
Τό σημερινό φύλλο τών « Π α ρ α ο κ η ν ί ο ν »  εΐνε αφιερωμένο στη M C l p i K C I  K O T O I f O U λ

Ή κ. Καρίκα Κοτοπούλη δταν nrov 
οτήν 'Αμερική

Ή  Μαρίκα γιορτάζει τά τριάντα χρόνια τής θια- 
Οαρχικής της ζωής. Γιά νά είμαστε δμως μέσα στήν 
άλήθεια, ή θεατρική της ήλικία είναι πολύ μεγαλύ- 
ϊερη. Μή μέ θεωρήστε άδιάκριτο πού μιλάω γιά τήν 
ήλικία έστω καί - 
τή θεατρική, μιας 
κυρίας, γιατί δ
ταν είχε θίασο ά 
πατέρας της μέ 
τή μητέρα της, 
έβγαινε σχεδόν 
μωρό καί έκανε 
έκ τού προχείρου 
διάφορα νουμε- 
ράκια. Μπορεί νά 
τήν βγάλανε καί 
βυζανιάρικο άκό
μα ο' ένα έργο 
πού χρειαζότανε1 
νά παρουσιασθρ 
ένα βρέφος στή 
σκηνή. Ή  πρα
γματική της δμως 
δράσι άρχίζει ά
πό τήν ήμέρα 
πού στό παλιό θέ 
ατρο τής Όμονοί- 
ας άναλαμθάνει 
νά διευθύνρ ή ί
δια θίασο, άφοΰ 
Πρίν στό παλιό Βασιλικό Θέατρο, κοριτσάκι άκόμα 
πήρε τό βάπτισμα τής μεγάλης πρωταγωνίστριας. 
Τάλαντο πλούσιο καί Πρωτεϊκό παίζει τή μιά μέρα 
τραγωδία, τήν άλλη δράμα, κωμωδία, φάρσα.... "Ολα 
τά παίζει καί σέ δλα ένθουσιάζει τό κοινό. Τάλαντο 
πολύμορφο καί πολύτροπο, τάλαντο διαβολικό. Μά 
έρχονται περιστάσεις πού δέν παίζει μόνο στή 
οκηνή, μά παίζει καί στή ζωή. Είναι σέ δλα μέαα, 
μιλάει γιά εικαστικές τέχνες, γιά ποίησι καί λογο
τεχνία γενικά, γιά μουσική καί γιά πολιτική άκόμα 
‘"Ολοι τήν άκοΰνε καί οί σπουδαιότεροι άντρες τού 
τόπου μας μέ άνοιχτό τό στόμα, άπορούνε δέ πώς 
τά ξέρει, πως τά έμαθε δλα αύτά καί μιλάει στούς 
ζωγράφους καί μουσικούς σάν σπουδαίος τεχνοκρί· 
της γιά τήν τέχνη τους, στούς ποιητάς σάν κριτικός 
μέ αίσθητική καί πείρα, στούς πολιτευομένους καί 
διπλωμάτες σάν πολιτική φυσιογνωμία τού τόπου 
μας. Άπό παϋ ξεχειλίζει δλη αύτή ή παντογνωσία 
καί ή σοφία; Κάποιος δμως μού είπε μιά μέρα 
«Μήπως δλα αύτά δέν είναι σοφία, μά είναι καί αύτό 
ήθοποιία;». "Ηθελε δηλαδή νά πεί πώς ίσως δέν 
λέει τίποτε πρωτότυπο, μά συνθέτει διάφορες γνώ
μες μέ τόση τέχνη καί τίς λέει μέ τέτοια μιμική καί 
θεατρική μαεστρία, πού τΙς παρουσιάζει καινούργιες 
καί καταπλήσσει τόν άκροατή. Μά λίγο είναι αύτό; 
Καί ήθοποιία άν είναι, είναι πάντα ήθοποιία... σοφή. 
Ά ν  στή σημερινή περίστασι έΥκανε έκκλησι γιά τήν 
εΙρήνη στούς διαφόρους Ισχυρούς τού κόσμου, ϊσως 
νά έλεγε τά ϊδια λόγια πού λένε άνώφελα διάφοροι 
άλλοι άρχηγοί Κρατών, μά θά τά έλεγε μέ τέτοια 
δύναμι, μέ τέτοια γυναικεία διαβολιά καί τσαχπι
νιά, μέ τέτοια...  ήθοποιία, πού άσφαλώς βά έπειθε, 
ό πόλεμος θά έπαυε καί ή ειρήνη θά βασίλευε στόν 
κόσμο. Είναι γεννημένη θεατρίνα, θεατρίνα καί 
έξω άπό τή σκηνή, θεατρίνα παντοΰ καί πάντοτε. 
’Ενσαρκώνει δλους τούς ρόλους όχι μόνο τής σκη
νής μά καί τής ζωής. Άπό κοσμική κυρία, γίνεται 
•έξαφνα Ήλέκτρα, Λαίδη Μάκβεθ, καρατερίστα φάρ- 

. σας μά καί μιλάει σάν μουσικός, σάν ζωγράφος, σάν 
διπλωμάτης, σάν πολιτικός, σάν ποιητής. "Ολα τά 
ραΐζει..^ καί δλους μάς παίζει.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ

Τρείς χαρακτηριστικές εΙκόνες τή 5 κ. Μαρίκας Κοτοπούλη παρμένες άπό τόν καλλιτέχνη φωτογράφο
άρκεΐ» τών δοκιμών τή? «Ηλέκτρας»

κ. Λ. Έλευβεριάδη κατα την δι*

100 ουνεργάτες των «Παρασκηνίων» συν
εορτάζουν τό σημερινό καλλιτεχνικό γεγονός

Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΑΗ
στή συνείδηση των συγχρόνων της
Γνώμες Πρεσβευτών, Ακαδημαϊκών, Συγγραφέων, ’Ηθοποιών, Καλλιτεχνών

Ξένοι Πρεσβευταί

Χρωστάω μιαν άπό τις πιό με 
γάλες συγκινήσεις «ού μοΰ χάρισε 
τό έλληνικό θέατρβ, οτή Μαρίκα 
Κοτοπούλη. Ή  εύκαιρία νά τή θαυ
μάσω μβΰ δόθηκε σάν πρωτβήρθα 
στήν ’Αθήνα τό 1935, σ’ ένα δράμα 
τβΰ Μπατάϊγ. Άπό τήν πρώτη 
στιγμή τό παίξιμό τη5 τό δυναμι
κό καί τό άπόλυτα λεπτομερειακό, 
μβΰ πρόδαλε σάν έκφραση, σκη
νικής τέχνης, πού ©μβιες μ' αύτή 
μβνάχα στά πιό μεγάλα θέατρα 
τβΰ κόσμου μπορεί κανείς ν’ άντι- 
κρύση.

Άπό τότε περάσαν® τέσσερα 
χρόνια κι’ βμως έξακολουθώ νά πι
στεύω πώς ή κ. Μαρίκα Κβτβπούλη 
δέν είναι μιά δόξα τβΰ έλληνικβΰ 
θεάτρου μβνάχα, άλλ’ άνήκει στή 
γραμμή τών ήθβπβιών έκείνων, 
πβύ κάθε χώρα θά ύπερηφανευό- 
τανε γιατί είναι δικβί της- Καί εί
ναι αύτό πβύ μέ κάνει νά συμμετέ
χω μ’ βλη μβ« τήν καρδιά στη χα
ρά πβύ δοκιμάζουνε βί συμπατριώ
τες της μέ τήν εύκαιρία τβΰ έβρ- 
τασμβΰ τών τριαντάχρβνων τής 
θιασαρχικής της ζωής.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Σ ΙΣ Μ Α Ν Ω Φ
Πρεσβευτής τής Βουλγαρίας

τβΰ άξίζει καί στεφάνι καί έορτα- 
σμός. Άπβ τή γλύκα αύτής τής πε 
ριπέτειας κάτι γνωρίζει ό ύποφαι- 
νόμενβς καί γιά τβΰτβ προσέρχε

ται μέ δλ© τό δέβς πβύ άξίζει στήν 
περίστασι καί προσφέρει τά άνθη 
τβυ, τήν άπβρία τβυ καί τό θαυ
μασμό τβυ. Τριάντα χρόνια θια-

Ό  Γενικός Διευθυντής 
Γραμμάτων Καλών Τ εχ 

νών και Βασιλικοΰ 
Θεάτρου

Μαρίκα Κοτοπούλη
Σάρκα στούς ίσκιους δίνοντας, στίς άδειες μορφές πνέμα, 

στά μάρμαρα ζωή, 
δένεις στή θεία τήν τέχνη Σου μέ φώς κι’ άγέρα κι’ αίμα 
τή σκέψη του ποιητή

τή σκέψη πού άναπλάθοντας στά μέγα φώς τοθ όνειρου 
τή χτίση, στήνει τ’ δραμα κι άλήθεια καί όμορφιά 
καί ύφώνει τής άνθρώπινης καρδιάς τά έζαίσια πάθη 
στήν άφθαρτη χαρά.

©Q
Ιέρεια πρώτη στό βωμό τής Τέχνης πού θά ζεϊ 

δσο θά ζεί κι ή εύγένεια του άνθρώπου καί ή άλήθεια, 
γροικάς, σάν άπ’ τήν άβυσσο ψυχές πού άναζητοΰν κορμί, 
τών ποιητών τά όράματα καί τών καιρών τούς Ισκιους 
μέσ’ στά βαθειά σου στήθια,

κι όρθή καλείς τά πνεύματα τοΰ άγέρα, καί γυρίζει 
γυρνάει τό μέγα τ’ δραμα άπ’ τά μάκρη τών καιρών, 
καί σφύζει τό αίμα ύφαίνοντας κορμιά καί πλημμυρίζει 
πλάσματα τάδειο Τίποτε καί ή Γή μέ τό μεθύσι 
τών βακχικών λυγμών

Όρθή τά πνεύματα καλείς καί τά ένσαρκώνεις 
καί τίς μορφές πού πέθαναν μέ πνεύμα άντιδονάς, 
διψούν τά χείλη λάλημα, διψά ή καρδιά τόν πόνο 
διψούν τό φώς τά βλέμμοττα, κι έσύ καί φώς καί λάλημα 
κι όδύνη, έσύ ώ άπλόχερη 
Πανδώρα, τούς σκορπάς,
κι όρθή στό ,φώς τής πεύκινος τής βακχικής λαμπάδας 
πού πάνω άπ’ τό κεφάλι σου ζανθόφεγγη κρατάς, 
πιό πέρα άπό τ’ άρέραντο μεθύσι πού άνασταίνεις 
πέρ’ άπ’ τά μύρια πλάσματα τής γής πού άναγυρ’νάς 
μ’ άσάλευτα τά βλέμματα
τό φώς τής άγιας τέχνης σου πού ζεί μέ σέ κοιτάς.

σαρχίνα μέ άφήνουν έμδρόντητο, 
γιατί άλλβ εϊνε ινά τό ξέρεις τοΰτο 
τό κατόρθωμα κι’ άλλβ νά τό συλ
λογιστείς καί νά τό τεχνβλβγή- 
<Ί15·

Στόν ώραίβ αύτόν άγώνα τής 
Μαρίκιας βλβι μας κάτι χρωστβΰ- 
με. Ή  εύγνωμβσύνη μας λβιπόν, ό 
θαυμασμός μας καΐ τό χειρβκρβτη 
μα στό σημερινό έβρτασμό της είνε 
ή μικρότερη άνταπόδβση·

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Μ Π Α Σ Τ ΙΑ Σ  
Γενικός Διευθυντής Ι'ραμμά 
των, Καλών Τεχνών καί Βα- 

σιλικβΰ ©εάτρου

’Ακαδημαϊκοί

Νά ίδρύση κανείς ένα θίασβ εί
νε τόλμημα. Νά τόν διευθύνη είνε 
περιπέτεια. Νά τόν διευθύνη τρι* 
άντια έλόκληρα χρόνια δίχως δια- 
κβπή eive άθλβς μοναδικός, πού

Πολλά στεφάνια σούπλεζαν πολλά οί έξαίσιες τΟρες 
κι έκρέμασαν τριαντάφυλλα καί ρόδα στό λαιμό.

—"Ομοια άγαθές, περίφανες γιά σέ καί τροπαιοφόρες 
νά κροΰνε μέ χαμόγελο τής τέχνης σου 
τόν άχροτντο ναό. ’ : 1

ΛΙΛΗ ΙΛΚΟΒΙΔΗ — ΠΛΤΡΙΚίΟΤ = ίευ0,«’

Μ έ τήν έορτήν τής τριακβνταε- 
τηρίδβς τής κ. Κβτβπβύλη, δίδεται 
είς βλβυς τβύς φίλβυς τβΰ θεάτρβυ, 
τβύς έννοβΰντας τήν άνυπβλόγι- 
στβν σημασίαν αύτοΰ έπί τής δια- 
πλάσεως τής κοινωνίας, ή εύκαι
ρία νά έκφράσβυν τήν εύγνωμβ- 
σύνην των καί τόν θαυμασμόν των 
πρός τήν μεγάλην πρωταγωνίστρι 
αν, ή όπβία μέ τήν ύψηλήν της 
τέχνην, μέ τήν θερμβυργόν της 
πίστιν δι’ δ,τι ώραΐβν καί ύψηλόν, 
μέ τήν άκοίμητη καί άκαταπόνη- 
τη ψυχή της. συνετέλεσε μεγάλως 
είς τήν έξύψωσιν τβΰ ■ έλληινικβΰ 
θεάτρβυ, τβΰ όπβίβυ άπέδη ιρηίξι- 
κέλευθβς Ιεροφάντης, καθβδηγβς 
καί έμπνεύστρια.

Ή  Μαρίκα Κβτβπβύλη έπεδίωξε 
καί κατώρθωσε, όσβν τό δυνατόν, 
νά άναδείξη καί τήν έλληνικήν 
σκηνήν ό,τι ό Σίλλερ ύπέδειξεν 
ώς τβ ιδεώδες τβΰ θεάτρβυ, δηλ. 
«τό «καθίδρυμα», βπβυ συνδυάζεται 
άρμβνικώς εύχαρίστησις καί έκπαί- 

άνάπαυσις κιαιί πρβσβχή, ά-
(Συνέχεια  οτήν 4γ. σελίδα)^

’Ά ρθρο  τοθ κ. Δ. Μ Π ΟΓΡΗ
Υπάρχουν σήμερα, στή μεταπολεμική 'Ελλάδα, 

γιά κείνους πού θέλουνε ν ’ άσχοληθοϋνε μέ τά θέ
ατρο, Δραματικές Σχολές, περίφημες αίθουσες μέ 
άρτιες τεχνικές έγκαταστάσεις, όργανωμένα θεα
τρικά συγκροτήματα μέ σκηνοθέτες καί σκηνογρά
φους, καί άκόμα, ύπάρχουν Ταμεία Συντάξεων καί 
'Ασφαλίσεων γιά τούς έργάτες τοϋ θεάτρου, ήγεμο- 
νικοί μισθοί γιά τούς καλούς ήθοποιούς καί Ικανοποι
ητικά ποσοστά γιά τόν “Ελληνα συγγραφέα ένός 
ύποφερτοΟ θεατρικοΰ έργου.

Ό νέος πού φιλοδοξεί σήμερα νά ύπηρετήσπ 
τήν Θυμέλη — είτε ώς ήθοποιός είτε ώς συγγραφεύς 
έχει καί τά μέσα γιά νά μορφωθρ θεατρικά καί τήν 
βεβαιότητα πώς δέν θά πεινάσρ είς τό μέλλον.

Άλλ’ άπό ποΰ έπρεπε νά κρατηθρ, πρίν τό 1914, 
έκεϊνος πού ήθελε ν’ άκολουθήσρ τόν γιομάτο δο
κιμασίες δρόμο τοΰ θεάτρου:

Μονάχα άπό μερικούς άνθρώπους έμπνευσμέ- 
νους, γιομάτους φλόγα, Ιδανικά, πού πιστεύανε στά 
ύψηλό καί μορφωτικό σκοπό τοΰ θεάτρου, κ α ί 
π ο ύ  τ ά ξ α ν ε  γ ι ά  σ κ ο π ό  τ ή ς  ζ ω ή ς  
τ ο υ ς  τ ό  θ έ α τ ρ ο .

Ή  Κα Μαρίκα Κοτοπούλπ είναι έπί κεφαλής 
αύτών.

Νομίζω πώς, άντικρύζοντας τόν ένδοξο δρόμο 
πού διήνυσε δσα με σήμερα, είναι περισσότερο 
ύπερήφανη δχι τόσο γιά τίς παντός είδους συγκινή
σεις πού σκόρπισε άφθονα έπί τόσα ιχρόνια, στό έλ
ληνικό κοινό, σάν βρισκότανε οτή σκηνή, δσο γιά 
τό άλλο της έργο, τό άγνωστο στό πολύ κοινό, τό 
ΑΦΑΝΕΣ, τό έργο πού χάρις είς αύτό πλουτίσθηκε 
τό έλληνικό θέατρο μέ θαυμάσια στελέχη πού λαμ
ποκοπούν σήμερα στόν θεατρικό μας ούρανό, τό 
έργο πού έφερε τό έλληνικό θέατρο — μέ τήν πο
λύτιμο βέβαια συνδρομή τών συμπολεμιστών της -  
ατό σημείο πού βρίσκεται σήμερα.
*  Μ α ρ ί κ α ί  Ό ά κ ο ύ ρ α σ τ ο ς  έ ρ γ ά 

τ η  ς! Ό έ μ ψ υ χ ω τ ή ς ,  ή δ ω ρ ι κ ή  κ ο 
λ ό ν α  π ο ύ  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  τ ά  σ η μ ε 
ρ ι ν ά  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό  θ έ α τ ρ ο !  Άπό 
τά χέρια της βγήκαν ήθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνί
τες θεάτρου!

Άπό τήν Μαρίκα λανσαρίσθηκαν συγγραφείς.
Τό θέατρό της ύπήρξε ξεκίνημα καί σχολείο γιά 

τούς σημερινούς άριστείς τής Δραματικής μας σκη
νής. Τό καμαρίνι της φιλολογικό σαλόνι άνοικτό σέ 
κάθε ταλέντο γνωστό ή άγνωστο. ’Εκεί πρό τής πα- 
ραστάσεως καί κατά τά διαλείμματα έρχότανε ό 
δημοσιογράφος, ό μουσικός, ό ζωγράφος, ό φιλότε
χνος, ό συγγραφεύς, ό ποιητής, ό άρχιτέκτων. Έκεΐ 
έσχολιάζετο κάθε πνευματική κίνησις τοΰ τόπου, 
Έκεΐ έμελετάτο κάθε νέα έξόρμησις πού θά καλλι 
τέρευε τό θέατρό μας καί θά προήγαγε τήν πραγμα
τική τέχνη στόν τόπο μας. ’Εκεί τέλος τό νέο τα
λέντο συναντούσε μιά στοργική καλλιτεχνική άτμό- 
σφαιρα κι’ άπό έκεΐ ζεκινοΰσε γιά τόν δρόμο του, 
τόν άθέβαιο δρόμο του. Άλλά πώς; Μέ τήν ψυχή 
γιομάτη έλπίδες, γιατί ή Μαρίκα, ή μεγάλη Μαρίκα, 
ή έμψυχώτρια Μαρίκα, ήξερε καί νά παρασύρρ καί 
νά όπλίζρ μέ θάρρος τήν ψυχή!...

Τήν εύεργετική της αύτή έπίδραση τήν έχω αΙ· 
σθανθή κι' έγώ δχι μονάχα γιά τήν θεατρική μου 
σταδιοδρομία, άλλά κι’ άκόμα πιά πλατύτερα, πιό γε
νικά. Τ ή ν  ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ .  Τ ή ν  ε ύ χ α ρ ι -  
σ τ ώ  ά π ό  τ ό  β ά θ ο ς  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  
μ ο υ καί τής εύχομαι νά συνεχίσρ μέ τόν Ιδιο έν- 
θουσιασμό τόν ένδοξο κΓ ευεργετικό γιά τό θέατρο 
δρόμο της..

ΛΗΜΗΤΡΗΣ Μ Π3ΓΡΗΣ

ΕΤΟΧ Β’ - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 77-ΛΡΑΧ. 3 ΧΑΒΒΑΤΟΝ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1939

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ  Κ Α Ι  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  
........................... ο ρ λ τ ρ ο μ  - ΛΟΓ ΟΤ Ε Χ ΝΙ Α  - Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  ΤΕΧΝΕΣ - ΜΟΥΣΙ ΚΗ - Κ Ι Ν Η ΜΑ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  .....................

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ!-ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΧ: ΘΕΟΛΩΡΟΧ Ν. ΧΥΝΑΑΙΝΟΧ ■ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 4. - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 21-774 ■ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΖΥΝΤΑΞΕΩΖ: Ν. Θ. ΖΥΝΑΑΙΝΟΖ

Δημιουργός
Πολιτισμού
’Άρθρο τοθ κ. Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ«

Ό  Άνατόλ Φράνς λέει κάπβυ: Εκείνοι πβύ τβύς 
δίνουμε ενα έπίγειο ©νομα, έχουν ένα άλλβ όνομα, 
πβύ δέν τό ξέρβυμε καί πβύ όμως είναι τό όνομά 
τβυς τό άληθινό. Τό έπίγειβ ©νομα πβύ δώσανε βί 
γονείς της στή καλλιτέχνιδα πβύ σήμερα γιορτάζει 
!Γά τριαντάχρονα τής θιασιαιρχικής της ζωής είναι 
Μαρίκα Κοτβπβύληι. “Ομως τό άλλβ όνομά της, τό 
άληθινό είναι «Δημιουργός». Γιατί ή Μαρίκα Κβτβ
πούλη δέν έπαψε σ’ όλη τή ζωή της ούτε μιάν ήμέιρα 
χωρίς νά δημιβυργή· Ρόλβυς, ήθβπβιβύς, συγγραφείς, 
πολιτισμό, παράδβση.

Είναι γνωστό πώς τό θέατρβ είναι ό καθρέφτης τής 
«ιρββδβυ κάθε κβινωνίας. ’Έτσι έξετάζοντας κανείς 
τό έργο τής Μαρίκας Κβτβπβύλη έξετάζει μαζί αύτή 
τήν πνευματική πρόβδβ τής 'Ελλάδας σ’ όλα τά χρό- 
vise πού έδρασε ή μεγάλη Έλληνίδα καλλιτέχνις. Β έ 
βαια, είναι δύσκβλβ σ' έναν άνθρωπο, ©σο κι/’ άν έκ- 
τιμά τό έργο ένός άλλου νά μιλήση δημόσια γι’ αύ
τό, άκόμα δέ περισσότερβ βταν ό άλλβς αύτός έξα- 
κβλβυθεΐ νά πρβσφέρη τήν πολύτιμη συμδβλή τβυ στό 
έλληνικό θέατρβ, μήν άφίνβντας νά περάση βϋτε 
μιά έραδυά, χωρίς νά κάνη ι\·’ άστραιπβδρβντήση ή 
σκηινή τβϋ έλληνικβΰ θεάτρβυ άπό τό φωτεινό καί 
δημιουργικό παίξιμό τβυ. "Ομως θά ήταν παράληψη 
καθήκβντβς έκ μέρους τών «Παρασκηνίων», ένός δη
μοσιογραφικού όργάνου, πβύ γιά πρββρισμό τβυ έτα
ξε τήν έξυπηρέτηση τής θεατρικής ίδέας, άν δέν 
πρβσερχόντβυσκν σέ μιά τέτβια γι’ αύτήν ήμέρα νά 
καταθέσβυν μπρός στή μεγάλη Τέχνη της τό θαυμα
σμό πβύ τής άνήκει.

Ή  έπιτυχία είναι καρπός τριών παραγόντων: 
Τβΰ ταλέιντβυ, τής έργασίας καί τής Τύχης. Ή  Μαρί
κα γεννήθηκε φέροντας τό ταλέντβ τής δημιβυργίας 
μέσα τηξ· Ένας πβιητής πρβχωρόντας ,&α έλεγε: 
Γεννήθηκε πρώτα τό ταλέντβ τής Μαρίκας κΓ ύστε
ρα αύτή· Καί θά ήταν άπόλυτα δικαιολβγημένη ή ύ- 
περδβλή αύτή, άφβΰ ή Μαρίκα γεννήθηκε άπβ δύβ 
,ΐαλαντβύχβυς ήθβπβιβύς, πβύ τό πέρασμά τους άπό τό 
βέατρβ άφησε μιά κάπβιαν έπβχή. *Όσβ γιά τόν 

(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

Τό αγοροκόριτσο
’Ά ρ θ ρ ο  του κ. Β . PQ T A

'Αγοροκόριτσο τή γνώρισα, πρωταγωνίστρια πιά 
τού πάλαι ποτέ Βασιλικού ©εάτρου, κ' έγώ νεαρός 
μαθητευόμενος τής θεατρικής τέχνης. “ Ημουν έρω- 
τευμένος. Ποιός δέν ήταν τότε μ' αύτήν έρωτευμέ- 
νος: Ποιόν δέν 
είχε γοητέψει τό 
τσαχπίνικο ϋφος 
της, τό διαβολι
κό της βλέμμα, 
τό μίγμα έκεΐνο 
άρσενικοΰ καί θη 
λυκού πού φανέ
ρωνε ή μικρού
λα της ψεύτικη 
ύπαρξη: Βλαστη 
μούσε κΓ έβριζε 
σάν μαγκόπαιδο 
τού δρόμου κ’ έ- 
κολάκευε δποιον 
τής έκανε γλυ
κά μάτια μέ τόσο 
μελιστάλαχτη προ 
θυμία, πού άλλοί- 
μονό του δποιος 
έπερνε τά λόγια 
της τοϊς μετρη- 
τοϊς. Τό ψέμμα ή
ταν θαρρώ, τό Χ έ  πολύ μικρότερη ήλικία άπ· αυτή 
πρώτο της έφόδιο. πού είκονίζεται στήν παραπάνω φω·
Όηκιουιί·νη il.nV  τογραφΙα της ή κ· ΜαΡ|κα Κοτοπού- «ρκισμενη ψευ- λη _  Λταν τώτε μόλις ένώς χρόνου _
τρα. Μιλούσε γιά έκανε τΛν έμφάνιοή της οτή σκηνή
άλα μέ ένθουσια λέγοντας τά λόγια αύτά:«Πάμε οτήν
σμό πού έφτανε πεδιώδα νά κόψωμε χαμοκέρασα»

στό παραλήρημα, γιά νά τά κοροϊδέψει σέ λίγο δλα 
καί νά τά έζευτελίαει. 'Ακόμα καί τόν ίδιο τόν έαυ
τό της. "Ενα πρωινό βγαίνοντας άπό μιά πρόβα πού 
γινότανε στό Φουαγιέ τού Β. Θεάτρου, (τό ίδιο δ
πως είναι καί σήμερα) στάθηκε μπρός στό μεγάλο 
καθρέφτη τού σαλονιού καί πουδραριζότανε. Τό 
βλέπω άκόμη τό μικρό έκείνο σάν μωρουδίστικο 
προσωπάκι μέ τίς τούφες τά καστανιά μαλλιά δεξιά 
κι' άριστερά άνασηκωμένα πάνω άπ’ τ’ άφτιά καί τό 
μικρό κώτσο στήν κορφή. Έγώ, άοήμαντος, μούτσος 
τής σκηνής, (τή χρονιά έκείνη είχα βγεί στό €έα- 

(Συνέχεια στήν 2α σελίδα)

Τάλαντο πλούσιο 
και πρωτεϊκό
•Άρθρο τοϋ κ. Π ΑΝ ΤΕΛΗ  ΧΟ ΡΝ

Εργάτης
κι’ έμψυχωτής
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Τό αγοροκόριτσο
(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 

τρο κ’ έπαιζα ένα φοιτητή στό Φά- 
ουστ) καθόμουνα στόν καναπέ άν- 
τικρύ στόν καθρέφτη καί τήν παρα
κολουθούσα πού άλεύρωνε τή μύ
τη της. Τό βλέμμα της πήρε φαί
νεται μέσ’ στόν καθρέφτη τό έρω- 
τεμένο μου μάτι. Τής ήμαυνα ά
γνωστος, νέος τοΰ θεάτρου, (ό
πως τής είμαι καί σήμερα άγνω
στος) «Στό διάολο γιά μύτη! » λέει 
μέ τή μάγκικη φωνή της.

Τόλμησα νά διαμαιρτυρηθώ, (διά- 
ολε! δλα της τότε ήσαν τέλεια!).  
«Μύτη τού Μ. Ναπολέοντα, είπα.

ΚΓ αύτή, φεύγοντας: «Δέν τόν 
παρατάς, κ' έκείνον καί τή μύτη 
μου I ».

«ΤΙ τής πληρώνεις!», είπα κ ’ έ- 
γώ μέσα μου. Καί τό ζανάπα άπό 
τότε δλες τίς φορές πού τήν άκου
σα νά κουβεντιάζει. "Ο,τι νά ξεστο
μίσει, έζω άπό τή σκηνή, παίζει 
περισσότερο, παρά πού φανερώνει 
πραγματικούς της στοχασμούς. Τό 
ψέμμα είναι θρησκεία της, κΓ άλη- 
θινή είναι μόνον δταν βρίζει ή 
βλαστημάει. Τό ψέμμα ήταν τό πρώ 
το της μεγάλο έφόδιο.

