάναι 
στήν Πρεσβεία ό κ. Εύατγγελίδη^, 
εΐπαν κάποτε σέ μιά τέτοια περί
πτωση,στή σύζυγο τοΰ συγγραφέα. 
Γ  ιατί άλλοιώς θά στείλουμε τά 
"Ες  - "Ες  νά τόν συλλάβουν.

Κ ι’ έκείνη άτάραχη.
—  Έ · . .  τί νά γίνει, κ. Τάδε... 

(τής έλληνικής λογοκρισίας ό κ. 
ϊ"άδε! )  Κατοχή έχομε. Ό ,τι θέλε
τε κάνετε.

Καΐ ό κ. Εύαγγελίδης πέρασε —  
μακρυά άπ’ τό σπίτι του, φυσικά 
—-μιά μαρτυρική νύχτα ώσπου νά 
δει τί τόν ήθελαν.

'Απλούστατα. Έπρόκειτο γιά κά
ποιο νούμερο πού εΤχε ένοχλήσει 
τούς ντόπιους χαφιέδες.

Ο κ. ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ 
Κ Η Σ

ΓΙΑΝΝΟ ΥΚΑ-

Καΐ T̂ pot ό Δημήτρης ΓιοΕννουκά- 
κης. Νά τόν παρουσιάσουμε; Θά- 
ταν σά νά υποτιμούσαμε τήν άντί- 
ληψη τού άνοτγνωστικοΰ μας κοινού.

Μιλεΐ, λοιπον, ό Δημήτρης Γιαν- 
νουκάκης (σκέτα):

Και νάΛ τί μάς λέει γιά τά σκο
τεινά έκεινα χρόνια τής κατοχής : 

—̂  Κάναμε δ,τι μπορούσαμε γιά 
νά ξεγελάσουμε τή γερμανική καί

Ιταλική λογοκρισία και νά περά
σουν πράγματα πού κανονικά δεν 
θάπρεπε νά περάσουν.

»Εΐχαμε διαρκώς έπεισόδια, καί 
έπεισόδια άνόητα, διότι οί ’ Ιταλοί 
— -κυρίως αυτοί —-άνεκάλυπταν ση
μεία έπιλήψιμα καί κεΐ πού δέν ύ- 
πήρχε τίποτε πολλές φορές.

» Συγκεκριμένα, θυμάμαι, εΤχα 
γράψει ένα τετράστιχο αισθηματι
κό άνευ ιδιαιτέρας σημασίας.

»Τήν έπομένη τής πρεμιέρας, έ-

Έ ν α  άπό τά τραγικώτερα θύμα
τα τών κατακτητών, 6 άλησμό* 
νητος τενόρος τής έλληνικης ό- 
περέττας Λ ΕΑ Ν Δ Ρ Ο Σ  ΚΑΒΑ- 
ΦΑΚ Η Σ ̂  έκτελέσθηκε άπό τούς 
Γερμανούς μαζί μέ άλλους ήρωες 
τής εθνικής μας άντιστάσεως.

κλήθην στήν ιταλική λογοκρισία ά
πό τόν λοχαγό τών καραμπινιέρων 
Γ  κάλλο.

— Τί έννοεΐται μ’ αύτό τό τετρά
στιχο, κ. Γιαννουκάκη;

—  Τίποτε παραπάνω άπό δ,τι 
λέει.

— Δέν εΤνε δυνατόν! Κ ά τ ι  ΰ- 
πο νοείτε.

— Μά άφοΰ δέν τό βρίσκετε σείς 
πού ψάχνετε, θά τό βρεΐ ό θεατής 
πρύ θά τ* άκούσει ενα λεπτό καΐ θά 
τό ξεχάσει;

— Δέν ξέρω. Έγώ , κοΛοΟ - κα
κού, τό κόβω.

Καί ή κόκκινη μολυβιά Επεσε ά- 
δυσώπητη.

Καΐ τέτοιες περιπτώσεις ένα σω
ρό. Μιά άλλη φορά, αύστηρώς καΐ 
έπειγόντως έκλήθην στή γερμανική

σει καν, μοΰ εΐπε :
—  Πώς τολμήσατε και τό γρά

ψατε αύτό, κ. Γ  ιαννουκάκη;
— Ποιό, κ. Καραβία;
Μοΰ έδειξε έναν στίχο.

«Τις ξερω τίς γυναίκες 
μέ τό Νΐ καί μέ τό Σίγμα.» _

—  ’Απαγορεύεται, κ. Καραβία, 
τόν ρωτώ, νά ξέρει κανείς τις γυ
ναίκες μέ τό Νι καΐ μέ τό Σίγμα;

"Αφησε μιά φωνή βρυχωμένου λέ- 
οντος.

— Μέ τό Ν καΐ μέ τό Σ... τι έν- 
νοεΐτε;

— Τί θέλετε νά έννοώ; Μέ τό Νΐ 
καί μέ τό Σΐγμα...

—  Ό χι... Εννοείτε «Νατσιονάλ 
—  σοτσιαλίσμους» (γερμανικά έ- 
θνικο-σοσιαλισμός! )

Προσπάθησα νά τόν μεταπείσω. 
Άλλά αυτός ήταν άμετάπειστος.

