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 «Το Λαϊκό Θέατρο στις Γειτονιές του Πειραιά
(1890- 1920)

το Θέατρο “Απόλλων” στο Πασαλιμάνι»

Κατερίνα Μπρεντάνου

Στην Ελλάδα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου η ιδεολογική
απόσταση ανάμεσα στους εξευρωπαϊσμένους αστούς, αυτούς που είχαν λάβει δυτική
παιδεία και αρέσκονταν στα μελοδράματα και στα δυτικότροπα γενικά θεάματα και
ακούσματα και στους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων που απολάμβαναν την
ανατολίτικη μουσική, τον Καραγκιόζη και τα λαϊκά θεάματα αποτελούσε ένα χάσμα
αγεφύρωτο. Τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά την ίδια εποχή που οι αστοί
χειροκροτούσαν την πολυθρύλητη Σάρα Μπερνάρ (επισκέφτηκε την Αθήνα τον
Απρίλιο του 1893), το πλήθος του κόσμου συνέρρεε στα καφέ αμάν1, στον
Καραγκιόζη2 και στα κάθε είδους λαϊκά θεάματα, που του εξασφάλιζαν φτηνή και
άφθονη διασκέδαση, γιατί ουδέποτε απεδείχθη αληθέστερα η παροιμία ότι η φτώχεια
θέλει καλοπέραση.3

Ειδικά ο Πειραιάς του τέλους του 19ου αιώνα (το 1891 αριθμεί περίπου 35.000
κατοίκους) είναι μια πόλη με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλά το
επίνειο της πρωτεύουσας, ούτε μία πόλη στη σκιά της Αθήνας. Είναι η πόλη της
βιομηχανίας και του εμπορίου αλλά και η πόλη του παραθερισμού και των διακοπών
των αστών της πρωτεύουσας. Αυτή η αντιφατική σύνθεση της, της επιτρέπει να έχει
μία ισχυρή αστική τάξη που διασκεδάζει στο θέατρο του Φαλήρου με τα μελοδράματα
και τις ευρωπαϊκές μελωδίες και μία ακόμα ισχυρότερη και πολυπληθέστερη
εργατική τάξη, τους ανθρώπους του λιμανιού και των εργοστασίων, που γεμίζουν
ασφυκτικά τις μάντρες του Καραγκιόζη, του Φασουλή και των καφέ – αμάν.
Τα καλοκαίρια στις γειτονιές του Πειραιά, από το λιμάνι έως το Πασαλιμάνι και από
την Καστέλα έως τη Φρεαττύδα, σχεδόν σύσσωμος ο πληθυσμός ξεχύνεται στους
δρόμους για μια κρύα λεμονάδα, ένα δροσερό περίπατο ή ένα διασκεδαστικό θέαμα.
Τα καφενεία, κυρίως αυτά που το υποβρύχιο μαστίχα προσφέρεται με τη συνοδεία
ορχηστρίδων και αοιδών βρίθουν από κόσμο, οι μάντρες όπου βασιλεύει ο Φασουλής
και  ο Καραγκιόζης γεμίζουν παιδιά και η πολυπληθής λαϊκή τάξη συρρέει στα λαϊκά
θέατρα, όπου μόλις με ένα πενηνταράκι μπορεί να απολαύσει σπαραξικάρδια δράματα
και ξεκαρδιστικές κωμωδίες με τη συνοδεία εκκωφαντικών μουσικών οργάνων.
Η εφημερίδα Πρόνοια περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κίνηση στις γειτονιές του
Πειραιά ένα ζεστό Κυριακάτικο απόγευμα του  Αυγούστου του 1891:

1 Περισσότερες πληροφορίες για τα Καφέ- αμάν στην Αθήνα και στον Πειραιά στο τέλος του
19ου αιώνα στο: Θόδωρος χατζηπανταζής, Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί…, εκδ. Στιγμή,
Αθήνα 1986.
2 Για τον Καραγκιόζη, την ιστορία και την ανάπτυξη του: Βάλτερ Πούχνερ, Λαϊκό Θέατρο
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (Συγκριτική μελέτη), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1989.
3 Περιοδικό Ραμπαγάς, «Ο Λαός διασκεδάζει», 27-7-1886.
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[…] ενώ φροντίζετε πώς να αποφύγετε όλον αυτόν τον παγκοκαρεκλοσκόπελον,
αίφνης προσβάλλει τα ώτα σας τραχύφωνον τι όργανον απειλούν διάρρηξιν του
ακουστικού σας τυμπάνου. Ρίπτετε το βλέμμα σας και ανακαλύπτετε εκεί εις την
πρόσοψιν του λιμενίσκου πελωρίαν τινα σκηνήν […]. «Ορίστε κύριοι εις το
αξιοπερίεργον […]. Θα ίδητε τον αυτοκράτορα της Γερμανίας επί την κλίνην του
εκπνέοντα τα λοίσθια, την βασίλισσαν Κλεοπάτραν την οποίαν δαγκάνει το φίδι […] »
αναχωρήτε δρομαίοι κατευθυνόμενοι εις Τσίλλερ. Εδώ το παν αλλάζει όψιν, αέρας
καθαρός, αρκετοί αδαμιαίοι θεώνται εκ των πέριξ βράχων[…].
[…] αφ’ου διηνύσατε το μέχρι Κουμουνδούρου διάστημα, επιστρέφετε πάλιν εις την
πλατείαν Μουνυχίας […]. Ιδού αβραί δεσποινίδες άδουσιν υπόπτου εθνικότητος
άσματα συνοδευόμεναι υπό χαλκίνων τινών οργάνων, ευάριθμοι τινές κάθηνται,
πλείστοι δε ίστανται όρθιοι, συνοδεύοντες δια συριγμάτων τας καλλιφώνους
αοιδούς[…].
Ο Φασουλής είναι η επισφράγισις της κινήσεως της Μουνυχίας, το ζενίθ της
ζωηρότητος. Όπισθεν του καφενείου Διονυσιάδου έχει στήσει τας παντιέρας του το
σίχαμα αυτό […]. Ζωή, ευθυμία, γέλοια, τρικλοποδιές, φάπαις, κατραπακιαίς […] μια
κλαπαδώρα υπόπτου προέλευσης, ένα ταμπούρλο της εποχής του Καποδίστρια και
για το οποίον έχει διαμαρτυρηθεί όλη η συνοικία αποτελούσι την ορχήστρα και όλη
αυτή η φασαρία εξακολουθεί μέχρι της τρίτης ώρας...4

