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1 Ειςαγωγή
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ
κνπζηθνζεαηξηθψλ γεγνλφησλ ηεο Ώζήλαο φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηελ
εθεκεξίδα «θξηπ» θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν εθδφζεψο ηεο 1893-1895. Σα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο, είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ε απνδειηίσζε ηχπνπ
θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην δίδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθεκεξίδα, ε κνξθή, νη
ζπλεξγάηεο, ε ζπρλφηεηα εθδφζεψο ηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε
είλαη φηη ε παξνχζα εθεκεξίδα είλαη ζαηηξηθή θαη ζπλεπψο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη
δελ έρνπλ ζθνπφ κφλν ηελ ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε αιιά θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ.
Πνιιέο θνξέο, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε θαη ζηελ πνξεία, βιέπνπκε ινγνπαίγληα,
θξππηνγξαθεκέλα ππνλννχκελα θαη θπζηθά πιήζνο γεινηνγξαθηψλ, αθνχ δελ ππάξρεη
ηεχρνο πνπ λα κελ πεξηέρεη έζησ θαη κία.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν
κειέηεο (1893-1895). Οπζηαζηηθά παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή πνξεία πνπ νδήγεζε ηε ρψξα
ζηελ πηψρεπζε. Θα ήηαλ αδχλαην άιισζηε λα αληηιεθζνχκε ηελ πνιηηηζκηθή εμέιημε
δίρσο λα έρνπκε θαηαλνήζεη πξψηα ηελ πνιηηηθή θαη ζπλεπψο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.
ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ
αλέιημε ηνπ ζεάηξνπ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο. Βίλαη απαξαίηεην λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο ησλ δπζθνιηψλ ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζηελ
λενζχζηαηε πξσηεχνπζαο κηαο ρψξαο πνπ πξνζπαζεί λα βξεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, λα
πξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο.
Όζηεξα, έρνληαο ήδε σο δεδνκέλν ηηο επηξξνέο πνπ είρε ε Ώζήλα απφ ηνπο
επξσπατθνχο ζηάζνπο, κειεηάκε ηηο πξνζπάζεηεο ζπγγξαθήο λέσλ ζεαηξηθψλ εηδψλ πνπ λα
κνηάδνπλ κελ κε ηα επξσπατθά ηνπο πξφηππα αιιά λα θέξνπλ θαη ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα. ΐιέπνπκε πσο ηα είδε πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη φια κνπζηθνζεαηξηθά
θαη πσο κέλνπλ ζηελ άθξε νη θιαζζηθίδνπζεο ηξαγσδίεο θαη ηα δξάκαηα πνπ ήηαλ ηα
κνλαδηθά, επί ηεο νπζίαο ήδε, πνπ ηνικνχζαλ λα γξάςνπλ νη Έιιελεο ινγνηέρλεο.
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Παξαηεξνχκε πσο αληιψληαο ηηο ππνζέζεηο απφ ηελ ειιεληθή θαζεκεξηλφηεηα, είηε είλαη
απηή ησλ κηθξναζηψλ, είηε απηή ησλ επαξρησηψλ, θαη αλακηγλχνληάο ηελ κε ηηο
επξσπατθέο κεισδίεο γελληνχληαη ηξία λέα είδε: ην Κσκεηδχιιην, ην Αξακαηηθφ εηδχιιην
θαη ε Ώζελατθή επηζεψξεζε.
ην έθην θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε έλα θαηλφκελν ηνπ ειιεληθνχ
ζεάηξνπ, ην «καμηιάξσκα». ηαλ νη ζεαηέο δπζαλαζρεηνχζαλ κε ηελ παξάζηαζε πνπ
παξαθνινπζνχζαλ, πεηνχζαλ ηα καμηιάξηα πνπ βξηζθφηαλ ζηα θαζίζκαηά ηνπο, φπσο
γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ε εθεκεξίδα παξαιιάζζνληαο ην ιαηηληθφ ξεηφ: Scripta manent
maxilaria volant!1
ην έβδνκν θεθάιαην, κειεηάηαη ε κνπζηθή ζαλ απηνηειήο κνξθή ηέρλεο θαη φρη
ζαλ θνκκάηη κηαο κνπζηθνζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Καηά θχξην ιφγν δίλνληαη πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ «κηιν Φηινκνχζσλ» θαη ηνλ λεναλαθαιπθζέληα, ηφηε, «Όκλν ηνπ Ώπφιισλα»
γηαηί ε εθεκεξίδα αζρνιείηαη κφλν κε απηά αγλνψληαο ηα ξεζηηάι θαη ηηο ζπλαπιίεο πνπ
ζπλέβαηλαλ παξάιιεια.
Σν φγδνν θεθάιαην απνηειεί ε αλάιπζε ηεο απνδειηίσζεο. Βδψ, κειεηνχληαη
αιθαβεηηθά νη ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο, θαη καδί ηα έξγα ηνπο, ηα έξγα αγλψζηνπ ζπγγξαθέα,
νη εζνπνηνί θαη ηα ζέαηξα γηα ηα νπνίνα θάλεη ιφγν ε εθεκεξίδα. Αίλεηαη, φπνπ είλαη
δπλαηφλ, κηα κηθξή αλαθνξά γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη παξαζέηνληαη νη
ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ κειέηε ηεο εθεκεξίδαο. Αελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην απηφ ζπγγξαθείο, έξγα, ζέαηξα ή εζνπνηνί πνπ
αλαθέξνληαη κφλν κία θνξά, ή απηνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ δίλεηαη θάπνηα νπζηψδεο
πιεξνθνξία. Τπάξρνπλ παξ‟ φια απηά ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
ην έλαην θεθάιαην ζεκεηψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο απνδειηίσζεο.
Σν δέθαην θεθάιαην απνηειεί ε βηβιηνγξαθία.
Σέινο, ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ηελ απνδειηίσζε,
κπνξεί, φπνηνο επηζπκεί, λα δεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέαηξν θαη ηε κνπζηθή πιεξνθνξίεο
1
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πνπ καο δίλεη ε εθεκεξίδα. Βθηφο απφ ηηο απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο ν ζπγγξαθέαο ηνπ
άξζξνπ, ην ηεχρνο θηι. ζπκπεξηιακβάλνληαη ην είδνο, ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη νη
ζπληειεζηέο (ζπγγξαθείο, εζνπνηνχο, ζηάζνπο, ηξαγνπδηζηέο, ζέαηξα), φπνπ απηνί
αλαθέξνληαη, θαζψο θαη ην απηνχζην θείκελν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε.
ην ζεκείν απηφ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επφπηε θαζεγεηή θ. θνπιίδα γηα ηελ
πνιχηηκή βνήζεηά ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ κνπ.

3

2 Η εφημερίδα «Σκριπ»
Σν θξηπ» μεθίλεζε σο εβδνκαδηαία ζαηπξηθή εθεκεξίδα, φπσο αλαγξαθφηαλ θαη
ζηνλ ππφηηηιφ ηεο απφ ην ηξηαθνζηφ δεχηεξν θχιιν, πνπ εθδηδφηαλ θάζε Κπξηαθή ζηελ
Ώζήλα θαη ραξαθηεξηδφηαλ απφ ην πιήζνο ησλ γεινηνγξαθηψλ ηεο. Σν πξψην θχιιν
εθδφζεθε ζηηο 22 Ώπγνχζηνπ 1893 θαη ε πξψηε πεξίνδνο, πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα
εξγαζία, νινθιεξψζεθε κε ην θχιιν ηεο 20εο Ώπγνχζηνπ 1895. Ώπφ ηελ δεχηεξε πεξίνδν
3 επηεκβξίνπ 1895 – 22 ΜαΎνπ 18982 θαη έπεηηα, ην «θξηπ» αιιάδεη ηδηφηεηα θαη
ζπρλφηεηα θαη γίλεηαη «Καζεκεξηλή εθεκεξίο εηθνλνγξαθεκέλε», φπσο αλαγξάθεηαη θαη
ζηνλ ππφηηηιφ ηεο, έρνληαο πιένλ ραξαθηήξα πνιηηηθφ.

Γελοιογραφία από το πρωτοςζλιδο του 6ου τεφχουσ ςτισ 26/09/1893

2

Π. Φ. Υξηζηφπνπινο, Δθεκεξίδεο απνθείκελεο ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο (1879-1970): πεξηγξαθηθόο

θαηάινγνο, Ώζήλα, ΐηβιηνζήθε ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ, Κέληξν Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ / Β.Ε.Β., 1993.
ζ.307-308
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Δ εθεκεξίδα θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ήηαλ ηεηξαζέιηδε, δίζηειε κε δηαζηάζεηο
46x32εθ. Οη ζειίδεο ζηελ πνξεία δηπιαζηάζηεθαλ θαη νη ζηήιεο απμάλνληαλ ζηαδηαθά
κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1901 πνπ πήξε ηελ ηειηθή ηεο εμάζηειε κνξθή. Δ έθδνζε
πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ηδηφθηεην ηππνγξαθείν κε ηε ρξήζε θπιηλδξηθνχ πηεζηεξίνπ, θαη ηα
γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο βξίζθνληαλ επί ηεο νδνχ Θεκηζηνθιένπο, αξηζκφο 51 κέρξη θαη ηελ
έθδνζε ηνπ δσδέθαηνπ θχιινπ. Έπεηηα κεηαθέξζεθαλ επί ηεο νδνχ Πηλαθσηψλ, αξηζκφο
6. Δ ηηκή ησλ πξψησλ θχιισλ αλεξρφηαλ ζηα 5 ιεπηά έθαζην θχιιν θαη γηα ηηο εηήζηεο
ζπλδξνκέο ζηηο 5 δξαρκέο γηα ηελ Βιιάδα, ζηα 6 θξάγθα γηα ην εμσηεξηθφ.
ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ε χιε ηνπ «θξηπ» ήηαλ πνηθίιε. Βθηφο ησλ εηδήζεσλ
θαη ησλ ηειεγξαθεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηείρε άξζξα, ρξνλνγξαθήκαηα, ηζηνξηθά
θνκκάηηα, κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα θαη παληφο είδνπο λέα απφ φιν ηνλ θφζκν. Ώθφκε,
δεκνζίεπε θαζεκεξηλά εηθφλεο θαη ζθίηζα.3
Εδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ν Βπάγγεινο Κνπζνπιάθνο ν νπνίνο
ζπρλά έγξαθε ζαηηξηθά πνηήκαηα κε ην ςεπδψλπκν «Πειαξγφο». Μεηά ηνλ μαθληθφ
ζάλαηφ ηνπ ζηηο 19 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1903, ε δηεχζπλζε θαη ηδηνθηεζία ηεο εθεκεξίδαο
πεξηήιζε ζηνλ Γξεγφξην Βπζηξαηηάδε.
ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ «θξηπ» αλήθνπλ νη Βπζηξάηηνο Βπζηξαηηάδεο,
Αεκήηξηνο Κακπνχξνγινπο, Βκκαλνπήι ΡνΎδεο, Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, Αεκήηξηνο
Υαηδφπνπινο, Ώξηζηνκέλεο Πξνβειέγγηνο, Εσάλλεο Κνλδπιάθεο, ν νπνίνο εθ ησλ
ρξνλνγξαθεκάησλ δεκνζίεπε ην αλάγλσζκα «1862, Κάησ ν ηχξαλλνο», Μελέιανο Ααβήο,
Αεκήηξηνο Σαγθφπνπινο, Κσζηήο Υαηξφπνπινο, Κ. Ξέλνο, αληαπνθξηηήο ζην Παξίζη,
Θεφδσξνο Πεηξνθφπνπινο, ηάκνο Μπξάληαο, Ν. Καξβνχλεο, Εσάλλεο Κνπηήθαξεο, Π.
Αεκεηξαθφπνπινο, Παλ. αββίδεο, Αεκ. Αήκεξ, Διίαο
Αεκήηξηνο

Ώξλέιινο,

Γεψξγηνο

ΐνχξνο.

Θεφδσξνο

ΐνπηηεξίδεο π. Παγαλέιεο,
Καινγεξίθνο,

Αεκήηξηνο

βνιφπνπινο, Βπάγγεινο Καξαζάλνο, Σψλεο Παπαγηαλλφπνπινο, Φψθνο Κνπληνπξηψηεο,
Σάθεο Γηνιδάζεο θαη πνιινί άιινη.4

3

Κ. Μάγεξ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, ηφκ.1, Ώζήλα, Ώ. Αεκφπνπινο, 1957, ζ.240

4

Μάγεξ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, ζ.240
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Ο ηίηινο ηεο εθεκεξίδαο πξνήιζε απφ ηνλ αγγιηθφ ινγηζηηθφ φξν «ζθξηπ» πνπ
ζήκαηλε κηα πξνζσξηλή απφδεημε γηα ηελ αγνξά νκνινγηψλ πνπ δελ είραλ εθδνζεί αθφκα.
Σέηνηνπ είδνπο απνδείμεηο δφζεθαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο ην 1893 φηαλ ηα νηθνλνκηθά ηεο
ρψξαο βξέζεθαλ ππφ ηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ έιεγρν.5 Δ ππφζεζε είρε ζεσξεζεί
ζθαλδαιψδεο θαη ε ιέμε «θξηπ» βξηζθφηαλ θαζεκεξηλά ηφζν ζηα ζρφιηα ησλ εθεκεξίδσλ
φζν θαη ζηα ρείιε ησλ πνιηηψλ.6 Αίπια ζηνλ ηίηιν θάζε θχιινπ θαη θάησ απφ ηε ιέμε
«Καηαρσξίζεηο» αλαγξαθφηαλ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ζαξθαζηηθφ ηφλν «ηα ρεηξφγξαθα
θαη ηα ρξεψγξαθα πεξηερφκελα εηο ρείξαο καο δελ επηζηξέθνληαη». Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί
πσο ν ηίηινο ηεο εθεκεξίδαο γηα ηα πξψηα ηξία ηεχρε ήηαλ «Σν θξηπ» θαη χζηεξα
αθαηξέζεθε ην άξζξν θαη εκθαληδφηαλ σο «θξηπ» κέρξη ην ηέινο εθδφζεψο ηεο. Ο
ππφηηηινο πάλησο, έσο θαη ην ηξηαθνζηφ πξψην ηεχρνο ήηαλ “Scrip… ta manent” απφ ην
γλσζηφ ιαηηληθφ ξεηφ “Verba volant, scripta manent” ηα ιφγηα πεηνχλ ηα γξαπηά κέλνπλ.
Έπεηηα κε ηελ αιιαγή ηνπ ππφηηινπ ζε «Δβδνκαδηαία ζαηπξηθή εθεκεξίο» απμήζεθε θαη ην
θφζηνο, ζηα 10 ιεπηά ζηελ Βιιάδα θαη ζηα 20 ζηελ Σνπξθία.

1. Τίτλοσ του πρωτοςζλιδου του 31ου τεφχουσ ςτισ 13/03/1894
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Σύπνπ 1784-1974, Ώζήλα, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ, Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, 2008, ζ.107
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Πνιηηηθά ε εθεκεξίδα θαηά ηελ πξν ηνπ 1909 πεξίνδν, ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ
Βπάγγεινπ Κνπζνπιάθνπ, είρε ηαρζεί ελαληίνλ ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνχ θαη δεηνχζε ηελ
αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώξγφηεξα θεξχρζεθε ελαληίνλ ηνπ Βι. ΐεληδέινπ θαη
θαηέζηε κία απφ ηηο θαλαηηθφηεξεο αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο. Πξέζβεπε θηινκνλαξρηθέο
απφςεηο θαη ζπλέζηεζε ζηελ θπβέξλεζε Λάκπξνπ (1916-1917) λα κελ θάλεη ππνρσξήζεηο
έλαληη ησλ πκκάρσλ, δηαηεξψληαο ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο έσο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
Κσλζηαληίλνπ απφ ηνλ ζξφλν (1917).7
Σν 1918 ην «θξηπ» δηέθνςε ηελ έθδνζή ηνπ θαη επαλεθδφζεθε ηελ 20ε
επηεκβξίνπ 1920. Μεηά ηελ επαλέθδνζή ηνπ, κε αξρηζπληάθηε ηνλ Νηθφιαν Καξβνχλε,
ππνζηήξημε ηα θφκκαηα ηεο Ώληηπνιίηεπζεο ηα νπνία θέξδηζαλ ηηο εθινγέο ηεο 1εο
Ννεκβξίνπ.
ηηο 22 Ενπλίνπ 1930 ε εθεκεξίδα εμέδσζε ην ηειεπηαίν ηεο θχιιν θαη έπαςε λα
ιεηηνπξγεί νξηζηηθά, παξά ηελ πξφζεζε «πιήξνπο αλαθαηλίζεψο ηεο», φπσο ηνπιάρηζηνλ
έγξαθε.
Σα θχιια ηεο εθεκεξίδαο έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ.
Μπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο θαζψο θαη
ηεο ΐηβιηνζήθεο ηεο ΐνπιήο.
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Α. Παπαδεκεηξίνπ, „θξηπ‟ ζην Λ. Αξνχιηα, Γ. Κνπηζνπαλάγνπ (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ

Σύπνπ 1784-1974, ηφκ.4, Ώζήλα, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ, Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, 2008, ζ.106
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3 Πολιτική κατάςταςη κατά την περίοδο 1893-1895
Ώπνηειεί θνηλφ ηφπν ην γεγνλφο φηη ηα θαιιηηερληθά δξψκελα κηαο θνηλσλίαο
επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επηθξαηνχλ ζε
απηή. Θα ήηαλ, ινηπφλ, παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην
ηεο πεξηφδνπ ηελ νπνία πξαγκαηεπφκαζηε (1893-1895), αιιά θαη λα παξαζέζνπκε θάπνηεο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ πσο
νδεγήζεθε ε ρψξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 1893.
Δ γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα θαηά ηνπ βαζηιηά ζσλα απνθξπζηαιιψζεθε κε ηελ
επαλάζηαζε ηεο 3εο επηεκβξίνπ ηνπ 1843. ΐαζηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο
απηνχ δηαδξακάηηζε θαη ε αλάκεημε ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ ζηα δεκνζηνλνκηθά -θαη φρη
κφλν- πξάγκαηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.8 Κχξην αίηεκα ησλ επαλαζηαηψλ απνηέιεζε ε
ςήθηζε ζπληάγκαηνο, κπξνζηά ζην νπνίν αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη ν ζσλαο,
πξνρσξψληαο ζηελ ςήθηζή ηνπ ην Μάξηην ηνπ 1844. Σν ζχληαγκα απηφ έζεζε ηηο βάζεηο
ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζηελ Βιιάδα, θαζψο πιένλ ε θπβέξλεζε ππφθεηην ζε έλαλ
ππνηππψδε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν.9 Βπηπιένλ, θαηνρπξψζεθαλ ζπληαγκαηηθά βαζηθά
αηνκηθά δηθαηψκαηα, αιιά θαη ε θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα ηνπο άλδξεο, ξχζκηζε πνπ
απνηεινχζε πξσηνπνξία ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα επξσπατθά ζπληάγκαηα. 10 Χζηφζν, ν
ζσλαο παξαγθψληδε δηαξθψο ην ζχληαγκα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πνιηηηθφ Εσάλλε
Κσιέηηε επέβαιαλ έλα είδνο «θνηλνβνπιεπηηθήο δηθηαηνξίαο».
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1850 έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο κηα λέα γεληά πνιηηηθψλ κε
εληειψο δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη θαηαβνιέο απφ ηελ επαλαζηαηηθή γεληά. Δ γεληά απηή
8

Ώ. Ξπληάο, „Οη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί ηνπ Νενζχζηαηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο: Ώπφ ηελ Βζλνζπλέιεπζε ηεο

Βπηδαχξνπ ζην χληαγκα ηνπ 1844‟, δηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2011, ζ.60-61
9

Ώ. θνχξα, ύληνκε Παξνπζίαζε θαη ύγθξηζε ησλ πληαγκάησλ 1844 θαη 1864, [ηζηνζειίδα],

ζ.3,

https://www.academia.edu/5040819/ΤΓΚΡΕΔ_ΤΝΣΏΓΜΏΣΧΝ_1844-1864, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο
29 Οθησβξίνπ 2016)
10

Μ. Σζαπφγαο, „Δ πληαγκαηηθή Μνλαξρία: Πεξηερφκελν θαη εθαξκνγή ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1844‟ ζην 30

ρξόληα από ην ύληαγκα ηνπ 1975: Σα Διιεληθά πληάγκαηα από ην Ρήγα έσο ήκεξα, Καηάινγνο ηεο
Έθζεζεο, Ώζήλα, ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ, 2004, ζ.58

8

αζθνχζε έληνλε θξηηηθή ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη ζην βαζηιηά θαη πεξί ηα ηέιε ηνπ 1850
έγηλε θαλεξή κηα ζπλνιηθή δπζαξέζθεηα θαηά ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία
θαηέιεμε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1862 θαη ζηελ απνπνκπή ηνπ βαζηιηά ζσλα απφ ηελ
Βιιάδα.11 Ώκέζσο πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα Βζλνζπλέιεπζε, ε νπνία πξνρψξεζε ζηελ
ςήθηζε ζπληάγκαηνο ην 1864, φπνπ θαζηεξψζεθε ε βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία, αληί ηεο
κέρξη ηφηε ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο.12 Οη Μεγάιεο Απλάκεηο επέιεμαλ σο λέν βαζηιηά ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ηνλ Γεψξγην Ώ´, ε βαζηιεία ηνπ νπνίνπ δηήξθεζε ζρεδφλ πελήληα
ρξφληα. Χζηφζν, ν ίδηνο εθκεηαιιεπφκελνο αζάθεηεο ηνπ ζπληάγκαηνο, δηφξηδε
θπβεξλήζεηο ηεο αξεζθείαο ηνπ, πξνθαιψληαο δπζαξέζθεηα ζηνλ ηφηε πνιηηηθφ θφζκν.13
Βπηπιένλ, ππήξρε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ήηαλ δχζθνιν λα πξνθχςεη ζηαζεξή θπβέξλεζε,
πξάγκα πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1870-1875, έγηλαλ
ηέζζεξηο θνξέο εθινγέο θαη ζπγθξνηήζεθαλ ελληά θπβεξλήζεηο. Βπηπξφζζεηα, νη
πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε παηξσλία κε ηε κνξθή δηνξηζκψλ, κεηαζέζεσλ θηι., θαη ε
ζπζηεκαηηθή δηαθζνξά κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, απνηεινχζαλ ζηαζεξή
πξαθηηθή ησλ πνιηηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Θεφδσξνο Αειηγηάλλεο,
άξηζηνο γλψζηεο ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εμέρνπζα πνιηηηθή κνξθή ηνπ δεπηέξνπ
κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα, ν νπνίνο θαηέγξαθε ηηο ράξεο πνπ είρε θάλεη, ψζηε λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζεη ππέξ ηνπ κε ηελ πξψηε επθαηξία.14
Βλψ ινηπφλ ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο επηδεηλψλνληαλ ζπλερψο, έθαλε ηελ
εκθάληζή ηνπ έλαο λένο ηφηε πνιηηηθφο, ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο, ν νπνίνο κε ην άξζξν ηνπ
«Σηο πηαίεη» ην 1874 ζηελ εθεκεξίδα «Καηξνί» ζηειίηεπε ηελ ηαθηηθή ηνπ βαζηιηά λα
δηνξίδεη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο δελ ηχγραλαλ ηεο απνδνρήο νχηε ηνπ ιανχ, νχηε ηεο βνπιήο.
Ο πνιηηηθφο απηφο, απνηέιεζε ηνλ εηζεγεηή ηεο «αξρήο ηεο δεδεισκέλεο» ην 1875 15, ηελ
νπνία ν βαζηιηάο αλαγθάζηεθε λα απνδερηεί κπξνζηά ζηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
11

R. Clogg, πλνπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο 1770-2000, Ώζήλα, Κάηνπηξν, ΐ΄ έθδνζε, 2003, ζ.75-79
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Α. Μ. Καηξακάδνο, „ςεηο ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Βιιάδα ζην Πιαίζην

ηνπ Πνιηηεχκαηνο ηεο ΐαζηιεπφκελεο Αεκνθξαηίαο θαηά ηελ Πεξίνδν 1864-1895‟, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή,
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 2013, ζ.48
13

Καηξακάδνο, „ςεηο ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πζηήκαηνο, ζ.67
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Clogg, ζ.83
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Χαξίιανο Σξηθνύπεο: Έθζεζε ησλ ηζηνξηθώλ θεηκειίσλ ηεο νηθνγέλεηαο Σξηθνύπε, Ώζήλα, ΐνπιή ησλ
Βιιήλσλ, 2012, ζ.7
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ηνπ επαλαζηαηηθνχ αλαβξαζκνχ. χκθσλα κε απηή, ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα αλαζέηεη ηελ
εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο κφλν ζε πνιηηηθφ ν νπνίνο είρε ηε «δεδεισκέλε»
εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ηνκή ζηελ πνιηηηθή
ηζηνξία ηεο ρψξαο, θαζψο άλνημε ην δξφκν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη ηνπ
θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Ο Σξηθνχπεο απνδέρηεθε ην 1875 ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ
θπβέξλεζεο απφ ην βαζηιηά,16 εληνχηνηο, ε κεηαξξπζκηζηηθή ηνπ πξνζπάζεηα μεθίλεζε
κφιηο ην 1881, θαζψο ηφηε θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεηνςεθία. ην ζεκείν απηφ,
θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη πνιινί απνδίδνπλ ηελ απφθαζε ηνπ βαζηιηά λα νξίζεη
πξσζππνπξγφ ηνλ Σξηθνχπε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αηζζεηήξην ζρεηηθά κε ηνπο άμηνπο
πνιηηηθνχο. Κάηη ηέηνην βέβαηα ίζσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο
θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθε απφ ηνπο Άγγινπο ζηελ επηινγή ηνπ απηή. 17
Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ε αξρή ηεο δεδεισκέλεο έβαιε ηα ζεκέιηα γηα ην
δηθνκκαηηζκφ ζηελ Βιιάδα. Χζηφζν, απηφο εδξαηψζεθε νπζηαζηηθά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα, θαζψο ηφηε ηα δχν κεγάια θφκκαηα, ηνπ Σξηθνχπε θαη ηνπ
κεγάινπ αληηπάινπ ηνπ Αειηγηάλλε, ήιεγραλ ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζηε ρψξα.18
Ο Σξηθνχπεο ήηαλ ππέξ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο θαη ζηαζψηεο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ. Σν πξφγξακκά ηνπ πξνέβιεπε ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο, αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο γεσξγίαο, βειηίσζε ηεο άκπλαο θαη ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο.19
Βπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ε πεξίνδνο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο (1882-1895)
ηνπ Σξηθνχπε ηαπηίδεηαη κε ηελ «πξψηε εθβηνκεράληζε» ηεο ρψξαο, ηελ παξνρή θηλήηξσλ
ζε ηδηψηεο γηα επελδχζεηο θαη ηελ εθηέιεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ, φπσο π.ρ. ην
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ηε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ.20 Χζηφζν, ε πνιηηηθή
ηνπ ζηεξίρηεθε ζηε βαξηά θνξνινγία ησλ πνιηηψλ θαη ην εμσηεξηθφ ρξένο δηνγθψζεθε
εμαηηίαο ηεο ζχλαςεο ηεξάζηησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε
16

Καηξακάδνο, ζ.166

17

Γ. Ρνχζζνο, Νεώηεξε Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο 1826-1974, ηφκ. 4: Δ επνρή ηνπ Γεσξγίνπ Ώ΄, Ώζήλα,

Βιιεληθή Μνξθσηηθή Βζηία, 1975, ζ.391
18

Clogg, ζ.87

19

S. K. Pavlowitch, Ιζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ 1804-1945, Θεζζαινλίθε, ΐάληαο, 2005, ζ.219

20

Γ.. Πινπκίδεο, Θέκαηα Νενειιεληθήο Ιζηνξίαο, Εσάλληλα, Παλεπηζηεκηαθφ Σππνγξαθείν Εσαλλίλσλ,

2002, ζει. 109
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δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ηνλ θαηαςήθηζαλ αξθεηέο θνξέο, θπξίσο ππέξ ηνπ
Αειηγηάλλε,21 γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπζπεηξψζεθαλ νη αληίζεηνη ζηελ
πνιηηηθή ηνπ Σξηθνχπε.
Αεκαγσγφο, δεκνθφιαθαο, αιιά θαη επηδεηθηηθά ππεξαζπηζηήο ηεο Μεγάιεο Εδέαο,
ν Αειηγηάλλεο εθκεηαιιεχηεθε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηε πνιηηηθή ηνπ
Σξηθνχπε γηα λα αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία. Μάιηζηα, θαηά ηηο πξνεθινγηθέο ηνπ
εθζηξαηείεο ππνζρφηαλ θαηάξγεζε ησλ θφξσλ θαη πνιιέο θνξέο θαηεγφξεζε ηνλ
Σξηθνχπε γηα θαηαρξήζεηο.22 Παξ‟ φια απηά, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπ δε δηέθεξε
ηδηαίηεξα απφ ηνπ Σξηθνχπε, θαζψο νπδέπνηε δελ εθαξκφζηεθαλ νη πξνεθινγηθέο ηνπ
εμαγγειίεο γηα θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πινπζίσλ.23
Δ ζχλαςε εμσηεξηθψλ δαλείσλ (θπξίσο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Σξηθνχπε) θαη ε
δηφγθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο έθεξαλ σο θπζηθφ απφηνθν ηελ πηψρεπζε ηνπ 1893,
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο θπβέξλεζεο ηνπ Σξηθνχπε.24 Δ πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ
επέβαιε δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα, ην ηακείν ηνπ θξάηνπο ήηαλ άδεην θαη έπξεπε λα
εμεπξεζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ παιηφηεξσλ ρξενιπζίσλ.25 Ώπηφ δελ
θαηέζηε εθηθηφ θαη ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο απφ ην βήκα αλαθνίλσζε ην γλσζηφ «δπζηπρψο
επησρεχζακελ». Φπζηθά, δε ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη παξάιιεια κε ηε
δπζιεηηνπξγία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο, είρε ήδε μεζπάζεη θαη νηθνλνκηθή θξίζε
ιφγσ ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο, ε νπνία είρε νδεγήζεη πνιινχο αγξφηεο ζηελ εμαζιίσζε,
26

γηα ηελ νπνία γξάθεη ην «θξηπ» ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Με ην ζηαθηδηθφ δήηεκα

θηλδπλεχνκελ φινη λα παξαθξνλήζσκελ. ηαλ δελ εγέλεην ε ζηαθίο είρακελ ειιείκκαηα
θαη ζπλεπψο δήηεκα ζηαθηδηθφλ, ηψξα, πνπ έγηλελ άθζνλνο, έρνκελ πεξηζζεχκαηα θαη
πάιηλ δήηεκα ζηαθηδηθφλ. Σν βέβαηνλ είλε, φηη πάληνηε έρνκελ πάληεο αλεμαηξέησο
21

ΐεξγφπνπινο θ.ά., Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ζ.8

22

Γ. Κνξδάηνο, Μεγάιε Ιζηνξία ηεο Διιάδαο: Νεώηεξε Γ΄, ηφκ.12: 1862-1900, Ώζήλα, 20νο αηψλαο, 1956,

ζ.472
23

Γ. ΐ. Αεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 1830-1920, ηφκ.1, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο»,

2010, ζ.685
24

ΐεξγφπνπινο θ.ά., ζ.36

25

Κνξδάηνο, Μεγάιε Ιζηνξία ηεο Διιάδα, ζ.519

26

ΐεξγφπνπινο θ.ά., ζ.36 (λα βάισ θάηη άιιν γηα ζηαθηδηθφ δήηεκα1)
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έιιεηκκα θξνλήζεσο θαη πεξίζζεπκα… βιαθίαο, δη‟ απηφ δε παζαίλνκελ φια απηά». 27
Βπηπιένλ, ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ππήξμε αλέθαζελ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θξάηνπο, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο θαη κεηά, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη
νη δηαξθψο απμαλφκελεο ζηξαηησηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο. 28 Οη θπβεξλήζεηο
δαλείδνληαλ ζπλερψο κε επαρζείο φξνπο θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ήηαλ κνλίκσο παζεηηθφ,
γεγνλφο βέβαηα πνπ δελ πξνθάιεζε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο.29
Μεηά ηελ πηψρεπζε ν βαζηιηάο έδσζε ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Σξηθνχπε λα
δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ κε ηνπο δαλεηζηέο. Σν πξψην
κέηξν ήηαλ ε πεξηθνπή ησλ ηνθνκεξηδίσλ πνπ θαηαβάιινληαλ εηεζίσο θαηά 70%, πξάγκα
πνπ ζήκαηλε ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ ρξενγξάθσλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ
εμσηεξηθνχ.30

2. Γελοιογραθία από ηο πρωηοζέλιδο ηοσ 17οσ ηεύτοσς ζηις 05/12/1893 31

Βδψ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη ε δξαρκή σο ην ηέινο ηνπ 1894 είρε πέζεη
θαηά 2 κνλάδεο θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1895 είρε θηάζεη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο.32
27

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.27, 13 Φεβξνπαξίνπ 1894, ζ. 1

28

Αεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 1830-1920, ζ.604-605

29

Αεξηηιήο, ζ.612-613

30

ΐεξγφπνπινο θ.ά., ζ.36

31

ηηο πνιηηηθέο γεινηνγξαθίεο ηνπ 19νπ αηψλα νη πνιηηηθνί απεηθνλίδνληαη σο θιέθηεο ηνπ δεκνζίνπ

ρξήκαηνο, θαηξνζθφπνη, δεκαγσγνί, θαηαρξαζηέο ηεο εμνπζίαο, ζχκθσλα κε ηε Λ. Λνχβε, „Ο εζληθφο καο
θιαπζίγεισο‟, Σν βήκα: γλώκεο, [ηζηνζειίδα], 1998, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=105163,
(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 07 Αεθεκβξίνπ 2016). Απζηπρψο δελ είρακε πξφζβαζε ζηα βηβιία ηεο
ζπγγξαθέσο.
32

Αεξηηιήο, ζ.654
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Μέζα ζε απηή ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ε αληηπνιίηεπζε βξήθε πξφζθνξν έδαθνο γηα λα
θαηαδείμεη ηνλ Σξηθνχπε σο ην κνλαδηθφ ππαίηην ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
είρε πεξηέιζεη ε ρψξα. Ο Σξηθνχπεο βαιιφηαλ απφ παληνχ. Ο Ράιιεο έγξαςε έλα
ιηβεινγξάθεκα θαηά ηνπ πνιηηηθνχ, ην νπνίν έζηεηιε ζηνπο Γάιινπο θεθαιαηνχρνπο, αθνχ
πξψηα ην κεηέθξαζε ζηα γαιιηθά.33 Οη Σξηθνππηθνί απφ ηελ άιιε, απέδηδαλ ηε ρξεσθνπία
ζηελ εμσηεξηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Αειηγηάλλε. Σν πην αλεζπρεηηθφ φκσο
ήηαλ φηη ε Βιιάδα πέξα απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, είρε απνιέζεη θαη ηελ
αμηνπηζηία ηεο, παξά ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο θαη ππνρσξήζεηο ηνπ Σξηθνχπε.
Δ πεξίνδνο 1893-1895 ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα, πνιηηηθέο
αλαηαξάμεηο θαη νηθνλνκηθή δπζιεηηνπξγία. Ο Σξηθνχπεο, απνξξνθεκέλνο ζην λνκνζεηηθφ
ηνπ έξγν, δελ είρε αληηιεθζεί επαθξηβψο ηε ζπλνκσζία πνπ πθαηλφηαλ γχξσ ηνπ κε ζθνπφ
ηελ πνιηηηθή ηνπ εμφλησζε. ην κεηαμχ, ην θιίκα δπζαξέζθεηαο επεθηάζεθε θαη ζηνπο
αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ε ρψξα ζα ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή ζε
πεξίπησζε πνιέκνπ θαη δηαηείλνληαλ φηη επηδίσθαλ λα πξναζπίζνπλ ηα εζληθά
ζπκθέξνληα. Έηζη, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1894 ίδξπζαλ ην «ηξαηησηηθφ χλδεζκν» κε
πξφθαζε ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μαθεδνλίαο.34 ην ζεκείν απηφ βέβαηα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη νη ζηξαηησηηθνί ήηαλ αλέθαζελ ππέξ ηνπ Αειηγηάλλε, θαζψο
ηνπο έβξηζθε ζχκθσλνπο ην ζχλζεκα θαηά ηεο πινπηνθξαηίαο θαη ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ
ππνζηεξηθηήο ηνπ λφκνπ ηνπ Σξηθνχπε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απαγνξεπφηαλ ζηνπο
θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο λα εθιεγνχλ σο βνπιεπηέο.35 Χζηφζν, κέζα απφ απηή ηελ
παξαθξαηηθή νξγάλσζε πξφεθπςε ην Ννέκβξην ηνπ 1894 ε «Βζληθή Βηαηξεία», ε νπνία
απέβε κνηξαία ζηνλ ειιελννζσκαληθφ πφιεκν ηνπ 1897.36 Βλ νιίγνηο, είρε δεκηνπξγεζεί
έλα εληαίν θαη ζπλαζπηζκέλν αληηπνιηηεπηηθφ κέησπν θαηά ηνπ Σξηθνχπε, ην νπνίν

33

Κνξδάηνο, ζ.528

34

Κνξδάηνο, ζ.528

35

ΐεξγφπνπινο θ.ά., ζ.36-37

36

Γ.Ν. Γηαλνπιφπνπινο, «Η επγελήο καο ηύθισζηο…»: Δμσηεξηθή πνιηηηθή θαη «εζληθά ζέκαηα» από ηελ ήηηα

ηνπ 1897 έσο ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, 4ε έθδ., Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 2003, ζ.33 θαη Δ «Βζληθή Βηαηξεία»
θαη

ν

πνιεκηθφο

ππξεηφο,

Ίδξπκα

Μείδνλνο

Διιεληζκνύ,

[ηζηνζειίδα],

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/foreign_policy/language/04.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29
Οθησβξίνπ 2016)
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απνηεινχληαλ θπξίσο απφ ηνπο Αειηγηάλλε, Καξαπάλν, σηεξφπνπιν, Κσλζηαληφπνπιν
θαη Ράιιε. Ώθφκε, Έιιελεο θεθαιαηνχρνη θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ηνπ, θαζψο είραλ ηα
ρξήκαηα ηνπο ζε ειιεληθά ρξεφγξαθα ζηα μέλα ρξεκαηηζηήξηα.
Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο εηζήιζε θη απηφο ζην αληηηξηθνππηθφ κέησπν, πξνθεηκέλνπ λα
εμεπκελίζεη ηνπο δαλεηζηέο, θαζηζηψληαο ηνλ Σξηθνχπε έλα είδνο απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ.
Μάιηζηα, απνθαηαζηάζεθαλ νη ζρέζεηο ηνπ κε ην Θ. Αειηγηάλλε, θαζψο ν ηειεπηαίνο
μέραζε γξήγνξα ηε δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά πνπ είρε δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο
απνπνκπήο ηνπ απφ απηφλ ην 1892.37 Ο Γεψξγηνο, παξά ηελ απνζηξνθή πνπ ηνπ
πξνθαινχζε ν Αειηγηάλλεο, ππνρψξεζε κπξνζηά ζηνλ θνηλφ ζθνπφ πνπ ήηαλ ν αγψλαο
ελαληίνλ ηνπ Σξηθνχπε. εκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκθηιίσζε απηή δηαδξακάηηζε ν Νηθφιανο
Αειηγηάλλεο, μάδειθνο ηνπ Θεφδσξνπ, ζηελφο θίινο ηνπ βαζηιηά θαη αληηηξηθνππηθφο.
Πξνο έθπιεμε ησλ ζπλσκνηψλ, δελ επήιζε ε αλακελφκελε δηάζπαζε ζην
ηξηθνππηθφ θφκκα. ηαλ ινηπφλ, δηαπίζησζαλ φηη δελ ήηαλ γη‟ απηνχο δπλαηφ λα
θαζαηξέζνπλ ηνλ Σξηθνχπε κέζσ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο βνπιήο, κεζφδεπζαλ ζπιιαιεηήξηα,
ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφθαζε έλαλ θαηλνχξην λφκν ηνπ Σξηθνχπε γηα ηνπο ελνηθηαζηέο
αζηηθψλ αθηλήησλ. Ο Σξηθνχπεο απαγφξεπζε ηα ζπιιαιεηήξηα κέζα ζηελ πφιε θαη έηζη
απηφ έιαβε ρψξα ζην πεδίν ηνπ Άξεσο ζηηο 8 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1895. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπιιαιεηεξίνπ, εκθαλίζηεθε έθηππνο ν δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο, αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ ηεο
πξσηεχνπζαο, θαη απεπζπλφκελνο ζηνλ αζηπλνκηθφ δηεπζπληή, ηνλ πξνέηξεςε λα κελ
θαηαπηέδεη ην ιαφ, άιια λα εθδειψζεη ηελ αληίδξαζή ηνπ. Ο Σξηθνχπεο ππέβαιε δηάβεκα
ζην βαζηιηά, κε ην νπνίν ηνπ δεηνχζε λα θαηαδηθάζεη ηηο πξάμεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ,
πξάγκα φκσο πνπ δελ έγηλε πνηέ.38 Όζηεξα απφ ηελ ελέξγεηα απηή ηνπ βαζηιηά, ν
Σξηθνχπεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζε απηφλ, αθνχ φκσο πξψηα δήηεζε θαη πήξε ηελ
εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ. Οη πνιηηηθνί αληίπαινη ηνπ Σξηθνχπε θαη νη
θεθαιαηνχρνη ζεψξεζαλ κεγάιε επηηπρία ηελ παξαίηεζή ηνπ. Χζηφζν, ν βαζηιηάο,
πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθαιέζεη εκθχιην, δηφξηζε ππεξεζηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζα
πξνθήξπηηε εθινγέο. Μεηά ηελ άξλεζε ηνπ λαπάξρνπ Καλάξε λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε, ν

37

Χαξίιανο Σξηθνύπεο: Έθζεζε ησλ ηζηνξηθώλ θεηκειίσλ, ζ.41

38

ΐεξγφπνπινο θ.ά., ζ.37
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βαζηιηάο απεπζχλζεθε ζην θίιν ηνπ Νηθφιαν Αειηγηάλλε, ν νπνίνο δέρηεθε θαη πξνθήξπμε
εθινγέο γηα ηηο 16 Ώπξηιίνπ ηνπ 1895.
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4 Συνοπτική Ιςτορία του Θεάτρου ςτην Αθήνα
Με ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ζηελ Ώζήλα ην 1834 μεθηλά θαη ε πξνζπάζεηα
νηθνδφκεζεο ζεάηξνπ ζε κηα κάληξα ζηελ Οδφ Ώηφινπ (δίπια ζην θηίξην ηεο Βζληθήο
Σξάπεδαο, απέλαληη απφ ην παιηφ Σαρπδξνκείν). Σν πξψην απηφ ζέαηξν ηεο Ώζήλαο ήηαλ
ππαίζξην θαη απνηεινχληαλ απφ κία μχιηλε ζθελή πνπ θαιππηφηαλ απφ ηέληα. Θηαζάξρεο
ηνπ ήηαλ ν Ώζαλάζηνο θνληδφπνπινο θαη αλέβαδε κε ηνλ ζίαζφ ηνπ, πνπ απαξηηδφηαλ απφ
λένπο ζπνπδαζηέο, ειιεληθά έξγα θπξίσο. Δ πξψηε ηνπο παξάζηαζε, ην έξγν «Δ άισζηο
ηελ Κσλζηαληηλνππφιεσο» ηνπ Γακπέιηνπ,

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Ώπξηιίνπ ηνπ

1836.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο: «Ο ζθεληθφο νπιηζκφο ηνπ ζεάηξνπ ήηαλ αλχπαξθηνο, θαη ηα
κέζα ηνπ θσκηθά, ην δξακαηνιφγηφ ηνπ φκσο είρε θάπνηα ζνβαξφηεηα θαη ε εξκελεία ησλ
εζνπνηψλ ηνπ δελ πζηεξνχζε ζε ηέρλε θαη πάζνο. Δ αξηζηνθξαηία ηεο Ώζήλαο δελ ην
θαηαδερφηαλ, θπζηθά, αιιά ν ιαφο έηξερε λα εμαζθαιίζεη εηζηηήξηα θαη ζπλσζηηδφηαλ απφ
λσξίο γηα λα βξεη ζηε ζηελφρσξε αίζνπζα θαιή ζέζε.»39
Απζηπρψο ν θνληδφπνπινο αλαγθάζηεθε λα βγάιεη ζε πιεηζηεξηαζκφ ην ζέαηξν ην
Αεθέκβξην ηνπ 1836 ιφγσ ρξένπο. Πνπιήζεθε ινηπφλ ε ζθελή θαηά ηεκάρηα θαη ε Ώζήλα
ην ρεηκψλα ηνπ 1837 έκεηλε ρσξίο ζέαηξν.40
Σελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο άλνημε ζηελ νδφ Ώηφινπ (ζηελ κηθξή πιαηεία πνπ
δηαζηαπξψλεηαη ζήκεξα ε Βπξηπίδνπ, ε Πξαμηηέινπο θαη ε Ώγίνπ Μάξθνπ) λέν μχιηλν
ζέαηξν, πάιη κε ηέληα, ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Εηαινχ Γθαεηάλν Μέιη. Οη πξψηεο
παξαζηάζεηο φκσο απέηπραλ ιφγσ ησλ αμηνζξήλεησλ ζρνηλνβαηψλ θαη κίκσλ, νπφηε ν
Μέιη αλαγθάζηεθε λα θαιέζεη ηηαιηθφ κεινδξακαηηθφ ζίαζν. Οη παξαζηάζεηο άξρηζαλ κε
ηνλ «Κνπξέα ηεο εβίιιεο» θαη φινη νη Ώζελαίνη ελζνπζηάζηεθαλ εμαηξεηηθά, αθφκε θαη

39

Κ. Κηνππθηνιήο (επηκ.), Κνζκνγλσζία Curcio: Πνιηηηζκόο – Γξάκκαηα – Σέρλεο: Σν ζέαηξν θαη νη κεγάινη

δεκηνπξγνί ηνπ, ηφκ. Α, Ώζήλα, 1969, Υάξεο Γνιηλδάθεο, ζ.196
40

Κ. Γεσξγάθε, „Δ ζεαηξηθή πνιηηηθή θαηά ηελ Οζσληθή πεξίνδν‟, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Βζληθφ θαη

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, 1997, ζ.18-20
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νη σο ηφηε αθαηάδεθηνη αξηζηνθξάηεο, νη απιηθνί θαη ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα,
παξαθνινπζνχζαλ ηαθηηθά ηηο παξαζηάζεηο.41
Βθηφο φκσο απφ ηνλ ηηαιηθφ κεινδξακαηηθφ ζίαζν, ζε κία επξχρσξε απνζήθε, άξρηζε
λα

δίλεη

παξαζηάζεηο

ειιεληθψλ

έξγσλ

ν

αλαζπγθξνηεκέλνο

ζίαζνο

ηνπ

θνληδφπνπινπ.
Απζηπρψο φκσο νη πεπεηξακέλνη πηα εξαζηηέρλεο πνπ έπαηδαλ λέα πξσηφηππα ειιεληθά
έξγα δελ θαηφξζσζαλ λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ πνπ είρε ελζνπζηαζηεί απφ ηα
κεινδξάκαηα θαη ηηο σξαίεο πξηκαληφλεο. Δ αδηαθνξία ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ε αδηαθνξία
ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ζεσξνχζε πεξηηηφ ην ζέαηξν, είρε σο απνηέιεζκα λα ηεξκαηηζηεί ε
δεχηεξε απηή πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ. Σελ ίδηα ηχρε αξγφηεξα είρε θαη ν μέλνο
κεινδξακαηηθφο ζίαζνο.42
Σν 1838 δφζεθε ζηνλ Εηαιφ Εσζήθ Κακειηέξη έλα νηθφπεδν δσξεάλ θαη 10.000
δξαρκέο επηρνξήγεζε, κε ηελ εληνιή λα ρηίζεη πέηξηλν ζέαηξν θαη κνλαδηθφ πξνλφκην ηελ
απαγφξεπζε γηα πέληε ρξφληα παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο ζεάκαηνο. Απζηπρψο,
νη παξάινγεο δηαηάμεηο θαη ηα δεζκεπηηθά ρξνληθά φξηα ηνλ αλάγθαζαλ λα παξαρσξήζεη ηα
δηθαηψκαηα ζην ζπκπαηξηψηε ηνπ Μπαδίιην αλζφλη.
Σν πξψην ιηζφθηηζην ζέαηξν θηίζηεθε επηηέινπο θαη ζηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ ηνπ 1840
εγθαηληάζηεθε απφ ηηαιηθφ ζίαζν φπεξαο πνπ παξνπζίαζε ηε «Λνπθία ληε Λακεξακνχξ»
ηνπ Νηνληηδέηη.43 Οη Ώζελαίνη ηφηε έπαζαλ αιεζηλή πζηεξία κε ην κειφδξακα, ν ζίαζνο
έθηαζε ηηο 114 παξαζηάζεηο θαη ηα εηζηηήξηά ηνπ ηα πνπινχζαλ ζηε καχξε αγνξά.
Όζηεξα απφ κεξηθνχο κήλεο, άλζξσπνη πνπ πνλνχζαλ γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν,
θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ παξνπζίαζε θαη ειιεληθψλ έξγσλ ζην ίδην ζέαηξν, ζηα ελδηάκεζα

41

Κ. Γ. ακπάλεο, „Ή φπεξα ζηελ Ώζήλα θαηά ηελ Οζσληθή πεξίνδν (1833-1862) κέζα απφ ηα

δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ θαη ηνπο πεξηεγεηέο ηεο επνρήο‟, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Εφλην Παλεπηζηήκην, 2011,
ζ.51-52
42

Γ. Μεηζφιεο, „Σν ζέαηξν ζηελ Ώζήλα 1836-1967, ζπλνπηηθή ηζηνξία‟, αλάηππν απφ ηε Νέα Διιεληθή

Δγθπθινπαίδεηα, Ώζήλα, 1968, ζ.675
43

Α. πάζεο, „Σν ζέαηξν, ηα πξψηα βήκαηα ζην λέν θξάηνο‟, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ. 4,

Ώζήλα, Βιιεληθά γξάκκαηα, 2003, ζ.217
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φκσο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ κεινδξάκαηνο. Οη παξαζηάζεηο άξρηζαλ ηνλ Μάξηε ηνπ 1840,
κε ηνλ «Σηκνιένληα» θαη έπεηηα ηνλ «Καζηξηψηε» ηνπ Γακπέιηνπ. Σα έξγα εξκήλεπζε
αξθεηά θαιά ν ζίαζνο ηνπ Καζηφξρε.44 κσο, ε αληίδξαζε ησλ ΐαπαξψλ ηνπ ζσλα
έθνςε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ Ώζελαίσλ, δεκηνπξγήζεθαλ αζήκαληεο αθνξκέο θαη
επηβιήζεθε ε πξσηάθνπζηε, ηφηε, ινγνθξηζία κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ άδεηα ηα
θαζίζκαηα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηάζνπ θαη λα γεκίδεη ε αίζνπζα κφλν φηαλ
παηδφηαλ κειφδξακα.
Σνλ Ενχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, θζάλεη απφ ην ΐνπθνπξέζηη ν δηάζεκνο Κπξηαθφο Ώξηζηίαο
θαη ζπγθξνηεί ηελ «Φηινδξακαηηθή Βηαηξία». Ο Ώξηζηίαο είρε φξακα γηα ην ειιεληθφ
ζέαηξν θαη ήξζε σο εζνπνηφο επηθνξηηζκέλνο κε θαζήθνληα δαζθάινπ γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ λενθψηηζησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ.45 Κπθινθφξεζε ινηπφλ κηα

«Πξφζθιεζε»

αλαθνηλψλνληαο ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζεάηξνπ, ηελ νπνία ππέγξαςαλ
ιφγηνη ηεο επνρήο, θαη χζηεξα άξρηζε λα θαηαξηίδεη ζην ζίαζν ηαιαληνχρνπο λένπο.
Σν Ννέκβξην ηνπ 1840 ν ζίαζνο έθαλε ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε κε ηνλ «Ώξηζηφδεκν»
ηνπ Μφληη, κε ηνλ Ώξηζηία λα παίδεη ηνλ επψλπκν ξφιν ηνπ βαζηιηά ηεο Μεζζελίαο θαη ηελ
Ώγγειηθή Σδίβηηδα (ηελ πξψηε γπλαίθα πνπ αλαθέξεηαη επηζήκσο ζηηο εθεκεξίδεο φηη
ζπκκεηείρε ζηελ παξάζηαζε) ζην ξφιν ηεο Κηζζήξαο, ηεο θφξεο ηνπ βαζηιηά. 46 Ώλ θαη ε
παξάζηαζε έθεξε ζξίακβν, μέζπαζαλ νη ΐαπαξνί κε απνηέιεζκα λα δηαιπζεί ν ζίαζνο θαη
απνγνεηεπκέλνο λα επηζηξέςεη ν Ώξηζηίαο ζηε Ρνπκαλία αθνχ ηνλ θαινχζαλ επηζήκσο λα
αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ Βζληθνχ Ρνπκαληθνχ Θέαηξνπ.
Γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα δελ αληήρεζε ν ειιεληθφο ιφγνο ζην ζέαηξν, ψζπνπ ην
1842 ηδξχζεθε ε «Βηαηξία ηνπ ελ Ώζήλαηο ζεάηξνπ» πνπ δηεπζπλφηαλ απφ επηηξνπή, κέινο
ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν Ώιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο. Δ επηηξνπή θάιεζε φινπο ηνπο
εζνπνηνχο πνπ είραλ δηαθξηζεί σο ηφηε θαη άξρηζε λα πξνεηνηκάδεη ηελ επίζεκε εκθάληζε
ηνπ ζηάζνπ πνπ έγηλε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1843 κε ηνλ γλσζηφ πηα «Ώξηζηνδήκν». Δ
παξάζηαζε ήηαλ κεγάιε επηηπρία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ αλαλεψζεθε δίλνληαο
44

Κηνππθηνιήο, Κνζκνγλσζία, ζ.197

45

Ώ. Γιπηδνπξήο, Η ζθελνζεηηθή ηέρλε ζηελ Διιάδα, ε αλάδπζε θαη ε εδξαίσζε ηεο ηέρλεο ηνπ ζθελνζέηε ζην

λενειιεληθό ζέαηξν, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 2011, ζ.5
46

πάζεο, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.4, ζ.220
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ζάξξνο ζηελ εηαηξεία. Έηζη ζπλέρηζαλ παξνπζηάδνληαο ηνλ «Φίιηππν ΐ΄» ηνπ Ώιθηέξη θαη
ηνλ «Βμεληαβειψλε» ηνπ Μνιηέξνπ. Οη επηηπρίεο φκσο απηέο θίλεζαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
ΐαπαξψλ θαη ζε ιίγν θαλέλαο δελ πήγαηλε ζηηο παξαζηάζεηο. Οπφηε γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο ε εηαηξία νδεγήζεθε ζηε δηάιπζε ην 1844.
Δ ρξνληά απηή, ην 1844, ήηαλ άηπρε θαη γηα ην μέλν κειφδξακα. Ο Εηαιφο αλζφλη
βνπηεγκέλνο ζηα ρξέε αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ην ζέαηξν ζηνλ πεηζηψηε Εσάλλε
Μπνχθνπξα. Σν ζέαηξν έγηλε γλσζηφ σο «ζέαηξν ηνπ «Μπνχθνπξα» αθνχ ην είρε ζηελ
θαηνρή ηνπ απφ ην 1844 έσο ην 1898.
Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο πνπ δελ θαξπνθφξεζαλ
ψζπνπ ην 1857 ν Γξεγφξεο Κακπνχξνγινπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα «ζπζηήζεη ζέαηξνλ
εζληθφλ», λα ζπγθξνηήζεη ζίαζν, πξνζιακβάλνληαο «επί ηαθηηθή κεληαία κηζζνδνζία»
λένπο θαη λέεο θαη λα ηνπο εθπαηδεχζεη.47 Ο Κακπνχξνγινπ μεθίλεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν
ρξφλν ηελ πξνεξγαζία, βξήθε ρξεκαηνδφηε, επηζήκαλε ηνλ θαηαιιειφηεξν ρψξν (ηελ
πιαηεία κπξνζηά ζην ηαρπδξνκείν) θαη ππέβαιιε ηα ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα Μπνπιαλδέ.
Ο λένο ζίαζνο γλψξηζε ζην αζελατθφ θνηλφ ηνλ Γεξκαλφ δξακαηνπξγφ ίιεξ
παξνπζηάδνληαο ην επηέκβξην ηνπ 1857 ηε «Λνπίδα Μίιεξ».48
Οη παξαζηάζεηο ηνπ ζηάζνπ ηνπ Κακπνχξνγινπ δηεθφπεζαλ ην 1858, φηαλ ε
θπβέξλεζε, αληί λα δψζεη ηηο 5.000 δξρ. πνπ δεηνχζε ν ζίαζνο γηα λα κπνξέζεη λα
ζπλερίζεη, πξνηίκεζε λα δψζεη 53.000 δξρ. γηα λα κεηαθαιέζεη ηηαιηθφ κειφδξακα. 49 Δ
νηθνδνκή είρε ζηακαηήζεη πξν πνιινχ θαη έηζη έκεηλαλ κφλν ηα ζρέδηα ηνπ Γάιινπ
αξρηηέθηνλα Μπνπιαλδέ λα ζπκίδνπλ έλα θνκςφηαην ζέαηξν πνπ δελ θηίζηεθε πνηέ.
Ώπνγνεηεπκέλνο ηφηε ν Κακπνχξνγινπ, απνζχξζεθε, αιιά νη θαιιηηέρλεο ζπλέρηζαλ ηελ
πξνζπάζεηα εληειψο αβνήζεηνη, κε επί θεθαιήο ηνλ νχηζα θαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε
ηνπ ΐεξλαξδάθε.
Απζηπρψο θαη απηή ε απφπεηξα έκεηλε αλνινθιήξσηε δηφηη έγηλε αλάθιεζε ηεο
απνθάζεσο λα νηθνδνκεζεί ην ζέαηξν θαη έηζη κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα, δχν βαζηθά
47

πάζεο, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.4, ζ.221
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Μεηζφιεο, „Σν ζέαηξν ζηελ Ώζήλα 1836-1967, ζ.679
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Κηνππθηνιήο, ζ.198
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ζηειέρε, ν νχηζαο θαη ν ίζπθνο, απφ θφβν κήπσο επηθξαηήζεη ην μέλν κειφδξακα πνπ
ην ππνζηήξηδε κε επηρνξεγήζεηο ε θπβέξλεζε, ζρεκάηηζαλ ζίαζν κε ηνλ ηφηε εζνπνηφ
Αεκήηξε Ώιεμηάδε θαη έδσζαλ παξαζηάζεηο παξάιιεια κε ην κειφδξακα. ηνλ ζίαζν
απηφλ αλαδείρζεθε ε πξψηε ειιελίδα ηξαγσδφο ε Πίπηλα (Εσζεθίλα) ΐνλαζέξα. Ο ζίαζνο
έδηλε παξαζηάζεηο κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1864 αιιά δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπο
ππνρξέσλαλ θάζε ηφζν λα ηηο δηαθφπηνπλ, φπσο ε αλάγθε επηδηνξζψζεσλ ζην «ζέαηξν
Μπνχθνπξα» θαη ε επαλάζηαζε πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ εθζξφληζε ηνπ ζσλα ην 1862.50
Παξ‟ φιε ηελ επηηπρία ηνπο φκσο, νη εηζπξάμεηο εμαθνινπζνχζαλ λα κελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθέο, αθνχ ην αζελατθφ θνηλφ ήηαλ ελζνπζηαζκέλν αθφκα κε ην ηηαιηθφ
κειφδξακα θη έηζη ν ζίαζνο ηνπ νχηζα έθπγε γηα ηνλ πξψην ζηαζκφ ηεο πεξηνδείαο ηνπ,
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Ώπφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1863 πνπ μεθίλεζε ε βαζηιεία ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ Ώ΄ κέρξη θαη
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1865 αλέιαβε ν πξσζππνπξγφο Βπακεηλψλδαο Αειεγηψξγεο λα
νξγαλψζεη ην ζέαηξν. ρεκάηηζε ακέζσο επηηξνπή, βξήθε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη
θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πην νινθιεξσκέλν ζίαζν πνπ είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο
θπβέξλεζεο. Μία ζεηξά απφ λέα ειιεληθά έξγα αλέβεθαλ ηφηε, πνπ είραλ κεγάιε επηηπρία,
φπσο ε «Μαξία Ανμαπαηξή» ηνπ Αεκήηξε ΐεξλαξδάθε θαη ε «Κφξε ηνπ Παληνπψινπ»
ηνπ Άγγεινπ ΐιάρνπ.
Έμη ρξφληα πεξίπνπ αγσλίζηεθε λα θξαηεζεί απηφο ν ζπζηεκαηηθφο ζίαζνο αιιά νη
θνηλσληθέο θξίζεηο, νη αιιαγέο θπβεξλήζεσλ θαη νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη ζηακαηνχζαλ ηελ
εμειηθηηθή ηνπ πνξεία. Σν 1871 ήξζε ε ραξηζηηθή βνιή κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ γαιιηθνχ
νπεξαηηθνχ ζηάζνπ πνπ ήξζε κε αθνξκή ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηεο Ώζήλαο αθνχ ηελ
επηζθέθηεθε ν βαζηιηάο ηεο Ααλίαο, Υξηζηηαλφο Θ΄, παηέξαο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Ώ΄.51
Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αλαγθαζζεί λα θχγεη ν ζίαζνο γηα πεξηνδεία ζην εμσηεξηθφ,
φπνπ ν ειιεληζκφο λνζηαιγνχζε λα αθνχζεη ζηε ζθελή ηε γιψζζα ηεο απειεπζεξσκέλεο
παηξίδαο.
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Οη ίδηνη θαιιηηέρλεο φκσο επαλήιζαλ ην 1876 δηαζπαζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: ηνπ
νχηζα, ηνπ Ώξλησηάθε, ηνπ Ώιεμηάδε θαη ησλ αδειθψλ Σαβνπιάξε θαη παξνπζηάζαλ ηα
έξγα ηνπο ζηα λέα ζέαηξα πνπ ρηίζηεθαλ. Έλα απφ ηα πξψηα, είλαη ην ζέαηξν «Παξηιίζηνη
θήπνη» ζηελ Οκφλνηα (εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην μελνδνρείν «Μπάγθεηνλ») θαη ην
εγθαηλίαζε ν Ώξλησηάθεο κε ηνλ ζίαζφ ηνπ, δηέθνςε φκσο ζχληνκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιφγσ
έιιεηςεο ζεαηψλ αθνχ νη Ώζελαίνη πξνηίκεζαλ ηηο ηζηγγάλεο πνπ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη
ζε έλα λέν ζέαηξν θνληά ζηνλ Ειεζζφ, ην «Άληξν ησλ Νπκθψλ». Βθεί παξνπζηάζηεθε γηα
πξψηε θνξά έξγν πνπ αλήθε ζην είδνο ηνπ θσκεηδπιιίνπ, ην «Πεξί φλνπ ζθηάο δίθε» ηνπ
Κ. Ξέλνπ.
Σελ ίδηα πεξίνδν, θάησ απφ ηνλ Ώξδεηηφ, θνληά ζην «Άληξν ησλ Νπκθψλ», έγηλαλ
άιια δχν ζέαηξα. Σν πξψην είλαη ην «Ειηζίδσλ Μνπζψλ», πνπ νλνκάζζεθε αξγφηεξα
«Παξάδεηζνο», φπνπ έθαλε ην θαιιηηερληθφ ηεο ληεκπνχην ε γλσζηή εζνπνηφο ηεο επνρήο
Βπαγγειία Παξαζθεπνπνχινπ. Βπίζεο, ζηνλ «Παξάδεηζνλ» αλέβεθε ε πξψηε ειιεληθή
επηζέσξεζε ην «Λίγν απ‟ φια» ηνπ Μπ. Άλληλνπ. Σν δεχηεξν είλαη ην ζέαηξν «Ώπφιισλ»
(εθεί πνπ ήηαλ άιινηε ν θήπνο Υαηδεδεκεηξίνπ), ζε απηφ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο
πνιινί εμαίξεηνη εζνπνηνί φπσο ν Βπάγγεινο Παληφπνπινο, ε Φηινκήια ΐνλαζέξα θαη ε
Ώηθαηεξίλε ΐεξψλε.
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Γελοιογραθία από ηην ηρίηη ζελίδα ηοσ 57οσ ηεύτοσς ζηις 11/09/1894
ηα Υαπηεία επίζεο άλνημε ην «ρεηκεξηλφ ζέαηξν Υαπηείσλ» πνπ ζχληνκα
κεηνλνκάζηεθε «Βπηέξπε» θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ πιαηεία Κπξηαθνχ ην «Οξθεχο», ζην
ηέξκα ηεο νδνχ Γ΄ επηεκβξίνπ (ζεκεξηλή πιαηεία ΐηθησξίαο).52 ηελ νδφ Ώκαιίαο θαη
ιγαο ρηίζηεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ επηρεηξεκαηία Σζφρα, ην «Θέαηξν ησλ Οιπκπίσλ»,
γλσζηφ θαη σο «Οιχκπηα». Σν ζέαηξν ήηαλ πεξίθνκςν, βξηζθφηαλ ζε πεξίθεκε ζέζε θαη
ππεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ήηαλ ν αξηρηέθηνλαο Έξλεζη Σζίιιεξ.53 Σν 1886 δπζηπρψο
θαηεδαθίζηεθε ην ζέαηξν «Ώπφιισλ» θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ην «Θέαηξν ησλ Οιπκπίσλ»
θαη ην «Άληξν ησλ λπκθψλ».54
ηελ πνξεία ηνπ ζεάηξνπ δελ γίλεηαη λα κελ αλαθέξνπκε ην έξγν ηνπ Νηθφιανπ
Λεθαηζά, ν νπνίνο απφ ην 1881 είρε μεθηλήζεη λα δηδάζθεη ζηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ
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Χδείνπ Ώζελψλ. Ο Λεθαηζάο αλέβαζε κε δηθφ ηνπ ζίαζν έξγα ηνπ αίμπεξ θαη ζπλέβαιε
ζηελ εμέιημε ηεο εζνπνηίαο επεξεάδνληαο κηα νιφθιεξε γεληά εζνπνηψλ (αλάκεζα ζηνπο
νπνίνπο ν Βπάγγεινο Παληφπνπινο, ε Ώηθαηεξίλε ΐεξψλε θαη ν Βπηχρηνο ΐνλαζέξαο).55
Ώπφ ην 1887 θαη έπεηηα κεηαηνπίζηεθε ην θέληξν ηεο ζεαηξηθήο δσήο ζηελ Οκφλνηα.
ρεδφλ θάζε ρξφλν ρηίδνηαλ θαη απφ έλα ζέαηξν θαλεξψλνληαο ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο
ζεαηξηθήο δσήο ηεο πφιεο.
Σν 1888 κε ηε βνήζεηα ηνπ επεξγέηε Ώ. πγγξνχ νινθιεξψζεθε ην ηζηνξηθφ
«Αεκνηηθφ Θέαηξν Ώζελψλ», ην νπνίν είρε απνθαζίζεη λα πςψζεη ν Αήκνο Ώζελαίσλ απφ
ην 1873 ζηα ζεκέιηα πνπ είρε ζέζεη ν Γξεγφξεο Κακπνχξνγινπ.
Αχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1890 εκθαλίζηεθε ην λέν ζέαηξν «Οξαθλίδνπ» ζηελ ησξηλή
είζνδν ηνπ Γαππείνπ, πνπ αξγφηεξα νλνκάζζεθε «Οιχκπηα» σο αλάκλεζε ηνπ
παιαηφηεξνπ.
Σν 1891 εηνηκάζηεθε ζηελ νδφ Πξναζηείνπ (ζεκεξηλή νδφο Μπελάθε) ην ρεηκεξηλφ
ζέαηξν ησλ «Κσκσδηψλ».
Σν 1892 νινθιεξψζεθε ην «ΐαζηιηθφ Θέαηξν» ζηελ νδφ Ώγ. Κσλζαληίλνπ, κε ζρέδην
ηνπ Έξλεζη Σζίιιεξ. Δ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζή ηνπ είρε ιεθζεί απφ ην 1881 φκσο νη
δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνέβαιαλ απνγνήηεπαλ θαη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ ΐαζηιηά
πνπ παξαθνινπζνχζε άγξππλα φιε ηελ πξνεξγαζία. Σν ζνβαξφηεξν απφ ηα πξνβιήκαηα
ήηαλ ε αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ην νπνίν ε θπβέξλεζε ηνπ, θαηά ηα άιια
πξννδεπηηθνχ, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε δίζηαζε λα παξαρσξήζεη θεληξηθφ δεκφζην νηθφπεδν
πξνθαιψληαο έθπιεμε.56 Σειηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ θαη
άιισλ επεξγεηψλ (Μαξαζιή, ηνπ Κνξγηαιέλε, ηνπ Γαθεηξφπνπινπ, ηνπ Νηνχκπα) ην έξγν
νινθιεξψζεθε.
Σν 1893 ρηίζηεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ επηρεηξεκαηία Σζφρα θαη πάιη, νκψλπκν
ππαίζξην ζέαηξν ζηελ ζεκεξηλή νδφ ηαδίνπ. ην ζέαηξν απηφ νη ζεαηέο κπνξνχζαλ λα
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λνηθηάζνπλ καμηιάξηα έλαληη κηαο δεθάξαο γηα λα θάζνληαη αλαπαπηηθφηεξα, αιιά θαη γηα
λα «καμηιαξψλνπλ» ηνπο εζνπνηνχο δειψλνληαο ηελ απνδνθηκαζία ηνπο.57
Σν 1894 θηίζζεθε ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ ηαδίνπ θαη Παξζελαγσγείνπ (ζεκεξηλή
νδφο Ώξηζηείδνπ) ην ζέαηξν «ΐαξηεηέ» πνπ ιεγφηαλ θαη ζέαηξν «Πνηθηιηψλ». ηελ νπζία
πξφθεηηαη γηα κία απινπζηεπκέλε κίκεζε ηνπ ζεάηξνπ «Οιχκπηα», πνπ ζρεδίαζε ν
Σζίιιεξ.58
Σν 1895, έθηαζε απφ ηε Γεξκαλία ν πξψηνο Έιιελαο ζθελνζέηεο Θσκάο Οηθνλφκνπ,
έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ βαζηιηά. ληαο έκπεηξνο αλέιαβε λα δηδάμεη ζηε Αξακαηηθή
ρνιή πνπ ηδξχζεθε ζην κεηαμχ κε δηεπζπληή ην η. ηεθάλνπ. 59 Σν ίδην έηνο, ζηάζεθε
ζηελ νδφ Παηεζίσλ θαη Κπθινβφξνπ (ζεκεξηλή νδφο Μάξλε) ην ζέαηξν «Ώζήλαηνλ», πνπ
έγηλε γλσζηφ γηα ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηνπ θαη είλαη ε κφλε ππαίζξηα ζθελή
πνπ ζψδεηαη σο ζήκεξα.
Σέινο, ζηνλ Πεηξαηά αλεγέξζεθε, ην 1895 θαη πάιη, ην «Αεκνηηθφ Θέαηξν Πεηξαηά»,
έλα ιακπξφ νηθνδφκεκα ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Έιιελα αξρηηέθηνλα Εσάλλε Λαδαξίκην 60
πνπ ηθαλνπνίεζε ηηο απαηηήζεηο κεγαινπξέπεηαο θαη θχξνπο ηεο αθκάδνπζαο πεηξατθήο
αζηηθήο ηάμεο.61
Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ηεο Ώζήλαο νθείισ λα
απνινγεζψ γηα ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξεί λα έρσ, ε αιήζεηα είλαη πσο ε ηζηνξία ηνπ
ειιεληθνχ ζεάηξνπ δελ έρεη απνηππσζεί κε ζαθήλεηα ζηελ νιφηεηά ηεο θαη νη ππάξρνπζεο
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ηζηνξίεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο δελ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ θαηλνκέλσλ θαη
δελ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ πεξηνδνιφγεζε ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, φπσο γξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά θαη ε Άλλα Σακπάθε.62
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5 Νέα Θεατρικά Είδη
πσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηελ Ώζήλα ηνπ 19νπ αηψλα φιεο
ζρεδφλ νη παξαζηάζεηο αλήθαλ ζην είδνο ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ. ηα πξψηα ρξφληα
θπξηαξρνχζε ην ηηαιηθφ κειφδξακα θαη ζηελ πνξεία, ηελ δεθαεηία ηνπ 1870, ε έιεπζε ησλ
γαιιηθψλ νπεξαηηθψλ ζηάζσλ ελζνπζίαζε ηφζν ηνπο Ώζελαίνπο πνπ κνλνπσινχζε ην
ελδηαθέξνλ ηνπο.
Δ νπεξέηα απνηεινχζε ζηελ νπζία θσκσδία κε αλάιαθξε κνπζηθή θαη κεγάινπο
δηαιφγνπο ζε πξφδα θαη εηζήγαγε ζην ζέαηξν ην εχζπκν θαη αλάιαθξν θιίκα ηεο γαιιηθήο
belle époque. Έγηλε πνιχ γξήγνξα δεκνθηιήο γηαηί ήηαλ πξνζηηή αθφκα θαη ζηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα πνπ δελ είραλ ηελ απαηηνχκελε θαιιηέξγεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ
κεινδξάκαηνο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ζηα ζεξηλά ζέαηξα.
Ώθφκα θαη ε θπβέξλεζε ηελ ζηήξηδε κε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ζηξάθεθαλ απνθιεηζηηθά ζε
απηήλ.63
Δ απαμίσζε ησλ Ώζελαίσλ γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν θαη ε καλία ηνπο γηα ηηο
γαιιηθέο νπεξέηεο, θαη ζπλεπψο ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζηελ Βπξψπε, ψζεζε δχν
Έιιελεο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο, ηνλ Άγγειν ΐιάρν θαη ηνλ Αεκήηξην Κνξνκειά, λα
γξάςνπλ ηα έξγα ηνπο ζηα γαιιηθά θαη λα ηα δηνρεηεχζνπλ ζε επξσπατθνχο ζηάζνπο γηα λα
θαηαθέξνπλ λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ «θαιή» αζελατθή θνηλσλία. 64 Ώπηή ίζσο λα είλαη
θαη ε πην εχγισηηε καξηπξία γηα ην πλεχκα πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο θχθινπο ηεο εγρψξηαο
εγεηηθήο ηάμεο, ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα.65
Έλα λέν ζεαηξηθφ είδνο φκσο, ην θσκεηδχιιην, αιιάδεη ηα δεδνκέλα απηά. Ώπφ ηε
κία ε αλαδήηεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ε επηθξάηεζε ηνπ κνπζηθνχ
ζεάηξνπ, νδήγεζαλ ζηελ γέλλεζε ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, ηεο κνπζηθήο θσκσδίαο
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εζνγξαθηθψλ ηάζεσλ πνπ άθκαζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890.66 Σν πξψην
θσκεηδχιιην πνπ είδε ε Ώζήλα είλαη ε «Σχρε ηεο Μαξνχιαο», ηνπ Αεκήηξηνπ Κνξνκειά
πνπ βαζίζηεθε ζην κνλφπξαθηφ ηνπ ίδηνπ, «Πέηξα ηνπ θαλδάινπ». 67 Σν έξγν απηφ
παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ζίαζν «Μέλαλδξν» ζηηο 16 επηεκβξίνπ ηνπ 1889 ζην ζέαηξν
«Οκφλνηα» θαη βξήθε ηφζε αληαπφθξηζε απφ ην θνηλφ ψζηε θαηάθεξε λα ζπκπιεξψζεη
ζην δηάζηεκα ελφο κφλν κήλα δέθα παξαζηάζεηο.
Σν θσκεηδχιιην έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζεκαηνγξαθίαο. Υεηξίζηεθε
ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, παξνπζηάδνληάο ηα ζε έλα
θνηλφ πνπ είρε κάζεη λα αληηκεησπίδεη ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζαλ
κέζν θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζαλ φξγαλν νκαδηθήο νλεηξνπφιεζεο θαη
θαληαζηηθήο εθπιήξσζεο αληθαλνπνίεησλ επηζπκηψλ. Έλσζε ζηελ νπζία ηελ ζθελή ηνπ
ζεάηξνπ κε ηελ εγρψξηα θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα,68 θαη έπεηζε ην αζελατθφ θνηλφ ησλ
πεξαζηηθψλ επξσπατθψλ ζηάζσλ λα αξρίζεη λα επηζθέπηεηαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ
ειιεληθψλ, φπνπ κπνξνχζε πηα λα βξεη ηθαλνπνηεηηθέο εγρψξηεο απνκηκήζεηο ηνπ γαιιηθνχ
βσληβίι.69
Με ην θσκεηδχιιην γεθπξψζεθε θαη ην ράζκα αλάκεζα ζην ιφγην ζπγγξαθέα θαη
ζηνλ εκπεηξνηέρλε ζεαηξίλν. Γηα πξψηε θνξά νη Έιιελεο ζπγγξαθείο βγήθαλ απφ ην
γξαθείν ηνπο θαη κπήθαλ ζηα παξαζθήληα. Έπαςαλ λα γξάθνπλ ζεαηξηθά έξγα γηα ην
αλαγλσζηηθφ θνηλφ κνλάρα.70
Οη ζπγγξαθείο ησλ θσκεηδπιιίσλ δελ είραλ επηζηεκνληθά ή ξεαιηζηηθά
ελδηαθέξνληα. Σα ελδηαθέξνληά ηνπο ήηαλ εζνγξαθηθά. Αελ ηνπο ελδηέθεξε λα
θαηαγξάςνπλ κε απφιπηε αθξίβεηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ επαξρησηψλ θαη ησλ αζηψλ,
νχηε λα κειεηήζνπλ ηνπο ήξσεο ζαλ ηδηφκνξθεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά
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γηα ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κνλάρα ήηαλ ζχλεζεο. Πνιινί ζπγγξαθείο έγξαθαλ έξγα πνπ θέξδηδαλ κέρξη θαη
ζηνπο πνηεηηθνχο δηαγσληζκνχο αιιά δελ αλέβαηλαλ πνηέ ζηηο ζθελέο ησλ ζεάηξσλ.
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κφλν ζαλ ηππηθνχο εθπξνζψπνπο κηαο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο ελφηεηαο. θνπφο ηνπο
ήηαλ λα ζπλζέζνπλ έλα πνξηξέην ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ κέινπο κηαο επξχηεξεο νκάδαο.
Ώπηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηα εζνγξαθηθά ελδηαθέξνληα ηεο ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ ‟80, θαη
ζηελ πεξίπησζε Κσκεηδπιιίνπ ε ηάζε απηή εθπξνζσπείηαη απφ ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη
ηηο ληνπηνιαιηέο.71
Ώπφ ηα δχν φκσο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, ηελ εζνγξαθηθή ηάζε θαη ηε
κνπζηθή επέλδπζε, ε κνπζηθή είλαη θπξηφηεξε, δηφηη θσκεηδχιιηα κε εμαζζελεκέλε ή θαη
εληειψο αλχπαξθηε εζνγξαθηθή ηάζε έρνπλ επηζεκαλζεί ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ καο,
θσκεηδχιιην φκσο ρσξίο κνπζηθή είλαη αδηαλφεην. Δ κνπζηθή είλαη ζηελ νπζία απηή πνπ
μερσξίδεη κηα θσκσδία απφ έλα θσκεηδχιιην.
Γηα ην ζέκα ηεο κνπζηθήο έρεη κηιήζεη ν Θεφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, ζηελ κειέηε
ηνπ Σν Κσκεηδύιιην πνπ απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πεγή γηα ην κνπζηθνζεαηξηθφ
απηφ είδνο: «ηαλ κηινχκε γηα κνπζηθή επέλδπζε ζην Κσκεηδχιιην, ελλννχκε θπξίσο
ηξαγνχδη. Δ παξάζηαζε βέβαηα είρε πάληα, πξηλ απφ ηελ άξζε ηεο απιαίαο, κηα εηζαγσγή
ελφξγαλεο κνπζηθήο πνπ θαηά θαλφλα απνηεινχληαλ απφ ζπξξαθή κεισδηψλ πνπ ζα
αθνχγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Μπνξνχζε επίζεο, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, λα
έρεη θάπνην ρνξεπηηθφ λνχκεξν ή αθφκε θαη θηλάιε κε ελφξγαλε κνπζηθή, ρσξίο ηελ
παξέκβαζε αλζξψπηλεο θσλήο. Σν θχξην ηκήκα ηεο φκσο απνηεινχληαλ απφ ηα ηξαγνχδηα,
γξακκέλα γηα κηα σο ηέζζεξηο θσλέο ή ρνξσδία. Έλα θσκεηδχιιην κέζεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο κπνξνχζε λα έρεη απφ δεθαπέληε σο είθνζη ηέζζεξα ηξαγνχδηα. Σα πεξηζζφηεξα
θαίλεηαη πσο είραλ πεξίπνπ είθνζη. Αελ ππάξρνπλ θαλφλεο ζ‟ απηφ ην ζέκα θαη ν θάζε
θσκεηδπιιηνγξάθνο θαίλεηαη πσο απνθάζηδε ηνλ αξηζκφ αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ θαη ηε
δπλαηφηεηα ηνπ ζίαζνπ πνπ αλαιάβαηλε λα αλεβάζεη ην έξγν ηνπ.»72
Γλσξίδνπκε επίζεο πσο γηλφηαλ ηαθηηθή ρξήζε γλσζηψλ επξσπατθψλ κεισδηψλ
απφ δεκνθηιείο νπεξέηεο θαη πσο ε κνπζηθή ήηαλ ην θχξην ζπζηαηηθφ πξνζέιθπζεο ηνπ
θνηλνχ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πηνζεηήζεθαλ πξαθηηθέο εληππσζηαζκνχ. Δ πξνρεηξφηεηα
ηεο ρξήζεο ησλ κεισδηψλ απηψλ γηα ηελ κνπζηθή επέλδπζε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηπραία
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ζχλδεζε ησλ κεισδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαηηθή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ ηελ
πξνζζαθαίξεζε ηξαγνπδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ γηα ιφγνπο αθνπζηηθήο
πνηθηιίαο.73
Σν θσκεηδχιιην έθηαζε ζην κέγηζην ζεκείν αθκήο ηνπ ην 1892 – 1893 γηα δχν
βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί ε δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ θαη ε πξνζθνξά απφ
ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ζεάηξνπ (ζπγγξαθέσλ θαη εζνπνηψλ) έθηαζε ζην
ςειφηεξν πνζνηηθφ ζεκείν ηεο. Καη δεχηεξνλ, επεηδή νη εζσηεξηθέο καξηπξίεο ησλ ίδησλ
ησλ θεηκέλσλ καο πείζνπλ φηη, ζαλ κνξθή θαη ζαλ πεξηερφκελν – αλεμάξηεηα πάληα απφ
πνηνηηθέο αμηνινγήζεηο – ην είδνο έθηαζε ζην νξηαθφ εθείλν ζεκείν αλάπηπμεο πνπ
πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αξρηθνχ ηνπ θχηηαξνπ, εμάληιεζε ηηο
δπλαηφηεηεο εμέιημήο ηνπ. Άξρηζε λα απεηιείηαη απφ κηα δηάζπαζε ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ, πνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζα θιεξνλνκεζνχλ απφ δχν αλεμάξηεηα θαη
βαζηθά αζπκβίβαζηα ζεαηξηθά είδε, ην Αξακαηηθφ Βηδχιιην θαη ηελ Βπηζεψξεζε.74
Σν Αξακαηηθφ εηδχιιην, ην πξψην απηφ παξαθιάδη ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, έρεη ηνλ ίδην
παηέξα, ηνλ Αεκήηξην Κνξνκειά, πνπ ηνλ ίδην ζρεδφλ θαηξφ κε ηελ «Σχρε ηεο Μαξνχιαο»
γξάθεη ηνλ «Ώγαπεηηθφ ηεο ΐνζθνπνχιαο». Σν έξγν απηφ ην παξνπζίαζε ζηελ Ώζήλα ν
ζίαζνο «Μέλαλδξνο» ζην ζέαηξν «Οιχκπηα» ηελ πξψηε ΜαΎνπ 1892.75
ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ αλήθεη ν ζηίρνο
πνπ είλαη πάληα έκκεηξνο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηξαγνπδηψλ πνπ είλαη, θαηά
θαλφλα, ελζσκαησκέλα ζηε δξάζε κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη πνπ ηξαγνπδηνχληαη πάληα ζε
κεισδίεο δεκνηηθέο ή δεκνηηθνθαλείο, αιιά πνηέ επξσπατθέο. Βπίζεο, ν ηφπνο εμέιημεο
ηεο δξάζεο ηνπ είλαη θαηά πξνηίκεζε ε δπζπξφζηηε νξεηλή επαξρία, φρη ην λεζί ή ε
πξσηεχνπζα πνπ απνηεινχλ, θαηά πξνηίκεζε, ζθεληθφ ηνπ Κσκεηδχιιηνπ. Δ πινθή ηνπ
κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη κεξηθά ζπνξαδηθά θσκηθά ζηνηρεία, αιιά ζην ζχλνιφ ηεο
πεξηγξάθεη γεγνλφηα ζνβαξά, εξσηηθά πάζε ή εξσηθά θαηνξζψκαηα, πνπ, πνιιέο θνξέο,
έρνπλ ζιηβεξή θαηάιεμε. ην ζέκα ηεο γιψζζαο, ην Αξακαηηθφ Βηδχιιην αλήθεη ζπλεηδεηά
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ζην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, απέλαληη ζην νπνίν νη θσκεηδπιιηνγξάθνη ζηέθνληαη πφηε
κε ζθεπηηθηζκφ θαη πφηε κε αδηαθνξία.76
Σν Αξακαηηθφ εηδχιιην, έρεη βαζηέο ξίδεο κέζα ζε κηα θαζαξά ειιεληθή παξάδνζε
ινγνηερληθή, θαη κάιηζηα πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη πσο είλαη δξάκα κε έκκεηξν ζηίρν αιιά
φρη νκνηνθαηάιεθην, έηζη ψζηε λα κηκείηαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Ο ζηίρνο ηνπ είλαη
δεθαπεληαζχιιαβνο, άκεζνο, δξαζηηθφο, δειαδή πξνσζεί ην ιφγν, δελ πεξηγξάθεη, δε
θεχγεη ην λφεκα απφ ηνλ έλα ζηίρν ζηνλ άιιν, έρεη ηελ απηνλνκία πνπ έρεη ν δεκνηηθφο
δεθαπεληαζχιιαβνο ζηίρνο.77 Με ην χθνο ηνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ηε ηάζε ηεο ειιεληθήο
εζνγξαθία ζηε δξακαηηθή θιίκαθα, ζηελ πνίεζε «ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο ζηάλεο», ζηα αγλά
ήζε θαη ηε θπζηθή δσή ηεο ππαίζξνπ.78
ζνλ αθνξά ηε κνπζηθή, ζην Αξακαηηθφ εηδχιιην ηα ηξαγνχδηα είλαη εληαγκέλα
ζηε δξάζε κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ
ζαλ πξαγκαηηθά ηξαγνχδηα πνπ ςάιινληαη κε θάπνηα ξεαιηζηηθή πξφθαζε: θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο παλεγπξηνχ, ηελ ψξα πνπ κηα θνπέια πθαίλεη ζηνλ αξγαιεηφ ή ηελ ψξα πνπ
ηα θνξίηζηα ηνπ ρσξηνχ πεγαίλνπλ γηα λεξφ ζηε βξχζε. Σν γεγνλφο απηφ ην δηαθνξνπνηεί
απφ ην Κσκεηδχιιην φπνπ ηα ηξαγνχδηα δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ήξσεο
ηνπ έξγνπ ζαλ ηξαγνχδηα, αιιά απνηεινχλ απιψο γη‟ απηνχο κηα κνξθή έθθξαζεο
παξάιιειε πξνο ην δηάινγν. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηεινχλ κηα ηνκή ζηε δξάζε, κηα
πξνζσξηλή θαηάξγεζε ηνπ σξνινγηαθνχ ρξφλνπ, γηα λα δνζεί ζην θνηλφ κηα ελαξγέζηεξε
θαη εθθξαζηηθφηεξε εηθφλα ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ εξψσλ.79
Σν 1894, έλα λέν είδνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Ώζήλα, πξφθεηηαη γηα ηελ επηζεψξεζε
«Γθξαλ ΐία» απφ ηνλ ηηαιηθφ ζίαζν «Γθνλδάιεο» πνπ ελζνπζηάδεη ηελ πξσηεχνπζα ζην
κέγηζην βαζκφ. Δ πξννδεπηηθφηεηα θαη ν κνληεξληζκφο ηνπ έξγνπ κε ηελ ειαθξηά, πεηαρηή
κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ, κε ηε ζάηηξα, ηηο θσκηθέο ζθελέο, ηνλ γξήγνξν ξπζκφ, ηα
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θαληαρηεξά θνζηνχκηα θαη ηα φκνξθα θνξίηζηα80 ιεηηνχξγεζαλ σο κνληέιν γηα ηελ άκεζε
παξαγσγή αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ δείγκαηνο.81 Έηζη γελληέηαη ζην ειιεληθφ ζέαηξν έλα λέν
είδνο, πνπ νθείιεη ηε κεγάιε γνεηεία ηνπ πάλσ ζηηο κάδεο ζηνλ ζαηηξηζκφ ζεζκψλ θαη
πξνζψπσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ μέγλνηαζηε κεισδηθή κνπζηθή ηνπ θαη ζηε
ραιαξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ, ε Ώζελατθή επηζεψξεζε.82
Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ παξάζηαζε ηεο «Γθξαλ βία» ην 1894, δχν Έιιελεο
ζπγγξαθείο, ν Μίθηνο Λάκπξνπ θαη ν Λ. Ώζηέξεο παξνπζίαζαλ ηελ επηζεψξεζε «Λίγν απ‟
φια».83 Σν έξγν βαζίζηεθε ζην γαιιηθφ “Revue de fin d‟ annee”, κηα ζαηηξηθή παξέιαζε
ησλ γεγνλφησλ ηεο ρξνληάο κε κνπζηθή, ηξαγνχδη θαη ρνξφ, πνπ αληηθαζξεθηίδεη
πεξηζζφηεξν ηα δηάθνξα μερσξηζηά κηθξνγεγνλφηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, παξά ηε γεληθή
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ή ηα ζνβαξά γεγνλφηα πνπ έρνπλ νπζηαζηηθέο
επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ ηφπνπ.84
Ώλ θαη απηφ είλαη ην πξψην έξγν Ώζελατθήο επηζεψξεζεο πνπ παξαζηάζεθε,
ππάξρνπλ καξηπξίεο ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο φηη είρε πξνεγεζεί ε ζπγγξαθή κηαο άιιεο
επηζεψξεζεο κε φλνκα «Τπαίζξηαη Ώζήλαη» ηνπ ζπγγξαθηθνχ δηδχκνπ Ν. Λάζθαξε θαη Δ.
Καπεηαλάθε. Ο ζίαζνο «Πξνφδνο» ηνπ Κνηνπνχιε φκσο πξνηίκεζε λα αλεβάζεη ην «Λίγν
απ‟ φια» ζηηο 30 Ώπγνχζηνπ 1894 ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο»,85 θαη φπσο απνδείρηεθε ε
επηινγή απηή νδήγεζε ζε θνινζζηαία επηηπρία, αθνχ πξηλ ζπκπιεξσζνχλ ηξεηο κήλεο απφ