Είχε κΓ άλλα έφόδια δταν ζεκί- 
νησε. Είχε πρώτα-πρώτα στό λα
ρύγγι της ένα βιολοντσέλλο πα
ληό πού έβγαζε μιά φωνή μελωδι
κή, τονάτη, ζεστή, άπαλή καί βε
λουδένια άκόμη καί στις πιό τρα- 
χειές έκδηλώσεις της. Γοργοκίνη- 
τη άνεβοκατέθαινε τά τονικά σκα
λοπάτια μ' εύκολία. Φτερωτή καί 
παλμό κυματιστό. Στό τέμιπρο πε
ρισσότερο άρσενικιά παρά θηλυ- 
κιά είχε μιά έζωτική γοητεία σάν 
φωνή παιδόπουλου, πού άγκαλά 
καί δέν έβγαλε άκόμη μουστάκι, 
τραγουδεί Ερωτικούς καϋμούς μέ 
πάθος μεγάλου.

"Επειτα είχε καθαρότατη, κρου- 
σταλένια λαλιά. Τά λόγια της, άρ- 
θρωμένα σάν κουκιά μαργαριτάρι, 
κυλούσαν γάργαρο νερό, όλοδιά- 
φανο, πού έβλεπες μέσα του καί 
τό έλάχιστο χωρίς ίσκιο, χωρίς 
θάμπωμα. Πιό καθαρή όμιλία δέν έ
χω άκούσει άκόμη στό Νεοελληνι
κό θέατρο.Είναι ή μόνη πού σερβί
ρει στόν άκροατή της, δσο άπόμε- 
ρα κΓ άν κάθεται στό θέατρο, τό 
λόγο της χορταστικά, λέζη πρός 
λέζη, γράμμα πρός γράμμα. Σάν 
νεοκομμένα φλουριά πετάγονται 

ηρές οί λέζες άπ' τά χείλη της, 
νομίσματα άπό χρυσάφι λάγαρο, 
καλ&σταμπαρισμένα, πού ντιντινί- 
ζουν, στόν άέρα τήν πραγματική 
τους άξία. "Ενα σίγμα της, ενα νΐ 
δέν τό χάνεις ποτέ. Σ' αύτό δέν 
τήν έφτασε κανένας. Πολλοί νέοι 
ήθοποιοί μας, έξοχα μορφωμένοι 
καί γενικά καί στήν τέχνη τους, 
δέν κατάφεραν άκόμη νά μή θο
λώνουν κάπως τά λόγια τους, νά 
μήν τρώνε κάποιο γράμμα, κάποια 
λεζοΰλα οέ στιγμές έκφρασης πά
θους ή σέ άρμητικές σκηνές. Αϋ- 
τή, κΓ δταν σπαράζεται άπό τό πά
θος, κΓ δταν λαχανιάζει άπό τήν 
ένταση ή τήν κίνηση, εϊτε γονατι
στή, εϊτε στρεβλωμένη, είτε πιστο- 
μωμένη στή σκηνή, τά λόγια της, 
φωναχτά ή ζεψυχισμένα, περπα
τούν όλοζώντανα, άκέραια τόν άέ
ρα τοϋ θεάτρου καί τό αίμα τών ά- 
κροατών. Ποτέ, δταν αύτή μιλάει, 
δέ θά στραφεί θεατής στό διπλανό 
του νά ρωτήσει: «Τί είπε, τί εί
πε;». Σέ καμμιά στιγμή. Τό φαι
νόμενο αύτό τό μοναδικό οτά χρό
νια μας, όφείλεται πρώτα στό πώς 
ή Μαρίκα συνεχίζει τήν παράδοση 
τών παλαιών ήθοποιών μας, πού 
προσπαθούσαν νά άπαγγέλλουν 
καθαρά (κΓ έφταναν ώς τήν υπερ
βολή). Δεύτερα γιατί αύτή έμαθε 
ν ’ άπαγγέλλει «άπό σκηνής» πρίν 
άκόμη πάει στό σκολειό. Κ' είναι 
γνωστό πώς τό σκολειό έδώ στήν 
'Ελλάδα, χαλάει τόν προφορικό 
λόγο άντί νά τόν διορθώνει.

"Αλλο έφόδιο σπουδαίο είχε τό 
βλέμμα της, τό γλυκό μαζί κ' έξυ
πνο. Τό μάτι της, κυρίαρχο στό μω- 
ρουδίστικο πρόσωπό της, μπορούσε 
νά πέρνει σκήματα, ν ’ άστράφτει 
καί νά κόβει σάν σπαθί, πότε άρ- 
παχτικό σάν τού άγριμιού, πότε λυ
πημένο σάν τοΰ παιδιού πού τό μά
λωσαν, πότε παθητικά μεγαλωμένο, 
σάν ρουφήχτρα, γεμάτη φωτιά. 
“ Αλλοτε πάλι τσαχπίνικα καί σκαν
ταλιάρικα τά μάτια της έχυναν πλημ 
μύρα, τό χιούμορ στήν εύδιάθετη 
σάλα.

Είχε κΓ άλλα έφόδια. "Ομως άλλα 
άπ’ αύτά σιγά - σιγά τά σπατάλησε 
άλλα τής τάφαγε ό καιρός, άλλα 
ζύνισαν κ' έγιναν έλαττώματα κΓ 
Ιδιοτροπίες. "Ομως αύτά τά τέσσε
ρα, ή ψευτιά, ή τονάτη σερνικοθή- 
λυκη φωνή, ή κρουσταλλένια της 
άρθρωση καί τό βλέμμα τό γλυκό 
μαζί κΓ έζυπνο, αύτά τάχει άκόμη 
"πως καί δταν ήταν δεκοχτώ χρο-

3ν καί βέβαια θά τάχει ώς τήν
■ ~υταία της παρουσία στή σκηνή.

Β. ΡΟΤΑΣ 
Λογοτέχνης

Έκττομπαΐ Ραδιο
φωνικών Σταθμών 
γιά τα ΤΡΙΑΝΤΑ
ΧΡΟΝΑ της ΜΑ- 
ΡΙΚΑΣ

Χθές βράδυ ό ραδιοφωνικός σταθ
μός Αθηνών μετέδωκε όλόκληρη τήν 
παράστασι τής «Ήλέκτρας» στό θέα
τρο Κοτοπούλη.

Χθές βράδυ ό άκαβημοϊκός κ. £π. 
Μελας μίλησε άπό τό ραδιοφωνικό 
σταθμό Μηάρι γιά τό έργο της Μαρί
κας Κοτοπούλη.

Σήμερα βράδυ ώρα 9 % θά μιλήση 
άπό τό ραδοιφωνικό σ.αθμό 'Αθηνών ό 
κ. Θ. Συναδινός γιά τά τριαντάχρονα 
τής θιασαρχίας τής κ. Κοτοπούλη.

Συγχρόνως τήν ϊδια σχεδόν ώρα ό 
κ. Θ. Συναδινός θά μιλήσρ καί άπ*. τό 
σταθμό Μπάρι έπάνω στό ϊδιο θέμα.

Αϋριο άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό 
Μπάρι θά μιλήσρ ό πρόεδρος τοϋ Σω
ματείου Ελλήνω ν ήθοποιών κ. Μ. Μυ
ράτ, τήν δέ Τρίτη ό λογοτέχνης καί 
έφορος τοΰ Θεατρικού Μουσείου κ. 
Γιάν. Σιδέρης.

Όμιλίες καΐ 
δεξιώσεις

Τήν Δευτέρα στόν «Παρνασσό» προ- 
εσττερίς πρός τιμήν τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη. Μετά είσήγησιν τοϋ προέ
δρου τοϋ «Παρνοασοΰ» κ. Κοραβία θά 
όμιλήσουν οί κ. κ. Σπ. Μελας καί Θ. 
Συναδινός.

—Τήν Παρασκευή στό ξενοδοχείο 
«Βασιλεύς Γεώργιος» δεζίωσις ύπό τής 
'Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων 
πρός τιμήν τής κ. Μ. Κοτοπούλη.

Ιτό ερχόμενο 
φύλλο:
Έκτος από τήν 
τακτική ϋλη
Συνέντευξις του έν 
Β ιέννη άνταποκριτοΰ 

μας μέ τόν
Φ ΡΑ Ν Σ  Α Ε Χ Α Ρ

Κινηματογραφική σε
λίδα μ’ δλα τά νέα 

φίλμ

Κριτικές γιά τΙς παρα
στάσεις της ((Ή λέκ
τρας» καί τοΰ «Ριχάρ

δου Γ '»

"Αρθρο τού κ. Π. Μοσχοβί
τη γιά τήΜαιρίκα πού δέν πρό- 
φθασε νά μπρ σ’ αύτότό φύλ
λο, καθώς κΓ δσες γνώμες 
δέν μάς έπέτρεψε ό χώρος 
νά δημοσιεύσουμε σ' αύτό τό 
φύλλο.
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Σέ νέες δημιουργίες
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 - 8 μ. μ.
καί έπί συνεντεύξει

— Επ ανήλθε χθές άπό τό Παρίσι ή 
δ. Μαρίκα Κοτοπούλη, ή πρωταγωνί
στρια τής έλληνικής Σκηνής. Ή  δ. Κο
τοπούλη, ώς πληροφορούμεθα, θά εΐνε 
ή βάσ'" πολυμελεστάτου θιάοου (1907)

— Χθές, 29ην Μαΐου, ένεφανίσθη ή 
δ. Μαρίκα Κοτοπούλη εϊς τήν Ν. Σκη 
νή ν  μέ τό έργο «Νεότης». (1908)

— Αϊ ώραι τών παραστάσεων ώρίσθη- 
σαν: 4 % αί άπογευματιναϊ, 9 Vi αί βρα- 
δυναϊ. (1908).

— Σήμερον, 4ην 'Οκτωβρίου ή τιμητι
κή τής δ. Μαρίκας Κοτοπούλη μέ τά 
«Τρία φιλιά» τοϋ Κ. Χριστομάνου.

— Μετά τρίμηνον παραμονήν εϊς 
Κωνσταντινούπολιν, άνεχώρησεν ή δ. 
Μαρίκα Κοτοπούλη, έντεϋθεν. (1909)

— Κατακρίνομεν τήν έμφάνισιν τής 
δ. Κοτοπούλη μέ μαγιώ καί μέ τολμη
ρόν ντεκολτέ είς τόν «Κινηματογρά
φον», τήν μετ’ έπιτυχίας έπί δεκαήμε
ρον ιαιχθεΐσαν έπιθεώρησιν τοϋ κ. Π. 
Δημητρακοπούλου. (1909)

— Πληροφορούμεθα δτι ή δ. Μαρικα 
Κοτοπούλη θά έν:σχύαρ τόν θίασόν της 
διά τοϋ άξιολόγου κωμικού κ. I. Πα- 
παϊωάννου. Τοιουτοτρόπως ό εϊς τό θέ
ατρον «’Αττικόν» τής όδοϋ Σταδίου 
παϊζων θίασος άποκτρ ένα άκόμη ση
μαντικόν στοιχείον. (1911)

— 'Απόψε ή τιμητική τής δ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη μέ τήν Ήλέκτρα. (1911)

— Προσεχώς ή δ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
θά έμφανισθή είς έν  άπό τά καλύτερα 
έργα τοϋ γαλλικού δραματολογίου. 
Πρόκειται περί τοϋ « Ισρα ήλ» τοϋ 
Μπερνστάϊν, τό όποιον έπαιξεν πρό τί
νος κατά τήν διέλευσίν της έζ 'Αθη
νών ή γνωστή καλλιτέχνης κ. Γαβρ. 
Ρεζάν. (1912)

— Καταπληκτικήν έπιτυχίαν σημειώ
νει ή δίς Μαρίκα Κοτοπούλη εϊς τά 
«Παναβήναια». Ίδίως χειροκροτείται 
είς τά νούμερα: Μαριωρή, Έπιστρα-
τεία. Κουραμπιές, σωφέρ καί Καπελ- 
λοϋ. (1913)

-k Ή  δ. Μαρίκα Κοτοπούλη άναχωρεΐ 
έντός τοϋ τρέχοντος μηνός 'Οκτωβρίου 
διά Βόλον. (1914)

— ’Επιτυχής ή χθεσινή πρώτη τής 
«Τιμής τοϋ άδερφοϋ» τοϋ κ. Γρ. Ξ ενο 
πούλου. (1916)

— Τά θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη 
άνεκαινίσθη έκ  βάθρων. Ή  πανηγυρική 
έναρζις ώρίσθη διά τήν Ιη ν  Μαρτίου 
μέ δύο μονόπρακτα τοϋ Μ. Μαρή: Τήν

« Ιη ν  ’ Ιουνίου» κα'ι τό «Χαμένο γράμμ- 
αα».

Τήν παράστασίν θά τιμήορ ή Α.Υ. ό 
Διάδοχος, μετά πριγκήπων Νικολάου, 
Ε λ έ ν η ς  καί Χριστοφόρου. (1917)

— Ό  θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη θ’ 
άναβιβάσρ προσεχώς τό νέον έργον 
τον  Μ. Μαρή: «Τό κάρβουνο στή στά
χτη». Τάς σκηνογραφίας έτοιμάζει ό κ. 
Π. Άραβαντινός. Ή  πρώτη λέγεται δτι 
θά δοθρ τήν 25ην τοϋ μηνάς Μαΐου είς 
τό «Βασιλικόν» καί θά συνεχισθρ άπό 
τής επομένης είς τό θέατρον τής 'Ομό
νοιας. (1917)

— Έζακολουθοϋν αϊ παραστάσεις τής 
«Μελίσσης» τοϋ κ. Πολ. Δημητρακοπού
λου. (1918)
— Ό  κ. Γρ. Ξενόπουλος θά διασκευ- 

άση διά τήν δ. Μαρίκα Κοτοπούλη τήν 
«Παλαιόν Χαϊδελβέργην» τοϋ Ούρστερ 
μέ τόν τίτλον «Ό  πρίγκηψ φοιτητής». 
(1910)

— Ή  δ. Μαρίκα Κοτοπούλη παρηκο- 
λούθησε, κατόπιν προσκλήσεως τοϋ Ρο- 
μανιόλι τάς παραστάσεις τών «Χοηφό
ρων». Προσκληθεΐσα δέ ν ’ άπαγγείλρ 
μετά ένώπιον πλήθους διανοουμένων 
έκ τών ηροοκληθέντων άπό δλα τά μέ
ρη τοϋ κόσμου, άφήκεν άνεζαλήπτους 
έντυπώσεις. (1921)

— Πληροφορούμεθα δτι έντός τοϋ μη
νός Σεπτεμβρίου ή κ. Μαρίκα Κοτοπού
λη θά παίζει μίαν νέαν κωμωδίαν τοϋ 
κ. Θ. Ν. Συναδινοΰ, έπιγραφομένην 
«Έ σ ύ  φταις».

— ’Επί δέκα όκτώ συνεχείς έσπέρας 
παίζεται ήδη τό «’Εσύ φταις» τοϋ κ. 
Θ. Ν. Συναδινοΰ, δπου ή κ. Μαρίκα Κο
τοπούλη διαπλάσσει ένα πρώτης τάζε- 
ως ρόλον. (1923)

— Ό  θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη ά- 
ναβιβάζει έντός τοϋ τελευταίου δεκα
ημέρου τόν «Καραγκιόζην» τοϋ κ. Θ. 
Ν. Συναδινοΰ, δριμυτάτην οάτυραν, ή 
όποία παιχθεΐσα είς τήν Αίγυπτον άφή
κε καταπληκτικός έντυπώσεις έπιτυχί
ας καί διά τήν συγγραφικήν άζίαν του 
καί διά τό παΐζιμον τής Μαρίκας.

— ’Εζαιρετική προμηνύεται ή παρά- 
στοσις τής «Εκά βης» εϊς τό Στάδιον. 
Τό άρχαίον αύτό άριστούργημα θά ά- 
ναβιβασθρ κατά σκηνοθεσίαν τοϋ κ. Φ. 
Πολίτη. Λέγεται δτι αί σκηνογραφίαι ά- 
νετέθησαν είς τούς κ.κ. Καστανάκην 
καί Σπαχήν καί ή μουσική εις τόν κ. 
Αίμ. Ριάδην. (1927)

— Αϋριον, 11 Μαΐου, ή «Έλευθέρα

Σκηνή» θά παίζρ τό «Σιμούν» τοϋ Λε- 
νορμάν.

— Τήν Ιη ν  Νοεμβρίου ή «Έλευθέρα 
Σκηνή» άναβιβάζει τόν «Έρωτόκριτον» 
κατά διοσκευήν άπά τό έπος τοϋ Κορ- 
νάρου, τήν όποίαν έφιλοτέχνησεν ό κ. 
Θ. Ν. Συναδινός.

— Ή  «Έλευθέρα Σκηνή» θά παίζρ 
προσεχώς τόν «"Ορκο τοΰ πεθαμένου» 
τοΰ κ. Ζ. Παπαντωνίου.

— Πλησιάζει ήδη τήν 35ην παράστα
σίν του ό «Έρωτόκριτος» τοΰ κ. Θ. Ν. 
Συναδινοΰ. (1929)

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη άναχωρεΐ 
διά τήν 'Αμερικήν. (1930)

— Πλήρεις ένθουσιασμοϋ γράφουν οί 
'Αμερικανοί κριτικοί διά τό τάλαντον 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη.

— Μεγάλο γεγονός ψιθυρίζεται κατ’ 
αύτάς: ή κ. Μαρίκα καί ή Κυβέλη άρχί
ζουν προσεχώς τάς παραστάσεις των 
εϊς τό θέατρον Κεντρικόν. "Εναρζις 
θά νίνρ μέ τόν «Γυρισμόν» τοϋ Όνίλ. 
(1932)

— Ό  άρχιτέκτων κ. Δ. Πικιώνης έκπο- 
νεΐ τό σχέδιον τοΰ νέου θερινού θεά
τρου Μαρίκας έπί τής όδοϋ Χέϋδεν. 
(1932)

— «Κοσμική κίνησις» ή νέα καταπλη
κτική έπιτυχία τής κ. Μαρίκας Κοτοπού
λη. (1932)

— Εϊς τό «Ίντεά λ» θριαμβεύει ή κ. 
Μαρίκα Κοτοπούλη μέ τήν «Κυρία δέ 
μέ μέλει». (1935).

— Άπόψε εϊς τό θέατρον τής όδοΰ 
Χέϋδεν τό νέον  έργον τοϋ κ. Σ. Με
λά «Ό  Ρουμπής, ή Κουμπή καϊ τά 
κουμπιά».

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη παίζει μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν τήν «Καινούργια 
ζωή» τοϋ κ. Δ. Μπόγρη. (1936)

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη άναχωρεΐ 
προσεχώς διά μίαν μεγάλην περιοδείαν 
εϊς Πάτρας, Κέρκυραν, Ιωάννινα, "Α ρ 
ταν, ,Αγρίνιον, Μυτιλήνην, Χίον.

— Αρχίζει τάς παραστάσεις της είς 
τό νέο μεγάλο θέατρόν της ή κ. Μα
ρίκα Κοτοπούλη μέ τήν «Ελισάβετ» 
τοϋ κ. Α. Ζοσέ. Σκηνοθέτης ό κ. Γιαν. 
Σαραντίδης. (1937)

— «Λαίδη Μπέσυ», ή νέα δημιουργία 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη. (1938)

— Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη έορτάζει 
τήν τριακονταετηρίδα της ώς θιασαρχί- 
να, παίζοντας τήν «Ήλέκτρα» τοΰ Σο 
φοκλή. (1939)

Δημιουργός Πολιτισμού
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Στά Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Α  
Β ΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ

(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 
δεύτερβ παράγβντα, τήν «έργασία» είναι ζήτημα &ν 
μέσα στό έλληνικό δέατρβ ύπάρχει άλλβς ένα; ά-1 
κόμη ήδβπβιβς σάν τή Μοαρίκα πβύ νά σπατάληοε 
τίς δυνάμεις, τήν εργατικότητα καί τήν ζωτικότητα, { 
ποΰ διέδεσε καί πού εύτυχώς τό ανεξάντλητο άπβδεμα 
της, ύστερα άπό τόσων χρόνων συνεχή, χωρίς ανά
παυση χωρίς τήν έλάχιστη άπβκαιρδίωση, χωρίς 
καμμιά μείωση τού έινδουσιασμοΰ της, τής έπιτρέπει 
νά διαδέτη άκόμη! Καί ή τύχη τής έχαμβγέλασε στό 
πρόσωπο τβΰ πρώτου καί μόνου μεγάλου δασκάλβυ 
της, τβύ αλησμόνητου ©ωμά Οΐκβνόμβυ.

Τβ μέγεδβς ή τβ είδβς τού ρόλβυ πβτέ δέν άπα- 
σχβλησε τή Μαρίκα. Κβριτσάκι τόσβ δά άκόμη κάνει 
τό καλλιτεχνικό τβυ ντεμπβΰτβ αύλακό’. όντας τβ 
ρβδαλό πρβσωπάκι τβυ, μέ τίς γραμμές, πβύ μ’ αύτές 
ό χρόνβς ατό διάδα τβυ χαρακώνει τή φυσιβγνωμία 
τβύ άνδρώπβυ. Παίζει τβ ρβλβ τής χαρβκ,αιμένης 
γερόντισσας Κυρά - Γιάννενας στόν «Άγαπητικβ 
τής Ββσκβπούλας» τβύ Δημητρίβυ Κορόμηλά. Μέ τή 
πράξη της αύτή ή λιλιπβύτεια καλλιτέχνις δίνει 2να 
μεγάλβ δίδαγμα. Πώς γιά τήν Τέχνη δέν ύπάρχουν 
ώραΐες καί κβμψές ήδοπβιβί κι’ άσχημοι ήδβπβιβί, 
άλλ' ώραϊβ κΓ άσχημο. Ή  Μχρίκα κρύδβντας τά 
νειάτα της, πβύ μόλις άρχίζανε νά σχηματίζονται 
κάτω άπβ τή μαύρη μαντήλα τής Κυρά - Γιάννενας 
κάνει μιά,ν ώραία πράξη. Πβλλαπλασιάζει τβ ώραϊβ 
Κ ι’ είναι ό πβλλαπλασιασμβς τού ωραίου ή άπβστβλή 
τβΰ άληδινβΰ καλλιτέχνη.

©υμάμαι βταν γιά πρώτη φβρά τής διάδασα ένα 
άπβ τά πολλά μβυ έργα πβύ είχαν τήν τύχη νά παι
χτούν άπβ τή σκηνή τβύ δεάτρβυ της. Τβν «Καραγ
κιόζη»

— Πόσβ ήδελα νά τό παίξω έγώ, μβΰ είπε:
— Μά γιά σένα τβ πρββρίζω τής άπάντησα.
— ’Ό χι τό έργβ, άλλά τβν Καραγκιόζη τβν ϊδιο 

μβΰ παρατήρησε.
Καί τόν ήρωα τβΰ έργβυ μβυ τόν περιέγραφα 

έτσι: «Είναι μάλλον κοντός, λίγβ καμπβύρης, τβ 
στόμα τβυ στραβό καί μεγάλβ, τό ένα τβυ μάτι πιό 
μεγάλβ άπ’ τβ άλλο κΓ άλλοίβωρο Τό ντύσιμό τβυ 
άτημέλητο». Όμως βύτε ή άντρική ιδιότητα τβυ 
Καραγκιόζη, βύτε ή συγκέντρωση όλων αύτών τών 
έξωτερικών έλαττωμάτων άπάνω σ' αύτόν άνησύχη- 
σαν τή Μαρίκα. Αύτή είδε τίς ψυχικές τβυ όμορφιές. 
Κι’ αύτές φιλβδόξηοε ν’ άναδείξη μέ τβ παίξιμο της 
μπροστά στβ κοινό. Καί μένω άκόμα δαμπωμένος 

άπβ τήν άσύλληπτη όμβρφιά πού άντίκρυσα στήν 
πρεμιέρα τού έργου μου, πού δόδηκε στήν Άλεξάν- 
τρεια, σάν είδα τό άνδρώπινβ αύτό ώραιβάσχημβ κβμ- 
ψβτέχνημα πβύ λέγεται Μαρίκα, χωμένη μέσα σ’ 

ένα άητρικό κβστβΰμι νά κηρύοση μέ την άσύλληπτη 
τέχνη της, πώς γιά τήν άνάδειξη μιάς άληδινης ή- 
δοπβιού, ή κοκετταρία κι' ό γυναικισμός καί βί ώ-

II

ίραΐες τουαλέττες δέν είναι πάντβτε στβιχεΐα πρω
ταρχικά.

'Η έμφάνιση της Μαρίκας στό δεατρικό στερέ
ωμα της Ελλάδας συμπίπτει μέ δύο μεγάλα γεγονό
τα, πβύ άπβτελβΰν δυό άπ’ τβύς πιό σημαντικβύς σταδ- 
μβύς στή δεατρική ίστβρία τβΰ τόπβυ μας. Μέ τήν 
ίδρυση τβΰ «Βασιλικβΰ θεάτρβυ» άπβ τό ένα μέρβς 
καί της «Νέας Σκηνής» άπό τό άλλβ. Ή  Μαρίκα 6ρέ- 
δηκε στή πρώτη γραμμή τής πρώτης παράταξης. 
Πρβσελήφδηκε βτό Βασιλικό, όπβυ καί τής δόδηκε 
άπβ τήν πρώτην ήμέρα ή εύκαιρία ν’ άφίση νά ξεχυδη 
βλβς ό πλβΰτβς τώνώραίων κόσμων πβύ έκλεινε μέσα 
της ή ψυχή της.

Χωρίς νά περάση πβλύς καιρός βρέδηκε στήν πρώ
τη γραμμή τβΰ πυρός, δίνονταε κάδε δράδυ πβλύ- 
κρβτες μάχες καί κερδίζβντας κάδε δράδυ ένδοξες 
νίκες. Ή  Μαιρίκα εΐχεν ηδη έπιδληδη στήν έκτίμηση 
τβύ κόσμβυ. Είχε κερδίσει μέ'τό κβφτερό σπαδί της 
τβν δαυμασμό τβυ καί τήν έμπιστοσύνη τβυ. Τί άλλα 
κεφάλαια χρειαζβντβυσαν γιά ένα καλλιτέχνη γιά νά 
φιλβδβξήοη νά χτίοη δικό τβυ Ναό, πβύ μέσα σ’ αυ
τόν νά δβξάζη καί νά ύπηρετη τήν Τέχνη; Καί νά 
ή μικρή μεγάλη καλλιτέχνις, όταιν τό «Βασιλικό ©έ- 
ατρβ» έκλεισε τίς πόρτες τβυ, έπί κεφαλής διάσβυ, 
πβύ έφερε τό £νβμά της «©ίασβς Μαρίκας Κβτβ- 
πβύλη». Άπό τότε έπι τριάντα τρία, γιά τήν άκρί- 
δεια, χρόνια τό όνομα «©ίασβς Μαρίκας Κβτβπβύλη» 
έξακολβυδεΐ νά λαμπρύνη μέ τό άκβίμητβ φώς τβυ 
τό δεατρικό στερέωμα τής 'Ελλάδας.

Μβνάχα ένας πβύ παρακβλβύδησε τή Μαρίκα νά 
διδάσκη ένα έργβ στούς ήδοπβιβύς της, μπβρεί ν’ άν- 
τιληφδη σ’ δλη τβυ τήν έκταση τό μέγεδβς της 
συμδβλής της στήν πρόοδο τού ιυεβελληνικοϋ δεά
τρβυ. "Αντρας καί γυναίκα μαζί, κβριτσάκι δέκα 
όχτώ χρόνων κΓ όγδβντάρα ,γειρόντιοσα μαζί, ένα 
κράμα γέλιβυ καί λύπης, χαράς καΐ πένδους, ήλιου 
καί νύχτας, νεύρων καί μπλ*ιζεδισμβ0, συμπόνιας καί 
σκληρότητας, άφρβντισι«ς καί περίσκεψης, άφέλειας 
καί πβνηριάς, τραγβυδιβΰ κιχΐ μελαγχολίας, ψυχιικβΰ 
σδένβυς καί δειλίας, φόδβυ καί περιφρόνησης πρός 
τβν κίνδυνβ. 'Όλα τά ψυχικά συινιχισδηματα, βλες βί 
έκρήξεις τβΰ πάββυς, βλες βί χαρές καί τά τραγβύδια 
τβΰ κόσμβυ κρυμμένα μέσα στήν ψυχή της, ξεπηδβΰνε 
τβ ένα ύστερα άπό τβ άλλο, σύμφωνα μέ τβ ρόλο πβύ 
διδάσκει. Ή  Μαρίκα — είναι άναμφισδήτητβ αύτό— 
έμόρφωοε δυό γενεές ήδβπβιών, βπως κ’ έξυπηρέτηοε 
δυό γενεές δεατρικών συγγραφέων.

Όσβι παρακβλβυδήαανε τή Μαρίκα νά ζωντα- 
νεύη άπάνω στή σκηνή τούς ήρωες τών 120 περίπου 
πρωτότυπων έλληνικών έργων, πβύ άνέδασε μέσα 
στά 30 χρόνια τής διασαρχικής της ζωής, μπβρβΰν 
ν' άντιληφδβύν γιατί βί "Ελληνες δεατρικβί συγγρα
φείς δεωρβΰυε τή σημερινή γιβρτή τής Μαρίκας σά 
δική τβυς γιβρτή.

©. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο S

1 ΘΕΑΤΡΟΝ Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η ■
== 31η Χειμερινή Θεατρική Περίοδος 1939 — 1940
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I “Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α ” I
ΤΟΥ ΣΟΦΟ Κ Λ ΕΟ Υ Σ  

Μ Ε ΤΗ Ν  κ.

ΜΑΡΙΚΑΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μετάφρασις:
Μουσική:
Σκηνοθεσία:
Σκηνογραφία

Ένδυμασίαι

Α. Μ ΕΛΑ ΧΡΙΝ Ο Υ  
Α. ΕΥ Α ΓΓΕΛ Α Τ Ο Υ  
Κ Α ΡΟ Λ Ο Υ  ΚΟΥΝ

Ν. ΕΓΓΟ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ

Διευθυντής τής όρχήστρας ό κ. Α. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Α Τ Ο Σ  
Τό εργον παίζεται χωρίς διάλειμμα 

Q PA I Ε Ν Α Ρ Ξ Ε ΙΣ  Π Α ΡΑ Σ Τ Α Σ ΕΩ Ν  
«Π ΡΩ ΤΗ Σ» 9 μ.μ. άκριβώς. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, Άπογευμ. 6.30 άκριβώς καί

Έσπερ. 9.45 άκριβώς

Ψηφίσματα
δεατρικών

οργανώσεων
Ό  Πρόεδρος τής 'Εταιρείας τών 

Θεατρικών Συγγραφέων κ, Θ. Ν. Συνα- 
δινός έπιδίνοντας τό ψήφισμα τ°ίς 'Ε 
ταιρείας πρός τήν κ. Μαρίκα Κοτο
πούλη θά τΛν προσφωνήσρ έτσι :

Ή  Εταιρεία τών Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων προσέρχεται μέ βαθύ 
τοτη συγκίνηση μιά τέτοια μεγάλη κοί 
Ιστορική βρεδυά γιά τό νεοελληνικό 
θέατρο, γιά νά καταθέσρ μπροστά στό 
δημιουργικό σου δαιμόνιο, τόν θαύμα 
σμό της τόν άνυπόκριτο καί νά σου έ- 
πιδώσρ τό ψήφισμα τοΰτο.

Γ  ραμμένο στή γλώσσα τοϋ ποιητή, 
πού μέ τήν «Ήλέκτρα» του ιερούργη
σες άπόψε γιορτάζοντας τά τριαντά
χρονα της θιαοάρχικής σου ζωής, οκο 
πόν έχει νά σέ βεβαιώση πώς ή 'Εται
ρεία τών Θεατρικών Συγγραφέων τή ση 
μερινή σου γιορτή τή γιορτάζει καί σά 
δική της και πώς ή άνάρτηση τής εί- 
κόνας σου στά γραφεία της, δέν  εΐνε 
μιά άπλή τυπική πράξη, άλλ’ έχει τήν 
έννοια πού έκρυβε μέσα του τό στήσι
μο στήν έποχή τοϋ Σοφοκλή ενός 'Ο
λύμπιου Θεοΰ άπάνου στό μαρμάρινο 
βάθρο του.

Ψήφισμα τοϋ Σω· 
ματείου 'Ελλή
νων Ηθοποιών

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Σωμα
τείου Ελλήνω ν ήθοποιών μέ τήν εύ
καιρία πού ή μεγάλη καλλιτέχνις μας 
κ. Μαρίκα Κοτοπούλη συμπληρώνει καί 
γιορτάζει τά τριάντα της χρόνια ώς θια 
σάρχις στό έλληνικό θέατρο, συνήλθε 
σέ έκτοκτη συνεδρίασι οτά γραφεία 
τοϋ σωματείου καί γιά νά έκδηλώσρ 
τήν έξαιρετική έκτίμησί του πρός αύ
τήν, γιά τήν έπί τόσα χρόνια έργασία 
της τήν εύσυνείδητη, τήν άποδοτική, 
τήν έζυψωτική τής έχνης καί γενικά 
τοϋ θεάτρου.

Φ η φ I ζ !  ι

Ιο ν ) Τό Διοικητικό Συμβούλιο μέ 
τόν Πρόεδρό του έπί κεφαλής νά τήν 
βεβαιώσρ δτι στό ψηλότερο σκαλοπάτι 
τής τέχνης πού έφθασε σήμερα "λο 
τό έλληνικό θέατρο στέκεται γύρω 
της γεμάτο βαθειά συγκίνησι μοιράζον 
τας μαζί της τή χσρά της.

2ον) Τής εύχεται όλόψυχα νά ·>—ιώ- 
θρ πάντα άπό τό ψηλό αύτό σκαλοπάτι 
άτέλειωτη χαρά γιά τό στεφάνωμα τοϋ 
θριαμβευτικού έργου της.

3ον) Νά παρευρεθή όλόκληρο τό Δι
οικητικό Συμβούλιο στήν πανηγυρική 
της παράστασι.

4ον) Νά τής ηρσσφέρρ άναμνηστικό 
δώρο καί νά τής έγχειρίση έπάνω στή 
σκηνή τό ψήφισμα τοΰτο καί

5ον) Νά τΛν προσφωνήσρ ό Πρόε
δρος τοϋ σωματείου έξ όνόμ;τος —jv  
'Ελλήνων ήθοποιών.

Έ ν  Άθήναις τρ 30ρ ’Οκτωβρίου 1939

Ό  Πρόεδρος 
ΜΗΤΣΟΣ ΜΥΡΑΤ

Ό  Γραμματεύς 
ΜΙΜΗΣ ΚΑΝΤΙΟΤΗΣ

Τ ά μ έ λ η: Ήλ. Βεργόπουλος, Εύάγ. 
Κουμαριώτης, Τ. Συράκος, Λ. ΙΙπο- 
νάτης, Σπ., Πατρίκιος, I. Αύλωνίτης, 
Περ. Γαβριηλίδης. ,

Ψήφισμα τής ‘Ε
πιτροπής Λ,Λ,Ε,Η,

Ή  Έπιτροπή Α. Α. Ε . Η. συνελθοϋ- 
σα είς έκτακτον συνεδρίαν τρ προσκλή 
σει τοϋ προέδρου αύτής κ. Μιχαήλ Μαν 
τούδη ϊνα άποφασίσρ περί τής συμμε
τοχής τοϋ ύπ’ αύτής έκπροσωπουμένου 
θεατρικού όργα νια μοΰ είς τόν πονηγυ- 
ρικόν έορτασμον έπί τρ συμπληρώσει

ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατά στίχον Δρχ. 5 
Διά θεατρικός, κινηματογρα
φικός καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ίδιαίτεραι συμφω
νία ι.

Πάσα άπόδειζις είσπρώζε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοϋ ΔιευθυντοΟ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 
'Ερυμάνθου 3

τριακονταετηρίδος τής θιασαρχίας τής 
έθνικής μας τραγωΰοϋ

Μ ΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ήτις άφιέρωσεν έαυτήν είς τήν ύπηρκ- 
σίαν καί μόνον τοϋ θεάτρου ώστε νά 
άροβρ είς τήν πανελλήνιον συνείδησιν 
τό σύμβολον τής συγχρόνου έλλην- 
κής θεατρικής τέχνης.

Ψ η φ ί ζ ε ι :
'Αποφασίζει.
Ιο ν ) Νά άναρτήσρ τήν εΙκόνα τήή 

ύπερόχου καλλιτέχνιδος έν τρ σίθούσρ 
τών συνεδριάσεων τής 'Επιτροπής.

2ον) Νά χαρίσρ πάσας τάς έπιβληθεί 
σας δι’ άποφάσεων τής Έπιτροπής πει 
θαρχικάς ποινάς εις ήθοποιούς τάς κά
τω τών τριών μηνών, νά περιορίσρ δέ 
είς τό ήμισυ τάς άνω τών τριών μηνών 
ποινάς.

Έ ν  Άθήναις τρ 11 ρ 'Οκτωβρίου 1939 
Ή  Έπιτροπή Άδειας

Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς
Μ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Δ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
Τ ά μ έ λ η : Ε. Δαμάσκος, Θ. Σακελ

λαρίδης, Θ. Ν. Συναδινός, Ήλ. Βου-
τιερίδης, Π. Παπασταύρου.

Ψήφισμα Καλλι
τεχνικού Σωμα
τείου τεχνιτών  
Θεάτρου

Ή  γενική συνέλευσις τοϋ Σ. Τ. Θ. 
ή έκτάκτως συνελθοϋσα τήν 20ήν ’Ο
κτωβρίου καϊ άκούσασα τοϋ προέδρου 
ούτής, ό όποιος άνέφερε τήν συμβο
λήν τής καλλιτέχνιδος κ. Μ. Κοτοπού 
λη είς τό έλληνικόν θέατρον k c I τήν 
έλληνικήν τέχνην έψήφισε όμοφώνως 
τά κάτωθι :

1) Κηρύσσει τήν Μαρίκαν Κοτοπού
λη έπίτιμον πρόεδρον τής όργανώσε- 
ως Τ. Θ.

2) Μεγάλην εύεργέτιδα λόγιρ τών 
πολλαπλών φιλανθρωπικών δωρεών 
της τόσον είς τήν όργάνωσιν, δσον 
καί είς τούς τεχνίτας της.

3) Ν’ άνορτήαρ τήν εικόνα της καί 
τό παρόν ψήφισμα εις τά γραφεία τής 
όργανώσεως.

4) Παρακαλεί τό Διοικητικόν Συμ- 
θούλιον καί τόν πρόεδρόν του δπως 
καί προσωπικώς τής έγχειρίσει τό πα
ρόν ψήφισμα μετά τό τέλος της ι.αρα- 
στάσεως, τής 3ης Νοεμβρίου καϊ τής 
έκφράσει καί διά ζώσης τά συγχαρη
τήρια τής όργανώσεως διά τήν τρία- 
κονταετηρίδα της.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Ό  Γενικός Γραμματεύς 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΜΜΙΑΣ

Ό  Προϊστάμενος 
Χ Ρ ΙΣΤ . Δ. TAB0YAAPHS

«ΓΗ Μεγάλη Στιγμή»
Είς ώραίαν έκδβσιν έκυκλβφόρη- 

σε τβ γνωστβτατβν θεατρικών έρ
γβν τβΰ κ. ’Αλέκβυ Λιδωρίκη: «Με
γάλη στιγμή» τό έποίβν είχε διδα- 
χδη άπό σκηνής πρό τινων έτών 
μέ έξαιρετιικήν έπιτυχίαν.

«Ή Μεγάλη Στιγμή» πωλείται 
εις τά κε'τρ.κά βιέλιβπωλεϊα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
« Ρ Ι Χ Α Ρ Δ Ο Σ  Γ »

ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ
Μετάφρασις: Κ. ΚΑΡΘ Α ΙΟ Υ 
Σκηνοθεσία: Δ. ΡΟ Ν ΤΗ ΡΗ  
Σκηνογραφίαι: Κ. ΚΛΩΝΗ 
Ένδυμασίαι: Α. ΦΩΚΑ

Βραδυναΐ παραστάσεις ώρα 9 μ.μ. 
’Απογευματινοί παραστάσεις ώρα 5 μ.μ.

Εις τόν κομψόν Κινηματογράφον

ΙΡΙΣ
έπί τής όδοΰ ’Ακαδημίας καί Ίπποκράτους 

Προβάλλονται πάντοτε έκλεκτά £ργα μέ τά τέ
λεια ήχητικά μηχανήματα Ρ ΙΟ  - Ρ ΙΟΝ Μιλάνου

ΣΗ Μ ΕΡΟ Ν  
Β ΙΒ ΙΑ Ν  ΡΩΜ ΑΝΣ 
Ρ Ο Ζ Ε  Ν ΤΥ ΣΣΕΝ  
Ε Ρ ΙΧ  ΦΟΝ ΣΤΡΟ ΧΑ Ύ Μ  

στό άριστούργημα

. .Γ Ι Β Ρ Α Λ Τ Α Ρ . ,
’Επί πλέον

Π Ε ΙΡΑ Τ ΙΚ Ο Ι Λ ΙΜ ΕΝ ΕΣ  
ΤιμαΙ είσιτηρίων

8-ΊΟ
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Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ- 

Φονται ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραφεία: 
Παπαρρηγοπούλου 4 
Τηλέφωνον 21-774 

Τυπογραφεία:
ΠΛ. Αγίων Αναργύρων

Ή συνεισφοράτης Μαρίκας
στήν πρόοδο τής σύγχρονης 
Έλληνικής δραματογραφίας

Δημοσιεύουμε πάρα κάτω χρονολογι
κά τά έλληνικά έργα πού έπαιζε ή Μα- 
ρίκα στά 33 χρόνια πού έχει θίασο, 
Φυσικά δέν μάς ένδιαφέρει καί τόσο 
μιά στατιστική άπαρίθμηση καθ’ έαυ
τήν παρά τό ότι, άναγράφοντας αύτά 
τά έργα_ δείχνουμε τό πόσο ή Μαρίκα 
είχε τή "σωστή άντίληψη τών καθηκόν
των της ώς πρωταγωνιστρίος άπέναντι 
τής έθνικής πνευματικής προκοπής :

1907
1) Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κασσιανή, 2) Τ  

ΝΙΡΒΑΝΑ: ’Αρχιτέκτων Μάρθας, 3) Κ. 
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Χαμέ\η εύτυχία, 4) Σ. 
ΜΕΛΑ: Ό γιός τοΰ Ισκιου, 5) Κ. ΠΑΡ- 
Ρ ΕΝ : Ή  νέα γυναίκα.

1908
6) ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πα- 

ναθήνσια, 7) Κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ’Ηχώ 
τής λίμνης 8) Π. ΧΟΡΝ: Τό τίμιο σπί
τι, 9) Π. Α0ΥΚΗ: Τ’ άπρόοπτα τής άπο- 
γραφής, 10) Π. ΝΙΡΒΑΝΑ: Μαρία ή Πεν 
ταγιώτιοσα, 11) Μ. Γ|ΑΝΝΟΥΚΑΚΗ - 
ΛΑΣΚΑΡΗ: Στά παραπήγματα, 12) Κ. 
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ: Τρία φιλιά, 13) Δ. 
ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ -  Α. ΖΗΝΩΝΟΣ: “Ανταρ

1909
14) Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ -  ΛΑΣΚΑΡΗ: 

’Αντιπεθερίνη, 15) ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: 
Στέλλα Βιολάντη, 16) ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΤΣΟ 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παναθήναια, 17) Π. ΧΟΡΝ: 
Μελάχρα, 18) Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: 
Κινηματογράφος, 19) ΜΑΥΡΟΥΔΗ: Η 
λεκτροθεραπεία, 20) Π. ν ιρ β α ν /': "Ο
ταν σπάσρ τά δεσμά του 21) I. ΔΕ- 
ΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗ: Τά χαμίνια,"22) Κ. ΧΡΗ- 
ΣΤΟΜΡΝΟΥ: “Ο Κοντορεβιθούλης, 23) 
Τ. ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ: Εύθυμος χήρος ή άν
θρωπος τής ήμέρος, 24) Σ. ΝΙΚ0Λ0- 
ΠΟΥΛΟΥ: "Αλλος κόσμος.

1910
25) Γ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: ’Ατμοσφαίρα, 

26) Τ. ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ: Ό κομήτης τοΰ 
Χάλεϋ, 27) ΑΝΝΙΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: 
Παναθήναια 28) I. ΠΟΛΕΜΗ: Βασιληάς 
’Ανήλιαγος,' 29) Β. Κ0Λ0Κ0ΤΡΩΝΗ' 
Λολίτα, 30) ΜΠ. ΑΝΝΙΝΟΥ: Aiviyua, 
31) Μ. ΙΩΣΗΦ: Εϋα-Μαρία-Λίνα, 32) 
ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Ή  Τζένυ καί τό γέ
λιο της, 33) Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σκλά
βοι, 34) I. ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗ: Διά τό 
χρήμα, 35) Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ: Ξένος, "6) 
Τ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Άμαρτίαι γονέαν, 
37) ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ: Ξερρίζωμα.

1911
38) Π ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ: Μέ κάθε θυσία, 

39) Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κινηματο 
γράφος, 40) ΗΛ. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ: "Οταν 
άγαποΰμε, 41) Φ. ΔΕΡ1ΛΥ: Οί μπα
μπάδες τής ’Αφροδίτης, 42) Κ. ΛΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ: Ρίτα, 43) Τ. ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ: 
Πανόραμα, 44) Ζ. ΜΑΚΡΗ: Ή  λίμνη 
πού φουσκώνει, 45) Α. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙ- 
ΟΥ: Ιόλη, 46) Ν. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ: Λο
χαγός.

1912
47) ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πολυγαμία, 43) 

Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ψεύτικη άγάπη
49) Τ. ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ: Τό τσάϊ τής Νί- 
τσας, 50) Μ. ΙΩΣΗΦ: Γάμος μετ’ έμ- 
Ποδίων. 511 ΑΥΡ. ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:

Σπίθες, 52) Θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Μπλόφες,
53) Τ. ΔΑΜΙΡΗ: Τά λάθη τής Όσιας,
54) Θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ : Ταρταρίνοι, 55) 
Μ. ΙΩΣΗΦ: ’Ολίσθημα.

1913
56) ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗ 

ΜΗ1. ΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παναθήναια (πολε ιι 
κά), 57) Μ. ΙΩΣΗΦ: Νευοική, 58) ΘΡ.

Μέ ποιες απόψεις σκηνοθέτησε

τπν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α
ό κ. Κάρολος Κούν
Μία συνομιλία του μέ κ. ΓΙΑΝ. Σ ΙΔ ΕΡΚ

»

Ή  κ. Μαρικο ινοτοπουΛη στο ρόλο 
τής «Λυσιοτράτης»

(Σκίτσο Γ. Ροϊλοϋ)
ΖΩ'ΓΟΠΟΥΛΟΥ: Σπαραγμός, 59) Π.
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ: Γιάννα, 60) ΒΕΡΝΟΥ- 
ΔΑΚΗ: Αγριολούλουδο, 61) ΔΗΜΗ-
TPΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Καρδερίνα.

1914
62) Μ. ΜΥΡΑΤ: Στά καινούργια σύ

νορα (διασκευή), 63) ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΔΗ· 
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -  ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: 
Τά διεθνή Παναθήναια, 64) Γ. ΤΣΟ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ή δασκάλα τοϋ χωρίου, 
65) Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ: Γυρισμός.

1915
• 66) Π. ΧΟΡΝ: Πανογία ή Κατηφορί- 

τισσα, 67) Τ. ΔΑΡΑΛΕΞΗ: Λεστενίτσα,
68) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Γαϊδοϋρι_
69) ΑΝΝΙΝΟΥ: ’Αντικατοπτρισμός, 70) 
ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παγκόσμια Παναθή-

(Συνέχεια οτή 5η οελίδα)

Πίσω άπό τή σκηνή τοϋ 
φεϊα του" τήν ώρα πού παίζ 
νη σιγή καί τήν προσήλωση  ̂
άπόλαυση, στά γραφεία, στο 
τόν καιρό πιό πολύ, κυριαρ 
βος έργαζομένων άνθρώπω 
βιαστικοί, φεύγουν κι* άλλ 
τών γραφομηχανών ό κρότο 
τηλεφώνων.

Σέ μιά τέτοιαν άτμόσφαι 
τό σκηνοθέτη τοϋ θιάσου, τό 
«Ήλέκτρα))’ γιά τίς άπόψεις 
σρ στήν σκηνή ένός τόσο ίστ

—Είχα τήν τύχη, κ. Κούν_ άρχίζω, 
νά παρακολουθήσω τή σκηνοθετική σας 
έργασία σχεδόν άπό τήν άρχή της καί 
ζέρω πώς άπό τούς "Ελληνες σκηνοθέ
τες σείς έχετε άνεβάσει τά περισσό
τερα έργα τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ θεά
τρου : «Όρνιθες», «Βατράχους»,
«Πλοϋτο», «Κύκλωπα» στό Κολλέγιο, 
τήν «"Αλκηστη» στή «Λαϊκή Σκηνή» τή 
δική σας. Πώς έτυχε νά προτιμήσετε 
τρία τοΰ 'Αριστοφάνη κι’ ένα σατυρικό 
δράμα στό Κολλέγιο ;

—Ή ψυκήτοϋ παιδιού μπορεί νά 
χαρεί καί ν ’ άποδώσει καλύτερα 
τά παιχνίδι τής φαντασίας τού 'Α
ριστοφάνη, γι’ αύτό. Στόν Αρι
στοφάνη ύπάρχει πολλή γιορτή, 
πολύ πανηγύρι.

Ξέρω άπό παιδική ψυχολογία έλπί
ζω* έχω δρ καί τίς παραστάσεις αύτές 
τοϋ κ. Κούν ζέρω άκόμη πώς ή ικανό
τητα τών παιδιών στό νά έπικοινωνοϋν 
μέ τ’ άριστουργήματα εϊνε μεγάλη' 5Ϊ- 
κηο λοιπόν έντελώς έχει ό σκηνοθέ
της τοϋ ήμικρατικοΰ θεάτρου.

— Στήν «"Αλκηστη» τί σδς τράβηζε;
— Στά δράμα τούτο ό Εύριπίδης 

έβαλεάντιθετούς τάν εύθυμο τόνο 
(Ηρακλής) καί τόν τελετουργικό 
μέ τήν “Αλκηστη πού βαδίζει ή- 
ρευα στό θάνατο μέ τό θρηνητικό 
στοιχείο πού άπλώνεται στό ?ργο 
Ή άντίθεση αύτή μέ γοήτευσε.

Είδα καί τήν παράσταση τής «"Αλ 
κηοτης». Καί έχω Ραθύτατην ήθικήν ύ- 
ποχρέωση νά όμολογήσω, σέ τούτη τή 
σοβσρώτατη στιγμή, πού πρόκειται νά 
μιλήσουμε γιά τό Σοφοκλή, στούς γνώ- 
ριμούς του καί άγαπητούς άνσννώστες 
τών «Παρασκηνίων», πού ή «"Αλκηστη» 
τοϋ κ. Κούν ήτανε κάτι τι έζοχο.

—Βρίσκετε συγγένεια μεταξύ τής 
«"Αλκηστης», σκηνοθετική έννοώ, καί 
τής «Ήλέκτρας» ; Διαισθάνομαι ότι τό 
πήδημα δέν εΐνε μεγάλο.

—'Όχι, δέν είναι καΐ πάρα πολύ 
μεγάλο' στήν Ήλέκτρα ύπάρχει 
κάτι τι τό τελετουονικό. τό <3οη-

θεάτρου Κοτοπούλη βρίσκονται τα γρα- 
εται τό έργο μέσα οτήν άπόλυτη έκεί- 
πού αύτές καλλιεργούν τή θεατρική 

ύς διαδρόμους τους πάντα, καΐ αύτόν 
χεϊ μία κίνηση ξεχωριστή, ένας Οόμ- 
ν σέ άπειρες άσχολίες, πού περνοΰν 
οι έρχονται καί πάλι χάνονται καΐ μόνο 
ς δέν παύει καΐ τά κουδουνίσματα τών

ρα, τήν ώρα πού είχαμε πρ, συναντώ 
ν  κ. Καρ. Κούν καΐ μιλοΰμε γιά τήν 
πού τόν ώδήγησαν γιά νά τήν άνεβά- 

ορικοϋ θιάσου τής πατρίδας μος :

σκευτικό στήν δλη ψυχή τής ήρωΐ- 
δας καΐ στήν τραγική της μοίρα

Ή κ. Μαρικα Κοτοπούλη ώς Άρετού- 
οα οτό έργο τοΰ Κορνάρου «Έρω- 
τόκριτος» πού τό διασκεύασε γιά τό 

θέατρο ό κ 0. Συναδινός

περισσότερο άπδ τ’ άλλα έργα 
τοϋ Σοφοκλή, ή κόρη τών ’Ατρει
δών καΐ τά παθήματά της βρίσκον
ται στήν περιοχή τών πόθων μου 
καΐ τών έπιδιώζεών μου.

—'Υπάρχει διαφορά στή δουλειά σας 
τώρα πού δουλεύετε μέ θίασο σάν τής 
Μαοίκας ή μέ τόν ίδιον τρόπο έργα-

Ή Μαρίκα
$τήν επιθεώρηση

ςοσαστε μέ τά παιδιά τοϋ Κολλεγίου ή 
μέ τούς μαθητές τοϋ δικοϋ σας θεατρι 
κοϋ 'Ομίλου ;

—Υπάρχει διαφορά, μάλιστα' ή 
έζής: ' Αλλες είναι οΐ δυνατότη
τες τών παιδιών, άλλες, δχι βέ
βαια ίδιες, τών μαθητών τοθ όμι- 
λου μου, πού ήταν πρωτόπειροι ή
θοποιοί καΐ άλλες τών ήθοποιών 
ένός έπαγγελματικού θιάσου καί 
τέτοιου! — Στις δύο πρώτες πα
ραστάσεις ή προσπάθεια δέν μπο
ρεί παρά νά κλειστεί μέσα οτά 
σύνορα τά περιορισμένα πού έπι- 
βάλλουν οΐ μικρότερες δυνάμεις 
τους· μέ τούς καλλιτέχνες δμως 
έδώ τούς δικούς μας ή δουλειά 
εΐναι πιό δύσκολη: πρέπει νά ne- 
τύχουμε περισσότερα, ή προοπτι
κή τής προσπάθειας εύρύνεται 
καΐ φτάνει σέ πολύ μεγάλο μάκρος. 
Καΐ στις τρείς δμως αύτές περι
στάσεις έργάζομαι άπάνω στήν 
ίδια βάση.

—Γιά τήν Ήλέκτρα λοιπόν ;
— Γιά τήν Ήλέκτρα, καθώς εί

ναι καί ή γνώμη τής κ. Μαρίκας, 
πού γύρω άπό αύτήν κινήθηκε ή 
προσπάθειά μας "έργασθήκσυε 
πρός αύτή τήν κατεύθυνση: Ν’ ά- 
νεβεΐ τό έργο έντελώς άνθρώπι- 
να καί Θεατρικά" δηλ. νά μήν κά- 
νουυε ούτε άρχαιολογική άναπα- 
ράσταση ούτε νά προσδώσουμε 
στόμφο καΐ ρητορεία στό λόγο ή 
στήν κίνηση, προσπαθώντας ν ’ ά- 
ποφύνουμε δσο τό δυνατόν βέ
βαια τήν άπαγγελΐα. “Οπως καί 
στήν «"Αλκηστη», έτσι καί τώρα ά- 
ποφεύγω τά ειδικά καΐ λεπτομερει
ακά σημεία κατά τήν άρχαιολογική 
έννοια, γιατί έχω ν ' άντιμετωπίσω 
έντελώς διαφορετικά αισθητικά 
καΐ τεχνικά προβλήματα: σήμερα 
ό χώρος μας είναι άλλος, τό κλει
στό θέατρο, τό φώς τό ήλεκτρικό 
κλπ. μάς έπιβάλλουν άλλες προσ
πάθειες άπό έκεΐνες πού έχαρα- 
κτήριζαν τή θεατρική έκφραση 
τών άρχαΐων. "Ας μήν ξεχνούμε 
καΐ τήν θέση τού τωρινού θεατή ά- 
πέναντι τής Σκηνής μέ τήν αύ- 

(Συνέχεια οτή 5η σελίδα)

Αρθρο του μουσικοσυνθέτη κ. Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
βάντι λοιπόν! Έμφάνισις οτά «Πα- 
ναθήναια» τοϋ 1908.

Ή Έπιθεώρησις τότε δέν ήταν

Ή Μαρ-ίκα στήν έπιθεώρησι! Καί 
ποιόν δέν ξενίζει σήμερα αύτή ή 
φράσις: Πώς ήταν δυνατόν μία
τραγωδός νά παίζρ νούμερα σέ μιά 
έπιθεώρησι; Ή Ήλέκτρα τού Χόφ- 
υανσταλ, ή Μαργαρίτα τού Γκαίτΐ,

Ή  κ. Mapira Κοτοπούλη =τό ρολό 

τοΰ «Καραγκιόζη» στό όμώ\ )μο 
σατυρικό δράμα τοΰ κ, Θ. Συναδινοΰ

ό Μώμος τού Σαίξπηρ, ή Ήρώ, ή 
Εκάβη, οΐ κομμοί, τά δάκρυα, οΐ 
Θάνατοι, τΐ έγύρευαν μέσα στό έ
λαφρό τραγουδάκι, στό καλαμπού
ρι, στό χορό: Πώς θό <ατώρ9ωναν 
νό διασπά πουν τό όόιαπέιρα<ττο Μα- 
ζινό τής τέχνης καί νά μπουν μέ
σα στήν έπικράτεια τοΰ γέλιου καΐ 
τής χαράς; Άλλά τό ταλέντο τής 
Μαρίκας ήταν πολυσχιδές. Τέχνη 
έχρειάζετο γιά νά παίξη καΐ Ήλέκ
τρα, τέχνη χρειάζεται γιά νά παί
ξη καΐ τήν «Αύγουλού». Καΐ τό ένα 
δημιουργία καί τό άλλο έπίσης. 'Α- {

ένδημική νόσος. Ή ταν ένα θεα
τρικό λουλούδι πού άνθοΰσε μιά 
ώρισμένη έποχή τό χρόνο. Τήν έ
γραφαν άνθρωποι ώριμοι στά γράμ
ματα, στό μυαλό καΐ στήν ήλικία. 
01 άνθρωποι αύτοί δέν έκαυχώντο 
γιά έπιθεωρησεογραφΐα. Είχαν νά 
παρουσιάσουν καΐ άλλην έργασΐαν 
φιλολογικήν, θεατρικήν, λογοτεχνι
κήν, δημοσιογραφικήν. Ή έπιθεώ- 
ρηοις ήταν γι’ αύτούς ένα θεατρι
κό σπόρ. Παράλληλα ήταν σπόρ 
καΐ γιά τούς ήθοποιούς τής έποχής 
έκείνης, πού οΐ περισσότεροι ήταν 
άριστεϊς καΐ φτασμένοι.

Μέ αύτό τό πνεύμα καί αύτή τή 
σκέψι ξεκινά καΐ ή Μαρίκα καί άπό 
τραγωδός γίνεται νούμερο. Καί γί
νεται «Νέα γυναίκα», «Πρόεδρος 
τών άγάμων», «Άπαλλαγέντας», 
«Έπιστρατεΐα», «Κουραμπιές» καΐ 
μέ τή γεμάτη ψυχή φωνή της με
λωδεί τό «Νά πίνρ κάθε κόμμα Θά 
θέλρ τό μέλι, πού βγαίνει άπό τό 
στόμα εύγλώττου θηλυκού». Καΐ έ
θελγε. Διότι τό τραγούδι της, ή 
τσαχπινιά της, ή ήθοποιία της — 
διάβολε! καΐ τό νούμερο θέλει κι1 
αύτό κάποια ήθοποιία! — δλα αύτά 
είχαν τέχνη, τήν τέχνη τής Μαρί
κας Κοτοπούλη, πού ήταν ή μεγά
λη ή λεπτή, ή καθαρή, ή πολιτισμέ
νη.