[…]αναχωρήτε εκείθεν προς τον Τινάνειον κήπον […]
[…]έχει και αυτός το θέατρον του, τον Καραγκιόζη του. Αφ’ ης εποχής εγένετο,
ουδέποτε ίσως θα εφιλοξένησε τόσον κόσμον. Ο αμίμητος Μπάρμπα Γιάννης, ο
απομιμητής φωνών πλείστων ζώων, ο πρωτότυπος αυτός γέρων μας κουβαλήθηκε
εις την πόλιν μας και μας έστησε μπροστά και στα μάτια τόσων ξένων μια βρωμερή
σκηνή και παίζει κι αυτός το ρόλο του.
Το 1894 στον Πειραιά λειτουργούν δύο χειμερινά λαϊκά θέατρα:
-το Θέατρο του Καργάκου, το επονομαζόμενο Ποσειδών
-και μια πρόχειρη αίθουσα στην Τρούμπα που την ίδια χρονιά μετέτρεψαν σε κομψό
θεατράκι για να φιλοξενήσουν το θίασο της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου.
Στο θέατρο Ποσειδών ο θίασος του Αβραάμ Παντελιάδη έκανε θαύματα […] το
γυμνόν, το ρυπαρόν, με τα απελέκητα σανιδώματα του, με τα πιναρά του καθίσματα,
με τους ανυπόδητους και ανιπτόποδους κουτσαβάκηδες με τας πενθοφορούσας
ρεμπούμπλικας, με τα μυτερά σανδάλια, με τα ζουνάρια τα κόκκινα, του κοινού του
ρίπτοντος αυγά εις την σκηνήν, του κοινού των υπερεξακοσίων ανδρών των
συνωθουμένων καθ΄εκάστην εσπέραν εις το θέατρον του Αβραάμ [...]. 5

Το καλοκαίρι του 1894 λειτουργούν στον Πειραιά εκτός από το θέατρο του Φαλήρου
και το Πολυθέαμα, αστικό το πρώτο, λαϊκότερο το δεύτερο αλλά και τα δύο
«έντεχνα» θέατρα,  εκτός από τις μάντρες με τον Φασουλή, τον Καραγκιόζη και τα
ανδρείκελα - μαριονέττες, τέσσερα ακόμα θέατρα που έχουν καθαρά λαϊκό
χαρακτήρα.
Ο λαός έχει τα θέατρα του. Ο πτωχός, ο λαμπρός ελληνικός λαός. Και μη νομίσητε
ότι μετέβαινεν εκεί δια να ενασμενίση εις άκοσμα θεάματα και ορχηστρίδων

4 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 1888, 5-8-1891.
5 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2404, 8-2-1894.
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κόρδακας. Όχι. Μετέβαινεν εκεί δια να συγκινηθή. Ήκουε την Γενοφέβαν, ήκουε
ελεινάς απομιμήσεις Σαιξπηρικών δραμάτων, τον Οθέλλον, τον Βασιλέα Ληρ και
εχειροκρότει τους αγώνας των ηρώων του, του Καραϊσκάκη και του Μπότσαρη. Και
έδιδον τα 60 των λεπτά 500, 600 άνθρωποι καθ’ εσπέραν.6

Τα τέσσερα αυτά λαϊκά θέατρα είναι:
1. Το Εναέριο, στην πλατεία Δημαρχείου, θεωρείται το κέντρο της λαϊκής
συνάθροισης. Παρουσιάζονται αποσπάσματα διαφόρων ιταλικών μελοδραμάτων εν
απομιμήσει και ψάλλουσι μεμονωμένως αοιδοί τινες […]. 7

2. Το θέατρο στη Γέφυρα του Σιδηροδρόμου, μικρό ξύλινο παράπηγμα, όπου
ψάλλονται και χορεύονται ανατολικά άσματα και χοροί και όπου […] διερχόμενος τις
δια του τροχιοδρόμου, το απολαμβάνει επί τινας στιγμάς[…]. 8

