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Α. Το έργο στην εποχή του καί στο χώρο του

Η επιθεώρηση «Έξω Φρενών» * 1 διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη το 1908. Ο 
χαρακτηρισμός «βυζαντινή» που κοσμεί τον υπότιτλό της δεν είναι αναφορά, όπως, ί
σως δίκαια, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, στους ιστορικούς χρόνους του Βυζαντίου, 
αλλά σημαίνει πολύ απλά «κωνσταντινουπολίτικη». Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος από τον 
οποίο προέρχεται η βυζαντινή επιθεώρηση «Έξω Φρενών» είναι η ελληνική παροικία 
της Πόλης. Αυτή η κωνσταντινουπολίτικη ελληνική κοινωνία, εξάλλου, απαρτίζει και το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης έζησαν στα 1908 ένα σημαντικό ιστορικο-πολι- 
τικό γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα την 
πρωτεύουσά της: την αποκατάσταση του Συντάγματος του 18762, καθώς κάτω από την 
πίεση των Νεότουρκων, που στις 11/23 του Ιούλη του 1908 έκαναν στρατιωτικό κίνημα, 
ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ Β' αναγκάστηκε να επαναφέρει το συνταγματικό πολίτευμα.

Η επαναφορά του Συντάγματος είχε μοναδική απήχηση και χαιρετίστηκε με μεγάλο 
ενθουσιασμό από όλο το λαό της Αυτοκρατορίας, γιατί οι διάφορες εθνότητες που τον 
αποτελούσαν, και ανάμεσα τους, βέβαια, και οι Έλληνες, είχαν άμεσα συνδέσει το συ
νταγματικό καθεστώς με τον εκδημοκρατισμό του κράτους, την κατάργηση της σουλτα- 
νικής απολυταρχίας και την εκπλήρωση παλιών αιτημάτων ισονομίας, κοινωνικής και 
πολιτικής δικαιοσύνης κ.λπ.

Πραγματικά, από τις αρχές του το προοδευτικό, νεωτεριστικό κίνημα, που είχε για 
στόχο τον εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι και την επανάσταση 
των Νεότουρκων το 1908, είχε διακηρύξει την πρόθεσή του να διατηρήσει τον πολυε

* Το άρθρο είναι προδημοσίευση ενός μέρους από την Εισαγωγή στην επιθεώρηση «Έξω Φρενών», το 
κείμενο της οποίας με εισαγωγή και σχόλια συμπεριλαμβάνεται στον Β' τόμο της έκδοσης Θ. Χατζηπαντα- 
ζής/Λ. Μαράκα, Η Αθηναϊκή Επιθεώρηση, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς στη σειρά Νέα Ελληνική Βι
βλιοθήκη, εκδόσεις Εστία, Αθήνα.

1. «Έξω Φρενών. Βυζαντινή Επιθεώρησις εις πράξεις τρεις μετά προλόγου. Υπό Πολ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ και Κ. Γ. ΜΑΚΡΙΔΟΥ. 1908». Η έκφραση «Έξω Φρενών» χρησιμοποιείται με την έννοια «πολύ α
στείος» που αποτελεί συνηθισμένο χαρακτηρισμό για νούμερα της Επιθεώρησης. Π.χ. Εσπερινή, (28 Μάη 
1913) που αποκαλεί νούμερο του «Καρνέ», το οποίο καταχεικροτήθηκε, «εξωφρενικόν».

2. Μετά την χρεωκοπία του Οθωμανικού Δημόσιου Ταμείου, τον Οκτώβρη του 1875, σημειώνονται διά
φορες ταραχές και ανακατατάξεις στην Τουρκία. Το 1876 εκδηλώνεται επανάσταση των «Νεοοθωμανών» 
που φέρνει στο θρόνο τον Μουράτ Ε'. Τρεις μόνο μήνες αργότερα ανεβαίνει στο θρόνο ο αδελφός του Α
βδούλ Χαμίτ Β', που ανακήρυξε το Οθωμανικό Σύνταγμα (23 Δεκ. 1876), χωρίς όμως να το βάλει ουσιαστικά 
σε εφαρμογή. (Παράβ. Δημ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ, Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος και Τουρκίας στον 20ό αιώνα, Αθήνα 
1978, σελ. 129 κε.)
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θνικό χαρακτήρα του κράτους χωρίς να παραχωρεί ιδιαίτερα προνόμια σε μία μόνο ε
θνότητα.3 Αργότερα, ωστόσο, μετά τη δεύτερη Νεοτουρκική Επανάσταση (31 Μάρτη/13 
Απρ. 1909), κάτω από το ολοκληρωτικό καθεστώς του Σεφκέτ Πασά «άρχισε η πολιτι
κή της τουρκοποιήσεως, προς ζημία των Ελλήνων και των άλλων εθνοτήτων της Αυτο
κρατορίας».4 Κι αυτό γιατί κρίθηκε, τελικά, απαραίτητο, μια και η κατάρρευση της Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αναπόφευκτη, να διασωθεί τουλάχιστον ένα τμήμα 
της, που ν’ αποτελέσει ένα σύγχρονο εθνικό κράτος, το τουρκικό.

Ας ρίξουμε, όμως, πρώτα μια σύντομη ματιά σ’ αυτό το προοδευτικό νεωτεριστικό 
κίνημα, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση της Τουρκίας εκείνη την ε
ποχή γενικότερα. Όπως διαπιστώνει ο Ν. Ψυρούκης, «τουρκική εθνική συνείδηση δήμι
ου ργείται μόλις την τελευταία τριακονταετία του περασμένου αιώνα. Στον τομέα αυτό η 
Τουρκία ακολούθησε την Ασία και όχι την Ευρώπη. Ο τουρκικός πληθυσμός της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσε το πιο καθυστερημένο στοιχείο της χάρη στο γε
γονός ότι ήταν και το πιο ευνοούμενο της. Το πολυεθνικό, απολυταρχικό, δεσποτικό, 
φεουδαρχικό καθεστώς του Σουλτάνου μόνο με την ύπαρξη μεγάλης κοινωνικής καθυ
στέρησης μπορούσε να διατηρηθεί στη ζωή. Οι Τούρκοι, το στήριγμα του Σουλτάνου, έ
πρεπε να διατηρηθούν σε κατάσταση που να επιτρέπει από τη μεριά τους την παραδο
χή του θεοκρατικού κράτους των Οθωμανών.»5

Τουρκική εθνική αστική τάξη, όπως ήταν επόμενο, άργησε πολύ να δημιουργηθεί. 
Κάνει την εμφάνισή της γύρω στα τέλη του περασμένου αιώνα.6 Τότε πρωτοεμφανίζο- 
νται και διάφορες επαναστατικές και νεωτεριστικές μεταρρυθμιστικές ομάδες, τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.7 Ανάμεσα σ' αυτές τις ομάδες τον σημα
ντικότερο ρόλο έπαιξε η οργάνωση «Ένωση και Πρόοδος», που τα πρώτα ίχνη της βρί
σκονται το 1894 στην Ισταμπούλ, αργότερα στη Γενεύη και το Παρίσι. Τα μέλη της, που 
ονομάζονται Νεότουρκοι, είναι νέοι διανοούμενοι, αξιωματικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, έ
μποροι κ.λπ.,8 προέρχονται δηλαδή από τη νεαρή, τότε, αστική τάξη, και ασπάζονται φι
λελεύθερες προοδευτικές ιδέες. Η «Οθωμανική Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου», γνω
στή και ως «Νεοτουρκικό Κομμιτάτο», είχε για στόχο τον εκσυγχρονισμό της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας και τη μετατροπή της σε δημοκρατικό αστικό κράτος.9 Καθώς η πα
ρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ολοένα επιταχυνόταν και όλοι, προπάντων το 
ευρωπαϊκό μεγάλο κεφάλαιο, οι Μεγάλες Δυνάμεις, αλλά και τα νεοσύστατα Βαλκανι

3. «Απαιτούμε την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων όχι προς όφελος μιας και μόνης εθνότητος, αλλά υ
πέρ όλων των Οθωμανών, ανεξαρτήτως αν είναι Εβραίοι, Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι.» Αυτά διακηρύσσο
νται στην πρώτη παρουσίαση του προγράμματος της «Επιτροπής Ενώσεως και Προόδου» στο επίσημο όρ
γανό της, την εφημερίδα Μεσβερέτ (3 Δεκέμβρη 1895), που εκδίδεται στο Παρίσι. (Το κείμενο μεταφέρει ο Δ. 
Κιτσίκης, ό.π., σελ. 73 ε.). Αλλά και το 1908 οι Νεότουρκοι δήλωσαν ότι το συνταγματικό καθεστώς θα έδινε 
πολιτικές ελευθερίες όχι μόνο στους Τούρκους αλλά και στις άλλες εθνότητες. (Παράβ. Γιάννης ΚΟΡΔΑΤΟΣ, 
Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα 1958, τ. Ε', σελ. 74).

4. ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 102 ε.
5. Νίκος ΨΥΡΟΥΚΗΣ, Η Μικρασιατική Καταστροφή 1918 -1923, Αθήνα, Β' έκδοση 1973, σελ. 95.
6. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π.
7. Συγκεκριμένα τέτοιοι κύκλοι παρουσιάζουν δράση από το 1889, ανεξάρτητα στην Κωνσταντινούπολη 

και στο Παρίσι (ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 72).
8. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π., σελ. 95.
9. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π., σελ. 96.
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κά κράτη, κοίταζαν να επωφεληθούν από την κατάρρευσή της, οι Νεότουρκοι έβλεπαν 
στον εκσυγχρονισμό του κράτους τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. «Έβλεπαν», όπως πα
ρατηρεί ο Γ. Κορδάτος, «πως η φεουδαρχική Τουρκία κατάρρεε και ότι αν δεν συγχρο
νιζόταν ο κρατικός μηχανισμός της και αν δεν γινόταν ορισμένες εσωτερικές μεταρρυθ
μίσεις η αυτοκρατορία Θα διαμελιζόταν.»10

Η Νεοτουρκική Επανάσταση του 1908, που εκδηλώθηκε με πραξικόπημα των στρα
τιωτικών μελών του Κομμιτάτου στις φρουρές της Μακεδονίας, επικράτησε χωρίς να 
συναντήσει κανένα εμπόδιο. Ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να επαναφέρει το Σύνταγμα 
του 1876 και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη της Οθωμανικής Βουλής. Οι ε
κλογές έγιναν το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου και έδωσαν στους «Ενωτικούς» (στο Κόμ
μα, δηλ., «Ένωση και Πρόοδος» των Νεότουρκων) την απόλυτη πλειοψηφία.11

Η Επιτροπή, παρόλο που είχε επιβάλει τις θέσεις της με στρατιωτικό πραξικόπη
μα12, δε θέλησε να πάρει η ίδια στα χέρια της την εξουσία, αλλ’ άφησε τον Αβδούλ 
Χαμίτ στο θρόνο να βασιλεύει, ως συνταγματικός μονάρχης πια, πιστεύοντας ότι του 
είχε αφαιρέσει τη δύναμη. Ο Σουλτάνος, ωστόσο, με την υποστήριξη παραγόντων του 
παλιού καθεστώτος (ανώτεροι αξιωματικοί, κλήρος, φεουδάρχες) οργάνωσε αντεπα- 
ναστατικό πραξικόπημα, που όμως καταπνίγηκε γρήγορα από μια δεύτερη επέμβαση 
των στρατιωτικών. Αυτή είναι η δεύτερη Νεοτουρκική Επανάσταση, που εκδηλώθηκε 
στις 31 Μάρτη/13 Απρίλη 190913 και είχε για αποτέλεσμα την εκθρόνιση του Αβδούλ 
Χαμίτ και την αντικατάστασή του από τον Μεχμέτ Ε', που ήταν όργανο της Επιτρο
πής.

Η εσωτερική αναταραχή, καθώς και τα εμπόδια που συναντούσε το κίνημα των Νε
ότουρκων, έδωσαν την ευκαιρία σε εξωτερικούς αντίπαλους που καιροφυλακτούσαν, 
να επιβάλουν ορισμένες από τις αξιώσεις τους. Πρώτοι οι Βούλγαροι έχοντας την υπο
στήριξη του Τσάρου κήρυξαν στις 22 Σεπτέμβρη/ 5 Οκτώβρη 1908 στο Τύρναβο τη 
Βουλγαρία ανεξάρτητο βασίλειο, ενώ μέχρι τότε, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Βερολί
νου (1878), ήταν ανεξάρτητη ηγεμονία, υποτελής, όμως, τυπικά στο Σουλτάνο. Ακολού
θησαν οι Αυστριακοί, που με πρόσχημα τη διατάραξη της ισορροπίας στα Βαλκάνια με
τά την ανεξαρτησία της Βουλγαρίας, έκαναν στις 23 Σεπτέμβρη/6 Οκτώβρη 1908 προ
σάρτηση των επαρχιών Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ενώ ώς τότε είχαν, σύμφωνα πάλι με 
απόφαση του Συνεδρίου του Βερολίνου, μόνο τη διοίκηση τους. Αμέσως μετά, με την υ
ποστήριξη της Αυστρίας (για αντιπερισπασμό στη δική της προσάρτηση) και της Ρωσίας 
(που πάντα είχε απώτερο στόχο την αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 
να κατέβει η ίδια στο Βόσπορο και ανησυχούσε τώρα με τις ανανεωτικές προσπάθειες 
των Νεότουρκων) ενθαρρύνθηκε και η ελληνική κυβέρνηση Θεοτόκη ν’ αφήσει να εκ
δηλωθεί στην Κρήτη ενωτικό κίνημα. Πραγματικά, από τις 24 Σεπτέμβρη/7 Οκτώβρη ως

10. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ό.π., Ε', σελ. 74.
11. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π., σελ. 96 και ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 77 ε.
12. Είχε πρωτοστατήσει ο ταγματάρχης Εμβέρ μπέης, 27 χρόνων τότε (ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 77).
13. Στη δεύτερη Νεοτουρκική Επανάσταση πρωτοστάτησε ο στρατηγός Σεφκέτ πασάς, που δεν ήταν μέ

λος του Κομμιτάτου. Με την ευκαιρία αυτή παραγκωνίζονται οι νεαροί Νεότουρκοι αξιωματικοί από ανώτε
ρους και μεγαλύτερους στην ηλικία στρατιωτικούς. Η «Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου» αναγκάζεται να δε
χτεί την κηδεμονία των στρατηγών και απαρνιέται τους νεαρούς, πιο ριζοσπαστικούς αξιωματικούς, που μό
λις το 1913 κατορθώνουν να ξαναπεράσουν στο προσκήνιο (ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 79 ε.).
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τις 29 Σεπτέμβρη/12 Οκτώβρη 1908 οι Κρητικοί καταλύσανε το αρμοστειακό καθεστώς 
και κήρυξαν την ένωση με την Ελλάδα.14

Όλ’ αυτά ήταν δυνατά χτυπήματα για τη Νεοτουρκική κυβέρνηση, που αναγκάστη
κε να παραδεχτεί την αδυναμία της να αντιδράσει. Έτσι, ύστερα από μερικές αρχικές α
πειλές, η Τουρκία δέχτηκε σαν τετελεσμένο γεγονός την ανεξαρτησία της Βουλγαρίας, ε
νώ για την προσάρτηση των επαρχιών περιορίστηκε να απαντήσει με μποϊκοτάζ του αυ
στριακού εμπορίου και ναυτιλίας . Περισσότερο απειλητικοί υπήρξαν οι Νεότουρκοι α
πέναντι στην Ελλάδα, που η αδυναμία της ήταν σε όλους γνωστή και η ήττα της στον ελ
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 δεν είχε ξεχαστεί. Εκτός, λοιπόν, από μποϊκοτάζ, που έ
καναν ενάντια στην Ελλάδα15, απειλούσαν και με εισβολή στο ελληνικό έδαφος.16 Μόνο 
εξαιτίας του παλαιοτουρκικού κινήματος στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 1909 
μπήκε η όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε δεύτερη μοίρα και το Κρητικό Ζήτη
μα διευθετήθηκε, τελικά, από τις Μεγάλες Δυνάμεις σε βάρος, βέβαια, της Ελλάδας.17

Με εξαίρεση, λοιπόν, το Κρητικό Ζήτημα (κι αυτό γιατί η Ελλάδα ήταν τότε ακόμα 
πιο ανίσχυρη και από την Τουρκία) βλέπουμε ότι οι ανανεωτικές προσπάθειες των Νε- 
ότουρκων δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας, ούτε να εμποδίσουν τον διαμελισμό της, που είχε ήδη αρχίσει. Το κίνημα των Νε- 
ότουρκων χαρακτηριζόταν από μεταρρυθμιστικό, συμβιβαστικό πνεύμα. Και στις δύο ε
παναστάσεις που οργάνωσαν δε θέλησαν να θίξουν την κυριαρχία του Σουλτάνου. Τη 
δεύτερη, μάλιστα, φορά συμβιβάστηκαν και με τους συντηρητικούς ανώτατους αξιωμα
τικούς, προδίνοντας ακόμα και τις συνταγματικές αρχές τους.18

Η επανάσταση των Νεότουρκων υπογραμμίζει ο Ν. Ψυρούκης «τελείωσε συμβιβα
στικά».19 Και λίγο πιο κάτω εξηγεί: «Η πολιτική των Νεότουρκων είχε πείσει τον τουρκι
κό λαό ότι η εθνική και κοινωνική του απελευθέρωση δεν μπορεί να έλθει με την διατή
ρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Σουλτάνου και των Νεοτουρκικών συμβιβα
σμών προς το ξένο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο [...] Η τουρκική εθνικοαστική επανάσταση 
του 1919-22 διέφερε από εκείνη των Νεότουρκων του 1908. Γινόταν σε άλλες συνθήκες 
και είχε μεγαλύτερη ωριμότητα.»20

14. Για όλες αυτές τις εξελίξεις παράβ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 101 ε.
15. Στο ανθελληνικό αυτό μποϊκοτάζ έδρασε ο διαβόητος -στον ελληνικό Τύπο της Αθήνας- Κερίμ Αγάς, 

που είχε οργανώσει τους αχθοφόρους της Θεσσαλονίκης. Στη δράση του Κερίμ, τον Οκτώβρη του 1908, ανα- 
φέρονται αργότερα, μετά το νικηφόρο πόλεμο του 1912, τα «Πολεμικά Παναναθήναια» του 1913. Αλλά και 
σ’ όλη τη διάρκεια της ταραγμένης αυτής εποχής ο ελληνικός Τύπος ασχολείται με το πρόσωπό του (βλ. π.χ., 
δημοσίευμα στην Εστία. 24 Ιούλη 1910).

16. Ανάμεσα σ’ άλλα είχαν ισχυριστεί ότι θα κατέβαιναν να πιουν καφέ στην πλατεία του Συντάγματος 
(ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ό.π., Ε', σελ. 76 και ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π., σελ. 102). Η υβριστική αυτή στάση των Νεότουρκων πρέπει 
να είχε ταπεινώσει πολύ τους Έλληνες, γιατί μετά τις νίκες στους Βαλκανικούς του 1912-13, βρίσκουμε στην 
επιθεώρηση «Πολεμικά Παναθήναια» νούμερο όπου σατιρίζεται ο Σεφκέτ πασάς, που είχε απειλήσει ότι θα 
έπινε τον καφέ του στην Ακρόπολη.

17. Και για τα τρία ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που είχε να αντιμετωπίσει η νεοτουρκική κυβέρνηση, βλ. 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ό.π., Ε’, σελ 75 ε. Σχετικά με το Κρητικό Ζήτημα παράβ. και την αφήγηση των γεγονότων στην Κρή
τη από τον Σπύρο ΜΕΛΑ (Η επανάσταση του 1909, σελ. 221-224), που παραθέτει ο ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ό.π, Ε', σελ. 86 ε.ε.