“Εχω άκομπανιάρει μέ τό πιάνο 
μου οτό Θέατρο πολλές ύπάρζεις 
χαριτωμένες, ώραϊες, θελκτικές, 
δροσερές, τσαχπίνες. Μά πάντα θά 
θυμάμαι μέ συγκίνησι, άλλά καΐ μέ 
περηφάνεια, τις άξέχαστες θρα- 
δυές πού είχα τήν τόσο σπάνια τι
μή, νά άκομπανιάρω στήν έπιβεώ- 
ρησι τή Μαρίκα τήν Κοτοπούλη!

A. I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ



Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Ω Ν  ΤΗΣ

Γνώμες ’Ακαδημαϊκών, Συγγραφέων, ’Ηθοποιών, Καλλιτεχνών
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Προϊστάμενοι Καλλιτεχνικών 
’Οργανισμών

Γεννήθηκε γιά τό Θέατρο.
Ό άλησμόνητος Δημήτριος Κοτο

πούλης μοϋ διηγείτο κάποτε δτι δ
ταν ή Μαρίκα ήταν μικρή, πάρα πο
λύ μικρή, μπουκιά παιδάκι, τήν έ
βγαζαν ο’ ένα κωμωδύλλιο κΓ έλε
γε ένα τραγούδι, ένώ έκανε κι' έ
να μικρό χορό: Άλλά ένα βράδυ 
ή μικρή, ντυμένη κι' έτοιμη μέοα 
άπό τήν κουΐντα ήρνείτο νά βγρ 
κλαίγοντας άπαρηγόρητα γιά έναν 
άπό τούς άστείους λόγους πού 
κλαίνε τά μικρά παιδιά. Καί φαί/ε- 
rai δτι t "  άνισς της ήταν /ιά 
τό κοινόν ή πειό εύχάριστη άτρα
ζιόν οτήν παράστασι, γιατί ό πα
τέρας της θιασάρχης, άφοΰ εΐχεν 
έπιχειρήσει χωρίς άποτέλεσμα νά 
τήν καλοΓΓίάση γιά νά τήν πείση \ ά 
βγρ στή σκηνή, δταν έφτασε ή 
στιγμή τήν έτίναζε μέ τό πελώριο 
πόδι του πρός τό προσκήνιο. Ή Μα
ρίκα διέγραφε στό κενόν ένα τό
ξο οάν τόπι καί βρέθηκε όρθια ά
πάνω ώπό τή ιρώμητ δπου άμέσως

άρχισε νά χορεύη καί νά λέη τό 
τραγούδι της. Τά μάτια της ήσαν 
άκόμη ύγρά άπό τά δάκρυα, άλλά 
χόρευε καί τραγουδούσε μέ τό χα
μόγελο πού άπαιτοΰσε ή έμφάνισίς 
της, πράγμα γιά τό όποιο τής μι
λούσε μόνο τό ένστικτό της. Τό κοι
νόν τήν έχειροκρότησε περισσότε
ρο έκεΐνο τό βράδυ, ϊσως γιατί με
ρικοί έπήραν τό τίναγμά της ποός 
τήν σκηνή ώς νέο τρύκ χωρίς κα
νείς νά καταλάβη τό παιδικό δράμα 
τών παρασκηνίων.

"Ετσι έτράβηζε ή Μαρίκα σέ δλη 
της τή ζωή τό χορό τής θεατρικής 
έργασίας, χωρίς ποτέ νά τήν άνα- 
χαιτίοουν έμπόδια, πού άλλους θά 
τούς παρέλυαν. Τό μεγάλο της τα
λέντο έχει συνδυασθρ μέ μιά ζω
τικότητα, πού δέν τήν συναντά κα
νείς παρά στίς σπάνιες δυναμικές 
ιδιοσυγκρασίες, τίς καμωμένες γιά 
μεγάλα έργα. Αύτή τή ζωτικότητα 
τήν κρατεί διαρκώς θερμή, καυτή, 
μιά φλόγα ποΰ δέν έλαπώδηκε ηο-

(Σι/νέχεια άπό τή 1η σελίδα) 
ναψυχίι καί μόρφω?!,;, καί όπβυ 
ούδεμία αισθησι; απολαμβάνει εί; 
βάρο; τοϋ ολου».

Μετά τόσων έτών συνεχή, κβπι- 
ώδΠι ηολυτάιίαχον καί δημιουργι
κήν σταδιβδρβμίαιν, καλβύμεδα νά 
δαυμάσωμεν διά μίαν έτι φοράν 
τήν καλλιτέχνιδα, είς τόν ρόλον 
της Ήλέκτρα;, τον όποιον ενσαρ
κώνει, μέ την ιδίαν πάινιτοτε άει- 
δαλή δ:οσερότητα καί τήν ίδιαν 
άσυγκράτητον όρμήν των νεανι
κών τη; χρόνων.

ΕύχόμεΘα έκ καρδία; ή διαπρε
πή; καλλιτέχνι; αά έξακολουθήση 
έπί μακράν σειράν έτών νά λαμ- 
πρϋνη καί νά φωτίζη τήν ελληνι
κήν σκηνήν, συνεχίζουσα τό ώραϊ- 
ον τη; έργον, τό όποιον είναι ά- 
ληθώ; έθνικόν έργον.

ΔΚΜ. Σ . ΜΠΑΛΑΝΟΣ
Καδηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου 

ΙΧρόεδρο; τή; Ακαδημίι»; ’Αθηνών
φ

Ή ιστορία τοΰ νεοελληνικού δε
άτρβυ μα; χωρί; καμμιά έπιφύλα- 
ξι, 9' άφιερώση τί; περισσότερε; 
καί ώραιότερε; σελίδε; τη; στό 
κεφάλαιο Μ α ρ ί κ α  Δ η μ ·  
Κ β τ β π β ύ λ η .  Ή μεγάλη αύτή 
καλλιτέχνι; δέν είναι μόνον α
σύγκριτη γιά τήν τέχνη τη; πβΰ 
σκορπίζεται πλούσια σέ ολε; τί; 
Ικτίνε; τή; ήθβπβιϊα; — αύτό εί- 
uai κ*ί δώ^β τή; θεία; Πρβνβία; 
νιά λίγου; — άλλά καί άξιβθαύ- 
μαστη γιατί καταπλήσσει μέ τόν 
αύδόρμητο ένδβυσιαομό τη; γιά τό 
έργβ τη;.

Μέ ολε; τί; πικρίε; πβύ πβτί- 
στηκε καί μέ βλε; τί; σκληρέ; δυσ- 
κβλίε; ποΰ συνάντησε στό έπάγ
γελμά τη; δέν άπεγοιητεύτηκε οΰτε 
κουράστηκε άλλά μέ άσδυστ® έν- 
ίβυσιααμό, χωρί; 1δ:βτέλεια καί μέ 
δημιουργική στβργή αγάπησε τήν 
τέχνη τη; καί άφβσιώθηκε έκεΐ

Μιό φωτογραψία τής κ. Μαρίκας Κοτοπ «Ολη, πού δημ»β«ύθηκε στούς «Τάϊμς» 
τής Ν. Ύόρκης όταν ή κ. Κοτοπούλη βρισκότανε μέ τό θίασό της στήν Α 

μερική τό 1930

πβΰ ή μβίρα τήν έταξε. Σπάνια θά 
συνανιήση καίνε ί; όμοιο φαινόμενο.

Εύτύχησα νά τήν γνωρίσω σ’ 
ένα καλλιτεχνικό διαγωνισμό τή; 
’Ακαδημία; καί ν' άιχτιληφδώ πρα
γματικά ό,τι παραπάνω γράφω. 
*Α ; εύχη&οΰμε νά εύρεθοΰν καί 
Άλλες καλλιτέχνιδε; πβύ 8’ άκο- 
λουδήσουν τό φωτεινό δρόμο τή; 
τέχνη; τη; καί τό εύγενικό παρά
δειγμά Trt;.

EMM. I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
τή; 'Ακαδημία; Άδηνών 

Πρύτανι; ’Ανώτατη; Σχολή; Οί
κονομ. καί Πολιτικών 'Επιστημών

Φ

Γνωστόν είναι οτι &ν οΐ ίστορι- 
βδίφαι έξακρ^ώνουν καί βί ίστο- 
ρικβί περιγράφβυν, βί ήδβπβιβί 
ζωντανεύβυν τά; έξαιρετικά; φυ
σιογνωμία;.Προκειμένου ομω; περί 
τή; Μαρίκα;, προδάλλει μία σκέ- 
ψι;: άν αϋτη μόνον ένσωματβΰται 
καί συνυφαίνεται όλότελα μέ το 
πρόσωπον τοΰ όπβίβυ τόν ρόλον ύ-

γερά ώ; έθνική παράδοσι.
©υμάμαι πάντα μέ συγκίνησι 

τόν άείμνηστο πατέρα τη;, τόν Δη- 
μήτριβ Κβτβπβύλη, τβν δραματικό 
συνεργάτη τή; έποχή; μβυ, πβύ έ- 
τίμησε τό δέατρβ μα; καί μετέδω
σε τήν καλλιτεχνική τβυ φλόγα 
καί στήν κόρη του. Σάν ιέρεια 
καί ή Μαρίκα συνεχίζει τήν Ιστο
ρία τή; 'Ελληνική; τραγωδία;, ά- 
φωσιωμένη πάντα όλόψυχα στό 
μεγάλο ιδανικό τή; τέχνη;. Τά 
τριάνταχρόνια τή; διασαρχία; τη; 
είναι μιά συγκινητική καί ύπέρλαμ- 
πρη γιορτή τβΰ δεάτρβυ καί τβϋ έ- 
θνου; μα;, καί έκφράζω μέσα άπό 
τό έάδο; τή; ψυχή; μβυ τήν απερι
όριστη έκτίμησι γιά τβύ; καλλιτε- 
χνικβΰ; άγώνε; τη; καί την εύχή 
νά τβύ; έξακολβυδήση μέ ύγεία, 
χαρά καί εύτυχία, γιατί είναι ή 
χαρά βλων μα;, παλαιβτέρων καί 
νεωτέρων, ή λάμψι; τβΰ ‘Αγίβυ 
Πνεύματβ; τή; Τραγωδία;.

Α ΙΚ Α ΤΕΡΙΝ Η  ΒΕΡΩ- 
ΝΗ — ΓΕΝΝΑΔΗ

Μέ τήν Μαρίκα συνδεθήκαμε καθ' 
ένας πάνω στό έπίπεδο τής δουλιάς 
του καί θυμάμαι πού άνταλλάζαμε τίς 
πρώτες μας σκέψεις άπλά, σκληρά 
καί χωρίς τύπους ένα βράδυ στήν αί
θουσα τοθ νέου θεάτρου της δταν μοΟ 
έκανε τίς κρίσεις της στήν έργασίαν 
μου γιά τήν «Ελισάβετ».

Συνδεθήκαμε πάνω στή δουλιά κ' 
άπ* τήν πρώτη στιγμή άντιμετώπισα ά
μεσα τόν όγκο τής Ιδιοσυγκρασίας 
της.

Τήν είδα καί τήν βλέπω πάντα σάν 
άρχιτέκτων. Δίνει τήν γοητεία τής α
πλής καί εύθύγραμμης άρχιτεκτονικής 
μαζί μέ όλο τά δυναμισμό τοϋ μπετόν 
άρμέ πού χαρακτηρίζει τήν έποχή 
μας.

Μέσα στήν τεράστια σταδιοδρομία 
της που τόσοι καί τόσοι σ’ όλες τις 
έκδηλώσεις τής τέχνης έμειναν κα
θυστερημένοι, άνήμποροι, όκνοί, φαν
τάσματα προπολεμικά καί κακοί νο- 
σταλγοί τοΰ παρελθόντος, ή Μαρίκα

πάντα νέα, μέ τό άφάνταστο ψυχικό 
έρμα της, τή συντριπτική λογική της 
καί τά άλάθητο ένστικτο" κάθε φορά 
ήταν μπρός και σήμερα γιά μάς όλους 
τούς νέους πού οραματιζόμαστε καί 
μοχθούμε πάνω στή τέχνη γιά τή σω
στή προσαρμογή μέ τήν έποχή μας, ή 
Μαρίκα εΐνε τό σύμβολο τής άοκνης 
εργατικότητας καί τής άέναης προ
σαρμογής.

“ Οταν γκρεμιζόταν τό θέατρό της 
στήν 'Ομόνοια πούχε τόσο πολύ συν- 
δεθή μέ τή ζωή της καί ήταν τόσο 
φυσικό νά νοσταλγρ καί νά εΐνε θλιμ
μένη, ή Μαρίκα ηταν χαρούμενη, λέ
γοντας ότι γκρεμίζει γιά άνανέω- 
σρ. Έπροτιμούσε ένα καινούργιο θέα
τρο άπό ένα παληό... Τί ένδιαφέρον 
μπορεί νά έχρ γιά τή χαλύβδινη καί 
δημιουργική ιδιοσυγκρασία της τό με- 
λαγχολικό παρελθόν...

ΚΙΜΏΝ ΛΑΣΚΑΡΙΣ 
Άρχιτέκτων

Γ λύττται
Μέ τήν εύκαιρία τοΰ έορτασμοΰ 

τών τριάντα χρόνων τής φωτεινής 
σταδιοδρομίας τής Κας Μαρίκας 
Κοτοπούλη, ρίχνωμιά ίδέα πού εύ
χομαι νά πραγματοποιηθρ:

Νά βρεθρ ό τρόπος μέ τόν όποιο 
©ά κληρονομηθρ στούς μεταγενε
στέρους δχι μογάχα τό ένδοξο δ
νομα τής Μαρίκας, μά καί ή μεγά
λη τέχνη της. Ύπάρχουν σήμερα 
τά μέσα ώστε άπό ένα μεγάλο 
έκτελεστή Καλλιτέχνη νά μή μέ
νει μονάχα ή άνάμνηση.

Α. ΣΟΧΟΣ 
Καθηγητής τοΰ Πολυτεχνείου

Κύριε Συναδινέ,
Μέ ρωτάτε τί Ιδέαν έχω γιά τήν 

Μαρίκα Κοτοπούλη. Εΐνε λίγο ή πολύ, 
νά έχρ λοιπόν γνώμη κανείς γιά ένα 
τέτοιο πράγμα ; Εκείνο πού ζέρω 
πρώτα άπ’ δλα εΐνε πώς έγώ σάν άν
θρωπος τής τέχνης τοθ τόπου μας, δέν 
είμαι μέσα στούς 400 ηροσκαλεσμέ- 
νους άπό τούς όργανωτές τού έορτα- 
σμοΰ των 30 χρόνων τής καλλιτέχνι- 
δος. Ή  γνώμη μου δμως καί άσχετα 
άπό τή σημασία πού μπορεί νά δίνουνε

γιά μένα οΐ άλλοι καί άφοΰ έσε>ς δίνε
τε σημασία στά λόγια μου καί στίς ιδέ
ες μου εϊνε ή έξής, γιά τήν πάντοτε 
μεγάλη φυσιογνωμία τής άκούραστης 
γυναίκας τής έποχής μας κι’ άκόμα τής 
γενεάς μας. Ή  Κοτοπούλη στό πρόσ
φατο παρελθόν έλάμπρυνε τήν τέχνρ 
μέ τή δυναμική της ύπόστασι στό θέα
τρο καί άνοιξε τά μάτια τής άκαδημαϊ- 
κπς ντεκατάντσας τών εύρωπαϊκών μι
μήσεων — μέ τήν ζωντανή καί ύποβλη 
τική έρμηνεία τών ρόλων της — στήν 
τραγωδία — τών ρόλων της στό σύγ
χρονο πνεύμα τού αϊώνος μας — στήν 
εύθυμη τέλος σάτυρα τοΰ έλαφρού άς 
ποϋμε θεάτρου' τών έπιθεωρήσεων. Εί
μαι άπ’ αύτούς πού πάντοτε στοχαστι
κά παρακολούθησαν ολες τις πτυχές 
τού δαιμονίου της έγώ — δηλαδή τής 
ύπέροχης προσωπικότητάς της κα! χά
ρηκα σάν στήν ισορροπία τών πνευ
ματικών μαζί κοί έπαγγελματικών της 
βλέψεων καί γιά τούς συνεργάτες της' 
στάθηκε παράπλευρό της βοηθός Ικα 
νός, ό σημερινός της άντρας. ’Εδώ 
σταματώ, γιατί ή Ιστορία της έζσκο- 
λουθεί νά γράφεται — άτομικά θά τήν 
βεβαιώσω, έπειτα άπό τούς 400 τής 
τέχνης καί τοΰ πνεύματος άνθρώπους, 
γιατί είμαι ένας άστός.

Μ. ΤΟΜΠΡΟΣ 
Γλύπτης—Καθηγητής Σχολής Κα

λών Τεχνών

Ζ ω γρ ά φ ο ι
Ή  Μαρίκα, ή μεγάλη ήθοποιός γιά 

όλους μας ή έξυπνότερη γυναίκα γιά 
όσους τήν γνωρίζουν^ ό ζωντανότερος 
άνθρωπος γιά κείνους πού συνεργά
στηκαν μαζί της.

Δέν θά ξεχάοω ποτέ τήν συνεργασία 
πού είχα μαζί της γιά τις σκηνογρα
φίες τοϋ «Έρωτόκριτου» στήν Έ λευ 
θέρα Σκηνή. Ό θίασός της έπρόκειτο 
νά άνεβάσρ τά έργο μέ τόν δυνατό 
καλλίτερο τρόπο, καί έβαλε στή μάχη 
δλες τίς δυνατότητές του.

Έπάνω στή σκηνή πού έλειπε κάθε 
ζωτικός χώρος καί ήτανε καί ό μονα
δικός πού διέθετε τό θέατρο, δουλευ- 
όντουσαν όλα, τά σκηνικά, τά κοστού 
μια καί συγχρόνως κάνανε πρόβες οί 
ήθοποιοί  ̂ τό μπαλέττο. Στή μέση ό 
πελώριος Συναδινός πού διασκεύασε 
τό έργο, ό Μελάς πού τό σκηνοθετού
σε, ό Φωκάς πού παρουσιάοθηκε έθε- 
λοντής νά μάς βοηθήσρ καί μέσα καί 
παντού, καί πάντοτε ή Μαρίκα. Ή  γε
νική πρόβα άρχισε τά μεσάνυκτα γιά 
νά τελειώσρ τήν άλλη μέρα τό βρά
δυ πέντε λεπτά προτοΰ νά σηκωθρ 
ή αύλαία. Ό πόλεμος τών νεύρων εί
χε φθάσει στό κατακόρυφο, ή κούροσι 
δλων μας. δέν μπορούσε νά ύπολογι-

αθρ, μόνο τά νεύρα μδς κρατούσαν 
όρθούς, καί έπί τέλους ό καθένας μας 
έκανε τή δουλειά του, ή Μαρίκα δ
μως έκανε δλα.

Έδίδασκε τούς ήθοποιούς πού οτρα 
τολόγηαε τό θέατρο τήν τελευταία στιγ 
μή, άνακατευότανε μέ τις ράφτρες, 
βοήθαγε τό Μελά πού αίφνιδίως άλλα
ξε γνώμη καί ήθελε τίς άσπίδες χρυ
σές καί κόκκινες καί έπειδή δέν υ
πήρχε κανείς νά τίς βάψει τής έβαφε 
ό ϊδιος σέ μιά γωνία, πεταγότανε ξε- 
μαλιασμένη σπίτι της μέ τό αύτοκίνη
το γιά νά μοΰ φέρρ ένα ώραϊο ύφα
σμα νά τό βάλω στήν αίθουσα τοϋ θρό 
νου, κρατούσε κτυπώντας τό πόδι της 
τό ρυθμό ατούς ήθοποιούς πού χορεύα 
νε ένα κρητικό μπαλέττο, ζαναπροβά- 
ριζε γιά έκατοοτή φορά τό παλληκάρι 
τής Κύπρου πού τό έπιασε τό τράκ καί 
πνιγότανε ή φωνή στό λαιμό του, γιά 
τό κέφι της έβαζε τάν Κατράκη νά ξα- 
νσπρ τό μονόλογό του γιατί ή Κρητι
κή προφορά του τής άρεσε. Καί τήν 
τελευταία στιγμή μάς έδήλωσε πώς 
τήν κυριώτερη σκηνΛ της τή οκηνή 
τής φυλακής δέν τήν είχε προβάρει 
ποτέ ! Πώς θά έπαιζε ; Καί τί θρί
αμβος σ’ αύτή άκριβώς τή σκηνή, όλό-

Ή  κ. Μαρίκα ΚστοπουΛη με τον με
Μελαχ

ιδεώδη έρμηνεύτρια, άλλά καί τήν 
στοργική γιά τήν έργασία τους θι- 
αοαρχίνα.

ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΜΥΡΑΣ 
Λογοτέχνης—Θεατρι

κός Συγγραφεύς

01 νεώτεροι, Ιδίως ο! έκ πόλεων τών 
έπαρχιών προερχόμενοι δέν άποκρύ- 
πτουν πλήρως τήν άπορίαν των πρό 
τού άνεπιφυλάκτου ένθουσισσμοΟ τόν 
όποιον ήμείς οί παλαιότεροι δέν έπαύ- 
σαμεν νά έκδηλοϋμεν έπί πάσρ άπό 
σκηνής έμφανίσει τής Μαρίκας Κοτο
πούλη, ήτις άν έορτάζρ τήν τριακον- 
ταετηρίδα τής θιασραχίας της, θά ήδύ- 
νατο συγχρόνως δμως νά έορτάση καί 
τήν ύπερπεντηκονταετηρίδα τής γυ
ναικείας ζωής της, άλλά καί τήν πε
ρίπου τεσσαρακονταετίαν τοϋ όλου 
θεατρικού της σταδίου. Άλλά δέν ά- 
ναλογίζονται λοιπόν ότι ή έορτάζουσα 
άποτελεΐ δι' ήμάς μέρος τής νεότητάς 
μας, μέρος άναπόσπαστον τής ζωής 
τών καλών παλαιοτέρων Αθηνών, μέ 
τάς τόσας έλλείψεις των άλλά καί τάς 
τόσος πληρότητας, πληρότητας καί έλ- 
λείψεις αΐτινες τώρα μάς. εΐνε έπίσης 
προσφιλείς, άλησμόνητοι καί μυχιαίτα- 
τα συγκινητικοί ; Ή  Μαρίκα Κοτοπού
λη, άλλά εΐνε ώς ν ’ άναζούν δι’ '.'.μάς 
αί έσπέραι τοΰ Βασιλικού θεάτρου - ής 
Όμονοίας, δλη ή τότε συγκεντρουμάνη 
καί σπαργώσα Αθηναϊκή ζωή, ή τόσψ 
πολύ συνδεδεμένη μέ τό θέατρον, ό- 
λαι αί συγκινήσεις καί δλοι οί ένθου- 
σιασμοί, τόσαι αίσιοδοζίαι καί τόσα δ- 
νειρα. Είς τό άκουσμα τού όνόματός 
της καί μόνου, νομίζομεν δτι άκούομεν 
άκόμη τήν μρναδικήν φωνήν της μέ 
τήν χειμαρρώδη καί έν τούτοις ρυθμι
κήν άπαγγελίαν, έκείνο τό ύπερφυώς 
κραδαινόμενον κράμα άργυροήχου 
οάλπιγγος καί θεοπεσίου αύλοΰ, δτι 
έπαναβλέπομεν τάς τεραστίας δντως 
δημιουργίας της ώς τραγωδού, αύτής 
ήτις πολλάκις αύτό έτι τό δράμα ι̂ .νή- 
γαγεν είς περιωπήν τραγωδίας. Ά λ 
λως τε τούς θριάμβους της έκ τών 
δημιουργιών αύτών έπανευρίακει άπα- 
ραμειώτους καί τώρα άκόμη, δταν εύ- 
δοκρ νά περιορίζεται είς αύτάς καί 
δέν προθυμοποιείται νά πολυπραγνο- 
νρ. Καί διά νά περιορισθώ εις όλίγας 
μόνον έζ αύτών δέν ύπήρζε τώρα τε
λευταία είς δύο τόσφ άπ’ άλλήλων δια
φορετικά έργα έπίσης θαυμαστή Ε λ ι
σάβετ τής Αγγλίας ; Δέν παρουσιά- 
σθη ύποθλητικωτάτη Λαίδη Μάκβεθ ; 
Ποιά έν τφ παγκοσμίιμ θεάτρω ένεφα- 
νίαθη καταπληκτικωτέρα ούτής είς τήν 
«Σκιάν» τοΰ Νικοντέμι; Ή  εϊς τήν Ή- 
λέκτραν τοΰ Χόμενσταλ ;

Δι’ δσους ήγαπήσαμεν έμμανώς τό 
παγκόσμιον θέατρον, ή κατ' έξοχήν 
τραγωδός μας, συγκλονιστικωτάτων 
συγκινήσεων δότειρα, έμπλεως φανατι
κού ζήλου καί άνεξαντλήτου ένθουσια 
σμοϋ ιέρειά του, ύπάρχει φαινόμενον 
δλως έζαιρετικόν καί σπάνιον τού θεα 
τρικοΰ μας στερεώματος. Δι’ αύτήν ύ- 
περηφανεύθημεν άείποτε οί Αθηναίοι 
καί ίδίς, ύπερηφανεύθημεν πλέον ή 
δικαίως.

ΧΡ. ΘΕΜ. ΔΛΡΑΛΕΞΗΣ 
ί θεατρικός συγγραφεύς

ταφραοτη τής «Ήλέκτρας» κ. Α. 
ρινό

κπς πατρίδος. Χειμώνες βαρείς δμως 
άκόμη. Καί οΐ ψυχικοί αύτοί κόσμοι 
οί σφυρηλατημένοι έπάνω στό άμόνι 
τών όνείρων τής έποχής έκείνης είχαν 
άνάγκη μιάς θαλπωρής. Είς τήν έκδή 
λωσι αύτή τής άνάγκης ή Πόλη άρχισε 
νά δέχεται τήν έπίσκεψι μιάς ελληνι
κής καλλιτεχνικής μορφής, πού ηταν 
άσβυστη φλόγα προωρισμένη ν ' άνα· 
ζωπυρώσρ τούς παλμούς καί τά αίσθή- 
ματα. "Ηταν ή Μαρίκα Κοτοπούλη πού 
ήρχετο ώς άπλή καλλιτέχνης καί ώς 
θιασαρχίνα κατόπιν γιά νά ένθουσιάσρ, 
νά έμψυχώσρ, νά φέρρ τήν έπικοινωνία 
τής έλεύθερης έλληνικής ψυχής μέ 
τήν ψυχή τών έλευθέρων πολιορκη- 
μένων. Μιά παιδική νεότης άκόμη — ή 
Κοτοπούλη τής έποχής έκείνης — πού 
συνεκέντρωνε γύρω άπό τόν καλλιτε
χνικό της βωμό — νεαρά Ιέρεια Έστι- 
άδα — δλο τόν κόσμο πού λαχταρού
σε νά θερμάνρ τά όνειρα καί τούς 6α 
θύτερους κόσμους του. Άπό πατέρα Πο 
λίτη ή καλλιτέχνις αίσθανότανε καί τή 
δική της ψυχή κοντά στίς τόσες άλλες 
ψυχές πού διψούσαν φώς καί θαλπω
ρή · καί ή συνείδησις γιά τόν προορι
σμό της έγίνετο διαρκώς καί μιά Ιερή 
ύποχρέωοι. "Ετσι κάθε φορά ή άφιζις 
τοϋ θιάσου τής Μαρίκας στήν Πόλη δέν 
ήταν έζόρμησις θεατρικής έπιχειρήσε- 
ως άλλά ύψηλή άποστολή μέ διπλό πε
ριεχόμενο : καλλιτεχνικό καί έλληνικά 
Ό κόσμος τών Ρωμηων ζοΰσε τήν πε
ρίοδο αύτή τής παρουσίας τής Κοτο
πούλη μέ τή λαχτάρα τοϋ θεάτρου καί 
τής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως τής νε 
αρωτάτης άλλά μεγάλης εύθύς έξ άρ
χής Έλληνίδος ήθοποιοΰ. Τό θέατρο 
τού «Βαριετέ» ναός άληθινός. Μέσα 
είς τις μυσταγωγίες του ναοϋ αύτοΰ 
ή Μαρίκα Κοτοπούλη ώσάν νά αίσθονό 
τανε γερότερο τό χαλύβδωμα τής καλ
λιτεχνικής ψυχής καί τής καλλιτεχνι
κής της όντότητος. Ό θαυμασμός τών 
έκκληοιαζομένων είς τόν ναόν τής τέ
χνης της έδημιουργοϋσε στήν ψυχή 
της δλο καί καινούργια όνειρα. "Ανοι
γε περισσότερο τό δρόμο τοΰ κατοπι
νού καλλιτεχνικού της θριάμβου. Νο
σταλγούσε κατά τήν περίοδο αύτή τής 
τουρνέ της τήν Αθήνα μά σίσθανό: 
τανε καί τήν ψυχή της αφικτοδεμένη 
μέ τόν κόσμο καί τήν ψυχή τής Έπτά- 
λοφης πόλεως. 'Άναβε τήν φλόγα τοΰ 
έοωτερικοΰ ένθουσιασμοΰ καί φεύγον
τας άφηνε τήν άνάμνησί της ώσάν Ιέ
ρεια Έστιάδα γύρω άπό τήν φλόγα 
αύτή. Έπέρασαν χρόνια έκτοτε, τρι
άντα δύο χρόνια σχεδόν. Οί δεσμοί ώς 
τόσο πού έδημιούργησε ή καλλιτέχνις 
μέ τήν ψυχή τής ρωμηοσύνης τής Πό
λης παραμένουν άδιάρρηκτοι πάντοτε. 
Εΐνε μιά Ιστορίσ. Καί ή Ιστορία παρα
μένει άκατάλυτη καί οεβαστή παρ’ δλη 
τή μεταβολή τών συνθηκών καί τά πέ
ρασμα τοϋ χρόνου.