Το θέατρο αυτό συγκεντρώνει τόσο κόσμο που […] τύφλα να έχη το Quai της
Σμύρνης και το Picolo Campo της Κωνσταντινούπολης και τα Ηλύσια πεδία του
Παρισιού. Μυριάδες άνθρωποι, μία φυσαρμόνικα εις την οποίαν παίζει τυφλός τις
τον εθνικό ύμνον, ενίοτε δε την Παπαδιά και τον Καραϊσκάκη και αναπληροί την
ορχήστραν. Απαρτίζουν τον θίασον μερικοί των οποίων τα χνώτα βρωμούν από την
πείνα. Ανέγνωμεν επί μίας σανίδος της σκηνής χειρόγραφον τι πρόγραμμα: «Θέατρον
Γεφίρας. Ο περηβώιτος Αθανάσιος Δυάκος. Δράμα τραγηκό εις πράξεις οκτό».
Φαντασθήτε να βλέπετε τον Αθανάσιο Διάκο με καπέλο της εθνοφυλακής, με
κρητικά στιβάνια και με κουλουριώτικη βράκα ….ω! κατάπτωσις της ελληνικής
σκηνής, εις ποίας κακούργας χείρας περιέπεσες. 9

Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η ελληνική σκηνή έπεσε πράγματι εις
κακούργας χείρας, όπως σχολιάζει ο δημοσιογράφος της εποχής, αλλά με δεδομένο
το πλήθος των θεατρικών σκηνών και του κόσμου που συνέρρεε σε αυτές, οφείλουμε
να παραδεχτούμε ότι ακόμα κι αν η ελληνική σκηνή υπέφερε, ο κόσμος του Πειραιά
διασκέδαζε.
3. Το θέατρο της  Φρεαττύδας του Λεμπέση, σε μικρό περιφραγμένο χώρο, όπου
παίζονται ό,τι και στο Εναέριο με την ίδια μονότονη μουσική.10 Εκεί όμως συχνάζει
καλύτερος κόσμος λόγω περιοχής. Πρωταγωνιστεί ο κωμικός Γ. Μπραχάλης. Ο
κόσμος αρέσκεται πολύ εις την  περί το ανηλεώς ξυλοκοπείν ιδιάζουσα χάριν του
κωμικού.11

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μια εξαιρετική σε χάρη και χιούμορ περιγραφή μιας
παράστασης της Κυράς Φροσύνης, που ανέδειξε τις υποκριτικές ικανότητες του
Μπραχάλη.
Έκτακτος διακοπή του ξυλοκοπήματος χθες. Αντί των μονοτόνων κτύπων του ξύλου
επί των κατεργασμένων νώτων του κωμικού, ηκούοντο οι στίχοι της Κυράς
Φροσύνης του Βαλαωρίτου. Ο υποδυθείς τον Αλήν ηθοποιός, μετά πολλής χάριτος
έφερεν ένδυμα ανάλογον προς το μεγαλείον και τον πλούτον του υπερηφάνου
δυνάστου της Ηπείρου, ήτοι κοιτωνίτην εκ βαρυτίμου υφάσματος (τσίτι) και

6 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2404, 8-2-1894.
7 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2500, 1-8-1894.
8 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2500, 1-8-1894.
9 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 1889, 7-8-1891.
10 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2500, 1-8-1894.
11 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2514, 27-8-1894.
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περισκελίδα […]. Επί της κεφαλής του έφερεν αντί του υπό του Αλή ειθιζομένου
σκούφου το ήμισυ ενός ενετικού φανού και το γένειον του ήτο εντελώς ανάλογον
προς την τραγικότητα του ρόλου του […]. Το θέατρον ήτο πλήρες κόσμου. Το
πρόσωπον της Φροσύνης επιτυχώς παρέστησεν ο κωμικός, τορνεύων την φωνήν επί
το λεπτότερον, ως γυνή, προς θυμηδίαν τινών αποζημιουμένων ούτω δια τα χυθέντα
δάκρυα. 12

Και 4. Το θέατρο Απόλλων, το πιο γνωστό θέατρο του Πειραιά, το πιο πετυχημένο
και ίσως το τελευταίο δείγμα μιας μορφής θεάματος που εξέλειψε αμέσως μετά κάτω
από την πίεση μιας εποχής που άλλαξε ριζικά τα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα
μας.
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Το θέατρο Απόλλων στήθηκε στην πλατεία Κανάρη13, στο κέντρο της διασκέδασης,
στο Πασαλιμάνι, στο οικόπεδο του Ζέγγερη, πίσω από το θέατρο Διονυσιάδου και
απέναντι – βορειοανατολικά-  από το θέατρο Πολυθέαμα , το 1894.
Θεατρώνης είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο επονομαζόμενος Αράπης ή
Ρεζόλικος, εξ ου και το όνομα του θεάτρου Ρεζίλικο ή Μόρτικο. […]Το έχει βάψει
όμως, το έχει κάνει φιγουρίνι. Έχουν άδικον οι δώσαντες εις αυτώ την ονομασία
«Ρεζόλικος».14