18.0 Σεφκέτ πασάς έγινε παντοδύναμος εφαρμόζοντας στρατιωτικό νόμο, που παρέμεινε σε ισχύ για δύο 
χρόνια, ώς το Μάρτη του 1911 (ΚΙΤΣΙΚΗΣ, ό.π, σελ. 80).

19. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π, σελ. 96.
20. ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ό.π, σελ. 97.
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Αυτά, όμως, γίνονται αργότερα. Ας δούμε τώρα πώς αντιμετωπίζει τα σύγχρονα της 
ιστορικά γεγονότα και όλες τις τόσο σημαντικές πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις η επιθεώ
ρηση «Έξω Φρενών». Χαρακτηριστικό για την Επιθεώρηση, όπως έχει επισημανθεί και 
σε άλλες ευκαιρίες, είναι ότι όσο βαρυσήμαντα κι αν είναι τα ιστορικά συμβάντα, και ό
σο μεγάλες συνέπειες και αν έχουν για τις πάρα κάτω κοινωνικές εξελίξεις, αυτή ανέμε- 
λΐ) τα περνάει από το χωνευτήρι της άκακης σάτιράς της και τα προσαρμόζει στο μι- 
κρόκοσμό της.21

Ο μικρόκοσμος του «Έξω Φρενών» είναι, είπαμε, η ελληνική κοινωνία της Κωνστα
ντινούπολης. Γι’ αυτό και τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σύντομα σκιαγραφήθη- 
καν πιο πάνω δίνονται από τη δική της σκοπιά, που θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει 
κανείς σκοπιά του παρατηρητή. Αυτή τη στάση του παρατηρητή, που βρίσκεται κατά κά
ποιο τρόπο έξω από τις εξελίξεις, τη βλέπουμε ακόμα και απέναντι στην αναστήλωση του 
Συντάγματος, που αφορούσε, βέβαια, και τους Έλληνες άμεσα, όπως όλους τους υπηκό
ους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κι αυτό όχι γιατί ήταν σε θέση να προβλέψουν πως 
σύντομα οι ελπίδες για ισονομία θα αποδειχτούν φρούδες, αλλά γιατί ο ελληνικός κόσμος 
της Κωνσταντινούπολης έβλεπε πάντα τον εαυτό του σαν ένα κάπως ξέχωρο κομμάτι α
πό τον «οθωμανικό» περίγυρό του. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι οι Έλληνες της Κων
σταντινούπολης και μαζί η επιθεώρησή τους «Έξω Φρενών» κρατούν κριτική ή έστω ε
πιφυλακτική στάση απέναντι στο νέο καθεστώς. Κάθε άλλο. Η στάση τους είναι πέρα για 
πέρα θετική, όπως φαίνεται καθαρά από το κλασικό στη δομή του νούμερο της Απολυ
ταρχίας και του Συντάγματος.22 Η πρώτη, μια γριά ξεδοντιάρα, διακωμωδείται, ενώ το 
Σύνταγμα, με νεοτουρκική κονκάρδα, θριαμβεύει. Του παραχωρείται μάλιστα, κάτι που 
συμβαίνει σε λίγες, ξεχωριστές περιπτώσεις στην ιστορία της Επιθεώρησης, και απαγγε
λία σοβαρού ποιήματος: «Σύνταγμα: Εγώ; (Απαγγέλλει ενθουσιωδώς). Εγώ θα διώξω α
πό τον ουρανό / τα σύννεφα και το παληό σκοτάδι [...]» (χγφ. σελ. 36 ε.).

Με την ίδια θεματική, την κατάργηση του απολυταρχικού καθεστώτος, ασχολείται 
και το νούμερο της Μεγάλης Διαδήλωσης του Χουριέτ. Οι εκδηλώσεις του λαϊκού εν
θουσιασμού ήταν μια χαρακτηριστική εικόνα των δρόμων της Κωνσταντινούπολης τις 
πρώτες μέρες της επαναφοράς του Συντάγματος. Αυτή την ατμόσφαιρα προσπαθεί αρ
χικά να μεταφέρει η επιθεώρησή μας φέρνοντας στη σκηνή πολύ πλήθος, Τούρκους, 
Έλληνες και Αρμένιους, με τουρκικές και ελληνικές σημαίες, δάδες, λάβαρα κ.λπ., που 
τραγουδούν όλοι μαζί τον ύμνο του Χουριέτ. Το μεγαλύτερο, ωστόσο, μέρος της σκηνής 
αυτής αφιερώνεται σε δύο άλλα νούμερα, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο η μεγάλη δια
δήλωση του Χουριέτ να υποβιβάζεται σε απλή ευκαιρία να συγκεντρωθεί στη σκηνή πλή
θος για να δοθεί το απαραίτητο λαϊκό φόντο στα αστεία του Χαφούζ και του Δημητρά- 
κη, που δε σώζονται στο χειρόγραφό μας23, και στο νούμερο των Φυλακισμένων, που 
σατιρίζει -πολύ δικαιολογημένα- την επέκταση της γενικής αμνηστείας πέρα από τους

21. Βλ. Λίλα ΜΑΡΑΚΑ, Εισαγωγή «Λίγο απ’ όλα» στην έκδοση Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ / Λ. ΜΑΡΑΚΑ, Η 
Αθηναϊκή Επιθεώρηση, Αθήνα 1977, τ. Α2, σελ. 9 ε.ε.

22. Αυτό το νούμερο (κωμική γριά και νέος γεμάτος ζωντάνια) έχει βαθιά τις ρίζες του στην επιθεωρη- 
σιακή παράδοση ξεκινώντας από το νούμερο του Νίκελ και της Δεκάρας στο «Λίγο απ’ όλα» (Βλ. Θ. ΧΑ
ΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ / Λ. ΜΑΡΑΚΑ, ό.π., τ. Α2, σελ. 115 ε.ε.).

23. Πρόκειται για τυπικό επιθεωρησιακό νούμερο αφιερωμένο σε δύο σίγουρα γνωστούς τύπους της 
Κωνσταντινούπολης, για τους οποίους όμως δεν στάθηκε δυνατό να βρεθούν πληροφορίες.
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πολιτικούς καταδίκους και στους ποινικούς. Ειδικά αυτό το νούμερο πρέπει να μίλαγε 
απ’ ευθείας στην καρδιά των φιλήσυχων αστών, που δημιούργημα δικό τους και καθρέ
φτης τους ταυτόχρονα είναι η Επιθεώρηση.24

Περιορισμένα σε προσωπικό επίπεδο είναι, τέλος, τα νούμερα που έχουν για θέμα 
την προσπάθεια εκκαθάρισης που έκαναν οι Νεότουρκοι καταδιώκοντας και τιμωρώ
ντας ισχυρούς παράγοντες του παλιού, φαύλου, απολυταρχικού καθεστώτος. Τρεις πα
σάδες, ο Ραμή, ο Ζεκή και ο Χαμδή, περιφέρονται σαν αξιοπερίεργα ζώα στο κλουβί, ε
νώ ο Ιτζέτ διακωμωδείται στην προσπάθειά του να διαφύγει, μ’ ένα νούμερο που ακο
λουθεί πιστά τις ενέργειες και κινήσεις του Ιτζέτ στην πραγματικότητα.

Γεγονότα της εξωτερικής πολιτικής δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το «Έξω Φρενών». 
Ουσιαστικά αναφέρονται μόνο δύο-τρία θέματα. Ένα από αυτά είναι οι περιπολίες του 
αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο. Με τον τρόπο του χειρισμού του, όμως, το θέμα απο
γυμνώνεται από κάθε απειλητική πλευρά του. Οι κινήσεις του αγγλικού στόλου μπαί
νουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί κύριος στόχος της σάτιρας είναι οι εφημερίδες και τα πα
ραρτήματα που βγάζουν παρακολουθώντας τις κινήσεις του. Καθώς μάλιστα, αφήνεται 
να εννοηθεί ότι οι δημοσιογράφοι βγάζουν αυτές τις ειδήσεις από το μυαλό τους, το θέ
μα του αγγλικού στόλου χάνει όλη του τη σημασία.25 Το δεύτερο θέμα εξωτερικής πολι
τικής, που κι αυτό αναφέρεται μόνο δίνοντας αφορμή για μερικά καλαμπούρια, είναι η 
ανεξαρτησία της Βουλγαρίας και η αυτοανακήρυξη του Φερδινάνδου σε Τσάρο των 
Βουλγάρων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται, τέλος, και αναφορά στο αντιαυστριακό μποϊκο
τάζ, ενώ το παρόμοιο μποϊκοτάζ ενάντια στην Ελλάδα αποσιωπάται. Η αντιμετώπιση 
αυτή ανταποκρίνεται στη γενικότερη ιδεολογία της Επιθεώρησης να παριστάνει απ’ τη 
μια μεριά το πολιτικό θέατρο, να περηφανεύεται για την άμεση επαφή της με την επι- 
καιρότητα κ.λπ. κ.λπ. κι από την άλλη να μην εκτίθεται, να συμπολιτεύεται, να αμβλύνει 
τις αντιθέσεις με την, κατά ίδιο τεκμήριο, ανώδυνη σάτιρά της. Στην ειδικότερη περί
πτωση, βέβαια, των θεμάτων Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα ήταν, ίσως, αναγκαία κά
ποια επιφυλακτικότητα, γιατί και τα τρία αποτελούσαν πολύ ευαίσθητα σημεία της νε
οτουρκικής κυβερνητικής πολιτικής και ποτέ δεν μπορεί κανείς να ξέρει μέχρι ποιου ση
μείου θα σεβόταν τις συνταγματικές ελευθερίες ένα νέο, συνταγματικό βέβαια, καθε
στώς, που είχε όμως εγκαθιδρυθεί με στρατιωτικό πραξικόπημα.

Λίγο μεγαλύτερη έκταση, χωρίς, όμως, να φτάνει την αυτοτέλεια ενός νούμερου, δί
νεται σ’ ένα άλλο θέμα της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής, επειδή εφάπτεται με τα ει
δικά ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα και ζωτικά τους έλληνες υπηκόους της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για τα αιματηρά γεγονότα της Σάμου (12 Μάη 1908),

24. Βλ. Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ, Γενική Εισαγωγή και Λ. Λ. ΜΑΡΑΚΑ, Εισαγωγή «Λίγο απ’ όλα» στην έκ
δοση Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ/ Λ. ΜΑΡΑΚΑ, ό.π., X. Al, σελ. 42 ε. και τ. Α2, σελ. 9 αντίστοιχα.

25. Στην πραγματικότητα η παρουσία του αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο ήταν ένας πολύ σημαντικός πα
ράγοντας για τη διεθνή πολιτική. Παραδειγματικά ας αναφερθεί ότι όταν η Κρήτη κήρυξε την ένωση της με 
την Ελλάδα (24 Σεπτεμβρίου 1908), για να μην επαναληφθεί η ελληνική απόβαση στο νησί, όπως είχε γίνει στα 
1897, ο αγγλικός στόλος περιπολούσε στο Αιγαίο σε ένδειξη φιλίας προς την Τουρκία. (Πρόοδος -της Κων
σταντινούπολης, όπως και όλες οι παρακάτω παραπομπές- 1 Οκτώβρη 1908). Η σημασία που έδινε η ίδια η 
Αγγλία στην παρουσία του στόλου της που έπαιξε το ρόλο του ρυθμιστή, φαίνεται και από το γεγονός ότι την 
ίδια εποχή το βρετανικό υπουργείο Ναυτικών είχε ανακαλέσει όλες τις χριστουγεννιάτικες άδειες του πλη
ρώματος, γιατί ο αγγλικός στόλος της Μεσογείου έπρεπε να είναι έτοιμος «δια παν ενεδοχόμενον». (Πρόοδος, 
29 Νοέμβρη 1908).
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όταν ο σουλτανικός στρατός είχε κάνει εκεί απόβαση για να καταπνίξει ενωτικό κίνημα 
με την Ελλάδα. Καθώς τα γεγονότα είχαν συμβεί πριν από τη νεοτουρκική επανάσταση, 
μπορούσε τώρα ασκηθεί μια συμπολιτευόμενη κριτική και να γίνει καταγγελία του ηγε
μόνα του νησιού Ανδρέα Κοπάση, που ήταν εκπρόσωπος του παλιού καθεστώτος, ότι 
ήταν προσωπικά υπεύθυνος για την κατάσταση που είχε τότε δημιουργηθεί.

Το γεγονός ότι με τις εγγυήσεις του νέου συνταγματικού καθεστώτος η εργατική τά
ξη πρόβαλε με μαχητικότητα τα αιτήματά της και παρουσιάστηκε ένα κύμα από απερ
γίες, δε μπορούσε παρά να προκαλέσει την αφ’ υψηλού ειρωνείας της Επιθεώρησης, που 
έδινε έκφραση στο πνεύμα και τα αισθήματα της αστικής τάξης. Οι τσιγαριέρες και πα- 
κεταρίστριες του εργοστασίου του Μονοπωλίου των Καπνών, μόνο σαν χαριτωμένα θη
λυκά συγκινούν τους Κομπέρ του «Έξω Φρενών». Οσο πάλι για τους Αρτοποιούς, που 
απεργούν κι αυτοί και είναι και Χιώτες επί πλέον, αυτοί προσφέρονται από μόνοι τους 
για χλευαστική θυμηδία.

Όπως γίνεται πάντα στην Επιθεώρηση, το μεγαλύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε 
φαινόμενα, στιγμιότυπα, γεγονότα, καταστάσεις και περιστατικά της κοινωνικής ζωής 
της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ακόμα και αυτή η ντόπια κοι
νωνική ζωή περνάει μέσα από ένα πρίσμα, που τη διογκώνει και τονίζει την ιδιαιτερό- 
τητά της. Παρουσιάζεται κοιταγμένη από ένα τρίτο, ξένο μάτι, το μάτι του επισκέπτη α
πό την Ελλάδα. Μια ευτυχής συγκυρία δίνει στην επιθεώρηση «Έξω Φρενών» μια μο
ναδική ιδιομορφία. Το τυπικό ζευγάρι των Κομπέρ, ο ντόπιος που ξεναγεί ένα νεοφερ- 
μένο26, έχει εδώ μιαν άλλη, οργανική λειτουργικότητα. Ανταποκρίνεται στους δύο συγ
γραφείς της επιθεώρησης, στον κωνσταντινουπολίτη σατιρικό δημοσιογράφο Κ. Γ. Μα- 
κρίδη και τον επισκέπτη στην Κωνσταντινούπολη αθηναίο δημοσιογράφο και πετυχη
μένο ήδη επιθεωρησιογράφο Πολ. Δημητρακόπουλο.

Ο Κ. Γ. Μακρίδης, γνωστός δημοσιογράφος του ελληνικού Ταχυδρόμου της Κων
σταντινούπολης, όπου γράφει με το ψευδώνυμο Μεφιστοφελής, όταν το συνταγματικό 
καθεστώς παραχώρησε ελευθεροτυπία, άρχισε να εκδίδει και μια δική του εβδομαδιαία 
εφημερίδα πολιτικής και φιλολογικής σάτιρας, το Εμπρός. Σατυρικόν - Μεφιστοφελι
κόν.27 Ο Δημητρακόπουλος, πάλι, είχε επισκεφτεί με την ευκαιρία της μεταπολίτευσης, 
όπως και πολλοί άλλοι έλληνες δημοσιογράφοι και λόγιοι, την Κωνσταντινούπολη, όπου 
ανάμεσα σ’ άλλα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την εκεί ελληνική θεατρική 
κίνηση. Παραβρέθηκε μάλιστα και σε παράσταση δικού του έργου.28

Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης του Δημητρακόπουλου στην Κωνσταντινούπολη 
πρέπει, χωρίς άλλο, να γεννήθηκε η ιδέα μιας ειδικά για την Κωνσταντινούπολη γραμ
μένης επιθεώρησης29, με τη συνεργασία των δύο συγγραφέων. Σε γενικές γραμμές είναι 
εύκολος και ένας διαχωρισμός των νούμερων: Από τη μια μεριά τυπικά και παραδοσια
κά επιθεωρησιακά νούμερα ή ακόμα και καθαρές μιμήσεις, αντιγραφές ή επαναλήψεις

26. Π.χ. Δημαρχία-Αγροικογιάννης στο «Λίγο απ’ όλα» ή Ουδετερότης-Αρης στο «Ξιφίρ-Φαλέρ».
21. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 2 Αυγούστου 1908.
28. «Η έξωοις του Όθωνος» στο θέατρο «Βαριετέ», από το θίασο Λέοντος-Κουκουλά. (Νέα Εφημερίς 

-της Κωνσταντινούπολης, όπως και όλες οι πάρα κάτω παραπομπές-, 18 Αυγούστου 1908.
29. Τα «Παναθήναια», όπως και άλλες μεγάλες ετήσιες αθηναϊκές επιθεωρήσεις (αλλά και το «Λίγο απ’ 

όλα».) παίζονταν πάντα και με μεγάλη επιτυχία από τους ελληνικούς θιάσους που έκαναν περιοδεία στα ελ
ληνικά κέντρα του εξωτερικού.
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γνωστών νούμερων από άλλες επιθεωρήσεις του Πολ. Δημητρακόπουλου,30 πρέπει να 
ανήκουν κατά κύριο λόγο σ’ αυτόν. Η τοπική, πάλι, σάτιρα, τα περισσότερα νούμερα με 
κωνσταντινουπολίτικο θέμα, πρέπει να ανήκουν στον Μακρίδη, χωρίς να αποκλείεται 
βέβαια, ότι μερικά από αυτά τα θέματα μπορεί να τα είχε εντοπίσει το έμπειρο μάτι του 
αθηναίου επιθεωρησιογράφου.

Συμπερασματικά πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το «Έξω Φρενών» παραμένει πιστό 
στην επιθεωρησιακή παράδοση και κατά πρώτο λόγο δεν είναι παρά ο καθρέφτης που 
αυτοκατοπτρίζεται η κοινωνία του περίγυρου. Όπως διαφημίζεται στις αναγγελίες, από 
την επιθεώρηση αυτή «παρελαύνει» όλη η κοινωνία «σατιριζομένη».31 Το πανηγύρι στο 
Αγιασμα του Μπαλουκλή, η περιφορά του δίσκου στις εκκλησίες, τα Φιλανθρωπικά Κα
ταστήματα και οι συνδρομές γι’ αυτά, οι Επίτροποι και Σύμβουλοι και όλοι αυτοί που 
σταδιοδρομούν με την ανάμειξή τους στα κοινά, το Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβού
λων του Πατριαρχείου και ο περίφημος Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνστα
ντινούπολης είναι μια σειρά από τέτοιου είδους θέματα. Ιδιαίτερα έντονο τοπικό χρώμα 
έχει, φυσικά, το νούμερο των Συνοικιών της Πόλης, όπου η κάθε μια εμφανίζεται έχο
ντας στο κουστούμι της κάτι χαρακτηριστικό που συμβολίζει την ιδιομορφία της.

Ένας άλλος κύκλος θεμάτων που πάντα έχουν τη θέση τους στην Επιθεώρηση είναι 
τα γενικότερα φαινόμενα της εποχής και η κριτική τους από συντηρητική περισσότερο 
σκοπιά. Την έκλυση των ηθών, π.χ., σατιρίζει το νούμερο των Εραστών, όπου οι δύο σύ
ζυγοι αλληλοσυλλαμβάνονται «επ’ αυτοφώρω», ή το νούμερο-μίμηση των Φίφτυ-του 
του «Κινηματογράφου τον 1908», που σατιρίζει την ξενομανία της νεόπλουτης ψευτοα- 
ριστοκρατίας κ.ά.