80

Λ. Μαξάθα, „Δ ηζπαληθή επηζεψξεζε «Γθξαλ ΐία» ζηελ Ώζελατθή ζθελή (1894)‟, Παξάβαζηο:

επηζηεκνληθό δειηίν ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηφκ.3, Ώζήλα, Καζηαληψηεο,
2000, ζ.172
81

Μ. εηξαγάθεο, Σν ειαθξό κνπζηθό ζέαηξν ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα: Σα γεγνλόηα θαη ηα δεηήκαηα, Ώζήλα,

Καζηαληψηεο, 2009, ζ.13
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ηελ πξεκηέξα ηνπ είρε θάλεη ζαξάληα παξαζηάζεηο, γεγνλφο εθπιεθηηθφ ζηα ρξνληθά ηνπ
ειιεληθνχ ζεάηξνπ, φρη κφλν ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ.86
Οη επηξξνέο ηεο Ώζελατθήο επηζεψξεζεο ήηαλ άθζνλεο. Πέξα απφ ην Κσκεηδχιιην,
επεξεάζηεθε απφ ηελ επξσπατθή ζθελή, απφ ηελ νπνία άληειζε ηηο κεισδίεο θαη έκαζε
ηελ ηερληθή νξγάλσζεο αλνκνηνγελψλ ζεακάησλ ζε κία κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε. Ώπφ
ην βαξηεηέ πξνκεζεχηεθε φρη κφλν ην επηζεσξεζηαθφ πιηθφ, αιιά θαη ηελ ηφικε λα
πεηξακαηίδεηαη κε κηθηά κέζα. Μεγάιν ζηήξηγκα ήηαλ θαη ην ηππνδξφκην, απφ ην νπνίν
πηνζέηεζε ηηο ζθελνζεηηθέο αξρέο ηνπ κεγάινπ ζεάκαηνο, ηνλ ξπζκφ κηαο παξάζηαζεο πνπ
απνηειείηαη απφ αζχλδεηα θαη απηνηειή λνχκεξα θαη ηελ έλλνηα ηνπ κεγάινπ «θηλάιε»
πνπ κε ηνλ θαηξφ έγηλε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα θαη γνεηεπηηθφηεξα ζηνηρεία ηεο.
Σέινο, επεξεάζηεθε απφ ηνπο θσκηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο έκαζαλ νη εζνπνηνί ηεο ηα
κπζηηθά ηεο εξκελείαο ηνπ θσκηθνχ ζφινπ, ηεο θσκηθήο κεηακθίεζεο, ηνπ θσκηθνχ
ηξαγνπδηνχ θαη ρνξνχ.87
Ώλ θαη ε επηζεψξεζε ελζνπζίαζε ηνπο Ώζελαίνπο, γξήγνξα παξαγθσλίζηεθε θαη
μεράζηεθε, κέρξη λα σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ άλζηζή ηεο. Ώπφ ην ηέινο ηνπ 1895
κέρξη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1905 νχηε έλα επηζεσξεζηαθφ πξφγξακκα δελ εκθαλίζηεθε ζην
ειιεληθφ πξνζθήλην. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ ειιεληθή επηθαηξφηεηα πνπ ήηαλ δνθεξή ηελ
πεξίνδν εκθάληζήο ηεο. Ο Σξηθνχπεο, φπσο είδακε θαη ζην ζρεηηθφ κε ηα πνιηηηθά
θεθάιαην, είρε ήδε νκνινγήζεη ηελ πηψρεπζε ηνπ θξάηνπο απφ ην 1893 θαη φινο ν πφζνο
γηα ειεπζεξία έθθξαζεο, γξεγνξάδα, ειαθξάδα, ιεπηή ράξε, θνζκνπνιίηηθε ή επξσπατθή
αηκφζθαηξα, πνπ είρε μππλήζεη απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ ζηάζνπ «Γθνλδάιεο» αθφκα ζηα
1894, έπξεπε πξνο ην παξφλ λα αλαδεηήζεη ηθαλνπνίεζε ζε ζεαηξηθά πξφηππα δηαθνξεηηθά
απφ ηεο Βπηζεψξεζεο.88
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6 Μαξιλάρωμα
Ο φξνο «καμηιάξσκα» γελλήζεθε ζην ζέαηξν «Ώπφιισλ» ην 1882. Βθεί είρε
πξνγξακκαηηζηεί κία γπκλαζηηθή παξάζηαζε ηεο αθξνβάηηζζαο Έκκαο Μαξάηζε, φκσο
ιφγσ ηνπ δπλαηνχ αλέκνπ θαη χζηεξα απφ πνιχσξεο πξνζπάζεηεο, ε παξάζηαζε
αθπξψζεθε. Σφηε ν θφζκνο βαξέζεθε θαη άξρηζε ηηο απνδνθηκαζίεο, ελ κέζσ ησλ νπνίσλ
έλαο ζεαηήο – ε ηζηνξία δηέζσζε ην φλνκά ηνπ, ιεγφηαλ Υαξηάηεο θαη ήηαλ δηθεγφξνο –
αξπάδεη ην καμηιάξη πάλσ ζην νπνίν θαζφηαλ θαη ην πέηαμε ζηε ζθελή. Δ εθθξαζηηθή
απηή ρεηξνλνκία ελζνπζίαζε ππεξβνιηθά ηνπο ζεαηέο, πνπ ηελ κηκήζεθαλ ακέζσο
βάιινληεο κε ηα καμηιάξηα ηνπο ηφζν θαηά ηεο ζθελήο, φζν θαη ελαληίνλ αιιήισλ, ψζπνπ
άδεηαζε ην ζέαηξν. Ώπφ ηφηε θάζε θνξά πνπ νη ζεαηέο ήζειαλ λα εθδειψζνπλ ηε
δπζαξέζθεηά ηνπο πξνο ην ζέαηξν, ηνπο εζνπνηνχο, ην έξγν ή ηνλ ζπγγξαθέα,
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα καμηιάξηα.89
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Ώπφδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απνηειεί πσο έλαο απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο ηεο
εθεκεξίδαο «θξηπ» ππνγξάθεη κε ην ςεπδψλπκν «Σν καμηιαξάθη». Βλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε κεξηθά απφ ηα «καμηιαξψκαηα» ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ εθεκεξίδα:90
«Μαθξάλ απφ δξάκαηα θαη θσκεηδχιιηα, δηφηη πέθηεη καμηιάξη αιχπεην. Καιαπνζάθεο», 91
«Απν καμηιάξηα παίξλνπκε ζε θάζε θαιακπνχξη ζνπ, ην έλα γηα ηνλ ηέηνην καο θαη η‟ άιιν
γηα ηε κνχξε ζνπ.»92
Οξφζεκν ζην θαηλφκελν απηφ απνηειεί ην έξγν ηνπ Μ. Λάκπξνπ «Άλσ θάησ» πνπ
πνδνθηκάζζεθε ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ψζηε λα ζπζηαζεί ε πξψηε επηηξνπή πξνιεπηηθήο
ινγνθξηζίαο ζεαηξηθψλ έξγσλ ζηε ρψξα. Δ απνηπρία απηή κάιηζηα ζπλδέζεθε κε ηελ
παξνδηθή εμαθάληζε ηεο Βπηζεψξεζεο.93
Ώμέραζην ζα κείλεη επίζεο ην θαινθαίξη ηνπ 1895 φηαλ ν Ρνδφιθνο Μάηθαξη,
πξψελ θαηαζηεκαηάξρεο ηεο Βξκνχ εκθαλίζηεθε ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ «Οξθαλίδνπ» κε
ηελ ζξπιηθή ανηδφ Γαληαξάο (εμειιεληζκφο ηνπ νλφκαηφο ηεο πνπ ήηαλ Jane Darras)94 κε
έλα «Αξάκα ηξαγηθφλ θαί ιίαλ ζπγθηλεηηθφλ». Οη νμχζπκνη ζεαηέο φκσο πνπ δελ έκεηλαλ
ηθαλνπνηεκέλνη, εθζθελδφληζαλ επί ζθελήο ηα καμηιάξηα ησλ θαζηζκάησλ ηνπο. Βθηφηε ν
Μάηθαξη εμαθαλίζζεθε απφ ηελ Ώζήλα θαη ε Γαληαξάο θαηέθπγε ζηελ ππφδνπιε αθφκε
Θεζζαινλίθε.95
Σν «καμηιάξσκα» φκσο δελ είλαη ην ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί, ζα θιείζνπκε
ην θεθάιαηφ καο κε ην «αγγνχξσκα» πνπ έιαβε ε Σέθια Κνξδνβέο (Tecla Cordove), ε
πξσηαγσλίζηξηα ηνπ ζηάζνπ Γθνλδάιεο πνπ πξσηνηξαγνχδεζε ηε βαξθαξφια ηεο «Γθξαλ
90
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ΐία».96 Σν «θξηπ» γξάθεη γηα ην ζπκβάλ: «Καηά ηελ πξνρζεζηλήλ παξάζηαζηλ θάπνηνο εθ
ησλ αθξναηψλ επέηαμελ επί ηεο ζθελήο πξνο ηελ δεζπνηλίδα –δελ νξθηδφκεζα- Tecla
Cordove ελ αγθνχξη κε δηάθνξα άιια ζαιαηηθά. Ο ηνικεξφο απηφο αθξναηήο ηη ήζειελ
άξα λα ζεκάλε δηα ηνπ ζπκβνιηθνχ ηνχηνπ δψξνπ ;»97 θαη «Ώγθνχξηα ζνπ πεηάμαλε θαη
ιάραλα δξνζάηα, Γη‟ απηφ θαη φια έγηλαλ ζην χζηεξν ζ α ι ά η α !»98
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7 Μουςική: Ο «Όμιλοσ Φιλομούςων» και ο «Ύμνοσ του Απόλλωνα»
πσο είδακε κέρξη ηψξα θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, δελ λνείηαη ζεαηξηθή
παξάζηαζε ρσξίο κνπζηθή επέλδπζε, θαη κάιηζηα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο (φπσο απηή ηνπ
θσκεηδπιιίνπ) ε κνπζηθή παίδεη κεγαιχηεξν ξφιν θαη απφ ην θείκελν.
Ώλ θαη ε πξσηεχνπζα είρε έληνλε κνπζηθή δσή ε εθεκεξίδα «θξηπ» αζρνιείηαη
κφλν κε ηηο κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο αγλνψληαο ηηο ζπλαπιίεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα
ηελ ίδηα πεξίνδν. Κάλεη ιφγν, επί ηεο νπζίαο, κφλν γηα ηνλ «κηιν Φηινκνχζσλ» θαη ηελ
ζπλαπιία γηα ηνλ «Όκλν ηνπ Ώπφιισλα» πνπ είρε αλαθαιπθζεί ηφηε.
Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθνχζκαηα ηεο πξσηεχνπζαο θαη χζηεξα ε δεκηνπξγία
ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ νκίισλ ηεο πεξηφδνπ.
Σα πξψηα αθνχζκαηα ηεο Ώζήλαο ηνπ 1834 έδσζαλ νη ζηξαηησηηθέο κπάληεο νη
νπνίεο γηα πνιιέο δεθαεηίεο απνηεινχληαλ θαη δηεπζχλνληαλ απφ ΐαπαξνχο.99 Ώπφ ην 1840
θαη έπεηηα κε ηελ έιεπζε ησλ ηηαιηθψλ ζηάζσλ, ε πξσηεχνπζα γλσξίδεη ηελ φπεξα θαη
χζηεξα ηελ γαιιηθή νπεξέηα (βσληεβίι).100
Σν 1843 ηδξχεηαη ζηξαηησηηθή κνπζηθή ζρνιή ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Μάγγει κε
ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε κνπζηθψλ θαη ηελ επάλδξσζε ζηξαηησηηθψλ νξρεζηξψλ πλεπζηψλ.
ηα επφκελα είθνζη ρξφληα, έξρνληαη Εηαινί θαη Γεξκαλνί θαη αξρίδνπλ λα δηδάζθνπλ ζε
ζρνιεία θαη ηδησηηθψο, θαη επίζεο ηελ πεξίνδν απηή αξρίδνπλ ξεζηηάι ηξαγνπδηνχ ζε
αίζνπζεο μελνδνρείσλ θπξίσο. Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ησλ ρξφλσλ απηψλ έξρεηαη ην
1860 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλφινπ πλεπζηψλ ηεο Φξνπξάο Ώζελψλ, πνπ έπαηδε ζηελ
Οκφλνηα, ην χληαγκα θαη ζηνπο ζηχινπο ηνπ Οιπκπίνπ Αηφο.101
Ο εμεπξσπατζκφο ηεο κνπζηθήο δσήο ηεο Ώζήλαο επηηαρχλεηαη απφ ην 1871 κε ηελ
ίδξπζε ηεο κνπζηθήο εηαηξείαο «Βπηέξπε» θαη ηνπ Μνπζηθνχ θαη Αξακαηηθνχ πιιφγνπ
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(έξγν ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ε ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ αζελατθνχ σδείνπ, ηνπ Χδείνπ Ώζελψλ
ην 1872).
Σνλ Αεθέκβξην ηνπ 1872 ζπλελψλεηαη κε ηελ «Βπηέξπε» ν Μνπζηθφο χιινγνο
«Μειπνκέλε», πνπ είρε ζπζηαζεί ην 1872 ζηνλ Πεηξαηά. Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο νδήγεζαλ
ζηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 1875.102
Σν Χδείν Ώζελψλ ιεηηνχξγεζε γηα ρξφληα, παξέρνληαο δσξεάλ κνπζηθή
εθπαίδεπζε ζηελ εχπνξε λενιαία ηεο πξσηεχνπζαο αιιά θαη ζε λένπο κε ρακειφηεξε
θνηλσληθή πξνέιεπζε.103 Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φκσο θαζψο θαη νη απνρσξήζεηο
θαζεγεηψλ νδήγεζαλ ζηελ αλαλέσζε ηεο δηνίθεζεο ην 1891 κε δηεπζπληή ηνλ Γεψξγηνο
Νάδν. Απζηπρψο ιφγσ ηνπ ειηηίζηηθνπ ραξαθηήξα θαη ηεο έιιεηςεο ηθαλψλ θαζεγεηψλ νη
νπνίνη ζα µκπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ εθηεηακέλν θαιιηηερληθφ, εθηφο απφ δηδαθηηθφ,
έξγν ην Χδείν έκεηλε ζηάζηκν γηα αξθεηά ρξφληα.104
Έλα θαηλφκελν κεγάισλ δηαζηάζεσλ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα είλαη ε
ίδξπζε ζπιιφγσλ θαζψο πνιιέο δεθάδεο ζχιινγνη ηδξχνληαλ θάζε ρξφλν. Δ κεγαιχηεξε
θαηεγνξία, ήηαλ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, απφ ηνπο νπνίνπο ηε
κεγαιχηεξε δξάζε είραλ, κεηαμχ άιισλ, ν Φηινινγηθφο χιινγνο «Παξλαζζφο» (1865)
θαη ε Βηαηξεία ησλ Φίισλ ηνπ Λανχ (1865).105 ε απηνχο θάλεη δχν αλαθνξέο ην «θξηπ»
γξάθνληαο: «Ο χιινγνο ηνπ «Παξλαζζνχ» εηνπφζεηεζε εηο ηα θαζίζκαηά ηνπ
καμηιαξάθηα. Πνιινί είπνλ, φηη ηνχην εγέλεην δηα πιεηνηέξαλ αλάπαπζηλ, αιι‟
ειεζκφλεζαλ, φηη ρξεηάδνληαη, αθνχ πξφθεηηαη λα νκηιήζε ν θ. Φπράξεο.»106 θαη «Βηο ηελ
Βηαηξίαλ ησλ «Φίισλ ηνπ Λανχ» κία ζπλαπιία κε πνηήκαηα εξσηηθά, ιπξηθά, θιέθηηθα θαη
εξσηθά κνπ ππελζπκίδεη ηαο Ώλζνινγίαο ηνπ θ. Ώλέζηε Κσλζηαληηλίδε. Ώγνξάδσ ην
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θαλδάιε, ζ.83-84
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θαλδάιε ζ.85
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Ώ. Υαξθηνιάθεο, „Σν Χδείν Ώζελψλ σο θαζνξηζηηθφο θνξέαο πνιηηηζκηθήο δηακφξθσζεο‟ ζην Κ.Ώ.

Αεκάδεο (επηκ.), Πξαθηηθά Δ΄ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε, 2-5 Οθη. 2014):
πλέρεηο, αζπλέρεηεο, ξήμεηο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (1204-2014): νηθνλνκία, θνηλσλία, ηζηνξία, ινγνηερλία,
ηφκ.5, Ώζήλα, Βπξσπατθή Βηαηξεία Νενειιεληθψλ πνπδψλ, 2015, ζ.573
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Μπαξκπάθε, Όςεηο ηεο κνπζηθήο δσήο, ζ.6-7
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Ώβδεξίηεο, „Κηβψηηνλ‟, θξηπ, ηρ.9, 18 Οθησβξίνπ 1893, ζ.4
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«ΐέινο», εθεκεξίδα ηνπ «Πνδειαηηθνχ πιιφγνπ», αιιά ην απνζέησ ακέζσο, δηφηη είδα,
φηη κ‟ απηφ ην «ΐέινο» πιήηηεη θαλείο ζη‟ αιεζηλά.»107 αληίζηνηρα.
Δ εθεκεξίδα αλαθέξεη επίζεο ζηνλ χιινγν «Φηινηέρλσλ» πνπ ηδξχζεθε ην 1894:
«Σελ παξειζνχζαλ Αεπηέξαλ ν ζχιινγνο ησλ Φηινηέρλσλ ππέζηε ηελ πξψηελ απηνχ
επηηπρή δνθηκαζίαλ ελ ηε θαιιηηερληθή ηνπ δξάζεη δηα ηεο ενξηήο επί ηε εγθαζηδξχζεη ησλ
Ώξρψλ απηνχ. Ο πεξί Σέρλεο ιφγνο ηνπ αληηπξνέδξνπ θ. Ώ. Ρνληήξε ήην ζεξκφηαηνλ
πξντφλ εηιηθξηλνχο θαη ηζρπξάο θαιιηηερληθήο εκπλεχζεσο. Βπίζεο ν ιφγνο ηνπ πξνέδξνπ
θ. Ώκπειά ήην άξηηνο εηο ηερλνθξηηηθάο ηδέαο θαη επεηζφδηα ελ ηε ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Ο
ππφ ηνπ θ. Πνιπθξάηνπο ζπληεζείο χκλνο ησλ Φηινηέρλσλ θάιιηζηνλ έξγνλ ππφ έπνςηλ
εκλεχζεσο θαη αξκνλίαο εμεηειέζζε εμαηζίσο ππφ ρνξνχ πεξηπνηνχληνο ηηκήλ θαη ηνλ
θχθινλ ησλ παξ‟ εκίλ εξαζηηερλψλ. Ήξεζε πνιχ θαη ην επί ηε επθαηξία ηαχηε κειπνηεζέλ
εκβαηήξηνλ ηνπ θ. Καίζαξε.»108 θαη «Ο «χιινγνο ησλ Φηινηέρλσλ» δησξγάλσζε πξνρζέο
εθδξνκήλ εηο Βιεπζίλα θαηά ηελ νπνίαλ αληεπξσζσπεχεην θαη ην σξαίνλ θχινλ. Μαδή κε
ηνπο άιινπο εθδξνκείο παξεξπίζθνλην θαη κεξηθνί… επηδξνκείο.»109
Έλαο αθφκε ζχιινγνο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ν «χιινγνο Βξαζηηερλψλ Πεηξαηά»
φπνπ γίλεηαη αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ Οδπζζέα Μειαρξηλνχ: «Ο εμηδαληθεπκέλνο
ζχιινγνο ησλ «Βξαζηηερλψλ» ελ Πεηξαηεί ησ πξνπαξαζθεπάδεη εθηάθηνπο ηηκάο επί ηε
αλαγλψζεη ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη δχν δξάκαηά ηνπ πξφθεηηαη λα παξαζηαζψζη
παλεγπξηθψο,

ηνπιάρηζηνλ

φζνλ

άιινηε

παξεζηάζε

ελ

Φαιήξσ

ε

«Μάξηπο

Ώηθαηεξίλε».110
Ο φκηινο φκσο πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ην «θξηπ», θαη δηθαηνινγεκέλα
αθνχ είλαη ν κφλνο πνπ δίλεη ηαθηηθέο ζπλαπιίεο αλά ζεδφλ, είλαη ν «κηινο Φηινκνχζσλ»
πνπ ηδξχζεθε ην 1892.111 Μάιηζηα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ ζπλαπιία πνπ έγηλε γηα ηνλ
«Όκλν ηνπ Ώπφιισλα» πνπ είρε αλαθαιπθζεί ηφηε.
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„χιινγνο Φηινηέρλσλ‟, θξηπ, ηρ.82, 05 Μαξηίνπ 1895, ζ.4
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Λνχθνπινο, „Βθδξνκή – γεχκα θαη θαηά ζπλέπεηαλ πξνπφζεηο‟, θξηπ, ηρ.94, 28 ΜαΎνπ 1895, ζ.4
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Βγψ, „Οδπζζεχο Μειαρξηλφο‟, ηρ.98, 25 Ενπλίνπ 1895, ζ.4
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Μ. Μπαξκπάθε, „Οη πξψηνη κνπζηθνί ζχιινγνη ηεο Ώζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε

κνπζηθή παηδεία (1871-1909), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,
2009, ζ.334
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Γηα ηνλ ζέκα απηφ γλσξίδνπκε φηη ην Μάην ηνπ 1893, ζηηο γαιιηθέο αλαζθαθέο ησλ
Αειθψλ, βξέζεθαλ δχν χκλνη ζηνλ Ώπφιισλα, πνπ είλαη ηα πην εθηελή ιείςαλα αξραίαο
ειιεληθήο κνπζηθήο. Σηο πξψηεο κεηαγξαθέο έθαλε ν Th. Reinach ην 1893 θαη ην 1894
(Reinach). Οη δχν χκλνη θπθινθφξεζαλ ελαξκνληζκέλνη θαη κε νξγαληθή ζπλνδεία ζε
πνιιέο εθδφζεηο θαη είραλ πνιιέο εθηειέζεηο. Μηα απφ ηηο πξψηεο επεμεξγαζίεο, γηα
ηέζζεξηο θσλέο, ηνπ I. Nicole, πνπ εθδφζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1864. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί
πσο ηα επξήκαηα απηά αλαδσπχξσζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή
αιιά θαη γηα ηα ζχγρξνλν ειιεληθφ πνιηηηζκφ ζηελ Βπξψπε.112
Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ηελ ζπλαπιία ηνπ χκλνπ απηνχ: «Πξνρζέο θαη πάιηλ εςάιε
εηο ηνλ «κηινλ ησλ Φηινκνχζσλ» ν Όκλνο ηνπ Ώπφιισλνο. Καζ‟ ά εκάζνκελ κέξνο ησλ
εηζξάμεσλ ζα δηαηεζή, φπσο αγνξαζζή έλ παληαιφλη δηα λα θαιχςε ηα γπκλά ηνπ κέιε ν
πξν ηεο Ώθαδεκίαο θσηνβφινο ζεφο.».113 Δ εθεκεξίδα θάλεη ιφγν θαη γηα ηελ γλεζηφηεηα
ηνπ χκλνπ: «Έξρνκαη λα πιεξνθνξεζψ, εάλ ν Όκλνο, ηνλ νπνίνλ ήθνπζα απφςε, είλε
αθξηβήο. - Βθ ησλ εθεκεξίδσλ έκαζνλ, φηη είλεη ηδηθφο κνπ, αιι‟ εγψ δελ ηνλ
αλαγλσξίδσ…. - Καη πνηνο άξα γε ηνλ εηφληζελ ; Ο Ώπφιισλ έζηξεςε ηα γπκλά λψηα ηνπ
θαη ηαπεηλή ηε θσλήλ απήληεζελ : - Ο Νηθφι……… Πηζαλφ λα ήην ζπκβνιηθή
παξάζηαζηο, πηζαλφλ λα ήζειε λα ελλνήζε ηνλ θ. Nicole φζηηο ζπλεπιήξσζε ηνλ Όκλνλ,
αιιά θαη νπδφισο απίζαλνλ λα πξνζέζεθε κίαλ ή δχν ζπιιαβάο, αίηηλεο λα κε έθζαζαλ
κέρξηο εκνχ. Σαχηα ήζαλ αξθεηά. Βπείζζελ, φηη ν Όκλνο εηο ηνλ ελ Αειθνίο Ώπφιισλα
είλε γλήζηνο – ηνπιάρηζηνλ φζνλ θαη αη αξραηφηεηεο ηνπ Φεπηνζφδσξνπ - θαη αλερψξεζα
κε ηελ πεπνίζεζηλ, φηη ε Γαιιηθή ρνιή σθέιεζελ αλακθηζβεηήησο ηελ αλζξσπφηεηα,
αιιά πξν πάλησλ ηνλ «κηινλ ησλ Φηινκνχζσλ». Αελ ήηαλ κφλν ην «θξηπ» πνπ είρε
απηήλ ηελ άπνςε, ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο κνπζηθήο ηνλ ακθζηβεηνχζαλ ηελ
γλεζηφηεηα ηνπ χκλνπ, φπσο ν Γεψξγηνο Λακπειέη πνπ εηξσλεχζεθε ην γεγνλφο πσο
παίδνληαλ ελαξκνληζκέλνη.114
Ώθφκε, αλαθέξεη ην θηιαλζξσπηθφ έξγν ηνπ νκίινπ: «ήκεξνλ ηελ 5 κ.κ. ψξαλ ελ
ησ ζεάηξσ ηνπ Ν. Φαιήξνπ δίδεηαη ππφ ηεο «Φηιαξκνληθήο Βηαηξίαο Ώζελψλ» ηε
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Κ. Ρσκαλνχ, „Δ κνπζηθή 1871-1909: Ώπφ ηελ παξάδνζε ζην αζηηθφ πξφηππν‟, Ιζηνξία ηνπ λένπ

ειιεληζκνύ 1170-2000, ηφκ.5, Ώζήλα, Βιιεληθά γξάκκαηα 2003, ζ.219-220
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.34, 03 Ώπξηιίνπ 1894, ζ.2
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Ρσκαλνχ, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1170-2000, ηφκ.5, ζ.229
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ζππξάμεη ηνπ ελ Πεηξαηεί «κηινπ ησλ Φηινκνχζσλ» ζπλαπιία σδηθή θαη νξγαληθή ππέξ
ησλ εθ ηνπ ζεηζκνχ παζφλησλ. Μνπζηθφο δηεπζπληήο ν θ. Οχγγεξ, δηεπζπληήο ηεο
νξρήζηξαο ν θ. άηιεξ, ηεκάρηα εθιεθηά, ηηκή εηζφδνπ δξαρκάο 2.»115 θαη «ήκεξνλ ελ ηε
κεγαινπξεπεζηάηε αηζνχζε ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινκνχζσλ» ζα ζπγθεληξσζή φ,ηη
εθιεθηφλ έρεη ε θνηλσλία καο. Ώη εηζπξάμεηο ηεο θηιαλζξψπνπ ηαχηεο ενξηήο ζα
δηαηεζψζηλ ππέξ ησλ παζρφλησλ εμ αληάησλ λνζεκάησλ. Άιισο ηε θαη ηα έμνδα δελ ζα
είλε κεγάια. Χο εγξάθε σξίζζεζαλ επζελφηαηα :
Βίζνδνο…………….. Αξ. 1
Λαρείνλ……………… » 1
Κπιηθείνλ……………. » 1
-----------Σν φινλ . . . . . . . . . . . . Αξ. 25»116
Σα θαιχηεξα ιφγηα, γξάθεη ε εθεκεξίδα, γηα ηνλ Εηαιφ κνπζηθνδηδάζθαιν θαη
δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο Μπνληηζηφιη ζηε πλαπιία ηνπ Γαππείνπ:117 «Τπήξμελ ε
σξαηνηέξα εμ φζσλ εδφζεζαλ ππφ ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινκνπζψλ». Καη έπξεπε λα ήλε. Δ
επηκέιεηα θαη πξνζνρνή πεξί ηελ εθηέιεζηλ απεδείθλπνλ, φηη ηα κέιε θαηήρνλην ππφ ηνπ
πξέπνληνο αηζζήκαηνο πξνο ηνλ επεξγεηνχκελνλ maestro ΐνληηζηφιελ, ηνπ νπνίνπ ε
εξγαζία ελ Ώζήλαηο – δελ ππεξβάιινκελ – ζα κείλε αλακθηβφισο ηζηνξηθή. «Ο Λεσλίδαο
ελ Θεξκνπχιαηο» αλαδεηθλχεη κνπζηθφλ ηερλίηεο εληειψο θάηνρνλ ησλ κπζηεξίσλ ηεο
ηέρλεο, αιιά δεηθλχεη θαη λνπλ εκπλεφκελνλ εηιηθξηλψο θαη κεηά δπλάκεσο.
Βρεηξνθξνηήζε ζεξκφηαηα, επαμίσο. Ώιιά ελψ ε εθηίκεζηο αχηε καξηπξεί ηελ αλάπηπμηλ
ηεο κνπζηθήο επζπθξηζίαο ηνπ θνηλνχ, παξαδφμσο ε ηδέα απηή πνιεκείηαη ππφ ηεο ςπρξάο
ππνδνρήο, ηεο νπνίαο έηπρελ έξγνλ εμαίζηνλ, ην intermede ηεο 4 πξάμεσο ηεο Carmen ηνπ
πνιπζξελήηνπ Bizet. Καη κε λνκίζεηε, φηη ην έβιαςελ ε εθηέιεζηο. Μέρξη ηνχδε πάληνηε
πςψζακελ ηνπο ψκνπο νζάθηο νη ζαπκαζηαί ηνπ Οκίινπ, ζπλέθξηλνλ ηνχηνλ πξνο ηαο
επξσπατθήο θήκεο απνιανχζαο νξρήζηξαο, αιιά ζαο βεβαηνχκελ, φηη ηνπ ινηπνχ ζα
γίλσκελ δηαπξήζηνη θήξπθεο ηεο αιεζείαο ηαχηεο, αλ ζπκβή λα παξηζηάκεζα πάληνηε πξνο
ηνηαχηεο ιεπηφηεηνο, θαιαηζζεζίαο θαη αιεζνχο εκπλεχζεσο, νπνίαλ έδεημελ ν κηινο
115

„πλαπιία‟, θξηπ, ηρ.40, 15 ΜαΎνπ 1894, ζ.4
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.66, 13 Ννεκβξίνπ 1894, ζ.1
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Μπαξνχηαο, Η κνπζηθή δσή ζηελ Αζήλα ην 19ν αηώλα, ζ.56
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θαηά ηελ εθηέιεζηλ πξνρζέο ηνπ έξγνπ ηνπ Bizet ηνπ νπνίνπ ην ππξ ηεο εκπλεχζεσο
ακηιιάηαη πξνο ηελ ζακβσηηθήλ κεγαινπξέπεηαλ θαη πξσηνηππίαλ ηεο ελνξγαλψζεσο. ια
ινηπφλ εμαίζηα !»118
Σέινο, ε εθεκεξίδα αλαθέξεη ηνλ «κηιν Φηινκνχζσλ Πεηξαηψο» ν νπνίνο έθαλε
κηα θηιαλζξσπηθή ζπλαπιία: «Σελ εζπέξαλ ηαχηελ ψξα 8 1[2 κ. κ. δνζήζεηαη ελ ηε
αηζνχζεη ηνπ νκίινπ ηνχηνπ (νηθία πξψελ θιεξνλφκσλ Μειεηνπνχινπ) κεγάιε ζπλαπιία
ππέξ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο ησλ ελ Πεηξαηεί Κπξηψλ».119
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8 Ανάλυςη Αποδελτίωςησ
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθηήζεθαλ απφ
ηελ απνδειηίσζε ηεο εθεκεξίδαο. πσο ζεκεηψζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο,
παξαηίζεληαη εδψ κφλν νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Αελ ζεκεηψλνληαη ζπγγξαθείο, έξγα,
εζνπνηνί ή ζέαηξα πνπ αλαθέξνληαη κφλν κία θνξά ή πνπ δελ καο παξέρνπλ θακία
νπζηψδε πιεξνθνξία.

Τπάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο

εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ηνλ νξγαλσκέλν πίλαθα ηεο απνδειηίσζεο.

8.1 Συγγραφείσ
Άννινοσ Χαράλαμποσ (Μπάμπησ) (1852-1934)
Αεκνζηνγξάθνο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη κεηαθξαζηήο ζεαηξηθψλ έξγσλ ήηαλ ν
Μπάκπεο Άλληλνο. πλεξγάζζεθε κε ηελ «Βθεκεξίδα» ηνπ Α. Κνξνκειά, θαη ήηαλ
αληαπνθξηηήο ηνπ «Νενιφγνπ» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 1887 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ
αξρηζπληάθηε ζηελ «Καζεκεξηλή» ηνπ Μ. Λάκπνξνπ θαη ην 1895 εμέδσζε ηε ζαηηξηθή
εθεκεξίδα «Άζηπ». Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηηκήζεθε κε ην παξάζεκν Γξακκάησλ θαη
Σερλψλ, θαζψο θαη κε ην παξάζεκν ηνπ σηήξνο ην 1889. Βπίζεο ηα έηε 1891 έσο 1895
δηεηέιεζε

δηεπζπληήο

ηνπ

κεληαίνπ

πεξηνδηθνχ

ηνπ

Φηινινγηθνχ

πιιφγνπ

«Παξλαζζφο».120
Η λίθε ηνπ Λεωλίδα (θωκωδία)
Σελ πνιχπξαθηε απηή θσκσδία έγξαςε ν Άλληλνο ην 1894, θεξδίδνληαο ηελ
θξηηηθή θαη ην θνηλφ.121 Δ παξάζηαζε έιαβε ρψξα ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζην
ζέαηξν Πνηθηιηψλ. χκθσλα κε ηνλ ηδέξε «ζαηηξίδεη ηε δνπινθξνζχλε ησλ αλζξψπσλ
κπξνζηά ζηνλ πινχην, είλαη ζνβαξά γξακκέλν, θη αλ δε ζηεξίδεηαη ζε άκεζα γεγνλφηα ηνπ

120

Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα, Η Αζελατθή Δπηζεώξεζε, ηφκ.1, ζ.241

121

πάζεο, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.5, ζ.212

42

ειιεληθνχ βίνπ, είλαη κηα θαιή θσκσδία εζψλ, βαξπκέλε σζηφζν κε ηα ιανγξαθηθά
ζηνηρεία ηνπ θαηξνχ ηεο.»122
Σν «θξηπ» επαηλεί ηνλ ζπγγξαθέα «Δ «λίθε ηνπ Λεσλίδα» είλε έξγνλ ηνπ
δηαπξεπνχο ινγνγξάθνπ καο θ. Ώλλίλνπ.» θαη ζην ίδην άξζξν επηζεκαίλεη ηελ λίθε ηνπ
Άλληλνπ σο θσκσδηνγξάθνπ έλαληη ησλ δεκνθηιψλ θσκεηδπιιίσλ πνπ κάζηηδαλ ηηο ζθελέο
ησλ ζεάηξσλ ηεο επνρήο «Σνπ θ. Ώλλίλνπ ν Λεσλίδαο δηαθέξεη απφ ηνλ ζηξαηεγφλ ησλ
παξηηαηψλ, δηφηη νχηνο θαηεζηξάθε ππφ ηνπ Βθηάιηνπ, ελψ εθείλνο εραληάθσζε ηνλ
εθηάιηελ ηεο ειιεληθήο ζθελήο, δει. ηα θσκεηδχιιηα.»123
Η νηθνγέλεηα Παξαδαξκέλνπ (θωκεηδύιιην)
Γηα ην κνλαδηθφ θσκεηδχιιην ηνπ ζπγγξαθέα πνπ γξάθηεθε ην 1892 ε εθεκεξίδα
γξάθεη: «Ώο είλε. Απλάκεζα λα ηνπο ζπγρσξήζσκελ δη‟ απηφ ην έγθιεκα, αθνχ ηελ
πξνζερή

Σξίηελ

ζα

παξαζηήζσζη

ηελ

«Οηθνγέλεηαλ

Παξαδαξκέλνπ»

ηνπ

πλεπκαησδέζηαηνπ εκψλ ινγνγξάθνπ θ. Ώλλίλνπ, φζηηο ζα επηβιεζή κεζ‟ φιαο ηαο
ζαρινθξίζεηο ηεο ειίζηαο θξηηηθήο.»124 θαη «Δ Οηθνγέλεηα Παξαδαξκέλνπ» ηνπ
ραξηησκέλνπ ινγνγξάθνπ καο Μπάκπε Ώλλίλνπ επέηπρε ζαπκάζηα. Ο θφζκνο εγέιαζε
πνιχ κε ηελ επθπίαλ ηνπ έξγνπ, αιιά πεξηζζφηεξνλ κε ηελ θξηηηθήλ, ηελ νπνίαλ ηνπ
έθακελ άιινηε ν θ. Πεηζάιεο.»125

Αντωνιάδησ Αντώνιοσ 1836-1905
Ο Ώληψληνο Ώλησληάδεο ήηαλ αξηζηνχρνο δηδάθησξ ηεο Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ
Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη πξνζπαζνχζε λα κεηαθέξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ
αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζπρλά νξγάλσλε ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο. Ο Ώλησληάδεο δελ πεξηνξίζηεθε ζηε δηδαζθαιία, αιιά αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα
κε ηε ζπγγξαθή. Έγξαςε δνθίκηα, επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα, θαη κηα
κεγάιε ζεηξά ζεαηξηθψλ έξγσλ, ελψ είλαη «ζηαζψηεο κέρξη θαλαηηζκνχ ηεο
122

ηδέξεο, ζ.164

123

Έλαο Άιινο, „Λίγν απ‟ φια‟, θξηπ, ηρ.67, 20 Ννεκβξίνπ 1894, ζ.4

124

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3

125

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 19 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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αλαπαξαζηάζεσο ησλ αξραίσλ δξακάησλ». Βπίζεο ίδξπζε ηνλ Βζληθφ Αξακαηηθφ χιινγν
ην 1877, κηα πξψηε απφπεηξα ζρνιήο ππνθξηηηθήο ζηελ Βιιάδα.

126

Πνιιά απφ ηα

ζεαηξηθά ηνπ έξγα είραλ δηαθξηζεί ζηνπο πνηεηηθνχο δηαγσληζκνχο. Βλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη ν «Φίιηππνο» πνπ είρε βξαβεπζεί ζηνλ ΐνπηζηλαίν δηαγσληζκφ ηνπ έηνπο
1865 θαη ην έξγν «Κξίζπνο» πνπ βξαβεχζεθε ζηνλ ΐνπηζηλαίν ηνπ 1869.127
ηελ εθεκεξίδα «θξηπ» αλαθέξεη εηξσληθά γηα ηνλ Ώλησληάδε: «Πεξί δξακαηηθήο
ηέρλεο» ήηνη πψο λα γξάθεο πελήληα δξάκαηα ρσξίο λα παξηζηάλεηαη θαλέλ.»128 θαη
«Αξάκαηα 300 ! ! !Κύξηε Γ… Β… αο ζπγραίξσ, αλαθηλήζαληαο απηφ ην δήηεκα, δηφηη ν
πεξί ππάξμεσο αγψλ ζπγθηλεί θαη εκέ βαζχηαηα, αιι‟ ελλνείηε νπνίνλ θαθφλ καο απεηιεί,
εάλ κεξηθνί αθνινπζήζνπλ ηελ γλψκελ εθείλνπ, φζηηο επξφηεηλελ αλεμαηξέησο νη πηνί λα
ζπλερίζνπλ ην επάγγεικα ηνπ παηξφο ησλ; Φαληαζζήηε πξνο ζηηγκήλ, φηη ν θ. Ώλησληάδεο
έρεη δέθα ηέθλα, ηα νπνία φια γίλνληαη δξακαηηθνί ζπγγξαθείο θαη φηη έθαζηνλ απηψλ
γξάθεη 30 δξάκαηα, φζα δειαδή ν παηήξ ηνπ… Βλλνείηε ; Μφλνλ εθ ηεο νηθνγελείαο
Ώλησληάδε ζα έρσκελ κεηά ηηλα έηε 300 δξάκαηα !»129
Κξίζπνο (δξάκα)
Σν κνλαδηθφ έξγν ηνπ ζπγγξαθέα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εθεκεξίδα είλαη ν
«Κξίζπνο». πρλά κάιηζηα ηνλ αληηπαξαβάιιεη κε ηνλ Κξίζπν ηνπ έξγνπ «Φαχζηα» ηνπ
ΐεξλαξδάθε «- Καη ζεηο θ. Ώλησληάδε ηη λνκίδεηε ; - Ώδχλαηνλ λα ππάξμε ζπγγξαθεχο πνπ
λα θνλεχζε ηνλ Κξίζπνλ σο εγψ.»130 θαη «ΡΧΜΔ Οθησβξίνπ 2. Ο Κξίζπεο, ζεσξήζαο

126

Ώληψληνο Ώλησληάδεο (Πεηξαηάο 1836 – Ώζήλα 1905), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC
%CE%B4%CE%B7%CF%82.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016)
127

Ώ. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν (18νο – 19νο αη.): Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, Ώζήλα, Αίαπινο, 2005,

ζ.332
128

„Νέα βηβιία Ώ. Ώλησληάδεο‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4

129

Φσλνγξάθνο, „Ώγψλ πεξί ππάξμεσο‟, θξηπ, ηρ.53, 14 Ώπγνχζηνπ 1894, ζ.2

130

Πειαξγφο, „Κξίζεηο ησλ ινγίσλ καο πεξί ηεο «Φαχζηαο»‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3
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αηνκηθήλ πξνζβνιήλ ηελ παξάζηαζηλ ηνπ Κξίπνπ ηνπ θ. Ώλησληάδνπ απεπεηξάζε λ‟
απηνθηνλήζε. Βπηπρψο εζψζε, αιι‟ εζψζεηε θαη ζεηο εθ ηεο παξαζηάζεσο ;»131

Βαςιλειάδησ Σπυρίδων (1845-1874)
Ο ππξίδσλ ΐαζηιεηάδεο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο
ειιεληθή εθδνρήο ηνπ Ρνκαληηζκνχ θαη αλήθεη ζηελ Παιαηά Ώζελατθή ρνιή. Έγξαςε
πνίεζε, δηεγήκαηα, θξηηηθέο θαη ζεαηξηθά έξγα ζηελ θαζαξεχνπζα θαη είλαη γλσζηφο θαη
σο ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο» φπνπ πξφηεηλε ηελ ζέζπηζε
ηνπ δξακαηηθνχ δηαγσληζκνχ.132 Βθηφο απφ απηφ, πξφβαιε ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία
Βζληθνχ Θεάηξνπ θαη ππήξμε πνιέκηνο ηνπ γαιιηθνχ θσκεηδπιιίνπ, πνπ θπξηαξρνχζε ηελ
επνρή εθείλε ζηελ αζελατθή ζθελή.133
θύιια (δξάκα)
Γίλνληαη κφλν δχν αλαθνξέο ζηελ εθεκεξίδα ζην έξγν «θχιια», «δεηνχκε λα
ίδσκελ δηα ηειεπηαίαλ θνξάλ ηελ θύιια ηνπ ΐαζηιεηάδνπ»,134 θαη «Σελ επφκελε εζπέξαλ
ε αζηπλνκία επέηξεςε λα παξαζηαζή ε «θχιια», δηφηη ν αζηχταηξνο εβεβαίσζελ, φηη δελ
είλε ιπζζαζκέλε»135

131
132

„Σειεγξαθήκαηα (Πξαθηνξείνλ ηνπ ραβά καο)‟, θξηπ, ηρ.7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.2
ππξίδσλ ΐαζηιεηάδεο (Πάηξα 1845 - Παξίζη1874), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9
%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2016)
133

ΐαζηιεηάδεο

ππξίδσλ,

Δζληθό

Κέληξν

Βηβιίνπ,

[ηζηνζειίδα],

2008,

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=590, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 10
επηεκβξίνπ 2016)
134

Ώβδεξίηεο, „Λχζζα ελ Ώζήλαηο: Δ δηαζήθε ησλ πέληε αληάησλ θπλψλ‟, θξηπ, ηρ. 51, 31 Ενπιίνπ 1894,

ζ.2
135

Βγψ, „Φφιαηο‟, θξηπ, ηρ.13, 07 Ννεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Βερναρδάκησ Δημήτριοσ 1833-1907
Γλσζηφο γηα ηηο έκκεηξεο ηξαγσδίεο ηνπ, ν Αεκήηξηνο ΐεξλαξδάθεο είλαη έλαο απφ
ηνπο πνιπγξαθφηεξνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. Γηα δχν απφ ηα πξψηα ηνπ έξγα, ηε
«Μαξία Ανμαπαηξή» θαη ηε «Μεξφπε», αλέιαβε θαη ην ξφιν ηνπ ζθελνζέηε, αθνχ δελ
ππήξρε θάπνηνο θαηαξηηζκέλνο, δηδάζθνληάο ηα ν ίδηνο ζηνπο εζνπνηνχο.136 Βθηφο απφ
ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ήηαλ θαη θαζεγεηήο Εζηνξίαο θαη Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην.137
Δ ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην γισζζηθφ δήηεκα πξνθάιεζε θαη ηελ δηακάρε ηνπ κε
ηνλ Κφλην, γεγνλφο πνπ ζαηηξίδεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα «θξηπ». 138
Φαύζηα (ηξαγωδία)
Σν κνλαδηθφ έξγν ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζπλαληάκε ζηελ παξνχζα εθεκεξίδα, είλαη ε
«Φαχζηα», ε νπνία ηνλ επηέκβξην ηνπ 1893, παξνπζηάζηεθε απφ δχν αζελατθνχο ζηάζνπο
ηαπηφρξνλα, θαηλφκελν πξσηνθαλέο γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν φπσο ραξαθηεξίδεη θαη ν
Γηάλλεο ηδέξεο.139 Σν ξφιν ηεο εξσίδαο εξκήλεπζε ε Ώηθαηεξίλε ΐεξψλε κε ην ζίαζν
«Μέλαλδξν» θαη ε Βπαγγειία Παξαζθεπνπνχινπ κε ην ζίαζν ηνπ Αεκήηξε Κνηνπνχιε. 140
Μάιηζηα ε «Φαχζηα» ηνπ ΐεξλαξδάθε ζεσξείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο σο ην
θχθλεην άζκα ηνπ θιαζηθηζκνχ ζηελ Βιιάδα αθνχ ππήξμε ε ηειεπηαία ζεαηξηθή επηηπρία
ζε θαζαξεχνπζα.141 Ο Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο ζηελ «Κξηηηθή» ηνπ γξάθεη πσο: «Δ

136

Ώ. Γιπηδνπξήο, Η ζθελνζεηηθή ηέρλε ζηελ Διιάδα: ε αλάδπζε θαη ε εδξαίσζε ηεο ηέρλεο ηνπ ζθελνζέηε

ζην λενειιεληθό ζέαηξν, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 2011, ζ.13
137

Αεκήηξηνο ΐεξλαξδάθεο (Λέζβνο 1833 – Μπηηιήλε 1907), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B4
%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2016)
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Βθεκεξίδα «θξηπ», ηεχρε 6 θαη 10, αλαιπηηθφηεξα αλαδεηήζηε ζηελ απνδειηίσζε πνπ βξίζθεηαη ζην

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
139

Γ. Μεηζφιεο, „Σν ζέαηξν ζηελ Ώζήλα 1836-1967: ζπλνπηηθή ηζηνξία‟, αλάηππν απφ ηε Νέα Διιεληθή

Δγθπθινπαίδεηα, Ώζήλα, 1968, ζ.682
140

Α. πάζεο, „Σν ζέαηξν 1871-1909: ε εδξαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζθεληθήο ηέρλεο‟, Ιζηνξία ηνπ λένπ

ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.5, Ώζήλα, Βιιεληθά γξάκκαηα, 2003, ζ.206
141

Αεκήηξηνο ΐεξλαξδάθεο (Λέζβνο 1833 – Μπηηιήλε 1907)
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«Φαχζηα» είλαη ηφζν επζπλεηδήησο θαη ιεπηνκεξψο κειεηεκέλε, ππφ ηζηνξηθή έπνςε, φζν
ιίγα απφ ηα ηζηνξηθά ιεγφκελα δξάκαηα ηνπ παγθνζκίνπ ζεάηξνπ».142
Σν ζέκα ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηνλ αξραίν κχζν ηνπ Εππφιπηνπ θαη ηεο Φαίδξαο,
πνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε αμηνπνηείηαη ζε πιαίζην ηζηνξηθφ. Σν θαηαζηξνθηθφ εξσηηθφ
πάζνο ηεο Φαχζηαο γηα ηνλ πξφγνλφ ηεο Κξίζπν (γην ηνπ ζεκειηψηε ηεο ΐπδαληηλήο
Ώπηνθξαηνξίαο Κσλζηαληίλνπ) θπξηαξρεί ζηελ ηξαγσδία θαη ελζαξθψλεηα κε κεγάιε
δξακαηηθή έληαζε θαη ζεαηξηθή ελάξγεηα. Σα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ έξγνπ ζα δψζνπλ ηελ
αθνξκή ζηε κεηέξα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Βιέλε λα δηαηππψζεη ην ηζηνξηθφ κήλπκα: Σν
ρξηζηηαληθφ ΐπδάληην ζα βάιεη ηέινο ζηε ξσκατθή βαξβαξφηεηα, ζα εγθαηληάζεη κηα λέα
επνρή ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ. ηε ζθέςε ηνπ ΐεξλαξδάθε απηή είλαη ε
ζεκαληηθφηεξε ζηηγκή θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ.143
Σν έξγν απηφ ζπδεηήζεθε θαη ζρνιηάζζεθε εθηελψο ζην «θξηπ» θπξίσο γηα ην φηη
επέβαιε ζηνπο εζνπνηνχο λα μπξηζζνχλ γηα λα παξαζηήζνπλ ην έξγν, ελψ κέρξη ηφηε δελ
ζπλέβαηλε απηφ. Με βάζε απηφ ην γεγνλφο, ην «θξηπ» δε ράλεη ηελ επθαηξία λα δείμεη ηνλ
ζαηηξηθφ ηνπ ραξαθηήξα γξάθνληαο πσο «Καιφλ ζα ήην, εάλ εμπξίδνλην θαη κεξηθέο
γπλαίθεο ηνπ ζεάηξνπ.»144
ην απαηηνχκελν απηφ «μχξηζκα» ησλ εζνπνηψλ αθηεξψλεηαη θαη ην πξσηνζέιηδν ηνπ
έβδνκνπ ηεχρνπο πνπ παξνπζηάδεηαη σο εμήο:

142

Γ. Ξελφπνπινο, Άπαληα, ηφκ.11, Ώζήλα, Μπίξεο, 1972, ζ.104

143

πάζεο, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.5, ζ.206

144

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3
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Γελοιογραθία από ηο πρωηοζέλιδο ηοσ 7οσ ηεύτοσς ζηις 03/10/1893

Βοτςάρησ Ιωάννησ
Φπρνθόξε (δξάκα)
Δ «Φπρνθφξε» είλαη ηεηξάπξαθην δξάκα ηνπ Υέξκαλ κηλη, ζε δηαζθεπή ηνπ
εζνπνηνχ Εσάλλε ΐφηζαξε θαη παξνπζηάζζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 28 Ενπιίνπ 1895 ζην
ζέαηξν «Σζφρα» απφ ην ζίαζν Ώζελψλ. Δ ππφζεζε ήηαλ παξκέλε απφ ην ιεζηξηθφ βίν, θαη
ήηαλ απιή θαη εηιηθξηλήο ρσξίο ηίπνηα ην κεινδξακαηηθφ. Άξεζε πνιχ θαη ην θνηλφ
εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα μαλαπαξνπζηαζηεί.145

145

Αεκέζηηρα, ζ.429
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Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην έξγν απηφ: «Πξν ηηλνο επαίρζε εηο ην ζέαηξνλ ν
Ψπρνγηόο, πξν νιίγσλ εκέξσλ ε Ψπρνθόξε θαη θαη‟ απηάο ζα παηρζή ν Ψπρνπαηέξαο.
Ώλακέλεηαη κεη‟ αγσλίαο λένλ δξάκα : ν Ψπρνβγάιηεο.»146 θαη «Βηο ην ζέαηξνλ Σζφρα
παξηζηάλεηαη θαζ‟ εθάζηελ ε «Φπρνθφξε». Σν έξγνλ πεξηέρεη πνιινχο ππξνβνιηζκνχο θαη
είλε ιεζηξηθφλ, αθνχ κάιηζηα αλεθαιχθζε εζράησο, φηη έρεη κεηαθξαζζή εθ ηνπ
Γεξκαληθνχ.»147

Γιολδάςησ Κωνςταντίνοσ
Γηα ηνλ ζπλεξγάηε ηεο εθεκεξίδαο «Παιηγγελεζία»,148 πνπ δηαζθεχαζε ην γαιιηθφ
έξγν Μπηζζφλ,149 θη αο κελ ην παξαδερφηαλ, γξάθεη ην «θξηπ»: «Δ «Πελζεξά» είλε έξγνλ
ηνπ θ. Γηνιδάζε θαη…. Σνπ γάκνπ.»150
Η πεζεξά (θωκεηδύιιην)
ηηο 10 Ενπλίνπ 1895, ζην ζέαηξν «Ώζήλαηνλ», παξνπζίαζε ν ζίαζνο Πξφνδνο ηνπ
Α. Κνηνπνχιε ηελ δηαζθεπαζκέλε γαιιηθή θσκσδία «Δ Πεζεξά» γηα ηελ νπνία έγξαςε
ηξαγνχδηα ν Εζίδσξνο Κνιηάηζνο.151 Σν έξγν, πνπ ζεσξήζεθε πσο έρεη άξηζηε πινθή,
ξένπζα γιψζζα θαη ραξηησκέλα ηξαγνχδηα, πξνθάιεζε ην γέιην θαη ηελ επζπκία ηνπ
θνηλνχ.152
Γηα ην έξγν απηφ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ην «θξηπ»: «Ση ζα εηπή πεζεξά ;
Βξξηλχο, ε νπνία ελψ ζε βαζαλίδεη λχρηα θαη κέξα, ζνπ παξνπζηάδεηαη θαη εηο ην ζέαηξνλ,
φπνπ πεγαίλεηο λα μεζθάζεο ιηγάθη θαη λα ιεζκνλήζεο !!!»153

146

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.104, 06 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.2

147

Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθαί πηλειηέο‟, θξηπ, ηρ.105, 13 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.4

148

Αεκέζηηρα, ζ.416

149

ηδέξεο, ζ.154

150

Έλαο Άιινο, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.94, 28 ΜαΎνπ 1895, ζ.4

151

Μπαξκπάθε, Όςεηο ηεο κνπζηθήο δσήο, ζ.113

152

Αεκέζηηρα, ζ.941

153

Έλαο Άιινο, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.94, 28 ΜαΎνπ 1895, ζ.4
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Δεληκατερίνησ Ιωάννησ
Παξζελαγωγείν (θωκεηδύιιην)
Σν έξγν απηφ πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ην ζίαζν Πξφνδν ηνπ Α. Κνηνπνχιε ζην
ζέαηξν «ΐαξηεηέ» ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1894. Δ κνπζηθή ηνπ, ππεχζπλνο ηεο νπνίαο ήηαλ ν
Ώλδξέαο άηιεξ,

θαηεπραξίζηεζε ηνπο ζεαηέο, αιιά δέρζεθε επηθξίζεηο γηαηί ήηαλ

αληίζεην πξνο ηε δεκφζηα εζηθή θαη δελ δηέζεηε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκφ πξνο ην θνηλφ.154
Σν γεγνλφο απηφ θαπηεξηάδεη ε εθεκεξίδα «θξηπ»: «Σα ειεθηξηθά εζθχξημαλ πξνρζέο θαη
δχν ζθαλδαιψδεηο θξάζεηο ηνπ «Παξζελαγσγείνπ». Ώιι‟ εηο ηελ δεπηέξαλ παξάζηαζηλ ηνπ
έξγν δησξζψζε… ε κεραλή θαη ην έξγνλ επεπθεκήζε.» θαη «Παξαηεξήζε, φηη, νη
εζνπνηνί, φζσ θαη αλ εθηεινχλ θηλήζεηο αζέκλνπο επί ζθελήο, δελ έρνπλ θφβνλ
ζθπξίγκαηνο. Δ αλεζηθφηεο πξέπεη λα είλε εηο θξάζεηο, δηα λ‟ απνδνθηκαζζή. Πάιηλ θαιά,
δηφηη ππάξρνπλ θαη ζηξαβνί ζεαηαί, νη νπνίνη κφλνλ αθνχνπλ.»155
Δ εθεκεξίδα αλαθέξεη επίζεο ηα καζήκαηα πνπ δηδάρηεθαλ ζηνλ ζίαζν Πξφνδν
κεηά ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1894 κε ηε κεηαθνξά ηνπ ζηάζνπ ζην ζέαηξν «Πνηθηιηψλ»,
γλσζηφ θαη σο «ΐαξηεηέ»: 156 «Με ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ αλαβηβάδεηαη πξνζερψο εηο
ηελ ζθελήλ ην «Παξζελαγσγείνλ». Σν πξόγξακκά ηνπ ζα εθδνζή πξνζερψο. Δ δηδαζθαιία
ηνπ ιέγεηαη, φηη ζα γίλεηαη αξίζηε, πξνηξέπνκελ δε θαη ηαο απνξξηθζείζαο δηδαζθαιίζζαο
λα ηξέμνπλ εθεί.»157
Δεληκατερίνησ και Αθήναιοσ
Λεπθόλ δξάκα (δξάκα)
Σν «Λεπθφλ δξάκα» είλαη έξγν ηνπ Εσ. Αειεθαηεξίλε θαη ηνπ Μηιη. Ώζελαίνπ θαη
γξάθηεθε εηδηθά γηα ηελ Βπαγγειία Παξαζθεπνπνχινπ ην 1893. θνπφ είρε λα δηδάμεη ηηο
δξακαηηθέο πεξηπέηεηεο ελφο αηπρνχο έξσηα θαη λα θαπηεξηάζεη ηνλ ππέξκεηξν εγσηζκφ.158

154

Αεκέζηηρα, ζ.416

155

Καη νη δχν απηέο πιεξνθνξίεο ζην Ώβδεξίηεο, „Βπίθαηξα‟, θξηπ, ηρ.61, ζ.4

156

Αεκέζηηρα, ζ.936

157

Hambro, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.58, 18 επηεκβξίνπ 1894, ζ.4

158

Αεκέζηηρα, ζ.336
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Ώπνηειεί ην πξψην ειιεληθφ θνηλσληθφ δξάκα, αιιά δελ θξίζεθε επλντθά αθνχ ζηα
ηξαγηθά κέξε πξνθαινχζε αληί ηεο ζπγθίλεζεο ηα γέιηα ησλ ζεαηψλ.159
Σν «θξηπ» αλαθέξεη γηα ην έξγν απηφ:
«Ώλάιπζηο ηνπ «Λεπθνχ Αξάκαηνο» θαζπζηεξήζαζα εηο ην ρεκείνλ ηνπ θ. Υξεζηνκάλνπ :
Λεύθσκα επηθέξνλ ζηνκαρηθάο δηαηαξάμεηο . . 1
Κάιηνλ ή θαιφλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Οηλφπλεπκα ή πλεχκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Σα φινλ Μαίξε 1»160

Ζάνοσ Παναγιώτησ (1848-1908)
πνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ θαη δηεηέιεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα δηθαζηήο. Ώζρνιήζεθε θαη κε ηηο ηέρλεο, γξάθνληαο ζεαηξηθά έξγα, πνιιά απφ
ηα νπνία έρνπλ βξαβεπζεί.161
Οη δύν πξνεζηνί (θωκεηδύιιην)
«Οη δχν πξνεζηνί» ή «Οη δχν πξνεζηνί ηνπ ρσξηνχ»162 είλαη ηξίπξαθην
θσκεηδχιιην ζε κνπζηθή ηνπ Εσζήθ Καίζαξε. Δ ππφζεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ
θνκκαηηθή δηακάρε δχν πξνεζηψλ ελφο ρσξηνχ θνληά ζηελ Ώζήλα.163 Σν έξγν ήηαλ κεγάιε
απνηπρία, αθνχ νη ζεαηέο έθεπγαλ αγαλθηηζκέλνη απφ ην ζέαηξν.164

159

Αεκέζηηρα, ζ.989

160

Ώβδεξίηεο, „Κηβψηηνλ‟, θξηπ, ηρ.8, 10 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3

161

Γάλνο,

Παλαγηψηεο,

Academic

Dictionaries

and

Encyclopedias,

[ηζηνζειίδα],

2016,

http://greek_greek.enacademic.com/215435/%CE%96%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82,_%CE%A0
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82,

(ηειεπηαία

πξφζβαζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2016)
162

ηελ απνδειηίσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζεκεηψλεηαη σο «Οη δχν πξνεζηνί».

163

Αεκέζηηρα, ζ.411

164

Αεκέζηηρα, ζ.793
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Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην έξγν απηφ: «Καη „ζελα παξεζηάζεζαλ νη «Αχν πξνζεηνί».
Κη ν θφζκνο φηαλ έθεπγελ εξψηα… Ση εζηί;»165 θαη «Βγέλεην δεθηή ε απφ ηεο ππεξεζίαο
παξίηεζηο ηεο δεκνδηδαζθαιίζζεο ησλ «Αχν πξνεζηψλ» ηνπ θ. Γάλνπ.»166

Καλαποθάκησ Δημήτριοσ (1865-1921)
Γλσζηφο σο δεκνζηνγξάθνο ν Αεκήηξηνο Καιαπνζάθεο, έθαλε ηελ πξψηε ηνπ
εκθάληζε κε ηελ έθδνζε ηνπ πνιηηηθνζαηηξηθνχ πεξηνδηθνχ «αηαλάο» ζην ΐφιν ην 1881.
Απζηπρψο ιίγα κφλν θχιια θπθινθφξεζαλ αθνχ δηαθφπεθε ε θπθινθνξία ηεο πνιχ
ζχληνκα. Ώπηφ ζπλέβε θαη κε ηηο επφκελεο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα εθδφζεηο εθεκεξίδσλ
κέρξη πνπ αλέιαβε ρξέε ηδηαηηέξνπ γξακκαηέα ηνπ Υ. Σξηθνχπε, ηνλ νπνίν ζαχκαδε
απεξηφξηζηα, ελψ παξάιιεια αξζξνγξαθνχζε ζηελ εθεκεξίδα «Ώθξφπνιε». 167
Ο Καιαπνζάθεο φκσο, ππήξμε θαη ζεκαληηθφο ινγνηέρλεο ηεο επνρήο ηνπ. Έγξαςε
θαη ζεαηξηθά έξγα πνπ είραλ ζεηηθή απήρεζε ζην θνηλφ, κεξηθά απφ ηα νπνία ζα δνχκε
παξαθάησ.168
Σν «θξηπ» γξάθεη γηα ηνλ ζπγγξαθέα θνξντδεχνληαο ηνπ ζηίρνπο ηνπ:
«Καινπαζάθε δελ καο ιεο πνίαη ζ‟ εκπλένπλ κνχζαη θαη γίλνληαη νη ζηίρνη ζνπ…
ζαξαληαπνδαξνχζαη;»169 θαη «Καηά ηελ ζπλέιεπζηλ ησλ ζπγγξαθέσλ εθνχζζεζαλ πνιιά
λφζηηκα πξάγκαηα θαη ελ θνβεξφλ, δειαδή φηη ν θ. Καιαπνζάθεο έρεη έηνηκα ηξία λέα
δξάκαηα θαη δχν θσκεηδχιιηα.»170

165

„Βπηγξάκκαηα - Βηο ηνλ Γάλνλ, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3

166

„Βθεκεξίο ηεο θπβεξλήζεσο‟, θξηπ, ηρ.2, 29 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3

167

Υ.Α. Ρατηζίλεο, „Ο Αεκήηξηνο Οηθ. Καιαπνζάθεο θαη ε ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή‟, δηπισκαηηθή εξγαζία,

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2010, ζ.5
168

Ρατηζίλεο, „Ο Αεκήηξηνο Οηθ. Καιαπνζάθεο‟, ζ.6

169

„Βπηγξάκκαηα – Βηο ηνλ Καιαπνζάθελ‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3

170

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, ηρ.41, θξηπ, 22 ΜαΎνπ 1894, ζ.2
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Λεϊιά (δξάκα)
Πξσηφηππν δξάκα ηνπ Καιαπνζάθε είλαη ε «Λετιά», ε ζθελή ηνπ νπνίνπ
εθηπιίζζεηαη ζε έλα απφ ηα θξάηε ηεο Ώζίαο.171
Σν ζέκα ηνπ δξάκαηνο θαίλεηαη κέζα απφ ην «θξηπ» λα είλαη κηα αξθνχδα: «Βθ‟
φζνλ παξηζηάλνληαη ηνπ Γάλνπ «Ώιεπνχδεο» «Νχκθαη ρσξηνχ» θαη «Πξνεζηνί» θαη
«Λετιάο» αξθνχδεο.»,172 «Έρεη βιέκκα ειέθαληνο, ηξειιαίλεηαη γηα ηεο αξθνύδαηο, ζεξεχεη
πξνίθαο θαη πξναλαγγέιεη απφ κελφο ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα. Πνηνο λα είλε ;»,173 «- Ο δε θ.
Καιαπνζάθεο ηη θξνλεί ; - Φίιε κνπ, είλαη έξγνλ αλνχζηνλ, αθνχ δελ έρεη νχηε κίαλ
αξθνχδαλ.»,174 «Καηφπηλ ηνχηνπ ν θ. Καιαπνζάθεο «κε ην πξάζηλν θνπζηάλη» παίδεη ηέιθη
θαη ρνξεχεη ηελ Λετιάλ : «Πψο θάλεη ην θχξην Πξφεδξν, φηαλ θπζά ζην ΐνπιή ! Άτληε
δείμε καο πψο θνπζθφλεη ηα εθαηνκκχξηα ζην πξνυπνινγηζκφ θαη θάλεη ην ηζνδχγην ! Άτληε
ηψξα, Λετιά κνπ, δείμε καο πψο παίδεη ην θαλφλη ην θχξην Σξηθνχπε !»175 θαη «Πιεζίνλ
απηψλ ζηεξίδεηαη ε Λετιά επί ηνπ αζηεξηζκνχ ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ.»,176 «θέςεηο ηνπ θ.
Καιαπνζάθε, βιέπνληνο εθεί ηφζνπο αληηηξηθνππηθνχο : Ώρ, λα είρα εδψ ηελ αξθνχδα ηεο
«Λετιάο» θαη λα ηελ άθηλα, πνπ λα κελ έκελε ξνπζνχλη !».177
ην έξγν απηφ επίζεο είλαη αθηεξσκέλε ε εμήο γεινηνγξαθία:

171

Αεκέζηηρα, ζ.336

172

Φηινπαίγκσλ, „Κσκεηδχιιηα θαη ζπγγξαθείο – Βθ‟ φζνλ‟, θξηπ, ηρ.2, 29 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3

173

θηγμ, „Ώηλίγκαηα‟, θξηπ, ηρ.3, 05 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4

174

Πειαξγφο, „Κξίζεηο ησλ ινγίσλ καο πεξί ηεο «Φαχζηαο»‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3

175

Ρνδνβαβέι, „Φηινινγηθή επηζεψξεζηο 1893‟, θξηπ, ηρ.21. 02 Εαλνπαξίνπ 1894, ζ.6

176

„Σν θσκεηδχιιην ελ ησ „Οπξαλψ‟ εηο πξάμεηο δχν‟, θξηπ, ηρ.57, 11 επηεκβξίνπ 1894, ζ.4

177

Βγψ, „Σν ζπιαιιεηήξηνλ‟, θξηπ, ηρ.75, 15 Εαλνπαξίνπ 1895, ζ.4
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Γελοιογραθία από ηην πέμπηη ζελίδα ηοσ 21οσ ηεύτοσς ζηις 02/01/1894

Η άιωζηο ηεο Κωλζηαληηλνππόιεωο (δξάκα)
Σν ηεηξάπξαθην απηφ δξάκα ηνπ Καιαπνζάθε είρε πνιχ ζεηηθή απήρεζε απφ ην
θνηλφ παξά ηα ζθεληθά θαη ηηο ελδπκαζίεο πνπ ήηαλ θησρά.178
Δ εθεκεξίδα θαπηεξηάδεη ην έξγν γξάθνληαο: «ΑΔΛΔΣΔΡΕΏΕ Η παξάζηαζηο ηεο
«Αιώζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο»179 θαη «Δ «Άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» δελ
εγέλεην ππφ ηνπ Μσάκεζ ησ 1453, αιι‟ ππφ ηνπ θ. Καιαπνζάθε ησ 1893.»180
Οη πξνηθνζήξαη (θσκεηδχιιην)
Πξφθεηηαη γηα έλα ηξίπξαθην θσκεηδχιιην κε θσκηθέο ζθελέο, θσκηθή ππφθξηζε,
κνλσδίεο θαη δπσδίεο γνεηεπηηθέο ζε κνπζηθή ζχλζεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ πηλέιιε. Ο
Καιαπνζάθεο παξέρεη εθδίθεζε ζηηο Ώζελαίεο θαηά ησλ αλδξψλ πνπ είλαη πξνηθνζήξεο.
178

Αεκέζηηρα, ζ.622

179

„Βγθιεκαηηθφο απνινγηζκφο (πξψηνλ δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ)‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893,

ζ.3
180

„Βπίζεκνη εηδήζεηο‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Σν έξγν παξνπζηάζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1893 απφ ηνλ ζίαζν Μέλαλδξν ζην ζέαηξν
«Οκφλνηα».181
ην «θξηπ» αλαθέξεηαη: «Βηο ην ζέαηξνλ «Οκφλνηα» δελ πεγαίλσ, δηφηη έρεη
θαηαληήζεη Πξνηθνζεξηνηξνθείνλ.»,182 θαη «ΠΏΣΡΟΚΣΟΝΕΏ Η παξάζηαζηο ησλ
«Πξνηθνζεξώλ».183 αθηεξψλεη θη έλα ζηηράθη ζηνλ ζπλζέηε πηλέιε:
«Πξνρζέο ηεο Πιάθαο έλα γιπθφθσλν γαξδέιη
κε πφζν ηξαγνπδνχζε πνιχ ηνλ έξσηά ηνπ,
εθείζε λα δηαβαίλε είδα θαη ηνλ πηλέιιε
θη εβνχισλε η‟ απηηά ηνπ.
ην ζέαηξν ρζεο ήκνπλ, πνπ «Πξνηθνζήξαο» ζέιεη . . .
θαη εηο ηελ αξκνλία, π‟ αθίλαλ ηα φξγαλά ηνπ,
εζαχκαζα ζαλ είδα εθεί θαη ηνλ πηλέιιε
λα κε ζθαιά η‟ απηηά ηνπ.»184
Σν πξάζηλν θνπζηάλη (θωκεηδύιιην)
Μεγάιε εκπνξηθή επηηπρία ππήξμε ην ηξίπξαθην θσκεηδχιιην ηνπ ζπγγξαθέα πνπ
είρε είθνζη άζκαηα θαη ρνξφ ηξηάληα πξνζψπσλ, κε ζπλζέζεηο ησλ Ε. Καίζαξε θαη Ε.
Μπεθαηψξνπ. Δ ππφζεζε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αηζζεκαηηθή ζρέζε δχν λέσλ, ηελ
απφθαζή ηνπο λα παληξεπηνχλ θαη ηελ αλάκεημε φισλ ησλ πξνζψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο
ηνπο ζε απηήλ ηελ απφθαζε.185 ηελ Ώζήλα ην έξγν παξαζηάζεθε απφ ην ζίαζν ηνπ
Ώιεμηάδε ζην ζέαηξν «Οκφλνηα» ζηηο 24 Ενπιίνπ 1892.186
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Αεκέζηηρα, ζ.412
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θξηςίλνπο, „Πξνζσπηθά (ζθξηπηνγξαθεκέλα)‟, θξηπ, ηρ.2, 29 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3
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„Βγθιεκαηηθφο απνινγηζκφο (πξψηνλ δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ)‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893,

ζ.3
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ΐέινο, „Βηο Μνπζηθφλ‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3
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Αεκέζηηρα, ζ.1413
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Αεκέζηηρα, ζ.407
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Δ εθεκεξίδα ζαηηξίδεη ην έξγν: «παξηζηάλεηαη «Σν πξάζηλνλ θνπζηάλη» ηνπ θ.
Καιαπνζάθε…ζξήλνη θαη θνπεηνί !»187 θαη «Βηο ην ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα εμαηξεηηθή ήην ε
παξάζηαζηο ηνπ θσκεηδπιιίνπ ηνπ θ. Καιαπνζάθε : «Σν πξάζηλν θνπζηάλη». Καη κεηά ην
καθξφλ θιείζηκνλ εηο ην ληνπιάπη πάιη δηεηήξεζε ην ρξψκα ηνπ, πνιινί δε ησλ αθξναηψλ
απήιζνλ θαηαγνεηεπκέλνη. Μεηαμχ ηνχησλ ήην θαη ν θ. ΡνΎδεο, φζηηο –είλε γεγνλφοεξσηεζείο πεξί ηνπ έξγνπ απήληεζε : Αελ επίζηεπα πνηέ ν Καιαπνζάθεο, επαγγειηζηήο θαη
άλζξσπνο ζνβαξφο λα έθαλε ηέηνηα πξάγκαηα.»188
Ο Αλαλίαο εηο δεύηεξνλ γάκνλ (θωκεηδύιιην)
Σν θαινθαίξη ηνπ 1894, παξνπζηάδεηαη ην θσκεηδχιιην «Ο Ώλαλίαο εηο δεχηεξνλ
γάκνλ» απφ ην ζίαζν Σαβνπιάξε-Παληφπνπινπ ζην ζέαηξν «Σζφρα» θαη κνπζηθή
επηκέιεηα ηνπ Λ. πηλέιιε.189
Γηα ην έξγν απηφ γξάθεη ε εθεκεξίδα: «Άθεο ην δξάκα, θξηηηθέο, καο πξνμελείο
αλίαλ, Μφλνλ λα θξίλεο εκπνξείο εζχ ηνλ «Ώλαλίαλ», 190 «Θεαηξηθφλ γεγνλφο ζ‟
απνηειέζε, θαίλεηαη, άιιν θσκεηδχιιηνλ ηνπ θ. Καιαπνζάθε «Ο Ώλαλίαο εηο ηξίηνλ
γάκνλ». Σν έξγνλ, έμνρνλ πθ‟ φιαο ηαο επφςεηο, παξηζηάλεηαη πξνζερψο. Έζησ πξνο
γλψζηο ηνπ θνηλνχ, φηη ε εθθιεζία άιινλ γάκνλ δελ επηηξέπεη.»191 θαη «Κχξηε Αηεπζπληά
Βθηειψλ ηελ παξαγγειίαλ ζαο κεηέβελ πξνρζέο εηο ην ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα, ίλα επηζεσξήζσ
ην λένλ θσκεηδχιιηνλ ηνπ θ. Καιαπνζάθε «Ο Ώλαλίαο εηο δεχηεξνλ γάκνλ». Δ θαζαξηφηεο
δελ είλε άκεκπηνο, ηα δε πιηθά είλε πνιχ παιαηά θαη ε εμππλάδεο φιαηο παξκέλαηο απφ
παιαηνχο Καδακίαο θαη απφ ηνπο ρνιαζηηθνχο ησλ ρξεζηνκαζεηψλ. Καη ν θ.
Καιαπνζάθεο αληί αγλνχ βνπηχξνπ κεηαρεηξίδεηαη καγαξίλελ επί βιάβε ηεο δεκνζίνπ
πγείαο. Δ πξψηε πξάμηο θαιή, αιιά ηα επί ηεο ζθελήο πξφζσπα είλε πεξηζζφηεξα απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Κεξαηέαο, φπνπ ππφθεηηαη ε ππφζεζηο. Αηα ηαο άιιαο πξάμεηο ν κάγεηξνοζπγγξαθεχο ζέιεη ηνπιάρηζηνλ κίαλ ηνχξηαλ ηνπ Γηαλλάθε σο δψξνλ. Καζψο γλσξίδεηε εηο
ηαο θσκσδίαο θαη εηο ηα θσκεηδχιιηα θπξίσο απαηηείηαη θαιήο πνηφηεο άιαο. Βάλ δελ είλε
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.47, 03 Ενπιίνπ 1894, ζ.1
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Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.47, 03 Ενπιίνπ 1894, ζ.2
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Αεκέζηηρα, ζ.415
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Ώξρίινρνο, „Βπηγξάκκαηα Βηο θξηηηθφλ‟, θξηπ, ηρ.50, 24 Ενπιίνπ 1894, ζ.4
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Ώβδεξίηεο, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.50, 24 Ενπιίνπ 1894, ζ.4
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αηηηθόλ, ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη καγεηξηθφλ. Ο θ. Καιαπνζάθεο κε έρσλ, θαίληαη,
νχηε απφ ην έλ, νχηε απφ ην άιιν θαηέθπγελ εηο ην άιαο ηεο Βγγιηηέξαο θαη ελλνείηε ηαο
ζπλεπείαο. Παξεηεξήζακελ επίζεο, φηη ηα ζθεχε ηεο δηδαζθαιίζζεο είλε αθαζηηέξσηα θαη
φηη, ελψ απηή νλνκάδεηαη Ώξεηή, ην έξγνλ δελ έρεη θακκίαλ αξεηήλ. Βθηφο ηνχηνπ
ππνζέηνκελ, φηη ε αζηπλνκία δχλαηαη λα θαηαδηψμε ηνλ Ώλαλίαλ, δηφηε ήιζελ εηο δεχηεξνλ
γάκνλ ρσξίο λα έρε δηαδχγηνλ θαη ηνλ θ. Καιαπνζάθελ, δηφηη έρεη δηαδχγηνλ… πξνο ηελ
δξακαηηθήλ ηέρλελ. Βλ ηέιεη επζεβάζησο παξαηεξνχκελ, φηη ην έξγνλ έρεη κεγάιελ
θάζαξζηλ θαη ηνχην νθείιεηαη εηο ηελ ρξήζηλ ηνπ άιαηνο πεξί νπ είπνκελ. Ώληί ηνπ
αζηηάηξνπ αζζελήζαληνο»192

Καλοςτύπησ Ιωάννησ (1851-1918)
Ο Εσάλλεο Καινζηχπεο ζπνχδαζε θηινινγία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Αίδαμε ζηελ Κνδάλε θαη ζηηο έξξεο, φπνπ αλέπηπμε θαη
ζπνπδαία παηξησηηθή δξάζε πέξαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζθνξάο ηνπ, δξάζε γηα ηελ νπνία
δηψρζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Βπηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα θαηέιαβε αλψηαηα δεκφζηα
αμηψκαηα (βαζηιηθφο επίηξνπνο, λνκάξρεο, ηκεκαηάξρεο ζε ππνπξγεία), αζρνιήζεθε κε ηε
δεκνζηνγξαθία, ζπληέιεζε ζηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο ζηνλ ιπκπν θαη ζπλέγξαςε
πιήζνο βηβιίσλ.193
Ο Πξνκεζεύο ελ Οιύκπω (ηξαγωδία)
Σν έξγν απηφ παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 28 Ενπιίνπ 1894 απφ ηνλ ζίαζν
Πξφνδν ηνπ Α. Κνηνπνχιε ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο». Σε κνπζηθή θαη ηα άζκαηα ησλ
ρνξψλ ζπλέζεζαλ νη Λ. πηλέιιεο, . Ααθαινκίηαο, Λ. Αηκέληνο θαη Ε. Καίζαξεο. Σν ζέκα
ηνπ αηζρχιεηνπ απηνχ δξάκαηνο αθνξά ηελ ηχρε ηεο αλζξσπφηεηαο, γηα ηελ νπνία ν
Πξνκεζέαο είλαη έηνηκνο λα παιέςεη κε ην ζείν, λα ζπζηαζηεί.194
Σν πξψην ηεχρνο ηνπ «θξηπ» κεηά ηελ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ, θπθινθφξεζε ζηηο 31
Ενπιίνπ θαη έρνληαο αθηεξψζεη φιε ηελ ζηήιε ησλ „Θεαηξηθψλ‟ ζηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ
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Βγψ, „Ο Ώλαλίαο εηο δεχηεξνο γάκνλ ε έθζεζηο ηνπ αζηηάηξνπ‟, θξηπ, ηρ.50, 24 Ενπιίνπ 1894, ζ.4
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Εσάλλεο Καινζηχπεο, Πξσηνπνξία, [ηζηνζειίδα], 2016,
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=923728, (ηειεπηαία πξφζβαζεο ζηηο 28 Ννεκβξίνπ
2016)
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έξγνπ, απνδεηθλχνληαο πφζε αίζζεζε πξνθάιεζε ε παξάζηαζε:195 «Ώθνχζαηε θαη ηελ
ππφζεζηλ ή κάιινλ ηελ παξαθζνξάλ ηνπ κχζνπ : Ο Γεπο εθδηθνχκελνο ηνλ Πξνκεζέα,
δηφηη έδσθε ην ππξ εηο ηνπο αλζξψπνπο, εκθπζά εηο ηελ ςπρήλ απηνχ ηνλ έξσηα πξνο ηελ
Εψ, ήηηο εξάηαη ηνπ Αηφο. Σν Πλεύκα ηνπ ζθφηνπο απνθαιχπηεη ηνλ έξσηα ηνχηνλ εηο ηνλ
Πξνκεζέα, φζηηο απεηιεί λ‟ αξπάζε εθ ηνπ νπξαλνχ ηελ Εδέαλ θαη λα ηελ κεηαδψζε εηο
ηνπο αλζξψπνπο. Ο Γεπο νγίδεηαη, ν Πξνκεζεχο απεηιεί ηνλ Αία, ηνχηνπ έλεθα ξίπηεηαη
δεζκψηεο επί ηνπ Καπθάζνπ θαη ηέινο βπζίδεηαη εηο ηα Σάξηαξα κηά ηνπ βξάρνπ. Βθ
ηνχησλ ην Πλεύκα ηνπ θσηφο εμάγεη ηνλ Πξνκεζέα, φλ νδεγεί ε Ώζελά εηο ηνλ ιπκπνλ
ελψπηνλ ηνπ Αηφο… Βμ φιεο ηεο ππνζέζεσο εκείο ελνήζακελ, φηη, ελψ ππάξρνπλ δχν
πλεχκαηα εηο ην έξγνλ απηφ, ν ζπγγξαθεχο δελ έρεη θαζφινπ πλεχκα.» θαη «Σν
κεγαιείηεξνλ ειάηησκα ηνπ έξγνπ : Βίλε δεκέλνο ν Πξνκεζεχο θαη κέλεη ιπηφο ν
Καινζηχπεο.» 196 Βπίζεο, γξάθεη πνιχ θαιά ιφγηα γηα ηελ κεγαινπξέπεηα ησλ ζθεληθψλ:
«Καη ζήκεξνλ επαλαιακβάλνκελ, φηη ην έξγνλ είλε ιίαλ ζεακαηηθφλ, ν δε ζίαζνο θηινηίκσο
εδαπάλεζελ νγθψδε πνζά, φπσο ε ζθεληθή δηαζθεπή θαηαζηή κεγαινπξεπήο. Χο ηνηνχην
πξέπεη φινη λα ην ίδσζηλ, αθφκε θαη νη ηξφθηκνη ηνπ Οθζαικηαηξείνπ, εη δπλαηφλ. ζνη
κάιηζηα βιέπνπλ θαιά θαη δελ αθνχνπλ, αο κε ράζνπλ ηελ επθαηξίαλ.»197
Αζελαίο (δξάκα)
Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1895 παξαζηάζεθε ην δξακαηηθφ απηφ έξγνπ ηνπ Καινζηχπε
ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο» απφ ηνλ ζίαζν Βπξηπίδε ηνπ Ώξλησηάθε. Δ ππφζεζε ηνπ έξγνπ
βαζίδεηαη ζηε ζνθή ΏζελαΎδα θαη πεξηγξάθεη ηεο πεξηπέηεηέο ηεο θαη ζεσξείηαη
αξηζηνχξγεκα ηέρλεο, πινθήο θαη γιψζζαο.198
Σν «θξηπ» γξάθεη γηα ην έξγν απηφ: «Βηο ηνλ Παξάδεηζνλ εδηδάρζε ε «Ώζελαίο»,
δξάκα εηο πξάμεηο 5 ηνπ θ. Καινζηχπε. Σν έξγνλ νκνηάδεη κε ηελ «Φαχζηαλ» θαηά ηελ…
πέκπηελ πξάμηλ, ε νπνία ην θαηαζηξέθεη.»199
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Μπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ απνδειηίσζε πνπ βξίζθεηε ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
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Καμπούρογλου Δημήτριοσ 1852-1942
Γηνο ηνπ Γξεγφξηνπ Κακπνχξνγινπ πνπ φπσο είδακε ζην θεθάιαην «πλνπηηθή
ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζηελ Ώζήλα» πξνζπάζεζε αλεπηηπρψο λα ηδξχζεη εζληθφ ζέαηξν, ν
Αεκήηξηνο Κακπνχξνγινπ ήηαλ δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ββδνκάο» θαη ηνπ πεξηνδηθνχ
«Αίππινλ».200 Βπίζεο ήηαλ ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ ‟80, βξαβεπκέλνο πνηεηήο,
ζπγγξαθέαο ηζηνξηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο.201
Η Νεξάηδα ηνπ θάζηξνπ (δξάκα)
Σν έξγν απηφ παξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν «Σζφρα» ζηηο 9 Ώπγνχζηνπ 1894 απφ ην
ζίαζν Μέλαλδξν. Δ πινθή θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ Μηραήι ν νπνίνο ζπλαληά κηα Καξπάηηδα
ξηγκέλε ζην ρψκα, ζακπσκέλνο απφ ηελ νκνξθηά ηεο ηελ πιεζηάδεη θαη ηεο παίξλεη ην
καληήιη ηεο. Σφηε εθείλε δσληαλεχεη θαη απνθαζίδεη λα κείλεη καδί ηνπ γηα πάληα.202
Γίλεηαη κία κφλν ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ εθεκεξίδα: «Δ «Νεξάηδα» ηνπ Α.
Κακπνχξνγινπ είλε έξγνλ επζπλείδεηνλ… εηο ηνλ ζθεληθφλ δηάθνζκνλ.»203
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Σν παηδνκάδωκα (δξάκα)
Μία αλαθνξά θαη πάιη ζην πξναλαθεξζέλ έξγν: «ηαλ κπαίλσ ζηε ΐνπιή θαη
βιέπσ ηνπο λεαξνχο βνπιεπηάο θαζεκέλνπο, ακέζσο πνπ έξρεηαη ε ηδέα, φηη νπρί ν θίινο
Αεκήηξηνο Κακπνχξνγινπο, αιι‟ ν θ. Αειηγηάλλεο έρεη θάκεη ην «Παηδνκάδσκα».»204

Καπετανάκησ Ηλίασ (1859-1922)
Ο Διίαο Καπεηαλάθεο θνίηεζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη
ην 1890 εξγάζηεθε ζην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη ζε άιιεο δεκφζηεο ζέζεηο. Παξά ηε
ζχληνκε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ζέαηξν, ν Καπεηαλάθεο ζθξάγηζε ηε λενειιεληθή
δξακαηνπξγία, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην «θξηπ» πνπ ιέεη γηα απηφλ:
«Υσξίο λάρεο ην ζέαηξν γηα κφλε ζνπ δνπιεηά, ζηνπο ζπγγξαθείο καο έβαιεο γηα πάληα ηα
γπαιηά».205 ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ είλαη ην έληνλα δεθηηθφ χθνο θαη ε
αλειέεηε ζάηηξα ησλ ειιεληθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ εζψλ.206
Γεληθόο γξακκαηεύο (θωκεηδύιιην)
Ο «Γεληθφο Γξακκαηεχο» πξσηνπαίρηεθε ζην ζέαηξν Σζφρα, ζηηο 19 Ώπγνχζηνπ
1893 απφ ηνλ ζίαζν Ώιεμηάδε - Παληφπνπινπ θαη γλψξηζε ακέζσο κεγάιε επηηπρία. Με
απηήλ ηελ ηξίπξαθηε θσκσδία κεη‟ αζκάησλ ν Καπεηαλάθεο αλαθεθαιαηψλεη θαη
ζπλνςίδεη βαζηθά ζέκαηα θαη ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο θσκσδηνγξαθίαο ηνπ 19νπ αηψλα, ηελ
μελνκαλία, ηε κίκεζε μέλσλ εζψλ, ηε θαπινθξαηία ζην ζχζηεκα ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο
αιιά αλαδεηθλχεη θαη θαηαγγέιιεη κε κνλαδηθά εχζηνρν ηξφπν ηε δηαπινθή ηεο πνιηηηθήο
θαη θνηλσληθήο δηαθζνξάο.207
Πνιιέο αλαθνξέο θάλεη ε εθεκεξίδα ζην έξγν απηφ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο: «Λνηπφλ
εηο ην Παληνπνπιείνλ ηνπ Σζφρα νη ζεαηαί ζηηβάδνληαη ζαλ ζαξδέιιαηο -αλαγθαία
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παξνκνίσζηο- δηα λα ίδσζη ηνλ «Γεληθφλ Γξακκαηέα» ηνπ θ. Καπεηαλάθε. Καιφλ είλε ην
Εαηξνζπλέδξηνλ λα κειεηήζε ην δήηεκα ηεο ηφζεο ζπκππθλψζεσο.»208, δειψλεη θαη ηελ
κεγάιε επηηπρία ηνπ έξγνπ: «Κπξηεχσλ πιαλήηεο είλε ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο», φζηηο θαζ‟
εθάζηελ εζπέξαλ πξνζειθχεη ηνζνχηνλ θφζκνλ ! ΐεβαίσο ν αλψηεξνο νχηνο ππάιιεινο
εηζήιζελ εηο ηελ ηζνβηφηεηα.»209
Τπαίξζξηνη Αζήλαη (επηζεώξεζε)
Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν απηφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ
ζπγγξαθέα κε ηνλ Ν. Λάζθαξε ζα βξείηε παξαθάησ ζην πεδίν «Λάζθαξεο».

