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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 1
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Μέ δεδομένη χήν οικονομική δύναμη 2, χήν κοινωνική συνοχή 3 καί χή 
γενικόχερη καλλιέργεια χών γραμμάχων4 curò χήν ελληνική σμυρναϊκή κοι

1. Τό παρόν μελέχημα άποχελεΐ απόρροια τού ερευνητικού προγράμματος μέ 
θέμα «Τό ελληνικό θέατρο στα παράλια της Μικρός ’Ασίας μέχρι τό 1922, μέ Ιδιαί
τερη έμφαση στή Σμύρνη», πού πραγματοποιήθηκε άπό τήν γράφουσα στό διάστημα 
χών ετών 1998-2001 καί χρηματοδοτήθηκε άπό τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (κωδικός 70/4/4112). Πρώτη συνοπτική πα
ρουσίασή του έγινε στό Συνέδριο Χίος - ’Ιωνία : Θέατρο, πού οργάνωσαν τό Κέντρο 
Μελέτης καί Έρευνας τού Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο καί τό Δημο
τικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου στό Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο τού 
Δήμου Χίου, 16-17 Νοεμβρίου 2002.

2. Charles Scherzer, Smyrne considérée au point de vue géorgraphique, économi
que et intellectuelle, Λειψία 1880. Βλ. επίσης: Elena Frangakis-Syrett, The commerce 
of Smyrna in the eighteenth century (1700-1820), ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, 1992.

3. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τού Ελληνισμού στή Μικρά 
’Ασία. Β' Σύλλογοι τής ’Ιωνίας», Δελτίον της Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εται
ρείας τής Ελλάδος 28 (1985), σσ. 55-166.

4. Ή πνευματική δημιουργία στή Σμύρνη αντικατοπτρίζεται στήν εκδοτική της 
παραγωγή, έτσι όπως έχει μέχρι σήμερα καταγραφεϊ μέσα άπό τις παρακάτω σημα
ντικές βιβλιογραφικές συμβολές:
Νίκος Ά. Βέης, «Μικρά συμβολή εις τήν λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν τής Σμύρνης 

κατά τόν ΓΘ' αίώνα», Μικρασιατικά Χρονικά Β' (1939), σσ. 38-48 καί 52. 
Γιώργος Ά. Γιαννακόπουλος, «Ελληνικά βιβλία τυπωμένα στή Σμύρνη (1894- 

1922): Βιβλιογραφική συμβολή», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 
(1988-1989), σσ. 247-294.

Στ. Δ. Καββάδας, «’Εκδόσεις Σμύρνης έν τη Βιβλιοθήκη “Ό Κοραής” τής Χίου», 
Μικρασιατικά Χρονικά Ζ' (1957), σσ. 449-476.
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νότητα, το παρόν μελέτημα εξετάζει τή συμβολή των πνευματικών άνθρώ- 
πων τής Σμύρνης5 στή δημιουργία πρωτότυπης ελληνικής δραματουργίας 
στον 19ο αιώνα.

Φίλιππος Φάλμπος, «Συμβολή στην Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά 
Χρονικά ΙΓ'(1967), σσ. 401-434.

Ό ίδιος, «Νέα συμβολή στήν Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 
ΙΕ' (1972), σσ. 406-422.

’Αθανάσιος Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά Δ' 
(1948), σσ. 340-344, 371-410.

Ό ίδιος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία. Μέρος Β' (1856-1876)», Μικρασιατικά Χρο
νικά Ε' (1952), σσ. 295-354.

Ό Ιδιος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία. Μέρος Τρίτο (1877-1894)», Μικρασιατικά 
Χρονικά ΣΤ' (1955), σσ. 381-437.

Evangélia Balta, Karamanlidika. Additions: 1584-1900. Bibliographie analytique, 
’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1987.

Ή ίδια, Karamanlidika. XXe siècle. Bibliographie analytique, ’Αθήνα, Κέντρο Μι
κρασιατικών Σπουδών, 1987.

Ή ίδια, Karamanlidika, τόμ. 1: Nouvelles additions et compléments (XVIIIe-XXe 
siècles), ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1997.

Eugène Dalleggio, «Bibliographie analytique d’ouvrages religieux en grec imprimés 
avec des caractères latins», Μικρασιατικά Χρονικά Θ' (1961), σσ. 385-499.

Sévérien Salaville - Eugène Dalleggio, Karamanlidika: Bibliographie analytique 
d’ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, τόμ. 1: 1584-1850, 
’Αθήνα, Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1958.

Οί ίδιοι, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque 
imprimés en caractères grecs, τόμ. 2: 1851-1865, ’Αθήνα, Γαλλικό ’Ινστιτούτο 
’Αθηνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1966.

Οί ίδιοι, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque 
imprimés en caractères grecs, τόμ. 3: 1866-1900, ’Επιστημονικοί Διατριβαί τοϋ 
Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσού”, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπου
δών, 1974.

Βλ. επίσης: Γιώργος Ά. Γιαννακόπουλος, «Ή ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στή 
Σμύρνη», στον τόμο Σμύρνη: Ή μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού 'Ελληνισμού / 
Smyrna: Metropolis of the Asia Minor Greeks, επιμ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, 
’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Έφεσος, 2001, σσ. 161-186.

Για τή λοιπή πνευματική ζωή στή Σμύρνη, βλ. Γ. Βαλέτας, «Σελίδες άπό τήν πνευ
ματική ιστορία τής Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά ΙΒ' (1939), σσ. 199-262 
καί Σταύρος Θ. Άνεστίδης, «Ή παιδεία καί ό πολιτισμός», στον τόμο Σμύρνη: 
Ή μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού Ελληνισμού, δ.π., σσ. 139-160.
5. Πλούσια βιβλιογραφία γιά τή Σμύρνη, βλ. Βαρβάρα Κοντογιάννη, «Βιβλιο

γραφικός όδηγός», στον τόμο Σμύρνη: Ή μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού Ελληνι
σμού, σσ. 299-308.
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’Αρχικά θά πρέπει να διερευνηθεΐ το περιεχόμενο του όρου «Σμυρναϊκή 
ή Σμυρναίικη ελληνική δραματουργία» καί να όριοθετηθεΐ. Είναι ή θεα
τρική λογοτεχνία σέ ελληνική γλώσσα πού δημιουργειται από συγγραφείς 
πού γεννήθηκαν στή Σμύρνη, έγραψαν καί έξέδωσαν τα έργα τους στή 
«μυρόεσσα» αύτή πόλη τής ’Ανατολής ή, μέ δεδομένη τήν κινητικότητα τού 
νευρώδους ελληνικού στοιχείου καί συνεχώς άναζητούντος τήν τύχη του, 
περιλαμβάνεται καί ή θεατρική παραγωγή συγγραφέων έκ Σμύρνης ορμισ
μένων οπουδήποτε κι αν αύτοί δραστηριοποιήθηκαν καί έξέδωσαν τά έργα 
τους (ας θυμηθούμε τήν περίπτωση τού Στέφανου Ξένου)6.

Διευρύνοντας τόν όρο σαφώς θά μπορούσε να συμπεριληφθει καί ή δεύ
τερη αύτή κατηγορία. Όμως για λόγους καθαρά πρακτικούς, θά περιορι
στούμε στήν παρούσα φάση στήν πρώτη εκδοχή τού όρου, συνδέοντας ώς 
επί τό πλείστον τή συγγραφή μέ τήν πόλη τής Σμύρνης ώς χώρου δημιουρ
γίας καί έκδοσης θεατρικών έργων.

Μια γενική θεώρηση τής θεατρικής έκδοτικής παραγωγής7 στή Σμύρνη τόν 
αιώνα αύτό, μάς έπιτρέπει να καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι, έναντι τής 
πρωτότυπης δραματουργίας, ύπερτερούν αριθμητικά οί μεταφράσεις8, φυσιο
λογικός πνευματικός καρπός μιας εύκατάστατης κοινωνίας στραμμένης προς 
τή Δύση για λόγους επαγγελματικούς καί άναψυχής, αλλά καί αποτέλεσμα 
τών συναναστροφών της μέ μέλη τών ξένων παροικιών, κυρίως Γάλλους καί 
’Ιταλούς, στα πλαίσια οικονομικής συνεργασίας καί κοινωνικότητας9.

6. Ζέφυρος Καυκαλίδης, Στέφανος Ξένος: Σκηνές curò τό δράμα τον ελληνισμόν 
σέ ’Ανατολή καί Δύση, 1821-1894, ’Αθήνα, Καστανιώτης, 1998. Βλ. επίσης Τιμ. 
Φιλήμων, «Στέφανος Θ. Ξένος», Ποικίλη Στοά, άρ. 11 (1895), σσ. 244-259. Κωνστ. 
Ράδος, 'Ο Στέφανος Ξένος καί τό ιστορικό μνθιστόρημα, ’Αθήνα, 1917. Χρ. Σολο- 
μωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη: 1657-1922, ’Αθήνα 1954, σσ. 310-312.

7. Βλ. βιβλιογραφία στή σημείωση 4 καί, κυρίως, Ν. Βέης, «Μικρά συμβολή είς τήν 
λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν τής Σμύρνης», δ.π. ’Επίσης: Χρ. Σολομωνίδης, «Θεα
τρικές σμυρναϊκές εκδόσεις», στον τόμο Τό θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 328-331.

8. Βλ. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ή πρόσληψη τής ευρωπαϊκής 
δραματουργίας στήν καθ’ ημάς ’Ανατολή : Μεταφράσεις - ’Εκδόσεις. Μία συνολική 
εκτίμηση», Πρακτικά Β' Πανελλήνιον Θεατρολογικοϋ Σννεδρίον: Σχέσεις τον νεο
ελληνικού θεάτρον μέ τό ευρωπαϊκό, ’Αθήνα, 18-21 ’Απρίλιον 2002, έπιμ. Κωνστά- 
ντζα Γεωργακάκη, ’Αθήνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, Ergo, 2004, σσ. 175-187.

9. Βασίλης Καρδάσης, «Ή Σμύρνη μέσα από τά μάτια τών περιηγητών», στον 
τόμο Σμύρνη: Ή μητρόπολη τού Μικρασιατικού 'Ελληνισμού, σσ. 41-62. Βλ. επί
σης, Ρωξάνη Άργυροπούλου, «Ή ελληνική κοινότητα τής Σμύρνης τήν εποχή τού 
Διαφωτισμού», στό ίδιο, σσ. 19-40.
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Άς μή λησμονούμε ότι οί "Ελληνες της Σμύρνης είχαν έρθει σέ επαφή μέ 
το ευρωπαϊκό θέατρο ήδη από τούς προηγούμενους αιώνες, μέσα άπό Ιδιω
τικές παραστάσεις στο έκεϊ Γαλλικό Προξενείο10 καί σέ σπίτια μελών τών 
ξένων παροικιών, ένώ τον 19ο αίώνα εμφανίζονται να συμπράττουν μέ 
εύρωπαίους έρασιτέχνες στον «"Ομιλο Ερασιτεχνών»11 γιά τήν παράσταση 
τού Άρταξέρξη τού Μεταστάσιου, πού παίζεται σέ ελληνική μετάφραση 
τον Ιούλιο τού 182912.

Κύρια θεωρείται λοιπόν ή συμβολή τών λογίων τής Σμύρνης στή μετακέ- 
νωση τής κλασικίζουσας δραματουργίας στήν ελληνόφωνη ’Ανατολή έργων 
τών γάλλων συγγραφέων Μολιέρου 13 (ό σμυρνιός ’Ιωάννης Ίσιδωρίδης

10. Βάλτερ Πούχνερ, «Τό θρησκευτικό θέατρο τής γαλλικής αποστολής τών 
’Ιησουιτών στήν Κωνσταντινούπολη καί στο Α’ιγαιο Πέλαγος», στον τόμο Ή πρό
σληψη τής γαλλικής δραματουργίας στο νεοελληνικό θέατρο: 17ος-20ός αιώνας. 
Μία πρώτη προσέγγιση, ’Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999, σσ. 25-27.

11. Χρ. Σολομωνίδης, «'Όμιλος ερασιτεχνών», στον τόμο Τό θέατρο στή Σμύρ
νη, σσ. 47-54.

12. Στό ίδιο, σ. 50. Σύμφωνα μέ τήν κριτική, τό άριστούργημα τού Μεταστάσιου 
κακοπάθησε άπό τον "Ελληνα μεταφραστή, ενώ αντίθετα οί ερασιτέχνες ηθοποιοί 
ύποδύθηκαν μέ επιτυχία τούς ρόλους τους (έφ. Courrìer de Smyme, 5 ’Ιουλίου 
1829. Βλ. Χρ. Σολομωνίδης, δ.π.).

13. Για τό έργο τού Μολιέρου στον έλληνικό χώρο, βλ. Loukia Droulia, «Molière 
traduit en grec - 1741: Présentation de deux manuscripts», Symposium “L’époque 
phanariote”, Thessalonique, Institut des Études Balkaniques, 1974, σσ. 413-418. 
"Αννα Ταμπάκη, Ό Μολιέρος στήν φαναριώτικη παιδεία: Τρεις χειρόγραφες μετα
φράσεις, ’Αθήνα, EIE, ΚΝΕ, 1988, Τετράδια ’Εργασίας, άρ. 14. Γεράσιμος Ζώρας, 
«Μία άγνωστη μετάφραση κωμωδίας τού Μολιέρου στά έλληνικά», Παρουσία 1 
(1990), σσ. 61-88. "Αννα Ταμπάκη, «Ό Μολιέρος στήν Ελλάδα», στον τόμο Ή νεο
ελληνική δραματουργία καί οί δυτικές της έπιδράσεις (18ος-19ος αιώνας). Μία 
συγκριτική προσέγγιση, ’Αθήνα, Τολίδης, 1993 (Ergo, 22002), σσ. 149-169. Ή ίδια, 
“Traduzioni greche manoscritte da Molière: l’uso dell’italiano come lingua veicolare”, 
Testi letterari italiani tradotti in greco (dal’500 ad oggi), έπιμ. Mario Vitti, Messina, 
Rubbettino, 1994, σσ. 153-161. Ή ίδια, «Προσεγγίσεις τού μολιερικού έργου στον 
άρχόμενο ελληνικό 19ο αίώνα», Πρακτικά τοϋ Α' Διεθνούς Συνεδρίου τής Ελλη
νικής Εταιρείας Γενικής καί Συγκριτικής Δραματολογίας : Σχέσεις τής ελληνικής 
μέ τις ξένες λογοτεχνίες, ’Αθήνα, Δόμος, 1995, σσ. 367-385. Ή ίδια, Le théâtre 
néohellénique. Genèse et formation : Ses composantes sociales, idéologiques et esthé
tiques, διδ. διατρ. EHESS, Παρίσι 1995, σσ. 400-408 (καί Lille, Presses Univer
sitaires “Septentrion”, 2001). Ή ίδια, «Φαναριώτικες μεταφράσεις έργων τού 
Μολιέρου: τό χφ. III 284 τής Βιβλιοθήκης “Μ. Eminescu” τού Ίασίου», Ο Έρα- 
νιστής 21 (1997), σσ. 379-382. Βάλτερ Πούχνερ, Ή πρόσληψη τής γαλλικής δραμα
τουργίας, σσ. 30-61.
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Σκυλίτσης14 μεταφράζει τις κωμωδίες Ταρτούφος πού έκδίδεται στή Σμύρνη, 
1851, Μισάνθρωπος καί Φιλάργυρος πού έκδίδονται στην Τεργέστη, 1871)'5, 
Ρακίνα16 καί Βολταίρου17, επίσης έργων ’Ιταλών συγγραφέων, όπως ό Όρέ- 
στης τού Άλφιέρι18 (Σμύρνη, 1836) καί ό Ρουζιέρος τού Μεταστάσιου19, πού

14. Στέφανος Παπαμιχάλης, «Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης», Βίων (Σμύρνη), 1879, 
σσ. 385-395. Σπυρ. Δεβιάζης, «Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης: Μελέτη», Ποιητικός 
:Ανθών, τόμ. Α', άρ. 2 (1886-1887), σσ. 29-32. Μιχαήλ Άργυρόπουλος, Χρονικά τής 
’Ανατολής: Σμύρνη. Σκιαγραφίαι, ’Αθήνα 1944, σσ. 98-107. Χρ. Σολομωνίδης, Τό 
θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 319-320. Ό ίδιος, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη: 1821- 
1922, ’Αθήνα 1959, σσ. 147-161. Στέφανος Μακρυμίχαλος, «Ή ’Ημέρα τής Τεργέ
στης», Ό Έρανιστής 8 (1970), σσ. 11-20. Βλ. επίσης, Άννα Ταμπάκη, «Οί εκδοχές 
τής πεζογραφίας μέσα από τά μεταφρασμένα κείμενα: Ή περίπτωση τού ’Ιωάννη 
Ίσιδωρίδη Σκυλίτση», στον τόμο Από τόν “Λέανδρο” στον “Λουκή Λάρα”: Μελέτες 
γιά τήν πεζογραφία τής περιόδου 1830-1880., έπιμ. Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σσ. 191-204.

15. AnnaTabaki, Le théâtre néohellénique. Genèse et formation, σσ. 446-462. Άς 
μή ξεχνάμε δτι στή Σμύρνη έκδόθηκε έπίσης καί ή διασκευή τού Φιλάργυρου άπό 
τόν Κωνστ. Οίκονόμου (Σμύρνη 1835 καί 1873).

16. Άπό τά έργα τού Ρακίνα, στή Σμύρνη έκδίδονται ή ’Ιφιγένεια εν Αυλίδι τό 
1835 άπό άγνωστο μεταφραστή καί τό 1844 άπό τόν Κ. Π. 'Υάκινθο, ό όποιος 
μεταφράζει καί τήν Ανδρομάχη, πού έκδίδεται ένα χρόνο μετά (1845) (Βάλτερ 
Πούχνερ, Ή πρόσληψη τής γαλλικής δραματουργίας, σσ. 33-34 καί Χρ. Σταματο- 
πούλου-Βασιλάκου, «Ή πρόσληψη τής ευρωπαϊκής δραματουργίας», σ. 178), ένώ ό 
σμυρνιός ποιητής ’Ιωάννης Καρασούτσας μεταφράζει έμμετρα τό 1842 τήν Έσθήρ 
(Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, δ.π.).

17. Στή Σμύρνη τυπώνονται τό 1834 ή τραγωδία Θηβαΐς ή Οί εχθρευόμενοι 
άδελφοί σέ μετάφραση τού Ί. Ίσιδωρίδη Σκυλίτση, τό 1867 ό Οίδίπους εν Θήβαις 
σε μετάφραση Κ. Λεβεντιάδου καί τό 1877 παράφραση τής Ζαΐρας άπό τόν Νικό
λαο Φλαμπουριάρη μέ τίτλο Πίστις, πατρίς καί έρως ή Όροσμάνης σουλτάνος τής 
'Ιερουσαλήμ καί Ζαΐρα ή αιχμάλωτος (βλ. Anna Tabaki, «La réception du théâtre de 
Voltaire dans le Sud-Est de l’Europe», στον τόμο Voltaire et ses combats: Actes du 
Congrès International, Όξφόρδη-Παρίσι 1994, έπιμ. Ulla Köelving καί Christine 
Mervaud, ’Οξφόρδη, Voltaire Foundation, 1997, σσ. 1539-1549, Βάλτερ Πούχνερ, Ή 
πρόσληψη τής γαλλικής δραματουργίας, σσ. 62-67 καί Χρ. Σταματοπούλου-Βασι- 
λάκου, «Ή πρόσληψη τής ευρωπαϊκής δραματουργίας», σ. 179).

18. Άννα Ταμπάκη, «Ή πρόσληψη τού Vittorio Alfieri άπό τόν ελληνικό Δια
φωτισμό», Atti del V Convegno Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-18 Maggio 
1997, Ίταλοελληνικά : Rivista di Cultura Greca-Moderna 6 (Νάπολη 1997-1998), σσ. 
225-242. Βάλτερ Πούχνερ, Φαινόμενα καί νοούμενα: Δέκα θεατρολογικά μελετήμα- 
τα, ’Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999, σσ. 261-264.

19. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Φαινόμενα καί νοούμενα, σσ. 246-249, όπου καί προ
γενέστερη βιβλιογραφία.
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μεταφράζεται από τον σμυρνιό Κωνσταντίνο Άμηρά (Κωνσταντινούπολη 
1807, Σμύρνη 1838), τέλος, έργων τού ευρωπαϊκού ρομαντισμού (Ούγκώ, 
Σίλλερ, Σαίξπηρ)20, για να μνημονεύσουμε τούς σημαντικότερους εκπροσώ
πους τής ευρωπαϊκής δραματουργίας.

Εκείνη πού δέν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί είναι ή γηγενής πρωτότυπη 
δραματουργία, άν εξαιρέσει κανείς τήν παράθεση τίτλων στά πονήματα 
τού Χρήστου Σολομωνίδη, πιθανώς γιατί πράγματι δέν παρουσιάστηκε 
εκεί στή διάρκεια τού 19ου αιώνα μιά ξεχωριστή συγγραφική προσωπικό
τητα, πού με τό έργο της να συγκεντρώσει τό ενδιαφέρον των μελετητών. 
Παρ’ όλα αύτά ή εκδοτική θεατρική παραγωγή τής Σμύρνης δέν είναι καθό
λου αμελητέα.

Ή πρώτη μνεία πρωτότυπης δραματουργικής συγγραφής τοποθετείται 
στά 1833 μέ τή δημοσίευση τής πεντάπρακτης τραγωδίας Ό θάνατος τοϋ 
Έκτορος τού ’Αργυρίου Καράβα21 (1805-1878), αφανούς μέχρι πρότινος 
συγγραφέα, πού άνέσυρε πρόσφατα άπό τή λήθη ή ’Ισπανίδα νεοελληνί- 
στρια Susana Lugo Mirón. Γεννημένος στή Χίο τό 1805, ό Καράβας, άφοΰ 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο εκεί περίφημο γυμνάσιο μέ 
καθηγητές τούς Κ. Βαρδαλάχο, Ά. Ψαρά, Ί. Τσελεπή καί Ν. Βάμβα, θά 
συνεχίσει άνώτερες σπουδές στό Μονπελλιέ, άπ’ όπου θά επιστρέφει γιά νά 
συμμετάσχει στις πολεμικές συγκρούσεις κατά τή διάρκεια τής Επανάστα
σης τού 1821, γεγονός γιά τό όποιο θά τιμηθεί μέ τό αριστείο τού άγώνα. 
Μετά τή σφαγή τής Χίου τό 1822, εγκαθίσταται γιά λίγο στή Σύρο καί στή 
συνέχεια φεύγει πάλι γιά τήν Ευρώπη καί συγκεκριμένα γιά τήν ’Ιταλία, 
όπου διδάσκει αρχαία ελληνικά στό γυμνάσιο τής Μοντένα.

20. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ή πρόσληψη τής εύρωπαϊκής δραμα
τουργίας», σσ. 175, 179-183.

21. Susana Lugo Mirón, «Άργύριος Καράβας: Ένας άγνωστος δραματουργός 
τού περασμένου αιώνα στή Χίο», στον τόμο Τό Αιγαίο στό θέατρο: Μορφές- Ίδέες- 
Έποχές, Πρακτικά συνεδρίου πού όργάνωσε τό Κέντρο Μελέτης καί Έρευνας τού 
Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο καί ή Εταιρεία ’Αρχιπέλαγος, ’Αθήνα, 
Έρίννη, 2001, σσ. 61-79. Βλ. επίσης, Ή ’(δια, Ή λειτουργία των ομηρικών ηρώων 
στό ελληνικό θέατρο τοϋ πρώτου μισοϋ τοϋ 19ου αιώνα, διδ. διατρ., Universidad de 
la Laguna, 2002. ’Απόσπασμα τής διατριβής της πού πρόκειται νά έκδοθεΐ στά έλλη- 
νικά, καί ειδικότερα άπό τό τέταρτο κεφάλαιο μέ τίτλο: “Ή λειτουργία τού όμηρι- 
κοΰ ηρώα στά πρώτα πρωτότυπα έργα τού νεοελληνικού θεάτρου”, πού άναφέρεται 
στή ζωή καί τό έργο τού ’Αργυρίου Καράβα (σσ. 65-82), μοΰ παρεχώρησε εύγενικά 
ή μελετήτρια, τήν όποια καί εύχαριστώ άπό καρδιάς. Βλ. επίσης, Χρ. Σολομωνίδης, 
Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 138-139.
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Στις αρχές τής δεκαετίας του 1830 επιστρέφει καί εγκαθίσταται στή 
Σμύρνη, όπου παντρεύεται κόρη τής οικογένειας Νομικού, έξαδέλφη τών 
Άνδρέα καί Γεωργίου Συγγροΰ. Θά μείνει εκεί μέχρι τα τέλη τής δεκαετίας 
τού 1840, εργαζόμενος ώς καθηγητής καί δημοσιογράφος22 καί αναπτύσσο
ντας παράλληλα μια άξιόλογη πνευματική δραστηριότητα23 24. Στή διάρκεια 
τής έκει παραμονής του, θά έκδώσει τό 1833 τό πρώτο του βιβλίο μέ τίτλο 
Δοκίμων τής στιχουργίας, ήτοι ποίημα διηρημένον εις τρία μέρη24 στό 
όποιο, εκτός από τά ποιήματα τής νεότητάς του, θά δημοσιεύσει τήν ανωτέ
ρω τραγωδία. Εμπνευσμένο άπό τήν Ίλιάδα τού Όμήρου, τό έργο, υστερώ
ντας σέ θεατρικότητα, μπορεί νά χαρακτηριστεί περισσότερο ώς ποιητική 
δημιουργία καί λιγότερο ώς θεατρική. Ό ίδιος μάλιστα ό συγγραφέας τό 
συγκαταλέγει στήν ποίηση. "Ισως αύτός νά είναι ό λόγος γιά τόν όποιο δέν 
είχε μέχρι σήμερα συμπεριληφθεί στά έργα τής ελληνικής δραματουργίας.

Παρ’ όλα αυτά τό έργο αρχίζει μέ κατάλογο τών δραματικών προσώ
πων, παρουσιάζει θεατρική δομή, χωριζόμενο σέ πράξεις καί σκηνές καί 
συμπληρώνεται μέ σημειώσεις γιά τις σκηνικές οδηγίες, στοιχεία πού άπο- 
δεικνύουν ότι δέν έπρόκειτο απλώς γιά άσκηση στιχουργίας25.

Τό 1849 τυπώνεται έπίσης στή Σμύρνη ή τραγωδία του Ή έκδίκησις τοϋ 
Δχιλλέως26, ή έκδοση τής οποίας λανθάνει. Τό 1857, όταν ό Καράβας είχε 
πλέον εγκατασταθεί στή γενέτειρά του Χίο, όπου διορίζεται καθηγητής

22. Έξέδωσε μαζί μέ τόν Κ. Ροδέ τήν εβδομαδιαία εφημερίδα Ώρίων (1843) (βλ. 
Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» (1948), άρ. 159), τήν εφημερίδα Φι
λαλήθης {\Μ5 ) (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σ. 143), καί μαζί 
μέ τόν Ί. Σκυλίτση τό βραχύβιο περιοδικό Φιλολογικός Κήπος τής ’Ιωνίας (στό 
ίδιο, σσ. 138 καί 148).

23. Βλ. απόσπασμα τοϋ τέταρτου κεφαλαίου τής διδακτορικής διατριβής τής 
Susana Lugo Mirón, Ή λειτουργία τών ομηρικών ηρώων, σσ. 65-67 καί Χρ. Σολο
μωνίδης, δ.π., σσ. 136-139.

24. Αοκίμιον τής στιχουργίας, ήτοι ποίημα διηρημένον εις τρία μέρη: τών όποι
ων τό πρώτον περιέχει τόν θάνατον τοϋ Έκτορος, τό δεύτερον δέκα μσματα πολι
τικά καί τό τρίτον τριάκοντα ερωτικά. Έφιλοπονήθη παρ’ ’Αργυρίου Καράβα, 
Σμύρνη, εκ τής Ελληνικής Εμπορικής Τυπογραφίας, 1833 (Άθ. Χατζηδήμος, δ.π. 
(1948), άρ. 12). Περισσότερα γιά τά περιεχόμενα τής έκδοσης αύτής, βλ. Susana 
Lugo Mirón, δ.π., σσ. 67-69.

25. Susana Lugo Mirón, δ.π., σ. 73.
26. Ή έκδίκησις τοϋ Άχιλλέως, στιχουργηθείσα υπό Αργυρίου Καράβα, εν Σμύρ

νη 1847 (Στέφανος Κουμανούδης, Ελληνική βιβλιογραφία: 1821-1880 (ανέκδοτο 
έργο), 1,379. Βλ. επίσης, Άθ. Χατζηδήμος, δ.π. (1948), άρ. 197).
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Γυμνασίου, εκδίδει στή Σμύρνη τό Εγχειρίδιου τής νεοελληνικής γλώσ- 
σης,1Ί στον δεύτερο τόμο τού οποίου συμπεριλαμβάνει τή δημοσίευση τής 
τραγωδίας Ή εκδίκησις τον Άχιλλέως. Ό εντοπισμός τού δεύτερου αυτού 
κειμένου έπέτρεψε στή Susana Lugo Mirón νά προβεί στή σύγκριση των δύο 
έργων καί νά καταλήξει στό συμπέρασμα ότι πρόκειται ουσιαστικά γιά τό 
ίδιο θεατρικό έργο, πού μετά από κάποιες μετατροπές έπαναδημοσιεύεται 
μέ άλλο τίτλο27 28.

Ώς προς τό περιεχόμενό του, ανήκει στήν κατηγορία των άρχαιόθεμων 
έργων τού 19ου αιώνα μέ πατριωτικο-διδακτική στόχευση2“. Θέμα του, όπως 
καί ό τίτλος δηλώνει, ή εκδίκηση τού Άχιλλέα γιά τόν θάνατο τού άδελφικοΰ 
του φίλου Πάτροκλου, ή οποία θά προκαλέσει τή μοιραία γιά τόν Έκτορα 
άναμέτρηση καί στή συνέχεια τήν ατίμωση τού άψυχου κορμιού του. Ό 
Άχιλλέας, υποχωρώντας στις ικεσίες τού σεβάσμιου Πριάμου, θά τού παρα- 
δώσει τελικά τόν νεκρό γιό του γιά ταφή. Πρόκειται γιά μία προσπάθεια 
συγγραφής έμμετρης τραγωδίας σέ δεκαπεντασύλλαβο ομοιοκατάληκτο στί
χο, ή όποια άκολουθεΐ τήν κλασικίζουσα συνταγή τής εποχής (πέντε πράξεις, 
χωρίς χορικά καί πάροδο) καί τελειώνει μέ τόν θρήνο τών Τρώων γιά τόν 
χαμό τού Έκτορα. 'Όπως μάς πληροφορεί ό συγγραφέας, τό έργο παίχτηκε 
στή Σμύρνη καί σέ άλλες πόλεις στά τέλη τής δεκαετίας τού 184030.

Δεύτερος στή Σμύρνη μετά τόν ’Αργύριο Καράβα πού πειραματίζεται 
στήν πρωτότυπη δραματουργική γραφή είναι ô Ξενοφών Ραφόπουλος ή 
Ραφτόπουλος (1828-1852). Ή ενασχόλησή του μέ τήν ποίηση ήδη άπό τήν 
ηλικία τών έννέα ετών θά τού επιτρέψει τή συγγραφή τριών έμμετρων θεα
τρόμορφων έργων, βουκολικού περιεχομένου. Τό πρώτο μέ τίτλο Αρετή 
καί Μόσχος, θεατρικό ειδύλλιο 312 στίχων «θεοκριτικής περιπάθειας»,

27. Έγχειρίδιον τής νεοελληνικής γλώσσης, υπό ’Αργυρίου Σ. Καράβα, καθηγη- 
τοϋ τών ελληνικών γραμμάτων εν τφ τής Χίου Γυμνασίφ, τόμος δεύτερος: Ποίησις. 
Έν Σμύρνη, Έκ τής τυπογραφίας Ά. Δαμιανού, 1857. Σύμφωνα μέ τόν πρόλογο, ό 
συγγραφέας σκόπευε νά έκδώσει πέντε τόμους. Φαίνεται όμως ότι τελικά δέν έκδό- 
θηκε άλλος, εκτός τού άνωτέρω (Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία: 
Μέρος Β'» (1952), σ. 307, άρ. 348).

28. Susana Lugo Mirón, ö.ji., σσ. 73-74.
29. Στό ϊδιο, σ. 75.
30. Στό Ιδιο, σ. 77. Δέν αποσαφηνίζεται εάν παίχτηκε από επαγγελματικό θίασο 

ή άπό ερασιτέχνες. Ό Σιδέρης εικάζει ότι μπορεί νά παίχτηκε άπό μαθητές σέ σχο
λείο τής Σμύρνης, χωρίς όμως νά τό τεκμηριώνει: Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία τοϋ 
νέου ελληνικού θεάτρου: 1794-1944. Τόμ. Α': 1794-1908, ’Αθήνα, Μουσείο καί 
Κέντρο Μελέτης τού Ελληνικού Θεάτρου, Καστανιώτης, 1990, σ. 207.
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γράφεται μέ πολλή φαντασία καί πάθος τό 1843 από τον νεαρό Ραφόπουλο 
σέ ηλικία μόλις 15 ετών31. Θέμα του τό ερωτικό παραστράτημα μιας έγγα
μης βοσκοπούλας πού θά πληρώσει μέ τή ζωή της.

Ό Μόσχος, βοσκός στο επάγγελμα, παντρεμένος ήδη πέντε χρόνια μέ 
τήν ’Αρετή μέ τήν όποια έχει αποκτήσει ένα γιό, τόν Λάμπρο, συνεχίζει νά 
τήν αγαπά παράφορα. Αυτή όμως δέν άνταποκρίνεται στά αίσθήματά του. 
Είναι συνεχώς δύσθυμη καί άφηρημένη. Μάταια εκείνος προσπαθεί νά τήν 
διασκεδάσει μέ τά τραγούδια του. Αίτια τής μελαγχολίας της είναι ό 
κρυφός έρωτάς της γιά τόν Δρόσο, αξιωματικό τού στρατού, ωραίο καί 
κομψό νεαρό πού γνώρισε ή άβγαλτη βοσκοπούλα, όταν έπισκέφθηκε τήν 
’Αθήνα. Εκείνος μαγεμένος άπό τήν ομορφιά καί τήν άθωότητά της θά 
έγκαταλείψει γιά χάρη της τήν πρωτεύουσα καί θά τήν ακολουθήσει στά 
βουνά, γενόμενος καί αύτός βοσκός. Ή ’Αρετή όμως μένει έγκυος καί ανα
γκάζεται νά άποκαλύψει στον άντρα της τόν ερωτικό δεσμό της μέ τόν 
Δρόσο. Εκείνος, κυριευμένος άπό ζήλεια, τής λέει ψέματα ότι ό Δρόσος 
πνίγηκε στό ποτάμι, μέ άποτέλεσμα ή ’Αρετή νά πέσει λιπόθυμη καί νά 
άποβάλει τό βρέφος. Ό Μόσχος σέ κατάσταση παραφροσύνης, βλέποντας 
τή γυναίκα του νά πεθαίνει μέσα στις ωδίνες τού τοκετού, μετανοεί γιά τήν 
ένέργειά του. "Ομως είναι άργά. Ή ’Αρετή ξεψυχώντας ζητάει συγχώρεση 
γιά τό παράπτωμά της, πού αποδίδει στή λαμπερή ζωή τής ’Αθήνας πού 
παγιδεύει τις άθώες βοσκοποΰλες32 33 34.

Ό συγγραφέας μέ τήν προτρεπτική επωδό «Βοσκοποϋλαι, εϋμορφαί 
μου, άποφεύγετε τήν πόλιν, ώς τό πρόβατον τόν λύκον ώς τήν φοβερόν 
πανώλην»“ ταυτίζεται συναισθηματικά μέ τήν πλευρά τής ύπαίθρου, ή 
όποια στή συνείδηση τής κοινής γνώμης έκφράζει τά αγνά παλαιά ήθη, ένα
ντι τών νέων εξελιγμένων ήθών τής έξευρωπαϊσμένης ’Αθήνας, άποψη πού 
άπαντάται συχνά στήν ελληνική δραματουργία τού 19ου αιώνα, ιδιαίτερα 
στήν κωμωδία καί τό κωμειδύλλιο.

Τό δεύτερο, έμπνευσμένο άπό ειδύλλιο τού Θεόκριτου, δημοσιεύεται τό 
1848 στό περιοδικό Ευτέρπη τών ’Αθηνών μέ τίτλο ΕίδύλλιονΜ. Πρόκειται

31. Τιμολέων Άμπελός, «Ξενοφών Ραφόπουλος», Ίλισσός, έτος Β', άρ. 12 (15 
Άπρ. 1870), σσ. 441-449. Βλ. επίσης Χρ. Σολομωνίδης, Στις όχθες τοϋ Μέλη, ’Αθή
να 1951, σ. 113. Όΐδιος, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 314-315 καί Ή δημοσιογραφία 
στή Σμύρνη, σ. 284.

32. Τ. Άμπελός, δ.π., σσ. 444-446.
33. Στό ίδιο, σ. 446.
34. Ξενοφών Ραφόπουλος, «Είδύλλιον», Ευτέρπη, τόμ. Α', άρ. 11(1 Φεβρ. 1848), 

σσ. 12-13.
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για μονόπρακτο έμμετρο διάλογο35 ανάμεσα σέ δύο πρόσωπα, τόν Ανθέντη 
καί τόν Βουκόλο, όπου ό πρώτος ζητάει άπό τόν δεύτερο νά ψάλλει τόν 
έρωτα ενός ποιμένα γιά μιά βοσκοπούλα, έναν έρωτα όμως χωρίς ανταπό
κριση πού θά τόν όδηγήσει στον θάνατο, ενώ άποδεικνύεται ότι πίσω άπό 
τήν περιβολή της βοσκοπούλας κρυβόταν ή κόρη τού άφέντη36.

"Ακολουθεί καί τρίτο μέ τίτλο Αί Χελιδόνες37 38, γιά τό όποιο δεν υπάρ
χουν άλλες πληροφορίες. Πέρα άπό τις περιορισμένες θεατρόμορφες αυτές 
δοκιμές του, θά έκδώσει τό 1841 τό βραχύβιο φιλολογικό περιοδικό Τρεις 
Χάριτες™ καί τό 1850, δύο χρόνια πριν πεθάνει, τό μυθιστόρημα τό Φρι
χτόν λάθος39, πού αργότερα θά διασκευαστεί σέ θεατρικό έργο (τετράπρα
κτο τραγικό δράμα) άπό τόν X. Σ. Ρουσιάνο καί θά έκδοθεΐ στή Ζάκυνθο 
τό 186640. Στή Σμύρνη θά παιχτεί ένα χρόνο μετά, στις 17 "Ιανουάριου 1867 
άπό τόν θίασο τού Παντελή Σούτσα41.

Τρίτος στή σειρά ό Εύαγγελινός Μισαηλίδης42, δημοσιογράφος άπό τά 
Κοϋλα τής μικρασιατικής Μαγνησίας τυπώνει τό 1845 στό τυπογραφείο 
τής Αμαλθείας τήν πεντάπρακτη κωμωδία Ό έρωτομανής Χατζή Άαλά
νης, ήρως τής Καραμανίας. Ή πρώτη αυτή έκδοση λανθάνει, σώζεται όμως 
μία μεταγενέστερη (Σμύρνη 1871), πού εντοπίστηκε άπό τόν Γιώργο

35. Άποτελείται άπό 18 τετράστιχες στροφές, μέ ζευγαρωτή όμοιοκαταληξία 
(αβ, γδ), 3 δίστιχες, 1 τρίστιχη στροφή καί ένα μόνο στίχο (βλ. Εϋτέρπη, δ.π.).

36. Τ. "Αμπελός, ο.π., σσ. 447-448. Βλ. επίσης Εϋτέρπη, δ.π.
37. Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη.
38. Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1948), άρ. 112. Βλ. επίσης, 

Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη καί ό ίδιος, Ή δημοσιογραφία στή 
Σμύρνη.

39. Γ.- Μ. (= Γκίνης - Μέξας) άρ. 5335. Βλ. επίσης Άθ. Χατζηδήμος, δ.π. (1948), 
άρ. 244. Υπάρχει έπίσης άνώνυμη έκδοση του μυθιστορήματος τό 1881. Τό έργο 
αυτό θά άποτελέσει έπίσης πηγή έμπνευσης γιά γάλλο μή μνημονευόμενο συγγραφέα 
πού γράφει τό δράμα La croix protectrice βασιζόμενος στό άνωτέρω μυθιστόρημα 
(Τ. Άμπελός, δ.π., σ. 444).

