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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σηµαντικό  ρόλο στην επιλογή του αντικειµένου της εργασίας µου έπαιξε η παρακολούθηση 

των µαθηµάτων  Ορθοφωνία, Θεατρολογία και Μουσική παράσταση του τµήµατος 

Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης,  τα οποία µε έφεραν πιο κοντά µε στοιχεία του θεάτρου και 

γενικότερα µε θεατρικά έργα τα οποία δεν γνώριζα. Επίσης αποτέλεσε πρόκληση για µένα να 

ασχοληθώ µε  µια πρωτογενή ερευνητική εργασία που υλοποιήθηκε στην δηµοτική 

βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.   

Σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Κατερίνα 

∆ιακουµοπούλου  και την κυρία Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη ως συνεργαζόµενο µέλος  ∆.Ε.Π.. 

Επίσης ευχαριστώ τους υπαλλήλους της κεντρικής δηµοτικής βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης και 

της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την Ευδοξία Καρακάτση    

και τον Σταµάτη Τιάκα για την πολύτιµη βοήθεια τους και τέλος  την οικογένεια µου για την 

στήριξη της στη µέχρι τώρα πορεία µου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το περιεχόµενο της παρούσας εργασίας αν και φαντάζει ανοίκειο µε το 

επιστηµονικό πνεύµα του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης στην 

πραγµατικότητα αποτελεί µία πρωτογενή ερευνητική εργασία που σχετίζεται µε τα 

θεατρικά, θεατρολογικά µαθήµατα που µας πρόσφερε το πρόγραµµα σπουδών του 

Τµήµατος. Στόχος της πτυχιακής ήταν η συλλογή, ταξινόµηση, καταγραφή και 

αξιολόγηση του θεατρικού πλούτου της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης. 

Η ερευνητική εργασία και το επιστηµονικό αποτέλεσµα που προέκυψε ήταν έως 

πρότινος terra icognita τόσο για τη νεοελληνική θεατρολογική έρευνα όσο και για την 

βιβλιογραφική επιστήµη.  

Ωστόσο η εργασία δεν συµβάλει µόνο στον εµπλουτισµό της νεοελληνικής 

Θεατρολογίας σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και εµπεριέχει κριτική καταγραφή της 

θεατρική παραστατικής κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 

1900-1940.  

Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της πτυχιακής ξεκίνησαν 

µε την αναζήτηση των ληµµάτων στη ∆ηµοτική βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Η 

έρευνα ξεκίνησε από τη δηµοτική βιβλιοθήκη και την αναζήτηση των κωδικών των 

ληµµάτων στον κεντρικό Η/Υ. Πολλοί από τους κωδικούς αυτούς δεν ήταν 

περασµένοι στον Η/Υ χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα λήµµατα δεν υπήρχαν. Η 

ελλιπής καταλογογράφηση, οφείλεται σε αµέλεια της εταιρίας όπου είχε αναλάβει το 

έργο. Οπότε για τη σωστή συνέχιση της έρευνας οι κωδικοί αυτοί έπρεπε να 

αναζητηθούν στα αρχεία του 4ου ορόφου στο τµήµα της ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ. 

Ενώ όλοι οι κωδικοί εντοπίστηκαν δεν βρέθηκαν όµως και όλα τα αντίστοιχα 

λήµµατα. Πολλά από αυτά είτε είχαν κλαπεί είτε βρίσκονταν στη λάθος θέση. 

Άλλωστε συνηθίζεται οι βιβλιοθηκονόµοι να λένε: «Λάθος τοποθετηµένο βιβλίο, 

σηµαίνει χαµένο βιβλιο». 

 Μετά την πρώτη επαφή η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε στη βιβλιοθήκη του 

Αριστοτελείου πανεπιστηµίου µε αναζήτηση των κωδικών µέσω Η/Υ. Η αναζήτηση 

στο Αριστοτέλειο είχε ως στόχο τη διασταύρωση των στοιχείων. Κάποια από τα 

λήµµατα δεν βρέθηκαν ούτε εκεί όπως επίσης δεν βρέθηκαν και στην βιβλιοθήκη του 

τµήµατος της φιλοσοφικής. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να βρεθεί το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ληµµάτων και να σηµειωθεί το ποσοστό των ληµµάτων που δεν 
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βρέθηκε. Επίσης να βρεθούν πηγές που δίνουν πληροφορίες για τη θεατρική ζωή της 

Θεσσαλονίκης την περίοδο 1900-1940. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία 

και θα εκτεθούν στη συνέχεια, ταξινοµήθηκαν και δηµιουργήθηκαν γραφήµατα. 

Στο εκτενές κεφάλαιο της παραστασιογραφίας καταγράφονται οι σηµαντικές 

παραστάσεις που ανέβηκαν στην πόλη κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι πηγές για 

το θεωρητικό µέρος της εργασίας αποτελούν µονογραφίες που σχετίζονται µε το 

Νεοελληνικό Θέατρο, όπως η Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου του Γιάννη Σιδέρη 

και η αντίστοιχη Ιστορία του Νικολάου Λάσκαρη, η Ιστορία του Θεάτρου στην 

Σµύρνη του Χρ. Σολοµωνίδη, το Θέατρο στην παλιά Θεσσαλονίκη του Κώστα Τοµανά 

κ.α.  

Πιο αναλυτικά στην πρώτη ενότητα συναντάµε κάποιες γενικές πληροφορίες 

για την κεντρική βιβλιοθήκη, τον ρόλο που έπαιξε η µεταφορά της βιβλιοθήκης στο 

νέο κτίριο, για τις εφηµερίδες, την λογοτεχνία, την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία, 

την παιδική βιβλιοθήκη, το κέντρο πληροφόρησης και το οπτικοακουστικό υλικό, την 

αίθουσα εκδηλώσεων τις νέες εκδόσεις, τη παλαιά και σπάνια συλλογή  και τα 

περιοδικά.  

Στην δεύτερη ενότητα γίνεται µια ιστορική αναδροµή 1939-2009 για τα 

εβδοµήντα χρόνια κοινωνικής προσφοράς της δηµοτικής βιβλιοθήκης της 

Θεσσαλονίκης και στην τρίτη ενότητα γίνεται µια αναφορά για τη θεατρική ζωή της 

πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του20ου αιώνα, την 

προϊστορία της, τα τριάντα χρόνια εισαγόµενης θεατρικής ζωής, την Ισραηλίτικη 

λέσχη και ένα εκτενές κεφάλαιο για τη θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης την περίοδο 

1900-1940.  

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται µια πλήρης καταγραφή των θεατρικών έργων 

της κεντρικής βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1900-1940 και στην 

πέµπτη ενότητα βλέπουµε αναλυτικά κάποια στατιστικά στοιχεία της έρευνας µέσω 

γραφηµάτων  τα οποία τέλος µας οδηγούν στα συµπεράσµατα της έρευνάς µας. 
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1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η µεταφορά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο νέο ιδιόκτητο κτίριο επί της 

οδού Εθνικής Αµύνης 27 σηµατοδότησε το τέλος µιας εποχής και την αρχή ενός νέου 

ξεκινήµατος για µια Βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα. Η συλλογή της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης είναι µία από τις πλέον χρησιµοποιούµενες ελληνικές συλλογές 

(δανεισµοί ανά χρήστη και δανεισµοί ανά κάτοικο) και περιλαµβάνει έντυπο υλικό 

(βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, χάρτες, αφίσες), αλλά και µουσικά cd, dvd, slides, cd-

rom. 

1α.Από το παλιό στο καινούργιο 

Η µεταφορά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο συνδυάστηκε µε 

αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. Καταργήθηκε ο διαχωρισµός σε 

∆ανειστικό και Αναγνωστήριο. Η συλλογή είναι ενιαία, σε ανοιχτά ράφια, όπου το 

κοινό µπορεί να αναζητήσει και να ξεφυλλίσει όλο το διαθέσιµο υλικό. Ο αριθµός 

των βιβλίων τα οποία είναι δυνατό να 

δανειστούν διπλασιάστηκε. 

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από τα 

τερµατικά τα οποία βρίσκονται σε 

όλους τους ορόφους. 

Η µικρή συλλογή παιδικών βιβλίων 

έγινε αυτόνοµη παιδική βιβλιοθήκη. 

Το ωράριο λειτουργίας είναι πλέον συνεχές, 9 π.µ.-8 µ.µ. 

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Internet. 

Υπάρχουν χώροι για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, ηµερίδων 

και εκθέσεων βιβλίου. 
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1β. Εφηµερίδες (1ο Υπόγειο) 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πλήρες αρχείο 

των ηµερησίων και εβδοµαδιαίων 

πολιτικών εφηµερίδων που 

εκδόθηκαν στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη µετά το 1974, αλλά και 

εκτενές αρχείο εφηµερίδων που 

εκδόθηκαν ήδη από τον 19ο αιώνα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι των 

τοπικών εφηµερίδων Μακεδονία, Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη και των αθηναϊκών 

Ακρόπολις, Βήµα, Τα Νέα, Αυγή. 

Η παλαιότερη εφηµερίδα της συλλογής είναι ο Αιών (1880). 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης πλήρες αρχείο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως από το 

1945 και εξής και εκτενές αρχείο προηγουµένων ετών µε παλαιότερο το πρώτο φύλλο 

της του 1833. 

Λειτουργεί η τράπεζα νοµικών πληροφοριών «Νοµοτέλεια», πρόγραµµα που παρέχει 

τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών της Ελληνικής Νοµοθεσίας-Νοµολογίας. 

Υπάρχει έντυπος αλφαβητικός και χρονολογικός κατάλογος των εφηµερίδων της 

συλλογής. 

Για λόγους προστασίας και διατήρησης της συλλογής επιτρέπεται να φωτοτυπηθούν 

µόνον άδετα φύλλα εφηµερίδων και τόµοι Φ.Ε.Κ. ∆εµένοι τόµοι εφηµερίδων είναι 

δυνατόν να φωτογραφηθούν στο χώρο της βιβλιοθήκης, µε εξοπλισµό των 

ενδιαφεροµένων, ύστερα από προφορική συνεννόηση µε τον προϊστάµενο της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η ψηφιοποίηση των εφηµερίδων σε dvd (από το Σεπτέµβριο 

του 2002) αποτελεί µια νέα προσφιλέστατη υπηρεσία για τους αναγνώστες. 
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1γ. Λογοτεχνία, επικαιρότητα και ψυχαγωγία (Ισόγειο) 

Στο ισόγειο βρίσκεται µια συλλογή περίπου 25.500τόµων µε θέµατα λογοτεχνίας, 

γλώσσας, επικαιρότητας και ψυχαγωγίας. Η συλλογή εµπλουτίζεται µε τακτικές 

αγορές νέου υλικού. 

1δ. Παιδική Βιβλιοθήκη (Ισόγειο) 

Σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο έχει αναπτυχθεί συλλογή 8.500 τόµων και 

συλλογή επιτραπέζιων ψυχαγωγικών και µορφωτικών παιχνιδιών, οι οποίες 

εµπλουτίζονται µε τακτικές αγορές νέου υλικού. Προγραµµατίζονται σε εβδοµαδιαία 

βάση οργανωµένες δραστηριότητες για παιδιά. 

1ε. Κέντρο Πληροφόρησης (1ος όροφος) 

Μια νέα υπηρεσία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκη έρχεται να σταθεί στο πλευρό του 

πολίτη. Το τµήµα φιλοδοξεί να παρέχει οποιασδήποτε µορφής και θέµατος 

πληροφορίες µε κύριο προσανατολισµό στην τοπικού ενδιαφέροντος θεµατολογία. 

Ερωτήσεις που αναφέρονται στη λειτουργία δηµοτικών ή άλλων υπηρεσιών αλλά και 

στην πολιτιστική ζωή της πόλης, βρίσκουν απαντήσεις στο τµήµα αυτό. 

1στ. Οπτικοακουστικό υλικό (1ος όροφος) 

Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός νέου τµήµατος, µε χαρακτήρα επιµορφωτικό και 

ψυχαγωγικό, στο οποίο περιέχονται συλλογές cd-rom, dvd, βιντεοκασέτες, vcd, cd 

µουσικής. Οι συλλογές εµπλουτίζονται και αναπτύσσονται διαρκώς. Απευθύνονται δε 

τόσο σε µεµονωµένα άτοµα όσο και σε σχολεία, συλλόγους και γενικά σε 

οποιονδήποτε µπορούν να φανούν χρήσιµες. 

Οι συλλογές των cd-rom και dvd περιλαµβάνουν µεθόδους εκµάθησης ξένων 

γλωσσών (από αγγλικά µέχρι γιαπωνέζικα), εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, θέµατα 

Ελληνικής και παγκόσµιας ιστορίας, φυσικής και χηµείας που ενδιαφέρουν τους 

µαθητές γυµνασίων και λυκείων, γεωγραφίας αλλά και βιογραφίες σηµαντικών 

προσωπικοτήτων. 
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Οι βιντεοκασέτες περιέχουν θέµατα από τον κόσµο των ζώων και φυτών αλλά και 

ιστορίας, γεωγραφίας κλπ. 

Η συλλογή των µουσικών cd καλύπτει κάθε είδος µουσικής, ελληνικής και ξένης. Οι 

καλύτεροι Έλληνες και ξένοι ερµηνευτές και συνθέτες από το κλασικό ρεπερτόριο, 

εθνικών διαδροµών ή rock και jazz αποχρώσεων είναι στη διάθεση των 

ενδιαφεροµένων για µελέτη, εργασία ή για απλή ακρόαση. 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία έχει αντιµετωπιστεί η ιστορία, η λαογραφία και η µουσική 

της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας. Το τµήµα φιλοδοξεί σταδιακά να 

αποκτήσει οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό αφορά την πόλη µας. 

Στον όροφο αυτό οι αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές 

για ενηµέρωσή τους από το ∆ιαδίκτυο, αλλά και για τη συγγραφή προσωπικών τους 

εργασιών. 

Με στόχο την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, εγκαταστάθηκε και 

λειτουργεί από τις αρχές του 2006, πληροφοριακό σύστηµα για άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή µε 

έγχρωµη επίπεδη οθόνη, τις µονάδες εισόδου πληκτρολόγιο και ποντίκι, ειδικό 

λογισµικό και ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ήχου που αποτελείται από 6 ηχεία και 

ακουστικά. Το λογισµικό (Supernova) µπορεί να εξυπηρετήσει άτοµα µε πλήρη ή 

µερική απώλεια όρασης, αφού διαβάζει και µπορεί να µεγεθύνει τα περιεχόµενα της 

οθόνης καθοδηγώντας φωνητικά το χρήστη για τις ενέργειές του. Αναπαράγονται 

φωνητικά κείµενα (αγγλικά - ελληνικά), ώστε οι χρήστες να µπορούν να εκτελούν 

εργασίες επεξεργασίας κειµένου, να εξερευνούν το διαδίκτυο και να χρησιµοποιούν 

κάθε µορφής ηλεκτρονικό υλικό που παρέχει η Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. 

1ζ. Αίθουσα εκδηλώσεων (2ος όροφος) 

Η αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων στεγάζει εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

 εκπαιδευτικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, διαλέξεις, συνέδρια, ηµερίδες, εκθέσεις 

βιβλίων  και έργων τέχνης. 
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1η.Νέες εκδόσεις (3ος όροφος) 

Στον όροφο αυτό υπάρχει συλλογή 38.999 τόµων η οποία εµπλουτίζεται µε τακτικές 

αγορές νέου υλικού και περιλαµβάνει υλικό για επιστήµες, τεχνολογία, τέχνες, 

φιλοσοφία και ιστορία (31.632). Εδώ βρίσκονται επίσης και οι παλαιότερες εκδόσεις 

ελληνικής ιστορίας (7.366 τόµοι). 

1θ. Παλαιά Συλλογή (4ος όροφος) 

Στον τέταρτο όροφο στεγάζονται 27.500 τόµοι από παλαιότερες εκδόσεις (έως το 

1983) µε θέµατα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, κοινωνικών επιστηµών, τεχνών και 

τεχνολογίας. Οι παλαιότερες εκδόσεις ελληνικής ιστορίας βρίσκονται στον 3ο όροφο. 

Ένα µικρό µέρος της συλλογής έχει καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα 

βιβλία της συλλογής αυτής δεν δανείζονται. 

1ι. Σπάνια Βιβλία (4ος όροφος) 

Η συλλογή περιλαµβάνει 116 τίτλους. Ο παλαιότερος τίτλος της συλλογής είναι το 

αρχέτυπο Γραµµατικής Εισαγωγή, βιβλία τέσσερα του Θεοδώρου Γαζή (δεξιότητι 

Άλδου Μανουτίου, 1495). Υπάρχει αλφαβητικός και χρονολογικός κατάλογος. Η 

πρόσβαση στο υλικό της συλλογής αυτής είναι περιορισµένη και κατόπιν 

συνεννόησης µε τον προϊστάµενο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

1κ. Περιοδικά (5ος όροφος) 

Η συλλογή των περιοδικών αποτελείται από 9.827 τόµους και 1817 τίτλους, ενώ οι 

τρέχουσες συνδροµές είναι 251 τίτλοι. Τα περιοδικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

µόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.1 

 

 

 

                                                             
1www.google.gr/search?sourceid=navclient&hl=el&ie=UTF&rlz=1T4ACAW_elGR418GR418&q=%c
e%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae+%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb
%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7+%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce
%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82. 



12 

 

  

2. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης – Ιστορική Αναδροµή 

1939-2009 

70 χρόνια κοινωνικής προσφοράς 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1932 και άρχισε να λειτουργεί το 

1939. Oι εργασίες για τη συγκρότησή της άρχισαν το 1938 από το Γεώργιο 

Βαφόπουλο, που υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος διευθυντής της και τα εγκαίνια της 

λειτουργίας της έγιναν την Άνοιξη του 1939 σε µια αίθουσα του Μεγάρου της ΧΑΝΘ 

µε 2.500 περίπου βιβλία. 

Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο 1940-41 η ∆ηµοτική βιβλιοθήκη αναγκάστηκε να 

κλείσει το αναγνωστήριό της, οργάνωσε όµως ένα σύστηµα δανεισµού βιβλίων στους 

τραυµατίες της πόλης µας. Στη διάρκεια της Κατοχής σταµάτησε εντελώς να 

λειτουργεί και τα βιβλία της περισώθηκαν σε διάφορες αποθήκες. 

Μετά την απελευθέρωση, το 1945, επαναλειτούργησε στην οδό Αγίας Σοφίας και το 

1947 µεταφέρθηκε στο 2ο όροφο του Μεγάρου της ΧΑΝΘ, όπου λειτουργούσε 

συνεχώς µέχρι το Μάιο του 2000. 

Το 1956 δηµιουργεί ένα από τα πρώτα δανειστικά τµήµατα στην Ελλάδα και την 

επόµενη χρονιά ιδρύει το πρώτο παράρτηµα στην Κάτω Τούµπα (1957), ενώ το 1963 

ξεκινούν οι επισκέψεις της πρώτης ελληνικής κινητής βιβλιοθήκης. Είναι η πρώτη 

βιβλιοθήκη που το προσωπικό της, από το 1984, αποτελείται αποκλειστικά από 

πτυχιούχους Βιβλιοθηκονοµίας. 

Το 1989, έτος κατά το οποίο εορτάστηκαν τα 50 χρόνια λειτουργίας της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης, έγινε η πρώτη δωρεά από τον ποιητή Γεώργιο Βαφόπουλο - η δωρεά 

έφτασε τελικά στο ποσό των 120.000.000 δραχµών-για την ανέγερση Νέας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης, πρόταση που αγκαλιάστηκε από τον τότε δήµαρχο Κωνσταντίνο 

Κοσµόπουλο, ο οποίος προώθησε το έργο µέσω του τεχνικού προγράµµατος του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και µε ενέργειές του το ενέταξε και το χρηµατοδότησε γενναία 

από το τεχνικό πρόγραµµα του Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
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Θεσσαλονίκη 1997. Το έργο ολοκληρώθηκε επί δηµαρχίας Βασίλη 

Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος εξ αρχής έδειξε έµπρακτα το ενδιαφέρον του για την 

αποπεράτωσή του. Τέλος, η επίπλωση του κτιρίου ολοκληρώθηκε µε τη δωρεά 

100.000.000 δραχµών της Ευθυµίας Επιβατιανού εις µνήµην του εκλιπόντος συζύγου 

της, καθηγητή του Α.Π.Θ., Παναγιώτη Επιβατιανού. Τα εγκαίνια της Νέας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης έγιναν την 1η Οκτωβρίου 2001 από το ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη 

Παπαγεωργόπουλο. 

Σήµερα η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης διαθέτει το πυκνότερο ελληνικό 

δίκτυο βιβλιοθηκών το οποίο αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, 7 παιδικές 

βιβλιοθήκες, 7 παραρτήµατα, την Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη, την Παιδαγωγική 

Βιβλιοθήκη και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σύνολο των κατοίκων της πόλης. 

Η συλλογή της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης είναι µία από τις πλέον χρησιµοποιούµενες 

ελληνικές συλλογές (δανεισµοί ανά χρήστη και δανεισµοί ανά κάτοικο) και 

περιλαµβάνει έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, χάρτες, αφίσες), αλλά και 

δίσκους µουσικής, µουσικά cd, slides, cd-rom, dvd.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/PolitistikesYpiresies/DnsiBibliothikwn/T
mimaKentrikisBibliothikis/IstoriaDimotikisVivliothikis. 



14 

 

3. Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ.3 

 

Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να έχει θεατρική ζωή από νωρίς, ήδη πριν από τις 

αρχές του 20ου αι. και συνεχίζει ως τις µέρες µας να παρουσιάζει αξιόλογη 

ζωτικότητα στον τοµέα αυτόν, µολονότι η µόνιµη θεατρική δραστηριότητα της πόλης 

εµφανίζεται , στο ποσοτικό τουλάχιστον επίπεδο µάλλον ισχνή. Τα στοιχεία που 

συνιστούν τη θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης είναι, από τη µία οι “εισαγόµενες” 

παραστάσεις περιοδείας (κυρίως αθηναϊκές” και, από την άλλη, οι γηγενείς 

παραγωγές . Οι τελευταίες διαιρούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : τις ερασιτεχνικές 

και τις επαγγελµατικές. Στις επαγγελµατικές παραγωγές µπορεί να γίνει η διάκριση 

µεταξύ των ευκαιριακών παραστάσεων ελαφρού µουσικού θεάµατος και των 

προσπαθειών δηµιουργίας µόνιµων πυρήνων θεάτρου πρόζας, που µας ενδιαφέρει 

κυρίως εδώ. Η ιστορία του θεάτρου της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα ζητούµενα 

της θεατρολογικής έρευνας και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικής 

προσπάθειας . Εδώ θα περιοριστώ σε µια συνοπτική διαδροµή, επισηµαίνοντας µε 

την ευκαιρία “θέµατα για ξετύλιγµα” και περιοχές που περιµένουν τον ερευνητή τους. 