Κόκκοσ Δημήτριοσ (1895-1891)
Ο Κφθθνο ζπνχδαζε δηθεγφξνο αιιά ππεξέηεζε ζαλ γξακκαηέαο ζην ειιεληθφ
πξνμελείν ηεο Σεξγέζηεο θαη αξγφηεξα ζηελ Ώζήλα ζαλ γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. ην δηάζηεκα απηφ είρε κία ζχληνκε ζπλεξγαζία κε ηνλ νπξή, ζηελ
έθδνζε ηνπ Ρσκενύ.210 Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ θσκεηδπιιίνπ ζηε
λενειιεληθή ζθελή καδί κε ην Αεκήηξην Κνξνκειά. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζέαηξν είρε
μεθηλήζεη απφ ηε λεαληθή ηνπ ειηθία, φηαλ έγξαθε θείκελα θαη ζηίρνπο αιιά θαη έιαβε
κέξνο ζε εξαζηηερληθέο παξαζηάζεηο. Δ αηρκεξφηεηα ηεο ζάηηξάο ηνπ ζεσξήζεθε σο κηα
πηζαλή αηηία ηεο δνινθνλίαο ηνπ ην 1891. Μεγάιε επηηπρία γλψξηζαλ επίζεο ηα ηξαγνχδηα
ησλ θσκεηδπιιίσλ ηνπ, ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ ίδηνπ.211
Ο κπαξκπαιηλάξδνο (θωκεηδύιιην)
Ο Κφθθνο, ζηα ρλάξηα ηεο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ Κνξνκειά, παξνπζίαζε ην
θσκεηχιιην «Ο Μπάξκπα-Ληλάξδνο» ή «Σν ηέινο ηεο Μαξνχιαο» (1890) κε 25 άζκαηα ζε
ζηίρνπο θαη κεισδίεο δηθέο ηνπ, πνπ ελνξρήζηξσζε ν Ώ. άηιεξ. Σν ιατθφ ηφλν δίλνπλ εδψ
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νη εξγάηξηεο ηνπ κνδηζηξάδηθνπ ηεο Μαξνχιαο αιιά θπξίσο ν Ληλάξδνο (έπαηδε πάιη ν
Παληφπνπινο), νη θσκηθέο παξεμεγήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαθή ηνπ λεζηψηε
κε ηε δσή ηεο πξσηεχνπζαο, ε αγαλάθηεζή ηνπ κε ηα θακψκαηα ησλ εθπξφζσπσλ ηεο
εμεπξσπατζκέλεο θαιήο θνηλσλίαο.212 Σν έξγν απηφ θαηαδηθάζηεθε ζε απνηπρία Καζψο ε
ππφζεζή ηνπ θαη νη ραξαθηήξεο ηνπ απνηεινχλ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο ππφζεζεο θαη ησλ
ραξαθηήξσλ ηεο «Σχρεο ηεο Μαξνχιαο» ηνπ Κνξνκειά.213
Δ εθεκεξίδα αλαθέξεη ην έξγν απηφ ρσξίο σζηφζν λα δίλεη θάπνηα νπζηαζηηθή
πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα: «- ΐξε κπαγάζηθν, ιέγσ εηο έλα παηδί, δφο κνπ κίαλ Ώ ζ ή λ α
κ α ο ηνπ παλδσλή. Μνπ δίδεη. Ώλέγλσζα θαη είδα, φηη θαη απηφο αξρίδεη, φπσο ήξρηζα θαη
εγψ ηψξα. Πξνρσξψ, αιιά βιέπσ κεξηθά πξάγκαηα, ηα νπνία κε έθακαλ λα θνθθηλήζσ. Ώπηφ είλαη α ρ ξ ε η φ η ε ο, αλεθψλεζα, σο ν Μπαξκπα-Ληλάξδνο θαη έηξεμα εηο ηελ
Ώζηπλνκίαλ. ινη εθεί εδηάβαδαλ ηνλ παλδσλήλ. Σξέρσ εηο ηελ Βηζαγγειίαλ. Σα ίδηα.
Σξέρσ ηέινο εηο ηνλ πλεπκαηηθφλ κνπ, γηα λα εμνκνινγεζψ ηελ ακαξηίαλ κνπ θαη πάιηλ
βιέπσ ηνλ παπάλ λα… δ η α β ά δ ε η ν λ  π α λ δ σ λ ή λ. Ώπηφ φκσο, ήην ην
θαηαιιειφηεξν δηάβαζκα !»214
Λύξα ηνπ Γεξνληθόια (θωκεηδύιιην)
«Δ ιχξα ηνπ Γεξνληθφια» είλαη ην έξγν πνπ αγαπήζεθε πεξηζζφηεξν αιιά θαη πνπ
ζηνίρηζε ζηνλ Κφθθν ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Ο ζπγγξαθέαο δνινθνλήζεθε απφ θάπνηνλ
αληζφξξνπν ινρία ζην πεδνδξφκην ηεο νδνχ ηαδίνπ ηε λχρηα ηεο 7εο πξνο ηελ 8ε ηνπ
επηέκβξε ηνπ 1891, θαζψο επέζηξεθε ζην ζπίηη ηνπ πεδφο χζηεξα απφ ηελ δέθαηε
ηέηαξηε παξάζηαζε ηνπ θσκεηδχιιίνπ ηνπ.215 ην θσκεηδχιιην απηφ ν Κφθθνο έξρεηαη λα
δείμεη πνχ αθξηβψο θαηά ηελ αληίιεςή ηνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε επηπρία γηα ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ ιανχ, πεξηγξάθεη εηδπιιηαθέο ζθελέο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ
Γεξνληθφια ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, πξηλ κπεη ν πεηξαζκφο ησλ ρξεκάησλ ζην
ζπίηη ηνπ θαη αθνχ επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα.216
212

πάζεο, Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 1770-2000, ηφκ.4, ζ.213

213

Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.2, ζ.105

214

Ώζελαίνο, „Δ Ώζήλα καο‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4

215

Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.2, ζ.179-181

216

Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.2, ζ.182

62

Ώλ θαη ην έξγν αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα, θακία νπζηαζηηθή πιεξνθνξία δελ
δίλεηαη θαη πάιη
Καπεηάλ Γηαθνπκήο (θωκεηδύιιην)
Ο «Καπεηάλ Γηαθνπκήο» αθνξά ηα πδξατθά ήζε θαη έζηκα. Ο Κφθθνο πξνζέδσζε
πνιηηηθή ρξνηά, ην έξγν ινγνθξίζεθε θαη θαζπζηέξεζε λα παξαζηαζεί εμαηηίαο απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο. Πεξηείρε είθνζη δχν άζκαηα ζε ζηίρνπο θαη κεισδίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα
θαη ελνξρήζηξσζε ηνπ Ναπνιέσλ Λακπειέη.217
Σν «θξηπ» θάλεη θαη πάιη αζήκαληεο αλαθνξέο γηα ην έξγν απηφ.
Νύκθε ηνπ ρωξηνύ (θωκεηδύιιην)
Ο Κφθθνο πεζαίλνληαο άθεζε έλα αθφκε κηζνηειεησκέλν θσκεηδχιιην, ηε «Νχκθε
ηνπ ρσξηνχ», πνπ ζπκπιεξψζεθε θαη παίρζεθε χζηεξα απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 218 ε απηφ
έλαο λεφπινπηνο Πεηξαηψηεο πξνζπαζνχζε λα αγνξάζεη γακπξφ γηα ηελ θφξε ηνπ, ζην
Μαξνχζη.219
Σν έξγν απηφ θαηαθξίλεη ην «θξηπ» γξάθνληαο:
«Βθ‟ φζνλ εκθαλίδνληαη εηο ηα‟ αηπρή καο ζψκαηα
Κνηζεινπνχισλ «Ξνχξεδεο», «Λεπθψλ δξακάησλ» πηψκαηα,
Βθ‟ φζνλ παξηζηάλνληαη ηνπ Γάλνπ «Ώιεπνχδεο»
«Νχκθαη ρσξηνχ» θαη «Πξνεζηνί» θαη «Λετιάο» αξθνχδεο.
Βθ‟ φζνλ κνχζα άκνπζνο ην ζέαηξνλ πεξηγειά
Θα βαζηιεχεο ζηνπο ηπθινχο, κνλφθζαικε Κνξνκειά.»220

Κορομηλάσ Δημήτριοσ 1850-1898
Ο Αεκήηξηνο Κνξνκειάο είλαη ν εηζεγεηήο ηνπ θσκεηδπιιίνπ θαη ηνπ δξακαηηθνχ
εηδπιιίνπ, φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην γηα ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ. πνχδαζε θηινινγία
ζηελ Ώζήλα, ην Παξίζη θαη ηε Λεηςία θαη θαηφπηλ αλέιαβε ηνλ εθδνηηθφ νίθν ηνπ παηέξα
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ηνπ, εθδίδνληαο ηελ Δθεκεξίδα.221 Σν 1871 εθιέρζεθε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ
Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο» θαη ην 1892 δηεηέιεζε Πξφεδξνο θαη ζηε ζπλέρεηα
Ώληηπξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ ησλ Αξακαηηθψλ πγγξαθέσλ (1894).222 ηνλ ζχλδεζκν
απηφ θάλεη αλαθνξά ην «θξηπ» γξάθνληαο: «Ίλα επηβιεζψζηλ νη ζπγγξαθείο
ζπλεζσκαηψζεζαλ θαη θαηήξηηζαλ ζχλδεζκνλ δξακαηηθφλ. Βηο απηφλ έιαβνλ κέξνο 27
ζπγγξαθείο δξακάησλ, θσκσδηψλ θαη θσκεηδπιιίσλ. Ση επθνξία ! Καη βεβαίσο αθνχ ε
πλεπκαηηθή παξαγσγή δελ πξνζβάιιεηαη νχηε απφ ηνλ ιίβαλ, νχηε απφ ηελ θπιινμήξαλ,
νχηε απφ ηνπο αξνπξαίνπο !»223
Με ην ζέαηξν άξρηζε λα αζρνιείηαη απφ ην 1870, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ
Άγγεινπ ΐιάρνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφο εθθξαδφηαλ γηα ηελ θσκσδία,224 θαη φιε
ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ (θνληά ζηα πελήληα έξγα) είλαη γξακκέλε ζηελ θαζαξεχνπζα θαη
θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο δξακαηνγξαθίαο ησλ πνηεηηθψλ δηαγσληζκψλ ηεο επνρήο, κε
εμαίξεζε ηα ηξία θσκεηδχιιηα θαη ην έλα δξακαηηθφ εηδχιιηφ ηνπ.225
Η ηύρε ηεο Μαξνύιαο (θωκεηδύιιην)
ΐαζηδφκελνο ζην κνλφπξαθηφ ηνπ κε ηίηιν «Δ πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ», πνπ
πξννξηδφηαλ γηα εξαζηηερληθή παξάζηαζε, ν Α. Κνξνκειάο έγξαςε ηελ ηξίπξαθηε
θσκσδία «Δ ηχρε ηεο Μαξνχιαο» πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ην πξψην θσκεηδχιιην.226
Δ ππφζεζε ηνπ έξγνπ αθνξά ηηο πεξηπέηεηεο ελφο γεξνακπεινπξγνχ πνπ
αλαθαιχπηεη ζην θηήκα ηνπ έλαλ αξραίν δαθηπιηφιηζν θαη θαηεβαίλεη απφ ηελ Άλδξν ζηελ
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Ώζήλα λα ηνπ εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη αγνξαζηή, θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεπαληαδή, ν ζπγγξαθέαο βαζίζηεθε ζηελ νπεξέηα ηνπ Ώξκέληνπ
Σζνραηδηάλ «Λειεπηηδή Υνξ-ρνξ αγά» πνπ έρεη ην ίδην ζέκα.227
ηελ πξεκηέξα, ην επηέκβξε ηνπ 1889, αθνχζηεθαλ 15 άζκαηα (ζηίρνη Α.
Κφθθνπ), πνπ

ηα ηξαγνπδνχζαλ νη ππεξέηεο αιιά φπσο θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα

θσκεηδχιιηα πνπ αθνινχζεζαλ, ε κνπζηθή ήηαλ «ζπλαξκνινγεκέλε» απφ κεισδίεο ηεο
κφδαο, ηεο γαιιηθήο νπεξέηηαο θπξίσο.228 Σε κνπζηθή ελνξρήζηξσζε αλέιαβε ν
αξρηκνπζηθφο ηεο θξνπξάο Ώλδξέα άηιεξ θαη ηνπο ζηίρνπο ν Αεκήηξηνο Κφθθνο (εθηφο
απφ έλα πνπ έγξαςε ν Α. Κακπνχξνγινπ), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη πφζν έμσ απφ ηελ
αξρηθή πξφζεζε ηνπ Κνξνκειά ήηαλε ην ηξαγνχδη.229
Ο αγαπεηηθόο ηεο Βνζθνπνύιαο (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν έξγν «Ο αγαπεηηθφο ηεο ΐνζθνπνχιαο» είλαη ην πξψην δξακαηηθφ εηδχιιην πνπ
παξαζηάζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1892.230 Δ ππφζεζή ηνπ αληιήζεθε απφ ην πνίεκα ηνπ
Γεψξγηνπ Γαινθψζηα κε ηίηιν «Μηα βνζθνπνχια αγάπεο», θάπνηεο ελδείμεηο κάιηζηα
νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε πσο ν αξρηθφο ηίηινο ηνπ δξάκαηνο ήηαλ «Δ βνζθνπνχια». ην
άξζξν ηνπ επεηεηαθνχ αθηεξψκαηνο ηεο Βζηίαο, αλαθέξεηαη φηη ν ζπγγξαθέαο
πξαγκαηνπνίεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κία πεξηήγεζε ζηα ρσξηά ηεο ειιεληθήο
ππαίζξνπ θαηαγξάθσληαο φια ηα ιανγξαθηθά δεδνκέλα πνπ είρε αλάγθε γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θαη ζην Ώξρείν ηνπ θπιάζζεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο
πξνζσπηθψλ ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ απνζπάζκαηα απφ δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη
παξνηκηαθνχο θη αηληγκαηηθνχο ιφγνπο, θαηαγεγξακκέλνπο είηε ζε ηδησκαηηθή γιψζζα είηε
ζε απιή δεκνηηθή. Σα ζηνηρεία απηά επαιεζεχνπλ φηη ην έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
είδνπο πξνεηνηκαδφηαλ ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα πνπ ην εηζήγαγε σο
ζεαηξηθφ είδνο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα.231
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Γηα ηνλ «Ώγαπεηηθφ ηεο βνζθνπνχιαο» ην «θξηπ» έγξαςε: «Ο «Ώγαπεηηθφο ηεο
ΐνζθνπνχιαο» ήξεζε πνιχ θαη αθφκε πεξηζζφηεξνλ ήξεζελ ε ΐνζθνπνχια, ηεο νπνίαο
φινο ν θφζκνο ζέιεη λα είλε… αγαπεηηθφο.»232
Η αγάπε ηεο Λνπινύθαο (θωκεηδύιιην)
«Δ αγάπε ηεο Λνπινχθαο» είλαη κηα θσκσδία παξεμεγήζεσλ γαιιηθνχ ηχπνπ,
απαξάιιαθηε κε ηα ππφινηπα έξγα «ζαινληνχ» πνπ είρε γξάςεη ζην παξειζφλ. 233 Ώλέβεθε
ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1893 απφ ηνλ ζίαζν «Σαβνπιάξε» θαη πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο
ζην θνηλφ πνπ πξνέβε ζε «καμηιάξσκα». Βίλαη ην ηειεπηαίν θσκεηδχιιην ηνπ ζπγγξαθέα
πνπ παξαζηάζεθε ζηελ επαγγεικαηηθή ζθελή θαη ζσξήζεθε κεγάιε απνηπρία, αθνχ δελ
θαηάθεξε λα απνζπάζεη νχηε κία ζεηηθή θξηηηθή απφ ην ζεαηξφθηιν θνηλφ ηεο επνρήο, θάηη
πνπ νθεηιφηαλ βέβαηα θαη ζηελ θαθή εξκελεία ησλ εζνπνηψλ. Καη ην ζέακα ηνπ έξγνπ δελ
βνήζεζε ηελ θαηάζηαζε θπζηθά αθνχ έζηγε ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ησλ ζεαηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, έλα απφ ηα βαζηθά πξφζσπα ηεο δξάζεο είλαη έλαο ζενιφγνο πνπ αλαηξεί
κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπο ηνπο εζηθνχο θψδηθεο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.234
Σελ απνηπρία ηνπ έξγνπ επηζεκαίλεη ην «θξηπ» γξάθνληαο: «Νένλ θξνχζκα
θσκεηδπιιίνπ αλεθάλε εηο ην ζέαηξνλ ηεο «Οκνλνίαο». Ο θ. Κνξνκειάο έδσθε πξνο
παξάζηαζηλ ηελ «Ώγάπελ ηεο Λνπινχθαο», ήηηο δηήγεηξελ άζβεζηνλ κίζνο πξνο ηελ
εξσίδα ηνπ. Σνλ ζπγγξαθέα ηηκψκελ δηα ηνπο ππέξ ηνπ Βιιεληθνχ ζεάηξνπ αγψλαο ηνπ,
αιιά πξέπεη λα ιέγεηαη θαη ε αιήζεηα.»235 θαη «ρεηηθψο πξνο ηελ απνηπρίαλ ηεο « Ώγάπεο
ηεο Λνπινχθαο» εθνχζζε θαηά ηελ έμνδνλ ησλ ζεαηψλ ην επφκελνλ γλσζηφλ ηνπ ιανχ
άζκα:
ην νηθόπεδν ηνπ Γνύθα
Ηπηνθηόλεζ’ ε Λνπινύθα
Πνηα, πνηα, πνηα
Σνπ Μηκή Κνξνκειά
──
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Δηο ην ζπίηη ηνπ αδίθσο
Απεζύξζε ν Μηκήθνο
Πνηνο, πνηνο, πνηνο
Ο Μηκήθνο… κε γηαηξόο.»236

Πεηεηλόο (θωκωδία)
Μνλφπξαθηε θσκσδία ηνπ Κνξνκειά, κία απφ ηηο ειάρηζηεο θσκσδίεο πνπ
παξαζηάζεθαλ ζε ζθελή ζεάηξνπ.237 ην έξγν απηφ θάλεη κία θαη κνλαδηθή αλαθνξά ε
εθεκεξίδα: «κφλνλ αη Όξληζεο ηνπ Ώξηζηνθάλνπ εδηψρζεζαλ εμ Ώζελψλ, απνκέλεη δε ν
Πεηεηλόο ηνπ θ. Κνξνκειά.»238

Κοτςελόπουλοσ Νικόλαοσ (1864-1921)
Σν «θξηπ» γξάθεη γηα ηνλ πνηεηή θαη ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα: «Όπαγε Κνηζειφπνπιε
θαη εηο κνλήλ εγθιείζνπ Ή φπεξ πξνηηκφηεξνλ : Ξχζνπ θαη πάιηλ… μχζνπ». 239
Οη ζθνπγγαξάδεο (θωκεηδύιιην)
Σν έξγν απηφ παξαζηάζεθε ζηηο 25 Ενπλίνπ 1894 απφ ηνλ ζίαζν Πξφνδνο ηνπ
Κνηνπνχιε ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο». Σε κνπζηθή επηκέιεηα είρε ν Ε. Καίζαξεο. 240 Δ
ππφζεζε ηνπ έξγνπ αθνξά έλαλ γεξαιέν ηνθνγιχθν, ηνλ Παρνχκε, πνπ πξνζπαζεί λα
παληξεπηεί κε ηε βία κηα λεαξή λεζησηνπνχια.241
Σν «θξηπ» εηξσλεχεηαη ηνλ ζπγγξαθέα: «Απζηπρψο δηα ηνλ ζπγγξαθέαλ άιινη
ζθνπγγαξάδεο έρνπλ βγάιεη ζθνπγγάξηα, ηα νπνία επρφκεζα λα κε ηα κεηαρεηξεζζνχλ νη
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Βγψ, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.63, 23 Οθησβξίνπ 1894, ζ.2
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ηξαγνχδη «Ξχζνπ» ηνπ θσκεηδπιιίνπ «Ο γεξνμνχξεο»
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Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.1, ζ.97
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αθξναηαί.»,242 ζαηηξίδεη κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ην θσκεηδχιιην απηφ νηθεηνπνηείηαη ζρεδφλ
αθέξαηε ηε κνπζηθή ηεο ηζπαληθήο επηζεψξεζεο «Γθξαλ ΐία»243: «Ώιιά δελ είλε απηφ
κφλνλ ην θνβεξφλ ! Καη ν ζπλζέηεο ηεο «Gran Via» έθιεςελ αζπλεηδήησο ηελ κνπζηθήλ
ησλ «θνπγγαξάδσλ». Ώπηή ε ππνκνλή ηνπ λεαξνχ ζπγγξαθέσο είλε αλεμήγεηνο !», 244
ζρνιηάδεη θαη ηελ γξαθή ηνπ «Καη νιίγνη ζηίρνη ή κάιινλ νιίγαη νκνηνθαηαιεμίαη
πνηεκάησλ εθ ησλ «θνπγγαξάδσλ» : Σα πνπιάθηα – ηα θινπβάθηα. Σν θηιάθη – ην
„ρηιάθη. ε ιηγάθη – Σν πνπιάθη θιπ. Καηά ηελ θξίζηλ ελφο αθξναηνχ ν θ. Κνηζειφπνπινο
πξέπεη λ „ αλαθλξπρζή : Βζληθάθεο πνηεηάθεο.»245
Ο Γεξνμνύξεο (θωκεηδύιιην)
Σν ηξίπξαθην απηφ θσκεηδχιιην παξνπζίαζε ν ζίαζνο ηνπ Ώιεμηάδεο ζηηο 7
Ενπιίνπ 1893 ζην ζέαηξν «Σζφρα» ζε κνπζηθή ηνπ . Καίζαξε.246 Πινθή ζην ζχλνιφ ηεο
δελ ππάξρεη θαη ηα επεηζφδηα δελ έρνπλ κεγάιε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ζνλ αθνξά ηε
κνπζηθή κεξηθά ηξαγνχδηα είλαη θαιά, φπσο ην «Ξχζνπ», ελψ άιια είλαη κνλφηνλα θαη
θνπξαζηηθά. Οη ζθελέο ηνπ έξγνπ, άιιεο είλαη έμππλεο θαη άιιεο ηεηξηκκέλεο φπσο θαη ηα
ινγνπαίγληα.247
Γηα ην έξγν απηφ γξάθεη ην «θξηπ»: «Ώπφ ηελ θαληαζίαλ κνπ πεξλνχλ, σο
απνθξεάηηθε ζπλνδεία, φια ηνπ έηνπο ηα θηινινγηθά θακψκαηα. Καη δηζηάδσ εηο πνίνλ λα
δψζσ ην πξψηνλ βξαβείν. Πεξλνχλ νη θσκεηδπιιηνγξάθνη, πξνεγνπκέλνπ ηνπ «ΓέξσΞνχξε» αλάπνδα εηο έλα γατδνχξη. Βίλε μνπξηζκέλνο κνπζηάθηα θαη γέλεηα, πνπ λνκίδεηο,
φηη έιαβε κέξνο εηο ηελ Φαχζηαλ ! Βπί ηνπ κεηψπνπ θέξεη καχξνλ κψισπα· ζα είλε
εμάπαληνο απφ καμηιαξηά. Καη νη παξαπνξεπφκελνη άδνπλ ελ ρνξψ, ζείνληεο θνινθχλζαο
εηο ηνλ αέξα.
Γεξψ-Ξνχξε, Γέξσ-Ξνχξε,
Έρεηο θνχηειν θαη κνχξε.
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Καη ν Γέξσο απαληά :
Έρσ θνχηειν θαη κνχξε,
Μάρσ θαη ηξαλφ γατδνχξη.»248

Κυριακόσ Αριςτείδησ Ν.
Ο Ώξηζηείδεο Κπξηαθφο ήηαλ δεκνζηνγξάθνο θαη κάιηζηα αξρηζπληάθηεο ηεο
εθεκεξίδαο «Υξφλνο» θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. Σα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ είλαη ιατθά
κπζηζηνξήκαηα, αιιά ην 1890 αζρνιήζεθε κε ην Κσκεηδχιιην θαη ζηελ πνξεία έγξαςε γηα
ηνπο ιατθνχο ζηάζνπο ησλ ζπλνηθηψλ.249
Σν παλεγύξη ηνπ ρωξηνύ (θωκεηδύιιην)
Σν «θξηπ» αλαθέξεηαη κία θνξά ζην έξγν απηφ, θνξντδεχνληαο ηνλ ζπγγξαθέα γηα
ηελ πξνθνξά ηνπ: «(Καηά ην χθνο θαη ην κέινο ηνπ επηθξνηεζέληνο άζκαηφο ηνπ)
Γθνχη κφξληγθ Κύ, γθνχη κφξληγθ ξί γθνχη κφξληγθ Κπξηαθέ,
ην «Παλεγθχξη ηνπ Κσξηνχ» πνπ έγθξαςεο πησθέ,
κ‟ φια ηα αζηεία, ηνπ Σδσλ Μπνπι, ηα κηο, ηα ζθξηπ, ηα θαίληηγθ,
έραλ‟ ε κάλα ην παηληί θη ν ληνχινο ηνλ αθέληηγθ ! !»250

Λάμπρου Μιχαήλ (Μίκιοσ) (1841-1902)
Ο Μίθηνο Λάκπξνπ ήηαλ κηα απφ ηηο πην γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πλεπκαηηθήο
δσήο ηεο Ώζήλαο. Ήηαλ βνπιεπηήο ηεο Άξηαο, δηαηέιεζε γηα πνιιά ρξφληα γξακκαηέαο ηνπ
θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ «Παξλαζζφο» θαη ήηαλ έλα απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο «ρνιήο Ώπφξσλ
Παίδσλ». Γεληθά ν «Παξλαζζφο», ηελ επνρή πνπ ν Λάκπξνο ήηαλ γξακκαηέαο ηνπ, άξρηζε
λα γίλεηαη ην πην ζεκαληηθφ θέληξν ηεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο ζηελ Βιιάδα. 251 Βίρε
κεηαθξάζεη ζεαηξηθά έξγα απφ ηα γαιιηθά θαη ηα ηηαιηθά, αιιά ε ζέζε ηνπ ζηελ ηζηνξία
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ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επηζεσξεζηαθνχ είδνπο
ζηα 1894.252

Γελοιογραθία από ηην ηρίηη ζελίδα ηοσ 87οσ ηεύτοσς ζηις 09/04/1895

Λίγν απ’ όια (επηζεώξεζε)
Δ πξψηε Ώζελατθή επηζεψξεζε, φπσο είδακε θαη ζην ζρεηηθφ κε ηα είδε θεθάιαην,
αλήθεη ζην ζπγγξαθηθφ δίδπκν Μίθηνο Λάκπξνπ θαη Λάκπξνο Ώζηέξεο. Ώλέβεθε ζηηο 30
ηνπ Ώχγνπζηνπ 1894 ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο» απφ ην ζίαζν Πξφνδνο ηνπ Αεκήηξε
Κνηνπνχιε.253 Δ παξάζηαζε είρε ηξνκεξή επηηπρία. Σε κνπζηθή αλέιαβε ν Εσζήθ
Καίζαξεο θαη ηνπο ζηίρνπο Ο Λάκπξνο Ώζηέξεο.
Δ εθεκεξίδα ζαξθάδεη ηνλ ηίηιν ηεο επηζεψξεζεο γξάθνληαο: «Ο θ. Λάκπξνο
εγέλεην κέινο ηεο επηηξνπήο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έλεθα ηνχηνπ ππάξρεη βεβαηφηεο,
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φηη εθέηνο ν πξνυπνινγηζκφο ζα θαηαληήζε: «Λίγν απ‟ φια».254 αηηξίδεη θαη ηε
βνπιεπηηθή ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα: «ΐεβαηφηαηνο βνπιεπηήο ν θ. Λάκπξνο, δηφηη δελ
παξεζηάζε αθφκε εηο ηελ Άξηαλ ην «Λίγν απ‟ φια». Ο θ. Καξαπάλνο κηζζψλεη ζίαζνλ επί
ησ ζθνπψ ηνχησ. Παρήο αληηδξά.»255
Πξώηνλ ππξ (επηζεώξεζε)
Γηα ηε δεχηεξε απηή επηζεψξεζε ηνπ Μ. Λάκπξνπ, πνπ παξαζηάζεθε ζηηο 19
Ενπλίνπ 1895, ε εθεκεξίδα αλαθέξεη:
«Σν «Πξψηνλ ππξ» εηο ηελ ζθελή καο ιέλε πσο ζα βγάιεο…
ην «Λίγν απ‟ ια», θαίλεηαη, ζθνπεχεηο λα ην βάιεο!
Ώιι‟ φκσο θάηη ζα ζνπ πσ θαη κε παξαπνλείζαη…
Μ‟ απηφ ην έξγνλ θαίλεζαη π ξ σ η φ π π ξ ν ο πσο είζαη !»256
Βπίζεο ζίγεη ηελ απνηπρία πνπ έθεξε: «Σν «Πξώηνλ Ππξ» ππήξμελ έξγνλ αηπρέο, εξξίθζε
δε ηφζνλ ςπρξφλ χδσξ εθ ησλ ζεαηψλ, ψζηε εζβέζζε ακέζσο. Καηά ινγνπαίγληνλ
θξηθψδεο, φζν θαη ην έξγνλ, ν θ. Λάκπξνο απεδείρζε πξσηόππξνο.» θαη ζην ίδην ηεχρνο
κηιά γηα ηε κνπζηθή επέλδπζε: «Οη ζηίρνη ηνπ έγνπ θαινί θαη ε κνπζηθή θαιιίηεξα. Οη
θεκπαρ, σπαίλ θαη άιινη ζπλεξγάηαη ηνπ θ. Λάκπξνπ εθάλεζαλ νιίγνλ αλεηιηθξηλείο
πξνο απηφλ, δηφηη ηελ ηδίαλ κνπζηθήλ είρνλ δψζεη θαη εηο άιια vaudevilles πνιχ
αξραηφηεξα.» 257
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.65, 06 Ννεκβξίνπ 1894, ζ.1
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Φσλνγξάθνο, „Βθινγηθαί ζπλδπαζκνί θαη άιια εγθιήκαηα‟, θξηπ, ηρ.77, 29 Εαλνπαξίνπ 1895, ζ.2
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Ώβδεξίηεο, „Βπηγξάκκαηα Βηο ηνλ Μίθηνλ Λάκπξνπ.‟, θξηπ, ηρ.78, 05 Φεβξνπαξίνπ 1895, ζ.2
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.98, 25 Ενπλίνπ 1895, ζ.2
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Άλω θάηω (επηζεώξεζε)
Σν «Πξψηνλ ππξ» θαζψο θαη ε ην «Άλσ Κάησ», ε ηειεπηαία επηζεψξεζε ηνπ
ζπγγξαθέα, δελ είραλ ηελ ίδηα επηηπρία κε ηελ πξψηε. Σν «Πξψην ππξ» αλέβεθε ελλέα
θνξέο θαη ην «Άλσ θάησ» κφιηο πέληε.258
Δ κνλαδηθή αλαθνξά πνπ θάλεη ε εθεκεξίδα «θξηπ» γηα ην «Άλσ θάησ» είλαη:
«Ώπφ ηεο πξνζερνχο Σξίηεο αη Ώζήλαη ζα γίλνπλ άλσ-θάησ. ια ηα ηκήκαηα ηεο πφιεσο,
αη εθεκεξίδεο, νη αλδξηάληεο, ηα πάληα ζα γίλνπλ άλσ-θάησ. πεπδφκελ φκσο λα ζαο
είπσκελ, φηη δελ πξφθεηηαη πεξί επαλαζηάζεσο, αιιά πεξί ηεο λέαο επηζεσξήζσο ηνπ
1895.»259
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Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα, Η Αζελατθή Δπηζεώξεζε, ηφκ.2, ζ.26
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„Άλσ - Κάησ‟, θξηπ, ηρ.106, 20 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.4
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Λάςκαρησ Νικόλαοσ (1868-1895)
Ο Νηθφιανο Λάζθαξεο ήηαλ πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο, απ‟ φπνπ
αλαγνξεχηεθε δηδάθηνξαο ην 1888. Έθπγε γηα λνκηθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη φπνπ ήξζε ζε
επαθή κε ην γαιιηθφ ζέαηξν θαη επηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε
απηφ, έγηλε κάιηζηα έλαο απφ ηνπο πνιπγξαθφηεξνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο ηνπ 19νπ
αιιά θαη ηνπ 20νχ αηψλα γξάθνληαο πάλσ απφ πελήληα έξγα. Σν 1893 παληξεχηεθε ηελ
Ενπιία ηάηθνπ κε ηελ νπνία απέθηεζε πέληε παηδηά θαη ν αξξαβψλαο ηνπο δεκνζηεχηεθε
θαη ζηελ εθεκεξίδα «θξηπ».260 Σν 1894 ππήξμε ηδξπηήο θαη γξακκαηέαο ηνπ Αηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Αξακαηηθψλ πγγξαθέσλ.
Βθηφο απφ ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, ν Λάζθαξεο αξζξνγξάθεζε ζε κία ζεηξά απφ
έληππα, άιινηε σο θξηηηθφο γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν θαη άιινηε γξάθνληαο κειέηεο γηα ην
ειιεληθφ ζέαηξν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζπλεξγαδφκελνο κε ηηο εθεκεξίδεο Ώθξφπνιηο, Βζηία,
Έζλνο, Βιεχζεξνλ ΐήκα άιια θαη κε πιεζψξα πεξηνδηθψλ. Βπίζεο, αλέπηπμε θαη κηα
πεξηνξηζκέλε αιιά αμηνπξφζεθηε κεηαθξαζηηθή παξαγσγή, πνπ ην θπξίσο ελδηαθέξνλ ηεο
επηθεληξψλεηαη ζην ζχγρξνλν επξσπατθφ, θαη πεξηζζφηεξν ην γαιιηθφ, βνπιεβάξην ηεο
επνρήο.261 Ώμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί πσο ζε νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ,
ζπγθέληξσλε καξηπξίεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη απνπεηξάζεθε πξψηνο
λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο απηήο ζηηο ζειίδεο ελφο έξγνπ πνπ έκεηλε
κηζνηειεησκέλν.262
Ο κύινο ηεο Έξηδνο (θωκεηδύιιην)
Ο «Μχινο ηεο Έξηδνο» είλαη έλα κνλφπξαθην θσκεηδχιιην κε κνπζηθή ηνπ Ώλδξέα
άηιεξ. Δ ππφζεζε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο έξηδεο γηα έλα κχιν θαη ην ζεζαπξφ πνπ θξχβεη
ζηα ζεκέιηά ηνπ.263 Σν έξγν απηφ είλαη έλα απφ ηα πην άηππα ηνπ είδνπο αθνχ ν Λάζθαξεο
βξέζεθε ηπραία θαη ηπρνδησθηηθά ζην ρψξν απηφ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ θαηνπηλή ηνπ

260

„Ν. Λάζθαξεο - Ενπιία ηάηθνπ‟, θξηπ, ηρ.3, 05 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Κ. Γεσξγηάδε, „Πεγέο ηεο Εζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ: Σν άγλσζην αξρείν ηνπ Νηθφιανπ Ε.

Λάζθαξε, θελή: ην πεξηνδηθό ηνπ ηκήκαηνο Θεάηξνπ ηνπ ΑΠΘ, ηρ.1, 2010, ζ.180-184
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Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα, Η Αζελατθή Δπηζεώξεζε, ηφκ.1, ζ.248
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Αεκέζηηρα, „Δ ζεαηξηθή δσή ζηελ Ώζήλα‟, ζ.1413
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εμέιημε θη απφ ηελ έληνλε πνιεκηθή πνπ άζθεζε ελάληηα ζην είδνο, κφιηο ηνπ δφζεθε ε
επθαηξία.264
Μία αλαθνξά γίλεηαη ζην «θξηπ» ζρεηηθά κε ην έξγν απηφ: «Βηο ηνπ Σζφρα : - Ση
πνχδξεο είλ‟ απηαίο ; ιαηο είλ‟ αιεπξσκέλαηο. - Έθαλαλ πξφβαηο εηο ηνλ Μύινλ… ηεο
Έξηδνο.»265

Λάςκαρησ και Πωπ
Πηθ ληθ (θωκεηδύιιην)
Ο ζπγγξαθέαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πσπ γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ «Πηθ Νηθ»,
θαηλφκελν δηφινπ παξάμελν αθνχ ν Λάζθαξεο ζπρλά ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο ζχγρξνλνχο
ηνπ ζπλαδέιθνπο-ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο.266 Σν έξγν παξνπζηάζηεθε ζηηο 14 Ενπιίνπ 1894
ζην ζέαηξν «Σζφρα» θαη ηε κνπζηθή δηεχζπλε ν Ε. Ώλαξγχξνπ.267
Σν «θξηπ» αλαθέξεη γηα ην «Πηθ Νηθ»: «Βληφο ηεο εβδνκάδνο ζα δνζή ην σξαίνλ
θσκεηδχιιηνλ ησλ θ.θ. Λάζθαξε θαη Πσπ κεηά πνιιψλ αζκάησλ θαη πεξηζζφηεξνλ
θαιακπνπξίσλ. Δ ππφζεζηο δελ πεξηγξάθεηαη ! Γεινία, παξαθξνζχλε θαη πξάγκαηα εμψ
θξελψλ. Σξαγνπδάθηα ραξηησκέλα»268 θαη «Σν αλππνκφλσο αλακελφκελνλ θαη παξαζηαζέλ
«Πηθ-Νηθ» ησλ θ.θ. Πσπ θαη Λάζθαξε εθάλε θαζ‟ φια αληάμηνλ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ
θνηλνχ. Δ ζπλεξγαζία ησλ θηιψλ ζπγγξαθέσλ έγεηλελ σο εμήο : Ο πξψηνο έγξαςε ην Πηθ
θαη ν δεχηεξνο ην Νηθ.»269
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Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.1, ζ.98
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Ώβδεξίηεο, „Σεο δέζηεο‟, θξηπ, ηρ.44, 12 Ενπλίνπ 1894, ζ.2
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Γεσξγηάδε, „Σν άγλσζην αξρείν ηνπ Νηθφιανπ Ε. Λάζθαξε‟, ζ.183
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Λάςκαρησ και Καπετανάκησ
Τπαίζξηνη Αζήλαη (επηζεώξεζε)
Ώλ θαη ε πξψηε αζελατθή επηζεψξεζε πνπ παξαζηάζεθε είλαη ην «Λίγν απ‟ φια»
ηνπ Μ. Λάκπξνπ, ε πξψηε ειιεληθή επηζεψξεζε πνπ γξάθηεθε θαη αλαγγέιζεθε ζηνλ
Σχπν ήηαλ ην «Ώη Τπαίζξηνη Ώζήλαη» ησλ Λάζθαξε-Καπεηαλάθε θαη κνπζηθή ηνπ
πηλέιε. Με ην έξγν απηφ ν Λάζθαξεο εηζάγεη ζην ζέαηξν ηελ άκεζε επηθαηξφηεηα ηεο
επνρήο θαη δεκηνπξγεί ηχπνπο πνπ ζηε ζπλέρεηα επηβάιινληαη ζην είδνο ηεο επηζεψξεζεο.
Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Λάζθαξε
είλαη ν ιφγνο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο επηζεσξήζεηο, φπνπ δεζπφδνπλ ηα ηξαγνχδηα.270
Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην έξγν: «Σν έξγνλ ησλ θ. θ. Λάζθαξε θαη Καπεηαλάθε, ην
νπνίνλ θαηά ηελ παξειζνχζαλ πεξίνδνλ εμεηηκήζε ππφ ησλ λνεκφλσλ, εθέηνο δηα λέσλ
ζθελψλ πινπηηζζέλ ήξρηζε λα θαηαγνεηεχε. Βίλε ε εληειεζηέξα επηζεψξεζηο ησλ
γεγνλφησλ ηνπ έηνπο, ηα νπνία δηαζπείξνπζηλ άπιεηνλ γέισηα. Σχπνη δσληαλνί, επθπία
αβίαζηνο θαη γνξγφηεο δηαιφγνπ. ,ηη απαηηείηαη δηα κίαλ revue.»271

Μελιςςιώτησ Πανάγοσ 1854-1904
Ο Παλάγνο Μειηζζηψηεο δνχζε ζηελ Πάηξα δνπιεχνληαο σο βνεζφο θνπξέα κέρξη
πνπ παξαθνπινχζεζε ηελ παξάζηαζε «Μαξία Εσάλλα» ή «Σ‟ απνηειέζκαηα ηεο κέζεο»,
πνπ έγηλε ε αηηία λα ζηακαηήζεη λα πίλεη θαη λα ραξηνπαίδεη, αιιά θαη ε αθνξκή λα
παξαθνινπζεί πνιχ ζπρλά ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θπξίσο «αξκαηνιηθά» δξάκαηα. Λφγσ
ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ζεαηξηθψλ ζθελψλ ζηελ πξσηεχνπζα, πήξε ηελ απφθαζε λα
εγθαηαζηαζεί ζηελ Ώζήλα φπνπ άλνημε δηθφ ηνπ θνπξείν ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο.272
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„Θέαηξν Κσκσδηψλ – Τπαίζξηνη Ώζήλαη‟, θξηπ, ηρ.83, 12 Μαξηίνπ 1895, ζ.4
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Άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ην ζέαηξν σο εζνπνηφο θαη εκθαληδφηαλε ζηα εξσηθά ηνπ
Ώλησληάδε φπνπ ρφξεπε θη έπαηδε ην κπνπδνχθη ηνπ.273 Δ ηθαλφηεηα ηνπ λα απηνζρεδηάδεη
ηα ηξαγνχδηα πνπ εθηεινχζε ζηηο παξαζηάζεηο ηνλ νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα γξάςεη
ζεαηξηθά έξγα. Βθηηκήζεθε γηα ηηο ζηηρνπξγηθέο θαη δξακαηνπξγηθέο αξεηέο ηνπ
γλσξίδνληαο κεγάιε επηηπρία ζηελ επνρή ηνπ, 274 αθνχ αλαδείρηεθε ζε έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ζπγγξαθείο δξακαηηθψλ εηδπιιίσλ.275
Σν «θξηπ» ζαηηξίδεη ην ζπγγξαθέα ιφγσ ηεο πξνθνξάο ηνπ: «Πεξί πξνθνξάο ηεο
ειιεληθήο γιψζζεο». Αηα ηνπ βηβιίνπ ηνχηνπ δηδάζθεηαη ν αλαγλψζηεο πψο δχλαηαη λα
νκηιεί ηηο ειιεληθά ρσξίο λα ηνλ ελλνή νπδείο έιιελ.»276 θαη ιφγσ ηνπ πξφηεξνπ
επαγγέικαηφο ηνπ: «- Κχξηε Μειηζηψηε, ηελ γλψκελ ζαο. - Μνπ πήξελ ν θ. ΐεξαδάθεο ηελ
ηέρλελ κνπ, αθνχ εμπξάθηζε ηνπο εζνπνηνχο.»277
Υάηδω ε ιπγεξή (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν πξψην απφ ηα έξγα ηνπ ζπγγξαθέα, ε «Υάηδσ ε ιπγεξή» παξνπζίαζε ν ζίαζνο
ηνπ Ώιεμηάδε ζην ζέαηξν «Οκφλνηα» ζηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 1892. Σν έξγν αθνξά ηελ
Υάηδσ πνπ ν παηέξαο ηεο ζέιεη λα ηελ παληξέςεη κε έλαλ ρήξν ηζέιηγθα ηνλ Ώληξηά.
Βθείλε φκσο φληαο εξσηεπκέλε κε ηνλ γην ηνπ ίδηνπ ηνλ Νάθν πξνζπαζεί λα κεηαπείζεη
ηνλ παηέξα ηεο δίρσο φκσο λα ηα θαηαθέξλεη.278
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Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.1, ζ.172
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Πειαξγφο, „Κξίζεηο ησλ ινγίσλ καο πεξί ηεο Φαχζηαο‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3
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Παλάγνο Μειηζζηψηεο, Υάηδσ ε Λπγεξή, Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912), [ηζηνζειίδα], 2015,
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Μία κφλν ζρεηηθή αλαθνξά βξίζθνπκε ζην «θξηπ» πνπ ζαηηξίδεη παξάιιεια θαη
ηελ αδπλακία πξνθνξάο ηνπ ζπγγξαθέα: «Ση λα ζνπ πσ βξε Παλαγή, απφ ηα έξγα ζ νχια
κ‟ αξέζνπλ ηα κπαξκπέξηζκα, ε «Υάηδσ» θ‟ ε «Θπκηνχια».279
Θπκηνύια ε Γαιαμηδηώηηζζα (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν έξγν απηφ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξσηεχνπζα απφ ηνλ ζίαζν Ώιεμηάδε ηελ
πξψηε Ενπιίνπ ηνπ 1893. Δ ηζηνξία θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ Νηθνιφ, έλαλ λαπηηθφ πνπ
κπαξθάξεη κε ην θαξάβη θαη αθήλεη πίζσ κφιηο δχν κέξεο κεηά ηνπο αξξαβψλεο ηνπο ηελ
Θπκηνχια.280
Με ηε κνξθή αηλίγκαηνο αλαθέξεηαη ζην έξγν απηφ ε εθεκεξίδα: «ΐδέιιαηο,
Θπκηνύιαηο, ςαιιίδηα, μνπξάθηα πνηνο έρεη γη‟ αθφληζκα ! . . . Ση είλε ;»281

Ξενόπουλοσ Γρηγόριοσ 1867 - 1951
Πεδνγξάθνο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, θξηηηθφο, αξζξνγξάθνο θαη εθδφηεο. ηνλ
πεξηνρή ηεο θξηηηθήο, ν Ξελφπνπινο θαηέρεη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζέζεηο θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νχ. πλεξγάζηεθε
κε πνιιά ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
θξηηηθνχ έξγνπ ηνπ Ξελφπνπινπ απνηειείηαη απφ ζχληνκα, ζπλήζσο, θξηηηθά άξζξα ζηνλ
θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν, απφ εθηελέζηεξεο κειέηεο γηα ην ζπλνιηθφ έξγν
ζεκαληηθψλ ινγνηερλψλ θαη απφ ζεσξεηηθά θείκελα.
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„Βπηγξάκκαηα – Βηο ηνλ Μειηζζψηελ (ηζεβδφλ)‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3
Παλάγνο Μειηζζηψηεο, Θπκηνχια ε Γαιαμηδηψηηζζα, Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9
%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82%20%20%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%20%CE%B7%20%C
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θηγμ, „Ώηλίγκαηα‟, θξηπ, ηρ.3, 05 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Δ εκθάληζή ηνπ ζην ζεαηξηθφ ρψξν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα έξγα «Ο
Φπρνπαηέξαο» θαη «Ο Σξίηνο» ηα νπνία παξαζηάζεθαλ απφ ηνλ ζίαζν ηνπ Λεθαηζά ην
1895 (11/08 «Ο Φπρνπαηέξαο» θαη 3/12 «Ο Σξίηνο»). Ο Ξελφπνπινο θαζηεξψλεη ζηελ
ειιεληθή ζθελή ην αζηηθφ δξάκα.282
ηελ εθεκεξίδα «θξηπ» αλαθέξεηαη κία θνξά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θξηηηθνχ: «Ο θ.
Αακβέξγεο είλε θξεηηθφο, ελψ ν θ. Ξελφπνπινο ζέιεη λα είλε θ ξ η η η θ φ ο, άιι‟ είλε
Γαθχλζηνο.»283 θαη κία θνξά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αξζξνγξάθνπ: «Σν δηήγεκα ηνπ θ.
Ξελνπνχινπ εηο ηελ «Βζηίαλ» έμνρνλ.»284
Φπρνπαηέξαο (δξάκα)
Σν έξγν απηφ ηνπ Ξελφπνπινπ είλαη γξακκέλν κε πνιιή παξαηεξεηηθφηεηα θαη
κεγάιε ζθεληθή αξηηφηεηα, έρεη ιανγξαθηθά-εζνγξαθηθά θαζψο θαη θσκεηδπιιηαθά
ζηνηρεία.285 Γίλνληαη δχν αλαθνξέο ζηελ εθεκεξίδα: «Πξν ηηλνο επαίρζε εηο ην ζέαηξνλ ν
Ψπρνγηόο, πξν νιίγσλ εκέξσλ ε Ψπρνθόξε θαη θαη‟ απηάο ζα παηρζή ν Ψπρνπαηέξαο.
Ώλακέλεηαη κεη‟ αγσλίαο λένλ δξάκα : ν Ψπρνβγάιηεο.»286 θαη «Θεαηξηθή επηηπρία είλε ν
«Φπρνπαηέξαο», ιεπηνθακσκέλνλ έξγνλ ηνπ θ. Ξελνπνχινπ. Ώξέζεη πνιχ θαη εηο ηνπο
εζνπνηνχο, δηφηη έρεη κίαλ ζθελήλ εηο ηελ νπνίαλ ηξψγνπλ.»287

Παπαλεξανδρήσ Ν.
Ώπφ ην δέθαην ηεχρνο ηεο εθεκεξίδαο «θξηπ» καζαίλνπκε πσο ν Παπαιεμαλδξήο
είλαη ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ηνπ «Λαγηαξληνχ», ηνπ πξνάγγεινπ ηνπ δξακαηηθνχ
282

Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο (Κσλζηαληηλνχπνιε 1867 – Ώζήλα 1951), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-

1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85
%CE%BB%CE%BF%CF%82.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2016)
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Παληνιέσλ Γεπδέθεο, „Ώ.Ο.Α.Ο.‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.4
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Παληνιέσλ Γεπδέθεο, „Ώ.Ο.Α.Ο.‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.4
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ηδέξεο, ζ.165
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.104, 06 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.2
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Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθαί Πηλειηέο‟, θξηπ, ηρ.105, 13 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.4
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εηδπιιίνπ ζα ιέγακε,288 θαζψο θαη θξηηηθφο ηνπ ζεάηξνπ πνπ αξζξνγξαθνχζε ζην
πεξηνδηθφ «Οηθνγέλεηα». Απζηπρψο δελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα
απηφ.289
Λαγηαξλί
Δ ππφζεζε ηνπ έξγνπ πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ην ζάλαην ηνπ ηζηνξηθνχ θιέθηε
ΐιαραξκάηα θαη ηνπ ηξπθεξνχ εηδπιιίνπ ηεο Γθφιθσο θαη ηνπ ςπρνγηνχ ηνπ Γηάλλε. Δ
αλαπαξάζηαζε ηνπ αξκαησιηθνχ βίνπ έγηλε κε ηε γιψζζα θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ γλήζησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, κε θαληαζία, κε αθξίβεηα, πνπ καξηπξεί ηελ αγάπε ηνπ πνηεηή
πξνο ηα πάηξηα.290
Δ κνλαδηθή αλαθνξά γηα ην έξγν απηφ ζην «θξηπ» είλαη: «Ο θ. Παπαιεμαλδξήο –ν
δηάζεκνο ζπγγξαθεχο ηνπ «Λαγηαξληνχ»- εδεκνζίεπζε ηελ θξίζηλ ηνπ πεξί ηεο «Φαχζηαο»
εηο ηελ «Οηθνγέλεηαλ» πνιχ νξζψο δηα λα γίλε κφλνλ ελ νηθνγελεηαθψ θχθισ.»291 Οη
πιεξνθνξίεο απηέο επηβεβαηψλνληαη θαη ζε άιια ηεχρε ηεο εθεκεξίδαο.292

Περεςιάδησ Σπυρίδων (1854 – 1918)
Γελλήζεθε ζην Μεζνξξνχγη ηεο ΏραΎαο φπνπ ηειείσζε ην ζρνιείν θαη εξγάζηεθε
σο δεκφζηνο ππάιιεινο. Σν 1887 ίδξπζε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν «Δψ» ελψ δνχιεπε θαη
σο γξακκαηέαο θαη γξακκαηνδηδάζθαινο ηνπ Αήκνπ.

288

ηδέξεο, ζ.155

289

Παξά κφλν επηβεβαηψλνληαη νη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο ηεο

Βιιάδνο ζην Βιιεληθά Λνγνηερληθά Πεξηνδηθά ηνπ 19νπ θαη 20νχ αηψλα (ΒΛΕΏ), Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο
Διιάδνο, [ηζηνζειίδα], 2014, http://www.nlg.gr/el/node/409, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15 επηεκβξίνπ
2016) θαη ζην θείκελν ηεο Ξ. Κνηδαγεψξγε, „Μνπζηθή θαη ζέαηξν ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο ΐνπιγαξίαο
(ηέιε 19νπ αηψλα – αξρέο 20νχ σο «απφιαπζηο εζληθή άκα θαη θαιιηηερληθή»‟, Βαιθαληθά ύκκεηθηα, ηφκ.8,
Θεζζαινλίθε, Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ, 1996, ζ.98
290

Αεκέζηηρα, ζ.421-422

291

Φσλνγξάθνο, „Βδψ θ‟ εθεί‟, ηρ.10, 24 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3-4

292

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ. 7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.4 θαη Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.12, 31

Οθησβξίνπ 1893, ζ.4
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Με ην ζέαηξν άξρηζε λα αζρνιείηαη εξαζηηερληθά ζηελ Ώθξάηα φπνπ θαη μεθίλεζε
λα εθδίδεη ηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα «Ώζηξαπή» ην 1891. Απζηπρψο έκεηλε ηπθιφο ιφγσ
δχν ρηππεκάησλ θαη έηζη έγξαςε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα ηνπ.293
Σα θείκελά ηνπ, καδί κε απηά ηνπ Παλαγή Μειηζζηψηε, ζεσξνχληαη ηα θαιχηεξα
σο πξνο ηε ζηηρνπξγία, σο πξνο ηε γιψζζα θη αθφκε θαη σο πξνο ηε κεγαιχηεξε
δξακαηνπξγηθή επαθή κε ηα έξγα πνπ έξρνληαη.294
Γθόιθω (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν έξγν απηφ ηνπ Πεξεζηάδε είλαη απφ ηα πην πνιππαηγκέλα λενειιεληθά έξγα. ε
απηφ ζαπκάδεηαη αλππφθξηηα ν απιφο, άδνινο θφζκνο ηεο ππαίζξνπ, εμηδαληθεχεηαη ε
αγξνηηθή δσή θαη πξνβάιινληαη σο πξφηππα ηα «δεκνηηθά ηξαγνχδηα», θεξδίδνληαο
εχινγα ηελ θαξδηά ηνπ θνηλνχ, θαζψο εθθξάδεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηφζν ηηο λέεο
αηζζεηηθέο φζν θαη ηηο ηδενινγηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο.295
Δ ππφζεζε δηαδξακαηίδεηαη ζηα Ώξνάληα φξε ησλ Καιαβξχησλ, φπνπ ε Γθφιθσ
θαη ν Σάζνο, δχν λέα εξσηεπκέλα παηδηά απνθαζίδνπλ λα παληξεπηνχλ αιιά ηα πξφζσπα
ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο εθθξάδνπλ ηηο ελζηάζεηο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο ρσξίζνπλ.
ηελ Ώζήλα παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ζίαζν «Πξφνδνο» ηνπ Κνηνπνχιε ζηηο 10 Ώπγνχζηνπ
1894 ζην ζέαηξν «Παξάδεηζνο».296
Γηα ην έξγν απηφ ην «θξηπ» γξάθεη: «Δ «Γθφιθσ» ηνπ θ. Πεξεζηάδνπ σλνκάζζε
δξάκα εηδπιιηαθόλ, θαη φρη δξακαηηθφλ εηδχιιηνλ. Ίζσο δηα λα επηβεβαησζή, φηη είλε ε
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ππξίδσλ Πεξεζηάδεο (Μεζνξξνχγη ΏραΎαο 1854 – Ώζήλα 1918), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-

1912),

[ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC
%CE%B4%CE%B7%CF%82.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2016)
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ηδέξεο, ζ.156
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Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν (18νο – 19νο αηώλαο), ζ.352
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ππξίδσλ Πεξεζηάδεο, Δ Γθφιθσ, Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912), [ηζηνζειίδα],

2015,

http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC
%CE%B4%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%86%CF%89.html,
(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2016)
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αλάπνδε φςηο ηνπ «Ώγαπεηηθνχ ηεο ΐνζθνπνχιαο» θαη πσο «Σν δξάκα απηφ
νκνινγνπκέλσο έθακε θξόηνλ, δηφηη έρεη πνιινχο… ππξνβνιηζκνχο».297
Μαξγαξίηα (δξάκα)
Μία αλαθνξά ππάξρεη ζηελ εθεκεξίδα γηα ην πξψην έξγν ηνπ Πεξεζηάδε πνπ
γξάθηεθε ζε πεδφ ιφγν ην 1892, ζηελ νπνία ζρνιηάδεη θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο φξαζεο ηνπ
ζπγγξαθέα: «Βηο ην Παληνπνπιείνλ ηνπ θ. Σζφρα παξεζηάζε θαη ε «Μαξγαξίηα», έξγνλ
ζπγγξαθέσο ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζηο δελ επηηξέπεη επηθξίζεηο. Πεξί ησλ ζηαζαξρψλ φκσο
– θαη είλε ηξεηο κεηά ζπγρσξήζεσο – δχλαηαί ηηο λα είπε, φηη δελ δηαθέξνπλ ηνπ
ζπγγξαθέσο.»298
Η ζθιάβα (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν έξγν απηφ παξνπζηάζηεθε ην 1895 απφ ην ζίαζν Βπξππίδε ηνπ Μηραήι
Ώξλησηάθε κε ηελ Άξηεκε Γάκπνπ ζηνλ νκψλπκν ξφιν. Δ ππφζεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ
απφ ηνλ βίν θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζθιεξνηξάρειεο νξεηλήο Βιιάδαο, δίλνληαο έκθαζε
ζηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα.299
Γηα ην έξγν απηφ ε εθεκεξίδα γξάθεη ηνλίδνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθάιεζε
ε εζνπνηφο Γάκπνπ:300 «ΚΛΏΐΏΝ.

Βληαχζα. Ι. Α. Χ. Μνπ άξεζεο πνιχ, ηδίσο έρεηο

σξαίαλ κ ν ξ θ ή λ θαη κνινλφηη είζαη γπλαίθα, έρεηο… θ α ι ή λ γ ι ψ ζ ζ α λ. Καη έλ
άιιν αθφκε. Βίζαη ζθιάβα, αιιά δελ είζαη θ ι ε κ κ έ λ ε. Αελ ακθηβάιισ, φηη εηο ηνλ
Παξάδεηζνλ, ζα πεξλάο θαιά. Ο θ. Ώξλησηάθεο είλε πεξηπνηεηηθψηαηνο, θαίλεηαη δε φηη ζε
αγαπά πάξα πνιχ θαη θξνληίδεη καδή ζνπ λα ζ η ε θ α λ σ ζ ή… Βιπίδσ λα ζε επηζθεθζψ
θαη πάιηλ, αιιά νη ζπξσξνί ζνπ δελ πξέπεη λα κνπ δεηνχλ ην εηζηηήξηνλ κνπ…
θαηαιακβάλεηο ; Βγψ εηο ηνηνχηνπ είδνπο δεηήκαηα ζπκθσλψ πιεξέζηαηα κε ηελ γλψκε
ηνπ αμηφηηκνπ θ. Βπαηνχ κνπ : «φηαλ ε ζθελή είλαη ζθιάβα, ε είζνδνο πξέπεη λα είλαη ε ι ε
π ζ έ ξ α».301
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Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθά ζην θηεξφ‟, θξηπ, ηρ.54, 21 Ώπγνχζηνπ 1894, ζ.4 θαη γηα ηηο δχν αλαθνξέο
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Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Αεκέζηηρα, ζ.1418

300

Αεκέζηηρα, ζ.1465
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Σίκνο, „Poste Restante Σαρπδξνκηθή ππεξεζία «θξηπ».‟, θξηπ, ηρ.97, 18 Ενπλίνπ 1895, ζ.4
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Πολέμησ Ιωάννησ (1862-1924)
Ο πνηεηήο Εσάλλεο Πνιέκεο, πνπ θαηάγεηαη απφ ηζηνξηθή νηθνγέλεηα, γαινπρήζεθε
απφ κηθξφο κε ηηο ιατθέο παξαδφζεηο θαη ηνπο ζξχινπο ράξε ζηε κεηέξα ηνπ. ε πνιχ
κηθξή ειηθία, δεθαηξηψλ εηψλ, άξρηζε λα δεκνζηεχεη ηα πξψηα ηνπ πνηήκαηα θαη κεηά ην
ηέινο ηνπ Γπκλαζίνπ γξάθηεθε ζηελ Ννκηθή ρνιή ηελ νπνία φκσο παξάηεζε.
Με ηε βνήζεηα ηεο ππνηξνθία απφ ην Αήκν Ώζελψλ θαηάθεξε λα αλαρσξήζεη γηα
ην Παξίζη φπνπ αζρνιήζεθε κε ηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο, χζηεξα εξγάζηεθε σο γξαθέαο ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη σο ππνγξακκαηέαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν 1890 έγηλε
ζπλδηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Ώηηηθφλ Μνπζείνλ».
Σν έξγν ηνπ Πνιέκε ρσξίδεηαη ζε πνίεζε, ζεαηξηθά έξγα, δηεγήκαηα θαη
κεηαθξάζεηο. Σα πξψηα ηνπ πνηήκαηα ηα δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Βζλνθχιαθαο».
Βπίζεο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζπλεξγάηεο ζηε «Αηάπιαζε ησλ παίδσλ» θαη έγξαθε ζε
πνιιέο αθφκα εθεκεξίδεο. ζνλ αθνξά ηα ζεαηξηθά έξγα, εληχπσζε πξνθαιεί φηη είλαη
φια έκκεηξα θαη γξακκέλα ζηε δεκνηηθή, ελψ ζε πνιιά είλαη έληνλν ην ιανγξαθηθφ
ζηνηρείν.302
Ο ηξαγνπδηζηήο (δξάκα)
Μία κνλαδηθή αλαθνξά θάλεη ην «θξηπ» ζην έξγν απηφ ηνπ ζπγγξαθέα: «Βίλε
γλσζηφλ ηνπο αγαπεηνχ καο πνηεηνχ ην ιπξηθφλ δξακάηηνλ «Ο ΣΡΏΓΟΤΑΕΣΔ», ην
νπνίνλ απφ ηεο ειιεληθήο ζθελήο απαγγειζέλ, ερεηξνθνξηήζε ππφ ηνπ θηινινγηθνχ
θφζκνπ, σο πεξηιακβάλνλ αβξφηεηα αηζζεκάησλ εηο ζηίρνπο αςφγσο ιαμεπηνχο.»303
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Εσάλλεο Πνιέκεο (Ώζήλα 1862 – Ώζήλα 1924), Θέαηξν θαη ιατθή παξάδνζε (1871-1912), [ηζηνζειίδα],

2015,
http://theatrokaiparadosi.thea.auth.gr/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%8
2.html, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2016)
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„Νπθησδία Ε. Πνιέκεο – Α. Ρφδηνο‟, θξηπ, ηρ.39, 08 ΜαΎνπ 1894, ζ.4
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Σν όλεηξνλ (δξάκα)
Σν δξακαηηθφ απηφ έξγν ηνπ Πνιέκε αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα σο «ζθεληθφ
πνίεκα»: «Σελ εβδνκάδα απηήλ νη ζακψλεο ησλ ζεάηξσλ ζα παξαζηψζηλ εηο αιεζή
απφιαπζηλ, αθνχνληεο ην κεζηφλ ηξπθεξφηεηνο θαη θαληαζίαο πνηεηηθφλ έξγνλ ηνπ
αγαπεηνχ πνηεηνχ θ. Εσάλλνπ Πνιέκε. ηίρνη γιαθπξνί θαη θξπζηαιιψδεηο, ηνπο νπνίνπο
πξέπεη φινη λα ξνθήζνπλ σο γξαλίηαλ ελ κέζσ ηεο αηρκεξάο ζεξκφηεηνο.».304 αηηξίδεηαη
ν ηίηινο ηνπ: «Βηο ην ζέαηξνλ : - Γηαηί, κπακπά, πξψηα παξηζηάλνπλ ηελ θσκσδία :
«ΐέβαηα-βέβαηα» θαη χζηεξα ην «λεηξνλ» ηνπ Πνιέκε ; Αηφηη γηα λα ηδήο φλεηξν πξψηα
λα θνηκεζήο…»,305 αιιά θαη επαηλείηαη: «Σν «λεηξνλ» ηνπ αγαπεηνχ καο, ηνπ ηξπθεξνχ
καο πνηεηνχ ήξεζε πνιχ. Βθξίζε σο γιπθχ φλεηξνλ, ην νπνίνλ εβγήθε ζε θαιφ ηελ
επνκέλελ εηο ηνλ θ. Πνιέκελ, αθνχ επήξε νπρί νιίγα πνζνζηά.»306

Πωπ Γεώργιοσ (1872-1946)
ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα θαη ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο «Άζηππ» πνπ ππέγξαςε ην
θσκεηδχιιην «Πηθ Νηθ» καδί κε ηνλ Ν. Λάζθαξε307 θάλεη αλαθνξά ε εθεκεξίδα «θξηπ»
γξάθνληαο: «Ο θ. Πψπ αλ δε θάκε δέθα θαιακπνχξηα ηελ εκέξαλ, ζα θάκε είθνζη ην
βξάδπ.»308

Στεφάνου Στέφανοσ
Γηα ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα ηνπ γλσζηνχ θσκεηδχιιίνπ «Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο»
γξάθεη ε εθεκεξίδα «θξηπ»: «Βηο ηνλ θ. Καπεηαλάθελ εδφζε εηο ζηέθαλνο. Καη εξψηεζε
θάπνηνο: - Αηαηί εηο ηνλ πνηεηήλ ηνπ «Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο» δελ εδφζε θαλέλαο; Έιαβε
δε ηελ απάληεζηλ : Αηφηη απηφο ν ίδηνο είλαη δηπινχο : ηέθαλνο ηεθάλνπ».309

304

„Σν λεηξνλ ζθεληθφ πνίεκα ηνπ Εσάλλε Πνιέκε‟, θξηπ, ηρ.100, 09 Ενπιίνπ 1895, ζ.4
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.103, 30 Ενπιίνπ 1895, ζ.1
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.103, 30 Ενπιίνπ 1895, ζ.1
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Πιεξνθνξίεο γηα ην «Πηθ Νηθ» ζα βξείηε ζην πεδίν «Λάζθαξεο θαη Πσπ» ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
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Παληνιέσλ Γεπδέθεο, „Ώ.Ο.Α.Ο.‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.4
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Σν Μαμηιαξάθη, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3
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Δπί ηνπ θαηαζηξώκαηνο (θωκεηδύιιην)
Σν έξγν απηφ παξαζηάζεθε ζηηο 21 Ενπιίνπ 1893 απφ ηνλ ζίαζν ηνπ Ώιεμηάδε ζην
ζέαηξν «Σζφρα».310 Πξφθεηηαη γηα έλα ηξίπξαθην θσκεηδχιιην κε σξαία γαιιηθά άζκαηα
ηε κνπζηθή επηκέιεηα ησλ νπνίσλ είρε ν Εσζήθ Καίζαξεο. Δ θσκηθή ππφζεζή ηνπ
δηαδξακαηηδφηαλ ζε θαηάζηξσκα ειιεληθνχ αηκφπινηνπ, φπνπ θίινη θαη ζπγγελείο
ηαμίδεπαλ απφ ηε Μαζζαιία ζηνλ Πεηξαηά θαη αθνξά ηελ επηζπκία δχν λέσλ γηα γάκν πνπ
πξνζθξνχεη ζηελ επηζπκία ησλ γνληψλ ηνπο λα ηνπο παληξέςνπλ κε πινχζηνπο
νκνγελείο.311
Γηα ην έξγν απηφ γξάθεη ην «θξηπ»: «ηαλ θαλείο νκηιή πεξί ηνπ θσκεηδπιιίνπ
«Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο», θάλεη «ιφγνλ πεξί ηεθάλνπ».312
Γάκνο εμ έξωηνο (δξάκα)
ην ηξίπξαθην απηφ δξάκα πνπ γξάθηεθε ην 1894313 θάλεη αλαθνξά ε εθεκεξίδα:
«Έλ εθ ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο ηνπ θ. ηξαηήγε νλνκάδεηαη Κνληνζηέθαλνο.
Πηζηεχεηαη, φηη δελ εγέλεην επίηεδεο ππφ ηνπ ζπγγξαθέσο δηα ηνλ θ. ηέθαλνλ ηεθάλνπ,
ελ ηνχηνηο ιέγεηαη, φηη νχηνο εηο ην λένλ ηνπ δξάκα «Γάκνο εμ έξσηνο» ζα νλνκάζε έλα
ησλ εξψσλ ηνπ : Κνληνζηξαηήγελ.»314

Στρατήγησ Γεώργιοσ (1860-1938)
Ώπφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, πνπ ην 1883 αλαγνξεχηεθε
δηδάθησξ. Ανχιεςε σο δηθεγφξνο θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Σν 1878,
δεθαελληά ρξφλσλ κφιηο, έδσζε κηα δηάιεμε γηα ηελ Κφιαζε ηνπ Αάληε. ηε ινγνηερλία
εκθαλίζηεθε απφ ην 1879 κε πνηήκαηα πνπ δεκνζίεπε κε ην ςεπδψλπκν Font - General ζην
πεξηνδηθφ «Με ράλεζαη» ηνπ ΐιάζε Γαβξηειίδε θαη ηνλ επφκελν ρξφλν εμέδσζε ηελ
πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ κε ηίηιν Ρνδνδάθλαη. Έγξαςε επίζεο ζεαηξηθά έξγα, απφ ηα
310

Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, ηφκ.1, ζ.182
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Αεκέζηηρα ζ.412 θαη ζ.792

312

Παληνιέσλ Γεπδέθεο, „Ώ.Ο.Α.Ο.‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.4
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Αεκέζηηρα, ζ.338
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη, θξηπ, ηρ.48, 10 Ενπιίνπ 1894, ζ.2
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νπνία ηα πξψηα πνπ παξαζηάζεθαλ ζηηο αζελατθέο ζθελέο ήηαλ νη κνλφπξαθηεο θσκσδίεο
«Ο γέξσλ ηνπ Τκεηηνχ» θαη «Οη πιαησληθνί». Ώθφκε, έγξαςε θαη δηεγήκαηα θαη
κεηέθξαζε πνιιά έξγα.315
Βαζίιεηνο ν Βνπιγαξνθηόλνο (δξάκα)
Σν έξγν απηφ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ζίαζν Μέλαλδξν ζην ζέαηξν Σζφρα ζηηο 7
Ενπιίνπ 1894. Δ ππφζεζε ηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ΐαζίιεην πνπ αγαπνχζε ηε
ΐέξα, θφξε ηνπ βαζηιηά ησλ ΐνπιγάξσλ γηα ηελ νπνία θαη πνιεκά θαηά ηνπο.316
Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην έξγν απηφ: «Λίαλ πξνζερψο, σο καλζάλνκελ,
αλαβηβάδεηαη επί ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ Σζφρα ην δξάκα ηνπ θ. ηξαγήγε : «ΐαζηιεχο ν
ΐνπιγαξνθηφλνο». Σν φλνκα ηνπ εζηεκκέλνπ πνηεηνχ ππφζρεηαη πνιιά, νη δε
παξαθνινπζήζαληεο ηαο δνθηκάο βεβαηνχζηλ, φηη ην δξάκα ηνχην είλε πιήξεο επηβνιήο,
ζθεληθήο κεγαινπξεπείαο θαη πξσηνθαλνχο δξάζεσο.»317 θαη «Βηο ην ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα
παξεζηάζε ην δξάκα ηνπ θ. ηξαηήγε «ΐαζίιεηνο ν ΐνπιγαξνθηφλνο» κεηά πνιιήο
επηηπρίαο. Ώξεηαί ηνπ δξάκαηνο : θεληθή δηαζθεπή άκεκπηνο, γιψζζα θαζαξεχνπζα
σξαηνηάηε, ζηίρνη έμνρνη, δξάζηο κεγίζηε. Ώηέιεηαη: Υαιαξψο δηαγξάθεηαη ν ραξαθηήξ ηνπ
ΐαζηιείνπ, ηηλέο κνλφινγνη εθηελείο, ιχζηο νιίγνλ βεβηαζκέλε. Γεληθή γλψκε, φηη ην
δξάκα ηνχην ζα θαηαιάβε ζέζηλ δειεπηήλ ελ ηε πεληρξά καο θηινινγία.».318 Γξάθεη επίζεο
γηα ην άζκα ηεο Γιαχθεο:
«Γιαχθε (άδεη πξνο ιχξαλ).
Παξάδεηζνο είζαη, ηνπ ΐχδαληνο ρψξα,
Πινπζία εηο ξφδα, θηζζνχο θαη κπξζίλαο˙
Ώθζφλσο ν Πιάζηεο ζνπ έδσζε δψξα,
Ώιιά ε ςπρή κνπ πνζείο ηαο Ώζήλαο
Να έβιεπε ηψξα.
Γιαπθφλ ηνπ ΐνζπφξνπ απινχηαη ηα θχκα
Σν θσο θαηνπηξίδνλ αθηίλσλ ρξπζψλ,
315

Ώξρείν Βιιήλσλ Λνγνηερλψλ: ηξαηήγεο Γεψξγηνο, Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ, [ηζηνζειίδα], 2008,
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=387, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 16
Ννεκβξίνπ 2016)
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Αεκέζηηρα, ζ.325-326
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.47, 03 Ενπιίνπ 1894, ζ.1
318
Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.48, 10 Ενπιίνπ 1894, ζ.2
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Κ‟ εηο φρζαο αλζνχζαο επξίζθεη ην κλήκα˙
Βθεί φκσο ζέισ εηο ηνλ Ειηζζφλ
Να θέξσ ην βήκα.
Σαο ψξα ηνπ έηνπο επθάξπνπο αγγέιιεη
Οπψξα γιπθεία, επψδεο, πνηθίιε˙
Βδψ ηνπο θαξπνχο ηεο ε γε φιε ζηέιιεη,
Ώιι‟ φκσο ηεο Γιαχθεο επφζνπλ ηα ρείιε
Τκήηηεηνλ κέιη.
Τςνχζαη ζκαξάγδσλ κεζηή θαη ζεπθείξσλ,
Ώγία νθία, εηο ηνλ νπξαλφλ,
Υξπζνχ είζαη πιήξεο θαη ιίζσλ θαη κχξσλλ,
Ώιι‟ είζαη ηα ζάκβνο, ζεκλέ Παξζελψλ,
Ώηψλσλ απείξσλ !»319
Ώλαθέξεηαη αθφκα: «Φηινινγηθψο ην 1894 θαηήγαγε λίθελ ιακπξάλ, ηελ «Νίθελ ηνπ
Λεσλίδα», ραξηεζηάηελ θσκσδίαλ ηνπ θ. Ώλλίλνπ. Ώιι‟ εθηφο ηεο λίθεο ηαχηεο
εηπθιψζακε θαη ηνπο ΐνπιγάξνπο δηα ηνπ «ΐαζηιείνπ ηνπ ΐνπιγαξνθηφλνπ», δξάκαηνο
πνιιήο αμίαο ηνπ πνηεηνχ θ. ηξαηήγε.»320

Στρατηγόπουλοσ Ιδομενέασ
Γνλ Κηρώηεο (δξάκα)
Δ δηαζθεπή ηνπ θιαζζηθνχ απηνχ έξγνπ ηνπ Θεξβάληεο απφ ηνλ Εδνκελέα
ηξαηεγφπνπιν θαη ηε κνπζηθή ηνπ ππξίδσλα Καίζαξε είρε κεγάιε επηηπρία θαη αλέβεθε

319

„Σν άζκα ηεο Γιαχθεο (Βθ ηνπ ΐαζηιείνπ ηνπ ΐνπιγαξνθηφλνπ ηνπ θ. ηξαηήγε), θξηπ, ηρ.51, 31
Ενπιίνπ 1894, ζ.4
320
Hambro, „To 1894‟, θξηπ, ηρ.73, 01 Εαλνπαξίνπ 1895, ζ.2
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πνιιέο θνξέο.321 Δ πξψηε ηνπ παξάζηαζε έγηλε ζηηο 27 Ενπιίνπ 1895 απφ ηνλ ζίαζν
Πξφνδν ζην ζέαηξν «Οκνλνίαο».322
Σν «θξηπ» ην αλαθέξεη δχν θνξέο γξάθνληαο: «Ώζήλαηνλ. «Γνλ Κηρώηεο». Βίλε
έξγνλ ηνπ θ. Εδνκ. ηξαηεγφπνπινπ. Οη παξεπξεζέληεο εηο ηαο δνθηκάο ιέγνπλ, φηη είλε
ηιαξνηξαγσδία πξψηεο ηάμεσο. Πεξηκέλνκελ αλππνκφλσο ηελ παξάζηαζηλ.»323 θαη «Μεηά
ηελ παξαζηάζηλ ηνπ «Ανλ Κηρψηνπ». - Θαπκάζηνο απηφο ν «Ανλ Κηρψηεο»… - Ναη σξαίνλ
έξγνλ… - Αελ ζνπ ιέγσ γηα ην έξγνλ, βξε αδειθέ… γηα ηνλ Κνηνπνχιελ !»324

Συνοδινόσ Παναγιώτησ
Γηα ηνλ ζπγγξαθέα πλνδηλφ γξάθεη ην «θξηπ»: «Ο θ. πλνδηλφο είπελ, φηη έρεη ηξεηο
ηξαγσδίαο δηα λα δψζε εθέηνο, ηνλ Όξθνλ, ηα Ψαξά θαη ηεο πέηζαηο. Καιφλ είλε λα
κεησλνκάζε ην πξψηνλ εηο Ύδξαλ, δηα λα έρε νιφθιεξν ηελ ζσξεθηήλ καο κνίξαλ.» θαη
«Καη νιίγα θσκεηδχιιηα, θ. πλνδηλέ, κε ηα νλφκαηα ησλ αηκνηεισλίδσλ Αιθεηόο,
Χειηδώλ, Κίριε δελ ζα είλε άζρεκα. Θα έρεηε νιφθιεξνλ ζηφινλ… δξακάησλ λ‟
αληηηάμεηε θαηά ησλ αληηπάισλ ζαο θαη ζα είζζε θχξηνο ηνπ ζεάηξνπ θαηά ζάιαζζαλ.» 325
Γηάλλνο θαη Φιώξα (δξακαηηθό εηδύιιην)
Σν δξακαηηθφ απηφ εηδχιιην πξσηνπαξνπζηάζηεθε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1894 απφ
ελσκέλνπο ηνπο ζηάζνπο ησλ Σαβνπιάξε θαη Ώξλησηάθε θαη ηε κεινπνίεζε ηνπ π.
Καίζαξε.326
Δ εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην έξγν απηφ: «Ο αγαπεηφο πνηεηήο θ. Π. πλνδηλφο έδσθε
πξνο κειέηελ δξάκα ππφ ηελ επηγξαθήλ : «Γηάλλνο θαη Φιψξα». Βθ ηνπ νλφκαηνο ηνπ
ήξσο ελ ησ δξάκαηη θαηαθαίλεηαη, φηη ηνχην ζα έρε ηελ απαηηνχκελελ… θάζαξζηλ.» θαη
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Αεκέζηηρα, ζ.943
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Μπαξκπάθε, Όςεηο ηεο κνπζηθήο δσήο, ζ.113
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Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.95, 04 Ενπλίνπ 1895, ζ.4
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Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθαί πηλειηέο‟, θξηπ, ηρ.105, 13 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.4
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Καη νη δχν εηδήζεηο ζην Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.41, 22 ΜαΎνπ 1894, ζ.2
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Αεκέζηηρα, ζ.426
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«Βηο ην δξάκα απηφ ηνπ γλσζηνχ πνηεηνχ, θαζ‟ α εκάζνκελ ηειείηαη γάκνο θαη ν Γηάλλνο
παίξλεη ηελ Φιψξαλ. Φαληαζζήηε ηη ζα εγέλεην, εάλ έπεξλελ ε Φιψξα ηνλ γηάλλνλ.»327

Χαρίςησ Μάξιμοσ
Σν δαραξνθάιακν (θωκεηδύιιην)
Γξάθεη ε εθεκεξίδα γηα ην έξγν απηφ: «Έρνκελ θαη λένλ θσκεηδχιιηνλ ην :
«Γαραξνθάιακνλ». Ο ζπγγξαθεχο ηνπ θαίλεηαη πνιχ πξαθηηθφο. Βζθέθζε, φηη εάλ δελ
επηηχρε εηο ην ζέαηξνλ, κπνξεί λα ην ζηείιε εηο ηνλ ελ Θεζζαιία ηδξπζέλ ζαθραξνπνηείνλ.»
θαη «Βλ ησ ζέαηξσ. - Καη γηαηί ην σλφκαζε : Γαραξνθάιακνλ ; - Γηα λα γιπθάλε ηελ
απνηπρίαλ ηνπ.» 328 Ώθφκε αλαθέξεη: «Νένλ έξγνλ έρνκελ, ην Γαραξνθάιακν, ην νπνίνλ
φκσο πνιχ επίθξαλε ηνλ ζπγγξαθέα.»329
Καίζαξ θαη Μαξία (ηξαγωδία)
Γίλεηαη κία αλαθνξά ζην έξγν απηφ: «Βηο ησλ «Πνηθηιηψλ». Ο θ. Υαξίζεο
απεθάζηζε λα ραξίζε ηαο εηζπξάμεηο ηνπ δξάκαηφο ηνπ «Μαξία-Καίζαξ» ράξηλ ησλ εθ ηνπ
ζεηζκνχ παζφλησλ. Ο θφζκνο ζπλέξξεπζε ηφζνλ άθζνλνο, ψζηε ε επηηξνπή ππέξσ ησλ
ζπκάησλ ηνπ ζεηζκνχ… ελαγθάζζε λα πιεξψζε θαη νιίγα ησλ εμφδσλ.»330
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Καη νη δχν ζην Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.68, 28 Ννεκβξίνπ 1894, ζ.2
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Καη νη δχν απηέο πιεξνθνξίεο ζην Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.61, 09 Οθησβξίνπ 1894, ζ.2
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Έλαο Άιινο, „Λίγν απ‟ φια‟, θξηπ, ηρ.64, 30 Οθησβξίνπ 1894, ζ.4
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Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.41, 22 ΜαΎνπ 1894, ζ.2
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8.2 Έργα Αγνώςτου Συγγραφέα
Γκραν Βία (Gran Via) (επιθεώρηςη)
Γηα ηελ πξψηε απηή επηζεψξεζε πνπ είδε ε Ώζήλα, γξάθεη ην «θξηπ»: Πεγαίλεηε
πνιχ θαιά θαη παίδεηε «Γθξαλ βία» κε ρίιηεο λνζηηκάδεο, αιιά ζαξξψ ην ζθάικα ζαο θη ε
αλνξζνγξαθία πψο είλ‟ νη Μπισλάδεο.»331 θαη «Γθξαλ βία. Ώγία αθκάζαζα πεξί ηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλνο. Ώπήρζε δεζκία ππφ πνιιψλ δηα ηελ σξαηφηεηά ηεο θαη ππνζηάζα
καξηπξηθψο ηνλ δη‟ αλαζθνιπηζκνχ ζάλαηνλ κεηέζηε ην 1894 κ.Υ. ελ Παξαδείζσ…»332
Γξάθεη αθφκε θαη γηα ην ηξαγνχδη «Οκπξέιαηο» πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ
παξάζηαζε: «Σαο «Οκπξέιαο» θαιχπηεη βξνρή… ρεηξνθξνηεκάησλ.»333
Ώλαθέξεηαη θαη ζηηο πςηθψλνπο Σέθια Κνξδνβέ (Tecla Cordove) γηα ηελ νπνία
κηιήζακε ζην θεθάιαην ηνπ «Μαμηιαξψκαηνο», θαη ηελ Ώλλίηα Νη‟ Ώγθνζηίλν (Annita d‟
Agostino) γηα ηελ νπνία ιέεη: «Αηα ηαο γπλαίθαο ηνπ ζηάζνπ ηνχηνπ ε θνηλσλία νπδεκίαλ
ράξηηα νθείιεη εηο ηνλ θ. Πξίληεδελ, δηφηη νχηνο δελ ηαο εχξελ αέξγνπο. Πνιιαί είρνλ
εξγαζίαο, ε δε θ. Annita D‟ Agostino - ε πξψηε ανηδφο – ζα ήην δεθηή επραξίζησο εηο φια
ηα σδηθά θαθελεία εληαχζα θαη ελ ηαο επαξρίαηο, φπνπ πξν δεθαεηίαο έγηλε γλσζηή.» θαη
«Πξνρζέο εδφζε θαη κία επεξγεηηθή ππέξ ησλ ζπκάησλ ηνπ ζεηζκνχ. Αελ ζα είλε θαθφλ λα
δνζή θαη κία επεξγεηηθή ππέξ ησλ ζπκάησλ ηεο θ. Agostino.»334 Σέινο ζαηηξίδεη θαη ηηο δχν
πςηθψλνπο: «Ο νδνλησηφο ζηδεξφδξνκνο θαη νη νδνληνταηξνί καο θέξνπλ εηο ην άθξνλ ηεο
γξαθίδνο καο ηελ εμήο παξαηεξήζηλ : Αχν νδνληνταηξνί, νη θ. θ. Καξαθαηζάλεο θαη
Μπξέιεο θαηνηθνχλ πιεζίνλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο». Αηαηί απηφ ; Μήπσο δηα λα
έρνπλ πειάηααο εθείλνπο πνπ ηνπο πνλεί ην δφληη ηελ Cordove θαη ηελ D‟ Agostino ;»335
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Ώβδεξίηεο, „Βηο ηνλ ζίαζνλ Πξφνδνο‟, θξηπ, ηρ.45, 19 Ενπλίνπ 1894, ζ.4
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„Ώπφζπαζκα αλέθδνηνπ ιεμηθνχ‟, θξηπ, ηρ.52, 07 Ενπιίνπ 1894, ζ.4
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Ώβδεξίηεο, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.50, 24 Ενπιίνπ 1894, ζ.4
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Καη νη δχν πιεξνθνξίεο ζην Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.38, 01 ΜαΎνπ 1894, ζ.2
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Βγψ, „Φφιαη‟, θξηπ, ηρ.42, 29 ΜαΎνπ 1894, ζ.1-2
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Οικογενειακά γελοία (κωμωδία)
Αελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν απηφ. Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη πσο
πξφθεηηαη γηα κηα δίπξαθηε απηή θσκσδία πνπ αθνξά έλαλ αμησκαηηθφ ηνπ ζηξαηνχ. 336 Δ
πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ παίξλνπκε απφ ην «θξηπ» είλαη πσο ν ήξσαο ηνπ έξγνπ
νλνκάδεηαη Ώιέμαλδξνο: «Βάλ δελ έρε ππφζεζηλ, έρεη φκσο εμ (αξ. 6) κνλνκαρίαο. Βηο
ηηλαο εμ απηψλ ιακβάλεη κέξνο θαη ν ήξσο Ώιέμαλδξνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα
«Οηθνγελεηαθά γεινία» παξεζηάζζαλ ηελ εκέξαλ ηνπ Ώγ. Ώιεμάλδξνπ. Φαληαζζήηε ηελ
απνλίαλ ηνπ ζπγγξαθέσο, λα βάιε ηνλ ήξσά ηνπ λα κνλνκαρή ηελ εκέξαλ ηεο ενξηήο
ηνπ.»337
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Αεκέζηηρα, ζ.983

337

Σν Μαμηιαξάθη, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.3, 05 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3
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8.3 Ηθοποιοί
ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη εζνπνηνί κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθε ε
εθεκεξίδα. εκεηψλεηαη πσο γηα ηηο εζνπνηνχο Ώηθαηεξίλε ΐεξψλε θαη Βπαγγειία
Παξαζθεπνπνχινπ ππάξρνπλ μερσξηζηέο αιιά θαη θνηλέο αλαθνξέο, έηζη ινηπφλ
δεκηνπξγνχληαη θαη ηα αληίζηνηρα πεδία ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Βεξλάξ άξξα338
Γηα ηε ζξπιηθή Γαιιίδα εζνπνηφ αλαθέξεη ε εθεκεξίδα: «Δ πξσηαγσλίζηξηα αχηε
έρεη ηελ ηδηνηξνπίαλ ηεο άξξαο ΐεξλάξ, ήηνη θνηκάηαη θαη απηή εμεπισκέλε εληφο
θπηίνπ»,339 «Δ άξξα ΐεξλάξ ζα ιάβε ην παξάζεκνλ ηεο Λεγεψλνο ηεο ηηκήο. Αελ
επζπαγρλίδεηαη θ‟ εκάο ε αγγιηθή θπβέξλεζηο λα δψζε εηο ηηλαο εζνπνηνχο ην παξάζεκνλ
ηνπ Λνπηξνύ;»340 θαη «Δ δεζπνηλίο ΐεξψλε επξίζθεηαη εηο Παξηζίνπο, φπνπ εθ ΐφινπ
κεηαβαίλεη εθεί θαη ε θπξία Παξαζθεπνπνχινπ. Μεηά ηελ άθημηλ ηαχηεο ε άξα ΐεξλάλ ζα
έιζε εηο ΐφινλ.»341

Βεξώλε Αηθαηεξίλε
Γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή, φπσο είδακε, εζνπνηφ απηή αλαθέξεη ε εθεκεξίδα: «Βηο
ηελ «Οκφλνηαλ» ε δεζπνηλίο ΐεξψλε θαζ‟ εθάζηελ επηδεηθλχεη λέα ραξίζκαηα κεγάιεο
εζνπνηνχ. Βηο ησλ ζαπκαζηψλ ηεο καο έζηεηιε ην επφκελνλ δίζηηρνλ: Βθίκσζεο ησλ
θξηηηθψλ ηα ζηφκαηα ζχ κφλε Καη αλεδείρζεο ηεο ζθελήο ην θφζκεκα, ΐεξψλε.»342 θαη «Δ
επεξγεηηθή ηεο ΐεξψλεο έιαβε ραξαθηήξα δηαδειψζεσο. Ώληί θνξδφλη εθψλαδαλ :
ΐεξψλε.»343
338

Βκθαλίδεηαη σο «άξξα ΐεξλάξ» αιιά ηελ ζπλαληάκε ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο «Μπεξλάξ», ζηελ

παξνχζα εξγαζία δηαηεξείηαη κε ηελ πξψηε κνξθή.
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Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.12, 31 Οθησβξίνπ 1893, ζ.4

340

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.69, 04 Αεθεκβξίνπ 1894, ζ.2

341

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.92, 15 ΜαΎνπ 1895, ζ.1

342

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Hambro, „Tit bits – Δγνχλ ηα πεηζφληα‟, θξηπ, ηρ.7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3
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Βεξώλε θαη Παξαζθεπνπνύινπ
Γηα ηηο δχν απηέο εζνπνηνχο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζε πιεζψξα παξαζηάζεσλ θαη
αγαπήζεθαλ θαη ζαπκάζηεθαλ ηφζν πνπ ρψξηζαλ ηνπ ζαπκαζηέο ζε δχν ζηξαηφπεδα, 344
γξάθεη ην «θξηπ»:
«Αδηάθνπα ρεηξνθξνηεί ν θόζκνο ηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο αλάβεη θαη θνξώλεη.