40. Θωμάς, Παπαδόπουλος, Ίονική βιβλιογραφία / Bibliographie Ionienne : 16ος- 
19ος αιώνας. Ανακατάταξη, προσθήκες, βιβλιοθήκες, τόμ. Β': 1851-1880, "Αθήνα 
2000, άρ. 4924.

41. Αμάλθεια, 20 Ίαν. 1867 (Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από τον Νείλου μέχρι 
τοϋ Αοννάβεως: Τό χρονικό τής άνάπτυξης τοϋ ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου 
στό εύρύτερο πλαίσιο τής Ανατολικής Μεσογείου, άπό τήν ίδρυση τού ανεξάρτητου 
κράτους ως τή Μικρασιατική καταστροφή, τόμ. Α' 2, Παράρτημα: 1828-1875, Ηρά
κλειο, Πανεπιστημιακές "Εκδόσεις Κρήτης, 2002, σσ. 602-603).

42. Βλ. βιογραφικό σημείωμά του στήν Ιωνική Μέλισσα, Μάιος 1852. Βλ. έπίσης 
Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 142-143.
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Κεχαγιόγλου43 στή Βρετανική Βιβλιοθήκη καί ή όποια μάς επιτρέπει να 
γνωρίσουμε τήν υπόθεση τοΰ έργου. Θέμα του ή διακωμώδηση του ήλικιω- 
μένου Χατζή Άσλάνη, μεγαλέμπορου στή Σμύρνη, αλλά άξεστου επαρχιώ
τη, πού μπλέκεται στον έρωτα μέ πολύ νεότερή του γυναίκα, για να γίνει, 
τελικά, αντικείμενο εξαπάτησης καί χλευασμού. Ένας ακόμη έξηνταβελώ- 
νης μετά τόν Σινάνη τού Βυζάντιου (1838) καί τόν Μαργαρήτη πλούσιο 
φιλάργυρο καί γέροντα εραστή (1839) τού Α. Μ. Τ. Βυζάντιου, σε σμυρ- 
ναϊκό αυτή τή φορά περιβάλλον, όπου παράλληλα διακωμωδούνται τά 
σμυρναϊκά ελευθέρια ήθη, ή σοφολογιοτατική έκπαιδευτική παράδοση τής 
περιοχής, γιά να άναφερθούμε στα κυριότερα σατιριζόμενα θέματα, ενώ 
προσφέρονται πλούσια δείγματα γλωσσικής σάτιρας44, λόγω τής πληθώ
ρας των διαλέκτων πού χρησιμοποιούν οί ήρωες μέ ποικίλη καταγωγή 
(Σμύρνη, Κυδωνιές, Θεσσαλονίκη, Χίος, Τήνος, ’Αρμενία, Μυτιλήνη, Κε- 
φαλονιά), δημιουργώντας έτσι μιά νέα εκδοχή τής Βαβυλωνίας45.

Στό διάστημα αυτής τής περιόδου (1833-1845), ή θεατρική εκδοτική 
παραγωγή τής Σμύρνης εμπλουτίζεται μέ εκδόσεις θεατρικών έργων Κων- 
σταντινουπολιτών, τοΰ ’Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού46 (’Ασπασία 1835 καί

43. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ή παράδοση των Φαναριωτών καί τού Χατζηασλά- 
νη Βυζαντίου στή μικρασιατική καθ’ ημάς !Ανατολή: Ή σμυρναϊκή κωμωδία Ό 
έρωτομανής Χατζηααλάνης, ήρως τής Καραμανίας (1845, 1871)», στον τόμο Ο έξω 
Ελληνισμός. Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη 1800-1922: Επιστημονικό Συμπόσιο, 
’Αθήνα, 30-31 Όκτ. 1998, ’Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί 
Γενικής Παιδείας, 2000, σσ. 177-195.

44. ’Ανάλογη γλωσσική σάτιρα μέ πλούσια πρόσμειξη τουρκικών στοιχείων γρά
φεται στον ευρύτερο μικρασιατικό χώρο τό 1889, στό Λιβίσι τής Λυκίας άπό τόν 
Μιχ. Ί. Μουσαίο μέ τίτλο, Ό γάμος τοΰ Μαλώνη Άντιφάτου, Κωμωδία συνταχθεί- 
σα πρός διόρθωσιν τής εγχωρίου διαλέκτου (Μιχ. Ί. Μουσαίος, «Ό γάμος τοΰ Μα
λώνη Άντιφάτου», Εισαγωγή - ’Επιμέλεια Βάλτερ Πούχνερ, Δελτίο Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών5 (1984-1985), σσ. 275-359.

45. Βάλτερ Πούχνερ, Ή γλωσσική σάτιρα στήν ελληνική κωμωδία τοϋ 19ου 
αιώνα: Γλωσσοκεντρικές στρατηγικές τοϋ γέλιου άπό τά “Κορακίστικα” ως τόν 
Καραγκιόζη, ’Αθήνα, Πατάκης, 2001, σσ. 286-289.

46. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ (έπιμ.), Ίακωβάκη Ρίζου Νερουλού, Θεατρικά έργα 
(Βιέννη 1813/14): ’Ασπασία, Πολυξένη, Κορακίστικά, ’Αθήνα, "Ιδρυμα Κώστα καί 
Ελένης Ούράνη, 2002, Θεατρική Βιβλιοθήκη άρ. 2. Ό ίδιος, «Προσεγγίσεις τής 
αρχαίας τραγωδίας άπό τή φαναριώτικη δραματουργία: Οί άρχαιόθεμες καί 
άρχαιόμυθες τραγωδίες τοΰ Ίάκ. Ρίζου Νερουλού (1813-1814) καί ή πρόσληψή 
τους», ’Επιστημονικό Συμπόσιο : Οί χρήσεις τής άρχαιότητας άπό τό Νέο Ελληνι
σμό, Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2000, ’Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
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Πολυξένη 1836), ή 3η, 4η καί 5η έκδοση τής Βαβυλωνίας τοΰ Δημ. Βυζά
ντιου (1841, 184347 καί 185348 αντίστοιχα).

Θά ακολουθήσει το 1871 ή 3η έκδοση των Αρματωλών καί κλεφτών, 
δίπρακτου πατριωτικού δράματος τοΰ εκ Σκύρου λόγιου Χριστόφορου 
Σαμαρτζίδη49, πολιτογραφημένου Κωνσταντινουπολίτη καί άργότερα τό 
1879 ή 6η έκδοση τοΰ "Οδοιπόρου τοΰ Παναγιώτη Σούτσου.

Στό μεταξύ, τό 1851 εκδίδεται άπό τόν σμυρνιό Σάββα Σαυριάκο50 τό 
έμμετρο πεντάπρακτο Ό θάνατος τοΰ Ίησοϋ μέ τόν χαρακτηρισμό «σοσια
λιστική τραγωδία»51. Τό έργο προκάλεσε αντιδράσεις52, γι’ αυτό κατασχέ
θηκε καί άποσύρθηκε άπό τά βιβλιοπωλεία53.

Ή όσο τό δυνατό πληρέστερη καταγραφή τών θεατρικών έργων πού 
εμφανίστηκαν (γράφτηκαν ή τυπώθηκαν ή καί τά δύο) στή Σμύρνη, επιτρέ
πει τή διαπίστωση ότι οί σμυρνιοί λόγιοι καταπιάστηκαν μέ όλα τά είδη τής 
δραματουργίας τοΰ 19ου αιώνα.

Α. Αρχαιόθεμα έργα

Κάτω άπό την επήρεια τοΰ νεοκλασικιστικοΰ πνεύματος άλλα καί τοΰ 
ρομαντικοΰ κινήματος έκδίδονται στή Σμύρνη, πέρα άπό τήν Έκδίκησιν 
τοΰ Αχιλλέως τοΰ ’Αργυρίου Καράβα, τέσσερα άρχαιόθεμα θεατρικά έργα, 
καί δύο άκόμα πού τοποθετούνται στήν ύστερη αρχαιότητα.

Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, 2002, σσ. 51-130. Ό ίδιος, επίσης, στον τόμο 
’Αναγνώσεις καί έρμηνεύματα : Πέντε θεατρολογικά μελετήματα, ’Αθήνα, Κορφή, 
2002, σσ. 41-139.

47. Βλ. αντίστοιχα Γ.- Μ. άρ. 3479 καί 10431 καί Λ.-Τ. (= Λαδογιάννη-Τζούφη) 
άρ. 367.

48. Θωμάς Παπαδόπουλος, Βιβλιοθήκες τοΰ Αγίου "Ορους, ’Αθήνα 2000, σ. 641, 
άρ. 115.

49. Έφ. Μώμος (Κωνσταντινούπολή), άρ. φ. 95 (10 Αύγ. 1874), σσ. 328-329. Βλ. 
έπίσης Γιάννης Γκίκας, «"Ελληνες λόγιοι τοΰ περασμένου αιώνα : Χριστόφορος 
Σαμαρτζίδης», Φιλολογική Πρωτοχρονιά, χρόνος 16ος (1959), σσ. 301-304.

50. Ό συγγραφέας μνημονεύεται καί ώς Xavier Sauriac. Είναι, πιθανόν νά πρόκει
ται για σμυρνιό ξενικής καταγωγής καί τό Σάββας Σαυριάκος νά είναι τό εξελληνι
σμένο όνομά του. ’Ανεξάρτητα άπό τήν καταγωγή του γράφει στήν ελληνική γλώσσα.

51. Έφημερίς τής Σμύρνης, 18 Μαΐου 1851, σ. 1.
52. Δέν είναι γνωστό τό περιεχόμενο τού έργου. Πιθανώς νά διατύπωνε άμφιβο- 

λίες γιά τή θεία υπόσταση τοΰ προσώπου τοΰ Ίησοΰ.
53. Έφημερίς τής Σμύρνης, 25 Μαΐου 1851, σ. 2.



ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 223

Πρώτο, τό 1872, ό !Αριστόδημος, πεντάπρακτη τραγωδία 1.550 ιαμβικών 
στίχων του Κωνσταντίνου 'Ιεροκλή54, λόγιου άπό τήν Τραπεζούντα. Ή 
υπόθεσή του άναφέρεται στον αγώνα τοΰ ’Αριστόδημου (735-715 π.Χ.) ενα
ντίον τών Σπαρτιατών, ό όποιος προκειμένου να ελευθερωθεί ή πατρίδα 
του προσφέρεται νά θυσιάσει τήν κόρη του Λαονίκη. Τό έργο δέν έκδόθηκε, 
άπόσπασμά του μόνο δημοσιεύτηκε στό περιοδικό !Ανατολική Έπιθεώρη- 
σις Σμύρνης τόν Φεβρουάριο 187355, όμως γνωρίζουμε τήν υπόθεσή του 
άπό τήν αναλυτική παρουσίασή του άπό τόν Θεόδωρο Άφεντούλη, 
εισηγητή τοΰ Βουτσιναίου Διαγωνισμού, στον όποιο τό έργο υποβλήθηκε 
τό 187256. Παρά τή δουλική ομοιότητά του σέ ορισμένα σημεία μέ τήν ομώ
νυμη τραγωδία τοΰ Μόντι, τό έργο άπέσπασε θετικά σχόλια τόσο γιά τήν 
έκλογή τοΰ μύθου, όσο καί γιά τή δραματική δύναμη τοΰ νέου ταλαντούχου 
συγγραφέα57, πού μπόρεσε νά έκφράσει τή φιλοπατρία του καί τή 
δημοκρατικότητά του, χωρίς βέβαια νά αποκομίσει κάποιο βραβείο 58. 
Παράστασή του δέν μνημονεύεται, διαβάστηκε όμως δημόσια τήν ίδια χρο

54. Ό Κωνσταντίνος Ιεροκλής ήταν πρεσβύτερος αδελφός τοΰ ’Αριστείδη Ιερο
κλή, δάσκαλου καί δημοσιογράφου άπό τήν Τραπεζούντα (γεν. 1858). Διακρίθηκε 
στην ’Αθήνα ώς δημοσιογράφος, ’ιδίως στήν πολιτική άρθρογραφία. Μέ τόν άδελφό 
του ’Αριστείδη ίδρυσε στήν ’Αθήνα τήν εφημερίδα Νέα Ελλάς (1899-1901) (Νεώτε- 
ρον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "Ηλιος, τόμ. Θ', ’Αθήνα, ’Εγκυκλοπαιδική ’Επιθεώ- 
ρησις "Ηλιος, σ. 826). Περιορισμένες είναι οί πληροφορίες γιά τή ζωή του. Γι’ αυτό 
δέν είναι γνωστό εάν εζησε ή όχι κάποιο χρονικό διάστημα στή Σμύρνη. Πάντως ό 
Χρ. Σολομωνίδης τόν μνημονεύει ώς σμυρνιό λόγιο (Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 92). 
’Αντίθετα, γιά τόν άδελφό του ’Αριστείδη Ιεροκλή έντοπίζονται πληρέστερα βιογρα- 
φικά στοιχεία (βλ. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, 1913, σσ. 258-259, Νεώτερον 
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, δ.π., Ερμής Μουρατίδης, Τό ποντιακό θέατρο, Μικρα
σιατικός Πόντος 1850-1922, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1991, σ. 219). Πέρα άπό τή 
δημοσιογραφία, ό Κωνσταντίνος Ιεροκλής δοκίμασε τις δυνάμεις του τόσο στή θεα
τρική γραφή μέ τό άνωτέρω δράμα, όπως άργότερα καί ό αδελφός του ’Αριστείδης 
Ιεροκλής πού δημοσίευσε στήν Τραπεζούντα τό 1880 τή μονόπρακτη κωμωδία Ό 
ξενοδόχος (βλ. Ερμής Μουρατίδης, δ.π., σσ. 332-334), όσο καί στήν ποίηση. Ποιή- 
ματά του βρίσκονται δημοσιευμένα σέ περιοδικά τής Σμύρνης (Χρ. Σολομωνίδης, 
δ.π., σ. 92 καί σ. 303).

55. Χρ. Σολομωνίδης, ατό ίδιο, σ. 303.
56. Εύσεβία Χασάπη-Χριστοδούλου, Ή ελληνική μυθολογία στό νεοελληνικό 

δράμα: Άπό τήν εποχή τοΰ κρητικοϋ θεάτρου εως τό τέλος τοϋ 20οϋ αιώνα, Τόμ. Α', 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002, σσ. 477-480.

57. Κυριακή Πετράκου, Οί θεατρικοί διαγωνισμοί: 1870-1925, ’Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 1999, σ. 47.

58. Ε. Χασάπη-Χριστοδούλου, δ.π., σ. 479.
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νιά άπό τόν συγγραφέα μέ τίτλο ’Αριστόδημος ό Αίπυτίδης σέ συγκέντρω
ση του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»59.

Τρία χρόνια αργότερα (1875) τυπώνεται στή Σμύρνη ή τραγωδία Ή εξω- 
σις των Πεισιστρατιδών τού Λουκά Νικολαΐδη60, σμυρναίου λόγιου καί 
δημοσιογράφου. Θέμα του ή διακυβέρνηση της αρχαίας ’Αθήνας άπό τούς 
Πεισιστρατίδες, ή διά τής βίας κατάληψη τής εξουσίας άπό τόν Πεισίστρα- 
το καί ή διατήρησή της μετά τόν θάνατό του άπό τούς γιούς του, 'Ιππία καί 
"Ιππαρχο. Ή δολοφονία τού τελευταίου άπό τούς 'Αρμόδιο καί Άριστογεί- 
τονα (τό 514 π.Χ.) θά οδηγήσει τόν 'Ιππία στήν επιβολή στυγνής τυραννίας, 
πού θά λήξει τρία χρόνια άργότερα (511/510 π.Χ.), χάρη στή στρατιωτική 
επέμβαση των Σπαρτιατών. Οί τελευταίοι μέ τήν παρότρυνση των ’Αθη
ναίων θά εισβάλουν στήν ’Αθήνα καί θά εκδιώξουν τόν 'Ιππία, πού θά 
καταφύγει στήν αύλή τού βασιλιά Δαρείου τής Περσίας.

Μετά τόν Αρμόδιο καί Αριστογείτονα τού Γεωργίου Λασσάνη61 (Μόσχα 
1820) καί τόν Αρμόδιο καί Αριστογείτονα ή Τα Παναθήναια τού Κ. Κυριά
κού Άριστία (’Αθήνα 1840), πρόκειται γιά τήν τρίτη χρονολογικά τραγωδία 
μέ θέμα τήν τυραννοκτονία62 63, ή οποία άν καί γράφεται, όταν ό συγγραφέας 
ήταν μαθητής τής β' γυμνασίου, όπως άναφέρει στον πρόλογό του, άποδει- 
κνύεται ενδιαφέρουσα γιά τήν ελκυστική πλοκή της καί τόν επιτυχή χειρισμό 
τής γλώσσας. Παρ’ όλα αύτά δέν φαίνεται νά παραστάθηκε. ’Αντίθετα οί 
μεταφράσεις άπό τόν Λουκά Νικολαΐδη τών έργων Ό μαϋρος ιατρός63 τών

59. Στο ϊδιο, σ. 477.
60. Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 309-310. Πέρα άπό τήν ενα

σχόλησή του μέ τή θεατρική γραφή, πρωτότυπη καί μεταφραστική, ό Λουκάς Νικο- 
λαΐδης άσχολήθηκε επίσης μέ τήν ποίηση (Χρ. Σολομωνίδης, Στις όχθες τοϋ Μέλη, 
σ. 113).

61. Βάλτερ Πούχνερ, «Ό Γεώργιος Λασσάνης δραματουργός τοϋ προεπαναστα
τικού έλληνικοϋ θεάτρου», στον τόμο Ό μίτος τής Αριάδνης: Δέκα θεατρολογικά 
μελετήματα, ’Αθήνα, Βιβλιοπωλεΐον τής Εστίας, 2001, σσ. 220-289. Βλ. έπίσης, ό 
ίδιος (επιμ.), Γεωργίου Λασσάνη, Τά θεατρικά: Ελλάς {Μόσχα 1820) καί Αρμόδιος 
καί Αριστογείτων {’Οδησσός 1819, ανέκδοτος), ’Αθήνα, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης 
Ούράνη, 2002, Θεατρική Βιβλιοθήκη, άρ. 3.

62. Μ. Andrewes, Ή τυραννία στήν άρχαία Ελλάδα, μετ. Μ. Κάσου, ’Αθήνα, 
Καρδαμίτσα, 1982 καί Claude Mossé, Οί τύραννοι στήν άρχαία ’Ελλάδα, μετ. Ά. 
Καλογεροπούλου, ’Αθήνα, Τό "Αστυ, 1983.

63. Παράστασή του άναγγέλλεται τόν ’Ιανουάριο 1879 άπό τόν θίασο «Μέναν
δρο» στό θέατρο Σμύρνης {Νέα Σμύρνη, 2 Ίαν. 1879). Μνημονεύεται επίσης μέ τόν 
τίτλο Ό μαϋρος λύκος {’Αμάλθεια, 3 Ίαν. 1875).
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Anicet Bourgeois καί Dumanoir καί τα Χρήματα64 τού Lytton παίχτηκαν από 
επαγγελματικούς θιάσους. Ό ίδιος, ώς ερασιτέχνης ηθοποιός, εμφανίζεται να 
δραστηριοποιείται στον Φιλοδραματικό Σύλλογο Σμύρνης το 187765.

Τό 1878, στις 2 Δεκεμβρίου παίζεται στή Σμύρνη άπό τον «Μένανδρο» ή 
τρίπρακτη τραγωδία Άλκηστις της Αιμιλίας Κτένα Λεοντιάδος66, λόγιας 
της καθ’ ήμάς ’Ανατολής μέ καταγωγή άπό τήν Κύπρο, έργο πού ό τύπος 
ύποδέχεται ώς τό πρώτο ελληνικό έργο67 πού ανεβαίνει στήν έλληνική

64. Τό έργο παίχτηκε στήν Πόλη στις 26 Νοεμβρίου 1883 άπό τον θίασο Νικ. 
Λεκατσά στο θέατρο «Βέρδη» (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Τό έλληνικό θέα
τρο στήν Κωνσταντινούπολη τό 19ο αιώνα, τόμ. Β', ’Αθήνα, Νέος Κύκλος Κωνστα- 
ντινουπολιτών, 1996, σ. 499) καί στις 5 Νοεμβρίου 1887 στο ίδιο θέατρο από τον 
θίασο τού Δημοσθένη Άλεξιάδη (βλ. ατό ίδιο), πού τήν ίδια χρονιά τό παίζει καί 
στή Σμύρνη (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 122). Στή Σμύρνη θά παι
χτεί έπίσης άπό τον «Μένανδρο» στό θέατρο Προκυμαίας στις 27 Αύγούστου, 1 καί 
6 Σεπτεμβρίου 1891 ('Αρμονία, 26 Αύγ. 1891, 31 Αύγ. 1891 καί 6 Σεπτ. 1891).

65. Σέ ερασιτεχνική παράσταση τής Λουκρητίας Βοργίαςτόν Φεβρουάριο 1877, 
ό Λουκάς Νικολαΐδης υποδύεται τον Μάριο (Ιωνία, 26 Φεβρ. 1877. Βλ. έπίσης Χρ. 
Σολομωνίδης, ό.π., σ. 102).

66. Ή Αιμιλία Λεοντιάς, μετέπειτα σύζυγος τοΰ Θεμιστοκλή Κτένα, ήταν κόρη 
του δασκάλου άπό τήν Κύπρο Λεόντιου Κληρίδη, μαθητή τής Σχολής των Κυδω
νιών (1816-1821) καί μικρότερη αδελφή τής Σαπφοΰς Λεοντιάδος. Παιδαγωγός καί 
λογία δραστηριοποιήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Διηύθυνε τό κοινοτικό παρθε
ναγωγείο τοΰ Χάσκιοϊ (1869-1870) (Μανουήλ Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογρά
φου: 1870-1800-1869-1913. Ανασκόπησις εν όλίγοις τής κοινωνικής, πνευματικής, 
θρησκευτικής ζωής τού εν Ανατολή Ελληνικού έθνους, Μέρος Α', ’Αθήνα 1932, 
σ. 135) καί έξέδωσε τήν Ευρυδίκη (1870-1873), άπό τά πρώτα γυναικεία περιοδικά 
πού συνέβαλαν στή γυναικεία χειραφέτηση (’Αγγελική Ψαρρά, «Γυναικεία περιο
δικά τοΰ 19ου αιώνα», Σκούπα για τό Γυναικείο Ζήτημα, άρ. 2 (’Ιούνιος 1979), σσ. 
6-10). Βλ. έπίσης, Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή μέση εκπαίδευση των κορι- 
τσιών στήν Ελλάδα: 1830-1893, ’Αθήνα, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό 
’Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986, σσ. 310-311. ’Εκτός άπό τήν τραγωδία Αλκη
στης, θά μεταφράσει τό πεντάπρακτο δράμα τών Dennery καί Cremier Γερμαίνη ή Αί 
δύο αντίζηλοι, πού παίζεται άπό τον θίασο τοΰ Δημ. Άλεξιάδη στό θέατρο Σμύρνης, 
στις 28 Νοεμβρίου 1881 (Νέα Σμύρνη, 27 Νοεμ. 1881), καί τό έξάπρακτο δράμα Γου- 
λιέλμος ό άχθοφόρος τών Th. Dumersan καί Delaroche, πού παίχτηκε στή Σμύρνη 
στις 8 Δεκεμβρίου 1883 άπό τόν ίδιο θίασο (Νέα Σμύρνη, 8 Δεκ. 1883 καί 9 Δεκ. 
1883). Ή μετάφραση αύτή θά έκδοθει άργότερα στήν ’Αθήνα τό 1905.

67. Δέν πρόκειται γιά έλληνικό έργο, άλλά γιά γαλλικό μέ έλληνική θεματολο
γία (Νέα Σμύρνη, 30 Νοεμβρίου 1878). Ό Σιδέρης αναφέρει τήν ύπαρξη χειρογρά
φου στό Θεατρικό Μουσείο τοΰ έργου Άλκηστης (1876) σέ μετάφραση άπό τά γαλ
λικά τής Σαπφοΰς Λεοντιάδος (Γ. Σιδέρης, Ιστορία, τόμ. Α', σ. 211).

15
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σκηνή τής Σμύρνης 68 69 70 71 72. "Αν καί δέν έκδόθηκε, από τον τύπο πληροφο
ρούμαστε ότι ή υπόθεσή της, πού είχε ληφθεΐ από τις ομώνυμες τραγωδίες 
τού Εύριπίδη καί γάλλων συγγραφέων, εστιαζόταν στό πρόσωπο τής φιλό
στοργης συζύγου διαζωγραφίζοντας αρχαϊκότατα εθνικά ήθη καί εθιμα('\ 

Τό 1898 ό έλληνοκαθολικός 7,1 Αιμίλιος Λόρενς, Ούγγρος παρεπίδημος, 
γράφει σέ ιαμβικούς στίχους τήν Άνδρόκλεια7', τρίπρακτη τραγωδία μέ 
υπόθεση παρμένη από τήν αρχαία ελληνική ιστορία, έμπνεόμενος από τόν 
Παυσανία. Τό έργο, πού θά μπορούσε να ένταχθεΐ στήν παράδοση τής 
Γαλάτειας τού Σπυρ. Βασιλειάδη μόνο σέ ό,τι αφορά τό πλαστό μυθολο
γικό κλίμα μέσα στό όποιο κινείται 7\ παίζεται τήν ίδια χρονιά (Μάιος 
1898) στή Σμύρνη από τόν θίασο «Πρόοδος» τού Δημητρίου Κοτοπούλη73.

68. Παίχτηκε στή Σμύρνη στις 2 Δεκεμβρίου 1878 (Νέα Σμύρνη, ο.π.) καί έπανα- 
λήφθηκε εκεί στίς 9 Δεκεμβρίου τής ίδιας χρονιάς (στό ϊδιο, 9 Δεκ. 1878).

69. "Ο.π., 30 Νοεμβρίου 1878.
70. Σωκράτης Προκοπίου, Σεργιάνι στήνπαλαιά Σμύρνη, ’Αθήνα 1949, σ. 265.
71. Ή Άνδρόκλεια ήταν κόρη τού ’Αντιποίνου, επιφανούς Θηβαίου, άδελφή τής 

Άλκίδος. ΟΙ δύο άδελφές πού είχαν ταφεί στό Ιερό τής Εύκλειας Άρτέμιδος στή 
Θήβα, τιμιόντουσαν άπό τούς Θηβαίους ώς ήρωίδες, γιατί, ύπακούοντας σέ χρησμό 
πού απαιτούσε νά θυσιαστεί αύτοβούλως ένας επιφανής Θηβαίος, προκειμένου να 
νικήσει ή Θήβα πού βρισκόταν σέ πόλεμο μέ τόν Όρχομενό, εκείνες δέχτηκαν μέ τή 
θέλησή τους να θυσιαστούν γιά τόν Ιερό αύτό σκοπό. Ό χρησμός βέβαια ύπονοοΰσε 
τόν πατέρα τους ’Αντίποινο, πού τήν κρίσιμη στιγμή άρνήθηκε νά θυσιαστεί. Στήν 
πραγματικότητα όμως όλη αυτή ή Ιστορία πρέπει νά ήταν πλαστή. ’Αρχικά ή 
Άνδρόκλεια, ή Άλκίς καί ή Εύκλεια ήταν επωνυμίες τής Άρτέμιδος, πού μέ τήν 
πάροδο τού χρόνου ξεχάστηκαν καί έτσι οί μεταγενέστεροι Θηβαίοι έπλασαν αυτό 
τόν μύθο γιά νά δικαιολογήσουν τήν ύπαρξή τους (βλ. Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλο
παίδεια Πυρσός, τόμ. Δ', σ. 640).

72. Ε. Χασάπη-Χριστοδούλου, ο.π., τόμ. Α', σ. 590.
73. Τό έργο παίζεται στό θέατρο «Σπόρτιγκ-Κλάμπ» ή «Θέατρο τού Γυμναστι

κού Κύκλου Σμύρνης» (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 129-130) μέ 
τή Μαρίκα Κοτοπούλη στον ρόλο τής Ίριδας (Γ. Σιδέρης, Ιστορία, τόμ. Α', σ. 82 καί 
Ε. Χασάπη-Χριστοδούλου, δ.π.), ενώ στή διανομή μνημονεύονται τά όνόματα τού 
θιασάρχη Δημητρίου Κοτοπούλη καί τού ζεύγους Βασίλη καί Φιλίας Άργυροπού- 
λου (Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 5994, 11 Μαΐου 1898). Ή πρώτη παράσταση στίς 10 Μάίου 
1898 στέφεται μέ έπιτυχία. «Ή γλώσσα είναι ώραία καί κατάλληλος διά τό άρχαίας 
ύποθέσεως εργον τούτο, οπερ έχει καί πλείστας άλλας άρετάς, έφ’ ώ δικαίως ό 
φιλόπονος σνγγραφεύς προσκληθείς επί τής σκηνής εχειροκροτήθη ζωηρώς... Αί 
σκηναί καί αί στολαί ήσαν κατάλληλοι» σημειώνει ή κριτική τής εποχής (στό ίδιο). 
Λόγω τής επιτυχίας του τό έργο θά έπαναληφθεΐ στον ίδιο χώρο άπό τόν θίασο τού 
Δημ. Κοτοπούλη στίς 16 Μαΐου 1898, συνοδευόμενο άπό τή μονόπρακτη κωμωδία 
Τό Γεροντοκόριτσον (ο.π., άρ. φ. 5997, 16 Μαΐου 1898). Ό θίασος τού Δημ. Κοτο
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Επαναλαμβάνεται τον ’Ιούνιο 1898 στή Σύρο74 στο θέατρο «Όρφεύς» από 
τον θίασο τού Σπυρ. Σφήκα, ένώ τήν επόμενη χρονιά (1899) έκδίδεται στην 
’Αθήνα75, προκαλώντας τά θετικά σχόλια τής σμυρναϊκής κριτικής76. Ό 
συγγραφέας, μετά τήν πρώτη δόκιμη εμφάνισή του στήν ελληνική δραμα
τουργία, θά δώσει στή συνέχεια καί άλλα δείγματα τής συγγραφικής του 
τέχνης77.

πούλη θά τό παίξει καί στήν ’Αθήνα στο θέατρο Όμονοίας στις 11 Αύγουστου 1898 
( Λκρόπολις, άρ. φ. 5900, 11 Αύγ. 1898).

74. Μιχαήλ Δήμου, Ή θεατρική ζωή καί κίνηση στήν Έρμούπολη τής Σύρον 
κατά τό 19ο αιώνα: 1826-1900, διδακτ. διατρ. στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αθήνα 2001, τόμ. Β': 1870-1900, σσ. 918-919. Στον θίασο 
μετέχει πάλι τό ζεύγος Βασίλη καί Φιλίας Άργυροπούλου (δ.π.).

75. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6203,26 Μαρτίου 1899.
76. Ή “Άνδρόκλεια” είναι εργον τοϋ νεαρού συμπολίτου κ. Αιμίλιον Λόρενς... 

Ή υπόθεση τοϋ εργον, ειλημμένη εκ τής άρχαίας Ελληνικής ιστορίας, άπό τούς 
θρύλους των αιώνων, μαρτυρεί πληρέστατα τάς ιστορικός γνώσεις τοϋ συγγρα- 
φέως. Μακράν μελέτην, σοβαρόν, φαίνεται ότι κατέβαλλεν ό νεαρός σνγγραφεύς 
πρός ακριβή ερμηνείαν των ιστορικών χρόνων καί προς ευμενή παρουσίασιν τοϋ 
πρώτου έργου τον. Γραμμένον εις γλώσσαν καθαρόν, ρέουσαν εύχερώς, καθιστά 
εύχάριστον τό εργον εν τή άναγνώσει. Ίδέαι εύγενεϊς, ώραίαι, διαλάμπουσιν εν 
τοίς διαλόγοις, εν ταίς έκφράσεσι αιτινες ζωηρότατα μετά περισσής χάριτος καί 
ενχερείας διαγράφονται. "Η πλήρης αρμονική έκτύλιξις τής υποθέσεως, ή συνάφεια 
των ιδεών άπεικονίζει τήν εύέλπιδα ιδιοφυίαν τοϋ νεαροϋ συγγραφέως τής 
“Άνδροκλείας”. Ή ελληνική σκηνή έν τφ προσώπω τοϋ κ. Λόρενς άνευρίσκει ένα 
τών ύποστηρικτών της, εάν μή κακόβουλος άπογοήτευσις - ήν δεν έλπίζομεν - 
βαρύνη αυτόν. Ή “Ανδρόκλεια” παρουσιάζει μέν άσυγκρίτως ελλείψεις τινάς ώς 
πρός τήν δραματικήν τέχνην, εν τούτοις όμως ώς πρώτον εργον τοϋ κ. Λόρενς 
είναι αρκούντως επιτυχές εν φ διαφαίνεται ή δραματική ιδιοφυία τοϋ συγγραφέως. 
Άλλως τε ή δραματική τέχνη είναι δυσκολωτέρα όσον τήν φαντάζεται κανείς. 
Καθαρώς φιλολογικόν εργον ή “Ανδρόκλεια” θά καταλάβη τήν άρμόζουσαν θέσιν 
έν τή συλλογή τών δοκίμων έργων τής Ελληνικής Σκηνής. Ό κ. Λόρενς είναι ό 
πρώτος Σμυρναίος δστις μετά θάρρους άνέλαβε νά συγγράψη ελληνικήν τραγω
δίαν, νά μελετήση έπισταμένως, νά άνασκάψη τούς χρόνους τής άρχαιότητος καί 
νά άνευρη έν αύτοίς ύπόθεσιν ώραίαν καί νά παρουσιάση ήμΐν εργον άρτιον φιλο
λογικόν, προάγγελμα εύέλπιδος καί ζωηράς φαντασίας. Τοιαύτη είναι ή “Άνδρό- 
κλεια” τοϋ κ. Λόρενς. *Οθεν καταλήγοντες συγχαίρομεν άπό καρδίας τφ νεαρφ 
συγγράφει διά τό έπιτυχές τοϋ πνεύματος αύτοϋ, εύχόμενοι αύτφ καί νέον προϊόν 
τοϋ δοκίμου καλάμου του. Τήν κριτική υπογράφει ό νεαρός δημοσιογράφος Άχιλ- 
λέας Θ. Κτένας (Νέα Σμύρνη, 20 Μαρτ. 1899).

77. Ώς δεύτερο έργο του μνημονεύεται ή τετράπρακτη τραγωδία Αύτοκράτειρα 
Σοφία, τήν οποία ό θίασος τού Δημ. Κοτοπούλη περιέλαβε στο δραματολόγιό του γιά 
νά παραστήσει προσεχώς στήν ’Αθήνα (Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6013, 11 ’Ιουνίου 1898).
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Στήν ύστερη αρχαιότητα τοποθετούνται δύο έργα. Χρονολογικά πρώτη 
εμφανίζεται ή διασκευή τού έργου τού Γεωργίου Πραντούνα ’Αθήναν έλευ- 
θερωμέναι78 (Ναύπλιο 1830), ή οποία μέ τον τίτλο Κλεόδημος ή Ή εξωσις 
των Γότθων εκ των Αθηνών έκδίδεται στή Σμύρνη τό 1873 από δύο σμυρ- 
νιούς εκδότες καί ερασιτέχνες ηθοποιούς, τούς Κ. Πυρνέα79 καί Ν. Φλαμπου-

Άκολουθεϊ τό 1899 τό μονόπρακτο δράμα Ή μνηστή τον ναύτου, έμμετρος μονό
λογος πού παρουσιάζεται άπό τόν θίασο τού Δημ. Κοτοπούλη, μαζί μέ τή μονό
πρακτη κωμωδία Νυκτερινοί συνεντεύξεις στίς 27 Ιουλίου 1899 στο θέατρο «Παυ- 
σίλυπον» τής Σμύρνης, σέ παράσταση ευεργετική για τόν Νικόλαο Καρδοβίλλη 
(Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6286, 26 Ίουλ. 1899). ’Απόσπασμα τού έργου δημοσιεύεται 
στήν ’Αμάλθεια στίς 30 Δεκεμβρίου 1900 (Χρ. Σολομωνίδης, δ.π., σ. 308). Τήν ίδια 
χρονιά γράφει επίσης τό δράμα Ή πρώτη άγάπη. Ή παρουσία πόρνης στά δραμα
τικά πρόσωπα τού έργου θά προκαλέσει τήν κριτική τής εποχής, πού τόν συμβου
λεύει νά άποφεύγει τετριμμένα θέματα ών τό τέλος μαντεύεται ευθύς άπό τής πρώ
της σκηνής τής πρώτης πράξεως καί νά προτιμήσει στό μέλλον θέματα ποιοτικά 
υψηλότερα (Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6311, 6 Σεπτ.1899). Παρ’ όλα αύτά, όταν τό έργο 
παίζεται στίς 5 Σεπτεμβρίου 1899 άπό τόν θίασο τής Αίκ. Βερώνη στό θέατρο Προ
κυμαίας (στό ίδιο), συγκεντρώνει τήν πλειονότητα τής σμυρναϊκής λογιοσύνης, μέ 
αποτέλεσμα τό θέατρο νά μεταβληθεΐ εις συνέδρων καλαμαράδων, όπως ένδει- 
κτικά αναγράφεται στον τύπο (δ.π., άρ. φ. 6313, 9 Σεπτ.1899). Το. πάντα δείχνουν 
ότι τό εργον αυτό θά άντικαταστήση τήν “Τιμή” τοϋ Σούδερμαν εις τήν σμυρ- 
ναϊκήν φιλολογίαν, σύμφωνα μέ τήν κριτική τής έποχής (στό ίδιο). 'Ως τελευταίο 
του έργο άναφέρεται τό τετράπρακτο δράμα Τιβέριος Κωνσταντίνος, άπόσπασμα 
τού όποιου δημοσιεύεται στήν ’Αμάλθεια στίς 31 Δεκεμβρίου 1901 (Χρ. Σολομωνί
δης, δ.π.). 'Όπως θά άποδειχθεΐ στή συνέχεια πρόκειται γιά τό Ιδιο έργο μέ τήν 
τραγωδία του Αντοκράτειρα Σοφία μέ άλλο τίτλο.

78. Νικόλαος Λάσκαρης, Ιστορία τοϋ νεοελληνικού θεάτρου, τόμ. Α\ ’Αθήνα, 
Μ. Βασιλείου, 1939, σσ. 275-276. Στή Σμύρνη παίχτηκε στίς 18 Νοεμβρίου 1869 
άπό τόν θίασο τού Δημ. Άλεξιάδη μέ τίτλο Κλεόδημος (Θ. Χατζηπανταζής, Από 
τοϋ Νείλου μέχρι τοϋ Αοννάβεως, τόμ. Α' 2, σσ. 698-699) καί στήν Κωνσταντι
νούπολη στίς 12 Δεκεμβρίου 1875 άπό τόν θίασο «Αισχύλος» τού Μιχαήλ Άρνιω- 
τάκη στό θέατρο «'Ομόνοια» μέ τίτλο Αί ελευθερωμένοι Αθήναι, εθνικό δράμα 
τετράπρακτο του Γεωργίου Πραντούνα (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Τό 
ελληνικό θέατρο στήν Κωνσταντινούπολη τό 19ο αιώνα, τόμ. Β', σ. 67), παράστα
ση πού έπαναλήφθηκε καί τήν έπόμενη 13 Δεκεμβρίου 1875 στή Λέσχη «Μνημοσύ
νη» (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, δ.π. καί Χατζηπανταζής, δ.π., σσ. 1082- 
1083). ’Επειδή τό έργο παίχτηκε μετ’ φσμάτων ηρωικών υπό όρχήστρας συνοδευο- 
μένων (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ό'.π.), είναι πιθανόν νά πρόκειται γιά τή 
διασκευή τών Κ. Πυρνέα καί Ν. Φλαμπουριάδη, ή έκδοση τών όποιων είχε πρό
σφατα πραγματοποιηθεί στή Σμύρνη (1873).

79. Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1952), άρ. 565. Βλ. επίσης,
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ριάδη80, πού αποσιωπούν τό όνομα τού συγγραφέα. Τό έργο δραματουρ- 
γικά τοποθετείται στο 267 μ.Χ., όταν οί Γότθοι είχαν καταλάβει τήν ’Αθήνα, 
κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τού Κνίβα.

