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ΕΛΙΖΑ-ΑΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ, 1887-1912
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

' Η πρώτη εικοσιπενταετία του αίώνα μας είναι, σε σχέση με τους προγενέ
στερους άλλα και τους μεταγενέστερους χρόνους, ιδιαίτερα ευνοημένη σε απο
μνημονεύματα γραμμένα άπό ανθρώπους του θεάτρου, συγγραφείς καί ηθοποι
ούς: Ή Αυτοβιογραφία μου, του Γ. Ξενόπουλου, Πενήντα χρόνια θέατρο (1960)
του Σ. Μελά, Ή Ζωή μου (1928) καί Ό Μυράτ κ' εγώ (1950) του Μ. Μυράτ,
αποτελούν κοντά σε άλλα ανάλογα κείμενα, πηγές για την ιστορία τοΰ νεοελλη
νικού θεάτρου. "Αν ή ακρίβεια των πληροφοριών είναι συζητήσιμη, εφ' όσον τα
κείμενα έχουν γραφεί εκ των υστέρων, σε κάποια χρονική απόσταση άπό τα
γεγονότα, ωστόσο τα απομνημονεύματα μεταφέρουν κάποτε τήν ατμόσφαιρα, τίς
σχέσεις των προσώπων, τίς ατομικές δυσκολίες, προβληματισμούς καί αντιμε
τωπίσεις των καταστάσεων, διαφωτίζοντας έτσι, έστω ωραιοποιημένα καί εξιδα
νικευμένα, τους ανθρώπινους χαρακτήρες καί τή δράση τους.
' Η εξιδανίκευση αποτελεί γνώριμο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων κειμέ
νων πού αναφέρονται σε κάποιο δημόσιο πρόσωπο, το όποιο ασκεί γοητεία στο
Kotvó. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τή Μαρίκα Κοτοπούλη, πού άπό τα
πρώτα της βήματα, σε νεαρότατη ηλικία, απέσπασε τήν εύνοια των κριτικών καί
κατάφερε να διατηρήσει τήν αίγλη της μεγάλης ηθοποιού όχι μόνο κατά τή
μακρόχρονη θεατρική της σταδιοδρομία, άλλα καί ως τίς μέρες μας. Τριάντα
χρόνια μετά το θάνατο της εξακολουθεί να κρατά τήν πρώτη θέση.
Για τή ζωή καί το έργο της Μαρίκας Κοτοπούλη θα είχε κανείς τήν εντύπωση
ότι υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, εφ' όσον το ονομά της εμφανίζεται στον Τύπο με
μεγάλη συχνότητα καί δεν λείπουν τα δημοσιογραφικά αφιερώματα στή θεατρι-

Εύχαριστώ τον Θ. Χατζηπανταζή καί τον Χρ. Λοΰκο πού με τίς καίριες παρατηρήσεις τους βοήθη
σαν να πάρει αυτή ή εργασία τήν τελική της μορφή. Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες τοΰ Θεατρι
κού Μουσείου Ξανθή Ζαχαριάδου καί Κωστή Στάβαρη, καθώς καί τήν 'Ολυμπία Παπαδούκά για το
σχετικό με τή Μαρίκα Κοτοπούλη υλικό πού έθεσαν στή διάθεση μου.
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κή της δράση. "Ομως μια πιο προσεκτική ματιά θα αποκαλύψει δτι ενώ πράγματι
οί πληροφορίες γι' αυτήν πολλαπλασιάζονται όσο προχωρεί στην καλλιτεχνική
της σταδιοδρομία και οί αναφορές στο έργο της είναι πυκνές ακόμη και μετά το
θάνατο της, εν τούτοις το άφθονο άλλα διάσπαρτο υλικό δέν έχει συλλέγει και
αξιοποιηθεί συστηματικά. Πέρα άπό συναισθηματικές καί υμνητικές αποτιμή
σεις, ή ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου δέν διαθέτει μία επαρκή καί ολοκλη
ρωμένη βιογραφία της, μία αξιολόγηση της συνεισφοράς της στηριγμένη σέ
γεγονότα καί όχι σέ εντυπώσεις τών εκάστοτε αφηγητών.
Σέ σχέση μέ τέτοια κενά, οί στόχοι αυτής τής εργασίας είναι περιορισμένοι
άπό τήν άποψη τής χρονικής περιόδου τήν οποία καλύπτει καί του υλικού πού
χρησιμοποιεί. Κίνητρο υπήρξε ή πρόσφατη έκδοση του Δ' τόμου τών Φύλλων
'Ημερολογίου του Ίωνος Δραγμούμη C Ερμής, 1985) καί ή δυνατότητα για αξιο
ποίηση τών σχετικών μέ τήν Μαρίκα Κοτοπούλη πληροφοριών πού περιέχονται
σ αυτά1. Θέλησα να προχωρήσω σέ μία ανασύνθεση τών πρώτων είκοσι πέντε
χρόνων τής ζωής τής ηθοποιού, συνδυάζοντας τις ως τώρα λιγότερο ή περισσό
τερο γνωστές βασικές πηγές τής ζωής της μέ τα νέα καί εντελώς διαφορετικής
οπτικής γωνίας στοιχεία πού προσκομίζουν τα Φύλλα 'Ημερολογίου.
Παράλληλα στάθηκε απαραίτητο να ανατρέξω σέ άλλες, πρωτογενείς ή δευ
τερογενείς πηγές, προκειμένου να διασταυρώσω πληροφορίες, να αποσαφηνίσω
ορισμένα «κρυπτά» σημεία τών Φύλλων ή να ελέγξω τήν αξιοπιστία τους — καί
συγχρόνως τήν αξιοπιστία άλλων πηγών. ' Αναγκαστικά ενσωμάτωσα στοιχεία
πού εντόπισα στή διάρκεια τής ερευνάς μου, όσα συμβάλλουν στή γνώση τών
προσώπων καί τών γεγονότων. ' Ωστόσο δέν επεκτάθηκα σέ εξαντλητική κατα
γραφή καί επεξεργασία τών πληροφοριών πού υπάρχουν στον Τύπο εκείνης τής
περιόδου, προκειμένου να παραμείνει ορατός ό πυρήνας τού κειμένου τού Δρα
γούμη.
' Η χρονική διάρκεια τής εργασίας καθορίζεται, σ ένα πρώτο επίπεδο, άπό το
διάστημα πού καλύπτει ό συγκεκριμένος τόμος τών Φύλλων, 'Ιούλιος 1908-Σεπτέμβριος 1912. Το 1912 αποτελεί ωστόσο τομή στή ζωή τής Κοτοπούλη, άφοΰ
είναι ή χρονιά τής εγκατάστασης της σ' ένα δικό της θέατρο, ανοίγει μ' άλλα
λόγια ένα νέο καί πολύ σημαντικό κεφάλαιο στή σταδιοδρομία της, αυτό του
συνδυασμού θιασαρχίας καί θεατρικής επιχείρησης. "Ετσι ή περιστασιακή τομή
ανάγεται σέ αποδεκτό όριο, εφ' όσο" αποκτά ουσιαστικό αντίκρυσμα. Το 1908
δέν είναι άλλωστε δεσμευτικό, εφ' όσον στα Φύλλα γίνονται αναφορές στα
προηγούμενα χρόνια.
Έκτος άπό τα Φύλλα 'Ημερολογίου, οί άλλες βασικές πηγές πού χρησιμο
ποίησα είναι οί εξής:
1. Ή εργασία αυτή είχε ολοκληρωθεί όταν κυκλοφόρησαν ό Ε' καί Στ' τόμος τών Φύλλων
'Ημερολογίου. Δέν θεώρησα χρήσιμο να ανατρέψω τα χρονικά δριά της, μεταφέροντας τα στο 1920»
εφ' δσον τα νέα στοιχεία δέν ανατρέπουν, κατά τήν άποψη μου, τα συμπεράσματα πού εξάγονται άπό
τόν Δ' τόμο.
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α) «Ή Μαρίκα Κοτοπούλη: τα ώραιώτερα επεισόδια της ζωής της», δημοσι
ευμένο στο περιοδικό 'Ελληνικά Γράμματα του Κ. Μπαστιά, σε τρεις συνέχειες,
15 Ίανουαρίου-15 Φεβρουαρίου 1929. Πρόκειται για μία αυτοβιογραφική αφή
γηση, για τήν οποία, όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν μνείες στή νεότερη βιβλιογρα
φία. "Οπως σημειώνει ό εκδότης, ή αφήγηση συμπληρώνεται με πληροφορίες
πού «βγαίνουν άπό παληά άρθρα, άπό επιστολές, άπό αφηγήσεις τρίτων ,φοσώπων, άπό μία φιλολογία εξαιρετικά πλούσια πού βρίσκεται στις σελίδες του
καθημερινού καί του περιοδικού τύπου μιας ολόκληρης τριακονταετίας». Ή
Κοτοπούλη διηγείται γεγονότα πού δεν παραμένουν στο επίπεδο της άνεκδοτολογίας, επειδή συνδυάζονται με δικές της εκτιμήσεις για το καλλιτεχνικό της
ξεκίνημα, τα όνειρα της, τις δυσκολίες πού αντιμετώπισε. Περισσότερη έμφαση
δίνεται στα παιδικά της χρόνια καί στην εποχή πού εργάστηκε στο Βασιλικό
Θέατρο. Σημαντικότατες είναι οί αναφορές πού κάνει στον πατέρα της καί στον
Θωμά Οικονόμου. Μπορούμε να εντοπίσουμε 'ίχνη εξιδανίκευσης στα σημεία
όπου ή Κοτοπούλη αναφέρεται στην οικογένεια της, ωστόσο αυτές οί μαρτυρίες
είναι πολύτιμες, εφ' όσον διασταυρώνονται καί επαληθεύουν, έστω καί με αντί
στροφο τρόπο, τίς απόψεις τού Δραγούμη.
Το κείμενο των 'Ελληνικών Γραμμάτων απόκτησε επίκαιρο ενδιαφέρον εξαι
τίας τού θανάτου της καί άναδημοσιεύθηκε χωρίς σημαντικές αλλαγές στην
εφημερίδα Τα Νέα στις 27 Σεπτεμβρίου 1954 καί σε έξη συνέχειες με τίτλο: «' Η
Μαρίκα αφηγείται.../ Τα ώραιώτερα επεισόδια της ζωής της».
β) Μαρίκα Κοτοπούλη, «Η Ζωή μου στο θέατρο. Αυθεντικές σκηνές άπό τή
ζωή τής μεγάλης καλλιτέχνιδος». Πρόκειται για μία επίσης λησμονημένη πηγή,
πού έχει δημοσιευθεί στα Νέα το 1936 καί άναδημοσιευθεί στην'ίδια εφημερίδα
στις 20 Σεπτεμβρίου 1954, σέ έξη συνέχειες. Σύμφωνα μέ σημείωμα τής εφημερί
δας, έχει γραφεί άπό τήν'ίδια τήν Κοτοπούλη. "Αν αυτό αληθεύει, πρόκειται για
σπάνιο δείγμα δικής της γραφής. Το περιεχόμενο του προσθέτει στοιχεία στην
αφήγηση των 'Ελληνικών Γραμμάτων καί στρέφεται κυρίως σέ γεγονότα καί
ανέκδοτα συνδεδεμένα μέ το θέατρο 'Ομονοίας, σέ συναδέλφους, σέ έργα τού
ελληνικού ρεπερτορίου, στο γλωσσικό καί στή μεταγενέστερη 'Ελευθέρα Σκη
νή.
γ) Στα δύο αυτά περιορισμένα κατά τήν έκταση κείμενα μπορούσαν να προ
στεθούν καί τα αποσπάσματα άπό τήν αυτοβιογραφία τού Μήτσου Μυράτ, Ό
Μυράτ κ' εγώ. Μεγάλος αριθμός γεγονότων πού συγκρατεί ό Μυράτ αφορούν
τήν Κοτοπούλη, έφ' όσον οί δύο καλλιτέχνες συνδέονται οικογενειακά καί κυρίως— επαγγελματικά. 'Εννοείται ότι ό Μυράτ δέν αναφέρεται σέ ένδοοικογενειακές συγκρούσεις καί αντιπαλότητες, όμως διασώζει πολύτιμα στοιχεία
άπό τή μακρόχρονη ζωή των θιάσων Κοτοπούλη. Ή αρχική καχυποψία μέ τήν
οποία πλησιάζει κανείς ένα κείμενο στηριγμένο, υποτίθεται, σέ αναμνήσεις,
υποχωρεί έφ' όσον πολλά άπό τα στοιχεία μπορούν να διασταυρωθούν μέ τή
βοήθεια πρωτογενών πηγών. Για τήν περίοδο πού εξετάζω εδώ, ό Μυράτ κατά-
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γράφει χωρίς σφάλματα τα γεγονότα, πράγμα πού με οδηγεί στην υπόθεση δτ\
δεν έγραφε από μνήμης, άλλα βάσει ημερολογίου, για το όποιο όμως δεν έχουμε
συγκεκριμένες πληροφορίες.
δ) Ό Μυράτ έχει δημοσιεύσει επίσης στην εφημερίδα 'Ελεύθερος "Ανθρω
πος, 1 Φεβρουαρίου-22 Μαρτίου 1931, μία μυθιστορηματική βιογραφία της Κο
τοπούλη, δπου περιγράφει και τη σχέση της με τον Δραγούμη. Τα στοιχεία πού
προσκομίζει ô Μυράτ, γνωστά καί άπό άλλες πηγές, χάνονται μέσα στή μυθι
στορηματική διάσταση της βιογραφίας.
ε) Γιάννης Σιδερής, «"Ενα χρονικό της Μαρίκας Κοτοπούλη», στο αφιέρωμα
της Νέας 'Εστίας για τήν ηθοποιό (1 'Οκτωβρίου 1954, τ. 56)· είναι, άπ' όσο
ξέρω, ή μόνη βασική βιογραφική μελέτη για τήν Κοτοπούλη. Ό Σιδερής στηρί
ζεται σε υλικό τού Θεατρικού Μουσείου, προγράμματα καί το χειροποίητο Λεύ
κωμα με αποκόμματα εφημερίδων πού ό Δημήτριος Κοτοπούλη'ς συγκέντρωνε
για τήν κόρη του. "Αν καί εξαιτίας αυτού του ευκαιριακού υλικού το άρθρο
παρουσιάζει· ανισότητες καί κενά πού προσδιορίζουν τή σύνθεση του, παραμένει
ωστόσο πολύτιμη πηγή πληροφοριών2.
στ) 'Εξίσου πολύτιμο είναι το Λεύκωμα3 πού μόλις ανέφερα, όπου οί κριτικές
καί τα σχόλια των εφημερίδων για τήν ηθοποιό είναι προσεκτικά ταξινομημένα,
ενώ ό Κοτοπούλης δεν παραλείπει να σημειώνει τήν εφημερίδα καί τήν ημερο
μηνία δημοσίευσης, πράγμα πού δεν συμβαίνει συνήθως σε παρόμοια λευκώματα
άλλων ηθοποιών. Κι' εδώ ή σειρά τών δημοσιευμάτων δεν είναι πλήρης, ωστόσο
ό ερευνητής μπορεί να οδηγηθεί ως προς το χρόνο καί τα έντυπα, για να καλύψει
ορισμένα κενά.
ζ) Συμπληρωματικά στοιχεία δίνονται επίσης στο άρθρο τού Γιάννη Σιδέρη:
«'Αγώνες για μια γνήσια θεατρική τέχνη: Θωμάς Οικονόμου» (Νέα 'Εστία, τ.
67,1-15 Μαΐου 1960), κυρίως όσα αφορούν στή συνεργασία της Κοτοπούλη με το
σκηνοθέτη, τόσο στο Βασιλικό, δσο καί στο ελεύθερο θέατρο.
Τήν εποχή πού γνωρίζεται με τον Δραγούμη, ή Κοτοπούλη είναι είκοσι ενός
χρονών, με μεγάλη θεατρική δραστηριότητα πίσω της, καί έχει μπει στή θια-