ΒΑΣ. ΗΛΙΑΔΗΣ 
θεατρικός Συγγραφεύς — Δημοσιο

γράφος — Λογοτέχνης

Μέ τά τριάντα χρόνια τής θια- 
σαρχείας τής μ ε γ ά λ η ς  μας — 
άς τό πούμε διά χιλιοστήν φοράν— 
ήθοποιοΰ, δέν συμπληρώνεται τά 
έργον της.

Βεβαίως καί έδώ άν έληγεν ή  
-  ^Συνέχεια οτήν 5η σελίδα^

πβδύεται ή μήπω; διαπλάττει αύ
τό κ α ί  κατά τρόπον διδάσκβντα: 
πώ; 8ά έπρεπε νά ήτβ, διά νά χα- 
ρακτηρισδή δικαίω;, ώ; μεγάλη 
πρβσωπικότη; τβΰ Κόσμου. Κάτι 
τέτοιο κάμνει καί ό ζωγράφο; ά- 
πέναντι τοΰ φωτβγράφβυ.

26 Όκτωδρίβυ 1939.
Δ ΓΡ. ΚΑΜ ΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ  

τή; Άκβδημία; ’Αθηνών

©
Ή πρόσκλησή τών'«Παρασκηνίων» 

νά συνεργασθώ στό πανηγυρικό αύ
τό τεΰχο; μέ δρίσκει νά έτοιμάζβυ- 
με γιά έγχείριση καταρράκτβυ. Θά 
πάω αΰριβ στόν «’Ερυθρό Σταυρό» 
καί 3ά μείνω S—10 ήμέρες. Γιά νά 
μπορέσω ινά λείψω τόσβν καιρό, 
πρέπει ν’ άφήοω πολλή έργασία 
άπό τήν τακτικήν κι' έτσι μβΰ εί
ναι άδύνατβ νά γράψω τίποτα έκ
τακτο. Καί δάθελα τόσβ ν’ά κάμω 
ένα έκτενή χαρακτηρισμό τή; Μα
ρίκα; Κβτβπβύλη μέ τήν εύκαιρία 
τή; γιορτή; τη;! 'Όσβ γιά τή γνώ
μη μου, τήν έχω πεί πβλλέ;, άμέ- 
τρητε; φορέ;. Καί μόνβ τό «ή με
γάλη καλλιτέχνι;» πβύ άπαιντιέται 
τόσο συχνά σέ άρθρα καί σέ συνεν- 
τεύξει; μου άποτελεΐ κηόλα μιά 
γνώμη·

Άθήναι 24 ’Οκτωβρίου 1939.
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

τή; ’Ακαδημία; ’Αθηνών 
θεατρικό; Συγγραφεύ; — 

Λβγβτέχνη;

’Ηθοποιοί

Ή ΈλληνικήΤραγωδία, μεγάλη 
καί άθάνατη, κληρονβμιά τώνπιρβ- 
γόνων μα;, στό πρόσωπο, στήν ψυ
χή καί στή φωνή τή; άγαπημένη; 
μου Μαρίκα; Κβτβπβύλη, δρήκε τήν 
άντάξια συνέχεια έκείνων πβύ έ- 
μόχδησαν γιά νά τήν κιρατήσβυν

τέ: Ό πόθος τής δημιουργίας. ‘ Ε
τσι έκανε θέατρα τό ένα ύστερα 
άπό τό άλλο, προχωρούσε όλοένα 
καί σέ νέες έξορμήσεις, προσφέ- 
ροντας άκατάπαυστα τίς συγκινή
σεις τής μεγάλης τέχνης μέ τό 
ηρωτεϊκό θαύμα τοΰ ταλέντου της 
σέ δλα τά θεατρικά εϊδη. Δέ γνώ
ρισε ποτέ τήν άνάπαυσι, Λ τή διά
λειψη τής ένεργείας πού προκαλεί 
τό έμπόδιο. Κάθε τι πού θά ήταν 
γιά έναν άλλο σταθμός, ένας λό
γος νά άκινητήσρ γιά νά προσπα- 
θήσρ ν ’ άναλάβη δυνάμεις έπειτα 
άπό ένα χτύπημα, ή εύκαιρία νά

xapfi τΙς δάφνες του ήσυχα, γινό
ταν γιά τή Μαρίκα μιά νέα άφετη- 
ρία. Τέτοιαν έννοια έχει γι’ αύτήν 
καί ό σημερινός έορτασμός. ’Ενώ 
δλοι πού τήν τιμούν καί τήν άνευ- 
φημούν μιλούν γι’ αύτά τά τριάντα 
λαμπρά χρόνια καί στρέφονται 
πρός τό παρελθόν, ή ΜαρΊκα ακά- 
πτεται τί θά κάμη αύριο. “Οπως 
πρός τό αύριο έβλεπε πάντα καί 
όρμοϋοε.

ΔΙ0Ν. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
Λ ο γ ο τ έ χ ν η ς

Διευθυντής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης

Φ
Ή Μαρίκα.
Γράψε γιά τή Μαρίκα.
Τί νά γράψω τώρα;
Άλλά καί τί δέν έχω γράψο μέ 

τήν καρδιά μου, μέ τήν ψυχή μου, 
μέ τίς λίγες πνευματικές δυνά
μεις μου;

“Ημουνα, είμαι καί θά είμαι 
πάντα ό μεγάλος θαυμαστής της, 
ό είλικρινής φίλος, ό άγαπημένος 
συνεργάτης τη£. 4

"Ο,τι πολύτιμο έχω τής τό προσ
φέρω δείγμα τής άγάπης καί τοΰ 
θαυμασμού μου.

Τής εύχομαι νά ζήσρ χρόνια 
πολλά, πολλά.

Νά ζήσρ καί νά παίζρ δσο ζρ 
πάντα μεγάλη καί τρανή.

ΜΙΛΤ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ 
Προσωπάρχης Βασιλικού Θεά
τρου. Θεατρικός Συγγραφεύς

φ
Τριάντα χρόνια τό άρμα τής 

Τέχνης κυλά στήν τροχιά του. Δο
ρυφόροι του ένας όλόκληρος θεα
τρικός κόσμος. Ηνίοχος κανείς. Τό 
διευθύνει ή Μοίρα. ’Εκείνη έμοίρα- 
νε μικρούλα τή Μαιρίκα Κοτοπούλη. 
Καί νά, σταματά στόν πρώτο σταθ
μό.

Παίζεται ό Προμηθεύς Δεσμώτης. 
Ή φωνούλα πού βγαίνει άπό τά 
παιδιάστικα στήθεια συγκινεΐ καί 
κάνει νά πάλλεται κάθε Έλληνιχή 
καρδιά: «Ό Ζεύς μέ πέμπει τιμω
ρίας δργανον νά μετατρέψω ήής 
Ήοΰς τό αίσθημα είς άδιαφορίαν 
πρός τόν Τιτάνα». Καί τό άρμα ξε
κινάει άπό τήν άσήμαντη άφετηρία 
πού δλος ό κόσμος τότε έπρομάν- 
τεψε οτήν παιδοΰλα έκείνη τών 
τριών χρόνων τή χρυσή Ανατολή.

Καί νά πάλι. Τό άρμα σταματάει 
στόν πρώτο μεγάλο σταθμό. Στό 
Βασιλικό Θέατρο Γεωργίου τοΰ Λ ' 
πού γίνεται ένα ιερά τέμενος τής 
ιεροτελεστίας της. Οί μεγαλύτεροι 
ποιηταί τοΰ Κόσμου ενσαρκώνονται 
μέσα της, ό Σαίζπηρ, ό Γκαϊτε ό 
Σύλλερ, ό Χάουμπτμαν, ό "Ιψεν, 
μέ τή φωνή της, μέταλλο μιάς 
Άσπίδος τοΰ Άχιλλέα φτειαγμένης 
άπά έναν "Ηφαιστο, φωνή πού κρα
δαίνει δλες τής ψυχές.

Καί τό άρμα ξεκινά πάλι γιά έ
ναν άλλον σταθμό, ξεκινά γιά νά 
διατρέξρ τά πολλά στάδια τοΰ ’Ε
λευθέρου Θεάτρου.

Υπερπηδά έμπόδια, φράχτες, ά- 
νηφοριές, μονοπάτια γεμάτα άγκά- 
θια πού μ’ αύτά πολλές φορές κά
νει τό στεφάνι τοΰ πόνου καί τής 
πίκρας. Μά Έκείνη στό άρ·μα της 
πάντα μέσα, βλέπει μπροστά πάντα 
μπροστά, μονάχα μπροστά τρέχον- 
τας στήν τροχιά τού πεπρωμένου 
της δσο πού ϊσια»έφθασε άπτόητη, 
άκλόνητη, άλύγιστη στά τριάντα 
σημερινά της θεατρικά χρόνια πού 
δσο πολλά κι’ άν είναι πέρασαν 
άπό πάνω της σάν νά τήν άφησαν 
άνέπαφη γιά νά μπαρρ νά ξανακα- 
τέβρ σήμερα στόν Ιερό στίβο στόν 
όποιο θά μάς δώσρ τήν «Ήλέκτρ α» 
σάν στεφάνωμα γιά δσα πέρασε 
ίσαμε τώρα, μέ μόχθους, μέ προ
σπάθειες, μέ άγωνίες, μέ πίκρες 
γιά νά φθάσρ στήν κορυφή τού 
Γολγοθά της.

Μ. ΜΥΡΑΤ 
Πρόεδρος Σωματείου 

’Ελλήνων ’Ηθοποιών

’Αρχιτέκτονες - Σκηνογράφοι

κλήρο τό Θέατρο τΛ χειροκρότησε δρ- 
Θιο.

Καί Οστερα άπό τήν έπιτυχία δταν 
άποβλακωμένοι άπά τήν κούρασι μέσα 
ατά καμαρίνι της μισοκοιμόμαοτε στό 
μονοβικό ντιβάνι τοϋ καμαρινιού της 
ή Μαρίκα όρθια μέσα σέ ένα σύννεφο 
καπνοϋ τών τσιγάρων, έκανε πνεύμα, 
γιατί αύτή είχε ζεκουραστΠ. Τήν είχε 
ξεκουράσει ή σκηνή, ή σκηνή πού τήν 
γέννησε μεγάλη καλλιτέχνιδα.

Π. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 
Σκηνογράφος

Φ

Είμαι υπερήφανος γιά τήν ρά
τσα μας πού βγάζει τόσο μεγάλους 
καλλιτέχνες σάν τήν Μαρίκα Κο
τοπούλη.

Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ζωγράφος

Ή Μαρίκα; Δέν τήν χωνεύω ! 
Μ’ έκανε τόσες φορές νά κλάψω!...

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Σκιτοογράφος

Φ

Ή κυρία Κοτοπούλη είναι άναμ- 
φιοβήτητα μιά μεγάλη καλλιτεχνική 
φυσιογνωμία τοΰ αιώνα μας. ΚΓ έ
νώ σήμερα γιορτάζονται τά τριάν
τα χρόνια τής δράσεώς της, πι

στεύω πώς είναι, αύτή τή στιγμή, 
έδώ καί παντοΰ, μιά άπό τίς πιό 
δυνατές «μοντέρνες» μορφές τής 
τέχνης. Κ Γ δ τ α ν  μ ιά τ έ 
χ ν η  ε ί ν α ι  μ ο ν τ έ ρ ν α ,  
δηλαδή άπολύτως τού καιρού της, 
είναι αίώνια. Καθώς, δταν πηγάζει 
μέσα άπό τήν ψυχή ένός τόπου 
κι’ ένός λαοΰ είναι παγκόσμιό:, κΓ 
δταν είναι βαθειά προσωπική εί
ναι πανανθρώπινη.

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ζωγράφος—Σκηνογράφος

Φ
«Ό ς δ’ άν, άνευ μανίας Μουσών 

έπί ποιητικάς θύρας άφίκηται πει- 
σθείς ώς άρα έκ τέχνης Ικανός 
ποιητής έσόμενος, άτελής αύτός 
τε καί ή ποίησις ύπό τής των μαι- 
νομένων ή τοΰ σωφρονοΰντος ή- 
φανίσθη».

Αύτά τά λόγια τοΰ Πλάτωνος πού 
άφοροΰν κάβε δημιουργό (ποιη
τήν) άς είναι ό έπαινος καί ή κα- 
λήτερη διατύπωσις τοΰ διδάγμοττος 
πού μάςδίδει ή μεγάλη τραγωδός 
Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡ0ΥΧΗΣ 
Ζωγράφος — Σκηνογράφος

Θ ΕΑ ΤΡΟ

Μιά παληά εικόνα πού παρουσιάζει τά έγκαίνια του θέατρου <·Ρέξ« δπ ου πρίν άπό τρία χρόνια παίζει ό
θίασος τής κ. Κοτοπούλη ~~

Ή Μαρίκα Κοτοπούλη είναι ή 
έκπρόσωπος τοΰ Έλληνικοΰ πνεύ
ματος καί χαρακτήρος, ή ένσάρκω- 
σις τοΰ θεάτρου μας. Γέννημα καί 
θρέμμα, Καλλιτεχνών ήθοποιών. 
Καλλιτέχνης τής όποίας ή φήμη ξε- 
πέρασε τά Έλληνικά σύνορα.

Ή δόξα της άποκλειστικώς Ε λ 
ληνική. Στυλοβάτης καί όδηγός έπί 
δεκαετηρίδας τής θεατρικής μας 
Τ έχνης.

Παιδιά δέν έκανε, άλλά έχει παι
διά δλον τόν θεατρικό κόσμο. Συγ
γραφείς, ήθοποιοί, τεχνίτες θεά
τρου. Τούς νέους τούς ποδηγετεί 
τούς βοηθεΐ τούς διδάσκει. Πλάθει 
ψυχάς διά τήν δημιουργίαν τού ν έ
ου Έλληνικοΰ θεάτρου, θεάτρου 
τής ίδικής της τέχνης.

τούς άθανάτους τώρα θά στήσουν χο
ρούς των, καί τά θεϊον δσμά των θά 
άντηχήορ καί πάλιν είς τάς όχθας τοΰ 
Ποταμοϋ, ό όποιος καί άλλοτε είδε τήν 
έ ξ α ι α ί α ν  Ό μ ά δ α  νά λούεται 
είς τά νερά του. Ί  λ ι σ ι ά δ ε ς, 
κατεακήνωσαν ήδη είς τά τόσον γνώ
ριμα άναπαυτήριά των. Καί ένώ, Μελ
πομένη καί Θάλεια, άθάνατοι τής Τέ
χνης σου 'Οδηγοί, ένθουσιώσαι, μέ τοϋ 
ιερού κισσοί) των τόν στέφανον τόν ά- 
ειθαλή σπεύδουν νά περιβάλλουν τήν 
κεφαλήν σου, Μεγάλη ’Αγωνίστρια, συμ- 
βολικωτάτη τής Ά σ κ ρ α ς η Τ ρ ι ά ς  
ή Μελέτη καί ή Μνήμη καί ή Άοιδη, 
μέ μειδίαμα θειον, έπινεύει είς τό 
στεφάνωμα τών Έλληνικωτάτων άγώ- 
νων σου.

ΑΝΝΑ ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΙΔΟΥ
Πρόεδρος τοΰ «Λυκείου 

τών Έλληνίδων»

Θεατρικοί Συγγραφείς =

Εκείνο πού πρέπει νά τονιστεί 
ξεχωριστά γιά τήν Μαρίκα Κοτο
πούλη, είναι πώς τά τριάντα χρό
νια- πού διηύθυνε δικούς της θιά
σους παρουσίασε μ’ έξαιρετικήν έ- 
πιμέλεια κΓ άληθινή άγάπη τήν έλ
ληνική παραγωγή.

Οί συγγραφείς τής γεννιάς της— 
μά καίμερικοί νεώτεροι — βρήκαν 
στό πρόσωπό της δχι μονάχα τήν

’Εδώ καί τριάντα δύο χρόνια. Ή 
Πόλη ζοϋσε μέ διαφορετικούς παλ
μούς. Ή ταν άλλες συνθήκες τότες. 
Ή  ρωμηοσύνη ήταν συνυφασμένη μέ 
τά όνειρα πού τά έφθειρε τό πέρασμα 
τών χρόνων καί ή έζέλιξις τών γεγο
νότων. Τά όνειρα ώς τόσο τής έποχής 
έκείνης δημιουργούσαν τούς ώραίους 
ψυχικούς κόσμους έκατόν πενήντα καί 
πλέον χιλιάδων 'Ελλήνων τής θασιλί- 
δος. Kal οΙ κόσμοι αύτοί έπαιρναν 
φτερά. Γινότανε όραματισμοί, έπαιρναν 
τή μορφή δυνατών παλμών καί μέσα 
σ’ ένα άγκάλιασμα τών όραματισμών 
καί τών παλμών αύτών έτεχνουργεϊτο 
μυστικά ή σύνθεσις τής εικόνας μιάς 
fiAXnc πατρίδος τής αιώνιας έλληνι-

Ή Μαρίκα Κοτοπούλη έχει γίνει 
σύμβολο δχι μόνο γιά τόν κόσμο 
τής τέχνης καί τών γραμμάτων, 
άλλά καί γιά όλόκληρο τό έθνος 
μας.

Εύχομαι έκ βαθέων γιά ένα μα- 
κρότοσο διάστημα χρόνου άκόμη, 
νά φωτίζρ τό άστρο της τόν έλλη
νικό ούρανό καί νά πλουτίζρ τήν 
έσωτερική μας ζωή μέ τήν άλήθεια 
τής τέχνης της.

ΑΝΤΙ0Χ0Σ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤ0Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΣΥΝ- 

ΘΕΤΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΔΕ ΙΟΥ

Τήν έκτιμώμεν ώς Εθνικήν ήρωίδα. 
Μάς ύπεραγαπρ, τήν λατρεύομε/.

ΧΡΙΣΤ. Δ. ΤΑΒ0ΥΛΑΡΗΣ
Πρόεδρος Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου

Φ
Τά «Μ ο ύ σ ε ι α» έορτάζομεν σή

μερον, δπως άλλοτε ο! Θεσπιεϊς,. Αί 
'Ε  λ ι κ ω ν  ι ά δ ε ς, τά σεπτά τεμέ
νη των έπ’ όλίγον άφίνουσαι καί τά Ι
ερά άλση των καί τήν Άγανίππην καί 
τήν Ίπποκρήνην καί τάν Περμησόν, 
τά θε>α τού βουνοϋ των ρεύματα, έρ
χονται τήν Λάτριδα καί τήν Ύποφήτι- 
δά των σήμερον νά στεφανώσουν. Είς 
τής Παλλάδος τό προσφιλές πόλιομα
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Τι λένε οι συγγραφείς και οι ήθοποιοί γιά τή κ. Μ. Κοτοπούλη

ΉσυνειοφοράτήςΜαρίκας 
στήν πρόοδο τής σύγχρονης 
'Ελληνικής δραματογρσφίας

- ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Μία άκουαρέλλα
’Άρδρβ τβΰ Ιδρυτβΰ τίίζ Νέα? Σκηνής Κώοτα Χρηστβ- 

μάνβυ πβύ γράφτηκε γιά τίΐν Μαρίκα Κβτβπβύλη στά 1907.

Μέ ποιες απόψεις σκηνοθέτησε

τήν ΗΛΕΚΤΡΑ»
ο κ. Κάρολος Κούν
Μία συνομιλία του μέ κ. ΓΙΑΝ. Σ ΙΔΕΡΗ

(Συνέχεια άπό τή 3η σελίδα) 
λαία της. Καί τό αισθητικό πρό
βλημα, ή συγκίνηση πού πρέπει 
νά δοθεί παρουσιάζει μιάν ξεχω
ριστήν, Ιδιαίτερη, νέα, σύγχρονη 
άποψη — ΊδοΟ τό ζήτημα: Πώς θά 
δοθή ή συγκίνηση; Γ ιατί είναι ά- 
παρα'τητο ή σ υ γ κ ί ν η σ η  νά 
είναι Ιδια στήν ποιότητα μ' αύτήν 
πού θά αισθανότανε ό άρχαίος 
θεατής- ϊδια καί στήν ένταση καί 
στήν ψυχική κατάσταση, πού θά 
δημιουργούσε τότε ή τέχνη τοΰ 
Σοφοκλή. Άπσφεύγοντας τό σκό
πελο τού νά παρουσιάσουμε άρ- 
χαιολογική παράσταση καί συνάμα 
τό νά έμφανίσουμε άνέβασμα ρη
τορικό ή πομπώδες, συγκεντρώ
σαμε τΙς δυνάμεις μας στό νά έκ- 
φράσουμε τήν ύφή τού έργου τήν 
έσωτερική, τό δράμα τό άνθρώπι
νο πού συγκινεί κατ’ εύθείαν τό 
θεατή, αύτό δηλ. πού είναι δμοιο 
σέ δλες τίς έποχές μέσα στήν ψυ
χή βοτδειά τού άνθρώπου.

—Σύμφωνοι: Καί τί μέσα μεταχειρι- 
σθήκατε ειδικά γιά τήν "Ήλέκτρα» γιά 
νά πετύχετε αύτό τό σκοπό, πού, δν 
δέν κάνω λάθος, εΐνε γενική γραμμή 
γιά τό άνέβασμα τής τραγωδίας ;

—"Οσο άνθρώπινο γενικά καΐ νά 
είναι ένα μεγάλο έργο έχει βε
βαίως μιά Ιδιαίτερη, δική του ύ- 
πόσταση' ή Ήλέκτρα π. χ. θυμίζει 
πολύν έλληνικό ούρανό, μόνη της 
μδς τό φωνάζει δτι έχουμε ν ’ άπο- 
δώσουμε μιάν άπλότητα κειμένου, 
μιάν πλαστικότητα, κάτι τι μέ μέ- 
τρον, πού άποτελεϊ φυσικά τό άτο- 
μικό χαρακτηριστικό τοΰ Σοφοκλή 
άν καί τοΰτο γενικώτατα είναι 
γνώρισμα τής έλληνικής έποχής 
τοϋ κλασικισμού. Κι’ αύτή ή άπλό
τητα καί τό μέτρο εΐναι φανερώ- 
τατα έκδηλα μέσα στίς διάφορες

έκφράσεις τής έλληνικής ζωής, 
πού τά διατηρήσαμε άναλλο'ωτα 
στό πέρασμα τών αΙώνων καθώς 
άποδείχνεται στά μοιρολόγια μας, 
στά δημοτικά μας τραγούδια,, στό 
χορό. ’Εμείς έδώ στήν Ελλάδα, 
είμαστε πολύ πιό καλότυχοι στό 
νά αισθανθούμε καί ν ’ άποδώσου- 
με τήν Τραγωδία, είμαστε προνο
μιούχοι, γιατί ή ζωή μας μάς βοη
θάει νά βρούμε τή συγκίνηση τήν 
άληθινή, στίς πηγές τής ύπαρξής 
μας ύπάρχει τό συγγενικό μέ τούς 
άρχαίους πού μάς όδηγεΐ στήν κα
τάχτησή της. Τό νοιώθει κανείς 
αύτό, άν τυχόν ταξιδέψει μακρυά 

‘άπό τήν Ελλάδα.
—Τό περιμάχητο ζήτημα τοΰ χορού;
—Τό ϊδιο προσπαθήσαμε νά πετύ- 

χουυε καί μέ τό Χορό. Προσπα
θήσαμε νά προεξάρχρ κι’ έδώ τό 
άνθρώπινο, τό θρησκευτικό, τό λει
τουργικό. Ό Χορός είναι ένα εί
δος συνδετικός κρίκος μεταξύ τών 
ήρώων καί τοϋ θεατή. Τά συναι
σθήματα τών ήρώων άντανο’χλοΰν 
πρώτα στό Χορό καί μέσ’ άπό τό 
Χορό στό θεατή. Ό Χορός πρΐηει 
νά κρατήσρ τό άνίρώπινο στοι
χείο καί νά μήν έχει τίποτα τό 
μηχανικό, έπειδή κάθε τι τό unxa- 
νικό σκοτώνει τήν άνθρώπινη συγ
κίνηση, πού πρέπει νά ύπάρχη 
καί νά διαλάμπη στό λόγο καί στήν 
κίνηση.

—Πόσα πρόσωπα θά έχη ό χορός ;
— Δώδεκα.
—"Ορχηση ;
—Τίποτα τό ρυθμικό, τό άπό πρίν 

δέν θά ύπάρχρ· ούτε καμμιά άνα- 
παράσταση άπό άρχαΐο αγγείο. Οί 
διακοσμητές τών άγγείων πήρανε 
αύτή τή στάση άπό τό θέατρο. Τό 
θέατρο τίς πήρε άπό τή ζωή. Σή
μερα, άν άκσλουθήσουμε τίς στά

σεις αύτές καί τίς βάλουμε γιά ό- 
δηγό μας, ένώ θέλουμε νά κά
νουμε θέατρο, €ά μιμηθοΰμε άπό 
δεύτερο χέρι δχι θέατρο, άλλά τή 
διακοσμητική τών έπιφανειών τού 
άγγείου. Έμεΐς δμως πιστεύουμε 
δτι τό σωστό είναι νά ζητήσουμε 
τό ρυθμό στήν άμεση συγκίνηση, 
πού μάς προσφέρει ή ζωή καί πού 
μάς έτοιμάζει. Συγχρόνως κρα
τούμε καίτήν Ιδιότητα πού έχει ό 
Χορός νά μήν είναι άπλώς όμάδα 
παρά καί άτομο’ φυσικά τήν άτομι- 
κότητα τήν άχνή πού έχει έπιχει- 
ρήσαμε νά έκφράσουμε, πού δέν 
είναι βέβαια έντονη δπως στούς 
ηρωες, άλλά καί πού δέν είναι δ
μως καί άπρόσωπο πλήθος. Γενικά 
ή παράσταση τής Ήλέκτρας δέν 
θά είναι τελετή, άλλά θά είναι λει
τουργά.

Κάθε προσπάθεια πού έχει σκοπό της 
νά μάς άποκαλύψη τήν Αττική τρα
γωδία πρέπει νά τήν άγαποϋμε, γιατί 
μάς όδηγεΐ πρός τήν άγνότερη, τήν 
πιό γνήσια καί τήν πιό τέλεια θεατρι
κή μορφή, πού πήρανε τά οίσθήματα 
τοΰ άνθρώπου άπάνω στή γη. "Γτσι, 
μέσα στίς τόσες έγνοιες τού καθημεοι 
νοΰ βίου, νομίζω_ πώς κάτι τι ξεκσυ- 
ραστικά καί αισιόδοξο έχουμε νά πά
ρουμε άπό τήν άρχαία τραγωδία. Γι’ 
αύτό καί σημείωσα δσο μποροΰσα πιό 
άπλά καί χωρίς άχρηστα στολίδια τήν 
όμιλία μου μέ τόν κ. Κούν.

—Εννοείται πώς ή έργασία μου 
δλη πήρε ξεχωριστή λάμψη, μεγά
λην ζωντάνια καί μοΰ έδωσε σπά
νιες χαρές, γιατί βρισκότανε κυ
ρίαρχη στήν προσπάθειά μας ή 
θαύμαστότατη μορφή τής Μαρίκας 
Καί γύρω στήν προσωπικότητά της 
προσπάθησα νά έναρμονίσω τό 
σύνολο. Καί ή προσφορά μου αύτή 
στόν έορτασμό τών τριάντα θια- 
σαρχικών της χρόνων, τό ν ' άνε- 
βάσω δηλ. σ’ αύτή τήν έορτή τοϋ

Βλέπετε ένα άμάξι νά διασχίζρ 
τήν όδόν Σταδίου καί μέσα κάτι 
μεγάλες φτερούγες άπλωτές νά 
σαλεύουν, πού νομίζει κανείς πώς 
μ' αύτές πετά τό άμάξι" καί κάτω 
άπό τίς άνοιχτές φτεροΰγες άνθί- 
ζει έξαφνα ένα παιδικό χαμόγελο 
καί άνοίγουν δύο ούρανοί πού άκτι- 
νοβολοΰν καί άμέσως πάλιν κλεί
νουν : Είναι Α ύ τ ή πού περνά καί 
χαιρετςί...

*7' κ. Μαρίκα Κοτοπούλη c- ήλικία 
πού πρωτόγινε θιασάρχις

"Ο τί παράδοξο καί έξαίσιο 
πλασματάκι, δλο γλύκα καί πονη
ριά!

Εΐναι κάτι γατίτσες πουπουλένιες 
πού μπορούσαν νά ή ναι καί πουλιά. 
"Ετσι μοιάζει καί αύτή, μέ τό σγου
ρό της ,κεφαλάκι τό πλατουλό, μέ 
τίς μαλακές, βελουδένιες κινήσεις,

έλληνικοΰ θεάτρου τήν Ήλέκτρα, 
ήτανε γιά μένα μοναδική εύτυχία.

Κέρδος μεγάλο γιά τήν ψυχή ('.ω ν 
τών όπωσδήποτε άνθρώπων τοΰ θεά
τρου μας εΐνε ή θερμή συγκίνηση πού

μέ τό πηγούνι σάν πουλάκι καί τά 
στόμα άπό κοράλι ζωντανό πού κε- 
λαίδεί.