3α. Η προϊστορία 

Στο τελευταίο τέταρτο του προηγούµενου αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα 

ανεβάζοντας στη Θεσσαλονίκη κάποια έργα από ερασιτεχνικούς όµιλους 

(“Οµόνοια”,”Ορφεύς”,”Όµιλος των Συντεχνιών”, “Όµιλος Φιλοµούσων”, “Εβραϊκή 

Λέσχη” κ.α.) κυρίως όµως παρουσιάζονταν παραστάσεις περιοδείας: η Θεσσαλονίκη, 

πολύγλωσση πόλη, ήταν τότε σταθµός στη διαδροµή προς την Κωνσταντινούπολη 

ιταλικών και γαλλικών θιάσων (κωµωδίας και οπερέτας κυρίως), αλλα΄και αθηναϊκών 

σχηµάτων. Έτσι, σύµφωνα µε τις αναγγελίες των εφηµερίδων της Θεσαλονίκης, 

έδιναν παραστάσεις στην πόλη γνωστοί θίασοι της Αθήνας, όπως του Βασιλειάδη 

(1875), του Αλεξιάδη(1880), του Τασόγλου(1880), του Ταβουλάρη (1883) 

.Στάθµευσε επίσης λίγο αργότερο στη Θεσσαλονίκη, ο ∆ηµήτριος Κοτοπούλης, που 

ερχόταν από την Πόλη (1896, 1898), η “Νέα Σκηνή” του Χρηστοµάνου (Νοέµβριος 

1902), καθώς και ο θίασος µελοδράµατος του ∆ιονυσίου Λαυράγκα (1905). 
                                                             
3 http://users.auth.gr/~marrep/LESSONS/ERGASTIRI/NEW_TECHNOLOGY/6.2.htm#1 
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Χαρακτηριστικά της παρουσίας των περιοδευόντων αθηναϊκών θίασο: τα πολλά έργα 

(ώστε να γίνεται καθηµερινή αλλαγή) ένα ρεπερτόριο χαρµάνι, όπου γειτονεύει η 

“αλατισµένη” γαλλική φαρσοκωµωδία µε το αρχαίο και το σαιξπηρικό δράµα η 

ταλαιπωρία καλλιτεχνών και θεατών σε ακατάλληλες αίθουσες κ.α. Ας σηµειωθεί 

ακόµα ότι παίζονταν και πολλά θεατρογραφήµατα µε θέµατα αντληµένα από την 

ελληνική ιστορία, που πλουτίζονταν µε πατριωτικά υπονοούµενα προς ενθουσιασµό 

του κοινού. 

3β. Τριάντα χρόνια εισαγόµενης θεατρικής ζωής 

Στην πρώτη δεκαετία του ελεύθερου βίου της πόλης παρατηρείται, αναφορικά µε τις 

επισκέψεις ποιοτικών αθηναϊκών σχηµάτων, κάτι σαν έκρηξη .Έτσι , στις αρχές του 

1914, για να πάρουµε ένα παράδειγµα, µέσα σε λιγότερη από ενάµιση µήνα 

εµφανίζονται στη Θεσσαλονίκη: ο θίασος της Κυβέλης µε δεκατρία έργα (πολύ 

βουλεβάρτο, αλλά και Νόρα του Ίψεν , Αντιγόνη του Αλφιέρι, Το άσπρο και το 

µαύρο του Μελά, Φωτεινή Σαντρή του Ξενόπουλου) ο θίασος του Θωµά Οικονόµου 

µε εννέα (Πατέρας του Στρίνµπεργκ, Βρυκόλακες του Ίψεν, Ραδιουργία και έρως του 

Σίλλερ, Ο κουρεύς της Σεβίλλης του Μπωραµσαί,Φάουστ του Γκαίτε, Άµλετ κλπ.) ο 

θίασος της Κοτοπούλη µε δέκα (πλάι σε πολλές ελαφρές κωµωδίες, Συρανό ντε 

Μπερζεράκ του Ροστάν και Ηλέκτρατου Χόφµανσταλ). Η Κοτοπούλη παρουσίασε 

και τα Παναθήναια, που γέµισαν µε τα “πατριωτικά” τους νούµερα τέσσερις βραδιές 

το θέατρο. 

Η παράσταση των Παναθηναίων έδωσε το έναυσµα για την ανάπτυξη της ντόπιας 

επιθεώρησης που την τροφοδοτούσε η πλούσια κοινωνική, πολιτική και πολεµική 

επικαιρότητα της ταραγµένης δεκαετίας 1912-1922: Πανθεσσαλονίκεια, Ο καθρέπτης 

της Θεσσαλονίκης , Η σαλάτα της Θεσσαλονίκης , Το πανόραµα της Θεσσαλονίκης 

(τις περισσότερες τις έγραψε ο Μιχ. Καρακωνσταντίνου). Γενικότερα, η παρουσία 

ξένων στρατιωτικών , κυρίως Γάλλων, εξηγεί τον πολλαπλασιασµό των 

παραστάσεων οπερέτες , επιθεώρησης , κωµωδίας µετ’ ασµάτων, καθώς και τις 

συχνές επισκέψεις αντίστοιχων ξένων θιάσων.4 

                                                             

4 Παπανδρέου Ν. “Η θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης”, στο Χασιώτης Ι.(επιµ.), Τοις αγαθοίς 
βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη Ιστορία και Πολιτισµός, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997. 
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3γ. Ισραηλίτικη Λέσχη 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραµε εδώ τις διάφορες λέσχες της πολυπληθούς 

Ισραηλίτικης Κοινότητας και του Συλλόγου Αποφοίτων της Alliance Israelite 

Universelle, που έδιναν συχνά ερασιτεχνικές παραστάσεις. Μετά το Χουριέτ µάλιστα, 

άρχισε και ο ανταγωνισµός της σοσιαλιστικής Φεντερασιόν µε την σιωνιστική 

Μακάµπη, εκπρόσωποι της σιωνιστικής ιδέας ήταν στην πόλη µας η Ένωση Μπένε 

Σιών, η Ένωση Τέοντορ Χερτζλ και οι λέσχες Τιφερέθ Ισραέλ, Μαξ Νορδάου, 

Μενορά, Τελ Αβίβ.5 

 

3δ.Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 1900-1940 

Το 1900 τα µικροαστικά στρώµατα στρέφονται στο βουλεβάρτιο6. Οι θίασοι 

παίζουν έργα νεοελλήνων συγγραφέων .Στις 27 Απριλίου ένας εβραϊκός 

ερασιτεχνικός θίασος ανέβασε στο θέατρο ΕΝΤΕΝ το δράµα Το στίγµα του αίµατος. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 1901 ιδρύεται στην Αθήνα η νέα σκηνή και το 1902 

παίχτηκε στην Αθήνα η πρώτη ελληνική οπερέτα. Στις 17 Ιουλίου 1902 έγινε στη 

Θεσσαλονίκη ένας µεγάλος σεισµός. Όταν σταµάτησαν οι σεισµικές δονήσεις, ένας 

εβραϊκός ερασιτεχνικός θίασος έπαιξε το έργο Οι δύο φίλοι στα ιταλικά. Το Νοέµβριο 

,ο θίασος νέα σκηνή, έρχεται στο ΕΝΤΕΝ της παραλίας. Το 1903 είναι µια χρονιά 

δραµατική για τη Θεσσαλονίκη και κρίσιµη για την τύχη της Μακεδονίας. Έπειτα 

από µια σειρά γεγονότων η κυβέρνηση της Αθήνας αφυπνίζεται και ενισχύει τον 

Μακεδονικό αγώνα µε αποτέλεσµα, µετά από πολύµηνη διακοπή να ξαναρχίσει η 

θεατρική κίνηση στην πόλη. Ανέβηκαν έργα στο θερινό θέατρο ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ, στο 

θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ, στο θέατρο Ε∆ΕΜ όπως επίσης και στο θέατρο ΕΝΤΕΝ στο 

οποίο ανέβασε κάποια στιγµή έργα ο θίασος του ∆.Κοτοπούλη µε τη Μαρίκα 

Κοτοπούλη να ξεχωρίζει στο κωµειδύλλιο ο αγαπητικός της βοσκοπούλας.  

                                                             
5 Τοµανάς Κ. Το θέατρο στην παλιά Θεσσαλονίκη (1872-1944). Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 1994. 

 
6 Τα έργα αυτά θίγουν  θέµατα κοινωνικά όπως η υποκρισία κρίση του γάµου συζυγικές απιστίες ,αλλά 
κατά τρόπο ώστε στο τέλος όλα να διορθώνονται µοιχείες να συγχωρούνται και η αστική ηθική να 
παραµένει ουσιαστικά αλώβητη. 
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Το 1904 στο θέατρο Ε∆ΕΜ στην εγνατία ο θίασος Αικατερίνης Βερώνη-

Περικλή Γαβριηλίδη έπαιξε τα έργα:η κυρία µε τας καµέλιας του ∆ούµα, το ηµέρωµα 

της στρίγγλας του Σαιξπηρ, η πεταλούδα του Σαρντού, ο αγαπητικός της βασκοπούλας, 

η άγνωστος και Οθέλλος. Το Μάιο ο θίασος Αθηνών έπαιξε τα ‘εργα: Γκόλφω, ο 

αγαπητικός της βοσκοπούλας, το Ένσαρκον άγαλµα, το δόξα και δάκρυα, τον 

αρχοντοχωριάτη, την κωµωδία Γιάντες και τον θάνατο του Περικλέους του ∆ηµήτρη 

Κοροµηλά. Τον Ιούλιο, ο θίασος της Αθηνάς Λοράνδου παίζει τις δύο ορφανές.  

Το 1905 καθώς ο Μακεδονικός αγώνας βρίσκεται στο αποκορύφωµά του, 

πυκνώνουν οι καλλιτεχνικής εκδηλώσεις των ελληνικών σωµατίων της πόλης της 

Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και οι επισκέψεις των Αθηναϊκών θιάσων. Στο θέατρο 

ΣΚΑΙΤΙΝΓΚ ο θίασος της Αθηνάς Λοράνδου ανεβάζει τα έργα :Φαύστα, Λουκρητία 

Βόργια του Ουγκό, Οθέλλος, Μήδεια του Γκριλπάρτσερ, Εύα του Ροβέρτου Φος, η 

ζηλιάρα του Μπισόν, Ζαζά των Μπέρµαν και Σιµόν, Κλεοπάτρα και κατά γενική 

απαίτηση ,τα κωµειδύλλια Γκόλφω και αγαπητικός της βοσκοπούλας.Στις 23 

Νοεµβρίου αρχίζει παραστάσεις στο ΕΝΤΕΝ της παραλίας ο θίασος µελοδράµατος 

του ∆ιονύση Λαυραγκά. Οι µαέστροι ∆.Λαυραγκάς και Μ.Μαστρεκίνης διευθύνουν 

την ορχήστρα, που αποτελείται από Σαλονικιούς , ιταλούς κυρίως, µουσικούς. Ο 

θίασος παρουσίασε µε µεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία τις όπερες: 

Ελεονόρα, Φάουστ, Μποέµ, Ερνάνης, Παλιάτσοι, Καβαλερία Ρουστικάνα, Νόρµα, 

Λουτσία ντι Λαµερµούρ, Τραβιάτα και Φρα ∆ιάβολο.   

Το 1906 εγκαινιάζεται το καινούργιο θέατρο µέσα στον κήπο του λευκού 

πύργου από το θίασο της Αθηνάς Λοράνδου, που παίζει την Μωρά παρθένο του Ανρύ 

Μπατάιγ κι έπειτα την Σουζάνα Ύµβερτ ,την  κόρη του παντοπώλου του Άγγελου 

Βλάχου, τον αγαπητικό της βοσκοπούλας, την Άγνωστο, Πίστις Πατρίς Έλεος και το 

καινούργιο των Σαβέ και Γκαβώ η δεσποινίς Ζωρζέτ η γυναίκα µου. Τον Μάρτιο ο 

θίασος Μανώλη Καντιώτη-Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου παίζουν στο παραλιακό 

ΕΝΤΕΝ αλλά δεν έχουν πολύ κόσµο.  

Το 1907 ο θίασος µελοδράµατος του Καστελάνο µε µαέστρο τον Βόις, παίζει 

τις οπερέτες : Μαµζέλ Νιτούς, η ωραία Ελένη, Περικόλ, Παρισινή ζωή, και ο Ορφεύς 

στον Άδη του Όφφενµπαχ.  

Στις 11 Ιουλίου του 1908, κηρύσσεται η επανάσταση των νεότουρκων. Όλοι 

οι κάτοικοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας θεωρείται πια πως είναι ισότιµοι τούρκοι 
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πολίτες και όλες οι εθνότητες συµφιλιώνονται. Μέσα σε αυτό τι κλίµα έρχεται ο 

θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη-Ελένης Ταβουλάρη-Εδµόνδου Φυρστ και ανεβάζει στο 

θέατρο ΛΑΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τα έργα: Οιδίπους τύραννος του Σοφοκλή, η αγοράστρια 

του Πασέρ, η ευτυχία του Μπέρνσταιν , το ζιζάνιο του Μπένεντιξ, η τιµή, οι 

οικογενειακές χαρές του Εννεκέν, ο αγαπητικός της βοσκοπούλας.  

Το 1909 στην Αθήνα γίνεται η επανάσταση στο Γουδί και στη Θεσσαλονίκη 

οι Νεότουρκοι αρχίζουν να δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Μέσα στο καθαρά 

ανθελληνικό αυτό κλίµα έρχεται στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος του 

Λαγκαδά και παίζει τις οπερέτες Πουπέ, την Εύθυµη χήρα, την Μαµζέλ Νιτούς και το 

Βιεννέζικο αίµα. Πρώτη φορά βλέπουν οι Θεσσαλονικείς ελληνικό θίασο οπερέτας, 

και γι’ αυτό γεµίζουν κάθε βράδυ το θέατρο κι αδειάζουν τα πορτοφόλια τους, 

προσφέροντας ακριβά δώρα στις πρωταγωνίστριες και φθηνότερα στις κορίστες. Στο 

θέατρο ΣΚΑΙΤΙΝΓΚ εµφανίζεται για δέκα παραστάσεις ο θίασος της βιεννέζας Μίλα 

Τόρεν µε τις οπερέτες Το Χριστινάκι του δασοφύλακα, Τα φθινοπωρινά γυµνάσια, Η 

πριγκίπισσα των δολαρίων, Βοκκάκιος, Ζωντοχήρα και Ονειρώδες βαλς. Στο 

ΑΛΑΜΠΡΑ της παραλίας ο θίασος Χριστοφορίδη-Κόκκου δίνει παραστάσεις µε 

φάρσες, νούµερα, επιθεωρήσεις και το έργο του Καρλ Λάουφερ Μπάτε σκύλοι αλέστε.  

Η χρονιά του 1910 ξεκινά µε φονικό και κλεινει µε την επιδηµία της χολέρας, 

που εµφανίστηκε τον Νοέµβριο. Το πρώτο κακό οφείλεται στην επιµονή της Μίλα 

Τόρεν να ανεβάσει την οπερέτα Η εύθυµη χήρα του Λέχαρ, στην οποία 

διακωµωδείται ο ηγεµόνας του φανταστικού κρατιδίου της Βαλκανικής 

Ποντεβέντρο.7 Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ εµφανίζεται µε τον άρτιο θίασο της η 

Μαρίκα Κοτοπούλη και παίζει τα έγα Τεράζα Ρακέν, Η µωρά παρθένος, Η κυρία του 

                                                             
7 Οι Σέρβοι και οι µαυροβούνιοι, που ζούσαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έκριναν ότι σατιριζόταν το 
Μαυροβούνιο(Μοντενέγκρο) και ζήτησαν από τον αστυνοµικό διευθυντή να απαγορέψει την 
παράσταση. Η πεισµατάρα Τόρεν, που την κάλεσε ο αστυνοµικός διευθυντής και της ζήτησε να µην 
ανεβάσει το έργο, επέµενε να δώσει οπωσδήποτε την παράσταση, που ήταν η προσωπική της επιτυχία. 
Ζήτησε µάλιστα και την υποστήριξη του υποπρόξενου της Αυστροουγγαρίας, που αντικαθιστούσε τον 
απόντα πρόξενο. Αυτός έκανε διάβηµα στον αστυνοµικό διευθυντή και τελικά δόθηκε η άδεια να 
παιχτεί η οπερέτα. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς δόθηκε η πρεµιέρα της Εύθυµης χήρας σ’ ένα θέατρο 
κατάµεστο από Έλληνες, Μαυροβούνιους, σέρβους, βούλγαρους και αυστριακούς. Στη µέση της 
πρώτης πράξης, οι µαυροβούνιοι άρχισαν τις αποδοκιµασίες για να διακόψουν την παράσταση, ενώ οι 
αυστριακοί και οι βούλγαροι, όρθιοι, χειροκροτούσαν µε ενθουσιασµό. Η αυλαία κατέβηκε και στην 
πλατεία άρχισαν να δέρνονται. Ο υποπρόξενος µε το µπαστούνι του έσπασε το κεφάλι ενός θεατή, κι 
έπειτα, εκτός εαυτού, τράβηξε πιστόλι και τραυµάτισε θανάσιµα τους Έλληνες Μανώλη Ευαγγελίου 
και Γιώργο Αποστολίδη, που πέθαναν έπειτα από λίγες ώρες στο νοσοκοµείο. Η αστυνοµία έπιασε 
µερικούς στην τύχη και τους φυλάκισε. Κατόπιν ενεργειών του Έλληνα πρόξενου οι κρατούµενοι 
Έλληνες απολύθηκαν. Ο αυστριακός υποπρόξενος δικάστηκε, καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση 
και φυγαδεύτηκε στην Αυστρία. 
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Μαξίµ του Φευντό, Ευγενία Γκραντέ του Μπαλζάκ, Ο κλέφτης του Μπερνσταιν, η 

προµάµµη του Γκριλπάτσερ, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, οι γλεντζέδες των Μαρς και 

Εννεκέν, το τρελοκόριτσο του ντε Κρουασέ, η µικρή σοκολατιέρα του Γκαβό και την 

επιθεώρηση Πναναθήναια 1910. Περαστική για την Πόλη, η Ευαγγελία 

Παρασκευοπούλου δίνει µόνο δυο παραστάσεις µε τον Άµλετ του Σαίξπηρ και τον 

Αετιδέα του Εδµόνδου Ροστάν . Ο βιεννέζικος θίασος της Φρίτζι Αρκα , µε 

συνεργαζόµενο τον Γιάννη Παπαιωάνου, παρουσιάζει κλασσικές και νεότερες 

γαλλικές και βιεννέζικες οπερέτες. Ο θίασος Κυβέλης-Εδµόνδου Φυρστ, κατά την 

επιστροφή του από την Πόλη, σταµατά στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει τα έργα : 

Άρσεν Λούπεν του Γκαστό Λερού, Το γαιδούρι του Μπουριντάν των Ντε Φλέρ και 

Καγιαβέ, Τζιοκόντα του Ντ  Άνουντσιο, Το χαλασµένο σπίτι του Σπύρου Μελά, 

Φωτεινή Σάντρη του Ξενόπουλου. Το Πάσχα, ο θίασος µελοδράµατος του Λαυραγκά 

έπαιξε την ∆ιδώ κι έφυγε στην Καβάλα.  

Στις αρχές του 1911 έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο θίασος της Μαρίκας 

Κοτοπούλη και δίνει δυο παραστάσεις µε τον Έµπορα της Βενετίας και την Νεκρά 

ζώσα. Στις 24 Μαρτίου οι ερασιτέχνες της Μακάµπη παίζουν τον Ισραήλ του 

Αλφιέρη. Ο θίασος Ροζαλίας Νίκα-Εδµίνδου Φύρστ-Τηλέµαχου Λεπενιώτη-

Ευάγγελου Παντόπουλου µε πολλούς ηθοποιούς παίζει τα έργα : Ο άγνωστος 

χορευτής του Τρίσταν Μπερνάρ, Έτσι είν’ η ζωή του Μπριέ, Τα πράσινα γάντια των 

Βιλαµπρέκ και Εννεκέν, Η δόξα, Ο πολιτευτής του Λε Μπρουρζέ, Το παιδί έχει 

µπαµπά του Α. Μαρς και το κωµειδύλλιο Η νύφη της Κουλούρης. Ο θίασος του 

Γιώργου Λαγκαδά παίζει γαλλικές και βιεννέζικες οπερέτες και κωµειδύλλια.  

Το 19128 , παίζει στο θέατρο ΣΚΑΙΝΤΙΝΓΚ τις γνωστές βιενέζικες οπερέτες 

ο θίασος της Μίλα Τόρεν. Στις 31 Μαρτίου ένας εβραϊκός ερασιτεχνικός θίασος 

ανεβάζει την Εσθήρ του Σαλονικιού  συγγραφέα Μερκάδο Κόβο µε µουσική 

επένδυση τουίδιου. Το Πάσχα παίζει στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος της 

Μαρίκας Κοτοπούλη τα έργα : Οι αντίζηλοι του Καπής, το ζιζάνιο, Η µικρή 

σοσκολατιέρα, ∆αλιδά του Οκτάβιου Φεγιέ, ο κλέφτης του Μπερσνσταιν, η κυρία του 

Μαξίµ, ο έµπορος της Βενετίας, Ανδριανή Λεκουβρέρ, Οι ερωτευµένοι του Πορτορίς 
                                                             
8 ∆ιαβάζουµε στην καθηµερινή: ‘’ Σπουδαίο γεγονός! Ο τέλειος καταρτισµός του θιάσου ποικιλιών 
του θεάτρου Ε∆ΕΜ αποτελεί τον µέγιστον θεατρικόν θρίαµβον της ηµέρας. Η ποικιλία του 
προγράµµατος είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Ο δαιµόνιος ταχυδακτυλουργός αποσπά τον 
θαυµασµόν και τα χειροκροτήµατα του πολυπληθούς ακροατηρίου. Απόψε,δια πρώτην φορά εν 
Θεσσαλονίκη,  έναρξις των παραστάσεων της επιχαρίτου και κοµψοτάτης Φρου-φρου , της µόνης 
οπερέτας που κέρδισε τον τίτλον ‘’ θαύµα ειδέσθαι’’’’.   
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και Οντέτ του Βικτοριέν Σαρντού.Έπειτα ο θίασος ∆ηµήτρη Λοράνδου, που ανεβάζει 

τα έργα : Λιθοξόος ή Νεκρά ζώσα του ∆ουµά, Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι του 

Σαίξπηρ, Η άγνωστος, Η άπιστος του Μπράκο, οι γλετζέδες των Μάρς και Εννεκέν 

και ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, κατόπιν απαιτήσεως του κοινού. Στο θερινό 

θέατρο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ εµφανίζεται ο θίασος οπερέτας του Γιάννη 

Παπαιωάνου που ανέβασε τις οπερέτες : Ο σοκολατένιος στρατιώτης, Η εύθυµη χήρα, 

Η γκέισα, Πουπέ, Μαµζέλ Νιτούς, Ζεκσών και σία, Περικόλ, Αγνή Σουζάνα, Ο 

πτηνοπώλης και το Βιεννέζικο αίµα. Στη Θεσσαλονίκη συνυπάρχουν Έλληνες και 

βούλγαροι στρατιώτες, τύποις σύµµαχοι αλλά ουσιαστικά εχθροί, καθώς και οι δυο 

εποφθαλµιούν την πόλη, και µεταξύ τους δηµιουργούνται συνεχώς προστριβές. Τις 

νύχτες οµάδες µεθυσµένων γυρνούν στην πόλη και δηµιουργούν προβλήµατα, παρά 

τις προσπάθειες των κρητικών χωροφυλάκων να επιβάλουν την τάξη. Έτσι ηθοποιοί, 

που έτυχε να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη , µαζί µε άλλους που ανέβηκαν από την 

Αθήνα, παίζουν κυρίως για τους στρατιώτες και τους αξιωµατικούς σε θέατρα και σε 

κέντρα της παραλίας και της Εγνατίας. Ανεβάζουν νούµερα από τις επιθεωρήσεις 

Παναθήναια, Πανόραµα, Κινηµατογράφος, που παίζονται τότε στην Αθήνα . Τότε 

ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη και τα Λασκαράκια και τραγούδησαν στο θερινό θέατρο 

ΟΛΥΜΠΙΑ της παραλίας. Στην παλιά λέσχη των Νεοτούρκων, εκεί που είναι σήµερα 

το καφενείο Αιγαίον, ο τενοροβαρύτονος Γιάννης Ράλλης µαζί µε τους Περικλή 

Γαβριηλίδη, Θ. Ποφαντή , Παπαστεφανου, και Κωνσταντινίδη, ενθουσιάζει τους 

τσολιάδες µε τον αγαπητικό της βοσκοπούλας, και τον χορό του Ζαλόγγου και, τους 

κάπως πιο µορφωµένους , µε τον Καπεταν Γιακουµή, την Λύρα του γερο-Νικόλα και 

τον Μπαρµπα-Λινάρδο. Στο θέατρο ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ , ο ίδιος θίασος, παίζει παντοµίµες, 

νούµερα από επιθεωρήσεις, δράµατα της κακιάς ώρας και νούτικα.  