Εξετάζοντας, λοιπόν, τα νούμερα του «Έξω Φρενών», την επιλογή των θεμάτων και 
το χειρισμό τους, βγαίνει χωρίς δυσκολία το συμπέρασμα, ότι η βυζαντινή αυτή επιθεώ
ρηση δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των έργων της Αθη
ναϊκής Επιθεώρησης. Η μόνη της ιδιομορφία είναι ότι έχει για επίκεντρο την καθημερι
νή επικαιρότητα της ελληνικής κοινωνίας παροικίας της Κωνσταντινούπολης και όχι αυ
τήν της αστικής κοινωνίας της Αθήνας. Γι’ αυτό, εξάλλου, χαρακτηρίζεται από τους 
συγγραφείς της «βυζαντινή» και όχι όπως οι άλλες επιθεωρήσεις «αθηναϊκή». Αυτό ό
μως δεν την κάνει να αποτελεί δικό της επιθεωρησιακό τύπο. Αντίθετα είναι μια επιθε
ώρηση που ανταποκρίνεται σε όλους του κανόνες του είδους. Και οι «αθηναϊκές» επι
θεωρήσεις, εξάλλου, όταν παρουσιάζονταν στα ελληνικά αστικά κέντα του εξωτερικού 
από ελληνικούς θιάσους που έκαναν περιοδεία, ήταν πάντοτε εμπλουτισμένες με «επι
τόπια» και «επίκαιρα».32 Στην περίπτωση του «Έξω Φρενών» αυτά τα επιτόπια δεν εί
ναι, βέβαια, εμβόλιμες προσθήκες, αλλά πρωτογενή στοιχεία και καταλαμβάνουν πολύ 
μεγαλύτερο χώρο.

30. Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ συνήθιζε να φρεσκάρει και να ξαναχρησιμοποιεί παλιά πετυχημένα νούμε
ρά του σε νέες επιθεωρήσεις.

31. Εμπρός. Σατυρικόν - Μεφιστοφελικόν, αρ. 17,22 Νοέμβρη 1908, σελ. 4 κ.α.
32. Παράβ. π.χ., τα χγφ. ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ που ανταποκρίνονται σε παραστάσεις στην Αλεξάνδρεια το 1918. 

Από το «Λίγο απ’ όλα» έχουν απομακρυνθεί σκηνές που είχαν χάσει την επικαιρότητα τους (βλ. Λ. ΜΑΡΑΚΑ, 
εισαγωγή «Λίγο απ’ όλα», τ. Α' 2, σελ. 38), ό.π, ενώ στα «Πολεμικά Παναθήναια» έχουν διασωθεί τα αλεξαν
δρινά, επιτόπια-επίκαιρα τετράστιχα.
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Β. Το ελληνικό θέατρο της Κωνσταντινούπολης στα 1908/09 και η παράσταση
του «Έξω Φρενών»

Είναι γνωστό ότι η κύρια θεατρική σαιζόν της Αθήνας στις αρχές του αιώνα ήταν η κα
λοκαιρινή. Γεγονός επίσης είναι ότι δεν υπήρχαν ούτε αξιόλογα χειμερινά θέατρα. Είναι, 
βέβαια, λίγο δύσκολο ν’ αποφασίσει κανείς με βεβαιότητα ποιο από τα δύο ήταν συνέπεια 
του άλλου. Πιο πιθανό είναι, πάντως, να δημιουργήθηκε πρώτα η παράδοση της καλο
καιρινής περιόδου. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα, η νέα πρωτεύουσα του μικρού, νεοσύ
στατου βαλκανικού κράτους με τους ξένους βασιλιάδες, δεν είχε αρχικά να επιδείξει με
γάλα πολιτιστικά επιτεύγματα. Η θεατρική της κίνηση είχε για επίκεντρο τις παραστάσεις 
που έδιναν ξένοι (ιταλικοί ή γαλλικοί κυρίως) περαστικοί θίασοι, στην πλειοψηφία τους 
μελοδραματικοί. Φυσικά, οι ξένοι αυτοί θίασοι οργάνωναν τις περιοδείες τους στην ανα
τολική Μεσόγειο κατά προτίμηση το καλοκαίρι, που ol καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές 
αλλά και η θεατρική ζωή στη χώρα τους υποτονική. Έτσι, και όταν πια δημιουργήθηκαν 
αξιόλογοι ελληνικοί θίασοι συνεχίστηκε η παράδοση να παίζουν στην Αθήνα τους καλο
καιρινούς μήνες, με τον ωραίο καιρό, στα διαμορφωμένα θερινά θέατρα. Το χειμώνα, α
ντίθετα, οι αθηναϊκοί θίασοι οργάνωναν περιοδείες στα διάφορα μεγάλα αστικά κέντρα 
του έξω ελληνισμού. Επισκέπτονταν την Αίγυπτο, τη Ρουμανία, τα παράλια του Εύξεινου 
Πόντου και της Μικράς Ασίας, όπου υπήρχε η παράδοση της χειμωνιάτικης θεατρικής 
σαιζόν και η κατάλληλη υποδομή, καθώς η εξέλιξη της αστικής κοινωνίας αυτών των 
πλούσιων, εμπορικών κυρίως, ελληνικών παροικιών δεν ήταν η ίδια με την εξέλιξη της κοι
νωνίας της μικρής επαρχιακής πόλης, που είχε γίνει πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.

Αλλά και όταν πια, στις αρχές του 20ου αιώνα, η Αθήνα είχε γίνει το αδιαμφισβήτη
το κέντρο του ελληνικού θεάτρου, συνεχίστηκε αυτή η πρακτική (έντονη θερινή θεατρι
κή περίοδος στην Αθήνα, περιοδείες των αθηναϊκών θιάσων το χειμώνα στο εξωτερικό), 
γιατί ήταν και από οικονομική άποψη συμφέρουσα. Με μια περιοδεία στα μεγάλα ελλη
νικά κέντρα του εξωτερικού όχι μόνο δεύτεροι θίασοι με άσημους ή ξεπεσμένους ηθο
ποιούς κατάφερναν να επιβιώνουν αλλά και οι μεγάλοι θίασοι της Αθήνας είχαν εκεί σί
γουρο τον καλλιτεχνικό και οικονομικό θρίαμβο.33

Ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς αυτών των περιοδειών, χωρίς να είναι ο 
σπουδαιότερος, ήταν και η Κωνσταντινούπολη, που είχε αναπτυγμένη ελληνική θεατρι
κή κίνηση. Τα σπουδαιότερα θέατρα βρίσκονταν, φυσικά, στην κοσμοπολίτικη συνοικία 
του Πέραν, που συγκέντρωνε και όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής κωνσταντινουπολί- 
τικης παροικίας. Εκεί βρισκόταν το θέατρο «Ποικιλιών» (ή «Βαριετέ»34) και το «Ωδεί- 
ον»35, καθώς επίσης και τα δύο θέατρα των Μνηματακίων, το «Αμφιθέατρον»36, και το

33. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι το χειμώνα του 1913/14 η Κοτοπούλη πηγαίνοντας για την περιοδεία 
που είχε οργανώσει στη Ρουμανία (Βραΐλα, Κωνστάντζα, Γαλάζιον και Βουκουρέστι, Πατρίς, 9 Σεπτέμβρη 
1913) πέρασε από την Κωνσταντινούπολη, όπου της πρόσφεραν 1.000 λίρες για μερικές παραστάσεις, αλλά ε
κείνη «επειγομένη δια Ρουμανίαν» δεν δέχτηκε (Εσπερινή, 1 Δεκέμβρη 1913).

34. Διευθυντής του θεάτρου πρέπει να ήταν ο Έλληνας Ταμπουρίδης, που τ’ όνομά του αναφέρεται στον 
Τύπο με την ευκαιρία της εμφάνισης της Γαλλίδας Σωσάννης Δεπρές και του θιάσου της στο «Βαριετέ» (Πρό
οδος, 15 Φλεβάρη 1908).

35. Διευθυντής ο Π. Ραντόπουλος (Πρόοδος, 15 Φλεβάρη 1908).
36. Το «Αμφιθέατρον με διευθυντή τον Έλληνα Σταύρο Παπαδόπουλο (Νέα Εφημερίς, 17 Ιούλη 1907) 

φιλοξενούσε κυρίως ξένους μελοδραματικούς θιάσους. Π.χ. τον Ιούλη του 1907 το γαλλικό κωμειδύλλιο του
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«Χειμερινόν».37 Στα κεντρικά θέατρα του Πέραν και ιδιαίτερα στο «Βαριετέ» και στο 
«Ωδείον» έδιναν τις παραστάσεις τους οι αξιόλογοι ελληνικοί θίασοι που επισκέπτονταν 
την Κωνσταντινούπολη.

Αλλά και πολλές συνοικίες της Πόλης ή και πιο μακρινές κοινότητες είχαν δικό τους 
θέατρο, όπως π.χ. το Θέατρο του Μεγάλου Ρεύματος38 ή το Θέατρο της Φιλοπτώχου Α
δελφότητος Ταταούλων.39 Στο Φανάρι υπήρχε το θέατρο «Κιλ Μπουρνού» όπου έδιναν 
έκτακτες παραστάσεις και διάφοροι ελληνικοί θίασοι που βρίσκονταν στην Κωνσταντι
νούπολη40, όπως έκαναν επίσης και στη θεατρική αίθουσα της Λέσχης «Μνημοσύνη». Η 
θεατρική αίθουσα αυτή της ελληνικής Λέσχης του Φαναριού αναφέρεται, μάλιστα, και 
στη στήλη θεαμάτων των ελληνικών εφημερίδων, όποτε δίνεται εκεί κάποια αξιόλογη πα
ράσταση.41 Αξιώσεων πρέπει να ήταν και το θέατρο της Χαλκηδόνας, γιατί κι αυτό ανα- 
φέρεται συχνά στη στήλη θεαμάτων των εφημερίδων. Η ελληνική αυτή συνοικία είχε εκτός 
από το χειμερινό και θερινό θέατρο στον Κήπο του Μουχουρδαρίου.42 Στα 1907 άνοιξε, 
«νεότευκτον» εκείνη τη χρονιά, και το θερινό θέατρο της Αποβάθρας της Πριγκήπου.43

Κλεμάν Συλβέστρ (Νέα Εφημερίς, 17 Ιούλη 1907 με τα μέλη του θιάσου και το ρεπερτόριο), τον Αύγουστο τον 
ιταλικό θίασο Καστελάνο (Νέα Εφημερίς, 29 Αυγούστου με τα μέλη και 4 Σεπτέμβρη 1907, με το ρεπερτόριο), 
το Σεπτέμβρη το γαλλικό θίασο οπερέτας του Μεϋσέλ (Νέα Εφημερίς, 7 Σεπτέμβρη 1907 ε.ε. με ρεπερτόριο, 
ονόματα, κρίσεις κ.λπ.), το Μάη του 1908 φιλοξενείται πάλι ο Καστελάνο (Νέα Εφημερίς, 29 Απρίλη 1908), 
τον Ιούνη ο γαλλικός μιμικός θίασος κωμωδιών του Αουδ. Γκαρδέ με κωμικό και δραματικό ρεπερτόριο (Νέα 
Εφημερίς, 12 Ιούνη 1908), τον Ιούλη γαλλικός μελοδραματικός θίασος (Νέα Εφημερίς, 3 Ιούλη 1908) κ.ο.κ.

37. Για το χειμερινό θέατρο των Μνηματακίων έχουμε μια σύγχρονη χαρακτηριστική περιγραφή: «Είναι 
μικρόν αλλά κομψοπρεπές και ωραίον. Η αίθουσα αυτού δεν έχει την ευρύτητα και λαμπρότητα των αιθου
σών του «Πέρα-Παλάς», ουδέ την πολυτέλειαν και τον διάκοσμον, αλλ’ είναι ευπρεπώς διασκευασμένη και 
καλώς κεκοσμημένη [...] Από ετών περισυλλέγει κατά την χειμερινήν εποχήν θιάσους θεατρικούς διερχομέ- 
νους εκ της ημετέρας πόλεως και παρουσιάζει επικροτούμενα και Οαυμαζόμενα ηδυπαθέστατα αλλά και ψυ- 
χοφθόρα έργα διασήμων δραματουργών υπό επιφανών υποκριτών παριστάμενα.» (Γ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Βυζαντινοί 
Σελίδες, Αθήνα, 1910, τ. Β', σελ. 150).

38. Νέα Εφημερίς, 21 Δεκέμβρη 1907, όπου αναγγέλλεται έκτακτη παράσταση του θιάσου Ταβουλάρη, 
που κανονικά έπαιζε στο κεντρικό θέατρο «Βαριετέ» του Πέραν.

39. Το θέατρο αυτό χρησίμευε για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή και ερασιτεχνικές θεατρικές πα
ραστάσεις ( Πρόοδος, 2 Νοέμβρη 1908, όπου αναγγέλλεται συναυλία του Μουσικού Συλλόγου Ταταούλων μα
ζί με την παράσταση δύο κωμωδιών από ερασιτέχνες). Αλλά και επαγγελματικοί θίασοι πήγαιναν εκεί για έ
κτακτες παραστάσεις (Πρόοδος, 30 Νοέμβρη 1908, όπου αναγγέλλεται παράσταση της «Φαύστας» από την 
Αικ. Βερώνη, Νέα Εφημερίς. 22 Μάρτη 1908) κ.λπ.

40. Π.χ., έκτακτη παράσταση του θιάσου της Βερώνη, που κανονικά έπαιζε στο «Ωδείον» του Πέραν, με 
τον Λεκατσά ως Σάυλοκ στον «Έμπορο της Βενετίας» (Πρόοδος, 23 Γενάρη 1908) ή με την ίδια τη Βερώνη 
στη «Μάγδα» του Σούδερμανν (Πρόοδος, 16 Φλεβάρη 1908). Αναγγέλλονται επίσης παραστάσεις και άλλων 
θιάσων δεύτερης κατηγορίας, που το όνομά τους δεν θεωρείται άξιο δημοσίευσης στον Τύπο, όπως π..χ., η 
παράσταση του ελληνικού έργου «Αρματωλοί και Κλέπται» του Σαμαρτζίδου (Νέα Εφημερίς, 23 Ιούλη 1908). 
Συναντάμε ακόμα και αναγγελία παράστασης ταχυδακτυλουργού (Πρόοδος, 10 Μάη 1908), πράγμα που ση
μαίνει ότι το «Κιλ Μπουρνού» λειτουργούσε και σαν θέατρο ποικιλιών.

41. Ο θίασος του Πέτρου Λέοντος, π.χ., παρουσιάζει εκεί το εθνικό έργο «Παύλος Μελάς» (Πρόοδος, 12 
Νοέμβρη 1908), ο θίασος της Αικ. Βερώνη τη «Φαύστα» για τους «ομογενείς του Φαναριού και των πέριξ» 
(Πρόοδος, 22 Νοέμβρη 1908) κ.ά.

42. Εκτός από τους ελληνικούς θιάσους στο θερινό θέατρο Μουχουρδαρίου φιλοξενούνται και ξένοι, ό
πως π.χ., ο ιταλικός μελοδραματικός θίασος Καστελάνο, που το Μάη του 1908 είχε αρχίσει τις παραστάσεις 
του σε κεντρικό θέατρο (βλ. πιο πάνω, υποσημ. 36) και από τον Ιούνη μεταφέρθηκε στο θερινό θέατρο Χαλ
κηδόνας (Πρόοδος, 4 Ιούνη 1908 κ.α.).

43. Νέα Εφημερίς, 1 Σεπτέμβρη 1907.
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Κατά την περίοδο που εξετάζεται, γύρω στα 1908, η κίνηση των ελληνικών θιάσων 
στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάζει, όπως πάντα, ενδιαφέρον. Από τα μέσα του Αυ- 
γούστου του 1908 βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ο θίασος του Πέτρου Λέοντος και 
της κυρίας Κουκούλα44, που δίνει παραστάσεις στο «Βαριετέ» (Νέα Εφημερίς, 18 Αυ- 
γούστου 1908). Ο θίασος ονομάζεται «Εθνικόν Θέατρον» (Πρόοδος, 12 Νοέμβρη 1908) 
και έχει στο ρεπερτόριό του διάφορα ελληνικά πατριωτικά έργα. Πρεμιέρα έκανε με το 
δράμα «Κατοχή ή Όθων καί Αμαλία» του Γερ. Βώκου, στις 17 Αυγούστου, ακολούθη
σε «Η Έξοχης του Όθωνος» του Πολ. Δημητρακόπουλου «παρισταμένου του συγγρα- 
φέως», ενώ για την ίδια εβδομάδα αναγγέλλονται τα έργα «Ο θάνατος τον Όθωνος» και 
«Ιωάννης Κωλέτης» του ίδιου συγγραφέα (Νέα Εφημερίς, 18 Αυγούστου 1908) με την 
ευκαιρία, σίγουρα, της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη.45 Στο ρεπερτόριο του 
θιάσου βρίσκονται ακόμα «Η Βαβυλωνία» του Βυζάντιου (Πρόοδος, 5 Σεπτέμβρη 
1908), το έργο «Βούλγαροι και Έλληνες ή Παύλος Μελάς»46, η κωμωδία «Η Παληό- 
γλωσσα» (Πρόοδος, 12 Νοέμβρη 1908), κ.ά. Ο θίασος δίνει εκτός από το «Βαριετέ» και 
σποραδικές παραστάσεις στο «Ωδείον» (τιμητική του Οιασάρχη, Πρόοδος, 8 Οκτώβρη 
1908), στο θέατρο της Λέσχης «Μνημοσύνη» του Φαναριού (Πρόοδος, 12 Νοέμβρη 
1908) και στο θέατρο Χαλκηδόνας (Πρόοδος, 22 Οκτώβρη 1908).

Μια σταθερή παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, από τη χειμωνιάτικη ήδη περίοδο 
του 1907/08, έχει ο Ελληνικός Δραματικός Θίασος της Αικ. Βερώνη και του Γεωργ. Γεν- 
νάδη.47 Στο θίασο συμμετέχουν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Εμ. Καντιώτης και η 
Χαρ. Ταβουλάρη (Νέα Εφημερίς, 15 Νοέμβρη 1907) ο Ν. Λεκατσάς48 (Νέα Εφημερίς, 16 
Νοέμβρη 1907), ο Ν. Πλέσσας (Νέα Εφημερίς, 6 Δεκέμβρη 1907 και Πρόοδος 15 Φλε
βάρη 1908), ο Π. Τσούκας (Πρόοδος, 29 Μάρτη 1908) κ.ά.. Το ρεπερτόριο απαρτίζουν 
κυρίως κλασικά δράματα όπως «Ο Οθέλλος» (επιτυχία του Λεκατσά, Νέα Εφημερίς, 16 
και 17 Νοέμβρη 1907), «Ο Αρχιοιδηρουργός» (Νέα Εφημερίς, 4 Δεκέμβρη 1907) «Ρισε- 
λιέ» (Νέα Εφημερίς, 17 Μάρτη 1908), «Ο Αμαξηλάτης των Άλπεων» (Νέα Εφημερίς, 29 
Μάρτη 1908) κ.ά. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τη ντόπια δραματική παραγωγή, όπως 
φαίνεται από την παράσταση του έργου «Δύο Μητέρες» της κωνσταντινουπολίτισσας 
Αγγελίας Μ. Σωφρονιάδου (Νέα Εφημερίς, 22 και 26 Μάρτη 1908) και του δράματος 
του δημοσιογράφου Αχ. Καλεύρα «Η Κόρη τον Χρηματιστού» (Νέα Εφημερίς, 12 Α
πρίλη 1908).