Το θέατρο παίζει κάθε βράδυ από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και οι
παραστάσεις του διαρκούν και πέραν του μεσονυχτίου μέχρι της πρώτης, δευτέρας ή
και τρίτης ώρας εν ανάγκη, αληθινό δηλ. ξεθέωμα. Η μουσική του πάντοτε η αυτή
μονότονος και αμετάβλητος, εν οργανέττο δηλ. και τίποτε περισσότερο. Κόσμος εν
αυτώ άπειρος, εν οις και τινές της καλής τάξεως.15

Θορυβώδεις νύχτες της παντομίμας, διάτοροι κραυγαί θεατών, η μονότονος
κακοφωνία μουσικής, πιστολισμοί, μια λεξί αι παννυχίδες του Παντελιάδου εις ας
συρρέει κόσμος και κοσμάκης.16

Το θέατρο Απόλλων για περίπου 30 χρόνια διασκεδάζει τη λαϊκή τάξη του Πειραιά.
Εις τας παραστάσεις του […] η λαϊκή τάξις εδιδάχθη το πώς να συρρίζη και το πώς
να κοιμάται πέραν της 1.30 το μεσονύκτιον και πως να είνε τόσον έξυπνος εις τα του
κόσμου ώστε να συγκαταριθμείται εις τα θύματα πότε της μιας και πότε της άλλης εκ
των απαρτιζουσών τον θίασον καλλιτεχνίδων σικ.17

Στην αντίληψη των λογίων δημοσιογράφων της εποχής αλλά και της αστικής τάξης η
χρηστότητα του φιλοθεάμονος κοινού κινδύνευε όχι μόνο από τις γυναίκες, που και
μόνο με την εμφάνιση τους επί της σκηνής σκανδάλιζαν τα ήθη αλλά και από τα
κακόγουστα αστεία, τις φωνές και τις ασχημονίες του κοινού.
Για το σκοπό αυτό «απαγορεύονται αυστηρώς υπό της αστυνομίας αι φωναί και τα
σφυρίγματα» Η αττική αυτή σύνταξις αναγράφεται με μεγάλα γράμματα εις τον
πλάγιον εσωτερικόν τοίχον του θεατριδίου Απόλλων. Έτσι όμως δεν το εννοούν οι
θεατρώναι του, χάνει ο Απόλλων το μόνον εξαιρετικόν και απολαυστικόν προσόν

12 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2517, 17-9-1894
13 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2439, 12-4-1894.
14 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 4340, 12-5-1901.
15 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2500, 1-8-1894.
16 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2653, 12-5-1895.
17 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 5887, 21-9-1901.
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που δεν έχουν τα άλλα θέατρα. Ούτω δε την έλλειψιν αυτήν αναπληρώνει
οπωσδήποτε η πρωταγωνίστρια του με την καλήν «σοπράνο» φωνήν της και με το
κάπως πλούσιον εις σκανδαλιζούσας ανωμαλίας σώμα της.18

Άλλωστε το κοινό του Απόλλωνα ήταν στη μεγάλη πλειοψηφία του αποτελούμενο από
το ανδρικό φύλο. Να πατήση το πόδι της αβρά Πειραιώτις εις τον Απόλλωνα θα
εθεωρείτο έγκλημα καθοσιώσεως […]. 19

Τα εξευρωπαϊσμένα ήθη της εποχής επιβάλλουν όχι απλά σεμνότητα αλλά
σεμνοτυφία, που σε καμιά περίπτωση δε συνάδει με την εμφάνιση των γυναικών
καλλιτεχνών του λαϊκού θεάτρου. Οι κυρίες και οι δεσποινίδες που τραγουδούσαν
και χόρευαν στη σκηνή αυτών των θεάτρων, γνωστές μόνο με το μικρό τους όνομα
και τα χαρακτηριστικά του σώματος τους, λειτουργούσαν περισσότερο ως πόλος
έλξης του ανδρικού κοινού παρά ως αξιόλογοι ηθοποιοί ή τραγουδίστριες.
Εξάλλου τα λαϊκά θέατρα συχνά αντιμετωπίζονταν από τους θιασώτες της
παραπάνω άποψης, τους φορείς της δυτικής αστικής κουλτούρας ως άντρα
ακολασίας και χώρος συγκέντρωσης χασισοποτών, αργόσχολων και διαφθορέων της
ευυπόληπτης πειραϊκής κοινωνίας.
Τα θεάματα αυτά όχι μόνο δε διδάσκουν αλλά αποπροσανατολίζουν τον πειραϊκό λαό
από την ανάγκη της […] διδάσκουσας ψυχαγωγίας […] κοινωνική ανάγκη όχι μόνον
των ανεπτυγμένων τάξεων αλλά και των λοιπών. Των τάξεων των λαϊκών και
προπαντός τούτων […] ήκιστα κατωρθούται εις τας παραφυάδας της ελληνικής
σκηνής, τας φυομένας ως αμανίται κατά την εποχήν του θέρους επί των διαφόρων
πλατειών της πόλεως μας μαζί με τας αποξηραμένας δάφνας αυτών. […] Τώρα θα με
ρωτήσετε ίσως διατί παρωμοίασα τας σανιδοπήκτους εκείνας και τρικλιζούσας εις το
πρώτον τραγικόν πήδημα του ήρωος της “Γενοβέφας” σκηνάς προς αμανίτας.
Απλούστατα διότι έχουν άμεσον σχέσιν και συνάφειαν προς τους ηρωικούς αμανέδες,
οι οποίοι διαρηγνύουν πλαδαρά στήθη και αποξηραμένους εκ του αλκοολισμού
λάρυγγας των διαφόρων ορχηστρίδων και αυλητρίδων, αι οποίαι ανά πάσαν εσπέραν
και μέχρι πρωίας τέρπουν τους κεχηνότας και πολυπληθείς θαυμαστάς των με τας
σπαρακτικάς δυωδίας των». 20