Ό Κλεόδημος, άθηναίος επαναστάτης, εξαναγκαζόμενος σέ εξορία δέν 
μένει άνενεργός. Μέ τή βοήθεια φίλων καί συμπατριωτών του καταστρώνει 
επαναστατικό σχέδιο, πού όμως θά άποκαλυφθει στον Κνίβα από τόν Πολέ- 
μωνα, έναν από τούς φίλους του συνωμότες. Συλλαμβάνονται τότε ή 
οικογένεια τού Κλεόδημου καί ό φίλος του Λεώστρατος, πρόσκαιρα όμως, 
γιατί στη συνέχεια κατορθώνουν νά δραπετεύσουν από μυστική έξοδο, ενώ 
ό προδότης Πολέμων, συναισθανόμενος τό λάθος του, αύτοτυφλώνεται 
τιμωρώντας έτσι σκληρά τόν εαυτόν του. Τελικά ελληνικές δυνάμεις από τό 
Αιγαίο καί τήν Πελοπόννησο συνεγείρονται καί νικούν κατά κράτος τούς 
Γότθους σέ στεριά καί θάλασσα. Ό Κλεόδημος μέ τούς έπαναστάτες εισέρ
χεται τότε νικητής στήν ’Αθήνα, άπομακρύνοντας τούς Γότθους, ένώ ή θεά 
Άθηνά εμφανίζεται εν μέσω νεφελών γιά νά εύλογήσει καί νά στεφανώσει 
τούς ήρωες.

Μέ σκηνές δυνατές, όπως γιά παράδειγμα αύτή τής άρνησης τής Εύάν- 
δρας, συζύγου τού Κλεόδημου, νά πείσει τόν άνδρα της νά συνεργαστεί μέ 
τόν Κνίβα, τή στιγμή πού ό τελευταίος απειλούσε νά θανατώσει τό γιό, τό 
έργο αδικείται συνολικά άπό τό πομπώδες ύφος τής υπερβολικής έξύμνη- 
σης τών αρετών τών Ελλήνων. Κύριος στόχος του, ή αφύπνιση τής έθνι- 
κής συνείδησης πού επιδιώκεται μέ τήν ύπενθύμιση τής παλαιάς δόξας τών 
Ελλήνων καί τής υπεροχής τους, παράλληλα μέ τήν άποδοκιμασία τής 
μίμησης τού δυτικού πνευματικού πολιτισμού καί τρόπου ζωής.

Οί έκδοτες πού τό διασκεύασαν μέ άφέλεια προσθέτοντας καί κάποιους 
«ποιητικούς ύμνους»81, μιλούν άτυχώς στον έπίλογό τους γιά νέους Αίσχύ- 
λους καί Σοφοκλήδες, πού θά διδάξουν τήν πάντα ένδοξη οικογένεια τής 
ελληνικής εθνότητας82, σέ μια εποχή όπου μέ άφορμή τις κινητοποιήσεις

Γεωργία Λαδογιάννη, «Ή βιβλιογράφηση τών κειμένων τής νεοελληνικής δραμα
τουργίας», Διαβάζω, άρ. 335 (11 Μαΐου 1994), σ. 16.

80. Τό δνομά του απαντάται άλλοτε ώς Φλαμπουριάδης καί άλλοτε ώς Φλα- 
μπουριάρης.

81. Άπό τούς ποιητικούς αύτούς ύμνους στο τέλος τής Α' πράξης άκουγόταν 
τραγούδι μέ μουσική “Suona la tromba” άπό τό μελόδραμα Πουριτανοί, ένώ τό έργο 
έκλεινε μέ άπόσπασμα άπό τόν Ύμνον εις τήν Ελευθερίαν τού Διον. Σολωμοϋ (Χρ. 
Σολομωνίδης, ό'.π., σσ. 82-83).

82. Βλ. επίλογο τού έργου Κλεόδημος ή Ή Έξωσις τών Γότθων, εν Σμύρνη 
1873, σ. 71.
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γύρω από τα εθνικά θέματα83, τα πατριωτικά δράματα διατηρούσαν αδιά
πτωτο το ενδιαφέρον τού κοινού. Το έργο θά παιχτεί τον Μάρτιο 1873 στο 
θέατρο Σμύρνης άπό ερασιτέχνες μέλη τού ’Αναγνωστηρίου Σμύρνης, 
μεταξύ των όποιων καί οί δύο διασκευαστές καί εκδότες τού έργου84.

Στην ίδια εποχή τοποθετείται καί τό πεντάπρακτο δράμα "Άνθια καί 
Άβροκόμης, ήτοι "Απελπισία, τιμή καί ερως τού Κ. Πεζόπουλου πού τυπώ
νεται στή Σμύρνη τό 187685. 'Η υπόθεση μάς μεταφέρει στην ’Έφεσο τόν 3ο 
αιώνα μ.Χ. Δύο νέοι, ή ’Άνθια καί ό Άβροκόμης, κυριευμένοι άπό αμοι
βαίο ερωτικό πάθος, εξομολογούνται τόν έρωτά τους καί άποφασίζουν νά 
παντρευτούν, έχοντας καί τή σύμφωνη γνώμη των γονιών τους. "Ομως ό 
παιδαγωγός τού Άβροκόμη, Λεύκων, φέρνει άπό τό μαντείο δυσάρεστο 
χρησμό. Οί μελλόνυμφοι θά ύποστούν άπειρα δεινά: θά ξενιτευτούν, θά 
διωχθούν άπό ληστές καί ό γάμος τους θά προξενήσει θάνατο. Παρ’ όλα 
αύτά θά ενωθούν μέ τά δεσμά τού γάμου εν μέσω πλήθους καί στή συνέχεια 
θά άναχωρήσουν γιά τή Ρόδο,86 όπου όμως θά πέσουν στά χέρια πειρατών. 
Άπό εκεί καί ύστερα θά άρχίσει μία σειρά περιπετειών πού θά άπομακρύ- 
νουν τούς δύο συζύγους. Θά περιπλανυθούν στήν Κιλικία καί στό δάσος 
τής Καππαδοκίας87. Τέλος θά ξαναβρεθούν στή Ρόδο, όπου μετά άπό πολ
λές κακοτυχίες συναντιούνται, άναγνωρίζονται, άγκαλιάζονται καί εύχα- 
ριστοΰν τούς θεούς γιά τό αίσιο τέλος τών δεινών τους.

Τό έργο άποτελεΐ θεατρική διασκευή τού ερωτικού μυθιστορήματος 
τού Ξενοφώντα τού Έφέσιου88 Έφεσιακά ή Τά κατ’ "Άνθειαν καί Αβρό-

83. Κρητική Επανάσταση 1866-1869.
84. Ή διανομή είχε ώς εξής: X. Δημητρόπουλος Κλεόδημος αρχηγός "Αθηναί

ων, Σ. Δημητρουλοπούλου Εύάνδρα σύζυγος αϋτοϋ, Γ. Κ. Κομπόπουλος "Αριστεύς 
υιός αϋτοϋ, Ν. Π. Τυρβηνός Αεώστρατος συνωμότης 'Έλληνας, Μ. Φιακιάδης Καλ
λιών συνωμότης 'Έλληνας, Ν. Φλαμπουριάδης Πολέμων συνωμότης 'Έλληνας, Ίω. 
Δαμπρυνίδης Δέξιππος συνωμότης Έλληνας, Άριστ. Ά. Ζήσιμος Εϋβουλος συνω
μότης Έλληνας, Κ. Κ. Πυρνέας Κνίβας βασιλεύς τών Γότθων, Σωκράτης Οίκονο- 
μίδης "Αππίας μυστικό σύμβουλός του. ’Ακολουθεί χορός Α' καί Β' άρχόντων ’Αθη
ναίων, άγγελοι A', Β' καί Γ' Ελλήνων συνωμοτών, άγγελοι Α' καί Β' Ελλήνων 
άπεσταλμένων, θεά Άθηνά, Θεοφάνης μέγας Ιερεύς, στρατιώται Έλληνες καί Γότ
θοι καί λαός (βλ. έκδοση τού έργου).

85. Άθ. Χατξηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1952), σ. 351, άρ. 630.
86. Δέν αποσαφηνίζεται ό λόγος τού ταξιδιού τού ζευγαριού.
87. Ώς σκηνικός χώρος στήν 4η πράξη άναφέρεται ή Αιθιοπία καί ή ’Ιταλία, ενώ 

στήν εξέλιξη τής υπόθεσης ή δράση λαμβάνει χώρα στό δάσος τής Καππαδοκίας.
88. ’Αρχαίος συγγραφέας άπό τήν Έφεσο, έζησε τόν 3ο αιώνα π.Χ. Έγραψε τό 

ερωτικό μυθιστόρημα Έφεσιακά ή Τά κατ’ Ανθειαν καί Αβροκόμην πού έκτείνετο



ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 231

κόμην*9. Για τό θέμα τοΰ έρωτα των δύο νέων πού πρέπει να συγκρου- 
στοΰν μέ τή Μοίρα για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τήν επιθυμία 
τους να ζήσουν μαζί, θεματολογία πού παραπέμπει έπίσης σέ χρονικά 
μεταγενέστερα (13ος-15ος αί. μ.Χ.) έμμετρα ίπποτικά ερωτικά μυθιστορή
ματα, όπως Λίβιστρος καί Ροδάμνη, Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα, ό συγ
γραφέας σημειώνει σχετικά στον πρόλογό του: Ή υπόθεσή αυτή τήν οποί
αν εξέλεξα παριστάνει τήν απελπισίαν, τήν τιμήν, τον έρωτα, τήν ραδιουρ
γίαν καί τήν ευσπλαχνίαν89 90 91. Διευκρινίζει έπίσης: Άναγιγνώσκων πολλάκις 
διαφόρους ιστορίας, ή θεώμενος παριστανόμενα δράματα εν τφ τής πατρί- 
δος μας έλληνικφ θεάτρψ, από τούς φιλοπονεστάτους καί ενθέρμους 
λάτρας τής ελληνικής σκηνής, παρωτρύνθην εις τήν συγγραφήν του σμι- 
κροϋ τούτου εργου/Όθεν ζητώ βαθείαν συγγνώμην άπό τούς άξιοτίμους 
καί φιλογενείς συνδρομήτάς, καί επικαλούμαι τήν συγγνώμην τών λογίων, 
όπως φανώσιν επιεικείς επικριταί τού δραματικού τούτου δοκιμίου, 
γιγνώσκοντας καλώς τάς αδυναμίας τών γνώσεών μου9'.

Όμως μόνη ή αγάπη για τό θέατρο δέν συνιστά Ικανοποιητικό εφόδιο 
για τήν επιτυχή θεατρική συγγραφή. Τό αποτέλεσμα τοΰ Κ. Πεζόπουλου 
είναι ένα θεατρικό πρωτόλειο, πλήρες αδυναμιών άπό τήν άρχή μέχρι τό 
τέλος, πού νοσεί δραματουργικά. Γεμάτο ασάφειες, άοριστίες, καί μέ κύριο

σέ δέκα βιβλία σύμφωνα μέ τό λεξικό τοΰ Σουΐδα. Τό κείμενο πού διασώθηκε εκτεί
νεται σέ πέντε βιβλία καί άποτελεΐ κατά κάποιο τρόπο επιτομή τοΰ άρχικοΰ κειμέ
νου (βλ. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν °Ήλιος, τόμ. ΙΔ', σ. 708).

89. Τό έργο εκτυλίσσεται στήν Έφεσο τό 263 π.Χ. πρίν τήν καταστροφή τοΰ 
περίφημου ναοΰ τής Άρτέμιδος. Τόσο ή δομή όσο καί ή υπόθεσή του θυμίζουν Τά 
κατ’ Άβραδάτην καί Πάνθειαν τής Κύρου Παιδείας τοΰ Ξενοφώντα, καθώς καί 
τήν ’Οδύσσεια. Δύο εραστές, ό Άβροκόμης καί ή ’Άνθεια, ή οποία ώς άλλη Πηνε
λόπη αντιστέκεται στους πειρασμούς, συναντιούνται στή Ρόδο μετά από πολλές 
περιπέτειες καί διηγούνται τά παθήματά τους. Για πρώτη φορά τό έργο δημοσιεύ
τηκε σέ λατινική μετάφραση τό 1726 στό Λονδίνο. Άπό τότε ξανατυπώθηκε πολλές 
φορές σέ διάφορες γλώσσες. Παράφραση στα νεοελληνικά άπό τον X. Ί. Καρρέ 
δημοσιεύτηκε στή Σμύρνη τό 1871 (βλ. Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογρα
φία» (1952), σ. 336, άρ. 527, Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, τόμ. Ν', 
σ. 628 καί Χρ. Σολομωνίδης, δ.π., σ. 313). Ακριβή μετάφραση τοΰ μυθιστορήματος 
δημοσίευσε τό 1907 ό κεφαλονίτης δραματικός ποιητής Ν. Αιβαδδς στό περιοδικό 
Κρότος τής ’Αθήνας (Νικ. Λάσκαρης, Ιστορία τον νεοελληνικού θεάτρου, τόμ. Β', 
σ. 92).

90. Ό διαζευκτικός τίτλος ... ήτοι ’Απελπισία, τιμή καί ερως είναι ενδεικτικός 
τών έντονων συναισθηματικών καταστάσεων τοΰ έργου (βλ. πρόλογο τοΰ έργου).

91. Στό ίδιο.
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χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό χρόνου καί τόπου, τό έργο κινείται 
σέ χρόνο φανταστικό καί απροσδιόριστο. ’Αδικαιολόγητες σκηνές, μεγά
λες άστοχες άφηγηματικές παρεκβάσεις, χωρίς ιδιαίτερη συνεισφορά στην 
υπόθεση προκαλουν άσυμμετρία στή δομή του έργου, πού μοιάζει περισσό
τερο προσεγμένη στις δύο πρώτες πράξεις, ενώ άναδεικνύεται άμήχανη 
καί άδύναμη στή συνέχεια, καθώς μεταφερόμαστε άπό τόπο σέ τόπο. Τά 
δραματικά πρόσωπα, καί αύτά χωρίς βάθος, αρθρώνουν ένα λόγο προ
σποιητό, πομπώδη καί αναίτια μεγαλοπρεπή. Οί μακρόσυρτοι μονόλογοι 
καί ή διαλογική μονολογικότητα τού στερούν επίσης τή θεατρικότητα.

Ή αδικαιολόγητη μελαγχολία πού βαραίνει τούς ήρωες άπό τήν άρχή 
τού έργου, οί αύτοκτονικές τάσεις, τά θλιμμένα τραγούδια, ό χαρακτηρι
σμός τού ερωτικού πάθους ως νόσου άποδεικνύουν ότι τό μυθιστορη
ματικό αύτό έργο γράφτηκε κάτω άπό τήν επιρροή τού γαλλικού ρομαντι
σμού, ενός όμως ρομαντισμού κακότεχνα μεταφυτευμένου στο άρχαιόθεμο 
αύτό δράμα. Φυσικό επακόλουθο ή μή σκηνική παρουσίασή του. Ό Κ. Πε- 
ζόπουλος, γιά τό πρόσωπο τού οποίου οί πληροφορίες έλλείπουν, θά 
καταπιαστεί άργότερα με τή μετάφραση άπό τά ιταλικά ενός τρίπρακτου 
μυθιστορηματικού δράματος μέ τίτλο Ή δυστυχία, ή Ιούλιος καί Μαργα
ρίτα (Σμύρνη 1878)92 93.

Β. Ιστορικά δράματα

Πέρα άπό τον θεματικό κύκλο τής άρχαιότητας, γράφονται στή Σμύρνη καί 
θεατρικά έργα μέ βυζαντινή θεματολογία, έπενδεδυμένα μέ τον άνάλογο 
ρομαντικό μανδύα. Πρώτο τυπώνεται τό 1875 τό τετράπρακτο δράμα Κών- 
στας ό άδελφοκτόνος τού σμυρνιού λόγιου καί δημοσιογράφου Μηνά 
Χαμουδόπουλου ”.

92. Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1955), σ. 401, άρ. 710 καί Χρ. 
Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 313.

93. Σμυρνιός λόγιος, δημοσιογράφος καί τεχνοκριτικός. Γεννήθηκε στή Σμύρνη 
τό 1843 καί φοίτησε στήν Ευαγγελική Σχολή. ’Ασχολήθηκε αρχικά μέ τό εμπόριο, 
άλλα στή συνέχεια άφοσιώθηκε στήν πολιτική καί τή δημοσιογραφία καί έξέδωσε 
διάφορα έντυπα. Μαζί μέ τόν άδελφό του Χρηστό Χαμουδόπουλο εξέδωσε έπί 
δεκαετία (1870-1880) στή Σμύρνη τήν έφημερίδα Πρόοδος, τήν όποια μετέφερε τό 
1880 στήν Κωνσταντινούπολη. Ό ίδιος λογοκρίθηκε καί καταδιώχθηκε γιά τή δρά
ση του. ’Ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση έκλεγόμενος βουλευτής τό 1879 στή βρα
χύβια Τουρκική Βουλή μέ τό πρώτο Σύνταγμα τής Τουρκίας. Όντας φίλος τοϋ 
βεζύρη Σαντίκ Πασά μεσολάβησε στίς διαπραγματεύσεις μέ τόν τότε πρωθυπουργό
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Το έργο μάς μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το 655 μ.Χ. επί βασι
λείας τοΰ αύτοκράτορα Κώνστα (641-668 μ.Χ.), γιου τού αύτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Γ' τοΰ Ηρακλείου. Ό Έπαρχος τοΰ Πραιτωρίου, ανδρας 
φιλόδοξος καί πανοΰργος μέ βλέψεις επί τοΰ θρόνου, άγαπάει τήν Μαρία, 
κόρη τοΰ μεγάλου Δομέστικου, στρατάρχη της αυτοκρατορίας. Εκείνη 
όμως δεν άνταποκρίνεται στον έρωτά του, γιατί συνδέεται ερωτικά μέ τόν 
Θεοδόσιο, αδελφό τοΰ αύτοκράτορα. Για να πετύχει τόν σκοπό του, ό 
Έπαρχος σχεδιάζει τή δολοφονία τοΰ άνταγωνιστή του μέ τή βοήθεια τοΰ 
κακούργου Σπύρου, άπόπειρα πού όμως άποτυγχάνει. Τότε ό Έπαρχος 
διαβάλλει τόν Θεοδόσιο στον αύτοκράτορα ότι δήθεν επιδιώκει τόν έκθρο- 
νισμό του καί τόν σφετερισμό τής εξουσίας. Ό Κώνστας, εύπιστος καί 
αδύναμος χαρακτήρας, πείθεται καί διατάζει άφ’ ενός τήν άπομάκρυνση 
τοΰ πατέρα τής Μαρίας, ό όποιος εξορίζεται καί στή συνέχεια δολοφο
νείται καί άφ’ ετέρου τή θανάτωση τοΰ άδελφοΰ του, πού είχε αρχικά 
φυλακίσει σέ μοναστήρι. Στό μεταξύ, ή Μαρία, έχοντας καταφύγει καί 
εκείνη σέ μοναστήρι, μάταια επιζητούσε τό έλεος τοΰ αύτοκράτορα. Κι 
όταν μαθαίνει τό οίκτρό τέλος τοΰ αγαπημένου της αύτοκτονεΐ.

Στό διάστημα αύτό ό Έπαρχος, άφοΰ δολοφονήσει τόν Σπύρο, σπεύδει 
να τήν συναντήσει, θεωρώντας ελεύθερο πιά τό έδαφος για τόν ιδιο.Όμως 
φτάνει αργά. Μπροστά στό φρικτό θέαμα τής νεκρής Μαρίας, τό μυαλό 
του σαλεύει καί κατηγορεί τόν αύτοκράτορα ως ύπαίτιο τοΰ θανάτου τοΰ 
Θεοδοσίου καί τής Μαρίας.

Άπό τή δική του μεριά ό αύτοκράτορας, συνειδητοποιώντας τις πρά
ξεις του κυριεύεται άπό τύψεις. Διατάζει τότε τή φυλάκιση τοΰ Έπαρχου 
καί άποφασίζει τή μεταφορά τοΰ θρόνου του στήν ’Ιταλία, γιά νά άποφύγει 
τις Έρινύες. "Ομως δέν θά προλάβει, θά σωριαστεί καταγής, όταν τό 
φάντασμα τοΰ δολοφονημένου άδελφοΰ του θά εμφανιστεί μπροστά του 
καί τείνοντάς του ένα ποτήρι γεμάτο αίμα, θά προφητεύσει τόν θάνατό του 
άπό δολοφονία μακρυά άπό τή γενέτειρα.

Ό συγγραφέας μέ τήν παράθεση στις σημειώσεις του, στό τέλος τοΰ 
έργου, χωρίου άπό τό Γ κεφάλαιο τής Ποιητικής τοΰ ’Αριστοτέλη εξηγεί

τής Ελλάδος Έπ. Δεληγιώργη προς δφελος τής ελληνοτουρκικής φιλίας. Τιμήθηκε 
μέ πολλά αξιώματα τόσο άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο καί άπό τήν τουρ
κική πλευρά. Πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 1908 (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία 
στή Σμύρνη, σσ. 182-183). Γιά τό πλούσιο συγγραφικό του έργο, βλ. σημ. 98. Γιά τή 
συγγενική σχέση του μέ τόν Μανώλη Καλομοίρη, βλ. Μανώλης Καλομοίρης, Ή 
ζωή μου καί ή τέχνη μου, ’Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σσ. 20-34.
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τον λόγο γιά τόν όποιο έπέλεξε ώς θέμα του δράματός του τό συγκεκριμέ
νο Ιστορικό γεγονός: Όταν δέ εν ταΐς φιλίαις έγγένηται τα πάθη, οΐον fj 
αδελφός άδελφόν η ύιός πατέρα, η υιός μητέρα άποκτείνει, η μέλει, ή τι 
άλλον τοιοϋτον δρά, ταϋτα ζητητέον. Τό πραγματικό αυτό περιστατικό τής 
άδελφοκτονίας, πού σύμφωνα μέ τόν ’Αριστοτέλη συνιστά πηγή τραγικής 
έντασης, χρησιμοποιείται από τόν Χαμουδόπουλο ώς βάση τής δραματικής 
πλοκής τού έργου.Όμως εμπλουτιζόμενο μέ ιστορικές λεπτομέρειες σέ 
ορισμένα σημεία μέχρις υπερβολής, υστερεί συχνά σέ θεατρικότητα. Ή επι
λογή τής βυζαντινής ιστορίας ώς πλαισίου δραματικής έποχής, πού βρίθει 
άπό ίντριγκες καί έγκλήματα, εξηγεί τήν προσπάθεια τού συγγραφέα νά 
περάσει στό κοινό πολιτικά μηνύματα, αποκαλύπτοντας τή διαφθορά τής 
εξουσίας καί καταθέτοντας τις άντιτυραννικές του πεποιθήσεις.

Τό πρωτόλειο αύτό έργο πού φέρει σαφή σαιξπήρεια επιρροή, παρά τήν 
ενδιαφέρουσα θεματολογία καί πλοκή του, μειονεκτεί λόγω τού πομπώ
δους καί ρητορικού ύφους τής γραφής του. Στή σκηνή θά εμφανιστεί στή 
Σμύρνη στις 5 Φεβρουάριου 1875 άπό τόν θίασο «Μένανδρος» (Σούτσα - 
Ταβουλάρη - Μανούσου)94. Ό τύπος τό ύποδέχτηκε μέ μεικτά σχόλια, 
έπισημαίνοντας ορισμένα θετικά στοιχεία του, όπως ή έπιτυχής διαγραφή 
των δραματικών προσώπων καί ή ρεαλιστική άπεικόνιση τού κλίματος τής 
έποχής στήν αύτοκρατορική αύλή άλλά καί κάποια άρνητικά, όπως ή έλλει
ψη ποιητικότητας καί ή χρήση κακόφωνων λέξεων καί ονομάτων95, κριτική 
για τήν οποία ό συγγραφέας αίσθάνθηκε τήν άνάγκη νά απαντήσει μέ ένα 
επεξηγηματικό κείμενό του πού δημοσίευσε στήν έφημερίδα Πρόοδος τής 
Σμύρνης, τής οποίας ήταν συντάκτης96.

Φαίνεται όμως ότι ό σκεπτικισμός τής κριτικής άπέναντί του αποθάρ
ρυνε τόν έπίδοξο θεατρικό συγγραφέα νά δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του 
στή δραματουργία. Έτσι ή ενασχόλησή του όσον άφορά τό θέατρο, θά 
περιοριστεί στή θεατρική κριτική97. Αύτό δέν τόν έμπόδισε άπό τήν άλλη 
νά ασχοληθεί, συχνά μέ τή συνδρομή τού αδελφού του Χρήστου Χαμουδό-

94. Έφ. Πρόοδος (Σμύρνη), 5 Φεβρ. 1875 καί 8 Μαρτ. 1875 (Θ. Χατζηπανταζής, 
Άπό τον Νείλον μέχρι τον Δοννάβεως, τόμ. Α' 2, σσ. 978-979).

95. Ιωνία ( Σμύρνη), 5 Μαρτ. 1875, σ. 3.
96. Πρόοδος, 8 Μαρτ. 1875.
97. Για τόν Μηνά Χαμουδόπουλο ώς θεατρικό κριτικό, βλ. Θόδ. Χατζηπα

νταζής, «Ή ανάδυση τής ελληνικής θεατρικής κριτικής στον όμογενειακό τύπο τού 
1870», στον τόμο Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων: Αφιέρωμα 
στον Κ. Θ. Αημαρα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σσ. 203-218.
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πουλου, μέ τή συγγραφή ιστορικών καί θρησκευτικών μελετών, εκπαιδευ
τικών βιβλίων καί μεταφράσεων μυθιστορημάτων μέ επιτυχία, όπως άπο- 
δεικνύει ό αριθμός τών τίτλων τους98.

Δεύτερος, μετά τον Μηνά Χαμουδόπουλο, πού θά συνθέσει θεατρικά 
έργα βυζαντινής θεματολογίας είναι ό γιατρός καί λόγιος Φραγκίσκος 
Δελαγραμμάτικας 99 100 (1841-1909), πού θά συγγράφει τρεις τραγωδίες. Ή 
πρώτη τό 1888 μέ τίτλο Ό Λάσκαρις'00, δραματικό έπεισόδιο μέ πρόλογο

98. Μνημονεύουμε ενδεικτικά μερικούς τίτλους τών πονημάτων του : Ιστορία 
της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγγραφή Μηνά καί Χρήστου Δ. Χαμουδοπού- 
λου. Τόμ. Α', Σμύρνη, Τυπογραφεΐον “Προόδου”, 1874 (Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή 
βιβλιογραφία» (1952), άρ. 588). Είκοσι χιλιάδες λεϋγαι υπό τάς θαλάσσας. Συγ
γραφή Ιουλίου Βέρν. Μεταφρασθείσα εκ τοΰ γαλλικού ύπό Μ. καί X. Δ. Χαμουδο- 
πούλου. Τόμ. Α', έν Σμύρνη, τύποις Προόδου, 1874 (στο ίδιο, άρ. 576) καί τόμ. Β', 
εν Σμύρνη, τύποις Προόδου, 1875 (στο ίδιο, άρ. 605). Ή έρημος τοϋ Πάγον. Τά 
συμβάντα τοϋ Πλοιάρχου Χατάρας. Συγγραφή ’Ιουλίου Βέρν. Μεταφρασθείσα εκ 
τού γαλλικού υπό Μ. καί X. Δ. Χαμουδοπούλου, έν Σμύρνη, τύποις Προόδου, 
1874 (στο ίδιο, άρ. 586). Οί Άγγλοι εις τον Βόρειον Πόλον. Τά συμβάντα τοϋ 
Πλοιάρχου Χαττεράς. Συγγραφή Ιουλίου Βέρν. Μεταφρασθείσα εκ τού γαλλικού 
υπό Μ. καί X. Δ. Χαμουδοπούλου, έν Σμύρνη, τύποις Προόδου, 1874 (στό ίδιο, 
άρ. 594). Ό ρωσοτονρκικός πόλεμος υπό Μηνά καί Χρήστου Χαμουδοπούλου, έν 
Σμύρνη, 1979 (Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1955), άρ. 748). 
Ερμηνεία τής ίεράς λειτουργίας, υπό Μηνά Χαμουδοπούλου..., έν Άθήναις, έκ 
τού τυπογραφείου Άνέστη Κωνσταντινίδου, 1887 (Πόπη Πολέμη, Ή Βιβλιοθήκη 
τοϋ ΕΛΙΑ : Ελληνικά βιβλία 1864-1900: Πρώτη καταγραφή, ’Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1990, 
σ. 284, άρ. 3347). Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου Γεωγραφία φυσική καί πολιτική..., έν 
Άθήναις, έκδοτης ’Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1892 (Πόπη Πολέμη, ό.π., σ. 349, 
άρ. 4140). Άλλα έργα του : Οί μυστηριώδεις νυκτοκλέπται : Διήγημα πρωτότυπον, 
Σμύρνη 1871 (Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1952), άρ. 528). Περί 
Μικρασίας κατά τους άρχαιοτάτονς χρόνους: Λόγος εκφωνηθείς τή 24η ’Οκτωβρί
ου 1871 εν τφ εν Σμύρνη σνλλόγφ ή “Μικρά Ασία”, Σμύρνη, 1871 (στό Ιδιο, άρ. 
531. Βλ. έπίσης, Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 327 σημ. 1). Άρθρα 
του βρίσκονται δημοσιευμένα σέ διάφορα περιοδικά, όπως στό Περιοδικό τοϋ 
Αναγνωστηρίου “Ή Σμύρνη” (Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1952), 
άρ. 532, 551).

99. Καταγόταν άπό τήν Άνδρο. Σπούδασε ιατρική στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 
(1867) καί μετά τό πέρας τών σπουδών του εγκαταστάθηκε στή Σμύρνη, όπου έξά- 
σκησε τό έπάγγελμά του ώς παθολόγος, βλ. Σόλων Βέρας, «Οί "Ελληνες ’Ιατροί τής 
Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά Β' (1939), σ. 333. Βλ. έπίσης Μεγάλη Εγκυκλο
παίδεια τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας άπό τον 10ο μ.Χ. ai. μέχρι σήμερα, τόμ. 6. 
’Αθήνα, Χάρης Πάτσης, 1968, σ. 157.

100. Αμάλθεια, 24 Φεβρ. 1888.
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καί τέσσερις πράξεις, διαδραματίζεται επί αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β' 
τοΰ Παλαιολόγου (1282-1328), τήν έποχή πού έχουν ήδη διωχθεΐ οί Λατίνοι 
από τον βυζαντινό θρόνο, ενώ τυχοδιώκτες ιππότες τής Δύσης, έπωφελού- 
μενοι τής ρευστής κατάστασης, επιχειρούν νά ιδρύσουν μικρές ηγεμονίες 
στην κατακερματισμένη βυζαντινή αύτοκρατορία.

Στό Δεσποτάτο τής Ηπείρου, ή Άννα101, χήρα τοΰ δεσπότη τής Ηπεί
ρου Νικηφόρου (1295), έχοντας άποτινάξει από τήν έπικράτειά της τόν 
άνδεγαυϊκό ζυγό, τρέφει μεγαλεπήβολα σχέδια νά βασιλεύσει στον αύτο- 
κρατορικό θρόνο τής Κωνσταντινούπολης. Γιά τήν επίτευξη τού στόχου 
της, σχεδιάζει μέ τή φαντασία της τόν γάμο της με τόν Λάσκαρη, πού έχει 
καταφύγει στήν αύλή της, άποβλέποντας στά κληρονομικά δικαιώματά του 
επί τοΰ θρόνου τής Βασιλεύουσας. "Ομως λογαριάζει “χωρίς τόν ξενοδό
χο”. Ό Λάσκαρης ερωτεύεται τήν κόρη της Θάμαρ, πού άνταποκρίνεται 
στον έρωτά του, αποκρούοντας, γιά χάρη του, τόν παράφορο έρωτα τοΰ 
Τόπια, Άλβανοΰ άρχοντα τών Σκοπιών, ό όποιος εϊχε προστρέξει στό 
παλάτι τής Άννας, ζητώντας στρατιωτική βοήθεια γιά απόκρουση τών 
Βουλγάρων. Ένας ρομαντικός έρωτας γεννιέται, όμως δέν θά προλάβει νά 
σαρκωθεί. Ό ερωτικός αντίζηλος, μειωμένος άπό τήν άρνηση τής κόρης, 
κυριεύεται άπό τό πάθος τής εκδίκησης καί δολοφονεί τόν Λάσκαρη τήν 
παραμονή τής συμφωνημένης ένωσης τών δύο έραστών.

Τό έμμετρο αύτό Ιστορικό δράμα, μέσα άπό ένα διπλό έρωτα, έναν αγνό 
καί έναν προμελετημένο, διαγράφει μέ ένάργεια άντίθετους χαρακτήρες καί 
σφοδρά πάθη, άποκομίζοντας θετικά σχόλια102.

101. Ή Άννα Παλαιολογίνα Κατακουζηνή υπήρξε ή δεύτερη σύζυγος τοΰ δεσπότη 
τής Ηπείρου Νικηφόρου τοΰ Λ' (1267-1296) (The Oxford Dictionary of Byzantium, 
τόμ. 3, New York, Oxford, Oxford University Press, 1991, σ. 1478). Μετά τόν θάνατό 
του, δεσπότης τής Ηπείρου άνέλαβε ό γιός του Θωμάς (1296-1318). Ή Άννα προσπά
θησε νά παντρέψει τήν κόρη τους Θάμαρ μέ τόν Μιχαήλ, πρωτότοκο γιό τοΰ αύτοκρά- 
τορα Ανδρόνικου Β' (1282-1328), ερχόμενη σέ διαπραγματεύσεις μαζί του πού δέν 
τελεσφόρησαν. Ή Θάμαρ παντρεύτηκε τελικά τό 1294 τόν Φίλιππο τοΰ Τάραντος, γιό 
τοΰ Καρόλου Β' Άνδευγαυοΰ, βασιλιά τής Νεάπολης, παίρνοντας γιά προίκα τή Ναύ
πακτο, τό Βραχώρι (’Αγρίνιο), τό Άγγελόκαστρο καί τή Βοδονίτσα (βλ. Αγγελική 
Λάιου, «Ή βασιλεία τοΰ ’Ανδρονίκου Β': 1282-1328», Ιστορία τον Ελληνικού 
Έθνους, τόμ. Θ', ’Αθήνα, Εκδοτική ’Αθηνών, 1979, σ. 138. Βλ. επίσης, Donald Nicol, 
The Despotate of Epiros: 1267-1479. A contribution to the history of Greece in the 
middle ages, Cambridge University Press, 1984, σσ. 44-46). Ευχαριστώ τόν καθηγητή 
κ. Σταύρο Περεντίδη γιά τις χρήσιμες βιβλιογραφικές πληροφορίες.

102. Νέα Σμύρνη, 11 Μαρτ. 1888. Τήν κριτική υπογράφει ό σμυρνιός φιλόλογος 
Βασίλειος Βασιλειάδης μέ τό ψευδώνυμο "Ιων (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογρα
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’Ακολουθεί ή Άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως, έμμετρη τραγωδία 
σέ γλώσσα ύπερκαθαρεύουσα πού βραβεύεται στον Λασσάνειο 103 104 διαγω
νισμό τό 1889 καί έκδίδεται στήν ’Αθήνα την ίδια χρονιά μέ τίτλο Μιχαήλ 
Παλαιολόγος194 καί στή συνέχεια τό 1890 ή Θεοδώρα, εμμετρη τρίπρακτη 
τραγωδία πού διαδραματίζεται τήν εποχή τής βασιλείας τού αύτοκράτορα 
Ζήνωνα, στα μέσα τού 5ου μ.Χ. αιώνα, στήν ’Αλεξάνδρεια καί τή Θεο- 
δοσιούπολη. ’Απόσπασμα τού έργου δημοσιεύεται στο Ήμερολόγιον τής 
Άμαλθείας τό 1894105.

Ό Φραγκίσκος Δελαγραμμάτικος θά αφήσει έπίσης μικρό δείγμα τής 
θεατρικής του γραφής καί στήν κωμωδιογραφία πού θά έξετάσουμε στή 
συνέχεια. Θά άσχοληθεΐ έπίσης μέ τήν ποίηση καί τήν πεζογραφία106 107.

Τρίτος πού θά έμπνευστει από τό βυζαντινό ιστορικό παρελθόν είναι ό 
Αιμίλιος Λόρενς, πού γράφει στά ελληνικά τό 1898 τήν τετράπρακτη τρα
γωδία Αύτοκράτειρα Σοφία '°7, μέ κύριο δραματικό πρόσωπο τή σύζυγο 
τού αύτοκράτορα τού Βυζαντίου ’Ιουστίνου Β', Σοφία (565-578 μ.Χ.), 
γυναίκα ευφυή, δραστήρια καί φίλαρχη, πού πέτυχε νά έπιβάλει (574 μ.Χ.) 
ως συμβασιλέα τού συζύγου της καί διάδοχό του, τόν έραστή της Τιβέριο, 
στρατηγό Θράκης πού είχε διακριθεΐ στους πολέμους κατά τών Άβάρων 
καί τών Σκλαβήνων. ’Από τήν επόμενη κιόλας χρονιά ό Τιβέριος άσκοΰσε 
τή βασιλική έξουσία, λόγω άσθενείας τού ’Ιουστίνου.

Ή Σοφία, προκειμένου νά παραμείνει βασίλισσα, υπολόγιζε νά παντρευ
τεί τόν Τιβέριο μετά τόν θάνατο τού συζύγου της. "Οταν όμως έρχεται έκεί- 
νη ή ώρα, αποκαλύπτεται ότι ό Τιβέριος είχε ήδη σύζυγο καί παιδιά καί δέν 
μπορεί νά συνάψει γάμο μέ τή Σοφία. "Ετσι ό Τιβέριος άνακηρύσσεται 
αύτοκράτορας τού Βυζαντίου (578-582 μ.Χ.), ένώ ή Σοφία περιορίζεται στά

φία στή Σμύρνη, ο. 332. Βλ. έπίσης, Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολο
γικά ψευδώνυμα: 1800-1891,2η έκδ. ’Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1983, σ. 125).

103. Κυριακή Πετράκου, Οί θεατρικοί διαγωνισμοί, σσ. 178-179.
104. ’Αποσπάσματα τών έργων Λάσκαρις καί Μιχαήλ Παλαιολόγος δημοσιεύο

νται στον Παρνασσό: ’Απάνθισμα τών έκλεκτοτέρων ποιημάτων τών νεωτέρων 
Ελλήνων ποιητών, τόμ. Τ', Σμύρνη 1896, σσ. 892-902 (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο 
στή Σμύρνη, σ. 302).

105. "Ο.π.
106. Ποιήματά του δημοσιεύτηκαν σέ διάφορες σμυρναίικες έφημερίδες, ένώ τό 

έμμετρο διήγημά του Μάρω (1893) καί άλλα διηγήματά του δημοσιεύτηκαν στήν 
Αμάλθεια (Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. 6. Βλ. 
έπίσης, Χρ. Σολομωνίδης, Στις όχθες τοϋ Μέλη, σ. 108).

107. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6013 (11 Ίουν. 1898).
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δώματά τηςι08. TÒ έργο φαίνεται ότι δέν έκδόθηκε. ’Απόσπασμά του μέ τίτ
λο Τιβέριος Κωνσταντίνος109 βρίσκεται δημοσιευμένο στην !Αμάλθεια τό 
1901.

Στο ίδιο κλίμα τοΰ ρομαντισμού μεταφερόμαστε στήν περίοδο τής Ενετο
κρατίας μέ δύο έργα πού εντάσσονται, όπως καί τα προηγούμενα, στήν προ
σπάθεια δημιουργίας εθνικής δραματουργίας. Τό πρώτο είναι ο Ιωάννης ό 
Καταλάνος, πού έκτυλίσσεται τήν περίοδο τής καταλανικής κατοχής στήν 
Ελλάδα (1311-1388), πεντάπρακτο δράμα τοΰ γιατρού Μαρίνου Κουτούβα- 
λη (1850-1926), γεννημένου στή Σμύρνη, μέ ζακυνθινή όμως καταγωγή108 109 110. Τό 
έργο υποβάλλεται τό 1872 στον Βουτσιναΐο διαγωνισμό111 112 113 χωρίς νά ξεχωρί
σει καί έκδίδεται στήν ’Αθήνα τήν επόμενη χρονιά μέ τίτλο Ό αρχών τοϋ 
Όλυμπου Ιωάννης ό Καταλάνος“2, μαζί μέ συλλογή λυρικών ποιημάτων τοΰ 
συγγραφέα. Ή ψυχρή ύπερκαθαρεύουσα τοΰ στέρησε τήν άνοδο στή σκηνή.

’Αντίθετα, ένα δεύτερο θεατρικό του έργο μέ τίτλο Ελεημοσύνη παίζε
ται στή Σμύρνη, τρία χρόνια αργότερα, τόν ’Ιανουάριο 1875 από τόν θίασο 
«Μένανδρος» των Σούτσα - Ταβουλάρη - Μανούσου.Όμως τόσο ή συγ
γραφή του όσο καί ή σκηνική παρουσίασή του παρασιωπείται από τόν 
σμυρναϊκό τύπο “3. Πέραν τών δύο αυτών θεατρικών έργων, ό Μαρίνος

108. Βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, τόμ. ΝΒ', σ. 175 καί Νεώ- 
τερον ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν 'Ήλιος, τόμ. ΙΖ', σ. 129.