Ο θίασος Αικ. Βερώνη-Γεωργ. Γεννάδη έμεινε στην Κωνσταντινούπολη ολόκληρη την 
χειμωνιάτικη περίοδο του 1907/08, συνέχισε, μάλιστα, τις παραστάσεις του και μετά το Πά
σχα (Νέα Εφημερίς, 12 Απρίλη 1908). Αρχικά έπαιζε στο «Ωδείον» (Νέα Εφημερίς, 2 Νο
έμβρη 1907) και αργότερα, για τη δεύτερη χειμερινή περίοδο μεταφέρθηκε στο χειμερινό

44. Σε διάφορα δημοσιεύματα το όνομα τονίζεται και στη λήγουσα, Κουκούλά.
45. Για την επίσκεψη του Πολ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στην Κωνσταντινούπολη βλ. πιο πάνω, σελ. 385.
46. Συγγραφέας του έργου, που αναφέρεται με τον τίτλο «Βούλγαροι και Μακεδόνες ή Παύλος Μελάς», 

είναι ο ίδιος ο Π. Λέων, ο οποίος παίζει και το ρόλο του Μελά (Πρόοδος, 8 Οκτώβρη 1908).
47. Με την ευκαιρία της τιμητικής του Οιασάρχη στο θέατρο «Ωδείον» η εφημερίδα Πρόοδος (10 Φλεβά

ρη 1908) δημοσιεύει σύντομο χαρακτηρισμό και φωτογραφία του. Φωτογραφία της Βερώνη δημοσιεύει το πε
ριοδικό Νέον Πνεύμα, (αρ. 11, 4 Γενάρη 1909, σελ. 192), ενώ με την ίδια ευκαιρία, τιμητική της μεγάλης τρα
γωδού στο θέατρο Μνηματακίων, η Πρόοδος (9 Γενάρη 1909) δημοσιεύει άρθρο στην πρώτη σελίδα.

48. Αρθρο με βιογραφικά στοιχεία και χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη, καθώς και φωτογραφία δημοσιεύ
ει η Πρόοδος, 13 Γενάρη 1908.
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θέατρο Μνηματακίων (Νέα Εφημερίς, 5 Μάρτη 1908). Παράλληλα σ’ όλο το διάστημα της 
παραμονής του ο θίασος έδωσε και μερικές έκτακτες παραστάσεις σε συνοικιακά θέατρα, 
όπως π.χ. στο θέατρο Χαλκηδόνας (Νέα Εφημερίς, 20 Φλεβάρη 1908) κ.α.

Αλλά και την επόμενη χειμερινή σαιζόν, 1908/09, η «συμπολίτις κ. Βερώνη» (Νέον 
Πνεύμα, αρ. 4,16 Νοέμβρη 1908, σελ. 64) επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη για να δώ
σει παραστάσεις στο χειμερινό θέατρο Μνηματακίων (Πρόοδος, 9 Νοέμβρη 1908). Αυτή 
τη φορά η Βερώνη, καθώς δεν υπάρχει πια λογοκρισία49, έχει σκοπό, όπως τονίζει η ίδια 
σε έκκληση που απευθύνει προς τους συμπατριώτες της, να πραγματοποιήσει το όνειρό 
της και να παρουσιάσει στη γενέτειρά της το εθνικό της δραματολόγιο από έργα που 
πρώτη αυτή είχε διδάξει (Πρόοδος, ό.π.). Πραγματικά, έναρξη των παραστάσεων έγινε 
με τη «Φαύστα» του Δ. Βερναρδάκη, που η Βερώνη είχε πρωτοπαίξει πριν 15 χρόνια 
στην Αθήνα. (Στην κωνσταντινουπολίτικη παράσταση το ρόλο του Μεγ. Κωνσταντίνου 
είχε ο Γεννάδης και του Κρίσπου ο Δαμάσκος, Πρόοδος, ό.π.). Έκτακτες παραστάσεις 
της «Φαύστας» δόθηκαν σε διάφορα θέατρα, όπως στη Λέσχη «Μνημοσύνη» (Πρόοδος, 
22 Νοέμβρη 1908) ή στο θέατρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ταταούλων (Πρόοδος, 30 
Νοέμβρη 1908). Ένα άλλο εθνικό έργο που παρουσίασε η Βερώνη ήταν η «Αρτεμίσια η 
Σαλαμινομάχος» του «δαφνοστεφούς ποιητού» Τιμ. Αμπελά (Πρόοδος, 3 Δεκέμβρη 
1908). Παράλληλα παρουσιάστηκαν και έργα ξένου ρεπερτορίου όπως «Οθέλλος» (Πρό
οδος, 28 Νοέμβρη 1908), «Ο Αμαξηλάτης των Άλπεων» του Βουσαρδύ (Πρόοδος, 20 Δε
κέμβρη 1908), «Η Φαώώρα» του Σαρδού (Πρόοδος, 24 Δεκέμβρη 1908). Ανάμεσα στα 
μέλη του θιάσου βρίσκεται και η Ολυμπία Δαμάσκου, που με τα φωνητικά της προσόντα 
διαπρέπει στην κωμωδία «Το Γεροντοκόρασο», όπου εκτελεί τα πέντε τραγούδια του έρ
γου (Πρόοδος, 28 Νοέμβρη 1908), ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμπληρώνει το πρόγραμμα 
τραγουδώντας μια μονωδία από το εθνικό μελόδραμα «Μάρκος Μπότσαρης» (Πρόοδος, 
22 και 30 Νοέμβρη 1908). Τελευταία αναφορά του Τύπου για εμφάνιση της Αικ. Βερώνη 
στη διάρκεια αυτής της χειμερινής περιόδου γίνεται με την ευκαιρία της ευεργετικής της 
ηθοποιού (11 Γενάρη 1908) στο χειμερινό θέατρο Μνηματακίων, όπου ξαναπαίζει τη 
«Φαύστα» (Πρόοδος, 10 Γενάρη 1908). Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται, ο θίασος δεν πα- 
ρέμεινε και για δεύτερη χειμερινή σαιζόν στην Κωνσταντινούπολη.50

Πριν ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με τους δύο μεγάλους θιάσους που ήρθαν στην 
Κωνσταντινούπολη το χειμώνα του 1908/09 (Κοτοπούλη - Φύρστ και Σαγιώρ - Δημ. Βε
ρώνη) και εγκαταστάθηκαν στα δυο κεντρικά θέατρα «Βαριετέ» και Ωδείον» αντίστοι
χα, θα αναφέρουμε μερικά ονόματα ακόμα για να ολοκληρωθεί η εικόνα που παρου
σιάζει η κίνηση των ελληνικιόν θιάσων στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη της πρώτης δε
καετίας του αιώνα μας. Ο θίασος Διον. Ταβουλάρη - Τηλ. Λεπενιώτη βρίσκεται στην 
Κωνσταντινούπολη από 15 Νοέμβρη 1907 (Νέα Εφημερίς, 15 Νοέμβρη 1907) μέχρι 25 
Φλεβάρη 1908 (Πρόοδος, 26 Φλεβάρη 1908). Ανάμεσα στα μέλη του είναι ο Ν. Μέγκου- 
λας (Νέα Εφημερίς, 30 Νοέμβρη 1907), η Χέλμη (Νέα Εφημερίς, 8 Δεκέμβρη 1907), η 
Λοράνδου και το ζεύγος Κουκούλά (Πρόοδος, 20 Φλεβάρη 1908), καθώς και οι Σαρη- 
γιάννης και Τριχάς (Πρόοδος, 5 Φλεβάρη 1908). Στο ρεπερτόριο έχουν «Οθέλλο» (Νέα

49. Με τη μεταπολίτευση στην Τουρκία τον Ιούλη του 1908.
50. Η παρουσία των δύο μεγάλων αθηναϊκών θιάσων (Κοτοπούλη και Σαγιώρ) την ίδια περίοδο πρέπει 

να είχε και οικονομικές επιπτώσεις για το θίασο της Αικ. Βερώνη, που αντιπροσώπευε μιαν άλλη εποχή του 
ελληνικού θεάτρου.
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Εφημερίς, 15,16,17 Νοέμβρη 1907), «Αρχιχηδηρουργό» (Νέα Εφημερίς, 4 Δεκέμβρη 1907), 
«Φάονστ» του Γκαίτε (Πρόοδος, 29 Γενάρη 1908), την κωμωδία του Σαρδού «Ποιους 
βάζουμε στα σπίτια μας» (Πρόοδος, 5 Φλεβάρη 1908) κ.ά.

Ο θίασος της Κυβέλης φτάνει στην Κωνσταντινούπολη στις 27 του Φλεβάρη 190851 
( Πρόοδος, 27 Φλεβάρη 1908). Αναγγέλλεται επίσης και η άφιξη του Βασιλικού Θεάτρου 
της Αθήνας, που για τη Σαρακοστή52 είχε οργανώσει περιοδεία με παραστάσεις στη 
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη (Νέα Εφημερίς και Πρόοδος, 8 Γενάρη 1908). Το 
καλοκαίρι του 1908 βρισκόταν σε καλλιτεχνική περιοδεία και ο Ευ. Παντόπουλος, που 
είχε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη (Πρόοδος, 20 Μάη 1908), τη Μυτιλήνη (Πρόοδος, 22 
Μάη 1908) και τη Σμύρνη (Πρόοδος, 7 Ιούλη 1908), απ’ όπου στη συνέχεια αναγγέλλε
ται η άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη. Την άνοιξη, τέλος του 1909 έδωσε μερικές πα
ραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη η «Ελληνική Οπερέττα» με διευθυντή τον I. Βεργω- 
τή και πρωταγωνίστρια την υψίφωνο Δενδρινού (Πρόοδος, 25 Απρίλη 1909 ε.).

Ο Ελληνικός Δραματικός Θίασος που είχαν καταρτίσει η Μαρίκα Κοτοπούλη και ο 
Εδμόνδος Φύρστ ήταν στην Κωνσταντινούπολη από 1 του Νοέμβρη 1908 (πρεμιέρα με 
τον «Αντίπαλο» του Καπύς, (Πρόοδος, 29 Οκτώβρη, 1 Νοέμβρη 1908) μέχρι 8 του Φλε
βάρη του 1909 (αποχαιρετιστήρια παράσταση με τον «Πληκτικό κόσμο», Πρόοδος, 8 και 
11 Φλεβάρη 1909) και έπαιζε στο θέατρο «Ποικιλιών» (ή «Βαριετέ»).

Εκτός από τους δυο θιασάρχες53 συμμετέχουν οι ηθοποιοί Τηλ. Λεπενιώτης ( Νέα Ε
φημερίς, 14 Οκτώβρη, Πρόοδος, 5 Νοέμβρη 1908), Ροζάν, Περίδης, Μακρής και Βασι
λεία Στεφάνου (Νέον Πνεύμα, αρ. 6,30 Νοέμβρη 1908, σελ. 95), Ελ. Φύρστ, Αγνή Ροζάν, 
Δράκου, Περίδου, Χαλκιόπουλος, Βενιέρης, Αργυράκης (Πρόοδος, 6 Νοέμβρη 1908) 
και το ζεύγος Μυράτ (Πρόοδος, 8 Γενάρη 1909).

Το ρεπερτόριο του θιάσου ήταν πολύ πλούσιο. Παρουσιάστηκαν γύρω στα 35 διαφορε
τικά έργα από όλα τα είδη του δραματολογίου, αρχαία ελληνική τραγωδία, σύγχρονοι νεο
έλληνες συγγραφείς, ευρωπαίοι κλασικοί και μοντέρνοι, βουλεβάρτο, κωμωδίες, φάρσες. Ση
μειώνουμε τις αρχαίες τραγωδίες «Οιδίπονς Τύραννος»54 του Σοφοκλή σε μετάφραση Αγγ. 
Βλάχου (Πρόοδος, 28 Νοέμβρη 1908) και «Ηλεκτρα» σε μετάφραση Βουτυρά.55 Το ευρω
παϊκό κλασικό δράμα αντιπροσωπεύεται από την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Γκαίτε56 (το

51. Η Κυβέλη είχε επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη και στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Τότε έδωσε 
10 μόνο παραστάσεις στο χειμερινό θέατρο Μνηματακίων, αρχίζοντας από τις 27 Οκτώβρη 1907 (Νέα Εφη
μερίς, 24 Οκτώβρη 1907, με ονόματα μελών του θιάσου και το ρεπερτόριο).

52. Η Σαρακοστή ήταν μια άλλη περίοδος που οι ελληνικοί θίασοι συνήθιζαν να οργανώνουν περιοδείες, 
γιατί τα αθηναϊκά θέατρα έμεναν κλειστά. Οι θίασοι πήγαιναν κυρίως σε ελληνικές κοινότητες με άλλο επί
σημο θρήσκευμα, στην Αίγυπτο, π.χ., στην Τουρκία ή και στα νησιά του Αιγαίου με καθολικό πληθυσμό.

53. Φωτογραφία της Κοτοπούλη δημοσιεύει το περιοδικό Νέον Πνεύμα (αρ. 2, 2 Νοέμβρη 1908, σελ. 25). 
Σε άλλο τεύχος (αρ. 3,9 Νοέμβρη 1908, σελ. 39) υπάρχει σκιαγραφία της πρωταγωνίστριας από τον Π. Νιρβά
να και στην Πρόοδο (12 Νοέμβρη 1908, και 17 Γενάρη 1909) δύο πρωτοσέλιδα μεγάλα άρθρα. Καλή φωτο
γραφία του Εδμόνδου Φύρστ στο ρόλο του Οιδίποδα δημοσιεύεται στο Νέον Πνεύμα (αρ. 7,7 Δεκέμβρη 1908, 
σελ. 111) και μεγάλο πρωτοσέλιδο άρθρο με την ευκαιρία της τιμητικής του στην Πρόοδο (25 Γενάρη 1909).

54. Στο περιοδικό Νέον Πνεύμα (αρ. 7,7 Δεκ. 1908, σελ. 111) υπάρχει η διανομή: Οιδίπους ο Φύρστ, Κρέ- 
ων ο Ροζάν, Τειρεσίας ο Περίδης, Εξάγγελος ο Μακρής, Θηβαία νέα η Στεφάνου, Ιοκάστη η Κοτοπούλη.

55. Ηλεκτρα η Βασ. Στεφάνου, που είχε παίξει με μεγάλη επιτυχία αυτό το ρόλο και στο Βασιλικό Θέα
τρο στην Αθήνα (Πρόοδος, 13 και 14 Γενάρη 1909).

56. Ιφιγένεια η Κοτοπούλη, Ορέστης ο Φύρστ, Πυλάδης ο Ροζάν, Θόας ο Περίδης (Νέον Πνεύμα, αρ. 9, 
21 Δεκέμβρη 1908, σελ. 143).
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νίζεται ότι η Κοτοπούλη σ’ αυτό το ρόλο επαινέθηκε πολύ από τον αθηναϊκό και τον ξέ
νο Τύπο, Πρόοδος, 13 Δεκέμβρη 1908), τον «Οθέλλο» (Πρόοδος, 12 Νοέμβρη 1908) και τη 
σχετική με την περιοχή τραγωδία του Γκρίλλπάρτσερ «Ηρώ και Λέανδρος» (Πρόοδος, 14 
Νοέμβρη 1908). Παρουσιάστηκαν τα μοντέρνα νεοελληνικά έργα «Τα τρία φιλιά» του Κ. 
Χρηστομάνου57 και «Ο Αρχιτέκτων Μάρθας» του Π. Νιρβάνα58, αλλά και η «Μερόπη» 
του Δ. Βερναρδάκη (Πρόοδος, 1 Γενάρη 1909), η «Κασσιανή» του Α. Κυριάκού (Πρόο
δος, 6 Γενάρη 1909), η «Βαβυλωνία» του Δ. Βυζάντιου (Πρόοδος, 24 Δεκέμβρη 1908), οι 
«Πετροχάρηδες» (Πρόοδος, 26 Νοέμβρη 1908), ο «Μαραθώνιος δρόμος» (Πρόοδος, 20 
Νοέμβρη 1908)59 και η «Πρωθνπονργίνα» (Πρόοδος, 30 Γενάρη 1909) του Τ. Μωραϊτίνη. 
Από το μοντέρνο ξένο ρεπερτόριο η «Μόνα Βάννα» του Μαίτερλιγκ (Πρόοδος, 7 και 8 
Νοέμβρη 1908) και ο «Αμαξάς Ένσελ» του Χάουπτμανν (Πρόοδος, 25 Γενάρη 1909).60 Οι 
κωμωδίες «Το Ζιζάνιον» (Πρόοδος, 4 Νοέμβρη 1908) και «Πώςμιλούμε τ' αγγλικά» (Πρό
οδος, 11 Νοέμβρη 1908).61 Τα δράματα «Ο Αντίπαλος» του Καπύς (Πρόοδος, 29 Οκτώ- 
βρη 1908), η «Μαμά Κολυμπρί» (Πρόοδος, 22 Νοέμβρη 1908) ο «Σαθρός οίκος» του Φα- 
μπρ (Πρόοδος, 9 Νοεμβρίου 1908) και ο «Βιβλιοθηκάριος» του Μόζερ62 (Πρόοδος, 12 Νο
έμβρη 1908). Αναφέρονται ακόμα στον Τύπο τα έργα «Ζωζέττα» του Γκαβώ (Νέον Πνεύ
μα, αρ. 9, 21 Δεκέμβρη 1908, σελ. 143), «Ο Κλέπτης» του Μπέρνσταϊν (Νέον Πνεύμα, αρ. 
11, 4 Γενάρη 1909, σελ. 190 ε.), «Ο Χρηματιστής» του Μιρμπώ (Πρόοδος, 16 Νοέμβρη
1908) , «Η Πυργοδέσποινα» του Καπύς (Πρόοδος, 18 Νοεμβρίου 1908), «Η κυρία του Μα- 
ξίμ» (Πρόοδος, 23 Νοέμβρη 1908), «Το κυνήγι» (με την Κοτοπούλη και τον Λεπενιώτη, 
Πρόοδος, 25 Νοέμβρη 1908), «Ο Εξάδελφος» κωμωδία του Μπενεδίξ (Πρόοδος, 7 Δε
κέμβρη 1908), «Ο κ. Προσωπάρχης» των Καρέ και Μπιλώ (με τον Λεπενιώτη, Πρόοδος, 
31 Γενάρη 1909), «Ο πληκτικός κόσμος» (Πρόοδος, 8 Φλεβάρη 1909) καθώς και οι μονό
πρακτες κωμωδίες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα «Το κοριτσάκι» των Μελάκ και Α- 
λεβύ (Πρόοδος, 18 Δεκέμβρη 1908) και «Η επιτυχία του Οθέλλον» (Πρόοδος, 13 Γενάρη
1909) . Αναγγέλλονται, εξάλλου, χωρίς μάλλον να παρασταθούν63, ο «Οιδίπους επί Κολω- 
νώ» και ο «Έμπορος της Βενετίας» (Πρόοδος, 27 Δεκέμβρη 1908).

Αντάξιο συναγωνισμό64 στο θίασο Κοτοπούλη - Φύρστ έκανε ο άλλος ελληνικός δρα

57. Με πρωταγωνίστρια την πρώτη «μετά θριαμβευτικής επιτυχίας διόάξασα» Μ. Κοτοπούλη ως Δόρα 
(Πρόοδος. 4 Γενάρη 1909).

58. Για το έργο αυτό, που αντιπροσώπευε τις μοντέρνες τάσεις του νεοελληνικού δράματος, σημειώνεται 
στον Τύπο, αφού πρώτα τονιστεί ότι η παράστασή του έκανε πάταγο στην Αθήνα, ότι και στην Κωνσταντι
νούπολη το περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον «οι φίλοι της νεωτέρας μας φιλολογίας» (Πρόοδος. 19 Δε
κέμβρη 1908).