Μπνπθέηα θη’ άλζε δξνζεξά πξνζθέξνπλ ζηελ Βεξώλε
Κ’ ε Βαγγειία ην θπζά, κα ‘θείλν δελ δελ θξπώλεη.

Βξαρηόιηα αλεθηίκεηα ραξίδνπλ ‘οηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο θσλάδεη θαη ζπκώλεη.

Χξπζά ζηεθάληα δίλνπλε ζηε κάγηζζα Βεξώλε
Καη ε Δπαγγειία καο θνπζθώλεη, μεθνπζθώλεη.

’ ακάμη ηδηαίηεξν πεγαίλνπλ ηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο ηα ξνύρα ηεο καδώλεη.»345
Βπίζεο: «Σν κεγαιείηεξνλ ζεαηξηθφλ γεγνλφο είλε ηεο δεζπνηλίδνο ΐεξψλεο ε επεξγεηηθή,
ήηηο δηα ηαχηελ κελ ήην απνζέσκα δηα δε ηελ Κπξίαλ Παξαζθεπνπνχινπ μεζέσκα.»346,
344

Μεηζφιεο, ζ.682
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Βγψ, „Αίζηηρα δεκνηηθά‟, θξηπ, ηρ.7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3
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ζρνιηάδεη θαη ηελ παξάζηαζε «Φαχζηα» ε νπνία φπσο είδακε είλαη ε κνλαδηθή παξάζηαζε
πνπ αλέβεθε ηαπηφρξνλα απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ζηάζνπο κε ηηο δχν απηέο εζνπνηνχο ζε
θαζέλαλ απφ ηνπο ζηάζνπο: «-Ώγαπάηε ηελ «Φαχζηαλ» ηεο ΐεξψλεο ή εθείλελ ηεο
Παξαζθεπνπνχινπ ; -Ώγαπψ λα κείλσ ήζπρνο.»347 αηηξίδνληαη επίζεο θαη νη ζαπκαζηέο
ησλ εζνπνηψλ απηψλ: «Καηά ηελ δηαδήισζηλ θάπνηνο εξσηά : - Μήπσο έπεζελ ε
Κπβέξλεζηο ; - Καη είο Παξαζθεπνπνπιηζηήο : - ρη, έπεζελ ε ΐεξψλε.»348

Κνηνπνύιεο Γεκήηξηνο
Γηα ηνλ δεκνθηιή εζνπνηφ θαη αξρεγφ ηνπ ζηάζνπ «Πξφνδνο» γξάθεη ην «θξηπ»:
«Θπζίαλ φλησο έθακεο γηα ηελ ζθελήλ κεγάιελ
Ξπξίζαο ηνλ αηίζαζνλ εθείλνλ κχζηαθά ζνπ,
Ώιιά ηνλ Κσλζηαληίλνλ καο κε παξαζηήζεο πάιηλ…
Άθεζε ην κνπζηάθη ζνπ θαη θάζεζαη ζηα απγά ζνπ.»349
αηηξίδεη επίζεο ην φλνκά ηνπ: «Δ αζηπλνκία απεγφξεπζε ηελ ελ ηε πφιεη δηαηξνθήλ
θαηνηθηδίσλ δψσλ θαη πηελψλ. Έλεθα ηεο απαγνξεχζεσο ηαχηεο ν ζίαζνο Κνηνπνύιε ζα
παξηζηά εθηφο ηεο πφιεσο, ζα παξαηηεζή δε ηεο πξπηαλείαο θαη ν θ. Παπιίδεο, φζηηο
ηξέθεη θφηαηο θαη ηξέθεηαη κε απγά.»350

Νηλόλ
Γηα ηελ εζνπνηφ, φπσο ζπκπεξαίλνπκε, Νηλφλ γξάθεη ε εθεκεξίδα: «Σελ εζπέξαλ ελ ησ
ζεάηξσ ηνπ «ΐαξηεηέ» εγέλεην ε δηαλνκή ησλ βξαβείσλ. Σν πξψηνλ έιαβελ ε δεζπνηλίο –
δελ δίδνκελ νπδεκίαλ εγγχεζηλ- Ninon, ήηηο παξίζηα ηελ «Σξέιιαλ». Με ην costume ην
νπνίνλ έθεξελ εηξέιιαλελ νκνινγνπκέλσο πνιινχο, θάπνηνο εθ ησλ νπνίσλ ηεο έθακε θαη
346

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3
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Οιιελδνθφξνο, „Σν ζέκα… ηεο εκέξαο (Βθ ηεο κεζφδνπ ηνπ… πνξηνθνιίνπ), θξηπ, ηρ.8, 10 Οθησβξίνπ

1893, ζ.2
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Βγψ, „Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.9, 18 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3
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Βγψ, „Βπηγξάκκαηα Βηο ηνλ Κνηνπνχιελ.‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.51, 31 Ενπιίνπ 1894, ζ.1
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ην εμήο δίζηηρνλ: Ώλ ην κηζφ ζνπ φλλνκα κνπ ιέγε πάληα non, κσο εζχ νιφθιεξνο κνπ
ιέγεηο λαη Ninon.» θαη «Πεξίεξγνλ. Δ επηηξνπή έδσθε ην βξαβείνλ εηο ηελ Ninon, δηφηη ηεο
ήμηδε απηή είλαη γπκλή . . . ε αιήζεηα, νιίγνλ έιεηςε λα είπσκελ : ε Ninon.»351

Παληόπνπινο Δπάγγεινο
Γηα ηνλ εζνπνηφ απηφ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ν κεγαιχηεξνο θσκηθφο ηνπ
αλαγελλεκέλνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ,352 γξάθεη ην «θξηπ»: «‟ φια ηα θσκεηδχιιηα θαιά
ηα θαηαθέξλεηο Μα πάληα ζαλ παξάιπηνο ηα δπφ ζνπ πφδηα ζέξλεηο.»353 αηηξίδεη ην
γεγνλφο πσο ν Παληφπνπινο παίδεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ζέαηξν ηνπ Σζφρα
γξάθνληαο: «Καη ηψξα αο έιζσκελ εηο ηνπ ζέαηξν ηνπ θ. Σζφρα. Ώιιά ζπγγλψκελ, κία
παξαηήξεζηο : Ώθνχ ήξσο ηνπ ζεάηξνπ ηνχηνπ είλε ν Παληφπνπινο δελ είλε νξζφλ λα
ιέγεηαη Παληνπσιείνλ : Δκείο ηνπιάρηζηνλ νχησ ζα η‟ νλνκάδσκελ.»354

Παξαζθεπνπνύινπ Δπαγγειία
Ώλάκεζα ζην πιήζνο αλαθνξψλ πνπ θάλεη γηα ηελ εζνπνηφ Βπαγγειία
Παξαζθεπνπνχινπ ε εθεκεξίδα, ηελ θνξντδεχεη γηα ηελ ειηά πνπ θαίλεηαη λα έρεη
θάλνληαο ινγνπαίγλην κε ηνλ ηίηιν ηνπ δξάκαηνο «Πίζηηο, ειπίο θαη έιενο» ζην νπνίν
ιάκβαλε κέξνο γξάθνληαο: «- Δ θ. Παξαζθεπνπνχινπ έρεη ηεξάζηηαλ ειαίαλ επί ηεο
σκνπιάηεο. - Βίλαη ε πξνζσπνπνίεζηο ηνπ δξάκαηνο «Πίζηηο, Βιπίο θαη Βιαία»355 θαη
«Σεο Παξαζθεπνπνχινπ νη ζαπκαζηαί έπξεπε λα θσλάδνπλ : ΐαγγ-ειεά.»356 Ώθφκε
αλαθέξεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην έξγν ηνπ αξδνχ «Σν Αηαδχγηνλ»: «Βηο ηα «Οιχκπηα» ε
θπξία Παξαζθεπνπνχινπ παξηζηάλεη ζαπκάζηα ην Divorsons ηνπ αξδνχ. Μα εκείο
είρνκελ αλέθαζελ ηελ ηδέαλ φηη ε θ. Παξαζθεπνπνχινπ εηο ην δηαδχγηνλ πάληνηε
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Καη ηα δχν ζην Βγψ,„Βδψ θ‟ εθεί‟, θξηπ, ηρ.30, 06 Μαξηίνπ 1894, ζ.2
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Βγψ, „Βπηγξάκκαηα - Βηο ηνλ Παληφπνπινλ‟, θξηπ, ηρ.2, 29 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.2
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Σν Μαμηιαξάθη, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.3, 05 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Παληνιέσλ Γεπδέθεο, „Ώ.Ο.Α.Ο.‟, θξηπ, ηρ.1, 22 Ώπγνχζηνπ 1893, ζ.3
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επηηπγράλεη.»357 Σέινο, αλαθέξεη ηελ εγεηηθή ηεο ηδηφηεηα ζηνλ ζίαζν Πξφνδν ηνπ Α.
Κνηνπνχιε: «Παξά ηνλ θ. Καξαπάλνλ θάζεηαη ε θ. Παξαζθεπνπνχινπ. Αηαηί ; Ο είο έηλε ν
αξρεγφο ηνπ πξννδεπηηθνύ θφκκαηνο θαη ε άιιε αξρεγφο ηνπ ζηάζνπ «Πξφνδνο».358

ηγάιαο Μάξθνο
ηνλ γλσζηφ γηα ηελ απαγγειία θαη ηε κηκεηηθή ηγάια,359 θάλεη αλαθνξά ε
εθεκεξίδα: «Έρεηο ιαξχγγη αεδνληνχ, ηζαθίζκαηα πνηθίια, έρεηο πξνζφληα πίζεθνο θαη ζπ
ζαλ ηνλ … Γθνξχιια, φκσο καλία θνβεξή ζνπ κπήθε ζην θνπξνχπη κεζ‟ ηα θαιά
θαζνχκελα λ‟ αθνχκε… ηνλ Σξηθνχπε !»360 θαη «Δ εζπεξίο ηνπ θ. Μάξθνπ ηγάια επέηπρε
ζαπκαζίσο. Δ απαγγειία ησλ πνηεκάησλ αξίζηε θαη ε απνκίκεζηο ηνπ Σξηθνχπε θαη ηνπ
Αειηγηάλλε ηειεία. Κάπνηνο Μεζνινγγίηεο αθνχσλ ηνλ ηγάιαλ απαγγέινληα αιά
Σξηθνχπε εθψλαμε : - Μαχξν ηνπ αγχξηε !»361

Σαβνπιάξεο Γηνλύζηνο
ηνλ κεγάιν απηφ εζνπνηφ ηνπ ζεάηξνπ θαη ππεχζπλν ηνπ ζηάζνπ «Μέλαλδξνο» θάλεη
αλαθνξά ε εθεκεξίδα κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε «Φαχζηα»: «Ο Σαβνπιάξεο σο «Μέγαο
Κσλζηαληίλνο» θαη ε δεζπνηλίο ΐεξψλε σο «Φαχζηα» εζξηάκβεπζαλ.»362 θαη
«Θαπκάζηα παξέζηεζεο ηνλ Μέγαλ Κσλζηαληίλνλ,
ε κηα ζηηγκή ελφκηζα σο έβιεπα εθείλνλ.
Βλ γέλεη πξέπεη λα ζνπ πσ κηα γλψκε είρνλ φινη
Να γίλεο απηνθξάησξ ζπ… ζαλ πάξνπκε ηελ Πφιη.»363

357

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4

358

Φσλνγξάθνο, „Δ ππνπξγηθή θξίζηο Δ έλαξμηο ηεο βνπιήο‟, θξηπ, ηρ.12, 31 Οθησβξίνπ 1893, ζ.2

359

Αεκέζηηρα, ζ.497

360

Ώβδεξίηεο, „Βπηγξάκκαηα Βηο ηνλ ηγάιαλ‟, θξηπ, ηρ.32, 20 Μαξηίνπ 1894, ζ.2

361

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.92, 15 ΜαΎνπ 1895, ζ.2

362

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.3

363

Βγψ, „Βπηγξάκκαηα Βηο ηνλ Α. Σαβνπιάξελ.‟, θξηπ, ηρ.6, 26 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4
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Ώλαθέξεηαη αθφκε: «Χκίιεζε θαη ν θ. Α. Σαβνπιάξεο εμ νλφκαηνο ησλ εζνπνηψλ αιιά
κεξηθάο ιέμεηο δελ ηα επξφθεξε θαιψο θαη ελάγθαζε θάπνηνλ λα είπε, φηη έπξεπε λα έρε
ππνβνιέα.»364

364

Φσλνγξάθνο, „Πξνζσπίδεο‟, θξηπ, ηρ.78, 05 Φεβξνπαξίνπ 1895, ζ.2
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8.4 Θέατρα
Θέατρο Αθήναιον
Γηα ην ζέαηξν Ώζήλαηνλ πνπ ρηίζηεθε ην 1895 ζηε γσλία Παηεζίσλ θαη ζεκεξηλήο
Μάξλεο365 γξάθεη ε εθεκεξίδα: «Αηεξρφκεζα ηελ εβδνκάδα ησλ εγθαηλίσλ. Καη αθνχζαηε.
Βγθαηλία ηεο λέαο ΐνπιήο, εγθαίληα ηεο ππνγείνπ γξακκήο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ΏζελψλΠεηξαηάο, εγθαίληα ηνπ λένπ ζεάηξνπ Αζήλαηνλ, εγθαίληα ησλ αθπξψζεσλ ησλ εγθνινγψλ,
εγθαίληα ηεο πξνζσξηλήο πξνεδξείαο ηνπ θ. Σζαξιακπά…» θαη «Ώζήλαηνλ». Ήην φλνκα
πεξηνδηθνχ θηινινγηθνχ, ηψξα δε είλε θαη φλνκα ζεξηλνχ ζεάηξνπ, θηηζζέλεληνο απέλαληη
ηνπ Πνιπηερλείνπ. Δ γεηηλίαζηο αχηε έρεη ιφγνλ λα επθνιχλε ηνπο εζνπνηνχο καο, νη
νπνίνη εζζάλαλην πνιχλ θφπνλ, αθνχ εηξγάδνλην φιελ ηελ εκέξαλ εηο ην Πνιπηερλείνλ, λα
κεηαβαίλσζη ηελ εζπέξαλ εηο ηαο άιια ζεξηλά ζέαηξα θαη λα δίδσζη παξαζηάζεηο.»366

Θέατρο Βαριετέ
Εδηνθηήηεο ηνπ είλαη ν Ώζιάλεο. Σν ζέαηξν ΐαξηεηέ, φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην
γηα ηελ ηζηνξία ησλ ζεάηξσλ, ρηίζζεθε ην 1894 ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ ηαδίνπ θαη
Παξζελαγσγείνπ (ζεκεξηλή νδφο Ώξηζηείδνπ) θαη ιεγφηαλ θαη ζέαηξν «Πνηθηιηψλ».367
Γηα ην ζέαηξν απηφ γξάθεη: «ΕΑΕΟΚΣΔΣΔ Ο Κ. ΕΧ. ΏΛΏΝΔ Υνξνί, δηαζθέδαζηο,
επζπκία, γέινηα, ραξαίο, έξσηεο! Νέαη ανηδνί, λέαη ρνξεχηξηαη θαη κφλνλ παιαηά θνληάθ θαη
παιαηνί νίλνη. Καηά άββαηνλ θαη Κπξηαθήλ γίλεηαη παλεγχξη ζσζηφ. Μφλνλ εηο ην
«ΐαξηεηέ» θαηαιακβάλεη θαλείο, πψο κπήθε ε ηξειιή Ώπνθξεά.»368 θαη
«Σειεπηαίνη καο έκεηλαλ ηνπ ΐαξηεηέ νη ρνξνί,
αιι‟ εδψ κε ην ζπκπάζεην αζηείν δελ ρσξεί,
δηφηη έλαο καζθαξάο απ‟ φιε ηε ζάξα θαη ηε κάξα
365

Αεκέζηηρα, ζ.126

366

Καη νη δχν απηέο εηδήζεηο ζην Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.93, 21 ΜαΎνπ 1895, ζ.2-3

367

Αεκέζηηρα, ζ.126

368

„ΐαξηεηέ‟, θξηπ, ηρ.27, 13 Φεβξνπαξίνπ 1894, ζ.4
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ζα ηζηκπήζε κία πεληαθνζάξα !
Καη φια απηά ν Ώζιάλεο ηα θάλεη·
κπξάβν ζνπ θχξηε Ώζιάλε»369
Ώλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ ππλσηηζηή, ηαρπδαθηπινπξγφ, κάγν ΐαηξί πνπ έθαλε
παξαζηάζεηο ζην πξναλαθεξζέλ ζέαηξν: «Θέαηξν «Πνηθηιηψλ». Βδψ ν θ. Watry θάκλεη
πνιχ

πεξίεξγα

πξάγκαηα.

Μαγλεηίδεη,

ππλσηίδεη

θαη

εθεηειεί

δηαθφξνπο

ηαρπδαθηπινπξγηάο, αη νπνίαη φκσο πξέπεη λα νκνινγήζσκελ, φηη είλε θαηψηεξαη απφ ηαο
ηαρπδαθηπινπξγίαο ηνπ θ. Σξηθνχπε.»370 θαη
«Χ ζπ ΐαηξί, πνχ λα ζε βξσ δελ ηψιπηδα πνηέ
πνπ παίδεηο κεο ζηα δάρηπια ηεο καγηθήο ηνπο ηξφπνπο,
πνπ θάλεηο ηφζα ζαχκαηα εηο ην «ΐαξηεηέ»
θαη –φπεξ ζπνπδαηφηεξνλ- πνπ θφβεηο ηνπο αλζξψπνπο,
ηδνχ ! κπξνζηά ζνπ ζηέθνκαη κε ρέξηα ζηαπξψκελα
θαη ην ζπαζί ζνπ ηξφρηζε θαη θφςε κε θ‟ εκέλα.»371

Θέατρο Κωμωδιών
Σν ρεηκεξηλφ απηφ ζέαηξν είρε κία απφ ηηο πνιπηειέζηεξεο ρεηκεξηλέο αίζνπζεο ηεο
επνρήο θαη ρηίζζεθε ην 1891 ζηε ζεκεξηλή νδφ Μπελάθε απφ ηνλ Κ. Μπαιάλν. 372 Δ
εθεκεξίδα γξάθεη γηα ην ζέαηξν απηφ θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ θ. Πξίληεδε: «Ώθεχθησο ε
θπβέξλεζε πξέπεη λα παξαζεκνθνξήζε ηνλ θ. Πξίληεδελ, ζεαηξψλελ ησλ «Κσκσδηψλ»,
φζηηο κεηά πξσηνθαλνχο επζπιαγρλίαο πεξηζπλέιεμελ φινπο ηνπο ηηαινχο εξγάηαο ηνπ
ζηδεξνδξφκνπ Πεηξαηψο-Λαξίζζεο θαη θαηήξηηζε ζίαζνλ εξγαηηθψηαηνλ. Αελ γλσξίδνκελ
369

Ώβδεξίηεο, „ηίρνη ηνπ θάξξνπ‟, θξηπ, ηρ.79, 12 Φεβξνπαξίνπ 1895, ζ.4

370

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.39, 8 ΜαΎνπ 1894, ζ. 2-4

371

Μαλήο, „Ώπνθεθάιηζηο‟, θξηπ, ηρ.40, 15 ΜαΎνπ 1894, ζ. 2

372

Αεκέζηηρα, ζ.129
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νπνίνλ ζα είλε ην ηέινο ηνπ ζηάζνπ ηνχηνπ, πνιινί φκσο πηζηεχνπλ, φηη κεηά ηηλαο εκέξαο
θαλείο δελ ζα δχλαηαη λα ηνπο είπε : - Άμηνο ν κηζζφο ζαο !»373 Βπίζεο ζαηηξίδεη ην γεγνλφο
πσο ην ζέαηξν έρεη θνξηνχο: «εκείσζεο αλαγθαηνηάηε. ζνη ζα έρνπλ ην ζάξξνο λα
κεηαβνχλ εηο ην ζέαηξνλ απηφ θαιιφλ είλε λα ιακβάλσζη πξνθπιαθηηθά κέηξα απφ ην θόξν
θαη ηνπο θνξένπο ησλ θαζηζκάησλ.»374 θαη «Αηα ηνπο ζέινληαο λα κεηαβψζηλ εηο ην
ζέαηξνλ ησλ «Κσκσδηψλ» ζπληζηψκελ ζεξκψο ηελ εληνκνθηφλνλ θφληλ ηνπ θαξκαθνπνηνχ
θ. Μαπξίθνπ, νδφο ηαδίνπ θιπ.»375 Σέινο, θαπηεξηάδεη ηνλ ηηαιηθφ ζίαζν πνπ έπαηδε ζην
ζέαηξν απηφ: «Κάπνηνο δηεξρφκελνο εθ ηνπ ζεάηξνπ ησλ «Κσκσδηψλ» πεξί ηελ
κεζεκβξίαλ θαη αθνχσλ θσλάο εξσηά ηνλ ηζηακέλνλ εηο ηελ ζχξαλ: - Ση θαπγάο είλε κέζα ;
- ρη, θάλεη πξφβεο ν ηηαιηθφο ζίαζνο.»

Θέατρο Ομονοίασ
Γηα ην μχιηλν απηφ ζέαηξν βξίζθεηαη δίπια ζηα ινπηξά Παπαδνπνχινπ θαη ζηνλ
«Γπκλαζηηθφ χιινγν»,376 γξάθεη ην «θξηπ»: «Σα νηθνλνκηθά ζαο, ππέιαβελ ν θ.
Οξλζηάηλ, είλε ζαπκάζηα, ακηιιψληαη κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θ. Ώλαζη. Γελλαδίνπ, ηνλ
νπνίνλ πξν νιίγνπ εγλψξηζα. Ώη εηζπξάμεηο ησλ ηακείσλ ζαο κφλνλ πξνο ηαο εηζπξάμεηο
ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο» δχλαληαη λα παξαβιεζψζη…», 377 «Πξνο γλψζηλ ησλ νιίγσλ
ζεαηψλ : Βάλ έπαπζελ ν πν΄ιεκνο ηεο Κνξέαο κεηαμχ Κίλαο θαη Εαπσλίαο, δελ έπαπζελ ν
ίδηνο πφιεκνο κεηαμχ ησλ… θαζηζκάησλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο». 378 Καη «Σα ζέαηξα
εμαθνινπζνχλ ηαο παξαζηάζεηο ησλ. εκεηνχκελ απηήλ ηελ εηδνπνίεζηλ, δηφηη κεηαμχ ησλ
ζεάηξσλ θαηαηάζζνκελ θαη ην ηεο «Οκνλνίαο». 379

373

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.38, 01 ΜαΎνπ 1894, ζ.2

374

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.38, 01 ΜαΎνπ 1894, ζ.2

375

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.39, 08 ΜαΎνπ 1894, ζ.2

376

Αεκέζηηρα, ζ.124

377

Πειαξγφο, „πλέληεπμηο κεηά ησλ μέλσλ αληηπξνζψπσλ πεξί ηνπ ζπκβηβαζκνχ‟, θξηπ, ηρ.44, 12 Ενπλίνπ

1894, ζ.1
378

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.52, 07 Ενπιίνπ 1894, ζ.2

379

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.44, 12 Ενπλίνπ 1894, ζ.4
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Θέατρο Ορφανίδου (Ολύμπια)
Γηα ην ππαίζξην απηφ ζέαηξν πνπ ζηε πνξεία κεηνλνκάζηεθε «Οιχκπηα» δελ
ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηελ βηβιηνγξαθία. Ώπφ ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο
Αεκέζηηρα, γλσξίδνπ κε πσο άλνημε ην 1891 ζηε ιεσθφξν Ώκαιίαο, δεμηά ηεο νδνχ
Γαππείνπ θαη βξηζθφηαλ ζηνλ θήπν ηεο θαηεδαθηζκέλεο έπαπιεο ηνπ θαζεγεηή θαη πνηεηή
Θεφδσξνπ Οξθαλίδε.380
Με ηελ νλνκαζία «Οξθαλίδνπ» ε εθεκεξίδα αλαθέξεη θπξίσο παξαζηάζεηο ηεο
πςηθψλνπ Γαλ Νηαξάο: «Ώπφςε ζα ηξειάλε θφζκν κε ηα λέα ηεο ηξαγνχδηα εηο ην θνκςφλ
ζέαηξνλ ηνπ Οξθαλίδνπ ε παιαηά γλψξηκνο ησλ Ώζελψλ Jeanne D‟ Aras.»381 θαη «Βηο ην
ζέαηξνλ Οξθαλίδνπ ζα ραιάζνπλ θφζκνλ νη εξαζηαί ηεο Jane Darras θαη εξσκέλαη ηνπ
Ματθάξη.»382
Με

ηελ

νλνκαζία

«Οιχκπηα»

θάλεη

αλαθνξέο

ζηηο

παξαζηάζεηο

ηεο

Παξαζθεπνπνχινπ: «Λακβάλεηε ηελ Κ. Παξαζθεπνπνχινπ, ηεο δίδεηε ελ καραίξη δηα ηνπ
νπνίνπ θφπηεη ηνλ Κνηνπνχιε εηο κηθξά ηεκάρηα. Σαχηα αθνχ ηζηγαξίζε θαιά ηα ξίπηεη
εληφο ρχηξαο ε νπνία πεξηέρεη ζηθηήξ πηιάθη απφ ηνλ «Παξάδεηζνλ». Σν κίγκα απηφ, σο
έρεη, παξαηίζεηαη εηο ηνπο ζέινληαο ελ ησ ζεάηξσ ησλ "Οιπκπίσλ". Βθάζηε κεξίο ηηκάηαη
1,70.»383 θαη «Βηο ηα «Οιχκπηα» ε θπξία Παξαζθεπνπνχινπ παξηζηάλεη ζαπκάζηα ην
Divorsons ηνπ αξδνχ.»384

Θέατρο Παράδειςοσ
ην ζέαηξν θάλεη αλαθνξά ε εθεκεξίδα γξάθνληαο: «Παξαδείζνπ. Ρππαξφηεο
καγεηξίνπ θαη ζθεπψλ, κεγάιε πνζφηεο παιαηάο ζάιηζαο θαη θσκεηδπιιίσλ.»385

380

Αεκέζηηρα, ζ.125

381

Βγψ, „Φφιαη‟, θξηπ, ηρ.42, 29 ΜαΎνπ 1894, ζ.2

382

Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθαί πηλειηέο‟, θξηπ, ηρ.105, 13 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.4

383

Μάγεηξνο – Γξακκαηεχο, „Σν πηάην ηεο εκέξαο Κνηνπνχιη κε κήδεηα πηιάθη‟, θξηπ, ηρ.1, ζ.3

384

Λετιά, „Θεαηξηθά‟, θξηπ, ηρ.4, 12 επηεκβξίνπ 1893, ζ.4

385

Ώβδεξίηεο, „Ξελνδνρεία έθζεζηο ηνπ δηαβνινγηαηξνχ ηνπ «θξηπ» ΐ. ηάμεσο‟, θξηπ, ηρ.48, 10 Ενπιίνπ

1894, ζ.2
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Θέατρο Τςόχα
Γηα ην ζέαηξν ηνπ Σζφρα γξάθεη ην «θξηπ»: «Βηο ην ζεξηλφλ ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα
ήξρηζελ ηππνδξφκηνλ κε φιν απηφ ην ςχρνο ηεο λπθηφο. Καη ν θφζκνο, ν αλφεηνο θφζκνο,
ζπξξέεη εθεί θαη ην ηαηξνζπλέδξηνλ λνκίδεη, φηη δελ πξέπεη λα θιείζε ην απηνθηνλείνλ απηφ
ηεο νδνχ ηαδίνπ.» θαη «Κάπνηνο βιέπσλ ην πιήζνο: - Μα ηη γίλεηαη εθεί ; - Βθεί παίξλεηο
εηζηηήξηνλ θαη άκα κπεο κέζα παίξλεηο…. πνχληα.»386 πλερίδεη λα ζαηηξίδεη ην γεγνλφο φηη
θάλεη θξχν ζην ζέαηξν απηφ θαη ζην επφκελν ηεχρνο: «Ο αλδξηάο ηνπ Γιάδζησλνο θέξεη
γνχλαλ, σζάλ λα είλε έηνηκνο δηα ην ηππνδξφκηνλ ηνπ Σζφρα.»387 θαη «Καη εηο δηάινγνο : Γηαηξέ, δελ είδεο αθφκε ην ηππνδξφκηνλ ; - ρη, αιιά κνπ ην επαηλνχλ πνιχ νη πειάηαη
κνπ.»388

386

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.90, 30 Ώπξηιίνπ 1895, ζ.4

387

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.92, 15 ΜαΎνπ 1895, ζ.4

388

Ώβδεξίηεο, „Θεαηξηθά Βθ ηνπ ηππνδξνκίνπ εληππψζεηο κε… βήρα‟, θξηπ, ηρ.92, 15 ΜαΎνπ 1895, ζ.4
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Γελοιογραθία ηης ηρίηης ζελίδας ηοσ 91οσ ηεύτοσς ζηις 07/05/1895
Θέατρο Φαλήρου
ην ζέαηξν απηφ αλαθέξεηαη ην «θξηπ»: «Σν Φάιεξνλ απέθηεζε θαη ζέαηξνλ. Πξνρζέο ελ
ησ μελνδνρείσ ηνπ Ν. Φαιήξνπ δησξγαλψζε δείπλνλ ππφ ηνπ «Οκίινπ ησλ
Φηινηέρλσλ».389 Καη «Βηο ηνλ θήπνλ ηνπ Φαιήξνπ δελ έιεηςε θαη ελ ζθάλδαινλ. Κάπνηνο
βνπιεπηήο ζπλειήθζε εθαξκφδσλ ηελ παξαθξάηεζηλ επί κηαο… Κπξίαο.»390

Γελοιογραθία από ηην ηρίηη ζελίδα ηοσ 104οσ ηεύτοσς για ηην Ζαν Νηαρράς και ηον Μάιθαρη ζηις
06/08/1895

389

Αίθαηα ρεηξ, „Φχρνπια‟, θξηπ, ηρ.96, 11 Ενπλίνπ 1895, ζ.4

390

Ώηηηθφο, „Ώηηηθαί Δκέξαη‟, θξηπ, ηρ.105, 13 Ώπγνχζηνπ 1895, ζ.2
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9 Συμπεράςματα
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ
κνπζηθνζεαηξηθψλ γεγνλφησλ ηεο Ώζήλαο φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηελ
εθεκεξίδα «θξηπ» θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν εθδφζεψο ηεο 1893-1895. Σα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ε απνδειηίσζε ηχπνπ
θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ.
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε πσο ε εθεκεξίδα έρεη ζαηηξηθφ ραξαθηήξα θαη
κάιηζηα ζαηηξίδεη ηα πάληα ρσξίο λα θάλεη δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά κε ηηο ηέρλεο
θαη εηδηθά ην ζέαηξν. Αελ θαίλεηαη λα δείρλεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ή εχλνηα ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο, αιιά δηαθξίλεηαη πσο γεινηνπνηεί, φηαλ βξίζθεη αθνξκή,
απηνχο πνπ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, θπξίσο γηα λα πξνθαιέζεη θαη φρη,
θαηλνκεληθά, γηα λα εθζέζεη θάπνηνλ.
ζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, νθείισ λα ζεκεηψζσ πσο ην
«θξηπ» δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ ηα ηεχρε πνπ είηε έρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο είηε δελ πεξηέρνπλ θακία
είδεζε ζρεηηθή κε ηηο ηέρλεο φηαλ ζπκβαίλνπλ θξίζηκα γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο γεγνλφηα.
Ώπηφ δελ πξνθαιεί εληχπσζε αλ αλαινγηζζεί θαλείο πσο απφ ηελ δεχηεξε πεξίνδφ ηεο, πνπ
μεθηλά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1895, γίλεηαη θαζεκεξηλή θαη έρεη πιένλ ραξαθηήξα θαζαξά
πνιηηηθφ.
Μέζα απφ ηελ εξγαζία, ζπκπεξαίλνπκε αθφκα ηε δπζθνιία πνπ ππήξμε ζηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ειιεληθήο ζεαηξηθήο δσήο θαη φζνλ αθνξά ηνπο
ζπγγξαθείο θαη ηα έξγα, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηα ζέαηξα σο νηθνδνκήκαηα. Δ Βιιάδα, θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ε Ώζήλα, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο σο πξσηεχνπζα πέξαζε πνιιά ζηάδηα
ψζπνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο, ηελ ηαπηφηεηά ηεο αλάκεζα ζηελ Βπξψπε θαη ηελ
Ώλαηνιή, ζηελ αλάγθε ηεο λα γελλεζεί μαλά κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαηνρήο αιιά ρσξίο λα
αληηγξάςεη ηελ Βπξψπε ζε βαζκφ πνπ λα κελ μερσξίδεη ε δηθηά ηεο πξνζσπηθφηεηα.
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Ώπηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη πην έληνλα ζηηηο πξνζπάζεηεο ζπγγξαθήο λέσλ
ζεαηξηθψλ εηδψλ πνπ λα κνηάδνπλ κελ κε ηα επξσπατθά ηνπο πξφηππα αιιά λα θέξνπλ θαη
ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ώλ θαη ηα ζεαηξηθά απηά είδε (Κσκεηδχιιην, Αξακαηηθφ
εηδχιιην θαη Ώζελατθή επηζεψξεζε) βαζίζηεθαλ ζε επξσπατθά ήδε ππάξρνληα ήδε,
πξνζδίδεηαη ν φξνο «λέα» ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα
είδε απηά, θαηνξζψλνληάο ην κε ηελ ζπκβνιή ηεο εζνγξαθίαο. Έλσζαλ ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, γηα πξψηε θνξά ζηα δεδνκέλα ηεο απειεπζεξσκέλεο Βιιάδαο, κε ηελ
επξσπατθή κνπζηθή θάλνληαο ρξήζε ηεο δεκνηηθήο, ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, γιψζζαο,
αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ δηαιέθησλ θαη παίξλνληαο ζέκαηα απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία,
δειαδή ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο ηνπνζεζίεο.
Μειεηήζακε αθφκε ην «καμηιάξσκα», ηελ ξίςε δειαδή ησλ καμηιαξηψλ πνπ
βξίζθνληαλ ζηα θαζίζκαηα ησλ ζεαηψλ. Θεσξείηαη πσο ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ
αλαθεξζεί ην θαηλφκελν απηφ ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, άιισζηε ε εθεκεξίδα, θαη ιφγσ ηνπ
χθνπο ηεο, αλαθέξεη ην γεγνλφο απηφ κε πνιιέο ρηνπκνξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.
Εδηαίηεξα παξαηεξείηαη ην «θξηπ» ζηελ επαθή ηεο κε ηε κνπζηθή σο απηνηειέο
θνκκάηη θαη φρη ζε ζπλάξηεζε κε ην ζέαηξν. εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη πσο ε
εθεκεξίδα αγλνεί ηελ κνπζηθή δσή ηεο πφιεο. Ώπηφ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηνπο
αξζξνγξάθνπο ηεο πνπ ιφγσ έιιεηςεο κνπζηθψλ γλψζεσλ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ
θαη λα θξίλνπλ ηηο επηδφζεηο κηαο νξρήζηξαο ή κηαο ηξαγνπδίζηξηαο.
Ώπφ ηελ αλάιπζε ηεο απνδειηίσζεο, παξαηεξνχκε φηη ην «θξηπ» δελ αλαθέξεηαη
ζε φια ηα έξγα πνπ είδαλ ην θσο ηεο ζθελήο ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάηαη. Ώπηφ, θαηά ηελ
πξνζσπηθή κνπ θξίζε, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη δελ είλαη ζθνπφο ηεο λα θαηαγξάςεη
φια ηα πνιηηηζηηθά ζπκβάληα, απιά λα ζρνιηάζεη, ή θαιχηεξα λα θαπηεξηάζεη, θάηη πνπ
θάλεη εληχπσζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ν Μειηζζηψηεο πνπ είλαη ςεπδφο), ην ζεκείν πνπ
έλαο ζπγγξαθέαο θαηλνηνκεί (φπσο ν ΐεξλαξδάθεο πνπ μχξηζε ηνπο εζνπνηνχο), ή απιά λα
θάλεη ινγνπαίγληα θαη γξίθνπο κε ηνπο ηίηινπο ή ηα επψλπκα ησλ ζπληειεζηψλ. Έλαο
αθφκε ιφγνο ελδέρεηαη λα είλαη φηη παξαθνινπζεί ην ζπξκφ, φ,ηη έρεη κεγάιε πξνζέιεπζε
δειαδή, απηφ πνπ πάεη λα δεη ν ζπλήζεο κηθξναζηφο ηεο Ώζήλαο, απηφ κε ην νπνίν ελ
νιίγνηο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ νη πεξηζζφηεξνη. εκεηψλεηαη γηα κία αθφκε θνξά, πσο
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φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη απφ ηελ απνδειηίσζε, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ
παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην απηφ, ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
ην ζεκείν απηφ νθείισ λα αλαθέξσ πσο ε κειέηε ηεο παξνχζαο εθεκεξίδαο ήηαλ
πνιχ ηδηαίηεξε. Βίλαη ην χθνο ηεο ηέηνην πνπ δελ κπνξείο λα κελ γειάζεηο, λα κελ
εθπιαγείο αιιά θαη πνιιέο θνξέο λα πεηζκψζεηο γηα λα θαηαιάβεηο ηη ελλνεί, αθνχ βξίζεη
εηξσλείαο θαη ππφγεησλ λνεκάησλ. Ώπηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ καο δίλεη νπζηαζηηθέο
πιεξνθνξίεο. Ώληηζέησο, εθηφο απφ ηηο «μεξέο» πιεξνθνξίεο φπσο ην ρψξν ή ηνλ ζίαζν
πνπ εξκήλεπζε έλα έξγν καζαίλνπκε ηηο δηακάρεο ησλ ζπγγξαθέσλ κεηαμχ ηνπο, ή κε
αθνξκή ηνπο ηίηινπο ησλ έξγσλ ην παξειζφλ ησλ εζνπνηψλ/ζηαζαξρψλ/ζπγγξαθέσλ.
Σέινο, ζέισ λα πξνζθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ λα ζπλερίζνπλ ηελ
απνδειηίσζε ηεο εθεκεξίδαο σο ην ηέινο εθδφζεψο ηεο. Πηζηεχσ πξαγκαηηθά πσο ε
απνδειηίσζε, φρη κφλν ηεο παξνχζαο εθεκεξίδαο αιιά φινπ ηνπ ηχπνπ, είλαη απαξαίηεην
εξγαιείν γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, ιακβάλνληαο εηδηθά ππφςε ηελ ζχγρπζε πνπ ππάξρεη
ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία.
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Hambro, „Tit bits – Δγνχλ ηα πεηζφληα‟, θξηπ, ηρ.7, 03 Οθησβξίνπ 1893, ζ.3
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[ηζηνζειίδα],
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[ηζηνζειίδα],

(1871-1912),

2015,
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Λακβάλεηε ηελ Κ. Παξαζθεπνπνχινπ, ηεο δίδεηε ελ καραίξη δηα
ηνπ νπνίνπ θφπηεη ηνλ Κνηνπνχιε εηο κηθξά ηεκάρηα. Σαχηα
αθνχ ηζηγαξίζε θαιά ηα ξίπηεη εληφο ρχηξαο ε νπνία πεξηέρεη
ζηθηήξ πηιάθη απφ ηνλ «Παξάδεηζνλ». Σν κίγκα απηφ, σο έρεη,
παξαηίζεηαη εηο ηνπο ζέινληαο ελ ησ ζεάηξσ ησλ "Οιπκπίσλ".
Βθάζηε κεξίο ηηκάηαη 1,70.
Υσξίο λάρεο ην ζέαηξν γηα κφλε ζνπ δνπιεηά
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Μ‟ αξέζνπλ ηα κπαξκπέξηζκα, ε «Υάτδσ,» θ‟ ε «Θπκηνχια»

Καιαπνζάθεο

Καινπαζάθε δελ καο ιεο πνίαη ζ‟ εκπλένπλ κνχζαη
Καη γίλνληαη νη ζηίρνη ζνπ… ζαξαληαπνδαξνχζαη;

Γάλνο

Καη „ζελα παξεζηάζεζαλ νη «Αχν πξνζεηνί».
Κη ν θφζκνο φηαλ έθεπγελ εξψηα… Ση εζηί;
Όπαγε Κνηζειφπνπιε θαη εηο κνλήλ εγθιείζνπ
Ή φπεξ πξνηηκφηεξνλ : Ξχζνπ θαη πάιηλ… μχζνπ
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ην ζέαηξν γηα λ‟ αζπαζζήο ηελ . . . Θέκηο.
Ώθνχ ν Υάκπξν απ‟ εδψ δελ ήιζε λα ζε πάξε
Θα πε πσο έρεηο ηφλνκα, αιι‟ φρη θαη ηε ράξη.
Ώρ πφζνλ είζαη ζειθηηθή επί ηνπ «Καηαζηξψκαηνο!»
Πιελ πάληνηε θαιιίηεξε ζα είζαη επί ηνπ . . . ζηξψκαηνο.
Ο «Γεληθφο Γξακκαηεχο» θαηά γεληθήλ νκνινγίαλ ήην
θαιιίηεξνο νπ κφλνλ απφ ηα κέρξη ηνχδε θσκεηδχιιηα, αιιά θαη
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ΐνλαζέξαο
Αξάκα

Πίζηηο, ειπίο
θαη έιενο

Κσκσδία

Οη Παξίζηνη ελ
Ώζήλαηο

Κσκεηδχι
ιην

Γεληθφο
Γξακκαηεχο

Παξαζθεπνπνχινπ

απφ ηνπο θ. θ. Κνξακάληδνλ, ΡαΎζελ, αξζέληελ, ΐαξειίδε θιπ.
Πνιινί αλαρσξνχληεο είπνλ, φηη έλα ηέηνηνλ θαπεηαλάθελ ήζειελ
ε «Θεζζαιία» ηνπ «Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο».
Βηο ηνλ θ. Καπεηαλάθελ εδφζε εηο ζηέθαλνο. Καη εξψηεζε
θάπνηνο:
Αηαηί εηο ηνλ πνηεηήλ ηνπ «Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο» δελ εδφζε
θαλέλαο;
Έιαβε δε ηελ απάληεζηλ :
Αηφηη απηφο ν ίδηνο είλαη δηπινχο : ηέθαλνο ηεθάλνπ
Πξνρζέο ε θ. Παξαζθεπνπνχινπ εδαλείζζε δηα ηελ παξάζηαζηλ
ηα γπαιηά ηεο θπξίαο Λ*. Πηζηεχνκελ, φηη νπδέπνηε ζα ειάκβαλε
ηνηνχην δάλεηνλ παξά ηεο δεζπνηλίδνο ΐεξψλεο, δηα λα κε θαλή,
φηη ηεο έβαιε ηα γπαιηά.
Καη εηο δηάινγνο :
Βίδεο ηνλ «Γεληθφλ γξακκαηέα» ηνπ θ. Καπεηαλάθε;
ρη είδα ηνλ θ. Θαλφπνπινλ.
Ώ ην ίδην είλε !
Ο θ. Καιεζπέξεο είλαη δηθεγφξνο.
Ώλ κεηεθξάδεην εηο Bonasera, ζα ήην εζνπνηφο.
Δ θ. Παξαζθεπνπνχινπ έρεη ηεξάζηηαλ ειαίαλ επί ηεο
σκνπιάηεο.
Βίλαη ε πξνζσπνπνίεζηο ηνπ δξάκαηνο «Πίζηηο, Βιπίο
θαη Βιαία».
Ο θ. Καιαπνζάθεο ζα κεηαβάιε ηα δξάκαηά ηνπ εηο
φπεξαο.
Σα λέα ηαχηα έξγα ηνπ ζα ζεσξεζνχλ σο capo d‟
opera.
Ο θ. Πψπ αλ δε θάκε δέθα θαιακπνχξηα ηελ εκέξαλ,
ζα θάκε είθνζη ην βξάδπ.
-

-

Καπεηαλάθεο

Πξνζερψο αξρίδνκελ πεξηεξγφηαηνλ κπζηζηφξεκα: Οη
Π α ξ ί ζ η ν η ελ Κεθηζζία.
Τπφζεζηο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνχηνπ είλε έλα…
καλίθη.
ηαλ βιέπσ ηνλ θ. ΡαΎζελ πείζνκαη, φηη ν θ.
Καπεηαλάθεο θαηαζθεπάδεη θαιιίηεξνπο Γξακκαηείο
απφ ηνλ θ. Σξηθνχπελ.
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ΠΡΟΧΠΕΚΏ
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Βπί ηνπ
θαηαζηξψκαηνο

ηεθάλνπ

Κσκεηδχι
ιην

Γεληθφο
Γξακκαηεχο

Θέαηξν Οκνλνίαο,
Καπεηαλάθεο,
Σζφραο

Παληφπνπινο
Δ λχκθε ηνπ
ρσξηνχ, Λετιά,
Λεπθφλ δξάκα,
Δ λχκθε ηνπ
ρσξηνχ, Ο
γεξνμνχξεο, Οη
δχν πξνεζηνί

Ο θ. Αακβέξγεο είλε θξεηηθφο, ελψ ν θ. Ξελφπνπινο
ζέιεη λα είλε θ ξ η η η θ φ ο, άιι‟ είλε Γαθχλζηνο.

-

-

Σν δηήγεκα ηνπ θ. Ξελνπνχινπ εηο ηελ «Βζηίαλ»
έμνρνλ.

ηαλ θαλείο νκηιή πεξί ηνπ θσκεηδπιιίνπ «Βπί ηνπ
θαηαζηξψκαηνο», θάλεη «ιφγνλ πεξί ηεθάλνπ».
Μεηεηέζε ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο» ηνπ θ. Καπεηαλάθε
εθ ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο», εηο ην ζέαηξνλ Σζφρα.
Οη απηνί ηαηξνί απαγνξεχνπλ πξνο ζσηεξίαλ εθ ηεο
απηήο λφζνπ:
1) Να βιέπεο ηνλ θ. σηεξφπνπινλ.
2) Να πιεζηάδεο ηνλ θ. Ενξδαλίδελ.
3) Να αγνξάδεο Πηζησηηθάο.
4) Να πσιήο λαπνιεφληα.
5) Να βιέπεο θσκεηδχιιηα.
‟ φια ηα θσκεηδχιιηα θαιά ηα θαηαθέξλεηο
Μα πάληα ζαλ παξάιπηνο ηα δπφ ζνπ πφδηα ζέξλεηο.

Γάλνο, Κνξνκειάο,
Κνηζειφπνπινο

Βθ‟ φζνλ εκθαλίδνληαη εηο ηα‟ αηπρή καο ζψκαηα
Κνηζεινπνχισλ «Ξνχξεδεο», «Λεπθψλ δξακάησλ» πηψκαηα,
Βθ‟ φζνλ παξηζηάλνληαη ηνπ Γάλνπ «Ώιεπνχδεο»
«Νχκθαη ρσξηνχ» θαη «Πξνεζηνί» θαη «Λετιάο» αξθνχδεο.
Βθ‟ φζνλ κνχζα άκνπζνο ην ζέαηξνλ πεξηγειά
Θα βαζηιεχεο ζηνπο ηπθινχο, κνλφθζαικε Κνξνκειά.

ΦΕΛΟΠΏΕΓΜ
ΧΝ

Καπεηαλάθεο

Πιελ ηελ εκίνλφλ ζνπ λπλ θαηλνχξγην αινγάθη
Σελ είδε, ηελ επέξαζε κε ηνλ Καπεηαλάθε

ΚΡΕΦΕΝΟΤ


Ίςελ

Ίςελ αλνκήκαηα κε κφλνλ Ίςελ.

ΚΡΕΦΕΝΟΤ


Κσκεηδχι
ιην

Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο

ΚΡΕΦΕΝΟΤ

Κσκεηδχι

Οη πξνηθνζήξαη

Πάεη θαηξφο πνπ έδελαλ ηνπο ζθχινπο κε ηα Λνπινπθάληθα.
Θέαηξν Οκνλνίαο

Βηο ην ζέαηξνλ «Οκφλνηα» δελ πεγαίλσ, δηφηη έρεη θαηαληήζεη

122

002

29/08/1893

3

002

29/08/1893

3

(θξηπηνγξαθεκέλα
)
ΠΡΟΧΠΕΚΏ
(θξηπηνγξαθεκέλα
)
ΠΡΟΧΠΕΚΏ
(θξηπηνγξαθεκέλα
)

002

29/08/1893

3

002

29/08/1893

3

002

29/08/1893

4

ΒΦΔΜΒΡΕ ΣΔ
ΚΤΐΒΡΝΔΒΧ
ΒΦΔΜΒΡΕ ΣΔ
ΚΤΐΒΡΝΔΒΧ
ΘΒΏΣΡΕΚΏ

002

29/08/1893

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

002

29/08/1893

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

002

29/08/1893

4

002

29/08/1893

4



ιην

ΚΡΕΦΕΝΟΤ


Αξάκα

ΚΡΕΦΕΝΟΤ
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ΣΟ
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Ώξξξξξξξξ… κάλδε, κε αγαπάο;

Ο θαπεηάλ
Γηαθνπκήο
Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο

Γάλνο

Κνξνκειάο

Κνξνκειάο

Κνξνκειάο

Βηο φια ηα θσκεηδχιιηα ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ αξρίδνπλ
απφ Κ. Ώθνχζαηε : Κνξνκειάο, Κφθθνο, Καπεηαλάθεο,
Κνηζειφπνπινο θαη Καηεξίλεο (Αειή). Οη κε έρνληεο Κα εηο ην
φλνκα, ηα έρνπλ εηο ην θσκεηδχιιηνλ.
πλεπψο απεηινχληαη θσκεηδχιιηα ησλ θ.θ. Κνπηζαιέμε,
Καηζίκπαιε, Κνξδνξνχκπα, Κνξακάληδνπ, Καπξάιινπ,
Καηζαξά, Κνπινχξε, Κνπηζνπβέιε, Καιιηζπέξε, Καληφξνπ θαη
Ώγθσλάθε, αζδφλε, Καπειιάθε, Καξαθαηζάλε (νδνληντηξνχ
θαη κε), Κνινζνχθα θαη Καιιηγά.
Βγέλεην δεθηή ε απφ ηεο ππεξεζίαο παξίηεζηο ηεο
δεκνδηδαζθαιίζζεο ησλ «Αχν πξνεζηψλ» ηνπ θ. Γάλνπ.
Βγέλεην δεθηφο εηο ηελ Ρηδάξεηνλ ζρνιήλ ν πηφο ηνπ Καπεηάλ
Γηαθνπκή.
Νένλ θξνχζκα θσκεηδπιιίνπ αλεθάλε εηο ην ζέαηξνλ ηεο
«Οκνλνίαο». Ο θ. Κνξνκειάο έδσθε πξνο παξάζηαζηλ ηελ
«Ώγάπελ ηεο Λνπινχθαο», ήηηο δηήγεηξελ άζβεζηνλ κίζνο πξνο
ηελ εξσίδα ηνπ. Σνλ ζπγγξαθέα ηηκψκελ δηα ηνπο ππέξ ηνπ
Βιιεληθνχ ζεάηξνπ αγψλαο ηνπ, αιιά πξέπεη λα ιέγεηαη θαη ε
αιήζεηα.
Ο θ. Κνξνκειάο εηο ηελ πινθήλ ππήξμελ, σο πάληνηε, επηπρήο,
αιι‟ νη δηαινγνί ηνπ ήζαλ… λεθξηθνί, ρσξίο λα έρνπλ ην πλεχκα
ηνπ Λνπθηαλνχ. Οιίγνλ έιιεηςε λα είπσκελ ηνπ Λνπινπθηαλνχ.
Ση ηχπνο είλαη απηφο ν Λαπξέληηνο θαη δηαηί λα ζπνπδάζε εηο ηελ
Γηέλαλ; Αηα λα θάκε ν ζπγγξαθεχο ην ινγνπαίγληνλ:
- Βίλαη ζενιφγνο ηεο γέλλαο;
Μεηά ηνηάπηα αζηεία εμεγείηαη δηαηί ε Λνπινχθα απέζαλελ απφ
επηιφρηνλ ππξεηφλ.
Έπεηηα ηη αδηάθνπα ξεηά ηεο Ώγίαο Γξαθήο ήζαλ εθείλα ! Ο θ.
Κνξνκειάο φια ηα έβαιελ εηο ην θσκεηδχιιηφλ ηνπ, αιι‟
ειεζκφλεζελ, φηη «ην πνιχ θπξηειέεζνλ ην βαξχλεηαη θαη ν
Θεφο»,
Βλ γέλεη ην έξγνλ έρεη εθθιεζηαζηηθφλ ραξαθηήξα, πνιινί δε
επξφηεηλαλ λα δνζή εηο ηνπο καζεηάλ ηεο Ρηδαξείνπ ρνιήο, δηα

123

ΚΕ
ΣΟ
ΜΏΞΕΛΏΡΏ
ΚΕ
ΣΟ
ΜΏΞΕΛΏΡΏ
ΚΕ

002

29/08/1893

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Κσκεηδχι
ιην

Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο

002

29/08/1893

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

002

29/08/1893

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

003

05/09/1893

2

003

05/09/1893

3

23
ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ
1843
ΦΟΛΏΕ

Κσκεηδχι
ιην

Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο

ΣΟ
ΜΏΞΕΛΏΡΏ
ΚΕ

Κσκεηδχι
ιην

Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο

Κνξνκειάο

ΤΝΣΏΓΜΏ
ΣΕΚΟ

πεξα

Κφξε ηνπ
πληάγκαηνο

Θέαηξν Φαιήξνπ

003

05/09/1893

3

ΦΟΛΏΕ

ΏΣΤΝΟΜΟ


Κσκεηδχι
ιην

Δ νηθνγέλεηα
Παξαδαξκέλνπ

003

05/09/1893

3

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

ΣΟ
ΜΏΞΕΛΏΡΏ
ΚΕ

Κσκσδία

Οηθνγελεηαθά
γεινία

ΏΣΤΝΟΜΟ


Καιαπνζάθεο,
Κνξνκειάο

Θέαηξν πγγξνχ

λα ην παξηζηάλνπλ εηο ηαο εμεηάζεηο ησλ.
Γεληθή πεπνίζεζηο ππάξρεη, φηη ην έξγνλ απηφ είλαη θινπηκαίνλ.
Ώδχλαην λα είλε ηνπ θ. Κνξνκειά. Θα ην έθιεςελ απφ ην θ.
Καιαπνζάθελ.
Καη εηο δηάινγνο.
- Αηαηί ήην θφθθηλν ην κάγνπιν ηνπ δηθαζηηθνχ θιεηήξνο;
- Έπξεπε θάπνηνο λα θνθθηλήζε, θαη αληί ηνπ ζπγγξαθέσο,
εθνθθίλεζε ν δηθαζηηθφο θιεηήξ.
ρεηηθψο πξνο ηελ απνηπρίαλ ηεο « Ώγάπεο ηεο Λνπινχθαο»
εθνχζζε θαηά ηελ έμνδνλ ησλ ζεαηψλ ην επφκελνλ γλσζηφλ ηνπ
ιανχ άζκα:
ην νηθόπεδν ηνπ Γνύθα (1)
Ηπηνθηόλεζ’ ε Λνπινύθα
Πνηα, πνηα, πνηα
Σνπ Μηκή Κνξνκειά
──
Δηο ην ζπίηη ηνπ αδίθσο
Απεζύξζε ν Μηκήθνο
Πνηνο, πνηνο, πνηνο
Ο Μηκήθνο… κε γηαηξόο.
─────────────────
(1) Σν νηθφπεδνλ εηο ην νπνίνλ εθηίζζε ην ζέαηξνλ, αλήθελ
νιίγνλ κεηά ηελ επαλάζηαζηλ ηνπ 1821 εηο ηηλα Ανχθα. Σαχηα
ράξηλ ηεο ηζηνξίαο. ..
Βλ ησ ζεάηξσ ηνπ Φαιήξνπ εςάιε ε «Κφξε ηνπ πληάγκαηνο»
Καη a propos.
Μεηά ηαο αλαθαιπθζείζαο δηαζθεδάζεηο θαη ηέξςεηο εηο ηαο
θπιαθάο πγγξνχ δελ είλε θξφληκνλ απηαί λα νλνκαζζνχλ
«Θέαηξνλ πγγξνχ» ην δε ζέαηξφλ ηνπ λα γίλε θπιαθή αθνχ δη‟
απηφ είλε ηφζσ θαηάιιεινλ ;
Καηά ηε γλψκε γλσζηνχ θσκεηδπιιηνγξάθνπ, νη αληαπνθξηηαί
ηεο ζπλαδέιθνπ θαηήληεζαλ ζσηνί Παξαδαξκέλνη. Αελ είλε
φκσο θαζ‟ φια νξζή ε παξαηήξεζηο, δηφηη απηνί δελ
πιεξψλνληαη, επνκέλσο είλαη δαξκέλνη ρσξίο παξά.
Σν ζεαηξηθφλ δειηίνλ αλαθέξεη ελ λένλ θξνχζκα δξακαηηθήο
ρνιέξαο, ηελ παξάζηαζηλ ησλ «Οηθνγελεηαθψλ γεινίσλ». Βπεηδή
ην «θξηπ» θαη‟ αξρήλ δελ εηζέξρεηαη εηο ηα νηθνγελεηαθά, ζα
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Κσκεηδχι
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Καη ηψξα αο έιζσκελ εηο ηνπ ζέαηξν ηνπ θ. Σζφρα. Ώιιά
ζπγγλψκελ, κία παξαηήξεζηο : Ώθνχ ήξσο ηνπ ζεάηξνπ ηνχηνπ
είλε ν Παληφπνπινο δελ είλε νξζφλ λα ιέγεηαη Παληνπσιείνλ :
Δκείο ηνπιάρηζηνλ νχησ ζα η‟ νλνκάδσκελ.
Λνηπφλ εηο ην Παληνπνπιείνλ ηνπ Σζφρα νη ζεαηαί ζηηβάδνληαη
ζαλ ζαξδέιιαηο -αλαγθαία παξνκνίσζηο- δηα λα ίδσζη ηνλ
«Γεληθφλ Γξακκαηέα» ηνπ θ. Καπεηαλάθε. Καιφλ είλε ην
Εαηξνζπλέδξηνλ λα κειεηήζε ην δήηεκα ηεο ηφζεο

Γεληθφο
Γξακκαηεχο

Θέαηξν Οιχκπηα

Μαμηιάξσκα

Καπεηαλάθεο,
Θέαηξν Σζφρα

Βάλ δελ έρε ππφζεζηλ, έρεη φκσο εμ (αξ. 6) κνλνκαρίαο. Βηο ηηλαο
εμ απηψλ ιακβάλεη κέξνο θαη ν ήξσο Ώιέμαλδξνο. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί, φηη ηα «Οηθνγελεηαθά γεινία» παξεζηάζζαλ ηελ
εκέξαλ ηνπ Ώγ. Ώιεμάλδξνπ. Φαληαζζήηε ηελ απνλίαλ ηνπ
ζπγγξαθέσο, λα βάιε ηνλ ήξσά ηνπ λα κνλνκαρή ηελ εκέξαλ ηεο
ενξηήο ηνπ.
Λνηπφλ εμ κνλνκαρίαο ! Καη κίαλ απφπεηξαλ. Ώπηφ ήην κάρε
ζσζηή, ην νπνίνλ ψζεζε θάπνηνλ λα καο απνζηείιε ηα επφκελα :
«Αειηίνλ εθ ηνπ ζεάηξνπ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ Οιπκπίσλ.
Μνλνκαρίαη εμ, νπδείο λεθξφο, νπδείο ηξαπκαηίαο. Μηα απφπεηξα
δηα ζπάζεο».
Καηά ηε γλψκε ηνπ θίινπ καο ε Αεπηέξα παξάζηαζηο έπξεπε λα
γίλε εηο ην Οπινζηάζηηνλ ηνπ Ναππιίνπ.
Ώπνηέιεζκα ηεο παξαζηάζεσο ήην λα ζπγθηλεζψζηλ νη ζηφκαρνη
ησλ ζεαηψλ θαη ηα καμηιαξάθηα. Κάπνηνο ιαηηλνκαζήο βιέπσλ
ηα καμηιαξάθηα ηπηάκελα αλεθψλεζε:
- Scripta manent maxilaria volant.
Σέινο ε θσκσδία ήξρηζε λα παίδεηαη εηο ηελ πιαηείαλ κεηαμχ
ησλ ζεαηψλ. Γέισηεο, θσλαί, ζφξπβνο. Καη ηνχην ίλα
πηζηνπνηεζή, φηη πνιιάθηο ελ ηε απνηπρία έγθεηηαη ε επηηπρία.
Ο θχξηνο Κνξνκειάο ήην ιππεκέλνο, δηφηη ην έξγνλ δελ είρε θαη
άιιελ πξάμηλ.
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ΠΏΡΏΛΕΡΔΜΏΣΏ

Hambro

Κσκεηδχι
ιην

ηεθάλνπ
Παξαζθεπνπνχινπ,
Ραγθαβήο Κιέσλ

Λάζθαξεο

Κσκεηδχι
ιην
Αξάκα

Δ αγάπε ηεο
Λνπινχθαο
Λετιά

Αξακαηηθ
φ εηδχιιην

Θπκηνχια ε
Γαιαμηδηψηηζζα

Καιαπνζάθεο
Μειηζζηψηεο
Μνιηέξνο

Δ ιχξα ηνπ
γεξνληθφια

Ναπνιέσλ
Λακπειέη,

ζπκππθλψζεσο.
Χο λα κε ήξθνπλ δε αη Ώζήλαη, ήξρηζαλ λα έξρσληαη θαη εθ ησλ
πεξηρψξσλ. Πξνρζέο εδφζε ε παξάζηαζηο ηνπ έξγνπ ηνχηνπ
ράξηλ ησλ ελ Κεθεζία θαη Ώκαξνπζίσ. Οξζφλ είλε λα γίλε θαη
κηα άιιε δηα ην Υαιάλδξη, Κνξσπί, Μελίδη, Ληφπεζη θιπ.
Αηαηαγή ηνπ «Γεληθνχ Γξακκαηέσο» είρε ηεζή εηο επηηεξεηηθήλ
θάζαξζηλ ε «Θεζζαιία» ηνπ θ. ηεθάλνπ, ήηηο
ειεπζεξνθνηλψλεζε κφιηο πξνρζέο.
Παξεθιήζεκελ λα γλσξίζσκελ εηο ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, φηη ν θ. Καινγεξφπνπινο
αλαιακβάλεη κε κεγάινλ εθπεζκφλ ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ
ησλ. Μέρξη ηνχδε αλέιαβε ην βξαβεπζέλ έξγνλ ηνπ θ. Ραγθαβή
θαη ηελ επεξγεηηθήλ ηεο θ. Παξαζθεπνπνχινπ. Αελ εημεχξνκελ,
εάλ απηή κεησλνκάζζε Κιαίνπζα, αιιά βεβαίσο ν θ. Ραγθαβήο
ζα γίλε ζσζηφο Κιαίσλ.
Σν «θξηπ» κε άλζε ξαίλεη ην ηαηξηαζηφ δεπγάξη
Πνπ ην ζεξκαίλεη ν έξσο, πνπ ην ζηνιίδ‟ ε ράξη
Καη κηα επρή ηνπ ζηέιιεη σο δψξνλ ηη γακήιηνλ :
Ο βίνο ηνπ λα είλε αδηάθνπν εηδχιιηνλ.
Ώλνημηάηηθν θξνχην θαη ζεξηλφ ινπινπθάληθν. Ση είλε ;
Έρεη βιέκκα ειέθαληνο, ηξειιαίλεηαη γηα ηεο αξθνύδαηο, ζεξεχεη
πξνίθαο θαη πξναλαγγέιεη απφ κελφο ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα.
Πνηνο λα είλε ;
ΐδέιιαηο, Θπκηνύιαηο, ςαιιίδηα, μνπξάθηα πνηνο έρεη γη‟
αθφληζκα ! . . . Ση είλε ;
ΕΕΕ
Σν ΚΡΕΠ ζα ζθαλδαιίζε, λέαηο παηδηά θαη γέξνπο.
Ννκίδεηο πσο ζπληάθηαο ζα έρε Μνιηέξνπο.
Μαθάξηνο φπνηνο κπνξεί ζηελ Μπφξζα λα πεξάζε
Υσξίο παξά λα ράζε.
Μαθάξηνο φπνηνο κπνξεί ηνλ γνχηα λ‟ απαληήζε
Μα δίρσο λα ηνλ γδχζε.
Μαθάξηνο πνπ απέθηεζε πεξηνπζία κφλε
Έλα λαπνιεφλη.
Ώιι‟ φκσο ηξηζκαθάξηνο είλ‟ φπνηνο θαηνξζψζεη
ηα λέα θσκεηδχιιηα πνηέ λα κε δπγψζε.
Σα πεξηδήηεηα ηεο εβδνκάδνο:
Ο Ναπνιέσλ Λακπειέη.
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Υξπζάθεο

Δ ιίξα ηνπ Γεξσ - Νηθφια.
Ο εζνπνηφο Χξπζάθεο θαη
Σα ιηξηθά πνηήκαηα ηνπ θ. Παξάζρνπ.
Καζπζηέξεζαλ :
- Πψο ζνπ εθάλεθαλ ηα «Οηθνγελεηαθά γεινία» ;
- Οη «Πξνηθνζήξαη» παληξέθηεθαλ ηελ «Λνπινχθαλ» θαη εθ
ηνηνχηνπ γάκνπ δελ ήην δπλαηφλ παξά λα έρσκελ «Οηθνγελεηαθά
γεινία».
ΦΟΝΟ «Η Αγάπε ηεο Λνπινύθαο».
ΏΝΏΕΡΒΕ «Σα Οηθνγελεηαθά γεινία».
ΣΡΏΓΓΏΛΕΜΟ «Αη Αζελαί καο».
ΠΏΣΡΟΚΣΟΝΕΏ Η παξάζηαζηο ησλ «Πξνηθνζεξώλ».
ΑΔΛΔΣΔΡΕΏΕ Η παξάζηαζηο ηεο «Αιώζεσο ηεο
Κσλζηαληηλνππόιεσο».

πηλέιιεο

Πξνρζέο ηεο Πιάθαο έλα γιπθφθσλν γαξδέιη
κε πφζν ηξαγνπδνχζε πνιχ ηνλ έξσηά ηνπ,
εθείζε λα δηαβαίλε είδα θαη ηνλ πηλέιιε
θη εβνχισλε η‟ απηηά ηνπ.

Κνξνκειάο

Γάλνο
Αξάκα

Άισζηο ηεο
Κσλζαληηλνππφ
ιεσο

Καιαπνζάθεο

ην ζέαηξν ρζεο ήκνπλ, πνπ «Πξνηθνζήξαο» ζέιεη . . .
θαη εηο ηελ αξκνλία, π‟ αθίλαλ ηα φξγαλά ηνπ,
εζαχκαζα ζαλ είδα εθεί θαη ηνλ πηλέιιε
λα κε ζθαιά η‟ απηηά ηνπ.
Οη ΐνπιεηαί θ. θ. ΐελέηεο, Καιπίδεο θαη Κιέσλ ηνπ «Γεληθνχ
Γξακκαηέσο» πξνζερψξεζαλ εηο ηελ Κπβέξλεζηλ.
Βλ ησ νίθσ ηεο «Λνπινχθαο» ηνπ θ. Κνξνκειά έλεθα
παξεμεγήζεσο εθιείζζε εηο ην ππφγεηνλ ν ζενιφγνο Λαπξέληηνο
εθ χξνπ.
Βθιάπεζαλ αη κεηνραί ηνπ «Γεληθνχ Γξακκαηέσο». Ο αζηπλφκνο
ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηε ππνδείμεη ηνπ θπξ Λάκπξνπ
αλεθάιπςελ, φηη ηαο είρε θιέςεη ν πηφο ηνπ.
Ώπεθαζίζζε νξηζηθψο εηο ην ρσξηφ ηνπ θ. Γάλνπ λα δηνξηζζή
δάζθαινο θαη φρη δαζθάια πξνο θαζεζχραζηλ ηνπ πξνεζηνχ
Καξαζεληνχθε.
Δ «Άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» δελ εγέλεην ππφ ηνπ
Μσάκεζ ησ 1453, αιι‟ ππφ ηνπ θ. Καιαπνζάθε ησ 1893.
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«Δ ΏΘΔΝΏ ΜΏ»

ΏΘΔΝΏΕΟ

Κσκεηδχι
ιην

Ο
κπαξκπαιηλάξδ
νο

ΐεξψλε, Θέαηξν
Οκνλνίαο

Θέαηξν Φαιήξνπ

«Πεξί πξνθνξάο ηεο ειιεληθήο γιψζζεο». Αηα ηνπ βηβιίνπ
ηνχηνπ δηδάζθεηαη ν αλαγλψζηεο πψο δχλαηαη λα νκηιεί ηηο
ειιεληθά ρσξίο λα ηνλ ελλνή νπδείο έιιελ.
«Πεξί δξακαηηθήο ηέρλεο» ήηνη πψο λα γξάθεο πελήληα δξάκαηα
ρσξίο λα παξηζηάλεηαη θαλέλ.
Κπξηεχσλ πιαλήηεο είλε ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο», φζηηο θαζ‟
εθάζηελ εζπέξαλ πξνζειθχεη ηνζνχηνλ θφζκνλ ! ΐεβαίσο ν
αλψηεξνο νχηνο ππάιιεινο εηζήιζελ εηο ηελ ηζνβηφηεηα.
Βηο ην Παληνπνπιείνλ ηνπ θ. Σζφρα παξεζηάζε θαη ε
«Μαξγαξίηα», έξγνλ ζπγγξαθέσο ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζηο δελ
επηηξέπεη επηθξίζεηο. Πεξί ησλ ζηαζαξρψλ φκσο – θαη είλε ηξεηο
κεηά ζπγρσξήζεσο – δχλαηαί ηηο λα είπε, φηη δελ δηαθέξνπλ ηνπ
ζπγγξαθέσο.
Ώο είλε.
Απλάκεζα λα ηνπο ζπγρσξήζσκελ δη‟ απηφ ην έγθιεκα, αθνχ ηελ
πξνζερή Σξίηελ ζα παξαζηήζσζη ηελ «Οηθνγέλεηαλ
Παξαδαξκέλνπ» ηνπ πλεπκαησδέζηαηνπ εκψλ ινγνγξάθνπ θ.
Ώλλίλνπ, φζηηο ζα επηβιεζή κεζ‟ φιαο ηαο ζαρινθξίζεηο ηεο
ειίζηαο θξηηηθήο.
Βηο ηα «Οιχκπηα» ε θπξία Παξαζθεπνπνχινπ παξηζηάλεη
ζαπκάζηα ην Divorsons ηνπ αξδνχ. Μα εκείο είρνκελ αλέθαζελ
ηελ ηδέαλ φηη ε θ. Παξαζθεπνπνχινπ εηο ην δηαδχγηνλ πάληνηε
επηηπγράλεη.
Βηο ηελ «Οκφλνηαλ» ε δεζπνηλίο ΐεξψλε θαζ‟ εθάζηελ
επηδεηθλχεη λέα ραξίζκαηα κεγάιεο εζνπνηνχ. Βηο ησλ
ζαπκαζηψλ ηεο καο έζηεηιε ην επφκελνλ δίζηηρνλ:
Βθίκσζεο ησλ θξηηηθψλ ηα ζηφκαηα ζχ κφλε
Καη αλεδείρζεο ηεο ζθελήο ην θφζκεκα, ΐεξψλε.
Βλ Φαιήξσ θαη νη Παιεάηζνη δελ εκπφξεζαλ λ‟ αλζέμνπλ εηο ην
ςχρνο.
ΐξε κπαγάζηθν, ιέγσ εηο έλα παηδί, δφο κνπ κίαλ Ώ ζ ή
λ α κ α ο ηνπ παλδσλή.
Μνπ δίδεη.
Ώλέγλσζα θαη είδα, φηη θαη απηφο αξρίδεη, φπσο ήξρηζα
θαη εγψ ηψξα.
Πξνρσξψ, αιιά βιέπσ κεξηθά πξάγκαηα, ηα νπνία κε
έθακαλ λα θνθθηλήζσ.
Ώπηφ είλαη α ρ ξ ε η φ η ε ο, αλεθψλεζα, σο ν
Μπαξκπα-Ληλάξδνο θαη έηξεμα εηο ηελ Ώζηπλνκίαλ.
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ινη εθεί εδηάβαδαλ ηνλ παλδσλήλ.
Σξέρσ εηο ηελ Βηζαγγειίαλ. Σα ίδηα.
Σξέρσ ηέινο εηο ηνλ πλεπκαηηθφλ κνπ, γηα λα
εμνκνινγεζψ ηελ ακαξηίαλ κνπ θαη πάιηλ βιέπσ ηνλ
παπάλ λα… δ η α β ά δ ε η ν λ  π α λ δ σ λ ή λ.
Ώπηφ φκσο, ήην ην θαηαιιειφηεξν δηάβαζκα !
Νεαξφο ζπγγξαθεχο. Έρεη έηνηκα δέθα θσκεηδχιιηα
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ΏΛΛΔΛΟΓΡΏΦΕΏ
«ΚΡΕΠ»

Κσκσδία

Γαιιηθή
Κσκσδία

Πειαξγφο

Κσκεηδχι
ιην
Κσκεηδχι
ιην

Έρσ ζπίξηα σξαία… θέξηλα
Βγψ δελ θαπλίδσ.
Πάξ‟ ηα γηα λα θάςεο ηα δξάκαηά ζνπ.
Σνλ ξήηνξα ηνχηνλ δσεξψο θαη γιαθπξψο αληέθξνπζε ν
έκπνξνο θ. Γαραξίαο... Παξαδαξκέλνο.
Καηά ηαο ηειεπηαίαο εηδήζεηο αη ηηκαί ηεο ζηαθίδνο
εχμεζαλ επί ηε απιή δηαδφζεη, φηη ν Μηκήθνο
Παξαδαξκέλνο ήξρηζε λα ηξψε εθ ηνπ πνιπηίκνπ
πξντφληνο.
Ώη πεξί ιεζηείαο αληαπνθξίζεηο ηνπ «Άζηενο»
ζαπκάζηαη.
Σεο γξάθεη ν θ. Πσπ, φζηηο, άκα επάηεζε ην πφδη ηνπ,
έθακε θ έλα θαιακπνχξη.
Πψο πέξαζεο ζηελ Λάξηζα, ηνλ εξψηεζαλ θαη
απήληεζε: - Λίγν έιεηςε λα Π ε λ ε η φ.
«Δ Οηθνγέλεηα Παξαδαξκέλνπ» ηνπ ραξηησκέλνπ ινγνγξάθνπ
καο Μπάκπε Ώλλίλνπ επέηπρε ζαπκάζηα. Ο θφζκνο εγέιαζε
πνιχ κε ηελ επθπίαλ ηνπ έξγνπ, αιιά πεξηζζφηεξνλ κε ηελ
θξηηηθήλ, ηελ νπνίαλ ηνπ έθακελ άιινηε ν θ. Πεηζάιεο.
Δ «Φαχζηα» ηνπ θ. ΐεξλαδάθε ζα δνζή κεη‟ νιίγαο εκέξαο.
Υαηξέθαθνο αιιά πλεπκαηψδεο ζπγγξαθεχο καο είπελ, φηη ν
πνηεηήο άξρηζε λα ςεθνζεξή εηο ηα γξαθεία ησλ εθεκεξίδσλ.
Βζηάιε εηο ηηλα εθεκεξίδα άξζξνλ ππέξ ηεο «Φαχζηαο,» ην
νπνίνλ επεζηξάθε κε ηελ επηγξαθήλ: «Βγέλεην ιάζνο εηο ηε
δηεχζπλζηλ∙ έπξεπε λα ζηαιή εηο ην γξαθείνλ ηεο Δθεκεξίδνο.»
Φαχζησ. ΐ ε ξ ν ι ί λ ν λ. Δ ζχδπγφο ζαο αθηρζείζα θαηέιπζελ
εηο ην ζέαηξνλ ηεο «Οκνλνίαο».
Αηεπζπληή ηεο «Γαιιηθήο Κσκσδίαο». Π α ξ η ζ ί ν π ο. Μεηά
πνιινχο αγψλαο θαησξζψζακελ λα πείζσκελ ηνλ θ. Ώιεμηάδελ
λα ζπληάζζε ηα πξνγξάκκαηά ζαο, αιιά ζπγρξφλσο ζα
ζπληάζζε θαη ηα ηνπ ζεάηξνπ Σζφρα (Drap).
-

Δ νηθνγέλεηα
Παξαδαξκέλνπ
Δ νηθνγέλεηα
Παξαδαξκέλνπ
Πσπ

Ώιεμηάδεο, Σζφραο
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Φαχζηα
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αίμπεξ. Λ ν λ δ ί λ ν λ. Ο «Ώκιέηνο» ζαο ήξεζελ, φρη φκσο
φζνλ θαη ε «Άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» ηνπ θ.
Καιαπνζάθε, φζηηο εμεθξάζζε ιίαλ θνιαθεπηηθψλ πεξί πκψλ.
Καηά ηελ παξειζνχζαλ εβδνκάδα δελ ππεξεηηκήζε ην
εηθνζάθξαγθνλ, εράιαζε ην πηεζηήξηνλ ησλ «Δκεξεζίσλ Νέσλ»
ηνπ θ. ΐπζηλνχ, εγγέιζε, φηη έξρεηαη κεηά δέθα εκέξαο ν
ΐαζηιεχο, εμπξάθηζαλ ηνπο κχζηαθάο ησλ νη εζνπνηνί θαη
επείιεζελ ν θ. ηέθαλνο Ξέλνο, φηη εηνηκάδεη δξάκα, ην νπνίνλ
έρεη ηφζα πξφζσπα, ψζηε είλε αλάγθε λα ελσζψζηλ φινη νη
ζίαζνη ηεο Βπξψπεο δηα λα ην παξαζηήζσζηλ. Βπνκέλσο δελ
δηαηξερφκελ ηνλ θφβνλ λα ην ίδσκελ.
Ο θ. Σξηθνχπεο κεηέβε δηα λα ηδή ηελ «Φαχζηαλ» ηνπ θ.
ΐεξλαξδάθε, αιιά δελ εχξε ζέζηλ. Χ καηαηφηεο εηο ηα
αλζξψπηλα ! Αελ εχξε κίαλ θαλ ζέζηλ φζηηο έδσθε ηφζαο εηο
άιινπο!
Καη κία ζθέςηο :
Ο θ. Σξηθνχπεο εζέιεζε λα ίδε ηνπιάρηζηνλ ηνλ Μέγαλ
Κσλζηαληίλνλ, αθνχ δελ κπφξεζε λα ίδε . . . Κσλζηαληίλνλ ηνλ
Αηάδνρνλ.
Σν «Βιιεληθφλ Πξαθηνξείνλ» απέζηεηιε ηειεγξάθεκα εηο
Παξηζίνπο αλαγξάθνλ, φηη ε ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ήην 1.80
θαη φηη εγέλεην ζπιιαιεηήξηνλ ησλεκπφξσλ, ηνπ δε
ηειεγξαθήκαηνο ηνχηνπ δελ επεηξάπε ε κεηαβίζβαζηο. Πνιχ
δηθαίσο, αθνχ ε ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ήην 1.85 θαη αθνχ δελ
αλεγξάθεην, φηη εηο ην ζπιιαιεηήξηνλ σκίιεζελ ν θ. Γαραξίαο…
Παξαδαξκέλνο ππέξ ηνπ θ. Ράιιε.
Δ «Φαχζηα» είλε ην δήηεκα ηεο εκέξαο. πνπ θαη αλ παο δελ
αθνχεηο παξά ην φλνκα ηνχην. Πξνρζέο εηζήιζνλ εηο ελ
δαραξνπιαζηείνλ :
- Ση γιπθίζκαηα έρεηε ; εξσηψ
Καη κνπ απαληνχλ
-Φαχζηα κήιν, Φαχζηα βχζηλν, Φαχζηα ζνθνιάηα…
Ο θ. ΐεξλαδάθεο, ν έμνρνο, ν γιπθχο, ν ζαπκάζηνο ζπγγξαθεχο
δηα ηνπ έξγνπ ηνχηνπ εθαζάξηζελ, σο Δξαθιήο, ην ζέαηξφλ καο
κνιπλζέλ απφ ηα θσκεηδχιιηα. Θα ησ νθείισκελ θαη δη‟ απηφ
επγλσκνζχλελ. Γήησ ν ΐεξλαξδάθεο θ. Κφληε !
Ώιι‟ εθηφο ηνχηνπ εθαζάξηζε θαη ηα πξφζσπα ησλ εζνπνηψλ απφ
ηνπο απαηζίνπο κχζηαθάο ησλ. Ο θ. ΐεξλαξδάθεο εδήισζελ, φηη
πξέπεη λα μπξηζζνχλ δηα λα παξαζηήζνπλ ηελ «Φαχζηαλ». Καη νη
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Φαχζηα

ΐεξψλε, Γνπβέιεο,
ζέαηξν Οιχκπηα
Κνηνπνχιεο,
Παξαζθεπνπνχινπ,
Σαβνπιάξεο

ΐεξλαξδάθεο,
Καιαπνζάθεο
ΐεξλαξδάθεο, Πσπ

Κνξνκειάο

εζνπνηνί φινη ζπλεκνξθψζεζαλ πξνο ηαο απαηηήζεηο ηνπ
δξάκαηνο. Άγλσζηνλ κέλεη κφλνλ, εάλ ζπλεκνξθψζε εληειψο
θαη ν ε π λ ν χ ρ ν ο Μάμηκνο.
Δ «Φαχζηα» θαηεηάρζε νξηζηηθψο εηο ηα κεγάια ηεο θηινινγίαο
έξγα. Καη ε ππφθξηζηο ελ ησ ζεάηξσ ηεο «Οκνλίαο» εμεηειέζζε
ιακπξψο. Ο Σαβνπιάξεο σο «Μέγαο Κσλζηαληίλνο» θαη ε
δεζπνηλίο ΐεξψλε σο «Φαχζηα» εζξηάκβεπζαλ. Σνπλαληίνλ εηο
ηα «Οιχκπηα» ν θ. Κνηνπνχιεο εμεθνινχζεζε λα είλε θαη επί
ηνπ ζξφλνπ … ηζέιηγθαο, ε δε θ. Παξαζθεπνπνχινπ…
Σξαβηάηα. Καη εηο ακθνηέξνπο ηνπο ζηάζνπο ε κήηεξ ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Βιέλε απέηπρελ. Βάλ αιεζψο ήην ηνηαχηε, σο ηελ
παξνπζίαζαλ, νπδέπνηε ζ‟ αγίαδε. Καηά ηελ γλψκελ πνιιψλ
κφλνλ ν θ. Γνπβέιεο εδχλαην λα δηαπξέςε σο βαζηινκύησξ.
Καη κία άιιε γλψκε :
Καιφλ ζα ήην, εάλ εμπξίδνλην θαη κεξηθέο γπλαίθεο ηνπ ζεάηξνπ.
Δθνχζζε θαηά ην ηέινο ηεο πξψηεο παξαζηάζεσο ιεγφκελνλ ππφ
ηνπ θ. Καιαπνζάθε:
- Κξίκα πνπ κία ηέηνηα ππφζεζηο έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ
ΐεξλαξδάθε.
Βπεηδή ην λένλ ηνχην έξγνλ ηνπ θ. ΐεξλαξδάθε απνηειεί γεγνλφο
δηα ηελ θηινινγία εκψλ, απεθάζηζα λα δεηήζσ ηαο πεξί απηνχ
γλψκαο ησλ ινγίσλ καο. Καη πξψηνλ ζπλήληεζα ηνλ αεηθίλεηνλ
ζπληάθηελ ηνπ «Άζηεσο» θ. Πσπ. Σνλ εξσηψ :
- Πψο ζαο εθάλε ε «Φαχζηα»;
- Χξαίνλ έξγνλ, κνη απαληά, πξέπεη λα παξηζηάλεηαη
αθαηαθαύζησο.
Να θαη ν θ. ΡνΎδεο
- Πεξί ηεο «Φαχζηαο» ζεηο ηη ηδέαλ έρεηε ;
- Οχηε ηελ ήθνπζα, νχηε ζα ηελ αθνχζσ.
- εηο θ. Αακβέξγε ;
- Αελ έπξεπελ ν ζπγγξαθεχο λα θαηαθχγε εηο πξνζσπηθά.
- Πψο;
- Μα δελ ήθνπζεο πνπ ζηελ ηεηάξηελ πξάμηλ έρεη θαη ηνλ
Κντληνλ.
- Κχξηε Κνξνκειά, ηη ιέγεηε;
- Ώθηίο ελ ησ ζθφηεη…ηεο θηινινγίαο καο αγαπεηέ κνπ.
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Καιαπνζάθεο

- Ο δε θ. Καιαπνζάθεο ηη θξνλεί ;
- Φίιε κνπ, είλαη έξγνλ αλνχζηνλ, αθνχ δελ έρεη νχηε κίαλ
αξθνχδαλ.