Οι δε πρωταγωνιστές των λαϊκών θεάτρων περιγράφονται με τα χειρότερα σχόλια:
Πως καταρτίζεται το προσωπικόν των πλανοδίων τούτων θιάσων, οι οποίοι
αναβιβάζουν ή μάλλον καταβιβάζουν επί της σκηνής των τα απαίσια εκτρώματα της
φαντασίας των –διότι αυτοί είναι και συγγραφείς και διερμηνευταί των παιζομένων
έργων… Δόλιοι ή έστω και απλοί χρεωκόποι της ελληνικής σκηνής εκδιωχθέντες
από τους διαφόρους θιασάρχας, διότι ήσαν ανίκανοι και υπηρέτου πρόσωπον να
αναλάβωσι, συνεταιρίζονται αδελφικώτατα με εταίρας και δραπέτιδας των καφέ
σαντάν, από τα πάρκα των οποίων μεταπηδούν αύται εις τα πάρκα των λαϊκών
θεάτρων. Ιδού οι πρωταγωνισταί και αι πρωταγωνίστριαι, αι τροφοδοτούσαι και
δηλητηριάζουσαι με τους αναιδείς κορδακισμούς των, και τας οινώδεις αποπνοίας

18 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  9402, 20-5-1913.
19 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  9722, 16-6-1914.
20 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  5501, 22-6-1900.
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των βραχνών ασμάτων των τας οικογενείας των λαϊκών τάξεων, αι οποίαι συν
γυναιξί και τέκνοις παρακολουθούν καγχάζουσαι.21

Παρόλα αυτά οι παραστάσεις του λαϊκού θεάτρου ή θεατριδίου Απόλλων, όπως ίσως
υποτιμητικά αναγράφεται στον τύπο της εποχής, σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία.
Οι παραστάσεις αυτές είναι μιμοδραματικές, έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και
μορφολογία και ακολουθούν μία συγκεκριμένη δομή. Το βασικό μέρος της
παράστασης καταλαμβάνει η παντομιμική παρουσίαση γνωστού δράματος.
Ακολουθούν και διανθίζουν την παράσταση τραγούδια και χοροί και ενίοτε
ταχυδακτυλουργικά νούμερα ή  μαριονέττες. Η παράσταση κλείνει πάντα με κωμικά
δρώμενα (στην περίπτωση του Απόλλωνα δε στο τέλος εμφανίζεται πάντα ο κωμικός
Κανέλλος).
Για σειρά ετών σε κάθε φύλλο της εφημερίδας Πρόνοια διαβάζουμε την ίδια
διαφήμιση – ανακοίνωση:
Θέατρο Απόλλων (Ι. Παπαδοπούλου ή Αράπη)
Εδώ κυριολεκτικώς κοσμοχαλασιά κάθε βράδυ. Δίδονται χοροί, ψάλλονται άσματα,
δυωδίαι και εις το τέλος τέλος μια ξεκαρδιστικωτάτη κωμωδία με τον αμίμητον
κωμικόν Ι. Κανέλλον. Αληθής και σπανία απόλαυσις.
Στο πρώτο μέρος της παράστασης, το δράμα επιλέγει τη θεματολογία του από τον
εξαιρετικά πλούσιο χώρο της λαϊκής ή έντεχνης παράδοσης. Πρόκειται για
διασκευές έργων μεγάλων ποιητών και δραματουργών (Ερωτόκριτος, Οθέλλος,…), ή
για αυτοσχέδια δημιουργία εμπνευσμένη από παραμύθια και ιστορίες της λαϊκής
παράδοσης (Μέγας Αλέξανδρος,…) ή από τις μεγάλες στιγμές της Ιστορίας, οπότε
αναβιώνει επί σκηνής ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Αθανάσιος Διάκος. Τα ηρωικά
θέματα […] ανταποκρίνονται στην ανάγκη του κοινού να διασώσει στη συλλογική
συνείδηση περιστασιακά, πρόσωπα και γεγονότα από την ιστορία του, όπως τα
διαφύλαξε η προφορική του παράδοση και τα αποτύπωσε μορφοποιητικά η θεατρική
τους αναπαράσταση.22

Ο τίτλος των παρουσιαζόμενων έργων σπάνια αναγράφεται στον τύπο. Συνήθως
μόνο όταν πρόκειται για ευεργετική παράσταση υπέρ κάποιου ηθοποιού ή για κάποια
σημαντική αλλαγή στο ρεπερτόριο τους. Κατά τα άλλα οι αυτοσχέδιες παραστάσεις
επαναλαμβάνονται χωρίς αυτό να εμποδίζει τον κόσμο να πηγαίνει ξανά και ξανά στο
θέατρο.
Η μουσική παίζει σπουδαίο ρόλο στις παραστάσεις αυτές αν και όχι σπουδαία η ίδια.
Δεξιά οργιάζει μια γκραν κάσσα, μ΄ ένα τρομπόνι και μία κλαπαδόρα. Είναι η
ορχήστρα του λαϊκού θεατριδίου Απόλλων όπου όλος ο κόσμος, προ πάντων η
εύελπις μαρίδα λαμβάνει τα πρώτα νάματα της θεατρικής τέχνης.23

Το 1916 παιζόταν στον Απόλλωνα με μεγάλη επιτυχία ο «Ερωτόκριτος και η
Αρετούσα»24, διασκευή του γνωστού από την κρητική Αναγέννηση ποιήματος του
Κορνάρου.