2. ' Ο Σιδερής εμφανέστατα γράφει το «Χρονικό» με πίεση χρόνου, εφ' όσον το αφιέρωμα ετοιμάζε
ται στή μνήμη της ηθοποιού καί κυκλοφορεί αμέσως μετά τον θάνατο της (f22.9.1954). Ό ίδιος τονίζει
σε σημείωση του: «Το πρόβλημα της Μαρίκας, στο σύνολο καί στις λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντι
κό· χρειάζεται ακόμη πολλή έρευνα σε χίλια θέματα. Τήν τελειωτική αυτή έρευνα τήν οφείλω στή
μνήμη της (...)»· βλ. Γ. Σιδερής, «"Ενα χρονικό της Μαρίκας Κοτοπούλη», Νέα 'Εστία (στο έξης NE),
τ. 56, 1954, σ. 1405. Δεν γνωρίζω αν καί πόσο προχώρησε αργότερα στην ερευνά του. 'Υπάρχει
ωστόσο προγενέστερη εργασία του (1939) στο αφιέρωμα Ή Μαρίκα Κοτοπούλη 30 χρόνια θιασάρχης
(1909-1939), όπου καταγράφει το ρεπερτόριο ορισμένων ετών του θιάσου Κοτοπούλη.
3. Τό Λεύκωμα αυτό βρίσκεται σήμερα στο θεατρικό Μουσείο. Μνεία της ύπαρξης του κάνουν
πρώτοι οί Θ. Χατζηπανταζής καί Λ. Μαράκα στην 'Αθηναϊκή 'Επιθεώρηση,' Αβψα,'Ερμής, 1977, τ.
Β',σ. 87.
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σαρχική τροχιά ήδη άπο τον προηγούμενο χρόνο, θέρος του 1907 . Θιασάρχις
στην κυριολεξία, δίπλα στον Ευτύχιο Βονασέρα, και οχι μέλος, πρωταγωνιστικό
5
έστω, στον οικογενειακό θίασο, δπως συνέβαινε μέχρι τότε . Γιατί ό θίασος
«Πρόοδος» του Δημητρίου Κοτοπούλη ήταν το πρώτο θεατρικό της σχολείο,
άπο τήν ηλικία των δύο μηνών, δπως αναφέρει ό Δραγούμης, ως το 1902, οπότε
6
προσελήφθη στο Βασιλικό Θέατρο .

4. Θα πρέπει ίσως εδώ να γίνει λόγος για το θέμα της χρονολογίας γέννησης της Κοτοπούλη. Ό
Δραγούμης αναφέρει ρητά, δτι γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1887 (Φύλλα ημερολογίου, σ. 36) και αυτή τή
χρονολογία αποδέχομαι εδώ, όπου χρειάζεται να κάνω υπολογισμούς σχετικά με τήν ηλικία της.
Παλαιότερα δημοσιευμένα κείμενα και πληροφορίες ήταν ανακριβή και δεν διασταυρώνονταν μεταξύ
τους, προκαλώντας σύγχιση. Παραδείγματος χάριν, ό Ν. Λάσκαρης, στή Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυ
κλοπαίδεια, δίνει έτος γέννησης της το 1886. "Ομως στο άρθρο του «Τα 'Υπαίθρια θέατρα τών Αθη
νών», (Ν.Ε., τ. 24, 1938, σ. 1027-1028), χωρίς να αναφέρει χρονολογία, εμφανίζει τή γέννηση της
σύγχρονη μέ παράσταση τών Μυλωνάδων, πού ανέβηκαν στό θέατρο Ευτέρπη άπο τον θίασο Κοτοπού
λη μόλις το καλοκαίρι του 1888 (βλ. Θ. Χατζηπανταζής, Το Κωμειδύλλιο, 'Αθήνα, Έρμης, 1981, σ.
242). 'Εξάλλου, προφορικές μαρτυρίες τής οικογένειας της αποκλίνουν κατά δύο χρόνια ώς προς τήν
ηλικία της κατά τήν πρόσληψη της στο Βασιλικό· βλ. έδώ, ύποσ. 7. Ή πληροφορία του Δραγούμη
έρχεται να θέσει τέρμα στις αμφιβολίες πού δημιουργούν τα κείμενα του Λάσκαρη και οι άλλες πηγές,
όσες στηρίζονται στή μνήμη και τήν προφορική μαρτυρία.
5. «"Ημουν πρωταγωνίστρια στο θίασο τού πατέρα μου. Είχα παίξει ώς τα 16 μου χρόνια πού μπήκα
στο Βασιλικό Θέατρο δχι μόνο ρόλους άλλα μπορώ να πώ είχα κρατήσει καί δουλειά απάνω μου.
Θεατρινάκι γέννημα θρέμμα, στο Βασιλικό δέν μπήκα δίχως κάποια σκηνική εμπειρία. Ήταν κάτι ή
διδασκαλία τού πατέρα μου». «Ή Μαρίκα Κοτοπούλη: τα ώραιώτέρα επεισόδια τής ζωής της». ('Ελ
ληνικά Γράμματα, 1929, σ. 79). Το καλοκαίρι του 1907 ή Κοτοπούλη είναι θιασάρχις μέ τήν έννοια ότι
συγκροτεί θίασο, ό όποιος, αναζητώντας στέγη, φ3άνει στό θέατρο Συντάγματος καί συνεργάζεται
αναγκαστικά μέ τον Βονασέρα, πού το υπενοικιάζει. ' Ο Βονασέρας είναι ένα άπο τα «μεγάλα» ονόματα
τής εποχής, αναλαμβάνει τις οικονομικές ευθύνες τής επιχείρησης καί, οίκειοποιούμενος τίς ενέργει
ες τής Κοτοπούλη, δίνει στον θίασο τό δνομά του: « Ελληνικός Δραματικός θίασος Ευτυχίου Βονασέ
ρα». ' Η ίδια αφηγείται: «Μεσολαβήσει τού φίλου μου συγγραφέως Λάσκαρη ήλθαμε σε συμφωνία μέ
ιόν Βονασέρα κι' έπαίξαμε στό θέατρο τής πλατείας τού Συντάγματος. Ό Βονασέρας όμως στάθηκε
έξυπνος επιχειρηματίας. Μας επήρε χωρίς μισθό. ' Η συμφωνία μας ήταν να δουλέψωμε κι' αναλόγως
τής αποδόσεως τής εργασίας να μας πλήρωση». (Μαρίκα Κοτοπούλη, «Ή ζωή μου στό θέατρο», Τά
Νέα, 20 Σεπτ. 1954. σ. 5' βλ. καί Μήτσος Μυράτ, Ό Μυράτ κ' εγώ, σ. 19-20, 23-29). Στό πρόγραμμα
πού αναγγέλλει τήν έναρξη τών εργασιών του θιάσου (19 Μαΐου 1907), τό όνομα τής Κοτοπούλη είναι
πλάι στοΰ Βονασέρα, μέ ίσόπαχα γράμματα. ' Ο θίασος αρχίζει τις παραστάσεις του στις 17 Μαΐου, μέ
τή Ζωζέπαταν Paul Gavault καί Robert Charvay (Προγράμματα Θεατρικού Μουσείου). Για τή θερινή
περίοδο 1907'στό Βαριετέ βλ. Ό Μυράτ κ' εγώ, δ.π., σ. 19-20, 23-29· Τά Νέα,δ.π., 20 Σεπτ. 1954, σ. 5.
6. «Στό Βασιλικό Θέατρο μπήκα τό Μάιο τού 1902» ('Ελληνικά Γράμματα, δ.π., σ. 141 καί "Ενα
χρονικό τής Μαρίκας Κοτοπούλη, δ.π., σ. 1399). Κάνει τήν πρώτη της εμφάνιση στό ρόλο τού
Μώμου-Πούκ (Όνειρον θερινής νυκτός, Σαίξπηρ) στις 2 Νοεμβρίου 1902. "Οσον άφορα στην πληρο
φορία του Δραγούμη, (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 222), είναι βέβαια δύσκολο, καί ίσως δχι απαραίτητο,
νά εξακριβωθεί μια τέτοια ανάμνηση, πού εδραιώνεται μέσα στην οικογενειακή μυθολογία. Γεγονός
είναι δτι ή Κοτοπούλη έζησε, πάνω ή πίσω άπό τή σκηνή, άπο τή βρεφική της ηλικία. Ή ίδια
αφηγείται: «Γνώρισα τήν σκηνή τής'Ομονοίας δταν ήμουν... 40 ήμερων! (...) Σ' ένα έργο Ό Άμαξηλάτης τον'Αλπεω ν πρέπει νά βγή στην πρώτη πράξι ένα μωρό. Συνήθως έβγαζαν ένα ψεύτικο. ' Η μητέρα
ΛΟ\) δμως, δταν μ' απέκτησε έκαινοτόμησε. "Ετσι μ' έβγαλε εις τήν σκηνή σαράντα μόλις ήμερων.
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' Η θητεία της στόΒασιλικό τήν κάνει ευρύτερα γνωστή και αποδεκτή σε ενα
κοινό, το όποιο ζητά τή θεατρική ανανέωση, τή νέα διάσταση πού θα παραμέριζε
το πληκτικό και πεπαλαιωμένο δραματολόγιο, τήν προχειρότητα και τήν καλλι
τεχνική φτώχεια των θιάσων του περασμένου αίώνα — ένας άπ αυτούς ήταν και
ό θίασος «Πρόοδος». Οί συνθήκες παραμονής της δεν είναι βέβαια ιδανικές.
Κατ' αρχήν σημειώνεται αντίδραση στην πρόσληψη της εξαιτίας του νεαρού
7
τής ηλικίας της . Στή συνέχεια ή σκηνική της πείρα και το ταλέντο υποχωρούν
μπροστά στην υψηλή κηδεμονία τής οποίας χαίρει ή "Αννα Φραγκοπούλου, πού
προσλαμβάνεται ταυτόχρονα στο θίασο8. Τα επόμενα χρόνια ό ανταγωνισμός
ανάμεσα στην ευνοούμενη των ανακτορικών κύκλων και τήν Κοτοπούλη, πού
τόσο ό Οικονόμου, οσο και ή κριτική θεωρούν καλλιτεχνικά υπέρτερη, εκδηλώ
νεται σχεδόν σε κάθε διανομή. Μ ολο πού ή επιτυχία είναι άμεση, ό Οικονόμου
θα πρέπει κάθε φορά να διαπραγματεύεται με τή βασιλική διεύθυνση του θεάτρου
προκειμένου να τής αναθέσει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο9.

Αυτή υπήρξε ή πρώτη μου γνωριμία μέ τα φώτα τής ράμπας. Τον άλλο όμως χρόνο είχα αμέσως...
έξέλιξι. Οί γονείς μου παίζανε (...) το ίδιο πάλι έργο. Ξανάπαιξα. ' Αλλ' αυτή τή φορά δχι στην πρώτη
πράξι πού βγαίνει το μωρό, άλλα στην δευτέρα, όπου το βρέφος παρουσιάζεται κάπως μεγαλύτερο και
μιλεί. Μίλησα, λοιπόν, κι' εγώ! Εις ήλικίαν περίπου ενός έτους τα κατάφεραν να μου μάθουν να
ψελίσω αυτές ακριβώς τις λέξεις: "Πάμε στην πεδιάδα νά κόψουμε χαμοκέρασα". Φαίνεται δέ δτι τις
είπα» {Τα Νέα, ό.π., 20 Σεπτ. 1954. σ. 1. Πβ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 222). Το ζεύγος Κοτοπούλη
παρουσίασε τον Άμαξηλάτη των Άλκεωνατίς 7 Αυγούστου 1888, στο θέατρο ' Ορφεύς και στις 27 τοΰ
ίδιου μήνα στο θέατρο Ευτέρπη ((Νέα Έφημερίς, 7 καί 27 Αύγ. 1888). Ή Κοτοπούλη ήταν τότε
περίπου ενός χρόνου.
7. «Πολλοί ηθοποιοί διαμαρτυρήθηκαν για τήν πρόσληψη μου γιατί μέ θεωρούσαν παιδί καί δεν
ήθελαν μέ κανένα τρόπο νά παίξουν μαζί μου» (Έλληνικά Γράμματα, ό.π., σ. 141). Στο ίδιο, πβ. καί τή
λεζάντα τής φωτογραφίας στή σ. 81: « Η φωτογραφία αυτή έχει μια μικρή ιστορία. "Οταν ή Μαρίκα
μικρό κοριτσάκι επήγε στο Βασιλικό ό κ. Στεφάνου τήν υποχρέωσε νά φωτογραφηθή. Ό ίδιος έπιμελήθη το ντύσιμο της καί μερικές προσθήκες ώστε το μικρό κορίτσι νά φανή γυναίκα». Στον ύπ' άρ. 159
φάκ. τής συλλογής τής 'Ολυμπίας Παπαδούκα, ό όποιος βρίσκεται κατατεθειμένος στο θεατρικό
Μουσείο, υπάρχουν τρεις φωτογραφίες τής Κοτοπούλη άπό τήν ίδια φωτογράφηση. Οί δύο φέρουν:
«14 χρονών». Ή τρίτη, αφιέρωση: «Στή γλυκεία μου αδελφούλα 'Αντιόπη, Μαρίκα». 'Οπίσθια όψη:
«15 χρονών στο Βασιλικό». ( Η αδελφή της Φωτεινή αφηγείται στην 'Ολυμπία Παπαδούκα:) «Φωτει
νή: ή Μαρικούλα μας 13 χρονών. Δέν είχε βυζί καί τής έβαζε ή μαμά πανιά για νά κάνει στήθος».
8. ' Η "Αννα Φραγκοπούλου εμφανίζεται πρώτη φορά σέ παράσταση του Βασιλικού στις 16 ' Ιανου
αρίου 1903, στο έργο Τα λόγια μένουν του P. Hervieu, στο ρόλο τής Ροζίνας Δέ Βέλ. Για το θέμα τής
παρέμβασης παραγόντων τού Βασιλικού υπέρ τής Φραγκοπούλου βλ. π.χ. 'Εστία, 3 Ίαν. 1904, καί
'Ελληνικά Γράμματα, ό.π., σ. 147.
9. ' Η συνεργασία τών Οίκονόμου-Κοτοπούλη έχει όχι μόνο καλλιτεχνική επιτυχία, άλλα καί
εισπρακτική. Βλ. Α. 'Ανδρεάδης, Το ΒασιλικόνΘέατρον: 1901-1908,'Αθήνα, Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, 1933, σ. 20 καί πίνακες περιόδου 1902-1903 για το Όνεφον θερινής νυκτός καί περιόδου 19031904 για τόν Φάουστ. ' Η ίδια άφηγεΐται«:"Επρεπε νά πιεσθή άπό τους συγγραφείς καί άπό τον τύπο ή
διεύθυνση τού Βασιλικού γιά να μου δώση μεγάλους ρόλους (...) Ό Θωμάς ό Οικονόμου έλεγε:
-'Αναγνωρίζω πώς έχετε δίκηο, αναγνωρίζω πώς ή κ. Φραγκοπούλου δέν μπορεί να έρμηνεύση το
Γερμανικό θέατρο, συναντώ όμως τέτοιαν αντίδραση, ιδίως μάλιστα άπό τους κύκλους τής Αυλής,