— Έγώ, καλού— κακού, τό κόβω.
Κι’ ή κόκκινη μολυβιά έπεσε 

πάλι.
"Αλλο χαρακτηριστικό τής νοοτρο 

πίας τών λογοκριτών τής κατοχής 
εΐνε τό έξής:

Στό Περοκέ, ένα μήνα πρό τής 
καταρρεύσεως τής ’ Ιταλίας, ό Γερ
μανός λογοκριτής μοΰ έκοψε άπό έ
να νούμερο τή λέξη «πάρτυ» γιατί 
ήταν, λέει, άγγλική! Προσπάθησα 
νά τοΰ έξηγησω δτι στό νούμερο 
σατύριζα τά πάρτυ καί δτι δεδομέ
νου πώς ή λέξη «πάρτυ» άνεφέρετο 
πολλές φορές σέ στίχους, όμοιοκα- 
ταληξίες κλπ., θά μοΰ ήταν δύσκο
λο νά τό άλλάξω.

Αύτός δμως, άνένδοτος, άρχισε 
νά σβύνει άπό παντού τή λέξη 
«πάρτυ». "Οταν παραδόξως έπενέ- 
βη ό ’ Ιταλός λογοκριτής, ό όποιος 
υέ μιάν έρώτηση πού υπέβαλε στόν 
Γερμοη/ο συνάδελφό του, μέ έβγαλε 
άτι ο τό άδιέξοδο.

Τόν ρώτησε:
— ’Αλήθεια, πώς λέγονται γερμα

νικά τά πάρτυ;
Ό  Γερμανός σκέφτηκε καλά - 

καλά.
— Χ μ . .. πάρτυ, άπήντησε.
Καΐ ή λέξη έμεινε.»
— Και αύτά μέν είναι άνέκδοτα, 

πού δείχνουν τήν ήλιθιότητα τών 
λογοκριτών τής κατοχής, μοΰ έξη- 
γει ό κ. Γ ιοηΛΛΧ’κάκης. Εμείς όμως 
προσπαθούσαμε νά κάνουμε δ,τι 
μποοούσαμε γιά νά τούς ξεγελά
σουμε.

»Οί λογοκριτές άπαιτοΰσαν γενι
κές δοκιμές μέ κοστούμια, γιά νά 
βλέπουν μηπωζ τυχόν στά κοστού
μια είχαμε χρώματα έθνικά ή κόκ
κινο. πού, κοττ’ αύτούς, συμβόλιζε 
τή Ρωσία.

»’Εμεΐς παρουσιάζαμε χωριστά 
τόν χορευτή μέ άσπρο φράκο καί 
χωριστά τή χορεύτρια μέ μπλε του- 
αλεττα. Ό  συνδυασμός τών χρο-

Πρεσβεία μέ ^ντολή νά παρουσία- J μάτων γινόταν στήν έκτέλεση τοΰ 
χ"  “  ' '  et~ ’ χορού.»

ξεχωριστός συγγραφεύς θυμά- 
(ται ένα άλλο άνέκδοτο τώρα.

Στά 1941. ώδηγήθηκα άπό 
δυο Ιταλούς καραμπινιέρους στό 
Κομάντο Πιατσα. Ή  κατηγορία πού 
μοΰ άπήγγειλε ό δ'ερμηνεύς τοΰ πε
ρί βόητου λοχαγού Γκάλλο ήταν δτι 
στο έργο μου «Τά έκατομμύρια χο
ρεύουν» ό Ίοττροΰ χόρευε ρωσικό 
χορό — πράγμα πού δέν εΐχαν δει 
στή γενική δοκιμή.

»Πράγματι ό ’ Ιατρού χόρευε ρού-

σθώ στόν κ. Καραβία.
(Έστι_ δέ Καραβίας, γιά τούς 

μή γνωρίζοντας, Γερμανοέλλην, αύ- 
τοκαλούμενος δόκτωρ, ό όποιος πρό 
έτών εΐχε άνοίξει κλινική φυσιοθε
ραπευτική στήν Κηφισιά, πού έ' 
κλείσε δμως γρήγορα γιατί άπεκα- 
λύφθη — καί μετά σκανδάλου μά- 
λιστα —  δτι ό δόκτωρ Καραβίας 
δέν ήταν παρά κοινός, κοινότατος 
άπατεών).

Πήγα στήν Πρεσβεία περιδεής 
καί άφοΰ περίμενα δυό όλόκληρες
ώρες στόν προθάλαμο τού κ. Καρα· σικο καί πράγματι κοττόπιν έντολής
Α  ί/Ύ Α  ι  ιι w  · ι ru ■ R r i i  τλιι r-ΐ>/>-   1 -_βία. έν τέλει έγινα δεκτός

'Όταν μπήκα στό γραφείο του, 
βλέπω στό τροπτέζι τά χειρόγραφα 
του «Ζουρνάλ» μου, πού έπρόκειτο 
νά  ̂παιχθεΐ στό θέατρο Μουσούρη.