Το 1913  από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο , στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο 

θίασος Βασιλικής Στεφάνου-Αγνής -Ρόζαν-Περικλή Γαβριηλίδη και έπειτα ο θίασος 

του Γρηγόρη Σταυρόπουλου παίζουν έργα του επιπέδου του κοινού για το οποίο 

προορίζονται. Τον Αύγουστο, ο θίασος Ροζαλίας-Νίκα-Εδµόνδου Φύρστ-Τηλέµαχου 

Λεπενιώτη αρχίζει παραστάσεις στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ µε την Αγνωστο και συνεχίζει 

µε τα έργα Ισραηλ, Η ευγένεια υποχρεώνει των Βέµπερ και Εννεκέν, Ζαζά των 

Μπερφόν και Σιµόν, οι άθλιοι, το χαστούκι του Λαµπίς, Σαµψων, οι άτιµοι του 

Ροβέρτα, όταν δεν θα υπάρχω πια του Μπερνσταιν , ο αγαπηµένος των γυναικών των 

Εννεκέν και Μπιλώ, το µυστήριο της κίτρινης κάµαρης του Γκαστόν Λερού, 
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Εξωφρενική οικογένεια του Εννεκέν και Οθέλλος. Τον Σεπτέµβριο έρχεται ένας 

θίασος µελοδράµατος και τον Οκτώβριο, ο θίασος Μελποµένης Κολυβά-Αλεξάνδρου 

Κυπαρίσση έδωσε µερικές καλές παραστάσεις µε βιεννέζικες οπερέτες κι έπειτα 

έφυγε για την πλούσια Καβάλα. Στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ της οδού Χαµιδιέ, που θα 

µετονοµαστεί λίγο αργότερα οδός εθνικής αµύνης, ο σύνδεσµος Ελλήνων ηθοποιών, 

παίζει τα έργα : Φαύστα, Το ποντικάκι του Παγιερόν, ο διαβάτης του Φρανσουά Κοπέ, 

η κόρη του Ιφθάε, η κοκκινοτρίχα του Ζύλ Ρενάρ, η άγνωστος, Ρωµαίος και Ιουλιέτα, 

το ταξίδι του κυρίου Πέρισον του Λαµπίς και τον Οθέλλο.9 Στο θέατρο ΚΟΝΚΟΡΤΙΑ 

στην Εγνατία η αυτοαποκαλούµενη Εθνική σκηνή ανέβασε τα έργα : Μήδεια του 

Ευρυπίδη, ∆ον Καίσαρ ντε Βαζάρ, Η άγνωστος, η µωρά παρθένος. Στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο γαλλικός θίασος της κυρίας Φρεζιά έπαιζε επι ένα µήνα 

βουλεβαρδιέρικα έργα εποχής. Το θέατρο ήταν κατάµεστο, κυρίως από γαλλοµαθείς 

πλούσιους Εβραίους.  Στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ο θίασος Ανθής ∆ρόσου-Ζαν ντ’αράς 

παρουσίασε νούµερα από τα Παναθήναια 1913 και άλλες σύγχρονες επιθεωρήσεις. 

Θεατρική παράσταση έδωσε και η Μακάµπη µε την κωµωδία του Μολιέρου γιατρός 

µε το στανιό. Τη χρονιά εκείνη έκλεισε, κατά το Γιάννη Μπήτο, ένας βιεννέζικος 

θίασος που έδωσε λίγες αλλά πολύ καλές παραστάσεις.  

Την 1η Αυγούστου 1914 κυρύσσεται ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, που πολλά 

δεινά θα φέρει και στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη θα ζήσει πολύ έντονα τον 

αντίκτυπο αυτών των γεγονότων. Στις 15 Ιανουαρίου στο ΕΝΤΕΝ ο Θωµάς 

Οικονόµου µε το Νίκο και τη Τατιάνα Βέλµου παίζουν Φάουστ. Στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ η Κυβέλη µαζί µε άλλους ηθοποιούς, αρχίζει µε τη Σαπφώ του 

Ντωντέ και συνεχίζει µε τα έγα: Το µυστικό του Μπερνσταιν, η κυρία µε τας καµελίας, 

η κυρία προέδρου του Βεµπέρ, Αντιγόνη του Αλφιέρη, Νόρα, το κορόιδο του Φευντό, 

η ευτυχία του Μπερνσταιν, Φωτεινή Σάντρη, η νύφη µου των Καρέ και Μπιλώ, η 

άγνωστος , το υπηρετείν του Λαβεντάν, το κόκκινο και το µαύρο του Στεντάλ και Ο 

κρυφός πόθος του Λιδωρική.Έπειτα από τρείς εβδοµάδες η Κυβέλη φεύγει για τη 

Σµύρνη και την διαδέχεται η Μαρίκα Κοτοπούλη. Ο άρτιος θίασος της , παρουσιάζει 

τα έργα : ο εξάδελφος του Μπενεντίξ, η καρδιά κυβερνά του Ντεκρουασέ, το 

καινουργια πετσί, Συρανό ντε Μπερζεράκ,Ντορίνα του Ροβέτα, Ηλέκτρα του 

Χοφµανστάλ, η δασκαλίτσα του Νικοντέµι, νεκρά ζώσα και ο κλεφτης του 

                                                             
9 Σηµειώνουµε εδώ ότι το ρόλο του Οθέλλου ήθελαν να τον παίξουν όλοι οι ηθοποιοί για να 
αισθανθούν ολοκληρωµένοι. 



22 

 

Μπερνσταιν.  Το Πάσχα, η θεατρική οµάδα του εργατικού οµίλου Φεντερασιόν 

έπαιξε στο παραλιακό ΕΝΤΕΝ τα έργα  Κακοί ποιµένες του Οκτάβιου Φεγιέ και 

σοσιαλιστικό Πάσχα. Στο ίδιο ΕΝΤΕΝ, ο παλιός σκηνοθέτης του βασιλικού θεάτρου 

και της νέας σκηνής του Χρηστοµάνου Θωµάς Οικονόµου ανεβάζει µε πολλή 

φροντίδα αλλά όχι και µε ανάλογη εισπρακτική επιτυχία τα έργα : οι βρυκόλακες του 

Ίψεν, Μαρία η Μαγδαληνή του Τάκη Βέλµου, ο πατέρας του Στριντµπεργκ, Φάουστ 

του Γκαίτε, Νάρκισσος, ο κουρέας της Σεβίλλης του Μπβµαρσέ, τα νιάτα του Χάλµπε, 

η δασκαλίτσα του Νικοντέµι και ραδιουργία και έρως ή Λουίζα Μίλερ του Σίλλερ. 

Έπαιξε και Άµλετ χωρίς υποβολέα. Για τις γιορτέ του Πάσχα έρχεται ο µεγάλος 

θίασος οπερέτας του Γιάννη Παπαϊωάννου  και παρουσιάζει κλασσικές βιενέζικες 

οπερέτες και νούµερα από τις επιθεωρήσεις που θριαµβεύουν στην Αθήνα. Τον 

Οκτώβριο ο θίασος Νίκου Πλέσσα-Ροζαλίας Νλικα ανεβάζει τα έργα: Ο άνθρωπος µε 

το Κοµµένο αυτί, Η τελευταία απ’όλες τουΜπισόν, Ταρτούφος,ο άνθρωπος που 

σκότωσε του Φρονταί, το φιόρο του Λεβάντε του Ξενόπουλου, η αθώα αµαρτωλή του 

πρίγκιπα Νικολάου, η καταιγίς του Μπερνσταιν και η επιθεώρηση τα επινίκεια. Στο 

θέατρο ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ, που µετονοµάστηκε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ, ο θίασος του Φίλιππα 

Απέργη ανεβάζει τα έργα : το φιντανάκι του Παντελή Χόρν, Νιόβη των Α. και 

Ε.Πώλτον, ο Φιάκας του Μισιτζή, το τζιότικο ραβαίσι του ∆επάστα, τα κωµειδύλλια 

Γκόλφω και καπεταν Γιακουµής, νούµερα από την επιθεώρηση Πολεµικά Παναθήναια 

και το εθνικοπατριωτικό ο µαρµαρωµένος βασιλιάς. Στο θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ ο θίασος 

του Θ.Πεταλά  µε τον Σαλούστρο, τον Κύρου και άλλους που δεν κατονοµάζονται 

παίζει έργα ακατάλληλα για κυρίες και δεσποινίδες µε µεγάλη εισπρακτική επιτυχία. 

Στις 29 Οκτωβρίου η εργατική οργάνωση Φεντερασιόν, για να αντιµετωπίσει τα 

έξοδα της δίκης του Αλβέρτο Αρδίτι, οργανώνει στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

χοροεσπερίδα και θεατρική παράσταση µε τα έργα Ο νέος προσήλυτος και ο 

αποστάτης. Στο ΣΠΛΕΝΤΙΤ της πλατείας Βαρδαρίου , ο θίασος του Ζάζου Θάνου, 

παίζει τα πάντα, από την επιθεώρηση Σκούπα µέχρι µοντέρνα βουλεβαρδιέρικα έργα. 

Σεµνότυφοι κριτικοί έγραψαν γι’αυτά ότι οι συγγραφείς τους ‘’ έφεραν το καφέ 

σαντάν στο θέατρο και έστειλαν το θέατρο στο καφέ σαντάν’’.  

Το 1915 µε την αποχώρηση των συµµαχικών στρατευµάτων από την 

Καλλίπολη, η Θεσσαλονίκη έγινε έδρα της ανατολικής στρατιάς του στρατηγού 

Μωρις Σαράιγ. Πολλοί θίασοι έρχονταν στην πόλη για να διασκεδάσουν τους 

πολυάριθµους και πολύχρωµους στρατιώτες της. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο 
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θίασος του Αποστόλη Κονταράτου10, παίζει τις κλασσικές βιεννέζικες οπερέτες και 

νούµερα από Αθηναϊκές επιθεωρήσεις. Στο ΑΛΑΜΠΡΑ και στο ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ που 

µετονοµάστηκε ΚΗΠΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ, παίζουν κοµπανίες βαριετέ, µε τη συµµετοχή 

ξένων καλλιτεχνών, και οι δικοί µας Σπύρος ∆ηµητρακόπουλος, ο Σταύρος και η 

Σωτηρία Ιατρίδου και τα Λασκαράκια. Η θεατρική οµάδα της Φεντερασιόν 

παρουσίασε τα έργα : υποθέσεις επι υποθέσεωνκαι Ανάσταση του Τολστόι µε την 

γνωστή µετέπειτα αγωνίστρια Ρόζα Κοέν, ενώ οι µαθητές του Ιταλικού σχολείου 

Ντάντε Αλιγκιέρι ανέβασαν στα ιταλικά τις ∆υο ορφανές. Την θερινή σεζόν 

εγκαινιάζει ο θίασος Φωφώς Γεωργιάδη –Αθηνάς Κορδοβίλη-Βασίλη Αργυρόπουλου 

µε τους Αµαρτωλούς και κλέφτες. Συνεχίζει µε τα έργα η άγνωστος, η κυρία µε τας 

καµέλιας, Οθέλλος, το κόκκινο πουκάµισο του Σπύρου Μελά, ο ηρωικός µαύρος 

καβαλάρης και τα γνωστά και αγαπηµένα κωµειδύλλια. Μεταξύ 18 και 26 Ιουλίου 

δίνει πέντε µουσικές εσπερίδες στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ο Αττίκ, που έρχεται για 

πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και τραγουδά ελληνικά και γαλλικά τραγούδια που 

ενθουσιάζουν το κοινό. Στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ εµφανίζεται ο θίασος µελοδράµατος 

του Λαύραγκα.11 Τον ∆εκέµβριο εµφανίζεται ο θίασος της Αθηνάς Λοράνδου µε τον 

Θεόδωρο Παυλικάκο, τον Π.Χρυσοχόου και άλλους ηθοποιούς που ήθελαν να 

ξεφύγουν από το βαρύ πολιτικό κλίµα της Αθήνας, παρουσίασε το κόκκινο 

πουκάµισο, τις δυο ορφανές, τους αρµατολούς και κλέφτες και νούµερα από αθηναϊκές 

επιθεωρήσεις. Η Ελλάδα δεν µπήκε ακόµη στον πόλεµο, αλλά διάφοροι θίασοι 

ανεβάζουν έργα που υµνούν την ελληνική παλικαριά, όπως ο ηρωικός µαύρος 

καβαλάρης.  

Το 1916 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο µικτός θίασος της Ροζαλίας Νίκα 

ανεβάζει τα έργα : ο αριθµός δεκατρία του Μπισόν, ο φιλάργυρος ή ο εξηνταβελόνης 

του Μολιέρου, η λευκή κορδέλα του Ντεβάρ, η δόξα, ο άνθρωπος που σκότωσε, το 

ένσαρκον άγαλµα, η ηδονή της διαφθοράς του Λαβεντάν, το ζωντανό πτώµα του 

Τολστόι και Επί του καταστρώµατος του Στέφανου. Το µουσικό τµήµα του θιάσου, µε 

επικεφαλής την Ροζαλία Νίκα, έπαιξε τις κλασσικές βιενέζικες οπερέτες, θαυµάσια 

κατά τις οµολογίες πολλών ξένων αξιωµατικών. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ το 
                                                             
10 Ο Αποστόλης Κονταράτος ήταν δαιµόνιος επιχειρηµατίας. Εκτός από την µόνιµη βασιλική χορηγία, 
έπαιρνε οικονοµική βοήθεια και από τον δήµαρχο Οσµάρ Σάιντ για να συντηρεί τα θέατρα 
ΠΑΝΘΕΟΝ και ΕΝΤΕΝ και να προάγει την καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης µετακαλώντας 
ξένους και ελληνικούς θιάσους, πράγµα που έκανε. 
11 Όπως σηµειώνει ο ίδιος ‘’ όχι µόνο οι παραστάσεις συγκέντρωναν πολύ κόσµο, αλλά και στις 
δοκιµές η πλατεία του θεάτρου ήταν γεµάτη από ξένους αξιωµατικούς, που παρακολουθούσαν µε την 
παρτιτούρα στο χέρι τις πρόβες κι έκαναν ευγενικά υποδείξεις, αν κάτι δεν πήγαινε καλά.  
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εθνικό µελόδραµα του Λαύραγκα ανεβάζει µε επιτυχία γνωστά λυρικά έργα του 

διεθνούς ρεπερτορίου. Στο ίδιο θέατρο ανεβάζει έπειτα και η Κυβέλη τα έργα : η γυνή 

και το ναυρόσπαστο, Κοραλία και σία του Εννεκέν, η κυρία µε τας καµέλιας, η 

Παριζιάνα του Μπέκ, η προσωρινή σύζυγος, το τέλος ενός έρωτα, η ξανθή αµαρτία του 

Φρακαρόλι, το τριζόνι, το καθάρσιο του µπεµπέ, η δεύτερη σύζυγος του Πινερό και 

άλλα έργα του παρισινού βουλεβάρτου.  

Το 1917 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ εµφανίζεται επι ένα µήνα το εθνικό 

µελόδραµα του ∆ιονύση Λαυραγκά που παρουσιάζει τις όπερες : Εβραία, 

Μεφιστοφελής, Οθέλλος, Τζιοκόντα, Κάρµεν, Παλιάτσοι, Καβαλερία Ρουστικάνα και 

Ρέα του Σπύρου Σαµαρά.  

Το 1918 στο θέατρο ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ο θίασος ∆ελενάρδου παίζει τα έργα : 

Γκόλφω, Κόµης Μοντεχρήστο του ∆ουµά, η αντίζηλος του Καπύς, και τα ακατάλληλα 

το µαρτύριο του Ταντάλου, Θεσµοφοριάζουσες, οι βάτραχοι, ο απαγορευµένος καρπός 

και Μέλισσα η εταίρα του Πολύβιου ∆ηµητρακόπουλου. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος Αθηνάς Λοράνδου ανεβάζει έργα κωµικά, βουλεβαρδιακά, 

επιθεωρήσεις και πολλά ακατάλληλα.12  Στη ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ο θίασος της Ροζαλίας 

Νίκα-Εδµόνδου Φύρστ παίζει γαλλικές οπερέτες. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο 

θίασος του  Βασίλη Αφεντάκη ανεβάζει τις οπερέτες : ο κόµης του Λουξεµβούργου, το 

ονειρώδες βάλς, η πριγκίπισσα των δολαρίων, Μανµζέλ Νιτούς, Γκέισσα, οι 

γρεναδιέροι στο µοναστήρι, ο αρχιατσίγγανος, Πουπέ, Εύθυµη χήρα, ο σοκολατένιος 

στρατιώτης, Χορ Χορ αγάς, τα φθινοπωρινά γυµνάσια, Μπεµπέκα, Πικ-νικ, έρως 

ατσιγγάνων, αγνή Σουζάνα, τα παραπήγµατα. Στο ΠΑΝΘΕΟΝ, η ελληνική οπερέτα 

του Γιάννη Παπαιωάννου ανεβάζει τις οπερέτες : ο βαφτιστικός, Πουπέ, ο κόµης 

Ρενάτος, Χορ Χορ αγάς, Έυθυµη χήρα, Κοκορίκο, ο κόµης του Λουξεµβούργου, οι 

σωµατοφύλακες στο µοναστήρι, Μπεµπέκα, οι εικοσιοκτώ ηµέρες της Κλαιρέτης,έρως 

ατσιγγάνων, η πριγκίπισσα των δολαρίων, ο σοκολατένιος στρατιώτης, Μαµζέλ Νιτούς, 

Γκέισσα, η δεσπονίς Τιπ Τοπ, η δούκισσα της Πλακεντίας, Ζεκσών και σία, αγνή 

Σουζάνα, ο βαρώνος ατσίγγανος, τα φθινοπβρινά γυµνάσια, Πικ-νικ. Στο θ’εατρο 

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ο θίασος της Κυβέλης, µε σαράντα ηθοποιούς, ανεβάζει τα έργα 
                                                             
12 Τα  ακατάλληλα δια κυρίας δεσποινίδας και νέους κάτω των δεκαέξι ετών, ήταν τότε το σωσίβιο όχι 
µόνο των µπουλουκιών, αλλά και των µεγάλων θιάσων. Όταν οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά και οι 
ηθοποιοί κινδύνευαν να ψάλλουν τον ‘’ αµανάτι ύµνο’’ ( να µείνουν δηλαδή αµανάτι εκεί που 
βρίσκονταν)  οι θιασάρχες το γύριζαν στα ακατάλληλα. Πολέµιοι των έργων αυτών, εκτός από τους 
παπάδες και τους ηθικολόγους, ήταν οι επιθεωρησιογράφοι, που θίγονταν από το γεγονός ότι ο κόσµος  
προτιµούσε τα γαργαλιστικά έργα από τις, πολλές φορές, ανιαρές επιθεωρήσεις τους.  
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: το γαιδούρι του Μπουριντάν, η άγνωστος, αντίο νεότης, η ανατολίτισσα του Χόρν, η 

νύφη µου των Καρέ και Μπιλώ, η ανάσταση του Τολστόι, ο ανακριτής του Τριστάν 

Μπερνάρ, Φωτεινή  Σαντρή, Νανά του Ζολά, το τρελοκόριτσο του Ντεκρουαζέ, ο 

µπατσος ή το χαστούκι του Φευντό ο άνθρωπος που σκότωσε, η έχθρα, τσε τσε του 

Γιάννη Παξινού, ο άτιµοι του Ροβέρτα, οι µαριονέτες του Βόλφ, ο γάµος του 

Μπαριγιόν του Φευντό, ερωτική περιπέτεια των Ντεφλέρ και Καγιαβέ, η προµάµµη 

του π’υργου του Γκριλπάρτσερ, η δασκαλίτσα του Νικοντέµι, η θεία µου απ το Ονφλέρ 

του Καβαγιέ, Θεόδωρος και σία των Αρµάν και Γκρανζέ, ο πειρασµός του 

Ξενόπουλου, η κυρία προέδρου, το κουράλι, η κυρία µε τας καµέλιας, το µωρό µου του 

Εννεκέν, ο αρχισιδηρουργός ,Μονµάρτη, ο βαφτιστικός της κυρίας . Στις 26 

Φεβρουαρίου  

1919 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, αρχίζει τις παραστάσεις του ο µικτός 

θίασος Περικλή Γαβριηλίδη και Μελποµένης Κολυβά και ανεβάζει τα έργα : το 

µυστικό, το παιδί έχει µπαµπά, η κολλητσίδα του Φευντό, ο καηµένος ο Πέτρος του 

Καβαλότι, τελευταία απ όλες, η καταιγίδα του Μπέρνστάιν, η τιµή, πλουτοκρατία και 

αριστοκρατία του Εµίλ Ωζιέ, ο κλέφτης του Μπερνστάιν, η κόρη του Ιφθάε, πως 

µιλάµε στ αγγλικά, Ειρήνη του Αριστοφάνη. Στο ίδιο θάτρο στις 13 Απριλίου, 

εµφανίζεται ο θίασος Έλσας Ένκελ-Γιώργου ∆ράµαλη-Σπύρου Τριχά και ανεβάζει το 

Χριστινάκι του δασοφύλακα και στη συνέχεια τα έργα : Εύα, Μασκώτ, σοκολατένιος 

στρατιώτης, Χορ Χορ αγάς, ερωτικά γυµνάσια, νεράιδα της απόκριας, φθινοπωρινά 

γυµνάσια, ονειρώδες βάλς, Βοκκάκιος, τα παραπήγµατα, υπνοβάτης, ο αρχιτσίγγανος, η 

πριγκίπισσα του ταµπαρέν, σατανάδες, ο κόµης του Λουξεµβούργου, η πριγκίπισσα της 

Σάσσωνος του Σαµαρά, η πριγκίπισσα των δολαρίων, η κόρη της µαντάµ Αγκώ, 

Μαµζέλ Νιτούς και η κρητικοπούλα του Σαµαρά.  Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο 

θίασος της Βασιλείας ∆ηµοπούλου ανεβάζει τις επιθεωρήσεις : Πανόραµα 1919, 

Παναθήναια 1919, ο καθρεύτης της Θεσσαλονίκης και τα σοβαρά έργα ο άνθρωπος 

που σκότωσε, η ερωτική περιπέτεια, τον νου σου την Αµέλια και το ακατάλληλο ο 

παράδεισος του Μωάµεθ. Στο θερινό θέατρο ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο θίασος της 

Έλσας Ένκελ ανέβασε τις οπερέτες το Χριστινάκι του δασοφύλακα, η κόρη της 

Μαντάµ Αγκώ, Μµζέλ Νιτούς, αγνή Σουζάνα και Χορ Χορ Αγάς.  