Μαρίκα Κοτοηούλη σχέδιο βιογραφία*;
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'Ορισμένα από τα προβλήματα πού συναντούν οί δύο καλλιτέχνες κατά τήν
παραμονή τους στο Βασιλικό Θέατρο, όπως και ή σχεδόν ταυτόχρονη αποχώ
ρηση τους άπό εκεί, μπορούν να ερμηνευθούν κάτω άπό ενα νέο πρίσμα, αυτό της
μεταξύ τους ερωτικής σχέσης. Θα πρέπει'ίσως εδώ να γίνει μία παρένθεση για να
παρουσιαστούν τα στοιχεία πού με οδήγησαν στην επισήμανση της σχέσης, ή
οποία εξαιτίας τών αναμφισβήτητων επιπτώσεων της στην ιστορία τού νεοελλη
νικού θεάτρου παρουσιάζει ευρύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
"Ως σήμερα καμία γραπτή πηγή δεν ανέφερε, ούτε ώς υπαινιγμό, τήν ύπαρξη
ερωτικού δεσμού ανάμεσα στον Οικονόμου και τήν Κοτοπούλη. Λόγοι διακριτι
κότητας ή άγνοιας επέβαλαν σιωπή γύρω άπο το θέμα, ώστε σιγά-σιγά λησμονή
θηκε, ή δεν έφθασε στους νεώτερους. Ό Δραγούμης δεν παραβαίνει τους κανό
νες της διακριτικότητας όταν κάνει λόγο για τον «πρώτο αγαπημένο» της Κοτο
πούλη. 'Αναφέρει, σε δύο τουλάχιστον σημεία, ενα πρόσωπο με το όποιο φαίνε
ται ότι ή ηθοποιός έχει συνδεθεί στενά, τόσο συναισθηματικά, οσο και
επαγγελματικά: «"Οταν αγαπούσε τον άλλο και ήτανε και οί δύο φτωχοί...»,
«Όταν αγαπούσε τον άλλο και έπαιζε στο Βαριετέ...»10. Ή υπόθεση μου οτι σ
αυτά τα σημεία γίνεται λόγος για τον Οικονόμου, στηρίζεται στο γεγονός οτι
συνεργάστηκαν μαζί στο θέατρο Βαριετέ το καλοκαίρι τού 1906 και οτι ό θίασος
τού Οικονόμου δεν είχε, όπως θα δούμε στή συνέχεια, τήν αναμενόμενη εμπορι
κή επιτυχία, ώστε διαλύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ενα τρίτο ση
μείο, ό Δραγούμης αναφέρει: «...ό Ο. — εκείνος πού πρωταγάπησε»"· αυτό το
άρχικώνυμο, εξαιτίας τής σπανιότητας του, με οδήγησε εξίσου στον Οικονόμου.
"Ενα τέταρτο σημείο βοηθά'ίσως να τοποθετήσουμε τήν αρχή τής ερωτικής τους
σχέσης στα τέλη τού 1904: «Τή θύμισα τήν προσευχή τής Μαργαρίτας. Μοΰ είχε
πει πώς τήν είχε απαγγείλει — με τί φόβο μήν τήν καταλάβουν — υστέρα άπό
τήν ήμερα πού τήν ξεπαρθένεψε ό αγαπημένος της»12.
Τήν αποχώρηση τού Οικονόμου άπό το Βασιλικό ακολουθεί αυτή τής Κοτο
πούλη στο τέλος τής περιόδου 1905-1906. ' Ο θίασος «Πρόοδος» φεύγει για περι
οδεία στή Χαλκίδα καί ό Οικονόμου τον ακολουθεί, «χωρίς ανάμιξη στο θίασο
και το δραματολόγιο του»13. Με τήν επιστροφή στην'Αθήνα οί δύο καλλιτέχνες

ώστε δεν μπορώ να αναθέσω τέτοιους ρόλους στή δεσποινίδα Κοτοπούλη» ('Ελληνικά Γράμματα, δ.π.,
σ. 144-145). Για τους ρόλους πού ερμηνεύει ή Κοτοπούλη στο Βασιλικό βλ. Παράρτημα, στο τέλος τής
εργασίας.
10. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 35.
11. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 60.
12. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 27. Ή Μαργαρίτα είναι ό πρώτος γυναικείος ρόλος στον Φάουστ του
Γκαίτε πού ανέβηκε στο Βασιλικό στις 20 Νοεμβρίου 1904, σε σκηνοθεσία Θωμά Οικονόμου καί μέ
τήν Κοτοπούλη στο ρόλο τής Μαργαρίτας. Βλ. καί Σιδερής, «Αγώνες...», δ.π., σ. 651.
13. Σιδερής, «Αγώνες...», δ.π., σ. 651. Τα προγράμματα τής περιοδείας στή Χαλκίδα σώζονται στο
Θεατρικό Μουσείο. Στο πρώτο πρόγραμμα τής σειράς αναγράφεται: «Θέατρον Παλίρροια. Μαρίκα
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αποφασίζουν να δοκιμάσουν άπο κοινού την τύχη τους στο ελεύθερο θέατρο,
ένθαρρυμένοι άπο τη φήμη πού έχουν αποκτήσει άλλα και άπο τις προσδοκίες
πού έχουν προκαλέσει κατά τήν παραμονή τους στο Βασιλικό. Δημιουργείται
ενα αξιοσημείωτο σχήμα, το όποιο στεγάζεται στο Παλαιό Βαριετέ: ή επωνυμία
«Θίασος Θωμά Οικονόμου» υπόσχεται ποιότητα και καλλιτεχνικό προσανατο
λισμό του ρεπερτορίου, ενώ στην ουσία καλύπτει τή συνηθισμένη στελέχωση
14
του οικογενειακού θιάσου του Δημητρίου Κοτοπούλη .
Τα συνθετικά στοιχεία του σχήματος πιστεύουν ότι μπορούν να άλληλοϋποστηριχθοΰν, άλλα έχουν τό καθένα διαφορετικές φιλοδοξίες και στόχους: ό
Οικονόμου επιδιώκει να προωθήσει τό πρωτοποριακό καλλιτεχνικό του όραμα,
έστω κι' αν πρέπει στην ουσία να καταφύγει σε μία κατεστημένη θεατρική
δύναμη15. Ά π ό τή μεριά του ό Δ. Κοτοπούλης δείχνει επαγγελματική οξυδέρκεια
αποδεχόμενος αυτή τή συνεργασία."Αν και ό ίδιος είναι άπό τους δημοφιλέστε
ρους ηθοποιούς του 19ου αϊ., αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει τα νέα θεατρι
κά ρεύματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην ' Αθήνα του αρχόμενου 20ου ai. c Οδεύ
ει, μαζί με τους άλλους μεγάλους της γενιάς του, στον παροπλισμό, φροντίζον
τας ωστόσο να εξασφαλίσει τή διαδοχή πού θα τους σώσει, τή γυναίκα του κι'
αυτόν, άπό τήν πολύ κοινή στους ηθοποιούς κατάληξη σε πτωχοκομείο16.
Ή οικονομική αποτυχία τού πειράματος θα φέρει τή ρήξη ανάμεσα στις
εμφανώς αντικρουόμενες δυνάμεις και θα υποχρεώσει τον Οικονόμου να αποχω
ρήσει άπό τον θίασο και να αφήσει τήν πρωταγωνίστρια και μαθήτρια του17.
' Η Κοτοπούλη βρίσκεται στή μέση αυτών τών συγκρούσεων. Τή στιγμή πού

Κοτοπούλη. Δραματικός Θίασος Πρόοδος. Σειρά 12 παραστάσεων συνδρομής. Παράστασις Α' Σάββατον 27 Μαΐου 1906 (...)». Για τους ρόλους πού ερμηνεύει ή Κοτοπούλη στην περιοδεία αυτή βλ.
Παράρτημα.
14. Για τή σύνθεση του θιάσου βλ. Σιδερής, «Αγώνες...», ο.π., σ. 652.
15. Δεν είναι ή πρώτη φορά πού ό Οικονόμου επιχειρεί κάτι τέτοιο. Σε αντίθεση με τον Χρηστομά
νο, πού επεδίωκε να δουλεύει με νέους ηθοποιούς, ό Οικονόμου συνεργάστηκε με τον Ταβουλάρη στο
Βασιλικό και αργότερα, τό 1907, .με τήν Ε. Παρασκευοπούλου, πρωταγωνιστές του 19ου αιώνα,
ξεπερασμένους πλέον κατά τον 20ό.
16. Ή εικόνα του θανάτου άπό φτώχεια κυνηγά τήν Κοτοπούλη με τέτοια ένταση, πού αποδεικνύει
τήν εισροή της σε οικογενειακές κουβέντες. Βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 132, 135. Ή ίδια αφηγείται
τό 1929: «Τό θέατρο άπό τήν οικονομική του ιδίως πλευρά δέν είχε τίποτα άπό τή σύγχρονη σταθερό
τητα. Οι μεταπτώσεις τής ζωής μας ήταν δραματικές. Έτρώγαμε ή μαύρο χαβιάρι ή τίποτα (...)
Δοκιμάσατε ποτέ σας τό αίσθημα τής πείνας; Έγώ τό δοκίμασα» ('Ελληνικά Γράμματα, δ.π., σ. 77).
17. Ήταν επόμενο να μήν μπορεί ό Δ. Κοτοπούλης να πειθαρχήσει σ ένα σκηνοθέτη όχι μόνο
νεότερο του, άλλα και εντελώς διαφορετικών αντιλήψεων και μεθόδων, ό όποιος, επιπλέον, δέν κατά
φερε να προσελκύσει τό κοινό στο Βαριετέ. Ό Σιδερής σχολιάζει: «(...) υπήρχε ή αντινομία του
σκηνοθέτη, του καινούργιου σκηνοθέτη μέ τους παλιότερους ηθοποιούς (...) Ό Οικονόμου δέν έδειχνε
πώς θα ήταν πια χρήσιμος» (Γ. Σιδερής, «Αγώνες...», δ.π., σ. 652). Ό χωρισμός τών Οίκονόμου-Κοτοπούλη έγινε μέ πολύ κακούς όρους, αφού ποτέ στο μέλλον δέν ξανασυνεργάζονται καί άφοΰ ή
Κοτοπούλη δέν τού δίνει, όταν πλέον έχει τήν οικονομική δυνατότητα, ευκαιρίες να δημιουργήσει.
Βλ. καί Σιδερής, «Αγώνες...», ο.π., σ. 652: «Δέν θα τόν ξανασυναντήσει».
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εγκαταλείπει τον Οικονόμου, και, εν μέρει, τα κοινί καλλιτεχνικά οράματα,
υποκύπτει σε συγκεκριμένες ψυχολογικές πιέσεις, μέρος των οποίων είναι το
φάσμα της οικονομικής αποτυχίας και της φτώχειας, όχι μόνο της δικής της,
18
'άλλα και ολόκληρης τής οικογένειας . 'Εξίσου σοβαρό είναι το πρόβλημα τής
ηθικής: ζώντας σε μια κοινωνία πού θεωρεί το επάγγελμα τής θεατρίνας ηθικά
ύποπτο και έχοντας λάβει μία διαπαιδαγώγηση ευαίσθητη στα θέματα τής ηθι
κής, αισθάνεται την ανάγκη να πιστοποιεί την εντιμότητα της ανήκοντας σε μία
οικογένεια και οχι εμφανιζόμενη ως γυναίκα χωρίς οικογενειακή προστασία.
Κοντά σ αυτά θα πρέπει να προσμετρήσουμε απειλές και φόβο εξουδετέρωσης
στο χώρο τής δουλειάς, οί όποιες αντισταθμίζουν τις τάσεις φυγής καί αυτονό
μησης. "Αν ή οικογένεια τήν αντιστρατευόταν, τα πράγματα γι' αυτήν θα ήταν
πολύ δύσκολα.
' Η εξουσία πού ασκεί ή οικογένεια πάνω της, τόσο στο σπίτι, οσο καί στο
θέατρο, έχει σφυρηλατηθεί, σύμφωνα μέ οσα παραδίδει ô Δραγούμης, άπό πολύ
νεαρή ηλικία. Το επάγγελμα των γονιών αναγκάζει τα παιδιά να δουλεύουν άπό
τα μικρά τους χρόνια19 καί ή Κοτοπούλη στα επτά τΓς κάνει ήδη ευεργετική
παράσταση20. Τρία χρόνια αργότερα, το 1897, τα θέατρα δεν εργάζονται εξαιτίας

18. "Οχι μόνο ή στροφή τής Κοτοπούλη προς τό ελαφρό δραματολόγιο είναι εμφανής άπό το
επόμενο κιόλας καλοκαίρι, άλλα καί ό ίδιος ό Οικονόμου τήν έπισ ,μαίνει σε ένα άρθρο-καταπέλτη,
δημοσιευμένο στην Πινακοθήκη τον 'Οκτώβριο του 1907 («Τό Σημι οινόν Θέατρον», Πινακοθήκη, τ.
Ζ', 1907, σ. 130-132). Στο κείμενο του δεν κατονομάζει τήν Κοτοπούλη, άλλα, αν το συνδυάσουμε μέ
τα γεγονότα στα όποια αναφέρομαι εδώ, είναι προφανές ότι αυτή κυοίως έχει προκαλέσει τήν πικρία
καί τήν απογοήτευση του. ' Η οικονομική κατάσταση τής οικογένειας είναι μία παράμετρος τήν οποία
υπολογίζει πριν άπό κάθε της κίνηση, όπως φαίνεται στα Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 47, 111, 135, 183.
19. Για παράδειγμα, στην επιθεώρηση Λίγο άπ δλα του Μ. Λάμπρου (1894), παίρνουν μέρος οκτώ
παιδιά μελών του θιάσου. Βλ. Θ. Χατζηπανταζής καί Λ. Μαράκα, Ή Αθηναϊκή επιθεώρηση, ' Ερμής,
1977, τ. Β',σ. 87, ύποσ. 1.
20. «Άπό 7 χρονών παρουσιάστηκε στό θέατρο» (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 54). Ό Δραγούμης
εννοεί προφανώς ότι τότε ανέλαβε τον πρώτο αξιόλογο ρόλο. Γ αυτή τήν ηλικία τοποθετεί τό ουσια
στικό της ξεκίνημα στό θέατρο καί ό Σιδερής, «"Ενα χρονικό...», NE, ό.π., σ. 1938. ' Η ίδια αφηγείται:
«διοργάνωνα ευεργετικές, κι' έτσι σπούδαζα καί συγχρόνως μπορούσα λίγο νά βοηθήσω οικονομικώς
τους δικούς μου. "Ημουν έξη-έπτά χρονών καί τα μικρά παιδιά είναι πάντα αγαπητά καί τα ενισχύουν»
(Τα Νέα, 20 Σεπτ. 1954). Σέ ποίημα του Δ. Κοτοπούλη, γραμμένο έπ' ευκαιρία ευεργετικής παράστα
σης τής Μαρίκας, (δημοσιευμένο στην 'Αθηναϊκή επιθεώρηση, δ.π., τ. Β', σ. 87), βλέπουμε δτι ή
Κοτοπούλη έχει στό ενεργητικό της κι' άλλους ρόλους ως τό 1894. Πράγματι, υπήρξε:
' Αδιαφορίδου, στό Παρθεναγωγείοντοΰ ' Ι. Δεληκατερίνη, πού ποίχτηκε άπό τον θίασο «Πρόοδος»
στό Θέατρο Ποικιλιών στις 4 'Οκτωβρίου 1894.
"Ερως, στό Προμηθεύς έν Όλύμπψ του Ί . Καλοστύπη. Τό έργο παίχτηκε άπό τον θίασο «Πρόο
δος» στις 28 'Ιουλίου 1894.
Τέκνον του λοχίου, στό δράμα του Baudoin Daubigny ΟίΔύο Λοχίαι, στό όποιο υπάρχουν οί ρόλοι
τοΰ'Ερρίκου καί του 'Αδόλφου, γιων του λοχία Γουλιέλμου. Βλ. Β. Daubigny, Οί Δύο Λοχίαι, δράμα
εις πράξεις τρεις, 'Αθήνα, Φέξης, 1903.
Φάντασμα, στον Μάκβεθ. Ό Δραγούμης αναφέρει δτι έπαιξε τό ρόλο σέ ηλικία δύο χρονών
(Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 222). 'Ωστόσο δέν συμφωνεί απόλυτα μέ τις πληροφορίες πού βρίσκουμε