Καί πίσω άπό τά κρύσταλλα δύο 
μεγάλων ματιών σέ κυττάζει μιά 
μικρή ψυχή περίπλοκη καί μυστη
ριώδης: πολύς - πολύς ήλιος, μά 
καί νυχτερινή άστροφεγγιά' άλλά 
προπάντων θάλασσα βαθειά πού 
αιώνια τραγουδεί... Καί πάλι τίποτ' 
άπ’ δλα αύτά! — γιατί δταν νομί- 
ζρς δτι σέ κυττάζει έτσι, αύτή σέ 
κυττάζει άλλοιώς...

Σοΰ λέγει τά μάλλον άπίθανα 
κομπλιμέντα ώστε μαγεύεσαι πού 
δ έ ν  τά πιστεύεις — καί συγχρό
νως σοΰ χαμογελά μέ τό γλυκύτε
ρο μέλι τών χειλέων της, γιά νά 
τήν συγχώρησης δτι σέ κοροϊδεύει. 
Κι’ άν τύχρ καί δέν φανρς άρκετά 
ίπποτικός, ώστε ν ’ άποθέσης άμέ
σως στά πόδια της τόν θώρακά σου, 
σέ άφοπλίζει μ’ ένα παιχνιδιάρικο 
τσάκισμα τής φωνής, μ’ έκείνο τά 
άπαράμιλλο παιδιακίρο χάδι τού 
γέλοιου της, πού θά τής έζήλευαν 
δλες οί Reichemberg καί ol Hohen- 
fels τού κόσμου.

Τέτοια είναι στήν Τέχνη της: 
ένα μικρό θαΰμα σκηνικής σ<!γή- 
νης!

Σήμερα ή καλλιτέχνις έχει τήν 
τιμητική της. Θά παίζρ τά «Τρία 
φιλιά«, πού έγράφησαν έπάνω της 
καί γι’ αύτήν μόνην, γιά ν ’ άποδώ- 
σουν συνθεμένον είς ένα τρίπτυ- 
χον δλον τό πολυσχιδές της τά- 
λαντον — νά τής τό άποδώσουν 
μαζί μέ άνθη λατρείας καί στεφά
νους θαυμασμού.

ΚΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

νοιώθουμε όλοι μας γιά τόν έορτασμό 
της Μαρίκας, πού εΐνε τό παράδειγμα 
μιάς ζωής, πού πολέμησε καί πού νί
κησε. Καί κάτι τι πιό σπουδαίο: τού 
έκανε τό καθήκον της !

ΓΙΑΝΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ζίας καί τοϋ μεγάλου φυσικού δώ
ρου πού τής χάρισε ό Θεός τής 
Τ έχνης.

MIX. ΡΟΔΑΣ
Συγγρσφεύς-Δημοσιογράφος-Κριτικός

Φ
Στή σεμνή γιορτή τοΰ χρυσού σου 

Ίωβιλαίου έρχομαι κ’ έγώ, σάν πιστός 
τής θρησκείας τής Τέχνης, νά σκορπί
σω λίγα ροδόφυλλα μπροστά στά πό
δια σου.

Παραμερίζω τά πλήθη τών συγγενών 
καί τών συναδέλφων, τών φίλων καί 
τών θαυμαστών σου, καί σέ καμαρώνω 
θρονιασμένη στήν καρδιά ένός λαοΰ. 
Τό δικαίωμα τοΰ σημερινού σου θρι
άμβου εΐνε άπαράγραπτο, γιατί τό ά- 
πέχτησες μέ τούς κόπους κοι τίς λα
χτάρες, μέ τά χτυποκάρδια κάθε πρε
μιέρας, μέ τόν τίμιο ϊδρο τής δουλει- 
άς_ μέ τούς άγώνες τόσων‘ χρόνων, 
μέ'τά ζενύχτια καί τή στέρησι πολλές 
φορές, άλλά καί μέ τήν άπαράμιλλη 
γοητεία τής Τέχνης σου, τήν ύπέρο- 
χη γλύκα τής φωνής σου, μέ τήν έκ- 
φρασι καί τήν πρωτεϊκή σου μεταμόρ- 
φωσι σέ κάθε νέο ρόλο.

Ή  άνάπη τοΰ ελληνικοΰ λαοΰ γιά 
σένα, ήρθε σάν άντσμειβή φυσική, 
γιά τίς άξέχαοτες βραδιές πού τοϋ χά 
ριοες, γιά τίς αισθητικές ώρες τής 
συγκίνησης καί τής χαράς, γιά όλο τά 
χρόνια τών καλλιτεχνικών άπολαύσεων 
πού τό παίξιμό σου τόν έκανε νά αΙ- 
σθανθρ. Στόν ούρανό τής έλληνικής 
τέχνης έσύ είσαι ό ήλιος πού δίνει .τό 
φώς του στ’ άλλα άστέρια, καί τό κέν
τρο τής κίνησης δλων τών πλανητών 
τοΰ θεάτρου μας. Έού μάς έδωκες ά- 
νάνλυφο τό ρίγος τής φρίκης, τό συ
ναίσθημα τοΰ πόνου, τό χαμόγελο της 
συμπάθειας, τό γέλιο του γλεντιοϋ.

"Οταν μέ τή στολή τής ιεροτελεστί
ας τής βραδιάς, έπρόβαλες μπροστά 
στή ράμπα τής σκηνής, δέν ήσουν πιά 
ή Μαρίκα_ άλλά ή ένσάρκωσι τών ήρωί- 
δων πού έπαιζεξ, δσο κι’ άν ήταν άνό- 
μοιες καί διαφορετικές σέ ψυχοσύνθε
ση, σέ χαραχτήρα, σέ ϋφος.

"Ησουν ή μοναδική Ήλέκτρα καί ή 
ύπέροχη Δαλιδά, ή ’Ελισάβετ τής Άγ- 
γλίος καί ή Μαργαρίτα Γκωτιέ, ή Στέλ 
λα Βιολάντη καί ή Μαμά Κολυμπρί,, 
ή Δυσδαιμόνα καί ή Λαίδη Μάκβεθ.

Πόσες ψυχές έκλεινε μέσα του τό 
λεπτοΰφοντο σώμα σου, γιά νά μπορή 
νά ένσαρκώνρ τόσο άμίμητα τίς ήρωΐ- 
δες τόσων συγγραφέων ; Εύτυχισμένοι 
έκεΐνοι πού δέουσαν τή γοητεία τής 
φωνής σου νά ζωντανεύρ τά γραπτά 
τους.

Στό τρελλό πεταλούδισμα τοΰ κύ
κλου τής Τέχνης σου, δέν άρνήθηκες 
νά πλησιάσρς κοι τό κωμιδύλλιο_ καί 
τή φάρσα, κα| τήν έπιθεώρησι, γιά νά 
παρουσιάσρς χαριτωμένες δημιουργίες.

Καί ήσουν πάντα ή βασίλισσα στή 
οτάση, ή μάγισσα στήν κίνηση, ή ήρωί 
δα στήν έκφραση.

Τριάντα χρόνια θιασάρχις, άλλά καί 
πρωταγωνίστρια καί σκηνοθέτις καί ό- 
δηγός καί δλα. Τό θέατρο ήσουν έσύ. 
Άπό τή δική σου σχολή έπλάσθηκαν 
τά πρότυπα τών καλλιτεχνών πού θά 
διαιωνίσουν τήν παράδοσι τής έλληνι
κής σκηνής.

Μέσα στήν Ιστορία τοϋ θεάτρου μας_ 
θά φαντάζρ πάντα τό πέρασμά σου,

σάν τό λαμπρότερο φαινόμενο τοΰ τα
λέντου, σάν τήν άοβυστη λαμπάδα τής 
Τέχνης.

Μαζί μέ τ’ άνθη τοϋ λόγου πού θά 
μυρώσουνε σήμερα τή γιορτή σου, μ> 
ζί μέ τά στεφάνια τής πανελληνίου δά 
φνης πού θά στολίσουνε τό μέτωπό 
σου, δέζου καί τά δικά μου τοπεινά

Μακέττα τοΰ ζωγράφου κ. Τοαρούχη 
νιά τήν Όφήλια τοΰ «'Άμλετ»

ροδόφυλλα, κι’ άφησέ με νά σ’ εύχηθώ 
νά ζήσρς πολλά χρόνια, καί νά σέ φι
λήσω, δχι μόνο μέ τά σεβοσμό ένός 
πιοτοΰ, άλλά καί μέ τή θέρμη της ά
δολης άγάπης ένός φίλου.

ΣΥΛΒΙΟΣ 
Θεατρικός συγγραφεύς

Σκηνοθέτες
Μέ βαθύτατο σεβασμό χαιρετίζω τή 

γιορτή της Μαρίκας Κοτοπούλη. ’Εμείς 
οί νέοι έργάτες τβϋ θεάτρου έχουμε 
πλέρια τή συναίσθηση τής σημασίας μι
άς τέτοιας γι·#>τής πού έρχεται σάν 
πανελλήνια έσώψυχη έκδήλωοη εύγνω 
μοσύνης γιά τήν άνεκτίμητη προσφορά 
τής θεατρίνας, πού έδώ καί τριάντα 
χρόνια σκορπίζει άδιάκοπα μέ τήν τέ
χνη της τόν πολυτιμότερο θησαυρό 
τήν ψυχική καλλιέργεια. Οσο πιό αυ
θόρμητη καί πιό άληθινή εΐνε ή αίγλη 
τής έπετείου αύτής, τόσο πιό συνει
δητός εΐνε ό νεοελλην,κός πολιτισμός. 
"Οταν ένας λοός ξέρει ν ’ άναμετρρ, 
νά έκτιμάρ καί νά έκδηλώνη τά αίσθή- 
ματά του πρός τούς πρωτοπόρους τής 
πνευματικής του άνδρωσης, δταν εΐνε 
σέ θέση ν ’ άντικρύζρ έκείνους πού ξό
δεψαν τόν πλούσιον εαυτό τους γιά 
χάρη τής άναγέννησής του τής Ψυχι
κής, τότε μπορούμε νά μιλάμε μέ πε
ποίθηση γιά τήν ϋπαρξη ένός πράγμα 
τικοΰ πολιτισμοΰ.

Γιά μάς τούς νέους μύστες τής θεα
τρικής τέχνης δέν ύπάρχει τίποτα πιό 
ένθαρρυντικό άπό τή δικαίωση αύτή 
πού στό πρόσωπο τής Μαρίκσς βρίσκει 
ό θεατρίνος πού άφοΰ άνείπωτα έμό- 
χθησε γιά νά μπορέσρ έλεύθερα ra i 
μέ κέφι νά δημιουργήσρ τή ψευδαίσθη

ση τής ζωής καί νά συγκινήσρ, χαίρε
ται μέ τή σειρά του τό θέαμα πού τοϋ 
προσφέρουν οί θαυμαστές του μέ τό 
νά γιορτάζουν τήν πολύχρονη αύτή 
προσφορά του.

Ή  ικανοποίηση τής Μαρίκας εΐνε καί 
δική μας Ικανοποίηση. Είμαστε οί μα
θητές τοΰ χτές καί τού σήμερα πού 3’ 
άκολουθήσουμε μέ ψυχική άγαλίαση, 
καί μέ τρανό σεβασμό τήν πομπή πού 
οί χιλιάδες τών 'Ελλήνων θεατών ατό 
πέρασμα τών τριάντα χρόνων έφτιαξαν 
γιά νά όδηγήσουν τή μέρα τής γιορ
τής τή Μαρίκα στόν πιό ψηλό άπ’ δ
λους τούς θρόνους, στή συνείδησή 
τους.

ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ
Β ' σκηνοθέτης τοΰ Βασιλικοϋ Θεάτρου

Φ
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη — δπως σέ Ti- 

σους άλλους, έτσι <αί σέ μένα, στά
θηκε ή πρώτη καί ή μεγάλη 3αοκά>ο 
τ-,ς τέχνης μας, ·ής θεατρικής τέ 
χνΓ.ς.

Σάν δημιουργός εΙχΞ τή μυστική δύ 
ναμη καί τό πιό άσάμαν-το ά-ίόμα πρό
σωπο τοϋ πιό ά^άξου έργου νά τό 
μεταχειρίζεται οάν χρυσή γέφυρα γιά 
νά άνέβη στά Ί-υκηλυττικό ύψη Tfic 
άνθρώπινης ψυχής γιά νά μεταμορφωθρ 
έκεί καί σάν άπό θαϋμα νά μάς δια- 
σαλπίσρ: «Πόσο πλούσιος εΐνε ό άν
θρωπος καί ποιά δύναμη Φωλεύει μέ
σα του, τόση, πού εΐνε αέ θέση -- δπως 
λέρ.ι ό Σαίξπηρ ~  να μεταβίιλη μορφή, 
oricn , ύπόα-αιη γ·α \ά κλάψρ έ\α 
μακρυνά «μοίρα ο>) κο'ι νά κάνρ ταυ·; 
άλλους νά κλάφα ιν).

Σόν τεχν ϊνα ή μεγάλη μας Μαρι 
κ ι  άνακάλυφε, ,ιόρτωοε και δόξασε 
άπό τής σκη-'ής μα:; ->·ά νέα φόρ :ο ύ 
ποκριτική, άτομ κά δκη  τπαι τη ς.αν· 
τεζίστικη γε^ιογραφία.

ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ 
Σκηνοθέτης τοΰ Α ’ "Αρματος 

Θέσπιδος

Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι
Βασλικο Θέατρο

Θέλω νά βρώ ένα χαρακτηρισμό 
γιά τή Μαρίκα καί δέ μπορώ.

Νά πώ: είν’ άοτρο;
Ποιός είν’ έκεΐνος, πού μπορεί 

νά καρφώσρ τή Μαρίκα στό στερέ
ωμα τής Τέχνης καί νά πεί: Είναι 
ό Σείριος, είναι ό Κράνος:

Ποιός είν’ έκεΐνος, πού θά μπο
ρούσε νά όρίσει σίγουρα τί εΐναι 
ή Μαρίκα, μέσα στήν ϊδια της τήν 
Τέχνη, νά όνοματίσει τό είδος τοϋ 
ταλέντου της;

Ή Μαρίκα δέν έχει ταλέντο, έ
χει δλα τά ταλέντα: Τραγωδία,
Δράμα, Κωμωρία, Χορός, Τραγούδι, 
ο' δλα έχει στημένο τό τρόπαιά 
της, στίς πιό άπάτητες κορφές τους.

ΚΓ άν τό Θέατρο — Λάμια ζηλό- 
φτονη — ,δέν τής είχε σκλαβώσει 
τυραννικά σώμα καί ψυχή, λίγο άν 
τής άφηνε καιρό ή άν ή ζωή μος 
δέν ήταν τόσο λίγη, καμμιά κορφή 
τοΰ Πνευματικού Παρνασοΰ δέ θά- 
μενεν άπάτητη άπ’ τή Μαρίκα.

Νά τί είναι ή Μαρίκα: ένα θαΰ
μα!

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ 
Τοΰ Βασιλικοϋ Θεάτρου

Φ
Μαρίκα Κοτοπούλη ! Τί θεία πλημ

μύρα τέχνης, έθνικής δύναμης, ζων
τάνιας καί άνάτασης I Συνέχεια ήρω- 
ΐδων τής Έπαναστάσεως καί ή κινητή
ρια δύναμη στήν περιοχή τής καλλι
τεχνικής, πνευματικής καί ή.θικής ά· 
ναγέννησης τοΰ τόπου. Θυμάμαι πρίν 
άπό είκοσι χρόνια... Πρωτόπαιξα μαζί 

“της στίς «Φωτιές τοΰ "An Γιάννη»

τοΰ Σούντερμαν. "Εκανα ένα νεαρό 
σπουδαστή τής Θεολογίας. Άπό τό ά- 
νάβλεμμά της στή σκηνή άπό τό άκου

άς, τις κίτρινες σκέψεις, τούς δό- 
λους, τίς κακίες — μαζύ μέ τοΰτα 
τούς τίμιους μόχτους σου, γιά νά 
μεταδώσης μέ τό δικό σου παλμά 
τόν άγιο παλμό τών μεγάλων ψυ
χών — ό Θεός νά δώσρ νά σοΰ ξα- 
ναγυρίσουνε, σέ μοσκοβολιές ’Α
πρίληδων, πού άνάλαφρα μαϊστρά
λια θ’ άπλώνουν γύρα σου σέ ηα- 
ναρμόνιες χαρές πού θά σοΰ πλέ
κουνε τά λαιρυγγάκια τών άηδονι- 
ών, σέ άγάηες, σέ άνθινες γαλή
νες, σέ χάδια ίριδίσματα άπό τίς 
χαραυγές τοΰ ’Ελικώνα, — νά σ’ ά- 
κολουθάνε πάντα, Μαρίκα, καί πέρα 
άπό τό φωτεινό καί μακάριο λιμά
νι, πού τά βαθιά σου γέρα θέ ν’ 
άράξουνε.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΤΟΤ —
Τοϋ Βασιλικοϋ Θεάτρου

Φ
Της άφείλουμε έναν ΰμνο.

Τόν ύμνο πρός τό μεγάλο.
Γιατί ή Μαρίκα άνήκει στή σειρά 

τών μεγάλων. ’Έχει δλα τους τά

Τώ θέατρο τής Μαρίκας Κο τοπούλη στήν πλατεία Όμονοίος πρ ίν άκόμη γίνει κινηματογράφος

Τό έξωτερικό τού θεάτρου <·'Ρέξ» όπο υ παίζει ό θίασος τής Μ. Κοτοπούλη

σμα τής Θείας λειτουργικής φωνής -ης, 
μέ συνεπήρε μιά τέτοια συγκίνηση που 
πάγωσε τό άριστερό μου χέρΓ τό δεξί 
έκαιγε καί ό Ιδρώτας ποτάμι στά μέ
τωπό μου καί στά μάτια δάκρυα. Ήταν 
ή μύησή μου κοι ή δοκιμασία μου" ή
ταν ή πίστη πού μέ περιέλουσε γιά 
νά γίνω ό πιστός τής Τέχνης καί ό πι
στός τής Μαρίκας.

’Εκείνη τήν έποχή άκόμα οι ήθο
ποιοί έπεβάλλοντο μέ τίς ίδιες τους 
τίς δυνάμεις.

Ή  θεία Μαρίκα μέ τό μόχθο της και 
μέ τήν φυχή της μάς άτσάλωνε τά φτε
ρά καί μάς έσπρωχνε στό άγκάλιασμα 
καί στήν άγάπη τοΰ μεγάλου κοινού.

Καί' σήμερα στήν πανελλήνια ούτή 
γιορτή τών Τριαντάχρονων μόχθων τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη έμεΐς, όλόκληρη 
λεγεώνα καλλιτεχνικών καί πνευματι
κών παιδιών της, εύχόμαστε ό Θεός 
νά τήν εύλογρ αύτήν καί τό έργο της 
πού εΐνε εύλογία καί προκοπή τής ίδι
ας άγαπημένης μας πατρίδας — τής 
Ελλάδας μος. Τό όνομα τής μεγάλης 
ιέρειας μέσα στόν έλληνικό πολιτ σμό 
καί μέσα στή διαδρομή του θά λάμπη 
αιώνια, θά φωτίζρ καί θά καθοδηγή.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΛΗΝΟ 
του Βασιλικού Θεάτρου

©
Ό Θεός νά δώσει, Μαρίκα, δσα 

έσκόρπισες μέ τήν τέχνη σου άπό 
τή Σκηνή στόν κόσμο — τήν άλαφρή 
τήν ξέκαρδη χαρά — τήν κρύφ;^ 
χαρά πού δέ γελάει — τό δάκου 
ποΰ πλένει τό μάτι γιά νά βλέπει 
καθαρώτερα -  τόν τραγικό πόνο 
πού γυμνάζει τήν άνάσα μας, πού 
φουσκώνει τά στήθια, γιά νά στα
θούνε πιό στέρεα στό πάλεμα τής 
ζωής — δλες τίς ώρες τις ξέχωρες, 
πού άπολησμονάνε τίς καθημερι
νές ένιες, τό στένεμα τής καρδι-

γνωρίσματα: τήν πνοή, τήν άνησυ- 
χία, τήν άντοχή, τή δημιουργικό
τητα. Ή φυσιογνωμία της ξεπέρασε 
τά έλληνικά δρια. Οί θεοί της τήν 
προωρίζαν γιά τόν παγκόσμιο θαυ
μασμό. Ή τραγωδός δμως περιώρι- 
σε τίς φιλοδοξίες της στίς δάφνες 
μιάς μικρής πατρίδος.Θεματοφύλαζ 
τής παναρχαίας ηαραδόσεως έυει- 
νε προσηλωμένη στήν ύπηρεσί» 
τής έλληνικής σκηνής, έδώ κάτω 
άπό τό isc0 τής Άκραπόλεως γιά 
νά εΐσπνέη τήν πνοή τής τραγω
δίας καί ν ’ άκροάται τούς ήχους 
της, διάχυτους στήν άτμόσφαιρα 
τής 'Αττικής. Πνοή καί ήχοι έχουν 
τόσο άφομοιωθή μαζύ της ώστε ν' 
άναβλύζουν άπό τή φωνή, άπό τήν 
έκφρασι, άπό τούς πόρους, άπό δλο 
τό είναι της. Τί θά ήτανε τό σύγ
χρονο θέατρό μας χωρίς τήν άκτι- 
νοβολία τής Μαρίκας; “Ο,τι ύπάρ- 
χει σ' αύτό δικό της έργο εΐνε.

"Οποια σελίδα τής Ιστορίας του 
κΓ άν στρέψετε, άπό τή λάμψι τής 
προσωπικότητάς της θά θαμβωθήτε.

Στό βωμό τής Ιέρειας πού μδς 
καλεϊ στή γιορτή της προσερχόμα
στε δλοι μέ δέος καί εύλάβεια γιά 
νά φιλήσουμε τό χέρι έκείνης πού 
είνε ή ένσάρκωσις τής Τέχνης, ή 
πηγή τής όμορφιάς, ή συνέχεια τής 
πα-αδόσεως.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Τοΰ Βασιλικού Θεάτρου

(Συνέχεια οτήν 6η σελίδα)

(Συνέχεια άπό τή 3η σελίδα) 
ναια, 71) ΑΛΚΗ ΘΡΥΛΟΥ: Φλοίσβος, 
72) Μ. ΙΩΣΗΦ: Καινούργια ζωή.

1916
73) Γ. ΑΣΠΡΕΑ: 'Οχλοκρατία, 74) 

ΑΝΝΙΝΟΥ -  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ'ΠΟΥΛΟΥ -  ΤΣΟ 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παναθήναια_ 75) ΞΕΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ: Ή  τιμή τοΰ άδελφοΰ.

1917
76) Μ. ΜΑΡΗ) Τό χαμένο γράμμα, 

77) Γ. ΒΛΑΧΟΥ: Κυρία Κυκλών, 78) Μ. 
ΜΑΡΗ: Τό κάρβουνο οτή στάχτη, 79) 
Τ. ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ: Πανόραμα, 80) Μ. 
ΛΙΔΟΡ1ΚΗ: Έστίαι, 81) Γ. ΒΛΑΧΟΥ: 
Τά κόκκινα γάντια, 82) Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑ- 
ΚΗ: “Αγιος Δημήτριος 83) Μ. ΚΟΥΡ- 
ΖΗ: Αμερική, 84) ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ή 
τιμή τοΰ άδελφοΰ, 85) ΜΟΡΑ'ΓΤΙΝΗ, 
86) ΒΛΑΧΟΥ: Τρία μονόπρακτα μέ r i 
Ιδιο θέμα: Άπογραφή, 87) Γ. ΚΑΖΑΝ
ΤΖΑΚΗ: Χωριάτες.

1918
88) Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μέλισ

σα 89) Τό μυστικό τής κοντέσσας Βα 
λέραινας, 90) Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ: Κλυ
ταιμνήστρα, 91) Γ. ΤΣ0Κ0Π0ΥΛ0Υ: 
Ξανθές — μελαχροινές.

1919
92) Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διεθνές 

Καμπαρέ.
1921

93) Τ. MGPATTINH: Βρέ τό παληο- 
/κό ριτσο.

1922
94) Π. ΧΟΡΝ: Σταχτομπούτα.

1923
95) Τ. ΜΟΡΑΤΤΙΝΗ: Ή  έπιστροφή 

τών θεών, 96) Θ. Ν. ΣΥ,ΊΑΔΙΝΟΥ: Έσύ 
φταις.

1924
97) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Ό  Καραγκιό 

ζης, 98) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Ψέμα καί 
πάλι ψέμα, 99) Κ. ΜΠΑΣΤΙΑ: Τό πουλί 
τής νύχτας.

1925
100) Π. ΧΟΡΝ: Φλαντρώ, 101) Θ. Ν. 

ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Λίννες, 102) Κ. ΜΠΑ- 
ΣΤ ΙΑ : Ή Α. Μ. τό ταλέντο.

1926
103) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Νοικοκυρά, 

,404) Π. ΧΟΡΝ: Στό πανηγύρι.
1927, 1928 κανένα έλληνικό.

1929
105) Ζ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ: Όρκος τοΰ 

πεθαμένου, 106) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: 
Έρωτόκριτος (διασκευή).

Τό 1930, 1931 ή Μαρίκα στήν Α με
ρική.

1932
' 107) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Κοσμική κί·
νησις. , ι ι <*Γ

(Συνέχεια άπό τή 4η σελίδα) 
καλλιτεχνική της σταδιοδρομία θά 
είχε πολλά, πάρα πολλά, νά είπή 
ή Ιστορία τού Νεοελληνικού θεά
τρου, ό εύσυνήδητος καί άμερό- 
ληπτος ιστορικός τού όποίου θά εύ- 
ρίσκετο εις τήν άνάγκην ν ’ άναφέ- 
ρη εύφήμως τό δνομά της είς κά
θε σελίδα.

Εύτυχώς τό έργον της συνεχίζε
ται μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυ
χής της, καί εύχομαι νά συνεχισθρ 
έπί μακράν, διά νά λαμπρυνβρ ά
κόμη περισσότερον τό πτωχόν μας 
θέατρον, αί τύχαι τοΰ όποίου δέν 
ήσαν πάντοτε τόσον λαμπραί, δσον 
κατά τήν διαρρεύσοσαν τριακοντα
ετίαν τής θιασαρχίας τής Μαρίκας 
ΜΑΣ1

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Θεατρικός συγγραφεύς

@
Γνώμη γιά τή Μαρίκα σέ είκοσι γραμ 

μές ; Αύτό εΐνε ένας δθλος πού δέν 
τόν φτάνουν οί δυνάμεις μου. Γιατί δέν 
ξέρι· μόνον «μιά» Μαρίκα, δέν ξέρω 
μόνο τή μεγάλη Ιέρεια τής Τέχνης πού 
θά τολμούσα Ισως μέ λίγα έπίθετα —

ταετίαν προϊσταμένη θιάσου. Πρω
ταγωνίστρια έν παρασκηνίοις δι- 
ευθύνουσα τά πάντα, πρωταγωνί
στρια άπό σκηνής, παρασύρουσα 
τούς πάντας είς ένΒουσιασμόν 
συγκινήσεως ή εύθυμίας. Εύτυχεϊς 
οί συγγραφείς, οί εύρίσκοντες τούς 
Ικανούς τεχνίτας διά νά ένσαρ- 
κώσουν τήν σκέψιν των. Κατώρθω
σε δέ ή κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη 
νά δώσρ τήν εύτυχίαν εις δλους 
τούς συγχρόνους ποιητάς θεατρι
κών έργων. Υπερήφανοι οί ήθο
ποιοί ο! συνεργαζόμενοι ύπό τήν 
έμπνευσιν τοιαύτης καλλιτέχνιδος. 
Κατώρθωσε δέ ή κυρία Μαρίκα Κο
τοπούλη νά διαπλάσσρ τήνύπερη- 
φάνειαν αύτήν είς καλλιτεχνικήν 
έπίδοσιν πλουτίσαοα οΰτω τό έλ
ληνικόν θέατρον δΓ ήθοποιών δια- 
τηρούντων άκεραίαν τήν άντίληψιν 
τής ώραίας άποστολής των. Ε ν 
θουσιώδεις οί θεαταί παραικο- 
λουθούντες τήν κυρίαν Μαρίκαν 
Κοτοπούλη εις τήν ποικίλην έκδή- 
λωσιν τής έξαιρετικής της ιδιοφυ
ίας Καί τόν ένθουσιααμόν των αύ

Τό θερινό θέατρο τής Μαρίκος Κο τοπούλη, όπως ήταν στήν όδό Χέϋδεν

δηλωτικά τοΰ θαυμασμού μου — νά τή 
χαρακτηρίσω. Μαζί μέ τήν περίφημη 
γυναίκα τοΰ θεάτρου ύπάρχουν τόοες 
κλεισμένες μέσ’ τήν ίδια ϋπαρξι: 'Υ
πάρχει έκείνη πού διανοείται κοι πού 
κυττάζει φιλοσοφικά τά μυστικά τοΰ 
βίου μέ δύναμι άσύγκριτη, ύπάρχει ή 
φίλη πού μπορεί νά φτάσρ ώς τή θυ
σία γιά κάτι πού ξεχώρισε καί τό άγα
πάει άληθινά, ύπάρχει ή σύζυγος μέ 
τήν άνώτερη στοργή καί τόν ώραΐο έ
ρωτα, ύπάρχει ή όδηγήτρα πού έφερε 
στή σκηνή τόσους καί τόσους άλλους 
καλλιτέχνες πού τις χρωστάνε σήμερα 
τή δόξα τους, ύπάρχει τό λεπτά μυα
λό, τό άκονισμένο πνεΰμα_ τό άφθα
στο χιούμορ, ή σάτυρα γιά κάθε τί 
άνάποδο στό κόσμο, ύπάρχει πάνω άπ’ 
δλα ή άγέραστη ψυχή, τά οίώνιο παιδί 
πού καί οί κακίες του άκόμα — παρο
δικές, έκρήξεις μιάς στιγμής — εΐνε 
κΓ αύτές ώραίες καί σεβαστές γιατί 
στό βάθος τίς χαρακτηρίζει μιά άπέ- 
ραντη άθωότητα καί ή σφραγίδα τής 
όρμίιτικότητας πού σπρώχνει άδιάκοπα 
τόν άνθρωπο νά οίσθΛνεται, νά κρίνρ, 
νά συγχωρρ ή νά διι.άζρ...