109. Χρ. Σολομωνίδης, Το θέατρο στή Σμύρνη, σ. 308.
110. Λεωνίδας Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν καί λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α', 

Ίστορικόν-Βιογραφικόν, ’Αθήνα, Έκ τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου, 1963, σ. 329. Ή 
πρώτη επαφή του μέ τό θέατρο πραγματοποιείται, όταν, τό 1870, μαθητής όντας 
στήν Εΰαγγελική Σχολή τής Σμύρνης, λαμβάνει μέρος καί διακρίνεται στό Οίδίπο- 
δα τύραννο, παράσταση τών μαθητών τής Σχολής πού δόθηκε στό θέατρο Σμύρνης, 
σέ μετάφραση τοϋ Ν. Κοντόπουλου (εφ. Ευσέβεια Σμύρνης, 13 Μαρτ. 1870. Βλ. 
επίσης Γιάννης Σιδέρης, Τό άρχαΐο θέατρο στή νέα έλληνική σκηνή: 1817-1932, 
’Αθήνα, "Ικαρος, 1976, σ. 62).

111. Κυριακή Πετράκου, Οί θεατρικοί διαγωνισμοί, σ. 47.
112. Legrand, Bibliographie Ionienne, άρ. 2896 καί Λ.- Τ., άρ. 506. ’Απόσπασμά 

του είχε δημοσιευτεί τό 1871 στό αθηναϊκό περιοδικό Ίλιασός (Μαρίνος Κουτού- 
βαλης, «Ιωάννης ό Καταλανός αρχών τοϋ Όλυμπου. Δράμα», Ίλισσός, έτος Δ', 
άρ. 22, 30 Μαρτ. 1871, σσ. 516-519).

113. Για τό έργο δέν ύπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ή πληροφορία για παρά
στασή του μάς έρχεται άπό αθηναϊκές έφημερίδες (Εφημερίς ’Αθηνών, 27 Ίαν. 
1875 καί Στοά ’Αθηνών, 28 Ίαν. 1875) πού διαμαρτύρονται για τήν άποσιώπηση 
τής μνείας τοΰ έργου άπό τόν σμυρναϊκό τύπο (Θ. Χατζηπανταζής, Άπό τοϋ Νεί
λου μέχρι τοϋ Δουνάβεως, τόμ. Β', σσ. 978-979).
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Κουτούβαλης θά δώσει καί άλλα δείγματα τής δραματικής του γραφής πού 
θά εξετάσουμε στή συνέχεια, ενώ παράλληλα άσχολεΐται μέ τή λογοτεχνία 
καί ιδιαίτερα μέ τήν ποίηση1|4. Μέ επιμελημένη επιστημονική σκευή (έκτος 
άπό τήν ιατρική, είχε σπουδάσει καί νομικά), συγκαταλέγεται στήν πνευμα
τική élite τής Σμύρνης, όπου καί άναπτύσσει σχετική δραστηριότητα"5.

Δεύτερο έργο εντασσόμενο θεματολογικά στήν ίδια χρονική περίοδο 
είναι ή θεατρική διασκευή τού έπους Χίος δούλη τού σμυρναϊκής κατα
γωγής Θεόδωρου Όρφανίδου114 115 116 117 118 άπό τόν επίσης σμυρνιό Δημήτριο Βαρδό- 
πουλο πού έκδίδεται στή Σμύρνη τό 1873 υπό μορφή πεντάπρακτης τρα
γωδίας "7. Ή υπόθεση τού έργου, πού μάς μεταφέρει στό υπό γενοβέζικη 
κατοχή νησί τής Χίου τό 1346 μ.Χ. καί πραγματεύεται τόν τραγικό έρωτα 
τής όμορφης Μαρίας, κόρης τού χιώτη εύπατρίδη Μηνά, μέ τόν Ιωάννη 
Ίουστινιάνη, ανεψιό τού Γενουάτη δυνάστη τού νησιού "8, έχει τηρηθεί ή 
ίδια μέ τό ομώνυμο έπος, μέ μικρές διαφορές ειδικά στό τέλος τού έργου.

114. Χρ. Σολομωνίδης, Στις όχθες τον Μέλη, σσ. 116-117.
115. Τόν Δεκέμβριο 1877 τόν συναντάμε νά δίνει διάλεξη στον Φιλεκπαιδευ

τικό Σύλλογο «'Όμηρος» Σμύρνης για τόν ποιητή Σπυρ. Βασιλειάδη (Πρόοδος, 10 
Δεκ. 1877). Άλλωστε τό έργο του Καλλέργαι (1868), μέ υπόθεση πού ανάγεται 
στήν εποχή τής Ενετοκρατίας, φαίνεται ότι επηρέασε τόν Κουτούβαλη στήν πρώτη 
δραματουργική άπόπειρά του. Συμμετέχει επίσης στον Φιλολογικό καί Καλλιτε
χνικό Σύλλογο Σμύρνης (1911) μαζί μέ τούς Μιχ. Άργυρόπουλο, Στ. Σεφεριάδη, 
Άλ. Φωτιάδη, Στ. Πιττακή καί Β. Ιθακήσιο (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία 
στή Σμύρνη, σ. 116). Ήταν έπίσης συνεργάτης των εφημερίδων ’Ανατολική Έπιθε- 
ώρησις, στό ίδιο, σ. 308, ’Αμάλθεια: σ. 92, Ημερήσια, σ. 204 καί έκδοτης τού βρα
χύβιου σατιρικού φύλλου Ό Σμυρνιός (1908), στό ίδιο, σ. 335).

116. ’Ηθοποιός, ποιητής, δημοσιογράφος, κριτικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, 
ό Θεόδωρος Όρφανίδης μέ τήν πολυσχιδή προσωπικότητά του δίνει τό στίγμα του 
στό πνευματικό γίγνεσθαι τού 19ου αιώνα (βλ. ενδεικτική βιβλιογραφία: Eugène 
Yéméniz, La Grèce moderne: Héros et poètes, Παρίσι 1862, σσ. 241-260. Τιμολέων 
Άμπελός, Ό Θεόδωρος Όρφανίδης καί ή εποχή τον, Έν Άθήναις 1916. Μιχαήλ 
Άργυρόπουλος, Χρονικά τής ’Ανατολής: Σμύρνη. Σκιαγραφίας Αθήνα 1944, σσ. 
94-97. Άννα Ταμπάκη, «Ό Τοξότης τού Θεόδωρου Όρφανίδη: Μία συζήτηση γιά 
τό Ιταλικό μελόδραμα», Πρακτικά Β' Πανελλήνιον Θεατρολογικοϋ Σννεδρίον : 
Σχέσεις τον νεοελληνικού θεάτρον μέ τό ευρωπαϊκό, ’Αθήνα, 18-21 Απριλίου 
2002, έπιμ. Κωνστάντζα Γεωργακάκη, Αθήνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανε
πιστημίου Αθηνών, Ergo, 2004, σσ. 121-127.

117. Χίος δούλη τραγωδία εις πράξεις πέντε Θεοδώρου Όρφανίδου. Έκδο- 
θεΐσα υπό Δημητρίου Βαρδοπούλου, έν Σμύρνη, έκ τού τυπογραφείου Ί. Μάγνη- 
τος, 1873.

118. Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σσ. 77-76.
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Μετά τή βράβευσή του στον Ράλλειο ποιητικό διαγωνισμό τό 1858 
συγκεντρώνοντας, παρά τις κάποιες παρατηρήσεις, σε γενικές γραμμές τά 
ευμενή σχόλια τών κριτών “9, ή Χίος δούλη δεν θά αργήσει νά βρει τον δρό
μο της προς τή σκηνή, διασκευασμένη σέ θεατρικό έργο άπό ποικίλους δια- 
σκευαστές, έπώνυμους καί άνώνυμους, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται 
καί ό ίδιος ό Όρφανίδης 12°. Ό πρώτος πού τήν διασκευάζει “εις πεζόν” 
είναι τό 1863 ό κωνσταντινουπολίτης γιατρός καί λόγιος ’Αλέξανδρος Στα- 
ματιάδης119 120 121 122 μέ καταγωγή άπό τή Σάμο. Τό έργο παίζεται στήν Κωνσταντι
νούπολη, στό θέατρο «Ναούμ» στις 4 Μαρτίου 1863 μέ τίτλο Χίος δούλη ή 
Πατρίς καί ερως άπό τον θίασο τών Παντελή Σούτσα, Πιπίνας Βονασέρα 
καί ’Αθανάσιου Σίσυφου|22. Ό ένθουσιασμός τού κοινού γιά τήν επιτυχία 
τού έργου ήταν τέτοιος πού άναγκάζει τον Σταματιάδη νά ανέβει στή σκηνή 
γιά νά εύχαριστήσει τό κοινό123. Άπό εκεί καί ύστερα τό έργο θά έχει μιά 
λαμπρή πορεία στήν ελληνική σκηνή παίζόμενο τόσο άπό επαγγελματικούς 
όσο καί άπό ερασιτεχνικούς θιάσους124.

119. Panayotis Moullas, Les concours poétiques de l’Université d’Athènes: 1851- 
1877, Athènes, Secrétariat Général de la Jeunesse, Archives Historiques de la Jeunesse 
Grecque, 1989, σσ. 131-132.

120. Έφ. Μέλλον, 28 Φεβρ. 1864 (βλ. Θ. Χατζηπανταζής, δ.π., τόμ. Α', σ. 213, 
καί τόμ. Β', σ. 541). Στους διασκευαστές τοΰ έργου περιλαμβάνεται καί ό Δημ. 
Άλεξιάδης (δ.π., τόμ. Β', σσ. 806-807).

121. Δημ. Σπάθης, «Ή εμφάνιση καί καθιέρωση του μελοδράματος στήν ελλη
νική σκηνή», στον τόμο Μελόδραμα: Ειδολογικοί καί ιδεολογικοί μετασχηματι
σμοί, έπιμ. Σάββας Πατσαλίδης, ’Αναστασία Νικολοπούλου, Θεσσαλονίκη, Univer
sity Studio Press, 2001, σσ. 193-202. Ή έκδοσή του στήν Κωνσταντινούπολη τό 
1871 λανθάνει. Έκδίδεται ξανά στήν Κωνσταντινούπολη τό 1877 (Λ.- Τ., άρ. 182). 
’Ακολουθούν οί έξής εκδόσεις : Χίος δούλη. Τραγωδία εις πράξεις πέντε Θεόδω
ρου Όρφανίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1877. Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου, Χίος 
δούλη. Ποίημα επικόν εις άσματα πέντε βραβευθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνι
σμόν τοΰ 1858, έν Άθήναις, εκ τών βιβλιοεκδοτικών καταστημάτων ’Αναστασίου 
Δ. Φέξη, 1905 (πιστή άνατύπωση τής πρώτης έκδοσης ώς έπικοΰ ποιήματος). 
Όρφανίδου, Χίος δούλη. ’Εθνική τραγωδία εις πράξεις πέντε. Έκδίδεται έπιμε- 
λείμ Νικολάου Μωραΐτη, Θεσσαλονίκη, τύποις Μ. Τριανταφύλλου καί Σίας, 1926 
(Λ.- Τ., δ.π.). Σώζεται καί χειρόγραφο ώς έξής : Όρφανίδου. Χίος δούλη. Δράμα 
είς πράξεις 5, έν Κωνσταντινουπόλει, 27 Μαρτίου 1909.

122. Έφ. Τηλέγραφος καί Βυζαντίς, άρ. φ. 652,2 Μαρτ. 1863 (Χρ. Σταματοπού- 
λου-Βασιλάκου, Τό ελληνικό θέατρο στήν Κωνσταντινούπολη τό 19ο αιώνα, τόμ. 
Β', σ. 11).

123. Τηλέγραφος καί Βυζαντίς, άρ. φ. 653, 6 Μαρτ. 1863 (Χρ. Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου, στό ίδιο).

124. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, στό ίδιο, σσ. 496-497 καί Θ. Χατζηπαντα-
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Ό σμυρνιός διασκευαστής του Δημήτριος Βαρδόπουλος ι25, φιλοθέα- 
τρος νέος δηλώνει στον πρόλογό του ότι επιχειρεί να μεταποιήσει σέ δρά
μα τήν Χίον δούλην διά των άσθενών καί άνεπαρκών δννάμεών τον, μέ 
σκοπό να καταστήσει το εργον τοϋτο καταληπτόν εις πάντα καί δννάμενον 
νά παρασταθή εί δυνατόν καί επί τής σκηνής126 καί ζητεί τήν επιείκεια των 
φίλων αναγνωστών άναλογιζομένων πρώτον μέν τό μικρόν τής ηλικίας 
του καί δεύτερον τό δυσχερές τοιούτων έργων'21. Πράγματι ή διασκευή 
αυτή δέν είναι ή καλύτερη. Ή δραματική επεξεργασία του κρίνεται πρόχει
ρη καί επιφανειακή καί δέν είναι γνωστό εάν τό έργο παραστάθηκε ποτέ σέ 
αυτή τήν έκδοχή125 126 127 128.

Γ. Μυθιστορηματικά δράματα

Στήν κατηγορία των περιπετειωδών μυθιστορηματικών δραμάτων πού 
γνώρισαν άνθηση στήν ελληνική σκηνή στό β' μισό τού 19ου αιώνα, δέν θά 
μπορούσε νά μήν καταθέσει τή συμβολή της καί ή σμυρναϊκή δραμα
τουργία.

Τό 1875 έκδίδεται στή Σμύρνη άπό τόν Ν. Φλαμπουριάδη τό πολύπρακτο

ζής, δ.π., τόμ. Β'. Τό έργο παίχτηκε μέ παραλλασσόμενους τίτλους: Χίος δούλη ή 
Πατρίς καί ερως, Χίος δούλη ήτοι Πατήρ, πατρίς καί ερως (Χρ. Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου, στό ίδιο), Ή προδότις (Χατζηπανταζής, δ.π., σσ. 958-959), Ή κατηρα- 
μένη κόρη (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, δ.π. Βλ. έπίσης, ή ίδια, Κωνσταντι- 
νουπολίτικα θεατρικά προγράμματα : 1876-1900 : Συμβολή στή βιβλιογράφηση 
θεατρικών μονόφυλλων τοϋ 19ου αιώνα, ’Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1999, σ. 36 άρ. 89). Μέ 
τίτλο «Ή καταρασθεϊσα θυγάτηρ» παίχτηκε στή Σμύρνη από μαθήτριες τού ελληνι
κού Παρθεναγωγείου τού Χαρ. Άναστασιάδη, στις 24 ’Ιουνίου 1873 (Σμύρνη, 22 
’Ιουνίου 1873). Παίχτηκε άκόμη καί στό τουρκικό θέατρο «Γεδίκ Πασά» σέ έλληνο- 
τουρκική παράσταση συνεργασίας, στις 8 ’Απριλίου 1878 (Χρ. Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου, Τό ελληνικό θέατρο στήν Κωνσταντινούπολη, τόμ. Α', σ. 92).

125. Δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά τό πρόσωπό του. ’Απαντάται μόνο τό 1877 
νά συμμετέχει στον ερασιτεχνικό θίασο «Φιλοδραματικό Σύλλογο Σμύρνης» ύπο- 
δυόμενος τόν Ίενάρριο σέ παράσταση τής Λουκρητίας Βοργία τού Ούγκώ (Χρ. 
Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 102). Ό Γ. Σιδέρης τόν μνημονεύει ως Ν. 
Βαρδόπουλο (Ιστορία, τόμ. Α', σ. 43).

126. Φαίνεται ότι ως νέος δέν γνώριζε ότι τό έργο είχε παρασταθεΐ άρκετές 
φορές πριν τό 1873.

127. Βλ. πρόλογο τής έκδοσης (Σμύρνη 1873).
128. Δέν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στον τύπο. ’Αντίθετα ό Σιδέρης βεβαι

ώνει ότι παίχτηκε, καταθέτοντας προσωπική μαρτυρία (Σιδέρης, δ.π.).

16
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τραγικό δράμα Ό Μέγας Πέτρος129, πού μάς μεταφέρει στήν Ισπανία, στο 
πρώτο μισό τού 16ου αιώνα. Είναι ή εποχή πού ή 'Ιερά Εξέταση βρίσκεται 
στο αποκορύφωμα τής εξουσιαστικής της ασυδοσίας μέ πρωτεργάτη τον 
Πέτρο ’Άρβονες, μέγα ιεροεξεταστή τής Σεβίλης, τά φρικτά κακουργήματα 
τού οποίου βυθίζουν τήν πόλη στον ζόφο, τήν ανασφάλεια, τό πένθος καί 
τόν τρόμο.

Ή ύπόθεση τού έργου χωρίζεται σέ δύο φάσεις: στον πρόλογο, άποτε- 
λούμενο από δύο πράξεις πού εκτυλίσσεται τό 1523, καί τόν επίλογο άπο- 
τελούμενο από τέσσερις πράξεις πού διαδραματίζεται δέκα χρόνια αργότε
ρα, τό 1533. Ό Πέτρος "Αρβονες, αιμοσταγής δολοφόνος μέ κίνητρο πάντο
τε τήν απόκτηση πλούτου, διατάζει τή φρουρά του νά συλλάβει τόν Ισπανό 
ιππότη Φεράνδο μέ απώτερο σκοπό τή δολοφονία του προκειμένου νά μήν 
άποκαλυφθοΰν οί οικονομικής φύσεως ατιμίες πού είχε διαπράξει ό 
Πέτρος, σέ βάρος τού Φραγκίσκου, πατέρα τού Φεράνδου. Ή σύλληψη επι
τυγχάνεται μέ ένέδρα στό σπίτι τής αγαπημένης τού Φεράνδου, ’Ιωάννας. 
Μετά από μία στημένη δίκη, κατά τήν όποια καταθέτουν εναντίον τού 
Φεράνδου, δύο ψευδομάρτυρες, ό Πέτρος τόν κρίνει ένοχο προδοσίας καί 
τόν καταδικάζει σέ σκληρά βασανιστήρια. Μάταια τόν εκλιπαρεί ή ’Ιωάν
να. Ό Πέτρος παραμένει αμετάπειστος στήν απόφασή του. Ό Φεράνδος 
μεταφέρεται αλυσοδεμένος στή φυλακή καί τελικά αποκεφαλίζεται στήν 
πλατεία τής Σεβίλης, μετά τήν άτυχη άπόπειρα φυγάδευσής του.

Στό δεύτερο μέρος, δέκα χρόνια μετά, παρακολουθούμε μιά περίπλοκη 
Ιστορία μέ κύριο πρόσωπο τήν ’Ιωάννα, ή όποια μεταμφιεσμένη σέ άνδρα, 
μέ τό όνομα Φίλιππος, κατορθώνει μετά άπό πολλές περιπέτειες νά σκοτώ
σει τόν Πέτρο, παίρνοντας έτσι εκδίκηση γιά τή δολοφονία τού αγαπημέ
νου της. Όμως τήν περιμένει καί αύτήν ή ίδια μοίρα. ’Ομολογώντας τή 
δολοφονία τού Πέτρου, συλλαμβάνεται καί καταδικάζεται σέ θάνατο μέ 
αποκεφαλισμό. Έτσι καί τά δύο μέρη τού έργου κλείνουν μέ τήν πτώση τής 
λαιμητόμου.

Μέ αφθονία εγκλημάτων, δολοπλοκιών, περιπετειών, όρκων αγάπης 
αλλά καί άπραγματοποίητων ερώτων, τό έργο ακολουθεί τή συνταγή τού 
ρομαντικού μυθιστορηματικού δράματος : περίπλοκη ιστορία, κυμαινόμε
νη ένταση καί δευτερεύουσες δράσεις, αναπτυσσόμενες παράλληλα μέ τήν

129. Ό Μέγας Πέτρος. Δράμα τραγικόν πρωτότυπον μετά προλόγου εις πράξεις 
δύο καί επιλόγου είς πράξεις τέσσαρας. Έκδίδεται υπό Νικολάου Φλαμπουριάδου, 
εν Σμύρνη, έκ τού τυπογραφείου «Ό Εκδότης», 1875 (Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρ- 
ναϊκή βιβλιογραφία» (1952), σ. 348, άρ. 615).
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κεντρική υπόθεση, οί όποιες άλλοτε συμβάλλουν στήν εξέλιξή της καί 
άλλοτε όχι. Τελικά ή νίκη του καλού καί ή τιμωρία του κακού επιτυγχάνε
ται, μέ άντάλλαγμα τή θυσία τού ερωτευμένου ζευγαριού.

Πέρα όμως από τή οτηλίτευση τής μοχθηρίας τού στυγερού ιεροεξεταστή 
Πέτρου, τό έργο γίνεται φορέας πολιτικών μηνυμάτων. Μέσα από τίς από
πειρες έπανάστασης τού λαού κατά τής Τέρας Εξέτασης, καί Ιδιαίτερα μέ 
τίς έθνικοπολιτικές νύξεις στις ρήσεις των δραματικών προσώπων, διατυ
πώνονται άνθρωπιστικά μηνύματα περί έλευθερίας, δημοκρατίας, καθώς καί 
άντιαπολυταρχικές καί άντιτυραννικές θέσεις, πού εύκολα τό σμυρναϊκό 
κοινό, άναγνωστικό ή θεατρικό, θά μπορούσε νά συνδέσει μέ τήν τουρκική 
τυραννία καί νά καλλιεργήσει τήν έλπίδα μελλοντικής αποτίναξής της.

Ώς προς τή σκηνική παρουσίασή του, αυτή φαίνεται ότι δέν πραγματο
ποιήθηκε ποτέ. Οί είκοσι αλλαγές σκηνικού, τό πολυάριθμο τών δραμα
τικών προσώπων καί ή πολυπλοκότητα τών δευτερευουσών ιστοριών άπο- 
τελούσαν έγγενεΐς αδυναμίες, πού τού στέρησαν τή δυνατότητα αυτή. Ό 
σημερινός αναγνώστης μπορεί αναμφίβολα νά έπισημάνει ώς θετικά στοι
χεία τού έργου, τή δραματική ένταση τών διαλόγων, τή θεατρικότητα ορι
σμένων σκηνών, καθώς καί τή χρήση πεζού λόγου σέ ήπια καθαρεύουσα, 
πού καθιστά τό κείμενο περισσότερο προσιτό. Στα αρνητικά του στοιχεία 
συγκαταλέγονται αδυναμίες καί άφέλειες σέ ορισμένα σημεία τής πλοκής, 
όπως απουσία χρονικής αλληλουχίας τών γεγονότων καί μή λογική σύνδε
σή τους, αυθαίρετη διαίρεση τής υπόθεσης σέ σκηνές χωρίς κάποια έννοιο- 
λογική σκοπιμότητα, έπίσης απλοϊκή καί άδέξια πολλές φορές ψυχολογική 
σκιαγράφηση τών χαρακτήρων. Τέλος δέν λείπουν οί μεγαλοστομίες καί οί 
πομπώδεις έκφράσεις, χαρακτηριστικό όλων τών έργων τής έποχής αυτής, 
πού βαραίνουν αναίτια τό κείμενο.

Τό έργο μνημονεύεται ώς πρωτότυπο, όμως είναι σαφές ότι πηγή 
έμπνευσής του στάθηκε κάποιο μελοδραματικό έργο, μυθιστόρημα ή δράμα, 
τής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, έάν δέν αποτελεί μετάφραση ή έλεύθερη μετα
φορά στά έλληνικά κάποιου συγκεκριμένου έργου, ô τίτλος καί ό συγγρα
φέας τού οποίου άποκρύπτονται σκόπιμα άπό τόν Ν. Φλαμπουριάδη. Ό 
πρόλογος είναι έλάχιστα διαφωτιστικός, όμως τό γεγονός ότι ό Ν. Φλα- 
μπουριάδης130 μνημονεύεται στή σελίδα τίτλου τού έργου ώς έκδοτης καί 
όχι έμφανώς ώς συγγραφέας ένισχύει τήν ανωτέρω έκδοχή.

130. Εκδότης καί ερασιτέχνης ηθοποιός (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή 
Σμύρνη, σ. 82). Βλ. καί σημ. άρ. 80. Ό Φλαμπουριάδης είχε έπίσης παραφράσει στά 
έλληνικά τή Ζαΐρα τού Βολταίρου πού έκδόθηκε στή Σμύρνη τό 1877 μέ τίτλο
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Δεύτερος πού θά συγγράφει μυθιστορηματικό δράμα είναι ό σμυρνιός 
λόγιος καί δημοσιογράφος Γεώργιος Ύπερίδης 131 (1859-1939) πού θά 
έκδώσει στή Σμύρνη το 1879 την "Ορφανή132 133. Είναι ή πρώτη Έλληνίδα 
ορφανή, μετά την Σαμία ορφανή133 τού "Αλέξανδρου Σταματιάδη (Κωνστα
ντινούπολη 1863) πού είχε βασιστεί σέ έργο τού Ducange134, ενώ στο ίδιο 
κλίμα τής κατατρεγμένης ήρωίδας θά άκολουθήσει καί τρίτη εκδοχή Ή 
ορφανή τής Χίον ή Ό θρίαμβος τής άρετής τού Άλ. Φοίβου 135 136 ("Αθήνα 
1881). Τό πεντάπρακτο δράμα τού Ύπερίδη θά παιχτεί στο θέατρο «Άλά- 
μπρα» τής Σμύρνης στις 24 Αύγούστου 1882 μέ τίτλο Ή ορφανή τής Σμύρ- 
νης'%, από τον θίασο των Νικ. Καρδοβίλη - Άντ. Τασσόγλου137. Άν καί ή 
κριτική έπεσήμανε αδυναμίες, τις όποιες ό νεαρός τότε συγγραφέας 
άναγκάστηκε νά παραδεχτεί138 139 140, ή παράσταση τού έργου φαίνεται ότι έπανα- 
λήφθηκει39.

'Ο Ύπερίδης ανέπτυξε γενικότερα άξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα 
σέ διάφορους τομείς. Στήν ποίηση έγινε γνωστός ως ρομαντικός ποιητής, 
μελαγχολικός καί άπαισιόδοξος μέ τις ποιητικές συλλογές του Λυκόφως, 
Λείρια, Μοϋσα μαινάς καί ’Έμμετρα14°, στήν πεζογραφία μέ τά έργα του Ό 
Δημήτριος (Σμύρνη 1883), Ιατρός Καλλέργης, Ή Κλεανθίνη, διήγημα

Πίστις, πατρίς καί έρως ή Όροσμάνης σουλτάνος τής Ιερουσαλήμ καί Ζαϊρα ή 
αιχμάλωτος (Λ.-Τ., άρ. 355).

131. Χρ. Σολομωνίδης, Στις όχθες τοϋ Μέλη, σσ. 121-124. Ό ίδιος, Τό θεάτρο 
στή Σμύρνη, σσ. 324-325. Ό Ιδιος, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 75-86. Βλ. 
επίσης Μιχ. Άργυρόπουλος, «Γεώργιος Κ. Ύπερίδης», Μικρασιατικά Χρονικά Β' 
(1939), σσ. 448-450.

132. Ή όρφανή. Κοινωνική είκών, υπό Γ. Κ. Ύπερίδου, έν Σμύρνη, τύποις Ν. 
Δαμιανού, 1879 (Νίκος Βέης, «Προσθήκη εις τήν μικρόν συμβολήν εις τήν λογοτε
χνικήν βιβλιογραφίαν τής Σμύρνης κατά τον ΙΘ' αιώνα», Μικρασιατικά Χρονικά 
Β' (1939), άρ. 33α). "Αντίτυπο τού έργου πού υπήρχε στήν "Εθνική Βιβλιοθήκη 
(Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σ. 78) δέν όνευρέθη.

133. Σαμία όρφανή ή Ό θρίαμβος τής άρετής. Δράμα πρωτότυπον εις πράξεις 
τρεις υπό "Αλεξάνδρου Ί. Σταματιάδου, έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ά. Κορό
μηλά καί Π. Πασπαλλή, 1863 (Γ.- Μ., άρ. 9556, Λ.-Τ., άρ. 161).

134. Δημ. Σπάθης, «Ή έμφάνιση καί καθιέρωση τού μελοδράματος στήν έλλη- 
νική σκηνή», στον τόμο Μελόδραμα, σ. 201 (έδώ σημ. 121).

135. Σιδέρης, Ιστορία, τόμ. Α', σ. 142.
136. Νέα Σμύρνη, 24 Αύγ. 1882.
137. Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σ. 81 καί σ. 325.
138. Νέα Σμύρνη, 26 Αύγ. 1882.
139. Χρ. Σολομωνίδης, δ.π.
140. Στο ίδιο, σσ. 76-77.
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(Σμύρνη 1883), Ό πύργος τοϋ Παπαδανιήλ, διήγημα (Σμύρνη 1884) καί Τά 
τέκνα τοϋ αχθοφόρον τετράτομο μυθιστόρημα (Σμύρνη 1884-1885)141, ενώ 
συνέγραψε επίσης καί μιά σειρά μελετημάτων142, τά περισσότερα των όποι
ων δημοσίευσε στην ’Αμάλθεια, στην όποια ήταν διευθυντής.

Ή ενασχόλησή του μέ τή δραματουργία άπέφερε ως καρπούς, εκτός άπό 
τήν Όρφανή τής Σμύρνης, τό έπύλλιο Κλεονίκη143, τήν ουτοπία Κλέων - 
Λέων144 σέ δύο μέρη (Σμύρνη 1879) καί τόν έμμετρο τρίπρακτο μίμο Έπί 
τοϋ πλοίου (’Αθήνα, 1880), έργο μέ τό όποιο θά ασχοληθούμε στήν κωμω- 
διογραφία.

Στό μυθιστορηματικό δράμα θά καταθέσει τή συμβολή του καί ό Μαρί
νος Κουτούβαλης, γράφοντας τή Δάφνη τό 1880, πέντε χρόνια μετά τή δεύ
τερη δραματουργική του απόπειρα.

Ή υπόθεση διαδραματίζεται στήν ’Ιταλία στις αρχές τού 18ου αιώνα. 
Δύο νέοι, ό ’Ιωάννης Δ' Άρνίκ καί ή Δάφνη Φαλιέρου, παράφορα ερωτευ
μένοι ορκίζονται αμοιβαία, αιώνια αγάπη καί πίστη. Μέ τή Δάφνη όμως 
είναι ερωτευμένος καί ό Ροβέρτος, δούκας τού Μόρη, πού μετέρχεται τά 
πάντα γιά νά χωρίσει τό ζευγάρι. Ή άποκάλυψη ότι ό ’Ιωάννης σκότωσε 
αθελά του σέ μάχη τόν πατέρα τής Δάφνης, προκειμένου νά σώσει τόν 
Ροβέρτο, συγκλονίζει τή νέα, πού έγκαταλείπει τόν άγαπημένο της καί εξα
φανίζεται. Ζεΐ απομονωμένη σ’ ένα νησί, ως τή στιγμή πού τήν βρίσκουν 
μετά άπό καιρό ô Ροβέρτος καί ό ύπηρέτης του Μαύρος, πρώην πιστός 
κηπουρός τής οίκογένειάς της. Ή Δάφνη μαθαίνει άπό αύτόν τόν θάνατο 
τής μητέρας της καί τελικά πείθεται νά τούς ακολουθήσει. Στον δρόμο τής 
επιστροφής γιά τή Νάπολη, πληροφορείται από τόν Ροβέρτο τόν επικείμε
νο γάμο τού πρώην άγαπημένου της μέ τήν Κλοτίλδη, κόρη τού δούκα 
Μομφεράτου καί ξαδέλφη τού Ροβέρτου. ’Αποφασίζει τότε νά παραστεΐ 
στον γάμο, γιά νά βεβαιωθεί ίδίοις όμμασι. Μεταμφιεσμένη καί φορώντας 
προσωπίδα, εμφανίζεται στό μέγαρο τού δούκα Μομφεράτου, συνοδευόμε- 
νη άπό τόν Ροβέρτο, πού τήν συστήνει ως μαρκησία καί διάσημη ηθοποιό. 
Βλέποντας τόν ’Ιωάννη νά ερωτοτροπεί μέ τή σύζυγό του, ή Δάφνη άποφα- 
σίζει νά δώσει ως “ηθοποιός” τή δική της παράσταση. Μπροστά σ’ όλους

141. Στό ίδιο, σ. 81. Βλ. επίσης Ν. Βέης, δ.π., σ. 48.
142. Χρ. Σολομωνίδης, δ.π., σ. 81.
143. Στό ίδιο, σ. 78. γιά τό έργο αύτό πού δέν έχει έκδοθεί, δέν υπάρχουν πλη

ροφορίες. Άπό τό γυναικείο δνομα τοΰ τίτλου εικάζουμε δτι πρέπει νά ήταν καί 
αυτό μυθιστορηματικό δράμα.

144. Ν. Βέης, δ.π., άρ. 33β καί Χρ. Σολομωνίδης, δ.π. Ή έκδοσή του λανθάνει.
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τούς καλεσμένους, απαγγέλλει στίχους άπό τήν τραγωδία Μύρρα145, διη
γούμενη στην πραγματικότητα τή δική της ερωτική ιστορία μέ τον ’Ιωάννη. 
Εκείνος αντιλαμβάνεται ότι έχει στηθεί ένα παιχνίδι σέ βάρος του καί 
προσποιούμενος τον συντετριμμένο αποχωρεί μαζί μέ τή σύζυγό του.

Τό ίδιο βράδυ ό Ροβέρτος βλέποντας τήν άσχημη συναισθηματική κατά
σταση τής Δάφνης αποφασίζει νά έπέμβει καί νά εξοντώσει γιά εκδίκηση τόν 
αντίζηλό του, ’Ιωάννη καί τήν Κλοτίλδη. Τελικά καταφέρνει νά σκοτώσει 
μόνο τήν ξαδέλφη του, ενώ ό ’Ιωάννης συλλαμβάνεται ώς ύποπτος γιά τόν 
φόνο της καί καταδικάζεται σέ θάνατο. Τήν έσχατη στιγμή ή Δάφνη άποκα- 
λύπτει τήν αλήθεια γιά τόν πραγματικό δολοφόνο. ’Έτσι μετά τήν παρουσία
ση ενοχοποιητικών στοιχείων γιά τόν Ροβέρτο, ό τελευταίος παίρνει τή θέση 
τού ’Ιωάννη στό ’ικρίωμα. Ή δικαιοσύνη τελικά άποκαθίσταται.

Σέ ώριμη συγγραφική στιγμή, ό Κουτούβαλης χειριζόμενος σωστά τούς 
κανόνες τής δραματικής τέχνης δημιουργεί ένα μυθιστορηματικό δράμα μέ 
τά διακριτικά στοιχεία τού “καλοφτιαγμένου” έργου, πού τό κάνουν νά 
διαφέρει από τά προηγηθέντα δείγματα τοϋ είδους του. Ό λυρισμός πού 
τό διατρέχει καί τό ποιητικό του ύφος ελάχιστα παραπέμπουν σέ σκηνές 
φτηνού μελοδράματος. Οί διάλογοι σφύζουν άπό ζωντάνια, ένώ οί χαρα
κτήρες αναδύονται πολύπλευροι, χωρίς νά μπορούν νά κατηγοριοποιη
θούν άμιγώς σέ καλούς καί κακούς. Ή επιρροή τού Σαίξπηρ, αν καί εκλαϊ
κευμένη, διακρίνεται έδώ παρούσα, τό ίδιο ισχύει καί γιά τή σκηνή τού 
“θεάτρου εν θεάτρψ”, όπου ή Δάφνη άφηγεΐται ώς Μύρρα - σαιξπήρειο 
δάνειο πού παραπέμπει στον ’Άμλετ στήν αντίστοιχη σκηνή μέ τούς θεα
τρίνους.

Τό έργο, πού γράφτηκε στή Θεσσαλονίκη τήν περίοδο πού ό Κουτούβα
λης 146 άσκοΰσε εκεί τήν ιατρική, παίζεται στό θέατρο «Μουσηγέτης» τής

145. Πρόκειται για τό δράμα Μύρρα τού Άλφιέρι («Myrrha» 1784-1786). 
Εμπνευσμένο από τις Μεταμορφώσεις τού ’Οβιδίου, μέ θέμα τόν έρωτα τής Μύρ- 
ρας προς τόν πατέρα της, έναν έρωτα ανοίκειο πού θά τήν οδηγήσει στή λυτρωτική 
γι’ αυτήν αύτοκτονία, τό έργο δέν είχε καμία σχέση μέ τή διήγηση τής Δάφνης. 
Μόνο συνδετικό στοιχείο τών δύο ήρωίδων τό καταστροφικό ερωτικό τους πάθος. 
Ή Μύρρα έγινε γνωστή στό έλληνικό κοινό άπό τήν Άδελαΐδα Ριστόρι πού τήν 
έπαιξε στήν ’Αθήνα στις 13 ’Ιανουάριου 1865 (Παλιγγενεσία, 14 Ίαν. 1865). Μετα
φράστηκε στά ελληνικά άπό τόν Ν. Ψαρρά καί έκδόθηκε στήν Κωνσταντινούπολη 
τό 1867.

146. Ό Κουτούβαλης, τήν περίοδο πού εγκαθίσταται στή Θεσσαλονίκη παντρεύ
εται τήν Αικατερίνη Πρασακάκη (Λεωνίδας Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν καί λαογρα- 
φικόν Ζακύνθου, τόμ. Α': Ιστορικόν - Βιογραφικόν, ’Αθήνα 1963, σ. 329) μέ τήν
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πόλης στις 8 Νοεμβρίου 1880147 καί επαναλαμβάνεται στίς 23 Νοεμβρίου τής 
ίδιας χρονιάς148 149 150 από τον θίασο «Σοφοκλής» του ’Αντωνίου Τασσόγλου 14,) μέ 

’ιδιαίτερη προσέλευση κοινού, προκαλώντας ευμενείς κρίσεις. Θά έκδοθει 
ένα χρόνο μετά, τό 1881, στην Κωνσταντινούπολη, περιλαμβανόμενο στον 
τέταρτο τόμο τού περιοδικού Θεατρική Βιβλιοθήκη των Ν. Μ. Στεφάνου, 
Ά. Μπαλάνου καί Ί. Χατζηπέτρου. ’Αφιερωμένη στον πεθερό του ιατροφι
λόσοφο ’Ιωάννη Πρασακάκη, ή έκδοση περιλαμβάνει δύο προλόγους τού 
συγγραφέα. Μέ τόν πρώτο, πού φαίνεται ότι γράφτηκε εκ τών υστέρων, 
μάς καθιστά κοινωνούς τής προσωπικής του οδύνης γιά τήν άπώλεια τού 
αγαπημένου του γιου, πού πέθανε λίγο μετά τή συμπλήρωση ενός έτους 
ζωής 15°, ενώ μέ τόν δεύτερο καί ουσιαστικά πρώτο, μάς πληροφορεί γιά τήν 
πραγματοποίηση τών δύο παραστάσεων. Δέν γνωρίζουμε εάν τό έργο παί
χτηκε καί άλλου, εκτός Θεσσαλονίκης '51. Οί πολλαπλές εναλλαγές σκη
νικών χώρων δράσης οπωσδήποτε άποτελοΰσαν ανασταλτικό παράγοντα 
γιά τή σκηνική παρουσίασή του.

Άνακεφαλαιώνοντας τή μέχρι τώρα παρουσιασθείσα πρωτότυπη δρα
ματουργία, διαπιστώνει κανείς ότι ή πλειονότητα τών έργων εντάσσεται 
στήν προσπάθεια συγκρότησης εθνικής δραματουργίας152, ή όποια άκολου-

όποία άποκτά τόν γιό του ’Ιωάννη, πού θά φύγει πρόωρα άπό τή ζωή (βλ. πρόλογο 
τής έκδοσης τού έργου, Κωνσταντινούπολη 1881).

147. Ή διανομή τών ρόλων είχε ώς εξής: Ροβέρτος ’Αντώνιος Τασσόγλου, Κλο- 
τίλόη Μομφεράτον ’Αριάδνη Τασσόγλου, Ιωάννης Δ' Άρνίκ ’Αλέξανδρος Πίστης, 
Δάφνη Φαλιέρου ’Αμαλία Γκίνη, Μαύρος Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος, Πλοίαρ
χος Γεώργιος Κοντόπουλος, Πρόεδρος τού δικαστηρίου Παναγιώτης Τσούκας, 
Άρχιαστυνόμος Φωτεινός Σθένελος, Δεσμοφύλαξ Δημοσθένης Πίστης, Ίερεύς Γ. 
Κιταργιόγλους (βλ. πρόλογο τής έκδοσης τού έργου, δ.π. Βλ. έπίσης, Κώστας 
Τομανάς, Τό θέατρο στήν παλιά Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 1994, σ. 26).