52

ΈλΙζα "Αννα -Δελβερούδη

του πολέμου και ή οικογένεια μένει άνεργη. 'Επιπλέον ό Δημήτριος Κοτοπού
λης λείπει στή Ρωσία και ή μητέρα της αγωνίζεται μόνη για τήν επιβίωση τους.
' Η Κοτοπούλη αντιλαμβάνεται τήν δύσκολη κατάσταση και βοηθά πουλώντας
21
τα πράγματα της . Προικισμένη με φυσική εξυπνάδα, διαφορετική στο χαρακτή
ρα άπο τις αδελφές της, πού, «αν και μεγαλύτερες, δεν καταλάβαιναν τίποτε άπ'
αυτά ούτε έβλεπαν τί στεναχώρια τραβούσε ή μητέρα τους», φανερώνει δυνατό
22
τητες, τις όποιες ή οικογένεια αξιοποιεί . Τακτικές εμφανίσεις κάνει στις περι
οδείες του θιάσου σε διάοορες επαρχιακές πόλεις και στή Σμύρνη, αναλαμβά
νοντας βασικούς ρόλους23. Το καλοκαίρι του 1901 παίζει για πρώτη φορά μπρο
στά στο αθηναϊκό κοινό ρόλους ενηλίκων24.
Ή παιδική της ηλικία δεν είναι ευτυχισμένη. Κυρίως χάρη στή δική της
επιμονή αποκτά κάποια μόρφωση, αποσπασματική και υποκείμενη στις μετακι
νήσεις των γονιών της ή στις ανάγκες του θιάσου25. Παρ' όλον οτι και οί 'ίδιοι

στον τύπο: κατά τη Νέα 'Εφημερίδα, οί Κοτοπούληδες συμπράττουν με τόν Ν. Λεκατσά στον Μάκβεθ,
στις 9 'Απριλίου 1888 και στις 19 Μαΐου 1890. Σύμφωνα με τον Σιδέρη, ή Κοτοπούλη έπαιξε στον
Μάκβεθ το 1893 (σε ηλικία εξη χρονών), τον μικρό γιό του Μακδώφ. Βλ. Γ. Σιδερής, «Ο Σαίξπηρ
στην'Ελλάδα: V, Σκηνοθέτες κ ερμηνευτές στον Κ' αιώνα», Θέατρο, τ. Γ , τχ. 17, 1964, σ. 44. Ό
Δραγούμης καταγράφει επίσης (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 222) τή συμμετοχή της Κοτοπούλη στο έργο
Φρού-Φρού. Πρόκειται για το δράμα των Meilhac καί Halévy, στο όποιο υπάρχει μικρός ρόλος αγο
ριού, του Γεωργίου. Το παιδί εμφανίζεται στην Ε' πράξη, στή σκηνή του θανάτου της μητέρας του
(Αίκ. Βερώνη) καί λέει λίγες λέξεις. ' Η ανάμνηση της Κοτοπούλη διασταυρώνεται μέ πρόγραμμα πού
σώζεται στο Θεατρικό Μουσείο (φάκ. προγραμμάτων, άρ. 28): «Θέατρον 'Ομόνοια / 'Ελληνικός
Δραματικός Θίασος ' Αθηνών Μένανδρος / τών αδελφών Ταβουλάρη / έν φ πρωταγωνιστεί ή καλλιτέχνις / Αικατερίνη Βερώνη / Παράστασις 1 / τήν έσπέραν της Πέμπτης 3 'Ιουνίου 1983 / Μεϊλάκ καί
Άλεβύ / Φρού-Φρού / (...) / Γεώργιος: Μαρία Κοτοπούλη». Ή οικογένεια Κοτοπούλη είχε παίξει
Φρού-Φρού μέ τή Βερώνη, πρώτη φορά στην 'Αθήνα, στο θέατρο Κωμωδιών, στις 6 Μαρτίου 1893
(Νέα Έφημερίς, 6 Μάρτ. 1893). Στο Θεατρικό Μουσείο σώζεται καί χειρόγραφο της Φρού-Φρού, μέ
χρονολογία αντιγραφής Αύγουστο 1904. ' Ο Σιδερής σημειώνει πάνω στο χφ: Δωρεά Καίτης Βερώνη,
(έκ τών της Αίκατερ. Βερώνη).
21. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 54.
22. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 54. ' Ο Δραγούμης σημειώνει επανειλημμένα τή διαφορά της Κοτοπού
λη μέ τις αδελφές της. Βλ. π.χ. σ. 36, 38, 62.
23. «Δια πρώτην φοράν ενεφανίσθη επισήμως ως ηθοποιός πρό τεσσάρων ετών [1899], άπο ένα
θέατρον της Σμύρνης» (Οί Καιροί, 2 Νοεμ. 1903· βλ. καί Μ. Μυράτ, Ή Ζωή μου', Αθήνα, 1928, σ. 87,
89, 96).
24. «Ώς πραγματική απαρχή τού καλλιτεχνικού σταδίου της κορασίδος ηθοποιού, δύναται να
θεωρηθή ή τρέχουσα θεατρική περίοδος καθ' ην ενεφανίσθη το πρώτον ώς γυναικαδέλφη τού Λαγού
εις τήν όμώνυμον κωμωδίαν καί άναδείξασα τόν δεύτερον ρόλον εις πρώτον "έκράτησε" κατά τήν
γενικήν άντίληψιν τό έργον» ('Εσπερινή, 6 Ίουν. 1901).
25. «(...) δεν θυμούμαι πώς έμαθα τα πρώτα γράμματα. Στο δημοτικό σχολείο δέν φοίτησα διόλου (...)
είχα μάθει τό αλφάβητο σχεδόν μόνη μου, έμαθα ύστερα να διαβάζω καί ό πατέρας μου μέ κάποια
κρυφή κατάπληξη είχε διαπίστωση αυτή τήν πρόοδο (....) Στο 'Αρσάκειο πήγα μέ εντελώς παράξενο
τρόπο. "Εδωσα εξετάσεις, χωρίς να τό ξέρη τό σπίτι μου. Συνόδεψα τις αδελφές μου καί πέρασα για
έξεταζούμενη καί γώ. 'Απάντησα καλά καί μέ δέχθηκαν. Δυό μήνες έμεινα στην πρώτη ελληνικού καί
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27

είναι μορφωμένοι , στο σπίτι της συμπεριφέρονται Βάναυσα . Ή μητέρα της,
γυναίκα με δυνατή προσωπικότητα, επιβάλλει τους ορούς της. Μαθαίνει τη μι
κρή να εκμεταλλεύεται τις γνωριμίες της, να παίζει ενα σύνθετο κοινωνικό παι
28
χνίδι, ενώ συνάμα τήν τιμωρεί για τις συνέπειες αύτου του παιχνιδιού . Τήν
ενθαρρύνει στή δημιουργία σχέσεων και τή δέρνει για να προφυλάξει τήν ηθική
της. Και επειδή δεν είναι πάντα παρούσα, επισείει άλλους, παντοδύναμους κρι
29
τές: τήν κοινωνία και το θεό .
"Οσο κι' αν κατά καιρούς εκφράζει τήν επιθυμία να εξαφανιστεί, ή Κοτοπού
λη δεν μπορεί να ξεφύγει άπό τον ιστό των αντιφατικών συμβουλών, πού υπονο
μεύουν συνεχώς τήν προσωπική της ζωή. Και δεν ξεφεύγει, επειδή τήν εμποδί
ζουν ή «συναίσθηση του χρέους»30 και ό ηγετικός ρόλος πού παίζει στο θίασο,
ιδιαίτερα άπό το καλοκαίρι τοϋ 1906.
Τέλη τοϋ 1906 ή Κοτοπούλη φεύγει για το Παρίσι31. ' Η συγκομιδή έρεθισμά-

τρεΐς μήνες στή δευτέρα. Προχώρησα γρήγορα καί θάπερνα δίπλωμα αν το ταξίδι τοΰ θιάσου μας στή
Σμύρνη δεν υποχρέωνε τους γονείς μου να με πάρουν μαζί τους γιατί δεν είχαν που να μ' αφήσουν. Στή
Σμύρνη δεν πήγα σε σχολείο. Είχα μόνο μια δασκάλα...» {'Ελληνικά Γράμματα,δ.π., σ. 77-78). «Μπή
κα στο ' Αρσάκειο. Μ επήραν καί φοιτούσα δωρεάν. Συγχρόνως δμως έπαιζα τόσο στο θέατρο οσο καί
στο σχολείο» (Τά Νέα, 20 Σεπτ. 1954, σ. 5). Βλ. καί Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 54. Ό Δραγούμης,
κρίνοντας με τά δικά του μέτρα, θεωρεί δτι ή Κοτοπούλη δεν μορφώθηκε αρκετά σε σχολεία ή μέ
δασκάλους στο σπίτι, αλλά τονίζει οτι αυτό τή βοήθησε να διαμορφώσει μια προσωπική αντίληψη για
τον κόσμο. Βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 40, 53, 65, 69.
26. Σύμφωνα μέ μή διασταυρωμένες πληροφορίες τής οικογενειακής παράδοσης, ή ' Ελένη Κοτοπού
λη ήταν δασκάλα. 3λ. 'Ελληνικά Γράμματα,δ.π., σ. 76. Ό Κοτοπούλης ήταν «ό μορφωμένος άσσος
τοϋ ' Ελληνικού θεάτρου — μόρφωση ελληνιστική, μόρφωση φιλολογική άσυνείθιστη» ('Ελληνικά
Γράμματα, δ.π., σ. 76). «'Ιταλικά καί Γαλλικά τάξερε στην εντέλεια καί διάβαζε μέ ευχέρεια τους
κλασσικούς μας» (Ό Μυράτ κ' εγώ, δ.π., σ. 68). «Βασιζότανε (...) στή μόρφωση του πού τοΰ επέτρεπε
να αναπληρώνει κάποτε το συγγραφέα...» (στο ίδιο, σ. 70). Βλ. καί τά βιογραφικά σημειώματα των δύο
ηθοποιών, γραμμένα άπό τον Ν.Ι. Λάσκαρη, στή Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, 'Αθήνα, Πυρ°ός·
27. Οι αναμνήσεις τών παιδικών της χρόνων, όπως τις διασώζει ό Δραγούμης, άλλα καί όπως ή ίδια
τις αισθάνεται, άν καί ανήκουν πια στο παρελθόν, είναι τραγικές· βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ.
105,111,118-119,165,230, καί 'Ελληνικά Γράμματα, δ.π., σ. 79-80: «Πολύ μικρή οι βίαιες σκηνές πού
είχε (ό πατέρας) μέ τή μητέρα μου, τό ξύλο πού έπεφτε αλύπητα σέ μικρούς καί μεγάλους μ' είχαν
τρομοκρατήσει (...) Μικρή δεν θυμάμαι ποτέ να μουδειξε ξεχωριστή συμπάθεια ή καν κάποια φροντίδα
ξέχωρη για τήν ανάπτυξη μου. Τό αντίθετο. Μ είχαν αφήσει κάπως παραπεταμένη. ' Η Φωτεινή καί ή
Χρυσούλα είχαν παντού τά πρωτεία. "Οχι μόνο στή σπουδή, μα καί πα ρούχα ακόμη ώς μια ηλικία
δεν μούχαν αγοράσει δικό μου πράμα (...)' Απόχτησα δικό μου καπέλ\ο άφοΰ έφαγα ένα ξύλο αλησμό
νητο (...) μονάχα έγώ εΐμουνα μέ άποφόρια παληά καί άθλια». Καί στή σελ. 141: «(...) μέ έπεισε
οριστικά μέ ένα πειστικότατο καί αλησμόνητο χαστούκι (...)» - για τήν είσοδο της στο Βασιλικό.
28. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 26,29, 183. Για τον χαρακτήρα τής Έλ. Κοτοπούλη βλ. σ. 62.
29. Τό επεισόδιο μέ τις εικόνες τών αγίων, Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 71.
30. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 225.
31. Για τό ταξίδι τής Κοτοπούλη στο Παρίσι βλ. Μ. Μυράτ, Ό Μυράτ κ' έγώ, δ.π. σ. 21-22, καί Γ.
Σιδερής, «Έναχρονικό...», δ.π., σ. 1400.'Επίσης, έφ. Χρόνοςκαί 'Εμπρός, 16Όκτ. 1906, 'Ακρόπολις
31 Ίαν. καί 1 Φεβρ. 1907.
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των σύμφωνων με τί£ νεότερες επιταγές της τέχνης δέν είναι ίσως ô μόνος λόγος
για τον όποιο πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι. Ή Κυβέλη βρίσκεται ήδη εκεί και
ή συγκυρία, ό μηχανισμός πού βάζει τις δύο γυναίκες σε συνεχή ανταγωνισμό,
σε διπολικό σχήμα, έχει ήδη στηθεί. Κάθε μία αισθάνεται τήν ανάγκη να ισοφα
ρίζει και να επαυξάνει τα επιτεύγματα τής άλλης. Στην επιστροφή τους δέν θα
φέρουν μόνο περγαμηνές παρισινής διαμονής, άλλα και έργα του νεότερου γαλ
λικού ρεπερτορίου, πρώτη ύλη για τις νέες επιχειρήσεις πού θα στηθούν στα
32
αθηναϊκά θερινά θέατρα . ' Ο λόγος για τό καλοκαίρι τοΰ 1907, οπού ή Κοτοπού
λη συνεργάζεται μέ τον Βονασέρα στο θέατρο Συντάγματος33.
Τό χειμώνα 1907-1908 ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του "Αγγέλου Βλά
χου και επιστρέφει στο.Βασιλικό Θέατρο, κατά τή διάρκεια τής τελευταίας
αυτής περιόδου τής λειτουργίας του34. Τό καλοκαίρι τοΰ 1908 εγκαθίσταται στο
θέατρο τής Νέας Σκηνής, στην ' Ομόνοια, μαζί μέ τον κωμικό Κ. Σαγιώρ, συνθιασάρχις35.
Τό χειμώνα τοΰ 1908 συνεργάζεται μέ τους Έδμόνδο Φύρστ και Τηλέμαχο
Λεπενιώτη. Ό θίασος πη/αίνει περιοδεία στην Πόλη 36 . 'Εκεί ή Κοτοπούλη