59. Δρομέας Κουνούπης ο Τηλ. Λεπενιώτης.
60. Το έπαιξε ο Εδ. Φυρστ στην τιμητική του.
61. Με τον Λεπενιώτη.
62. Στην τετράπρακτη αυτή κωμωδία έπαιζαν οι Λεπενιώτης, Χαλκιόπουλος, Φύρστ, Μυράτ και η Κο

τοπούλη (Πρόοδος, 14 Νοέμβρη 1908).
63. Αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαιο, γιατί οι τόμοι των εφημερίδων της εποχής που έχουμε στην διάθεσή 

μας δεν είναι πλήρεις. Τα φύλλα πολλών ημερομηνιών λείπουν είτε γιατί έχουν χαθεί είτε γιατί η λογοκρισία 
είχε τιμωρήσει την εφημερίδα με απαγόρευση της κυκλοφορίας για μερικές μέρες.

64. Ο ανταγωνισμός τους έφτασε στο σημείο να δώσουν οι δύο θιασάρχες Σαγιώρ και Φυρστ την τιμητι
κή τους την ίδια μέρα, 25 Γενάρη 1909, ο καθένας στο θέατρό του. Το γεγονός χαρακτηρίζεται από τον Τύπο 
«δυστύχημα», γιατί έτσι δεν μπορούσε το κοινό να επιδείξει τα αισθήματά του και για τους δύο ονομαστούς 
καλλιτέχνες (Πρόοδος, 25 Γενάρη 1909).
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ματικός θίασος, που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη αυτί] την εποχή, ο θίασος των 
Κωνσταντίνου Σαγιώρ και Δημητρίου Βερώνη65, με πρωταγωνίστρια την Ελεονώρα Λο- 
ράνδου66 (Πρόοδος, 26 Οκτώβρη 1908). Έδωσε παραστάσεις στο θέατρο «Ωδείον» όλη τη 
χειμερινή περίοδο, από τις 30 του Οκτώβρη 1908 ώς τα μέσα του Φλεβάρη 1909.67 Μετά, 
σύμφωνα με τη σχετική ειδησεογραφία του Τύπου, ο θίασος Σαγιώρ - Δ. Βερώνη μεταφέρε- 
ται στο θέατρο Μνηματακίων, όπου κάνει έναρξη των παραστάσεών του με το δράμα «Πί- 
στις, Ελπίς και Έλεος» (Πρόοδος, 21 Φλεβάρη 1909) και συνεχίζει ώς τη βδομάδα μετά το 
Πάσχα. Η τελευταία αναφορά του Τύπου αναγγέλλει παράσταση του «Αγαπητικον της Βο- 
σκοπονλας» για τη Δευτέρα του Πάσχα, 30 του Μάρτη (Πρόοδος, 27 Μάρτη 1909 κ.α.).68

Οι παραστάσεις, ωστόσο, στο θέατρο Μνηματακίων, που αρχικά φαίνονται σαν δεύ
τερη χειμερινή περίοδος του θιάσου Σαγιώρ - Δημ. Βερώνη στην Κωνσταντινούπολη69, 
δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενεργητικό του. Πρόκειται, μάλλον, για ένα μέρος 
μόνο του αρχικού θιάσου, που επειδή δεν είχε, φαίνεται, άλλες προοπτικές, παρέμεινε 
στην Κωνσταντινούπολη. Το όνομα του ίδιου του Σαγιώρ στην επωνυμία του θιάσου εμ
φανίζεται για τελευταία φορά στις 2 του Μάρτη, ενώ από τις 8 του μήνα ο Τύπος ανα- 
φέρεται πια μόνο στο θίασο «του κ. Βερώνη».70 Ότι πρόκειται για θίασο δεύτερης επι
λογής φανερώνει, πέρα από την αλλαγή της θεατρικής αίθουσας από το κεντρικό «Ω
δείον» στο θέατρο Μνηματακίων, και το ρεπερτόριο: Η έναρξη έγινε, όπως είπαμε, με το 
δράμα «Πίστις, Ελπίς και Έλεος», ενώ στην τελευταία τεκμηριωμένη παράσταση παί
χτηκε το έργο «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Αλλά και στις ενδιάμεσες παραστά
σεις συναντάμε λαϊκά έργα του παλιότερου δραματολογίου, τη «Γαλάτεια» του Βασι- 
λειάδη (Πρόοδος, 21 Φλεβάρη 1909), τη «Γκόλφω» τον Περεσιάδη (Πρόοδος, 19 Μάρ
τη 1909), το θεατρικό δράμα του λαού «Πειραταί» (Πρόοδος, 8 Μάρτη 1909)71 κ.ο.κ. Ε

65. Με την ευκαιρία της τιμητικής του ηθοποιού στο θέατρο «Ωδείον» η εφημερίδα Πρόοδος (3 Φλεβά
ρη 1908) δημοσιεύει πορτραίτο του. Στην περιοδεία του θιάσου Σαγιώρ-Βερώνη τη χειμερινή περίοδο 1908/09 
ο Βερώνης πρέπει να είχε περισσότερο το οργανιοτικό μέρος, γιατί πουθενά σε διανομή ρόλων δεν αναφέρε- 
ται το όνομά του στον Τύπο. Έχουμε μόνο ένα δίστιχο στην σατιρική εφημερίδα του συγγραφέα του «Έξω 
Φρενών» ΜΑΚΡΙΔΗ που διαφημίζει τον Βερώνη να παίζει τον Μπάρμπα-Χρόνη. (Εμπρός. Σατυρικόν - Με
φιστοφελικόν, αρ. 27, 31 Γενάρη 1909, σελ. 4).

66 Στο περιοδικό Νέον Πνεύμα (αρ. 13, 18 Γενάρη 1909, σελ. 224) δημοσιεύεται φωτογραφία της ηθοποι
ού με τουαλέτα.

67. Για τις 15 του Φλεβάρη αναγγέλλεται η τιμητική του Ν. Πεζοδρόμου με «Οθέλλο» (Πρόοδος, 13 και 
15 Φλεβάρη, 1909). Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία παράσταση του θιάσου στο «Ωδείο», γιατί από την ε
πομένη παίζεται εκεί κινηματογράφος (Πρόοδος, 17 Φλεβάρη 1909).

68. Αμέσως μετά, από τις 4 Απρίλη 1909, εμφανίζεται στο θέατρο Μνηματακίων για λίγες παραστάσεις 
το ζεύγος των ελλήνων ηθοποιών Αχιλλεύς και Ίρις Μάρδα (ή Μάντρα ή και Μαντρά) από την Φιλιππού- 
πολη. Πρόκειται για δύο ηθοποιούς γαλλικής κουλτούρας, μέλη του θιάσου της Σάρας Μπερνάρ, που δίνουν 
παραστάσεις στα γαλλικά (Πρόοδος, 28 Μάρτη, 3 Απρίλη 1909).

69. Για το θεσμό της β' χειμερινής περιόδου παράβ. όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, σελ. 389 ε., για τον θία
σο της Αικ. Βεριύνη.

70.0 Κ. Σαγιώρ, θιασάρχης της Νέας Σκηνής στην Αθήνα, πρέπει βέβαια να έφυγε έγκαιρα από την Κων
σταντινούπολη για να ετοιμάσει τη νέα αθηναϊκή θερινή σαιζόν του 1909. Δεν αποκλείεται να μην είχε καμιά 
απολύτως ανάμιξη στη μετάβαση του θιάσου από το «Ωδείον» στο θέατρο των Μνηματακίων, αλλά να ανα- 
φέρεται το όνομά του στην αρχή για διαφημιστικούς μόνο λόγους.

71. Στην είδηση αυτή αναφέρονται και μερικά ονόματα ηθοποιών που παίρνουν μέρος στην παράσταση: 
Σταυρόπουλος ως Ριβιέρος, Παλμύρας ως Πιβουίνος, Γαβριηλίδης ως Βεράρδος, Χέλμης ως Αγγλος και Πε
ζοδρόμος ως Αγγλος επιχειρηματίας.
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πιστρατεύεται ακόμα και ένα τουρκικό έργο, το ειδύλλιο «Η Μπέσα» σε ελληνική μετά
φραση Ρίζου (Πρόοδος, 14 Μάρτη 1909). Ενδεικτική για την υποβάθμιση, κατά κάποιο 
τρόπο, του θιάσου είναι επίσης και η συχνή χρήση της παλιάς δοκιμασμένης πρακτικής 
των ευεργετικών παραστάσεων για διάφορους σκοπούς, συλλόγους και πρόσωπα (Πρό
οδος, 21 και 25 Φλεβάρη, 19, 20, 21 και 25 Μάρτη 1909).

Ο θίασος Σαγιώρ - Δημ. Βερώνη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είχε στο ρεπερτόριό του 
και Επιθεώρηση. Εκτός από το «Έξω Φρενών» παρουσίασε στην Κωνσταντινούπολη και 
τα «Παναθήναια», τόσο τα πρώτα του 1907, όσο και τα «Νέα Παναθήναια» του 1908.72

Είναι χαρακτηριστικό για την ιστορία της Επιθεώρησης, αλλά και ώς ένα βαθμό για 
τη θιασαρχική ιεραρχία της εποχής, πως ο Σαγιώρ είχε στο ρεπερτόριο του θιάσου του 
τα «Παναθήναια» και όχι η Κοτοπούλη,. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κ. Σαγιώρ πρωτοανέβα- 
σε αυτή την επιθεώρηση το 1907, κρεάροντας ο ίδιος τον τύπο του Νικολέτου Πετεινά- 
ρη. Το 1908 ο Σαγιώρ συνεργάστηκε με την Κοτοπούλη στο θέατρο της «Νέας Σκηνής», 
όπου ανέβασαν τα «Νέα Παναθήναια» και ενώ την καλοκαιρινή σαιζόν του 1909 οι δύο 
πρωταγωνιστές συνέχισαν τη συνεργασία τους στο θέατρο της «Νέας Σκηνής» (ανεβά
ζοντας και τα καινούργια «Παναθήναια» εκείνης της χρονιάς), τη χειμερινή περίοδο που 
προηγήθηκε βρέθηκαν και οι δύο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με δικό του θίασο ο 
καθένας. Η αδιαφιλονίκητη ηγεσία του Κ. Σαγιώρ στο επιθεωρησιακό είδος δε φαίνεται 
μόνο από το γεγονός ότι αυτός είχε στο ρεπερτόριό του τα δύο «Παναθήναια», που εί
χαν παρουσιαστεί ήδη στην Αθήνα, αλλά και από το ότι ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
σ' αυτόν έδωσε για παράσταση τη νέα του επιθεώρηση «Έξω Φρενών», που είχε γράψει 
ειδικά για το κοινό της Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία με τον κωνσταντινουπολίτη 
δημοσιογράφο Κ.Γ. Μακρίδη.

Στο θίασο Κ. Σαγιώρ - Δημ. Βερώνη βρίσκουμε πολλά γνωστά ονόματα ηθοποιών 
του ελληνικού θεάτρου της εποχής, μερικοί μάλιστα από τους οποίους διέθεταν και τη 
σχετική επιθεωρησιακή πείρα. Εκτός από τους θιασάρχες και την πρωταγωνίστρια του 
θιάσου, που ονομάσαμε ήδη, σε διάφορα δημοσιεύματα του κωνσταντινουπολίτικου Τύ
που αναφέρονται και οι παρά κάτω ηθοποιοί: Αγγέλα Γαβριηλίδου (Νέον Πνεύμα, αρ. 
7, 7 Δεκέμβρη 1908, σελ. 111), Νίκος Μέγκουλας,73 Γαβριηλίδης, Σταυρόπουλος, Μ. Ια-

72. Ακόμα και ο «Μητσέλος» του Στ. Γρανίτσα, που περιείχε κοινοβουλευτική σάτιρα και τραγούδια, χα
ρακτηρίζεται «επαρχιακή επιθεώρησις» (Νέον Πνεύμα, αρ. 5, 23 Νοέμβρη 1908, σελ. 78 και Πρόοδος, 3 Ιού
λη 1908).

73. Ο Ν. Μέγκουλας το χειμώνα του 1909, ενώ διαρκούν ακόμα οι παραστάσεις του θιάσου, είναι σοβα
ρά άρρωστος «από μηνός και πλέον» (Πρόοδος, 2 Μάρτη 1909). Στις 3 του Μάρτη διοργανώνεται ευεργετική 
παράσταση γι' αυτόν στο θέατρο Μνηματακίων με την τρίπρακτη κωμωδία «Αι απολαύσεις του οικογενεια
κού βίου» (Πρόοδος, 25 Φλεβάρη 1909). Ο Μέγκουλας πέθανε την άνοιξη του 1909 στη Μυτιλήνη «εν μέσω 
εσχάτης πενίας και δυστυχίας», όπως γράφει ο Βασ. Μ. Ηλιάδης σε νεκρολογία του ηθοποιού στο περιοδικό 
Νέον Πνεύμα (στο δεμένο τόμο που χρησιμοποιήθηκε δεν υπάρχει αριθμός και ημερομηνία αλλά πρόκειται 
για το τεύχος αρ. 28, 3 Μάη 1909, σελ. 31). Ο «κράτιστος υποκριτής» (Πρόοδος, 15 Νοέμβρη 1908) Ν. Μέ
γκουλας είναι από τα πρωταγωνιστικά στελέχη του θιάσου. Στην αναγγελία της άφιξης, π.χ., εκτός από τους 
θιασάρχες αναφέρεται μόνο το όνομα της Λοράνδου και το δικό του (Πρόοδος, 26 Οκτώβρη 1908). Ήταν η
θοποιός του Βασιλικού Θεάτρου και ειδικευόταν σε δραματικούς ρόλους του σύγχρονου ρεπερτορίου. Στη 
«Φλωρεντινή Τραγωδία» του Όσκαρ Ουάιλδ είχε το ρόλο του γέρου συζύγου Σιμόνε (ενώ η Λοράνδου έπαι
ζε τη νεαρή σύζυγο Μπιάνκα και ο Γαβριηλίδης τον εραστή Γονίδο (Νέον Πνεύμα, αρ. 10, 28 Δεκέμβρη σελ. 
176). Στη «Μόνα Βάννα» του Μαίτερλιγκ τονίζεται ότι ήταν αυτός που είχε διαπλάσει στο Βασιλικό Θέατρο 
το χαρακτήρα του πολεμιστή Πριγκιβάλλη (Πρόοδος, 10 Νοέμβρη 1908). Για την τιμητική του ο Μέγκουλας
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κωβίδης και Στέλλα Γαλάτη (Νέον Πνεύμα, αρ. 8, 14 Δεκέμβρη 1908, σελ. 126 ε.), Ν. 
Παλμύρας-Κουρτέλης74, Ν. Πεζοδρόμος, Χέλμης και Λοράνδος (Πρόοδος, 30 Νοέμβρη 
1908), X. Κοντοπούλου (Πρόοδος, 13 Δεκέμβρη 1908), Ράλλη, Ιακωβίδου και Γαβαθιώ- 
της (Πρόοδος, 20 Δεκεμβρίου 1908), καθώς και η Σμαράγδα Βερώνη75 (Πρόοδος, 4 Γε
νάρη 1909). Στο θίασο ανήκε, ίσως, και το ζεύγος Ν. Κουκούλα.76

Συγκρίνοντας τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το ρεπερτόριο των δύο μεγάλων θιά
σων μπορεί να πει κανείς ότι το ρεπερτόριο της Κοτοπούλη αντιπροσωπεύει πιο καθαρά 
τις μοντέρνες τάσεις της εποχής, όπως εκφράζονται από το πνεύμα του Βασιλικού Θεά
τρου και της Νέας Σκηνής του Χρηστομάνου, ενώ ο θίασος του Σαγιώρ, χωρίς να παρα
μελεί αυτόν τον τομέα, που τον καλύπτουν κυρίως ο Ν. Μέγκουλας και η Ε. Λοράνδου, 
ήταν κατά κάποιο τρόπο, πιο παραδοσιακός. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο θίασοι, ε
ξοπλισμένοι με το απαραίτητο για την εποχή μεγάλο ρεπερτόριο (γύρω στους 35 τίτλους 
il Κοτοπούλη και γύρω στους 45 ο Σαγιώρ) διασταυρώνονται σε 5 μόνο έργα.77 Αυτό ο
φείλεται, βασικά, σε επαγγελματικούς, καθαρά οικονομικούς λόγους, αλλά, οπωσδήποτε 
και στη σύνθεση του θιάσου, καθώς και στο γενικότερο πνεύμα που τον χαρακτηρίζει.

Ο ίδιος ο Σαγιώρ πρωταγωνιστούσε σε διάφορες κωμωδίες επαναλαμβάνοντας τις 
μεγάλες του επιτυχίες, τους ρόλους και τους τύπους που είχε διαπλάσει: Μητσέλος (Νέ
ον Πνεύμα, αρ. 5,23 Νοέμβρη 1908, σελ. 78 ε.), Χωροφύλαξ Θανάσης78, Λάζαρος (Πρό
οδος, 1 Δεκέμβρη 1908) στα ομώνυμα έργα. Δρομέας στο «Μαραθώνιο» του Μωραϊτί-

διάλεξε το κοινωνικό δράμα του Μπέρνσταϊν «Σαμψών», όπου έπαιζε τον Ιάκωβο Βρασάρ (Πρόοδος, 14 Γε
νάρη 1909). Πρωταγωνιστούσε, εξάλλου, στο συγκινητικό δράμα του Ιταλού Νοβέλλι «Μετά το έγκλημα» ως 
Ιάκωβος (Πρόοδος, 31 Οκτώβρη 1908) και μαζί με την Λοράνδου στη «Φρύνη» του Καστελβεκίου (δράμα 
της νεότερης ιταλικής σχολής, Πρόοδος, 12 Δεκέμβρη 1908), στην «Τόοκα» ως Σκαρπίας (Πρόοδος, 2 Δε
κέμβρη 1908) και στη «Μάγισσα» του Σαρδού ως καρδινάλιος Ξιμενές (Νέον Πνεύμα, αρ. 8, 14 Δεκέμβρη 
1908, σελ. 126 έ.). Πρέπει να κρατούσε το σοβαρό ρόλο στο δράμα «Πειραταί της Σαβάνης», που είχε και κω
μικά επεισόδια (Πρόοδος, 13 Δεκέμβρη 1908) και στην «Αποχώρηση» του Α. Μπέιερλεϊν (Νέον Πνεύμα, αρ. 
6,30 Νοέμβρη 1908, σελ. 94 έ.), δύο έργα στα οποία εμφανίζεται και ο Σαγιώρ. Πρωταγωνιστούσε ακόμα και 
στο τρίπρακτο δράμα του Κορόμηλά «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Πρόοδος, 15 Νοέμβρη 1908).

74. Ο Ν. Κουρτέλης-Παλμύρας είχε μεταφράσει την τρίπρακτη κωμωδία του Γάλλου Βεμπέρ «Το αριστε
ρό χέρι», όπου έπαιζε ο ίδιος το ρόλο του Μπερντέν (μαζί του και η Στ. Γαλάτη, Πρόοδος, 6 Νοέμβρη 1908). 
Πρωταγωνιστούσε στις μονόπρακτες κωμωδίες που συμπλήρωναν το πρόγραμμα «Πώς μιλούμε τ' αγγλικά» 
του Βερνάρ στο ρόλο του Διερμηνέα (Πρόοδος, 9 Νοέμβρη 1908) και στην ελληνική «ΟΛυχνοστάτης» του Δε- 
ληκατερίνη (Πρόοδος, 15 Νοέμβρη 1908). Ήταν ο δεύτερος κωμικός του θιάσου μετά το Σαγιώρ, μαζί με τον 
οποίο εμφανιζόταν στις κωμωδίες «Ο Λάζαρος» (Λάζαρος ο Σαγιώρ, ο Παλμύρας υπηρέτης, Πρόοδος, 1 Δε
κέμβρη 1908) και «Ο Μαραθώνιος δρόμος» του Τίμου Μωράίτίνη (το κωμικό ζευγάρι Σαγιώρ-δρομέας, Παλ- 
μύρας-γκαρσόνι είχε πρωτοπαρουσιάσει την κωμωδία στην Αθήνα, Πρόοδος, 19 Νοέμβρη 1908).