148. Στο ίδιο.
149. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Τό ελληνικό θέατρο στήν Κωνσταντινού

πολη τό 19ο αιώνα, τόμ. Α', σσ. 287-288 καί τόμ. Β', σ. 102.
150. Ό γιός του, ’Ιωάννης Κουτούβαλης γεννήθηκε στίς 18 ’Οκτωβρίου 1879 

καί πέθανε στίς 30 Νοεμβρίου 1880, λίγο μετά τή δεύτερη επιτυχή παράσταση τού 
έργου (βλ. πρόλογο τής έκδοσης, δ.π.).

151. Στο δραματολόγιο τού θιάσου «Μένανδρος» όταν έπισκέφηκε τήν Κων
σταντινούπολη τό 1899 περιλαμβάνεται τό έργο Πίκρα ή Δάφνη, ό συγγραφέας τού 
οποίου δέν μνημονεύεται (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, δ.π., τόμ. Α', σ. 268). 
’Ανεξάρτητα όμως, εάν πρόκειται γιά τό ίδιο έργο ή άλλο, παράστασή του στήν 
Κωνσταντινούπολη δέν μνημονεύεται.

152. Δύο ακόμα δραματικά θεατρικά έργα εκδίδονται στή Σμύρνη, αλλά δέν
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θώντας είτε την κληρονομιά τοϋ Διαφωτισμού είτε τις επιταγές τού ρομα
ντισμού, άποτελεΐ τό κυρίαρχο ζητούμενο της ελληνικής διανόησης σ’ όλη 
τή διάρκεια τού 19ου αιώνα, ειδικότερα μετά τήν ίδρυση τού ελληνικού 
κράτους. Μέ θεματολογία παρμένη τόσο άπό τό άρχαιο καί βυζαντινό 
ιστορικό παρελθόν, όσο καί άπό τήν περίοδο τής Ενετοκρατίας στον έλλα- 
δικό χώρο καί μέ έμφανεις έπιρροές άπό τόν Σαίξπηρ καί τόν Ούγκώ, οί 
σμυρνιοί λόγιοι, άνταποκρινόμενοι στό έθνικό αυτό αίτημα, έντρυφοΰν μέ 
ζήλο στή δραματουργική γραφή καταθέτοντας πρωτόλεια συνήθως δημι
ουργήματα, τά περισσότερα άπό τα όποια δύσκολα βρίσκουν τόν δρόμο 
προς τήν ελληνική σκηνή, προοριζόμενα έτσι μόνο για άνάγνωση.

’Αντίθετα περιορισμένη είναι ή συμβολή τής σμυρναίικης πρωτότυπης 
δραματουργίας στήν κατηγορία τών έργων153, μυθιστορηματικών ή μελο-

έξετάζονται έδώ, μή εντασσόμενα στή σμυρναϊκή δραματουργία. Τό πρώτο είναι 
Οί μάρτυρες τοϋ Άρκαδίου τού συριανού Τιμολέοντος Άμπελό. Έμπνεόμενος 
άπό ένα σύγχρονό του τραγικό ιστορικό γεγονός, τήν αναμέτρηση Τούρκων καί 
Ελλήνων στήν Κρήτη μέ κατάληξη τήν άνατίναξη τής Μονής τού Άρκαδίου στις 9 
Νοεμβρίου 1866, ό Άμπελός γράφει τήν ίδια χρονιά τό πατριωτικό αυτό δράμα 
πού έμελλε νά άποτελέσει μεγάλη θεατρική επιτυχία τής εποχής (Μιχαήλ Δήμου, 
Ή θεατρική ζωή καί κίνηση στήν Έρμούπολη τής Σύρου κατά τό 19ο αιώνα, τόμ. 
Α', σσ. 486-488, έδώ σημ. 74), δημοσιευόμενο αρχικά σέ συνέχειες στήν εφημερίδα 
Πατρίς τής Έρμούπολης τόν Δεκέμβριο 1866 (δ.π.). Θά ακολουθήσουν δύο αυτο
τελείς εκδόσεις του στήν Έρμούπολη τό 1866 καί τό 1867 (Λ.-Τ., άρ. 438) καί μία 
τρίτη τήν ίδια χρονιά (1867) στή Σμύρνη. (Άθ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιο
γραφία» (1952), άρ. 472 καί Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 329). Στή 
Σμύρνη δέν φαίνεται όμως νά έχει παιχτεί, λόγω τής υφιστάμενης τουρκικής λογο
κρισίας. Τό δεύτερο είναι Ό "Οδοιπόρος τού φαναριώτη Παναγιώτη Σούτσου, 
εισηγητή τού ρομαντισμού στήν ελληνική δραματογραφία (Μίμης Βάλσας, Τό νέο 
ελληνικό θέατρο άπό τό 1453 εως τό 1900, Αθήνα, Ειρμός, 1994, σσ. 328-333. Βλ. 
επίσης, Βάλτερ Πούχνερ, «Ή στροφή τού ρομαντισμού προς τό θρησκευτικό 
Μεσαίωνα: Ό Μεσσίας ή Τά πάθη Ιησού Χριστοϋ τού Παναγιώτη Σούτσου (1839) 
καί Ό Χριστός πάσχων», στον τόμο ’Αναγνώσεις καί έρμηνεύματα: Πέντε θεατρο
λογικά μελετήματα, Αθήνα, Κορφή, 2002, σσ. 143-169). Τό έργο έκδίδεται στή 
Σμύρνη τό 1879 μετά άπό μία σειρά εκδόσεων (Ναύπλιο 1831, Αθήνα 1842, Αθή
να 1851, Αθήνα 1864) (Λ.-Τ., άρ. 363), πού άποδεικνύουν τή μεγάλη άπήχηση καί 
διάδοσή του.

153. Έργα πού έντάσσονται στήν κατηγορία αύτή άλλα πού δέν εξετάζονται 
στό παρόν μελέτημα, μή προερχόμενα άπό σμυρνιούς συγγράφεις είναι : α) Ή 
παράδοξος άπολύτρωσις, δράμα τετράπρακτο, τού κερκυραίου Σπυρίδωνα Ρίκκη 
(Θωμάς Παπαδόπουλος, Ίονική Βιβλιογραφία = Bibliographie Ionienne: 16ος-19ος 
αιώνας, τόμ. Τ': 1881-1900, Αθήνα, 2002, σ. 210, άρ. 9042) πού έκδίδεται στή Σμύρνη



ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 249

δραματικών, όπου τήν πρώτη θέση κατέχουν οί μεταφράσεις * 154 ή οί δια
σκευές έργων της ευρωπαϊκής δραματουργίας.

’Από τά τρία έργα τής κατηγορίας αυτής, τα δύο, ό Μέγας Πέτρος καί ή 
Δάφνη, πραγματεύονται θέματα πού ούδεμία σχέση έχουν μέ τήν ελληνική 
πραγματικότητα. ’Αντιγράφοντας πιστά τήν αντίστοιχη ευρωπαϊκή δραμα- 
τουργική παραγωγή, τά έργα αυτά προκαλούν άμφιβολίες για τή γνησιότη
τά τους, παρά τό γεγονός ότι οί συγγράφεις τους διατείνονται ότι πρόκει
ται για πρωτότυπα δημιουργήματα. Ή άνυπαρξία νομοθεσίας γιά τήν 
κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων καί γενικά ή συνειδησιακή 
χαλαρότητα σέ θέματα οίκειοποίησης ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας, επέ- 
τρεψαν τήν εμφάνιση τού φαινομένου "Ελληνες συγγραφείς νά υπογρά
φουν συχνά ως δικά τους δημιουργήματα μεταφράσεις ή διασκευές ξένων 
έργων, άποσιωπώντας τό όνομα τών συγγραφέων καί τον πρωτότυπο τίτ
λο τών έργων.

"Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, όλα τά παραπάνω έργα, παρά τις 
όποιες θεατρικές αρετές πού ό σημερινός καλοπροαίρετος άναγνώστης

τό 1868 (Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (1952), άρ. 478 καί Χρ. Σολο- 
μωνίδης, ο.π., σ. 329). Τό έργο παίζεται ατό θέατρο «Κέφαλος» στην Κεφαλονιά τό 
1871 μέ τίτλο Ή παράδοξος απελευθέρωσές (Nix. Λάσκαρης, Ιστορία τοΰ νεοελληνι
κού θεάτρου, τόμ. Β', σ. 91 καί Σπύρος Εύαγγελάτος, Ιστορία τοϋ θεάτρου εν 
Κεφαλληνίφ 1600-1900, διδ. διατρ., ’Αθήνα, Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 1970, σ. 200), β) Μενέλαος καί Δωροθέα, δρά
μα είς πέντε πράξεις τοϋ Κωνσταντινουπολίτη ’Ιωάννη Δ. Μανώλη, Σμύρνη 1871, ή 
έκδοση τοΰ όποιου λανθάνει (Χατζηδήμος, ο.π. (1952), σ. 335, άρ. 525), καί γ) Δυο 
είσέτι τοϋ έρωτος θύματα ή Τά κατ’ Ευανθίαν καί ’Αγησίλαον, τρίπρακτο δράμα τοΰ 
κύπριου συγγραφέα καί δημοσιογράφου Θεόδουλου Κωνσταντινίδου (Μ. Π. Μου
στερής, Χρονολογική ιστορία τοϋ κυπριακού θεάτρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι καί τοϋ 1986, Λεμεσός 1988, σσ. 22-23) πού έκδίδεται στή Σμύρνη τό 1873 (Λ.- 
Τ., άρ.185).

154. «Ό υιός τής νυκτός» (Le fils de la nuit, 1857) τοΰ Victor Séjour (Σμύρνη 
1867), «Πέτρος Τάσκας ή Τό φουρναρόπουλο τής Βενετίας» (Σμύρνη 1868), «Τά 
θύματα τής Γαλλικής Δημοκρατίας» τοΰ Riccardo Castelvecchio (Σμύρνη 1869), 
«Κάλας» (Calas, 1819) τοΰ Victor Ducange (Σμύρνη 1870), «’Ακτή» (Acté, 1839) τοΰ 
Alexandre Dumas (Σμύρνη 1874), «’Ιωάννα Γρέϋ ή Αί δύο βασίλισσαι» (Jane Grey, 
1857) τών Eugène Nus καί Alphonse Brot (Σμύρνη 1875), «Έπαΐτις» (La mendiante, 
1852) τών A. Dennery, M. Masson καί A. Bourgeois (Σμύρνη 1875), «’Ισίδωρος ή Ή 
πεδιάς τοΰ Μαραθώνος» (Σμύρνη 1875), «’Ιωσήφ Βαλέριος» τοΰ Alexandre Dumas 
(Σμύρνη 1875), «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» (Le juif errant, 1849) τοΰ Eugène Sue 
(Σμύρνη 1875), «Ή τιμή μου» τρίπρακτο δράμα εκ τοΰ γαλλικοΰ (Σμύρνη 1876), 
«Ό άπολεσθείς παράδεισος» (Le paradis perdu, 1856) τών Ferdinand Dugué καί
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μπορεί να εντοπίσει, έπεσαν σέ άφάνεια, ξεχασμένα στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας, λόγω τής ψυχρής καθαρεύουσας γλώσσας τους καί τού επίσημου, 
πομπώδους ύφους τους. Οί σμυρνιοί λόγιοι, ένθερμοι ύποστηρικτές τού 
αιτήματος τής έθνικής αφύπνισης πού συνδέθηκε μέ τή συνέχιση τής αρχαί
ας ελληνικής κληρονομιάς, έμειναν προσηλωμένοι στην άρχαιοπρεπή 
καθαρεύουσα155, καλλιεργώντας τόν καθαρεύοντα λόγο μέχρις υπερβολής, 
μέ αποτέλεσμα να δημιουργήσουν, παρά τίς καλές τους προθέσεις, ψυχρά 
εγκεφαλικά κατασκευάσματα, περιοριζόμενα νά σημειώσουν σύντομο μόνο 
πέρασμα άπό τή λογοτεχνική ζωή.

Ένα έργο, ή θεματολογία τού όποιου ξενίζει καί δεν επιτρέπει τήν κατά
ταξή του ούτε στήν κατηγορία τής έθνικής δραματουργίας, ούτε σ’ αύτήν των 
μυθιστορηματικών δραμάτων είναι τό πεντάπρακτο δράμα Τό τέλος τοϋ 
Θεοδώρου, αύτοκράτορος της !Αβησσυνίας τού Ευάγγελου Άρνιωτάκη πού 
γράφει τόν Δεκέμβριο 1868 καί εκδίδει στή Σμύρνη τό 1870. Μέ θέμα ένα 
πραγματικό ιστορικό περιστατικό, σύγχρονο τής έποχής τού συγγραφέα, 
τό έργο πραγματεύεται τήν άποικιοκρατική πολιτική τών "Αγγλων στήν 
’Αφρική καί ειδικότερα στήν Αιθιοπία.

Σέ έποχή έντονου άνταγωνισμού τών Εύρωπαίων μεταξύ τους μέ σκοπό 
τήν έγκατάστασή τους στό άνατολικό τμήμα τής ’Αφρικής καί τήν έπέκταση 
τής σφαίρας έπιρροής τους έπί τών υπαρχόντων κρατών, στήν ’Αβησσυνία ό 
Κάσα, άρχηγός τών άνταρτών, κατορθώνει νά άνατρέψει τή σκιώδη αυτο
κρατορία, πού οί φεουδάρχες διατηρούσαν μέχρι τότε, καί τό 1855 αύτο- 
ανακηρύσσεται αύτοκράτορας μέ τό όνομα Θεόδωρος Β' (1855-1868), επι
βάλλοντας ένα απολυταρχικό καθεστώς, ένώ ή Μαγδάλα, πρωτεύουσα τού 
κράτους απειλείται άπό τούς ’Άγγλους, πού έχουν ήδη κυριέψει τήν Τιγραία, 
άλλη περιοχή τής χώρας. Ό στρατηγός τών Άβησσυνών Νοθάλ, τρέφοντας

Adolfe Dennery (Σμύρνη 1876), «Ό νόθος» τού Alfred Touroude (Σμύρνη 1876), «Ή 
Μαυριτανίς ή Ή καλογραία τού Μορέ» πεντάπρακτο δράμα έκ τού γαλλικού 
(Σμύρνη 1877), «Ή δυστυχία ή ’Ιούλιος καί Μαργαρίτα» τρίπρακτο Ιταλικό δράμα 
(Σμύρνη 1878), «Μαρία Βρυών ή Τά άπόκρυφα τού γυναικείου φύλου» τού 
Alexandre Dumas (Σμύρνη 1879), «Αί δύο όρφαναί» (Les deux orphelines, 1875) τών 
A. Dennery καί E. Cormon (Σμύρνη 1879).

155. Θιασώτες τής καθαρευούσης σχολής τής εποχής ΰπήρξαν οί δύο γιατροί 
Μαρίνος Κουτούβαλης καί Φραγκίσκος Δελαγραμμάτικας (Μιχ. Άργυρόπουλος, 
Χρονικά τής !Ανατολής: Σμύρνη: Σκιαγραφίαι, ’Αθήνα 1944, σ. 16) άλλά καί ό 
δημοσιογράφος Γιώργος Ύπερίδης άκοίμητος, άγρυπνος φρουρός της καί άτεγ
κτος καί άδιάλλακτος πρόμαχός της (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή 
Σμύρνη, σσ. 82-83).
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αισθήματα εκδίκησης προς τον αύτοκράτορα Θεόδωρο, επειδή ό τελευταίος 
τον άπομάκρυνε από τήν ηγεσία τοϋ στρατού, συνεργάζεται μέ τούς 
"Αγγλους καί τούς αποκαλύπτει καίρια στρατιωτικά μυστικά, μέ αντάλλαγ
μα τήν άνάληψη ηγετικής θέσης, όταν οί "Αγγλοι κερδίσουν τον πόλεμο.

Άπό τό στενό περιβάλλον τού αύτοκράτορα, τόσο ή βασίλισσα Άριέτη, 
όσο καί ή Ροδάνθη, έγγονή τοϋ πρωθυπουργού Πατριμπάχ, ερωτευμένη μέ 
τόν αγγλο ταγματάρχη Έρικτων, μάταια ζητούν άπό τόν Θεόδωρο νά 
συνάψει μιά άξιοπρεπή ειρήνη μέ τούς Άγγλους. Εκείνος αποφασίζει τόν 
πόλεμο. Ό Νοθάλ τότε μέ τμήμα τού στρατού αύτομολεΐ στό εχθρικό στρα
τόπεδο, καταφέροντας έτσι καίριο πλήγμα στους Άβησσυνούς, πού νικοϋ- 
νται άπό τούς Άγγλους. Τό τέλος θά είναι τραγικό καί γιά τούς δύο άντι- 
πάλους. Ό Νοθάλ, κυριευμένος άπό τύψεις γιά τήν προδοσία του, γκρεμί
ζεται άπό τό φρούριο, ενώ ô Θεόδωρος αύτοκτονεΐ μέ τό ξίφος του, γιά νά 
μήν πέσει στά χέρια των Άγγλων.

Πρόκειται γιά ένα επιδέξια δομημένο δράμα μέ δράση πού έξελίσσεται 
μέ τρόπο πού διατηρεί άμείωτο τό ενδιαφέρον τού άναγνώστη. Τά θέματά 
του, τό καθήκον προς τήν πατρίδα, ή ματαιότητα τού πολέμου, ή προδο
σία καί οί έπιπτώσεις της, ό έρωτας ανάμεσα σέ αλλοεθνείς καί μάλιστα 
άνήκοντες σέ εχθρικά στρατόπεδα, παρουσιάζονται καί αναπτύσσονται μέ 
τρόπο ικανοποιητικό. "Η αφιέρωσή του στον Γουίλλιαμ Γλάδστων, πρω
θυπουργό τής Μεγάλης Βρετανίας (1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892- 
1894) όταν γράφεται τό έργο, αποκαλύπτει τό πολιτικά σκεπτόμενο πρό
σωπο τοϋ συγγραφέα, πού καταθέτει ένα θεατρικό έργο, έμπνεόμενος άπό 
ένα σύγχρονό του πολιτικό γεγονός. Ό Εύάγγελος Άρνιωτάκης 156 157, δικη
γόρος στό έπάγγελμα, φαίνεται ότι παρακολουθούσε τή διεθνή πολιτική 
σκηνή ή άνήκοντας πιθανόν στήν κατηγορία εκείνη των άνήσυχων Ελλή
νων, πού μετακινούνταν άναζητώντας τήν τύχη τους καί στήν Αφρική, 
είχε έπισκεφθεΐ τήν Αιθιοπία, οπότε είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τά εκεί 
τεκταινόμενα.

Τό έργο δέν φαίνεται νά άνέβηκε στή σκηνή. Τό πολυάριθμο των δραμα
τικών προσώπων άλλά καί τό θέμα του, πού λίγο θά ένδιέφερε τό ελληνικό 
κοινό, πρέπει νά εμπόδισαν τή σκηνική παρουσίασή του. Ό συγγραφέας, 
γιά τόν όποιο ελλείπουν οί πληροφορίες, εντοπίζεται τρία χρόνια άργότε- 
ρα, τό 1873, νά εκδίδει στή Σμύρνη τό βραχύβιο περιοδικό Μαντικός 
Καθρέπτης

156. Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 299.
157. Ό ίδιος, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σ. 302.
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Δ. Κωμωδιογραφία

Περνώντας από τό δράμα στήν κωμωδία, δέν είναι λίγα τά δείγματα 
γραφής τής σμυρναίικης δραματουργίας πού εμπλουτίζουν τό είδος πού 
γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τον 19ο αίώνα.Όσον αφορά στις πολύπρακτες 
κωμωδίες όπωσδήποτε ή σημαντικότερη συμβολή κατατίθεται άπό τόν 
Εύαγγελινό Μισαηλίδη μέ τήν πεντάπρακτη κωμωδία του Ό έρωτομανής 
Χατζή Ασλάνης, ήρως τής Καραμανίας ( 1845), πού ήδη πραγματευτήκαμε. 
Τό 1870 δημοσιεύονται στο περιοδικό Τέρψις τής Σμύρνης δύο δίπρακτες 
κωμωδίες Αί ζωηραί κοκόναι τής Σμύρνης158, αγνώστου συγγραφέα, καί Αί 
δυσκολίαί'59 τού άγγλου Θ. Παπουόρθ (T. Papworth) πού γράφει στά ελλη
νικά. Τό 1871 κυκλοφορεί σέ δεύτερη έκδοση Ό έρωτομανής Χατζή A αλά
νης, ήρως τής Καραμανίας'60 καί ακολουθούν διαδοχικά δύο έργα τού 
Γεωργίου Κ. Ύπερίδου, τό 1879 Κλέων - Λέων161 162, ούτοπία σέ δύο μέρη, τό 
κείμενο τής όποιας λανθάνει, καί ’Επί τον πλοίου, τρίπρακτος έμμετρος 
μίμος μετ’ ασμάτων πού τυπώνεται στήν ’Αθήνα τό 18801δ2.

Πρόκειται για πολιτική κωμωδία μέ άλληγορική υπόθεση πού εκτυλίσσε
ται σ’ ένα πλοίο (τό κράτος) άνάμεσα στούς ναύτες (πολίτες) καί τούς κυ
βερνήτες τού πλοίου (πλοίαρχο, άντιπλοίαρχο, άξιωματικούς) πού συμβολί
ζουν τούς κρατούντες. Καταγγέλλοντας τις σχέσεις καταπίεσης καί εκμε
τάλλευσης των πολιτών άπό τήν εξουσία, τή φιλοχρηματία, τή ροπή προς 
τήν τρυφηλότητα καί τήν άλαζονική συμπεριφορά τών κρατούντων, ό συγ
γραφέας καυτηριάζει τά νοσηρά αύτά διαχρονικά φαινόμενα συμπεριφοράς 
τών πολιτικών. Μέ ζωντάνια καί πηγαίο χιούμορ κατορθώνει να μεταδώσει 
εύκολα τά μηνύματά του, ενώ τά χορικά τραγούδια τών τριών χορών 
(χορός τών ναυτών, τών θεραπαινίδων καί τών πνευμάτων), αριστοφάνεια

158. Αί ζωηραί κοκόναι της Σμύρνης, κωμωδία κατά μίμησιν είς δύο πράξεις. 
Δημοσιεύεται σέ συνέχειες στο περιοδικό Τερψιςτής Σμύρνης, 28-2-1870, 4-3-1870, 
7-3-1870, 11-3-1870, 14-3-1870, 18-3-1870,21-3-1870,28-3-1870.

159. Αί δυσκολίαί, κωμωδία είς πράξεις δύο, ύπό τού ενταύθα Άγγλου κυρίου 
Θ. Παπουόρθ (Τ. Papworth). Δημοσιεύεται σέ συνέχειες στο περιοδικό Τέρψις, 
18-4-1870,22-4-1870,25-4-1870.

160. Ό έρωτομανής Χατζή Ασλάνης, ήρως τής Καραμανίας. Κωμωδία είς πρά
ξεις πέντε. Συνταχθεΐσα ύπό Έ. Μ., εν Σμύρνη 1871 (Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ή 
παράδοση τών Φαναριωτών καί τού Χατζηασλάνη Βυζαντίου στή μικρασιατική 
καθ’ ημάς Ανατολή», σ. 179, έδώ σημ. 43).

161. Ν. Βέης, δ.π., άρ. 33β.
162. Στο ίδιο, άρ. 24.
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μίμηση ι63, διανθίζουν ευχάριστα το κείμενο, ελαφρύνοντας τήν ατμόσφαι
ρα σέ στιγμές έντασης.

Ή ελληνική κωμωδιογραφία τοΰ 19ου αίώνα έμπλουτίζεται μέ δύο 
ακόμα πολύπρακτες κωμωδίες πού έκδίδονται στή Σμύρνη από μή σμυρ- 
νιούς συγγράφεις. Είναι Ή Διαθήκη τό 1846 από ανώνυμο, πιθανόν κερ- 
κυραΐο, καί Ιωάννης ο άνόητος σώμαλης τό 1874, έργο τού ’Αγαθοκλή 
Κωνσταντινίδη, λογοτέχνη από τή Σκύρο (1854-1920), εγκατεστημένου 
στήν ’Αθήνα.

Ή δίπρακτη κωμωδία Ή Διαθήκη ή Ό Μέστερ-Σπίθαμων, υπό 
βγδλθκλμνξπρστρχψ (Σμύρνη 1846) αποτελεί λίβελλο κατά προσώπου 
γνωστού στήν κερκυραϊκή κοινωνία, τοΰ ιππότη ’Ιωάννη Ά. Κεφαλά, στον 
όποιο ό ανώνυμος συγγραφέας αφιερώνει μέ μεγάλο σεβασμό τό πόνημά 
του. "Ολα ξεκινούν άπό τή σύνταξη μιας διαθήκης. Ό πατέρας τού 
Μέστερ-Σπίθαμων, ετοιμοθάνατος, αφήνει άρχικά διαθήκη μέ τήν όποια 
ευνοείται αποκλειστικά ό πρωτότοκος γιός του, Μέστερ-Σπίθαμων. Όμως 
άλλάζει γνώμη καί άποφασίζει νά συμπεριλάβει στή διανομή τής περιου
σίας του καί τόν δεύτερο γιό του, Δημήτριο. Ό Μέστερ-Σπίθαμων, φιλο
χρήματος καί πανούργος, δέν άποδέχεται τήν εξέλιξη αυτή καί άποφασίζει 
νά δράσει. Παρουσιάζεται στον πατέρα του μέ τό πρόσωπο τοΰ άδελφοΰ 
του, μεταμφίεση πού επιτυγχάνει μέ τή βοήθεια τού γιατρού Άσσαφέτι- 
ντου καί τόν ξυλοκόπε! μέχρι θανάτου. Ό γέρος, νομίζοντας ότι κακοποι
είται άπό τόν Δημήτριο, άλλάζει τή διαθήκη υπέρ τοΰ Μέστερ-Σπίθαμων 
καί στή συνέχεια ξεψυχάει. "Εξαλλος ό Δημήτριος, όταν πληροφορείται τό 
συμβάν, τόν καθυβρίζει μέ τά επίθετα πού τού ταιριάζουν: προδότη, άπα- 
τεώνα, φιλάργυρο καί ψεύτη.Όμως άποφασίζει νά μή χειροδικήσει καί νά 
μιάνει τά χέρια του, αλλά νά τόν παραδώσει στήν κρίση τής κοινωνίας καί 
στή θεία Δίκη.

Πέρα από τή φιλοχρηματία, τήν πονηριά καί τή δολιότητα τού συγκεκρι
μένου προσώπου πού διακωμωδείται, ό συγγραφέας στηλιτεύει μέσω αυτού, 163

163. "Οσον άφορά στήν εμφάνιση χορού σέ έργα της ελληνικής κωμωδιογρα- 
φίας τού 19ου αίώνα, προηγήθηκαν ή Γυναικοκρατία τού Δημ. Βυζαντίου (’Αθήνα 
1841), Τον Κουτρούλη ό γάμος τον Άλέξ. Ρ. Ραγκαβή (’Αθήνα 1845) καί Των γερό
ντων τό μάθημα (Κωνσταντινούπολη 1861) τοΰ Χρηστάκη Δημ. Σκόρδου, άντιπρο- 
σωπευτικά δείγματα αριστοφάνειας μίμησης, ενώ μετά τήν έκδοση τού μίμου ’Επί 
τοϋ πλοίου (’Αθήνα 1880) θά ακολουθήσουν Αί εφημερίδες τοΰ Δημ. Κορόμηλά 
(’Αθήνα 1885) (βλ. επίσης, Θ. Χατζηπανταζής, «Τό προβληματικό υπόδειγμα τού 
’Αριστοφάνη», στον τόμο Ή ελληνική κωμωδία καί τά πρότυπά της ατό 19ο αίώνα, 
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004, σσ. 49-70).
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τούς Κερκυραίους εκείνους, πού στή διάρκεια της Ελληνικής εθνεγερσίας 
άπέφυγαν να συμμετάσχουν στις εχθροπραξίες καί δέν συνέβαλαν μέ όποι- 
οδήποτε τρόπο στην επιτυχία τους, αλλά αντίθετα εκμεταλλεύτηκαν τίς 
περιστάσεις για δικό τους όφελος, εξυπηρετούμενοι από τήν ύφιστάμενη 
κατάσταση καί συνεργαζόμενοι μέ τούς άγγλους κατακτητές.

Πρόκειται για μια θεατρικότατη κωμωδία, εύστροφη καί γοργή πού θά 
μπορούσε άνετα νά παρασταθει. Οί χαρακτήρες, έξυπνα δουλεμένοι, απο
πνέουν τόν άέρα τής παράδοσης τής ιταλικής κωμωδίας, ιδιαίτερα ό για
τρός Άσσαφέτιντος καί ό Ντότορ Χάφτας συγγενεύουν μέ τούς γιατρούς 
καί τούς γέρους φαφλατάδες τής commedia dell’ arte.

Σέ γλώσσα καθαρεύουσα ανάμεικτη μέ τήν κερκυραϊκή ντοπιολαλιά καί 
μέ πλούσια πρόσμειξη αγγλικών καί ιταλικών λέξεων, τό κείμενο αποτελεί 
γλωσσικό τεκμήριο τής εποχής. ’Ιδιαίτερα άξίζει νά προσεχτεί ή γλώσσα 
τού γιατρού πού, σπουδασμένος στήν ’Ιταλία όμιλεΐ μισο-έλληνικά, μισο- 
ίταλικά μέ έντονη ’ιταλική προφορά, όπως οί περισσότεροι γιατροί τής 
ελληνικής δραματουργίας164.

Τό έργο εντάσσεται στήν επτανησιακή πρωτότυπη δραματουργία καί 
όχι στήν άντίστοιχη σμυρναϊκή. Ό συγγραφέας του πού πρέπει νά άνήκε ή 
στήν οικογένεια τού ’Ιωάννη Ά. Κεφαλά ή στό εύρύτερο συγγενικό ή κοι
νωνικό περιβάλλον του γιά νά ήταν γνώστης τού περιστατικού ιδιοποίησης 
τής διαθήκης, γράφει τό έργο στό "Αμστερνταμ τό 1844, στοιχείο πού άπο- 
δεικνύει ότι ό ίδιος ήταν εμπορευόμενος καί ταξίδευε. Έτσι δύο χρόνια 
αργότερα, τό 1846, ευρισκόμενος στή Σμύρνη καί αισθανόμενος ασφαλής, 
λόγω τής απόστασης πού χώριζε τόν τόπο έκδοσης τού λιβέλλου του άπό 
τόν τόπο διαμονής τού σατυριζόμενου ήρωά του, αποφασίζει νά τόν τυπώ
σει, διατηρώντας καλού κακού τήν ανωνυμία του.

Ή δεύτερη δίπρακτη κωμωδία Ιωάννης ο άνόητος σώμαλης (Σμύρνη 
1874), έκτυλίσσεται στή Σμύρνη. Κεντρικό πρόσωπο ό Γιάννης, ô τύπος 
τού κακόμοιρου άνθρωπάκου, άδέξιου καί τεμπέλη, δέν μπορεί νά στεριώ
σει σέ καμία δουλειά. Ένας φίλος του κουρέας, ό Λινάρδος, τόν λυπάται 
καί τόν στέλνει νά εργαστεί στό ξενοδοχείο τού φίλου του Νικόλα.'Όμως 
καί άπό έκεΐ τόν διώχνουν, γιατί τά θαλασσώνει. Τελικά, πιάνει δουλειά 
ως ύπηρέτης στό σπίτι ένός δήθεν εύκατάστατου ζευγαριού, τού Εύάγγελου 
καί τής Εύθαλίας. "Όμως ή άδεξιότητά του εκνευρίζει τά άφεντικά του,

164. Βάλτερ Πούχνερ, «Ή μορφή τού γιατρού στήν πρώιμη νεοελληνική δραμα
τουργία: 1650-1750», στον τόμο Διάλογοί καί διαλογισμοί: Δέκα θεατρολογικά 
μελετήματα, ’Αθήνα, Χατζηνικολή, 2000, σσ. 95-118.
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αλλά και τήν υπηρέτρια του σπιτιού, Άνεζίνα, ελκυστικό θηλυκό, πού αν 
καί άρραβωνιασμένη κρυφά μέ τον Νικόλα, θά άποτελέσει στή συνέχεια τό 
μήλο τής έριδος άνάμεσα σέ άφεντικό καί υπηρέτη. Ό τελευταίος θά διω
χτεί τελικά άπό τό σπίτι κακήν κακώς, ενώ ή κωμική διαμάχη για τή διεκδί
κηση τής Άνεζίνας μεταξύ τών δύο αντεραστών, συμπεριλαμβανομένου 
καί τού μνηστήρα Νικόλα, δέν θά καταλήξει πουθενά, άφήνοντας τήν κατά
σταση μετέωρη.

Πρόκειται γιά ένα πρωτόλειο δημιούργημα στό όποιο μπορεί κανείς νά 
διακρίνει κάποια θετικά στοιχεία, όπως είναι ή ένάργεια στή σκιαγράφηση 
τών προσώπων, οί γοργοί ρυθμοί στήν εναλλαγή τών σκηνών καί στούς 
διαλόγους, ή δημοτική γλώσσα165 166 167 168 169 καί ή γενικότερη ιλαρή ατμόσφαιρα πού 
δένει άπόλυτα μέ τό περιεχόμενο τής κωμωδίας. Κωμικά μοτίβα, όπως οι 
ξυλοδαρμοί, ή τεμπελιά τού υπηρέτη, ή πείνα κ.ά. άποδεικνύουν τήν 
επίδραση τής εύρωπαϊκής κωμωδιογραφίας (γαλλικής καί ιταλικής) καί 
ιδιαίτερα τής commedia dell’ arte. Ό συγγραφέας φρόντισε όμως νά μιμη- 
θεΐ τήν κωμωδιογραφική παράδοση μόνο στά κλασικά αύτά κωμικά στοι
χεία, παραμελώντας τήν οργάνωση τής δομής τού έργου, μέ άποτέλεσμα 
ένα συνολικά άδύναμο κατασκεύασμα μέ σημειούμενα κενά δράσης, πού 
τελειώνει μέσα σέ ένα κλίμα σύγχυσης καί ερωτηματικών|66.

Ό ’Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης, γεννημένος στή Σκύρο τό 1854, γράφει 
τό έργο αύτό σέ ηλικία 20 χρόνων, χωρίς νά μπορεί νά κρύψει τήν άπειρία 
του στή θεατρική γραφή. Αύτή πρέπει νά ήταν ή πρώτη του άπόπειρα ένα- 
σχόλησης μέ τά γράμματα, πού αργότερα θά ύπηρετήσει ως μεταφραστής. 
Εγκατεστημένος στήν ’Αθήνα, θά εργαστεί ως διερμηνέας στήν έκεί ρωσική 
πρεσβεία καί στή συνέχεια θά διατελέσει πρόξενος τής Ρωσίας στον Πει
ραιά. Ή καλή γνώση τής ρωσικής γλώσσας τού επιτρέπει νά μεταφράζει 
ρώσους συγγραφείς στά ελληνικά, προσφέροντας έτσι αξιόλογες μεταφρά
σεις πού δίνουν τήν εύκαιρία στό ελληνικό κοινό νά έρθει γιά πρώτη φορά 
σέ έπαφή μέ έργα μεγάλων ρώσων δραματουργών καί μή (Γκόγκολ ι67, 
Σοκόλωφ16s, Μασίνσκι, Τολστόιm, Τουργκένιεφ 17°, Άνδρέγιεφ, Τσέχωφ171,

165. Γ. Σιδέρης, Ιστορία, τόμ. Α', σ. 112.
166. Άπραγη τήν χαρακτηρίζει ό Γ. Σιδέρης, ό'.π.
167. Παντρολογήματα (1893), Ό γάμος τοϋ Κρεντσίνσκι (1901).
168. Πενθερά συμφορά (1902).
169. Τό κράτος τοϋ ζόφου (1902).
170. Τό ξένο ψωμί (1903).
171. Βυσσινόκηπος ( 1905), Ή πρότασις ή Τό βοϊόολίβαδο ( 1905), Γλάρος.
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Πούσκιν, Λέρμοντωφ). Ό ίδιος θά κάνει μιά δεύτερη απόπειρα πρωτότυ
πης δημιουργίας τό 1893 μέ τή μονόπρακτη κωμωδία του Ή μέθοδος τοϋ 
πορτοφολιού'12 καί τό 1900 μέ τήν έκδοση ενός τόμου διηγημάτων νησιωτι
κού ηθογραφικού χαρακτήρα.

Μία δεύτερη ενότητα στην κωμωδιογραφία άποτελούν οί μονόπρακτες 
κωμωδίες. Ή πρώτη τού είδους δημοσιεύεται ανώνυμα στό περιοδικό Ό Φι
λόκαλος Σμυρναΐος τό 1859 μέ τίτλο Τύχη μέ τό καντάρι172 173 174. Πίσω άπό τήν 
ανωνυμία είναι πιθανό να κρύβεται ό εκδότης τού περιοδικού Νικόλαος 
Κοντόπουλος,74. Ήρωάς του ό άπένταρος Παύλος ’Ανάργυρος πού αντι
μετωπίζει οικονομικά προβλήματα πού όλοένα πληθαίνουν. Έχοντας 
έρθει σέ απόγνωση, σκέπτεται να αύτοκτονήσει, όταν κάποια στιγμή ή τύχη 
του αλλάζει. Τού προσφέρεται δουλειά σέ υψηλόβαθμη θέση καί παράλλη
λα γίνεται αναπάντεχα αποδέκτης χρημάτων. Πρόκειται για ένα μικρό σέ 
έκταση 175 καί ευχάριστο κωμωδιογράφημα πού στηρίζει τήν κωμικότητά 
του στήν άπότομη άλλαγή τών καταστάσεων, χωρίς φιλοδοξίες σκηνικής 
παρουσίασής του.

Τό 1866 μνημονεύεται να παίζεται άπό έρασιτέχνες στό θέατρο Σμύρ
νης (Καμαράνου) μιά άνάλαφρη κωμωδία, άγνώστου συγγραφέα μέ τίτλο 
Έν σκάνδαλον εν Σμύρνη, απόρροια σκανδάλου πού συνέβηκε τότε μέ 
κάποιο ιταλικό θίασο176. Τό κείμενό της δέν έχει σωθεί. Χειρόγραφο τού

172. «Ήμέθοδος τοϋ πορτοφολιού. Δραματικόν παίγνιον εις μίαν πράξιν, ύπό 
Άγαθοκλέους Γ. Κωνσταντινίδου», Οικογένεια, έτος Α', άρ. 39, 25 Νοέμ. 1893, 
σσ. 5-4 (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ελληνική βιβλιογραφία μονόπρακτων 
έργων τού 19ου αιώνα, Α' συμβολή», Παράβασις 4 (2002), σ. 191, άρ. 632).

173. Ό Φιλόκαλος Σμυρναΐος, έτος Β', τόμ. Β', άρ. 7,15 Άπρ. 1859, σσ. 100-103.
174. Υπήρξε δημοσιογράφος, εκδότης περιοδικών (Ό Φιλόκαλος Σμυρναΐος 

καί Τέρψις) καί συνεργάτης τής !Ανατολικής Έπιθεωρήσεως. Εκτός άπό τις κωμω
δίες πού δημοσίευσε άνώνυμα στά έντυπά του, παράφρασε τον Οίδίποδα Τύραννο 
έμμετρα (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στη Σμύρνη, σ. 83) καί τόν Όθέλλο τοϋ 
Σαίξπηρ (στό ίδιο, σ. 95).

175. Κωμωδία έκτασης τριών σελίδων.
176. Πρώτος ό Σύλβιος (Άνδρέας Παπαδόπουλος) άναφέρει τή σχετική πλη

ροφορία (βλ. στό άρθρο του «Θέατρα στή Σμύρνη», Τά Παρασκήνια, έτος Α', άρ. φ. 
50, 29 Άπρ. 1939, σ. 7), τήν όποια επαναλαμβάνει ό Γ. Σιδέρης ( Ιστορία, τόμ. Α', 
σ. 104) καί στή συνέχεια ό Χρ. Σολομωνίδης (Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 121) πού 
τοποθετεί τήν παράσταση, μάλλον έκ παραδρομής, στό 1886. Γιά τήν υπόθεση τοϋ 
έργου, βλ. Δημ. Σπάθης, «Ελληνικοί καί ξένοι περιοδεύοντες θίασοι τό 19ο 
αιώνα», Πρακτικά Β' Πανελλήνιου Θεατρολογικοϋ Συνεδρίου, Αθήνα, Τμήμα Θεα
τρικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ergo, 2004, σ. 204.
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Δημ. Άλεξιάδη μέ τίτλο TÒ σκάνδαλον [εν τφ θεάτρω]177 (’Οδησσός 11 
Μαΐου 1869) πού σώζεται στή Θεατρική Βιβλιοθήκη τήν αναφέρει ώς 
μονόπρακτη κωμωδία μεταφρασθεισα εκ τού ’ιταλικού, οπότε εάν πρόκει
ται για τό ίδιο έργο, δέν εντάσσεται στήν πρωτότυπη σμυρναϊκή δραμα
τουργία.