Ό  Καραβίας μέ άτένισε βλοσυ» 
ρώτατα καί χωρίς νά μέ καλημερί-

μου δέν τόν εΐχε έκτελέσει στή γε
νική δοκιμή. Τώρα; Πώς νά ξεμ
πλέξω;

»Προσπάθησα νά πείσω τόν λο
χαγό Γ  κάλλο δτι έπρόκειτο περί 
γοροΰ χασάπικου καί δχι ρωσικού.
Εκείνος δμως έπέμενε.

— Μττάλλο ροΰσβ... μπάλλα ρού-

»Και ύπεχρεώθην, ίπτο την άπβ*· 
λήν φυλακίσεως, νά κόψω τη σκηνή 
του χορού.» « · ·

«Τά συνήθη υπονοούμενα, συνεχί 
ζει ό κ. Γιοτννουκάκης, στά διάφορα 
τραγούδια η νούμερα ήταν φράσεις 
σάν κι’ οώτες περίπου:

«Προσμένουμε τήν άνοιξη 
νάρθοΰν τά χελιδόνια-·.»

Ή  :
«Κυττάζουμε τόν ούρανό 

μήπως <|>ανεΐ κάποιο χελιδόνι....»
»Καί τις περισσότερες φορές κα

τορθώναμε νά τίς περάσουμε αύτές 
τίς̂  φράσεις. Προσέχαμε άλλως τε 
στή γενική δοκιμή οί ήθοποιοί νά 
μήν τονίζουν,—  άλλά αντίθετα νά 
λέν μάλλον μασσημένα —  τις φρά
σεις μέ τήν διπλή σημασία. Κ ι’ έ
τσι γλυτώναμε...

»’Αλλά άλλοτε.. .  "Ας θυμηθώ, έ
πί παραδείγματι, τή δυσκολώτερη 
στιγμή πού πέρασα τόν καιρό τής 
κατοχής, δταν κάποτε ή έλληνική 
λογοκρισία (ή όποία. ειρήσθω έν 
παρόδφ, δυσχέραινε άντί νά διευ
κολύνει τό έργον μας), μέ κάλεσε 
σέ μιά σύσκεψη.

»Πήγα. Καΐ βρέθηκα προ τοΰ 
Σάκκο έκ μέσους τής ιταλικής λο
γοκρισίας τοΰ Γερμανού ( ! )  Κα
ραβία καί τού διευθυντοΰ τής έλ
ληνικής λογοκρισίας.

»Μοΰ πρόσΦεοσν κάθισμα. Και * 
Καραιβίας έλαβε τόν λόγον: φ

— 'Εχουμε τήν άξίωση άπό σάς, 
κ. Γιαινουκάκη, μου εΐπε, νά μάς 
ύποδείί'τε μέ ποιόν τρόπο θά μπο
ρούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τό 
θέατρο γιά νά κάνουμε άντισυμμα- 
χική προπαγάνδα;

'Ομολογώ δτι βρέθηκα άπροετοί- 
μαστος. Γ  ι’ αύτό καί προσπάθησα 
νά κερδίσω καιρό.

— Τί έννοείτε λέγοντας άντισυμ- 
μαχική προπαγάνδα;

— ’Απλούστατα: νά κάνετε, έπί 
παραδείγματι, ένα νούμερο δπου νά 
σατυρίζεται ό Τσώρτσιλ, ό Στάλιν 
καΐ ό Ροΰζβελτ.

Τόν ρώτησα:
— Μπορώ νά μιλήσω έλεύθερα ;
— 'Απολύτως έλεύθερα.
— Δηλαδή, γιά νά άκριβολογήσω. 

Μιλάμε ώς διανοούμενοι, ή έσεΐς 
μέν μιλάτε ώς καταχτητής, έγώ δέ 
ώς κατεχόμενος;

Έσκέφθηκε έπί πέντε λεπτά.
—  Ώ ς διανοούμενοι, μοΰ άπ-rL· 

τησε. φ
-—Θά εΐνε πολύ δύσκολο νά βρε

θεί συγγραφεύς ό όποιος νά γρά
ψει κάτι τέτοιο. Άλλά αν υποθέ
σουμε δτι γράφετε έσεΐς. άπό την 
Πρεσβεία ένα νούμερο καί τό στέλ
νετε στά θέατρα νά τό παίξουμε ύ- 
ποχρεωτικώς — δπως γίνεται μέ τις 
έφημερίδες...

— Μάλιστα... ύποχρεωτικώς! , μέ 
διέκοψε μέ χαρά ό Καραβίας.
("Εχει συνέχεια)

Χ Ρ Η Σ Τ ΙΝ Α  Μ ΕΓΑ

ΘΕΑΤΡΟΝ

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Ή  Κα

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
οτήν αφθαστη δημιουογία της

ΜΗ ΜΠΕΤΙΗ
"Ωρα παραστάσεων 

’Απόγευμα: 5.30 u. μ.
Βρσδυνή: 8 u. μ..