75. Έπαιξε την Γκόλφω.
76. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι στο ρεπερτόριο υπάρχει το έργο του Οβέλλι «Μετά το έ

γκλημα» σε μετάφραση του «γλωσσομαθούς ηθοποιού» Ν. Κουκούλα (Πρόοδος, 31 Οκτώβρη 1908) και συ
νήθως οι ηθοποιοί κρατούσαν τις μεταφράσεις τους για το θίασο που συμμετείχαν οι ίδιοι. Στην αρχή της σαι
ζόν, όπως αναφέρθηκε ήδη (βλ. πιο πάνω σελ. 389), η κυρία Κουκούλα είναι πρωταγωνίστρια στο «Εθνικόν 
Θέατρον» του Π. Δέοντος. Προς το τέλος, ωστόσο, του Οκτώβρη ο θίασος αυτός κάνει μόνο σποραδικές εμ
φανίσεις. Παράλληλα οι δύο τελευταίες αναφορές του Τύπου (Πρόοδος, 2 και 12 Νοέμβρη 1908) μιλάνε μό
νο για θίασο του Π. Λέοντος (όχι πια για το θίασο Λέοντος-Κουκούλα). Το δεύτερο μάλιστα δημοσίευμα το
νίζει ότι πρωταγωνιστεί η σύζυγος του θιασάρχη Π. Λέοντος. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, η συνεργασία Λέο
ντος-Κουκούλα να είχε λήξει και το ζεύγος Κουκούλα να είχε προσχωρήσει στο θίασο Σαγιώρ-Δημ. Βερώνη.

77. «Οθέλλος», «Μερόπη», «Μόνα Βάννα», «Μαραθώνιος δρόμος», «Πώς μιλούμε τ’ αγγλικά».
78. Ο Σαγιώρ στον τύπο του «πονηρού χωροφύλακος» (Πρόοδος, 23 Νοέμβρη 1908).
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νη, Μογκοδέν στην τρίπρακτη κωμωδία «Η Κυρία Μογκοδέν»19, Λαγκουφόελ στην 
στρατιωτική κωμωδία «Η Κυρία του αρ. 23»79 80 (Νέον Πνεύμα, αρ. 14, 25 Γενάρη 1909, 
σελ. 240). Στρατιωτικό ρόλο, τον ουλάνο Μίχαλεκ, είχε και στο σύγχρονο γερμανικό 
στρατιωτικό δράμα «Η Αποχώρησις» του Αδάμ Μπέιερλεϊν (Νέον Πνεύμα, αρ. 6, 30 
Νοέμβρη 1908, σελ. 94 ε.). Στο έργο αυτό ο ρόλος του ουλάνου Μίχαλεκ και το όνομα 
του Σαγιώρ αναφέρονται στο τέλος της διανομής, προηγούνται ο Μέγκουλας - Επιλο- 
χίας, η Στ. Γαλάτη - Κλαίρη και ο Πεζοδρόμος - Λοχίας. Πρόκειται μάλλον για δεύτερο, 
κωμικό ρόλο, που ο Σαγιώρ, βέβαια, 0α είχε «διαπλάσει» στα μέτρα του. Αλλά και στο 
δράμα «Οι Πειραταί της Σαβάνης» (αυτή τη φορά διευκρινίζεται ότι περιέχει και κωμι
κά επεισόδια) πάλι το όνομα του Σαγιώρ αναφέρεται τελευταίο, προηγούνται η X. Κο- 
ντοπούλου και οι Μέγκουλας, Χέλμης, Σταυρόπουλος (Πρόοδος, 13 Δεκέμβρη 1908), 
που θα είχαν τους σοβαρούς δραματικούς ρόλους, ενώ ο Σαγιώρ 0α ήταν φορέας της 
κωμικής δράσης. Στο «Χαστούκι» αναμένεται ότι ο Σαγιώρ θα σκορπίσει άφθονο γέλω
τα (Πρόοδος, 13 Νοέμβρη 1908) και στην τρίπρακτη κωμωδία «Αι απολαύσεις του οι
κογενειακού βίου» ο πρωταγωνιστής Σαγιώρ αποκαλείται «αθάνατος» (Πρόοδος, 2 Νο
έμβρη 1908).

Η πρωταγωνίστρια του θιάσου Ελεονώρα Λοράνδου έπαιξε τη «Μερόπη» (Πρόο
δος, 7 Δεκέμβρη 1908) και τη «Φαύστα» (Πρόοδος, 8 Νοέμβρη 1908) του Δ. Βερναρδά- 
κη, έδωσε τη «Μήδεια» στην τιμητική της (Πρόοδος, 18 Γενάρη 1909) και είχε το ρόλο 
της ηρωίδας στην «Ψυχοκόρη», το περιπαθέστατο των ελληνικών ειδυλλίων (Πρόοδος, 
5 Νοέμβρη 1908). Χαρακτηριστικό για την ειδίκευσή της είναι ότι ενώ το όνομά της α- 
ναφέρεται μόνο σε ένα από τα έργα που πρωταγωνιστούσε ο Σαγιώρ (είχε το ρόλο της 
Ναυσικάς στο «Μητσέλο», Νέον Πνεύμα, αρ. 5, 23 Νοέμβρη 1908, σελ. 78 ε.), συμπρω
ταγωνιστούσε, αντίθετα, σε τέσσερα δράματα του μοντέρνου ρεπερτορίου μαζί με τον 
Μέγκουλα: στη «Φλωρεντινή Τραγωδία» του Όσκαρ Ουάιλδ (Νέον Πνεύμα, αρ. 10, 28 
Δεκέμβρη 1908, σελ. 176), στη «Φρύνη» του Καστελβεκίου (Πρόοδος, 12 Δεκέμβρη,
1908) , στην «Τόσκα» (Πρόοδος, 2 Δεκέμβρη 1908) και στη «Μάγισσα» του Βικτ. Σαρδού 
(Νέον Πνεύμα, αρ. 8,14 Δεκέμβρη 1908, σελ. 126 ε.).

Ολοκληρώνουμε την εικόνα του ρεπερτορίου που παρουσίασε ο θίασος Σαγιώρ - Δ. 
Βερώνη στην Κωνσταντινούπολη με μερικά ακόμα έργα που αναφέρονται στον Τύπο: 
οι κωμωδίες «Φραμασώνοι» (Πρόοδος, 2 Νοέμβρη 1908) και «Ο φόρος των Αγάμων» 
που συμπληρώνει το πρόγραμμα της τιμητικής της Ελ. Λοράνδου ( Πρόοδος, 18 Γενάρη
1909) καθώς και τα δράματα «Ο Αρχισιδηρουργός» (Πρόοδος, 9 Νοέμβρη 1908) και το 
«έξοχον πατριωτικόν» έργο «Ο Κολοκοτρώνης εις θάνατον».81 Η παράσταση του «Δον 
Κιχώτη» αναγγέλλεται (Πρόοδος, 5,7,8, και 21 Γενάρη 1909) χωρίς να ξέρουμε αν τελι
κά πραγματοποιήθηκε, γιατί, όπως είπαμε, λείπουν κάποια φύλλα της εφημερίδας82. Α- 
ναφέρεται, τέλος, η έκτακτη ευεργετική παράσταση για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Με- 
σαχώρου στο εκεί θέατρο της Αρμενικής κοινότητας, με την «Τιμή» του Σούδερμανν, για

79. Μ’ αυτή την κωμωδία έκανε ο θίασος έναρξη των παραστάσεών του στην Κωνσταντινούπολη. Για το 
Σαγιώρ στο ρόλο του Μογκοδέν τονίζεται ότι «δεν έχει εφάμιλλόν του» (Πρόοδος, 30 Οκτώβρη 1908).

80. Ο Σαγιώρ πρέπει να είχε εξαιρετική επιτυχία και σ’ αυτόν τον ρόλο, γιατί διάλεξε την κωμωδία «Η 
Κυρία του αρ. 23» για την τιμητική του παράσταση (Πρόοδος, 21 και 25 Γενάρη 1909).

81. Σε απογευματινή παράσταση με Κολοκοτρώνη τον Σταυρόπουλο (Πρόοδος, 28 Δεκέμβρη 1908).
82. Βλ. πιο πάνω, σημ. 63 αλλά και πιο κάτω, σημ. 91.
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τις 15 Δεκέμβρη 1908 (Πρόοδος, 13 Δεκέμβρη 1908).83 Στη δεύτερη περίοδο του θιάσου 
στο θέατρο Μνηματακίων παίζονται, εξάλλου, «Ο Αρχιεργάτης» του Μπομπούργκ, στο 
ίδιο πρόγραμμα με την κωμωδία «Ο Μίτος της Αριάδνης» (Πρόοδος, 20 Μάρτη 1909), 
το «Ένσαρκον άγαλμα» του Τσικόνι (Πρόοδος, 2 Φλεβάρη 1909) και ο «Οθέλλος» στην 
τιμητική του Ν. Πεζοδρόμου, μαζί με την κωμωδία «Ο Πανικός» (Πρόοδος, 13 και 15 
Φλεβάρη 1909).

Όπως είπαμε, ο θίασος Σαγιώρ - Δ. Βερώνη έφερε μαζί του στην Κωνσταντινούπο
λη και την τελευταία θεατρική μόδα της Αθήνας, την Επιθεώρηση. Ο Κ. Σαγιώρ είχε στο 
ρεπερτόριό του τα «ΠαναΘήναια», τα πρώτα του 1907 και τα «Νέα ΠαναΘήναια» του 
1908. Τα είχε παίξει με το θίασό του στο θέατρο της «Νέας Σκηνής» στην Αθήνα με με
γάλη επιτυχία και ήταν φυσικό να τα παρουσιάσει και στην Κωνσταντινούπολη.

Το ενδιαφέρον του κοινού τόσο για τη γενικότερη θεατρική κίνηση της Αθήνας84, ό
σο και για την Επιθεώρηση ειδικότερα, ήταν σίγουρο. Σε ανταπόκριση της εφημερίδας 
Πρόοδος (3 Ιούλη 1908) για την αθηναϊκή καλοκαιρινή θεατρική σαιζόν γίνεται ιδιαίτε
ρη αναφορά στην Επιθεώρηση. Ανάμεσα σ’ άλλα τονίζεται ότι ύστερα από την επιτυχία 
των «Παναθηναίων» του προηγούμενου χρόνου αναγγέλθηκαν τα «ΠαναΘήναια του 
1908» των αθηναίων δημοσιογράφων Άννινου και Τσοκόπουλου και ότι ήδη παρουσιά
στηκε με επιτυχία ο «Κινηματογράφος» του Δημητρακόπουλου. Ως επιθεωρήσεις που ε
τοιμάζονται αναφέρονται ακόμα «Ο Μητσέλος» του Στ. Γρανίτσα και «Η Πρωθνπουρ- 
γίνα» του Τ. Μωραϊτίνη.

Παρ’ όλο που η Επιθεώρηση ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, το καινούριο είδος 
της μόδας, ωστόσο δεν δείχνει να έχει κάποια προνομιακή θέση μέσα στο ρεπερτόριο 
του Σαγιώρ. Ο θίασος άρχισε τις παραστάσεις του, όπως είπαμε, στις 30 του Οκτώβρη 
με την κωμωδία «Η Κυρία Μογκοδέν» και ώς τις 26 του Νοέμβρη, που έγινε η πρώτη 
παράσταση των «Παναθηναίων», ακολούθησαν άλλες 16 πρεμιέρες.85

83. Δεν είναι, όμως, καθόλου βέβαιο ότι πραγματικά πρόκειται για το θίασο Σαγιώρ-Δημ. Βερώνη και όχι για 
τον άλλο θίασο, της Αικ. Βερώνη, γιατί αρκετές φορές έχουν μπερδευτεί οι δύο θίασοι στην ειδησεογραφία του 
Τύπου και καθώς το φύλλο της 15ης Δεκέμβρη λείπει, είναι αδύνατη η επιβεβαίωση. Πάντως και το έργο, αλλά 
και η έξω από το κέντρο έκτακτη ευεργετική παράσταση, ταιριάζουν περισσότερο στο θίασο της Αικ. Βερώνη. 
Αντίθετα, ο θίασος Σαγιώρ-Δ. Βερώνη, που έδωσε στην περίοδο που έπαιζε στο «Ωδείον» 7 τεκμηριωμένες στον 
Τύπο ευεργετικές παραστάσεις (Πρόοδος, 1 και 19 Νοέμβρη, 19 και 28 Δεκέμβρη 1908,6,18 και 21 Γενάρη 1909) 
μόνο για μία απ’ αυτές μετακινήθηκε από το «Ωδείον» στο θέατρο Χαλκηδόνας (Πρόοδος, 19 Νοέμβρη 1908).

84. Αναμεταδίδεται, π.χ., ποιοι γνωστοί θίασοι βρίσκονται σε περιοδεία την άνοιξη του 1908: Παντοπού- 
λου-Μέγκουλα-ζεύγους Κουκούλα στην Πάτρα, Μυράτ - Λούη - Σταυροπούλου - Κοτοπούλη - Πεζοδρόμου 
στον Πύργο, Ταβουλάρη-Λεπενιώτη στην Καβάλα (Πρόοδος, 19 Μάρτη 1908). Σημειώνεται επίσης και η κί
νηση των θιάσων για την καλοκαιρινή περίοδο στην Αθήνα: Σαγιώρ-Μ. Κοτοπούλη στην «Νέα Σκηνή», Κυ
βέλη στο «Πανελλήνιο», Νίκα-Βονασέρας στου «Τσόχα», Δαμάσκου-Σταυροπούλου-Λαζαρίδου στο θέατρο 
Νεαπόλεως, θίασος Μελοδράματος στο «Βαριετέ», ενώ ο Παντόπουλος και η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου 
συνεχίζουν να βρίσκονται σε περιοδεία (Πρόοδος, 15 Απρίλη 1908). Ακόμα και η σύνθεση των μεγάλων θιά
σων που παίζουν στην Αθήνα αποτελεί ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική είδηση για τον Τύπο της Κωνσταντινού
πολης, π.χ., η σύνθεση του θιάσου της Κυβέλης (Πρόοδος, 25 Μάη 1908).

85. «Μετά το έγκλημα» (31 Οκτώβρη), «Τόσκα» (1 Νοέμβρη), «Φραμασώνοι» και «Απολαύσεις του οι
κογενειακού βίου» (2 Νοέμβρη, εσπερινή και απογευματινή παράσταση αντίστοιχα), «Γαλάτεια» (4 Νοέμ
βρη), «Ψυχοκόρη» (5 Νοέμβρη), «Το αριστερό χέρι» (6 Νοέμβρη), «Φαύστα» (8 Νοέμβρη), «Ο Αρχισιδη- 
ρουργός» (9 Νοέμβρη), «Το Χαστούκι» (13 Νοέμβρη), «Μέγας Αλέξανδρος» (15 Νοέμβρη), «Μητσέλος» (18 
Νοέμβρη), «Μαραθώνιος δρόμος» (19 Νοέμβρη), «Αποχώρησις» (22 Νοέμβρη). - Οι πληροφορίες από την 
στήλη θεαμάτων και την καλλιτεχνική ειδησεογραφία της εφημερίδας Πρόοδος, 30 Οκτώβρη 1908 ε.
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Οι αναγγελίες της επιθεωρησιακής παράστασης αρχίζουν 10 μέρες πριν από την πρε
μιέρα.86 Μετά από άλλες δυο ενδιάμεσες αναγγελίες (Πρόοδος, 23 και 25 Νοέμβρη 1908) 
ανακοινώνεται στον ημερήσιο Τύπο για το ίδιο βράδυ η πρώτη των «Παναθηναίων». 
Στην αναγγελία υπενθυμίζεται ότι η επιθεώρηση αυτή ήταν η καταπληκτική επιτυχία της 
θεατρικής περιόδου της Αθήνας εκείνης της χρονιάς87 και τονίζεται ότι την παράσταση 
«πλειστάκις» παρακολούθησε η βασιλική οικογένεια. Στα «Παναθήναια», καταλήγει η 
διαφημιστική αναγγελία, που χαρακτηρίζονται από κίνηση, γέλιο, ευθυμία και ζωηρό
τητα, περνάνε απ’ τη σκηνή όλοι οι τύποι της Αθήνας.88

Η επιτυχία των «Παναθηναίων» επαναλαμβάνεται και στην Κωνσταντινούπολη. Α
πό τις 26 ώς τις 30 του Νοέμβρη παίζονται σε πέντε συνεχείς παραστάσεις (Πρόοδος, 1 
Δεκέμβρη 1908), ενώ η τελευταία ανακοίνωση που βρίσκουμε στον Τύπο είναι για την έ
βδομη παράσταση (Πρόοδος, 9 Δεκέμβρη 1908). Ο αριθμός αυτών των παραστάσεων 
μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι κάτι συνηθισμένο για το ελληνικό θέα
τρο της Κωνσταντινούπολης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις μεγάλες παροικίες των ο
μογενών οι ελληνικοί θίασοι πήγαιναν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και φρό
ντιζαν, φυσικά, να κρατάνε ζωηρό το ενδιαφέρον του κοινού με σχεδόν καθημερινή αλ
λαγή προγράμματος. Γι' αυτό και το περιοδικό Νέον Πνεύμα (αρ. 7, 7 Δεκέμβρη 1908, 
σελ. 111) τονίζει ιδιαίτερα ότι έργο «επανελήφθη εξάκις μέχρι τούδε» υπογραμμίζοντας 
την επιτυχία του Σαγιώρ ως Πετεινάρη και της Γαβριηλίδου ως Ζύπ.

Τα πιο επίκαιρα «Νέα Παναθήναια» του 1908, που είχαν κωνσταντινουπολίτικη πρε
μιέρα στις 3 του Γενάρη του 1909 (Πρόοδος, 1 και 4 Γενάρη 1909), παρ’ όλο που η δια
φήμιση είχε αρχίσει από τις 27 του Νοέμβρη με τακτικές υπενθυμίσεις στο μεταξύ (Πρό
οδος, 27 και 30 Νοέμβρη, 1, 9,13, 16, 20 και 28 Δεκέμβρη 1908), δεν είχαν την ίδια επι
τυχία, από την άποψη τουλάχιστον του αριθμού των παραστάσεων. Μετά την πρεμιέρα 
η επιθεώρηση παριστάνεται και την επομένη, μεσολαβεί μια αργία του θεάτρου, επανα
λαμβάνεται «Η Μάγισσα»89 και μετά τα «Νέα Παναθήναια» παίζονται άλλες δύο φορές 
συνέχεια, στις 7 και στις 8 του Γενάρη. Αυτές οι τέσσερις είναι οι μόνες τεκμηριωμένες 
παραστάσεις, γιατί τις επόμενες μέρες η εφημερίδα Πρόοδος δεν έχει θεατρική στήλη. 
Αυτό πρέπει να οφείλεται στο ότι οι θίασοι δεν έδιναν τακτικά παραστάσεις, γιατί είχε 
αρχίσει η περίοδος των χορών, που διοργανώνονταν στις αίθουσες των θεάτρων.90 Δεν 
αποκλείεται, ωστόσο, να δόθηκαν μερικές, πολύ λίγες βέβαια, ακόμα παραστάσεις των 
«Νέων Παναθηναίων», για τις οποίες δεν έχουμε πληροφορίες.91 Η οικονομική επιτυχία,

86. Ταυτόχρονα αναγγέλλεται και το «Έξω Φρενών», που όμως θα έχει πολύ αργότερα πρεμιέρα, στις 20 
Δεκέμβρη (Πρόοδος, 16 Νοέμβρη 1908).