Το 1920 στο επισκευασµένο µε έξοδα του δήµου ΠΑΝΘΕΟΝ, ο Κονταράτος 

µε άρτια συγκροτηµένο θίασο ανέβασε τις γνωστές οπερέτες και δυο µουσικά έργα 

του Κώστα ∆ουράκη : η γυναίκα του καφέ σαντάν και Γκοµπέτ.  Τον Απρίλιο στο 
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θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος της Μαρίκας Κοτοπούλη ανεβάζει τα έργα 

Ισραήλ, οι δίδυµες του Φούλντα, εισαγγελεύς Χάλερ του Πάουλ Λιντάου, η κυρία του 

Μαξίµ, Μόνα Βάνα του Μαιτερλίνκ, η σκιά του Νικοντέµι, Μις Χόµπς του Τζέροµ 

Τζέροµ, ο ιστορικός πύργος του Μπισόν, Μισέλ του Γκρανίς, ο έµπορας της Βενετίας, 

το άσπρο και το µαύρο του Σασά Γκιτρύ, η κολλητσίδα, οι δυο µάγκες,( ή τα δυο 

χαµίνια,) Συρανό, η δασκαλίτσα, ο διάβολος, Εύα του Φός, ένας γάµος του Τζιακόµπι, 

καθώς και η επιθεώρηση τράβα κορδέλα µε εικοσιδύο σατιρικά τετράστιχα  και άλλα 

τόσα τραγούδια κατά τις διαφηµίσεις. Τον Ιούλιο ο θίασος των ελλήνων συγγραφέων 

του Μιλτιάδη Λιδωρίκη παρουσίασε τα έργα : ο πέπλος σχίστηκε του Βολφ, Οθέλλος, 

οι άθλιοι, Ξανθιές µελαχροινές του Τσοκόπουλου, της οµορφιάς τα µάγια του 

Αθανασιάδη, η αρπαγή των Σαβίνων του Σέντον, η άγνωστος, ο λαβύρυνθος του 

έρωτα του Μιλτιάδη Λιδωρίκη, το χαλασµένο σπίτι του Σπύρου Μελά, αι δυο 

ορφαναί, το κελεπούρι των Μελά και Τσοκόπουλου, η επιστροφή του ασώτου των 

Ντεφλέρ και Καβγιαβέ, ο αρλεκίνος βασιλιάς του Λοντάρ, ο κρυφός πόθος του 

Λιδωρίκη, επίσκοπος και σία του Ντ’Ανούντσιο, ο κοινωνικός θάνατος του 

Τζιακοµέτι, ο καηµένος ο Πέτρος του Καβαλότι, η τιµή, ο αρχισιδηρουργός, η γυµνή 

γυναίκα, ο γιός του ίσκιου του Μελά, µετά το έγκληµα του Νουρίτ, οι φοιτηταί του 

Ξενόπουλου, η τρικυµία του Λοπέζ, η απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Ιωάννης ο Γ’ 

του Σασά Γκιτρύ. Στις 13 Οκτωβρίου η εθνική ελληνική σκηνή των Θεµιστοκλή 

Νέζερ και Χριστίνας Ρούσου αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

µε την Κυρία προέδρου. Ακολουθούν τα έργα : η µονοµαχία, Αρσέν Λουπέν, η 

άγνωστος, η πράσινη κουρτίνα του Νταντά, Ασία του Λένορµαν, η νύφη µου του 

Μπιλώ, ο γελωτοποιός βασιλιάς του Πολύβιου ∆ηµητρακόπουλου, το κτέτσι  του 

Τριστάν Μπερνάρ, εγώ δεν ξέρω τίποτε των Βολφ και Κρουασέ, η ενέδρα του 

Κιστερµέκερς, ο γιός της νύχτας. 

 Στις αρχές του 1921 ο θίασος του Νίκου Πλέσσα ανεβάζει έργα που 

ικανοποιούν το λαικό θεατρόφιλο κοινό όπως : οι εκκεντρικές ενωµοτείες, οι 

ερωτευµένοι, το κοριτσάκι, στα τριαντάφυλλα, είκοσι µέρες στο φρέσκο, η τετραπέρατη, 

οι ερωτικές γκάφες. Το πιο καλλιεργηµένο κοινό τέρπεται µε τις οπερέςτες που 

ανεβάζει ο µαέστρος του θιάσου Νίκος Χατζηαποστόλου : εύθυµη χήρα, Εύα, ο 

αρχιστίγγανος, ο κόµης του Λουξεµβούργου, η µοντέρνα καµαριέρα, Μαντάµ ντε Τέµπ. 

Στις 13 Μαίου, ο Κοντοράτος έφερε στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ένα µεγάλο 

γαλλικό µουσικό θίασο, που ανέβασε τα έργα : η µικροπαντρεµένη, η χωρισµένη, ο 
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µικρός δούκας, ο µεγάλος Μόγγολος, η µέρα και η νύχτα, η χώρα των κουδουνιών, η 

κόρη της Μαντάµ Αγκώ, η δεσποινίς της ανοίξεως, οι εικοσιοχτώ ηµέρες της 

Κλαιρέτης, οι καµπάνες της Κορνουάλης, Μασκότ, η πριγκίπισσα της Τσάρδας, το 

ονειρώδες βάλς, η ωραία Ελένη και τα ακατάλληλα τρελές νύχτες και απεργία 

κοκοτών. Ο θίασος εκτιµήθηκε πολύ από το κοινό, που δήλωνε ότι δεν θα 

ξαναπαρακολουθήσει οπερέτα από ελληνικό θίασο. Όταν όµως έπειτα από δυο µήνες 

εµφανίστηκε στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος Ένκελ-Μελποµένης Κολυβά-∆ράµαλη, 

πολλοί αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι και ο ελληνικόε θίσος ήταν πολύ καλός 

στα έργα που ανέβασε : τα ερωτικά γυµνάσια, Εύα, Μαµζέλ Νιτούς, η πριγκίπισσα της 

Τσάρδας, θέλω να δω τον παπά, αγνή Σουζάνα, ο υπνοβάτης, Χορ Χορ αγάς, ο 

βαφτιστικός, ο σοκολατένιος στρατιώτης, Πουπέ, η νεράιδα της απόκριας, η 

πριγκίπισσα των δολαρίων, Κοντεσίνα, η κυρία του Μπάλ Ταµπαρέν, η βασίλισσα του 

φωνογράφου, φθινοπωρινά γυµνάσια,  ο στρατηγός των Ουσάρων, οι σατανάδες, ο 

κόµης του Λουξεµβούργου, η νυχτερίδα, Γκαµπέτ, η γυναίκα του καφέ σαντάν και έρως 

µετ’εµποδίων.  Στις 20 Ιουνίου ο θίασος του Σπύρου Χαντά ανεβάζει πατριωτικές 

επιθεωρήσεις αµφίβολης καλλιτεχνικής αξίας και τα ακατάλληλα η σελήνη του του 

µέλιτος, τα χάπια του Ηρακλή, ο νυφικός θάλαµος, ο απαγορευµένος καρπός, καθώς 

και τη µουσική κωµωδία Σάντα η τσιγγάνα. Τον Νοέµβριο στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος Χριστόφορου Νέζερ-Προβελέγγιου-Ορέστη Χριστοφή ανεβάζει 

τα έργα : υπνοβάτης και ερωτευµένοι µυλωνάδες και τιςεπιθεωρήσεις ρεκόρ, νεα 

παναθήναια και σκούπα. Τον ∆εκέµβριο ο θίασος του Αλέκου Γονίδη ανέβασε στο 

ΠΑΝΘΕΟΝ τα έργα : ο πειρασµός, το ερωτικό καράβι, ο βούρδουλας, και ο 

απαγορευµένος καρπός.  

Το 1922 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ένας γαλλικός θίασος πρόζας, 

παίζει τα έργα βασίλισσα του Μπιαρίς του Εννεκέν, το αριστερό χέρι, ο 

σωµατέµπορας, και άλλα βουλεβαρδιέρικα. Τον Απρίλιο ο θίασος του Νίκου Πλέσσα 

ανεβάζει γνωστέ οπερέτες και τις επιθεωρήσεις η µάσκα και ο πειρασµός.  Στο 

ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος της Μαρίας Φιλιππίδη ανεβάζει τα έργα ο γήταυρος, το 

κοκκαλάκι της νυχτερίδας, ο Βουλγαροµάχος, ο αγνός γλετζές των Άρνολντ και Μπάχ, 

το φιντανάκι του Χόρν, οι σύζυγοι της Λεοντίνης του Καπύς, το σχολείο κοκοτών των 

Αρµάν και Γκέρµπιντον, το νυφικό κρεβάτι του Κάουαρντ, Λαίδη Ούµπρ, ο κατάδικος 

του κελιού 37 του Ριχάρδου Φος, Λιµπελάι (αγαπούλα) του Σνίτσλερ. Τον Ιούλιο 

αρχίζει τις παραστάσεις του ο πολυδιαφηµισµένος  ιταλικός θίασος Citta de Palermo 
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µε διευθυντή τον Πασπάλη, ανεβάζει µε µεγάλη επιτυχία τις οπερέτες ο βασιλιάς του 

Μαξίµ, το σπίτι των νεκρών κοριτσιών, η τρελή άνοιξη, ο ιππότης της σελήνης, 

Μαρκήσιος ντε Γκρίλο, ο θρύλος των κερασιών, αγάπα µε Αλφρέδο, δεσποινίς Πούκ, η 

κόκκινη παρθένος, η ιδεώδης σύζυγος, αγνή Σουζάνα, Μαµζέλ Νιτούς, η πριγκίπισσα 

της Τσάρδας, Εύα, η πριγκίπισσα των δολαρίων, όταν ο έρως χτυπά, η µικρή 

σοκολατιέρα, Βοκκάκιος, Γκέισσα, Αντίο νεότης, ο κόµης του Λουξεµβούργου. Στο 

ΠΝΑΘΕΟΝ ο θίασος της Έλλης Αφεντάκη ανεβάζει τα έργα ο υπνοβάτης, η εκδίκηση 

του Θεού του Ροβέρτα, το µωρό µου, η κυρία προέδρου, Φωτεινή Σαντρή, οι µποέµ του 

Μυρζέ, Νατ Πίγκερτον και τις επιθεωρήσεις Τα Παναθήναια και Ο κουραµπιές. Μετά 

την καταστροφή έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο θίασος του Αιµίλιου Βεάκη. Ο θίασοε 

παρουσιάζει στο στο θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ τα έργα µια τρελή ιδέα, το έγκληµα του 

Πουατρύ του Ανρύ Ιρέ, το χέρι της µαιµούς, το ειρηνικό σπιτάκι, Οθέλλος, η ζηλιάρα 

του Μπισόν, Ισραήλ, ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου, Μακβέθ, οι 

κατακτητές του Σαρλ Μερέ και το Ρουρ του τσέχου συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ. Στις 

10 ∆εκεµβρίου έρχεται ο θίασος της  Αφροδίτης Λαουτάρη και µέχρι το τέλος της 

χρονιάς παρουσιάζει το  διαβολόπαιδο και τις οπερέτες Πιφ Παφ, Μαµζέλ Νιτούς, 

Μαντάµ ντε Τεµπ, Γλυκιά Νανά. Τον ίδιο καιρό ο θίασος του Μάνου Φιλιππίδη παίζει 

τα έργα ο αρχισιδηρουργός, το ταξίδι του κυρίου Περισόν του Λαµπύς, ο άσος του 

Εννεκέν, το φιντανάκι, ο ένοχος του Φος, η τελευταία απ όλες, η παριζιάνα του Μπέκ, 

οι σύζυγοι της Λεοντίνης του Καπύς, ο Βενιαµίν που γελά, το νού σου στην Αµέλια, εδώ 

σε θέλω του Γιάννη Κριεζή την επιθεώρηση το διαβολάκι και το ακατάλληλο τα χάπια 

του Ηρακλή.  

Στις αρχές του 1923 στο θέατρο ΣΚΑΙΤΙΝΓΚ ο θίασος Ορέστη Χριστοφή –

Χριστοφόρου εµφανίζεται επί δυο µήνες και αίζει τις επιθεωρήσεις Ρεκόρ, Όλα 

θάλασσα, σινεµά καµπαρέ, τα κωµειδύλλια Γλόλφω, η νύφη της Κούλουρης, Τζιώτικο 

ραβαίσι, α αγαπητικός της βοσκοπούλας και τα έργα πρόζας ο  πειρασµός, τα 

αγαπηµένα ανδρόγυνα, δικαίωµα ο έρως του Μαρξ Νορδάου, αι δυο ορφαναί, ο 

καηµένος ο Πέτρος, ο ένοχος, Λιµπελάι, οι σύζυγοι της Λεοντίνης, οι γλετζέδες των 

Μαρς και Εννεκέν, η επιτυχία του Τεστόνι. Παίζει και τις οπερέτες ο υπνοβάτης ,Χορ 

Χορ αγάς, η βασίλισσα της Γροιλανδίας, ο βαφτιστικός και τα σαπανάκια. Στο 

παραβάρδιο θέατρο ΣΠΛΕΝΤΙΤ ο θίασος Βερνάρδου-Ζαφειρίου-Μαχαιρίδη 

εµφανίζεται από τις αρχές του χρόνου µέχρι το πάσχα. Από το πλούσιο ρεπερτόριο 

του θιάσου αναφέρονται ενδεικτικά τα έργα : ο αρχιληστής Κρικέλας, Γκόλφω, ο 



29 

 

αγαπητικός της βοσκοπούλας, η τύχη της Μαρούλας, ο Κολοκοτρώνης εις θάνατον, ο 

χορός του Ζαλόγγου, ο απαγχωνισµός του πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ , Κατσαντώνης, 

Κασσιανή, Γουλιέλµος ο αχθοφόρος, Εσµέ η τουρκοπούλα, οι πειρατές της Σβλανας, 

Σέρλοκ Χόλµς, Νατ Πίγκερτον, και Οθέλλος. Στις 25 Μαρτίου αρχίζει παραστάσεις 

στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος ∆ηµητρακόπουλου και ανεβάζει τα έργα : ο µύλος της 

έριδος του Ν.Λάσκαρη, η γύφτισσα, ο ποντίκαρος, ο τζογαδόρος, η µηχανή της κυρά-

Μανώλαινας, έρωτες στο σκοτάδι, όλα στα φόρα, η λύρα του γερο-Νικόλα, ο ένοχος 

του Φος και τις ντόπιες επθεωρήσεις η τσούχτρα της Σαλονίκης και τα 

Πανθεσσαλονίκεια. Τον Απρίλοι, ο θίσαος της Έλσας Ένκελ  ανέβασε τις γνωστές 

οπερέτες και τις λιγότερο γνωστές Ολλανδέζα, ο στρατηγός των Ουσάρων και 

Κοντεσίνα. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ η Αφροδίτη Λουτάρη παρουσιάζει τις 

οπερέτες Εύα, η πριγκίπισσα Τρουλαλά, η τραγουδίστρια του δρόµου,η πριγκίπισσα της 

Τσάρδας, τα ερωτικά γυµνάσια, και ο Αντιλάρ που ξανάνιωσε. Στο θέατρο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος της Φίνας Σκότι και της Τοζέλι παρουσιάζει τα τρία µωρά 

και νούµερα από επιθεωρήσεις. Στη συνέχεια και µέχρι το τέλος της θερινής σεζόν, 

το νερατζάκια Καίτη και Μαρίνα ανεβάζουν τα έργα αγαπάτε αλλήλους, η δεσποινίς 

σοκολάτα, το λυσσιατρείο, το’χαψε ο Θεός, Μασκαριλίκια, Τα παράξενα του κόσµου 

και την ντόπια επιθεώρηση τα µυστήρια της Σαλονίκης. Στο θέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ ο 

Φίλιππας Απέργης ανεβάζει τα έργα τα κατάστιχα του διαβόλου, Παπιγιόν, 

Αποχώρηση, τα χαµίνια της Αθήνας, Νέλη Ροζιέ των Μπιλώ και Εννεκέν, Πικ-νικ των 

Γ.Πωπ και Ν.Λάσκαρη και η πρωθυπουργία. Στις 6 Οκτωβρίου ο Γιάννης Κοπανάς 

µε τους µαθητές του κρατικού ωδείου παρουσιάζει τα έργα : ο µίτος της Αριάδνης, µια 

µέρα γιορτής του Φωρ, άλλη αντ’ άλλης του Πούσκιν και τριαντάφυλλα για όλα το 

χρόνο του Ιλιά Νταντίς. Καλλιτεχνικό γεγονός αποτέλεσε η εµφάνιση της Μαρίκας 

Κοτοπούλη που δίδαξε µε όλα τη σηµασία της λέξεως τα έργα : ο άνθρωπος που 

σκότωσε, η κόρη της καταιγίδας, εγω συ λέω πως σου’κανε το µάτι των Βέµπερ και 

Ενεκκέν, ζήτω η ζωή, το µοιραίον του Σαρλ Μερέ, µαµά κολυµπρί του Μπατάιγ, 

Ηλέκτρα του Χόφµανσταλ, ο αγνός γλετζές, µια νύχτα στι βαγκόν-λι του Μωρίς 

Ντεκοµπρά, οι δυο Ελεονόρες του Πάουλ Λιντάου, τράβα το κορδόνι του Πραξίς, η 

θεία του Καρόλου του Μπράντον, ο γρουσούζης, Μπόµπυ πες µου την αλήθεια του 

Μοντγκόµερυ, Εύα του Φος, Συρανό, το τρελοκόριτσο του Βέµπερ, ο πεζός ποιητής 

του Γκαιτς, εσυ φταίς του Θ.Συναδινού, Σαλώµη του Όσκαρ Ουάιλντ, Ισραήλ, το 

σκάνδαλο, να γαµπρός να µάλαµα, οι δυο µάγκες, η µωρά παρθένος, η ιστορία ενός 

άπορου νέου, ο γελωτοποιός του βασιλέως του Ουγκό, η σταχτοπούτα του Χόρν, 
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Πίστις Πατρίς του Σενχέρ, η δασκαλίτσα, η κυρία µε τας καµέλιας, Ιουδήθ του 

Μπερνστάιν, ο φίλος της του Μάρκο Λάγκα, η κόρη του Τιµόθεου του Λαουφέ, 

Αφροδίτη του Νικοντέµι, το κονσέρτο του Έρµαν Μπάρ, η φάλαινα του Μπατάιγ, 

µέσα απ το βούρκο του Μύλερ, η σκιά, η τραγωδία µιας γυναίκας ή ένας γάµος του 

Τζιακόµπι, η δεσποινίς Ζωρζέτ, η γυναίκα µου, και το ακατάλληλο Μέλισσα η εταίρα.  

Το 1924 µετά τις γιορτές, ο γαλλικός θίασος του Λεόν Ραυµόν παίζει στο 

ΠΑΝΘΕΕΟΝ µια σειρά έργα ‘’ ακατάλληλα δια δεσποινίδας, αλλά κατάλληλα δια 

κυρίας’’ : ο κατάσκοπος, τα αµπέλια του κυρίου, ο αγαπητικός της θυρωρού και άλλα. . 

Το Φεβρουάριο ο θίασος Παπαιωάννου-Τρίχα παρουσιάζει σε δυο µόνο παραστάσεις 

τις καινούργιες οπερέτες Μπλέ Μαζούρκα και Φρασκουίτα. Στις 13 Μαρτίου αρχίζει 

τις παραστάσεις του στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος του Φώτη Σαµαρτζή και παρουσιάζει 

τις οπερέτες η κόρη της καταιγίδας, πως περνούν οι παντρεµένοι, στα τριαντάφυλλα, 

γλυκιά Νανά, η αγάπη της Ρένας, το πρώτο φιλί, τα δίχτυα της αγάπης, η δαιµονισµένη, 

το κορίτσι της γειτονιάς, οι απάχηδες των Αθηνών, ο αρχιατσίγγανος, Αρλεκίνος, 

παλιές αγάπες, η µοντέρνα καµαριέρα, ο βαφτιστικός, τα παραπήγµατα, Αδάµ και Εύα, 

το διαβολόπαιδο. Την καλοκαιρινή σαοζόν εγκαινιάζει σσο θέατρο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίσος πρόχας και οπρέτας της Ροζαλίας Νίκα. Το τµήµα πρόζας 

ανεβάζει τα έργα  η άγνωστος, Ηλέκτρα  του Σοφοκλή, το κουρέλι, αι δυο οφαναί, το 

φιντανάκι, τα ξεπορτίσµατα του νοµάρχη, δικηγόρος και µπακάλης, Σάρα η αµαρτωλή, 

ο Πολωνός Εβραίος  του Ερµάν Σακριάν, Νεκρά ζώσα, ο γέρο Μαρτέµ, η κυρία του 

Μαξίµ, Ισραήλ, Σαλώµη, η όγδοη σύζυγος του Κυανοπώγωνος  του Σαβουάρ,  ο 

αρχισιδηρουργός, κι εγώ σου λέω πως σου’κανε το µάτι, το στοιχειωµένο σπίτι του 

Πιέρ Φρονταί,  οι χωροφύλακες  του Ν.Λάσκαρη, Νόρα  του Ίψεν,  Οθέλλος, 

Κασσιανή  του Επ.Σταµατιάδη, Ιωσίας ο ακτοφύλαξ, η πρωθυπουργίνα και ο φίλος 

της. Το µουσικό τµήµα παρουσιάζει τις οπερέτες το διαβολόπαιδο, οι τρείς αγάπες, η 

εύθυµη χήρα, η µπαγαντιέρα, η µοντέρνα καµαριέρα, γλυκιά Νανά, Μαµζέλ Νιτούς, 

αγνή Σουζάνα, η δαιµονισµένη, τα κωµειδύλλια  Μαρία Πενταγιώτισσα του 

Π.Νιρβάνα, οι σφουγγαράδες, ο αγαπητικός της βοσκοπούλας,, Καπετάν Γιακουµής, 

Γκόλφω, η νύφη της Κούλουρης, τις επιθεωρήσεις  τα σκαπανάκια, οι εκκεντρικές 

ενωµοτείες, Παναθήναια και την όπερα του Θ.Σακαλλαρίδη  Περουζέ. Στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο γαλλικός θίασος οπερέτας Ινές Μιραντά και Μωρίς Ιβάν 

ανεβάζει τις οπερέτες  στο στόµα σου, µια τρελή νύχτα, Φιφή Ντεντέ, Μασκοτίτσα  και  

η πηγή του έρωτος. Στο ΣΚΑΙΤΙΝΓΚ ο θίασος του Εδµόνδου Φύρστ παρουσιάζει τα 
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έργα ο καρνάβαλος, η ζούρλια, η κυρία του Μαξίµ, τα ακατάλληλα  Μέλισσα η εταίρα, 

η επιστροφή του ασώτου, η νυχτερινή επίθεση και την τραγωδία  Οιδίπους τύραννος  

του Σοφοκλή. Στις 16 Οκτωβρίου στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος του Αιµίλιου Βεάκη 

παρουσιάζει τα έργα ο όγδοη γυναίκα του κυανοπώγωνος, οι κατακτητές  του Σαρλ 

Μερέ, ο αρλεκίνος βασιλιάς  του Λοτάρ, Εύα, Οθέλλος, Οιδίπους τύραννος, για την 

αγάπη της  του Γιοακίµ Ντιθέντα,  µάχη γυναικών  των Σκριµπ και Λαγκουβέ,  Αντίο 

νεότης, ο κατά φαντασίαν ασθενής  του Μολιέρου, ο γιός της νύχτας, ο φιλάργυρος  και  

Μιχαήλ Κράµερ  του Χάουπτµαν. Από τις 11 ∆εκεµβρίου ο θίασος Ζάχου Θάνου-

Πέτρου Κυριακού-Κυριάκου Μαυρέα παίζει στο ΠΑΝΘΕΟΝ τα έργα :  οι µποέµ των 

Αθηνών, το χωριατοκόριτσο, το νυφαπάζαρο, το παιδί του δρόµου, η σκούπα, η 

δασκάλα του πιάνου, το µυστικό της µάσκας, τα ναυάγια της ζωής, η φοιτητική αγάπη, 

η αδικηµένη, ο γιός της σαντέζας, τα ερωτικά χαστούκι  και  Γκόλφω. Καλλιτεχνικό 

γεγονός της χρονιάς ήταν οι παραστάσεις που έδωσαν ο Θωµάς Οικονόµου, και η 

Τασία Αδάµ στο ΠΑΝΘΕΟΝ µε τα έργα  βρυκόλακες  του Ίψεν, Άτιµοι  του Ροβέρτα 

και  ο πατέρας  του Στριντµπεργκ.  