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Ώλησληάδεο

- Καη ζεηο θ. Ώλησληάδε ηη λνκίδεηε ;
- Ώδχλαηνλ λα ππάξμε ζπγγξαθεχο πνπ λα θνλεχζε ηνλ Κξίζπνλ
σο εγψ.

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Μειηζζηψηεο

- Κχξηε Μειηζηψηε, ηελ γλψκελ ζαο.
- Μνπ πήξελ ν θ. ΐεξαδάθεο ηελ ηέρλελ κνπ, αθνχ εμπξάθηζε
ηνπο εζνπνηνχο.

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Κνηζειφπνπινο

- Ση θξνλείηε ζεηο θ. Κνηζειφπνπιε ;
- Πνιχ θαιφ, αιιά έπξεπε λα έρε θαη νιίγα άζκαηα.

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Πειαξγφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΒΕ ΣΟΝ
ΐΒΡΝΏΡΑΏΚΔΝ
ΤΝΣΏΓΔ
Πψο λα γίλεο
έλδνμνο

ΠΏΛΏΕΟ
ΦΕΛΟ
ΦΕΛΟΠΏΕΓΜ
ΧΝ

- Καιά πνπ ζαο εχξνλ θ. Μπισλά. Πψο επξίζθεηε γξακκαηηθψο
ηελ «Φαχζαηαλ» ;
- Σν θαζ‟ εκέ ιακπξφλ, εμαίζηνλ έξγνλ, αιιά δελ είλαη εηο θαη‟
εκάο ήζε.
- εηο ηη ιέγεηε, θ. Γελάδηε ;
- Ώθνχσ, φηη ν ΐεξλαξδάθεο έθαγελ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο, ελψ
εγψ… έρσ λα θάγσ ηξεηο εκέξαηο.
ΐεξλαξδάθεο

ΐεξλαξδάθεο
Αξάκα

Ώηζρχινο, Ανπκάο,
αίμπεξ, αξδνχ

- Καη ζεηο, θ. Κφληε ;
- Σν έξγνλ επέηπρελ;
- Βζξηάκβεπζε.
- Σνλ ηνπ ΐεξλαδάθε ζξίακβνλ αγγείιαο κνη, σ
βέιηηζηε, ζπκθνξάλ κνη ήγγεηιαο, ελ ελ ηνηο βαξχηαηα
αλελέγθαηκη.
Ώλ πάιαη κεηά Λέζβηνλ ειέγεην σδφλ
Πιελ ηαψξα κεηά Λέζβηνλ ζα ιέγνπλ ηξαγσδφλ.
Θέιεηο λα γίλεο έλδνμνο θαη ηζρπξφο απείξσο ;
Θέιεηο κε δάθλελ εχνζκνλ λα ζηέςεο ηνπο θξνηάθνπο ;
Να γίλεο κέγαο, έμνρνο Ώηζρχινο ή αημπήξνο ;
Κνιάθεπε θαη ζψπεπε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο
Καη ηηλά θχιια πξν πνιινχ γλσζηά εηο ηα ζαιπίζεηο
Καη νχησο ε Ώλαηνιή ζα κάζε θαη ε Αχζηο
Σελ έλδνμνλ εκθάλεζηλ κεδεληθνχ ηειείνπ !
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ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο ηνλ Α.
Σαβνπιάξελ.

ΒΓΧ

Σξαγσδία

Φαχζηα

Σαβνπιάξεο
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4

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο ηνλ
Κνηνπνχιελ.

ΒΓΧ

Σξαγσδία

Φαχζηα

Κνηνπνχιεο
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4

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο Φίξζη θαη
Πεδφδξνκνλ.

ΒΓΧ

Σξαγσδία

Φαχζηα

Πεδφδξνκνο, Φπξζη

006

26/09/1893

4

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο ηελ Ώγ. Βιέλελ.

ΒΓΧ

Σξαγσδία

Φαχζηα
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4

ΒΦΔΜΒΡΕ ΣΔ
ΚΤΐΒΡΝΔΒΧ

Αξάκα,
Κσκεηδχι

Γεληθφο
Γξακκαηεχο,Γεξ

ΐεξλαξδάθεο,
Καπεηαλάθεο,

Ανο εηο ην ζέαηξνλ θαλέλ σο είδνο δξακαηίνπ,
Ώλνχζηνλ ζηηρνχξγεκα, θξηθψδεο, παξά θχζηλ,
Με ηνλ Ανπκά θαη ηνλ αξδνχ λα έρεηο θήκελ ίζελ.
Σελ ράξηλ θαη ηελ έκπλεπζηλ θαη δχλακηλ αξλήζνπ.
-Ώπφ κηθξνινγήκαηα ηνηαχηα παξαηηήζνπΠιελ θφθθνλ εηο ηελ αγνξάλ ιηβάλνπ κελ αθήζεο,
Καλέλα αζπκίαζηνλ πνηέ κε παξαηηήζεηο,
ια θαη φινπο θαη βσκφλ θαη βφξδνξνλ εζέηη.
Ο ζπζηάδσλ πάληνηε παληνχ ηε ρείξα ζέηεη…
Με ιεζκνλήο ελίνηε κεγάιαο αγγειίαο
Βηο δξφκνπο λα ηνηρνθνιάο θαη θεληξηθά πιαηείαο,
Ώίηηλεο αλαγγέινπζηλ απηά : «Σν δείλα λένλ
Έξγνλ εθδίδεηαη ιακπξφλ, ππέξ πνηε σξαίνλ∙
Ώλάγλσηε ! Ώλάγλσηε ! ! Ώλάξπαζηνλ ζα γίλε….»
-Βηο ηεο ξεθιάκαο ηνπο θαηξνχο δνμάδνληαη ηα θηήλε !Σν ζάξξνο ην ππέξηαηνλ ηεο αλαηδείαο έρε,
Βηο ζέαηξα, εηο ηελ Ώπιήλ θ‟ νίθνπο κεγάινπο ηξέρε,
Λέγε δηα ηα έξγα ζνπ «η‟ αξηζηνπξγήκαηά κνπ»,
Κ‟ χςσλε κέγ‟ Ώλάθηνξνλ, ιακπξφλ επί ηεο άκκνπ.
Μ‟ απηά ζα ιάβεο φλνκα, ζα γίλεο κέγαο φζνλ,
ζνλ κηθξφο θαη επηειήο είζαη πιαζκέλνο∙ ηφζνλ !
Θαπκάζηα παξέζηεζεο ηνλ Μέγαλ Κσλζηαληίλνλ,
ε κηα ζηηγκή ελφκηζα σο έβιεπα εθείλνλ.
Βλ γέλεη πξέπεη λα ζνπ πσ κηα γλψκε είρνλ φινη
Να γίλεο απηνθξάησξ ζπ… ζαλ πάξνπκε ηελ Πφιη.
Θπζίαλ φλησο έθακεο γηα ηελ ζθελήλ κεγάιελ
Ξπξίζαο ηνλ αηίζαζνλ εθείλνλ κχζηαθά ζνπ,
Ώιιά ηνλ Κσλζηαληίλνλ καο κε παξαζηήζεο πάιηλ…
Άθεζε ην κνπζηάθη ζνπ θαη θάζεζαη ζηα απγά ζνπ.
Σνλ Κξίζπνλ αλ λνκίδεηε πσο θάλεηε θαιά
- Σξνκάξα ζηα κπαηδάθηα ζαο –
Θα πε, φηη δελ έρεηε πνιχ ζσζηά κπαιά
Καη θξίκα ζηα κνπζηάθηα ζαο.
Αελ έρσ ζηφκα λα ζνπ πσ, γιψζζα λα ζνπ ιαιήζσ…
Ώλ κπσ ζηελ Βθθιεζία
Κη αλαγθαζζψ απ‟ ηνλ παππά πνηέ λα ζε θηιήζσ
Θα θάλσ ακαξηία.
Καη‟ αίηεζηλ ηεο «Φαχζηαο» δηα ΐ. Αηαηάγκαηνο ηνπ (Μεγάινπ)
Κσλζηαληίλνπ εηηκσξήζε δηα πελζεκέξνπ παχζεσο ν «Γεληθφο
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ΣΟΤ «ΚΡΕΠ»

ιην,
Σξαγσδία

νμνχξεο,
Λεζηέο,
Φαχζηα

Παπατσάλλνπ
Ώηθαηεξίλε,
Πεηαιά, Ρνχζνπ
Βιπηλίθε, ίιιεξ

Γξακκαηεχο» ηνπ θ. Καπαηελάθε. –Ο θ. ΐεξλαξδάθεο κεηά ην
μχξηζκα ησλ εζνπνηψλ κεησλνκάζζε Γέξσ-Ξνχξεο.Βπεθεξχρζε αληί ρηιίσλ δξαρκψλ ε θεθαιή ηνπ θ. Πεηαιά, δηφηη
ζπλειήθζε ελ ησ ζεάηξσ Σζφρα σο «Λεζηήο»…. Σνπ ρίιιεξ.Αη‟ απνθάζεσο ηεο Εεξάο πλφδνπ αθσξίζζεθαλ ε Ώηθ.
Παπατσάλλνπ θαη Βιπηλίθε Ρνχζνπ, δηφηη ελψπηνλ ρηιηάδσλ
ζεαηψλ αλεπιαβψο παξψδεζαλ ηελ Ώγ. Βιέλελ.
ΘΒΏΣΔ. Β λ η α χ ζ α. Σεο ην είπνκελ, αιιά ζηεο θνπθήο ηελ
πφξηα φζνλ ζέιεηο . . . ΐ ξ φ λ η α. Χο πξνο ην έξγνλ ηνπ θ.
ΐεξλαξδάθε ζαο ιέγνκελ φηη δελ πξέπεη λα ην θξίλεηε θ α π ζ η ε
ξ ψ ο.
Θέαηξνλ «Οκφλνηα». Πξνο ηεο Φαχζηαο, Μεηά ηε Φαχζηαλ

006

26/09/1893

4

ΏΛΛΔΛΟΓΡΏΦΕΏ
«ΚΡΕΠ»

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο
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Γεινηνγξαθία

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο,
Θέαηξν Οκνλνίαο

007
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2

Σξαγσδία

Φαχζηα

007
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2

Σξαγσδία

Φαχζηα

Ώλησληάδεο

007
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2

ΣΔΛΒΓΡΏΦΔΜΏΣ
Ώ
(Πξαθηνξείνλ ηνπ
Υαβά καο).
ΣΔΛΒΓΡΏΦΔΜΏΣ
Ώ
(Πξαθηνξείνλ ηνπ
Υαβά καο).
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏ
Βηο Ώξηζηείδελ
Κπξηαθφλ.

Κσκεηδχι
ιην

Παλεγχξη ηνπ
ρσξηνχ

Κπξηαθφο

ΡΧΜΔ Οθησβξίνπ 2. Ο Κξίζπεο, ζεσξήζαο αηνκηθήλ
πξνζβνιήλ ηελ παξάζηαζηλ ηνπ Κξίζπνπ ηνπ θ. Ώλησληάδνπ
απεπεηξάζε λ‟ απηνθηνλήζε. Βπηπρψο εζψζε, αιι‟ εζψζεηε θαη
ζεηο εθ ηεο παξαζηάζεσο ;
(Καηά ην χθνο θαη ην κέινο ηνπ επηθξνηεζέληνο άζκαηφο ηνπ)

ΐεξψλε,
Παξαζθεπνπνχινπ

Γθνχη κφξληγθ Κύ, γθνχη κφξληγθ ξί γθνχη κφξληγθ Κπξηαθέ,
ην «Παλεγθχξη ηνπ Κσξηνχ» πνπ έγθξαςεο πησθέ,
κ‟ φια ηα αζηεία, ηνπ Σδσλ Μπνπι, ηα κηο, ηα ζθξηπ, ηα
θαίληηγθ,
έραλ‟ ε κάλα ην παηληί θη ν ληνχινο ηνλ αθέληηγθ ! !
Αδηάθνπα ρεηξνθξνηεί ν θόζκνο ηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο αλάβεη θαη θνξώλεη.
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3

ΑΕΣΕΥΏ
ΑΔΜΟΣΕΚΏ

Φσλνγξάθνο

ΒΓΧ

ΠΏΡΕΕΟΕ Οθησβξίνπ 2. Δ γαιιηθή Ώθαδεκία ψξηζε βξαβείνλ
πέληε ρηιηάδσλ δη‟ εθείλνλ, φζηηο ζα δπλεζή λα κεηαθξάζε ηελ
κειέηελ πεξί «Φαχζηαο» ηνπ θ. Παγαλέιε.

Μπνπθέηα θη’ άλζε δξνζεξά πξνζθέξνπλ ζηελ Βεξώλε
Κ’ ε Βαγγειία ην θπζά, κα ‘θείλν δελ δελ θξπώλεη.
Βξαρηόιηα αλεθηίκεηα ραξίδνπλ ‘οηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο θσλάδεη θαη ζπκώλεη.
Χξπζά ζηεθάληα δίλνπλε ζηε κάγηζζα Βεξώλε
Καη ε Δπαγγειία καο θνπζθώλεη, μεθνπζθώλεη.
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007
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TIT BITS –
ΔΓΟΤΝ ΣΏ
ΠΒΕΘΟΝΣΏ
TIT BITS –
ΔΓΟΤΝ ΣΏ
ΠΒΕΘΟΝΣΏ
TIT BITS –
ΔΓΟΤΝ ΣΏ
ΠΒΕΘΟΝΣΏ
TIT BITS –
ΔΓΟΤΝ ΣΏ
ΠΒΕΘΟΝΣΏ
TIT BITS –
ΔΓΟΤΝ ΣΏ
ΠΒΕΘΟΝΣΏ
ΣΏ ΓΤΝΏΕΚΒΕΏ
ΜΠΏΝΕΏ
(Αηεγεκαηάθη δηα
ηνλ Φπραξάθε.)

Hambro

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο

Hambro

Catulle Mendes

Hambro

ΐεξψλε

Hambro

Παξαζθεπνπνχινπ

Hambro

Ώιεμηάδεο

Μπνέκ

Σξαγσδία

Φαχζηα

’ ακάμη ηδηαίηεξν πεγαίλνπλ ηελ Βεξώλε
Κ’ ε Παξαζθεπνπνύινπ καο ηα ξνύρα ηεο καδώλεη.
Ο θ. Υσξέκεο μπξίδεη ηνλ κχζηαθά ηνπ ρσξίο λα ην απαηηήζε ν
θ. ΐεξλαξδάθεο.
-

Βηο ην επφκελνλ θχιινλ ζα δεκνζηεχζσκελ : «Σελ
κηκεηηθήλ ησλ παηδηψλ». Θα επεζχκεη λα ην έγξαθε θαη
ν Catulle Mantes.
Δ επεξγεηηθή ηεο ΐεξψλεο έιαβε ραξαθηήξα
δηαδειψζεσο.
Ώληί θνξδφλη εθψλαδαλ : ΐεξψλε.
Σεο Παξαζθεπνπνχινπ νη ζαπκαζηαί έπξεπε λα
θσλάδνπλ : ΐαγγ-ειεά.

Ο θ. Ώιεμηάδεο εκεηξίαζε ηαο αζηεηφηεηαο ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ, ζθεθζείο, φηη είλε αξθεηφλ ην
ςχρνο ηνπ ρεηκψλνο.
Κάζε κέξα ζη‟ αλδξηθά κπάληα ν Μπνέκ βαξέζεθε∙ αο πάε κηα
κέξα θαη ζηα γπλαηθεία. Καη πήγε. Πψο ; Ώπινχζηαηα.
Βμπξαθίζζε σο λα επξφθεηην λα ιάβε κέξνο εηο ηελ «Φαχζηα»,
ληχζεθε κηαο θηιελάδαο ηνπ ηα θνπζηάληα, θφξεζε έλα βέιν
ππθλφ, ππθλφ, έλα ςάζηλν θαπειάθη, θαη πήξε αέξα θνξηηζίζηηθν.
Αελ παξάιιαδε ηίπνηε απφ θνξίηζη∙ ηφζν κάιηζηα πνπ δχν λένη
ηνπ ξίρηεθαλ ζηα θαιά ζην δξφκνλ. Πέξαζε κπξνζηά απφ ηελ
κπαληέξηζζα θαη ηελ θαιιεκέξηζε. Καη ε κπαληέξηζα γεκάηε
θνπιηκέληα ηνπ απάληεζε :
Καιεκέξα, θνξηηζάθη κνπ, ζέιεηε πειφλ ;
Ο Μπνέκ μεθαξδίζζεθε θαη έηξηβε ηα ρέξηα ηνπ. Πήγε ίζηα ζηε
κέζε. Αηάιεμε κηα θαιή κπαληέξα ζην πιάη κηαο μαλζήο θαη κηαο
κειαρξνηλήο. Μπήθελ ν Μπνέκ θαη πεξίκελε ζαλ ςάξη. Καη
έθαλε πσο δελ ήζειε κπάλην. Μα γηαηί θξέκαζαλ έηζη ηα κνχηξα
ηνπ Μπνέκ ; Γηαηί θάλεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ ν Μπνέκ ; Γηαηί πηχεη
νινέλα ; Φηνπ!.. θηνπ!.. Δ κηθξή μαλζή κε ην σξαίν θνξεκαηάθη
έβγαδε ην θαπέιν ηεο καδί κε κηα κπεξνχθα… Δ κειαρξνηλή κε
ηα κεγά απφ επηζπκία κάηηα καδί κε ην θνξζάδ ηεο έβγαδε 10 νθ.
ΐακπάθη. Μία άιιε παξαπέξα έβγαδε κηα… ληνπδίλα ζσζηή
θάιηζαηο. Καη φιαηο πέθηαλε ζην λεξφ δαξσκέλεο, ζθέιεζξα,
θαξαθάμεηο, γεξνληνθφξηηζα, ζαλ ζηαθίδεο ηεο πεξηζπλήο
-
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Θεαηξηθά

Λετιά

ΐεξψλε,
Παξαζθεπνπνχινπ
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Θεαηξηθά

Λετιά

Καίζαξεο, άηιεξ

007
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Θεαηξηθά

Λετιά

Σξαγσδία

Φαχζηα

007
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Θεαηξηθά

Λετιά

Αξάκα,
Σξαγσδία

Κξίζπνο,
Φαχζηα

Ώλησληάδεο,
ΐεξλάξ άξξα,
ΐεξλαξδάθεο,
Παξαζθεπνπνχινπ

007
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3

Θεαηξηθά

Λετιά

Σξαγσδία

Φαχζηα

Ώλησληάδεο

007
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3

Θεαηξηθά

Λετιά

007
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3-4

Θεαηξηθά

Λετιά

Σξαγσδία

Φαχζηα

007

03/10/1893

4

Θεαηξηθά

Λετιά

Σξαγσδία

Φαχζηα

Παξαζθεπνπνχινπ

εζνδείαο απνχιεηεο. Φηνπ!... θηνπ ! εμεθνινχζεζελ ν
δπζηπρηζκέλνο Μπνέκ, ν νπνίνο απειπηζζείο βγήθε απφ ηα
κπάληα ηνπ, θαηέβαζε ην βέιν ηνπ, κίιεζε άγξηα ζηε
κπαληέξηζζα, πήξε ην ηξαίλν θη αλέβεθε γξήγνξα ζηελ Ώζήλα.
Ώπφ ηφηε δελ έθακε πάζν απφ η‟ αλδξίθεηα κπάληα. Μνλάρα απφ
καθξπά θνηηάδεη ηα γπλαηθεία θαη θηνπ ! . . . θηνπ ! θάλεη ν
Μπνέκ
Σν κεγαιείηεξνλ ζεαηξηθφλ γεγνλφο είλε ηεο δεζπνηλίδνο
ΐεξψλεο ε επεξγεηηθή, ήηηο δηα ηαχηελ κελ ήην απνζέσκα δηα δε
ηελ Κπξίαλ Παξαζθεπνπνχινπ μεζέσκα.
ινη εραίξνλην εθείλελ ηελ εζπέξαλ θαη κφλνλ ν θ. άηιεξ ήην
θαηεθήο, δηφηη ήθνπε εηο ηελ ζθελήλ λα ιέγνπλ δηαξθψο ν
Καίζαξ-εο.
Καη κία παξαηήξεζηο:
Δ «Φαχζηα» παίδεηαη αθαηαιιήισο. Έρεη ηφζνπο Απγνύζηνπο
θαη ηελ παξάζηαζηλ ηνλ επηέκβξηνλ θαη ηνλ Οθηψβξηνλ.
Πνιινί Κξήηεο, ερζξνί ηνπ θ. Ώλησληάδε, παξεθάιεζαλ ηελ θ.
Παξαζθεπνπνχινπ λα παξαζηήζε ηνλ Κξίζπνλ ηνπ,
ππελζπκίδνληεο απηή, φηη είλε εθ παιαηάο θαηαγσγήο Κξήζζα. Δ
Κπξία Παξαζθεπνπνχινπ ειέγεην ππφ ησλ ζαπκαζηψλ ηεο άξα
ΐεξλάξ, ηψξα λνκίδνκελ, φηη δχλαηη λα ιέγεηαη άξα
ΐεξλαξ…..δάθε.
Μία δηαθνξά :
-Ση δηαθέξεη ν θ. Ώλησληάδεο ηνπ Κξίζπνπ ηνπ ;
-Ο έλαο έρεη ζάιη θαη ν άιινο ζάιηα.
Μέρξη ηνχδε ηελ Κπξίαλ Παξαζθεπνπνχινπ δηεθδηθνχλ σο
ζπκπνιίηηδαο νη Κξήηεο, νη Κεθαιιήλεο θαη νη Λάθσλεο. Δ επί
ηεο ζθελήο εκθάληζίο ηεο κε ηα ηα ηζόθαξα αξηδήισο καξηπξεί,
φηη θαηάγεηαη απφ ηελ Πιάθα.
Δθνχζζε εηο ηελ Β΄ πξάμηλ ηεο «Φαχζηαο» κεηά ηνλ καθξφλ
κνλφινγνλ ηεο Βιέλεο δηα ηνπ νπνίνπ απηή πείζεη ηνλ
Κσλζηαληίλνλ λα γίλε ρξηζηηαλφο :
-Μεηά ηνηνχηνλ κνλφινγνλ επφκελνλ ήην λα ζνπ αιιάμε ηελ
πίζηηλ.
Μεηαμχ ζηαζάξρνπ θαη κηαο εζνπνηνχ.
-Θέισ θη εγψ λα θάκσ ηελ Ώγίαλ Βιέλελ…
-Ώδχλαηνλ.
-Γηαηί;
-Αηφηη είζαη ακαξησιή.
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ΏΛΛΔΛΟΓΡΏΦΕΏ
«ΚΡΕΠ»

Παπαιεμαλδξήο

ΐεξλαξδάθεο

ΐεξλαξδάθεο

Υξεζηνκάλνο

Θέαηξν Σζφρα

Ο θ. Παπαιεμαλδξήο εηνηκάδεη θξίζηλ δηα ηελ «Φαχζηαλ». Ο θ.
Παγαλέιεο δπζηπρψο ηελ έγξαςε θαη ηελ εδεκνζίεπζελ.
Δ θξίζηο ηνπ θ. Παγαλέιε πεξηνξίδεηαη εηο γεληθάο γξακκάο θαη
εηο πνιιάο γεληθάο. Ώθνχζαηε :
«Δ νθηφπιεθηνο θφκε ηεο δχλαηαη λα ππνιεθζή σο ε ζπκβνιηθή
ησλ αγσληώλ απηήο παξάζηαζηο, αγσληώλ, εμνξκνπζψλ απφ ηεο
θαζεκαγκέλεο θνξδίαο ηεο θαη εξκελεπνκέλσλ δηα ηνπ απαηζίνπ
ζπξηγκνύ ηεο δηαίρκνπ γιώζζεο ησλ ηνβόισλ εξπεηώλ».
Δίθνζη γεληθαί, κεηά ζπγρσξήζεσο !
Καη έλ αίληγκα εθ ηεο απηήο θξίζεσο :
«Δ πλεπκαηηθή άκπεινο ε ελ ηε δηαλνία ηνπ ΐεξλαξδάθε
γεσξγεζείζα θαη ηελ Φαχζηαλ παξαγαγνχζα πεπξσκέλσο πσο
θαη αλαπνδξάζησο δηέρπζελ εηο ηεο Φαχζηαο ην θιήκα ρπκφλ
απαξαβηάζηνπ απνθιεηζηηθφηεηνο».
Χ ! Βίζε λα έπηαλε θπιινμήξα ή πεξνλφζπνξνο ην θιήκα ηνπ θ.
Παγαλέιε !
Οη ιφγηνη πξνζεθάιεζαλ εηο γεχκα ηνλ θ. ΐεξλαξδάθελ, φζηηο….
αλερψξεζελ εζπεπκέλσο εληεχζελ.
Αηάινγνο γελφκελνο θαηά ηελ παξάζηαζηλ ελφο πξσηνηχπνπ
έξγνπ ηεο εθεηεηλήο εζνδείαο :
-νπ αξέζεη ινηπφλ ;
-Βκέ !... θαζφινπ
-Γηαηί ηφηε ρεηξνθξνηείο;
-Γηα λα μππλήζσ.
-Χ ! έρσ θνβεξφ πνλνθέθαιν, έιεγελ ν Σνηφο ηνπ «Γεληθνχ
Γξακκαηέσο», Ώλ εκπνξνχζα, λα θάκσ φ,ηη θάλεη ε κακά κνπ
!...
-Καη ηη θάλεη ε κακά ζνπ;
-ηαλ έρεη πνλνθέθαιν βγάδεη ηα καιιηά ηεο.
Ώλάιπζηο ηνπ «Λεπθνχ Αξάκαηνο» θαζπζηεξήζαζα εηο ην
ρεκείνλ ηνπ θ. Υξεζηνκάλνπ :
Λεύθσκα επηθέξνλ ζηνκαρηθάο δηαηαξάμεηο . . 1
Κάιηνλ ή θαιφλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Οηλφπλεπκα ή πλεχκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Σα φινλ Μαίξε 1
Θεαηή Π ε η ξ α η ά. Σελ βαζηιείαλ ησλ Οπξαλψλ ηελ
θαηαθηψζηλ νη πησρνί ησ πλεχκαηη, νπδέπνηε φκσο θαη
ηελ β α ζ η ι ε ί α λ ηνπ ζεάηξνπ Σζφρα.
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Ώ (Πξαθηνξείνλ ηνπ
Υαβά καο)
ΣΟ ΘΒΏΜΏ…
ΣΔ ΔΜΒΡΏ
(Βθ ηεο κεζφδνπ
ηνπ . . .
πνξηνθνιίνπ)
ΓΝΧΜΏΕ
ΠΒΡΕ ΜΒΓΏΛ
ΧΝ ΏΝΑΡΧΝ
ΣΔ ΧΡΏ

Φσλνγξάθνο

πεξα,
Σξαγσδία

Φάνπζη,
Φαχζηα

Γθνπλψ

ΠΏΡΕΕΟΕ. Οθησβξίνπ 10. Ο δαηκφληνο ζπλζέηεο ηνπ Φαύζηνπ
Γθνπλψ απεβίσζελ εθ ιχπεο καζψλ ηαο επηηπρίαο ηεο Φαύζηαο.

ΟΛΛΒΝΑΟΡ
ΦΟ

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΐεξψλε,
Παξαζθεπνπνχινπ

-Ώγαπάηε ηελ «Φαχζηαλ» ηεο ΐεξψλεο ή εθείλελ ηεο
Παξαζθεπνπνχινπ ; -Ώγαπψ λα κείλσ ήζπρνο.

Ραγθαβήο

Ο Κιέσλ Ραγθαβήο είλε έκκεηξνο ππξίδσλ Παγαλέιεο.
Β. ΡΟΕΑΔ

Λεθγνπβέ

Ώθνχ ν θξηπ είρε ζπλεξγάηελ εηο ηα δξάκαηά ηνπ ηνλ
Λεγθνπβέ, δηθαίσο απαηηεί ην θξηπ λα έρε ζπλεξγάηε ηνλ . . . .
Λεγθνπβέιελ.
Δ ηνπ πξνγξάκκαηφο κνπ δεκνζίεπζηο κνη ππελζπκίδεη δχν έηεξα
πξνγξάκκαηα αλαγξαθφκελα θαζ‟ εθάζηελ ελ ηηλη πξσηλή
ζπλαδέιθσ, σλ αληίγξαθνλ επηηξαπήησ κνη λα θαηαρσξήζσ.
«ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΑΡΏΜΏΣΕΚΟ ΘΕΏΟ Δ «ΠΡΟΟΑΟ»
Βλ σ πξσηαγσληζηεί ε θαιιηηέρληο
θ. ΠΏΡΏΚΒΤΟΠΟΤΛΟΤ».
----«ΠΒΡΕΟΑΒΤΣΕΚΟ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΘΕΏΟ Δ «ΠΡΟΟΑΟ»
Βλ σ πξσηαγσληζηεί ν θαιιηηέρλεο
θ. ΚΏΡΏΠΏΝΟ».
Οη αδειθνί ζίαζνη, πήμαληεο ηαο ζθελάο ησλ ελ ηε νδψ ηαδίνπ
παξαπιεχξσο ν εηο ηνπ άιινπ, αλέιαβνλ λα δηαζθεδάζσζη ην
θηιόκνπζνλ –πξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φαχζηαο- θνηλφλ
Καη επεηδή ε ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ είλε δήηεκα ελδηαθέξνλ ιίαλ
πάληα Ρσκλεφλ, επραξίζησο αγγέινκελ ησ δεκνζίσ, φηη δηα κελ
ηνλ δξακαηηθφλ δηεηεξήζε ε ζπλήζεο, δηα δε ηνλ πνιηηηθφλ
εηζέξρνληαη δίθελ εγθαζέησλ ειεπζέξσο . . .
άλεπ ηηκήο.
Σνλ θ. ΐεξλαξδάθελ, φζηηο αίξεη κφλνλ ηαο ακαξηίαο ηεο
Φαχζηαο απνθαινχζηλ νη πάληεο νπρί ηφζνλ πξνζθπψο ηεο
Λέζβνπ εξεκίηελ, ελψ θπξηνιεθηηθψο δπλάκεζα λα είπσκελ αίξεη
κύηελ δηα ηνλ αμηφηηκνλ θίινλ κνπ θ. Σζάηζνλ θαη ηνλ
ππνθαηλφκελνλ
Ο θ. Κνξνκειάο πξνρζέο ην πξψηνλ γλσξηδφκελνο κεηά ηνπ θ.
Φπράξε:
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ΏΦΕΞΕ

Μαλήο

Θέαηξα

-Μπξε αδειθέ, φηαλ ζαο βιέπε θαλείο θαίλεζαη αμηφηηκνο
άλζξσπνο.
Γεγνλφο :
Βξσηψζη ηνλ θ. Φπράξελ επξηζθφκελνλ θαηά ηελ παξάζηαζηλ
ηεο «Φαχζηαο» :
-Γλσξίδεη ε Κπξία ζαο ειιεληθά ;
-Μάιηζηα.
-Βλλνεί ηελ γιψζζαλ ηεο «Φαχζηαο»;
-Ώλ ηελ ελφεη ζα ηελ ερψξηδα.
-Κνπξέα. Βληαχζα. Αηα λ‟ αθήζε ηα γέλεηα ηνπ ζα πε, φηη είλε
αληηβεξλαξδαθηζηήο.
-Ο αμ ΜαΎληγγελ, επραξηζηήζεθε πνιχ εηο ηαο Ώζήλαο;
εξψηεζελ ν ΐαζηιεχο.
-Πνιχ Μεγαιεηφηαηε, ηδίσο απφ ηνλ «Γεληθφλ Γξακκαηέα» θαη
ηελ «Φαχζηαλ», απήληεζελ ν θ. Ράιιεο. Ο ΐαζηιεχο δελ
εγλψξηδε ηίπνηε απφ απηά αιι‟ ν θ. Τπνπξγφο ησλ Βζσηεξηθψλ
κεηά πνιιήο επθπΎαο αθεγήζε ηα πεξί ησλ δχν ηνχησλ
ζεαηξηθψλ έξγσλ, πάληεο δε μεθαξδίζζεθαλ λα γεινχλ δηα ηαο
αζηεηφηεηαο ηνπ θ. Ράιιε. Εδίσο ν ΐαζηιεχο νιίγνλ έιεηςε λα
ιηπνζπκήζε απφ ηα γέινηα.
Καηφπηλ απνηεηλφκελνο πξνο ηνλ ηειεηάξρελ :
-Ο αμ ΜαΎλεγθελ επραξηζηήζεθε ;
-Πνιχ, απάληεζελ ν θ. Ράιιεο, ηδίσο απφ ηνλ «Γεληθφλ
Γξακκαηέα».
-π λα ζσπαίλεηο θαη θαλείο δε ζ‟ εξψηεζε …
Καη πεξί ησλ ζεαηξηθψλ δελ έδεημελ νιηγψηεξνλ ελδηαθέξνλ.
Δξψηεζε πεξί ησλ «Πξνηθνζήξσλ» θαη πεξί ησλ
«Οηθνγελεηαθψλ γεινίσλ.» Δδχλαην λα εξσηήζε, εάλ παξεζηάζε
θαη ην δξάκα «Le roi s‟amuse».
Βηο ηελ θπξίαλ Παξαζθεπνπνχινπ πξνρζέο εγέλεην έθηαθηνη
ηηκαί. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαζηάζεσο εγέλεην θαη δηαδήισζηο,
ήηηο θαηά ηνλ θ. Καλειιίδελ, ήην κεγαιεηηέξα ηεο ππνδνρήο ηνπ
θ. Καξαπάλνπ.
Καηά ηελ δηαδήισζηλ θάπνηνο εξσηά :
-Μήπσο έπεζελ ε Κπβέξλεζηο ;
Καη είο Παξαζθεπνπνπιηζηήο :
-ρη, έπεζελ ε ΐεξψλε.
Βλδηαθέξνλ έδεημε γηα θάζε ηη κεγάιν,
θη εξψηεζε πεξίεξγνο γηα ηνχην θαη γηα ηάιιν
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ΚΡΕΕ
Δ έλαξμηο ηεο
ΐνπιήο
ΘΒΏΣΡΕΚΏ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Μαμηιάξσκα,
χιινγνο
Παξλαζζνχ
Κσκεηδχι
ιην
Αξακαηηθ
ν
εηδχιιην,
Σξαγσδία
Σξαγσδία

Οη πξνηθνζήξαη
Φαχζηα,
Λαγηαξλί

Παπαιεμαλδξήο

Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο
Καιαπνζάθεο

Γεληθφο
Γξακκαηεχο,
Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο

Θίαζνο Πξφνδνο,
Παξαζθεπνπνχινπ
Σξαγσδία

Κξίζπνο, Σν
επηηήδεπκα θαη
ην
ΑξνκνθαΎηεην,
Φαχζηα

ΐεξλάξ άξξα,
ΐεξψλε,
Κνηνπνχιεο,
Παπαιεμαλδξήο,
Παξαζθεπνπνχινπ,
νπξήο, Φπξζη

θη ν Ράιιεο πξνζπκφηαηνο κε πλεχκα απαληνχζε,
θαη ηνχπε θαη ηα ζέαηξα πψο πήγαλε αθφκα,
ελψ ζ‟ απηά ν Λεκνλήο ην κνχζη ηνπ ηξαβνχζε,
θη νη άιινη γχξσ έραζθαλ κε αλνηρην ην ζηφκα.
Ο χιινγνο ηνπ «Παξλαζζνχ» εηνπφζεηεζε εηο ηα θαζίζκαηά
ηνπ καμηιάξαθηα. Πνιινί είπνλ, φηη ηνχην εγέλεην δηα
πιεηνηέξαλ αλάπαπζηλ, αιι‟ ειεζκφλεζαλ, φηη ρξεηάδνληαη, αθνχ
πξφθεηηαη λα νκηιήζε ν θ. Φπράξεο.
-Π.Κ. Βληαχζα. Ώλνχζηα. Ννκίδεη θαλείο, φηη είλε απνζπάζκαηα
εθ ησλ «Πξνηθνζεξψλ».
Ο θ. Παπαιεμαλδξήο –ν δηάζεκνο ζπγγξαθεχο ηνπ
«Λαγηαξληνχ»- εδεκνζίεπζε ηελ θξίζηλ ηνπ πεξί ηεο «Φαχζηαο»
εηο ηελ «Οηθνγέλεηαλ» πνιχ νξζψο δηα λα γίλε κφλνλ ελ
νηθνγελεηαθψ θχθισ.
Ο ζπλήγνξνο θ. Κσζηήο εδήηεζε λα θαηαδησρζή σο άζεκλνο θαη
ε «Φαχζηα» ηνπ θ. ΐεξλαξδάθε. Ώλακθηβφισο ν θ. Κσζηήο ζα
είλε θίινο ηνπ θ. Κφληνπ.
Καηά ην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο πκψλ ν θ. Μπισλάο έθακε
1,924 αλνξζνγξαθίαο θαη ν θ. Καιαπνζάθεο κφλνλ ηξία
θσκεηδχιιηα.
Βθηφο ηνχηνπ παξεζηάζε ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο» -δελ
πξφθεηηαη πεξί ηνπ θ. αξζέληε- θαη ε «Φαχζηα» ηνπ θ.
ΐεξλαξδάθε, φζηηο εμχξηζε ηνπο εζνπνηνχο πξνο κεγίζηελ ιχπελ
ηνπ θ. εκηηέινπ, νινθπξνκέλνπ δηφηη έβγαιε ηξίρεο. Βάλ έκελελ
σο ήην, ζα έπαηδε πξφζσπνλ Μ. Κσλζηαληίλνπ, ελψ ηψξα παίδεη
. . . ζθάθη εηο ηνπ Γαραξάηνπ.
Παξά ηνλ θ. Καξαπάλνλ θάζεηαη ε θ. Παξαζθεπνπνχινπ. Αηαηί ;
Ο είο έηλε ν αξρεγφο ηνπ πξννδεπηηθνύ θφκκαηνο θαη ε άιιε
αξρεγφο ηνπ ζηάζνπ «Πξφνδνο».
ΦΏΤΣΏ-ΠΒΡΕΚΛΒΣΟ-ΦΏΟΤΛΔ
Βπσθειεζείο ηνπ θαινχ θαηξνχ ηεο πξνρζέο ν ελ Πεηξαηεί
πιαλφδηνο ζίαζνο παξέζηεζε ηελ «Φαχζηαλ», ρσξίο λα θνβεζή
ηελ επίθξηζηλ ηνπ θ. Παπαιαμαλδξή.
Πξόζσπα :
Μέγαο Κσλζηαληίλνο=ΠΒΡΕΚΛΒΣΟ.
Κξίζπνο
=ΦΏΟΤΛΔ.
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ΦΟΛΏΕ

ΒΓΧ

Κσκεηδχι
ιην

Βπί ηνπ
θαηαζηξψκαηνο

ηεθάλνπ,
Σαβνπιάξεο

Φαχζηα=ΏΝΧΝΤΜΟ ΑΒΠΟΕΝΕ.
Βπηηπρία έμνρνο. Σν παξάζηεκα ηνπ Πεξηθιέηνπ θαιιίηεξνλ ηνπ
θ. Κνηνπνχιε. Χο Κξίζπνο ν Φαζνπιήο πξνηηκφηεξνο θαη απφ
ηνλ θ. Φίξζη. Δ ππνδπζείζα ην πξφζσπνλ ηεο Φαχζηαο εξσίο
ζαπκαζία. Έρεη ην επζπηελέο θαη αιχγηζηνλ ηεο δεζπνηλίδνο
ΐεξψλεο, αιιά ηαξάζζεηεαη νιφθιεξνο σο ε θ.
Παξαζθεπνπνχινπ ελ ηαηο ηξαγηθαίο ζθελαίο. Οθζαικνί
αθίλεηνη θαη θσλή αλδξηθή. Αχν ειαηηψκαηα, ηα νπνία είλε
αδχλαηνλ λα ζπγρσξήζε ν θ. Καλειιίδεο, έζησ θαη εηο μπιίλελ
εζνπνηφλ. Φξχδηα δσγξαθηζηά… κε κπνγηά. Έθηαθηνο ζξίακβνο.
Αψξα, ρεηξνθξνηήκαηα θαη…. πεληάξεο.
Δ άθακπηνο ηξαγσδφο ζ‟ αλαπαπζή επί ηηλάο εκέξαο δηφηη εθ ηεο
πνιιήο ζπγθηλήζεσο έπαζελ εμάξζξσζηλ.
Καη κία ιεπηνκέξεηα : Δ πξσηαγσλίζηξηα αχηε έρεη ηελ
ηδηνηξνπίαλ ηεο άξξαο ΐεξλάξ, ήηνη θνηκάηαη θαη απηή
εμεπισκέλε εληφο θπηίνπ.
Καη‟ εληνιήλ ησλ γεηηφλσλ ζεαηψλ.
Άξζξνλ 25.
Οη ππνπξγνί δηνξίδνληαη θαηά ηαο αλάγθαο ηνπ θφκκαηνο. Βάλ
εηο ηελ επνκέλελ ζχλνδνλ δελ έρνπλ πιεηνλνςεθίαλ,
παξαπέκπνληαη εηο ην εηδηθφλ δηθαζηήξηνλ, ην νπνίνλ επέρεη
ζέζηλ «Θεάηξνπ Κσκσδηψλ», φηαλ είλε πξσζππνπξγφο ν
Αειηγηάλλεο.
Έλεθα ηνχηνπ ζπλειζψλ εθηάθησο θαη ν «κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ» εηο ζπλεδξίαζηλ, αλεθήξπμε ηνλ εηξεκέλνλ
πνιηηεπηήλ επεξγέηελ θαη επίηηκνλ κέινο θαζ‟ ν πξψελ
βηνιηηδήλ.
Πξν ηνπ ζεάηξνπ ησλ «Πνηθηιηψλ» :
-Ση έρνπλ απφςε ;
-Σνπο «Λεζηάο» ηνπ ίιιεξ.
-Καη βάιαλε ζηελ πφξηα κφλνλ δχν ρσξνθχιαθαο !
Σελ επφκελε εζπέξαλ ε αζηπλνκία επέηξεςε λα παξαζηαζή ε
«θχιια», δηφηη ν αζηχταηξνο εβεβαίσζελ, φηη δελ είλε
ιπζζαζκέλε.
Ο θ. ηεθάλνπ έιαβε παξά ηνπ θπξίνπ Σαβνπιάξε εμ
Ώιεμαλδξείαο ην επφκελνλ ηειεγξάθεκα :
Σν θσκεηδχιιηφλ ζαο «Βπί ηνπ θαηαζηξψκαηνο» ζαπκαζίσο
επέηπρε. αο ζπγραίξσ, δηφηη εγίλαηε ππνπξγφο ηεο Αηθαηνζχλεο.
Σψξα βεβαίσο ζα θάκεηε θαλέλ θσκεηδχιιηνλ σξαηφηαηνλ».
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ΜΟΝΟΜΏΥΕΏ
ΡΏΛΛΔΚΧΝΣΏΝΣΟΠΟ
ΤΛΟΤ
(Δλόο Παίδνο θαη
ελόο Παιίκπαηδνο)
Άιιαη ιεπηνκέξεηαη.
ΜΟΝΟΜΏΥΕΏ
ΡΏΛΛΔΚΧΝΣΏΝΣΟΠΟ
ΤΛΟΤ
(Δλόο Παίδνο θαη
ελόο Παιίκπαηδνο)
Άιιαη ιεπηνκέξεηαη.
ΣΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ
ΣΔ ΒΠΟΥΔ

Κσκεηδχι
ιην

Οη πξνηθνζήξαη

Ώηηηθφο

Κσκσδία

Δ πεξί φλνπ
ζθηάο δίθε

Φσλνγξάθνο

Κσκσδία

Μνλνκαρία δχν
δεηιψλ

Φσλνγξάθνο

ΤΠΟΓΡΏΜΜ
ΏΣΒΤ

Κνηνπνχιεο,
Παξαζθεπνπνχινπ

Ώξρατθφο χιινγνο

Κσκεηδχι
ιην

Γεληθφο
Γξακκαηεχο

Άγηνο Βαζίιεηνο
ΜπαθαΛιηάξνο
ΠαξΑζθεπαΎδεο
ΚνινΚπζάθηα
ΠξνΙθνζήξαη
ΏξηΑμέξμεο
Καηά ηνπ παξεπξεζέληαο ν εηζειζψλ ΐαζηιεχο ζρεδφλ δελ
εραηξέηεζε ηνλ θ. Πξσζππνπξγφλ δηαξθψο δε ζπλδηειέγεην κε
ηνπ θ. Ολνχ θαη άιισλ. Βηο ηνχην πνιινί απέδσθαλ κεγίζηελ
ζεκαζίαλ, άιινη φκσο είπνλ, φηη είλε δήηεκα «πεξί Ολνχ ζθηάο».
-Βπί ηε αηζία δηαζψζεη ακθνηέξσλ ν ζίαζνο Κνηνπνχιε
Παξαζθεπνπνχινπ ζα παξαζηήζε ηελ θσκσδίαλ : «Μνλνκαρία
δχν δεηιψλ».

-

Ο «Ώξρατθφο χιινγνο» ζα ενξηάζε ηελ επαίηηόλ ηνπ,
θαηά ηελ νπνίαλ ππεζρέζε ελφξθσο ν θ. ΐάιβεο, φηη
δελ ζα νκηιήζε.

ΠΡΟΧΠΏ : Φωηήιαο θαη άιινη Βνπιεπηαί. Δ
ζθελή ππφθεηηαη εηο ην «Ρνπζθεηνινγηθφλ γξαθείνλ».
(Καηά ην : «Με έιπσζε ζην μχιν ε θπξά κνπ», άζκα
εθ ηνπ «Γ ε λ η θ ν χ Γ ξ α κ κ α η έ σ ο.)
ΦΧΣΔΛΏ
Μνπ έζπαζε ζην μχιν ηα πιεπξά κνπ
δελ εζεβάζζεθε η‟ αμίσκά κνπ,
ζαθάηεςε ην δφιην κνπ θνξκί,
γηαηί δελ ηνχδηλα ιίγν ςσκί.
ΟΕ ΏΛΛΟΕ
Γηαηί δελ ηνχδηλεο ςσκί ;
Γηαηί δελ ηνχδηλεο ςσκί ;
ΦΧΣΔΛΏ
Με έζηεηιε ζηνλ Γψην λα κηιήζσ
θαη κνχπε ηάραηεο λα ηνλ δηνξίζσ…
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ΒΤΥΏΡΕΣΔΡΕΟΝ
ΠΡΟ ΣΏ
ΜΒΓΏΛΏ
ΑΤΝΏΜΒΕ

ΒΓΧ

Κσκεηδχι
ιην

κηινο
Φηινκνχζσλ
Πεηξαηψο
Καβαιιαξία
Ρνπζηηθάλα

κ‟ έθακε λα κε πηάζνπλ αζπαζκνί
γηαηί δελ ηνχδηλα ιίγν ςσκί.
ΟΕ ΏΛΛΟΕ
Αελ ηνπ θάλεη απηφ ηηκή !
Αελ ηνπ θάλεη απηφ ηηκή !
ΦΧΣΔΛΏ
Κ‟ επξήθε ηάραηέο κνπ γηα αηηία
πψο έδεημα πνιχ αδηαθνξία !
ζάκπσο κνπ „πε πνηέ ηνπ θνπθαξά,
πσο είλε πεζακέλνο γηα παξά.
ΟΕ ΏΛΛΟΕ
Σνλ αρξείν καζθαξά !
Σνλ αρξείν καζθαξά !
ΦΧΣΔΛΏ
Σνπο βνπιεπηάο δελ δέξλνπλ ζην θεθάιη
θαη δελ ηνπο θάλνπλε ζε ηέηνην ράιη…
Αελ ηνπο ξεκάδνπλ έηζη ζηεο κπερηαίο !
Ώπηφ δελ ην μαλάπαζα πνηέο.
ΟΕ ΏΛΛΟΕ
Βίλαη πξνζηπρηαίο απηαίο !
Βίλαη πξνζηπρηαίο απηαίο !
Βίρε γξαθή, φηη εηο ηνλ ενξηάδνληα «Ώξρατθφ
χιινγνλ» ζα κεηέβαηλελ ν ΐαζηιεχο θαη ν Αηάδνρνο,
εδεκνζηεχζε δε ηελ επνκέλελ, φηη αλη‟ απηψλ κεηέβε ν
Φξνχξαρνο θαη ν νηθνλνκηθφο Έθνξνο.
Σελ εζπέξαλ ηαχηελ ψξα 8 1[2 κ. κ. δνζήζεηαη ελ ηε
αηζνχζεη ηνπ νκίινπ ηνχηνπ (νηθία πξψελ θιεξνλφκσλ
Μειεηνπνχινπ) κεγάιε ζπλαπιία ππέξ ηεο
«Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο ησλ ελ Πεηξαηεί Κπξηψλ».
Πξνο επραξίζηεζηλ ησλ ιαβφλησλ κέξνο εηο ηελ
νλνδξνκίαλ απηήλ παξεθνινχζεζε θαη κνπζηθήο, ήηηο
θαζ‟ φινλ ην δηάζηεκα έπαηδε ηελ γατδξνπΚαβαιιαξίαλ Ρνπζηηθάλαλ.
Σειεπηαίνλ ε ππνκνλή εκψλ είρελ εμαληιεζή, σο ηα ρξήκαηα
ηνπ Κεληξηθνχ Σακείνπ, θαη εζθεπηφκεζα λα γίλσκελ
απηνθηόλνη, νπφηε είδνκελ, φηη εηο ηξία θσκεηδχιιηα καο
εθάιεζαλ επί ζθελήο θαη καο αλέζεθαλ λα ππνθξηζψκελ
ζπνπδαίνλ κέξνο. Σνχην καο αλαραίηηζελ νιίγνλ, ηελ
παξειζνχζαλ δε Κπξηαθήλ ε γελνκέλε νλνδξνκία καο έπεηζελ,
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ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟΝ

Ώηηηθφο

Αξάκα

Πεηξαηαί

Σαβνπιάξεο

Πνιέκεο, χιινγνο
«Παξλαζζφο»

Φσλνγξάθνο

Βζληθφ ζέαηξν

φηη ελ ηε ρψξα, εηο ηελ νπνίαλ δψκελ, ήξρηζε λα εθηηκάηαη ε
ηθαλφηεο.
Ο Λεξνπά Μπσιηέ ράξηο εηο ηα νηθνλνκηθά κέηξα ηνπ θ.
Σξηθνχπε καο απνθαιεί πεηξαηάο. Βάλ λνκίδε, φηη ηνχην καο
θάκλε εληχπσζηλ, απαηάηαη. Ο θ. Σαβνπιάξεο δηα ησλ ηδηθψλ
ηνπ «Πεηξαηψλ» καο εζπλείζηζε ηφζνλ πνιχ κε ηελ ιέμηλ απηήλ !
Σελ παξειζνχζαλ Σεηάξηελ εηο ηνλ Παξλαζζόλ είρε …. δέζηελ.
Ώπίζηεπηνλ δηα ηνλ θ. Ώηγελίηελ θαη ηνπο αλαγλψζηαο ησλ
κεηεσξνινγηθψλ ηνπ δειηίσλ, θ‟ ελ ηνχηνηο αιεζέζηαηνλ. Γέζηε
κέρξηο αζθπμίαο, δηφηη ν ηξπθεξφο πνηεηήο καο θ. Πνιέκεο
αλέγλσζε ηηλά εθ ησλ ζεξκνηάησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη επνκέλσο
είρε καδεπζή εθεί ηφζνο ζπηλζεξνβνιψλ θφζκνο ησλ γξακκάησλ,
είρνλ ζπλαληεζή ηφζαη θιέγνπζαη θαξδίαη, ηφζνη δηάππξνη
νθζαικνί.
Σν αλάγλσζκα ηνπ θ. Πνιέκε είρελ νξηζζή πξν ελφο κελφο, αιι‟
νζάθηο επξφθεηην λα γίλε, ήλνηγνλ νη θαηαξξάθηαη ηνπ νπξαλνχ
θαη ζπλεπψο αλεβάιιεην. Κάπνηνο είπελ, φηη ν Μεηξνπνιίηεο εηο
ην κέιινλ ελ θαηξψ κεγάιεο αλνκβξίαο αληί ιηηαλεηψλ ζα
παξαθαιή ηνλ θίινλ πνηεηήλ λα πξνθεξχζζε αλάγλσζκα θαη
άιινο πξνζέζεθελ, φηη ν Πνιέκεο δελ είλε πνηεηήο κε ζηάμε θαη
κε βξέμε . . . . Ο δεχηεξνο έρεη άδηθνλ.
Οπσζδήπνηε πξνρζέο ην αλάγλσζκα εγέλεην θαη ν γιπθχο
πνηεηήο έρπζε φιελ ηελ κεισδίαλ ηεο ιχξαο ηνπ. ηίρνη
θξπζηάιιηλνη θαη ηξπθεξφηεο ηδεψλ απαξάκηιινο.
ινη έθπγαλ θαηελζνπζηαζκέλνη, ην δε «θξηπ» δηα ηνπο
αλαγλψζηαο ηνπ, νη νπνίνη δελ επηχρεζαλ λ‟ αθνχζνπλ ηνπ
Παξλαζζνχ ηνλ ζαπκαζηφλ ηξαγνπδηζηήλ, θαηέζρε ην θαηψζη
πνηεκάηηνλ :
Δ ΑΕΦΏ ΜΟΤ
Κακκηά θνξά ηε λχθηα δίςα κε θαίεη κεγάιε
θαη βιέπσ ζη‟ φλεηξφ κνπ κηα βξχζη ζε βνπλά –
θνιιψ ηα δπν κνπ ρεη΄ιε θαη πίλσ, πίλσ πάιη
θαη πίλσ, πίλσ, πίλσ θ‟ ε δίςα δελ πεξλά.
Με ηέηνηα δίςα πάληα κε θαίεη ζηελ αγθαιηά ζνπ
θαη η‟ φλεηξν ηνπ πφζνπ αηψληα κε πιαλάθνιιψ ηα δπν κνπ ρείιε θαη πίλσ ηα θηιηά ζνπ
θαη πίλσ, πίλσ, πίλσ . . . θ‟ ε δίςα δελ πεξλά.
ΕΧΏΝ. ΠΟΛΒΜΔ
Ώπφ θηίζεσο … ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ . . . . . . . . . . . έηε 50
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ΦΕΛΟΛΟΓΕΚΔ
ΒΠΕΘΒΧΡΔΕ
1893

Φσλνγξάθνο

ΐεξψλε, ζέαηξν
Οκνλνίαο,
Παξαζθεπνπνχινπ,
Σαβνπιάξεο
Ώλησληάδεο

Φαχζηα

Αξάκα
ΡΟΓΟΐΏΐΒ
Λ

Κσκεηδχι
ιηα,
Σξαγσδία

ΐεξψλε, ζέαηξν
ΐαξηεηέ,
Καιαπνζάθεο,
Παξαζθεπνπνχινπ

Καιαπνζάθεο
Λετιά, Ο
γεξνμνχξεο,Σν
πξάζηλν
θνπζηάλη,
Φαχζηα

Καιαπνζάθεο,
Μαμηιάξσκα

Σν Έαξ έξρεηαη, φηαλ ν θ. Σαβνπιάξεο, θαηαζθελψζε εηο ην
ζέαηξνλ ηεο «Οκνλνίαο».
…
Σν Φζηλόπσξνλ, φηαλ γίλνπλ αη επεξγεηηθαί ηεο θ.
Παξαζθεπνπνχινπ θαη ηεο δεζπνηλίδνο ΐεξψλε.
ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ
Φχρνο δξηκχηαηνλ θαη φινη γίλνληαη ζπλδξνκεηαί εηο ην «θξηπ»
δηα λα ζεξκαλζψζηλ. Βηο κε έρσλ λα γίλε ζπλδξνκεηήο θιέπηεη
ην ζάιη ηνπ θ. Ώλησληάδε θαη εθ ηνχηνπ ζπκβαίλνπλ πνιιαί
ζθελαί κε ηαο νπνίαο νχηνο θάκλεη ελ δξάκα.
ΏΤΓΟΤΣΟ
Οη άλζξσπνη, απειπηζζέληεο εθ ηεο ΐνπιήο ην ξίρλνπλ εηο ηα
ζέαηξα. Ο θ. Καιαπνζάθεο θάλεη 20 δξάκαηα, 18 θσκεηδχιιηα
θαη 37 θσκσδίαο. Δ θπξία Παξαζθεπνπνχινπ θαη ε δεζπνηλίο
ΐεξψλε ζξηακβεχνπλ εηο ηελ Φαύζηαλ, ελψ εηο ην «ΐαξηεηέ»
ζξηακβεχεη ε Φνπζηίλα. Μνλνκαρία γίλεηαη κεηαμχ ησλ δχν
εζνπνηψλ, θαζ‟ ελ νπδεκία πιεγψλεηαη. Άιιε εζνπνηφο,
βιέπνπζα, φηη δελ γίλεηαη ιφγνο πεξί απηήο απνθαζίδεη λ‟
απηνθηνλήζε θαη παίξλεη αξζεληθόλ, αιι‟ σο εθ ζαχκαηνο
ζψδεηαη θαη γελλά ζπκπαζείαο ππέξ απηήο.
Δηο ηνλ Καιαπνζάθελ.
Αηα ην λένλ ηνπ δξάκα
Ώπφ ηελ θαληαζίαλ κνπ πεξλνχλ, σο απνθξεάηηθε ζπλνδεία, φια
ηνπ έηνπο ηα θηινινγηθά θακψκαηα. Καη δηζηάδσ εηο πνίνλ λα
δψζσ ην πξψηνλ βξαβείν. Πεξλνχλ νη θσκεηδπιιηνγξάθνη,
πξνεγνπκέλνπ ηνπ «Γέξσ-Ξνχξε» αλάπνδα εηο έλα γατδνχξη.
Βίλε μνπξηζκέλνο κνπζηάθηα θαη γέλεηα, πνπ λνκίδεηο, φηη έιαβε
κέξνο εηο ηελ Φαχζηαλ ! Βπί ηνπ κεηψπνπ θέξεη καχξνλ
κψισπα· ζα είλε εμάπαληνο απφ καμηιαξηά. Καη νη
παξαπνξεπφκελνη άδνπλ ελ ρνξψ, ζείνληεο θνινθχλζαο εηο ηνλ
αέξα.
Γεξψ-Ξνχξε, Γέξσ-Ξνχξε,
Έρεηο θνχηειν θαη κνχξε.
Καη ν Γέξσο απαληά :
Έρσ θνχηειν θαη κνχξε,
Μάρσ θαη ηξαλφ γατδνχξη.
Καηφπηλ ηνχηνπ ν θ. Καιαπνζάθεο «κε ην πξάζηλν θνπζηάλη»
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Ώηηηθφο

Σξαγσδία

Φαχζηα

Κακπνχξνγινπ
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ΣΟ «ΚΡΕΠ» ΒΕ
ΣΏ ΒΠΏΡΥΕΏ

Γηαηειώ όισο
πκέηεξνο
ΠΒΣΡΟ
ΝΕΦΕΣΏ

Σξαγσδία

Φαχζηα

ΐεξλαξδάθεο,
ΐεξψλε

παίδεη ηέιθη θαη ρνξεχεη ηελ Λετιάλ : «Πψο θάλεη ην θχξην
Πξφεδξν, φηαλ θπζά ζην ΐνπιή ! Άτληε δείμε καο πψο
θνπζθφλεη ηα εθαηνκκχξηα ζην πξνυπνινγηζκφ θαη θάλεη ην
ηζνδχγην ! Άτληε ηψξα, Λετιά κνπ, δείμε καο πψο παίδεη ην θαλφλη
ην θχξην Σξηθνχπε !
Ο θ. Κφληνο επδεηθλχεη επί πςεινχ θνληαξίνπ κίαλ γισζζηθήλ
παξαηήξεζηλ: «Δκαξηεκέλνλ ην θσκεηδύιιηνλ θαη νη αγειαίνη
ζνινίθσο επιαζηνχξγεζαλ νη γαξ θαχινη θαη ακαζείο νπ
δχλαληαη θαηλά θαη αγαζά πνηήζαη· εηδπιηόθνκνλ δεη γξάθεηλ,
θαηά ην ιπζίθνκνο, ιπζίπνλνο, ιπζίδσλνο.» Καη ν θ. ΡνΎδεο
εξσηά ηνλ θ. ηεθάλνπ:
Πνηνο είλ‟ απηφο;
Ο Κφληνο.
Ο Κφθνηαο ν βηβιηνπψιεο;
Ο Αεκήηξηνο Κακπνχξνγινπο έγξαςε πξνρζέο, φηη νη κήλεο
πξέπεη λ‟ αιιάμνπλ ηα νλφκαηά ησλ θαη λα ιάβνπλάιια
ειιεληθψηεξα. (…) Ο Ώχγνπζηνο ζα ιέγεηαη: Αξπκάξεο,
επνκέλσο ε Ώπγνχζηα Φαχζηα πξέπεη λα ιέγεηαη: Αξπκάξα
Φαχζηα.
ΏΓΡΕΝΕΟΝ 20 Ιαλνπαξίνπ
Αγαπεηόλ «θξηπ»
Αηάθνξνη εξαζηηέρλαη εληαχζα αλέβαζαλ πξνρζέο επί ηεο ζθελήο
ηελ «Φαχζηαλ» ηνπ θ. ΐεξλαξδάθε, ήηηο πξέπεη λα
νκνινγήζσκελ, φηη επέηπρελ εμαηξέησο. Αηεθξίζε πνιχ σο
Μέγαο Κσλζηαληίλνο ν θ. Κνληφο θαη σο Φαχζηα… ν θ.
Μπνχξκπνπιαο. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα ειηιιάην κε ηελ
δεζπνηλίδα ΐεξψλελ, φρη κφλνλ θαηά ηελ ππφθξηζηλ, αιιά θαη
θαηά ηελ κχηελ. Βπίζεο σο Κξίζπνο δηεθξίζε ν θ. Πίπνο, φζηηο
απινχο σλ εξαζηηέρλεο, απεθάζηζε λα μπξαθίζε έλα κχζηαθα
πεληεθνληαεηή. Θα εθαηλφκεζα πνιχ άδηθνη, αλ δελ
εραξαθηεξίδακελ εληαχζα σο δεη θαη ηνλ θ. Μνπζηαθφπνπινλ,
ζαπκαζίσο παίδνληα σο Ώγία Βιέλε. Καη κία ιεπηνκέξεηα. Ο θ.
Μνπζηαθφπνπινο δελ επξέζε εηο ηελ αλάγθελ λα μπξαθηζζή,
αθνχ δελ έρεη κνπζηάθηα, σο εθ ηνχηνπ ν αζηείνο ηεο παξέαο καο
θ. Υεηκάξξαο επξφηεηλε λα κεηνλνκαζζή Ώκνπζηαθφπνπινο.
Βπίζεο αξθεηά θαιά έπαημαλ θαη ν θ. Κξίπαο, ν θ. Σδαβάξαο θαη
ν θ. Μάλζνο Κεθάιαο. Βθ ησλ εηζπξαρζέλησλ ρξεκάησλ ηεο
παξαζηάζεσο απεθαζίζζε λα δνζή ελ κέξνο εηο ηνλ θ.
Μπνχξκπνπιαλ, δηα λα κεηαβή εηο Ώζήλαο πξνο απφθηεζηλ ηνπ
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«ΐΏΡΕΒΣΒ»
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2-4

ΟΕ ΜΏΚΏΡΏΑΒ

Πειαξγφο

πεξεο

Μεηδέ(Medgè),
Φιψξα
Μηξάκπηιηο
(Flora
Mirabilis)

ακάξαο

Ώζιάλεο, ζέαηξν
ΐαξηεηέ

ΜΠΟΤΡΜΠ
ΟΤΛΏ

Θέαηξν ΐαξηεηέ

πνιπζξπιιήηνπ δηθεγνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ώμηφηηκε θ. πληάθηα,
ίζσο δηαηξέμεηε ηνλ θίλδπλνλ λα πάζεηε απφ λαπηίαζηλ κε ηαο
αλσηέξσ γξακκάο, αιιά ην απηφ δελ ζα ζπκβή θαη κε ηνπο
ζπκπνιίηαο κνπ. ΐιέπεηε εκείο νη επαξρησηαί έρνκελ ηζρπξφλ
ζηφκαρνλ…
Βηζήιζνκελ ην πξψηνλ εηο ελ ζακαξνπνηείνλ. Μαο παξνπζηάζζε
αλήξ γιπθχο ηελ φςηλ :
-Βίζζε ν ακαξάο ;
-Μάιηζηα.
-εηο εθάκαηε ηελ «Φιψξα Μηξάκπηιηο» θαη ηελ «Μεηδέ;»
Ο αγαζφο ζαγκαηνπνηφο καο παξεηήξεζε κεη‟ απνξίαο θαη είηα
απήληεζελ :
-ρη, ηνλ κεδέ πάληνηε ηνλ θάλεη απηφο, εγψ βάδσ ην θξαζί.
Καη ιέγσλ ηαχηα καο έδεημε ηνλ θαηέλαληη νηλνπψιελ.
-Καη αη εξγαζίαη ζαο, παξαθαινχκελ, πψο πεγαίλνπλ ;
-Λακπξά, έμνρα.
-Πψο απηφ ;
-Αελ ελλνείηε, φηη φινο ν θφζκνο έρεη αλάγθελ απφ ζακάξηα ;
-Βίζζε ηξηθνππηθφο ;
-ρη θίιε κνπ, εγψ είκαη ππέξ ηνπ Γθηψλ, ηνπ Μαθξή θαη άιισλ,
πνπ κνπ θάλνπλ κεγάιελ θαηαλάισζηλ…
ΕΑΕΟΚΣΔΣΔ Ο Κ. ΕΧ. ΏΛΏΝΔ
Υνξνί, δηαζθέδαζηο, επζπκία, γέινηα, ραξαίο, έξσηεο! Νέαη
ανηδνί, λέαη ρνξεχηξηαη θαη κφλνλ παιαηά θνληάθ θαη παιαηνί
νίλνη. Καηά άββαηνλ θαη Κπξηαθήλ γίλεηαη παλεγχξη ζσζηφ.
Μφλνλ εηο ην «ΐαξηεηέ» θαηαιακβάλεη θαλείο, πψο κπήθε ε
ηξειιή Ώπνθξεά.
Μφιηο έθζαζελ απφ ηελ επαξρίαλ ηνπ δηα πξψηελ θνξάλ εηο ηελ
Ώζήλα, εδήηεζε λα ηνπ δείμνπλ έλα κπάι – καζθέ γηα λα
δηαζθεδάζε.
Σνπ είπαλ :
Να πεγαίλεο ίζηα – ίζηα ζηελ νδφ ηαδίνπ, φπνπ ζα
βξεο ην «ΐαξηεηέ». Βίλε έλα κεγάιν ζπήηη κ‟ έλα
κεγάιν ειεθηξηθφ γιφκπν απ‟ έμσ.
Έηζη έθακε. Άξρηζε λ‟ αλεβαίλε ηελ νδφλ ηαδίνπ. Σν
«ΐαξηεηέ» δελ είρελ αλάςε αθφκε ηνλ ειεθηξηθφλ ηνπ
γιφκπνλ θαη ν επαξρηψηεο επξφρσξεζε πνιχ, κέρξηο νπ
έθζαζε πξν ηεο ΐνπιήο, πνπ εθσηίδεην έμσ απφ ειεθηξηθφλ
θσο.
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ
ΏΛΛΔΛΟΓΡΏΦΕΏ

ΒΓΧ

Ώζιάλεο
Ninon

Αξάκα

ΐαξηεηέ,
Καιαπνζάθεο

Καη είπελ :
Ώ ! εδψ ζα είλε δίρσο άιιν.
Ώλέβε. Βίδε λα ηξέρνπλ εηο ηνπ δηαδξφκνπο δεμηά θαη
αξηζηεξά, δηφηη εγέλεην έλζηαζηο απαξηίαο.
Θα έρε αξρίζεη ε δηαζθέδαζηο, είπε θαζ‟ επαηφλ, θαη
εδήηεζε λα ηνπ δείμνπλ ηελ ζάια.
ηαλ εκπήθε, πξνο ηνπ εθηπιηρζέληνο ελσπηφλ ηνπ
παλνξάκαηνο, αλεθψλεζελ έλζνπο :
Πσ ! Πσ ! Μαζθαξάδεο…
Βκπξφο απ‟ ην κπαιθφλη πεξλάηε ηνπ Ώζιάλε
λα πάξεηε βξαβείν, λα πάξεηε παξάδεο,
ληζάθη έλα ρξφλν ε αξεηή, καο θζάλεη
θη αο γίλνπκε κηα κέξα θαη ιίγν καζθαξάδεο!
Βλ πξψηνηο ραηξεηψ ηνπο θίινπ κνπ αλαγλψζηαο,
πσο ζα έθαλε θαη ν ζπρσξεκέλνο ν Κψζηαο,
Μσξέ ηη θξχαηο απνθξεέο εθέηνο !
Πεξίθιεηνο – Φαζνπιήο θαη Φαζνπιήο – Πεξίθιεηνο.
Ώλ δελ είρακε θαη ην «ΐαξηεηέ» ηνπ Ώζιάλε
Αελ ζα ήμεξε θαλείο ηη λα θάλε !
Ώη άιιαη καζθαξάηαη αλνχζηαη ζαλ ηα δξάκαηα ηνπ θ.
Καιαπνζάθε. Καη πψο λα κελ είλε αλνπζίαη, αθνχ πξν ηνπ
Κνκεηάηνπ, φπεξ έκελελ επί ηνπ εμψζηνπ ηνπ «ΐαξηεηέ», δελ
επέξαζαλ ην ππνπξγηθφλ πκβνχιηνλ, νη βνπιεπηαί θαη φζνη
κεηαβαίλνπλ εηο ηαο άιιαο ηειεηάο ;
Σελ εζπέξαλ ελ ησ ζεάηξσ ηνπ «ΐαξηεηέ» εγέλεην ε δηαλνκή ησλ
βξαβείσλ. Σν πξψηνλ έιαβελ ε δεζπνηλίο –δελ δίδνκελ νπδεκίαλ
εγγχεζηλ- Ninon, ήηηο παξίζηα ηελ «Σξέιιαλ». Με ην costume ην
νπνίνλ έθεξελ εηξέιιαλελ νκνινγνπκέλσο πνιινχο, θάπνηνο εθ
ησλ νπνίσλ ηεο έθακε θαη ην εμήο δίζηηρνλ:
Ώλ ην κηζφ ζνπ φλλνκα κνπ ιέγε πάληα non,
κσο εζχ νιφθιεξνο κνπ ιέγεηο λαη Ninon.
Καη εηο ζρεηηθφο δηάινγνο :
Ση θνβεξφλ φλνκαο απηήο ηεο δεζπνηλίδνο Ninon!
Γηαηί;
Μπξε αδειθέ, έρεη δχν αξλήζεηο: ni – non…
Μα δελ ελζπκείζαη ηνλ θαλφλα, φηη δχν αξλήζεηο
θάλνπλ κίαλ θαηάθαζηλ !
Σνλ πξψηνλ έπαηλνλ παξ‟ φισλ έιαβελ ν θ. Ώζιάλεο.
Πεξίεξγνλ. Δ επηηξνπή έδσθε ην βξαβείνλ εηο ηελ Ninon, δηφηη
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Ώηηηθφο

Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλνο
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ΤΜΝΟ
ΣΟΤ
ΏΠΟΛΛΧΝΟ …
ΣΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ

Πειαξγφο

Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλνο

ηεο ήμηδε απηή είλαη γπκλή . . . ε αιήζεηα, νιίγνλ έιεηςε λα
είπσκελ : ε Ninon.
Ο Όκλνο ηνπ Ώπφιισλνο, ςαιείο εηο ηελ Γαιιηθήλ ρνιήλ,
θαηέζειμε πάληαο, νίηηλεο απεθάλζεζαλ νκνςήθσο πεξίο ηεο
γελεζηφηεηφο ηνπ. Οπδέπνηε ήθνπζαλ κέινο γιπθχηεξνλ. Εδίσο
ήξεζελ εηο ηελ Ώ. Μεγαιεηφηεηα ηνλ ΐαζηιέα, φζηηο εδήηεζε λα
επαλαιεθζή. Βίλε γλσζηή δε ε πξνο ην κέινο θιίζηο ηνπ
εκεηέξνπ Ώλάθηνο.
Βπεηδή αη άιιαη ζπλάδειθνη πξνζθιεζείζαη ππφ ηνπ θ. Ωκόι εηο
ηελ Γαιιηθήλ ρνιήλ σκνιφγεζαλ πνιιά πεξί ηεο κνπζηθήο
αμίαο ηνπ αλαθαιπθζέληνο Όκλνπ πξνο ηνλ Ώπφιισλα, εκείο
δεκνζηεχνκελ απηφ ην επξεζέλ θείκελνλ, επηθπιαζζφκελνη
βξαδχηεξνλ λα δεκνζηεχζσκελ θαη ηεο λφηαηο ηνπ, σο ηαο
επεμεηξγάζζε ν θ. Μαθξήο, ηνπ νπνίνπ είλε γλσζηαί αη πξνο ηελ
κνπζηθήλ θαη ηδίσο πξνο ην βηνιί ζρέζεηο.
Ο Όκλνο θαίλεηαη εγξάθε πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νππ αηψλνο κεηά
Υξηζηφλ ππφ καζεηνχ ηηλνο ηνπ ηφηε ζηαζψηνπ ηεο
θαζαξεπνχζεο ΐάιβε, αιι‟ έρεη θαη ιέμεηο ηεο δεκνηηθήο σο ηαο
ήζεινλ νη ιεγφκελνη ςπραξηζηαί, καζεηαί δει. ηνπ Φχρα, φζηηο
δηφξζσζε ηελ γιψζζαλ θαη ηελ νδφλ Ώζελάο δηα ηνπ ππνγείνπ
ζηδεξνδξφκνπ. Σαχηα θαη‟ αλακθηζβεηήηνπο πεξί ηνπ Όκλνπ
πιεξνθνξίαο εθ ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Σν θείκελνλ έρεη σο
εμήο:
Ώπ‟ ηα κάξκαξα βγαικέλνο
Σν θνξκί ζνπ δελ γεξλά
Καη πνιχ θαθά ληπκέλνο
ΐιέπεηο πξνο ηελ Ώζελά
Μα θαη ηνπ Αηφο ε Κφξε
Αίρσο λάρε εληξνπή
Βπηζείνπζα ην δφξπ
Κάηη ζέιεη λα ζνπ πε….
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2

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

ηγάιαο

νπ παξαηεξνχλ ηα κέιε,
αλ πεξλνχλε απ‟ εθεί
Καη ζπ ξίπηεηο θάηη βέιε….
Γηαηί δελ θνξείο βξαθί
………………………..
Έρεηο ιαξχγγη αεδνληνχ, ηζαθίζκαηα πνηθίια,
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Ώηηηθφο

Ώθάζηζηνο
Όκλνο, Όκλνο
ηνπ Ώπφιισλνο

Κσκεηδχι
ιην

Γεληθφο
Γξακκαηεχο
Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλνο

Καπεηαλάθεο
κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ

Μπεηφβελ

έρεηο πξνζφληα πίζεθνο θαη ζπ ζαλ ηνλ … Γθνξχιια,
φκσο καλία θνβεξή ζνπ κπήθε ζην θνπξνχπη
κεζ‟ ηα θαιά θαζνχκελα λ‟ αθνχκε… ηνλ Σξηθνχπε !
Βκάδεςεο ζηνλ «Παξλαζζφ» πξνρζέο γηα ηα πεηξάκαηα
άλδξεο, γπλαίθεο θαιινλέο, μαλζά καιιηά, πεξνχθεο…
θη αλ έρεο θη‟ άιια ζαλ πξνρζέο λα δείμεο ίδηα πξάκκαηα
ζα είλε πξνηηκφηεξν λα ξίρλεο… ηξαθαηξνχθεο !
Βπιεζίαζα ην κλεκείνλ ησλ Εεξνινρηηψλ.
Εεξαί ζθηαί… εθψλαμα.
Μα ηη, απφ ηψξα ;
Αελ ελλνψ…
Ώ δελ είζαη Βζληθφο ξήησξ ; Έηζη αθξηβψο αξρίδνπλ
θαη απηνί, φηαλ καο πξνζθσλνχλ θάζε ρξφλν … Εεξαί
ζθηαί, ηειαπγείο ιάκςεηο, καξκαξπγαί, απαξάιιαθηα
ζαλ λα δηαβάδεο ηελ «Πνηθίιε ηνά»... Καη αη ζθηαί
ζηελάμαζαη απφ βάζνπο :
Ώρ ! ηη ηξνκεξφο είλε ν… Ώληψλη… άδεο !
Ώλερψξεζα.
Βηο ην Παιάηη εδφζε γεχκα πξνο ηνπο Γελ. Γξακκαηείο, δελ
πξνζεθιήζε δε ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο» ηνπ θ. Καπεηαλάθε
Πξνρζέο θαη πάιηλ εςάιε εηο ηνλ «κηινλ ησλ Φηινκνχζσλ» ν
Όκλνο ηνπ Ώπφιισλνο. Καζ‟ ά εκάζνκελ κέξνο ησλ εηζξάμεσλ
ζα δηαηεζή, φπσο αγνξαζζή έλ παληαιφλη δηα λα θαιχςε ηα
γπκλά ηνπ κέιε ν πξν ηεο Ώθαδεκίαο θσηνβφινο ζεφο.
Καζ‟ ήλ ψξαλ ςάιιεηαη ν Όκλνο, είο θηιφκνπζνο θνηκάηαη. Καη
ν παξαθαζεκέλφο κνπ :
Ο Ύπλνο πξνο ηνλ Ώπφιισλα.
Factum.
Αελ καο ιεο, ζε παξαθαιψ, ηίλνο κνπζηθνχ είλε ν
Όκλνο πξνο ηνλ Ώπφιισλα ;
Ώπφ ηνπο κεγαινπεξπείο ηφλνπο δελ θαηαιακβάλεηο,
φηη είλε ηνπ ΐεηρφβελ !
ινο ν θφζκνο ελψ εςάιιεην ν Όκλνο, κεηεξζηψζε εηο ηα
εθιεείο εκέξαο ηνπ παξειζφληνο θαη πνιινί ζπγθηλεζέληεο
ειηπνζχκεζαλ….απφ ηελ δέζηελ.
Οη πεξηζζφηεξνη ήζαλ νξζνί, δηα ην νπνίνλ θάπνηνο εθνχζζε
ιέγσλ :
Μσξ‟ απηφο δελ είλε ηνπ Ώπφιισλνο, απηφο είλε ν
«Ώθάζηζηνο Όκλνο».
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Ο ΤΜΝΟ
πλέληεπμηο κεηά
ηνπ Ώπφιισλνο

Φσλνγξάθνο

Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλνο

Νηθφι (Nicole),
κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ

Μεηά ην ηέινο νη παξεπξεζέληεο δηεζπάξεζαλ εηο ηαο νδνχο
άδνληεο:
Ώλάζεκά ζε Όκλε πνπ κ‟ απεθνίκεζεο
Καη ήιζε ην πνπιί κνπ θαη δελ κ‟ εμχπλεζεο.
Μεηά ηελ πξνρζεζηλήλ εζπεξίδα ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινκνχζσλ»
επξέζελ εηο δπζρεξή ζέζηλ πξνο ηνλ εαπηφλ κνπ. Βίλε απηφο ν
Όκλνο, σο ηνλ ήθνπελ ν Μνπζεγέηεο, θαη πξέπεη λα θιαχζσ εθ
ηεο ζπγθηλήζεσο ή δελ είλε απηφο θαη ηφηε πξέπεη λα θιαχζσ ηαο
3 δξαρκάο κνπ ; Βζθέθζελ λα κεηαβψ πξνο ιχζηλ ηεο απνξίαο
κνπ εηο ηνλ θ. Μαθξήλ, αιι‟ επεηδή απηφο εδχλαην λα κνπ είπε,
φηη απψιεζε ηαο κνπζηθάο ηνπ γλψζεηο, αθ‟ φηνπ δπζηπρψο
έραζε ηελ αξκνλίαλ ηνπ πξνο φια ηα θφκκαηα, απεθάζηζα λα
κεηαβψ πξνο απηφλ ηνλ Ώπφιισλα, φζηηο γπκλφο, έλεθα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο, ίζηαηαη ξηγψλ επί κηαο ζηήιεο ηεο
Ώθαδεκίαο.
Ήην αθξηβψο κεζνλχθηηνλ. Βηο ην θεπάξηνλ θάπνηνο εκάδεπελ
αγξηνινύινπδα… ηνπ Μπνέκ. Μεηά ζεβαζκνχ ραηξεηψ ηνλ
Πιάησλα θαη ηνλ Ώξηζηνηέιελ, νίηηλεο εθ πεξηθξνλήζεσο ή εθ
ηνπ βάξνπο ησλ ελδπκάησλ ησλ δελ εγείξνληαη θαλ νιίγνλ ησλ
καξκαξίλσλ εδξψλ ησλ. Πξνρσξψ θαη αξρίδσ :
Κιχζη κεπ αξγπξφηνμε…
Ώιι‟ ν ζεφο ηνπ θσηφο αληί άιιεο ελδείμεσο πξνζνρήο
θξχπηεη επηκειψο ηελ ιύξαλ ηνπ θαη ιέγεη πξνο ηελ Ώζελάλ
:
Φαίλεηαη ζα είλε θαλέλαο ρξεκαηηζηήο….
Σξφκνο θνβεξφο κε θαηέιαβελ αθνχζαο ηελ ζείαλ
θσλήλ ηνπ.
ρη, πξνζέζεθα, φρη δελ έρεηο νπδέλα ηνηνχηνλ θφβνλ
θινπήο. Έξρνκαη λα πιεξνθνξεζψ, εάλ ν Όκλνο, ηνλ
νπνίνλ ήθνπζα απφςε, είλε αθξηβήο.
Βθ ησλ εθεκεξίδσλ έκαζνλ, φηη είλεη ηδηθφο κνπ, αιι‟
εγψ δελ ηνλ αλαγλσξίδσ….
Καη πνηνο άξα γε ηνλ εηφληζελ ;
Ο Ώπφιισλ έζηξεςε ηα γπκλά λψηα ηνπ θαη ηαπεηλή ηε
θσλήλ απήληεζελ :
Ο Νηθφι………
Πηζαλφ λα ήην ζπκβνιηθή παξάζηαζηο, πηζαλφλ λα
ήζειε λα ελλνήζε ηνλ θ. Nicole φζηηο ζπλεπιήξσζε
ηνλ Όκλνλ, αιιά θαη νπδφισο απίζαλνλ λα πξνζέζεθε
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035
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ΒΝΣΤΠΧΒΕ
ΣΔ
ΒΐΑΟΜΏΑΟ
Γεινηνγξαθία
ΟΕ ΒΕΜΟΕ
Σειεγξαθήκαηα ηνπ
θξηπ εθ ηνπ

Λεπθφλ Αξάκα
Καιαπνζάθεο

Βηαηξεία «Φίισλ
ηνπ Λανχ»

Εηαιηθφ
κειφδξακ
α
Κσκσδία
Αξάκα

Ώκθηηξχσλ

Θέαηξν Κσκσδηψλ
Καιαπνζάθεο

κίαλ ή δχν ζπιιαβάο, αίηηλεο λα κε έθζαζαλ κέρξηο
εκνχ.
Σαχηα ήζαλ αξθεηά. Βπείζζελ, φηη ν Όκλνο εηο ηνλ ελ
Αειθνίο Ώπφιισλα είλε γλήζηνο – ηνπιάρηζηνλ φζνλ
θαη αη αξραηφηεηεο ηνπ Φεπηνζφδσξνπ - θαη
αλερψξεζα κε ηελ πεπνίζεζηλ, φηη ε Γαιιηθή ρνιή
σθέιεζελ αλακθηζβεηήησο ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά
πξν πάλησλ ηνλ «κηινλ ησλ Φηινκνχζσλ».
Ώχξηνλ γελήζεηαη ελ ησ ηαδίσ κέγαο πεδνπνξηθφο αγψλ. Θα
ζπκκεηάζρσζηλ νη θ. θ. Π. Παηξίθηνο, Αεζεληέ, θαη Παρχο
κέιινληεο λα ηξέμσζη ventre a terre. Οη Βιιελνδίθαηνη, ππφ ηελ
πξνεδξείαλ ηνπ θ. Μαπξνγέλε, ζ‟ αθνινπζψζηλ επί πνδειάηνπ,
ην δε γέξαο – δεχγνο ηηξαληψλ – απνλεκεζήζεηαη ησ ληθεηή ελ
ησ Θεάηξσ ησλ Πνηθνηιηψλ.
Βλ ησ πξνπαξαζθεπαδνκέλσ πξνο ηελ παξάζηαζηλ ππν
εξαζηηερλψλ Λεπθώ Γξάκαηη ην πξφζσπνλ ηεο Μαίξεο
ππνδπζήζεηαη ε Mis Triotis. Ώγγιίο βέβαηα.
Μπξε Μνληελέγξν αδειθέ, γηαηί λα ρνινζθάλεο ;
θέςνπ θαη ζπ ζαλ άλζξσπνο κε ινγηθφ ιηγάθη !
Με ηφζα άγξηα ζειπθά πνπ έρεηο, δελ καο θηεηάλεηο
Καλέλα θσκεηδχιιηνλ αιά Καιαπνζάθε !
Κπξηαθή. Δ δελδξνζηνηρία. ια καγεπηηθά, φια ζαιπνο θαη
άλνημηο θαη δσή. Γιπθχο ήιηνο, γιπθά κάηηα, γιπθχηεξα
κεηδηάκαηα. Φσλαίο, θαθφ… ην «θξηπ» κηα δεθάξα.
Σν απφγεπκα φκσο θφζκνο δηφινπ. Σν Γάππεηνλ, ην χληαγκα αη
Ώζήλαη νιφθιεξνη ππνθέξνπλ απφ αθνζκίαλ.
Βηο ηελ Βηαηξίαλ ησλ «Φίισλ ηνπ Λανχ» κία ζπλαπιία κε
πνηήκαηα εξσηηθά, ιπξηθά, θιέθηηθα θαη εξσηθά κνπ ππελζπκίδεη
ηαο Ώλζνινγίαο ηνπ θ. Ώλέζηε Κσλζηαληηλίδε. Ώγνξάδσ ην
«ΐέινο», εθεκεξίδα ηνπ «Πνδειαηηθνχ πιιφγνπ», αιιά ην
απνζέησ ακέζσο, δηφηη είδα, φηη κ‟ απηφ ην «ΐέινο» πιήηηεη
θαλείο ζη‟ αιεζηλά.
Γεπηέξα. Νεζηεία . . . εηο ηνπο αληηπνιηηεπνκέλνπο. Σαξακάο θαη
έιαηνλ, ηηαιηθφλ κειφδξακα θαη… έιενο !
Ώιθκήλε θαη Ώκθηηξχσλ. Βλ ησ ζεάηξσ ησλ θσκσδηψλ
Βμ Ώηαιάληεο.
Βθ ηεο απηήο.
Σξαβήμακε γηα η‟ άιια ηα ρσξηά

152

038

01/05/1894

2

ζεάηξνπ ησλ
θαηαζηξνθψλ ή
κάιινλ εθ ηνπ
ζεάηξνπ ησλ
«Κσκσδηψλ» - Σα
πεδία ησλ ζεηζκψλ
θαη ηα παηδία ησλ
ζεηζκψλ θαη ηα
παηδία ησλ
εθεκεξίδσλ
ΒΠΕΚΏΕΡΏ

λα ζψζνπκε ηνπο πάζρνληαο κε… ηελ παξεγνξηά.
Πξσζππνπξγφο απέζηεηιε κε έλα ακαμάθη
ζ θ ε λ ά ο απφ ηα δξάκαηα θάπνηνπ Καπαιαπνζάθε.