32. «Όταν γύρισα γεμάτη από μύρια καλλιτεχνικά όνειρα, έφερα μαζί μου και πολλά έργα: τον
Κλέφτη τοΰ Μπερνστάϊν, τήν Κυρία τοΰ Μαξίμ, τήν Ζοζέτα κι' άλλα» (Τά Νέα, δ.π., 20 Σεπτ. 1954
σ. 5). Αυτά τα έργα ανεβαίνουν στο θέατρο Συντάγματος, άπο τον ' Ελληνικό Δραματικό θίασο Βονα
σέρα: Ή Δις Ζωζέττα, στις 17 Μαΐου 1907 (ταυτόχρονα και στη Νέα Σκηνή, άπό τον θίασο τής
Ροζαλίας Νίκα)· Ό Κλέπτης, στις 4 'Ιουνίου· Ή Κυρία τοΰ Μαξίμ, στις 18 'Ιουνίου· βλ. Ν. Karanastassis, Le Théâtre étranger sur les scènes d'Athènes et du Pirée: 1905-1907. Mémoire de DEA, Paris,
Sorbonne IV, 1982, σ. 100.
33. Για τή συνεργασία Κοτοπούλη-Βονασέρα βλ. εδώ, ύποσ. 5. Τής εγκατάστασης στο θέατρο
Συντάγματος έχει προηγηθεί περιοδεία στή Σύρα, στο διάστημα τής Σαρακοστής 1907: «Είχα γυρίσει
άπό τό Παρίσι, καί επειδή είχα ξοδέψει ό,τι είχα, πήγα στή Σύρα, όπου μοΰ πρόσφεραν 3000 δραχμές,
να παραστήσω» (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 26). Στή Σύρα παίζουν στον 'Απόλλωνα, ύπό τήν επωνυμία
«' Ελληνικός Δραματικός Θίασος / πρωταγωνιστούσης τής Δεσποινίδος Μαρίκας Κοτοπούλη», για
είκοσι παραστάσεις καί αντίστοιχα έργα, «έκτος των ευεργετικών». ' Η Κοτοπούλη κάνει έναρξη των
παραστάσεων μέ τή Φρανσιγιόν τοΰ Δουμδ υιού, έρμηνεύντας τον κεντρικό ρόλο τής Φρανσίν ντέ
Ριβερόλ. Για τις εμφανίσεις της σ' αυτήν τήν περιοδεία βλ. Παράρτημα. Ό θίασος αποτελείται άπό
τους Ν. Παπαγεωργίου, Φωτεινή Λούη, Χρυσούλα Κοτοπούλη, Μήτσο Μυράτ, Μιχάλη Ροδάκη,
Πέτρο Νικολάου, Λουδοβίκο Λούη, Τηλέμαχο Λεπενιώτη. Παρουσιάζει, χωρίς τή συμμετοχή τής
Κοτοπούλη, επίσης τα έργα Ό Κος προσωπάρχης, Κοραλία καί Σία, Πωςμιλοΰμε τ' αγγλικά, Έξω
φρένων, Τό ξεπόρτισμα, Τά Μεγάλα γυμνάσια, Μαραθώνιος δρόμος, Αίσυνέπειαι τοΰ διαζυγίου, Ό
Μίτος τής 'Αριάδνης, Ένα φλυτζάνι τσάι.
34. «Ό κ. Βλάχος έγκατέλειψεν ευτυχώς φέτος τάς περί άναστρου "υποφερτού συνόλου" περσινός
του ιδέας καί ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ή έχουσα καί όλας τής καλλιτέχνιδος τάς ιδιοτροπίας καί
εκκεντρικότητας, επανέρχεται εις τό Βασιλικόν»· Κ[ύρου;], «Ή Δεσποινίς Κοτοπούλη», Εστία, 16
Σεπτ. 1907.
35. Βλ. Τά Νέα, 20 Σεπτ. 1954. σ. 5" Ό Μυράτ κ' εγώ, σ. 37-45" Γ. Σιδερής, «"Ενα Χρονικό (...)»,
ό.π.,σ. 1400-1401.
36. Βλ. Μ. Μυράτ, Ό Μυράτ κ εγώ, σ. 47-50. Για τό ρεπερτόριο τοΰ θιάσου βλ. καί Μετίν "Αντ, «' Η
δράση τοΰ ελληνικού θεάτρου στην παλιά Κωνσταντινούπολη: μια ιστορική αναδρομή άπό τό 1818 ως
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γνωρίζεται με το Δραγούμη . Αυτός διακρίνει στο πρόσωπο της μία σειρά άπα
ελληνικές ιδιότητες, προβάλλει πάνω της Ιδέες πού έχουν για τον 'ίδιο ξεχωρι
38
στή σημασία .
'Από τήν αρχή της σχέσης των Δραγούμη-Κοτοπούλη εμφανίζονται εκατέ
ρωθεν οί επιφυλάξεις πού θα χαρακτηρίσουν τη διαδρομή της. Τα δικά της
διλήμματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συναισθηματικά και κοινωνικά, τα
39
δικά του προσωπικά καί, ύπ αυτό το πρίσμα, επίσης κοινωνικά . Αυτό πού μας
αποκαλύπτει ò Δραγούμης μέσα από τις αναρίθμητες συναισθηματικές του πα
λινδρομήσεις είναι το κοινωνικό περιθώριο, στο όποιο είναι καταδικασμένοι οί
ηθοποιοί, ακόμα καί σέ μια εποχή πού πιστεύουμε ότι ή κλίση της πλάστιγγας
έχει ανατραπεί. Ιδιαίτερα ή Κοτοπούλη, αυτή τήν εποχή εμφανίζεται στίς στή
λες του τύπου σαν αστέρι πρώτου μεγέθους, πού πολλά μπορεί να δώσει στην
προώθηση των εθνικών καλλιτεχνικών ιδανικών, όχι μόνο αξιοσέβαστη προσω
πικότητα, άλλα καί πνευματικός παράγων. Οί νοοτροπίες όμως δεν εναρμονίζον
ται πάντα με τους στόχους, τις επιθυμίες ή τα συμφέροντα των δημοσιογράφων40.
Οί κατά κάποιο τρόπο θεωρητικές αμφιβολίες, υποθέσεις ή αναστολές της περιό-

το 1914», Θέατρο, τ. 10, τχ. 59-60, 1979, σ. 56. Ό θίασος έμφανίζεταν imo τήν επωνυμία «'Ελληνικός
Δραματικός Θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη-' Εδμ. Φύρστ, πρωταγωνιστών τοΰ Βασιλικού Θεάτρου». ' Η
ιδιότητα τους αύτη έχει ιδιαίτερο αντίκρυσμα στο κοινό της Πόλης καί χρησιμοποιείται με διαφημι
στικό τρόπο στα προγράμματα, δπου τονίζεται π.χ. δτι κάποιο έργο προέρχεται από τό ρεπερτόριο τοΰ
Βασιλικού. 'Εκτός των έργων πού αναφέρει ό ΜετίνΆντ, ή Κοτοπούλη κάνει στην Πόλη τους εξής
ρόλους: 1908, 25.11, Λεοντίνη (Το Κυνήγι, G. Feydeay)- 11.12, Λουκιανή (Κοραλία καί Σία)- 13.12,
'Ιφιγένεια (Ιφιγένεια έν Ταύροις, Γκαίτε)· 22.12, Δυσδαιμόνα ( Όθέλλος, Σαίξπηρ)-1909,6.1. Κασσι
ανή (Κασσιανή, Ά ρ . Κυριακού)- 14.1, Ίουλιέττα (Το Πυρ υπό τήν τέφραν)· 17.1, Κα Φρού-Φρού,
πρωθυπουργός (Ή Πρωθυπουργίνα, Τ. Μωραϊτίνη)- 27.1, "Αννα δε Βιλλιέ ( Ό Πληκτικός κόσμος,
Pailleron)- 7.2, Μαρία Μύρτου (Ή Νέα γυναίκα, Καλλιρόης Παρρέν). Ό Δραγούμης προσμετρά τό
ελληνικό θέατρο στα δσα φέρνουν τον έλληνο-εύρωπαϊκό πολιτισμό στην Κωνσταντινούπολη- βλ.
Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 9.
37. ' Ο Δραγούμης δεν αναφέρει ακριβή ημερομηνία της γνωριμίας τους. ' Ωστόσο, ή παράσταση τοΰ
θιάσου, στίς 5 Νοεμβ. 1908, είναι «Διπλωματική έσπερίς», σύμφωνα με τό πρόγραμμα. Μπορούμε να
θεωρήσουμε αυτήν ώς πιθανή ημερομηνία τής πρώτης τους συνάντησης. Βέβαια, δεν είναι ή μοναδική
διπλωματική έσπερίς,· (π.χ. στίς 19.11 γίνεται άλλη μία), άλλα ή άφιξη ενός ελληνικού θιάσου στην
Πόλη είναι γεγονός σημαντικό, ώστε να συγκεντρώσει κόσμο από τις πρώτες παραστάσεις.
38. Ή ταύτιση της με γνήσιες ελληνικές αξίες επανέρχεται συχνά στά Φύλλα 'Ημερολογίου.
'Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός δτι ή καλή γνώμη τοΰ Ά . Σουλιώτη-Νικολαΐδη για τήν Κοτοπούλη
στηρίζεται καί πάλι σέ τέτοιες ιδιότητες: «Ή Μαρίκα Κοτοπούλη μοΰ αρέσει γιατί αντιπροσωπεύει τό
Ρωμέϊκο τέλεια, είναι σαν τήν εικόνα τοΰ Ρωμέϊκου ή ψυχή της» (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 101).
39. Βλ. π.χ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 10-11, 14.
40. Για λόγους πού δεν είναι εδώ ό κατάλληλος τόπος να αναλύσουμε, γύρω στά τέλη τής πρώτης
δεκαετίας τοΰ 20οΰ at. ό ρόλος τοΰ δημοσιογράφου, τοΰ θεατρικού συγγραφέα καί τοΰ θεατρικού
κριτικού ταυτίζονται, μέ μια ενδεικτική πύκνωση. "Ετσι, καί ^ωρίς να υπαινίσσομαι αμφιβολίες για
τήν καλλιτεχνική συμβολή τής Κοτοπούλη, συχνά γίνονται αυτονόητοι οί λόγοι προβολής τοΰ θιά
σου της —δπως καί τοΰ θιάσου τής Κυβέλης— μέσα από τις στήλες τών εφημερίδων: κάποιος χρωστά
χάρη για τό ανέβασμα ενός θεατρικού του έργου.
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δου της Πόλης γίνονται βεβαιότητα με την επιστροφή στην πρωτεύουσα και την
41
αναπόφευκτη ένταξη της σχέσης στο φυσικό κοινωνικό της πλαίσιο . Ό Δρα
γούμης επιστρέφει στο οικογενειακό του περιβάλλον, αρχίζει να συνειδητοποιεί
τις αντιδράσεις πού θα συναντήσει και πού θα τον εντυπωσιάσουν με τή βιαιότη
42
τα τους . Τό δικό του οικογενειακό σχήμα δεν είναι λιγότερο πιεστικό. Οικογέ
νεια της μεγαλοαστικής τάξης, τής αριστοκρατίας σύμφωνα με τον 'ίδιο, με
παράδοση στην πολιτική ζωή, δημόσια πρόσωπα πού συγκεντρώνουν διαρκώς
τήν προσοχή, είναι φυσικό να επιθυμούν μία κατά τα κριτήρια τους άμεμπτη καί
σημαντική παρουσία. Οί φιλοδοξίες πού περιβάλλουν τον Δραγούμη είναι
ισχυρότατες, προσδιορισμένες άπό μία συντηρητική παράδοση43. Του ζητούν να
αναλάβει ευθύνες ανάλογες με τήν οικογενειακή αίγλη, τήν οποία αυτός πρέπει
να επαυξήσει44. ' Η τωρινή του θέση του υπαλλήλου σε υπουργείο δεν τον καλύ
πτει ούτε ώς αντικείμενο εργασίας καί νοητικής απασχόλησης, ούτε ως βιοπο
ρισμός. ' Η έλλειψη χρημάτων ανάλογων με τό επίπεδο ζωής στο όποιο πρέπει να
κινείται τον αναγκάζει να συστεγάζεται με τήν οικογένεια του, εμποδίζοντας τον
ταυτόχρονα να ακολουθήσει ένα δρόμο υπαγορευμένο άπό τίς συναισθηματικές
του επιλογές45. Οί αντιδράσεις δεν περιορίζονται στα πλαίσια τών οικογενεια
κών συμφερόντων καί επιδιώξεων, άλλα επεκτείνονται στο ευρύτερο περιβάλ
λον. 'Εδώ ή βιαιότητα τους φθάνει στην κατασκευή σκανδάλου εκ μέρους τών
πολιτικών αντιπάλων του Στέφανου Δραγούμη, με απώτερο σκοπό τήν ώθηση
του σε παραίτηση46. Οί πολύ σοβαρές διαστάσεις αυτής τής εκστρατείας σπίλω
σης καί κατασυκοφάντησης τών Δραγούμη-Κοτοπούλη είναι ενδεικτικές τής
ευάλωτης ηθικά θέσης τών ηθοποιών στην κοινωνική νοοτροπία τής εποχής47.

41. Οί Δραγούμης-Κοτοπούλη επιστρέφουν στην 'Αθήνα τον Μάρτιο τοΰ 1909. "Εχει μεσολαβήσει
περιοδεία τοΰ θιάσου στη Σύρα, οπού πηγαίνει καί ό Δραγούμης για κάποιο μικρό διάστημα.
42. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 40, 130.
43. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 58.
44. Οί μέθοδοι πού χρησιμοποιεί ή οικογένεια για να τον μεταπείσει είναι ποικίλες: ό πατέρας
συζητά μαζί του ξεκάθαρα, εμμένοντας στις απόψεις καί τίς επιθυμίες του. Οί αδελφές, επίσης, διατυ
πώνουν τή σκέψη τους μέ αμεσότητα, μεταφέροντας ταυτόχρονα τήν επιθυμία τών γονέων (Φύλλα
'Ημερολογίου, σ. 92). Ή μητέρα χρησιμοποιεί πιο συναισθηματικά μέσα: τα δάκρυα καί τήν ανησυ
χία (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 125-126). Κάποια στιγμή ενορχηστρώνονται καί οί επιθυμίες τής Δέλτα,
τής οποίας τή γνώμη εν γένει σέβεται καί υπολογίζει ό Δραγούμης (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 92-93).
Άπό τίς διάφορες κρούσεις καί συζητήσεις, άλλοτε βίαιες καί άλλοτε ήσσονος τόνου, ενα γίνεται
φανερό: ποτέ, κανείς άπό τήν οικογένεια, μέ εξαίρεση ίσως τους αδελφούς, πού δεν αναμειγνύονται,
δέν θα δεχθεί αυτή τή σχέση.
45. Στο εξής τό θέμα τής εργασίας καί τής άχρηματίας θα επανέρχεται σταθερά καί βασανιστικά στα
Φύλλα 'Ημερολογίου, ώς αδιέξοδο πού επηρεάζει τή σχέση του μέ τήν Κοτοπούλη.
46. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 128.
47. ' Ο Δραγούμης κατηγορείται ότι αποκάλυψε μυστικά τοΰ κράτους στην Κοτοπούλη κι' αυτή τα
πούλησε στους Τούρκους (Φύλλα 'Ημερολογίου σ. 127-128), ή ότι καταχράσθηκε χρήματα τοΰ Μακε
δόνικου Αγώνα. Μέ ανώνυμα γράμματα τον απειλούν ότι θα τον κακοποιήσουν δημοσία (Φύλλα
'Ημερολογίου, σ. 128). Ό Τύπος τον εκθέτει μέ λιβέλλους (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 131-132).
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' Ενδοιασμοί δεν προβάλλονται ωστόσο μόνο άπό τήν πλευρά του Δραγούμη.
Ή Κοτοπούλη έχει τα δικά της όρια, πού είναι, όπως είπα, συναισθηματικά και
48
ηθικά . ' Η αλλαγή της στάσης της στο θέμα του γάμου είναι φανερή. 'Ενώ στην
αρχή,εμφανίζεται να περιφρονεί τέτοιες συμβάσεις, στή συνέχεια επιδιώκει με
ιδιαίτερη ένταση τήν αποκατάσταση. Ούτε εκείνη παραβλέπει τήν ταξική δια
49
φορά και προσπαθεί πεισματικά να τήν ξεπεράσει . ' Η κοινωνική καταξίωση, ή
αποδοχή πού μπορεί να επιτύχει δχι χάρη στίς καλλιτεχνικές της δάφνες, άλλα
χάρη στή νόμιμη ενταξή της σε μία αριστοκρατική οικογένεια, είναι αυτή πού
υπαγορεύει τή στάση της στο θέμα του γάμου με τον Δραγούμη. Και σ αυτό το
σημείο, βέβαια, οι οικογενειακές βλέψεις καί πιέσεις των Κοτοπούληδων δεν
μπορούν να αγνοηθούν. "Ομως, για μία ηθοποιό τών αρχών τοΰ αιώνα, γάμος
έκτος θεατρικού κυκλώματος σημαίνει οριστική απομάκρυνση από το θέατρο
καί δεν είναι καθόλου αυταπόδεικτο οτι ή Κοτοπούλη είχε πάρει μια τέτοια
ανατρεπτική της ζωής της απόφαση.
Δεν είναι ό Δραγούμης ό πρώτος άνδρας πού της προσφέρει μέσω του γάμου
κοινωνική καταξίωση, άνετη ζωή καί ψυχολογική προστασία, εφ' όσον εγκατα
λείψει το θέατρο. "Εχει προηγηθεί καί απορριφθεί ή πρόταση ενός άλλου στην
Κωνσταντινούπολη, στις αρχές τοΰ 190950. Ή απόρριψη συνεπάγεται τή θυσία
ενός ταξιδιού στο Παρίσι, για θεατρική μαθητεία δίπλα στή Σάρα Μπερνάρ, ή
οποία έχει δεχθεί «να τή διδάξει να παίξει στό γαλλικό θέατρο»5'. Αυτή ή παραί-