Στις 5 Φεβρουαρίου του 1925 αρχίζει τις παραστάσεις στο θέατρο 

ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος της Κυβέλης και ανεβάζει τα έργα ο σατανάς  του Λουί 

Βερνέιγ,  τα κουφέτα του διαβόλου των Σαρτρέζ και Φιαλαµπέρ,  µέλισσα η εταίρα, 

Ζαζά  των Σιµόν και Μπερφόν,  το µωρό µου, η έχθρα, το κουρέλι, οι µαριονέτες, οι 

κυρία µε τας καµέλιας, ο κώδων κινδύνου, η νταλµανοπούλα  του Χόρν, η άγνωστος, η 

ωραία γοργόνα  του Λοντάρ, ο χορευτής της κυρίας των Αρµάν και Μποτσέ, δεν 

απατώ τον άνδρα µου του Φευντό, το κριτήριο του ∆ηµητρακόπουλου, έτσι είναι η 

Σιµώνη, ο Αλέκος, η µαµά του και η µαιτρέσα του, ένα τηλεφώνηµα του Αντρέ ντε 

Λωρίτ,  το νυφικό κρεβάτι  του Κάουαρντ, Φωτεινή Σαντρή, Νόρα, Φλωρεντινή 

τραγωδία, η σκιά. Στις 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  θίασος Αµηρά-Ασπασίας Σανδή αρχίζει 

παραστάσεις στο ΣΚΑΙΤΙΚΓΚ µε την καταιγίδα του Μπερνστάιν. Στη συνέχεια 

ανεβάζει τα έργα παντρεύω τη γυναίκα µου του Μπαρµπιέρι ,  ο ελαφρός κόσµος, οι 

ερωτευµένοι  του Πορτορίς, τα κατάστιχα του διαβόλου του Εντίθ, κατι τρέχει, το 

µαρτύριο µια γυναίκας  του Ζιραρντέν,  ο γερόλυκος των ωεανών. Τον Ιούνιο, δίνουν 

δυο παραστάσεις δυο εβραικοί ερασιτεχνικοί όµιλοι. Οι σοσιαλιστές ανρβάζουν το 

έργο του Σπύρου Μελά µια νύχτα µια ζωή  και οι σιωνιστές τα έργα  Σουλαµίτις και 

Μαζαλτώφ. Από τις 21 Ιουλίου µέχρι το τέλος του µηνός ο ιταλικός µουσικός θίασος 

Citta di Cairo παρουσιάζει στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τις οπερέτες ενέσεις 
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Βορονώφ, Κρεπ ντε σικ  και άλλες. Στο θέατρο ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο βιενέζικος 

θίασος Μύλλερ παρουσιάζει τις οπερέτες Κοντέσα Μαρίτσα, Φρασκουίτα, 

Πριγκίπισσα της Τσάρδας, πριγκίπισσα του ιπποδροµίου,ο χορός της τύχης, η 

νυχτερίδα, Βιολέτα, ο κόµης του Λουξεµβούργου, Εύα, Μπλέ µαζούρκα, Κάτια η 

χορεύτρια.  Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο ισπανικός θίασος Θαρθουέλας13 της 

Ζεσουλίτα Ουναµούνο και της Μαρία Νοβάρο παίζει νούµερα από τις επιθεωρήσεις 

Καταλούνα και γυναίκες της Σεβίλλης. Στο θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ ο Θωµάς Οικονόµου 

παίζει µε την Τασία Αδάµ και τους µαθητές του τον αρχιτέκτονα Σολνέζ  του Ίψεν και 

την Τερέζα Ρακέν  του Ζολά. Τον Οκτώβρη στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος Ροζάν-Νεζέρ-

Λουδοβίκου Λούη παρουσιάζει τα έργα το γεράκι του Φρονταί, η σονάτα του 

Κρόυτσερ του Τολστόι,  η πράσινη κουρτίνα του Νταντά, ο δραπέτης του 

νεκροταφείου, ο κλέφτης του Μπερνσταιν, η φλόγα  του Κιστερµεκερς, Ισραήλ, 

Οιδίπους Τύραννος, Ο Σέτζας  του Χόρν, ο φονιάς  του Χέκενς, ο φιλάργυρος, ο κατά 

φαντασίαν ασθενής, Τοπάζ του Μαρσέλ Πανιόλ και ο πολωνός Εβραίος.  

Στις 20 Φβρουαρίου το 1926 στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος Γιώργου 

Χριστοφορίδη-Μάριου Παλαιολόγου παρουσιάζει τα έργα : ο κατάδικος του κελιού 

37, η γυνή και το νευρόσπαστον, ερωτική περιπέτεια των Ντεφλέρ και Καβαγιέ, 

πλουτοκρατία και αριστοκρατία, η τελευταία αγάπη, οάνθρωπος µε την Ισπανό του 

Τριστάν Μπερνάρ, το θανάσιµο φίληµα του ντε Κρουαζέ, Σαµψών, το σκάνδαλο, στο 

πανηγύρι  του Παντελή Χόρν, η θύελλα, σαν τα φύλλα του Τζιακόζα, ο εξάδελφος του 

Μπενεντίξ, το νυφικό κρεβάτι του Κάουαρντ, Ανάσταση του Τολστόι, Ηρώ και 

Λέανδρος του Γκρίλπαρτσερ, η κυρία µε τας καµέλιας, Μελίσσα η εταίρα. Σο ίδιο 

θέατρο δίνει παραστάσεις ο θίασος της Ολυµπίας Καντιώτη-Ριτσιάδη 

παρουσιάζοντας γνωστές βιενέζικες οπερέτες και επι πλέον τις οπερέτες : δεσποινίς 

Σορολόπ, η κυρία µε την ερµίνα, το όνειρο της Ριβιέρας, γύρω από την αγάπη, το 

κορίτσι της γειτονιάς. Στο θερινό ΑΣΤΟΡΙΑ δίνει παραστάσεις ο απαράµιλλος στις 

µιµήσεις και µεταµορφώσεις ιταλός ηθοποιός Καβαλίνι, που έπαιζε σε κάθε έργο 

πολλούς ρόλους. Ανέβασε τα έργα οι παραξενιές του ξενοδόχου, οι ενοχλήεις του 

θεατρώνη, Μουλέν Ρούζ, Το σεπαρέ, Ζαζά, το µεγάλο ιπποδρόµιο Κολοσσαίον, µια 

ωύχτα έρωτος, το αισθηµατικό ειδύλλιο, τα κωµικά του έρωτος, το σπίτι µε τους 

καθρεύτες, παρωδίες από παριζιάνικες απεθεωρήσεις και το ακατάλληλο  383. Στο 

                                                             
13 Θαρθουέλα είναι ένα σπανιόλικο θέατρικό είδος που πήρα το όνοµα του από την πόλη Θαρθουέλα 
στην οποία πρωτοπαρουσιάστηκε. Συνδιάζει απαγγελία, τραγούδι και χορό. 
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θέατρο ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο θίασος Έλλης Αφεντάκη-Σπύρου Τρίχα 

παρουσίασε τις γνωστές οπερέτες. Στο ΦΑΛΗΡΟΝ ο θίασος του Ορέστη Χρυστοφή 

παρουσιάζει έργα πρόζας , οπερέτες και επιθεωρήσεις µε µεγάλη επιµέλεια : τα 

αρραβωνιάσµατα του ∆ηµήτρη Μπόγρη, το φτωχοκόριτσο των Μπόγρη και Ζάχου 

Θάνου, οι απάχηδες των Αθηνών, το πρώτο φιλί, η προσφυγοπούλα, Κάτια η 

χορεύτρια, Σκουνίτσα, γλυκιά Νανά, µια νύχτα στο χαρέµι, το παιδί του δρόµου, Χορ 

Χορ αγάς, ο χορός της τύχης, Ροζίτα, Εύθυµη χήρα, το διαβολόπαιδο, οι τρείς αγάπες, 

παραπήγµατα, ο στρατηγός των Ουσάρων, η γυναία του δρόµου, Γκοµπέτ, η άγνωστος. 

Στο θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος Γιώργου ∆ράµαλη-Σπύρο Πατρίκιου 

παίζει γνωστές οπερέτες και επι πλέον τις Περουζέ του Σακελλαρίδη, το µαύρον 

ρόδον, Φριουλί Φριούλα, η γυναίκα του νοµάρχη  και Πανόραµα. Στις 17 Οκτωβρίου 

το εθνικό µελόδραµα παρουσιάζει στο ΠΑΝΘΕΟΝ τις όπερες Εργάνης, Τόσκα, 

Ριγκολέτο, Φάουστ, Αίντα, Μπάλο ιν µασκέρα, Τραβιάτα, ο κουρεύς της Σεβίλλης, 

Καβαλερία Ρουστικάνα, παλιάτσοι και Κάρµεν. Ο θίασος της Ολυµπίας Καντιώτη 

ανεβάζει στο ΠΑΝΘΕΟΝ τις καινούργιες οπερέτες Αικατερίνη η µεγάλη, ένας κλέφτης 

στον παράδεισο, πρόθυµη χήρα  και Μποέµικη αγάπη. Το 1927 στο θέατρο 

ΠΑΝΘΕΟΝ εξακολουθεί να εµφανίζεται ο θίασος της Ολυµπίας Καντιώνη και 

παρουσιάζει την Χαλιµά, τον χορό του θανάτου και την Μπαγαντιέρα του Κάλµαν. 

Στις 10 Φεβρουαρίου η Μαρίκα Κοτοπούλη λαµπρύνει το σαραβαλισµένο 

ΠΑΝΘΕΟΝ και ανεβάζει τα έργα µοιραία γυναίκα του Μιραµπώ, οι κατακτητές του 

Σαρλ Μερέ, ο µαιτρέσος, Μακβεθ, Λίζα η περιβολάρισσα, Σαµψών, Οθέλλος, Ο 

τριµπούνος του Πωλ Μπουρζέ, Ιφιγένεια εν ταύροις του Γκαίτε, η σκιά, το σχολείο της 

ευτυχίας του Γκαβώ, το µοιραίον του Χάυ, η γκαρσονιέρα του Μέυλακ, το σκάνδαλο, 

τράβα το κορδόνι,η δικηγορίνα του Βερωέιγ, κιθάρα και τζάζ µπαντ των Ντιβερνουά 

και Ντιεντονέ, ο άσος, ο πόλεµος του Αρτζιµπατσέφ, Μήδεια του Ευριπίδη, Αντιγόνη 

του Σοφοκλή, ο αγνός γλεντζές, οι έµποροι της δόξας των Μαρσέλ Πανιόλ και Πωλ 

Νιβουάρ, το ψάθινο καπέλο από τη Φλωρεντία του Λαµπίς, η µωρά παρθένος, η 

µεγάλη δούκισσα και το γκαρσόνι του Σαβουάρ, η δεύτερη ζωή του Μπερνόιερ, 

Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή. Στις 19 Μαρτίου η δραµατική σκηνή του Κρατικού 

ωδείου ανεβάζει τα µονόπρακτα κοντά στη φωτιά του Μιλτιάδη Λιδωρίκη, Καρδερίνα 

του Πολύβιου ∆ηµητρακόπουλου και µην ανοίγεται την πόρτα σε κανέναν. Στις 17 

Μαίου η ελληνική κωµωδία του Βασίλη Αργυρόπουλου παρουσιάζει τα έργα το 

φουρνόξυλο των Άρνολντ και Μπάχ, η κυρία τρέχα και ρώτα, η κούκλα της Ιάβας, 

λεφτά µε ουρά, η θεία Γιούτα απ’ τη Καλκούτα, ο θείος από την Αµερική, ο κληρονόµος 
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του καφέ σαντάν, το µοντέρνο σπίτι του Τίµου Μωραίτη, 364+1, Πεθαµένη θεία και 

Άλλα γεγονότα του Ότο Γκαίτς, Μις Χόµπς και δίγαµος µε την ίδια γυναίκα του Τζέρον 

Τζέρον, Σαµψών, ο Κανακάρης µου, Τριακόσιες λέξεις το λεπτό, ο Καθηγητής του 

µπόξ, Η δεσποινίς Ζωρζέτ η γυναίκα µου, ∆ακτυλογράφος ζητεί θέση, το Τεµπελόσκυλο 

του ντε Κρουασέ, Πω πω λεφτά, Ποιος ήταν ο πρώτος ; του Γκαίτς. Στο ΦΑΛΗΡΟΝ 

ο θίασος Σταύρου Ιατρίδη-Βελισάριου Κονυογιάννη παίζει οπερέτες και 

επιθεωρήσεις µεταξυ των οποίων την ντόπια καµπάνα της Σλονίκης των Γιάννη 

Θεοδωρίδη και Κώστα ∆ουράκη και την Αθηναική µε σαλονικιώτικη υπόθεση όσα 

φέρνει ο Βαρδάρης του Άκη Αθηναίου. Από τις 15 Σεπτεµβρίου αρχίζει παραστάσεις 

ο θίασος της Κυβέλης και παίζει τα έργα Βέρα Μίρτσεβα του Λ.Ουρµάντσεφ, µετά το 

γάµο του Σαρλ Μερέ, η ζήλεια του Αρτσιµπάτσεφ, ο κατάδικος του κελιού 37, όταν η 

γυναίκα θέλει του Νικόλ ντε Μπωλιέ, το κουρέλι του Νικοντέµι, το φιντανάκι, η 

άγνωστος, Αντιγόνη του Σοφοκλη. Από τις 22 Οκτωβρίου ο θίασος του Παρασκευά 

Οικονόµου ανεβάζει τις συνηθισµένες οπερέτες και τις πιο καινούργιες το χαµίνι της 

Μονµάρτης, Όλυ Πόλυ, ο βαρκάρης του Βόλγα και αντίο Μιµή. Στις 18 Νοεµβρίου 

αρχίζει τις παραστάσεις ο Αιµίλιος Βεάκης και παρουσιάζει έργα ποιότητας14 : Άµλετ, 

ο σκοτωµένος που βλέπει  του Μπενεντέτι, οι πλουτοκράτορες του Εµίλ Φάµπρ, 

δίγαµος µε την ίδια γυναίκα, για µια στιγµή ηδονής του Μπενεντέτι, η αρπαγή των 

Σαβίνων, ο κύριος πρωσοπάρχης, ο κουρεύς της Σεβίλλης, όταν οι σύζυγοι 

πεταλουδίζουν, Ανάσταση, οι άθλιοι, ο µπαπάς του Καβαγιέ, η οργή του δάσους του 

Ροδά, ο αρχισιδηρουργός, τα αρραβωνιάσµατα, το ξεφτιδάκι του Μπιραµπώ, όλα σε 

καλό του Λουίτζι Πιραντέλο. 

 Στις 8 Μαρτίου του 1928 αρχίζει παραστάσεις στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος της 

Αφροδίτης Λουτάρη και παρουσιάζει την πριγκίπισσα του ιπποδροµίου και γνωστές 

βιενέζικες και ελληνικές οπερέτες. Το καλοκαίρι ο θίασος µεταφέρεται στο θερινό 

θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΝ∆ΡΟΣ και µέχρι τα πρωτοβρόχια, παρουσιάζει τις οπερέτες 

29 Φεβρουαρίου, Μακρής κοντός και σία, ∆εσποινίς Ροκοκό, τα βάσανα του 

Καρδερίνα, η απάχισσα των Αθηνών, το κορίτσι της γειτονιάς, η γυναίκα του δρόµου, 

Μιράντα, οι παραχαράκτες, πως αγαπούν στο Μενίδι, παλιά και νέα χρόνια, η κούλα 

του χωριού, το πρώτο φιλί, ο βαρκάρης του Βόλγα, Αρλεζιάνα, το όνειρο της φτωχής, 

Μαµζέλ Νιτούς, Τσάρεβιτς, το κωµειδύλλιο ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, και το 

                                                             
14 Έργα που τα έχουν παίξει και άλλοι θίασοι. το κοινό µε αυτό τον τρόπο µαθαίνει να συγκρίνει και να 
κρίνει, πράγµα που το λογαριάζουν πολύ οι αθηναϊκοί θίασοι που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη. 
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κόκκινο στιλέτο µια δραµατική οπερέτα που διαδραµατίζεται στο µεσαίωνα. Στο 

θερινό θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ εµφανίζεται ο µεγάλος θίασος οπερέτας του 

Παπαϊωάννου του οποίου το ρεπερτόριο περιλαµβάνει τριάντα περίπου ελληνικές και 

ξένες οπερέτες  µεταξυ των οποίων  Χριστίνα, Μις Τσάρλεστον, το κρυφό ροµάτζο, οι 

28 µέρες της Κλαιρέτης, Χορ Χορ Αγάς, Ζέκσων και σία. Στο ΦΑΛΗΡΟΝ µετά τη 

διάλυση του θιάσου του Αγγελόπουλου, έρχεται ένα αξιοθρήνητο µπουλούκι που 

παρουσιάζει τα ακατάλληλα έργα τρία τα κρατούµενα, απεργία κοκοτών, ο µπέµπης 

είναι πρωτάρης, τα καµώµατα της νύχτας, το πουκάµισο της νύχτας, κρυφή 

κρεβατοκάµαρα, µέλισσα η εταίρα  του Πολύβιου ∆ηµητρακόπολου, έργο που ήταν 

µεν τολµηρό αλλά όχι χυδαίο. Στις 19 Αυγούστου αρχίζει παραστάσεις στο 

ΦΑΛΗΡΟΝ ο θίασος των νέων. Έρχεται για δεκαπέντα µέρες, αλλά τελικά µένει δυο 

µήνες και παρουσιάζει τα έργα η Ναλµπανοπούλα  του Χόρν, ο γερασµένος άνδρας 

του Πορτορίς, ο γιόκας µας του ∆ηµήτρη Ιωαννόπουλου, έτσι είναι η Σιµώνη, η φλόγα 

του Κίστερµεκερς, το ζωντανό πτώµα, το κόκκινο πουκάµισο, και έσωνται οι δυο των 

Έρµαν και Λων, ο γιατρός Κνώκ του Ζύλαν Ροµαίν, κορόνα γράµµατα  του Βερνέιγ, 

Ισραήλ, η τιµή , Νόρα, η άγνωστος, τα αρραβωνιάσµατα, οι άνδρες της γυναίκας µου, η 

σονάτα του Κρούστερ, Σαλώµη, τα ωραιότερα µάτια του κόσµου, Οθέλλος, οι 

µαριονέτες του Βολφ, Στέλλα Βιολάντη, το µελτεµάκι  του Χόρν, Ανάσταση, η έχθρα, ο 

αρχισιδηρουργός, η δεσποινίς Ζωρζέτ η γυναίκα µου, επίσκοπος και σία, Σαµψων, 

τρικυµίες του Λοπέζ, ο εξοχότατοε µπαµπάς του Ροβέρτα, ο κατάδικος του κελιού 37, 

Λουδοβίκος ΙΑ του ∆ελαβίν, ο ένοχος του Φος, οι σύζυγοι της Λεοντίνης, δεσποινίς 

Τζούλια του Στριντµπεργκ, η απάνθρωπη γη του Ντε Κουριέλ, υπουργείον έρωτος, 

Ρωµαίος και Ιουλιέτα, ένας γάµος του Τζιακόµπι, το κριτήριο του Πολ. 

∆ηµητρακόπουλου, γιατί έκλεψε; του Ν.Λάσκαρη, Τζικόντα, η κυρία µε τας καµέλιας, 

οι εχθροί των γυναικών του Μλάθκο Ιµπάνιεθ, των σκότωσα  της Ειρήνης Νικολάκη,  

η ωραία νεράιδα  του Λοτάρ, έλα να φύγουµε του Ζάκ Μπερνάρ, η καταιγίδα του 

Μπερσταιν, ο άρχοντας του κόσµου του Μωραίτη, το µωρό µου, όταν οι γυναίκες 

αγαπούν της Φλόρενς Μπάρκλεϋ, φτοχόκοσµος του Ντοστογιέφσκι, καθηγητής 

Κλενώβ της Κάρεν Μπράµσον, ο φίλος της του Μάρκο Λάγκα, σχολείο κοκοτών των 

Αρµάν και Ζερµπιντόν, τα περασµένα του Πορτορίς, µια νύχτα µια ζωή του Μελά. 

Την περίοδο της έκθεσης εµφανίζεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ ο θίασος της Μαρίκας 

Κοτοπούλη. Κατά τον ένα µήνα των εµφανίσεων του ανεβάζει τα έργα : το νού σου 

στην Αµέλια, ο αγνός γλετζές,η κυρία µε τας καµέλιας, δεσποινίς Φλίτ του Βερνέιγ, η 

δεύτερη ζωή του Μπερνόουερ, αντίο Ελεονόρα του Πάουλ Λιντάου, όταν η καρδιά 
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κυβερνά του ντε Κρουασέ, ο µαιτρέσος, στο πανηγύρι, Συρανό, Ορέστεια του 

Ασχύλου, ο άνθρωπος µε την Ισπανό, το γεράκι, σαν τα φύλλα  του Τζιακόζα, Μήδεια 

του Γκρίλπάτσερ, οι έµποροι της δόξας των Πανόλ και Ντιβουάρ, κορώνα γράµµατα, 

φιλείστε µε του Τριστάν Μπερνάρ, ένας γάµος, Άµλετ, Εισαγγελεύς Χάλερ, Άννα 

Καρένινα του Τολστόι, η στοργή του Μπατάιγ,  ποιος από τους τρείς ; του Μπέρ, η 

δικηγορίνα, Ιφιγένεια του Γκαίτε, τράβα το κορδόνι, η µοιραία γυναίκα του 

Μπιραµπώ, ο φαύνος του Κνοµπλάουχ, η µεγάλη δούκισσα και το γκαρσόνι του 

Σαβουάρ,  η βασίλισσα του Μπιαρίτς. Η Μαρίκα κλείναι τις παραστάσεις της µτ τον 

αγαπητικό της βοσκοπούλας. Στις γιορτές έρχεται µε πολλές ελπίδες ο θίασος του 

Αλέκου Γονίδη και ανεβάζει την επιθεώρηση ο κόκκινος µύλος του 1928 και την 

οπερέτα το αλανάκι του Ζάχου Θάνου.  