87. Παρ’ όλο που πρόκειται για τα πρώτα «Παναθήναια τον 1907», πράγμα που είχε, εξάλλου, διευκρινι
στεί και στην αναγγελία της προηγούμενης μέρας (Πρόοδος, 25 Νοέμβρη 1908). Τα «Παναθήναια του 1908» 
παρουσιάζονται αργότερα και ξεχωρίζουν με το χαρακτηρισμό «Νέα Παναθήναια».

88. Πρόοδος, 26 Νοέμβρη 1908.
89. Ευεργετική για το σωματείο των Ευρυτάνων, στις 6 του Γενάρη (Πρόοδος, 5 και 6 Γενάρη 1909).
90. Για τις 10 του Γενάρη, π.χ., αναγγέλλεται στο θέατρο «Ωδείον» ο πρώτος χορός της εποχής (Πρόοδος, 

10 Γενάρη 1909).
91. Γενικά η πληροφόρησή μας για την κίνηση των θεάτρων ολόκληρο το Γενάρη παρουσιάζει μεγάλα κε

νά είτε γιατί, η Πρόοδος, η μοναδική εφημερίδα που έχουμε στη διάθεση μας (βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθή
κη), δε δημοσιεύει θεατρική στήλη (9,11,12,15,16,17, 22, 23, 24, 26, 27 Γενάρη) είτε γιατί λείπει όλο το αντί
στοιχο φύλλο από τον τόμο (2,3,19, 28, 29 Γενάρη). Αλλά και τον επόμενο μήνα επικρατεί η ίδια κατάσταση.
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πάντως, της επιθεώρησης, που τα ζωηρά τραγουδάκια της επαναλαμβάνονται, όπως 
πάντα, «δις και τρις» (Πρόοδος, 4 Γενάρη 1909), ήταν καθώς φαίνεται σημαντική, γιατί 
υπογραμμίζεται ότι οι εισπράξεις της πρεμιέρας ήταν πάνω από 120 λίρες (Πρόοδος, 5 
Γενάρη 1909).

Ανάμεσα στα δύο «Παναθήναια», και μάλιστα στην ευνοϊκή περίοδο των γιορτών, ο 
θίασος του Κ. Σαγιώρ έδωσε την καινούρια, ειδικά για την Κωνσταντινούπολη γραμμέ
νη επιθεώρηση «Έξω Φρενών» (πρεμιέρα 20 Δεκέμβρη 1908). Είναι ευνόητο, ότι η πα
ράσταση αναμενόταν με ζωηρότατο ενδιαφέρον92, που ο πεπειραμένος θιασάρχης Σα
γιώρ ήξερε να υποδαυλίζει κατάλληλα. Από τα μέσα του Νοέμβρη, μαζί με την αναγγε
λία των ήδη γνωστών «Παναθηναίων», διοχετεύει την είδηση ότι προετοιμάζεται το 
«Έξω Φρενών» (Πρόοδος, 16 Νοέμβρη 1908). Αναγγελίες της προετοιμασίας της βυζα
ντινής επιθεώρησης που θα παρασταθεί «λίαν προσεχώς» επαναλαμβάνονται σε τακτι
κά διαστήματα93 προσφέροντας όλο και περισσότερες λεπτομέρειες: στις 27 του Νοέμ
βρη π.χ. δημοσιεύονται στην «Πρόοδο» τα ονόματα των συγγραφέων Μακρίδου και Δη- 
μητρακόπουλου, ενώ στις 18 του Δεκέμβρη δίνεται στον Τύπο η σπάνια για το θέατρο 
της εποχής ανακοίνωση ότι το θέατρο δέχεται παραγγελίες εισιτηρίων για την προσεχή 
πρώτη παράσταση του «Έξω Φρενών» (Πρόοδος, 18 Δεκέμβρη 1908).

Τη μέρα, τέλος της πρεμιέρας, που πάντα γράφονται δυο λόγια παρά πάνω για το έρ
γο που θα παρασταθεί, η εφημερίδα Πρόοδος παρουσιάζει την επιθεώρηση με πολλές 
λεπτομέρειες:

«Απόψε επί τέλους η Βυζαντινή ΕπιΘεώρησις 'Έξω Φρενών’ των συ
ναδέλφων κ.κ. Δημητρακοπούλου και Μακρίδου. Θα ίδωμεν από σκηνής 
όλα ανεξαιρέτως τα επεισόδια και άλας τας σκηνάς της πόλεώς μας με α
κρίβειαν κινηματογράφου. Τύποι, γεγονότα, συλλήψεις, απολυταρχία, Σύ
νταγμα, συνοικίαι, πανοράματα, γέλοια, ευθυμία, ζωηρότης, τραγούδια, 
χοροί, απεργίαι. Όλος ο θίασος επί σκηνής· αι κ.κ. Γαβριηλίδου, Γαλάτη,
Ράλλη, Κοντοπούλου, Ιακωβίδου, οι κ.κ. Σαγιώρ, Παλμύρας, Γαβριηλίδης, 
Γαβαθιώτης, Χέλμης, Σταυρόπουλος, Ιακωβίδης θριαμβεύουν.»94

Ακόμα πιο εκτενής είναι η αναγγελία - παρουσίαση του έργου που κάνει μια βδομάδα πιο 
μπροστά το περιοδικό Νέον Πνεύμα, με ένα άρθρο που υπογράφεται με τα αρχικά «Α.Κ.»:

«‘Έξω Φρενών’. Εκ Μεφιστοφελικής εμπνεύσεως95 έργον ετοιμάζει δια 
την προσεχή εβδομάδα το Ωδείον. Ο κ. Κ. Μακρίδης, ο διευθυντής του μο
ναδικού μας σατιρικού φύλλου «Εμπρός» εν συνεργασία μετά του Αθη
ναίου λογίου κ. Λημητρακοπούλου, εφιλοτέχνησε μίαν Βυζαντινήν επιθε- 
ώρησιν, γεμάτην από χιούμορ και χάριν και σάτιραν. Εν τη Επιθεωρήσει

92. Σημαντικό ρόλο θα έπαιξε, βέβαια, και κάποια τάση μιμητισμού για τη νέα μόόα που είχε ξετρελάνει 
την Αθήνα.

93. Πρόοδος, 16,26,27 και 30 Νοέμβρη, 1,9,13,16,18,19 και 20 Δεκέμβρη 1908.
94. Πρόοδος, 20 Δεκέμβρη 1908.
95. Ο Μακρίδης δημοσιογραφούσε, όπως αναφέρθηκε, με το "ψευδώνυμο Μεφιστοφελής στην ημερήσια 

εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης Ταχυδρόμος.
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αυτή παρελαύνουν κινηματογραφικούς96 οι γνωστότατοι του Πέραν τύποι, 
συμβαίνουν νοστιμότατα επεισόδια, σατιρίζονται όλαι αι κακίαι μας και ε
ξελίσσονται σκηναί, αι οποίαι θα σκορπίσουν ατελεύτητον φαώρότητα εις 
το ακροατήριον. Η απαρχή του θεατρικού τούτου είδους θα πρόσθεση 
μίαν έτι εξόχως επιτυχή σελίδα εις την σάτιραν του Μεφιστοφελούς.

»Ιδού και ολίγαι λεπτομέρειαι περί της ξεκαρδιστικής ταύτης Επιθεω- 
ρήσεως. Οι Κονπέρ είναι ο Αναγούλογλους, Κωνσταντινουπολίτης και ο 
Παρασαχλόπουλος, Αθηναίος δημοσιογράφος ερχόμενος εις Κωνσταντι
νούπολή δια να παρακολουθήση τον πανηγυρισμόν της αναστηλώσεως 
του Συντάγματος. Εν τη a πράξει σατιρίζεται η πληθώρα των παραρτη
μάτων, η απεργία των εργατίδων του Μονοπωλίου των καπνών, οι μαλ
λιαροί και οι σχολαστικοί μας, η παρέλασις των εις φυγήν τρεπόμενων πα
σάδων, η μεγάλη διαδήλωσις του Χουριέτ με τας λαϊκός διαχύσεις της, η 
ανάμιξις των απολυθέντων φυλακισμένων, η καταδίωξις αυτών υπό των 
απολυταρχικών, η μεσολάβησις των Συνταγματικών και ο θρίαμβος αυ
τών. Όλα ταύτα ποικίλλονται με νοστιμότατα τραγουδάκια. Η β'πράξις ε
ξελίσσεται εν τω κήπω των Μνηματακίων, όπου η παρέλασις των διαφό
ρων τύπων προ της γνωστής Γερουσίας. Εις την πράξιν ταύτην τα υπό των 
εφημεριδοπωλών απαγγελόμενα τετράστιχα θα σκορπίζουν τον ατελεύτη
τον γέλωτα. Αλλά και η σκηνή του δραπετεύοντας Ιζέτ και ο καυγάς των 
αριστοκρατισσώνμεταξύ ...ηγεμονίδων τινων του ημικόσμου είναι επίσης 
νοστιμοτάτη. Εν τη γ πράξει ο κ. Μακρίδης με την γνωστήν ειρωνίαν, της 
οποίας την ακίνδυνον άλλως τε λεπίδα ακονίζει από τόσων ετών, σατιρίζει 
περιγραφικότατα τα κοινωνικά μας πρόσωπα και πράγματα, αρχόμενος 
με μίαν παρέλασιν εις την οποίαν διακρίνονται οι ‘Εθνικοί ημών ανέρες’.

»Όλα λοιπόν.. .έξω φρενών.»97

Το «Έξω Φρενών», καθώς ο ένας από τους συγγραφείς του έβγαζε δικό του περιο
δικό στην Κωνσταντινούπολη, είχε τη δυνατότητα μιας ιδιαίτερης διαφήμισης. Ο Κ.Γ. 
Μακρίδης αρχίζει ένα μήνα πριν την πρεμιέρα να διαφημίζει την επιθεώρησή του από 
τις σελίδες του περιοδικού που εκδίδει ο ίδιος, το «Εμπρός. Σατυρικόν - Μεφιστοτελι- 
κόν»:

«Προσεχώς εις το Ωδείον Π. Δημητρακοπούλου και Κ.Γ. Μακρίδου 
ΈΞΩ ΦΡΕΝΩΝ' τρίπρακτος βυζαντινή επιθεώρησις μετά προλόγου και 25 α
σμάτων. Όλη η κοινωνία παρελαύνει δι’ αυτής σατιριζομένη.»98

Το ίδιο κείμενο επαναλαμβάνεται και για την έναρξη των παραστάσεων με την πα

96. Η επανάληψη (παράβ. και την προηγούμενη αναφορά στην Πρόοόο, 20 Δεκέμβρη 1908) της αναλο
γίας προς τον κινηματογράφο, πέρα από την ουσιαστική πλευρά, πρέπει να οφείλεται και σε διαφημιστική εκ
μετάλλευση τόσο του μοντέρνου για την εποχή είδους, όσο και της μεγάλης, γνωστής και στην Κωνσταντι
νούπολη επιθεωρησιακής επιτυχίας του Δημητρακόπουλου «Κινηματογράφος».

97. Νέον Πνεύμα, αρ. 8,14 Δεκέμβρη 1908, σελ. 127.
98. Εμπρός. Σατνρικόν-Μεφιστοφελικόν, αρ. 17, 22 Νοέμβρη 1908, σελ. 4.
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ραλλαγή, «Από της εσπέρας ταύτης εις το Ωδείον [...]» (Εμπρός, αρ. 21, 20 Δεκέμβρη 
1908, σελ. 4), ενώ όσο διαρκούν οι παραστάσεις το βασικό κείμενο διαφήμισης, με την 
παραλλαγή «Καθ' εκάστην εσπέραν [...]», πλουτίζεται με τη διευκρίνηση ότι σε κάθε 
παράσταση γίνονται νέες προσθήκες» (Εμπρός, αρ. 22,27 Δεκέμβρη 1908, σελ. 4). Η τε
λευταία διαφήμιση του Εμπρός (αρ. 23, 3 Γενάρη 1909, σελ. 4.) αναφέρεται σε απογευ
ματινή παράσταση, δίνοντας ταυτόχρονα και την πληροφορία ότι αυτή θα είναι η ένα
τη επανάληψη της επιθεώρησης.

Αλλά και μέσα στην ύλη του περιοδικού ο Μακρίδης φροντίζει για τη διαφήμιση του 
έργου, όπως π.χ., με το σατιρικό τετράστιχο:

«Φρενίτις εξωφρενική με το ‘Έξω Φρενών' / κατέλαβε της Πόλης μας 
άλας τας συνοικίας / και την φαρέτραν των βελών κάθε κριτής κενών / το 
ρεκλαμάρει πιο πολύ κρίνων μετ' αδικίας.» (Εμπρός, αρ. 22, 27 Δεκέμβρη 
1908, σελ. 3).

Μόνο μία, και δυστυχώς, σχετικά σύντομη θεατρική κριτική για την παράσταση του 
«Έξω Φρενών» στάθηκε δυνατό να βρεθεί. Είναι δημοσιευμένη στον περιοδικό Νέον 
Πνεύμα και υπογράφεται με τα αρχικά «Α.Κ.»:

«Έξω Φρενών. Την εσπέραν του Σαββάτου ενώπιον καταμέστου αι
θούσης, εν τη οποία διέκρινέ τις πολλά εκλεκτά μέλη της κοινωνίας ημών, 
ανεβιβάσθη η φαιδροτάτη Βυζαντινή Επιθεώρησις των κ.κ. Κ. Μακρίδου 
και Π. Δημητρακοπούλου. Περί του θεατρικού τούτον έργου σκορπίζο- 
ντος άφθονον γέλωτα εις το ακροατήριον ικανά εδημοσιεύσαμεν εν προη- 
γουμένω φύλλω. Σήμερον περιοριζόμεθα να είπωμεν, ότι απαντάται εν αυ
τό) χαριέστατον εν πολλοίς σημείοις το σατιρικόν πνεύμα του κ. Μακρίδου 
και το δηκτικόν του χιούμορ. Δεν λείπουν βεβαίως αι αρχικαί ελλείψεις εις 
τα τοιούτου είδους έργα, τα οποία βελτιούνται εφ ’ όσον παίζονται. Εν τού- 
τοις το σύνολον υπήρξε φαιδρότατον, ιδία η δεύτερα πράξις, ήτις εκρίθη 
και η καλλιτέρα απασών. Η υπόκρισις υπήρξε λαμπρά. Η κ. Γαβριηλίδου, 
ήτις εξακολουθεί να μας επιφυλάσση πάντοτε ωραιοτάτας καλλιτεχνικός 
surprises έπαιξεν όλα τα πρόσωπα, τα οποία υπεδύθη με ιδιάζον άλως θέλ- 
γητρον φέρον ζωηρόν την βουλεβαρδιέρικη Παρισινήν σφραγίδα. Επίσης 
νοστιμότατοι ήσαν οι κ.κ. Σαγιώρ και Παλμύρας- ο τελευταίος οντος προ- 
σέδωκεν πολύ ευφνά χρωματισμόν εις τους ρόλους τους οποίους υπεδύθη.

»Φαιδρότατα επίσης έπαιξαν τα οικεία πρόσωπα η κ. Ράλλη καθώς και 
οι κ.κ. Σταυρόπουλος, Χέλμης και Γαβριηλίδης. Εις τον κ. Κ. Μακρίδην 
προσηνέχθη υπό ομίλου φίλων κλάδος φοίνικος εν τω μέσω ζωηροτάτων 
ανευφημιών.»99

Για μια αρνητική κριτική ή σχόλιο, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πατρίς (23 
Δεκ. 1908), έχουμε μόνο έμμεσες πληροφορίες από άρθρα υποστηρικτών της επιθεώρη
σης που ανταπαντούν. Πρέπει να έγραφε, λοιπόν, η Πατρίς στη στήλη των θεατρικών,

99. Νέον Πνεύμα, αρ. 10, 28 Δεκέμβρη 1908, σελ. 176.

49

4"



ΛΙΛΑ ΜΑΡΑΚΑ

με αφορμή την αναβολή της παράστασης «της χθες» (στις 22, μάλλον του Δεκέμβρη) ό
τι θίασος και συγγραφείς κατάλαβαν το λάθος τους και κατέβασαν το έργο, επειδή φο
βήθηκαν πως θα δημιουργηθούν σκηνές και επεισόδια. Απαντώντας σ’ αυτά η εφημερί
δα Πρόοδος τονίζει:

«[...] δηλούται, ότι η αναβολή εγένετο συνεπεία της ασθένειας του κ. 
Σαγιώρ καί ότι υπάρχει τοσαύτη ζήτησις εισιτηρίων, ώστε να μη αρκέση 
και μία δεκάς συνεχών παραστάσεων του εν λόγω έργου προς ικανοποίη- 
σιν της επιθυμίας του καταγοητευθέντος κοινού.»100

Η κριτική της εφημερίδας Πατρίς ανάγκασε και τον Μακρίδη να πάρει θέση από τις 
στήλες του περιοδικού του. Εκτός από το τετράστιχο, που μεταφέραμε πιο πάνω, για την 
ρεκλάμα που κάνουν αθέλητα οι κριτικοί κρίνοντας το έργο «μετ’ αδικίας», ο συγγρα
φέας του «Έξω Φρενών» δημοσιεύει στο ίδιο τεύχος (σελ. 3) καρικατούρα της κριτικής 
της εφημερίδας Πατρίς (προσωποποίηση, «κατ’ εικόνα και ομοίωμα του διευθυντού 
της») και στη συνέχεια (σελ. 4) απαντά ο ίδιος στην επίθεση που έκανε στο έργο ο εκ
δότης της εφημερίδας Κεσσίσογλου, που είχε, φαίνεται, επικαλεστεί ακόμα και επέμβα
ση της αστυνομίας για να εμποδιστούν οι παραστάσεις:

«Έπρεπε να παιχθή το Έξω Φρενών’ και να μου επιτεθή η ‘Πατρίς’ 
κάποιου Κεσσίσογλου δια να μάθω ότι υφίσταται ακόμη εις την ζωήν αυ
τό το παληόφυλλό του. Και τι επίθεσις! Τι κριτική! Φαντασθήτε ότι ο κρι
τικός του λαχανοφύλλου τούτου τρεις ημέρας πριν ή διδαχθή το έργον α- 
πήτησεν από κάποιο τρυφερόν του ον, το οποίον θα ελάμβανε μέρος εις 
την διδασκαλίαν βοηθητικώς, να απόσχη, διότι, ως είπεν, ‘είχε σκοπόν να 
γράψη εναντίον του έργου’. Ώστε η κριτική της 77ατρίδος’ είναι κριτική 
μετά προθέσεως. Τι το άπορον λοιπόν, εάν υπήρξε και δια το Έξω Φρε
νών' κατακρι τική;

»Θέλετε δε να μάθετε και τι είδους κριτικήν έκαμε; Ακούστε. Ενώ το 
θέατρον έστενε και στένει καθ’ εκάστην από το συρρέον πλήθος και κιν
δυνεύει να καταρρεύση από τα χειροκροτήματα, η ‘Πατρίς’ έγραψεν ότι 
‘το έργον απέτυχεν οικτρώς, ότι ηκούσθησαν συρίγματα και ότι ναι μεν υ- 
πήρχον και μερικοί εν τω ακροατήριο), οι οποίοι εγέλων με τας ευφυολο
γίας, αλλ’ αυτοί εγέλων βλακωδώς και τρόπον τινά ασυναισθήτως’.

»Ο έστι μεθερμηνευόμενον: Το επίλεκτον εκείνο ακροατήριον, το ο
ποίον ασφυκτικώς είχε πληρώσει την αίθουσαν κατά τας δύο πρώτας πα
ραστάσεις, απετελείτο αποκλειστικώς από βλάκας και ηλιθίους, μόνος δε 
έξυπνος επέπλεεν υπεράνω αυτών ο κριτικός της Πατρίδος’. Γιασά!