Ρ Υ Θ Μ Ο Σ
Διήγημα τοΟ ΤΣ4ΡΛ1 ΤΣΑΠΏΝ 
έμηνευσμένο άπό τόν Ισπανι
κό έμψύλυ πόλεμο

Μονάχα ή αύγή κινιόταν_ μέσα 
στήν ήρεμία τής μικρής αυλής τής 
Ισπανικής φυλακής·;—μιά αύγή πού 
προμηνοΰσε τόν Θάνατο —  τήν ώ
ρα πού ό νεαρός κυβερνητικός στε
κόταν μπροστά στό έκτελεστικό ά- 
πόσπασμα. "Ολα τά προκοτταρκτι- 
κά είχαν τελειώσει. Ή  μικρή όμόο- 
δα των άρχών είχε σταθή παράμε
ρα γιά να παρακολούθηση την έκ- 
τέλεσι καί τώρα ή σκηνή εΐχε βι> 
θισθη σέ μιά τρομακτική σιωπή. _ 

Άπό τόν πρώτο ώς τόν τελευταίο 
οί έπαναστάτες εΐχαν έλπίσει πώς 
ή Στρατιωτική Διοίκησις θάστελνε 
διαταγή ν' άναβληθή ή έκτέλεσις.
‘Ο κατάδικος ήταν βέβαια ένας πο̂  
λιτικός τους ά^ιπαλος,^ μα ήτοτν 
πολύ δημοφιλής στήν ‘ Idttravia. Ή 
ταν ένας όνομαστός χιουμορίστας 
συγγραφέας πού μέ απλοχεριά 
σκόρπιζε τήν ευθυμία στους συμπα
τριώτες του.

Ό  άξιωματικός πού ήταν έπί κε- 
_̂ Λ>αλής τοΰ έκτελεστικοΰ άποσπόο- 
■^βματος, τόν ήξερε προσωπικώς. Ή - 
^^α ν φίλοι, πριν άπό τόν έμφύλιο 

πόλεμο. Μαζί εΐχαν πάρει τά διπλώ 
ματά τους στό Πανεπιστήμιο τής 
Μαδρίτης. Μαζί εΐχαν άγωνισ&η 
γιά τήν άνατροπή τής Μοναρχίας 
καΐ τήν κατάργησι τής δυνάμεως 
τοΰ Κλήρου. Μαζί εΐχαν πιή, εΐ
χαν γελάσει, εΐχαν διασκεδάσει, εΐ
χαν περάσει τίς νύχτες τους στά 
τραπέζια τών καφενείων, εΐχαν ά- 
φιερώσει ώρες άτέλειωτες σέ με
ταφυσικές συζητήσεις. Κάθε τόσο 
τσακώνονταν πάνω σέ πολιτικά ζη
τήματα. Οί διαφωνίες τους ήταν φι
λικές μά κάτι τέτοιες διαφωνίες εΐ
χαν προκοώέσει τή δυστυχία καί 
τήν άναστάτωσι σ’ δλη τήν Ισ π α 
νία. Αύτές εΐχαν όδηγήσει τόν φίλο 
του μπροστά σ’ ένα έκτελεστικό 
άπόσπασμα.

’ Htocv ή πρώτη φορόο, σήμερα τό 
πρωΐ, πού ξαναβλέπονταν άπό τότε 
πού ξέσπασε ό έμφύλιος πόλεμος.

Ή  τραγική αύγή σχεδίαζε κόκκι-

•νες κι’_ άσημένιες γραμμές πότνω 
|ττόν τοίχο τής φυλακής κι’ δλα ή
ταν βυθισμένα στήν ηρεμία, στην 
άκινησία πού ό ρυθμός της τήν ε· 
νωνε μέ τήν γαληνη τής ήμέρας μέ 
χτύπους σιωπηλούς σάν τής καρ
διάς. Μέσα σ’ αύτή τή σιωπή, ή 
φωνή τοΰ άξιωμοττικοΰ διοικητοΰ 
τοΰ άποσπάσματος άντήχησε στούς 
τοίχους τής φυλακής : «Προοοσο-
χή I* , , IΣ αυτο τό πρόσταγμα έξη φαν-\ 
τάροι άδραξαν σφιχτά τά τουφέκια 
τους καί στάθηκοτν άκίνητοι. Ή  έ- 
νότητα τής κινήσεώ^ τους άκολου- 
θήθηκε άπο μιά σιγη, κατά τό διά
στημα τής όποίσς έπρεπε νά δοθή 
τό δεύτερο πρόσταγμα.

Μά σ αυτό τά διάστημα, έγινε 
κάτι, κάτι πού έσπασε τό ρυθμό. 
Ό  κατάδικος έβηξε. Αύτή ή διακο
πή έτάραξε τή σειρά τών γεγονό
των. φ

 ̂ Ό  άξιωματικός στράφηκε πρός 
τόν καταδικο. Περίμενε νά τόν ά- 
κούση νά μιλή. Μά ούτε μιά λέξις 
δέν άκούστηκε. Γυρίζοντας πάλι 
πρός τούς άνδρες του, θέλησε νά 
δώση τό έπόμενο πρόσταγμα. Μά 
μια αίφνίδ'α ταραχή έγινε μέσα του, ί
I I  ι or Λ ίΜ -ηττί/ν ·!·■ ··>. ..Λ  !£____ _ _

ίίίΟίμένη στόν τοίχο, μπροστά at 
€ξη άλλους άνθρώπους. Κ Γ  ή όμά· 
δα έκείνη, στό πλάι, πού εΐχε τό 
Οφος ήλίθιο, έμοιαζε μέ ρολό κ ιοί 
πού είχε σταμοττήσει, ξαφνικά, τά 
τίκ · τάκ τους.