038

01/05/1894

2

ΜΏΓΕΏΣΕΚΏ

GAMIN

Θέαηξν Κσκσδηψλ

038

01/05/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θέαηξν Κσκσδηψλ

038

01/05/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

038

01/05/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Ώλλίηα Νη‟
Ώγθνζηίλν (Annita
d‟ Agostino),
ζίαζνο Πξίληεδε,
Πξίληεδεο
Θέαηξν Κσκσδηψλ,
ζίαζνο Πξίληεδε

Μαλήο

Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλα

Καη πάιηλ ε πξσηνκαγηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα…
Οξγά ε θχζηο πξνο δσήλ θη ν θάκπνο πξαζηλίδεη,
ακέξηκλνο ν γάηδαξνο θπιηέηαη ζηα γξαζίδηα
θη χκλνπο ζαλ ηνπ Ώπφιισλνο πεξηπαζείο ηνλίδεη,
νη δέθπξνη θη νη κπξνπδηέο ην ηφπνλ πιεκκπξίδνπλ
θη αξρίδνπλ νη ππφλνκνη νιίγν λα κπξίδνπλ.
Βθέηνο ε κεγαιεηηέξα πιεηζκνλή καγηνμχισλ ήην ελ ησ ζεάηξσ
ησλ «Κσκσδηψλ». ιαη αη εζνπνηνί ηαο θαηίζρλνπο θαη
νζηεψδεηο θλήκαο θαιχπηνπλ κε maillots, ελαγθάζζε δε θάπνηνο
λ‟ αλαθσλήζε :
Μψξ‟ απηά δελ είλε πφδηα, είλαη maillots-μπια !
Ώθεχθησο ε θπβέξλεζε πξέπεη λα παξαζεκνθνξήζε ηνλ θ.
Πξίληεδελ, ζεαηξψλελ ησλ «Κσκσδηψλ», φζηηο κεηά
πξσηνθαλνχο επζπιαγρλίαο πεξηζπλέιεμελ φινπο ηνπο ηηαινχο
εξγάηαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Πεηξαηψο-Λαξίζζεο θαη θαηήξηηζε
ζίαζνλ εξγαηηθψηαηνλ. Αελ γλσξίδνκελ νπνίνλ ζα είλε ην ηέινο
ηνπ ζηάζνπ ηνχηνπ, πνιινί φκσο πηζηεχνπλ, φηη κεηά ηηλαο
εκέξαο θαλείο δελ ζα δχλαηαη λα ηνπο είπε :
Άμηνο ν κηζζφο ζαο !
Αηα ηαο γπλαίθαο ηνπ ζηάζνπ ηνχηνπ ε θνηλσλία νπδεκίαλ ράξηηα
νθείιεη εηο ηνλ θ. Πξίληεδελ, δηφηη νχηνο δελ ηαο εχξελ αέξγνπο.
Πνιιαί είρνλ εξγαζίαο, ε δε θ. Annita D‟ Agostino - ε πξψηε
ανηδφο – ζα ήην δεθηή επραξίζησο εηο φια ηα σδηθά θαθελεία
εληαχζα θαη ελ ηαο επαξρίαηο, φπνπ πξν δεθαεηίαο έγηλε γλσζηή.
Οη άλζξσπνη εθηηκψληεο ηελ αμίαλ ηνπ ζηάζνπ κεηαβαίλνπζη
θαηά . . . δεθάδαο. Βίλε αδχλαηνλ λα κε παξεπξίζθσληαη
ηξηάθνληα ζεαηαί θαζ‟ εθάζηελ εζπέξαλ. Σν πεξίεξγνλ είλε, φηη
παξαηεξνχληαη πξν κελφο νη απηνί ζεαηαί θαη αη απηαί . . .
αλζνδέζκαη. ζηηο δελ πηζηεχεη εηο ην ζαχκα ηνπ Εεζνχ,
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πεξεο

ΏΎληα, Madame
Angot

Θέαηξν Κσκσδηψλ,
Πξίληεδεο

Εηαιηθφο ζίαζνο

πεξεο

Les cloches de
Coreoville,
Madame Angot
Θέαηξν Κσκσδηψλ

Βπηζεψξε
ζε, πεξα

Καβαιιαξία
Ρνπζηηθάλα,
Gran Via

ρνξάζαληνο ρηιηάδαο αλζξψπσλ κε πέληε άξηνπο κφλνλ, αο
κεηαβή εηο ην ζέαηξνλ ησλ «Κσκσδηψλ». Με ηξεηο αλζνδέζκαο
επί έλα κήλα ρνξηαίλεη ην κάηη φισλ . . .
Ώμηνζεκείσηνο είλε θαη ε επηθξαηνχζα ελ ησλ ζεάηξσ ηνχησ
ζεκλφηεο. Δ αζηπλνκία νξζψο πνηνχζα απεγφξεπζελ εηο ηαο
γπλαίθαο ησλ ειεπζέξσλ εζψλ λα εηζέξρσληαη εθεί, δηα λα κε . . .
δηαθζαξνχλ.
Πξνρζέο εδφζε θαη κία επεξγεηηθή ππέξ ησλ ζπκάησλ ηνπ
ζεηζκνχ. Αελ ζα είλε θαθφλ λα δνζή θαη κία επεξγεηηθή ππέξ ησλ
ζπκάησλ ηεο θ. Agostino.
εκείσζεο αλαγθαηνηάηε.
ζνη ζα έρνπλ ην ζάξξνο λα κεηαβνχλ εηο ην ζέαηξνλ απηφ
θαιιφλ είλε λα ιακβάλσζη πξνθπιαθηηθά κέηξα απφ ην θόξν θαη
ηνπο θνξένπο ησλ θαζηζκάησλ.
Θέαηξν «Κσκσδηψλ».
Ο θ. Πξίληεδεο, επγελψο θεξφκελνο, απεθάζηζε λα κνπ δψζε
εηθφλα ηεο πξψηεο παξνπζηάζεσο ηεο Aida ελ Ώηγχπησ, ήηηο
εςάιε απνθιεηζηηθψο δηα ηνλ Κεβίδελ. Καλείο άιινο δελ ήην
παξψλ ηφηε, φπσο θαη πξνρζέο θαηά ηελ παξάζηαζηλ ηεο
Madame Angot ήκνπλ κφλνο εγψ. Βζθέθζελ πξνο ζηηγκήλ
κήπσο ήκελ Κεβίδεο… αιι‟ ε έιεπζηο θαηά ηελ δεπηέξαλ πξάμηλ
θαη ελφο άιινπ ζεαηνχ κ‟ έπεηζε πεξί ηνπ ελαληίνπ.
Οη Εηαινί απφ ηεο ζθελήο θσλάδνπλ καλησδψο.
Ο παξαθαζήκελφο κνπ :
Μα ηη έρνπλ θαη θάλνπλ έηζη ;
Ήζαλ εξγάηαη εηο ηνλ ζηδεξφδξνκνλ Πεηξαηψο –
Λαξίζζεο θαη δεηνχλ ηα εκεξνκίζζηά ησλ.
Factum :
Σνπο ζεαηάο αλαπιεξνχλ επί ησλ θαζηζκάησλ αθφξεηνη θνξένη.
Σνηνπηνηξφπσο, ελψ εηο ηελ ζθελήλ έρνπλ Madame Angot, εγψ
έρσ «Les cloches de Coreoville» ήηνη ηνπο «Κψδσλαο ηεο
Κνξενππφιεσο».
Αηα ηνπο ζέινληαο λα κεηαβψζηλ εηο ην ζέαηξνλ ησλ
«Κσκσδηψλ» ζπληζηψκελ ζεξκψο ηελ εληνκνθηφλνλ θφληλ ηνπ
θαξκαθνπνηνχ θ. Μαπξίθνπ, νδφο ηαδίνπ θιπ.
Καη ην εμήο ελ… Gran via.
Υζεο εηο ηελ Cavalleria Rusticana αη θσλαί ππεξέβεζαλ ηα φξηα
ησλ ανηδψλ ηνπ ΜαΎνπ θαη πνιινί ελφκηζαλ φηη παίδεηαη
Gaidurocavallaria Rusticana.
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

ΐαηξί (Watry),
Θέαηξν Πνηθηιηψλ
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ΐαηξί (Watry)
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ΝΤΚΣΧΑΕΏ
Ε. ΠΟΛΒΜΔ – Α.
ΡΟΑΕΟ

Αξάκα,
θσκεηδχι
ιην

Αξάκα

Ο ηξαγνπδηζηήο

Λακπειέη, Πνιέκεο

Θέαηξν «Πνηθηιηψλ».
Βδψ ν θ. Watry θάκλεη πνιχ πεξίεξγα πξάγκαηα. Μαγλεηίδεη,
ππλσηίδεη θαη εθεηειεί δηαθφξνπο ηαρπδαθηπινπξγηάο, αη νπνίαη
φκσο πξέπεη λα νκνινγήζσκελ, φηη είλε θαηψηεξαη απφ ηαο
ηαρπδαθηπινπξγίαο ηνπ θ. Σξηθνχπε.
Μεηαμχ ησλ πεξηέξγσλ είλε φηη ν θ. Watry απνθεθαιίδεη θαη ηελ
γπλαίθα ηνπ. Χ, εάλ εκπνξνχζαλ λα θάκνπλ ην ίδηνλ θαη κεξηθνί
άιινη ζχδπγνη !
Δ απνθεθάιηζηο ππφ ηνπ θ. Watry αλζξψπνπ δψληνο αλεβιήζε
επί ηηλαο εκέξαο, δηφηη έιεηπελ ν θ. ΠαξαζθεπαΎδεο, φζηηο
εηειεγξάθεζελ, φηη ζέιεη λα ήλε παξψλ δηα λα θηιήζε ηνλ
κέιινληα λ‟ απνθεθαιηζζή.
Δ θινπή ησλ σξνινγίσλ θαη ησλ άιισλ ηηκαιθψλ αληηθεηκέλσλ,
θ. Watry, δελ καο θάκλεη θακκίαλ εληχπσζηλ, δηφηη είκεζα
ζπλεηζηζκέλνη απφ ηνπο ισπνδχηαο καο. Μάιηζηα ε επηηπρία
απηψλ είλε κεγαιεηηέξα, δηφηη ελψ ζεηο ηα‟ απνδίδεηε πάιηλ,
απηνί γίλνληαη άθαληνη.
Χο ρειηδφλεο αθίθνλην θαη νη εζνπνηνί καο έηνηκνη λα
θαηαιάβνπλ ηα ππαίζξηα ζέαηξα θαη λα παξαζηήζνπλ φια ηα λέα
έξγα ησλ αλαξηζκήησλ ζπγγξαθέσλ καο. Βθέηνο ηα λέα δξάκαηα
είλε αλππνιφγηζηα θαη ηα λέα θσκεηδχιιηα αλαξίζκεηα. Θάξξνο,
αγαπεηνί ρξηζηηαλνί. Δ Βιιάο απέδεημελ, φηη είλε ηφπνο εηο ηνλ
νπνίνλ ην ζάξξνο δελ ιείπεη θαηά ηαο ζενκελίαο. πσο
ππέζηεκελ ηνπο αξνπξαίνπο, ηελ ζηαθηδηθήλ θξίζηλ, ηνπο
ζεηζκνχο, ηαο θαηαηγίδαο, ζα ππνζηψκελ θαη ηα λέα δξάκαηα θαη
ηα λέα θσκεηδχιιηα. Θάξξνο !
Βηο ην ηειεπηαίνλ θχιινλ ηεο «Μνπζηθήο Βθεκεξίδνο» ηνπ θ.
Λακπειέη, ήηηο νκνινγνπκέλσο πιεξνί κέγηζηνλ θελφλ ελ ηε
πεληρξά εκψλ θαιιηηερλία, εδεκνζηεχζε ππφ ηνπ θ. Ρνδίνπ
πεξηπαζεζηάζε θαη γιπθχηαηε κεινπνίεζηο ζηίρσλ ηνπ ηξπθεξνχ
καο πνηεηνχ θ. Ε. Πνιέκε. Βίλε γλσζηφλ ηνπο αγαπεηνχ καο
πνηεηνχ ην ιπξηθφλ δξακάηηνλ «Ο ΣΡΏΓΟΤΑΕΣΔ», ην νπνίνλ
απφ ηεο ειιεληθήο ζθελήο απαγγειζέλ, ερεηξνθνξηήζε ππφ ηνπ
θηινινγηθνχ θφζκνπ, σο πεξηιακβάλνλ αβξφηεηα αηζζεκάησλ
εηο ζηίρνπο αςφγσο ιαμεπηνχο. Βθ ηνπ ιπξηθνχ ινηπφλ ηνχηνπ
δξακαηίνπ ν θ. Ρφδηνο εκεινπνίεζε ηελ θαησηέξσ θνκςήλ
λπθησδίαλ :
Ώλ κ‟ αγαπνχζεο ιίγν πνπ ηφζν ζ‟ αγαπψ
ζα μχπλαγεο λ‟ αθνχζεο ηα ιφγηα πνπ ζα πσ.
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Κη αλ ήζειεο η‟ αθνχζεη, αγάπε κνπ ρξπζή,
ςειά „ο ην παξαζχξη ζα πξφβαιεο θαη ζπ.
Κη αλ κ‟ έβιεπεο πψο θιαίσ γηα ζε δεηιά-δεηιά,
ζα κ‟ άλνηγεο ηε ζχξα λαξζψ θη εγψ ςειά.
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ΏΝΏΦΟΡΏ
Ο Βξκήο ηνπ
Πξαμηηέινπο πξνο
ηελ . Κπβέξλεζηλ.
ΏΠΟΚΒΦΏΛΕΕ

Ώβδεξίηεο

Μαλήο

Όκλνο ηνπ
Ώπφιισλνο
Κσκεηδχι
ιην

κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ
ΐαηξί (Watry),
Θέαηξν ΐαξηεηέ

Κη αλ έλνησζεο ηη πφζνο κεο „ο ηελ θαξδηά κνπ δε,
ζα κνχιεγεο : κε θχγεο, ζα θχγσκε καδή.
[…] Βάλ δε πξφθεηαη λα κνπ ιείςε θαλέλ κέινο, εχρνκαη ηνχην
λα είλε παξφκνηνλ πξνο ην κέινο ηνπ Ώπφιισλνο, ην νπνίνλ
έςαιελ ν «κηινο Φηινκνχζσλ».
Χ ζπ ΐαηξί, πνχ λα ζε βξσ δελ ηψιπηδα πνηέ
πνπ παίδεηο κεο ζηα δάρηπια ηεο καγηθήο ηνπο ηξφπνπο,
πνπ θάλεηο ηφζα ζαχκαηα εηο ην «ΐαξηεηέ»
θαη –φπεξ ζπνπδαηφηεξνλ- πνπ θφβεηο ηνπο αλζξψπνπο,
ηδνχ ! κπξνζηά ζνπ ζηέθνκαη κε ρέξηα ζηαπξψκελα
θαη ην ζπαζί ζνπ ηξφρηζε θαη θφςε κε θ‟ εκέλα.
Βκπξφο, ΐαηξί, παξαθαιψ, θαζφινπ κε δηζηάδεηο,
ηη άλνημεο ηα κάηηα ζνπ θαη κ‟ άγξην θπηηάδεηο ;
Πάξε καραίξη δίθνπν ζην δπλαηφ ζνπ ρέξη,
πνζψο κε ζπιινγίδεζαη, αγαπεηέ, ην ράιη κνπ,
αθνχ απηφ ην δήηεκα δελ ζε ελδηαθέξεη
θαη επί ηέινπο, λα ζνπ πσ, νξίδσ ην θεθάιη κνπ.
Βκπξφο, ακέζσο θφςε κε αιινηψο ζ‟ απηνθηνλήζσ,
ην πήξα πηα απφθαζη ζηνλ θφζκνλ λα κε δήζσ.
Με κ‟ εξσηάηε –ηίπνηε, ην ζέισ λα πεζάλσ,
γηαηί πνηνο μέξεη ηη κπνξεί λα γίλε ζηελ πθήιηνλ…
Κφςε κε γξήγνξα, ΐαηξί, πξηλ θη‟ άιινπο ζηίρνπο θάλσ
θαη –φπεξ θνβεξψηεξνλ- πξηλ γξάςσ θσκεηδχιιηνλ.
Χ ! ηη θαιά ζηνλ ζάλαην κνλάρνο λα πεγαίλσ,
κ‟ αξέζεη πάληνηε λα δσ, κφλνλ γηα λα πεζαίλσ…
Σψξα ζηνπ ράξνπ η‟ άδπηα ν λνπο κνπ πξνρσξεί,
πνπ άιινηε ηα λφκηδα κπζηήξηνλ θαη ρίκαηξα,
αλ δε γη‟ απηά ηα ιφγηα κνπ θαλέλαο απνξή,
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απηφο βεβαίσο, θχξηνη, δελ πέζαλε σο ζήκεξα.
ΐαξέζεθα, κα ηνλ Θεφ, ζ‟ απηή ηε Ρσκενζχλε
λάρσ θνπβέληα πάληνηε ηνπ Λφξδνπ ηελ βαιβίδα,
λα ηξέκσ κήπσο ζαιεπζή ε δηεζλήο εηξήλε,
λα βιέπσ αλ ζα πνπιεζή ε δφιηα καο ζηαθίδα,
εάλ εθείλνο έθιεςε, αλ βγήθαλ ηα βεξάηηα
θη αλ αζηπθχιαμ έθακε θαλέλαλε θνκκάηηα.
Ώξζεληθνί θαη ζειπθνί, πνπ ηξέραηε κε θνχξηα
ζηνπ Μνληελέγξνπ άιινηε πνηνο λα πξσηνπξνθζάζε
θη εβιέπαηε ζθαδφκελα κνπιάξηα θαη γατδνχξηα,
εκπξφο ! εηο ζέακα θαηλφλ θαζέλαο αο θνπηάζε…
Πξνθζάζηε ζε ζθάμηκν αλζξψπνπ λα ηξπθήζεηε,
ηφζνλ σξαίν ζέακα δελ πξέπεη λα η‟ αθήζεηε.
Γηα δεο θαηξφ πνπ δηάιεμα, ΐαηξί, γηα λα κε θφςεο
ηψξα π‟ αιιάδ‟ ε θιαζηθή ηεο Ρσκενζχλεο φςηο,
ηψξα πνπ ζ‟ φιαο ηαο Ώπιάο ν βαζηιεχο πεγαίλεη
θαη ζηνπο παζφληαο εθ ζεηζκνχ ζηνπο μέλνπο ζα ζπζηαίλε,
θ‟ νη μέλνη κε ζπλεηζθνξάο ην θξάηνο ζα γεκίζνπλ,
ίζσο δε θη φινη νη Ρσκενί θάηη απ‟ απηάο ηζηκπήζνπλ !
Με δίδεο φκσο πξνζνρή εηο φ,ηη θη αλ κηιήζσ,
ζε βεβαηψ δελ ζθέπηνκαη ηνλ νίθηνλ λα θηλήζσ,
αλ δε κε ιίκα δπλαηή, γεκίδσ ηνλ αέξα,
φπνηνο πεζαίλεη, πάληνηε θάηη λα πε επξίζθεη,
θη νπδέ βσβφο επξίζθεηαη ζηεο γεο απηήο ηελ ζθαίξα
πνπ λα κε ιέγε ηίπνηε νπφηαλ απνζλήζθε…
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ΒΕ ΣΔΝ
ΚΤΛΛΔΝΔΝ

ΒΓΧ

Ανπκάο

ΐαηξί, ηειεηψλσ… θφσε κε σο πνπ λα πσ θξεκκχδη,
αιιά δε ζέισ θίιεκα, σ ΠαξαζθεπαΎδε,
θαη γηα ζπρψξηα, ρξηζηηαλνί, κε ιάβεηε ηνλ θφπν,
λαη κελ κνπ θφβεη ζήκεξα ζη‟ αιήζεηα ην θεθάιη,
φκσο ν θχξηνο ΐαηξί γλσξίδεη θη άιινλ ηξφπν,
θη εληφο νιίγνπ δπζηπρψο… ζα δσληαλέςσ πάιη.
Σα ινπηξά ηεο Κπιιήλεο θσηαγσγεκέλα δη‟ ελεηηθψλ θαλψλ. Σν
Μέγα Ξελνδνρείνλ ιάκπεη, ν Ξελώλ θαη ην Καθεζηηαηόξηνλ
θσηνβνινχζη. Δ κεγαινπξέπεηα ηνπ ζεάκαηνο θαη ε επγέλεηα ηνπ
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ΚΤΛΛΔΝΔΝ

ΒΓΧ

Αξάκα

Ώλησλία, Κπξία
κε ηαο Κακειίαο

Ανπκάο
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ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Θέαηξν Φαιήξνπ,
κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ,
Οχγγεξ, άηιεξ,
Φηιαξκνληθή
Βηαηξία Ώζελψλ
Σζφραο
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ΘΒΏΣΡΟΝ ΚΏΕ
ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΝΕΚΜΏΝ

Σαβνπιάξεο

θ. Ανπκά δελ έρνπζηλ φξηα. Πάληνηε είρνλ ηελ ηδέαλ, φηη ν
Dumas είλε έμνρνο ζπγγξαθεχο θαη…. Λακπξφο δηεπζπληήο
ζηδεξνδξφκσλ.
Πνίνλ έξγνλ ηνπ Dumas ζνπ αξέζεη ; Δ «Κπξία κε ηα
Κακειίαο», ε «Ώλησλία», ε…
ρη. Βκέλα κνπ αξέζνπλ ηα ινπηξά πνπ έθαλε εδψ.
ήκεξνλ ηελ 5 κ.κ. ψξαλ ελ ησ ζεάηξσ ηνπ Ν. Φαιήξνπ δίδεηαη
ππφ ηεο «Φηιαξκνληθήο Βηαηξίαο Ώζελψλ» ηε ζππξάμεη ηνπ ελ
Πεηξαηεί «κηινπ ησλ Φηινκνχζσλ» ζπλαπιία σδηθή θαη
νξγαληθή ππέξ ησλ εθ ηνπ ζεηζκνχ παζφλησλ. Μνπζηθφο
δηεπζπληήο ν θ. Οχγγεξ, δηεπζπληήο ηεο νξρήζηξαο ν θ. άηιεξ,
ηεκάρηα εθιεθηά, ηηκή εηζφδνπ δξαρκάο 2.
Βάλ είρνκελ πξσζππνπξγφλ ηνλ Καδηκίξ θαη παξεγείην,
αθεχθησο δηάδνρφο ηνπ έπξεπε λα είλε ν… Σζόραο.
Νσξίο λσξίο καο πιάθσζαλ ε δέζηαηο θέηνο πάιη,
θαη ηνχηνπ έλεθα λσξίο ηα ζέαηξα ζ‟ αξρίζνπλ
κα πέξαζη δελ ζάρνπλε, σο θαίλεηαη κεγάιε
θαη γαξ νη γξάθνληεο γη‟ απηά ζα θσιπζηεξγήζνπλ !
Κη ν Σαβνπιάξεο νχησ πσο, ν θίινο Βπηαλήζηνο,
κε έρσλ ηη θαηλνθαλέο εθέηνο λα καο δείημε,
πνιιάθηο ζα εκθαληζζή θαη πάιηλ σο καξθήζηνο,
ηππόηεο, θφκεο θαη ινηπά φπνπ ζα καο εθπιήμε !

041

22/05/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

χλδεζκνο
Αξακαηηθψλ
ζπγγξαθέσλ
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Λετιά

χλδεζκνο
Αξακαηηθψλ
ζπγγξαθέσλ
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

χλδεζκνο

Θα ηδνχκε θέηνο θνκεηάο νκνχ κε ηαο θπξίαο ησλ
ρξήκα λα ρχλνπλ αθεηδψο, πξν πάλησλ ινπδνβίθεηα,
κα „ο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ηξίβνπλ ηαο θνηιίαο ησλ
θαη φινη ηνπο ζα ρξεσζηνχλ ηα δφιηα ηνπο ελνίθηα !
Υαξάο επαγγέιηα !
Οη ζπγγξαθείο καο εκάισζαλ κε ηνπο εζνπνηνχο θαη ζπλεπψο
δελ ζα δψζνπλ ηα έξγα ησλ παξαζηήζνπλ. Δκείο αλεπηθπιάθησο
ζα θεξπρζψκελ ππέξ ησλ ζπγγξαθέσλ.
Ίλα επηβιεζψζηλ νη ζπγγξαθείο ζπλεζσκαηψζεζαλ θαη
θαηήξηηζαλ ζχλδεζκνλ δξακαηηθφλ. Βηο απηφλ έιαβνλ κέξνο 27
ζπγγξαθείο δξακάησλ, θσκσδηψλ θαη θσκεηδπιιίσλ. Ση επθνξία
! Καη βεβαίσο αθνχ ε πλεπκαηηθή παξαγσγή δελ πξνζβάιιεηαη
νχηε απφ ηνλ ιίβαλ, νχηε απφ ηελ θπιινμήξαλ, νχηε απφ ηνπο
αξνπξαίνπο !
Βθ ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ ηνχηνπ ηηλα εδήισζαλ, φηη δελ
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χλδεζκνο
Αξακαηηθψλ
ζπγγξαθέσλ
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Αξάκα,
Κσκεηδχι
ιην

Καιαπνζάθεο
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Σξαγσδία

πλνδηλφο
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Κσκεηδχι
ιην

πλνδηλφο
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Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο

Κνξνκειάο,
Κνηζειφπνπινο
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Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Εηαιηθφο ζίαζνο ηνπ
Πξίληεδε, Θέαηξνο
ηεο Οκνλνίαο,
Πξίληεδεο
Θεαηέο
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Πξίληεδεο

έρνπλ γξάςεη ηίπνηε δηα ην ζέαηξνλ, αιι‟ φηη πξνηίζεληαη λα
γξάςνπλ. Πεξηκέλνκελ λα ίδσκελ πφζαη αηηήζεηο ζα γίλσζη
ζπγγξαθέσλ ηνπ κέιινληνο εθ ηνπ βξεβνθνκείνπ.
Καη δηαηί ε δηάζηαζηο αχηε ;
Οη εζνπνηνί δελ ελλννχλ λα πιεξψλνπλ πνζνζηά δηα ηα έξγα.
Γεληθψο έρνπλ άδηθνλ. Οη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δαηξεζνχλ εηο
δχν ηάμεηο : Βηο εθείλνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξψλσληαη θαη
εηο εθείλνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξψζνπλ.
Καηά ηελ ζπλέιεπζηλ ησλ ζπγγξαθέσλ εθνχζζεζαλ πνιιά
λφζηηκα πξάγκαηα θαη ελ θνβεξφλ, δειαδή φηη ν θ.
Καιαπνζάθεο έρεη έηνηκα ηξία λέα δξάκαηα θαη δχν
θσκεηδχιιηα.
Ο θ. πλνδηλφο είπελ, φηη έρεη ηξεηο ηξαγσδίαο δηα λα δψζε
εθέηνο, ηνλ Όξθνλ, ηα Ψαξά θαη ηεο πέηζαηο. Καιφλ είλε λα
κεησλνκάζε ην πξψηνλ εηο Ύδξαλ, δηα λα έρε νιφθιεξν ηελ
ζσξεθηήλ καο κνίξαλ.
Καη νιίγα θσκεηδχιιηα, θ. πλνδηλέ, κε ηα νλφκαηα ησλ
αηκνηεισλίδσλ Αιθεηόο, Χειηδώλ, Κίριε δελ ζα είλε άζρεκα. Θα
έρεηε νιφθιεξνλ ζηφινλ… δξακάησλ λ‟ αληηηάμεηε θαηά ησλ
αληηπάισλ ζαο θαη ζα είζζε θχξηνο ηνπ ζεάηξνπ θαηά ζάιαζζαλ.
Καη κία ζχκπησζηο.
Ο θ. Κνξνκειάο έρεη θσκεηδχιιηνλ «Οη θνπγγαξάδεο,» εθάλε
δε πξνρζέο, φηη ππφ ηνλ απηφλ ηίηινλ έρεη θσκεηδχιιηνλ θαη ν θ.
Κνηζειφπνπινο. Πξνθαλψο ηνπ δεπηέξνπ, δελ ζα θαηέξρσληαη
εηο ηνλ βπζφλ ηεο ζαιάζζεο κε κεραλήκαηα θαη θαζφινπ
παξάδνμνλ λα βνπιηάμνπλ.
Απζηπρψο δηα ηνλ ζπγγξαθέαλ άιινη ζθνπγγαξάδεο έρνπλ
βγάιεη ζθνπγγάξηα, ηα νπνία επρφκεζα λα κε ηα κεηαρεηξεζζνχλ
νη αθξναηαί.
Καη ηψξα εηο ην ζέαηξνλ ηεο «Οκνλνίαο».
Βθεί θαηεζθήλσζε πξνζσξηλψο ν Εηαιηθφο ζίαζνο ηνπ θ.
Πξίληεδε, φζηηο θπξηνιεθηηθψο θάκλεη ζαχκαηα. ινη νη
εζνπνηνί ηνπ έρνπλ θσλάο ιακπξνηάηαο ρσξίο… λα ηξψλε.
Μεηαμχ δχν ζεαηψλ :
Μα γηαηί θσλάδνπλ απηνί εθεί πάλσ ;
Αελ μέξεηο ηελ παξνηκία πνπ ιέγεη, φηη φπνηνο δελ
θσλάδεη ςσκί δελ ηνπ δίλνπλ ;
Ο θ. Πξίληεδεο δηα λα κε βιέπνπλ εθ ησλ πέξημ νηθηψλ έζεζε
κεγάια παληά. Πνιινί εμήγεζαλ ην θαηλφκελνλ, φηη ν ζίαζνο
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Βπηζεψξε
ζε,
Κσκσδία
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Σξαγσδία
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Αξάκα
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ΤΝΏΤΛΕΏ ΒΝ
ΣΧ ΓΏΠΠΒΕΧ
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ΟΕ ΣΡΒΕ
ΏΠΒΣΏΛΜΒΝΟΕ

Αξάκα,
πεξα

Hambro

πξφθεηηαη λ‟ αλαρσξήζε άλαπια θαη χςσζε ηα ηζηία.
Il Gran Via ειθχεη θφζκνλ, ε A la recherche du bonheur φκσο
δχλαηαη λα εμειιεληζζή επί ην πξαγκαηηθφηεξνλ :
Δηο αλαδήηεζηλ ζεαηώλ.

Γθξαλ ΐία
(Gran Via), A la
recherche du
bonheur
Καίζαξ θαη
Μαξία

Θέαηξν Πνηθηιηψλ,
Υαξίζεο

Ο Λεσλίδαο ελ
Θεξκνπχιαηο,
Carmen

ΐνληηζηφιεο,
κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ, Bizet

Σαβνπιάξεο

Βηο ησλ «Πνηθηιηψλ».
Ο θ. Υαξίζεο απεθάζηζε λα ραξίζε ηαο εηζπξάμεηο ηνπ δξάκαηφο
ηνπ «Μαξία-Καίζαξ» ράξηλ ησλ εθ ηνπ ζεηζκνχ παζφλησλ. Ο
θφζκνο ζπλέξξεπζε ηφζνλ άθζνλνο, ψζηε ε επηηξνπή ππέξσ ησλ
ζπκάησλ ηνπ ζεηζκνχ… ελαγθάζζε λα πιεξψζε θαη νιίγα ησλ
εμφδσλ.
Σψξα πνηνο θηιάλζξσπνο ζ‟ αλαιάβε λα έιζε επίθνπξνο ππέξ
ησλ ζπκάησλ ηνπ δξάκαηνο ;
Τπήξμελ ε σξαηνηέξα εμ φζσλ εδφζεζαλ ππφ ηνπ «Οκίινπ ησλ
Φηινκνπζψλ». Καη έπξεπε λα ήλε. Δ επηκέιεηα θαη πξνζνρνή
πεξί ηελ εθηέιεζηλ απεδείθλπνλ, φηη ηα κέιε θαηήρνλην ππφ ηνπ
πξέπνληνο αηζζήκαηνο πξνο ηνλ επεξγεηνχκελνλ maestro
ΐνληηζηφιελ, ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία ελ Ώζήλαηο – δελ
ππεξβάιινκελ – ζα κείλε αλακθηβφισο ηζηνξηθή. «Ο Λεσλίδαο
ελ Θεξκνπχιαηο» αλαδεηθλχεη κνπζηθφλ ηερλίηεο εληειψο
θάηνρνλ ησλ κπζηεξίσλ ηεο ηέρλεο, αιιά δεηθλχεη θαη λνπλ
εκπλεφκελνλ εηιηθξηλψο θαη κεηά δπλάκεσο. Βρεηξνθξνηήζε
ζεξκφηαηα, επαμίσο. Ώιιά ελψ ε εθηίκεζηο αχηε καξηπξεί ηελ
αλάπηπμηλ ηεο κνπζηθήο επζπθξηζίαο ηνπ θνηλνχ, παξαδφμσο ε
ηδέα απηή πνιεκείηαη ππφ ηεο ςπρξάο ππνδνρήο, ηεο νπνίαο
έηπρελ έξγνλ εμαίζηνλ, ην intermede ηεο 4 πξάμεσο ηεο Carmen
ηνπ πνιπζξελήηνπ Bizet. Καη κε λνκίζεηε, φηη ην έβιαςελ ε
εθηέιεζηο. Μέρξη ηνχδε πάληνηε πςψζακελ ηνπο ψκνπο νζάθηο νη
ζαπκαζηαί ηνπ Οκίινπ, ζπλέθξηλνλ ηνχηνλ πξνο ηαο επξσπατθήο
θήκεο απνιανχζαο νξρήζηξαο, αιιά ζαο βεβαηνχκελ, φηη ηνπ
ινηπνχ ζα γίλσκελ δηαπξήζηνη θήξπθεο ηεο αιεζείαο ηαχηεο, αλ
ζπκβή λα παξηζηάκεζα πάληνηε πξνο ηνηαχηεο ιεπηφηεηνο,
θαιαηζζεζίαο θαη αιεζνχο εκπλεχζεσο, νπνίαλ έδεημελ ν κηινο
θαηά ηελ εθηέιεζηλ πξνρζέο ηνπ έξγνπ ηνπ Bizet ηνπ νπνίνπ ην
ππξ ηεο εκπλεχζεσο ακηιιάηαη πξνο ηελ ζακβσηηθήλ
κεγαινπξέπεηαλ θαη πξσηνηππίαλ ηεο ελνξγαλψζεσο. ια
ινηπφλ εμαίζηα !
Σεξείηαη κπζηηθφλ, αιι‟ είλε αθξηβέο.
θνπφο ηεο αθίμεσο ησλ απεζηαικέλσλ ηνχησλ είλε λα
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ΦΟΛΏΕ

ΒΓΧ

Θέαηξν Οκνλνίαο,
Ώλλίηα Νη‟
Ώγθνζηίλν (Annita
d‟ Agostino), Σέθια
Κνξδνβέ (Tecla
Cordove)
Θίαζνο Πξίληεδε,
Πξίληεδεο
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Φαχζηα
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ΣΟΝ ΣΏΚΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Αξάκα

Λεζηέο,
Πεηξαηαί
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Δ ΒΟΡΣΔ ΣΟΤ
ΓΏΠΠΒΕΟΤ

GAMIN

Εηαιηθφο ζίαζνο
Οκνλνίαο
Βπηζεψξε
ζε

Gran Via

Πξίληεδεο

Σελφξνο

Θίαζνο
Μέλαλδξνο, ζίαζνο
Πξφνδνο, ζέαηξν
Οξθαλίδνπ, ζέαηξν
Παξάδεηζνο,
Σζφραο, Γαλ
Νηαξάο (Jeanne D‟
Arras)
ίιιεξ

Λάκπξνπ Μίθηνο

ζπκβηβάζσζη θαη ηνπο δξακαηηθνχο εκψλ ζπγγξαθείο κεηά ησλ
εζνπνηψλ καο. Ώληειιάγεζαλ θαη αη ηππηθαί επηζθέςεηο κεηαμχ
Γθξαλ Ανχθ θαη Αηνλ. Σαβνπιάξεο.
Ο νδνλησηφο ζηδεξφδξνκνο θαη νη νδνληνταηξνί καο θέξνπλ εηο
ην άθξνλ ηεο γξαθίδνο καο ηελ εμήο παξαηεξήζηλ :
Αχν νδνληνταηξνί, νη θ. θ. Καξαθαηζάλεο θαη Μπξέιεο
θαηνηθνχλ πιεζίνλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο». Αηαηί απηφ ;
Μήπσο δηα λα έρνπλ πειάηααο εθείλνπο πνπ ηνπο πνλεί ην δφληη
ηελ Cordove θαη ηελ D‟ Agostino ;
Μνηξαίσο πάιηλ ήιζακελ εηο ηνλ ζίαζνλ ηνπ θ. Πξίληεδε, φζηηο
αχξηνλ ή κεζαχξηνλ αλαρσξεί. Αελ γλσξίδνκελ αη Ώζήλαη, εάλ ζα
έρσζη ην επηχρεκα λα θηινμελήζσζη ηνηνχηνλ ζίαζνλ, αιιά
βεβαίσο ν θ. Πξίληεδεο πνηέ δελ ζα εχξε ανηδνχο ηνηνχηνπο λα…
ηξσγνπλ άπαμ ηεο εβδνκάδνο.
Αηαδίδεηαη κεη‟ επηζηάζεσο, φηη ρζεο εδείπλεζελ ν ρνξφο ηνπ
ηηαιηθνχ ζηάζνπ ηεο «Οκνλνίαο». Δκείο αλαγξάθνκελ ηελ
είδεζηλ κεη‟ επηθπιάμεσο.
Πξνρζέο φινη νη ζεαηαί αλεθάιπςαλ κίαλ νκνηφηεηα πεξίεξγνλ.
Βηο ησλ ανηδψλ εηο ηελ Gran Via νκνηάδεη θαηαπιεθηηθψο ηνλ θ.
Θενηφθελ. Κχξηε Πξίληεδε, δελ ηνλ ζηέιιεηε δηα θαλέλ δάλεηνλ
εηο ην Λνλδίλνλ !
Αηάινγνο αθνπζζείο πξνρζέο.
Πξέπεη λα νκνινγήζσκελ, φηη εηο ηνλ απάγηνλ απηφ ηεο
κνπζηθήο επηπιέιεη ν ηέλνξνο…
ΐέβαηα επηπιέεη, αθνχ νη άιινη ηα έθακαλ ζάιαζζα.
Υζεο ήξρηζελ ν ζίαζνο «Μέλαλδξνο» εηο ηνπ θ. Σζφρα κε ηελ
Φαχζηαλ θαη ν ζίαζνο «Πξφνδνο» εηο ηνλ Παξάδεηζνλ. Ώπφςε
ζα ηξειάλε θφζκν κε ηα λέα ηεο ηξαγνχδηα εηο ην θνκςφλ
ζέαηξνλ ηνπ Οξθαλίδνπ ε παιαηά γλψξηκνο ησλ Ώζελψλ Jeanne
D‟ Aras. Πεξί φισλ απηψλ ζα έρε ηνλ ιφγνλ εηο ην επφκελνλ
θχιινλ ν εηδηθφο ζπλεξγάηεο καο… Λετιά.
Κφπηαζε „ζηα κέξε ηψξα ηα δηθά καο,
ζπ πνπ ην ιεκέξη ηνπ Σεθέ θξαηάο !
Κη έια γηα λ‟ αθνχζεο κέζ‟ ζηα ζέαηξά καο
ηνπο Λ ε ζ η ά ο ηνπ ίιιεξ θαη ηνπο Π ε η ξ α η ά ο.
Βλλνείηαη, φηη ην εμ αξηζηεξψλ θπιηθείνλ επψιεζε δηπιάζηα απφ
ην αληηθξπλφ ηνπ. Καη ε επγελεζηάηε θπξία Αειηγηάλλε καο ην

161

Ώθηεξνχληαη εηο
ηνπο παζφληαο… εθ
ηεο ενξηήο.
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Δζνπνηνί,
πγγξαθείο
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ
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Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θέαηξν Σζφρα,
ζίαζνο Μέλαλδξνο

Αξάκα

Μηραήι
ηξνγθψθ

Θίαζνο Μέλαλδξνο,
ζίαζνο Πξφνδνο,
ζέαηξν Οκνλνίαο

έιεγε κε θξπθφ παξάπνλν. εκεηψζαηε, φηη απ‟ εθεί είρνλ θαη
κπχξαλ θαη ρνηξνκέξηα ! Δκείο θξνλνχκελ, φηη ζπνπδαίσο
ζπλεηέιεζελ εηο ηελ θαηαλάισζηλ ηνπ δχζνπ ε παξνπζία ηνπ θ.
Μ. Λάκπξνπ σο πσιεηνχ.
Ο ζπκβηβάζκνο ησλ εζνπνηψλ κεηά ησλ ζπγγξαθέσλ εηειείσζε.
Καη ην πεξίεξγνλ είλε, φηη έθακε ηνλ ζπκβηβαζκφλ δηα κηαο
εγθπγθιίνπ ν θ. Σξηθνχπεο.
Βπηπρψο αθφκε δελ ήξρηζαλ ηα λέα έξγα. Ο ζίαζνο
«Μέλαλδξνο» παξακέλεη πηζηφο εηο ηα πάηξηα θαη καο
δηαζθεδάδεη κε ηνλ Μηραήι ηξνγθψθ, ν ζίαζνο «Πξφνδνο»
παξηζηά θσκσδίαο παξειζνχζεο εζνδείαο θαη κφλνο ν ηηαιηθφο
ζίαζνο ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο» παξηζηά ζέακα…
αμηνιχπεηνλ.
Καηά ηελ πξνρζεζηλήλ παξάζηαζηλ θάπνηνο εθ ησλ αθξναηψλ
επέηαμελ επί ηεο ζθελήο πξνο ηελ δεζπνηλίδα –δελ νξθηδφκεζαTecla Cordove ελ αγθνχξη κε δηάθνξα άιια ζαιαηηθά. Ο
ηνικεξφο απηφο αθξναηήο ηη ήζειελ άξα λα ζεκάλε δηα ηνπ
ζπκβνιηθνχ ηνχηνπ δψξνπ ;
θέςηο γπλαηθφο ηνπ ρνξνχ θαζ‟ ελ ψξαλ έπεζε ην αγθνχξ επί
ηεο ζθελήο :
Οπ ζπ κε ινηδσξείο, αιι‟ ν ηφπνο.
θέςηο αλδξφο εθ ηνπ ρνξνχ.
Αφμα ησ Θεψ. Μφλνλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπνλ ζα θάκε
απφςε ιίγε ζαιάηα.
Μηα ζπλάδειθνο εθνβείην κήπσο ν ζίαζνο απηφο θχγε. Καη εηο
αδηφξζσηνο θαιακπνπξηζηήο :
Ώ ηψξα αδχλαηνλ λα θχγε, αθνχ αγθνπξνβόιεζε !
Καη κία ζεκείσζηο.
Ο ξίςαο ην αγθνχξη καλζάλνκελ, φηη είλε θνβπιιηζηήο εηο ην
ρξεκαηηζηήξηνλ. Σνηνχηνο ερξεηάδεην δηα ζίαζνλ πξν πνιινχ
πεζακέλνλ…ηεο πείλαο.
Βηο γαιινκαζήο :
Καιέ απηφ δελ ήην απνδνθηκαζία.. ηνπλαληίνλ ηεο ην
έθακε δηα λα ηελ αγθνπξαδάξε.
Θέαηξνλ Σζφρα.
Ο ζίαζνο «Μέλαλδξνο» εηνηρνθφιιεζε ππεξκεγέζε
πξνγξάκκαηα ηαπ απαξηίδνληνο απηφλ πξνζσπηθνχ. Μεηαμχ
ηνχηνπ βιέπνκελ ηξεηο κεραληθνχο, δχν θνπξείο, πέληε
ζθελνγξάθνπο, δχν ηακίαο, ηέζζεξαο επηκειεηάο θαη δελ
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2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θίαζνο Μέλαλδξνο

043

05/06/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Ώζιάλεο, ζέαηξν
Οξθαλίδνπ

043

05/06/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θέαηξν Οξθαλίδνπ

043

05/06/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Ώζιάλεο

043

05/06/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Γαλ Νηαξάο (Jeanne
D‟ Arras), ζέαηξν
Οξθαλίδνπ

043

05/06/1894

4

ΣΔ ΔΜΒΡΏ

Άλεπ
Μαξγαξηηψλ

043

05/06/1894

4

ΣΔ ΔΜΒΡΏ

Άλεπ
Μαξγαξηηψλ

043

05/06/1894

4

043

05/06/1894

4

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
ηνλ ζίαζν ηεο
Οκνλνίαο
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
ηελ Κνξδνβέ

Αξάκαηα,
Κσκεηδχι
ιηα,
Κσκσδίεο
Κσκεηδχι
ιηα

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θίαζνο Οκνλνίαο

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Σέθια Κνξδνβέ
(Tecla Cordove)

ελζπκνχκεζα αθφκε ηη άιινπο. Βάλ πιεξψλνληαη απηνί φινη
αθεχθησο, νη εζνπνηνί ηνπ ζηάζνπ ηνχηνπ, δελ ζα έρνπλ…
αξηνπψιελ.
Πξνο ζπκπιήξσζηλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ζηάζνπ «Μέλαλδξνο»:
Υ. Σξηθνχπεο, πξσζππνπξγφο ηνπ ζηάζνπ.
Ώγ. Γεξκαλφο, κεηξνπνιίηεο ηνπο ζηάζνπ.
εκαληήξαο, πξφεδξνο ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ ηνπ ζηάζνπ θιπ.θιπ.
Θέαηξνλ Οξθαλίδνπ.
Μεγίζηε πνηθηιία. Γπκλαζηηθή, ηππνδξφκηνλ, αθξνβαηηθά,
γπκλάζηα. Ο θ. Ώζιάλεο κεηαμχ ησλ άιισλ αλεθάιπςε θαη ην
κηθξφβηνλ… ηεο γπκλαζηηθήο. Μία δεζπνηλίο κφιηο εμειζνχζα
ηνπ βξεθνθνκέηνπ θάκλεη ζαχκαηα επί αίσξαο χςνπο
επηθηλδχλνπ δηα γίγαληα.
Δ κηθξά απηή δεζπνηλίο εθ ηνπ χςνπο εθείλνπ αθίλεηαη εηο ην
θελφλ θαη πίπηεη επί δηθηχνπ. Γεληθή αγαλάθηεζηο ππάξρεη, δηαηί
ην δίθηπνλ απηφ δελ ζπιιακβάλεη… πιεηνηέξνπο ζεαηάο.
Σν ηππνδξφκηνλ ηνπ θ. Ώζιάλε έρεη θαη Clowns επζπκνηάηνπο,
αιι‟ φζνη έρνπλ ζπλαλαζηξαθή έζησ θαη επ‟ νιίγνλ ηνλ
πξσζππνπξγφλ καο, νκνινγνχλ, φηη είλε κεδέλ απέλαληί ηνπ.
Ώπφ ρζεο κε ηα δσεξά ηξαγνχδηα ηεο ε Jane Darras ήξρηζελ εηο
ην ζέαηξνλ ηνπ Οξθαλίδνπ λα ηξειιαίλε θφζκνλ. Βίλε παιαηά
γλψξηκνο ησλ Ώζελψλ ε ραξηησκέλε ανηδφο, δηα ηελ νπνίαλ εηο
πνηεηήο ηφηε έγξαθε :
Κη ν λνπο καο θ‟ ε θαξδία… θη ν παξάο
Γνξγά πεηνχλ ζηκά ηεο Jane Darras !
Τπεβιήζεζαλ πξνο παξάζηαζηλ εηο ηνπ εληαχζα ζηάζνπο 2500
θσκεηδχιιηα, 1500 θσκσδίαη θαη 100 δξάκαηα. Οη ζίαζνη ζα
θάκνπλ παξαζηάζεηο… εηο ηελ θπβέξλεζηλ.
Οη εληαχζα θσκεηδπιιηνγξάθνη ζπλειζφληεο ππέβαινλ
αλαθνξάλ πξνο ηελ θπβέξλεζηλ πεξί θαηάξγεζεσο ηνπ δαζκνχ
επί ηνπ ράξηνπ.
ηελ ηφζε πείλα πνχρεηε αγθνχξη ζαο εδφζεθε…
Πνηνο κπηξκπαηάθνο απφ ζαο ζην ηέινο εκπαιψζεθε !
Ώγθνχξηα ζνπ πεηάμαλε θαη ιάραλα δξνζάηα,
Γη‟ απηφ θαη φια έγηλαλ ζην χζηεξν ζ α ι ά η α !
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043
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4

ΑΔΜΟΕΏ
ΘΒΏΜΏΣΏ

ΣΕΜΟ

πεξεο

Ώιηείο ησλ
καξγαξηηαξηψλ,
Φαβνξίηα

Θέαηξν Φαιήξνπ

043

05/06/1894

4

ΏΜΟΡΓΕΝΟ

Δζνπνηνί

044

12/06/1894

1

Πειαξγφο

Θέαηξν Οκνλνίαο

044

12/06/1894

1

ΒΠΕΚΏΕΡΏ
Δζνπνηνί
ΤΝΒΝΣΒΤΞΕ
ΜΒΣΏ ΣΧΝ
ΞΒΝΧΝ
ΏΝΣΕΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΒΡΕ ΣΟΤ
ΤΜΐΕΐΏΜΟΤ
ΤΝΒΝΣΒΤΞΕ
ΜΒΣΏ ΣΧΝ
ΞΒΝΧΝ
ΏΝΣΕΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΒΡΕ ΣΟΤ
ΤΜΐΕΐΏΜΟΤ

Πειαξγφο

Αξάκαηα,
Κσκεηδχι
ιηα

044

12/06/1894

1

Πειαξγφο

Κσκσδία

Κπξα –
Νηνκάηα

Αξακαηηθείο
ζπγγξαθείο

044

12/06/1894

2

ΤΝΒΝΣΒΤΞΕ
ΜΒΣΏ ΣΧΝ
ΞΒΝΧΝ
ΏΝΣΕΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΒΡΕ ΣΟΤ
ΤΜΐΕΐΏΜΟΤ
ΣΔ ΓΒΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκσδία

Κπξα -

Θέαηξν Παξάδεηζνο

Αεζηνχλεο,
Καιαπνζάθεο

ΘΒΏΣΡΟΝ ΦΏΛΔΡΟΤ. Κφξηε θαη γιπθά κάηηα. (Κσκσδία εηο
πξάμηλ… κέιινπζαλ…)
ΑΒΝΑΡΟΣΟΕΥΕΏ νχξηα-Φέξηα. (Καηά γεληθήλ αλαδήηεζηλ).
ΟΑΟ ΣΏΑΕΟΤ. θφλε θαη ζηξαβνκάξα. (Θέακα θαζαξψο
δεκνηηθφλ.)
ΏΣΤΝΟΜΕΏ. πλαπιία νζηαιηζηψ ζπλνδεπνκέλε ππφ ησλ ν
ξ γ ά λ σ λ ηεο Ώζηπλνκίαο.
ΓΏΠΠΒΕΟΝ 5 – 7. Εδαληθνί έξσηεο. (Βίζνδνο ειεπζέξα).
ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΒΕΟΝ ΓΕΏΝΝΏΚΔ. Πάζηεο θαη Γαιιηθά.
Πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη γακβξνί κεηαρεηξηζκέλνη θαη κε.
Έξσηεο Glaces. Ρ α λ η ε β ν χ δηα ηεο κεζφδνπ ηνπ
Οιιελδφξθνπ !
ΐΟΤΛΔ (πξνζερψο). Οη «Αιηείο ησλ καξγαξηηώλ», κνλσδία ππό
Σξηθνύπε. Δ «Φαβνξίηα», ςαιιεζνκέλε ππφ ηνπ θ. Αειηγηάλλε.
Θα θνξνχζαηε αθφκα πην πνιχ ζηξαβά ην θέζη,
ε εγθχθιηνο εθείλε αλ δελ έβγαηλε ζηε κέζε.
Σα νηθνλνκηθά ζαο, ππέιαβελ ν θ. Οξλζηάηλ, είλε
ζαπκάζηα, ακηιιψληαη κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θ. Ώλαζη.
Γελλαδίνπ, ηνλ νπνίνλ πξν νιίγνπ εγλψξηζα. Ώη
εηζπξάμεηο ησλ ηακείσλ ζαο κφλνλ πξνο ηαο εηζπξάμεηο
ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο» δχλαληαη λα
παξαβιεζψζη…
Καη σο πξνο ηαο εγγπήζεηο ; ζα δεηήζεηε λα επεκβήηε
εηο ηα ηεο δηνηθήζεσο ; Θα καο πεξηζηείιεηε ηαο
ειεπζεξίαο ; Σα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ; ρη πξνο
Θενχ ! Βάλ αλακηρζήηε ζηεο εηο ηα ηεο δηνηθήζεσο, ηη
ζα γίλνπλ ηφζνη ζεζηζήξαη ; Ώη ειεπζεξίαη πξέπεη λα
είλε ζεβαζηαί ! Πψο ν Σζνπιήο ζα ελεξγή ιεζηείαο,
πψο νη ηακίαη ζα γίλσληαη πινχζηνη, πψο ζα θάκλε
δξάκαηα ν θ. Αεζηνχλεο θαη θσκεηδχιιηα ν θ.
Καιαπνζάθεο ;
Να εμαζθαιηζζήηε ; Βίκεζα πξφζπκνη. αο δίδνκελ ηαο
εγγείνπο πξνζφδνπο καο, ηαο εγθύνπο εζνπνηνχο καο,
ηνλ θφξνλ επί ηεο «Κπξα – Νηνκάηαο», ηνλ δαζκφλ επί
ηνπ ράξηνπ. Αελ θαληάδεζζε ηη εηζπξάμεηο ζα έρεηε εθ
ηνπ ηειεπηαίνπ, ηψξα πνπ ήξρηζαλ λα θαίλσληαη νη
δξακαηηθνί ζπγγξαθείο !
Πξνρζέο εηο ην ζέαηξνλ ηνπ «Παξαδείζνπ» ε Κπξα – Νηνκάηα
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Νηνκάηα
Κπξα Νηνκάηα
Ο κχινο ηεο
Έξηδνο

044
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2

ΣΔ ΓΒΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκσδία

044

12/06/1894

2

ΣΔ ΓΒΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκεηδχι
ιην

044

12/06/1894

2

ΣΔ ΓΒΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

044

12/06/1894

2

ΣΔ ΓΒΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

044

12/06/1894

4

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Θέαηξν Οκνλνίαο

044

12/06/1894

4

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

044

12/06/1894

4

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Ώζιάλεο, Γαλ
Νηαξάο (Jeanne D‟
Arras)
Θέαηξν Παξάδεηζνο

044

12/06/1894

4

ΚΏΛΟΚΏΕΡΕ

Μαλήο

Γαλ Νηαξάο (Jeanne
D‟ Arras)

044

12/06/1894

4

ΒΕ ΣΟΝ
ΜΏΨΦΏΡΣ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Μάηθαξη

045

19/06/1894

2

ΤΝΒΝΣΒΤΞΕ
ΜΒΣΏ ΣΧΝ
ΛΔΣΧΝ
Ο ΣΟΤΛΔ

ΣΕΜΟ

Θέαηξν Σζφρα
Θίαζνο Οκνλνίαο

Αξάκα

Αξακαηηθ
φ
εηδχιιην,
Κσκσδία

Αξάκα,
Κσκεηδχι
ιην

Κνηλσλία

Ώγαπεηηθφο ηεο
βνζθνπνχιαο,
Κπξά –
Νηνκάηα

Κνηλσλία

Αεζηνχλεο

Αεζηνχλεο,
Καιαπνζάθεο,
Παπαιεμαλδξήο

έγηλε . . . ζαιάηα.
Καιά ζα έθαλελ ν αγαπεηφο θαη θάιιηζηα θαηεξηηζκέλνο ζίαζνο
λα ηελ εηχπσλελ εηο θπιιάδηα θαη λα ηελ επψιεη κε ηελ νθάλ.
Βηο ηνπ Σζφρα :
Ση πνχδξεο είλ‟ απηαίο ; ιαηο είλ‟ αιεπξσκέλαηο.
Έθαλαλ πξφβαηο εηο ηνλ Μύινλ… ηεο Έξηδνο.
Βηο ην έζραηνλ ζηάδηνλ επξίζθεηαη ν ζίαζνο ηεο «Οκνλνίαο». Δ
αζζέλεηα ηνπ εραξαθηεξίζζε σο θνηιηαθόο ηχθνο.
Κνηλσληθά πεξίεξγα ηεο εβδνκάδνο ηαχηεο :
Δ «Κνηλσλία» ηνπ θ. Αεζηνχλε.
Σα ζέαηξα εμαθνινπζνχλ ηαο παξαζηάζεηο ησλ. εκεηνχκελ
απηήλ ηελ εηδνπνίεζηλ, δηφηη κεηαμχ ησλ ζεάηξσλ θαηαηάζζνκελ
θαη ην ηεο «Οκνλνίαο».
Βηο ην ηππνδξφκηνλ ηνπ θ. Ώζιάλε, ηνπ ακεξηθαλνχ
επηρεηξεκαηίνπ καο, ν θφζκνο ζπξξέεη κέρξηο απνπληγκνχ.
Σέξςηο, έθπιεμηο, γέισηεο. Δ Jane Darras θάκλεη ζαχκαηα.
Σν ζέαηξνλ ηνπ «Παξαδείζνπ» κίαλ εζπέξαλ κεηεβιήζε εηο
ιαραλνπσιείνλ θαη καο παξνπζίαζε ηελ «Κπξα – Νηνκάηαλ». Ο
«Ώγαπεηηθφο ηεο ΐνζθνπνχιαο» ήξεζε πνιχ θαη αθφκε
πεξηζζφηεξνλ ήξεζελ ε ΐνζθνπνχια, ηεο νπνίαο φινο ν θφζκνο
ζέιεη λα είλε… αγαπεηηθφο.
Καη πάιη θαινθαίξη ! Ήιζε θη ε Γαλ Νηαξάο
θαη άιιαηο ηξαγνπδίζηξεο πνπ είλε γηα ην ξάθη,
νη δαλεηζηαί ζαπκάδνπλ πνχ βξίζθεη‟ ν παξάο,
θ‟ εμήληα βγήθαλ λένη θσκεηδπιιηνγξάθνη.
Ρνληφιθν γθεξνληφπαηδν, ηη θάλεη, πψο πεγθαίλεη
Σξψεη, γθξεκίδεη ην θνηιηά θαη πίλεη θαη παθαίλεη,
Πεληάεη, ηξέθεη, πεξπαηεί θη είλε θαιφ θη αζηείν,
Κη έθεη κεγάιν καγθαδί κέο ζηελ νληφλ ηαληίν !
Βληαχζα δηέθνςε ηελ νκηιίαλ ηνπ, δηφηη ήιζνλ θαη νη ζχληξνθνί
ηνπ. Βλ κέζσ ησλ ζπληξφθσλ δηαθξίλσ ηνλ θ. Αεζηνχλελ θαη ηνλ
θ. Καιαπνζάθελ.
Κχξηε Σζνπιή, επαλαιακβάλσ κεηά ζπγθηλήζεσο,
απηνί είλε αηρκάισηνί ζαο ;
Ναίζθε.
Καη δηαηί ηνπο ζπλειάβεηε ηνπο ηαιαηπψξνπο ; Ώπηνί
δελ έθαλαλ ηίπνηε.
Πψο, νξέ, δελ έθαλαλ ; Αελ έθαλε ν έλαο ηελ
«Κνλσλία» θαη δελ εδηάβαζεο ηεο εθεκεξίδεο, πψο ν
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4

ΒΕ ΣΟΝ ΦΕΛΟΝ
ΞΒΝΟΠΟΤΛΟΝ

Hambro

Αεζηνχλεο

045

19/06/1894

4

ΒΕ ΣΟΝ ΘΕΏΟΝ
«ΠΡΟΟΑΟ»

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Βπηζεψξε
ζε,
Κσκσδία

046

26/06/1894

1-2

ΘΒΏΣΡΟΝ –
ΤΓΓΡΏΦΒΕ
-

Πειαξγφο

Αξάκαηα,
Κσκεηδχι
ιηα,

Gran Via
(Γθξαλ ΐία),
Μπισλάδεο

Θίαζνο Πξφνδνο

Αεζηνχλεο,
Καιαπνζάθεο,
Κνηζειφπνπινο

άιινο έρεη έηνηκα ηξία θσκεηδχιιηα ; Ση δηάβνιν ζεηο
ζηελ Ώζήλα δελ παίξλεηε ρακπάξη απ‟ απηά ηα
πξάκκαηα ;
Έρεηε δίθαηνλ… αιιά λνκίδσ… ηέινο πάλησλ…
Ση ηέινο πάλησλ θαη λνκίδεηο… Έρσ απφθαζη λα
ζπιιάβσ φινπο απηνχο πνπ γξάθνπλ δξάκαηα θαη
θσκσδίαηο. Ώπηνχο έπξεπε λα θπλεγά ν Μαθξήο θαη
φρη εκάο. Ση θάλνπκε „κεηο ; Μία-δχν ιεζηείαηο ηνλ
ρξφλν θαη απηνί θάλνπλ ηφζαηο ιεζηείαηο απφ μέλα
έξγα…
Δ γλψζηο ηεο θηινινγηθήο καο θαηαζηάζεσο ππφ ηνπ
Σζνπιή κε εμέπιεμε ηα κέγηζηα, εζρεκάηηζα δε
αθξάδαληνλ πεπνίζεζηλ, φηη θαζ‟ εθάζηελ εζπέξαλ ζα
έξρεηαη εηο ηα ζέαηξά καο. Σνχην κ‟ ελζάξξπλε πνιχ
θαη απεθάζηζα λα δεηήζσ ηελ θξίζηλ ηνπ επί ηηλφο
λένπ έξγνπ θίινπ κνπ, ην νπνίνλ έιαβνλ κεη‟ εκνχ δηα
λα ην αλαγηλψζθσ θαηά ηελ ψξαλ ηνπ ηαμεηδίνπ κνπ.
Κχξηε Σζνπιή, ησ ιέγσ, ε βαζεία θξίζηο ζαο πεξί ησλ
δξακαηηθψλ καο έξγσλ είλε θαη ηνπ θ. Παπαιεμαλδξή
πξνηηκσηέξα, έρσ δε αλάγθελ αππηήο δη‟ έλ λένλ
δξάκα…
Σψρεηο, νξέ καδή ζνπ ; εξψηεζε κεηά ηξφκνπ.
Αειαδή έρσ κεξηθά απνζπάζκαηα…
Βπί ησ αθνχζκαηη ηεο ιέμεσο θαη ν Σζνπιήο θαη νη
νπαδνί ηνπ εηξάπεζαλ εηο θπγήλ, εζρεκάηηζα δε
αθξάδαληνλ πεπνίζεζηλ, φηη κφλνλ η‟ απνζπάζκαηα
ηαχηα είλε ηθαλά λα θνβήζσζη θαη λα εμνινζξεχζσζη
ηαο ιεζηξηθάο καο ζπκκνξίαο.
Θέιεηο μχιν γηα ηελ θξίζη πνχρεηο θάκεη ζηελ «Βζηία»
ηνπ δξακαηηθνχ Αεζηνχλε,
Ή θαιιίζηεξα γηα λάιζε θη‟ νκνηνθαηαιεμία,
ζέιεηο μχιν κε κπαζηνχλη.
Πεγαίλεηε πνιχ θαιά θαη παίδεηε «Γθξαλ βία»
κε ρίιηεο λνζηηκάδεο,
αιιά ζαξξψ ην ζθάικα ζαο θη ε αλνξζνγξαθία
πψο είλ‟ νη Μπισλάδεο.
Μα ηψξα θνηκάηαη…
Πξέπεη λα ην μππλήζεηε, δηφηη ν θφζκνο πεξηκέλεη λα
κάζε, ηη θξνλεί πεξί ησλ θσκεηδπιιίσλ, πεξί ησλ
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(Ώθηεξνχηαη εηο ην
«Άζηπ»).

Κσκσδίεο

θσκσδηψλ, πεξί ηνπ ζεάηξνπ ελ γέλεη…
Βίλε αδχλαηνλ….είλε αδχλαηνλ….
Σαο ιέμεηο ηαχηαο αληήιιαμα κεηά ηεο ηξνθνχ
βξέθνπο αξηηγελλήηνπ, ην νπνίνλ παξέζρελ εηο ηελ
φζθξεζηλ απηά ζεκεία, φηη ζα γίλε δξακαηηθφο
ζπγγξαθεχο. Δ επηκνλή ηεο ηξνθνχ ζα εκαηαίνπ ηελ
δεηνπκέλελ ζπλέληεπμηλ, έλα δελ ελεθαλίδεην ν παηήξ
ηνπ, φζηηο ήζειε λ‟ αθνπζή ε θσλή ηνπ ηέθλνπ ηνπ επί
ηνπ ζεαηξηθνχ δεηήκαηνο.
ησπή, παξακάλα… Οξίζηε θχξηε… Ση αγαπάηε ;
Με ζπγρσξείηε δηα ηελ ηφικελ. Ο πηφο ζαο ζα γίλε
δξακαηηθφο ζπγγξαθεχο αθεχθησο, δηφηη θαηά ηελ
θφξαλ πνπ επήξακε δελ ζα κείλε έιιελ κεηά ηηλά έηε,
πνπ λα κε δψζε έξγνλ εηο ην ζέαηξνλ, ινηπφλ ζέισ λα
κάζσ ηαο ζθέςεηο ηνπ…
Μα μέξεηε ν πηφο κνπ αθφκε δελ κηιεί….
Καιιίηεξα. Μαθάξη λα κε σκίινπλ θαη νη ζπγγξαθείο
ηνπο νπνίνπο εξψηεζελ ν ζπλάδειθφο κνπ ηνπ
«Άζηεσο». Αελ ελλνεί;
Πνιχ κάιηζηα.
Β, ηφηε ζα ζπλελλνεζψκελ ζπκβνιηθψο. Άιισο ηε είλε
θαη ε παξακάλα, ήηηο ζα καο ππνβνεζήζε.
Ο παηήξ έκεηλε ζχκθσλνο, ε παξακάλα ζπγθαηέλεπζε
λα εηζήιζνκελ πάληεο εληφο ηεο αηζνχζεο. Ο κέιισλ
ζπγγξαθεχο ήην θαιά θαζθησκέλνο, είρε δε ηα ρεξάθηα
ηνπ ειεχζεξα θαη εκεηδία επηραξίησο.
Μφιηο εθαζήζακελ, απεχζπλα ηελ πξψηελ εξψηεζηλ :
Μηθξέ κνπ, κπνξείο λα κνπ πεο ηη θξνλείο πεξί ησλ
θσκεηδπιιίσλ, ησλ πξσηνηχπσλ δξακάησλ θαη ησλ
θσκσδηψλ ;
Ο κέιισλ ζπγγξαθεχο εμέβαιελ αλάξζξνπο θσλάο θαη
ήξρηζε λα πηχε δεμηά θαη αξηζηεξά.
Βθαηαιάβαηε ; άιηα θαη αεδίαηο, είπελ ν παηήξ.
Μηθξέ κνπ, επαλέιαβα, είζζε ππέξ ηεο δεκνηηθήο
γιψζζεο ή ππέξ ηεο θαζαξεπνχζεο ;
Ο κέιισλ ζπγγξαθεχο έκεηλελ απαζήο εηο ηελ
εξψηεζηλ, αιι‟ έζπεπζε λ‟ απαληήζε ε παξακάλα :
Γηα ηελ γιψζζα ηνπ, θαιέ, ηνπ ιέηε ; Αελ ήηαλε
θαζαξεχνπζα θαη ηνπ „δψζακε – κε ην ζπκπάζεην –
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Γεινηνγξαθία

Σζφραο

Ώηηηθφο

Αξάκα

Λετιά

Βπηζεψξε
ζε

Γθξαλ ΐία
(Gran Via)

Καιαπνζάθεο,
Μαμηιάξσκα

ρζεο έλα θαζάξζην θαη ηψξα ζαλ λα…
Βλλφεζα, αξθεί.
Αελ ην εξσηάηε θαη ηίπνηε πεξί ησλ ζπγγξαθέσλ,
ππέιαβελ ν παηήξ.
Έρεηε δίθαηνλ. Αελ κνπ ιέγεηο, κηθξέ κνπ, πνίνπο
ζπγγξαθείο πξνηηκάο ; Σνλ θ. Καιαπνζάθελ, ηνλ θ.
Αεζηνχλελ, ηνλ θ. Κνηζειφπνπινλ ;
Ο λεαξφο ζπγγξαθεχο έδεημελ θνβεξάλ ζηελνρσξίαλ.
Έξξηςε ηα βιέκκαηά ηνπ επί ηνπ θαλαπέ θαη έδεημε ηα
επ‟ απηνχ δχν καμηιαξάθηα. Δ απάληεζηο ήην
πξνθαλήο.
Καη ηα θαιακπνχξηα πψο ζνπ θαίλνληαη ;
Δ ζηελνρσξία ηνπ κέιινληνο δξακαηηθνχ εθνξπθψζε,
ήξρηδε λα θσλάδε θαη λα θιαίε απαξεγφξεηα.
Καιέ ηη είλε απηά πνπ ηνπ ιέηε ; εξσηά κεη‟
αγαλαθηήζεσο ε παξακάλα.
Λχζε ηα θαζθηά γξήγνξα, θσλάδεη ν παηήξ.
Δ ηξνθφο ππήθνπζελ, εγψ δε εθ ηνχηνπ εηξάπελ εηο
άηαθηνλ θπγήλ. ηαλ θαηεξρφκελ ηελ θιίκαθα ν
παηήξ κνη είπε δεηιψο:
Μαο ζπγρσξείηε δηα ηελ ηειεπηαίαλ απάληεζηλ, αιιά
βιέπεηε έρεηε λα θάκεηε κε κσξό . . .
Καη ελ ηνχηνηο, απήληεζα αλαρσξψλ, φζσ θαη αλ είλε
κσξόλ, είπε νιηγσηέξαο κσξίαο απφ πνιινχο
εξσηεζέληαο ζπγγξαθείο.
Μεηέθξαζεο ηνλ Β κ π ν ξ ν κε ηφζε επθνιία,
Ώιιά ζαξξψ πσο ηψθαλεο απφ α λ η η δ ε ι ί α !
Κη αλ ζέιεο θαη κηα ζπκβνπιή ρσξίο λα ζ‟ ελνριήζε,
Αφζ‟ηνλ ζηνπ Σ ζ φ ρ α γξήγνξα λα κε… ρξεσθνπήζε!
Γεγνλφο.
Ο θ. Καιαπνζάθεο επξίζθεηαη εηο ηνλ νίθνλ ελφο πνιηηηθνχ,
φπνπ επξίζθεηαη θαη ν κηθξφο πηφο ελφο γεληθνχ Γξακκαηέσο. Ο
ζπγγξαθεχο ηεο «Λετιάο» πιεζηάδεη ηνλ λένλ, θαζήκελνλ, θαη ησ
ιέγεη ραξηεληηδφκελνο :
Θα θάλνπκε θαλέλα δξάκα καδή ;
Καη ν δσεξφο πηφο ηνπ γελ. Γξακκαηέσο :
Γεηείο ζχληξνθνλ γηα λα κνηξαζζήηε ηεο καμηιαξηαίο ;
Ο ζπκβηβαζκφο ελ «Gran Via». Δ ζθελή ησλ «ισπνδπηψλ».
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ΝΜΝ

Κσκσδία

Μπισλάδεο

Θίαζνο Κνξδνβίιε

Λίαλ επηηπρψο παξεζηάζεζαλ πξν εκεξψλ ππφ ηνπ ζηάζνπ
Κνξδνβίιε νη «Μπισλάδεο», αιιά πνιχ επηηπρέζηεξνλ
απεκηκήζε ηνλ Μπισλάλ είο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Βπαγγειηθήο
ζρνιήο θαηά ηαο εμεηάζεηο :
Καζεγεηήο. Βηο ηη εδαπάλεη ν σθξάηεο ηνλ θαηξφλ ηνπ ;
Μαζεηήο ! ! ! !
Καζεγεηήο. Ο σθξάηεο εδαπάλεη ηνλ θαηξφλ ηνπ εηο ηελ
θηινζνθίαλ. Παξέιεηςε κφλνλ λα είπε ν θ. θαζεγεηήο πνίνλ, ηνλ
θαιφλ ή ηνλ θαθφλ θαηξφλ εδαπάλεη.
Καηά ηελ απηήλ παξάζηαζηλ επέηπρε θαη ν θαζεγεηήο ηεο
Γεσγξαθίαο :
Πξνο πείζκα ηνπ ΐίζκαξθ, φζηηο δελ ελφεη λα ζπζηάζε νπζέ έλ
Πνκεξαλφλ δηα ην αλαηνιηθφλ δήηεκα, κεηέζεζε ηελ Πνκεξαλίαλ
πξνο λφηνλ . . . . ηεο ΐαπαξίαο.
Ώιιά ην κεγαινπξεπέζηεξνλ φισλ ήην ν θαηαπνληηζκφο
ρηιηάδσλ αλζξψπσλ, ησλ θαηνίθσλ ηεο Οδεζζνχ, ήηηο θαηά ηνλ
θ. θαζεγεηήλ είλε ε θεληξηθσηέξα πφιηο ηνπ Βπμείλνπ πφληνπ.
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ΐαβπισλία

ΐπδάληηνο, ζέαηξν
Παξάδεηζνο,
Κνξνκειάο,
Λάζθαξεο

Κσκεηδχι
ιην

Σν πξάζηλν
θνπζηάλη

Καιαπνζάθεο

Αξάκα

ΐαζίιεηνο ν
ΐνπιγαξνθηφλν
ο

Θέαηξν Σζφρα,
ηξαηήγεο

Δ Κφξε ηνπ καθαξίηνπ πνηεηνχ ΐπδαληίνπ απνζλήζθεη
θπξηνιεθηηθψο ηεο πείλεο. Τπέξ απηήο νη θ. Α. Κνξνκειάο θαη
Ν. Λάζθαξεο δησξγάλσζαλ δη‟ αχξηνλ Αεπηέξαλ ελ ησ
«Παξαδείζσ» επεξγεηηθήλ παξάζηαζηλ, θαζ‟ ελ ζα δνζή ην
σξαίνλ έξγνλ ηνπ παηξφο ηεο «ε ΐ α β π ι σ λ ί α». Δ
θηιαλζξσπία θαιείηαη αθφκε κίαλ θνξάλ λα πξάμε ην θαζήθνλ
ηεο.
Δ παξειζνχζα εβδνκάο εμέπιεμε πάληαο δηα ζεηξάο ζιηβεξψλ
γεγνλφησλ. εηζκνί ζπκβαίλνπλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη, ν
Λαγνπδάθεο απνζηέιιεη επηζηνιήλ ζπιιππεηήξηνλ εηο ηελ ρήξαλ
Καξλψ, εμ ππαμησκαηηθνί ζξελνχληαη ππφ ηεο θνηλσλίαο σο
πληγέληεο, παξηζηάλεηαη «Σν πξάζηλνλ θνπζηάλη» ηνπ θ.
Καιαπνζάθε…ζξήλνη θαη θνπεηνί ! Βπηπρψο ηα θνκηηάηα δελ
παξεδέρζεζαλ ηαο ηειεπηαίαο, πξνηάζεηο ηνπ θ. Σξηθνχπε,
ηνηνπηνηξφπσο δε έρνκελ θαη κίαλ επράξηζηνλ είδεζηλ.
Λίαλ πξνζερψο, σο καλζάλνκελ, αλαβηβάδεηαη επί ηεο ζθελήο
ηνπ ζεάηξνπ Σζφρα ην δξάκα ηνπ θ. ηξαγήγε : «ΐαζηιεχο ν
ΐνπιγαξνθηφλνο». Σν φλνκα ηνπ εζηεκκέλνπ πνηεηνχ ππφζρεηαη
πνιιά, νη δε παξαθνινπζήζαληεο ηαο δνθηκάο βεβαηνχζηλ, φηη ην
δξάκα ηνχην είλε πιήξεο επηβνιήο, ζθεληθήο κεγαινπξεπείαο θαη
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Λετιά

Κσκεηδχι
ιηα

Καιαπνζάθεο

Γεληθφο
Γξακκαηεχο, Δ
ιχξα ηνπ
γεξνληθφια, Δ
ηχρε ηεο
Μαξνχιαο, Ο
θαπεηάλ
Γηαθνπκήο, Οη
θνπγγαξάδεο

Καπεηαλάθεο,
Κφθθνο,
Κνξνκειάο,
Κνηζειφπνπινο

πξσηνθαλνχο δξάζεσο.
Γηαηί, αγάπε κνπ γιπθεηά, γηα κε βαζαλίδεηο ;
Γηαηί κνπ θφβεηο ηεο δσήο ην ηξπθεξφ εηδχιιην ;
Γηαηί ; ηη ζνχθαλα ; γηαηί θαξκάθη κε πνηίδεηο ;
Γηαηί ; … Δγώ δελ έγξαςα νύη’ έλα… θσκεηδύιιην ! ! !
Θιηβεξάλ κνλνκαρίαλ έρνκελ λ‟ αλαγγείισκελ εηο ηνλ ζεαηξηθφλ
θφζκνλ, ήηηο έιαβε ρψξαλ θαηά ηαο εθεκεξίδαο κεηαμχ ηνπ θ. Α.
Σαβνπιάξε θαη ηνπ θ. Κνηνπνχιε, νη νπνίνη παξέζηεζαλ ηνλ
«Ώκιέηνλ». Δ κνλνκαρία εγέλεην δηα θσλψλ θαη ρεηξνλνκηψλ.
Οη αληίπαινη είρνλ ηνπνζεηεζή ν κελ θ. Σαβνπιάξεο εηο ην
ζέαηξνλ Σζφρα, ν δε θ. Κνηνπνχιεο εηο ην ζέαηξνλ Πεηξαηψο.
Μάξηπξεο ήζαλ νη ζεαηαί, απνηέιεζκα δε ηεο κνλνκαρίαο ήην λα
πιεγσζή ν … αίμπεξ.
Βηο ην ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα εμαηξεηηθή ήην ε παξάζηαζηο ηνπ
θσκεηδπιιίνπ ηνπ θ. Καιαπνζάθε : «Σν πξάζηλν θνπζηάλη». Καη
κεηά ην καθξφλ θιείζηκνλ εηο ην ληνπιάπη πάιη δηεηήξεζε ην
ρξψκα ηνπ, πνιινί δε ησλ αθξναηψλ απήιζνλ θαηαγνεηεπκέλνη.
Μεηαμχ ηνχησλ ήην θαη ν θ. ΡνΎδεο, φζηηο –είλε γεγνλφοεξσηεζείο πεξί ηνπ έξγνπ απήληεζε :
Αελ επίζηεπα πνηέ ν Καιαπνζάθεο, επαγγειηζηήο θαη
άλζξσπνο ζνβαξφο λα έθαλε ηέηνηα πξάγκαηα.
Καη απηφ γεγνλφο.
Ο θ. Καιαπνζάθεο νκηιψλ πξνο ηηλά θίινλ :
Να ζνπ πσ, ζθνπεχσ λα θάλσ νηθνλνκίαο ηψξα … ζα
ηξψγσ εθ ησλ πνζνζηψλ ησλ δξακαηηθψλ κνπ έξγσλ
θαη ζα θπιάηησ ηνλ κηζζφλ κνπ …
Καη ν θίινο ηνπ :
Ώλ ζέιεο πξάγκαηη λα ηξσο, πξέπεη λα θπιάηηεο ηα
πνζνζηά θαη λα ηξψγεο εθ ηνπ κηζζνχ ζνπ.
Γεγνλφο θηινινγηθφλ απνηειεί ην λένλ έξγνλ ηνπ θ.
Κνηζειφπνπινπ˙ νη «θνπγγαξάδεο». Ο ζπγγξαθεχο έπεξεπε
ηέινο πάλησλ λα ην αλαβηβάζε επί ηεο ζθελήο, δηα λ‟ απνδείμε,
φηη ε «Σχρε ηεο Μαξνχιαο» ν «Καπεηάλ-Γηαθνπκήο» ε «Λχξα
ηνπ Γεξσ-Νηθφια» θαη ν «Γεληθφο Γξακκαηεχο» δελ είλε ηίπνηε
άιιν παξά κία αληηγξαθή ησλ «θνπγγαξάδσλ».
Καη πσο κελ θαηψξζσζαλ νη θ. θ. Κνξνκειάο θαη Καπεηαλάθεο
λα θιέςνπλ νινθιήξνπο ζθελάο –πξν ελφο ε πξν δχν εηψλαλεθδφηνπ έξγνπ δελ είλε δχζθνινλ λα καηεχζε ηηο, αιιά πψο
θαηψξζσζε ηνχην ν καθαξίηεο Κφθθνο, απηφ είλε ζαχκα !
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Βπηζεψξε
ζε,
Κσκεηδχι
ιην
Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο,
Gran Via

Λετιά

Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο

Κνηζειφπνπινο

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο

Κνηζειφπνπινο

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο

Ώπέξγεο, ζέαηξν
Παξάδεηζνο,
Κνηνπνχιεο,
Νηθεθφξνο,
Πνκφλε, Υέικεο

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Οη
θνπγγαξάδεο

Ώζιάλεο, ζέαηξν
Οξθαλίδνπ

Λέγεηαη φηη εθνχζζε ν εμήο δηάινγνο :
Κνηζειόπνπινο: Κχξηε Κνηνπνχιε, ηα πνζνζηά ηεο
παξαζηάζεσο…
Κνηνπνύιεο. Σα πήξαλ ν Κνξνκειάο, ν Καπαεηαλάθεο θαη νη
θιεξνλφκνη ηνπ Κφθθνπ…
Ώιιά δελ είλε απηφ κφλνλ ην θνβεξφλ ! Καη ν ζπλζέηεο ηεο
«Gran Via» έθιεςελ αζπλεηδήησο ηελ κνπζηθήλ ησλ
«θνπγγαξάδσλ». Ώπηή ε ππνκνλή ηνπ λεαξνχ ζπγγξαθέσο είλε
αλεμήγεηνο !
Κξίζηο ηεο «Βπηζεσξήζεσο» :
«Δ ιατθή ινηπφλ θξηηηθή επεθξφηεζε πξνρζέο βξάδπ ηνπο
«θνπγγαξάδεο» κε δχν ρηιηάδαο δεχγε ρεηξψλ…»
Βπεηδή επσιήζεζαλ ρίιηα εηζηηήξηα, άξα εηο έθαζηνλ ζεαηήλ
αλαινγνχλ δχν δεχγε ρεηξψλ. Βίλε βέβαηνλ, φηη ν θξηηηθφο ηεο
«Βπηζεσξήζεσο» ήην εηο ην ζέαηξνλ.
Ώζηεηφηεηεο εθ ησλ «θνπγγαξάδσλ»:
«Πάξ‟ ην κέηξν ράξηζην» δειαδή : «παλ κέηξνλ άξηζηνλ».
«Parole d‟ honneur» - «Ση, θαξφ θαη ληηλέξη ;»
εκείσζηο. Ώπηά είλε θηήκα απνθιεηζηηθφλ ηεο επθπΎαο ηνπ θ.
Κνηζειφπνπινπ θαη απνδεηθλχνπλ, φηη νπρί φια ηα κέηξα είλε
άξηζηα, αιιά κφλνλ ν πήρπο.
Καη νιίγνη ζηίρνη ή κάιινλ νιίγαη νκνηνθαηαιεμίαη πνηεκάησλ
εθ ησλ «θνπγγαξάδσλ» :
Σα πνπιάθηα – ηα θινπβάθηα.
Σν θηιάθη – ην „ρηιάθη.
ε ιηγάθη – Σν πνπιάθη θιπ.
Καηά ηελ θξίζηλ ελφο αθξναηνχ ν θ. Κνηζειφπνπινο πξέπεη λ „
αλαθλξπρζή : Βζληθάθεο πνηεηάθεο.
Δ εθηέιεζηο ηνπ δήζελ απηνχ θσκεηδπιιίνπ ζαπκαζία. Δ
Κνηνπνχιε σο πάληνηε θαιιηηέρληο εηο ην είδνο ηεο, ν
Νηθεθφξνο ηέιεηο εηο ηνλ ξφινλ ηνπ, ν Υέικεο απέδεημε θαη
πάιηλ ηδηνθπίαλ αξηίνπ θσκηθνχ, ν θ. Ώπέξγεο θπζηθψηαηνο θαη
ε Πνκφλε ζα δηαπξέςε εηο θσκεηδχιιηα. Σα άζκαηα εθηεινχληαη
αςφγσο, ηδίσο δε ε βαξθαξφια. Πεξί κηαο λέαο εζνπνηνχ
εθνχζζε θάπνηνο λα ιέγε :
ια ηα ινπινχδηα ηεο γεο η‟ άλζε ηνπ «Παξαδείζνπ»
εκάδεςε ε κάλα ζνπ θ‟ έθαλε ην θνξκί ζνπ.
Βηο ην ηππνδξφκηνλ ηνπ θ. Ώζιάλε άικαηα πξσηνθαλή θαη
πξάγκαηα πεξίεξγα. ζνη δελ δχλαληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηαο
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Φσλνγξάθνο

Αξάκα

Καιαπνζάθεο

Φσλνγξάθνο

Κσκεηδχι
ιην

Κνηζειφπνπινο

2

ΝΏΕ – ΟΥΕ
Φεθνθνξία δηα ηελ
ηξαη. Ώζηπλνκίαλ.
ΝΏΕ – ΟΥΕ
Φεθνθνξία δηα ηελ
ηξαη. Ώζηπλνκίαλ.
ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Αξάκα

ΐαζίιεηνο ν
ΐνπιγαξνθηφλν
ο

Θέαηξν Σζφρα,
ηξαηήγεο

10/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Αξάκα

ΐαζίιεηνο ν
ΐνπιγαξνθηφλν
ο, Γάκνο εμ
έξσηνο

ηεθάλνπ,
ηξαηήγεο

048

10/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Βπηζεψξε
ζε

Γθξαλ βία
(Gran Via)

Θέαηξν
Παξάδεηζνο, ζίαζνο
Πξφνδνο, απθψ
ΝηθνιαΎδνπ

048

10/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Βπηζεψξε
ζε

Γθξαλ βία
(Gran Via)

048

10/07/1894

4

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

048

10/07/1894

4

ΞΒΝΟΑΟΥΒΕΏ
ΒΚΘΒΕ ΣΟΤ
ΑΕΏΐΟΛΟΓΕΏΣΡΟ
Τ ΣΟΤ «ΚΡΕΠ»
ΐ. ηάμεσο
ΞΒΝΟΑΟΥΒΕΏ

047

03/07/1894

4

047

03/07/1894

4

048

10/07/1894

048

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκεηδχι

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πξέπεη λα κεηαβνχλ εηο ην
ηππνδξφκηνλ απηφ ελ ησ θήπσ Οξθαλίδνπ δηα λα δνπλ ηνπο
παιεάηζνπο !
Ώπέηπρε, δηφηη δελ εκπφδηδε ηα δξάκαηα ηνπ Καιαπνζάθε.
Θεαηήο.