Τό 1870 μια δεύτερη άνώνυμη μονόπρακτη κωμωδία Ό καλός γαμ
βρός178 δημοσιεύεται σε συνέχειες στό σατιρικό περιοδικό Τέρψις, ψύλλον 
εύτράπελον της Σμύρνης τού ίδιου εκδότη, πού είναι μάλλον ό συγγραφέας 
καί τής δεύτερης αύτής κωμωδίας.

Τό έργο πού διαδραματίζεται στή Σμύρνη, πραγματεύεται τό θέμα τού 
γάμου μέ προξενιό. Ό Πολυφρόντης, πατέρας τής Στρεψινόης πού βρίσκε
ται σέ ηλικία γάμου, φέρνει συνέχεια υποψήφιους γαμπρούς, πού όμως ή 
κόρη του απορρίπτει, ερωτευμένη καθώς είναι μέ τόν Εύστροφίδη, εύφυή 
καί εύπαρουσίαστο νέο μέ καλή άνατροφή, άλλά χωρίς περιουσία, στοιχείο 
άρνητικό γιά τόν πατέρα της, πού δέν τόν αποδέχεται γιά γαμπρό. Τελευ
ταία ελπίδα τού Πολυφρόντη άποτελεΐ ό Βαμβάκης, πλούσιο γεροντοπαλί- 
καρο, πού ερωτευμένος μέ τή Στρεψινόη ζητάει νά τήν παντρευτεί καί 
μάλιστα χωρίς προίκα. Ή πανέξυπνη κόρη, προκειμένου νά άποφύγει τις 
συνεχείς πατρικές πιέσεις, καταστρώνει σχέδιο γιά νά ξεσκεπάσει τόν καυ
χησιάρη Βαμβάκη, πού συνεχώς περιαυτολογεί γιά τά άνύπαρκτα κατορ- 
θώματά του. Γιά νά συναινέσει στήν πρότασή του, τού ζητάει νά πάει μετά 
τά μεσάνυχτα στον Μέλη ποταμό, γιά νά γεμίσει μία στάμνα μέ νερό καί 
στή συνέχεια στό νεκροταφείο, γιά νά τής φέρει ένα κλωνάρι άπό κυπα- 
ρίσσι.Όμως ό Βαμβάκης, άπό φύση του δειλός, ανήκει στήν παλαιό εκείνη 
γενιά πού πιστεύει στά φαντάσματα καί τις δεισιδαιμονίες. Μάταια ô 
Πολυφρόντης προσπαθεί νά άποτρέψει τήν εφαρμογή τού σχεδίου τής 
κόρης του.

Τελικά ό Βαμβάκης, νικώντας τις φοβίες του, αποδέχεται τήν πρόταση 
τής Στρεψινόης, παίρνει τό νερό άπό τόν ποταμό καί συνεχίζει γιά τό 
νεκροταφείο, πού φοβάται περισσότερο. Εκεί τόν περιμένει σταλμένος 
άπό τήν Στρεψινόη, ό Εύστροφίδης πού μεταμφιεσμένος σέ φάντασμα τόν 177 178

177. Υπάρχει επίσης Τό σκάνδαλον τοϋ θεάτρου μονόπρακτη κωμωδία υπό 
Γ. Ν. Δ., μέ δύο τραγούδια τού Δ. Μανωλάκη, ή όποια έκδίδεται στήν Κωνσταντι
νούπολη τό 1872 καί πρόκειται γιά έλληνική διασκευή τής άνωτέρω ιταλικής 
κωμωδίας.

178. Ό καλός γαμβρός. Κωμωδία πρωτότυπος εις πράξιν μίαν, Τέρψίς (Σμύρ
νη), 28-3-1870, 1-4-1870,4-4-1870, 8-4-1870, 18-4-1870.
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άπειλεΐ, ότι, αν δέν άπαρνηθεΐ καί δέν καταραστεί τή Στρεψινόη, θά τον 
πάρει μαζί του στον κάτω κόσμο. Εκείνος, τρέμοντας από φόβο σπάει τή 
στάμνα, καί πειθαρχεί στις άπαιτήσεις του φαντάσματος. Τότε εμφανίζο
νται μπροστά του ή Στρεψινόη μέ τόν Πολυφρόντη, πού παρακολουθούσαν 
κρυμμένοι τή σκηνή. Ή κόρη απομυθοποιώντας τόν Βαμβάκη, ζητάει από 
τόν πατέρα της να παντρευτεί τόν Εύστροφίδη, αλλά έκεΐνος έχει ακόμα 
άντιρρήσεις, έως δτου ό νέος τού παρουσιάσει έγγραφο μέ τό οποίο ορίζε
ται κληρονόμος ενός πλούσιου θείου από τήν ’Οδησσό, οπότε ό Πολυφρό- 
ντης άναγκάζεται νά συναινέσει στον γάμο των δύο νέων.

Πρόκειται για μια κωμωδία μολιερικής επίδρασης, πού προϊδεάζει για 
τό ήθογραφικό κίνημα πού θά ακολουθήσει. Κύριος στόχος της ή διακωμώ- 
δηση μιας παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στό πρόσωπο τού Βαμβάκη, πού 
άν καί γέρος, επιχειρεί νά παντρευτεί μια κοπέλα πού θά μπορούσε νά 
ήταν κόρη του, ενώ παράλληλα εκπέμπει ένα μήνυμα νεωτερικότητας μέ τή 
γελοιοποίηση τού Βαμβάκη ώς φορέα τού σκοταδισμού καί τών δεισιδαι
μονιών καί τήν επικράτηση τής Στρεψινόης, δυναμικού καί μορφωμένου 
νέου ανθρώπου, εκφραστή προχωρημένων γιά τήν εποχή της αντιλήψεων.

Μέ συνηθισμένη καί απλοϊκή πλοκή, άλλά μέ γρήγορη δράση τό μονό
πρακτο αύτό, αν καί διαθέτει άρκετά κωμικά σημεία καί έξυπνους διαλό
γους, χωρίς βέβαια νά λείπουν καί οί μονόλογοι, χρήσιμοι γιά τήν αφήγηση 
τών συμβάντων, δέν φαίνεται νά παραστάθηκε, παραμένοντας έτσι μόνο ώς 
άναγνωστική κωμωδία.

Τό 1873 έκδίδεται στή Σμύρνη ή μονόπρακτη κωμωδία Οί ερωτες ενός 
γέροντοςτον Νικολάου Π. Καρά γιά τόν όποιο δέν ύπάρχουν πληροφορίες 
εάν ήταν σμυρνιός ή όχι, ώστε τό έργο νά μπορεί νά ένταχθεΐ ασφαλώς ή 
όχι στή σμυρναϊκή δραματουργία.

Πρωταγωνιστής ό Γαβρόνης, ένας άνόητος γέρος πού ερωτεύεται τρελά 
μιά σοβαρή έγγαμη κυρία, άφοσιωμένη στον σύζυγό της, τήν ’Αμαλία, ή 
όποια δέν γνωρίζει τίποτα γιά τά αίσθήματά του. Στήν προσπάθειά του νά 
τήν προσεγγίσει, ζητά τή βοήθεια τού ύπηρέτη της Φίλιππου, ό όποιος προ- 
κειμένου νά κερδίσει χρήματα άπό τόν επίδοξο εραστή στήνει, μέ σύνεργό 
τήν υπηρέτρια τού σπιτικού, ένα ολόκληρο σκηνικό σέ βάρος τής ηθικής 
τής κυρίας του, γεγονός πού παρ’ ολίγο νά στοιχίσει τήν εύτυχία τού 
παντρεμένου ζευγαριού. Τελικά ή παρεξήγηση λύνεται, ό ύπηρέτης άπολύε- 
ται, ή ’Αμαλία δέχεται τή συγγνώμη τού συζύγου της, πού τήν υποψιάστηκε 
άδικα καί ό γέρο-Γαβρόνης μένει στά κρύα τού λουτρού.

"Ενας λοιπόν άκόμη έρωτομανής γέρος, μετά τούς επιφανείς Λεπρέντη 
τού Μ. Χουρμούζη (’Αθήνα 1835), Μαργαρήτη τού Α. Μ. Τ. τού Βυζαντί
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ου (Κωνσταντινούπολη 1839), Έρωτομανή Χατζή Άσλάνη τού Εύαγγελι- 
νοϋ Μισαηλίόη (Σμύρνη 1845) καί τον Γέροντα εραστή στην άνώνυμη 
μονόπρακτη κωμωδία (Αθήνα 1872), συνεχίζει τήν παράδοση τού γέρο- 
Πανταλόνε στην ελληνική κωμωδιογραφία μέ κωμικά μοτίβα τή μεταμφίε
ση καί τήν εξ αυτής παρεξήγηση, όχι όμως εξίσου έπιτυχώς μέ τούς 
προηγηθέντες ήρωες, γεγονός πού κατατάσσει τό έργο στις άναγνωστικές 
κωμωδίες. Παρ’ όλα αυτά θά γνωρίσει χρόνια αργότερα καί δεύτερη έκδο
ση (’Αθήνα 1900).

Μία άκόμη μονόπρακτη κωμωδία δημοσιεύεται τό 1874 στό σατιρικό 
φύλλο Βέλος μέ τίτλο Μαραβίας, Πυρνέας, Σβέτσος καί Άρμάος119. ’Αντι
κείμενό της ή αντιπαράθεση των μελών τού ’Αναγνωστηρίου «Όμόνοια»179 180 
τής Σμύρνης Γρηγοράκη Μαραβία, Πυρνέα, Σβέστου καί Άρμάου μέ τόν 
εκδότη τού Βέλους Γεώργιο Καρύδη, ό όποιος μέσα από τό έντυπό του 
αφήνει υπονοούμενα έναντιόν τους για έλλειψη διαφάνειας στή διαχείριση 
φιλανθρωπικής λοταρίας πού διενεργούσαν γιά λογαριασμό τού «’Ανα
γνωστηρίου». Εκείνοι άντεπιτίθενται μέ τήν έκδοση σάτιρας κατά τού 
προσώπου του. Πρόκειται γιά αναγνωστική κωμωδία ελεγκτικής στόχευ- 
σης, πίσω άπό τήν οποία κρύπτεται ανταγωνισμός τοπικών παραγόντων 
έπιρροής τής σμυρναϊκής κοινωνίας.

’Ακολουθεί καί δεύτερη, άτιτλη αυτή τή φορά, μονόπρακτη κωμωδία, μέ 
ήρωες τά ίδια πρόσωπα στά όποια προστίθενται ό Πρόεδρος τού ’Αναγνω
στηρίου, ό Βαμβακάς καί ό Καββαλινέας καί άντικείμενο τήν έριδα πού 
ξεσπάει άνάμεσά τους, λόγω τού συνεχιζόμενου διασυρμοΰ τους άπό τόν 
Γεώργιο Καρύδη181 182 μέσω τού Ιδιου έντύπουι82. Λίγες μέρες αργότερα δημο
σιεύεται στήν ίδια εφημερίδα άνώνυμη μονόπρακτη κωμωδία Τό τουρνέ183, 
σέ μορφή έμμετρου διαλόγου δεκαέξι πεντάστιχων στροφών, μέ οκτασύλ
λαβους ομοιοκατάληκτους στίχους, ανάμεσα σέ δύο γυναικεία πρόσωπα,

179. Έφ. Βέλος (Σμύρνη), 2 Μαΐου 1874. Πρόσωπα τού έργου: ό Μαραβίας, ό 
Πυρνέας, ό Σβέτσος υπάλληλος τού «’Αναγνωστηρίου τής Όμονοίας», ό Άρμάος 
Πρόεδρος τού «’Αναγνωστηρίου», ό Καββαλινέας εκδότης τής εφημερίδας Βέλος 
καί ό Βαμβακάς, όλοι μέλη τού «’Αναγνωστηρίου».

180. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τού Ελληνισμού στή Μικρά 
’Ασία. Β': Σύλλογοι τής ’Ιωνίας», Δελτών τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται
ρείας τής Ελλάδος 28 (1985), σσ. 77-78.

181. Γιά τόν Γεώργιο Καρύδη, βλ. Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή 
Σμύρνη, σσ. 159, 166, 170, 172, 173, 180, 300, 303, 306, 334.

182. Βέλος, άρ. φ. 9, 9 Μαΐου 1874, σ. 1.
183. Στό ίδιο, 16 Μαΐου 1874, σ. 4.
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τήν Ευφροσύνη και τή Ζεννοΰ. Θέμα του ή μόδα καί ή πιστή τήρησή της, 
σύμφωνα μέ τις κοινωνικές έπιταγές. Πρόκειται για μίαν άνάλαφρη σάτι
ρα τής γυναικείας κοκεταρίας, πού αναγκάζει τή γυναίκα νά χειραγωγείται 
άπό τή μόδα, προκειμένου νά γίνεται αρεστή στό άνδρικό φύλο καί παράλ
ληλα νά ύποδηλώνει όχι μόνο τήν κοινωνική της τάξη άλλά καί τήν άριστο- 
κρατική της καταγωγή.

Τό 1877 ό Νικόλαος Φλαμπουριάδης θά καταθέσει τήν τρίτη κατά σειρά 
θεατρική του συμβολή, αύτή τή φορά μέ τόν Κάντε Πανάδα|84, μονόπρακτη 
κωμωδία πού τυπώνει στή Σμύρνη. Δημιούργημα μολιερικής καί γκολντο- 
νικής έπιρροής, πραγματεύεται τούς παράλληλους έρωτες ύπηρετών (Λα- 
ρέζου - Μαρούλας) καί άστών (Εύανθίας - Περούνη), πού, μετά άπό μικρές 
δυσκολίες, βρίσκουν αίσιο τέλος ύπό τή σκέπη του προστατευτικού καί 
συγκαταβατικού κόντε Πανάδα, πλούσιου κτηματία πού συναινεί στήν ένωση 
τής ανεψιάς του Εύανθίας μέ τόν καλό της καί διευκολύνει τόν γάμο τού 
ύπηρέτη του Λαρέζου μέ τή Μαρούλα, τοποθετώντας τόν επιστάτη στά κτή
ματά του. Τό έργο κλείνει μέ τά δύο ζευγάρια εύτυχισμένα νά τραγουδούν.

Μιά άκόμη εύχάριστη κωμωδία μετ’ μσμάτων, μέ μιά συνηθισμένη 
ίντριγκα παράλληλων ιστοριών άγάπης, εύρωπαϊκή μεταφύτευση συχνά 
επαναλαμβανόμενη στήν ελληνική κωμωδιογραφία τού 19ου αιώνα, έργο 
χωρίς ιδιαίτερες άπαιτήσεις. Παράστασή του εντοπίζεται στά Χανιά άπό 
τόν θίασο «Εύτέρπη» στις 12 Δεκεμβρίου 1882184 185 186.

Τό 1889 ό σμυρνιός λόγιος Φραγκίσκος Δελαγραμμάτικας τυπώνει στήν 
’Αθήνα στον ίδιο τόμο μέ τό δράμα του Μιχαήλ Παλαιολόγος τήν έμμετρη 
μονόπρακτη κωμωδία του Αί άπρόοπτοι συναντήσεις Ή ύπόθεση δια
δραματίζεται στή Σμύρνη καί περιστρέφεται γύρω άπό τόν έρωτα δύο 
νέων, τής Μαρίας καί τού Γεωργίου, πού άγνοούν ότι οί πατέρες τους, ό 
γέρο-Ζωρζής καί ό γερο-Νικολάκης, ήταν γνώριμοι άπό τό παρελθόν. Ή 
άποκάλυψη τής παλιάς αύτής φιλίας, πού πραγματοποιείται μετά άπό μιά 
άπρόοπτη συνάντηση των δύο γονιών, θά διευκολύνει τά πράγματα πού θά 
λάβουν αίσιο τέλος γιά τούς δύο νέους, ένώ ή προσχηματική λιποθυμία τής 
Μαρίας, όταν συλλαμβάνεται έπ’ αύτοφόρφ μέ τόν άγαπημένο της άπό τόν

184. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ελληνική βιβλιογραφία μονόπρακτων 
έργων τού 19ου αιώνα, Α' συμβολή», Παράβασις 4 (2002), σ. 138, άρ. 273. Ή λέξη 
«πανάδα» σημαίνει στή δημοτική «παπάρα» καί έδώ ό συγγραφέας υπονοεί τόν 
καλόγνωμο άνθρωπο, πού εύκολα μπορεί νά έξαπατηθει.

185. Έφ. Πατρίς (Χανιά), άρ. φ. 51, 11 Δεκ. 1882 καί άρ. φ. 52, 18 Δεκ. 1882.
186. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, δ.π., σ. 176, άρ. 535.
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πατέρα της, άλλη μία απρόοπτη συνάντηση, φέρνει στο προσκήνιο τήν 
εμφάνιση ενός ψευτογιατρού, άχτάρη187 στο επάγγελμα, πού αγαπούσε 
κρυφά τήν υπηρέτρια τού σπιτιού Σοφία, μία παράλληλη ερωτική ιστορία, 
πού θά λάβει καί αύτή αίσιο τέλος.

Ή ανάλαφρη αύτή κωμωδία, χωρίς Ιδιαίτερες δραματουργικές απαιτή
σεις, εμπλουτίζεται μέ δύο διωδίες πού τραγουδούν οί πρωταγωνιστές 188 
στην αρχή καί στο τέλος τού έργου, σύμφωνα μέ τή μόδα τής έποχής των 
κωμωδιών «μετ’ ασμάτων», αλλά καί τήν εμφάνιση τού κωμειδυλλίου τήν 
ίδια χρονιά πού τυπώνεται τό έργο.

Τό επιτυχέστερα σμιλεμένο πρόσωπο τής κωμωδίας είναι αύτό τού ψευ
τογιατρού, πού μέ δεξιοσύνη σκιαγράφησε ό συγγραφέας, γιατρός καί ο 
ίδιος στό επάγγελμα. Μέ ίταλίζον λεξιλόγιο διανθισμένο μέ άνύπαρκτους 
ιατρικούς όρους, ô Δελαγραμμάτικας προσθέτει ένα άκόμη άντιπροσωπευ- 
τικό δείγμα στον κωμικό τύπο τού γιατρού, όπως αύτός έχει διαχρονικά 
διαμορφωθεί στήν ελληνική καί εύρωπαϊκή δραματουργία.

Ή ενότητα των μονόπρακτων κωμωδιών ολοκληρώνεται μέ ένα έμμετρο 
θεατρόμορφο διαλογικό ποίημα μέ τίτλο Ό καυγάς τής Γίδας καί τής Λύ
ρας 189 190 πού δημοσιεύεται στήν εφημερίδα Αρμονία τό 1891. Πρόκειται γιά 
σάτιρα γραμμένη μέ τήν εύκαιρία τών άπόκρεων, όπου μέ δύο άλληγορικά 
πρόσωπα, τή Γίδα (Αμάλθεια)'“0 καί τή Λύρα (’Αρμονία),191 διακωμωδείται ό 
άνταγωνισμός τών έφημερίδων τής Σμύρνης. Ή διαλογική αύτή σάτιρα 
άπαγγέλθηκε στά «εξ άμάξης» άπό τό κάρο τής δημοσιογραφίας192, πού έλα

187. Άχτάρης = μεταπράτης.
188. Τίς διωδίες στήν αρχή τού έργου τραγουδούν ό Γεώργιος καί ή Μαρία καί 

στό τέλος τού έργου ό άχτάρης μέ τή Σοφία.
189. «Ό καυγάς τής Γίδας καί τής Λύρας. Άποκρηάτικο διαγώνισμα τού 1891. 

Άφιεροΰται τφ Κομητάτο) τών Άπόκρεων έν Σμύρνη», Αρμονία (Σμύρνη), 6 Μαρ
τίου 1891.

190. Μακροβιότατη ελληνική εφημερίδα τής Σμύρνης (1838-1922) στήν όποια 
εργάστηκαν οί σημαντικότεροι "Ελληνες δημοσιογράφοι καί στήν οποία δημοσίευ
σαν κείμενά τους οί εκλεκτότεροι λόγιοι καί λογοτέχνες τής Σμύρνης (Χρ. Σολομω- 
νίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 25-126).

191. Ή Αρμονία, πολιτική, επιστημονική καί εμπορική εφημερίδα άρχισε νά 
έκδίδεται τό 1880 έως τό 1922, μέ πρώτους εκδότες της τον Γεώργιο Άσθενείδη καί 
τον Μιλτιάδη Σεϊζάνη (στό ίδιο, σσ. 192-196).

192. Ή Ελληνική Δημοσιογραφία τής Σμύρνης. Εντός τριών κάρρων, βραδέως 
καί μετά κόπου διασχιζόντων τό πλήθος, άγεται ή έλληνική δημοσιογραφία τής 
Σμύρνης, μετά πάντων τών συνεργατών αυτής καί τής Κοινής Γνώμης. Έν τφ
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βε μέρος στην αποκριάτικη παρέλαση τοΰ 1891 στη Σμύρνη, ανεπιτυχούς 
όμως λόγω μη κατάλληλης προετοιμασίας των ηθοποιών πού έπέβαιναν 
σ’ αυτό Παραστάθηκε επίσης τήν ίδια περίοδο στό σπίτι τοΰ Δ. Ί. Ίωαν- 
νίδη στον "Αγιο Δημήτριο στή Σμύρνη, άπό νεαρούς ερασιτέχνες πού είχαν 
τήν πρόθεση νά έπαναλάβουν τήν παράσταση στα Τράσσα καί Τσιβιλή-Δου- 
βάρη καί πιθανόν στήν Περαία ή στον Μπουρνόβαι94.

Ε. Κωμειδύλλια

Στό τέλος τοΰ αιώνα, ή σμυρναϊκή δραματουργία, άκολουθώντας τόν συρ
μό τής κωμειδυλλιακής έκρηξης στήν ’Αθήνα, θά εμπλουτιστεί μέ τρία 
κωμειδύλλια. Τό 1891 παρουσιάζονται Οί έρωτες τής Μνας193 194 195, έργο άνώ-

πρώτφ κάρρφ ή γηραιό. «’Αμάλθεια», ρικνή τήν μορφήν, άλλά νεάζουσα τήν περι- 
βολήν φέρει επί κεφαλής τό μυθολογικόν αϋτής κέρας, επ’ αύτοϋ δε τόν διασωθέ- 
ντα, επί κεράτων βουβάλου, πετεινόν εκ τής πλημμύρας των Σωκίων. Παρ’ αυτή ό 
πονηρός Ζ. Ξ. Ψ. άλλ ’ άνευ φανού, ϊνα μή άναγνωρισθή καί έτερός τις νεανίσκος. 
Έν τφ δευτέρω ή «Σμύρνη», φέρουσα τήν εγχώριον ενδυμασίαν, άλλα πολύ άτη- 
μελώς, έχει παρ’ αυτή τόν Ξοϋθον καί Οϋτινα. Έν τφ τρίτια παρίσταται ή «Αρμο
νία» εν δέ τή συνοδεία αϋτής παν άλλο ή άνθρωπίνως παρίσταται καί ό υποφαινό
μενος Άνθρωπος. Τά πάντα φαίνονται πενιχρά, άτελή, καί μετά τής έπιτυχίας 
εκείνης, ήτις κατά τόν Μεσαίωνα ύπεχρέου τούς ζωγράφους νά έξηγώσι κάτωθι 
τΦν άριστουργημάτων αυτών περί τίνος έπρόκειτο, διότι άλλως τε θά έμενον άκα
τανόητα. Ευτυχώς καί ύπό τών άσπλάγχνων τής καλής ιδέας δημίων έλήφθη ή 
δέουσα πρόνοια, ώστε ή δημοσιογραφική παρέλασις μή έκληφθή ώς διάβασις ’Αθιγ
γάνων ( Αρμονία, 6 Μαρτίου 1891, όπου καί εκτενέστατο άρθρο για τόν εορτασμό 
των άπόκρεων στή Σμύρνη).

193. Στό ίδιο.
194. ’Ό.π., 11 Μάρτ. 1891, σ. 3. Μετά τή Σαρακοστή είχαν σκοπό νά παραστή

σουν τήν ίδια κωμωδία μέ προσθήκη τραγουδιών, καθώς καί τό δράμα Κασσιανή 
καί Ακύλας στό εαρινό θέατρο τής Προκυμαίας, για ενίσχυση τοΰ Σχολείου τής 
Τσικουδιάς καί τοΰ Φασουλά (στό ίδιο).

195. Σώζεται ώς χειρόγραφο στό Θεατρικό Μουσείο, μέ μορφή τριών ανεξάρτη
των αυτοσχέδιων φυλλαδίων πού άντιστοιχοΰν στις τρεις πράξεις τοΰ έργου μέ 
υπογραφή τοΰ άντιγραφέα Κανδηλιώτη, Σμύρνη, 8 Αύγούστου 1891 (Θ. Χατζηπα- 
νταζής, Τό κωμειδύλλιο. Τόμ. Α': Τό κωμειδύλλια καί ή εποχή του, ’Αθήνα, Ερμής, 
1891, σσ. 190-191). Στό χειρόγραφο περιλαμβάνεται καί ή έξής διανομή: Κυρά 
Φιλιώ Μαρία Πετρίδου, Νίνα Χαρίκλεια Άθανασοπούλου, Ελένη ’Αμαλία Πίστη, 
Άρτεμις Χρυσάνθη Καρακάλου, Νίκος Σπυρίδων Σφήκας, Κοσμάς Γεώργιος 
Νικηφόρος, Τζών Σπυρίδων Ταβουλάρης, Μαστρο-Νικόλας ’Αναστάσιος Άπέργης, 
Αλέξης Παναγιώτης Σταματόπουλος, φίλος τού Τζών Έδμόνδος Φύρστ, Μιχάλης 
’Ιωάννης Καράκαλος.
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νυμου Σμυρνιοΰ πού παίχτηκε χωρίς μεγάλη επιτυχία 196 από τον θίασο 
«Μένανδρο» τοΰ Διον. Ταβουλάρη στις 7 καί 8 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρο
νιάς στή Σμύρνη197. Τό τρίπρακτο αύτό κωμειδύλλιο, μέ ύπόθεση παρμένη 
από τά σμυρναϊκά ήθη καί σέ σμυρναϊκή διάλεκτο γραμμένο, περιελάμβα- 
νε τριάντα περίπου τραγούδια μελοποιημένα καί τονισμένα άπό τούς 
καλύτερους μουσικοδιδασκάλους. Θέμα του ή άστατη συμπεριφορά τής 
Νίνας, μιας έπιπόλαιας κοπέλας, πού, βρισκόμενη σέ ηλικία γάμου, ταλα
ντεύεται νά έπιλέξει άνάμεσα σέ τρεις υποψήφιους μνηστήρες, τον βαρύ- 
κοο Νίκο, τον Κοσμά, έμπορο άπό τήν Καισάρεια καί τον άγγλο Τζών. 
Τελικά μετά άπό πολλές παλινωδίες παντρεύεται τον Νίκο, έπιλογή όχι ή 
καλύτερη γι’ αύτήν, παγιδευόμενη άπό τον Τζών, πού θέλησε μέ τον τρόπο 
αύτό νά τήν εκδικηθεί γιά τήν απόρριψή του, ενώ εκείνος παντρεύεται τήν 
καλύτερή της φίλη, ’Άρτεμη.

Ή κριτική τό συνέκρινε μέ τήν Τύχη της Μαρούλας γιά τό τερπνό καί 
διασκεδαστικό περιεχόμενό του, θεωρώντας πλεονέκτημα τήν άναφορά του 
στά σμυρναϊκά ήθη 198 199. Παρ’ όλα αύτά δέχτηκε τά πυρά ανώνυμου λόγιου 
τής Σμύρνης, ό όποιος μέ κείμενό του πού δημοσίευσε στον τύπο, κατέθεσε 
τή δυσαρέσκειά του, επειδή κατά τήν άποψή του τό συγκεκριμένο έργο διέ
συρε τά ήθη τής πατρίδας τους, μέ τή βαναυσότητα των εκφράσεων καί τάς 
νύξεις τής ταπεινοτάτης βωμολοχίας καί ιδιαίτερα τούς Άνατολίτες 
εμπόρους200.

Τήν ίδια χρονιά φαίνεται ότι γράφεται καί τό μονόπρακτο κωμειδύλλιο 
Ό εξακουστός μπαρμπέρης πού εκτυλίσσεται σ’ ένα κουρείο στή Σμύρνη. 
Πρόσωπα ό Τζανέτος, άγύρτης κουρέας, καί ό τυχοδιώκτης Μιμήκος

196. Νέα Έφημερίς, 18 Σεπτεμβρίου 1891 (Θ. Χατζηπανταζής, ό.π.).
197. ’Αρμονία, 11 Σεπτεμβρίου 1891, σ. 3.
198. Ό.π., 7 Σεπτεμβρίου 1891, σ. 3.
199. Ό.π. 11 Σεπτεμβρίου 1891, σ. 3. Ό άνώνυμος λόγιος πού υπογράφει ώς 

«Είς ειλικρινέστατος φίλος» επισημαίνει τήν άνάγκη δημιουργίας υγιούς θεάτρου, 
κατάλληλου γιά τήν ανάπτυξη τοΰ λαού, ενώ μέ τήν παρουσίαση έργων, όπως Οί 
έρωτες τής Νίνας καί άλλων πού ανήκουν στο ίδιο είδος, ή ελληνική σκηνή εξευτελί
ζεται καί μετατρέπεται σέ Καραγκιόζ μπερτεσή (ό.π., 11 Σεπτεμβρίου 1891, σ. 3). 
Συνιστά τέλος στον συγγραφέα νά ασχοληθεί καλύτερα μέ μεταφράσεις έκλεκτών 
Ιστορικών καί κοινωνικών προϊόντων τής νεότερης δραματικής φιλολογίας, 
έφ’ όσον θέλει νά υπηρετήσει τήν ελληνική σκηνή καί τό πανελλήνιο (ό.π., 18 Σε
πτεμβρίου 1891, σ. 3).

200. Στό πρόσωπο τοΰ Κοσμά προσωποποιεΐται ό ’Ανατολίτης (Θ. Χατζηπα
νταζής, Τό κωμειδύλλιο, σ. 107 καί Βάλτερ Πούχνερ, Ή γλωσσική σάτιρα στήν 
ελληνική κωμωδία τοΰ 19ου αιώνα, σ. 366, εδώ σημ. 45).
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Κατζαρόλας. Ό Τζανέτος, ετοιμαζόμενος για τον γάμο του μέ τή Μαργαρί
τα πού έπρόκειτο να γίνει εντός της ημέρας, εμφανίζεται πολύ βιαστικός 
να δίνει οδηγίες στούς ύπαλλήλους του για τις προετοιμασίες, όταν μπαί
νει στό κουρείο του ό Μιμήκος Κατζαρόλας εξίσου καί εκείνος βιαστικός. 
Ό Τζανέτος τόν διαβεβαιώνει για τή σβελτάδα του καί ξυρίζοντάς τον τού 
άπαριθμεί τίς ’ιδιότητες για τίς όποιες είναι ξακουστός, άφοΰ έκτος άπό 
κουρέας, είναι εμπειρικός γιατρός, φαρμακοποιός κ.λπ. Ό πελάτης εκνευ
ρίζεται καί τού τονίζει ότι βιάζεται πολύ, γιατί τό μεσημέρι παντρεύεται τή 
Μαργαρίτα, γεγονός πού κάνει τόν μπαρμπέρη εκτός εαυτού έτοιμο νά τόν 
σφάξει. Μέ τή συζήτηση άποδεικνύεται ότι ή μνηστή τού Μιμήκου ήταν 
άθηναία, ενώ τού Τζανέτου σμυρνιά καί τό μόνο κοινό τους σημείο ήταν ή 
συνωνυμία τους. Ή παρεξήγηση λύνεται, ό πελάτης φεύγει καί ό μπαρμπέ- 
ρης χαρούμενος τραγουδά τίς άρετές τού γάμου201.

Πρόκειται γιά ένα εύχάριστο έργάκι ανώνυμου συγγραφέα, πού στηρί
ζει τήν κωμικότητά του στήν παρεξήγηση καί διανθίζεται μέ τραγούδια στό 
κλίμα τής έποχής. Παίχτηκε άπό τόν θίασο «Μένανδρο» τού Διον. Ταβου- 
λάρη στή Σμύρνη τό καλοκαίρι τής ίδιας χρονιάς, καθώς καί τήν επόμενη 
(1892)202.

Τό 1895 ό Άνδρέας Καβαφάκης, λόγιος νέος άπό τίς Κυδωνιές, γράφει 
τή Μίράνδα203, τρίπρακτο κωμειδύλλιο ισπανικής υπόθεσης, γραμμένο στή 
δημοτική μέ έννέα τραγούδια. Άπό αύτά, τά έπτά επενδύθηκαν μέ ιταλική 
μουσική, ένα χορωδιακό τραγούδι τονίστηκε άπό τόν μουσικοδιδάσκαλο 
Μπεκατώρο καί ένα ακόμα άπό τόν Βασίλειο Σιδέρη204.

Στή σκηνή παρουσιάστηκε άπό τόν θίασο «Μένανδρος» 205 στό θέατρο

201. Τό χειρόγραφο κείμενο σώζεται σέ τετράδιο μικρού σχήματος μέ 9 άριθμη- 
μένες σελίδες στή Βιβλιοθήκη τού Θεατρικού Μουσείου (Θ. Χατζηπανταζής, <5.π., 
σ. 195).

202. Στό ίδιο.
203. Άπό τό κείμενο έχουν σωθεί μόνον επτά στίχοι πού δημοσιεύτηκαν στήν 

'Αρμονία άπό τόν μικροβιολόγο Λέανδρο Κοκκινίδη πού εκφράζει τόν θαυμασμό του 
γιά τό έργο (Πέτρος: Στον τόπο μας τόν άγριο, όπου τόν δέρνει ό ήλιος/και μάς φλο
γίζει ταίς ψυχές καί καίει τό κορμί μας / ποιός είδε κόρη γαλανή, ξανθομαλλοϋσα 
κόρη; / ’Εγώ τήν είδα τήν ξανθή καί τήν γαλανομμάτα /κι ’ έγίνηκαν τά μάτια της ανί
κητοι μαγνήτες / καί τά ξανθά της τά μαλλιά γινήκαν άλυσσίδες / καί μέ κρατούσε 
σκλάβο της, δυστυχισμένο σκλάβο! ('.Αρμονία, 10 Αύγουστου 1895).

204. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 5325, 29 Ίουλ. 1895.
205. Διχογνωμία προέκυψε μεταξύ τού συγγραφέα Άνδρέα Καβαφάκη καί τού 

θιασάρχη Διον. Ταβουλάρη στήν επιλογή τού γυναικείου όνόματος στον τίτλο
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Σμύρνης στις 23 Αύγουστου 1895, σέ μια μεγαλοπρεπή παράσταση πού 
εντυπώσιασε για τήν απόδοση των ηθοποιών καί τών λυρικών καλλιτε
χνών καί ιδιαίτερα για τήν πολυτέλεια τών καινούργιων ενδυμασιών καί 
τού σκηνικού διάκοσμου2“. Ό συγγραφέας κλήθηκε στή σκηνή μέ παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα καί τού προσφέρθηκαν στεφάνι καί λύρα 206 207. Ή 
κριτική βρήκε τό έργο πολύ άνώτερο όλων τών νέων έργων πού παίχτηκαν 
κατά τή θεατρική εκείνη περίοδο καί προέτρεψε τή σμυρναϊκή δημοσιογρα
φία νά υποδείξει τα πιθανά έλαττώματα τού έργου, προς όφελος τής μελ
λοντικής εξέλιξης τού συγγραφέα208. Καί πράγματι ό πρωτοεμφανιζόμενος 
τότε θεατρικός συγγραφέας θά δώσει καί άλλα δείγματα τής θεατρικής του 
γραφής 209, ενώ παράλληλα θά εξελιχθεί σέ σημαντικό δημοσιογράφο τής 
όμογένειας στο Κάιρο καί τήν Κωνσταντινούπολη210.

Μίράνόα ή Φλώρα (ο.π., 12 Αύγ. 1895). Τελικά το έργο παίχτηκε μέ τίτλο Μιράνδα 
καί Φλώρα Ç.Αρμονία, 17 Αύγ. 1895 καί Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, 
σ. 136).

206. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 5238, 21 Αύγ. 1895 καί Αρμονία, 23 Αύγ. 1895. Στο 
έργο διακρίθηκαν οί ηθοποιοί Διον. Ταβουλάρης, Γρηγόριος Σταυρόπουλος, 
Έδμόνδος Φύρστ, Γεώργιος Νικηφόρος (στον ρόλο τού Άγγλου έντομολόγου) καί 
τό ζευγάρι Σπυρίδων καί Μαρία Δημητρακοπούλου, καί στήν άπόδοση τών τρα- 
γουδιών ή Άνδριανή Βαλεριάνη καί ό βαρύτονος Άνδρέας Φιλιππίδης ('Αρμονία, 
24 Αύγ. 1895).

207. Στο Ιδιο.
208. Ό.π., 25 Αύγ. 1895. Ό συγγραφέας μέ επιστολή του ζήτησε νά μή δημοσιευ

τεί άνάλυση τού έργου, μέχρι νά έπαναληφθεΐ ολόκληρο σέ προσεχή παράσταση, 
διότι στήν πρώτη παρουσίασή του πολλά μέρη του συντμήθηκαν από τούς ήθο- 
ποιούς καί συμπληρώθηκαν πρόχειρα άπό τούς ίδιους (στο ίδιο).

209. Ό Άνδρέας Καβαφάκης ήρθε σέ επαφή μέ τή δραματική τέχνη γράφοντας 
ώς δημοσιογράφος τή στήλη «Θεατρική Έπιθεώρησις» στήν εφημερίδα 'Αρμονία 
(15 Ίουν. 1891, σ. 3). Μετά τή Μιράνδα γράφει τήν Κόρη τού φονηά, δράμα πού 
άνεβάζει στό «Θέατρο Έσβεκίας» στό Κάιρο ό θίασος τού Δημ. Άλεξιάδη τον 
Δεκέμβριο 1896 (Ταχυδρόμος Άλεξανδρείας, άρ. φ. 806, 27 Δεκ. 1896). Ένα τρίτο 
έργο του μέ τίτλο Les uns et les autres φαίνεται ότι γράφτηκε στό Παρίσι, όταν ό 
Καβαφάκης πραγματοποιούσε εκεί τις σπουδές του. Διαβάστηκε άπό τον ηθοποιό 
Perrin σέ φιλολογική βραδιά στό σπίτι τής κ. Ροαγιέρ, όπου ό Άνδρέας Καβαφάκης 
έδωσε διάλεξη «Περί τού θεάτρου άπό τών άρχαιοτήτων χρόνων μέχρι τής έποχής 
μας» (δ.π., άρ. φ. 1666, 16 Δεκ. 1899). Καί τά τρία έργα του δέν φαίνεται νά έχουν 
έκδοθεΐ.

210. Ό Άνδρέας Καβαφάκης γεννήθηκε στό Άίδίνι τής Μικρός Ασίας τό 
1870. Σπούδασε στήν Εύαγγελική Σχολή τής Σμύρνης καί άργότερα ηθικές καί 
πολιτικές επιστήμες στό Παρίσι. Τή δημοσιογραφική του σταδιοδρομία έγκαινίασε
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ΣΤ. Δραματικά ειδύλλια

Ή δραματουργία της έποχής θά συμπληρωθεί μέ τέσσερα δραματικά ειδύλ
λια. Πρώτο μνημονεύεται το έργο Ή τιμή τής κόρης τού Λουκά Νικολαΐδη 
πού παίζεται άπό τόν θίασο των Δημ. Άλεξιάδη - Ευάγγελου Παντόπουλου 
στο θέατρο «Σπόρτιγκ-Κλάμπ» της Σμύρνης στις 7 Μαρτίου 18962,1 μέ επι
τυχία, όπως φαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι επαναλαμβάνεται λίγες μέρες 
μετά, στις 12 Μαρτίου211 212. Παρά τήν εύμενή υποδοχή τού κοινού ή κριτική 
έπισήμανε ότι τό έργο έπρεπε νά τύχει περαιτέρω επεξεργασίας213. ’Ακο
λουθεί στο τέλος τής ίδιας χρονιάς Ή κόρη τής Λιάκονρας τού Γεωργίου 
Χριστοφορίδη, ποιητή άπό τή Νέα Έφεσο, πού παίζεται στις 19 Δεκεμβρί
ου 1896 στήν παλαιά Δημοτική Σχολή τής περιοχής, άπό τόν θίασο 
«Αισχύλος» τού Κωνσταντίνου Φωτιάδη 214. Τήν επόμενη χρονιά ό 
δημοσιογράφος Άχιλλέας Κτένας215 216 γράφει τήν Κόρη τοϋ Σεβδίκιοϊ1'6,

στο Κάιρο, συνεργαζόμενος μέ τίς ελληνικές εφημερίδες Φως καί Κάϊρον. Μετά 
τήν ανακήρυξη τού τουρκικού συντάγματος, εγκαταστάθηκε τό 1909 στήν Κωνστα
ντινούπολη, όπου συνεργάστηκε αρχικά μέ τίς έφημερίδες Θάρρος καί αργότερα μέ 
τόν ’Αμερόληπτο πού άπέκτησε μεγάλη κυκλοφορία, χάρη στα πύρινα άρθρα του 
κατά τής πολιτικής καί των μεθόδων τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου «Ένωσις-Πρό- 
οδος». Καταδιώχθηκε γι’ αύτό άπό τούς Τούρκους καί κατέφυγε στήν ’Αθήνα, 
όπου 'ίδρυσε τήν εφημερίδα ’Ελεύθερος Τύπος (Αύγ. 1916), πού τάχθηκε ύπέρ τής 
πολιτικής τού Έλευθ. Βενιζέλου. Δολοφονήθηκε τόν Φεβρουάριο τού 1922, άπό 
πολιτικούς του αντιπάλους (Χρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, 
σσ. 212-213).

211. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 5467,4 Μαρτίου 1896 καί άρ. φ. 5469, 7 Μαρτίου 1896.
212. Στο ίδιο, άρ. φ. 5472, 11 Μαρτίου 1896 καί άρ. φ. 5473, 13 Μαρτίου 1896.
213. Ό συγγραφέας επευφημήθηκε, όμως ή κριτική άφήνει νά νοηθεί δτι τό έργο 

είχε κάποιες άτέλειες (στό ίδιο, άρ. φ. 5470,8 Μαρτίου 1896).
214. Έφ. Φως (Σάμος), άρ. φ. 1,18 Δεκεμβρίου 1896, σ. 3.
215. Γιος τού επίσης δημοσιογράφου Θ. Κτένα (Χρ. Σολομωνίδης, δ.π., σ. 206), 

ò Άχιλλέας Κτένας εμφανίζεται νά ύπογράφει μέ τό όνομά του θεατρικές κριτικές 
στον τύπο τής Σμύρνης (βλ. ενδεικτικά Νέα Σμύρνη, 20 Μαρτίου 1898), γεγονός πού 
μαρτυρεί τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τό θέατρο. Έκτος άπό συγγραφέας τής 
Κόρης τον Σεβδίχιοϊ, ô Ά. Κτένας μετέφρασε άπό τά γαλλικά τήν τρίπρακτη κωμω
δία Τρεις...γιά εναν, πού παίχτηκε στήν Αθήνα στό θέατρο «Τσόχα» τόν ’Ιούνιο 
1899 άπό τόν θίασο τού Ευάγγελου Παντόπουλου (Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6255, 16 
Ίουν. 1899).

216. Τό 1903 μνημονεύεται καί μέ τόν τίτλο Στάσα άπό τό όνομα τής ήρωίδας καί 
παίζεται στό θέατρο «Κοκκόλη» στή Σμύρνη (βλ. Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή 
Σμύρνη, σ. 308). Ίσως πρόκειται γιά διασκευή ή βελτιωμένη μορφή τού προ
ηγούμενου έργου. Τό Σεβδίκιοϊ ή Σεβδήκιοϊ ήταν ονομασία περιοχής τής Σμύρνης.
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έμμετρο τρίπρακτο ειδύλλιο, πού δέν φαίνεται, όπως καί τα δύο προηγού
μενα νά έχει έκδοθεΐ. Ή υπόθεσή του διασώζεται μέσα από μία κριτική.

"Ενα αίσθημα συμπάθειας αναπτύσσεται άνάμεσα σέ δύο νέα παιδιά, 
τή Στάσα καί τον Δήμο, συμμαθητές στο ίδιο σχολείο. Κάποια μέρα βρί
σκοντας μιά φωλιά πουλιών σέ ενα δένδρο, ορκίζονται στήν Παναγία 
άμοιβαία αγάπη. Σύμφωνα μέ τή λαϊκή πίστη, όποιος βρει φωλιά που
λιών, πρέπει νά παντρευτεί πριν παρέλθει χρόνος. "Ομως ό πατέρας τής 
Στάσας θέλει νά τήν παντρέψει μέ τόν κυρ Πέτρο, πλούσιο γαμπρό, πού 
τήν έχει ερωτευτεί, καί όχι μέ τόν φτωχό Δήμο. "Η Στάσα αντιδρά, άλλά ό 
πατέρας της μένει άνυποχώρητος στις ικεσίες τού Δήμου καί τού πατέρα 
του, τόν όποιο απειλεί μέ ξυλοδαρμό. Ή κατάσταση θά άνατραπει, όταν 
θά αποδειχτεί ότι ό Πέτρος υπήρξε δολοφόνος. Ή άποκάλυψη αυτή θά 
τόν οδηγήσει σέ αύτοκτονία, οπότε ό Δήμος καί ή Στάσα παντρεύονται μέ 
τις ευλογίες τού πατέρα της, άποδεικνύοντας ότι ό έρωτας υπερνικά τή 
δύναμη τού χρήματος217. Στή σκηνή τής Σμύρνης φαίνεται νά παίχτηκε τό 
1897 από τήν Εύαγγελία Παρασκευοπούλου218, έπισύροντας άρνητική κρι
τική219, καί στις 28 ’Ιουλίου 1899 22°, στό θέατρο Προκυμαίας από τόν θία
σο τής Αίκ. Βερώνη, μέ θετικά σχόλια221. Ή ενότητα αυτή συμπληρώνεται

217. Άκτίς (Σμύρνη), άρ. 22, 1897, σ. 360.
218. Δέν μνημονεύεται ή ημερομηνία τής παράστασης, άλλα φαίνεται ότι παί

χτηκε άπό τήν Εύαγγελία Παρασκευοπούλου (στό ίδιο).
219. Τό έργο κρίνεται ...κοινόν καί τετριμμένον, μέ λύσιν βεβιασμένην, άλλ’ 

άνευ παραλογισμών καί ηλιθίων εξάρσεων· κατά τούτο άποτελεί έξαίρεσιν των 
ποιητικών προϊόντων τού τόπου. Ό σνγγραφεύς εχει άκριβή τόν κοινόν νοϋν καί 
θά έπιτνχη εν τή εμπορική άλληλογραφίφ. Άλλ ’ εάν δεν άκούση τήν συμβουλήν 
ημών, επιμένη δε εν τή εις Παρνασσόν όδφ, νομίζομεν ότι τραγικώτερον θά έπλέ- 
κετο καί φυσικώτερον θά ελύετο τό δράμα αν ή Στάσα ήτο κόρη τού υπό τού 
Πέτρου φονευθεντος Στάθη, εκτός εάν θελήση νά έπεξεργασθή επί τό αστειότερου 
τό εργον του, τό όποιον εχει τόν σκελετόν κωμωδίας. Τουλάχιστον θά επιτρέπηται 
τότε εις τήν κ. Παρασκευοπούλου νά γελά άφελώς άντί νά δακρύη εξ άνάγκης καί 
άκαίρως (στό ίδιο). Ό ανώνυμος κριτικός τής Άκτίνος επισημαίνει ότι ό χαρακτη
ρισμός τού έργου ώς ειδυλλίου δέν δικαιολογείται άπό τό περιεχόμενό του, εκτός 
ενεκα τής σκηνής καί τής χωρικής τών ηθοποιών άμφιέσεως καί ψέγει γενικά τούς 
θιάσους για τήν κακή εκλογή τού δραματολογίου τους (στό ίδιο).

220. Νέα Σμύρνη, άρ. φ. 6278, 21 Ίουλ. 1899 καί άρ. φ. 6284, 29 Ίουλ. 1899.
221. Τό έργο περιέχει κατσιρμάδες καπνού καί καυγάδες καί κατημέρια εις τό 

Ταπλαντζίκι καί παρέαν εις τού Παππά καί Γιάννη καί λουκουμάδες εις τό 
Καζαμούρη άπό τάς όποιας θά φάγη καί τό άκροατήριον. Ή σκηνή γίνεται εν 
καιρώ χολέρας, διά νά είναι ό κόσμος περισσότερος εις τό Σεβδίκιοϊ. Αυτά τά 
εγχωρίου εξελίξεως έργα είναι προτιμότερα άπό τούς κόντιδες καί μαρκέξους καί
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το 1902 μέ το Δίκιο τής καρδιάς222, έμμετρο δραματικό ε’ιδύλλιο του Μαρί
νου Κουτούβαλη.

'Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση τής σμυρναϊκής δραματουργίας του 
19ου αίώνα, θά πρέπει να έπισημάνουμε ότι στή Σμύρνη εκδόθηκαν καί άλλα 
θεατρικά έργα223, πού δεν συμπεριελήφθηκαν στό παρόν μελέτημα, γιατί οί 
συγγραφείς τους δέν είχαν καμία σχέση μέ τον μικρασιατικό ελληνισμό224.

Ζ. Θεατρικά έργα ηθοποιών

’Αντίθετα αξίζει να μνημονευθοΰν σέ μία ξεχωριστή ενότητα θεατρικά έργα 
ηθοποιών, σμυρνιών καί μη, τα οποία εκδόθηκαν στή Σμύρνη. Ζώντας σέ 
κατάσταση συνεχών μετακινήσεων λόγω των περιοδειών τών θιάσων όπου 
μετείχαν, οί προκείμενοι ήθοποιοί-συγγραφείς φαίνεται ότι κάποια χρο
νική περίοδο βρέθηκαν στή Σμύρνη καί έξέδωσαν εκεί τά θεατρικά τους 
πονήματα.

Πρώτος χρονολογικά, ό ήθοποιός ’Ιωάννης Κ. Ράμφος 225 μετέχοντας 
στον θίασο τών Μαρκεσίνη - Δέλλη καί στή συνέχεια στον θίασο τού Διον.

βαρώνους τών άλλων πού μας παριστάνουν συχνά πυκνά (ό.π., άρ. φ. 6279, 22 
’Ιουλίου 1899).

222. Χρ. Σολομωνίδης, Το θέατρο στή Σμύρνη, σ. 308. Άλλα στοιχεία για τό 
έργο δέν μάς είναι γνωστά.

223. Π.χ. Οί μάρτυρες τοϋ Άρκαδίου δράμα τού Τιμολέοντος Άμπελό άπό τή 
Σύρο (Σμύρνη 1867), Δύο είσέτι τοϋ έρωτος θύματα ή Τά κατ’ Εϋανθίαν καί !Αγη
σίλαον τρίπρακτο δράμα τού κυπρίου συγγραφέα Θεόδουλου Κωνσταντινίδου 
(Σμύρνη 1873).

224. Εξαίρεση άποτελεϊ ό Σπυρίδων Βασιλειάδης ό όποιος τό 1872 εμφανίζεται 
ώς άντεπιστέλλον μέλος τού «Αναγνωστηρίου» Σμύρνης καί φροντίζει να άπο- 
σταλούν άπό τήν ’Αθήνα 381 βιβλία καί φυλλάδια για εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης 
τού «’Αναγνωστηρίου» (Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση τού Ελληνι
σμού στή Μικρά ’Ασία. Β': Σύλλογοι τής ’Ιωνίας», Δελτίον τής Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 28 (1985), σ. 66). Τό μονόπρακτο του Χίμαι
ρα ή Ποιαν γλώσσαν λαλοϋσιν έν τφ ούρανφ θά δημοσιευτεί ένα χρόνο μετά στήν 
έφημερίδα Πρόοδος τής Σμύρνης (βλ. επίμετρο στό τέλος τού τόμου), ένώ άρθρο 
αφιερωμένο στή μνήμη του δημοσιεύεται στό σμυρναϊκό περιοδικό Βίων, άρ. 18- 
19, 15 Νοεμ. 1878, σσ. 288-290.

225. Ό ’Ιωάννης Ράμφος πρέπει νά είναι γιος τού λαϊκού μυθιστοριογράφου 
Κωνσταντίνου Ράμφου. Ώς ήθοποιός άρχίζει τή σταδιογραφία του τή δεκαετία τού 
1860 μαζί μέ τή γυναίκα του Ελένη Ράμφου ώς μέλος τού θιάσου τού Παντελή 
Σούτσα (Θ. Χατζηπανταζής, Άπό τοϋ Νείλου μέχρι τοϋ Αουνάβεως, τόμ. Α' 2, σ.



ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 269

Ταβουλάρη πού δίνουν παραστάσεις στή Σμύρνη τό 1866, εκδίδει εκεί τήν 
ίδια χρονιά τό δίπρακτο δράμα του Οί άντερασταί226, γιά τήν τύχη τού 
όποιου δέν ύπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία 227 228. Είχε προηγηθεΐ ή έκδοση 
τού δίπρακτου δράματός του, Ή άποτυχοϋσσ. έκδίκησις, τό 1865 στην 
’Αθήνα. Εκεί θά εκδώσει τό 1866, τό τρίτο κατά σειρά έργο του, Ο θρίαμ
βος της άθωότητος22\ πεντάπρακτο δράμα. Τό 1871 εκδίδει στή Θεσσαλονί

763). Εντοπίζεται πάλι μέ τον παραπάνω θίασο να δίνει παραστάσεις στήν ’Αθήνα 
(ο.π., σσ. 546, 549). Τήν άνοιξη τού 1866 ώς μέλος τού θιάσου Μαρκεσίνη - Δέλλη 
δίνει παραστάσεις στή Σμύρνη (δ.π., σ. 576), ενώ τον Σεπτέμβριο τής ίδιας χρονιάς 
εντοπίζεται στή Σύρο ώς μέλος τού θιάσου τού ’Ιωάννη Κούγκουλη (Μιχαήλ 
Δήμου, Ή θεατρική ζωή καί κίνηση στήν Έρμούπολη τής Σύρου κατά τό 19ο 
αιώνα: Τάσεις, επιλογές καί μεθοδεύσεις τής θεατρικής ζωής, τόμ. Γ', πίνακας 77, 
’Αρχείο Δήμου Έρμούπολης 1866). Τό 1867 γίνεται μέλος τού θιάσου τού Διον. 
Ταβουλάρη (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, σ. 69). Τό δνομά του εμφα
νίζεται επίσης στις αιτήσεις πού υποβάλλει ό Διον. Ταβουλάρης προκειμένου νά 
τού παραχωρηθεΐ γιά παραστάσεις τό θέατρο «’Απόλλων» τής Σύρου (Μιχαήλ 
Δήμου, δ.π., τόμ. Α', σ. 441, τόμ. Τ', πίνακας 86, ’Αρχείο Δήμου Έρμούπολης 1867). 
Τόν χειμώνα τού 1867-1868 είναι πιθανό νά συμμετείχε στον θίασο τού Σοφοκλή 
Καρύδη πού έδινε παραστάσεις στήν ’Αθήνα (Θ. Χατζηπανταζής, δ.π., σσ. 618-619). 
Άπό τό καλοκαίρι τού 1871 εμφανίζεται ώς θιασάρχης νά ηγείται μικρού θιάσου 
στή Σμύρνη καί στή Χίο (δ.π., σσ. 763-764), τό 1872 στή Σάμο (δ.π., σ. 766), τό 1873 
στήν Αίγυπτο (Κάϊρο καί ’Αλεξάνδρεια) (δ.π., σσ. 881, 882, 885), τό 1875 στή Λάρ
νακα (δ.π., σσ. 1026-1027) καί τό 1876 πάλι στή Σάμο (έφ. Σάμος, 29 Δεκ. 1876).

226. Ν. Βέης, δ.π., άρ. 9α καί Λ.-Τ., άρ. 163.
227. Ώς δίπρακτο δράμα μέ τόν τίτλο Οί άντερασταί δέν έχει εντοπιστεί παράστα

σή του. ’Αντίθετα έχουν καταγραφε! πολλές παραστάσεις μέ τή μονόπρακτη κωμωδία 
πού μετέφρασε ό Ίω. Κούγκουλης άπό τά ιταλικά Οί τρεις δεκανείς (Χρ. Σταματο- 
πούλου-Βασιλάκου, «Ελληνική βιβλιογραφία μονόπρακτων έργων τού 19ου αίώνα», 
άρ. 51, 233, 463, 601) πού παίζεται καί μέ τούς τίτλους Οί τρεις δεκανείς ή άντερα
σταί, Οί τρεις άντερασταί καί Οί άντερασταί (βλ. ενδεικτικά, ή ίδια, Τό ελληνικό θέα
τρο στήν Κωνσταντινούπολη τό 19ο αιώνα, τόμ. Β', σσ. 473-474).

228. Βλ. βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ. Πρόκειται γιά ένα ίπποτικό ρομαντικό δράμα πού 
εκτυλίσσεται στήν Ισπανία επί βασιλείας Καρόλου Γ' (1759-1788). Θέμα του τό 
ερωτικό πάθος καί ή δίψα τής εξουσίας πού οδηγούν τόν Άμεδαΐο Βέρνερ, υπασπι
στή τού Αύτοκράτορα, ερωτευμένο μέ τήν κόρη τού δεύτερου, Δολόρα, νά προβεί 
σέ ανίερες πράξεις προκειμένου νά διαλύσει τόν ευτυχισμένο γάμο της μέ τόν 
Έρνέστο, δούκα τής Γρανάδας. Τό άγαπημένο ζευγάρι θά ΰποστει τά πάνδεινα άπό 
τόν άδίστακτο συνωμότη Βέρνερ, όμως τελικά ή καλωσύνη καί ή άθωότητα θά 
θριαμβεύσουν έναντι τού μίσους, τού φθόνου καί τής κακίας. Τό έργο «έρνανίζει», 
άλλα ύστερε! κατάφωρα καί στή δραματουργική πλοκή καί στή σκιαγράφηση των 
χαρακτήρων.
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κη το πεντάπρακτο δράμα Ή καταστροφή τον Θεοδώρου, αύτοκράτορος 
τής Άβυσσηνίας219, πραγματευόμενος τό ίδιο θέμα μέ τον Ευάγγελο 
Άρνιωτάκη πού είχε έκδώσει στή Σμύρνη τό 1870 Τό τέλος τοϋ Θεοδώρον, 
αύτοκράτορος Άβυσσηνίας καί τό 1889 εμφανίζεται στά Τρίκαλα ώς εκδό
της τής πεντάπρακτης τραγωδίας Ή Φραγγίσκα πού είχε μεταφράσει άπό 
τά Ιταλικά ό Παναγιώτης Ματαράγκας229 230.

Δεύτερος χρονολογικά ήθοποιός-συγγραφέας, ό Βασίλειος Άνδρονό- 
πουλος231, βρισκόμενος στή Σμύρνη ώς μέλος τού θιάσου τού Δημ. Άλεξιά- 
δη, εκδίδει εκεί τό 1870 την τετράπρακτη κωμωδία του Ή νποκρινομένη 
τήν πριγκηπέσσαν232. Ή ύπόθεση εκτυλίσσεται στην Κωνσταντινούπολη. 
Στό εμπορικό του στον Γαλατά, επισκέπτεται τόν πλούσιο άλλά τσιγγούνη 
Λαυρέντιο, ή Αικατερίνη, φτωχή κοπέλα, πού τοϋ ζητάει πέντε λίρες γιά 
Ιερό σκοπό, τήν ίδρυση σχολείου. Αύτός όχι μόνο τής άρνειται, άλλά τής 
προτείνει νά γίνει έρωμένη του, προσφέροντας τόν εαυτόν της ενέχυρο γιά 
τά χρήματα πού θά τής δάνειζε. Έξαλλη άπό αγανάκτηση ή Αίκατερίνη 
εγκαταλείπει τό κατάστημά του, προσβεβλημένη στήν τιμή καί τήν άξιοπρέ- 
πειά της άπό τήν ανήθικη πρότασή του καί αποφασίζει νά τόν εκδικηθεί, 
καταστρώνοντας πανούργο σχέδιο.

Μεταμφιέζεται σέ ρωσίδα πριγκήπισσα πού τάχα έρχεται στήν Κων
σταντινούπολη μυστικά γιά πολιτικούς λόγους καί μέσω τοϋ επιτρόπου 
Παχούμιου προσεγγίζει τόν Λαυρέντιο, πού κολακεύεται άπό τή γνωριμία 
της. Τής άγοράζει σπίτι καί δαπανάει γι’ αύτήν 50.000 λίρες μέ ύστερο-

229. Βλ. Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου. Μνημονεύεται ώς 2η έκδοση. Έκτος 
άπό τά δύο κεντρικά πρόσωπα τοϋ αύτοκράτορα Θεόδωρου καί τής συζύγου τοϋ 
Άριέτης, πού παραμένουν τά ίδια καί στα δύο έργα, τά ύπόλοιπα διαφέρουν 
(Δαγιάγ υιός, Ιεζεκιήλ, μητροπολίτης Μαγδάλας, Γαραβίν Πρωθυπουργός, Πλόβδ- 
σιν υπασπιστής τοϋ Θεοδώρου).

230. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ίονική βιβλιογραφία, τόμ. Γ': 1881-1900, σ. 164, 
άρ. 8656.

231. Νικόλαος Λάσκαρης, «Οί έκλιπόντες: Βασίλειος Άνδρονόπουλος», Δελ
τών Συλλόγου Ελλήνων ’Ηθοποιών 8 (Ιανουάριος 1909), σσ. 2-4. Ό ίδιος, «Βα
σίλειος Άνδρονόπουλος», Τά Παρασκήνια, έτος Α', άρ. 21 (23 Νοεμβρίου 1924), 
σσ. 1-7. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, «Τό συγγραφικό έργο τοϋ ήθοποιοϋ Βασιλείου 
Άνδρονόπουλου», ’Ατάκα (12, Ίουλ.-Αύγ. 2001), σσ. 8-9. Άνδρέας Δημητριάδης, 
«Ό ηθοποιός Βασίλειος Άνδρονόπουλος (1838-1892)», Πρακτικά Α' Πανελλήνιου 
Θεατρολογικοϋ Συνεδρίου : Τό έλληνικό θέατρο άπό τό 17ο στον 20ό αιώνα, ’Αθή
να, 17-20 Δεκ. 1998, έπιμ. ’Ιωσήφ Βιβιλάκης, Αθήνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ergo, 2002, σσ. 159-168.

232. Λ.-Τ., άρ. 177.
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βουλία πάντοτε, πιστεύοντας ότι θά κερδίσει από τήν Ιδια δεκαπλάσια 
ποσά. Ή άπάτη όμως άποκαλύπτεται. Ή Αικατερίνη συλλαμβάνεται, ενώ 
ό Λαυρέντιος έξαπατημένος καί ρεζιλεμένος υπόσχεται ότι θά αλλάξει 
χαρακτήρα.

Πρόκειται γιά μια κωμωδία ηθών πού σαρκάζει τήν κοινωνική υποκρι
σία μέ κωμικά συμφραζόμενα καί επιδέξια πλασμένους χαρακτήρες, θύμα
τα τής ματαιοδοξίας καί τής πλεονεξίας τους. Τό έργο καυτηριάζει τίς συμ
βατικές ανθρώπινες σχέσεις πού στηρίζονται στό συμφέρον καί στήν εκμε
τάλλευση, τό κυνήγι τού χρήματος καί τήν έλλειψη ανθρωπιάς καί ευαισθη
σίας. ’Ιδιαίτερα σατιρίζεται ή μεγαλοαστική τάξη γιά τήν κενοδοξία της καί 
τήν επίδειξη τού νεοπλουτισμού της, ενώ σέ δεύτερο επίπεδο μέσα άπό τήν 
καταδίκη τού φιλορωσισμού τού Λαυρέντιου, αφήνεται να διαφανεΐ ή άπο
ψη τού συγγραφέα γιά τήν εξωτερική πολιτική τής χώρας καί τίς σχέσεις 
της μέ τή Ρωσία.

Τό γεγονός ότι ό Βασίλης Άνδρονόπουλος ήταν πολιτικά σκεπτόμενο 
άτομο γίνεται σαφές άπό τό πρώτο κιόλας έργο του μέ τίτλο Ή αντοχειρο- 
τόνητος δημογεροντία καί τά πρακτικά αυτής233 (’Αθήνα 1866), τρίπρακτη 
κωμωδία μέ τήν όποια καταδικάζει τήν άπληστία καί τή ραδιουργία τών 
δημογερόντων πού χρησιμοποιούσαν τήν εξουσία γιά Ιδιον όφελος, σέ 
βάρος τών πολιτών. Πέρα άπό τά δύο αύτά έργα, ό ήθοποιός μέ τόν περι
πετειώδη, πλάνητα βίο 233 234 του, θά αναπτύξει καί περαιτέρω συγγραφική 
δραστηριότητα235 236.

Μία ιδιόμορφη περίπτωση άποτελεί ό κερκυραιος εύπατρίδης Άνδρέας 
Δέ Κάστρο, ήθοποιός καί συγγραφέας, πού δίνει παραστάσεις περιφερόμε
νος στις θεατρικές πιάτσες τής εποχής, ύποδυόμενος συνήθως σέ ένα έργο 
περισσότερα τού ενός δραματικά πρόσωπα. Λόγω τών πολλών ιδιοτήτων 
του άποκαλεΐται άπό τόν τύπο φιλοσοφικοδραματοκωμικός™, τραγικο-

233. Λ.-Τ., άρ. 435.
234. Άνδρέας Δημητριάδης, δ.π.
235. Άλλα έργα του Τό φάσμα τοϋ Μοντεφόρτου ή Ή ένταφιασθεΐσα ζώσα 

(Βραΐλα 1874) πεντάπρακτο δράμα, Δολοφονία Όγλ εν τή μάχη τής Μακρυνίτσης 
(Πάτρα 1886) (το ίδιο θά έκδοθεΐ άργότερα ατά Τρίκαλα τό 1890). Ή έκδοση τού 
τελευταίου έργου του μέ τίτλο *Εγκλημα επί εγκλήματος ή Τριπλή δολοφονία τρί
πρακτο δράμα, πού βασίστηκε σέ πραγματικό περιστατικό τριπλής δολοφονίας πού 
συντάραξε τήν ξένη κοινωνία τής Αίγύπτου, αναγγέλλεται στον αλεξανδρινό τύπο, 
όμως δέν έχει βρεθεί (Ταχυδρόμος'Αλεξανδρείας, άρ. φ. 154, 16 Άπρ. 1891, άρ. φ. 157, 
5 Μαΐου 1891 καί άρ. φ. 163, 16 Ίουν. 1891).

236. Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), άρ. φ. 5658,28 Άπρ. 1888.
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κωμικοφαντασηκός 237 συγγραφέας καί δραματουργοϋποκριτοαοίδός 238, 
ενώ ή ιδιόρρυθμη καλλιτεχνίζουσα συμπεριφορά του έδινε λαβή για ποικί
λα ειρωνικά καί σατιρικά σχόλια239 240.

Στή Σμύρνη ό Άνδρέας Δέ Κάστρο εκδίδει τό 1881 τό πεντάπρακτο 
φανταστικοτραγικόν δράμα Ή μάρτυς Αικατερίνη καί ό ζηλότυπος σύ
ζυγός της1*0, πού εκτυλίσσεται στην Κέρκυρα τό 1602-1603, μία υπόθεση 
άρρωστημένης ζηλοτυπίας πού καταλήγει στό έγκλημα, ό δράστης τοϋ 
όποιου τιμωρείται μέ θεία παρέμβαση. Ό Ισπανός Καστέλλας παντρεμένος 
μέ τήν κερκυραία Αικατερίνη, αφού τήν ύποχρεώσει νά τοϋ ορκιστεί 
αιώνια πίστη, φεύγει γιά τό Παρίσι, όπου διάγει βίο άκόλαστο, χωρίς νά 
δώσει σημεία ζωής στή γυναίκα του επί ένα χρόνο. Εκείνη, άν καί πιέζεται 
άπό τούς συγγενείς της πού έχουν πληροφορηθει γιά τήν άσωτη ζωή του, νά 
έκδώσει διαζύγιο, τόν περιμένει υπομονετικά.Όταν εκείνος τελικά επι
στρέφει, άνυπόστατες ύποψίες ζήλειας κυριεύουν τό μυαλό του, πού τόν 
οδηγούν στον φόνο τής γυναίκας του, τής μητέρας της καί τής άδελφής 
της.Όταν μέ σατανικό τρόπο θά προσπαθήσει νά ενοχοποιήσει τόν κου
νιάδο του γιά τόν φόνο τής Αικατερίνης, θά βρει τόν θάνατο άπό τή Θεία 
Δίκη πού τόν κατακεραυνώνει.

Στον αντίποδα τής ενάρετης μάρτυρος Αικατερίνης ό Άνδρέας Δέ 
Κάστρο γράφει τήν Πονηρά γυνή, μονόπρακτο κωμειδύλλιο πού εκδίδει 
στή Σμύρνη τό 1891. Πρωταγωνίστριά του εδώ ή νεαρή καί όμορφη Αφρο
δίτη, γυναίκα παμπόνηρη καί δολοπλόκα, επιδιώκει τόν γάμο μέ πλούσιο 
γέρο, τόν άστρονόμο Κλεινό, γιά νά λύσει τό οικονομικό της πρόβλημα καί 
αύτό τοϋ άδελφοΰ της, πού σπατάλησε τήν προίκα της στό χαρτοπαίγνιο, 
αδιαφορώντας γιά τόν φτωχό Πιπεράκη, πού απελπισμένος άπό τόν ανα
νταπόδοτο έρωτά του φεύγει γιά σπουδές στή Γαλλία. Παρουσιάζεται 
λοιπόν ώς πλούσια νύφη στον συμφεροντολόγο γεροξεκούτη Κλεινό καί 
ρίχνοντάς τον στά δίχτυα της, τόν πείθει νά τής χαρίσει 100.000 στερλίνες 
ώς προγαμιαίο δώρο. Στό συμβολαιογραφείο όμως όπου πηγαίνουν γιά νά

237. "Ο.π., άρ. φ. 7704,4 Άπρ. 1895.
238. Ό.π„ άρ. φ. 7715, 14 Άπρ. 1895.
239. Πίφ-πάφ. «Θεατρικά», Ραμπαγάς, έτος Δ', άρ. 318 (18 Όκτ. 1881), σσ. 6-7 

καί έτος Ε', άρ. 413 (16 Σεπτεμβρίου 1882), σσ. 4-5. Ελαφρό τύπο τόν χαρακτηρίζει 
ό Χρ. Σολομωνίδης (Τό θέατρο στή Σμύρνη, ο. 122).

240. Βλ. Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη, «Προσθήκες στήν Bibliographie Io
nienne», Ό Έρανιστής 13 (1976), σσ. 211-241 καί Θωμάς Παπαδόπουλος, δ.π., τόμ. 
Γ: 1881-1900,σ. 9, άρ. 7437.



ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 273

ετοιμάσουν τα χαρτιά του γάμου, ό συμβολαιογράφος Φιδόδενδρος γοη
τευμένος εδώ καί καιρό άπό τή νύφη, αποφασίζει νά τής προσφέρει τά 
διπλά, προκειμένου νά τήν κερδίσει ό ίδιος. Εκείνη, συνειδητοποιώντας 
ότι υπάρχουν νέοι ευκατάστατοι άνδρες πού τήν επιθυμούν, αλλάζει γνώ
μη. Ό γάμος μέ έναν ηλικιωμένο στέκεται εμπόδιο στά σχέδιά της. Γιά νά 
μπορέσει νά παντρευτεί τον συμβολαιογράφο, πείθει τον Κλεινό, πού έχει 
πιά μάθει ότι δέν είναι πλούσια, νά τήν υιοθετήσει καί εκείνος νά παντρευ
τεί κάποια τίμια κοπέλα άπ’ τό ορφανοτροφείο, επιβεβαιώνοντας ακόμη 
μιά φορά ότι πρόκειται γιά πονηρά γυνή.

Ή υπόθεση όλοκληρώνεται μέ όλους τους ήρωες εύχαριστημένους νά 
τραγουδούν241.

Τό έργο άκολουθει τήν παράδοση τών μονόπρακτων κωμωδιών πού 
σκοπό είχαν τήν τέρψη τού κοινού. Ευχάριστο, ευρηματικό καί καυστικό σέ 
ορισμένα στοιχεία, δέν μειονεκτεΐ άπό τεχνικής καί δραματουργικής άπο
ψης. Οί άντρες τής κωμωδίας, άφελεΐς, εύπιστοι, εύκολα χειραγωγούνται 
άπό τή γυναίκα-διάβολο, πού άκούει στό όνομα ’Αφροδίτη, άρχέτυπο τής 
επιθυμητής γυναίκας, τής θεάς τού έρωτα, ή οποία μέ βασικό όπλο τήν 
όμορφιά, τά νειάτα καί τήν πονηριά της, κινεί τά νήματα. Ό κόμης Άνδρέ- 
ας Δέ Κάστρο, πού εμφανίζεται ώς συγγραφέας καί άλλων έργων,242 μέ τήν 
Μάρτυρα Αικατερίνη καί τήν Πονηρά γυνή σκιαγραφεί δύο διαμετρικά 
αντίθετους χαρακτήρες γυναικών, άποδεικνύοντας ότι είχε πολύ καλά 
μελετήσει τούς γυναικείους αυτούς τύπους. Ώς προς τή σκηνική παρου

241. Τό έργο ώς κωμειδύλλιο εμπλουτίζεται μέ έννέα τραγούδια (Νεολόγος 
Κωνσταντινούπολης άρ. φ. 7712-7713 (12 Άπρ. 1895). Βλ. επίσης, Χρ. Σταματο- 
πούλου-Βασιλάκου, Τό ελληνικό θέατρο στήν Κωνσταντινούπολη τό 19ο αιώνα, 
τόμ. Α', σ. 220).

242. Τά πεντάπρακτο δράμα Τό πεπρωμένον πού μνημονεύεται ώς έργο του καί 
πού παίχτηκε άπό τον θίασο τού ’Αντωνίου Τασσόγλου στήν Κωνσταντινούπολη 
στό θέατρο Μνηματακίων στις 29 ’Απριλίου 1888 (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλά- 
κου, δ.π.) είναι μετάφραση τού γαλλικού δράματος Le destin. Tò αιμοσταγές δρά
μα περιέχον έννέα φόνους, πού στή μετάφραση περιορίστηκαν σέ πέντε, γράφτηκε 
αρχικά στά ιταλικά καί παίχτηκε σέ θέατρο τής Βενετίας (Έφημερίς, άρ. φ; 248, 5 
Σεπτεμβρίου 1886). Έργο του μέ τίτλο Ή ειμαρμένη πού μνημονεύεται τό 1895 
(Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, άπ.), πρέπει νά είναι τό ίδιο έργο μέ τον άνωτέ- 
ρω τίτλο. Έγραψε επίσης τό κωμειδύλλιο Ό περίδοξος γαμπρός πού έκδόθηκε 
στήν ’Αλεξάνδρεια τό 1897 (ΕΛΙΑ. Βλ. επίσης, Ελένη Γούλη, «Εκατό χρόνια θεα
τρικής ζωής στήν ’Αλεξάνδρεια», Κ.: Περιοδικό Κριτικής Λογοτεχνίας καί 
Τεχνών, άρ. 5, Ίουλ. 2004, σ. 51).
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σίασή τους, τα έργα του παίχτηκαν κυρίως άπό τον ίδιο, άλλα καί άπό 
άλλους θιάσους243.

Τέταρτος ήθοποιός-συγγραφέας είναι ό σμυρνιός Εμμανουήλ Λοράν- 
δος244, πού τον ’Οκτώβριο τού 1884 24\ μέλος τότε τού θιάσου τού Νικολά
ου Λεκατσά 246 γράφει στη Σμύρνη τή δίπρακτη κωμωδία του Χνδαιοαρι- 
στοκρατομαχία, πού θά έκδώσει στην Έρμούπολη τό 1888. Μέσα άπό την 
άναζήτηση γαμπρού γιά τήν κόρη τους Εύρυδίκη άπό τό ζεύγος τού 
εύκατάστατου κτηματία Καμπιόνη καί τής συζύγου του Πολύμνιας, πού 
έχουν νά έπιλέξουν άνάμεσα σε τέσσερις υποψήφιους, ό συγγραφέας πραγ
ματεύεται τήν παρακμή τής άριστοκρατίας τής εποχής καί τή διαφαινόμενη 
κυριαρχία τής άστικής τάξης, πού στηρίζεται στή δύναμη τού χρήματος. 
Διακωμωδούνται οί άριστοκράτες ύποψήφιοι γαμπροί, τρεις εδώ στον 
άριθμό, οί όποιοι, ξεπεσμένοι καθώς είναι, βάζουν στό στόχαστρο τήν 
προίκα τής Εύρυδίκης γιά νά λύσουν τό οικονομικό τους πρόβλημα, έπί-

243. Ή μάρτνς Αικατερίνη καί ô ζηλότυπος σύζυγός της παίχτηκε άπό τον ίδιο 
στήν ’Αθήνα τό 1882 (βλ. Ραμπαγάς, ό'.π.) καί στή Σμύρνη τό 1888 (Χρ. Σολομωνί- 
δης, Τό θέατρο στή Σμύρνη, δ.π., σ. 122). γιά παράσταση τού έργου του Τό πεπρω- 
μένον βλ. σημ. 242. Τό κωμειδύλλιό του Ή πονηρά γυνή παίζεται στό θέατρο 
«Όμονοίας» στήν Κωνσταντινούπολη στίς 13 ’Απριλίου 1895 άπό τον θίασο τής 
Αίκ. Βερώνη, μέ πρωταγωνιστή τον ίδιο τον συγγραφέα (Νεολόγος, άρ. φ. 7712- 
7713, 12 Άπρ. 1895 καί Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ο.π., τόμ. Β', σ. 203).

244. Γιά τή σμυρναϊκή καταγωγή του μάς πληροφορούν ό Σύλβιος (βλ. «Θέατρα 
στή Σμύρνη», Τά Παρασκήνια, έτος Α', άρ. φ. 49, 22 Άπρ. 1939) καί ό Μιχ. Ρόδάς 
(«Ή Σμύρνη καί τό έλληνικό θέατρο» Μικρασιατική Εστία, έτος Α', άρ. 1, Ίουλ.- 
Σεπτ. 1946, σ. 72), όμως δέν είναι γνωστή ή χρονολογία γέννησής του. Φαίνεται νά 
πρωτοεμφανίζεται τό 1876 μέ τον θίασο «Ευριπίδη» τού Μιχαήλ Άρνιωτάκη (Σιδέ- 
ρης, Ιστορία, δ.π., τόμ. Α', σ. 184). Ή σταδιοδρομία του θά άκολουθήσει άνοδική 
πορεία. Ξεκινώντας άπό μικρούς θιάσους («Θέσπις» Άντ. Τασσόγλου 1881, 
«Θέσπις» Β. Άνδρονόπουλου 1881, «’Αριστοφάνης» Δημοσθένη Νέρη 1882) θά 
συνεργαστεί στή συνέχεια μέ μεγάλους θιάσους (θίασο Νικ. Λεκατσά 1883-1884, 
«Μένανδρο» 1885-1888) καί άπό τό 1899 εμφανίζεται νά δίνει παραστάσεις μέ δικό 
του θίασο. Τό 1921 ό θίασός του εντοπίζεται στον Άφιόν Καραχισάρ (Σωματείο 
Ελλήνων Ηθοποιών: ’Ογδόντα χρόνια 1917-1997, έπιμ. Χρ. Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου, ’Αθήνα, Κ. καί Π. Σμπίλιας, 1999, σ. 280).

245. Βλ. έκδοση τού έργου Χυδαιοαριστοκρατομαχία, Έρμούπολη 1888.
246. Ό θίασός του βρισκόταν τότε στή Σμύρνη (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο 

στή Σμύρνη, δ.π., σ. 106. Βλ. επίσης, Άνδρέας Δημητριάδης, Ό Νικόλαος Λεκατσάς 
καί ή συμβολή του στήν άνάπτυξη τής υποκριτικής τέχνης στήν Ελλάδα, διδακτ. 
διατρ. στό Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Θεατρολογίας καί Μουσικολογίας τού Πανε
πιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 1997, σσ. 295-300, 302-304, 307).
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σης οί ξιπασμένες μάνα καί κόρη, ή δεύτερη φερέφωνο τής πρώτης, πού 
επιζητούν μέ κάθε θυσία γαμπρό εύγενή, πού νά άνταποκρίνεται στίς νεο- 
πλουτικές τους άπαιτήσεις. Τελικά θά προσγειωθούν άπό τον ρεαλιστή 
πατέρα στον τέταρτο υποψήφιο γαμπρό, τόν Βασιλάκη άπό τή Σαντορίνη, 
επιλογή πού αρμόζει στην κοινωνική τους τάξη.