21 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  5501, 22-6-1900.
22 Θόδωρος Γραμματάς, «Λαϊκό Θέατρο, Παράδοση και Μοντερνισμός» στο Α’ Διεθνής
Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου (Πρακτικά), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος 27-28-29
Σεπτεμβρίου 2002.
23 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  9703, 24-5-1914.
24 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 10299, 9-5-1916.
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Ο δημοσιογράφος της Πειραϊκής εφημερίδας Σφαίρα, που υπογράφει Ο Ίσκιος
παρακολούθησε με την παρέα του μία από τις παραστάσεις αυτές. Η μαρτυρία του
είναι πολύ σημαντική ελλείψει άλλων πληροφοριών για τις παραστάσεις αυτές.
Μεταξύ άλλων γράφει: το θέατρο ήταν γεμάτο κόσμο. Μία φίλη του ηθοποιός, που
τον συνόδευε, ρώτησε Μα τι καταλαβαίνουν από την παντομίμαν; Της απάντησε
κάποιος έφηβος δίπλα της ότι παίζουν τον «Ερωτόκριτο», έργο πολύ συγκινητικό.
Και πράγματι. Τα μάτια όλων ήσαν καρφωμένα εις την σκηνήν όπου εξελίσσετο το
αθάνατον κρητικόν ειδύλλιον, μολονότι επαίζετο παντομιμικώς. Μερικά κοριτσάκια
έκλαιγαν και όλοι οι άλλοι συνείχον και την αναπνοήν των ακόμα να μην χάσουν ούτε
μίαν καν κίνησιν των ηθοποιών. – Διάβολε! […] ούτε ο Μουνέ Σουλύ δεν θα είχε
τόσον ευλαβές ακροατήριον, κρεμώμενον από τους μορφασμούς του[…]. Ακολούθησε
η κωμωδία με τον Κανέλλο και τότε […] Ένας σεισμός και μια ομοβροντία από γέλια
συγκλόνιζε το ακροατήριο εις κάθε μορφασμόν του[…].25

Το τελευταίο μέρος της παράστασης του θεάτρου Απόλλων, το κωμικό, ήταν πάντα
αφιερωμένο στην κορυφαία φυσιογνωμία του θεάτρου, τον κωμικό Κανέλλο, στον
οποίο οφείλουμε να κάνουμε ειδική μνεία.
Η μακρόχρονη παρουσία του Κανέλλου στη σκηνή του Απόλλωνα, περισσότερο από
20 χρόνια, μεγάλωσε και διασκέδασε γενιές Πειραιωτών αλλά λόγω του χαρακτήρα
των παραστάσεων αυτών, ο Κανέλλος έμεινε στα ψιλά γράμματα των εφημερίδων.
Προφανώς πρόκειται για ένα γνήσιο ηθοποιό, αρλεκίνο της commedia dell’ arte,
όπως αυτή διασώθηκε στις τελευταίες αυτές σκηνές του λαϊκού θεάτρου. Ο αιώνιος
Κανέλλος με το αστείρευτον λαϊκόν χιούμορ τους χαρίζει το θείον δώρον της
φαιδρότητος, τόσον σπάνιον και πολύτιμον δια την στερημένην ζωήν των.26

Η παρουσία του απλώνεται πέρα από τη σκηνή. O Σπύρος Μελάς στις «Πειραϊκές
αναμνήσεις» γράφει: Eρχότανε, το Σαββατόβραδο προπάντων, ντυμένος και
μακιγιαρισμένος, με ψηλό καπέλο και με βελάδα να παραστήσει, καβάλα σε ένα σταχτί
γαϊδαράκο, από το μεγάλο δρόμο του Πασαλιμανιού, με βεγγαλικά, κλαπαδόρες και
ιαχές της λουστραρίας […]. Σατύριζε τα γαλλικά της «αριστοκρατίας» με κάτι
απλοικούς διαλόγους σαν και αυτόν:
- Κομάν σα φας;
-Τυρί μπιέν!...27

Όταν λοιπόν εμφανίζεται επί πώλου όνου καθήμενος και παρελαύνει με
μεγαλοπρέπειαν αρχαίων Ινδών ηγεμόνων[…] 28όλος ο Πειραιάς ζει το γραφικό και
θορυβώδες πανηγύρι που στήνει ο Κανέλλος.
Και συνεχίζει ο Μελάς: Γέμιζε το θέατρο από παιδιά του λιμανιού, αλητάκια,
λωποδυτάκια αλλά και τίμια εργατάκια της φάμπρικας, πούφταναν μουτζουρωμένα
(δεν πρόφταναν ούτε να πλυθούν) και μπακαλογατάκια και λουστράκια και κάθε
καρυδιάς καρύδι. Έκαναν τέτοιο πάταγο με φωνές, σφυρίγματα, κρότους
ανυπομονησίας, να ιδούν τον «γενναίο ναύτη» που ξεκοίλιαζε με μια πελώρια κάμα
όλο το θίασο και τον έστρωνε κάτω ή τον ραδιούργο Γώλο να βασανίζη τη Γενοφέβα