Κανείς δέ/ κινιόταν Τίποτε δεν 
άκουγόταν. Κάτι τό άφύσικο υπήρ
χε σ' δλα. Έμοιαζαν μ' ένα κακό 
Ονειρο, άπό τά όποιο έπρεπε ν’ ά- 
παλλαχθή.

Λίγο - λίγο άρχισε νά τοΰ ξα
νάρχεται ή μνήμη. Άπό πότε βρι
σκόταν έκεΐ; Τί εΐχε συμβή; Ά ,  
ναί ! Εΐχε δώσει ένα πρόσταγμα. 
Μά ποιό ήταν τό έπόμενο πρόστα- 
γμα ;

Ύστερα άπο τό_«προσοχή» ήταν 
τό «φέρτε άρμ!», έπειτοτ «έπί σκο
πόν» καί οτό τέλος «πΰρ!» Μέσα 
στό υποσυνείδητό του ένοιωθε  ̂μιά 
τέτοια άόριστη ̂ ιδέα. Μά οί λέξεις 
πού θάπρεπε νά προφέρη τοΰ φοιί- 
νονταν μάκρυνες, άβέβάιες, έκτός 
έαυτοΰ.

Μέσα στήν άμηχανία του, άφησε 
μιάν άσυνάρτητη κραυγή, ένα μίγ
μα λέξεων πού δέν εΐχαν κοονένα 
νόημα.

Ένο·ωσε κάποιαν άνακούφισι 
βλέποντας τούς άνδρες του νά προ
τείνουν ηά όπλα. ‘Ο ρυθμός τής 
κινήσεώς τους άναζωογόνησε _ τά 
ρυθμό τοΰ μυαλού ίου. Ξαναφώνα- 
ξε. Οί στροτΓΐώτες σκοπέυσαν.

Μά, ξαφνικά, άκούστηκαν βήματα 
βιαστικά μέσα στήν αύλή τής φυ
λακής. Ό  άξιωματικός κατάλαβε 
τή σημασία τους : Ήταν ή χάρις. 
Άμέσως, ξαναπήρε συνείδησι τοΰ 
τί συνέβοοινε γύρω του.

—  Σταματήστε ! ούρλιασε φρε
νιασμένα στό έκτελΓστικό άπόσπα- 
σμα. -

Έ ξ η  άνθρωποι κρατοΰσοτν άπό έ
να τουφέκι. Έ ξ η  άνθρωποι εΐχαν 
παρασυρθή άπό τό ρυθμό. "Εξη άν
θρωποι άκούγοντας τήν κραυγή 
«σταματήστε!», έπυροβόλησαν.

1 Σ Α Ρ Α Ι  Τ Σ λ Π Λ Ι Ν

‘Ενα ί€ατρΐι?6 όστυ\ ομικό'μυ&ισ^ρημα τοΟ Γάττη

Μιά ένοχη σουμπρέττα
(Περίληψη προηγουμένων: Σέ

μιά έπαρχί,οοκή πόλι, σ' ίνα καφε- 
νεδάκι απέναντι στό μοναδικό θέτ 
αχρο, ένας ξένος ζηιάει πληροφο
ρίας άπό το γκαροονι σχετικά μέ 
τό κλειστό αύιό βεανράκι. Τό γκαρ
σόνι χού λέγει δτι το υέατρο εϊναι 
μισοκανεστρσμμένο άπό τόν πόλε
μό καί, μολονοιΐ μένει κλειστό, 
κατονκεΐιαι ώπό μερικούς Φ-ωχους 
ήθοποιούς ποΰ δίνουν διάφορες πα· 
ζαστάσεις στά γύρω χωρ̂ ά.

‘Η συζήιησι αύτή έλκύει τό έν
διαφέρον όνο ήθοποιών ποΰ κόβον
ται παρόιμερα, καΐ δ.αν ό ξένος 
φεύγη, οί 66ο ήθοποιοί μαθαίνουν 
πώς λέγεται Παπαπέχρος Νικόλα
ος καί είναι λαδέμπορος̂

Στό ύπικατάστημα τής Τραπέ- 
ζης τής ‘Ελλάδος σ’ έκείνη τήν μι-

φωνάξομε τόν κλητήρα μου. Α&τάς
τους ί,έρει δλους αυτούς.

Έφώναξαν τόν κλητήρα, δ όποιος 
έβεδαίωοεν δτι τό άτομο έκεινο ήταν 
£νας άπό τούς ήθοποιούς πού έγύρι 
ζαν στό χωριό παίζοντας παντομίμες 
καί κάνοντας φακιρικά πειράματα.

—Τό πράγμα καταντάει κωμικό. 
Έπέσαιμε σέ καλλιτεχνικό κύκλο.