Ώγγνχξσκα,
Θέαηξν Οκνλνίαο

Ώπέηπρελ αθίλνπζα λα παξηζηάλσληαη ηα θσκεηδχιιηα ηνπ
Κνηζειφπνπινπ.
Αθξναηήο.
Βηο ην ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα παξεζηάζε ην δξάκα ηνπ θ. ηξαηήγε
«ΐαζίιεηνο ν ΐνπιγαξνθηφλνο» κεηά πνιιήο επηηπρίαο. Ώξεηαί
ηνπ δξάκαηνο : θεληθή δηαζθεπή άκεκπηνο, γιψζζα
θαζαξεχνπζα σξαηνηάηε, ζηίρνη έμνρνη, δξάζηο κεγίζηε.
Ώηέιεηαη: Υαιαξψο δηαγξάθεηαη ν ραξαθηήξ ηνπ ΐαζηιείνπ,
ηηλέο κνλφινγνη εθηελείο, ιχζηο νιίγνλ βεβηαζκέλε. Γεληθή
γλψκε, φηη ην δξάκα ηνχην ζα θαηαιάβε ζέζηλ δειεπηήλ ελ ηε
πεληρξά καο θηινινγία.
Έλ εθ ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο ηνπ θ. ηξαηήγε νλνκάδεηαη
Κνληνζηέθαλνο. Πηζηεχεηαη, φηη δελ εγέλεην επίηεδεο ππφ ηνπ
ζπγγξαθέσο δηα ηνλ θ. ηέθαλνλ ηεθάλνπ, ελ ηνχηνηο ιέγεηαη,
φηη νχηνο εηο ην λένλ ηνπ δξάκα «Γάκνο εμ έξσηνο» ζα νλνκάζε
έλα ησλ εξψσλ ηνπ : Κνληνζηξαηήγελ.
Βηο ηνλ «Παξάδεηζνλ» πνιχ δηθαίσο ν θφζκνο ζπξξέεη αζξφσο.
Αξφζνο εθ ηνπ θήπνπ, δξφζνο εθ ηεο ζθελήο. Ο θφζκνο ζέιεη λα
γειά ιεζκνλψλ ηα βάζαλά ηνπ θαη ησ φληη επξίζθεη αλαθνχθηζηλ
εθεί ράξηο εηο ηνλ ζίαζνλ «Πξφνδνο». Αελ πξέπεη λα
παξαιείςσκελ φκσο, φηη εηο ηνλ Παξάδεηζνλ απηφλ θνιάδεζαη
βιέπσλ ηεο «Οκπξέιαηο» θαη ηελ θλήκελ ηεο Κπγίαο απθνύο
ΝηθνιαΎδνπ.
Έμσζελ ηνπ ζεάηξνπ :
Βίδεο ηεο «Οκπξέιαηο» ;
Ώ λαη, ηεο είδα ζηελ ΐνπιή, φηαλ εθηχπεζελ ν
Κνπκνπλδνχξνο ηνλ Παπιφπνπινλ.
Οκνλνίαο. Βθεί ηξώγνπλ αη εζνπνηνί ππνιείκκαηα αγγνπξίσλ
ζεζεπφησλ.

Ώγγνχξσκα,

Παξαδείζνπ. Ρππαξφηεο καγεηξίνπ θαη ζθεπψλ, κεγάιε πνζφηεο
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048
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049
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049

ΒΚΘΒΕ ΣΟΤ
ΑΕΏΐΟΛΟΓΕΏΣΡΟ
Τ ΣΟΤ «ΚΡΕΠ»
ΐ. ηάμεσο
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
ΒΕ ΜΕΏΝ
ΔΘΟΠΟΕΟΝ

ιηα

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκσδία

Θέαηξν Παξάδεηζνο

Μπισλάδεο

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Παληφπνπινο

1

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
ΒΕ ΣΟΝ
ΚΏΛΟΓΒΡΟΠΟΤ
ΛΟΝ
ΣΟ ΣΏΞΒΕΑΕ

Hambro

Ώλδξνλφπνπινο

17/07/1894

1

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

049

17/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Πξίληεδεο

049

17/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Πξίληεδεο

Εηαιηθφ
κειφδξακ
α

Θέαηξν Οκφλνηα,
Παξαζθεπνπνχινπ

παιαηάο ζάιηζαο θαη θσκεηδπιιίσλ.

Γηαηί ηα ηφζα λάδηα ζνπ πξνρζέο ζηνπο Μπισλάδεο ;
Γέιινηα θαη ηξέιιεο, δείμηκν γακπψλ θαη λνζηηκάδεο ;
Ώρ ! γηαηί έμσ –δεμηά- εθάζεην… εθείλνο
Βίρε ινηπφλ θη αληίδεινλ, ν θνπθαξάο Σζεθίλνο ;
ΐξε, νπξαλέ πνχζαη ςειά, θαηέβα θάκε θξίζη,
γηα λάξζε ν Παληφπνπινο θαη λα ζε ζπγπξίζε !
Μηα θνξά εηο ην ζέαηξνλ ν Ώλδξνλφπνπινο έθαλε ηνλ Ξέξμελ,
εθάζεην δε εηο ηα παξαζθήληα θαη εθάπληδελ. ηαλ ήιζελ ε ζεηξά
ηνπ λα βγε επί ηεο ζθελήο, απηφο δελ εθηλείην. Ο δηεπζχλσλ ηνπ
θσλάδεη, απηφο δε κε ηζηνξηθήλ απάζεηαλ απαληά :
Καη ηφηε ηη Ξέξμεο είκαη, ζαλ δελ κπνξψ λα θαπλίζσ
έλα ζηγάξν !
Ο κχζνο δεινί… φηη θαη ν Γεψξγηνο Υξηζηηαλφο ηη
βαζηιεχο ζα ήην, αλ δελ κπνξνχζε λα θάλε έλα ηαμείδη
ηνλ ρξφλν !
Φξηθηή εβδνκάο ε παξειζνχζα ! Βπαλειήθζεζαλ αη
δηαπξαγκαηεχζεηο, επλίγεζαλ ελ Φαιήξσ ζπκπαζέζηαη ηεο
θνηλσλίαο εκψλ κέιε, ν θ. Σξηθνχπεο εψξηαζε ηελ επέηεηνλ ηεο
γελλήζεψο ηνπ, ελαπάγεζαλ ελ Πφξσ νθηψ άλζξσπνη,
ελαπάγεζαλ αη δηαπξαγκαηεχζεηο, ήξρηζε ην ηηαιηθφλ κειφδξακα
εηο ηελ «Οκφλνηαλ» θαη ε θπξία Παξαζθεπνπνχινπ απεηιεί λα
κεηαβή ελ Παξηζίνηο, ίλα παξαζηήζε…
Ο θ. Πξίληεδεο πάιηλ έθακε ηελ ηχρελ ηνπ κε ηνλ ζίαζνλ ηνλ
νπνίνλ έθεξελ. Βάλ δελ καδέςε ρξήκαηα, βεβαίσο αγγνχξηα θαη
άιια ζαιαηηθά ζα καδέςε άθζνλα. Σέηνην λαπάγηνλ ελ κέζε
πιαηεία Οκνλνίαο πξψηελ θνξάλ είδνκελ.
Πψο κπνξνχκε λ‟ απαιιαρζνχκε απφ ηνλ Εηαιηθφλ απηφλ ζίαζνλ
:
Ο θ. Πξίληεδεο – ή εάλ δελ ζέιε απηφο ε αζηπθπιαθή –λ‟
αγνξάζε νιίγα θαγεηά εθ ησλ μελνδνρείσλ, ησλ νπνίσλ ηα
ζθεχε επξέζεζαλ αθαζηηέξσηα, λα πξνκεζεπζή κεξηθά
γιπθχζκαηα ηνπ Γηαλλάθε θαη λα ζηείιε φινπο ηνπο ανηδνχο
ράξηλ αλαςπςήο κε ην θφηεξν εηο ηνλ Πφξνλ. Πξνο κεγαιεηηέξαλ
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ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο δηθεγφξνλ
θσκεηδπιιηνγξάθνλ
.
Γεινηνγξαθία

ΏΡΥΕΛΟΥΟ

2

ΏΕ
ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤ
ΒΕ
Βθ ηεο θαθήο καο
«Δκέξαο» ηεο
Σεξγέζηεο

Φσλνγξάθνο

Κσκεηδχι
ιην

24/07/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Γαιιηθφ
δξάκα

050

24/07/1894

4

ΏΡΥΕΛΟΥΟ

050

24/07/1894

4

050

24/07/1894

4

050

24/07/1894

4

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο
Κσκεηδπιιηνγξάθν
λ.
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο Κξηηηθφλ.
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο Αξακαηηθφλ
Πνηεηήλ.
ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

049

17/07/1894

2

049

17/07/1894

3

050

24/07/1894

050

αζθάιεηαλ αο επξεζή θαη θαλέλαο παπάο λα θξαηή ην ηηκφλη.
Ώθ‟ φηνπ γξάθεηο vaudevilles δηθεγνξψλ ζπλάκα
Δ Θέκηο γέινην άξρηζε θ‟ ε Κσκσδία θιάκα.

Κσκσδία

Κσκεηδχι
ιην

ΏΡΥΕΛΟΥΟ
ΏΡΥΕΛΟΥΟ
ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Ο Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ

Καιαπνζάθεο,
Υαπηεία

Δζνπνηφο

Κσκεηδπιιηνγξάθνο

Κσκεηδχι
ιην

Κσκεηδχι

Βηνηκάζνπ, γηαηί ζα επηζεσξήζνπκε θαη ηα
θσκεηδχιιηα…
Αελ κε κέιιεη θαζφινπ.
Πψο δελ ζε κέιιεη θαζφινπ, αθνχ φια πεξηερνχλ κ α ξ
γ α ξ ί λ ε λ.
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΝ Σ΄.
Δλ Αζήλαηο 3 Ινπιίνπ Καχζσλ αλππφθνξνο. Δ θνηλσλία εληαχζα
καο πεξηπνηείηαη πνιχ. Αελ μέξεη πνίνο πξψηνο λα καο πξνζθέξε
γιπθίζκαηα ηνπ Γηαλλάθε θαη έρνκελ κπξίαο πξνζθιήζεηο δηα
γεχκα εηο ην μελνδνρείνλ «Σα Υαπηεία» ήκεξνλ κεηαβάληεο εηο
ην ππνπξγείνλ ησλ Οηθνλνκηθψλ ππεγξάςακελ ζρέδηνλ
ζπκβηβαζκνχ εηο ηελ ειιεληθήλ γιψζζαλ ζπληεηαγκέλνλ. Αελ
ελλννχκελ ηη ιέγεη, θαίλεηαη φκσο, φηη νη φξνη είλε επλντθνί ππέξ
ησλ δαλεηζηψλ. Σνπιάρηηνλ νχησ καο εβεβαίσζελ ν θ.
Σξηθνχπεο. Παξαθαινχκελ λα δειψζεηε, εάλ δέρεζζε. Μεηά ην
θαηφξζσκα εκψλ ηνχην πξέπεη λ‟ αλαρσξήζσκελ. Άιισο ηε
κειεηάηαη θαη ν «Ώλαλίαο» ηνπ θ. Καιαπνζάθε. Βπηζπκνχληεο
θαηά ηελ παξάζηαζηλ λα κε είκεζα ελ Ώζήλαηο ζ‟ αλαρσξήζσκελ
έζησ θαη κε θφηεξνλ.
ηαίβε, Γξαλ Ανπθ, Οξλζηάηλ
Γεγνλφο :
Μία εζνπνηφο καο επέθξηλε λένλ ηη δξάκα γαιιηθφλ. Κάπνηνο :
Γλσξίδεηε, θπξία κνπ, γαιιηθά ;
ρη, αιιά ηα αηζζάλνκαη !
Ώλ ξεθιακάξεο κφλνο ζνπ ηα θσκεηδχιιηά ζνπ,
κσο λα θξχπηεο έπξεπε θαη ηα… ρεηξφγξαθά ζνπ.
-

Ο Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ
Αξακαηηθφο
Πνηεηήο

Άθεο ην δξάκα, θξηηηθέο, καο πξνμελείο αλίαλ,
Μφλνλ λα θξίλεο εκπνξείο εζχ ηνλ «Ώλαλίαλ».
Βίζ‟ αζάλαηνο ησ φληη θαη ν Υάξνο δελ ζε πηάλεη…
Βηο ηα θφθθαιά ζνπ ηξέκεη κήπσο ζπάζεη ην δξεπάλη.

Θέηξν Παξάδεηζνο

Ο θ. Μπξηαλζνχζεο ππέβαιελ εηο ηελ Εεξάλ χλνδνλ…
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Κσκσδία

Οη
θνπγγαξάδεο,
Μπισλάδεο

050

24/07/1894

4

ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

050

24/07/1894

4

ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

050

24/07/1894

4

ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Βπηζεψξε
ζε
Κσκεηδχι
ιην
Κσκεηδχι
ιην

Γθξαλ ΐία
(Gran Via)
Γεληθφο
Γξακκαηεχο
Ο Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ

050

24/07/1894

4

Ο ΏΝΏΝΕΏ ΒΕ
ΑΒΤΣΒΡΟΝ
ΓΏΜΟΝ
Δ έθζεζηο ηνπ
αζηηάηξνπ

ΒΓΧ

Κσκεηδχι
ιην

Ο Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ

Κφθθνο

Ώπέξγεο
Καιαπνζάθεο

Θέαηξν Σζφρα,
Καιαπνζάθεο

θσκεηδχιιηνλ ! Δ Ώ. . ν Μεηξνπνιίηεο ησ είπελ, φηη ην έξγνλ
έρεη πνιιάο αξεηάο θαη δχλαηαη αθφθσο λα ην δψζε εηο ηνλ…
«Παξάδεηζνλ» !
Έλεθελ απξνφπηνπ ζπκβάληνο εδφζεζαλ πξνρζέο αληί ησλ
«θνπγγαξάδσλ», κία πξάμηο εθ ησλ «Μπισλάδσλ» θαη δχν εθ
ησλ θσκεηδπιιίσλ ηνπ Κφθθνπ. Βπηπρψο ην πξάγκα δηήιζελ
απαξαηήξεηνλ.
Σαο «Οκπξέιαο» θαιχπηεη βξνρή… ρεηξνθξνηεκάησλ.
Σα ζέαηξα εξγάδνληαη ππξεησδψο. Ο θ. Ώπέξγεο – εηο ηνλ ξφινλ
ηνπ «Γελ. Γξακκαηέσο» - έθζαζελ εηο χςνο ΠαξαζθεπαΎδνπ.
Θεαηξηθφλ γεγνλφο ζ‟ απνηειέζε, θαίλεηαη, άιιν θσκεηδχιιηνλ
ηνπ θ. Καιαπνζάθε «Ο Ώλαλίαο εηο ηξίηνλ γάκνλ». Σν έξγνλ,
έμνρνλ πθ‟ φιαο ηαο επφςεηο, παξηζηάλεηαη πξνζερψο. Έζησ
πξνο γλψζηο ηνπ θνηλνχ, φηη ε εθθιεζία άιινλ γάκνλ δελ
επηηξέπεη.
Κχξηε Αηεπζπληά
Βθηειψλ ηελ παξαγγειίαλ ζαο κεηέβελ πξνρζέο εηο ην ζέαηξνλ
ηνπ Σζφρα, ίλα επηζεσξήζσ ην λένλ θσκεηδχιιηνλ ηνπ θ.
Καιαπνζάθε «Ο Ώλαλίαο εηο δεχηεξνλ γάκνλ». Δ θαζαξηφηεο
δελ είλε άκεκπηνο, ηα δε πιηθά είλε πνιχ παιαηά θαη ε εμππλάδεο
φιαηο παξκέλαηο απφ παιαηνχο Καδακίαο θαη απφ ηνπο
ρνιαζηηθνχο ησλ ρξεζηνκαζεηψλ. Καη ν θ. Καιαπνζάθεο αληί
αγλνχ βνπηχξνπ κεηαρεηξίδεηαη καγαξίλελ επί βιάβε ηεο
δεκνζίνπ πγείαο.
Δ πξψηε πξάμηο θαιή, αιιά ηα επί ηεο ζθελήο πξφζσπα είλε
πεξηζζφηεξα απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κεξαηέαο, φπνπ ππφθεηηαη
ε ππφζεζηο. Αηα ηαο άιιαο πξάμεηο ν κάγεηξνο-ζπγγξαθεχο ζέιεη
ηνπιάρηζηνλ κίαλ ηνχξηαλ ηνπ Γηαλλάθε σο δψξνλ. Καζψο
γλσξίδεηε εηο ηαο θσκσδίαο θαη εηο ηα θσκεηδχιιηα θπξίσο
απαηηείηαη θαιήο πνηφηεο άιαο. Βάλ δελ είλε αηηηθόλ,
ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη καγεηξηθφλ. Ο θ. Καιαπνζάθεο κε
έρσλ, θαίληαη, νχηε απφ ην έλ, νχηε απφ ην άιιν θαηέθπγελ εηο ην
άιαο ηεο Βγγιηηέξαο θαη ελλνείηε ηαο ζπλεπείαο.
Παξεηεξήζακελ επίζεο, φηη ηα ζθεχε ηεο δηδαζθαιίζζεο είλε
αθαζηηέξσηα θαη φηη, ελψ απηή νλνκάδεηαη Ώξεηή, ην έξγνλ δελ
έρεη θακκίαλ αξεηήλ. Βθηφο ηνχηνπ ππνζέηνκελ, φηη ε αζηπλνκία
δχλαηαη λα θαηαδηψμε ηνλ Ώλαλίαλ, δηφηε ήιζελ εηο δεχηεξνλ
γάκνλ ρσξίο λα έρε δηαδχγηνλ θαη ηνλ θ. Καιαπνζάθελ, δηφηη έρεη
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ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Θίαζνο Κνηνπνχιε

051

31/07/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

051

31/07/1894

2

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

051
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2

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

051

31/07/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

051

31/07/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

δηαδχγηνλ… πξνο ηελ δξακαηηθήλ ηέρλελ.
Βλ ηέιεη επζεβάζησο παξαηεξνχκελ, φηη ην έξγνλ έρεη κεγάιελ
θάζαξζηλ θαη ηνχην νθείιεηαη εηο ηελ ρξήζηλ ηνπ άιαηνο πεξί νπ
είπνκελ.
Ώληί ηνπ αζηηάηξνπ αζζελήζαληνο
Δ αζηπλνκία απεγφξεπζε ηελ ελ ηε πφιεη δηαηξνθήλ θαηνηθηδίσλ
δψσλ θαη πηελψλ. Έλεθα ηεο απαγνξεχζεσο ηαχηεο ν ζίαζνο
Κνηνπνύιε ζα παξηζηά εθηφο ηεο πφιεσο, ζα παξαηηεζή δε ηεο
πξπηαλείαο θαη ν θ. Παπιίδεο, φζηηο ηξέθεη θφηαηο θαη ηξέθεηαη
κε απγά.
Σνλ θ. Καινζηχπελ εθηηκψκελ σο δεκνζηνγξάθνλ θαη ιφγηνλ,
είρνκελ δε πάζαλ επηζπκίαλ λα ηνλ εθηηκήζσκελ θαη σο
δξακαηηθφλ, αιιά δπζηπρψο ην δξάκα ηνπ : «Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ» καο επξνκήζεπζε πιεηνηέξαλ ζπκεδίαλ ή εθηίκεζηλ.
Ώπηφο αο φςεηαη, πνπ θαηφπηλ ηφζσλ αηψλσλ εζθέθζε λα έιζε
εηο ζπλαγσληζκφλ κεηά ηνπ Ώηζρχινπ.
Ο «Πξνκεζεχο» ηνπ θ. Καινζηχπε δελ είλε δξάκα. Βίλε
αγνξεχζεηο θαη αγνξεχζεηο δηεμνδηθαί. Ίζσο ηνχην δηα λ‟
απνδεηρζή φηη ν ζπγγξαθεχο είλαη δειηγηαλληθφο.
Βηο ην έξγνλ ηνχην πξφζσπα είλε φινη νη ζενί, νίηηλεο πθίζηαληαη
ηνηαχηαηο αιινηψζεηο, ψζηε δηθαίσο είπε θάπνηνο, φηη ν θ.
Καινζηχπεο δελ καο άιιαμε ηνλ ζεφλ, αιιά ηνπο ζενχο !
Ώθνχζαηε θαη ηελ ππφζεζηλ ή κάιινλ ηελ παξαθζνξάλ ηνπ
κχζνπ :
Ο Γεπο εθδηθνχκελνο ηνλ Πξνκεζέα, δηφηη έδσθε ην ππξ εηο ηνπο
αλζξψπνπο, εκθπζά εηο ηελ ςπρήλ απηνχ ηνλ έξσηα πξνο ηελ Εψ,
ήηηο εξάηαη ηνπ Αηφο. Σν Πλεύκα ηνπ ζθφηνπο απνθαιχπηεη ηνλ
έξσηα ηνχηνλ εηο ηνλ Πξνκεζέα, φζηηο απεηιεί λ‟ αξπάζε εθ ηνπ
νπξαλνχ ηελ Εδέαλ θαη λα ηελ κεηαδψζε εηο ηνπο αλζξψπνπο. Ο
Γεπο νγίδεηαη, ν Πξνκεζεχο απεηιεί ηνλ Αία, ηνχηνπ έλεθα
ξίπηεηαη δεζκψηεο επί ηνπ Καπθάζνπ θαη ηέινο βπζίδεηαη εηο ηα
Σάξηαξα κηά ηνπ βξάρνπ. Βθ ηνχησλ ην Πλεύκα ηνπ θσηφο
εμάγεη ηνλ Πξνκεζέα, φλ νδεγεί ε Ώζελά εηο ηνλ ιπκπνλ
ελψπηνλ ηνπ Αηφο…
Βμ φιεο ηεο ππνζέζεσο εκείο ελνήζακελ, φηη, ελψ ππάξρνπλ δχν
πλεχκαηα εηο ην έξγνλ απηφ, ν ζπγγξαθεχο δελ έρεη θαζφινπ
πλεχκα.
Χο επεηζφδηνλ αλαθέξεηαη, φηη ν Βπηκεζεχο αλνίγεη ηελ ππμίδα
ηεο Παλδψξαο θαη πεηψζηλ ελ είδεη πιαγγφλσλ φια ηα θαθά,
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ηνπ Καπθάζνπ.

δηαζθνξπηδφκελα εηο ηνπο αλζξψπνπο. Ο Βπηκεζεχο ζπκψλεη δηα
ηνχην θαη ξίπηεη ηελ ππμίδα εηο ην ππξ, νπφηε θαίεηαη ε
Βπδαηκνλία…
Σψξα εμεγνχκελ, δηαηί φινη νη ζεαηαί αλερψξεζαλ δπζηπρείο!
Οη εζνπνηνί εξγάζζεζαλ θηινηίκσο λα παξαζηήζσζη ην έξγνλ
φζνλ νηφλ ηε κεγαινπξεπψο, δπλαηαί ηηο δε λα είπε, φηη πξψηελ
θνξάλ εηο ζεξηλφλ ζέαηξνλ παξεηεξήζε ηνηνχηνο ζθεληθφο
δηάθνζκνο. Δ ηειεπηαία πξάμηο ππφ ηελ έπνςηλ ηαχηελ εληειήο, ε
δε παξέιαζηο ησλ Νπκθψλ καο έθακε λα παξαηεξήζσκελ, φηη
ελψ επί ηεο ζθελήο ήζαλ πνιιαί λχκθαη, κεηαμχ ησλ ζεαηψλ
ήζαλ έηνηκνη πνιινί… γακβξνί.
Δ ηειεπηαία πξάμηο θαηαληά παλφξακα. Εδηνθηήηεο ν Γεπο,
βιέπεη δε εηο απηφ ν Πξνκεζεχο. Καη ηη δελ παξειαχλεη εηο ην
παλφξακα απηφ ! Δ Ώίγππηνο, ε Ρψκε, ε Ώγ. νθία, ν Πχξγννο
ηνπ Άηθει, ε Ώθαδεκία καο… πνπδαία παξάιεηςηο ηνπ έξγνπ,
φηη δεελ θαίλεηαη θαη ην ΑξνκνθαΎηεηνλ θξελνθνκείνλ.
Μαλζάλνκελ φηη ν θ. Καινζηχπε πξνο εμεπηειηζκφλ ηνπ
Ώηζρχινπ εηνηκάδεη θαη ηα εμήο λέα έξγα :
Βπκελίδεο, Υντθφξνη, Ώγακέκλσλ θαη Πέξζαη… νη ζηηιβσηαί
ησλ ππνδεκάησλ.
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.
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Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

051

31/07/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.
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Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.

Έλαο Άιινο

Σξαγσδίεο

Ώηζρχινο,
Καινζηχπεο
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2

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Καινζηχπεο

Σν κεγαιείηεξνλ ειάηησκα ηνπ έξγνπ :
Βίλε δεκέλνο ν Πξνκεζεχο θαη κέλεη ιπηφο ν Καινζηχπεο.
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31/07/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Ο Καινζηχπεο επί
ηνπ Καπθάζνπ.
ΛΤΏ ΒΝ
ΏΘΔΝΏΕ
Δ δηαζήθε ησλ
πέληε αληάησλ
θπλψλ

Ώγακέκλσλ,
Βπκελίεδεο, Ο
Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ,
Πέξζαη,
Υντθφξνη
Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Αξάκα

θχιια

ΐαζηιεηάδεο

(…) Βπίζεο ζεσξνχκεζα επηπρείο, δηφηη δελ απνθεθαιηδφκεζα
δηα ηεο ιαηκεηφκνπ, αιιά θαη αη ηδηθαί καο θεθαιαί ζα θνπψζη
ηηζέκελαη εηο πλεύκα, σζεί λα επξφθεηην λα γξάςσκελ
θσκεηδχιιηα εηο ηνλ άιινλ θφζκνλ. Βπεηδή δε θαηά θαθήλ καο
κνίξαλ ηαμηδεχεη θαη ε Ώ. Μ. ν βαζηιεχο, παξά ηνπ νπνίνπ ζα
εδεηνχκελ ράξηλ, αξθνχκεζα κφλνλ εηο ραξηηνινγήκαηα ησλ
εθεκεξίδσλ, επί ησ αψξσ ζαλάησ καο. Γεηνχκελ νπρ ήηηνλ ηα
εμήο ελ πιήξεη πεπνηζήζεη, φηη ζα εηζαθνπζζψκελ :
1) Να δαγθάζσκελ απνζλήζθνληεο ηνλ θ. Ράγθνλ
2) Να καο θηιήζε ν θ. Φ. ΠαξαζθεπαΎδεο.
3) Να ίδσκελ δηα ηειεπηαίαλ θνξάλ ηελ θύιιαλ ηνπ
ΐαζηιεηάδνπ.
4) Να δεκνζηεπζή εηο ηελ «Ώθξφπνιηλ» ε γλψκε καο
θαηά ηεο ζηξαη. Ώζηπλνκίαο.
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4

ΣΟ ΏΜΏ ΣΔ
ΓΛΏΤΚΔ
(Βθ ηνπ ΐαζηιείνπ
ηνπ
ΐνπιγαξνθηφλνπ
ηνπ θ. ηξαηήγε)

Αξάκα

ΐαζίιεηνο ν
ΐνπιγαξνθηφλν
ο

ηξαηήγεο

Να κεξηκλήζε ην Οξθαλνηξνθείνλ δηα ην ιπζζηθφλ
πηόλ εθάζηνπ εμ εκψλ.
6) Σα πηψκαηά καο λα ηαθψζηλ επηκειψο, κήπσο
πεξηπέζσζηλ εηο ρείξαο ησλ μελνδφρσλ ηεο
πξσηενπχζεο.
Όηη, αθξηβέο αληίγξαθνλ
Γιαχθε (άδεη πξνο ιχξαλ).
Παξάδεηζνο είζαη, ηνπ ΐχδαληνο ρψξα,
Πινπζία εηο ξφδα, θηζζνχο θαη κπξζίλαο˙
Ώθζφλσο ν Πιάζηεο ζνπ έδσζε δψξα,
Ώιιά ε ςπρή κνπ πνζείο ηαο Ώζήλαο
Να έβιεπε ηψξα.
Γιαπθφλ ηνπ ΐνζπφξνπ απινχηαη ηα θχκα
Σν θσο θαηνπηξίδνλ αθηίλσλ ρξπζψλ,
Κ‟ εηο φρζαο αλζνχζαο επξίζθεη ην κλήκα˙
Βθεί φκσο ζέισ εηο ηνλ Ειηζζφλ
Να θέξσ ην βήκα.
Σαο ψξα ηνπ έηνπο επθάξπνπο αγγέιιεη
Οπψξα γιπθεία, επψδεο, πνηθίιε˙
Βδψ ηνπο θαξπνχο ηεο ε γε φιε ζηέιιεη,
Ώιι‟ φκσο ηεο Γιαχθεο επφζνπλ ηα ρείιε
Τκήηηεηνλ κέιη.
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ΒΠΕΚΏΕΡΏ
ηελ Παλξψξαλ…
ηνπ Καινζηχπε.

ΝΕΚΜΏΝ

Καινζηχπεο
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ΒΠΕΚΏΕΡΏ
ηνπο Ρσκενχο.

ΝΕΚΜΏΝ

Αξάκα
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1

ΏΓΧΝ ΠΒΡΕ

Φσλνγξάθνο

Σξαγσδία

Άκιεη, Οζέιιν

Σαβνπιάξεο

Τςνχζαη ζκαξάγδσλ κεζηή θαη ζεπθείξσλ,
Ώγία νθία, εηο ηνλ νπξαλφλ,
Υξπζνχ είζαη πιήξεο θαη ιίζσλ θαη κχξσλλ,
Ώιι‟ είζαη ηα ζάκβνο, ζεκλέ Παξζελψλ,
Ώηψλσλ απείξσλ !
Μέζα ζηα ηφζα πνχθεξεο θαθά ζηελ Οηθνπκέλε,
φια ζρεδφλ γηαηξεχηεθαλ κε ηελ πνιπθαηξία ..
Έλα κνλάρα πάληνηε αγηάηξεπην ζα κέλε
ζηνλ ηφπν καο ηνπιάρηζηνλ… ε δξακαηνγξαθία !
ινη ινηπφλ ξηρηήθαλε „ο ζηελ δξακαηνγξαθίαλ,
ζαλ νη ζηξαβνί θαη νη θνπηζνί ζηνλ Άγην-Παληειέεκνλα.
Ση δηάβνιν ! ραζήθαλε ζ‟ απηήλ ηελ θνηλσλίαλ
νιίγα ρέξηα λα θξαηνχλ θακπφζα ζαπηνιέηκνλα !
Να θάλνπλ ηνλ Ώκιέηνλ θαη ηνλ Οζέιινλ.
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052
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2

ΤΠΏΡΞΒΧ
ΣΕ ΝΏ ΜΏΘΟΤΝ
ΣΏ ΠΏΕΑΕΏ Ώ –
ΠΟΕΟΝ ΒΕΝΒ ΣΟ
ΚΏΛΛΕΣΒΡΟΝ
ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ
ΏΓΧΝ ΠΒΡΕ
ΤΠΏΡΞΒΧ
ΣΕ ΝΏ ΜΏΘΟΤΝ
ΣΏ ΠΏΕΑΕΏ Ώ –
ΠΟΕΟΝ ΒΕΝΒ ΣΟ
ΚΏΛΛΕΣΒΡΟΝ
ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ
ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο
θσκεηδπιιηνγξάθνλ
.
ΏΠΟ ΠΏΝΣΟΤ
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2
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Α. Σαβνπιάξεο

Φσλνγξάθνο

Καιαπνζάθεο,
Μαμηιάξσκα

ΏΡΥΕΛΟΥΟ

Μαθξάλ απφ δξάκαηα θαη θσκεηδχιιηα, δηφηη πέθηεη καμηιάξη
αιχπεην.
Καιαπνζάθεο

Δ πξψηε πξάμηο ηξψγεηαη, αιι‟ εηο ηαο δχν άιιαο
Έρπζεο, θίιε, άθζνλνλ ηεο Βγγιηηέξαο άιαο.

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Κσκεηδχι
ιηα,
δξάκαηα,
ηξαγσδίεο

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

07/08/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Σξαγσδία

Καινζηχπεο

07/08/1894

2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ
Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο

Καινζηχπεο

Πξφζερε θ. Καινζηχπε, κήπσο ν Πξνκεζεχο ζνπ
ηαμηδεχζεη κε θφηεξν.
Βπηπρψο απηήλ ηελ εβδνκάδαλ δελ είρνκελ νχηε θαλέλ λένλ
θσκεηδχιιηνλ, νχηε θαλέλ λένλ δξάκα, νχηε θακκίαλ λέαλ
ηξαγσδίαλ. Μέρξη ηνχδε εθνβνχκεζαα ηα θσκεηδχιιηα θαη ηα
δξάκαηα, ελψ απφ ηεο εκθαλίζεσο ηνπ θ. Καινζηχπε επί ηεο
ζθελήο έρνκελ θαη άιινλ θφβνλ… ηεο ηξαγσδίαο.
Καηά ηεο παξάζηαζηλ ηνπ «Πξνκεζέσο» :
Β, πψο ζνπ εθάλε ; νπ ήξεζε ;
Ναη, κνπ ήξεζαλ αη δχν πξψηαη…
Έρεηο δίθαηνλ, αη δχν πξψηαη πξάμεηο…
ρη, αδειθέ, αη δχν πξψηαη Χθεαλίδεο !
Μαλζάλνκελ ζεηηθψο, φηη ιίαλ πξνζερψο εθδίδνληαη εηο ηξεηο
ηφκνπο αη αγνξεχζεηο ηνπ Πξνκεζέσο.
Ο θ. Καινζηχπεο, επραξίζηεζελ εηο ηηλα εθεκεξίδα ηνπο
παξεπξεζέληαο θαηά ηαο παξαζηάζεηο ηνπ «Πξνκεζέσο ελ
Οιχκπσ» θαη ππνζηεξίμαληαο ην έξγνλ ηνπ. Νένλ πάιηλ απηφ
έζηκνλ, ην νπνίνλ καο ππελζπκίδεη ηαο επραξηζηίαο ησλ
ηεζιηκκέλσλ ζπγγελψλ πξνο ηνπ παξεπξεζέληαο εηο θεδείαλ
πνιπθιαχζηνπ παηξφο, πηνχ θιπ. Πνιινί αλαγηλψζθνληεο ην
επραξηζηήξηνλ ηνχην αλέκελνλ λα ίδσζη θάησζελ ηελ ππνγξαθήλ
: Ο ηεζιηκκέλνο ζπγγξαθεύο Ισάλλεο Καινζηύπεο.
-
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο
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2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θέαηξν Οκνλνίαο,
Εηαιηθφο ζίαζνο
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2

ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Θέαηξν Οκνλνίαο
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Σελφξνο
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Γεινηνγξαθία
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4

ΏΠΟΠΏΜΏ
ΏΝΒΚΑΟΣΟΤ
ΛΒΞΕΚΟΤ

Σίκνο

Βπηζέσξε
ζε

Gran Via
(Γθξαλ ΐία)

Θέαηξν Παξάδεηζνο

052
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4

ΏΠΟΠΏΜΏ
ΏΝΒΚΑΟΣΟΤ
ΛΒΞΕΚΟΤ

Σίκνο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Καινζηχπεο
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2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Κσκεηδπιιηνγξάθνο

Θέαηξν ησλ
Κσκσδηψλ,
Εηαιηθφο ζίαζνο

Καη ζήκεξνλ επαλαιακβάλνκελ, φηη ην έξγνλ είλε ιίαλ
ζεακαηηθφλ, ν δε ζίαζνο θηινηίκσο εδαπάλεζελ νγθψδε πνζά,
φπσο ε ζθεληθή δηαζθεπή θαηαζηή κεγαινπξεπήο. Χο ηνηνχην
πξέπεη φινη λα ην ίδσζηλ, αθφκε θαη νη ηξφθηκνη ηνπ
Οθζαικηαηξείνπ, εη δπλαηφλ. ζνη κάιηζηα βιέπνπλ θαιά θαη
δελ αθνχνπλ, αο κε ράζνπλ ηελ επθαηξίαλ.
Βηο ην ζέαηξνλ ηεο πιαηείαο ηεο Οκνλνίαο ν ηηαιηθφο ζίαζνο
θέξεη αληίπξαμηλ εηο ην δήηεκα, ην νπνίνλ έξξηςελ ελ ησ κέζσ ην
«Άζηπ». ΐιέπσλ ηηο ηελ αξηηφηεηα ησλ αθξναηψλ θαη αθνχσλ
ηαο αγξίαο θσλάο ησλ ανηδψλ αηζζάλεηαη, φηη έρεη ελψπηφλ ηνπ
εηθφλα δψζαλ ηνπ «Πεξί ππάξμεσο αγψλνο».
Πξνο γλψζηλ ησλ νιίγσλ ζεαηψλ :
Βάλ έπαπζελ ν πν΄ιεκνο ηεο Κνξέαο κεηαμχ Κίλαο θαη
Εαπσλίαο, δελ έπαπζελ ν ίδηνο πφιεκνο κεηαμχ ησλ…
θαζηζκάησλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο «Οκνλνίαο».
Δθνχζζε ηελ παξειζνχζαλ Παξαζθεπήλ :
Μπξε δελ ζνπ θαίλεηαη, φηη ν ηελφξνο κνηάδεη κε ηνλ
Καδέξην ;
Ώιήζεηα… Λνηπφλ πάκε λα θχγνπκε θαη λα έιζνπκε
κεζαχξην, πνπ ζα ηνλ έρνπλ θφςεη.
«Ώγψλ πεξί ππάξμεσο.»
Ση λα ην θάκσ ην παηδί κνπ, πνπ δελ ζέιεη γξάκκαηα ;
Να ην θάλεο θσκεηδπιιηνγξάθνλ.
Να παο ζην ζρνιείν γιήγνξα…
Καιέ παηέξα, αο κε πάσ… Αελ βιέπεηο πνπ γξάεη ην
«Άζηπ» λα κε καζαίλνπκε γξάκκαηα ;
Γθξαλ βία. Ώγία αθκάζαζα πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλνο.
Ώπήρζε δεζκία ππφ πνιιψλ δηα ηελ σξαηφηεηά ηεο θαη
ππνζηάζα καξηπξηθψο ηνλ δη‟ αλαζθνιπηζκνχ ζάλαηνλ κεηέζηε
ην 1894 κ.Υ. ελ Παξαδείζσ…
«Πξνκεζεχο». Άγλσζηνο θιέςαο εθ ηνπ νπξαλνχ ην θσο. Σνλ
ζπλέιαβελ ν θ. Καινζηχπεο κε ηελ ηδέαλ, φηη ζα ηνπ θέμε.
Τπάξρνπλ νη θξνλνχληεο, φηη φρη ηνπ νπξαλνχ, αιιά ηελ θσηηά
ηνπ Παξαδείζνπ έθιεςε θαη νη ελ απηψ επάγσζαλ.
Κάπνηνο δηεξρφκελνο εθ ηνπ ζεάηξνπ ησλ «Κσκσδηψλ» πεξί ηελ
κεζεκβξίαλ θαη αθνχσλ θσλάο εξσηά ηνλ ηζηακέλνλ εηο ηελ
ζχξαλ:
Ση θαπγάο είλε κέζα ;
ρη, θάλεη πξφβεο ν ηηαιηθφο ζίαζνο.
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ΏΓΧΝ ΠΒΡΕ
ΤΠΏΡΞΒΧ

Φσλνγξάθνο

Ώλησληάδεο
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ΏΓΧΝ ΠΒΡΕ
ΤΠΏΡΞΒΧ

Φσλνγξάθνο
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ΏΡΥΕΛΟΥΟ
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ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο
θσκεηδπιιηνγξάθνλ
.
ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία
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4

ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ
Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Κσκεηδχι
ιην

Ο Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ

Καιαπνζάθεο

Μαμηιάξσκα

Αξάκαηα 300 ! ! !
Κύξηε Γ… Β…
αο ζπγραίξσ, αλαθηλήζαληαο απηφ ην δήηεκα, δηφηη ν πεξί
ππάξμεσο αγψλ ζπγθηλεί θαη εκέ βαζχηαηα, αιι‟ ελλνείηε νπνίνλ
θαθφλ καο απεηιεί, εάλ κεξηθνί αθνινπζήζνπλ ηελ γλψκελ
εθείλνπ, φζηηο επξφηεηλελ αλεμαηξέησο νη πηνί λα ζπλερίζνπλ ην
επάγγεικα ηνπ παηξφο ησλ; Φαληαζζήηε πξνο ζηηγκήλ, φηη ν θ.
Ώλησληάδεο έρεη δέθα ηέθλα, ηα νπνία φια γίλνληαη δξακαηηθνί
ζπγγξαθείο θαη φηη έθαζηνλ απηψλ γξάθεη 30 δξάκαηα, φζα
δειαδή ν παηήξ ηνπ… Βλλνείηε ; Μφλνλ εθ ηεο νηθνγελείαο
Ώλησληάδε ζα έρσκελ κεηά ηηλα έηε 300 δξάκαηα !
Φνβηηζάξεο
Γεηήκαηα ηνπ «θξηπ.»
Βπεηδή ην πξάγκα ιακβάλεη δηαζηάζεηο, φιαη δε αη εθεκεξίδεο
πξνέηεηλαλ ηελ ιχζηλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ,
πξνβαίλνκελ θαη εκείο εηο ηελ δεκνζίεπζηλ ησλ επνκέλσλ, εθ‟σλ
εθηζηψκελ ηελ πξνζνρήλ ησλ αλαγλσζηψλ καο θαη αλακέλνκελ
ηελ πεθσηηζκέλελ γλψκελ απηψλ :
Πξώηνλ. Πνίνλ είλε θαιιίηεξνλ, ε «Λνχξδε» ηνπ Γνιά ή ην
καχξν ραβηάξη ηεο Ρέιβαο ;
Γεύηεξνλ. Πξέπεη λα πξνηηκψκελ ην βφεηνλ θξέαο ή ηα
θσκεηδχιιηα ;
Σξίηνλ. Ο «Ώλαλίαο» ηνπ θ. Καιαπνζάθε είλεη επθνηιηψηεξνο ή
ην ξεηζηλφιαδνλ ;
Σέηαξηνλ. Πψο κπνξνχκε λ‟ απαιιαγψκελ απφ ηα θνηλσληθά
δεηήκαηα ;
Απν καμηιάξηα παίξλνπκε ζε θάζε θαιακπνχξη ζνπ,
Σν έλα γηα ηνλ ηέηνην καο θαη η‟ άιιν γηα ηε κνχξε ζνπ.

Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Καινζηχπεο
Καινζηχπεο

-

Καινζηχπεο

-

Ο θ. Αειηγάλλεο κεηέβε εηο ην ζέαηξνλ ηνπ
«Παξαδείζνπ» θαη είδε ηνλ «Πξνκεζέα» ηνπ θ.
Καινζηχπε.
Σνπ ήξεζε πνιχ, αιι‟ εχξε ζπληφκνπο ηαο αγνξεχζεηο
ηνπ Πξνκεζέσο.
Σα δάζε θαίνληαη, θαίνληαη, θαίνληαη. Ση ιέγεη ηψξα ν
θ. Καινζηχπεο κε ηνλ Πξνεζέα ηνπ, πνπ είρε ηελ
αλαίδεηαλ λα θιέςε ην ππξ εθ ηνπ νπξαλνχ θαη λα ην
δψζε εηο ηνπο αλζξψπνπο ;
-
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Σξαγσδία
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ
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ΓΚΡΏΦ
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2

ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
ΏΡΥΏΕΏ
Βηο ηξαγνπδηζηήλ
ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Κακπνχξνγινπ
Αεκήηξηνο
Σξαγνπδηζηήο

Έλαο Άιινο

αξδνχ
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

054
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Ανπκάο
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

πγγξαθείο
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Έλαο Άιινο

Αξάκαηα
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ΏΠ‟ ΏΘΔΝΧΝ ΒΕ
ΦΏΛΔΡΟΝ
ηδεξνδξνκηθή
εηαηξία «θξηπ».

Σίκνο

Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΣΟ
ΦΣΒΡΟ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Αξακαηηθ
φ εηδχιιην

054
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4

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

054

21/08/1894

4

ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΣΟ
ΦΣΒΡΟ
ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΣΟ

Αξακαηηθ
φ εηδχιιην
Αξακαηηθ

Ώγαπεηηθφο ηεο
ΐνζθνπνχιαο,
Γθφιθσ
Γθφιθσ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Σξαγσδία

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Καινζηχπεο
Καιαπνζάθεο

Δ Νεξάηδα ηνπ
Κάζηξνπ

Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Γθφιθσ

Καινζηχπεο

Ώλησληάδεο,
Καινζηχπεο
Κνηζειφπνπινο

Πεξεζηάδεο
ηεθάλνπ

Αη‟ απηφ θαιά ηνπ έθαλε θαη ν θ. Καινζηχπεο θαη ηνλ
εραληάθσζελ.
Ώλακέλνκελ ηνλ θ. Καιαπνζάθε λα ηνλ θάκε
θσκεηδχιιην.
Δ «Νεξάηδα» ηνπ Α. Κακπνχξνγινπ είλε έξγνλ επζπλείδεηνλ…
εηο ηνλ ζθεληθφλ δηάθνζκνλ.
Σεο θνπθνπβάγηαο ε θσλή ζαλάηνπ έρεη κάγηα,
Μα φηαλ ηξαγνπδήο εζχ ςσθά θ‟ ε θνπθνπβάγηα.
-

Ο αξδνχ γξάθεη δξάκα ειιεληθήο ππνζέζεσο, εηο
κίαλ δε ζθελήλ ζα θαίλεηαη εηο ην βάζνο ν Παξζελψλ.
Ώπηφ βεβαίσο ην επήξε απφ ηνλ Πξνκεζέα ηνπ θ.
Καινζηχπε. Ση ζνπ είλ‟ απηνί νη παιεφθξαγθνη !
Καη ν Ανπκάο θάκλεη δξάκα ειιεληθήο ππνζέζεσο, ηνπ
νπνίνπ ε ζθελή ππφθεηηαη εηο ηαο Θήβαο.
Οη θ. θ. θνπινχδεο, Μπέιινο θαη Αεκεηξίνπ δελ είλε
πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο.
Οη γάιινη ζπγγξαθείο απέθαζηζαλ θαίλεηαη λα
εμεπηειίζνπλ ηνπο έιιελαο δξακαηνγξάθνπο.
Οη θ. Καινζηχπεο θαη θ. Ώλησληάδεο πξνο εθδίθεζηλ
απεθάζηζαλ λα θάκνπλ δξάκαηα γαιιηθήο ππνζέζεσο.
Έλα θαιακπνχξη δξαπεηεχζαλ απφ ηνπο «θνπγγαξάδεο» ηνπ ,
Κνηζειφπνπινπ πιαλάηαη αλέζηηνλ εηο ηα ζθέιε ελφο ινγίνπ,
φζηηο δηα ηνχην ζπιιακβάλεηαη σο νπινθνξψλ. Μία αηζίο ηεο
νπνίαο ην φλνκα είλε εξκελεία αξίζηε ηνπ φινπ ηεο, πξνζπαζεί
σο κνπζνπξγφο λα ηνλίζε έλα θνκκάηη, αιιά ζησπά, δηφηη
θαηαιακβάλεη ηέινο, φηη απηή είλε ην θαιιίηεξν… Μία άιιε κε
θαηζαξά θαη κε φρη πνιχ δηθαίαλ θαξδίαλ κέλεη αλάιγεηνο εηο ηα
ηξαγηθά βιέκκαηα ελφο αηπρνχο. Παξά θάησ έλαο θιπαξεί,
θιπαξεί, θιπαξεί, ε δε θιπαξία ηνπ ηφζνλ καο θηλεί ηελ
πεξηέξγεηαλ θαη ηελ αηκνκεραλήλ, ψζηε φινη ζηξέθνκελ θαη
βιέπνκελ θαηά δηαβνιηθήλ ζπγθπξίαλ έλα Παππά-Γάιινλ.
Δ «Γθφιθσ» ηνπ θ. Πεξεζηάδνπ σλνκάζζε δξάκα εηδπιιηαθόλ,
θαη φρη δξακαηηθφλ εηδχιιηνλ. Ίζσο δηα λα επηβεβαησζή, φηη είλε
ε αλάπνδε φςηο ηνπ «Ώγαπεηηθνχ ηεο ΐνζθνπνχιαο».
Μεηά ηελ παξάζηαζηλ ηεο «Γθφιθσο» φινο ν θφζκνο απεθάλζε,
φηη είλε έμρνο… ε θ. ηεθάλνπ.
Σν δξάκα απηφ νκνινγνπκέλσο έθακε θξόηνλ, δηφηη έρεη
-
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ΏΐΑΔΡΕΣΔ

φ εηδχιιην
Αξακαηηθ
φ εηδχιιην

Αξάκα,
Αξακαηηθ
φ
εηδχιιην,
Κσκεηδχι
ιην,
Σξαγσδία

Γθφιθσ

Μαμηιάξσκα

Λεζηέο

ίιιεξ
νθνθιήο

Γθφιθσ, Λετιά,
Λίγν απ‟ φια, Ο
Ώλαλίαο εηο
δεχηεξνλ γάκνλ,
Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

ΐνιηαίξνο, Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Μπνχρλεξ

πνιινχο… ππξνβνιηζκνχο.
Βηο ην ηέινο πίπηεη ε απιαία θαη ην δξάκα κέλεη αηειείσηνλ. Δ
θνπκπνχξα ηνπ Αήκνπ ζθνπεπφληνο θαηά ηνπ Σάζνπ δελ έπηαζε
θαηά ηελ παξάζηαζηλ εμ εζθσξηαζκέλεο επζπιαγρλίαο.
Θχκα ησλ ππξνβνιηζκψλ ηνχησλ έπεζελ εηο ξεπφξηεξ… γξάςαο
ηελ άιιελ εκέξαλ :
«Ππξνβνιηζκνί ζπλερείο έπηπηνλ ρζεο πεξί ην Μεηο. Δ
αζηπλνκία, εθνηκάην».
Κάπνηνο αμησκαηηθφο επεηέζε ζηα κ α μ η ι α ξ ά θ η α
ηεο θαηνηθίαο ηνπ Γαβξηειίδνπ, ζαλ λα ήην απνηπρψλ
θσκεηδπιιηνγξάθνο.
Σν δξάκα ηεο «Ώθξνπφιεσο» ήην ην θαιιίηεξνλ ηεο εθεηεηλήο
ζεαηξηθήο πεξηφδνπ.
Ώπνξνχκελ πψο αθφκε θαλείο εθ ησλ ζηάζσλ δελ έδσθε πξνο
ηηκήλ ηνπ Παπαθπξηηζφπνπινπ έθηαθηνλ παξάζηαζηλ κε ηνπο
«Λεζηάο» ηνπ ίιιεξ.
πκβαίλεη κηθξά ζπκπινθή επί ηεο νδνχ νθνθιένπο, φπνπ είλε
θαη ηα γξαθεία ηεο «Ώθξνπφιεσο».
Κάπνηνο :
Μα ηη δηάβνιν, θάζε κέξα ζα έρνπκε ηξαγηθά δξάκαηα
εηο ηνλ δξφκνλ απηφλ ;
Μ‟ αθνχ είλε ηνπ νθνθιένπο !
Καιιίηεξα γηα Μνχζα κνπ λα ήηαλε ν ηάθνο,
ή λάκνπλε ηεο επνρήο θσκεηδπιιηνγξάθνο,
ή θάλ βηβιία λάγξαθα θ‟ εγψ δηδαθηηθά,
ή ηέινο πάλησλ λάγξαθα ζηνλ θφζκν θάζε άιιν
παξά πνπ κε πξνψξηζελ ε Μνίξα ηαθηηθά
θθαη κία δφμα Βζληθή θάζε ζηηγκή λα ςάιισ.
Μεηάβαζηο εηο ηα ζεξηλά ζέαηξα
ΠΡΏΞΕ Ώ΄- ΚΔΝΔ Ώ΄.
(Η θελή ελ ησ Οπξαλώ)
αβαψζ (κόλνο). Αηαδειψζεηο εηο ηνλ «Παξάδεηζνλ»! Ώπηφ είλε
αλήθνπζηνλ, είλε… (ελ νξγή) ινη ινηπφλ επαλεζηάηεζαλ
ελαληίνλ κνπ ; ινη ! (Μεγαινθώλσο) Γαβξηήι ! Γαβξηήι !
Γαβξηήι (εηζεξρόκελνο). Αηαηάμαηε, εβαζκηψηαηε.
αβάσζ. πεχζνλ ηάρηζηα εηο ηνλ «Παξάδεηζνλ». θπξειάηεζνλ
ρηιίνπο θεξαπλνχο θαη εηπέ εηο ηνλ Πέηξνλ λα κε επηηξέςε
νπδελφο ηελ είζνδνλ κέρξη λεσηέξαο δηαηαγήο κνπ. Ώθνχο
θαηάζηαζηο !
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Θηαζάξρεο, Μ.
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Γαβξηήι (έθπιεθηνο). Ώιιά ηη ηξέρεη, εβαζκηψηαηε ;
αβαψζ (ηξέρσλ θαηά κήθνο ηνπ Οπξαλνύ). Ση ηξέρεη ; Ώιι‟
αγλνείο ινηπφλ, φηη πξνζπαζνχλ λα κ‟ εθζξνλίζνπλ ! …
Γαβξηήι. Πνίνο πάιηλ ν Μπνχρλεξ ή ν ΐνιηαίξνο ;
αβαψζ. Ώγλνψ… Δμεχξσ κφλνλ, φηη απφςε πξφθεηηαη λα γίλε
δηαδήισζηο εηο ηνλ «Παξάδεηζνλ». Βμ άιινπ δε εηο ηελ γελ
δηαθεξχζζνπλ, φηη έξρεηαη ν «Ώληίρξηζηνο». Χ ! δπζηπρία κνπ !
Γαβξηήι (θαη’ ηδίαλ). Αελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηε.
αβάσζ. Πήγαηλε γξήγνξα. Γηα λα θζάζεο δε ηαρχηεξα
θαβάιεζε κίαλ αζηξαπήλ. (Ο Γαβξηήι εμέξρεηαη).
ΚΔΝΔ ΐ΄.
αβαψζ. Βλαληίνλ κνπ! Καη πνίνο; Ο Κφζκνο, φλ εγψ έπιαζα.
(Κξνύεηαη ε Πύιε ηνπ Οπξαλνύ). Βκπξφο! (Δηζέξρεηαη είο
Άγγεινο).
Άγγεινο. Παληεξψηαηε, επζεβάζησο αλαθέξσ, φηη ζαο έθεξα απφ
ηελ γελ ρηιίαο ςπράο.
αβαψζ. Υηιίαο ςπράο νκνχ ! Ώπφ θακκίαλ κάρελ θαίλεηαη…
Άγγιενο. ρη˙ είλε νη θξπνινγεκέλνη αθξναηαί ησλ
θσκεηδπιιίσλ!
αβαψζ. Καιά˙ αο θνηκεζνχλ ελ εηξήλε.
Άγγεινο. Ώκήλ. (Δμαθαλίδεηαη, ελώ εηζέξρεηαη ν Γαβξηήι).

Κνηνπνχιεο,
Λάκπξνπ, Θέαηξν
Παξάδεηζνο

θελή Γ΄.
Γαβξηήι. Βππεηζψο ζαο αλαθέξσ, Κχξηε, φηη ηα πάληα έρνπζη
θαιψο. Αελ ζπκβαίλεη ηίπνηε !
αβαψζ. Πψο; Δπαηήζελ ινηπφλ !
Γαβξηήι. Βγέλεην κία απιή παξεμήγεζηο. Δ δηαδήισζηο απηή
πξφθεηηαη λα γίλε εηο ην Θέαηξνλ ηνπ «Παξαδείζνπ».
αβαψζ. Ώιιά πψο ζπκβαίλεη ;
Γαβξηήι. Κάπνηνο Λάκπξνο έγξαςελ έλα θσκεηδχιιηνλ ην
νπνίνλ παίδεη ν Κνηνπνχιεο ν ζηαζάξρεο θαη…
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ΚΟΣΟΠΟΤΛΔ
Θηαζάξρεο, Μ.
ΛΏΜΠΡΟ
Αξάζηεο ηνπ «Λίγν
απ‟ φια».
«ΠΡΟΜΔΘΒΤ»,
«ΓΚΟΛΦΧ»,
«ΏΝΏΝΕΏ»,
«ΛΒΨΛΏ»
Πξφζσπα άθσλα.

αβαψζ. Ώπηνί ινηπφλ νη γεινίνη αλεζηάησζαλ ην χκπαλ κνπ.
Να έιζνπλ ακέζσο ελψπηφλ κνπ. (Πξνο ηνλ Γαβξηήι). Καη ν
Ώληίρξηζηνο ;
Γαβξηήι. Καη απηφ δελ είλε ηίπνηε. Έλα έξγνλ ηνπ Ρελάλ, ηνλ
νπνίνλ πξφθεηηαη λα εθδψζε θάπνηνο βηβιηνπψιεο. Ώπηφο πνπ
ζαο εθδίδεη ηψξα εηο θπιιάδηα …
αβαψζ. Πήγαηλε λα θέξεο ηνλ Λάκπξν θαη ηνλ Κνηνπνχιε.
Γαβξηήι. Ώκέεεζσο (θεύγεη).
αβαψζ. Ση είλε απηά ηα θσκεηδχιιηα ! εγέκηζε ην Ππξ ην
εμψηεξνλ απφ ζπγγξαθείο θαη εζνπνηνχο!
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ΠΡΏΞΕ Ώ΄.
{ Δ ζθελή εηο ην βάζνο ηνπ Οπξαλνχ. Ώξηζηεξά ππθλφλ ζθφηνο
θαιχπηεη ηνλ αβαψζ, δεμηά δε εληφο θιεγφκελνπ ιέβεηνο
δηαθξίλνληαη ν Πξνκεζεχο, ν Ώλαλίαο, ε Γθφιθσ. Πιεζίνλ
απηψλ ζηεξίδεηαη ε Λετιά επί ηνπ αζηεξηζκνχ ηεο Μεγάιεο
Άξθηνπ. ΐξνληά.]

Κνηνπνχιεο,
Λάκπξνπ

ΚΔΝΔ Ώ΄.
Βηζέξρνληαη δέζκηνη ν Κνηνπνχιεο θαη ν Λάκπξνο, θαηφπηλ δ‟
απηψλ ν Γαβξηήι.
Γαβξηήι. εβαζκηψηαηε ηνπο έθεξα…
αβαψζ. Βχγε Γαβξηήι. νπ ραξίδσ έλ νηθφπεδνλ επί ηνπ
νπξαλνχ.
Γαβξηήι. π είζαη ν Κνηνπνχιεο.
Κνηνπνχιεο (ηξέκσλ). Μα…κα…κάιηζηα.
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Ώξράγγεινο,
ΚΟΣΟΠΟΤΛΔ
Θηαζάξρεο, Μ.
ΛΏΜΠΡΟ
Αξάζηεο ηνπ «Λίγν
απ‟ φια».
«ΠΡΟΜΔΘΒΤ»,
«ΓΚΟΛΦΧ»,
«ΏΝΏΝΕΏ»,
«ΛΒΨΛΏ»
Πξφζσπα άθσλα.

αβαψζ. Καη ζπ ν Λάκπξνο ;
Λάκπξνο. Μάιηζηα.
αβαψζ. Καηεγνξείζζε, φηη παξέβεηε ηαο εληνιάο κνπ.
Λάκπξνο. Κχξηε ειέεζνλ.
αβάσζ. Αηα ηνχην ζα ηηκσξεζήηε απζηεξψο.
Κνηνπνχιεο. π Κχξηε.
αβαψζ. Καηεγνξνχκελνη, εηνηκαζζήηε λ‟ αθνχζεηε ηελ
θαηαδηθαζηηθήλ ζαο απφθαζηλ.
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Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Κνηνπνχιεο,
Λάκπξνπ

(Ο Γαβξηήι αλέξρεηαη επί ηνπ Θξφλνπ θαη αλαγηγλψζθεη ηελ
απφθαζηλ).
Βλ νλφκαηη ηνπ αβαψζ
Σν Οπξάληνλ Αηθαζηήξηνλ
πλεδξίαζαλ δεκνζία ελ ηε αηζνχζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
ζήκεξνλ ηελ… ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 1894, ίλα
δηθάζε ηνπο Α. Κνηνπνχιελ θαη Μ. Λάκπξνλ θαηεγνξνπκέλνπο,
φηη ηελ λχθηα ηεο 4εο πξνο ηελ 5ελ επηεκβξίνπ ελ Ώζήλαηο θαη
παξά ηελ ζέζηλ «Παξάδεηζνο» εθ ζπζηάζεσο απεθάζηζαλ θαη
δηέπξαμαλ θσκεηδχιιηνλ,
Εδφλ ηελ δηθνγξαθίαλ, ζθεθζφλ θαηά Νφκνλ,
Βπεηδή σο πξνθχπηεη εθ ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο
ζπδεηήζεσο, νη θαηεγνξνχκελνη δηέπξαμαλ ην έγθιεκα εηο πιήξε
ινγηθήο ελεξγείαο θαηάζηαζηλ θαη εθ πξνκειέηεο.
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Θέαηξν Οκφλνηα,
Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Κνηνπνχιεο,
Λάκπξνπ

Αηα ηαχηα
Εδφλ θαη ηα άξζξα ηεο «Ώθξνπφιεσο» θαη ηνπ «Άζηεεσο» αιι‟
ηδίσο ηεο «Βζηίαο», θαηαδηθάδεη πακςεθεί ην κελ Μ. Λάκπξνλ
εηο δεθαεηή σρξφηεηα θαη ηα έμνδα ηεο… κπχξαο, ηνλ δε Αεκ.
Κνηνπνχιελ εηο εμνξίαλ εθ ηνπ «Παξαδείζνπ» θαη θάζεηξμηλ εηο
ηελ… ΟΜΟΝΟΕΏΝ. Πξνο ηνχηνηο εληέιινληαη νη αξκφδηνη λ‟
αλνίμσζη ηνπο θαηαξξάθηαο ηνπ νπξαλνχ δηα λα εκπνδηζζψζη
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ΓΏΐΡΕΔΛ
Ώξράγγεινο,
ΚΟΣΟΠΟΤΛΔ
Θηαζάξρεο, Μ.
ΛΏΜΠΡΟ
Αξάζηεο ηνπ «Λίγν
απ‟ φια».
«ΠΡΟΜΔΘΒΤ»,
«ΓΚΟΛΦΧ»,
«ΏΝΏΝΕΏ»,
«ΛΒΨΛΏ»
Πξφζσπα άθσλα.

πιένλ αη παξαζηάζεηο ησλ ζεξηλψλ ζεάηξσλ εηο ηελ αηπρή πφιηλ
ησλ Ώζελψλ.
Δθξίζε, απεθαζίζζε θιπ.
Ο πξφεδξνο
αβαψζ
Ο Γξακκαηεχο
Γαβξηήι
,ηη αθξηβέο αληίγξαθνλ
Σίκνο
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ΏΣΕΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

ηξαηήγεο
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Ώηηηθφο
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Δ ΘΒΡΏΠΒΕΏ ΣΔ
ΦΘΕΒΧΝ
πλέληεπμηο κε έλα .
. . γάηδαξνλ

Σίκνο

Θέαηξν Κσκσδηψλ

058

18/09/1894

2

Δ ΘΒΡΏΠΒΕΏ ΣΔ
ΦΘΕΒΧΝ
πλέληεπμηο κε έλα .
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

Hambro

Κσκεηδχι
ιην

Θέαηξν Κσκσδηψλ

Μεγάιελ αηζζαλφκεζα θαη εκείο ραξάλ επί ηε ελάξμεη ησλ
καζεκάησλ ηεο ελ Πεηξαεί Ώθαδεκίαο, ηδξχκαηνο φπεξ ηηκά ηνλ
ηφπνλ. Μεηά ιχπεο φκσο εκάζνκελ, φηη απφ ησλ πξψησλ εκεξψλ
εμεδειψζεζαλ θαη ελ απηή ζνβαξαί δηρφλνηα. Έξηο εγέξζε
κεηαμχ ησλ θ. Ρνπζφπνπινπ, Γεξάθε, ηξαηήγε θαη Μπνχθε
πνίνο εθ ησλ ηεζζάξσλ ζα είλε ν Ώπφιισλ ηεο Ώθαδεκίαο.
Σειεπηαία ώξα. Ώλαθνηλνχζηλ εκίλ, φηη επηπρψο ηα πξάγκαηα
ζπλεβηβάζζεζαλ. Ο θ. ηξαηήγεο εξθέζζε εηο ηελ ζέζηλ ηνπ πξν
ηεο Ώθαδεκίαο Πιάησλνο, πξνζιακβαλνκέλνπ σο σθξάηνπο
ηνπ θ. Μαπξνγέλνπο, Ώπφιισλ ηεο Ώθαδεκίαο ζα ήλε ν θ.
Ρνπζφπνπινο, Ώζελά δε ν θ. Γεξάθεο, θξαηψλ σο δφξ ηνλ θ.
Μπνχθελ. Βλλνείηαη φηη φινη ζα είλαη ελδεδπκέλνη.
Δκπνξψ λα έρσ ηελ ηηκήλ … ηνλ εξψηεζα πιεζηάζαο.
Σν πεηζήληνλ δψνλ αλεγέξζε επί ησλ νπηζζίσλ πνδψλ
ηνπ, απψζεζε κεη‟ απαζείαο ην παξαηεζεηκέλνλ απηψ
άρπξνλ θαη ιαθηίζαλ δηο… εηο ην θελφλ, νγθάληζε κε
θσλήλ βαξπηφλνπ, φζηηο εδχλαην λα ιάβε επίδεινλ
ζέζηλ εηο ην ζέαηξνλ ησλ «Κσκσδηψλ».
Σψξα βεβαίσο απηή ε αλαθάιπςηο ζαο εηίκεζελ
κεγάισο.
Μαο εηίκεζε ; Φαληάζνπ, θίιε κνπ, λα δεο
πεξηθξνλεκέλνο, λα θέξεο λπρζεκεξφλ επί ηεο ξάρεψο
ζνπ φια ηα βάξε… ηεο γεο, λα κε κπνξήο ηνπιάρηζηνλ
λα γξάςεο έλ θσκεηδχιιηνλ θαη…
Βάλ, σο ιέγεηαη, εθ ησλ πξνηέξσλ είλε γλσζηή ε αζσσηηθή
απφθαζηο, ηφηε λνκίδνκελ, φηη καηαίσο δεηνχλ αίζνπζαλ επξείαλ

187

Κσκεηδχι
ιην

Παξζελαγσγείν

δηα λα γίλε ε δίθε. Δκπνξνχλ λα ζπλεδξηάζνπλ εηο ην ζέαηξν
ησλ «Κσκσδηψλ».
Με ηελ αξρή ησλ καζεκάησλ αλαβηβάδεηαη πξνζερψο εηο ηελ
ζθελήλ ην «Παξζελαγσγείνλ». Σν πξόγξακκά ηνπ ζα εθδνζή
πξνζερψο. Δ δηδαζθαιία ηνπ ιέγεηαη, φηη ζα γίλεηαη αξίζηε,
πξνηξέπνκελ δε θαη ηαο απνξξηθζείζαο δηδαζθαιίζζαο λα
ηξέμνπλ εθεί.
Σα ζεαηξηθά έξγα, ηα νπνία αλεβαίλνπλ εζράησο αζξφα εηο ηνλ
Γνιγνζά ηεο ζθελήο, επεξεάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξνλ απφ ηελ
θζηλνπσξηλήλ αηκφζθαηξα θαη πίπηνπλ καδή κε ηα θχιια ησλ
θζηλνπσξηλψλ εθεκεξίδσλ.
Tombe, tombe, feuille ephemere…
Βίπελ ν καθαξίηεο Μηιβνπά ελ πνηεκαηί ηνπ απεπζπλνκέλσ πξνο
ηαο… ειιεληθά εθεκεξίδαο.
Να γλσξίδε δσγξαθηθήλ, ηππαζίαλ, γαιιηθά, αγγιηθά, λα είλε
έθδνηνο εηο ηελ κνπζηθήλ θαη λα κε γλσξίδε ηηαιηθά ! Σφηε πψο
ζα κεηαβαίλε εηο ην ηηαιηθφλ κειφδξακα ; Μφλνλ δηα λ‟ αθνχε
ηελ κνπζηθήλ θαη λα κελ παξαθνινπζή ηελ παξάζηαζηλ; Άιισο
ηε ηη κνπζηθφο ζα ήην ρσξίο λα εημεχξε ηηαιηθά !
(…) Σξηθνχπεο. 6) Ο θ. Σαβνπιάξεο ζα παξαζηήζε ηνλ
«Μηραήι ηξνγθψθ».
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ΣΟ ΑΕΔΓΔΜΏ
ΣΔ ΒΠΟΥΔ
ΣΟ ΜΏΘΔΜΏ

MENDES

Εηαιηθφ
κειφδξακ
α
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2

Δ ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ
ΧΡΏ
Δ ΏΦΕΞΕ ΣΟΤ
ΣΏΡΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟΝ
ΤΜΐΟΤΛΕΟΝ

Φσλνγξάθνο

Αξάκα

Μηραήι
ηξνγθψθ

Σαβνπιάξεο

060

02/10/1894

2

Φσλνγξάθνο

Αξάκα

Αχν Λνρίαη

Κνηνπνχιεο

(…) Σξηθνχπεο. 7) Οη «Αχν ινρίαη» ηνπ θ. Κνηνπνχιε ζα
ηεζψζηλ ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ θ. Μπατξαθηάξε πξνο πξφιεςηλ
απεπθηαίσλ ππν ηηλνο κεδεληζηνχ.
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2

Δ ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ
ΧΡΏ
Δ ΏΦΕΞΕ ΣΟΤ
ΣΏΡΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟΝ
ΤΜΐΟΤΛΕΟΝ
ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Αξάκα

Αχν Λνρίαη

Κνηνπνχιεο

Σέινο πάλησλ έιεμε θαη ε πνιχθξνηνο δίθε ησλ αμησκαηηθψλ,
νίηηλεο εζσψζεζαλ παλεγπξηθψο, ηψξα δε έρνκελ ηαο ζπλεπείαο.
(…)
Παξεζηάζεζαλ πξνο ηηκήλ ησλ αζσσζέλησλ ππφ ηνπ θ.

Θεαηξηθά
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ΣΟΝ ΟΤΡΏΝΟ
(Ώλαθνξά δη‟
αεξνζηάηνπ.)

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Κσκεηδχι
ιην

Οη
θνπγγαξάδεο

ηαπξφπνπινο,
Φπξζη

Κνηνπνχιε νη «Αχν ινρίαη», νίηηλεο επί ηε επθαηξία απηή
εγέλνλην επηινρίαη.
ΐεβαηνχηαη φηη ζα έρνπκε θαη άιιαο ζπλεπείαο. ηη νη
αμησκαηηθνί ζα παξαζέζνπλ γεχκα εηο ηνπο ζπλεγφξνπο, νη
νπνίνη, αθνχ έθαγαλ ηελ «Ώθξφπνιηλ», πξέπεη λα θαλ θαη άιια
νπζηαζηηθψηεξα. Καζ‟ α δ‟ εκάζνκελ ην menu ηνπ γεχκαηνο
ηνχηνπ ζα είλε :
νχπα απ‟ ηα θφθθαια βγαικέλε … ηνπ Μακνχζ
Πηιάθη απφ . . . Κνηνπνχιε θιπ.
Βπφκελνλ ήην ν θ. Κνηνπνχιεο λα δψζε ηηκεηηθήλ παξάζηαζηλ
ππέξ ησλ αμησκαηηθψλ, αθνχ θαη νη θ.θ. ηξαηνδίθαη έδσθαλ
ηηκεηηθήλ παξάζηαζηλ ππέξ ηνπ θ. Κνηνπνχιε.
Μπξε νπξαλέ πνπ θαίλεζαη ςειά
ηξεηο κέξαηο ζπλερψο κνπληδνπξσκέλνο,
κελ είζαη θαη πνιχ λεξνπιηαζκέλνο
θαη θαζελφο λεξψλεηο ηα κπαιά.
Μ‟φινπο καδή θ‟ εγψ παξαθαιψ
λ‟ αθήζεο ηαο πγξάο ζνπ δηαζέζεηο,
γηαη‟ έηζη ζε θαλέλα δελ αξέζεηο
θη νχηε καο θάλεηο ηίπνηε θαιφ.
Βγέκηζεο ηνπο δξφκνπο κε πνιηφ
γηαηί καο ηξέρεηο ιίγν θάζε ψξα
θαη θξχν καο ζεξίδεη απφ ηψξα
θαη κεξηθνί δελ έρνπκε παιηφ.
Μα είλε πνηφ ρεηξφηεξ‟ απ‟ απηά,
πνπ κέλνπλε ηα ζέαηξα βξεκκέλα
θαη πάλε ηφζεο πξφβεο ζηα ρακέλα
θ‟ νη ζίαζνη δελ βγάδνπλε ιεθηά ;
Μ‟ απηά ζνπ η‟ αδηάθνπα λεξά
εκείλαλε θη απηνί νη θνπγγαξάδεο
ζηα θξχα ηνπ ινπηξνχ νη θνπθαξάδεο
θαη ι ά ζ π ε ζα ην θφςνπλ κηα θνξά.
Μ‟ απηή ηε βξνρεξή ζνπ ηαθηηθή
ζα θιείζνπλ ηα ππαίζξηα γηα πάληα
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ξληζεο,
Πεηεηλφο

Ώξηζηνθάλεο,
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063

23/10/1894

4

ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Δ Σχρε ηεο
Μαξνχιαο, Ο
κπαξκπαιηλάξδ
νο

Μσξατηίλεο

064

30/10/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

064

30/10/1894

4

ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Ώζιάλεο, ΐαξηεηέ,
Φηιαξκνληθή

Κσκεηδχι
ιηα

Παληφπνπινο

Κσκεηδχι

Γαραξνθάιακν

Υαξίζεο

θη ν Φπξζη θαη ν ηαπξφπνπινο ζηελ πάληα
εκείλαλε ρσξίο ηηκεηηθή.
Έρνκελ θαη λένλ θσκεηδχιιηνλ ην : «Γαραξνθάιακνλ». Ο
ζπγγξαθεχο ηνπ θαίλεηαη πνιχ πξαθηηθφο. Βζθέθζε, φηη εάλ δελ
επηηχρε εηο ην ζέαηξνλ, κπνξεί λα ην ζηείιε εηο ηνλ ελ Θεζζαιία
ηδξπζέλ ζαθραξνπνηείνλ.
Βλ ησ ζέαηξσ.
Καη γηαηί ην σλφκαζε : Γαραξνθάιακνλ ;
Γηα λα γιπθάλε ηελ απνηπρίαλ ηνπ.
Φξηθψδεηο σξπγαί εθπέκπνληαη ηελ εκέξαλ ππφ ησλ νξγάλσλ ηεο
Φηιαξκνληθήο, άλσζελ ηνπ «ΐαξηεηέ». Σελ εζπέξαλ ζπλερίδνπλ
ηελ ζπκθσλίαλ ηα ειεθηξηθά ηνπ θ. Ώζιάλε.
Σα ειεθηξηθά εζθχξημαλ πξνρζέο θαη δχν ζθαλδαιψδεηο θξάζεηο
ηνπ «Παξζελαγσγείνπ». Ώιι‟ εηο ηελ δεπηέξαλ παξάζηαζηλ ηνπ
έξγν δησξζψζε… ε κεραλή θαη ην έξγνλ επεπθεκήζε.
Παξαηεξήζε, φηη, νη εζνπνηνί, φζσ θαη αλ εθηεινχλ θηλήζεηο
αζέκλνπο επί ζθελήο, δελ έρνπλ θφβνλ ζθπξίγκαηνο. Δ
αλεζηθφηεο πξέπεη λα είλε εηο θξάζεηο, δηα λ‟ απνδνθηκαζζή.
Πάιηλ θαιά, δηφηη ππάξρνπλ θαη ζηξαβνί ζεαηαί, νη νπνίνη κφλνλ
αθνχνπλ.
«Έπεζε». Βίλε ην λένλ θσκεηδχιιηνλ, ηνπ νπνίνπ ζπγγξαθεχο
ιέγεηαη ν θ. ηεθαλίδεο.
Βάλ είλε αθξηβή ηα έγγξαθα ηα γξαθέληα ππφ ηεο «Βθεκεξίδνο
ησλ πδεηήζεσλ» θηγγαξηθψηαηα πεξί εμνξίαο ησλ νξλίζσο εθ
ηεο πφιεσο, δηαηεξήζεσο δε ησλ πεηεηλψλ, ην γπλαηθείν δήηεκα
παξνπζηάδεηαη θαη παξ‟ εκίλ ππφ ηελ ζνβαξνηέξαλ απηνχ θάζηλ.
Πξνο εμαθξίβσζηλ ε Ώζηπλνκία αλέζεζε ηελ κειέηελ ηνπ
πξάγκαηνο εηο ηνλ θ. Κνηνπνχιελ, φζηηο απεθάλζε ηνπλαληίνλ,
φηη κφλνλ αη Όξληζεο ηνπ Ώξηζηνθάλνπ εδηψρζεζαλ εμ Ώζελψλ,
απνκέλεη δε ν Πεηεηλόο ηνπ θ. Κνξνκειά.
Παξεθιήζεκελ λα δειψζσκελ, φηη δελ γξάθεη ηεα δηεγήκαηα ηεο
«Σχρεο ηεο Μαξνχιαο» θαη ηνπ «Μπάξκπα-Ληλάξδνπ» ν θ.
Σηκνιέσλ Μσξατηίλεο, αιι‟ έηεξνο θέξσλ ην απηφ επψλπκνλ.
Μέρξηο νπ γίλνπλ απηά ε Κπβέξλεζηο θσιπζηεξγεί… Ώχξηνλ ν θ.
Σξηθνχπεο κε χθνο Παληνπνχινπ ζα θσλάδε φηη ηνλ εκπνδίδνπλ
λα εξγαζζή θαη φηη πάζα ζηηγκή παξεξρφκελε είλε εζληθή
απψιεηα.
Νένλ έξγνλ έρνκελ, ην Γαραξνθάιακν, ην νπνίνλ φκσο
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Λίγν απ‟ φια
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4

ΣΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ
ΣΧΝ
ΚΟΜΜΏΣΧΝ
(Καηά ηνλ ήρνλ ηνπ
άζκαηνο ησλ
παηδηψλ εηο ην
«Λίγν απ‟ φια».)