25 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 10301, 11-5-1916.
26 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  9703, 24-5-1914.
27 Σπ. Μελάς, «Πειραϊκές Αναμνήσεις» στο Πειραιάς 1960, Ζωή και Τέχνη, εκδ. Γ. Δρόσος,
Πειραιάς 1959, σσ 6-7.
28 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ.  9491, 5-9-1913.
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«μετά του υιού της Δολόρου» - όπως έλεγε το πρόγραμμα, έκαναν τέτοιο πάταγο,
λέω, που οι θεατρώνηδες, αδελφοί Παπαδόπουλοι, πριν σηκωθεί η αυλαία, έπαιρναν
από ένα κομμάτι ξύλο, κατέβαιναν στην πλατεία, έδιναν ένα γερό μπερτάχι στους πιο
ζωηρούς, για να γίνει κάποια ησυχία και να αρχίσει η παράσταση. Αυτός ο
ξυλοδαρμός ήταν κανονική τακτική και απαραίτητη εισαγωγή σε όλα τα θεάματα.29

Μερικές από τις εξαιρετικές στιγμές του Κανέλλου διασώθηκαν στον τύπο και
αναφέρονται στις «τρέλες» που έκανε επί σκηνής. Να το στίγμα των δρώμενων του:
-[…]εκρήγνυται αερόστατο στο οποίο εμβαίνει και κατασυντρίβεται[…].30

-Τραυματίζει κατά λάθος τον ηθοποιό Παναγόπουλο στο χέρι καθώς μιμείται τον
Φάουστ με απαράμιλλο πάθος. 31

- […]ο αειθαλλής Κανέλος έπαιξεν το πρόσωπον ωραίας κόρης και έσπασε στο ξύλο
δύο γεροντίβουμ.[…] .32

Η κριτική – πανηγυρικός του δημοσιογράφου της Σφαίρας, ο οποίος δηλώνει ότι δεν
είναι φίλος, ούτε συγγενής του Κανέλλου, ούτε τον έχει ενημερώσει για όσα γράφει
είναι χαρακτηριστική:
Ξακουσμένος αληθινά περισσότερον από οποιονδήποτε άλλον […]. Διότι αν ο
μακαρίτης ο Παντόπουλος και ο Ζάνος και ο Λεπενιώτης  είνε φημισμένοι μεταξύ
των θεατρικών τάξεων ο Κανέλλος είνε πασίγνωστος και αγαπητός εις όλον τον
λαϊκόν κοσμάκη Πειραιώς και Αθηνών και περιχώρων τριών αλλεπάλληλων γενεών!
Εξέχουσα μορφή του νεοελληνικού θεάτρου.[…]. Είνε γεννημένος κωμικός. Η
σιλουέττα του, η φάτσα του, η φωνή του, οι γκριμάτσες του, η έκφρασις του, όλα
έχουν το δικό τους λαϊκό στυλ, το φυσικόν και ανεπιτήδευτον, το οποίον πολύ σπάνια
συναντά κανείς […]. Ασφαλώς αν ο Κανέλλος εξελίσσετο εις καλλίτερον περιβάλλον
θα ήτο κατά πολύ υπέρτερος των ηθοποιών του ελληνικού παλκοσάνικου[…].
Και κλείνει λέγοντας ότι ο Δήμος Πειραιά θα έπρεπε να του στήσει ανδριάντα ή να
του χορηγήσει γενναία σύνταξη.33

Εμείς από τη μεριά μας, ως ερευνητές, οφείλουμε να φέρουμε στο φως όλους αυτούς
τους ήρωες της λαϊκής σκηνής. Εκτός από τον Κανέλλο, στη σκηνή του θεάτρου
Απόλλων εμφανίστηκαν επίσης με επιτυχία:
Για σειρά ετών θριάμβευε ο θίασος του Αβραάμ Παντελιάδη34 με τον Τιμολέοντα
Ανδριόπουλο και το ζεύγος Ιωάννη και Κατίνας Αμπαξανοπούλου.
-Ο γνωστός και συμπαθέστατος πλέον καταστάς κωμικός Τιμολέων (Ανδριόπουλος)
με την Ρόζαν και το θίασο του κάμνει θαύματα καθ’ εκάστην εσπέραν εν τω κομψώ
θεάτρω της Μουνυχίας(Απόλλων). Και τρέχει ο κόσμος διότι ομολογούμεν ότι αξίζει
τον κόπο να διέρχεται κανείς εκεί τας εσπέρας του.35

Το 1902
- άσματα και δυωδίες οι δεσποινίδες Μαρίκα και Ρόζα και ο κ. Εμμ. Παντελιάδης. 36