Απ ’ δλα αύτά, άπ’ όλους τούτους 
τούς έσωτερικούς μεγάλους κόσμους 
βγήκε ή Μαρίκα ή θεατρίνα, ή άφθα
στη καλλιτέχνις, ή άνυπέρβλητη μο
νάδα. Πώς νά μιλήσρς μόνο γιά τήν 
Τέχνη της, άφοΰ όλα αύτά τά «άλλα;) 
τήν τροφοδότησαν τήν τέχνη της καί 
τή γιγάντωσαν, τή βοήθησον νά εΐνε 
κάτι πειό πάνω άπά Τέχνη : νά εΐνε 
ή άπόλυτη άνθρωπιά -, Πώς νά έκφρά- 
opc γνώμη σέ είκοσι γραμμές γιά ένα 
σύμβολο ζωικά, γιά μιά άνώτερη ύπό- 
στασι άτόμου. ώς εΐνε ή Μαρίκα ; Τέ
τοιες μορφές δέν κρίνονται έτσι πρό
χειρα. Καί προτιμώ ή γνώμη πού μοϋ 
ζητήσανε τά «Παρασκήνια» νά μείνη 
ένας άπλός συλλογισμός. Αύτός πού 
εΐπα παραπάνω...

ΑΛΕΚΟΣ Μ. ΛΙΔΩΡΙΙίΗΣ 
Θεατρικός Συγγραφεύς — Δημοσιο

γράφος
©

Δίκαιον νά πανηγυρίζη ό κόσμος 
τού θεάτρου τήν συμπλήρωσιν τρι
ακονταετίας ά®' ής ή κυρία Μαρίκα 
Κοτοπούλη συν-ςπλήρωσε τριακον-

τόν έπέτυιχεν ή κυρία Μαρίκα Κο
τοπούλη νά μετατρέψη εις γενι- 
κώτερον ένδιαφέρον καί ειλικρινή 
στοργήν ύπέρ τού θεάτρου. Αύτή 
συνεκόμισε τό θέατρον έντός 
τοιάκοντα έτών διά τής προσπαθεί- 
ας καί τής τέχνης τής κυρίας Μα
ρίκας Κοτοπούλη.

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΠ 
Δικηγόρος—Δημοσιογράφος 
— Θεατρικός Συγγραφεύς

Φ
Τό περασμένο καλοκαίρι είχα δη- 

μοσιεύση στή «Μακεδονία» τής Θεσ- 
μοσιεύσει στή «Μακεδονία)) τήςΘεσ- 
τρικά μας ζητήματα, γιά πρόσωπα 
καί πράγματα, γιά τήν ιστορική θέ
σι τής Μαρίκας Κοτοπούλη καί τους 
άγώνες της. ΚΓ έγραφα, μεταξύ 
άλλων, δτι έπρεπε νά έχη άποτυ- 
πωθή σέ φωνογραφικό δίσκο ή φω
νή της, έκείνο τό περίφημο πού έ
λεγε στήν «Ήλέκτρα» τού Χόφ- 
μανσταλ: «Τόν Ά —γα—μέ—μνο—να».

"Ετσι άραιά, δραματικά, άνατρι- 
χιαστικά, σπαραχτικά άνακαλοΰσε 
τόν πατέρα τής Ήλέκτρας, καί ή 
φωνή της έκανε τούς άνθρώπους 
νά τρέμουν, νά κλάψουν καί νά 
συμμετέχουν στό πόθος της. Και 
κατέληγα στό άρβρο μου δτι ένας 
τέτοιος δραματικός σπαραγμός δέν 
άκούστηκε ποτέ στό θέατρο, καί ά 
πορούοα γιατί δέν είχε άποτυπωθρ 
σέ φωνογραφικό δίσκο γιά νά μεί- 
νη στήν Ιστορία τής Κοτοπούλη και 
τού Νεοελληνικού θεάτρου.

Τώρα μέ τήν εύκαιρία τής γιορ
τής τών 30 χρόνων τής θιασαρχίας 
της ξαναρωτώ καί ξαναπροτείνω, 
ν ’ άποτυπωθρ ή φωνή της σέ φω
νογραφικό δίσκο γιά νά παραμείνη 
οάν ένα ζωντανό μνημείο τής ά-

1933
108) θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Νικητής, 

109) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Γνωρίζετε ότι..
1934

110) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Αύτός εί
μαι, 111) Π. ΧΟΡΝ: Δέν άγαπάμε τόν 
ίδιο, 112) ΑΛ. ΛΙΔΩΡΙΚΗ: Ίουλιέττες 
χωρίς Ρωμαίους.

1935
113) ΔΕΒΑΡΗ: ΕίρΛνη.

193 6
114) Σ. ΜΕΛ" - ‘~ "ουμπής. ή Κου-

Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη σέ ήλικία 
πού έπαιζε τό πρόσωπο τής Άθηνάς 

στήν «Όρέστεια» τοΰ Αισχύλου
μπή καί τά κουμπιά, 115) Δ. ΜΠΟ- 

ΓΡΗ: Καινούργια ζωή.
1937

116) A. ΤΕΡΖΑΚΗ: Γαμήλιο έμβατή- 
ριο, 117) Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Εύτυχώς 
έπτωχεύσαμεν.

1938
118) Τ. ΜΏΡΑΤΤΙΝΗ : Α-μπέ-οέ- 

ντέ, 119) Δ. ΜΠΟΓΡΗ: "Ολα θ’ άλλά- 
ξουν, 120) Θ, Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ: Καλώς 
ήλθες.

1939
121) Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗ: Αίθουσα άναμο

νής.
ΓΙΑΝ. ΣΙΔ.

Υ. Γ.— Παραλείψαμε νά σημειώσουμε 
δτι στά 1918 ή Μαρίκα έπαιξε καί : 
Δ ΙΟΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ: Χαμένη καί Π. Α- 
ΞΙΟΤΙΔΗ: Ό γιός τοΰ πόνου (Θεσσα
λονίκη) .

Λοιπόν έκατόν είκοσι τρία έργα 
έλληνικά έποιξε ή Μαρίκα τριάντα τρία 
χρόνια, πού έχει δικό της θίασο.

σιδ.
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Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟ Ν Ω Ν  ΤΗΣ

Θέατρο Κοτοπούλη
•Η Μαρίκα γιορτάζει τά τριάντα χρό 

Via τής θιιασαρχικής ζωής της. Μά ή 
γιορτή αύτή δέν εΐνε έντελώς προ
σωπική δική της. Εΐνε ή γιορτή τοΰ 
νεοελληνικού θεάτρου τής θαυμαστής 
καλλιτεχνικής μας δημιουργίας πού 
βρήκε οτόν καλλιτεχνικό παλμό, στόν 
ψυχικό ήρωΐσμό, στήν άκατάβλητη προ 
απάθεια τής Μαρίκας_ τόν γεμάτο πί
στη καί σθένος όδηγό.

Ή  γιορτή τής Μαρίκας εΐνε γιορτή 
μας. Γιορτή δλων μας. Γιατί μέσα στά 
τριάντα χρόνια πού άποτελοΰν τήν έκ 
πληκτικά δημιουργική καλλιτεχνική 
ζωή τής Μαρίκας εΐνε κλεισμένο δ,τι 
ώραΐο έχει νά παρουσιάσρ σ’ αύτή τή 
περίοδο τό νεοελληνικό θέατρο. Αύτή 
τή στιγμή δέν εΐνε μόνο ή συγκίνηση 
πού πλημμυρίζει τήν ψυχή μου εΐνε κι’ 
ή κρυφή περηφάνεια πού φουντώνει μέ 
σα μου μέ τή σκέψι ότι στό μεγαλεί- 
τερο διάστημα τής μακρυνής αύτής 
καλλιτεχνικής ζωής — είκοσι όλόκληρο 
χρόνια — ύπήρζα συναγωνιστής της, 
συνεργάτης της, βοηθός της, φίλος 
της, έπιτελής τής προσπαθείας της. 
Έζησα όλους τούς πόνους της τίς 
άγωνίες της, τις καλλιτεχνικές λαχτά 
ρες της. 'Υπήρξα στόν μακρυνό δρόμο, 
τόν γεμάτο άγκάθια καί ρόδα, χαρές 
καί λύπες, πίκρες κι’ εύτυχίες, ή σκιά 
της. "Εζησα τή μεγάλη αύτή Ιστορία 
τής Μαρίκας σ’ δλες τίς λεπτομέρειές 
της.

Νέος άκόμα_ χωρίς ξεκαθαρισμένες 
σκέψεις γιά τή ζωή, άρχισα νά νοιώθω 
άκαθόριστα στήν άρχή, πειά συγκεκρι
μένα άργότερα τήν έλξι τοϋ θεάτρου. 
Τό καλοκαίρι τού 1919 βρέθηκα στήν 
'Αθήνα μέ μοναδικό έφόδιο τής ζωής 
τή σταθερή μου άπόφαση νά βγω οτό 
θέατρο. Ή  μορφή τής Μαρίκας, ή τέ
χνη της, κυριαρχούσαν καί τότε — ό
πως καί σήμερα — στήν έλληνική καλ
λιτεχνική ζωή. Περιέφερα, άγνωστος 
καί άνεργος Ιδεολόγος τά όνειρά μου 
γύρω στό θέατρο τής πλατείας Όμονοί- 
ας. Κολλούσα τά βλέμματά μου, στις 
φωτογραφίες της_ στίς διαφημίσεις καί 
έπέτρεπα στόν έαυτόν μου νά φαντάζε 
ται τ’ όνομά μου γρομμένο μέ μεγάλα 
χρωματιστά στοιχεία πλάϊ στ’ όνομα 
πού ήλέκτριζε τή σκέψη μου, τά όνει
ρά μου, τή ψυχή μου. Αύτή τή στιγμή 
πού είνε τόσο μεγάλη καί τόσο ιερή

Σέ μιά μεταβατική έποχή σάν τή 
δική μας, πού ό γρήγορος ρυθμός 
της ξεπερνάει τίς άξίες πού έχει 
δημιουργήσει, ή Μαρίκα Κοτοπούλη 
όρθώνεται σάν μιά δύναμι οτέρεη 
καί εύεργετική όπως κάθε δύναμι.

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Τού Θεάτρου Κοτοπούλη

Γιά όσους άφιέρωοαν τή ζωή τους 
στό θέατρο, ή Μαρίκα δέν εΐνε μονά
χα ή μεγάλη ήθοποιός πού ζωντάνεψε 
μέ τή θεϊκή φλόγα της τις μεγάλες 
μορφές τής τραγωδίας καί τής κωμω
δίας. Εΐνε κυρίως ή Ιδανική θεατρική 
μορφή, πού θά μείνρ σύμβολο καί ό- 
δηγητής καί στίς μελλούμενες γενεές 
τού θεάτρου μας.
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μάζει θά μπορέσρ νά φθείρρ τή δύναμι 
τής τέχνης της.

ΗΛ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Συνταξιούχος ήθοποιός

Λυρικό Θέατρο
(Μελόδραμα)

Γιατί ζητάτε νά μάθετε τΐ σκέπ
τεται τό άτομο γιά τήν Μαρίκα ά
φοϋ τήν άπάντησι στό έρώτημά σας 
αύτό τήν έδοααν καί θά τήν δίδουν 
τά σύνολα των άτόμων — θέλετε νά 
σάς μιλήσω, νά σάς πώ πολλά λό
για γι’ αύτήν. Τά πολλά λόγια εΐνε 
φτώχεια, καί ή Μαρίκα μόνο πλού
σια πράγματα ξεύρει νά μάς χαρί- 
ζρ. — Μήπως ή έρμηνεία τών ρόλων

της δέν εΐνε ένας θησαυρός;
ΚΟΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φ
Τό κοινόν έχει άναγνωρίσει τήν 

Μαρίκα ώς άφθαστη καλλιτέχνιδα, 
καί ώς άνθρωπος δμως είναι πολύ
τιμος.

"Οσα γιά θιασάρχης, άφοΰ έπί 30 
όλόκληρα χιρόνια κατάφερε νά κρα 
τήσρ τόν θίασό της στό ύψος πού 
τόν κράτησε, άναντίρρητα θά είναι 
έξαιρετική.

ΑΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 
©

’Αγαπητά «Παρασκήνια»,
Μοΰ ζητάτε μιά σκέψι μου γιά 

τήν Μαρίκα Κοτοπούλη.
Κάθε καλλιτέχνης είς οΐονδή- 

ποτε κλάδον καί άν άνήκει χμεω-

στρ Εύγνωμοσύνη, ’Εκτίμησι καί 
Θαυμασμό οτή μεγάλη του Δα
σκάλα.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΑΠ'ΠΑΣ

Θέατρο «Ίντεάλ»

Στά 30 της χρόνια ή Μαρίκα Κο
τοπούλη, δχι μόνον άπετέλεσε 
σταθμόν γιά τό Έλληνικό Θέατρο, 
άλλά κΓ έπανειλημμένως τό έδόξα- 
σε στό έξωτερικό.

ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

Τού Θεάτρου "Ίντεάλ»
©

"Ημουν ένα μικρούτσικο άστρου- 
λάκι δταν γιά πρώτη φορά πάτησα

Σκίτσο τής κ. Κοτοπούλη τού Noir, 
πού έγινε οτά 1924

Κάθε νέος ήθοποιός, γιά νά νοιώσρ 
τό πραγματικό νόημα τού θεάτρου, τή 
βαθύτερη άποστολή τής τέχνης μας, 
πρέπει νά δουλέψρ δίπλα στή Μαρίκα, 
ν ’ άκούσρ τή διδασκαλία της, νά τήν 
γνωρίσρ στίς άληθινές στιγμές της, 
στίς δικές της, νά δρ καί ν ’ άγαπή
σρ τήν πολύμορφη και άντιφατική ψυ-

Στή Μαρίκα Κοτοπούλη
Τραγουδάκι αφιερωμένο στή καλλιτεχνική ψυχή της

Ποτέ δέ θά πεθάνρς. Μ’ άν ποτέ άνερώτητα 
πέρναγες άπ’ τήν είσοδο τοΰ Παραδείσου, 
καί σοΰ ζητούσανε νά δείζρς μιά ταυτότητα,
Τί θάδειχνε στό θυρωρό έκεί ή ψυχή σου;
Πόσων λογιών ψυχές έσύ δέν έχεις δείζη!
"Αν πής: Έγώμαι ή ψυχή τής Μ α ρ γ α ρ ί τ α ς ,  
ό Γ κ α I τ ε άσφαλώς θά σέ διακηρύξη 
δική του κόρη στούς ούράν-ιους συμπολίτας.
— Νόου Σέρ! Τής Λ α I δ η ς Μ ά κ 6 ε θ είναι ή ψυχή!
(θά πρ ό Σαίζπηρ) έχει άγγλική ιθαγένεια!
— «Νάϊν!» (θά πρ ό Γ κ α ϊ τ ε) «Δόσε προσοχή!

«Αύτή είναι τό δικό μου κόρη τό ’ Ι φ ι γ έ ν ε ι α ! » .
— «'Αλλόν ντόν! Σέ ν έ  πά σ όν πέρ! (θά πρ ό Φεϋδώ)
«Εΐν’ ή Κ υ ρ ί α  μ ο υ  ν τ έ  σ έ  Μ α ξ ί μ  αύτή έδώ!».
Κι’ δ Σ ο φ ο κ λ ή ς  θά τούς άποστομώσρ άπ’ τά ’Ηλύσια:
— «Σάς έμειδίασαν!
Είναι ή ’Ηλέκτρα μου. ’Απ’ τίς ’Ηλέκτρες ή πιό γνήσια!». 

ν  Λ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

Πρός χάριν τών αναγνωστών καί δή τών περιέργων 
έπί τη βάσει μερικών, πλήν έγχωρίων έργων 

μιά σχετική βά κάνουμε, τής Κοτοπούλη, σάτυρα 
πού θεωρείται σίμερσ, τής Τέχνης Δύτοκράτειρα!
Ός Θιασάρχις φάνηκε πολύ... «ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ» 

μικρή, σχεδόν, μπεμπέκα.
ΚΓ άμέσως δέ κατέκτησε τών ’Αθηνών τήν πόλι 
πού... «ΒΡΕ ΤΟ ΠΑΛΗΟΚΟΡΙΤΣΟ» άναφωνοΰσαν δλοι.

«50
Παντοΰ γιά... «ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ» της μιλούσαν μέ.

συγκίνησι
στην πόλι μας, στήν γείτονα, στά πέριξ, στά Καμίνια 
σέ κάθε... «ΣΠΙΤΙ ΤΙΜΙΟ», στήν... «ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΗΝ

ΚΙΝΗΣΙ»
’Αριστοκράτες, πένητες.. «ΧΟΡΙΑΤΕΣ» καί...«ΧΑΜΙΝΙΑ» 

©©
Άλλά στά... «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» γνωστή μόλις κατέστη 
καί πρόξενος έγίνηικε μιάς τέτοιας... «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ» 

Τούτέστι,
οέ λίγο χρόνο γίνηκε... τό «ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ» 
Πολλές πρωταγωνίστριες... «ΞΑΝΘΕΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΕΣ» 
ηού πλέον έμφανίζονταν σπανίως στίς σκηνές | 

μέ άλλους λόγους ήτοι 
σάν τόν γνωστόν είς δλους μας... «ΤΟΥ ΧΑΛΕ'Γ ΤΟΝ

ΚΟΜΗΤΗ»
μέ... «ΣΠΑΡΑΓΜΟΝ» ή κάθε μιά καί... «ΝΕΥΡΙΚΗ»

συνάμα
προβλέπουσα πώς δέν θά δρ ξανά έπιτυχία, 
άπάνω στήν άπόγνωσι καί στό μεγάλο... δράμα 
μονάχη της ψιθύριζε:... «ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ»!

W ΐί
Είχε χιλιάδες θαυμαστών στό κάθε της τό βήμα 
πού προσεφέροντο γι’αύτήν νάγίνουνε καί./'

«ΣΚΛΑΒΟΙ»

γιά μένα γιά μάς όλους, ξαναφέρνω 
μέ συγκίνηση στή σκέψη μου αύτά τά 
μικρά περιστατικά. Έ να  γεγονός τυ
χαίο μ’ ώδήγησε μιά μέρα δειλά στά 
παρασκήνια τού θεάτρου τής Μαρίκας. 
Τής διετύπωσα τήν έπιθυμία μου. Μ’ 
άκουσε μέ στοργή κΓ ένδιαφέρον. Τό 
άλάνθαοτο καλλιτεχνικό της αισθητή
ριο άντελήφθη άπό τή πρώτη στιγμή 
ποιός ήταν πράγματι ό άληθινός μου 
δρόμος κΓ έγινε άπό κείνη τήν ήμέρα 
ό φωτεινός όδηγός καί ό καθοδηγητής 
μου.

Αύτή τήν Ιστορική γιά τό έλληνικό 
θέατρο στιγμή πού συγκεντρώνω κΓ 
έγώ, ένας ταπεινός έργάτης του, τίς 
σκέψεις μου δλες στή μεγάλη μας Μα 
ρίκα, ή δημιουργική έργασία τής όποι
ος άγκαλιάζει όλόκληρη τή σύγχρονη

Σκίτσο τής κ. Μ. Κοταηυ^.*..  __
«Καραγκιόζη» τού κ. Θ. Συναδινσύ, 

τοϋ κ. Δ. Δημητριάδη

θεατρική μας ύπόσταση βάζω στόν έ- 
αυτόν μου ένα έρώτημα :

—Τί εΐνε ή Μαρίκα ; Τί εΐνε αύτή ή 
γυναίκα πού εύλαβικά σήμερα πού γι
ορτάζει τής φιλάμε τό χέρι όλοι οί 
Έλληνες ; Καί νά ή άπάντηση : Ή  
Μαρίκα εΐνε τό νεοελληνικό θέατρο. 
Εΐνε ό άνθρωπος μέ τή ψυχή τού μεγά 
λου δημιουργού καί τή καρδιά τού άκα- 
τάβλητου άγωνιστή. Εΐνε ή έκφρασις 
τής καλλιτεχνικής άκμής, μιας άκμής 
πού διατηρείται πάντα άναλλοίωτη, ά- 
μετάβλητη, δροσερή, άκλόνητη. Εΐνε ό 
άνθρωπος μέ τά μεγάλα αισθήματα, ό 
στοργικός καθοδηγητής, τό μεγάλο 
ζωντανά σχολειό δπου έμαθήτευσαν τά 
θαυμαστά στελέχη τού έλληνικοΰ θεά
τρου οί κορυφές ποϋ τιμούν τήν έλ
ληνική τέχνη. Αύτή εΐνε ή Μαρίκα. Ρω 
μαλέια στή ψυχή, στή σκέψη, στό καλλι 
τεχνικό αίοθημα κάνει σήμερα ένα μι
κρό σταθμό γιά ν ’ άφήσρ τή χαρά της 
νά ξεχυθώ μέσα στά αίαθήματα έκτι- 
μήσεως, άναγνωρίσεως, άγάπης καί 
στοργής πού θά τής έκδηλώσρ μέ τήν 
εύκαιρία τήό γιορτής της ή έπίοημη 
•Ελλάς, ό πνευματικός καί διανοούμε
νος κόσμος_ ό λαός.

’Εγώ πού’ ζω τόν παλμό της είκοσι 
όλόκληρα χρόνια μπορώ νά ζέρω περισ 
οότερο άπό κάθε άλλον τί σημαίνει γιά 
τή Μαρίκα αύτή ή έκΰήλωσις. Θά τής 
τονώσρ τήν άσβεστη καλλιτεχνική φλό
γα καί θά τήν όδηγήσρ στούς νέους 
σταθμούς τής μεγάλης προσπαθείας 
της. Γιατί ή ψυχή τής Μαρίκας διατη
ρεί αύτή τή στιγμή τήν ϊδια φρεσκάδα 
πού είχε πρίν άπό τριάντα χρόνια ό
ταν κατήρτιζε τόν πρώτο της θίασο. 
Αύτό εΐνε τό μεγάλο μυστικό της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής ήμι· 

κρατικόν Θεάτρου Κοτοπούλη

χή της, μέ τις άπογοητεύσεις, τούς θυ 
μούς, τίς άγωνίες, τίς άβάσταγες άμφι- 
βολίες, τό τράκ, τόν παιδιάστικο ένθου 
σιασμό πρίν κάθε νέο ξεκίνημα, τήν 
άδάμαστη όρμή, τήν συντριπτική καλω 
σύνη, τήν άκοίμητη πίστη της, τήν ά- 
κάματη προσήλωση σ’ ένα Ιδανικό, τόν 
άνεξάντλητο πλούτο τής καρδιάς της, 
πού χρόνια τώρα τόν ξοδεύει άπλόχε- 
ρα κΓ άλύπητα σ’ όσους άγάπησε. ΚΓ 
εΐνε όλόκληρο τό έλληνικό θέατρο.

Μέσα στίς εύτυχίες τής ζωής μου ζε 
χωρίζει αύτή έδώ: Ή  γνωριμία μου μέ 
τή Μαρίκα.

Στίς τόσες πικρές στιγμές πού μδς 
ποτίζει ή ζωή κΓ ή δουλειά μας, γυρί
ζοντας τά μάτια στό παράδειγμά της, 
γεμίζει ή ψυχή μου θάρρος, έλπίδα καί 
πίστη στό ιδανικό.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΟΥΣΗ
Τού θεάτρου Κοτοπούλη

Πρώτη. Ζ ’ όλα. Πρώτη οτήν 
Τέχνη. Πρώτη στή φλόγα τών 
πεποιθήσεων της. Πρώτη στό ν ’ 
άλλάζρ άπολύτως εύκολα πεποιθήσεις. 
Πρώτη στό ν ’ άγαπάρ. Πρώτη στό νά 
συχαθρ. Πρώτη στό νά ουγκινηθρ άπό 
κάτι. Πρώτη ατό νά ψυχροθρ άπό αύτό 
τό κάτι. Πρώτη στήν έρμηνεία τή σω
στή τών έργων. Πρώτη στό έλληνικό 
θέατρο. Πρώτη οτή δική της τέχνη πο
λύ περισσότερο άπό κάθε άλλον νεοέλ
ληνα καλλιτέχνη».

Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ 
Προσωπάρχης τού θεάτρου Κοτοπούλη

Ελεύθερο Θέατρο

Ή Μαρίκα Κοτοπούλη είναι τό Α 
καί τό Q τής ήθοποιΐας δχι μόνο γιά 
μάς, άλλά γενικά στήν ύδρόγειο— 
άς τό ποΰμε καθαρά -  καί θά έπρε
πε ή κοινωνία νά τήν έππάσσρ καί 
νά τήν παρουσιάζρ παντοΰ, δπου τό 
ζητάει ή θεατρική Τέχνη καί πιρά 
παντός στήν τραγωδία δπου άνα- 
σαίνει μοναδικά.

ΠΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Θιασάρχης

Μοναδικόν φαινόμενον άποτελεΐ 
μεταζύ τών συναδέλφων της ή εύ- 
γένεια κα! ή καταδεκτικότης τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη. Συναναστρέ
φεται, συνομιλεί, χαριεντίζεται μέ 
τούς συναδέλφους της χωρίς νά 
κρατά τήν άπαραίτητον πόζα καί 
μή λαμβάνουσα ύπ’ δψιν της τήν 
θέσιν της καί τήν φήμην της έν τώ 
θεάτρω. Είναι ή πλέον συμπαθητική 
μορφή. "Ολοι τήν άγαποΰν κα! οί 
παλαιό ήθοποιοί μετά σύγκινήσεως 
άναφέρουν τό δνομά της, λόγω τοϋ 
άφελοϋς χαρακτήρος της καί τής 
μεγάλης καταδεκτικότητός της. Ή 
δύναμίς της, ή χαρά της, ή εύτυ
χία της είναι ή μεγάλη άγάπη τών 
συναδέλφων της.

ΑΓΓ. Δ. ΦΑΛΛΙΕΡΟΣ 
©

Μαρίκα Κοτοπούλη I Τό δνομά της 
προφέρεται μέ έθνική ύπερηφάνεια. 
Γεμίζει όλόκληρη τήν 'Ελλάδα έπί μία 
σχεδόν γενεά. 'Εζεπέρασε μάλιστα καί 
τά σύνορα τής πατρίδος μας.

Κι' έμείς οί άφανεϊς καί άσήμαντοι 
συνάδελφοί της, πού θεωρούμε τή με
γάλη μας συνάδελφο σάν κάτι ιερό, 
σεπτό, άϋλο, πού συμβολίζει τήν τελει
ότητα, τη θεοποίησι τής τέχνης, γιορ
τάζουμε μσζί της καί της εύχόμεθα 
νά ζήσρ άλλα τόσα ένδοξα χρόνια κα'ι 
πιό πολλά άκόμη, γιατί είμαστε βέβαι
οι ότι οϋτε ό χρόνος ποϋ όλα τά δα·

άλλά ποτέ δέν σκέφθηκε, ύπ’ δψει νά τούς λάθη 
ούτε γιατ’ ήσαν όμορφοι μά οΰτε... «ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ» 
Είχεν καρδίαν... «ΑΙΝΙΓΜΑ» μ’ δλη τή σημασία 
κΓ άμέτρητους έπότισε τήν πίκρα μέ λαγίνι 
παρ’ όλο πού δέν ήιθελε καί μέ «ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ» 
—...«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΟΤΙΣΣΑ» νεώτερη νά γίνρ!
Είς τήν σκηνήν δέν έκανε ποτέ τόν... «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» 

κΓ έκείνη σάν κι’ αύτές 
πού στίς άποτυχίες τους κανένας δέν τις σώζει 
κΓ οΐ συγγραφείς κατάμουτρα, τούς είπαν:

...«ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ»
*  =:;=

Είς... «ΑΛΛΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» ιηρό καιροϋ τήν είδε κόσμος
...«ΞΕΝΟΣ»

κα! τήν έχειροκρότησε καταγοητευμένος.
Καί στήν .’Αθήνα μέ χαιρά καί μ’ ένθουσιασμό 
τό.. «ΚΑΛΟΣ ΗΛΘΕΣ» άκουσε, μετά τόν...«ΓΥΡΙΣΜΟ»

©©
Επιτυχίες έδωσε στό θέατρό της πάλι 
πάντα τή μιά καλλίτερη συνήθως άπ’ τήν άλλη 

κΓ ώς πάς τις έννοεί 
στό θέατρό μας έδωσε... ((ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΙΑ ΖΟΗ».

Μέ τήν... «ΗΛΕΚΤΡΑ» τέλος δέ πού σήμερα θά παίξρ 
καί τό κοινόν θά τρέξρ 
άθρόον νά τήν δρ 
είς δλους θά χαιρίσρ 

τρείς ώρες άλησμόνητες, τούτέστι, δηλαδή 
θά δείξρ τέχνη τί έστί καί θά τόν... Ή λ ε κ τ ρ ί σ ρ.