Το 1929 ο χειµώνας είναι παγερός και χιονισµένος πράγµα που επηρεάζει 

δυσµενώς την θεατρική κίνηση. Μόνο ένας γαλλικός θίασος εµφανίζεται στο 

ΠΑΝΘΕΟΝ  για µια εβδοµάδα και παρουσιάζει τις οπερέτες κόµης οπλικάντο, τα τρία 

γυµνά κορίτσια, νο νο Νανέτ, ένα καλό παιδί και όχι στο στόµα. Τον Ιούνιο  

εµφανίζεται στο θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος ∆ράµαλη-Τρίχα και 

ανεβάζει τις κλασσικές οπερέες και επιπλέον τις Μπίµπα, η Κική και η Κοκό, Σιφόν 

Σιφονέτ, ο κύριος Σεραφείµ και η όµορφη γυναίκα του και κόµης Οµπλικάντο. Την 

θερινή σαιζόν εγκαινιάζει το θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ο θίασος της εταιρίας ελλήνων 

καλλιτεχνών. Κτά τους δυο µήνες που έµεινε στην πόλη µας ανέβασε τα έργα Σόνσου 

το µεγάλο διαµάντι, να ο γιός µας µάλαµα, οι τρικυµίες του Λοπέζ, ο ένοχος, η δόξα, ο 

πολιτευτής του Πωλ Μπουρζέ, το θαύµα του Σασά Γκιτρύ, το παιδί έχει µπαµπά του 

Α.Μαρς, ο γλάρος του Τσέχωφ, µόλις εξεδώθη του Μπουρντέ, το µυστικό του 

Μπερνστάιν, Βεατρίκη του Μιατερλίνκ, η καταιγίδα, το µελτεµάκι, το σκάνδαλο του 

Μπατάιγ, παριζιάνικες αγάπες του Μάνου Καραλά, σχολείο κοκοτών, ο Αλέκος, η 

µαµά του και η µαιτρέσα του, Σαµψών, τα ωραιότερα µάτια του κόσµου, Αζαϊς του 

Βερνέϊγ, ένα ταξιδάκι στη σελήνη του Μωραϊτη, όταν η γυναίκα αγαπά της Φλόρενς 

Μπάρκλεϋ, η αδελφή µου και εγώ του Βερνέιγ, ο άγνωστος χορευτής του Τρίσταν 

Μπερνάρ, η ηδονή της διαφθοράς του Λαβεντάν, η µωρά παρθένος, οι µαριονέτες, και 

έσονται οι δυο, ο γιατρός Κνώκ, το κανόνι του Λαβεντάν, η ζήλεια, η συναυλία, Νόρα, 

Ραββίνος Αβέλ, άνθη λεµονιάς του Αντρέγιεφ, η τιµή, Ανάσταση, επίσκοπος και σία, η 

ωραία γοργόνα του Λοτάρ, ο κατάδικος του κελιού 37, στο κέφι των Ντεφλέρ και 

Καβαγιέ, ο καηµένος ο Πέτρος, έλα να φύγουµε του Ζακ Ζακ Μπερνάρ, η ευτυχισµένη 
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των  Εννεκέν και Μπιλώ, ο εµψυχωτής του Μπατάιγ, το σαββατοκύριακο του 

Κάουαρντ, καθηγητής Κλενώβ της Κάρεν Μπράµσον, η δίκη της Μαίρη ∆ούγκαν, το 

ροµάτζο του Σέλτον, Αρδριανή Λεκουβρέρ.  

Τον Ιανουάριο του  1930 δίνει δέκα παραστάσεις στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος Ροζαλίας Νίκα Παλαιολόγου µε τα έργα της τύχης τα γυρίσµατα 

του Εννεκέν,  ζητείται πατέρας του Ζωρς Κουτελέν, καθηγητής Κλενώβ, ο µπεµπές 

µου των Εννεκέν και Βεµπέρ, Ισραήλ, η οργή του δάσους, η τιµή, εσύ φταίς του 

Θ.Συναδινού και δεσποινίς Φλίτ.  Στις 30 Μαίου αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος Ολυµπίας Καντιώτη-Ριτσιάρδη και κρατά το 

θέατρο όλο το καλοκαίρι. Παρουσιάζουν τις οπερέτες η κοντέσα του χορού, κοντέσα 

Μαρίτσα, Σιφόν Σιφονέτ, Παγκανίνι, η πρώτη αγάπη, η πριγκίπισσα της Τσάρδας, ο 

χορός του θανάτου, Τερεζίνα και Ναπολέων, Χαλιµά, η γυναίκα του δρόµου, ∆εσποινίς 

Σορολόπ, η µάγισσα της φωτιάς , η κυρία µε την ερµίνα, πως περνούν οι παντρεµένοι, η 

βλάµισσα, απόψε αρραβωνιάζοµαι, Ορλώφ, Φρύνη, ο βαρκάρης του Βόλγα, Χορ Χορ 

αγάς, ο καλόγερος της Θάσου, ερωτικά γυµνάσια, οι Γιάννηδες και τις επιθεωρήσεις 

γειά σου Σαλονίκη των Κοσµατόπουλου-Βερκιάρη-Οικονοµίδη, γκιούλ χανούµ του 

Μπέρτσου, φέξε µου και γλιστρισα της τριάδας του γειά σου Σαλονίκη. Τον Ιούνιο 

εµφανίζεται στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ο θίασος της Αλίκης Μουσούρη και εκτός από 

τα γνωστά έργα παίζει και τα πιο σπάνια η όγδοη γυναίκα του Τζόε Μπράουν του 

Σαβουάρ, ο έρως αγρυπνεί των Ντεφλέρ και Καβαγιέ, Στραντιβάριους του Ζαν Ερβέ, 

η ανδροχωρίστρα του Λεκλέρ, οι κατεργάρηδες, το άγουρα φρούτο, σφύριξε παρτέτζα 

του Καβαγιέ, η θεία από το Ονφλέρ, 50.000 δολλάρια του Ε.Χανς και τα µονόπρακτα 

µέσα στις φλόγες του Γιώργου ∆έλλιου, τα καηµένα τα νιάτα της Σάσας Λαµπάκη και 

η κυρα Φροσύνη του Γιάννη Σιδέρη. Από τις 12 Σεπτεµβρίου και µετά εµφανίζεται ο 

θίασος του Παρασκευά Οικονόµου και παρουσιάζει τις οπερέτες σάκρα φαµίλια, 

µπλού µπλού, λοχαγός Λιλή, Συρκούφ ο πειρατής, ο τυχερός αλήτης, Σκρά, αθάνατη 

Αθήνα, Χαλιµά, Σουλαµίτις, Κοµης Οµπλικάντο, ο κύριος δήµαρχος, Μπαγιαντέρα και 

την επιθεώρηση των Σερβετά-Βλαχόπολου-Κροντηρά ρουκέτα.  

Στις 30 Απριλίου του 1931 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ αρχίζει 

παραστάσεις ο θίασος της Ελένης Χαλκούση µε τα έργα : Λαίδη Γουόρντ  του Πιέρ 

Φρονταί, µια νύχτα µια ζωή, Ιφιγένεια του Γκαίτε, η έχθρα, υπουργείον έρωτος, έλα να 

φύγουµε του Ζ.Ζ. Μπερνάρ, ο γερασµένος άνδρας του Πορτορίς, η σονάτα του 

Κρούτσερ, το τρελοκόριτσο, Στέλλα Βιολάντη, Γδύσου και πέσε, τα περασµένα του 
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Πορτορίς, Βέρα Μίρτσεβα του Ορµάντσεφ, θα µε παντρευτείς του Βερνέιγ, το ασθενές 

φύλο του Μπουρντέ, η τρελοοικογένεια, γυναίκα ο προαιώνιος εχθρός, τα ωραιότερα 

µάτια του κόσµου, η σκουριά του Ουσµπένσκυ, Μόνικα του Λενορµάν και τα 

µονόπρακτα τι να την κάνω τη ζωή µου; του Πέτρου Αξιώτη, ο ποδοσφαιριστής του 

Γιώργου ∆έλλιου, ο κύριος βουλευτής του Αντώνη Θεοδωρίδη. Τον Ιούλιο και µέχρι 

τον δεκαπενταύγουστο εµφανίζονται στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ οι ηνωµένοι 

καλλιτέχνες και ανεβάζουν τα έργα : η ωραία νεράιδα, παρντόν µαντάµ, ο κώδων 

κινδύνου, νέα από την Αµερική του Φράνκ, οι µαιτρέσες του µπαµπά, το άγουρα 

φρούτο, κορώνα γράµµατα, σχολείο κοκοτών, όταν η γυναίκα αγαπά, το µοντέρνο σπίτι, 

η καρδιά δεν γερνά του Λεµαίτρ, αν έχεις τύχη διάβαινε του Λετράζ, η δίκη της Μαίρη 

∆ούγκαν, ο αγνός γλετζές, φιλήστε µε, η δικηγορίνα, Τοπάζ, τράβα το κορδόνι, δεν 

είµαστε καλά του Λεονίντ Μαρσώ, η αδελφή µου και εγώ, εραστής µε το µεροκάµατο, 

ο κατάδικος του κελιού 37, το ροµάντζο. Στις 27 Αυγούστου εµφανίζεται στο θέατρο 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο Βεάκης µε εκλεκτούς συνεργάτες κι αρχίζει τις 

παραστάσεις µε το έγκληµα του Πουετρύ του Ανρί Χιρς. Συνεχίζει µε τα έργα ο 

σκοτωµένος που βλέπει, ο πατέρας, η ψυχοπαίδα του Μοράζ, οι κατακτητές του Σαρλ 

Μερέ, Οιδίπους Τύραννος του Χοφµανστελ, Σαµψων, ο αρχισιδηρουργός, είναι 

ένοχος ο Πάρκερ; µια τρύπα στον τοίχο του Υβ Μοράντε, όλα σε καλό του Πιραντέλο, 

η άγνωστος, ο σοσιαλδηµοκράτης του Πωλ Μπουρζέ, Θείος Βάνιας, Αντιγόνη του 

Σοφοκλή, Ισραήλ, οι άθλιοι, Αλ Καπόνε του Έντγκαρ Ουάλας. Ο Βεάκης παίζει χωρίς 

υποβολέα και το έργο του εφτά εκατοµµύρια εισόδηµα.  

Στις 25 Σεπτεµβρίου του 1932 αρχίζει παραστάσεις στο θέατρον ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος της Σωτηρίας Ιατρίδου και παρουσιάζει την επιθεώρηση 

Κατεργάρα, τις οπερέτες το Χριστινάκι του δασοφύλακα, το αλανάκι, γυναίκες 

γυναίκες, βενζίνα παρακαλώ. Στις 3 Ιουνίου κάνει έναρξη των παραστάσεων του στο 

θερινό θέατρο ο θίασος Αρντάνωφ-Στυλιανοπούλου-Μαρλίκας Κούρµη µε τις 

οπερέτες βασιλοπούλα της πλάκας του Χαιρόπουλου, φιλώ το χέρι σας µαντάµ, 

Σατανέρι, Βεντέτα, αντίο Μιµή, ένας κλέφτης στον παράδεισο, ο άγνωστος βαρώνος, η 

φτώχεια χορεύει, γυναίκες γυναίκες , Ζιζή, ο πρίγκιπας της σαµπάνιας, γιαπωνέζικες 

νύχτες, το ρόδο της Βιένης, στη χώρα των κουδουνιών. Παρουσιάζει µε µεγάλη 

επιτυχία και τις ντόπιες επιθεωρήσεις καραµπόλα και σία και αράξαµε µε τη 

συµµετοχή του ίδιου του Αρντάνωφ. Στο θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος 

των αδελφών Ξύδη παρουσιάζει τις οπερέτες οι τρείς αγάπες. Ο χορός της τύχης, το 
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αποκριάτικο όνειρο, Ντελίριο, Μακρής Κοντός και σία, ερωτικά γυµνάσια, φιλώ το χέρι 

σας µαντάµ, ο απαγορευµένος καρπός, το παιδί του δρόµου και την ντόπια επιθεώρηση 

ας τα βλέπει η Αθήνα. Από τις 14 Ιουλίου αρχίζει παραστάσεις ο θίασος ∆ράµαλη-

Οικονόµου ο οποίος παρουσιάζει τις οπερέτες Τσιντσιλά, Μιρέιγ, για σένα χρυσό µου, 

αν µε θέλεις έλα εσύ, η κουµπάρα µας, Γιόλα, οι αλήτες των αστεριών, Ρόζµαρι, ο 

πρωταθλητής, το διαβολόπαιδο, τα πέντε µπουµπούκια, σαράντα πέντε Γιάννηδες και 

άλλες πιο γνωστές. Ανεβάζει και την ντόπια επιθεώρηση Σολοµωνική. Το Καλοκαίρι 

στο θερινό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ο θίασος Αµηρά  ανεβάζει τα έργα : 50.000 δολάρια του 

Ε.Χανς, το καρναβάλι του έρωτα και µετά το γάµο του Σαρλ Μερέ , πω πω λεφτά, µου 

τα’ φαγε η µαιτρέσσα µου, το σκυλάκι που κουβαλάει των Αρµάν και Γκερµπιντόν, 

γυµνή γυναίκα, το περιδέραιο του µαχαραγιά, Σαπφώ του Αλφώνσου Ντωντέ, ο κύριος 

βουλευτής, η δίκη της Μαίρη ∆ούγκαν, το ερωτικό παραµύθι του Ιωαννόπουλου, η 

µεγάλη δούκισσα και το γκαρσόνι του Σαβουάρ και το ακατάλληλο τα κουφέτα του 

διαβόλου του Σαρτρέζ. Από τις 5 Αυγούστου και µετά ο θίασος της ελληνικής 

κωµωδίας του Βασίλη Αργυρόπουλου παρουσιάζει το µουσικό έργο του Αιµίλιου 

Ριάδη ο Ρικές µε το τσουλούφι και στη συνέχεια τα έργα  ο µιντέρνος ληστής, Ρουλέτα 

του Φοντόρ, είµαι γυναικάς του Βασίλη Βεκιάρη, αιώνια ζωή  του Μωραϊτη, το 

δηµόσιο σκάνδαλο, ο κύριος µε τα γκρίζα µαλλιά, µου τα’ φαγε η µαιτρέσσα µου, η θεία 

Γιούτα απ’ την Καλκούτα, µια φορά το χρόνο, εκδροµή στον παράδεισο, όλες οι 

γυναίκες είναι ίδιες, Βάστα φρένο του Τ.Οµπενχόβεν, ο δίγαµος, η ισπανική µύγα. Στις 

7 Σεπτεµβρίου αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος της 

Κυβέλης και παρουσιάζει τα έργα : το επάγγελµα της κυρίας Γουόρεν του Μπερνάρντ 

Σω, το ροµάτζο, Μόνικα του Λενορµάν, φθινοπωρινά βιολιά του Σουργκουτσέφ, τα 

άρρωστα νιάτα του Μπρούκνερ, Αννιέζα του Ξενόπουλου, κοσµική κίνηση του 

Σινοδινού, ο φιλάργυρος του Μολιέρου, η εξαδέλφη µου η Ρένα του Ξενόπουλου, ο 

κλέφτης του Μπερνσταϊν, Σαπφω του Αλ Ντωντε, Κολόµπα του Ανούιγ, Ανθή του 

Αντρέγιεφ,  η δεσποινίς Ζωρζέτ η γυναίκα µου, Φανή του Πανιόλ, Ελισάβετ γυναίκα 

χωρίς άντρες του Αντρέ Σοδέ, γλέντι κρασί αγάπη του Οστρόβσκι, η δοκιµασία του 

Μίλλερ, η ωραία νεράιδα του Λοτάρ, το χαλασµένο σπίτι του Μελά, Μάριος του 

Πανιόλ, τα µαργαριτάρια του Φράνκ, είναι ένοχος ο Πάρκερ ; , η άγνωστος.  

Το 1933 η θεατρική κίνηση αρχίζει το καλοκαίρι. Την εγκαινιάζει στις 3 

Ιουνίου στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος της Μαρίκας Κοτοπούλη και 

παρουσιάζει τα έργα : Σολοµονέξ του Κάουαρντ, Μάγδα του Σούντερµαν, αε µείνουµε 
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φίλοι του Ζανσόν, φιλήστε µε, παρντόν µαντάµ, κοσµική κίνηση, η στοργή, Μαρία 

Στιούαρντ του Σίλλερ, τράβα το κορδόνι, Τοπάζ,   οι εραστές της κυρίας Βιντάλ, Φανή , 

καραγκιόζης του Συναδινού, ιερή φλόγα, η σκιά, η δικηγορίνα, το ασθενές φύλο του 

Μπουρντιέ, Ηλέκτρα του Χοφµανσταλ, το µελτεµάκι, όταν σπάσει τα δεσµά του 

Πέτρου Αποστολίδη, η γυµνή γυναίκα, Μαντεµουαζέλ του Ζαν Ντεβάλ, ο άγνωστος 

γλετζές, η µαιτρέσσες του µπαµπά,το επάγκελµα της κυρίας Γουόρεν, δεσποινίς Φλιτ, το 

µίσος του Βίκτορ Σαρντού. Στις 13 Ιουλίου αρχίζει τις παραστάσεις του στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο Βασίλης Αργυρόπουλος µε το θίασο του. Ανεβάζει τα 

καινούργια έργα : το πνεύµα του αιώνος του Τίµου Μωραϊτη, ο ευρών αµειφθήσεται 

του Φοντόρ, ο κύριος ηκυρία και ο Μπιµπής, η πόρτα και το παράθυρο του 

Ιωαννόπουλου, ο νυµφίος ανύµφευτος του Ξενόπουλου, για έρωτα και για γέλια του 

Γκαίτς, ο δούκας του Παπενχάιµ του Ντεµπάρ, κάτω οι άνδρες του Τζέροµ Τζέροµ, το 

κορίτσι του καµπαρέ του Μπερνόυερ και συµπληρώνει µε τα παλιά του. Στις 22 

Ιουλίου αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο µεγάλος θίασος 

της Ολυµπίας Καντιώτη-Ριτσιάρδη και ανεβάζει τις οπερέτες : Ορλώφ, Η Βικτώρια 

και ο Ουσάρος, όνειρο ήταν και πάει, κοντέσα Μαρίτσα, οι θεατρίνες, γυναίκες 

γυναίκες, οι µοδιστρούλες, Εύα, η Ριρίκα µας, η πριγκίπισσα της Τσάρδας, η Λούση και 

τα καρόιδα της, ο µαχαραγιάς και την επιθεώρηση γεια σου Σαλονίκη 1933. Στις 10 

Αυγούστου αρχίζει τις παραστάσεις του στο θερινό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ο θίασος 

Χρισόφορου και Τζούλιας Νεζέρ. Μέχρι τα τέλη του Σεπτέµβρη ανεβάζει τις 

οπερέτες Χριστινάκι, τα αγαπηµένα ανδρόγυνα, γυναίκες γυναίκες, η γυναίκα του 

δρόµου, ο βαφτιστικός, η Ριρίκα µας, η πεισµατάρα, µποέµικη αγάπη, Ροζίτα, το 

αλανάκι, το κορίτσι της γειτονιάς.  Στις 5 Σεπτεµβρίου αρχίζει τις παραστάσεις του 

στο θερινό ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ το εθνικό θέατρο και ανεβάζει τα έργα : 

Οθέλλος, ο ποπολάρος του Ξενόπουλου, Άννα Κρίτσι του Ο’Νηλ, Βαβυλωνία, ο 

προσηλυτισµός του καπεταν Μπράσµπαουντ του Μπ.Σω, Μανόν Βατω του Μπιραµπώ, 

γλέντι κρασί γυναίκα του Οστρόφσκι, το ζιζάνιο του Μπένεντιξ, το φανάρι του 

Αλφρέδου Μυσσέ, Γιάννης Γαβριήλ Μπόρκµαν του Ίψεν, το τραγούδι της κούνιας των 

Γκρεγκόριο και Μαρίας Μαρτινιέθ-Σιέρρα , ο άνθρωπος του πεπρωµένου του Μπ.Σω, 

η νερατζούλα του Πανάιτ Ιστράτι, Ο έµπορος της Βενετίας, Οιδίπους Τύραννος. Στις 5 

Μαρτίου του 1934 το ελεύθερο θέατρο, ανεβάζει στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

την δράκαινα του Μπόγρη και την σκιά. Έπειτα από µια εβδοµάδα, ο ίδιος όµιλος 

παίζει τρία µονόπρακτα του Κώστα Σβέλτου. Στις 15 Ιουνίου εγκαινιάζει τη σαιζόν 

στο θερινό θέατρο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος Παρασκευά Οικονόµου-Ηρούς 
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Χαντά µε τις οπερέτες ένα χρόνο χωρίς γυναίκα, αχ εσυ καουµπόι, Αζώρ, µίστερ 

Μπράουν , Κοκτέιλ, η Λούση και τα κορόιδα της , Η κοκότα µε τους µενεξέδες, η 

ζηλιάρα, µια νύχτα µαζί σου, αύριο χωρίζω, έτσι είναι οι γυναίκες, µοντέρνες γυναίκες, 

η τρελή Ζανέτ, όνειρο µου εσύ γλυκό των Παρασκευά Οικονόµου-Φώτη Ζερβό και τις 

επιθεωρήσεις σηµεία και τέρατα, ο ποδόγυρος, η σερενάτα, και η Μιχαλού της 

Θεσσαλονίκης του Γιάννη Μπέρτσου. Πολλά από τα παραπάνω έργα δεν ήταν 

πραγµατικές οπερέτες. Ήταν µουσικά παρασκευάσµατα µε µπόλικη φαντασµαγορία 

και ηµίγυµνες εµφανίσεις των κοριτσιών του µπαλέτου. Στο θέατρο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο όµιλος µελοδράµατος του εθνικού ωδείου Αθηνών ανεβάζει τις 

οπερέτες Ριγκολέτο, Λουτσία ντι Λαµερνµούρ, Τραβιάτα, Κάρµεν, Αϊντα, Μανταν 

µπατερφλάυ, κουρέας της Σεβίλλης, Μανόν, Τόσκα, Φάουστ, το δαχτυλίδι της µάνας, 

Σαµψων και ∆αλιδά. Από τις 16 Νοεµβρίου αρχίζει τις παραστάσεις στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος συνεργασίας Μαρίκας-Κυβέλης και παρουσιάζει τα 

έργα : Μαρία Στιούαρντ, τρεις και µια του Ντεωίζ Αµιέλ, η κυρία µε τας καµέλιας, η 

αγοράστρια του Στηβ Πασέρ, το επάγγελµα της κυρίας Γουόρεν, ο Αννίβας προ των 

πυλών του Σέργουντ, Ταβάριτς του Ζακ Ντεβάλ, ιερή φλόγα, γνωρίζετε ότι οτυ 

Συναδινού, η άγνωστος, το ασθενές φύλον, ο γυρισµός του Ο΄Νηλ, σαν τα φύλλα του 

Τζιακόζα, αυτός είµαι του Συναδινού, η δασκαλίτσα, η αδελφή µου πολυτελείας του 

Αντρέ Μπιραµπώ, η βεντάλια της λαίδης Γουίντερµεν του Όσκαρ Ουάιλντ. Ο θίασος 

ανέβασε και το έργο του Πέτρου Αξιώτη ο γιός του πόνου.  