48. Ή Κοτοπούλη ζητάει συχνά άπό τον Δραγούμη νά χωρίσουν, άλλοτε για να διατηρήσει τή
συναισθηματική της αυτονομία, τον έλεγχο τοΰ εαυτού της, άλλοτε γιατί δεν αντέχει ταπεινωτικούς
χαρακτηρισμούς (Φύλλα Ημερολογίου, σ. 45, 99).
49. ' Η Κοτοπούλη φοβάται οτι ό Δραγούμης θα είναι άδικος μαζί της μόνο καί μόνο επειδή ανήκει
στην «αριστοκρατική τάξη», ή οποία δεν υπολογίζει — ή δεν έχει συναισθήματα. Δεν μπορεί καί ή
ίδια να απεμπλακεί άπό τήν οπτική γωνία της τυποποιημένης σχέσης «άριστοκράτη-θεατρίνας» πού
τή μειώνει καί επιτείνει τήν ανασφάλεια της (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 44, 45).
50. Ταυτίζω αυτό το πρόσωπο, το όποιο ό Δραγούμης επίσης δεν ονομάζει, με τον Γεράσιμο Φωκά
(1860-1937), καθηγητή της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. Προχώρησα στην ταύτιση
συνδυάζοντας τα στοιχεία πού μας δίνει ό Δραγούμης για τήν οικονομική άνεση τοΰ προσώπου («θα
φύγει για το Παρίσι, μέ το φίλο της πού τήν αγαπά», σ. 28), τήν ηλικία του ([Κοτοπούλη]: «Τον αγαπώ
σαν πατέρα», σ. 28), τήν έξωθεατρική του προέλευση — εφ' όσον ή Κοτοπούλη θ' αφήσει το θέατρο αν
τον παντρευτεί — μέ το ακόλουθο σχόλιο τοΰ Σπύρου Μελά: «πληροφορήθηκα άπό τους αιώνιους
«καλούς» φίλους δτι τον ίδιο καιρό [τήν εποχή πού γράφει τό Κόκκινο πουκάμισο- το έργο ανεβαίνει
στίς 15 Σεπτ. 1908] δέν άπέκρουε το έντονο καί όχι τόσο πνευματικό φλερτ τοΰ Φωκά, τοΰ καθηγητού
της χειρουργικής» (Σπ. Μελάς, Πενήντα χρόνια θέατρο, ο.π., σ. 65).
51. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 14. Ά π δσα σημειώνει ό Δραγούμης, δεν γίνεται φανερό αν ή Κοτοπού
λη γνώρισε τή Σάρα Μπερνάρ στή διάρκεια αυτής της περιοδείας της στην Πόλη, όπου βρίσκεται τήν
ίδια εποχή καί ή Γαλλίδα ηθοποιός , ή κατά τό προηγούμενο ταξίδι της στό Παρίσι (1906-1907).
Πάντως ό Μυράτ δέν αναφέρει τή Σάρα Μπερνάρ ανάμεσα στίς διάφορες προσωπικότητες τοΰ θεάτρου
πού γνώρισε ή Κοτοπούλη στό Παρίσι. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο 1912, σε δύσκολες
ψυχολογικές στιγμές, ή Κοτοπούλη, ενώ θα δεσμεύεται μέ μακρόχρονο συμβόλαιο για τό θέατρο τής

58

Έλίζα "Αννα -Δελβερούδη

τηση της Κοτοπούλη άπο δύο «ευκαιρίες» τέτοιου μεγέθους, γάμο καί θέατρο
στο Παρίσι, πού προϋποθέτουν τήν αποχώρηση της άπο το ελληνικό θέατρο, δεν
μπορεί παρά να οφείλεται περισσότερο στή γνωστή «συναίσθηση του χρέους»
52
και στην πίεση της οικογένειας καί λιγότερο σε συναισθηματικούς λόγους .
Ή υπόθεση του γάμου με τον Δραγούμη εμπεριέχει παρόμοια διλήμματα,
άλλα εξαιτίας της παρελκυστικής καί αναποφάσιστης στάσης του οί μεταπτώ
σεις των πρωταγωνιστών παρουσιάζονται όξυμμένες. Ή ιδέα καλλιεργείται επί
δύο περίπου χρόνια, άπο τον 'Απρίλιο του 1909 ως τον 'Απρίλιο τοϋ 1911. Σ'
αυτό τό διάστημα, καί μέσα άπο συνεχείς μετακινήσεις53, κατά τή διάρκεια των
οποίων προσπαθούν να ζήσουν κάπως μαζί, μακρυά άπο το οικογενειακό περι-

-

Νέας Σκηνής, νοσταλγεί τή χαμένη ευκαιρία τής διάκρισης σε ευρωπαϊκά εδάφη βλ. Φύλλα 'Ημερο
λογίου, σ. 225.
52. ' Ο Δραγούμης θεωρεί αυτάρεσκα δτι «εξαιτίας του χάνει μια ευκαιρία». ' Ωστόσο σίγουρο είναι,
δτι ό θίασος σε κάθε απομάκρυνση τής Κοτοπούλη έχει μεγάλες δυσκολίες στο να οργανωθεί, να
πειθαρχήσει, να παρουσιάσει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Έκτος τούτου, ή απουσία τής φίρμας δυσα
ρεστεί το κοινό. Βλ. Ό Μυράτ κ' εγώ, ο.π. σ. 30-34, 55-62. "Ας μήν παραγνωρίζουμε εξάλλου, δ,τι
εξομολογείται ή ίδια: «Ή δική μου ή ζωή είναι μέσα στα θέατρα. Δεν ξέρω άλλη ζωή» (Φύλλα
'Ημερολογίου, σ. 52). Αυτό βαραίνει εν τέλει στις αποφάσεις της, αν καί δεν είναι λίγες οι φορές πού
ομολογεί τήν κούραση της άπο τή ζωή των θεατρίνων καί θέλει να απομακρυνθεί, να ξεκουραστεί. Στα
Φύλλα 'Ημερολογίου amò το θέμα επανέρχεται συχνά. Βέβαια, στις συνεντεύξεις της ποτέ δέν παραδέ
χεται κάτι τέτοιο. Βλ. 'Ελληνικά Γράμματα, ο.π., σ. 81.
53. Αυτές οί μετακινήσεις περιλαμβάνουν τόσο τις περιοδείες τοϋ θιάσου, δσο καί ταξίδια στην
Ευρώπη. Ό Δραγούμης επιτυγχάνει μετάθεση στή Ρώμη, δπου φθάνει στις αρχές Αυγούστου 1909.
Τον'Οκτώβριο, μετά τή λήξη τής θερινής περιόδου, ή Κοτοπούλη έρχεται να τον συναντήσει- ταξιδεύ
ουν μαζί σέ διάφορες πόλεις καί φθάνουν στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο 1909. 'Από τή διαμονή στο
Λονδίνο ό Δραγούμης καταγράφει ενδιαφέροντα στοιχεία, δπως ή παρακολούθηση παραστάσεων
(Our Miss Gibbs, Henry - King of Navarre), ή ή διατύπωση των παρατηρήσεων τής Κοτοπούλη
σχετικά μέ τήν ηθοποιία καί τή σκηνοθεσία των "Αγγλων συναδέλφων της {Φύλλα 'Ημερολογίου, σ.
102, 103, 106-107). Δέν αναφέρει ωστόσο τίποτε για μια δραστηριότητα της, πού ήρθε στο φως άπο
άλλη πηγή: τή γραμμοφώνηση ενός δίσκου. 'Αντίτυπο του δίσκου, μοναδικό δείγμα τέτοιας πρώιμης
επίδοσης της, κατατέθηκε πρόσφατα στο θεατρικό Μουσείο. Φέρει τα έξης στοιχεία: Φωνογραφικός
δίσκος «Ό 'Απόλλων». MADE IN ENGLAND. Α-133. 'Η Νέα Γυναίκα, έκ των Παναθηναίων 1908.
[Β' όψη:] Α-166. Tòv-κινουάξ, έκ τής Κυρίας τονΜαξίμ.Ύπο τής καλλιτέχνιδος Μαρίκας Κοτοπού
λη. Στο δίσκο δέν υπάρχει χρονολογία. Τα τραγούδια αποτελούν πρόσφατες, άρα μέ αυξημένη ζήτη
ση, μεγάλες επιτυχίες τής Κοτοπούλη άπο τό καλοκαίρι 1908 (βλ. καί Ό Μυράτ κ' εγώ, σ. 41).
'Επομένως, ή γραμμοφώνηση τοποθετείται μέ ασφάλεια στο διάστημα τοΰ φθινοπώρου 1908-1909. Το
δτι ό Δραγούμης δέν αναφέρει τίποτε σχετικό γιά μια τόσο σημαντική καί καθόλου αμελητέα δραστη
ριότητα τής Κοτοπούλη, μας οδηγεί στο ενδεχόμενο να έγινε ή έγγραφη σέ κερί στην 'Αθήνα καί ή
εκτύπωση στο Λονδίνο. ' Ωστόσο, καθόλου δέν αποκλείεται να γραμμοφωνήθηκε ό δίσκος στο Λονδί
νο, στή διάρκεια αύτοΰ του ταξιδιού, δεδομένου δτι ό Δραγούμης πολύ σπάνια καταγράφει τις καθημε
ρινές τους ασχολίες, αν δέν έχουν σχέση μέ «πνευματικό» ή συναισθηματικό περιεχόμενο. Μεταγενέ
στερη γραμμοφώνηση δέν είναι πιθανή, διότι σέ τέτοια περίπτωση ό δίσκος θα περιείχε άλλες,
πρόσφατες επιτυχίες, άπ' δσες δημιουργούσε ή Κοτοπούλη. ' Επισταμένη έρευνα προς τήν κατεύθυνση
των γραμμοφωνήσεων θα μπορούσε νά διαφωτίσει αυτή τήν άγνωστη ως τώρα δραστηριότητα τής
ηθοποιού.
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βάλλον, φτάνουν «προ της τελετής» τρεις φορές τουλάχιστον54. Έ ν τέλει για μέν
τον Δραγούμη υπερισχύει ή εξάρτηση άπο τις οικογενειακές απόψεις55, ενώ για
τήν Κοτοπούλη ή εξάρτηση άπο το θέατρο, πού της εξασφαλίζει την αυτονομία
της και ταυτόχρονα της επιτρέπει να δημιουργεί56. "Οταν τήν άνοιξη του 1911 ή
Κυβέλη της προτείνει συνεργασία, έχει κάθε διάθεση να δεχτεί, παραμερίζοντας
τήν ιδέα του γάμου57.
"Ετσι, αμφότεροι αποδέχονται τή συγκατοίκηση, πού πραγματοποιείται πριν
τον 'Ιούνιο του 191258: λύση βέβαια δχι λιγότερο προκλητική, ή οποία όμως
59
«νομιμοποιείται» άπο τήν αθηναϊκή διανόηση . ' Ωστόσο, ό τρόπος με τον όποιο
ή Κοτοπούλη χειρίζεται τις υποθέσεις του θιάσου το καλοκαίρι του 1911, δείχνει
ότι βρίσκεται σε φάση αναμονής, έτοιμη ακόμα να φύγει άπο το θέατρο, αν
ευοδωθούν τα συναισθηματικά της σχέδια:
Δέχεται τήν εγκατάσταση τού θιάσου στο καθόλου προνομιούχο Άττικόν,
δεύτερη επιχείρηση τού Πέτρου Θηβαίου, ιδιοκτήτη της Νέας Σκηνής. Ή Νέα
Σκηνή περνά στο θίασο Νίκα-Φύρστ-Λεπενιώτη, μαζί με τήν επιθεώρηση Πανα-