Γ. ΘΙΣΒΙΟΣ

Πώς; βλέπει τή Μαρίκα
τό τεχνικό προσωπικό τού θεάτρου της

Ό κόσμος ξέρει τή Μαρίκα στή σκη
νή. Σέ στιγμές δραματικής έξαρσης, 
κατ’ άπ’ τή ράμπα. Τότε εΐνε ή μεγά
λη κ-.'Λιτέχνισσα. Μά οάν κατέβη άρ’ 
τή σκηνή καί σβύσουνε τά φώτα, δέ 
χάνει τίποτα. Εΐνε καί πάλι ή ϊδια έξ 
Τσου μεγάλη.

Σάν θέλετε νά μάθετε πράματα πού 
δέ μπορείτε νά τά ξέρετε χειροκρο
τώντας ατό θέατρο σάν θεατές, μπορεί 
τε νά πάτε οτή δ. Ζωή. Κατέχει τό ά- 
ξίωμα ή τήν τιμή Λ τήν εύτυχία ναναι 
περισσότερες ώρες κοντά της. Εΐνε ή 
βεστιαρίστα τής κ. Μαρίκας.

Τή ρωτάμε καί μάς άπαντξί :
—"Οταν είμαι κοντά της, έχω τή συ

ναίσθηση πώς είμαι πλάϊ σ’ έναν μεγά 
λο άνθρωπο. Ή  κ. Μαρίκα εΐνε άληθινά 
μεγάλος άνθρωπος. Πλησιάζοντάς την 
βλέπει κανείς τήν καλωσύνη της, μιά 
άπέραντη καί στοργική καλωσύνη. Φό
βος, μή τήν πιάσουνε τά νεΰρα της. 
Θυμώνει, φωνάζει τά κάνει άνω κά
τω. 01 θυμοί αύτοί εΐνε μικρής διαρ- 
κείας, τόσης, όση ώρα χρειάζονται νά 
ειπωθούν. Ξατμίζονται ύστερα κα'ι χά
νονται. Ή  ζωή της ; Σπίτι, θέατρο. 
Θέατρο σπίτι. Καί ή δίς Ζωή συνεχίζει :

—Εΐνε περίφημη νοικοκυρά. ’Ανακα
τεύεται παντοΰ. Θέλει τίς δουλειές νά 
τίς κάνει μόνη της. Σκουπίζει. Τρίβει 
τις κατσαρόλες. Μαγειρεύει. Στό και
νούργιο σπίτι έφτιαξε μόνη της τό παρ 
κέ. Κοιμάται λίγο. Ξυπνάει τά χαρά
ματα. Φτιάνει σ’ δλους τοΰ σπιτιοΰ κα
φέ. ’Αγαπάει ύπερθολικά τόν άντρα 
της. Σάν έχει έπισκέπτες τούς περι
ποιείται μόνη της. Τής άρέσουν τά κα 
λά σερβίτσια. ΚΓ έχει άπ’ αύτά μπόλι
κα. Φτιάνει καλές τουαλέττες, μά δέν 
τίς φοράει συχνά. Στό δρόμο ντύνεται 
άπλά. Κι’ δπως τύχει. Θέλει όμως ν5- 
ναι καλοντυμένη στή σκηνή. Μπορεί 
νά χαρίσρ φουστάνι σέ φίλη της φορε
μένο μιά-δυό φορές.

’Επιγραμματικά ή δίς Ζωή έξακολου- 
θεϊ :

—Τή σταματούν πολλές φορές στό 
δρόμο, καί μιλάει άπλά καί σ’ όλους. 
Ή  άνοιχτοχεριά της εΐνε πρωτοφανής. 
Σοΰ δίνει δ,τι τής ζητήσρς. Πρώτα πού 
είχε τή διαχείριση τοϋ ταμείου άστα- 
μάτητα μοίραζε σημειώσεις γιά πληρώ 
μές. Τώρα άνάλαβαν άλλοι αύτή τή 
δουλιά. ΚΓ αύτό τή στενοχωρεϊ. Λεπτά 
πολλά ποτέ δέν τής βρίσκονται. Μά 
ούτε θέλει. Στό θέατρο έρχεται νωρίς. 
Πρίν άπ’ όλους τούς άλλους. Θέλει 
νά εΐνε έτοιμη γιά κάθε τι. Πάντοτε δ
μως νομίζει πώς δέν εΐνε όλότελα έ
τοιμη, δτι κάτι τής λείπει. Δέν ξενοιά
ζει ποτέ. Στήν άλλαγή τών φορεμάτων 
τού έργου εΐνε βιαστική. Θέλει πάντα 
νά έχρ άνετο χρονικό διάστημα γιά 
κάθε ένέργεια. Γιαυτό έτοιμάζεται πάν 
τα γρήγορα. Πρίν άπ’ όλους. Κάθεται 
τότε στό καμαρίνι της. Μελετά πολύ. 
Τούς ρόλους θέλει νά τούς μάθρ τέ
λεια. Τό κατορθώνει. Διαβάζει άλλα 
βιβλία ή νέα έργα.

Στήν έρώτησή μας πώς περνάει τις 
ώρες της έξω άπό τό θέατρο ή δίς 
Ζωή μάς άπαντξί:

—ΤΙς ώρες πού περισσεύουν πάει 
στόν κινηματογράφο. Κριτικάρει όξύ- 
τατα έργα καί ήθοποιούς. Δέ λείπει πο
τέ στίς πρόβες. Κι’ όταν έχει ρόλο, 
κι’ δταν δχι. ’Επιβλέπει σ’ δλα. Σκηνι
κό. Ροΰχα. Μουσική. Μπορεί νά nfi ότι 
τό κουμπί στό κοστούμι τοΰ ήθοποιοΰ 
εΐνε κακοθαλμένο. Τό ξυλώνει άμέ
σως καί τό ράβη μόνη της. Μπορεί νά 
κόψρ στή μέση τή πρόβα μέ τ’ άνεζάν- 
τλητα άστεΐα καί πειράγματα. Μά εΐνε 
πειθήνια στή φωνή τοΰ σκηνοθέτη στήν 
πάρα πάνω περίπτωση. Ή  Μαρίκα δέν 
άφήνει κανένα άπείραχτο. Μιλάει λέ- 
φτερα σάν άντρας. Στις πρόβες σάν 
μαζεύονται όλοι γύρω της πίνοντας 
καφέ, άκούγονται χίλια δυό άστεΐα. 
Γελάνε όλοι γιά πολύ ώρα ύστερα. Με 
γάλη της μανία εΐνε ό καφές. Καί τό 
τσιγάρο. Νερό δέν πίνει ποτέ της. "Ο
ταν τΛ δ$ς καί τνίνει νερό σημαίνει 

, πώς 81ν είνε στά «αλά της. Άπό τοι-

γάρο καμινάδα. Παίρνει τρία πακέτα. 
Μά τά περισσότερα τά μοιράζει.

— «"Ελα, πάρε καί σύ βρέ» λέει ό
ταν κανείς διστάζει νά πάρρ. Τό πα
κέτο έρχεται βόλτα στή παρέα καί τό 
πετάει άδειο.

—Μπορεί ν ’ άκούσρ όλα τά μυστικά. 
’Απ’ δλους. Τρομερά έχέμυθη. Εύκολο 
συγκίνητη άπό θλιβερές καταστάσεις 
άλλων. Πολλές φορές κλαίει. Ρωτάει 
μ’ ένδιαφέρον γιά τόν καθένα. "Εχει 
δυνατή μνήμη.

’Ανεξάντλητη ή δίς Ζωή συνεχίζει :
—Εϊνε μέσα σέ κάθε θέμα. Γενικής 

κατάστασης πολιτικής. Πνευματικής κί
νησης κτλ. Δέχεται ν ’ άκούσρ καί νά 
συζητήσρ κάθε γνώμη καί ύπόδειζη. 
Δέν βαστάει διόλου μνησικακία σ’ έπ.- 
κριτές κριτικούς. Τούς προσκαλεί στό 
καμαρίνι καί μιλάνε καθένας γιά τίς 
γνώμες του. Μ’ άπόλυτο σεβασμό γιά 
τή γνώμη του άλλου.

—"Εχει τή δουλειά άπαραίτητο βιω- 
τικό δρο. Τήν άρρωσταίνει ή άργία. 
Ποτέ δέ φάνηκε κουρασμένη. Άπό καμ 
μιά κούραση. Ψυχική κούραση κΓ ά- 
παιοιοδοξία ποτέ δέν ένοιωσε. "Εχει 
καί πάντα θέλει νά έκτελέσρ τά μεγά
λα της όνειρα. Θέλει πάντα νάχρ τά 
μέσα γιά νά κινηθρ σέ πλατιούς όρίζον 
τες. Ξέρει πιά έργα θάχουνε χρηματι
κή έπιτυχία. Άκόμα καί τά γούστα τού 
κοινού. Ικανοποιείται σάν τό έργο έ
χει καλλιτεχνική έπιτυχία. ’Ενθουσιά
στηκε μέ τόν «Δόν Ζουάν» ποΟχε μιά 
τέτοια έπιτυχία. Γιά τήν ύλική άδια- 
φορεί. Πιστεύει σέ κάθε πράμα πούχει 
άληθινή βάση στήν τέχνη. Γι’ αύτό μπο 
ρεί ν ’ άγκαλιάσρ όποια τάση ή σχολή. 
Φτάνει νάναι στήν περιοχή τής τέχνης.

—Γενικά, μάς λέει ή δίς Ζωή, ή κ. 
Μαρίκα εΐνε Μιά οτήν Τέχνη Μιά γιά 
τά νεύρα καί Μιά στήν καλωσύνη της. 
Αύτό περισσότερο εΐνε τό πιό άνθρώ
πινο χαρακτηριστικό πού γεμίζει τή 
προσωπικότητά της.

ΣΤ ΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
Ρωτάμε ύστερα άλλο προσωπικό, 

κ. κ. Μοάτσον, Καπέν, Μαμμίαν οί ό
ποιοι μιλάνε άπό κοινού :

—’Εμείς έχουμε τήν κ. Μαρίκα σάν 
κάτι πάρα πάνω άπό μητέρα μας. Ή 
προσωπική άποψη ποϋ βλέπουμε είνε ή 
μεγάλη καλωσύνη καΐ τό ένδιαφέρον 
της γιά δλους μας. Νά ένα άνέκδοτο 
πού δείχνει τά πάρα πάνω όλοφάνερα. 
«Πρό τριετίας είχαμε τουρνέ στή Μα
κεδονία. Χειμώνας. Τρομερό χιόνι. Θέ 
λαμε νά περάσουνε τή γέφυρα της 
Άγκίστης. Πηγαίναμε άπ’ τή Δράμα 
στίς Σέρρες. Μά ή καταιγίδα ήταν τό
ση κι’ ό ποταμός όρμητικός πού ή 
γέφυρα ήταν χαλασμένη. Ή  χιονοθύελ 
λα τρομερή. Μέσα σ’ όλα αύτά στάθη
κε ή κ. Μαρίκα. Άνάμεσα στά χιόνια 
έτρεχε νά φροντίσρ γιά τόν καθένα. 
"Ετρεχε παντοΰ μέ στοργή. Πήγαμε 
καί μάς ταχτοποίησε σέ ξενοδοχείο μ’ 
δλη τήν έλλειψη πού ύπήρχε οτόν έρη
μο τόπο μέσα στήν καταιγίδα. Παρεχώ 
ρησε καί τό κρεββάτι της σ’ άλλους. 
Δέν ξεχωρίζει άν είσαι σημαίνον πρό
σωπο τοΰ θιάσου. Όλοι τό ϊδιο. Γιά 5- 
λο· ι  ένδιαφέρεται. Μιά φορά κοιμήθη 
κε 4 Vi ώρες σ’ ένα βαγόν τών συνερ
γείων, στή χονοθύελλα. "Αλλη μιά 
φορά όρθια άκουμπώντας σ’ ενα τοίχο. 
"Ολ' αύτά τά λέμε γιά νά δείξουμε 
τά μέγεθος τής πατρικότητσς καί τής 
στοργής της σ' δλους έμάς πού δουλέ 
βουμε μαζί της».

Ά λ λ ο  ένα άνέκδοτο μάς διηγήθηκε 
κΓ ή δίς Ζωή.

Σέ μιά τουρνέ πηγαίνανε άπ’ τή Κέρ 
κυρα οτή Πρέβεζα γιά τά Γιάννενα. 
Ή  κ. Μαρίκα συνηθίζει νά παίρνρ πάν
τα μαζί της καφέ καί ζάχαρη γιά κά
θε ένδεχόμενο. Φτιάνει καφέ πρωί ή 
ϊδια σ’ όλα τά πρόσωπα τού θιάσου. 
Στή βάρκα έκανε έκκαθάριση στά πε- 
ρισεύματα. Μέσα σέ μιά σακούλα τοΰ 
καφέ εΐχε καί κουταλάκια, άσημένια 
καλά. Μά άπ’ τή βιάση της πέταξε ατή 
θάλασσα τή σακκούλα τού καφέ μαζί 
μέ τά κουταλάκια. Φώναζε ϋστερα

γιά τά κουταλάκια πού βρίσκονταν πιά 
στόν πάτο. Φ...

Ή  κ. ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. Σχεδόν 
δώδεκα χρόνια βεστιαρίστα τής Μαρί
κας, σύζυγος τοΰ πρώτου ταμία τού 
θιάσου Κοτοπούλη τοΰ Γ. Σπϋροπούλου. 
Ξέρει τή Μαρίκα τριάντα χρόνια καί 
περισσότερο. «Αισθάνομαι ένθουσια- 
σμό μεγάλο, μεγάλη άφοσίωοι, τήν 
καμαρώνω, γιά τήν τέχνη της γιά τήν 
καλή της τήν καρδιά, τήν είδα νά 
μεγαλώνρ στά χέρια μου, πές πώς νά 
μή θαυμάζω τέτοιον άνθρωπο ;»

Ή  κ. ΧΑΡ. ΛΑΟΥΡΗ, ή προϊσταμένη 
τών ραπτικών έργαστηρίων τοΰ θιάσου. 
«Ή κ. Μαρίκα ζρ μόνο γιά τό θέατρο. 
Δουλεύω κοντά της δέκα έπτά χρόνια. 
'Ελληνικό θέατρο Ισον Μαρίκα».

Ή  κ. ΦΩΦΩ ΑΛΒΕΡΤΗ, ή δ. ΜΑΜΙΑ, 
ή δ. ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ. Ράβουν, ό
ταν τό έργο έχει βεστιάριο. « “Εχουμε 
μεγάλη άγάπη γιά τήν κ. Μαρίκα, τή 
λατρεύουμε, πώς νά τό πούμε ;»

Ή  δ. ΠΙΠΙΤΣΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ, συνάδελ
φος τών προηγουμένων. «Λίγον καιρό 
τή γνωρίζω τή Μαρίκα κΓ όμως δέν έ 
χω άγαπήσει άνθρωπο τόσο I...»

Ή  κ. ΜΑΝΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, γραμμα- 
τεύς. «ΠρίΛ/ άρχίσω νά έργάζομαι στό 
θέατρο τής Μαρίκας, είχα πλάσει μιάν 
θερμήν Ιδανικήν εΙκόνα γιά τήν μεγά 
λη της άζία’ τώρα δμως πού τήν είδα 
άπό κοντά, βλέπω ότι όλα εΐνε ώχρά 
καί άνέκφραστα. Τό νά βλέπρ κανείς 
τή Μαρίκα εΐνε κάτι τι θαυμαστό, άνώ
τερο !...»

Ό κ. ΜΙΜΗΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ, ό γνω
στός παλαίμαχος πρώτος μηχανικός 
καί παλαιός συνεργάτης τής Μαρίκας. 
«Στό βιάτζο μου (στή ζωή μου δηλ.) 
τό θεατρικό δούλεψα κοντά σ’ δλες τίς 
πρωταγωνίστριες, τή Δοΰζε, τή Σάρρα 
Μπερνάρ τή Σουζάν Ντεσρέ καί όλες 
τίς Έλληνίδες σάν τή Μάρίκα καμ- 
μιά !»

Ό κ. ΚΏΣΤΑΣ ΣΑΓΚΑΣ, ό πρώτος ή- 
λεκτρολόγος. «Δεκατέσσαρα χρόνια 
πού έργάζομαι μέ τή Μαρίκα πείθομαι 
κάθε μέρα γιά τήν άξία της τήν ήμέ- 
τρητη !»

Ό κ. ΓΙΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, σκηνογράφος 
τοϋ θιάσου. «Ή  μόνη γυναίκα πού μ’ 
έδίδαξε νά κάνω σκηνογραφίες. Σπου 
δαίο πράμα νά εΐνε κανείς κοντά της».

Ό κ. ΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. «Στή Μα 
ρίκα έργάσθηκα τό 1911. Μεγάλη δη
μιουργός, άκούραστη, τό είδωλο τού 
θεατρικού κόσμου, ιδιαιτέρως τήν άγα
πά τό σωματείο τών τεχνιτών καί εύ
χομαι στή Μαρίκα νά έορτάοουμε καί 
τήν πεντηκονταετηρίδα της ώς θια- 
σάρχου».

Ό κ. ΝΙΚ. ΓΚΑΛΙΤΣΗΣ, ζωγράφος 
τού θιάσου (πανώ). «Τή θαυμάζω. Τί 
άλλο νά πώ γιά τέτοια πρωταγωνί
στρια ;»

Ό κ. MIX. ΛΑΖΑΡΟΥ, ήλεκτρολόγος. 
«Αλύγιστη στό άνέβασμα τών έργων, 
μερόνυχτα !...»

Ό κ. Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, άρχιταξι- 
θέτης. «Τί άξίζει ή κ. Μαρίκα τό δεί
χνει ό κόσμος πού όδηγοΰμε στή θέση 
του, δταν παίζει. Τότε έχουμε τήν πε
ρισσότερη δουλειά».

Ό κ. ΧΑΡ. ΖΟΡΜΠΑΣ, κλητήρας τών 
γραφείων. «’Εγώ είμαι ό πιό τυχερός' 
βλέπω τή Μαρίκα πιό συχνά άπό τό άλ
λο προσωπικό, γιατί έρχεται κάθε μέ
ρα στά γραφείο τοϋ κ. Χέλμη».

Ό κ. ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ, ταξι
θέτης. «Ό καλύτερος άνθρωπος τού 
κόσμου, ό δικαιότερος ήθοποιός».

Ό κ. ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, θυρω
ρός, είκοσι χρόνια δουλεύει μέ τή Μα
ρίκα. «Τόσα χρόνια είδα πολλά, δμως 
τήν άξία στήν καρδιά καί στήν τέχνη 
τής Μαρίκος, ούτε είδα οΰτε θά δώ 
ποτέ μου πιά».

Ό κ. ICJAN. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ, ταξιθέτης. 
«Μόλις μέ χαιρετίση στό διάδρομο, μό
λις άκούσω τή φωνή της τέτοιο γούρι 
μοΰ φέρνει πού τό βράδυ τά παρμπου- 
άρ μου αύξάνουν πάρα πολύ καί φεύ
γω ευτυχισμένος».

τό σανίδι τοΰ Θεάτρου Κοτοπούλη. 
"Ενας Ιλιγγος ήταν τό συναίσθημα 
πού κυριαρχούσε μέσα μου... Σάν 
τό άστρουλάκι νά περιεστρέφετο 
ίλιγγιωδώς γύιρω άπό τόν "Ηλιο.

Τώρα τό άστρουλάκι μεγάλωσε 
καί άκολουθει τήν τροχιά του...

Μά πάντα είναι τόσο μακρυά σάν 
έμφανίζεται τά βράδυα στόν ούρα
νό, δταν ό "Ηλιος χάνεται στόν ό- 
ρίζοντα.

'Ήλιος μας εις τό καλλιτεχνικό 
μας στερέωμα είναι... Ή Μαρίκα Κο
τοπούλη.

ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
Τού Θεάτρου "Ίντεάλ»

. ,  ·  ·  *

ϊκίτσο τής κ. Κοτοπούλη πού έγινε 
στά 1925 άπό τόν κ. Κορογιαννάκη

"Ενας Φάρος, όδηγητής τής Τέχ
νης φωτίζει έως τούς πειό άπόμα- 
κρους όρίζοντας τήν σταδιοδρομία 
κάθε καλλιτέχνου.

Τό άπλετο φώς τσυ δυνατό σάν 
τό φώς τής ήμέρας, μδς ιστιοδρο
μεί στά ώραία πελάγη τής Άθάνα-

ΤΙ θά θέλατε, λοιπόν, νά προσθέσω 
σέ δλα αύτά ; Θά ήταν άσέβεια νά μι
λήσω έγώ γιά τήν τέχνη τής Μαρίκας. 
"Ενα μονάχα σάς λέω: Πώς είμαι πε
ρήφανη πού έχω καί γώ κάποια μικρή 
θέσι στή μεγάλη θεατρική μας οικογέ
νεια, όπου άρχηγεύει έκείνη.

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ 
τοϋ θεάτρου «Μοντιάλ»

Μαρίκα — Θρησκεία
Μαρίκα — Ελλάδα
Μαιρίκα — Πολιτισμός.
Τά τριάντα χρόνα τής Μαρίκας. 

Δέν ξέρω άλλά μοΰ φαίνεται πώς 
δέν ταιριάζει πολύ ένας έσρτασμός 
γιά μιά τέτοια μοναδική κσλλιτέχ- 
νιδα, νά συνδυάζεται μέ χρόνια. 
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν μεγά
λη άπό τήν πρώτη στιγμή πού Ζ- 
δειξε τή θεία τέχνη της, καί θά έ- 
ξακολουθήση νά εΐνε — άκατάλυτη 
άπό τό χρόνο — πολύ μεγάλη έφ’ 
δσον θά παίζη. 0’ άποτελεΐ παντο- 
νεινά μιά θαυμαστή έζίσωσι, καλ
λιτεχνικής δυνάμεως διαρκώς Ισο
δύναμη μέ τήν τέχνη. Τριάντα χρό 
νια λοιπόν μάς λέτε, άς τήν φωνά
ζουμε δλοι μαζύ. Μεγάλη καί α Ι
ω ν ί α  Μαρίκα.

ΜΙΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
Τοΰ Θεάτρου «Μοντιάλ»

Είχατε τήν εύγενικιά καλωσύνη 
νά μέ θυμυθήτε σ’ αύτή τή καμπά- 
νια σας. Σάς εύχαριστώ.

ΤΙ νά πώ δμως, τΐ νά προλάβω 
νά πώ μέσα σέ δέκα λέζεις γιά τή 
μεγάλη μας, τή μοναδική Μαρίκα; 
"Εχουν λεχθή τόσα πού δτι καί νά 
nfi κανείς, δέν θά μποιρέση νά 
προσθέση πιά τίποτα παραπάνω.

Λοιπόν...
Μ. ΚΡΕΒΒΑΤΑ

Τοΰ Θεάτρου «Μοντιάλ»
Φ

Είμαι ύπειρήφανος, γιατί τό 'Ελ
ληνικό Θέατρο, κατέχει τά σκήπτρα

Μ α ρ ίκ α
Μαρίκα! "Ενα δνομα, μιά δόζα, μιά Ιστορία 
Μαιρίκα! "Ενα είδωλο άπ’ δλους λατρεμένο 
Μαρίκα! Μιά θριαμβική τρισένδοζη πορεία 
στήν τέχνη τήν έλληνική, σέ δρόμο τιμημένο.

Μαρίκα! Τό ζωντάνεμα τοϋ κόσμου τοΰ άιρχαίου 
Μαιρίκα! Μιά ιέρεια μές τό Ν αό τοΰ Όραίου 
Μαρίκα! "Ενα σύμβολο πού τώρα τόσα χρόνια 
κρατάει τής τέχνης άσβυστη τή φλόγα τήν αΐώνκι

Ο©

Μαρίκα! "Ενα δνομα στήν Τέχνη μας μεγάλο 
Μαρίκα! "Ενα σύμβολο πού πάντα θ’ άντηχρ 
πού έφτασεν έως έκεί πού π ιά δέν έχει άλλο. 
Μαιρίκα! "Ενα 'Όνειρο, μιά Φλόγα, μιά Ψυχή.

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ

της Έλληνικής Τέχνης.
Ό Τηλαυγής αύτός «Φάρος» στό 

Έλληνικό Θέατρο, είναι ή μεγάλη 
μας Τραγωδός «Μαρίκα Κοτοπούλη». 
Πώς άλλοιώς μπορεί νά βλέπρ κα
νείς τήν μοναδική μας «Μαρίκα;»

ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΛΟΥΤΑ 
Τοΰ Θεάτρου «Ίντεάλ»

©
Ή εύχή ένός Μπεκρή γιά τά 30 

χρόνια τής Μαρίκας Κοτοπούλη εί
ναι νά τά γιοιρτάοη .... . . .  διπλά.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Τοΰ Θεάτρου «Ίντεάλ»

Ή Μαρίκα Κοτοπούλη είναι ή ύ- 
παρξις τοϋ Έλληνικοΰ Θεάτρου εΐ- 
να: ό Γρανίτης τής Θείας Τέχνης.

Είναι λυπηρόν δτι δέν θά μπορέ
σουμε νά γιορτάσουμε άλλες τρείς 
φορές τά 30 χιρόνια της (90 τό δ
λον). Ό καλός μας Θεός, άς τής 
δίνη δύναμι καί ύγεία γιά νά τήν 
καμαρώνουμε γιά πολύ άκόμα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ 
Τοΰ Θεάτρου «Ίντεάλ»

Θέατρο «Μοντιάλ»

Ό έορτασμός τής τριακονταετη- 
ρίδος άπό τής ίδρύσεως τοΰ θιάσου 
τής Μεγάλης μας καλλιτέχνιδος 
Μαρίκας Κοτοπούλη, φέρνει καί σέ 
μένα τήν ώραιότερη άνάμνησι τής 
θεατρικής μου ζωής. Πώς είχα κΓ 
έγώ τήν εύτυχία νά έργασθώ στόν 
θίασόν της, καί νά γνωρίσω — χά
ρις στήν ύπέροχη διδασκαλία της— 
μιά μεγάλη μου έπιτυχία, τοΰ Τα- 
βερνιέ οτήν «ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ». ΓΓ αύ
τό κι’ έγώ έχω ένα μικρό δικαίω
μα, νά έορτάσω μαζή μέ δλους δ
σους είχαν τήν εύτυχία νά έργα- 
σθοΰν στόν θίασό της, καί νά ένώ- 
σω τίς εύχές μου στό Θεό, νά τής 
χαρίζει χιρόνια, διά τό καλόν τής 
Έλληνικής Θεατρικής μας Τέχνης, 
καί τοϋ Έλληνικοΰ Θεάτρου.

ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

Τοΰ Θεάτρου ((Μοντιάλ»
©

Εΐνε δύσκολο, φυσικά, νά βρω πρω
τότυπα πράγματα νά σάς πώ γιά τήν 
Μαρίκα Κοτοπούλη. Διάσημοι συγγρα
φείς, σπουδαίοι καλλιτέχνες, όνομα
στοί κριτικοί, δικοί μας καί ξένοι έγρα
ψαν γιά τήν Μαρίκια ϋμνους_ διετύπω- 
σαν λόγια λατρείας καί θαυμασμού, μί 
λησαν μέ συγκινητικήν έξαρσι γιά τήν 
άπαράμιλλη τέχνη της — αύτήν τήν τέ 
χνη πού, έδώ καί τριάντα χρόνια, κυρι
αρχεί στό έλληνικό θέατρο. "Ολα cO- 
τά τά ύπέροχα πράγματα, πού γράφη
καν καί ειπώθηκαν γιά τήν Μαρίκα Κο
τοπούλη ήταν κάτι περισσότερο άπό ά· 
τομικές γνώμες: ’Εξέφραζαν μαζί καί 
τή σκέψι μας, έδιναν συγκεκριμένη 
μορφή στό δικό μας θαυμασμός καλλι
εργούσαν τήν άτομική λατρεία κάθε 
"Ελληνος πρός τήν έθνική μας ήθο
ποιό, μιλούσαν στήν καρδιά μας. "Ο,τι 
θάχε νά πρ κανείς γιά τή Μαρίκα Κο
τοπούλη, τό είδε ήδη γραμμένο, τό 
έδιάβασε, τά άκουσε, τό ένοιωσε τό 
συνώψισε σ’ αύτήν τήν άπλή φράσι, 
πού περικλείει τόν άπεριόριστο θαυ
μασμό όλων μας γιά κείνην πού δημι
ούργησε τή σύγχρονη θεατρική τέχνη 
στήν ‘Ελλάδα: «Ή  Μαρίκα εΐνε με
γάλη».

τής τέχνης, καί ή τέχνη, εΐνε u(a! 
ή Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τοϋ Θεάτρου «Μοντιάλ»

Είμαι τόσο μικρή γιά νά έκφέρω 
γνώμη γιά μιά τόσο μεγάλη καλλι- 
τέχνιδα.

Περιορίζομαι στό νά τήν θαυμά
ζω καί νά τήν άγαπώ.

ΛΟΥΤΖΑ ΠΟΖΕΛΛΙ 
Τού Θεάτρου ((Μοντιάλ»

Έ ν α  θαυμάσιο σκίτσο τής κ. Μ. Κο
τοπούλη, τού κ. Δ. Διιμητριάδη

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΟ:

Δημοσιεύονται γνώμες τών 
κ. κ. Μ. Άργυροπούλου, Η. 
Βουτιερίδη, Μ. Καραγάτση, 
Κ. Καρθαίου, Ν. Λαπαθιώτη, Μ. 
Μαλακάλη, Σ. Μυριβίλη, Κ. 
Παράσχου, Ν. Προεστόπου- 
λου, Σ. Σκίπη, Π. Χάρη, τής 
κυρίας Χατζημιχάλη καί τής 
Ε. 'Αλεξίου—Δασκαλάκη, τής 
κ. Σπανούδη, Μ. Καλομοίρη, 
Λυκούδη, Α. Γριμάνη, Π. Μά- 
τεΰ, Κ. Πράτσικα κτλ. κτλ.