Την 1η Φεβρουαρίου του 1935 αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος του Νίκου Σύλβα και παρουσιάζει τιε επιθεωρήσεις τιριτόµπα, 

ντόπιο πράγµα, η πιπεριά, η παρέλαση, Ρούµπα, το εξωφρενικό σπίτι, σ’ σγαπώ και θα 

σε πάρω  και την ντόπια λίγα απ όλα. Στις 29 Απριλίου έρχεται στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος του Χριστόφορου Νέζερ και παρουσιάζει µε εισπρακτική επιτυχία 

τα έργα το παιδί του έωτα του Μπατάιγ, έχετε να δηλώσετε τίποτα, η τρελή ιδέα, 

Κασσιανή. Στο ΠΑΛΑΣ εµφανίζεται από 3 έως 28 Μαρτίου ο θίασος Λογοθετίδη-

Αλίκης Μουσούρη και ανεβάζει τα έργα : Μελό του Μπερνστάιν, το µπουρίνι του 

Μπόγρη, Λιλιόµ του Μολνάρ, Τοπάζ, Άννα Κρίστι του Ο’Νηλ, δεν σε γνωρίζω πια του 

Μπενεντέτι, Φωτεινή Σαντρή, στο πανηγύρι, η παλιογυναίκα του Στηβ Πασέρ, η κυρία 

µε τα πράσινα γάντια του Ρενέ Φοσουά, ο αρχισιδηρουργός, έτσι είναι οι γυναίκες του 

Αντρέ Αντουάν, το κουρέλι, η µεγάλη στιγµή του Λιδωρίκη, αυτός είµαι, Μαρ΄ς ντε 

Κάρµεν  του Χοσέ Κοντίνα, να ξαναπάρεις τη γυναίκα σου του Ξενόπουλου, το 
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παραµύθι της ευτυχίας του Ιωαννόπουλου, η τράπεζα Νέµο του Βερνέιγ, η ευτυχία του 

Μπερνσταιν, ες΄ρνα αγαπώ του Μισέλ Ντυράν, ας µείνουµε φίλοι του Χένρυ 

Τζόνσον, η κόρη του Γιόρια του ντ’Ανούτσιο. Τον Μάηο εµφανίζεται στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ το εθνικό µελόδραµα µε µαέστρο τον Αλέξανδρο Κυπαρίσση. 

Ανεβάζει Φάουστ, Αϊντα, µαντάµ µπατερφλάυ, κουρέα της Σεβίλλης, τραβατόρε, 

τραβιάτα, Λουτσία ντι Λάµερµουρ. Τον Ιούνιο εγκαθίσταται στο θέατρο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο µεγάλος θίασος Χαντά-∆ράµαλη-Οικονόµου και παρουσιάζει τα 

έργα : ένα ποτήρι σαµπάνια, η ωραία του Πέραν, ένα παραµύθι στο γκραντ οτέλ, η 

πριγκίπισσα της Τσάρδας, η Πιπίτσα µας, η Νερατζούλα,η κοκότα µε τους µενεξέδες, τα 

µοντέρνα κορίτσια, οι τρείς Μαρίκες, τα δυο χαµίνια, οι κορσέδες της Μαντελέν, 

βγαλµένη από το καφέ σαντάν, µια βραδιά στο καµπαρέ, ο έρως θέλει τρέλες, η γυναίκα 

του δρόµου, ένα τραγούδι για σένα, άντρες άντρες. Στις 25 Σεπτεµβρίου αρχίζει 

παραστάσεις στο ΠΑΛΛΑΣ η ελληνική κωµωδία του Αργυρόπουλου µε την κωµωδία 

σαν θέλει η νύφη και ο γαµπρός. Ανεβάζει στη συνέχεια τα πιο καινούργια συµµορίτες 

µε φράκο, ο σωφέρ της κυρίας, παντρεύω τον µπαµπά µου, αν το µάθει ο άντρας  µου, η 

χθεσινή νύχτα, ο παλιάτσος, το αδιάβροχο του ∆ον Ζουάν, ο λαβύρινθος του έρωτα, το 

µαγαζί της εξοχότατης, το θηριοτροφείο, ο δίγαµος. 

 Το 1936 αµέσως µετά τις γιορτές εµφανίζεται στο ανακαινισµένο ΠΑΛΛΑΣ 

ο θίασος της Μαρίκας Κοτοπούλη. ∆ίνει δυο παραστάσεις τη µέρα και ανεβάζει τα 

έργα τα χαµένα φιλιά του Αντρέ Μπιραµπώ, η Λου κάνει τρέλες του Φρεντ Τζάκσον, ο 

µπαµπάς εκπαιδεύεται, η κυρία δε µε µέλλει του Σαρδού, η σκιά, η στοργή, η αδελφή 

µου πολυτελείας, έτσι είναι οι γυναίκες, έτσι είναι ο κόσµος του Ξενόπουλου, οι 

ετερόφωτες των Μπερ και Βερνέιγ, η Γκάµπυ θέλει σύζυγο του Ούγγρου Φοντόρ, η 

καινούργια ζωή του Μπόγρη, η αγοράστρια, τόπο στα νιάτα του Φοντόρ, τρείς και µια. 

Στις 27 Φεβρουαρίου αρχίζει τις παραστάσεις του ο θίασος Κυριάκου-Μαυρέα-

Μαρίκας Κρεβατά και παρουσιάζει τα έργα το κορίτσι της γειτονιάς του 

Χατζηαποστόλου, η βίλα µε τα χρυσάνθεµα, το διαβολοκόριτσο, Μαζούρκα, οι µποέµ 

της Αθήνας, η σιγανοπαπαδίτσα, αόψε σ’αγαπώ, τις επιθεωρήσεις, κατεργάρα 1936, 

άντρας µε το στανιό, ράδιο Θεσσαλονίκη και το έργο του πολλά υποσχόµενου Αλέκου 

Σακελλάριου ο βασιλιάς του χαλβά, που γνώρισε µεγάλη επιτυχία. Στις 16 Απριλίου  

εµφανίζεται στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  ο θίασος του Μάριου Παλαιολόγου και 

ανεβάζει τα έργα τα καπρίτσια της Μαριάννας, τα τσαλιµάκια του Χορν, ο υπουργός 

και η προεδρίνα του Εννεκέν, το τρελοκόριτσο του ντε Κρουασέ, ο κλέφτης του 
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Μπερνσταιν, η ωραία νεράιδα του Λοτάρ, το ισπανικό ροµάνζο του Ντιθέντα, ο 

καθηγητής Κλενώβ της Κάρεν Μπράµσον, ο γελωτοποιός του βασιέως του Ουγκό, η 

καινούργια ζωή. Στις 11 Ιουνίου κάνει έναρξη των παραστάσεων του στο 

κινηµατοθέατρο ο θίασος Γιώργου Ξύδη-Λέανδου Καβαφάκη και εµφανίζεται εκεί 

για µια ολόκληρη θερινή σαιζόν και απρουσιάζει τα έργα : η ∆ευτέρα παρουσία, 

φρέσκο πράγµα, πάµε στο Ταµτούν, ο τρωικός πόλεµος, η πριγκίπισσα του Ταρλάµ, ο 

κέρατο του σατανά, η µπόµπα, η Ελλάδα του Περικλή, η κοινωνία των εθνών, γλυκιά 

µου µπέµπα, η ∆ΕΘ. Από την 1η Αυγούστου αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο 

ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος Παρασκευά Οικονόµου-Μαρίκας Κρεβατά και παίζει 

την επιθεώρηση γεια σου Σαλονίκη 1936 των Κοσµατόπουλου-Ταχογάννη-

Οικονοµίδη και τις οπερέτες το σκάνδαλο του γκραν παλάς, η ωραιότερη των 

γυναικών, η κόµισσα των Αθηνών, ο λόρδος απάχης, η Ρόζα µας, ο χορός των εθνών, 

αν µε θέλεις έλα εσύ, η Πιπίτσα µας, µη τα βάζετε µε τις γυναίκες, παντρεύω τα 

κορίτσια µου, Χριστίνα, Ρεπορτάζ, Ουγγαρέζικη αγάπη. Στις 14 Οκτωβρίου έρχεται 

στο ΠΑΛΛΑΣ  µε µεγάλο θίασο ο Πέτρος Κυριάκος και αρχίζει τις παραστάσεις µε 

την επιθεώρηση Λαµπαδηδροµία, που σατιρίζει την µεταφορά της Ολυµπιακής φλόγας 

από την Ολυµπία στο Βερολίνο. Στη συνέχεια ανεβάζει τα έργα : η ζούγκλα, η 

βασίλισσα, πως περνούν οι παντρεµένοι, οι απάχηδες των Αθηνών, το κορίτσι της 

γειτονιάς, ταξίδι στο Αλγέρι, ο µπαµπάς εκπαιδεύεται.  

Το 1937 ο θίασος ∆ράµαλη-Οικονόµου ανεβάζει τις κλασσικές οπερέτες οι 

δυο άγγελοι, τσιγγάνικο αίµα, Ροζµαρι, Πιπίτσα, το λουλούδι της Μονµάρτης του 

Κάλµαν, τα µοντέρνα κορίτσια, κόµης Οµπλικάντο  και τα έργα  η ελληνοπούλα, το 

χαµόγελο της τύχης, η κυρία µου γίνεται γυναίκα, ο περιπλανώµενο Αθηναίος, το 

τρελοκόριτσο, η δεσποινίς θεία µας, η τορπίλι, το µανεκέν, Χερουβείµ και Σεραφείµ, η 

πολυγαµία, σπανιόλικες τρέλες.   Στο θερινό θέατρο ΕΣΠΕΡΟΣ εµφανίζεται ο θίασος 

της Ολυµπίας Καντιώτη-Ριτσιάδη και ανεβάζει τις αγαπηµένες επιτυχίες  της 

εξαίρετης πρωταγωνίστριας, τα έργα το διαµάντι του τσάρου του Γγέρσουιν, ο ανθός 

της Χαβάης, χορός στο Σαβόυ, Μόντε Κάρλο και τις επιθεωρήσεις το σιντριβάνι των 

Κοσµατόπουλου-Ταχογιάννη-Οικονοµίδη, ο κατακτητής των γυναικών, ο πύργος της 

Βαβέλ, Αφροδίτη µ’έκαψες, η τρόµπα, Φρύνη. Η πτώση του καλλιτεχνικού επιπέδου 

είναι εµφανέστατη. Στα θερινά ΗΛΥΣΙΑ εµφανίζεται ο θίασος της Μαρίκας 

Κοτοπούλη και ανεβάζει τα έργα Ελισάβετ του Αντρέ Ζιντ, η Λού κάνει τρέλες του 

Φρέντ Τζάκσον, το ντόµινο του Μαρσέλ Αζάρ, µαµά κολυµπρί, οι ετερόφωτες, η 
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καινούργια ζωή, το γεράκι του ντε Κρουασέ, ο γιόκας µου  του Μπιραµπώ, το γαµήλιο 

εµβατήριο του Άγγελου Τερζάκη, ευτυχώς επτωχεύσαµεν  του Σιναδινού, 3-6-9 του 

Μισέλ Ντουράν, η φράπα του Μπιραµπώ, η σκιά, η καταιγίδα, εδώ θα µείνουµε για 

πάντα, πριν απ το ηλιοβασίλεµα του Χάουπτµαν. Ο θίασος έκλεισε τις παραστάσεις µε 

την τιµητική του Λογοθετίδη, που έπαιξε την γαλλική κωµωδία µιλάει το κρασί.  

Στις 20 Φεβρουαρίου το 1938 ένας θίασος από αξιόλογους ηθοποιούς που 

έµειναν έξω από τα κρατικά θέατρα, ανεβάζει στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τον 

θαλασσόλικο του Φουρνιέ και τον κουρσάρο  του Μαρσέλ Αρσάλ. Αρχίζει 

παραστάσεις στο ΠΑΛΑΣ ο Βασίλης Αργυρόπουλος και παίζει εκτός από τα γνωστά 

παλιά έργα και τα καινούργια ο γυναικολόγος καθηγητής Ιώβ Πραιτόριους του Κούρτ 

Γκαίτς, όλα στο σφυρί του Μαρσέλ Βαλµύ το µεγάλο κόλπο του Χέλερ, όταν η σύζυγος 

κυβερνά του Γ.Λεκόπουλου. Στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ εµφανίζεται ο θίσος 

της Παµφίλης Αργυροπούλου-Σαντοριναίου µε πολλούς παλιούς ηθοποιούς και 

παίζει τα έργα : τόπο στα νιάτα, πάρε µε Αντριάνα του Βερνέιγ, Τοπάζ, Μάγδα του 

Σούντερµαν, ο σατανάς του Βερνέιγ, το ζιζάνιο, όταν οι γυναίκες αγαπούν, πρώτα 

σ’αγαπούσα του Φλωµπέρ και τα κωµειδύλλια Γκόλφω και ο αγαπητικός της 

βοσκοπούλας. Στις 28 Μαϊου εγκαινιάζει τη θερινή σαιζόν στο θέατρο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ο θίασος Μαρίκας Κρεβατά-Σπύρου Πατρίκιου  και ανεβάζει τα 

έργα : το κορίτσι του βαγκόν-λι, η τρόικα, η πεταλούδα, η Φωφώ έγινε τίµια, όταν η 

καρδιά πονά, ο έρως βρίσκεται παντού, τρελή συµφωνία, βρείτε µου µια γυναίκα, 

απόψε είµαι ελεύθερη, η σιλουέτα, τις ντόπιες επιθεωρήσεις  η Σαλονικιά των 

Κοσµατόπουλου-Κατριβάνου, τρείς Έλληνες στην Αλάσκα των Κοσµατόπουλου-

Κατριβάνου, οι µοντέρνες τραβιάτες των Τάκη Οικονοµίδη-Φώτη Ζέρβο και 

Αρτζεντίνα. Στα θερινά ΗΛΥΣΙΑ ο θίασος Παρασκευά Οικονόµου-Πάολας 

Νικολέσκο ανεβάζει τις οπερέτες χαλιµά, γκρεµισµένη φωλιά, η πριγκίπισσα της 

Τσάρδας, Τζούλια, γαρδένια, ο ρακοσυλλέκτης των Παρισιών και τις επιθεωρήσεις έτσι 

είναι  ο Μπιµπής των Μπέρτσου-Ζαχαρόπουλου και όνειρο µου εσύ των Τάκη 

Οικονοµίδη-Φώτη Ζέρβό.  

Στις 12 Ιανουαρίου 1939 αρχίζει παραστάσεις στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ 

ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος ελευθέρα σκηνή και ανεβάζει τα έργα η κυρία Μαρκησία 

επιστρέφει του Καουαρντ, οι φουσκοθαλασσιές του Μπόγρη, µπροστά στο βάραθρο 

του Πέτρου Αξιώτη, εδώ θα µείνουµε για πάντα του Λιδωρίκη, τράβα το κορδόνι, εσυ, 

αυτός και εκείνος του Ηλιόπουλου, θα µε παντρευτείς, ερωτική περιπέτεια, τζαζ. Στις 
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27 Απριλίου, ο αγγλικός θίασος Νταµπλεϋ Γκαίητ Θήατερ ανεβάζει στο ΠΑΛΑΣ τα 

έργα Άµλετ, Μακβεθ, Κωµωδία των παρεξηγήσεων του Σαίξπηρ και ∆ον Ζουάν στην 

κόλαση του Μπ.Σω.    Στις 15 Ιουνίου εµφανίζεται στα θερινά ΗΛΥΣΙΑ ο 

ηµικρατικός (δηλαδή επιδοτούµενος )οργανισµός Μαρίκας Κοτοπούλη-Γιώργου 

Χέλµη µε πολλούς άξιους ηθοποιούς και παρουσιάζει τα έργα : Α µπε σε ντε του  

Μωραϊτη, η διαθήκη µου του Σασά Γκιτρύ, καλως ήρθες του Συναδινού, Φρενίτης του 

Σαµπούι, το µεράκι του άρχοντα του Νίκου Κατηφόρη, Κάντιντα του Μπ.Σω, ο 

κόσµος ανάποδα του Πλαύτου, σχολείο κακογλωσσιάς του Σέρινταν, ∆ον Ζουάν του 

Αντρέ Οµπέ, ο κύριος εισαγγελεύς του Φερντινάν, Ισραήλ, αίθουσα αναµονής του 

Αλέκου Λιδωρίκη, η λαίδη Μπέτση εξοφλεί του Σ.Μωµ, η µπλέ αλεπού,Ηλέκτρα του 

Χοφµανστάλ, όπως αγαπάτε του Σαίξπηρ, Στέλλα Βιολάντη.  

Το 1940 στο θέατρο ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ο θίασος Αλεξάνδρας ∆έλτα-

Βασίλη Αυλωνήτη ανεβάζει τα εξωφρενικά γυµνάσια του Αντώνη Κοσµατόπουλου 

και συνεχίζει µε γνωστά µουσικά έργα και µε τα λιγότερο γνωστά η καρδιά του 

πατέρα, η γκρεµισµένη φωλιά, Κάρµαν. Τον Ιούνιο αρχίζει τις παραστάσεις του στο 

κινηµατοθέατρο ΕΣΠΕΡΟΣ ο θίασος Ζωζώς Νταλµάς-Γιώργου Ξύδη που 

συµπληρώνει τα συνηθισµένα του έργα µε τα καινούργια Παριζιάνικες γάµπες, 

Χιονάτη, µοντέρνος Καζανόβας, η κυρία χωρίς καµέλιες των Τ.Οικονοµίδη και 

Φ.Ζέρβο. Στο ΠΑΛΑΣ ο Βασίλης Αργυρόπουλος µε το καινούργιο του απόκτηµα τον 

εκ Παρισίων Λάµπρο Κωσταντάρα παίζει τα έργα το στραβόξυλο του Ψαθά, θα µ’ 

αγαπήσεις του Καγιά, µισάνθρωπος του Μολιέρου και παντρεύτηκα τη γυναίκα µου 

του Σωµ.Μωµ. Στο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ η Τασία Αδάµ µε τους µαθητές της 

ανεβάζει τα έργα Ιφιγένεια εν Ταύροις του Γκαίτε, το ξερό ψωµί του Ιβάν 

Τουργκένιεφ, Φαίδρα του Ρακίνα και Φαύστα του ∆.Βερναδάκη.  
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4.Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 1900-1940 

1. ∆ιαµαντόπουλος,Ευάγγελος. Τα νόθα: δράµα εις πράξεις τέσσαρας.Εν 

Πειραιεί:τυπ.χρονογράφος,1900. 50σ. 

2. ∆ηµητρακόπουλος,Σπυρίδων. Τις πταίει:έµµετρος κωµωδία εις 

πράξιν.Αθήνησι,1902. 16σ. 

3. Βενέτης,∆ηµήτριος. Οι σκιές των µαρτύρων:τραγωδία µονόπρακτος.Εν 

Αθήναις:τυπ.∆.Γ.Ευστρατίου,1907. 32σ. 

4. Γκαλέκας,∆ηµήτριος. Τα φαντάσµατα εν ακροπόλει:τραγωδία εις πράξεις δυο 

και εικόνας τρείς. Αθήναις:τυπ.Παρασκευάς Λεώνης,1906. 16σ. 

5. Καβαλάρης,Ευάγγελος. Οιδύο έµποροι:κωµωδία.Εν Σύρω,1909. 29σ. 

6. Γκουλέκας,∆ηµήτριος. Ελευθέριος Βενιζέλος:τραγωδία επίκαιρος εις πράξεις 

τρείς.Μυτιλήνη:τυπ.Σάλπιγξ,1913. 48σ. 

7. Κορδάτος,Απόστολος. Ο όρκος του ναύτου:δράµα εκ του Ελληνοτουρκικού 

πολέµου 1912-1913.Εν Θεσσαλονίκη:τυπ.Γ.∆ιβόλη,1916. 76σ. 

8. Γεωργιάδης,Χρήστος. Ζήτηµα τιµής: δράµα εις 

πράξιν.Αθήναι:τυπ.Γ.Χ.Περγαµάλης,1925. 31σ. 

9. Λουλουδάκης,Κοµνηνός. Ο εθελοντής:ύµνος προς την ελευθερίαν:το 

αιωνόβιον ηµερολόγιον:δραµάτιον αφιερούµενον εις τον ελληνικόν 

στρατόν.µονόλογος.Εν Αθήναις: τυπ.Κ.Κµινάρης,1930. 16σ. 

10. Αξιώτης,Πέτρος. Ογιός του πόνου:δράµα εις πράξεις τρείς και εικόνα µια. 

11. Αργυρόπουλος,Γιάγκος. Τα µάτια της 

αγάπης:νυχτερινότραγούδι.Αθήναι:τυπ.Μιχ.Ζηκάκης,1921. 52σ. 

12. Αρµακόλλας,Μάρκος. Λιλή: δραµάτιο σε πράξη.Αθήναι,1911. 35σ. 

13. Αυλωνήτης,Τάσος. Η χρυσή κρεµάλα:δράµα εις πράξεις τρείς. Κάιρον: τύποις 

Μανικίδου. 90σ. 

14. Βάλσας,Μίµης. Η κορο'ι'δία της τέχνης. Αθήνα: Αριστείδης Ν. 

Μαυρλίδης,1930. 111σ. 

15. Βαρλέντης,Χρήστος. Η βουβή. Αθήναι, 1911. 32σ. 

16. Βασιλειάδης,Σπυρίδων. Γαλάτεια: δράµα εις πράξεις τέσσαρας. Εν Αθήναις: 

Ι.Ν.Σιδέρης, 1903. 112σ. 

17. Γεωργιάδης,Χρήστος.Ζήτηµα τιµής: δράµα εις πράξιν.Αθήναι: 

τυπ.Γ.Χ.Περγαµάλης,1925. 31σ. 
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18. Γκουλέκας,∆ηµήτριος. Τα άπαντα: Εθνικαί αγρύπνιαι. Εν Αθήναις: τυπ. Ε και 

Ι.Μπαλαλουδάκης,1924. 47, 80σ. 

19. Γκαλέκας,∆ηµήτριος. Το τέλος και το µεγαλείο µιας επικαίρου τραγωδίας. Εν 

Αθήναις: τυπ.Μπλαλουδάκης. 16σ. 

20. Γούζαρης,Νικόλαος. Αδελφωµένη Ελλάδα: τρίπρακτο δράµα. Αθήναι: 

τυπ.Π.Ππαδάκη, 1936. 50σ. 

21. ∆ανάλης,∆ηµήτρης. Ο διαβάτης:δράµα. Αθήνα: Φυλή, 1920. 48σ. 

22. ∆ηµητρακόπουλος,Πολύβιος. Το κριτήριον: δραµατική φαντασµαγορία εις 

µέρη τρία. Εν Αθήναις: ∆.Π.∆ηµητράκου. 48σ. 

23. Ευαγγελάτος,Χρήστος. Η έξοδος του Μεσολογγίου: δράµα εις πράξεις τρείς. 

Αθήναι:Μιχαήλ Σ.Ζηκάκης,1933. 47σ. 

24. Ηλιάδης,Βασίλειος. Χελώνες:δράµα µονόπρακτο. Αθήναι,1923. 28σ. 

25. Κορδάτος,Απόστολος. Ο όρκος του ναύτου: δράµα εκ του ελληνοτουρκικού 

πολέµου 1012-1013. Εν Θεσσαλονίκη: τυπ. Γ.∆ιβόλη,1916. 76σ. 

26. Καραβίας,Αχιλλεύς. Οιδίπους και Σφύγξ: δράµα εις πέντε πράξεις & Ο νικητής 

Τωβίτ: δράµα εις πράξεις τέσσαρας. Εν Αθήναις: ‘Αγκυρα. 239σ. 

27. Λαυράγκας, ∆ιονύσιος. Η κυρά Φροσύνη και ο Αλή πασάς: Μελόδραµα εις 

πράξεις τέσσαρας & Ηµάγισσα: ειδύλλιον µονόπρακτον. Εν Αθήναις: 

Γ.Φέξης,1909.16,8σ. 

28. Λουλουδάκης,Κοµνηνός. Αι τρείς Ελεονώραι: µονόλογος δραµατικός κωµωδία 

µονοπρακτος.Αθήναι: ∆.Χ.Τρέµπελας. 16σ. 