54. Ή πρώτη πρέπει να τοποθετηθεί λίγο πριν τις 26 'Οκτωβρίου 1910, στη Βενετία, ή δεύτερη τόν
'Ιανουάριο τοΰ 1911 στην Πόλη (βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 165-166, στη σ. 156 το ταξίδι του
Δραγούμη στην Πόλη)· ή τρίτη στη Σμύρνη, τον 'Απρίλιο τοΰ 1911. Ή τελευταία συνοδεύεται άπο
δυσάρεστα γεγονότα, έφ' δσον παρεμβαίνουν οι συγγενείς της Κοτοπούλη με απειλητικές διαθέσεις,
μετά τήν άρνηση της αρμόδιας αρχής να δώσει τήν άδεια και της ' Εκκλησίας να πραγματοποιήσει το
γάμο. Βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 169. Φαίνεται, ωστόσο, δτι ή ματαίωση του γάμου προέρχεται
πράγματι άπο τήν'Υπηρεσία, δεδομένου ότι ώς μέλος του Διπλωματικού Σώματος και σύμφωνα με τον
Κανονισμό, ό Δραγούμης ήταν υποχρεωμένος να ζητήσει άδεια για το γάμο. "Ερευνα στον προσωπικό
φάκελο τοΰ Δραγούμη στα αρχεία τοΰ Ύπ. 'Εξωτερικών δεν εντόπισε αλληλογραφία του μέ τήν
'Υπηρεσία πάνω σ' αυτό τό θέμα. Στή ματαίωση τοΰ γάμου αναφέρεται και ό Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια
'Ημερολογίου (1939-1953), 'Εστία, χ.χ., σ. 160. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε άν ό γαμπρός τής
Κοτοπούλη, τον όποιο αναφέρει ό Δραγούμης, είναι ό Λουδοβίκος Λούης ή ό Μ. Μυράτ, πού έν γένει
ανακατεύεται ενεργά στις υποθέσεις τοΰ θιάσου, και τις οικογενειακές. ' Ο εξάδελφος είναι ό Πέτρος
Νικολάου, ηθοποιός, μόνιμο μέλος τοΰ θιάσου Κοτοπούλη.
55. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 151, 156, 160-161, 163.
56. ' Η Κοτοπούλη αντιμετωπίζει μέ επιφύλαξη τή συντήρηση της άπο κάποιον άλλο- έχει συνηθίσει
να δουλεύει και να κερδίζει τή ζωή της άπο τα παιδικά της χρόνια (Βλ. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 47).
"Οσο κι' άν είναι φυσικό να υπάρχουν επιφυλάξεις ώς προς τήν ειλικρίνεια τέτοιων δηλώσεων, πρέπει
να υπογραμμιστεί ή σπάνια γι' αυτή τήν εποχή περίπτωση γυναίκας μέ συνειδητή εξάρτηση άπο τό
επάγγελμα.
57. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 165: «...ήταν πειρασμός γι' αυτήν να παίζει μέ τήν Κυβέλη».
58. Τόν 'Ιούνιο 1912 ο Δραγούμης σημειώνει δτι ή συγκατοίκηση έχει πραγματοποιηθεί. Βλ. Φύλλα
'Ημερολογίου, σ. 230. Ό ίδιος τήν προετοίμαζε πολλούς μήνες πρίν (Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 150,
176).
59. «'Υπήρξε εποχή κατά τήν οποία τό σπίτι τής Μαρίκας, ένα ώραϊο δίπατο σπίτι κοντά στην
' Ακρόπολι, ήταν τό κέντρο των καλλιτέρων διανοουμένων μας. Κάθε νέος ποιητής, νέος λόγιος, νέος
μουσουργός, νέος ζωγράφος έπρεπε να κάμη τήν πρώτη του εμφάνιση στο σαλόνι τής Μαρίκας
Κοτοπούλη. 'Εκεί τόν έγνώριζε ή πνευματική 'Αθήνα και αυτός εκεί άκουγε τήν πρώτη κριτική (...)»
('Ελληνικά Γράμματα, δ.π., σ. 244).
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θήναια, πού του εξασφαλίζει τα καλοκαιρινά κέρδη60. Ή «έκπτωση» του θιάσου
Κοτοπούλη από τή Νέα Σκηνή, όπου είχε κατασταλάξει άπο το 1908, οφείλεται
'ίσως στή μοναδική δυνατότητα πού παρέχεται στην Κοτοπούλη να μήν αναλάβει
θιασαρχικές φροντίδες. "Ολοι οί ηθοποιοί, και ή 'ίδια, πλην του Μυράτ, αποδε
σμεύονται άπο το άγχος των ποσοστών, είναι μισθωτοί, με έγγυητή-χρηματοδότη σε περίπτωση ζημίας τον Θηβαίο. Ό Μυράτ, μόνος μέτοχος στα κέρδη κατά
50%, αναλαμβάνει και τή διεύθυνση, τήν οποία επίσης αποποιείται ή Κοτοπού
λη. Είναι ή τρίτη της παραίτηση: θέατρο, έργο, θιασαρχία. Με αισθητές πάντα
τις συνέπειες61. Το Άττικόν είναι προβληματικό ως χώρος, τα έργα πού γίνονται
μεγάλες επιτυχίες ανεβαίνουν άπό άλλους θιάσους, ή Κοτοπούλη βλέπει τις
ανταγωνίστριες της να σημειώνουν νίκες, ενώ αυτή δεν προωθείται. ' Η Κυβέλη
εγκατεστημένη οριστικά στο Βαριετέ, έχει ενα θέατρο καί του δίνει το ονομά της
—πρώτη φορά γυναίκα ηθοποιός επιτυγχάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πράγμα
πού τονώνει τήν αυτοπεποίθηση της62. Τότε προτείνει καί στην Κοτοπούλη
συνεργασία, ή οποία δέν πραγματοποιείται63. ' Η σχέση τών δύο ηθοποιών περνά
πάλι στο άλλο άκρο του ανταγωνισμού, στον όποιο συμμετέχει καί ή Ροζαλία
Νίκα, με τήν ταυτόχρονη παρουσίαση τοϋ 'ίδιου έργου64.

60. Τά Παναθήναια απετέλεσαν κατ' αρχήν μεγάλες επιτυχίες τοϋ θιάσου Κοτοπούλη τις χρονιές
1908-1910· βλ. Ή 'Αθηναϊκή 'Επιθεώρηση, ο.π.. τ. Γ, σ. 258. Για το 1911, προφανώς οί συγγραφείς
άλλα καί ό επιχειρηματίας δέν δέχονται να «θαφτεί» το έργο σέ άλλο θέατρο καί προτιμούν να το
αναλάβει άλλος θίασος. Οί χειρισμοί τοΰ επιχειρηματία, δσον άφορα στο ' Αττικόν, είναι αξιοσημείω
τοι· μέ δελεαστικούς δρους προωθεί τή νέα επιχείρηση του, εγκαθιστώντας ένα δημοφιλή θίασο. Ή
«άτυχη εποχή τοϋ Αττικού», δπως τήν αποκαλεί ό Μυράτ, δέν είναι έν τέλει τόσο άτυχη για τον
Θηβαίο, άφοΰ ό θίασος, χωρίς να κάνει εξαιρετικές δουλειές, καταφέρνει να σταθεί.
61. Ή Κοτοπούλη παραιτείται άπό τις οικονομικές ευθύνες της θιασαρχίας καί άπό τον τίτλο τοΰ
διευθυντή, άλλα συνεχίζει να οργανώνει τις ετοιμασίες καί τίς πρόβες της παράστασης. Βλ. Ή
'Αθηναϊκή 'Επιθεώρηση, ο.π., τ. Α', σ. 186. ' Ωστόσο ή έλλειψη «επαγγελματικής πειθαρχίας» για τήν
οποία κατηγορεί τον θίασο ό παλιός του συνεργάτης Τηλ. Αεπενιώτης (Ή 'Αθηναϊκή επιθεώρηση,
ο.π., καί τ. Γ, σ. 259) είναι ένδειξη τοϋ μειωμένου ενδιαφέροντος, τής ψυχολογικής απουσίας άπό τίς
υποθέσεις τοΰ θιάσου καί τοΰ διλήμματος δν θα εγκαταλείψει ή δχι τό θέατρο. Για τήν κάμψη τών
επιδόσεων της αυτή τήν εποχή βλ. καί Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 183: «(...)σήμερα είδα σέ μιαν ^εφημε
ρίδα μια κρίση γι αυτήν πώς δέν παίζει πια τόσο καλά στο θέατρο(...) Τί θα συμβεί αν ή Ίδια τό
καταλάβει πώς δέν έχει πια τήν πρώτη θέση στο θέατρο; Ή Ίδια λέει πώς δέν έχει πια τήν πρωτητερινή
της όρεξη για να παίξει καλά στο θέατρο». Για τή θερινή περίοδο στο ' Αττικόν βλ. Ό Μυράτ κ έγώ,
σ. 78-81.
62. Τά πρωτεία κατέχει ό Παντόπουλος, πού δίνει τό δνομά του στο θέατρο τοΰ Συντάγματος τό
1905.
63. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 165.
64. «(...) παρετηρήθη δέ -προανάκρουσμα ζηλότυπου, άλλ' επιζήμιου συναγωνισμοΰ-τάσις όπως
δείξουν τάς δυνάμεις των ή επί τό πεζότερον, στρέψουν τό ρεΰμα τών θεατών δια τής ταυτοχρόνου τοΰ
ιδίου δραματικού έργου παραστάσεως (...)» (Πινακοθήκη,-:. ΙΑ', 1911, σ. 101-102). Ό Μυράτ αναφέ
ρεται διεξοδικά στό θέμα καί περιγράφει τήν «υπηρεσία κατασκοπείας» πού είδοποιοΰσε τον κάθε
θίασο για τά τεκταινόμενα στους ανταγωνιστές. Βλ. Ό Μυράτ κ' έγώ, ο.π., σ. 38 κ.έ. καί ' Η 'Αθηναϊκή
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' Η πρόκληση της Κυβέλης65 και οί χειρισμοί πού εκείνη κάνει στο θέμα της
θεατρικής στέγης βαραίνουν ασφαλώς στην απόφαση της Κοτοπούλη να κλείσει
συμβόλαιο με τους ιδιοκτήτες του θεάτρου ' Ομονοίας για τήν υπενοικίαση τής
Νέας Σκηνής66. Ό θίασος εγκαθίσταται εκεί άπό τήν άνοιξη του 1912 και το
θέατρο παίρνει το όνομα «Μαρίκας Κοτοπούλη»67. ' Ο Δραγούμης πιστεύει δτι ή
Κοτοπούλη θα υπενοικίαζε ευχαρίστως το θέατρο της για να τον ακολουθήσει,
ωστόσο τα περιθώρια είναι πλέον ελάχιστα68, ή Κοτοπούλη αναλαμβάνει και
πάλι, μάλιστα ύστερα από ενεργητικές προσπάθειες, όχι μόνο θιασαρχικές, άλλα
και επιχειρηματικές φροντίδες69.
Τα Φύλλα 'Ημερολογίου αποτελούν για τους ιστορικούς τού θεάτρου μία
μάλλον ανέλπιστη, όσο καί σημαντική πηγή, εφ' όσον καλύπτουν ορισμένες