—Γιατί καλλιτεχνικό;
Ό  ύπαστυνάμος Βρανας ή κύριος 

Παπαπετρου, όπως τον έγνωρίσαμε, 
άπήντησε.

—Αύτός πού μέ παρακολουθεί εΐν* 
ήθοποιός, τό γκαρσόνι £οωσε τό ση 
μείωμα γιά μένα σέ μιά ήθοποιό. Τι 
6ιαώθΛθ συμώαίνει; Αρχίζω νά πι 
στεύω πώς τό μικρό ιμισοερειπωμένο

κρη πόλι εύχεται ενα έμπ.στευακό θεατράκι άποκτά κάποιο ένδιαφέρον.
γράμμα τής Διευθύνσεως π&ύ, μι
λώντας γιά τήν παραχ^ραξι τών 
δεκαδράχμων εφισι:έίι τήν προσοχή 
τοΰ διευθυντοΰ, γιατί φαίνεται δτι 
άπό τήν έπαρχία έκείνη έρχονται 
τά πλαστά δεκάδραχμα. Στό μι
κρό έπαρχιακό έσπα .όριο, χο με
σημέρι αύ .ός ό ξένος συναντά μια 
μικρή θεατρ νούλα ποΰ τρώει. Τήν 
χαιρετά, κάθε-.αι κοντά της και 
πιάνουν κουδέν.α. ’Αντιλαμβάνεται 
δτι τό γκαρσόνι τής ρίχνει ενα ση
μείωμα στό τσαντάκι της. Κατορ
θώνει και δ αδάζει τό σημείωμα

σόνι έκεινο --όν  _
α υνομικό. δπως ττραγματικα εΐνε 
Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας ο 
λαδέμπορος Ποποπέτρος Νικόλα
ός ή Δημή ρ ος Βρανάς. ΰπαστυ- 
νόμος, έπισκέπτεται τήν Τροητεζα).

3ον
—Μήπως εΐνε ή ήθοποιός;
—"Οχι, δέν πιστεύω. Πάντως, άς

μιά άμνησίαψϋϊικη^πώ έ κ α μ ε  ΤΟ «ΞΑΝΘΟ ΚΕΡΑΣΙ» :  Γ ι α τ ί  τ ή  Β ίδιαν Μπλέϊν τήν ?χουν βγάλε, „
μυαλότου νά πγμΛλ Ι  Χόλλυγουντ «Ξανθό κεράσι» κανείς δεν το ξερει. Οπωσδήποτε μοναχα ετσι
στισμένος, κ*ταζε άκί^5ος S  ?Τνσ.· κα' .έξαιρετ'κά- γνωστή^μαλκττα, μολονότ1; ή Β,βιαν Μπλε,ν
άνδρες του. Τί συνέβαινε; Αύτή ή η τό ξανθό κεράσι, &ν ποοτιματε, δέν έχει παίξει παρά σέ δυό μόνον ταινίες. 

— λ , .  -rmvirr ετταιίε ίνα δευτερεύοντα ρολλακο με τοση ανεσι και,. , 11 uuvtoaivE, Λνυτη η j TAv τ τ ο ώ χ Γ ι της ταινία, επαιζε ενα οευτερευοντα ροΛΛακι . . . .
σκηνή% μεσα στήν αύλή της φυλά- ίπιτυν;α Cxjre τής έξασφάλισε άμέσως, στή δεύτερη ταινία π ο υ  έγυρισε, 
κης, τι έσημαινε; Δέν έβλεπε παρά, τόν πρώτο της μεγάλο ρόλλο. Στή φωτογραφία, τό «Ξανθό κεράσι» στήν δευ- 
βναν άνθρωπο, μέ τή ράχη άκουμ-ΐίτερη αύτή ταινία μέ τόν περίεργο τίτλο «Ό κουτός λόφος».

—Λέτε;
—Ιό  φαντάζομαι. Καί δέν θά ήταν 

άσκοπο νά έπιχειροΰαε κανείς καιμ, 
μιά ξαφνική έπίσκεψι έκεΐ... 

—θέλετε νά σάς συνοδεύσω;
—"Οχι, μερσί, κύριε διευθυντά. θά 

φρόντισα) νά παω μόνη μου.
Έκάθησαν μαζί άρκετή ώρα. Ε Ιχί 

άρχίζει νά βραδυάιζη δταν ό Βρανάς 
έφυγε άπό τήν Ί ραιιεζα, Β ιαζοτανε 
νά ξαναΐδή τή σουμπρέττα και πήγβ 
στό μικρό συνοικιακό έστιατόριο.

  —  .. Λ .. 'ΓΗταν έκεΐ. Μόλις τόν είδε, έδειξε
καί άντιλαμβανεται πως το γκαρ- εύχαριστήθηκε.
σόνι έκεινο -όν ύποπτευεται για ά- __Qa καθησετε μαζ( μθο ; τών ρώ

τησε.
—Μά, δέν ζαίρω άν . ..
—Σωπατε δά! Δέν έχω κανένα 

άπολύτως δεσμό στή ζωή. Δέν ύπάρ 
χει άνθρωπος πού νά έχη .νά μοΰ κά 
νη παρατήρη.σι. Καθήστε. Καί έπει 
δή έγώ είμαι παλαιότερη άπό σάς 
στήν έπαρχία αύτή, θά προσφέρω 
έγώ τό κρασί.