ΜΔΥΏΝΟΡΡ
ΏΦΟ

Βπηζεψξε
ζε

Λίγν απ‟ φια

κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ
Ίςελ

πνιχ επίθξαλε ηνλ ζπγγξαθέα.
Ώλακέλνκελ θαη άιια έξγα ππφ ηνπο ηίηινπο : ην
κεινκαθάξνπλν, ν θαθέο, ην γηάηζν, ην θαθάνλ, ην
θπδσλφπαζην, ν ραιβάο, ην κνπζηνθνχινπξν θαη ην
ξηδφγαιν.
Δ πξψηε ζπλαπιία ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινκνχζσλ»
ζαπκαζία.
Βθηφο ηνπ Σζάξνπ αη ειιεληθαί εθεκεξίδεο
απέζαλνλ… ηνλ γάιινλ αθαδεκατθφλ εξβνπιηέ.
Καη δηαηί φρη ; θ. Ο Σξηθνχπεο, έρεη πιεηνλνςεθίαλ ή
ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη, φηη έρεη. αο βεβαηψ, φηη ηελ
παξειζνχζαλ Αεπηέξαλ, φηαλ είδνλ ηελ ηξηθνππηθήλ
πιεηνλνςεθίαλ, ελφκηζα, φηη βιέπσ ηνπο
«ΐξπθφιαθαο» θαη κνπ ήζιε λα θσλάμσ, ζαλ ηελ
κεηέξα ηνπ Οζβάιδνπ, ήηηο είδε ηνλ πηφλ ηεο
αθνιαζηαίλνληαλ φπσο ν παηήξν ηνπ.
Ββξπθνιάθηαζε !
Σσ φληη. Δ ζχλνδνο απηή ζπεχδεη λ‟ απνδείμε ηαο πεξί
θιεξνλνκηθφηεηνο ηδέαο ηνπ Ίςελ, σο αλεπηδέθηνπο
ακθηζβεηήζεσο. Δ απηή ζπλαιιαγή, ε απηή αρξεηφηεο
! Ννκίδεη ηηο, φηη ε κία ζχλνδνο ηεο ΐνπιήο δηαδέρεηαη
ηελ άιιελ, θιεξνδνηνχζα φιαο απηήο ηαο θαθίαο.
Ο θ. Λάκπξνο εγέλεην κέινο ηεο επηηξνπήο επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Έλεθα ηνχηνπ ππάξρεη βεβαηφηεο, φηη
εθέηνο ν πξνυπνινγηζκφο ζα θαηαληήζε: «Λίγν απ‟
φια».
ΡΏΛΛΔ
Ήζεια θ‟ εγψ λα βάισ
„ο ηνλ Σξηθνχπε παινπθηά,
φκσο ηη θαθφ κεγάιν,
δελ κνπ θζάλνπλ ηα θνπθηά.
ΤΜΠΟΛΕΣΒΤΕ (ελ ρνξψ).
Σ‟ είλ‟ απηά. η‟ είλ απηά !
Αελ εβγήθαλ ηα θνπθηά ζσζηά !
ΑΔΛΕΓΕΏΝΝΔ
Μνχξζαλ δπφ κε ην Μαλέηα,
λα κνπ βάινπλ ζαγσληά,
κα ηνπο είπα λέηα ζθέηα
λα κ‟ αδηάζνπλ ηελ γσληά.
-

ΐξπθφιαθεο

Ίςελ

Λάκπξνπ
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ΤΠΟΛΕΣΒΤΕ (ελ ρνξψ).
Μπξάβν ζνπ, αξρεγέ,
Κνξδνλάξρε, θσιπζηεξγέ.
ΚΏΡΏΠΏΝΟ
Ώλ θαη ην δηθφ κνπ θφκκα
πήγαηλε κ‟ απηνχο καδή
ζάθαλε ακέζσο πηψκα
ηελ Κπβέξλεζη πνπ δε…
ΤΜΠΟΛΕΣΒΤΕ (ελ ρνξψ).
Σ‟ είλ‟ απηά, η‟ είλ‟ απηά !
αθήζέ καο, θχξηε βνπιεπηά.
ΏΝΒΞΏΡΣΔΣΟΕ
Θέιακε θαη κεηο κε ηξφπν
κία ζχκπξαμη θαιή,
γηα λα ζψζσκε ηνλ ηφπν
απφ ηνχηε ηνπ ΐνπιή.
ΤΜΠΟΛΕΣΒΤΕ (ελ ρνξψ).
Ση λα πεο ; ηη λα πεο ;
δελ ππάξρεη θη απφ ζαο ειπίο !
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ΟΜΕΛΟ ΣΧΝ
ΦΕΛΟΜΟΤΧΝ
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ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ

Ώηηηθφο

κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ

Σελ εζπέξαλ απηήλ δίδεηαη ε δεπηέξα ζπλαπιία ελ ηε
επξπηάηε αηζνχζε ηνπ. Σν πξφγξακκα είλε
απνιαπηζηηθψηαηνλ. Αφμα ησ Θεψ, πνπ έρεη θαλείο θ‟
έλα κέξνο, εηο ην νπνίνλ λ‟ αθνχε νιίγελ κνπζηθήλ
ηειείσο εθηεινπκέλελ θαη φρη ζπαξαθηηθάο θσλάο,
αμίαο ηνπ ζεξηνηξνθείνπ ηνπ Μνληελέγξνπ θαη ηνπ…
ρεηκεξηλνχ καο Θεάηξνπ.
ήκεξνλ ελ ηε κεγαινπξεπεζηάηε αηζνχζε ηνπ
«Οκίινπ ησλ Φηινκνχζσλ» ζα ζπγθεληξσζή φ,ηη
εθιεθηφλ έρεη ε θνηλσλία καο. Ώη εηζπξάμεηο ηεο
θηιαλζξψπνπ ηαχηεο ενξηήο ζα δηαηεζψζηλ ππέξ ησλ
παζρφλησλ εμ αληάησλ λνζεκάησλ. Άιισο ηε θαη ηα
έμνδα δελ ζα είλε κεγάια. Χο εγξάθε σξίζζεζαλ
επζελφηαηα :
Βίζνδνο…………….. Αξ. 1
Λαρείνλ……………… » 1
Κπιηθείνλ……………. » 1
-----------Σν φινλ . . . . . . . . . . . . Αξ. 25
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Φσλνγξάθνο
Καζεγεηήο
ησλ
καζεκαηηθψλ
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«ΚΡΕΠ»
Βθθιεζηαζηηθά
ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Κφθθνο
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Έλαο Άιινο

κηινο ησλ
Φηινκνχζσλ
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Βπηζεψξε
ζε

Λίγν απ‟ φια
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ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Κσκσδία
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ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Κσκσδία
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ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο
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ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Κσκσδία

Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα
Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα
Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα
Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα
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ΛΕΓΟ ΏΠ‟ ΟΛΏ

Έλαο Άιινο

Κσκσδία
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Ώηηηθφο
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Βπηζεψξε
ζε,
Σξαγσδία

Λίγν απ‟ φια, Ο
Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα

Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Κνηνπνχιεο

Άλληλνο

Θέαηξν Πνηθηιηψλ
Άλληλνο

Άλληλνο
Κακπνχξνγινπ

Αξάκα

Γηάλλνο θαη
Φιψξα

πλνδηλφο

Ο Θεφο, αδειθαί ελ Υξηζηψ, έπιαζε ηνλ άζξσπνλ θαη‟
εηθφλα θαη νκνίσζίλ ηνπ, εμαηξνχληαη δε ν Μηζηξηψηεο
θαη ηηλεο απφ ζαο. Γλσξίδεηε, πσο ν πξσηφπιαζηνο
εηέζε εηο ηνλ «Παξάδεηζνλ» θαη πσο ν θ. Κνηνπνχιεο
ηνλ εμεδίσμελ εθείζελ, δηα λα παξηζηάλε ην «Λίγν απ‟
φια» θαη ηνλ «Πξνκεζέα».
Καηξφ έρνπκε λα δνχκε επί ηεο ζθελήο
αλαβηβαδφκελνλ θαλέλ λ έ ν λ έξγνλ ηνπ καθαξίνπ
Κφθνπ.
ινη λα πάηε ζήκεξνλ εηο ηελ θηιάλζξσπνλ ενξηήλ, ε
νπνία γίλεηαη ελ ηε αηζνχζε ηνπ «Οκίινπ ησλ
Φηινκνχζσλ».
Κάπνηνο βιέπσλ ην «Λίγν απ‟ φια» :
ε πξνηξέπσ ηνπ ρξφλνπ λα θάκεο θαη ζπ κίαλ
επηζεψξεζηλ… Θα θεξδίζεο ρξήκαηα…
Καη ν άιινο :
Αελ ληξέπεζαη. Ώπφ ηελ «Βπηζεψξεζηλ» ηη εθέξδηζε
ηφζα ρξφληα ν Ώιεμαλδξφπνπινο ;
Δ «λίθε ηνπ Λεσλίδα» είλε έξγνλ ηνπ δηαπξεπνχο
ινγνγξάθνπ καο θ. Ώλλίηλνπ.
Βπέηπρε ζαπκαζίσο.
-

Ο Λεσλίδαο δελ έπεζελ εηο ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ,
αιι‟ εζξηάκβεπζελ εηο ην ζέαηξνλ ησλ «Πνηθηιηψλ».
Σνπ θ. Ώλλίλνπ ν Λεσλίδαο δηαθέξεη απφ ηνλ
ζηξαηεγφλ ησλ παξηηαηψλ, δηφηη νχηνο θαηεζηξάθε
ππφ ηνπ Βθηάιηνπ, ελψ εθείλνο εραληάθσζε ηνλ
εθηάιηελ ηεο ειιεληθήο ζθελήο, δει. ηα θσκεηδχιιηα.
Δ θσκσδία ηνπ θ. Ώλλίλνπ είλε έλ βήκα πξνο ην
εζληθφλ ζέαηξνλ.
Καη‟ αζθαιείο ππνινγηζκνχο ην δήηεκα ηεο ζηαθίδνο
ιχεηαη, εάλ απνθαζίζνπλ λα ηξψγνπ απφ απηήλ κεξηθνί
ζπκπνιίηαη καο, σο ι.ρ. ν θ. Υξηζηνκάλνο, ν ηαηξφο θ.
Παηξίθηνο, νη αδειθνί Παγαλέιε θαη νη «Ώδειθνί» ηνπ
θ. Α. Κακπνχξνγινπ.
Ο αγαπεηφο πνηεηήο θ. Π. πλνδηλφο έδσθε πξνο
κειέηελ δξάκα ππφ ηελ επηγξαθήλ : «Γηάλλνο θαη
Φιψξα». Βθ ηνπ νλφκαηνο ηνπ ήξσο ελ ησ δξάκαηη
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Ώηηηθφο

Αξάκα

Γηάλλνο θαη
Φιψξα
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

ΒΓΧ
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ΒΑΧ Κ‟ ΒΚΒΕ

ΒΓΧ

Κσκεηδχι
ιην,
πεξα
Κσκσδία

Γεξνμνχξεο,
Κνπξέαο ηεο
εβίιιεο
Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα

069

04/12/1894

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

ΐεξλάξ άξξα
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Ώηηηθφο

Δζνπνηφο
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

Λετιά

Κσκσδία

ΐαβπισλία

ηεθάλνπ
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Ώηηηθφο

Κσκεηδχι
ιην

Δ ηχρε ηεο
Μαξνχιαο

Κνξνκειάο
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ΣΟ 1894

Hambro

Αξάκα,
Κσκεηδχι
ιην,
Κσκσδία,
Σξαγσδία

ΐαζίιεηνο ν
ΐνπιγαξνθηφλν
ο, Δ λίθε ηνπ
Λεσλίδα, Ο
Ώλαλίαο εηο

Άλληλνο,
Καιαπνζάθεο,
Καινζηχπεο,
ηξαηήγεο

Άλληλνο

θαηαθαίλεηαη, φηη ηνχην ζα έρε ηελ απαηηνχκελελ…
θάζαξζηλ.
Βηο ην δξάκα απηφ ηνπ γλσζηνχ πνηεηνχ, θαζ‟ α
εκάζνκελ ηειείηαη γάκνο θαη ν Γηάλλνο παίξλεη ηελ
Φιψξαλ. Φαληαζζήηε ηη ζα εγέλεην, εάλ έπεξλελ ε
Φιψξα ηνλ γηάλλνλ.
Μφλνλ δήηεκα εηο απηήλ ηελ πεξίζηαζηλ απνκέλεη ην
δηαηί λα κε παξαζηαζή ν Γεξσ-Ξνύξεο, ή ηνπιάρηζηνλ
Κνπξεύο ηεο εβίιιεο.
Δ Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ εηζήιζελ εηο ην ΐ΄ έηνο
ηεο ειηθίαο ηεο. Ο θ. Υ. Άλληλνο ζαα ηεο θηλήζε,
καλζάλνκελ, αγσγήλ δηφηη ε πξφνδνο ηεο δχλαηαη λα
ζεσξεζή σο Νίθε ηνπ Λεσλίδα… Αειεγεψξγε.
Δ άξξα ΐεξλάξ ζα ιάβε ην παξάζεκνλ ηεο Λεγεψλνο
ηεο ηηκήο. Αελ επζπαγρλίδεηαη θ‟ εκάο ε αγγιηθή
θπβέξλεζηο λα δψζε εηο ηηλαο εζνπνηνχο ην παξάζεκνλ
ηνπ Λνπηξνύ;
Βηο κίαλ απφ ηαο εζνπνηνχο καο πνιχ επραξίζησο ζα
εθνξνχζα κελ ην παξάζεκνλ ηεο Πεξηθλεκίδνο.
Τπνπξγείνλ Βμσηεξηθψλ. Παξαζηάζεηο ππφ ησλ
πξέζβσλ ηεο θσκσδία : ν πκβηβαζκφο. Άζκαηα δελ
έρεη, δηφηη νη πξέζβεηο δελ έιαβνλ αθφκε ηαο λόηαο
παξά ησλ θπβεξλήζεψλ ησλ. Βηο ηελ λέαλ απηήλ
ΐαβπισλίαλ ν θ. ηεθάλνπ ζα θάκε ηνλ Βπηαλήζηνλ.
Ο θ. Σξηθνχπεο ζα θάλεη ηνλ… θνπηφ.
Ο θ. Λάκπξνο Κνξνκειάο δεκνζηεχεη ζρέδηνλ
ζπκβηβαζκνχ, αλακέλεη δε λα θιεζή εηο η‟ αλάθηνξα,
δηα λα ησ αλαηεζή ε εληνιή λα ζρεκαηίζε ππνπξγείνλ
θαη λα εθαξκψζε ην εηξεκέλνλ ζρέδηνλ. ΐεβαηνχηαη,
φηη ν Μπαξκπα-Ληλάξδνο, ν θπξ Κσζηαληήο, ν
Μπαθαηζίθαο θαη άιια πξφζσπα ησλ θσκεηδπιιίσλ
ηνπ θ. Αεκ. Κνξνκειά ζα ιάβνπλ κέξνο εηο ην
ζρεκαηηζζεζφκελνλ Τπνπξγείνλ, σο εθηηκψληα ηα
κάιηζηα ηνλ λένλ νηθνλνκνιφγνλ.
Φηινινγηθψο ην 1894 θαηήγαγε λίθελ ιακπξάλ, ηελ
«Νίθελ ηνπ Λεσλίδα», ραξηεζηάηελ θσκσδίαλ ηνπ θ.
Ώλλίλνπ. Ώιι‟ εθηφο ηεο λίθεο ηαχηεο εηπθιψζακε θαη
ηνπο ΐνπιγάξνπο δηα ηνπ «ΐαζηιείνπ ηνπ
ΐνπιγαξνθηφλνπ», δξάκαηνο πνιιήο αμίαο ηνπ
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δεχηεξνλ γάκνλ,
Ο Πξνκεζεχο ελ
Οιχκπσ

Αξάκα,
Αξακαηηθ
φ
εηδχιιην,
Κσκεηδχι
ιην,
Βπηζεψξε
ζε

πνηεηνχ θ. ηξαηήγε. Ο «Πξνκεζεχο» ηνπ θ.
Καινζηχπε έκεηλελ εηο ηνλ Καχθαζνλ θαζεισκέλνο
θαη ν Μεηξνπνιίηεο εθχξσζε ηνλ «Αεχηεξνλ γάκνλ
ηνπ Ώλαλίνπ» ηνπ θ. Καιαπνζάθε, σο γελφκελνλ παξά
ηνπο θαλφλαο ηεο εθθιεζίαο θαη ηδίσο ηεο δξακαηηθήο
ηέρλεο.
Φφλνη.
«Γαραξνθάιακν» «Λίγν απ‟ φια» «θνπγγαξάδεο»
«Γθφιθσ» «Πεηξαηήο» «Σξάηα» «Παξζελαγσγείνλ».
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Λετιά
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Παιηάηζνη

Θέαηξν Πνηθηιηψλ
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ΒΚΛΟΓΕΚΏ

Φσλνγξάθνο

Βπηζεψξε

Λίγν απ‟ φια

Λάκπξνπ

Ο θ. Σξηθνχπεο θαηά ηνχην δηαθέξεη ησλ εζνπνηψλ,
φηη εθείλνπο κελ απνηπγράλνληαο ηνπο ζθπξίδνπλ εηο
ην ζέαηξνλ, ελψ απηφλ εηο ηνπο δξφκνπο.
Βάλ θαλείο σκίιεη εδαίξεην… ζπληαγκαηθψο. Ο ηαηξφο
θ. Λνχεο ηνικήζαο λα δψζε κίαλ ζπληαγήλ πεξί
ζσηεξίαο ηεο αζζελνχο Βιιάδνο έιαβε μπινθνπήκαηα
άθζνλα εηο ακνηβήλ. Βπίζεο εθπιαθίζζε θαη ν θίινο
ζπγγξαθεχο ηνπ «Γεληθνχ Γξακκαηέσο» θ.
Καπεηαλάθε. ΐεβαηνχηαη, φηη ακθφηεξνη ηελ μπιείαλ
ησλ ηαχηελ ζα δσξήζνπλ ππέξ ησλ ζεηζκνπαζψλ.
θέςεηο ηνπ θ. Καιαπνζάθε, βιέπνληνο εθεί ηφζνπο
αληηηξηθνππηθνχο :
Ώρ, λα είρα εδψ ηελ αξθνχδα ηεο «Λετιάο» θαη λα ηελ
άθηλα, πνπ λα κελ έκελε ξνπζνχλη !
Γεγνλφο.
Βηο ην θαθελείνλ ηνπ Γαραξάηνπ κεηαμχ ελφο
ηξηθνππηθνχ βνπιεπηνχ θαη ελφο δεκνζηνγξάθνπ,
θξαηνχληνο ην πξφγξακκα ηνπ ζεάηξνπ ησλ
«Πνηθηιηψλ» :
Έια, θαυκέλε, απφςε ζην ζέαηξν λα δεο ηνπ
«Παιηάηζνπο».
Ώδχλαηνλ, ζα πάσ λα δσ ηνλ Σξηθνχπελ.
Άξηεο.
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ΣΕΥΟΕ ΣΟΤ
ΚΏΡΡΟΤ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Ώζιάλεο, Θέαηξν
ΐαξηεηέ

ΐεβαηφηαηνο βνπιεπηήο ν θ. Λάκπξνο, δηφηη δελ
παξεζηάζε αθφκε εηο ηελ Άξηαλ ην «Λίγν απ‟ φια». Ο
θ. Καξαπάλνο κηζζψλεη ζίαζνλ επί ησ ζθνπψ ηνχησ.
Παρήο αληηδξά.
Μία φρη θαθή πξφηαζηο.
Σψξα πνπ ε αίζνπζα ηεο ΐνπιήο κέλεη άρξεζηνο δελ
είλε λνκίδνκελ αζχκθνξνλ λα ελνηθηάζε απηήλ ε
Κπβέξλεζηο δηα ρνξνχο καζθαξάδσλ. Ο θ. Ώζιάλεο
είλε έηνηκνο λα πξνβή εηο ζπκθσλίαο.
Χκίιεζε θαη ν θ. Α. Σαβνπιάξεο εμ νλφκαηνο ησλ
εζνπνηψλ αιιά κεξηθάο ιέμεηο δελ ηα επξφθεξε θαιψο
θαη ελάγθαζε θάπνηνλ λα είπε, φηη έπξεπε λα έρε
ππνβνιέα.
Σν «Πξψηνλ ππξ» εηο ηελ ζθελή καο ιέλε πσο ζα
βγάιεο…
ην «Λίγν απ‟ ια», θαίλεηαη, ζθνπεχεηο λα ην βάιεο!
Ώιι‟ φκσο θάηη ζα ζνπ πσ θαη κε παξαπνλείζαη…
Μ‟ απηφ ην έξγνλ θαίλεζαη π ξ σ η φ π π ξ ν ο πσο
είζαη !
Βίρε πνιιάο πεξηπεηείαο ην ηαμείδη απηφ.
Καη πξψηνλ, κφιηο αθηθφκελνο εηο ΐψινλ, εμεθψλεζε
ιφγνλ «απφ ηνπ θαηαζηξψκαηνο». Ο θ. ηεθάλνπ
ακέζσο εηειεγξάθεζελ εληεχζελ πξνο ηνλ
πεξηνδεχνληα πνιηηεπηήλ, δεηψλ πνζνζηά δηα ην
παηδφκελνλ θσκεηδχιιηφλ ηνπ…..
Καηά ηελ έθζεζηλ ηνπ θ. ΐιάρνπ ν αθαδεκατθφο
ζίαζνο είρε ηαξαρζή επί ησ δηνξηζκψ ηνπ θ.
Οηθνλφκνπ, φζηηο σο κφλν εθφδηνλ είρε δηα ηελ
θαζεγεζίαλ «θινπηκαίαλ πξαγκαηεία απνζπιεζείζαλ
εθ ζθνηίσλ δηθζεξψλ». Αελ ζπκθσλνχκελ κεηά ηνπ θ.
ΐιάρνπ, δηφηη, εάλ ν ζίαζνο ησλ αθαδεκατθψλ
εηαξάρζε, φινη νη άιινη ζίαζνη επραξηζηήζεζαλ επί ησ
δηνξηζκψ ηνπ θ. Οηθνλφκνπ, εθιαβφληεο απηφλ σο
αζηεηφηαηελ θσκσδίσλ.
Σειεπηαίνη καο έκεηλαλ ηνπ ΐαξηεηέ νη ρνξνί,
αιι‟ εδψ κε ην ζπκπάζεην αζηείν δελ ρσξεί,
δηφηη έλαο καζθαξάο απ‟ φιε ηε ζάξα θαη ηε κάξα
ζα ηζηκπήζε κία πεληαθνζάξα !
Καη φια απηά ν Ώζιάλεο ηα θάλεη·
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ΤΛΛΟΓΟ
ΦΕΛΟΣΒΥΝΧΝ

Ώλησληάδεο

Κσκεηδχι
ιην

Καιαπνζάθεο
κηινο
Φηινκνχζσλ,
Μπνληηζηφιεο

Ώηηηθφο

πεξα

Σξαβηάηα

Καίζαξεο,
Πνιπθξάηεο,
χιινγνο
Φηινηερλψλ

κπξάβν ζνπ θχξηε Ώζιάλε !
Γλσζηφλ είλε φηη πξν ηηλνο ρξφλνπ αλεζθάθε αξραίνο
ηάθνο, ππνηηζέκελνο ηνπ νθνθιένπο, εληφο ηνπ
νπνίνπ επξέζε θαη θξαλίνλ. Βίλε θαη απηφ ηνπ
νθνθιένπο ; Εδνχ ε εξψηεζηο. Φαίλεηαη, φηη είλε, δηφηη
νκνηάδεη πνιχ πξνο ην ηνπ δξακαηηθνχ καο θ.
Ώλησληάδε.
Σν βέβαηνλ είλε φηη ην θξαλίνλ απηφ δελ αλήθελ εηο
θσκεηδπιιηνγξάθνλ δηφηη είλε εληειψο δηάθνξνλ απφ
ην ηνπ θ. Καιαπνζάθε.
Ώπφςε ην αμηφινγνλ απηφ ζσκαηείνλ θαιεί ην
αζελατθφλ θνηλνλ εηο δηπιήλ απφιαπζηλ. Βηο ζπλαπιίαλ
θαη εηο. . . έθθξαζηλ επγλσκνζχλεο πξνο ηνλ
κνπζηθνδηδάζθαινλ δηεπζπληήλ θ. Ρηράξδνλ
Μπνληηζηφιελ, φζηηο δηα ησλ αηξχησλ θφπσλ ηνπ θαη
ηεο εμαηξεηηθήο ηδηνθπίαο ηνπ θαηήξηηζε κνπζηθψο ηνλ
εηξεκέλνλ φκηινλ εηο βαζκφλ ηειεηφηεηνο. Σελ εζπέξαλ
απηήλ είλε ε επεξγεηηθή ή κάιινλ ε ηηκεηηθή εζπεξίο
ηνπ θ. Μπνληηζηφιε. Σα ηεκάρηα ηεο ζπλαπιίαο είλε
εθιεθηά θαη ν θφζκνο, φζηηο ζα ζπξξεχζε ζα είλε
εθιεθηφο θαη πνιχο. Σν πξψηνλ κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηεκάρηα ζπλζέζεσο ηνπ
ηηκσκέλνπ ζήκεξνλ κνπζνπξγνχ.
Δ ΐνπιή εηειεχηεζε ηελ παξειζνχζαλ Αεπηέξαλ.
Καλείο δελ ζπλψδεπζε ηελ εθθνξάλ ηεο, θαλείο δελ
ειππήζε. Ήην γσλζηφλ ην κνηξαίνλ ηέινο ηεο λεσηέξαο
απηήο Σξαβηάηαο. Καη ν Ώξκάλδνο ηεο θ. Σξηθνχπεο
θαη απηφο δελ ηελ έθιαπζε, θαη απηφο δελ ηεο
εμεθψλεζε θαλέλα επηηάθηνλ, δηφηη έραζε ην
θσλεηηθφλ ηνπ όξγαλνλ, ην «Άζηπ».
Σελ παξειζνχζαλ Αεπηέξαλ ν ζχιινγνο ησλ
Φηινηέρλσλ ππέζηε ηελ πξψηελ απηνχ επηηπρή
δνθηκαζίαλ ελ ηε θαιιηηερληθή ηνπ δξάζεη δηα ηεο
ενξηήο επί ηε εγθαζηδξχζεη ησλ Ώξρψλ απηνχ. Ο πεξί
Σέρλεο ιφγνο ηνπ αληηπξνέδξνπ θ. Ώ. Ρνληήξε ήην
ζεξκφηαηνλ πξντφλ εηιηθξηλνχο θαη ηζρπξάο
θαιιηηερληθήο εκπλεχζεσο. Βπίζεο ν ιφγνο ηνπ
πξνέδξνπ θ. Ώκπειά ήην άξηηνο εηο ηερλνθξηηηθάο ηδέαο
θαη επεηζφδηα ελ ηε ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Ο ππφ ηνπ θ.
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ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο ηνλ
Κακπνχξνγινπλ.
ΐΏΕΛΒΤ-

Ώηηηθφο

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Βπηζεψξε
ζε

Τπαίζξηνη
Ώζήλαη

Θέαηξν Κσκσδηψλ,
Καπεηαλάθεο,
Λάζθαξεο

Κσκεηδχι
ιην

Σν πξάζηλν
θνπζηάλη

Καιαπνζάθεο

Κνιηάηζνο
πεξα

Τπνςήθηνο

Βπηζεψξε
ζε

Λίγν απ‟ φια

Λάκπξνπ

Πνιπθξάηνπο ζπληεζείο χκλνο ησλ Φηινηέρλσλ
θάιιηζηνλ έξγνλ ππφ έπνςηλ εκλεχζεσο θαη αξκνλίαο
εμεηειέζζε εμαηζίσο ππφ ρνξνχ πεξηπνηνχληνο ηηκήλ
θαη ηνλ θχθινλ ησλ παξ‟ εκίλ εξαζηηερλψλ. Ήξεζε
πνιχ θαη ην επί ηε επθαηξία ηαχηε κειπνηεζέλ
εκβαηήξηνλ ηνπ θ. Καίζαξε.
Σν έξγνλ ησλ θ. θ. Λάζθαξε θαη Καπεηαλάθε, ην
νπνίνλ θαηά ηελ παξειζνχζαλ πεξίνδνλ εμεηηκήζε ππφ
ησλ λνεκφλσλ, εθέηνο δηα λέσλ ζθελψλ πινπηηζζέλ
ήξρηζε λα θαηαγνεηεχε. Βίλε ε εληειεζηέξα
επηζεψξεζηο ησλ γεγνλφησλ ηνπ έηνπο, ηα νπνία
δηαζπείξνπζηλ άπιεηνλ γέισηα. Σχπνη δσληαλνί,
επθπία αβίαζηνο θαη γνξγφηεο δηαιφγνπ. ,ηη
απαηηείηαη δηα κίαλ revue.
Έζησ πξνο γλψζηλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ, φηη ε ηξηθνππηθή
«Βσζηλή» δελ έπαπζε λα εθδίδεηαη. Βπί ηε επθαηξία ηαχηε δελ
θξίλνπκελ άζθνπνλ λα δεκνζηεχζσκελ ηα θαηαηεζέληα θεθάιαηα
πξνο έθδνζίλ ηεο. Ο θ. Παλαγησηίδεο θαηέζεζε ηα ρξήκαηα, ηα
νπνία ζα έδηδε πξνο αγνξάλ ζάπσλνο θαηά ην 1895, ν θ.
Καιαπνζάθεο θαηέζεζε ηαο εηζπξάμεηο απφ ην «Πξάζηλν
θνπζηάλη» θαη ν θ. Πεξδηθίδεο ην ειιείπνλ ηνπ αλαζηήκαηφο
ηνπ. Ο θ. Σξηθνχπεο δελ θαηέζεζε ηίπνηε, άκα φκσο επαλέιζε εθ
Μεζνινγγίνπ ζα θαηαζέζε … ηα φπια.
Δ νξρήζηξα ηα ηελ ππνδφρε ηνπ Βζλάξρνπ ελ
Σξηπφιεη.
Βηο ηνπ θ. Κνιηάηζνπ θφζκνο πνιχο. Ο θ. ππνςήθηνο
αλαπηχζεη πσο ζα νξζνπνδήζε ν ηφπνο, εάλ έιζε
πξσζππνπξγφο ν θ. Αειηγηάλλεο.
Βηο ην εθινγηθφ ζαιφλη ηνπ Νίθνπ Καιιηθξνλά αθνχσ
λα παίδνπλ ηνλ «Τπνςήθηνλ» θαη δελ αλεβαίλσ επάλσ.
Βξσηψ φκσο έλα γείηνλα.
Καη παίδνπλ απηφ ην θνκκάηη ζπρλά ;
Οπ…. Βίλε ηψξα δέθα ρξφληα !
Πψο ζα εηζέιζε ζηελ Άξηα. Λίγν απ‟ φια

Κακπνχξνγινπ

Βηο ην εμήο-κηα ζπκβνπιή λ‟ αθνχζεο θη‟ απφ κέλα.,
«Κνηλσληθά δηάθνξα» λα βάδεο πιεξσκέλα !

Θεξβάληεο

Σαο γεληθάο πκψλ απνηπρίαο επεζηέγαζελ ε απνηπρία
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Ώηηηθφο

ΐεξλάξ άξα,
ΐεξψλε,
Παξαζθεπνπνχινπ

ζνπ ηνπ ηδίνπ σο βνπιεπηνχ θαη ηνπ θφκκαηφο ζνπ. Χο
λαπαγφο ζπληεηξηκκέλνο δελ εγλψξηδεο απφ πνχ λα
πηαζζήο θαη σο ήξσο ηνπ Κεξβάληεο ήξρηζεο πφιεκνλ
θαηά ηεο ΐαζηιείαο. Βδήισζεο, φηη απνζχξεζαη ηεο
πνιηηηθήο θαη είπεο πξνο ηνπο θίινπο, ηνπο επάξηζκνπο
θίινπο, νη νπνίνη ζνπ απέκεηλαλ :
Ώπνζχξνκαη ηεο πνιηηηθήο, δηφηη εάλ παξακείλσ πξέπεη
λα θεξχμσ πφιεκνλ θαηά ηεο δπλαζηείαο ! …
Δζπράζηε, παξαθαινχκελ ! Δ δπλαζηεία ηνπ Γεσξγίνπ
έρεη ηφζνλ βαζείαο ηαο ξίδαο ηεο εηο ηνλ ηφπνλ, ψζηε κε
δχν ιαθηίζκαηα εηο ηα νπίζζηα επξίζθεζζε εθηφο ησλ
νξίσο ηεο Βιιάδνο….
(…) Σελ επηζηνιήλ ηαχηελ εζθφπνπλ λα ζαο ζηείισ
ηαρπξδνκηθψο, αιιά ηελ εδεκνζίεπζα εληαχζα, δηφηη
δελ ήκελ βέβαηνο, έαλ ζα θζάζε αζθαιψο εηο ηαο
ρείξαο ζαο, αθνχ δελ αλέιαβελ αθφκε ηελ δηεχζπλζηλ
ησλ Σαρπδξνκείσλ ν θ. Κακπνχξνγινπο.
Βηο ην ζεξηλφλ ζέαηξνλ ηνπ Σζφρα ήξρηζελ
ηππνδξφκηνλ κε φιν απηφ ην ςχρνο ηεο λπθηφο. Καη ν
θφζκνο, ν αλφεηνο θφζκνο, ζπξξέεη εθεί θαη ην
ηαηξνζπλέδξηνλ λνκίδεη, φηη δελ πξέπεη λα θιείζε ην
απηνθηνλείνλ απηφ ηεο νδνχ ηαδίνπ.
Κάπνηνο βιέπσλ ην πιήζνο :
Μα ηη γίλεηαη εθεί ;
Βθεί παίξλεηο εηζηηήξηνλ θαη άκα κπεο κέζα
παίξλεηο…. πνχληα.
Δ ζχδπγνο πξνο ηνλ ζχδπγνλ ηαηξφλ :
Αελ έπξεπε, θαυκέλε, ρζεο λα ζπζηήζεο εηο ηελ θπξίαλ
Βιέλελ λα πάε ζην ηππνδξφκηνλ ..
Αελ βαξχλεζαη ! Άθεζέ ηελ λα πάε, γηα λα ηεο
πάξνπκε κεξηθά ρξήκαηα απφ επηζθέςεηο…
Πψο κε γνχλα ;
Θα πάσ „ζην ηππνδξφκηνλ ηνπ Σζφρα.
Ο αλδξηάο ηνπ Γιάδζησλνο θέξεη γνχλαλ, σζάλ λα είλε
έηνηκνο δηα ην ηππνδξφκηνλ ηνπ Σζφρα.
Δ δεζπνηλίο ΐεξψλε επξίζθεηαη εηο Παξηζίνπο, φπνπ εθ
ΐφινπ κεηαβαίλεη εθεί θαη ε θπξία Παξαζθεπνπνχινπ.
Μεηά ηελ άθημηλ ηαχηεο ε άξα ΐεξλάλ ζα έιζε εηο
ΐφινλ.4
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Ώηηηθφο

ηγάιαο Μάξθνο

Δ εζπεξίο ηνπ θ. Μάξθνπ ηγάια επέηπρε ζαπκαζίσο.
Δ απαγγειία ησλ πνηεκάησλ αξίζηε θαη ε απνκίκεζηο
ηνπ Σξηθνχπε θαη ηνπ Αειηγηάλλε ηειεία. Κάπνηνο
Μεζνινγγίηεο αθνχσλ ηνλ ηγάιαλ απαγγέινληα αιά
Σξηθνχπε εθψλαμε :
Μαχξν ηνπ αγχξηε !
ηαλ δε πάιηλ ν θ. ηγάιαο απεκηκήζε ηνλ θ.
Αειηγηάλλελ, είο απιηθφο νιίγνλ έιεηςε λα ηνλ θσλάμε
εηο η‟ Ώλάθηνξα δηα λα ζρεκαηίζνπλ θπβέξλεζηλ.
Βηο επαξρηψηεο, αθνχσλ ηνλ θ. ηγάιαλ
απνκηκνχκελνλ ηνλ θ. Αειηγηάλλελ, εξσηά ηνλ
παξαθαζήκελφλ ηνπ :
Πνηνο είλε απηφο ;
Ο Αειηγηάλλεο.
Μα ηη θάζεη‟ εδψ θαη „κηιεί ν επινγεκέλνο ! Αελ
πεγαίλεη λα εξγαζζή ζην ζπήηη ηνπ γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ !
Σν ηππνδξφκηνλ ηνπ Σζφρα απαξηίδνπζηλ 70 άινγα
δψα, ήηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο, 20 ινγηθνί ίππνη, 2
κεγαινπξεπείο φλνη θαη είο λάλνο, ν νπνίνο είλεη ην έλ
δηζεθαηνκκπξηνζηφλ ηνπ θ. ΠαξαζθεπαΎδνπ.
Εδηαίηεξνλ ραξαθηεξηζηηθφλ ηνπ ηππνδξνκίνπ είλε, φηη
έρεη ηαηξφλ δηα λα λνζειεχε ηνπο ηππεπηάο, νη νπνίνη
πέθηνπλ απφ ηα άινγα.

092

15/05/1895

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

ηγάιαο Μάξθνο

092

15/05/1895

2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

ηγάιαο Μάξθνο

092

15/05/1895

4

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν Σζφρα

092

15/05/1895

4

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν Σζφρα

092

15/05/1895

4

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν Σζφρα

Γηαξθή εηζηηήξηα ηνπ ηππνδξνκίνπ ιέγνληαη εθείλα, ηα
νπνία θάζε βξάδπ είλε αθεχθησο πσιεκέλα.
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ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν Σζφρα

Μεηά ηελ παξάζηαζηλ, νη ζεαηνί πεγαίλνπλ εηο ην
παξαπιεχξσο δαραξνπιαζηείνλ ηνπ Λνπκπηέ, δηα λα
πάξνπλ… θαξακέιεο δηα ηνλ βήρα.
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ
εληππψζεηο κε…
βήρα.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ
εληππψζεηο κε…
βήρα.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ
εληππψζεηο κε…
βήρα.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ
εληππψζεηο κε…
βήρα.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ
εληππψζεηο κε…
βήρα.
ΘΒΏΣΡΕΚΏ
Βθ ηνπ Εππνδξνκίνπ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν Σζφρα
-

Καη εηο δηάινγνο :
Γηαηξέ, δελ είδεο αθφκε ην ηππνδξφκηνλ ;
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Ώηηηθφο

Θέαηξν Ώζήλαηνλ

ρη, αιιά κνπ ην επαηλνχλ πνιχ νη πειάηαη κνπ.
Ση λα ζαο πσ !
Δ άθημηο ηεο επινγηάο κ‟ εθφβεζε πεξηζζφηεξνλ απφ
ηελ άθημηλ ηεο ΐνπιήο. Μάιηζηα νιίγνλ έιεηςε λα
παξέιζε δη‟ εκέ απαξαηήξεηνο ε εκέξα ηεο ελάξμεσο
ησλ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο, έκαζνλ δε ηαχηελ εθ ηνπ
επνκέλνπ ηπραίνπ ζπκβάληνο.
Βπιεζίαζα εηο ηηλα πηλαθίδα, φπνπ θνιινχληαη ηψξα
ηα πξνγξάκκαηα θαη είδνλ έλ ηνηνχην κέγα, θέξνλ εηο
ην άλσ κέξνο θεθαιήλ ίππνπ. Πξνθαλψο ήην
πξφγξακκα ηνπ ηππνδξνκίνπ Σζφρα.
Ήξρηζα λ‟ αλαγηλψζθσ :
«Μεγάιε παξάζηαζηο, εηο ηελ νπνίαλ ζα ιάβσζη κέξνο
φινη νη παιεάηζνη, δέθα ίππνη, νη δχν ζνθνί φλνη… (ην
πξφγξακκα ήην νιίγνλ μεζρηζκέλνλ εηο ην κέζνλ θαη
έπεηηα έιεγε:) Σελ 10ελ ψξαλ νη θ.θ. ΐνπιεπηαί, ζα
ςαιή ν αγηαζκφο, ην ππνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ θ.ι.π.»
Οη παιεάηζνη, νη βνπιεπηαί, νη δχν φλνη, ην
ππνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ ; Ση είλε απηά ; Βζθέθζελ, φηη
θάπνηα ζχγρπζηο ζα ζπλέβαηλε. Καη ησ φληη
αλεθάιπςα, φηη ηα ιεπθά πξνγξάκκαηα ηεο ελάξμεσο
ησλ εξγαζηψλ ηεο ΐνπιήο εθθνιήζεζαλ επί ησλ
ιεπθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηππνδξνκίνπ !
Αηεξρφκεζα ηελ εβδνκάδα ησλ εγθαηλίσλ.
Καη αθνχζαηε.
Βγθαηλία ηεο λέαο ΐνπιήο, εγθαίληα ηεο ππνγείνπ
γξακκήο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Ώζελψλ-Πεηξαηάο,
εγθαίληα ηνπ λένπ ζεάηξνπ Αζήλαηνλ, εγθαίληα ησλ
αθπξψζεσλ ησλ εγθνινγψλ, εγθαίληα ηεο πξνζσξηλήο
πξνεδξείαο ηνπ θ. Σζαξιακπά…
«Ώζήλαηνλ».
Ήην φλνκα πεξηνδηθνχ θηινινγηθνχ, ηψξα δε είλε θαη
φλνκα ζεξηλνχ ζεάηξνπ, θηηζζέλεληνο απέλαληη ηνπ
Πνιπηερλείνπ. Δ γεηηλίαζηο αχηε έρεη ιφγνλ λα
επθνιχλε ηνπο εζνπνηνχο καο, νη νπνίνη εζζάλαλην
πνιχλ θφπνλ, αθνχ εηξγάδνλην φιελ ηελ εκέξαλ εηο ην
Πνιπηερλείνλ, λα κεηαβαίλσζη ηελ εζπέξαλ εηο ηαο
άιια ζεξηλά ζέαηξα θαη λα δίδσζη παξαζηάζεηο.
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ιην
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Κνηνπνχιε

Γηνιδάζεο

Καη ην φλνκα απηφ ηνπ ελ ιφγσ ζεάηξνπ έδσθελ ε
θπξία Φσηεηλή Σζαθάιε, επγελήο ζχδπγνο ηνπ
ζπκπαζνχο αξρηκεραληθνχ ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ
καο. Δ ραξηησκέλε αλάδνρνο εκύξσζε ην λενεγέλλεην
ζέαηξνλ δηα ηεο… παξνπζίαο ηεο.
Βηο ηνπο ηχινπο ην θαθελεδάθη είλε αλάζηαην απφ ηα
ηξαγνχδηα κηαο κπξλαίαο, ηεο νπνίαο ε κνξθή
εκβάιιεη εηο δηρνγλσκίαο ηνπο δσνιφγνπο, αγλννχληαο
εηο πνίαλ νκνηαμίαλ λα ηελ θαηαηάμνπλ. Βπηπρψο
θνπηζαβάθεο αλαρσξψλ ιχεη ην δήηεκα δηα ηεο
ερεξάο θξάζεσο :
Ώξεβνπάξ θψθηα !
Ο «χιινγνο ησλ Φηινηέρλσλ» δησξγάλσζε πξνρζέο
εθδξνκήλ εηο Βιεπζίλα θαηά ηελ νπνίαλ
αληεπξσζσπεχεην θαη ην σξαίνλ θχινλ. Μαδή κε ηνπο
άιινπο εθδξνκείο παξεξπίζθνλην θαη κεξηθνί…
επηδξνκείο.
Σειεγξαθηθνί απνκσλεηήξεο. Μεηαξξχζκπζηο κεηά
ηνλ δηνξηζκφλ ηνπ θ. Κακπνχξνγινπ.
Φνβεξά δξάκαηα ζπκβαίλνπζηλ εηο ηαο νδνχο, αιιά
θνβεξψηεξα πξνκελχνληαη ηα δξάκαηα… ησλ
ζεάηξσλ.
Μεηαμχ δχν :
Ο θφζκνο λα ραιάζε εγψ ην θεηηλφ θαινθαίξη ζα θχγσ
απφ ηαο Ώζήλαο, δηφηη δελ ππνθέξσ ηελ ζθφλε θαη ηα
θσκεηδχιιηα.
Καη εγψ ην ίδην ζα έθαλα, αλ δελ επηζπκνχζα λα ηδψ
ζεαηξηδνκέλελ ηελ . . . . πεζεξά κνπ.
Έρσ πεπνίζεζηλ, έιεγε θάπνηνο, αθ‟ νπ παξέζηε εηο
ηηλα δνθηκήλ ηεο «Πεζεξάο», φηη κεηά ηελ παξάζηαζηλ
ε θπξία Κνηνπνχιε πνιχ ζα βιάςε ηα θνξίηζηα ηεο,
δηφηη θαλείο δελ ζα επηζπκήζε λα βάιε εηο ην θεθάιη
ηνπ κία ηέηνηα . . . . πεζεξά !
Ση ζα εηπή πεζεξά ;
Βξξηλχο, ε νπνία ελψ ζε βαζαλίδεη λχρηα θαη κέξα, ζνπ
παξνπζηάδεηαη θαη εηο ην ζέαηξνλ, φπνπ πεγαίλεηο λα
μεζθάζεο ιηγάθη θαη λα ιεζκνλήζεο !!!
Δ «Πελζεξά» είλε έξγνλ ηνπ θ. Γηνιδάζε θαη…. Σνπ
γάκνπ.
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Σαρπδξνκηθή
ππεξεζία «θξηπ»

Σίκνο

Κσκεηδχι
ιηα

θιάβα

Ώξλησηάθεο,
Γάκπνπ Άξηεκηο,
Θέαηξν Παξάδεηζνο

ηαλ κπαίλσ ζηε ΐνπιή θαη βιέπσ ηνπο λεαξνχο
βνπιεπηάο θαζεκέλνπο, ακέζσο πνπ έξρεηαη ε ηδέα, φηη
νπρί ν θίινο Αεκήηξηνο Κακπνχξνγινπο, αιι‟ ν θ.
Αειηγηάλλεο έρεη θάκεη ην «Παηδνκάδσκα».
Ώζήλαηνλ. «Γνλ Κηρώηεο». Βίλε έξγνλ ηνπ θ. Εδνκ.
ηξαηεγφπνπινπ. Οη παξεπξεζέληεο εηο ηαο δνθηκάο
ιέγνπλ, φηη είλε ηιαξνηξαγσδία πξψηεο ηάμεσο.
Πεξηκέλνκελ αλππνκφλσο ηελ παξάζηαζηλ.
Βηο ην απηφ ζέαηξν κεγάισο εθηηκάηαη σο αξίζηε
εζνπνηφο, ε ην πξψηνλ εθέηνο εκθαληζζείζα δεζπνηλίο
Ώληηφπε Κνηνπνχιε, ζπγαηήξ ηνπ ζηαζάξρνπ. Φσλή,
παξάζηεκα, ππφθξηζηο, φια σξαία.
Σν Φάιεξνλ απέθηεζε θαη ζέαηξνλ. Πξνρζέο ελ ησ
μελνδνρείσ ηνπ Ν. Φαιήξνπ δησξγαλψζε δείπλνλ ππφ
ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινηέρλσλ».
ΚΛΏΐΏΝ. Βληαχζα.
Ι. Α. Χ.
Μνπ άξεζεο πνιχ, ηδίσο έρεηο σξαίαλ κ ν ξ θ ή λ θαη
κνινλφηη είζαη γπλαίθα, έρεηο… θ α ι ή λ γ ι ψ ζ ζ α
λ. Καη έλ άιιν αθφκε. Βίζαη ζθιάβα, αιιά δελ είζαη θ
ι ε κ κ έ λ ε. Αελ ακθηβάιισ, φηη εηο ηνλ Παξάδεηζνλ,
ζα πεξλάο θαιά. Ο θ. Ώξλησηάθεο είλε
πεξηπνηεηηθψηαηνο, θαίλεηαη δε φηη ζε αγαπά πάξα
πνιχ θαη θξνληίδεη καδή ζνπ λα ζ η ε θ α λ σ ζ ή…
Βιπίδσ λα ζε επηζθεθζψ θαη πάιηλ, αιιά νη ζπξσξνί
ζνπ δελ πξέπεη λα κνπ δεηνχλ ην εηζηηήξηνλ κνπ…
θαηαιακβάλεηο ; Βγψ εηο ηνηνχηνπ είδνπο δεηήκαηα
ζπκθσλψ πιεξέζηαηα κε ηελ γλψκε ηνπ αμηφηηκνπ θ.
Βπαηνχ κνπ : «φηαλ ε ζθελή είλαη ζθιάβα, ε είζνδνο
πξέπεη λα είλαη ε ι ε π ζ έ ξ α».
ΔΛΕΟΝ ΏΘΔΝΧΝ
Βληαχζα.
Λίαλ επείγνλ
Τςειφηαηε,
Μαο εηειεηψζαηε επί ηέινπο. Οχηε έρεηο ηδέαλ θαιήο
ζπκπεξηθνξάο. Μαο έςεζεο. νπ ρξεηάδεηαη έλαο
χκλνο γηα λα κάζεο εζχ. Οπθ, δελ ππνθέξεζαη επί
ηέινπο ! Βίζαη ζσζηφο Σζνπιήο, ηελ πξσίαλ α λ ε ξ ρ φ
κ ε λ ν ο η α φ ξ ε… θαη ηελ εζπέξαλ θξπβψκελνο
φπηζζελ απηψλ, φηε πνιπάξηζκα α π ν ζ π ά ζ κ α η α
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ΟΑΤΒΤ
ΜΒΛΏΥΡΕΝΟ

ΒΓΧ

Μειαρξηλφο
Οδπζζέαο

θσκεηδπιιίσλ εμέξρνληαη εηο θαηαδίσμίλ ζνπ… Καη κε
φιαο απηάο ηαο θαηαδηψμεηο ζπ ξνκαληηθψηαηα ξνπθάο
ηελ δξνζηά θαη ζηξαγγάο φ,ηη βξεο.
Δ απνκίκεζηο έθζαζελ εηο ην άθξνλ άσηνλ πξνρζέο ελ
ηε ΐνπιή. ππδεηνπκέλεο ηεο παξαθξαηήζεσο είπε
πεξί απηήο, φ,ηη θαη ν θ. Σξηθνχπεο. Καη ν είο θαη ν
άιινο αθήθαλ ηνπο θίινπο ησλ ειεπζέξνπο, ίλα κε
θέξσζηλ νπδεκίαλ επζχλελ. Οη αηψλεο αληηγξάθνπλ
αιιήινπο, είπελ ν ζπγγξαθεχο ησλ «Ώζιίσλ». Καη νη
πξσζππνπξγνί καο αληηγξάθνπλ αιιήινπο …
Σν «Πξώηνλ Ππξ» ππήξμελ έξγνλ αηπρέο, εξξίθζε δε
ηφζνλ ςπρξφλ χδσξ εθ ησλ ζεαηψλ, ψζηε εζβέζζε
ακέζσο. Καηά ινγνπαίγληνλ θξηθψδεο, φζν θαη ην
έξγνλ, ν θ. Λάκπξνο απεδείρζε πξσηόππξνο.
Οη ζηίρνη ηνπ έγνπ θαινί θαη ε κνπζηθή θαιιίηεξα. Οη
θεκπαρ, σπαίλ θαη άιινη ζπλεξγάηαη ηνπ θ.
Λάκπξνπ εθάλεζαλ νιίγνλ αλεηιηθξηλείο πξνο απηφλ,
δηφηη ηελ ηδίαλ κνπζηθήλ είρνλ δψζεη θαη εηο άιια
vaudevilles πνιχ αξραηφηεξα.
Δ θαηάζβεζε ηνπ «Πξψηνπ ππξφο» θαη ηεο
θηινινγηθήο δφμεο ηνπ ζπγγξαθέσο ηνπ.
Ο εμηδαληθεπκέλνο ζχιινγνο ησλ «Βξαζηηερλψλ» ελ
Πεηξαηεί ησ πξνπαξαζθεπάδεη εθηάθηνπο ηηκάο επί ηε
αλαγλψζεη ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη δχν δξάκαηά ηνπ
πξφθεηηαη λα παξαζηαζψζη παλεγπξηθψο, ηνπιάρηζηνλ
φζνλ άιινηε παξεζηάζε ελ Φαιήξσ ε «Μάξηπο
Ώηθαηεξίλε».
Ο θ. Μειαρξηλφο σο πνηεηήο λεσηεξίδεη ηφζνλ, ψζηε
νη ζηίρνη ηνπ θαηαληνχλ αγλψξηζηνη. Αελ είλε ν πνηεηήο
καο εθ ησλ πλεπκάησλ εθείλσλ, ηα νπνία
ππνηάζζνληαη εηο ξπζκφλ θαη εηο κέηξα. Αηαηί λα
ππάξρσζη κφλν δεθαπεληαζχιιαβνη ; Αηφηη επξέζεζαλ
νιίγνη κσξνί, φηηηλεο δελ ηφικεζαλ λα ππξβψζη ηα
ηεζέληα φξηα ; Ο θ. Μειαρξηλφο δηέξξεμε ηα δεζκά θαη
έηακε λέαλ νδφλ γξάςαο πνηήκαηα θαη εηο
δεθανθησζπιιάβνπο θαη εηθνζηζπιιάβνπο. Ώιιά δελ
είλε ηνχην ην ζαπκαζηφλ εηο ηνλ άλδξα. Μεη‟
εθπιήμεσο ζα κάζε παο ηηο, φηη ν θ. Μειαρξηλφο ελ
δηαζηήκαηη 7 κελψλ έγξαςε 19 ρηιηάδαο ιπξηθψλ
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Ώηηηθφο

Κσκεηδχι
ιην

Μαμηιάξσκα,
Παληφπνπινο

099

02/07/1895

1

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Κσκεηδχι
ιην

099

02/07/1895

4

“ΠΕΚ-ΝΕΚ”

Καιαπνζάθεο,
Κνηζειφπνπινο,
Λάκπξνπ,
Παληφπνπινο
Λάζθαξεο, Πσπ

Κσκεηδχι
ιην

Πηθ ληθ

ζηίρσλ θαη δχν έκκεηξα δξάκαηα ! Καη ηη ζηίρσλ ;
Μεγαιεηηέξσλ, σο είπνκελ, ησλ ζπλήζσλ θαηά 4 ή 6
ζπιιαβάο !
Ο θ. Παληφπνπινο καο παξνπζηάδεηαη σο…
ζπγγξαθεχο θσκεηδπιιίνπ. Σν πλεπκαηηθφλ ηνχην
πξντφλ ηνπ εζνπνηνχ δελ έρεη φλνκα. Θα ην βαπηίζνπλ,
ιέγεη νη ζεαηαί θαηά ηελ πξψηελ παξάζηαζηλ. Πνιινί
πηζηεχνπλ, φηη ζα νλνκαζζή : Μ α μ η ι α ξ ά θ η.
Σν θσκεηδχιιηνλ ηνπ θ. Παληφπνπινπ αλέιβνλ λα
παξαζηήζνπλ νη θ.θ. Λάκπξνο, Κνηζειφπνπινο θαη
Καιαπνζάθεο.
Βληφο ηεο εβδνκάδνο ζα δνζή ην σξαίνλ θσκεηδχιιηνλ
ησλ θ.θ. Λάζθαξε θαη Πσπ κεηά πνιιψλ αζκάησλ θαη
πεξηζζφηεξνλ θαιακπνπξίσλ. Δ ππφζεζηο δελ
πεξηγξάθεηαη ! Γεινία, παξαθξνζχλε θαη πξάγκαηα
εμψ θξελψλ. Σξαγνπδάθηα ραξηησκέλα, σλ ηδνχ θαη ην
δείγκα :
ΝΤΚΣΧΑΕΏ
Άθνπ ην ηξαγνχδη κνπ
„ο ηεο λχρηαο ηε γάιελε
ζαλ θξπθφ παξάπνλν
πνπ ε γε πξνο η‟ άζηξα ρχλεη.
Άθνπ ην ηξαγνχδη,
αγάπε ηψρεη θέξεη,
κηαο ςπρήο παξάπνλν,
πξνο έλα κφλν αζηέξη
Άθνπ ην ηξαγνχδη κνπ,
πνπ δηψρλεη ηα ζθνηάδηα
θη άλνημε ηα κάηηα ζνπ
λα ιάκςνπλ ζαλ πεηξάδηα.

100

09/07/1895

2

ΣΔ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν

Κ‟ έια „ο ην παξάζπξν
θαη ξίμε ηα κάιιηα ζνπ
ζθάια κεηαμφπιερηε
λαξζψ „ο ζηελ αγθαιηά ζνπ.
Έμνρνλ επηλφεκα νδνληνταηξνχ. Βίρε ηελ επηπρίαλ λα
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ΒΐΑΟΜΏΑΟ

100

09/07/1895

2

ΣΔ
ΒΐΑΟΜΏΑΟ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Δζνπνηφο

100

09/07/1895

2

ΣΔ
ΒΐΑΟΜΏΑΟ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Θέαηξν

100

09/07/1895

4

Δ ΦΕΛΟΟΦΕΏ
ΣΔ ΓΒΣΔ
(θέςεηο θαη
ζεκεηψζεηο.)

Βπηζεψξε
ζε

Πξψηνλ ππξ

100

09/07/1895

4

ΣΟ ΟΝΒΕΡΟΝ
ΚΔΝΕΚΟΝ Π
ΟΕΔΜΏ
ΕΧΏΝΝΟΤ
ΠΟΛΒΜΔ

Αξάκα

Σν λεηξν

101

16/07/1895

1

ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ
ΦΤΓΔ Ο
ΐΏΕΛΒΤ ;
Λφγηα ηνπ αέξνο.

Hambro

Κσκεηδχι
ιηα

Πνιέκεο

έρε ηελ ηαξάηζαλ ηνπ ζπεηηνχ ηνπ vis-a-vis εηο ην
ζέαηξνλ θαη λα βιέπε ηαο παξαζηάζεη. Ο ζηαζάξρεο
ηνπ απέθιεηζε ηελ ζέαλ κε ιηλάηζα θαη εθείλνο
εκάδεςε ζίαζνλ ζθχισλ εηο ηελ ηαξάηζαλ ηνπ, νη
νπνίνη εγαχγηδνλ φζν παίξλεη θαηά ηελ ψξαλ ηεο
παξαζηάζεσο :
Βθ ηεο ζθελήο :
Πξνδφηε ! ζθχιε !
Βθ ηεο ηαξάηζαο :
Γαπ ! γάνπ !
Δ γλσζηή Ώγγιίο, ε νπνία θάκλεη γπκλάζηα κε ηνπο
ζθχινπο εηο ηνπο δξφκνπο, έζπεπζε λα έιζε εηο
δηαξαγκαηεχζεηο κεηά ηνπ νδνληνταηξνχ.
Κάπνηνο είπελ, φηη θαιιίηεξνλ κέζνλ εθδίθεζεσο ζα
ήην λα έβγαδε ηα δφληηα ησλ πειαηψλ ηνπ εηο ηελ
ηαξάηζαλ θαηά ηελ ψξαλ ηεο παξαζηάζεσο.
Τπνζέησ, φηη αη ζηαθηδνθφξνη επαξρίαη εθ δεινηππίαο
πξνο εκεηέξνπο ζηάζνπο θάκλνπλ ζθελάο θαη
πξνβαίλνπλ εηο ιατθάο παξαζηάζεηο. Οη Ώηγηείο έδσθαλ
ην πξώηνλ ππξ… Βηο δεπηέξαλ παξάζηαζηλ ειπίδεηαη λα
ιάβε κέξνο θαη ε άξηη αθηρζείζα ηξαγσδφο θ.
Κξπνλέξε…
Σελ εβδνκάδα απηήλ νη ζακψλεο ησλ ζεάηξσλ ζα
παξαζηψζηλ εηο αιεζή απφιαπζηλ, αθνχνληεο ην
κεζηφλ ηξπθεξφηεηνο θαη θαληαζίαο πνηεηηθφλ έξγνλ
ηνπ αγαπεηνχ πνηεηνχ θ. Εσάλλνπ Πνιέκε. ηίρνη
γιαθπξνί θαη θξπζηαιιψδεηο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη φινη
λα ξνθήζνπλ σο γξαλίηαλ ελ κέζσ ηεο αηρκεξάο
ζεξκφηεηνο.
Μεξηθά πξάγκαηα εηο ηνλ ηφπνλ καο επαλαιακβάλεη
ηφζνλ ζηεξενηχπσο θαη ηφζνλ θαλνληθψο εηο
σξηζκέλαο επνράο ηνπ έηνπο, ψζηε δχλαληαη λα
ζπγθξηζψζη πξνο ηνπο αησλίλνπο θπζηθνχο λφκνπο.
Βίλε δπλαηφλ πνηέ ηνλ ρεηκψλα λα έρσκελ παξαγσγήλ
πεπφλσλ θαη δχλαηαί ηηο λα θαληαζζή ζπδήηεζηλ
πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο λα νκηιήζσζηλ νη θθ.
Καξαπάλνο, ηκφπνπινο, Βπηαμίαο ; Βίλε δπλαηφλ λα
πεξάζε θαινθαίξη ρσξίο θσκεηδχιιηα, ρσξίο θαχζσλα,
ρσξίο ιχζζαλ, ρσξίο ζπδεηήζεηο πξνο ζσηεξίαλ ηεο
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Κσκεηδχι
ιην
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Ώηηηθφο

Κσκεηδχι
ιην
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Ώηηηθφο

102
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ

103

30/07/1895

1
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Ώηηηθφο

Αξάκα

Σν φλεηξν

Πνιέκεο

103

30/07/1895

1
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Ώηηηθφο

Αξάκα

Σν φλεηξν

Πνιέκεο

103

30/07/1895

4

ΣΔ ΓΒΣΔ

Μαλήο

Αξάκα,
Βπηζεψξε
ζε

Πξψηνλ ππξ,
Φπρνθφξε

Κακπνχξνγινπ,
Παληφπνπινο

Πηθ Νηθ

Λάζθαξεο, Πσπ

Γσγξάθνπ

Θέαηξν Ώζήλαηνλ,
Λεθαηζάο, αίμπεξ

ζηαθίδνο ;
Σν ππνπξγείν ησλ εμσηεξηθψλ αγγέινλ ηελ ελ
ΐεξνιίλσ δηνξγάλσζηλ βηνκεραληθήο εθζέζεσο
πξνζθαιεί ηνπο ζέινληαο εθ ησλ εκεηέξσλ
βηνκεράλσλ λ‟ απνζηείισζη ηα είδε ησλ. Βηο ηελ
πξφζθιεζηλ έζπεπαλ λ‟ απαληήζσζη πξψηνη νη παξ‟
εκίλ θσκεηδπιιηνγξάθνη.
Σν αλππνκφλσο αλακελφκελνλ θαη παξαζηαζέλ «ΠηθΝηθ» ησλ θ.θ. Πσπ θαη Λάζθαξε εθάλε θαζ‟ φια
αληάμηνλ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θνηλνχ. Δ ζπλεξγαζία
ησλ θηιψλ ζπγγξαθέσλ έγεηλελ σο εμήο : Ο πξψηνο
έγξαςε ην Πηθ θαη ν δεχηεξνο ην Νηθ.
αλ λα κε καο έθζαλαλ νη αξζεληθνί δξακαηηθνί
ζπγγξαθείο, εβγήθε πάιηλ εθέηνο θαη ε δεζπνηλίο
Γσγξάθνπ. Ώιι‟ απηφ ίζσο δελ είλε ην ρεηξφηεξνλ. Σν
ρεηξφηεξνλ είλε, φηη κπνξεί λα βγε θακκία
Ώξηζηνηέιελα Πεηζάιελα λα ην θξίλε.
Πνίνο είλε ν αίμζπεξ ζήκεξνλ ελ Βιιάδη ; αο
εξσηψκελ αιιά κε θνβήζζε. Αελ πξφθεηηαη πεξί λένπ
δξακαηηθνχ ζπγγξαθέσο.
Πξφθεηηαη δηα ηνλ θ. Λεθαηζάλ.
Ώπηφο είλε ν αίμζπεξ, θαη αλ ζέιεηε, πεγαίλεηε λα
ηνλ ηδήηε εηο ην «Ώζήλαηνλ».
Βηο ην ζέαηξνλ :
Γηαηί, κπακπά, πξψηα παξηζηάλνπλ ηελ θσκσδία :
«ΐέβαηα-βέβαηα» θαη χζηεξα ην «λεηξνλ» ηνπ
Πνιέκε ;
Αηφηη γηα λα ηδήο φλεηξν πξψηα λα θνηκεζήο…
Σν «λεηξνλ» ηνπ αγαπεηνχ καο, ηνπ ηξπθεξνχ καο
πνηεηνχ ήξεζε πνιχ. Βθξίζε σο γιπθχ φλεηξνλ, ην
νπνίνλ εβγήθε ζε θαιφ ηελ επνκέλελ εηο ηνλ θ.
Πνιέκελ, αθνχ επήξε νπρί νιίγα πνζνζηά.
Πάιη κπνλάηζα δπλαηή εηο ηα πνιηηηθά,
αιιά κε ηνχηα „ζπραζαλ θαη ηα ΐνπιγαξηθά
θαη κφλνλ ν Γελλάδηνο θσηηέο θαη ιαχξεο ρχλσλ
εμάπηεη εηο ην χληαγκα ηνπο παίδαο ησλ Βιιήλσλ.
Πάιη κπνλάηζα δπλαηή παληνχ, φπνπ γπξίζσ…
χιε δελ βξίζθσ πνπζελά ζην θιαζζηθφ βαζίιεην
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θ‟ εζθέθζελ θη απεθέζηζα ηνπο ζηίρνπο πεηά λ‟ αθήζσ
θαη κε ηα κνχηξα λα ξηρηψ, λα γξάςσ θσκεηδχιιην.
Θα γξάςσ θσκεηδχιιην θ‟ εγψ ζηελ ηφζε θνχξηα,
λάρε ηξαγνχδηα κπφιηθα, θαζψο θαη θαιακπνχξηα
θη αλ θαη δελ έρσ φξεμη ζα γξάςσ κε ην δφξη
θη αο είλε ζαλ ην «Πξψηνλ Ππξ» θαη ζαλ ηελ
«Φπρνθφξε».
Θα γξάςσ θσκεηδχιιην θη αο γίλε φ,ηη γίλε,
πφζνη δελ γξάςαλ ηάραηε σο ηψξα μεπεζκέλνη…
Έιιελ δελ είκαη θη εγψ, δελ δσ ζηε Ρσκενζχλε
θ‟ εκέ ν ίδηνο ήιηνο ζαλ φινπο δελ ζεξκαίλεη ;
Καη πνηνο δελ γξάθεη ηάραηε κέζα ζηελ ηφζε δάιε ;
Αελ γξάθεη ν Παληφπνπινο, δελ γξάθνπλ ηφζνη άιινη
Βκπξφο… ην θσκεηδχιιην ζα γξάςσ ζηα ζσζηά,
αθνχ ζα πάξσ κάιηζηα κ‟ απηφ θαη πνζνζηά.
Νηξνπή κνπ, πνπ δελ έγξαςα ηφζνλ θαηξφλ σο ηψξα,
πνπ άξρηζαλ λα γξάθνπλε κεο ζησλ Ρσκεψλ ηελ ρψξα
θη απηά ηα ζειπθά
θαη κάιηζηα θαη δξάκαηα ηα κάια ηξαγηθά!
Κη αθνχ γπλαίθεο γξάθνπλε θ‟ έρνπλε ηφζν ζάξξνο
θαη ην θνηλφλ ηεο πξνζθαιεί εηο ηελ ζθελήλ επάλσ,
εγψ θνληδάκ θξεκαληαιάο, πσο δελ ζα ηψρσ βάξνο,
αλ έρσ θσκεηδχιιην ηνπιάρηζην δελ θάλσ ;
Γηα δφμα θαη γηα πνζνζηά ηα ξνχρα κνπ ζα ζθίζσ
θ‟ ίζσο θαλέλα πξφζσπν ηνπ έξγνπ κνπ λα παίμσ,
ηελ κφδα δε αθνινπζψλ, ηελ θάηζα κνπ ζα ζηήζσ
θαζψο θαη ν Κακπνχξνγινπο ζην ζέαηξνλ απ‟ έμσ.
Ώλ δελ ζπκβή θαη εηο εκέ, σο γίλεηαη ζπλήζσο,
κε θξίζεηο λα κε ελνριή ησλ θξηηηθψλ ην πιήζνο,
θαη γξάςνπλ γηα ην έξγνλ κνπ κε θφξα πξνο ηνηο
άιινηο
ν Κάπα θαη ν Έςηινλ θη ν Σέιεο ν Πεηζάιεο,
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αο βεβαηψ δελ ζθέπηνκαη ηνπο θξηηηθνχο λ‟ αθήζσ
θ‟ εηο ηνλ θαζέλα απ‟ απηνχο δεφλησο ζ‟ απαληήζσ…
θη αλ εθ δεπηέξνπ θαη κ‟ απηφ ηαο θξίζεηο ησλ αθνχζσ,
ηφηε ηνπο θίινπο θξηηηθνχο παηφθνξθα ζα ινχζσ.
Κη αλ πάιηλ αδηφξζσηνη νη θξηηηθνί ζειήζνπλ
λα κνπ μαλακηιήζνπλ,
ρσξίο εθ ηξίηνπ εηο απηνχο απφθξηζη λα δψζσ
απηνπξνζψπσο ζα ηνπο βξσ θαη ζα ηνπο κπαγιαξψζσ
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2

ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

104

06/08/1895
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Ώηηηθφο

104

06/08/1895

2-4

ΣΏ ΠΕΡΣΏ ΣΔ
ΏΦΏΛΒΕΏ

Τπαίζξηα ζέαηξα

Αξάκα,
Αξακαηηθ
φ εηδχιιην

Φπρνγηφο,
Φπρνθφξε,
Φπρνπαηέξαο

Βπηζεψξε
ζε,
Κσκεηδχι
ιην,
Σξαγσδία

Πξψην ππξ,
Φαχζηα

Ώλησληάδεο,
ΐεξλαξδάθεο,
Λάκπξνο,
Μειηζζηψηεο

-

Έηζη κε θσκεηδχιιην ζα βγσ θ‟ εγψ ζηε κέζε
θη αλ ηχρε –ν κε γέλνηην- ην έξγνλ κνπ λα πέζε ;
ρσξίο καξάδη δη‟ απηφ, ζαο βεβαηψ, λα βάισ
ζα μαλαγξάθσ θη άιιν.
Βηο έξγνλ ζεάξεζηνλ πξνέβε ε Ώζηπλνκία,
απαγνξεχζαζα ηελ πέξαλ ηνπ κεζνλπθηίνπ δηάξθεηαλ
ησλ παξαζηάζεσλ ελ ηνηο ππαίζξηνηο ζεάηξνηο. Βάλ
απήγνξεπε ηαο παξαζηάζεηο θαη πξν ηνπ κεζνλπηθηίνπ,
ην έξγνλ ηεο ζα ήην κάιινλ θηιάλζξσπνλ.
Πξν ηηλνο επαίρζε εηο ην ζέαηξνλ ν Ψπρνγηόο, πξν
νιίγσλ εκέξσλ ε Ψπρνθόξε θαη θαη‟ απηάο ζα παηρζή
ν Ψπρνπαηέξαο. Ώλακέλεηαη κεη‟ αγσλίαο λένλ δξάκα :
ν Ψπρνβγάιηεο.
Σν θινγεξώηεξνλ δήηεκα ηεο εκέξαο κεηά ηα
Μαθεδνληθά είλε, λνκίδνκελ, ηα ζπίξηα ηεο αζθαιείαο.
Αη‟ απηφ δελ εζεψξεζα άηνπνλ λα ιάβσ κηθξάο
ζπλεληεχμεηο δηα ηα θαηεξακέλα απηά ζπίξηα, a vol
d‟oiseau, κε ηελ ηαρχηεηα δειαδή κε ηελ νπνίαλ
αλάπηνπλ.
Καη πξψηνλ ζπλήληεζα ηνλ:
Ώπνζηφιελ.
Ανο κνπ έλα θνπηί ζπίξηα ηεο αζθαιείαο.
Αελ έρσ.
Γηαηί ;
Φνβνχκαη κήπσο πηάζε ππξθατά ην καγαδί κνπ. Ώπηά
είλε ηα ρεηξφηεξα ζπίξηα, ελψ ηα άιια είλε
αλακβηζβήηεηα. Πηάλνπλ επζχο θσηηά θαη ζνπ θαίλε ηα
κνχηξα. Βγψ, γηα λ‟ αλάςσ κ‟ απηά ην ηζηγάξν κνπ
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ΏΣΣΕΚΏΕ ΔΜΒΡΏΕ

Ώηηηθφο

Γαλ Νηαξάο (Jeanne
D‟ Arras), Θέαηξν
Φαιήξνπ, Μάηθαξη
Γαλ Νηαξάο (Jeanne
D‟ Arras)

αθηλδχλσο, ην έβαδα ζε κηα πνιχ καθξπά πίπα. Μα έια
πνπ ε κχηε κνπ . . .
Ο θ. Λάκπξνο.
Βγψ λα ζαο πσ είκαη επραξηζηεκέλνο. Χο
αληηπξφζσπνο ππξαζθαιηζηηθήο. Βηαηξίαο, δηφηη ζα
έιζνπλ νη άλζξσπνη λα αζθαιηζζνχλ βέβαηα θαη σο
ζπγγξαθεχο, δηφηη ζθνπεχσ λα γξάςσ λένλ
θσκεηδχιιηνλ. «Σν πξψην ζπίξην».
Ο θ. Μειηζζηψηεο.
Αελ κνπ έθζαλε πνπ άθεζα ην ςαιίδη θ‟ έπηαζα ηελ
πέλλα, αιιά βγήθαλ θαη ηα ζπίξηα ηεο αζθαιείαο λα
μπξίζνπλ ηνπο αλζξψπνπο…
Ο θ. Ώλησληάδεο.
Ση ηδέαλ έρεηε δηα ηα ζπίξηα απηά, θ. Ώλησληάδε ;
Με απηά, θίιε κνπ, πξαγκαηηθψο κπνξεί θαλείο λα
θάςε ην κνπζηάθη ηνπ.
Καη ηα δξάκαηά ηνπ…
Ο θ. Φηιήκσλ.
πληζηψ πξνο ηνπο αληηζέηνπο κνπ ππνςεθίνπο
δεκάξρνπο λα κεηαρεηξηζζνχλ ζπίξηα ηεο αζθαιείαο
εηο ηνλ εθινγηθφλ αγψλα δηα ηνπο θίινπο ησλ.
Ο θ. ΐεξλαξδάθεο.
Θα ζέζσ ηελ «Φαχζηαλ» εηο ελέξγεηαλ, δηφηη εκπνξνχλ
λα ηελ παίμνπλ θαη κε εζνπνηνί.
Μία δνχια.
Βίλε ηα ρεηξφηεξα ζπίξηα, δηφηη… δελ απηνθηνλεί
θαλείο κ‟ απηά.
Ο θ. Μπξηαλζνχζεο.
Βίκαη ηεο ηδέαο λα ιείςνπλ εληειψο, θαη λ‟ αλάβε ν
θαζέλαο απφ ην ζηγάξν ηνπ άιινπ !!
Βκθάληζηο επί ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ ελ Φαιήξσ.
Βγγξάθε, φηη εηο ηελ νηθίαλ ηεο Jane Darras επξέζεζαλ
είδε ηηλά ιαζξεκπνξηθψο εηζαρζέληαο, κεηαμχ δε
απηψλ ήζαλ θαη ηηλα εθ θανπηζνχθ, πεξί σλ δελ
πξνλνεί ην δαζκνιφγηνλ. Σν γεγνλφο ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ δηέςεπζελ ε ανηδφο, γξάςαζα, φηη
πάληνηε έδεζελ ελ Βιιάδη ππνθχπηνπζα… εηο ηνπο
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Ώηηηθφο

Θέαηξν Φαιήξνπ
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ΒΠΕΓΡΏΜΜΏΣΏ
Βηο ηνλ
Καινζηχπελ

ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Καινζηχπεο
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ΡΟΑΟΛΦΟ
ΜΏΨΦΏΡΣ

Έλαο Άιινο

Γαλ Νηαξάο (Jeanne
D‟ Arras), Μάηθαξη

λφκνπο θαη φηη σθειεί ηνλ ηφπνλ, δηφηη θάκλεη νππρί
κηθξάλ εηζαγσγήλ… ρξπζνχ, ηνλ νπνίνλ καδεχεη εθ
ηνπ εμσηεξηθνχ δηα ηνπ εληίκνπ επαγγέικαηφο ηεο. Βηο
κεξηθά απφ απηά είκεζα ζχκθσλνη.
Βηο ηνλ θήπνλ ηνπ Φαιήξνπ δελ έιεηςε θαη ελ
ζθάλδαινλ. Κάπνηνο βνπιεπηήο ζπλειήθζε
εθαξκφδσλ ηελ παξαθξάηεζηλ επί κηαο… Κπξίαο.
ηεξίδεηο ηαο ειπίδαο ζνπ ζηε γιψζζα
θαη ίζσο έξγα θάλεηο άιια ηφζα.
Μα έρεηο απνηχρε σο ηελ ψξα
θαη αλ θνπξάγην έρεο πιένλ ηψξα
κηα ζπκβνπιή ζνπ δίλσ θη αθνχζέ ηελ.
Σε γιψζζα ζνπ, θπξ Γηάλλε, δάγθαζέ ηελ.
Καη πνίνο δελ ηνλ γλσξίδεη ! Πάληνκε κε ην θαπέιιν
ζην ρέξη, κ‟ έλα κπνπθέην ζηελ θνκβηνδφρελ ηνπ νπρί
επθαηαθξνλήησλ δηαζηάζεσλ, κε ηα ρξπζά ηνπ γπαιηά,
κε ηα θαηάιεπθα ζαλ κπακπάθη καιιηά ηνπ, κε ην
ηξηαληαθπιιέλην ρξψκα ηνπ, κε ηα πεξίεξγα ειιεληθά
ηνπ… θαη κε ηελ πξνθιεηηθήλ Κπξίαλ ηνπ, ηελ νπνίαλ
πεξηέθεξελ εηο ηαο νδνχο θαη ηελ νπνίαλ σλφκαδε
ζχδπγφλ ηνπ, αιι‟ ήηηο δελ ήην ηνηαχηε.
Ο Ρνδφιθνο Ματθάξη αθίθεην εληαχζα πξν 45 εηψλ,
σο ιέγεη δε ν ίδηνο, εηζήγαγε ηνλ πνιηηηζκφλ εηο ηαο
Ώζήλαο θαη σο ιέγνπλ άιινη εμήγαγε πιείνλα ησλ δχν
εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ, ηα νπνία εμψδεπζελ εηο
Παξηζίνπο, ΐηέλλελ θαη Μαδξίηελ. ζηε ην θύξην
Ρνληόιθν δελ επιεξψζε νιίγνλ δηα ηνπο
εθπνιηηηζηηθνχο ηνπ θφπνπο.

-

Οκνινγνπκέλσο ην θαηάζηεκα ησλ θνκςνηερλκάησλ
ηνπ Ματθάξη ήην εθ ησλ ζπαλίσλ. Σα πάληα
θνκςφηαηα, πεξηθαιιέζηαηα, αιιά θαη αθξηβψηαηα. Ώη
πξνζήθαη ηνπ ήζαλ άζκαηα εηξήλσλ, δπζηπρία δε εηο
εθείλνλ, φζηηο ζα εηζήξρεην λα αγνξάζε ηη.
Κάπνηνο δη‟ απηφ είπε :
Μπήθα ζηνπ Ματθάξη λ‟ αγνξάζσ έλα πνξηκνλέ θαη
αθνχ ην αγφξαζα δελ είρα χζηεξα πεληάξα λα βάισ
κέζα.
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Μαο δηεγήζεζαλ θαη ην εμήο γεγνλφο :
Μίαλ εκέξαλ ν θ. πγγξφο θαη ν θ. ηκφπνπινο κεηά ηνπ κηθξνχ
ηφηε πηνχ ηνπ δηήξρνλην πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Ματθάξη. Ο
κηθξφο ηκφπνπινο είδε εηο ηελ πξνζήθελ κίαλ θακηιίηζαλ, ήηηο
ησ έθακε κεγάιελ εληχπσζηλ, θαη εδήηεζελ επηκφλσο λα ηνπ ηελ
αγνξάζνπλ. Ο παηήξ αληέζηε, αιι‟ ν θ. πγγξφο, ζέισλ λα
πεξηπνηεζή ηνλ αλάδεθηφλ ηνπ, επιεζίαζε ηνλ Ματθάξη θαη ησ
παξήγγεηιε λα ζηείιε ηελ θακηιίηζαλ εηο ην ζπήηη ηνπ θ.
ηκνπνχινπ θαη ηνλ ινγαξηαζκφλ εηο απηφλ.
Δ εληνιή εμεηειέζζε. Δ θακηιίηζα εζηάιε ακέζσο θαη ν
ινγαξηαζκφο κεηά έλα κήλα. Ση δε εδήηεη ; 650 δξαρκάο. Βπί ηε
εθπιήμεη ηνπ θ. πγγξνχ ν Ματθάξη είπελ, φηη ηφζν θάλεη θαη φηη
δέρεηαη πίζσ ηελ θακηιίηζα… δηφηη εγλψξηδελ, φηη ήην πιεφλ
θαηεζηξακκέλε.
Ώη επηπρείο φκσο αχηαη εκέξαη απήιζνλ, σο απήιζε θαη ε
θαιιηπάξεηνο Κπξία κεηά ηεο νπνίαο εμήξρεην εηο ηαο νδνχο. Καη
απήιζε θεπ ! αλεπηζηξεπηεί, δηφηη θάπνηε απήιζε δη‟ νιίγα κφλνλ
εκεξνλχθηηα θαη επαλήιζε πάιηλ εηο ηνπ Ματθάξη ηελ
πξνζηαηεπηηθήλ ζηέγελ. ηαλ ηφηε ηνπ αλήγγεηιαλ ηεο
δξαπέηηδνο ηελ ζθιεξάλ πξάμηλ, είπε κεηά ςπρξαηκίαο :
Σα έξηε πάιη … ην Έιιελεο ληελ εθεί λα μνληεχε γηα
γπλαίθεο πνιιά παξάληεο…
Καη επαλήιζε! Καη ν Ματθάξη ηελ εδέρζε κε αλνηθηάο
αγθάιαο.
Ο ίδηνο δηεγείηαη θαη άιιελ παξνηκίαλ ζθελήλ.
Βπήγε, ιέγεη, κίαλ εκέξαλ ζην ζπήηη θαη εχξε ηελ
γπλαίθα εθείλελ, ηελ νπνίαλ απηφο ζπλεηήξεη, λα πίλε
ην ηζάη ηεο κε θάπνηνλ μέλνλ αμησκαηηθφλ…
Ώκά ην είληα κ‟ έπηαζε ηπκφο πνιχο, ηα κάηηα κνπ
έγθηλαλ θσηηά, κ‟ έπηαζε ίλα δάιε…
Καη ηφηε ηη έθαλεο ;
Έθιεηζα ην πφξηα θαη έθπγθα…
Απζηπρψο αη εκέξαη ηεο επηπρίαο παξήιζνλ δηα ηνλ
αγαπεηφλ καο αζελατθφλ ηχπνλ. Οη άλζξσπνη εδψ
ηφζνλ εμεπνιηηίζζεζαλ, ψζηε ηα είδε ηεο πνιπηειείαο
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ηνπ Ματθάξη, ηα ζαπκαδφκελα άιινηε, ζήκεξνλ δελ
ειθχνπζηλ αγνξαζηάο. Καη απηφο απεθάζηζε λα
δηαιχζε ην πινχζηνλ θαηάζηεκά ηνπ. Δ ιέμηο φκσο
δηάιπζηο έραζε ηελ ζεκαζίαλ ηεο, δηφηη αθ‟ εο επνρήο ν
Ματθάξη είπε πσο ζα δηαιχζε ην θαηάζηεκά ηνπ, ε
ΐνπιή δηειχζε πεληάθηο θαη απηφ αθφκε δελ δηειχζε.
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Θέαηξν Οξθαλίδνπ,
Ματθάξη, Jane
Darras
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ΏΐΑΔΡΕΣΔ

Αξάκα

Ώζελαίο

Θέαηξν
Παξάδεηζνο,
Καινζηχπεο

Καινζηχπεο

Λνηπφλ ηη λα θάκε ;
Κξήκαηα ληελ έθεη… πψο ηα θάε ; Πψο ηα δήζε;…
Νηπζηπθία κεγθάιε…ηνλ θφζκν θαιφ…ην
θπβεξλήζεηο θαθφ θαη ςπθξφ…
Αη‟ φια απηά απεθάζηζε λα αλέιζε εηο ηελ ζθελήλ θαη
ζπλεηαηξίζζε κεηά ηεο J. Darras. Πνιινί ιέγνπλ, φηη ε
ρξεκαηηθή ζηελνρσξία δελ ηνλ ελάγθαζε πξνο ηνχην,
αιι‟ φηη ε θαηαπεζνχζα ανηδφο ην απήηεζελ σο
αληάιιαγκα ηνπ έξσηφο ηεο… Καη εκείο ην
πηζηεχνκελ, αθνχ επξέζεζαλ εηο ηνλ νίθηνλ ηεο J.
Darras ιαζεξκπνξηθψο εηζαρζέληα αληηθείκελα
πιαζηά, σλ ζηεξείηαη θαίλεηαη ν γέξσλ-Ματθάξη, αιιά
ηα νπνία εληειψο γλήζηα ηφζνλ αθζνλνχζηλ εηο ηνλ
ηφπνλ καο.
Σν θαθφλ είλε, φηη νη εζνπνηνί θεχγνπλ αδηαθφπσο απφ
ηνλ έλα ζίαζνλ εηο ηνλ άιινλ. Σφζαη είλε αη επειζνχζαη
κεηαβνιαί εηο ηνπο ζηάζνπο, ψζηε λνκίδεηο, φηη ηαο
έθακελ ν Αειηγηάλλεο.
Σελ κεγαιεηηέξαλ δνπιεηάλ απφ ηεο ζθελήο ζα θάκε ν
Ματθάξη, ν νπνίνο ζπλεδπάζζε κεηά ηεο Jane Darras.
Βηο ην ζέαηξνλ Οξθαλίδνπ ζα ραιάζνπλ θφζκνλ νη
εξαζηαί ηεο Jane Darras θαη εξσκέλαη ηνπ Ματθάξη.
Βηο ηνλ Παξάδεηζνλ εδηδάρζε ε «Ώζελαίο», δξάκα εηο
πξάμεηο 5 ηνπ θ. Καινζηχπε. Σν έξγνλ νκνηάδεη κε ηελ
«Φαχζηαλ» θαηά ηελ… πέκπηελ πξάμηλ, ε νπνία ην
θαηαζηξέθεη.
Μα πάληνηε απηή ε Πέκπηε πξάμηο ! αλαθσλεί
θάπνηνο. Αελ ην έγξαθελ ν επινγεκέλνο κε ηέζζαξεο
λα γιπηψζε !
Βηο δεκνδηδάζθαινο κεηά ηελ παξάζηαζηλ.
Χξαίνλ ην έξγνλ ζαο θ. Καινζηχπε αιιά….
Ώιιά ;
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Ήζεια λα ζαο ππελζπκήζσ γηα ην δηνξηζκφ κνπ…
Δ κεγαιείηεξα έιιεηςηο, ε νπνία παξεηεξήζε εηο ην
δξάκα ππφ ησλ θίισλ ηνπ ζπγγξαθέσο, ήην ε έιιεηςηο
ηνπ θ. Αειηγηάλλε εθ ηεο παξαζηάζεσο.
Βηο ην ζέαηξνλ Σζφρα παξηζηάλεηαη θαζ‟ εθάζηελ ε
«Φπρνθφξε». Σν έξγνλ πεξηέρεη πνιινχο
ππξνβνιηζκνχο θαη είλε ιεζηξηθφλ, αθνχ κάιηζηα
αλεθαιχθζε εζράησο, φηη έρεη κεηαθξαζζή εθ ηνπ
Γεξκαληθνχ.
Σν έξγνλ δίδεηαη ππφ ηνπ ζηάζνπ θαζ‟ εθάζηελ, δηφηη ν
Γεξκαλφο ζπγγξαθεχο, ν νπνίνο ζα ειάκβαλε ηα
πνζνζηά, δελ είλε εηο ηελ δσήλ.
Θεαηξηθή επηηπρία είλε ν «Φπρνπαηέξαο»,
ιεπηνθακσκέλνλ έξγνλ ηνπ θ. Ξελνπνχινπ. Ώξέζεη
πνιχ θαη εηο ηνπο εζνπνηνχο, δηφηη έρεη κίαλ ζθελήλ εηο
ηελ νπνίαλ ηξψγνπλ.
Μεηά ηελ παξαζηάζηλ ηνπ «Ανλ Κηρψηνπ».
Θαπκάζηνο απηφο ν «Ανλ Κηρψηεο»…
Ναη σξαίνλ έξγνλ…
Αελ ζνπ ιέγσ γηα ην έξγνλ, βξε αδειθέ… γηα ηνλ
Κνηνπνχιελ !
Ση ηα ζέιεηε !
Σν θαιιίηεξνλ έξγνλ ηεο εθεηεηλήο πεξηφδνπ είλε ν
«Ρσκαίνο θαη ε Ενπιηέηηα». αο ην ιέγσ ελ εηιηθξηλεία
θαη κε ππνζέζεηε, φηη ππνθξίλνκαη.
Έρεηε καμηιαξάθηα γηα ηηο… θαξθίηζεο ;
Βκάδεςα πνιιά απφ ην ζέαηξν
Δ απνζέσζηο εηο ην ζέαηξνλ Οξθαλίδνπ.
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ΘΒΏΣΡΟΝ
ΟΡΦΏΝΕΑΟΤ
ΚΔΝΔ Ώ΄.
(πνπ ν Ρνδφιθνο
Ματθάξη βγάδεη
ιφγν)

Θέαηξν Οξθαλίδνπ,
Μαμηιάξσκα
Θέαηξν Οξθαλίδνπ,
Ματθάξη,
Μαμηιάξσκα, Jane
Darras

ΒΓΧ

Ματθάξη.
Αμηόηηκν θνηλό. Κπξίεο θαη Κύξηνο.
Σέιηε λα κάηεηε πψο ην Ματθάξη αλέβε ζην ζθελή;
Βίλε θνβεξφλ ! Σν Ρνληφιθν λα κελ έθε λα θάε ςσκί.
αξάληα ληχν θξφληα είλε ην Ματθάξη ζην Ώηήλα θαη
ληελ έθαλε θαθφ ζε θαλέλα. Μία θαη νγηφληα έπηαζε ην
καγθαδή ηελ βληνκάληα. Άιινηεο ην Ματθάξη εχξηζθε
θξήκαηα ρσξίο ππνγθξαθή θαη έληηλε ην θέξη κφλν,
ηψξα πξέπεη λα έθεο ηέζζεξεο παιάηηο δηαλά ζνπ
ληαλείζνπλ εθαηφλ ληξάρκεο. νπ ιέλε έθεηο ζπήηη γηα
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ππνηήθε ; Καη ηη είκαη εγθψ ζαιηάγθνο λα έθσ ζπήηη ;
Μφλνλ ην ζαιηάγθνη έθνπλε ζπήηη ζην πιάηε ηνπο. Ώ,
είλε ηξνκεξφλ! Βίλε ηξειιαηή θαλείο ! Σν Ώηήλα έθεη
παξάληεο, απφληεημηο πνπ έξρεηαη ηφζν θφζκν ζην
ηέαηξν. . . Άιινηε ην Ώηήλα ήηαλε ην δσή απιφ. . .
Βπήγθελεο ζ‟ έλα ζπήηη θαη ζνπ ληίλαλε γιπθφ βχζηλν
θαη πάεη έμσ, ηψξα ηέιεη θάη-βνθιφθ . . . Ώ, είλεη
θνβεξφλ ! . . .
ΚΔΝΔ ΐ΄.
(πνπ ηα καμηιάξηα εμαγξηνχληαη).
Ματθάξη
Σν Έηλνο ην θαθφκνηξνλ
θαηήληεζελ ειεεηλφλ
θαη ληελ έθεη νβνιφλ
ην Τπνπξγείν ησλ Οηθνλνκηθψλ
ΐγαίλεηο ζην ληξφκν κηα ζηηγκή
θαη ζηξαηηψηαηο πνπηελά….
εηο ηελ πιαηείαλ ηνπ πληαγκαηνχο
γθεκάηε αμησκαηηθνχο….
Ο Νηήκαξθνο θη ν θξνληηζηήο
ληελ ξίρλνπλε λεξφ ζηε γεο
λα βγε ηέινπλ ην θεγγάξη
γηα λα ζβχζνπλ ην θαλάξη
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4

ΏΝΧ – ΚΏΣΧ

Βπηζέσξε
ζε

Άλσ θάησ

Σν λφκηζκα ην ληθειφλ
είλ‟ απφ καχξνλ ηελεθέλ
θαη ην θξπζφ ην αιεζηλφλ
επξίζθεηαη ζην Ώημ-ιε-κπαίλ…
ΚΔΝΔ Γ΄.
(πνπ ν Ματθάξη αζπάδεηαη ηελ Jane Darras
εκίγπκλνλ νιίγνλ θάησζελ ηεο πιάηεο θαη ηα
καμηιαξάθηα ζπεχδνπλ λα ηνπο ζπγραξνχλ επί ηεο
ζθελήο).
Ώπφ ηεο πξνζερνχο Σξίηεο αη Ώζήλαη ζα γίλνπλ άλσθάησ. ια ηα ηκήκαηα ηεο πφιεσο, αη εθεκεξίδεο, νη
αλδξηάληεο, ηα πάληα ζα γίλνπλ άλσ-θάησ. πεπδφκελ
φκσο λα ζαο είπσκελ, φηη δελ πξφθεηηαη πεξί
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επαλαζηάζεσο, αιιά πεξί ηεο λέαο επηζεσξήζσο ηνπ
1895.
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