29. Μακρυγιάννης,Εµµανουήλ.Ελβίρα:δράµαέµµετρον.Αλεξάνδρεια:εδράµµατα,1

934. 

30. Μελάς,Σπύρος.Ο µπαµπάς εκπαιδεύεται:κωµωδία ηθών. Πρόλογος και τρείς 

πράξεις.Αθήναι: οίκου Μιχ.Ι. Σαλαβέρου,1939. 204σ. 

31. Μιχαλόπουλος,Φάνης.Το θείο δείλι. Αθήνα:µουσικά χρονικά,1931. 30σ. 

32. Μιχαλόπουλος,Φάνης. Ίδε ο άνθρωπος. Αθήνα:µουσικά χρονικά, 1936. 32σ. 

33. Ξενόπουλος,Γρηγόριος. Μαργαρίτα Στέφα: ήθη επαρχιακά. Αθήναι: 

Εστία,1924.191σ. 

34. Περεσιάδης,Σπυρίδων. Η Γκόλφω:δράµα ειδυλιακόν εις πέντε πράξεις. Εν 

Αθήναις: Μιχαήλ Ι.Σαλιβέρος,1904.104σ. 

35. Ρουµάνης,Γ.Ι.Οι σκλάβοι:δράµα. Αθήνα:Σπ.Λιώκης,1935. 42σ. 

36. Ροδοκανάκης, Πλάτων.Το φλογισµένο δάσος. Αθήνα : Εστία, 1911. 

37. Ρουµάνης,Γ.Ι. Γιοχαννάν: δράµα. Αθήνα:Γκοβόστης,1935. 256σ. 
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38. Σκίπης,Σωτήρης. Αγία Βαρβάρα:δράµα τετράπρακτο.1909. 

39. Σκλιάς,Ν.Καρηκοµόντες:κωµωδία.Εν Αθήναις:τυπ.∆.Γ.Ευστρατίου,1904. 

120σ. 

40. Σκουλούδης,Μανώλης. Ο ηλίθιος: δράµα εις πράξεις τέσσαρας. Αθήνα: 

Ίκαρος, 194;. 121σ. 

41. Στρατήγης,Γεώργιος. Όλη η ζωή µου:δράµα. Αθήναις, 1910. 238σ. 

42. Χρηστοβασίλης, Χρήστος. Αγώνες του Σουλίου για την πατρίδα:δράµα 

έµµετρον. Εν Αθήναις: τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου,1901. 136σ. 

43. Μισιτζής,∆ηµοσθένης. Ο Φιάκας: κωµωδία εις µέρη δυο. Αθήνα: Ι.Σαλιβέρη, 

1913. 

44. Τα παναθήναια 1912. Αθήναι: Εστία. 300σ. 

45. Χορν,Παντελής. Το φιντανάκι:δράµα. Αθήνα-Γιάννινα: ∆ωδώνη,1992. 141σ. 

46. Αξιώτης,Πετρος. Μπροστά στο βάραθρο: δράµα σε πρόλογο και πράξεις 

τρείς.Αθήναι: τυπ.νεας αλήθειας, 1938. 121σ. 

47. Σταθοπούλου-Βαφοπούλου,Ανθούλα. Έργα ποιήµατα δράµατα διηγήµατα. 

Θεσσαλονίκη: τυπ.Νέος κόσµος,1936. 247σ. 

48. Ψαλτόπουλος,Α. Θεία τραγωδία. Θεσσαλονίκη: τύποις 

Μ.Τριανταφύλλου,1931. 124σ. 

49. Burger,Goffried August. Ελεωνόρα. Αθήνα: τα γράµµατα,1913. 19σ. 

50. Ερρίκου,Χα'ι'νέ. Λυρικόν ιντερµέδιο. Αθήναι: Γεώργιος Βασιλείου,1919. 95σ. 

51. Ζαχαράκης,Τώνης. Αιώνια µελωδία: τραγωδία. Αθήνα: γκοβόστης, 1900. 66σ. 

52. Λόντου-∆ηµητρακοπύλου,Ευφροσύνη. Παιδικη σκηνή παιδικού θεάτρου. 

Αθήναι: ∆.Ι.Ράλλης, 1933. 80σ. 

53. Κορδάτος,Απόστολος. Ο όρκος του ναύτου: δράµα εκ του ελληνοτουρκικού 

πολέµου 1912-1913. Εν Θεσσαλονίκη: Γ.∆.∆ιβόλη, 1916. 76σ. 

54. Αρµακόλας,Μάρκος Π. Λιλή: δραµάτιο σε πράξη. Αθήναι, 1911. 36σ. 

55. Καβαλλάρης,Ευάγγελος. Οι δύο έµποροι:κωµωδία. Εν Σύρω, 1909. 29σ. 

56. Κολοβός,Φίλιππος. Τρείς κωµωδίες για παιδιά. Αθήναι: Α.Μ.Κοντοµάρης κ' 

σια,1929. 23σ. 

57. Αλφαράς,Σπύρου. Ο δυστυχής: δράµα πρωτοτύπου εις πράξεις τρείς. ∆ράµα: 

Μ.Καρακωνσταντίνου,1925.42σ. 

58. Παπαχαραλάµπους,Κώστας. Λογοτεχνικό παιδικό θέατρο. Αθήναι: 

Α.Ράλλης,1929. 68σ. 
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59. Στύγας,Στέφανος. Αστραπές και αίµατα. Εν Σάµω: τυπ. Μικρασιατικού 

ηµερολογίου Ελένης Σ. Σβορώνου,1912.65σ. 

60. Ψάλτη,Αµαλία.Οι αθάνατοι. Αθήναι: τυπ. Ηλία Παπαπαύλου,1915. 64σ. 

61. Χατζηαποστόλου,Νίκος. Η µοντέρνα καµαριέρα: οπερέττα εις τρείς 

πράξεις.Αθήναι: τυπ.χτένα,1916.15σ. 

62. Στρατήγης,Γεώργιος. Όλη η ζωή µου. Εν Αθήναις, 1910. 238σ. 

63. Βενέτης,∆ηµήτριος. Οι σκιές των µαρτύρων:τραγωδία µονόπρακτος. Εν 

Αθήναις: τυπ.∆.Γευστρατίου,1907. 32σ. 

64. Τολστόη,Λέοντος. Το ζωντανό πτώµα:δράµα. Εν Αθήναις: 

τυπ.Α.Ζ.∆ιάλησµα,1920. 95σ. 

65. Γεωργιάδου,Χρήστου. Ζήτηµα τιµής:δράµα εις πράξιν. 

Αθήναι:τυπ.Γ.Χ.Περγαµάλη,1925.32σ. 

66. Γκαλέκας,∆ηµήτριος.Τα φαντάσµατα εν ακροπόλει:τραγωδία εις πράξεις δυο 

και εικόνας τρείς. Εν Αθήναις:τυπ.Π.Λεώνη,1906.16σ. 

67. Γκαλέκα,∆ηµητρίου. Ελευθέριος Βενιζέλος:τραγωδία επίκαιρος εις πράξεις 

τρείς.Μυτιλήνη:τυπ. σάλπιγγος,1913.48σ. 

68. Ηλιάδη,Βασ.Χελώνες:δράµα µονόπρακτο. Αθήναι,1928. 28σ. 

69. ∆ηµητρακόπουλος,Σπυρίδων.Κοινωνικά φωτογραφήµατa. Τις πταίει; : 

έµµετρος κωµωδία εις πράξιν. Αθήνισι,1902. 20σ. 

70. ∆άναλης,∆ηµ. Ο διαβάτης. Αθήνα: φυλής, 1920. 48σ. 

71. ∆ιαµαντόπουλος,Ευάγγελος. Τα νόθα: δράµα εις πράξεις τέσσαρας. ∆ράµα 

Πειραιεύς:τυπ.χρονογράφου,1900.50σ. 

72. Καζατζάκη, Γαλάτεια. Ο άρχοντας, ο µαυριτανός και η αδελφή του. 

Αθήναι,1919. 31σ. 

73. Καράς,Νικόλαος. Οι έρωτες ενός γέροντος: κωµωδία εις πράξιν µιαν & Ο 

κύριος Κροµύδας: κωµωδία µονόπρακτος. Εν Αθήναις: Μιχαήλ 

Σαλιβέρος,1912. 62σ. 

74. Λουλουδάκης Κοµνηνός. Ο εθελοντής: δραµάτιον αφιερούµενον εις τον 

ελληνικόν στρατόν.Εν Αθήναις:τυπ.Κ.Καµινέρη,1930.64σ. 

75. Σιδέρη,Ιωάννου. Εκλογή αναγνωσµάτων εκ ξένων λογοτεχνιών. Εν 

Αθήναις,1915.32σ. 

76. Μια φορά και ένα καιρό: παραµυθόδραµα σε τέσσερα µέρη. Αθήναι: Σιδέρης. 

128σ. 
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5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα έχουμε χωρίσει ανά πενταετία τα έργα των οποίων 

γνωρίζουμε την ημερομηνία. Από το παραπάνω γράφημα γίνεται φανερό ότι την 

πενταετία 1911-1915 έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό έργων που γνωρίζουμε την 

ημερομηνία τους ενώ το μικρότερο ποσοστό την πενταετία 1926-1930. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ(ΠΟΥ

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΑΝΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

1900-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1900-

1905 7 12,96% 

1906-

1910 6 11% 

1911-

1915 11 20% 

1916-

1920 6 11% 

1921-

1925 6 11% 

1926-

1930 5 9% 

1931-

1935 7 13% 

1936-

1940 6 11% 

  54   
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω γράφημα γίνεται αντιληπτό ότι το ποσοστό των έργων που δεν 

γνωρίζουμε την ημερομηνία τους είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό των έργων 

που την γνωρίζουμε. Ωστόσο ένας θεατρολόγος μπορεί να κατατάξει τα 

αχρονολόγητα έργα από παραπλήσιες , διασταυρώμενες πληροφορίες όπως: την 

περίοδο καλλιτεχνικής δράσης του συγγραφέα, το έτος ίδρυσης του εκδοτικού 

οίκου, το ύφος του κειμένου κτλ.  

 

  

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ

Έργα που γνωρίζουμε την 

ημερομηνία έκδοσης τους

Έργα που δεν γνωρίζουμε 

την ημερομηνία έκδοσης 

τους

Έργα που γνωρίζουμε την ημερομηνία έκδοσης τους 54 87% 

Έργα που δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία έκδοσης τους 8 13% 

Σύνολο έργων 62   
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε το ποσοστό των έργων που γνωρίζουμε τη 

χρονολογία έκδοσης αλλά δεν γνωρίζουμε το είδος τους (αν είναι δράμα, τραγωδία, 

κωμωδία κλπ.). Το ποσοστό αυτό δεν είναι μικρό σε σχέση με το σύνολο των έργων. 

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε αναλυτικά τις πενταετίες και τους αριθμούς των 

έργων για τα οποία δεν γνωρίζουμε το είδος τους μέσα στις πενταετίες αυτές. Η 

πενταετία 1906-1910 είναι η πενταετία που γνωρίζουμε όλο το ποσοστό των έργων 

ενώ η πενταετία 1911-1915 είναι η πενταετία στην οποία δεν γνωρίζουμε το 

μεγαλύτερο ποσοστό του είδους των έργων. Στο σύνολο των γραφημάτων το 

ποσοστό για το οποίο γνωρίζουμε το είδος των έργων είναι μεγαλύτερο. 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ

Ποσοστό έργων που δεν 

έχουμε πληροφορίες για 

το είδος τους

Ποσοστό έργων που  

έχουμε πληροφορίες για 

το είδος τους

Ποσοστό έργων που δεν έχουμε πληροφορίες για το είδος 

τους 21 34% 

Ποσοστό έργων που  έχουμε πληροφορίες για το είδος τους 41 66% 

Σύνολο 62   
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

1900-

1904 1 5% 

1906-

1910 0 0% 

1911-

1915 6 29% 

1916-

1920 3 14% 

1921-

1925 3 14% 

1926-

1930 3 14% 

1931-

1935 3 14% 

1936-

1940 2 10% 

  21   

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

1900-1904

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ 

 

Ποσοστό έργων που δεν έχουμε πληροφορίες για τον υπότιτλο 

τους 36 58% 

Ποσοστό έργων που έχουμε πληροφορίες για τον υπότιτλο  τους 26 42% 

Σύνολο 62   

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε το ποσοστό των έργων που γνωρίζουμε την 

ημερομηνία έκδοσης τους αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για τον υπότιτλο τους (αν 

είναι μονόπρακτο, δίπρακτο, τρίπρακτο κλπ.) Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο 

από το ποσοστό των έργων για τα οποία γνωρίζουμε τον υπότιτλο τους. Στο 

παρακάτω γράφημα βλέπουμε αναλυτικά τις πενταετίες και τους αριθμούς των 

έργων για τα οποία δεν γνωρίζουμε τον υπότιτλο  τους μέσα στις πενταετίες αυτές. 

Την πενταετία 1906-1910 έχουμε το μικρότερο ποσοστό ενώ την πενταετία 1911-

1915 έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ

Ποσοστό έργων που δεν 

έχουμε πληροφορίες για τον 

υπότιτλο τους

Ποσοστό έργων που έχουμε 

πληροφορίες για τον 

υπότιτλο τους
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

 

 

1900-

1904 5 14% 

1906-

1910 2 6% 

1911-

1915 7 19% 

1916-

1920 5 14% 

1921-

1925 4 11% 

1926-

1930 4 11% 

1931-

1935 6 17% 

1936-

1940 3 8% 

  36   

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 

ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

1900-1904

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

 

1900-

1905 Δράματα 4 80% 

  Κωμωδίες 1 20% 

  Τραγωδίες 0 0% 

    5   

 

 

1906-

1910 Δράματα 3 50% 

  Κωμωδίες 1 17% 

  Τραγωδίες 2 33% 

    6   

 

 

1900-1905 

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες

1906-1910

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες
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1911-

1915 Δράματα 1 25% 

  Κωμωδίες 2 50% 

  Τραγωδίες 1 25% 

    4   

 

 

1916-

1920 Δράματα 2 100% 

  Κωμωδίες 0 0% 

  Τραγωδίες 0 0% 

    2   

 

 

 

1911-1915

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες

1916-1920

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες
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1921-

1925 Δράματα 3 100% 

  Κωμωδίες 0 0% 

  Τραγωδίες 0 0% 

    3   

 

 

1926-

1930 Δράματα 2 100% 

  Κωμωδίες 0 0% 

  Τραγωδίες 0 0% 

    2   

 

 

 

1921-1925

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες

1926-1930

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες
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1931-

1935 Δράματα 4 100% 

  Κωμωδίες 0 0% 

  Τραγωδίες 0 0% 

    4   

 

 

1935-

1940 Δράματα 2 50% 

  Κωμωδίες 1 25% 

  Τραγωδίες 1 25% 

    4   

 

 

 

1931-1935

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες

1935-1940

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες
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Στα παραπάνω γραφήματα βλέπουμε τα ποσοστά των ειδών των έργων που 

γνωρίζουμε την ημερομηνία τους ανά πενταετία. Από τα παραπάνω γραφήματα 

είναι φανερό ότι το ποσοστό των δραμάτων υπερέχει των κωμωδιών και των 

τραγωδιών μέσα σε όλες τις πενταετίες. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

 

Στα παρακάτω γραφήματα βλέπουμε το ποσοστό των υπότιτλων των έργων που 

γνωρίζουμε την ημερομηνία τους ανά πενταετία. Από τα παρακάτω γραφήματα 

βλέπουμε ότι υπερέχει το ποσοστό των μονόπρακτων αλλά και των τρίπρακτων 

μέσα σε όλες τις πενταετίες. 

 

 

1900-

1905 Μονόπρακτα 0 0% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 0 0% 

  Τετράπρακτα 2 67% 

  Πεντάπρακτα 1 33% 

    3   

 

 

 

 

1900-1905

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα
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1906-

1910 Μονόπρακτα 1 33% 

  Δίπρακτα 1 33% 

  Τρίπρακτα 0 0% 

  Τετράπρακτα 1 33% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    3   

 

 

 

 

 

 

 

 

1906-1910

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα

1911-1915

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα

1911-

1915 Μονόπρακτα 1 33% 

  Δίπρακτα 1 33% 

  Τρίπρακτα 1 33% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    3   
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1921-

1925 Μονόπρακτα 1 50% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 1 50% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    2   

 

 

1916-1920

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα

1921-1925

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα

1916-

1920 Μονόπρακτα 0 0% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 1 100% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    1   
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1926-

1930 Μονόπρακτα 1 100% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 0 0% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    1   

 

 

1931-

1935 Μονόπρακτα 0 0% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 1 100% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    1   

 

 

1926-1930

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα

1931-1935

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα
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1936-

1940 Μονόπρακτα 0 0% 

  Δίπρακτα 0 0% 

  Τρίπρακτα 3 100% 

  Τετράπρακτα 0 0% 

  Πεντάπρακτα 0 0% 

    3   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΕΩΣ ΤΟ 1940 

 

Στο παρακάτω γράφημα το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα δράματα και στη 

συνέχεια οι κωμωδίες και οι τραγωδίες. Την περίοδο 1900-1940 τόσο η Αθηναϊκή 

όσο και η θεατρική κίνηση της Θεσσαλονίκης επιλέγει έργα του εμπορικού 

δραματολογίου με έμφαση τις κωμωδίες. Ωστόσο στη κεντρική βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης επιβίωσε ένα corpus σοβαρής δραματογραφίας, πληροφορία που 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εκδοτική κοινότητα επιλέγει την έκδοση δραμάτων 

και τραγωδιών. Το κοινό προτιμά την κωμωδία ως θέαμα και όχι ως ανάγνωσμα. 

1936-1940

Μονόπρακτα

Δίπρακτα

Τρίπρακτα

Τετράπρακτα

Πεντάπρακτα
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1900-1940

Δράματα

Κωμωδίες

Τραγωδίες

Οπερέττες

Νυχτερινα τραγούδια

Δραματικές φαντασμαγορίες

Μελοδράματα

Δραματικοί μονόλογοι

Ήθη επαρχιακά

Μυθιστορήματα

Παιδική σκηνή

Ειδυλλιακό δράμα

Λυρικό ιντερμέδιο

Παραμυθόδραμα

1900-

1940 Δράματα 27 52% 

  Κωμωδίες 8 15% 

  Τραγωδίες 6 12% 

  Οπερέτες 1 2% 

  Νυχτερινά τραγούδια 1 2% 

  

Δραματικές 

φαντασμαγορίες 1 2% 

  Μελοδράματα 1 2% 

  Δραματικοί μονόλογοι 0 0% 

  Ήθη επαρχιακά 1 2% 

  Μυθιστορήματα 1 2% 

  Παιδική σκηνή 2 4% 

  Ειδυλλιακό δράμα 1 2% 

  Λυρικό ιντερμέδιο 1 2% 

  Παραμυθόδραμα 1 2% 

    52   
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ 

 

Ποσοστό έργων που γνωρίζουμε το είδος τους 52 84% 

ποσοστό έργων  που δεν γνωρίζουμε το είδος 

τους 10 16% 

Σύνολο 62   

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι το ποσοστό των έργων που δεν γνωρίζουμε 

το είδος τους είναι μικρότερο από το ποσοστό αυτών που το γνωρίζουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ

Ποσοστό έργων που 

γνωρίζουμε το είδος τους

ποσοστό έργων  που δεν 

γνωρίζουμε το είδος τους
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 75 97% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 2 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 77   

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα είναι φανερό ότι το ποσοστό των ανδρών συγγραφέων 

είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των  γυναικών συγγραφέων το οποίο 

αντιστοιχεί σε 3%.  Οι γυναίκες συγγραφείς είναι η Ψάλτη Αμαλία και η Καζατζάκη 

Γαλάτεια γυναίκα του γνωστού συγγραφέα Νίκου Καζατζάκη. 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 62 86% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ 10 14% 

ΣΥΝΟΛΟ 72   

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ο αριθμός των λημμάτων που βρέθηκαν, ένα 

86%. Όσα λήμματα δεν έχουν βρεθεί, ή έχουν κλαπεί ή βρίσκονται σε λάθος θέση 

στη βιβλιοθήκη. Το ποσοστό των λημμάτων αυτών σε σχέση με το ποσοστό των 

λημμάτων που ζητήθηκαν, δεν είναι μεγάλο. 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η συµβολή της δηµοτικής βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης µέσα από την 

σωστή λειτουργία κάθε τµήµατος της είναι µεγάλη. Η συλλογή της είναι µια από τις 

πλέον χρησιµοποιούµενες και απ’ όταν καταργήθηκε ο διαχωρισµός σε δανειστικό 

και αναγνωστήριο και έγινε ενιαία, όλοι έχουνε πρόσβαση στο διαθέσιµο υλικό κάτι 

το οποίο έπαιξε σε µεγάλο βαθµό ρόλο στην διεκπεραίωση της παρούσα έρευνας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον τρίτο όροφο του κτιρίου βρίσκονται οι παλαιότερες 

εκδόσεις της ελληνικής ιστορίας. 

 Η συλλογή της δηµοτικής βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης, δεν περιλαµβάνει 

µόνο έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, αφίσες) αλλά και δίσκους 

µουσικής, µουσικά cd, slides, dvd. όπως επίσης και ειδικό πληροφοριακό σύστηµα 

για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

 Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να έχει θεατρική ζωή ήδη πριν από τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Την περίοδο 1900-1940 διάφοροι θίασοι Αθηναϊκοί ή γηγενείς ανεβάζουν 

στην πόλη διάφορες παραστάσεις, επιθεωρήσεις, έργα ακατάλληλα δια ανηλίκους 

αλλά και γνωστές οπερέτες µε πολυτελή σκηνικά, µεγάλο µπαλέτο, χορευτές, 

ηθοποιούς και τραγουδιστές ανάλογα βέβαια µε τις δυνατότητες του κάθε θιάσου. 

 Τέτοιες παραγωγές συνήθως αναφέρονται σε ξενόφερτους θιάσους, ιταλικούς, 

βιεννέζικους. Οι οπερέτες είχαν µεγάλη επιτυχία και οι µουσικοί ήταν πάρα πολλοί. 

Πολλά τραγούδια από τις οπερέτες της εποχής γίνονταν διάσηµα στο κοινό το οποίο 

γέµιζε τα θέατρα για να τα ακούσει. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ραδιόφωνα ήταν 

πανάκριβα (κόστιζαν όσο ένα σπίτι, περί τις είκοσι χιλιάδες δραχµές ) και για την 

εγκατάστασή τους χρειάζονταν άδεια από το Υπουργείο Ναυτικών. Συµπερασµατικά 

η θεατρική κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1900-1940 είναι µεγάλη 

και πολλά θεατρικά έργα της περιόδου γράφτηκαν εκεί. 

 Από την έρευνα που έγινε προκύπτει το συµπέρασµα ότι το ποσοστό των 

έργων που βρέθηκε στην δηµοτική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης είναι µεγαλύτερο από 

των έργων που δεν βρέθηκε. Από τα έργα αυτά προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα : 

Το ποσοστό των έργων που γνωρίζουµε την ηµεροµηνία και το είδος τους είναι 

µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που δεν γνωρίζουµε. Το ποσοστό των έργων 

όµως που δεν γνωρίζουµε τον υπότιτλό τους είναι µεγαλύτερο από αυτό που 
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γνωρίζουµε. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν αναλυτικά και για τις αντίστοιχες 

πενταετίες. Επίσης την περίοδο 1900-1940 το µεγαλύτερο ποσοστό σε θεατρικό είδος 

κατέχουν τα δράµατα και στη συνέχεια οι κωµωδίες και οι τραγωδίες.  
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