Πρόκειται για μια ευχάριστη κωμωδία ηθών πού διαδραματίζεται σ’ ένα 
αστικό σπίτι τής ’Αθήνας στα τέλη τού 19ου αίώνα. Χωρίς Ιδιαίτερες δρα- 
ματουργικές άξιώσεις, ό συγγραφέας επιτυγχάνει τήν κωμικότητα, χάρη στή 
γλωσσική πολυμορφία, πού ποικίλλει άπό τήν αργκό καί τα υβριστικά 
ξεσπάσματα τού ζευγαριού στήν αρχή τού έργου, έως τήν εκλεπτυσμένη 
καθαρεύουσα των γαμπρών, άνάμεικτη, όπως προστάζει ή μόδα τής έποχής, 
μέ γαλλικές λέξεις καί ποιητικά στοιχεία, σέ αντίθεση μέ τό τραχύ έπαρχιώ- 
τικο ύφος τού Βασιλάκη.

Παράσταση τού έργου δέν μάς είναι γνωστή. Ό Έμμ. Λοράνδος θά κατα
πιαστεί στή συνέχεια μέ τή συγγραφή μονόπρακτων κωμωδιών για νά 
εμπλουτίσει τό δραματολόγιο τών ελληνικών θιάσων, πού σύμφωνα μέ τή 
συνήθεια τής έποχής, έκλειναν τις παραστάσεις τους μέ εύχάριστα μικρά 
θεατρογραφήματα. "Εργα του: Ό,τι δέν κάμνω νηστικός τό κάμνω μεθυσμέ
νος (’Αθήνα 1885), Ή ντάγκα (’Αθήνα 1889), Νυκτερινά ερωτικά επεισόδια 
(’Αθήνα 1889), Οί λιμοκοντόροι της Σμύρνης (’Αθήνα 1889) καί Τό αποκριά
τικο μασκαραλίκι (’Αθήνα 1890)247 248. Άπό αυτά Οί λιμοκοντόροι τής Σμύρνης 
πού εκτυλίσσεται στή Σμύρνη άπεικονίζει πρόσωπα καί καταστάσεις, πού ό 
ήθοποιός φαίνεται ότι γνώριζε άπό τήν έκει διαμονή του. Ήρωές του οί λιμο
κοντόροι, νέοι έρωτιδεΐς πού, άν καί ξεπεσμένοι οικονομικά, κατορθώνουν 
μέ τήν προσεγμένη ένδυμασία τους καί τούς κομψούς τους τρόπους νά γίνο
νται άντικείμενο πόθου γιά τις νέες τής έποχής. Πρόκειται γιά ένα εύχάριστο 
έργάκι γραμμένο στή δημοτική, διανθισμένο μέ άρκετές μικρασιατικές λέξεις, 
μέ πηγαίο χιούμορ, πού συμπληρώνεται μέ κεφάτα τραγούδια, καθώς δηλώ
νεται ώς κωμωδία μετ’ μσμάτων. Παρ’ ολα αύτά δέν φαίνεται νά παίχτηκε.

Στήν ενότητα αύτή τών ήθοποιών-συγγραφέων, πρέπει νά μνημονευθεΐ 
καί ό σμυρνιός ήθοποιός Λάσκαρης Μπερδελής, πού γράφει τό έργο Ό 
ήρως ’Αθανάσιος Διάκος, τετράπρακτο δράμα μετά διαφόρων εθνικών 
μσμάτων2™. Μακριά άπό τόν άσφυκτικό κλοιό τής τουρκικής λογοκρισίας

247. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ελληνική βιβλιογραφία μονόπρακτων 
έργων τού 19ου αίώνα, Α' συμβολή», Παρό,βασις 4 (2002), άρ. 455,541,545,546,562.

248. Ταχυδρόμος’Αλεξανδρείας, άρ. φ. 158, 12 Μαΐου 1891. Βλ. επίσης, Ελένη 
Γουλή, δ.π., σ. 51.
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ή έκδοσή του, πού πραγματοποιείται το 1891 στήν ’Αλεξάνδρεια, όπου ό 
ηθοποιός είχε μετοικήσει, εξηγείται άπό το γεγονός ότι τό καθεστώς των 
σουλτάνων τής Αίγυπτου περισσότερο ανεκτικό από αυτό τής υπόλοιπης 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, άφηνε περιθώρια έκδοσης ελληνικών έργων 
πατριωτικού περιεχομένου.

Η. Θεατρικά έργα γιά παιδιά

'Ολοκληρώνοντας τό παρόν μελέτημα γιά τή σμυρναϊκή δραματουργία, δεν 
πρέπει νά λησμονήσουμε ότι, έκτος άπό τό θέατρο γιά μεγάλους, στή Σμύρ
νη εντοπίζονται εκδόσεις θεατρικών έργων γιά παιδιά, μέ σαφή διδακτικό 
καί παιδαγωγικό χαρακτήρα, τά όποια παίχτηκαν σέ σχολικές παραστά
σεις. Πρώτο τό 1852 έκδίδεται Ό Δάμων καί Φιντίας2*9, μονόπρακτο δρά
μα τού Ί. Ά. Τασταβίνου, καθηγητή τής ελληνικής γλώσσας στό Γαλλικό 
Γυμνάσιο Σμύρνης249 250. Τό έργο μέ θέμα τό γνωστό παράδειγμα φιλίας, απο
τελεί μίμηση έργου τού Arnaud Berquin καί γράφτηκε γιά νά παρασταθει 
άπό μαθητές τήν ήμέρα των δημόσιων έξετάσεων251. Παίχτηκε έπίσης τόν 
Φεβρουάριο 1864252 άπό μαθητές τής ιδιωτικής σχολής των αδελφών Γ. καί 
Π. Γρηγοριάδη253.

Τό 1870 έκδίδεται Ό θρίαμβος τής φιλομαθείας ή Οί χωρικοί μαθηταί, 
τρίπρακτο δράμα σέ πεζό λόγο τού Γ. Ά. Άριστείδου254, πού είχε δημοσιευ-

249. Μέ τόν Ιδιο τίτλο είχε προηγηθεΐ ή έκδοση τού Ιστορικού δράματος τού 
Δημ. Γουζέλη, Ή μεγαλοφιλία τον Δάμωνος καί τοϋ Φιντίου ή Διονύσιος Τύραν
νος τών Συρακουσών, Ναύπλιο 1835 (βλ. Άννα Ταμπάκη, «Δημήτριος Γουζέλης, 
ένας δημοκρατικός λόγιος στό άρμα τού Διαφωτισμού», ΠαράβασιςΑ (2002), σ. 79) 
καί θά άκολουθήσει προ τού 1885 όμότιτλη μονόπρακτη κωμωδία τού Ελευθερίου 
X. Φοινικόπουλου (Έρμης Λ. Μουρατίδης, Τό Ποντιακό θέατρο: Μικρασιατικός 
Πόντος 1850-1922, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1991, σ. 215).

250. Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά καί νεανικά βιβλία τοϋ 19ου αιώνα: 
Σχολιασμένη καί εικονογραφημένη βιβλιογραφική καταγραφή, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1995, 
σ. 190, άρ. 253.

251. Στό ίδιο.
252. Έφ. Ευσέβεια (Σμύρνη), 28 Φεβρ. 1864.
253. Χρ. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, Αθήνα 1961, σσ. 303-304.
254. Γ. Α. Αριστείδης ψευδώνυμο τού Γ. Πάππη (Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεο

ελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα: 1800-1981, 2η έκδ., ’Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1983, σ. 29), 
πού έξέδωσε στή συνέχεια Τό φιλομαθές παιδίον προς χρήσιν τών άρρένων καί 
κορασίων, Μυτιλήνη 1876 (Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά καί νεανικά βιβλία
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τει τήν ίδια χρονιά σέ συνέχειες στο σμυναίικο περιοδικό Μέντωρ255. Θέμα 
του ή φιλομάθεια καί ηθικό δίδαγμά του ή αναγνώριση σέ όλους του δικαι
ώματος στή μάθηση, πέρα άπό καταγωγή καί οικονομική κατάσταση. Τό 
έργο παίχτηκε στο Ελληνικό Λύκειο Σμύρνης στο τέλος τής σχολικής χρο
νιάς, στις 25 ’Ιουνίου 1872256 καί στο Σχολείο Άρρένων τού Σεβδήκιοϊ στις 
23 ’Ιουλίου 1872257.

Τό 1871 ή Σαπφώ Λεοντιάς 258, παιδαγωγός καί λογία άπό τήν Κύπρο, 
διευθύντρια τήν εποχή εκείνη τού Παρθεναγωγείου τής 'Αγίας Φωτεινής 
στή Σμύρνη 259, γράφει τρία θεατρικά έργα μέ στόχο ν’ακολουθήσει τήν 
εύρωπαϊκή συνήθεια τού «πανηγυρίζειν» στο τέλος τής εξεταστικής περιό
δου μέ παράσταση ενός θεατρικού έργου.

Πρώτο είναι τό μονόπρακτο μέ τίτλο Συνέδρων των τεσσάρων ηπείρων 
’Ασίας, Ευρώπης, Αφρικής καί !Αμερικής μετά τής μικρας Ελλάδος πού 
άποτελεΐται άπό δύο σκηνές μέ δύο εκτενείς μονολόγους, όπου τίθεται τό 
ερώτημα, ποιά είναι ή πραγματική ευδαιμονία τού άνθρώπου. Γύρω άπό τή 
φιλοσοφική αύτή άναζήτηση άναπτύσσεται διάλογος μεταξύ τής μητέρας 
Γής καί των θυγατέρων της, ’Ασίας, Ευρώπης, ’Αφρικής καί ’Αμερικής. Στή 
συζήτηση συμμετέχει καί ή μικρή Ελλάδα, πού δίνει τελικά τήν άπάντηση: 
Ή ευδαιμονία τού άτόμου βρίσκεται στή γνώση τού εαυτού του καί τού 
άληθινού Θεού μέσω τής φιλοσοφίας καί τού χριστιανισμού, άποψη πού 
έπιδοκιμάζεται άπό τή Γή καί τις υπόλοιπες ήπείρους. Κείμενο άλληγορι- 
κό, γραμμένο υπό μορφή πού προσομοιάζει περισσότερο σέ φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό καί πολιτικό δοκίμιο παρά σέ θεατρικό έργο, παραγεμισμένο

τού 19ου αιώνα, σ. 307, άρ. 572) καί Βενιαμίν ό Λέσβιος, ήτοι ό βίος αυτόν, ’Αθήνα 
1880 (Χρ. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σ. 79).

255. Μέντωρ (Σμύρνη), έτος Β', άρ. 13 (Σεπτέμβ. 1870), σσ. 29-37 καί άρ. 14 
(Όκτ. 1870), σσ. 49-52.

256. Βλ. Ή εορτή τού Ελληνικού Λυκείου, στο ίδιο, έτος Γ', άρ. 35 (Ίούλ. 1872), 
σσ. 327-328. Σχετικά μέ τήν υπόθεση καί τό μήνυμα τού έργου, βλ. δ.π., σσ. 328-329.

257. Σμύρνη, 18 Ίουλ. 1872.
258. Βλ. «Σαπφώ Λεοντιάς», Εθνικόν Ήμερολόγιον τού έτους 1867, έκδοθέν 

υπό Μαρίνου Π. Βρετοΰ. Έν Παρισίοις..., έν Άθήναις 1867, σσ. 281-282. Σωτηρία 
Άλιμπέρτη, «Σαπφώ Λεοντιάς ή τού γένους διδάσκαλος», Πλειάς, έτος Β', άρ. 1 
(1900), σσ. 130-131 καί άρ. 7 (1900), σσ. 153-154. Επίσης Σπυρίδων Δεβιάζης, «Σαπ
φώ Λεοντιάς», Ελληνική ’Επιθεώρησες, έτος Ε', άρ. 55 (Μάιος 1912), σσ. 172-173 
καί άρ. 56 (’Ιούνιος 1912), σσ. 199-200. Άθηνά Ταρσούλη, Έλληνίδες ποιήτριες: 
1857-1940, ’Αθήνα 1951, σσ. 21-22, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Κύπριες λογοτέχνιδες: 
Μελέτη, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 26-27.

259. Χρ. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 224-251.
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καθώς είναι μέ γνώσεις γεωγραφικές, κοινωνικές καί φιλοσοφικές για 
προφανείς εκπαιδευτικούς σκοπούς, τό έργο υστερεί κατάφωρα σέ θεατρι
κότητα. Παρ’ όλα αυτά παίχτηκε μέ έπιτυχία τον ’Ιούνιο τού 1869 από 
μαθήτριες τού Παρθεναγωγείου τής 'Αγίας Φωτεινής στή Σμύρνη260.

Στο δεύτερο έργο της μέ τίτλο Συνδιάλεξες τον χορού τών Μουσών επί 
τοϋ Έλικώνος, καί αύτό μονόπρακτο, μεταφερόμαστε στήν άρχαιότητα στο 
όρος Έλικώνα, όπου οί εννέα μούσες συζητούν, μέ τή συμμετοχή καί τής 
θεάς ’Αθήνας, για τό ποια τέχνη καθιστά τόν άνθρωπο έντελώς σοφό. Κάθε 
μία μούσα άναφέρεται στήν τέχνη πού εκπροσωπεί καί στή συμβολή της 
στήν άνθρώπινη σοφία. Ή θεά Άθηνά θά καταλήξει στό συμπέρασμα ότι 
όλες οί τέχνες ώφελοϋν καί παιδεύουν τόν άνθρωπο, αλλά ή «έντελής 
σοφία» είναι απόρροια τού αμαλγάματος επιστήμης καί άρετής, δηλαδή 
λογικής καί χριστιανικού πνεύματος. Οί μούσες τήν επιδοκιμάζουν, ή 
Κλειώ ώς πρόεδρος κηρύσσει τή λήξη τής συνεδρίασης καί καλεί τήν Πολύ
μνια νά ψάλλει προς τιμή τής ’Αθήνας εναν ύμνο ηθικού κάλλους για τό 
πρόσωπο τής Έλληνίδας χριστιανής261.

Κείμενο φλύαρο, μέ πλατειασμούς καί μονότονες επαναλήψεις, μέ επι
τηδευμένο λεξιλόγιο καί έντονο διδακτισμό σχετικά μέ τόν χριστιανισμό, 
τή χρησιμότητα τής ιστορίας, τή μίμηση τών ενδόξων προγόνων, τή σπου- 
δαιότητα τής ελληνικής φυλής κ.ά., τό έργο, πού θυμίζει ποιμενικό δράμα 
μέ έντονο στοιχείο τήν ελληνοπρέπεια (σύνδεση τής αρχαιότητας μέ τόν 
χριστιανισμό), παίχτηκε δύο φορές από μαθήτριες τού Παρθεναγωγείου τής 
'Αγίας Φωτεινής, στις 27 ’Ιουνίου τού 1871262 καί τόν ’Ιούνιο τού 1874263 καί

260. Ή παράστασις τοϋ χάριν τών μαθητριών μου έπινοηθέντος ύπ ’ έμοϋ τού
του δράματος, ούτως είπεΐν, έγένετο (λίαν επιτυχοΰσα καί ένθουσιωδώς επικροτη- 
θεΐσα imo πολυπληθεστάτης όμηγύρεως κυρίων καί κυριών, κατά τήν ημέραν τής 
διανομής τών άπολυτηρίων) imo τών άπολυθεισών προ 3 ήδη ετών μαθητριών τής 
Βας Γυμνασιακής τάξεως του Παρθεναγωγείου τής 'Αγίας Φωτεινής. Στήν παρά
σταση έλαβαν μέρος οί μαθήτριες Καλλιόπη Βόσκοβικ, Στυλιανή Νικολαΐδου, Ζωή 
Γιαννάκογλου, ’Αναστασία Γεωργίου, Μαρία Παρασκευοπούλου καί Άνθίππη 
Δημητρίου, πού παρέστησαν αντίστοιχα τή Γή, τήν ’Ασία, τήν ’Αφρική, τήν Ευρώ
πη, τήν ’Αμερική καί τήν Ελλάδα (βλ. πρόλογο τής έκδοσης Παραστάσεις δραματι
κοί άρμόδιαι εις παρθεναγωγεία ή Συνέδρων τών τεσσάρων ηπείρων καί Συνδιά
λεξες τοϋ χοροϋ τών Μουσών επί τοϋ Έλικώνος, ύπό Σ. Λεοντιάδος, έν Σμύρνη, 
έκ τού τυπογραφείου τής Άμαλθείας, 1871).

261. Ε. Χασάπη-Χριστοδούλου, Ή έλληνική μυθολογία στό νεοελληνικό δράμα, 
τόμ. Α', σσ. 473-474 (εδώ σημ. 56).

262. ’Αμάλθεια, 26 Ίουν. 1871.
263. Ιωνία, 26 Ίουν. 1874.
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έπαινέθηκε από τον τύπο. Τα δύο αύτά έργα έκδόθηκαν από κοινού στή 
Σμύρνη το 1871 μέ τον γενικό τίτλο Παραστάσεις δραματικαί άρμόόιαι εις 
Παρθεναγωγεία264.

Τρίτο έργο της είναι Ή πατρίς δνσφοροϋσα μέ πρόσωπα την Πατρίδα 
καί τις κόρες της Σμύρνη, ’Αρετή, Παιδεία, Επιστήμη, Τέχνη, Βιομηχανία, 
Εύτυχία καί Έλληνοφροσύνη. Ή Πατρίδα, βρίσκεται σέ άπόγνωση καί 
απελπισία, γιατί τα παιδιά της, στρεφόμενα προς τά όθνεΐα καί ξένα, τήν 
έχουν έγκαταλείψει. Περίλυπη τής συμπαρίσταται ή μικρή της κόρη Σμύρ
νη. Ή εμφάνιση μιας από τις κόρες της, τής ’Αρετής, πού τής θυμίζει ότι 
υπήρχαν καί δυσκολότερες εποχές στό παρελθόν, τήν παρηγορει πρόσκαι
ρα, προσδοκώντας ότι θά έρθουν στό μέλλον καλύτερες μέρες. ’Εκείνη (ή 
Πατρίς) ελπίζει ή θεόσδοτος τοϋ Ιησού θρησκεία καί ή κόρη της ’Αρετή να 
φωτίσουν τόν νοΰ καί τήν καρδιά των άλλων παιδιών της καί ζητά από τή 
Σμύρνη νά καλέσει τά επισημότερα των τέκνων της, να παρουσιαστούν 
μπροστά της: ή Παιδεία, ή Επιστήμη, ή Τέχνη, ή Βιομηχανία, ή Εύτυχία καί 
ή Έλληνοφροσύνη. Κάθε κόρη περιγράφει τις δυσκολίες πού άντιμετωπίζει 
στήν εκτέλεση των καθηκόντων της προς τήν πατρίδα καί ή μητέρα τους τις 
νουθετεί νά έπανέλθουν στον δρόμο τής αλήθειας καί τής αρετής265.

Τό έργο, άλληγορικό μέ πολλούς συμβολισμούς καί κατάθεση θέσεων 
καί απόψεων για θέματα πού άπασχολοϋσαν τήν τότε ελληνική κοινωνία, 
ποιοτικά υποβαθμίζεται άπό τόν έντονο διδακτισμό τής Σαπφούς Λεοντιά- 
δος, πού έντάσσει τήν ενασχόλησή της μέ τό θέατρο στό πλαίσιο τού παι
δαγωγικού της έργου. "Αλλωστε σέ μία σειρά άρθρων της στον τύπο μέ τίτ
λο Ή έκ τοϋ θεάτρου ώφέλεια (ήθική, πνευματική, κοινωνική καί φιλολογι
κή) άποδεικνύεται ένθερμη ύποστηρίκτρια τού παιδαγωγικού ρόλου τού 
θεάτρου 266. Τό έργο δέν έκδόθηκε. Ή υπόθεσή του μάς είναι γνωστή άπό 
άναλυτική παρουσίασή του στον σμυρναϊκό τύπο 267. Παίχτηκε στις 6 ’Ιου
λίου 1872 στό Παρθεναγωγείο τής ’Αγίας Φωτεινής στή Σμύρνη 268.

264. Βλ. «Βιβλιογραφία: Σαπφώ Λεοντιάς: Παραστάσεις δραματικοί», Ευρυδί
κη (Κωνσταντινούπολη), έτος Β', άρ. 2 (30 Ίαν. 1872), σ. 40, στ. 2 καί «Παραστά
σεις δραματικοί υπό Σαπφοΰς Λεοντιάδος»,Όμηρος (Σμύρνη), έτος Α', άρ. 5, 
1873. Βλ. επίσης, Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Ελληνική βιβλιογραφία μονό
πρακτων έργων τού 19ου αιώνα», σ. 115, άρ. 119.

265. Πρόοδος (Σμύρνη), 8 Ίουλ., 11 Ίουλ. καί 13 Ίουλ. 1872.
266. !Αμάλθεια (Σμύρνη), 10 Ίαν., 17 Ίαν., καί 31 Ίαν. 1870.
267. Πρόοδος, 8 Ίουλ. 1872. Τό έργο άποσκοποΰσε στή στηλίτευση τής κακίας 

καί τήν ενίσχυση τής άρετής στήν άνθρώπινη κοινωνία.
268. "Ο.π., καί Σμύρνη, 7 Ίουλ. 1872.
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Επίλογος

Συγκεφαλαιώνοντας, ό απολογισμός τών θεατρικών έργων άποδεικνύει ότι 
οί σμυρνιοί συγγραφείς κατέθεσαν τή συμβολή τους σε όλα τα είδη του θεα
τρικού λόγου τού 19ου αιώνα.

Ή σμυρναϊκή δραματουργία μπορεί να άξιολογηθεΐ στο σύνολό της ώς 
μια ευπρόσωπη παρουσία στή γενικότερη ελληνική δραματουργία τού 
αιώνα αύτοΰ, παραμένοντας όμως μία περιφερειακή λογοτεχνική οντότητα, 
μέσα άπό τήν όποια δέν ξεπήδησε ò συγγραφέας εκείνος πού να ξεχωρίσει 
για τή δύναμη τής θεατρικής του πένας.

’Αντίθετα στον 20ό αίώνα, ή σμυρναϊκή επιθεώρηση 269 άνέδειξε πετυχη
μένους συγγράφεις τού είδους, τούς Σύλβιο (Άνδρέα Παπαδόπουλο), Λαί- 
λιο Καρακάση 270, Σταύρο Κουκουτσάκη271, Γιάννη Άναστασιάδη 272 κ.α., 
πού συνέχισαν μέ τήν Ιδια επιτυχία τό συγγραφικό τους έργο στήν ’Αθήνα 
καί μετά τή μικρασιατική καταστροφή.

269. Ή επιθεώρηση, θεατρικό είδος πού κυριαρχεί στή Σμύρνη ώς τό 1922, δέν 
περιλαμβάνεται στο παρόν μελέτημα, συνιστώντας μία ξεχωριστή ένότητα, πού 
λόγω τής πληθωρικής της παρουσίας πρέπει να άποτελέσει αντικείμενο έπιμέρους 
μελέτης.

270. Άς μνημονεύσουμε μερικούς τίτλους επιθεωρήσεων πού έγραψαν σέ 
συνεργασία δ Σύλβιος μέ τον Λαίλιο Καρακάση: Κορδελιώτισσες Κούκλες, Τό 
Λεξικό, Λοταρία (1915), Τζάζ-Μπάντ (1915), Σμυρνέϊκος Παπαγάλος (1916), 
’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τής Σμύρνης (1917), Οί κούκλες μας (1917), Καφφέ 
Σαντάν (1917), Τσιγγάνα Πριγκιπέσσα (1917), Τρεις αγάπες (1918), Νεράιδα τής 
’Αποκριάς (1918), Σμυρνεϊκα γέλια (1920) (Χρ. Σολομωνίδης, Τό θέατρο στή 
Σμύρνη, δ.π.).

271. Κινηματογράφος (1916), σέ συνεργασία μέ τον Νέστορα Λάσκαρη, Λόπι 
(1917) μέ τον Γιάννη Άναστασιάδη, Ή κατρακύλα (1917) καί μέ τον Σωκράτη 
Ρωνά, Σαλόνι καί θέατρο (1917) (δ.π.).

272. Τό Σμυρνέϊκο ζιζάνιο μέ τον Νέστορα Λάσκαρη τό 1916 καί Τό Λιαβολό- 
σπιτο(1917) (δ.π.).
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Χρονολογικός κατάλογος των θεατρικών έργων 

πού άναλύονται στο μελέτημα

1. Δοκίμων τής στιχουργίας, ήτοι ποίημα διηρημένον εις τρία μέρη : των 
οποίων το πρώτον περιέχει τον θάνατον του Έκτορος. Το δεύτερον 
δέκα μσματα πολιτικά καί το τρίτον τριάκοντα ερωτικά. Έφιλοπονήθη 
παρ’ ’Αργυρίου Καράβα. Σμύρνη, Έκ της Ελληνικής Εμπορικής Τυπο
γραφίας, 1833. 100 σ., 8°.

2. Αρετή καί Μόσχος. Θεατρικόν είδύλλιον τού Ξενοφώντος Ραφόπουλου 
[1843],

3. Ό έρωτομανής Χατζή Άσλάνης, ήρως τής Καραμανίας. [Έν Σμύρνη, 
έκ τού Τυπογραφείου της «Άμαλθείας», 1845].

4. Ή Διαθήκη η Ό Μέστερ-Σπίθαμων. Κωμωδία είς δύο μέρη, ύπό 
βγδζθκλμνξπρστφχψ. Έν Σμύρνη 1846. 2+2+18+1 σ., 8°.

5. Ή εκδίκησις τοϋ Άχιλλέως, στιχουργηθεΐσα υπό ’Αργυρίου Καράβα. 
Έν Σμύρνη 1847.

6. Ραφόπουλος, Ξενοφών, Είδύλλιον, Ευτέρπη (Άθήναι), τόμ. Α', άρ. 11,1 
Φεβρ. 1848).

7. ’Αργυρίου Καράβα, Ή εκδίκησις τοϋ Άχιλλέως. Έν Σμύρνη 1849.

8. Ό θάνατος τοϋ Τησοϋ. Τραγωδία σοσιαλιστική είς πέντε πράξεις καί 
έμμετρος παρά τού πολίτου Σάββα Σαυριάκου (Xavier Sauriac), Έφη- 
μερίς τής Σμύρνης, 18 Μάίου 1851.

9. Δάμων καί Φιντίας. Δράμα εις μίαν πράξιν (κατά μίμησιν τού Βερκί- 
νου). ’Υπό Ί. Ά. Σ. Τασταβίνου, καθηγητοϋ τής ελληνικής γλώσσης 
παρά τφ έν Σμύρνη Γαλλικφ Γυμνασίψ. Στιχουργηθέν ινα παρασταθή 
ύπό τών μαθητών αύτοΰ, κατά τήν ήμέραν τών Δημοσίων Εξετάσεων. 
Σμύρνη, Τύποις Ά. Πατρικίου καί Π. Μαρκοπούλου, 1852. 37 σ., 16°.
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10. Δάμων καί Φιντίας. Δράμα συνταχθέν κατά μίμησιν του Βερκίνου υπό 
Ί. Ά. Σ. Τασταβίνου. Έν Σμύρνη 1853, χα. 8°.

11. Έγχειρίδιον της νεοελληνικής γλώσσης, υπό ’Αργυρίου Σ. Καράβα, 
καθηγητοϋ τών ελληνικών γραμμάτων εν τφ της Χίου Γυμνασίφ, τόμος 
δεύτερος: Ποίησις. Έν Σμύρνη, Έκ της τυπογραφίας Ά. Δαμιανού, 
1857. κγ'+25+122 σ.+ 14 σ.+[1]+μα'-μζ'+[1φ], 8°.

12. Τύχη μέ το καντάρι, Ό Φιλόκαλος Σμυρναίος (Σμύρνη), έτος Β', τόμ. 
Β', άρ. 7, Άπρ. 1859, σσ. 100-103.

13. Οί άντερασταί. Δράμα είς πράξεις δύο. Της ύποθέσεως ληφθείσης εκ 
τίνος διηγήματος. Ύπό Ίωάννου Κ. Ράμφου. Σμύρνη, Τυπογραφειον 
Μαρκοπούλου, 1866. 4+26 σ., 16°.

14. Αί δυσκολίαι. Κωμωδία είς πράξεις δύο, ύπό τού ενταύθα ’'Αγγλου κυ
ρίου Θ. Παπουόρθ (T. Papworth), Τέρψις (Σμύρνη), 18-4-1870, 22-4-1870, 
25-4-1870.

15. Αί ζωηραί κοκόναι τής Σμύρνης. Κωμωδία κατά μίμησιν είς δύο πράξεις, 
Τέρψις (Σμύρνη), 28-2-1870, 4-3-1870, 7-3-1870, 11-3-1870, 14-3-1870, 
18-3-1870, 21-3-1870, 28-3-1870.

16. Ό θρίαμβος τής φιλομαθείας ή Οί χωρικοί μαθηταί. Δράμα πρωτότυ
πον είς πράξεις τρεις καί είς πεζόν λόγον, υπό Γ. Ά. Ά[ριστείδου]. Έν 
Σμύρνη, Τύποις Νικολάου Ά. Δαμιανού, 1870.46 σ., 16°.

17. Ό καλός γαμβρός. Κωμωδία πρωτότυπος είς πράξιν μίαν. Τέρψις 
(Σμύρνη), 28-3-1870, 1-4-1870,4-4-1870, 8-4-1870, 18-4-1870.

18. Τό τέλος τού Θεοδώρου αύτοκράτορος τής Αβνσσηνίας. Δράμα πρωτό
τυπον είς πράξεις πέντε, υπό τού δικηγόρου Ευαγγέλου (τού Άρνιωτά- 
κη). “Έγραψα έν Σμύρνη κατά μήνα Δεκέμβριον 1868”. Έν Σμύρνη, Έκ 
τού τυπογραφείου Άντ. Δαμιανού, 1870. 60 σ., 8°.

19. Ή ύποκρινομένη τήν πριγκηπέσσαν. Κωμωδία πρωτότυπος είς πράξεις 
τέσσαρας, υπό Βασιλείου Άνδρονοπούλου. Έν Σμύρνη, Τύποις Νικο
λάου Ά. Δαμιανού, 1870. 42 σ., 12°.
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20. Ό έρωτομανής Χατζή Ασλάνης, ήρως τής Καραμανίας. Κωμωδία εις 
πράξεις πέντε. Συνταχθεισα υπό Ε. Μ. Έν Σμύρνη 1871, 88 σ.

21. Μενέλαος καί Λωροθέα. Δράμα εις πράξεις πέντε, υπό Τωάννου Δ. 
Μανώλη. Έν Σμύρνη 1871.

22. Ή πατρίς δυσφοροϋσα. Πρωτότυπο δραματικό πόνημα τής Σαπψοϋς 
Λεοντιάδος [1871],

23. Παραστάσεις δραματικαί άρμόδιαι εις παρθεναγωγεία ή Συνέδρων των 
τεσσάρων ηπείρων καί Συνδιάλεξες του χορού των Μουσών επί τού 
Έλικώνος, υπό Σαπφοΰς Λεοντιάδος. Σμύρνη, Τυπογραφεΐον τής 
Άμαλθείας, 1871. 29+57 σ„ 12° (19,5 εκ.).

24. ’Αριστόδημος. Πεντάπρακτη τραγωδία τού Κωνσταντίνου Ίεροκλέους, 
Ανατολική Έπιθεώρησις Σμύρνης, Φεβρ. 1873.

25. Οί έρωτες ενός γέροντος. Κωμωδία είς μίαν πράξιν, υπό Νικολάου Π. 
Καρά. Έν Σμύρνη 1873. 32 σ., 24° (14 εκ.).

26. Κλεόδημος ή Ή έξωσις των Γότθων εκ των Αθηνών. Δράμα ελληνικόν 
πρωτότυπον είς πράξεις πέντε. Έκδίδεται υπό K. Κ. Πυρνέα καί Ν. Φλα- 
μπουριάδου. Έν Σμύρνη, Τύποις Νικολάου Ά. Δαμιανού, 1873. 84 σ., 8°.

27. Χίος δούλη. Τραγωδία είς πράξεις πέντε Θεοδώρου Όρφανίδου. Έκδο- 
θεισα υπό Δημητρίου Βαρδοπούλου. Έν Σμύρνη, Έκ τού τυπογραφείου 
Ί. Μάγνητος, 1873.

28. Ό αρχών τού Όλυμπου Ιωάννης ô Καταλάνος. Δράμα είς πράξεις 
πέντε, υπό Μαρίνου Κουτούβαλη, ιατρού. Έν Άθήναις 1873.

29. Ή έξωσις τών Πεισιστρατιδών. Τραγωδία πρωτότυπος είς πράξεις εξ, 
υπό Λουκά Μ. Νικολαΐδου. Έν Σμύρνη, Τύποις Νικολάου Ά. Δαμια
νού, 1874. 94 σ., 8°.

30. Ιωάννης ô άνόητος σώμαλης. Κωμωδία πρωτότυπος είς πράξεις δύο, έκ- 
δοθείσα υπό Άγαθ. Κωνσταντινίδου. Έν Σμύρνη, Τυπογραφείον Ί. Μά
γνητος, 1874. 30 σ., 24° (14 εκ.).
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31. Μοραβίας, Πυρνέας, Σβέτσος καί "Αρμάος. Κωμωδία είς πράξιν μίαν 
καί είς σκηνάς τέσσαρας, υπό Ά. Ά. Ν. Έν Σμύρνη, είς τό «Άνα- 
γνωστήριον Όμόνοια», Βέλος (Σμύρνη), άρ. φ. 8, 2 Μαΐου 1874, σ. 2, 
σσ. 1-3.

32. ’Άτιτλο. Κωμωδία είς πράξιν μίαν καί είς σκηνάς τέσσαρας, Βέλος 
(Σμύρνη), άρ. φ. 9, 9 Μαΐου 1874, σ. 1.

33. Τό τουρνέ. Κωμωδία μονόπρακτος, βέλος (Σμύρνη), 16 Μαΐου 1874, σ. 4.

34. Κώνστας ό άδελφοκτόνος. Δράμα είς πράξεις τέσσαρας, συγγραφέν 
υπό Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου. Έν Σμύρνη, τυπ. Προόδου, 1875. 116 σ., 
16° (17 εκ.).

35. Ό Μέγας Πέτρος. Δράμα τραγικόν πρωτότυπον μετά προλόγου είς 
πράξεις δύο καί έπιλόγου είς πράξεις τέσσαρας. Έκδίδεται υπό Νικο
λάου Φλαμπουριάδου. Έν Σμύρνη, εκ τού τυπογραφείου «Ό Εκδό
της», 1875. 1+144 σ., 8°.

36. ’Ανθια καί "Αβροκόμης, ήτοι "Απελπισία, τιμή καί έρως. Δράμα είς πρά
ξεις πέντε, υπό Κ. Πεζοπούλου. Σμύρνη, Τυπογραφεΐον «Μέλης», 1876. 
104 σ., 8°.

37. Ό κάντε Πανάδας. Κωμωδία μονόπρακτος άστειοτάτη, υπό Ν. Φλα
μπουριάδου. Έν Σμύρνη, Τύποις Νικολάου Χέλμη (οδός Φραγκομαχα
λά είς χιώτικο χάνι), 1877. 24 σ., 12° (19 εκ.).

38. "Άλκηστις. Τραγωδία είς τρεις πράξεις, της Αιμιλίας Κτένα Λεοντιάδος 
11878].

39. Κλέων - Λέων. Ουτοπία είς μέρη δύο, υπό Γ. Κ. Ύπερίδου. Μέρος 
πρώτον, τεύχος πρώτον. Έν Σμύρνη, Τυπογραφεΐον Ν. Ά. Δαμιανού, 
1879. 73 σ., 16°.

40. Ή ορφανή. Κοινωνική είκών, υπό Γ. Κ. Ύπερίδου. Έν Σμύρνη, Τύποις 
Ν. Δαμιανού, 1879. 30 σ., 8°.

41. "Επί του πλοίου. Μίμος έμμετρος, είς μέρη τρία, υπό Γ. Κ. Ύπερίδου,
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Έν Άθήναις, έκ του τυπογραφείου της Άθηναΐδος (οδός Βουλής, 
άριθμ. 29), 1880. 48 ο., 8° μικρό.

42. Κουτούβαλη Μαρίνου, ίατροΰ, Δάφνη. Θεατρική Βιβλιοθήκη Κωνστα
ντινουπόλεως, 1880.

43. Ή μάρτνς Αικατερίνη καί ό ζηλότυπος σύζυγός της. Δράμα πρωτότυ
πον, φανταστικοτραγικόν, λίαν διδακτικόν, εις πράξεις πέντε, υπό 
Άνδρέου Σ. Δέ Κάστρο, Κερκυραίου. Έν Σμύρνη, Τύποις Ν. Ά. Δαμια
νού, 1881. 76 σ., 8°.

44. Φ. Γ. Δελαγραμμάτικα, Ό Λάσκαρις. Δράμα εις τέσσαρας πράξεις. Έν 
"Αθήναις 1888.

45. Οί λιμοκοντόροι τής Σμύρνης. Κωμωδία εις πράξιν μίαν μετ’ μσμάτων, 
υπό Εμμανουήλ Λοράνδου. Έν Άθήναις 1889. 16 σ., 16° (17 εκ.).

46. Φ. Γ. Δελαγραμμάτικα, ίατροΰ, Μιχαήλ Παλαιολόγος. Δράμα εις πρά
ξεις τέσσαρας έπαινεθέν κατά τόν Λασσάνειον Αγώνα τής 26»? Μαρ
τίου έ.ε. καί Αί απρόοπτοι συναντήσεις. Κωμωδία εις μίαν πράξιν. Έν 
Άθήναις 1889. 15 σ., 8° (20,5 έκ.).

47. Ό εξακουστός μπαρμπέρης. Μονόπρακτον κωμειδύλλιον. Ή σκηνή έν 
Σμύρνη. [1891]. Χειρόγραφο, 9 σ.

48. Οί ερωτες τής Νίνας. Τρίπρακτον πρωτότυπον κωμειδύλλιον. Σμύρνη, 
8 Αύγούστου 1891. Υπογραφή τού άντιγραφέα Κανδηλιώτη. Χειρό
γραφο, 60 φύλλα (120 σ.).

49. 'Ο ήρως ’ΑθανάσιοςΔιάκος. Πρωτότυπο τετράπρακτο δράμα τού σμυρ- 
νιοϋ ήθοποιοΰ Λασκάρεως Μπερδελή, Ταχυδρόμος Αλεξάνδρειάς, άρ. 
φ. 158, 12 Μάίου 1891.

50. Ό καυγάς τής Γίδας καί τής Αύρας. Αποκριάτικο διαγώνισμα τού 
1891. Σατυρικό σκέτς : Γίδα ή Αμάλθεια καί Λύρα ή Αρμονία, εφημερί
δες τής Σμύρνης, Αρμονία (Σμύρνη), 6 Μαρτίου 1891.

51. [Ή] πονηρά γυνή. Κωμωδία σατυρική, πρωτότυπος, πεζοποιητικομε-
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λωδική, κωμειδΰλλιον, υπό Άνδρέου Δέ Κάστρο. Σμύρνη, Τυπογρα- 
φεΐον Δαβερώνη, 1891.

52. Ή Μιράνδα. Κωμειδΰλλιον Ισπανικής ύποθέσεως μετά 9 ασμάτων, 
εργον τού εν Άϊδινίψ λογίου νέου κ. Άνδρέα Καβαφάκη, Νέα Σμύρνη, 
άρ. φ. 5325,29 Ίουλ. 1895.

53. Ή κόρη τής Αιάκονρας, τού Γεωργίου Χριστοφορίδου, ποιητοϋ από 
την Νέα Έφεσο [1896].

54. Ή τιμή τής κόρης. Νέον δράμα, τού Λουκά Νικολαΐδου [1896],

55. Ή κόρη τον Σεβδίκιοϊ. Τρίπρακτον ’έμμετρον είδύλλιον, τοϋ Άχιλλέα 
Θ. Κτενά [1897],

56. Αιμίλιου Λόρενς, Αντοκράτειρα Σοφία. Τετράπρακτη τραγωδία, Νέα 
Σμύρνη, άρ, φ. 6013, 11 ’Ιουνίου 1898.

57. Α’ιμιλίου Λόρενς, Ή Ανδρόκλεια. Ελληνική τραγωδία εις πράξεις 
τρεις. ΔιδαχθεΧσα τό πρώτον εν τφ θεάτρψ τοϋ Γυμναστικού Κύκλου 
Σμύρνης, τη 10'' Μαΐου 1898. Άθήναι 1899. 56 σ.
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