'Επιθεώρηση, δ.π., τ. Α', σ. 10,15. 'Αναφορικά μέ το θέμα τού ανταγωνισμού Κοτοπούλη-Κυβέλης, ό
Δραγούμης μαρτυρεί: «' Η Κυβέλη πάντα τής κάνει αντιπολίτευση. Παίζει τους ρόλους πού παίζει καί
εκείνη. ' Ενώ αύτη ποτέ δέ θέλει νά παίζει τους ρόλους πού παίζει ή Κυβέλη· δέ θέλει να τήν άντιπολιτευτεΐ· το θεωρεί άσκημο (...) Καί μαζύ της θα έπαιζε, στον ίδιο θίασο, αν δεν τύχαινε άπό οικογενεια
κούς λόγους να μήν μπορεί. [Ή αδελφή της] έχει πάρει άντρα τον πρώτο άντρα τής Κυβέλης (...)» —
εννοεί τον Μυράτ {Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 35, 28 'Ιαν. 1909). 'Εντοπίζεται εδώ ένας σοβαρός παρά
γοντας πού εμποδίζει τή συνεργασία το 1911. Ή Κοτοπούλη είναι οριστικά δεμένη μέ τον οικογενεια
κό της θίασο, ό όποιος αποδίδει, καί δέν έχει λόγους νά ριψοκινδυνεύσει τή διάσπαση, προκειμένου
νά συνεργαστεί μέ τον θίασο τής Κυβέλης καί μέ αμφίβολα αποτελέσματα. ' Η Κυβέλη πάλι δέν μπορεί
νά ενσωματωθεί στο θίασο Κοτοπούλη, για τους συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους.
65. Κατά τον Δραγούμη, ή Κυβέλη συμπεριφέρεται προκλητικά στην Κοτοπούλη. Βλ. Φύλλα 'Ημε
ρολογίου, σ. 35, τή σκηνή στοϋ Ζαχαράτου καί σ. 225: «'Επειδή ή Κυβέλη είπε σέ κάποιον '"Εγώ
είμαι ισχυρή καί πρέπει νά πηγαίνεις μέ τους ισχυρούς", τήν πείραξε αυτό τήν αγαπημένη μου καί
βάλθηκε νά ξεπεράσει τήν Κ. στην ίσχυρότητα, κάνοντας καλλίτερα τή δουλειά της».
66. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 228. Ό Δραγούμης προσδιορίζει: πενταετές συμβόλαιο. Ό Μυράτ
(δ.π., σ. 88), αναφέρει δέκα χρόνια. ' Η Κοτοπούλη παρέμεινε στο θέατρο τής ' Ομόνοιας πολύ περισσό
τερο.
67. Για τή σημασία του τίτλου τού θεάτρου βλ. Ό Μυράτ κ' εγώ, δ.π., σ. 87-88: «Τού έφερα ως
επιχείρημα δτι ή Μαρίκα πρέπει παράλληλα μέ τήν καλλιτεχνική της αξία νά εδραιώσει τή φήμη της
καί ώς θιασάρχις καί ότι είνε απαραίτητο τό Θέατρο νά φέρει τον τίτλο "θέατρον Μαρίκας Κοτοπού
λη", για λόγους ακόμη εντυπωσιακούς στις τουρνέ μας τού εξωτερικού (...)».
68. Φύλλα 'Ημερολογίου, σ. 228: «Ή αγαπημένη μου έχει αναλάβει ένα θέατρο, επιχείρηση, για
πέντε χρόνια, καί μόνο ό ένας χρόνος πέρασε." Αν το θέλω, είναι πρόθυμη νά τό νοικιάσει σ άλλον τό
θέατρο της καί νά έλθει μαζί μου, δπου κι' αν πάγω» f Ιούνιος 1912). Σύμφωνα μέ τον Μυράτ (δ.π., σ.
87), ή θετική απάντηση τών ιδιοκτητών για τήν παραχώρηση τού θεάτρου βρίσκει τον θίασο στή
Ζάκυνθο. Τό φθινόπωρο 1911 ό θίασος κάνει προγραμματισμένη περιοδεία είκοσι παραστάσεων στην
Πάτρα {Πινακοθήκη, τ. ΙΑ', 'Οκτ. 1911, σ. 184: «Ό [θίασος] τής Κοτοπούλη παριστάνει εις Πάτρας.
Μετά είκοσι παραστάσεις απέρχεται εις Κρήτην»). Τα συμβόλαια υπογράφονται κατά τήν επιστροφή
στην'Αθήνα καί πριν τήν αναχώρηση για'Ηράκλειο {Ό Μυράτ κ εγώ, δ.π., σ. 88). Τον'Ιούνιο 1912
έχουν περάσει περίπου έξη μήνες άπό τήν υπογραφή τού συμβολαίου. ' Ο Δραγούμης στον «ένα χρόνο»
προσμετρά τήν περίοδο του ' Αττικού ή εμφανίζεται ανεπαρκώς ενημερωμένος για τήν επαγγελματική
ζωή τής Κοτοπούλη· βλ. καί ύποσ. 66.
69. Οι δροι τού συμβολαίου ενοικίασης τού θεάτρου τής 'Ομονοίας στον Μυράτ, δ.π., σ. 87-88.
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παραμέτρους, οί όποιες απουσιάζουν άπό τίς άλλες γνωστές πηγές του βίου της
Μαρίκας Κοτοπούλη: την αντιμετώπιση της μέσα στην καθημερινότητα, έξω
άπό το μύθο του αστέρος του θεάματος· τήν προσωπική της ζωή, γεγονότα, άλλα
κυρίως σκέψεις, κουβέντες, απόψεις, συναισθήματα· τήν ένταξη της σ ένα κοι
νωνικό πλαίσιο μέ αντιφατική νοοτροπία, πού τήν υμνεί για τίς επιδόσεις της
ενώ δεν τήν αποδέχεται ως Ισότιμο μέλος, εξαιτίας ακριβώς του επαγγέλματος
της.
Τά Φύλλα 'Ημερολογίου ήρθαν να υπενθυμίσουν ότι ένα άτομο πού αναγνω
ρίστηκε ως ή μεγαλύτερη ελληνίδα ηθοποιός, δεν ήταν μόνο μία ευαίσθητη
μηχανή τέχνης, άλλα ένας άνθρωπος πού διαμορφώθηκε σε μεγάλο καλλιτέχνη
μέσα άπό λογιών-λογιών και δύσκολες συνθήκες, τίς όποιες συγκάλυπταν ή
αγνοούσαν άλλοι μάρτυρες τής ζωής της Κοτοπούλη. Ή εικόνα πού μας δίνουν
για τήν ηθοποιό, μία νεαρή γυναίκα ε'ίκοσι χρονών, εΐναι διαφορετική άπό αυτήν
τών εφημερίδων, όταν μιλούν για ένα παιδί-θαΰμα πού εξελίσσεται σε μεγάλη
τραγωδό. Είναι επίσης διαφορετική άπό αυτήν πού μας δίνουν όσοι είχαν επαγ
γελματική σχέση μαζί της, οί συγγραφείς, άλλα και ό πιο κοντινός, ό γαμπρός
της Μήτσος Μυράτ. Ό τελευταίος μάλιστα ούτε καν αφήνει να υπονοηθεί ό
οικογενειακός μηχανισμός πού επηρεάζει τίς αποφάσεις και τή ζωή και καθορί
ζει τή δράση τής Κοτοπούλη, πράγμα πού εξαιτίας τής θέσης του στην οικογέ
νεια ασφαλώς γνωρίζει καλά. Τής αποδίδει τήν αναμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία,
τή θεωρεί λίγο-πολύ ώς τον απαραίτητο δικτάτορα ενός αρμονικού οικογενεια
κού συνόλου. ' Ο Δραγούμης τήν τοποθετεί εντελώς διαφορετικά μέσα στο οικο
γενειακό και κοινωνικό της πλαίσιο, υπερβαίνοντας τίς ωραιοποιημένες άνεκδοτολογίες τών συγχρόνων και τών θαυμαστών της. ' Η έξωθεατρική του ματιά τον
βοηθάει να εξετάζει κριτικά, να μήν καλλωπίζει το θεατρικό περιβάλλον. Βρί
σκεται πέρα άπό τίς υλικές, ηθικές και συναισθηματικές δεσμεύσεις στις όποιες
υπόκεινται οί άνθρωποι του θεάτρου, όταν μαρτυρούν για τον ζωτικό τους χώρο.
Οί αντιπαλότητες του μέ τήν οικογένεια της, ή διάθεση του να τήν εξάρει άπό
ένα περιβάλλον πού θεωρεί ανάρμοστο για κείνην, τον οδηγούν να σημειώνει
πληροφορίες και γεγονότα πού συγκλίνουν σ ένα αποτέλεσμα: καταδεικνύουν
ότι ή Κοτοπούλη υπήρξε το θύμα μιας οικογενειακής συνωμοσίας, άλλα κατά
φερε να τή γυρίσει προς όφελος της, πραγματοποιώντας το παιδικό της όνειρο:
οικονομική αποκατάσταση και —ίσως— δόξα.
Οί καταγραφές τών Φύλλων 'Ημερολογίου κινούνται σέ δύο επίπεδα: του
παρελθόντος, όπου ό Δραγούμης σώζει συγκεκριμένα στοιχεία άπό τή ζωή τής
Κοτοπούλη, και τοΰ παρόντος, όπου τονίζει κυρίως το ψυχολογικό, συναισθη
ματικό, άλλα και το κοινωνικό πλέγμα. Ή ματιά του είναι υποκειμενική· όιδιος
οχι μόνο δέν το κρύβει, άλλα και το τονίζει, μέ τρόπο ώστε ό προσεκτικός
αναγνώστης να μήν παρασύρεται άπό τίς απόψεις του συγγραφέα σέ εσφαλμένες
εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Στόχος του είναι βέβαια ή παρακολούθηση τής
σχέσης του μέ τήν Κοτοπούλη και τών προσωπικών του ψυχολογικών διακυ-
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μάνσεων καί μεταπτώσεων. "Ομως, αυτός ό πλέον σημαντικός για τον συγγραφέα
άξονας της συναισθηματικής σχέσης, ή αφορμή για τήν καταγραφή, δεν θα είχε
για μας Ιδιαίτερο νόημα αν δεν συνοδευόταν άπό πλήθος παραπληρωματικών
στοιχείων ψήγματα μιας αυτοβιογραφικής αφήγησης της Κοτοπούλη, ενθυμή
σεις του παρελθόντος της παράλληλες με γεγονότα του παρόντος καί προσδοκί
ες του μέλλοντος· 'ίχνη αλληλογραφίας της με το Δραγούμη· σχέσεις μέ τήν
οικογένεια της, τους συνεργάτες της, το θέατρο· ταξική αντιπαλότητα, οχι μόνο
δική της μέ τήν οικογένεια Δραγούμη, άλλα καί ολόκληρου του θεατρικού κό
σμου μέ τήν αριστοκρατία. Άπό όλα αυτά, μοναδική αξία έχουν οί παρατηρή
σεις της πάνω σε ζητήματα άπλα ή σύνθετα, τής καθημερινής ζωής ή της τέχνης.
Ό Δραγούμης τις μεταφέρει ως επιχειρήματα τής αξίας της, τής φυσικής της
εξυπνάδας, τής ώριμης σκέψης της. Οί επιλογές του δεν έχουν τήν επιτήδευση
των συνεντεύξεων τύπου, οί οποίες άλλωστε σπανίζουν αυτή τήν πρώιμη εποχή.
Διαφέρουν επίσης άπό τα ανεκδοτολογικά απανθίσματα πού κοσμούν τις ενθυμή
σεις των ανθρώπων του θεάτρου. 'Ασφαλώς κατευθύνουν προς τήν εικόνα μιας
ξεχωριστής γυναίκας, ή οποία, έκτος άπό το μέγιστο υποκριτικό της ταλέντο,
σκέπτεται καί έχει απόψεις, συμμετέχει σέ κύκλους διανοουμένων, συγκινεί, οχι
μέ τήν εμφάνιση, παρά μέ το νου καί τήν προσωπικότητα της. "Εχει μία εσωτερι
κή ζωή· ή αναζήτηση του εαυτού της, ή τάση για αυτογνωσία είναι έντονες, όπως
καί ή λεπτομερής παρατήρηση τοϋ περιβάλλοντος. Ό Δραγούμης σημειώνει:
«Δέν είναι ρωμαντική γυναίκα, — αν καί ποιήτρια στις αντιλήψεις»70. Ή οργά
νωση της γύρω άπό τον εαυτό της, τής χαρίζει μία νοοτροπία διαφορετική άπό
αυτήν του οικογενειακού καί κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ή επαγ
γελματική της ζωή καί ή επιθυμία της να επιτύχει, τήν οδηγούν στην τήρηση
μιας πολύπλοκης ισορροπίας. 'Αναγκαστικά, μερικές φορές οί προσωπικές αν
τιλήψεις ενδίδουν στις ποικίλες υποχρεώσεις. Το «σκάνδαλο» τής σχέσης της μέ
το Δραγούμη, είναι γι' αυτήν ένα επιπρόσθετο ψυχολογικό φορτίο. 'Επισύρει
πάνω της τήν κοινωνική κακοήθεια, τονίζει συνεχώς τή διαφορά, ολοκάθαρα
ταξική· τήν πιέζει να μήν υπερβεί το περιθώριο, στο όποιο οί προκαταλήψεις
έχουν εντάξει τήν κοινωνική ομάδα άπό τήν οποία προέρχεται: τους θεατρίνους.
' Η σημαντικότερη αρετή τών Φύλλων 'Ημερολογίου είναι'ίσως ή περιγραφή
τής ατμόσφαιρας καί τών κοινωνικών σχέσεων, πέρα άπό ωραιοποιήσεις. "Οπως
επίσης καί ή σκιαγράφηση του χαρακτήρα καί τής προσωπικότητας τής Κοτο
πούλη, πού άπό τα πρώτα της χρόνια είδε καί έμαθε τον κόσμο μέ τα δικά της
μάτια καί μέ τα δικά της μέσα, χωρίς ουσιαστική βοήθεια, όπως μόνη της κυνή
γησε μέ πείσμα καί κατέκτησε κάθε πρόοδο στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά
βέβαια, είναι πράγματα γνωστά. "Ομως, το 1912, ήταν απλώς ενδείξεις.

70. Φνλλα 'Ημερολογίου, σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ*

Βασιλικό Θέατρο, 1902-1908
902

2.11
7.11
12.11
19.11
26.11
3.12
10.12
13.12
17.12
26.12

1903

4.2

Μώμος
Νίνα
' Ελένη
Μαρή

Όνεφον θερινής νυκτός, Shakespeare
Ή Φούσκα, Η. Meilhac
Tò Μήλον της έριδος, Ε. Labiche
Ή Κοκορόμναλη, Barrière καί
Gondinet
Φραγκίσκο Βέρμελσκιρχ Ό Άμαξας Ένσελ, G. Hauptmann
Ό Βιβλιοθηκάριος, G. Moser
Έδίθ
'Ακόμη δεν τον είδαμε...,
Φώφη Βέργα
Ν. Λάσκαρη
Ό Ίλιγγος, M. Provins
Έδίθ Λεβερδιέ
Ή Σπάθη τοϋ Δαμοκλέονς, GrenetΖωή
Dancourt
Πόλεμος εν ειρήνη, G. Moser
"Ιλκα'Ετβαίζ
' Αγγέλα

6.2 ' Ελένη
' Αδέλα

4.3

Βιργινία

13.3
20.3
17.4

' Αθήναις
' Ελένη
Δέσποινα

1.11 Παλλάς ' Αθηνά
25.11 Φλοριζέλ
9.12 Νέα
1904

1.1

Σεβαστιανός-Βιόλα

23.1

'Αδελφή νοσοκόμος
Θεοδότη

4.3

Στο Δρόμο, Π. Δημητρακόπουλου
Περίεργος επίσκεψις, διασκευή έκ τοϋ
γαλλικού ύπό Σπ. Ίωαννίδου)
Δεν παίζουν με τη φωτιά,
Α. Strindberg
Tò "Εκτακτον τραΐνον, Hennequin,
Mortier, St Albin
Ό Άρχισιδηρουργός, G. Ohnet
Tò Ψάθινο καπέλλο, Ε. Labiche
Ta Παράδοξα του έρωτος, Valabrègue
καί Hennequin
Όρέστεια, Αισχύλου
Χειμωνιάτικο παραμύθι, Shakespeare
Οιδίπους Τύραννος, Σοφοκλέους
Ή Δωδέκατη νύκτα, ή δ,τι θέλετε,
Shakespeare
Ή Πληγή, Η. Kistemaeckers
Οί Ίσαυροι, Κλ. Ραγκαβή

* Τα ονόματα διατηρούνται στή μορφή μέ τήν οποία εμφανίζονται στα προγράμματα.
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18.3 'Ιφιγένεια
24.10 ' Αντιγόνη
16.11 Φρέδδυ Φόν Δόννερ,
ανθυπασπιστής
Κλάρα Μάγερ
20.11 Μαργαρίτα
11.12 Ματθίλδη
1905

1906

4.1
8.1
11.1

"Ελγκα
Ήλεκτρα
Κατερίνα

18.1
26.1
6.3
5.11
2.12

'Ελισάβετ Βαλοά,
Βέρθα
' Αγάθη
'Ηρώ
Παρθενία

6.1

Ραουτέντελαϊν

27.1
11.3

Πρετσιόζα
Πορκία

16.3
7.4

Εύα
Θάμαρ

1907

13.11 Μαριάννα Δαρλαί
18.12 Βαλεντίνη Ρουσόν
27.12 ' Αντιγόνη

1908

3.1
9.1
22.1
5.2
12.2
8.3
1.4.

Θηρεσία δε Ρίβ
Έρριέττα Όδρύ
Δομνίκη
Μαρία-Λουΐζα Βουαζέν
"Αννα δε Βιλλιέ
Θεοδώρα
' Ιουλία

Ιφιγένεια, Goethe
Φοίνισσαι, Εύριπίδου.
Στρατιωτική πειθαρχία, G. Moser
Δικηγόρου συμβουλαί, Μ. Bernstein
Φάουστ, Goethe
Οι Νεόνυμφοι, Β. Bjòrnson
Έρως και γεωγραφία, Β. Bjòrnson
Όρέστεια, Αισχύλου
Τό 'Ημέρωμα της στρίγγλας,
Shakespeare
Δον Κάρολος, Schiller
Τό στοιχειό τοΰ πύργου, Grillparzer
Νικηφόρος Φωκάς, Δ. Βερναρδάκη
'Ηρώ και Λέανδρος, Grillparzer
Ό Υιός της έρημου, F. Halm
Ή Βουλιαγμένη καμπάνα,
G. Hauptmann
Πρετσιόζα, P. Wolf
Ό "Εμπορος της Βενετίας,
Shakespeare
Ή Σπασμένη στάμνα, Η. von Kleist
Ή Δούκισσα των 'Αθηνών, Κλ. Ραγκαβή
Ό 'Αντίπαλος, Α. Capus
Σαθρός οίκος, Ε. Fahre
Οιδίπους επί Κολωνψ, Σοφοκλέους
Πυργοδέσποινα, Α. Capus
Ό Κύριος Πιεγκοά, Α. Capus
Ό Πτωχοπρόδρομος, Ί . Πολέμη
Ό Κλέπτης, Η. Bernstein
Πληκτικός κόσμος, Pailleron
Θεοδώρα, Γ. Τσοκόπουλου
Τό Αύτόγραφον, Η. Meilhac

Χαλκίδα, 1906
1906

27.5

Μαγδαληνή

28.5
31.5
3.6
[5].6
8.6

' Ιωάννα
Κλεοπάτρα
Άνδρεΐνη
Κλαίρη
Εύα

10.6

Ξανθή

Μάγδα ή τό σπίτι τοΰ πατέρα,
Σούδερμαν
Ό Παπά-Λεμπονάρ, Ι. Αίκαρ
Οί Έρωτες της Κλεοπάτρας
Άδρεΐνη, κόμησσα Τέμπλις, Σαρδού
Άρχισιδηρουργός, Όνέ
Ποιους βάζουμε στα σπίτια μας,
Β. Σαρδού
Ή Μικρούλα, Ί . Δεληκατερίνη
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11.6 Νιόβη
15.6 Βέρθα
17.6 ' Ισαβέλλα
22.6 Φανσόν Βιβιέ
24.6
25.6

Κυρία Κουντουπή
Κόμησσα δε Λινιέρ

Ή Νιόβη, [Paulton]
Δικαίωμα ό έρως;, Μ. Νορδάου
Σίμ, Χαμ και Ίάφεθ
Το Τζιτζίκι, [G. Sand]. Τιμητική. Πρώτην φοράν
παιζόμενον από της ελληνικής σκηνής
Μαλλιά-κουβάρια, Ν. Λάσκαρη
Ai δύο όρφαναί, Δ' Ένερύ

Δεν έχει ρόλο στα έργα: Ή Τύχη της Μαρούλας και Ό Σιδηροδρομικός επιθεωρητής.
'Ερμούπολη,
1907
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17.3
22.3
27.3
29.3
31.3
3.4
8.4
10.4
12.4
14.4

1907
Φρανσιγιόν ντε Ριβερόλ
Ορτάνς
Μάγδα
Άντουανέττα Μοντουρέ
Κόμησσα Κλάρα
Έλλίδα
Καικυλία
Νικολέττα
Ίουλιέττα
Κλαίρη

Φρανσιγιόν, Dumas fils
Σέρλοκ Χόλμς
Μάγδα, Sudermann
Το Χρυσό μου, Bilhaud και Hennequin
Ή Άπιστος, Μπράκκο
Ή Κυρά της θάλασσας, Ίψεν
Το Ταξείδι των Μπερλνρών, Βαλαμπρέκ
Ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα, Veber
Το πΰρ υπό τήν τέφραν, [M. Provins], μονόπρ.
Ό Άρχισιδηρονργός, Όνέ