—Αύτό δέν γίνεται.
Γέλασαν καί οι δυό. Έκεΐνος έκά. 

θησε κοντά της. Κάποια στιγμή ένό 
μισε πώς μέ τό γόνατό της τού ά/· 
γισε τό δικό του.

Τής μίλησε γιά τΙς δουλειές τοδ 
θεάτρου. Δέν πηγαινο(ν καθόλου κα 
λά. Τρεΐς τέσσερις φορές τόν μήνα 
πήγαιναν στά χωριά καί δίνανε πα 
ραστάσεις.

—Γ ιατί δέν παίζετε έδώ; .
—Τό θέατρο εΐνε κατεστραμμένο. 
—Πολύ;
—Οΰ, βέδαια. Δέν μπορεί νά στε* 

γάση θίασο.
— "Ισως μέ καμμιά μικρή έπι. 

σκευή.
—Χρειάζονται λεφτά.
—Τά λεφτά βρίσκονται, τής εΐπε ό 

άστυνόμος. Έγώ , θά μπορούσα νά 
διαθέσω ένα ποσόν... θά φέρωμε κι’ 
ήθοποιούς άπ’ τήν 'Αθήνα.

—Δέν γίνεται. Τό θέατρο θέλει .με- 
γάλη έπισκευή.

—Λέτε; θά ήθελα νά έβλεπα τό 
θέατρο άπό μέσα 1

—ΤΙ νά τό κότνετε; Γιά νά κάνετε 
θεατρική έπιχείρησι; θά χάσετε τά 
λεφτά σας.

(θά  συνεχισθη)

τ̂ό ερχόμενο μεταξύ Αλλων;
Τά ζωτικώτερα προβλήματα τής 
Έλληνικής Σκηνής. (Όμιλεΐ ό 
νέος πρόεδρος τοϋ Σωμοηείου ’Η
θοποιών κ. Μιχ. Κοφινιώτης). — 
Ή  συνέχεια τής παραστοττικής Ι
στορίας τοΰ Νεοελληνικού Θεά
τρου (1764 — 1945). — Κριτι
κά σημειώματα γιά τά άναβιβα- 
σθέντα νέα θεατρικά έργα. —  Ό  
άγγλικός κινηματογράφος — Τό 
άρχαΐο δράμα —·_ Θεατρικές με
ταμορφώσεις — Ένκελ — Μιά 
παράσταση στό Στάδιο πρίν 40 
χρονιά—Θεατρικός διάλογος κλπ.

στό



Άντών^ς Γιαννίδης
^Στη Θεσσαλονίκη ό θίασος θά τταρ<χμε[νη Τσα- 

με τις 6 ’ Ιουνίου καί θά έπιστρέψη κατόπιν έδώ 
για  την καλοκαιρινή έργασία στό ώραΐο θέατρο 
της πλατείας Κυριάκού.

—  "Οπως_ έγράφη ήδη ή έναρξις θά γίνη μέ τήν 
κωμφδια του Ρομπερτ Σέργουντ «Τόβαριτς», στήν 
όποια τους κυρίους ρίλους θά ύποδυθοΰν ή Kc~. 
ρινα, ο Παπάς καί 6 Χριστόφορος Νέζερ.

—  Θρυλεΐται ό σχηματισμός ένός καινούργΒυ 
μουσικού θιάσου μέ έπί κεφαλής τήν Μαρίκα Κοο- 
λουτα.

~  Ο  θίασος αύτός. άν τελικά πραγματοποίησή, 
θα εγκατασταθη στό θερινό θέατρο «Μαχέδο» τής 
όδου Θεμιστοκλέους.

~  °  δημοφιλής πρωταγωνιστής τού μουσικοΰ 
θέατρου Πέτρος Κυριάκός, είχε προτάσεις νά ψύγη 
στην_ Αλεξάνδρειά γιά  νά συνεργασθη μέ τόν θία* 
σο της Σοφίας Βέμπο.

~ ~ f Θ θίασος τού «Λυρικού», πού πρόκειται ν1 
άνεβαση τον « Ιούλιο Καίσαρα» τού Σαίξπηρ, μέ 
την_ σκηνοθεσία τοΰ κ. Σαραντίδη, θά έχη τήν έπω- 
νυμια: Θίασος Βεακη Μιράντας Γιαννίδη— ΓληνοΟ.

Συνεχίζονται οΐ προετοιμασίες γιά τό άνέβα- 
ομ_α τής «Αννας Καρενινα» στό «Ρέξ» άπό τμήμα 
του θιάσου Κοτοπούλη, μέ έπ'ι κεφαλής τήν Μελίνα 
Μερκουρη και τόν Κώστα Μουσούρη.