29 Σπ. Μελάς, ό.π.
30 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ.  4560, 15-6-1902.
31 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 9400, 18-5-1913.
32 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 10299, 9-5-1916.
33 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 10074, 19-8-1915.
34 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ. 2500, 1-8-1894.
35 Εφημερίδα Αναγέννησις, αρ. φ. 35, 29-5-1896.
36 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ.  4551, 13-5-1902.
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- Η αοιδός Ελένη Βλάχα και μαζί της  ο διάσημος Αμερικανός κωμικός Γεώργιος
Κέλλευ.37

Το 1903
- Ο θεατρώνης Ιω. Παπαδόπουλος ή Αράπης έφερε μιμοδραματικό θίασο από την
Αίγυπτο  με διευθυντή τον Γ. Τάντολου, ο οποίος και πρωταγωνιστεί. Διακρίνεται
επίσης η αοιδός δεσποινίς Περσεφόνη.38

Το 1904
- Μαζί με το θίασο του Τιμολέοντα Ανδριόπουλου εμφανίστηκε στη σκηνή του

Απόλλωνα ο ηλεκτρολόγος καθηγητής Βόλδερμαν, άρτι αφιχθείς εκ Νέας Υόρκης
με ηλεκτρική μουσική και ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Επίσης προσελήφθησαν το
ζεύγος Μοντεσάνο για δυωδίες και ο Γεώργιος Νάτσι διευθυντής θεάτρων
Νευροσπάστων.39

Το 1908
-εμφανίζεται ο ελληνοιταλικός, μιμοδραματικός θίασος του Τζώρτζη.  Χορεύει το
ζεύγος Τσουλουφοπούλου, δυωδίες από τον Τζώρτζη και την κυρία Λουίζα, άσματα
από κυρίες Φρόσω και Κούλα. 40

Όλοι αυτοί – αν και οι περισσότεροι γνωστοί με τα μικρά τους ονόματα- υπήρξαν οι
ένδοξοι συνεχιστές μιας μακραίωνης παράδοσης μιμοδράματος - από τους
βυζαντινούς μίμους στα μυστήρια του Μεσαίωνα και την Ιταλική Αναγέννηση - και
παράλληλα  οι εκφραστές της πιο απτής, σχεδόν νατουραλιστικής πραγματικότητας.
Μοναδικό αρχείο της παράδοσης τους ήταν η συλλογική μνήμη και η δεξιοτεχνία
τους. Η χάρη των χεριών στα νοήματα, η ευκινησία του προσώπου και του σώματος
αναδείχνανε τον άξιο ηθοποιό.41 Ασκούσαν την τέχνη τους περιθωριοποιημένοι από
το αστικό κοσμοπολίτικο περιβάλλον της πόλης τους, φτωχοί αλλά δημοφιλείς,
προικισμένοι από τη φύση τους με ταλέντο, κατατρεγμένοι από τις αστυνομικές
αρχές ως «χασισοπότες» και «ταραξίες», κέρδιζαν μαζί με τη συμπάθεια  του
φιλοθεάμονος κοινού, ξυλοφορτώματα, προσβολές και ελάχιστα χρήματα που δεν
τους επέτρεπαν ούτε τη στοιχειώδη ευπρέπεια του χώρου, των κουστουμιών και
των σκηνικών τους.
Καθώς μπαίνουμε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα τα λαϊκά θέατρα
φυτοζωούν. Ο εξευρωπαϊσμός και η αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας οδηγούν
στην καθιέρωση του νέου θεατρικού είδους, της επιθεώρησης.
Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες το 1920 το θέατρο Απόλλων επισκευάζεται,
ανακαινίζεται και μετονομάζεται σε Κεντρικόν.42 Ο δραματικός και επιθεωρησιακός
θίασος, όπως αυτοτιτλοφορείται, της Ανθής Δρόσου, αναλαμβάνει να δώσει
παραστάσεις. Ο θίασος αυτός […] δολοφονεί την τέχνην - τα δράματα μεταβάλλονται

37 Εφημερίδα Πρόνοια, αρ. φ.  4574, 11-7-1902.
38 Εφημερίδα Χρονογράφος, αρ. φ. 1191, 25-4-1903.
39 Εφημερίδα Χρονογράφος, αρ. φ. 1546, 25-6-1904.
40 Εφημερίδα Χρονογράφος, αρ. φ. 2704, 16-5-1908.
41 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Τόμος πρώτος (1794-1908), εκδ.
Καστανιώτη, Αθήνα 1990, σσ. 144-5.
42 Εφημερίδα Σφαίρα, αρ. φ. 11475,6-4-1920.
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εις κωμωδίας και το ανάπαλιν- αλλά εργάζεται καλά […] (λόγω της προϊστορίας του
θεάτρου).43

Ο χαρακτήρας του θεάτρου αλλάζει. […] Εκλείπει πλέον το σχήμα της κουρελοειδούς
παντομίμας από τον Πειραιά […]44 και από τη ζωή μας.

Πηγές
Οι πηγές της εισήγησης είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ο τύπος της εποχής. Οι
εφημερίδες του Πειραιά Πρόνοια, Σφαίρα, Αναγέννησις και Χρονογράφος και το
περιοδικό Ραμπαγάς έδωσαν το πλούσιο υλικό. (Βιβλιοθήκη της Βουλής)
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