»Πώς διάβολο όμως συνέβη ώστε η οικτρά αποτυχία της Πατρίδος θα 
παραμορφωθή εις όλα τα άλλα φύλλα εις θριαμβευτικήν επιτυχίαν; Είναι 
απορίας άξιον πώς συνέβη αυτό το λάθος και πώς δεν επετέθη η Πατρίς 
κατά των διαπραξάντων αυτό συναδέλφων. Τόσο ηλίθιοι λοιπόν ήσαν κι

100. Πρόοδος, 24 Δεκέμβρη 1908.
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αυτοί, ώστε να μη διίδουν την ‘ατίμωσή της κοινωνίας μας’ τον ‘εξευτελι- 
σμόν του Συντάγματος’ την ‘διαπόμπευσιν τόσων σεβαστών προσώπων’
•την εμπάθειαν’ την ‘ιεροσυλίαν’ και τα δεν ξεύρω πόσα άλλα εγκλήματα 
τα οποία διαπράττονται δια του Έξω Φρενών;

»Το ωραιότερον όμως σημείον της περίφημου κριτικής της ΊΙατρίδος' 
ήτο ότι με σοβαρότητα Φεχήμ πασά ή Ιζζέτ επεκαλείτο την επέμβασιν της 
αστυνομίας δια να εμποδισθονν οι παραστάσεις!!! Τι κρίμα να μη έχωμεν 
το παλαιόν πολίτευμα! Εξάπαντος ο Κεσσίσογλου Θα κατελάμβανεν υπέ- 
ροχον θέσιν εις τας τάξεις των χαφιέδων. Έχει πολλά προσόντα ο άνθρω
πος φυσικά τε και επίκτητα.»101

Από αυτές τις απαντήσεις και διάφορα άλλα σχόλια βγαίνει το συμπέρασμα ότι το 
«Έξω Φρενών» δεν έκανε μια σειρά από συνεχείς επαναλήψεις αμέσως μετά την πρε
μιέρα, όπως γινόταν συνήθως με τις επιθεωρήσεις. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ούτε αν 
παίχτηκε για δεύτερη φορά την επομένη, γιατί δυστυχώς από την Πρόοδο, τη μοναδική, 
όπως είπαμε, εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης αυτής της εποχής που έχουμε στην 
διάθεσή μας, λείπουν ακριβώς τα τρία επόμενα φύλλα, 21, 22, 23 Δεκ. 1908.102 Πρώτη 
τεκμηριωμένη επανάληψη της επιθεώρησης των Δημητρακόπουλου και Μακρίδου έ
χουμε, «κατά γενικήν αναζήτησιν» (Πρόοδος, 25 Δεκέμβρη 1908), στις 25 του Δεκέμβρη. 
Ακολουθούν άλλες δύο παραστάσεις (28 Δεκέμβρη 1908 και 1 Γενάρη 1909), χωρίς να 
γνωρίζουμε το ρεπερτόριο του θιάσου για τις ενδιάμεσες μέρες. Στις 3 του Γενάρη, όπως 
είδαμε, έγινε η πρεμιέρα των «Νέων Παναθηναίων» και ενώ για τις 4 του Γενάρη είχε α
ναγγελθεί απογευματινή παράσταση του «Έξω Φρενών» (Πρόοδος, 1 Γενάρη 1909), τε
λικά, επαναλαμβάνεται η «Γκόλφω», το «άριστον των δραματικών ειδυλλίων» (Πρόο
δος, 4 Γενάρη 1909).103 Απογευματινή του «Έξω Φρενών» με ελαττωμένες τιμές εισιτη
ρίων δίνεται στις 6 του Γενάρη.104

Από όλα αυτά, ακόμα και παίρνοντας υπόψη τις ελλείψεις που παρουσιάζει ο τό
μος της εφημερίδας που έχουμε στη διάθεση μας, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το «Έξω 
Φρενών», ο «θρίαμβος της περιόδου» (Πρόοδος, 28 Δεκέμβρη 1908), «τοσάκις επανα- 
ληφθέν» (Νέον Πνεύμα, αρ. 11, 4 Γενάρη 1909, σελ. 191) ούτε ιδιαίτερος θρίαμβος ή
ταν, ούτε τόσο πολλές επαναλήψεις έκανε. Και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε 15 μέρες

101. Εμπρός. Σατυρικόν-Μεφιστοφελικόν, αρ. 22, 27 Δεκέμβρη 1908, σελ. 4.
102. Στο φύλλο της 24 Δεκέμβρη έχουμε την απάντηση προς την εφημερίδα Πατρίς, αλλά πάλι δεν γνω

ρίζουμε αν έγινε εκείνη την ημέρα ή όχι, παράσταση του «Έξω Φρενών», γιατί η εφημερίδα αντί για στήλη θε
αμάτων δημοσιεύει στήλη χορών. Στη στήλη αυτή δεν αναφέρεται η αίθουσα του «Ωδείου», αλλά αυτό δε ση
μαίνει οπωσδήποτε ότι αφού δε δόθηκε εκεί χορός, ο θίασος έκανε παράσταση. Αλλά ακόμα κι αν έκανε, δε 
μπορούμε να ξέρουμε αν παίχτηκε το «Έξω Φρενών» ή κάποιο άλλο έργο.

103. Παρ’ όλο που επίσημα δόθηκε η δικαιολογία ότι το πρόγραμμα άλλαξε «λόγω ασθένειας ενός των η
θοποιών» (Πρόοδος, 5 Γενάρη 1909), είναι πιο πιθανό να προτιμήθηκε η «Γκόλφω», επειδή στην βραδινή πα
ράσταση εκείνης της ημέρας έγινε επανάληψη των «Νέων Παναθηναίων» που, όπως είδαμε, είχαν μεγάλη ε
πιτυχία στην πρεμιέρα την προηγούμενη μέρα. Ίσως ο θίασος δεν περίμενε αυτή την επιτυχία και δε σκόπευε 
να επαναλάβει τα «Νέα Παναθήναια» αμέσως την επομένη της πρεμιέρας. Αφού αποφασίστηκε όμως, τελι
κά, η επανάληψη, ματαιώθηκε για τεχνικούς αλλά και εμπορικούς λόγους η παράσταση του «Έξω Φρενών».

104. «Χάριν δε των εν τοις προαστείοις διαμενόντων δίδεται δια τελευταίαν φοράν η θριαμβευτικώς επι- 
τυχούσα Βυζαντινή επιθεώρησις ‘Έξω Φρενών’με ηλαττωμένας τιμάς.» (Πρόοδος, 6 Γενάρη 1909).
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ακολούθησε η πρεμιέρα της τρίτης επιθεώρησης του θιάσου (τα «Νέα Παναθήναια» 
του 1908, 3 Γενάρη 1909) δείχνει ότι η σκηνική καριέρα της βυζαντινής επιθεώρησης 
δεν ανταποκρινόταν στην ξεχωριστή επιτυχία που σημείωναν άλλες επιθεωρήσεις. 
Πλησίαζε περισσότερο στα μεγέθη των συνηθισμένων επιτυχιών του θεάτρου της επο
χής.105 Η παράσταση ετοιμάστηκε, διαφημίστηκε, αναγγέλθηκε από τον Τύπο, το έργο 
παίχτηκε μερικές φορές και μπήκε στο συρτάρι. Μόνο η Αγγέλα Γαβριηλίδου, με το 
πηγαίο επιθεωρησιακό ταλέντο, ξαναθυμήθηκε το «Έξω Φρενών» στην τιμητική της (4 
Φλεβάρη 1909).106

Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της κωνσταντινουπολίτικης θεατρικής κίνησης εκείνης 
της περιόδου πρέπει να αναφερθούν και οι ξένοι θίασοι, μελοδραματικοί αλλά και πρό
ζας, που πέρασαν στα 1908 και 1909 από εκεί. Αρχές του 1908 (22-27 Φλεβάρη) έδωσε 
παραστάσεις στο «Βαριετέ» η Σωσάννη Λεπρές.107 Την ίδια εποχή έπαιζε στην Κωνστα
ντινούπολη και θίασος «υπό τον εταίρο της Γαλλικής Κωμωδίας κ. Λελουάρ» στο θέα
τρο Μνηματακίων (Νέα Εφημερίς, 19,20 Φλεβάρη 1908). Λίγο αργότερα, από τις 15 του 
Απρίλη, εμφανίστηκε ο «έξοχος της Γαλλικής Κωμωδίας εταίρος» Μουνέ-Σουλύ, που 
προηγουμένως είχε περάσει και από την Αθήνα (Νέα Εφημερίς, 29 Μάρτη και Πρόο
δος, 9 Απρίλη 1908). Στη θερινή περίοδο 1908 έδωσε για μεγάλο διάστημα παραστάσεις 
ο ιταλικός μελοδραματικός θίασος του ιππότη Καστελάνο (έναρξη 3 Μάη).108 Τον Ιού
λη διαδέχτηκε στο θέατρο Μνηματακίων το θίασο Καστελάνο ο γαλλικός μικτός θίασος 
κωμωδιών του Λουδοβίκου Γκαρδέ.109

Στην αρχή της χειμερινής σαιζόν, μέσα του Νοέμβρη, πέρασε η «την Ανατολήν το ύ
στατον περιοδεύουσα Σάρα Μπερνάρ» (Πρόοδος, 15 Νοέμβρη 1908). Οι παραστάσεις 
της ήταν, φυσικά, το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός και τις παρακολούθησαν πολλοί Ο
θωμανοί επίσημοι, ο Πρωθυπουργός, ξένοι πρέσβεις, μέλη της σουλτανικής οικογένειας

105. Ακόμα χειρότερη ήταν, βέβαια, η μοίρα άλλων δραματικών έργων ντόπιας παραγωγής, που οι ελλη
νικοί θίασοι ανέβαζαν στους διάφορους σταθμούς των περιοδειών τους από αβρότητα αλλά και με κάποιες 
ελπίδες μιας, έστω, περιορισμένης εμπορικής επιτυχίας. Τέτοιες ευκαιριακές παραστάσεις έβλεπαν τα φώτα 
της σκηνής, συνήθως, για μια μοναδική βραδιά. Έχει ήδη αναφερθεί η παράσταση του τουρκικού ειδυλλίου 
«Η Μπέσα» (βλ. πιο πάνω, σελ. 393) και η παράσταση του έργου «Αρματωλοί καί Κλέπται» του Σαμαρτζί- 
δου (βλ. πιο πάνω, σελ. 388 σημείωση 40). Παρόμοιες παραστάσεις δίνει ο θίασος της Αικ. Βερώνη στη δεύ
τερη χειμερινή περίοδό του στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 1908, στο χειμερινό θέατρο Μνηματα
κίων: «Η δύναμις της συνειδήσεως», δίπρακτο δράμα του Ν. Γιαγκίτση (Νέα Εφημερίς, 27 και 29 Μάρτη 
1908), «Η κόρη του χρηματιστον» του κωνσταντινουπολίτη δημοσιογράφου Αχ. ΚΑΛΕΥΡΑ (Νέα Εφημερίς, 
5 Απρίλη 1908) και «Οι δύο μητέρες» της Αγγελίας Σωφρονιάδου (Νέα Εφημερίς, 22,26 και 27 Μάρτη 1908). 
Η Κοτοπούλη, τη χρονιά τουλάχιστον αυτή, δε χρειάστηκε να καταφύγει σε τέτοιου είδους παράσταση. Το 
φιλολογικό της, πάντως, ενδιαφέρον για την ντόπια δραματική παραγωγή το έδειξε παρακολουθώντας την α
νάγνωση που έκανε «εν στενώ κύκλω λογίων και καλλιτεχνών» ο Ζ. Φυτίλης, που διάβασε το καινούριο, τε
τράπρακτο θεατρικό του έργο, «Νίταα», το οποίο κρίθηκε «ως ενέχον πολλήν πρωτοτυπίαν και μεγάλην δύ- 
ναμιν» (Πρόοδος, 16 Νοέμβρη 1908).

106. Εκτός από τη βυζαντινή επιθεώρηση «Έξω Φρενών» στην τιμητική του ζεύγους Γαβριηλίδου το πρό
γραμμα αποτελούσαν το δίπρακτο δράμα «Ο Αρχιεργάτης» και η εμφάνιση της Α. Γαβριηλίδου στα γνωστά 
πετυχημένα νούμερά της Ταραντέλλα και Τσιγγάνα (Πρόοδος, 4 Φλεβάρη 1909).

107. Πρόοδος, 4 και 17 Φλεβάρη, Νέα Εφημερίς, 5 Γενάρη (με μακρύ χαρακτηρισμό της καλλιτέχνιδας) 
και 22 Φλεβάρη (με το ρεπερτόριο της) 1908.

108. Νέα Εφημερίς, 3 Μάη 1908, με ονόματα μελών και ρεπερτόριο. Το πρόγραμμα στις στήλες θεαμά
των. Πρόοδος, 4 Ιούνη 1908 ε.ε.

109. Νέα Εφημερίς, 12 Ιούνη, και από 2 Ιούλη καθημερινά το πρόγραμμα.
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κ.λπ. (Πρόοδος, 16 Νοέμβρη 1908). Προς το τέλος της περιόδου διαδέχθηκε το θίασο 
Κοτοπούλη-Φύρστ στο «Βαριετέ» Βιεννέζικη Οπερέττα με πρωταγωνίστρια την Τέρεν 
(Πρόοδος, 8 και 10 Φλεβάρη 1909), την οποία ακολούθησε για πέντε μόνο παραστάσεις 
ο γαλλικός θίασος της Λευκής Τουταίν που είχε στο ρεπερτόριό του και ένα τουρκικό 
έργο, τη «Λεϊλά» του Ιζέτ Μελί (Πρόοδος, 21 Φλεβάρη 1909).

Η εικόνα που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε εδώ σε γενικές γραμμές θα ήταν μο
νόπλευρη χωρίς καμία αναφορά στο σύγχρονο, τότε τουρκικό θέατρο, όπως τουλάχι
στον περνάει στον ελληνικό Τύπο. Οι πληροφορίες που έχουμε, ωστόσο, σχετικά με το 
τουρκικό θέατρο της εποχής είναι πολύ περιορισμένες. Εκτός από την παράσταση της 
«Λεϊλά», έχουμε ήδη αναφέρει και την παράσταση του τούρκικου έργου «Η Μπέσα» α
πό το θίασο Δ. Βερώνη.110 Άξια αναφοράς από τον ελληνικό Τύπο είναι και η προσπά
θεια του «εν Ευρώπη μορφωθέντος μόνου Τούρκου ηθοποιού» Μπουρχανεδίν μπέη για 
την ίδρυση Τουρκικού Εθνικού Θεάτρου κατά μίμησιν της Γαλλικής Κωμωδίας.111 Α- 
ναφέρεται επίσης και η πρώτη εμφάνιση αυτού του ηθοποιού σε έκτακτη παράσταση υ
πέρ του Κομμιτάτου των Νεότουρκων112, όπως και μια δεύτερη εμφάνισή του στο «Αμ
φιθέατρο» Μνηματακίων με το έργο «Αβδονλ Χαμίτ» του Αζελάλ μπέη, διευθυντή του 
«Κουριέ ντ’ Οριάν» (Πρόοδος, 19 Απρίλη 1909). Επίκαιρο θέμα είχε, εξάλλου, και το πε
ντάπρακτο δράμα «Τα κακουργήματα των 1001 στηλών», με πρωταγωνιστές τους ήρω- 
ες της Ελευθερίας Εμβέρ και Νιαζή.113 Το έργο έπαιξε σε έκτακτη τιμητική εσπερίδα ο 
οθωμανικός θίασος του Χασάν εφένδη στο «Βαριετέ» (Πρόοδος, 1 Μάρτη 1909). Ακό
μα μια έκτακτη παράσταση αναφέρεται στον Τύπο, υπό την αιγίδα του Οθωμανικού 
Κομμιτάτου «Πρόοδος-Ένωσις». Δόθηκε στο «Αμφιθέατρου» Μνηματακίων από το 
θίασο του Φεχίμ εφέντη, που παρουσίασε το πατριωτικό έργο «Αντεκδίκησις» (Νέα Ε- 
φημερίς, 29 Ιούλη 1908).

Η παράσταση που έδωσε ο «υπό τον γνωστότατου εφημεριδοπώλην Κιουτσούκ Σε- 
μεντεφέρ» θίασος στο «Καζίνο» του Κυρ-Ανέστη στο Μακροχώριο, πρέπει να τοποθε
τηθεί στα λαϊκά θεάματα. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν δύο αστειότατες κωμωδίες 
και αστείες γυμναστικές ασκήσεις (Πρόοδος, 7 Δεκέμβρη 1908). Το ίδιο ισχύει και για 
την μεγάλη αθλητική παράσταση που έδωσαν στο «Βαριετέ» οι γιοι του διάσημου Κου- 
ταλιανού, Γεώργιος και Έλλην (Πρόοδος, 28 Μάρτη 1908). Αλλά και ευρωπαίοι καλλι
τέχνες του λαϊκού θεάματος περνούν από την Κωνσταντινούπολη, όπως ο θίασος ποι
κιλιών του θαυματοποιού Τζιουντίνι στο «Αμφιθέατρο» Μνηματακίων114 ή ο γάλλος 
καλλιτέχνης του καμπαρέ, Φουρού (Πρόοδος, 14 Φλεβάρη 1908).

Αυτή είναι, σύντομα, η γενική εικόνα της κωνσταντινουπολίτικης θεατρικής ζωής. 
Πολλοί ελληνικοί θίασοι, διαφορετικού επιπέδου, ανάμεσά τους και δυο κορυφαίοι,

110. Βλ. πιο πάνω, σελ. 393.
111. Πρόοδος, 14 Σεπτέμβρη 1908. Το δημοσίευμα αναφέρει και το όνομα του προέδρου της «εκ φιλολό

γων» επιτροπής ρεπερτορίου, Ρετζάί Ζαδέ-Εκρέμ μπέη και του Προέδρου της επιτροπής οικονομικών, Χαμ- 
δή μπέη, διευθυντή του Μουσείου.

112. Πρόοδος, 23 Σεπτέμβρη 1908, με αναλυτικό πρόγραμμα.
113. Αρχηγοί της Νεοτουρκικής Επανάστασης του 1908. Ο Εμβέρ είχε την έδρα του στην Θεσσαλονίκη 

και ο Νιαζή στο Μοναστήρι. (Παράβ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ό.π., Ε', σελ. 74).
114. Ο θίασος έκανε περιοδεία στην Ανατολή και πέρασε και από την Αθήνα (Νέα Εφημερίς, 5 Ιούλη 

1907). Ο θαυματοποιός είχε στο πρόγραμμά του 100 μεταμφιέσεις (Νέα Εφημερίς, 7 Ιούλη 1907) και έπαιζε 
διάφορα έργα κάνοντας ο ίδιος 5 ή 6 πρόσωπα (Νέα Εφημερίς, 9 Ιούλη 1907).
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ξένοι θίασοι από κομπανίες με αρτίστες, μέχρι τη Σάρα Μπερνάρ, λαϊκά θεάματα και 
μελόδραμα, ένα ρεπερτόριο που η γκάμα του αρχίζει από την ελληνική και ξένη φαρ
σοκωμωδία και φτάνει στην αρχαία τραγωδία και τους σύγχρονους μοντέρνους ευρω- 
παίους συγγραφείς, δίνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και η παράσταση της 
βυζαντινής επιθεώρησης «Έξω Φρενών» των Πολύβιου Δημητρακόπουλου και Κ. Γ. 
Μακρίδου, που ανέβασε στις 20 του Δεκέμβρη του 1908 ο θίασος του Κωνσταντίνου Σα- 
γιώρ στο θέατρο της Κωνσταντινούπολης «Ωδείον».
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