~  "1"° άλλο τμήμα τοΰ θιόισου Κοτοπούλη, τοΰ 
όποιου ήγεϊται ό Βασίλες Αογοθετίδης έτοιμάζε- 
ται, έπισης, για ν’ άρχίση τήν έργασία του στό 
καλοκαιρινο θέατρο «Μουσούρη» τής όδοΰ Μαύρο- 
ματαιων μέ τό εργον τού Σέργουντ « ‘Ο ’Αννίβας 
προ των Πυλών».

, —  ,Σ έ λίγες ήμέρες άναχωρεΐ γιά τήν Θεσσαλο
νίκη ό μουσικος θίασος, τοΰ όποιου θά ήγηθοΰν ό 
τενορος Κάσης και ή Μαρίκα Κρεββατά.

Μίμης Κόκκινης

*Ηθερινή

Αιμίλιος Βεάκης
συμπαθέστερες καλλιτέχνιδες τής πρόζας, ή Νόρα 
Μπαστιέ. Ο πρόωρος θάνατός της έπροξένησε συγ- 
κ ι ντ/ση και θλίψη στόν θεατρικό κόσμο ποΰ έκτιμοΰ- 
σε τήν άμοιρη Νόρα τόσο σάν ήθοποιό μέ άξιόλογο 
ταλέντο δσο καί σαν άνθρωπο ποΰ ή;αν προικισμέ
νος μέ καλωσύνη κι’ εύγένεια.

—  ‘ Ο̂  θίασος τής κ. Κατερίνας, δπως μάς γρά
φουν άπό τήν Θεσσαλονίκη, συνεχίζει στό έκεΐ κρα
τικό θέατρο τάς παραστάσεις του, μέ μεγάλη έπι- 
χυχ |α.

—  Τό Κοινόν τής μακεδονικής Πρωτευούσης, έπε- 
φυλαξε ζωηρή υποδοχή στήν έκλεκτή πρωταγωνί
στρια καιΐ στό συγκρότημά της.

"Άγγελος Μαυρόπουλος

θεατρική σαιζόν άρχισε
Τόίνα  μετά τό άλλο τά καλοκαι
ρινά θέατρα άνοίγουν.—Ο Ι νέοι 
θίασοι κοΙ τά ρεπερτόριά των.— 
ΟΙ θίασοι ίου ’Εξωτερικού καί 

τών Επαρχιών.
•

.. ~  Καπά πληροφορίας άπό τό Κάιρο. 6 θίασος 
Μανωλίδου Αρώνη—Χόρν, είχε μίαν κάποια κρίση 
°· β» Τ“ Ρα δμως έργάζεται πολύ καλά. ’Από
Το θέατρο τοΰ «Κήπου τής ’Εσβεκίας», δπου έδωσε 
τις πρωίες παραστάσεις του, μετεφέρθη στήν « Ό -  
περοο> τοΰ Καΐρου καί παρουσίασε τά δυνατώτερα 
έργα τοϋ ρεπερτορίου του, άνάμεσα στά όποια και 
ή «Δωδέκατη νύχτα» τοΰ Σαίξπηρ, που έπροξένησε 
ζωηρη έντυπωση.

— Ό  θίασος θά μείνη άκόμα μερικές ήμέρες στό 
Κα  ρο κι έπειτα θα συνέχιση τήν έργασία στήν 
Αλεξάνδρειά.

— Πέθανε ξαφνικά μία άπ’ τίς έκλεκτότερες καί

Χριστόφορος Νέζερ

Μαρίκα Νέζερ '

Ή  καλοκαιρινή θεατρική σαιζόν, άρχισε. Τήν έπί- 
σημη έναρξη έκαμε τό θέατρον «Σαμαρτζή», δπου 
6 μεγάλος μουσικός θίασος "Αννας Καλουτά, Μ ί
μη Κόκκινη, ’Ορέστη Μακρή. Κώστα Λούκα, πα
ρουσίασε την καινούργια έπιθεώρηοη τών κ.κ. Σα- 
κελλαρίου— Γιαννακοπούλου « Ή  ζωή ξαναρχίζει», ή 
όποία ήρεοχ γιά  τό πλούσιϋ άνέβασμά της καί τά 
Εξυπνα νούμερά της.

— Στόν θίασον αύτόν, έκτός άπό τους παραπάνω 
θιασάρχας, μετέχουν διαλεκτοί καλλιτέχνες τής έ- 
λαφράς μουσικής Σκηνής, δπως ή συμπαθεστάτη 
πρωταγωνίστρια Καίτη Βερώνη, ή άφθαστη τυπίστα 
Μαρίκα Νέζερ, ό "Αγγελος Μαυρόπουλος. ή Α ίτσα  
Λαζαρίδου, ή Τζένη Άρσένι;, ό Κώστας Μανιατά- 
κης, ό Γ . Γαβριηλίδης, 6  Έ ρ .  Κονταρίνης, ή Έ λ ε ν α  
Κανόνι καί άλλοι.

— ’Επίσης άρχισε τίς παραστάσεις του στό « ’Α 
κροπόλ» τό συγκρότημα Αυλωνίτη — Φιλιππίδη — 
Μαυρέα μέ τήν έπιθεώρησι «Μπλε καί "Ασπρο». Στό 
έρχόμενο θά γράψωμε καί γιά  τά δυό έργα.


